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 محاضرات مادة احكام اللتزام

 تنفٌذ االلتزام((-المحاضرة الحادٌة والعشرون ))احكام االلتزام/اثار االلتزام

 الكتاب الثانً

 )أحكام االلتزام (

 

بعد أن عرفا المصادر التً ٌنشأ عنها االلتزام البد أن ندرس أحكامه من حٌث : اثار االلتزام ,أوصاؾ 

 -ٌأتً :االلتزام ,انتقال االلتزام ,انقضاء االلتزام, وذلك كما 

 

 الباب االول

 )اثار االلتزام (

وتندرج تحت اثار االلتزام : تنفٌذ االلتزام, وسائل ضمان حقوق الدائنٌن فً تنفٌذ االلتزام ,االلتزام 

 الطبٌعً من حٌث كٌفٌة تنفٌذه,وسنبحث هذه المسائل الثالثة فً الفصول االتٌة :

 

 الفصل االول

 )تنفٌذ االلتزام(

 

فٌذ التزامه تنفٌذاً طبٌعٌاً دون أي معوق كأن ٌدفع المدٌن دٌنه أما البائع ٌسلم المبٌع قد ٌقوم المدٌن تن

وهذا التنفٌذ االختٌاري الطوعً الذي بارادة المدٌن الٌثٌر أي مشكلة ,لكن قد ٌمتنع المدٌن عن التنفٌذ أو 

ا ان ٌجبر التنفٌذ العٌنً ٌتأخر فٌه أو ال ٌنفذ نهائٌاً فهناك وسائل وطرق اخرى للتنفٌذ تحمله علٌه أم

المدٌن على التنفٌذ عن طرٌق الؽرامات التهدٌدٌة, وقد ال ٌمكن للمدٌن تنفٌذ ألتزامه  الجبري, وقد ٌحمل

 عٌناً لذا ٌحكم علٌه بدفع تعوٌض فٌكون ذلك تنفٌذاً عن طرٌق التعوٌض .

لتنفٌذ بطرٌق التعوٌض ,كوسائل وسنبحث التنفٌذ العٌنً الجبري , والتنفٌذ بطرٌق الؽرامات التهدٌدٌة وا

 لتنفٌذ االلتزامات وذلك فً المباحث االتٌة :

  

 بحث االولـالم

 التنفٌذ العٌنً الجبري
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المدٌن وهذا هو  ألتزامٌجب على المدٌن الوفاء بألتزامه أٌاً كان محل هذا أاللتزام وبهذا التنفٌذ ٌنقضً *

التنفٌذ أالختٌاري أو الوفاء والذي عالجته معظم التشرٌعات المدنٌة فً باب أنقضاء االلتزام ومها 

 القانون المدنً العراقً .

لكن الوفاء مثلما هو طرٌقة من طرق أنقضاء االلتزام هو أٌضاً طرٌقة من طرق تنفٌذ ألتزام لذا عالجته 

 ري فً باب تنفٌذ أاللتزام .بعض القوانٌن كالقانون السوٌس

ولن نبحث هنا التنفٌذ االختٌاري أو الوفاء وأنما  سنبحثه فً باب أنقضاء أاللتزام كما فعل المشرع 

العراقً وسنقتصر على بحث التنفٌذ العٌنً الجبري كطرٌق من طرق التنفٌذ, فاأللتزام المدنً وبخالؾ 

نٌة وعنصر المسؤولٌة ومفاد عنصر المسؤولٌة االلتزام الطبٌعً ٌحوي على عنصرٌن عنصر المدٌو

هو أن المدٌن أذا لم ٌنفذ ألتزامه طوعاً وأختٌاراً فأنه ٌجبر على تنفٌذه فٌحق للدائن اللجوء عندئذ الى 

 السلطة العامة ألجبار المدٌن على تنفٌذ االلتزام .

لمدٌن على تنفٌذ االلتزام وهذه وهذا اتنفٌذ العٌنً الجبري ٌتم بوسائل معٌنة ٌستعملها القاضً ألرؼام ا

 هً الحبس المدنً والؽرامة التهدٌدٌة وسنبحث ذلك فً المبحث الثانً من هذا الفعل .الوسائل 

وتجب مالحظة أن هذا التنفٌذ العٌنً الجبري مرهوناً بشروط معٌنة فال ٌمكن أجبار المدٌن على التنفٌذ 

جبر المدٌن على التنفٌذ وأنما ٌحق للدائن عندئذ طلب اال بتوافر هذه الشروط فأذا تخلؾ شرط منها ال ٌ

التنفٌذ بمقابل أو التعوٌض المالً وهذا ما سنبحثه فً المبحث الثالث من هذا الفعل أذاً سنبحث فً هذا 

فٌذ وفً المبحث الثالث المبحث التنفٌذ العٌنً الجبري وفً المبحث الثانً ندرس وسائل تحقٌق هذا التن

 التنفٌذ بمقابل أو التعوٌض عند عدم توافر شروط التنفٌذ العٌنً الجبري .ندرس اللجوء الى 

*والتنفٌذ العٌنً الجبري مفاده أجبار المدٌن على تنفٌذ عٌن ما ألتزام به ٌتوافر شروط معٌنة لكن لٌس 

 كل االلتزامات قابلة للتنفٌذ العٌنً الجبري ,على هذا سنبحث شروط التنفٌذ العٌنً الجبري فً مطلب

 أول ومن ثم نبحث كٌفٌة وقوع هذا التنفٌذ فً مطلب ثان.

 

 المطلب االول

 شروط التنفٌذ العٌنً الجبري

 

(شروط 5المدٌن على تنفٌذ االلتزام توافر) ٌشترط للتنفٌذ العٌنً الجبري وحتى تحكم المحكمة بأجبار

(وهما أن ٌكون التنفٌذ العٌنً ممكناً اذ تنص 2,ؾ1ؾ246 \الشرط االول والثانً نصت علٌهما )م 

(على )ٌجبر المدٌن على تنفٌذ ألتزامه تنفٌذاً عٌنٌاً متى كان ذلك ممكناً(,وهذا هو الشرط االول 1)ؾ

نفٌذ العٌنً ارهاق للمدٌن  أو أن ٌكون فٌه أرهاق ولكن العدول ,أما الشرط الثانً أن ال ٌكون فً الت

(على )أذا كان فً التنفٌذ العٌنً أرهاق للمدٌن جاز له 2,أذ تنص )ؾعنه ٌلحق بالدائن ضرراً جسٌماً 

  أن ٌقتصر على دفع تعوٌض نقدي اذا كان ال ٌلحق بالدائن ضرراً جسٌماً(.

 عمل القضاء وهو أن ٌطلب الدائن التنفٌذ العٌنً. أما الشرط الثالث فهو مستخلص من طبٌعة
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أما الشرط الرابع فهو مستخلص من طبٌعة التنفٌذ العٌنً الجبري نفسه وهو أن ٌكون بٌد الدائن سند 

 تنفٌذ واجب النفاذ .

أما الشرط الخامس فهو مستنبط من نصوص أخرى نص علٌها القانون المدنً وهو أن ٌكون أمتناع 

 فٌذ العٌنً أو تاخره فٌه ؼٌر مشروع .المدٌن عن التن

 -وسنبحث هذه الشروط الخمسة فً ما ٌلً :

 -كون التنفٌذ العٌنً ممكناً :الشرط االول : أن ٌ

ال تجبر المحكمة المدٌن على التنفٌذ العٌنً أال أذا كان هذا التنفٌذ ممكناً على المدٌن ال مستحٌالً فأذا 

حالة كانت بسبب خطأ من المدٌن فال تحكم المحكمة بجبره على مستحٌالً واالستكان التنفٌذ العٌنً 

التنفٌذ وانما تحكم علٌه بدفع التعوٌض للدائن,أما أذا كان بسبب االستحالة أجنبٌاً ال ٌدللمدٌن فٌه 

 فااللتزام ٌنقضً وال ٌجبر المدٌن على دفع التعوٌض .

ٌاً كان محلها ما عدا االلتزامات التً محلها وأستحالة التنفٌذ بخطأ المدٌن متصوراً فً كل االلتزامات أ

مبلؽاً من النقود فال ٌمكن تصور أستحالة تنفٌذها وسنوضح ال حقاً كٌؾ ٌستحٌل التنفٌذ بحسب طبٌعة 

االلتزام عند بحث كٌفٌة وقوع التنفٌذ العٌنً الجبري, وقد تتعلق االستحالة بمٌعاد التنفٌذ كما لو حدد 

نفٌذ االلتزام وأنقضى المٌعاد دون أن ٌتم التنفٌذ فال جدوى بعد ذلك من التنفٌذ معٌناً لتالطرفان موعداً 

العٌنً الجبري وقد ال ٌحدد الطرفان موعداً للتنفٌذ لكن الدائن هو من ٌحدد هذا الموعد وٌنذر المدٌن 

   مستحٌالً.  على التنفٌذ فً الموعد الذي حدده وٌنقضً هذا الموعد دون تنفٌذ فٌصبح هذا التنفٌذ بعد ذلك

 

الشرط الثانً : أن ال ٌكون فً التنفٌذ العٌنً أرهاق للمدٌن أو أن ٌكون فٌه أرهاق ولكن العدول عنه 

 -ٌلحق بالدائن ضرراً جسٌماً :

له ولم ٌحدد المشرع معنى  ال تجبر المحكمة المدٌن على التنفٌذ العٌنً أذا كان فً هذا التنفٌذ أرهاق

االرهاق لكن ٌنصرؾ معناه الى الخسارة الجسٌمة التً تصٌب المدٌن من هذا التنفٌذ لكن ٌشترط لعد 

أجبار المدٌن على التنفٌذ العٌنً أن ال ٌلحق ذلك بالدائن ضرراً جسٌماً فأذا كان التنفٌذ العٌنً الجبري 

 بالتعوٌض المالً .على المدٌن راً جسٌماً تحكم المحكمةلدائن ضرمرهق للمدٌن وال ٌلحق العدول عنه با

لكن أذا كان التنفٌذ العٌنً الجبري مرهقاً للمدٌن لكن العدول عنه الى التعوٌض المالً ٌصٌب الدائن 

بضرر جسٌم فأن المحكمة ترجح مصلحة الدائن الذي سٌصاب بهذا الضرر جراء العدول عن التنفٌذ 

ً هذه الحالة العٌنً على مصلحة المدٌن الذي سٌصاب بأرهاق جراء التنفٌذ العٌنً وبالتالً تحكم ف

 بالتنفٌذ العٌنً على المدٌن مع ما فٌه من أرهاق علٌه ذلك أن الدائن هو أجدر بالرعاٌة .

 الشرط الثالث :أن ٌطلب الدائن التنفٌذ العٌنً:

الجبري ما لم ٌقدم طلب من وهو شرط مستخلص من عمل القضاء فالمحكمة ال تحكم بالتنفٌذ العٌنً 

ذ فأذا لم ٌقدم الدائن هذا الطلب فال ٌمكن للمحكمة أن تحكم بالتنفٌذ من تلقاء الدائن ٌطالب فٌه هذا التنفٌ

نفسها,فأذا طلبه الدائن وتوافرت شروطه حكمت به المحكمة لكن أذا لم ٌطلبه الدائن وطلب بدله 

التعوٌض المالً لكن مع ذلك عرض المدٌن التنفٌذ العٌنً حكمت المحكمة بالتنفٌذ العٌنً ال بالتعوٌض 
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ن االول هو االصل وال ٌحق للدائن رفضه لكن أذا طلب الدائن التعوٌض ولم ٌعرض المدٌن التنفٌذ أل

حكم بالتعوٌض ألنه بعد تنازل من الدائن عن التنفٌذ العٌنً وللدائن أن ٌعدل عن طلب التعوٌض 

 فً كل االحوال شرط أن ٌكون العدول قبل صدور قرار المحكمة .وٌطالب بالتنفٌذ 

 -لرابع : أن ٌكون بٌد الدائن سند تنفٌذ واجب النفاذ :الشرط ا

فالسلطة العامة ال ٌمكن أن تحكم لكل من ٌدعً بحق على شخص ىخر بل البد من ثبوت الحق بوثائق 

معٌنة حتى تحكم السلطة لصاحب الحق فالدائن ال ٌمكنه طلب التنفٌذ العٌنً ما لم ٌكن لدٌه هذه الوثائق 

للمحكمة أن تحكم للدائن بالتنفٌذ بدون فٌذ(التً نظمها قانون التنفٌذ وال ٌمكن التً تعرؾ)بسندات التن

 .هذه السندات

 

 الشرط الخامس : أن ٌكون أمتناع المدٌن عن التنفٌذ أو تأخره فٌه ؼٌر مشروع .

وهو شرط مستخلص من نصوص القانون المدنً االخرى الخاصة بتقابل االلتزامات وللدفع بعدم 

العقود الملزمة للجانبٌن ٌحق للمدٌن أن ٌمتنع عن تنفٌذ ألتزامه أذا لم ٌنفذ الدائن ألتزامه التنفٌذ,ففً 

المقابل وبالتالً ٌكون أمتناع المدٌن هنا عن تنفٌذ أمتناع مشروع وبالتالً ال ٌجبر عن التنفٌذ العٌنً 

فً ذلك فأنه ٌجبر على  لكن اذا كان أمتناعه عن التنفٌذ أو تاخره فً التنفٌذ ؼٌر مشروع وال سند له

 التنفٌذ.

 

 المطلب الثانً

 كٌفٌة وقوع التنفٌذ العٌنً الجبري

 

 -*أوالً : الجهة المختصة بالتنفٌذ العٌنً :

العامة بأشراؾ القاضً السلطة أو الجهة الموكل الٌها أمر تحقٌق التنفٌذ العٌنً الجبري هً السلطة 

ائرة التنفٌذ التً تتولى التنفٌذ الجبري على المدٌن وٌكون ومراقبته وهذه السلطة العامة فً العراق هً د

ذلك ؼالباً بحجز أمواله لكن قد تمتنع جهات اخرى ؼٌر دائرة التنفٌذ بسلطة التنفٌذ الجبري وٌكون ذلك 

 بقانون خاص ,وقد نظم قانون التنفٌذ العراقً صالحٌات دائرة التنفٌذ.

لعامة)دائرة التنفٌذ(وذلك عندما ٌقم به الدائن نفسه على وقد ٌقع التنفٌذ الجبري دون تدخل السلطة ا

 حساب المدٌن,أو عندما ٌحكم به القاضً كما نص على ذلك القانون المدنً المصري.

 

 -ثانٌاً:أختالؾ امكانٌة التنفٌذ)العٌنً(بأختالؾ محل االلتزام :

العٌنً,فلاللتزام ثالث صور رئٌسٌة (صور تختلؾ بأختالؾ أمكانٌة التنفٌذ 7محل االلتزام ٌكون على )

االلتزام نقل حق عٌنً وقد ٌكون عمل معٌن وقد ٌكون امتناع عن من حٌث المحل فقد ٌكون محل 

عمل,ونقل الحق العٌنً قد ٌقع على عقار وقد ٌنصب على منقول وهو أذا أنصب على منقول قد ٌقع 
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االلتزام بعمل قد ٌكون التزاماً بالتسلٌم وهو على منقول معٌن بالذات وقد ٌقع على منقول معٌن بالنوع,و

 أي التسلٌم قد ٌكون ألتزام أصلً ستقل وقد ٌكون ألتزام تابع نقل عٌنً, وقد ٌكون االلتزام بعمل التزاماً 

 بأنجازعمل معٌن وقد ٌكون ألتزاماً ببذل عناٌة وسنتولى بٌان ذلك فً ما ٌأتً ,فمجموع صور أاللتزام

(صور والصورة االخٌرة هً االلتزام 3(صور وااللتزام بعمل له)3(فااللتزام بنقل حقً عٌنً له )7)

 -باألمتناع عن عمل :

 -(االلتزام بنقل حق عٌنً :1

حق عٌنً على (صور نقل حق عٌنً على عقار ونقل حق عٌنً على منقول وله صورتٌن نقل 3وله)

ول معٌن بالذات ونقل حق عٌنً على منقول معٌن بالنوع منقعٌنً على منقول معٌن بالذات وتقل حق 

:- 

 -االلتزام بنقل حق عٌنً ٌرد على عقار :-أ

ومثله عندما ٌشتري شخص عقار من اخر فالدائن ملتزم بنقل حق عٌنً للمشتري وهو حق الملكٌة 

هذا الحق اذا مدنً( االلتزام بنقل حق الملكٌة أو حق عٌنً اخر ٌنقل من تلقاء نفسه 247 \بموجب )م 

مدنً(بٌع العقار باطل أذا لم 505\كان محله شٌئاً معٌناً بالذات دوت اخالل بقواعد التسجٌل وبموجب )م

ال ٌمكن ٌسجل فً دائرة التسجٌل العقاري,على هذا عقد بٌع العقار,أو أي حق عٌنً اخر على عقار 

نع المدٌن البائع هنا عن التسجٌل فان أنشائه بعقد ما لم ٌسجل هذا العقد فً التسجٌل العقاري فاذا أمت

الدائن ال ٌمكنه أجبار على التنفٌذ العٌنً بتسجٌل العقد ونقل الحق العٌنً فٌكون التنفٌذ العٌنً الجبري 

 مدنً(1127 \على المدٌن الممتنع عن التسجٌل ؼٌر ممكن لكن للدائن المشتري طلب التعوٌض )م 

 -ل معٌن بالذات :االلتزام بنقل حق عٌنً ٌرد على منقو-ب

 237\والمنقول المعٌن بالذات هو الشًء القٌمً الذي ال ٌقوم بعضه مقام بعض بالوفاء وبموجب)م 

مدنً (فأن العقد الوارد على هذا النوع من المنقوالت كالسٌارة أو الحصان ٌنقل من تلقاء نفسه الحق 

فسه وبالتالً ال مجال للتنفٌذ العٌنً الجبري العٌنً الوارد علٌها فٌنفذ االلتزام بقوة القانون من تلقاء ن

أن قاعدة انتقال الحق العٌنً الوارد على منقول معٌن بالذات من ألن االلتزام ٌكون قد نفذ,لكن ٌالحظ 

تلقاء نفسه قد تعطلها قاعدة الحٌازة فً المنقول سند الملكٌة فأذا باع شخص هذا المنقول لشخص اخر لم 

ٌعه لمشتري ثانً قام بتسلٌمه فأن الحق العٌنً أي ملكٌة المنقول ال تنتقل الى ٌتسلمه ثم قام البائع بب

المشتري االول من تلقاء نفسها ألن المشتري الثانً ٌكون قد تملك المنقول بقاعدة الحٌازة فً المنقول 

 سند الملكٌة.

حق العٌنً الوارد على وٌالحظ أٌضاً أنه أذا كان ال ٌمكن الكالم عن التنفٌذ العٌنً لاللتزام بنقل ال

منقول معٌن بالذات فأن التنفٌذ العٌنً ٌكون ممكناً بالنسبة لاللتزام التبعً لاللتزام بنقل الحق العٌنً 

أو طلب التنفٌذ كحق الملكٌة فأذا لم ٌكن البائع قد سلم المنقول للمشتري فمن حق المشتري أجباره 

تبعً لاللتزام بنقل الحق العٌنً أما اذا كان المنقول قد العٌنً الجبري لاللتزام بالتسلٌم ٌوصفه التزام 

  هلك بخطا المدٌن وال ٌمكنه تسلٌمه فللدائن طلب التعوٌض.
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 -االلتزام بنقل حق عٌنً ٌرد على منقول معٌن بالنوع :-ج

المنقول المعٌن بالنوع كطن من الحنطة بوصفه شًء مثلً ٌقوم بعضه مقام بعض بالوفاء فأنه 

(ال ٌنقل حق الملكٌة وال أي حق اخر على هذا المنقول اال بعد تعٌٌنه بالذات ,أي 1ؾ245\بموجب)م 

اذا باع شخص طن حنطة الخر فالمشتري ال ٌمتلك طن الحنطة اال بعد تعٌٌنه والتعٌٌن ٌقتضً 

 االضرار,وهنا من الممكن أن ٌمتنع المدٌن أي البائع عن ضرر الحنطة       وحتى بعد     قد  ٌمتنع

ي فٌجبر المدٌن عن تسلٌمها للمشتري على هذا فأن هذا النوع من االلتزامات ٌقبل التنفٌذ العٌنً الجبر

الممتنع عن أفراز المنقول على أفرازه واذا أفرزه وامتنع عن تسلٌمه للدائن ٌجبر على التسلٌم بوصفه 

 ألتزام تبعً لاللتزام بنقل الحق العٌنً .

أما أذا لم ٌكن لدى المدٌن منقوالت مثلٌه من نفس النوع المتعاقد علٌه فأنه 

مدنً(ٌحق للدائن أذا لم ٌقم المدٌن بتنفٌذ ألتزامه أن ٌحصل بنفسه على المنقول 2ؾ245\بموجب)م

 والمصروفات االخرى وذلك بعدالمعٌن بالنوع على نفقة المدٌن بأن ٌقوم بشرائه وٌدفع المدٌن الثمن 

المحكمة فً حالة االستعجال مع حقه ٌطلب ذان المحكمة وٌحق له ذلك حتى دون أستئذان أستئ

التعوٌض عن االضرار التً تصٌبه جراء ذلك ,كما أٌضاً أن ٌطلب من المدٌن قٌمة الشًء ال الشًء 

 نفسه مع حقه اٌضاً بطلب التعوٌض عن االضرار االخرى .

االلتزام الوارد على منقول معٌن بالنوع فالنقود معٌنة بالنوع *أما االلتزام الذي محله من النقود فهو ك

أن انتقال الحق العٌنً فً النقود ٌتم  االولوهً شٌئ مثلً لكن ٌختلؾ االلتزامان من ثالث وجوه 

أن  الوجه الثانًبالقبض أما فً المنقول المعٌن بالنوع فٌتم انتقال الحق العٌنً باالفراز كما ال حظنا, 

مدٌن من نقود قد ٌختلؾ عن المقدارالمحدد فً العقد ألن المقدار هنا ٌتأثر بتقلبات لتزم به المقدار ما ٌ

فهو أن االلتزام الذي محله  الوجه الثالثاالسعار وال ٌنطبق ذلك على باقً المنقوالت المعٌنة بالنوع أما 

قوالت المعٌنة بالنوع فقد ال حظنا مبلػ من النقود دائماً ٌقبل التنفٌذ العٌنً فً كل االحوال لكن بقٌة المن

 أنها أذا هلك ٌفعل المدٌن فالدائن ال ٌطلب التنفٌذ العٌنً الجبري أنما ٌطلب التعوٌض .

 -االلتزام بالقٌام بعمل :-2

 -وهو على ثالثة أنواع ألتزام بالتسلٌم االلتزام بأنجاز عمل معٌن ,أاللتزام ٌبذل عناٌة وكما ٌلً:

 :أاللتزام بالتسلٌم أ(

 -وهو ٌأتً على صورتٌن قد ٌكون ألتزاماً مستقالً وقد ٌكون ألتزاماً تبعٌاً :

 الصورة االولى :االلتزام بالتسلٌم المستقل 

وٌكون ذلك عندما ٌنفرد االلتزام بالتسلٌم لوحده كألتزام المستعٌر برد الشًء الذي أستعاره الى المعٌر 

لم ٌرد المستعٌر الشًء المعار أجبر على الرد وأذا هلك ٌفعله  وهو ٌقبل التنفٌذ العٌنً الجبري فأذا

 فللمعٌر طلب التعوٌض .
 

 

 



 الحبانٌة الحً المدنً –مكتبة المهندس  –حقوق الطبع 
 

 الصورة الثانٌة : أاللتزام بالتسلٌم التبعً 

وارد على وذلك عندما ٌكون االلتزام بالتسلٌم تابعاً لاللتزام بنقل الحق العٌنً سواء كان الحق العٌنً 

عقار أو منقول معٌن بالنوع كان أم معٌن بالذات ,وهنا أذا استحال تنفٌذ االلتزام بنقل الحق العٌنً جبراً 

كما لو كان العقار ؼٌر مسجل أو ان المنقول المعٌن بالذات لم ٌكن موجوداً أو لم ٌكن باالمكان 

ن تنفٌذ االلتزام بالتسلٌم تنفٌذاً عٌنٌاً الحصول على منقول من نوع المنقول المعٌن بالنوع فأنه هنا ٌكو

جبرٌاً ؼٌر ممكن أٌضاً,أما أذا كان االلتزام االصلً مبلػ من النقود فأن نقل ملكٌتها وتسلٌمها ٌقعان فً 

 ذات الوقت .

 االلتزامات بأنجاز عمل معٌن ب( 

فٌن أو بحسب طبٌعة وفً هذه االلتزام قد تكون شخصٌة المدٌن محل أعتبار فً العقد أما بأٌقاؾ الطر

االلتزام كألتزام الفنان المطرب بالؽناء فً حفلة أو التزام الرسام برسم لوحة فهنا ٌمكن للدائن أن 

كالرسام والمؽنً أن ٌنفذ مدنً(فعلى المدٌن فً هذه الحالة 242 \ٌرفض تنفٌذ ألتزام من ؼٌر المدٌن)م 

ام أو مؽنً ؼٌره بتنفٌذ االلتزام وأذا أمتنع المدٌن ألتزامه بنفسه ألن مصلحة الدائن ال تتحقق أذا قام رس

هنا عن التنفٌذ فأن أمام الدائن طرٌقتٌن أما أجباره على التنفٌذ عن طرٌق الؽرامات التهدٌدٌة أو أن 

ٌطلب التعوٌض بدل التنفٌذ وطلب التعوٌض افضل له ألن أجبار المدٌن كالرسام على التنفٌذ ورسم 

 أو الرسم جٌداً ألن المدٌن هنا ضؽط علٌه وأجبر على الرسم . اللوحة فلن ٌكون التنفٌذ

أما اذا كانت شخصٌة المدٌن لٌست ذات أعتبار فً العقد كما فً عقد المقاولة وان تدخل المدٌن بنفسه 

مدنً (للدائن بعد أستئذان المحكمة تنفٌذ االلتزام 2,ؾ1ؾ250\للتنفٌذ ؼٌر ضروري فأنه بموجب )م 

كأن ٌكلؾ مقاول اخر لبناء الدار على حساب المقاول االول المدٌن الذي لم ٌنفذ,وفً على نفقة المدٌن 

حال االستعمال بان ٌرى الدائن أن أقامة الدعوى والحصول على االذن ٌستؽرق وقت ٌضر بمصالحه 

ون فله التنفٌذ على حساب المدٌن دون أذن المحكمة لكن لٌس للدائن هنا كما فً الحالة االولى عندما تك

شخصٌة المدٌن محل أعتبار الخٌار بٌن التنفٌذ العٌنً الجبري وطلب التعوٌض فلٌس للدائن هنا الخٌار 

شخصاً اخر بالتنفٌذ فلٌس بٌن التنفٌذ على حساب المدٌن الممتنع وبٌن التعوٌض المالً فأذا كلؾ المدٌن 

نفقته بل ولٌس له طلب  للدائن الرفض وطلب التعوٌض ولٌس له ذلك أذا عرض المدٌن التنفٌذ على

 التعوٌض ما دام أن التنفٌذ العٌنً الزال ممكناً بنظر المحكمة .

 االلتزام ببذل عناٌة :ج(

قد ٌكون االلتزام بعمل هو ألتزام ببذل قدر من العناٌة فً تنفٌذ االلتزام .وأاللتزام بذل عناٌة قد ٌرد على 

      ة التزام المستعٌر بالمحافظة على الشًء المعارشًء كألتزام المودع لدٌه بالمحافظة على الودٌعة أ

(أن       على الشًء وأن ٌقوما بأرادته والعناٌة به ,وقد ٌتعلق االلتزام ببذل 1ؾ251\هنا بموجب)م 

(أن ٌبذل فً 1ؾ251 \عناٌة بعمل ال بشًء كألتزام الطبٌب فً معالجة المرٌض فعلٌه هنا بموجب )م 

مطلوبه من الرجل المعتاد ومن ثم ال ٌسأل عن عدم تحقق النتٌجة بعد ذلك)شقاء تنفٌذ ألتزامه العناٌة ال

(قد ٌتفق الطرفان صراحة أو ٌتبٌن من الظروؾ أنهما قصدا ان 2ؾ251 \) م المرٌض (,لكن بموجب 

ٌبذل المدٌن فً تنفٌذ ألتزامه ما أعتاده من عناٌة فً شؤونه الخاصة أعلى أو أقل من عناٌة الرجل 

 \,كما ٌالحظ أن نصوص أخرى فً القانون المدنً قد خرجت عن عناٌة الرجل المعتاد )م  المعتاد

(ألزمت المستعٌر ببذل عناٌة أكثر من عناٌة الشخص المعتاد فً المحافظة على الشًء 555
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(تجٌز للودٌع )المودع لدٌه الشًء(بذل عناٌة أقل من عناٌة الرجل المعتاد فً 252 \المعار,و)م 

 على الودٌعة .المحافظة 

*وعلى كل حال أذا لم ٌبذل المدٌن فً تنفٌذ ألتزامه القدر المطلوب منه من العناٌة فأنه ٌكون قد تسبب 

 بخطأه فً أستحال تنفٌذألتزام ومن ثم المجال للكالم عن التنفٌذ العٌنً الجبري وللدائن طلب التعوٌض . 

 -االلتزام باالمتناع عن عمل : -3

(أذا كان ألتزام المدٌن هو باالمتناع عن عمل معٌن وأخل به المدٌن أي قام بالعمل 252\بموجب)م 

 ن طلب أزالة العمل أو لمخالفة مع التعوٌض أذا كان له محل.فللدائ

 -لكن االلتزام باالمتناع عن عمل ٌقتضً التمٌٌز بٌن عدة حاالت :

تقبل االزالة كأن ٌتعهد جاربعدم بناء جدار ٌحجب الهواء أذا كانت مخالفة االلتزام باالمتناع عن عمل -أ

عن جاره فأن قام الجار ٌالبناء وخالؾ االلتزام فمخالفته تقبل االزالة اذ ٌطلب الدائن من المحكمة أزالة 

المخالفة وهدم الجدار اذا رفض الجار هدمه أختٌاراً,وله أن ٌطلب من المحكمة بعد أستئذانها أزالة 

على نفقة المدٌن الجار ولٌس للدائن أن ٌقوم بذلك دون أستئذان المحكمة حتى فً حالة  الجدار بنفسه

االستعجال ألن ذلك ٌسبب أرهاق وتعنت على المدٌن وللدائن إضافة الى طلب أزالة المخالفة طلب 

تعوٌض عن االضرار االخرى أذا كان له مبرر , ولٌس للمحكمة رفض طلب الدائن بأزالة المخالفة أي 

الحكم بالتنفٌذ العٌنً الجبري والحكم للدائن بالتعوٌض اال اذا كان التنفٌذ ٌرهق المدٌن والعدول عنه ال 

  ٌضر بالدائن ضرراً جسٌماً.

اذا كانت المخالفة ال تقبل االزالة وكان االلتزام لمرة واحدة الٌقبل التكرار كألتزام المهندس بعدم -ب

ل به المهندس وأفشى السر فال ٌقبل أزالة المخالفة بعد ذلك ألن أفشاء سر الشركة فهو ألتزام أذا أخ

السر أذٌع كما أنه ال ٌقبل التكرار فما دام السر أذٌع فال وجه أللتزامه مرة أخرى فالتنفٌذ الجبري 

 العٌنً على المدٌن المهندس ٌكون مستحٌالً هنا ولٌس للدائن اال طلب التعوٌض .

االزالة وكان االلتزام متكرر كألتزام المطرب بعدم الؽناء االعلى مسرح اذا كانت المخالفة ال تقبل -ج

معٌن فأقام المطرب بالؽناء على مسرح اخر فال ٌمكن بعد ذلك أزالة مخالفته والتنفٌذ العٌنً الجبري 

ٌكون مستحٌل وللدائن طلب التعوٌض ذلك بالنسبة للماضً أي للمرة التً ؼنى فٌها لكن ألتزامه هذا 

الً بعدم الؽناء اال على بل وألزامه مستقبمستقبالً فللدائن طلب التنفٌذ العٌنً الجبري بالنسبة للمستقٌتكرر 

   .لبالمسرح المطلوب فالتنفٌذ العٌنً هنا ممكن للمستق

 -المطلب الثانً :التنفٌذ عن طرٌق التهدٌد بالؽرامات التهدٌدٌة :

 -التعرٌؾ: -أوالً 

الؽرامات التهدٌدٌة هو أن ٌحمل المدٌن على التنفٌذ      اللتزامه فً  وٌتصرؾ معنى التنفٌذ عن طرٌق

عن كل فترة الحاالت التً تتطلب تدخله الشخصً للتنفٌذ عن طرٌق تهدٌده بدفع ؼرامة مالٌة معٌنة 

زمنٌة ٌتأخر فٌها عن التنفٌذ كالشهر أو االسبوع وقد كان سابقاً ٌعمل المدٌن على تنفٌذ التزامه عٌناً عن 

طرٌق االكراه البدنً أي حبس المدٌن الذي ٌمتنع عن التنفٌذ لكن هذه الوسٌلة أصبحت فً الوقت 

الحاضر تتعارض مع كرامة االنسان لذا انحسر تطبٌقها نهائٌاً بل زال هذا التطبٌق فً القانون المدنً 
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فٌذ عن طرٌق وبقت بعض اثاره فً قانون التنفٌذ وبقت الطرٌقة التً ٌحمل فٌها المدٌن على التن

مدنً عراقً (محال تطبٌق هذه الطرٌقة هً 254,253الؽرامات التهدٌدٌة حسب نص المادتٌن )

االلتزامات بعمل كألتزام المقاول فأذا تأخر فً اعمال          فأن المحكمة لها أن تحكم علٌه بدفع 

الطرٌقة فً االلتزامات التً ٌكون محلها نقل ملكٌة ؼرامة عن كل اسبوع تأخٌر ,كما ٌمكن تطبٌق هذه 

أو حق عٌنً اذا انصب على منقول معٌن      كما ٌمكن تطبٌقها فً االلتزامات التً       امتناع عن 

عمل كأن ٌلتزم فنان بعدم الؽناء على مسرح معٌن ثم ٌقوم باالخالل بألتزامه فٌمكن للمحكمة بطلب من 

 امه عن كل مرة ٌعلً فٌها على هذا المسرح .الدائن أن ٌحكم علٌه بؽر

 -ثانٌاً :شروط التنفٌذ بالؽرامات التهدٌدٌة وهً ثالث شروط :

(أن ٌكون التنفٌذ العٌنً ال ٌزال ممكناً فأذا أصبح مستحٌالً كهالك المبٌع الذي ٌجً على البائع تسلٌمه 1

 فأن من العبث اللجوء الى هذه الطرٌقة .

 تدخل المدٌن بنفسه لتنفٌذ التزامه . (أن ٌكون من الضروري2

 (أن ٌطلب الدائن من المحكمة الحكم على المدٌن الممتنع عن التنفٌذ بالؽرامة .3

 ثالثاً : حكم الؽرامة التهدٌدٌة 

أمتنع واصر نهائٌاً على عدم التنفٌذ فأن المحكمة تصرؾ النظر اذا نفذ المدٌن المحكوم علٌه بالؽرام او 

ٌدٌة لكن فً حالة االمتناع عن التنفٌذ على المحكمة أن لحكم الدائن تعوٌض ٌشمل ما عن الؽرامة التهد

فاته من ربح وما لحقه من خسارة مراعٌة فً ذلك مدى        الذي أظهره المدٌن دون تأخذ باالعتبار 

 مبلػ الؽرامة المحكوم بها .

 -ة بثالث خصائص :تتمٌز الؽرامات التهدٌدٌ -رابعاً :خصائص الؽرامات التهدٌدٌة :

أنها تحكمٌة : فال ٌراعً القاضً عند تقدٌرها مقدار الضرر الذي ٌصٌب الدائن من عدم التنفٌذ بل -1

ٌتحكم القاضً فً مقدارها وؼالباً ما تكون اكبر من الضرر لكن على القاضً أن ٌراعً عند الحكم بها 

 مركز المدٌن وحالته المالٌة .

أنها تهدٌدٌة : فالؽاٌة منها ارهاب المدٌن وحمله على التنفٌذ لٌس اال فهً حق للدائن لكن التكون دٌن -2

 على المدٌن فالقاضً فً نهاٌة االمر ال ٌلزمه بدفعها .

ان الحكم بها ٌكون وقتٌاً فطالما انها تهدٌدٌة فأنها تكون وقتٌة ترٌد المحكمة من مقدارها كلما رأت -3

 لك.داعٌاً لذ

 

 -خامساً:تقوٌم الؽرامة التهدٌدٌة :

ٌبدو ان هذه الوسٌلة تنطوي على معنى العفوٌة الذي ال مجال له فً المسائل المدنٌة لذا فهً تعد وسٌلة 

شاذة لم تعد منسجمة مع روح العصر وتمس حرمة القضاء واحكامه فكان على المشرع العراقً عدم 

 االخذ بها  
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 المحاضرة الثانٌة والعشرون ))تنفٌذ االلتزام/التنفٌذ بطرٌق التعوٌض((

 المبحث الثانً

 )التنفٌذ بطرٌق التعوٌض(
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وهو عبارة عن ترضٌة على شكل مبلػ نقدي تدفع للدائن اذا لم ٌقم المدٌن بتنفٌذ التزامه فً الوقت 

زام على ان ٌساوي هذا المبلػ ما كان المحدد وبالشروط المتفق علٌها أو استحال علٌه بخطأ تنفٌذ االلت

فالتعوٌض ٌدفع الدائن عن عدم تنفٌذ المدٌن اللتزامه سٌحصل علٌه الدائن من نفع لو قام المدٌن بالتنفٌذ 

بعد اعذاره بذلك فً بعض الحاالت أو عند تأخر المدٌن بالتنفٌذ دون حاجة العذاره والتعوٌض على 

زام التخٌري ٌتحدد محل االلتزام فٌخٌر الدائن اوالمدٌن بالوفاء فً هذا لٌس التزاماً تخٌرٌاً ففً االلت

واحد منها أما فً التعوٌض فال خٌار ألي من الطرفٌن بل ألي منهما رفضه,والتعوٌض لٌس التزاماً 

بدلٌاً ألن المدٌن ال ٌمكنه الزام الدائن بقبول ما دام التنفٌذ العٌنً ممكن وهو لٌس تجدٌد لاللتزام فال 

ضً االلتزام االصلً وٌحل محل التعوٌض كألتزام جدٌد بل ان التعوٌض ٌحل محل االلتزام االصلً ٌنق

 بكل صفاته ألنه ٌرتبط به .  

 وهً أربعة شروط  -أوالً: شروط التعوٌض :

 (خطأ من المدٌن : وقد تم بحث الخطأ فً المسؤولٌة العقدٌة والتقصٌرٌة.1

 رر فً المسؤولٌة .(ضرر ٌلحق بالدائن : وقد بحثنا الذ2

(عدم وجود اتفاق صرٌح على االعفاء من المسؤولٌة العقدٌة : وقد بحثنا اتفاقات االعفاء فً 3

 المسؤولٌة العقدٌة .

 256(اعذار المدٌن فً بعض الحاالت : وسنبحث هذا الشرط بشًء من التفصٌل إذ تنص المادة )4

 لمدٌن ما لم ٌنص القانون ذلك(.مدنً عراقً (على)ال ٌستحق التعوٌض اال بعد اعذار ا

تعرؾ االعذار : وهو تنبٌه المدٌن الى أنه متأخر فً التنفٌذ ٌرتب علٌه القانون بعض االثار ,فال -أ

ٌكتفً للحكم على المدٌن بالتعاون أن ٌمتنع عن التنفٌذ بل البد من مطالبة الدائن بحقه و         الى ذلك 

 المدٌن وٌكون ذلك باالعذار.ا واال عد سكوت الدائن تسامح مع هذ

 مدنً عراقً ( .257لالعذار عدة صور حسب المادة ) -صور االعذار :-ب

 *االنذار : وهو كتاب رسمً من كاتب العدل ٌوجه الى المدٌن ٌطالبه بالتنفٌذ .

 *طلب كتابً : أي طلب كتابً اخر ٌوجه للمدٌن ٌطاله بالتنفٌذ .

 عذوراً بمجرد حلول االجل دون حاجة االعذار .*اتفاق الطرفٌن على اعتبار المدٌن م

 

 

 

 

 

الحاالت التً ال تحتاج الى اعذار : القاعدة العامة ان االعذار    الستحقاق التعوٌض لكن المشرع -ج

 خرج على هذه القاعدة ونص على عدم ضرورة االعذار فً حاالت استثنائٌة هً :
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اذا اصبح تنفٌذ االلتزام عٌناً ؼٌر ممكن لفعل المدٌن : وذلك اذا كان محل االلتزام نقل حق عٌنً أو -1

قٌام بعمل وكان البد أن ٌتم التنفٌذ فً وقت معٌن أو انقص هذا الوقت دون أن ٌتم, كما لو اتفق تاجر 

انتهت المدة وهً فتح مع مقاول على البناء صاح له فً معرض دولً فتأخر المقاول فً البناء حتى 

امتناع عن عمل واخل به المعرض فالمقاول مسؤول دون حادجة العذار كذلك اذا كان محل االلتزام 

 المدٌن كالتزام العامل بعدم افشاءاسرار رب العمل ثم قام بأفشاءها فأنه ٌعد مسؤول دون حاجةاالعذار .

خانه ال مجال للتعوٌض هنا لذا الٌكون لالعذار  اللهم اال اذا أصبح تنفٌذ االلتزام مستحٌالً بسبب أجنبً

 أي معنى  .

 -اذا كان محل االلتزام تعوٌضاً       على عمل ؼٌر مشروع :-2

 فالمدٌن هنا مخطًء فهو ؼٌر جدٌر باالعذار .

اذا كان محل االلتزام رد شًء ٌعلم المدٌن أنه مسروق أو أي شًء تسلمه المدٌن دون حق وهو ٌعلم -3

 دٌن هنا سًء النٌه الٌستحق اعذاره .بذلك فالم

 اذا صرح المدٌن كتابة انه ال ٌرٌد القٌام بالتزامه .-4

قد      المتعاقدان على ان مجرد عدم تنفٌذ احدهما اللتزامه كاؾ الستحقاق التعوٌض دون حاجة -5

 .النذار 

 ستحقاق التعوٌض.قد ٌنص القانون على عدم الحاجة الى االعذار أو قد ٌنص على تارٌخ اخر ال-6

 

 -اثار االعذار : ٌترتب على اعذار المدٌن أثران : -د

 (ان المدٌن ٌصبح مسؤوالً عن تعوٌض الدائن عما لحقه من ضرر من جراء عدم التنفٌذ أوالتاخر فٌه. 1

(تنتقل نتٌجة الهالك الى المدٌن فً الحاالت التً تقع فٌها على الدائن,ففً عقد الودٌعه أذا انذر 2

الودٌعه المودع لدٌه بوجوب ردها ثم امتنع وهلكت ٌده دون تعِد أو تقصٌر منه فأن المودع لدٌه  صاحب

 ٌتحمل تبعه الهالك وعلٌه تعوٌض صاحب الودٌعه .

 

  

 

    

ثانٌاً : تقدٌر التعوٌض : االصل أن ٌتولى القاضً تقدٌر التعوٌض لكن قد ٌقوم المتعاقدان مسبقاً بتقدٌره 

االتفاقً أو )الشرط الجزائً ( وقد ٌقوم القانون بتقدٌره اذا كان محل االلتزام مبلػ من  وهذا هو التقدٌر

 النقود وهو ما ٌعرؾ بالفائدة .

(التقدٌر القضائً : على القاضً عند بحثه لمسألة تقدٌر التعوٌض أن ٌبحث فً مدى توافر اركان 1

لى الحالة التً كان ٌمكن أن ٌكون علٌها المسؤولٌة ثم ٌحكم بالتعوٌض وٌقدره على اساس رد الدائن ا
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لو نفذ المدٌن التزامه فٌعوض عن الخسارة التً لحقته وما فاته من ربح دون زٌادة الن التعوٌض لٌس 

مرها لتقدٌر قاضً الموضوع و     وٌقدر التعوٌض عادة عقوبه ,وتقدٌر التعوٌض مسألة وقائع ٌترك أ

قدي كما فً حاالت القذؾ والسب عندما ٌأمر القاضً ٌنشر بمبلػ نقدي لكن قد ٌكون التعوٌض ؼٌر ن

      الحكم ضد المسؤول فً الصحؾ 

 (التقدٌر االتفاقً للتعوٌض)الشرط الجزائً(2

ٌجوز للمتعاقدٌن أن ٌحدد مقدماً قٌمة التعوٌض بالنص علٌها فً العقد أو -1(على أنه 170تنص المادة )

ال ٌكون التعوٌض -255,257,256,165,2فً اتفاق الحق وٌراعى فً هذه الحالة أحكام المواد 

لتقدٌر كان فادحاً مستحقاً اذا اثبت المدٌن ان الدائن لم ٌلحقه أي ضرر وٌجوز     اذا اثبت المدٌن ان ا

أما اذا جاوز -3أو أن االلتزام االصلً قد نفذ جزء منه وٌقع باطالً كل اتفاق ٌخالؾ احكام هذه الفقرة ,

الضرر قٌمة التعوٌض االتفاقً فال ٌجوز للدائن ان ٌطالب بأكثر من هذه القٌمة اال اذا اثبت ان المدٌن 

 قد ارتكبت ؼشاً أو خطأ جسٌماً. 

 االتفاقً للتعوٌض )الشرط الجزائً( *تعرٌؾ التقدٌر

هو عبارة عن شرط ٌحدد به المتعاقدان مقدماً قٌمة التعوٌض الذي ٌستحق ألحدهما أما أذا اخل الطرؾ 

االخر بألتزامه وقد ٌدرج هذا الشرط فً العقد االصلً أو فً اتفاق مستقل على ان ٌتم االتفاق على 

م االخالل فأنه ال ٌكون شرطاً جزائٌاً وانما ٌكون صلحاً أو الشرط قبل وقوع االخالل بااللتزام فأذا ت

تجدٌداً للدٌن , وٌكثر استعمال هذا الشرط فً العقود التً تبرم مع الحكومة وفً العقود العادٌة مع 

 االفراد .

 خصائص الشرط الجزائً : وهً ثالث خصائص -

المتعاقد على تنفٌذ التزامه ٌدور مع (أنه التزام تبعً : فهو ؼٌر مقصود لذاته ولكته ومٌله لحمل 1

االلتزام االصلً وٌرتبط به فأذا كان االلتزام االصلً باطالً كان الشرط الجزائً باطالً أٌضاً لكن دون 

وال تعنى الصفه التبعٌة العكس فقد ٌكون الشرط الجزائً باطالً لكن ٌبقى االلتزام االصلً صحصح, 

بدلً ,فمحمل االلتزام التخٌري متعدد تتبرأ  ذمه المدٌن بالوفاء للشرط الجزائً أنه التزام تخٌري أو 

بأي منها ,وال ٌعد الشرط الجزاء االلتزام بدلً ففً االلتزام البدلً ٌستطٌع المدٌن ان ٌلزم الدائن بقبول 

االلتزام البدل ال االلتزام االصلً,وال ٌستطٌع المدٌن الزام الدائن بقبول الشرط الجزائً كبدل عن 

     .لتزام االصلًاال

  -*مسألة مختلؾ فٌها : 

ان عقد بٌع العقار او أي حق عٌنً وارد على عقار ٌعتبر باطالً اذا لم ٌتم بتسجٌله فً دائرة التسجٌل 

العقار,فأذا تضمن هذا العقد شرط جزائً أو امتنع الباطل عن تسجٌل العقد فأنه ٌكون باطل فهل ٌعتبر 

 ألنه تابع للعقد االصلً ؟ الشرط الجزائً باطالً أٌضاً 

( على انه التعهد بنقل ملكٌة عقار ٌقتصر على االلتزام بالتعوٌض اذا اخل احد 1127تنص المادة )

الطرفٌن بتعهده سواء اشترط التعوٌض فً التعهد أم ال وهذا النص الصرٌح ٌلزم البائع الذي امتنع عن 

الصلً , لكن على أي اساس ٌحكم بهذا الشرط التعهد بالشرط الجزائً رؼم بطالن االلتزام اتسجٌل 
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الجزائً فهل تحكم به على اساس المسؤولٌة العقدٌة بأعتبار الشرط صحٌح رؼم بطالن التعهد أم على 

 اساس المسؤولٌة التقصٌرٌة بأعتبار العقد باطل وان االخالل بالتعهد هو ومدة خطأه.

راقً ومحكمة التمٌٌز ان العقد الذي امتنع البائع ذهب السنهوري ومعه معظم الفقه الع -الرأي االول :-

عن تسجٌله هو صحٌح عقد باطل لكنه مع ذلك ٌتمول الى عقد أخر صحٌح ؼٌر مسمى وبالتالً ٌحكم 

 بالشرط الجزائً على هذا العقد االخر ؼٌر مسمى وتكون المسؤولٌة عقدٌة .

ً ٌكون على     المسؤولٌة التقصٌرٌة ال الرأي الثانً :استاذنا د.حسن ذنون أن الحكم بالشرط الجزائ-

العقدٌة الن القانون ٌنص صراحة على أبطال كل عقد وارد على عقار لم ٌسجل وال مجال للقول 

 بتحول هذا العقد الى عقد اخر فالعقد باطل ؼٌر موجود وال ٌتحول الى عقد اخر .

 -الصفة الثانٌة للشرط الجزائً )أنه تعوٌض قدره الطرفان (:-ب

(وهً مواد خاصة باالعذار وهذا ٌعنً ان الدائن 255,257,256(على المواد )170اذا أحالت المادة )

(وهً 165(الى المادة )170\اال اذا نبه او أعذر المدٌن ,كما احالت )م ال ٌستحق الشرط الجزائً 

ٌذ وهو الخطأ المسؤولٌة فال ٌستحق الدائن الشرط الجزائً اال اذا أخل المدٌن بالتنف خاصة بأركان

 -الدائن والضرر هنا ٌثٌر مشكلتٌن :اضافة الى ضرر ٌصٌب 

 االولى : هل ٌشترط وجود الضرر ؟

فً القوانٌن المستمدة من المذاهب الفردٌة تحكم بالشرط الجزائً دون حاجة الى اثبات الضرر الذي 

بالشرط الجزائً اال اذا  ٌصٌب الدائن ,أما التشرٌعات المستمدة من المذاهب االشتراكٌة فهً ال تحكم

(التً تشترط وجود 165\لى )م ( ا170 \تحقق الضرر وهذا حكم المشرع العراقً عندما احالت )م 

 ضرر.

 -الثانٌة : الشرط الجزائً فً العقد االداري :

العقد االداري هو الذي ٌبرمه شخص معنوي عام وٌتصل        عام ؼالباً ما من ٌتضمن على شرط 

الدارة حق التعوٌض اذا اخل المتعاقد معها بألتزامه وهذا الشرط الجزائً ٌسمى فً جزائً ٌعطً ا

القانون االداري )الؽرامة والتأخٌرٌة( . وهو ٌتصؾ بصفة خاصة من حٌث الضرر قاصرة على العقد 

االداري وهً أن الضرر فً العقد االداري مفروض فرضاً قاطعاً ؼٌر قابل الثبات العكس فهو بمثابة 

عاقد ٌخل ء ٌوقع على المتعاقد مع االدارة النها تمارس نشاط ٌتعلق بمرفق عام فأي تأخٌر مع المتجزا

بحسن سٌر هذا المرفق لذا ٌفترض الضرر فتستقطع االدارة مبلػ الؽرامة التأخٌرٌة بمجرد التأخٌر دون 

لم ٌصدر فٌه خطأ  الحاجة الثبات الضرر وال ٌشترط سوى ان ٌكون التأخٌر نتٌجة خطأ المتعاقد فأذا

بأن كان التأخٌر لسبب أجنبً فال تستحق االدارة الؽرامه التأخٌرٌة وهذا تستطٌع االدارة استقطاع 

 الؽرامة دون حاجة الى اصدار حكم . 

 -الصفة الثالثة : ان الشرط الجزائً تقدٌر جزائً للتعوٌض :

وهذا ناتج عن كون االتفاق على مبلػ التعوٌض أي الشرط الجزائً ٌكون قبل االخالل وحصول 

الضرر فالمتعاقدان ال ٌستطٌعان ان ٌتوقعا بصورة مضبوطة مقدار الضرر الذي ٌصٌب الدائن من 

ل اخالل المدٌن لذا فأن الشرط الجزائً ٌحدد جزافاً فٌكون للقاضً بعد حصول االخالل والضرر التدخ
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لتعدٌله فأذا ظهر له أن مقدار الشرط مساوٌاً لمقدار الضرر حكم به نفسه أما اذا تبٌن له ان مقدار 

الشرط ٌزٌد بزٌادة فادحة عن الضرر أو أن االلتزام االصلً نفذ فً جزء منه تدخل القاضً لٌحفظ 

 .مقدار الشرط الى الحد الذي ٌساوي الضرر

الضرر وان الضرر اكبر منه فأن القاضً ال ٌستطٌع زٌادة شرط  أما اذا تبٌن أن مقدار الشرط ٌقل عن

اال اذا اثبت الدائن ان المدٌن ارتكب ؼشاً أو خطأ جسٌم وتعلٌل ذلك ان االتفاق فً حاله كون الضرر 

اكبر من الشرط ٌعتبر تخفٌؾ للمسؤولٌة العقدٌة وقد عرفنا ان االتفاق على االعفاء او التخفٌؾ من هذه 

ائز اال اذا ارتكب المتعاقد ؼشاً أو خطأ جسٌم وبالتالً ٌكون الشرط الجزائً فً هذه الحالة المسؤولٌة ج

اتفاق على تحقٌق مسؤولٌة المدٌن وٌكون صحٌح لكن اذا اثبت الدائن ؼش المدٌن أو خطأه الجسٌم 

 تدخل القاضً لزٌادة مقدار الشرط لٌتناسب مع الضرر فٌكون اتفاق التخفٌؾ الباطل .

 بٌن العربون والشرط الجزائً  *الفرق

أ(العربون مقابل العدول عن الصفقة فهو ٌستحق بمجرد العدول حتى لو لم ٌقع الضرر ,اما الشرط 

 الجزائً فال ٌحكم به اال اذا وقع الضرر .

  ب(العربون ال ٌجوز تخفٌضه أو زٌادته بخالؾ الشرط الجزائً .

ز للمدٌن دفعه بدل من تنفٌذ االلتزام االصلً خالفاً ج(العربون التزام بدلً لاللتزام االصلً فٌجو

 للشرط الجزائً فهو لٌس التزام بدلً أو تحٌري فال ٌجوز للمدٌن دفعه بدالً من االلتزام االصلً .

 -: وهو الربا المنهً عنه شرعا التقدٌر القانونً للتعوٌض )الفوائد (-3

بلؽاً من النقود معلومة المقدار وقت نشوء االلتزام (على انه اذا كان محل االلتزام م171تتصدر المادة )

وتأخر المدٌن عن الوفاء بها كان ملزماً بأن ٌدفع للدائن على سبٌل التعوٌض عن التأخٌر فائدة قانونٌة 

%فً المسائل التجارٌة (وتسري الفوائد من تارٌخ المطالبة 5%(فً المسائل المد    و)4قدرها )

فاق او العرؾ التجاري تارٌخ اخر لسرٌانها ما لم ٌنص القانون على ذلك القضائٌة ما لم ٌحدده االت

(على أوالً ال ٌجوز للمتعاقدان االتفاق على سعر أرض للفوائد على ان ال ٌزٌد على 172تنص المادة )

 %(.7%(فأذا زاد عن هذا الحد وجب تخفٌض الفائدة الى )7)

 زادت عن الحد المقرر . كل عموله أو منفعه ٌشترطها الدائن اذا -ثانٌا :

%( هً والفائدة المتفق علٌها تعتبر هذه المنفعة وهذه الفائدة فائدة      تكون قابلة للتخفٌض اذا 7)أي 

 ثبت انه ال ٌقابل هذه المنفعة أو العموله خدمة حقٌقٌة ٌكون الدائن قد أداها وال منفعة مشروعه .

 -تعرٌؾ الفائدة :-

وٌؤخذ على القانون  الفائدة أو التعوٌض القانونً هنا هو الربا المنهً عنه فً الشرٌعة االسالمٌة 

 .المدنً العراقً هنا مخالفته الحكام الشرٌعة االسالمٌة وعلٌه تعدٌل نهجه هذا

 -شروط الفائدة :-

 ض برد مبلػ القرض .أ(ان ٌكون االلتزام التزام نقدي أي محله نقود معلومة المقدار كألتزام المقتر

 ب(ان ٌكون هناك تأخٌر فً الوفاء بااللتزام النقدي فهو التزام قابل للتنفٌذ العٌنً فً كل االحوال .
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 -ممٌزات التعوٌض القانونً )الفوائد(:- 

ذلك لصعوبة تقدٌر التعوٌض الذي ٌصٌب الدائن من   -أن القانون نفسه تولى تقدٌر هذا التعوٌض : -أ

فاء بالنقود ألن استعمال النقود ٌختلؾ بأختالؾ االشخاص وٌتأثر بالظروؾ المكانٌة التأخر فً الو

% 5الضرر على الطرفٌن فتدخل القانون لتحدٌد هذا التعوٌض وهو والزمانٌة فٌصعب تحدٌد مقدار 

ر % فً المسائل المدنٌه والسبب فً زٌادة الفائدة فً المسائل التجارٌة بمقدا4فً المسائل التجارٌة و 

% هو ان هذه المسائل تقوم على المضاربة أكثر من المسائل المدنٌه,وأوجب القانون عدم زٌادة 1

% فأذا زادت عن هذا الحد فأن العقد ال ٌبطل بل ٌجب تخفٌضها عن هذا 7الفائدة فً كل المسائل عن 

 الحد عمالً بفكرة )انتقاص العقد (.

ؼٌر قابل ألثبات العكس بمجرد تأخر المدٌن بتنفٌذ ان المشرع افترض وقوع الضرر بالدائن فرضاً -ب

االلتزام النقدي,والسبب فً ذلك ان المشرع ٌنظر الى النقود على أنها عنصر من عناصر االنتاج فهو 

 مال مثمر بطبٌعته فالدائن ٌتضرر حتماً من مجرد حرمانه من النقود لفترة معٌنة .

من خالل أشتراط سرٌان الفائدة من تارٌخ المطالبة القانون ٌنظر الى الربا نظره رٌبه فحاربه -ج

القضائٌة خالفاً ألنواع التعوٌض االخرى التً تسري من تارٌخ االعذار لكن هذه القاعدة لٌست امره 

 فٌجوز للمتعاقدٌن االتفاق على مخالفتها واالتفاق على تارٌخ اخر لسرٌان الفوائد .

 \كما أن هذه القاعدة لٌست مطلقة فالمشرع نفسه خرج علٌها فً بعض الحاالت مثالً ما نصت علٌه )م 

مدنً(اذا كانت العٌن منتجة لثمرات واٌرادات فأن الفائدة من الثمن المستحق تسري من تارٌخ 572-1

ده من تأرٌخ االخذ , العٌن , كما أن الشرٌك الذي ٌأخذ مال الشركة ملزم برده وفوائاالعذار أو تسلٌم 

والموكل ملزم برد المصارٌؾ التً صرفها الوكٌل وفوائد هذه المصروفات من تارٌخ صرفها والزم 

الوكٌل برد ما اخذه من مال الموكل لمصلحته وفوائده من تارٌخ االستخدام لهذه االموال كما أن 

ذ فوائد على     الفوائد فً المشرع العراقً حارب الربا من خالل تجرٌمة الفوائد المركبه أي أخ

أي محل االلتزام االصلً مع  المسائل المدنٌه ومنع ان تزٌد الفائدة بمجموعها على رأس المال االصلً

 مراعاة االعراؾ التجارٌة فً الحالتٌن .

 

   

 

 

 

/الدعوى غٌر مباشرة ودعوى عدم المحاضرة الثالثة والعشرون ))وسائل ضمان حقوق الدائنٌن     

 ((التصرفاتنفاذ 

 

 



 الحبانٌة الحً المدنً –مكتبة المهندس  –حقوق الطبع 
 

 الفصل الثانً

 وسائل ضمان حقوق الدائنٌن

ٌنصب حق الدائن على ذمة المدٌن المالٌة ال على شخصه وعناصره ذمة المدٌن المالٌة فً تخٌر 

مستمر فقد تزٌد وتنقص بما ٌضر حق الدائن فً تحصٌل دٌنه فقد ٌقوم المدٌن ؼشاً منه بأنقاص ذمته 

 -لذا قرر القانون وسائل متعددة لحماٌة حق الدائن و     وهذه الوسائل هً :  المالٌه لٌضر بدائنه

 (الدعوى ؼٌر المباشرة .1

 (دعوى عدم نفاذ التصرؾ .2

 (الحجز على المدٌن المفلس .3

 (حق الحبس .4

 المبحث االول

 الدعوى غٌر المباشرة

مدنً عراقً(على انه ٌجوز لكل دائن ولو لم ٌكن حقه مستحق االداء ان ٌستعمل بأسم  261 \تنص )م 

اال ما اتصل فٌها بشخصٌة خاصة أو ما كان منها ؼٌر قابل للحجز وال ٌكون مدٌنه حقوق هذا المدٌن 

ق وان     فً ذلك من استعمال الدائن لحقوق مدٌنة مقبوالً اال اذا اثبت أن المدٌن لم ٌستعمل هذه الحقو

شأنه ان ٌسبب اعاره او أن ٌزٌد فً هذا االعار وال ٌشترط اعذار المدٌن ولكن ٌجب ادخاله فً 

مدنً ( على انه ٌعتبر الدائن فً استعماله لحقوق مدٌنه نائباً عن هذا  262 \الدعوى , وتنص )م 

 مدٌن وتكون ضماناً لجمٌع دائنٌه.المدٌن وٌحل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل فً احوال ال

 -_ الحكمه من هذه الدعوى :  أوالا 

قد ٌكون المدٌن سًء النً هاو على االقل مهمل ومقصر ٌتقاعس فً استعمال حقوقه كأن ٌمهل 

لذا فأن من العدالة أن ٌمنح الدائن وسٌلة  المؤجر جمع االٌجارات من المستأجرٌن عاقد ٌضر بدائنٌه

  ٌستعمل بها هذه الحقوق بدالً من مدٌنة المهمل وهذه الوسٌلة هً )الدعوى الؽٌر مباشرة(.

 -_ شروط الدعوى : ثانٌاا 

 -ٌكون للدائن حق مؤكد خال من النزاع :(ان 1

كان حق الدائن متنازعاً فٌه  فأذا كان حق الدائن حقاً احتمالٌاً كحق الموصً له قبل موت الموصً أو

فأنه الٌستطٌع ممارسة هذه الدعوى, فٌجب أن ٌكون حق الدائن مؤكداً خالٌاً من أي نزاع حتى ٌمارس 

هذه الدعوى لكن ال ٌشترط أن ٌكون حقه مستحق االداء فحتى لو لم ٌحل أجل الدٌن فأن للدائن دفع هذه 

قاً على حق المدٌن حتى ٌرفع الدعوى للمحافظة الدعوى كما ال ٌشترط فً حق الدائن ان ٌكون ساب

 علٌه بخالؾ دعوى عدم نفاذ التصرفات .

  -(ان ٌكون للدائن مصلحة عاجله : 2

ان استعمال هذه الدعوى قد تدخل فً شؤون الؽٌر لذا فالبد أن ٌكون للدائن مبرر قوي لرفعها وهذا 

ل المدٌن فً استعمال حقوقه  بأن ٌسبب ٌنشأ عن اهما المبرر هو مصلحة الدائن فً دفع الضرر الذي

المقصود هنا هو أن تزٌد دٌون المدٌن على حقوقه و  سارهار المدٌن أو ٌزٌد فً اعسهذا االهمال فً اع
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,على هذا اذا تسبب االهمال سارأي االعسار الفعلً ال القانونً الذي ٌتطلب االجراءات منها اشهار االع

راً فزاد االهمال فً اعاره ِ فأن للدائن حق رفع الدعوى أما اذا لم فً اعسار المدٌن او انه أصالً معس

 ٌؤثر االهمال على حالة المدٌن المالٌه وبقى      فلٌس للدائن رفع الدعوى .

 -الدعوى : (ٌجب ادخال المدٌن طرفاً ف3ً

ن ألن ففً هذه مصلحة للمدٌن والدائن فصاحب الحق)الدٌن(أدرى به ولم ٌشترط المشرع اعذار المدٌ

 ادخاله فً الدعوى اقوى من االعذار .

 -ثالثاً_ نطاق الدعوى : 

التً تعتبر جزءاً من ذمة المدٌن المالٌة ألن الؽاٌة منها تشمل هذه الدعوى جمٌع الحقوق واالموال 

حماٌة الدائن عن طرٌق المحافظة على هذه الحقوق فال تشمل الدعوى الحقوق والرخص التً ال تعتبر 

 -مة المدٌن فٌخرج من نطاق هذه الدعوى :جزءاً من ذ

 الرخص/ فال تعتبر جزءاً من ذمة المدٌن فال ٌمكن للدائن أن ٌقبل صفقة عرضت على المدٌن .-أ

الحقوق الؽٌر المالٌة /فال ٌجوز للدائن أن ٌستعمل حق المدٌن فً ابطال الزواج أو فً دعوى -ب

 الطالق .

 النفقة والمرتب الشهري للموظؾ .(الحقوق الؽٌر القابلة للحجز كحق 3

 -(الحقوق المالٌة التً ٌؽلب فٌها االعتبار الشخصً واالدبً :4

فال ٌجوز للدائن ان ٌستعمل حق مدٌنه فً نقض االشتراط لمصلحة الؽٌر ألنه حق لصٌق بالمدٌن 

وبشخصه وال ٌحق للدائن رفع دعوى بأسم المدٌن للمطالبة بالتعوٌض عن الضرر االدبً ألن 

التعوٌض عن الضرر االدبً ال ٌصبح عنصراً فً الذمة المالٌة اال اذا تحددت قٌمته باالتفاق او بحكم 

 القاضً .

 -أحكام الدعوى ؼٌر المباشرة :ثالثاً _ 

ٌعتبر الدائن عند رفع الدعوى بأسم المدٌن نائباً عنه لذا تطلق ع هذه الدعوى تقرٌباً أحكام النٌابه 

خاضعاً لسلطة المدٌن ٌتصرؾ به بكافة التصرفات وٌحق لمدٌن المدٌن أي القانونٌة فٌبقى الحق 

الشخص الذي تصرؾ له المدٌن ان ٌتجاهل الدائن وٌقوم بدفع مقابل التصرؾ للمدٌن المتصرؾ 

 وٌستطٌع مدٌن المدٌن رفع دعوى الدائن بجموع الدفوع التً كانت له قبل مدٌنه .

دما ٌرفع الدعوى بأسم المدٌن فأن الفائدة او مقابل نتٌجة الدعوى ومن مقتضى فكرة النٌابة ان الدائن عن

ٌأخذه الدائن وحده وانما ٌعود الى ذمة المدٌن وٌشترك به جمٌع الدائنٌن وهذا الحكم وان كان ٌتفق مع 

قواعد المنطق القانونً اال انه ٌخالؾ قواعد العدالة فلٌس من العدالة أن ٌشترك دائن كسول مع دائن 

حق سعى الى حفظه الدائن النشٌط لذا ولتالفً هذه النتٌجة فقد عمد المشرع الى اعطاء الدائن  نشط فً

الحق مباشرة مثل الدعوى المباشرة فً فً معظم االحٌان دعوى مباشرة اتجاه مدٌن مدٌنه لٌأخذ منه 

 القانون العراقً ....

 .(مدنً 553 \)م  -*صور الدعوى المباشرة فً القانون العراقً : 
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تعطً المقاول الثانً وعمال المقاول االول حق الرجوع مباشرة على رب العمل بما لهم فً ذمة 

 المقاول االول والعمال المقاول الثانً الرجوع مباشرة على كل من المقاول االول ورب العمل .

ً ذمة مدنً ( للوكٌل الثانً أي الوكٌل من الباطن الرجوع مباشرة على الموكل بما له ف232 \)م 

 مدنً( للمؤجر دعوى مباشرة على المستأجر الثانً.776 \الوكٌل االول )م 

   مدنً (للمؤمن دعوى مباشرة ضد من ارتكب الضرر ضد المؤمن له.1001 \)م 

 

 ))المبحث الثانً((

 ))دعوى عدم نفاذ التصرف ((

نسبة الى الفقٌه الرومانً )بولص(وقد عرؾ الفقه الدعوى )الفقه    البولٌصٌةوتسمى أٌضاً بالدعوى   

 االسالمً(هذه أٌضاً .

تعرٌؾ الدعوى : وهً دعوى ٌرفعها الدائن الذي له دٌن مستحق االداء ضد تصرؾ من  –أوالً 

تصرفات مدٌنه الضاره بطلب اعتباره من الؽٌر أو أجنبٌاً عن هذا التصرؾ أي بطلب اعتبار التصرؾ 

 ر نافذ فً حقه .ؼٌ

 -ثانٌاً _ شروط الدعوى : وهً اربعة شروط : 

 -(ان ٌكون حق الدائن مستحق االداء :1

مدنً عراقً(ٌجب متى ٌحق للدائن رفع الدعوى أن ٌكون حق الدائن هذا 263حسب نص المادة )

طٌع رفع مستحق االداء فأذا كان حقه معلقاً على شرط أو       الى أجل لم ٌحل موعده فأنه الٌست

الدعوى فً حٌن انه فً الدعوى المباشر ٌستطٌع الدائن رفعها بمجرد ان ٌكون حقه مؤكداً خالٌاً من 

النزاع وال ٌشترط أن ٌكون مستحق االداء ذلك ان دعوى عدم نفاذ التصرفات اخطر أذ ٌتدخل الدائن 

فً عمل المدٌن وانما  وٌطعن فً تصرفه امانً الدعوى المباشرة فالدائن ال ٌتدخل فً عمل المدٌن 

 ٌقوم بالمحافظة على حقوقه.

 -(ان ٌكون حق الدائن سابقاً على التصرؾ المطعون فٌه:2

 أي ان ٌكون وجود حق الدائن ال استحقاقه سابق على نارٌخ التصرؾ المطعون فٌه بهذه الدعوى فأذا

(فأن وجود حق الدائن 2006-1-25(والمدٌن قد تصرؾ بتارٌخ )2006-1-2كان وجود الحق بتارٌخ)

هنا سابق على تارٌخ التصرؾ وان كان استحقاقه الحق لتارٌخ التصرؾ فهنا ٌستطٌع رفع دعوى عدم 

 ل .نفاذ التصرفات لكن بعد ان ٌكون حقه مستحق االداء أي بعد حلول االجل حتى ٌتحقق الشرط االو

 حق الدائن فأنه ال ٌضر بالمدٌن ألنه الٌدخل هناوالعلة فً ذلك انه اذا كان تصرؾ المدٌن سابقاً على 

فً الضمان العام لهذا الدائن ,وعلى الدائن ان ٌثبت أسبقٌة حقه على تصرؾ المدٌن واذا كان التصرؾ 

دائن من الدعوى واذا كان اسبق فللدائن ان ٌثبت عكس ذلك بأن المدٌن قدم تارٌخ نصرفه متى ٌحرم 
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حق الدائن اسبق فأن للمدٌن ان ٌثبت العكس بأن الدائن قدم تارٌخ حقه على تارٌخ التصرؾ حتى ٌستفاد 

 من الدعوى وٌطعن بتصرؾ المدٌن .

 

 -(أن ٌكون التصرؾ مفقراً للمدٌن ضاراً بالدئن :3

لدعوى أن ٌجعل هذا التصرؾ وٌكون تصرؾ المدٌن مفقراً له وضاراً بالدائن وٌحق لالخٌر رفع ا

اره القائم واالعسار المقصود هو االعسار الفعلً ال القانونً بأن تزٌد المدٌن معسراً أو ٌزٌد فً أعس

دٌون المدٌن على حقوقه ولٌس على الدائن اثبات اعسار المدٌن وانما علٌه ان ٌثبت ما فً ذمة مدٌنه 

 وللمدٌن نقض القرٌنة بأن ٌثبت عدم اعاره ... من حقوق فتقوم قرٌنة بسٌطة على ان المدٌن معسر

وٌشترط ان ٌستمراالعار الى حٌن صدور الحكم بالدعوى المرفوعة فأذا زال االعسار قبل صدور 

الحكم بأن حصل المدٌن على جائزة مثالً فأن الدعوى ترد .... على هذا اذا كان تصرؾ المدٌن مفقراً 

 لك قادراً على الوفاء ومعسراً فال ٌحق للدائن رفع هذه الدعوى..له لكن ال ٌسبب اعاره وانما ٌبقى مع ذ

 -الؽش والتواطؤ بٌن المدٌن والمتصرؾ له :(4

تصرؾ المدٌن الضار بالدائن الى الؽٌر )الخلؾ( أما ان ٌكون معاوضة أي بمقابل واما ان ٌكون تبرع 

لرفع الدعوى ؼش المدٌن دون مقابل فأذا كان تصرؾ المدٌن للخلؾ معاوضة كالبٌع فأنه ٌشترط 

وتواطؤ الخلؾ ومعنى ؼش المدٌن انه ٌعلم حٌن صدور التصرؾ انه ٌسبب فً اعاره او ٌزٌد فً 

اعاره فقرٌنه العلم هذه دلٌل على الؽش لكن للمدٌن ان ٌنقضها وٌثبت عدم علمه , أما تواطؤ الخلؾ 

ذا المدٌن او ٌزٌد فً اعاره ,وهً فٌقصد به ان هذا الخلؾ بعلم بأن تصرؾ المدٌن له بسبب فً اعار ه

 اٌضاً قرٌنه بسٌطه ٌستطٌع الخلؾ المتصرؾ له ان ٌثبت عدم العلم .

تصرؾ المدٌن للخلؾ تبرعاً       فأننا نكون أمام مصلحتٌن متعارضتٌن مصلحة الدائن فً أما اذا كان 

عدة تقول )دفع المفاسد ٌقدم عدم نفاذ التصرؾ بحقه ومصلحة المتبرع له فً اخذ المال المتبرع بِه والقا

على جلب المصالح(فدفع الضرر عن الدائنٌن بعدم نفاذ التصرؾ بحقه ٌقدم على مصلحة المتبرع له 

فٌحكم بعدم نفاذ التصرؾ متى لو كان الخلؾ المتبرع له حسن النٌة ال ٌعلم بؽش المدٌن بل حتى لو 

    مدنً عراقً(264ته المادوة )كان المدٌن نفسه حسن النٌة لم ٌصدر منه ؼش وهذا ما قرر

  

 -ثالثاً _ أحكام الدعوى :

أثر الدعوى هو عدم نفاذ التصرؾ المطعون فٌه وعدم سرٌانه بحق الدائن الذي رفع الدعوى ٌبقى 

الحق الذي انصب علٌه التصرؾ فً ذمة المدٌن وٌكون ضماناً عاماً لجمٌع الدائنٌن وهذا االثر ٌمس 

الٌه )الخلؾ(لذا ٌجب اقامة الدعوى على المدٌن وعلى الخلؾ وان تعدد كل من المدٌن والمتصرؾ 

الخلؾ فلو تصرؾ المدٌن      أول والخلؾ االول تصرؾ بخلؾ الثانً فٌجب اقامة الدعوى على 

  المدٌن والخلؾ االول والثانً .
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 -*مشكلة تتعلق بتعارض المصالح :

الدئن أي انها ال تمس صحة التصرؾ بل ٌبقى قلنا ان اثر هذه الدعوى هو عدم نفاذ التصرؾ بحق 

صحٌحاً وهنا تتعارض مصلحة الدائن الذي ال ٌنفذ التصرؾ بحقه والمتصرؾ الٌه الخلؾ الذي ٌبقى 

التصرؾ بحقه صحٌحاً مثالُ لو أن المدٌن باع سٌارته الى المشتري     بالدائن متى ال ٌنفذ على السٌارة 

ٌنفذ بحق الدائن هذا ٌعنً رجوع السٌارة الى ذمة المدٌن حتى  وٌأخذ دٌنه فلو قلنا ان التصرؾ ال

ٌبقى صحٌحاً فمن حق المشتري تضمن من الدائن ولو قلنا ان التصرؾ ٌبقى صحٌحاً أي البٌع 

الحصول على السٌارة وهنا تتعارض مصلحة الدائن مع المشتري وفً سبٌل ازالة التعارض فأن 

جوع على المدٌن البائع بضمان االستحقاق وبالتالً    مع المشتري ٌعطً من فسخ عقد البٌع والر

السٌارة الى ذمة المدٌن وٌستفٌد جمٌع الدائنٌن ال الدائن رافع الدعوى وحده من     على هذه السٌارة 

 مدنً عراقً (. 266وهذا ما نصت علٌه )المادة / 

 -رابعاً _تقادم الدعوى :

(سنوات من 3عوى عدم نفاذ التصرؾ بعد مرور )مدنً عراقً (على عدم سماع د 262 \نصت )م 

الٌوم الذي علم فٌه الدائن بالتصرؾ الذي ٌرٌد الطعن فٌه وهً ال تسمح فً كل االحوال بعد مرور 

 (سنة من تارٌخ صدور التصرؾ .....15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الرابعة والعشرون )) الحجر على المدٌن وحق الحبس((

 المبحث الثالث

 على المدٌن المفلس(())الحجر 

الحجر لؽة )المنع(وفً االصطالح القانونً )منع المدٌن المفلس من التصرؾ فً امواله (وهذا ما قرره 

 جمهور الفقهاء المسلمٌن وأخذ به المشرع العراقً ونلخص موقؾ المشرع العراقً من الحجر بما ٌلً:
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ان ٌقوم بأضافة اموال او تهرٌبها وكانت  اذا زادت دٌون المدٌن المستحقة من امواله وخشً دائنوه -1

وهً محكمة خشٌتهم مبٌنه على اسباب معقولة فأن ألي من دائنٌه الطلب من المحكمة المختصة )

 البراءة فً محل اقامة الدٌن (.

الدائن صورة من الحكم الى دائرة التنفٌذ لتنفٌذ الحكم وتحجز بعد صدور حكم المحكمة بالحجر ٌأخذ -2

 المدٌن المنقولة وؼٌر المنقولة القابلة للحجز .على اموال 

ٌنصب حارس على اموال المدٌن المحجور ألدارتها وٌجوز ان ٌكون المدٌن هو الحارس اال اذا -3

 ضٌؾ من سوء نٌته وتالعبه .

ٌمكن للمدٌن ان ٌطلب من المحكمة ان تقرر له نفقة ولمن ٌلزمه االنفاق علٌه اذا لم ٌكن له صور -4

 هذه االموال المحجوزة .رزق ؼٌر 

اذا حكم بالحجر على المدٌن سقطت آجال الدٌون التً علٌه واصبحت حالة فأذا كانت هذه الدٌون -5

المؤجلة فتنتجه لفوائد حسم من هذه الفوائد المقدار الذي ٌتناسب مع مقدار المده التً سقطت بسقوط 

 االجل.

وٌكون التصرؾ بها من حق الحارس لكن للمدٌن  ٌمنع المدٌن من التصرؾ بأمواله بعد الحجر علٌه-6

 -التصرؾ بأمواله فً حالتٌن استثنائٌتٌن :

جاز له التصرؾ بثمن المثل االعلى االقل فأذا أذنت المحكمة للمدٌن بالتصرؾ  -أ(حالة أذن المحكمة :

 وان ٌودع الثمن فً صندوق المحكمة .

واالؼلبٌة المقصودة هنا اؼلبٌة شخصٌة اكثر من نصؾ عدد الدائنٌن  -ب(حالة أذن أؼلبٌة الدائنٌن:

واؼلبٌة مادٌه تمثل ثالثة ارباع الدٌون والبد من صدور اذن من االؼلبٌتٌن الشخصٌة والمادٌه حتى 

 ٌصح للمدٌن التصرؾ.

ردٌة التً ٌراها للحصول على حقه من ٌجوز لكل دائن بعد  الحكم بالحجر ان ٌقوم باالجراءات الف-7

اموال المدٌن فً حٌن ان االفالس فً القانون التجاري ال ٌحق للمدٌن اتخاذ اجراءات فردٌة لوحده 

 لقانون المدنً االخذ بهذا الحكم.وانما على الدائنٌن جمٌعهم القٌام باالجراءات وكان على ا

 ٌنتهً الحجر على المدٌن فً أربعة حاالت :-5

ا رضى جمٌع الدائنٌن أو بعضهم بالتنازل عن بعض دٌونهم بحٌث ٌصبح الباقً من الدٌون ال ٌزٌد أ(اذ

 على اموال المدٌن .

 ٌتلقى جائزة او تركه .ب(اذا ثبن ان امواله اصبحت اكثر من دٌونه كأن 

عود بذلك آجال ج(اذا قام المدٌن بوفاء الدٌون التً حلت حلوالً طبٌعٌاً ولم ٌكن للحجر دور فً حلولها فت

 الدٌون التً حلت بالحجر الى ما كانت علٌه قبل الحلول شرط وفاء المدٌن بكل أقساطها التً حلت.
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(سنوات من تارٌخ صدور الحكم بالحجر فأن الحجر ٌنتهً ولٌس بقرار رفع الحجر أثر 3د(اذا مرت )

تبقى هذه االجراءات رجعً بالنسبة لما اخذه كل دائن من االجراءات بأسمه ولمصلحته الخاصة ف

 صحٌحة.

 المبحث الرابع

 ))حق االحبس والدفع بعدم التنفٌذ((

 

( مدنً عراقً ,للبائع حبس المبٌع الى ان ٌستوفً الثمن من المشتري ,وللعامل ان 250بموجب )م/

ٌحبس الشًء الذي ٌعمل فٌه الى ان ٌستوفً االجر وفً كل معاوضة مالٌة ٌحق لكل متعاقدان ان 

(مدنً عراقً ,لكل من انفق على ملك 251المؽقود علٌه حتى ٌقبض البدل المستحق .وتنص )م/ٌحبس 

ؼٌره وهو فً ٌده مصروفات نافعة أو ضرورٌة أو بنى فٌه او ؼرس فٌه اشجار ان ٌمتنع عن رده الى 

 له اال اذا كان التزامه برد الشًء ناشًء عن عمل ؼٌر مشروع .صاحبه حتى ٌستوفً ماهو مستحق 

(لكل من التزم بأداء شًء ان ٌمتنع عن ادائه مادام الدائن لم ٌوؾ بألتزامه اذا نشأ 252بموجب )م/و

هذا االلتزام بسبب التزام المدٌن وارتبط به فأذا قدم الدائن تأمٌناً كافٌاً للوفاء بألتزامه سقط حق المدٌن 

 فً االمتناع عن ادائه ما التزم به .

 -حق الحبس أن ٌوجد دٌنان متقابالن مرتبطان : شروط حق الحبس :ٌشترط -أوالً 

التقابل : أي أن ٌكون هناك شخصان كل منهما دائن للخر أي ٌتقابل حق الدائن ودٌن المدٌن سواء -1

كان مصدرها هذا التقابل عقد كما فً عقد البٌع اذ ٌحق للبائع حبس المبٌع حتى ٌستوفً الثمن من 

ٌن عمل ؼٌر مشروع كأن تصطدم سٌارتٌن ٌلتزم كل سائق المشتري وقد ٌكون مصدر تقابل الدٌن

بتعوٌض االخر عما أصابه من ضرر فٌستطٌع السائق االول ان ٌمتنع عن دفع التعوٌض للسائق الثانً 

 حتى ٌستوفً التعوٌض الذي له من السائق الثانً.

ء كان هذا االرتباط االرتباط :أي أن ٌرتبط كالالدٌنٌن فً ما بٌنهما أي أن ٌكون بٌنهما صلة سوا-2

هو االرتباط الذي ٌنشأ عن عالقة قانونٌة تبادلٌه بٌن الدٌنٌن سواء  قانونٌاً أم مادٌاً ,واالرتباط القانونً

نشأ هذا االرتباط عن عقد كالعالقة بٌن البائع والمشتري وهنا عقد ملزم للجانبٌن البائع والمشتري وقد 

حق الودٌع بحبس الودٌعه عن صاحبها حتى ٌستوفً ما أنفقه ٌنشأ االرتباط من عقد ملزم لجانب واحد ك

 علٌها .

وقد ٌكون االرتباط مادٌاً بصورة واقعة مادٌه ال عالقة عقدٌة كمن ٌجد)لقطة(ٌقوم باالنفاق علٌهما ثم 

 ٌجد صاحبهما فلو حبس )اللقطة(عن صاحبها حتى ٌستوفً ما انفق علٌها .

 أثار الحبس :تختلؾ هذه االثار فً العالقة بٌن الدائن والمدٌن من جهة وفً عالقة الدائن بالؽٌر: –ثانٌاً 

  -عالقة الدائن)الحابس(بالمدٌن:-1

فهنا تكون العٌن المحبوسة بٌد الدائن الحابس ٌحبسها عن مالكها وال ٌعطٌها أٌاه الى ان ٌستوفً حقه 

ٌحبس جزء من العٌن وٌترك الباقً وحق الحبس ال ٌنقضً  انوحق الحبس ال ٌتجزء فال ٌمكن للدائن 

بموت الدائن بل ٌنتقل الى الورثه ,لكن حق الحبس ال ٌعطى الدائن حق أمتٌاز فهو ال ٌصبح مالك للعٌن 



 الحبانٌة الحً المدنً –مكتبة المهندس  –حقوق الطبع 
 

المحبوسة واذا كانت العٌن تنتج ثمرات فأن الثمرات تبقى ملك للمدٌن لكن للدائن ان ٌحافظ علٌها 

ان ٌقدم حساب عنها للمدٌن واذا كانت هذه الثمرات معرضة للهالك جاز وٌشملها من الحبس على 

 للدائن ان ٌستأذن المحكمة لبٌعها وٌنتقل حق الحبس الى ثمنها عمالً بفكرة )الحلول العٌنً(.

 -عالقة الحابس الدائن بالؽٌر:-2

لعٌن المحبوسة كدائن الحبس ال ٌمنع الدائن حق امتٌاز بل ٌتساوى مع جمٌع الدائنٌن فً التنفٌذ على ا

لكن الحبس من الناحٌة العملٌة ٌعطً الدائن امتٌاز اذ ٌستطٌع حبس العٌن حتى عمن رسى علٌه عادي 

 المزاد وال ٌسلمها ألي جهة كانت حتى ٌستوفً هو أوالً كامل حقه من العٌن .

 -أنقضاء حق الحبس : –ثالثاً 

 ٌنقضً الحبس بطرٌقة تبعٌة واصلٌه:

انقضاء الحبس بطرٌقة تبعٌة : فحق الحبس ال ٌقصد لذاته وانما ٌرتبط بااللتزام االصلً المقرر -1

الحبس على محله فأذا انقضى هذا االلتزام ألي سبب زال معه حق الحبس تباعاً فأذا زال االصل زال 

 الفرع .

 -ة :انقضاء الحبس بطرٌقة اصلٌة :ٌنقضً الحبس بصفة اصلٌه فً االحوال االتٌ-2

حٌازة العٌن المحبوسة وبذلك ٌنقضً حق الحبس أما أ(فعند الحٌازة :أي أن ٌتخلى الدائن بأرادته عن 

اذا خرجت الحٌازة من ٌد الحابس باالكراه أو سرقة فله استرداد العٌن اذا هو رفع دعوى االسترداد 

ور سنة من وقت (ٌوم من تأرٌخ علمه بخروج الشًء من ٌده وعلٌه ان ٌرفعها قبل مر30خالل )

 خروج الشًء من حٌازته .

 -ب(اذا تنازل الدائن عن حقه فً الحبس صراحًة أو ضمناً :

 فطلب الدائن الحابس بٌع العٌن المحبوسة ٌعتبر تنازالً ضمنٌاً عن حق الحبس .

 -ج(اذا قدم المدٌن تأمٌناً للوفاء بألتزامه :

 ا التأمٌن عٌنٌاً كالرهن أو شخصٌاً كالكفالة.وٌقدر قاضً الموضوع مدى كفاٌة التأمٌن سواء كان هذ

*االستثناء :على ان القانون المدنً العراقً استثنى من هذه الطرٌقة ألنقضاء حق الحبس عقد البٌع 

فٌبقى حق البائع فً حبس المبٌع عن المشتري حتى ٌستوفً منه الثمن وأن قدم المشتري تأمٌناً كافٌاً 

 رهن أو كفالة بالثمن .

هلكت العٌن المحبوسة : اذا هلكت هذه العٌن بسبب اجنبً انقضى حق الحبس اما اذا هلكت بخطأ د(اذا 

من الؽٌر أو كانت العٌن مؤمن علٌها فأن حق الحبس ٌنتقل الى مبلػ التعوٌض الذي ٌدفعه الؽٌر أو مبلػ 

  التأمٌن الذي تدفعه شركة التأمٌن .
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 والعشرون ))االلتزام الطبٌعً((المحاضرة الخامسة 

 الفصل الثالث

 ))االلتزام الطبٌعً ((

االلتزام المدنً الواجب التنفٌذ والذي حدد القانون طرفاً لتنفٌذه ودعاوى لحماٌته لقد أخذنا فً ما سبق 

 وفً مقابل هذا االلتزام ٌوجه االلتزام الطبٌعً .

 -أوالً : تعرٌؾ االلتزام الطبٌعً :

ٌتكون االلتزام المدنً من عنصرٌن عنصر )المدٌونٌة(وعنصر المسؤولٌة أي هناك دٌن ثبت فً ذمة 

المدٌن وانه ٌكون مسؤوالً قانوناً ان لم ٌؤد هذا الدٌن ... أما االلتزام الطبٌعً فهو ٌحتوي على عنصر 
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مسؤولٌة فال ٌحاسب واحد وهو عنصر المدٌونٌة أي أن الدٌن ثبت فً ذمة المدٌن لكن ال ٌضم عنصر ال

على هذا فااللتزام الطبٌعً هو االلتزام ال ٌحمٌه القانون وانما المدٌن قانوناً أن لم ٌنفذ االلتزام الطبٌعً 

االمر ٌتوقؾ على ضمٌر المدٌن أن نفذه عالماً      اصبح وفاءه واذا اعترؾ به المدٌن انقلب الى 

 ه أمام القانون ....االلتزام المدٌن وان لم ٌنفذه فال مسؤولٌة علٌ

 -*ثانٌاً : نشأة االلتزام الطبٌعً :

ٌعود اصل االلتزام الطبٌعً الى القانون الرومانً فقد عرؾ بعض االلتزامات التً ال ٌحمٌها القانون 

كالتعهدات التً ٌبرمها القاصر و والرقٌق لكن مع ذلك كان ٌجٌز القانون الوفاء بها اختٌاراً وٌجٌز 

بٌن االلتزام المدنً وٌجٌز كفالة االلتزام الطبٌعً وقد تراجعت فكرة االلتزام الطبٌعً المقاصة بٌنها و

المظلمة ولكن بعد ظهور المسٌحٌة وما تحمله من قواعد       فقد انتعشت فكرة فً اوربا فً العصور 

ى القانون الفرنسً االلتزام الطبٌعً القائمة على االخالؾ والعدالة وقد تبناها القانون الكنسً ثم انتقل ال

القدٌم فااللتزامات الطبٌعٌة عنده اما االلتزامات ٌكره القانون السبب الذي استندت الٌه كدٌن بائع 

أو ألن القانون ال ٌجٌز للشخص التعاقد علٌها كالعقود التً تبرمها الزوجة دون إذن الزوج أو  -الخمور

ٌن الذي سقط بالتقادم ثم انتقلت حاالت االلتزام انها االلتزامات تختلؾ عن االلتزامات مدنٌه مثل الد

 الطبٌعً هذه الى قانون الفرنسً الحدٌث )قانون نابلٌون(ومن ثم الى التشرٌعات الحدٌثة ....

 -طبٌعة االلتزام الطبٌعً : -ثالثاً :

ٌذه فٌكون االلتزام الطبٌعً : هو التزام الٌعترؾ به القانون اال فً الحالة التً ٌرضى فٌها المدٌن بتنف

 بذلك كالواجب الخلقً ....

 -وهً صورتٌن : -رابعاً : صور االلتزام الطبٌعً :

 -(التزامات مدنٌه ضعفت فصارت طبٌعٌة :1

ومثلها االلتزامات التً سقطت بالتقادم أو التً لم تثبت فً ذمة المدٌن لعدم وجود دلٌل كتابً بها أو 

اذا تصالح المدٌن المعسر  –ناقص االهلٌة اذا بطل عقده التزام  –لحلؾ المدٌن علٌها العٌن الحاسمة 

 جزء من الدٌون فقد برئت ذمة المدٌن منها وصار التزامه بها طبٌعٌاً ..مع بعض دائنٌة على تركهم 

 -(واجبات خلقٌة زادت قوتها فصارت التزامات طبٌعٌة :2

قانونً فهو واجب خلقً زادت قوته مثل التزام الورثة بتنفٌذ وصٌة موروثهم التً لم         الشكل ال

 فصار طبٌعً ال مدنً .

 -لاللتزام الطبٌعً فً الفقه الؽربً أثران : -خامساً : أثار االلتزام الطبٌعً :

 به فأذا أوفى به المدٌن اختٌارٌاً صحة وفائه .صحة الوفاء االختٌاري -1

لاللتزام المدنً فٌجوز الوعد بااللتزام الطبٌعً فٌتؽلب بالوعد  ٌصح أن ٌكون االلتزام الطبٌعً سسبباً -2

هذا ال تقع     بٌن االلتزام الطبٌعً والمدنً       اجبار المدٌن على الوفاء  –الى التزام مدنً مع 

بالدٌن وال ٌجبر المدٌن على الوفاء بالتزام طبٌعً كما ال تجوز كفالة االلتزام الطبٌعً ألنه ما دام ان 
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لتزام الطبٌعً المكفول ؼٌر واجب التنفٌذ فأن التزام الكفٌل التبعً هو االخر ٌكون ؼٌر واجب التنفٌذ اال

 فتكون الكفالة ضرباً من العبث ....

 -سادساً : موقؾ الفقه االسالمً من االلتزام الطبٌعً :

هً شرٌعة االخالؾ  االلتزام الطبٌعً مستمد من قواعد االخالؾ والعدالة وشرٌعتنا االسالمٌة الؽراء

 -والعدالة لذا فمن الطبٌعً ان تفرق الشرٌعة االسالمٌة االلتزام الطبٌعً والدلٌل على ذلك :

جنازة مٌت لظهوره مدٌن بدٌنارٌن حتى  على (روي عن الرسول )صلى هللا علٌه وسلم (أنه لم ٌصلِ 1

المٌت فالتزام أبً قتادة كفل أبا قتادة)رضً(وفاء هذٌن الدٌنارٌن فصلى الرسول )ص(على جنازة 

 التزام طبٌعً .

(روي عن الرسول )ص(أنه أمر الوفاء بالنذر اذا كان فً طاعة هللا ونهى عن الوفاء به اذا كان فً 2

 معصٌة هللا والوفاء بالنذر التزام طبٌعً ٌسأل صاحبه دٌانه امام هللا ال قضاء امام المحكمة ....

لم( أنه أجاز المرء ان تحج من ابٌها الذي مات وهو شٌخ له (روي عن الرسول )صللى هللا علٌه وس3

 المرأة بنعم فقال )ص( دٌن هللا احق بالقضاء .ٌحج وقال لو كان على ابٌك دٌن         قضاؤه فأجابت 

كفالة االلتزام الطبٌعً خالفاً للفقه الؽربً واوقعوا المقاصة بٌنه وبٌن  هاء المسلمٌنق*وقد أجاز الف

مدنً على اعتبار ان كال االلتزامٌن باقٌٌن فً الذمه وكل ما هنالك ان االلتزام الطبٌعً مرت االلتزام ال

 علٌه مدة التقادم فال تسمع الدعوى به وال      االمر الى قوة الدٌن وطبٌعته ........

 -سابعاً : موقؾ القانون المدنً العراقً : 

تنص )م / مدنً عراقً( عند كالمها عن مصادر القانون المدنً انه عدم وجود نص تشرٌعً فً 

مسألة ما ٌرجع الى العرؾ وعند عدم وجوده ٌرجع على الفقه االسالمً ومن التقٌد بمذهب وعند عدم 

به الطبٌعً وال ٌوجد عرؾ وبما انه ال ٌوجد نص تشرٌعً بااللتزام –وجوده ٌرجع لقواعد العدالة 

فٌرجع الى الفقه االسالمً والى قواعد العدالة والفقه االسالمً قد أخذ بااللتزام الطبٌعً كما أن قواعد 

على هذا ٌكون المشرع العراقً قد أخذ بااللتزام الطبٌعً وٌرى استاذنا  –العدالة تجٌز هذا االلتزام 

االلتزام الطبٌعً اذ تنص على مدنً عراقً ( هً تطبٌق لفكرة 440الدكتور حسن الذنون ان المادة )

ان مرور الزمان ال ٌسقط الحق وانما ٌمنع المحاكم من سماع دعوى المدعً به      هذا اذا أقر 

المدعً علٌه بهذا الحق صح اقراره وصح وفائه به اذا أوفى به وهذا االلتزام الطبٌعً كما مر بنا فً 

 الفقه الؽربً ....

لتزام الطبٌعً مع النظام العام واالداب فالذي ٌعاشر امرأة معاشرة وٌشترط أخٌراً ان ال ٌتعارض اال

  ؼٌر مشروعه لٌس علٌه التزام طبٌعً تجاهها لمخالفة هذا االلتزام النظام العام واالداب .....    
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 واالجل((الشرط -المحاضرة السادسة والعشرون ))اوصاف االلتزام/تعلٌق وإضافة االلتزام

 الباب الثانً

 أوصاف االلتزام

 

قد بكون االلتزام ألتزاماً بسٌطاً له دائن واحد ومدٌن واحد ومحل واحد وال ٌعلق على شرط وال ٌضاؾ 

 والى اجل .

 -وقد ٌكون االلتزام مركباً أو موصوفاً بأوصاؾ وهً :
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 تعلٌقه على شرط أو اضافته الى اجل .-1

 دائن أو أكثر من مدٌن .تعدد أطرافه : أكثر من -2

 تعدد محله.-3

 -وسندرس هذه االوصاؾ الثالثة فً الفصول االتٌة :

 

 الفصل االول

 تعلٌق االلتزام على شرط أو اضافته الى الى اجل

 

 تعلٌق االلتزام على شرط -المبحث االول:

معلق على شرط واقؾ أو فاسخ ,    العقد المعلق هو ماكان-1(مدنً عراقً بأنه )256تنص المادة )

وٌشترط لصحة التعلٌق أن ٌكون مدلول فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود ال محققاً وال -2

 مستحٌالً(.

 أوالً :تعرٌؾ الشرط وأنواعه 

 -الشرط هو أمر مستقبل ؼٌر محقق الوقوع ٌعلق علٌه أما نشوء االلتزام أو زواله وهو نوعٌن :

ط الذي ٌعلق علٌه نفاذ العقد وااللتزامات كأن أتعهد لشخص بأن أوجر له داري الشر -شرط واقؾ:-1

(من القانون 255اذا نقلت الى بؽداد,فالنقل الى بؽداد هو شرط واقؾ ٌعلق علٌه نفاذ االٌجار فالمادة)

 المدنً تنص على أن العقد المعلق على شرط واقؾ ال ٌنفذ .

 

 

لٌه زوال االلتزام أي أن االلتزام قد ٌنشأ من قبل وهو ساري وهو الشرط الذي ٌعلق ع -شرط فاسخ:-2

النفاذ لكن عندما ٌتحقق الشرط ٌزول االلتزام مثل أن أوجر داري الى شخص واقول له عندما ٌنتهً 

نقلً من بؽداد واعود الى مدٌنتً فأن عقد االٌجار ٌزول فالعقد مبرم وانتهاء أمر النقل هو شرط اذا 

 .تحقق زال االٌجار 

 -وهً ثالثة : -شروط الشرط: –ثانٌاً 

(مدنً عراقً ٌجب أن ٌكون معروفاً 256(أن ٌكون أمراً مستقبالً : فمدلو فعل الشرط حسب المادة )1

أي ؼٌر موجود أي مستقبل فأذا كان قد تحقق فال ٌعد هناك شرطاً علق علٌه االلتزام كأن ٌوعد أن ولده 

تائج وقت الوعد قد ظهرت وكان الولد قد نجح فعالً بأمتٌاز بجائزة اذا هو نجح بأمتٌاز وكانت الن

 فااللتزام هنا بسٌط ال موقوؾ .
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لشخص أبٌع سٌارتً عند (أن ٌكون ؼٌر محقق الوقوع : خالفاً لألجل فاالجل هو محقق الوقوع فأذا 2

معلق  الحصاد أو عند عودة الحجاج فكل من الحصاد وعودة الحجاج هو أمر محقق فال ٌكون االلتزام

على شرط بل مضاؾ الى أجل كذلك الموت هو اجل ال شرط كأن تتفق شركة التأمٌن على دفع 

التعوٌض لورثة المؤمن له بعد موته فألتزامها مضاؾ الى اجل ال معلق على شرط, اللهم اال اذا حدد 

تلتزم  للموت فترة معٌنة فأنه ٌكون شرط االجل الن الموت فً فترة معٌنة ؼٌر محقق الوقوع كأن

 الشركة هنا بدفع التعوٌض اذا مات المؤمن له بعد ثالثة أشهر فااللتزام هنا معلق على شرط.

أي أن ٌكون مدلول الشرط ؼٌر مستحٌل قد ٌتحقق وقد ال ٌتحقق فأذا كان  -(ان ٌكون محتمل الوقوع :3

ابٌع سٌارتً لك اذا عاد والدي المٌت  مستحٌالً فأنه ٌنظر أذا كان الشرط واقفاً كأن ٌقول شخص الخر

للحٌاة فالشرط هنا واقؾ مستحٌل فٌبطل الشرط والعقد , أما اذا كان الشرط فاسخاً كأن ٌؤجر شخص 

 بٌته الخر وٌقول له افسخ العقد اذا عاد والدي المٌت الى الحٌاة فالشرط هنا باطل لكن العقد صحٌح.

 -(أنواع :3خلفه والشرط بذلك)والصدفة تلعب دوراً فً تحقٌق الشرط او ت

شرط متروك للصدفه كوصول السفٌنه سالمه وهنا ٌصح تعلٌق االلتزام علٌه نشوءاً      أي سواء كان -أ

 واقؾ أم فاسخ.

شرط مختلط متروك أمر تحقٌقه للصدؾ هاو الرادة احد المتعاقدٌن او الؽٌر كالزواج من امرأه -ب

 اً .معٌنه فالشرط ٌصح واقفاً كان أم فاسخ

 -شرط ارادي ٌتوقؾ على ارادة أحد المتعاقدٌن :-ج

*فأذا علق  على ارادة الدائن صح الشرط موقوقاً كان أم فاسخاً كأن ٌقول شخص أبٌع داري لك اذا 

 سافرت أو أنً أبٌع داري لكن أقول للمشتري فسخ العقد اذا تزوجت .

 

 

 

 

صحٌحاً كأن أبٌع سٌارتً لك على أن ٌكون لك  *أما اذا توقؾ على ارادة المدٌن فأذا كان فاسخاً كان

فسخ العقد متى أردت فالشرط صحٌح ألنه شرط فاسخ على ارادة المدٌن المشتري متى شاء فسخ العقد 

أما اذا كان الشرط واقفاً فأنه ٌكون باطالً اذا علق على ارادة المدٌن وٌبطل العقد مع الشرط فتعلٌق  ,

لمدٌن ٌتنافى مع فكرة االلتزام ذاتها كأن أتعهد بدفع مبلػ من النقود نشوء االلتزام على محض ارادة ا

 لشخص اخر حتى أردت أن المتعهد ,فالشرط على ارادتً أن المتعهد المدٌن فٌكون باطالً.

 -أثار الشرط : –ثانٌاً 

الفترة تمٌز هنا بٌن فترة التعلٌق أي الفترة التً تسبق معرفة مصٌر الشرط بالتحقٌق أو التخلؾ وبٌن 

 -التً ٌعرؾ فٌها مصٌر الشرط بالتحقٌق أو التخلؾ :

 فترة التعلٌق )قبل معرفة مصٌر الشرط(-1
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 -نمٌز هنا بٌن الشرط الواقؾ والفاسخ :

الشرط الواقؾ : كأن أقول لك أبٌعك سٌارتً اذا صدر أمر نقلً الى مدٌنة بؽداد فً بداٌة الستة -أ

بداٌة السنة فال ٌعرؾ مصٌر الشرط هل ٌتحقق أم ال , هل ٌصدر القادمة ,لم ٌصدر أمر النقل ولم نأتً 

 أمر النقل أم ال ؟

الرأي السائد فقهاً وقضاء أن الدائن المشتري المحتمل ٌكسب حقاً فً شراء السٌارة ال مجرد أمل فً 

شرائها لكنه حق محتمل ؼٌر مؤكد ٌستطٌع الدائن ان ٌتصرؾ بحقه هذا فٌنقل للمنصرؾ الٌه حق 

على شرط كما أنه ٌنتقل الى الخلؾ العام وٌستطٌع الدائن اتخاذ كافة االجراءات التحفظٌة لحفظ معلق 

حقه كرفع الدعوى الصورٌة وطلب تعٌٌن حاري ٌدٌر حقه أي ٌدٌر السٌاره هنا وٌحافظ علٌها وٌتدخل 

شرة أو دعوى فً اجراءات القسمه ,لكن لبس له القٌام باالجراءات التنفٌذٌة كرفع الدعوى ؼٌر المبا

 عدم نفاذ التصرؾ النه حق ؼٌر مؤكد محتمل .

وٌبقى المدٌن )البائع فً المثال السابق( مالك للشًء السٌاره وٌتصرؾ به بكافة التصرفات الجائزة 

 ,وال ٌسري التقادم على هذا الحق المعلق على شرط واقؾ وال تقع المقاصة بٌنه وبٌن دٌن اخر ثابت .

تور حسن ذنون كل ما تقدم وٌرى أنه لٌس للدائن أي حق من هذه الحقوق ألن *وٌخالؾ استاذنا الدك

العقد المعلق على شرط واقؾ هو عقد موقوؾ والعقد الموقوؾ عقد صحٌح لكن ؼٌر نافذ ال ٌرتب أثراً 

 وال ٌرتب أي حق من الحقوق.

 الشرط الفاسخ :-ب

مدٌنتً خالل سنة , لم أعد الى مدٌنتً  كأن أبٌع سٌارة لشخص اخر واقول له افسخ العقد اذا عدت الى

(مدنً عراقً ,ان العقد المعلق على شرط فاسخ عقد نافذ ؼٌر 252ولم تمض السنة ,فبموجب الماده )

الزم الى ان ٌتبٌن مصٌر الشرط فأذا تحقق الشرط فسخ العقد بأثر رجعً فنزول كل االعمال التً 

 أجراها الدائن ما عدا اعمال االداره .

ٌتحقق الشرط والدائن فأن العقد هنا نافذ ٌعطً الحقوق ألطرافه لكنه ؼٌر الزم معرض للفسخ  على هذا

هنا ٌملك حقاُ مؤكداً وحاالً أي مستحق االداء فٌستطٌع ان ٌباشر كل االجراءات التحفظٌة المذكورة 

ان ٌتصرؾ بحق سابقاً وكل االجراءات التنفٌذٌة كرفع الدعوى الؽٌر مباشرة والدعوى        وٌستطٌع 

هذا للؽٌر بصفته وهو انه معرض للزوال بتحقق الشرط ,كما ان حقه ٌنتقل الى الخلؾ العام ,واذا لم 

ٌطالب الدائن بحقه فترة من الزمن فأن مدة التقادم تسري بحقه,لكن بما ان حق الدائن هنا معرض 

  ٌزول .للزوال بتحقق الشرط فأنه ال تقع المقاصة بٌنه وبٌن دٌن اخر مستقر ال

 -بعد فترة التعلٌق)ومعرفة مصٌر الشرط(:-2

 -نمٌز هنا أٌضاً بٌن الشرط الواقؾ والشرط الفاسخ :

 -أ(الشرط الواقؾ :

(اشهر ,نمٌز هنا بٌن تخلؾ 6كأن ٌقول شخص الخر ابٌعك سٌارتً اذا سافرت الى عمان خالل )

 -الشرط وبٌن تحققه :
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 -اذا تخلؾ الشرط ولم ٌتحقق :*

(أشهر ولم ٌسافر الشخص الى عمان فأن العقد المعلق على هذا الشرط ٌزول ولم ٌرتب 6مرت ) فأذا

 أي اثر .

 -*أذا تحقق الشرط :

فأذا تحقق الشرط وسافر الشخص الى عمان ,فأن عقد البٌع الموقوؾ والمعلق على شرط السفر ٌرتب 

وقت تحقق الشرط حسب نص المادة جمٌع اثاره بٌن الطرفٌن لكن باثر رجعً من وقت التعاقد ال فً 

(مدنً عراقً,وبناءاً على هذه الفكرة لو أن صاحب الحق المعلق على شرط واقؾ وهو هنا 220)

المشتري تصرؾ بالسٌارة قبل تحقق الشرط فأن هذه التصرفات تكون صحٌحة ونافذة منذ البداٌة بعد 

العام سواء كان ت من النظام العام (لٌس220تحقق الشرط,لكن فكرة االثر الرجعً حسب نص المادة)م/

الشرط واقؾ أو فاسخ أذ ٌمكن استبعادها اذا تبٌن فً          ان ارادة المتعاقدٌن أو طبٌعة العقد 

 تستلزم ترتٌب أثر وجود االلتزام أو زواله من وقت تحقق الشرط.

 

على استبعاد االثر  فٌمكن للطرفٌن استبعاد فكرة االثر الرجعً صراحة أو ضمناً واالتفاق الضمنً

 الرجعً ٌكون بأن ٌتفق شخص على تشؽٌل شخص آخر بمكتب المحاماة اذا هو قام بفتحه .

(ال ٌكون للشرط أثر رجعً اذا صار تنفٌذ االلتزام قبل تحقق الشرط مستحٌالً 220م/ 2وبموجب)ؾ  

اذا سافر الى عمان لسبب لسبب أجنبً البد للمدٌن فٌه كأن تهلك السٌارة التً كان ٌرٌد صاحبها بٌعها 

اجنبً فالبائع المدٌن هنا هو ٌتحمل تبعة هالك السٌارة عند تحقق الشرط والسفر الى عمان لكن ال 

 ٌكون لتحقق الشرط هنا اثر رجعً .

 -الشرط الفاسخ :-ب

( اشهر .نمٌز هنا عدم 6)كأن ٌبٌع شخص الخر سٌارته على ان ٌقسخ العقد اذا عاد الى مدٌنته خالل

 -ق الشرط وبٌن تحققه :تحقٌ

(اشهر ولم ٌعد الشخص الى مدٌنته فلحق هنا ٌستقر والعقد ال ٌصح 6*عدم تحقق الشرط : أي مضت)

 بعد ذلك معرض للزوال وٌنقلب االلتزام الى التزام بسٌط ؼٌر موقوؾ .

 -*تحقق الشرط :

لم ٌوجد ال من وقت تحقق أي عاد الشخص الى مدٌنته فأن عقد البٌع هنا ٌزول بأثر رجعً وٌعتبر كأنه 

الشرط بل منذ البداٌة على هذا الوان مشتري السٌارة قد تصرؾ بها بالبٌع أو الرهن قبل تحقق الشرط 

تبطل ثم تحقق الشرط فأن المشتري تزول ملكٌة على السٌارة منذ البداٌة فال ٌعد مالكاً للسٌارة وبالتالً 

  .كل تصرفاته بأعتبار انها صدرت من ؼٌر المالك 

لكن ٌالحظ هنا ما قلناه سابقاً ان فكرة االثر الرجعً لٌست من النظام العام فٌجوز للطرفٌن استبعادها 

(مدنً عراقً , 2/252كما انها لٌست مطلقة بصدد الشرط الفاسخ فقد خرج المشرع علٌها فً )ؾ 

ره( فلو أن المشتري هنا عندما استثنى اعمال االدارة فأنها تبقى والتزول باالثر الرجعً ومثلها )االجا

قبل تحقق الشرط اجر السٌارة لشخص ٌعمل بها ثم تحقق الشرط قلنا ان كل تصرفاته تزول لكن اعمال 
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االدارة تبقى فعقد االٌجار ٌبقى وال ٌزول,كما ان طبٌعة بعض العقود تابى فكرة االثر الرجعً ومثلها 

على شرط فاسخ, وتحقق فأنها ال تزول بأثر العقود المستمرة كاالٌجار والعمل والتورٌد فلو علقت 

رجعً الى الماضً وانما تزول بالنسبة للمستقبل فقط,وال ٌعمل باالثر الرجعً أٌضاً حسب نص 

(السالفة الذكر اذا اصبح تنفٌذ االلتزام قبل تحقق الشرط مستحٌالً لسبب اجنبً كما لو هلكت 220)م/

فالعقد ٌفسخ لكن ال ٌنطبق االثر الرجعً الن السٌارة نته السٌارة بٌد المشتري ثم عاد البائع الى مدٌ

 ب اجنبً فٌتحمل هو نتٌجة هالكها.هلكت بٌد المشتري لسب

 

 أضافة االلتزام الى اجل  -المبحث الثانً :

(مدنً عراقً ,)ٌجوز ان ٌقترن العقد بأجل ٌترتب على حلول نفاذ العقد أو 221تنص المادة )

()ال سصح فً العقد اقتران الملكٌة بأجل( وٌستشرح االجل فً عقود نقل 222انقضائه(وتنص المادة )

 الملكٌة وفقاً لما ٌلً .

 تعرٌؾ االجل وانواعه  –أوالً 

ع ٌترتب على وقوعه نفاذ العقد أو زواله , فأذا أجر شخص منزله االجل: هو أمر مستقبل محقق الوقو

(ٌنفذ عقد االٌجار 7,1(فاالجل هنا واقؾ فعندما ٌحل )2006,7,1الخر على ان ٌسري االٌجار من )

(فاالجل هنا فاسخ       2006,7,1لكن اذا اجر شخص منزله الخر على ان عقد االٌجار ٌفسخ ب)

الجل اذاً أما واقؾ أو فاسخ وقد ٌكون االجل اتفاقً مصدره اتفاق ٌزول عقد االٌجار .فا( 7,1)

المتعاقدٌن الصرٌح والضمنً ومثل الضمنً تقدٌم العطاءات فً المزاٌدات فالعطاء ٌنطوي على أجل 

 ضمنً .

وقد ٌكون االجل قانونً عندما ٌتدخل القانون العطاء بعض الدٌون من اجل لوفائها كما جعل القانون 

 ة وضاؾ الى اجل فاسخ هو موت المنتفع اذ تزول المنفعة بالموت .حق المنفع

وقد ٌكون االجل قضائً عندما ٌمنح القاضً المدٌن اجل للوفاء بدٌنه )نظرة المٌسرة(واالجل مقرر 

أن االجل مقرر لمصلحة المدٌن فً االصل اال اذا تبٌن من طبٌعة العقد أو       أو نص القانون 

شتري جصاناً للسباق وٌشترط على البائع تسلٌمه قبل افتتاح موسم السباق واالجل لمصلحة الدائن كمن ٌ

 هنا مقرر للدائن,وقد ٌقرر االجل لمصلحة الدائن والمدٌن معاً كما فً القرض بفائدة .

 -وهً شرطان : -شروط االجل : –ثانٌاً 

 تقبل .وهنا ٌتحقق االجل مع الشرط فكالهما أمر مس -أن ٌكون أمراً مستقبالً : -1

وهنا ٌختلؾ االجل عن الشرط فالشرط امر ؼٌر محقق الوقوع وٌكفً  -أن ٌكون محقق الوقوع : -2

ان ٌكون االجل محققاً ما دام انه سٌقع حتماً فً المستقبل سواء كان تارٌخ وقوعه معلوم أو ؼٌر 

بدأ موسم معلوم كالموت الذي ال ٌعلم تأرٌخ وقوعه اال      ومثل االجل االلتزام المعلق على 

( 227الحصاد أو رجوع الحجاج وعلى سقوط المطر محقق الوقوع فهو أجل وقد جعلت )م/ 

مدنً عراقً ,تعلٌق بوفاء بالدٌن على توافر القدرة المالٌة والمٌسرة أجالً ال شرطاً على 

اعتبارات المقدرة المالٌة أمر محقق الوقوع لكن لم ٌحدد المشرع هنا مدة لهذا االجل بل ترك 
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تجدٌده للقاضً وعلٌه مراعاة موارد المالٌة الحالٌة والمستقبلٌة وان ٌفترض فٌه عناٌة مر ا

 الرجل الحرٌص على الوفاء بألتزامه .

 

 أثار االجل  –ثالثاً 

 -ونمٌز هنا اثر االجل قبل حلوله وبعد حلوله ثم تبٌن اثر         :

 -والفاسخ:نمٌز هنا بٌن االجل الواقؾ  -اثر االجل قبل حلوله :-1

بدٌة شهر تموز, على هذا فحق        االجل الواقؾ :كأن ٌؤجر شخص داره الخر على أن تبدأ  - أ

الدائن المستأجر هنا مؤكد لكنه ؼٌر مستحق االداء ولما كان حقه مؤكداً فأن الحق ٌكون من ملك 

ن استخدام الدائن ٌتصرؾ فٌه بكافة التصرفات كما أنه ٌنتقل الى الخلؾ العام وٌستطٌع الدائ

االجراءات التحفظٌة لحماٌة حقه ورفع الدعوى ؼٌر المباشرة ,لكن طالما أن حقه ؼٌر مستحق 

االداء فال ٌستطٌع رفع دعوى نفاذ التصرفات ألن من شروطها كون الحق مستحق االداء كما 

االداء  المقاصة بٌن دٌن مستحق ان حق الدائن ال ٌسري علٌه التقادم اذا هو لم ٌطالب به وال تقع

 علٌه لمدٌنه .

 -االجل الفاسخ : - ب

كأن ٌؤجر شخص داره الخر على أن ٌفسخ عقد االٌجار فً بداٌة شهر تموز, فً الواقع هنا 

االجل ال ٌعد وصفاً للعقد طالما ان المشرع منع اقتران الملكٌه بأجل أي منع ان تقترن عقود نقل 

وهو التملٌك فال ٌجوز أن ٌبٌع شخص الملكٌة بأجل ألن ذلك ٌتنافى مع مقتضى هذه العقود 

روالزمن سٌارته الخر مدة شهرٌن ,على هذا ٌكون االجل قاصر على العقود الزمنٌة كعقد االٌجا

جوهري ٌقاس مداها به لذا فاالجل هو عنصر جوهري فٌها ال نصر أو االجل فً هذه العقود ع

 االجل مع بقاء العقد صحٌح . ٌمكن التنازل عنه واال بطل العقد ولو كان وصفاً المكن ازالة

 -آثار االجل بعد حلوله :-2

فأذا كان االجل واقؾ كما لو أجر شخص داره الخر على أن ٌبدأ االٌجار من بداٌة شهر تموز ثم جاء 

 شهر تموز فأن عقد االٌجار هنا ٌنفذ من بداٌه حلول االجل لكن لٌس لالجل أثر رجعً كما فً الشرط.

ما لو اتفق المؤجر على فسخ االٌجار من بداٌة شهر تموز ثم جاء شهر تموز واذا كان االجل فاسخ ك

 فأن عقد االٌجار ٌزول للمستقبل فقط ال بأثر رجعً .

 آثار )المهلة القضائٌة (-3

(مدنً عراقً , على أنه ٌجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم ٌمنعها نص فً 2ؾ324تنص )م/ 

 ناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم ٌلحق الدائن من هذا ضرر جسٌم .القانون أن       المدٌن الى اجل م

 

على هذا فالمهلة القضائٌة أو نظرة المٌسرة هوو اجول ٌمنحوه القاضوً للمودٌن المعسور حسون النٌوة للوفواء 

فأنوه ٌخورج عون وظٌفتوه بدٌنه اذا لم ٌضر ذلك بالدائن ضرر جسٌم , والقاضوً عنودما ٌمونح هوذا االجول 
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لووم ٌسوومع القووانون للقاضووً اسووتخدام هووذه الوظٌفووة اال شووروط هووً ل لتعوودٌل العقوود لووذلك المعتوواده وٌتوودخ

 :)شروط المهلة (

 أن ٌكون المدٌن حسن النٌه لم ٌكن له ٌد فً أعساره .-أ

 أن ال ٌضر  االجل بالمدٌن ضرراً جسٌماً .-ب

أن ال ٌنص القانون على منع القاضً من منح االجل ,أي أن ال ٌحول نص قانونً بٌن القاضً وهوذه -ج

(مودنً عراقوً ,علوى منوع المحكموة مون امهوال المودٌن اذ تضومن عقود البٌوع 552الوظٌفة كما نصوت )م/

 من تلقاء نفسه عند عدم دفع المشتري للثمن فً موعده المحدد.شرطاً ٌقضً بفسخه 

 لمهلة القضائٌة *أوصاف ا

أنها لٌست قاصره على االلتزاموات التوً ٌكوون محلهوا مبلوػ مون النقوود بول تشومل االلتزاموات االرادٌوة -أ

 وؼٌر االرادٌة حتى لو كان محلها عمل أو امتناع عن عمل .

 ٌجوز منح المهلة فً اٌة حالة كانت علٌها الدعوى .-ب

 حد معٌن فً القانون العراقً بٌنما حددها القانون الفرنسً ب)سنة واحدة(. لٌس للمهله-ج

 ٌمكن أن تكون المهلة على شكل تقسٌط الوفاء بالدٌن على فترات معٌنة .-د

 *آثار المهلة القضائٌة 

 تمنع المهلة من تنفٌذ االلتزام مستحق االداء وتأجل تنفٌذه الى وقت محدد.-أ  

 ة حاالً لكن ال ٌستطٌع الدائن المطالبة به قبل انقضاء المهلة .ٌبقى الدٌن مع المهل-ب

 تسري فوائد الدٌن ومبلػ التعوٌض من تأرٌخ االعذار أو المطالبة القضائٌة على حسب االحوال .-ج

 توقؾ المهلة سرٌان التقادم فال ٌسري التقادم على الدٌن طالما هناك مهلة به .-د

 ٌن المهمل الوفاء به وبٌن دٌن اخر على صاحب الدٌن االول .ٌمكن ان تقع المقاصة بٌن الد-هـ

 

 -ٌنتهً االجل بأربعة حاالت : -انتهاء االجل : –رابعاً 

 ٌنتهً االجل بحلوله .-1

التنازل عن االجل من قبول الشوخص الوذي قورر االجول لمصولحته وهوو فوً االصول المودٌن كوأن ٌقووم -2

ن االجل مقرر لمصلحة الدائن فأنه ٌنتهً بتنازله عنوه واذا المقترض برد القرض قبل تارٌخ رده واذا كا

 بأنفاقها على التنازل .قرر لمصلحة الدائن والمدٌن فأنه ٌنتهً 

 -ٌنتهً االجل بسقوطه :وٌسقط االجل فً اربعة حاالت أٌضاً هً :-3

 ؾ(مدنً عراقً .325اذا حكم بأفالس المدٌن وذلك بموجب )م/-أ
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ؾ ب(والمقصووود بالتأمٌنووات هنووا التأمٌنووات الخاصووة 325تقوورر ذلووك )م/ أضووعاؾ التأمٌنووات كمووا -ب

 كالكفالة والرهن ال ذمة المدٌن المالٌة بصورة عامه وتفرق المادة المشار الٌها بٌن فرضٌن .

*اذا  ضووعؾ التووأمٌن بسووبب الموودٌن نفسووه كووأن ٌقوووم بأضووعاؾ الوورهن الووذي قدمووه بتجووزأت المرهووون أو 

)الرهن ( ٌضعؾ بفعله فٌكون للدائن أن ٌختار أموا سوقوط االجول وٌأخوذ حقوه  اتالؾ بعضه والتأمٌن هنا

المدٌن تقودٌم توأمٌن اخور ؼٌور الورهن كموا فوً المثوال السوابق أو أن ٌطلوب تكملوة ,أو أن ٌطلب من فوراً 

 التأمٌن الذي أضعفه )الرهن(بحٌث ٌعود قوٌاً .

بعوض العوٌن المرهونوه التوً قودمها المودٌن  *اذا ضعؾ التأمٌن بسبب أجنبوً البود للمودٌن فٌوه كوأن تهلوك

للدائن كضومان بقووة قواهرة فالخٌوار هنوا للمودٌن ال للودائن فلوه أن ٌختوار أموا وفواء دٌنوه فووراً,أو أن ٌقودم 

 تأمٌن اخر ؼٌر الذي ضعؾ )الرهن ( أو أن ٌكمل ما نقص من التأمٌن الذي ضعؾ .

للودائن موا وعود فوً العقود مون تقدٌموه مون ؾ ج(اذا لوم ٌقودم المودٌن 325ٌسقط االجول حسوب نوص )م/-ج

 تأمٌنات سواء كانت عٌنٌة كالرهن أو شخصٌة كالكفالة .

ال (موودنً عراقووً ,ٌسووقط االجوول ألن القاعوودة فووً القووانون العراقووً )326موووت الموودٌن حسووب نووص)م/-د

هوذه  تركه اال بعد سداد الدٌون ( فٌسقط االجول حتوى ال ٌتضورر الودائنون والورثوة لكون حسوب موا تقورره

المادة اذا كان الدٌن مضمون بتأمٌنات عٌنٌة كالرهن فأن موت المدٌن ال ٌسوقط االجول فوال توأثٌر للمووت 

علٌها ,لكن اذا كان مضمون بتأمٌنات شخصٌة كالكفالة فأن االجل ٌسقط بموت المدٌن ألن الكفالة تنتهً 

 بالموت.

 

 -االجل فً عقود نقل الملكٌة : -خامساً 

مٌن أن العقود التً ال ترد على الملكٌوة ٌجووز أن تقتورن بأجول واقوؾ ٌؤجول نفاذهوا أو ٌرى الفقهاء المسل

فاسخ ٌضع حداً أو نهاٌة لها خالل فترة معٌنة أما بالنسبة للعقود التً ترد على الملكٌوة كوالبٌع فوال ٌصوح 

ة دائوم خوالل سونة فحوق الملكٌوعندهم أن تقترن بأجل فاسوخ كمون ٌبٌوع منوزل الخور علوى ان ٌفسوخ العقود 

وعقود نقلها توصؾ بالتأٌٌد ,لكن ٌصح أن تقترن عقود نقول الملكٌوة كوالبٌع عنود الفقهواء المسولمٌن بأجول 

 واقؾ ٌؤجل نفاذها كمن ٌبٌع حصان الخر على أن ٌنفذ العقد السنة القادمة .

فهوول  (1)أمووا القووانون الموودنً العراقووً فقوود نووص علووى أنووه )ال ٌصووح فووً العقوود أن تقتوورن الملكٌووة بأجوول (

المقصوود هنوا جمٌووع أنوواع االجول واقفوواً أم فاسوخاً , ٌورى جانووب مون شوراح القووانون المودنً العراقووً أن 

المشرع قد قصد عدم جواز اقتران الملكٌة نفسها بأجل أو العقد فٌصبح أن ٌقترن بأجل واقؾ فموثالً عقود 

لكن الملكٌة فقط مقترنة بأجول  بٌع الحصان أن كان بمجمله المبٌع والثمن والعقد برمته ؼٌر مقترن بأجل

فالبٌع ؼٌر جائز كأن ٌؤخر بائع الحصان نقل الملكٌة بٌنما تكون بقٌة االلتزامات االخورى نافوذة بٌنموا أن 

كمن ٌقول الخر أبٌعك هوذه العوٌن بمبلوػ قودره كوذا بعود سونة أو سونتٌن , وال كان نفاذ العقد برمته مؤجل 

بأجل فاسخ , وعلى هذا ترى أن العقود المقتورن بأجول واقوؾ هوو عقود ٌجوز بتاتاً أقتران عقد نقل الملكٌة 

جائز كما ٌرى الفقهاء المسلمون ذلك كموا ٌالحوظ أنوه بٌوع العقوار ال ٌنعقود أصوالً دون التسوجٌل وبالتوالً 

البٌع الذي ٌؤجل فٌه التسجٌل ٌعتبر ؼٌر موجود أصالً,أما عن بٌع الشًء المعٌن بالوذات فبمجورد أنعقواد 

نتقوول الملكٌووة وموون هنووا ٌمكوون أن نتصووور اقتووران العقوود بأجوول وال تتصووور أقتووران الملكٌووة بووه ألن العقوود ت
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الملكٌة انتقلت بمجورد التعاقود أموا عون بٌوع الشوًء المعوٌن بوالنوع فكموا رأٌنوا أن الملكٌوة فٌوه ال تنتقول اال 

مودنً العراقوً فوً باالفراز وفً هوذا البٌوع ٌمكون أن نتصوور وجوود ضوروره لموا ٌوراه شوراح القوانون ال

التمٌٌز بٌن أقتران الملكٌة بأجول واقتوران العقود بأجول فٌكوون عقود بٌوع المنقوول المعوٌن بوالنوع اذا اقتورن 

كوان هوذا البٌوع ؼٌور مقتورن بأجول لكون الملكٌوة التوً ال تنتقول اال بواالفراز بأجل واقوؾ بٌوع جوائز أموا أن 

   صور شراح القانون المدنً العراقً .مؤجله كأن ٌؤجل االفراز فٌكون العقد ؼٌر جائز وفق ت

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السابعة والعشرون ))أوصاف االلتزام/ تعدد محل االلتزام((

 

 الفصل الثانً

 تعدد محل االلتزام

مقابل ملٌون  قد ٌتعدد محل االلتزام وٌكون على المدٌن الوفاء بها كلها كأن ٌبٌع شخص سٌارته الخر

دٌنار زائد دراجة نارٌة فأللتزام المدٌن هنا محلٌن الملٌون دٌنار والدراجة النارٌة وعلٌه الوفاء بهما 

 كالهما واال عد مخالً بألتزامه , وال ٌكون هذا االلتزام موقوفاً بل بسٌطاً فال ٌثٌر مشكلة .

ٌٌري(أو خٌار التعٌٌن كما هو )االلتزام التخ ء بأحدهما وهذالكن قد ٌتحدد محل االلتزام لكن للمدٌن الوفا

 ٌسمٌه فقهاء الشرٌعة االسالمٌة .
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وقد ٌكون االلتزام محل واحد لكن للمدٌن حق الوفاء بشًء اخر ؼٌره وهذا هو )االلتزام البدلً (. 

 وسنبحث االلتزام التخٌٌري والبدلً كاالتً :

 المبحث االول : االلتزام التخٌٌري )خٌار التعٌٌن(

ٌصح أن ٌكون محل االلتزام أحد أشٌاء قٌمٌة أو مثلٌه من -1(مدنً عراقً على )225تنص المادة )

واذا اطلق خٌار التعٌٌن فهو للمدٌن اال اذا -2أجناس مختلفة وٌكون الخٌار فً تعٌٌنه للمدٌن أو الدائن, 

  قضى القانون أو اتفق المتعاقدٌن على ان الخٌار ٌكون للدائن( 

فخٌار التعٌٌن ٌكون عندما ٌنصب محل االلتزام على اشٌاء قٌمٌة مختلفة االجناس ٌمكن للمدٌن الوفاء  

بواحد منها كأن ٌقول شخص الخر أبٌعك هذه البقرة بألؾ دٌنار او تلك البقرة بألفٌن دٌنار وانت 

ختلفة كأن ٌقول (أٌام,أو عندما ٌنصب محل االلتزام على اشٌاء مثلٌه من اجناس م5بالخٌار لمده )

دٌنار( 500شخص الخر ابٌعك طن من الحنطة المكسٌكٌة بألؾ دٌنار او طن من الحنطة العراقٌة ب)

 بالخٌار لمده اسبوع .وانت 

 -موقؾ الفقه االسالمً من خٌار التعٌٌن : –أوالً 

وع من الجهاله لم ٌجز بعض الفقهاء المسلمٌن خٌار التعٌٌن ذلك ان تردٌد محل االلتزام بٌن شٌئٌن فٌه ن

كما ان هذا الخٌار ٌجعل االلتزام قلقاً طٌلة مدة الخٌار فهو ٌشمل ٌد الشخص من التصرؾ طٌله هذه 

 المده مما قد ٌعٌق التداول .

لكن بعض الفقهاء المسلمٌن اجازوا هذا الخٌار بشروط لتفادي مساوئه وهً ان ٌكون الخٌار بٌن شٌئٌن 

 (اٌام.3وان ال تزٌد مدة الخٌار عن ) أو ثالثة ال اكثر لتفادي الجهالة

 

 موقؾ القانون المدنً العراقً  –ثانٌاً 

أجاز القانون العراقً االلتزام التخٌٌري وأن ورد على اكثر من ثالثة أشٌاء فهو لم ٌحدد عددها ولم 

 -( اٌام واشترط للخٌار شروط :3ٌحدد مدة الخٌار حتى لوزاد عن )

 ب علٌها الخٌار وحقاً أو نوعاً أو جنساً .أن تتفاوت االعٌان التً ٌنص-1

 أن ٌسمى بكل شًء ثمن .-2

 (اٌام.3أن تكون للخٌار مده معلومه حتى لوزادت عن )-3

*لمن الخٌار؟الخٌار قد ٌكون للدائن كأن تعرض علٌك شركة شراء )كمبٌوتر(بثالثة أصناؾ االول 

دٌنار(وقد ٌكون الخٌار للمدٌن 300,000والثالث ب)( دٌنار200,000(واالخر ب)دٌنار100,000ب)

كأن تعرض سٌارتٌن للبٌع فٌأتً شخص ٌعطٌك فً االولب سعر وفً الثانٌة سعر اخر وٌكون لك 

 الخٌار فً بٌع أي منهما , وأذا أطلق الخٌار ولم ٌحدد صاحبه كان للمدٌن .

  -أحكام االلتزام التخٌٌري : –ثالثاً 

 -للدائن :تفرق بٌن ما اذا كان الخٌار للمدٌن أو 
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اذا كان الخٌار للمدٌن :كأن ابٌعك هذا الكتاب بكذا وذلك الكتاب بكذا وانا مخٌر أي المدٌن لمدة -1

 -اسبوع ,فأحكام هذه الصور كاالتً :

ال ٌنقل هنا العقد ملكٌة الكتاب الى المشتري اال بعد اعمال الخٌار وتعٌٌن الكتاب فتنتقل ملكٌة الكتاب -أ

 من تأرٌخ العقد ال فً تارٌخ التعٌٌن عمالً بفكرة االثر الرجعً .المعٌن الى المشتري 

 اذا أمتنع البائع المدٌن عن تعٌٌن الكتاب جاز للمشتري الدائن ان ٌطلب من المحكمة تعٌٌن الكتاب .-ب

اذا هلك أحد الكتابٌن انحصر الخٌار فً االخر واذا هلك كال الكتابٌن بقوة قاهرة أي لسبب اجنبً -ج

 مدٌن فٌه انقضى االلتزام ألستحالة تنفٌذه.البد لل

(كتب أو ثالثة اطنان من الحنطة واستهلك المدٌن احدهما 3اذا أنصب الخٌار على ثالثة اشٌاء)-د

انحصر الخٌار بالشٌئٌن الباقٌٌن فأذا عاد واستهلك احد الشٌئٌن الباقٌٌن وقع االلزام على الشًء االخر 

 مدنً عراقً (.30بدفع قٌمته )م/فأذا استهلكه أٌضاً ألزم المدٌن 

اذا كان الخٌار للدائن : كأن اشترى منك هذا الكتاب ب)ألؾ دٌنار( وذلك الكتاب ب)الفٌن دٌنار(وان -2

 -بالخٌار لمده اسبوع فهنا :

ال تنتقل ملكٌه أي من الكتابٌن الى المشتري بمجرد العقد بل البد علٌه من تعٌٌن الكتاب والتعٌٌن -أ

 الخٌار عمالً بفكرة االثر الرجعً .تنتقل له ملكٌة الكتاب من ٌوم التعاقد ال من ٌوم استعمال 

 ٌار للمدٌن .اذا لم ٌستعمل الدائن المشتري حقه فً الخٌار ومرت مدو )اسبوع(انتقل حق الخ-ب

اذا هلك أحد الكتابٌن بسبب اجنبً )كالحرقه(انحصر الخٌار بالكتاب االخر واذا هلك كالهما انقضى -ج

 االلتزام .

اذا كان الهالك بفعل المدٌن فأن للدائن ان ٌطلب قٌمة ما كان ٌقع علٌه اختٌاره مما قد هلك أو ان -د

 ٌطالب بالباقً .

(والفقه االسالمً الذي ٌأخذ بالخٌار قد اجاز انتقال الخٌار 300العراقً )م/*وٌالحظ ان القانون المدنً 

 الى الوارث.

 

 االلتزام البدلً -المبحث الثانً :

ولكن تبرأ احداً وٌكون االلتزام بدلٌاً اذا لم ٌكن محله اال شٌئاً -1(مدنً عراقً على)302تنص المادة)

واالصل ال البدل هو وحده محل االلتزام وهو الذي ٌحدد -2ذمة المدٌن اذا أدى بدالً منه شٌئاً اخر , 

 طبٌعته(

 -تعرٌؾ االلتزام البدلً : -أوالً :

هو أن ٌكون لاللتزام محل واحد لكن ٌجوز للمدٌن الوفاء بشًء اخر بدالً عنه , وهذا االلتزام أما أن 

 اء عند حلول االجلٌنشأ عن طرٌق العقد كأن ٌتفق المقرض مع المقترض على أن ٌكون لالخٌر الوف
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 بطن من الحنطة بدل النقود,وقد ٌكون مصدره االرادة المنفرده كما لو أوصى شخص ب)

  
(بنٌته الى  

 اجنبً واعطى لورثته حق التخلص من مشاركة االجنبً فً البٌت اذا دفعوا له مئه الؾ دٌنار.

ار المرهون التخلص من اجراءات وقد ٌكون مصدرها هذا االلتزام القانون اذ أجاز القانون الحائز العق

 نزع الملكٌة اذا هو دفع دٌون الدائنٌن المرتهنٌن .

 

 -: أحكام االلتزام البدلً –ثانٌاً 

لاللتزام محل واحد هو المحل االصلً وهو الذي ٌحدد طبٌعة االلتزام فٌما لو كان التزام بعمل أو 

ا كان المحل االصلً ؼٌر مشروع بطل بأمتناع عن عمل أو فٌما اذا انصب على عقار أم منقول واذ

االلتزام حتى لو كان البدل مشروعاً واذا هلك المحل االصلً بقوة قاهرة انقضى االلتزام و      ذمة 

 المدٌن وال ٌدفع هنا البدل .

 

 -الفرق بٌن االلتزام البدلً والتخٌٌري : –ثالثاً 

للدائن وفً االلتزام البدلً ال ٌكون إال للمدٌن  قد ٌكون للمدٌن وقد ٌكونالخٌار فً االلتزام التخٌٌري -1

. 

ال ٌمكن تحدٌد المحل فً االلتزام التخٌٌري أبتداءاً فهو ال ٌحدد إال بعد تعٌٌنه فمن له الخٌار أما فً -2

 االلتزام البدلً فالمحل محدد إبتداءاً.

ٌبطل بل ٌنحصر بالمحل اذا كان أحد االشٌاء فً االلتزام التخٌٌري ؼٌر مشروع فأن االلتزام ال -3

االخر أما فً االلتزام البدلً اذا كان المحل االصلً ؼٌر مشروع بطل االلتزام وان كان البدل 

 مشروعاً.

اذا هلك احد االشٌاء فً االلتزام التخٌٌري فأن االلتزام ال ٌنقضً بل ٌنحصر فً الشًء االخر أما -4

 االلتزام .فً االلتزام البدلً إذا هلك المحل االصلً انقضى 

ال تقع المطالبة فً االلتزام التخٌٌري على شًء دون اخر اال بعد أن ٌتم التعٌٌن بالخٌار فً حٌن تقع -5

 المطالبة فً االلتزام البدلً على المحل االصلً .

واالرادة ال ٌنشأ االلتزام التخٌٌري اال عن العقد أو االرادة المنفردة أما االلتزام البدلً فٌنشأ عن العقد -6

 المنفردة والقانون .

 

 -تمٌٌز االلتزام البدلً والتخٌٌري عن الشرط الجزائً : -رابعاً :

ٌختلؾ الشرط الجزائً عن االلتزام البدلً فً انه فً الشرط الجزائً ال ٌستطٌع المدٌن الزام الدائن -1

العٌنً , أما فً االلتزام  بهذا الشرط بدل لشرط بدل االلتزام االصلً ما دام ان االخٌر قابل للتنفٌذ

 البدلً ٌمكن للمدٌن الزام الدائن بقبول البدل بدالً عن المحل االصلً .
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ٌختلؾ الشرط الجزائً عن االلتزام التخٌٌري فً انه فً االلتزام التخٌٌري اذا كان الخٌار للدائن فأنه -2

الجزائً لٌس للدائن ان ٌختار بٌن له أن ٌختار أي محل من االشٌاء الوارد علٌها التخٌٌر اما فً الشرط 

 هذا الشرط وااللتزام االصلً فلٌس له اال أن ٌطلب تنفٌذ االلتزام االصلً مادام أنه ممكناً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثامنة والعشرون ))أوصاف االلتزام/ تعدد اطراف االلتزام((

 

 الفصل الثالث

 تعدد اطراف االلتزام

 

ٌتعدد اطراؾ االلتزام فً أربعة حاالت هً )الدٌن المشترك , التضامن بٌن الدائنٌن أو ماٌعرؾ 

بالتضامن االٌجابً ,التضامن بٌن المدٌنٌن أو ما ٌعرؾ بالتضامن السلبً ,الدٌن أو االلتزام ؼٌر 

 المنقسم (.

 الدٌن المشترك  -المبحث االول :

 (مادة      من الفقه االسالمً .12بـ)المدٌن المشترك عالج المشرع العراقً 
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 -أوالً / تعرٌؾ الدٌن المشترك :

هو الدٌن الذي ٌنشأ من سبب واحد وٌكون ؼٌر متجزيء اما لوحدة الصفقة او لسبق االشتراك فً المال 

 مدنً عراقً (.303الذي نشأ الدٌن عنه )م/ 

الهولندي مع مالك الك بقرة من النوع فالدٌن هو دٌن ؼٌر قابل للتجزئة أما لوحدة الصفقة كأن ٌتفق م

ثور من نفس النوع على بٌعها فً صفقة واحدة فثمن البقرة والثور هو دٌن مشترك للشخصٌن ,وقد 

ٌكون الدٌن مشترك لسبق االشتراك فً المال كأن ٌتلؾ شخص حال مشترك بٌن شخصٌن فالتعوٌض 

 هو دٌن مشترك بٌنهما .

 -مصادر الدٌن المشترك : –ثانٌاً 

هً نفس مصادر االلتزام فقد ٌنشأ عن عقد كما فً مثل صاحبً البقرة والثور وقد ٌنشأ عن فعل ضار 

كأتالؾ المال المشترك وقد ٌنشأ عن ارادة منفردة كأن ٌوصً شخص لعدة اشخاص بمبلػ من المال , 

نه وقد ٌنشأ عن الكسب دون سبب كما لو تم وكٌل عن شخص ٌأخذ دٌون هذا الشخص من شركه مكو

من عدة اشخاص ثم ان الموكل اخذ هذه الدٌون مرة ثانٌة فٌكون لشركة االشخاص هنا دٌن مشترك فً 

مواجهة الوكٌل ,وقد ٌنشأ الدٌن المشترك عن القانون كالدٌون التً ٌتركها المتوفً فأنها تكون دٌناً 

 مشتركاً لورثته .

 -أحكام الدٌن المشترك : –ثالثاً 

ى قاعدتٌن االولى مطالبة كل شرٌك بحصته فقط والثانٌة ما ٌقبضه كل دائن ٌمكن رد هذه االحكام ال

شرٌك من الدٌن المشترك ٌعتبر مشترك فٌستطٌع بقٌة الدائنٌن الرجوع علٌه بحصصهم مما ٌقبض 

 -,وٌترتب على هاتٌن القاعدتٌن جملة أحكام :

الشركاء لهم الخٌار أن شاؤوا  (اذا استوفى احد الدائنٌن حصته من الدٌن المشترك قبضته الدائنٌن1

رجعوا علٌه بحصصهم واذا استهلك الدائن القابض حصته بنفسه فال ٌسقط حق الرجوع هذا اال اذا 

 هلكت بسبب اجنبً .

(اذا اخذ أحد الدائنٌن بدل عن حصته فً الدٌن المشترك شٌئاً اخر )وفاء بمقابل ( فلبقٌة الدائنٌن 2

 مدنً عراقً (. 307مشاركته فً ما قبض اال برضائِه)م/ الرجوع علٌه بحصصهم لكن لٌس لهم

(اذا استأجر احد الدائنٌن الشركاء شٌئاً من الدٌن المشترك  فأنه ٌصبح قابضاً ولبقٌة الدائنٌن الرجوع 3

 مدنً عراقً (. 305علٌه بحصصهم )م/

عن حصته شًء من (اذا تصالح احد الدائنٌن مع المدٌن على حصته فً الدٌن المشترك فأذا اخذ بدل 4

(دٌنار فأن بقٌة 400(دٌنار واخذ بدل صلح عنها )500جنس الدٌن كأن  تكون حصتِه من الدٌن )

اخذ بدل صلح (دٌنار,اما اذا 500( ال بالمطلوب أي ب)400الدائنٌن ٌرجعون علٌه بالمقبوض أي ب)

الدائنٌن الرجوع علٌه (دٌنار فأن لبقٌة 500من جنس ٌختلؾ عن جنس الدٌن كما لو اخذ تلفزٌون بدل )

 (.302بحصصهم ولٌس لهم مشاركته فً ما قبض اال برضاه )م/
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(اذا مات المدٌن وكان احد الدائنٌن وارثاً له طبقت قاعدة )ال تركه اال بعد سداد الدٌون (فأذا كان الدٌن 5

نار من (د200ٌ(دٌنار فأن لكل دائن )600(دٌنار لثالثة دائنٌن ومات المدٌن وترك )200المشترك )

 مدنً(.310(دٌنار بما فٌهم الدائن الوارث)م/600)

لنفس المدٌن فأن دٌن المدٌن ٌسقط بالمقاصة مقابل (اذا كان احد الدائنٌن فً الدٌن المشترك علٌه دٌن 6

دٌن الدائن لكن ٌفرق بٌن قرضٌن اذا كان دٌن المدٌن نشأ على الدائن نتٌجة فعل ضار قام به الدائن 

على مال المدٌن فأن الدائن بسقوط دٌنه مقابل ما علٌه من تعوٌض ٌكون كأنه قد استوفى حصتِه فلبقٌة 

الفعل الضار قد وقع على النفس وسقط دٌن المدٌن مقابل دٌن الدائن فال ا اذا الدائنٌٌن الرجوع علٌه أم

ء مدنً عراقً(وهو ما قرره الفقه االسالمً رؼم انتقاد فقها312ٌستطٌع بقٌة الدائنٌٌن الرجوع علٌه )م/

 القانون للتفرقة بٌن الحالتٌن.

او قدم له كفٌالً بحصتِه فال ٌستطٌع بقٌة (اذا حال المدٌن بالدٌن المشترك احد الدائنٌٌن على مدٌن اخر 7

 مدنً عراقً(.312الدائنٌن الرجوع علٌه اال بعد قبض الدٌن من المحال علٌه او من الكفٌل )م/

الرجوع علٌه ألنه  (اذا أبرأ احد الدائنٌٌن المدٌن بالدٌن المشترك من حصته فال ٌستطٌع بقٌة الدائنٌٌن5

لم ٌقبض شٌئاً ,كما ال رجوع علٌه اذا كان مقابل دٌنه شٌئاً أو منفعة ال ٌقبل المشاركة كما لو تزوج احد 

الدائنٌٌن المرأه المدنٌة بالدٌن المشترك وكان المهر حصته الدائن من الدٌن فال ٌستطٌع بقٌة الدائنٌٌن 

 الرجوع علٌه .

اق بٌن الشركاء الدائنٌٌن على ان ٌكون لكل منهم قبض حصتِه من الدٌن (أجاز المشرع العراقً االتف2

 مدنً عراقً (.314المشترك وال ٌرجع علٌه احد فعدم تجزئة الدٌن المشترك لٌس قاعده امره)م/

 

 ( تضامن الدائنٌٌن )التضامن االٌجابً -المبحث الثانً :

 

م دٌن قابل للتجزئة فً ذمة المدٌن فٌستطٌع المقصود ب هان ٌوجد اكثر من دائن )دائنون متعددون (له

كل دائن هنا المطالبة بكل الدٌن واذا دفع المدٌن الدٌن لدائن واحد        ذمته اتجاه االخرٌن خالفاً للدٌن 

المشترك فهو ؼٌر قابل للتجزئة وال ٌستطٌع الدائن اال المطالبة بحصته وال ٌستطٌع المطالبة بكل الدٌن 

 ل الدٌن له ال تبرأ ذمته تجاه بقٌة الدائنٌٌن.واذا دفع الدٌن ك

 -أوالً/ مصادر هذا التضامن :

التضامن ال ٌفترض بل ال بد ان ٌنص علٌه قانون او اتفاق ومثل التضامن االٌجابً الذي ٌنشأ بنص 

مدنً عراقً( الخاصة )بشركة االعمال( عندما ٌتفق مجموعه من 677القانون ما نصت علٌه )م/

ذوا عمل او اعمال متعددة لشخص ما على ان تقسم االجره بٌنهم كأن ٌتفق او ٌشترك الشركاء لٌنف

الحداد والصباغ والمٌكانٌكً على تصلٌح السٌارة فٌحق لكل شخص من هؤالء الثالثة مطالبة صاحب 

السٌارة بكل االجره واذا دفعها ألحدهم برأت ذمته تجاه االخرٌن. ومثل التضامن االٌجابً الذي ٌنشأ 
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العقد ان ٌبٌع عدة شركاء ٌملكون شًء على الشٌوع الى شخص اخر وٌشترطون علٌه بالعقد ان ب

 ٌكونوا متضامنٌن فً تسلم الثمن .

باالرادة المنفردة ال بالعقد كأن ٌوصً شخص بمبلػ من النقود لعدة وقد ٌنشأ التضامن االٌجابً 

 أشخاص وٌجعلهم متضامنٌن فٌه .

 -ئنٌن :ثانٌاً / مخاطر تضامن الدا

ٌنطوي هذا النوع من التضامن على مخاطر عندما ٌخول الدائن الواحد ٌأخذ كل الدٌن عن المدٌن فقد 

ٌأخذ الدٌن ثم ٌفلس وال ٌبقى عنده ما ٌعطً بقٌة الدائنٌٌن حصصهم وقد ٌأخذ الدٌن وهو سًء النٌه أي 

وكاله ألحدهم بالمطالبة بكل الدٌن  ٌأخذه وٌهرب ,لذا ٌمكن تالفً ذلك بنظام الوكالة بأن ٌعطً الدائنٌٌن

 فاذا خافوا من افالسه او سوء نٌه الؽوا الوكالة .

 

 -ثالثاً / احكام هذا التضامن :

 -احكام العالقة بٌن الدائنٌٌن المتعددٌن والمدٌن واحكام العالقة بٌن الدائنٌٌن انفسهم :

 -العالقة بٌن الدائنٌٌن والمدٌن :-1

 -:تحكمها ثالث قواعد وهً  

الدٌن هنا بطبٌعته قابل للتجزئة لكن فً المطالبة به ال ٌتجزء فٌمكن لكل دائن  -وحدة المحل )الدٌن( :-أ

المطالبة بكل الدٌن وتبرأ ذمة المدٌن اذا دفعه كله أي الدٌن ألحد الدائنٌٌن اال اذا انذره بقٌة الدائنٌٌن 

 مدنً عراقً(.317بعدم دفع كل الدٌن ألحدهم )م/ 

مستقله عن بقٌة الدائنٌٌن وقد تكون الرابطة طه بأي ان كل دائن تربطه بالمدٌن را -لروابط :تعدد ا-ب

التً تربط احد الدائنٌٌن بالمدٌن تحمل بعض الصفات فال ٌتأثر بقٌة الدائنٌٌن بها كما لو كانت هذه 

ٌتأثر بقٌة الدائنٌن  الرابطه أو العالقة مشوبه بصٌب من عٌوب االرادة      لهذا )الدائن نقض العقد فال

 بهذا العٌب فً عالقتهم بالمدٌن.

أي ان كل دائن فً تصرفاتِه فً مواجهة المدٌن ٌعد نائباً عن بقٌة الدائنٌٌن لكل  -النٌابة المتبادلة :-ج

قام الدائن  مدنً عراقً( ان هذه النٌابة قاصرة على االعمال النافعة دون الضارة فأذا315حسب)م/

بعمل نافع أو ضرر بحقه عمل نافع فـأنه ٌكون نائب عن بقٌة الدائنٌٌن وٌستفٌدون من هذا العمل كما لو 

قام هذا الدائن بأعذار المدٌن او قطع تقادم الدٌن ,لكن اذا قام الدائن بعمل ضار او ما دفعه عمل ضار 

هذا العمل كما لو ان المدٌن اعذر هذا الدائن او فال ٌكون نائباً هنا عن بقٌة الدائنٌٌن وال ٌتضررون من 

 حصل على حكم ضده فال ٌسري اال اعذار والحكم ٌحق بقٌة الدائنٌٌن.

 -عالقة الدائنٌٌن المتضامنٌن فٌما بٌنهم :-2

ٌقسم الدٌن الذي احذه احدهم علٌهم كلهم كالً حسب حصته وٌزول التضامن واذا أعسر أو أفلس الدائن 

 تحمل بقٌة الدائنٌٌن اعاره وال ٌتحمل المدٌن شًء . الذي اخذ الدٌن
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 ٌن )التضامن السلبً (ٌنالمبحث الثالث : تضامن المد

 

المدنٌٌن فً مواجهة الدائن بدٌن قابل لالنقسام بطبٌعته لكن ٌلزم كل واحد منهم بدفع  وذلك بأن ٌتعدد

 الدٌن كامل للمدٌن .

االٌجابً اهمٌة كبٌرة فً الحٌاة العملٌة ألنه أقوى التأمٌنات ولهذا النوع من التضامن عكس التضامن 

 -الشخصٌة للدائن فهذه التأمٌنات تتدرج على النحو االتً :

(كفالة بسٌطة : بأن ٌعطً المدٌن للدائن كفٌل بالدٌن اذا لم ٌدفع هو الدٌن دفعه الكفٌل وقد ٌعطٌه اكثر 1

عؾ التأمٌنات ألنه ٌعطً الكفٌل )حق التجرٌد(ومعناه اذا من كفٌل لكن هذا التأمٌن المقدم للدائن هو أض

جاء الدائن للكفٌل وطالبه بالدٌن ان من حق الكفٌل ان ٌقول له اذهب الى المدٌن اوالً لتأخذ دٌنك ثم اذا 

لم ٌعطٌك الدٌن ارجع الً, واذا تعدد الكفالء ٌعطً هذا التأمٌن لكل واحد منهم )حق التقسٌم( بأن اذا 

ن وطالب احد الكفالء بالدٌن فمن حق الكفٌل ان ٌقول له ادفع لَك مقدار حصة كفالتً من الدٌن جاء الدائ

 فقط ال كل الدٌن .

(كفالة بالتضامن : فالكفالة المعطاة هنا للدائن ال تعطً الكفٌل فً حالة تعدد الكفالء حق التقسٌم فأذا 2

ال مقدار حصة كفالتِه فقط,لكن تعطً هذه الكفاله جاء الدائن لهذا الكفٌل الزم الكفٌل بأعطائه كل الدٌن 

ًَ اذا لم ٌدفع لك دٌنك,  الكفٌل حق التجرٌد فاللكفٌل ان ٌقول للدائن ارجع على المدٌن اوالً ثم ارجع عل

 وهذه الكفالة تعد تأمٌن وسط اقوى من التأمٌن االول .

نه ال ٌعطً المدٌن ال حق التقسٌم وال (تضامن المدٌنٌٌن : هذا التضامن ٌعد اقوى انواع التأمٌنات اذ أ3

حق التجرٌد فلٌس للمدٌن المطالبة بتقسٌم الدٌن وأن ٌدفع حصته فقط ألنه متضامن ولٌس له حق 

 التجرٌد النه مدٌن اصلً .

 أوالا / مصادر تضامن المدٌنٌن 

او مدنً عراقً ( التضامن السلبً ال ٌفترض بل البد ان ٌنص علٌه القانون  320)م/حسب نص 

مدنً عراقً ( التً تجعل 2ؾ156االتفاق , فقد ٌنص القانون على تضامن المدٌنٌن كما فً نص )م/

مرتكبً الفعل الضار عند تعددهم متضامنٌن فً دفع التعوٌض للمضرور, وقد ٌنص العقد على اعتبار 

العقد  المدٌنٌن عند تعددهم متضامنٌن ٌلزم كل واحد منهم بدفع كل الدٌن شرط ان تكون عبارات

 للداللة على التضامن .صرٌحة 

 ثانٌاا /احكام تضامن المدٌنٌن )التضامن السلبً (

 -العالقة بٌن المدٌنٌن المتضامنٌن والدائن والعالقة بٌن المدٌنٌن المتضامنٌن انفسهم :

 -عالقة المدٌنٌن المتضامنٌن بالدائن :-1

تحكمها القواعد الثالثة نفسها فً التضامن االٌجابً وهً وحدة المحل وتعدد الروابط والنٌابه فً ما 

 -ٌنفع ال فً ما ٌضر :
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أي ان الدٌن ؼٌر قابل للتجزئة فللدائن مطالبة أي مدٌن من المدٌنٌن بكل الدٌن -وحدة المحل )الدٌن(:-أ

,والمدٌن هنا ملزم بدفع كل الدٌن ال مجرد حصتِه مدنً عراقً( 321لكن له الحق بمطالبة االخرٌن )م/

واذا دفعه كلُه      ذمته وذمة بقٌة المدٌنٌن فال ٌحق للدائن بعد ذلك مطالبة بقٌة الدائنٌن النه استوفى 

 حقه وال ٌجوز له ان ٌأخذه مرتٌن,والرجوع هنا ٌختلؾ بأختالؾ طرق وفاء الدٌن للدائن :=

ذمته وذمة بقٌة المدٌنٌن وللمدٌن وفاءاً للدائن فأذا دفعُه احد المدٌنٌن برأت هو دفع الدٌن نفسه  -*الوفاء:

 الموفً الرجوع على بقٌة المدٌنٌن بحصصهم من االدٌن .

*الوفاء بمقابل : بأن ٌعطً احد المدٌنٌن للدائن شًء كثالجة او سٌارة مقابل كل الدٌن فهنا أٌضاً تبرأت 

 مدٌن الذي اعطى الشًء الرجوع على بقٌة المدٌنٌن.ذمة كل المدٌنٌن من الدٌن وٌحق لل

*التجدٌد: وذلك بأن ٌتفق احد المدٌنٌن مع الدائن على ان ٌجدد دٌنه أي ٌنهً الدٌن بٌنهما بأنشاء دٌن 

جدٌد ٌختلؾ عن الدٌن القدٌم فً احد عناصره الجوهرٌة على هذا فاالتفاق على تجدٌد الدٌن هنا ٌنهً 

كذلك بقٌة دٌن المدٌنٌن فتبرأ ذمتهم جمٌعاً من الدٌن القدٌم وٌلتزمون بالدٌن  الدٌن القدٌم وهو ٌنهً

الجدٌد اال اذا لم ٌرضوا بذلك فأذا رضوا بالدٌن الجدٌد رجع المدٌن الذي جدد الدٌن على بقٌة المدٌنٌن 

 مدنً عراقً (.323كل بقدر حصته من الدٌن القدٌم الضً كانوا متضامنٌن فٌه )م/

دٌنار(حصة كل مدٌن 3000كأن ٌكون هناك ثالث مدٌنٌن متضامنٌن للدائن بدٌن قدره ) -: *المقاصه

كأن ٌبٌع له كتاب مثالً دٌنار(1000دٌنار(ثم ان احد المدٌنٌن اصبح دائناً للدائن نفسه ب)1000)

مدنً 324(دٌنار وحسب نص )م/1000(ٌسقط ثمن الكتاب )1000دٌنار(فهنا دٌن المدٌن )1000ب)

الٌجوز ألي من المدٌنٌن االخرٌن اذا رجع علٌهم الدائن االحتجاج بالمقاصة التً وقعت بٌن عراقً( 

(التً 1000المدٌن الثالث والدائن اال بمقدار حصة هذا المدٌن أي ال ٌحتج بقٌة المدٌنٌن اال بهذه )

منها  (دٌنار بل ٌخصم3000سقطت بالمقاصة فأذا رجع الدائن على احد المدٌنٌن فأنه ال ٌدفع )

(دٌنار حصة المدٌنٌن االخرٌن فأذا دفعها رجع على المدٌن االخر 2000(دسنار وٌدفع )1000)

  (دٌنار .1000بحصته من باقً الدٌن وهً )

 

مدنً عراقً( اذا تحدت ذمة الدائن مع ذمة أحد مدٌنٌه المتضامنٌن 325*اتحاد الذمة :حسب نص )م/

 ال بقدر حصة المدٌن الذي اتحدت ذمته مع الدائن .فالدٌن ال ٌنقض بالنسبة لباقً المدٌنٌن ا

دٌنار(لثالثة اشخاص بالتساوي وكان احد المقترضٌن اخاً للدائن 2000فأذا اقرض شخص مبلػ )

المقرض ثم مات الدائن المقرض ولم ٌكن له وارث اال اخوه فأن هذا االخ المقترض ٌرث الدائن 

(دٌنار وٌطالب المدٌنٌن االخرٌن على سبٌل 3000المقرض وبالتالً تسقط حصته من الدٌن أي )

 (دٌنار .6000التضامن بالباقً أي ب)

مدنً عراقً(اذا أبرأ الدائن احد المدٌنٌن المتضامنٌن سقط عنه  2و ؾ 1ؾ 326*االبراء :بموجب )م/

بتهم اال الدٌن وال ٌسقط عن بقٌة المدٌنٌن اال اذا صرح الدائن بابرائهم فأذا لم ٌصرح بذلك فلٌس له مطال

 بما بقى من الدٌن بعد خصم حصة المدٌن الذي      .
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(اذا أبرأ الدائن احد المدٌنٌن المتضامنٌن من التضامن بقى حقه فً الرجوع على بقٌة 327وبموجب )م/

المدٌنٌن بكل الدٌن مالم ٌتفق على ؼٌر ذلك ,فاالبراء أما أن ٌكون من الدٌن أمر من التضامن فأن كان 

ئنٌن سقط دٌن هذا المدٌن وٌرجع على المدٌنٌن االخرٌٌن بكل الدٌن بعد خصم حصة دٌن احد الدا

المدٌن الذي       وقد ٌكون االبراء من التضامن ال من الدٌن فالدائن هنا ٌرجع على المدٌن الذي أبرأ 

 من التضامن لكن له الرجوع على أي من المدٌنٌن االخرٌن بكل الدٌن .

مدنً عراقً( اذا سقط دٌن احد المدٌنٌن المتضامنٌن بالتقادم فالدائن  1ؾ321بموجب )م/  -*التقادم :

 ٌطالب بقٌة المدٌنٌن بكل الدٌن بعد خصم حصة المدٌن الذي سقط دٌنه بالتقادم .

تعدد الروابط : فً التضامن السلبً ٌتعدد المدٌنٌن كل مدٌن برابطه مع الدائن وٌكون من حقه ان -ب

ٌدفع بمواجهة الدائن الذي ٌطالبه بالدٌن بهذه الدفوع التً ٌملكها حتى ال ٌدفع له الدٌن,على هذا اذا كان 

جوع علٌه لكن ٌحق له دٌن احد المدٌنٌن معلق على شرط او مضاؾ الى اجل فال ٌستطٌع الدائن الر

مدنً عراقً(هناك ثالث انواع من الدفوع فأي نوع 321الرجوع على المدٌنٌٌن االخرٌن ,وبموجب )م/

منها ٌستطٌع المدٌن التمسك به فً مواجهة الدائن وال ٌستطٌع بقٌة المدٌنٌن التمسك بهذا الدفع ؟ وهذه 

 -الدفوع هً :

بقٌة المدٌنٌن  دون الخاصه بهطٌع التمسك بها اال المدٌن *دفوع خاصة بالمدٌن : فهذه الدفوع ال ٌست

كوقؾ العقد لتعٌب االرادة او نقص االهلٌه فهذا المدٌن اذا رجع علٌه الدائن من حقه التمسك بهذا الدفع 

  بأن ارادته مصٌبه او انه  ناقصاً اهلٌه فال ٌدفع الدٌن لكن بقٌة المدٌنٌن ال ٌمكنهم التمسك بهذه الدفوع .

فوع مشتركة :وهً دفوع تشمل كل المدٌنٌن ألنها تتعلق باصل االتزام كأن ٌكون باطل لمخالفته *د

 النظام      او االداب فأذا رجع الدائن على أي مدٌن من حقه التمسك بهذا الدفع .

دفوع مختلطة : هً دفوع وسط تتوافر لبعض المدٌنٌن دون البعض كاالبراء والمقاصة فٌتمسك بها من 

 رت فٌهم دون االخرٌن .تواف

النٌابه المتبادله : ٌعتبر بموجب ذلك كل مدٌن فً تصرفاته النافعة نائب عن بقٌة المدٌنٌن اذا كان -ج

مدنً 322)م/ التصرؾ فً مصلحتهم لكن ال ٌعد نائباً عنهم اذا كان التصرؾ ٌضر بهم فموجب

ع مدة التقادم عن دٌون بقٌة المدٌنٌن , عراقً( اذا انقطعت مدة التقادم عن دٌن احد المدٌنٌن فال تنقط

واذا اعذر احد الذائن احد المدٌنٌن فال ٌسري االعذار بحق البقٌة النه ٌضر بهم اما اذا اعذر المدٌن 

مدنً عراقً(واذا تصالح الدائن 330م) الدائن استفاد البقٌة من االعذار ألن االعذار هنا فً مصلحتهم

ٌن استفاد البقٌة من الصلح واذا ترتب على الصلح التزام جدٌد على مع احد المدٌنٌن         من الد

مدنً عراقً( اذا اقر احد المدٌنٌن 331المدٌن فال ٌسري الصلح بحق بقٌة المدٌنٌن اال اذا اقبلوه )م/

بالدٌن او    عن الٌمٌن فال ٌسري كل ذلك ٌحق بقٌة المدٌنٌن لكن اذا ادت الٌمٌن الى زوال الدٌن عن 

 (.332استفاد بقٌة المدٌنٌن من ذلك )م/ المدٌن

 -عالقة المدٌنٌن المتضامنٌن فٌما بٌنهم :-2

اذا رجع الدائن على احد المدٌنٌن المتضامنٌن ودفع هذا المدٌن كل الدٌن ٌزول الدٌن والتضامن وٌرجع 

رجع علٌه واذا وجد هذا المدٌن الذي المدٌن الذي دفع الدٌن على بقسة المدٌنٌن بقدر حصة كل مدٌن 

معسراً تحمل كل المدٌنٌن هذا االعسار ووزعت حصة المدٌن المعسر على المدٌنٌن     ,فلو كان مقدار 
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(دٌنار دفع احد المدٌنٌن الدٌن كله 3000(دٌنار وكان المدٌنٌن ثالثة حصص كل واحد )2000الدٌن )

صم حصته ٌرجع على الباقٌن (دٌنار , فأنه ٌحق له الرجوع على بقٌة المدٌنٌن بعد خ2000للدائن أي )

(دٌنار 3000(دٌنار ,فأذا كان احدهم معسراً ال ٌملك )3000(دٌنار ٌأخذ من كل واحد )6000ب)

(ٌتجمل 3000وزعت حصته على المدٌنٌن االخرٌن أي على المدٌن الدافع وعلى االخر وحصته هً)

(زائد 3000االخر بحصته )(دٌنار فمنها وٌرجع على 1500(,فالمدٌن الدافع ٌتحمل )1500كل منها )

 ({.4500=1500+3000( دٌنار فعلٌه ان ٌدفع })1500حصتِه من دٌن المدٌن المعسر )

 -*االساس القانونً لرجوع المدٌن الموفً على بقٌة المدٌنٌن :

اذا كان التضامن اتفاقً, و        ٌرجع المدٌن الوفً على بقٌة المدٌنٌن أما بدعوى شخصٌة وتكون 

تكون      اذا كان التضامن قانونً, ومٌزة هذه الدعوى الشخصٌة )الوكالة أو      ( انها تعطً المدٌن 

تحملِه من حصص        المدٌنٌن من ٌوم الدفع وقد ٌرجع المدٌن الموفً على  حق تقاضً فوائد ما

حل المدٌن الموفً عن بقٌة المدٌنٌن محل الدائن فً (372ٌبقٌة المدٌنٌن بدعوى الحلول فحسب )م/

مطالبة بقٌة المدٌنٌن ومٌزه دعوى الحلول هنا انها تمنح المدٌن وٌكون للدائن من تأمٌنات عٌنٌنة او 

 شخصٌة تضمن له اخذ الدٌن .

 والمدٌن محٌز بالرجوع بأي دعوى )دعوى الحلول او الدعوى الشخصٌة (

 

 غٌر المنقسم المبحث الرابع : االلتزام

 (335-336عالج القانون المدنً العراقً االلتزام ؼٌر المنقسم فً ثالث مواد )

 -(ٌكون االلتزام ؼٌر قابل لالنقسام فً حالتٌن :336وبموجب )م/

 (اذا كان محل االلتزام ؼٌر قابل للقسمة بطبٌعته كمن ٌبٌع بقرة لشخصٌن فال ٌمكن قسمتها بٌنهم .1

الٌه المتعاقدٌن الى أنهما قصدا عدم تقسٌم محل االلتزام أو اذا (أذا تبٌن من الؽرض الذي ٌرمً 2

 أنصرفت الى ذلك أراد منهما الصرٌحة أو الضمنٌة .

 -أهمٌة االلتزام غٌر قابل لالنقسام : –أوالا 

 -تظهر هذه االهمٌة من ناحٌتٌن :

  -تعدد الدائنٌن :-1

لتزام ؼٌر قابل لالنقسام كمن ٌبٌع بقرة لشخصٌن فالشخص هنا دائنانان بمحل قد ٌتعدد الدائنون فً اال

العقد)البقرة ( ؼٌر القابل للقسمة ,وتأخذ هذه الحالة حكم تضامن الدائنٌن فلكل دائن مطالبة البائع بالبقرة 

ا صندوق وللبائع تسلٌمها للدائن المطالب اال اذا عارضه االخر واذا تعذر علٌه تسلٌمها لهما أوده

المحكمة واذا مات احد الدائنٌن المشترٌن لورثته مطالبه البائع بمحل العقد ولكل واحد من الورثة هذا 

 الحق وٌدفع علٌه الباقون بحقهم .

 -تعدد المدٌنٌن :-2
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مدنً عراقً(أذا تعدد المدٌنون فً ألتزام ؼٌر قابل لالنقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء 337بموجب )م/

مالً وللمدٌن الذي أوفى الدٌن الرجوع على الباقسن كل بقدر حصته اال اذا تبٌن من الظروؾ الدٌن كا

 ؼٌر ذلك .

فلو اشترى شخصان بقرة واحدة فأن الشخصان هنا مدٌنان بثمن البقرة وتأخذ هذه الحالة حكم التضامن 

زم بوفاء الدٌن كله فكل مدٌن من هذٌن الشخصٌن ملالسلبً بٌن المدٌنٌن فتطبق قاعدة )وحدة المحل(

لبائع البقرة واذا دفعه كامالً رجع على االخر بحصته من الثمن اال اذا تبٌن من الظروؾ ؼٌر ذلك بأن 

 ٌظهر الشخص االخر لٌس مشترٌاً بل كفٌل ٌكفل للبائع دفع المشتري ثمن البقرة له .

كان المشترٌن أكثر من اثنٌن وظهر أن احدهم معسر ال ٌستطٌع دفع حصته من الثمن تحمل كذلك  وأذا

ٌعتبر كل مدٌن نائباً عن االخر فً ما ٌنفع ما ال فً ٌضر وكل مدٌن ٌرتبط بالدائن برابطة خاصة 

 ٌستطٌع وحده االستفاده منها .

ك على بقٌة المدٌنٌن لكن أن اصدر (اذا صدر حكم ضد أحد المدٌنٌن فال ٌسري ذل333وبموجب )م/

   حكماً لصالح احد المدٌنٌن أستفاد منه البقٌة أال أذا كان الحكم مبنٌاً على اسباب خاصة بهذا المدٌن . 

 

 

 

 -ثانٌاا : الفرق بٌن االلتزام غٌر المنقسم وتضامن المدٌنٌن السلبً :

كبٌع البقرة أو الحصان فأذا زالت هذه فً االلتزام ؼٌر المنقسم ٌكون المحل ؼٌر منقسم بطبٌعته -1

منقسم كما لو هلكت البقرة ودفع من أهلكها التعوٌض أما التعوٌض منقسم الطبٌعه أنقلب المحل الى 

بطبٌعته فأذا تعدد االشخاص الذٌن أهلكوا البقرة قسم التعوٌض علٌهم كالً حسب درجة خطاه , أما فً 

الدٌن ولو كان الدٌن منقسم بطبٌعته او حتى لو تحول الى التضامن السلبً فٌبقى كل مدٌن ملزم بكل 

 تعوٌض فالتضامن السلبً ٌشمل المحل االصلً والتعوٌض .

االلتزام ؼٌر قابل لالنقسام ال ٌنقسم كذلك على على الورثة فلو أقرض شخص مبلػ من المال لثالثة -2

حدٌن )مقترض(بكل الدٌن  مقترضٌن ومات القرض عن عدد من الورثة فلكل وارث منهم مطالبة أي

)مبلػ القرض( لكن لو مات المقترضٌن الثالثة كلهم فلٌس للمقرض مطالبة أي وارث من ورثة هؤالء 

المقترضٌن ٌكل مبلػ القرض لتعارض ذلك مع قاعدة )ال تركه اال بعد سداد الدٌون ( فالورثة ال ٌرثون 

 شًء اال بعد سداد كل الدٌون ومن ضمنها مبلػ القرض .
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 المحاضرة التاسعة والعشرون ))أنتقال االلتزام/حوالة الدٌن((

 

 

 الباب الثالث

 )انتقال االلتزام(

 

 الى اخر وهذا هو ... حوالة الدٌن ....قد ٌتؽٌر المدٌن عند انتقال الدٌن من ذمة مدٌن 

 ....حوالة الحق...وقد ٌتؽٌر الدائن عند انتقال الحق من ذمة مدٌن الى اخر و هذا هو 

        

 الفصل االول

 )حوالة الدٌن(

 -مدنً عراقً (حوالة الدٌن : 332م/  1التعرٌؾ : عرفت )ؾ –أوالً 

 نقل الدٌن والمطالبة به من ذمة المحٌل الى ذمة المحال علٌه .
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االول ٌسمى )محٌل ( و  أي أنه ٌتول شخص مدٌن لشخص اخر ادفع الدٌن مكانً الى الدائن,فالمدٌن

( والدائن لم ٌتؽٌر ٌسمى )محال لُه( . هذا وٌقرر الفقه محال علٌه)الشخص الثانً المدٌن الجدٌد ٌسمى 

 االسالمً بكل حوالة الدٌن .

 ثانٌاً : االنـــــواع :

 -(حوالة الدٌن نوعان :332م/ 3و 2بموجب )ؾ

(عندما ٌحول المدٌن دٌنه من 332م/2بموجب )ؾوتكون حوالة الدٌن مطلقة  -حوالة الدٌن مطلقة :-أ

ذمته المالٌة الى الذمة المالٌة االخر كلها وبصورة مطلقة دون ان ٌشترط علٌه ان ٌدفع الدٌن للدائن من 

 مال معٌن فً هذه الذمة فٌتعلق الدٌن بذمة المدٌن الجدٌد كلها ....

(اذا اشترط المدٌن القدٌم على 332م/ 3حولة الدٌن المقٌدة : وتكون حوالة الدٌن مقٌدة بموجب)ؾ-ب

المدٌن الجدٌد ان ٌدفع الدٌن الى الدائن ال من ذمته المالٌة كلها بل من مال معٌن فٌها فٌتعلق الدٌن بهذا 

المال ال بذمة المدٌن      كلها كأن ٌبٌع شخص سٌارته الى المشتري وٌشترط علٌه ان ٌدفع الدٌن مكانِه 

 ئن فالدٌن هنا ٌتعلق بالسٌارة وثمنها ال بكل ذمة المشتري المالٌة .من ثمن السٌارة الى الدا

 

 

 -طرق انعقاد حوالة الدٌن : –ثالثاً 

 -وهً طرٌقتان :

(اتفاق المدٌن الجدٌد)المحال علٌه( مع المدٌن القدٌم )المحٌل(على الحوالة وهذا االتفاق بٌن المحٌل 1

على اجازة المحال له)الدائن( فأذا رفض الحوالة وان والمحال علٌه ٌنعقد صحٌحاً لكن ٌكون موقوفاً 

ٌتحمل المدٌن الجدٌد الدٌن بدل المدٌن القدٌم لم تنفذ الحوالة واذا حددت له مدة معقولة لقبول الحواله 

مدنً عراقً(,لكن اذا اقر الحوالة وقبل 340ومرت المده وبقى ساكناً عد سكوته رفضاً للحواله)م/

فأن الحوالة تنفذ بأثر رجعً من وقت االتفاق على الحوالة ال من وقت اقرار بشخصٌة المدٌن الجدٌد 

الدائن على هذا اذا اصبح الدائن الذي أقر الحوالة مدٌناً للمدٌن القدٌم بعد الحوالة لكن قبل تارٌخ االقرار 

مة المدٌن فلٌس للمدٌن الجدٌد االحتجاج بسقوط الدٌن بالمقاصة الن الدٌن ٌعتبر قد نشأ بعد براءة ذ

فكأن المدٌن القدٌم لم ٌعد قط مدٌناً للدائن فً الفترة االصلً من الدٌن ألن االقرار ٌكون بأثر رجعً 

 الواقعة من تأرٌخ الحوالة الى تأرٌخ االقرار.

(اتفاق الدائن مع المدٌن الجدٌد على الجوالة دون حاجة ألخذ موافقة المحٌل المدٌن القدٌم لكن اذا لم 2

ن القدٌم )المحٌل(الحوالة فأن المحال علٌه المدٌن الجدٌد ٌعتبر متبرعاً وال ٌرجع بشًء على ٌقر المدٌ

 (.341المدٌن القدٌم )م/

 -الدٌون التً تصح حوالتها : -رابعاً 
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(فأذا كانت الدٌون ؼٌر 443تصح حوالة جمٌع الدٌون شرط ان تكون معلومة وتجوز كفالتها )م/

ٌستطٌع المدٌن ان ٌحٌل ما حل علٌه دون ان ٌحدد الدٌن كما ال ٌجوز ان معلومة فال ٌجوز حوالتها فال 

ٌحٌل المودع لدٌه صاحب الودٌعه على شخص اخر لٌأخذ منه الشًء المودع الن الدٌن هنا ال ٌجوز 

كفالته اضافه الى ان اطواله تجوز فً الدٌون ال فً االعٌان كما هو الحال لو احال شخص باع سٌارته 

 اخذ السٌارة من شخص اخر. المشتري الى

 

 -أحكام حوالة الدٌن : –اً خامس

تختلؾ هذه االحكام بأختالؾ العالقة بٌن أشخاص الحوالة )المدٌن القدٌم المحٌل(والمدٌن الجدٌد 

 )المحال علٌه(والدائن )المحال لُه( تبعاً لعالقة المحال علٌه بالمحال لُه وعالقة المحٌل بالمحال علٌه.

 

 -المحال علٌه )المدٌن الجدٌد(بالمحال له )الدائن(:(عالقة 1

 -تختلؾ احكام هذه العالقة بأختالؾ نوع الحواله فٌما اذا كانت مطلقة أم مقٌدة :

 -أ/اذا كانت الحوالة مطلقة :

ٌنتقل الدٌن هنا من ذمة المدٌن القدٌم الى ذمة المدٌن الجدٌد بكل صفاته وتأمٌناته العٌنٌة ودفوعه فأذا 

الدٌن مضاؾ الى اجل أو مضمون برهن انتقل بصفته هذه الى المدٌن الجدٌد لكن لو كان مضمون كان 

بتأمٌن شخصً ال عٌنً كالكفالة العٌنٌة أو الشخصٌة فأنها ال تنتقل مع الدٌن الى المدٌن الجدٌد اال اذا 

محال كالدفع بالتقادم (,وللمدٌن الجدٌد التمسك بالدفوع المتعلقة بالدٌن ال2ؾ345رضى الكفٌل بذلك )م/

وبالبطالن وبعٌوب االرادة وله التمسك بالدفوع الخاصة بعقد الحوالة كالدفع بعٌوب االرادة او بنقص 

وله التمسك بالدفوع الخاصة به كالمقاصة لكن لٌس له التمسك بدفع ٌتعلق بشخص المدٌن القدٌم  االهلٌه

 كالدفع باتحاد ذمة المدٌن القدٌم مع الدائن او سقوط دٌنه بالمقاصة مع دٌن الدائن...

 -ب/اذا كانت الحوالة مقٌدة :

له على الشخص الذي ٌحتفظ  اذا كانت الحوالة مقٌدة بعٌن كما لو ان صاحب الودٌعه احال دائن

بالودٌعه لٌعطٌه دٌنه من هذه الودٌعه فالدٌن لم ٌتعلق هنا بذمة المحال علٌه)الودع لدٌه(بل بالعٌن 

المودعه لذا ال       المحال علٌه)المودع لدٌه(بدفع الدٌن وانما ٌجبر على بٌع العٌن المودعه وتسدٌد 

ودعه قبل تسدٌد الدٌن لسبب أجنبً والبد للمودع لدٌه (فأذا هلكت العٌن الم352الدٌن من ثمنها )م/

اذا كان الهالك بٌد المودع لدٌه بهالك العٌن فأن الحوالة تبطل وٌعود الدٌن الى ذمة المدٌن القدٌم لكن 

 (.355فالحواله تبقى صحٌحة وٌحل مبلػ التعوٌض محل ثمن العٌن المودعه لٌأخذ الدائن منه دٌنه )م/

الة مقٌدة بعٌن مودعه أما اذا كانت مقٌدة بعٌن مؽصوبة مسروقه مثالً فأن هالكها هذا اذا كانت الحو

سواء بسبب اجنبً أم بٌد الؽاصب )السارق( ال ٌبطل الحواله بل تبقى صحٌحة ألن ٌده ٌد ضمان ال ٌد 

امانه كٌد المودع لدٌه فٌسأل عن التعوٌض فً كل احوال الهالك وٌحل مبلػ التعوٌضات محل ثمن 

 (.356ٌن المؽصوبه لٌأخذ الدائن منه حقه )م/الع
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*أما اذا قٌدت الحوالة بدٌن كما لو أحال البائع دائن له على المشتري لٌدفع له دٌنه من ثمن المبٌع 

 -,فالدائن )المحال لُه(ان ٌأخذ دٌنه من هذا الثمن ,لكن اذا سقط الدٌن عن المشتري فٌنظر اذا :

الحواله كأن ٌظهر ان المبٌع لم ٌكن مملوك للبائع بل لشخص اخر كان سقوط الدٌن بأمر سابق على -

فٌأخذ المبٌع من المشتري فأن الحواله هنا تبطل وٌعود الدٌن الى ذمة المحٌل)البائع(وال ٌلزم المشتري 

 بشًء.

 أما اذا كان سقوط الدٌن عن المشتري نتٌجة امر الحق على الحواله كان تهلك العٌن المبٌعه عند البائع-

وقبل تسلٌمها للمشتري فأن الحواله هنا تبقى صحٌحة وملزمة للمشتري المحا علٌه لكن ٌحق للمشتري 

 (.353الرجوع على المحٌل )البائع(بما دفعه للدائن)م/

لكن لو فرضنا أن الدٌن سقط عن المشتري ألمر سابق على الحواله أي نتٌجة لظهور المبٌع ؼٌر 

لمشتري )المحال علٌه( قد دفع الدٌن من ثمن المبٌع الدائن البائع مملوك للبائع بل لشخص اخر وأن ا

فأن فً هذه الحالة الخٌار فً الرجوع أما ٌرجع على البائع بدعوى البٌع )دعوى استحقاق المبٌع(أو ان 

 (؟354ٌرجع على الدائن )المحال له(بدعوى ما دفع له دون حق )م/

 -القدٌم )المحٌل(:(العالقة بٌن الدائن )المحال له( والمدٌن 2

اذا تعقدت الحواله الصحٌحة ونافذة فأن المحال له )الدائن(ٌأخذ دٌنه من المحال علٌه)المدٌن 

الجدٌد(وتنتهً عالقته بالمدٌن القدٌم )المحٌل ( حتى لو وجد الدائن )المحال له(ان المدٌن الجدٌد معسر 

ستثنى من ذلك حالتٌن ٌستطٌع فٌها ال ٌمكنه دفع الدٌن حتى لو اشهر أفالسه بأمر المحكمة ,وٌ

الدائن)المحال له ( الرجوع على المحٌل )المدٌن القدٌم( حالة اشتراط الدائن لحق الرجوع فً احواله أو 

حالة بطالن الحوالة المقٌدة بسقوط الدٌن أو هالك العٌن العٌن أو استقاقها كما عرفنا أنفاً,وقد نصت 

(على ان الحوالة التً ٌشترط فٌها عدم براءة 355ٌنما تنص )م/مدنً عراقً(ب357على هذه االحكام)م/

المحٌل وحق الدائن)المحال له(الرجوع علٌه تكون كفالة مجردة من هنا التجرٌد أي ان المدٌن الجدٌد 

ٌعتبر كفٌل للدائن المحال له ان شاء طالبه بالدٌن وان شاء طالب المدٌن الجدٌد به لكن لو رجع على 

أوالً الى المدٌن القدٌم ثم ان لم ٌدفع لَك الدٌن ارجع فلٌس لهذا الشخص ان ٌقول له اذهبت المدٌن الجدٌد 

ًَ فلٌس له حق التجرٌد..  عل

وهذا الحكم الذي اخذ به القانون العراقً ٌخالؾ ماذهب الٌه الفقه الحنفً الذي ٌعطً للمحال له )الدائن( 

ك(الدٌن ألي سبب كان ,وٌقول السنهوري هنا ان حق الرجوع على المحٌل)المدٌن القدٌم(اذا ترى )هل

الحوالة صورة من الكفالة فاللدائن )المحال له( ٌرجع أوالً على الكفٌل المدٌن الجدٌد أي المحال علٌه 

فأذا هلك الٌن رجع على المدٌن القدٌم )المحٌل(أي الكفالة هنا مع حق تجرٌد ولٌس كفاله عادٌه كما  

 .اخذ بها القانون العراقً 

(العالقة بٌن المدٌن القدٌم )المحٌل (والمدٌن الجدٌد )المحال علٌه(فً هذه العالقة نمٌز بٌن الحوالة 3

 -المطلقة و المقٌدة :

 -أ/اذا كانت الحوالة مطلقة :
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(اذا كانت الحوالة مطلقة ولم ٌكن عند المحال علٌه دٌن أو عٌن مودعه أو مؽصوبة فأن 352بموجب)م/

المدٌن الجدٌد)المحال علٌه(ٌرجع على المحٌل )المدٌن القدٌم(بالحال فقط ال بما دفعه فعالً للدائن وٌرجع 

ٌد(دٌن أو عٌن مؽصوبة أو علٌه بعد دفع الدٌن القبل ذلك,أما اذا كان عند الحال علٌه)المدٌن الجد

مودعه للمحٌل )المدٌن القدٌم ( فللمدٌن القدٌم ان ٌطالب المحال علٌه )المدٌن الجدٌد( الى ان ٌؤدي 

 (. 360الدٌن الى الدائن فأن اداة سقط ما علٌه من دٌن أوعٌن مؽصوبة أو مودعه بقدر ما دفع للدائن )م/

 -ب/اذا كانت الحوالة مقٌدة :

( فأن الحوالة المقٌدة بدفع الدٌن من دٌن للمحٌل على المحال 2و1ً عراقً( الفقرة)مدن361بموجب)م/

علٌه أو عٌن مودعه أو مؽصوبه فأنه بمجرد انعقاد هذه الحوالة لم ٌكن للمدٌن القدٌم )المحٌل( الرجوع 

ن الدٌن للدائن على المحال علٌه)المدٌن الجدٌد(بالدٌن أو العٌن التً قٌدت بها الحواله ألنه التزام بضما

(لو فرضنا ان المحٌل )المدٌن القدٌم(له 360م/ 2ومن التزم بضمان امتنع علٌه التعرض وبموجب )ؾ

اكثر من دائن حال احدهم على المحال علٌه لٌاخذ دٌنه من دٌن له بذمة هذا الشخص أو من ثمن عٌن 

ال علٌه بدفع للدائن فلٌس مودعه او مؽصوبه وكان هذا المحٌل قد أعسر او أفلس قبل ان ٌقوم المح

لبقٌة دائنً المحٌل ان ٌشاركوا الدائن المحال له فً الدٌن أو العٌن ألنه بمجرد انعقاد الحواله تعلق 

 صفة بهذا الدٌن او بهذه العٌن .

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثون ))إنتقال االلتزام/حوالة الحق((

 

 الفصل الثانً

 حوالة الحق

 

 التعرٌؾ -أوالً :

هً عبارة عن نقل الحق من دائن الى دائن جدٌد ٌحل محلُه فً ذات الحق,فصاحب الحق القدٌم أي 

الدائم القدٌم ٌسمى )المحٌل ( ٌتنازل من حقه أي دٌنه فً ذمة المدٌن الى دائن اخر جدٌد ٌسمى )المحال 

 له(امام المدٌن الذي لم ٌتؽٌر فٌسمى )المحال علٌه (..

ً بحوالة الحق فً حٌن انه اخذ بحوالة الدٌن ذلك ان تنازل الدائن عن حقه الى ولم ٌأخذ الفقه االسالم

(دٌنار 100دائن جدٌد)اخر(حتما سٌكون بفائدة ,كأن ٌكون شخص له دٌن فً ذمة المدٌن مقداره)
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(دٌنار فالفائدة أو الفرق بٌن الحقٌن هو الربا 750(واعطٌنً بدله)1000لشخص اخر اخذ هذا الدٌن )

 الشرٌعه االسالمٌه . المحرم فً

 ثانٌاً /نطاق حوالة الحق 

القانون او (ٌجوز للدائن ان ٌمول جمٌع ماله من حق ,      على مدٌنه اال اذا نص 362بموجب )م/

االتفاق او طبٌعة االلتزام,على عدم جواز حوالة الحق ,فكل الحقوق تجوز حوالتها اال اذا اتفق الطرفان 

قوق ا وان طبٌعة الحق تمنع حوالته كالحقوق التً تقوم على االعتبار على عدم جواز حوالة هذه الح

(على عدم جواز حوالة الحقوق التً ال 364الشخصً ,اة اذا منح القانون حوالة الحق كما نصت )م/

 ٌجوز حوالتها كحق النفقة ومرتب الموظؾ.

 ثالثاُ / شروط الحوالة 

لة وهً شروط انعقاد العقود جمٌعا من رضا هذه الشروط أما شروط انعقاد او شروط صحة الحوا

 ومحل وسبب.

والنوع الثانً من الشروط هً شروط نفاذ حوالة الحق ٌحق الؽٌر وٌعتبر من الؽٌر محال له التالً 

للمحال له االول والدائن المرهن الذي ترتب له حق حق رخن على الحق المحال او الحاجز الذي ترتب 

 من مصلحة المحال له االول ان تنفذ الحوالة بموجب هؤالء وحسبله حق حجز على الحق المحال ف

 -(بأحد امرٌن او بأحد الطرٌقٌن االتٌٌن :363)م/

 

 

 

(اما اعالن الحوالة للمدٌن المحال علٌه بكتاب ٌوجه الٌه من قبل الكاتب العدل ٌطلب منه توصٌه هذا 1

من رجوع المحال علٌه أو الدائن الجدٌد  الكتاب أما الدائن القدٌم )المحٌل(حتى ٌتخلص من الضمان أي

 المحال له حتى ٌحصل على حقه قبل الؽٌر .

(أو قبول المدٌن المحال علٌه للحوالة شرط ان ٌكون قبوله ثابت التارٌخ حتى ال ٌتالعب اطراؾ 2

 الحواله بالتواطؤ مع المدٌن وٌقدموا أو ٌؤخروا التارٌخ لٌضروا بالؽٌر .

 لحق رابعاً : احكام حوالة ا

     -تتناول االحكام االتٌة :

 -عالقة المحال له)الدائن الجدٌد( والمحال علٌه)المدٌن(:-1

(فأن حق الدائن القدٌم ٌنتقل الى 365ٌحل الدائن الجدٌد محل الدائن القدٌم فً مطالبة المدٌن وبموجب)م/

ة تأمٌناته كالرهن الدائن الجدٌد بكافة صفاته سواء كان معلق على شرط ام مضاؾ الى اجل وبكاف

 والكفالة وسواء كان له فائدة جارٌة ام مقسط فأنه ٌنتقل بهذه الصفة للدائن الجدٌد.
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(ٌستطٌع المدٌن المحال علٌه ان ٌتمسك عند رجوع الدائن الجدٌد )المحال له(علٌه بكل 366وبموجب)م/

انقضاء الحق باالبراء او الدفوع التً كان ٌستطٌع التمسك بها فً مواجهة الدائن القدٌم كأن ٌدفع ب

لتً      بعقد الحوالة ذاته كأن ٌدفع ببطالنه لكن لٌس للمدٌن ان ٌتمسك التقادم وله االحتجاج بالدفوع ا

فً مواجهة المحال له بالمقاصة فلو ان المدٌن اصبح دائناً للدائن القدٌم لكنه قبل الحواله دون تحفظ فأنه 

دٌد علٌه بسقوط الحق بالمقاصة فهو عندما قبل الحوالة دون ال ٌستطٌع الدفع عن رجوع الدائن الج

 تحفظ ٌكون قد تنازل عن التمسك بالمقاصة .

*والقاعدة ان الدائن الجدٌد ٌرجع على المدٌن بقٌمة الحق االسمٌة بؽض النظر عما دفعه للدائن القدٌم 

ه فٌه شخص اخرٌقول ان هذا كمقابل للحق المحال ٌستثنى من ذلك حوالة الحق المتنازع به الذي ٌنازع

الحق له وقام الشخص االول بالتنازل عن هذا الحق بمقابل عن طرق الجوالة او البٌع للمحال له)الدائن 

الجدٌد (فأن المحال علٌه المدٌن ٌستطٌع التخلص من مطالبته بالحق اذا هو دفع للدائن الجدٌد او 

لدائن القدٌم مع الفوائد عن القٌمة االسمٌة للحق دٌد لالمشتري الحق الثمن الحقٌقً الذي دفعه الدائن الج

 (وذلك لمحاربة المضاربة والربا فحوالة الحق المتنازع فٌه تعتبر نوع من المضاربه...523)م/

 -عالقة المحال له) الدائن الجدٌد( بالمحٌل ) الدائن القدٌم ( :-2

والة بٌن الطرفٌن فقد ٌتنازل الدائن القدٌم عن العالقة بٌن الدائن الجدٌد والدائن القدٌم ٌحكمها عقد الح

حقه للدائن الجدٌد بدون مقابل فٌعتبر العقد هبه وقدٌم التنازل       فٌعتبال العقد معاوضة تطبق علٌه 

القواعد العامة فً االلتزانات , وفً كل االحوال ٌلزم المحٌل)الدائن القدٌم(بتسلٌم الحق الى الدائن 

 مدنً عراقً (لكن اذا 367ه سند الحق الرسمً وووسائل اثبات هذا الحق )م/الجدٌد وذلك ان ٌسلم
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(دبنار ثم حوالة 1000كانت الحوالة ناقصة أي ان التنازل وقع بجزء من الحق ال كله الحق كان )

منه فكٌؾ ٌسلم الدائن القدٌم سند الحق الى الدائن الجدٌد وهو نفسه ٌرٌد هذا السند حتة ٌأخذ (750)

(به؟ هنا تسلٌم السند اما ان ٌسلم بٌد طرؾ ثالث )عدل(ٌرجع الٌه الطرفان عند 250لباقً من الحق )ا

(دٌنار وٌحل محله سندان االول 1000الحاجة ,ا وان ٌلؽى السند الرسمً االصلً الذي ٌثبت )

ٌقة (دٌنار ٌعطً للدائن القدٌم وهذه هً الطر250(دٌنار ٌعطً للدائن الجدٌد واالخر ب)750)ـب

 االفضل .

*كما ٌلزم الدائن القدٌم )المحٌل (بضمان الحق للمحال له )الدائن الجدٌد(فأذا كانت الحوالة بدون مقابل 

عدت الحوالة )هبه(وطبق الضمان فً عقد الهبه ,واذا كانت الحوالة بمقابل عدت )عقد بٌع(والضمان 

    هنا أما ٌكون قانونً او اتفاقً . 

 -الضمان القانونً :

وهنا ٌضمن الدائن القدٌم للدائن الجدٌد وجود الحق وملكٌته فأذا وجد الدائن الجدٌد ان الحق ؼٌر موجود 

لبطالن الحوالة او وجد ان الدائن القدٌم ال ٌملك الحق رجع على الدائن القدٌم بمقدار ما دفعه له فلو كان 

(دٌنار وهذه االحكام 750القدٌم ب)(دٌنار فأنه ٌرجع على الدائن 750(دٌنار واشتراه بـ)1000الحق )
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من النظام التً ال ٌجوز مخالفتها ,اضافة الى الدائن القدٌم هنا ٌضمن وجود الحق ذاته زائداً توابعه 

 وملحقاته.

 -الضمان االتفاقً :

ٌخضع هذا الضمان ألتفاق الطرفٌن فقد ٌتفق الطرفان الدائن القدٌم والجدٌد على تخفٌؾ الضمان بأن 

قدٌم ال ٌضمن للدائن الجدٌد وجود الحق وتوابعه وال ٌضمن له ملكٌته له فلو ظهر ان الحق الدائن ال

ؼٌر موجود او ؼٌر مملوك ال ٌستطٌع الدائن الجدٌد الرجوع على الدائن القدٌم لكن اه حق استرداد 

 مادفعه .

الجدٌد ٌسار لقدٌم للدائن وقد ٌتفق الدائن القدٌم مع الدائن الجدٌد على تشدٌد الضمان بأن ٌضمن الدائن ا

)المحال علٌه(وقدرته على دفع الحق لكن الضمان هنا ٌنصرؾ الى الٌسار وقت الحواله وال ٌضمن له 

 مدنً (.362استمرار ٌسار المدٌن وقدرته على الدفع الى وقت الوفاء اال بأتفاق صرٌح )م/ 

 -(عالقة المحٌل )الدائن القدٌم ( بالمحٌل علٌه )المدٌن ( :3

مجرد قبول المدٌن للحوالة أو اعالنها الٌه انتهت عالقته بالدائن القدٌم وارتبط مباشرة بالدائن الجدٌد ب

لكن اذا لم ٌقبل الحواله أو لم نقلت الٌه بقى المدٌن مرتبطاً بالدائن القدٌم فأن فعلٌه دفع الدٌن لهذا الدائن 

لة من المدٌن القدٌم عند دفع الدٌن له فٌكون وفائه أوفى الدٌن له      ذمته اال اذا كان ٌعلم بصدور الحوا

هنا بسوء نٌه وجزاءاً له اذا جاء المحال له الدائن الجدٌد وطالبه بالدٌن فعلٌه ان ٌدفعه له مره ثانٌة  

 (.372فسًء النٌة ٌدفع مرتٌن )م/

 -(العالقة بٌن المحال )الدائن الجدٌد(والؽٌر :4

ة وٌكون له حق الطعن بها وهم )المحال له الثانً( كأن ٌقوم الدائن الؽٌر هنا كل من ٌتضرر من الحوال

اذا اشهر القدٌم بأحالة حقه مره ثانٌة الى دائن جدٌد ثانً ,ومن الؽٌر أٌضاً دائن المحٌل )الدائن القدٌم(

افالس االخٌر ,اضافة الى الدائن الحاجز الذي ٌحجز على حق بٌد المدٌن المحٌل ,واذا تعدد الدائنون 

 -الحاجزون فأنه :

 أ(ال عبره بالحجز الواقع بعد نفاذ الحواله ,

 ب(الحوالة بعد الحجز حجز ثان.

 ج(ال ٌفضل حاجز على حاجز اخر بسبب االسبقٌة فً تارٌخ الحجز.

 *مشكلة قانونٌة )حكم الحواله بٌن حجزٌن (

الدائن القدٌم بأصالة الحق الى فلو كان هناك دائن للدائن القدٌم حجز على الحق الذي بذمة المدٌن ثم قام 

 الدائن جدٌد ثم جاء دائن اخر ؼٌر الدائن االول وحجز على الحق فما حكم الحوالة ؟

(دٌنار جاء دائن اول لهذا الدائن القدٌم ٌطالبه بدٌن 1,500فلو فرضنا ان الدائن القدٌم له بذمة المدٌن )

ذمة المدٌن ثم قام الدائن القدٌم بحوالته (دٌنار الذي ب1500(دٌنار وحجز على الحق )500مقداره )

(دٌنار 1000(دٌنار الى الدائن الجدٌد,ثم جاء دائن ثانً للدائن القدٌم ٌطالبه بدٌن مقداره )1500الحق)

(دٌنار فما مصٌر حكم الحوالة أي ما ٌستحق لكل طرؾ ؟ تعددت 1500وقام بأٌقاع الحجز على الحق )



 الحبانٌة الحً المدنً –مكتبة المهندس  –حقوق الطبع 
 

مدنً عراقً(قرر ان الدٌن ٌقسم بٌن الحاجز االول 2ؾ374االراء لكن المشرع العراقً فً )م/

دٌنار( 1000دٌنار(فً المثال السابق والحال له الدائن الجدٌد والحاجز الثانً )صاحب 500)صاحب 

على تكون القسمة تناسبٌة أي قسمة       ثم ٌأخذ من حصة الحاجز الثانً ما ٌكمل به حق المجال لُه 

دٌنار وحق الدائن الجدٌد المحال له هو قٌمة الحوالة (500احز االول )الدائن الجدٌد,فٌما ان الح

(دٌنار ٌقسم بٌن الثالثة 1500(دٌنار فأن الحق الذي هو )1000(دٌنار وحق الحاجز الثانً )1500)

(دٌنار فالحاجز االول ٌحصل 250(دٌنار )500قسمة ؼرماء أي كالً حسب حصته فتكون حصة كل )

(دٌنار أي ثالثة 1500(دٌنار ألن حقه )750(دٌنار والمحال له )500) (دٌنار ألن له250على )

(أي خمسمائتً دٌنار وبما ان المشرع 1000(دٌنار ألن حصته )500( اما الحاجز الثانً فٌأخذ )500)

قد نص على ان ٌأخذ من حصة الحاجز الثانً ما ٌكمل حصة الدائن الجدٌد المحال له ,وحصة المحال 

(وتعطً للمحال لُه لٌصبح حقه 500(فٌأخذ ما حصل علٌه الحاجز الثانً )750ذ)( وقد اخ1500له )

 (الحصة النهائٌة للمحال له فً حٌن ال ٌأخذ الحاجز الثانً شًء .1250=750+500)

وهذا ٌثور التساؤل عن القٌمة القانونٌة الشراك الحاجز الثالث فً قسمة الؽرماء ان كان لم ٌحصل على 

ان كانت الحوالة تشمل الحق كامالً فلن ٌحصل الحاجز الثالث على شًء لكن لو قام المحٌل  شًء؟وهنا

(مالٌٌن فقط للمحال له وكان حصة الحاجز 6(مالٌٌن احال )2بأحالة جزءاً من الحق كما لو كان الحق )

(مالٌٌن أٌضاً فأن حصة الحاجز االول ستكون 3(مالٌٌن والحاجز الثالث )3)االول 

(فتكمل حصة المحال له من حصة الحاجز 225الؾ( والحاجز الثالث )450(والمحال له )225000)

 (الؾ دٌنار . 75(الؾ ةالحاجز الثالث على )600الثالث لٌحصاللمحال له على )

 

 المحاضرة الحادٌة والثالثون ))إنقضاء االلتزام/الوفاء((

 الباب الرابع

 إنقضاء االلتزام

 

 طبٌعٌاً بالوفاء . ٌنقضً االلتزام انقضاءاً 

وقد ٌنقضً االلتزام بما ٌقوم مقام الوفاء وذلك بالوفاء بمقابل والتجدٌد واتحاد الذمة والمقاصة , وقد 

 ٌنقضً االلتزام دون وفاء وذلك باالبراء واستحالة التنفٌذ والتقادم .

 وسنخصص لكل طرٌقة من طرق االنقضاء فصالً مستقالً....

 

 الفصل االول

 الوفاء
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وفاء :عبارة عن عمل قانونً ٌنقضً به االلتزام االصلً انقضاءاً طبٌعٌاً فأذا كان هذا االلتزام نقدي ال

 فأن الوفاء ٌتمثل بدفع النقود واذا كان التزاماً بعمل فأن الوفاء ٌتمثل بتنفٌذ العمل .

ه ومكانه والوفاء كتصرؾ قانونً البد أن ٌكون له طرفان ومحل وسبب .وسنبحث طرفا الوفاء ومحل

 -وزمانه ونفقاته اضافة الى العرض مع االٌداع والوفاء مع الحلول واثبات الوفاء فً المباحث االتٌة :

 

 الوفاء:  المبحث االول

 -طرفا الوفاء هما المدٌن الوفً والدائن الموفى له :

المدٌن الموفً : االصل ان ٌقوم المدٌن نفسه بوفاء التزامه ألنه هو الملتزم االصلً حتى لو كان  –أوالً 

المدٌن الموفً ناقص االهلٌة فأن وفائه ٌعتبر صحٌحاً إذا لم ٌضر به فً حٌث انه قلنا ان الوفاء 

ة وفاء تصرؾ وتصرفان ناقص االهلٌة موقوفة على من له حق االجازة,لكن المشرع قرر عدم صح

وقد ٌكون هناك  375المدٌن اذا كان فً مرض الموت وادى هذا الوفاء الى االضرار ببقٌة الدائنٌٌن م/

من ٌنوب عن المدٌن فً الوفاء كألولً أو الوصً وقد ٌأتً شخص أجنبً فٌوفً االلتزام بدل عن 

ئن رفض الوفاء من المدٌن قد تكون له مصلحة فً الوفاء كالكفٌل وقد ال تكون له مصلحة ولٌس للدا

الضرر اال اذا كان التزام المدٌن قائم على االعتبار الشخصً كألتزام الطبٌب, وٌحق للؽٌر الرجوع 

 (ولم تنصرؾ نٌته الى 372علٌهم المادة )على المدٌن الموفى عنه بقدر ما دفعه اذا كان      نصت 

 

    

 

مالكاً لما دفعه فأن ظهر ان ما دفعه الموفً  التبرع للمدٌن الموفى له واخٌراً ٌشرط أن ٌكون الموفى 

ؼٌر مملوك له أو انه هلك واخذ الموفً بدالً عنه فأن الوفاء ال ٌكون صحٌحاً ورجع الدائن على المدٌن 

 (.376)م/

 -ثانٌاً : الموفى له )الدائن(:

لوكٌل والوفاء االصل أن ٌكون الوفاء للدائن لكن ٌصح الوفاء لنائبه كالولً او الوصً او القٌم او ا

بأعتباره تصرؾ قانونً فالٌجوز الوفاء الناقص االهلٌة اال اذا اجاز ولٌه ذلك وللولً عند عدم اجازة 

 الوفاء حق مطالبة الدائن بالدٌن رؼم انه دفع هذا الدٌن الناقص االهلٌه )م/      (.

 (.:354والوفاء للؽٌر أي لؽٌر الدائن او نائبه باطل الفً حالتٌن نصت علٌها م)

واقر (اذا اقر الدائن الوفاء لهذا الؽٌر كما لو قام المدٌن بدفع الدٌن لوكٌل الدائن الذي انتهت وكالته 1

 الدائن الموكل هذا الوفاء فٌعد الوفاء صحٌحاً ألن االجازة الالحقة كالوكالة السابقة .

(الوفاء للدائن الظاهر وهو الدائن ؼٌر الحقٌقً لكنه ٌظهر امام الناس كأنه دائن حقٌقً , وكما لو مات 2

الدائن عن ثالث اخوة ورثة وقام المدٌن بدفع الدائن لهم ثم ظهر ان للدائن ابناءهم الورثه الحقٌقٌون 
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لمدٌن رؼم انه تم لؽٌر وٌحجبون االرث عن أخوة الدائن وهم اصحاب الحق بدٌن و رثهم ,فوفاء ا

ال  اصحابه اال انه ٌكون وفاء صحٌحاً اذا كان المدٌن حسن النٌه ال ٌعلم بانه ٌدفع الدٌن الشخاص

 . ٌستحقون

 

 

 محل الوفاء -المبحث الثانً :

 

االصل ان ٌكون الوفاء بنفس الشًء الذي التزم به المدٌن اال اذا رقى الدائن بوفاء شًء اخر ؼٌر 

االلتزام االصلً او رضً ٌأخذ جزء من الدٌن ال كله هذه هً القاعدة العامة لكن الدائن ملزم بالوفاء 

 -موافقة وذلك فً حاالت استثنائٌة :الجزئً حتى دون 

المتقابلٌن مختلفً المقدار وقعت المقاصة بمقدار االقل منها وهنا           فً المقاصة اذا كان   -1

 ٌلتزم الدائن بالوفاء الجزئً .

اذا تعدد الكفالء وكانوا ؼٌر متضامنٌن القسم الدٌن علٌهم والزم كل كفٌل بدفع الجزء الذي كفله -2

 ولٌس للدائن الرجوع على أي أحد منهم اال بقدر نصبه فً الدٌن .

اذا تعددت دٌون المدٌن وكانت كلها من جنس واحد وكان المبلػ الذي عند المدٌن ال ٌكفً لسد هذه -3

الدٌون صحٌحاً ولم ٌتخذ أي دٌن ٌجب وفائه أو ال واختلؾ الدائن والمدٌن فً أي دٌن ٌجب أن ٌدفعه 

دٌنان         بوجه وكان ال( تقرر أذا كان هناك دٌنٌن واجبٌن فً ذمة المدٌن 323المدٌن واال فأن )م/

من الوجه كأن ٌكون احدهما مشمول بكفالة أو هذا االخٌر ؼٌر مضمون واختلؾ الطرفان فً     جهة 

الدفع فأن قول المدٌن هو المعتبر فً تعٌن جهة الدفع أي ان المدٌن هنا هو الذي ٌحدد الدٌن الذي ٌدفعه 

فً تعٌن جهة الدفع فأن المدٌن هو الذي  أمالً ونظٌؾ هنا قاعدة )احتساب الخصم( أي عند االختالؾ

ٌحدد الدٌن الذي ٌدفعه واذا لم ٌحدد فأنه ٌدفع من الدٌن االشد وطأة أي انه المدٌن هنا ٌدفع المدٌن اال 

 ثقل علٌه سواء كان اال لكبر مقدار او ؼٌر مضموٌن .

ٌن بالذات كالبقرة او *وٌالحظ اذا كان التزام المدٌن نقل ملكٌة شًء فٌنظر اذا كان هذا الشًء مع

الحصان فأن المدٌن ال ٌجوز ان ٌعطً الدائن ؼٌر هذا الشًء بدون رضا الدائن حتى ولو كان هذا 

(واذا كان هذا الشًء 320الشًء مساوٌاً للمحل االصلً او كانت قٌمته اعلى من قٌمة هذا المحل )م/

ن المقدار المتفق علٌه من الصنؾ معٌن بالنوع كالحنطة او الشعٌر فأن المدٌن ملزم بأعطاء الدائ

أما اذا كان التزام المدٌن بدفع النصؾ عمل او اتباع عن عمل فعلى المتوسط حتى ال ٌتضرر احد 

المدٌن تنفٌذه .أما اذا كان التزام المدٌن مبلػ من النقود فأن على المدٌن الوفاء بالنقد من العمله المتفق 

عذر الحصول علٌها فأن الوفاء ٌكون بالعملة العراقٌة اما اذا كان علٌها واذا كانت هذه العملة اجنبٌة وت

الدفع بالذهب فشرط الذهب هنا شرط باطل فً المعامالت الداخلٌة والخارجٌة ألنه ٌتعارض مع 

  المصلحة المقررة فً فرض السعر االلزامً للعمل الوطنٌة .
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 المبحث الثالث : مكان الوفاء وزمانه ونفقاته

 

 لوفاء :مكان ا-1

ٌقوم المدٌن بالوفاء فً مكان المتفق علٌه واذا لم ٌتفق على هذا المكان فٌنتظر اذا كان الحل ٌتطلب 

حمل مؤنه أي ٌتطلب كٌل وزن فأنه الوفاء ٌكون المكان الموجود فٌه هذا الحل اما اذا كان ال ٌتطلب 

(اذا كان هذا االلتزام متعلق 326الرئٌسً)م/ذلك فالوفاء ٌكون فً محل اقامة الدٌن ومركز اعماله 

 بأعمال المدٌن .

 زمان الوفاء :-2

ٌكون الوفاء فً الوقت المتفق علٌه اذا كان االلتزام مؤجل من اجل الوفاء الى الوقت المحدد اذا لم 

 ٌعطً القاضً المدٌن المعسر مهلة قضائٌة .

 نفقات الوفاء :-3

(اال اذا اتفق 325وزن أو قٌاس أو زرع تكون على المدٌن )م/ مصارٌؾ الوفاء بااللتزام اذا ٌتطلب

 المدٌن مع الدائن على ان ٌتحمل الدائن هذه المصارٌؾ .

 

 المبحث الرابع : العرض واالٌداع

به اذ كان الدائن ناقص قد ٌمتنع الدائن عن أخذ الشًء محل االلتزام من المدٌن رؼم تقدم االخٌر للوفاء 

ه اذ كان ؼائب ا وان المدٌن ال ٌعلم بمقر اقامته فأن القانون المدنً وقانون االهلٌة ولٌس له ولٌ

المرافعات المدٌنه اعطٌا هذا المدٌن حق التخلص من مسؤولٌة عدم الوفاء والتخلص من تبعه لهالك 

 -الشًء عنده اذا هو قام باجراءات العرض واالٌداع كاالتً :

طرق كاتب العدل وٌقوم كاتب العدل بدعوة الدائن للحصول ان ٌعرض المدٌن على الدائن الوفاء عن -1

علٌه ان ٌفتح محضر بشتى العروض ٌوقع علٌه هو والمدٌن والدائن ٌعطً كل منهما نسخة منه وٌمكن 

 ان ٌكون العرض امام المحكمة واثناء الجلسة .

اذا رفض الدائن أخذ الشًء المعروض فعلى المدٌن ان ٌودع هذا الشًء فً صندوق المحكمة واذا -2

كان ال ٌمكنه اٌداعه فً هذا الصندوق بأن كان عقار مثالً تحت عدل لٌحافظ علٌه وللدائن االعتراض 

 على العرض واالٌداع خالل اٌام من تارٌخ تلبٌة اما اذا سكن فٌعتبر انه قبل بها . 

 

للمدٌن حتى ٌقطع النزاع نهائٌاً ان ٌطلب من المحكمة اصدار حكم بصحبه االٌداع والعرض فأذا -3

ئت ذمة المدٌن واعتبر انه موفٌاً بألتزامه من وللدائن الذي رفض العرض واالٌداع صدر حكم بر

داع ما لم الرجوع الى قبولها ما لم ٌكن المدٌن قد سحبها وللمدٌن الرجوع عن عرض الوفاء وعن االٌ
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ٌكن الدائن قد قبلها واذا تم العرض واالٌداع فأن المدٌن ٌتخلص من المسؤولٌة هالك الشًء فٌحمل 

 الدائن هذا المسؤولٌة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوفاء مع الحلول((-المحاضرة الثانٌة والثالثون ))إنقضاء االلتزام/ الوفاء

 المبحث الخامس : الوفاء مع الحلول

قد ال ٌقوم المدٌن بالوفاء بألتزامه وان ٌوفً مكانه شخص اخر واذا لم ٌكن هذا الؽٌر الموفً متبرعاً 

للمدٌن فأنه له حق الرجوع على هذا المدٌن بما دفع عنه وهو ٌرجع علٌه أما بدعوى الرجوع على هذا 

ٌدفع الدٌم كوكٌل عن المدٌن بما دفع عنه وهو ٌرجع علٌه اما بدعوى شخصٌة وهً دعوى الوكالة بأن 

المدٌن او دعوى الفضاله بأن ٌدفع الدٌن عن المدٌن بأعتباره شخص فضولً لكن هذه الدعاوي تعرض 

الؽٌر الموفً لمزاحمة بقٌة دائنً المدٌن وال تعطً الموفً التأمٌنات العٌنة أو الشخصٌة لذا ٌلجأ الؽٌر 

 أمٌنات .الى     دعوى الوفاء مع الحلول لكً ٌحصل على هذه الت

 

 حاالت الحلول  -المطلب االول :

  -الحلول اما قانونً او اتفاقً ولكل نوع منهما حاالت : 

 -وهً أربع حاالت : -حاالت الحلول القانونً :-أوالا:
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(مدنً 372اذا كان الؽٌر الموفً ملزم بالوفاء )مع( المدٌن او ملزم بالوفاء )عن( المدٌن فبموجب )م/-1

حل الدائن بالدٌن اذا كان الؽٌر الموفً عنه او اذا كان ملزم بالوفاء مع المدٌن ٌحل لؽٌر الموفً م

 كالمدٌن التضامن مع المدٌن الموفى عنه او اذا كان ملزم بالوفاء عن المدٌن كالكفٌل .

اذا كان للمدٌن دائنٌن وكان احدهما اسبق من االخر فٌقوم الدائن المتأخر بدفع الدٌن الدائن المتقدم -2

(دٌنار 1000لٌحل محله وهو هنا تكون له مصلحة من ذلك كان ٌوجد دائنٌن للمدٌن كل واحد منهما )

ن االول اسبق من على المدٌن وكان لها رهن على بٌت المدٌن ٌضمن لهما وفاء دٌونها وكان الدائ

العائد للمدٌن لٌأخذ دٌنه لكن الدائن الثانً المتأخر رأى ان البٌت سٌباع بوقت الثانً وأراد بٌع البٌت 

ؼٌر مالئم وبسعر ال ٌفً جمٌع دٌونها فٌدفع للدائن االول وٌحل محله فً الرهن لٌنتظر وقت مالئم لبٌع 

المتقدم رهن اخر اضافة الى الرهن مع الدائن  البٌت بسعر اعلى ٌقً بكل الدٌون ,وقد ٌكون للدائن

 المتأخر فٌقوم الدائن المتأخر بدفع دٌن الدائن المقدم ٌحل محله بالرهنٌن معاً . 

اذا كان هناك عقار للمدٌن رهنه للدائنٌن كتأمٌن لهم للوفاء بدٌونهم ثم باع المدٌن هذا العقار لٌتخلص -3

دٌون هؤالء الدائنٌن فٌحل محلهم وبالتالً ٌخلص عقاره من من اجراءات الدائنٌن لنزع ملكٌته دفع 

( دٌنار والثانً 3000عقار لثالثة دائنٌن االول له )الرهن ومصلحته فً ذلك تظهر عندما ٌرهن المدٌن 

( 5000(دٌنار فأن مشتري هذا العقار المرهون اذا كانت قٌمته تساوي )1000(دٌنار والثالث )2000)

(فلن ٌخسر شًء وبالتالً ٌتخلص من 2000+3000الدٌنٌن االول والثانً أي )دٌنار من مصلحته دفع 

 رجوع الدائن الثالث الذي ال        له مصلحة فً بٌع العقار المرهون .

(الذي ٌقضً 1001اذا نص القانون على حلول الموفً محل الموفى عنه تجاه المدٌن كنص )م/-4

 حرق داره تجاه من تسبب بالفعل الضار )الحرق(. بحلول المؤمن له بما ٌدفعه من تعوٌض له عن

 وهً حالتٌن باالتفاق مع الدائن و االتفاق مع المدٌن .-حاالت الحلول االتفاقً :-ثانٌا: 

 اتفاق الدائن مع الؽٌر الموفً : -1

(للدائن الذي أخذ حقه من الؽٌر ان ٌتفق مع هذا الؽٌر بورقة رسمٌة على حلول 350فحسب نص )م/

المدٌن حتى لو لم ٌوافق المدٌن على ذلك على ان ٌكون تارٌخ الورقة التً ثبتت حله فً مطالبة الؽٌر م

هذا االتفاق سابق على تارٌخ        , فٌشترط لصحة هذا االتفاق ان ٌكون بورقة رسمٌة . وهذا مالم 

خ الوفاء فٌجب أن تنص علٌه القوانٌن العربٌة والقانون الفرنسً وان ال ٌتاخر تارٌخ االتفاق عن تارٌ

ٌكون له سابق أو على االقل معاصراً له ,وذلك لمنع التحاٌل المضر بالؽٌر فلوال هذا الشرط لكان 

باالمكان تواطؤ الدائن مع المدٌن الذي أخذ حقه على حلول شخص اخر محل الدائن لالضرار بحق 

 دائن مرتهن ثانً ارتفع الى المرتبة االولى .

( اذ اقترض المدٌن ماالً عن شخص سدد به دٌن 2ؾ350حسب نص )م/ -فً :اتفاق المدٌن مع الو-2

الدائن فللمدٌن ان ٌتفق مع الشخص المقرض على ان ٌجعل هذا الشخص محل الدائن حتى لو لم ٌوافق 

 على ذلك بشروط :

لى ان ٌكون االتفاق على الحلول بورقة رسمٌة بٌن المدٌن والمقرض وبهذا ٌكون عقد القرض رسمٌاً ا-أ

 جانبه كونه عٌنٌاً  .

 ان ٌذكر فً عقد القرض ان المال المقترض قد خصص للوفاء بدٌن الدائن .-ب
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 وان ٌذكر فً المخالصة ان الوفاء كان من هذا المبلػ الذي اقترضه المدٌن من هذا الدائن الجدٌد.-ج

على ان ٌالحظ ان الحكمة من اشتراط الرسمٌة والشكلٌة فً عقد القرض هو منع تواطؤ المدٌن 

( دٌنار رهٌنة 100,000على االضرار بالؽٌر فلو كان للمدٌن عقار قٌمته )المقترض مع القرض 

االول  (الؾ دٌنار اٌضاً قام المدٌن بدفع دٌن الدائن600(الؾ دٌنار والثانً )600لدائنٌن االول دٌنه )

وبالتالً ٌنقضً االلتزام وٌخرج هذا الدائن من الرهن وٌبقى الدائن االخر هو صاحب الرهن فً 

(الؾ دٌنار من القرض لٌدفعها الجراء عملٌه جراحٌة 600المرتبة االولى فلو قام المدٌن باقتراض )

ائن الثانً حتى ٌتقدم لهذا المدٌن واتفق مع القرض على تقدٌم تارٌخ القرض لٌكون سابق على تارٌخ الد

علٌه القرض فً الرهن وٌصبح هو فً المرتبة االولى والدائن فً المدٌنه الثانٌة فهنا تواطؤ المدٌن مع 

 المقرض على االضرار بالدائن لذا اشترط القانون الرسمٌه والشكلٌة فً عقد القرض  هذا التواطؤ.

    

 وتكٌفه القانونً المطلب الثانً : احكام الحلول 

 -والً : أحكام الحلول : تحكم الحلول ثالث قواعد هً :أ

 -حلول الموفً محل الدائن فً ذات الحق :-1

ٌ او قانوناً حل الموفً محل الدائن فً مواجهة المدٌن بما لحق 351بموجب)م/ (انه اذا تم الحلول اتفاقا

ٌاً أو تجارٌاً أو مضمون هذا الدائن من صفات وما ٌلحقه من دفوع وتوابع وتأمٌنات فلو كان دٌناً مدن

برهن او كفاله او ناشىء عن عقد باطل او موقوؾ او مقترن بحق او منتج لفوائد انتقل هذا الحق بكل 

 .هذه الصفات للموفً 

 ٌقع الحلول بمناسبة الوفاء ونتٌجة له :-2

من الى وعلى هذا ٌختلؾ الحلول عن حواله الحق فأذا كان الحق فً كل من الحوالة والحلول ٌنتقل 

 -الدائن الجدٌد اال ان بٌنها العروق االتٌة :

 أ(الحلول قد ٌكون اتفاقً او قانونً اما الحوالة فال تكون اال اتفاقٌة .

ب(فً الوفاء الحلول ال حاجه الى رضاء المدٌن اال اذا كان الحلول بأتفاق معه اما فً حواله الحق فال 

 بد من رضاء المدٌن واعالنه .

حق البد من رضاء الدائن اما فً الوفاء مع الحلول فال حاجة لرضاء الدائن اال اذا وقع ج(فً حوالة ال

 الحلول باتفاق معه .

 

 

 

د(فً حوالة الحق ٌضمن الحٌل وجود الحق المحال به للدائن الجدٌد المحال له اما فً الوفاء مع الحلول 

ا كان الدائن الموفى له قد اخذ الدٌن دون فأن الدائن الموفى له ال ٌلتزم بوجود اكؾ للدائن الموفً واذ
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حق فمن حق الموفً استرداده بموجب دعوى استرداد ال دعوى الضمان لذا فال ٌلزم بدفع الفوائد من 

 تأرٌخ تسلٌم المبلػ اال اذا كان سًء النٌه .

السمٌة للحق هـ(فً حواله الحق ٌأخذ الدائن الجدٌد )المحال له( من المدٌن )المحال علٌه( فقط القٌمة ا

المحال به وال ٌأخذ منه ما دفعه للدائن القدٌم أما فً الوفاء مع الحلول فأن الدائن الموفى ٌطالب المدٌن 

 بأقل المبلؽٌن مبلػ الدٌن ومقدار ما دفعه بالفعل .

له ٌرجع اوالً  (فً الوفاء مع الحلول اذا كان الموفً قد دفع جزء من دٌن الموفً له ال كله فأن الموفىز

على المدٌن بالجزء      او فً حواله الحق اذا باع المحٌل للدائن القدٌم جزء من حقه ال كله للدائن 

 الجدٌد المحال له فاذا اراد الرجوع على المحال علٌه المدٌن فانه          فً الرجوع .

مدٌن بدعوى واحدة وهً دعوى ( فً حواله الحق ٌرجع الدائن الجدٌد المحال له على المحال علٌه الن

الحق الذي انتقل الٌه ,اما فً الوفاء مع الحلول فأن الدائن الموفى ٌرجع على المدٌن بأحد الدعوٌٌن 

 وهً اذا دعوى الوكاله او الفضاله .دعوى عٌنٌنه هً دعوى الحلول,ودعوى شخصٌة 

هو أحد        المتضامنٌن فأنه ٌرجع على الباقٌن كالً بقدر حصته  و(فً     مع الحلول اذا كان الموفى

, اما فً حواله الحق اذا كان المحال له الدائن الجدٌد هو أحد      المتضامنٌن فأنه ٌستطٌع مطالبة كل 

 واحد منهم بكل الدٌن .

 أو مؤجل . ي(الوفاء مع الحلول ال ٌقع اال على دٌن حال بٌنما تقع حوالة الحق على دٌن حال

 الٌشترط الحلول ان ٌكون كامالً :-3

(فأن الوفاء الجزئً مع الحلول امر جائز فمن الممكن ان ٌوفً شخص 1ؾ325فكما مر بنا بموجب )

ؼٌر المدٌن بجزء من حق الدائن فٌحل محله الجزء الذي قام بوفاته لكن هنا كما مر بنا ٌتقدم الدائن 

تقدم على الموفً ومن حاالت الحلول الجزئً كما مر بنا اذا اقام الموفى له بالرجوع على المدٌن أي ٌ

بدفع كل الدٌن للدائن فأنه ال ٌرجع على الباقٌن بكل الدٌن وانما ٌرجع على المدٌن المتضامن عدة مدنٌن 

 كل واحد بحصته .

  

 -ثالثاً :التكٌؾ القانونً للحلول :

لمدٌن او ٌتهمه لكن ٌبقً على صفاته وتوابعه كٌؾ تكون قانوناً ان الوفاء مع الحلول ٌقضً على ا

 -وتأمٌناته :

 -: قٌل فً ذلك ثالث اراء

رأي قال ان الوفاء مع الحلول بٌنهما الدٌن فقط وٌبقى التأمٌنات والصفات والدفوع ,لكن هذا الرأي -1

الدفوع الٌس مرفوض فكٌؾ ان االصل وهو الدٌن ٌنتهً بالوفاء بٌنما ٌبقى     وهو التوابع والتأمٌنات و

 ان الفرع ٌتبع االصل .
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رأي قال االفتراض القانونً او المجاز فالحق او الدٌن ٌزول لكن تبقى التأمٌنات والدفوع مجازاً -2

افتراضٌاً ال حقٌقً وٌرد على ذلك بأن فكرة االفتراض والمجاز القانونً مرفوضة فهً فكرة كاذبة ال 

 ٌنٌر قاعدة قانونٌة .ٌلجأ الٌها اال عند االحتجاج الى دلٌل ل

هناك رأي حدٌث وهو الرأي الراجح ٌقول ان الوفاء مع الحلول طبٌعة مركبه من شقٌن فهو اوالً -3

وفاء بالنسبة للدائن وثانٌاً نقل للحق بالنسبة الى المدٌن وكل دفوعه وتوابعه وتأمٌناته فالمدٌن لم ٌدفع 

  الدٌن لذا ٌنتقل الدٌن الى من اوفاة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ((/الوفاء بمقابل والتجدٌد واالنابةالوفاء مقام ٌقوم بما االلتزام انقضاءالمحاضرة الثالثة والثالثون ))

 

 

 :انقضاء االلتزام بما ٌقوم مقام الوفاءالفصل الثانً 

 

قد ال ٌحصل الدائن على دٌنه وانما على شًء اخر هذا هو الوفاء بمقابل وقد ٌرضى الدائن بالتنازل 

عن دٌنه مقابل دٌن جدٌد ٌحل محله وهذا هو التجدٌد.وقد ٌستوفً الدائن دٌنه بدٌن علٌه للمدٌن وهذا هو 

وهذا هو اتحاد      وسنبحث المقاصه, وقد ٌستوفً الدائن دٌنه بنفس هذا الدٌن بعد ان اصبح مدٌناً به 

 -هذه المباحث :

 المبحث االول / الوفاء بالمقابل 
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هو ان ٌقبل الدائن ان ٌعطه المدٌن ال دٌنه بل شًء اخر ٌنقل ملكٌته الٌه ففً       بمقابل ٌنقل المدٌن 

لتجدٌد ال ٌنشأ المدٌن التزام جدٌد بذمته لمصلحة الدائن الن هذا هو اللدائن ملكٌة شًء وال ٌكفً ان 

 الوفاء بمقابل .

*وقد اختلؾ الفقهاء فً تكٌٌؾ الوفاء بمقابل لكن الرأي الراجح هو ما أخذ به القانون المدنً العراقً 

 -(من ان الوفاء بمقابل هو عمل قانونً مركب فهو :400فً )م/

فاء بمقابل هنا بٌع ٌنقل ملكٌة الشًء الى الدائن فٌكون المدٌن بائع والدائن فشترى فٌطبق على الو-1

احكام عقد البٌع فاذا كان الشًء عقار وجب تسجٌله فً التسجٌل العقاري,وٌرجع الدائن بوصفه 

مشتري على المدٌن بوصفه بائع بضمان االستحقاق اذا اظهر الشًء ؼٌر مملوك للمدٌن وبضمان 

 العٌب الخفً .

اٌضاً فٌنقضً ابل احكام الوفاء هو اٌضاً )وفاء(من حٌث انه ٌقضً الدٌن فتطبق على الوفاء بمق-2

االلتزام االصلً بما له من تأمٌنات شخصٌة او عٌنٌة أي انها ال تبقى كما نطبق هنا قاعدة ) تعٌن جهة 

الدفع (,فأذا كان على المدٌن عدة دٌون ولم ٌتفق على الدٌن الذي ٌنقضً بالوفاء بمقابل فان المدٌن هو 

فً شدتها على المدٌن ,واذا كان بعضها اشد من بعض طٌؾ من ٌحدد هذا الدٌن اذا كانت متساوٌة 

   .الوفاء بمقابل على المدٌن االشد فٌنقضً هذا الدٌن بالوفاء بمقابل

 

 االنابةالمبحث الثانً : التجدٌد و

 

 -اعتبر المشرع العراقً التجدٌد واالنابه نظامٌن متشابهٌن على ما بٌنهما من فروق كما ٌأتً :

 -/التجدٌد:المطلب االول 

هو انهاء االلتزام بٌن الدائن والمدٌن وانشاء التزام جدٌد مكانه ٌختلؾ عن االلتزام االول بأحد عناصره 

 الجوهرٌة وٌسعى االلتزام المنقضً بااللتزام القدٌم .وٌسعى االلتزام الذي ٌحل محله االلتزام التجدٌد .

ر المدٌن عن طرٌق حواله وال      بتؽٌر الدائن عن وكان القانون الرومانً ال ٌجٌز تؽٌر االلتزام بتؽٌٌ

طرٌق حوالة الحق فهو لم ٌأخذ بحوالتً الدٌن والحق لذا كان للتجدٌد سواء بتؽٌر الدائن او المدٌن او 

 محل او مصدر االلتزام اهمٌة كبٌرة فً القانون الرومانً .

أهمٌة لتجدٌد االلتزام فٌه من حٌث تؽٌر اما فً القانون العراقً فقد اخذ بحوالتً الدٌن والحق لذا ال 

الن هذا التؽٌٌر ٌكون عن طرٌق حواله الحق والدٌن وتكاد اهمٌة التجدٌد فً القانون الدائن او المدٌن 

(على ان التجدٌد هو استبدال 430العراقً تنحصر فً تؽٌر محل او مصدر االلتزام لذا نصت )م/

   دره .التزام محل التزام ٌختلؾ عنه فً محله ومص

 -(شروط :5وهً ) -شروط التجدٌد : 

 وجود دٌن او التزام قدٌم :-1
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فالتجدٌد ٌنصب على انشاء التزام بدل التزام قدٌم اخر فأذا كان االلتزام القدٌم ؼٌر موجود او باطل او 

فأنه لكن لو كان هناك االلتزام القدٌم موقوؾ كان قد انقضً قبل التجدٌد فال ٌمكن ان ٌكون هناك تجدٌد 

ٌصح تجدٌده بالتزام جدٌد وٌعتبر التجدٌد اجازة له كما ٌصح ان ٌكون االلتزام القدٌم طبٌعً فٌجدد 

 بالتزام مدنً .

 نشوء التزام جدٌد :-2

فال بد ان ٌؤدي التجدٌد الى انشاء التزام جدٌد فأذا لم ٌؤدي الى ذلك او كان االلتزام باطالً فال تكون 

شأ عن التجدٌد التزام موقوؾ فأن صحة التجدٌد تعتمد على صدور االجازة فأن امام تجدٌد االلتزام اذ ان

 أجٌز كان التجدٌد صحٌحاً من وقت التعاقد ال من وقت صدور االجازة .

 

 -أن ٌختلؾ االلتزام الجدٌد عن االلتزام القدٌم :-3

الدائن أو المدٌن  وٌجب ان ٌكون هو االختالؾ بتؽٌر عنصر جوهري من عناصر االلتزام الجدٌد كتؽٌر

او محل االلتزام او مصدره اذا كان االلتزام القدٌم بسٌطاً وااللتزام الجدٌد معلق على شرط او اذا كان 

االلتزام القدٌم معلق على شرط وااللتزام الجدٌد بسٌط اما اذا كان االلتزام الجدٌد ال ٌختلؾ عن القدٌم 

أضٌؾ االلتزام الجدٌد الى أجل أو دخل علٌه شرط  اختالفاً جوهرٌاً فال ٌكون هناك تجدٌد كما لو

 جزائً أو فائدة.

 نٌه التجدٌد :-4

ٌجب أن تكون هناك نٌه واضحة لدى الدائن و المدٌن فهو ال ٌقترض فأذا لم تنصرؾ نٌه واضحة الٌه 

 ال ٌكون موجوداً فأبداله      بدل      الٌعتبر تجدٌد.

 أهلٌة خاصة لدى الطرفٌن :-5

فالتجدٌد وانشاء التزام جدٌد بدل التزام قدٌم هو عمل من اعمال النصرؾ ال بد ان تتوفر     الطرفٌن 

 فالمدٌن المتضامن ال ٌستطٌع تجدٌد االلتزام ألنه ال ٌملك اهلٌة التصرؾ .اهلٌة ابرام هذا التصرؾ 

 ثانٌاً :احكام التجدٌد : وهً حكمان 

 (انهاء االلتزام القدٌم :1

ٌنقضً على االلتزام القدٌم وٌستبدله بأخر جدٌد أما ما ٌكون االلتزام القدٌم من تأمٌنات فأنها التجدٌد 

 -تنتقل الى االلتزام الجدٌد على النحو االتً :

اذا كانت هذه التأمٌنات شخصٌة كالكفالة او مدٌن متضامن فأنها ال تنتقل الى االلتزام الجدٌد اال بموافقة 

 ٌل .المدٌن المتضامن والكف

واذا كانت هذه التأمٌنات عٌنٌة كالرهن ووقع التجدٌد ٌتؽٌر المدٌن القدٌم لمدٌن جدٌد فان الرهن ٌنتقل 

دون حاجة لموافقة المدٌن القدٌم الً ٌكون بمثابة كفٌل  الى االلتزام الجدٌد باتفاق الدائن والمدٌن الجدٌد
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أو مصدرة دون تؽٌر الدائن او المدٌن فً المثل  عٌنً للدٌن الجدٌد,اما اذا وقع التجدٌد بتؽٌر محل الدٌن

 السابق فأن الرهن ٌنتقل الى االلتزام الجدٌد بشرط ان ال ٌضر بالؽٌر كما فً المثال االتً :

(دٌنار ثم 5000(دٌنار قدم المدٌن للدائن عقار كرهن قٌمته )3000كان للدائن دٌن على المدٌن قدره )

(دٌنار واتفق المدٌن مع الدائن االول على 3000مقداره )صار على المدٌن دٌن اخر لشخص اخر 

( 4000(فان الرهن هنا ال ٌؽطً االلتزام الجدٌد )4000(الى )30000نجدٌد الدٌن بتؽٌر مقداره من )

 (دٌنار فقط حتى ال ٌتضرر الدائن االخر .3000دٌنار وانما ٌؽطً )

ٌد له دفوعه الخاصة وتأمٌناته وصفاته وتوابعه : ٌؤدي التجدٌد الى نشوء التزام جد(انشاء التزام جدٌد 2

 فقد ٌكون االلتزام القدٌم ؼٌر مضمون برهن او كفاله بٌنما ٌكون االلتزام الجدٌد مضمون باحدها .

 

 االنابه فً الوفاء –المطلب الثانً 

 -أوالً :تعرٌؾ االنابه وأنواعها :

ة الدائن على تكلٌؾ شخص اخر ٌدفع الدٌن (تكون االنابه بقٌام المدٌن بعد موافق405بموجب المادة )

الى الدائن فٌسمى الدائن )مناب لدٌه(والمدٌن )منٌب(والشخص االجنبً )مناب( وال ٌشترط االنابه ان 

تكون بٌن المدٌن )المنٌب ( واالجنبً )المناب( عالقة دٌن سابق بل قد ٌاتً االجنبً لٌدفع الدٌن دون 

 سابق عالقة .

 -(ناقصة  :2(كاملة 1ـأنواعها : 

وهنا (االنابه الكاملة : تكون عندما ٌرضى الدائن بدفع الدٌن من االجنبً المناب وٌبرأ ذمة المنٌب 1

تكون االنابه تجدٌد للدٌن ٌتؽٌر المدٌن فبدل ان ٌكون المدٌن هو المنٌب ٌكون الشخص المناب , وقد 

نت هناك عالقة           بٌن الدائن والمدٌن تكون االنابه تجدٌد للدٌن بتؽٌر الدائن والمدٌن معاً ,اذا كا

كما لو باع شخص سٌارة بمبلػ ملٌون دٌنار للمشتري ٌدفعه الحقاً وكان البائع فً نفس الوقت دائن 

ٌطالب بملٌون دٌنار اٌضاً اتفق البائع مع هذا الدائن على ان ٌأخذ الدائن حقه من ثمن السٌارة فالبائع 

مناب بدفع الثمن للدائن المناب لدٌه      االنابه هنا على التزامٌم التزام  هنا منٌب كلؾ المشتري وجعله

المشتري بدفع الثمن للسٌارة للبائع والتزام البائع بدفع الدٌن للدائن واحلت بدلها التزام واحد وهو التزام 

 المشتري بدفع الثمن .

مدٌن والدائن فهً قد ؼٌرت المدٌن وعلى هذا تكون االنابه فً المثل السابق قد جددت الدٌن بتمٌز ال

فنجد ان كان مدٌن الدائن هو البائع أصبح المشتري وقد ؼٌرت اٌضاً الدائن فبعد ان كان دائن المشتري 

 هو البائع اصبح دائن المشتري هو دائن البائع .

االنابه (االنابه الناقصة تكون عندما ال ٌسرى الدائن )المناب لدٌه(ذمه مدٌنه )المنٌب(رؼم قبوله 2

فٌصبح له مدٌنان هما المدٌن االصلً والشخص المناب الذي كلفه الدائن دفع الدٌن فٌحق للدائن 

 الرجوع اعلى اٌهما اراد لكن ال ٌكونان متضامنٌن معاً فالتضامن ال ٌفترض .

 



 الحبانٌة الحً المدنً –مكتبة المهندس  –حقوق الطبع 
 

 صفة التزام المناب فً مواجهة الدائن المناب لدٌه  –ثانٌاا 

نه التزام مجرد عن سببه فسواء كانت االنابه ناقصة أم كاملة فأن (ا407صفة التزام المناب بموجب )م/

اهم ما ٌمٌزها هو أن التزام المناب عندما ٌرجع علٌه الدائن المناب لدٌه لٌأخذ دٌنه هو التزام مجرد عن 

عالقة المناب بالمدٌن المنٌب ومعنى ذلك لو كانت عالقة المناب بالمنٌب باطلة وموقوفة او فسخ العقد 

هما فانه ال ٌستطٌع االحتجاج بذلك أي المناب عندما ٌرجع علٌه الدائن فالمناب ال ٌمكنه التمسك بٌن

بالدفوع التً كان ٌستطٌع التمسك بها فً مواجهة المدٌن عندما ٌرجع علٌه الدائن وقد اراد المشرع 

تجارٌة لكن ٌالحظ أنه أهمٌة االنابة فً المعامالت البهذه الصفة على استقرار المعامالت لذا فقد زادت 

من حق الدائن الذي قررت له هذه الصفة ضماناً لمصلحته ان ٌتنازل عنها وٌقبل ان ٌتمسك المناب 

 بوجهه بالدفوع التً كان ٌمكنه التمسك بها بوجه المدٌن .

 الفرق بٌن االنابه واالشتراط لمصلحة الؽٌر  -ثالثاً 

كما لو اشترط البائع على المشتري دفع الثمن الدائن البائع قد ٌلؽً االشتراط مع االنابه فً نفس النتٌجة 

فكانه هنا اناب البائع المشتري فً دفع الدٌن لدائنه ,فٌكون الدائن البائع مدٌنا هما البائع والمشتري كما 

 -هو الحال فً االنابه الناقصة لكن ٌالحظ بٌنها الفروق االتٌة "

الناقصة فً ان االشتراط ال ٌحتاج لوفاء المنتفع وهو فً المثل دائن  ٌختلؾ االشتراط عن االنابه-1

 البائع لكن االنابه الناقصة ال تعتمد اال برضاء المناب لدٌه وهو فً المثل دائن البائع . 

فً االشتراط ٌمكن للمتعهد أن ٌدفع ٌوجه المنتفع بالدفوع الخاصة بعالقته مع المشترط أما المناب -2

 لك ألن ألتزامه مجرد عن سببه .فال ٌستطٌع ذ

 

 

 

 الوفاء/المقاصة واتحاد الذمة(( الثون ))إنقضاء االلتزام بما ٌقوم مقامالمحاضرة الرابعة والث

 

 لثالث : المقاصةالمبحث ا

 

اسقاط دٌن مطلوب لشخص على ؼرٌمه فً مقابل دٌن مطلوب من (المقاصة بأنها :)405تعرؾ )م/

 هذا الشخص لؽرٌمه (.

أي انها هناك دٌن على المدٌن الدائن معٌن وهناك فً نفس الوقت دٌن لهذا المدٌن على نفس الدائن 

وٌكون الدٌنان متمثالن فٌسقطان بالمقاصة أي دٌن ٌسقط مقابل سقط دٌن اخر وذلك لتجنب الوفاء 

ما ان المقاصة هنا المزدوج بأن المدٌن ٌوفً دٌنه للدائن ثم ٌأخذ دٌنه من نفس المقدار من هذا الدائن ك

ضمان للطرفٌن ٌشبه الحبس والدفع بعدم التنفٌذ وذلك اذا كان للمدنٌن دائنٌن متعددٌن وله دٌن وله دٌن 
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على احدهم فان هذا الدٌن ٌسقط بالمقاصة فٌكون المدٌن كانه اخذ حقه من الدائن بأسقاط احد الدٌون 

 عنه دون ان ٌزاحمه احد فٌه .

 -والمقاصة انواع :-

قاصة قضائٌة : ٌحكم فٌها القاضً عندما ال تتوفر شروط المقاصة القانونٌة وعندما ال ٌتفق الدائن م-1

والمدٌن على المقاصة كما لو جاء المؤجر على المستأجر لٌطالبه باالجرة فٌقول له المستاجر ان ال 

الٌه الدعوى بحكم لحفظ المأجور من الهالك فالقاضً عندما ترفع ادفعها ألنً دفعت مقدارها كنفقات 

 بسقوط دٌن االجر بمقابل سقوط دٌن ما انفق على المأجور .

مقاصة اتفاقٌة :ٌتفق الدائن والمدٌن على اجراء المقاصة عندما ال ٌتوفر الشروط القانونٌة لوقع -2

 المقاصة قانوناً.

اشرة ومن ذاتها المقاصة القانونٌة : وهً اهم أنواع المقاصة تقع عندما تتوفر شروطها أي تقع مب-3

بمجرد توافر الشروط دون حاجة التفاق الدائن والمدٌن او الحكم القاضً وسنبعث هذه الشروط اضافة 

 الى اثار المقاصة.

 

 -(شروط:5شروط المقاصة وهً ) –أوالً 

 -تقابل الدٌنٌن :-1

ٌن فً أي ان ٌكون كل من الطرفٌن دائن ومدٌن فً نفس الوقت وبنفس الصؾ هان ٌكون الدائن مد

 نفس الوقت والمدٌن دائن وفً الوقت ذاته فال تقع المقاصة بٌن دٌن الولً نفسه وحق للقاصر .

 -تماثل محل الدٌنٌن :-2

فٌجب ان ٌكون محل دٌن كل طرؾ من النقود او من االشٌاء المثلٌه من النوع ونفس درجة الجودة, فال 

شعٌر وال تقع المقاصة اذا كان محل الدٌن تقع المقاصة اذا كان احد الدٌنٌن طن حنطة واالخر طن 

 عمل او امتناع عن عمل .

 -ان ٌكون الدٌنان خالٌٌن من النزاع ومقدرٌن :-3

متنازع فٌه شرط ان ٌكون النزاع جدٌاً وٌقدر ذلك قاضً الموضوع فال تقع  فأذا كان احد الدٌٌن

المقاصة كذلك ال تقع المقاصة اذا كان احد الدائنٌن ؼٌر محددٌن المقدار فهً ال تقع اال بعد تحدٌده 

 قضاء او رضاء .

 ان ٌكون الدٌنان مستحقً االداء-4

الدٌٌن ؼٌر مساحق فال تقع المقاصة بٌن دٌن مدنً  الن المقاصة وفاء والوفاء ال ٌقع اال اذا كان احد

ودٌن طبٌعً الن الدٌن الطبٌعً ؼٌر مستحق االداء وال تقع المقاصة اذا كان احد الدٌٌن معلقاً على 

ال ٌمتنع وقوع شرط او مضافاً الى اجل لكن اذا كان الدٌن قد اعطى مهلة قضائٌة للوفاء به فأنه 

 المقاصة .
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 -للحجز ولم ٌتعلق بواحد منها حق للؽٌر :ان ٌكون الدٌنان -5

فأذا كان احد الدٌٌن  ؼٌر قابل للحجز كحق النفقة فال تقع المقاصة واذا تعلق حق الؽٌر بالدٌن فال تقع 

 المقاصة كما لو افلس المدٌن وتعلق حق بقٌة الدائٌن بأمواله فال تقع المقاصة بعد االفالس.

 -حالتان استثنائٌتان :

ه هذه الشروط وقعت المقاصة القانونٌة بٌن الدٌنٌن دون حاجة لحكم قاضً او اتفاق اذا توفرت هذ

الطرفٌن وٌستثنً من ذلك حالتان ال تقع فٌها المقاصة رؼم توفر الشروط المذكورة اال اذا اتفق 

 -(مدنً هنا : 401الطرفٌن رضاءاً على اٌقاع المقاصة وهذه الحالتٌن بموجب )م/

 

الودٌعة وكان الدٌن والودٌعة اذا كان للودٌع )المودع لدٌه الشًء (دٌن على صاحب هذا الشًء او -1

من جنس واحد فال تقع المقاصة بٌن الودٌعة والدٌن كما لو كانت الودٌعة طن من حنطة عراقٌة اودعت 

راقٌة اٌضاً عند شخص معٌن وفٌما بعد اصبح هذا الشخص دائن لصاحب الودٌعة بطن من الحنطة الع

فال تقع المقاصة بٌن الطنٌن أي صاحب الودٌعة ٌأخذ طن الشخص المودع علٌه والمودع الٌه ٌأخذ طن 

الودٌعة ,والعلة ان الودٌعه قائمه على االئتقان ولو سمح للشخص المودع لدٌه ان ٌمتنع عن اداء 

 فانه ٌكون اخل بالثقة وضمان االمانه .الودٌعه بحجة المقاصة 

ان للؽاصب دٌن على صاحب العٌن      من نفس جنسها كما لو ان شخص سرق من االخر اذا ك-2

طن حنطة ثم اصبح السارق دائن لصاحبه الحنطة بطن من الحنطة ومن نفس النوع والجودة فال تقع 

المقاصة بٌن الطنٌن وال ٌحق للؽاصب السارق ان ٌمتنع عن رد طن الحنطة بحجة المقاصة والعله ان 

كما قلنا فً البداٌة هً نوع من الضمان ٌشبه الحبس والؽاصب كالسارق المعتدي ال ٌستحق  المقاصة

 الضمان .

 اثار المقاصة : )اثرها بٌن طرفٌن ,اثرها بحق الؽٌر(-ثانٌاً 

 -نلخص هذه االثار بثالث مسائل :-(اثر المقاصة بٌن الطرفٌن :1

دٌن سٌحصل على وفاء لحقه واذا تعددت المقاصة وفاء مزدوج للطرفٌن أي كل من الدائن والم-أ

(الخاصة بتعٌٌن جهة الدفع أي 323الدٌون للمدٌن واختلؾ فً أي دٌن ٌقع به المقاصه فأنه ٌنطبق )م/ 

ان المدٌن هو الذي ٌحدد الدٌن الذي تقع به المقاصة واذا لم ٌحدد وقع المقاصة بالدٌن االشد وطأة 

 وكلفة .

(فالقاضً ال ٌستطٌع ان 413بها احد الطرفٌن الدائن و المدٌن )م/ ال تقع المقاصة اال اذا تمسك-ب

ٌحكم بها من تلقاء نفسه فال بد ان ٌتمسك الكفٌل بالمقاصة بٌن ذلك الدائن والدٌن المكفول وال بد ان 

 ٌتمسك المدٌن المتضامن .

صت انقضاء الدٌنٌن من وقت توافر شروط المقاصة أي ان المقاصة تقع بأثر رجعً فقد ن-ج

(اذا كان الدٌن ال ٌسمح فٌه الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فال ٌمنع ذلك من 414)م/

وقوع المقاصة ما دامت المدة الالزمة لعدم سماح الدعوى لم تكن قد تمت فً الوقت الذي اصبحت  فٌه 

 المقاصة ممكنه .
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ب بها ثم بعد ذللك اصبح المؤجر دائم فلو كان المؤجر اجرة على المستأجر ومرة اربع سنوات ولم ٌطال

بدٌن على المؤجر بنفس مقدار االجرة وطالب المستأجر المؤجر بهذا الدٌن بعد سنسن من وقت نشوء 

سنوات على دٌن االجرة فالمؤجر هنا ٌمكنه ان ٌطالب بوقوع القاصة رؼم  6هذا الدٌن أي بعد مضً 

ات ذلك ان للمقاصة اثر رجعً من ٌوم  توفر سنو 5سقوط دٌن االجرة بالتقادم فهو ٌسقط بمرور 

 5سنوات ولٌس  4شروطها والٌوم الذي توافرت فٌه شروط المقاصة كان قد مضى على دٌن االجرة 

 سنوات أي لم ٌسقط بالتقادم.

 

 اثر المقاصة بالنسبة للؽٌر :-2

ق للمدٌن بان ٌطالب ال ٌجوز ان تقع المقاصة اضراراً بالؽٌر فأذا حجز الؽٌر على مال المدٌن فال ٌح

(واذا قبل المدٌن الحق الحواله دون تحفظ 415المقاصة مع دٌن الدائم حتى ٌتضرر الؽٌر الحاجز )م/

فال ٌجوز له التمسك على المحال له بالمقاصة حتى لو كان ٌحق له التمسك بها قبل الحواله وال ٌحق له 

 ( .1ؾ417له( )م/ اال الرجوع على المحٌل وذلك حتى ال ٌتضرر الؽٌر )المحال

واذا كان المدٌن له دٌن على الدائن ٌمكن ان ٌقع بالمقاصة لكنه ال ٌطالب بذلك وذهب واوحى للدائن 

بدٌنه فان المقاصة تكون قد وقعت وال ٌمكنه اال الرجوع الى الدائن لٌاخذ دٌنه هو على ذلك تبرءه ذمة 

تأمٌنات بشرط ان ٌكون المدٌن وقت ٌقع دٌن تنقضً هنا الكفٌل الدائن ضمن للمدٌن دفع الدٌن للدائن 

الدائن ٌعلم انه له دٌن على الدائن وٌمكن ان ٌسقط الدٌنان بالمقاصة اما اذا كان ال ٌعلم بهذا الدٌن بالن 

المقاصة ممكنه فانه ال ٌستطٌع االستفادة من التأمٌنات وٌمكنه الرجوع على الكفٌل وقاضً الموضوع 

 مدٌن من علمه فً كل قضٌة على حده .هو الذي ٌقرر وجود علم ال

 

 

 المبحث الرابع : اتحاد الذمه

 

(فأن اتحاد الذمة ان ٌجتمع 41(وبموجب)م/412-415عالج المشرع العراقً اتحاد الذمة فً مادتٌن هم)

فً شخص واحد صفتان الدائن والمدٌن فً نفس الدٌن فٌتقاضى الدٌن التحاد الذمة بالقدر الذي نتحدث 

(اذا زال السبب الذي اوى الى اتحاد الذمة فانه ٌزول باثر رجعً فٌعود الدٌن هو 412وبموجب)م/فٌه 

 وملحقاته لجمٌع ذوي العالقة وٌعتبر اتحاد الذمة كانه لم ٌكن .

فاتحاد الذمة هو ان ٌصبح الشخص دائن ومدٌن فً دٌن واحد فٌنقضً هذا الدٌن كما لو كان االبن له 

دٌن على اباه فمات االب وهو الوارث الوحٌد فٌكون االبن دائن ومدٌن فً نفس الوقت فٌنقضً الدٌن 

ضاً كمن ٌكون له وال ٌقتصر اتحاد الذمة على الحقوق الشخصٌة أي الدٌون بل ٌشمل الحقوق العٌنٌة اٌ

 عن وارث وحٌد وهو العقار             .حق اتفاق على عقار ابنه فٌموت االب صاحب حق التفاق 

 صور اتحاد الذمة : التحاد الذمة صورتان : -اوالا 
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ان ٌصبح المدٌن دائن فً نفس الدٌن كأن ٌقرض اب ابنه مبلػ نقدي ثم ٌموت االب    وارث  -1

 ترض هو المدٌن اصبح دائن بالتركه وحده .وحٌد هو االبن فاالبن المق

ان ٌصبح الدائن مدٌن بنفس الدٌن كأن بقرض االبن اباه مبلػ نقدي ثم     االب وٌرثه ابنه  -2

فاالبن هو دائن بمبلػ القرض بعد موت ابٌه تلؽى التركه واصبح مدٌناً بدٌنها أي مدٌن لنفسه 

القانون الفرنسً التً ٌنتقل فٌها االلتزام الى ,وهذه الصورة ال تتحقق اال فً القوانٌن الؽرٌبه ك

الخلؾ العام اما فً الشرٌعه االسالمٌة ال تركه اال بعد سداد الدٌون فٌجب سداد الدٌون اوالً ثم 

 ٌوزع الباقً على الورثه فال تتحد ذمة الوارث مع ذمة الموروث .

 احكام اتحاد الذمة–ثانٌاا 

ن بنفس الدٌن انقضى هذا الدٌن النه ال ٌستطٌع االنسان نفسه بالدٌن اذا اصبح المدٌن دائن او الدائن مدٌ

ولكن اذا زال سبب اتحاد الذمة كان لزواله اثر رجعً فٌعود الدٌن وتوابعه الى الوجود كما لو اوصى 

الدائن لمدٌنه بالدٌن الذي له على هذا المدٌن فالدٌن ٌنقضً الن المدٌن ٌصبح بالوصٌة دائن لنفسه 

   ذمة لكن بطلة الوصٌة زال اتحاد الذمة ورجع الدٌن الموصى به كما كان .فتحدد ال

 

 

 

 

 

 

 

 ((وفاء دون االلتزام انقضاءالمحاضرة الخامسة والثالثون ))

 الفصل الثالث )انقضاء االلتزام دون وفاء (                            

 

اما عن طرٌق تنازل الدائن عن الدٌن او الن قد ٌزول االلتزام دون ان ٌقوم المدٌن بالوفاء به وذلك 

تنفٌذ االلتزام اصبح مستحٌالً او الن القانون قرر عدم سماع تنفٌذ هذا االلتزام اذا مرن مدة معٌنة 

 وسنبحث اوالً تنازل المدٌن.

                           

 تنازل الدائن عن الدٌن )االبراء( -المبحث االول :                    

 

 دٌنه وتنازله عنه دون مقابل وبالتالً ٌسقط الدٌن .هو ترك الدائن -(االبراء:420بموجب)م/
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وفً القوانٌن الؽربٌة ٌعتبر االبراء من عقود المتبرع البد فٌه من اٌجاب وقبول ومجرد سكوت المدٌن 

 عن االبراء ٌعتبر قبول الن االٌجاب المعروض علٌه نافع نفعاً محضاً.

فقد أخذ بموقؾ الفقه االسالمً وعدد االبراء عمل قانونً مزدوج فهو من جهة -أما المشرع العراقً :

اسقاط الدٌن لذا فهو ال ٌعتبر عقد وال ٌحتاج الى قبول المدٌن وانما ٌقع بارادة الدائن المنفردة وهو من 

ء من جهة الدائن اسقاط للدٌن جهة تملٌك لذا اذ اراد أو رفض المدٌن االبراء فقد سقط على هذا االبرا

(على ان االبراء ال ٌحتاج الى قبول المدٌن لكن 422ومن جهة المدٌن تملٌك للدٌن وعلى ذلك نصت)م/

(ٌصح ابراء المٌت من تركته فأذا 2ؾ422اذا رفضه او رده قبل القبول فقد ارتد وسقط وبموجب )م/

 اعتبر سكوته قبوالً وال ٌأخذ الدٌن من تركته .مات المدٌن وقد بقى ساكناً لم ٌقبل االبراء او ٌرفضه 

(دٌنار قال 1000(تعلٌق االبراء على شرط فأذا كان الدٌن )423وقد أجاز المشرع العراقً فً )م/ 

(دٌنار ابرئك من الباقً صح االبراء على شرط لما فٌه من معنى 500الدائن للمدٌن اذا تعطٌنً )

ء نوعٌن عام ٌعفً المدٌن من كل دٌن فال تسمع الدعولى علٌه بأي التملٌك وعند الفقهاء المسلمٌن االبرا

حق ناشًء قبل االبراء وقد ٌكون االبراء خاصاً ٌعفً الدائن فٌه المدٌن من دٌن معٌن بذاته فال تسمع 

 الدعوى بهذا الدٌن .

 المبحث الثانً : استحالة التنفٌذ

 

ان الوفاء بااللتزام صار مستحٌل لسبب ال بد  مدنً عراقً(على انه اذا اثبت المدٌن425تنص المادة )

له فً أي لسبب اجنبً كالقوة القاهرة فأن االلتزام ٌنقضً أٌاً كان محله ذلك اذا توفرت الشروط االتٌة 

:- 

ان تكون استحالة التنفٌذ مطلقة بحٌث ٌعجز المدٌن نهائٌاً عن الوفاء بااللتزام لكن اذا اصبح االلتزم -1

هقاً على المدٌن فأن االلتزام ال ٌنقضً بل ٌتم ازالة االرهاق بموجب نظرٌة من حٌث تنفٌذه مر

 الظروؾ الطارئه.

ان ٌكون سبب االستحالة سبب اجنبً ال بد للمدٌن فٌه اما اذا كانت االستحالة سبب المدٌن فااللتزام -2

 ال ٌنقضً بل ٌتحول الى دفع التعوٌض .

االتفاق على (مدنً 252بعة استحالة التنفٌذ اذا تجٌز )م/ان ال ٌكون المدٌن قد رضى بأن ٌتحمل ت-3

تحمل المدٌن تبعه القوة القاهرة والحادث الفجائً فال ٌنقضً االلتزام طالما ان المدٌن رضى بتنفٌذه عن 

 طرٌق التعوٌض .

(اذا كانت ٌد الشخص على 426وعلى المدٌن اثبات استحالة التنفٌذ بكل طرق االثبات وبموجب)م/

ٌد ضمان ال ٌد امانه كالسارق فأنه ٌتحمل دفع التعوٌض حتى ولو هلك الشًء بسبب اجنبً ال الشًء 

ٌد له فٌه أما اذا كانت ٌده ٌد امانه كالشخص المودع لدٌه الشًء فأن هالك الودٌعه على صاحبها وال 

خص للشًء ال ٌتحمل المودع الٌه التعوٌض اال اذا كان الهالك بسببه على ان ٌد الضمان هً حٌازة الش

 (.427ٌقصد تملكه وانما لحفظه مثالً كالمودع لدٌه )م/
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 المبحث الثالث : التقادم المسقط

 

التقادم نوعان : مكسب خاص بالحقوق العٌنٌه ,وتقادم مسقط ٌسقط جمٌع الحقوق الشخصٌة والعٌنٌة ما 

 عدا حق الملكٌة .

 االلتزامات او الدٌون . وما ٌهمنا هنا هو التقادم الذي ٌسقط الحقوق الشخصٌة او

فالتقادم : عبارة عن نظام قانونً ٌستند على مرور الزمن ٌنصب على مطالبة الدائن بااللتزام العلى 

االلتزام نفسه أي ان مرور الزمن ٌسقط دعوى التنفٌذ االلتزام لكن ال ٌسقط االلتزام نفسه اذ ٌبقى هذا 

فسكوت الدائن مدة طوٌله      على انه اما قد اخذ حقه  ال تحمٌه دعوى أي التزام طبٌعً , االلتزام لكن

 -فً اخذ حقه وفً كلتا الحالتٌن ترفض الدعوى بالتقادم المسقط وسنبحث : هللى انه ماو ع

 كٌفٌة احتساب لمدة واالثار بالتقادم -2انواع التقادم المسقط       -1

 

 انواع التقادم المسقط –المطلب االول                               

 

 التقادم المسقط من حٌث مدته ثالث انواع :

 (تقادم طوٌل 1

 (تقادم قصٌر 3(تقادم خمسً         2

(مدنً اذا ترك 422(سنة وهو القاعدة العامة فً التقادم فحسب )م/15التقادم الطوٌل : ومدته )-1

 المدنً )المنكر(.(سنة فأنه ال تسمع على 15المدنً دعواه دون عذر شرعً لمدة )

والقانون المدنً العراقً أخذ هذا الحكم من الفقه االسالمً الذي ٌجعل التقادم سبب لعدم سماع الدعوى 

أي ان الدٌن باقً مع ذلك فأذا أفتر به المدعً علٌه بعد االنكار وجب علٌه دفعه وهذا هو موقؾ الفقه 

نبوٌه التشرٌعٌة هً عدم سقوط حق المسلم مهما الحنفً والمالكً وان كنت القاعدة العامه فً السنة ال

سنه  30لكن هؤالء الفقهاء لضرورات عملٌه قالوا بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قال بعضها قدم 

سنة وبه اخذ المشرع  15سنة وحددتها مجلة االحكام العدلٌة  33سنه وقسم قال  36وقال االخرون 

 سنة . 30ها العراقً .فً حٌن ان القانون الفرنسً جعل

أما القوانٌن الؽربٌة وبعض القوانٌن العربٌة فانها جعلت التقادم سبب لسقوط الدٌن ذاته ال مجرد مانع 

 من سماع الدعوى لذا اذا مرت مدة التقادم سقط الدٌن حتى لو اقر المدٌن به بعد ذلك .

 التقادم الخمسً :-2

دورٌة المتجدده كاالجره والفوائد على الدٌون ال (430بموجب)م/سنوات وهو قاصر  5ومدته 

سنوات من ؼٌر عذر شرعً فان الدعوى  5والرواتب واالٌرادات المدٌنه فاذا لم ٌطالب بها الدائن لمدة 
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تسقط عن المدٌن وال ٌشترط على المدٌن ان ٌنكر وجود الدٌن كما فً التقادم الدٌن الطوٌل االجل بل 

سنوات مع هذا االقرار فان الدعوى تسقط والعلة  5مدة  حتى لو اقر المدٌن بالدٌن الدوري لكن مرت

فً ذلك شعور انسانً متسامح مع هذا المدٌن فلو اجبر على دفع كل ما ٌتجمع بذمته من الدٌون الدورٌة 

 الدى ذلك الى ارهاقه .

 وٌشترط لهذا التقادم ان ٌكون الدٌن : 

 السنه.أي ٌستحق فً مواعٌد دورٌه كاالسبوع او الشهر او دوري -أ

متجدد أي ٌتجدد دون انقطاع ,فاذا لم ٌكن الدٌن دوري وان كان متقطع ؼٌر متجدد فال ٌنطبق علٌه -ب

 سنة . 15التقادم الخمسً بل التقادم الطوٌل 

 ومن امثلة هذه الدٌون :

االجرة كاجرة المبانً واالراضً الزراعٌة والمساكن اال اذا كانت االجرة تدفع فال ٌنطبق التقادم -أ

 الخمسً بل التقادم الطوٌل .

الفوائد سواء كانت قانونٌة او اتفاقٌة ما لم تندرج هذه الفوائد  وتتحول الى رأس مال فانها ال تكون -ب

 سنة . 15بذلك دورٌة متجددة فتسقط ب

الرواتب واالٌرادات أي رواتب الموظفٌن والمستخدمٌن واالٌرادات التً تدفع لشخص مدى حٌاته -ج

بموجب عقد او وصٌة وٌستثنى من هذا التقادم الربع المستحق بذمة الحائز سًء النٌة والربع المستحق 

حائز سًء النٌة سنوات فالربع بذمة ال 5سنة ال 15بذمة متولً الوقؾ فالدعوى بها ال تسقط اال بمضً 

هو دٌن دوري متجدد ولكن مع ذلك ٌخضع للتقادم الطوٌل ال الخمسً الن المدٌن سًء النٌة ال ٌستحق 

سنة , اما  15سنوات بل ٌبقى الدٌن بذمته لمدة اطول وهً  5باسقاط الدٌن عنه بمده قصٌره هً 

لم تملك        والربع فانها تبقى بالنسبة لمتولً الوقؾ فانه ٌقبض الربع نٌابة عن بقٌة المتولٌن فاذا 

مملوكه للمستحقٌن فال تسقط بالتقادم , اما اذا استهلك الربع ٌتعدى او تقصٌر المتولً فان علٌه 

 التعوٌض النه لٌس دٌن دوري لذا ٌسقط بالتقادم الطوٌل ال الخمسً . 

 

 (التقادم القصٌر :3

لى المنكر بعد تركها من دون عذر شرعً مدنً(ال تسمع الدعوى ع431ومدته سنة واحدة وبموجب)م/

سنة واحدة فً حقوق االطباء والصٌادلة والمحامٌن واالساتذة والسماسرة وكل من ٌمارس مهنة حرة 

ٌكون الحق واجباً له لما ادات من عمل وما تكبده من مصارٌؾ اضافة الى حقوق التجار والصناع عن 

وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجرة االقامة  اشٌاء وردوها االشخاص ال ٌأجرون بهذه االشٌاء

وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عمالئهم وحقوق العملة والخدم واالجراء عن اجور ٌومٌة وؼٌر 

 ٌومٌه وعن ما قاموا به من تورٌدات .

ال تسمع الدعوى من هذه الحقوق حتى ولو بقلى اصحابها مستمرٌن فً ما  2(ؾ430وبموجب )م/

(ان على المحكمة ان 3ؾ430به من خدمات او اعمال او اشؽال او تورٌدات وبموجب)م/ٌقومون 

توجد من تلقاء نفسها ٌمٌناً الى المدٌن بهذا الحقوق ٌحلؾ بها بأنه ؼٌر مدٌن بهذه الحقوق وتوجد بهذا 
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ائم على الٌمٌن الى ورثة المدٌن عند موته ا والى ولٌه اذا كان محجوراً ذلك ان هذا التقدم السنوي ق

قرٌنة ضعٌفة هً ان مرور سنة دلٌل على ان المدٌن اعطى للدائن حقه فهذه القرٌنة الضعٌفة تتم بٌمٌن 

ٌحلؾ بها المدٌن بأنه ؼٌر مدٌن بهذه الحقوق وهً         اجبارٌه ٌجب على المحكمة توجٌهها واذا 

كان أي حق من الحقوق اذا  4(ؾ430احلؾ بها المدٌن كسب الدعوى وٌسقط عنه الدٌن وبموجب )م/

 (سنة .15المذكورة مثبت فٌه أي سند مكتوب فاان هذا الحق ال ٌتقادم اال بمرور)

 المطلب الثانً : احتساب مدة التقادم 

سنه,سنة واحدة(باالٌام ال بالساعات وبالتقوٌم المٌالدي ال  5سنة , 15نحسب مدة التقادم سواء )

ب الٌوم االخٌر واذا كان ٌوم االخٌر عطله او عٌد امتدن الهجري وال ٌحتسب الٌوم االول لكن ٌحتس

المدة الى بعد العٌد او العطله وٌبدأ الحساب من الٌوم الذي ٌكون الحق مستحق االداء واذا مات الدائن 

سنوات فان  10فان الورثه ٌورثون مدة التقادم هذا التقادم الٌهم فاذا مات الدائن وكانت قد مضت 

 سنة . 15سنوات اذا كان التقادم  5م اال للورثه لم ٌبقه له

 وقؾ التقادم :-

ٌقصد بوقؾ التقادم ان المدة المحددة للتقادم توقؾ عن السرٌان اذا حدث سبب من االسباب المحددة فً 

 (واذا ازال السبب عادت المدة للسرٌان فتحسب المدة قبل التوقؾ وبعده وهذه االسباب هً : 435)م/

اذا كان من ٌسري التقادم بحقه صؽٌراً ولٌسس له ولً فالتقادم ٌوقؾ حقه حتى  القصد او الصؽر أي-1

 ٌكبر او ٌعٌن له وصً او     ضمن هذا الوقت ٌبدأ السرٌان بالتقادم .

الؽٌبة فً بالد اجنبٌه نائٌه اذا كان من ٌسري التقادم بحقه ؼائباً فً بالد بعٌدة ال ٌعلم بالتقادم وال -2

 ه .ٌمكنه المطالبه بحق

وجود مانع ادبً او مادي ٌمنع سرٌان التقادم ومثل المانع االدبً هً العالقة بٌن االصول والفروع -3

والعالقة بٌن الزوجٌن فاذا كان الدائن والمدٌن ابن وابٌه او زوج وزوجته فان الدائن ٌخجل من 

ول الحٌاء والخجل كان المطالبه بحقه من المدٌن فٌوقؾ تقادم متى ٌزول هذا المانع االدبً عندما ٌز

ٌطلق الزوج زوجته او ٌطًء االب ابنه العالقة هنا لم تعد تصلح كمانع ادبً ٌسري التقادم بعد توقفه , 

اما المانع المادي حصول مانع مادي ٌمنع الدائن بعد المطالبه بحقه كحصول حرب والتقادم ٌوقؾ حتى 

 تنتهً الحرب .

*انقطاع التقادم وٌقصد به : ان مدة التقادم المحددة تنقطع عند حصول امر معٌن وتبدأ مدة التقادم جدٌدة 

 وال تحسب المدة السابقة على االنقطاع خالفاً لوقؾ التقادم كما اشرنا وٌنقطع التقادم باحد امرٌن :

لب الدائن بحقه قضائٌاً (المطالبه القضائٌة عندما ٌطا437(لسبب صادر من الدائن وهو حسب )م/1

وٌرفع دعوى فالتقادم ٌنقطع وتبدأ مدة جدٌدة وٌشترط ان تكون المطالبة قضائٌة أي ترفع دعوى امام 

المحكمة حتى ولو لم تكن مختصة وال تكفً المطالبه الودٌه بان ٌطالب الدائن بحقه اثناء جلسة ودٌة مع 

قضائٌة فً قطع التقادم أي عمل ٌقوم به الدائن المدٌن ال عن طرٌق القضاء,وٌقوم مقام المطالبة ال

للتمسك بحقه اثناء السٌر فً أي دعوى مرفوعه ضد المدٌن كذلك طلب الدائن لقبول حقه فً تفلٌس 

   المدٌن او توزٌع امواله .
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 التقادم ومواعٌد السقوط( ) الفرق بٌن                      

    

قد ٌحدد القانون مواعٌد او مدد للقٌام بعمل معٌن خاللها فأذا وقع العمل بعد مضٌها كان باطالً وقد 

( فٌجب رفع الدعوى الزالة الؽبن او 125تكون هذه المدد)سنة واحدة( كما فً حالة االستؽالل )م/

نص علٌها ( اشهر فً حاالت 6(اشهر او )3(او )30(ٌوم او)15نقض العقد خالل سنة وقد تكون )

 القانون , والفرق بٌن مدة التقادم ومدة السقوط ٌبرز ما ٌاتً :

مدة التقادم ٌجري علٌها وقؾ وانقطاع اما مدة السقوط فال تتوقؾ وال تنقطع فهً تسري حتى بحق  -1

 و الؽائبٌن .

 ال ٌجوز التنازل عن مدة السقوط بٌنما ٌجوز التنازل عن التقادم .-2

لسقوط من تلقاء نفسه وال ٌستطٌع الحكم بالتقادم من تلقاء نفسه ما لم ٌتمسك به ٌحكم القاضً بمدة ا-3

 الدائن او المدٌن او من له مصلحه .

 المطلب الثالث: اثار التقادم

(اذا مرة مدة التقادم فأنها تؤدي الى عدم سماع الدعوى بالدٌن امام المحكمة فقط وال تؤدي الى سقوط 1

فتر المدٌن بالدٌن بعد مرور مدة التقادم بأخذ ما افتراه وٌلزم بدفع الدٌن الدٌن ذاته على هذا اذا أ

 (.440)م/

(ال ٌمكن للقاضً ان ٌحكم بعدم سماع الدعوى لمرور مدة التقادم من تلقاء نفسه بل البد ان ٌدفع 2

ة السقوط بالتقادم امام القاضً اما المدٌن او الدائن او من له مصلحه حتى ٌحكم به القاضً خالفاً لمد

كما اشرنا والدفع بالتقادم دفع موضوعً ٌجوز التمسك به على أي حالة تكون علٌها الدعوى فٌجوز 

التمسك به الول مرة امام محكمة االستئناؾ لكن ال ٌجوز التمسك به الول مرة امام محكمة التمٌٌو 

 (.442)م/

 

 

 

   

   

 

 


