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ملخص البحث
تتصف بعض العقود بصفات شخصية ينظر فيها ألمهية شخص املتعاقد ،فإذا اتصف العقد ابلصفات
الشخصية  ،عرف ابالعتبار الشخصي يف التعاقد ،وهذا املصطلح يعتد أبحد أطراف التعاقد أو كالمها بذات
شخص املتعاقد اآلخر أو بصفة من صفاته حبيث يكون هلذه الذات أو لتلك الصفة أثر يف إرضاء املتعاقد
اآلخر.
فاالعتبار الشخصي يعد من األفكار املهمة يف إبرام العقود رغم االغفال التشريعي والفقهي  ،وجند ان
موضوع موت املتعاقد يف عقود االعتبار الشخصي ،موضوع جدير ابلبحث فلم جند له معاجلة متخصصة ،
وجند النصوص املنظمة له متناثرة ال جيمعها جامع  ،وجند اختالف احللول فيها فيما يتعلق ببحثنا ،اختذان من
هذه الدراسة منهجاً حتليلياً للنصوص التشريعية والقرارات القضائية واالقوال الفقهية .
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ABSTRACT
Some contracts are characterized by personal qualities which are considered for the
importance of the person of the contractor. If the contract is characterized by personal
qualities, it is considered personal in the contract. This term is considered by one of the
parties to the contract or both, in the same person or in any of its characteristics.
The personal consideration is one of the important ideas in the conclusion of contracts
despite the absence of legislative and jurisprudential, which made some think that it is
only a marginal topic, and we find this position was a reflection of the position of
legislation from it, and find that the subject of the death of the contractor in the contracts
of personal consideration, We have taken from this study an analytical approach to the
legislative texts, judicial decisions and jurisprudence.

املقدمة
لالعتبار الشخصي امهية يف تربير بعض احللول القانونية املتعلقة ابلعقد  ،وعلى الرغم من امهيته فنجد
البعض قد اغفل ذلك وع ّده عنصر هامشي يف العقد  ،والخيفى ان لالعتبار الشخصي دور يف العقود ذات
الطابع الشخصي  ،الذي تلعب شخصية املتعاقد أو احدى صفاته الدور اجلوهري يف العقد  ،ففي بعض
العقود جند لالعتبار الشخصي دورا جوهراي فيه بل جند جماله اخلصب يف هذه العقود ويف عقود آخرى ال جند
هذا الدور .
ان االعتداد ابالعتبار الشخصي يرتكز اما على ارادة املتعاقدين او وجود نص قانوين او طبيعة االلتزام ،
وهذا االعت داد ابالعتبار الشخصي قد يكون يف مرحلة تكوين العقد او يف تنفيذ العقد وقد يكون يف انقضاء
العقد  ،واالخري هو ما سنبينه يف حبثنا.
وعلى الرغم من وجود االعتبار الشخصي وأتثريه يف بعض من العقود الواردة على امللكية او الواردة على
االنتفاع ابلشيء او الواردة على العمل اال اننا جند قلة من كتب يف هذا املوضوع احليوي .
وعلى الرغم من ان املشرع العراقي شتت دور االعتبار الشخصي يف العقود وعدم تركيزه وتوجيه ابجتاه
واحد  ،فاالعتبار الشخصي له أثره امللموس يف نطاق نظرية العقد ،وكثريا ما تثار بصدد تربير احللول القانونية
املختلفة واملتعلقة اببرام العقود وأبثرها ،فاالعتبار الشخصي يعد من األفكار األﺴاﺴية في مجال ابرام العقود
وتنفيذها ابالعتداد بشخصية أحد املتعاقدين أو صفة جوهرية من صفاته او االعتداد ابشخاص وصفات
مجيع اطراف العقد  ،لقد وجدان من املناسب لتحقيق مرامي البحث أن نتناوله يف الدراسة ،يف القانون
املدين العراقي ومقارنته مع القانون املصري وان نبني يف املبحث االول مفهوم موت املتعاقد يف عقود االعتبار
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الشخصي  ،وان نكرس يف املبحث الثاين اثر املوت يف عقود االعتبار الشخصي فإذا فرغنا من ذلك كله
بتوفيق من هللا وتﺴديده نكون قد وصلنا إىل خامتة جنمل فيها أبرز نتائج البحث ومقرتحاته.
املبحث االول
مفهوم موت املتعاقد يف عقود االعتبار الشخصي
ان االعتبار الشخصي يعد من املواضيع املهمة يف جمال العقود املدنية  ،وللوقوف على معناه يﺴتلزمنا
تعريفه ومتييزه مما يشتبه به وذكر صفاته اجلوهرية  ،لذا سنتكلم يف املطلب االول عن تعريف االعتبار
الشخصي  ،وسنخصص يف املطلب الثاين متييز االعتبار الشخصي مما يشتبه به وسنكرس يف املطلب الثالث
الصفات اجلوهرية حمل االعتبار الشخصي يف التعاقد .
املطلب االول
تعريف االعتبار الشخصي
مل يعرف الفقه او التشريع موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي ،فتنتهي الشخصية الطبيعية مبوهتا الطبيعي
وقد نصت املادة ( /34ف )1من القانون املدين العراقي رقم  40لﺴنة  ، 1951على ان (( تبدأ

شخصية االنﺴان بتمام والدته حياً  ،وتنتهي مبوته ))(  ،)1وهناك موت حكمي وهو املفقود ،فباملوت تزول
شخصية املتعاقد اليت كانت حمل اعتبار.

إن حتديد معىن االعتبار الشخصي بشكل عام يشوبه بعض الغموض بﺴبب عدم بيان التشريعات املدنية
وتطبيقاهتا القضائية معناه ،مما أدى إىل تباين اآلراء الفقهية فيه ،إذ ذهب رأي إىل تعريفه ((يكون لشخص
العاقد اعتبار خاص يف مبىن العقد حبيث يكون لصفة العاقد ارتباط مبوضوع العقد ))(. ) 2ويالحظ على هذا
التعريف عدم بيانه للمقصود من ارتباط صفة العاقد مبوضوع العقد  ،كذلك جعل االعتبار الشخصي يتﺴم
بطابع موضوعي ،اذ انه ربط االعتبار الشخصي مبوضوع التعاقد  ،ومل تقم وزان لدور ارادة املتعاقدين يف
االعتداد ابالعتبار الشخصي.

 - 1انظر املادة( /29ف )1من القانون املدين املصري رقم ( )131لﺴنة .1948
 - 2مصطفى الزرقاء  ،الفقه االسالمي يف ثوبه اجلديد  - ،املدخل الفقهي العام -ج ،1ط ،2مطبعة احلياة دمشق  ، 1964 ،ص. 435
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وعرف كذلك ابنه (( العقد الذي كانت شخصية احد املتعاقدين أو صفة خاصة فيه قد روعيت يف إبرام
العقد ،كالعقد املربم مع فنان أو مقاول أو مع جراح ))( )3وعرف أيضا أبنه (( االعتداد بشخصية املتعاقد أو

صفة من صفاته ويؤثر يف إبرام العقد))( ،)4ويالحظ على هذين التعريفني عدم وضوحهما حلقيقة االعتبار
الشخصي.
يف حني نبني البعض اآلخر أن املقصود من االعتبار الشخصي (( اعتبار الشخص الذي مت التعاقد معه
والذي دفع رضا العاقد أو العاقدين اآلخرين ،أي إن االعتداد بشخص أحد العاقدين يكون ابعثا دافعا لرضا
الطرف اآلخر ابلتعاقد ))( . )5
ويتبني من هذا التعريف وجود عالقة وثيقة بني الباعث الدافع على التعاقد وبني االعتبار الشخصي يف
التعاقد ألن الشخص يف الغالب له عدة بواعث تدفعه للتعاقد إال أنه يف العقود القائمة على االعتبار
الشخصي يكون هلا املقام اجلوهري من بني هذه البواعث فهو يعد الباعث اجلوهري إلبرام العقد مع العاقد
حمل االعتبار الشخصي(.) 6

 - 3د .حممود مجال الدين زكي ،الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري ’ مصادر االلتزام ،ج ،1ط ،2مطبعة فالق القاهرة  ،1976،ص .251
فكلمة اإلعتبار يف اللغة تدل على معان خمتلفة يف اللغة وأتيت مبعىن الرأفة والرمحة ،كذلك أتيت مبعىن العجب والتعجب وأتيت مبعىن على ما يقابل الواقع وأتيت
مبعىن االتعاظ والتدبر  ،وأتيت مبعىن االعتداد ابلشيء أما مدلول مصطلح الشخص في اللغة العربية ،فهو كل جﺴم له أرتفاع وظهور ،واملارد به إثبات
الذات وقيل الفرد من أي نوع كان  ،وهو الكائن العاقل املختار يف مقابل الشيء  .للتفصيل ينظر عبد هللا العاليلي ،الصحاح يف اللغة والعلوم  ،اجمللد االول
،دار احلضارة العربية  ،بريوت  ،دون ذكر سنة الطبع ،ص. 652
-2د .علي املوسوي ،االعتبار الشخصي يف الشركة املﺴامهة ،جملة العلوم القانونية ،جامعة بغداد ،العدد الثاين ،جملد  ،2010 ،25ص .311
que la consideration de la personne avec I ،3-"li ntnitus personae: cette expression indique
aqueiie on a contracte a determine le consentment du ou des conteractans ".
lelimination de lintuitus personas le contrat m la tendance a la stabilite du ،_ AZOULAI
p. l et suir، paris 1960 ،rapport contre – ctuel
" un contra test marsque dintuitus personae lorsqe la consideration de la personne dun des
" contro actants a ete de terminante du consent ement donne par lautre
نقال عن :د .مسري إمساعيل ،االعتبار الشخصي يف التعاقد ،اطروحة دكتوراه ،جامعة االسكندرية ،1975 ،ص.15
 - 6اايد امحد البطاينة ،االعتبار الشخصي يف التعاقد ،رسالة ماجﺴتري مقدمة اىل جملس كلية القانون ،جامعة اببل ،1999 ،ص .9
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ويظهر من هذا الرأي ان االعتبار الشخصي يرتبط ابلباعث الدافع اىل التعاقد ،فإذا كانت شخصية
املتعاقد او إحدى صفاته هي الدافع اىل التعاقد كنا بصدد اعتبار شخصي يف التعاقد ،اما اذا مل تكن
شخصية املتعاقد او إحدى صفاته هي الدافع اىل التعاقد مل نكن بصدد عقد متصف ابالعتبار الشخصي.
ولقد اثر نقاش فقهي حول العالقة بني االعتبار الشخصي وبني الباعث الدافع اىل التعاقد ألنه اذا صح
يف بعض العقود ذات الطابع الشخصي ان يكون شخص العاقد او احدى صفاته الباعث الدافع اىل
التعاقد مثل عقد اهلبة فحينئذ يكون االعتداد بشخص املوهوب له هو الباعث الرئيﺴي الذي دفع إرادة
الواهب اىل التعاقد ،اال ان هذا ال يصدق على مجيع العقود ذات االعتبار الشخصي (،)7فمثال يف عقد
الوكالة االمر خيتلف عن عقد اهلبة وان كان عقد اهلبة يعتد ابالعتبار الشخصي  ،فاالعتبار الشخصي يف
عقد الوكالة ال يكون هو الدافع الرئيﺴي للتعاقد ،على الرغم من كونه عنصرا مهما يرتب عليه عدة ااثر،
(لالختيار املتعاقد) وليس اىل ابرام العقد بل حىت يف
ويبدو ان االعتبار الشخصي هو الدافع الرئيﺴي
عقد اهلبة فالدافع للتعاقد ذاته قد يكون احلصول على االجر والثواب بينما اختيار املتعاقد( املوهوب له )
ألنه من أقاربه( ،) 8ويالحظ كذلك اختالف مفهوم الباعث يف الﺴبب عن االعتبار الشخصي ،الن االعتبار
الشخصي يف حالة االعتداد به يصبح عنصرا جوهراي يف التعاقد ،ولتوضيح ذلك ابملثال االيت اذا قام شخص
بتوكيل ٍ
حمام بﺴبب دعوى لديه فالدافع الرئيﺴي للتعاقد وجود الدعوى ،ومع ذلك فقد يعبأ بشخص احملامي
او احدى صفاته ،حبيث يكون عنصراً جوهرايً يف التعاقد ،له أمهية يف نظر املتعاقد االخر (. ) 9
فالباعث الدافع اىل التعاقد خيتلف عن االعتبار الشخصي ،فالباعث خيتلف من عاقد إىل آخر ابختالف
بواعثهم ودوافعهم ،يف حني إن االعتبار الشخصي اليوجد شيء من ذلك ،كما ان القول خبالف ذلك
ويؤدي إىل دمج الﺴبب مع االعتبار الشخصي ،ألن ما يشرتط ابالعتبار الشخصي أن يكون عنصراً جوهرايً
اىل اختيار املتعاقد ال ال ﺴبب الوحيد أو الﺴبب الرئيس يف التعاقد الن الكثري من العقود ال تكون شخصية

 - 7عقيل حممد موسى الغبّان ،االعتبار الشخصي يف عقد املقاولة  ،رسالة ماجﺴتري مقدمة لكلية القانون جامعة اببل  ،2016 ،ص.14
 - 8د .مشعل مهدي جوهر حياة  ،مدى جدية عنصر االعتبار الشخصي يف عقد الوكالة  ،حبث منشور يف جملة احلقوق الكويتية  ،العدد االول الﺴنة 33
 ، 2009،ص. 28دعالء حﺴني علي ود.سعد ربيع عبد اجلبار وم.م حممد عبد الوهاب  ،التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن يف عقود االعتبار الشخصي
 ،حبث منشور يف جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والﺴياسية  ،العدد الﺴادس  ، 2012 ،ص. 6
 - 9د .جالل علي العدوي ،اصول االلتزام ،مصادر االلتزام ،منشأة املعرف ،االسكندرية ،1997 ،ص  .49-48د .مساعيل غامن ،النظرية العامة لاللتزام،
مصار االلتزام ،مكتبة عبد هللا وهية ،مصر ،1966 ،ص  .195-194د .جليل الﺴاعدي ،االعتبار الشخصي وأثره يف انعقاد وتنفيذ العقد ،جملة العلوم
القانونية ،بغداد ،العدد االول والثاين  ،1998،ص  149و .153حممد بن ابراهيم عبد العزيز القاسم ،االعتبار الشخصي يف العقود ،رسالة ماجﺴتري مقدمة
اىل املعهد العايل للقضاء يف جامعة حممد بن سعود ،الﺴعودية ،2012 ،ص .42
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املتعاقد هي الﺴبب الوحيد للتعاقد وإمنا الباعث الدافع هو حاجة املتعاقد إىل حمل العقد ،وابلتايل حباجة إىل
من ينوب عنه يف اجراء التصرف القانوين ،أي ان الذي دفعه اىل ابرام العقد هو احلاجة اىل حمل العقد ليقوم
به غريه ومن مث يضع ابلشخص الذي يروم التعاقد معه صفات جوهرية ويعتربها اساسية يف العقد ،كما ان
ركن الﺴبب يﺴتلزم وجوده يف العقود ،اما االعتبار الشخصي فال يﺴتلزم ذلك يف حالة اطالقه ،وبناء على
ذلك يكون وجود الﺴبب وصحته امر مفرتض قانوان يف حالة عدم ذكره ( ،)10اما االعتبار الشخصي فلم
يفرتضه القانون يف العقود ،بل اليوجد اعتبار شخصي يف كل العقود .
وما تقدم من تباين يف بيان معىن االعتبار الشخصي جعل من التشريعات املدنية تكتفي ابإلشارة اىل
االعتبار الشخصي يف العقد دون ان حتدد معناه( .،) 11كذلك جند إن موقف القضاء املصري كان صدى
لتوجهات مشرعه يف عدم بيان معىن االعتبار الشخصي يف العقد حيث اكتفى ابإلشارة لذلك بقوله(( ففي
احلاالت اليت يكون فيها شخصية املقاول حمل اعتبار يف العقد سيكون الغلط فيه سبباً لقابلية عقد املقاولة
لألبطال .فاذا تعاقد مريض مع جراح متومهاً انه جراح معني ابلذات ،فظهر غلط يف شخصه وأنه جراح آخر
كان من حق املريض إن يطالب إبطال عقد املقاولة للغلط)) (. )12
والبد ان نبني ان االعتبار الشخصي يوجد ابلعقود ذات الطابع الشخصي وال يوجد يف مواضيع ذات طابع
موضوعي اذ تتعلق ابلعقد وحمله فهذه العقود تعتمد على االعتبار املايل .
املطلب الثاين
متييز االعتبار الشخصي مما يشتبه به
يتشابه االعتبار الشخصي مع بعض االوضاع القانونية مثل التحفظ يف التعاقد والشرط لذا سنقﺴم هذا
املطلب على فرعني نتناول يف اوهلما متييز االعتبار الشخصي من التحفظ ابلتعاقد ونكرس يف اثنيهما متييزه
من الشرط

- 10نصت املادة ( )2/132من القانون املدين العراقي على ان (( -2ويفرتض يف كل التزام ان له سببا مشروعا ولو مل يذكر هذا الﺴبب يف العقد مامل يقم
الدليل على غري ذلك))  ،واليت تقابلها املادة ( )137من القانون املدين املصري .واملادة ( )1132من القانون املدين الفرنﺴي.
 - 11انظر مثال يف املواد ( ) 939 ، 838 ، 829 ،820، 810من القانون املدين العراقي  ) 721، 639 (.من القانون املدين املصري .
- 12انظر قرار حمكمة النقض املصرية يف  ، 1941/4/17الﺴنة  25القضائية  /س  ، 1973ج ، 2نقال عن د .عبد احلميد الشواريب  ،التعليق املوضوعي
على القانون املدين  ،العقود املﺴماة  ،الكتاب الﺴابع ،منشآة املعارف ابإلسكندرية  ، 2005 ،ص 42
169

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5); May 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(5) ; May 2019
الفرع االول :متييزه من التحفظ يف التعاقد
ان التحفظ يف التعاقد ميكن ان ينشأ يف مجيع العقود ،وينقﺴم التحفظ يف التعاقد على قﺴمني ،مها
التحفظ الصريح والتحفظ الضمين ،اما التحفظ الصريح يتحقق عندما يﺴبق التعاقد عرض يتقدم به أحد
املتعاقدين لآلخر يعقبه مفاوضات ،فإذا انتهت هذه املفاوضات وتوصل الطرفان إىل أتفاق على مجيع
األمور ،فقد حيتفظ أحدمها أو كالمها لنفﺴه ببعض التحفظات وال يصدر إجياابً اباتً ،بل حيتفظ لنفﺴه حبق
الرجوع أو حبق أجراء بعض التعديالت على الشروط اليت أتفق عليها ،كأن حيتفظ حبق تعديل الثمن تبعاً
لﺴعر الﺴوق أو أن يعلق اإلجياب على أمر معني ،فيﺴمى حينئذ ابإلجياب املعلق( .) 13أما ابلنﺴبة للتحفظ
الضمين يف التعاقد فيﺴتشف من ظروف التعاقد ،والذي بدوره قد يكون (حتفظاً ضمنياً موضوعياً) ،أو

(حتفظاً ضمنياً شخصياً) ،ويقصد ابلتحفظ الضمين املوضوعي هو التحفظ الذي له طابع عام ويﺴري جتاه
مجيع الناس ،كاعتبارات سن املتعاقد أو حالته الصحية ومدى أتثريمها على تنفيذ التزاماته .أما التحفظ
الضمين الشخصي فيقصد به التحفظ املرتبط ابعتبارات شخصية ،هلا طابع خاص ومعيار ذايت ،مثل يﺴار
املشرتي يف دفع الثمن املؤجل للعقد(.) 14

ومعيار التفرقة بني التحفظ الضمين املوضوعي والتحفظ الضمين الشخصي (املرتبط ابعتبار شخصي)
هو طبيعة االعتبارات اليت تبىن عليها هذه التحفظات ،فإذا كانت هذه التحفظات مردها اعتبارات موضوعية
عامة ،تﺴري جتاه الناس كافة ،فأهنا تكون حتفظات ضمنية موضوعية ،كاالعتبارات اليت تتعلق ابلﺴن واحلالة
الصحية ،وإذا كانت التحفظات تعود العتبارات شخصية هلا طابع خاص ،ومعيارها ذايت ختتلف ابختالف
األشخاص ،وال ميكن حتديد معيار عام هلا على أساس الشخص وصفاته تكون حتفظات ضمنية شخصية.
ويالحظ مما تقدم أن االعتبار الشخصي خيتلف عن التحفظ الصريح يف التعاقد فيما أييت:
 -1أن التحفظ الصريح يف التعاقد ال يقتصر على دائرة العقود ذات الطابع الشخصي  ،بل ميتد لتشمل
دائرة العقود ذات الطابع املوضوعي.
 -2أن التحفظ الصريح يف التعاقد يؤثر يف الغالب على انعقاد العقد ال على تنفيذه أو انتقاله أو انقضائه،
بينما جند االعتبار الشخصي يؤثر يف انعقاد العقد وتنفيذه وانتقاله .
 - 13د .جليل حﺴن بشات الﺴاعدي ،املرجع الﺴابق ،ص.149وهناك حتفظ ذهين ال يدخل ضمن البحث للتفصيل ينظر اايد أمحد البطانية  ،املرجع
الﺴابق  ،ص. 17
 - 14د .عالء حﺴني علي و د .سعد ربيع عبد اجلبار و م .م حممد عبد الوهاب ،املرجع الﺴابق ،ص.67
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أما التحفظ الضمين الشخصي فهي وأن كان يتشابه مع االعتبار الشخصي يف التعاقد ،من حيث ان
كليهما يتحقق بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص املتعاقد اآلخر ،إال أن ما مييز االعتبار الشخصي من
التحفظ الضمين هو-:

 -1أن االعتبار الشخصي يتعلق ابلشخص أو بصفاته ،والذي يعد عنصراً جوهرايً يوجد يف العقود ذات
الطابع الشخصي  ،ويؤثر يف إبرام العقود وتنفيذها وانتقاهلا وانقضائها( ،) 15أما التحفظ الضمين الشخصي،
فأنه وأن كان يتعلق ابعتبارات الشخص أو بصفاته ،إال أهنا من املمكن أن تتوافر يف مجيع العقود ،من دون
أن يرتتب عليها ما ينتج عن اإلعتداد ابإلعتبار الشخصي من وجوب تنفيذ املتعاقد لإللتزامات حمل العقد
.
بنفﺴه ،وإنتهاء هذه اإللتزامات مبجرد وفاة املتعاقد
 -2كذلك ما مييز اإلعتبار الشخصي من التحفظ الضمين الشخصي وبصورة جلية ،هو أتثريها يف إنعقاد
العقد وتنفيذه وإنتقاله وإنقضائه ،خبالف التحفظ الضمين الشخصي إذ يكون أتثريه يف إنعقاد العقد ال على
تنفيذه أو إنتقاله أو إنقضائه.
الفرع الثاين :متييزه من الشرط
عرف الشرط أبنه (أمر مﺴتقبل غري حمقق الوقوع يرتتب على وقوعه نفاذ اإللتزام أو زواله)( ،)16والشرط

نوعان ،شرط واقف يقتصر أتثريه على وجود اإللتزام وشرط فاسخ يرتتب على حتققه زوال اإللتزام( ، )17وقد
نصت املادة( )286من القانون املدين العراقي على ان ( -1العقد املعلق هو ما كان معلقاً على شرط واقف
أو فاسخ  -2ويشرتط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود ال حمققاً وال

مﺴتحيالً) .وقد نصت املادة ( )265من القانون املدين املصري على ان (يكون االلتزام معلقاً على شرط
إذا كان وجوده أو زواله مرتتباً على أمر مﺴتقبل غري حمقق الوقوع) .اما االعتبار الشخصي فقيام املدين
املعتد بشخصه بتنفيذ التزاماته .
ويتميز اإلعتبار الشخصي من الشرط يف عدة جوانب من أمهها:

 - 15د .جليل حﺴن الﺴاعدي ،املرجع الﺴابق ،ص.150
- 16ملزيد من التفصيل ينظر دعالء حﺴني علي ود.سعد ربيع عبد اجلبار وم.م حممد عبد الوهاب ،املرجع الﺴابق ،ص. 68
 - 17د.حممد حﺴام حممود لطفي ،النظرية العامة لإللتزام املصادر -األحكام – اإلثبات (دراسة تفصيلية يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء) ، ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،2008 ،ص.137
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 -1أتثري اإلعتبار الشخصي على إنعقاد العقد وتنفيذه وإنتقاله وإنقضائه ،خبالف الشرط الذي يقتصر أثره
.
على وجود اإللتزام إذا كان واقفاً أو زواله إذا كان الشرط فاسخاً
 -3أتثري االعتبار الشخصي على تنفيذ العقد يف وجوب قيام املدين املعتد بشخصه بتنفيذ التزاماته ،على
عكس الشرط الذي ال يؤثر على تنفيذ العقد ،وهلذا يوصف العقد القائم على اإلعتبار الشخصي أبنه عقد
منجز ،أما العقد املعلق على شرط واقف هو عقد موصوف وغري منجز .
املطلب الثالث
الصفات اجلوررية لح اعإعتبار الشخصي يف املتعاقد
إ نن االعتبار الشخصي يتﺴع لكافة الصفات املتعلقة مبا يشتمل عليه العقد ،وما يتطلبه مبدأ حﺴن النية
يف التنفيذ ،عليه سنقﺴم هذا املطلب على فرعني فنكرس الفرع االول الصفات الذاتية املتعلقة ابملتعاقد ،
ونبني يف الفرع الثاين الصفات العلمية املتعلقة ابملتعاقد .
الفرع األول
الصفات الذاتية املتعلقة ابملتعاقد
هنالك عدة صفات قد يتصف هبا املتعاقد تكون انبعة عن ذاته ،فتضحى حمل اعتبار  ،مما حتتم أن
نﺴتعرضها كاآليت:
أوالً :األهلية القانونية
اثنياً :حﺴن الﺴمعة واألخالق
اثلثاً :احلالة الصحية
رابعاً :الداينة
أوالً :األرلية القانونية

ونقصد هبا ،اهلية االداء وهي صالحية الشخص لصدور العمل القانوين على وجه يعتد به شرعاً ،وهي
.
عنصر جوهري يف التعاقد  ،ودورها أهم يف العقود ذات الطابع الشخصي بوجه خاص ،ومن مث تعد عنصراً

جوهرايً عاماً يف خمتلف العقود(.) 18

 - 18كنعان حممد حممود املفرجي ،االعتبار الشخصي يف العقد االداري ( دراسة مقارنة ) ،دار الفكر العريب  ،االسكندرية 2014 ،م ،ص.63
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وحتدد األهلية القانونية عادةً ابلنﺴبة للشخص الطبيعي حﺴب قانون الدولة اليت ينتمي أليها الشخص
جبنﺴيته( )19إذ بينت املادة ( )106من القانون املدين العراقي أن سن الرشد يكون بتمام مثان عشرة سنة
كاملة ،اما القانون املدين املصري فقد بني يف املادة ( )2/44إىل أن سن الرشد هو متام أحدى وعشرون
سنة ميالدية كاملة.
وإذا كان األمر ميكن أن يؤخذ هبذه البﺴاطة ابلنﺴبة للشخص للتعاقد إذا كان شخصاً طبيعياً ،فأنه ال

يكون كذلك أذا كان هذا الشخص شخصاً معنوايً ،إذ يوجب القانون بيان الشكل القانوين للشخص
املعنوي من حيث املﺴتندات والواثئق الدالة على قيامه قانوانً ،كعقد أتسيﺴه ونظامه األساسي وغريها من
املﺴتندات والواثئق اخلاصة بتكوينه ..وهنا تثور يف هذه احلالة مشكلة متثيل هذا الشخص ،وفيما إذا كان
مؤهالً قانونياً هلذا التمثيل أم ال ،لذلك جيب على من يتوىل مﺴؤولية متثيل شخص معنوي ،أن يربز الواثئق
اليت تثبت مشروعية متثيله ،كإبراز منوذج من إمضائه ،أو صالحيته املخول هبا من الشخص املعنوي( .)20
اثنياً :حسن السمعة واألخالق
إ نن األخالق والﺴمعة احلﺴنة اليت يتحلى هبا الشخص املتعاقد  ،تعد من الصفات الذاتية اليت قد يعبأ هبا
يف التعاقد ،فكثرياً ما يكون خلق املتعاقد ومسعته حمل أهتمام كبري ،إذ عادةً تعتد حبﺴن سرية الشخص الراغبة
ابلتعاقد معه ومسعته ،وابلذات فيما يتعلق مبدى حرصه على الوفاء ابلتزاماته بﺴهولة ويﺴر ،ومن مث جيب أن
يكون الشخص املتعاقد على درجة كبرية من حﺴن الﺴمعة واألخالق(.)2

 -- 19نصت املادة ( )18من القانون املدين العراقي رقم ( )40لﺴنة  1951املعدل على ( -1األهلية تﺴري عليها قانون الدولة اليت ينتمي أليها الشخص
جبنﺴيته -2 .ومع ذلك ففي التصرفات املالية اليت تعقد يف العراق وترتتب آاثرها فيه ،أذا كان أحد الطرفني أجنبياً انقص األهلية وكان سبب نقص أهليته
يرجع إىل سبب فيه خفاء ال يﺴهل على الطرف اآلخر تبينه ،فأن األجنيب يعترب يف هذا التصرف كامل األهلية).

 )- 1د .جليل حﺴن الﺴاعدي ،املرجع الﺴابق ،ص. 152
(-)2د.حمي الدين امساعيل علم الدين  ،العقود املدنية الصغرية ،ط2دار النهضة العربية  ،مصر  ، 1995ص .30وقد بني القضاء الفرنﺴي على ان (( ...
مسعة الشخص هو عنصر أساسي إذا ما كانت شخصية املتعاقد معتربة يف التعاقد))  .انظر Voir l'arrêt du 3 novembre 1994 de la :
n°11 .wikipedia .org. ، 3851، I، JCP G 1995،cour d'appel de Paris
اشار اىل ذلك  ،عقيل حممد موسى الغبّان ،االعتبار الشخصي يف عقد املقاولة ( دراسة مقارنة ) ،رسالة ماجﺴتري مقدمة اىل كلية القانون – جامعة اببل ،
، 2016ص. 32
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وتﺴتشف من تلك الصفة أو هذا العنصر عرب ما يتمتع به الشخص ابلثقة مع املتعاقدين الﺴابقني،
كذلك مسعته من خالل األمانة والصدق ابلتعامل بني األوساط التجارية ،وأن يكون حريصاً على الوفاء
إبلتزاماته حبﺴن نية من دون أي مماطلة ،وكثرياً ما ينصب األهتمام هبذه الصفة ويعتد هبا يف التعاقد ،ألهنا
تعد عنصراً مهماً وضرورايً يلزم توفره (.)1
ويﺴتخلص مما تقدم أن صفة حﺴن الﺴمعة واألخالق اليت يتحلى هبا املتعاقد  ،يﺴتدل عليها من
مسعته الطيبة بني أقرانه يف وسطه املهين ،عرب وفائه ابلعهد من دون مماطلة ،كذلك أمانته املعروفة يف أدائه
العمل ،والدقة يف احرتام املواعيد ،ومن مث فأن هذه األمور جتعل منه بال شك موضع ثقة واطمئنان لإلدارة
عند التعاقد معه (.)2
اثلثاً :احلالة الصحية
يقصد ابحلالة الصحية هو مدى سالمة الشخص املتعاقد الناحية الطبية من حيث عدم أصابته أبمراض

معينة  ،أو من حيث البنية والقدرة اجلﺴدية( .)3فهذه الصفة تكون حمل إعتبار يف كثري من العقود ،السيما
العقود الواردة على العمل ذلك ألن تنفيذه لاللتزامات املنوطة به ،يتطلب منه أن يكون صحيح البنية،
بﺴبب أن مرضه قد يرتتب عليه توقف العمل(.)4
رابعاً :الداينة

من حيث املبدأ هو أن ال يكون للمعتقد أثر يف املعامالت املالية لألفراد أو اإلدارة ،فحرية األداين
واملعتقدات وممارسة الشعائر الدينية مكفولة قانوانً ،وهذا ما نص عليه الدستور العراقي النافذ يف املادة الثانية
منه ابلقول ( ...كما ويض من كامل احلقوق الدينية جلميع األفراد يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية،
كاملﺴيحيني واأليزيديني ،والصابئة املندائيني  ،)...فال يصح أن يكون للدين أو املعتقد أثر على العالقات
املالية ،إال أنه ويف بعض احلاالت قد يعتد به املتعاقد وألسباب خمتلفة ،كما يف حالة بناء أو ترميم مﺴجد أو
كنيﺴة ،إذ يتطلب األمر مراعاة الﺴمات واملميزات اليت حتملها هذه األماكن املقدسة ،والعمل على عدم

- 1د .طارق حممد عبد الرمحن سلطان ،سلطة االدارة يف توقيع اجلزاءات على املتعاقدين معها يف العقود االدارية وضوابطها ( دراسة مقارنة )،دار النهضة
العربية  ،القاهرة ، 2003،ص.341
 -2د .حمي الدين امساعيل علم الدين  ،املصدر الﺴابق ،ص. 31
- 3أايد أمحد البطاينة ،املصدر الﺴابق ،ص67.
 -4د .حممد لبيب شنب  ،شرح قانون العمل ط ، 3دار النهضة العربية  ، 1976 ،ص 158وما بعدها .
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املﺴاس هبا ،وجتنب حماوالت التأثري على مميزات هذه األبنية أو املشاريع ذات الطابع اخلاص ،ذلك من
خالل إسناد األعمال اليت تﺴمح للمتعاقد ابحملافظة على قدسية هذه األماكن(.)5
الفرع الثاين
الصفات العملية املتعلقة ابملتعاقد
أن شخصية املتعاقد قد تكون حمل اعتبار لدى املتعاقد عند إبرام العقد ،ملا قد يتمتع به هذا املتعاقد من
مهارة وخربة ودراية ،فتكون هي حمل اعتبار عند توقيع العقد .وعليه سنبني الصفات العملية للمتعاقد يف
الفقرات اآلتية-:
أوالُ :الكفاية املالية

ويقصد هبا درجة يﺴار املتعاقد ،ويقصد ابليﺴار ((اإلمكانيات املالية اليت يتمتع هبا املتعاقد ومالئمة هذه
اإلمكانية وطبيعة العقد ))( ،)1إذ جيب أن يتمتع الشخص املتعاقد ابملقدرة املالية العالية اليت متكنه من تنفيذ

إلتزاماته التعاقدية ،فال يصح التعاقد مع شخص معﺴر أو مفلس قانوانً ،ذلك ألن املقدرة املالية اليت يتمتع
هبا الشخص املتعاقد ،تعد عنصر جذب للتعاقد معه  ،واليت تكون حمالً لإلعتبار عند التعاقد( .)2حبيث يضع
املتعاقد يف إعتباره دائماً عند التعاقد مدى يﺴر املتعاقد من الناحية املالية ،وهو ما تطمئن معه إىل ضمان
تنفيذ العقد من انحية ،ومقدرته على التغلب على عوارض التنفيذ من انحية أخرى(.)3
اثنياً :املقدرة واخلربة الفنية

وتعين مؤهالت الشخص للمتعاقد الفنية وخرباته العملية( ،)4وتشمل الكفاءة الفنية والتقنية العالية
اليت متكن املتعاقد من القيام ابلتزاماته الفنية والعملية ،إذ تكون مؤهالته الفنية وسابقة أعماله ،بال ريب حمالً
لالعتبار والتقدير من جانب املتعاقد عند اختيارها له ،السيما إذا كان تنفيذ العقد يﺴتلزم يف املتعاقد تقنية

 -5جالل علي العدوي  ،قانون العمل  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية  ، 1967 ،ص. 256
( - )1د .امحد حشمت ابو ستيت  ،نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري  ،مكتبة عبد هللا وهبة  ،مصر 1945 ،م  ،ص.63
( -)2ومما يؤكد أمهية الكفاية املالية يف تنفيذ عقود املقاوالت ،أن تبلغ الكفاية املالية للمقاول حداً معيناً لكي يﺴتطيع أبرام عقود املقاوالت ،للتفصيل ينظر
كنعان حممد حممود املفرجي ،املصدر الﺴابق ،ص  .64هامش رقم .1
(- )3د .عبد اجمليد احلكيم  ،الوسيط يف نظرية العقد  ،ج ،1انعقاد العقد  ،شركة الطبع والنشر االهلية  ،بغداد  ، 1967 ،ص. 258
( -)4د .كمال قاسم ثروت  ،الوجيز يف شرح احكام عقد املقاولة  ،ج ،1ط ،1مطبعة اوفﺴيت وسام  ،بغداد  ، 1976ص. 36
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عالية لتنفيذ العقد أو الصيا نة ،اليت يتطلب تنفيذها دراية فنية على مﺴتوى عال من اخلربة أبصول املهنة
(.)21
ويف احلقيقة أن املقدرة الفنية املتخصصة املالزمة للشخص الراغب ابلتعاقد  ،تعد صفةً عمليةً جتعل من
العقد إذا روعيت عند إبرامه عقداً قائماً على اإلعتبار الشخصي إذ أعتدت بصفة من صفات املتعاقد
اآلخر ،وهي املعرفة واملهارة الفنية ،أضف إىل ذلك أن هذه الصفة متكن صاحبها من القيام ابلعمل الذي
يناط به على أكمل وجه.
املبحث الثاين
اثر املوت يف عقود االعتبار الشخصي
ان موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي يؤدي النقضاء العقد  ،ولكن قد يبقى العقد مرتباً ااثره رغم
موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي  ،عليه سنقﺴم هذا املبحث ملطلبني نتناول يف املطلب االول انتهاء
العقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي  ،وسنكرس يف املطلب الثاين بقاءالعقد مبوت املتعاقد ذو
االعتبار الشخصي.
املطلب االول
انتهاء العقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي
ينصرف اثرالعقد للخلف العام بعد موت املتعاقد نفﺴه ،فموت احد املتعاقدين ال يرتب عليه انتهاء
العقد  ،وامنا يظل العقد قائما منتجاً ااثره  ،إذ نصت املادة (/ 142ف )1من القانون املدين العراقي على ان
((ينصرف اثر العقد إىل املتعاقدين واخللف العام دون إخالل ابلقواعد املتعلقة ابملرياث  ،مامل يتبني من
العقد أو من طبيعة التعام أو من نص القانون أن رذا األثر ال ينصرف إىل اخللف العام ))

()22

وان احلكم خيتلف يف حالة موت املتعاقد وكانت شخصيته حمل اعتبار  ،فشخصية املتعاقد حمل اعتبار متنع

من انصراف اثر العقد اىل اخللف العام  ،وان ما مينع من انصراف اثر العقد للخلف العام إلرادة املتعاقدين
او لطبيعة العقد يرجع حقيقته لالعتبار الشخصي .

 - 21د .عدانن الﺴرحان  ،شرح القانون املدين ( العقود املﺴماة )  ،ط ، 1مكتبة دار الثقافة  ،عمان  ، 1996ص. 24
 - 22انظر املادة (  )145من القانون املدين املصري .
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وعند الرجوع اىل املذكرة االيضاحية للقانون املدين املصري جند أن عدم انصراف اثر العقد اىل اخللف العام
الشخصي()24أي أن اثر العقد بﺴبب ارادة املتعاقدين أو طبيعة العقد( ، ) 23يرجع حقيقته اىل االعتبار
اليﺴري يف حق اخللف العام وذلك ان كانت شخصية الﺴلف حمل اعتبار يف التعاقد  ،فال يﺴتطيع
اخللف أن يطالب بتنفيذ العقد وذلك ألن شخصية الﺴلف كانت حمل اعتبار عند التعاقد (.)25
قد يتبني من طبيعة التعامل ان هناك ارتباط بني شخصية املتعاقد والعقد ،فاذا مات املتعاقد مل يعد هناك
مربر الستمرار العقد  ،فتعاقد املريض مع الطبيب اجلراح للقيام بعملية اجلراحية  ،ووفاة املرض قبل اجراءها
،حيول دون استمرار العقد ،وذلك الن حمل العقد  -القيام ابلعمل -ال ميكن تنفيذه ،واليقبل القول ان
اخللف العام للمريض خيلف سلفه ،ولو كان اخللف العام مصاب بنفس املرض لﺴلفه ،ولو كان يف حاجة
لذات العملية اجلراحية لﺴلفه ،فاالعتبارات الشخصية حتول دون تنفيذ العقد(. ) 26
وكذلك عقد البحث العلمي والذي يعد من العقود القائمة على االعتبار الشخصي فانه ينتهي مبوت احد
املتعاقدين( ، )27فالعقد ينتهي اذ ال ينتج آاثراً يف املﺴتقبل  ،وللقاضي سلطة تقديرية يف حتديد االعتبار
الشخصي وفق طبيعة التعامل (.) 28
وقد ال تنصرف ااثر العقد للخلف العام لوجود اتفاق املتعاقدين الذي يؤكد ان العقد ذو اعتبار شخصي ،
او قد يكون اتفاق املتعاقدين جيعالن العقد من عقود االعتبار الشخصي فينتهي العقد مبوت املتعاقد .
وقد ينص القانون على ان العقد ذو اعتبار شخصي  ،فعقد االجيار يف االصل انه ليس من عقود االعتبار
الشخصي ولكن ان روعي اعتبارات شخصية يف اختيار املﺴتأجر فانه يعد من العقود االعتبارالشخصي فاذا
 - 23أنظر جمموعة االعمال التحضريية للقانون املدين املصري ،وزارة العدل  ،مطبعة مدكور،القاهرة،ج،2ص 272وص ص(.) 132-131
 - 24أنظر قرار حمكمة التمييز العراقية ،رقم ، 1223بتاريخ ، 1963/8/19اجمللد األول ،ص ، 1ابراهيم املشاهدي  ،املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة
التمييز  ،مركز البحوث القانونية  ،وزارة العدل  ،مطبعة العمال ، 2007 ،ص . 45كذلك قرار حمكمة النقض املصرية ،رقم ، 106لﺴنة  33القضائية
،بتاريخ ، 1968/2/13حﺴن الفكهاين وعبد املنعم حﺴين ،املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية اليت قررهتا حمكمة النقض املصرية ،ج،1االصدار الثاين ،دار
العربية للمطبوعات ،1982،ص. 762
 -4د .عبد اجمليد احلكيم وآخرون ،مصدر سابق ،ج،2ص. 132
 - 26ينظر اايد امحد البطانية  ،املرجع الﺴابق  ،ص. 158
 - 27وكذلك عقد الرتخيص وهو من العقود اليت تشمل على التزام ابحملافظة على االسرار التكنولوجية اذ ان موت املرخص له ال تنتقل ااثر ه للغري الن
ذلك يتضمن انتقال لإلسرار التكنولوجية وهذا يتناقض مع طبيعة التعامل  .انظر املرجع نفﺴه  ،ص . 158
 - 28د .رمضان ابو الﺴعود ومهام حممد حممود  ،املبادىء االساسية يف القانون  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية  ، 1996 ،ص. 489
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روعي مهنة املﺴتأجر أو حرفته ع ّد عقد االجيار من عقود االعتبار الشخصي فقد نص القانون املدين العراقي
يف املادة ( ) 784على ان ((اذا مل يعقد االجيار اال بسبب حرفة املستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق

بشخصه مث مات  ،جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد ))(. )29

وكذلك ان عقد املقاولة يف االصل ال يعد من عقود االعتبار الشخصي ولكن ان ابرم عقد املقاولة مع
فنان او مهندس معماري ع ّد عقد املقاولة من عقود االعتبار الشخصي فقد نصت املادة (  /888ف )2من

القانون املدين العراقي على ان (( وتعترب دائما شخصية املقاول لح اعتبار يف التعاقد إذا ابرم العقد مع
فنان أو مهندس معماري أو مع غريرم ممن يزاولون مهنا حرة أخرى .))...
وكذلك جند ان املشرع العراقي ع ّد عقد الوكالة من عقود االعتبار الشخصي اذ ان املوكل يضع ثقته يف
شخص معني وهو الوكيل  ،وكذلك تعد شخصية املوكل حمل اعتبار عند الوكيل اذا كانت الوكالة من دون
أجر وقد نص املشرع العراقي يف املادة ( )946من القانون املدين على ان (( تنتهي الوكالة مبوت الوكي أو
املوك أو خبروج احدمها عن االرلية أو إبمتام العم املوك فيه أو ابنتهاء االج املعني للوكالة ))  ،وقد
نص املشرع املصري يف املادة ( )714من القانون املدين على ان (( تنتهي الوكالة إبمتام العم املوك فيه او
ابنتهاء االج املعني للوكالة وتنتهي ايضاً مبوت املوك او الوكي )) ،فيفهم من النصني املتقدمني ان عقد

الوكالة ينتهي مبوت اي من املتعاقدين والينتقل للورثة  ،وهذا خالف القاعدة ابنتقال احلقوق وااللتزامات
للورثة ،مما ميكن القول ابن هذا العقد من عقود االعتبار الشخصي .
ان اثر موت املتعاقد يف عقود االعتبار الشخصي ال تنصرف للعقود الفورية  ،فال مثرة من حبث ذلك نظرا
لطبيعتها الفورية اذا مت تنفيذ العقد فوراً  ،وذلك الن االلتزامات الناشئة عنه قد انتهت بتمام تنفيذها  ،امنا
نطاقها يكون يف العقود اليت يلعب الزمن دورا يف تنفيذها  ،اي يف العقود املﺴتمرة ويف العقود الفورية املرتاخي
تنفيذها(  ، )30ففي حالة موت املتعاقد الذي تعد شخصيته حمل اعتبار يف عقود االعتبار الشخصي ينقضي
العقد وال ينتقل لورثته فقد نص املشرع العراقي على ذلك يف املادة (  /863ف )1من القانون املدين على
ان ((تنتهي االعارة مبوت املستعري وال تنتق إىل ورثته  ))...وقد نص املشرع املصري يف املادة () 645
من القانون املدين على ان (( تنتهي العارية مبوت املستعري  ،))...فالعقد ينتهي مبوت املﺴتعري ،اما موت
املعري فال يؤثر على العقد كون شخصية املعري ليﺴت حمل اعتبار ،وكذلك نص املشرع العراقي يف
 - 29انظر املادة  602من القانون املدين املصري .
 - 30د.مشعل مهدي  ،املرجع الﺴابق  ،ص 113وما بعدها .
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املادة(/888ف )1من القانون املدين العراقي على ان ((تنتهي املقاولة مبوت املقاول إذا كانت مؤرالته
الشخصي ة لح اعتبار يف التعاقد ،فأن مل تكن لح اعتبار فال ينتهي العقد من تلقاء ذاته ، ))...وكذلك
نص املشرع املصري يف املادة ( )666من القانون املدين املصري على ان (( ينقضي عقد املقاولة مبوت
املقاول إذا كانت مؤرالته الشخصية لح اعتبار يف التعاقد  ،فأن مل تكن لح اعتبار فال ينتهي العقد
من تلقاء نفسه  ،))...ويتبني مما تقدم ان موت املتعاقد ال يؤثر يف العقد بل ينتقل العقد اىل خلفه العام ما
مل تكن شخصية املتعاقد حمل اعتبار فموت املقاول الذي شخصيته حمل اعتبار ينهي عقد املقاولة  ،اما ان مل
تكن شخصيته حمل اعتبار فال يؤثر موت املقاول يف العقد ،وقد ذهبت حمكمة النقض املصرية إىل ان (( فال
ينصرف أثر عقد الوكالة بعد الوفاة املوك أو الوكي إىل ورثته بوصفهم خلفاً عاما  ،الن املشرع افرتض

إرادة املتعاقدين الضمنية اجتهت إىل انقضاء عقد الوكالة بوفاة ايهما اعتبارا ان رذا العقد من العقود

اليت تراعى فيها شخصية ك متعاقد

)) (

31

) ،وخنلص مما تقدم ان موت الشخص ذو

االعتتبارالشخصي يؤدي النتهاء العقد وذلك الن ابملوت تزول شخصية املتعاقد ،فيكون لرب العمل او
لورثة املقاول اوالي شخص متعاقد حمل اعتبار التمﺴك هبذا االنقضاء .
فآاثر العقد ال تنصرف للخلف العام بﺴبب االعتبار الشخصي فيما يتعلق ابملﺴتقبل  ،اما االاثر الﺴابقة
على املوت فال ميكن الغاؤها  ،فآاثر العقد ذو االعتبار الشخصي تنصرف ااثره الﺴابقة على املوت اىل
اخللف العام  ،فمثالً إذا مات الوكيل يف عقد الوكالة وكانت وكالة أبجرة  ،فعلى الرغم من انتهاء عقد
(32
الوكالة ابملوت فأن ذلك ال حيرم ورثة الوكيل من مطالبة املوكل ابألجرة املﺴتحقة ملورثهم الوكيل قبل موته

).

فباملوت ينتهي العقد طاملا شخصية املتعاقد حمل اعتبار  ،وبناء عليه ال حتل ورثة الوكيل حمله بعد وفاته اال
مبوجب اختيار جديد عن طريق عقد جديد ،ولكن انتهاء العقد يكون لالاثر املﺴتقبلية دون االاثر اليت
رتبت على العقد يف املاضي كما بيناه سلفاً ،وهذا االهناء يكون بقوة القانون االيف احلاالت االستثنائية
سوف نبينها الحقاً  ،واالهناء ال يكون ابثر رجعي  ،سواء كان للمتعاقدين او ابلنﺴبة للغري (. )33

31
قرارها املرقم  106لﺴنة  23ق بتاريخ  1968 / 2 / 13سنة  ، 19ص ، 256اشار اليه د .ابراهيم سيد امحد  ،عقد الوكالة فقهاًوقضاءً،2003،ط،1املكتب اجلامعي احلديث  ،االسكندرية ،ص. 122

 - 32للتفصيل ينظر مسري امساعيل حﺴن امساعيل  ،االعتبار الشخصي يف التعاقد  ،رسالة دكتوراة  ،القاهرة  ،ص. 219
 - 33د.قدري عبد الفتاح الشهاوي  ،احكام عقد الوكالة يف التشريع املصري واملقارن  ،ط ، 1منشأة املعارف االسكندرية  ،2001 ،ص 502وما بعدها .
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ان موت احد اطراف العقد يؤدي النتهاء العقد ذو االعتبار الشخصي ففي عقد الوكالة ان مات املوكل
ينتهي هذا العقد ويربر ذلك ابن ارادة املوكل اليت اختارت شخص الوكيل قد اختفت بوفاة املوكل وتلك
االرادة منعت من استمرار العقد سواء كانت وكالة ابجر او من دون اجر وقد جاء يف قرار حملكمة النقض
الفرنﺴية (( ان الوكالة تنتهي بوفاة املوك عمالً بنص الفقرة الثالثة من املادة  2003من القانون املدين

الفرنسي  ، )34())...فاملادة (/2003ف )3من القانون املدين الفرنﺴي تبني ان العقد ذو الطابع الشخصي
ينتهي بوفاة املتعاقد اذ نصت على ان ((  -3يف حالة املوت الطبيعي او املدين  ،أو حالة الوصااي على
كام االرلية أو حالة االعسار سواء املوك او الوكي )).
اما ان توىف الشخص ذو االعتبار الشخصي يف مرحلة تكوين العقد  ،اي توىف من صدر منه التعبري فان
احلق ال ينتقل لورثته لﺴقوط االجياب ابملوت طاملا كان العقد املراد ابرامه ذو طابع شخصي  ،وكذلك يكون
احلل اذا مات من وجه اليه التعبري اذا كان العقد املراد ابرامه ذا طابع شخصي ،وملا كان مناط سقوط التعبري
عن االرادة وعدم انتاجه ال ثره ابملوت هو ارتباطه بشخص من صدر منه أو من وجه اليه  ،فان هذا

الﺴقوط يكون ان كان املوت يتعلق ابلعاقد الذي كان حمل اعتبار  ،اما اذ كان املوت يتعلق بشخص العاقد
،وقد ينربي من يﺴأل
الذي ليس حمل اعتبار ففيه تفصيل() 35
اذا كان التعاقد مع أكثر من شخص ذو اعتبار شخصي  ،كأن يتعاقد شخص مع مقاوالن أبعمال البناء
ابلتضامن ،أو التزم رسامان برسم لوحة جدارية كبرية على احد اجلدران  ،فإن موت احدمها الينهي العقد
ابلنﺴبة اىل املتعاقد الثاين ،وإذا كان رب العمل قد عهد ابلعمل اىل عدة مقاولني متضامنني دون تقﺴيم
العمل بينهم ،فإن وفاة احدهم ال ينهي املقاولة ابلنﺴبة لآلخرين ،بل يﺴتمر العقد ويكون ملزماً هلم ،كل
34

اوردها د .مشعل مهدي  ،املرجع الﺴابق  ،ص - Cass Civ ,22mar1988,Gaz de pal,1988,III.p.232 . 118

 -1فقد نص القانون املدين املصري يف املادة ((( )92إذا مات من صدر منه التعبري عن اإلرادة ،أو فقد أهليته (قبل أن ينتج التعبري أثره) ،فأن ذلك ال مينع
من ترتب هذا األثر عند اتصال التعبري بعلم من وجه إليه ،هذا ما مل يتبني العكس من التعبري أو من طبيعة التعامل)) ،فيفهم من هذا النص ان القانون املدين
املصري ع ّد التعبري عن اإلرادة له وجود فعلي من وقت صدوره من صاحبه ،وال يﺴقط التعبري عن االرادة مبوت من صدر منه التعبري وال بفقدانه لألهلية ،وأن
هذا التعبري مبوج ب النص املتقدم ذكره يﺴتكمل وجوده القانوين بوصوله إىل علم من وجه إليه  .وجيدر ابلذكر أن القانون املدين املصري قد أعطى اإلرادة
استقالليتها عن شخص موجهها .للمزيد من التفصيل ينظرد .امساعيل غامن ،يف النظرية العامة لاللتزام  ،ج ، 1مصادر االلتزام ، 1968 ،ص. 105د .مسري
امساعيل  ،املرجع الﺴابق  ،ص. 105
أما املشرع الفرنﺴي فلم يرد نصاً يف قانونه املدين حيدد أثرا للموت وفقدان األهلية يف التعبري عن اإلرادة سواء أكان التعبري إجياابً أم قبوالً قبل ان يعدل ابألمر
التشريعي الفرنﺴي املرقم 131لﺴنة  ،2.16مما جعل الفقه والقضاء الفرنﺴي أن يضعوا حلوالً متفاوتة يف ذلك ،فقد رأى الفقيه الفرنﺴي (مازو) أن(
موت املوجب ال ميكنه أن جيعل اإلجياب ساقطاً عندما يكون األطراف قد اتفقوا على اإلبقاء على إجياهبم ملدة معينة) ينظر املادة ()1101
Code civil ; 2003 ; DALLOZ ; Paris ; 2003 . P.886
اما القانون العراقي فلم ينظم موقف موت املوجب او القابل للتفصيل ينظر استاذان د .عزيز كاظم جرب اخلفاجي  ،أحكام عقد البيع مقارنة ابلفقه االسالمي ،
الكتاب االول ،منشورات زين احلقوقية ،ط ،1لبنان  ، 2013 ،ص.96
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ذلك مامل يكن مشرتطاً اجتماعهم يف تنفيذ العمل ( ،)36ولكن هذا ال يعين عدم انتهاء العقد ابلنﺴبة
للمتعاقد املتوىف ذو االعتبار الشخصي  ،فالعقد ابلنﺴبة للشخص املتويف قد انتهى وال يلزم اخللف العام
ابلتزامات سلفهم .
ويقودان الكالم عن تﺴاؤل عن موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي الذي بدأ إبجناز بعض ما اتفق
عليه ،وميكننا ان نتلمس االجابة عن هذا التﺴاؤل ابن نقول ال صعوبة يف حالة موت املتعاقد ذو االعتبار
الشخصي ومل يبدأ ابلتنفيذ بعد ،فال يلتزم اخللف العام ابي شيء النقضاء العقد  ،ولكن التﺴاؤل يثور ان
بدأ الﺴلف إبجناز بعض االعمال  ،فان مات املتعاقد ذو االعتبار الشخصي ترتتب عدة آاثر ،فلو كان
العقد مقاولة –ويعد من ابرز الصور التنفيذ اجلزئي للعمل -ومات املقاول حمل االعتبار بعد أن اجنز شيء من
العمل أو بعد أن اشرتى األدوات واملواد الالزمة ،فتتم تصفية مراكز كل من املتعاقدين وفق املادة ()889
من القانون املدين العراقي( ، )37فاألصل ان على رب العمل أن يتﺴلم العمل املنجز ،ولكن هذا التﺴلم يتم
قبل األوان املتفق عليه  ،فهو تﺴلم معجل جلزء من العمل الكلي  ،لذلك فإن احكام التﺴليم والتﺴلم تراعي
ما تقتضيه خصوصية احلالة  ،اذ يتﺴلم رب العمل اجلزء املعجل من االعمال ابلنﺴبة للعمل الكلي املتفق
عليه عند موت املقاول حمل االعتبار( ،)38وقد يكون العمل املنجز غري انفع ان مل يﺴتطع رب العمل بعد
موت املقاول أن جيد مقاوالً آخر يكمله  ،فيضطر اىل تركة (،)39ويلتزم الورثة برد االشياء العائدة اىل رب
العمل .

-2د.عبد الرزاق امحد الﺴنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد  ،ج ،5دار النهضة العربية  ،القاهرة  ، 1964 ،ص. 387
 - 37اذ نصت املادة (  )889من القانون املدين العراقي على ان (( -1إذا أنقضى العقد مبوت املقاول وجب على رب العمل أن يدفع للرتكة قيمة مامت من
اإلعمال وما أنفق لتنفيذ مامل يتم ،وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه اإلعمال والنفقات  ،وتعترب االعمال والنفقات انفعة يف مجلتها إذا كان
موضوع املقاولة تشيد مبان أو أنشاء إعمال كبرية آخرى -2وجيوز لرب العمل نظري ذلك أن يطالب بتﺴليم املواد اليت مت إعدادها والرسوم اليت بدئ يف
تنفيذها على أن يدفع عنها تعويضاً عادالً )).
 -2د .حممد لبيب شنب  ،مصدر سابق ،ص.244
.-3الزم املشرع العراقي يف املادة ( )1/889من قانونه املدين رب العمل أبن يدفع لورثة املقاول بعد موته قيمة مامت من االعمال وما أنفق لتنفيذ مامل يتم وذلك
بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه االعمال والنفقات يف حني جند املشرع الفرنﺴي قد نص صراحة يف املادة ( )1796من القانون املدين على أن يتم الدفع
مبوجبة نﺴبة الثمن احملدد ابلعقد  .اشار اىل ذلك د .جعفر الفضلي  ،الوجيز يف العقود املدنية  ،البيع  ،االجيار  ،املقاولة ،العاتك لصناعة الكتاب  ،توزيع
املكتبة القانونية  ،بغداد  ، 2007،ص. 447
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املطلب الثاين
بقاء العقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي.
قد ال ينتهي العقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي ،بل يبقى العقد مرتبا ااثره  ،وذلك يف حاالت
متعددة  ،وهذه احلاالت توجد يف بعض العقود ذو االعتبار الشخصي دون سواها وكما أييت -:
 -1حالة عدم علم املتعاقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي -:كما يف عقد الوكالة  ،قد تبقى الوكالة حىت
اذا مات احد اطراف العقد  ،فعقد الوكالة ال ينتهي مبجرد موت املوكل بل تبقى الوكالة حلني علم الوكيل
مبوت املوكل فلو ابرم الوكيل عقدا مع الغري وكاان ال يعلمان مبوت املوكل  ،تنصرف ااثر العقد اىل اخللف
العام للموكل  ،واختلف يف اساس صحة العقد بني من يؤسس ذلك على نظرية النيابة الظاهرة( ،) 40او
لفكرة املركز الظاهر  ،حفاظاً على استقرار املعامالت  ،وردوا على هذه الفكرة ان من شأهنا ان ختلق

مصدراً جديدا لاللتزام  ،يف حني ان سبب التزام املوكل هي اعتقاد الغري املشروع(  ، )41واحلقيقة ان عقد
الوكالة قد انتهى -ورغم ذلك -يضل قائما مرتباً ااثره  ،مما يؤدي هلدر ملقتضى االعتبار الشخصي واالاثر
املرتتبة عليه  .ومهما قيل من اراء من بقاء ااثر اليت رتبها الوكيل بعد موت املوكل ابهنا وكالة ظاهرة او من
اهنا وكالة حقيقية ومما قيل من تربيرات محاية االوضاع الظاهرة ومحاية الغري حﺴن النية ،فالقول الفصل ان
عقد الوكالة مازال مرتبا ألاثره  ،ويبدو ان الراي اجلدير بذلك ان عقد الوكالة ينتهي ابملوت اال ان صفة
النيابية تبقى مبوجب القانون  ،فيكون االساس القانوين النصراف اثر الوكالة – بعد الوفاة وقبل العلم هبا
ال إىل النيابة االتفاقية بل اىل القانون الذي اضاف مشروعية لتفعيل الوكالة بعد وفاة املوكل ،فاصبح هو
املصدر ال اتفاق الطرفني .
فقد نص املشرع العراقي يف قانونه املدين يف املادة( ) 984على ان (( ال حيتج ابنتهاء الوكالة على الغري
احلسن النية الذي تعاقد مع الوكي

قب علمه ابنتهائها )) ،وكذلك نص املشرع املصري يف قانونه املدين

يف املادة( )107على ان ((إذا كان النائب ومن تعاقد معه جيهالن معاً وقت العقد انقضاء النيابة  ،فان

اثر العقد الذي يربمه  ،حقاً كان او التزام  ،يضاف اىل االصي أو خلفائه)) ،فان توىف املوكل ومل يعلم

الوكيل فال جيوز االحتجاج على الوكيل ابنتهاء الوكالة كما بيناه سلفاً( . )42
 - 40د .مشعل مهدي  ،املرجع الﺴابق  ،ص . 292
- 41د .مسري امساعيل  ،املرجع الﺴابق  ،ص. 65
 - 42د .مشعل مهدي  ،املرجع الﺴابق  ،ص. 109
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فالوكالة تبقى رغم موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي وهو بقاء مؤقت اىل حني اثبات ان الوكيل او
الغري كان يعلم مبوت املتعاقد  ،ويقع عبء االثبات على الورثة  ،ولعل االحرى القول ان احﺴاس الثقة اليت
يتمتع هبا الوكيل ،جتعل االلتزامات اليت ينشئها حبق الﺴلف تنتقل للخلف العام  ،وان انتقال االلتزامات
واحلقوق للخلف العام يعد تقييد من آاثر االعتبار الشخصي املتعلقة ابالعتداد بشخص املتعاقد ( ،)43
وخنلص مما تقدم اىل استمرار عقد الوكالة على الرغم من ان موت املوكل يتضمن تقييداً من آاثر االعتبار
الشخصي (.) 44
وقد ترتتب التزام ات على انقضاء العقد ملوت املتعاقد ابالعتبار الشخصي  ،فمن االلتزامات اليت ترتتب
ان على اخللف العام لشخص املتعاقد ذو االعتبار الشخصي  ،اخطار املتعاقد االخر مبوت املتعاقد  ،فال
جيوز االحتجاج ابنتهاء العقد اال ابلوقت الذي علم به املتعاقد االخر  ،وينبغي إخطار الغري الذي له صلة
أكيدة ابلعقد  ،حىت ال يتذرع جبهله ويتمﺴك بتصرفه مع املتعاقد االخر نظراً حلﺴن نيته  ،اما إذا تيﺴر العلم
ابنتهاء العقد فيعد خمطئاً ،وعليه تقع تبعة تصرفه.
ان احلقوق وااللتزامات اليت يرتبها العقد يلزم هبا اخللف العام وان كان شخصية الﺴلف حمل اعتبار استثناءا
عن العقد ينتهي ابلوفاة  ،وقد يكون عدم انتهاء العقد خبطأ من اخللف اذا علم ابلوكالة ورغم ذلك امهل ومل
خيطر الوكيل ،وقد يكون اخللف العام مل خيطأ ان كان ال يعلم ابلوكالة ومع ذلك يعد العقد انفذا حبقه،
فعبء اثبات وفاة املوكل تقع على اخللف العام
-2اتفاق املتعاقدين  -:وقد يتفق املتعاقدين صراحة او ضمناً على ان يبقى عقد االعتبار الشخصي رغم
موت املتعاقد وذلك الن قاعدة انتهاء العقد مبوت املتعاقد يف العقود ذو االعتبار الشخصي ليﺴت من
النظام العام  ،فيجوز االتفاق على خالفها  ،وبناء على هذا االتفاق يلتزم ورثة املتعاقد ذو االعتبار
الشخصي أباثر العقد فمثال جيوز االتفاق على عدم انتهاء عقد العارية على الرغم من موت املﺴتعري،
وذلك الن قاعدة انتهاء العقد مبوت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي تعد قاعدة مكملة جيوز االتفاق على
خالفها وبناء على هذا االتفاق جيوز استمرار العقد على الرغم من موت املتعاقد ،فيلزم ورثة املتعاقد ذو
الطابع الشخصي أباثر العقد ،فقد نص القانون املدين العراقي يف املادة (/ 863ف )1على ان (( تنتهي

االعارة مبوت املستعري وال تنتق إىل ورثته أال اذا كان رناك اتفاق على ذلك ))(  ،)45وكذلك جند
 - 43مسري امساعيل حﺴن  ،املرجع الﺴابق  ،ص. 239
- 44د .حﺴني عامر  ،التعﺴف يف استعمال احلقوق والغاء العقود ط،1دون ذكر املطبعة ومكان الطبع  ، 1960 ،ص 207وما بعدها .
 - 45وقد نص القانون املدين املصري يف املادة (  ) 645على ان (( تنتهي العارية مبوت املستعري مامل يوجد اتفاق يقضي بغريه )).
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ذلك يف عقد الوكالة فقد ذهبت حمكمة النقض املصرية (( يكون للمتعاقدين ان يتفقا على ان تستمر
الوكالة على الرغم من وفاة احد املتعاقدين  ،على ان تنتق التزامات املتويف منها إىل ورثته  ،ورذا
االتفاق على استمرار بعد وفاة املوك قد يكون صرحيا او قد كون ضمنياً  ،ولقاضي املوضوع

استخالص االتفاق الضمين من ظروف العقد وشروطه )) ( . )46

-3العقد املربم ملصلحة الغري او ملصلحة املتعاقد االخر -:وقد يبقى العقد ذو االعتبار الشخصي على
الرغم من موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي مثل عقد الوكالة غري قابلة للعزل ،فأن كانت الوكالة مربمة
ملصلحة الوكيل او الغري ال تنتهي مبوت املوكل  ،بل ميكن القول ان الوكالة املنظمة ملصلحة الوكيل ال تقبل
العزل جملرد صدور ارادة العزل عن املوكل منفرداً ،بل حتتاج إىل رضاء من نظمت ملصلحته  ،وقد اجتهت

حمكمة التمييز الفرنﺴية إىل القول(( ...ان الوكالة غري قابلة للعزل تعد استثناء على االص الذي

يقضي حبق املوك يف عزل وكيله مىت شاء ، )47 ())...ويتبني مما تقدم ان الوكالة غري قابلة للعزل ال بد

ان تتضمن حقاً اثبتاً ملن قررت ملصلحته كأن تتضمن الوكالة رحبا للوكيل ،فالعربة ابلوكالة الغري قابلة
للعزل بتضمنها حق الوكيل او للغري يتعلق مبوضوع الوكالة وليس إبيراد عبارة ان الوكالة غري قابلة للعزل،
فنكون يف هذه احلالة امام امتداد لعقد الوكالة على الرغم من موت املوكل ،ففي التوكل ببيع منزل اتفق
الوكيل مع املوكل قبل موته على ان يﺴتويف الوكيل من مثن بيع املنزل رحبا له اثبتاً وحمدداً بذمة املوكل  ،فال

ينقضي العقد مبوت املوكل لوجود مصلحة للوكيل يف عقد الوكالة ،وعلى الرغم من خلو القانون املدين
املصري لتنظيم هذه احلالة  ،اال ان الفقه املصري قد أقر ذلك ببقاء الوكالة غري القابلة للعزل مبوت املوكل
( .)48
اما القانون املدين العراقي فقد بني ان الوكالة تنقضي مبوت الوكيل او املوكل  ،واطالق النص يتضمن

حىت الوكالة غري القابلة للعزل(،) 49وهذا ما اقره القضاء العراقي اذ جاء يف أحد قراراهتا((تنتهي الوكالة

الدورية مبوت املوك ويكون تصرف الوكي اجلاري بعد موت موكله ابطال ولو تعلق به حق الغري
 - 46قرارها املرقم  36بتاريخ  22يناير  1953املنشور يف جمموعة احكام النقض ،ج ،2ص. 1239
47

- Cass. Com,8 oct 1969,D.1970,ll,conc.LAMBERT(J),P.143;Cass.com,20 janv 1971,Bull
اورده د.مشعل مهدي  ،املرجع الﺴابق  ،ص.civ,Iv,n20;Cass.com 2juin 1979,Bull.civ,lv,n222.. 112
 - 48للتفصيل ينظر د .عبد الرزاق الﺴنهوري  ،الوسيط  ،املرجع الﺴابق  ،ص. 624
 - 49فقد نصت املادة  946من القانون املدين العراقي على ان ((تنتهي الوكالة مبوت الوكي او املوك او خبروج احدمها عن االرلية او ابمتام العم
املوك فيه او ابنتهاء االج املعني للوكالة )).
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لإلطالق الوارد يف املادة  946من القانون املدين العراقي ))  )50 ( ،على الرغم من وجود من

يذهب اىل خالف ذلك إذ يرى ان الوكالة غري قابلة للعزل تبقى على الرغم من موت املوكل ان كان
تنفيذها وصل اىل مرحلة الميكن القول ابنقضائها(،)51بل ان القضاء العراقي قد ذهب بقرار له اىل أتييد

هذا الراي اذ جاء يف قرارها ((ان معاملة البيع من قب الوكي الدوري للبائعة صحيحة وان توفيت
املوكلة قب التقرير يف الدوائر املختصة الن الوكالة غري قابلة للعزل اليت يتعلق هبا حق الغري انفذة

وال يقطع املوت حكمها )) ( ، )52و مهما قيل يف ما تقدم ،لكن نص املادة (/ 199ف ) 1من قانون

التﺴجيل العقاري املرقم  43لﺴنة  1971قد حﺴم االمر ابنقضاء الوكالة غري قابلة للعزل مبوت املوكل او
الوكيل (.) 53

 -4ارتباط العقد ذو الطابع الشخصي بعقد آخرال ينتهي ابملوت ارتباطاً ال يتجزأ -:وقد يبقى عقد
االعتبار الشخصي رغم موت املتعاقد اذا كان العقد مرتبطاً بعقد آخر ارتباطا ال يقبل التجزئة وذلك
كما هو الشأن يف عقد وكالة العامل عن رب العمل يف ان يباشر يف مواجهة الغري الدعاوى الناشئة
عن عقد العمل الذي ال ينتهي مبوت رب العمل  ،بل يظل العقد قائما على الرغم من موت املتعاقد
ذو االعتبار الشخصي وذلك حفاظا على تنفيذ العقد االخر الذي مل ينته ابملوت (.)54
 -5احلكم ابستمرار العقد ذو االعتبار الشخصي دون تربير ذلك  -:احلكم ابستمرار العقد على الرغم
من موت املتعاقد وعلى الرغم من كون شخص االخري حمل اعتبار يف التعاقد  ،وهذا ما يتعارض وحتقيق
النتيجة اال هم للعقد القائم على االعتبار الشخصي وهي ضرورة تنفيذ من اعتد بشخصه لاللتزامات املرتتبة
على العقد بنفﺴه وتلقي احلقوق  ،فيبقى العقد انفذا مرتبا ااثره رغم موت املتعاقد ذو االعتبار الشخصي ،
فقد نص املشرع العراقي يف املادة (/ 812ف )1من القانون املدين على ان (( ال تنفسخ املزارعة مبوت

 - 50قرارها املرقم  / 999مدنية اثنية  1973يف  1974 / 2 /3املنشور يف النشرة القضائية  ،العدد االول  ،الﺴنة اخلامﺴة  ، 1976 ،ص . 175ان جملة
االحكام العدلية قد ابقت على الوكالة غري قابلة للعزل ،فال تتأثر مبوت املوكل اذ نصت املادة (  ) 1527من اجمللة (( ينعزل الوكيل بوفاة املوكل ولكن إذا
تعلق به حق الغري فال ينعزل )).
 - 51وهذا رأي د .حﺴن علي ذنون اورده د .اكرم ايملكي  ،العقود التجارية مطبعة العاين بغداد  ، 1972 ،ص. 23
 - 52قرارها املرقم  65/ 2358يف  1966/ 4/22املنشور يف املكتب الفين  ،قضاء حمكمة متييز العراق  ،اجمللد الرابع  ، 1970 ،ص. 144
 - 53اذ نصت على ان (( تنتهي الوكالة مبوت املوك او الوكي او خبروج احدمها عن االرلية حىت لو تعلق هبا حق الغري .))...
 - 54د.مسري امساعيل  ،املرجع الﺴابق  ،ص. 239
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صاحب االرض وال مبوت املزارع ))( ، )55وابلنﺴبة لعقد املﺴاقاة نصت املادة (/823ف) 1على ان ((ال
تفسخ املساقاة مبوت صاحب الشجر وال مبوت املساقي  ))...وكذلك نص املشرع العراقي ابلنﺴبة
اللتزام البﺴاتني يف املادة ( )839من القانون املدين على ان (( ال ينفسخ عقد االلتزام مبوت احد الطرفني
 ،غري ان لورثة امللتزم إذا مات مورثهم قب ظهور أول مثرة من ك سنة  ،طلب الفسخ مىت اثبتوا ان
تنفيذ العقد أصبح فوق طاقاهتم بعد موت مورثهم )) .وكذلك يف عقد االجيار اخلاضع لقانون إجيار العقار
حىت لو كان شخصية املتعاق د حمل اعتبار ال ينقضي عقد االجيار لوجود االمتداد القانوين الذي مينع انقضاء
العقد(. )56
ويف كل ما تقدم يف حالة انتقال ااثر العقد لورثة املتعاقد ذو االعتبار الشخصي وقد اخل احد االطراف
ابلتزاماته فبإمكان املتعاقد االخر وفق القواعد العامة من طلب التنفيذ العيين او التنفيذ مبقابل او الفﺴخ مع
التعويض ان كان له مقتضى.
اخلامتة
النتائج-:
-1
-2
-3
-4
-5

ان االع تبار الشخصي حيول دون تالقي القبول ابالجياب اذا مات من صدر التعبري او من وجه اليه
االجياب .
ان االعتبار الشخصي يف االصل حيول دون انتقال االاثر من الﺴلف اىل اخللف العام.
خرج املشرع العراقي عن هذا االصل ابستثناءات ،جتعل ااثر العقد مﺴتمرة يف حق اخللف العام.
خرج املشرع العراقي ابستثناءات اخرى تتعلق ابستمرار بعض العقودعلى الرغم من موت املتعاقد ذو
االعتبار الشخصي ودون ان يربر ذلك بتربير معني .
يؤدي املوت يف القانون املدين العراقي اىل اهناء عقد الوكالة غري قابلة للعزل سواء كان موت املوكل أو
الوكيل .

- 55بينما نصت املادة ( )626من القانون املدين املصري على انه (( ال تنقضي املزارعة مبوت املؤجر  ،ولكنها تنقضي مبوت املستأجر)) .ولذا يف

التشريع املصري ميتنع ى على ورثة املزارع املطالبة ابستمرار العقد  ،ذلك ألنه يعتد بشخص املزارع ومهنته وكفاءته وامانته يف عقد الزراعة  ،وان كان انقضاء
املزارعة مبوت املزارع ليس من النظام العام فيجوز االتفاق على خالفه  ،ملزيد من التفصيل ينظر مسري امساعيل  ،املرجع الﺴابق  ،ص . 228

- 56ا.م.د عالء حﺴني ود .سعد ربيع وم.م حممد عبد الوهاب  ،املرجع الﺴابق  ،ص. 82
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املقرتحات -:
 -1ميكن ان نورد معىن االعتبار الشخصي ميكن االخذ به يف القانون املدين العراقي (( االعتداد بشخصية
املتعاقد او بصفة من صفاته اجلوهرية اليت تكون حمل اعتبار جوهري بنظر املتعاقد االخر بشكل يؤثر يف
تكوين وتنفيذ وانقضاء العقد )) .
-2تعديل نص مادة ( / 118ف ) 2من القانون املدين العراقي اليت ختلط بني االعتبار الشخصي وركن
الﺴبب ليكون النص ((إذا وقع غلط يف ذات املتعاقد او يف صفة من صفاته وكانت تلك الذات او هذه
الصفة دافع رئيﺴيا الختياره يف التعاقد )).
املصادر
اوال -الكتب
 -1د .ابراهيم سيد امحد  ،عقد الوكالة فقهاً وقضاءً،2003،ط،1املكتب اجلامعي احلديث  ،االسكندرية .
 -2د .امحد حشمت ابو ستيت  ،نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري  ،مكتبة عبد هللا وهبة  ،مصر 1945 ،م .
-3د .امساعيل غامن ،النظرية العامة لاللتزام ،مصار االلتزام ،مكتبة عبد هللا وهية ،مصر.1966 ،
 -4د .اكرم ايملكي  ،العقود التجارية مطبعة العاين بغداد .1972 ،
-5د .حﺴني عامر  ،التعﺴف يف استعمال احلقوق والغاء العقود ط،1دون ذكر املطبعة ومكان الطبع . 1960 ،
 -6د .جالل علي العدوي ،اصول االلتزام ،مصادر االلتزام ،منشأة املعرف ،االسكندرية.1997 ،
 -7د .جالل علي العدوي  ،قانون العمل  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية . 1967 ،
 -8د .رمضان ابو الﺴعود ومهام حممد حممود  ،املبادىء االساسية يف القانون  ،منشأة املعارف  ،االسكندرية .1996 ،
 -9د .طارق حممد عبد الرمحن سلطان ،سلطة االدارة يف توقيع اجلزاءات على املتعاقدين معها يف العقود االدارية
وضوابطها ( دراسة مقارنة )،دار النهضة العربية  ،القاهرة. 2003،
 -10د .عبد احلميد الشواريب  ،التعليق املوضوعي على القانون املدين  ،العقود املﺴماة  ،الكتاب الﺴابع ،منشآة املعارف
،االسكندرية . 2005 ،
 -11د.عبد الرزاق امحد الﺴنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد  ،ج ،5دار النهضة العربية  ،القاهرة 1964 ،
.
 -12عبد هللا العاليلي ،الصحاح يف اللغة والعلوم  ،اجمللد االول ،دار احلضارة العربية  ،بريوت  ،دون ذكر سنة الطبع .
 -13د .عبد اجمليد احلكيم  ،الوسيط يف نظرية العقد  ،ج ،1انعقاد العقد  ،شركة الطبع والنشر االهلية  ،بغداد . 1967 ،
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 -14د .عزيز كاظم جرب اخلفاجي  ،أحكام عقد البيع مقارنة ابلفقه االسالمي  ،الكتاب االول ،منشورات زين احلقوقية
،ط ،1لبنان .2013 ،
 -15د .عدانن الﺴرحان  ،شرح القانون املدين ( العقود املﺴماة )  ،ط ، 1مكتبة دار الثقافة  ،عمان .1996
 -16د.كنعان حممد حممود املفرجي ،االعتبار الشخصي يف العقد االداري ( دراسة مقارنة ) ،دار الفكر العريب  ،االسكندرية
2014 ،م.
 -17د .كمال قاسم ثروت  ،الوجيز يف شرح احكام عقد املقاولة  ،ج ،1ط ،1مطبعة اوفﺴيت وسام  ،بغداد .1976
 -18د .حممد حﺴام حممود لطفي ،النظرية العامة لإللتزام املصادر -األحكام – اإلثبات (دراسة تفصيلية يف ضوء آراء
الفقه وأحكام القضاء) ، ،دار النهضة العربية ،القاهرة. 2008 ،
 -19د .حممود مجال الدين زكي ،الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري ’ مصادر االلتزام ،ج ،1ط ،2مطبعة
فالق القاهرة .1976،
 -20د .حمي الدين امساعيل علم الدين  ،العقود املدنية الصغرية ،ط،2دار النهضة العربية  ،مصر.1995 ،
 -21د .حممد لبيب شنب  ،شرح قانون العمل ط ، 3دار النهضة العربية .1976 ،
 -22د .حممود مجال الدين زكي ،الوجيز يف نظرية االلتزام يف القانون املدين املصري ’ مصادر االلتزام ،ج ،1ط ،2مطبعة
فالق ،القاهرة . 1976 ،
 -23مصطفى الزرقاء  ،الفقه االسالمي يف ثوبه اجلديد  - ،املدخل الفقهي العام -ج ،1ط ،2مطبعة احلياة دمشق ،
.1964

اثنياً-البحوث والرسائ واالطاريح
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
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د .جليل الﺴاعدي ،االعتبار الش خصي وأثره يف انعقاد وتنفيذ العقد ،جملة العلوم القانونية ،بغداد ،العدد االول
والثاين .1998،
د .مسري إمساعيل حﺴن امساعيل  ،االعتبار الشخصي يف التعاقد ،اطروحة دكتوراه ،جامعة االسكندرية.1975 ،
دعالء حﺴني علي ود.سعد ربيع عبد اجلبار وم.م حممد عبد الوهاب  ،التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن يف
عقود االعتبار الشخصي  ،حبث منشور يف جملة جامعة االنبار للعلوم القانونية والﺴياسية  ،العدد الﺴادس ،
.2012
د .علي املوسوي ،االعتبار الشخصي يف الشركة املﺴامهة ،جملة العلوم القانونية ،جامعة بغداد ،العدد الثاين ،جملد
. 2010 ،25
عقيل حممد موسى الغبّان ،االعتبار الشخصي يف عقد املقاولة  ،رسالة ماجﺴتري مقدمة لكلية القانون جامعة اببل
.2016 ،
حممد بن ابراهيم عبد العزيز القاسم ،االعتبار الشخصي يف العقود ،رسالة ماجﺴتري مقدمة اىل املعهد العايل
للقضاء يف جامعة حممد بن سعود ،الﺴعودية.2012 ،
د .مشعل مهدي جوهر حياة  ،مدى جدية عنصر االعتبار الشخصي يف عقد الوكالة  ،حبث منشور يف جملة
احلقوق الكويتية  ،العدد االول الﺴنة .2009، 33
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اثلثا-النشرات القضائية وجمموعات االحكام
-1ابراهيم املشاهدي  ،املبادئ القانونية يف قضاء حمكمة التمييز  ،مركز البحوث القانونية  ،وزارة العدل  ،مطبعة العمال ،
. 2007
-2حﺴن الفكهاين  ،عبد املنعم حﺴين ،املوسوعة الذهبية للقواعد القانونية اليت قررهتا حمكمة النقض املصرية  ،االصدار
الثاين  ،دار العربية للمطبوعات . 1982 ،
 -3املكتب الفين  ،قضاء حمكمة متييز العراق  ،اجمللد الرابع .1970 ،
 -4النشرة القضائية  ،العدد االول  ،الﺴنة اخلامﺴة .1976 ،

رابعا-القوانني واالعمال التحضريية -:
-1
-2
-3
-4
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القانون املدين العراقي رقم  40لﺴنة  1951وتعديالته.
قانون التﺴجيل العقاري املرقم  43لﺴنة .1971
القانون املدين املصري رقم  13لﺴنة  1948املعدل.
جمموعة االعمال التحضريية للقانون املدين املصري ،وزارة العدل  ،مطبعة مدكور ،القاهرة.
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