
 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 

 892 

 ونطاقهاالالزم تكىين العقىد احكام 
 

 ميثم حمود رمضان الركابي  .الباحث
 صالحي مازندران الدكتور

 إيران /جامعة قم
matham1111222@gmail.com 

 الممخص 
المواضيع الميمة في القانوف المدني العراقي والمدني المصري مف حيُث أثرىا عمى  يعد مفالعقود  

التي تترتب عمييا ، وىنا يمكف القوؿ أف الشكمية بمفيوميا الدقيؽ عبارة عف أسموب العقد والنتائج 
تأثير عدـ استيفاء محدد لمتعبير عف اإلرادة يفرضيا المشرع فرضًا إلزاميًا ، وىنا يمكف القوؿ أف 

الشكمية يترتب عميو بطالف العقد بطالنًا مطمقًا ، ويترتب عمى ىذا البطالف في العقد إعادة طرفي 
العقد إلى الحالة قبؿ العقد ، وتعد مف اآلثار المترتبة عمى عدـ استيفاء الشكمية في العقود ، وىنا 

ف القانوف المدني العراقي والقانوف وحسب ما تمخضت عنو دراستنا في ىذا البحث في المقارنة بي
المدني المصري ، حيث أف موقؼ القانوف العراقي مف حيث الشكمية ال يخرج فيما يبدو عف موقؼ 
القانوف المصري في العديد مف األمور مف حيث الشكمية ، ولقد تضمف القانوف المدني العراقي 

عض نصوصيما أف الشكمية تتعمؽ بالتعبير عف والمصري تحديدًا دقيقًا لمفيـو الشكمية ، إذ يفيـ مف ب
  اإلرادة ، فيو قد اعتبر الشكمية شرطًا في ىذا التعبير حينما اعتبره وصفًا يمحؽ التعبير عف اإلرادة ،

  .)، االرادة المنفردة ، بطالف الالىية، العقود الالزمة، مشروعية( :الكممات المفتاحية
Provisions for the necessary formation of contracts and their scope 

Maytham Hammoud Ramadan Al-Rikabi 

Dr. Salehi Mazandaran 

Qom University/ Iran 
Abstracts: 

 Contracts are one of the important topics in the Iraqi and Egyptian civil law 

in terms of their impact on the contract and the consequences that result from 

it. The invalidity of the contract is absolute invalidity, and this invalidity in 

the contract results in returning the two parties to the contract to the state 

before the contract, and it is one of the consequences of the lack of formality 

in the contracts. The position of the Iraqi law in terms of formality does not 

seem to differ from the position of the Egyptian law in many matters in terms 

of formality, and the Iraqi and Egyptian civil law included a precise 
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definition of the concept of formality, as it is understood from some of their 

texts that the formality is related to the expression of the will, as it was 

considered formalism. a condition in this expression when he considered it an 

adjective that accompanies the expression of the will, 

Keywords: )Necessary contracts, legality, laziness, unilateral will, 

invalidity). 

  المقدمة 
فػػي البػػدء سػػوؼ نتنػػاوؿ فػػي ىػػذا شػػروط تكػػويف العقػػد ، ومراحػػؿ تكػػويف العقػػد ، 
والشروط األساسية ألف يكوف العقد صحيحًا ، وأف تتوفر األركاف الالزمة لتكوينو ، وىي 
التراضي والمحؿ والسبب ، وكما يجب أف تتوافر ما قد يستمـز مػف الشػكؿ ال يقػـو العقػد 

ركف مف ىذه األركاف الشروط الالزمة في تكويف العقد إال بو ، ويجب أف يتوفر في كؿ 
والعقػػود بصػػورة عامػػة ، ومػػف ىػػذه الشػػروط واألركػػاف القانونيػػة ، وعمػػى ذلػػؾ فػػ ف دراسػػتنا 

 لتكويف العقد تتناوؿ في ثالث مطالب في تكويف العقد صحيحًا : 
 المطمب األوؿ : تكويف العقد وصحة التراضي في تكوينو .

 روعية المحؿ في تكويف العقود .المطمب الثاني : مش
 المطمب الثالث : صحة السبب في تكويف العقود .

 أقالـ أثارت ف نيا وليذا الميمة المواضيع مف الشكمية العقود موضوع إف
 في الكتابة في الرغبة فينا أثار ما وىذا الخاص القانوف مجاؿ في الكتاب الفقياء

 . الشكمية العقود موضوع
 لما العممي الجانب في الموضوع ىذا وألىمية ، العممي الجانب إلثراء وكذلؾ

 وقمة ولندرة الشكمية استيفاء لعدـ العقد بطالف بسبب المشاكؿ مف المجتمع يحتويو
 الموضوع ىذا الختيار الضرورة دعتنا مما الباحثيف قبؿ مف الموضوع ىذا في الدراسات

 المحاكـ في محامي لكوني عممي مجاؿ في تدخؿ التي المواضيع مف انو وكذلؾ ،
 .  بالعموـ العراؽ والمحاكـ قار ذي استئناؼ محكمو في وبالخصوص العراقية

 : البحث أهداف
 الشكمية اتباع عدـ عمى المترتبة اآلثار مفيوـ إيضاح إلى البحث ييدؼ

 تكويف مراحؿ و العقود مراحؿ عمى الضوء إلقاء وفي ، الشكمية العقود في المطموبة
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 يمر التي الحاالت ىي وما ، خاصو بصوره الشكمية العقود وعمى عامة بصوره العقود
 .  ومراحمو العقود تكويف بيا

 آثارىا حيث مف العقود تقسيـ و نشأتيا حيث مف العقود تقسيمات إلى ويتطرؽ
 أشكاؿ وحاالت ، أطرافيا صفة حيث مف وتقسيميا المطموبة القواعد حيث مف وتقسيميا

 والعرفية الرسمية والشكمية الشكمية أنواع ومعرفو خصائصيا حيث مف والشكمية الشكمية
 . عامة بصورة الشكمية عمى المترتبة واآلثار

 اشكالية البحث : 
 الشكمية بيا حظيت والتي متزايدة أىمية ذات الشكمية بأف البحث إشكالية تبرز

 المدني القانوف بينيا ومف المختمفة المدنية التشريعات في اتساعا يزداد نطاقيا فجعمت
 موضوع إثارة عمى كتاب مف عددا حمؿ الذي األمر المصري المدني والقانوف العراقي
 .  الشكمية

 تأثير مف عمييا يترتب قد وما ذاتيا في الشكمية فكره يكتنؼ الذي والغموض
 .القانونية النصوص إلى طريقيا وجدت نظرية أو فكرة بوصفيا فالشكمية ، العقؿ في

 : البحث منهجية
 المػدني القػانوف بػيف والمقارنػة ، الدراسػة ليػذه منيجػا المقػارف المػنيج اعتمػدنا قد

 ،1948 لسػنة ، 131 رقػـ المصري المدني القانوف ، 1951 سنة في  44 رقـ العراقي
 عمػػػى واالعتمػػػاد واالسػػػتنباط االسػػػتقراء بػػػيف البحػػػث جزيئػػػات بعػػػض فػػػي متنقمػػػيف وكػػػذلؾ
 والمصػري العراقػي ، الوضػعية القػوانيف ومواقػؼ مفػاىيـ عف عبارة وىو الوضعي المنيج

. 
 المطمب األول

 صحة التراضي في تكوين العقود
وجود التراضي ىو تراضي إرادتي المتعاقديف عمػى إحػداث األثػر القػانوني الػذي 

، والتراضي ىو الركف األساسي في العقد ، فال قياـ لمرابطة العقدية إال بو يقصده ىؤالء 
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، ووجػػػود التراضػػػي يقتضػػػي وجػػػود اإلرادة ، ويقصػػػد بيػػػا ىنػػػا إرادة جميػػػع أطػػػراؼ العقػػػد 
 برامو .إالمزمع 

ولوجػػود التراضػػي يجػػب أف توجػػد إرادة ، وأف تتجػػو ىػػذه اإلرادة إلػػى إحػػداث أثػػر 
جب أف توجد كذلؾ ، إرادة أخرى مطابقة ليا ، بحيػث يحقػؽ قانوني وأف يعبر عنيا ، وي

التوافؽ بيف اإلرادتيف حتى يقوـ العقد ، وقػد يمػر العاقػداف بمرحمػة تميػد لمعقػد ، كمػا فػي 
الوعد بالعقػد والعربػوف ، وقػد يصػير التعبيػر عػف اإلرادة فػي التعاقػد مػف النائػب بػداًل مػف 

 . (1)األصؿ
ذا اتفػػػؽ الطرفػػػاف عمػػػى جمػػػع  86وكػػػذلؾ أشػػػارت المػػػادة )  ( مػػػدني عراقػػػي ، واف

المسائؿ الجوىرية في العقد واحتفظا بمسػائؿ تفصػيمية يتفقػاف عمييػا بعػد ولػـ يشػترطا أف 
العقد يكوف غير منعقد عند عدـ االتفاؽ عمى ىذه المسائؿ التي لػـ يػتـ االتفػاؽ عمييػا ، 

 (2)بيعة الموضوع واألحكاـ والقانوف واألعراؼ والعدالػةف ف المحكمة تقضي فييا طبقًا لط
. 

فال بد مف توافر اإلرادة لدى كؿ متعاقد ، فعديـ اإلرادة ال يمكف أف يصدر عنػو 
( مف القانوف المدني في ىذا الصدد عمى أنػو : يػتـ  89رضى بالعقد ، وتنص المادة ) 

طػػابقتيف ، مػػع مراعػػاة مػػا يقػػرره العقػػد بمجػػرد أف يتبػػادؿ طرفػػاف التعبيػػر عػػف اإلرادتػػيف مت
 .(3)القانوف فوؽ ذلؾ مف أوضاع معينة النعقاد العقد

ف ذا كانت اإلرادة مسألة نفسية داخمية فيمـز لالعتػداد بيػا قانونػًا أف تتخػذ مظيػرًا 
خارجيػػًا وال تظػػؿ كامنػػة فػػي الػػنفس ، وذلػػؾ بػػأف يػػتـ التعبيػػر عنيػػا فػػي العػػالـ الخػػارجي ، 

أو قبوؿ ، ولكف يوجد التراضي الذي ينعقد بو العقد ، فال بد مف يجاب  سواء كاف ذلؾ ب
تطػػابؽ إرادات المتعاقػػديف ، فالتراضػػي ىػػو توافػػؽ إرادات المتعاقػػديف عمػػى إحػػداث نفػػس 

 . (4)األثر القانوني

إذا كانػػػت اإلرادة الالزمػػػػة لقيػػػاـ العقػػػػد ىػػػي إرادة المتعاقػػػػد ، أي  الشػػػخص الػػػػذي 
ة إلػػى نفسػػو ، فقػػد يحػػدث أف يتػػولى شػػخص آخػػر نيابػػة قصػػد إنشػػاء العقػػد وأضػػاؼ   إشػػار 
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عػػف المتعاقػػد بيػػذا المعنػػى إبػػراـ العقػػد باسػػمو ولحسػػابو وىػػذه ىػػي النيابػػة فػػي التعاقػػد فيقػػد 
 . (5)نما مف نائب عنواف بالتالي التعبير عف إرادة إبراـ العقد ال مف الشخص األصيؿ و 

لشكمية ىػي مػا ال يػتـ بمجػرد أما اإلرادة والتراضي في العقود الشكمية ، والعقود ا
تراضػػي المتعاقػػديف بػػؿ يجػػب ليػػا مػػف فػػوؽ ذلػػؾ اتبػػاع شػػكؿ مخصػػوص يعنيػػو القػػانوف ، 

 وأكثر ما يكوف ىذا الشكؿ ورقة رسمية يدوف بيا العقد .

ولػػػـ يبػػػؽ  فػػػي القػػػانوف الحػػػديث إال عػػػدد قميػػػؿ مػػػف العقػػػود الشػػػكمية الغػػػرض فػػػي 
يف إلػى خطػر مػا يقػدموف عميػو مػف تعاقػد كمػا استيفاء شكميتيا في الغالػب تنبيػو المتعاقػد

 . (6)في اليبة والرىف

وقػػد يكػػػوف العقػػد رضػػػائي فػػػي أصػػمو فيتفػػػؽ المتعاقػػػديف عمػػى أف يكػػػوف الشػػػكمية 
يجار بمقتضى أف واجيت االتفاؽ المتعاقديف النيائي بالكتابة أو بمقتضى شرفي عقد اإل

االت ركنػػػًا شػػػكميًا يػػػتـ العمػػػؿ خالء يكػػػوف بالكتابػػػة فيكتػػػب فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الحػػػالتنبيػػػو بػػػاإل
 القانوف .

إف اشتراط الشكؿ بيف الطرفيف قد يكػوف فػي صػور صػريحة ، وقػد يكػوف ضػمنًا 
 . (7)ثبات ما جاء في اتفاقيـإ، وفي الحالة األخيرة يجب أف يكوف الطرفاف عمى 

ثبػػات وجػػود مثػػؿ ىكػػذا اتفػػاؽ غيػػر كػػاؼا لتحديػػد األثػػر المترتػػب عميػػو إذ إإال إف 
ف يرافقػػو تحديػػد القصػػد مػػف اشػػتراطو، أي اف كػػاف االتفػػاؽ عمػػى أ،  والحالػػة ىػػذهيجػػب، 

جعمو مجرد دليؿ إلثبات العقد، أـ عدَّه شرطًا النعقاده واألمر ىنا ال يتجػاوز أحػد أمػريف 
 سنتناوليما بالتتابع .

 
 األمر األول : 

أكػاف طراؼ قد أوضحوا قصدىـ مف الشكؿ الذي اتفقوا عميو، سواء ف يكوف األأ
معد ًا لإلثبات أـ لالنعقاد، وسواء كانوا قد عبروا عف قصػدىـ، ىػذا،  صػراحة أو ضػمنًا، 
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ف يكػوف أذ ليس بالضػرورة أف يكػوف التعبيػر صػريحًا فيمػا اذا كػاف الشػكؿ قصػدىـ منػو إ
 .( 8)شرطًا النعقاد العقد

 
 األمر الثاني : 

قصػػدىـ مػػف جعمػػو أف يكػػوف األطػػراؼ قػػد اتفقػػوا عمػػى الشػػكؿ ، وأىممػػوا إيضػػاح 
 في ىذه الصيغة الرسمية ، أف تكوف مشروطة إلثباتو أـ النعقاده.

يتحرى عف القصد المشترؾ لطرفػي العقػد مػف  ف  أوفي ىذه الحالة عمى القاضي 
، والظروؼ والوقائع التي أحاطت  لى بنود االتفاؽ ذاتوإ، وذلؾ بالرجوع  اشترط الشكمية

لػى ىػػذا القصػد المشػػترؾ فانػو يجػب أعمالػػو طبقػًا لقاعػػدة إ، فػاف اسػػتطاع الوصػوؿ  (9)بػو
أي اتفػػاؽ الطػػرفيف  –)العقػػد شػػريعة المتعاقػػديف(، واف كػػاف لنػػا فػػي ىػػذا الموضػػع بالػػذات 

 .(14)وقفة خاصة سنضمنيا بحثنا الحقاً  –عمى شكمية خاصة لالنعقاد 

ة ، لـ يرد فييا نػص يضػع حػدًا فاصػاًل لمثػؿ تمػؾ المسػأل وىناؾ تشريعات أخرى
 ، فمثاًل القانوف الفرنسي ال يوجد فيو مثؿ ىذا النص .

 
 

 المطمب الثاني
 مشروعية المحل في تكون العقد

تنػػػاوؿ المشػػػرع المحػػػؿ فػػػي القػػػانوف المػػػدني العراقػػػي )) إذا كػػػاف محػػػؿ االلتػػػزاـ مسػػػتحياًل 
. أمػا إذا كػاف مسػتحياًل عمػى المػديف دوف أف تكػوف  (11)استحالة مطمقة كاف العقد باطالً 

،  (12)االستحالة فػي ذاتيػا مطمقػة صػع العقػد وألػـز المػديف بػالتعويض لعػدـ وفائػو بتعيػده
ذا 135( إلػػى )  131وتنػػاوؿ المشػػرع المصػػري فػػي المػػواد )  ( مػػف القػػانوف المػػدني ، واف

قػد اسػتخدـ مصػطمع كاف المشرع قػد عػرض لممحػؿ ضػمف أركػاف العقػد ، فػالمالحظ أنػو 
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االلتزاـ ، مما أدى إلى المبس والغمػوض بشػاف المحػؿ المقصػود فػي المػواد المشػار إلييػا 
 . (13)، وقد دفع ذلؾ بالفقو إلى التمييز بيف المحؿ والعقد ومحؿ االلتزاـ

محؿ االلتزاـ ىو الشيء الذي يمتـز المديف القياـ بو ، والديف يمـز كما قدمنا أمػا 
و بعمػػؿ أو باالمتنػػاع عػػف أو االلتػػزاـ بعمػػؿ . المحػػؿ الموجػػود المحػػؿ بنقػػؿ حػػؽ عينػػي أ

الموجود إذا كاف االلتزاـ في نقمو حؽ عينػي فالشػيء الػذي تعمػؽ بػو ىػذا الحػؽ يجػب أف 
 . (14)يكوف موجوداً 

) يجػػوز أف يكػػوف محػػؿ  131وكػذلؾ نػػص القػػانوف المػػدني المصػػري فػي المػػادة 
 .(15)االلتزاـ مستقيؿ(

العمميػػة القانونيػػة التػػي ييػػدؼ المتعاقػػداف إلػػى تحقيقيػػا مػػف وراء فمحػػؿ العقػػد ىػػو 
العقد ، كالبيع مثاًل حيث يكوف محؿ العقد في ىذه الحالة ىو ىذه العممية القانونية التي 
تسمى بالبيع . ىذه العممية القانونية المقصودة مف قبؿ المتعاقديف ال يتـ انجازىا إال مف 

عقد ، ىذا االلتزاـ يكػوف لػو محػاؿ مختمفػة ، لػذلؾ فػ ف محػؿ خالؿ االلتزاـ التي ينشئيا ال
فػػػي حػػػؽ مكػػػاف التسػػػميـ مطمػػػؽ  . (16)االلتػػػزاـ يعتبػػػر فػػػي الواقػػػع محػػػؿ العقػػػد الػػػذي ينشػػػئو

يقتضي تسميـ المبيع في المحؿ الذي ىػو موجػود فيػو حينئػذ مػثاًل لػو بػاع رجػؿ و ُىػو  ف ػي 
ي ن ط ػػًة الَّت ػػي ف ػػي تكفػػور ط ػػاغ  ُبوؿ  ح  م  ػػال  ُقوت ػػة  ف ػػي تكفػػور  إس  ن ط ػػة  ال م و  ـُ ال ح  ػػم ي م ي ػػو  ت س  ـُ ع  ي م ػػز 

ُبوؿ   م  ػػػال  ػػػمسم ي ا ف ػػػي إس  ػػػو  أ ف  ُيس  م ي  ل ػػػي س  ع  ي و  التػػػزاـ محػػػؿ أيػػػًا كػػػاف مصػػػدر ىػػػذا  . (17)ط ػػػاغ 
االلتػػزاـ ، ومػػع ذلػػؾ فػػ ف أىميػػة دراسػػة محػػؿ االلتػػزاـ ال تظيػػر إال بالنسػػبة إلػػى التػػزاـ ال 

راديػة إرادي ) العقد أو اإلرادة المنفردة ( ، ذلؾ أف االلتزاـ الذي تنشأ عنو مصادر غير إ
 . (18)ف ف القانوف يحدد محميا وىو غالبًا دفع مف النقود

رادي فػػػ ف اإلرادة ىػػػي التػػػي تحػػػدد محمػػػو ، لػػػذلؾ وجػػػب أف نحػػػدد أمػػػا االلتػػػزاـ اإل
 الشروط الواجب توفرىا في المحؿ .

ى تخمػي قػانوف العقػود الفرنسػي الجديػد عػف السػبب والمحػؿ ، أشرنا فيما سبؽ إلػ
واالستعاضػػة عنيمػػا بفكػػرة مضػػموف العقػػد ، لػػذلؾ فػػ ف مػػا سػػيرد عمػػى الصػػفحات التاليػػة 
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بالمتف بشأف المحؿ ، وكذلؾ السػبب باعتبارىمػا مػف أركػاف العقػد فػي القػانوف الفرنسػي ، 
ضػػػػائي بخصػػػػوص ىػػػػذيف وانمػػػػا قصػػػػد بػػػػو عػػػػرض مػػػػا تنتيػػػػي إليػػػػو  التطػػػػور الفقيػػػػي والق

الفكرتيف ، قبؿ التعديؿ الجديد لقانوف العقود الفرنسي ، وتبدو أىمية عرض ىػذا التطػور 
فػػػي مجػػػاؿ دراسػػػتنا ، نظػػػرًا لبقػػػاء المحػػػؿ والسػػػبب ركنػػػيف أساسػػػييف مػػػف أركػػػاف العقػػػد فػػػي 
القانوف المصري مف ناحية ما يمثمو عرض ىذا التطور مف أىمية ممحػة فػي مجػاؿ ىػذه 

 ناحية أخرى . الدراسة مف
لمفكػػرة البديمػػة لممحػػؿ ، والسػػبب فػػي القػػانوف  زيجػػا ىػػذا مػػع مراعػػاة سػػنتعرض ب

الفرنسي بعد الفػراغ مػف دراسػة المحػؿ والسػبب لموقػوؼ عمػى حقيقػة ومػدى التحديػد الػذي 
 .  (19)بو قانوف العقود الفرنسي الجديد في ىذا الصدد

الفرنسػي التػي سنشػير إلييػا عمى أف يراعي كذلؾ أف أرقػاـ مػواد القػانوف المػدني 
في عرض موضوع المحؿ والسبب وما ىي أرقاـ ىذه المواد قبؿ التعديؿ الجديػد لمقػانوف 

 . (24)في محؿ االلتزاـ الذي يرتبو

مػػف القػػانوف المػػدني المصػػري ، إذا  135مشػػروعية المحػػؿ بحسػػب نػػص المػػادة 
، وعمػى ذلػؾ يجػب  (21)طالً كاف محػؿ االلتػزاـ مخالفػًا لمنظػاـ العػاـ واآلداب كػاف العقػد بػا

أف يكػػوف محػػؿ االلتػػزاـ مشػػروعًا ، أي غيػػر مخػػالؼ لمنظػػاـ العػػاـ واآلداب ، وكػػذلؾ فػػي 
( يمػػـز أف يكػػوف المحػػؿ محػػؿ االلتػػزاـ غيػػر  1/  135القػػانوف المػػدني العراقػػي المػػادة ) 

 .  (22)ممنوع قانونًا وال مخالؼ لمنظاـ العاـ أو اآلداب وال كاف العقد باطالً 
مػػػدني عمػػػى أف )) كػػػؿ شػػػيء غيػػػر خػػػارج عػػػف  81السػػػي اؽ نصػػػت المػػػادة وىػػػذا 

  . (23)التعامؿ بطبيعتو أو بحكـ القانوف يصع أف يكوف محاًل لمحقوؽ المالية ((
يتبػػيف مػػف ىػػذيف النصػػيف أف المشػػرع محػػؿ االلتػػزاـ تقتضػػي التفرقػػة بػػيف االلتػػزاـ 

مػف ناحيػة أخػرى ، فػي  عطاء شيء مػف الناحيػة وااللتػزاـ بعمػؿ أو االمتنػاع عػف عمػؿ ب
عطاء شيء يكوف المحػؿ غيػر مشػروع إذا كػاف الشػيء الػذي  الحالة يكوف فييا االلتزاـ ب

أي ال يجػػوز التعامػػؿ فيػػو أمػػا بحسػػب طبعػػو أو  –يػػرد عميػػو خارجػػًا عػػف دائػػرة التعامػػؿ 
بحكػػـ القػػانوف ، فػػ ذا كػػاف األصػػؿ فػػي األشػػياء جػػواز التعامػػؿ بيػػا واالسػػتثناء عػػدـ جػػوازه 
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مػػف األشػػياء مػػا تكػػوف خارجػػة عػػف دائػػرة التعامػػؿ بحكػػـ طبيعتيػػا ، وىػػي بحسػػب  فينػػاؾ
المادة ال يستطيع أحد أف يستأثر بحيازتيػا ، ومنيػا أشػعة الشػمس واليػواء والمػاء والبحػر 
، وعػػدـ جػػواز التعامػػؿ فػػي مثػػؿ ىػػذه األشػػياء انمػػا يمكػػف بػػالنظر إلييػػا فػػي مجموعيػػا ، 

. أف يػػرد  (24)جػػزء مػػف ىػػذه األشػػياء وحيازتيػػا وعمػػى ذلػػؾ ف نػػو إذا أمكػػف الحصػػوؿ عمػػى
عمييا التعامؿ ، وبالتالي يصع أف يكوف ىذا الجزء محاًل لمتعامؿ ، وذلػؾ كمػف يسػتحوذ 
عمى بعػض اليػواء المضػغوط ، أو عمػى بعػض مػاء البحػر ، ويبقيػو لغػرض ممػا يصػمع 

القػػانوف أف  لػػو ، أمػػا األشػػياء التػػي تخػػرج عػػف التعامػػؿ بحكػػـ القػػانوف فيػػي التػػي ال يجيػػز
/مػػدني مصػػري ( إذا كػػاف االلتػػزاـ محمػػو نقػػؿ حػػؽ 81/2تكػػوف محػػاًل لمحقػػوؽ الماليػػة ) ـ

عيني ، فالشيء الذي تعمػؽ بػو ىػذا الحػؽ يجػب أف يكػوف موجػدًا والمعنػى المقصػود مػف 
الوجػػود ىػػو أف يكػػوف الشػػيء موجػػودًا وقػػت نشػػوء العقػػد أو االلتػػزاـ ، أو أف يكػػوف ممكػػف 

الشػػيء موجػػػودًا وقػػػت نشػػػوء العقػػد وااللتػػػزاـ ، أو أف يكػػػوف ممكػػػف الوجػػود ىػػػو أف يكػػػوف 
الوجود ىو أف يكوف الشيء موجودًا فعاًل ، ال عمى شيء حتى لػو أمكػف حتػى لػو أمكػف 
وجػػػوده فػػػي المسػػػتقبؿ ، فػػػأف االلتػػػزاـ أمػػػا إذا ىمػػػؾ بعػػػد النشػػػوء االلتػػػزاـ  فػػػ ف لػػػـ يقصػػػد 

وقػػت نشػػوء االلتػػزاـ ، جػػاز أف يقػػع المتعاقػػداف أف يقػػع االلتػػزاـ عمػػى شػػيء موجػػود فعػػال 
 .  (25)االلتزاـ عمى شيء يوجد في المستقبؿ

بااللتزامات آخر الغاية التي يستيدؼ الممتػـز الممكيػة المبيػع إلػى المشػتري يػدفع 
 . (26)الثمف ىو التزاـ البائع بتسميـ المبيع المباع

حصوؿ فػي المسػتقبؿ يجوز أف يكوف محؿ االلتزاـ معدومًا وقت التعاقد إذا كاف ممكف ال
، غيػػر أف التعامػػؿ فػػي تركػػة إنسػػاف عمػػى قيػػد الحيػػاة   وعػػيف تعيينػػًا نافيػػًا لمجيالػػة والغػػرر

باطػػؿ ، يتضػػػع مػػف ىػػػذا أف محػػػؿ االلتػػزاـ يجػػػوز أف يكػػوف شػػػيئًا مسػػػتقياًل كمػػا فػػػي بيػػػع 
المحصػػوالت المسػػتقبمية قبػػؿ أف تنبػػت بسػػعر الوحػػدة أو يمكػػف تقػػديره جزافػػًا ، ويصػػع أف 

خص إلػػى آخػػر منػػزاًل لػػـ يبػػدأ بنػػاؤه ، عمػػى أف تنتقػػؿ ممكيػػة المنػػزؿ إلػػى المشػػتري يبيػػع شػػ
 . (27)عند تماـ البناء ، فيذا بيع شيء مستقبؿ محقؽ الوجود

جػر فػي مقاولػة أو أف يبيع مؤلػؼ مؤلفػو قبػؿ أف يتممػو واف ينػزؿ مقػاوؿ عػف األ
ة التعامػػػؿ مػػػع لػػػـ تػػػرس عميػػػو بعػػػد . عمػػػى أف القػػػانوف قػػػد يحػػػـر ىكػػػذا االعتبػػػارات خاصػػػ
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الشػػػيء المسػػػتقبؿ ، كمػػػا فعػػػؿ عنػػػدما أبطػػػؿ ىبػػػة األمػػػواؿ المسػػػتقبمية وحػػػـر التعامػػػؿ فػػػي 
التركة المستقبمية الغرض الذي يقصد الممتـز الوصوؿ إليو وراء رضاتو التحمػؿ بػااللتزاـ 
ومعو آخر الغاية التي يستيدؼ الممتـز تحقيؽ نتيجة التزامػو وفػي عقػد البيػع مػثاًل البػائع 

مػػؿ بػػػااللتزاـ بنقػػؿ ممكيػػػة المبيػػع إلػػػى المشػػتري وبتسػػػميمو يعتبػػر السػػػبب عنصػػر مػػػف يتح
، أما األشػياء التػي تخػرج عػف التعامػؿ بحكػـ القػانوف فيػي )) التػي ال (28)عناصر المحؿ

وز القانوف أف تكوف محاًل لمحقوؽ الماليػة (( ، وىػذه األشػياء تكػوف كػذلؾ بػالنظر  (29)يجَّ
ثػػػػػاؿ ذلػػػػػؾ األمثػػػػػاؿ العامػػػػػة ، فيػػػػػي بحسػػػػػب العػػػػػرض إلػػػػػى الفرضػػػػػية المخصصػػػػػة لػػػػػو وم

المخصصػػػة لػػػو وىػػػو النفقػػػة العامػػػة ، وال يجػػػوز التعامػػػؿ فييػػػا عمػػػى ذلػػػؾ بقوليػػػا )) ىػػػذه 
األمػػواؿ العامػػة ، ال يجػػوز التصػػرؼ فييػػا أو الحجػػز عمييػػا أو تممكيػػا بالتقػػادـ ، فالمػػاؿ 

مخصص لو ، ف ذا أزاؿ العاـ إذًا يخرج عف دائرة التعامؿ بنص القانوف تحقيقًا لمغرض ال
تخصػيص ىػػذا المػػاؿ لممنفعػػة العامػػة أصػػبع المػاؿ ممموكػػًا لمدولػػة ممكيػػة خاصػػة ويصػػبع 
جػائزًا التعامػؿ فيػو ، واألشػػياء قػد تخػرج كػػذلؾ عػف دائػرة التعامػػؿ وال تكػوف بالتػالي محػػاًل 

و التعامػػػؿ بشػػػأنيا يخػػػالؼ النظػػػاـ العػػػاـ أ لمحقػػػوؽ الماليػػػة ً نظػػػرًا ألف القػػػانوف يػػػرى أفَّ 
اآلداب ظف ومخالفة التعامػؿ فػي الشػيء لمنظػاـ العػاـ قػد تتقػرر بػنص خػاص ومػف ذلػؾ 

تجػار بالمخػدرات ، وتحػريـ التعامػؿ فػي تركػة مسػتقبمة وأحيانػًا ال يعنػي المشػرع تحريـ اإل
 . (34)بوضع نص خاص

 
 المطمب الثالث

 صحة السبب في تكوين العقود
أركػاف العقػد وذلػؾ فػي المػواد )  عرض المشرع العراقي لمسبب باعتباره ركنػًا مػف

( مػػػػدني عراقػػػػي ، وكػػػػذلؾ المشػػػػرع المصػػػػري باعتبػػػػاره ركنػػػػًا مػػػػف  133،  132،  131
( مف القانوف المدني المصري ، فالسبب  137،  136أركاف العقد وذلؾ في المادتيف ) 

ركف جوىري في العقد ال يقوـ إال بو . ويمكف القوؿ باإلجماؿ أف السبب ىو أساس قياـ 
لعقد الذي ارتبط بو المتعاقداف ، وىو بصفة عامة إجابة عمػى سػؤاؿ لمػاذا التػـز المػديف ا
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، فػي حػيف أف المحػؿ ىػػو إجابػة عػف السػػؤاؿ بمػاذا التػـز المػػديف ، ىػذا السػؤاؿ المطػػروح 
لتوضيع مفيػوـ السػبب يعكػس فػي الواقػع أف لمعقػد دائمػًا ىػدؼ مػف أجمػو التػـز المػديف ، 

 سعى المتعاقد إلى الوصوؿ إليو مف خالؿ العقد .فالسبب ىو الغرض الذي ي

وبعػػد بيػػاف أركػػاف السػػبب فػػي العقػػد فػػي القػػانوف المػػدني الُبػػدَّ مػػف معرفػػة الجػػزاء 
المترتب عمى مخالفة السبب في ىػذه الػذي يترتػب عمػى اإلخػالؿ فػي ذلػؾ ، أمػا بالنسػبة 

باإلضػافة إلػى  إلى التعويض التي تحسب في الشيء المتعاقد إلى تعويض الخسارة التي
التعػػػػويض عػػػػف األربػػػػاح التػػػػي كػػػػاف مػػػػف الممكػػػػف أف يحصػػػػؿ عمييػػػػا لػػػػوال ىػػػػذا اإلخػػػػالؿ 

، والسػػبب فػػي االلتػػزاـ العقػػدي وثيػػؽ الصػػمة بػػاإلرادة ، وال ينتظػػر أف تتحػػرؾ  (31)بالسػػبب
اإلرادة دوف سبب ونظرية السبب ىي احػدى النظريػات القانونيػة التػي أثػارت جػداًل عنيفػًا 

. فػػدافع عنيػػا فريػػؽ مػػف الفقيػػاء دفاعػػًا  (32)فػػت بشػػأنيا اآلراء اختالفػػًا بينػػاً فػػي الفقػػو واختم
حارًا وأطمؽ عمييـ السببييف ، وفريؽ آخر ىاجـ فكرة السبب ووصؿ إلى حد إنياءىا مف 

 رادييف .أساسيا وعدـ فائدتيا وأطمؽ عمييـ اإل

، أي  السبب واإلرادة معنيػاف متالزمػاف ولكػف السػبب والشػكؿ معنيػاف متعرضػاف
كمما زاد حظ اإلرادة في تكويف العقد وضعؼ حظ الشكؿ زادت أىمية السبب ً ذلؾ ألف 

. وكػاف أىػدؼ مػف  (33)اإلرادة مف حيث اتخذت آثارًا قانونية إذا انطمقت مف قيود الشكؿ
النظػػر إلػػى السػػبب الباعػػث إدخػػاؿ عنصػػر أخالقػػي فػػي العالقػػة العقديػػة ، فيػػذا الباعػػث 

ال كػاف العقػد بػاطاًل ، فكانػت فكػرة السػبب عمػى ىػذا النحػو قيػدًا يجب أف يكوف مشرعًا واف 
، انتفت فكرة السػبب  (34)عمى اإلرادة العقدية وحماية لمقواعد األخالقية والمصمحة العامة

بعػػد ذلػػؾ وكمػػا صػػاغيا دومػػا إلػػى التقنػػيف المػػدني الفرنسػػي دوف أف يعػػرؼ ىػػذا القػػانوف 
سػػيوف بعػػد إف أخػػذت النظريػػة التقميديػػة فػػي معنػػى السػػبب وأخػػذ بيػػا مػػف بعػػده الشػػرح الفرن

 . (35)السبب مركزىا في القانوف الفرنسي وانتقمت مف حيز النظرية إلى صمب التقنيف

وكمػػا أشػػرنا فيمػػا تقػػدـ سػػبب موضػػوعي مجػػرد لػػذلؾ فيػػو واحػػد دائمػػًا فػػي النػػوع 
الواحػػد مػػف العقػػود ، فالسػػبب بيػػذا المعنػػى يبتعػػػد بشػػأنو عػػف كػػؿ بحػػثا فػػي االعتبػػػارات 
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نمػػا يكػػوف النظػػر إلػػى اليػػدؼ اف الشخصػػية أو الذاتيػػة التػػي تػػدفع أطػػراؼ العقػػد لمتعاقػػد ، و 
المباشر الذي دفع بيؤالء إلى التعاقد ، فالسبب بيػذا المعنػى يتصػؿ بموضػوع العقػد فيػو 

 . (36)سبب موضوعي ال شخصي وىو لذلؾ ال يتغير باختالؼ المتعاقديف ومقاصدىـ

السػبب صػحيحًا ، ويكػوف غيػر صػحيع إذا كػاف ويشترط لصحة العقد أف يكػوف 
موىمػػًا ، مثػػؿ عقػػد صػػفقة بػػيف الورثػػة والمػػوص  ليػػـ ثػػـ يتبػػيف أف الوصػػية باطمػػة ، أمػػا 
الصػػورية فيػػي ليسػػت سػػبب مػػف أسػػباب الػػبطالف مػػا داـ ىنػػاؾ سػػبب حقيقػػي صػػحيع ، 

، أمػا موقػؼ المشػرع  (37)يفترض أف يكوف السبب المذكور في العقد ىو السػبب الحقيقػي
العراقػػػي ) يكػػػوف العقػػػد بػػػاطاًل إذا التػػػزاـ المتعاقػػػد دوف سػػػبب أو لسػػػبب ممنػػػوع قانونػػػًا أو 
مخػػالؼ لمنظػػاـ العػػاـ أو اآلداب . ويفتػػرض فػػي كػػؿ التػػزاـ أف لػػُو سػػببًا مشػػروعًا ولػػو لػػـ 

. أمػا إذا ذكػر سػبب فػي  (38)يذكر ىذا السبب في العقد مالـ يقػـو الػدليؿ عمػى غيػر ذلػؾ
 سبب الحقيقي حتى يقـو الدليؿ عمى ما يخالؼ ذلؾ .العقد فيعتبر أنو ال

الػػػرأي الػػػراجع فػػػي الفقػػػو أف المشػػػرع أخػػػذ بػػػالنظريتيف معػػػًا أي النظريػػػة التقميديػػػة 
النظريػػة التقميديػػة  أمػػادورىػػا اإلسػػالمي والنظريػػة الحديثػػة ولعبػػت نظريػػة السػػبب فػػي الفقػػو 

احػد دائمػًا فػي النػوع وىو الغرض المباشر في تقديـ السبب موضػوعي مجػرد لػذلؾ فيػو و 
الواحػػػد مػػػف العقػػػود فالسػػػبب بيػػػذا المعنػػػى يتعػػػد بشػػػأنو عػػػف كػػػؿ بحػػػثا فػػػي االعتبػػػػارات 

نمػػاالشخصػػية أو الػػذاتي التػػي تػػدفع أطػػراؼ العقػػد لمتعاقػػد ،  يكػػوف النظػػر إلػػى اليػػدؼ  واف
المباشر الذي دفع بيؤالء إلى التعاقد ، فالسبب بيػذا المعنػى يتصػؿ بموضػوع العقػد فيػو 

 . (39)عي ال شخصي وىو بذلؾ ال يتغير باختالؼ المتعاقديف ومقاصدىـسبب موضو 

وىػػػي التػػػي ترتػػػب التزامػػػات عمػػػى عػػػاتؽ المتعاقػػػديف ، يكػػػوف سػػػبب التػػػزاـ أحػػػد 
المتعاقػػديف ىػػػو التػػػزاـ المتعاقػػػد اآلخػػر ، ففػػػي عقػػػد البيػػػع يكػػوف سػػػبب التػػػزاـ البػػػائع بنقػػػؿ 

يجػػار يكػػوف سػػبب التػػزاـ المػػؤجر الممكيػػة ىػػو التػػزاـ المشػػتري بػػدفع الػػثمف ، وفػػي عقػػد اإل
بتمكيف المستػأجر مف االنتقاؿ واالنتفاع بالعيف المؤجرة ىو التزاـ المستأجر بػدفع األجػرة 

، (44)، وىكذا يكوف األمػر فػي كػؿ عقػد بيػع أو عقػد إيجػار فبسػبب التػزاـ أحػد المتعاقػديف
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عقػػد القػػرض يكػػوف  ففػػي عقػػد الكفالػػة مػػثاًل تعتبػػر المديونيػػة سػػببًا اللتػػزاـ الكفيػػؿ ، وفػػي
السػػػبب فػػػي تسػػػميـ الشػػػيء موضػػػوع القػػػرض ، فػػػالتزاـ المقتػػػرض بػػػالرد يجػػػد سػػػببو واقعػػػة 

، ومف القانوف المدني إذا لـ يكف لاللتزاـ سبب  (41)سبقت تسممو الشيء موضوع القرض
 . (42)كاف العقد باطالً 

ومػػؤدى ذلػػؾ أنػػو يجػػب أف يوجػػد سػػبب بالنسػػبة لكػػؿ طائفػػة مػػف طوائػػؼ العقػػود 
ال كػاف العقػد بػاطاًل لتخمػؼ سػبب االلتػزاـ وذلػؾ إذا مػا تػـ وعمى  النحػو السػابؽ بيانػو ، واف

إثبػػػات عػػػدـ وجػػػػود سػػػبب لاللتػػػزاـ ، وال شػػػػؾ أف اشػػػتراط وجػػػود سػػػػبب االلتػػػزاـ ، وجعػػػػؿ 
الػػػبطالف تخمػػػؼ ىػػػذا السػػػبب مػػػف شػػػأنو أف يسػػػمع لمقاضػػػي بمراقبػػػة التػػػوازف فػػػي العالقػػػة 

يكوف العقػد بػاطاًل فػي مثػؿ ىػذه العقػود إذا كػاف العقدية وذلؾ في عوقد المعاوضة حيث 
التزاـ احد المتعاقديف دوف أداء مقابؿ يتحمؿ بو المتعاقد معو ، ف ذا كاف البيع مثاًل دوف 

جرة يمتـز بيػا المسػتأجر يكػوف العقػد بػاطال أثمف يمتـز بو المشتري أو كاف اإليجار دوف 
 لتخفيؼ سبب التزاـ البائع .

االلتػػػزاـ صػػػحيحًا ومشػػػروعًا فػػػي الحػػػاالت يعتقػػػد أحػػػد  ويشػػػترط أف يكػػػوف سػػػبب
المتعاقػػديف أف التزامػػو بسػػبب أي أنػػو يتػػوىـ أف اللتزامػػو سػػبب ال وجػػود لػػو فػػي الواقػػع . 
ومثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ أف يقػػرر وارث يػػديف عمػػى الشػػركة ويتعيػػد بوفائػػو ثػػـ يتبػػيف أف المػػديف 

الوارث باطاًل لتخمؼ سببو ، كاف قد استوفى الد يف مف المورث في ىذه الحالة يقع تعيد 
فالسػػػبب المغمػػػوط ال يعػػػدو أف يكػػػوف صػػػورة مػػػف صػػػور تخمػػػؼ السػػػبب ، فالسػػػبب غيػػػر 

 (43)موجود في الواقع وعمى ذلؾ فال وجو الشتراط أف يكوف السبب صحيحًا غير موجػود
 . 

وفػي حالػة أخػرى وىػي حالػة السػبب الصػوري فػالمعروؼ أف الصػورية فػي ذاتيػا 
ى ذلػؾ فػ ف مػخفػاؤه عػف طريقيػا ، وعإنما العبرة بحقيقة مػا يػُراد اف لمبطالف و ال تعتبر سببًا 

حكػػـ السػػبب الصػػوري يتوقػػؼ عمػػى مػػا إذا كانػػت صػػورتو مطمقػػة أـ نسػػبية ، فػػ ذا كانػػت 
سورية السبب مطمقة أي ينعػدـ وجػود السػبب الحقيقػي فػ ف األمػر ال يتعمػؽ بمجػرد سػبب 
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ع ، ومثػاؿ ذلػؾ أف يبيػع المػديف أموالػو نما يقصػد صػوري ال وجػود لػو فػي الواقػاف صوري و 
بيعػػًا صػػوريًا بقصػػد تيريػػب أموالػػو مػػف دائنػػو ويحصػػؿ مػػف المشػػتري عمػػى ورقػػة قػػد تثبػػت 
صػػورية ىػػذا البيػػع ففػػي ىػػذه الحالػػة ال يوجػػد عقػػد وال ينشػػأ عنػػو التػػزاـ لعػػدـ وجػػود سػػبب 

 االلتزاـ .

ية ال تػؤثر واذا كانت صورية السبب نسبية ، أي سائرة لسبب آخػر فيػذه الصػور 
عمى انعقاد العقد ماداـ يوجد سبب آخر حقيقػي مسػتوفي لمشػروط القانونيػة ، وعمػى ذلػؾ 

 يتبيف ألوجو االشتراط أف يكوف السبب صحيحًا غير مغموط أو صوري .
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 الخاتمة 

  النتائج 
 

إفَّ تأثير الشكمية  في العقػود فػي حػالتيف الحالػة األولػى فػي عػدـ إتمػاـ  .1
الشكمية يكوف تأثيره أحكاـ البطالف المطمؽ موزعػة بػيف فقػرتيف مكرسػة 
لمف لػو الحػؽ فػي التمسػؾ بػالبطالف الناشػد عػف عػدـ اسػتيفاء الشػكمية 
 وفقرة متخصصة لكيفية تقرير ىذا البطالف ، أما في الحالػة الثانيػة فػي

 حالة إتماـ الشكمية يعد العقد الشكمي صحيع . 
إفَّ الشػػكمية ىػػػي تعبيػػػر عػػػف اإلرادة أي  تعبيػػر أدؽ ىػػػي صػػػورة خاصػػػة  .2

ليػػذا التعبيػػر يفػػرض المشػػرع اسػػتيفاءىا فػػي شػػكؿ أجػػراء وال يكػػوف ليػػذه 
اإلرادة أي  حريػػة فػػي التعبيػػر بغيرىػػا وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ فػػ ف أبػػرز سػػمات 

رادة يقػع فػي صػورة إجػراء يفرضػو المشػرع الشكؿ ىي أنو تعبير عف اإل
ف الشكؿ ال يمكف أف يستبدؿ بو شكؿ آخر .  واف

 

  التوصيات 
ومػػػف التوصػػػيات مػػػا يترتػػػب عمػػػى الشػػػكمية ىػػػو أف يتحػػػتـ عمػػػى األفػػػراد  .1

إتباع اإلجػراء أو الشػكؿ الػذي فرضػو المشػرع وعػدـ تجػاوزه أو اسػتبداؿ 
تػػػي تتسػػػـ بيػػػا شػػػكؿ آخػػػر بػػػو ولػػػو كػػػاف معػػػاداًل لػػػو فالصػػػفة الممزمػػػة ال

القاعػػػػػدة الشػػػػػكمية تسػػػػػمب أطػػػػػراؼ العقػػػػػد الحريػػػػػة فػػػػػي اختيػػػػػار الشػػػػػكمية 
الخاصػػة بالعقػػد وتجعػػؿ مػػف غيػػر الممكػػف االسػػتناد إلػػى العقػػد كػػاًل  أو 

 جزء الذي غياب الشكؿ المرسـو لو .
إفَّ الشكؿ الذي يستمزمو المشرع  ىو صورة خاصة لمتعبير الصريع إذ  .2

ة ىػػػي الكتابػػػة رسػػػمية كانػػػت أو عرفيػػػة تظيػػػر اإلرادة ىنػػػا بوسػػػيمة معينػػػ
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وىذا يعني أف الشكؿ أطيػؽ نطاقػًا مػف التعبيػر الصػريع فكػؿ شػكؿ ىػو 
تعبيػػػر صػػػريع عػػػف اإلرادة ولكػػػف لػػػيس كػػػؿ تعبيػػػر صػػػريع يمثػػػؿ شػػػكاًل 
لمعقد فالتعبير الصريع ال يوصؼ بالشكؿ ومف ثـ يجعؿ مػف التصػرؼ 

ب التعبيػر فيػو عمػى شكميًا بعدما كاف رضائيًا إال إذا حدد المشػرع أسػمو 
 سبيؿ الحصر .
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