
في اجابة طلب فسخ العقد من عدمهالسلطة التقدیریة للمحكمة
خ الرجوع الى سلطة القاضي التقدیریـة فـي تقـدیر عـدم التنفیـذ الموجـب للفسـلدى 

اران لتحدیـــد عـــدم التنفیـــذ الموجـــب یتجـــاذب الفقـــه فـــي هـــذا الصـــدد معیـــنـــرى انـــهیمكــن 
مخـلد بنیة المتعاقـد الى االعتداالمعیار الشخصي الذي یقوم علهواالولالعقدلفسخ
، فــاذا ادى عــدم التنفیــذ الــى ضــیاع المنفعــة التــي یحصــل علیهــا العقــديالتزامــهبتنفیــذ

.مبررًا للفسخعندهاصبح االخاللالتزامه بحسن نیة انفذان المدینالدائن لو
امــا المعیــار الثــاني فهــو المعیــار الموضــوعي، الــذي ال یعتــد بنیــة المتعاقــدین، 

بحجم ما تم تنفیذه من االلتزام العقـدي، فـاذا كـان حجـم االلتـزام الـذي لـم یقـم وانما یعتد 
،بتنفیذه كبیرًا بحیث یؤدي الى فوات المنفعة مـن العقـد كـان للقاضـي ان یحكـم بالفسـخ

ان المشــرع العراقــي قــد تبنــى المعیــار الموضــوعي لتقــدیر مســتوى االخــالل فــي نعتقــد و 
) مـدني عراقـي، والتـي ١٧٧/١المـادة (ما دلت علیـههذا العقد، و التنفیذ الموجب لفسخ 

تنص على انه: ( في العقود الملزمة للجانبین اذا لم یف احد العاقدین بما وجـب علیـه 
بالعقد جاز للعاقد االخر ان یطلب الفسخ مـع التعـویض ان كـان لـه مقتضـى علـى انـه 

الفســخ اذا یجــوز للمحكمــة ان تنظــر المــدین الــى اجــل كمــا یجــوز لهــا ان تــرفض طلــب
.)١(كان مالم یف به المدین قلیًال بالنسبة لاللتزام في جملته)

الــــذي اقــــره القضــــاء العراقــــي لتقــــدیر اهمیــــة الموضــــوعي هــــو المعیــــارالمعیــــارو 
ـــز العـــراق  ـــه، اذ جـــاء فـــي قـــرار لمحكمـــة تمیی ـــزام العقـــدي بجملت االخـــالل بالنســـبة لاللت

ل الهیئـة العامـة فـي هـذه محكمـة التمییـز االتحادیة انه ( لـدى التـدقیق والمداولـة مـن قبـ
االتحادیــة وجــد ان الطعــن التمییــزي مقــدم ضــمن المــدة القانونیــة ومشــتمل علــى اســبابه 
قرر قبولة شكًال ولدى امعان النظر في الحكم الممیز تبین انه صحیح لموافقته احكـام 

الهیئـة العامـة ٢٥القانون فقد جاء اتباعًا لقرار النقض الصادر عن هذه الهیئـة بالعـدد 
حیـــــــث كلفـــــــت المحكمــــــة الطـــــــرفین بتقـــــــدیم المخططـــــــات ٢٩/٨/٢٠١٦فــــــي ٢٠١٦

التفصـــیلیة وجـــداول الكمیـــات ومواصـــفات االجهـــزة والمعـــدات والمـــواد الخاصـــة باعمـــال 

) مدني مصري.١٥٧) مدني فرنسي معدل، والمادة(١٢٢٨) انظر ما یقابلھا من نص المادة(٣(



تقـــدیمها ســـألت الطـــرفین ان كانـــا یتفقـــان علـــى تســـمیة الفنـــدق موضـــوع الـــدعوى وبعـــد 
الخبراء التسعة فلم یتفقـا وتركـا امـر ذلـك الـى المحكمـة وتمـت مفاتحـة نقابـة المهندسـین 
المقر العام لتسمیة تسعة من الخبـراء المختصـین فـي مجـال التاهیـل واالعمـار للفنـادق 

والكهرباء والمیكانیك ذات الخمسة نجوم وفي اختصاصات الهندسة المدنیة والمعماري
ـــدعوى مـــن قبـــل المحكمـــة  وبعـــد تســـمیتهم تـــم اجـــراء الكشـــف علـــى الفنـــدق موضـــوع ال
وبمعیتهم جرى افهامهم بالمهمة المكلفین بها وهي بیان نسبة االعمال المنجـزة وقیمتهـا 

/١٤/٣وفیما اذا كانت مطابقة لبنود العقد المبرم بینهما وقدم الخبراء تقریرهم المـؤرخ 
طبقــــًا للمهمــــة المكلفــــین بهــــا وجــــاء تقریــــرهم مفصــــًال ومعلــــًال ومراعیــــًا لشــــروط ٢٠١٧

اوال مــن قـــانون /١٤٠المعیاریــة الهندســیة ویصـــلح اتخــاذه ســـببًا للحكــم اســتنادًا للمـــادة 
المعــــــدل حیــــــث تنــــــاول بیــــــان االعمــــــال االنشــــــائیة ١٩٧٩لســــــنة ١٠٧االثبــــــات رقــــــم 

زة وفقًا للمواصفات العالمیة واالخرى الغیر والمعماریة والهندسیة ولنسبة االعمال المنج
مطابقـــة للمواصـــفات العالمیـــة وبـــین التقریـــر ان الشـــركة المـــدعى علیهـــا انجـــزت تاهیـــل 

)، IBCوترمیم هیكل البنایـة المحترقـة وحسـب المواصـفات العالمیـة االنشـائیة لالبنیـة (
ــــدق یعمــــل ( ــــى فن ــــام) وبلغــــت نســــبة االعمــــال ال٧ســــاعة/ ٢٤وتحویلهــــا ال ــــة ای مطابق

وا اجمـــالي نســـبة %٤% ونســـبة االعمـــال غیـــر المنجـــزة ٨٣،٦للمواصـــفات العالمیـــة 
اســتنادا للمواصــفات العالمیــة %٩٦االعمــال المنجــزة مــن تــرمیم وتاهیــل الفنــدق بلغــت 

لالبنیـــة وتعـــد البنایـــة التـــي قامـــت شـــركة ســـومر بترمیمهـــا وتاهیلهـــا فنـــدق ذات خمســـة 
من التزامات المدین المدعى علیه/ اضـافة لوظیفتـه نجوم، لما تقدم وحیث ان ما تبقى 

مــن القــانون المــدني النافــذ ١٧٧/١قلــیال بالنســبة لاللتــزام برمتــه وعمــال باحكــام المــادة 
التــي اجــازت للمحكمــة رفــض طلــب الفســخ فــان دعــوى المــدعي ١٩٥١لســنة ٤٠رقــم 

وظیفتـــه الممیـــز المـــدیر المفـــوض لشـــركة فنـــدق البصـــرة المســـاهمة المختلطـــة اضـــافة ل
.)٢(تكون حریة بالرد.....)

دد ١( ة ذي الع راق االتحادی ز الع ة تمیی ة/ /١١) انظر قرار محكم ة العام ي ٢٠١٨الھیئ رار ٢٧/٣/٢٠١٨ف الق
غیر منشور.




