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 القواعد القانونية في تفسير العقد
 م.م سهير حسن هادي                                        

 جامعة بابل /كلية التربية للعلوم الصرفة     

 المقدمة

يحه إال  يتحدد مضمون العقد بما ينشأ عنه من حقوق والتزامات سواء تم ذكرها صراحة او ضمنا"متى ما كان هذا التعبير واضح    لحبف  

انه قد   يكون من ألسهوله تحديد مضمون العقد الن ابتعدت النوايا عن ما تضمنه التعبير من معنى  يكحون ماحا"ا"لزنزاف  حل المق حود منحه 

 هل يؤخذ بالتعبير الواض  أم يؤخذ بق د المتعاقدين وان كان مغاير لما تضمنه التعبير من معنى ظاهرإ ي ا" عندئذ اللى وجوب التفسير 

ب محا غية الكشف عن اإل"ادة المشتركة لزمتعاقدين دون التقيد بما أو"داه من تعبيرإ  التفسير هو العمزية الذهنية التل يقوم بهحا المفسحر بسحبب

اعترى العقد من غموض لزوقوف عزى اإل"ادة الحقيقية لزمتعاقدين مستندين  ل ذلك اللى صزب العقد والعناصر الخا"جة عنه والمرتبطة به 

عمزية ذو شقين األول مادي ينح ر  ل البحث عحن التعبيحرات المدونحة  حل العقحد  حل صحيغة شحرر أو أكاحر واألخحر معنحوي والحذي  إوهل

يتمال بمجموعة األ كا" التل تستقر لدى القاضل من ح حيزة بحاحه وتشحكل النيحة المشحتركة لزمتعاقحدين خ  محن خحيل التفسحير تحنه  مهمحة 

قد وصحته وتفسير مآله بما يرد الطر ين اللى سبب انعقاده والى ما اتفقحا عزيحه  حل تنفيحذه ومهمحا كحان نحوف القاضل  ل الد"اك مشروعية الع

العقد وصفته وتعبيره  انه   يتعذ"عزى القاضل المتمكن من  هم المق ود والف ل بحكم قارع  ل النزاف المعروض المامه إ ال  الن سزطته 

 كون النص غام  وان   يكون التفسير وسيزة إلحيل ال"ادة القاضل محل ال"ادة الطر ين خ ل تفسير العقد تخضع لضوابط أهمها الن ي

( 561اللحى  511وباإلضا ة اللى ذلحك يمكحن لزقاضحل ا سحتعانة بمجموعحة محن القواعحد القانونيحة التحل نحص عزيهحا المشحرف العراقحل محن م  

المشحتركة لزمتعاقحدين  يمحا تكفزحق القواعحد األخحرى ببيحان الكيفيحة التحل  هل األساس  حل التفسحير والمتمازحة بالبححث عحن النيحة 511إ المادة 

يستخزص بموجها هذا الق د إال  الن األخذ بهذه القاعدة أو تزك توجبه ربيعة العقد وظروف النزاف الحاصل  يحه وبمحا يحرد بوقحائع الحدعوى 

ع بحه محن سحزطة تقديريحة  حل اختيحا" هحذه القاعحدة الواجبحة من د وف و"دود والتل تختزحف محن حالحة اللحى األخحرى يححددها القاضحل بمحا يتمتح

 التطبيقخ

ولبيان دو" هذه القواعد القانونية  ل تفسير العقد سوف تكون محو" د"اسحة بحانحا إلحذا سحوف نقسحم هحذه الد"اسحة عزحى مبحاحين األول دو" 

ول لزتعحا"ض بحين عبحا"ات العقحد وشحروره والاحانل القواعد القانونية  ل تفسير العبا"ة الغامضة وسنتناوله  ل ثحي  مطالحب نخ حص األ

 لتنا ر المعنى الحر ل لأللفاظ والاالث لغموض عبا"ات العقدخ 

الما المبحث الاانل  سنكرسه لدو" هذه القواعد  القانونية  ل تفسير العبا"ات الواضحة من خيل تقسمه اللى مطزبين األول لوضحو  اإل"ادة 

 والاانل لوضو  التعبيرخ

 األول : دو" القواعد القانونية  ل تفسير العبا"ة الغامضة المبحث 

 الن تحديد ما الذا كان العقد واضحا أم غامضا من المسائل التل أثا"ت جد   قهيا واسعا إ  فل 

 الوقق الذي يعد العقد من قبل جانب من الفقه واض  إ  قد يعده البع  األخر غام  

 ق الليحه ال"ادة المتعاقحدين إ  حالغموض هحو عحدم صحيحية العبحا"ات لنقحل اإلدا"ة البارنيحة اللحى يستوجب تفسيره واستجيء حقيقية ما ان حر

العالم الخا"جل "غم وضوحها الذاتل أو عدم كفاءة التعبير مما يولد الزبف والغموض  حل الوصحول اللحى معر حة الق حد الحقيقحل محن العقحد 

 "خ5وبالتالل انقطاف ال زة مابين التعبير والنية "

 اجل الزالة هذا الغموض والوصول اللى نية المتعاقدين  بد من استعانة القاضل بقواعد تساعده  ل عمزه خومن 

ولبيان دو" هذه القواعد  ل الزالة الغمحوض سحوف نقسحم هحذا البححث اللحى ثحي  مطالحب إ نتنحاول  حل األول تعحا"ض الشحرور الواضححة إ 

 غموض عبا"ات العقد  ل ذاتهاخ والاانل  ل تنا ر المعنى الحر ل لأللفاظ إ الاالث

 

 المطزب األول : التعا"ض بين عبا"ات العقد وشروره 

التعا"ض يعنل وجود تضا"ب بين المعنى الحر ل لأللفاظ ونية المتعاقحدين كحأن يوجحد أكاحر شحرر  حل العقحد ويححد  بينهمحا تعحا"ض إ أو 

إ أو محع المفهحوم العحام ” “2عند تقريب بعضها محن الحبع  األخحر  تبدو شرور ا تفاق واضحة ومحددة بالنظر الليها ب و"ة منفردة ولكن

إ  لزعقد أو الغرض ا قت ادي إ بحيث   يمكن الزالة هذا التعا"ض ال  بالتفسير إ الذ تغزب النية المشحتركة لزمتعاقحدين عزحى التعبيحر المحادي

ولو كان ظاهرا" إ  ل حين تضمنق عبا"ات العقد األخرى  كما لو تعهد البائع  ل احد عبا"ات العقد عن مسؤوليته عن الي عيب  ل المبيع

عن مسؤولية البائع عن نوف معين من العيوب الظاهرة إ  هل البائع مسؤول عن  نوف معين من العيوب أو انه يسأل عحن العيحوب الظحاهرة 

تضحمن الححاد  ال  الذا كحان محن يقحود أو كحان يحرد  حل عقحد التحامين شحرر يقحر" الن الشحركة المؤمنحة أل”3”والخفية المححددة وغيحر المححددة

 السيا"ة هو المؤمن له أو احد تابعيه  البالغين من العمر الاامنة عشر من العمر  عزى 
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 255ـ ص 5891نظر  ل ذلك دخ عبد الحكم  وده ـتفسير العقد  ل القانون المدنل الم ري والمقا"ن ـ اإلسكند"ية ـ منشاة المعا"ف ـا -5

  616ـ ص  5881ـ بيروت ـ لبنان ـ مؤسسة بحسون ـ 5ـ العقد ـ ر 5دخ م طفى ألعوجل ـ القانون المدنل ـ ج  -2

 5366ص  -2666- 5مج  –قد ـ منشو"  ل مجزة جامعة بابل لزعزوم القانونية دخ اليمان را"ق ـ الوثائق المتممة لزع -3

األقل والى جانب ذلك يوجد شرر  ل العقد عزى الن السيا"ة المؤمن عزيها يمكن الن يقودهحا الي قريحب أو صحديق لزمحؤمن لحه أو الي شحخص 

 لاانلإ  هل  الن مسؤولية  شركة التامين تحدد و قا لزشرر األول أم الشرر ا” 5”أخر

الذ الن بتقريب هذين الشررين عند تنفيذهما يظهر التعا"ض واإليهام إ "غم الن كل منهما واض  عند النظر الليه منعزل عن األخر إ عندئحذ 

 "  2يتعين الزاء هذا الشك القائم ا لتجاء اللى التفسير  ستظها" النية الحقيقية لزمتعاقدين والتل تتفق مع ربيعة العقد"
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"ض يتعين عزى القاضل محاولة التو يق بين الشرور إ والذا تعذ" عزيه ذلك إعندئذ يرج  القاضل الشرر الذي يكون أكار والزاء هذا التعا

من القانون المحدنل العراقحل "العبحرة  حل  5ف  511تعبيرا" عن ال"ادة الطر ين المتعاقدين الحقيقية استنادا" اللى القاعدة التل ن ق عزيها م

ل   لأللفاظ والمبانل"إ  من خحيل هحذا الحنص يمكحن لزقاضحل الن يزيحل التعحا"ض بتحرجي  الشحرر الحذي يحدل عزحى العقود لزمقاصد والمعان

 مق ود المتعاقدين إ ن األصل  ل العقود لزمقاصد

ه محن مطزحق إبعبا"ة أخرى الن القاعدة التل تضمنها نص المادة أعيها تؤكدان ال"ادة المتعاقدين قد   يمكن استخيصحها محن ألفحاظ وتعحابير

" إ األلفحاظ ليسحق ال  أداة إلظهحا" ق حد 3المعانل الزغوية إبل تكحون العبحرة بحالمعنى الحذي يق حده المتعاقحدين محن تزحك التعحابير واأللفحاظ "

 "خ4المتعاقدين إ إذا لم تظهر هذه األلفاظ ق د الطر ين  ي عبره بها والنما تكون العبرة بق دهما "

ين مطبوعين أو كان اححدهما مطبحوف واألخحر مخطحور إ فحل هحذه الحالحة يهمحل الشحرر المطبحوف وان كحان الما الذا كان التعا"ض بين شرر

واض  وصري  ويعمل بالشرر المخطور لكونه محل نقاش بين الطر ين وتكون ال"ادتهم  يه مزحوظة ماال ذلك الشرر المطبوف الذي يرد 

يد"ج شرر أخر بخط اليد ينص عزى كون القسط يد ع  ل محورن المحؤمن لحه  " إ ثم1 ل وثيقة التأمين عزى الن القسط  محمول   مطزوب"

 "خ            6لتو ير الوقق والجهد والنفقات "
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ـح 5811احمد شوقل ـ قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة لزمتعاقدين ومحدى تحأثير قواعحد اإلثبحات عزيهحا ـ المطبعحة الحدياحة ـ -5

 16ص 

  64ص  -عبد الحكم  وده ـ م د" سابق -2

  219ص  –ـ 5812بغدادـ مطبعة العانل ـ  5جـمزتقى البحرين ـ الشر  الموجز لزقانون المدنل العراقل ـ م  –أخمنير القاضل  -3

 532م ـ ص 5861هـ ـ       5391ـ بغدادـ شركة الطبع والنشرـ 5دخ عبد المجيد الحكيم ـ الوسيط  ل نظرية العقد ـ ج -4

انم ـ النظريحة ـ دخ السحماعيل غح 521ـ ص   5843دخ حزمل بهجق بدوي ـ أصول ا لتزامات ـ نظرية العقد ـ القاهرة ـ مطبعة نو"ي ـ  -1

  5هامش  533ـ ص  5866العامة ليلتزام ـ م ر ـ مكتبة عبد هللا وهبل ـ 

 566دخ عبد الحل حجازي ـ عقد التأمين ـ خال من مكان الطبع ـ بي تا"يخ النشر ـ  ص  -6

 5ف  511دا" اللحى نحص م  عند حدو  التعا"ض بينهما يتوجب عزى القاضل ترجي  الشرر المخطور لتعبيره عحن ق حد المتعاقحدين اسحتنا

من القانون المدنل العراقل إ وبناءا" عزى ذلحك قضحق محكمحة التمييحز العراقيحة  حل قحرا" لهحا  الذا وجحد  حل العقحد  تنحاق  محابين الشحرور 

 "خ5العامة والخاصة يعمل بمقتضى الشرور الخاصة( "

يحة منهحا عزحى الن  المحا الذا كحان هنحاك مححل لزتفسحيرإ  يجحب  ل الفقحرة الاان 516وقد نص المشرف الم ري عزى القاعدة أعيها  ل نص م 

 البحث عن النية المشتركة لزمتعاقدين خخخ( خ

وقد أعتمد القاضل عزى هذه القاعدة  ل حالة وجود تعا"ض بين الشحرور ولحم يحتمكن محن التو يحق بينهمحا إ  عزيحه الن يعتحد بالشحرر األكاحر  

ربقق محكمة الحنق  الم حرية هحذه القاعحدة  حل قرا"هحا  لزمحكمحة السحزطة المطزقحة  حل تفسحير تعبير عن النية المشتركة لزمتعاقدين إ وقد 

 "خ2صيغ العقود والشرور المختزف عزيها  ل ما تراه أو ى بمق ود المتعاقدين ("

انون الجزائحري  حل م منحه والقح 512منهإ والقانون المحدنل الزيبحل  حل م  515وقد ن ق عزى القاعدة أعيها القانون المدنل السو"ي  ل م 

 منه خ 556

منحه ومضحمون هحذه المحادة "يجحب عزحى المحرء الن يسحعى  حل  5516الما القانون المدنل الفرنسحل  قحد نحص عزحى القاعحدة أعحيه  حل نحص م 

ويجحب عزحى  ا تفاقيات ماهو النية المشتركة لزمتعاقدين وليف المعنى الحر ل لزكزمحة " اي ان ال"ادة الطحر ين هحل المعحول عزيهحا  حل العقحد

القاضل الن يبحث عنها ويأخذ الطر ين بحكمها إ  استخدام األلفحاظ واضححة   يعنحل حجحب القاضحل عحن  المكانيحة تق حل اإل"ادة الحقيقيحة 

المشتركة لزطر ين إ  زمتعاقدين قد يستخدمان ألفاظ واضحة لزد لة عزى شلء معين إ  حل ححين أنهحم يق حدون شحلء أخحر وهحذا محا يححد  

 "خ3ب مابين الشرور الواضحة إ "غم وضو  كل منها "عند التقري

ومما تقدم ذكره الن التعا"ض الذي يحيط  بالعقد والذي يسبب غموض  يه يجعل من ال عب تنفيذه إ  من خيل التفسير واسحتعانة القاضحل  

      بالقاعدة المشا" واألخذ بالمق ود الحقيقل لزمتعاقدين يستطيع القاضل الزالة التعا"ض
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ـ ص  5866الحكومة ـ ـ بغداد ـ مطبعة 1ـ سنة 2ـ مجزة ديوان التدوين القانونل ـ ف  2/4/5861بتا"يخ  5864/ / 2644"قم القرا"   -5

229  

الموسحوعة الذهبيحة لزقواعحد  –المستشا" حسن الفكهانل  -52/52/5884ق جزسة  11لسنة 662إ 336نق  مدنل م ري ـ رعن "قم  -2

ص  –بحي تحا"يخ نشحر  –الحدا" العربيحة لزموسحوعات  –القحاهرة  – 51المزححق "قحم  –اإلصحدا" المحدنل  – 5881-5882القانونية منذ عام 

 خ526و521

 48ص  –م د" سابق  -عبد الحكم  وده -3

 

 المطزب الاانل : تنا ر المعنى الحر ل لأللفاظ مع النية المشتركة لزمتعاقدين

 الن عبا"ات العقد  ل هذه الحالة تكون واضحة  ل ذاتها تدل عزى المعنى المحراد منهحا إ ال  أنهحا   تحدل عزحى محا يق حده المتعاقحدين حقيقيحه

تيا" المتعاقحدان لعبحا"ات وألفحاظ مغحايرة لزفكحرة التحل يحؤدان التعبيحر عنهحا إ أو قحد   يكحون المتعاقحدين عزحى د"ايحة كا يحه وينشأ ذلك عن اخ

 بالم طزحات واأللفاظ  القانونية إ مما ينتج عن ذلك تناق  مابين الزفظ و المعنى الحقيقل 

الليها ال"ادة المتعاقدين  المشتركة دون التقيد بحر ية األلفاظ والعبا"ات  تكون مهمة القاضل هنا الكشف عن المقاصد والمعانل التل اتجهق 

 "خ2" إألنه ليف من الممكن استخيص ال"ادة الطر ين من األلفاظ الواضحة  ل العقد "5المستخدمة "
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لفحاظ واأل كحا" التحل تعبحر ولكل يعدل القاضل عن المعنى الحر ل لأللفاظ يجب الن تابق لديه أدلة  قوية تكشف عحن انقطحاف ال حزة بحين األ

عنها إبعبحا"ة أخحرى يجحب الن تكحون النيحة المغحايرة واضححة تكشحف عنهحا ظحروف الواقحع وتشحير اللحى الن المتعاقحدين قحد أسحاء التعبيحر عحن 

"خ إذا نازف احد المتعاقحدين  حل هحذا الوضحو  مقحر"ا" انحه وضحو  ظحاهري منقطحع ال حزة بحالواقع إيتعحين عزحى القاضحل رحر  3اإلدا"ة"

معنى المتنا ر محع اإلدا"ة الحقيقيحة لزمتعاقحدين  إ المحا الذا تبحين لزقاضحل محن البححث الن محا ينحازف عزيحه الخ حم   دليحل عزيحه   انحه يتمسحك ال

بالمعنى الحر ل لأللفاظ ماال ذلك لو الن شخ ا" اجر شقة  ل منزل يشغل باقية  وذلك بموجب عقد اليجا" وبانتهاء هذا العقد حر" له عقحد 

ء  يه انه يؤجر له المنزل بالقيمة ا يجا"ية الوا"دة  ل عقد اإليجحا" السحابق  إ والمفهحوم المتبحاد" محن اليجحا" المنحزل إ انحه يحؤجر اليجا" جا

المنزل برمته والزفظ واض   ل الد لة عزى المعنى إ ولكن قد يكون ذلك غير محا يق حده المتعاقحدان سحيما وان المحؤجر  زال يشحغل بحاقل 

 "خ4يكون المق ود من عبا"ة  المنزل الشقة  قط وعندئذ تغزب اإلدا"ة عزى التعبير الواض  "المنزل إ لذا 

م من الماال أعيه يتض  الن القاضل يعدل عن المعنى الحر ل الذا كان   يتفق مع نية المتعاقدين استنادا" اللى القاعدة التل جاءت بها نحص 

 لى والاانية خمن القانون المدنل العراقل  ل  قريبها األو 511

 ويبدو واض  من نص الفقرة األولى من المادة السابق ذكرها أنها تغزب اإلدا"ة عزى التعبير وذلك  ن القاعدة التل تضمنتها تؤكحد عزحى الن

 ال"ادة المتعاقدين   تستخزص من ألفاظ العقد 

 الفقرة               إلكون هذه األلفاظ قد   تظهر ق د المتعاقدين عزى حقيقته  ي عبره بها إ الما
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" ومفادها الن المعنى الحقيقحل 2لمادة تضمنق قاعدتين األصل  ل الكيم الحقيقية والذا تعذ"ت الحقيقية ي ا" اللى المجاز "الاانية من نفف ا

مقدم عزى المعنى المجازي إ الذ يفتحرض  حل الكحيم مطابقحة األلفحاظ لمعناهحا الحقيقحل ال  الذا تعحذ" حمزهحا عزحى هحذا المعنحى لوجحود القحرائن 

خححذ بالمجححاز إ المشححرف العراقححل وحسححب "أي الححبع  غزححب التعبيححر عزححى اإلدا"ة عنححدما اوجححب األخححذ بالمعححانل ال ححا" ة  ي ححا" اللححى األ

 "خ3الحقيقية لأللفاظ"

وهذا ما اتجهق الليه محكمة التمييحز العراقيحة  حل قحرا" لهحا جحاء  يحه "األصحل  حل تفسحير عبحا"ات العقحد الن المعنحى الواضح   حل الزفحظ هحو 

ذا تأييد من ظحروف الحدعوى الن المتعاقحدين أسحاءا اسحتعمال هحذا التعبيحر وق حدا معنحى أخحر  يجحب البححث عحن النيحة المعنى الحقيقل إ ال  ال

 "خ4المشتركة لزمتعاقدين ""

منه والتل جاء  يها "الذا كان هناك محل لزتفسحير  يجحب  515من م  2وقد نص أيضا" عزى القاعدة أعيها القانون المدنل الم ري  ل ف 

 نية المشتركة لزمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحر ل لأللفاظ خخخ"البحث عن ال

حيث الن عبا"ة العقد حتحى وان كانحق واضححة قحد  تعبحر عحن حقيقيحة اإلدا"ة البارنيحة المشحتركة لزمتعاقحدين والتحل يمكحن استخيصحها محن 

 " خ            1مة سيادتها ودليزها األكيد"جميع الظروف الخا"جية الم احبة لزعقد وهو معيا" األخذ بنظرية اإلدا"ة وعي

وهذا ما أكدت عزيه المادة أعيها وما اعتمدته محكمة النق  الم رية  حل قحرا" لهحا والحذي جحاء  يحه "الن كحان لمحكمحة الموضحوف سحزطة 

حمزه عبحا"ات تزحك العقحود أو تفسير العقود والشرور لزتعرف عزى مق ود المتعاقدين ال  الن ذلك مشرور بان ال  تخرج  ل تفسيرها عما ت

تجاوز المعنى الظاهر لها وانه عزى القاضل الذا محا أ"اد حمحل عبحا"ة المتعاقحدين عزحى معنحى مغحاير لظاهرهحا الن يبحين  حل حكمحه األسحباب 

انحه مق حود  المقبوله التل دعق اللى  العدول عن هذا المدلول الظاهر اللى خي ه وكيف أ ادت تزك العبا"ات المعنى الذي أخذت بحه و"جح 

 "   6المتعاقدين    "
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لمححاكم بهحا إ حيحث الن منه والتل سبق وان اشرنا الليها إ كما وأخحذت ا 5516وقد نص القانون المدنل الفرنسل عزى هذه القاعدة  ل المادة 

القاضحل الذا  سحر العقححد واسحتخزص منحه بإقنححاف الن نيحة الطحر ين اتجهححق اتجاهحا" معينحا"إ يكححون عزيحه  الن يقضحل بهححذا المضحمون حتحى لححو 

تعا"ض مع المعنى الحر ل لأللفحاظ إ والذا " ح  العمحال هحذه النيحة بحجحة تعا"ضحه معهحا  انحه يعحرض حكمحه لزحنق  إوبنحاءا" عزحى ذلحك 

إ حيححث أعزنححق  5516حكمححا لمحكمححة مححن الد"جححة الاانيححة لمخالفتححه نححص م  5816لححدائرة األولححى لمحكمححة الححنق  الفرنسححية عححام أصحد"ت ا

 " 5المحكمة األخيرة أن المبدأ ال حي  هو تغزيب نية الطر ين عزى المعنى الحر ل لأللفاظ خ"

 المطزب الاالث : غموض عبا"ات العقد ذاتها 

استعمل المتعاقدان عبا"ات مبهمة بذاتها كأن تكون مهجو"ة او مستعا"ة من لغات أجنبية غيحر لغحة العقحد األصحزل تتحقق هذه الحالة متى ما

"خالن الغموض ينتج عن الساءة اختيا" التعبيرات إ الذ يسىء الطر ين التعبير عن أ"ادتهما باستخدام ألفاظ   تعبحر عحن المعنحى المق حود 2"
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" إ ويكحون قحابي ألي منهحا  حي 3ها ال حي  او نتيجة اشحتراك لفظحل إ الي يحمحل الزفحظ أكاحر محن معنحى "لهما أو استخدام عبا"ة بغير معنا

يعرف الي من المعنل هو المق ود سواء أكان اشتراك لغوي مال ولد الذي يطزق عزى الذكر واألناى أو عزى ا بن المباشحر أو الحفيحد إ او 

األمتعة والسيا"ات واستعمل المتعاقدان عبا"ات عامة غير محددة كما لو صيغ نص  ل عقد كان ا شتراك قانونيا مال المنقول يطزق عزى 

 "  4البيع عزى النحو التل "باف ررف او اسقط ام تنازل بمقتضى هذا العقد جميع الضمانات القانونية والفعزية الى الطرف الاانل "

 ازل عنها أو السقارها عن البائعخ ل هذه الحالة ياو" النزاف حول ماهية الضمانات المراد التن

ونتيجة لزغموض الذي يحيط بالعقد يجب عزى القاضل ان يتولى تفسيره من خيل القواعد العامة التحل نحص عزيهحا القحانون والتحل يمكحن ان 

د بالنسبة لطر يه تساعده  ل عمزه إ  عزى القاضل عزيه ان يفسر الشرر الغام  عزى ضوء عبا"ة العقد  ل مجموعها عزى اعتبا" ان العق

 "خ1يمال كي   يتجزأ  شروره متكامزة يفسر بعضها البع  األخر  ن من شان ذلك يجعل الوصول اللى النية المشتركة أمر صعب "
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واء  تجزئة شرور العقد يعتبر بماابة تجزئة لزنية المشتركة لزمتعاقدين إ اذ يتعين تفسيره بمجموعه وبالنظر اللى كا ة أجزائه المكونحة لحه سح

التل جحاء  يهحا  ذكحر بعح  محا من القانون المدنل العراقل و 518"إ استنادا اللى نص م 5كانق سابقة ام  حقة عزى الشرر المراد تفسيره"

 يتجزأ كذكر كزه (خ إذا اعتمد القاضل  ل تفسيره عزى بند واحد من البنود الكايرة األخرى المد"جة  ل العقد  حان حكمحه يتعحرض لزحنق  

 "2وذلك بغ  النظر عن صحة تفسيره لزبند الذي  سره إ  النص الواض  يشوبه الغموض عند تعا"ضه مع الشرور األخرى "

زحى القاضححل  ححل هححذه الحالحة الن يو ححق بححين الشححرور  حإذا لححم يححتمكن مححن التو يحق بينهححا "اجحح  الشححرر الحذي يتوا ححق مححع ق ححد المتعاقححدين وع

والمستمد من عبا"ات العقد  ل مجموعها الما الذا تبين الن اححد هحذه الشحرور مبهمحة "جح  الشحرر عزحى المعنحى الحذي ينحتج معحه اثحر قانونيحا 

ن القانون المدنل العراقل والتل ن ق عزى  أعمحال الكحيم أولحى محن الهمالحه المحا الذا تعحذ" الهمالحه يهمحل ( إ بعبحا"ة ( م519استنادا اللى م  

نفحف القاضحل ححول المعنحى المق حود منحه إ  محن المنطقحل الن يحمحل عزحى المعنحى  أخرى اذا كان الشرر الغام  يبعث الشك والريبة  حل

لمعنى حقيقية أو مجازاخ وذلك ألصالة عدم الخطأ وعدم السحهو والنسحيان أو عحدم العبحث والزغحو أو الذي ينتج اثرا" قانونل سواء أكان هذا ا

"  حل مجحال تفسحير العقحد ال  الن بعح  القحوانين المدنيحة 3عدم الهزل والمزا  إ كما الن القانون المدنل األ"دنل قد نص عزى هحذه القاعحدة "

قاعدة ب حيغة أخحرى هحل أذا وجحد  حل العقحد نحص يمكحن تأويزحه اللحى معنيحين وجحب ان ومنها الزبنانل والفرنسل ن ق عزى مضمون هذه ال

 "خ4يحمل عزى  المعنى الذي ينتج اثر" قانونيا"من دون المعنى الذي يجردها من الي اثر"

د الن يكحون دا  عزحى مما تجد" ا شا"ه الليه أيضا"انه   يكفل إلعمحال هحذه القاعحدة أن يكحون المعنحى ممحا تحمزحه العبحا"ة أو الشحرر بحل  بح

الغححرض المق ححود مححن التعاقححد ومطابقا"لححه و لطبيعتححه إ الذ قححد يكححون المعنححى الححذي يحمزححه الزفححظ منا يححا" لزغححرض المق ححود مححن التعاقححد أو 

 مناقضا" لطبيعة العقد مما يتعذ" معه الن ينتج أثرا قانونل عزى المعنى إ الي الن العمال الي 
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وقد قضق بذلك محكمة النق  الم رية  ل قرا" لها  تفسير الشرور والعقود من سزطة محكمة الموضوف متحى محا كحان تفسحيره ممحا   -5

لسحنة 35/3/5891/ جزسحة  12لسحنة  184ا تفيده عبا"ة معينة وانما بما تفيده  ل جمزتهحا (الطعحن "قحم تحمزه عبا"اتها و  تتقيد المحكمة بم
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تحب عبا"ة ما  ل العقد يجب أن   تكون بمعزل عن باقل عبا"اته وظرو ه المحيطحة بحه إ  زكحل عقحد الحكحام معينحه تتوا حق محع ربيعتحه ويتر

"إ  زحو اشحترر المشحتري 5عزى ذلك ضرو"ة تفسير عبا"ة العقد بهذاخالمعنى واستبعاد المعنى الذي يتنا ى محع  ربيعحة العقحد المتفحق عزيحه "

ع  ل عقد البيع ان يقوم البائع بت زي  المبيع الذا حد   يه الي خزل الثناء مدة معينه إ  ان هذا الشرر يمكن العماله  حل الي خزحل ي حيب المبيح

"إال  الن هحذا الشحرر   يمكحن العمالحه 2يكون معه صالحا" لزعمل دون تمييز بين ان يكون الخزل عيب يوجب الضمان او لم يكن كحذلك "  

  يما يتعزق بالخزل الذي يتسبب به المشتري نفسه أو الغير  ن هذا المعنى يتناق  مع المق ود من هذا الشرر وربيعة عقد البيع

الكيم لمانع قانونل أو مانع عقزل  انه يهمل إ وتظهر أهمية هحذه القاعحدة  حل مجحال تفسحير العقحد إالذ كايحرا محا يجحد  الما الذا تعذ" العمال هذا

القاضل  ل العقد موضوف التفسير شررا" او أكاحر ممنوعحا" قانونحا" أو مخحالف لزنظحام العحام أو الداب العامحة إعندئحذ يتوجحب الهمالحه الي 

ينه ال  الن بطين هذا الشرر يترتب عزيه اثر هو بطين العقد برمته الذا كحان الشحرر الباعحث الحدا ع لزتعاقحد إ تجرده من األثر القانونل لبط

من القحانون المحدنل العراقحل والتحل  535الما الذا لم يكن كذلك  يهمل الشرر وحده ويبقى العقد قائما عزى صحته ويرتب أثا"ه و قا" لنص م 

كمحا يجحوز الن يقتحرن  -2عقد بشرر يؤكد مقتضاه أو ييئمحه أو يكحون جا"يحا بحه العحرف و العحادة خف يجوز الن يقترن ال -5ن ق عزى  ف 

د محا لحم العقد بشرر  يه نفع ألحد المتعاقدين أو لزغير الذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا لزنظام العام ولآلداب خو ال  لغحا الشحرر وصح  العقح

 "3يبطل العقد أيضا"( "يكن الشرر هو الباعث الدا ع لزتعاقد  
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 المبحث الثاني : دور القواعد القانونية في تفسير العبارة الواضحة

اإل"ادة هل ذاتية بطبيعتها   يمكحن استخيصحها ال  بوسحيزة   "يب الن ال"ادة المتعاقدين هل المرجع لما يرتب التعاقد من اثأ" إ بيد الن هذه 

 مادية أو موضوعية وهل عبا"ة العقد ذاتها إ إذا كانق عبا"ة العقد واضحة إ  إنها تعد تعبيرا صادقا" عحن ال"ادة المتعاقحدين المشحتركة و 

ال  الن العبا"ة الواضحة قد تكحون عحاجزة عحن الكشحف عحن يجوز ا نحراف عن هذا التعبير  ستق اء حقيقية ما أ"اده المتعاقدين حقيقية إ 

 "5ق د المتعاقدين ويحد  هذا عندما يستخدم المتعاقدين ألفاظ واضحة تكشف بظاهرها عن ال"ادة مغايرة لإل"ادة الحقيقية خ"

ه يحتاج اللحى قواعحد تسحاعده  حل  فل هذه الحالة تحتاج العبا"ة "غم وضوحها الى تفسير من قبل القاضل إ وعندما يقوم القاضل بمهمته  ان

عمزهخإولمعر ة مدى الدو" الذي تقوم به هذه القواعد  ل تفسير العبا"ة الواضححة سحوف نقسحم هحذا المبححث الحى مطزبحين نتنحاول  حل األول 

 وضو  اإل"ادة و ل الاانل وضو  التعبير

 المطلب األول: وضوح اإلرادة

جه عام و ل الفقه الفرنسل بوجه خاص قوامها اإل"ادة البارنية المشتركة لزمتعاقحدين وتغزيبهحا لقد سادت نظرية اإل"ادة  ل الفقه اليتينل بو

 عزى التعبير المادي المف   عن مق ودهما  إ  

ن  الفقه   يحفل بالتعبير ال  بوصفة وسيزة لنقحل اإل"ادة البارنيحة واضحها"ها محن مكنونهحا اللحى العحالم الخحا"جل بمحا يطابقهحا  حل المفهحوم  

 "خ  2العبرة بالق د اإل"ادي لزمتعاقدتين   بالمظهر اإل"ادي المعبر "

  التعبير المسطر ما هو ال  قرينة كاشفة لألصل وقد يدح  عند الثبات العكف عنذئذ تكون العبحرة بحاإل"ادة   بحالتعبير إولكحن هحذا   يعنحل

إل"ادة ويجعزهحا ظحاهرة اجتماعيحة بعحد الن كانحق مجحرد حقيقحة نفسحية الن يكون التعبير بدون الي قيمة عزى اإلريق بل انه هحو الحذي يظهحر ا

 وربقا لهذه النظرية   يزتزم القاضل الذي يفسر التعبير عن اإل"ادة بحالتعبير المحادي  قحط وكحذلك يعحد نقطحة بدايحة بحل يعفيحه البححث  حل كحل

 الوقائع والظروف سواء كانق 

 "خ 3اإل"ادة البارنية لزمتعاقدين لحظة البرام العقد"سابقة أو معاصرة أو  حقة لزتعاقد لزوقوف عزى 

الن العقد ينشأ من توا ق ال"ادتل الطر يين عزى معقودة والقحوة المززمحة الناشحعة عزحى العقحد لكحل محن المتعاقحدين   ترجحع اللحى محا ق حده كحل 

 منهما عزى حده بتعاقده والنما ما اتفقق عزيه
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 "خ5تركة لزمتعاقدين هل األصل  ل نظرية اإل"ادة "ال"ادتهما حقيقته إ لذا تكون اإل"ادة المش

لد لحة ولكن  قد تنشأ حالة عدم توا ق بين األلفاظ واإل"ادة الحقيقية لزمتعاقدين وعدم التوا حق هحذا   ينشحأ محن عحدم كفحاءة التعبيحر ذاتحه  حل ا

العبا"ات لنقل اإل"ادة البارنية اللى العحالم الخحا"جل  عزى المعنى والنما ينشأ من انف ال عرى الزفظ والفكرة التل يعبر عنها خ عدم صيحية

"غم وضوحها الذاتل يولد البف واإليهام  ل معر ة ق د المتعاقدين من هذه العبا"ات ال   زيف كل عبا"ة أو شرر واضح   حل ذاتحه يكحون 

محا باختيحا" ألفحاظ واضححة الد لحة عزحى واضحا بدو"ة  ل الكشف عن ال"ادة معبرة إالذ كايحرا محا يسحلء المتعاقحدان عحن التعبيحر عحن ال"ادته

معنى مغاير لزمعنى المق ود إ د"جة وضو  العبا"ات وغموضها يتوقف عزى عامزين األول المادة الزغوية والاحانل الق حد محن اسحتعمالها 

لعبا"ات وشحرور التعاقديحة وبقد" ما يكون التوا ق بينهما يكون الوضو  وبقد" ما يكون الف ل بينهما يكون اإليهام والغموض إ  ي قيمة ا

"خ وقد أشا" المشرف الفرنسل اللحى ضحرو"ة تفسحير العبحا"ات الواضححة  حل 2أسل استخدامها  ل التعبير عزى اإل"ادة الحقيقية لزمتعاقدين "

التوقحف  منه إومن خيل النظرة الفاح ة لهذه المادة نجدها تقر" بوضو  وجوب البحث عن النية المشتركة لزمتعاقدين دون 5516نص م

"إ هل تطزب مراعاة اإل"ادة الحقيقيحة أ ضحل محن التوقحف عنحد اإل"ادة الظحاهرة إ الذ أن األلفحاظ   يمكحن أن 3عند المعنى الحر ل لأللفاظ "

 تشكل عائقا" المام استخيص اإل"ادة الحقيقية متى ما كانق هذه األلفاظ تكشف عن ذلك بنفسها وهل بذلك تفضل الرو  عزى الحرف خ

"إ  هناك بعح  العقحود   تعبحر 4لقاضل عند البحث عن اإل"ادة الحقيقية الن يقف عند ال"ادة رر ل العقد وليف ال"ادة ررف واحد "وعزى ا

ل عن حقيقية ال"ادة احد المتعاقدين أو كزيهما إلذا يجب ان يبحث القاضحل عحن اإل"ادة الحقيقيحة لكحل متعاقحد دون التقيحد بحالبنود المطبوعحة  ح

ا ثبق اتجاه اإل"ادة اللى الحدا  اثر قانونل معين يتعا"ض مع الشرور المطبوعحة وجحب تغزيحب هحذه اإل"ادة و  "قابحة عزيحه تزك العقود خ إذ

محن قبححل محكمحة الححنق  إ  ححإذا اسحتعمل المتعاقححدان عبححا"ة معينحة قححد   تحدل بححذاتها عزححى حقيقيحة ق ححدهما عندئححذ يجحب العححدول عححن اإل"ادة 

التل ق دها المتعاقدين وعزى القاضل  ل مال هذه الحالة الن يابق  ل حكمه األسحباب التحل أدت اللحى اسحتبعاد  الظاهرة اللى اإل"ادة الحقيقية

 المعنى الظاهر واعتبا"ه غير متفق وق د المتعاقدين وكيف
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 "  5توصل اللى استخيص المعنى الذي اقتنع به عزى انه هو الذي ق داه "

كون العبا"ة واضحة  ل ذاتها ولكن الظروف تدل عزى الن المتعاقدين أساءا استعمال هذا التعبير  وضو  العبا"ة غير وضو  اإل"ادة  قد ت

الواض   ق د ا معنى وعبرا عنه بالفظ   يستقيم  ل هذا المعنى خ فحل هحذه الحالحة   يأخحذ القاضحل بحالمعنى الواضح  لزفحظ بحل  يعحدل اللحى 
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زقاضل أن يفعل ذلك أ  بشرريين اححدهما قيحام الحدليل عزحى الن اإل"ادة الظحاهرة   تماثحل المعنى الذي ق د الليه المتعاقدين ولكن   يجوز ل

 اإل"ادة البارنية اي يوجد تغاير بين ا "ادتيين إ

وجب  ل هذه الحالة ان يأخذ باإل"ادة البارنة دون الظاهرة والاانل هو ان القاضل اذا عحدل عزحى المعنحى الواضح  الحى غيحره محن المعحانل 

ب تبر" ذلك وجب عزية ان يبن  ل حكمه األسباب التل دعق اللى ذلك وكيف أ ادت ال يغ هذا المعنى الذي اقتنعق و"جحق انه هحو ألسبا

"خوالقاضل  ل الحا ت السابقة له سزطة تقديرية  ل تفسير عبا"ات العقد لزوقوف عزى نية المتعاقدين الحقيقيحة عزحى 2مق ود المتعاقدين "

ضع لضوابط خكما الن القاضل عند الشروف  ل التفسير قد يجد الكاير من العناء والتفكير  ل البحث عن النية المشحتركة أنها هذه السزطة تخ

ق به ال"ادتهما وقق البرامه وليف بوقق نشوء النحزاف القاضحل  يمحا يقحع لزمتعاقدين وقق نشوء العقد  ن أثا"ه   تحدد ال  بما التقق وا"تض

من خيف  ل  هم بنوده وتفسيره إ وتفسير العقد و ق النظحام الشخ حل يتنحاول العقحد ال ححي  األ"كحان بمحا  يهحا سحيمته محن العيحوب  ن 

إومن المسزم به ان اإل"ادة البارنيحة هحل جحوهر الت حرف  حل التفسير   يجدي بالنسبة لزعقد البارل  نعدامه أذا   يبنى عزى البارل شلء 

تقرير صحته أو بطينه إ وصحة الت رف   تنفحل غمحوض التعبيحر أو عحدم وضحوحه أو الي شحك أو تنحاق   حل مفهومحه إ فحل ماحل هحذه 

صحاحب التعبيحر  حل التعبيحر المفحرد  الحالة يجتهد القاضل  ل استخيص الحقيقية من التعبير التعاقدي لزوصحول اللحى اإل"ادة الحقيقيحة أ"ادة

 "خ3واإل"ادة المشتركة لزمتعاقدين  ل العقد إوهذه هل القاعدة  ل النظام التقزيدي لإل"ادة  "

كما الن القاضل عند تفسيره لزعقد يعتمد عزى المقا"نة مابين التفسير المنطقحل والتفسحير الحر حل إ الذ الن األول ينت حب عزحى معنحى التعبيحر 

التقيد بزفظه أو حر ه إ الي انه يتق حى الفكحرة الحقيقيحة محن و"اء التعبيحر عحن رريحق جميحع العناصحر المت حزة بحه دون التقيحد و حواه دون 

باأللفاظ والتراكيب إ الي انه يبحث عما أ"اده الطرف المعبر وهذا هو عحين النظحام الشخ حل  حل التفسحير وقوامحه تحزيحل شخ حية المعبحر 

 ة والاانل يقف عند حد معانل األلفاظ المستعمزة بحسب صيغتها من دون الرجوف اللى الفكرة المق ودة من والوقوف عزى ال"ادته الحقيقي

و"ائها وهذا هو التفسير الموضوعل المستقل عن ال"ادة المعبر ال  انه   يحقق العدالة و  يؤخذ به وعزى هذا  حان التفسحير الحر حل يعطحل 

 ين النالمعنى الظاهر لزتعبير عن اإل"ادة إ ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  261ص   -2664 –دا" الجامعة الجديدة لزنشر  –م اد" ا لتزام  -5ج  –النظرية العامة ليلتزام  –دخ نبيل البراهيم سعد  -5

 –بحي تحا"يخ نشحر  –المجمحع العزمحل اإلسحيمل  –بيحروت  -4ج  –م اد" الحق  ل الفقه اإلسيمل  –ق السنهو"ي دخ احمد عبد الرزا -2

   8ص 

  352ص  –دخ وليم قيدة ـ م د" سابق   -3

لظاهر إ يأخحذ التفسير المنطقل يعبر عن مضمون اإل"ادة وبمقا"نة التفسيرين عند الحالتين األولى المطابقة بين مضمون اإل"ادة والمعنى ا

القاضل بالمعنى الظاهر بوصفه الكاشف عحن اإل"ادة البارنيحة والاحانل عحدم المطابقحة بحين مضحمون اإل"ادة والمعنحى الظحاهر  يتعحين عزحى 

القاضل  ل هذه الحالة الن ينظر اللى حالتين األولحى الذا كحان مضحمون التعبيحر أضحيق محن مضحمون اإل"ادة والاانيحة الذا كحان محدلول التعبيحر 

وسع من مضمون اإل"ادة إ وعزى القاضل عند الوقوف عزى الي من الحالتين الن يتقيد بمضحمون اإل"ادة البارنيحة مسحتعينا" بمحا يقضحل بحه أ

 "خ5بمبادئ ون وص كا ه لزوصول اللى حكم عادل"

منحه  5516وهحذا مادلحق عزيحه م الما بالنسبة لموقف القانون المدنل الفرنسل من وضو  اإل"ادة  قد تبنى النظام الشخ ل  حل تفسحير العقحد 

والتل تطرقنا الليها سابقا"إحيث وضعق األساس الواجب عزى القاضحل  حل تفسحير العقحد والمتماحل بالبححث عحن النيحة المشحتركة لزمتعاقحدين 

 حق عزحى منحه واتحل ن 5511"إ وكحذلك محا تضحمنه م 2وما اتجهق الليه  تكوين العقد من دون التقيد بما تضحمنه األلفحاظ محن معنحى ظحاهر"

"عندما يكون الشرر عرضه لمعنيين يجب الن يفهم باألحرى الن يكون لها بع  األثر إ حل المعنحى الحذي   يمكحن الن ينحتج الي اثحر"  حيحث 

وضعق األساس الواجب عزى القاضل  ل تفسير العقد والمتمال بالبحث عن اإل"ادة المشتركة لزمتعاقدين وما اتجهق الليه  حل تكحوين العقحد 

عزحى الن " يجحب الن تؤخحذ أحكحام قابزحة لزمعنيحين  5519تقيد بما تضحمنه األلفحاظ محن معنحى ظحاهر وكحذلك محا ن حق عزيحه المحادة من دون ال

 بالمعنى األنسب لموضوف العقد" إذا كانق عبا"ات العقد تحمل أكار من معنى  يجب حمزها عزى المعنى الذي ينتج اثر قانونل 

التل جاءت قاعدة عبحا"ات العقحد بعح  يفسحر الحبع  األخحر والتحل ن حق عزحى "  5565ن وكذلك مهو المعنى المعبر عن ال"ادة المتعاقدي

يجب الن تفسر جميع بنود العقد من قبل بعضها البع  والعطاء كل معنى مشتق من الفعل بأكمزه "إ كما الن قانون المدنل الفرنسل لجأ اللحى 

ر بما هو متعا"ف عزيه  ل البزد الذي تم  يه البرام العقحد "الي بوجحوب منه والتل ن ق "ما هو غام  يفس 5518معايير موضوعية  ل م 

منحه اوجحب اسحتكمال بنحود العقحد ربقحا" لزعحرف الجحا"ي إ ال  الن  5566تفسير الشرر الغام  استنادا اللى عرف البزد الذي ابحرم  يحه و م  

النيححة المشححتركة لزمتعاقححدين  ن تزححك المعححايير وان كانححق  ذلححك لححم يخححل بالمبححدأ العححام الححوا"د  ححل القاعححدة األساسححية العامححة وهححو البحححث عححن

موصو ة بالموضوعية اللى أنها لم تكن مق ودة لذاتها بل تدل عزى ا"داة المتعاقدين ولم تكن معايير خا"جية دخيزة وكل محا  حل األمحر انحه 

 " خ5ئل "  ي ا" الليها أ  أذا تعذ" الوصول اللى النية المشتركة لزمتعاقدين بغيرها من الوسا

( منحه نجحد ان المشحرف قحد ألحزم بعحدم جحواز ا نححراف عحن المعنحى الظحاهر 516أما القانون المدنل الم ري  عنحد الرجحوف اللحى نحص م   

 ن كانقصراحة عند التفسير  ان ذلك   يعنل ا لتزام باإل"ادة الظاهرة ال  الذا كانق معبرة عن اإل"ادة البارنة إ الذا أن ا "ادة الظاهرة وا

 واضحة قد   تكون تعبير عن اإل"ادة البارنة  ل المجرد دليل عنها وهذا الدليل خاضع إلثبات العكف خ 
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كمححا الن اقت ححا" القاضححل عزححى التعبيححر الرئيسححل تسححود معححه النظريححة الماديححة وبخي ححة أذا لححم يكتفححل القاضححل بححذلك والتجححاء اللححى الظححروف 

الم احبة لتكوين الت رفخ ان النظرية التقزيدية هل التل تسود  حل التفسحير  ن العمحال هحذه الظحروف هحو دليحل اإل"ادة البارنيحة وعيمحة 

إ زتعبير وحده   نستطيع أن نستخزص منحه المضحمون بحل محن التعبيحر ومجموعحة الظحروف الخا"جيحة وهحذا محا اسحتقر عزيحه "  5سيادتها "

" خوقد جاء  ل قرا" لها   من حق محكمة الموضوف ان تستخزص الواقعة من أدلتها أو عناصحرها المختزفحة بشحرر الن 2القضاء الم ري"

 يما انتهق الليه قائما"  ل األو"اق  ن األصل الن المحكمة تبنل حكمهحا عزحى الوقحائع الاابتحة  حل يكون استخيصها سائغا"وان يكون دليزها 

" خوعزححى وذلححك يمكححن القححول الن المشححرف الم ححري أنححار 3الححدعوى ولححيف لهححا الن تقححيم قضححاءها عزححى أمححو"   سححند لهححا مححن التحقيقححات ( "

حالحة غمحوض التعبيحر إ و  يجحوز لحه ا نححراف عنحه ال  الذا قحام الحدليل المقنحع بالقاضل مهمة البحث عن اإل"ادة المشتركة لزمتعاقدين  ل 

منحه والمشحا" الليهحا سحابقا نجحد الحبع  غزحب  5/ف511لعدم األخحذ بحالمعنى الظاهرخالمحا القحانون المحدنل العراقحل إ وبحالرجوف اللحى نحص م 
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ل تنبح  عحن ق حد المتعاقحدين بمحا عنتحه ال"ادتهمحا الحقيقيحة ولحيف اإل"ادة البارنة عزى اإل"ادة الظاهرة بحجة الن المقاصد والمعحانل هحل التح

 2مادل عزيه الزفظ و سيما الذا عجز الزفظ عن الكشف عن مكنون اإل"ادة سواء أكان الزفظ مبهما أم غامضا أم حامي عحدة معحانل إ المحا ف 

قيقية بحاا عن اإل"ادة البارنية لزمتعاقدين إالي الن ال"ادتهما من نفف المادة يتض  منها الن المعانل المجازية   ي ا" الليها ال  الذا تعذ"ت الح

قيحة الحقيقية أو المجازية قد اتجهق اللى المعانل المجازية إ والذا كان لأللفاظ عحدة معحانل مجازيحة  يأخحذ بحالمعنى المتفحق محع ال"ادتهمحا الحقي

"والتحل تعنحل الذا 1"  عبرة لزد لحة  حل مقابزحة الت حري  " "منه  511خ"وكذلك ما ن ق عزيه  ل م 4وقق التعاقد إالي ال"ادتهما البارنية "

منه والتل جاء  يها "ذكحر بعح   518تعا"ض المفهوم من التعبير صراحته مع المفهوم من التعبير ضمنا قدم األول عزى الاانلإ وكذلك م 

 566ول بخيف ذلك يوجب الهمحال الكحيم إالمحا م ما   يتجزء كذكر كزه "والتل تعنل ذكر البع  يقوم مقام الكل  ل المعنى المق ود والق

 منه والتل ن ق عزى "المطزق يجري عزى الريقه ما لم يقم دليل التقييد ن ا" أو د لة "ويفهم من المادة أعيه بأنه   يجحوز لزقاضحل عنحد

رحيق وعحدم التقييحد و ن المتعاقحد لحو أ"اد تفسير العقد الن يقيد ماارزق  ل عبا"اته رالما لم يقم الحدليل عزحى تقيحدها أو ح حرها ألصحالة اإل

  التقييد لما لجأ اللى التعبير عنحه او تبيانحه إ وبحدأ  حان األصحل بحإريق عبحا"ات المتعاقحدين وجحوب العمحل بهحا إ ومحا تقييحد هحذه العبحا"ات ا

 استاناء من قاعدة األصل إ كما      
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"إ  زحو لحم يحذكر هحذا الشحرر 5لو تقيد عقد البيع بنص يشترر تأجيل الامن كزه أو بعضه أو تقسيطه اللى القسار دو"ية تد ع بمواعيد معينحة "

 عبا"ات العقد عزى الريقها خ  ل العقد لحمزق

منحه عزحى الن "الوصحف  حل الحاضحر لغحو و حل الغائحب معتبر"وذلحك  ن المعحروف باإلشحا"ة  565كما نص القانون المدنل العراقل  حل م 

منححه  قححد قضححق بححان "السححؤال الم ححدق معححاد  ححل الجححواب الم ححدق " ححإذا عححرض احححد  562والمشححاهدة ابزححغ مححن التوصححيف إ المححا نححص م

دين عزى األخر التعاقد و ق شرور معينة  أجابه بنعم أو ما يقوم مقام هذا الزفظ إ يكون قد قبل التعاقد ووا ق عزى شحروره كا حة المحا المتعاق

والمعحروف بحين التجحا"  -2المعروف عر ا" كالمشحرور شحررا"خ والتعيحين بحالعرف كحالتعيين بحالنص  -5منه  قد ن ق عزى الن "  563م 

الممتنع عادة كالممتنع حقيقية" والتل تشير اللى أهمية العرف  ل تفسير العقحد إ  حالعرف المتبحع يعحد بماابحة الشحرور و -3كالمشرور بينهم  

المشروعة التل يتوجب األخذ بها إلزالة ما يكتنف العقد من غموض عند الثحا"ة النحزاف وتفسحير عبا"اتحه بمحا هحو محألوف عر حا بغيحة تحديحد 

ءا من حقوق والتزامات إ وعزى ذلك أن كان هناك عقد وكالة بالبيع ماي  إنها تن رف اللى البيع من غيحر مضمون ال"ادة المتعاقدين بما شا

العحادة محكمحة عامحة كانحق أم  -5عزى قاعدة أخحرى محن قواعحد التفسحير وهحل " 564" ل حين م 2ضر"  ن هذا التقييد يقتضيه العرف خ"

 قحد ن حق  561عادة سواء أكانحق عامحة أم خاصحة تكفحل إلثبحات حكحم قحانونل إ المحا م استعمال الناس حجة يجب العمل بها " ال -2خاصة خ

عين عزى " النما تعتبر العادة الذا أغزبق أو رردت والعبرة بالغالب الشائع   الناد""ويترتب عزى ذلحك انحه يعتبحر المفقحود ميتحا"الذا كمحل التسح

ا اذا لم يستطيع القاضل الجيء غمحوض العقحد والوصحول اللحى المعنحى الحقيقحل من العمر  ن الغالب الن اإلنسان   يعيش أكار من ذلك إ الم

لزعقد والكشف نية المتعاقدين المشتركة من خيل ا سحتعانة بالقواعحد السحابق ذكرهحا وجحب تفسحير الشحك  حل م حزحة المحدين اسحتنادا" اللحى 

 "خ 3المدين " من القانون المدنل العراقل والتل ن ق عزى "يفسر الشك  ل م زحة 566نص م 

  ومما تقدم يتبين الذا كانق عبا"ات العقد وألفاظه غير واضحة  ل الد لة عزى ما يريده المتعاقدان إ فل هذه الحالة يجب عزى القاضل أن 

ن المتعاقحدين يقف عند التعبير الموجود إ والنما يجب الن يبحث عن النية المشتركة لزمتعاقدين والتل هحل التعبيحر الحقيقحل لمحا يريحده الطحر ي

 عن رريق ا ستعانة بالقواعد السابق ذكرها وان لم تسعفه هذه القواعد جاز له ان يطبق قاعدة الشك  ل م زحة المدين         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  232 -235ص  – 5816 –مطبعة األهالل  –شر  عقدي البيع واإليجا"  ل القانون المدنل  –دخ عباس حسن ال راف  -5

  566ص  – 5816 -نظرية العقد –محاضرات  ل القانون المدنل العراقل  –دخ حسن عزل الذنون  -2

 519ص  –م د" سابق  –نظرية ا لتزام  –حسن عزل الذنون  -3

 

 

 المطزب الاانل : وضو  التعبير 

ى التعبير هو العن ر المادي الظاهر الجا"ي  ل التعامل به عزى أساس الاقة المتبادلة إل"ادة الطر ين عند النشاء العقد وح ول ا تفاق عز

عقحد إكمحا الن التعبيحر   يشحترر ما و"د  يه  ن ذلك   يتأتى ال  بد"اك تام بق د تحقيق األثر القانونل المنتج والمف ح  عنحه بمحا تضحمنه ال

 يه الن يكون صراحة والنما يمكن األخذ بالتعبير الضمنل  ضي عن عد حا ت السكوت مظهر من مظاهر التعبير إ وقد تبنى هذه النظريحة 

ه النظرية   تحفحل بحاإل"ادة الفقه الجرمانل الي نظرية التعبير عن اإل"ادة وقوام هذه النظرية التعبير عن اإل"ادة ذاته   اإل"ادة نفسها إ  هذ

البارنية باعتبا"ها عن را نفسيا يتعذ" ا ستد ل عزيه والنما تعتد بالتعبير عحن اإل"ادة باعتبحا"ه عن حر محادي محسحوس يمكحن التعامحل بحه 

 "خ5اميت " ل بإرا" و روض القانون إ  العبرة بمقتضى العقد عزى األساس الاقة المتبادلة وحسن النية وبما هو مألوف  ل المع

حيث الن اهتمام هذه النظرية ين ب أساسا اللى بروز اإل"ادة اللى العالم الخا"جل انطيقا" من مبدأ عد المظهر الخا"جل العن ر األساسل 

جحود لإل"ادة إوالتعبير بأوجه كا ه ماهو ال  صو"ة مطابقة لإل"ادة البارنية و  داعل إلثبات عكسها  عزحى الن تكحون اإل"ادة الظحاهرة لحه و

"خ إذا كانق عبحا"ة  العقحد  واضححة بحيحث تحدل د لحة قارعحة عزحى اإل"ادة المشحتركة إ انحه   مجحال  جتهحاد 2حقيقل وان   يشوبها عيب"

القاضل إ  مدلول القوة المززمة لإل"ادة   ينتج أثره  ل مواجهة الطر ين  حسب والنما ينتج أثحره  حل مواجهحة القاضحل الحذي تغحل يحده عحن 

يل العقد حتى ولو كان ذلك بدعوى تحقيق العدالة ومنع الظزم إ زيف محن سحزطته الن يجحري الي تعحديل عزحى الحقحوق وا لتزامحات سزطة تعد

الناشعة عن العقد إورالما الن العقد شريعة المتعاقدين  عزى رر يه الن يزتزما بن وصه رالما أنها واضححة الد لحة محن ثحم الن القاضحل يعتحد 
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لزتفسير وا جتهاد مع وضو  العقد إوعزيه  ان سزطة القاضحل مقيحده بضحرو"ة عحدم التحريحف بالمسحخ أيحن كحان  بهذه الن وص  ي مجال

 "خ3الدا ع إلجرائه حتى لو اقتضته العدالة "

ت عزيحه  القاضل يبحث عن اإل"ادة الحقيقية من المظهر الخا"جل لزتعبير و هم معناه بما هو مألوف من التعامل دون ا لتفات اللى ما انطو

 ال"ادة الي من الطر ين إ وعزيه الذا حدد لعبا"ات العقد معنى غير المق ود من المتعاقدين   يكون متجاوز لسزطته  ل التفسير ألنه 

   يهدف اللى تفسير ال"ادة المتعاقدين بل اللى تفسير نص العقد  ل ضوء المعايير الموضوعية
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يحه الن وضحو  العبحا"ات  حل ذاتهحا   يعنحل "خوممحا تجحد" اإلشحا"ة الل5إ ومن هنا تكون سزطته  ل تفسير العقد كسزطته  ل تفسير القحانون "

وضو  العقد  ل ذاته  ن نظرية التعبير عن اإل"ادة وان كانق تركز عزى التعبيحر كوعحاء "ئيسحل ين حب عزيحه التفسحير ال  أنهحا   ت حب 

الن من شأن هحذه النظحرة  جل اهتمامها عزى التعبير المادي مجردا عن كل ما عداه من العناصر الموضوعية والظروف البيعية المحيطة إالذ

الضيقة الن تجعل التفسير حر يا" إ  زيف معنى الن يكون التفسير موضوعيا"مبتعدا" عن األبححا  النفسحية الن يقت حر عزحى التعبيحر المحادي 

عاقحد المحسوس إ  هذه النظرية أعطق لزتفسير معنى واسع بحيث يشمل كل ظروف الواقع الموضوعية سحواء أكانحق  حل الفتحرة السحابقة لزت

"خوعزى هذا األساس يحظر عزى القاضحل الن يجحري تفسحيرا" حر يحا" متجحاهي ظحروف الواقحع الموضحوعية 2أو المعاصرة أو اليحقة له"

التل تشكل البيعة التل خرج منها التعبير إ كي من التفسحيرين الشخ حل والحر حل محظحو" إ الي الن اسحتخيص القاضحل لحإل"ادة الظحاهرة 

 "خ2يها و قا" لزاقة المتبادلة بين المتعاقدين وحسن النية والعرف الجا"ي  ل المعاميت "من الممكن التعرف عز

لحذي أسحبغه ومما تقدم يتض  بان هذه النظرية   تعتد باإل"ادة النفسية الداخزية والنما تعتد باإل"ادة القانونية المتمازة  ل التعبيحر الخحا"جل وا

اعتبا" الن الت رف القانونل ما هحو ال  اإلرحا" القحانونل الحذي يضحيفه القحانون عزحى اتجحاه اإل"ادة المتعاقد عزى ق ده الحقيقل البارن عزى 

اللححى الحححدا  اثححر قححانونل عزححى الوقححائع العاديححة إ  ححاإل"ادة تخضححع  ححل دو"هححا اإلنشححائل  ححل مرحزححة تكححوين ا لتححزام لمقتضححيات األسححف 

ضحوعية إ وتحأتل  حل مقدمحة هحذه الضحوابط الن يتحولى قاضحل الموضحوف الموضوعية التل تساهم  حل خزحق اإل"ادة وتخضحعها لضحوابط مو

تقديرها عزى أسف موضوعية بعيدة عن المعايير الذاتية التل تتحكم  ل اإل"ادة والقاضل عند قيامه بنشاره بق د تفسير اإل"ادة من خحيل 

ا بالنسبة لموقف القانون المدنل الفرنسحل محن وضحو  "خالم4التعبير الخا"جل لكي المتعاقدين دون الكشف عن اإل"ادة من خيل البواعث "

التعبير سبق وان اشرنا  ل المطزب السابق الن القانون أعيه قد اخذ بالنظام الشخ ل وتبناه  ل تفسير العقد وذلك ما دلق عزيحه الن حوص 

المعايير الموضوعية كمحا  حل (و"غم تمسكه بالنظام الشخ ل ال  انه اخذ  ل بع   ل بع  ن وصه ب5565( و  5511( و  5516م  

( بمراعحاة العدالحة وحسحن النيحة  حل التفسحير 5531(و 5534( المشا" الليهما سابقا  ضي عن ما أوجبتحه نحص م  5566( و 5518نص م  

 "إ بالرغم من ان هذه المعايير موضوعية ال  أنها لم تكن مق وده 1 ل تفسير العقود "

 دين إ والتل   ي ا" الليها ال  الذا تعذ" الوصول اللىلذاتها بل أنها تدل عزى ال"ادة المتعاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 511ص  –م د" سابق  –نظرية العقد  –د خ عبد الرزاق السنهو"ي  -5

 593ص  –ق م د" ساب –دخ عبد الحكم  وده  -2

  331ص  –م د" سابق  –دخ وليم قيدة   -3

  663ص  –م د" سابق  –احمد محمود سعد  -4

  526و 521ص  –م د" سابق  –انظر تف يل ذلك  دخ عبد الحكم  وده  -1

 "خ5اإل"ادة الحقيقية بغيرها من الوسائل "

"  حل تفسحير هحذه 2( منحه  قحد ذهحب الحبع  محن الفقهحاء "516/5أما بالنسبة اللى موقف القانون المدنل الم ري وبحالرجوف اللحى نحص م   

المادة بتغزيب اإل"ادة الظاهرة  ن العبا"ة الواضحة تدل عزى اإل"ادة البارنحة  واوجبحو عزحى القاضحل ا لتحزام بمضحمون هحذه العبحا"ة دون 

يضاحية  بالقول "   "يب أن ال"ادة المتعاقحدين هحل الزجوء اللى البحث عن النية المشتركة لزمتعاقدين وبر"وا قولهم بما و"د  ل المذكرة اإل

مرجع ما يرتب التعاقد من اثأ" إ يبدو أن هذه اإل"ادة هل ذاتية بطبيعتها   يمكحن استخيصحها أ  بوسحيزة ماديحة أو موضحوعية هحل عبحا"ة 

 يجوز ا نححراف عحن هحذا التعبيحر  ستق حاء العقد ذاتها  إذا كانق واضحة لزم أن تكون تعبيرا صادقا عن ال"ادة المتعاقدين المشتركة و 

 " خ3ما ال"ادة المتعاقدين  حقيقة عن رريق التفسيـر أو التأويل إ تزك قاعدة تقتضـل استقرا" التعامل حرصا بالغا  ـل مراعاتـها"

ر لعبا"ات العقد الواضححة وبناءا عزى ذلك  قد سا"ت محكمة النق  الم رية  ل اغزب قرا"اتها   ولم تنجز ا نحراف عن المعنى الظاه

 " خ4إ والتعويل عن اإل"ادة المستمدة  ل عبا"ات العقد الواضحة إ وأي انحراف عنها يؤدي اللى مسخ العقد "

ومن موقف القانون المدنل الم ري يتبن بأنه لم يؤخذ باإل"ادة الظاهرة وحدها   وضو  التعبيحر ( و  بحاإل"ادة البارنحة وححدها بحل يعحول 

ر مع اإلحارة بالظروف الموضوعية التل عزم بها المخارب أو كان العزم بها واجبا" عزيهإ وعزيحه  حان المشحرف الم حري ألحزم عزى التعبي

القاضل األخذ بالمعنى الواض  متى ما كانق عبا"ة العقد واضحة عند التفسير دون ا نحراف عنها تحق ستا" التفسير إ والنارة بحه مهمحة 

 " خ 1كة لزمتعاقدين عند غموض التعبير "البحث عن اإل"ادة المشتر
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 314و   333ص  –م د" سابق  –دخوليم قيدة  -5

دخ عبحد  – 259ص  – 2663 – 2662 –دا" النهضحة العربيحة  –القحاهرة  -5ر –لتحزام المحدنل م حاد" ا  –دخ سعيد سعد عبد السيم  -2

الم اد" اإل"ادية ليلتزام  العقد واإل"ادة  –م اد" ا لتزام  –دخ م طفى عبد الجواد  – 8و 9ص  –م د" سابق  –الرزاق السنهو"ي 

 448ص  – 2661 –دا" الكتب القانونية  –م ر  –المنفردة ( 

  286ص  –بي تا"يخ نشر  –مطبعة دا" الكتاب العربل  –م ر  –م اد" ا لتزام  -2ج  –مجموعة اإلعمال التحضيرية  -3

  361و 364ص  –م د" سابق  –انظر محمود جمال الدين زكل  -4
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لزتعرف عزى مق حود وبناءا" عزى ذلك قضق محكمة النق  الم رية  ل قرا" لها  لمحكمة الموضوف سزطة تفسير العقود والشرور  -1

جزسة  66لسنة  3455العاقدين ا  ان ذلك مشرور بان   تخرج عما تحمزه عبا"ات تزك العقود او تجاوز المعنى الظاهر لها ( الطعن "قم 

 منشو" عزى الموقع ا لكترونل : - 1ص  –مجموعة الحكام محكمة النق  الم رية  -5516ص– 2ج 41س  59/8/5886

                                                                   http//helmylawyerws .maktoobblog .com                                                                                                                                      

 أبحا  نفسية لزوقوف عزى حقيقة ما اتجهق الليه ال"ادة المتعاقدين خ    وهو  ل هذه الحالة غير مززم بالقيام ب 

( منحه نجحد ان الحبع  ذهحب اللحى تغزيحب اإل"ادة الظحاهرة عزحى 5/ 511الما بالنسبة لموقف القحانون المحدنل العراقحل وبحالنظر اللحى نحص م   

 اإل"ادة البارنة   ل تحديد المراد من عبا"ة   

قول بان   ال"ادة المتعاقدين وان كانق المرجع  ل المق ود محن العقحد غيحر الن  هحذه اإل"ادة أمحر خفحل   يمكحن المقاصد والمعانل معززين ال

ة  حل العقحود هحل محادة الوقوف عزيه  ال  بوسائل مادية هل عبا"ة العقد  ن األمو" البارنية تستخزص من د ئزها الظاهرة  والد ئل الظاهر

 ستجيء ال"ادة المتعاقدين  ل ا لتجحاء اللحى وسحائل ماديحة هحل األلفحاظ التحل يعبحر عنهحا المتعاقحدان عحن  والمحكمة   محيص لها"خ  5العقد

ال"ادتهما ا ما يقوم مقامهما من األلفاظ أو ما يوصل اللى اإل"ادة المق حودة الذا كحان  حل التعبيحر اليهحام أو غمحوض ولحيف لزمحكمحة الن تعتمحد 

زى قناعتها دون الركون اللى وسائل مادية إووسحائل التفسحير هحل قواعحد لغويحة وقضحايا مسحزم بهحا  ستخيص ال"ادة المتعاقدين المشتركة ع

وعرف وتعامل إ لذلك يجب الوقوف عند المعنى الحقيقل ل يغة العقد أو " عزى أساس انه مق ود المتعاقحدين إ المحا الذا احتمزحق ال حيغة 

نى الحقيق لوجود قرينحة مانعحة تحؤدي اللحى عحد هحذا المعنحى هحو المق حود والذا تعحذ" معنى أخر الي مجاز  ي يجوز العماله ال  الذا تعذ" المع

 "خ2العماله يهمل لتعذ" الوقوف عزى اإل"ادة من الوسيزة التل صاغها المتعاقدين "

ن قحد اتجهحق اللحى وهذا ما أخذت به محكمة التمييز العراقية  ل قرا" لها لزمحكمة الن تستخزص من عبا"ات عقحد الكفالحة الن ال"ادة المتعاقحدي

 أنها تشمل الامن الذي يستزمه المكفول له و  يقت ر عزى التعوي  الذي يستحقه المكفول له من جراء اإلخيل با لتزام الذا كانق عبا"ات

 حل نطحاق  "خولم ينفرد المشرف العراقل بالنص عزى القواعد القانونية  حل تقنيحه المحدنل و سحيما3العقد تدل عزى ما استخز ه المحكمة  ("

تفسير العقد بل اقتفى المشرف األ"دنل أثره  ل ذلك ال  انه توسع بالنص عزى هذه القواعد ولم يقت ر عزى البع  منهحا كمحا  عحل المشحرف 

( وبهذا يكون المشرف األ"دنل قحد أسحهب  حل تكحرا" 246و238(وأعقبها بالمادتين  239-253العراقل إ بل جعل تقنينه لهذه المواد من م 

وص المؤدية اللى حكم واحد وان اختزفق ال يغة إ كان من المقتضل عزى المشرف الن يقف عنحد ححد القواعحد الفقهيحة أو يقت حر عزحى الن 

 منه  ن  يها كفاية لتحديد منهجه خ 246و 238نص المادتين 
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 211ص  –م د" سابق  –أخ منير القاضل  -5

  219 -211ص  –م د" سابق  -أخ منير القاضل -2

    95ص -5816 –العدد األول  –السنة األولى  –النشرة القضائية  – 4/3/5816/ ل 68/استعنا يه/ 235قرا" "قم  -3

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 -مزة من النتائج نجمزها با تل :بخاتمة بحانا خز نا اللى ج

 

( بالرغم من تعحددها ال  561 -511الن القواعد التل يستعين بها القاضل  ل مجال تفسير العقد والتل نص المشرف العراقل عزيها  ل م  -5

 ليل عزى خيف ذلكخالن البع  منها تؤدي اللى معنى واحد من حيث التطبيق العمزل أ  هو وجوب األخذ بظاهر العبا"ات مالم يقم الد

ان العقد يتكون من مجموعة من العبا"ات وكل عبا"ة تشكل جزء منحه إلحذا   يكتفحل القاضحل عنحد تفسحير العقحد بعبحا"ة محن عبا"اتحه أو  -2

يقحدمها  البع  منها إبل  بد الن يحيط بجميع عبا"اته جميعا"سواء أكانق وا"دة  ل العقد المحر" من الطر ين أم  ل الوثائق األخرى التحل

احد الطر ين ربقا" لقاعدة عبا"ات العقد بعضها يفسر البع  األخر بالرغم من عدم نص المشحرف عزيهحا ال  الن ذلحك لحم يمنحع القضحاء  حل 

 العراق من األخذ بهاخ

يححددها  الن األخذ بحأي قاعحدة محن قواعحد التفسحير توجبحه ربيعحة العقحد وظحروف النحزاف الحاصحل  يحه التحل تختزحف محن حالحة اللحى أخحرى-3

 القاضل بما يتمتع من سزطة تقديرية  ل اختيا" القاعدة الواجبة التطبيقخ

الن مهمة القاضل  ل تفسير العقد تتجزى  ل الكشف عحن مضحمون اإل"ادة المشحتركة لزمتعاقحدين عنحد غموضحها ال  أنهحا تزحل مهمتحه  حل  -4

يحام اإل"ادة المشحتركة لزمتعاقحدين بارنحه كانحق أم ظحاهرة وقحق البحث عن صحة العقد إال  الن التابق محن صححة العقحد يوجحب البححث عحن ق

 نشوئه بينما  ل تفسير العقد يجب البحث عن مضمون اإل"ادة المشتركة  قطخ 

مراقبة تطبيق القاضل لقواعد التفسير التل نص عزيها المشرف العراقل وتتمال  ل حالحة وضحو  العبحا"ة بعحدم جحواز ا نححراف عنهحا   -1

ر بحجة التفسير ما لم يكن لزعدول أسبابا تبر" ذلك إالما  ل حالة غموض العبا"ة تتمال بوجوب البحث عحن اإل"ادة المشحتركة اللى معنى أخ

 لزمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحر ل لأللفاظ إو ل حالة الشك  انه يفسر لم زحة الطرف المدين خ

نظريححة التعبيححر الذ يق ححد بححه و قححا" لألولححى مجمححوف التعبيححر الححذي يظهححر اإل"ادة  الن مفهححوم التعبيححر  ححل نظريححة اإل"ادة يختزححف عنححه  ححل -6

المشتركة لزمتعاقدين كامزة بحيث يشمل اإل  ا  الرئيسل ومجموف الظروف الخا"جية بينما يق د به  ل الاانية التعبير الرئيسل  ل العقحد 

  عبا"ات العقد ( منظو"ا"الليها  ل ضوء المعايير الموضوعية خ

عزى القاضل عند تفسير التعبير عن اإل"ادة الن   يقف عند التعبير المادي  قط والنما ينبغل البحث  ل كل الوقائع والظروف الم احبة  -1

 لزتعاقد لزوقوف عزى أ"ادتهما لحظة البرام العقد خ
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 المصادر 

 أو ": الكتب القانونية 

 5841 -مطبعة م ر –القاهرة  –مدنل الم ري نظرية ا لتزام  ل القانون ال –دخاحمد حشمق أبو ستيق  -

  2666 –منشأة المعا"ف  –ا سكند"ية  –الد"اسات البحاية  ل نظرية العقد  -دخاحمد شوقل عبد الرحمن -

 المطبعحة -قواعحد تفسحير العقحد الكاشحفة عحن النيحة المشحتركة لزمتعاقحدين ومحدى تحأثير قواعحد اإلثبحات عزيهحا –دخاحمد شوقل عبحد الحرحمن  -

  5811-الحدياة 

القحاهرة ـ دا" النشحر لزجامعحات  –م حاد" ا لتحزام  – 5د خ احمد عبد الرزاق احمد السنهو"ي ـ الوسحيط  حل شحر  القحانون المحدنل ـ ج  -

  5812 –العربية 

  5866ـ البيع والمقايضة ـ مطابع دا" النشر لزجامعات الم رية ـ  4دخاحمد عبد الرزاق السنهو"ي ـ الوسيط ـ ج  -

 بي تا"يخ نشر -المجمع العزمل العربل اإلسيمل -لبنان –بيروت  –نظرية العقد  –دخ احمد عبد الرزاق السنهو"ي  -

 -العقححد واإل"ادة المنفححردة –الكتححاب األول  -د"اسححة مقا"نححة –م ححاد" ا لتححزام  ححل القححانونين الم ححري واليمنححل  –دخ احمححد محمححود سححعد  -

 5886 –ة دا" النهضة العربي –القاهرة 

  5866دخ السماعيل غانم ـ النظرية العامة ليلتزام ـ م ر ـ مكتبة عبد هللا وهبل ـ   -

 5816 –ربع عزى نفقة جامعة المستن رية  –النظرية العامة ليلتزامات  –دخ حسن عزل الذنون  -

   566ص  – 5816 -نظرية العقد –محاضرات  ل القانون المدنل العراقل  –دخ حسن عزل الذنون   -

   5843دخ حزمل بهجق بدوي ـ أصول ا لتزامات ـ نظرية العقد ـ القاهرة ـ مطبعة نو"ي ـ  -

  2663 – 2662 –دا" النهضة العربية  –القاهرة  -5ر –م اد" ا لتزام المدنل  –دخ سعيد سعد عبد السيم   -

  5891"ن ـ اإلسكند"ية ـ منشاة المعا"ف ـ دخ عبد الحكم  وده ـتفسير العقد  ل القانون المدنل الم ري والمقا -

 دخ عبد الحل حجازي ـ عقد التأمين ـ خال من مكان الطبع ـ بي تا"يخ النشر  -

 5861 -هـ 5391ـ بغدادـ شركة الطبع والنشرـ 5دخ عبد المجيد الحكيم ـ الوسيط  ل نظرية العقد ـ ج -

 –جامعحة الحدول العربيحة  -3ج  –نظريحة العقحد  حل قحوانين الحبيد العربيحة  –محدنل محاضرات  ل القانون ال –دخ عبد المنعم  رج أل ده   -

  5866       –معهد الد"اسات العربية العالمية 

مطبعحة جامعحة  -3ر  –م اد" ا لتزام  – 5ج  –الوجيز  ل نظرية ا لتزام  ل القانون المدنل الم ري  –دخ محمود جمال الدين زكل  -

  5819–القاهرة 

  5881ـ بيروت ـ لبنان ـ مؤسسة بحسون ـ 5ـ العقد ـ ر 5خ م طفى ألعوجل ـ القانون المدنل ـ ج د -

 2663دخم طفى عبد الجواد ـ دخ "مضان أبو السعودـ دخ نبيل البراهيم سعدـ م اد" ا لتزام والحكامه ـ بيروت ـ منشو"ات ألجزبل ـ  -

  5819بغدادـ مطبعة العانل ـ  5لزقانون المدنل العراقل ـ مجـمزتقى البحرين ـ الشر  الموجز   –أخمنير القاضل  -

  2664 –دا" الجامعة الجديدة لزنشر  –م اد" ا لتزام  -5ج  –النظرية العامة ليلتزام  –دخ نبيل البراهيم سعد  -

 خ نشر بي تا"ي –منشو"ات ألجزبل الحقوقية  -2ج  –العقد  –د"وس  ل القانون المدنل  –دخ هدى عبد هللا  -

 5811 –المطبعة التجا"ية الحدياة  –القاهرة  -5ر  –د"اسة مقا"نة  –التعبير عن اإل"ادة  ل القانون المدنل الم ري  –دخ وليم قيدة  -

 

 ثانيا":الكتب الفقهية 

   5888 –باعية مكتب القبطان لزخدمات الط –بغداد  -4ر – 5ج  –أصول الفقه اإلسيمل  ل نسجيه الجديد  –دخ م طفى الزلمل  -

 بي تا"يخ نشر  –المجمع العزمل اإلسيمل  –بيروت  -4ج  –م اد" الحق  ل الفقه اإلسيمل  –دخ احمد عبد الرزاق السنهو"ي   -

 ثالاا:المجيت وم اد" القرا"ات

القحاهرة  – 51المزححق "قحم  –ل اإلصدا" المدن – 5881-5882منذ عام –المستشا" حسن الفكهانل -الموسوعة الذهبية لزقواعد القانونية  -

 بي تا"يخ نشر –الدا" العربية لزموسوعات  –

    5816 –العدد األول  –السنة األولى  –النشرة القضائية  -

 م  5815 -ه5385 –مطبعة الحكومة  –بغداد  -1مج  –ـ  قضاء محكمة التمييز 

 5866حكومة ــ بغداد ـ مطبعة ال1ـ سنة 2مجزة ديوان التدوين القانونل ـ ف  -

 مجموعة الحكام محكمة النق  الم رية  ل اإليجا"ات منشو" عزى الموقع ا لكترونل -

                                                                                                                      www.shamaa atalla.com /show 

thread.php 

 منشو" عزى الموقع ا لكترونل : -كام محكمة النق  الم رية مجموعة الح -
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 "ابعا":البحو  والدو"يات

بححث منشحو"  حل  –د"اسة مقا"نة  ل مدى القوة المززمة لمستندات التعاقد  –نحو نظرية عامة ل ياغة العقود  –دخ احمد السعيد الزقرد  -

 ه5422 –السنة الخامسة والعشرون  -3ف  –زف النشر العزمل  ل جامعة الكويق مجزة الحقوق مج

  2666 -6ف -5مج  –دخ اليمان را"ق ـ الوثائق المتممة لزعقد ـ منشو"  ل مجزة جامعة بابل لزعزوم اإلدا"ية و القانونية  -

 خامسا": القوانين 

 خ2666 –مطبعة المغرب  –بغداد  -3ر –ا نبا"ي العداد صبا   – 5815لسنة  46القانون المدنل العراقل "قم  -

   5883  -دا" الكتب القانونية  –العداد المحامل احمد شتات  – 5849لسنة  535القانون المدنل الم ري "قم  -

 خ  5888 –الصدا" المعهد القضائل األ"دنل  – 5816لسنة  43القانون المدنل األ"دنل "قم  -

   5884 –منشو"ات الحزبل الحقوقية  –بيروت  –العداد مو"يف نخزة  – 5832نانل ال اد" قانون الموجبات والعقود الزب -



 القواعد القانونية في تفسير العقد
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