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 شكر وتقدير  

قبل كل شيء أشكر هللا العلي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقل والدين. القائل في محكم 

 َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيٌم ")صدق هللا العظيم(" التنزيل
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ذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا  كبيرة في أسات في رحاب الجامعة مع

 جيل الغد بناء
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 ... إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

 إلى جميع أساتذتنا األفاضل...

 وظفي مكتبة الكلية ...الى جميع م

 االستاذ الفاضل  محمود عادل محمودالى  وأخص بالتقدير والشكر

الفضل في  الكريم وصاحب وتعاونه الفذة وحرصه بعلميته البحث  هذا على أشرف الذي
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المقدمة   

التدددي تضدددم ها   المبددداد بدددين اطدددرا  العالقدددة القانونيدددة مدددن اهددد   واإلنصدددا العدالدددة  مبددددأيعدددد تحقيددد  

نجددددد ام معلدددد  القددددوانين تحددددر  لمددددد امايددددة اقددددو  المتعاقددددد ا ا بمدددد  لدددددم  القددددانوم المدددددني ، ا 

قددددد اتتمفددددع التيددددريعات اددددي معالجددددة التعدددادل اددددي االلتدامددددات ادددددا معي ددددا وهددددو مدددايعر  بددددالغبن ،و

ن، امدد ه  مددن أسسدددب لمددد مبدددأ الحريدددة التعاقديددة،و مدد ه  مددن ألتبدددرض مسددألة ا تماليددة،و الدددبع  الغددب

األتدددر نلدددر أليدددب نلدددرض األتدددال  و الددددين و العددددل،وم ه  مدددن اسدددرض بدددالمجوء الدددد نلريدددة السدددب  و 

اكددرض ال لددام العددامي و لكدددي نكددوم بصدددد أم العقددد قدددد لحدد  بددب ليدد  الغبن،يجددد  تددواار لدددة شدددروط، 

اددددي أم يكددددوم العقددددد مددددن لقددددود المعارضددددة،وأم يكددددوم محددددددا،وأم يكددددوم الغددددبن ااايددددا،وأم  تتمثددد 

يكدددوم الغدددبن قدددد لحددد  العقدددد وقدددع قبرامدددب وام ال يكدددوم قدددد تددد  بطريددد  المدايددددة العم يدددة وأم يقتدددرم 

بالتغرير،ممدددا يجدددوب لممغبدددوم المطالبدددة بفسدددا العقدددد أو األبطدددال،ول  يعتبدددر القدددانوم المددددني العراقددددي 

موقواددا لمتغريدددر اقددا،أال أ ا نيددأ ل دددب نددبن اددااا وكدددام المتعاقددد األتددر يعمددد  بددالتغرير أو كدددام  العقددد

  من السه  لميب اكتيااب،و ايما لدا  لك ير ع المتعاقد بالتعوي  لن الغبن الذي أصابب اقاي

 اهمية البحث 

لمددد العقددد اددي كونددب مددن المواضدديع المعقدددة  وأثددرضتلهددر اهميددة دراسددة موضددوع الغددبن مددع التغريددر 

اتددر  قلدددتختمددف مددن وقددع  ثابتددةواقتصددادية نيددر  وأتالقيددةيقددوم لمددد التبددارات ا تماليددة  بالتبددارض

 لتحقيقدددبمدددن تدددالل التعدددر  لمدددد  ميدددع  وانددد  الغدددبن واليدددروط الالبمدددة  أهميتدددب، وكدددذلك تكمدددن 

 ومدى اثرض لمد العقد والجداء المترت  لميب ي

 بحث مشكلة ال

تكمدددن ميدددكمة يعتبدددر الغدددبن مدددن الميددداك  القانونيدددة النهدددا كاندددع ومددداتدال محددد  تدددال  بدددين الفقدددب ،و

مدددع التغريدددر ومددددى اثدددرض لمدددد صدددحة العقدددد بالتبدددار ام ه الدددك قدددوانين البحددب بدددالتعر  لمدددد الغدددبن 

بعيدد  االسدددتغالل وبعضددها  مدددع بددين الغدددبن  باألتدددذاتددذت بددالغبن وقدددوانين اتددرى تجاهمتدددب واتجهددع 

 المترتبددددة لميددددب اددددي واآلثددددارواالسددددتغالل ، ممددددا يتطمدددد  مغراددددة الغددددبن والتغريددددر ومعراددددة شددددروطب 

 العقد ي انعقاد

(1) 



 طة البحث خ

 المطم  األول مفهوم الغبن مع التغرير   وقسم ا هذا البحب الد مطمبين ت اول ا اي   

 وتضمن ارلين   

 الفرع االول : مفهوم الغبن 

 الفرع الثاني : التغرير 

 أثار الغبن مع التغريري :واي المطم  الثاني

 وتضمن ارلين 

 الفرع االول : انعقاد المسؤولية المدنية 

 الفرع الثاني : ابطال العقد 
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 المطلب األول

 مفهوم الغبن مع التغرير

ميددددض لدددن انمددد  التيدددريعات العربيدددة ااندددب نلدددر الدددد الغدددبن  لمقدددانوم المددددني العراقدددي طدددابع تدددا 

نلدددرة ماديدددة تمتدددد  بيددديد مدددن ال لدددرة اليخصدددية و لدددك ل دددد اشدددتراطب اقتدددرام الغدددبن مدددع التغريدددر 

لكددي يعتبدددر ليبدددا مددن ليدددوب الرضدددا،االغبن وادددة لدددو كدددام ااايددا ال يعدددد مانعدددا مددن نفدددا  العقدددد أال أ ا 

 اقترم بالتغريري

لددددد ادددرلين نددددتكم  ادددي الفددددرع األول لدددن مفهددددوم الغدددبن واددددي الفدددرع الثدددداني وس قسددد  هددددذا المطمددد  ا

 س تكم  لن التغريري

 الفرع األول:

 مفهوم الغبن

كانددددع اكددددرة الغددددبن وال تدددددال ميدددددانا رابددددا لمم اقيددددة واتددددتال  و هددددات ال لر،ألنهددددا مددددن الميدددداك  

وال تددددال لرضددددة  الدقيقدددة المعقددددة،ومن أكثددددر موضدددولات القددددانوم المددددني صددددعوبة،كما أنهدددا كانددددع

لمتطدددور واللهدددور ادددي اددداالت مختمفدددة ولمدددد هيخدددة نلريدددات اديثدددة تتخدددذ أسدددماء مت ولدددة وأشدددكال 

متباي ددة،ألنها تقدددوم لمددد التبدددارات ا تماليددة واقتصدددادية متغيرة،وأنهدددا مددن أهددد  األمددور التدددي تميدهدددا 

م ددددددذ روابدددددا القدددددانوم واألتدددددال  ادددددي نطدددددا  العقدددددد، ولهدددددذا اقدددددد شدددددغمع أ هدددددام ر دددددال القدددددانوم 

القدم،وتاصددددة وال يدددددال يخددددوو ايهددددا هددددؤالء،ول  يقتصددددر  بحثهددددا والعمدددد  لمددددد لال هددددا لمددددديه  

غدددبن وادددده ،ب  قدددد شددداركه   بدددالتفكير ايهدددا لممددداء الفمسدددفة ور دددال اال تمددداع واالقتصددداد،وام اكدددرة ال

 المعروادددة ومددن أكثرهدددا تعرضددا لمدراسدددة أال أنهدددا مددن أكثدددر الميددداك  وام كانددع مدددن المسددائ  اليدددائعة

تعقيددددا مدددن ايدددب الحمدددول الموضدددولة لها،والسدددب  ادددي  لدددك هدددو تعددددد أو ههدددا واتدددتال  ملاهرهدددا 

وت وع الع اصر التي تدت  تكوي ها 
(1)
 ي

وقدددد وردت لمغدددبن تعريفدددات لديددددة وسدددو  ندددتكم  ادددي هدددذا الفدددرع لدددن تعريدددف الغدددبن)أوال( وكيفيدددة 

 تقديرض)ثانيا(ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ، مطبعددددة دار السدددددالم  والقددددوانين الوضدددددعية اإلسدددددالميةبهيددددر ألدبيددددددي،الغبن واالسددددتغالل بدددددين اليددددريعة  -1

 ي162،  1973بغداد ،

(3) 



 أوال:تعريف الغبن

ايقددال نددبن : كممددة تدددل لمددد ضددعف و الغددبن لغددة : ورد لفددن الغددبن اددي معددا   المغددة أكثددر مددن مع ددد 

هتضدد  ايدددب،ونبن ادددي رأيدددب،و لك أ ا ااددي بيعدددة،اهو يغدددبن نب ا،و لدددك أ ا هتضددام،ايقال ندددبن الر ددد  ا

ضعف رأيب،
(1)
 ي

الغددددبن اصددددطالاا:تعددت التعريفددددات التددددي وضددددعع لمغددددبن سددددواء كددددام  لددددك مددددن قبدددد  الميددددرع اددددي 

 ا س وضحب لمد ال حو التالي:القوانين المدنية أم من قب  الفقهاء القانوم وهذا م

األ ى باليددخو واددي المغدددة العربيددة مع ددداض  يقددداعقالالتي يددة والمغددات الميدددتقة م هددا يقصددد بددالغبن بالغدددة 

الخداع ايقال نب ب بالبيع لي تدلة،ويقصد بب أيضا ال قو اي الثمن أو نيرة
(2)
 ي

وكدددذلك يعدددر  اندددب لددددم الت اسددد  بدددين مدددا يأتدددذض العاقدددد وبدددين مدددا يعطيدددب،والغبن ادددي البيدددع هدددو لددددم 

الت اسدد  بددين قيمددة المبيددع والثمن،مثددال  لددك أم يبيدددع شددخو شدديخا تبمدد  قيمتددب ألددف دي ددار بخمسدددمائة 

أو ألدددف وتمسدددمائة دي ار،ايتضدددمن  ادددي الحالدددة   الفينبددد ليدددياييدددتري هدددذا  أم أوأو ثمانمائدددة دي دددار، 

األولددد نب ددا بالبدددائع واددي الحالددة الثانيدددة نب ددا بالميدددتري ولراددب بعدد  الفقهددداء المسددمموم بأندددب:تمميك 

المددددال بددددأكثر مددددن قيمتددددب واددددي  لددددك نددددبن لمميددددتري،أو تمميكددددب بأقدددد  مددددن قيمتددددب واددددي  لددددك نددددبن 

وم اادددد العوضددين نيدددر مسددداو لمتددر ادددي القيمدددة لمبائع،ولراددب اقهددداء اليددريعة المحددددثوم بأندددب)أم يكدد

 اي لقود المعاوضات(ي

أمدددا اقهددداء القدددانوم المددددني اعرادددب الدددبع  مدددد ه  بأندددب الضدددرر المدددادي الدددذي يصدددي  اادددد الطددددراين 

نتيجددة لدددم التعددادل بددين مددا يفرضددب العقددد مددن التدامددات ولراددب الددبع  األتددر بأنب:لدددم التعددادل بددين 

العقد الممدم لمجانبين  التدامات ك  من العاقدين اي
(3)
 ي

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي8، 2013لبد ال اصر محمد،الغبن وأثرة لمد العقد اي مجمة األاكام العدلية، امعب االبهر -1

 لدددددددات الجامعيدددددددة،دي أامدددددددد أبدددددددراهي  اسن،األصدددددددول التاريخيدددددددة ل لريدددددددة الغدددددددبن الفدددددددااا، دار المطبو -2

 ي3، 1999االسك درية ،

،  2013،مكتبددددة بيددددن الحقوقيددددة، بيددددروت ،1دي طددددار  كدددداا  لجيدددد ،المطول اددددي شددددر  القددددانوم المدددددني،  -3
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(4) 



كمددا يعرادددب اقهددداء القددانوم المددددني الوضدددعي بأنددب لددددم التعدددادل بددين مدددا يعطيدددب المتعاقددد ومدددا يأتدددذض،أو 

المتعاقدددددين نتيجددددة لدددددم التعددددادل بددددين مددددا يأتددددذض  ومددددا بأنددددب الضددددرر المددددادي الددددذي يقددددع لمددددد ااددددد 

يعطيب،ويعرادددب الفقهددداء المسدددمموم بأندددب تمميدددك المدددال بدددأكثر مدددن قيمتدددب وادددي  لدددك ندددبن لمميدددتري،أو 

تممكب بأق  من قيمتب واي  لك نبن لمبائع
(1)
 ي

أتذ،وقدددد وانددب لددددم التعدددادل بدددين مدددا يعطيدددب العاقدددد ومدددا يأتذضياقدددد يكدددوم مغبوندددا أ ا ألطدددد أكثدددر ممدددا 

يكوم ناب ا أ ا أتذ أكثر مما ألطد
(2)
 ي

لتعاريف السابقة يمك  ا استخال  المالالات التالية:اومن   

ضدددة المحدددددة،اعقود التبدددرع ال محددد  لمكدددالم ايهدددا لمدددد الغدددبن و يتصددور الغدددبن أال ادددي لقدددود المعاال-1

العقدددود االاتماليدددة اتقدددوم تدددر يأتدددذ وال يعطدددي، امدددا آلاي ايهدددا وال يأتدددذ وطددد،أال أ  أادددد المتعاقددددين يع

 بطبيعتها لمد االتتالل المحتم  بين مايعطية المتعاقد وما يحص  لميبي                    

كدددام هدددذا التعدددادل  اددد  المعرادددة و دددود الغدددبن ي لدددر الدددد التعدددادل بدددين العوضدددين ل دددد أبدددرام العقدددد  -2

 مو ودا اي هذا الوقع ث  اتت  بعد  لك اال نبني                                       

ال يمكددن االاتددراب مددن الغددبن اددي المعامالت،اي دددر أم نجدددد اددي العقددد معاوضددب تعددادال تامددا بددين مدددا -3

يعطيددب المتعاقددد ومددا يحصدد  لميددب لدددذلك البددد مددن التسدداما ايددب الددد ادددد ما،وهددذا مددا يقددول بددب الفقهددداء 

 المسمموم،اه  يقسموم الغبن الد قسمين:اااا ال يتساما ايب،ويسير يتساما ايبي       

بمحاربدددة الغبن،ادددي أهددد  صدددورض،وهي الربا،اقدددد ندددو القدددرام الكدددري   اإلسدددالميةوقدددد ل يدددع اليدددريعة 

(مددددن سددددورة البقرة)واادددد    البيددددع واددددرم 276-375)اآليتددددينصددددرااة لمددددد تحريمددددب اجدددداء اددددي 

وقدددد لددددالا الفقهدددداء المسدددمموم الغددددبن ادددي  ميددددع العقددددود  (الربدددايييييمح    الربددددا ويربدددد الصدددددقات

األمانة،االسترسدددددال،وتمقد الركبات،وال جا،ولدددددالجوا كدددددذلك الغدددددبن ام كدددددام ناشدددددخا لدددددن  كبيالدددددات

 تغريري  
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(5 ) 



 ثانيا:كيفية تقرير الغبن

أم ال طددا  الطبيعددي أللمددال ال لريددة الغددبن ي حصددر اددي لقددود البيددع المحددددة وهددي التددي يددتمكن ايهددا 

كدد  مددن البددائع و الميددتري أم يحدددد ل ددد تمددام البيددع مقدددار مددا يأتددذض ومددا يعطددي مثددال  لددك أم ييددتري 

شخو سيارة بمبم  سبعة ماليين دي ار 
(1)

 ي                             

المسددددمموم الغددددبن الددددد قسمين:يسددددير و اااا،االيسددددير هددددو مددددا ال يمكددددن تج بددددب اددددي  ويقسدددد  الفقهدددداء

المعددامالت،ومن المجمددع لميدددب بددين الفقهددداء أم هددذا ال دددوع مددن الغدددبن يتسدداما ايدددب،وال يعطددي المتعاقدددد 

المغبددوم تيددار الغددبني اهددو مددن بدداب التسدداما اددي المعددامالت الددذي ادد  لميددب الرسددول لميددب الصددالة 

 لمد االمة يقول:)ام   يح  الر   السه  البيع سه  اليراء(يوالسالم وأث د 

امددا الفددااا اقدددد اتتمددف الفقهددداء اددي تحديدددد مقدددارض ، وه ددا  معيدددارام لتحديدددض وكدددال المعيددارين مدددادي 

قيمددة اليدديح ويحدددد نسددبة معي ددب بددين هددذض القيمددة وبددين الددثمن الددذي داعددب المتعاقددد ، اددا ا  قلددد ادداألول، 

 نقو ل ب اقد تحق  الغبن ا الحد اوباد الثمن لن هذ

أمدددا الفدددااا ادددذه  بعددد  الفقهددداء الدددد اندددب مددداال يددددت  تحدددع تقددددي  المقدددومين ادددأ ا كدددام تقدددوي  أهددد  

الخبددرة اقدد  مدددن الددثمن المحدددد باالتفدددا  نددبن الميددتري وام كدددام أكثددر نددبن البائع،أمدددا أ ا كددام تقدددوي  

 يتراو  بين أكثر وأق  من االتفا  كام الغبن يسيراي

بي مددددا  هدددد  الددددبع  األتددددر مددددن الفقهدددداء األا ددددا  الددددد ام الغددددبن يعتبددددر ااايددددا أ ا تجدددداوب نصددددف 

الددددد التبددددار الغددددبن ااايددددا أ ا تجدددداوب نصددددف  آتددددرومالعيددددر،وما دوم  لددددك يعتبددددر يسدددديرا،و ه  

العيددر ادددي لدددروو التجدددارة والعيدددر ادددي الحيددوام والخمدددي ادددي العقدددار،وهو رأي نصدددير بدددن يحيدددد 

وسددب  االتدددتال  اددي ال سددبة كثدددرة التصددراات ادددي  العدليدددة البم ي،وبهددذا الددرأي أتدددذت مجمددة األاكددام

قول أصحاب هذا الرأييلروو التجارة وقمتها اي العقار وتوسطها اي الحيوام كما ي
(2)
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(6 ) 



و اقهددداء المدددذه  المالكي،اقددددد أاتدددد بعضدددده  بدددأم التفددداوت بالثمددددب ال يجددد  تيددددار الغبن،أمدددا أ  كددددام 

وهددد  الجعفريدددة و الح ابمدددة ادددأاتوا بدددأم الغدددبن هدددو مددداال  آتدددرومأكثدددر مدددن الثمدددب ثبدددع الخيار،و هددد  

و العددددادة، ويالاددددن أم الفقهدددداء المددددذه    العددددر قلددددديتغدددداين ال دددداة بددددب لددددادة ويتددددر  أمددددر تقددددديرض 

الجعفدددري والح بمدددي لددد  يقيددددوا الغدددبن الفدددااا ب سددد  اسدددابية  امددددة قدددد تصدددما كمعيدددار ادددي بعددد  

يكدددوم أكثدددر   دالدددة، لدددذلك تركدددوا أمدددر تحديدددد،لمعراألاوال،بي مدددا تعجدددد ادددي أادددوال لدددن تحقيددد  الع

 مسايرض لتطور الحياةي

لمتميدددد بددين الغددبن اليسددر و الفددااا ممددا يع ددي أم الميدددرع  ولدد  يضددع القددانوم المدددني العراقددي معيددار

هددذا المعيددار مددن تددر  لمقضدداء بمو دد  الفقددرة الثانيددة مددن المددادة األولددد مددن القددانوم المدددني أم يسددتمد 

،ونحن ندددرى أم أكثدددر األداء مسدددايرة لتطدددور الحيددداة وتحقيددد  لمعدالدددة  هدددو اإلسدددالميةمبددداد  اليدددريعة 

عفري والح بمييما قال بب اقهاء المذه  الج
(1)
 ي

والقددانوم المدددني العراقددي لدد  يدد و لدد  معيددار لتحديددد الغددبن اليسددير لددن الغددبن الفددااا ،لددذا البددد مددن 

لدد  يو دددد نددو تيددريعي يمكدددن  ا  االتددي نصددع لددد  انددب))-1-مددن المدددادة-2-الر ددوع الددد ندددو الفقددرة

 األكثر مالئمة ل صو  هذا القانوميي(( اإلسالميةمع المحكمة يييبمقتضد اليريعة اك بتطبيق

و هدد  اريددد  مدددن الفقهدداء الدددد ام الغدددبن اليدددؤثر لمددد العقدددد اال ا ا صددداابب  تغريددر وهدددذا هدددو الدددراي 

العراقددددي كقالددددة لامدددة اسدددتث د م هدددا بعدددد  اددداالت  عددد  مجدددرد الغددددبن الغالددد  وبدددب اتدددذ الميدددرع 

 -ت هي :الفااا ايها سببا البطال العقد)المجرد وقفب (وهذض الحاال

 ا ا كام المغبوم محجوراً ،-1

ا ا كددام المددال الددذي اصدد  ايددب الغددبن مددال  -3ا ا كددام المددال الددذي اصدد  ايددب الغددبن مددال دولددة ،  -2

وقف
(2)
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 (7) 



أم  ر لتحديدددددد مدددددا أ ا كدددددام الغدددددبن يسددددديراومددددن ثددددد  امممحكمدددددة االسدددددت اد الدددددد المعدددددايير السدددددابقة الدددددذك

هددو أالسدددتعانة بددالخبراء لتحديددد الغدددبن كونددب معيددار مددن نيدددر  امددد وهددو معيدددار  الدددي ا  اوالرااايددا،

المقومين
(1)
 ي

واألصدد  اددي القددانوم المدددني أم مجددرد الغددبن ال يجعدد  العقددد موقواددا بدد  أشددترط أم يكددوم ناشددخا لدددن 

التغريدددر أو ناتجدددا لدددن االسدددتغالل ولكدددن القدددانوم اسدددتث د اددداالت معي دددة مدددن القالددددة والتبدددر مجدددرد 

بن كاايدددا لجعددد  العقدددد بددداطال وأم لددد  يصددداابب تغريدددر وهدددذض الحددداالت التدددي يكدددوم المغبدددوم ايهدددا الغددد

(مدددن 124محجددورا أو وقفددا أو مدددال الدولددة وقددد نصدددع لمددد هددذا االسدددتث اء الفقددرة الثانيددة مدددن المددادة )

القدددانوم المددددني والحكمدددة مدددن  لدددك هدددي أم هدددؤالء األشدددخا  ال يسدددتطيعوم الددددااع لدددن أنفسددده  ادددي 

ود التدددي تبدددرم لمصدددمحته  ايطمدددع اددديه  الطدددامعوم لدددادة،من ه دددا  عددد  الميدددرع  دددداء العقدددد ادددي العقددد

 هذي الحاالت البطالم ال التوقفي

كمددا ندددو القددانوم المددددني العراقدددي لمددد االدددة ال يؤتددذ الغدددبن ايهدددا ب لددر االلتبدددار وهددي االدددة العقدددد 

(والسددب  اددي  لددك هددو 124المددادة )الددذي يددت  بطريدد  المدايدددة وهددذا مددا نصددع لميددب الفقددرة الثالثددة مددن 

لدددم تصدددور اصدددول الغدددبن ادددي هدددذا ال دددوع مددن التعاقدددد لو دددود الم ااسدددة بدددين المتدايددددين ممدددا يدددؤدي 

 من قيمتها الحقيقية ي الد ارتفاع ثمن البضالة ألمد بكثير

أمددا أ ا اصدد  تواطددؤ بددين أاددد المتدايدددين وبددين صدداا  السددمفب لمددد أم يديددد اددي الددثمن ليراعددب اقددا 

دئددذ تكددوم أمددام صددورة مددن صددور التغريددر الصددادر مددن نيددر المتعاقددد والددذي يعمدد  بددب هددذا المتعاقددد اع 

واي هذض الحالة يمكن لممتعاقد المغبوم أم يطم  بفسا العقد لمغبن ال اشح لن التغرير
(2)
 ي
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 (8)  
 



 الفرع الثاني:
 التغرير

وشروط الغبن مع التغرير ثانياينت اول اي هذا الفرع تعريف التغرير أوال   

 أوال:تعريف التغرير

التغرير لغة:الخداع واألطماع بالباط ،وأنر باليح تدع بب
(1)
ي  

ويراد بب اي االصطال  الفقهي قيام العقد لمد امر نير مؤكد وسمي كذلك الم ااهرة يغرر العاقد 

ويورطب اي نتيجة موهومة
 (2)

 

وقانونا هو انراء المتعاقد وتديعتب ليقدم لمد التعاقد اانا انب اي مصمحتب والحقيقة تال   لك 
(3)

 

التغريدددر هددددو أيهددددام اليدددخو بمددددا يرنبددددب اددددي األقددددام لمددددد التعاقددددد  ويكدددوم  لددددك بالفعدددد  أي القيددددام 

لمتعاقدددد اعميدددة مددن التعاقدددد ادددي المعقددود لميدددب يلهددرض بأاسدددن ممدددا هددو لمدددد اقيقتددب ايدددداع ا بدد  راءات

                                                                          الثددددوب القددددي  ليلهدددر  ديددددداي      األتدددر الدددد التعاقدددد تحددددع تدددأثير هدددذا الملهددددر نيدددر الصدددحيا كصدددب 

أو بددالقول أي بددذكر بيانددات لمطددر  األتددر ترنبددب اددي التعاقددد كددأم يددذكر لددب بددأم البضددالة قددد انقطدددع 

تيرادها ايداعدددب الددد شدددرائها أو بدددام االنددا قدددد دادددع ايهددا سدددعرا معي ددا لددد  يقبمدددب  هددو ايداعدددب ليدددرائها اسدد

 بمبم  اكبر والواقع ل  يداع بها ما كرض البائعي

االبد من أم يصاابب الغبن ادة ال يعتبر ليبا من ليوب الرضاوالتغرير و
(4)
 ي

أمدددور ترنبددددب ادددي األقددددام لمدددد التعاقددددد  ويمكدددن تعريفدددة أيضدددا هدددو أم يددددذكر اادددد المتعاقددددين لمتدددر

اعميدددة تداعدددب الدددد التعاقدددد معدددب،مثال األول أم يدددذكر البدددائع لمميدددتري أم  بددد  راءات معدددب،أو أم يقدددوم

البضددددالة المعمومددددة التددددي يريددددد بيعهددددا أياض،قددددد داددددع اددددالم كددددذا مبمغددددا وانددددب لدددد  يبعهددددا بددددذلك المبمدددد  

أم االنا ل  يداع بها ما  كرض البائعيلقمتب،ايديد لمد المبم  وييتري البضالة،والواقع 
 (5)
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 (مددددن مجمددددة األاكددددام العدليددددة التغريددددر بأنب)توصدددديف المبيددددع لمميددددتري يغيدددددر164ولراددددع المددددادة)

 صفتب الحقيقية(ي

ولراددب الفقهددداء المسددمموم بتعريفدددات مختمفة،اعراددب أبدددن لابددددين بأنب:اليددك ادددي و ددود المبيدددع ولرادددب 

 اليدددريعةالسرتسدددي ادددي المسدددبوط تعريفدددا شدددامال اقدددال:الغرر مدددا يكدددوم مسدددتور العاقبةيولرادددب اقهددداء 

 ب اهارالمحدددددثوم بأندددددب:لبارة لددددن تخميددددد  العاقدددددد بددددبع  الوسدددددائ  المو بدددددة ألقدامددددب لمدددددد العقدددددد،

 صفب ايب لرضيب بقصد ترنيبب اي األقدام لمد المبيعي ب يجادمحاسن المبيع وستر ليوبب أو 

ومددن هددذض التعريفددات  يتبددين ل دددا أم التغريددر ل صددرام : ل صددر نفسدددي وهددو شددبب الخددداع أو التخميددد  

 مي  المتعاقديضمك الخار ي الذي يسمكب المضرر لتر مادي هو المس،ول ص

ايب الخداع أو التخمي  ضرورية لتحقي  التغرير،اهو تطأ لمدديياال يعتبدر تغريدرا انخدداع اادد العاقددين 

دالددةيأم تتمثدد  ايددب الخددداع أو بملهدر اليددراء الددذي يبدددو لمددد العاقددد األتددر مدثال دوم أم يتعمددد هددذا أت

 ل يب بذاتها لتحق  التغرير،اسمو  تار ي،اال تكفي مجرد  ي  ايمضالت

تخدا  موقدف سدمبي محصدن يقتصدر لمدد مجدرد الكتمدام، كمدا ادي )بيالدات األماندة( اوقد يتحق  التغرير ب

االكذب أو الكتمام يصما أيهما لتكوين التغريدر ادي هدذض العقدود  القائمدة لمدد الثقدة التدي أتدذ بهدا الميدرع 

(مددني لراقددي لمدد أنددب:)ويعتبر تغريدرا لدددم 2 121،ايب نصدع المددادة)اإلسددالميالعراقدي مددن الفقدب 

 واإلشدرا األمانة التي يج  التحرب م ها لن اليدبهة بالبيدام كالخياندة المرابحدة والتوليدة  البيام اي لقود

  والوضعية(

(هدي )والمرابحدة بيدع بمثد  350وع األمانة كما لراها الميرع العراقي ادي الفقدرة الثانيدة مدن المدادة )بيو

الدثمن األول الدذي اشدترى بدب البددائع مدع بيدادة ربدا معموم،والتوليددة بيدع بمثد  الدثمن األول دوم بيددادة أو 

األول مع نقصدام مقددار تولية بع  المبيع أم ببع  الثمنيوالوضعية بيع بمث  الثمن  اإلشرا نقويو 

معموم م بي
(1)
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 وقنماتغريرا اي القانوم المدني العراقي لمد )بيالات األمانة(اقا  بالتبارضوال يقتصر الكذب أو الكتمام 

تيم   ميع البيوع التي تقوم لمد الثقة واألمانة،ايمكن قياة بيع االسترسدال لمدد بيالدات األماندة،وبيع 

االسترسال هو من البيوع المعرواة اي الفقب االسالمي وهو البيع يسترس   ايب أاد المتعاقدين الد األتر 

ليراء أو البيع بسعر ما يتبايع ايب باقي لعدم تبرتب بالمبايعة أو لجهمة باألسعار ايستأم ب ويتف  معب لمد ا

ل   ا  اال اةيااألساة اي بيع االسترسال ليي هو الثمن األصمي كما اي بياع األمانة،ب  هو سعر السو  

يصدقب المتعام  معب ،ول  يكيف لب لن اقيقة سعر السو ،ب  كذب لميب اي  لك ونب ب،اأم هدذا الكدذب 

 قد المغبوم تيار الرديوادض يعتبر نيا وتغريرا يو   لمعا

(مددددن 125يكدددوم نتيجدددة اسدددتغالل،اقد نصدددع المدددادة) وقنمدددداوقدددد ال يكدددوم الغدددبن نا مدددا لدددن التغريدددر 

أو  هدددواضاسدددتغمع اا تدددب أو طييدددب أو القددانوم المددددني العراقدددي لمدددد أندددب)أ ا كدددام اادددد المتعاقددددين قدددد 

لحقب من تعاقدض نبن اااايييي(يو قدراكبلدم تبرتب أو ضعف 
 (1)
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 ثانيا:شروط الغبن مع التغرير

 انوم المدني العراقي لمد ماياتي:(من الق121نصع الفقرة االولد من المادة )

 ندرر اادد المتعاقددين بدداألتر وتحقد  ام ادي العقددد نب دا ااايدا،كام العقدد موقواددا لمدد ا دابة العاقددد ق ا))

(مدني لمد 122مات من نرر بغبن اااا ت تق  دلوى التغرير الد ورثتة((ونصع المادة) ا  االمغبومي

غبوم ام العاقد االتر كام انة))ا ا صدر التغرير من نير المتعاقدين،اال يتوقف العقد أال ا ا ثبع لمعاقد الم

 العقد(( قبراميعم ،او كام من السه  لميب ام يعم  بهذا التغرير وقع 

( مدددن القدددانوم المددددني العراقدددي اندددب كدددي يتوقدددف العقدددد لمغدددبن 122- 121يتضدددا مدددن هددداتين المدددادتين)

 مع التغرير،البد من تواار شروط اربعة:

 استعمال طر  ااتياليةي-1

 الدااع الد التعاقديام يكوم التغرير هو -2

 ام يصدر التغرير من ااد المتعاقدين او ام يكوم لمد لم  بب ام صدر من الغيري-3

 ام يقترم التغرير بالغبن الفاااي-4

 اليرط االول:استعمال طر  ااتيالية

يب نائ  االاتيالية ول صر مع وي وهو يتحم  هذا اليرط الد ل صرين:ل صر مادي وهو الطر  او الوس

الع صر المادي:هو الطر  االاتيالية اي االلمال والتصراات  ،مي  لموصول الد نرو نير شروعضالت

التي تستعم  لمتأثير لمد ادارة المتعاقديوتتفاوت الطر  االاتيالية المستخدمة بتفاوت  كاء المدلي ونباء 

يج  ام تكوم كااية الاتيالية االطر  ا،المدلي لميةيامن ال اة من يصع  تدالة وم ه  من يسه  نية

مي  اس  االة ك  متعاقديوالمعيار ه ا معيار  اتي،ومن امثمة الطر  االاتيالية االة التجمعات ضلمت

واليركات التي تتخذ ل فسها من ملاهر االلالم ماال يتف  مع اقيقتها،او االشخا  الذين يلهروم 

نير المؤمن لميب ليركة التأمين  بملهر اليسار او يتخذوم ألنفسه  صفات م تحمة او ام يتقدم شخو

لمكيف الطبي لميب
(1)
 ي
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اتدددد وام  الكدددذب ال يكفدددي اللتبدددارض طريقدددا ااتياليا،كالتدددا ر الدددذي يبدددال  ادددي مدددد  بضدددالتبومجدددرد 

وصدد  الددد ادددد الكددذب مدددادام  لددك مألوادددا اددي التعامددد يولكن قددد يعتبدددر الكددذب طريقدددا ااتياليددا ا ا وقدددع 

لمدددد واقعددددب معي ددددة لهددددا التبارهددددا اددددي التعاقددددديافي لقددددد التددددأمين يعددددد االدالء ببيانددددات كا بددددة طريقددددا 

اتياليا،كمددا لددو ادى المددؤمن لميددب ببيانددات كا بددة لددن مه تدددب اتددد يخفددي مددا يتعددرو لددب مددن اتطدددار ا

،كادلدداء  بحددار بأنددب مدارعيومجدددرد الكتمددام ال يعددد طريقدددا ااتياليددا ألن ددا لدددو ارضدد ا لمددد المتعاقددددين 

ااتياليدددا االدالء بكدد  مددا لدددديه  مددن بيانددات لكدددام اددي  لددك اادددرا  شددديد له يولكددن الكتمدددام يعددد طريقددا 

ا ا كدددام المتعاقدددد التددددام بدددام يقضدددي بدددأمر مدددن األمدددور او بمعمومدددات لهدددا اهميتهدددا ادددي التعاقدددد سدددواء 

كددددت  ااددددد المتعاقدددددين لمددددد االتددددر واقعددددة  ا  ااكددددام مصدددددر هددددذا االلتدددددام القددددانوم او طبيعددددة العقدددددي

مددددام  وهريددددة ولدددد  يكددددن اددددي اسددددتطالتب المدددددلي لميددددب ام يعراهددددا لددددن طريدددد  اتر،كددددام هددددذا الكت

تدليسدددايامثال يعدددد تدليسدددا كتمدددام البددددائع لدددن الميدددتري اليدددروع ي دددددع ممكيدددة العقدددار المبددداع لمم فعددددة 

العامدددة،ولكن ال يعدددد تدليسدددا كتمدددام البدددائع لدددن الميدددتري واقعدددة رهدددن العقدددار مدددن قب ،اواقعدددة الدددرهن 

لدددو انددة ااتددداط  ولددو انهددا  وهريدددة اددي التعاقدددد اال ام المتعاقددد االتدددر كددام مدددن السدده  لميدددب ام يتبي هددا

 لممر وكيف لن العقار اي دائرة التسجي  العقاريي

والقانوم المدني العراقي يذه  الد ام الكذب او لدم البيام يصما ايهما لتكوين التغرير اي لقود االمانة 

ويعتبر تغريرا  -2(مدني والتي ت و ) 121التي يج  التحرب ايها لن اليبهة بالبيام،وهي لقود )المادة

البيام اي العقود االمانة التي يج  التحرب ايها لن اليبهة بالبيام،كالخيانة اي المرابحة والتولية لدم 

والوضعية(امو كذب العاقد اي الثمن الذي اشترى بب المعقود لميب،كام هذا م ب تغريرا سواء  واإلشرا 

 لجأ اي تأييد الكذب الد طر  ااتيالية او ل  يمجأي

و نيدددب التضددددمي  لموصدددول الدددد ندددرو نيددددر ميدددروع امبالغدددة التدددا ر اددددي امدددا الع صدددر المع وي:اهددد

وصدددف بضدددالتب وانتحالدددب لهدددا ااسدددن االوصدددا  اليعدددد تدليسدددا الندددب ب يدددب التدددرويا لبضدددالتب ولددديي 

بي دددب التضددددمي يوال يعدددد الطددددر  االاتياليدددة تدليسددددا اال ا ا كاندددع بهددددد  الوصدددول الددددد ندددرو نيددددر 

نيدددر امين،ااسدددتعم  طددددر  ااتياليدددة لكددددي يحصددد  مددددن  ميدددروعيامو تبدددين المددددودع ام المدددودع ل دددددض

المددودع ل دددض لمددد اضددرار بالدددين اددال يعددد  لددك تدليسدداي ولكددن يعددد تدليسددا اسددتعمال الطددر  االاتياليددة 

بقصد تضمي  شخو البتداب أموالبي
(1)
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واسدددتلهار وقدددائع االاتيدددال المكوندددة لمتغريدددر مسدددألة وقدددائع يسدددتغ  بدددب قاضدددي الموضدددوع،اما الفصددد  

 مسدددألةايمددا ا ا كاندددع هدددذض الوقدددائع تعددد مدددن الطدددر  االاتياليدددة المكوندددب لمتدددليي او ال تعدددد كدددذلك اهدددو 

 قانوم  تفص  ايب محكمة التميدي

اليددرط الثددداني : ام يكددوم التغريدددر هددو الددددااع الدددد التعاقددد يجددد  ام يبمدد  الطدددر  االاتياليددة اددددا مدددن 

الجسدددددامة بحيدددددب تدددددؤثر ادددددي ادارة المتعاقدددددد اتداعدددددب  الدددددد التعاقد،والمسدددددألة مر عهدددددا تقددددددير قاضدددددي 

الموضدددوع يبددددع ايهددددا لحالدددة المتعاقددددد اليخصية،ويسترشددددد ادددي  لددددك بمددددا تواضدددع لميددددة ال دددداة اددددي 

تذ ايدددة بحالدددة المتعاقدددد معيدددار شخصدددي،يؤ -رادضيدددار كمدددا هدددو ادددي ادددال كددد  ليدددوب االته  االمعمعدددامال

اليخصددية بحسدد    سددب و سدد ة والدددب مددن الثقااددة والتجربددة،واي رأي اريددد  مددن الفقهدداء انددة يجددد  

التفرقدددة بدددين التغريدددر الددددااع وهدددو الدددذي يجعددد  العقدددد موقوادددا وبدددين التغريدددر نيدددر الددددااع وهدددو الدددذي 

العقددد بدد   قيددفول شددروط أبهددن وهددذا ال ددوع مددن التغريددر نيددر الدددااع ال يكددوم سددببا اددي تويغددري بقبدد

يكدددوم لممتعاقدددد المضدددرور ام يطالددد  بدددالتعوي  لمدددا اصدددابب مدددن ضدددرر،ومثال  لدددك ام يقددددم بدددائع 

الميدددتري ثم دددا اكبدددر مدددن الدددثمن  الميدددتري بارتفددداع ربدددع العقدددار ايدددداع إلبهدددامالعقدددار لقدددودا مددددورض 

ر والواقدددع ام هددذض التفرقددة م تقددددة الم التغريددر المغدددري لمددد التعاقددد بيدددروط ابهددن هدددو الحقيقددي لمعقددا

 تغرير داع الد التعاقد بهذض اليروط،والتغرير ه ا ايضا يصي  االدارةي

اليدددرط الثالدددب:ام يصددددر التغريدددر مددددن اادددد المتعاقددددين او ام يكدددوم لمددددد لمددد  بدددب ام يصددددر  مددددن 

د المتعاقددددددين او مدددددن نائبدددددة،ولكن قدددددد يقدددددع التغريدددددر مدددددن الغير،االصددددد  ام التغريدددددر يقدددددع مدددددن ااددددد

الغيدددريولخن كددددام التغريددددر الصددددادر مددددن الغيددددر يصدددي  رضددددد العاقددددد المضددددرور أال ام التمسددددك بددددب 

بالعاقددد االتدددر الدددذي سدديفا أ بطمددد  نقدددو العقددد لتغريدددر لددد  يصددددرم ةيولمتواي  يددؤدي الدددد االضدددرار 

التعامددد  اددددام القدددانوم المددددني يجعددد  العقددددد بدددين مصدددمحة العاقدددد المضدددرور وارصددددا لمدددد اسدددتقرار 

موقواددداياي نيددددر ناادددذ  ا ا صدددددر التغريددددر مدددن ااددددد المتعاقددددين او صدددددر مددددن الغيدددر وكددددام المتعاقددددد 

(مدنيي122االتر بعم  او من المفروو اتد ام يعم  بهذا التغرير ،)المادة
(1)

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 87عبد الباقي البكري ، مصدر سابق ص.د عبد المجيد الحكيم،د. – 1

 

 (14) 



ام يعمددد  بدددب ولددد   ة بددالمتعاقددد الدددذي وقدددع التغريدددر لجان كددام التغريدددر قدددد وقدددع مددن الغيدددر ولددد  يكدددن وق ا

يكدددن مدددن السددده  ام يعمددد  بدددب ادددام لمعاقدددد المضدددرور ام ير دددع لمدددد الغيدددر بدددالتعوي  لدددن الضدددرر 

لمدددد ااكدددام المسدددؤولية  ال اشدددخة لدددن العمددد  نيدددر  تأسيسددداادددي ابائددد  التغريدددر  وقولدددبال اشدددد لدددن 

اقددددد (مددددن القددددانوم المددددني العراقددددي لمددددد اندددب ))ير ددددع الع123الميدددروع،وتوكيدا لددددذلك نصدددع)المادة

المضددرور بددالتعوي يييا ا اصددابب نددبن اددااا وكددام التغريدددر ال يعمدد  بددب العاقددد االتددر ولدد  يكددن مدددن 

 السه  لميب ام يعم  بب الا((

 اليرط الرابع:ام يقترم التغرير بالغبن الفااا

 يسددددير وقددددد وأتيددددرا ييددددترط السددددتعمال تيددددار الدددد ق  ام يحيدددد  بالعاقددددد المضددددرور نددددبن اددددااا ال

مددددددا اسددددددمف اض،ويكفي ام يتحقدددددد  اددددددي العقددددددد بطريدددددد  االستصددددددحاب مددددددع يالفددددددااا ااددددددددنا الغددددددبن 

التغريريواألصددددد  ام مجدددددرد الغدددددبن الفدددددااا ال يم دددددع مدددددن نفدددددا  العقدددددد مدددددادام الغدددددبن لددددد  يصددددداابب 

تغرير،لمددددد انددددب كددددام الغددددبن ااايددددا وكددددام المغبددددوم محجددددورا او كددددام المددددال الددددذي اصدددد  الغددددبن 

قددددد يكددددوم بدددداطالالفدددااا مددددال الدولددددة او الوقددددف ااندددب الع
(1،)

وال يجددددوب الطعدددن بددددالغبن اددددي لقددددد تدددد  

بطري  المدايدة العم ية
(1)
 ي

ويبدددرر لددد  ضدددمام العيددد  ايمدددا يبددداع بدددالمداد سدددواء مدددن  هدددة القضددداء او مدددن  هدددة االدارة،ادددام هدددذا 

قبددد  االقددددام لمدددد المدايدددددة  اليددديءلممدايددددين ام يفحصدددوا  البيدددع قدددد المدددن ل دددب و اتيحدددع الفرصدددب

ايحسدددن بعدددد ام اتخدددذت كددد  اال دددراءات أال يخضدددع البيدددع لسدددب  كدددام يمكدددن توقيدددب اتعددداد ا دددراءات 

طويمة بمصرواات  ديدة يتحم  لبخها المدين
(3)
 ي
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المدددددني العراقدددي قددددد يكدددوم واقعددددا بفعددد  ايجددددابي او بموقدددف سددددمبي ا  نصددددع والتغريدددر اددددي القدددانوم 

ويعتبددددر تغريدددرا لددددم البيدددام اددددي لقدددود االماندددة التدددي يجدددد   - 2(لمدددد ال حدددو التدددالي)121/2المدددادة)

والوضدددعية(يب اء لميدددب  واإلشدددرا التحدددرب ايهدددا لدددن اليدددبهب بالبيدددام كالخياندددة ادددي المرابحدددة والتوليدددة 

قدددع بفعددد  التغريدددر يم دددع مدددن نفدددا  العقدددد ويعدددد ليبدددا مدددن ليدددوب االدارة ادددي ادددام الغدددبن الفدددااا الوا

القددانوم العراقي،اددالتغرير يتحقدد  بكدد  قددول او اعدد  او موقددف مددن شددانب ام يصددور المعقددود لميددب اددي 

نلدددر العاقدددد المضدددرور تصدددويرا ال ي طبددد  لمدددد اقيقدددة الواقدددع و يجعمدددب لمدددد الرضدددا بمدددا لددد  يكدددن 

واء تدددد   لددددك بموقددددف ايجددددابي ام بطريدددد  سددددمبي ي طددددوي لمددددد يرضددددد بددددب لددددو لدددد  يدددددلي لميددددب سدددد

كتمامي
(1)
 ي
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 المطلب الثاني :
 التغرير أثار الغبن مع

أ ا نددرر أاددد المتعاقدددين بدداألتر وتحقدد  أم اددي لقددد البيددع نب ددا ااايددا كددام البيددع موقواددا لمددد أ ددابض 

لددد  يصدددر ادددي  ادد  االعاقددد المغبوم،الدددذي لددب أم يسدددتعم  تيددار اال دددابة أو الدد ق  تدددالل ثالثددة أشدددهر 

 ( 2   136، 1  121هذض المدض ما يدل لمد الرنبة اي نق  البيع ألتبر العقد نااذا)م

 أمددا ا ا كدددام التغريددر الصدددادر مددن الغيدددر ال يعمدد  بدددب العاقددد االتدددر ولدد  يكدددن مددن السددده  لميددب أم يعمددد 

مددددني 123  دوم أم يكدددوم لدددب نقددد  البيدددع)مبددب،كام لمعاقدددد المغبدددوم أم ير دددع لمدددد الغيدددر بددالتعوي

 لراقي(ي

ليحددرم  دددارة االتدددر  مثددال  لدددك:أم يغددرر أادددد  يدددرام البددائع بالميدددتري لييدددتري العقددار بدددثمن مرتفدددع

كدددام البدددائع ال يعمددد  بدددالتغرير الدددذي صددددر مدددن   ارض،كدددام لمميدددتري ا ا  ا  امدددن أتدددذ العقدددار باليدددفعة،

لحقددب نددبن ادددااا مددن  لددك أم ير دددع لمددد هددذا الجدددار المضددرر بددالتعوي  دوم أم يكدددوم لددب نقددد  

البيع
(1)
 ي

انعقدداد المسددو لية المدنيددة ادددي ولمددد  لددك يسددتمدم التطددر  الدددد اثددار الغددبن مددع التغريددر التطدددر  الددد 

 الفرع االول والد ابطال العقد اي الفرع الثاني ي

 الفرع األول : 

 انعقاد المسؤولية المدنية

أ ا نددرر ااددد المتعاقدددين بدداألتر وتحقدد  أم اددي لقددد البيددع نب ددا ااايددا كددام البيددع موقواددا لمددد ا ددابة 

لدد  يصدددر اددي  ادد  ا ق  تددالل ثالثددة  أشددهر العاقددد المغبددوم الددذي لددب أم يسددتعم  تيددار اال ددابة أو الدد

 (ي2 136، 1 121هذض المدض ما يدل لمد الرنبة اي نق  البيع التبر العقد نااذا)م

ترتددد  لميدددب أم أصددداب أادددد المتعاقددددين بغدددبن  ادد  اواددي االدددب التغريدددر الصدددادر مدددن نيدددر المتعاقددددين 

أم العاقدددد االتدددر كدددام يعمددد  أو اااايكددام لمتيدددر أم ير دددع لمدددد التعاقدددد االتدددر ولكددن بعدددد أم يثبدددع 

مدني لراقي( 122كام من السه  لميب أم يعم  بهذا التغرير وقع أبرام العقد)م
(2)
 ي
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ويسددددتمدم  اددددي انعقدددداد المسددددؤولية المدنيددددة التطددددر   الددددد الخطددددأ )اوال ( والددددد الضددددرر)ثانيا ( والددددد 

 العالقة السببية )ثالثا (

 اوال : الخطأ

 :لمد ل صرين، وهما مدنيةقوم الخطأ اي المسؤولية الي 

الخطأ هو انحدرا  ادي السدمو ، وبالتدالي اهدو تعدد، وهدذا االنحدرا  قمدا أم  الع صر المادي: وهو التعدي

يكوم نا ماً لن لمد أو لن قهمال، والتعدي الذي يقدع بالعمدد معيدارض  اتدي، ايدب ي لدر قلدد نيدة الفالد  

نفسب، أما التعدي الذي يقع باإلهمدال امعيدارض موضدولي، ايدب يقداة ايدب سدمو  الفالد  بسدمو  شدخو 

العادي من ال اة، و د اي اللرو  الخار ية  اتها، ا  ا كدام الفالد  لد  ي حدر  ادي  يخوالمجرد هو 

 .سدموكب لددن المددألو  مددن سددمو  اليددخو العددادي، اددال يعدددا اعمددب تعدددياً وهددذا هددو معيددار الر دد  المعتدداد

يقددع الع صدر المع دوي: وهددو أإلدرا  ادال يكفدي تددواار التعددي، كدي يقددوم ركدن الخطدأ، وقنمددا البددا مدن أم 

التعدي من شخو مدر  ل تائا ألمالب ومن ث ا يج  أم يكوم المعتدي مميداً ومن انعدم اإلدرا  والتمييد 

   وت تفدي صدفة الخطدأ لدن العمد  نيدر الميدروع ادي اداالت لديب ال يعد مسؤوالً ق ا قام بفع  نير ميدروع 

 .                                                ي                            معي ة كالدااع اليرلي، واالة الضرورة

 ثانيا : الضرر

قما أم يكوم مادياً وهو ما اات الدائن من كس  وما لحقب من تسارة، أو أم يكوم أدبياً وهو ما  الضرر

يؤ ي اليخو اي نوا  مع وية وييترط اي الضرر أم يكوم محققاً أي أكيداً ومباشراً ومتوقعاً وقع 

ناشخاً من نا أو من  التعاقدي وال يسأل المدين اي المسؤولية العقدية لن الضرر نير المتوقع قال ق ا كام

                                                                                                               تطأ  سي ي

 العالقة السببية ثالثا :

  لسدب  ادي قلحدا  الضدرر بالددائناومع د  لك أنب يج  أم يكوم الخطدأ العقددي الدذي ارتكبدب المددين هدو 

ة السدببية بي همدا تعد لالقد ،ويج  لمد الدائن قثبات هذض العالقةي قال أنب متد أثبع الدائن الخطأ والضرر

ولكن هذا االاتراو يقب  قثبات العكي، ومن ث  يمكن لممدين أم يثبع أم الضرر ل  ي يأ  مفترضة قانوناً 

بمن تطخب وقنما نيأ من سب  أ  بي، ويترت  لمد  لك داع المسؤولية ل 
(1)
  ي
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 الثاني: الفرع 

 بطال العقدا

االصدد  ادددي القددانوم المددددني أم مجدددرد الغددبن ال يجعددد  العقدددد موقواددا بددد  أشدددترط أم يكددوم ناشدددخا لدددن 

االسدددتغالل ولكدددن القدددانوم اسدددتث د اددداالت معي دددة مدددن القالددددة و التبدددر مجدددرد التغريدددر أو ناتجدددا لدددن 

الغدددبن كاايدددا لجعددد  العقدددد بددداطال و أم لددد  يصدددحبب تغريدددر وهدددذض الحددداالت التدددي يكدددوم المغبدددوم ايهدددا 

(مدددن 124محجددورا أو وقفدددا أو مدددال الدولددة وقدددد نصدددع لمدددد هددذا االسدددتث اء الفقدددرة الثانيددة مدددن المدددادة)

حكمدددة مدددن  لدددك هدددي أم هددؤالء االشدددخا  ال يسدددتطيعوم  الددددااع لدددن انفسددده  ادددي القددانوم المددددني وال

العقددود التدددي تبدددرم لمصدددمحته  ايطمدددع اددديه  الطدددامعوم لدددادة مدددن ه دددا  عددد  الميدددرع  دددداء العقدددد ادددي 

هددذض الحددداالت الدددبطالم ال التوقدددفي
(1)

يويددذه  الدددبع  الدددد القدددول بددأم الخيدددار المم دددو  لمميدددتري،اي 

بأبطدددال العقدددد وبالتدددالي رد المبيدددع ، وتكممدددة الدددثمن العدددادل يقتدددرب الدددد ادددد  هدددذض الحالدددة،بين التسدددمي 

كبيدددر مدددن وضدددع الميدددتري الدددذي لحقدددب ضدددرر مدددن  دددراء و دددود ليددد  تفي،اهدددذا الميدددتري بالخيدددار 

بدددين راددددع دلدددوى الفسددددا والتددددي تدددؤدي الددددد اسدددا العقددددد ومددددن ثددد  يسددددترد الميدددتري الددددثمن والبددددائع 

المبيع
(2)
 ي

ني العراقددي العقددد موقواددا لمتغريددر أال ا ا نيددأ ل ددب نددبن ااايددا وكددام المتعاقددد لدد  يعتبددر القددانوم المدددو

االتددر يعمدد  بددالتغرير،أو كددام مددن السدده  لميددب أم يعمدد  بددب،وايما لدددا  لددك ير ددع المتعاقددد بدددالتعوي  

لن الغبن الذي اصابب اقا
(3)
  

اوكددددام رضدددداءض ودلددددوى االبطددددال اددددي الفقددددب الغربددددي مقددددررة لمصددددمحة المتعاقددددد الددددذي كددددام قاصددددرا 

ميددددوبا بعيدددد  ل ددددد التعاقددددد
(4)
 والمقصددددود باالهميددددة اهميددددة االداءاي صددددالاية اليددددخو البددددرام العقددددد 

لمد و ة يعتد بب قانونا ، وهي شرط البم لصحة رضاء المتعاقد 
(5)
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 (19) 



أم العقدددد الباطددد  يعدددد نيدددر مو دددود قانوندددا اهدددو والعددددم سدددواء ومدددن ثددد  اهدددو نيدددر قدددائ  ألندددب لددد  يعقدددد 

اصدددال وال و دددود لدددب شدددرلا،اما العقدددد الموقدددو  اهدددو لقدددد صدددحيا لدددو تدددواارت اركاندددب اال اندددب نيدددر 

ناادددذ قانوندددا ألسدددباب محددددددض،كام يكدددوم العقدددد بددداطال أ ا انعدددددم الرضدددا كمدددا لدددو تدددد  ابدددرام العقدددد لددددن 

ريدد  لدددي  االهميددة كدددالمج وم والصددغير نيددر المميدددد أو لدد  يتطدداب  القبدددول مددع االيجدداب أو المحددد  ط

نيددر ميدددروع أو مسدددتحي  أو نيدددر مو دددود أو مجهدددول  هالددة ااايدددة لعددددم تعي يدددة أو كدددام نيدددر قابددد  

 لمتعييني

 و كدددامامدددا العقدددد الموقدددو  اهدددو التبدددراض ليددد  مدددن ليدددوب الرضدددا)الغما،الغبن مدددع التغرير،االكدددراض(أ

العاقدددد محجددددورا نيددددر ااقددددد االهمية،وكددددذلك يعددددد موقواددددا أ ا تصددددر  اليددددخو اددددي ممددددك نيددددرض دوم 

 أ نب،أو أ ا تجاوب الوكي  ادود الوكالة أو أ ا لم  من دوم وكالة اصالي

الددد أنددب أ ا بطدد  العقددد ايعدداد المتعاقدددام الددد الحالددب التددي كددام لميهددا قبدد  العقددد سددواء  أإلشددارةوتحسددن 

م ندداتا لددن كددوم العقددد نيددر م عقددد اصددال،أو ألنددب ابطدد  يعددد أم كددام موقواددا مددن اليددخو كددام الددبطال

 أو ال قو ب و القانومي األ ابةالذي لب ا  

   دددابض،اال يعدددد العقدددد الباطدددا باالأم العقددد الباطددد  ال تقبددد  ا دددابض ألندددب م عددددم والعدددم ال يكدددوم مو دددود

 دددابض ا ددداب العقدددد مددن شدددرع اددد  اال ادد  ا دددابض بالعقدددد الموقدددو  صددحيحا باال دددابض،اي ادددين تمحدد  اال

أو الددد ق  لمصدددمحتب ي فدددذ العقدددد بدددأثر ر عدددي مدددن وقدددع ابرامدددب،أما أ ا نقددد  العقدددد اأندددب يددددول بدددأثر 

ر عددي مددن ايددب ابرامددب ايضددا ويعددود المتعاقددد الددد الحالددة التددي كددام لميهددا قبدد  ابددرام العقددد اددي العقددد 

م الطرادددام وتمفهمدددا العدددام وتمفهمدددا الخدددا  ودا ئ يهمدددا،و لممحكمدددة الباطددد  يجدددوب أم يتمسدددك بدددالبطال

أم تحكدد  بددالبطالم مددن تمقدداء نفسددها ولددو لدد  يتمسددك بددب أي مددن الطراين،اددي ايددب اددي العقددد الموقددو  

 ي حصر التمسك بالبطالم من تالل نقضب بمن شرع توقف العقد لمصمحتب

ض اتددد يبطدد  اددي ايددب أم العقددد الموقددو  الددذي االعقددد القابدد  لمبطددال يبقددد صددحيا م تجددا لكااددة أثددار

أتددذ بددب القدددانوم المدددني العراقدددي يعددد مدددن نتددا  الفقدددب االسددالمي،االعقد الموقدددو  هددو مدددن اقسددام العقدددد 

الصددحيا أال أندددب ال ي دددتا أثدددرا اتددد ي فدددذ باال دددابض والتدددي يجددد  أم تسددتعم  تدددالل ثالثدددة أشدددهر تبددددأ 

األهميددة و مددن الوقددع الددذي يعمدد  ايددب الددولي بصدددور مددن الوقددع الددذي يدددول ايددب سددب  التوقددف لدد ق  

العقد أو من الوقع ارتفاع االكراض أو تبين الغما أو انكيا  التغريري
(1)
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تتدددواار ادددي التغريدددر اركدددام  ريمدددة ال صددد  أو نحدددو  لدددك ممدددا يسدددتتبع تحريدددك الددددلوى الجدائيدددة  قددد

ضد مرتك  التغرير وتوقيع العقوبة الم صو  لميها اي قانوم العقوبات
(1)
 ي

ولممتعاقدددد المغبددددوم أم يراددددع دلددددوى بأبطددددال العقددددد مددددؤثرا اياهددددا لمددددد دلددددوى انقددددا  التدامب،وقددددد 

د  العامدددب التدددي تحكددد  ابطدددال العقدددود اأ ددداب لمقاضدددي أم يجيبدددب الدددد تدددر  الميدددرع ه دددا لمدددد المبدددا

تبددددين أم ل اصددددر االسددددتغالل قددددد تددددواارت،وأم المتعاقددددد االتددددر قددددد اسددددتثمر ايددددب الضددددعف  ق اطمبددددة 

تبدددين أم المتعاقدددد المغبدددوم كدددام يقبددد  المتعاقدددد بيدددروط  ق اوالحددد  بدددب نب دددا ااايددداي كمدددا أم لمقاضدددي 

التداماتدددب الدددد الحدددد الدددذي يددددول ايدددب أثدددر  ب نقدددا أقددد  كمفدددة أم يراددد  طمددد  ابطدددال العقدددد ويقضدددي 

 االستغاللي

ومهمدددا يكدددن مدددن أمدددر يجددد  أم يدددت  لرضدددب مدددا يدددراض القاضدددي كاايدددا لرادددع الغدددبن قبددد  صددددور الحكددد  

رأى القاضدددي أم مدددا تقددددم بدددب الغدددابن يكفدددي ألبالدددب الغدددبن  ا  اباألبطدددال و تدددالل ال لدددر ادددي الددددلوى،

الفااا لب أم يقضي بذلك و يعدل لن أبطال العقد
(2)
 ي
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 الخاتمة

 ال تددائا ل ددا تبددين التغريددر مددع الغددبن لعيدد  العقددد ايقددا  اددول الموسددوم بحث ددا نهايددة لمددد اشددرا ا ام بعددد

 : ادناض

 لمددددد ايهدددا لمكدددالم محدددد  ال التبدددرع اعقدددود,المحددددددة المعاوضدددة لقدددود اددددي أال الغدددبن يتصدددور ال .1

 .  الغبن

 التددددي وهددددي المحددددددة البيددددع لقددددود ادددي ي حصددددر الغددددبن ال لريددددة أللمددددال الطبيعددددي ال طدددا  أم .2

 .يعطي وما يأتذض ما مقدار البيع تمام ل د يحدد أم الميتري و البائع من ك  ايها يتمكن

 نسدددبة ويحددددد اليددديح قيمدددة قلدددد اددداألول ، مدددادي المعيدددارين وكدددال  الغدددبن لتحديدددد معيدددارام ه دددا  .3

 او الحددددد هدددذا لددددن الدددثمن باد اددددا ا ، المتعاقدددد داعدددب الددددذي الدددثمن وبددددين القيمدددة هددددذض بدددين معي دددب

 .الغبن تحق  اقد ل ب نقو

 أم يع ددددي ممدددا الفدددااا و اليسدددر الغددددبن بدددين لمتميدددد معيدددار العراقددددي المددددني القدددانوم يضدددع لددد  .4

 يسدددتمد أم المددددني القددانوم مدددن األولدددد المددادة مدددن الثانيددة الفقدددرة بمو ددد  لمقضدداء تدددر  الميددرع

 .اإلسالمية اليريعة مباد  من المعيار هذا

 الميدددرع اتددذ وبدددب الغالدد  الدددراي هددو وهدددذا تغريددر  صددداابب ا ا اال العقددد لمدددد اليددؤثر الغددبن ام .5

 سددددببا ايهددددا الفددددااا الغددددبن مجددددرد  عدددد  اددداالت بعدددد  م هددددا اسددددتث د لامددددة كقالدددددة العراقدددي

 ( وقفب المجرد)العقد البطال

 لدددن ناتجدددا أو التغريدددر لدددن ناشدددخا يكدددوم أم أشددترط بددد  موقوادددا العقدددد يجعددد  ال الغدددبن مجددرد أم .6

 لجعددد  كاايدددا الغددبن مجدددرد والتبدددر القالدددة مدددن معي ددة اددداالت اسدددتث د القددانوم ولكدددن االسددتغالل

 أو محجددددورا ايهددددا المغبدددوم يكددددوم التددددي الحددداالت وهددددذض تغريددددر يصددداابب لدددد  وأم بدددداطال العقدددد

 مددددن(124) المددددادة مددددن الثانيددددة الفقددددرة االسددددتث اء هددددذا لمددددد نصددددع وقددددد الدولددددة مددددال أو وقفددددا

 .المدني القانوم

 العقدددد االددة وهددي االلتبددار ب لددر ايهددا الغددبن يؤتدددذ ال االددة لمددد العراقددي المدددني القددانوم نددو .7

 .المدايدة بطري  يت  الذي

 ليراعدددب الدددثمن ادددي يديددد أم لمدددد عةالسدددم صدداا  وبدددين المتدايددددين أاددد بدددين تواطدددؤ اصدد  ا ا .8

 بدددب يعمددد  والددذي المتعاقدددد نيدددر مددن الصدددادر التغريدددر صددور مدددن صدددورة أمددام تكدددوم اع دئدددذ اقددا

 ال اشددددح لمغدددبن العقدددد بفسدددا يطمددد  أم المغبدددوم لممتعاقدددد يمكدددن الحالدددة هدددذض وادددي المتعاقدددد هدددذا

 .التغرير لن

 .الغبن يصاابب أم من االبد الرضا ليوب من ليبا يعتبر ال وادة التغرير .9

(22) 



 

 العقدددددد كددددام,ااايددددا نب دددددا العقددددد اددددي ام وتحقدددد  بددددداألتر المتعاقدددددين ااددددد نددددرر ق ا.   .10

 التغريدددر دلدددوى ت تقددد  ادددااا بغدددبن ندددرر مدددن مدددات اددد  ا.المغبدددوم العاقدددد ا دددابة لمدددد موقوادددا

 لمعاقدددد ثبدددع ا ا أال العقدددد يتوقدددف ادددال,المتعاقددددين نيدددر مدددن التغريدددر صددددر ا ا امدددا ورثتدددة، الدددد

 قبدددرام وقددع التغريددر بهدددذا يعمدد  ام لميددب السدده  مدددن كددام او,يعمدد  كدددام االتددر العاقددد ام المغبددوم

 .العقد

 المضدددرور لممتعاقدددد يكددوم بددد  العقدددد توقيددف ادددي سدددببا يكددوم ال الددددااع نيدددر التغريددر ام .11

 .ضرر من اصابب لما بالتعوي  يطال  ام

 نيددددر اي.موقواددددا العقددددد يجعددد  المدددددني القددددانوم اددددام التعامددد  اسددددتقرار لمددددد وارصدددا .12

 او بعمددد  االتدددر المتعاقدددد وكدددام الغيدددر مدددن صددددر او المتعاقددددين اادددد مدددن التغريدددر صددددر ا ا  نااددذ

 .التغرير بهذا يعم  ام اتد المفروو من

 ام  لجانبدددب التغريدددر وقدددع الدددذي المتعاقددد يكدددن ولددد  الغيدددر مددن وقدددع قدددد التغريدددر كددام وق ا .13

 الغيدددددر لمددددد ير ددددع ام المضدددددرور لمعاقددددد اددددام بددددب يعمددددد  ام السدددده  مددددن يكدددددن ولدددد  بددددب يعمدددد 

 ااكدددددام لمدددددد تأسيسدددددا التغريدددددر ابائددددد  ادددددي وقولدددددب لدددددن ال اشدددددد الضدددددرر لدددددن بدددددالتعوي 

 .الميروع نير العم  لن ال اشخة  المسؤولية

 البيددددع كدددام ااايددددا نب دددا البيددددع لقدددد اددددي أم وتحقددد  بدددداألتر المتعاقددددين أاددددد ندددرر ق ا .14

 تددددالل الدددد ق  أو اال ددددابة تيددددار يسددددتعم  أم لددددب الددددذي,المغبددددوم العاقددددد أ ددددابض لمددددد موقواددددا

 العقدددد ألتبدددر البيددع نقددد  ادددي الرنبددة لمدددد يددددل مددا المددددض هدددذض اددي يصددددر لددد  اددأ ا أشدددهر ثالثددة

 .نااذا

 ااايدددا ندددبن ل دددب نيدددأ ا ا أال لمتغريدددر موقوادددا العقدددد العراقدددي المددددني القدددانوم يعتبدددر لددد  .15

  لددددك لدددددا وايمدددا,بددددب يعمددد  أم لميددددب السددده  مددددن كددددام أو,بدددالتغرير يعمدددد  االتدددر المتعاقددددد وكدددام

 اقا اصابب الذي الغبن لن بالتعوي  المتعاقد ير ع

 مددددددع الغدددددبن,الغمدددددا)الرضددددددا ليدددددوب مدددددن ليددددد  التبددددددراض اهدددددو الموقدددددو  العقدددددد ام .16

 تصددددر  أ ا موقوادددا يعدددد وكدددذلك,االهميددددة ااقدددد نيدددر محجدددورا العاقددددد كدددام أو(االكدددراض,التغريدددر

 دوم مددددن لمددد  أ ا أو الوكالدددة اددددود الوكيددد  تجدددداوب أ ا أو,أ ندددب دوم نيدددرض ممدددك ادددي اليدددخو

 .               اصال وكالة
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 المصادر

                      القرآن الكريم          

                      أولا : الكتب            

 ،دار المطبوعددات الجامعيددة ، الغددبن الفدداحش  احمددد ابددراهيم حسددن ،االصددول التاريخيددة لنظريددة .1

 .1999االسكندرية 

احمد سلمان شهيب السعداوي ،د.جواد كاظم جواد سميسدم ، مصدادر االلتدزام، منشدورات زيدن د.  .2

 .الحقوقية ، بيروت

االسددتاذ عبددد البدداقي البكددري ،االسددتاذ زهيددر البشددير ، المدددخل لدراسددة القددانون ، شددركة العاتددك  .3

 .لصناعة الكتب ، القاهرة 

 1997للنشر والتوزيع ، عمان ، العقود المدنية،مكتبة دار الثقافةجعفر الفضلي ، الوجيز في د.  .4

 ،بالسنة.حسين علي الذنون ، النظرية العامة لاللتزامات ، المكتبة القانونية ، بغداد د.  .5

 2005،  1اسين يوسف تضر ، الحماية القانونية ، دار الفكر الجامعي ،طد.  ي6

دار والقدوانين الوضدعية ، مطبعدة يعة االسدالمية زهير الزبيدي ، الغدبن واالسدتغالل بدين الشدرد.  .7

 1973،،بغدادالسالم 

،مكتبدة دار 1صاحب عبيد الفتالوي ، ضمان العيوب وتخلدف المواصدفات فدي عقدود البيدع ،طد.  .8

 1997عمان  الثقافة للنشر والتوزيع ،

وت ، بيدر ،مكتبدة زيدن الحقوقيدة 1،ج طارق كاظم عجيل ، المطول فدي شدرح القدانون المددنيد.  .9

،2013 

الجديدة ، منشورات الحلبي  2،ط1عبد الرزاق احمد السنهوري ،نظرية العقد ،جد.  .10

 1998،              الحقوقية ، بيروت 
 ،بال س ة  ،المكتبة القانونية ، بغداد 2 لبد المجيد الحكي  ، ااكام االلتدام، د.  ي11

 ، بغداد4،ط،مطبعة العاني 1عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ،جد.  .12

عبددد المجيددد الحكدديم ، د. عبددد البدداقي البكددري ، االسددتاذ المسدداعد محمددد طدده البشددير ، د.  .13

، 1فدددي القدددانون المددددني العراقدددي ،ج.         االلتدددزام                        الدددوجيز فدددي نظريدددة 

 القانونية ، بغدادالمكتبة 

عبد المجيد الحكديم ، د. عبدد البداقي البكدري ، الدوجيز فدي نظريدة االلتدزام فدي القدانون د.  .14

 شركة العاتك لصناعة الكتب ، 1،ج  المدني العراقي 

  2007المكتبة القانونية ،بغداد ، ،1طلصمع لبد المجيد بكر ،مصادر االلتدام ، د.  .15

 1991، 1،ط1تزامات في القانون المدني ،جمنذرالفضل ، النظرية العامة لالل .16

 2012عماندار الثقافة للنشر والتوزيع ،، 1ط هلدير اسعد،نظرية الغش في العقد ، .17

 

 ثانيا : الرسائل الجامعية 

عبد الناصدر محمدد، الغدبن واثدرى علدى العقدد فدي مجلدة االحكدام العدليدة ،رسدالة ماجسدتير  جامعدة  - 1

 2013االزهر ،
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 في البحث قوانين المستخدمة ثالثا : ال

 

 القانون المدني العراقي  – 1

 مجلة االحكام العدلية – 4
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