
 

 

 

 

  

                     

 

 

  .م عباس م موسى الياسم        د. عطيه سليمان خليفة    
 

  

 انمقدمة 

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبً بعده وبعد :

ان العقود التً ٌبرمها االفراد والهٌبات ال تكون دابما عقود بسٌطة ال تتناول 

اال عملٌة قانونٌة واحدة ، بل قد تكون فً بعض االحٌان مركبة تنطوي على 

عملٌات قانونٌة متعددة ، ومن هذه العملٌات ما ٌعرؾ بعقد األطار ، حٌث انه 

نفٌذ وٌتضمن القواعد عقد ٌضم فً كنفه مجموعة من عقود التطبٌق والت

االساسٌة التً ٌكون لزاما التقٌد بها فً عقود التنفٌذ والتطبٌق وسٌكون 

 موضوع بحثنا بصدد هذا العقد والقانون الواجب التطبٌق علٌه.

 اسباب اختيار الموضوع  

توضٌح االهمٌة القانونٌة لعقد االطار من خالل تمٌٌزه عن ما ٌشتبه  -1

 به من اوضاع قانونٌة.

عقد االطار عقد ؼرٌب كتسمٌة ومضمون على القضاء العراقً ان  -2

 وقلة ما كتب عنه .

ان المشرع العراقً لم ٌنظم هذا العقد بأحكام خاصة رؼم الخصوصٌة  -3

 التً ٌتمٌز بها عن بقٌة العقود 
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قاعدة االسناد المتعلقة بالعقد ٌواجه تطبٌقها مشاكل جمة بالنسبة لعقد  -4

 قة العقدٌة مشوبة بعنصر اجنبً.االطار عندما تكون هذه العال

 نطاق البحث

ٌستهدؾ هذا البحث دراسة عقد االطار  وجمٌع ما ٌتفرع عنه من عقود 

التطبٌق والتنفٌذ الالحقة علٌه والقانون الواجب التطبٌق علٌه ، وسنذكر 

 الخصوصٌة التً ٌتمٌز بها هذا العقد فً كل مناسبة.

 خطة البحث  

 ٌن :سنقسم هذا البحث الى مبحث

 المبحث االول : ماهٌة عقد االطار.

 المبحث الثانً : القانون الواجب التطبٌق على عقد االطار.

 انمبحد األول

 ماهية عقد االطار

سوؾ نقسم هذا المبحث الى اربعة مطالب نتناول فً االول تعرٌؾ عقد 

االطار وتمٌٌزه عن االوضاع القانونٌة المشابه له وفً الثانً نتناول مجال 

تطبٌق عقد اإلطار وطبٌعته القانونٌة وفً الثالث نتناول اركان عقد االطار 

وموقؾ القضاء العراقً منه ونتناول فً المطلب الرابع انقضاء عقد االطار 

 وعلى النحو االتً:

 نمطهب االولا

 جعريف عقد االطار وجمييزه عن االوضاع انقانونية انمشابو نو.

اول فً االول تعرٌؾ عقد االطار وفً الثانً نقسم هذا المطلب الى فرعٌن نتن

 نتناول تمٌٌزه عن االوضاع القانونٌة المشابهه له وعلى النحو االتً:
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 الفرع االول

 تعريف عقد االطار

لقد عرؾ الفقه عقد االطار بوصفه العقد الذي ٌتضمن الشروط الربٌسٌة التً 

الفقه بأنه ))اتفاقات تبرم على اساسها عقود التطبٌق والتنفٌذ وعرفه جانب من 

تهدؾ الى  أقامة تنظٌم نموذجً لعالقة مستمرة تتعدد تطبٌقاتها وتتالحق عبر 

الزمن بحٌث ٌصبح كل تطبٌق منها محكوما بالقواعد المتفق علٌها فً التنظٌم 

( وعرفه أخرون بأنه )) ذلك العقد الذي ٌحدد الشروط الربٌسٌة 1)االطاري((

بأتباعها فٌما ٌبرمانه من عقود الحقة وهً عقود التطبٌق التً ٌلتزم الطرفان 

( وقٌل بصدد تعرٌؾ عقود االطر انها )) عقود تولد 2او عقود التنفٌذ (()

التزامات عمل فهً تهًء العقود التً ٌنفذ االطراؾ من خالل عقود البٌع 

بالتعهدات الناجمة عنها فهً تضٌؾ لوعد التورٌد التزامات اخرى (( وورد 

تعرٌفه اٌضا انه )) اتفاق اولً او ابتدابً ٌشتمل على ابرام عقود الحقة فً 

تعرؾ بعقود التطبٌق ، وٌهدؾ هذا االتفاق الى تحدٌد بعض الشروط 

الجوهرٌة لتلك العقود فً حٌن تترك مسألة تقدٌر الثمن لكً تتم من خالل 

ب من الفقه ، وقال جان (3العقود الالحقة والتً ٌشكل هذا العقد اطار لها (()

بأن عقد االطار ما هو فً حقٌقته اال اتفاق ٌتم بٌن ارادتٌن على محل العقد 

، ونسب جانب من الفقه الى عقد االطار صفة العقد  (4وطبٌعته الذاتٌة )

التمهٌدي حٌث ٌتم عن طرٌقه االتفاق على الشروط الموحدة فً العقود 

لمقالة عن عقد االطار ٌمكننا ، مما سبق ذكره بصدد التعارٌؾ ا (5المستقبلٌة )

الخروج بنتٌجة وهً ان هذا العقد ٌحوي فً طٌاته الشروط العامة او الربٌسٌة 

التً تنظم العقود الالحقة علٌه فٌكون بالنسبة لها كما الدستور بالنسبة للقوانٌن 
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العادٌة فال ٌجوز الحٌاد عن القواعد المذكورة فٌه ، فٌكون هو الموجه والمنظم 

 قب لهذه العقود.والمرا

 الفرع الثاني

 تمييز عقد االطار عن ما يشتبه به من اوضاع قانونية

ونتناول فً هذا الفرع تمٌٌز عقد االطار عن عقد التفاوض والوعد بالتعاقد 

والعقد الجزبً او االتفاق المرحلً واخٌرا تمٌٌزه عن االتفاق المبدبً وعلى 

 -النحو االتً :

فً الحقٌقة ٌقترب عقد االطار من  -عن الوعد بالتعاقد:تمٌٌز عقد االطار  -اوال

الوعد بالتعاقد فً حالة تضمنه وعدا بالتعاقد ، اذ ان عقد االطار الملزم قد 

ٌتضمن وعدا بالتعاقد سواء كان ملزما لجانب واحد او ملزما للجانبٌن وذلك 

ة أذا ما عندما ٌتضمن التزاما بأبرام عقود التطبٌق او التنفٌذ خالل مدة معٌن

ابدى الطرؾ االخر رؼبته فً التعاقد خالل هذه المدة على ان ٌتضمن كافة 

( ، اال انه ال ٌمكن اعتبار اتفاق 6الشروط الجوهرٌة لعقد التطبٌق او التنفٌذ )

االطار وعدا بالتعاقد فً أي حال من االحوال سواء كان هذا الوعد ملزما 

التطبٌق الذي ٌتضمنه عقد االطار  لجانب واحد او ملزما للجانبٌن ، الن عقد

ٌشترط لتمامه ان ٌكون هناك اتفاق مستقل بٌن الطرفٌن على انشاءه بٌنما 

ٌتحقق العقد النهابً فً الوعد بالتعاقد بأضهار رؼبة الموعود له بالتعاقد خالل 

 .(7المدة المتفق علٌها)

عقد االطار  فً الحقٌقة ٌقترب -تمٌٌز عقد االطار عن عقد التفاوض : –ثانٌا 

من عقد التفاوض فً ان كلٌهما ٌظهران فً فترة المفاوضات ، وان كال من 

عقد االطار وعقد التفاوض مستقل تماما عن العقد النهابً ، اال ان بٌنهما نقاط 
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اختالؾ وهً ان عقد االطار ٌتضمن القواعد الربٌسٌة التً ٌتم على اساسها 

التنفٌذ ( وهذا بخالؾ ما علٌه الحال فً ابرام العقد النهابً )لعقود التطبٌق و

( ، كذلك ٌشترط فً عقود 8عقد التفاوض فهو ال ٌتضمن أي من هذه العقود )

التطبٌق والتنفٌذ الالحقة لعقد االطار ان ال تخالؾ هذا العقد ، وال ٌشترط فً 

العقد النهابً بالنسبة لعقد التفاوض ان ٌكون متفقا مع هذا االخٌر كذلك قد 

عقد االطار وعدا بالتعاقد سواء كان ملزما لجانب واحد او للجانبٌن ، ٌتضمن 

 (.9بٌنما ال ٌمكن تصور ذلك فً عقد التفاوض)

  -تمٌٌز عقد االطار عن العقد الجزبً : –ثالثا 

أن العقد الجزبً هو )) اتفاق ٌتم ابرامه اثناء المفاوضات وٌحدد االطراؾ 

ن االتفاق بشأنها (( او هو اتفاق ٌتم بمقتضاه مسابل التفاوض التً تمكنوا م

ابرامه اثناء المفاوضات وٌتم بموجبه حسم المسابل التً تم االتفاق علٌها أوال 

، وٌتمٌز عقد االطار عن العقد الجزبً او االتفاق المرحلً كما  (10بأول )

ٌسمٌه جانب من الفقه فً ان عقد االطار ٌنظم عقود التطبٌق والتنفٌذ المستقبلٌة 

وٌكون مستقال عنها ، اما العقد الجزبً فهو ٌمهد ألبرام عقد واحــد او 

ـذا ٌبرز الفـرق مجموعة عقود وٌكون جــزءا ال ٌتجزء مــن هذه العقـود وبه

 الشاسـع بٌــن عقــد االطــار والعقد الجزبً .

االتفاق المبدبً كما عرفه -التمٌٌز بٌن عقد االطار واالتفاق المبدبً: –رابعا 

جانب من الفقه بأنه )) اتجاه نٌة االطراؾ خالل فترة المفاوضات أي قبل ابرام 

ضات ذاتها او تنظٌم سٌر العقد النهابً الى ترتٌب اثر قانونً ٌتعلق بالمفاو

، فاالتفاق المبدبً او  (11المفاوضات او بالؽرض من عملٌة التفاوض (()

اتفاقات المبادئ ال تتضمن اتفاقات على العناصر الجوهرٌة للعقد ، بخالؾ ما 
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هو علٌه الحال فً عقد االطار حٌث ٌتضمن هذا االخٌر اتفاقا على القواعد 

ٌق والتنفٌذ الالحقة فً وجودها على عقد الربٌسٌة التً تحكم عقود التطب

 االطار .

ٌعرؾ جانب من الفقه  -تمٌٌز عقد االطار عن الوعد بالتفضٌل : –خامسا 

الوعد بالتفضٌل بأنه اتفاق ٌتعهد بمقتضاه الواعد بتفضٌل الموعود له على 

ؼٌره فً حال تصرفه بالعٌن بالبٌع وٌكون الثمن فً هذه الحالة هو الثمن الذي 

( ، وهناك تباٌن شاسع بٌن الوعد 12ضه الؽٌر وٌرضى به الواعد )ٌعر

بالتفضٌل واتفاق االطار وٌتمثل هذا التباٌن فً ان عقد االطار هو عقد ربٌسً 

ٌتضمن تنظٌما لمجموعة من العقود الالحقة ) عقود التطبٌق والتنفٌذ ( اما عقد 

 .  (13د النهابً)الوعد بالتفضٌل فهو عقد ثانوي قد ٌترتب علٌه ابرام العق

 المطلب الثاني

 مجال تطبيق عقد االطار وطبيعته القانونية

ونتناول هذا المطلب فً فرعٌن نتناول فً االول مجال تطبٌق عقد االطار 

 -وفً الثانً نتناول الطبٌعة القانونٌة له وعلى النحو االتً:

 الفرع االول

 مجال تطبيق عقد االطار

جة الٌه فهو لٌس من ابتداع المشرع أذ ان أن عقد االطار نشأ نتٌجة الحا

اشتراك مجموعة من العقود فً تحقٌق هدؾ معٌن لتنفٌذه ٌجعل من هذه العقود 

تنطوي تحت عقد واحد ٌسمى عقد االطار بهدؾ تنظٌم العقود التً تندرج 

تحته ، والتً تتظمن التزاما بالتنفٌذ او التطبٌق فٌنظم هذا العقد مجموعة من 

وهناك عقود كثٌرة ٌظهر فٌها االطار القانونً والتً ٌلتزم هذه العقود 
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اصحابها بأبرام عقود تطبٌق فً المستقبل ونذكر من هذه العقود على سبٌل 

 المثال ال الحصر ما ٌلً :

وفً هذا العقد  ٌتعهد الموزع بالتزوٌد من المنتج وبدون  -عقد التموٌن : -اوال 

ل وخٌر مثال علٌه عقود محطات التزود ان ٌقٌد المنتج حرٌة الموزع فً العم

 (.14)بالوقود

وعقد الخصم كما عرفه المشرع العراقً فً المادة  -عقد الخصم : –ثانٌا 

بأنه ) اتفاق ٌتعهد  1984لسنة  30( من قانون التجارة النافذ رقم 283)

المصرؾ بمقتضاه بأن ٌدفع مقدما قٌمة ورقة تجارٌة أو أي مستند اخر قابل 

لى المستفٌد مقابل نقل ملكٌته الى المصرؾ مع التزام المستفٌد برد للتداول ا

القٌمة الى المصرؾ اذا لم ٌدفعها المدٌن االصلً ( وٌمكن ان ٌكون الخصم 

ضمن ما ٌسمى عقد اطار حٌث انه ٌمثل االعتماد المصرفً الذي ٌضم فً 

كنفه كل صور االبتمان المصرفً والذي قد ٌتمخض عن عقد قرض فً 

اب الجاري او عن تعهد المصرؾ بخصم االوراق التجارٌة التً ٌقدمها الحس

العمٌل فً حدود مبلػ االعتماد المتفق علٌه وخالل مدة سرٌانه او تعهده بقبول 

 .(15ما ٌسحبه العمٌل من اوراق او التوقٌع علٌها كضمان احتٌاطً)

مجاال رحبا  ان عقد االمتٌاز التجاري  ٌكون -عقد االمتٌاز التجاري : –ثالثا 

التفاقات االطر حٌث انه عقد ٌلتزم بموجبه صانع سلعة معٌنة بأن ٌقدم خدمة 

لبابع نفس النشاط باستخدام عالقاته التجارٌة او بٌع منتجاته او خدماته مقابل 

رسم محدد فً العقد وبشروط تتعلق بالمساعدة فً تنظٌم تسوٌق هذه السلعة او 

 (.16الخدمة )
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وفً هذا العقد ٌقدم المنتج الى اختٌار موزع  -التوزٌع المختارة :عقد  –رابعا 

او عدة موزعٌن ٌتم اختٌارهم على اساس الثقة والسمعة والقدرة التجارٌة 

( ، 17والتقنٌة او للممٌزات الشخصٌة من قبله والتً ٌتم اختٌارهم على اساسها)

نتاج المضمونة وٌجب ان تتوافر فً هؤالء الشروط التً لها عالقة بعمالت اال

كما هو الحال فً توزٌع العطور و تجارة المنتجات ذات التقنٌة العالٌة 

 (.18كالحاسوب )

هو اتفاق ٌتم بٌن المنتج والموزع ٌمنح  -عقد الترخٌص التجاري : –خامسا 

بموجبه االول للثانً ترخٌصا بأستعمال المعرفة التقنٌة لقاء مقابل مادي وتلقً 

رحب لهذا العقد تكون فً مجال تقدٌم الخدمات لجمهور المساعدة والمجال ال

. (19المستهلكٌن السٌما فً مجال خدمات المطاعم والفنادق وتأجٌر السٌارات )

وفً عقد الترخٌص هناك عقد اطار ٌنظم اسالٌب ابرام عقود عدٌدة فً 

 المستقبل وهو من ابرز النماذج المقدمة لعقد االطار فً هذا المضمار.

ان مجال تطبٌق عقد االطار ال ٌنحصر بنوع واحد او انواع معٌنة  فً الحقٌقة

من العقود ، وانما مٌدانه أي عقد ٌنظم عقود تطبٌق وتنفٌذ فً المستقبل فً أي 

مٌدان من مٌادٌن الحٌاة التجارٌة او الصناعٌة وؼٌر ذلك من المجاالت ، اما 

عقود التً ٌشٌع ما سبق ذكره فهو توضٌح لهذا العقد وانطباقه على بعض ال

 فٌها االتفاق مسبقا على اطار معٌن لتطبٌق او تنفٌذ عدة عقود فً المستقبل.

 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية لعقد االطار

ان العقود التً ٌبرمها االفراد ال تكون دابما عقود بسٌطة ال تتناول اال عملٌة 

قانونٌة واحدة ، بل تكون فً بعض االحٌان مركبة تحتوي على عدة عملٌات 
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قانونٌة ، فالعقد الذي ٌبرم مع صاحب الفندق والنزٌل هو عقد مركب )عقد 

ار للؽرفة التً ٌشؽلها اطار( فهو ٌتضمن فً كنفه عدة عقود ، فهو ٌتضمن اٌج

النزٌل ، وبٌعا لألطعمة والمشروبات ، وودٌعة بالنسبة ألمتعة النزٌل ، أضافة 

( وٌطرح السؤال هنا ما هً 20الى الخدمات االخرى التً تقدم الى هذا النزٌل )

 طبٌعة عقد االطار؟

أن عقد االطار ما هو اال التزام على عاتق اطرافه ٌنتج عن اتفاق بٌنهم على 

لقٌام بعمل تمهٌدا لعقود التطبٌق والتنفٌذ والتً قد توصل الى ابرام العقد ا

النهابً ، وال ٌمكن القول بأن عقد االطار هو عقد بٌع او وعد بالبٌع سواء كان 

ملزما لجانب واحد او ملزما للجانبٌن ، فالهدؾ منه تعٌٌن الشروط العامة 

، النه الٌولد التزاما بدفع الثمن للعقود الالحقة ، وهو ٌختلؾ عن الوعد بالبٌع 

او بالتسلٌم ، وانما ٌولد التزاما بعمل وهو تمشٌة الطلبات واالستجابة لها او 

. ومن الجدٌر بالذكر ان مسألة تحدٌد الثمن فً (21االمتناع عن البٌع للؽٌر )

عقد االطار وعلى وجه الخصوص فً عقد التورٌد كانت مجال نقاش وجدال 

ء الفرنسً حٌث ان محكمة النقض الفرنسٌة قضت ببطالن فً الفقه والقضا

( من القانون 1591عقد االطار نتٌجة عدم تحدٌد الثمن استنادا الى المادة )

المدنً الفرنسً رؼم اعترافها بأن عقد اطار التورٌد لٌس بعقد بٌع ، اال انها 

بل طبقت هذه المادة الخاصة بعقد البٌع ، وانتقد موقؾ المحكمة هذا من ق

القضاء والفقه الفرنسً ، ونتٌجة لذلك فقد ؼٌرت محكمة النقض الفرنسٌة 

االساس القانونً الذي اسست علٌه حكم البطالن فبدال من االستناد الى حكم 

( والمتعلقة بوجوب 1129( قررت االستناد الى حكم المادة )1591المادة ) 

مها الشهٌر فً تحدٌد المحل اال انها ؼٌرت موقفها هذا عندما اصدرت حك
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م ، وقضت بأن عدم تحدٌد الثمن فً 1995االول من كانون االول من عام 

عقد االطار ال ٌترتب علٌه بطالنه واذا كان هناك تعسؾ فً تحدٌد الثمن الحقا 

 (.22فأن ذلك ال ٌترتب علٌه سوى الفسخ او التعوٌض بحسب كل حالة)

 المطلب الثالث

 العراقي منهاركان عقد االطار وموقف القضاء 

ونتناول فً هذا المطلب فرعٌن نقدم فً االول منهما اركان عقد االطار 

 -ونتناول فً الثانً موقؾ القضاء العراقً من عقد االطار وعلى النحو االتً:

 الفرع االول

 (23)اركان عقد االطار     

ذكرنا انفا بأن عقد االطار هو عقد من العقود الرضابٌة وٌحتوي على اركان 

ثة هً الرضا والمحل والسبب اال ان لهذا العقد خصوصٌة من حٌث ثال

العناصر فلها صفة التركٌب ولتوضٌح هذه الخصوصٌة سنتناول تلك العناصر 

 -وبشكل مختصر وعلى النحو االتً:

من ابرز ممٌزات الرضا فً عقد االطار انه  -الرضا فً عقد االطار: -اوال

عبرون ابتداءا عن رضاهم بعقد رضا مركب ، بمعنى ان اطراؾ العقد ٌ

االطار ، ، وٌعبرون تارة اخرى عن رضاهم بعقود التطبٌق والتنفٌذ الالحقة 

علٌه ، اما بالنسبة لعقد االطار فهو من العقود الرضابٌة ، والرضا ٌنصب فٌه 

على القواعد والشروط التً ترد فٌه والتً ٌقع على عاتق الطرفٌن التقٌد بها 

ٌبرمانه من عقود فً المستقبل أي ان ال تخالؾ عقود حٌث ٌلتزمان بما 

، كذلك ٌجب ان تكون  (24التطبٌق والتنفٌذ ما منصوص علٌه فً عقد االطار)

ارادة الطرفٌن خالٌة من العٌوب فً عقد االطار وكذلك فً عقود التطبٌق 



 
    

 

 

 

 

242 

  د. عطيه سليمان خليفة
 م.م عباس م موسى الياس

              

 
 

16 

والتنفٌذ الالحقة على اعتبار ان هذه االخٌرة مستقلة تماما عن عقد االطار ، 

لك ٌجب ان تتوافر االهلٌة الكاملة فً عقد االطار وفً عقود التطبٌق وكذ

والتنفٌذ الالحقة ، وذلك لكون هذه االخٌرة وكما اسلفنا ، مستقلة تماما عن عقد 

االطار فإذا ابرم عقد االطار صحٌحا وشاب عقد التطبٌق عٌب من عٌوب 

ثار التً كان ٌرتبها االرادة او نقص اهلٌة فأنه ٌعتبر عقدا معٌبا وال ٌرتب اال

لو كان كل من العقدٌن أي العقد الربٌسً والعقود التابعة له صحٌحة وهذا كله 

 تطبٌق للقواعد العامة .

اذا نظرنا الى المحل فً عقد االطار نجد انه  -المحل فً عقد االطار: -ثانٌا

 ٌنصب على ابرام العقود التطبٌقٌة ، وهذا امر طبٌعً فً حقٌقته فمن المتفق

علٌه ان العقود قد ترد على اشٌاء ؼٌر مادٌة او بعبارة اخرى انها قد ترد على 

القٌم االقتصادٌة والمالٌة المشروعة ، ولٌس هناك مشكلة فً تحدٌد عقود 

التطبٌق والتنفٌذ التً تمثل محال لعقد االطار ، فعلى سبٌل المثال فً عقد 

، كما ان الؽالب فً عقد ( 25التورٌد ٌتحدد الكم بحسب حاجة المورد الٌه )

االطار ان تذكر فٌه انواع عقود التطبٌق التً ٌنظمها هذا العقد ، وسواء ذكرت 

عقود التطبٌق بنوعها او بوصفها فٌجب ان تتوفر فٌها كافة الشروط التً 

تتطلبها القواعد العامة فً المحل بأن ٌكون ممكنا وان ٌكون معٌنا او قابال 

( ، فٌجب ان 26ن ؼٌر مخالفا للنظام العام واالداب)للتعٌٌن ومشروعا بأن ٌكو

 .  (27تتوافر هذه الشروط فً عقد االطار واال كان العقد باطال)

قبل ختام الحدٌث عن المحل نورد السؤال االتً: اذا كانت عقود التطبٌق 

تشتمل على عنصر الثمن فهل ٌشترط ذكر هذا العنصر فً عقد االطار ام ال 

 ٌشترط ذلك؟
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القضاء الفرنسً شرطا لصحة عقد االطار وجوب تحدٌد الثمن  لقد فرض

( من القانون 1591للبٌوع التً ٌتكون منها هذا العقد استنادا الى نص المادة )

المدنً الفرنسً واعتمد على قاعدة تحدٌد المحل فً كل عقد ٌنضوي تحت 

ان ( اال ان القضاء الفرنسً الحظ 1129لواء عقد االطار وذلك فً المادة )

تعٌٌن الثمن ٌصبح صعبا فٌما ٌتعلق بالعقود الممتدة على سنٌن عدٌدة كما هو 

الحال فً عقد االمتٌاز التجاري اذ جاء فً قرارات لها انه عندما ٌنص االتفاق 

على توقٌع ابرام عقود الحقة فانه فً حالة عدم تحدٌد الثمن فً هذه العقود فً 

اق وانه فً حالة التعسؾ فً تحدٌد اتفاق اولً ال ٌؤثر على صحة هذا االتف

 (.28الثمن فً وقت الحق ال ٌعطً الحق اال فً طلب فسخ العقد او التعوٌض)

السبب هو احد اركان العقد الثالثة او االربعة  -السبب فً عقد االطار: –ثالثا 

( ، وهذا ما ٌنطبق 29اذا كان العقد من العقود الشكلٌة طبقا للقواعد العامة )

طار وعلٌه البد ان ٌكون السبب فٌه موجودا وان ٌكون مشروعا على عقد اال

وؼٌر مخالفا للنظام العام واالداب ، واال نتج عنه بطالن هذا العقد . ان عقد 

االطارٌحتوي على القواعد الربٌسٌة التً ٌتم على اساسها ابرام عقود التطبٌق 

لعقود وانما ٌقتصر والتنفٌذ اال انه ال ٌحتوي على العناصر الجوهرٌة فً هذه ا

دوره على المباديء العامة التً تعمل هذه العقود فً ضلها واذا تضمنت عٌب 

فً عقد االطار او فً العقود الالحقة علٌه فانه ٌترتب على ذلك بطالن هذا 

، والسبب فً عقد االطار له خصوصٌة تمٌزه عن السبب فً بقٌة  (30العقد)

ب فٌه هو تحدٌد طبٌعة التصرؾ العقود وتتمثل هذه الخصوصٌة بأن السب

وبٌان فٌما اذا كان التصرؾ عقد اطار ام انه الٌمكن اسباغ هذا الوصؾ علٌه 

( ، أي االجابة على السؤال االتً:هل كان بنٌة المتعاقدٌن عند اقدامهم على 31)
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عقد االطار توحٌد العقود الالحقة علٌه وادراجها جمٌعا تحت مضلة القواعد 

ال ، ٌضاؾ الى هذا الجانب من السبب فً عقد االطار السبب التً ٌتضمنها ام 

فً عقود التطبٌق والتنفٌذ ، ومن جانبنا نرى ان السبب فً عقد االطار مركب 

السبب الربٌسً وهو النٌة بتوحٌد العقود المستقبلٌة تحت قواعد هذا العقد 

 الربٌسً واالسباب الفرعٌة والتً ٌستقل بها كل عقد من عقود التطبٌق

 والتنفٌذ.

 الفرع الثاني

 موقف القضاء العراقي من عقد االطار

عقد االطار كتسمٌة ومضمون من صنع القضاء الفرنسً ، ولقد تصدى له 

الفقه الفرنسً بالدراسة والتحلٌل والسؤال هنا هل من تطبٌق لهذا العقد على 

 صعٌد القضاء العرقً؟ وهل كان محال للقرارات الصادرة منه ؟ وهل اقتفى

اثر القضاء الفرنسً بعدم اعتبار الثمن فً عقد االطار موجبا لبطالن عقود 

 التطبٌق والتنفٌذ الالحقة؟

أن القضاء العراقً لم ٌعرؾ تسمٌة عقد االطار التً عرفها القضاء الفرنسً ، 

فهو عقد ؼرٌب كتسمٌة على القضاء العراقً وٌذهب جانب من الفقه الى انه 

عن عقد ٌضم فً كنفه مجموعة من عقود التنفٌذ فً حالة رفع نزاع ناشا 

، اال اننا وجدنا  (32والتطبٌق الالحقة  فأن هذا النزاع ٌحل عن طرٌق التحكٌم)

وعند بحثنا فً ثناٌا قرارات القضاء العراقً انه عرؾ هذا النوع من العقود 

وانه ٌنشا التزامات على عاتق اطرافه اال انه ال ٌطلق علٌه تسمٌة )عقد 

ار( فً حٌن ان مضمون القرار ٌشٌر الى وجود عقد ربٌسً ٌنظم عدة االط

عقود الحقة علٌه ، اذ صدر قرار من محكمة بداءة نٌنوى مضمونه ان المدعً 
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ٌدعً قٌامه بتجهٌز مواد والقٌام بأعمال مٌكانٌكٌة متعددة )عقود تطبٌق وتنفٌذ( 

مدٌر احد المصانع لشركة المدعى علٌه استنادا الى عقد شفهً )عقد اطار( مع 

التابعة لشركة المدعى علٌه بمبلػ معٌن وان المدعى علٌه امتنع عن سداد هذا 

 (.33المبلػ وقضت المحكمة بالزام المدعى علٌه بتأدٌة هذا المبلػ الى المدعً)

ففً هذا القرار التزام المدعً ٌكون استنادا الى عقد اطار ٌتضمن عقود تطبٌق 

وتنفٌذ فحوى االلتزام فٌها تجهٌز مواد اضافة الى القٌام بأعمال مٌكانٌكٌة 

متعددة ، اال ان السؤال الذي ٌطرح هنا ، ماذا لو لم ٌحدد الثمن فً عقد االطار 

القرار السابق فٌما لم ٌحدد المبلػ ، او بعبارة اخرى ما هو الحكم وعلى ضوء 

 لقاء تجهٌز المواد او القٌام باالعمال؟

ذكرنا انفا بالنسبة الى موقؾ القضاء الفرنسً ومما استقر علٌه انه ال ٌترتب 

على عدم تحدٌد الثمن بطالن عقد االطار وان تحدٌد ثمن متعسؾ بعد ذلك 

بالنسبه للقضاء العراقً ٌقتصر على الفسخ او التعوٌض وبحسب االحوال ، اما 

فلم نجد فٌما اطلعنا علٌه من قرارات بهذا الشأن اال ان الفقه الؽالب ٌذهب الى 

( من القانون المدنً العراقً صرٌحة ومطلقة و)المطلق 186ان نص المادة )

ٌجري على اطالقه( فهً تشترط االتفاق على جمٌع المسابل الجوهرٌة النعقاد 

من العناصر الجوهرٌة لذا فشرط لصحة العقد النص  أي عقد ، وبما ان الثمن

علٌه فً متنه والنص هنا عام ولم ٌستثن عقد االطار عن سابر العقود 

 االخرى.

 المطلب الرابع

 انقضاء عقد االطار
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عقد االطار فً حقٌقته ال ٌختلؾ كثٌرا عن بقٌة العقود بالنسبة لحاالت انقضابه 

مدته ، ان كان له مدة او ٌنقضً انقضاء فهو ٌنقضً اما بتنفٌذه او بانتهاء 

مبتسرا قبل انتهاء مدته بالفسخ ، وكذلك قد ٌشوبه عٌب ٌؤدي الى بطالنه 

( ، وعلى هذا االساس سنقسم هذا المطلب 34وبالتالً انتهاء الرابطة التعاقدٌة )

الى فرعٌن نتناول فً االول انقضاء عقد االطار بانقضاء مدته ، وفً الثانً 

قضاء عقد االطار خارج نطاق مدته اذا كان ؼٌر محدد المدة وعلى نتناول ان

 -النحو االتً:

  

 

 

 الفرع االول 

 انقضاء عقد االطار بانقضاء مدته  

ٌقصد بانقضاء عقد االطار بانقضاء مدته ان ٌحدد طرفا العقد مدة محددة له ، 

اال ان عقد او واقعة مستقبلٌة محققة الوقوع ٌترتب على وقوعها نهاٌة العقد ، 

االطار اسوة ببقٌة العقود قابال للتجدٌد ، فمن حق الطرفٌن قبول هذا التجدٌد او 

رفضه وهذا ما اوضحته محكمة النقض الفرنسٌة بقولها )) بأن صاحب 

االمتٌاز لم ٌكن لدٌه سبب وأنه ال ٌجب علٌه ان ٌلتزم بأي تعوٌض بسبب 

( ، اال انها استثنت 35ة (()رفضه او بسبب اقتراحه عقدا جدٌدا بشروط مختلف

حالة واحدة وهً حالة اعطاء وعدا بالتجدٌد حٌث ٌكون لزاما على الواعد 

 (.36التقٌد بوعده)

 الفرع الثاني
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 انقضاء عقد االطار بغير انقضاء مدته

فً حالة عدم تحدٌد مدة للعقد فأنه ٌمكن انهابه بالفسخ من طرؾ واحد من 

ادة هذا الطرؾ او ذاك هو ان ٌراعى كون اطراؾ العقد والقٌد الوحٌد على ار

الفسخ فً وقت مناسب وال ٌكون صاحبه متعسفا فً استعماله ، أي بمعنى اذا 

لم ٌكن لعقد االطار مدة محددة فأنه ٌجوز للطرفٌن انهاءه ولكن ٌجب مراعاة 

قاعدة عدم التعسؾ فً استعمال الحق ، وتجنب االضرار بالطرؾ االخر وهذا 

ى تطبٌقات عقد االطار ، كما قد ٌنتهً عقد االطار بوفاة احد االمر ٌنطبق عل

اطرافه  سواء كانت هذه الوفاة حقٌقٌة للشخص الطبٌعً او حكمٌة للشخص 

( ، اذ ان ؼاٌة عقد االطار هً 37المعنوي اذ قد تكون شخصٌته محل اعتبار )

الثقة تنظٌم العالقات بٌن اشخاصه لفترة طوٌلة نسبٌا مما ٌعنً لزوم ان تكون 

( ، كما 38عالٌة بٌنهم وقد ال تتوافر هذه الثقة فٌمن ٌخلؾ هذا الشخص او ذاك )

انه قد ٌنقضً بفقد احد اطرافه لألهلٌة فال ٌكفً ان تكون اهلٌة اطرافه كاملة 

عند انشاء العقد وانما ٌجب ان تستمر ألؼراض عقود التطبٌق والتنفٌذ 

استحال على المدٌن تنفٌذ التزامه طبقا ( ، او انه ٌنتهً باالنفساخ اذا 39الالحقة)

(  من القانون 1184( من القانون المدنً العراقً والمادة )179ألحكام المادة )

المدنً المصري ، وكذلك قد ٌنقضً ببطالنه اذا قام سبب ٌوجب البطالن اسوة 

 ( .40ببقٌة العقود وتطبق بشأنه القواعد العامة فً البطالن)

ما اثر بطالن عقد االطار على عقود التطبٌق والتنفٌذ السؤال الذي ٌطرح هنا 

الالحقة لو كانت هذه االخٌرة صحٌحة فً ذاتها ، وهل تتأثر عقود التطبٌق 

 والتنفٌذ فٌما لو شاب احدها البطالن لسبب او ألخر؟
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حسب ما نرى ان عقود التطبٌق والتنفٌذ تكون باطلة فً حالة بطالن عقد 

لذي تقوم علٌه هذه العقود اما اذا شاب البطالن احد االطار باعتباره االساس ا

عقود التطبٌق والتنفٌذ فال ٌؤثر على صحة بقٌة العقود باعتبارها تستقل عنه 

 وترتبط بعقد االطار الذي نشأت بصورة الحقة علٌه. 

 المبحث الثاني

 (41)القانون الواجب التطبيق على عقد  االطار

نتناول فً االول القانون الواجب التطبٌق على ونتناول هذا المبحث فً مطلبٌن 

تكوٌن عقد االطار وفً الثانً القانون الواجب التطبٌق على اثار عقد االطار 

 وعلى النحو االتً:

 المطلب االول

 القانون الواجب التطبيق على تكوين عقد االطار

ٌذ سبق البٌان بأن عقد االطار ٌضم فً كنفه مجموعة من عقود التطبٌق والتنف

وان قاعدة االسناد المطبقة على العقد  تسند العالقة اما الى ارادة المتعاقدٌن ، 

وفً حالة عدم االتفاق على قانون معٌن فٌطبق قانون الموطن المشترك 

للمتعاقدٌن او قانون محل ابرام العقد فً حالة اختالؾ الموطن المشترك 

تم االتفاق بٌن االطراؾ  ( ، السؤال الذي ٌطرح بهذا المضمار ماذا لو42لهما)

على تطبٌق قانون معٌن على عقد االطار وتطبٌق قانون اخر او قوانٌن اخرى 

 على عقود التطبٌق والتنفٌذ الالحقة علٌه ، هل من الممكن تفعٌل هذا االتفاق؟

اختلؾ الفقه فً االجابة على هذا السؤال الى اكثر من اتجاه وعلى النحو 

 -االتً:
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ذهب جانب من الفقه  الى جواز هذا االتفاق ، وانه من الممكن  -االتجاه االول:

تطبٌق قانون معٌن على عقد االطار ، وتطبٌق قانون اخر على عقود التطبٌق 

، وذلك على اعتبار ان عقود التطبٌق والتنفٌذ الالحقة علٌه   (43)والتنفٌذ الالحقة

ن التً تحكمها عن وأن كانت ؼٌر مستقلة عنه اال انه ال ٌؤثر اختالؾ القوانٌ

القانون المطبق على عقد االطار كما ان العقد هو اداة تداول الثروات 

والخدمات بٌن اطرافه  ، وان اطراؾ العالقة التعاقدٌة هم ادرى بالقانون الذي 

ال ٌعرقل حركة التداول وٌستجٌب لحركة التجارة الدولٌة  سواء بالنسبة لعقد 

وقت الحق ، وهم ادرى بالقانون الذي ٌتمشى  االطار او العقود المنظم لها فً

(. اال انه فً حالة 44واقتصادٌات العقد ، والطبٌعة الخاصة لموضوع التعامل )

وجود اتفاق على القانون الواجب التطبٌق على عقد االطار فقط دون عقود 

التطبٌق والتنفٌذ فٌسري هذا القانون على عقود التطبٌق والتنفٌذ باعتبارها تابعة 

فً حكمها لعقد االطار ، وبعبارة اخرى ان القانون الواجب التطبٌق على عقد 

االطار ٌجب تطبٌقه اٌضا على عقود التطبٌق والتنفٌذ ، وذلك للحفاظ على 

توقعات االفراد ، واحترام ارادتهم ، حٌث ان اطراؾ عقد االطار هم من 

كون اطرافا لعقود اختٌار قانون االرادة لتطبٌقه على عقدهم ، وهم اٌضا من ٌ

التطبٌق والتنفٌذ الالحقة وبالتالً فأن توقعهم ٌنصب على تطبٌق هذا القانون 

 (45عند ابرام عقود التطبٌق والتنفٌذ)

االتجاه الثانً : وٌذهب جانب اخر من الفقه الى انه اذا كان هناك اتفاق بٌن 

تضمن االطراؾ عند ابرام عقد االطار على تطبٌق قانون معٌن ، دون ان ٌ

االتفاق القانون الواجب التطبٌق على عقود التطبٌق والتنفٌذ فانه ٌجب البحث 

عن قانون ٌحكمها ، طبقا لقاعدة االسناد الوطنٌة كقانون الموطن المشترك 
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( ، وذلك لالستقاللٌة التً تتمتع 46للمتعاقدٌن او قانون محل ابرام تلك العقود)

ا من جهة ، ومن جهة ثانٌة قد ٌضر بها تلك العقود عن العقد المنظم لها هذ

سحب االتفاق الحاصل بالنسبة لعقد االطار على عقود التطبٌق والتنفٌذ بحقوق 

 (.47الؽٌر )

نرجح من وجهة نظرنا االتجاه الثانً العتبار ان عقود التطبٌق والتنفٌذ وان 

كانت منظمة من قبل عقد االطار اال انها مستقلة عنه ، كما انه قد ٌضر سحب 

القانون الواجب التطبٌق الى عقود التطبٌق والتنفٌذ بحقوق الؽٌر فلٌس 

ن فً عقود التطبٌق مشروطا ان ٌكون اطراؾ عقد االطار ثابتٌن وال ٌتؽٌرو

والتنفٌذ اذ ان الؽالب الشابع ان عقد االطار ٌتم ابرامه مع وجود اطراؾ 

معٌنٌن وٌتم ابرام عقود اخرى مع اشخاص اخرٌن لؽرض تنفٌذ وتطبٌق ما 

موجود فً هذا العقد ، وبذلك فان سحب القانون الواجب التطبٌق على عقد 

 بهؤالء االشخاص.  االطار على عقود التطبٌق والتنفٌذ قد ٌضر 

هذا اذا كان ضابط االسناد هو ارادة االطراؾ المتعاقدة اما اذا كان ضابط 

االسناد مكانً كمحل ابرام العقد او موطن المتعاقدٌن واختلؾ محل ابرام عقد 

االطار عن محل ابرام عقود التطبٌق والتنفٌذ اوان موطن المتعاقدٌن عند ابرام 

لؾ عن موطنهم عند ابرام عقد االطار فما هو عقود التطبٌق والتنفٌذ ٌخت

 القانون الواجب التطبٌق؟

 -هناك اكثر من اتجاه فقهً لألجابة على هذا السؤال وعلى النحو االتً:

ٌذهب جانب من الفقه الى اعتبار حالة تؽٌر ضابط االسناد فً -االتجاه االول :

نشأت حالة قانونٌة ( ، فمتى ما 48هذه الحالة ما ٌسمى )) التنازع المتحرك(()

مستمرة لعالقة ذات عنصر اجنبً ووجد ضابط اسناد قابل للتؽٌٌر كما هو 
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الحال لمحل ابرام العقد والموطن الطراؾ العالقة ، وتعاقب قانونٌن لحكم ذات 

العالقة كما لو كان ضابط االسناد مكانً وتم ابرام عقد االطار فً دولة معٌنة 

الالحقة فً دولة اخرى حٌث ان تؽٌر ضابط  وابرام عقود التطبٌق والتنفٌذ

( فاذا كانت 49االسناد تنشأ عنه مشكلة هذا التنازع كما فً الحالة السابقة )

هناك قاعدة تشرٌعٌة لحل هذه المشكلة تحدد الوقت الذي ٌطبق بموجبه قانون 

معٌن فهذه خدمة ٌقدمها المشرع للقاضً الوطنً تؽنٌه عن البحث عن حلول 

( ، فأذا نشب نزاع معٌن ففً هذه الحالة تطبق الحلول 50فقه )على صعٌد ال

الواجب اتخاذها بشأن التنازع المتحرك. وقد نص المشرع العراقً على الوقت 

الذي ٌعتد به بضابط االسناد بالنسبة للقانون الواجب التطبٌق على العقد اذ 

 ))ٌسري على( من القانون المدنً العراقً على انه 25نصت المادة )

االلتزامات التعاقدٌة قانون الدولة التً ٌوجد فٌها الموطن المشترك للمتعاقدٌن 

اذا اتحدا موطنا ، فاذا اختلفا ٌسري قانون الدولة التً تم فٌها العقد ، هذا ما لم 

فالموطن  ٌتفق المتعاقدان او ٌتبٌن من الظروؾ ان قانونا اخر ٌراد تطبٌقه ((

د عرض النزاع على القاضً الوطنً ومحل المشترك للمتعاقدٌن ٌعتد به عن

ابرام العقد ٌعتد به بدٌهٌا عند ابرام العقد لؽرض تحدٌد القانون الواجب 

  التطبٌق . 

االتجاه الثانً : وٌذهب جانب ثانً من الفقه الى انه الٌمكن اعتبار هذه الحالة 

ها تنازعا متحركا وذلك لعدم توافر شروط قٌامه فمن الشروط الواجب توافر

العتبار العالقة ٌشوبها ما ٌسمى التنازع المتحرك ان ٌتعاقب قانونٌن لحكم 

عالقة واحدة مستمرة ومشوبة بعنصر اجنبً ، اما بالنسبة لعقود التطبٌق 

والتنفٌذ فهً مستقلة عن عقد االطار ففً عقد التوزٌع مثال ال ٌحدد العقد نوع 
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لعناصر ستحدد بعقود التطبٌق البضابع وكمٌتها وال حتى ثمنها وذلك الن هذه ا

والتنفٌذ الالحقة ، وبالتالً تبرز االستقاللٌة التً تتمتع بها تلك العقود عن عقد 

االطار ، وبالتالً سكون امام تعاقب قانونٌن لحكم عالقتٌن عقدٌة تستقل 

احدامهما عن االخرى وبالتالً فٌجب البحث عن القانون الواجب التطبٌق على 

 (.51ه)كل قانون على حد

ومن جانبنا نرجح االتجاه الثانً وذلك لالستقاللٌة التً تتمتع عقود التطبٌق 

والتنفٌذ عن عقد االطار كما ان هناك عناصر جوهرٌة للعقد كالثمن فً عقد 

البٌع تحدد عند ابرام تلك العقود وبذلك تبرز االستقاللٌة التً تتمتع بها تلك 

املة تلك العقود بشكل مستقل عن عقد العقود ، وعلى هذا االساس فانه ٌتم مع

االطار ، وطبقا لقاعدة االسناد فً القانون الوطنً دون االعتداد بالقانون 

 الواجب التطبٌق على عقد االطار.

والسؤال الذي ٌثور فً صدد القانون الواجب التطبٌق على عقد االطار هل من 

رمت بها عقود الممكن الطراؾ عقد االطار اختٌار قانون الدولة التً اب

 التطبٌق والتنفٌذ لتطبٌقه على عقدهم؟

بدأ البد لنا من القول انه اذا كانت العالقة وطنٌة بحته فً جمٌع عناصرها فال 

ٌجوز للمتعاقدٌن استبعاد القانون الوطنً فهو الواجب التطبٌق على عقدهم ، 

لهم  وكذلك الحال بالنسبة الطراؾ عقود التطبٌق والتنفٌذ الالحقة الٌجوز

التهرب من احكام القانون الوطنً عن طرٌق اصطناع العنصر االجنبً فً 

العقد او االتفاق على تطبٌق قانون اخر على هذا العقد فال بد من توافر حسن 

النٌة لتجنب حالة الؽش نحو القانون ، اال انه اذا شاب العالقة عنصر اجنبً 

ن الفقه الى ان المتعاقدٌن فقد اختلؾ الفقه فً هذا الموضوع فقد ذهب جانب م
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ٌتمتعون بحرٌة مطلقة فً اختٌار القانون الذي ٌحكم عقدهم ، وان لم ٌكن هناك 

صلة حقٌقٌة بٌن القانون المختار والعقد ، كان ٌكون االختٌار ؼٌر مرتبط ال 

بجنسٌة المتعاقدٌن او بموطنهما او بموقع المال او بمكان ابرام العقد او 

هناك جانب اخر من الفقه ذهب الى خالؾ ذلك فال بد من ( اال ان 52تنفٌذه.)

وجود صلة حقٌقٌة بٌن القانون الذي ٌختاره االطراؾ والعقد كقانون الموطن 

(، وٌذهب 53المشترك او قانون موقع المال او محل ابرام العقد او محل تنفٌذه )

ب جانب ثالث من الفقه الى ان حرٌة المتعاقدٌن فً اختٌار القانون الواج

التطبٌق لٌست مطلقة كما ٌرى اصحاب الرأي االول كما انها لٌست مقٌدة الى 

الحد الذي ٌقرره اصحاب االتجاه الثانً حٌث ٌكفً ان ٌكون القانون المختار 

ؼٌر مقطوع الصلة بالعالقة ، اذ الٌشترط ان تكون هناك صلة عن طرٌق احد 

التنفٌذ او موقع المال ( عناصر العالقة )كجنسٌة االطراؾ او محل االبرام او 

فقد تكون الصلة نتٌجة لحاجة المعامالت الدولٌة كأن ٌكون العقد النموذجً 

الذي ٌبرمه الطرفان ألنجاز تجارة معٌنة)كتجارة القطن( خاضعا لقانون دولة 

معٌنة ، ٌجوز للمتعاقدٌن االتفاق على تطبٌق قانون هذه الدولة فً تلك 

( من القانون المدنً 25نص العراقً فً المادة )( ، وفٌما ٌتعلق بال54الحالة)

والخاصة بالقانون الواجب التطبٌق على العقد فنرى ان النص جاء مطلق 

والمطلق ٌجري على اطالقه ما لم ٌقٌد بنص ، اال ان السؤال المطروح ماذا لو 

اقدم اطراؾ عقد االطار على اختٌار قانون الدولة التً ابرمت فٌها عقود 

لتنفٌذ او احد هذه العقود ، او تم اختٌار قانون الدولة التً تنفذ فٌها التطبٌق وا

تلك العقود او احدها فهل من الممكن القول بوجود صلة بٌن القانون المختار 
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والعقد وبالتالً الٌشوب هذا االختٌار اي شاببة ، ام انه ؼٌر مرتبط بالعقد 

 الصلة بٌنه وبٌن العقد؟وبالتالً من الممكن الطعن بهذا االختٌار النعدام 

حسب ما نرى ان هناك صلة حقٌقٌة بٌن العقد والقانون المختار فً هذا 

الفرض ، وذلك الن عقد االطار ما وجد اال لتنظٌم عقود الحقة علٌه ٌطلق 

علٌها عقود التطبٌق والتنفٌذ وبالتالً هناك صلة وثٌقة بٌنهما وبالتالً بٌن عقد 

 االطار والقانون المختار.

ال ان السؤال ٌثور بهذا المضمار اذا تم اختٌار اطراؾ عقد االطار لقانون ا

معٌن وانصب اختٌار اطرؾ عقود التطبٌق والتنفٌذ االحقة علٌه على قانون 

 اخر فهل من الممكن القول بتجزءة العقد فً هذه الحالة؟

نجد من المناسب القول ان تجزءة العقد مقبولة فً قضاء بعض الدول ، فمن 

( ، وٌذهب جانب من الفقه الى 55لجابز خضوع العقد الواحد لقوانٌن متعددة )ا

جواز تجزبة العقد العتبار ان جوانب العقد قد ترتبط بمختلؾ الدول فقد ٌتم 

ابرام العقد فً دولة معٌنة وتنفٌذه ٌتم فً دولة اخرى  وبالتالً فانه من الممكن 

من اثارة السؤال السابق بالنسبة  ( ، اال انه ال جدوى56القول بتجزبة العقد  )

لعقد االطار حسب وجهة نظر هذا الجانب الفقهً وذلك الن االمر ال ٌختلؾ 

فً الحالتٌن فسواء اعتبرنا عقود التطبٌق والتنفٌذ امتداد لعقد االطار ام 

اعتبرناها مستقلة بحد ذاتها فأن هذا االختالؾ ال ٌؤثر على القانون الواجب 

تجزءة العقد وبالتالً سرٌان قانون معٌن على جزء من  التطبٌق حٌث ٌجوز

العقد وقانون اخر على الجزء الثانً منه اي انه ٌجوز للمتعاقدٌن اختٌار اكثر 

من قانون واحد لحكم العقد وذلك لوجود مبرر معقول لذلك اذ ان طبٌعة العقد 

 ( .57تسمح بتمركز عناصره فً اماكن عدة)
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فقه ٌذهب الى خالؾ ذلك فال ٌجوز للمتعاقدٌن اال ان هناك جانب اخر من ال

اختٌار اكثر من قانون واحد لحكم العقد بمعنى اخر انه ال ٌجوز تجزءة العقد 

وتطبٌق قانون معٌن على جزء منه وقانون اخر على الجزء الثانً ، وذلك الن 

 العقد ٌعتبر عملٌة واحدة من الناحٌتٌن النفسٌة واالقتصادٌة وبالتالً فهو ٌخضع

( ، والسؤال الذي ٌطرح هنا فٌما اذا تم االتفاق على تطبٌق 58لقانون واحد )

قانون معٌن عند ابرام عقد االطار واتفق على تطبٌق قانون اخر على عقود 

التطبٌق والتنفٌذ الالحقة هل ٌعتبر هذا االتفاق من قبٌل تجزءة العقد وبالتالً 

لتطبٌق والتنفٌذ مستقلة بحد ٌتعرض تصرفهم للطعن بعدم الجواز ام ان عقود ا

 ذاتها عن عقد االطار وبالتالً ٌجوز اختٌار قانون مستقل لحكمها ؟

 هناك خالؾ فقهً فً االجابة على هذا السؤال فً اتجاهٌن وعلى النحو االتً؟

االتجاه االول: ٌذهب جانب من الفقه الى ان عقود التطبٌق والتنفٌذ امتداد لعقد 

د االطار ما وجد اال لتنظٌم تلك العقود وبالتالً االطار وهً جزء منه فعق

وجوده وعدمه متوقؾ على وجود او انعدام تلك العقود فالعقد الذي ٌبرمه  

نزٌل الفندق ٌحتوي على مجموعة من عقود التطبٌق والتنفٌذ ) كعقد اٌجار 

الؽرفة وعقد بٌع وشراء االطعمه والمشروبات وعقد ودٌعة لالشٌاء التً 

هذه العقود الالحقة على العقد الربٌسً هً امتداد له وجزء ال بحوزته ( ف

ٌتجزء منه وال تتمتع باي استقاللٌة ، وعلى هذا االساس ال ٌجوز اختٌار قانون 

اخر لحكمها استجابة للرأي السابق فالعقد ٌعتبر عملٌة واحدة ال ٌجوز تجزبته 

 (.59من الناحٌتٌن النفسٌة واالقتصادٌة)

وهناك جانب اخر من الفقه ٌذهب الى خالؾ ذلك وهو ان عقود االتجاه الثانً: 

التطبٌق والتنفٌذ مستقلة عن عقد االطار وذلك الستقالل عناصرها الجوهرٌة ، 
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فالعقد الذي ٌبرمه النزٌل فً الفندق ٌحتوي على مجموعة من عقود التطبٌق 

دة والتنفٌذ الالحقة وهً تحتوي على عناصر جوهرٌة تختلؾ عن تلك الموجو

فً العقد الربٌسً فعقد اٌجار الؽرفة ال ٌحتوي على عنصر الثمن فً شراء 

االطعمة والمشروبات التً ٌقوم بها النزٌل وعلٌه فانه من الجابز اختٌار قانون 

معٌن لحكم العقد الربٌسً وقوانٌن اخرى تسري على عقود التطبٌق والتنفٌذ 

 (.60لالستقاللٌة التً تتمتع بها)

جح االتجاه الثانً حٌث ان تلك العقود مستقلة فً عناصرها عن ومن جانبنا نر

العقد الربٌسً وال ٌمكن القول ان عناصر تلك العقود امتداد لعناصر العقد 

الربٌسً وذلك لكونها تختلؾ فً طبٌعتها عن العقد الربٌسً وعلٌه فمن الجابز 

 خضوعها لقانون ٌختلؾ عن ذلك المطبق بالنسبة لعقد االطار. 

بالنسبة للقانون الواجب التطبٌق على اركان عقد االطار فقد سبق وان بٌنا  اما

اركان عقد االطار وهً الرضا والمحل السبب وقلنا ان الخصوصٌة التً 

تتمتع بها تلك االركان انها مركبة ، بمعنى ان هناك رضا ومحل وسبب فً كل 

الخالؾ بالنسبة لتلك من عقد االطار وعقود التطبٌق والتنفٌذ الالحقة ولقد ثار 

االركان فذهب جانب من الفقه الى ان العقود الالحقة لعقد االطار اركانها 

مستقلة عن العقد الربٌسً وذلك الستقاللٌة تلك العقود عن العقد الربٌسً ، 

وبالتالً فانه ٌجب البحث عن القانون الواجب التطبٌق علٌها بشكل مستقل عن 

اخر من الفقه الى ان هذه العقود جزء من  ( ، وٌذهب جانب61عقد االطار )

( ، وعلٌه 62عقد االطار وبالتالً فان اركانها  مكملة الركان العقد الربٌسً)

فانها محكومة بالقانون ذاته الذي ٌسري على العقد الربٌسً ، ومن جانبنا نمٌل 

 الى ترجٌح الرأي االول لسالمة الحجة التً ٌقوم علٌها.
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لفقه ٌمٌز بالنسبة لركن الرضا بٌن وجود االرادة اال ان هناك جانب من ا

والتعبٌر عنها ، فالرضا ٌجب ان ٌكون سلٌما خالٌا من العٌوب وان ٌكون 

صادرا من ذي اهلٌة  ، وٌذهب جانب من الفقه الى ان وجود االرادة ٌتصل 

باالهلٌة وبالتالً فان قاعدة االسناد التً تحكمها تسري بالنسبة لوجود االرادة  

ا بالنسبة الشكال التعبٌر عنها ومضاهر وجودها وعٌوب الرضا فهً تتصل ام

( ، اال ان جانب اخر من الفقه 63بعملٌة التعاقد اكثر من اتصالها بفكرة االهلٌة)

ٌذهب الى اخضاع وجود االرادة والتعبٌر عنها الى القانون الواجب التطبٌق 

الى حماٌة الشخص فً على االهلٌة وذلك الن االحكام المتعلقة بها تهدؾ 

 ( .64ذاته)

ومن جانبنا نمٌل الى ترجٌح الرأي االول وذلك ألن وجود االرادة ٌتصل 

باالهلٌة اكثر من اتصاله بالعقد بخالؾ العٌوب التً تشوب الرضا فهً تتصل 

بالعقد وسالمته وبذلك فأن االولى خضوعه لقانون العقد ، وٌذهب جانب اخر 

السكوت فً معرض الحاجة متصلة بمن وجه الٌه  من الفقه الى اعتبار مسألة

االٌجاب وبالتالً ٌسري علٌه القانون الذي ٌكون فٌه مركز اعماله ، او قانون 

 (.65محل اقامته المعتادة)

اما عن ركن المحل فً عقد االطار فأنه ٌخضع فً شروطه لقانون العقد اال 

اما بالنسبة للعقود التً  اذا تعلق االمر بعقار فٌسري علٌه قانون موقع العقار ،

ٌكون محلها مال منقول فتخضع لقانون موقعه فٌما ٌتعلق بأثر العقد فً انشاء 

حق عٌنً على ذلك المنقول ، وٌذهب جانب من الفقه الى ان العقود التً ٌكون 

 ( .66محلها عمال تخضع لمكان تنفٌذها)
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وذلك لكونه من اما بالنسبة لركن السبب فٌخضع للقانون الذي ٌحكم العقد ، 

ضمن اركان العقد ، وذلك بقدر تعلق االمر بوجوده ومدى مشروعٌته ، مع 

 مراعاة االعتبارات المتعلقة بالنظام العام فً بلد القاضً.

 المطلب الثاني

 القانون الواجب التطبيق على اثار عقد االطار

عقد السؤال الذي ٌثور بدءا عند الحدٌث عن القانون الواجب التطبٌق على 

( من القانون المدنً العراقً وهو ما المقصود 25االطار ٌتعلق بنص المادة )

بـ )االلتزامات التعاقدٌة( حٌث ان اثار عقد االطار هً تكوٌن وتنفٌذ عقود 

التطبٌق المستقبلٌة فهل معنى ذلك ان قاعدة االسناد تسري على تلك االثار فقط 

ٌذ دون تكوٌن عقد االطار ام انها ، أي بمعنى تسري على عقود التطبٌق والتنف

تسري على العقد ككل؟ ام ان تلك العقود مستقلة فً حد ذاتها وال تعتبر من 

 اثار العقد وبالتالً ال تسري علٌها قاعدة االسناد الخاصة به؟

 هناك اتجاهٌن فً االجابة على هذا السؤال وعلى النحو االتً :

وحدة القانون الواجب التطبٌق على  االتجاه االول : ٌذهب جانب من الفقه الى

العقد فً تكوٌنه وأثاره سواء بسواء وٌطلق على القانون الذي ٌحكم موضوع 

 (.67العقد بوصفه ؼٌرقبل للتجزءة بقانون العقد)

االتجاه الثانً: ٌذهب جانب اخر من الفقه الى ان المقصود بها اثار العقد فقط 

والتقٌد بما مذكور بالنص ، وبذلك فهذا الجانب الفقهً ٌؤٌد القول القابل 

بتجزءة العقد ، حٌث ان اثاره تخضع لقانون االرادة وابرامه وانقضاءه تخضع 

ون الذي ٌحكمها ، وذلك ألن لقوانٌن اخرى ، وعلٌه فانه ٌجب البحث عن القان

( 25المشرع لم ٌحدد قاعدة االسناد التً تحكمها طبقا للتفسٌر السابق للمادة )
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( من القانون المدنً المصري ، وهذا 19من القانون المدنً العراقً والمادة )

الٌمكن القبول به كما اسلفنا وذلك الن العقد هو عملٌة واحدة ؼٌر قابلة 

ق قوانٌن مختلفة على عقد واحد ٌصطدم بصعوبات جمة للتجزءة ، وان تطبٌ

هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ان نٌة المشرع عند صٌاؼة عبارة ) 

االلتزامات التعاقدٌة ( لم تتجه الى قصر القانون الواجب التطبٌق على اثار 

العقد فقط ، وهذا ما بٌنته المذكرة االٌضاحٌة للقانون المدنً المصري اذ جاء 

)) ان االلتزامات التعاقدٌة ٌسري علٌها القانون الذي ٌقرر المتعاقدان فً ذلك 

الخضوع الحكامه صراحة او ضمنا مع مراعاة االحكام المقررة فً المادتٌن 

وهذا حكم عام ٌمكن لسلطان االرادة وٌضمن وحدة القانون الواجب  44-48

قد واختٌار تطبٌقه على العقد ، وهً وحدة التكفلها فكرة تحلٌل عناصر الع

، ومما ٌؤكد هذا المعنى التبوٌب  (68القانون الذي ٌتالبم مع طبٌعة كل منها(( )

المعمول به فً القانونٌن المدنً العراقً والمصري ، حٌث جاء تحت عنوان 

االلتزامات فً القسم االول مصادر التزام ومنها العقد أي ان المشرع استخدم 

وٌن العقد وانحالله واثاره . السؤال الذي تعبٌر االلتزامات التعاقدٌة على تك

ٌطرح بالنسبة لعقد االطار ، والخصوصٌة التً ٌحتوٌها ، ان اثار هذا العقد 

تتمثل بتنفٌذ وتطبٌق العقود المستقبلٌة ، فهل معنى ذلك اعتبار تلك العقود اثرا 

ا له وبالتالً سرٌان قاعدة االسناد الخاصة به علٌها ام انها مستقلة بتكوٌنه

 واثارها وبالتالً تسري علٌها قاعدة اسناد مستقلة؟

 -هناك اكثر من اتجاه فقهً لألجابة على هذا السؤال وعلى النحو االتً:

االتجاه االول: ٌذهب جانب من الفقه الى ان تلك العقود مستقلة عن العقد 

ل الربٌسً وال تعتبر اثرا له وبالتالً فان القانون الواجب التطبٌق علٌها مستق



 
    

 

 

 

 

251 

  د. عطيه سليمان خليفة
 م.م عباس م موسى الياس

              

 
 

16 

تماما عن ذلك القانون الذي ٌسري على عقد االطار بحكم ان عناصرها 

 (.69الجوهرٌة مستقلة العقد الربٌسً)

االتجاه الثانً : وٌذهب جانب اخر من الفقه الى ان تلك العقود تعتبر مكملة 

لعقد االطار وما هً فً حقٌقتها اال اثرا من اثاره ، اذ ان عقد االطار ال قٌمة 

ان ٌكون دون وجود تلك العقود ، بمعنى اخر ان تلك العقود تعتبر له وال ٌمكن 

فً حد ذاتها عناصر جوهرٌة لعقد االطار وبالتالً فان عناصرها الجوهرٌة 

تعتبر فً ذات الوقت عناصر جوهرٌة لعقد االطار ، وعلٌه فأن ذات القانون 

ٌق والتنفٌذ الواجب التطبٌق على عقد االطار ٌحكم اثاره المتمثلة بعقود التطب

فعنصر الثمن فً القٌام باالعمال الالزمة لبناء مؤسسة ، وعنصر  المستقبلٌة

الثمن الشراء اجهزة مختبرٌة لها هً عناصرجوهرٌة للعقد المنظم لتلك العقود 

 . (70الالحقة علٌه )

ومن جانبنا نرجح االتجاه االول حٌث ان عقود التطبٌق والتنفٌذ مستقلة عن 

ٌمكن اعتبارها امتدادا له وذلك الستقالل عناصرها الجوهرٌة عقد االطار وال 

عن عقد االطار ، اما القول بانها فً ذاتها عناصر جوهرٌة للعقد الربٌسً فهو 

قول منتقد فالعقد ال ٌمكن ان ٌكون عنصرا جوهرٌا لعقد اخر باي حال من 

 االحوال.

على اثار العقد والسؤال الذي ٌطرح اخٌرا ما هو القانون الواجب التطبٌق 

 الباطل؟

ٌذهب جانب من الفقه الى ان مسألة البطالن ٌطبق علٌها القانون الواجب 

( 71التطبٌق على العقد مالم ٌكن البطالن سببه نقص االهلٌة او عٌب فً الشكل)

اال هناك جانب اخر من الفقه ٌذهب الى انها تخضع للقانون المحلً فً جمٌع 
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تزام التعوٌض او الرد الناجم عن بطالن العقد االحوال، وذلك العتبار ان ال

لٌست التزامات تعاقدٌة ، وذلك النعدام العقد اصال وانما هً من قبٌل 

االلتزامات ؼٌر التعاقدٌة المترتبة على واقعة قانونٌة ، وبالتالً ٌسري علٌها 

القانون الذي ٌحكم االلتزامات ؼٌر التعاقدٌة طبقا للنص الخاص بالقانون 

، وٌذهب جانب ثالث الى  (72التطبٌق على االلتزامات ؼٌر التعاقدٌة) الواجب

انه ٌجب التمٌٌز بٌن نوعً البطالن ) البطالن المطلق والبطالن النسبً( ، كما 

ٌمٌز هذا الجانب الفقهً بالنسبة للبطالن المطلق بٌن حالتٌن فٌما ٌتعلق بالقانون 

ق تخلؾ شرط من شروط الواجب التطبٌق ، فأذا كان سبب البطالن المطل

انعقاده التً ٌرجع فٌها الى قانون القاضً المرفوع امامه النزاع فٌطبق علٌها 

هذا القانون ، اما فً حالة كون سبب البطالن المطلق هو تخلؾ شرط ٌرجع 

فٌه الى قانون اخر فٌطبق علٌه القانون الذي ٌحكم الشرط المتخلؾ فً العقد 

بأن محل العقد ؼٌر مشروع ، اوان قانون موقع  كما اذا كان قانون العقد ٌقضً

المال ٌقضً بان المال ؼٌر قابل للتعامل فٌطبق هذا القانون ، اما بالنسبة لحالة 

البطالن النسبً فهو الٌمنع انعقاد العقد ، وانما هو سبب النحالل قوته الملزمة 

ٌطبق علٌه ، وعلٌه ٌطبق علٌه قانون العقد ، اال اذا كان سببه نقص االهلٌة ف

. ونمٌل من جانبنا الى ترجٌح االتجاه  (73القانون الواجب التطبٌق على االهلٌة)

الثانً حٌث ان العقد الباطل هو منعدم ؼٌر مرتب الي اثر وبالتالً فاالولى 

 خضوعه للقانون الواجب التطبٌق على االلتزامات ؼٌر التعاقدٌه .

 لخاتمةا

ٌد من النتابج والتوصٌات وعلى النحو فً خاتمة هذا البحث توصلنا الى العد

 -االتً:
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 -النتائج : –اوال 

ان عقد االطار هو ذلك العقد الذي ٌضم الشروط الربٌسٌة التً تنظم   -1

العقود الالحقة علٌه فهو الموجه والمنظم والمراقب لتلك العقود وال ٌجوز 

 مخالفة ما منصوص علٌه فً هذا العقد.

ان عقود التنفٌذ والتطبٌق الالحقة لعقد االطار مستقلة عنه باستثناء شرط   -2

عدم مخالفتها للقواعد المنظمة لها فً عقد االطار وهذه المٌزة هً التً 

ٌتمٌز بها عقد االطار عما ٌشتبه به ، كالوعد بالتفضٌل ، والوعد بالتعاقد ، 

 وعقد التفاوض ، والعقد الجزبً .

قد االطار ال ٌنحصر بنوع واحد او انواع معٌنة من ان مجال تطبٌق ع  -3

العقود وانما مٌدانه أي عقد ٌنظم عقود تطبٌق وتنفٌذ الحقة علٌه ، وتكون 

مستقلة عن العقد الربٌسً ، ومقٌده بما ورد فٌه من شروط وقواعد اساسٌة 

 منظمة لها.

ام على ال ٌمكن اعتبار عقد االطار عقد بٌع او وعد بالبٌع وانما هو التز  -4

عاتق اطرافه ، ٌنتج عنه اتفاق بٌنهم على القٌام بعمل تمهٌدا لعقود التطبٌق 

والتنفٌذ والتً قد توصل الى ابرام العقد النهابً ، فهو التزام بالقٌام بعمل او 

االمتناع عن عمل ، ولٌس شرطا فٌه ان ٌتضمن العناصر الجوهرٌة لعقود 

 التطبٌق والتنفٌذ الالحقة علٌه.

كان عقد االطار التختلؾ عن سابر العقود ، اال انها مركبة ، ان ار  -5

بمعنى انه ٌشترط توافر الرضا والمحل والسبب فً عقد االطار ، وان 

تتواجد ذات االركان فً عقود التطبٌق والتنفٌذ ، فال ٌؽنً تواجدها فً عقد 

االطار عن ضرورتها فً عقود التطبٌق والتنفٌذ الالحقة ، كما ان المحل 
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ً عقد االطار ٌنصب على ابرام عقود التطبٌق والتنفٌذ الالحقة ، وبذلك ف

فأن محل عقد االطار ٌنصب على شًء ؼٌر مادي ، كما ان السبب هو 

 النٌة فً توحٌد العقود المستقبلٌة تحت قواعد العقد الربٌسً.

عقد االطار كتسمٌة اوجدها القضاء الفرنسً اال انه كمضمون ٌوجد فً   -6

رات القضاء العراقً ، فكل عقد ٌتضمن قواعد ربٌسٌة لتنظٌم ثناٌا قرا

 عقود تطبٌق وتنفٌذ الحقة تسري علٌه القواعد الخاصة بهذا العقد.

ال ٌختلؾ عقد االطار عن سابر العقود االخرى فٌما ٌتعلق بانقضابه ،   -7

فهو اما ٌنقضً بانقضاء مدته ، عندما ٌحدد الطرفان لذلك مدة محددة ا وان 

بؽٌر ذلك ، كالفسخ ، او بوفاة احد اطرافه اذا كانت شخصٌة ٌنقضً 

اطرافه محل اعتبار ، او بفقده االهلٌة القانونٌة او باالنفساخ او بالبطالن 

 طبقا الحكام القانون وفً الحاالت التً ٌقررها.

( 25فً خاتمة هذا البحث نوصً باضافة فقرة الى المادة ) -التوصيات : -ثانيا

مدنً العراقً تبرز االستقاللٌة التً تتمتع بها عقود التطبٌق من القانون ال

والتنفٌذ عن عقد االطار فٌما ٌتعلق بالقانون الواجب التطبٌق علٌها ، وبعبارة 

اخرى عدم اعتبار عقود التطبٌق والتنفٌذ امتدادا لعقد االطار انما ٌقتصر دوره 

ٌسري علٌها قانون اخر  على تنظٌم هذه العقود هذه العقود ، وبالتالً فانه قد

ؼٌر ذلك الواجب التطبٌق على عقد االطار وعلى النحو االتً )) فً عقد 

االطار تعامل عقود التطبٌق والتنفٌذ الالحقه له بشكل مستقل عن العقد الربٌسً 

 فٌما ٌتعلق بالقانون الواجب التطبٌق((. 

 انمصادر

 انكحب -اوال
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الدولً الخاص ) تنازع القوانٌن ( ،  القاهرة ابراهٌم احمد ابراهٌم ، القانون  -1

 م. 1997، 

، القاهرة ،  2احمد شرؾ الدٌن ، نظرٌة االلتزام ،  مصادر االلتزام ، ج  -2

 .م 2003

، جامعة  1احمد عبد الكرٌم سالمة ،القانون الدولً الخاص االماراتً ، ط -3

 .2002حلوان ن 

، دار  -والمقاٌضة شرح عقدي البٌع  –انور سلطان ، العقود المسماة  -4

 .1980النهضة العربٌة ، 

ترجمة:علً  –القانون الدولً الخاص  –فانسان هوزٌه  –بٌار ماٌر  -5

، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع 1محمود مقلد، ط

 م.2008 -هـ 1429،

جمال محمود الكردي ، تنازع القوانٌن ، دار النهظة العربٌة ، القاهرة ،  -6

2005. 

، مطبعة لجنة  3كً ، اصول القانون الدولً الخاص المصري ، طحامد ز -7

 م.1944 -هـ 1363التألٌؾ والترجمة والنشر ، القاهرة ، 

خالد ابراهٌم التالحمة ، التشرٌعات المالٌة والمصرفٌة من الوجهتٌن  -8

 االردن. –، دار االسراء للنشر والتوزٌع ، عمان  1النظرٌة والعملٌة ، ط

له ، التفاوض على العقد ، دار النهظة العربٌة ، مصر ، رجب كرٌم عبد اال  -9

 م2000

 .1993سعٌد جبر ، الوعد بالتفضٌل ، دار النهضة العربٌة ،  -10

 –م 1999لسنة  17سمٌحة القلٌوبً ، شرح قانون التجارة المصري رقم  -11

 م.2000، القاهرة ،  3، ط -العقود التجارٌة وعملٌات البنوك 

د التوزٌع االنتقابً ، دار النهظة العربٌة ، صفوت ناجً بهنساوي ، عقو -12

 م.1995القاهرة ، 

مصادر  –عبد المجٌد الحكٌم و د. عبد الباقً البكري ، نظرٌة االلتزام  -13

 .1980 –االلتزام 
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عز الدٌن عبدهللا ، القانون الدولً الخاص المصري ) الجزء الثانً (  -14

، مكتبة النهظة تنازع القوانٌن وتنازع االختصاص القضابً الدولٌٌن( 

 العربٌة ، القاهرة.

حلب ،  –فؤاد دٌب ، تنازع القوانٌن ، منشورات جامعة حلب ، سورٌة  -15

1992. 

فؤاد عبد المنعم رٌاض و د.محمد خالد الترجمان ، القانون الدولً  -16

الخاص)تنازع القوانٌن واالختصاص القضابً الدولً واثار االحكام 

 م. 2003 – 2002لقاهرة ، االجنبٌة ، دار النهضة العربٌة ، ا

محمد ابراهٌم دسوقً ، الجوانب القانونٌة فً ادارة المفاوضات وابرام  -17

 .م 1995الرٌاض ،  –العقود ، معهد االدارة العامة ، السعودٌة 

، دار  2محمد علً مصطفى ، الخصم فً قانون التجارة الجدٌد ، ط -18

 .2005المعرفة ، الجزابر ، 

،مؤسسة الثقافة  2قانون الدولً الخاص ، طمحمد كمال فهمً ، اصول ال -19

 .1978الجامعٌة ، االسكندرٌة ، 

دراسة فً نقل المعرفة  –محمد محسن النجار ، عقد االمتٌاز التجارٌة  -20

 .2001االسكندرٌة ،  –دار الجامعة الجدٌدة للنشر  –الفنٌة 

محمد محمد ابو زٌد ، المفاوضات فً االطار التعاقدي صورها  -21

 م. 1995ار النهضة العربٌة ، القاهرة ، واحكامها ، د

مصطفى محمد جمال ، السعً الى التعاقد فً القانون المقارن ،   -22

 م  .2002لبنان ،  –الطبعة االولى ، بٌروت 

هشام علً صادق ، دروس فً القانون الدولً الخاص ، الدار الجامعٌة  -23

 لبنان . –للطباعة والنشر ، بٌروت 

 واندراسات.انبحوخ  –ذانيا 

عقود االطر المنظمة للبٌوع ، مجلة الرافدٌن للحقوق ، كلٌة جعفر الفضلً ،  -1

 . م 2002لسنة  12القانون ، العدد 

منصور مختار رشدي : العقود المركبة والموقؾ القضابً منها ، بحث  -2

 منشور على االنترنٌت.
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 انرسائم واالطاريح انجامعية. -ذانرا

القانون الواجب التطبٌق على الزواج واثاره  احمد محمود حمدان الفضلً ، -1

كلٌة الحقوق ،  –)دراسة مقارنة( ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل 

 م.1999

زٌنة حازم خلؾ ، القانون الواجب التطبٌق على عقد التأمٌن ))دراسة  -2

 .2006 –جامعة الموصل  –مقارنة (( ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الحقوق 

مد علً ، العقود التمهٌدٌة ، اطروحة دكتوراه ، ٌونس صالح الدٌن مح -3

 م. 2009كلٌة الحقوق ،  –جامعة الموصل 

 انقوانين -رابعا 

 .1951لسنة  40القانون المدنً العراقً رقم  -1

 .1491لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -2

 1985قانون المعامالت المدنٌة االماراتً لعام  -3

 .1961لسنة  5رقم  قانون العالقات االجنبٌة الكوٌتً -4

 1984قانون المعامالت المدنٌة السودانً لعام  -5

 انمصادر االجنبية -خامسا 

1- Jackson (E.) :The conflict of laws , London , stevens 
,sons , 2nd ed , 2005 
2- N.DAVID:les clauses de stabilite dans les contrats 
petroliers,questions un praticien  clunet 1998.     
3- P.R Jonne .Applicable law to the contract , London , 
2nd ed , 2003.              
  4- U.E Cross : Question in private international law , 
Oxford , carendon press ,  2009  5-(F): Morris : The 
conflict of laws , London , sweet (8), 7th , ed , 1999       
      

                 5-F.S. Manwill . private international law . 2th 
ed , London ,2001   

 مواقع االنحرنيث -ذامنا



 
    

 

 

 

 

267 

  د. عطيه سليمان خليفة
 م.م عباس م موسى الياس

              

 
 

16 

http://arabadvocates.4t.com-1 
. www.werthsout.t4.su.h&b555-2 

                                                                                       

      
                                                 

22(
1

لبنان ،  –مصطفى محمد جمال ، السعً الى التعاقد فً القانون المقارن ، الطبعة االولى ، بٌروت د.  (

 .281م  ، ص2002

(
2

 .479م ، 2000د. رجب كرٌم عبد االله ، التفاوض على العقد ، دار النهظة العربٌة ، مصر ،  (

(
3

كلٌة الحقوق  –راه ، جامعة الموصل د. ٌونس صالح الدٌن محمد علً ، العقود التمهٌدٌة ، اطروحة دكتو( 

 .98م ، ص 2009، 

(
4

 .38م ، ص 2003، القاهرة ،  2ٌنظر د. احمد شرؾ الدٌن ، نظرٌة االلتزام ،  مصادر االلتزام ، ج (

(
5

د. محمد ابراهٌم دسوقً ، الجوانب القانونٌة فً ادارة المفاوضات وابرام العقود ، معهد االدارة العامة ،  (

 .109م ، ص 1995الرٌاض ،  –السعودٌة 

(
6

 .72ٌنظر د. ٌونس صالح الدٌن محمد ، المصدر السابق ، ص( 

(
7

االتفاق االبتدابً  -1على انه )  1951لسنة  40( من القانون المدنً العراقً رقم 91أذ تنص المادة ) (

صحٌحا اال اذا حددت الذي ٌتعهد بموجبه كال المتعاقدٌن او احدهما بأبرام عقد معٌن فً المستقبل ال ٌكون 

 المسابل الجوهرٌة للعقد المراد ابرامه والمدة التً ٌجب ان ٌبرم فٌها ...(

(
8

 .72د. ٌونس صالح الدٌن محمد ، المصدر السابق ، ص( 

(
9

ابو زٌد ، المفاوضات فً االطار التعاقدي صورها واحكامها ، دار النهضة العربٌة ،  د. محمد محمد (

 .27-26م ، ص 1995القاهرة ، 

(
10

 . 101د. ٌونس صالح الدٌن ، المصدر السابق ، ص( 

(
11

 .95د. ٌونس صالح الدٌن ، المصدر نفسه ، ص( 

(
12

،  1980، دار النهضة العربٌة ،  -ضة شرح عقدي البٌع والمقاٌ –د. انور سلطان ، العقود المسماة ( 

 .80ص

(
13

 .75، ص 1993د. سعٌد جبر ، الوعد بالتفضٌل ، دار النهضة العربٌة ، ( 

(
14

لسنة  12عقود االطر المنظمة للبٌوع ، مجلة الرافدٌن للحقوق ، كلٌة القانون ، العدد د. جعفر الفضلً ،  (

 4، ص م 2002

(
15

،  2005، دار المعرفة ، الجزابر ،  2التجارة الجدٌد ، ط محمد علً مصطفى ، الخصم فً قانون (

 .29ص

(
16

دراسة فً نقل  –للتعرؾ بشكل اكثر على هذا العقد ٌنظر : محمد محسن النجار ، عقد االمتٌاز التجارٌة  (

 .2001االسكندرٌة ،  –دار الجامعة الجدٌدة للنشر  –المعرفة الفنٌة 

(
17

- 7م ، ص1995وزٌع االنتقابً ، دار النهظة العربٌة ، القاهرة ، د. صفوت ناجً بهنساوي ، عقود الت (

8 . 

(
18

 .5-4د. جعفر الفضلً ، المصدر السابق ، ص (

(
19

العقود التجارٌة وعملٌات  –م 1999لسنة  17ٌنظر سمٌحة القلٌوبً ، شرح قانون التجارة المصري رقم  (

 .257م ، ص2000، القاهرة ،  3، ط -البنوك 

http://arabadvocates.4t.com/
http://www.werthsout.t4.su.h&b555/
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(

20
حول العقد المدنً ؼٌر المعروؾ او ؼٌر النمطً او ؼٌر المسمى ، بحث منشور على  لمحات فنٌة (

 الموقع االلكترونً االتً:

http://arabadvocates.4t.com   13/11/2011تارٌخ الزٌارة 

(
21

 .17د. جعفر الفضلً ، المصدر السابق ، ص (

(
22

 .100ٌونس صالح الدٌن محمد ، المصدر السابق ، صد. نقال عن : ( 

(
23

من العٌوب ٌنظر : د.عبد المجٌد الحكٌم و د. عبد الباقً البكري ،  بهذه االركان وسالمتهاتعرٌؾ الحول  (

 وما بعدها. 31، ص 1980 –مصادر االلتزام  –نظرٌة االلتزام 

(
24

 .483رجب كرٌم عبد االله ، المصدر السابق ، ص (

(
25

 وما بعدها. 293د. مصطفى محمد جمال ، المصدر السابق ، ص ٌنظر (

(
26

 .1951لسنة  40من القانون المدنً العراقً رقم  130 -129 -128 -127ٌنظر المواد ( 

(
27

 .484ٌنظر د.رجب كرٌم عبداالله ، المصدر السابق ، ص (

(
28

 .11-10نقال عن د. جعفر الفضلً ، المصدر السابق ، ص (

(
29

ٌكون العقد باطال اذا التزم المتعاقد دون سبب  -1( من القانون المدنً العراقً )) 132) اذ تنص المادة (

 او لسبب ممنوع قانونا او مخالؾ للنظام العام واالداب..((

(
30

 وما بعدها. 93ٌنظر د. مصطفى محمد جمال ، المصدر السابق ، ص (

(
31

 نٌت السابق.ٌنظر لمحات حول العقد المدنً ؼٌر المعروؾ ، موقع االنتر (

(
32

ٌنظر : منصور مختار رشدي : العقود المركبة والموقؾ القضابً منها ، بحث منشور على االنترنٌت  (

 على الموقع االتً:

www.werthsout.t4.su.h&b555  

(
33

وان قام بتجهٌز مواد والقٌام باعمال مٌكانٌكٌة اذ جاء نص القرار على انه )) ادعى المدعً انه سبق  (

لشركة المدعى علٌه بمبلػ مقداره ثمانٌة وسبعون ملٌون واربعمابة وستون الؾ دٌنار وبموجب القوابم  متعددة

المنوه عنها فً عرٌضة الدعوى ، وبما ان المدعى علٌه ممتنع عن سداد المبلػ على الرؼم من انذاره باالنذار 

بواسطة كاتب عدل الموصل ، لذا طلب الحكم بالزام المدعى علٌه باداء  2007/ 7/ 29فً  3354المرقم 

مع مدٌر مصنع نٌنوى التابع  تعاقده شفاهاالمبلػ المذكور وتحمٌله المصارٌؾ ............ان المدعً ادعى 

ه ، ولم ٌكن هذا لشركة المدعى علٌه ، وبما ان التصرؾ الذي ادعاه المدعً لم ٌكن المدعى علٌه طرفا فٌ

التصرؾ صادرا عنه لذا فال ٌجوز تحلٌؾ المدعى علٌه الٌمٌن الحاسمة ولما تبٌن ان استحقاق المدعً بتقدٌره 

المتضمن احتساب صافً استحقاق المدعً والبالػ مقداره سبعة عشر ملٌون وسبعمابة  3/11/2008المؤرخ 

ء معلال وٌصح اعتماده سببا للحكم ، لذا حكمت وخمسة واربعون الؾ دٌنار ، وبما ان تقدٌر التجهٌز جا

 -المحكمة بـ:

الزام المدعى علٌه اضافة لوظٌفته بتأدٌته للمدعً مبلؽا مقداره سبعة عشر ملٌون وسبعمابة  -1

جراء تجهٌزه المواد وقٌامه باالعمال وخمسة واربعون الؾ دٌنار ، عن استحقاق المدعً 

صادر عن  31/12/2008بتارٌخ  4283/2007( قرار رقم المذكورة انفا...........( المٌكانٌكٌة

 .(ؼٌر منشور)محكمة استبناؾ نٌنوى .

(
34

 .173د. عبد المجٌد الحكٌم و د. عبد الباقً البكري ، المصدر السابق ، ص :ٌنظر (

(
35

 .13نقال عن د. جعفر الفضلً ، المصدر السابق ، ص (

(
36

 .14د. جعفر الفضلً ، المصدر نفسه ، ص (

(
37

 .19ر : منصور مختار رشٌدي ، المصدر السابق ، ص( ٌنظ

http://arabadvocates.4t.com/
http://arabadvocates.4t.com/
http://www.werthsout.t4.su.h&b555/
http://www.werthsout.t4.su.h&b555/
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(

38
، دار  1خالد ابراهٌم التالحمة ، التشرٌعات المالٌة والمصرفٌة من الوجهتٌن النظرٌة والعملٌة ، ط (

 .126االردن ، ص –االسراء للنشر والتوزٌع ، عمان 

(
39

 .126خالد ابراهٌم التالحمة ، المصدر السابق ، ص (

(
40

 ( والمواد التً تلٌها من القانون المدنً العراقً.137) ٌنظر نص المادة (

(
41

للبحث عن القانون الواجب التطبٌق على العقد ٌجب ان ٌكون العقد دولٌا ، واختلؾ الفقه فً معٌار العقد  (

الدولً حٌث ذهب جانب من الفقه الى االخذ بالمعٌار االقتصادي وفٌه ٌكون العقد دولٌا كل عقد ٌستتبع حركة 

جزر للبضابع ورؤوس االموال عبر حدود دولتٌن او اكثر ، وذهب جانب اخر الى االخذ بالمعٌار مد و

القانونً وبمقتضاه ٌعتبر دولٌا كل عقد اشتمل على عنصر اجنبً سواء اتصل هذا العنصر باالعمال المتعلقة 

من القانون  25ً فً المادة بابرامه اوتنفٌذه او بجنسٌة اطرافه وهو االتجاه الراجح واخذ به المشرع العراق

المدنً . ٌنظر فً هذا الخالؾ والترجٌح  وموقؾ القوانٌن واالتفاقٌات الدولٌة منه : زٌنة حازم خلؾ ، 

جامعة  –القانون الواجب التطبٌق على عقد التأمٌن ))دراسة مقارنة (( ، رسالة ماجستٌر ، كلٌة الحقوق 

 .59-39، ص 2006 –الموصل 

(
42

))ٌسري على االلتزامات التعاقدٌة قانون الدولة من القانون المدنً العراقً على انه  25اذ تنص المادة  (

التً ٌوجد فٌها الموطن المشترك للمتعاقدٌن اذا اتحدا موطنا ، فاذا اختلفا ٌسري قانون الدولة التً تم فٌها العقد 

لب وذات النص تضمنته اؼ نونا اخر ٌراد تطبٌقه ((، هذا ما لم ٌتفق المتعاقدان او ٌتبٌن من الظروؾ ان قا

والقانون المدنً  19/1فً المادة  1985قانون المعامالت المدنٌة االماراتً لعام  القوانٌن العربٌة منها

( وقانون 59فً المادة ) 1961لسنة  5وقانون العالقات االجنبٌة الكوٌتً رقم  20/1السوري فً المادة 

 منه . 11/13فً المادة  1984سودانً لعام المعامالت المدنٌة ال

(
43

وذهبت بعض القوانٌن الى ابعد من ذلك حٌث اجازت لألفراد تعدٌل اتفاقهم على تطبٌق قانون معٌن  (

(  على انه )) ٌجوز 27/2فً المادة ) 1986باتفاق الحق علٌه حٌث نص القانون  المدنً االلمانً لعام 

ى اخضاع العقد لقانون ؼٌر ذلك الذي كان ٌحكمه سابقا.......((  كما لألطراؾ ، فً اي وقت ، االتفاق عل

( منه واتفاقٌة روما الخاصة بالقانون 116/3نص القانون الدولً الخاص السوٌسري على ذلك فً المادة )

 (نقال عن3/2الواجب التطبٌق على االلتزامات التعاقدٌة فٌما بٌن دول السوق االوربٌة المشتركة فً المادة )

 .377،  ص 2002، جامعة حلوان ن  1احمد عبد الكرٌم سالمة ،القانون الدولً الخاص االماراتً ، ط

  Jackson (E.) :The conflict of laws , London , stevens ,sons , 2nd 
ed , 2005 . p.344-345 (

44
)  

Jackson (E.) : op .cit .p.345                                                          
                                    (

45
)  

(
46

على انه ٌسري على العقد القانون الذي  3/1فً المادة  1980وهذا ما نصت علٌه اتفاقٌة روما لعام ( 

ن واجب التطبٌق على كل او جزء من اختاره االطراؾ وبمقتضى هذا االختٌار ٌستطٌع االطراؾ تعٌٌن القانو

عقدهم وعند انعدام اختٌار المتعاقدٌن لقانون العقد فٌسري على العقد قانون الدولة التً ٌرتبط بها باكثر 

الروابط وثوقا ، ومع ذلك اذا كان جزء من العقد قابال لألنفصال عن باقً العقد ، وٌرتبط بوثوق ببلد اخر ، 

 قانون ذلك البلد على هذا الجزء من العقد (( ٌنظر : وٌجوزبصفة استثنابٌة تطبٌق

N.DAVID:les clauses de stabilite dans les contrats petroliers,questions un praticien  

clunet 1998 p.77 etss               (
51

)  

P.R Jonne .Applicable law to the contract , London , 2nd ed , 
2003 , p. 215                (

51
)  
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(

49
، المؤسسة 1ترجمة:علً محمود مقلد، ط –القانون الدولً الخاص  –فانسان هوزٌه  –بٌار ماٌر ٌنظر:  (

 .235-234صم ، 2008 -هـ 1429الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،

((50
قانون الدولة  فهناك خالؾ فقهً بصدد القانون الواجب التطبٌق حٌث ذهب جانب من الفقه الى تطبٌق 

التً تم ابرام العقد فٌها تطبٌقا لمبدأ االحترام الدولً للحقوق المكتسبة او لمبدأ استقرار النظم القانونٌة ، وذهب 

جانب ثانً من الفقه الى تطبٌق القانون الجدٌد تطبٌقا فورٌا . ٌنظر فً هذا الخالؾ د. احمد محمود حمدان 

ى الزواج واثاره )دراسة مقارنة( ، اطروحة دكتوراه ، جامعة الموصل الفضلً ، القانون الواجب التطبٌق عل

 .55-53م ، ص1999كلٌة الحقوق ،  –

U.E Cross : Question in private international law , Oxford , carendon 
press , 2009 . p. 150-151. (

62
)  

(
52

، الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ، ٌنظر : د. هشام علً صادق ، دروس فً القانون الدولً الخاص  (
 .263-262لبنان ، ص –بٌروت 

(
53

.د. 320، ص 1992حلب ،  –ٌنظر : د. فؤاد دٌب ، تنازع القوانٌن ، منشورات جامعة حلب ، سورٌة  (
عز الدٌن عبدهللا ، القانون الدولً الخاص المصري ) الجزء الثانً ( تنازع القوانٌن وتنازع االختصاص 

 .347وص 339دولٌٌن( ، مكتبة النهظة العربٌة ، القاهرة ، صالقضابً ال
(

54
د. فؤاد عبد المنعم رٌاض و د.محمد خالد الترجمان ، القانون الدولً الخاص)تنازع القوانٌن  (

م ،  2003 – 2002واالختصاص القضابً الدولً واثار االحكام االجنبٌة ، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ، 
 .437ص

(
55

)  Cass.civ.20.fevrier 2002 affaire MIHAESCO:S – 2002 – 1-
 نقال عن: 24

(F): Morris : The conflict of laws , London , sweet (8), 7th , ed , 
1999 , p. 120.  

(
56

 .438ٌنظر : د. فؤاد عبد المنعم رٌاض و د. محمد خالد الترجمان ، المصدر السابق ، ص  (
(

57
 .322المصدر السابق ، صٌنظر فؤاد دٌب ،   (

(
58

 .351م ، ص 1997د. ابراهٌم احمد ابراهٌم ، القانون الدولً الخاص ) تنازع القوانٌن ( ،  القاهرة ،  (

F.M. Morris , op . cit . p.125 P.R Jonne.op.cit .p.2                       
                                              (

59
)   

25                                                                            (
60

)  

F.S. Manwill . private international law . 2th ed , London ,2001 
.p .203.  (

61
)  

Jackson (E.).op.cit.345                                                                 
                      ((62

  

(
63

 .327د. فؤاد دٌب ، المصدر السابق ، ص :ٌنظر (
(

64
 .513، ص 2005ٌنظر: د. جمال محمود الكردي ، تنازع القوانٌن ، دار النهظة العربٌة ، القاهرة ،  (

(
65

 .356-355ٌنظر: د. عز الدٌن عبدهللا ، المصدر السابق ، ص (
(

66
، د. حامد زكً ، اصول القانون الدولً الخاص  327صفؤاد دٌب ، المصدر السابق ،  ٌنظر : (

 .190م ، ص1944 -هـ 1363، مطبعة لجنة التألٌؾ والترجمة والنشر ، القاهرة ،  3المصري ، ط
(

67
 .583د. محمد كمال فهمً ، المصدر السابق ، ص :ٌنظر (

(
68

 .387االعمال التحضٌرٌة للقانون المدنً المصري ، الجزء االول ، صٌنظر :  (

P.R Jonne.op.cit .p.225.                                                               
                     (

69
)  
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P.R Jonne.op.cit .p.232.                                                               
                          (

70
)  

(
71

،مؤسسة الثقافة الجامعٌة ،  2ٌنظر :د. محمد كمال فهمً ، اصول القانون الدولً الخاص ، ط (
 .587، ص 1978االسكندرٌة ، 

(
72

من القانون المدنً المصري . ٌنظر فً ذلك  21/1 من القانون المدنً العراقً والمادة  27نص المادة  (
 .4هـامش 360-359:د. حامد زكً ، السابق ص

(
73

 .588-587محمد كمال فهمً ، المصدر السابق ،  ٌنظر :د (




