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 1ــةـــالمقـــــــدمـــ
 :أهمية الموضوع 

العقد شريعة المتعاقدين وىذا يعني أن يتم تنفيذ العقد طبقا لما اتفق عميو  يعد
إخالل احد أو  يبرر فسخ العقد ىو وجود شرط في العقد يقضي بذلك, والذي األطراف,

خا تعسفيًا فسخ العقد فس يعدوفي غير ذلك , األطراف بالتزاماتو المحددة في العقد
إذ كان من الممكن  األخريوجب التعويض متى ما ترتب عن ذلك ضرر بالطرف 

 يعد ىل كانت مشكمة البحث األساسية ىيتفويت فرص عمى الطرف األخر, لذلك 
؟ بالتزاماتو فسخا تعسفيا يوجب المسؤولية المدنية حد األطرافأ خاللإفسخ العقد دون 

 ذهىوىل ىناك شروط معينة لفسخ العقد؟ ؟ وما ىو األساس القانوني لحق الفسخ
 والسيما األسئمة العديدة تقتضي منا وقفة لمبحث والتحميل واالستنتاج في ىذا الموضوع,

 بسبب تنوع العقود وعدم وجود آلية خاصة موحدة بعد إن ازدادت أىمية ىذا الموضوع
الناتجة  يةوعدم وجود نصوص خاصة تعالج المشاكل األساس, تخضع ليا جميع العقود

بصورة كمية في العراق, وقمة القرارات القضائية الصادرة من المحاكم  عن ىذا الموضوع
 العراقية بخصوص ىذا الموضوع. 

 :منهج البحث
 لتحميمي, وىي تحميل نصوص القانونمنيج البحث ا عمىسنعتمد في دراستنا 

                                                           

 . كمية القمم الجامعة/كركوك, الخاص المساعدالقانون مدرس  *

 للعمد لتعسفيا الفسخ عن ادلرتتبت المانونيت اآلثار
 (حتليليت دراست)  اخلاص المانون نطاق يف

 * سكندرإ عطية اهلل عطا م.م.
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رى, ونصوص في القوانين األخ المدني العراقي والنصوص الخاصة بيذا الموضوع
 المواقف الفقيية والتطبيقات القضائية.ب البحث تعزيزإلى  الدستور العراقي إضافة

 ث:البحخطة 
األساس نتناول في المبحث األول , مبحثين مستقمينإلى  نقسم ىذا الموضوعس

األول نخصصو المطمب  :مطمبين. ويكون ذلك في القانوني لحق الفسخ وشروطو
 .شروط فسخ العقد وفينتناول قد والمطمب الثاني لألساس القانوني لفسخ الع

 المسؤولية المدنية المترتبة عمى فسخ العقدإما في المبحث الثاني فسنتناول فيو 
ومن ثم نختم البحث بخاتمة تتضمن أىم النتائج والتوصيات التي توصمنا ألييا وآثارىا 

 .واهلل ولي التوفيقحث من خالل الب

 ادلبحث األول
 نوني حلك فسخ العمد وشروطهاألساس الما

نيائيا, فقد يمنح القانون حق طمب فسخ  فسخ العقد ىو زوال الرابطة العقدية وا 
لم يكن باإلمكان تنفيذ العقد الستحالة أو  العقد لوجود شرط في العقد يقضي بذلك,

كان ىناك إخالل أو  ,آفة سماويةأو  حادث فجائيأو  التنفيذ لسبب أجنبي كقوة قاىرة
امات احد األطراف, أما إذا لم يكن ىناك احد ىذه الشروط متوافرة فما ىو األساس بالتز 

مما يدفعنا لمبحث عن األساس القانوني لحق الفسخ كمطمب  (1)القانوني لفسخ العقد
أول, وكما ىو معروف أن األثر الذي يترتب عمى فسخ العقد ىو زاول حكم العقد من 

وىذا ما خصصناه لممطمب  يتوقف عمى عدة شروط حين إبرامو واعتباره لم يكن, وىذا
 تي:في مطمبين وكاآل الثاني ولذلك سوف يكون حديث ىذا المبحث

 

                                                           

, فسررررخ العقررررد ,المركررررز القررررومي لالصرررردارات القانونيررررة ,القرررراىرة, ( ينظررررر: د. عمررررر عمرررري الشامسرررري(1
دار الجامعررة الجديرردة, االسرركندرية , .و د . نبيررل إسررماعيل عمررر, التنفيررذ الجبررري02م, ص0212
 .7, ص0222
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 : األساس المانوني لفسخ العمدادلطلب األول
 العقدية )الفسخ واإلقالة ( وحدد عالج القانون المدني العراقي انحالل الرابطة 

. فقد يجعل القانون ألحد (1)(138 -177في المواد) شروطيا وأساسيا القانوني
لكمييما, فإذا استقل احد أطراف العقد بوضع حدًا أو  المتعاقدين حق طمب فسخ العقد

واىم العقود , لمرابطة العقدية وزوال اثر العقد يقال لو في ىذه الحالة إلغاء بإرادة منفردة
لعارية, وىذه العقود ىي الوديعة واو  الوكالة التي أجاز القانون إلغائيا بإرادة منفردة ىي

, أما العقود التي تنشئ التزامات متقابمة في ذمة عاقدييا (0)العقود الممزمة لجانب واحد
تسمى عقودًا ممزمة لجانبين, فيصبح كل من طرفييا دائنا ومدينا لألخر, كما تنشئ ىذه 

القول إذا لم  إلى العقود في الوقت نفسو ارتباطًا بين ىذه االلتزامات وىذا االرتباط يؤدي
خر عمى تنفيذ لمحدد في العقد ال يجبر الطرف اآلبتنفيذ التزامو ا يقم احد األطراف

ويستطيع المتعاقد إذا لم يطمب التنفيذ العيني إن يطمب فسخ العقد وحل الرابطة , االلتزام
( من القانون المدني 177وعمى ذلك نصت المادة ) ,(8)العقدية الناشئة عن العقد 

بأنو ))في العقود الممزمة لمجانبين إذا لم يوف احد المتعاقدين بما وجب عميو  العراقي
بالعقد جاز لمعاقد األخر بعد األعذار أن يطمب الفسخ مع التعويض إذا كان لو 
مقتضى((. من خالل ىذا النص نرى أن األساس القانوني الذي يبرر فسخ العقد ىو 

 .ألعذاروجود إخالل بالتزام محدد في العقد بعد ا
حتى وان , مختمفة في األساس القانوني لمفسخ وكانت القوانين المدنية الحديثة

فمم تعترف القوانين المدنية لحق الفسخ إال  كان إخالل بالتزام من قبل احد األطراف,
بعد تطور طويل فمم يكن القانون الروماني يعترف بالفسخ ألنو لم يكن يربط بين 

                                                           

 . 1291لسنة22ون المدني العراقي رقم ينظر: القان ((1
د عبرررد المجيرررد الحكررريم وعبرررد البررراقي البكرررري ومحمرررد طرررو البشرررير, الررروجيز فررري نظريرررة االلترررزام فررري ( 0)

 . 09ص, العراق –بغداد , القانون المدني العراقي,الجزء األول, المكتبة القانونية
, المكتبررة القانونيررة, المرردني العراقرريعصررمت عبررد المجيررد, مصررادر االلتررزام فرري القررانون  .د ( ينظررر:(8

.د. فرروزي كراظم الميرراحي, انحرالل العقررد الفسرخ واالقالررة فري القررانون  002, ص0227, 1د طبغردا
 .02بغداد,ص –المدني العراقي,المكتبة القانونية 
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عقد في العقد الممزم لمجانبين وعمى القضاء معالجة عدم التزامات التي تنشأ عن ال
إرىاق لممدين, ولكن قد يكون االختالل خطيرا فيما لو إلى  التوازن العقدي الذي يؤدي

استمر في تنفيذ العقد, وان تعديل العقد ال يجدي وال يعيد التوازن العقدي فيكون عندىا 
( من القانون المدني العراقي  720الفسخ ىو الحل األمثل وىذا ما أكدتو المادة )
نقمو إذا كان موظفا أو  إعسارهأو  المتعمقة بعقد اإليجار في حالة موت المستأجر

( من القانون المدني العراقي المتعمقة  373واقتضى عميو تغيير موطنو, وكذلك المادة )
المقاول بين التزامات رب العمل و  إذا انيار التوازن االقتصادي بفسخ عقد المقاولة

وقت إبرام العقد وانعدم األساس الذي  بسبب حوادث لم تكن في الحسبان انييارا تاما
. أما القانون المدني الفرنسي فقد أعطى حق (1)بني عميو التقدير المالي لعقد المقاولة

الفسخ في وجود شرط فاسخ ضمني في العقود الممزمة لمجانبين يعطي الحق لكل من 
. أما الفقو الحديث فمم (0)سخ إذا لم يقم احد المتعاقدين تنفيذ التزاموالمتعاقدين طمب الف

فقد اختمفوا أيضا في األساس الذي يقوم عميو حق  يأخذ بنظرية الشرط الضمني الفاسخ,
أنيا ىي التي تصمح لبيان إلى  الفسخ, فقد ذىب أنصار النظرية التقميدية في السبب

احد المتعاقدين اللتزامو يفوت عمى المتعاقد  األساس القانوني, وذلك إن عدم تنفيذ
فكرة إلى  وذىب اتجاه من أخر من الفقو, من وراء العقد الغرض الذي قصد إليو األخر

االرتباط بين االلتزامات المتقابمة في العقود الممزمة لجانبين إذ إن طبيعة ىذه العقود 
ف بتنفيذ التزامو يبرر فسخ تنشئ ارتباطات متقابمة بين طرفييا وعدم قيام احد األطرا

 .(8) ألنو مرتبط بالتزام الطرف األخر ؛العقد

                                                           

 .022د, عصمت عبد المجيد, مصدر سابق, ص ((1
الشامسررررري, مصررررردر سرررررابق,  . د. عمرررررر عمررررري11( د. فررررروزي كررررراظم الميررررراحي, مصررررردر سرررررابق,ص(0

 .127ص
ينظررر: د. اسررماعيل عبررد النبرري شرراىين, انقضرراء العقررد بااللغرراء والرجرروع فرري القررانون المرردني, دار  ((8

. د عبرررد المجيرررد الحكررريم وعبرررد البررراقي البكرررري 128, ص1ط 0218الفكرررر الجرررامعي, االسررركندرية 
ي العراقي,الجررزء األول, المكتبررة ومحمررد طررو البشررير, الرروجيز فرري نظريررة االلتررزام فرري القررانون المرردن
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من خالل ذلك يتبين أساس فسخ العقد ىو اإلخالل بااللتزام العقدي ويكون 
ناشئا عن خطأ وليس سبب أجنبي عن العقد, وفي غير ذلك ال يحق ألحد األطراف 

ال اعتبر فسخ العقد فسخا تعسفيا يستو  جب المسؤولية متى ما تحققت حق فسخ العقد وا 
  .(1)أركانيا 

 فسخ العمداخلاصت ل: الشروط ادلطلب الثاني
 ىناك ثالثة شروط ينبغي توافرىا إلمكان طمب فسخ العقد:

 أن يكون العقد من العقود الممزمة لمجانبين. -1
  أن ال يقوم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامو. -0
ما إلى  وقادرا عمى إعادة الحال, وأن يكون طالب الفسخ مستعدا لتنفيذ التزام -8

 .(0)كانت عميو قبل التعاقد
ينتج فسخ العقد أثره  ال: أن يكون العقد من العقود الممزمة لمجانبين: الشرط األول

إال إذا كان العقد من العقود الممزمة لمجانبين, فيذا النوع من العقود ينشئ التزامات 
خالل احد األطراف بتنفيذ التزاماتو ىو الذي يبرر  متقابمة عمى عاتق طرفي العقد وا 

طمب الفسخ, أما العقود الممزمة لجانب واحد فال يتصور فيو فسخ العقد, وذلك الن احد 
غير دائن, فال يستطيع أن يطمب الفسخ لعدم وجود التزام عمى عاتق  مدين طرفي العقد

فال  غير مدينفيبرر طمب الفسخ, والطرف الثاني دائن , الطرف األخر يخل بتنفيذه
يجبره عمى أو  بل يستطيع أن يطالب األخر بتنفيذ التزامو, مصمحة لو في طمب الفسخ,

                                                                                                                                                      

.د. طرررارق عجيرررل, المطرررول فررري شررررح القرررانون المررردني )اثرررار 172ص, العرررراق –بغرررداد , القانونيرررة
 .01,ص0218لبنان,  –منشورات زين الحقوقية ,بيروت , العقد(

المكتبرة , .و.د. نبيرل ابرراىيم سرعد ,النرازل عرن العقرد20, مصدر سرابق,ص( . عمر عمي الشامسي(1
التعسف فري اسرتعمال الحرق برين , . و.المحامي اسماعيل العمري192,ص0222بغداد –نونية القا

 .92,ص1232, 1الشريعة والقانون,مطبعة الزىراء _الموصل ط
 .179ينظررر: د عبررد المجيررد الحكرريم وعبررد البرراقي البكررري ومحمررد طررو البشررير, مصرردر سررابق,ص( (0

رسرالة , داهلل محمرد ,فسرخ عقرد االيجرار. و.حمرزة عبر192نبيل اسرماعيل عمرر, مصردر سرابق, ص
 .10, ص0210مجمس كمية القانون جامعة كركوك إلى  ماجستير في القانون الخاص مقدمة
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ذلك, كذلك يستطيع أن ينيي التزام الطرف األخر بإرادتو المنفردة, كما في الكفالة 
فالكفالة عقدا ممزم لجانب واحد وىو الكفيل فالكفيل ال يستطيع أن يطمب فسخ العقد الن 

, لو غير ممزم تجاىو بشيء والمكفول لو ال مصمحة لو في طمب الفسخالمكفول 
ويستطيع أن يطالب الكفيل بتنفيذ التزامو, كما يستطيع أن ينيي التزام الكفيل بإرادتو 

 .(1)المنفردة وذلك بإبرائو من الكفالة
البد لقبول طمب فسخ : عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامو: الشرط الثاني

د ىو عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامو, فعدم التنفيذ ىو الذي يبرر طمب فسخ العق
العقد, ويجعمو مقبوال أمام القضاء, ولكن يجب أن يالحظ بأن الذي يبرر طمب فسخ 
العقد ىو عدم التنفيذ الناشئ عن خطأ المدين ال عن سبب أجنبي فإذا كان عدم تنفيذ 

 .(0)سبب أجنبي اليد لو فيو فالعقد ينفسخ بحكم القانونإلى  المدين اللتزامو راجعا
إلى  الشرط الثالث: استعداد طالب الفسخ لتنفيذ التزامو وقدرتو عمى إعادة الحال

 كانت عميو قبل التعاقد. ما
فإذا لم يكن , وقادرا عميو ن يكون طالب الفسخ مستعدا لتنفيذ التزاماتوأيشترط 

لعد قيام المتعاقد األخر بتنفيذ التزامو, الن ىذا  الفسخ قد نفذ التزامو فال يستطيع طمب
كذلك يجب أن يكون طال الفسخ قادرا , المتعاقد يستطيع أن يدفع تجاىو بعدم التنفيذ

كانت عميو قبل العقد فإذا كان طالب الفسخ قد تسمم شيئًا  ماإلى  عمى إعادة الحال
 يكون قادرا عمى رده فال يجاب بمقتضى العقد فيجب أن يكون قادرا عمى رده فإذا لم

طمبو كأن ييمك الشيء في يده فال يعود بإمكانو أن يرده فال يستطيع طمب فسخ إلى 
 . ( 8)عنو في آثار فسخ العقد العقد وىذا ما نتحدث

                                                           

د.عبررررررد الرررررررزاق السررررررنيوري, الوسرررررريط فرررررري شرررررررح القررررررانون المرررررردني الجديررررررد, منشررررررورات الحمبرررررري ( (1
 .03,ص0222الحقوقية,لبنان, 

و, بررو مررو , .98,ص 0218شررأة المعررارف االسرركندرية, من, زوال العقررد, ( د. محمررد احمررد عابرردين (0
برويررز عزيررز, المسررؤولية الناجمررة عررن الفسررخ التعسررفي لمعقررد, رسررالة ماجسررتيرفي القررانون الخرراص 

 .01, ص0223, مجمس كمية القانون والسياسة ,جامعة السمميانيةإلى  مقدمة
 .082د, عصمت عبد المجيد,مصدر سابق,ص( (8



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/ان للعلوم القانونية والدياديةمجلة كلية القانو

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

7 

 يادلبحث الثان
 اآلثار ادلرتتبت عن فسخ العمد
قبل  ما كانت عميوإلى  األثر الذي يترتب عن فسخ العقد ىو إعادة الحال

معنوية تمحق بالطرف األخر مما أو  ضرارا ماديةأالتعاقد, ولكن قد تكون ىناك 
يستوجب التعويض عن ىذه األضرار إذا توفرت أركان المسؤولية المدنية لذلك سوف 

 يكون حديث ىذا المبحث في مطمبين وكاالتي :

 ما كانت عليه لبل التعالدإىل  : إعادة احلالادلطلب األول
العقد أي كان نوع ىذا الفسخ فان األثر األساسي الذي يترتب عمى  إذا تم فسخ

الحالة التي كانا عمييا قبل التعاقد إذا كان ذلك إلى  فسخ العقد ىو إعادة المتعاقدين
ال جاز طمب التعويض والحكم بو فإذا كان قد تسمم شيئا بمقتضى العقد يجب , ممكنًا, وا 

 يعدطمبو في الفسخ و إلى  ادرا عمى رده ال يجابأن يكون قادرا عمى رده فإذا لم يكن ق
, ومؤدى (1)الفسخ تعسفيًا ويستطيع المطالبة بالتعويض عمى سند المسؤولية العقدية

كانت عميو قبل التعاقد كان لم يكن العقد وبالتالي جميع اآلثار التي  ماإلى  إعادة الحال
, ( 0)أعطاه لممتعاقد اآلخرو أ قدمو رتبيا العقد تزول مع زوالو ويسترد كل متعاقد ما

( من القانون المدني العرقي بقوليا) إذا فسخ عقد  132)  وعمى ذلك نصت المادة
انفسخ سقط االلتزام الذي كان مترتبا عميو فال أو  المعاوضو الواردة عمى األعيان المالية

بحكم يمزم تسميم البدل الذي وجب بالعقد وان كان قد تسمم يسترد فإذا استحال رده 
ثمار إذ يفترض أن المتعاقد لم يسمم أو  ن كان لو نتاجإالضمان( وكذلك نتاج الشيء 

الطرف اآلخر المتعاقد معو ولما كان يترتب عمى الفسخ بان يصبح إلى  محل االلتزام
محل العقد الذي تسممو المتعاقد غير مستحق األداء فان ثمراتو أيضا تصبح غير 

ىذه الثمرات وكان حسن النية فال يمتزم بردىا ويستثنى من  مستحقة األداء إال إذا تسمم
                                                           

 .173د الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير, مصدر سابق,صينظر: د عبد المجي( (1
 .088ص, د, عصمت عبد المجيد, مصدر سابق ((0
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عقد الشركة فإذا أو  العقد الزمني كعقد اإليجارأو  ذلك إذا كان العقد من عقود المدة
عمى ىذا األثر  د تستعصيفسخ العقد فانو ليس لو اثر رجعي إذ أن طبيعة ىذه العقو 

منو ال يمكن الرجوع فيو وبالتالي وان الزمن في ىذه العقود مقصود لذاتو وما انقضى 
فان مدة عقد اإليجار التي انقضت قبل فسخو تبقى محتفظة بآثارىا السابقة ليا صفة 

. من خالل ذلك نرى أن األثر الذي يترتب عمى فسخ العقد أن (1)األجرة ال التعويض
بمقتضى  الحالة التي كانا عمييا قل العقد ويرد كل منيما ما تسممإلى  يعاد المتعاقدان

 العقد بعد أن تم فسخو كان يرد المشتري المبيع مع ثمراتو ويرد البائع الثمن والفوائد
وتكون ىذه من وقت ألمطالبو القضائية ويتأسس ذلك إلزام العاقد عمى أساس قواعد 

 استرداد غير المستحق.

ي: التعويض عن اإلضرار ادلرتتبت عن الفسخ التعسفي ادلطلب الثان
 للعمد

المسؤولية  البد أن تتحقق أركان ن فسخ العقد التعسفيع التعويض ميتلكي 
وثانيا الضرر وثالثا العالقة السببية  (0)ثالثة أوال الخطأ دنيةال وأركان المسؤوليةالمدنية 

إذا توافرت أركان المسؤولية المدنية الثالثة الخطأ والضرر , فبين الخطأ والضرر
حكم المسؤولية ىو األثر الذي يترتب المدنية و  ليةالمسؤو تحقق حكم والعالقة السببية 

 .عمييا واثر المسؤولية ىو التعويض
العقدية بعد أن تتحقق أركانيا, لمسؤولية التعويض ىو األثر الذي يترتب عمى ا

فسخ العقد بطريقة تعسفية ىو إخالل بااللتزامات الناشئة عن العقد, والمسؤولية  يعدو 
اللتزام ىي مسؤولية عقدية, وذلك الن إنياء العقد بطريقة الناجمة عن اإلخالل بيذا ا

بمبدأ عام ىو عدم تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبو مبدأ حسن  إخالالً  يعدتعسفية 

                                                           

 .91, مصدر سابق, ص( د. محمد احمد عابدين(1
.د اسررعد عبيرررد ألجميمررري, مصررردر و .122مصررردر سرررابق,ص, ينظررر: د.عبرررد الممرررك يررونس محمرررد( (0

 .27سابق, ص 
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مبررات عديدة من إلى  النية, وىذا المبدأ يجب تطبيقو عمى كافة العقود ألنو يستند
 أىميا:

فسخ إلى  أن ال يؤدي ىذا التعسفأوال: إذا كان ىناك تعسف في العقد يجب 
العقد إال إذا كان ىناك مبرر لفسخ العقد كإخالل بالتزامات العقد بعد األعذار وال يكفي 

الفسخ التعسفي بحد ذاتو ىو نقض اللتزامات  يعدالتأخير في التنفيذ مبررا لفسخ العقد, و 
خالل بمبدأ العقد, وحتى العقود التي منحيا ا لشارع حق الفسخ الطرف طالب الفسخ وا 

فسخ العقد فسخا تعسفيًا  يعدوفي غير ذلك , بإرادة منفردة ليا شروط معينة لمفسخ
يستوجب التعويض, كما في الشركة والوكالة, فينتيي عقد الشركة بانسحاب احد 

كاء إذا كانت مدتيا غير محددة عمى أن يعمن الشريك عن رغبتو في ذلك وبغير ر الش
فمكي يترتب عمى االنسحاب , انسحابًا بوقت غير الئقأو  انسحابو عن غش يعدذلك 

ال اعتبر فسخ العقد  إنياء لمشركة يجب ان تتوفر فيو الشروط التي حددىا الشارع وا 
تعسفيا, وكذلك الوكالة فإذا أنيى الوكيل عقد الوكالة تعسفًا لتعطيل دعوى مرفوعة عميو 

نحي ويجب اعتباره قائما في وال يمكن قبول ىذا الت, غرضو مشروعا يعدبصفتو ال 
الدعوى وبناءا عمى ذلك فان الفسخ إذا وقع تعسفا يجب عدم اإلقرار بو ويجب عده 

 قائمًا.
ثانيًا: التعسف في استعمال الفسخ ىو تطبيق من تطبيقات الخطأ العقدي 
ويقابل ذلك التعسف في استعمال الحقوق األخرى, الذي يعد من تطبيقات الخطأ 

مسؤولية العقدية ال تقتصر عمى اإلخالل بااللتزامات المتفق عمييا في فال, ألتقصيري
ما ىو من مستمزمات القانون والعدالة إلى  بنود العقد من قبل الطرفان, بل تتعداىا

والعرف وحسب طبيعة االلتزام, فالقاضي يجب أن يحمل مضمون العقد لكشف اإلرادة 
قد ويستطيع القاضي وحسب القواعد العامة التعاقدية التي قصد األطراف إنشائيا في الع

مضمون العقد بما تقتضيو العدالة والعرف وذلك إلى  أن يتدخل بمضمون العقد ويضيف
حماية الفرد وتحقيق التوازن بين المصالح إلى  الن القانون نظام اجتماعي ييدف

صر عمى كما في نظرية الظروف الطارئة الن االلتزامات التعاقدية ال تقت المتعارضة,
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ما يضيفو القاضي بما يحقق إلى  إرادة المتعاقدان الصريحة والضمنية فقط بل تتعداىا
التوازن بين الحقوق وااللتزامات وبناء عمى ذلك يحق لمقانون التدخل في حياة العقد 

طراف مخالفتيا لألوينظم العالقات بين أطراف العقد في القواعد اآلمرة التي ال يحق 
ظم التعسف في استعمال الحق ىي من القواعد القانونية اآلمرة فالنصوص التي تن

ولذلك كان ىذا ىو الخالف بين الفقو الفرنسي عمى نوع المسؤولية المترتبة عن 
, فالمبدأ العام الذي يحكم العالقات (1)اإلخالل بيذه القواعد في العالقات التعاقدية

وىذا ىو ىدف القانون ىو حماية  العقدية التوازن العقدي الذي يقتضي تحقيق العدالة
فإذا لم يقم احد أطراف  ,(0)الفرد والمجتمع وتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة 

مخطئا, وبالتالي يسأل عن الضرر الذي لحق  يعدالعقد بتنفيذ بالتزاماتو التعاقدية 
احد ر من قبل معنوي, وأي فعل يصدأو  بالطرف األخر سواء كان الضرر مادي

ويحكم بالتعويض أيضا , ( 8)يسبب ضرر لمغير يستوجب التعويض تعاقدين والذي الم
كانا عميو المتعاقدين قبل العقد فإذا تعذر عمى  ماإلى  إذا استحالت إعادة الحال

حكم بالتعويض ليذا األخير وقد , بعد الفسخ ثمراتو في عقد البيعأو  المشتري رد المبيع
 السيمانت عميو لجبر ضرر العاقد الناتج عن الفسخ, كا ماإلى  ال تكفي إعادة الحال

                                                           

, االحمررد, المسررؤولية عررن الخطررأ التنظيمرري فرري ادارة المنافسررات الرياضرريةد.محمررد سررميمان : ينظررر( (1
التوفيرررق برررين , .و د, حامرررد زكررري182,ص0220, 1دراسرررة تحميميرررة, دار وائرررل لمنشرررر. االردن,ط

, 1281السرنة االولررى  1القرانون والواقرع, بحرث منشرور فري مجمررة القرانون االقتصراد المصررية.العدد
مرررررن القرررررانون المررررردني  123/0انون المررررردني العراقررررري والمرررررادة مرررررن القررررر 192/0. والمرررررادة 792ص

 المصري. 
( ينظر: د عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير, الوجيز في نظرية االلتزام في (0

.د اسرعد عبيرد و .123ص, العرراق –بغداد , القانون المدني العراقي,الجزء األول, المكتبة القانونية
بررو مررو . 112,ص00211ط, لخطررأ فرري المسررؤولية الطبيررة المدنيررة, دار الثقافررة ,عمررانألجميمرري, ا

التعسرررف فررري , . وينظرررر فررري ذلرررك المستشرررار حسرررين عرررامر121مصررردر سرررابق,ص, برويرررز عزيرررز
 .127بو مو برويز عزيز, مصدر سابق, ص, نقال عن 292استعمال الحق والغاء العقود, ص

 010بكري ومحمد طو البشير, الوجيز في مصادر االلتزام ,صعبد المجيد الحكيم وعبد الباقي ال(8) 
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في عقد البيع فقد يسترد البائع المبيع الذي سممو تنفيذا لمعقد إال أن استرداده غير كافي 
إذا كانت قيمة المبيع قد انخفضت في الفترة مابين إبرام العقد  السيمالجبر الضرر, 

تكون دعوى التعويض ىي المناسبة لجبر الضرر, كما يجوز  وفسخو, وفي ىذه الحالة
الحكم بالتعويض عمى العاقد الذي اخل بالتزاماتو في فسخ العقد عمى أساس المسؤولية 

عادةالتقص الحالة إلى  المتعاقدان يرية وقد سار الفقو الفرنسي عمى األثر الرجعي لمعقد وا 
وعمى  (1)العقد رار التي تترتب عن فسخالتي كانا عمييا قبل العقد والتعويض عن األض

بأن " كل تعد  عمى التعويض ( من القانون المدني العراقي022نصت المادة )ذلك 
  .(0)يصيب الغير بأي ضرر يستوجب التعويض"

  

                                                           

 .013, مصدر سابق,ص( عمر عمي الشامسي(1
 .1291لسنة  22القانون المدني العراقي رقم  ((0
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 خاتمةال
 بعد إن انتيينا من دراسة ىذا الموضوع محاولين اإلحاطة بالجوانب القانونية التي   

والحمول القانونية ليا  فسخ العقد التعسفيالناجمة عن  القانونية آلثاراتثبت, وتحدد 
ذكرىا ضروري الستكمال  التي نرى إن ,ظيرت لنا جممة من النتائج والتوصيات

 البحث: 
 النتائجأواًل: 

نص أو  تبين لنا من خالل البحث أن فسخ العقد دون وجود شرط يقضي بالفسخ -1
تعسفيًا يوجب المسؤولية متى ما  افسخ يعدقانوني الستحالة التنفيذ لسبب أجنبي 

 تحققت أركانيا .
الذي يبرر فسخ العقد ىو الخطأ  في ضوء ما تم استنتاجو في البحث وجدنا إن -0

راجعًا لظروف  في تنفيذ االلتزام من قبل احد األطراف ويجب أن ال يكون الخطأ
 آفة سماوية.أو  قوة قاىرةأو  كحادث فجائي أجنبية

الل البحث ىناك سمطة تقديرية لمقاضي في الحكم في فسخ العقد, لنا من ختبين  -8
 يرفض فسخ العقد في حالة وجود ما يبرر ذلك . ولو أن

أو  لفسخ سواء كانت األضرار ماديةحصول إضرار ناجمة عن اوفي حالة  -2
ترقيو يعد خطأ أو  المشاركة في عملأو  نجاح معينأو  معنوية كتفويت فرصو

 يوجب التعويض. 
 يتم فسخ العقد بصورة مفاجئة إال بعد أعذار الطرف الذي اخطأ في تنفيذ أن ال -9

 التزامو المحدد في العقد.
 التوصياتثانيا: 

األخذ بالتعديل الذي نص عميو القانون المدني الفرنسي إلى  دعوة المشرع العراقي -1
أو  ( والتي تنص عمى أن يترتب الفسخ إعماال لمشرط الفسخ10029)  في المادة

خطاء المدين. حالة كان عدم التنفيذ عمى قدر كاف من الجسامة نتيجة أ في
 وعدم ترك حرية الفسخ لمدائن 
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حفاظا عمى مبدأ , اقتراح إلغاء) الفسخ( لمعقد المفسوخ تعسفيًا واعتباره عقدا قائماً  -0
 . عقد بصورة تعسفيةلم فسخالتوازن العقدي وتجنب ال

ذي يترتب عمى الفسخ التعسفي صريح عمى التعويض الو  النص بشكل واضح -8
مكانة والمركز التعويض عن الضرر األدبي الذي يصيب ال السيمالمعقد, و 

 وكذلك التعويض عن تفويت الفرصة.  االجتماعي والسمعة,
ناجمة  عقد المؤتمرات والدورات والندوات لمناقشة ما يستجد من مشاكل اجتماعية -2

عنيا ممشاكل األساسية الناجمة ل ووضع الحمول القانونية عن العقود الحديثة
الحقوق األساسية  وحماية والتوازن العقديفي ذلك المصمحة العامة  مراعياً 

 متعاقدين.لم
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 المصادر
 الكتب :أواًل: 

سعد عبيد ألجميمي, الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية, دراسة مقارنة, د. أ  -1
 . 0211دار الثقافة لمنشر والتوزيع, عمان األردن, 

سماعيل العمري، التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانون، ا -0

 .1984، 1الموصل ط -مطبعة الزهراء 
د. إسماعيل عبد النبي شاىين, انقضاء العقد بااللغاء والرجوع في القانون   -8

 .0218 1المدني, دار الفكر الجامعي, االسكندرية ط
ثار العقد(, منشرورات زيرن طارق عجيل, المطول في شرح القانون المدني )اد.   -2

 .0218لبنان,  –الحقوقية, بيروت 
عامر طراف وحياة حسين, المسؤولية الدولية والمدنية في قضايا البيئة د.  -9

والتنمية المستدامة, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع,لبنان 
 م.0210

الجديد, المجمد عبد الرزاق احمد السنيوري, الوسيط في شرح القانون المدني د.  -1
, مصادر االلتزام, منشورات الحمبي 8طالثاني, نظرية االلتزام بوجو عام, 

 .0222الحقوقية بيروت لبنان 
عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير. الوجيز في د.  -7

نظرية االلتزام في القانون المدني العراقي,الجزء األول, مصادر االلتزام,المكتبة 
 دون ذكر سنة النشر. بغداد.–قانونية ال

عبد الممك يونس محمد, أساس مسؤولية اإلدارة وقواعدىا,دراسة مقارنة بين د.   -3
 . 0210نظامي القضاء الموحد والمزدوج. دار الكتب القانونية, مصر, 

عصمت عبد المجيد، مصادر االلتزام في القانون المدني العراقي، المكتبة د.  -2

 .2117، 1ط دالقانونية، بغدا
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عفيف شمس الدين ,المسؤولية المدنية لمطبيب,دراسة مقارنة, المؤسسة  -12
 .0222لبنان –الحديثة لمكتاب, بيروت 

عمر علي الشامسيي، فسيا العقيد ،المركيز القيومي لاصيدارات القانونيية د.  -11

 0212,القاىرة, 
فوزي كاظم المياحي, انحالل العقد الفسخ واالقالة في القانون المدني  -10

 بغداد, دون ذكر سنة النشر. –عراقي,المكتبة القانونية ال
 .0218محمد احمد عابدين, زوال العقد, منشأة المعارف االسكندرية, د.  -18
محمررررد حنررررون جعفررررر, مسررررؤولية المقرررراول العقديررررة عررررن فعررررل الغير,دراسررررة د.  -12

 . 0211لبنان –مقارنة, المؤسسة الحديثة لمكتاب, بيروت 
ن طررو, الحقرروق العينيررة األصررمية والتبعيررة, محمررد طررو البشررير غنرري حسررو د.  -19

 .0222, العاتك لصناعة الكتاب القاىرة, ,0طالجزء األول, 
محمرررررود سرررررميمان موسرررررى ,المسرررررؤولية الجنائيرررررة فررررري التشرررررريعات العربيرررررة د.  -11

 . 0212والقانونين الفرنسي وااليطالي, منشأة المعارف ,اإلسكندرية, 
ام فرررررري الشررررررريعة االسررررررالمية مصررررررطفى إبررررررراىيم الزلمرررررري ,عناصررررررر االلتررررررز د.  -17

 .0219, دون ذكر دار النشر, 0طوالتشريعات المدنية العربية,
 .0222بغداد  –نبيل ابراىيم سعد ,النازل عن العقد, المكتبة القانونية د.  -13
نبيررل اسررماعيل عمررر, التنفيررذ الجبررري, دار الجامعررة الجديرردة, االسرركندرية د.  -12

0222 . 
 الرسائل واالطاريحثانيًا: 

و برويرررز عزيرررز, المسرررؤولية الناجمرررة عرررن الفسرررخ التعسرررفي لمعقرررد, رسرررالة برررو مررر -1
مجمرس كميررة القرانون والسياسررة ,جامعررة إلررى  ماجسرتيرفي القررانون الخراص مقدمررة

 .0223السمميانية, 
حمررزة عبررداهلل محمررد ,فسررخ عقررد االيجررار, رسررالة ماجسررتير فرري القررانون الخرراص  -0

 .0210مجمس كمية القانون جامعة كركوك إلى  مقدمة
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إلررى  عبررد العظرريم عبرراس نصررار, واقررع القرروانين اإلداريررة رسررالة ماجسررتير مقدمررة -8
 مجمس كمية القانون ,جامعة الكوفة.

فريرررد حسرررين مشررريش, المسرررؤولية اإلداريرررة عرررن أخطررراء الموظرررف العرررام, رسرررالة  -2
مجمس كمية الحقوق والعموم السياسية جامعة محمرد خضرر إلى  ماجستير مقدمة
 . 0212بسكرة, الجزائر

 المؤتمرات والندواتثالثًا: 
  حسررين صررالح مختررار وحسررين عبيررد ألسرراعدي, تقريررر عررن مسررؤولية الدولررة عررن

 أخطاء موظفييا وموقف القضاء العراقي منيا.
 الدساتير والقوانينرابعًا: 

 . 0229 الدستور العراقي لسنة  -1
 .1292لسنة  22القانون المدني العراقي رقم  -0
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 :المــــمخــــص
 جميررع تكررون برران يقضرري والررذي العقرردي الترروازن ىررو العقررود جميررع يحكررم لررذيا المبرردأ

 مرن إخالل دون بفسخو العقد أطراف احد يستقل وال األقل عمى متكافئة وااللتزامات الحقوق
 وىررذه عاقديررو ذمررة فرري متبادلررة التزامررات ينشررئ لمجررانبين الممررزم فالعقررد, األخررر الطرررف قبررل

 فرري المحررددة التزاماتررو األطرررف احررد تنفيررذ يررتم لررم إذا بحيررث, بينيررا فيمررا مترابطررة االلتزامررات
 الفنرري بررالمعنى عقررداً  العقررد يعررد ولكرري, العقررد فسررخ طمررب حررق األخررر لمطرررف جرراز, العقررد
 وطررف قروي طررف العقرد فري يكون ال أن يجب لمعقود العامة الشروط عميو وتنطبق الدقيق
رادترو يئتومشر حسرب والتزاماتو شروطو القوي الطرف ويفرض, ضعيف  مرن مناقشرة ودون وا 

 ال أن القاضررري عمرررى يجرررب التعاقديرررة اإلرادة حريرررة لمبررردأ واحترامررراً , الضرررعيف الطررررف قبرررل
 بفسرخ األطرراف احرد يقروم وقرد, العرام الصرالح لمقتضريات اسرتثناءً  إال العقرد حياة في يتدخل
 قررد ممرا خرراآل فالطررر  بالتزامرات إخرالل ىنرراك يكرون أن دون وأحيانرا المنفررردة بإرادترو العقرد
 أسراس دون العقرد فسرخ األطرراف ألحرد يحرق فيرل معنروي؟أو  مرادي ضرر ذلك عن يترتب
 أن دون بذلك؟ يقضي شرطا العقد في يكن ولم اآلخر الطرف قبل من إخالل ودون قانوني
 التعسفي؟ الفسخ صاحب عمى مسؤولية ىناك تكون

 تنفيررذ فرري الخطررأ ىررو عقرردال فسررخ يبرررر الررذي أن البحررث ىررذا خررالل مررن اسررتنتجنا لقررد
 كحررادث أجنبيررة لظررروف راجعرراً  الخطررأ يكررون ال أن ويجررب األطررراف احررد قبررل مررن االلتررزام
 فسررخ فرري الحكررم فرري تقديريررة سررمطة لمقاضرري إن كمررا, سررماوية آفررةأو  قرراىرة قرروةأو  فجررائي
 العقررد فسررخ يررتم ال كررذلك, ذلررك يبرررر مررا وجررود حالررة فرري العقررد فسررخ يرررفض أن ولررو, العقررد
 .التزامو تنفيذ في اخطأ الذي الطرف اعذرا بعد إال مفاجئة ةبصور 

 معنويررةأو  ماديررة األضرررار كانررت سررواء الفسررخ عررن ناجمررة إضرررار ىنرراك كانررت فررإذا
, التعرويض يوجرب خطرأ يعرد ترقيروأو  عمرل في المشاركةأو  معين نجاحأو  فرصو كتفويت
 قانوني نصأو  بالفسخ قضيي شرط وجود دون العقد فسخ أن األساسية النتيجة كانت لذلك

 . أركانيا تحققت ما متى المسؤولية يوجب تعسفياً  فسخا يعد أجنبي لسبب التنفيذ الستحالة
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ABSTRACT : 

 The principle governing all contracts is the contraction 

balance which permits the equivalence for all of the rights and 

commitments, and non has the right to cancel the contract without 

committing mistakes by the other part. The binding contract for 

the two sides makes mutual commitments to the guarantee of 

proposed contractors and these commitments are interrelated 

where if one of the parts wouldnot carry out his commitment, the 

other part would have the right to cancel the contract. In order to 

take this contract into account artificially, the contract should not 

include any weak part and strong part in which the strong part has 

the absolute authority in legislating contracts willingly without 

discussing with the other part. In respect of the contract 

willingness the judge should not intervene with the nature of the 

contract for the public benefit. As it is known that most of the 

contracts of private teaching institutions are imbalance in rights 

and commitments and the other part has the authority over the 

second part. However, this case could lead the second part to miss 

the chance in a particular work resulting a moral and material 

damage. Does any part have the authority to cancel the contract 

illegally and without failure of the other part where the contract 

has not included any condition stipulating this matter and without 

any responsibility taken over the arbitrary cancelation. We have 

concluded through this research that the justifying of the 

dissolution of the contract is wrong in the implementation of the 

commitment by one of the parties and the error should not be due 

to foreign circumstances such as sudden accident, force majeure 

or divine scourge, and the judge has the discretionary power to 

rule in the dissolution of the contract, To refuse to terminate the 

contract if justified. The contract shall not be rescinded abruptly 
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unless the party making the mistake has failed to implement its 

obligation. 

If there is damage resulting from the abrogation, whether the 

damage is material or moral, the opportunity or success of a 

certain person or participation in the work or promotion is a 

mistake that requires compensation. Therefore, the main 

conclusion was that annulment of the contract without a 

requirement of annulment or a legal provision for the 

impossibility of execution for a foreign reason would be 

considered an arbitrary annulment that would entail liability once 

it had been achieved. 

 
 


