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  المستخمص
 الحقوق  لكسب قانوني سبب وجود عمى يؤكدان القانونية واألفكار النظم إن   

 تقر ال المقابل وفي لو، مصدر وجود دون  حق يوجد ال وأنو والعينية منيا الشخصية
 ماىية البحث أوضح وقد, سبب لو يكون  ال بكسب القانوني والفقو المدنية القوانين
 قد عينيا   أو كان شخصيا   الحق كسب قانوني، سبب دون  والكسب قانوني بسبب الكسب
 عمى بقدرتو المدنية التشريعات أقرتيا التي المصادر من مصدر لو قانوني بسبب يكون 
 التزام عميو يترتب مما قانوني سبب لمكسب يكون  ال وقد طريقو، عن الحقوق  كسب
 القوانين معظم عده والذي خسارة من لحقو ما بقدر لمالكو الحق برد مكتسبو عمى

 سبب، دون  الكسب قانوني، بسبب الكسب الكممات المفتاحية:.لاللتزام مصدرا   المدنية
 المصدر والحق، لاللتزام المنشئ المصدر سبب، دون  لمكسب القانونية التطبيقات
 .الحق دون  لاللتزام المنشئ

Abstract 

      Legal systems and ideas confirm that there is a legal reason to 

gain personal and real rights, and that there is no right without a 

source for it, and in return, civil laws and legal jurisprudence do 

not approve of an gain that does not have a reason .The research 

has clarified what is the gain due to a legal reason and the gain 

without a legal reason. The gain of the right, whether personally 

or real right, may be due to a legal reason that has a source from 

the sources approved by civil legislations with its ability to gain 
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rights through it, the gain may not have a legal reason, which 

entails an obligation on the acquirer to return the right to its owner 

in proportion with the loss he suffered, which most civil law 

regard it as a source of obligation. 

   This research aims to study the specificity of earning without 

reason as a source of obligation given the existence of several 

differences between it and the rest of the sources of obligation, 

which results in the difference in some legal provisions in addition 

to studying the legal texts related to them and their applications. 

Keywords:earning on legal reason, earning without reason, Legal 

applications of earning without reason, the originating source for 

obligation and right, and the originating source for the obligation 

without right. 
 مقدمة
يشترط لتحقق نظرية الكسب دون سبب أواًل/ مدخل تعريفي بموضوع البحث وأهميته: 

عدم وجود سبب مشروع أو مصدر من مصادر االلتزام في القانون المدني، تعطي 
لممثري سندا  قانونيا  لممنفعة التي حصل عمييا نتيجة افتقار الدائن، وان السبب المنشئ 

أو إرادة منفردة أو نصا  من القانون أو عمال  غير مشروع،  لمحق، يصحُّ أْن يكون عقدا  
فاذا أثرى شخص عمى حساب آخر مستندا  إلى واحد من ىذه المصادر االربعة من 
مصادر االلتزام في القانون المدني، لم نكن أمام كسب دون سبب، ولم يكن من حق 

ود سند من القانون يجيز المفتقر الرجوع عمى المثري السترداد ما أثرى بو؛ نظرا  لوج
ن مفيوم العالقة السببية في نظرية الكسب دون سبب  لممثري االحتفاظ بما أثرى بو، وا 

 أكثر مرونة وأوسع نطاقا ، من مفيومو في مجال المسؤولية المدنية.
خالصة مدخل بحثنا أن القانون يجب أن يتوافق وينسجم مع العدل، أن االنسان    

وقا  بأسباب قانونية تبرر وتبيح لو ىذا الكسب، كما في كسب باستطاعتو أن يكسب حق
البائع لمثمن في عقد البيع، وكسب العامل ألجرتو عن عممو المؤدى لصاحب العمل، 

قانوني وعمى  وكسب التاجر من أعمالو التجارية، لكن قد يكون ىذا الكسب دون سبب
طبقا  لمعدل أن يعوض ىذا  ، يمتزمحساب شخص آخر وبالتالي ليس لو استبقائو في ذمتو

الشخص عما أصابو من افتقار،  فينا يكمن مضمون البحث نظرا  لوجود اختالف بين 
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الكسب دون سبب وبين باقي مصادر االلتزام، إرتينا دراسة ىذا الموضوع بصورة مختمفة 
بعض الشىء عن ماورد في الفقو القانوني الذي تم تناولو بصورة تقميدية مكررة لنفس 

عمومة في معظم المراجع الفقيية، والذي نحاول الوقوف عمى دراسة الكسب دون سبب الم
 وتحميل طبيعة االلتزام الناجم عنو.

يتميز الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام  ثانيًا/ أسباب اختيار موضوع البحث:
بخصوصية، نحاول في ىذه الدراسة تحميل وجود االختالفات بين كسب دون سبب 

صادر االلتزام في عدة نواحي نسمط الضوء عمييا في البحث، ونحاول وبين باقي م
اإلجابة عمى عدة تساؤالت منيا الصفة المنشئة لكسب دون سبب كمصدر لاللتزام، 
فيل يتمتع ىذا المصدر بالصفة المنشئة المزدوجة لاللتزام والحق كباقي مصادر 

ني العراقي تطبيقات واقعية االلتزام؟ وىل تطبيقات الكسب دون سبب في القانون المد
منطقية يستمزم بقائيا في المدونة التشريعية؟ وكذلك أيضا  يثير التساؤل عن وجود 
بعض نصوص في القانون المدني العراقي في باب الكسب دون سبب الذي قد ال 
ينسجم مع التطور القانوني،  ولعل سبب اختيارنا ليذا البحث يرجع لعدة أسباب 

نظرا  ألىمية قاعدة الكسب دون سبب واختالفيا عن باقي مصادر موضوعية وذاتية 
االلتزام في بعض الجوانب وذلك من خالل تحميل ىذا النوع من الكسب، وتحميل االلتزام 
الناجم عنو، وتحديد طبيعتو وصوال إلى وضع الحمول التي تتالئم مع طبيعة ىذا 

 المصدر الذي يتمتع بخصوصية.
فيما يتعمق بمنيجية البحث، سنحرص عمى اتباع المنيج  ثالثًا/ منهجية البحث:

التحميمي من خالل دراسة النصوص القانونية في القانون المدني العراقي التي تناولت 
موضوع البحث وتحميميا واستباط األحكام منيا لخدمة موضوع البحث، مع القيام 

أو يقاربيا من نصوص  بالمقارنة بين نصوص القانون المدني العراقي وبين ما يقابميا
في القانون المدني المصري والقانون المدني األردني وقانون المعامالت المدنية 
اإلماراتي، وسوف نحاول عرض اآلراء الفقيية الواردة بصدد موضوع البحث، مع بيان 

 رأينا في الموضوع كم ما تطم ب األمر ذلك.
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المطمب األول/ / كسب بسبب قانوني المبحث األول: ال, المقدمة: رابعًا/ هيكمية البحث
المبحث الثاني: , المطمب الثاني/ كسب الحقوق العينية, كسب الحقوق الشخصية
المطمب , المطمب األول/ الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام, الكسب دون سبب قانوني

وأنيينا البحث بخاتمة , الثاني/ تطبيقات الكسب دون سبب وموقعو بين مصادر االلتزام
 م ما توصمنا إلييا من النتائج والتوصيات.بأى

 المبحث األول
 الكسب بسبب قانوني

كسب الحق شخصيا  كان أو عينيا  قد يكون بسبب قانوني لو مصدر من المصادر    
التي أقرتيا التشريعات المدنية بقدرتو عمى كسب الحقوق عن طريقو، ال يوجد حق دون 

الحق من فراغ، والمصدر ىو مجموعة  وجود مصدر لو، فمن غير الممكن أن ينشأ
األسباب التي تؤدي إلى إنشاء مجموعة من الحقوق، فقد يكون القانون مصدر مباشر 
لمحق عندما يتقرر بنص القانون، وتخضع لمنصوص القانونية التي أنشأتيا من حيث 

يفرض ، إال أن القانون ال ينشئ بالضرورة حقوقا  لالفراد أو 1أركانيا ومداىا وأحكاميا
التزامات عمييم، إذ قد تقع وقائع تنشئ حقوقا  لبعض الناس في مقابل التزامات عمى 

، إذن تمثل ىذه 2البعض اآلخر، ويكون دور القانون منظما  ليذه الحقوق وااللتزامات
الوقائع سببا  لكسب الحقوق الشخصية منيا والعينية، بناء  عمى ماسبق نقسم ىذا 

المطمب / المطمب األول/ كسب الحقوق الشخصية تي:المبحث إلى مطمبين، وكاآل
 الثاني/ كسب الحقوق العينية

 
 المطمب األول

 كسب الحقوق الشخصية

                                                           
1

الدع: د. ػثذاٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚػثذاٌثالٟ اٌثىزٞ ٚدمحم طٗ اٌثش١ز، اٌٛج١ش فٟ ٔظز٠ح االٌرشاَ فٟ  

اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، اٌجشء األٚي )ِظادر االٌرشاَ(، ِطثؼح ٚسارج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ ٚاٌثذس اٌؼٍّٟ، 

 .306، ص1896تغذاد، 
2

 –الدع: د. دمحم س١ٍّاْ األدّذ، فٍسفح اٌذك، اٌطثؼح األٌٚٝ، ِٕشٛراخ س٠ٓ اٌذمٛل١ح، ت١زٚخ  

 .412-411، ص2012ٌثٕاْ، 
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إن دراسة موضوع كسب الحقوق الشخصية تقتضي ابتداء  اإلشارة إلى مفيوم الحقوق    
الفرع  الشخصية وبيان مصادر الحقوق الشخصية، وسنتناول ذلك في فرعين، وكاآلتي:

 الفرع الثاني/ مصادر الحقوق الشخصية, األول/ مفهوم الحقوق الشخصية
 الفرع األول

 مفهوم الحقوق الشخصية
عرف المشرع العراقي الحق الشخصي بأنو )رابطة قانونية ما بين شخصين دائن    

ومدين يطالب بمقتضاىا الدائن المدين بأن ينقل حقا  عينيا  أو يقوم بعمل أو يمتنع عن 
إن تعريف المشرع العراقي لمحق الشخصي )االلتزام( موقف منتقد، فالحق , 1العمل(

الشخصي ليس رابطة قانونية بل وجو لرابطة قانونية نستطيع أن نسمييا الرابطة الدائنية 
، كما وليس من الصحيح أن نعرف )الحق الشخصي( أو )االلتزام( بأنو 2والمديونية

طة وال يجوز تعريف أحد طرفي الرابطة بأنو رابطة، )رابطة قانونية(، بل ىما طرفا الراب
. ليذا كان أولى بالمشرع 3وأصح ما يمكن أن نطمق عمييا بأنيا )رابطة المديونية(

العراقي أن يتجنب تعريف الحق الشخصي أو االلتزام كما فعل المشرع المصري في 
 القانون المدني النافذ، ويترك ذلك إلى الفقو القانوني.

البية القوانين المدنية تعريف الحق الشخصي )االلتزام( بأنو رابطة قانونية تبنت غ   
ننا 4ومن ىذه القوانين القانون المدني األردني و قانون المعامالت المدنية اإلمارتي ، وا 

بدورنا نؤيد موقف القانون المدني الفرنسي في عدم تغميب الطابع الشخصي لاللتزام 
( 1111أضاف المادة رقم ) 2116تعديل لو في سنة عمى طابعو المادي، وذلك في 

، والتي ورد فييا أنو )تولد االلتزامات من التصرفات القانونية والوقائع القانونية وحكم 
التشريع وحده، ويمكن أن تولد االلتزامات من التنفيذ اإلرادي أو من الوعد بتنفيذ التزام 

                                                           
1
 .1851ٌسٕح  40( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ رلُ 68/1الدع: اٌّادج ) 
2

، ِطثؼح الدع: د. سؼذٞ إسّاػ١ً اٌثزسٔجٟ، ِالدظاخ ٔمذ٠ح فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، اٌطثؼح األٌٚٝ 

 .8 -9، ص 2002ٚسارج اٌشراػح، أرت١ً، 
3

الدع: د. دمحم س١ٍّاْ األدّذ، خٛاطز ِذ١ٔح، أفىار ٚآراء فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، اٌطثؼح األٌٚٝ،  

 .332-336، ص2008اٌؼزاق، -ِؤسسح دّذٞ ٌٍطثاػح ٚإٌشز، اٌس١ٍّا١ٔح
4

( ِٓ لأْٛ 109، ٚاٌّادج )1826( ٌسٕح 43( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ األردٟٔ رلُ )69الدع: اٌّادج ) 

 .1895( ٌسٕح 5اٌّؼاِالخ اٌّذ١ٔح اإلِاراذٟ رلُ )
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ن كما إن موضوع االلتزام ىو الق, (1)تجاه اآلخر( يام بعمل أو االمتناع عن عمل، وا 
( من 69االلتزام بنقل حق عيني المنصوص عميو في الفقرة األولى من المادة )

أما في الفقو القانوني نجد أن , 2القانون المدني العراقي إنما يندرج ضمن القيام بعمل
ن من اعتنق منيم المذىب الشخصي في اللتزام، عرفوه بأنو رابطة قانونية بين دائ
، 3ومدين يمتزم المدين بمقتضاىا أن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل لمصمحة الدائن

وىو تعريف منتقد كما سبق أن أشرنا إليو عند التعرض لتعريف المشرع العراقي 
لذلك إن المفيوم الراجح لمحق , صي، فما قيل ىناك يقال ىنا أيضا  لمحق الشخ

ن الحقوق المالية يجعل عمى عاتق الشخصي عندنا ىو ما عرفو البعض بأنو )حق م
شخص أن يقوم بأداء عمل أو امتناع عن عمل ذي قيمة مالية لمصمحة شخص 

 . 4آخر(
 الفرع الثاني

 مصادر الحقوق الشخصية
إن أساس تقسيم مصادر االلتزام يرجع إلى القانون الروماني الذي كان لو الفضل    

دران ىما الجريمة والعقد، كما َورَّد ، فيو يرجع االلتزام إلى مص5الكبير في ظيورىا
القانون الروماني االلتزامات التي ال يمكن نسبتيا إلى العقد والجريمة إلى المصادر 
المختمفة كااللتزامات التي يقع عمى عاتق الفضولي والولي والتزام المالك الذي يسقط 

 توجد من بيتو شيء يصيب أحد المارة، ففي ىذه الحاالت ال يوجد عقد كما ال

                                                           
(1)

Article 1100 de Code civil français créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 

février 2016 – art 2.  
2

، دس١ة طاٌخ إسّاػ١ً، دم١مح اٌمزار اإلدارٞ وّظذر ٌالٌرشاَ، دراسح فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ 

 .42، غ١ز ِٕشٛرج، ص2018أطزٚدح دورٛراٖ ِمذِح إٌٝ و١ٍح اٌمأْٛ، جاِؼح اٌس١ٍّا١ٔح، 
3

، ِظادر االٌرشاَ، 1الدع: د. ػثذاٌذٟ اٌذجاسٞ، إٌظز٠ح اٌؼاِح ٌالٌرشاَ ٚفماً ٌٍمأْٛ اٌى٠ٛرٟ، ض 

؛ د. دّذٞ 120، ص1892اٌّظادر اإلراد٠ح، اٌّجٍذ اٌصأٟ، ِطثٛػاخ جاِؼح اٌى٠ٛد، 

ٌزدّٓ، اٌٛس١ظ فٟ إٌظز٠ح اٌؼاِح ٌالٌرشاِاخ، اٌىراب األٚي، اٌّظادر اإلراد٠ح ٌالٌرشاَ، اٌطثؼح ػثذا

 .9، ص2010اٌصا١ٔح، دار إٌٙضح اٌؼزت١ح، اٌما٘زج، 
4
 .44الدع: دس١ة طاٌخ إسّاػ١ً، ِزجغ ساتك، ص 
5

ظادر االٌرشاَ، الدع: د.ػثذاٌزساق أدّذ اٌسٕٙٛرٞ، اٌٛس١ظ فٟ شزح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌجذ٠ذ، ِ 

 .135، ص2000ٌثٕاْ،  -اٌّجٍذ األٚي، اٌطثؼح اٌصاٌصح، ِٕشٛراخ اٌذٍثٟ اٌذمٛل١ح، ت١زٚخ
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، وعرف القانون الروماني في عيد جستنيان تقسيما  رباعيا  لمصادر االلتزام 1جريمة
 .2وىي العقد، وشبو العقد، والجريمة، وشبو الجريمة

ن ترتيب مصادر االلتزام في القانون الفرنسي القديم ينسب من الناحية التأريخية     وا 
، ثم أضاف 3والجريمة، وشبو الحريمة إلى القانون الروماني، وىي العقد، وشبو العقد،

القانون المدني الفرنسي القديم في عيده األخير إلى ىذه المصادر األربعة المذكورة 
ن القانون المدني الفرنسي في تعديل لو في سنة 4مصدرا  خامسا  وىو القانون  ، كما وا 

, 5(1111 -1جعل اإلرادة المنفردة مصدرا  لاللتزام وذلك بموجب المادة ) 2116
ن مصادر االلتزام في أغمب القوانين المدنية كالتقنين األلماني، والقانون المدني  وا 
المصري، والقانون المدني العراقي، والقانون المدني األردني، وقانون المعامالت 
المدنية اإلماراتي، خمسة وىي العقد واإلرادة المنفردة والعمل غير المشروع والكسب 

كذلك إن الفقو القانوني لم يستقر عمى تقسيم محدد لمصادر  ,6بال سبب والقانون 
االلتزام، ذىب الفقيو الفرنسي )جوسران( إلى أن القانون مصدر وحيد لاللتزام، ويرد 
)بالنيول( مصادر االلتزام إلى مصدرين إثنين، العقد والقانون. ويذىب اتجاه حديث 

اللتزام وىو وضع اليد في الفقو إلى إضافة مصدر سادس إلى مصادر الخمسة ل
عمى ممك الغير، كما ويذىب اتجاه آخر في الفقو إلى التقسيم السباعي لمصادر 
االلتزام، وذلك من خالل إضافة مصدرين آخرين إلى مصادر الخمسة المعروفة، 

 .7وىما القرار اإلداري والحكم القضائي
                                                           

1
الدع: دمحم طٗ اٌثش١ز ٚ د. ٘اشُ اٌذافع، اٌمأْٛ اٌزِٚأٟ، األِٛاي ٚاالٌرشاَ، ٚسارج اٌرؼ١ٍُ اٌؼاٌٟ  

 . 135ٚاٌثذس اٌؼٍّٟ، تغذاد، تذْٚ سٕح إٌشز، ص
2

فٟ اٌفمٗ اٌزِٚأٟ، ٔمٍٙا إٌٝ اٌؼزت١ح، ػثذاٌؼش٠ش فّٟٙ، ػاٌُ اٌىراب، ت١زٚخ، ِذٚٔح جسر١ٕاْ  

 .203، ص1846
3
 .134الدع: د. ػثذاٌزساق أدّذ اٌسٕٙٛرٞ، ِزجغ ساتك، ص 
4

الدع: د. ػثذاٌزساق أدّذ اٌسٕٙٛرٞ، اٌرظزف اٌمأٟٛٔ ٚاٌٛالؼح اٌما١ٔٛٔح، ِطثؼح اٌثزٌّاْ،  

 .12، ص1854اٌما٘زج، 
(5)

 Article 1100-1 de Code civil français créé par Ordonnance n°2016-131 du 

10 février 2016 - art 2.                             
6
 .52، ص2005الدع: د. ِظطفٝ ػثذاٌجٛاد، ِظادر االٌرشاَ، دار اٌىرة اٌما١ٔٛٔح، ِظز،  
2

األٌٚٝ، ِىرثح اٌٛفاء اٌما١ٔٛٔح، الدع: د. س١ّز ػثذاٌس١ذ ذٕاغٛ، ِظادر االٌرشاَ، اٌطثؼح  

 .2، ص2008اإلسىٕذر٠ح، 
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ل تطورىما التاريخي يتبين مما سبق، بأن التقنينات المدنية والفقو القانوني خال   
كانا في البحث المستمر عن مصادر الحق، ويثبت لنا بأن النظم واألفكار القانونية 
يؤكدان عمى وجود سبب قانوني لكسب الحق سواء ىذا السبب ىو القانون أو العقد 
أو اإلرادة المنفردة أو العمل غير المشروع، وفي المقابل ال يقر القوانين المدنية والفقو 

 انوني بكسب ال يكون لو سبب.الق
 المطمب الثاني

 كسب الحقوق العينية
سنتناول في ىذا المطمب مفيوم الحقوق العينية، وكذلك نتناول أسباب كسب    

الفرع األول/ مفهوم الحقوق الحقوق العينية، وذلك في فرعين، وعمى النحو اآلتي: 
 الفرع الثاني/ أسباب كسب الحقوق العينية, العينية

 رع األولالف
 مفهوم الحقوق العينية

عرف المشرع العراقي الحق العيني بأنو )سمطة مباشرة عمى شيء معين يعطييا    
، إن تعريف المشرع العراقي لمحق العيني منتقد، ألن تدخل 1القانون لشخص معين(

القانون في تنظيم الحقوق يكون بدافع الحماية، فالقانون ُيدرك دوره الحمائي الفعال 
حقوق في حمايتيا ومنع تعارضيا والحفاظ عمييا، وذلك من خالل قواعد ممزمة لم

ذا ما نظرنا إلى تنظيم القانون  مقترنة بجزاء يفرضو عمى كل مخالف لقواعده، وا 
المدني لمحقوق العينية، نجد أنو غالبا  ما ينظميا بقواعد مكممة، وىنا ال يكون دوره 

يا وىو بيذه المثابة يكون المصدر غير منشئا  ليذه الحقوق، بل مجرد منظم ل
، رغم أن المشرع العراقي 2المباشر ليذه الحقوق، وىو االتجاه الراجح في ىذا الصدد

خالفو عند تعريفو لمحقوق العينية معتبرا  إياىا مجموعة سمطات يمنحيا القانون 

                                                           
1

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، ذطاتمٙا اٌفمزج األٌٚٝ ِٓ اٌّادج 62الدع: اٌفمزج األٌٚٝ ِٓ اٌّادج ) 

( ِٓ لأْٛ اٌّؼاِالخ اٌّذ١ٔح 108( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ األردٟٔ، ٚاٌفمزج األٌٚٝ ِٓ اٌّادج )68)

 ٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظزٞ ٌُ ٠ُؼزف اٌذك اٌؼ١ٕٟ.اإلِاراذٟ، أِا ا
2
 ِٚا تؼذ٘ا. 412الدع: د. دمحم س١ٍّاْ األدّذ، فٍسفح اٌذك، ِزجغ ساتك، ص 
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 .  1لشخص معين عمى شيء معين، وىذا ما يعني بأن القانون مصدر الحقوق العينية
وفي الفقو القانوني نجد من عرف الحق العيني بأنو سمطة مباشرة يخوليا القانون    

، ىذه التعاريف سواء الفقيية أو 2لشخص معين عمى شيء معين كحق الممكية مثال  
التشريعية كميا ترجح فكر وفمسفة المدرسة الوضعية التي ترجع نشأة كل الحقوق إلى 

راجح عندنا ىو ما ذىب إليو رأي إلى أن الحق العيني ، إال أن التعريف ال3القانون 
عمى شيء  -شخص طبيعي أو معنوي  -ىو استئثار يثبت لشخص من األشخاص 

يمكن القول بأن ىذا التعريف يدل , 4معين أو بصفة عامة عمى قيمة مالية معينة
عمى معنى الحق العيني وتركيبتو بأنو استئثار يحميو القانون لشخص معين وليس 

مطة يعطييا أو يخوليا القانون لشخص معين، فضال  أن محل الحق ليس ثمة ما س
 يوجب أن تكون شيئا  معينا ، إذ يجوز أن تكون قيمة مالية معينة.

 الفرع الثاني
 أسباب كسب الحقوق العينية

إن األسباب التي بموجبيا تكسب الحقوق العينية والتي اعتمدىا المشرع العراقي    
لمدني ترتبط بما تقتضيو طبيعة ىذه الحقوق، في مجال الحقوق العينية في القانون ا

اعتمد المشرع العراقي مصطمح )أسباب كسب(، بينما في مجال الحقوق  5األصمية
، وُيراد بأسباب كسب الحقوق العينية 1استخدم مصطمح )إنشاء( 6العينية التبعية

                                                           
1

ٌٙذا واْ أٌٚٝ تاٌّشزع اٌؼزالٟ أْ ٠رجٕة ذؼز٠ف اٌذك اٌؼ١ٕٟ، وّا فؼً اٌّشزع اٌّظزٞ فٟ  

 اٌمأْٛ اٌّذٟٔ إٌافذ.
2

، 2005ما١ٔٛٔح اٌؼاِح، دار اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج، اإلسىٕذر٠ح، الدع: د. أٔٛر اٌسٍطاْ، اٌّثادا اٌ 

 .198ص
3

س٠اد خٍف ػ١ٍٛٞ، دٚر اٌذىُ اٌمضائٟ فٟ إٔشاء اٌذمٛق اٌّا١ٌح، دراسح فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ،  

 .58، ص2020أطزٚدح دورٛراٖ ِمذِح إٌٝ و١ٍح اٌمأْٛ، جاِؼح اٌس١ٍّا١ٔح، )غ١ز ِٕشٛرج(، 
4
 .5تذْٚ سٕح إٌشز، صٛق اٌؼ١ٕ١ح األط١ٍح،داراٌجاِؼ١ح،اإلسىٕذر٠ح،سٓ فزض،اٌذمذٛف١ك دالدع:د. 
5

اٌذك اٌؼ١ٕٟ األطٍٟ ٘ٛ اٌذك اٌذٞ ٠مَٛ تذاذٗ أٞ ال ٠سرٕذ فٟ ٚجٛدٖ إٌٝ دك آخز، وذك اٌٍّى١ح.  

 .198الدع: د. أٔٛر اٌسٍطاْ، ِزجغ ساتك، ص
6

ٕشأ ضّأاً ٌٍٛفاء تذك ِٓ اٌذمٛق اٌذك اٌؼ١ٕٟ اٌرثؼٟ ٟ٘ اٌذمٛق اٌرٟ ال ذٕشأ تظفح ِسرمٍح ٚإّٔا ذ 

اٌشخظ١ح. الدع: د. ػثذهللا ِثزٚن إٌجار، إٌظز٠ح اٌجذ٠ذج ٌذراسح اٌذمٛق، اٌطثؼح األٌٚٝ، دار 

 .102، ص2010إٌٙضح اٌؼزت١ح، اٌما٘زج، 
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ممكية بوجو عام عمى شيء األصمية ىي األوضاع التي بمقتضاىا يتم اكتساب حق ال
ن أسباب كسب الحق العيني األصمي , و 2معين بالذات، وىي تقابل مصادر االلتزام ا 
ومن بينيا القانون المدني العراقي عمى  3)الممكية( صنفيا معظم التشريعات المدنية

 :4ثالثة أقسام
ح ال مالك أوال : كسب الممكية ابتداء  )االستيالء( ويكون منصبا  عمى مال منقول مبا

 .5لو
ثانيا : كسب الممكية بسبب الوفاة ويشمل الميراث والوصية ويضيف إلييما المشرع 

 األردني الضمان.
ثالثا : كسب الممكية بين األحياء ويشمل االلتصاق والعقد والشفعة والحيازة، وكذلك 

 األولوية في القانون المدني األردني.
بعية ىي العقد والقانون، األول ينشأ بموجبو أما أسباب إنشاء الحقوق العينية الت   

، أما القانون ينشأ بموجبو حقوق االمتياز وىي 7والرىن الحيازي  6الرىن التأميني
، ويضيف إلييما القانون المدني 8أولوية في استيفاء دين مراعاة لصفة ىذا الدين

                                                                                                                                                      
1

الدع: د. أوزَ ِذّٛد دس١ٓ اٌثذٚ، اورساب ٚأمضاء اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١ح تّضٟ اٌّذج، تذس ِمذَ إٌٝ  

، 2012(، أ٠ٍٛي 2(، اٌجشء )1(، اٌؼذد )2(، اٌّجٍذ )2ؼح ذىز٠د ٌٍذمٛق، اٌسٕح )ِجٍح جاِ

 .134ص
2
 .163الدع: د. دمحم س١ٍّاْ األدّذ، خٛاطز ِذ١ٔح، ِزجغ ساتك، ص 
3
 ومأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظزٞ، ٚاٌمأْٛ اٌّذٟٔ األردٟٔ، ٚلأْٛ اٌّؼاِالخ اٌّذٟٔ اإلِاراذٟ. 
4
 .162ٚ 166 س١ٍّاْ األدّذ، خٛاطز ِذ١ٔح، ِزجغ ساتك، صٌٍّش٠ذ ِٓ اٌرفظ١ً راجغ د. دمحم 
5

( ِٓ 920( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، ٚذماتٍٙا اٌّادج )1089الدع: اٌفمزج األٌٚٝ ِٓ اٌّادج ) 

( ِٓ لأْٛ اٌّؼاِالخ اٌّذ١ٔح 1023، ٚاٌّادج )1849( ٌسٕح 131اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظزٞ رلُ )

 اٌمأْٛ اٌّذٟٔ األردٟٔ. ( 1026ِٓاإلِاراذٟ، ٚاٌّادج )
6

( ِٓ لأْٛ اٌّؼاِالخ 1388( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، ٚذماتٍٙا اٌّادج )1295الدع: اٌّادج ) 

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ 1030( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ األردٟٔ، ٚاٌّادج )1322اٌّذ١ٔح اإلِاراذٟ، ٚاٌّادج )

 اٌّظزٞ ٠ٚس١ّٗ اٌّشزع اٌّظزٞ اٌز٘ٓ اٌزسّٟ. 
2

ّذ١ٔح ( ِٓ لأْٛ اٌّؼاِالخ ا1449ٌ)(ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ،ٚذماتٍٙا اٌّادج1321دع:اٌّادج )ال

 (اٌمأْٛ اٌّذٟٔ األرد1322ّٟٔذٟٔ اٌّظزٞ، ٚاٌّادج)ِٓ اٌمأْٛ اٌ(1086اإلِاراذٟ، ٚاٌّادج )
9

أْٛ اٌّذٟٔ ( ِٓ اٌم1130( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، ٚذماتٍٙا اٌّادج )1361الدع: اٌّادج ) 

( ِٓ اٌمأْٛ 1424( ِٓ لأْٛ اٌّؼاِالخ اٌّذ١ٔح اإلِاراذٟ، ٚاٌّادج )1504اٌّظزٞ، ٚاٌّادج )

 اٌّذٟٔ األردٟٔ.
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المصري حق االختصاص الذي ينشأ لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ حق 
 .1تصاص بعقارات معينة ضمانا  ألصل الدين والفوائد والمصروفاتاخ

 المبحث الثاني
 الكسب دون سبب قانوني

تناولنا سابقا  بأنو ال يوجد حق دون وجود مصدر لو، فمن يكتسب حقا  لشخص آخر    
دون سبب قانوني يقع عميو االلتزام بتعويض صاحب حق بقدر ما لحقو من خسارة 

لقوانين المدنية مصدرا  لاللتزام، وىو يختمف عن المصادر األخرى والذي عده معظم ا
في أنو يكون الكسب فيو دون سبب قانوني يقضي القانون بإعادتو إلى صاحبو، بينما 
جل المصادر األخرى يكون كسب الحق فيو لو سبب قانوني، وأن الكسب دون سبب 

م بحثيا ويقتصر البحث عمى ليس لو أثر في كسب الحقوق العينية لذا فإنو سوف لن يت
االلتزام فقط، بناء  عمى ماسبق، نتناول في ىذا المبحث الكسب دون سبب قانوني وذلك 

, المطمب األول/ الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام من خالل مطمبين، وكاآلتي:
 المطمب الثاني/ تطبيقات الكسب دون سبب وموقعه بين مصادر االلتزام

 المطمب األول
 ن سبب كمصدر لاللتزامالكسب دو

نتناول في ىذا المطمب مفيوم الكسب دون سبب، وكذلك تكييف الكسب دون سبب    
الفرع األول/ مفهوم الكسب  كمصدر لاللتزام، وذلك في فرعين، وعمى النحو اآلتي:

 الفرع الثاني/ تكييف الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام, دون سبب
 الفرع األول

 مفهوم الكسب دون سبب
إن من بين المصادر غير اإلرادية لاللتزام التي نصت عمييا معظم التشريعات    

المدنية الكسب دون سبب ويسمى كذلك باالثراء دون سبب، ويقصد بالكسب دون 
سبب، أن كل من أثرى عمى حساب غيره دون سبب قانوني، عميو أن يرد لمن افتقر 

                                                           
1

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظزٞ، ٚال ِماتً ٌٙذا إٌض فٟ 1095الدع: اٌفمزج األٌٚٝ ِٓ اٌّادج ) 

 اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌّمارٔح األخزٜ.
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ا لحق المفتقر من خسارة، ومن األمثمة من جراء ىذا االثراء قدر ما أثرى بو في حدود م
عمى ذلك قيام المستأجر بترميمات في العين المؤجرة كانت واجبة عمى المؤجر، فيكون 

. وحتى يتحقق االثراء بال سبب 1لو حق الرجوع عمى ىذا األخير ليعوضو عن ذلك
ام، شخص وىو الذي يصبح مدينا  في االلتز  2كمصدر من مصادر االلتزام البد أن يثري 

شخص آخر وىو الدائن في ىذا االلتزام، وقيام  3وأن يترتب عمى ىذا االثراء افتقار
 .4عالقة سببية بين االثراء واالفتقار وأن ال يكون الثراء المدين سبب قانوني

ويقصد بالسبب في قاعدة االثراء عمى وجو التحديد ىو المصدر القانوني لالثراء،    
لالثراء، فإن االثراء يكون لو سبب، وال ينشأ عمى عاتق فإذا كان ىناك مصدر قانوني 

، والمصدر القانوني لالثراء إما أن يكون عقدا  أو 5المثري أي التزام نتيجة ليذا االثراء
 إرادة منفردة أو نصا  قانونيا . 

وبالنسبة لعالقة السببية في الكسب دون سبب، فإن ليا مفيوم أوسع وأكثر مرونة    
ي نطاق المسؤولية التقصيرية، ألنو في مجال المسؤولية التقصيرية فإن من مفيوميا ف

عالقة السببية بين الضرر وبين الخطأ أو الفعل الضار تنقطع بإثبات سبب أجنبي من 
قوة قاىرة أو فعل المضرور أو فعل الغير، وتنتفي عندئذ مسؤولية المدعى عميو، أما 

ية بين االثراء واالفتقار تتحقق نتيجة في مجال الكسب دون سبب، فإن عالقة السبب
عمل المفتقر أو نتيجة عمل المثري أو بفعل الغير أو بفعل الطبيعة، لذلك فإن المفتقر 
ال يحرم من الرجوع عمى المثري بالتعويض إذا نشأ االفتقار واالثراء عن سبب أجنبي 

                                                           
1
 .221دع: د. أٔٛر اٌسٍطاْ، ِزجغ ساتك، صال 
2

٠مظذ تاالشزاء )وً ِٕفؼح ِاد٠ح أٚ ِؼ٠ٕٛح ٠ّىٓ ذم٠ّٛٙا تاٌّاي، وئورساب ِاي جذ٠ذ ِٓ إٌّمٛالخ  

أٚ اٌؼماراخ أٚ االٔرفاع تٗ تؼض اٌٛلد، أٚ أمضاء د٠ٓ أٚ اشثاع داجح ِاد٠ح أٚ ِؼ٠ٕٛح(. ٔمالً ػٓ: 

اٌشخظٟ فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، دار اٌصمافح ٌٍٕشز ٚاٌرٛس٠غ، ػّاْ،  د. ػثذاٌمادر اٌفار، ِظادر اٌذك

 .245، ص2001
3

٠مظذ تاالفرمار )ٔمض فٟ أِٛاي اٌّفرمز أٚ اٌرشاَ تذ٠ٓ، أٚ ذى١ٍف ػ١ٕٟ أٚ فٛاخ ِٕفؼح واْ ِٓ دمٗ  

 .246اٌذظٛي ػ١ٍٙا(. ٔمالً ػٓ: د. ػثاٌمادر اٌفار، ِزجغ ساتك، ص
4

ػثذاٌثالٟ اٌثىزٞ ٚدمحم طٗ اٌثش١ز، اٌٛج١ش فٟ ٔظز٠ح االٌرشاَ فٟ الدع: د.ػثذاٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚ 

 .293اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، اٌجشء األٚي )ِظار االٌرشاَ(، ِزجغ ساتك، ص
5
 .310الدع: د. س١ّز ػثذاٌس١ذ ذٕاغٛ، ِزجغ ساتك، ص 
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نو من غير متصور تحقق ننا بدورنا نرى بأإ ,1كقوة قاىرة أو فعل المفتقر أو فعل الغير
الكسب دون سبب بفعل الطبيعة، والمثال الذي ُضرب في الفقو عمى ذلك بأنو لو 

مثال غير  2حممت الريح ثوبا  لشخص وألقتو في وعاء فيو صبغ لشخص آخر فانصبغ
منطقي، فضال  عن اتفاق الفقو القانوني عمي تصنيف الكسب دون سبب ضمن 

 .3ل االنساناألعمال المادية التي تقع بفع
 الفرع الثاني

 تكييف الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام
نتناول في ىذا الفرع الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام في التشريعات المدنية،    

 والكسب دون سبب مصدرا  لاللتزام دون الحق، وذلك في مقصدين مستقمين، وكاآلتي:
المقصد , تشريعات المدنيةالمقصد األول/ الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام في ال

 الثاني/ الكسب دون سبب مصدرًا لاللتزام دون الحق
 المقصد األول

 الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام في التشريعات المدنية
يعترف القانون الروماني بالكسب دون سبب ويرجع ذلك إلى المراحل األولى من    

سبب في القانون الروماني ولكن  تطوره، غير أنو لم تكن ىناك قاعدة عامة لالثراء بال
توجد تطبيقات خاصة ليذه القاعدة فقط وقد انتقمت ىذه التطبيقات إلى القانون الفرنسي 

ن الفقو االسالمي ال يعترف بمبدأ الكسب دون سبب إال في حدود أضيق 4القديم . وا 
سالمي بكثير من مدى الذي وصل إليو القانون الروماني، وأوسع ما يعترف بو الفقو اال
 .5في ذلك ىو دفع غير المستحق، والظاىر من نصوصو أنيا تجعمو مصدرا  لاللتزام

                                                           
1

٠ح االٌرشاَ فٟ الدع: د.ػثذاٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚػثذاٌثالٟ اٌثىزٞ ٚدمحم طٗ اٌثش١ز، اٌٛج١ش فٟ ٔظز 

 .296اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، اٌجشء األٚي )ِظار االٌرشاَ(، ِزجغ ساتك، ص
2
 الدع: اٌّزجغ اٌساتك، ٚاٌظفذح ٔفسٙا. 
3
 سٕرٕاٚي ذظ١ٕف اٌىسة دْٚ سثة ضّٓ ِظادر االٌرشاَ فٟ اٌفزع اٌصأٟ ِٓ اٌّطٍة اٌصأٟ. 
4
 .305الدع: د. س١ّز ػثذاٌس١ذ ذٕاغٛ، ِزجغ ساتك، ص 
5

الدع: د. ػثذاٌزساق أدّذ اٌسٕٙٛرٞ، ِظادر اٌذك فٟ اٌفمٗ االسالِٟ، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، ِٕشٛراخ  

 .59 -52، ص1889ٌثٕاْ،  -اٌذٍثٟ اٌذمٛل١ح، ت١زٚخ
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نما اقتصر عمى تنظيم     ولم يضع المشرع الفرنسي قاعدة عامة لمكسب دون سبب وا 
حاالت متفرقة أىميا الفضالة، ودفع غير المستحق، والمصروفات الضرورية والنافعة، 

ودرج القضاء الفرنسي عمى تطبيق ىذه الحاالت  والبناء والغرس في أرض الغير،
، غير أنو تم اقرار الكسب دون سبب كقاعدة عامة 1المتفرقة دون ردىا إلى قاعدة عامة

في القانون الفرنسي، بعد مراحل عديدة من التطور، مع ذلك يشترط أن يكون االثراء 
 سبب دعوى قائما  وقت رفع الدعوى، ومن ناحية أخرى تعتبر دعوى االثراء بال
 . 2احتياطية ال يجوز االلتجاء إلييا إال إذا انعدمت كل وسيمة قانونية أخرى 

أما المشرع المصري يعتبر الكسب دون سبب مصدرا  عاما  من مصادر االلتزام، وقد    
( من القانون المدني المصري عمى القاعدة العامة في الكسب 179نص في المادة )

الكسب دون سبب من القيدين المذكورين الواردين في ، فقد حرر قاعدة 3دون سبب
القانون الفرنسي، فال يشترط أن يكون االثراء قائما  وقت رفع الدعوى، ويجعل دعوى 

 .4االثراء دعوى أصمية
كما نجد أن قانون المعامالت المدنية اإلماراتي والقانون المدني األردني قد جعال من    

 .5درا  مستقال  لاللتزامالكسب دون سبب قاعدة عامة ومص
ن دعواه     ونجد أن المشرع العراقي يعتبر الكسب دون سبب مصدرا  مستقال  لاللتزام وا 

 .6تعتبر دعوى أصمية وليست احتياطية، وال يشترط بقاء االثراء قائما  وقت رفع الدعوى 

                                                           
1

الدع: د. ٔث١ً إتزا١ُ٘ سؼذ، اٌرطٛر فٟ ظً اٌصثاخ فٟ ِظادر االٌرشاَ، اٌطثؼح األٌٚٝ، دار  

 .53، ص2005 اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج ٌٍٕشز، اإلسىٕذر٠ح،
2
 .52الدع: اٌّزجغ اٌساتك، ص 
3

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظزٞ ػٍٝ أٔٗ )وً شخض، ٌٚٛ غ١ز ١ِّش، ٠صزٞ دْٚ 128ذٕض اٌّادج ) 

سثة ِشزٚع ػٍٝ دساب شخض آخز ٠ٍرشَ فٟ دذٚد ِا أشزٜ تٗ ترؼ٠ٛض ٘ذا اٌشخض ػّا ٌذمٗ 

ً ٌٚٛ ساي االشزاء ف١ ( ِٓ اٌمأْٛ 243ّا تؼذ(، ٚذماتٍٙا اٌّادج )ِٓ خسارج، ٠ٚثمٝ ٘ذا االٌرشاَ لائّا

 اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ.
4
 .305الدع: د. س١ّز ػثذاٌس١ذ ذٕاغٛ، ِزجغ ساتك، ص 
5
 ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ األردٟٔ.(284ْٛ اٌّؼاِالخ اٌّذ١ٔح اإلِاراذٟ،ٚاٌّادج)ِٓ لأ(318الدع:اٌّادج) 

 األردٟٔ.
6
 ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ.243الدع: اٌّادج ) 
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اللتزام فيما تقدم يتبين بأن معظم التشريعات يعتبر الكسب دون سبب مصدرا  عاما  ل   
بما فييا القانون المدني الفرنسي، غير أن القانون األخير يشترط بقاء االثراء قائما  وقت 

 رفع الدعوى ويعتبر دعواه احتياطية.
 المقصد الثاني

 الكسب دون سبب مصدرًا لاللتزام دون الحق
يختمف الكسب دون سبب كمصدر لاللتزام عن مصادر األخرى لاللتزام من    

وال : معظم مصادر االلتزام عبارة عن الكسب بسبب، فالكسب بسبب يعني ناحيتين، أ
الكسب بالعقد واألسباب األخرى، أما الكسب بدون سبب ينشأ كمصدر لاللتزام عندما 
يكتسب شخص حقا  آلخر دون وجود سبب قانوني، عندئذ الكسب دون سبب كمصدر 

صاحبو. ثانيا : يختمف الكسب لاللتزام يقضي بإعادة الحق المكتسب دون سبب قانوني ل
دون سبب كمصدر لاللتزام عن المصادر األخرى لاللتزام في أن المصادر األخرى 
لاللتزام ليا صفة منشئة مزدوجة، فيكون مصدرا  لمحق وااللتزام في وقت واحد، بينما 
الكسب دون سبب يكون مصدرا  لاللتزام دون الحق، لذلك تم تسميتو كمصدر لاللتزام 

لحق العيني ألنو ال ينشئ الحق، فيو مصدر إللزام المدين )المثري( بإعادة الحق دون ا
لمدائن )المفتقر( من خالل تعويض الدائن عما أصابو من افتقار في حدود ما عاد عمى 
المدين من إثراء وبذلك يكون ناقال  لمحق الدائن )المفتقر(، من زاوية التفرقة بين الحق 

تبين لنا في معرض االنتقادات لتعريف المشرع العراقي لمحق  وااللتزام، ألن سبق وأن
الشخصي، أن االلتزام ليس حقا  شخصيا  بل ىو الطرف المقابل لمحق الشخصي ويشكل 

 . 1كالىما )الحق وااللتزام( رابطة والتي يمكن أن نسمييا الرابطة الدائنية والمديونية
بأن يحق لمدائن ئا  لو ما يفسر إن كون الكسب دون سبب ناقال  لمحق وليس منش   

)المفتقر( في )الكسب دون سبب( الرجوع عمى المدين )المثري( بالتعويض، حتى لو نشأ 
نو ال يشترط في )الكسب دون سبب( نشأة االفتقار عن  االفتقار واإلثراء بسبب األجنبي، وا 

 فعل صدر من المثري، فيمكن أن ينشأ االفتقار عن الغير أو المفتقر.

                                                           
1
 ( ِٓ اٌثذس.2ص ) الدع: 
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 مب الثانيالمط
 تطبيقات الكسب دون سبب وموقعه بين مصادر االلتزام

نتناول في ىذا المطمب تطبيقات الكسب دون سبب وبيان موقعو بين مصادر    
الفرع , الفرع األول/ تطبيقات الكسب دون سبب االلتزام، وذلك في فرعين، وكاآلتي:

 الثاني/ موقع الكسب دون سبب بين مصادر االلتزام
 الفرع األول

 تطبيقات الكسب دون سبب
تمقت التشريعات المدنية الكسب دون سبب تراثا  مبعثرا  مشتت األجزاء، فكانت    

مختمطة بغيرىا من مصادر االلتزام إلى أن أصبحت ليا قوام ذاتي وكيان مستقل في 
التشريعات المدنية واعترفت بيا كمصدر عام لاللتزام إلى جانب غيرىا من مصادر 
االلتزام، عمى ضوء ذلك لمكسب دون سبب تطبيقات مختمفة في التشريعات المدنية 
أىميا الفضالة، ودفع غير المستحق، والمصروفات الضرورية والنافعة والبناء والغرس 

وكذلك معظم  2إال أن أىم ىذه التطبيقات التي اتفق الفقو االسالمي, 1في أرض الغير
ا ىي المدفوع دون حق عمى حد تعبير المشرع القوانين المدنية عمى النص عميي

، بينما استخدما 4، أما المشرع المصري فضل استخدام عبارة دفع غير مستحق3العراقي
تفقت التشريعات المدنية , 5المشرعان اإلماراتي واألردني عبارة قبض غير مستحق وا 
راقي الذي ، ما عدا المشرع الع6عمى أن الفضالة تطبيق من تطبيقات الكسب دون سبب

أغفل النص عمى الفضالة متاثرا  بالرأي الغالب في الفقو االسالمي الذي يعتبر الفضولي 
متبرعا  ال يجيز لو الرجوع بما أنفق عمى من تدخل لخدمتو، وبالتالي يعتبر المشرع 

                                                           
1
 .53الدع: د. ٔث١ً إتزا١ُ٘ سؼذ، ِزجغ ساتك، ص 
2
 .59الدع: د. ػثذاٌزساق أدّذ اٌسٕٙٛرٞ، ِظادر اٌذك فٟ اٌفمٗ االسالِٟ، ِزجغ ساتك، ص 
3
 ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ.235 -233الدع: اٌّٛاد ) 
4
 ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظزٞ.192 -191الدع: اٌّٛاد ) 
5

( ِٓ 300 -286( ِٓ لأْٛ اٌّؼاِالخ اٌّذ١ٔح اإلِاراذٟ، ٚ اٌّٛاد )324 -320اٌّٛاد ) الدع: 

 اٌمأْٛ اٌّذٟٔ األردٟٔ.
6

( ِٓ اٌمأْٛ 309 -301( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظزٞ، ٚاٌّٛاد )182 -199الدع: اٌّٛاد ) 

 ٟ.( ِٓ لأْٛ اٌّؼاِالخ اٌّذ١ٔح اإلِاراذ332 -325اٌّذٟٔ األردٟٔ، ٚاٌّٛاد )
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العراقي الفضولي متبرعا  إال إذا تبين من الظروف إن لفضولي مصمحة فيما قام بو أو 
، وبدورنا نؤيد موقف المشرع العراقي وذلك لوجود فروق 1عنده نية التبرع أنو لم يكن

، وألن المبدأ العام في القانون المدني ال 2جوىرية تميز الفضالة عن الكسب دون سبب
خالف ليذا يجوز ألحد أن يتصرف في ممك الغير بدون إذن أو والية، وكل تصرف م

ير كتطبيق من تطبيقات الكسب دون سبب، أما قضاء دين الغ, المبدأ ال يكون ممزما  
اعتبره إحدى تطبيقات الكسب دون سبب، فيما عدا  3نجد أن أغمب القوانين المدنية

القانون المدني المصري الذي لم يعتبره من تطبيقات الكسب دون سبب، ونؤيد موقف 
( 238( و )237( و )236المشرع المصري وندعوا المشرع العراقي إلى إلغاء المواد )

من القانون المدني العراقي التي تضمنت أحكاما  من قبيل تحصيل الحاصل، واإلبقاء 
( ووضعو ضمن أحكام المدفوع دون حق، نظرا  ألن أحكام 239عمى نص المادة )

 المدفوع دون حق يغني عن النصوص المنظمة لقضاء دين الغير.
 الفرع الثاني

 موقع الكسب دون سبب بين مصادر االلتزام
وىي تكون  5، يرد االلتزام إلى واقعة قانونية4إن التقسيم الحديث لمصادر االلتزام   

واقعة طبيعية ال دخل إلرادة األشخاص فييا كالزالزل والفيضانات والوالدة والموت 
 6وغيرىا، وقد تكون اختيارية تقع بفعل االنسان وفي ىذه الحالة قد تكون عمال  قانونيا  

                                                           
1

الدع: د. ػثذاٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚػثذاٌثالٟ اٌثىزٞ ٚدمحم طٗ اٌثش١ز، اٌٛج١ش فٟ ٔظز٠ح االٌرشاَ فٟ  

 .283اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، اٌجشء األٚي )ِظادر االٌرشاَ(، ِزجغ ساتك، ص
2
 ؛ د. ػثذاٌّج١ذ اٌذى١ُ ٚػثذاٌثالٟ اٌثىزٞ ٚدمحم ط54ٗالدع: د. ٔث١ً إتزا١ُ٘ سؼذ، ِزجغ ساتك، ص 

اٌثش١ز، اٌٛج١ش فٟ ٔظز٠ح االٌرشاَ فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، اٌجشء األٚي )ِظادر االٌرشاَ(، ِزجغ 

 .281ساتك، ص
3

( ِٓ لأْٛ 335 -333( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ، ٚاٌّٛاد )238 -236الدع: اٌّٛاد ) 

 ألردٟٔ.( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ ا309 -301اٌّؼاِالخ اٌّذ١ٔح اإلِاراذٟ، ٚاٌّٛاد )
4

الدع: د. ػثذاٌزساق اٌسٕٙٛرٞ، اٌٛج١ش فٟ إٌظز٠ح اٌؼاِح ٌالٌرشاَ، ِٕشأج اٌّؼارف، اإلسىٕذر٠ح،  

 .18، ص2004
5

اٌٛالؼح اٌما١ٔٛٔح ٟ٘ وً أِز ٠زذة اٌمأْٛ ػٍٝ دذٚشٗ أشزاً لا١ٔٛٔاً. الدع: د. أٔٛر سٍطاْ، ِزجغ  

 .220ساتك، ص
6

رجٗ إٌٝ إدذاز آشار لا١ٔٛٔح ِؼ١ٕح ذؤدٞ إٌٝ ذغ١ز فٟ ٠مظذ تاٌؼًّ اٌمأٟٛٔ ٘ٛ ػًّ إرادٞ ٠ 

األٚضاع اٌما١ٔٛٔح اٌمائّح. الدع: د. دّذٞ ػثذاٌزدّٓ، ِمذِح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، اٌذمٛق ٚاٌّزاوش 

 .224، ص2002اٌما١ٔٛٔح، تذْٚ ِىاْ إٌشز، 
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عمل غير ويشمل ىذا ال 1ادة المنفردة، وقد تكون عمال  ماديا  ويشمل ىذا العقد واإلر 
من ىنا يتضح لنا بأن تصنيف الكسب دون سبب ضمن و  ,المشروع والكسب دون سبب

األعمال المادية، التي ال تقع ضمن الواقعة القانونية االختيارية التي تقع بفعل االنسان، 
من القانون المدني  2فقرتيا الثانية( في 242وبناء  عمى ذلك نجد أن نص المادة )

العراقي زائدة، ندعوا المشرع العراقي إلى إلغائيا، ألنيا غير منسجمة مع التصنيف 
المذكور الذي اتفق الفقو القانوني عميو كون الكسب دون سبب يقع ضمن األعمال 

في المادية التي تقع بفعل االنسان، وال حاجة لمثل ىذا النص الذي ال يميق وجوده 
 . 3مدونة القانون القانون المدني

ويالحع أن عدد من المواد القانونية في القانون المدني العراقي الواردة ضمن أحكام    
الكسب دون سبب زائدة وال حاجة لوجودىا، من ىذه المواد الفقرة األولى من المادة 

بالمنقول في ، ألن القانون المدني نظم أحكام االلتصاق 4( من القانون المدني242)
(، فما كان ىناك داعيا  242( والتي تغني عن الفقرة األولى من المادة )1125المادة )

( من القانون 241اليراد ىذه الفقرة، كما وندعوا المشرع العراقي إلى إلغاء المادة )
ن  المدني الذي أورده ضمن أحكام الكسب دون سبب، ألنيا تضمنت أحكام اإليجار وا 

( 241( من القانون المدني يغني عن نص المادة )813( و )771نص المادتين )
نو ال داعي لبقاء نص المادة ) ( من القانون المدني ضمن أحكام 241المذكورة، وا 

، 21155( لسنة 37الكسب دون سبب، وذلك لصدور قانون العمل العراقي رقم )
                                                           

1
١ٔٛٔاً تظزف ٠مظذ تاٌؼًّ اٌّادٞ ٘ٛ اٌفؼً اٌذٞ ٠ظذر ِٓ اٌشخض ٠ٚزذة ػ١ٍٗ اٌمأْٛ أشزاً لا 

 .58إٌظز ػٓ إرادج طادثٙا. الدع: د. ِظطفٝ ػثذاٌجٛاد، ِزجغ ساتك، ص
2

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ ػٍٝ أٔٗ )فٍٛ سمظ ِٓ شخض 242ٔظد اٌفمزج اٌصا١ٔح ِٓ اٌّادج ) 

ٌؤٌؤج اٌرمطرٙا دجاجح فظادة اٌٍؤٌؤج ٠أخذ دجاجح ٠ٚؼطٟ ل١ّرٙا(،  ال ِماتً ٌّصً ٘ذا إٌض فٟ 

 ا١ٔٓ اٌّذ١ٔح اٌّمارٔح.اٌمٛ
3

ٌٍّش٠ذ ِٓ اٌّٛضٛػاخ ٚإٌظٛص اٌرٟ ال داػٟ ٌٛجٛد٘ا فٟ ِذٚٔح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ. الدع: د. دمحم  

 ِٚا تؼذ٘ا. 412س١ٍّاْ األدّذ، خٛاطز ِذ١ٔح، ِزجغ ساتك، ص
4

( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌؼزالٟ ػٍٝ أٔٗ )ٌٛ خزض ٍِه شخض 242ٔظد اٌفمزج األٌٚٝ ِٓ اٌّادج ) 

٠ذٖ تال لظذ ٚاذظً لضاًء ٚلذراً تٍّه غ١زٖ اذظاالً ال ٠مثً اٌفظً دْٚ ضزر ػٍٝ أدذ اٌٍّى١ٓ  ِٓ

 ذثغ األلً فٟ اٌم١ّح األوصز تؼذ دفغ ل١ّرٗ(.
5

 2015ذشز٠ٓ اٌصأٟ  8اٌٙجزٞ/  1432ِذزَ  26(، 4396ٔشز تجز٠ذج اٌٛلائغ اٌؼزال١ح، اٌؼذد ) 

 ا١ٌّالدٞ/ اٌسٕح اٌساتؼح ٚاٌخّسْٛ.
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عد أحكام القانون تضمن القانون المذكور أحكاما  لحماية حقوق األحداث العاممين، ويُ 
 ( من القانون المدني ويعطميا.    241العمل خاصا  ويقيد نص المادة )

 الخاتمة
 بعد أن انتيينا من ىذا البحث خرجنا بمجموعة من النتائج والتوصيات نبينيا كما يأتي:

 أواًل: النتائج:
ق ويؤكدان إن التقنينات المدنية والفقو القانوني في البحث المستمر عن مصادر الح -1

 عمى وجود سبب قانوني لكسب الحق، وفي المقابل ال يقرا بكسب ال يكون لو سبب.
يختمف الكسب دون السبب كمصدر لاللتزام عن المصادر األخرى في أنو ال ينشئ  -2

نما ينشئ االلتزام بإعادة الحق إلى صاحبو، بينما المصادر األخرى ليا صفة  حقا  وا 
 را  لمحق وااللتزام في وقت واحد.منشئة مزدوجة أي تكون مصد

يتفق الفقو القانوني عمى تصنيف الكسب دون سبب ضمن األعمال المادية التي  -3
 تقع بفعل االنسان.

اتفق التشريعات المدنية عمى جعل الفضالة تطبيق من تطبيقات الكسب دون  -4
ي الذي يعتبر سبب، ما عدا المشرع العراقي المتأثر بالرأي الغالب في الفقو اإلسالم

الفضولي متبرعا ، نرى صواب موقف المشرع العراقي لوجود فوارق جوىرية تميز 
 الفضالة عن الكسب دون سبب.

َعدَّ أغمب القوانين المدنية قضاء دين الغير كتطبيق من تطبيقات الكسب دون سبب  -5
ق ما عدا المشرع المصري، نؤيد موقف المشرع المصري ألن أحكام المدفوع دون ح

 يغني عن النصوص المنظمة لقضاء دين الغير.
إن أغمب المواد القانونية الواردة ضمن أحكام قضاء دين الغير في القانون المدني  -6

( زائدة 242( و )241( و )241( و )238( و )237( و )236العراقي وىي المواد )
يل الحاصل وال حاجة لوجودىا، ألن بعض ىذه المواد تضمنت أحكاما  من قبيل التحص

وبعضيا اآلخر توجد أحكاميا في مواد آخرى من القانون المدني العراقي تغني عن 
 وجودىا. 

 ثانيًا: التوصيات:
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( من القانون 242ندعو المشرع العراقي إلى إلغاء الفقرة األولى من المادة ) -1
لذي ( من القانون المدني ا1125المدني، ألنو تغني عن حكم ىذه الفقرة نص المادة )

ن الفقرة  نظم أحكام االلتصاق بالمنقول التي تعتبر القاعدة العامة اللتصاق بالمنقول وا 
 ( تطبيق من تطبيقاتو.242األولى من المادة )

( من القانون 242ندعو المشرع العراقي إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة )  -2
بب ضمن األعمال المدني، ألنيا زائدة وغير منسجمة مع تصنيف الكسب دون س

المادية التي تقع بفعل اإلنسان، وال حاجة لمثل ىذا النص الذي ال يميق وجودىا في 
 مدونة القانون القانون المدني.

( من القانون المدني 241ندعوا المشرع العراقي إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة ) -3
( من القانون المدني 813( و )771التي تتضمن أحكام اإليجار، ألن نص المادتين )

 (.241يغنيا عن نص المادة )
( من القانون المدني، ألنو تضمن 241نوصي المشرع العراقي بإلغاء المادة ) -4

النافذ أحكاما  لحماية حقوق األحداث  2115( لسنة 37قانون العمل العراقي رقم )
 ( وُيعطميا.241العاممين، ُيعد أحكام القانون العمل خاصا  ويقيد نص المادة )

نقترح بأن عمى المشرع العراقي إلغاء قضاء الدين كتطبيق من تطبيقات الكسب  -5
لغاء المواد ) ( و 236دون سبب في القانون المدني، كما فعل المشرع المصري، وا 

 ( من القانون المدني العراقي التي إحتوت عمى التحصيل الحاصل.  238( و )237)
 قائمة المراجع

 أوالً: الكتب

 .2005د. أٔٛر اٌسٍطاْ، اٌّثادا اٌما١ٔٛٔح اٌؼاِح، دار اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج، اإلسىٕذر٠ح،  -1

 د. ذٛف١ك دسٓ فزض، اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١ح األط١ٍح، دار اٌجاِؼ١ح، اإلسىٕذر٠ح، تذْٚ سٕح إٌشز. -2

راد٠ح د. دّذٞ ػثذاٌزدّٓ، اٌٛس١ظ فٟ إٌظز٠ح اٌؼاِح ٌالٌرشاِاخ، اٌىراب األٚي، اٌّظادر اإل -3

 .2010ٌالٌرشاَ، اٌطثؼح اٌصا١ٔح، دار إٌٙضح اٌؼزت١ح، اٌما٘زج، 

د. دّذٞ ػثذاٌزدّٓ، ِمذِح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، اٌذمٛق ٚاٌّزاوش اٌما١ٔٛٔح، تذْٚ ِىاْ إٌشز،  -4

2002. 

د. سؼذٞ إسّاػ١ً اٌثزسٔجٟ، ِالدظاخ ٔمذ٠ح فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، اٌطثؼح األٌٚٝ، ِطثؼح ٚسارج  -5

 .2002ػح، أرت١ً، اٌشرا

د. س١ّز ػثذاٌس١ذ ذٕاغٛ، ِظادر االٌرشاَ، اٌطثؼح األٌٚٝ، ِىرثح اٌٛفاء اٌما١ٔٛٔح، اإلسىٕذر٠ح،  -6

2008. 
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ً ٌٍمأْٛ اٌى٠ٛرٟ، ض -2 ، ِظادر االٌرشاَ، 1د. ػثذاٌذٟ اٌذجاسٞ، إٌظز٠ح اٌؼاِح ٌالٌرشاَ ٚفما

 .1892ى٠ٛد، اٌّظادر اإلراد٠ح، اٌّجٍذ اٌصأٟ، ِطثٛػاخ جاِؼح اٌ
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1854. 
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 .2000ٌثٕاْ،  -األٚي، اٌطثؼح اٌصاٌصح، ِٕشٛراخ اٌذٍثٟ اٌذمٛل١ح، ت١زٚخ
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 .2004ِٕشأج اٌّؼارف، اإلسىٕذر٠ح، ج١شفٟ إٌظز٠ح اٌؼاِح ٌالٌرشاَ،اٌٛد.ػثذاٌزساق اٌسٕٙٛرٞ،-11

ػّاْ، ٟٔ،دار اٌصمافح ٌٍٕشزٚاٌرٛس٠غ،ذك اٌشخظٟ فٟ اٌمأْٛ اٌّذِظادر اٌاٌفار، ػثذاٌمادرد. -12

2001. 
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 .١2020ز ِٕشٛرج(، أطزٚدح دورٛراٖ ِمذِح إٌٝ و١ٍح اٌمأْٛ، جاِؼح اٌس١ٍّا١ٔح، )غ
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