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 انعدام اثر العقد
 زينب جاسم محمدم.

 الجامعة العراقية/ كمية القانون والعموم السياسية
 :الممخص

لقد ثار الجدل الفقيي بين مفيوم انعدام العقد ومفيوم بطالن العقد ،اذ ان مصطمح االنعدام جاء بعد 
خمق القضاء الفرنسي لو لحل بعض االوضاع القانونية التي عجز البطالن عن التصدي لو 
.فالبطالن واالنعدام وجيان لمفيوم واحد ولكن بتمايز بسيط جدا .فالعقد المنعدم اليترتب عميو اي اثر 

.بخالف سواء كانت تمك االثار اصمية ام عرضية وبعبارة اخرى فان العقد المنعدم يكون كأن لم يكن 
 .تب بعض االثار العرضية والجانبيةالعقد الباطل الذي ير 

 الكممات المفتاحية: )أثر ، العقد، الجدل الفقيي(.
 

No contract effect 

Zainab jassem mohammed 

Iraqi University/ College of Law and Political Science 

Abstracts: 

The doctrinal controversy arose between the concept of nullity of the contract 

and the concept of nullity of the contract, as the term absence came after the 

French judiciary created it to solve some legal situations that nullity was 

unable to address. Nullity and nullity are two sides of the same concept, but 

with a very simple distinction. Those effects were original or accidental. In 

other words, the null contract is as if it had not existed, unlike the void 

contract that arranges some accidental and side effects. 

Keywords: (effect, contract, jurisprudence debate). 
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 المقدمة
وقد وجد ليكون أداة ان العقد يمثل وسيمة من وسائل التعامل بين االفراد في المجتمع 

لتبادل المنافع فوضعت لو قواعد لتحقيق المصمحة العامة سواء أكانت فردية ام جماعية 
ومحل وسبب في العقود  رضا وفق القانون من المحددة اركان العقد  فعند  توافر،

من ضرورة الشكمية في العقود الشكمية و مايشترطو القانون من الرضائية ،إضافة الى 
فان العقد يكون منضبطا وفقا لممعايير التي يستوجبيا التسميم في العقود العينية  توافر

ت ىي االنعكاساوتمك االثار تعني .المشرع  ،ومن ثم سوف ينتج كافة االثار القانونية 
عمى طرفيو  من الواجب الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد بحيث يكون ب المتمثمة 

طبقا لمقاعدة التي تقول العقد شريعة المتعاقدين وبموجبيا اليجوز  االلتزاماتاتمك تنفيذ 
ان ينفرد احد الطرفين بتعديمو او الرجوع عنو اال بمقتضى نص في القانون يجيز ذلك 

 . او بحكم االتفاق
والبطالن ىو جزاء مخالفة شروط تكوين العقد وىذا يفترض ان يكون الخمل الذي يؤدي 
الى بطالن العقد قد حدث وقت ابرام العقد فالعقد اما ان يكون صحيح واما ان يقوم 

 اثر يعرف بانو .فالبطالن  باطال وىذا األخير اليمحق العقد بعد ان يقوم صحيحا
عمى  متابعة المشرع فالبطالن ىو  ،العقد اثر  ايقافمنو  الغاية ينصب عمى العقد 

 يمحو ولما كان البطالن  لثباتوالقانون  يستمزميا التي  لالركان الرئيسية استكمال العقد 
 التدرج فالان يكون البطالن درحة واحدة التقبل  يستمزم  المبدأ القانوني اثر العقد فان 
 في العدم . وجود لالختالف
 الخطة االتيةذا الموضوع البد من تقسيمو ولموقوف عمى ى

 المطمب األول:مفيوم انعدام اثر العقد.
 الفرع األول:انعدام اثر العقد في القانون المدني الفرنسي.

 الفرع الثاني:االنعدام في القانون المدني العراقي.
 المطمب الثاني :اثر انعدام اثر العقد.
 لمدني الفرنسيالفرع األول :اثر االنعدام في القانون ا
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 الفرع الثاني :األثر في القانون المدني العراقي.
 الخاتمة.

 المصادر.
 الكممات المفتاحية:انعدام العقد ،بطالن العقد،اثر العقد

 المطمب األول :مفهوم انعدام العقد
بوجود جزاء انعدام العقد  6102لقد صرح القانون المدني الفرنسي في التعديل لسنة 

 0010حيث كانت المادة 
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المادة كانت ،التي تشير ضمنا الى زوال اثر االلتزام وىذه  0011من قانون نابميون  0
 إشارة الى ان أي تخمف في السبب من شأنو ان يعدم اثر االلتزام .

وقد ورد مصطمح االنعدام في الوسط القانوني في القانون الفرنسي ،اما القانون العراقي 
فيخمو من استعمال ىذا المصطمح بل يذىب الى استعمال مصطمح بطالن العقد ولكن 

بيان ذلك بالتفصيل سنتكمم عن مفيوم االنعدام لكال المصطمحين معنى خاص بو ،ول
في القانون الفرنسي باعتباره القانون الذي اختص باستعمال ىذا المفظ ومن ثم بيان ىذا 

 المعنى في القانون العراقي.
 الفرع األول:مفهوم انعدام اثر العقد  في القانون الفرنسي:

تي يشير الييا كال من التشريع يعد انعدام اثر العقد من احد المفاىيم القانونية ال
والقضاء الفرنسي بشكل عام وبانتظام دون وجود تعريف ثابت لو رغم انو قد تم 
تخصيص العديد من الدراسات بشأنو ،وقد اجتيد الفقو الفرنسي في وضع تعريف 
النعدام اثر العقد فعرفو البعض بانو التصرف القانوني الممغي بسبب وقوع امر خارجي 

 عض االخر بانو تصرف قانوني عقيم عرضي .وعرفو الب
يقوم انعدام اثر العقد عمى أساس خمو العقد من احد شروط صحتو ،وقد نصت المادة 

من القانون المدني الفرنسي "ينعدم اثر العقد الذي نشأ صحيحا بزوال احد  0002
زوال  عناصره األساسية عندما يكون تنفيذ عدة عقود ضروريا النجاز نفس العممية فان

احدىما يؤدي الى انعدام اثر العقود التي اصبح تنفيذىا مستحيال بسبب ىذا الزوال 
وكذلك العقود التي كان تنفيذ العقد الزائل بالنسبة ليا شرطا حاسما لرضا احد األطراف 
غير ان انعدام األثر اليقع اال اذا كان المتعاقد الذي تم التمسك في مواجيتو بو عمى 

ممية بمجمميا عندما ابدى موافقتو"فانعدام اثر العقد وفقا ليذه المادة ىو  عمم بوجود الع
زوال احد العناصر األساسية لمعقد وىذه العناصر يقصد بيا العناصر الالزمة لصحة 

 0060العقد او شروط صحتو وىي الرضا واألىمية والتي نصت عمييا صراحة المادة 
اثر العقد تم اعمالو ابتداء عمى عقود التبرعات ويذىب الفقو الفرنسي ان جزاء انعدام  ،6

 فقط  أي ان انعدام اثر 
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العقد ىو جزاء عمى عدم توافر احد الشروط المطموبة لصحة عقد اليبة والوصية او أي 
اال ان حصر جزاء انعدام اثر العقد في ،1تصرف قانوني اخر مصدره اإلرادة المنفردة 

 حوالت في قانون العقود الفرنسية .مجال التبرعات تالشى تدريجيا مع الت
 

ويرى البعض االخر بان انعدام اثر العقد بانو فشل العقد في تحقق شرط الكمال او 
التمام او ىو زوال قيمة العقد بسبب داخمي كزوال احد العناصر المكونة لو او بسبب 
لو خارجي عن العقد فانعدام اثر العقد صفة تمحق عمل قانوني صحيح لكنو اليكون 

 اثر بوقوع حدث بعد اكتمالو .
فأنو يشترط  6102من تعديل القانون المدني الفرنسي  0002واستنادا لنص المادة 

 لترتيب جزاء انعدام اثر العقد توافر الشروط االتية :
.شرط وجود عقد صحيح ،فمجال انعدام اثر العقد ىو العقد الصحيح منذ تكوينو ما 0

 د تم الغاؤه ولم يكن موضوعا لمفسخ .يعني ضرورة اال يكون العقد ق
جزاء انعدام اثر  0002.فقدان العقد الصحيح لعنصر أساس فيو اذ تجعل المادة 6

العقد مشروطا بزوال احد العناصر األساسية لمعقد والمقصود بالعناصر األساسية ىي 
عناصر صالحية العقد او شرط صحتو فمضمون العقد ممكن ان يكون أساسا النعدامو 

واء بزوال محمو او سببو فاذا كنت مستأجرا لشقة ولكن المبنى الذي تقع فيو الشقة قد س
التيمتو النيران مماتسبب في تدمير الشقة فأن عقد االيجار ينعدم النعدام محمو وبالمثل 
فأن أىمية األطراف وموافقتيم تبطل اذ لم يعد ليا وجود فضال عن الوصية تعد الغية 

قبل الموصي ،ويمكن ان يشير مفيوم العنصر األساس الى اذا مات الموصى لو 
عنصر خارجي لمعقد يشترط صالحيتو ففي العقود المترابطة التي تشكل بمجموعيا كال 
تعاقديا غير قابل لمتجزئة فأن الغاء عقد واحد فييا يجعل من المستحيل تنفيذ عقد 

 .1مرتبط  بو مباشرة 
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ساس ذلك والشرط ىنا يتعمق بالعقود المترابطة .عمم المتعاقد وابداء موافقتو عمى أ1
فالمتعاقد الذي تم التمسك بانعدام اثر العقد في مواجيتو يشترط عممو بالعممية التعاقدية 

 .0002بمجمميا ويكون العمم من وقت ابرام تمك العقود بصراحة المادة 
 

 الفرع الثاني:مفهوم االنعدام في القانون المدني العراقي:
المشرع العراقي في القانون المدني مصطمح االنعدام اال انو بالمقابل  لم يستعمل

استعمل مصطمح البطالن وىو اقرب النظم القانونية لمفيوم االنعدام في القانون 
الفرنسي ،فالعقد الباطل ىو العقد الذي اليصح أصال أي بالنظر الى ذاتو او اليصح 

منعدم  العقد الباطل بطالن مطمق ىوان ،  5وصفا أي بالنظر الى اوصافو الخارجية
الوجود والحاجة الى تقرير البطالن ويضاف ليذا النوع من بطالن العقد الذي لم 
يستوفي اركانو كانعدام تطابق االرادتين وانعدام المحل او السبب او عدم مشروعية 

،والبطالن وصف يمحق التصرف القانوني المخالف الحكام القانون 2محمو او سببو 
فضي الى انعدامو وعدم ترتيب اثاره القانونية فاذا دخل ىذا التصرف في تكوين عقد وي

فيكون اثره اعتبار العقد غير موجود في نظر القانون ويسري ذلك بأثر رجعي ليس في 
العالقة بين المتعاقدين فحسب بل لمغير أيضا مادام انو تعاقد في اطار العقد الباطل 

 .7بأن "مابني عمى الباطل فيو باطل" عمى وفق القاعدة التي تقضي
 من ىذا يتبين ان أسباب البطالن امران :

األول:اما خمل في ذات العقد ومقوماتو أي في ركن من اركانو واما خمل في اوصافو 
الخارجية عن ذاتو ومقوماتو فاالول مثل ان يصدر االيجاب والقبول ممن ليس اىال 

او ان يكون المحل مما اليجوز التعامل فيو او ان لمتعاقد او اليوافق القبول االيجاب 
يكون خاليا عن سبب او ان يكون السبب غير مشروع او ان يكون المحل والسبب 

 مخالفا لمنظام العام واالداب فكل ىذه األمور تعد اخال تمس بذات العقد ومقوماتو .
في الشكل الذي الثاني مثل ان يكون المعقود عميو مجيوال جيالة فاحشة او ان اليستو 

فرضو القانون فيو كالكتابة في عقد الشركة والتسجيل لدى الكاتب العدل في بيع 
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المكائن او رىنيا والقبض في العقود العينية وتسجيل بيع العقار في دائرة التسجيل 
 العقاري.

والبطالن في القانون العراقي ليس مراتب متدرجة بل ىو بطالن واحد وىو ماتسميو 
 .0ينات بالبطالن المطمقبعض التقن

 
باإلضافة لذلك فان المحل يجب ان يكون مشروعا فاذا كان عكس ذلك فانو يكون 
باطال ومن صور البطالن المطمق بطالن التعامل في تركة انسان عمى قيد الحياة ولو 
كان برضاه وكذلك بطالن بيع الوفاء بحيث يكون البع باطال اذا احتفظ البائع يوم البيع 

سترداد الشيء المبيع في اجل معين والبطالن المطمق يجعل العقد في حكم بحق ا
المعدوم بحيث الينتج أي اثر قانوني وان كانت تترتب عميو اثار وكذلك يكون العقد 
باطال اذا كان محمو او سببو مخالفا لمنظام العام ،ولكل ذي مصمحة ان يتمسك بو كما 

يسقط الحق في طمب بطالنو وان الدفع بيذا ان ىذا البطالن الترد عميو االجازة وال
،كما ان البطالن المطمق ىو الذي يكون فيو العقد مخالفا لقاعدة  9البطالن اليسقط ابدا 
 .01من قواعد النظام العام

.العقد الباطل ىو ما اليصح أصال باعتبار ذاتو او 0عمى ان " 017وقد نصت المادة 
.فيكون العقد باطال اذا كان في ركنو خمل 6وصفا باعتبار بعض اوصافو الخارجية 

كأن يكون االيجاب والقبول صادرين ممن ليس اىال لمتعاقد او يكون المحل غير قابل 
.ويكون باطال أيضا اذا اختمت بعض 1لحكم العقد او يكون السبب غير مشروع 

اوصافو كأن يكون المعقود عميو مجيوال جيالة فاحشة او يكون العقد غير مستوف 
لمشكل الذي فرضو القانون " فالعقد الباطل انما ىي تسمية مجازية اذ الوجود لو في 

 الحقيقة والواقع وليذا الاثر لو واليفيد حكما .
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 المطمب الثاني:اثر االنعدام
وبعد ان تعرفنا عمى مفيوم االنعدام في القانون المدني الفرنسي والمفيوم المقابل لو في 

العراقي وىو البطالن كان البد من معرفة األثر المترتب عمى انعدام اثر  القانون المدني
العقد وبطالنو والذي اليمكن الولوج اليو اال بعد معرفة الحكم وىذا ماسنبينو في ىذا 

 المطمب وذلك في فرعين :
 الفرع األول: اثر البطالن في القانون العراقي:

 ا.حكم العقد الباطل:
كان العقد باطال جاز لكل ذي مصمحة ان يتمسك بالبطالن "اذا  010نصت المادة 

فالعقد الباطل 00ولممحكمة ان تقضي بو من تمقاء نفسيا واليزول البطالن باالجازة " 
منعدم قانونا فال ينتج اثرا وليس من لالزم صدور حكم لتقرير ىذا البطالن ،ولمن كان 

د .ويتمسك بالبطالن كل من طرفا فيو ان يرتب اموره عمى أساس ان العقد غير موجو 
كسب حقا في المحل يؤثر فيو صحة العقد او بطالنو سواء كان قد كسب الحق قبل 
صدور العقد او بعده فيتمسك بو كل من الطرفين وخمفيما العام والخاص ،وعمى 
المحكمة ان تحكم بو من تمقاء نفسيا ،ويختمف التمسك بالبطالن في العقود الموقوفة 

 .06العقود الباطمة عن التمسك في 
 وعميو البد ان نميز بين العقد الفاسد والعقد الباطل :

يكون العقد موقوفا عندما يكون معيبا بعيب من عيوب الرضا وىي النقص في أىمية 
المتعاقد والغمط والتدليس واالكراه واالستغالل ويكون العقد موقفا مقررا لمصمحة المتعاقد 
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غمط او لممدلس عميو او المكره او لمن استغل فان  الناقص االىمية او لمن وقع في
 . 01احدىم أجاز العقد او تنازل عن طمب االبطال فيصح العقد ويبقى قائما منتجا الثاره

 
وقد حدد القانون مدة لطمب االجازة ويبدأسريان ىذه المدة في حالة نقص االىمية من 

من اليوم الذي يكشف فيو ،وفي اليوم الذي يزول فيو ىذا السبب وفي الغمط او التدليس 
حالة االكراه من يوم انقطاعو ،والعقود الباطمة التمحقيا االجازة الن المعدوم اليكون 
موجودا باالجازة فيي التمحق غير العقود الموقوفة فال يعد العقد الباطل صحيحا 

ينشأ عن بالجازة وكما ان البطالن اليزول باالجازة فيو كذلك اليزول بالتقادم ولكن قد 
تنفيذ العقد حالة مادية تجعل دعوى البطالن غير مجدية فمو اشترى شخص عقارا غير 
مسجل بعقد باطل وظل واضعا يده عميو مدة التقادم المكسب ثم اقام بعد ذلك البائع 
دعوى البطالن فال يجوز لممشتري ان يدفع ىذه الدعوى بسقوطيا بمرور الزمن الن 

وانما يستطيع ان يتمسك بأكتساب الممكية بالتقادم المكسب ليا البطالن اليزول بالتقادم 
فدعوى البطالن مقبولة ولكنيا التؤدي الى ثمرة  ،كما ان الدفع بالبطالن اليسقط أصال 
بالتقادم الن الدفوع التتقادم فاذا لم يسمم البائع العين المبيعة وتقادم الزمن عمى ىذا 

ئع بطمب التسميم فممبائع الدفع ببطالن عقد البيع الوضع ثم رفع المشتري دعوى عمى البا
 . 01رغما عن مرور الزمن

 
 ب. العقد الباطل :

يستمد العقد قوتو القانونية وقدرتو عمى الزام اطرافو من مدى توافقو مع احكام القانون 
وبيذا التوافق يصبح أداة قانونية تقيد المتعاقدين بأثرىا ومن ثم اليستطيع احدىما 

ن قيوده اال باتفاق معا عمى االنحالل استنادا الى ان العقد شريعة المتعاقدين التحمل م
عمى ان القوة اإللزامية ىذه وان كانت ىي األصل اال ان استثناءالت عدة ترد عمييا 
جعمت من الربطة العقدية غير قادرة أحيانا عمى االلزام كبطالنيا متى ما كانت غير 

يسمح بو القانون فالبطالن اذن وصف يمحق العقد مشروعة او ذات مضمون يخالف ما
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المخالف لمقانون بأن تنعدم احد اركانو او شروط صحتو حيث اليعد العقد صحيحا 
، ويترتب عمى ذلك عدم انعقاد العقد وانعدام وجوده القانوني اذ 05واليعتد بو لبطالنو كميا

نتاج اثاره االصمية التي ليس لو وجود اال في الظاىر مما يعني تجريده من قدرتو عمى ا
 كانت ستترتب لو كان عقدا صحيحا .مما يؤدي الى انعدام الحكم القانوني لمعقد .

فيترتب عمى بطالن عقد المتصرف بطالن العقود األخرى التي يجرييا المتصرف عميو 
وىذا مايسمى باالثر العيني لمبطالن الذي يجعمو ساريا في مواجية الكافة ومعنى ذلك 

 . 02لحق الذي كسبو الغير متة سقط حق من ادلى لو بيذا الحق بسبب البطالنسقوط ا
اذ يعتمد العقد من حيث الصحة والبطالن عمى مايقترن بو من وصف يدل عمى مدى 
عد المشرع لو من عدمو وتحديد مفيوم كل وصف من االوصاف المقترنة بالعقد وبيان 

 07مقتضاه يعتمد أيضا عمى التوافق بين العقد واحكام القانون ،يراد بحكم القانون 
نا فأذا كان العقد صحيحا بأن استوفى اركان مايكون لمعقد من اثر يترتب عميو قانو 

انعقاده وشروط صحتو ونفاذه ولزومو تحقق حكمو القانوني وتجسد ذلك في ترتيب 
االثار عميو من الحقوق وااللتزامات ففي عقد البيع الصحيح يكون حكمو القانوني تممك 

عقد البيع الذي تم البائع الثمن والمشتري لممبيع،وبالمقابل فأن كال منيما يمتزم بموجب 
ابرامو حيث يمتزم البائع بتسميم المبيع ويمتزم المشتري بدفع الثمن ،اما اذا كان العقد 
باطال فقد يترتب حكم القانون فيو وىو انعدام حكمو في عدم ترتيب االثار عميو ففي 

اليمتزم المثال السابق اليمتزم البائع بتسميم المبيع واليمتمك الثمن كما ان المشتري أيضا 
بدفع الثمن كما انو اليمتمك المبيع واذا كان قد حصل لمعقد الباطل كان لكل منيما 
استرداد ماسممو او دفعو لمطرف االخر ،النعدام الرابطة العقدية بينيما أصال ولكل من 
طرفي العقد الباطل التصرف عمى ىذا األساس وتجاىل ماابرم بينيما اذا ثبت انعدام 

حكمو الشرعي وعميو ليس لو اثر واذا كان العقد يتمتع بوجود ظاىري  العقد وعدم تحقق
اال انو اليكون اال مادي اكتسبو بعده واقعة مادية ترتبت بتصرف المتعاقدين عند 

وعند تقصي نصوص القانون المدني فانيا تدل عمى ماذكر ، 00ابراميما عقدا باطال 
 .09أعاله 
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لمعقد الباطل اليكون اال عند عدم توافقو مع نص  ووفقا لذلك فأن انعدام الحكم القانوني
القانون فيما تضمنو من اركان وشروط والغاية من وراء فرض ىذا الجزاء عمى العقد 
الباطل ىو حماية المصمحة العامة عند بطالن العقد وقد يكون في حاالت معينة حماية 

ين فيكون العقد لممصمحة الخاصة عندما يتم تقرير البطالن لمصمحة احد المتعاقد
عندىا موقوفا عمى اجازتو ولو حق نقضو وابطالو وىذا يسمى أيضا بالعقد القابل 
لالبطال في القانون الفرنسي والمصري فالبطالن في ظل ىذين القانونيين بطالنو نسبيا 
وذلك عندما يكون يراد من فرضو حماية النظام العام واما ان يكون بطالنو نسبيا وذلك 

نا فان المشرع العراقي اليأخذ بفكرة العقد الباطل بطالن نسبي وانما يأخذ ،وكما اسمف
 بفكرة العقد الموقوف.

ويتفق المشرع الفرنسي مع كل من المشرع الفرنسي والمصري في حكمو عمى العقد 
الباطل في عدم ترتيب االثار عميو حيث ان بطالن العقد يمنع انتقال الممكية لكونو 

يرتب أي اثر ففي عقد البيع الباطل اليعد المشتري مالكا وانما غير منعقد أصال وال
يبقى المبيع في ممك البائع واذا حصل تمف او ىالك ذىب من ممك البائع ال المشتري 
اال اذا ثبت سؤ نية المشتري ففي ظل ىذا القانون تكون تبعة اليالك مرىونة بالممكية اذ 

قد صحيحا رتب اثاره حيث المشتري مالك لممبيع تدور مع الممكية ال التسميم فاذا تم الع
ذ يتحقق االنعدام لمحكم القانوني لمعقد الباطل فأن القانون  61حتى ولو لم يقبضو ، وا 

اذا كانت قد ترتبت في الفترة  يقرر زوال االثار التي رتبيا العقد الباطل بأثر رجعي 
ا بدوره يستوجب إعادة الواقعة مابين نشؤ العقد الباطل ومابين تقرير بطالنو وىذ

وىذه االحكام التي تتعمق بأثر البطالن ، 60المتعاقدين الى الحالة التي كانا عمييا سابقا
نجدىا تتفق مع ماقرره الفقو اإلسالمي من احكام بالنسبة لمعقد الباطل ويمكن تبرير 

المي ذلك بأن كال من المشرع العراقي والمصري قد اعتمد االحكام ذاتيا من الفقو اإلس
بصدد مايترتب عمى العقد الباطل من اثار ،حيث ان كال منيم يقر ان العقد متى 
ماكان في اركانو او اوصافو ما يخالف احكام الشرع او القانون وقع باطال اليفيد الحكم 
وسواء كانت المخالفة تتعمق بجزء من العقد او بكل اجزاءه فالحكم واحد ىو انعدام 
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اره فاذا كان العقد لم ينفذ بعد لم يكن لكال المتعاقدين الحق في حكمو القانوني وزوال اث
اجبار االخر عمى تنفيذ التزامو اما اذا حصل تنفيذ لاللتزامات وجب عندئذ رد الطرفين 

 الى مركزىما السابق .
 تحول العقد الباطل

س تطبيقا لمنطق البطالن فأن العقد الباطل وان كان اليرتب أي اثر بعده اال انو لي
ىنالك مايمنع من ان يرتب اثارا استثنائية في حاالت سعى فييا المشرع الى التخفيف 
من جزاء البطالن او عمى األقل اضعاف اثره وىو بصدد حمايتو لمثقة والوضوح في 

منو "اذا كان العقد باطال وتوافرت فيو اركان عقد اخر  011المعامالت اذ قضت المادة 
باره العقد الذي توافرت اركانو اذا تبين ان التعاقدين كانت فأن العقد يكون صحيحا بأعت

نبتيما تنصرف الى ابرام ىذا العقد "وتقرر ىذه المادة حكم مفاده ان توفر اركان 
وشروط تصرف صحيح في تصرف باطل مع اتجاه نية المتعاقدين المفترضة الى ابرام 

مزم ان يتحول العقد التصرف الصحيح لو كانا يعممان ببطالن التصرف األول يست
الباطل الى العقد الصحيح ومن امثمة ذلك تحول البيع بثمن تافو الى ىبة وتحول السند 
الرسمي الفاقد الحد شروطو الى سند عادي وتحول الورقة التجارية الفاقدة ،الركانيا 

 .66الشكمية لسند عادي
 وىي: والجل ان يتحول العقد الباطل الى تصرف صحيح البد من توافر شروط

.بطالن العقد األصمي برمتو فاذا لم يكن العقد األصمي باطل فانو يجب احترامو واذا 0
 اقتصر البطالن عمى جزء منو طبقنا فكرة انتقاص التحولو.

.ان يشمل التصرف األصمي الباطل عمى عناصر التصرف االخر الذي نريد التحول 6
 اليو .

صرف االخر الذي نريد تحويل العقد .احتمال انصراف إرادة المتعاقدين الى الت1
األصمي اليو أي لو كان المتعاقدين وقت ابرام التصرف األصمي قد عمما ببطالنو اكان 
من المحتمل ان يريدا ىذا التصرف االخر؟فاذا كان ىذا محتمال تحول العقد واال بطل 

ف عن فالتحول يقوم عمى إرادة مفروضة ال عمى إرادة حقيقية ويستطيع القاضي الكش
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ىذه اإلرادة المفروضة بالقرائن القضائية فيمكن ان يستخمص من سكوت الطرفين عن 
التمسك بالبطالن بعد عمميما بأمره او من استمرار تنفيذىما العقد األصمي ان نيتيما 

والبد من . 61المحتممة قد انصرفت الى التحول حتى لو نازع احدىما في ذلك بعد ئذ
د يختمف عن التكييف فتكييف العقد ىو تحديد ماىية العقد او اإلشارة الى ان تحول العق

تحديد الوصف القانوني لو بأعطاء اسم من أسماء العقود المعروفة او االكتفاء بالقول 
بأنو عقد غير مسمى يتعين عمى القاضي ان يستخمص قواعده بنفسو فالتكييف في 

 61وني المقابل لو.ابسط صوره ىو مضاىاة المركز الواقعي مع التصوير القان
 
 
 
 

 الفرع الثاني:حكم انعدام اثر العقد في القانون الفرنسي:
يترتب عمى انعدام اثر  6102من تعديل القانون المدني الفرنسي  0007بموجب المادة 

 العقد اثران ىما زوال العقد واالسترداد.
وزوال االثار التي أ.زوال العقد :ان القاعدة في اثار انعدام اثر العقد ىي زوال العقد 

رتبيا منذ ابرامو المنذ انعدامو عمال بقاعدة األثر الرجعي لالنعدام وىو ماجاءت بو 
فالعقد المنعدم يزول بالنسبة لممستقبل وبالنسبة لمماضي فيو ليس يكف  0007المادة 

عن انتاج اثاره منذ ترتيبو فحسب بل يعد كذلك انو لم ينتج اثرا ماقبل ذلك ان العقد لم 
يتكون ولم يكن ىناك عقد اال في الظاىر فالمنطق وفق ىذه القاعدة يقضي ان العقد 

 .  الذي لم تراع فيو قواعد االنعقاد لم يوجد ابدا
وتطبق قاعدة الزوال عمى العقود سواء أكانت بسيطة ام مترابطة ففي العقود األخيرة فأن 
زوال عقد واحد منيا يترتب عميو زوال العقود األخرى ويحكم بالتعويض عن الضرر 
بالنسبة لممتعاقد الذي تسبب بخطأه في انعدام اثر العقد ،وعند تقرير جزاء انعدام العقد 

أي يتعين انعدامو بكامل مضمونو وعميو فأن جزاء انعدام اثر العقد ينبغي ان يكون كميا 
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فأذا انعدم العقد المركب من عدة عقود فأن  .65يشمل الشرط الجزائي الذي تضمنو العقد
 .62مجموع مايتضمنو من بنود وشروط تكون منعدمة 

 ب..االسترداد:
الى الحال التي كانا عمييا  اذا انعدم العقد ترتب عميو اثر اخر اال وىو إعادة المتعاقدين

قبل التعاقد أي تحرير المتعاقدين من التزاماتيم التي كان يرتبيا عمييما العقد قبل انعدام 
اثر العقد ،فاذا كان احد المتعاقدين قد نفذ التزاماتو كميا او بعض منيا يمكن لو طمب 

قد وجب إعادة استرداد مااداه الى الطرف االخر وىي نتيجة طبيعية اذ متى زال الع
 0007المتعاقدين الى الحالة التي كانا عمييا قبل التعاقد وقد نصت عمى ذلك المادة 

ويمكن ان يرتب حقا في االسترداد طبقا  6102من تعديل القانون المدني الفرنسي 
 .0156-0156-9لمشروط المنصوص عمييا في المواد 

احد شروط صحتو يصبح  فبعد تقرير انعدام اثر العقد كجزاء لمعقد الذي زال
األخير ال وجود لو وكأنو لم يكن بالتالي يجب إزالة ومحو كل االثار التي رتبيا 
من يوم انعقاده ويقتضي ىذا االمر ان يرد كل متعاقد ماتمقى من المتعاقد 
االخر تنفيذ العقد المنعدم فقد يكون الدائن قد تمقى بعض االداءات من المدين 

ي ىذه الحالة بما ان العقد يعتبر قد زال بأثر رجعي نتيجة كتنفيذ جزئي لمعقد وف
لفقدان احد شروط صحتو فيجب عميو رد ماتمقاه من المدين الن المبرر 
القانوني الذي كان يسوغ لو االحتفاظ بو قد انتفى ومن ثم فال يجوز لو ان 
يحتفظ بو واال كان حكمو حكم من قبض غير مستحق ولمدائن في الوقت نفسو 

ي ىو مطالب فيو برد ما قبضو من المدين ان سيرد ماكان قد قدمو لمدينو الذ
كتعبيرلمعقد قبل زوالو النو كما اوجب عميو القانون رد مااخذه أعطاه الحق من 
جية أخرى في استرداد األداء الذي كان قد قدمو تطبيقا لقاعدة االسترداد 

عادة المتعاقدين الى ماكان عميو قبل التعاقوىذا ب حسب مانصت عميو المادة وا 
فاذا نفذ المتعاقدان التزاماتيما بناء عمى العقد المنعدم فيجوز لكل واحد  0007

 .67منيما استرداد ما دفع وحسب القواعد المعتمدة في االسترداد
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واالسترداد يكون عينيا بحسب األصل ففي عقد البيع مثال يسترد البائع عين مااداه أي 
ي عن طريق دعوى االستحقاق اما المشتري فيستطيع استرداد الشيء المبيع من المشتر 

الثمن من البائع عن طريق استرداد مادفع دون وجو حق كما يستطيع استرداد 
 المصروفات التي انفقيا بحسن نية.

وقد يتعذر في بعض األحيان ذلك اذ قد يستحيل إعادة الوضع الى ماكان عميو قبل 
ي عن طريق التعويض النقدي ،ويقدر ذلك في يوم ابرام العقد فيتم الرد بالمثل أ

ومثال  6102من تعديل القانون المدني الفرنسي  0156االسترداد بموجب المادة 
 استحالة الرد في العقود الزمنية فيحكم القاضي فييا بالتعويض العادل. 

 
 

 
بو وبعد ان تعرفنا الى مفيوم واثر انعدام اثر العقد نستطيع ان نستخرج أوجو الش

واالختالف بين اثر انعدام العقد وبين البطالن ،اذ ان التمييز بين انعدام اثر العقد 
والبطالن المطمق خمقو الفقو الفرنسي في مناسبة عقد الزواج اذ قرر ىذا الفقو ان 
البطالن في ىذا العقد دون نص صيانو لو من التزعزع فقامت حاالت بطالن الشك 

نص كما اذا كان الزوجان من جنس واحد وكما اذا تولى فييا ولكن لم يرد في شأنيا 
العقد من ليست لو الصفة الرسمية في توليو فخمقت نظرية االنعدام حتى تغطي ىذه 
الحاالت وكان األولى عدم التقيد بالقاعدة الضيقة التي تقضي بأن البطالن اليكون 

زواج فأن طبيعتو بغير نص في عقد الزواج او في القميل قصر ىذه القاعدة عمى ال
 . 60تغاير العقود في دائرة المعامالت المالية

فقد تناول المشرع الفرنسي موضوع البطالن بأعتباره احد الجزاءات المترتبة عمى العقد 
(اذ تنص المادة 0005-0070في حالة خموه من احد شروط صحتو وذلك في المواد )

حتو يكون باطال ويجب ان "ان العقد الذي اليستوفي الشروط المطموبة لص 0070
يقضى القاضي بالبطالن مالم يثبتو األطراف باالتفاق بينيم ويعتبر العقد الباطل كأن لم 



 هـ4444-م  2022. لسنة ( 2الثالج/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 
 
 2407 

يكن ويجب رد االداءات التي تم تنفيذىا وفق الشروط المنصوص عمييا في المواد 
(إضافة الى بطالن العقد يجوز لمطرف المضرور المطالبة 0156-0156/9)

ر الذي أصابو طبقا لمقواعد العامة لممسؤولية غير التعاقدية "اذ بالتعويض عن الضر 
يرجع البطالن لعمة صاحبت ابرام العقد كما انو يرد عمى عقد نشأ بشكل غير سميم 
قانونيا االمر الذي يستتبع معو ضرورة زوال العقد ومن ىنا تتجمى أىمية التفرقة بين 

فاصل بين المفيومين اذ قد يبدو ألول انعدام اثر العقد والبطالن في ضرورة وضع حد 
وىمة ان المفيومين من الناحية النظرية متشابيين فكالىما يؤديان الى إبادة التصرف 
القانوني )العقد(إضافة الى انو لكي يصبح التصرف منعدما البد ان يفقد احد العناصر 

ام العقد األساسية لوجوده وىو شرط الزم في التصرف الباطل أيضا فضال عن ان احك
الباطل ىي عين احكام العقد المنعدم ،ان كال العقدين الينتج اثرا والتمحقو االجازة واليرد 

 عميو التقادم ،اال ان ذلك اليعني انيما مندمجان وذلك لالتي:
.في الوقت الذي يكون فيو البطالن جزاء لعدم صالحية التصرف القانوني في مرحمة 0

لعقد جزاء يطال العقد الذي تم تشكيمو بشكل منتظم في تكوين العقد فأن انعدام اثر ا
 البداية ولكنو بسبب حدوث ظرف الحق فقد عنصرا أساسيا لوجوده فاذا كان البطالن

 
 
يقر عمى عدم وجود شرط من شروط صحة العقد المعاصر لتشكيمو فأن مقتضى  

 .69انعدام اثر العقد اختفاء احد عناصره األساسية بعد تشكيمو 
 0001ان نتصور وجود االنتقاص كأثر عرضي في البطالن بصراحة المادة  .يمكن6

من القانون المدني الفرنسي فالبطالن اليرد عمى العقد بأكممو بل يمكن ان يقتصر اثر 
البطالن عمى جزء من العقد مع بقاء األجزاء األخرى صحيحة اذا كان العقد يقبل تمك 

زئي ،اما انعدام اثر العقد فيرد عمى العقد التجزئة وىو مايعرف أيضا بالبطالن الج
بمجممو فيشمل جميع اجزاءه وييدر جميع اثاره ومن ثم فال وجود لالنتقاص او انعدام 
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اثر العقد الجزئي في العقد المنعدم وينطبق ذلك عمى العقود المترابطة فيعامل كل 
 بمجمميا . عقدفييا عنصرا في العقد واي فقدان لعنصر فييا يعدم العقود األخرى

.االصل ان العقد الباطل كالعقد المنعدم من حيث كونيما عقودًا ال وجود قانوني ليا، 1
ومن ثم ال حاجة لصدور حكم البطالن وال ضرورة لمحكم بالعدم عمى معدوم .ولكن قد 
تقضي الضرورة العممية بالحصول عمى حكم ببطالن العقد وىذا الحكم يقتصر عمى 

 العقد ال انشاءه. الكشف عن بطالنو ىذا
.ال يتقرر البطالن باالرادة المنفردة فميس لمن مصمحة ان يستقل بإعالن الباطل 1

بإرادتو . بل يتطمب البطالن إعالنو من قبل الماضي او يثبتو األطراف باالتفاق بينيم 
في حين ان انعدام اثر العقد جزاء تمقائي ال يتطمب االستعانة بقاض تحت أي  .11

 روف بمجرد اختفاء عنصر أساس من العقد يجعل من العقد غير موجود.ظرف من الظ
.البطالن عمى مراتب فيكون مطمقا اذا تخمف ركن من اركان العقد كعدم وجود الرضا 5

ويكون نسبيا )موقوفا(اذا تخمف شرطا من شروط ىذه األركان كنقص أىمية احد 
فالمنطق يقضي بأن يكون انعدام  المتعاقدين بخالف انعدام اثر العقد ،ففيو سقوط لمعقد

اثر العقد درجة واحدة التقبل التدرج فال يصح القول ان العقد المنعدم اشد  انعداما من 
 العقد الباطل اذ التفاوت في العدم .

.ان انعدام اثر العقد والبطالن اليكونان جزاء لمخمل ذاتو والينييان العقد لمسبب ذاتو 2
عنصر أساس لصحة العقد في وقت تكوينو ومع ذلك  فالبطالن جزاء عمى عدم وجود

فالمقابل الوىمي مثال يصمح ان يكون سببا لمبطالن بينما يستبعد ان يكون سببا النعدام 
اثر العقد ،كما ان انعدام اثر العقد ىو مفيوم اصمي من حيث انو ينيي العقد لسبب 

 منفصل عن ذلك المعتمد في كل من البطالن او االنياء .
دور المشرع في انعدام اثر العقد يأتي بعد انعقاد العقد وترتيب اثاره القانونية اما  .ان7

 في البطالن فيأتي دوره في مرحمة ابرام العقد.
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 الخاتمة :
والتي بعد ان تم انياء بحثنا المتواضع توصمنا في نيايتو الى بعض االستنتاجات 

 تي:تتجسد باال
 االستنتاجات:

ان انعدام اثر العقد يعني زوال قيمة العقد بسبب داخمي كزوال احد العناصر المكونة .0
 لو او بسبب خارجي عن العقد .

.يشترط القانون لترتيب جزاء انعدام اثر العقد ان يوجد ىنالك عقد صحيح وان يفقد 6
العقد الصحيح احد العناصر األساسية فيو والعنصر األساسي ىي عناصر صالحية 
العقد او شرط صحتو فمضمون العقد ممكن ان يكون أساسا النعدامو سواء بزوال محمو 

عمم المتعاقد وابداء موافقتو عمى أساس -لمترابطةفي العقود ا–او سببو.كما يشترط فيو 
 .ذلك 
.ان اقرب النظم القانونية العراقية الثر انعدام العقد ىو البطالن والعقد الباطل ىو 1

الذي اليصح أصال أي بالنظر الى ذاتو واليصح وصفا أي بالنظر الى اوصافو 
 الخارجية .

عدام حكمو في عدم ترتيب االثار عميو .ان األثر الذي يترتب عمى العقد الباطل ىو ان1
 وذلك النعدام الرابطة العقدية بينيما أصال .

.يتفق المشرع الفرنسي مع المشرع العراقي في حكم العقد الباطل في عدم ترتيب 5
االثار عميو حيث ان بطالن العقد يمنع انتقال الممكية لكونو غير منعقد أصال واليرتب 

 أي اثر.
 ثر العقد في القانون المدني الفرنسي يتجسد بامرين :.ان حكم انعدام ا2

األول :زوال العقد الن العقد المنعدم يزول بالنسبة لممستقبل وبالنسبة لمماضي فيو 
بالنسبة لممستقبل أيضا فيو يعد كأن لم  الينتج اثاره منذ ترتيبو فحسب بل يعد كذلك 

 يوجد أصال .
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ن الى الحال التي كانا عمييا قبل التعاقد أي الثاني:االسترداد :وىو إعادة المتعاقدي
 تحرير المتعاقدين من التزاميم التي كان يرتبيا عمييما العقد قبل انعدام اثر العقد.

.ان دور المشرع في انعدام اثر العقد يأتي بعد انعقاد العقد وترتيب اثاره القانونية اما 7
 .في البطالن فيأتي دوره في مرحمة ابرام العقد 

 وامش:الي
                                                           

ٚاٌزٟ ٔظذ االٌزضاَ ال٠ٕزج أٞ اصش ارا ٌُ ٠ىٓ ِج١ٕب ػٍٝ عجت اٚ ػٍٝ عجت وبرة اٚ ػٍٝ عجت  . 1

 غ١ش ِششٚع.

 
 -3ا١ٍ٘زّٙب -2سػب األؿشاف اٌّزؼبلذ٠ٓ -1د١ش رٕض ػٍٝ اْ "٠ىْٛ ػشٚس٠ب ٌظذخ اٌؼمذ  . 2

 ِؼّْٛ ِششٚع ِٚؤوذ .

 
/ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ وبِجش٠ذج ٌٍجذٛس اٌؼ١ٍّخ /اٌؼذد د.ِٕٝ ٔؼ١ُ جؼبص /أؼذاَ اصش اٌؼمذ  . 3

 .32/ص2222اٌخبِظ /وبْٔٛ األٚي 

 
 .36. د.ِٕٝ ٔؼ١ُ جؼبص/اٌّشجغ اٌغبثك/ص . 4

 
5
ِٕظٛس دبرُ ِذغٓ /فىشح رظذ١خ اٌؼمذ أؿشٚدخ دوزٛساٖ ِمذِخ اٌٝ جبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ  . 

 .22/ص2226اٌمبْٔٛ/
6
اٌّذٟٔ اٌجضائشٞ /ثذش ِٕشٛس فٟ ِٛلغ وٕبٔخ اٚٔال٠ٓ  ػٍٟ ف١الٌٟ /اٌجـالْ فٟ اٌمبْٔٛ . 
 .2/ص2224/
د.اوشَ ِذّٛد دغ١ٓ ٚد.ٕ٘ذ فبٌخ ِذّٛد/اصبس اٌجـالْ ثبٌٕغجخ ٌٍغ١ش /ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ  . 7

 (244/ص22/اٌغٕخ  64/اٌؼذد 11اٌشافذ٠ٓ ٌٍذمٛق/اٌّجٍذ 

 
/اٌٛج١ض فٟ ٔظش٠خ  د.ػجذ اٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚػجذ اٌجبلٟ اٌجىشٞ ِٚذّذ ؿٗ اٌجش١ش . 1

 .121/ص 4/2212/ؽ1االٌزضاَ/ج

 
 (2. د.ػجذ اٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚػجذ اٌجبلٟ اٌجىشٞ ِٚذّذ ؿٗ اٌجش١ش /.اٌّظذس اٌغبثك/.ص . 2

 
ِظـفٝ ٠خٍف/ػشع دٛي ثـالْ اٌؼمذ /ثذش ِٕشٛس فٟ ِٛلغ ِجٍخ اٌمبْٔٛ ٚاالػّبي  . 12

 .2/ص2213اٌّغشث١خ /
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ز١١ّض اٌٝ أٗ/فٟ دبٌخ ثـالْ اٌؼمذ ٌؼذَ اٌزغج١ً ٠جت سد ِٓ رٌه ِبر٘جذ ا١ٌٗ ِذىّخ اٌ . 11

اٌذػٜٛ الْ اٌؼمذ اٌجبؿً ثذىُ اٌؼذَ ٚال٠ٕزج اصشا ٠ٚؼبد اٌـشف١ٓ اٌٝ دبٌزّٙب لجً اٌزؼبلذ /ِذٟٔ 

جٙخ اإلطذاس ِذىّخ اٌز١١ّض ٔض اٌذىُ  .....الٔٗ فٟ دبٌخ  26/1/2221ثزبس٠خ  2221/ 621/

سد اٌذػٜٛ الْ اٌؼمذ اٌجبؿً ثذىُ اٌؼذَ ٚال٠ٕزج اصشا ٠ٚؼبد اٌـشفبْ  ثـالْ اٌؼمذ ٌؼذَ اٌزغج١ً ٠جت

ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٘زا ِٓ جٙخ ِٚٓ جٙخ  131اٌٝ دبٌّٙب لجً ربس٠خ اٌؼمذ اٌجبؿً دغت اٌّبدح 

أخشٜ فأٔٗ ػٍٝ فشع صجٛد اٌذػٜٛ ٠جت االعز١ؼبح ِٓ اٌجٕه اٌّشوضٞ ػٓ عؼش اٌظشف 

اٌؼشالٟ فٟ اٌغٛق اٌّٛاصٞ ثزبس٠خ اٌّـبٌجخ اٌمؼبئ١خ ٚاٌذىُ ثٗ ار ٌٍذٚالس األِش٠ىٟ ِمبثً اٌذ٠بس 

 ال٠جٛص اٌذىُ ثّب ٠مبثً اٌذٚالس ثبٌؼٍّخ اٌؼشال١خ ػٍٝ ٚفك رمذ٠ش اٌّذػٟ....(

 
د.ػجذ اٌجبعؾ جبعُ ِذّذ/اٌّف١ذ فٟ ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ/ِؤٌف ِٕشٛس ػٍٝ طفذخ  . 12

 (www.uoanbar.edu.iq.comجبِؼخ االٔجبس /و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ /جبِؼخ االٔجبس /

 
 (2ػٍٟ ف١الٌٟ /اٌّظذس اٌغبثك/ص . 13

 

 
 .123. د.ػجذ اٌّج١ذ اٌذى١ُ/اٌّظذس اٌغبثك/ص . 14

 
15
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ. 1ٚ2ٚ3ف ٠137ٕظش اٌّبدح  . 
16
 .244. د.اوشَ ِذّٛد دغ١ٓ ٚد.ٕ٘ذ فبٌخ ِذّٛد/اٌّظذس اٌغبثك/ص . 
د.ِٕظٛس ِظـفٝ ِٕظٛس /فىشح اٌؼمذ اٌجبؿً فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ٚاٌمبْٔٛ ثذش ِٕشٛس  . 17

ٚاالداة ٚاٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ فٟ ِجٍخ اٌّىزجخ اٌؼشث١خ /٠ظذس٘ب اٌّجٍظ األػٍٝ ٌشػب٠خ اٌمبْٔٛ 

 (316/ص 1272ِبسط/ 12-5/اٌخشؿَٛ /

 
ص  1252/ثغذاد /2-1. طالح اٌذ٠ٓ إٌبٟ٘ /اٌٛج١ض فٟ إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد /ج . 11

142. 

 
 ( 1ف 131ٚاٌّبدح  2ف ٠133ٕظش ٌـفب اٌّبدح  . 12

 
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ . 1624ٚ 1131رش١ش اٌٝ رٌه طشادخ وً ِٓ اٌّبدر١ٓ  . 22

 
 ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ. 131ٚ 22ٚ٘زا ِب٠ذي ػ١ٍٗ ٔض اٌّبدح  . 21
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22
. ِٕظٛس دبرُ ِذغٓ /اٌؼمذ اٌجبؿً/ِذبػشح ِٕشٛسح ػٍٝ شجىخ االٔزشٔذ فٟ ِٛلغ و١ٍخ  . 

 http/law.uobabylon.edu.iqشٟٚٔ//ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىز2213اٌمبْٔٛ/جبِؼخ ثبثً 
د.دغٓ ػٍٟ رْٔٛ /إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد /ِٓ ِٕشٛساد جبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ /داس اٌذش٠خ  . 23

 .132/ص1276ٌٍـجبػخ /ثغذاد /

 
24
/ِٕشٛساد جبِٙخ ج١ٙبْ اٌخبطخ 1. د.ػظّذ ػجذ اٌّج١ذ ثىش /إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد /ج . 

 335/ص2211/أسث١ً/
25
 (.41د.ِٕٝ ٔؼ١ُ جؼبص/اٌّظذس اٌغبثك/ص  . 

اْ رمش٠ش أؼذاَ اصش اٌؼمذ ٚادىبِٗ ٠ـجك ػٍٝ اٌؼمٛد اٌزٟ ٔشأد ثؼذ طذٚس رؼذ٠ً  . 26

اِب اٌؼمٛد اٌغبثمخ ػ١ٍٗ فال ٠ٕظشف اٌذىُ ا١ٌٙب ففٟ عبثمخ  2216اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ 

ششوخ اٌجذش  د١ش اشزشد ع١ذح ِى١ف ٘ٛاء ِٓ ١ٔٛ٠2213ٛ  11لؼبئ١خ دظٍذ فٟ 

األث١غ اٌّزٛعؾ ٌٍزذفئخ ٚاٌزجش٠ذ ٚلذ ٚلؼذ فٟ ا١ٌَٛ اٌزبٌٟ ِغ اٌششوخ ٔفغٙب ػمذ ط١بٔخ 

ٌّذح عٕخ ٚادذح لبثٍخ ٌٍزجذ٠ذ ثبرفبق ػّٕٟ اال اْ اٌششوخ ثّٛجت خـبة اٌؼّبْ فٟ 

ػٓ اٌؼشس إٌبرج ػٓ  أثٍغذ ف١ٗ ثأٔٙب ٌٓ رجذد اٌؼمذ ؿبٌجذ اٌغ١ذح ثبٌزؼ٠ٛغ 2215

اٌزٟ رٛجت اٌزؼ٠ٛغ فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ  1116ٌزؼغفٟ ٌؼمذ اٌظ١بٔخ رـج١مب ٌٍّبدح االٔٙبء ا

 ٚػ١ٍٗ فبْ اٌؼمٛد اٌّجشِخ لجً ٘زا اٌزبس٠خ خبػؼخ ٌٍمبْٔٛ اٌمذ٠ُ.

 
ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ ٚاٌزٟ رٕض "٠ىْٛ  1352-1352-٠2ٕظش اٌّبدح  . 27

ء ِٓ ربس٠خ االعزشداد /اٌّبدح االعزشداد ػ١ٕ١ب ٚارا رؼزس رٌه ٠زُ اعزشداد ل١ّخ اٌشٟ

"ٚوً ِٓ سد اٌجؼبػخ ٠ىْٛ ِغؤٚال ػٓ اٌؼالن ٚاٌزٍف اٌزٞ خفغ ِٓ ل١ّزٙب  1352/1

"ِٓ اعزٍّٙب ثذغٓ  2اال ارا وبْ دغٓ ١ٔخ ٚاْ اٌٙالن ٚاٌزٍف ١ٌظ ثخـإِٔٗ ،اِب اٌفمشح 

٠ٓ ثم١ّزٗ ِٓ ١ٔخ ثبع اٌشٟء ٠جت اْ ٠ؼ١ذ صّٓ اٌج١غ فمؾ اِب ارا دظً ػ١ٍٗ ثغؤ ١ٔخ فأٔٗ ِذ

 ربس٠خ االعزشداد ػٕذِب ٠ىْٛ اوجش ِٓ اٌغؼش "(

 
21
/ٔظش٠خ 1ٔمال ػٓ ػجذ اٌشصاق ادّذ اٌغٕٙٛسٞ /اٌٛع١ؾ فٟ ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌجذ٠ذ /اٌّجٍذ  . 

 (536الٌزضاَ ثٛجٗ ػبَ/ِٕشٛساد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ /ث١شٚد /ص ا
 اٌفشٔغٟ(.ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ  ٠1121ٕظش ٌـفب اٌّبدح  . 22

 
 .ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌفشٔغٟ ( 1171. اٌّبدح  . 32
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 .الكتب:4

. د.دغٓ ػٍٟ رْٔٛ /إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد /ِٓ ِٕشٛساد جبِؼخ 1

 .1276اٌّغزٕظش٠خ /داس اٌذش٠خ ٌٍـجبػخ /ثغذاد /

/ِٕشٛساد 1. د.ػظّذ ػجذ اٌّج١ذ ثىش /إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد /ج2

 .2211ج١ٙبْ اٌخبطخ /أسث١ً/جبِٙخ 

.ػجذ اٌشصاق ادّذ اٌغٕٙٛسٞ /اٌٛع١ؾ فٟ ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 3 

/ٔظش٠خ االٌزضاَ ثٛجٗ ػبَ/ِٕشٛساد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ 1اٌجذ٠ذ /اٌّجٍذ 

 /ث١شٚد .

اٌجبعؾ جبعُ ِذّذ/اٌّف١ذ فٟ ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ  د.ػجذ .1

اٌؼشالٟ/ِؤٌف ِٕشٛس ػٍٝ طفذخ جبِؼخ االٔجبس /و١ٍخ اٌمبْٔٛ 

ٚاٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ /جبِؼخ االٔجبس 

/www.uoanbar.edu.iq.com) 

. د.ػجذ اٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚػجذ اٌجبلٟ اٌجىشٞ ِٚذّذ ؿٗ اٌجش١ش  .2

 .4/2212/ؽ1/اٌٛج١ض فٟ ٔظش٠خ االٌزضاَ/ج

-1طالح اٌذ٠ٓ إٌبٟ٘ /اٌٛج١ض فٟ إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد /ج . .3

 . 1252/ثغذاد /2

 

 .البحوث واالطاريح:2

. د.اوشَ ِذّٛد دغ١ٓ ٚد.ٕ٘ذ فبٌخ ِذّٛد/اصبس اٌجـالْ ثبٌٕغجخ 1

 64/اٌؼذد 11ٌٍغ١ش /ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ اٌشافذ٠ٓ ٌٍذمٛق/اٌّجٍذ 

 244/اٌغٕخ .

اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌجضائشٞ /ثذش ِٕشٛس فٟ .ػٍٟ ف١الٌٟ /اٌجـالْ فٟ 2

 .2224ِٛلغ وٕبٔخ اٚٔال٠ٓ /
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. ِٕظٛس دبرُ ِذغٓ /اٌؼمذ اٌجبؿً/ِذبػشح ِٕشٛسح ػٍٝ شجىخ 3

/ػٍٝ اٌّٛلغ 2213االٔزشٔذ فٟ ِٛلغ و١ٍخ اٌمبْٔٛ/جبِؼخ ثبثً 

 .http/law.uobabylon.edu.iqاالٌىزشٟٚٔ/

ً فٟ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ .د.ِٕظٛس ِظـفٝ ِٕظٛس /فىشح اٌؼمذ اٌجبؿ4

ٚاٌمبْٔٛ ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ اٌّىزجخ اٌؼشث١خ /٠ظذس٘ب اٌّجٍظ األػٍٝ 

 12-5ٌشػب٠خ اٌمبْٔٛ ٚاالداة ٚاٌؼٍَٛ االجزّبػ١خ /اٌخشؿَٛ /

 .1272ِبسط/

.ِظـفٝ ٠خٍف/ػشع دٛي ثـالْ اٌؼمذ /ثذش ِٕشٛس فٟ ِٛلغ ِجٍخ 5

 /..2213اٌمبْٔٛ ٚاالػّبي اٌّغشث١خ /

دبرُ ِذغٓ /فىشح رظذ١خ اٌؼمذ أؿشٚدخ دوزٛساٖ ِمذِخ اٌٝ .ِٕظٛس 6

 /.2226جبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌمبْٔٛ/

. د.ِٕٝ ٔؼ١ُ جؼبص /أؼذاَ اصش اٌؼمذ /ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ وبِجش٠ذج 7

 /.2222ٌٍجذٛس اٌؼ١ٍّخ /اٌؼذد اٌخبِظ /وبْٔٛ األٚي 

 .القوانيين:3

 .1251ٌغٕخ  42.اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ 1

 .2216ٌغٕخ  131سلُ  1124.رؼذ٠ً لبْٔٛ ٔبث١ٍْٛ 2

 .2216ٌغٕخ  131.لبْٔٛ اٌؼمٛد اٌفشٔغٟ سلُ 3

 


