
 الفصل األول
 استعمال الدائن لحقوق مدينو:

 الدعوى غير المباشرة

 

تعني الدعوػ استخدام الدائن حقوق مدينو التعريف بالدعوى غير المباشرة وطبيعتيا:  -263
نيابة عنو، وذلك بأن يدافع عن حقوقو ويدخميا في ذمة المدين مرة أخرػ، فتدخل بذلك في الضمان 

الدائن من ذلك. وتسمى الدعوػ غير المباشرة بيذا االسم ألن الدائن يستفيد العام لمدائنين، فيستفيد 
 بطريقة غير مباشرة منيا.

وتعتبر الدعوػ غير المباشرة نيابة قانونية لمدائن عن مدينو، تخول لو استعمال حقوق مدينو 
ي مسعاه، بل أن ودعاواه. وال يستفيد الدائن وحده من نتائج استعمالو لحقوق مدينو في حالو نجاحو ف

يدخل الحق في الذمة المالية لممدين، ويستفيد منو كل الدائنين. من ىذا تكون الدعوػ غير المباشرة 
 من دعاوػ المحافظة عمى الضمان العام لمدائنين.

يشترط حتى يستعمل الدائن حقوق مدينو شروط استعمال الدعوى غير المباشرة:  -264 
 الشروط: شروط موضوعية وشروط إجرائية. ودعاواه وجوب توافر طائفتين من

 
 الشروط الموضوعية:  (أوال)

يجب أن يكون حق الدائن موجودا ومستحق األداء وقابال لمتنفيذ، كما يشترط أن يكون  -265
إىمال المدين في المطالبة بحقوقو يؤدؼ إلى إعساره أو زيادة إعساره، كما يشترط أخيرا أن يكون محل 

 لمحجز عميو، وال يتصل استخدامو بشخص المدين.الدعوػ حقا قابال 
فيجب أن يكون حق الدائن موجودا، فإذا كان متنازعا فيو فال يجوز لو أن يستعمل حقوق 
مدينو ودعاواه. ووجود حق الدائن ىو شرط كاف لممارسة الدعوػ غير المباشرة، سواء كان دائنا 

أن يكون الحق مستحق األداء أو ثابتا في سند  عاديا أو دائنا يتمتع بتأمين خاص، ومن ثم ال يشترط
 تنفيذؼ أو سابقا عمى الحق محل الدعوػ.

كما يشترط أن ييمل المدين في ممارسة حقوقو، عن سوء قصد أو عن مجرد إىمال، وأن 
، ويكفي يؤدؼ ىذا اإلىمال إلى إعساره أو زيادة إعساره، ويقصد بذلك اإلعسار الفعمي وليس القانوني

 دم كفاية حقوق المدين لموفاء بديونو.لتوافره ع



وأخيرا، أن يكون محل الدعوػ حقا قابال لمحجز عميو، وال يتصل استعمالو بشخص المدين. 
فإذا كان الحق غير قابل لمحجز عميو، مثل دين النفقة أو كان يتصل استخدامو بشخص المدين، مثل 

 مدعوػ غير المباشرة.حقوقو األسرية وحقوق المؤلف، فال يجوز لمدائن المجوء ل
 
  الشروط اإلجرائية: (ثانيا) 

من المتفق عميو أنو يجب إدخال مدين في الدعوػ غير المباشرة، ولكن اختمف الرأؼ -266
 بشأن مدػ تطمب إعذار المدين قبل رفع الدعوػ.

الدعوػ غير المباشرة كنيابة قانونية عن المدين وكوسيمة آثار الدعوى غير المباشرة: -267
 وسائل الحفاظ عمى الضمان العام لمدائنين، تتحدد آثارىا بناء عمى ىذا التوصيف في اآلتي: من

أوال: إذا كسب الدائن الدعوػ، أو نجح في تصرفو نيابة عن مدينو، يرجع الحق مرة أخرػ إلى 
ين. وىذا الذمة المالية لممدين، وال يستأثر الدائن بالحق وحده إذن ولكن يدخل في الضمان العام لمدائن
 يعني أن الدائن في ىذه الحالة ال يستطيع التصرف في المال محل الدعوػ، وىذا أمر بدييي.

بالمقابل، إذا أخفق الدائن في مسعاه، فإن ىذا يحتج بو في مواجية كل الدائنين، ألن األمر 
 يخص ضمانيم العام فيسرؼ في مواجتيم نتيجة دعوػ الدائن نيابة عن مدينيم.

ثانيا: يستطيع مدين المدين أن يدفع دعوػ الدائن بكل مالو من دفوع قبل دائنو، مثل الدفع 
بالبطالن والفسخ، ومثل الدفع بإنقضاء الحق بأسباب االنقضاء المنصوص عمييا، كالوفاء أو ما 

 يعادلو أو سقوط االلتزام بالتقادم أو باإلبراء، أو غير ذلك من أسباب. 
ين المدين إلى الوفاء بالدين لمدائن رافع الدعوػ فإن ذلك يبرؼء ذمتو، ثالثا: إذا بادر مد

ويؤدؼ إلى انتياء دعوػ الدائن، ألنيا تكون قد حققت الغرض منيا. أما إذا لم يوف مدين المدين 
بالدين ولكن أبرأه المدين من دينو أو تصالح معو بشأنو، تكون الدعوػ غير المباشرة قد فشمت في 

 منيا، وال يكون أمام الدائن سوػ البحث عن وسيمة أخرػ لمواجية تصرف المدين.تحقيق اليدف 
لمدائن دعوػ مباشرة تمكنو من الحصول  -أحيانا -يمنح المشرعالدعاوى المباشرة:  -268

عمى حقو مباشرة من مدين مدينو. ويترتب عمى استعمال ىذه الدعوػ استئثار الدائن بالحق المطالب 
 عوػ غير المباشرة الذؼ يشاركو في حصيمتيا غيره من الدائنين.بو، عمى خالف الد



وقد أثرنا تسميتيا بالدعاوػ المباشرة، ألنو يوجد في القانون عدة تطبيقات نص المشرع عمييا، 
(. ومن أمثمة الدعاوػ المباشرة، دعوػ 1وال توجد نظرية أو فكرة عامة تنظميا في القانون المصرؼ)

مدني(، ودعوػ المقاول من الباطن والعمال ضد  695ستأجر من الباطن )م المؤجر األصمي قبل الم
مدني(،  909مدني(، ودعوػ الموكل ونائب الوكيل قبل بعضيما البعض)م  556رب العمل )م 

 6009لسنة  296ودعوػ المضرور من حوادث السيارات ضد المؤمن من المسئولية )القانون رقم 
 سئولية المدنية عن حوادث السيارات(.  الخاص بالتأمين اإلجبارؼ من الم

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 وقف نفاذ تصرفات المدين في مواجية الدائنين:

 (2الدعوى البوليصية)
 

تعني الدعوػ البوليصية الدعوػ التي يرفعيا الدائن ضد التعريف بالدعوى البوليصية: -269
 تصرفات مدينو الصادرة إضرارا بو، إذا توافرت شروط معينة.

وتيدف الدعوػ البوليصية، مثميا في ذلك مثل الدعوػ غير المباشرة، إلى الحفاظ عمى 
الضمان العام لمدائنين، ولكنيا تختمف عنيا في أنيا تسعى لمواجية تصرفا ايجابيا ييدف منو المدين 

مالو في إلى اإلضرار بدائنيو، في حين أن الدعوػ غير المباشرة تواجو موقفا سمبيا لممدين يتمثل في إى
 استعمال حقوقو ودعاواه أو عدم استعماليا عن عمد. 

                                                 

. وفرري 2991انظررر د. رمضرران أبررو السررعود، الرردعوػ المباشرررة، رسررالة دكترروراه، كميررة الحقرروق، جامعررة اإلسرركندرية،  (1)
 القانون الفرنسي:

Ch. JAMIN, La notion d'action directe, LGDJ, 1991, préface de J. GHESTIN 

 .6، العدد األول، ص2969جميل الشرقاوؼ، طبيعة الدعوػ البوليصية، مجمة القانون واالقتصاد، ( انظر: د. 2)
J. GHESTIN, « La fraude paulienne », Mélanges G. MARTY, Presse Universitaire de 

Toulouse, 1978, p.569. 

 وتنسب الدعوػ البوليصية إلى البريتور الروماني بولص الذؼ أدخميا في القانون الروماني ألول مرة. 



وتختمف الدعوػ البوليصية عن الدعوػ غير المباشرة في أساسيا وشروطيا واآلثار التي 
تترتب عمييا، لذلك ال يجوز الجمع بينيا وبين الدعوػ غير المباشرة في آن واحد. غير أنو يجوز 

 احدة بعد األخرػ.لمدائن أن يمجأ إلييما بالتعاقب الو 
يشترط توافر طائفتين من الشروط شروط استعمال دعوى عدم نفاذ التصرفات:  -:26

لممارسة الدائن لدعوػ عدم نفاذ تصرفات مدينو: شروط تتعمق بحق الدائن وشروط تتعمق بتصرف 
 المدين.

 
 أوال: الشروط المتعمقة بحق الدائن: 

مدني(. وتختمف دعوػ عدم  639ألداء )م يشترط في حق الدائن أن يكون مستحق ا -271
نفاذ التصرف عن الدعوػ غير المباشرة حيث ال تشترط ىذه األخيرة سوػ أن يكون حق الدائن 

 موجودا.
ويترتب عمى شرط استحقاق حق الدائن، أنو إذا كان حقو معمقا عمى شرط واقف أو مضاف 

المدين في حقو. أما إذا كان معمقا عمى إلى أجل واقف فإنو ال يجوز لو أن يطمب عدم نفاذ تصرف 
 شرط فاسخ أو مقترنا بأجل فاسخ فإنو يكون حق مستحق األداء يجيز لمدائن رفع الدعوػ.

كذلك، من مقتضى استحقاق األداء أن يكون حق الدائن خاليا من النزاع، ومن ثم ال يجوز 
 و. لمدائن بحق متنازع فيع أن يطمب عدم نفاذ تصرف المدين في مواجيت

 
 
 

 ثانيا: الشروط المتعمقة بتصرف المدين المطعون فيو: 
يشترط في التصرف المطعون فيو بدعوػ عدم نفاذ التصرف أن يكون تصرفا قانونيا ال -272

واقعة مادية، وأن يكون تاليا لوجود حق الدائن الطاعن، وأن يكون ضارا بالدائنين، وأن يؤدؼ إلى 
 وأن ينطوؼ عمى غش إذا تم معاوضة.إعسار المدين أو زيادة إعساره، 

ويعني التصرف القانوني اتجاه إرادة أو أن يكون التصرف المطعون فيو تصرفا قانونا.  -2
أكثر إلى إحداث أثر قانوني معين. وبيذا تشمل فكرة التصرف القانوني التصرف اإلرادؼ، سواء كان 

ة واحدة، كالتصرف االنفرادؼ. وترتيبا عمى صادرا من إرادتين أو أكثر، كالعقد، أو كان صادرا من إراد



ذلك، ال يجوز الطعن في األعمال المادية التي تصدر من المدين ولو أدت إلى اإلضرار بالدائنين أو 
 أدت إلى إعساره أو زيادة إعساره.

وىذا شرط بدييي ومنطقي.  أن يكون تصرف المدين تاليا لوجود حق الدائن الطاعن. -3
بحقوق الدائن ىو التصرف التالي لتعاممو مع المدين، أما التصرف السابق عمى فالتصرف الذؼ يمس 

ىذا التعامل فالمفترض أن الدائن يعممو وقد أقبل عمى التعاقد مع المدين وىو يعرف وضعو المالي 
 جيدا. 

كما قد يكون من المستغرب أن يضر تصرف المدين بحقوق لم تنشأ بعد. غير أن غرائب 
ا االستغراب عندما تتوافر لدػ الدائن نية الغش، فقد يعمد المدين إلى بيع مالو في الحياة تزيل ىذ

الوقت الذؼ يبرم فيو عقد قرض ىنا يجوز لمدائن المقرض أن يطعن في تصرف مدينو لتوافر قصد 
 الغش لدػ ىذا المدين.

ندما ويكون تصرف المدين ضارا بالدائنين ع أن يكون تصرف المدين ضارا بالدائنين. -4
يزيد من التزاماتو أو ينقص من حقوقو. ومثال التصرف الذؼ يؤدؼ إلى إنقاص حقوقو، اليبة واإلبراء 

 من الدين، ومثال التصرف الذؼ يؤدؼ إلى زيادة التزاماتو، الوفاء بديون الغير أو ضمانو لو.
ذا كان القانون قد وضع القاعدة العامة في أن تصرف المدين يجب أن يضر بالدائ نين، وىذا وا 

كان يكفي، إال أنو اعتبر تصرفا ضارا بالدائنين بصفة خاصة، تفضيل المدين لدائن عمى آخر بطريق 
 616/6مدني(، وفاء المدين المعسر ألحد الدائنين قبل حمول أجل الوفاء )م  616/2الغش )م 
 مدني(.

سار اإلعسار ويقصد ىنا باإلعأن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره.  -5
الفعمي ال القانوني. واإلعسار الفعمي ىو زيادة ديون المدين عمى حقوقو. أما اإلعسار القانوني 

 فيشترط باإلضافة إلى ذلك صدور حكم من المحكمة االبتدائية بو. 
فإذا كان تصرف المدين يؤدؼ إلى إعساره أو زيادة إعساره جاز لمدائن أن يطمب عدم نفاذ 

 تصرفو في حقو.
ويقع عمى عاتق الدائن حالة اإلعسار ىذه بأن يثبت مقدار الديون التي في ذمة المدين، وليذا 

 مدني(. 639األخير أن يثبت العكس بأن يثبت أن لو ماال يساوؼ قيمة الديون أو يزيد عمييا )م 



اشترط القانون لعدم نفاذ تصرف أن ينطوي تصرف المدين عمى غش إذا تم معاوضة.  -6
إذا كان معاوضة، أن يكون منطويا عمى غش من جانبو وأن يكون من صدر لو ىذا المدين، 

 مدني(. 632/2التصرف عمى عمم بيذا الغش )م 
ويتوافر الغش في ىذه الحالة بأن يكون التصرف قد صدر من المدين وىو يعمم أنو معسر، 

 632/2معسر )م  ويعتبر من صدر لو التصرف عالما بيذا الغش إذا كان يعمم أن ىذا المدين
 مدني(.

أما إذا كان التصرف قد تم تبرعا، فإنو ال ينفذ في حق الدائن ولو كان من صدر لو التبرع 
 (.632/6حسن النية، وحتى لو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا )م 

 وأخيرا، إذا كان المتصرف إليو قد تصرف في الشيء إلى شخص آخر، فما العمل؟
رط عمم المتصرف إليو األول والمتصرف إليو الثاني بغش إذا كان التصرف بعوض، يشت

 المدين.
 أما إذا كان التصرف بدون عوض، فيكفي أن يعمم المتصرف إليو الثاني بأن المدين معسر. 

إذا كانت الدعوػ ىي دعوػ عد نفاذ التصرف فإنو آثار دعوى عدم نفاذ التصرفات:  -273
 الدائن أو الدائنين في حالة تعددىم.يترتب عمييا عدم نفاذ التصرف في مواجية 

فدعوػ عدم نفاذ التصرف دعوػ موضوعية يستفيد منيا كل الدائنين، سواء من رفعيا أو من 
لم يرفعيا. ويترتب عمييا عودة الشيء أو المال محل التصرف إلى ذمة المدين ليظل في الضمان 

 مدني(. 610العام لمدائنين )م 
ذا كان من تمقى حقا من الم دين المعسر لم يدفع ثمنو، فإنو يتخمص من الدعوػ متى كان وا 

 مدني(. 612ىذا الثمن ىو ثمن المثل، وقام بإيداعو خزينة المحكمة )م 
ومن الجدير بالذكر أن دعوػ عدم نفاذ التصرف ال تؤدؼ إلى بطالن التصرف، ومن ثم يظل 

   صحيحا في عالقة المدين بالمتصرف إليو.
ن المفيد أن ننوه إلى أن دعوػ عدم نفاذ التصرف تسقط بانقضاء وأخيرا، م -مكرر 273

ثالث سنوات من اليوم الذؼ يعمم فيو الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، وتسقط في جميع األحوال 
 مدني(.   613بمرور خمس عشرة سنة من الوقت الذؼ صدر فيو التصرف المطعون فيو )م 

   
  



 الفصل الثالث
 المدين:كشف حقيقة تصرفات 
 دعوى الصورية

 
ىررري دعررروػ يرفعيرررا الررردائن بيررردف كشرررف حقيقرررة تصررررف التعريفففف بفففدعوى الصفففورية:  -274

بيردف إخرراج بعرض األمروال مرن الضرمان العرام أو بيردف  -المدين. ففي بعض األحيران، يقروم المردين
يرا تخفري برإبرام تصررفات معينرة تبردو تصررفات عاديرة، فري الغالرب تأخرذ صرورة عقرد البيرع، ولكن -آخر

حقيقة معينة. وىنا نكون بصدد عقردين: العقرد الظراىر، وىرو ىنرا عقرد البيرع، والعقرد الخفري الرذؼ يثبرت 
 أن الممكية ال زالت لمبائع، وىو يسمى عمال ورقة الضد.

رجراع المرال محرل ىرذا  ىنا أعطى القانون لمدائن الحق في رفع دعوػ لكشف حقيقة التصرف وا 
مررردائنين مررررة أخررررػ. وبيرررذا تكرررون دعررروػ الصرررورية مرررن وسرررائل حمايرررة التصررررف إلرررى الضرررمان العرررام ل

 من تنفيذ االلتزام. -بطريقة غير مباشرة -الضمان العام، التي تمكن
وجود مظير لتصرف قانوني  الصورية المطمقةوتعني نوعا الصورية: مطمقة ونسبية:  -275

لررك أن يبرررم المرردين عقررد بيررع لررم ال يوجررد فرري الحقيقررة. فررال يوجررد تصرررف وال يوجررد ورقررة ضررد. مثررال ذ
يقصررد بررو نقررل ممكيررة المبيررع، ولكررن ييرردف منررو تحقيررق غرررض آخررر، كررأن يخرررج بعررض األمرروال مررن 
الضمان العام ببيعيا لشخص آخرر، أو يبيرع ألحرد األشرخاص عرددا مرن األفدنرة ليتروافر برذلك لرو صرفة 

 الفالح لمترشح لمبرلمان، وىكذا.
 وجود العقد ذاتو. وبيذا تنصب الصورية المطمقة عمى

، فتنصب عمى عنصر مرن عناصرر التصررف القرانوني، كطبيعترو أو ثمنرو الصورية النسبيةأما 
أو تاريخو أو طرف من أطرافو، وبذلك يتوصل المتعاقدان إلى إخفاء جانب من حقيقة التصرف ولريس 

 التصرف كمو، ليذا كانت صورية نسبية وليست مطمقة.
ء طبيعررة التصرررف القررانوني، كمررا فرري حالررة إخفرراء اليبررة فرري فقررد تقتصررر الصررورية عمررى إخفررا

 صورة عقد البيع، تفاديا لشروط الشكمية أو لتحقيق غرض آخر.
وقد تنصب الصورية عمى إخفاء ثمن التصرف القانوني، مثل ذكر ثمن في عقد البيع يقل عن 
الررثمن الحقيقررري، إلنقرراص رسررروم التسررجيل، أو ذكرررر ثمرررن يزيررد عرررن الررثمن الحقيقررري، لمنررع الشرررفيع عرررن 

 المطالبة بالحق بالشفعة. 



سرابق عمرى بعرض وقد تيدف الصورية إلى إخفاء تاريخ التصررف القرانوني، وذلرك برذكر تراريخ 
 تصرفات المدين، تجنبا الستعمال الدائنين لدعوػ عدم نفاذ التصرف.

وأخيرا، قد تتركز الصورية النسبية عمى إخفراء شخصرية طررف مرن أطرراف التصررف القرانوني، 
مثررل تحريررر العقررد باسررم مسررتعار لمتحايررل عمررى بعررض القواعررد القانونيررة، مثررل تمررك الترري تحظررر تعاقررد 

 و تمك التي تحظر عمى بعض األشخاص شراء الحقوق المتنازع عمييا.الشخص مع نفسو أ
يجروز لمردائن اسرتعمال دعروػ الصرورية، إذا تروافرت شروط استعمال دعفوى الصفورية:  -276

صورة من صور الصورية، بأن يوجد عقدان عقد ظاىر وعقد خفي أو مستتر، اتفق عمييما المتعاقردان 
ا(، والمقصررود ىنررا المعاصرررة الذىنيررة، وىرري تعتبررر موجررودة إذا فرري وقررت واحررد)أؼ يوجررد معاصرررة بينيمرر

 اتفق الطرفان عمييا وقت إبرام التصرف الظاىر حتى لو حررا ورقة الضد فيما بعد.
 ومن الطبيعي أن يشترط أيضا أن يكون لمدائن حق موجود غير متنازع فيو.

ن مسرتحق األداء وال أن ويكفي ذلك الستعمال دعوػ الصورية، فرال يشرترط أن يكرون حرق الردائ
يكون سابقا عمى التصرف الصورؼ وال أن يؤدؼ التصرف الصورؼ إلى إعسار المدين أو زيادة إعساره 

 وال أن ييدف المدين من التصرف الصورؼ إلى اإلضرار بالدائنين.
 ترتب الصورية آثارا فيما بين المتعاقدين، وبالنسبة لمغير. آثار الصورية: -277
، تكون العبرة بالعقد الحقيقي الذؼ انصرفت إليو العالقة بين المتعاقدين والخمف العامفي أوال: 

مرردني(. بنرراء عمررى ذلررك، تكررون العبرررة بالعقررد المسررتتر ولرريس العقررد الظرراىر.  616إرادة المتعاقرردين )م 
 فيسرؼ عمى المتعاقدين، وفي حالة الوفاة يسرؼ عمى الورثة.

العامررة فرري اإلثبررات. فيقررع عرربء إثبررات الصررورية عمررى مررن  ويخضررع إثبررات ىررذا العقررد ل حكررام
يررردعييا، ويجرررب إثباترررو بالكتابرررة إذا جررراوزت قيمترررو ألرررف جنيرررو، وال يجررروز إثباترررو إال بالكتابرررة إذا كررران 
التصرف الصورؼ مكتوبا، إال في حالة وجرود تحايرل عمرى أحكرام القرانون، فيجروز اإلثبرات بكافرة طررق 

 اإلثبات. 



ون والخمف الخاص، فتكرون العبررة بالعقرد المسرتتر، وليرم ن، ويقصد بو الدائمغيربالنسبة ل، ثانيا
أن يثبتوا صرورية التصررف بكافرة طررق اإلثبرات. كرذلك، يكرون لمغيرر مترى كران حسرن النيرة أن يتمسرك 

 (.3بالعقد الظاىر، وال يحتج عميو بالعقد المستتر، مثل الشفيع)
ذا تعارضررت مصرررالح الغيرررر فتمسررك الررربعض مررر  نيم بالعقرررد الظرراىر وتمسرررك اآلخررررون بالعقرررد وا 

 مدني(.   611المستتر كانت األفضمية لمن يتمسك بالعقد الظاىر )م 
     
   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

، 6009ق، مجموعرة ىيئرة قضرايا الدولرة،  96لسرنة  6929و 6026، الطعنرين  رقرم6006مرايو  22نقض مردني،  (3)
 .339ص 



 :  االلتزام الموصوفااللتزامقواعد خاصة لتنفيذ 
 

األصررل. إذ يجررب فرري كررل مررا سرربق درسررنا تنفيررذ االلتررزام البسرريط أو العررادؼ. وىررذا ىررو  -2:7
تنفيررذ االلتررزام فررور نشرروئو، ويعرررف بررااللتزام المنجررز أؼ الررذؼ يجررب تنفيررذه فرري الحررال. غيررر أنررو أحيانررا 
يعمق تنفيذ االلتزام أو حتى وجوده عمى أمر معين، ىنا يجب األخذ في االعتبار عند تنفيرذه وجرود ىرذا 

 ؼ يسمى االلتزام الموصوف.األمر، مما يعني وجود قواعد خاصة لتنفيذ ىذا االلتزام، الذ
وااللتررزام الموصرروف يمكررن أن يكررون معمقررا عمررى شرررط أو مضررافا إلررى أجررل أو متعرردد  -2:8

 األطراف أو محمو غير قابل لالنقسام.
 وندرس ىذه األوصاف المختمفة في الفصول الثالثة اآلتية:
 الفصل األول: االلتزام المعمق عمى شرط أو المضاف ألجل.

 االلتزام المتعدد المحل.الفصل الثاني: 
 الفصل الثالث: االلتزام المتعدد األطراف.



 الفصل األول
 تعميق االلتزام عمى شرط أو إضافتو إلى أجل

 
قد يعمرق االلترزام عمرى شررط وقرد يضراف إلرى أجرل، وفري الحرالتين يترترب بعرض اآلثرار  -2:9

 عمى ىذا األمر.
(.فيمررا ا النفرراذة 4الررزمن المسررتقبل فرري العالقررة العقديررة) لويعتبررر الشرررط واألجررل طررريقين إلدخررا

الترري يطررل منيررا النظررام القررانوني عمررى المسررتقبلا. وا أبسررط حاجررات اإلنسرران تقتضرري منررو ذلررك وتدفعررو 
إليو دفعاا. ا وكثير مرن العالقرات القانونيرة ال يمكرن البرت فييرا إال فري ظرروف ومالبسرات غيرر محرددة 

كشرررف عنيرررا. وال يصرررل القرررانون إلرررى تحقيرررق ذلرررك إال مرررن طريرررق الشررررط والمسرررتقبل وحرررده ىرررو الرررذؼ ي
واألجل، فكالىما أمر مستقبل يرد إليرو مصرير العالقرات القانونيرة. وعرن ىرذا الطريرق يسرتطيع اإلنسران 

 (.5أن يتحكم في المستقبلا)
   

 المبحث األول: الشرط.

 المبحث الثاني: األجل.
 

 
 المبحث األول

 (6)الشرط 
                                                 

(
4
)Travaux et recherches de l’Université de Droit, d’Economie et de Sciences sociales de 

Paris, Le droit et le futur, PUF, 1985., spécialement, A. SERIAUX , " Le futur 

contractant", et le rapport de synthèse par F. TERRE. 

 نظرية األجل في االلتزام في الشريعة اإلسالمية والقوانين العربية.( انظر د. عبد الناصر توفيق العطار، 5)
(

6
) J.-J. TAISNE, La notion de  condition dans les actes juridiques, Thèse Lille, 1977, du 

même auteur, « Obligations conditionnelles », J.-Cl. civ., art.1168 à 1174 (Caractères de 

la condition) et art.1175 à 1180 (Mécanisme de la condition ); P. DEROUIN, "Pour une 

analyse « fonctionnelle » de la condition", RTD civ. 1978, p.1; 

رسالة القاىرة، عالم  اإلسالمية،والشريعة  المقارن  د. دمحم شتا أبو سعد، الشرط كوصف لمتراضي في القانون المدني
  .2920الكتب،

 



 
نردرس فيمرا يمري ىرو وصرف يمحرق برااللتزام فيعردل مرن آثراره. و La condition الشررط  -::2

 ماىية الشرط ونوعيو )المطمب األول(، واآلثار التي تترتب عميو )المطمب الثاني(.
 

 
 المطمب األول

 ماىية الشرط ونوعاه
 

ض إرادة الشرررط ىررو واقعررة مسررتقبمة غيررر مؤكرردة الوقررع وال تتوقررف عمررى محررتعريففف الشففرط:  -311
المردين وال تخرالف النظرام العرام واآلداب العامرة يترترب عمرى تحققيرا وجرود االلترزام أو نفراذه وعمرى تخمفيررا زوال 

 االلتزام أو تأكيده.
والشرط بيذا المعنى، وصف يمحق بااللتزام فيعدل من آثاره. وترتيبا عمى ذلك يختمف الشرط كوصف 

كن لمعقد والشرط كبند من بنود العقد وعن الشرط الرذؼ يفرضرو عن الشرط كر  -أو كوصف لمتراضي -لاللتزام
 (:7القانون)

                                                 

وىنا يالحع الفقو عدم دقة المصطمح أو غموضو، مثمو في ذلك مثرل مصرطمح السربب، حيرث يسرتخدم اسرتخدامات  (7)
 متنوعة في المغة القانونية. انظر في ذلك عمى سبيل المثال.

F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, n° 1219, p.1132. 

 وقد استميم أحد الباحثين ىذه المالحظة وقام بإعداد رسالة دكتوراه حول استخدامات فكرة الشرط في عقود المعاوضة:
O. MILHAC, La notion de condition dans les contrats à titre onéreux, Thèse Paris1, 

1996, LGDJ, 2001, préface de J. GHESTIN. 

ضررراء لجنرررة مناقشرررة الرسرررالة عمرررى مرررنح الرسرررالة تقررردير مشررررف جررردا مرررع تينئرررة المجنرررة واقترررراح نشررررىا ومرررع إجمررراع أع
وحصوليا عمى جائزة، إال أن أحد األعضاء قد عاب عمى الرسالة أنيا تبنت مفيوما واسعا لمشرط يرتكرز عمرى المعراني 

ونية انضرباطيا الفنري )انظرر ىرذا النقرد فري تقرديم التي تعطى لو في المغة الدارجة، األمر الذؼ ييدد بأن تفقد فكرتو القان
 (. VIIجاك جستان، ص 

 
 



فالشرط كرركن مرن أركران العقرد ىرو عنصرر أساسري الزم وضررورؼ لتكروين العقرد. مثرل شررط الرضراء 
فرري العقررد وشرررط المحررل وشرررط السرربب. أمررا الشرررط كوصررف لمتراضرري فيررو أمررر عررارض يمحررق التررزام مكتمررل 

 آثاره.األركان فيعدل من 
والشرط كبند من بنود العقرد ىرو مرا اتفرق عميرو المتعاقردان وصراغاه فري اتفاقيمرا. فقرد يتفرق المتعاقردان 
عمى مكران الوفراء برااللتزام أو عمرى وقرت الوفراء برو، أو عمرى شررط جزائري أو شررط مرانع مرن التصررف، فمثرل 

 أو نفاذه.ىذا االتفاق يسمى شرطا ولكنو ليس وصفا لاللتزام يتوقف عميو وجوده 
( الرررذؼ يتطمبرررو المشررررع لترتيرررب أثرررر 8وأخيررررا، يتميرررز الشررررط كوصرررف لمتراضررري عرررن الشررررط القرررانوني)

معررين، مثررل شرررط الرسررمية فرري العقررود الشرركمية، وشرررط التسررجيل الررالزم النتقررال الممكيررة فرري العقررار، حيررث ال 
مماضرري، فالتسررجيل ينقررل الممكيررة يكررون لمثررل ىررذه الشررروط السررمة األساسررية لمشرررط اإلرادؼ وىرري اسررتناد أثررره ل

 (.9وقت تمامو دون أن يرتد أثره إلى وقت إبرام العقد)
الشررط الواقرف أو الموقرف ىرو األمرر الرذؼ : نوعا الشرط: الشرط الواقفف والشفرط الفاسف  -312

ذا تخمررف لررم يوجرر د يتعمررق عميررو وجررود االلتررزام أو عرردم وجرروده، فررإذا تحقررق ترتررب عمرري تحققررو وجررود االلتررزام وا 
االلتزام. مثالو أن يقول األب البنو سوف أشترػ لك سيارة إذا نجحرت ىرذا العرام، فيكرون النجراح شررطا يتوقرف 

 عميو وجود التزام األب بشراء السيارة لالبن.
أما الشرط الفاسخ فيو أمر ال يترتب عميو وجود االلتزام ولكن يتوقف عمى تحققرو زوال االلترزام وعمرى 

تزام. ومثالو أن ييب األب البنو سيارة ويقول لو إذا لم ترنجح فري االمتحران ألسرحب منرك تخمفو تأكد وجود االل
السيارة. فيكون عدم النجاح شرطا يتوقف عميو زوال ممكية االبن لمسيارة فتعود ممكيتيرا لر ب وتعتبرر كأنيرا لرم 

 (.10تنتقل منو إلى ابنو أصال)

                                                 

الشرررط القررانوني يررأتي مررن القررانون، ألن القررانون ىررو الررذؼ يعمنررو أو يفرضررو، والقررانون قررد يصرربح شرررطا. انظررر فرري  (8)
 الشرط القانوني:

Th. REVET, " La clause légale", Mélanges M. CABRILLAC, Litec, Paris, 1999, p.277. 

 .266د. جالل عمى العدوؼ، الموجز في رابطة االلتزام، ص  (9)
( وقد قصدت من مثال النجاح في بيان الشرط الواقف وفي بيان الشرط الفاسخ ألؤكد أنو بإمعران النظرر فري الشررط 10)

ن كان ال يقف نشوء االلتزام فإنو يقف زوالر و. انظرر فري ىرذا المعنرى: د. الفاسخ يتضح أنو ليس إال شرطا واقفا، ألنو وا 
صراف والحوالرة ؛ د. السرنيورؼ، الوسريط، األو 22، ىرامش 199، ص 610سميمان مرقس، الوافي، أحكرام االلترزام، رقرم 

 .60واالنقضاء، رقم 



ذا لم يمكن معرفة الشرط واقف أو فاسخ، يتعين  عمى القاضي الرجوع إلى النية المشتركة لممتعاقدين وا 
أو إلى طبيعرة التعامرل لتحديرد طبيعرة الشررط متبعرا فري ذلرك قواعرد التفسرير وه يفصرل فري ىرذه المسرألة لمسرألة 

 (، متى استند في قضائو عمى أسباب سائغة.11موضوعية  ال يخضع لرقابة محكمة النقض)
يشررترط لمواقعررة المكونررة لمشرررط عرردة شررروط: إذ  شففروط صففحة الواقعففة المكونففة لمشففرط:-313

يجررب أوال أن تكررون أمررر مسررتقبل غيرررر محقررق الوقرروع، ثانيررا أن تكرررون ممكنررة وأن تكررون غيررر مخالفرررة 
 لمنظام العام أو اآلداب، ثالثا أن تكون مستقمة عن محض إرادة الممتزم. 

 
 أوال: الشرط أمر مستقبل غير محقق الوقوع:

المسرتقبل فري الرروابط العقديرة.  لطريرق إلدخرا -وأيضا األجل –الشرط ذكرنا سابقا أن  -314
وىررذا يقتضرري أن يكررون الشرررط أمرررا مسررتقبال بالضرررورة. كررأن ييررب شررخص آخررر شرريئا معينررا إذا نجررح 
الموىروب لرو فري االمتحران. فرإذا عمرق االلترزام عمرى أمرر سربق وقوعرو مرن قبرل، يكرون مرن أثرر ذلررك أن 

اقردان يجيرالن أن الشررط المعمرق عميرو يكون االلتزام منجزا وحاال ولريس مشرروطا، حترى ولرو كران المتع
 االلتزام قد تحقق قبل ذلك.

وال يكفرري أن يكررون الشرررط أمرررا مسررتقبال، بررل يجررب أن يكررون ىررذا األمررر المسررتقبل غيررر محقررق 
الوقوع. وىذا يعني أن تحقرق الشررط أو عردم تحققرو أمرر ال يمكرن الجرزم برو، فقرد يقرع وقرد ال يقرع. وفري 

 عمى أمر مستقبل محقق الوقوع، كان ىذا أجال وليس شرطا. المقابل، إذا عمق االلتزام
 

 ثانيا: الشرط أمر ال يتوقف عمى محض إرادة الممتزم:
يجب أن يكرون الشررط مسرتقال عرن إرادة الممترزم أو بعبرارة أخررػ ال يتوقرف عمرى إرادترو  -315

 فقط. 
 وشرط مختمط. وفي عالقتو بإرادة الممتزم، يقسم الشرط إلى شرط احتمالي وشرط إرادؼ 

، الواقعة التي يتوقف تحققيا عمرى القضراء  La condition causaleويعني الشرط االحتمالي
 والقدر وال ترتبط بإرادة الدائن أو المدين. 

                                                 

 وما بعدىا. 266د. جالل عمى العدوؼ، الموجز في رابطة االلتزام، ص  (11)



، ىرو الواقعرة التري يتوقرف تحققيرا عمرى إرادة La condition mixteويعنري الشررط المخرتمط 
رادة من الغير، مثل شرط   الزواج.أحد المتعاقدين وا 

أما الشرط اإلرادؼ، فيو الشرط الذؼ يتوقف تحققرو أو تخمفرو عمرى إرادة أحرد المتعاقردين، سرواء 
 الدائن أو المدين.

مرردني الترري تررنص عمررى أنرروا ال  659وقررد بررين القررانون حكررم الشرررط اإلرادؼ فرري المررادة  -316
 ا عمى محض إرادة الممتزما. يكون االلتزام قائما إذا عمق عمى شرط واقف يجعل وجود االلتزام متوقف

وبيذا يجرب أن يكرون الشررط واقعرة مسرتقمة عرن محرض إرادة المردين. أمرا إذا كران متعمقرا عمرى 
محرررض إرادة الررردائن، كرررأن تقرررول ألخرررر سرررأعطيك ىرررذا الشررريء إذا أردت أؼ إذا أراد ىرررو كررران الشررررط 

 دم االلتزام.صحيحا. أما إذا قمت لو سأىبك ىذا الشيء إذا أردت أنا، فيذا الشرط يع
ونالحع أيضا أن ىذا األثر يحدثو الشرط الواقرف، أمرا تعميرق االلترزام عمرى شررط فاسرخ يتوقرف 

 عمى محض إرادة المدين ال يؤثر في صحتو بل يكون صحيحا.
 

 ثالثا: الشرط واقعة ممكنة وغير مخالفة لمنظام العام أو اآلداب:
كنررة. فررإذا كانرت مسررتحيمة، فررإن االلتررزام يشرترط فرري الواقعررة المكونررة لمشررط أن تكررون مم -317

 المقترن بيا ال يقوم، بل يكون معدوما.
كررذلك يجررب أن تكررون الواقعررة غيررر مخالفررة لمنظررام العررام أو اآلداب، فررإذا كانررت مخالفررة لمنظررام 

 العام أو اآلداب، انعدم االلتزام المعمق عمييا ولم تقم لو قائمة.
إذا كان الشرط فاسخا فيو الذؼ يعتبر غير قائم ويكون كل ما سبق يتعمق بالشرط الواقف، أما 

االلتزام صحيحا. ومع ذلك، إذا كان الشرط الفاسخ المخالف لمنظام العام أو اآلداب ىو الدافع لاللتزام، 
فإنررو يعتبررر عنصررريا جوىريررا مررن عناصررر االلتررزام و ا يسررتتبع ذلررك عرردم قيررام االلتررزام ابتررداء، شررأنو مررن 

 (.12أؼ التزام يقوم عمى سبب غير مشروعا )مذكرة المشروع التمييدؼ()ىذه الناحية، شأن 
 

 المطمب الثاني
 آثار الشرط

                                                 

 .9، ص 3األعمال التحضيرية، جز (12)



 
 يرتب الشرط أثارا في فترة التعميق وبعد انتياء فترة التعميق.  -318
 
 

 أوال: في مرحمة التعميق:
ويترترب عمرى إذا كان الشررط واقفرا، ففري فتررة التعميرق ال يوجرد االلترزام، الشرط الواقف:  -319

ذلك أنو ال يجوز تنفيذه، اختيارا أو جبرا. ولكن يجوز لمردائن أن يتخرذ اإلجرراءات التري تكفرل المحافظرة 
 عمى حقو. كما أنو ال يسرؼ لمتقادم بالنسبة لو ألنو ليس مستحق األداء.

يرذ إذا كان الشرط فاسخا، فإن االلتزام يكون موجرودا، ويكرون قرابال لمتنفالشرط الفاس :  -:31
 االختيارؼ والقيرؼ، وقابال لمتصرف فيو، ويسرؼ التقادم بالنسبة لو.

ذا كان االلتزام المعمق عمى شرط فاسرخ موجرودا، إال أنرو لريس مسرتقرا بشركل نيرائي برل ميردد  وا 
برالزوال. ويترترب عمررى ذلرك، عرردم وقروع المقاصرة بينررو وبرين حررق آخرر برات، وتكررون التصررفات الررواردة 

 وقابمة لمزوال مثمو.عميو تابعة لمصيره 
 

 ثانيا: تحقق الشرط:
إذا تحقررررق الشرررررط الواقررررف، يصرررربح االلتررررزام نافررررذا، ويرررردخل فرررري ذمررررة الشففففرط الواقففففف:  -321

 صاحبو، ويكون بالتالي قابال لمتنفيذ، ويسرؼ التقادم بالنسبة لو.
أن  يترتب عمى تحقق الشرط الفاسخ، زوال االلتزام، ويجب عمى الدائنالشرط الفاس :  -322

يررررد مرررا أداه إليرررو المررردين عمرررى سررربيل الوفررراء، فرررإن لرررم يمكرررن الررررد لسررربب أجنبررري تحمرررل المررردين تبعرررة 
ن كان عدم اإلمكانية يرجع إلى خطأ الدائن، التزم بالتعويض.    االستحالة، وا 

 659/6وتبقررى أعمررال اإلدارة الترري صرردرت مررن الرردائن صررحيحة بررالرغم مررن تحقررق الشرررط )م 
 مدني(. 

عندما يتحقق الشرط يستند أثره إلى الوقت الرذؼ نشرأ  (:13الرجعي لتحقق الشرط) األثر -323
فيو االلتزام وليس إلى وقرت تحققرو. وتسرتند فكررة األثرر الرجعري لمشررط عمرى إرادة المتعاقردين. فقرد جراء 

                                                 

 ؛2921د. دمحم شتا أبو سعد، األثر الرجعي لمشرط في القانون المدني المصرؼ والمقارن،  (13)



ا مررن فرري المررذكرة اإليضرراحية أن ا ىررذا الحكررم لرريس إال تفسرريرا معقرروال إلرادة المتعاقرردين، فمررو أنيمررا كانرر
مبدأ األمر عمى يقين من تحقق الشرط، لرداه أثره إلى وقرت انعقراد العقردا. وواضرح مرن ىرذا التبريرر أن 
فكرررة األثررر الرجعرري لمشرررط ليسررت إال محررض افتررراض أو حيمررة قانونيررة لجررأ إلييررا المشرررع لتبريررر أمررر 

 معين.
 ويستبعد األثر الرجعي لمشرط في أحوال معينة: -324

مررردني(. يمكرررن لممتعاقررردين أن  690/2دين عمرررى اسرررتبعاد األثرررر الرجعررري )م ( اتفررراق المتعاقررر2
يسررتبعدا، صررراحة أو ضررمنا، األثررر الرجعرري لمشرررط. ويجررب أن تكررون نيررة المتعاقرردين واضررحة فرري ىررذا 
الخصررروص، فرررإذا ثرررار شرررك حرررول ىرررذه المسرررألة فسرررر فررري صرررالح اإلبقررراء عمرررى األثرررر الرجعررري ولررريس 

 .ءاستبعاده، ألنو يتعمق باستثنا
مررردني(. ومثرررال ذلرررك فررري  690/2( أن تسرررتوجب طبيعرررة االلترررزام اسرررتبعاد األثرررر الرجعررري )م 6

العقرود الزمنيرة، كعقرد اإليجررار أو عقرد الترأمين أو عقررد العمرل، إذا كران االلترزام معمقررا عمرى شررط فاسررخ 
مكن استرجاع ونفذ فترة من الزمن ثم تحقق ىذا الشرط، فإن طبيعة األشياء تأبى األثر الرجعي، إذ ال ي
 ما مضي من الزمن، ومن ثم يبقى العقد بالنسبة لمماضي ويزول فقط بالنسبة لممستقبل.

مردني(. إذا ىمرك الشريء  690/6( إذا أصبح تنفيذ االلتزام غيرر ممكرن قبرل تحقرق الشررط )م 3
ن محل االلتزام، قبل تحقق الشررط، بسربب أجنبري، ثرم تحقرق الشررط فرال يكرون لرو أثرر رجعري، سرواء كرا

 الشرط واقفا أو فاسخا.
( نرص القررانون عمررى أن أعمرال اإلدارة الترري تصرردر مرن الرردائن تبقررى نافرذة رغررم تحقررق الشرررط 1
مرردني(. وعمررة ىررذا الحكررم متحققررة بالنسرربة ألعمررال اإلدارة الترري تصرردر مررن المرردين  659/6الفاسررخ )م 

 (. 14تحت شرط واقف، فتبقى ىذه األعمال نافذة رغم تحقق الشرط)
يسرررؼ التقررادم بالنسرربة لممرردين معمررق عمررى شرررط واقررف إال مررن الوقررت الررذؼ يتحقررق فيررو  ( ال6
مدني(.  ومن ثم ال يترتب عمى تحقق الشرط الواقف أن تحتسب ضمن مردة التقرادم  322/6الشرط )م 

 (. 15المسقط فترة تعميق الشرط، وذلك استثناء من مبدأ األثر الرجعي لتحقق الشرط)

                                                                                                                                                             

R. JAMBU MERLIN," Essai sur la rétroactivité des actes juridiques", RTD civ. 1948, p. 

279. 

 .301، ص 262د. إسماعيل غانم، أحكام االلتزام واإلثبات، رقم  (14)



 المبحث الثاني
 (16) األجل
 

كوصررف لاللترزام ببيران ماىيتررو وأنواعرو )المطمرب األول(، ثررم Le termeنتنراول األجرل  -325
 بيان آثاره )المطمب الثاني( وأخيرا انقضائو )المطمب الثالث(.
 المطمب األول

 ماىية األجل وأنواعو
 

االلتررزام أو األجررل ىررو واقعررة مسررتقبمة ومؤكرردة الوقرروع يعتمررد عمييررا اسررتحقاق تعريففف األجففل:  -326
 (: 17انقضاؤه. وىذا الوصف الذؼ يدخل عنصر الزمن في العالقة القانونية يحقق وظيفتين)

، وىذا كمرا فري األجرل المنيري أو يضع نياية لاللتزامأ(أن حمول األجل أؼ مرور مدة معينة يمكن أن 
ما يسمى األجل الفاسخ، مثال ذلك عقد اإليجار وعقد العمل الذين يبرما لمدة محددة ينتييان بانتيائيا، وكذلك 

. فررري ىرررذه الوظيفرررة ال يتعمرررق crédit-rentierعقرررد اإليرررراد المرترررب مررردػ الحيررراة الرررذؼ ينتيررري بوفررراة المسرررتفيد 
 يس وصفا لاللتزام ولكنو سبب من أسباب انقضاء االلتزام. األجل إال بالعقود الزمنية ول

ب( األجررل يمكرررن أن يحررردد اسررتحقاق االلترررزام: وىرررذا كمرررا فرري األجرررل الواقرررف، الررذؼ يعتبرررر ىرررو وحرررده 
 وصفا لاللتزام بالمعنى الدقيق أؼ يترتب عميو وجود االلتزام.

 ة الوقوع.األجل واقعة مستقبمة، مؤكد شروط الواقعة المكونة لألجل:  -327
 فاألجل واقعة مستقبمة، عادة تكون عبارة عن تاريخ معين لتنفيذ االلتزام أو النقضائو. -2

                                                                                                                                                             

ويوجد استثناءات أخرػ غيرر مرا ذكرر، فري الشرفعة والثمرار والتطييرر، ويتسراءل الردكتور إسرماعيل غرانم أمرام كثررة  (15)
االستثناءات عن أىمية فكرة األثر الرجعي وعما إذا كان من األفضرل أن يسرتبدل بيرا تقريرر قاعردة مباشررة تقضري بعردم 

فاسرررخ فررري حرررق الطررررف اآلخرررر، فنسرررتغني برررذلك عرررن نفررراذ تصررررفات المررردين تحرررت شررررط واقرررف أو الررردائن تحرررت شررررط 
االلتجراء إلرى االفترراض؟ أمررا النترائج األخررػ التري تسررتخمص عرادة مرن فكررة األثررر الرجعري، فمرن الميسرور تبريرىررا دون 

 (.  305، ص 266افتراض أثر رجعي لمشرط )المرجع السابق، رقم 
(

16
)C. BLOUD-REY, Le terme dans le contrat, PUAM, 2003, préface de P.-Y. GAUTIER;  

د. عبررد الناصررر توفيررق العطررار، نظريررة األجررل فرري االلتررزام فرري الشررريعة اإلسررالمية والقرروانين العربيررة، مطبعررة السررعادة، القرراىرة، 
2992. 

(
17

) F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, n° 1199, p.1117. 
 



 وىو واقعة مؤكدة الوقوع، عمى خالف الشرط الذؼ يكون واقعة غير مؤكدة الوقوع.  -6
يتنررروع األجرررل، بحسرررب مصررردره، إلرررى أجرررل اتفررراقي وأجرررل قرررانوني وأجرررل أنفففواع األجفففل:  -328
 قضائي.
 
 ال: األجل االتفاقي:أو 

، وىو الذؼ يستحق أن يطمرق عميرو األجرل األجل االتفاقيأول نوع من أنواع األجل ىو  -329
كوصف لاللتزام. وىذا األجل يتفق عميو المتعاقدان، وىو أما أن يكون معينا أو غير معين، كما يكرون 

 واقفا أو فاسخا.
، كتحديرد terme certainفاألجل االتفاقي ينقسم، من حيث وقت وقوعو، إلى أجرل معرين  -2

، إذا كرران مؤكررد terme incertainترراريخ معررين: أول الشررير، أول السررنة، وىكررذا، وأجررل غيررر معررين 
 الوقوع ولكن ال نعرف متى بالضبط، مثل وفاة شخص ما.

ه، إلرى أجرل واقرف وأجرل فاسرخ. فاألجرل الواقرف كما ينقسم األجل االتفاقي، بالنظر إلى أثرر  -6
ىو الذؼ يترتب عميو تأجيل االلتزام، وبحمولو يصبح االلتزام مستحق األداء وواجرب التنفيرذ. أمرا األجرل 

 ( فيو الذؼ يترتب عمى حمولو انقضاء االلتزام كما رأينا.18الفاسخ أو األجل المنيي،)
 ثانيا: األجل القانوني:

ي ىو األجل الذؼ يكون مصدره القرانون، كرأن يرنص القرانون عمرى تأجيرل األجل القانون -:32
لزيررررادة ديررررون األفررررراد وتعثرررررىم فرررري  ةالوفرررراء برررربعض الررررديون، كمررررا ىرررري الحررررال فرررري المعالجررررة القانونيرررر

 (.19السداد)
 

 ثالثا: األجل القضائي:
ظررة وىو األجرل الرذؼ يمنحرو القاضري بنراء عمرى تخويرل لرو مرن القرانون، وىرو يسرمى بن -331

. وسبقت دراسة نظرة الميسرة عند تعرضنا لزمن الوفراء برااللتزام. ونرذكر ىنرا  délai de grâceالميسرة

                                                 

ويفضرل الرربعض تسرميتو باألجررل المسرقط، د. عبررد المعطررى خيرال، النظريررة العامرة لاللتررزام، الكتراب الثرراني، أحكررام  (18)
 .216، ص 260االلتزام، إعداد د. محمود خيال، رقم 

 .6009انظر بحثنا، االستدانة، دراسة في أزمة ديون األفراد ومعالجتيا القانونية، دار النيضة العربية،  (19)



مدني أعطت لمقاضري سرمطة مرنح أجرل أو نظررة ميسررة، إذا كانرت حالرة المردين  315/6فقط أن المادة 
 تستدعي ذلك، ولم يمحق الدائن من ىذا التأجيل ضرر جسيم. 
 المطمب الثاني

 األجلآثار 
 

 يرتب األجل آثارا معينة نوردىا فيما يخص األجل الواقف واألجل الفاسخ. -332
يترتررب عمررى األجررل الواقررف تررأخير تنفيررذ االلتررزام، ألنررو التررزام غيررر  آثففار األجففل الواقففف: -333

مستحق األداء. وترتيبا عمى ذلك، ال يمكن تنفيذه جبرا، وال تقرع المقاصرة برين وبرين ديرن آخرر مسرتحق 
مرردني(، وال  223/2( )م 20األداء، ويجرروز لممرردين اسررترداد مررا أوفرري بررو إذا كرران جرراىال وجررود األجررل)

 مسقط بالنسبة لو، وال يستطيع الدائن أن يستعمل الدعوػ البوليصية وال الدفع بالحبس.يسرؼ التقادم ال
ومررع أن االلتررزام المضرراف ألجررل واقررف غيررر مسررتحق األداء، إال أنررو التررزام موجررود حتررى قبررل 
تحقق األجل. ويترتب عمى ذلك، أنو يجوز لمدائن اتخاذ اإلجراءات الكفيمة بالحفاظ عمى حقرو، كمرا أن 

ئن أن يطالررب المرردين بتقررديم تررأمين إذا خشرري إفررالس المرردين أو إعسرراره واسررتند فرري ذلررك إلررى سرربب لمرردا
مدني(. كما يمكن انتقال االلتزام المقترن بأجل بين األحيراء عرن طريرق الحوالرة، أو  691/2معقول )م 

 بسبب الفاء بين الدائن وورثتو.   
فاسررخ ىررو التررزام موجررود ونافررذ قبررل حمررول االلتررزام المقترررن بأجررل  آثففار األجففل الفاسفف : -334

األجل. فيو إذن التزام مستحق األداء. ويجوز لمدائن، تبعرا لرذلك، أن يطمرب تنفيرذه جبررا إذا لرم يرف برو 
 المدين اختيارا، وىو يخول لمدائن كل وسائل المقررة لحماية الضمان العام وضمان التنفيذ.

قررد قمنررا بررأن ىررذا األجررل يرررتبط بررالعقود الزمنيررة، وبحمررول األجررل، ينقضرري االلتررزام المقترررن بررو، و 
لذلك يترتب عمى حمولو انقضاء االلتزام بالنسبة لممستقبل أما ما تم في الماضي فال يتأثر بيرذا األمرر. 

 مدني(. 691/6فحمول األجل الفاسخ ليس لو أثر رجعي )م 
 

 

                                                 

إذا أوفررى المرردين بررااللتزام المضرراف إلررى أجررل قبررل حمررول األجررل مررع عممررو باألجررل، فررال يجرروز لررو اسررترداد مررا  أمررا (20)
 أوفى بو، ألنو قدم بالوفاء بدين موجود في ذمتو، ويعتبر ذلك منو نزوال عن األجل المقرر لمصمحتو.



 
 
 

 المطمب الثالث
 انقضاء األجل

 
 الحمول أو الحمول أو السقوط.ينقضي األجل بالتنازل قبل  -335
ينقضري األجرل بنرزول صراحب المصرمحة فيرو.ويفترض فري األجرل التنازل عفن األجفل:  -336

أنررو مقرررر لمصررمحة المرردين، إال إذا نررص القررانون أو العقررد أو تبررين مررن الظررروف أنررو معقررود لمصررمحة 
 (. 21الدائن أو لمصمحة الطرفين معا)

نررازل عنررو برراإلرادة المنفررردة، ويترتررب عمررى ىررذا التنررازل ويجرروز لمررن عقررد األجررل لمصررمحتو أن يت
انقضرراء األجررل. إمررا إذا كرران األجررل مقررررا لمصررمحة الطرررفين معررا، فررال يجرروز التنررازل عررن األجررل مررن 
أحرردىما فقررط ولكررن يجررب أن يررتم ذلررك بالرضرراء المشررترك ليمررا. وبررالرغم مررن أن القرررض بفائرردة يكررون 

أن ينرزل عررن -دون رضراء الردائن  –ال أن القرانون أجراز لممرردين األجرل فيرو غالبرا لمصررمحة الطررفين، إ
 (. 22األجل بشروط معينة )

ينقضري األجرل بحمولرو، وذلرك بانقضراء الميعراد المحردد أو بتحقرق األمرر حمول األجفل:  -337
 المنتظر تحققو. وتطبق في حساب األجل القواعد العامة المقررة في حساب المواعيد.

ال أن العمررل قررد يشرريد االتفرراق عمررى آجررال تثيررر مشرركالت فيمررا يتعمررق ومررع وضرروح ىررذا األمررر إ
 بتاريخ حموليا، بل أكثر من ذلك فيما يتعمق بتحديد طبيعتيا القانونية.

المقردرة الترزام المردين بالوفراء عنرد مردني ويتعمرق باالتفراق عمرى   696من ذلك ما أوردتو المادة 
 أو عند اإلمكان أو حسب اإلمكان. الميسرةأو 

إذا وجد مثل ىذا االتفاق فقد اعتبره المشرع أجال ال شرطا. وفي ذلك تقرر المادة السرابقة أنرو ا 
إذا تبين من االلتزام أن المدين ال يقوم بوفائو إال عند المقردرة أو الميسررة، عرين القاضري ميعرادا مناسربا 

                                                 

حرذفت فري لجنرة المراجعرة ألن حكميرا من المشرروع التمييردؼ، ولكنيرا  399كانت تنص عمى ىذه األحكام المادة  (21)
 ، في اليامش.693، ص 3مستفاد من تطبيق المبادغ العامة. األعمال التحضيرية، جز

 .  666، ص 295مدني. د. عبد المنعم البدراوؼ، أحكام االلتزام، رقم 611م. (22)



ا منرو عنايرة الرجرل الحررريص لحمرول األجرل، مراعيرا فري ذلرك مروارد المردين الحاليرة والمسرتقبمة، ومقتضري
 عمى الوفاء بالتزاموا.

أخيررررا ينقضررري األجرررل بسرررقوطو. ويعنررري سرررقوط األجرررل حمولرررو وحرمررران سفففقوط األجفففل:  -338
مدني أحوال معينة يسرقط فييرا حرق  693المدين من االنتفاع بو وقد قرر لمصمحتو. وقد أوردت المادة 

 المدين في األجل. وىذه األحوال تتمخص في اآلتي:
. فرإذا أشرير إعسرار المردين أ إذا أشير إفالس المدين أو إعسفاره وفقفا لنصفوص القفانون  -2

 إفالسو سقط حقو في األجل بقوة القانون ما لم تقض المحكمة ببقاء األجل.
. وتشررمل التأمينررات إذا أضففعف المففدين التامينففات الخاصففة التففي تضففمن الوفففاء بالففدين -3

عقدية )رىن رسرمي أو حيرازؼ( ولرو كانرت الحقرة لنشروء الردين، أو الخاصة كل التأمينات، سواء كانت 
 كانت قانونية )حق امتياز( أو كانت قضائية )حق االختصاص(. 

وتجب التفرقة بين فرضرين إذا كران اإلضرعاف قرد حردث بفعرل المردين أو بسربب ال دخرل إلرادة 
ن وبررررين المطالبررررة بتررررأمين المرررردين فيررررو. فرررري الفرررررض األول، يكررررون الخيررررار لمرررردائن بررررين اسررررتيفاء الرررردي

إضررافي)التزام تخييرررؼ حررق الخيررار فيررو لمرردائن(، وفرري الفرررض الثرراني، يكررون لممرردين أن يترروقى سررقوط 
 األجل بأن يقدم لمدائن تأمينا إضافيا )التزام بدلي حق اإلبدال فيو لممدين(.

مرا وعرد  إذا تخمرف المردين عرن تقرديم عدم تقديم المفدين مفا وعفد بتقديمفو مفن التامينفات. -4
بتقديمو في العقد من تأمينرات خاصرة تضرمن الوفراء بحرق الردائن، يسرقط األجرل تبعرا لرذلك، فاألجرل لرم 

 يقرر إال بناء عمى تقديم التأمينات فمن المنطقي أن يسقط إذا لم يقدميا المدين.   
      



 الفصل الثاني
 االلتزام المتعدد المحل

 
عمررى المرردين تنفيررذه. وقررد يكررون لاللتررزام محررل واحررد قررد يكررون لاللتررزام محررل واحررد يجررب  -339

وتبرأ ذمة المدين إذا أدػ شيئا آخر بدال منو، ويعرف ىذا بااللتزام البدلي. وقد يكون لاللترزام أكثرر مرن 
 محل وتبرأ ذمة المدين إذا أدػ واحدا منيا، ويعرف ىذا بااللتزام التخييرؼ.

 
 المبحث األول
 (23)االلتزام التخييري 

 
إذا ، L'obligation alternativeيكرون االلترزام تخييريرا التعريف بااللتزام التخييفري:  -:33

 مدني(. 696/2شمل محمو أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدػ واحدا منيا )م 
فالصرفة المميرزة لاللترزام التخييررؼ أن محمرو ال ينحصرر فري شريء واحرد أو أشرياء متعرددة يجررب 

 ىا، ولكن محمو يتضمن أشياء متعددة، يكفي أن يقوم المدين بتنفيذ إحداىا، يختاره ىو أو غيره.تنفيذ
ويجب حتى يمحق بااللتزام وصف التخيير أن يتعدد محرل االلترزام حقيقرة، بحيرث يمكرن الخيرار 

ر بررأن بررين ىررذه المتعررددات. فررإذا لررم تترروافر فرري أحررد الشرريئين المررذين يشرركالن محررل االلتررزام صررفة التخييرر
 كان غير ممكن أو غير مشروع، فإن االلتزام يصبح بسيطا ال موصوفا.

أعطررى القررانون الحررق فرري الخيررار بررين  Le droit d'option (24)الحففق فففي الخيففار: -341
األشياء المتعددة لممدين. فميذا األخير أن يختار بين األشياء المتعددة وينفذ إحداىا. وقد ينص القرانون 

 مدني(. 696/6عمى منح ىذه السمطة لمدائن أو لشخص ثالث )م أو يقضي االتفاق 
وعمررى ىررذا النحررو، يكررون الخيررار لممرردين أو لمرردائن أو لشررخص أجنبرري . ويجررب عمررى صرراحب 
الحق في الخيار أن يختار أحد األمور المتعددة وأن يقروم بتنفيرذه إذا كران الخيرار لممردين أو أن يخطرر 

 المدين بو إذا كان الخيار لغيره.
                                                 

(
23

) L. BINEAU, " Les obligations alternatives en droit privé", PA, 6 juin 2002, n°113, 

p.9. 

(
24

) I. NAJJAR, Le droit d'option, contribution à l'étude du droit potestatif et de l'acte 

unilatéral, LGDJ,1967, préface P. Raynaud. 



ذا امتنع من لو الحق في الخيار عن القيام برو، فقرد نظرم القرانون حرال ليرذه المشركمة )م   695وا 
 مدني(. 

فررإذا كرران الخيررار لممرردين وامتنررع عررن االختيررار، أو تعرردد المرردينون ولررم يتفقرروا فيمررا بيررنيم، جرراز 
لرم يرتم ذلرك ترولى لمدائن أن يطمب من القاضري تعيرين أجرل يخترار فيرو المردين أو يتفرق المردينون، فرإذا 

 القاضي بنفسو تعيين محل االلتزام. 
أما إذا الخيار لمدائن وامتنع عن االختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينيم، عين القاضري 

 أجال إن طمب المدين ذلك، فإذا انقضى األجل انتقل الخيار لممدين.
الخيار سمطتو في ذلك وحردد أحرد إذا استعمل صاحب الحق في آثار االلتزام التخييري: -342

 األمور التي تمثل محل االلتزام، أصبح ىذا الشيء ىو المحل الوحيد لاللتزام، ويجب تنفيذه.
ذا استحال تنفيذ المحل لسبب أجنبي ال يد لممدين و الدائن بو وشممت االستحالة كل األشياء  وا 

ذا اسررتحال تنفيررذ أحررد انقضررى التررزام المرردين السررتحالة تنفيررذه، سررواء كرران الخيررار لم مرردين أو لمرردائن. وا 
 األشياء تحدد محل االلتزام في الشيء اآلخر المتبقي.

أما إذا استحال تنفيذ المحل بخطأ المردين أو الردائن، وشرممت االسرتحالة األشرياء المتعرددة التري 
إذا كرران اشررتمل عمييررا محررل االلتررزام، كرران المرردين ممزمررا بررأن يرردفع قيمررة آخررر شرريء اسررتحال تنفيررذه، 

مردني(، أو يتحمرل الردائن تبعرة  699مسئوال عن ىذه االستحالة ولرو فيمرا يتعمرق بواحردة مرن األشرياء )م
 ىذه االستحالة إذا كانت ترجع إلى خطأ من جانبو.     
 

 المبحث الثاني
 االلتزام البدلي

 

االلترزام  L'obligation  facultativeيقصرد برااللتزام البردلي تعريف االلتفزام البفدلي:  -343
 مدني(. 692/2الذؼ ال يشمل محمو إال شيئا واحد وتبرأ ذمة المدين إذا أدػ شيئا آخر بدال منو )م 

فالسمة المميزة لاللتزام البدلي ىي أنرو الترزام لرو محرل واحرد، ولكرن يمكرن لممردين أن يقردم محرال 
ويتفق المدين مع الردائن عمرى أن  غيره وتبرأ ذمتو بيذا األداء. كأن يكون محل االلتزام مبمغا من النقود

 يؤدؼ شيئا آخر غير النقود.



وبيرذا يتميرز االلترزام البرردلي عرن االلترزام التخييررؼ فرري أنرو يشرمل محرال واحرردا، فري حرين يشررمل 
 االلتزام التخييرؼ أكثر من محل. 

البرديل وتتحدد طبيعة االلتزام البدلي من وقت نشروئو حيرث تتحردد برااللتزام األصرمي ال برااللتزام 
مرردني(. أمررا االلتررزام التخييرررؼ فررال تتحرردد طبيعتررو إال إذا وقررع  692/6الررذؼ تبرررأ ذمررة المرردين بأدائررو )م 
 الخيار عمى أحد األشياء محمو.

يجرد الخيرار فري االلترزام البردلي مصردره فري االتفراق مصدر الخيار في االلتفزام البفدلي:  -344
عميو. ولكنو قد يجد مصدره في القانون، حيث ينص القانون  بين المتعاقدين. فكثيرا ما يتفق المتعاقدان

عمى أن ذمة المدين تبرأ إذا وفى شيئا آخر بدال من المحل األصمي. مثال ذلك مرا نصرت عميرو المرادة 
قرررد نرررزل عنرررو صررراحبو بمقابرررل إلرررى شرررخص آخرررر  الحرررق المتنرررازع فيرررومررردني مرررن إنرررو إذا كررران  159/2

الررذؼ دفعررو مررع  الررثمن الحقيقرريبررة إذا ىررو رد إلررى المتنررازل لررو فمممتنررازل ضررده أن يررتخمص مررن المطال
 من وقت البيع.  المصروفات وفوائد الثمن

 تتحدد أحكام االلتزام البدلي بالمقارنة بأحكام االلتزام التخييرؼ. أحكام االلتزام البدلي : -345
والطبيعة. ونضيف إلى ما تقدم رأينا أن االلتزام البدلي يختمف عن االلتزام التخييرؼ في المحل 

 الفروق التالية:
( في االلتزام البدلي ال يطالب الدائن إال بالمحل األصمي، ولممدين أن يقدم لمدائن إما المحل 2

األصررمي أو البررديل عنررو. أمررا فرري االلتررزام التخييرررؼ، فيكررون لمرردائن أن يطالررب بررأؼ شرريء مررن األشررياء 
 يممك سمطة الخيار. ولممدين أن يقدم أيا منيا، بحسب من

( في االلتزام البدلي يكون الخيار لممردين، أمرا فري االلترزام التخييررؼ فيكرون الخيرار لممردين أو 6
 الدائن أو الغير.

( فرري االلتررزام البرردلي إذا اسررتحال الوفرراء بالمحررل األصررمي بسرربب أجنبرري تبرررأ ذمررة المرردين ولررو 3
       ام األصمي في حالة استحالة البديل. كان الوفاء بالبديل ممكنا. بالعكس، يبقى االلتز 



 الفصل الثالث
 االلتزام المتعدد األطراف

 
نرردرس فرري ىررذا الخصرروص، االلتررزام التضررامني )المبحررث األول(، وااللتررزام غيررر القابررل  -346

 لالنقسام )المبحث الثاني(، وأخيرا االلتزام التضاممي )المبحث الثالث(
 

 المبحث األول
 التضففففففامنيااللتزام 

 
ىرو وصرف يمحرق برااللتزام فيعردل مرن آثراره. فيترترب عميرو  La solidaritéالتضرامن  -347 

عرردم انقسررام االلتررزام، بحيررث يمكررن لمرردائن المطالبررة بررو كمررو أو يمكررن لممرردين دفعررو كمررو. والتضررامن قررد 
 بالضامن السمبي. يكون بين الدائنين، ويسمى التضامن االيجابي، وقد يكون بين المدينين، ويسمى

 المطمب األول
 التضامن السمبي

 
حالررة تعرردد  La solidarité passive يقصررد بالتضررامن السررمبيتعريففف التضففامن السففمبي:  -348

المدينين في االلتزام ويكون كرل مرنيم مسرئوال عرن كرل الردين. ويجروز لمردائن أن يطالرب بكرل الردين، وال 
 يستطيع ىذا األخير الدفع بأن الدين يقبل االنقسام بينو وبين غيره من المدينين.

ص األصل ىو عدم التضامن ولذا ينقسم االلتزام بين األشخامصدر التضامن السمبي:  -349
المدينين بو. ولكن ىذا األصل يررد عميرو اسرتثناء اتفراقي أو قرانوني، فالتضرامن ال يفتررض ولكرن يجرب 

. وفرري حالررة الشررك فرري وجررود التضررامن أو عرردم وجرروده يكررون القررانون  عميررو أو الررنص عميررو فرري االتفرراق
ين فري عردم القول بعدم وجوده، تطبيقا لممبدأ القاضي برأن الشرك يفسرر لمصرمحة المردين ومصرمحة المرد

 وجود التضامن.
يرترررب التضرررامن السرررمبي آثرررارا فررري عالقرررة الررردائن بالمررردينين آثفففار التضفففامن السفففمبي: -:34 

 المتعددين وفي عالقة ىؤالء المدينين بعضيم ببعض. ونتناول ىاتين العالقتين فيما يمي.
 



 أوال: آثار التضامن في عالقة الدائن بالمدينين المتعددين:
دة مبادغ وقواعد تحكميا. وتتمخص ىذه المبادغ في ثالثة: وحدة الدين، تخضع ىذه لع -351

 تعدد الروابط، والنيابة التبادلية فيما ينفع ال فيما يضر.
 وحدة الدين:  -2

أول قاعدة تحكم العالقة بين الدائن والمدينين المتعددين ىي قاعدة وحدة الدين. فالردين  -352
 ويترتب عمى ىذا المبدأ عدة نتائج، نوجزىا فيما يمي: واحد بالرغم من تعدد المدينين بو.

 مدني(. 621الوفاء الصادر من أحد المدينين يبرغ المدينين جميعا )م  -أ
 مدني(. 626/2يجوز لمدائن مطالبة المدينين مجتمعين أو منفردين )م  -ب
المشرررتركة )مثرررل يجررروز لممررردين الرررذؼ يطالبرررو الررردائن أن يررردفع مطالبرررة الررردائن بأوجرررو الررردفع  -ج

بطالن العقد مصدر االلتزام، ومثل عدم استحقاق االلتزام كأن يكون معمقا عمى شررط واقرف أو مضرافا 
ألجررل واقررف(، كمررا يجرروز لررو أن يرردفع بأوجررو الرردفع الخاصررة بررو )مثررل نقررص األىميررة والغمررط واإلكررراه(. 

 ين.ولكن ال يجوز لممدين أن يتمسك بأوجو الدفع الخاصة بغيره من المدين
  
 تعدد الروابط القانونية: -3

وفقرررا ليرررذا المبررردأ، أن كرررل مررردين تربطرررو بالررردائن رابطرررة قانونيرررة تختمرررف عرررن غيرررره مرررن  -353
 الدائنين. ويظير أثر ذلك فيما يمي.

قررد تكررون رابطررة أحررد المرردينين موصرروفة بوصررف كأجررل أو شرررط، وتكررون روابررط المرردينين  -أ
الحالرة، ال يجروز لمردائن أن يطالرب ىرذا المردين بالردين، ولكرن لرو أن اآلخرين بسيطة منجرزة. وفري ىرذه 

يطالب أؼ من المدينين اآلخرين بكل الدين، وال يستطيع المدين الرذؼ يطالبرو الردائن أن يردفع المطالبرة 
بأن دين أحد المدينين موصوف ألنو ال يجوز لو أن يردفع مطالبرة الردائن باألسرباب الخاصرة بغيرره مرن 

 المدينين.
قررد يكررون أحررد المرردينين نرراقص األىميررة أو أن تكررون إرادتررو معيبررة بعيررب. فرري ىررذه الحالررة،  -ب

 يجوز ليذا المدين أن يدفع ببطالن االلتزام وال يجوز لغيره من المدينين التمسك بيذا العيب.
قد يتحقق في الرابطة القانونية ألحد المدينين سبب من أسباب االنقضاء غير الوفاء. وىنا  -ج

  تبرأ ذمة المدينين اآلخرين إال بقدر دين ىذا المدين. ال
 



 النيابة التبادلية فيما ينفع ال فيما يضر: -4
تقضي ىذه القاعدة بأن كل مدين ينوب عن غيره من المدينين المتضامنين في األمرور  -354

 النافعة ليم ال فيما يضرىم. وتبدو آثار ىذه النيابة فيما يمي.  
دة التقادم أو وقرف سرريانو بالنسربة إلرى أحرد المردينين المتضرامنين، فرال يجروز إذا انقطعت م -أ

 مدني(.  696/2لمدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين )م 
 مدني(.  693/2ال يكون المدين المتضامن مسئوال في تنفيذ االلتزام إال عن فعمو )م  -ب
ضاه، فال يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قا -ج

المدين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فرإن براقي المردينين يسرتفيدون مرن ىرذا اإلعرذار 
 مدني(. 693/6)م 

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصمح اإلبرراء مرن الردين أو برراءة  -د
أخرػ، استفاد منو الباقون، أما إذا كان من شأن ىذا الصمح أن يرتب في ذمرتيم الذمة منو بأؼ وسيمة 

 مدني(. 691التزاما أو يزيد فيما ىم ممتزمون بو، فإنو ال ينفذ في حقيم إال إذا قبموه )م 
إذا أقرررر أحرررد المررردينين المتضرررامنين بالررردين، فرررال يسررررؼ ىرررذا االقررررار فررري حرررق البررراقين )م  -ىرررر

 مدني(. 696/2
ذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجو لمدائن يمينا حمفيا، فرال يضرار برذلك إ -و

ذا اقتصر الدائن عمى توجيو اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين  696/6باقي المدينين )م  مدني(. وا 
 مدني(. 696/3فحمف، فإن المدينين اآلخرين يستفيدون من ذلك )م 

المدينين المتضامنين، فال يحتج بيذا الحكم عمى البراقين. أمرا إذا  إذا صدر حكم عمى أحد -ز
صدر الحكم لصالح أحدىم، فيسرتفيد منرو البراقون، إال إذا كران الحكرم مبنيرا عمرى سربب خراص بالمردين 

 مدني(. 695الذؼ صدر لصالحو الحكم )م 
 

 ثانيا: آثار التضامن في عالقة المدينين بعضيم البعض:
تضامن في عالقة المدينين فيما بينيم قاعدتان: انقسام الدين بين المدينين تحكم آثار ال -355

 المتضامنين، حق المدين الموفي في الرجوع عمى باقي المدينين. ونشرح ىاتين القاعدتين فيما يمي.
 
 



 
 
 انقسام الدين: -2

بيرنيم. فرإذا  المبدأ األول الذؼ يحكم العالقة بين المدينين المتضامنين ىو انقسرام الردين -356
 مدني(.699/2وفى أحدىم بالدين يكون لو أن يرجع عمى باقي المدينين كل بقدر حصتو )م 

وينقسم الدين، في ىذه الحالة، بين المدينين بالتسراوؼ بيرنيم مرا لرم يوجرد اتفراق أو نرص يقضري 
 مدني(. 699/6بغير ذلك )م 

اق ىررو مصرردر التضررامن. وقررد فقررد يحرردد االتفرراق حصصررا أخرررػ بررين المرردينين، إذا كرران االتفرر
(. فإذا لم يوجد مثل ىذا االتفراق 25يحدد القانون حصصا أخرػ، إذا كان القانون ىو مصدر التضامن)

 أو النص فاألصل ىو تساوؼ المدينين في الحصص.
كذلك، إذا كان المردينين المتضرامنين ىرو وحرده صراحب المصرمحة فري الردين، فيرو وحرده الرذؼ 

 مدني(. 699الباقين )م يتحمل بو كمو نحو 
 
 رجوع الموفي: -3

المبدأ الثاني الذؼ يحكم العالقة بين المدينين المتضرامنين ىرو حرق المردين المروفي فري  -357
ذا كان الوفاء من  الرجوع عمى غيره من المدينين لمحصول عمى ما دفعو زائدا عن حصتو في الدين. وا 

 الدين ألنو ليس ممتزما ولكن مجرد ضامن.الكفيل المتضامن فمو الحق في الرجوع بكل 
ذا وجد مدين معسر منيم، تحمل الباقون نصيبو في الدين كل بقدر حصتو)م  مدني(. 692وا 

 ويكون رجوع الموفي عمى أساس دعوػ الحمول أو عمى أساس الدعوػ الشخصية.  -358
لقرانوني، حترى يمكن لمموفي الرجوع بردعوػ الحمرول، حيرث توجرد حالرة مرن حراالت الحمرول ا -أ

لو كران التضرامن مقرررا باالتفراق. وىنرا يحرل المروفي محرل الردائن فري دعرواه. ويفقرد ىنرا ميرزة التضرامن 
 بين المدينين.

                                                 

الترزاميم  فريتعردد المسرئولين عرن عمرل ضرار كرانوا متضرامنين  إذا مردني ا 259مثال ذلك مرا نصرت عميرو المرادة  (25)
ا. فاألصرل أن التعرويض فرينصريب كرل مرنيم  القاضريعين  إذا إال بالتساوؼ وتكون المسئولية بينيم  , بتعويض الضرر

المسررئولية بيررنيم بالتسرراوؼ، إال أن القاضرري يمكررن أن يحرردد نصرريب كررل مررنيم فرري التعررويض تبعررا لجسررامة الخطررأ الواقررع 
 .309، ص 305منو. د. أنور سمطان، أحكام االلتزام، رقم 



كمرا يكرون لممرروفي الرجروع عمرى أسرراس الردعوػ الشخصرية. فقررد نشرأ لرو حررق شخصري فرري  -ب
لوكالرة إذا كران التضرامن الرجوع بمجرد وفائو بالدين. ويكرون رجوعرو بالردعوػ الشخصرية عمرى أسراس ا

اتفاقيا، والفضالة إذا كان التضامن قانونيا. وىنا يكون باقي المدينين متضامنين في مواجيترو فيسرتطيع 
 أن يرجع عمى أحدىم بكل ما دفعو زيادة عمى نصيبو في الدين.

                  
 
 
 

 المطمب الثاني
 التضامن االيجابي

 
فرري حالررة تعرردد الرردائنين فرري ديررن  La solidarité activeيوجررد التضررامن االيجررابي  -359

واحد، ويكون من حق أؼ منيم أن يطالب المدين بكل الدين. وىو مثل التضامن السمبي برين المردينين 
 مدني(. 699ال يفترض، بل يجب أن يكون بناء عمى اتفاق أو نص في القانون )م 

ا التقادم السرمبي. ففري عالقرة الردائنين ويخضع التضامن االيجابي لنفس القواعد التي يخضع لي
بالمدين، تحكم قواعد وحدة الدين وتعدد الروابط القانونية والنيابرة التبادليرة فيمرا ينفرع ال فيمرا يضرر. أمرا 
فرري العالقررة بررين الرردائنين بعضرريم الرربعض، فيسررود مبرردأ انقسررام الرردين، ومررن ثررم يكررون لبرراقي الرردائنين 

 الدين كمو. الرجوع عمى الدائن الذؼ استوفى
ويقتضري مبردأ وحردة الردين أن يكرون وحدة الدين ففي العالقفة بفين الفدائنين والمفدين :  -:35

لكرررل دائرررن أن يسرررتوفي كرررل الررردين مرررن المررردين، كمرررا أن ليرررم مجتمعرررين أو منفرررردين أن يطرررالبوا المررردين 
 بالوفاء أمام القضاء. كما أن لممدين أن يوفي الدين ألحد الدائنين. 

ىرذا الوفراء برراءة ذمرة المردين تجراه الردائنين جميعرا، مرا لرم يوجرد مرانع يحرول دون ويترتب عمرى 
ذلك. كأن يعترض دائن أو أكثر عمى الوفاء ألحدىم، ففي ىذا الفرض يجب عمى المدين أن يوفي ليم 

 جميعا أو أن يودع الشيء محل االلتزام.
د الردائنين، فري حالرة وفاترو، إال وال يحول مبدأ وحردة الردين دون انقسرام ىرذا الردين برين ورثرة أحر

 مدني(. 620/6إذا كان الدين غير قابل لالنقسام )م 



تسرررتقل الرررروابط القانونيرررة التررري تجمرررع الررردائنين المتضرررامنين تعفففدد الفففروابط القانونيفففة:  -361
بالمدين. ويترتب عمى ىرذه القاعردة مرا يترترب عمرى تعردد الرروابط فري التضرامن السرمبي، والتري عرضرنا 

ابقا. فقد يمحق برابطة أحد الدائنين وصف يعدل من أثرىا بالنسبة لو فقرط، كمرا قرد يشروب إحردػ ليا س
الررروابط عيررب يجيررز طمررب إبطررال العقررد فرري مواجيررة أحررد الرردائنين فقررط )بخررالف الرردفوع المشررتركة الترري 

الدائنين مدني(، وأخيرا قد تنقضي رابطة أحد  622/6تجيز طمب اإلبطال في مواجية كل الدائنين( )م 
دون أن يوفي المدين بالدين لسبب خاص بيذا الدائن، فال ينقضري الردين بالنسربة لمردائنين اآلخررين إال 

 مدني(.  626/6بقدر حصة ىذا الدائن )م 
فال يجوز ألحد الدائنين المتضامنين أن يأتي  النيابة التبادلية فيما ينفع ال فيما يضر: -362

مرردني(. أمررا إذا كرران فرري فعررل الرردائن مررا يفيررد  626/6ن اآلخرررين )م عمررال مررن شررأنو اإلضرررار بالرردائني
فيسررتفيد منررو برراقي الرردائنين، مثررل اإلعررذار وقطررع التقررادم واسررتحقاق الفوائررد بالمطالبررة القضررائية والحكررم 
الصادر لصالح أحد الدائنين إال إذا كان مبنيا عمى سبب خاص بيذا الدائن، كل ذلك يستفيد منو باقي 

 الدائنين.
فكرل مرا يسرتوفيو أحرد الردائنين المتضرامنين مرن انقسام الدين في العالقة بين الفدائنين: -363

المدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتقاسمونو، وتكون القسمة بينيم بالتسراوؼ إال إذا وجرد اتفراق أو 
 مدني(. 623نص يقضي بغير ذلك )م 

الوفراء الرذؼ ترم ألحرد الردائنين كميرا أو ويكون رجروع الردائنين عمرى بعضريم الربعض، سرواء كران 
جزئيا، عمى أساس الدعوػ الشخصية، وىي تقوم عمى ما يكون بين ىؤالء الدائنين من عالقرات سرابقة 

    (. 26قد يكون مصدرىا وكالة أو فضالة، ومن ثم ال يتصور الرجوع بناء عمى دعوػ الحمول)
 المبحث الثاني

 االلتزام غير القابل لالنقسام
 

وصف يمحرق محرل االلترزام ولكرن ال تظيرر   L'indivisibilitéعدم القابمية لالنقسام  - 364
فائدتررو إال إذا تعرردد األشررخاص الممتررزمين بررو، لررذلك ندرسرريا تحررت تعرردد أطررراف االلتررزام كوصررف يررؤثر 

 (.27عمى تنفيذه)

                                                 

 .52، ص 3المذكرة اإليضاحية، األعمال التحضيرية، جزء  (26)



ف مرن جرراء وعدم القابمية لالنقسام يعني أن محل االلتزام ال يمكن انقسامو بردون أن يصريبو تمر
 (. 28ىذا الفعل)

وعررردم االنقسرررام قرررد يرجرررع إلرررى طبيعرررة االلترررزام، ويسرررمى عررردم االنقسرررام الطبيعررري، كرررأن يكرررون 
. وقرد يرجرع عردم القابميرة قالمطموب تسميم جواد مثال أو نقل حرق عينري ال يقبرل االنقسرام كحرق االرتفرا

اللتررزام كررامال، كمررا قررد يكررون الغرررض لالنقسررام إلررى إرادة األطررراف، مثررال االتفرراق عمررى أن يكررون تنفيررذ ا
 من االلتزام ال يتحقق إذا نفذ االلتزام منقسما.

ويختمررف عرردم القابميررة لالنقسررام عررن التضررامن بررين المرردينين فرري أنررو ال يوجررد فيررو نيابررة  -365
 بينيم، بحيث إذا أعذر أحدىم أو وجو إليو تنبيو ال يسرؼ التقادم إال في مواجيتو فقط دون اآلخرين.

يترتررب عمررى االلتررزام غيررر المنقسررم آثررارا تتشررابو مررع آثررار آثففار عففدم القابميففة لالنقسففام: -366
 التضامن، ونرػ ىذه اآلثار في حالة تعدد الدائنين وفي حالة تعدد المدينين.

إذا تعدد الدائنون أو الورثة بدين غير قابل لالنقسام، كان لكل منيم أن يطالب بكل الدين،  -2
ذا اعترض أحد الدائنين عمى الوفاء بكل الدين ألحردىم، كران كما ىي الحال ف ي التضامن االيجابي. وا 

المدين ممتزما بأن يؤدؼ الدين لمدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل االلتزام. وفي حالة الوفراء ألحرد 
 مدني(. 306الدائنين بكل الدين كان لباقي الدائنين أن يرجعوا عمى ىذا الدائن كل بقدر حصتو )م 

ذا تعرررردد المرررردينو  -6 فرررري ديررررن غيررررر قابررررل لالنقسررررام، كرررران لمرررردائن الرجرررروع عمررررى أؼ مررررنيم  ن وا 
ذا وفررى بالرردين برررأت ذمررة  لمحصررول عمررى كامررل الرردين، وال يجرروز ليررذا المرردين أن يرررفض الوفرراء لررو، وا 

                                                                                                                                                             

(
27

) J. BOULANGER, «Usage et abus de la notion d'indivisibilité des actes juridiques», 

RTD civ., 1950, p.1; J. MOURY, " De l'indivisibilité entre les obligations et les contrats", 

RTD civ., 1994, p.255; J.-J. SEUBE, L'indivisibilité et les actes juridiques, Litec, Paris, 

1999.    

 وتستخدم فكرة عدم القابمية لالنقسام لتحقيق وظائف متعددة في القانون:  (28)
فيررري تسرررتخدم كوسررريمة لتحديرررد نطررراق الررربطالن أو الفسرررخ، بصرررفة خاصرررة عنررردما توجرررد عررردو اتفاقرررات مرتبطرررة  -

 ببعضيا البعض األمر الذؼ يجعل الحكم ببطالن أو بفسخ أحدىا يؤدؼ إلى عدم فعالية اآلخر.
 اإلقرار القضائي. تبدو في عدم تجزئة -

 وعدم انقسام الذمة المالية. -

 وعدم انقسام الرىن الرسمي والرىن الحيازؼ. انظر في ذلك: -

F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Les obligations, n°1265, p.1175. 

 



تبرين مرن  المدينين جميعا، ويجوز لممدين الذؼ وفى الرجوع عمى بقية المدينين كل بقدر حصرتو إال إذا
 مدني(. 302الظروف غير ذلك )م 

 
 المبحث الثالث
 (29)االلتزام التضاممي

 
 L'obligation inيقصرررد برررااللتزام التضررراممي  التعريفففف بفففااللتزام التضفففاممي:  -367

solidum ويطمق عميو البعض المسئولية المجتمعة، ىرو االلترزام الرذؼ يوجرد برين المردينين المتعرديين ،
ويفترض وحدة المحل وتعدد الروابط القانونية الناشئة عنو، دون أن يوجد بينيم تضرامن. ويترترب عمرى 

دائن أن وجررود ىررذا االلتررزام، أن يكررون كررل مررن المرردينين المتعررددين مسررئوال عررن كررل الرردين ويسررتطيع الرر
يطالب بو كمو أؼ مرنيم. بعبرارة أخررػ، يوجرد االلترزام التضراممي عنردما يكرون ىنراك أكثرر مرن شرخص 
ممتزم بكل الدين في مواجية المدين، بحيث يستطيع المدين أن يطالب أؼ منيم بالدين كمو، بالرغم من 

 عدم وجود تضامن بينيم.
مدائن، وبصفة خاصة كفالة حصولو عمى وقد ابتدع االلتزام التضاممي من أجل تحقيق حماية ل

 حقو، تحقيقا العتبارات اجتماعية معينة.
ومن أمثمة االلتزام التضاممي، التزام شركة التأمين والمرؤمن لرو قبرل المضررور، والترزام األقرارب 
 ميسورؼ الحال بالنفقة قبل قريبيم المحتاج، والتزام الكفالء في عقود متوالية عن الدين كمو فري مواجيرة

 مدني(. 996الدائن )م 
يمكررن القررول بررأن االلتررزام التضرراممي يرتررب آثرراره عمررى النحررو  آثففار االلتففزام التضففاممي: -368

  التالي:
يفترررض التضررامم وحرردة المحررل، إذ يوجررد ديررن واحررد يجررب الوفرراء بررو، مثررل أوال: وحففدة المحففل: 

ن تضامن بيرنيم. ويجروز لمردائن أن التعويض أو النفقة مثال. ويوجد أكثر من مدين يمتزم بيذا الدين دو 
                                                 

منشررأة المعررارف،  انظررر حررول االلتررزام التضرراممي، د. نبيررل إبررراىيم سررعد، التضررامم ومبرردأ عرردم افتررراض التضررامن، (29)
 -الحوالررة -ومررا بعرردىا؛ د. السررنيورؼ، الوسرريط، األوصرراف 662؛ ولررو أيضررا، أحكررام االلتررزام، ص 2926اإلسرركندرية، 
 -وما بعدىا؛ د. دمحم حسام محمود لطفري، النظريرة العامرة لاللترزام، المصرادر 611وما بعده، ص  295االنقضاء، رقم 

 وما بعدىا.  600لكتاب الثاني، ص ، ا6002االلتزام، القاىرة،  –األحكام 



يطالررب بالرردين كمررو أيررا مررن المرردينين المتعررددين. وال يكررون لممرردين المرروفي الرجرروع عمررى برراقي المرردينين 
 لعدم وجود مصمحة مشتركة بين المتضاممين.

يتميرررز االلترررزام التضررراممي بررراختالف مصررردر الترررزام كرررل مررردين عرررن  ثانيفففا: اخفففتالف المصفففدر:
مصرردره  الية المدنيررة عررن حرروادث السرريارات، يمتررزم فاعررل الضرررر بررالتعويض التزامرراآلخررر. ففرري المسررئو 

الفعررل الضررار، وتمتررزم شررركة التررأمين برردفع مبمررر التعررويض لممضرررور التزامررا مصرردره القررانون بنرراء عمررى 
 وجود عقد التأمين من المسئولية.

ادليرة برين المردينين. ومرن ثرم ال توجرد نيابرة تبثالثا: ال نيابة تبادلية بفين المفدينين المتعفددين: 
 إذا تصالح أحد المدينين مع الدائن فال يستفيد باقي المدينين من ىذا الصمح.

غير أن محكمة النقض المصرية قد خالفت ىذه النظر عندما قضت بأن تنرازل المضررور عرن 
مين( مررن ىررذه حقوقررو المدنيررة واألدبيررة قبررل قائررد السرريارة مرتكبررة الحررادث يبرررغ ذمررة المررؤمن )شررركة التررأ

 (.30الحقوق)
وال شك لدينا في عدم سالمة ىذا القضاء نظرا لمخالفتو المبادغ التي يقوم عمييا التضرامم برين 
المدينين المتعددين، ومع ذلرك نررػ ضررورة تردخل المشررع لتحديرد آثرار االلترزام التضراممي برالنظر إلرى 

 (. 31آثار االلتزام التضامني)
        
   
 

                                                 

، ص 6009ق، مجموعررررة ىيئرررة قضررررايا الدولررررة، 91لسرررنة  5323، الطعررررن رقررررم 6005إبريرررل  60نقرررض مرررردني،  (30)
ق، المرجع السابق: ا تضامن المسئول عرن الحرادث 96لسنة  6319، الطعن رقم 6006مارس  3؛ نقض مدني، 265

ن كران ديرن كرل منيمرا وشركة التأمين في دفع التعويض المستحق لممضرور، فكالىما مدين بذات الدين وبكرل الر دين وا 
ال ينحرردر مرررن مصررردر واحررد ويترترررب عمرررى ذلررك أن الررردائن المضررررور يسررتطيع أن يطالرررب أيرررا منيمررا بكرررل الررردين، فرررإذا 
استوفاه من أحدىما فتبرأ بذلك ذمة األخر، مما ينبني عميو كذلك أن المضرور إذا نرزل عرن مطالبترو لممرؤمن لرو اسرتفاد 

 المؤمن من ذلكا.

مرردني لترردخل حرراالت التضررامم فرري نطرراق التضررامن، د. نبيررل إبررراىيم  699اقتررراح بتعررديل نررص المررادة  انظررر فرري (31)
.وبنرراء عمررى ىررذا االقتررراح، يصرربح نررص المررادة السررابقة عمررى النحررو الترراليا التضررامن ال 612سررعد، أحكررام االلتررزام، ص 

 الظروفا.  يفترض إنما يكون بناء عمى اتفاق أو نص في القانون أو يستخمص بوضوح من



 
  



 الثالثالقسم 
 انتقال االلتزام

 

 Transmission de l'obligation يقصرد بانتقرال االلترزامالمقصود بانتقفال االلتفزام: – 3:4
 (، مع بقاء االلتزام ذاتو كما ىو دون تغيير.32تغيير شخص من أشخاصو أو استبدال أحد أطرافو)

ما بين األحياء.  وينتقل االلتزام إما بسبب الوفاة، وا 
االلترررزام بسررربب الوفررراة، فيررري فكررررة تعرفيرررا الرررنظم القانونيرررة منرررذ زمرررن طويرررل.  لبانتقرررافيمرررا يتعمرررق 

 ويترتب عمييا انتقال تركة المتوفى إلى ورثتو بما تشممو من حقوق والتزامات.
 أما انتقال االلتزام بين األحياء ففكرة حديثة نسبيا ولذلك لم تعرفيا القوانين إال منذ وقت قريب.

ني لررم يكررن يعرررف انتقررال االلتررزام نظرررا ألنررو نظررر إلررى االلتررزام عمررى أنررو رابطررة فالقررانون الرومررا
 شخصية تنشأ وتعيش وتنتيي بين أشخاصيا.

أما الفقو اإلسالمي فقد نظر إلى االلتزام عمى أنو رابطة مادية يركز فييا عمى محل االلتزام أكثر 
الرب فيرو انتقرال االلترزام مرن شرخص إلرى من التركيز عمى أشخاصو، وليذا أجاز الفقو اإلسرالمي أو الغ

 أخر.
وأخيرار تجيز القوانين المعاصرة انتقال االلتزام بشقيو اإليجابي، وىو ما يعرف بحوالة الحق، وفيو 

 يتغير شخص الدائن، والسمبي، وىو ما يعرف بحوالة الدين، وفيو يتغير شخص المدين.        
قررد أقررر التقنررين المرردني المصرررؼ انتقررال االلتررزام.   انتقففال االلتففزام فففي القففانون المصففري: -3:5

ويواجررو ىنررا صررورتين، فرري األول يتغيررر شررخص الرردائن، وىررذا يعرررف بحوالررة الحررق، وفرري الثرراني يتغيررر 
شررخص المرردين، ويعرررف ىررذا بحوالررة الرردين. وفرري ىرراتين الصررورتين يبقرري االلتررزام كمررا ىررو دون تغييررر، 

اتو، ودفوعررو. ولقررد نظررم المشرررع المصرررؼ انتقررال االلتررزام حيررث يحررتفع بكررل صررفاتو، وتوابعررو، وضررمان

                                                 

 انظر في ذلك:  (32)
Marc BILLIAU, La transmission des créances et des dettes, LGDJ, 2000; F. LEPLAT, 

La transmission conventionnelle des créances, thèse Paris X Nanterre, 2001; E. 

JEULAND, La substitution de personne dans un rapport d'obligation, LGDJ, préface de 

L. CADIET                          
  



 366إلرري  326مررن القررانون المرردني )حوالررة الحررق(، والمررواد مررن  321إلرري  303بشررقيو فرري المررواد مررن 
 من القانون المذكور.

االلترزام، لرم يرنص  لباإلضافة إلى حوالة الحق وحوالة الردين، وجردت صرورة عمميرة النتقرا -3:6
الفرنسي وال القانون المصرؼ، وىي حوالة العقد. لرذلك سرنتناول انتقرال رابطرة االلترزام فري عمييا القانون 
 األحوال اآلتية:

 الباب األول: حوالة الحق.
 الباب الثاني: حوالة الدين.
 الباب الثالث: حوالة العقد.



 الباب األول
 حوالة الحق

 

ىري اتفراق بمقتضراه ينقرل  Cession de créanceحوالرة الحرق التعريفف بحوالفة الحفق:-3:7 
الدائن حقو قبل المردين إلري شرخص مرن الغيرر ليحرل محمرو فري رابطرة االلترزام ويصربح ىرذا الغيرر دائنرا 
لذات المدين. وبيذا تشيد رابطة االلترزام تغييررا مرن حيرث شرخص الردائن، حيرث يحرل دائرن جديرد محرل 

ويسررمي  cessionnaireن الجديررد محرراال لررو والرردائ cédantدائررن قررديم. ويسررمي الرردائن القررديم محرريال 
 والحق محل الحوالة يعرف بالحق المحال بو. -cédéالمدين محاال عميو 

وتقررع حوالررة الحررق فرري الحيرراة العمميررة بكثرررة أىميففة حوالففة الحففق فففي الحيففاة العمميففة:  -3:8 
جمررة إلرري المررال ولتحقيرق أىررداف متعررددة لكررل مررن المحيرل والمحررال لررو: فقررد يكررون المحيرل فرري حاجررة عا

وحقررو قبررل مدينررو مؤجررل، فيمجررأ إلرري بيررع حقررو إلرري المحررال لررو، فيحصررل فرري الحررال عمرري المبمررر الررذؼ 
يحتاجو. وغالبا يتم ىذا البيع بثمن أقل من قيمة الحق، وىذا يمثل لممحال لو عمال استثماريا إذ يشترؼ 

 حق اجل بثمن عاجل.
امال مرررن المررردين أو غيرررر قرررادر عمررري وقرررد يكرررون المحيرررل غيرررر واثرررق مرررن حصرررولو عمررري حقرررو كررر

الحصول عميو منو، فيقوم المحيل بحوالة حقو حتى يتخمص مرن مماطمرة ىرذا المردين ومرا قرد تسرببو لرو 
مرن متاعرب ونفقررات لمحصرول عمري حقررو منرو. وىنرا أيضررا يكرون البيرع غالبررا برثمن أقرل مررن قيمرة الحررق 

ألنرو يشرترؼ حقرا بأقرل مرن قيمترو أمرال فري  المبيع. وفي ىرذه الحالرة يكرون المحرال لرو المشرترؼ مضراربا
 الحصول عمي الربح في حالة استيفاء الحق كامال من المدين.

وقد تكون الحوالة نوعا من الوفاء بمقابل في حالة ما إذا تمت بيدف قضاء دين في ذمة المحيل 
 إلي المحال لو.      

ألول( وآثارىرررا )الفصرررل ودراسرررتنا لحوالرررة الحرررق تقتضررري أن نعررررض شرررروطيا ) الفصرررل ا -3:9
 الثاني(.
 

 
 الفصل األول

 شروط حوالة الحق



 

حوالررة الحررق ىرري اتفرراق بررين المحيررل والمحررال لررو. وىرري بررذلك قررد تررتم بمقابررل فتأخررذ حكررم  -::3
 البيع وقد تتم بال مقابل فتأخذ حكم التبرعات. 

 ويمزم أن تستجمع حوالة الحق شروطا معينة.
وتنقسم شروط حوالة الحق إلي طرائفتين مرن الشرروط: الطائفرة األولري تتعمرق بانعقادىرا )المبحرث 

 األول(، والطائفة الثانية تتعمق بنفاذىا )المبحث الثاني(.
 

 
 
 

 المبحث األول
 شروط انعقاد حوالة الحق
 ) رضاء المحيل والمحال لو(

 

ط، وال يشررترط رضرراء المرردين المحررال تنعقررد حوالررة الحررق برضرراء المحيررل والمحررال لررو فقرر -411
(. فيسررتوؼ لرردؼ المرردين اسررتبدال دائررن برردائن آخررر، مررادام لررن يترتررب عمرري ىررذا ۱عميررو النعقرراد الحوالررة )

(. وتسررؼ عمري الحوالرة القواعرد العامرة التري تحكرم انعقراد ۲التغيير زيادة في االلتزام الممقي عمي عاتقرو)

                                                 

مررن القررانون المرردني فرري فقرتيررا الثانيررة عمرري أن: ا تررتم الحوالررة دون حاجررة إلرري رضرراء المرردينا.  303تررنص المررادة  (۱)
حوالررة وىررذا الحكررم عمرري خررالف الحكررم الررذؼ كرران يتبنرراه القررانون المرردني الممغرري، والررذؼ كرران يسررتمزم رضرراء المرردين بال

من القانون المردني برأن  303كشرط النعقادىا. ولقد قضت محكمة النقض في خصوص ىذا األمر أن ا تقضي المادة 
الحوالة تتم دون الحاجة إلري رضراء المردين، ممرا مفراده وعمري مرا ورد فري مرذكرة المشرروع التمييردؼ، أن المشررع اخترار 

يررز أن يظررل المرردين بررالحق المحررال بررو بمعررزل عررن تعاقررد المحيررل المبرردأ الررذؼ سررارت عميررو التشررريعات الحديثررة الترري تج
والمحررال لررو مراعيررة فرري ذلررك أن المرردين يسررتوؼ لديررو اسررتبدال دائررن برردائن آخررر، وبالتررالي فرران الحررق المحررال بررو ينتقررل 

مجموعررة  2999مررارس  66بمجرررد انعقرراد الحوالررة دون حاجررة إلرري نفاذىررا فرري حررق المرردين المحررال عميرروا. نقررض مرردني 
 .         936ص  62المكتب الفني س 

 إال إذا كانت شخصية الدائن محل اعتبار بالنسبة لممدين. (۲)



لك يمزم أن تسرتجمع شرروط المحرل والسربب واألىميرة وسرالمة وصحة التصرفات القانونية. وبناء عمي ذ
 الرضاء من العيوب.

يجروز لمردائن أن  مرن القرانون المردني عمري أنرو ا 303ترنص المرادة   محل حوالة الحق: -412 
يحرررول حقرررو إلررري شرررخص آخرررر إال إذا حرررال دون ذلرررك نرررص القرررانون أو اتفررراق المتعاقررردين أو طبيعررررة 

ىررو الحررق الررذؼ يحيمررو المحيررل إلرري المحررال لررو. واألصررل أن حوالررة الحررق ترررد االلتررزاما. فمحررل الحوالررة 
عمرري جميررع الحقررروق أيررا كررران محميررا، وأيرررا كانررت أوصررافيا أو طبيعتيرررا .فررالحقوق المعمقرررة عمرري شررررط 

 والحقوق المؤجمة، والحقوق المدنية والحقوق التجارية، كل ىذه الحقوق تمكن حوالتيا.
استثناءات ترجع إلي نص القانون أو إلي اتفاق المتعاقدين أو إلي طبيعرة ويرد عمي ىذا األصل 

 الحق المحال بو.
مررن القررانون المرردني  301مثررال ذلررك نررص المررادة وجففود نففص قففانوني يحظففر حوالففة الحففق:  -2

التي تنص عمي انوا ال تجوز حوالة الحق إال بمقدار ما يكون منو قابال لمحجرزا. وعمري ذلرك ال تجروز 
الحقروق الترري ال يجروز الحجررز عمييرا، مثررل ديرن النفقررة التري يحكررم بيرا القضرراء. فحوالرة الحررق ال حوالرة 

تجوز إال بمقدار ما يجوز الحجز عميو من ىذا الحق، مثرال ذلرك األجرور والمرتبرات، ال تجروز حوالتيرا 
 إال في حدود الربع، وىو القدر الجائز الحجز عميو منيا.

كاشرتراط المرؤجر عمري المسرتأجر عردم جرواز التنرازل ة الحفق: وجود اتفاق عمي يحظر حوالف -3
 عن اإليجار لمغير.

مثرال ذلرك الحقروق التري يوجرد بيرا االعتبرار الشخصري، كمرا فري طبيعة الحق تمنع حوالتو:  -4
عقرررد المزارعرررة، وحصرررة الشرررريك فررري شرررركات األشرررخاص. كرررذلك إذا كانرررت حوالرررة االلترررزام األصرررمي ال 
تجرروز، فرررال تجررروز حوالررة االلترررزام الترررابع منفصرررال، فمرريس لمررردائن مرررثال أن يحيرررل فقررط حقرررو قبرررل الكفيرررل 

 الشخصي. 
 المبحث الثاني

 اذ حوالة الحقشروط نف
 )القبول أو اإلعالن(

 



مررن القررانون المرردني نفرراذ الحوالررة حررين نصررت عمرري أنررو ا ال تكررون  306تناولررت المررادة  -413
الحوالة نافرذة قبرل المردين أو الغيرر إال إذا قبميرا المردين أو أعمرن بيرا. عمري أن نفاذىرا قبرل الغيرر بقبرول 

 يخا.المدين يستمزم أن يكون ىذا القبول ثابت التار 
ويقصررد بنفرراذ الحوالررة أن تترتررب عمييررا آثارىررا القانونيررة. ويتميررز نفرراذ الحوالررة عررن انعقادىررا. فررإذا 
انعقردت الحوالررة صررحيحة، كمرا رأينررا فرري المطمرب السررابق، فإنيررا ال تنرتج آثارىررا تمقائيررا، إنمرا يمررزم ترروافر 

نيا ال تحدث آثارىا لعدم تروافر شروط معينة إلنتاج ىذه اآلثار، إذ يكمن أن تنعقد الحوالة صحيحة ولك
شروط نفاذىا. ويفرق النص السابق بين نفاذ الحوالة قبرل المردين ونفاذىرا قبرل الغيرر، وىرذا مرا سندرسرو 

 فيما يمي.
 

 أوال: نفاذ حوالة الحق قبل المدين: العمم القانوني بالحوالة:
بيعي أال تنفذ الحوالة في إذا كان رضاء المدين ليس شرطا النعقاد الحوالة، فانو من الط -414 

، وذلررك حتررى يمتنررع عميررو الوفرراء بررااللتزام لممحيررل. فررإذا أجيررز نفرراذ عممررا قانونيررامواجيتررو إال بعممررو بيررا 
الحوالة قبل المدين بغير عممو، فران وفراءه لممحيرل سريكون غيرر مبررغ لرو مرن االلترزام، وىرذا أمرر غيرر 

 ذ الحوالة قبل المدين إال بعممو بيا.منطقي وغير طبيعي وجائر وغير عادل. إذن ال تنف
مررن القررانون المرردني طررريقتين ال يررتم عمررم المرردين بالحوالررة إال  306ولقررد حرردد المشرررع فرري المررادة 

 بأحدىما: قبول المدين لمحوالة أو إعالنو بيا.
قبرررول المررردين لمحوالرررة يرررؤدؼ إلررري نفاذىرررا فررري  الطريفففق األول: قبفففول المفففدين لمحوالفففة: -415 

ويقتصر معني القبول ىنا عمي مجرد عمم المردين بالحوالرة، وبالترالي يسرتبعد مرا قرد يفيرم مرن مواجيتو. 
 ىذا التعبير:
 àال يقصد بالقبول ىنا أن المدين يصبح طرفا في عقد الحوالة فتصبح اتفاقا ثالثي األطراف  -

trois personnes بعرد أن كران اتفاقرا ثنائيرا ،bilatéral  فقبرول المردين ىنرا لريس ىرو القبرول الرالزم .
 النعقاد التصرف القانوني. 

ال تضمن القبول معني اإلقرار بالدين المحال بو بال شرط أو قيد. فال يحمل ىذا القبرول عمري  -
معني أن المدين يتنازل عن الدفوع التي كان يمكنو التمسك بيا في مواجية المحيرل، إال إذا وجرد نرص 

 لك.خاص يقضي بذ



وقبررول المرردين لمحوالررة قررد يكررون صررريحا وقررد يكررون ضررمنا. ومثررال القبررول الضررمني قيررام المرردين 
 (.33بالوفاء ببعض الحق المحال بو)

والقبررول قررد يكررون معاصرررا النعقرراد حوالررة الحررق أو تاليررا ليررا. لكررن ال يجرروز أن يكررون سررابقا عمرري 
 (.34أنو يقبل حوالتو إلي الغير)انعقاد الحوالة حتى ولو صرح المدين عند نشوء االلتزام 

وقبررول المرردين لمحوالررة يعتررد بررو فرري مواجيتررو ولررو لررم يكررن ثابررت الترراريخ، حيررث أن ثبرروت الترراريخ 
 شرط لنفاذ الحوالة قبل الغير ال قبل المدين.

ىو   la significationإعالن المدين بالحوالة الطريق الثاني: إعالن المدين بالحوالة: -416 
نيررة لنفرراذ الحوالررة فرري مواجيررة المرردين. واإلعررالن يكررون بورقررة رسررمية مررن أوراق المحضرررين الطريقررة الثا

(. واإلعالن إما يكون بناء عمي طمب المحيل أو بناء عمي طمب المحال لو، 35وفقا لقانون المرافعات )
 والغالب أن المحال لو ىو الذؼ يطمب اإلعالن لما لو من مصمحة في ذلك.

ن الحوالة أو لم يعمن بيا عمي النحو المتقدم فرال تنفرذ الحوالرة فري مواجيترو، وال فإذا لم يقبل المدي
يكرررون ممزمرررا بالوفرررراء برررااللتزام لممحرررال لررررو.  وبنررراء عمرررري ذلرررك يكرررون وفرررراءه لمررردائن األصررررمي)المحيل( 
صررحيحا، حتررى ولررو كرران المرردين يعمررم بالحوالررة عممررا فعميررا. فمررن المقرررر أن العمررم الفعمرري ال يغنرري عررن 

عمم القانوني إال في حالة التواطؤ بين المحيل والمدين. فإذا انتفي مثل ىذا التواطؤ فان الوفراء بالردين ال
لممحيرل يحررتج برو عمرري المحرال لررو، ألنرو مررا دامرت الحوالررة لرم تقبررل ولرم تعمررن، فقرد يعتقررد المردين أن مررا 

 (. 36يل بالوفاء)وصل إلي عممو ليس صحيحا أو سابقا ألوانو، خاصة إذا طالبو الدائن المح
 

 ثانيا: نفاذ حوالة الحق قبل الغير:

                                                 

وبناء عمي ذلك ال يكفي إرسال خطاب من المدين ا لممحال عميو ...يحثو فيو عمي تنفيذ ما سبق أن تعيد بو  (33)
،  36س   النقض، أحكاممجموعة  2921ديسمبر  66قض مدني في عقد البيع الذؼ تضمن حوالة الدين عميوا. ن

 . 6602ص 
 .521ص ، 20النقض، س  أحكاممجموعة  2969نوفمبر  29قض مدني ن (34)
 .302ص ، 31مجموعة أحكام النقض، س  2923يناير  65نقض مدني  (35)
، ص 2996اإلسركندرية، ( د. أنور رسالن، النظرية العامة لاللتزام، الجزء الثاني، أحكرام االلترزام، منشرأة المعرارف، 36)

332. 



تنفذ حوالة الحق في مواجية الغير بنفس اإلجراءات التري تنفرذ بيرا فري مواجيرة المردين،  -417 
أؼ بقبول المردين لمحوالرة أو إعالنرو بيرا. والقاعردة فري شرأن سرريان الحوالرة قبرل الغيرر أنرو يشرترط لكري 

اء الذؼ نفذت بو الحوالة قبل المدين ثابت التاريخ. واإلعالن بالحوالة ىو يحتج بيا قبمو أن يكون اإلجر 
بطبيعتو ثابت التاريخ ألنو يتم بورقة رسمية من أوراق المحضرين، لذا فان المشرع لم يشترط في المادة 

 إذا كانررت نافررذة قبمررو بيررذا-مررن القررانون المرردني إال أن يكررون قبررول المرردين لمحوالررة ثابررت الترراريخ 306
مررن قررانون  26لكرري يحررتج بيررا عمرري الغيررر. والقاعرردة المتقدمررة منصرروص عمييررا فرري المررادة  -الطريررق

اإلثبررات الترري تقرررر أن المحررررات العرفيررة ال تكررون حجررة عمرري الغيررر فرري تاريخيررا إال إذا كانررت ثابتررة 
 (.  37التاريخ)

أن يتعرارض ويقصد بالغير كل من اكتسرب حقرا خاصرا عمري الحرق المحرال برو ويكرون مرن شرأنو 
مرع حرق المحرال لررو. مثرال ذلرك، المحررال إليرو الثراني والمررتين لمحررق المحرال برو ومررن أوقرع حجرزا عمرري 
الحق المحال بو. ومعني كون ىؤالء مرن الغيرر أن المحرال لرو يتقردم عمرييم عنرد الترزاحم إذا كران تراريخ 

إذا كران الحرال عكرس ذلرك فرإنيم  نفاذ حوالتو سابقا عمي تاريخ الحوالة الثانيرة أو الررىن أو الحجرز. أمرا
 يتقدمون عميو.

إذا كران األصرل أن حوالرة الحرق تنفرذ فري إجراءات خاصة لنفاذ حوالة بعفض الحقفوق:  -418 
مواجيررة الغيررر بقبررول المرردين ليررا أو إعالنررو بيررا، إال أن القررانون قررد يحرردد إجررراءات أخرررؼ لنفرراذ حوالررة 

                                                 

وقرد عرددت مرن قرانون اإلثبرات.  26فري المرادة  ( تكون الورقرة ثابترة التراريخ، وفقرا إلحردػ الطررق المنصروص عمييرا37)
من قانون اإلثبات الطرق التي يثبت بيا تاريخ المحرر العرفي. فنصت المادة المرذكورة عمرى أنرو ا  ال يكرون  26المادة 

 الغير في تاريخو إال منذ أن يكون لو تاريخ ثابت.  المحرر العرفي حجة عمى
 ويكون لممحرر تاريخ ثابت.

 من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك. ( أ)
 )ب( من يوم أن يثبت مضمونو في ورقة أخرػ ثابتة التاريخ.

 )ج( من يوم أن يؤشر عميو من موظف عام مختص.
مررن خررط أو إمضرراء أو بصررمة أو مررن يرروم أن )د( مررن يرروم وفرراة أحررد ممررن ليررم عمررى المحرررر أثررر معترررف بررو 

 يصبح مستحيال عمى أحد من ىؤالء أن يكتب أو يبصم لعمة في جسمو
)ىر( من يوم وقوع أؼ حادث أخر يكون قاطعرا فري أن الورقرة قرد صردرت قبرل وقوعرو. ومرع ذلرك يجروز لمقاضري 

 حكم ىذه المادة عمى المخالصاتا. تبعا لمظروف أال يطبق



ت التخفيف من الشرروط المتطمبرة لنفراذ الحوالرة مثرل بعض الحقوق. وقد يقصد من تطمب ىذه اإلجراءا
الكمبيرراالت والسررندات اإلذنيررة والشرريكات ، فيررذه السررندات تررتم حوالتيررا وتكررون نافررذة فرري مواجيررة المرردين 
والغيرر بمجررد التظييرر. أمررا إذا كانرت ىرذه السررندات لحامميرا، فران ممكيتيررا تنتقرل بالتسرميم دون الحاجررة 

 إلي أؼ إجراء آخر.
يكون المقصود من ىذه اإلجرراءات التشرديد مرن إجرراءات نفراذ حوالرة بعرض الحقروق مثرل مرا وقد 

مرررن قرررانون الشرررير العقرررارؼ مرررن يمرررزم لمتمسرررك قبرررل الغيرررر بحوالرررة حرررق مضرررمون  29تقضررري برررو المرررادة 
مرن  22بامتياز أو رىرن إال إذا حصرل التأشرير برذلك فري ىرامش القيرد األصرمي، ومرا تقضري برو المرادة 

ون من أن حوالة األجرة المعجمة لمدة تزيد عمي ثالث سنوات يجرب تسرجيميا حترى تسررؼ فري ذات القان
                      حق الغير.                             

                  
     
 



 الفصل الثاني
 آثار حوالة الحق

 
إذا انعقررردت الحوالرررة صرررحيحة فإنيرررا ترترررب العديرررد مرررن اآلثرررار فررري العالقرررة برررين المحيرررل  -419

والمحال لو، وفي العالقة بين المحرال لرو والمحرال عميرو، وفري العالقرة برين المحرال لرو والغيرر. ونتنراول 
 بيان ىذه اآلثار في كل عالقة من العالقات السابقة كل في مبحث مستقل.

 

 المبحث األول
 الة الحق في العالقة بين المحيل والمحال لوآثار حو 

يترتب عمري حوالرة الحرق فري العالقرة برين المحيرل والمحرال لرو انتقرال الحرق المحرال برو  -:41  
 من المحيل إلي المحال لو والتزام المحيل بضمان الحق المحال بو.

 
 أوال: انتقال الحق المحال بو من المحيل إلي المحال لو:

مررن  326و 309و 305تررنظم مسررألة انتقررال الحررق مررن المحيررل إلرري المحررال لررو المررواد  -421 
عمرري أنررو ا يجرروز قبررل إعررالن الحوالررة أو قبوليررا أن يتخررذ الرردائن  305القررانون المرردني. فتررنص المررادة 

فتقضرري بررأن ا  309المحرال لررو مررن اإلجررراءات مررا يحرافع بررو عمرري الحررق الررذؼ انتقرل إليرروا. أمررا المررادة 
والة الحق ضماناتو، كالكفالة واالمتياز والررىن، كمرا تعتبرر شراممة لمرا حرل مرن فوائرد وأقسراطا. تشمل ح

عمي أن ا لممدين أن يتمسك قبل المحرال لرو بالردفوع التري كران لرو أن يتمسرك  326وأخيرا تنص المادة 
 قد الحوالةا. بيا قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقو، كما يجوز أن يتمسك بالدفوع المستمدة من ع

من ىذه النصوص تنتج أن الحوالة يترتب عمييا انتقال كامل الحق المحال برو  مرن المحيرل إلري 
 المحال لو، وينتقل الحق بكل صفاتو وتوابعو ودفوعو.

ينتقل الحق المحال بو بالكامل إلي المحال لرو حترى ولرو  انتقال كامل الحق المحال بو: -422 
محيل أقرل مرن قيمترو الحقيقيرة، وبالترالي يكرون لممحرال لرو أن يطالرب المحيرل كان ىذا األخير قد دفع لم

عميررو بكررل قيمررة الحررق الررذؼ كرران لممحيررل أن يطالبررو بررو. وتطبيقررا لررذلك قضررت محكمررة الررنقض أنررو ا 



بانعقاد الحوالة بين المحيل والمحال لو ينتقرل نفرس الحرق المحرال برو مرن المحيرل إلري المحرال لرو وبكرل 
 (. 38ن المحال لو قد دفع فيو ثمنا أقلا)قيمتو ولو كا

فحوالة الحق ال تنشئ التزاما جديردا فري ذمرة  انتقال الحق بكل صفاتو وتوابعو ودفوعو: -423 
نما تنقل االلتزام الثابت أصال في ذمتو من دائن إلي آخر باعتبار أن ىذا االلترزام حقرا لمردائن  المدين وا 

 ( وتوابعو ودفوعو.39اتو بجميع مقوماتو وخصائصو)المحيل، فحوالة الحق تنقل االلتزام ذ
: ينتقل الحق بكرل خصائصرو وصرفاتو، كمرا لرو كران مردنيا أو تجاريرا، معمقرا عمري شررط أو  فأوال

 مضافا ألجل.
: ينتقل الحق بكل توابعرو وضرماناتو، مثرل مرا حرل مرن فوائرد وأقسراط، ومثرل التأمينرات التري  ثانيا

الكفالررة أو عينيررة كررالرىن أو امتيرراز، ومثررل الرردعاوػ الترري تحمرري تضررمن الوفرراء سررواء كانررت شخصررية ك
 الحق وتؤكده، كدعوػ الفسخ.

: ينتقررل الحررق بكررل دفوعررو، فمممحررال عميررو أن يتمسررك فرري مواجيررة الرردائن المحررال لررو بكررل  ثالثررا
ثل من القانون المدني(، م 326الدفوع التي كان يجوز لو أن يتمسك بيا في مواجية الدائن المحيل )م 

تعطررري  326الررردفع بررربطالن السرررند المنشرررئ لمحرررق، والررردفع بالفسرررخ أو بانقضررراء الررردين. كمرررا أن المرررادة 
لممدين الحق في التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالرة ذاترو، مثرل الردفع بربطالن ىرذا العقرد بطالنرا 

محرال عميرو أن يتمسرك مطمقا، أما إذا كان عقد الحوالرة قرابال لطبطرال لمصرمحة المحيرل فيمتنرع عمري ال
 (.             40بإبطالو الن ىذا الحق مقررا لمصمحة المحيل وحده )

ينتقرل الحرق المحرال برو مرن المحيرل إلري المحرال لرو مرن   وقت انتقال الحق المحفال بفو: -424
وقت التراضي عمي الحوالة. وبانتقال الحق من ىذا التاريخ فران مرا يأخرذه المحيرل مرن المردين مرن ىرذا 

لوقت ىو من حق المحال لو وينبغي عميو أن يرده إليو. كما انو يجوز لممحال لرو مرن ىرذا التراريخ أن ا

                                                 

 .369ص ،  29س  مجموعة أحكام النقض، 2952فبراير  66( نقض مدني 38)
 2999مارس  66؛ نقض مدني 2911ص ،  22س مجموعة أحكام النقض ، 2959نوفمبر  63( نقض مدني 39)

 .936ص ،  62س  مجموعة أحكام النقض،
 
( مع مراعاة وضع الدفع بالمقاصة. إذا كران المردين قرد قبرل الحوالرة دون تحفرع فانرو ال يجروز لرو التمسرك بالمقاصرة 40)
 من القانون المدني(، أما إعالنو بالحوالة فال يحول دون حقو في التمسك بالمقاصة. 352/2)م 



 305يتخذ من اإلجراءات ما يحافع بو عمي الحق الذؼ انتقل إليو ولو قبل إعالن الحوالة أو قبوليا )م 
 من القانون المدني(. 

 ال من تاريخ نفاذ الحوالة باإلعالن أو القبول.أما بالنسبة لممدين أو الغير فال ينفذ انتقال الحق إ
 

 ثانيا : ضمان المحيل لمحق المحال بو:
يمتزم المحيل بضمان الحق المحال بو. ولقد نظم المشرع أحكام ىذا الضرمان بنصروص  -425 

من القانون المدني، وىذه النصروص ىري الواجبرة التطبيرق عمري  322إلي  302خاصة ىي المواد من 
 (. 41، وال يجوز إذن مع وجودىا تطبيق أحكام الضمان الواردة في باب عقد البيع)حوالة الحق

وفي ىذا الصدد تجب التفرقة بين التزام المحيل بضمان أفعالو الشخصية و بين الصرور األخررػ 
اللتررزام المحيررل بضررمان الحررق المحررال بررو. فيررذه التفرقررة تسرراعد عمرري بيرران حرردود مررا يمتررزم بررو المحيررل 

 حكام الضمان.تطبيقا أل
 
 التزام المحيل بضمان أفعالو الشخصية: -2

مرررن القرررانون المررردني عمررري أنرررو ا يكرررون المحيرررل مسرررئوال عرررن أفعالرررو  322المرررادة  ترررنص -426
  الشخصية ولو كانت بغير عوض أو ولو اشترط عدم الضمانا.

يكون مسئوال عن أفعالو الشخصية التي يكون من شأنيا اإلضرار بحق المحرال  بيذا فان المحيل
لو. ويقصد بيذه األفعال كل التصرفات التي تؤدؼ إلري إنقراص الحرق المحرال برو أو انقضرائو، كمرا لرو 
اسررتوفي المحيررل الحررق المحررال بررو مررن المحررال عميررو قبررل أن تصرربح الحوالررة نافررذة قبررل ىررذا األخيررر، أو 

ل ىررذا الحررق مرررة أخرررؼ إلرري شررخص آخررر، أو كمررا لررو ابرررأ منررو المرردين أو نررزل عررن تررأمين كمررا لررو حررو 
 يضمن الوفاء بالحق المحال بو.

ويضمن المحيل أفعالو الشخصية في جميع األحوال، سواء كانت الحوالة بمقابل أو بدون مقابل، 
 بل حتى ولو اشترط عدم الضمان. 

ذا ارتكب المحيل فعال تحقق بو التزام و بالضمان عرن أفعالرو الشخصرية فانرو يمترزم فري مواجيرة وا 
المحال لو بكامل الحق المحال بو، حتى ولو كان ىذا أكثر ممرا قبضرو مرن المحرال لرو. إذ مرن المقررر 
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من القانون المدني، والذؼ ال يمتزم المحيل  320ىنا أن المحيل ال يستفيد من القيد الذؼ أوردتو المادة 
(. 42اسررتولي عميررو مررع الفوائررد والمصررروفات ولررو وجررد اتفرراق يقضرري بغيررر ذلرركا )وفقررا لررو ا إال برررد مررا 

ويجررد ىررذا الحكررم تبريررره فرري أن ا مسررئولية المحيررل عررن أفعالررو الشخصررية تعتبررر مسررئولية تقصرريرية ال 
 (. 43يجوز االتفاق عمي التحمل منيا أو تعديميا ا )

 
 :الصور األخرى اللتزام المحيل بضمان الحق المحال بو -3
 ونفرق ىنا بين ما إذا كانت الحوالة بمقابل أو بعوض أو كانت بدون مقابل أو مجانية. -427 

 
 االلتزام بالضمان إذا كانت حوالة الحق بمقابل: -أ

في الحوالة بمقابل أو بعوض يكون المحيل، وفقا لمقانون، ضامنا. غير أن ىرذا الضرمان  -428
ترالي يجروز ل فرراد اسرتبعاد أحكامرو باتفراقيم الخراص، وىرذا يعررف القانوني ال يتعمق بالنظام العرام، وبال

 بالضمان االتفاقي.
 309، 302وىررررو الضررررمان الررررذؼ نظمررررو القررررانون المرررردني فرررري المررررواد  أوال: الضففففمان القففففانوني:

، ا إذا كانررت 302/2، وىررو الواجررب التطبيررق عنررد عرردم وجررود اتفرراق يخالفررو. وفقررا لررنص المررادة 320و
 يضرمن المحيرل إال وجرود الحرق المحرال برو وقرت الحوالرة مرا لرم يوجرد اتفراق يقضري الحوالة بعوض فرال

بغير ذلكا. وبذلك يقرر القانون أن المحيل يضمن لممحال لو وجود الحق المحال بو وقت الحوالة، أؼ 
يضررمن لررو أن الحررق قررد نشررأ صررحيحا وانررو كرران موجررودا وقررت انعقرراد الحوالررة. كررذلك يضررمن المحيررل 

 حكم القانون وجود توابع الحق المحال بو وقت الحوالة، مثل الرىن واالمتياز والكفالة.لممحال لو ب
فإذا تبين فيما بعد أن الحق المحال بو قرد نشرأ مرن تصررف باطرل أو كران ىرذا الحرق قرد انقضري 
وقت الحوالة أو قد أنقصت تأميناتو كان المحيرل ضرامنا. غيرر أن المحيرل ال يضرمن مرا قرد يطررأ عمري 

 بعد الحوالة من أسباب االنقضاء التي ليس لو يد فييا، كما لو سقط الحق بالتقادم بعد الحوالة.الحق 

                                                 

 .  366ص ،  62س  مجموعة أحكام النقض ،  2999مارس  66( نقض مدني 42)
،  2992يونيرو  26؛ نقرض مردني 915ص ،  6ع  30س أحكرام الرنقض،مجموعرة  2999يونيرو  66نقض مردني  (۲)

 ق.  62لسنة  6319طعن 



ذا كرران المحيررل يضررمن لممحررال لررو وجررود الحررق وتوابعررو وصررحتو وقررت الحوالررة، فانررو ال يمتررزم  وا 
ذا بأكثر من ذلك وبالتالي فانو ال يضمن يسار المدين إال إذا وجرد اتفراق خراص عمري ىرذا الضرمان،  وا 
 309وجد مثل ىذا االتفاق فانو ال ينصرف إال إلي اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق عمي غيرر ذلرك )م 

 مدني (.
أجرراز المشرررع، كمررا رأينررا، ألطررراف عقررد الحوالررة االتفرراق عمرري تعررديل  ثانيففا: الضففمان االتفففاقي:

ني. وبنراء عمري ذلرك يجروز مرن القرانون المرد 309و  302أحكام الضمان االتفاقي الواردة في المادتين 
االتفرراق عمرري التخفيررف مررن الضررمان ) إنقرراص الضررمان أو اإلعفرراء منررو( ، كمررا يجرروز االتفرراق عمرري 

 تشديد الضمان.
ومرن أمثمرة االتفراق عمري التخفيرف مرن الضرمان أن يتفرق عمري عردم ضرمان المحيرل لتوابرع الحرق 

 .المحال بو، أو عدم ضمانو حتى لوجود الحق ذاتو وقت الحوالة
ومررن أمثمررة االتفرراق عمرري التشررديد فرري الضررمان أن يتفررق عمرري أن يضررمن المحيررل يسررار المرردين 
المحرال عميرو. وينصرررف مثرل ىررذا االتفراق إلري ضررمان يسرار المرردين وقرت إبررام الحوالررة فقرط، فررإذا أراد 

الحوالة  األفراد أن يمتد ىذا الضمان إلي وقت الوفاء بالحق فانو يجب إدراج شرط بيذا المعني في عقد
من القانون المدني في  309و إال انصرف الضمان إلي يسار المدين وقت الحوالة، كما تقضي المادة 

 فقرتيا الثانية.
 االلتزام بالضمان إذا كانت حوالة الحق مجانية: -ب
فقرة ثانية من القانون المدني، ا إذا كانرت الحوالرة بغيرر عروض،  302وفقا لنص المادة  -429 

المحيل ضامنا حتى لوجود الحقا. وبيذا فرال يكرون لممحرال لرو، فري الحوالرة بغيرر مقابرل، أن فال يكون 
يرجررع عمرري المحيررل بشررئ، الن المحيررل لررم يسررتولي عمرري شرريء منررو حتررى يرررده لررو. ويبقرري ىررذا الحكررم 

 320صحيحا حتى لو اتفرق المتعاقردان عمري غيرر ذلرك، فمثرل ىرذا االتفراق يقرع براطال لمخالفترو لممرادة 
 القانون المدني المتعمقة بالنظام العام. من

 سالفة الذكر تبين حدود التزام المحيل بالضمان وتحظر أؼ اتفاق يخالف حكميا.  320والمادة 
 حدود ما يمتزم بو المحيل تطبيقا ألحكام الضمان:-4

مررن القررانون المرردني عمرري أنررو ا إذا رجررع المحررال لررو بالضررمان طبقررا  320تررنص المررادة  -:42
دتين السابقتين فال يمرزم المحيرل إال بررد مرا اسرتولي عميرو مرع الفوائرد والمصرروفات، ولرو وجرد اتفراق لمما

 يقضي بغير ذلكا.



تطبيقرا ألحكرام الضرمان القرانوني أو  بيذا الرنص اآلمرر وضرع المشررع حردود مرا يمترزم برو المحيرل
االتفرراقي، وكررل اتفرراق يخررالف ىررذا الررنص يكررون برراطال. وتطبيقررا لمررنص المررذكور ال يكررون لممحررال لررو 
الرجرروع عمرري المحيررل إال بمقرردار مررا حصررل عميررو المحيررل ثمنررا لمحررق المحررال لررو، والفوائررد ىررذا الررثمن 

(، وأخيرا المصرروفات 44المطالبة القضائية بيا )محسوبة بالسعر القانوني من يوم الدفع وليس من يوم 
 التي تحمميا )المحال لو(، شاممة مصروفات الحوالة ونفقات التقاضي.

ىذا إذا كان رجوع المحال لو بمقتضي أحكام الضمان القانوني أو االتفاقي المنصوص عميو فري 
مررن القررانون  322ص المررادة مررن القررانون المرردني. أمررا إذا كرران الرجرروع تطبيقررا لررن 309و 302المررادتين 

المدني المتعمقة بضمان المحيل ألفعالو الشخصرية، فران الحردود السرابقة ال تطبرق إنمرا يحصرل المحرال 
لرو عمري كامرل التعرويض عرن الضرررر الرذؼ أصرابو حترى ولرو كران ذلررك يزيرد عمري مرا دفعرو مرع الفوائررد 

 ة التقصيرية كما سبق القول.              والمصروفات، ذلك أن التعويض في ىذه الحالة يؤسس عمي المسئولي
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 المبحث الثاني
 آثار حوالة الحق في العالقة بين المحال لو والمحال عميو

 
 نميز ىنا بين مرحمتين: قبل نفاذ الحوالة في مواجية المحال عميو وبعد نفاذ الحوالة.  -431   
   
 أوال: قبل نفاذ حوالة الحق في مواجية المحال عميو: 
قبل نفراذ الحوالرة فري مواجيرة المحرال عميرو، يظرل المحيرل ىرو الردائن برالحق المحرال برو  -432 

فرري مواجيرررة المحرررال عميرررو. وبنررراء عمررري ذلرررك ال يجررروز لممحرررال لرررو أن يطالرررب المررردين )المحرررال عميرررو( 
 بالوفاء بالحق المذكور.

والمحرال عميرو فري ىرذه وليس معني ذلك أن الحوالة ال ترتب أؼ أثر في العالقرة برين المحرال لرو 
 المرحمة، بل بالعكس يمكن أن نرصد نوعين من اآلثار:

مرن القرانون المردني، ا أن يتخرذ مرن اإلجرراءات مرا  305يجوز لممحرال لرو، تطبيقرا لممرادة  األول:
يحافع بو عمي الحق الذؼ انتقل إليوا. مثال ذلك أن يقطع تقادم الحق المحال بو أو يقيد رىنا أو يوقع 

تحت يد مدين لممحال عميو. ويجد حق المحرال لرو فري ذلرك مصردره فري عقرد الحوالرة ذاترو، فري الحجز 
عالقتو بالمحيل، إذ أن الحق المحال بو قد انتقل إليو بمقتضي ىذه الحوالرة حترى قبرل أن تصربح نافرذة 

 في مواجية المحال عميو بالقبول أو اإلعالن. 
ين المحيل والمحال عميو عمي الوفاء بالحق لممحيل يجوز لممحال لو، في حالة التواطؤ ب :الثاني

قبل نفاذ الحوالة، أن يرجع عمري المحرال عميرو السرتيفاء الحرق المحرال برو مررة أخررؼ. ويجرد ىرذا الحكرم 
. وال يكفي لتوافر الغش مجررد عمرم المحرال عميرو بالحوالرة 45مصدره في قاعدة أن الغش يفسد كل شيء

 يل. بل يمزم التواطؤ بينو وبين المح
 

 ثانيا: بعد نفاذ الحوالة في مواجية المحال عميو:

                                                 

 .223لموجز في رابطة االلتزام، ص ( د. جالل عمي العدوػ، ا45)



بعد قبول المحال عميو لمحوالة أو إعالنو بيا، يصبح ىذا األخير مدينا لممحال لو وليس  -433 
لممحيل بحيث يجب عميو أن يوفي الدين ليذا الدائن الجديد )المحال لرو(. فرإذا وفري المحرال عميرو بيرذا 

 وفاء ال يبرغ ذمتو في مواجية المحال لو.الدين لممحيل فان ذلك ال
فتررراريخ نفررراذ الحوالرررة ىرررو الوقرررت الفاصرررل بالنسررربة لممحرررال عميرررو، بحيرررث إذا تغيررررت حالرررة الحرررق 
المحرال بررو فرري الفترررة مرا بررين انعقرراد الحوالررة ونفاذىرا فرري مواجيتررو فتكررون العبررة بوضررع الحررق فرري وقررت 

 النفاذ وليس في وقت االنعقاد.
ا أن الحق المحال بو ينتقل إلري المحرال لرو بكامرل خصائصرو وتوابعرو ودفوعرو. وكما سبق أن قمن

مرررن القرررانون المررردني عمرري أنرررو ا لممررردين أن يتمسررك قبرررل المحرررال لرررو  326وتطبيقررا ليرررذا نصرررت المررادة 
بالدفوع التي كان لو أن يتمسرك بيرا قبرل المحيرل وقرت نفراذ الحوالرة فري حقرو، كمرا يجروز لرو أن يتمسرك 

 ستمدة من عقد الحوالةا.بالدفوع الم
ونميز، وفقا لمنص السرابق، برين نروعين مرن الردفوع التري يجروز لممحرال عميرو أن يتمسرك بيرا فري 

 مواجية المحال لو:
يجوز لممحال عميو أن يتمسك قبل المحال لرو بالردفوع التري كران لرو أن يتمسرك بيرا فري  :األول  

ع برربطالن السررند المنشررئ لمحررق محررل الحوالررة أو مواجيررة المحيررل وقررت نفرراذ الحوالررة فرري حقررو. مثررل الرردف
 بفسخو أو انقضائو.

  يجوز لممحال عميو أن يتمسك في مواجية المحال لو بالدفوع المستمدة من عقرد الحوالرة. :الثاني
لممدين الحق في التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ذاتو، مثل الدفع ببطالن  326تعطي المادة 
ا مطمقا، أما إذا كان عقد الحوالرة قرابال لطبطرال لمصرمحة المحيرل فيمتنرع عمري المحرال ىذا العقد بطالن

 (.46عميو أن يتمسك بإبطالو الن ىذا الحق مقررا لمصمحة المحيل وحده )
 

 المبحث الثالث
 آثار حوالة الحق في العالقة بين المحيل والمحال عميو

                                                 

( مع مراعاة وضع الدفع بالمقاصة. إذا كران المردين قرد قبرل الحوالرة دون تحفرع فانرو ال يجروز لرو التمسرك بالمقاصرة 46)
 من القانون المدني(، أما إعالنو بالحوالة فال يحول دون حقو في التمسك بالمقاصة. 352/2)م 



والمحال عميو نميز بين مرحمتين قبل وبعد نفاذ حوالة الحق فري  في العالقة بين المحيل -434 
 مواجية المحال عميو بقبوليا أو بإعالنيا.

 أوال: قبل نفاذ الحوالة في مواجية المحال عميو:
ىرو صراحب الحرق محرل  قبل نفاذ الحوالة في مواجية المدين المحال عميو، يظل المحيل -435

 الحوالة ويترتب عمي ذلك عدد من اآلثار نذكرىا فيما يمي:
أن المحيل يستطيع أن يستوفي الحق من المدين المحال عميو، ولو أن يجبره عمي الوفاء بو  -2

 إذا لم يوف بو اختيارا.
 أن المحيررل يسررتطيع أن يتصرررف فرري الحررق محررل الحوالررة مرررة أخرررؼ وتكررون ىررذه التصرررفات -6

 نافذة في حق المدين المحال عميو.
أن المحيررل يسررتطيع اتخرراذ كررل اإلجررراءات الترري يراىررا مناسرربة لمحفرراظ عمرري حقررو مثررل قطررع  -3

 تقادم الحق أو قيد رىن أو تجديده.
يجوز لدائني المحيل أن يحجزوا عمي الحق تحت يد المدين المحال عميو، ألن ىذا الحق ال  -1

 الي يدخل في الضمان العام لمدائنين ويجوز ليم أن يحجزوا عميو.يزال ممموكا لمدينيم، وبالت
 

 ثانيا: بعد نفاذ الحوالة في مواجية المحال عميو.
بعد نفاذ الحوالة فري مواجيرة المردين المحرال عميرو يأخرذ المحرال لرو محرل المحيرل ويتمترع  -436

والة. وبيذا يصربح المحيرل أجنبيرا بالتالي بكل السمطات والمكنات التي كان يممكيا المحيل قبل نفاذ الح
 عن الحق المحال بو.

 

 المبحث الرابع
 آثار حوالة الحق في العالقة بين المحال لو والغير

 
يقصررد بررالغير فرري ىررذا الخصرروص المحررال لررو الثرراني أو األخررر بصررفة عامررة )المطمررب  -437 

 األول(، والدائن الحاجز )المطمب الثاني(.



 
 المطمب األول

 المحال لو ومحال لو أخرالعالقة بين 
 

إذا حول الدائن حقو قبل المدين إلى أكثر من شخص، ىنا يثور التنازع برين الحرواالت.  -438 
من التقنين المدني بحل مثل ىذا التنازع في حالة قيامو. فقد نصرت عمرى أنرو ا  323وقد تكفمت المادة 

 يرىا نافذة في حق الغيرا.إذا تعددت الحوالة بحق واحد، فضمت الحوالة التي تصبح قبل غ
وقررد جرراء بمررذكرة المشررروع التمييرردؼ بررأن الحكررم الرروارد فرري ىررذا الررنص لرريس إال تطبيقررا لمقاعرردة 

 (. 47العامة في تصرف المستخمف في عين المنقول لعدة خمفاء عمى التعاقب)
لحوالرة نافرذة وفقا لمنص المتقدم، تكون العبرة بتاريخ نفاذ الحوالرة ولريس بتراريخ انعقادىرا. وتكرون ا

 قبل الغير بإعالن المدين بيا أو بقبولو ليا قبوال ثابت التاريخ كما مر بنا.
فرإذا حرول دائرن حقرو قبرل المرردين إلرى شرخص معرين ثرم قررام بحوالرة ذات الحرق إلرى شرخص أخررر 
فقررام ىررذا األخيررر باتخرراذ إجررراءات نفرراذ الحوالررة قبررل المحررال لررو األول فررإن األفضررمية تكررون لممحررال لررو 

 (. 48لثاني بشرط عدم وجود غش أو تواطؤ عمى اإلضرار بحقوق المحال لو األول )ا
ويحل بنفس الطريقة التنازع الذؼ يقوم بين المحال لرو الرذؼ المحال لو والدائن المرتين:  -439

 يسارع بنفاذ حوالتو قبل الغير بدون غش أو تواطؤ وبين الدائن المرتين لذات الحق المحال بو. 
 سبقية في النفاذ ىي الفيصل في ىذا الموضوع.فتكون األ

 فإذا نفذت الحوالة قبل الرىن انتقل الحق المحال بو إلى المحال لو خاليا من الرىن. 
أما إذا اتخذ المرتين إجراءات نفاذ الرىن قبل إجراءات نفاذ الحوالة، كان الرىن نافذا قبل المحال 

 محمال بالرىن.لو وانتقل الحق المحال بو إلى المحال لو 
 

 
 

                                                 

 من التقنين المدني الفرنسي. 2212. وأشارت إلى المادة 232، ص 3( األعمال التحضيرية، جزء 47)

 .252، ص 2926( د.توفيق حسن فرج، النظرية العامة لاللتزام، في أحكام االلتزام، الجزء الثاني، 48)



 المطمب الثاني
 العالقة بين المحال لو والدائن الحاجز

 
من التقنين المدني الخالف الذؼ كران مسرتحكما فري  321حسم المشرع في نص المادة  -:43 

(. وىذا التزاحم قد يثور بين الحوالة وحجز واحرد 49الفقو والقضاء بشأن التزاحم ما بين الحجز والحوالة)
 (.6)فقرة ند تقع الحوالة بين حجزي(، وق2)فقرة 
 
 من التقنين المدني )حوالة وحجز واحد(: 425أوال: الفقرة األولى من المادة  

مررن التقنررين المرردني فرري فقرتيررا األولررى عمررى أنررو ا إذا وقررع تحررت يررد  321نصررت المررادة  -441
لنسرربة إلررى الحرراجز المحررال عميررو حجررز قبررل أن تصرربح الحوالررة نافررذة فرري حررق الغيررر، كانررت الحوالررة با

 بمثابة حجز آخرا. 
تواجو ىذه الفقرة الفرض الذؼ تتم فيو حوالة حق الدائن قبل المدين وقبرل أن تصربح ىرذه الحوالرة 
نافذة في حق الغير بإعالنيرا لممردين أو قبولرو ليرا قبروال ثابرت التراريخ، يقروم دائرن المحيرل بتوقيرع حجرز 

الرة بمثابرة حجرز آخرر أؼ يكرون لممحرال لرو أن يقتسرم مرع تحت يد المردين. فري ىرذا الفررض تعتبرر الحو 
 الدائن الحاجز الحق المحال بو قسمة غرماء.

بمفيوم المخالفة، أنو إذا تمت إجراءات نفراذ الحوالرة قبرل  321ويفيم من الفقرة األولى من المادة 
 الحجز تحت يد المدين فال يكون لمحجز أثر ألنو ال يكون لو محل.

 
 من التقنين المدني )حوالة بين حجزين(: 425الثانية من المادة ثانيا: الفقرة 

من التقنين المدني فرض وجود حوالة بين حجزين.  321عالجت الفقرة الثانية من المادة  -442
فإذا كانت الفقرة األولى من ىذه المادة قد اعتبرت أن الحوالة التي تنفرذ بعرد توقيرع الحجرز بمثابرة حجرز 

 لثانية تعالج فرض توقيع حجز جديد بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير.آخر، فإن الفقرة ا

                                                 

 .231، ص 3( األعمال التحضيرية، جزء 49)



عمرى أنروا إذا وقرع حجرز آخرر بعرد أن أصربحت الحوالرة  321فقد نصت الفقررة الثانيرة مرن المرادة 
نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقردم والمحرال لرو والحراجز المترأخر قسرمة غرمراء، 

 خذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل بو المحال لو قيمة الحوالةا.عمى أن يؤ 
فري ىررذا الفرررض اعتبررر المشررع أنررو يوجررد ثالثررة حجرروز مختمفرة عمررى ذات المحررل، وبالتررالي يقسررم 
الحرق بيررنيم قسررمة غرمراء. ولكررن لمررا كران الحجررز الثرراني ) أؼ الحوالرة( نافررذا فرري حرق الحرراجز األخيررر 

صراحبو عمرى حقرو كرامال، ليرذا نرص المشررع عمرى أن يؤخرذ مرن حصرة  كان من المفروض أن يحصل
 (.50الحاجز المتأجر ما يستكمل بو قيمة الحوالة، حتى ال يضار المحال لو من الحجز التالي لو)

   

                                                 

 .253ص أحكام االلتزام، ( د. توفيق حسن فرج،50)



 الباب الثاني
 حوالة الدين

 

 اسرتحدث التقنرين المردني المصررؼ نظرام حوالرة الردينالتعريف بحوالة الدين، وأىميتيا:  -443

Cession de dette ن كان لو نظير في التشريعات الجرمانية، نظرا لما ، وىو نظام إسالمي بحت، وا 
 .(51)يقدمو من نفع وما يمثمو من أىمية من الناحية العممية

وفي دراستنا لحوالة الدين، نتناول الصورة العامة ليرا وىري التري ترتم باتفراق برين المردين وشرخص 
ل األول(، ثم نعالج الصرورة الخاصرة لحوالرة الردين وىري التري ترتم باتفراق آخر يتحمل عنو الدين )الفص

 بين الدائن والمحال عميو ) الفصل الثاني(.

                                                 

. وحرول حوالرة الردين فري القرانون المردني 236، ص 3( انظر مذكرة المشروع التمييدؼ: األعمال التحضيرية، جرزء 51)
المصرررؼ والشررريعة اإلسررالمية وبعررض الررنظم القانونيررة األخرررػ راجررع: د. عبررد الررودود يحيررى، حوالررة الرردين، دار النيضررة 

 669اإلثبرات، مرن ص  -األحكرام -لاللتزامرات، المصرادر ، ولذات المؤلف: الموجز في النظرية العامة2996العربية، 
 .  652إلى ص 



 الفصل األول
 الصورة العامة لحوالة الدين:

 الحوالة باالتفاق بين المدين األصمي والمحال عميو
 
الترري تررتم باالتفرراق بررين نعرررض بخصرروص الصررورة العامررة لحوالررة الرردين، وىرري الحوالررة  -444 

 المدين األصمي والمدين الجديد، لشروط ىذه الحوالة ثم آلثارىا.
 

 المبحث األول
 شروط الحوالة 

يمررزم لحوالررة الرردين فرري ىررذه الصررورة ضرررورة ترروافر نرروعين مررن الشررروط، شررروط انعقرراد  -445
 وشروط نفاذ.
 

 أوال: شروط انعقاد الحوالة: 
قنررين المرردني، ا تررتم حوالررة الرردين بررين المرردين وشررخص آخررر مررن الت 326طبقررا لممررادة  -446

يتحمل عنو الدينا. بناء عمى ىذا النص، تتم الصورة العامة لحوالة الدين باالتفاق المباشر بين المدين 
 األصمي وشخص آخر يتحمل عنو الدين، أؼ المحال عميو.

لرى التصررف فري مركرزه، كمرا جراء بمرذكرة المشرروع التمييردؼ إ -ففي ىرذا الفررض يعمرد المردين
  (.52)بوصفو ىذا، شأنو شأن الدائن عند التصرف في مركزه عن طريق حوالة حقو

ويخضع االتفاق عمى الحوالة لمقواعرد العامرة فري العقرود. ومرن ثرم يجرب أن توجرد جميرع شرروط 
االنعقررراد، الرضررراء والمحرررل والسررربب، وجميرررع شرررروط صرررحة االتفررراق، خمرررو اإلرادة مرررن العيررروب وتررروافر 

 األىمية المتطمبة قانونا.
واالتفاق عمى الحوالة بين المدين األصمي والمردين الجديرد قرد يكرون معاوضرة أؼ بمقابرل، كرأن 
يكون المحيل عميو مدينا لممحيل بردين معرين، ويريرد المحرال عميرو الوفراء بيرذا الردين عرن طريرق تحمرل 

                                                 

 .239، ص 3( األعمال التحضيرية، جزء 52)



ن تصرررفا تبرعيررا، كررأن يرغررب المحررال ديررن المحيررل، وقررد يررتم االتفرراق عمررى الحوالررة برردون مقابررل أؼ يكررو 
 عميو التبرع لممحيل بأن يتحمل الوفاء بدينو لدائنو.

 
 ثانيا: شروط نفاذ الحوالة:

نظرا ألن الحوالة التي تبرم باالتفاق بين المدين والمحال عميو تؤثر في مصالح الدائن،  -447
حوالرة ال تنفرذ فري مواجيرة الردائن كما أن شخصية المدين قد تكون محل اعتبار في نظر الدائن، فرإن ال

 إال إذا أقرىا ىذا األخير.
من التقنين المدني فري فقرتيرا األولرى مرن أن الحوالرة ال تكرون نافرذة  325وىذا ما قررتو المادة 
 في حق الدائن إال إذا أقرىا.

وىرذا بيذا يكون المشرع قد جعل من إقرار الدائن الشرط الوحيد لنفاذ حوالة الدين في مواجيتو. 
اإلقرار قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، كأن يقبل الدائن الوفاء ببعض الدين من المحال عميرو دون 

 أن يتحفع عمى ذلك أو يطالب المحال عميو بالدين أو يمنحو أجال لموفاء بالدين. 
قرام ولكن ال يعتبر سكوت الردائن قبروال لمحوالرة. وىرذا مرا قررره المشررع فري التقنرين المردني. فرإذا 

المحررال عميررو أو المرردين األصررمي بررإعالن الحوالررة إلررى الرردائن، وعررين لررو أجررال معقرروال ليقررر الحوالررة ثررم 
 مدني(. 325/6انقضى األجل دون أن يصدر اإلقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضا لمحوالة )م 

يررر فررإذا قبررل الرردائن الحوالررة نفررذت فرري حقررو منررذ قياميررا أؼ مررن وقررت االتفرراق بررين المرردين والغ
 في مواجيتو ويظل المدين ممتزما تجاىو. ذعمييا. أما إذا لم يقبل الدائن الحوالة فال تنف

 
 :(53)حوالة الدين باالتفاق بين المدين األصمي والغير في الشريعة اإلسالمية

تجيرررز الشرررريعة اإلسرررالمية انعقررراد الحوالرررة برررين المررردين األصرررمي والغيرررر، وال ترترررب ىرررذه  -448
 الحوالة آثارىا إال عند إقرار الدائن ليا. 

والمشرريور عنررد الحنفيررة ىررو ضرررورة رضرراء الرردائن. ومررن رأييررم أنررو قولررو   فرري الحررديث ا فررإذا 
ه معنى األمر، ولكنرو أمرر اسرتحباب أو إباحرة ولريس أمررا أحيل أحدكم عمى ممئ فميحتلا يفيد في ظاىر 

لموجرروب، ألن المرردينين رغررم يسررارىم قررد تتفرراوت ذمميررم ا فرري حسررن القضرراء والمطررلا وليررذه العمررة قررد 

                                                 

 .212-210، ص 3( األعمال التحضيرية، جزء 53)



يحرررص الرردائن عمررى عرردم إبرردال مدينررو. ويضرريف الكمررال بررن اليمررام إلررى ذلررك أن الرردائن قررد يضررار إذا 
 . (54)يوفيو أجبر عمى استيفاء دينو من مدين ال

 523ولررم يعرررض مرشررد الحيررران ليررذه المسررألة، ولكررن مجمررة األحكررام العدليررة نصررت فرري المررادة 
 عمى أن ا الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عميو تنعقد موقوفة عمى قبول المحال لوا.
المثابررة  وبيررذا يكررون تعاقررد المرردين والمحررال عميررو، وفقررا لمفقررو الحنفرري، عقرردا موقوفررا. وىررو بيررذه

 .(55)غير الزم بالنسبة لكل المتعاقدين
 -أما الحنابمة فال يشترطون رضاء الدائن، ولمذىبيم في ىذه المسرألة طرابع خراص، فمرن رأييرم

أن األمر المستفاد من الحديث الذؼ تقردمت اإلشرارة إليرو أمرر وجروب ينطروؼ  -فيما عدا حالة اإلعسار
تحمل الدين، ما دام المدين األصمي قد أحال عميو. ويعتبرر عمى تكميف الدائن باستيفاء حقو ممن قبل 

الدائن، وفقا ليذا الرأؼ، غير محق في الممانعة في اتفاق ال يضرار منرو، فرإن فعرل كران متعنترا، وكران 
 .(56)لمقاضي أن يجبره عمى إمضاء حكم ىذا االتفاق، إن اقتضى الحال ذلك

والة فرال يجبرر عمرى قبولرو. أمرا إذا كران حقرو وىذا يعني أن الدائن إن كان يضار من اتفاق الح
سرريظل مضررمون الوفرراء بعررد الحوالررة فررال يحررق لررو الرررفض. ىررذا مررا ذىررب إليررو المالكيررة مررن أن امتنرراع 
الدائن عن إقرار الحوالة، مع أن حقرو يظرل مكفرول الوفراء بعرد انعقادىرا، اعتبرر رفضرو أو امتناعرو كرأن 

 لم يكن، وتنفذ الحوالة رغم ذلك.
 
 ث الثانيالمبح

 آثار الحوالة
 

                                                 

 .  25، ص5، الكاساني، البدائع، ج319، ص 5( فتح القدير، ج54)
ذا كرران التقنررين المرردني المصرر292، ص6( الكاسرراني، البرردائع، ج55) رؼ لررم يعتنررق ىررذا التصرروير عمررى إطالقررو )ولررو . وا 

((، فإنرو قرد اعتنقرو فري مسرألة أن العقرد يكرون موقوفرا عمرى قبرول الردائن، 306أن لو شبييا في أحكام التقنين الصريني )م
ن ظررل صررحيحا بررين عاقديررو: قررارب د. توفيررق حسررن فرررج، أحكررام االلتررزام، ص  فررإذا لررم يقررره ال يسرررؼ فرري مواجيتررو وا 

296. 
 .229، ص 6صور ابن إدريس، كشاف القناع، ج( من56)



يترتررب عمررى حوالررة الرردين آثررار معينررة فرري العالقررة بررين الرردائن والمرردين األصررمي والغيررر  -449
 )المدين الجديد(.

، يترتررب عمررى إقرررار الرردائن لمحوالررة بررراءة ذمررة أوال: فففي العالقففة بففين الففدائن والمففدين األصففمي
حالل المحال عميو محمو. ولكن براءة الذمة ىذه ليست مطمقرة، فرإذا ثبرت أن المحرال  المدين األصمي وا 
عميو كان معسرا عند انعقاد الحوالة وأن الدائن كان يجيل ىذا اإلعسار، فال تبررأ ذمرة المردين األصرمي 

 في ىذه الحالة.  
مررردني بقوليرررا: ا يضرررمن المررردين األصرررمي أن يكرررون  329ىرررذا الحكرررم المرررادة  وقرررد نصرررت عمرررى

المحررال عميررو موسرررا وقررت إقرررار الرردائن لمحوالررةا ولكررن ىررذه المررادة تحفظررت فرري نيايتيررا بررالقول ا مررا لررم 
يتفق عمى غير ذلكا مما يعني أنو يجوز االتفاق عمرى برراءة ذمرة المردين األصرمي إبرراء نيائيرا، برالرغم 

 . (57)ر المحال عميو وقت اإلقرارمن إعسا
، عنرردما يقررر الرردائن الحوالررة المبرمررة بررين المرردين ثانيففا: فففي العالقففة بففين الففدائن والمحففال عميففو

والمحال عميو، يترتب عمى ذلك انتقال الدين من ذمة المدين األصمي إلى ذمة المحال عميو، وتبرأ ذمة 
جديرررد فيمرررا بعرررد فمررريس لمررردائن الرجررروع عمرررى المررردين المررردين األصرررمي برررراءة نيائيرررة فمرررو أعسرررر المررردين ال

 األصمي.
وينتقررل الرردين بكررل صررفاتو، وتوابعررو ودفوعررو وتأميناتررو) باسررتثناء الكفالررة إال إذا رضرري الكفيررل 

 بالحوالة(، وكل ذلك من وقت انعقاد الحوالة وليس من وقت إقرار الدائن لمحوالة.
، إذا أبرمررت الحوالررة باتفاقيمررا، فيمررا عميففو ثالثففا: فففي العالقففة بففين المففدين األصففمي والمحففال

يحددان آثار عقد الحوالة، وفي حالة عدم وجود االتفاق تطبق القواعد القانونية. وىنا يجب التفرقرة برين 
 مرحمتين، قبل إقرار الدائن لمحوالة أو رفضو ليا وبعد إقرار الدائن لمحوالة.

                                                 

نمررا يعتبررر مفيرروم 57) ( جرراء بالمررذكرة اإليضرراحية ا وال يرتررب الحنفيررة عمررى الحوالررة بررراءة ذمررة المرردين األصررمي نيائيررا، وا 
ىذه البراءة في رأييم أقررب إلرى معنرى التعميرق بالشررط الفاسرخ. فمرن رأؼ دمحم وأبري يوسرف أن إفرالس المحرال عميرو بمرا 

وؼ فيررو مررن تعررريض حررق الرردائن لخطررر فرروات القضرراء، يبرريح ليررذا الرردائن مطالبررة المرردين األصررمي. والظرراىر أنيمررا ينطرر
يرتبان عمى مجرد إعسار المحال عميو استعادة الدائن لحقوقو قبل المردين األصرمي. أمرا الحنابمرة مرن رأييرم أن مرن حرق 

شرررط صررراحة، أو إذا اتفررق فيمررا بعررد عمررى اشررتراط ىررذا  الرردائن أن يرجررع عمررى المرردين األصررمي إذا كرران يسررار عميررو قررد
اليسار. ويراعى أن من رأؼ الحنفية أن الحوالة ال تتم إال من وقت اقترران رضراء المحيرل والمحرال عميرو برضراء الردائنا 
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يررا، ال تنفررذ فرري مواجيررة الرردائن، ويظررل ، وكررذلك فرري حالررة رفضررو لقبففل إقففرار الففدائن لمحوالففة
 المدين األصمي ىو المدين، ولكنيا تنتج آثارىا في العالقة بين طرفييا المدين األصمي والمحال عميو. 

مردني( أو  329/2فبمجرد إبراميا، يمتزم المحال عميو بأن يوفي لمدائن فري الوقرت المناسرب )م 
دين األصمي أن يطالب المحال عميو بالوفاء لمدائن ما دام في الوقت المتفق عميو. كما أنو ال يجوز لمم

 مدني(. 329/6ىو لم يقم بما التزم بو نحو المحال عميو بمقتضى عقد الحوالة )م 
يترترب عمرى ذلرك برراءة ذمرة المردين األصرمي، ويصربح المحرال عميرو بعد إقرار الدائن لمحوالفة، 

 دائن بمقدار يعادل الدين الذؼ تحممو عن المدين.مدينا لمدائن، ويجب عمى المحال عميو أن يوفي ال
ومن المالحع أن ىذه القواعرد ال تتعمرق بالنظرام العرام، فيجروز اتفراق الطررفين، المحيرل )المردين 
األصمي( والمحال عميو، عمى أن تبرأ ذمرة المحرال عميرو مرن دينرو بمجررد انعقراد الحوالرة دون االنتظرار 

يكتفى بإقرار الدائن الحوالة، فيتفق عمى أال تبرأ ذمرة المحرال عميرو مرن إلقرار الدائن لو، أو بالعكس ال 
   (.58)دينو إال عند وفائو فعال بدين المحيل لمدائن

 
 الفصل الثاني

 الصورة الخاصة لحوالة الدين:
 (59)الحوالة باالتفاق بين الدائن والمحال عميو

 
في ىذه الصورة، تنعقد الحوالة باالتفاق بين الدائن والمحال عميرو دون حاجرة إلرى رضراء  -:44
مرردني(. وتنعقررد الحوالرة باتفرراق الرردائن والمحرال عميررو، وىرري تكرون صررحيحة ونافررذة فرري  362المردين )م 

                                                 

 .396، ص 609( د. إسماعيل غانم، أحكام االلتزام واإلثبات، رقم 58)
صرورة خاصررة  مرردني 366المرادة فري عمييررا  ، المنصروصحوالفة الففدين المضففمون بفرىن رسففمي يررػ الربعض فرري (59)

ونررررػ أن ىرررذه الصرررورة ليسرررت إال تطبيقرررا . ومرررا بعررردىا( 296لحوالرررة الررردين )د. توفيرررق حسرررن فررررج، أحكرررام االلترررزام، ص
لمصررورة العامررة لحوالررة الرردين، حيررث تررتم باالتفرراق بررين البررائع )وىررو ىنررا المرردين األصررمي( والمشررترؼ )وىررو ىنررا المحررال 

فقررد جرراء بيررذه المررادة أنررو ا ال يسررتتبع بيررع العقررار المرىررون رىنررا رسررميا انتقررال الرردين المضررمون بررالرىن إلررى ذمررة عميررو(. 
 إال إذا كان ىناك اتفاق عمى ذلكا.     المشترؼ 

     
 



ن مواجيررة المرردين، سررواء أقرىررا المرردين أو رفضرريا، ألن الحوالررة فرري ىررذه الحالررة ىرري بمثابررة وفرراء برردي
 المدين، وقد رأينا أنو يجوز الوفاء بالدين من غير المدين بدون عممو أو حتى رغم معارضتو.

ويترترب عمررى ىررذه الحوالررة بررراءة ذمررة المرردين األصرمي، بانتقررال الرردين مررن ذمتررو إلررى ذمررة المحررال 
 ي(.مدن 362/6عميو بصفاتو وضماناه ودفوعو، تماما كما ىي الحال في الصورة العامة لمحوالة )م 

وفي العالقة بين المدين األصمي والمحرال عميرو، يترترب عمرى الحوالرة بمجررد انعقادىرا اعتبرار أن 
المحال عميو قد أدػ لمدائن ما يعادل قيمة الدين المحال بو. وترتيبا عمى ذلك، يجوز لممحرال عميرو أن 

 حال.بيذا الوفاء بطبيعة ال ايرجع عمى المدين بمقدار ىذا الدين ما لم يكن متبرع



 المقاصفففة
 

انقضراء  La compensation يقصرد بالمقاصرة التعريف بالمقاصة وأىميتيا القانونية: -472
جنيررو وكرران  2000ذا كرران أحررد األشررخاص دائنررا ألخررر بمبمررر  الدينين المتقابمين بقدر األقل منيما. فإ

جنيررو انقضررى الرردينان بقرردر األقررل منيمررا وىررو الرردين الررذؼ قيمتررو  600ىررذا األخيررر دائنررا لرر ول بمبمررر 
جنيو انقضاء كميا في حين ينقضي  600. بحيث ينقضي الدين األقل وىو الدين الذؼ قيمتو 600جنيو

جنيو ويبقى صاحبو دائنا ل خر بالمبمر الباقي  600در الدين األقل وىو الدين األكبر انقضاء جزئيا بق
 جنيو كذلك.  600وىو 

أمررا عررن األىميررة القانونيررة لممقاصررة فيرري تتفرررع عمررا تنطرروؼ عميررو المقاصررة مررن دور فرري الحيرراة 
 العممية:

الردينين أوال: تعتبر المقاصة وسيمة وفاء لمديون. فالمقاصة تتضمن معنرى الوفراء، حيرث كرل مرن 
 يقاص وفاء بالدين األخر.

ثانيا: تعتبر المقاصة أداة ضمان. فالمقاصة تتضمن معنى الضمان، ألن من يتمسك بيا لتالقي 
ما وجب في ذمترو لدائنرو بمرا وجرب لرو فري ذمرة ىرذا الردائن مرن حيرث القصراص، يضرمن اسرتيفاء دينرو 

 (.60مقدما عمى سائر الدائنين)
 
ة ثالثة أنواع: المقاصرة القانونيرة والمقاصرة القضرائية والمقاصرة لممقاص أنواع المقاصة: -473 

 االتفاقية وتسمي أيضا بالمقاصة االختيارية.
وقررد نظررم المشرررع النرروع األول فقررط أؼ المقاصررة القانونيررة، وىرري تقررع بقرروة القررانون متررى ترروافرت 

 شروط وقوعيا.
مقاصة االتفاقية. والمقاصة القضائية ولم ينظم المشرع النوعين الباقيين أؼ المقاصة القضائية وال

تقع بحكم من القضاء في حالة تخمف شرط من شروط المقاصرة القانونيرة. أمرا المقاصرة االتفاقيرة فتقرع 
بإرادة األطراف المشتركة عندما يتخمف شرط من شروط المقاصة القانونيرة إذا كران يقصرد بيرذا الشررط 

 مصمحة أحد الطرفين أو مصمحة مشتركة بينيما.
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 وندرس فيما يمي المقاصة القانونية أوال ثم النوعين الباقيين منيا.
 

 المبحث األول
 المقاصة القانونية

 
من التقنرين المردني. ونتنراول  359: 356نظم المشرع المقاصة القانونية بمقتضى المواد  -474

 بالدراسة فيما يمي: شروط المقاصة القانونية ومجاليا وأثارىا.
 

 
 

 المطمب األول
 شروط المقاصة القانونية

 
 وما بعدىا من التقنين المدني شروط المقاصة القانونية. 356بينت المادتان  -475

 (عمى أن:61) 356تنص المادة 
لممدين حق المقاصة بين ما ىو مسرتحق عميرو لدائنرو ومرا ىرو مسرتحق لرو قبرل ىرذا الردائن  -2ا 

ودا أو مثميرات متحردة فري النروع والجرودة وكران ولو اختمف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منيمرا نقر
 كل منيما خاليا من النزاع مستحق األداء، صالحا لممطالبة بو قضاء.

 وال يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لميمة منحيا القاضي أو تبرع بيا الدائنا. -6
 عمى أن: 353في حين تنص المادة 

مرف مكران الوفراء فري الردينين ولكرن يجرب عميرو فري ا يجوز لممدين أن يتمسرك بالمقاصرة ولرو اخت
ىذه أن يعوض الدائن عما لحقو مرن ضررر لعردم تمكنرو بسربب المقاصرة مرن اسرتيفاء مالرو مرن حرق أو 

 الوفاء بما عميو من دين في المكان الذؼ عين لذلكا.
 يستخمص من النصين المتقدمين أنو يشترط لوقوع المقاصة الشروط التالية:

                                                 

 .632-630-665-661مرشد الحيران المواد  (61)



دينان وارديررن عمررى مثميررات متحرردة فرري الجررنس والجررودة، ولررو اختمررف مصرردر كررل أن يكررون الرر -2
 منيما.

أن يكون الدينان مستحقي األداء، وال يمنع ىذا االستحقاق وجود نظرة ميسرة من القاضي أو  -6
 ميمة يتبرع بيا الدائن.

ي في التزام أن يكون الدينان صالحين لممطالبة بيما قضاء، فال يجوز أن يقاص التزام طبيع -3
 مدني.

 أن يكون الدينان خاليين من النزاع. -1
 أن يكون الدينان متقابالن.    -6
 

 الشرط األول: التماثل في محل الدينين:
يشررترط لوقرروع المقاصررة التماثررل فرري محررل الرردينين. وىررذا يعنرري أن يكررون الرردينان وارديررن  -476

االتحرراد فرري النرروع، كررأن يكررون محررل الرردينين  عمررى مثميررات متحرردة فرري النرروع والجررودة. فالمقاصررة تشررترط
نقودا أو شيئا مثميا، حتى يمكن الوفاء من نفس الشريء الواجرب أداؤه. وال يكفري االتحراد فري النروع، برل 

 يجب االتحاد في الجودة أيضا، كأن يكون محل الدينين قطنا أو قمحا من درجة واحدة. 
ين أو أحدىما عمال أو امتناعا عرن عمرل، كمرا يعني ذلك أن المقاصة ال تقع إذا كان محل الدين

 تمتنع في حالة اختالف محل الدينين في النوع أو الجودة.
 
 

 الشرط الثاني: أن يكون الدينان مستحقي األداء:
يعني استحقاق األداء أن يحين وقت الوفاء بالدين. فالمقاصة نوع مرن الوفراء بالردين، وال  -477

يتعررين الوفرراء إال عنررد حمررول أجررل الرردين. ويترتررب عمررى ذلررك أن المقاصررة ال تقررع بررين ديررن حررال وديررن 
 مضاف إلى أجل لم يحل بعد، ومن باب أولى ال تقع المقاصة بين دينين مؤجمين. 

 356/6سررتحقاق وجررود نظرررة ميسرررة مررن القاضرري أو ميمررة يتبرررع بيررا الرردائن )م وال يمنررع ىررذا اال
 مدني(. 

ولكرن يالحرع أن اسررتحقاق الردين لسررقوط األجرل إلفرالس المرردين أو إعسراره ال يترتررب عميرو ترروافر 
 شرط المقاصة، ألن المدين يمتنع عميو الوفاء بديونو بعد شير اإلفالس أو اإلعسار.



 
 كون الدينان خاليين من النزاع:الشرط الثالث: أن ي

ويقصررد بالرردين الخررالي مررن النررزاع الرردين محقررق الوجررود ومعمرروم المقرردار. فررإذا كرران أحررد  -478
الرردينين محررال لنررزاع جرردؼ فرري صررحتو أو فرري مقررداره، ال تجرروز المقاصررة بينررو وبررين ديررن آخررر محقررق 

 الوجود ومعموم المقدار.
محقرق الوجرود مرادام الشررط لرم يتحقرق بعرد، ولرذلك  والدين المعمق عمى شرط واقف ىو دين غير
 ال تقع المقاصة بينو وبين دين آخر محقق الوجود.

 
 الشرط الرابع: أن يكون الدينان متقابالن:

تفترض المقاصة وجود دينين متقابمين. وىرذا الشررط يتحمرل إلرى شررطين فررعيين: األول:  -479
 متقابالن.ضرورة وجود دينين والثاني: أن يكون الدينان 

أؼ توجرد برين شخصرين، أ و  bilatéralتتميز المقاصة بأنيا ثنائية األطراف وجود دينين:  -2
ب، كررل منيمررا دائنررا ومرردينا ل خررر. فمررو افترضررنا المثررال التررالي أن أ مرردينا ل ب، وب مرردينا ل ج، وج 

نا لررو، و ج وأن كرران دائنررا ل أ، ، فررال تقررع المقاصررة بررين أ و ج، ألن أ وان كرران دائنررا ل ب فمرريس مرردي
 دائنا ل أ فميس مدينا لو.

أن يكون طرفي المقاصة دائنرا بشخصرو ل خرر ومردينا بشخصرو لرو. وجود دينين متقابمين:  -3
 فيكون الدينان بين نفس الشخصين وبذات الصفة. فإذا اختمفا في ذلك فال تقع المقاصة.       

 
 المطمب الثاني

 مجال المقاصة القانونية:
 التي يمكن أن تقع المقاصة فيياالديون 

 
 ( عمى ىذه الديون بقوليا:62من التقنين المدني) 351نصت المادة  -:47

 ا تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرىا وذلك فيما عدا األحوال اآلتية:

                                                 

 669-662مرشد الحيران المادتين  (62)



 )أ( إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكو وكان مطموبا رده.
 شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وكان مطموبا رده. )ب( إذا كان أحد الدينين

 )جر( إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل لمحجزا.
من النص المتقدم نستخمص أن كل الديون تصح أن تكون محال لوقوع المقاصة بينيا، وأيا كران 

 مصدرىا. 
وطيا فرري بعررض ويبرردو منررو أيضررا أن المقاصررة قررد تمتنررع ألسررباب معينررة بررالرغم مررن ترروافر شررر 

 الحاالت.
 من التقنين المدني عمى أنو: 359/2كذلك تنص المادة 

 ا ال يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق كسبيا الغيرا.
 من ىذا النص نستخمص أن المقاصة ال تقع في حالة ما إذا كانت ستضر بحقوق كسبيا الغير.

 ونتناول فيما يمي الحاالت التي تمتنع فييا المقاصة:
 

 الحالة األولى: إذا كان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكو وكان مطموبا رده:
إذا كرران أحررد الرردينين قررد وجررب فرري ذمررة الشررخص نتيجررة انتزاعررو مررن صرراحبو دون حررق،  -481

وكران مطموبررا منرو أن يرررده إلرى صرراحبو، فرإن المقاصررة تمتنررع برين ىررذا الردين وبررين ديرن عمررى صرراحب 
 مغاصب.الدين المغصوب ل

 وتجد ىذه الحالة تبريرىا في القاعدة التي تحظر انتصاف الشخص لنفسو.
وتطبيقررا ليررذا الحكررم، فمرريس لمرردائن أن يتمسررك بالمقاصررة بررين التررزام لررو قبررل المرردين، وبررين التررزام 

 يوجب عميو بأن يرد ليذا المدين ما غصبو منو.
 

 معارا عارية استعمال وكان مطموبا رده:الحالة الثانية: إذا كان أحد الدينين شيئا مودعا أو 
إذا كررران أحرررد الررردينين عبرررارة عرررن مرررال فررري يرررد الشرررخص عمرررى سررربيل الوديعرررة أو عاريرررة  -482

االستعمال ويكون ممزما برده، فإن المقاصة تمتنع بين ىذا الدين ودين أخر وجب لممستعير أو المرودع 
 لديو في ذمة المعير أو المودع.
 ىا في ما يجب أن يسود التعامل من الثقة.وتجد ىذه الحالة تبرير 



وتطبيقا لذلك، ال يجوز لمدائن أن يتمسك بالمقاصة بين ما يترتب في ذمرة مدينرو وبرين مرا يكرون 
فرري يررده مررن مررال ىررذا المرردين عمررى سرربيل الوديعررة أو عاريررة االسررتعمال، وذلررك ألن عقررد األمانررة الررذؼ 

طرفين، وىو األمر الذؼ يمتنرع معرو اسرتعمال المقاصرة فري يوجد بينيما يقوم عمى الثقة المتبادلة بين ال
  ىذا الفرض.

 
 

 الحالة الثالثة: إذا كان أحد الدينين حقا غير قابل لمحجز:
فضال عما تقردم، ال تجروز المقاصرة برين ديرن غيرر قابرل لمحجرز وديرن أخرر. وعمرة المنرع  -483

از الحجز عمى بعض الديون مثل دين في ىذه الحالة ىي أن المشرع قد قرر، ألسباب معينة، عدم جو 
ذا سمح بالمقاصة بين ىذه الديون والديون األخرػ لضاعت الحكمة من حظر الحجز.   النفقة، وا 

 
 الحالة الرابعة: إذا كانت المقاصة تضر بحقوق كسبيا الغير:

 (.63تمتنع المقاصة، إذا كانت تضر بحقوق الغير ) -484
عمرررى المبرردأ العررام الررذؼ يمنررع وقرروع المقاصررة إضررررارا 359نصررت الفقرررة األولررى مررن المررادة وقررد 

 بحقوق كسبيا الغير.
 ثم أورد المشرع تطبيقين ىامين من تطبيقات ىذا المبدأ، وىما:

 
 التطبيق األول: توقيع حجز تحت يد المدين: -أ

في حالة توقيع حجز تحفظي تحت يد المدين، يمتنع عميو المقاصة إضرارا بالحاجز، إذا  -485
 ب ليذا المدين دين في ذمة دائنو المحجوز عمى مالو.ترت

ومعنررررى ذلررررك أن ال تجرررروز المقاصررررة بررررين الرررردين المحجرررروز وبررررين ديررررن أخررررر، كمررررا ىرررري الحررررال 
 بخصوص الدين غير قابل لمحجز.

                                                 

(
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) G.  DUBOC, La compensation et les droits des tiers, Thèse Nice, LGDJ, Paris, 1989. 



بعررد الحجررز، كمررا يرروحي بررذلك  وال يشررترط فرري ىررذه الحالررة أن يترتررب ديررن المرردين فرري ذمررة دائنررو
، بل تمتنع المقاصة كذلك ولو كان ىذا الدين قد نشأ قبل توقيرع الحجرز ولرم 359/6ظاىر نص المادة 

 (.64تتوافر شروط المقاصة إال بعد توقيع الحجز )
وأخيرررا، إذا كرران يمتنررع عمررى الرردائن التمسررك بالمقاصررة فرري ىررذه الحالررة، فإنررو يجرروز لررو أن يوقررع 

نفسو، فيتيسر لو في ىذه الحالة االشتراك مع الحراجز األول فري اقتسرام الردين المحجروز  حجزا تحت يد
 (.65عميو عند قسمتو قسمة الغرماء)

 
 التطبيق الثاني: حوالة الدائن حقو لمغير وقبل المدين الجوالة دون تحفظ: -ب

 من التقنين المدني بقوليا: 352نصت عمى ىذا التطبيق المادة  -486
إذا حرررول الررردائن حقرررو لمغيرررر وقبرررل المررردين الحوالرررة دون تحفرررع فرررال يجررروز ليرررذا المررردين أن  -2ا

يتمسك قبل المحال لو بالمقاصة التي كان لو أن يتمسك بيا قبل قبول الحوالرة وال يكرون لرو إال الرجروع 
 بحقو عمى المحيل.

ذه الحوالررة مررن أن يتمسررك أمررا إذا كرران المرردين لررم يقبررل الحوالررة ولكررن أعمررن بيررا فررال تمنعررو ىرر -6
 بالمقاصةا.

يتعمق ىذا التطبيق بحالة حوالة الدائن لحقرو لمغيرر وقبرل المردين ىرذه الحوالرة دون تحفرع. ىنرا ال 
يجوز لممدين أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالمحال لو، حتى لو كان لو أن يتمسك بالمقاصرة مرن قبرل. 

 محيل ليقتضي منو دينو.وفي ىذه الحالة ال يكون لو إال أن يرجع عمى ال
أما إذا كان المدين قد أعمن بالحوالة ولم يقبميا، فيكرون لرو أن يتمسرك بالمقاصرة برين ديرن لرو فري 

 ذمة المحيل ودين ىذا األخير في ذمتو.
وغنرري عررن البيرران، أنررو ال يجرروز لممرردين أن يتمسررك بالمقاصررة بررين ديررن وجررب لررو فرري ذمررة دائنررو 

 ن دينو ىو قد ترتب بعد إعالن الحوالة.وبين الدين المحال بو، إذا كا
 

                                                 

ذا ىررو أيضررا ، وىرري تشررير إلررى أن ىرر625، ص 3انظررر: مررذكرة المشررروع التمييرردؼ، األعمررال التحضرريرية، جررزء  (64)
 من التقنين المدني. 396حكم المادة 

 .625، ص 3مذكرة المشروع التمييدؼ، األعمال التحضيرية، جزء  (65)



 المطمب الثالث
 آثار المقاصة القانونية

 
تنرتج المقاصرة القانونيرة آثارىرا فري العالقرة برين طرفييرا،  تحديد آثار المقاصة القانونيفة: -487

وفي مواجو الغير. وقرد رأينرا فيمرا سربق أن  إيقراع المقاصرة يمتنرع إذا كران يمرس بحقروق كسربيا الغيرر. 
 نعرض ىنا آلثار المقاصة بين طرفييا.و 

وما بعدىا من التقنين المردني آثرار المقاصرة القانونيرة فري العالقرة برين  356فقد نظمت المادتان 
 طرفييا.

 عمى أنو: 356فقد نصت المادة 
ال تقع المقاصة إال إذا تمسك بيا من لو مصرمحة فييرا، وال يجروز النرزول عنيرا قبرل ثبروت  -2ا 
 الحق.

رتررب عمررى المقاصررة انقضرراء الرردينين بقرردر األقررل منيمررا، منررذ الوقررت الررذؼ يصرربحان فيررو ويت -6
 صالحين لممقاصة، ويكون تعيين جية الدفع في المقاصة كتعيينيا في الوفاءا.

 فقد نصت عمى أنو: 355أما المادة 
وع ا إذا كرران الرردين قررد مضررت عميررو مرردة التقررادم وقررت التمسررك بالمقاصررة، فررال يمنررع ذلررك مررن وقرر

المقاصررة رغررم التمسررك بالتقررادم مررا دامررت ىررذه المرردة لررم تكررن قررد تمررت فرري الوقررت الررذؼ أصرربحت فيررو 
 المقاصة ممكنةا.

 من النصين المتقدمين نستخمص أن أحكام المقاصة القانونية تتمخص في اآلتي:
 وجوب التمسك بالمقاصة القانونية. -2
 انقضاء الدينين المتقاصين بقدر األقل منيما. -6
 وقت وقوع المقاصة يكون الوقت الذؼ يصبح فيو الدينان صالحين لممقاصة. -3

 األثر األول
 وجوب التمسك بالمقاصة: عدم تعمق المقاصة بالنظام العام

 
ال تتعمق المقاصة بالنظام العام، حيرث أنيرا ال تيردف إلرى حمايرة مصرالح عامرة برل ىري  -488

مقررررة لحمايررة المصررالح الخاصررة ألطرافيررا. بنرراء عمررى ذلررك، يجررب التمسررك بيررا مررن جانررب مررن تقررررت 



مرن التقنرين المردني عمرى أنا ال تقرع المقاصرة إال  356/2(. وقرد نصرت المرادة 66المقاصة لمصرمحتو )
 بيا من لو مصمحة فيياا.إذا تمسك 
ويترتب عمى ذلك من ناحية، أن القاضي ال يستطيع أن يحكم بالمقاصة من تمقاء نفسو.  -489

ومررن ناحيررة ثانيررة، أن لصرراحب الحررق فييررا أن ينررزل عررن التمسررك بيررا. ومررن ناحيررة ثالثررة، أن لصرراحب 
ييرا الرردعوػ ولررو ألول المصرمحة فييررا أن يتمسرك بيررا مرن وقررت تروافر شررروطيا وفري أيررة حالرة كانررت عم
 مرة أمام محكمة االستئناف ولكن ال يجوز إثارتيا ألول مرة أمام محكمة النقض.

ويجب أن يتمسك بالمقاصة الشخص الذؼ تقررت لمصمحتو كما قررت الفقرة األولى من  -:48
مرررن التقنرررين المررردني. ويتصرررور أن صررراحب المصرررمحة فررري التمسرررك بالمقاصرررة يكرررون أحرررد  356المرررادة 

األشرررخاص اآلتررري تحديررردىم: المررردين الرررذؼ أصررربح دائنرررا لدائنرررو، والمررردين المتضرررامن، والكفيرررل، وحرررائز 
 العقار المرىون.

ذا ثبرررت الحرررق فررري التمسرررك بالمقاصرررة لصررراحب المصرررمحة فييرررا فرررإن لرررو أن ينرررزل عرررن  -491 وا 
 التمسك بيا.

ل األحرروال ال والنررزول عررن التمسررك بالمقاصررة قررد يكررون صررريحا وقررد يكررون ضررمنا. ولكررن فرري كرر 
 يفترض النزول عن التمسك بالمقاصة بل يجب وجود إرادة أكيدة تدل عمى ىذا النزول.

 األثر الثاني
 انقضاء الدينين المتقابمين بقدر األقل منيما

 
يترتب عمى التمسك بالمقاصرة انقضراء الردينين المتقرابمين بقردر الردين منيمرا. وعمرى ذلرك  -492

قررل عمررى وفرراء كامررل لدينررو، فرري حررين يحصررل الرردائن صرراحب الرردين يحصررل الرردائن صرراحب الرردين األ
 األكبر عمى وفاء جزئي لحقو. وتعد ىذه الحالة إحدػ الحاالت االستثنائية لموفاء الجزئي لاللتزام.

ذا  ويقع ىذا االنقضراء بقروة القرانون، فرال يحتراج إلرى اتفراق األطرراف وال إلرى حكرم مرن القاضري وا 
 ا لممقاصة ال منشئا ليا.تدخل فإن حكمو يكون مقرر 

                                                 

، ص 6009ق، مجموعرررة ىيئرررة قضرررايا الدولرررة،  93لسرررنة  1256، الطعرررن رقرررم 6006فبرايرررر  66نقرررض مررردني،  (66)
190. 



ذا كانررت المقاصررة تررؤدؼ إلررى انقضرراء االلتررزام فيرري تعررادل الوفرراء فرري ىررذا األثررر، لررذلك تطبررق  وا 
عمييا أحكام الوفاء: كانقضاء التأمينات كأثر لموفاء بالدين، وتعيين جية الردفع فري حالرة تعردد الرديون، 

 (.67وأخيرا تقطع المقاصة التقادم كالوفاء تماما)
 

 
 
 

 ثر الثالثاأل 
 الوقت الذي تحدث فيو المقاصة آثارىا:

 األثر الرجعي لممقاصة
 

تحدث المقاصة ألثارىا أؼ انقضاء الدينين من الوقت الذؼ يصبح فيرو الردينان صرالحين  -493
مرن التقنرين المردني بقوليرا أنرو: ا يترترب  356لممقاصة. وقد قررت ىرذا الحكرم الفقررة الثانيرة مرن المرادة 

ة انقضررررراء الررررردينين بقررررردر األقرررررل منيمرررررا، منرررررذ الوقرررررت الرررررذؼ يصررررربحان فيرررررو صرررررالحين عمرررررى المقاصررررر
 لممقاصة...ا.

وفقررا ليررذا الحكررم المتقرردم، يترتررب عمررى المقاصررة انقضرراء الرردينين انقضرراء يسررتند أثررره إلررى وقررت 
(. بعبرارة أخررػ يرترد أثرر المقاصرة إلرى وقرت تروافر شرروط إيقاعيرا ولريس 68تالقييما بقدر األقل منيما)

 إلى وقت تمسك صاحب المصمحة فييا بيا.
 ويترتب عمى ىذا التصوير عدة نتائج، منيا:

 إذا كان أحد الدينين ينتج فوائد فال تحسب ىذه الفوائد ابتداء من توافر شروط المقاصة. -2
أن المقاصة ترتب آثارىا منذ الوقت الذؼ تتوافر فيو شروطيا، حتى لو تخمف شرط من ىذه  -6

 لتمسك بيا.الشروط عند ا

                                                 

 وما بعدىا. 622ص وما بعده،  362رقم انظر: د. جالل دمحم إبراىيم، أحكام االلتزام،  (67)
 .626، ص 3انظر: مذكرة المشروع التمييدؼ، األعمال التحضيرية، جزء ( 68)



ترتيبا عمى النتيجة المتقدمة، لما كانرت المقاصرة تقرع وقرت تالقري الردينين، فيري ترترب أثرىرا  -3
مررا دام الرردين الررذؼ ترروافرت فيررو صررالحية القصرراص قائمررا لررم يررنقض بالتقررادم فرري ىررذا الوقررت، ولررو تررم 

التقنررين المرردني مررن  355(.  وىررذا مررا تررنص عميررو المررادة 69اكتمررال مرردة التقررادم وقررت طمررب القصرراص)
بقوليررا أنررو: ا إذا كرران الرردين قررد مضررت عميررو مرردة التقررادم وقررت التمسررك بالمقاصررة، فررال يمنررع ذلررك مررن 
وقوع المقاصة بو رغم التمسك بالتقادم مرا دامرت ىرذه المردة لرم تكرن قرد تمرت فري الوقرت الرذؼ أصربحت 

 فيو المقاصة ممكنةا.
 

 المبحث الثاني
 قضائية المقاصة االتفاقية والمقاصة ال

 
يجوز لممتعاقدين االتفاق عمى المقاصة في حالة عدم توافر الشرروط المقاصة االتفاقية:  -494

المتطمبررة قانونررا. وتسررمى المقاصررة االتفاقيررة أو االختياريررة. فقررد يكررون محررل أحررد الرردينين نقررودا واآلخررر 
لردينين غيرر قابرل لمحجرز محمو شيء آخر، وقد يكون أحد الدينين حاال واآلخر مؤجال، وقد يكون أحد ا
 عميو أو مما ال يجوز فيو المقاصة قانونا، كأن يكون شيئا مودعا أو معارا.

ويترتررب عمررى المقاصررة االتفاقيررة نفررس آثررار المقاصررة القانونيررة، فينقضرري الرردينان بمقرردار األقررل 
أن آثارىررا منيمررا، وتررزول التأمينررات ويتوقررف حسرراب الفوائررد، ولكررن تختمررف عررن المقاصررة القانونيررة فرري 

 تترتب من وقت االتفاق عمييا وال ترتد إلى وقت تالقي الدينين محميا.
يجررروز لمقاضررري أن يحكرررم بالمقاصرررة برررين الررردينين. وتفتررررض ىرررذه المقاصفففة القضفففائية:  -495

الصرررورة عررردم تررروافر شرررروط المقاصرررة القانونيرررة وعررردم وجرررود مقاصرررة اتفاقيرررة. فرررإذا رفرررع الررردائن دعررروػ 
لممدعي عميو حق لردػ المردعي، ولكنرو حرق متنرازع فيرو أو غيرر معمروم المقردار،  لممطالبة بحقو، وكان

مثررل التعررويض عررن عمررل غيررر مشررروع لررم يتحرردد مقررداره، يجرروز لممرردعي عميررو أن يطمررب مررن القاضرري 
 (.70إجراء المقاصة بين الحقين)

                                                 

 .626، ص 3ة المشروع التمييدؼ، األعمال التحضيرية، جزء انظر: مذكر  (69)
، 6006فبرايررر  66كمررا يمكررن لررو أن يرفررع دعرروػ أصررمية يطمررب فييررا المقاصررة بررين الحقررين. انظررر، نقررض مرردني،  (70)

سررالف اإلشررارة إليررو، حيررث جرراء بررو ا أن المقاصررة القضررائية ال تكررون إال برردعوػ أصررمية أو فرري صررورة طمررب عررارض 
 عي عميو ردا عمى دعوػ خصموا.يقدمو المد



ويجررروز لمقاضررري أن ينظرررر فررري طمرررب المررردعي عميرررو، فيفصرررل فررري حقرررو المتنرررازع فيرررو أو يقررردر 
 لتعويض عن الفعل غير المشروع، ثم يحكم بوقوع المقاصة بين حق المدعي وحق المدعي عميو.ا

وتترترررب عمرررى المقاصرررة القضرررائية نفرررس آثرررار المقاصرررة القانونيرررة، فينقضررري الررردينان بقررردر األقرررل 
 (، غير أنيا ال تسرؼ إال من تاريخ صدور الحكم، حيث أن الحكم ىو الذؼ أنشأ المقاصة.71منيما)

     

                                                 

إذا كان أحد الدينين أكبر من اآلخر. وىنا يكون حكم القاضي قرد فصرل فري القردر الزائرد، ولرذلك يسرتطيع صراحبو  (71)
 أن ينفذ ىذا الحكم لمحصول عمى باقي حقو. 



  استحالة تنفيذ االلتزام
 

مررن القررانون المرردني عمرري أنررو ا ينقضرري االلتررزام إذا أثبررت المرردين أن  393تررنص المررادة  -517
الوفاء بو أصبح مستحيال عميو لسبب أجنبي ال يد لرو فيرو ا. ونتنراول فيمرا يمري شرروط انقضراء االلترزام 

 يذ.الستحالة تنفيذه، ثم اآلثار التي تترتب عمي استحالة التنف
 

 األول بحثالم
 شروط انقضاء االلتزام الستحالة تنفيذه

 
أن  -أن يصبح تنفيرذ االلترزام مسرتحيال. الثراني -يشترط لتحقق االستحالة شرطان: األول -518

 ترجع استحالة التنفيذ إلى سبب أجنبي ال يد لممدين فيو.
 

 الشرط األول: أن يصبح تنفيذ االلتزام مستحيال:
تعنرري اسررتحالة تنفيررذ االلتررزام أن يصرربح المرردين عرراجزا عجررزا تامررا عررن الوفرراء بررو. فررإذا لررم  -519

يكن كذلك بأن كان فقرط مرىقرا ولريس مسرتحيال، فران االلترزام ال ينقضري، وان كران مرن الممكرن تطبيرق 
مرررن القرررانون  219/6نظريرررة الظرررروف الطارئرررة متررري تررروافرت شرررروطيا المنصررروص عمييرررا فررري المرررادة 

 ويترتب عمييا رد االلتزام المرىق إلى الحد المعقول.  المدني،
ويشترط في االستحالة أن تكون مطمقة، بحيث يستحيل عمي الكافة وليس عمي المدين فقط تنفيذ 
االلتررزام. كمررا يشررترط أن تكررون االسررتحالة دائمررة وليسررت مؤقتررة. وأخيرررا يشررترط فرري االسررتحالة أن تكررون 

 الحقة عمي نشوء االلتزام.
وال ييم بعد ذلك، أن تكون االستحالة قانونية أم ماديرة. ومثرال االسرتحالة القانونيرة صردور قرانون 
يحظررر التعامررل فرري الشرريء الررذؼ التررزم المرردين بتسررميمو، ومثررال االسررتحالة الماديررة ىررالك الشرريء الررذؼ 

 تعيد المدين بتسميمو.  
 

 لممدين فيو:  يدالشرط الثاني: أن ترجع استحالة التنفيذ إلى سبب أجنبي ال



ويمزم لذلك أن ترجع استحالة تنفيذ االلتزام إلى سربب أجنبري: قروة قراىرة أو حرادث فجرائي  -:51
 أو فعل الغير. ويقع عمي المدين إثبات السبب األجنبي الذؼ أدؼ إلى استحالة تنفيذ التزامو. 

اجعرا إلرى خطرأ المردين أو كما أنو يمزم أال يكون السبب األجنبي الذؼ أدؼ إلى اسرتحالة التنفيرذ ر 
خطرأ أحررد الرذين يسررأل المردين عررن أفعراليم. فررإذا نسرب السرربب األجنبري إلررى المردين، فرران االلترزام يظررل 
قائما ويمزم المدين بتنفيذه بمقابل عن طريق التعرويض. ويقرع عمري الردائن إثبرات نسربة السربب األجنبري 

 إلى خطأ المدين أو أحد تابعيو.



 الثاني بحثالم
 ستحالة تنفيذ االلتزامآثار ا

 
 ونتناول في ىذا الصدد المسائل التالية: -521
 تحمل تبعة االستحالة -6انقضاء االلتزام باالستحالة  -2 
 حاالت يبقي فييا االلتزام رغم استحالة تنفيذه. -3 
 
 انقضاء االلتزام الستحالة تنفيذه: -والأ
ىذا االلتزام، بحيث أن الردائن ال يكرون لرو أن يترتب عمي استحالة تنفيذ االلتزام انقضاء  -522 

 يطالب المدين بتنفيذه ال عينا وال بمقابل عن طريق التعويض، فالقاعدة أنو ال إلزام بمستحيل.
واالستحالة تؤدؼ إلى انقضاء االلتزام بتوابعو، وبالتالي تنقضي التأمينات التي كانت تكفل الوفاء 

عينية)مثل الرىن واالمتياز واالختصراص( أو شخصرية )مثرل الكفالرة بيذا االلتزام، سواء كانت تأمينات 
 الشخصية(.

وأخيرا تؤدؼ االستحالة إلى انقضاء االلتزام أيا كان نوعو، أؼ سواء كان التزام بإعطراء أو بعمرل 
 أو امتناع عن عمل.

 
 تحمل تبعة االستحالة: ثانيا:
بررين العقررد الممررزم لجانررب واحررد والعقررد لتحديررد مررن يتحمررل تبعررة االسررتحالة ينبغرري التمييررز  -523

 الممزم لمجانبين.
في العقود الممزمة لمجانبين إذا استحال عمي أحد المتعاقدين تنفيذ التزامو لسبب أجنبي ال يد  -2

 269لو فيو انقضي ىذا االلتزام وانقضي معو االلترزام المقابرل وانفسرخ العقرد بقروة القرانون )م 
الممومررة لمجررانبين، تكررون االسررتحالة عمرري عرراتق المرردين  مرردني(. معنرري ذلررك انررو فرري العقررود

بااللتزام. ففي عقد البيع، إذا اسرتحال عمري البرائع تسرميم الشريء المبيرع، فران التزامرو بالتسرميم 
 ينقضي وينقضي تبعا لو االلتزام المقابل، أؼ التزام المشترؼ بدفع الثمن. 

ر أجررر، إذا اسررتحال التررزام المررودع لديررو أمررا فرري العقررود الممزمررة لجانررب واحررد، كالوديعررة بغيرر  -6
 بالرد، فان ذمتو تبرأ من ىذا االلتزام. وىذا يعني أن الدائن ىو الذؼ يتحمل تبعة االستحالة. 



 
 حاالت يبقي فييا االلتزام رغم استحالة تنفيذه: ثالثا:
 نذكر من ىذه الحاالت ما يمي: -524

 629/2القررراىرة والحرررادث الفجرررائي )م حالرررة االتفررراق عمررري تحمرررل المررردين تبعرررة القررروة  -2
 مدني(.
مررردني(. ومرررع ذلرررك ال يكرررون  609/2الررردائن لممررردين بتنفيرررذ التزامرررو )م  إعرررذارحالرررة  -6 

اليالك عمي المدين ولو اعذر إذا أثبت أن الشيء كان سييمك عند الدائن لو أنو سمم إليو، ما لم 
 مدني(. 609/6يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة )م 

 مدني(. 609/3)م  حالة التزام السارق برد الشيء المسروق  -3 
 


