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 شكر وتقدير

     مدددد أبدددو الهيجددداءمح إلدددى أسدددتاذي الفاضدددل الددددكتور عظددديم االمتندددانأتقددددم بخدددالر الشدددكر و

أبدددداً بتقدددديم يدددد العدددون  الدددذي تفضدددل علدددي بقبدددول ااشدددراف علدددى رسدددالتي  والدددذي لدددم يتدددوان  

والنصدددد  لددددي خددددلل هددددذن المرحلددددة  كمددددا أننددددي أتوجدددد  بالشددددكر إلددددى كددددل شددددخر سدددداهم 

 بتزويدي بالمعلومات اللزمة اثراء هذن الرسالة.

نددددة المناقشددددة لتفضددددلهم كمددددا أتوجدددد  بالشددددكر إلددددى اضسدددداتذة اضفاضددددل أعضدددداء لج

بدددداالطلع ومناقشددددة الرسددددالة  مقدددددراً جهددددودهم المعبددددر عنهددددا بالملحظددددات السددددديدة التددددي 

أثدددرت مدددا جددداء بمضدددمون الرسدددالة  وإلدددى كدددل أسددداتذتي بجامعدددة ااسدددراء الدددذين بفضدددلهم 

وصدددلت إلدددى هدددذن المرحلدددة  إلدددى كدددل هدددأالء الشدددكر والتقددددير  وأسدددال   أن يحقددد  لهددددم 
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 الملخص

 لتزام المدين بتنفيذ مستلزمات العقدا

لبإعداد الطا  

 إيهاب بدر عبد هللا السامرائي

 إشراف الدكتور

 محمد أبو الهيجاء

التددددزام وهدددو جددداءت هدددذن الدراسدددة بهدددددف الوقدددوف علدددى موضدددوع فددددي  ايدددة اضهميدددة 

المدددين بتنفيددذ مسددتلزمات العقددد وفدد  مددا جدداء فددي القددانون المدددني اضردنددي والعراقددي  حيددث 

ن العقدددد شددريعة المتعاقددددين فدددل يجدددوز ضحدددد أندد  يدددتم تنفيدددذ العقدددد بمددا اشدددتمل عليددد   وذلدددك ض

نقضددد  وال تعديلددد  إال باتفددداق الطدددرفين أو بدددنر القدددانون  ضن العقدددد يتمتدددع بدددالقوة الملزمدددة 

والتددي يقصددد بهددا احتددرام القددانون الددذي نشددا عندد  وتنفيددذ مددا يترتددب عندد  مددن التزامددات بحسددن 

 نية.

فدددي القدددانون  لعقددددالنصدددور القانونيدددة التدددي نظمدددت موضدددوع مسدددتلزمات اأن كمدددا  -1

نجدددد أن المشدددرع اضردندددي والمشدددرع العراقدددي لدددم يتركدددا المددددني اضردندددي والعراقدددي 

الجتهدداد القاضددي مطلدد  الحريددة فددي تحديددد مددا يعددد مددن مسددتلزمات العقددد  بددل قيدددن 

بمجموعددة مددن المحددددات التددي عليدد  ان يسددتعين بهددا لتحديددد االلتزامددات التددي تدددخل 

قدددد توصدددلت الدراسدددة إلدددى مجموعدددة مدددن النتدددائج   وضدددمن دائدددرة مسدددتلزمات العقدددد

 والتوصيات  أهمها:

يعتبدددر العقدددد القدددانون الدددذي يحكدددم العلقدددة المترابطدددة بدددين اطرافددد  ومنددد  تلدددتم   -1

 قاعدة العقد شريعة المتعاقدين.



 ك

 

كمددددا يوصددددي الباحددددث المشددددرع اضردنددددي بتنظدددديم التشددددريعات الخاصددددة بددددالعقود  -2

ذن التشددددريعات يعمددددل علددددى تبيددددان المسددددتحدثة ومسددددتلزماتها إذ أن سددددن مثددددل هدددد

عناصددددر هددددذن العقددددود وأحكامهددددا بشددددكل واضدددد  ومفصددددل  بمددددا فيهددددا المسددددائل 

 الجوهرية والتفصيلية.
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