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نرى فً حٌاتنا الٌومٌة وفً عقودنا التً نبرمها فً ارض الواقع ان اغلب هذه العقود ٌسبق       

ابرامها مراحل تمهد وتسبق عملٌة التعاقد , فتكون فً مقدمة ذلك العرض الذي ٌتقدم به الراغب 

لما تقتضً بالبٌع ثم ٌلً ذلك مفاوضات قد تطول وقد تقصر تبعاً لطبٌعة الشًء المعقود علٌه , او 

مصلحة االفراد المتعاقدٌن من امور ٌجب ان ٌتم االتفاق علٌها قبل ان تتجسد فً صورة التزامات 

للطرفٌن فً العقد , ولذلك ٌتطلب االتفاق علٌها بشكل مسبق فً المفاوضات التً تسبق ابرام العقد 

ركها فً أي مرحلة ,وفً اغلب االحٌان ال تكون هناك أي مسؤولٌة فً  العدول عن المفاوضات وت

من مراحلها , اال ان هناك حاالت اخرى تجعل من العدول عن المفاوضات مدعاة للمسؤولٌة 

القانونٌة , وهذا ٌتجسد فً حاالت توفر اركان قٌام المسؤولٌة التقصٌرٌة فً فعل المفاوض قبل 

 ٌتطلب لتحقٌق العقد ,حٌث ٌكون هناك ضرر ناتج عن خطاءه  ٌربط بٌنهما العالقة السببٌة , وال

تلك المسؤولٌة سوى ان ٌثبت الطرف االخر المتضرر من قطع المفاوضة  الضرر والخطاء 

والعالقة السببٌة نتٌجة لتصرف الطرف االخر لتنهض هنا مسؤولٌة تقصٌرٌة ترتب التزام بذمته 

دٌة لصالح الطرف االخر المتضرر  بغٌة الحصول على التعوٌض المالئم ,ومن امثلة ذلك عدم ج

احد االطراف فً الدخول بااللتزام العقدي وقام بالمفاوضات بالرغم من ذلك , فكانت مفاوضاته 

مجرد مناورة  قصد من خاللها احداث تأثٌر معٌن , فٌلحق من جراء ذلك ضرر بالطرف االخر 

الذي تجشم عناء االعداد لهذه المفاوضات ضناً منه بجدٌة الطرف االخر  , وتخصٌص وقته 

ال تمامها , زٌادة على ان ٌترتب على هذه المفاوضات ضٌاع فرصة التعاقد مع شخص  وجهده

غٌره فً هذه الفترة , كل ذلك ان تسبب بضرر ٌجب جبره من خالل التعوٌض المناسب , كذلك 

حالة ان تكون عند الطرفٌن الجدٌة المطلوبة اال ان الطرف المنسحب من المفاوضات لم ٌعلم 

ابه من المفاوضات  بوقت مناسب , وعدوله عن فكرة ابرام العقد , فلم ٌقم الطرف االخر بانسح

بأعالم الطرف االخر بانسحابه من المفاوضات بوقت مناسب ٌمكنه من اخذ التدابٌر الالزمة لتفادي 

تأثٌرات ذلك  او ال ٌجاد تفاوض اخر على ابرام العقد , وفً هذه الحالة ٌكون الطرف المنسحب 

رف االخر قد جعله ٌضن ان المفاوضات التزال جارٌة ومستمرة ,وهذا كان سبب دون اخبار الط

فً ان ٌصاب جراء ذلك بضرر ٌستوجب فٌه تعوٌض ٌتناسب مع مقدار الخسارة التً لحقت به , 

او كما ذهب االستاذ الدكتور عزٌز كاظم الخفاجً الى اعتبار سوء النٌة او التعسف فً استعمال 

عند قطع المفاوضات والعدول عنها كان تكون المفاوضات باألساس قامت الحق مدعاة للتعوٌض 

لجذب  طرف اخر للتعاقد غٌر الذي شرع بالتفاوض معه فعالً ,على كل حال ان نجاح المفاوضات 

ٌولد لنا اما اٌجاب معلق ٌكون فٌه االتفاق على جمٌع االمور الجوهرٌة وٌستقر علٌه احد االطراف 

بت فٌه بشكل نهائً , او اٌجاب بات وهذا االخٌر ٌكون  بعد اجتٌاز مرحلة ولكن ال ٌستطٌع ان ٌ

المفاوضات واالٌجاب المعلق ,وعلٌه فانه ٌكون مسالة وقائع ٌفصل فٌها قاضً الموضوع حال 
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