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اإلهداء
إلى من جرع الكأس فارغا ً ليسقيني قطرة حب
إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعاد
إلى من حصد األشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم
إلى القلب الكبير والدي العزيز
إلى حكمتي .....وعلمي
إلى أدبي ........وحلمي
إلى طريقي  ....المستقيم
إلى طريق ........الهداية
إلى ينبوع الصبر والتفاؤل واألمل
إلى كل من في الوجود بعد الله ورسوله أمي الغالية
إلى سندي وقوتي ومالذي بعد الله
إلى من آثروني على نفسهم
إلى من علموني علم الحياة
إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة إخوتي
إلى من
إلى من
إلى من
إلى من

كانوا مالذي وملجئي
تذوقت معهم أجمل اللحظات
سأفتقدهم  ......وأتمنى أن يفتقدوني
جعلهم الله أخوتي بالله  ......ومن أحببتهم بالله أصدقائي
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كلـــــمة شكر
البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في
رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد
لتبعث األمة من جديد...
وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة
في الحياة...
إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة...
إلى جميع أساتذتنا األفاضل.......
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المقدمة:
التصرف بالمعنى الفقهي هو كل ما يصدر عن الشخص بإرادته؛ ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقية؛
وهو نوعان فعلي وقولي :فالتصرف العقلي هو ما كان قوامه عمال ً غير لساني كاستالم المبيع؛ وقبض
الدين وما شابه ذلك ،والتصرف القولي نوعان :عقدي وغير عقدي وإن العبرة في نميز التصرف القولي
عن الفعلي إنما هي لطبيعة التصرف وصورته ال لمبناه الذي بني عليه .ولذا كان دفع الثمن وتسلم المبيع
تصرفا ً فعليا ً ولو انه مبني على عقد البيع .وال تحلو الحياة اليومية لكل فرد من األفراد من التصرفات
التي تكتسي صبغة خاصة فيصف جانب من هذه المعامالت بانها مصادر إرادية منشئة لاللتزام او
اخرى توصف بأنها مصادر غير إرادية.

وقد قسم الفقهاء المصادر اإلرادية الى اإلرادة المنفردة والعقد وهذا األخير هو الذي تتمحور عليه
دراستنا هذه.

فما المقصود بالعقد؟ وما هي شروط قيامه؟ وصوره؟ وماهي خيارات المتعاقدين في مجلس العقد؟
وكيف ينقضي مجلس العقد؟ ولمعالجة هذه التساؤالت سنحاول في المبحث االول تبيان ماهية العقد من
خالل اعطاء مفهوم له ولمجاله والركائز التي يقوم عليها اما المبحث الثاني سنبين خيارات المتعاقدين
في مجلس العقد حيث ستوضع في المطلب االول خيار الرجوع وبالمطلب الثاني خيار القبول اما المبحث
الثالث سنتكلم عن كيفية انقضاء مجلس العقد.
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المبحث األول
ماهية مجلس العقد وشروط قيامه وصوره
لقد وضع الفقهاء والشراح موسوعات عديدة تناولت تفسير وشرح هذا النظام المحكم الذي يعرف باسم
(العقد) لما له من اهمية في خلق معادلة متوازنة بين أطرافه على اعتباره الضابط الرئيسي ألسس
المعامالت التي تجري في مختلف الميادين؛ وسنحاول قدر اإلمكان تسليط الضوء عليه من خالل إعطاء
مفهوم العقد في المطلب األول وكذلك شروطه وصوره في المطلب الثاني والثالث.
المطلب األول
تعريف مجلس العقد ولمحة تاريخية عنة
تعريف العقد لغة :
قال ابن فارس (  )1العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق واليه ترجع فروع الباب
كلها والعقد مصدر عقدة يعقده عقدا ً ويستعمل اسما ً فتجمع على عقود (  )2ويطلق على معاني كثيرة في
اللغة منها  :الربط والشد والتوثيق واإلحكام ؛ والقوة ؛ وجمع الشيئين ؛ والعهد تقول  :عقدت الحبل ؛
اذا شددته.
تعريف العقد اصطالحا ً:
اما في االصطالح الفقهي فنجد ان للعقد معنيان عام وخاص فلمعنى العام يطلق على كل
التزام يقصد به االنسان على نفسه سواء كان يقابله التزام اخر ام ال وسواء كان التزاما ً دينيا ً او دنيويا ً
كالبيع ونحوه .اما المعنى الخاص فيطلق العقد على كل اتفاق بين ارادتين او أكثر على انشاء التزام او
نقله؛ فهو ال يتحقق اال طرفين او اكثر؛ وهذا هو المعنى الغالب عند اطالق الفقهاء للعقد في االصطالح

 -1معجم مقياس اللغة .68 / 4 ،
 -2انظر لسان العرب  ، 698 / 3،مادة عقد.
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الفقهي )1 ( .ومن التعاريف الواردة على هذا المعنى تعريف العقد بانه  (( :ارتباط اإليجاب الصادر من
احد المتعاقدين ويعضدها امرا ً وهو عبارة عن ارتباط االيجاب بالقبول ))( .)2
لمحة تاريخية عن مجلس العقد:
مجلس العقد هو اصطالح شرعي ويعتبر القانون المصري اول القوانين المدنية العربية التي اخذ بهذا
االصطالح ومنها القانون المدني العرا قي وعلى الرغم من نص القوانين المشار اليها انفا ً فإن اصطالح
مجلس العقد لم يضع له تعريف محدد او واضحا ً وهذا موقف حسن ؛ الن وضع التعاريف من اجتهاد
الفقه وليس من اجتهاد المشرع  .كما ان فكرة مجلس العقد لم تنظم حتى اكثر من النظم القانونية ؛
المعاصرة والقديمة بشك ل واسع يشمل التعاقد بين الحاضرين والغائبين مثلما جاء به الفقه اإلسالمي
حتى ان الفقه العربي لم يعالج فكرة مجلس العقد عالجا ً خاصا ً ولذلك لم ترى صدى في الفقه الفرنسي
وفي هذا الصدد يذكر الدكتور الصفوري ما يأتي لعل من ابدع المسائل التي نظمها فقهاء الشريعة
االس المية فكرة مجلس العقد والتي جاء بها الفقه االسالمي بصورة جزئية غير متكاملة فقد فرق ما بين
ثالث طرائق واللتقاء القبول باإليجاب فالتعاقد بحسب القانون المدني والعراقي واالردني والمصري)3 (.

والقانون األردني هو ان يحصل بين حاضرين والذي نظمته المادة ( )68من القانون العراقي والتي جاء
بها المتعاقدان بالخيار بعد االيجاب الى اخر مجلس فلو رجع الموجب بعد االيجاب يدل على االعراض
يبطل االيجاب وقبل القبول او صدر من احد المتعاقدين قول او فعل يدل على االعراض يبطل االيجاب
وال عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك  .واما ان يحصل عن طريق المراسلة او ما في حكمها والتي نص
عليها القانون المدني العراقي واما ان يحصل عن طريق الهاتف او ما يشابهه ويبين لنا ان المشرع

 -1القواعد البن رجب ،القاعدة الثانية والخمسين ،ص .86
 -2مجلة االحكام العدلية م (.)303
 -3فتح القدير للكمال ابن همام العدد .368 / 3
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العراقي قد اخذ بفكرة مجلس العقد بين المتعاقدين ويكونوا حاضرين او قد يجري الموجب صيغة عقد
ال يعرفها المشتري بعد ان حميت له (  )1؛ كذلك لو ارسل الموجب العقد بالبريد ليوقعه  .ولكن ترى
مثلما او من وجهة نظر الفقهاء الذين عرفوا العقد كما قد جاء في تعريف العقد بأنه مجموع ايجاب احد
المتكلمين مع قبول االخر .ومن التعاريف انه (ارتباط االيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول االخر
على وجه مشروع يثبت أثره في المعقود عليه))2 ( .

المطلب الثاني
شروط قيام مجلس العقد
لقيام مجلس العقد وتحقيق الحكمة منه وذلك بتحديد الفترة الزمنية التي يبقى فيها االيجاب صالحا ً القترانه
بالقبول ومن ثم الوصول الى عقد سليم صحيح؛ البد من توفر شروط قيامه وهذه الشروط هي:
أوال ً  :االيجاب  :يعرف االيجاب بانه كل تعبير عن ارادة التعاقد يصدر أوال ً بصورة بانه موجهها الى
الطرف االخر في التعاقد ؛ يقصد بانعقاد العقد بينهما وقد أشارت اليه الفقرة األولى من المادة ( )88من
القانون المدني العراقي بنصها االيجاب والقبول كل لفظين مستعملين عرفا ً ألنشاء العقد واي لفظ صدر
أوال ً فهو أيجاب (  )3ومن خالل هذا التعريف يتبين ان لإليجاب خصائص: -
- ١ان يكون تعبيرا ً عن اإلرادة االولى التي يبدأ بها المتعاقد؛ أي كانت وسيلة التعبير وبصرف النظر
عمن صدرت منه حيث نصت المادة ( )88من القانون المدني العراقي على انه (أي لفظ صدر أوال ً فهو
ايجاب).

 -1مرشد الحيران  -محمد قدوري باشا  386 /بتصرف.
 -2نص المادة (  ) 83من القانون المدني العراقي.
 -3د  .طارق عجيل ؛ انعقاد العقد ؛ مطبعة زين الحقوقية ؛ ط  6033؛ ج االول ؛ ص .39
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-6ان يتضمن التعبير كافة العناصر االساسية -المسائل الجوهرية على حد تعبير المشرع العراقي  -لعقد
البيع ؛ حتى يتم التعاقد متى صادقه قبول مطابق  .واذا لم يتضمن االيجاب العناصر االساسية للعقد فال
يعد ايجابا ً انما دعوة الى التفاوض.
 - 3ان يكون التعبير جازما ً بإرادة التعاقد على البيع والشراء ؛ ذلك الن االيجاب باعتباره ارادة تصدر
من احد العاقدين يجب ان يستوفي كافة عناصر اإلرادة )1 ( .

ثانيا ً  /القبول :والقبول كما يعرفه الفقه هو االرادة الثابتة الصادرة من الموجه اليه االيجاب  ،بصورة
جازمة للعاقد كما يعرفه الفقه هو االرادة الثانية الصادرة من الموجه اليه االيجاب بصورة جازمة للعاقد؛
علما ً ان تكون مطابقة لإليجاب مطابقه تامة.
من هذا التعريف يتبين لنا ان القبول هو التعبير الذي يتحقق فيه الخصائص اآلتية؟
أ  -ان يكون تعبيرا ً الحقا ً لتعبير االيجاب اي ان يكون تعبيرا ً عن االرادة الثانية موجه من قبل الموجه
له الى ال ُموجب بصرف النظر عن وسيلة التعبير عن وعمن اصدره فالقبول قد يكون صريحا ً وقد يكون
ضمنيا ً وقد يستفاد من السكوت اذا احاطت به مالبستان يفيد تعبير عن االرادة .
ب  -ان يكون تعبير باتا ً أي منطويا ً على نية قاطعة في أحداث األثر القانوني  .وهو أبرام عقد البيع الن
القبول أيا ً كان مظهره ليس اال اإلرادة.
ج  -ان يطابق تعبير االيجاب مطابقة تامة اما اذا صدر القبول بدون مطابقة االيجاب فال ينفذ
العقد )2 (.

 -1د  .امجد محمود منصور ؛ النظرية العامة لاللتزامات ؛ مصادر االلتزام ؛ جامعة أربد ؛ دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،6032ص .60
 -2د  .طارق عجيل  -مصدر سابق  -ص .662
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ويثار التساؤل التالي (هو صدور االيجاب كافيا ً لقيام مجلس العقد)؟
والجواب على ذلك  :هو ان صدور االيجاب ليس كافيا ً لقيام مجلس العقد واعتباره البداية لفترته ؛ بل
البد من علم الموجه اليه االيجاب بهذا االيجاب ؛ لكي يمكن القول بأن االيجاب قد أحدث أثاره االيجابية
في بداية المجلس فال يعد االيجاب نافذا ً اال عندما يتم ايصاله عمن يعرض عليه)1 ( .
لذا فان شرط العلم باإليجاب يعد شرطا ً من شروط قيام المجلس فال يقوم المجلس شرعا ً او قانونا ً وال
تترتب عليه اثاره الشرعية او القانونية اال به  .الن االرادة خفية والعبارة او ما يقوم مقامها هي الكاشفة
عنها والمظهرة لها ولذا الزم ان تكون هذه الوسيلة في التعبير عن االيجاب واضعة مفهومه؛ فان لم تكن
كذلك لعدم اسماع الموجهة اليه االيجاب هذه العبارة او عدم فهم مدلوله؛ ألنها بغير لغة مثال ً فال يمكن
القول هنا بقيام مجلس العقد وبداية فترته؛ وال ينتج االيجاب اثاره في هذه الحالة الن علم المقابل باإليجاب
يجب ان يكون قد تم قبل ان يصدر قبوله)2 ( .

المطلب الثالث
صور مجلس العقد
يهدف المتعاقدان في مجلس العقد الوصول الى ابرام العقد عن طريق التراخي فيما بينهما ؛ الن العقد
جوهره الرضا ؛ وال يكفي حصول التراضي ان يتوفر ايجاب وقبول ؛ بل البد من ان يرتبط احدهما
باألخر وهذا ال يتحقق اال اذا اقترن االيجاب بالقبول ؛ حالة كون االيجاب قائما ً لم يسقط ؛ فأن كان قد
سقط لسبب او آلخر فإنه ال يحصل ارتباط االيجاب بالقبول  ،ومن ثم ال يقوم العقد ؛ لذلك فقد جاءت
فكرة مجلس العقد لتحدد فترة بقاء االيجاب صالحة القترانه بالقبول ،سواء كان المتعاقدان حاضرين في

 -1مرشد الحيران  ( -محمد قدوري باشا ) ؛ االميرية مصر ؛ الطبعة الثالثة ؛ ص .56
 -2د  .احمد فراج حسين ؛ الملكية ونظرية العقد ؛ الدار الجامعية ؛ اإلسكندرية ؛  3968ص .342
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مجلس العقد حقيقة ام اعتبرا حكماً؛ انهما في مجلس العقد لذلك سنتناول بالبحث صور مجلس العقد لبيان
حقيقة التقاء االيجاب بالقبول في كل صورة من صوره .
أوال ً  /مجلس العقد الحقيقي:
يقصد بمجلس العقد الحقيقي اتصال أطراف العالقة العقدية اتصاال ً مباشرا ً وجها ً لوجه في الفترة التي
يبقى فيها المتعاقدان منشغلين بالتعاقد ودون ان ينصرف اهتمامهما عن أمور التعاقد ،ويشترط تحقق
الرؤية والسماع معا ً لكال المتعاقدين اي بمعنى ان كل منهما يستطيع ان يرى المتعاقد اآلخر وال تلتبس
عليه صورته ويستطيع ان يسمعه بحيث ال يلتبس عليه صورته)1 ( .
والمعيار في رؤية شخص المتعاقد وسماع صوته يمكن ان يربط بأحد االمرين:
أما ربطه بمعيار الشخص المعتاد او يعتمد تقديره للعرق؛ وتكون للقاضي السلطة التقديرية في تقدير
تحقق مجلس العقد الحقيقي او عدم تحققه ويدعى التعاقد في هذا المجلس بالتعاقد ما بين حاضرين؛
ويجب التأكد هنا على ان الوقت الذي يبدأ به مجلس العقد الحقيقي هو الوقت الذي يعلم به الموجه اليه
االيجاب بحسب تطبيق الشروط التي توصلنا اليها والرأي الذي يتم
في مجلس العقد الحقيقي بانه وسيلة من وسائل التعبير عن االرادة فقد يتم التعبير عنها باللفظ او بالكتابة
او باإلشارة او بالتعاطي)2 ( .

وقد حسم المشرع العراقي موقفه من المسألة مدار السجن بحكم صريح اورده في المادة ( )89وهو
جواز التعبير عن االرادة باللفظ او الكتابة او اإلشارة او المعاطاة؛ ولم يحد هذا الحكم على نوع معين
من التعاقدات؛ والمطلق يجري على اطالقه؛ فيستوي اذا ً التعاقد بجميع وسائل التعبير عن اإلرادة سواء
أكان التعاقد بين الحاضرين أم بين الغائبين)3 ( .
 -1د  .ممدوح واعد عبد الرحمن مهنى ؛ دور العرق في العالقات التعاقدية ( دراسة مقارنة ؛ ص. 254
 -2الدسوقي  /حاشية الدسوقي؛ ج  ،3ص .4
 - 3انظر المادة ( )89من القانون المدني العراقي.
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ويقدر االشارة الى انه يشترط في مجلس العقد الحقيقي اقتران االيجاب بالقبول في الفترة التي
تبدأ منذ علم الموجه اليه االيجاب الى ما قبل انقضاء المجلس؛ وبذلك ال يكون التعبير الذي
يعبر به جانب من الفقه القانوني في هذا الشأن صحيحا ً بقولهم (يعتبر التعاقد بين الحاضرين
إذا كان كل من المتعاقدين يعلم بإرادة اآلخر فور صدورها)1 ( .

أ (في لحظة واحدة) .ألن هذا القول يكون في حالة ما إذا صدر القبول باللفظ وبلغة يفهمها الموجب؛
وليست تلك في الحالة الوحيدة التي يصدر فيها القبول بهذا الشكل؛ وقد اشترطت
المادة ( )66من القانون المدني العراقي)2 ( .
صدور القبول والعلم به في مجلس العقد واعتبرت ان صدور القبول بعد انقضاء المجلس ال عبرة له.
( )3

ان جميع ما تم ذكره يتعلق بالحالة التي لم يحدد الموجب فيها ميعادا ً إليجابه يلتزم خالله ببقائه صالحا ً
القترانه بالقبول ولكن اذا كان المتعاقدان في مجلس العقد الحقيقي وحدد الموجب ميعادا ً االجابة وكانت
مدة االلتزام باإليجاب تمتد الى ما بعد التفرق من مجلس العقد بااليدان او بالقول اعتبر هذه الفترة ضمن
مجلس العقد ومن ثم سيصبح المجلس ممتدا ً حكما ً أ سيعتبر المجلس منفضا ً وبالتالي ال ينعقد العقد؟ مما
ال شك فيه بانه إذا كانت المدة التي حددها الموجب تنتهي قبل التفرق ما بين المتعاقدين سواء كان تفريق

 - 1د  .حسين النوري؛ نظرية االلتزام؛ مكتبة عين شمس؛ القاهرة؛ بدون سنة طبع؛ ص .86
 - 2انظر المادة (  ) 68من القانون المدني العراقي.
 - 3د .محمد صالح؛ اصول التعهدات؛ ط  4؛ مطبعة االعتماد ؛ القاهرة ؛  1933؛ ص .217
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بااليدان ام تفرقا ً باألقوال؛ فإن انتهائها بعد حينئذ إعراضا ً عن اإليجاب ومن ثم فإن مجلس العقد سيعتبر
منفضا ً وهذا المبدأ مستقر عليه في الفقه االسالمي او القانون المدني ولم نجد ما يعارضه)1 ( .
أما رأي المشرع العراقي فقد نص في المادة ( )64على انه فترة االيجاب الملزم هي فترة بتعد عن
مرحلة المتفاوضات ب اعتبارات االيجاب الملزم بنصها كما تبتعد عن مرحلة تحقق االنعقاد لوجود احتمال
استخدام خيار الرفض وعدم تحقق انعقاد العقد ،فهي اذا ً ملحة تتوسط المرحلتين وهذه المرحلة يمكن
اضافتها الى فترة مجلس العقد مع مراعاة بعض الخصوصيات لمجلس العقد من حيث خيار الموجب
بالرجوع عن ايجابه ومن حيث االنقاض.

ثانيا ً  /مجلس العقد الحكمي في الفقه القانوني:
 )١مدى مشروعية تسمية التعا قد بالمراسلة بمجلس العقد الحكمي ،بداية ان مما ال شك فيه ان التعاقد
في الفقه المدني ال يقتصر على الحالة التي يكون فيها المتعاقدان متواجدين في مكان واحد وفي زمان
واحد ،وقد اورد المشرع العراقي نصا ً في المادة ( )68منه حدد فيه اللحظة التي يتم بها انعقاد العقد بين
الغائبين ،هذا يعني ان القانون المدني العراقي عرف التعاقد بين الغائبين؛ ولكن هل يعني ذلك بانه عالج
موضوع مجلس العقد الحكمي؟ لإلجابة على ذلك البد من التمييز بين اصطالحي (التعاقد بين الغائبين)
و (مجلس العقد الحكمي) ،واالمثلة التالية تبين الفرق بينهما- :
أ -قد يصدر االيجاب من حاضر الى غائب عن طريق الرسالة فيأتي الغائب البعيد يبلغه قبوله .ففي هذه
الحالة على الرغم من بداية مجلس عقد حكمي بين المتعاقدين فإن التعاقد يعتبر قد ابرم بين حاضرين.
ب  -قد يصدر االيجاب ايجابه الى الحاضر ويحدد له مدة اسبوع لقبوله ثم يسافر الطرف االخر ويعلن
عن رضاه فمن مدة االلزام بكتاب او يرفقه او رسول ففي هذه الحالة يعتبر ان العقد قد تم بين الغائبين
بمعنى انه على الرغم من بداية مجلس ع قد حقيقي بين المتعاقدين فغن التعاقد يعتبر قد ابرم بين الغائبين.
 -1الكاساني بدائع الضائع ج  ،2ص.336
14

 ان الغاية الرئيسية لمجلس العقد هي خيط االيجاب الصادر من احد الطرفين وتحديد المدة التي يبقى
هذا االيجاب صالحا ً لمالقاة القبول الصادر من الطرف اآلخر؛ وهذا ما يجب مراعاته بغض النظر
سواء اكان التعاقد بين حاضرين ام بين غائبين.

 يعد التعاقد بالمراسلة بصورة عامة من المسائل خالفا ً في التشريعات المدنية الحديثة اذ اصبح الخالف
فيها حقيقية ال سبيل الى انكارها خاصة بعد ان ازدادت عمليات التعاقد وانتشرت التجارة بين الناس؛
سواء اكانت تجارة داخلية تتم داخل اقليم الدولة او خارجها ،ان اهم المسائل التي تطرح نفسها عند
معالجة مجلس العقد الحكمي؛ الذي يتم عن طريق المراسلة هي مسائلة بيان وسائل نقل االيجاب بعد
ان ظهرت وسائل اتصال عديدة ومتنوعة ساعدن المتعاقدين على التعاقد في مجلس العقد الحكمي)1 (.

والتعاقد عن طريق المراسلة يعني ان المتعاقدين ال يضعهما مجلس واحد وانما هناك فترة زمنية تفصل
بين صدور القبول او الهاتف او بأي طريقة اخرى من الطرق المستحدثة وبالتالي يبدر تساؤل عن زمان
انعقاد العقد ومكانه في هذه الحالة هو بعد اعالن القبول ام وقت تصديره واخيرا ً العلم به)2 ( .

 - 1د .عباس زبون العبودي؛ التعاقد عن طريق وسائل االتصال الفوري؛ بدون سنة طباعة ،ص .362
 - 2د .أمجد محمد منصور؛ نظرية االلتزام؛ دار الثقافة -اربد  ،3438ص .632
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المبحث الثاني
خيارات المتعاقدين في مجلس العقد
خيار المجلس هو ما يبين لكل من المتعاقدين حق فسخ العقد او امضاءه مالم يتفرقا بأبدانهما او يخير
أحدهما اآلخر فيختار العقد من غير اشتراط.
 فخيار المجلس هو خيار ذو طبيعة خاصة ،وهو يختلف عن خيار الرجوع والقبول  ...من حيث انه
يعطي الخيار للطرفين؛ دون اقتصاره على أحدهما)1 ( .
ومن خالل هذا المبحث سنوضح خيار القبول وخيار الرجوع في مجلس العقد وذلك في
مطلبين وكما يلي:

المطلب االول
خيار الرجوع في مجلس العقد
يذهب الباحثون الى ان القانون المدني المصري لم يأخذ بفكرة خيار المجلس على غرار ما اتجه اليه
الفقهاء في الشريعة اإلسالمية)2 ( .

ويستند القول بذلك الى بعض نصوص القانون المدني العراقي والتي من اهمها المواد (– 93 – 69
 )94فالمادة ( )69تنص على انه ((يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين؛
مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة النعقاد العقد)).

 -1د .عبد الستار حامد الحسن بن زياد وقفة بين معاصريه من الفقهاء؛ جـ  ،3ص .466
 -2د .صابر الشافعي  /مجلس العقد  /مرجع سابق ؛ ص .809 – 806
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والمادة ( )93تنص على انه ((ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه
إليه ،ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ،ما لم يقم الدليل على عكس ذلك))
والمادة ( )94تنص على انه:

 - ١إذا صدر اإليجاب في مجلس العقد ،دون أن يعين ميعاد القبول ،فان الموجب يتحلل من أيجابه إذا
لم يصدر القبول فورا؛ وكذلك الحال إذا صدر اإليجاب عن شخص إلى أخر بطريق التليفون أو بأي
طريق مماثل.

 -6ومع ذلك يتم العقد ؛ ولو لم يصدر القبول فورا ؛ إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن
أيجابه في الفترة ما بين اإليجاب والقبول  .وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد)1 ( .
ومن خالل النظر في المادتين ( ) 93- 69يالحظ داللتها على انعقاد العقد بمجرد العقد ام من غيره.

كما تدل المادة ( )69والمادة ( )94من القانون المدني العراقي على ان العقد يلزم من ذات لحظة العلم
بالقبول ،وبضميمة هذه النتائج الى بعضها البعض يتضح ان العقد ينعقد ويلزم في نطاق القانون المدني
في وقت واحد وهو وقت العلم بالقبول خاصة وان النصوص السابقة للمادتين ( )94- 69من القانون
المدني العراقي قد استخدمت عبارة يتم العقد ولم تستخدم ينعقد العقد؛ وذلك ما يمثل االنعقاد والزوم معاً؛
ومنه يظهر ان القانون المدني المصري لم يأخذ بفكرة خيار المجلس.

 -1د .ممدوح واعد عبد الرحمن مهنى؛ دور العرف في العالقات التعاقدية؛ المرجع السابق ص .623 – 626
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اال انه اذا كان االصل ان القانون المدني المصري لم ينص على فكرة خيار المجلس على غرار ما هو
مقرر في الفقه االسالمي؛ وهو ما قد يوصي بأن خيار المجلس غير مشروع اال ان االمر في خالف
ذلك ،فأن كان المقنن المدني لم ينص على خيار المجلس فانه لم ينص كذلك على منعه وهو ما يعني
جواز تقرير خيار المجلس بمقتضى الشرط واالتفاق بين المتعاقدين خاصة في ضل ما قرره المقنن
المدني من حرية الشروط والتعاقدات وفيما عدا ما يخالف النظام العام واآلداب العامة في المجتمع،
فلهذا اتفق المتعاقدان علما ً ان كل واحد منهما بالخيار ما داما في مجلس العقد؛ فأن هذا االتفاق يكون
صحيحا ً ومدنيا ً ويكون االخذ بفكرة خيار المجلس في هذه الحالة ليس بقوة القانون وانما بمقتضى الشرط
واالتفاق.

وان كان حرص المشرع المدني على تمام الرضا لبعض خيار المجلس وبعض الشرعية فانه في هذه
الحالة فانه يرجع للعرف المعاون في تحديد ضابط التفرق الذي ينتهي به الخيار ،فكل ما يعد تفرقا ً في
العرف يضل فيه الخيار باقيا ً بحيث يكون لكل واحد منهما الحق في رد البيع ما داما في مجلس العقد
عرفاً.

وانما كان العرف معاونا ً هنا ألنه يتم االستعانة به في تحديد معيار التفرق الذي ينتهي به خيار المجلس.
( )1

 -1د.عبد الستار حامد الحسن بن زياد وقفة بين معاصريه من الفقهاء؛ ج  ،3ص .698
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المطلب الثاني
خيار القبول
نشوء الحق في القبول:
يفرق الفقه الغربي بين نوعين من التعبير عن االرادة أحدهما هو التعبير غير الواجب التسليم او غير
الواجب االتصال وهو التعبير الذي ينتج أثره القانوني بمجرد صدوره من صاحبه؛ كالوعد بجائزة
الموجه اليه الجمهور وليس الى شخص معين؛ واالخر هو واجب التسليم او واجب االتصال وهو التعبير
الذي ال ينتج أثره اال باتصاله بشخص اخر وهو التعبير الذي ال ينتج اال اثره اال باتصاله بشخص اخر
يكون موجها ً اليه؛ كما هو الحال في االيجاب والقبول اللذين ينعقد بهما العقد)1 ( .

وقد كشف تتبع نصوص الفقه االسالمي عن انه يميز بوضوح بين التعبير واجب االتصال او التعبير
غير واجب االتصال وان لم يطلق عليهما صراحة هذه التسميات ؛ كما كشف عن ان االيجاب يعد تعبيرا ً
واجب االتصال ال يحدث اثره في المقصود اال باتصاله بعلم من وجه اليه وهو الموجب له تماما ً كما
هو الحال في الفقه الغربي واثر االيجاب هو نشوء حق لمن وجه اليه في قبوله قبوال ً ينعقد به العقد ومن
ثم فله الحق في القبول ال ينشأ ً اال من علم من وجه اليه اي علم الموجب له باإليجاب ؛ ولذلك فيكون
من المتصور ان يعود الموجب فيعدل عن ايجابه قبل علم الموجب به ؛ فيحول بذلك دون نشوء حق من
وجه اليه القبول في قبول ينعقد به العقد ،وتظهر أهمية تلك الحاالت مثال ذلك التي يكون االيجاب ملزماً؛
حيث يؤدي العدول عن االيجاب الى علم او قبول الموجب له ويؤدي الى الحيلولة دون نشوء األثر
الملزم في رسالة يوجهها الى الموجب له بمضمونها ؛ او يرسل الموجب له برقية يخبره فيها بالعدول
عن ايجابه ونص اليه هذه البرقية قبل علمه بمضمون الرسالة الحاملة لإليجاب كذلك وينتهي الحق في
القبول االصل في الفقه الغربي ان يظل الحق في القبول قائما ً مادام االيجاب ذاته قائما ً لم يسقط بسبب

 -1د  .مصطفى الجمال ؛ مصادر االلتزام ؛ بدون طبعة ؛ دار المطبوعات – الجامعية ،3999 ،ص .60
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من اسباب سقوطه اما في الفقه االسالمي فهناك اتجاهان متميزان  .اتجاه يمثله المذهب الشافعي؛ واتجاه
تمثله المذاهب االخرى.

فالشافعية يتطلبون النعقاد العقد ان يصدر القبول فورا ً وعقب سماع االيجاب مباشرة ال حتى يتسنى له
ان يقترن باإليجاب ولما كان تطلب الفورية في القبول يؤدي الى حرمان الموجب له من فرصة التدبر؛
فقد فتح الشافعية الباب امامه للعدول عن طريق ما يسمى بخيار المجلس فعندهم يكون لكل من المتعاقدين
الحق في الرجوع في العقد بعد انعقاده مادام مجلس العقد قائما ً لم ينقض)1 ( .

ومثال الخيار على القبول او الرجوع خيار الرؤية ويقصد به رخصة تثبيت للمشتري الذي اشترى شيئا ً
لم يره من قبل او وقت البيع ،تخوله ان يأخذه او يرده متى اراد فيترك له الخيار اي خيار القبول فاذا
قبل به تم القبول ونعقد العيد وتحدد المدة خالل ثالثة ايام كخيار القبول كما جاء في الفقه االسالمي
بالنسبة لخيار الرؤية.

وهناك امثلة كثيرة في القانون المدني العراقي على خيار القبول؛ ومنها البيع بشرط التجربة هو البيع
الذي يحتفظ فيه المشتري بحق تجربة المبيع قبل شرائه نهائيا ً وذلك اما لغرض التأكد من صالحية
المبيع للغرض منه او للتأكد من مالئمته لحاجته الشخصية فيستخدم المشتري حقه وإذا قبل انعقد العقد
باستخدامه لخيار القبول ،ومثاله ايضا ً البيع بشرط المذاق فيكون هنا معلق على شرط واقف وهو
استخدامه لخيار القبول او رجوعه عن الخيار فاذا وافق على ذلك انعقد العقد واذا رفض المشتري رجع
عن العقد ؛ ومن هنا يتبين لنا خيار القبول ويترك للمشتري حرية القبول او خيار القبول)2 ( .

 -1د  .مصطفى الجمال ؛ مرجع سابق ؛ ص .63
 -2د  .سعيد مبارك ؛ الموجز في العقود المسماة ؛ المكتبة القانونية بغداد ؛ بدون سنة نشر ؛ ص .36
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المبحث الثالث
انقضاء مجلس العقد
هناك العديد من الظروف التي قد تقع في مجلس العقد سواء أكن حقيقيا ً ام حكمياً؛ وتؤدي به الى
االنقاض؛ مثل أن يضل المتعاقدان الى ابرام العقد ولهذا يمكننا ان نطلق الى هذا األنقاض بـ (األنقاض
السلبي لمجلس العقد) وهذه التسمية هي ما تتناسب مع النتيجة العقابية المحصلة من تعاقد المتعاقدين في
مجلس العقد ،فسنتناول في هذا المبحث الحاالت التي تؤدي الى انقضاء أنقاض المجلس ،وذلك في
مطلبين االول يتكلم عن أنقاض المجلس قبل انعقاد العقد والثاني عن انقاضه بعد انعقاده.

المطلب االول
أنقاض المجلس قبل انعقاد العقد
ينقض المجلس بعدة حاالت تتمثل باآلتي:
 .3رجوع الموجب عن ايجابه قبل قبول الموجه اليه.
 .6انتهاء مدة االلتزام باإليجاب.
 .3رفض الموجه اليه االيجاب.
 .4موت أحد المتعاقدين او فقده األهلية.
 .2تفرق المتعاقدين.
أوال ً  /رجوع الموجب عن ايجابه قبل قبول الموجه اليه.
فإن الفقه االسالمي يعتبر رجوع الموجب سيؤدي الى أنقاض المجلس العقد بصورته ،أما في الفقه
المدني فإن حالة رجوع الموجب عن ايجابه ال يتحقق اال في التعاقد ما بين حاضرين في مجلس العقد
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عندما ال تتحدد مدة القبول ،ولم يمكن استنتاج ميعاد ضمني لذلك القبول وبذلك فإن رجوع الموجب عن
ايجابه في الحدود التي يسمع بحالة الرجوع سيؤدي الى سقوط االيجاب وأنقاض المجلس)1 ( .

ثانيا ً  /انقضاء مدة االلتزام باإليجاب  /في هذه المسألة يجب التفرقة بين حالتين:
الحالة االولى  /هي حالة تحديد ميعاد صريح للقبول.
فاذا كان تحديد مدة االلتزام باإليجاب من قبل الموجب صراحة فغن االيجاب سيسقط بانقضاء هذه المدة
الملزمة ،وتنطبق هذه الحالة سواء كان التعاقد في مجلس عقد حقيقي بسقط االيجاب مادام لم يقترن به
القبول قبل انقضائها.
الحالة الثانية  /هي حالة عدم تحديد ميعاد صريح للقبول.
فإذا لم يحدد الموجب ميعادا ً للقبول بصورة صريحة فمن غير المعقول بقاء مجلس العقد قائما ما النهاية.
اذا ً من الممكن ان يتخذ موقفا سلبيا ً (  )2أي يتخذ الموجه اليه االيجاب موقفا سلبيا اي يتخذ موقف
السكوت؛ ففي هذه الحالة هل سيبقى مجلس العقد قائما ً ام ان السكوت قد يعتبر على انه رفض للتعاقد
ومن ثم انقضائه المجلس؟ للجواب على ذلك نقول بانه يجب استبعاد بعض التعاقدات التي يعتبر فيها
السكوت مقبوال)3 ( .
ثالثا ً  /رفض الموجه اليه االيجاب:
ويقصد بذلك ان يصدر الموجه اليه االيجاب ارادته بالرفض بصورة صريحة وان يصل هذا الرفض
الى علم الموجب وللموجه اليه االيجاب خيار للقبول وتكون له بموجبه الحرية في قبول االيجاب او
رفضه وهذا القول ما ينطبق على موقف الفقه االسالمي (  )4والفقه المدني.
 -1د .عبد الفتاح عبد الباقي  /مصادر االلتزام في القانون المدني الكويتي  /ص .333 – 336
 -2د  .عبد الرزاق السنهوري  /مصادر الحق ؛ ج  ، 6ص.33
 -3المادة (  ) 63من القانون المدني العراقي.
 -4الكاساني ؛ بدائع الصانع ؛ ج  ،2ص .338
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رابعا ً  /موت أحد المتعاقدين او فقده االهلية.
تختلف نظرة التشريعات حول هذا الموضوع بحسب كل مشرع الى التعبير عن االرادة فمنهم من يرى
ان التعبير عن االرادة انما هو دليل على وجود صاحب االرادة فحيث يتعدم وجود ارادته معه؛ وينعدم
الوجود بالموت او يفقد االهلية ومن أنصار هذه النظرة القانون المصري الملغي.

ومنهم من يرى بقاء االرادة ولو توفى الموجب او فقده االهلية؛ بمعنى ان االيجاب الصادر ممن يريد
التعاقد يبقى قائما ً حتى إذا مات صاحبه او فقد االهلية قبل صدور القبول ومن أنصار هذه النظرة القانون
المصري النافذ.
وهناك جانب من الفقه يذهب الى وجوب التفرقة (في حالة الموت او فقده االهلية) بين االيجاب الذي لم
يحدد له ميعاد للقبول بصورة صريحة من قبل الموجب.
او يحدد الميعاد لفترة معقولة في التعاقد ما بين غائبين ففي هذه الحالة فإن موت الموجب الى علم القيم
عليه على اساس ان هؤالء يحلون محل الموجب في العلم بالقبول؛ ما لم تكن شخصية الموجب محل
اعتبار.
اما المشرع العراقي فلم يورد نصا ً قانونيا ً في متنه يعالج فيه إثر الوت او فقده االهلية في االراد (ايجابا ً
او قبوال ً ومع ذلك يمكن القول بأن (القانون العراقي) (قد اخذ بسقوط االيجاب بموت الموجب) وهذا
االتجاه هو ما يمكن االتفاق معه؛ وخاصة وان المشرع العراقي قد اورد مبدأ خاصا ً فيما يتعلق في
التعاقد بين غائبين بموجب المادة ( )68منه وهو شرط علم الموجب بالقبول وال يتم العلم إذا توفى
الموجب او فقد االهلية.
ويمكن االشارة الى ان عدم ايراد المشرع العراقي نصا ً قانونيا ً صريحا ً يعالج اثر الموت او فقد االهلية
يعتبر دليال ً على اعتبار ان االرادة تسقط بموت صاحبها او فقده االهلية الن ذلك هو ما يتفق مع القواعد
العامة.
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خامسا ً  /تفرق المتعاقدين:
التفرق اما ان يكون باألبدان او باألقوال او باألفعال ويقصد التفرق باألبدان التفرق الذي يتم بإرادة
المتعاقد واختياره بان يترك أحد المتعاقدين او كالهما المجلس بإرادته واختياره بعد العلم باإليجاب وقبل
القبول و .والضابط لتفرق المتعاقدين هو الع ُ ْرف ،فاألولى ان يحكم العرف قيما ً يكون تفرقا ً باألبدان عن
مجلس العقد فبقاء الموجب هو دليل على بقاء ارادته وتمسكه بها ما بقي حتى تتهيأ للطرف االخر فرحة
تمكنه من النظر والتروي والموازنة بين البدلين وغير ذلك مما ال يستغني عنه في ابرام العقود بقاء
الموجه اليه االيجاب هو دليل على رغبة في االستمرار بمجلس العقد من اجل الحصول على ابرام العقد.
اما ما يقصد بالتفرق باألقوال فهو االعراض عن التعاقد بقول او بكالم أجنبي ال عالقة له بموضوع
التعاقد وهو ما ليس من مقتضى العقد وال من مصالحة وال من مستحقاته)1 ( .

 -1د  .عبد المجيد الحكيم وأ  .عبد الباقي الكيري وأ  .محمد طه البشير؛ نظرية ا اللتزام في القانون المدني العراقي ،ج  ، 3المكتبة
القانونية  ،بغداد  ،ص .38
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المطلب الثاني
انقضاء مجلس العقد بعد انعقاده
انهاء القوة الملزمة للعقد بعد انعقاده يعني حل الرباط التعاقدي ،الذي يربط بين طرفي التعاقد  ،فيتحلل
كل منهما من االلتزامات التي يرتبها العقد في ذمته فمنذ نشأة العقد صحيحا ً يكتسب القوة الملزمة التي
توجي على طرفيه تنفيذ االلتزامات التي يتبعها فاذا تخلف احدهما عن التنفيذ التزامه في العقد التجاري
فإنه يجوز للمتعاقد االخر بعد اعذار من الندين  -ان يطلب اما بتنفيذ العقد او بفسخه كما انه له ان يجمد
التزامه بوقف تنفيذه حتى يجبر الطرف االخر على التنفيذ مستعمال ً في ذلك حقه في الدفع بدعم التنفيذ)1 (.

وقد نصت المادة  3 / 328من القانون المدني العراقي على انه في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف
احد المتعاقدين التزامه جاز للمتعاقد االخر بعد اعذار المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع
التعويض في الحالتين ان كان له مقتضا ً وال تقتصر اسباب زوال العقد على فسخه؛ بل قد يزول
باالنقضاء اذا انتهى الغرض؛ بان نفذت االلتزامات ولم يعد هناك مبرر الستمرار قيامه ؛ وقد يزول
االبطال فاذا قضا بإبطال العقد زالت قوته الملزمة ؛ كذلك اذا اتفق الطرفان على الغاء العقد ؛ بأن تقابل
كل منهما مع اآلخر بشان االلتزامات التي رتبها ؛ عندئذ تزول القوة الملزمة للعقد وتزول القوة الملزمة
بإلغاء العقد باإلرادة المنفردة ؛ كإلغاء عقد وكالة او عقد العادية ؛ وقد تزول ايضا ً بالرجوع كرجوع
الواهب في صيته .
وإذا كان الفسخ هو الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم احترام القوة الملزمة للعقد؛ باالمتناع عن تنفيذه
إال ان اسباب زوال القوة الملزمة ليست جميعها لها هذه القوة القانونية اذ قد تزول القوة كأمر طبيعي
كما هو في حالة االنقضاء .او بناء على اتفاق بين الطرفين؛ ولكن الفسخ هو اهم اسباب زوال القوة
الملزمة للعقد.

 -1ابن قدامة ؛ المغني ؛ ج  ، 4ص . 6
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الخاتمة:
هذا البحث يقود الى القول ان القوة االلزامية للعقد تأتي من مصدرين االول وضعي تابع من المبادئ
التي كرسها القانون الوضعي ؛ والثاني شخصي تابع من ارادة طرفي العقد سواء كان الباعث أدبيا ً ام
اخالقيا ً ام اقتصاديا ً او نفعيا ً او معنويا ً او دعما ً للثقة في التعامل او حسن النية او االنصاف او العدل فإذا
اختلف المصدر الشخصي بقي المصدر الوضعي المهيمن على النظام القانوني للعقد فيلجا ً اليه من يرغب
في انعقاد العقد جبرا ً لتخلف الطرق االخر عن ذلك وهنا يتدخل القاضي ليس فقط لمنح العقد القوة
القانونية بل ايضا ً لتوفير التنفيذ وفقا ً لمبادئ حسن النية بحيث يقرر التدابير التي تضمن حسن التنفيذ
وتشمل سوء النية فيما اذا بدرت من المكره على التنفيذ الجبري كالغرامة االكراهية ( التعويض عن
التأخير او عن سوء التنفيذ عند حصوله  .والفائدة العامة من العقد باإلضافة الى الفائدة الشخصية من
العقد والتي يجنيها كل من طرفيه فإن للعقد فائدة عامة كوسيلة تبادل في العالقات المالية بحيث عرض
المشرع على توفير الثقة به خالل الزاميته والحرص على سالمة التعامل بين المواطنين بحيث يبطل
كل عقد مخالف للنظام العام او لآلداب العامة على ما سيصار الى بحثه في موضع اخر فالعقد ينشأ ً
وينفذ ضمن نظام اقتصادي واجتماعي معين بشكل االطار العام لوجوده وال يمكن للمتعاقدين اال االنطواء
تحت ضلة لضمان الزاميته ،وتحقيق اهدافه من خالل مساندة النظام القانوني له ؛ فإذا توجه العقد وجهه
مخالفة لهذا النظام ابطل مفعوله بتدخل مباشر من القضاء عند عرض القضية عليه اي يعود للقاضي
اثاره مخالفة للنظام العام واآلداب العامة عفوا ً اذا لم يتركها احد طرفي العقد.
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االستنتاجات والتوصيات:
أهم االستنتاجات والتوصيات على مجلس العقد نوردها كاآلتي:
أوال ً  :االستنتاجات:
ان مجلس العقد هو عقد مالزم للجانبين في تبادل المتعاقدان؛ االلتزام في جدوى نظمها
 .3بعضا ً ويسمى كذلك عقدا ً تبادليا ً وهو عقد ينشأ ً بموجبه؛ التزامات متقابلة على كل طرفين من أطراف
العقد فيكون كل منهما دائنا ً ومدينا ً في الوقت عينه مثل عقد البيع.
 .6وهناك عقد ملزم للجانب واحدا ً ولطرف واحد وهو العقد الذي ال ينشأ ً التزامات اال من جانب واحد.
 .3ومجلس العقد كما ينعقد حقيقة او حكما ً هناك وسائل اخرى عن طريق وسائل اخر النعقاده كالوسائل
االلكترونية كاألنترنيت والفاكس.
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ثانيا ً  /التوصيات:
 .3بالنسبة للمشرع العراقي فلم يرود نصا ً قانونيا ً يحدد فيه المدة التي يجوز فيها إصدار القبول في
مجلس العقد.
 .6أ ن العقود يجب ان يكون لهما سبب مشرع نرجو من المشرع العراقي محاسبة المتعاقدين الذين
تعاقدون ألجل عقود تخل بالنظام العام ولألمن العام بوصفها اسباب غير مشروعة وان تقوم بمعاقبة
هؤالء ومالحقتهم.
 .3اعتماد تسمية شبكة المعلومات العالمية لألنترنيت بدال ً من الدولة.
 .4تهيئة االطر التشريعية في الدول العربية بتعديلها بما يتماشى وطبيعة التجارة االلكترونية.
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 .30د  .عبد المجيد الحكيم وأ  .عبد الباقي الكيري وأ  .محمد طه البشير؛ نظرية االلتزام في
القانون المدني العراقي ،ج  ، 3المكتبة القانونية  ،بغداد.
 .33ابن قدامة ؛ المغني ؛ ج .4
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