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ن لي  نيث     محثه  أن  نش   نهلل سبحع    نمحثهُ يس ين  قث إجن ت هذ  هلن  ف   نهلل  ال

 ع صرب  ن ق ل     نجنعز هذ  هلن    ن    ن      ن تقثي  نحم  ن ثي ن   ي ي  غغني  ن لع     ن   

 نحم "جعي   ديعحم  حتثيثنً ك    ن قع  نأي عً  قثي ي ن   ي   نخصه   ع     ن  ذد   نقثم ش  ي  

نحملرتم ن ثكت ر  عدب نخلربل   تعذيإس  أخص  ع لك  ن  عدر ن ثريس  كعف     "  ن    م ن س عس   

تعذ نالس يل  ي رتفعً  ع   ن ن  بد ن لي أسثنهُ , ن لي  ف   ي   رنً يف نالش نف     هذ  , ن  ع   

 . ع لك   ثقعئ  مج  عً   ال إ س     ُ   نألدرتنم  . ك  نحلب    نحملرتم ه،ث دعيث ن ثكت ر غغ

 **نحلب  نالدرتنم*

 ن بعدث 
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 أق نر ندل  ف
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 املمديت
يعتبر العقد من اىم مصادر االلتزام فأغمبية المعامبلت التي تربط الفرد مع غيره مصدرىا العقد وىذا 

وشروط ألصحتو فاذا انعقد العقد صحيحَا بجميع أركانو توفرت فيو شروط  النعقاده أركاناالخير البد لو من 
فيو انو يمزم عاقديو بكل ما يأتي بو فيو يتضمن قوة تحتم عمى طرفيو الرضوخ واالذعان لو في  فاألصلالصحة 

كل ما يحتوي وفي حدود تنظم العبلقات التي يحكميا القانون فبل يستطيع احدىما ان يستقل بنقضو وال تعديمو 
غير انو قد يخل احد المتعاقدين  مالم يصرح لو القانون او االتفاق بذلك ويطمق عمى ىذه القوة الممزمة لمعقد

بتنفيذ التزاماتو او يحدث ظرف يجعل التزامو مستحيبَل ومادامت االلتزامات في العقد الممزم لمجانبين متقابمة 
ومرتبطة بعضيا ببعض بحيث يكون كل متعاقد دائن ومدين في نفس الوقت فأن المتعاقد االخر يكون في وضع 

من الناحية القانونية والعممية معَا فما الناحية القانونية يجد نفسو ممتزمَا نحو  يدعو عمى القمق وعدم االرتياح
الطرف االخر بسبب ان العقد ال يزال قائمَا اما من الناحية العممية ال يستطيع الحصول عمى االداء الذي التزم 

د ان القانون المدني العراقي من اجمو وأمام ىذا الموقف الذي تتسم بو العقود الممزمة لمجانبين دون غيرىا نج
كغيره من القوانين قد خص ىذه الفئو بقواعد خاصو جعل فييا لممتعاقد الدائن حق التحمل من التزاماتو التعاقدية 

 في مواجية المدين الذي لم يقم بتنفيذ التزاماتو.

تي أستيدفنا من ولما كانت لنا رغبو في الوقوف عمى حقيقة الفسخ كنظام قانوني اخترناه لمدراسة  ال
خبلليا ازالو المبس والغموض عن ىذا الموضوع كونو ميدان ميم بالنسبة لمقاضي والمتقاضي . وانطبلقا من ذلك 

 يمكن طرح اإلشكالية التالية : وماىي احكام الفسخ في القانون المدني العراقي ؟ 

فسخ نوع واحد ؟ وماىي السمطة القاضي وىذه اإلشكالية تدفعنا لمتساؤل عن مفيوم الفسخ ومبرراتو؟ وان كان لم
 في ايقاع الفسخ وىل تختمف باختبلف انواع الفسخ ؟ وماىي االثار التي يرتبيا الفسخ ؟.

لئلجابة عمى ىذه اإلشكالية ولدراسة موضوع البحث اتبعنا عدة مناىج منيا المنيج التحميمي والمنيج الوصفي 
لك اآلراء الفقيية باإلضافة الى منيج االستداللي الذي اكدت بو الذي استخدمتو عند عرض التطور التاريخي وكذ

 بعض المعمومات . 

 وقد حاولت قدر االمكان في سبيل تحقيق ذلك قسمت ىذا الموضوع الى ثبلث مباحث عمى النحو التالي .

 أنحالل العقد عن طرق الفسخ  -المبحث االول :

 أنواع الفسخ  -المبحث الثاني :

 أثار الفسخ  -المبحث الثالث :
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 املبحث األول
 انعمد عٍ طزيك انفسد احنالل

نماالعقد ليس موبدًا  نماينقضي  ان العقد ال واألصلمعينو ،  ألسبابيزول  وا  االلتزامات الناشئة عنو  وا 
بغير الوفاء ، ينقضي العقد بطريق طبيعي عن طريق تمام تنفيذ االلتزامات الناشئة  ىي التي تنقضي بالوفاء او

المدة المحددة في  بانتياءعنو ومع ذلك يبقى العقد سندًا لما رتبو من اثار، وتنتيي عقود المدة والعقود الزمنية 
قبل ان يتم تنفيذ االلتزامات الناشئة  العقد او باالنياء باالرادة المنفردة الحد المتعاقدين بشروط معينو ، او ينحل

  -: (1)عنو ، وىذا الزوال او االنحبلل لذلك ستناول في مبحثي ىذا ثبلث مطالب ىي
 .المطمب األول: كيفية انحالل  العقد

لؤلسباب  او  األحيان باتفاق الطرفين بل وقبل البدء في تنفيذه في كثير من  انقضائو ،  ينحل العقد قبل   
اما االسباب التي يقررىا القانون ألنحبلل  بالتقايل ،  وىذا ما يعرف  فاالنحبلل باتفاق الطرفين  التي يقررىا القانون 

 االلغاء باإلرادة المنفردة والفسخ . العقد فيما 
 التقايل -الفرع األول : 
يكون بأيجاب وقبول صريحين او ضمنيين ،  يتفقان عمى إلغاء العقد و التقايل قد يتقايل المتعاقدان بأن   
البيع كان ىناك عقد  فإذا تقايل المتبايعان   واألصل أن التقايل ليس لو أثر رجعي فيكون ىناك عقدان متقايبلن  

عمى أن يكون  المتبايعان  ثان من المشتري إلى البائع وقد يتراضى   بيع أول من البائع الى المشتري يعقبو عقد 
 .(2) فيعتبر البيع بيذا التقايل كان لم يكن ثر رجعي لمتقايل أ

 بأالرادة المنفردة الفرع الثاني : االلغاء  
وزوال آثار العقد  يستقل بوضع حد لمرابطة العقدية  جعل القانون الحد المتعاقدين او لكل منيما ان

وىذه  باإلرادة المنفردة ىي الوكالة والوديعة والعارية  إلغاءىا    باإلرادة المنفردة ومن أىم العقود التي أجاز القانون
يجوز  الوكالة كما . ففي الوكالة يجوز لمموكل في أي وقت ان ينيي )(العقود ىي عقود ممزمو من جانب واحد 

عنده أن يسمم الشيء الي المودع  وفي الوديعة يجب عمى المودع  لموكيل أن ينزل في أي وقت عن التوكيل . 
عنده أن يمزم المودع  عين المصمحة المودع عنو وال المودع  إن االجل  بمجرد طمبو ، اال إذا ظير من العقد 

اما العارية يجوز   المودع . عين المصمحة  جل بتسميم الشيء في أي وقت ، اال إذا ظير من العقد أن األ 
في  أن يطمب أنيا العارية قبل أنقضائيا  انقضاء العارية ويجوز لممعير  لممستعير أن يرد الشيء المعار قبل 

 .(3)أحوال معينة 

                                                           
 .541،دار الكتب القانونٌة،ص7115د . مصطفى عبد الجواد ، مصادر االلتزام ، 1

د .عبدالمجٌد الحكٌم ،عبدالباقً البكري ،محمد طه البشٌر ،الوجٌز فً نظرٌه االلتزام فً القانون المدنً العراقً ،مكتبه السنهوري ،   7

 .124بغداد ، ص

 .227، مرجع سابق ،ص عبدالرزاق السنهوريد . 4
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 . الفرع الثالث: الفسخ

لبلخر  منيما دائنًا  فيصبح كل  عمى عاتق كل من طرفيو  متقابمة   التزامات  لمجانبين  ينشئ العقد الممزم   
االلتزامات وىذا االرتباط يؤدي الى القول بأنو إذا  ارتباطًا بين ىذه  ومدين لو ، كما ينشى العقد في الوقت نفسو 

ال يجبر ىو أيضًا عمى تنفيذ التزامو ، ويستطيع ىذا المتعاقد  فالمتعاقد االخر  لم يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامو 
في  ( 177نصت المادة ) العيني أن يطمب فسخ العقد والحل الرابطة الناشئة عن العقد وقد  لم يطمب التنفيذ إذا 

أحد المتعاقدين  اذا لم يوف  الفقرة األولى منيا في القانون المدني العراقي عمى ذلك "في العقود الممزمة لمجانبين 
. ( 1)كان لو مقتضى"  التعويض ان  الفسخ مع  ان يطمب  بما وجب عميو بالعقد جاز لمعاقد االخر بعد االعذار

وكان  العقدية  لكن في المسؤولية  وىنا ينشئ الفرق بين الفسخ والمسؤولية العقدية عمي الرغم من االتصال بينيما 
ولكن ال عمى أساس فسخ  العقد ممزم لمجانبين يجوز لمدائن أن يطمب تعويض عن عدم تنفيذ المدين لتزامو ، 

المتعاقدين أن  . عمى أنو إذا صح الحد (2) بتنفيذه عن طريق التعويض  والمطالبة  لعقد بل عمى أساس إستبقائو ا
فإن الطريق  اما من طريق الفسخ وأما من طريق المسؤولية العقدية  عمى عدم القيام بالتزاماتو  يحاسب االخر 

وال اذ يتفق أن يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامو يسد الطريق الثاني في بعض األح األول مفتوح دائما حيث 
ولكن يبقى الفسخ بل أن العقد في ىذه الحالة  مسؤوليتو العقدية  فتنتفي  اال سبب أجنبي ال يد لو فيو  انما يرجع  

 .(3)ينفسخ بحكم القانون 

فيو حق لممتعاقدين في العقود اما الفسخ يقصد بو الجزاء الذي يترتب عمى اخبلل احد المتعاقدين بالتزامو ،  
الممزمو لمجانبين ان يطمب حل الرابطو العقديو اذا لم يوف المتعاقد االخر بما اوجب عميو العقد ،وبالتالي يتحمل 

 . (4)االخر من التزامو المقابل 
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 املطهب انثاَي

 انتطور انتارخيي نهفسد واألساس انذي يموو عهيه انفسد 
 : التطور التاريخي لمفسخ . الفرع االول

  اال بعد تطور طويل فمم يكن القانون الروماني لم تعترف القوانين المدنية الحديثة  بالحق في فسخ العقد   
بعضيا عن  االلتزامات مستقل  وذلك ألن العقد ممزم لمجانبين لم يكن ينشأ وفقًا لمقانون الروماني  يعترف بو ، 

فمم يكن لدى الدائن بالتزام لم ينفذ اال طريق واحد ىو المطالبة بتنفيذ ىذا االلتزام ،  ترابط ال تقابل بينيا وال  بعض 
ولما تطور القانون الروماني وأصبح عقد البيع رضائيًا اخذ البائعون يدرجون في عقودىم شرطًا مقتضاه أمكان 

تي يجوز فييا الفسخ ، وكان البد من فسخ البيع عند عدم دفع المشتري الثمن وكانت ىذه ىي الحالة الوحيدة ال
النص عمى ذلك في عقد البيع صراحة فكان يتعين ان ينص في عقد البيع عمى ان البيع سيفسخ عند عدم دفع 
المشتري الثمن ، وبعد ذلك اصبح ىذا الشرط مألوفًا ولكن في عقود البيع فقط ولمصمحة البائعين وحدىم ، فمم 

عند عدم قيام البائع بتنفيذ التزامو اي تسميم المبيع ، وفي العقود االخرى غير  يكن يجوز لممشتري ان يتمسك بو
عقد البيع كان الرومان يمجؤون الى نظام الدعاوى واىميا دعوى استرداد اداء نفذ بقصد الحصول عمى اداء 

نظرية عامة  مقابل لم ينفذ ، وكانت كل ىذه وسائل غير مباشرة تدل عمى انو لم يكن في القانون الروماني
بالفسخ . وفي فرنسا فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن ال يجوز اال اذا اشترط في عقد البيع صراحة ، وأمكان 
الفسخ بسبب عدم  دفع الثمن بحيث ال يكون لمدائن عند عدم وجود ىذا الشرط األ طريق واحد وىو المطالبة 

ي ساريًا في جميع العقود الممزمة لمجانبين ومن حق كل بتنفيذ العقد وبعد ذلك أصبح الفسخ في القانون الفرنس
من المتعاقدين أن يمجأ اليو عند عدم تنفيذ المتعاقد االخر ال لتزامو ، وبعدىا اخذ الفسخ طابعًا قضائيًا حيث 
أصبح بأمكان الدائن في حالة التزام لم ينفذ ، ان يطمب من القاضي الحكم بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدين 

 .(1) ال لتزامو ولو لم يكن قد اشترط في العقد صراحة
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 أساس نظرية الفسخ" األساس الذي يقوم عميو الفسخ " : الفرع الثاني 

قاعدة التوازن مادام أحد المتعاقدين قد اخل  الي اآلراء حول أساس الفسخ فالبعض يرد الفسخ  لم تتحد  
والبعض  تقضي قواعد العدالة في فسخ العقد متى اختل توازنو .  فمن ثم فقد اختل توازن العقد وتبعًا  بتنفيذ التزامو 

ذلك إلى وتقضي العدالة تبعًا ل لمعقد يؤدي إلى الظمم المتعاقدين البلخر  الى أن التنفيذ المبتسر  االخر يبرر الفسخ 
ىذا الظمم عن طريق الفسخ عمى فكرة تعويض  رفع ىذا الظمم عن طريق الفسخ . وذىب فريق آخر إلى رفع 

يكون مسؤواًل عن عدم التنفيذ ، وىذه  التزامو  الضرر الناجم عن عدم تنفيذ االلتزام ، ذلك أن المدين الذي ال ينفذ 
، وىذه األضرار تتمثل اساسًا في كون الدائن  ة من جرائو المسؤولية تستوجب تعويض الدائن عن االضرار الناتج

عن العقد الذي إخل بو المدين ، ويستطيع الدائن أن يطالب بتعويض عن ىذا الضرر قد  ممزمًا بالتزام ناشئ 
 . وذىب انصار( 11)بطريق التعويض طبقًا المسؤولية العقدية  يكون مبمغ من النقود ، وىذا ىو التنفيذ بمقابل أي 

األساس ذلك أن عدم تنفيذ أحد المتعاقدين من  النظرية التقميدية في السبب الى أنيا ىي التي تصمح لبيان ىذا 
الغرض الذي قصد إليو من وراء العقد ، وأقام آخرون ىذا الحق عمى فكرة  اللتزامو يفوت عمى المتعاقد اآلخر 

بان يكون التزام كل من  فطبيعة ىذه العقود تقضي  مجانبين ، المقابمة في العقود الممزمة ل االرتباط بين االلتزامات 
من التزام ، وىذا ىو الدفع بعدم  المتعاقدين مرتبطًا بالتزام المتعاقد اآلخر أن يوفق من جانبو تنفيذ ما بذمتو 

 (2)التنفيذ او أن يتحمل نيائيًا من ىذا االلتزام وىذا ىو الفسخ 

 املطهب انثانث 

 شزوط انفسد
ىناك ثبلثة شروط يجب توافرىا المكان طمب الفسخ ، الشرط األول والثاني نص عمييما القانون المدني   

 العراقي اما شروط الثالث تقتضيو طبيعة المطالبة بالفسخ وىذه الشروط ىي .

 الفرع االول : ان يكون العقد من العقود الممزمة لمجانبين.

عام في جميع انواع الفسخ سواء كان الفسخ بحكم القضاء ، او  أن يكون العقد ممزمًا لمجانبين ىو شرط  
عمى فكرة االرتباط ما بين االلتزامات المتقابمة  بحكم االتفاق ، او بحكم القانون ، ذلك الفسخ بأنواعو الثبلثة مبني 
ذلك أن ىناك عقد . ومن ىذه الشرط تبين ك( 3)فالعقود الممزمة لمجانبين ىي وحدىا التي يتوافر فييا حكمة الفسخ 

في ذمة طرفيو التزامات  واحد والذي يكون مخالف لمعقد الممزم الجانبين الذي ىو تصرف ينشئ  ممزم لجانب. 
                                                           

 .14المستشار محمد محمود المصري ، محمد احمد عابدٌن ، الفسخ واالنفساخ والتفاسخ فً ضوء القضاء والفقه ، ص  1

 .374صد .عبدالمجٌد الحكٌم ،عبدالباقً البكري ،محمد طه البشٌر ، مرجع سابق ،  7

 .211د .عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ص 4



-11- 
 

العقود عقد بيع وعقد األيجار ،  في نفس الوقت ، ومن ىذه  متقابل ، بحيث يكون كل منيما دائنًا ومدينًا لآلخر 
في ذات الوقت التزامًا  بنقل الممكية المبيع الى المشتري وتسميمو لو وينشئ عمى البائع  ففي عقد البيع ينشئ التزام 

عمى عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من  عمى عاتق المشتري بدفع الثمن .وعقد األيجار أيضا الذي ينشئ التزام  
لجانب واحد ، فيو ال  الممزم  مقابل التزام المستأجر بدفع القيمة اإليجارية . اما العقد االنتفاع بالعين المؤجرة في 

اال في ذمو أحد الطرفين ويكون الطرف اآلخر غير ممزم بشيء في مواجية الطرف اآلخر ، أي  ينشئ التزامات 
مثال ذلك الوديعة غير المؤجورة والتي يمتزم فييا المودع  والثاني دائنًا وغير مدين  أن أحدىما مدينًا وغير دائن 

مم المودع عنده وأن يتولى حفظو ورده عينو دون أن يمتزم المودع بشيء قبل المودع لديو نحو المودع بأن يس
تصور الفسخ فييما فان طرفًا واحدًا ىو  حيث ال يمكن  . والكفالة بدون أجر واليبو بغير عوض أيضًا (1) عنده

اذ ليس في ذمتو أي التزام لم يكن الطرف اآلخر أي مصمحة في طمب الفسخ  الممتزم ، فإذا لم يقم بتنفيذ التزامو 
 .(2)منو بالفسخ بل المصمحة في طمب تنفيذ العقد  يتحمل 

 .اال يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامو: الفرع الثاني 

بقاء احد المتعاقدين ممزمًا بتنفيذ التزامو  إن مما يخالف طبيعة العقود الممزمة لمجانبين وعقود المعارضة  
فيذ التزامو لذلك البد لقبول طمب الفسخ من عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامو ، فعدم مع عدم قيام اآلخر بتن

العقد ويجعمو مقبواًل أمام القضاء ، ولكن يجب مبلحظة أن السبب الذي يبرر  التنفيذ ىو الذي يبرر طمب الفسخ 
يجب أن يكون عدم التنفيذ راجعًا . ف (3)طمب الفسخ ىو عدم تنفيذ الناشئء عن خطا المدين ال عن سبب أجنبي

أو الزال ممكنًا ولكن المدين لم  الى غير السبب األجنبي بأن يكون التنفيذ العيني اصبح مستحيبًل بفعل المدين ، 
يقم بتنفيذ ففي ىذه الحالة يجوز لمدائن أن يطالب بفسخ العقد وفق المسؤولية العقدية ، فيكون لمدائن الخيار بين 

تعويض وفق المسؤولية العقدية او المطالبة بفسخ العقد ويجوز أن يتفق المتعاقدان عمى ان العقد ال بال المطالبة 
يفسخ عند عدم التنفيذ وأن يقتصر الدائن عمى المطالبة بالتعويض عمى أساس المسؤولية العقدية وكذلك حالة 

أن يكون التنفيذ معيبًا ، فبل  التنفيذ الجزئي جزئيًا ويعتبر في حكم عدم  كان عدم التنفيذ  عدم التنفيذ الجزئي اذا 
سمطة التقديرية حيث ينظر فيما إذا كان الجزء الباقي دون تنفيذ يبرر  يزال لمدائن حق المطالبة بالفسخ ولمقاضي 

التنفيذ ، فإذا رأى القاضي أن عدم التنفيذ خطير بحيث يبرر  الحكم بالفسخ او يكفي بإعطاء ميمة لممدين لتكممة 
فسخ بقى عميو أن يرى ىل يقضى بفسخ العقد كمو او يقتصر عمى جزء منو مع بقاء الجزء االخر ، ويقتضى ال

بفسخ العقد كمو اذا كان التزام المدين ال يحتمل التجزئو او كان يحتمميا ولكن الجزء الباقي دون تنفيذ ىو الجزء 
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اجنبي فإن التزام  بب أجنبي أي استحالتو تعود لسبب إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى س االساسي من االلتزام . اما 
 .(1)المدين ينقضي فينقضى االلتزام المقابل لو وينفسخ العقد بحكم القانون 

أن يكون الطمب الفسخ مستعدًا لتنفيذ التزام وقادرًا عمى اعاده الحال الى ما كانت عميو  : الفرع الثالث 
 .قبل ابرام العقد

مستعدًا  ال يكفي لمحكم بالفسخ عدم قيام احد المتعاقدين بتنفيذ التزامو بل يجب ان يكون طالب الفسخ 
إلتزامو فبل يستطيع أن يطالب فسخ العقد لعدم قيام المتعاقد  لتنفيذ التزامو من جانبو ىو ، فإذا لم يكن ىو قد نفذ 
بالدفع بعدم التنفيذ ويجب أيضًا أن يكون طالب  فع تجاىو اآلخر بتنفيذ التزامو ، ألن ىذا المتعاقد يستطيع أن يد

قادرًا عمى اعادة الحال الى ما كانت عميو قبل إبرام العقد ، فيذا ىو األثر الذي يترتب عمى الفسخ فإذا  الفسخ 
ك فبل بمقتضى العقد فيجب أن يكون قادرًا عمى رده ، فإذا لم يكن قادرًا عمى ذل  كان طالب الفسخ قد تسمم شيئا

أن يرده ، فبل يستطيع أن يطمب الفسخ وكذلك االمر  فبل يعود بأمكانو  يجاب ألى طمبو ، فاذا ىمك الشي في يده 
انتزاع الشيء من المشتري ليرده إلى من  بتصرف قولي او إذا باعو ذلك أنو ال يستطيع  إذا خرجت شيء من يده  

ضمان ، الن االصل ىو "من التزم بالضمان امتنع عميو تعاقد معو النو ممزم تجاه من اشترى منو الشي بال
أن يكون البائع قد وفى بما التزم  ( من القانون المدني شرطو 332. والخيار المقرر لمبائع في المادة )(2)التعرض"

بائع أداء الثمن كان ال فإذا تحقق ىذا الشرط وتأخر المشتري عن  بو في عقد البيع او اظير استعداده الوفاء بو ، 
أما إذا كان البائع تحمف عما التزام بو فان اخمفو ىذا  مخيرًا من طمب فسخ البيع وطمب الزام المشتري بالثمن ، 

عميو أن يرد الشيء الي أصمو فإن ذلك ال  . أما إذا كانا المدين ىو الذي استحال (3)يحول بينو وبين طمب الفسخ
 .(4)الة بالتعويضيمنع من الفسخ ، ويقضي عمى المدين في ىذه الح
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 املبحث انثاَي 

 انفسد أَواع
أن يتم بحكم القضاء أو نتيجة شرط يتفق فيو المتعاقدان مقدمًا عمى أنو إذا  ىناك ثبلث أنواع لمفسخ اما  

ما أن يتم بحكم القانون  لم يقم  أحدىما بتنفيذ التزامو فالعقد يعتبر مفسوخًا ىذا ما يعرف بالفسخ بحكم االتفاق وا 
 الذي يعرف باالنفساخ . 

 الفسخ بحكم القضاء ، الفسخ القضائي المطمب االول : 

االصل في الفسخ أن يتم بحكم قضائي وىذه ىي القاعدة العامة بالنسبة لجميع المنازعات التي تحدث   
.واذا كان االصل في الفسخ انو يقرر (1)بين األفراد فالقاضي حاكم محايد ال يميل  إلى أحد الخصوم دون اآلخر
مزم لذلك ان يطمب احد المتعاقدين ذلك بحكم القاضي اال انو ليس لمقاضي ان يحكم بو من تمقاء نفسو ، وانما ي

، اي المتعاقد الذي حصل االخبلل بحقو ، وىنا يتعين عمى القاضي قبل ان يحكم بالفسخ ان يتحقق من توفر 
الشروط التي سبق  وان بيناىا فاذا وجد ان احدىما متخمفًا تحتم عميو ان يرفض الفسخ ، اما اذا وجد ان شروط 

و مع ذلك سمطة التقديرية في االجابة لطالب الفسخ بالرفض او االجابة ففي حالة الفسخ متوفره كميا ثبت ل
 -يجب توفر ثبلثة شروط اإليقاع الفسخ القضائي وىي: (2)االجابة

 الفرع االول : االعذار 

من قانون المدني  ( 219في تنفيذ التزامو وقد بينت المادة ) ىو وضع المدين في حالة المتاخر  
اإلجراءات التي يتم بيا األعذار فقضت ان يكون اعذار المدين بإنذاره ،أو بما يقوم مقام اإلنذار واالعذار ىنا 

نما شرط لمحكم بالفسخ  . وىذا معنى المثل الشائع " قد اعذر من انذر "(2)ليس شرطا لقبول دعوى الفسخ وا 
إذا أصبح تنفيذ االلتزام مستحيبًل ، فإذا استحال عمى  االنذار يتم بواسطة كاتب العدل ولكن ال حاجة لبلعذار،  

المتعاقد في عقود المعاوضة تنفيذ التزامو فيو الذي يتحمل تبعو ىذه االستحالة ، فاذا التزام شخص بصنع شئ 
نقميا فيو الذي يتحمل تبعو ذلك ، وكذلك اذا كان  واستحال عميو صنعو او التزم بنقل بضاعة واستحال عميو

محل التزام المدين تسميم شئ واستحال عميو تسميمو بان ىمك فيو الذي يتحمل تبعو ىذا اليبلك ، اما اذا كانت 
يد الشخص يد امانو وىمك الشي في يده قضاءًا وقدر اي بدون تعدي او تقصير منو فيو غير ضامن اي ال 
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ك كالمستأجر والوديع والمستعير اما الغاصب يده عمى الشئ المغصوب قضاءًا وقدر يد يتحمل تبعو اليبل
 . (1)ضامن

وان مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد اعذارًا واعذار الدائن لممدين قبل المطالبة بالفسخ لو اىمية عممية تظير 
  -في امرين :

 يجعل القاضي اسرع استجابة لطمب الفسخ .  اواًل :

 .(2)يجعل اقرب الى الحكم عمى المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخثانيًا : 

 طمب الفسخ  -الفرع الثاني :

يقصد بو رفع دعوى الفسخ وىذا الحق يثبت لكل من الدائن او من يحل محمو خمفو العام او الخاص او 
جوز لكل منيم المطالبة المحال لو ،  كما يكون لدائنو بطريقة الدعوى غير المباشرة وفي حالة تعدد الدائنين ي

. في عقد البيع اذا لم يوِف المشتري بالتزامو بدفع  (3)بالفسخ ولو كان محل االلتزام او الرد غير قابل لبلنقسام 
الثمن فممبائع المطالبة بفسخ البيع ولكن ال يمتزم القضاء بتمبية طمب البائع ولو تحقق اخبلل المشتري بالتزامو ، 

ية بموجبيا يكون لو رفض او تمبية طمب البائع حسب جسامة االخبلل المنسوب لممشتري ىذا بل لو سمطو تقدير 
. اما في عقد االيجار ال ينتيي االيجار بموت المؤجر وال يموت المستأجر ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز 

من ان تتحمميا مواردىم  العقد اثقل أعباء أصبحتلورثتو ان يطالبوا بفسخ العقد اذا اثبتوا انو بسبب موت مورثيم 
، او اصبح االيجار مجاوزًا لحدود حاجتيم ، حيث ىنا يجب عمى ورثة المستأجر تقديم طمب الفسخ خبلل ستة 

حتى ال يبقى الوضع قمقًا بين المؤجر  المأجور أخبلءاشير من موت المستأجر وان ينبيوا المؤجر برغبتيم في 
قضاءًا ان الشرط الفاسخ الضمني كالتاخير عن دفع الثمن في ميعاده ال . ومن المتفق عميو فقيًا و  (4)والمستأجر

يقضى بذاتو الفسخ بل البد لفسخ العقد من حكم قضائي ، بذلك وىذا الحكم يصدر بناءًا عمى طمب البائع لجواز 
الدائن  دعوى فإذا ما رفع  الخيار بين طمب الفسخ أو طالب التنفيذ ،  اختياره تنفيذ العقد ال فسخو . ولمدائن 

الفسخ فان الحكم بالفسخ ال يكون حتميًا بل يكون ىناك خيار بين الفسخ والتنفيذ وىذا الخيار يكون لكل من 
بعد أن يرفع دعوى الفسخ لو إن يعدل قبل الحكم عن طمب الفسخ إلى طمب  الدائن والمدين والقاضي ، فالدائن 

ال يجوز لو الجمع بين الطمبين  عدل عنو الى طمب الفسخ عمى انو التنفيذ كما أنو اذا رفع دعوى التنفيذ فمو أن ي
في آن واحد كل ىذا مالم يكن قد نزل عن أحد الطمبين وال يعتبر مجرد رفع الدعوى بطمب منيما نزواًل عن  
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ذه فيتجنب الفسخ وال يبقى في ى الطالب اآلخر ، وال لممدين كذلك قبل النطق بالحكم النيائي أن ينفذ التزامو 
الحالة إال أن يقدر القاضي ما إذا كان ىناك محل لمحكم بالتعويض لمدائن عن تأخر المدين في تنفيذ التزامو ، 
ولمقاضي سمطة تقديرية في اصدار حكمو بالفسخ اذا رائ مبرر لذلك ولو ان يحكم بو ويعطي لممدين ميمة لتنفيذ 

عدم التنفيذ او اىمال ذلك رغم اعذار الدائن لو قبل  التزامو ولو ان يحكم بالفسخ ان تضح لو ان المدين تعمد
 .(1)رفع الدعوى

 .صدور الحكم بالفسخ:  الفرع الثالث

دون الحاجة إلى حكم في حالة التأخر المدين  إذا لم ينص في العقد عمى اعتباره مفسوخًا من تمقاء نفسو   
. حيث ال بد من رفع (2)إذا صدره بو حكم من القضاء عن تنفيذ التزامو فإن الفسخ ال يقع في ىذه الحالة اال

ما بين الفسخ بحكم القضاء الفسخ بحكم االتفاق  دعوى بالفسخ صدور حكم بفسخ العقد . وىنا يتجمى الفرق 
اما الفسخ بحكم  وكذلك الفسخ بحكم القانون ، ففي الفسخ بحكم االتفاق يكون الحكم مقررًا لمفسخ ال منشئًا لو 

. وأن  (3)الفسخ ومن ثم تعتبر المطالبة بالفسخ في ىذه الحالة من أعمال التصرف الحكم فيو منشئ  القضاء في
عميو النزاع اما إذا صدر الحكم  الفسخ القضائي ال يقع إال بعد صدور الحكم القضائي من القاضي والمعروض 

إلى طمب التنفيذ  ن يعدل عن الفسخ وحاز قوة الشيء المقضي واصبح نيائيًا ، فانو ال يجوز لمدائن بعد ذلك ا
التي كانت موجودة ومحل لمنزاع لم تعد قائمة في نظر القانون . حيث يعتبر تدخل القضاء  ألن الرابطة العقدية 

يستجيب دائمًا  أمرا ضروريًا في الحكم بالفسخ ويتمتع القاضي بسمطة تقديرية واسعة في مجال الفسخ ، إذا أنو ال 
رغم إني الدائن يصر عمى الفسخ اذ يمكن لو  الفسخ بل لو الخيار بين االستجابة أو عدميا  لطمب الدائن طالب

أن يستجيب ويحكم بالفسخ وبيذا ينيي الرابطة العقدية بين الدائن والمدين ، وكذلك يحكم بالتعويض اذا كان 
طمب واعطاء اجل المدين ضروريًا او اصاب الدائن ضرر جراء تأخر المدين في تنفيذ التزامو ، ولو رفض ال

 .(4)لتنفيذ التزامو فاذا اصر المدين عمى عدم التنفيذ جاز لو ان يحكم بفسخ العقد وحل ىذه الرابطة
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 املطهب انثاَي

 " حبكى االتفاق " انفسد االتفالي انفسد " 

قد يتوقع المتعاقدان عند إبرام العقد عدم قيام أحدىما بتنفيذ التزامو فيتفقان عمى أنو إذا لم يقم أحدىم   
فالمتعاقدان قد يتفقان عمى العقد يعتبر مفسوخًا وقد  وىذا الشرط قبل لمتدرج  بتنفيذ التزام فالعقد يعتبر مفسوخًا ، 

يعتبر مفسوخًا من تمقاء نفسو ، وقد يزيدان من قوة ىذا الشرط يزيدان من قوة ىذا الشرط ويتفقان عمى ان العقد 
ويتفقان عمى ان العقد يعتبر مفسوخًا من تمقاء نفسو  من غير حاجو الى حكم ، وقد يبمغان الذروة في الزيادة قوة 

رط الشروط فيتفقان عمى ان العقد يعتبر مفسوخًا من تمقاء نفسو من غير حاجو الى حكم وال عذار وىذا الش
( من القانون المدني العراقي "يجوز االتفاق عمى ان العقد يعتبر مفسوخًا من 178صحيح ، وقد اجازتو المادة )

تمقاء نفسو دون حاجو الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنو وىذا االتفاق ال يعطي من 
.وفي الفسخ االتفاقي يحرم العاقد المدين من (1")االعذار واال اذا اتفق المتعاقدان صراحة عمى عدم ضرورتو

 ضمانتين :

العقد يفسخ حتمًا دون ان يكون ليذا العاقد بل وال لمقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ العيني وانما يبقى   اواًل :
 الخيار لمدائن .

 الفسخ بحكم االتفاق دون حاجو لمتقاضي .  ثانيًا:

  وان حرمان ىذا المتعاقد من ىاتين الضمانتين ال يسقطان عنو ضمانو اخرى وىي االعذار مالم يتفق
 .  (2)المتعاقدان صراحة عمى عدم لزوم ىذا االجراء ايضاً 

 - ويتدرج االتفاق عمى الفسخ ويكون ضمن اربعة شروط ىي :

 .  الفرع االول : االتفاق عمى ان يكون العقد مفسوخاً 

لحالة يتوقف عمى ارادة المتعاقدين فقد تنصرف حتمًا الى الفسخ اذا أخل المدين بالتزامو فينا حكم ىذه ا
يتحكم عمى القاضي ان يحكم بالفسخ ولكن ىذا ال يغني عن رفع الدعوى بالفسخ والعن االعذار . ففي ىذا 

قو في توقي الفسخ بتنفيذ الشرط اليسمب القاضي سمطتة التقديرية في الحكم بالفسخ واليسمب ايضًا المدين ح
 . (3)االلزام الى ان يصدر الحكم النيائي بالفسخ . والحكم بالفسخ يعتبر منشئًا لمفسخ ال كاشفًا لو
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  كون العقد مفسوخا من تمقاء نفسو.ان ي عمى االتفاق الفرع الثاني:

ن ع ال يغنيمن تمقاء نفسو فيذا الشرط  اذا اتفق المتعاقدان عمى ان العقد يعتبر مفسوخاَ  الحالةفي ىذه 
اي الفسخ  .(1)فبل يمتمك اال الحكم بالفسخ التقديرية، لكن يسمب القاضي سمطة رفع الدعوى بالفسخ وال االعذار

وانما عميو ان يحكم بالفسخ فقد يتفق المتعاقدان عمى ان يكون  اي سمطة الحتمي وىو الذي ال يكون لمقاضي فيو
شرط في العقد يقضي للوجود ىذا ا .(2)من تمقاء نفسو وبيذا ال يكون لمقاضي سوى الحكم بالفسخ العقد مفسوخاَ 

يتوجب عمى القضاء الحكم  عن القيام بتنفيذ التزامومجرد اخبلل المدين من تمقاء نفسو ب العقد مفسوخاَ  باعتبار
ولكن ىذا الشرط ال يسمب الدائن حقو في طمب التنفيذ  .(3)مجرد تحقق ىذا االخبلل اي عدم التنفيذبالفسخ ب

 .(4) العيني اذا اراد ذلك او اراد فسخ العقد ويكون الحكم الذي يصدر بالفسخ منشئا لمفسخ ال كاشفا لو

 الى الحكم. مقاء نفسو من غير حاجةاالتفاق عمى ان يكون العقد مفسوخا من ت :الفرع الثالث

الفسخ وال بو فبل حاجو لرفع دعوى ن تمقاء نفسو اذا اخل المدين بالتزاممىذا الشرط معناه يقع الفسخ 
وادعى انو قام بتنفيذ التزامو  ازع المدين في اعمال الشرطالعقد ، وانما ترفع الدعوى اذا نحكم ينشئ فسخ 

حكم بالفسخ ق من ان المدين لم ينفذ التزامو فاذا تحقق من ذلك في ىذه الحالة عمى التحق عمى القاضي فيقتصر
وال يعفي ايضا من   اي الثابت في ىذا الشرط ال يعفي من االعذار .(5)ولكن حكمو يكون مقررا لمفسخ ال منشأ لو

مطالبة المدين بتنفيذ ال يمنع وجود ىذا الشرط الدائن رفع الدعوى بالفسخ اذا نازع المدين في اعمال الشرط و 
يبقى ىذا اراد الدائن ذلك و  اذا  التزامو بدال من المطالبة بفسخ العقد فان فسخ العقد ال يقع من تمقاء نفسو اال

نفسو فان من تمقاء  الخيار لمدائن بين الفسخ والتنفيذ ولكن اذا اقتصر الدائن عمى اشتراط ان يكون العقد مفسوخاَ 
دون حاجو الى حكم او اشترط  ان يكوناذا اضاف الى ىذا الشرط  ال كاشف لو ، اما الحكم بالفسخ يكون منشأَ 

لو وال يوجد فرق عممي بين  كاشفا ال منشأَ  يكون الفسخب ان يكون مفسوخا دون الحاجو الى حكم فان الحكم
بر العقد كان لم عنو فان الفسخ يكون لو اثر رجعي ويعت لمفسخ او كاشفاَ  لحالتين فسواء كان الحكم من منشأَ ا

 . (6)يكن
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 ن غير الحاجة الى حكم وال اعذار.من تمقاء نفسو م عمى ان يعتبر العقد مفسوخا  : االتفاق الفرع الرابع

يكون العقد مفسوخا بمجرد حمول  الحالةىذه  ل اليو اشتراط الفسخ من قوة وفيوىذا ىو اقصى ما يص
يقرر اعمال الشرط لعذار المدين وال الى الحكم بالفسخ اال أالى قيام المدين بو دون الحاجة ميعاد التنفيذ وعدم 
لعقد مفسوخا من تمقاء عمى ان يكون ا المتعاقدان ما اذا اتفقخ ال منشآ لو وىذا الحكم ايضا فيويكون مقررا لمفس

عذار يجب ان يكون صريحا فبل يجوز ان شرط األنذار واالتفاق عمى االعفاء من جة الى احانفسو دون 
والمقرر في قضاء  .(1) نسبة الى المدينالالعقد لما ينطوي عميو من خطورة ب ستمخص ضمنا من عباراتي

او انذار عند تخمف المدين  مفسوخا من تمقاء نفسو دون تنبيون كان االتفاق عمى ان يكون العقد المحكمة انو لئ
أنو ان يسمب القاضي المحدد ىذا من ش هميعاد بو بان ينفذ في اتو ومنيا عدم الوفاء بما التزمعمى الوفاء بالتزام

وشرط االتفاقي  ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شروط الفسخالتقديرية في صدد الفسخ اال ان  كل سمطة
ذا االتفاق استبعاد الفسخ ان يكون االتفاق عمى ان يعتبر العقد مفسوخا وان يكون ىدف ى ىي. (2)الفسخ االتفاقي

لموقوف  وكذلك وجوب اعمال ذلك اذ ان لمقاضي الرقابة التامة.( 3)و فيذ احد المتعاقدين اللتزامدم تنوع القضائي
و كما ان لو عند بت بعد ذلك من وقوع وتحققثاقو ثم التبنطاالعقد عمى مدى قيام الشرط او  من عبارة اَ ابتداء

ن قد اسقط حقو في طمب تبين لو ان الدائ مراقبة الظروف الخارجية التي تحول دون اعمالو انيق من قيام تحقال
ط الفسخ بولو الوفاء بطريقو تتعارض مع أرادة فسخ العقد جاز لو ان يتجاوز عن شر او ضمنا لق الفسخ صراحة

 . ( 4)حكام الفسخ القضائيواقعة الدعوى أاالتفاقي وان ينزل دونو عمى 

 املطانب انثانث

 انفسد حبكى انماَوٌ االَفساخ
مو لسبب اجبني ال يدلو فيو انقضى االلتزام وانفسخ العقد بحكم القانون عمى المدين تنفيذ التزااستحال اذا 
ع االستحالة لسبب اجنبي في و وق ع فياز ل عمى حكم بالفسخ اال اذا حدث نلمجوء الى القضاء لمحصو  وال حاجة

ض وىذا ما يي تعو ذه الحالة بأيمزم في ى يجب المجوء الى القضاء لمحصول عمى حكم يقرر ذلك وال ةالحال ىذه
ك المعقود عميو في المعاوضات وىو ة االولى منيا في القانون المدني "اذا ىم( في الفقر 197نصت عميو المادة )

 "ووجب عميو رد العوض الذي قبضو لصاحبو اء كان ىبلكو بفعمو او بقوه قاىرةفي يد صاحبو انفسخ العقد سو 
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التنفيذ  لتين حالة استحالة التنفيذ الراجعة الى خطأ المدين وحالة استحالةنو يعالج حاويبلحظ عن ىذا النص ا
 .( 1)الراجعة الى سبب اجنبي 

 .المدين استحالة التنفيذ ترجع الى خطأ :الفرع االول

تنفيذ ستحالة اللتزامو ولم يستطيع ان يثبت ان اين تنفيذ اباذا استحال عمى المدين في العقد الممزم لمجان
 لعقديةممزم ىنا بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامو وفق المسؤولية ا و فيو فأنول عن سبب اجنبي ال يد ةقد نشأ

وىو لم يثبت السبب االجنبي فتبقى العبلقة السببية  اَ عقدي أينفذ التزامو يكون قد ارتكب خطالمدين الذي لم ف،
 سخ بل يبقى قائماَ العقد ال ينف ةالحال ىذه يام العقد وفيتحقق المسؤولية العقدية عمى اساس قتذلك بمفروضة و 

من تطبيق قواعد الفسخ القضائي  نعطالبة بالتعويض رغم ذلك ىذا ال يماصبح ىو االساس لمم اذ،ويؤكد وجوده 
يطمب  من ان ان يطمب فسخ العقد لعدم وفاء المدين بالتزامو بدالَ  بلَ يمدائن وقد اصبح تنفيذ التزام المدين مستحفم

القاضي اال ان يجبو الى طمبو اذ ال محل  وفي ىذه الحالة ال يسع،اساس المسؤولية التقصيرية التعويض عمى 
عميو فيحكم بفسخ العقد ويكون الحكم ىنا منشأ  ال المدين لتنفيذ التزامو بعد ان اصبح ىذا التنفيذ مستحيبلَ المي

 .( 2)بل انفسخ بحكم القضاء )القاضي ( حكم القانونلو )مقررا لو( والعقد لم يفسخ ب لمفسخ وال كاشفاَ 

 .حالة التنفيذ ترجع الى سبب اجنبيالفرع الثاني : است

ستحالة تنفيذه بسبب اجنبي فمم يعد مقاء نفسو وينقضي التزام المدين ألففي ىذه الحالة ينفسخ العقد من ت
يفعل لو ان االستحالة ال ترجع الى  كان العقدية ليختار الدائن بينيا وبين فسخ العقد كما مسوؤليةلممحل  ثمة

ذلك نص القانون عمى ان العقد ينفسخ من تمقاء نفسو وال محل ىنا لاال فسخ العقد و  فمم يبقسبب اجنبي 
ال يكون ىنا خيار بين  والن التنفيذ لم يعد ممكناَ  الن االعذار ال يتصور اال اذا كان التنفيذ اليزال ممكناَ  لؤلعذار

التنفيذ الفسخ كما في حال الفسخ القضائي واالتفاقي حيث كان لمدائن الخيار بين طمب فسخ العقد وطمب التنفيذ 
ن والحكم ىنا يقرره الفسخ فالعقد ينفسخ من تمقاء نفسو وبحكم القانو ،حكم القضائي لمفسخ ال ضرورة ل وىنا ايضاَ 

عمى  لتزام الذي استحال تنفيذه واقعةالالتبعة في انقضاء اعقد بحكم القانون كانت فاذا انفسخ ال . (3) ينشوال
الى سبب اجنبي ومع ذلك ال يستطيع ان  ذا التزام فيو ال يدلو في استحالة التنفيذ الن االستحالة راجعةالمدين بي

ة في المدين وىذا مبدا تحمل التبعلتزام المقابل فالخسارة في النياية االمر تقع عميو وعمى اليطالب الدائن بتنفيذ ا
ما بين االلتزامات المتقابمة في العقود الممزمة لمجانبين وىي ن ويرجع ىنا الى فكرة االرتباط يالعقد الممزم لمجاني

واليبة  المؤجورةو غير عيالودجانب واحد كل الفكرة التي أنبنى عمييا انفساخ العقد حيث لو كان العقد ممزما ل
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ستحالة مما يؤدي الى ا بقوة قاىرة بغير عوض وستحال عميو تنفيذ التزامة لسبب اجنبي بان ىمك الشئ في يده
منو في مقابل تحمل التزام يتحمل  مدين وذلك الن الدائن ليس في ذمتوة ىو الدائن ال الرده فان الذي يتحمل التبع

، اي ان تنفيذ التزام المدين  جراء استحالةالخسارة من ائن ىو الذي يتحمل في االخر فالد ، وتزامالمدين من ال
 .( 1)ة في العقود الممزمة لمجانبين والدائن يتحمميا في العقود الممزمة لجانب واحد المدين يتحمل التبع
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  املبحث انثانث

 اثار انفسد
م كان ل واعتبارهفسخ العقد ىو زوال حكم العقد باثر رجعي الى حين ابرامو يترتب عمى  ر الذيان االث

يستوي في ذلك ان يكون الفسخ بحكم القانون او بحكم ، قبل الفسخ  ماقبض  ورديكن ووجوب الرجوع في ما نفذ 
 .( 11 المدة ويسري ىذا الحكم عمى المتعاقدين وعمى الغير والعقودالقضاء او بحكم االتفاق 

 هب االولاملط

 (عهيه لبم ابزاو انعمد يا كاٌانزجوع اىل )اثز انفسد فيًا بني املتعالديٍ 

او اساء  بأتمامواذا تبين اثناء تنفيذ العد ان احد المتعاقدين اخل بالتزامو سواء لم يتابع العمل الممتزم 
 لو كما يحق، االخر المخل بالتزامو مع الطرف  التعاقديةحق المتعاقد االخر بفسخ العقد وانياء العبلقة ، تنفيذه 
بسبب فسخ  ما يقولوواذا كان ليذا المتعاقد ، سبب بو المتعاقد االخر بالتعويض عن الضرر الذي ت ةالمطالب

حمل الفاسخ  قانوناَ  لم يكن مبرراَ   فاذا وجد ان الفسخ فينضر في االمر،العقد فما عميو اال مراجعة القاضي 
( من القانون 247وقد نصت المادة )، بالفسخ بالتعويض المناسب  اَ سبب، واال الزم من كان الفسخ  مسؤولية

 . (2) ما قبموان العقد المنفسخ ال ينتيي حكمو اال من تاريخ فسخو وال يتحمل ىذا الفسخ  عمى المدني العراقي
البائع واذا كان البائع قد قبض الثمن وعميو  مبيع ثم فسخ العقد فعميو رده الىالاذا قبض المشتري  ففي عقد مثبلَ 

، ما حكم رد الثمرات يميز القانون ىنا بين القابض الحسن النية والقابض سيئ النية أف .رده الى المشتري
الحالة يمتمك ما  لقبض انو قبض شيئا غير مستحق لو فيو بيذهفالقابض حسن النية ىو من كان يجيل عنده ا

اما القابض سيئ النية ىو الذي يعمم عند القبض انو ، توفيو من منافع مدة حيازتو يقبضو من زوائد وما يس
الزوائد والثمرات التي انتجيا الشي قبل رده فاذا كان الشي المبيع  فعميو ان يرديقبض شيئا غير مستحق لو 

ه واذا كان قد استيمكيا وقطف المشتري ثمارىا وكان سيئ النية فعميو ان يرد ىذه الثمار اذا كانت موجود اشجاراَ 
والبائع كذلك اذا قبض الثمن فعمو ان يرده مع فوائده من حين المطالبة القضائية ، او ىمكت فعميو ان يرد قيمتيا 

 . (3)بيذه الفوائد أساس االلتزام بالرد ىو الكسب بدون سبب 
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 المطمب الثاني

 .قبل الفسخ ( الشيءرتبيا القابض عمى لغير المتعاقدين )زوال الحقوق التي  بالنسبةاثر الفسخ 

ن يسري في حق الغير ايضا زوال الحكم بأثر رجعي الى حين نشوئو فيترتب عمى ان المشتري يعتبر كأ
 يا عمى المبيع قبل الفسخ وعندئذويترتب عمى ذلك ايضا زوال الحقوق التي رتب،لم يكن قد ممك المبيع ابدا 

مثبل ارضا حق ارتفاق او  فاذا رتب المشتري المبيع وكان المبيع ،حق عميو يسترد البائع المبيع خاليا من اي
من  اكما يستردى، رض من المشتري الثاني اذا كان المشتري االول قد باعفالبائع يسترد األ م فسخ البيعانتفاع ث

ذا الحقوق التي رتبيا االساس الذي يقوم عميو زوال ى ،المشتري االول خاليا من الحقوق العينية التي رتبيا عمييا
، فالتصرف الذي العين ابدا ما كان يعتبر كان لم يكن يممك ىذهالمشتري عمى العين قبل الفسخ ىو ان المشتري ل

عمى ذلك  المسممون ءالفقيا يقوم بو قبل الفسخ صادرا من غير مالك فبل ينفذ في حق المالك  األصمي ويعبر
مما  ان ينقل الى غيره من الحقوق  اكثر األنسانيستطيع بيون " الر ء الغيااما الفق " فاقد الشي ال يعطيوبقوليم" 
والثاني  نيةبحسن  المبرمة اإلدارةعقود األول تتعمق ب القاعدة يردان عمى ىذه استثناءانىناك لكن  .( 1)" يممك

  .سند الممكيةفي المنقول   الحيازة بالقاعدةيتعمق 

جر المشتري العين التي . فيما يتعمق بيذا االستثناء اذا أنيةالمبرمة في حسن  عقود االدارة -الفرع االول :
يجار يبقى وال ينفسخ وال يستطيع فعقد األ ،تاريخ ثم فسخ العقدعقد ثابت الحسن النية وال المستأجراشتراىا وكان 

 . ( 2)قبل انتياء مدة االيجار المستأجرالعين من يد  ان يسترد البائع
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 -الفرع الثاني :

سب ممكية فانو يكت الحيازةفرت فيو شروط . ان من حاز منقوال تو في المنقول في سند الممكية  الحيازة 
"ال تسمع عميو دعوى الممك من عميو الحيازة فورا او بحسب تعبير القانون المدني العراقي  المنقول الذي وردت

عمى الحائز دعوى االستحقاق كان  صميفاذا رفع المالك األ دة معينة عمى حيازتوالمرور م " دون حاجة الىحدأ
مكنو ان منو المنقول أ صبأغتفالغير عمى الحائز  عتدىأحيازة واذا النو تممك المنقول بلمحائز دفع الدعوى بأ

ي لكن قاعدة الحيازة في المنقول ال تحول دون بقاء حق المتصرف ف ،نو تممكو بالحيازةيسترده منو استنادا الى أ
ة من تصرف مواجيالحائز فبل يجوز لحائز المنقول ان يتمسك بقاعدة الحيازة في  شخصية قبل ة دعاوىحال
 التصرف المبرم بينيما فاذا كان لممتصرف دعوى شخصية ضد الحائز كدعوى ن عبلقتيما يحكميا، أليوأل

واذا نجح  لدعوى  تبقى قائمة، فان ىذه افسخ التصرف او ابطالو دعوىبالثمن او بباقي الثمن او  المطالبة
مك  المنقول نو تما الرد بحجةمحائز االمتناع عن نو استرداد المنقول دون ان يكون لامك دعواهالمتصرف في 

 .(  1) بالحيازة

وكان المشتري الثاني حسن النية  وحيث في ىذا االستثناء وكان المبيع منقوال وقبضو المشتري ثم باع
، والسبب في ذلك وىو المبيع من المشتري الثاني استرداد  ئع اليستطيعثم فسخ البيع االول فالبا ،وقبض المبيع

ئع سمحنا لمبا ، فأذامالك الشيءأي المشتري األول وىو  مان الى ان الذي يبيعو الشيءأن المشتري الثاني أط
حيث الحيازة بذاتيا  النيةالن الحائز حسن  ،ستراد الشيء منو فان ىذا يودي الى عدم استقرار المعامبلتباول األ

سوء  الشيءفاذا ادعى صاحب  ،م الدليل عكس ذلكووجود السبب الصحيح مالم يق النيةعمى توافر حسن  قرينة
 .(2)"اليد قرينو عمى المالك  "بقوليم القاعدةعبر الفقياء المسممون عمى ىذا حيث ، فعميو أثبات ذلك  الحائز نية

 المطمب الثالث

 العقد طبيعةثر الفسخ حسب أ

ن الزمن عنصر ر رجعي الى حين ابرام العقد ذلك أثالمستمرة التنفيذ ال يمكن ان يقع بأالفسخ في العقود 
جزء منو يتناسب الزمن يعتبر العقد قد نفذ في بقدر ما يمر من و جوىري في ىذه العقود وبو يتحدد تنفيذ العقد 

التي  اقدين الى حالةويترتب عمى ذلك عدم امكان اعاده المتع ،مر ال يعودمقدار الزمن الذي مر والزمن الذي و 
،ويترتب عمى ذلك من ثره اال بالنسبة لممستقبل فقط ، فالفسخ في ىذه العقود ال يحدث أكانا عمييا قبل ابرام العقد

ة من ىنا مثبل عمى العقود المستمرة التنفيذ حيث األجرة المستحق عقد االيجارأثر عمى ىذه العقود يظل قائما ك
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األجرة  ال التعويض ويضمنيا امتياز المؤجر لذلك بعض الفقياء يسمي حل مثل  المدة السابقة وتبقى ليا صفة
ل جميع العقود الممزمة الفسخ العقد تشم ومن المعروف ان نظرية .( 1)خا بل انياءىذا النوع من العقود فس

عقد البيع اذا ان ما مبين اعبله والعقود الفورية كد االيجار كذه العقود مستمرة التنفيذ ،كعقلمجانبين وقد تكون ى
يرى ان من ناحية االثر الرجعي ، كن اختمفوا عمى صبلحية ىذه العقود لتطبيق نظرية الفسخ ول الفقياء اتفقوا

لتزامات الناشئة عنو اليسري بأثر رجعي وبتالي ال تزول ايرد عمى عقود المدة ال  عندما بعض الفقياء ان الفسخ
الى المستقبل وقد برروا عدم رجعيو اثر  بالنسبة التعاقدية العبلقةعمى انياء  في الماضي وانما يكون اثره قاصراَ 

اصميا  االستحالة التي تمنع رد االشياء الى حيث ذىبوا الى ان المدةتعمق االمر بعقود عند  الفسخ الى الماضي
عقد المدة تتولد  ارادة المتعاقدين وقال اخرون بانالفسخ ىو نزول عند  ىب قسم االخر الى عدم تطبيق رجعيةوذ

قد ، والبعض قد رجع عدم عند فسخ الع باألخرى ىاااحد ال تتأثر ثمبعضيا عن بعض ومن  ةمعنو امور مستق
الفسخ واحد من  فقياء ان االثر الرجعي الذي يرتبةليرى الفريق االخر من ا ، العقد بحد ذاتة طبيعة الى رجعية

 .( 2) الفوريةجميع الحاالت ويجب العمل بو في جميع العقود دون تمييز بين عقود المدة والعقود 

 

 

 

 

 

 

 خلامتتا
المفاىيم  لقد حاولت قدر االمكان من خبلل بحثي تسميط الضوء عمى النظام القانوني لمفسخ واعطاء

التي تخصو فعرفت ان الفسخ ىو جزاء يترتب عمى امتناع احد المتعاقدين عن تنفيذ ما التزم بو وىذا التعريف 
ليس حديثا بل ىو ثمرة تطور طويل اذ لم يكن معروفَا قديما حيث كانت العقود الممزمة لمجانبين تنشأ التزامات 

لم يقم احد المتعاقدين بتنفيذ التزامو لم يبقى امام المتعاقد المستقمة  بعضيا عن بعض ال تتقابل بينيما فاذا 
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االخر اال ان يطالب بالتنفيذ اال ان الوضع تغير تدريجيَا فأصبح في اغمب التشريعات الدول درج الفسخ فأصبح 
يجوز ألي طرف لم ينفذ عقده ان يطمب الفسخ كما عرفت ان االساس القانوني الذي يقوم عميو الفسخ محل 

ف بين الفقياء وانتيت الى اعتناق الفكرة التي تبني اساس الفسخ عمى فكرة ارتباط االلتزامات في العقود خبل
الممزمة لمجانبين كونيا احسن فكرة تبرره وعرفت ان الفسخ في القانون العراقي عمى انواع فالقاعدة العامة ان 

اقد واستثناءَا يكون فسخَا اتفاقيَا اما اذا كان عدم يكون الفسخ قضائيَا عندما يكون عدم تنفيذه راجعَا الى المتع
تنفيذ راجعَا الى سبب اجنبي فيكون الفسخ بحكم القانون واستعرضت في المبحث االخير أثار الفسخ المترتبة 
عمى حل الرابطة العقدية وتضح لي ان فسخ العقد يعني زوالو االثر الرجعي كقاعدة عامة وأعادة المتعاقدين الى 

ن عميو من قبل غير ان قاعده االثر الرجعي قد تصطدم بعقبات تحول دون تطبيقيا مما يجوز معو  الحكم ما كا
بالتعويض لصالح المتعاقد الذي لم يستطيع استرداد ما قدمو كما ان عقد المدة رغم انو يستعصي بطبيعتو عمى 

فسخ في جميع اسسيا وقواعدىا وما ترتبو اثر الفسخ اال انو ال يمكن اخراج ىذه الفئو من مجال تطبيق نظريو ال
 من اثار مادام النص الذي يحكم اثار الفسخ واحد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لائًت املزاجع :
 انمزاٌ انكزيى 

 ( 1سورة املائدة : االيت ) 
 انكتب واملؤنفاث :
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امجد محمد منصور ، النظرية العامة لبللتزامات ، مصادر االلتزام ،)دراسات في القانون المدني د.  -1
االردني والمصري والفرنسي وجمة االحكام العدلية والفقو االسبلمي مع التطبيقات القضائية لمحكمتي 

 .2115النقض والتميز(،دار الثقافة ،
االيجار  –لفتبلوي ،الموجز في عقود المسماة، البيع سعيد مبارك ، طو المبل حويش ، صاحب عبيد اد. -2

 .2112المقاولة ، بيروت ، –
طارق كاظم عجيل ، المطول في شرح القانون المدني في عقد البيع ، )دراسة معمقة ومقارنة بالفقو د. -3

 الغربي واالسبلمي( ، الجزء الثالث ، منشورات زين الحقوقية.
الرزاق احمد السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية االلتزام بوجة عام ،  عبدد. -4

 .2111مصادر االلتزام ، المجمد الثاني ، منشورات الحمبي الحقوقية ، طبعة الثالثة ،بيروت ،
 –مكية ،)البيع عبد الرزاق احمد السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني، العقود التي تقع عمى المد. -5

 .1961المقايضة( ، المجمد االول ،القاىرة ،
عبد المجيد الحكيم ، المؤجز في شرح القانون المدني ، مصادر االلتزام ، جزء االول ، طبعة االربعة د. -6

 ، مطبعة العاني ، بغداد .
فيالقانون المدني عبد المجيد الحكيم ،عبدالباقي البكري، محمد طو البشير، الوجيز في نظرية االلتزام د. -7

 .2112العراقي ، مصادر االلتزام ، الجزء االول ، بيروت ،
 . 2116 – 2115القاضي . لفتو ىامل العجيمي ، دراسات في القانون المدني، الطبعة الثانية ،  -8
 .2119محمد طو البشير ، غني حسون طو ، الحقوق العينية االصمية ، المكتبة القانونية ، بغداد ،د. -9

محمد محمود المصري ، محمد احمد عابدين ، الفسخ واالنفساخ والتفاسخ في ضوء  المستشار -11
وحكم المحكمة الدستوريا العاليا مع احدث احكام محكمة  1997لسنة  6القضاء والفقو ،)القانون رقم 

 النقض(، دار المطبوعات الجامعية .
المدنية ، الجزء االول ، مصطفى العوجي ، القانون المدني ،العقد مع مقدمة في الموجبات د. -11

 .1995الطبعة االولى ، 
مصطفى عبد الجواد ، مصادر االلتزام  ، المصادر االدارية لبللتزام )نظرية العقد واالرادة  د. -12

 .2115المنفردة (،دار الكتب القانونية،
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