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 المقدمة 

العقد في القانون هو اتفاق بين طرفين أو أكثر يتعهد فيه كل منهم بأشياء أو وعود متبادلة بحيث ينفذها 

التي هي "العقد شريعة  pacta sunt servanda القانون. ويقوم قانون العقود على العبارة الالتينية

 (remedies :باإلنجليزية) دين". وإذا تم اإلخالل بالعقد فإن القانون يقدم ما يعرف بالتدابير القضائيةالمتعاق

للتعامل مع ذلك، أحيانا تكون العقود مكتوبة مثلما هو الحال عند شراء أو إيجار منزل، إال أن النسبة الغالبة 

نجان من القهوة، ويندرج قانون العقود تحت من العقود تكون شفهيا، مثلما هو الحال عند شراء كتاب أو ف

 ظل القانون المدني كجزء من القانون العام لاللتزامات

 العقود التجارية: تعريف  أوال

من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية أو إخضاعها ألي تحديد ، ذلك أن كل عقد وارد في القانون 

 . المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة ، وال يمكن حصر كافة التعهدات التي يتبادلها التجار

 . د المعايير المقررة للعمل التجاريقد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أح –غير أن العقد 

وطبقا لنظرية األعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية ، وقد يكون 

العقد عمال مختلطا ، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة لآلخر على النحو المعروف في نظرية 

 . لتجاريةا األعمال

  ود التجاريةخصائص العقثانيا : 
 

وبرغم صعوبة تعريف العقود التجارية فإنه من المستقر تمييزها بخصائص ثالث وهي الرضائية ، وطابع 

 . المعاوضة ، وورودها دائما على المنقول

فالعقود التجارية عقود رضائية ، بمعنى أنه يكفي النعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ -1 

 . شكل معين

والعقود التجارية عقود معاوضة ، أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابال لما يعطى ، ويراعى في -2

بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة ، أي تبدو بغير مقابل ظاهر ، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا 

وقات البنوك للعمالء ، والبيوع التي تتم أتجارية النتفاء نية التبرع . ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها 

 . التصفية بتخفيضات كبيرة في األثمان

والعقود التجارية ترد دائما على منقول ، ألن األصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون -3

التجاري . ومن ثم فال مجال في العقودالتجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني . ومن ذلك ضمان 

ي المنقول ي بقاعدة الحيازة فاإلستحقاق المقرر في عقد البيع حيث يغني عنه في البيع التجاري تمتع المشتر

  سند الملكية

 العقود أنواعثالثا :
يا او عينياالعقد من حيث تكوينه اما ان يكون رضائيا او شكل-1  

يكون عقد معاوضة او عقد  من حيث االثر اما ان يكون ملزما لجانبين او ملزما لجانب واحد،واما ان-2

 تبرع
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3-  ً  من حيث الطبيعة اما ان يكون عقداً فوريا او عقداً مستمراً، واما ان يكون عقداً محدداً او عقداً احتماليا

 ينيالعقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العرابعا :

ن. اإلرادتيالعقد الذي يكفي النعقاده مجرد التراضي أو في عبارة أخرى مجرد توافق  و: هالرضائيالعقد 

 .هي القاعدة العامة في القانون العراقي ةوالرضائي

العقد الذي يجب لقيامه أن يتخذ رضاء العاقدين فيه شكال معينا يحدده القانون ويكون هذا  و: هالشكليوالعقد 

( مدني،وان كان 1286غالب ورقة رسمية فيسمى عقداً رسمياً كعقد الرهن التأميني المادة )الشكل في ال

 .( مدني628الشكل قد يقتصر على ورقة مكتوبة ولو عرفية كعقد الشركة المادة )

وأياً كان الشكل الذي يتطلبه القانون فانه يعتبر ركن في العقد الشكلي وال يقوم بدونه ويجب التمييز بين 

كل الذي يستلزمه القانون لقيام العقد والطريقة التي يوجبها إلثباته،فالعقد الذي تزيد قيمته على خمسة الش

أالف دينار يجب إثباته بالكتابة إنما يظل رغم هذا عقداً رضائياً الن الكتابة ليست ركناً فيه والزما لقيامه بل 

لى تخلفها صعوبة اثبات العقد الذي يظل مع ذلك مجرد طريقة الثباته ال اثر لها على وجوده وكل مايترتب ع

 .ممكناً باالقرار مثال او باليمين بل اذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بالبينة او القرائن

:هو العقد الذي يعتبر التسليم ركنا فيه فال ينعقد بمجرد التراضي بل يجب فضالً عن التراضي والعقد العيني

 .تسليم العين موضوع العقد

ان الفقه المدني الحديث يميل الى التخلص من فكرة عينية العقود التي انحدرت الى التقنينات المدنية واذا ك

من الرومان فانه ينبغي ان ال نساير هذا االتجاه الذي ال يتفق مع مسلك التشريع العراقي فتشريعنا في هذا 

ع سعاً ظاهراً وعلى هذا نجد ان التشريمتأثر الى حد بعيد بالفقه اإلسالمي الذي يتوسع في عينية العقود تو

العراقي يجعل من هبة المنقول والقرض وشركة المضاربة والوديعة والعارية ورهن الحيازة عقوداً عينية 

 .حيث ينص صراحة على انها ال تتم اال بالقبض

وتسير  اتعهد بادائهوليس ثمة ما يمنع المتعاقدين من االتفاق على ان العقد ال يتم اال بقيام احدهما بتسليم م

شركات التأمين احياناً على ان عقد التأمين ال ينشأ اال بعد قيام المؤمن له بدفع القسط األول وبهذا االتفاق 

 .يصبح العقد عينياً الن التسليم يعتبر ركناً في التعاقد

 العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحدخامسا :

:هو العقد الذي ينشيء منذ إبرامه التزامات متقابلة في ذمة عاقديه العقد الملزم للجانبين أو العقد التبادلي

بحيث يكون كل منهما في ذات الوقت دائناً ومديناً لآلخر،فعقد البيع مثالً يرتب منذ إبرامه التزامات في ذمة 

 .ي ذمة البائع أهمها التزامه بتسليم المبيعالمشتري أهمها التزامه بدفع الثمن كما يرتب التزامات ف

:هو العقد الذي ينشيء منذ إبرامه التزامات في ذمة احد عاقديه دون اآلخر بحيث والعقد الملزم لجانب واحد

يكون احدهما دائنا واآلخر مديناً فعقد الوديعة مثال ال يرتب التزامات اال في ذمة المودع لديه وحده وهي 

 .ء المودع لديهالمحافظة على الشي

 عقد المعاوضة وعقد التبرعسادسا :

:هو العقد الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما أعطاه فالبيع عقد معاوضة بالنسبة الى البائع ألنه عقد المعاوضة

الثمن في مقابل إعطاء المبيع وبالنسبة الى المشتري ألنه يأخذ المبيع في مقابل إعطاء الثمن،وليس من يأخذ 

الضروري أن يأخذ المتعاقد المقابل من المتعاقد اآلخر وهذا ما يميز عقد المعاوضة عن عقد الملزم للجانبين 

من المتعاقد االخر وهو الكفيل في مقابل  فعقد الكفالة معاوضة بالنسبة الى الدائن المكفول ألنه اخذ كفالة

اعطاء الدين ال للكفيل بل للمدين وهو ليس بطرف في عقد الكفالة أما بالنسبة الى الكفيل فعقد الكفالة يكون 
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 .تبرعاً إذا لم يأخذ أجراً على كفالته اذ يكون قد أعطى دون ان يأخذ

الى احد المتعاقدين وتبرعاً بالنسبة الى المتعاقد  ومن ذلك يتضح ان العقد الواحد قد يكون معاوضة بالنسبة

 .االخر

:فهو العقد الذي ال يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما اعطاه او ال يعطي مقابال لما اخذه فالعارية عقد اما عقد التبرع

تعير ألنه ستبرع بالنسبة الى المعير ألنه ال يأخذ شيئا من المستعير في مقابل الشيء المعار وبالنسبة الى الم

ال يعطي شيئا للمعير في مقابل الشيء المعار،وكذلك الهبة دون عوض والقرض والوديعة والوكالة وإذا 

كانت العقود الثالثة األخيرة دون مقابل كلها عقود تبرع على النحو الذي قدمناه ومن ذلك يتبين ان ان العقود 

كالعارية كذلك العقود الملزمة لجانب واحد الملزمة للجانبين بعضها معاوضة كااليجار وبعضها تبرع 

 .بعضها تبرع كالوديعة دون اجر وبعضها معاوضة كالكفالة اذا اخذ الكفيل من المدين اجراً على كفالته إياه

 

 العقد المحدد والعقد االحتماليسابعا :

الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين ان يحدد وقت تمام العقد المقدار الذي اخذ  :هو العقدالعقد المحدد

والمقدار الذي أعطى ولو كان المقداران غير متعادلين فبيع شي بثمن معين محدد مادامت قيمة المبيع 

 .ومقدار الثمن يمكن تحديدهما وقت البيع

من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد المقدار الذي :فهو العقد الذي ال يستطيع فيه كل العقد االحتماليأما 

اخذ او المقدار الذي أعطى فالبيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة عقد احتمالي الن البائع وان كان يعرف 

وقت البيع المقدار الذي أعطى ال يستطيع أن يعرف في ذلك الوقت المقدار الذي اخذ إذ إن الثمن ال يتحدد 

المشتري أيضاً كالبائع يبرم عقداً احتماليا فهو يعرف المقدار الذي اخذ ولكنه ال يعرف المقدار الى بموته و

الذي أعطى وهو الثمن الذي ال يمكن تحديده وقت البيع لما سبق بيانه، ومن العقود االحتمالية الشائعة عقود 

 ..التأمين وبيع الثمار قبل انعقادها والزرع قبل نباته بثمن جزاف

 العقد الفوري والعقد المستمرثامنا :

:هو العقد الذي ال يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه وهو الذي يرد على أداء يمكن تنفيذه في العقد الفوري

رياً حتى ولو والحال مثال ذلك عقد البيع الذي يلتزم البائع فيه بنقل ملكية شيء الى المشتري ويظل العقد ف

اجل تسليم الشيء المبيع او حتى لو كان الشيء المبيع شيئاً مستقبالً كثمار حديقة ولم تنضج بعد الن عنصر 

 .الزمن في هذين الفرضين ال يلعب دوراً جوهرياً في العقد وال يؤثر بصفة خاصة في ثمن البيع

الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه مثال ذلك أما العقد المستمر أو العقد الزمني أو عقد المدة:فهو العقد 

 .عقد اإليجار أو عقد التوريد

على نوعين:اما ان يكون مستمر التنفيذ او ان يكون دوري التنفيذ ومن امثلة العقود الزمنية  والعقد المستمر

ى اساس تحسب عل مستمرة التنفيذ عقد االيجار الن االنتفاع بالشيء ال يتصور اال ممتداً في الزمان واألجرة

المدة وهو من العقود مستمرة التنفيذ الن المنفعة تتحقق شيئا فشيئا ومن أمثلة العقود الزمنية دورية التنفيذ 

 .عقد التوريد كالعقد الذي يلتزم بتوريد مواد غذائية لمدرسة او ناٍد في فترات دورية منتظمة

 

 ةثالثالأركان العقد تاسعا :

بب مع أن المحل ركن في االلتزام ال في العقد االّ أنه يدرس أركان العقد ثالثة هي التراضي والمحل والس 

عادة ضمن أركان العقد ألهمية ذلك بالنسبة لاللتزام العقدي. والشكل ركن في العقد الشكلي. كما إن القبض 



المرحلة الثانية  \ م.م زينب ابوعلي خلف                                        المرحلة الثانية                              القانون التجاري  

 .ركن في العقد العيني على األرجح

 ذا التراضي غير مشوبالتراضي : يوجد التراضي بوجود إرادتين متطابقتين. ولصحته البد أن يكون ه

 .بعيب

: يتطلب وجود التراضي وجود اإلرادة واتجاهها الى إحداث أثر قانوني وأن يتم التعبير وجود التراضي

 .عنها. كما يتوجب وجود إرادة أخرى مطابقة لها حتى يتحقق التوافق بين اإلرادتين فيقوم العقد

إلرادة لدى المتعاقد، فمعدوم اإلرادة ال تصدر منه إرادة وجود اإلرادة والتعبير عنها: يجب لقيام العقد وجود ا

يعتد بها القانون. ويجب أن تكون هذه اإلرادة جدية أي أنها يجب أن تتجه الى إحداث أثر قانوني. ويجب 

كذلك أن يتم التعبير عنها أي البد أن يكون لها مظهر خارجي ملموس يدل عليها. وقد يكون هذا التعبير 

ن اإلرادة بصورة مباشرة حسب المألوف بين الناس، باللسان أو التلفون أو مخاطبة صريحاً يفصح ع

باإلشارة غير المبهمة. كما قد يكون التعبير ضمنياً، أي باإلفصاح عن اإلرادة بطريقة غير مباشرة كتصرف 

 ىشخص بشيء عرض عليه أن يشتريه. وليس السكوت تعبير عن اإليجاب أبداً ولكنه يمكن أن يدل عل

 ً  .القبول في بعض األحيان كما سيأتي بيانه في محله الحقا

وتأخذ بعض القوانين بنظرية اإلرادة الظاهرة كأساس أي بالمظهر الخارجي لإلرادة، بينما يأخذ البعض 

اآلخر بنظرية اإلرادة الباطنة أي اإلرادة الحقيقية. والمشرع العراقي أخذ تارة باإلرادة الظاهرة وأخرى 

 ..الباطنة كما سنرىباإلرادة 

ت أو فقد األهلية في قيام التعبير عن اإلرادة: خالفاً للقانون المدني المصري فإنه في ظل القانون أثر المو

المدني العراقي يسقط التعبير عن اإلرادة بموت صاحبه أو بفقد أهليته، فال يتم العقد إذا مات القابل قبل علم 

 .الموجب بالقبول

 .ويجب لقيام العقد تطابق اإلرادتين

و اإلرادة األولى في العقد يتجه بها شخص الى شخص آخر يدعوه للتعاقد. وقد يكون اإليجاب اإليجاب: ه

باتاً كما قد يكون مسبوقاً بمفاوضات عقدية. وفي العقود بطريق المزاد العلني، فإن طرح الصفقة للبيع 

 .ها يعد قبوالً بالمزاد يعد دعوة للتفاوض وتقديم عطاء يعد إيجاباً وإرساء المزايدة والمصادقة علي

ويكون اإليجاب ملزماً إذا حددت له مدة معينة ويسقط بانتهائها أو برفض من وجه إليه والقبول الصادر بعد 

 ..ذلك يعد إيجاباً جديداً 

 الهليةاعاشرا :

  اهلية الوجوب

يعرف علماء اصول الفقه االسالمي أهلية الوجوب بانها صالحية االنسان لوجوب الحقوق المشروعة  

له و عليه. و اهلية الوجوب بهذا التعريف هي في الواقع الشخص ذاته منظورا اليه من الناحية 

 القانونية.

له  ن ناحية انه صالح النفالشخص سواء كان طبيعيا او اعتباريا ذاتا معنوية انما ينظر اليه القانون م

 حقوق و عليه واجبات.
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فكل انسان بعد ان أبطلت العبودية شخص قانوني تتوافر فيه أهلية الوجوب. وتثبت له هذه االهلية من 

وقت ميالده بل و قبل ذلك من بعض الوجوه عندما يكون جنينا الى وقت موته، بل و بعد ذلك الى حين 

 تصفية تركته و سداد ديونه.

لك الشخص االعتباري شخص قانوني تتوافر فيه أهلية الوجوب الن الشخصية االعتبارية ليست و كذ

 في الواقع اال القابلية المتالك الحقوق و تحمل الواجبات.

فاذا انعدمت اهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها و ذلك كالجنين يولد ميتا. و كالميت بعد سداد ديونه 

 و كالشركة بعد ان تصفى.  م شخصية معنوية. و كجماعة من الناس ليست له

  اهلية األداء

اما اهلية االداء فهي صالحية الشخص الستعمال الحق و يقع ان تتوافر للشخص اهلية الوجوب دون 

اهلية االداء فيكون متمتعا بالحق و هذه هي اهلية الوجوب دون ان يستطيع ممارسته شخصيا بنفسه و 

 هذه هي أهلية االداء.

 بين من ذلك انه يمكن فصل أهلية الوجوب عن أهلية األداء فصال تاما.ويت

 و االهم من بين االهليتين اهلية األداء فاذا اطلق اللفظ كانت اهلية األداء هي المقصودة.

 و يمكن تقسيم العقود من حيث األهلية الى أقسام اربع:

دفع عوضا لذلك كالهبة بالنسبة عقود اغتناء و هي عقود تنمو بها ذمة من يباشرها دون ان ي -

 للموهوب له.

 عقود ادارة و هي عقود ترد الشيء استغالله كاإليجار بالنسبة للمؤجر. -

 عقود تصرف و ترد على الشيء للتصرف فيه بعوض كالبيع بالنسبة الى كل من البائع و المشتري. -

 .للواهب عقود تبرع وترد على الشيء للتصرف فيه بغير عوض كالهبة بالنسبة -

 


