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 االلتزام بالسبب االجنبي انقضاء
 )دراسة حتليلية معززة بالتطبيقات القضائية(

 

 د. بريك فارس حسني اجلبوري       السيد عواد حسني ياسني العبيديأ.م.  
 مدرس القانون املدني                    قاضي منتدب/ هيئة دعاوي امللكية             

ت                            فرع كركوك الثانيجامعة تكري –كلية القانون       
 

 املقدمة
االصل ان المرء ملزم بالتصرفات التي يبرمها مع االفراد في تعهداته وافعالهه      

وااللتهزام باللفههاء  ،  1اتباعها لوللهه تعههالا فواوفهلا بالعهههد ان العههد الهان م هه لال ف     
ل يها الن اللفهاء بالعههد ههل امهر      بالعهد هل التزام اخالقي قبهل ان يوهلن التزامها قا    

يفرضه االلتزام االخالقي وال هلل  الس هو وباللهول الهنس ي  ه م مهع مبهدا   هو         
 ال ية واستورار المعامالت بيو االفراد.

اال ان اللفاء بالعهد ليس التزاما مطلوا فود يعترض ت فيهن االلتهزام عوبهات او تطهر      
ان تسهل  دون ان يبلها االلتهزام مهدا      اث اء ت فيهن  اسهتسالة خار هة عهو ارادن اال  ه     

المرسلم له وتولن هن  االستسالة او العوبهة خار هة عهو ةاقهة اال  هان وه ها فهان        
دواعي العدالة توتضي با هه فال التهزام بم هتسيل  وال التهزام خهارة ةاقهة اال  هان        

ما  رب ا وال تسمل ا وهن  السويوة االدها اللارع الوريم في التابه العزيز قا  تعالا ف
 . 2ال ةاقة ل ا به  ف

ان ا وضاء االلتزام الستسالة ت فين  ب بب ال يهد للمهديو فيهه ي عهل مهو و هلد م هل        
هههن  االسههتسالة او مهها يعههر  بالفوههه الوهها ل ي فبال ههبب اال  بههي  سههببا ال وضههاء        

ومو هنا الم طلق اثر ا اختيار ملضلع ههنا البسهو والملسهلم فا وضهاء      ،االلتزام
ب اال  بي  مع اللقل  ع د ملقف الوضاء العراقي م ه لنا ال بهد ان  االلتزام بال ب
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 بيو اهمية هنا الملضلع وهد  الدراسهة ومه ها البسهو وخطهة البسهو وههنا مها        
 س ت اوله تباعا.

 :الدراسة اوال : اهمية موضوع
  04لود ورد مصطلح ال بب اال  بي في الوا لن المد ي العراقي رقم ف

  211  في ضمان العود والمادن ف161دن م ها المادن ففي ملاةو ع 1591ل  ة 
  في الفصل 029في اال وام الملترالة لألعما  غير الملروعة وفي المادن ف

ال الو ا وضاء االلتزام وهنا االمر ي عل السا ة ملسة لغرض التصدس لمصطلح 
 فال بب اال  بي  والتعريف به واهميته واالثار التي تترب عليه.

 الدراسة. هدف :ثانيا
ان هد  الدراسة هل ت او  ا د اسباب ا وضاء االلتزام ومساولة معرفة 
المعايير التي يموو اعتماد العتبار ا وضاء االلتزام بال بب اال  بي وذلك مو 
خال  تسليل ال صلص وتأصيلها واالةالع علا اراء فوهاء الوا لن بهنا 

ر مهم في ا ضاة الفور الخصلص واالسترشاد بورارات المساالم التي لها دو
 واللصل  الا السلل  العملية الهادفة.

 دراسة.منهج ال: ثالثا
غ ا عو البيان ومو خال  اللهلة االولا لالةالع علا ع لان الدراسة 
والملسلمة فا وضاء االلتزام بال بب اال  بي    د ا ف  ا امام ا د الملاضيع 

هنا الملضلع هل الم ها الوا ل ي الوا ل ية لنا فان م ها البسو اال  ب لت او  
التسليلي المب ي علا تسليل ال صلص الوا ل ية واستوراء اال وام الوضائية ومو ثم 
اعتماد الم طق الوا ل ي ال ليم النس يؤدس الا ربط المودمات بال تائا ومساولة 

اهمية هنا الملضلع السيلس والنس له  دالخروة بسلل  وموتر ات ت  
السيان الوا ل ية العملية اث اء تطبيق الوا لن في مختبر السيان، الما ا عواساته علا 

تم اعتماد الم ها التطبيوي باللقلق علا ملقف الوضاء العراقي مو الملضلع سي
 ومو ثم تسليله.

 خطة البحث -رابعا:
  :ق م ا هن  الدراسة الا مودمة ومبس يو وهي

 .التعريف بال بب اال  بي:المبسو االو  
ا شروط ا وضاء االلتزام بال بب اال  بي واالثار المترتبة عل:ال ا ي  المبسو

 .ذلك
 ت علا اهم  تائا الدراسة والموتر ات.َلبخاتمة َ  يوثم اعوب ا المبس 

وال  دعل باس  ا  مو اال لا  لهن  الدراسة الوما  فالوما  هلل و د  فان اصب ا 
 هادس للصلاب.فمو اهلل وان اخطأ ا فمو ا ف  ا واهلل و د  ال
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 املبحث االول
 التعريف بالسبب االجنبي

ان ال بب األ  بي مو الملضلعات التي شغلت  يزا ليس بالوليل للرود  
في العديد مو ال صلص الوا ل ية والنلك الان مسل اهتمام الفوهاء الوا ل ييو 
والفوهاء الم لميو، الما ا صب اهتمامهم علا مصطلسات  خرى عادن ما يتم 

بصلرن تواد تولن مرادفة لل بب اال  بي يتم الن بـفالولن الواهرن او  ايرادها
السادث الف ائي  واللقل  علا شروةهما، والان للوضاء العراقي ملقف في 
معال ة الغملض وال وص التلريعي في هنا الملضلع ي ب اللقل  ع د ، 

مطلب  خصص ال ثالثة، لبات او  هنا المبسو مطاست ادا الا ما تودم ف يتم 
االو  للتعريف بال بب اال  بي في الوا لن والفوه االسالمي و خصص المطلب 

، في  يو سيولن المطلب ال الو ال ا ي للتعريف بالولن الواهرن او السادث الف ائي
 لللقل  علا ملقف الوضاء العراقي مو ا وضاء االلتزام بال بب اال  بي.

 

 املطلب االول
 القانون والفقه االسالميالتعريف بالسبب االجنبي يف 

األ  بي في الل مو الوا لن والنلك  بالتعريف بال ب س ت او  هنا المطلب 
 خصص الفرع االو   ،في فرعيو تعريفه في الفوه اإلسالمي وذلك سيولن

للتعريف بال بب اال  بي في الوا لن و خصص الفرع ال ا ي للتعريف بال بب 
 .الفوه االسالميفي  اال  بي

 ولالفرع اال
 التعريف بالسبب االجنبي يف القانون

ئ ذس بدء سل   ولم باستعراض ال صلص التي ورد بها مصطلح دبا
ا ه   مو الوا لن المد ي العراقي علا 161 صت المادن ففود   1ف فال بب اال  بي 

 وم عليه بالتعليض لعدم  فاذا استسا  علا الملتزم بالعود ان ي فن االلتزام عي ًا
عو سبب ا  بي ال يد له   لأتتزامه مالم ي بت ان استسالة الت فين قد اللفاء بال
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  211 صت المادن ف ، الما 1ف السوم اذا تأخر الملتزم في ت فين التزامه  والنلك ،فيه
عو  أان الضرر قد  ل ثبت اللخص اذا  :ف ا ه مو الوا لن المد ي العراقي علا

ف ائي او قلن قاهرن او فعل الغير  فة سماوية او  ادثآد له فيه اليسبب ا  بي ال 
المتضرر الان غير ملزم بالضمان مالم يل د  ص او اتفاق علا غير أ او خط

: في وضي ا ه   مو الوا لن المد ي العراقي علا029 صت المادن ف، وذلك 
االلتزام اذا اثبت المديو ان اللفاء به اصبح م تسيال عليه ل بب ا  بي ال يد له 

 . 2ففيه 
الم اقلات التي دارت بيو ل  ة ملروع الوا لن المد ي  واوضست

العراقي مفهلم عبارن فال بب اال  بي النس ال يد له فيه  اللارد في هن  المادن هل 
 . 3فاما ان يولن :

الولن الواهرن او السادث الف ائي وهما شيء وا د اذا  ظر اليه مو  يو  -1
مو  يو ال يموو تلقعه ال يموو دفعه فهل فقلن قاهرن  واذا  ظر اليه 

 .فهل ف ادث مفا ئ 

 .خطأ الدائو -2
 .الغير  س شخص غير الدائو والمديو أخط -3

يرتوب الغير  الغير في  طاق ا وضاء االلتزام يموو تلضيسه با ه ف أوخط
اذا ا سر  عو سلل  اللخص المعتاد وهل ي سر  عو هنا ال لل  اذا علم  أخط

 فين االلتزامات ال اش ة عو هنا العود بل لد العود وتصر  بصلرن تسل  دون ت
 . 0ف،... 
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مو المديو  أو يو ان المورر ان ارالان الم ؤولية التعاقدية ثالثة هي: خط
وضرر علا الدائو وعالقة سببية بيو هنا وذا  يضا  اليها شرط رابع ا رائي 

عليه يرتب  تأخرفي الت فين  متأخرواالعنار هل ت بيه المديو الا ا ه  ،هل االعنار
فاذا ما اراد المديو ان يتخلص مو الم ؤولية فان عليه ان  ،الوا لن بعض االثار

 . 1فيويم الدليل علا تلافر ال بب اال  بي

او الولن الواهرن   cas fortuitفال بب اال  بي هل السادث الف ائي ف

ذا الا ت االستسالة فإ ،(fait d’untiers)فعل الغير  و   force majeureف

الا سبب ا  بي فان االلتزام ي وضي اصال، وال يوتصر االمر فيه علا ان را عة 
فالتعليض ال يولن م تسوا ما دامت استسالة الت فين  ،يتسل  مسله الا تعليض

 . 2فتر ع الا سبب ا  بي وال تر ع الا خطا المديو
 خلص مما تودم ان ال بب اال  بي هل الولن الواهرن وهي امر ال يموو 

الدائو وفعل الغير اذا  أخط و ادث ف ائي مو  يو ال يموو تلقعه دفعه او  
وفق المفهلم المتودم يولن علا ا استسالة الت فين فان ال بب اال  بي مترتب عليه

 سببا ال وضاء االلتزام.
علا  ب ت  لادث است  ائية عامة لم يوو باللسع تلقعها وترتراما اذا ة

الا تطبيق  ظرية الظرو   أل فه ا ُي ، تسياًلوليس م  عل االلتزام مرهوًا ها دوث
  مو الوا لن المد ي العراقي 106وفق اللروط اللاردن في المادن فعلا الطارئة 

اث اء ت فين االلتزام وت عله مرهوا وليس   ولن الظرو  االست  ائية التي تطرل
 . 3فم تسيال لها ا وام خاصة في الوا لن المد ي العرقي
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 يالفرع الثان
 التعريف بالسبب االجنبي يف الفقه االسالمي

 
ع د البسو في امهات المرا ع في الفوه االسالمي عو ال بب اال  بي        

فرق بيو فااللزام م ها ما يان  ال بب ال وضاء االلتزام البد مو االشارن اواًل
ومو  هة اخرى فان ال بب  ،وااللتزام  وت عا الا تلضيح مع ا  هنا مو  هة

  بي باللصف النس يؤدس الا ا وضاء االلتزام ورد تست مصطلسات فوهية اال
 اآلتييو. ديوالموصفي تباعا  ما تودم عليه س ت او متعددن، و

 د االولقصامل
 بني االلزام وااللتزام تمييزال

االلزام مصدر الفعل الزم المعتدس بالهمزن واصله لزم شيء يلزم لزوما 
قا  تعالا ففود النبتم ف ل  يولن   1ف س ثبت ودام زما ولزامه ولزمه ولزما الو

وفي السديو اللريف عو ال بي مسمد فصلا اهلل عليه وسلم  قا  : اهلل   2ف لزاما 
ويتعدى الفعل لزم   3فمع الواضي مالم ي ر، فاذا  ار تخلا ع ه ولزمه الليطان

يدوم وم ه قللك: بالهمز فيوا : الزمه  س اثبته وادامه والزمه به  عله ي بت عليه و
 . 0فالزمته الما  والعمل فالتزمه  س او بته عليه فصار وا با ثابتا

وفي ال  ة المطهرن ما يد  علا ان مو معا ي االلزام اللزوم وال بات 
 .  9ف الولله فصلا اهلل عليه وسلم  فمو اراد بسبل ة ال  ة فليزم ال ماعة 

لغير بسق مو ذس سلطة : فهل االي اب علا ااما تعريف االلزام فوهًا
 . 1فشرعية و ملة علا فعل امر واالمت اع ع ه
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اما االلتزام لغة: االعت اق واصله مو لزم بمع ا ثبت ودام فهل وااللزام 
مو مادن وا دن، ويوا  التزم الليء او االمر: او به علا  ف ه، والتزامه  س 

لتزام الزام اللخص اعت وه فهل ملتزم، والتزمه بمع ا  علته في ع وي فمع ا اال
 . 2ف ف ه مالم يوو الزما له

مو  اما تعريف االلتزام اصطال ا فهل فالزام اللخص  ف ه شي ًا
علا شيء بمع ا العطية وقد يطلق في العر  علا ما  او معلوًا المعرو  مطلوًا

هل اخص مو ذلك وهل التزام المعرو  بلفظ االلتزام وهل الغالب في عر  
 . 3ف اليلم 

الرغم مو المادن اللغلية لول مو االلزام وااللتزام وا دن وهي مادن وعلا 
اال ان الفوهاء ، فلزم  التي تد  علا ال بات والدوام ومصا بة الليء بالليء

الم لملن فرقلا بيو الل مو االلتزام وااللزام وميزوا بيو داللة الل م هما ع د 
االلتزام بالمع ا االعم وهل  فب اء علا تعريف ،بيا هم لمع ا النمة وتعريفهم لها

ا ه اي اب اال  ان امرا علا  ف ه اما باختيار  وارادته مو تلواء  ف ه واما بالزام 
 فاإللزام لإللزام، زام في هن  السالة يعد اثرا تما تودم فاالل، ماللارع له فيلتزمه

ا معي ا التزام ي لئاثر عام ل ميع العولد بال است  اء، فما مو عود صسيح اال وهل 
علا ا د عاقديه، او التزامات متوابلة مع ية بي هما ملزعة عليهما هي مو االثار 
الخاصة للعود، بس ب ملضلعه واللروط التي يتفق عليها عاقدا  ضمو السدود 

 . 0ف ال ائزن شرعا
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 د الثانيقصامل
 تعريف السبب االجنبي يف الفقه االسالمي

بي في الفوه االسالمي فا ه ترد بغزارن ع د الوالم عو ال بب اال       
مصطلسات فالولن الواهرن  او فالسادث الف ائي  وذهب بعض الفوهاء الا التمييز 
بيو فالولن الواهرن  و فالسادث الف ائي  اال ا هم ال يتفولن علا فيصل التفرقة فيما 

ما السادث فم هم مو يول  ان الولن الواهرن هي السادث النس ي تسيل دفعه ا، بي ها
الف ائي فهل السادث النس ال يموو تلقعه فيوفي اذن ان يولن السادث م تسيل 

ومو الفوهاء ، الخصيصتيو عالدفع او ان يولن غير مموو التلقع وال يلزم ا تما
مو ي لم بل لب ا تماع الخصيصتيو ولوو يميز في خصيصته استسالة الدفع 

 د فالولن الواهرن  او   بية فيل د بيو ما اذا الا ت هن  االستسالة مطلوة فتل
السادث الف ائي ولوو هنا التمييز ال يولم علا اساس صسيح اذ االستسالة في الل 

ومو الفوهاء مو ، مو الولن الواهرن والسادث الف ائي ي ب ان تولن استسالة مطلوة
يويم التمييز علا اساس اخر في عل الل مو الولن الواهرن والسادث الف ائي  ادثا 
م تسيل الدفع غير مموو التلقع ولوو الولن الواهرن تولن  ادثا خار يا عو 
الليء النس تتسوق به الم ؤولية العاصفة او زلزا  والسادث الف ائي  ادث 

ثم ي عل الولن الواهرن  ،داخلي ي  م عو الليء ذاته الا ف ار الة او ا و ار ع لة
دث الف ائي فال يم ع مو تسووها و دها هي التي تم ع مو تسوق الم ؤولية اما السا

وهنا الراس ال ي لز الت ليم به ايضا الن مو الم لم به  ،بل يتسمل المديو تبعته
 . 1فان الال مو الولن الواهرن والسادث الف ائي ت عدم به الرابطة ال ببية

والصسيح ان الولن الواهرن والسادث الف ائي شيء وا د واذا الان 
فالولن الواهرن تبرز خصيصة استسالة ،  دهما يومل االخرالتعبيران مختلفيو فان ا

 .  2فالدفع والسادث الف ائي يبرز خصيصة عدم اموان التلقع
فة ال ماوية  وهي مو الظرو  الما يرد في الفوه االسالمي مصطلح فاآل

الطارئة الخار ة عو ارادن المديو وبدون خطا م ه مما توتضي الترفق بمصطلح 
 ائسة فال يسل  فأصابتهسديو اللريف فان بعت مو اخيك ثمرا فال ائسة  ففي ال
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مصطلح فاالفة ال ماوية  فما  اخيك بغير  ق؟   تأخنبم  ،م ه شي ا تأخنلك ان 
 . 1ف وابل مصطلح فالولن الواهرن يفي  صلص الفوه االسالمي 

مو ال لح وهل الهال   مأخلذنوال لائح لغة:  مع  ائسة وهي 
فيه مو ريح او برد  لآلدميص ع  الل امر سماوس ال فهي  ا:اصطالاما وال لائح 

 . 2فاو  راد اهلك  باتا او ثمرن
وع د التمعو في المصطلسات التي اوردها الفوهاء الم لملن م ل فاالفة 

اهرن والسادث الف ائي   ب تعبير فوهاء الوا لن ولن الوال ماوية  وفال ائسة  وال
ل فال بب اال  بي  وان ترادفت ي معها مصطلح عام مرن ه   د ا ها

المصطلسات واختلفت االلفاظ اال ا ه يموو وضعها تست مصطلح عام هل فال بب 
النس يل دها في المع ا واالثر المترتب علا  دوث فال بب اال  بي  اال  بي  

مو ا وضاء التزام المديو ان الا ت ه ا  استسالة في ت فين االلتزام بال بب اال  بي 
 لتزام ان الان فيه ارهاق للمديو وعدم استسالة ت فين االلتزام.وا واص اال

 

 املطلب الثاني 
 التعريف بالقوة القاهرة واحلادث الفجائي

مهو المصهطلسات التهي ال يوهاد يمهر ذالهر       اهرن والسهادث الف هائي   وه الوهلن ال تعد     
ال ههبب األ  بههي بمعههز  ع همهها المهها تبههيو ل هها فههي المطلههب ال ههابق، وهههنا يوتضههي    

 الها ههنا المطلهب    يتم تو هيم سه راستهما بعد ان تم التعريهف بال هبب األ  بهي، لهنا     د
 فههي  ههيو سههيولناهرن والسههادث الف ههائي وههالفههرع االو  لتعريههف الوههلن ال، فههرعيو

 .الفرع ال ا ي للروط الولن الواهرن والسادث الف ائي
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 الفرع االول
 تعريف القوة القاهرة واحلادث الفجائي

ع د الوالم  ل  الولن الواهرن او السادث الف ائي ان الراس لود سبق الول  
الرا ح ان الولن الواهرن والسادث الف ائي همها شهيء وا هد علها الهرغم مهو الهلن        

 ةفههالولن الوههاهرن تبههرز خصيصهه ، يومههل االخههر اا ههد همهههالتعبيههريو مختلفههيو فههان 
  . 1فاستسالة الدفع والسادث الف ائي يبرز خصيصة عدم اموان التلقع

في فر  ا علها عهدم التمييهز بهيو الوهلن       ر سوعلا هنا االساس استورت ال
اال ان هنا ال يم ع مو ذهاب بعض الفوههاء الها االت ها     ، الواهرن والسادث الف ائي

 سل التمييهز بهيو الوهلن الوهاهرن والسهادث الف هائي علها الهرغم مهو اخهتالفهم علها            
 االساس النس تولن عليه التفرقة.

ان الوههلن الوههاهرن هههي  ههادث خههار ي الصههاعوة تهه وض او  فههالبعض يههرى 
عاصفة تهب او  رب تلب، اما السادث الف ائي فهل امهر داخلهي الهامو فهي  فهس      
الليء الاالت ت ف هر فهي مصه ع ومهلاد قابلهة لاللتههاب تلتههب وقطهار يخهرة عهو           

ان الولن الواهرن ت هبب اسهتسالة ت فيهن االلتهزام اسهتسالة       ويرى فريق آخر ،اللريط
امهها السههادث الف ههائي في ههبب اسههتسالة   ههبية  س ان هههنا المههديو بالههنات ال  ، طلوههةم

ويوهل  فريهق    ،ي تطيع الويام بااللتزام وان الان غير  لل و هد موا هه ي هتطيع ذلهك    
ثالههو ان الوههلن الوههاهرن هههي  ههادث يههؤدس ب ف ههه الهها اسههتسالة الت فيههن امهها السههادث   

 . 2فين اال بال  بة للظرو  المسيطة بهالف ائي فسادث ال يؤدس الا استسالة الت ف
مهههو خههال  تهههدقيق ال صههلص الهههلاردن فههي الفوهههه     باإلشههارن ومههو ال هههدير  

فههة ال ههماوية  هههي توابههل مهها متعههار  عليههه بمصههطلح   االسههالمي ان مصههطلح فاآل
 لآلفههةفالوههلن الوههاهرن  ومههو التطبيوههات التههي وردت فههي  صههلص الفوههه االسههالمي   

سماوية  بآفةهال  اللان وا تصيب ال مرن مو ال ماء فوال ائسة  وهي م ،ال ماوية
 ،الههل الههنئب للغهه م بلههرط ان يتعههدد الههنئب امهها اللا ههد فههيموو للراعههي مواومتههه       و

 يهة بغيهر فعهل المهديو     والسريق الغالهب وغهرق ال هفي ة وامهر ال هلطان وسهولط اآل      
م امها اذا ا هرق ا هد زرعهه وله     ، وا زالق السيلن والبرد والوسط والعفهو والعطه   

فان الر س الرا ح ان هنا اللخص ، يتخن ما يتل ب لدرء السريق عو زرع  ار 
 بآفهة ضامو للضرر النس يسدثه لزرع  ار  مهالم ي بهت اللهخص ان السريهق الهان      
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فسرق اللخص لزرعه هل تصر   ائز اال ا ه يرد عليه قيد  ،سماوية الالصاعوة
خالص  وه ا ما يصح ان تصر  اال  ان في  فاألصل ،ن ال يلسق ضررا بالغير 

 . 1فاذا لم يتضرر به غير 

 الفرع الثاني
 شروط القوة القاهرة او احلادث الفجائي

بعد البسو والتدقيق والتسويق في اقلا  الفوهاء يموو اسهتخالص اللهروط   
اللا هب تلافرههها بهالولن الوههاهرن او السهادث الف ههائي اللهنان همهها شهيء وا ههد علهها      

وط اللا هب تلافرهها فهي الوهلن الوهاهرن لالعتهداد بهها        الراس الرا ح فوها وان اللهر 
 . 2فيموو ار اعها الا شرةيو اساسيو هما

 عدم امكانية التوقع. -اوال:
ي ب ان يولن االمر مما ال يموو تلقعه اما اذا الان في اللسع تلقعه المها  

قهلن قهاهرن او  ادثها     داذا الان يوع في بعهض اال يهان، التفلهي دودن الوطهو فهال يعه      
يا، اذ يتعيو علا المديو تلقعه ويودر عدم التلقع توديرا م ردا ال شخصيا  س ف ائ

والسهرص متلا هد    اليوظهة ي ب ان ال يتلقعه الر ل العادس، شخص م هرد معتهاد   
 في الظرو  الخار ية ذاتها والعبرن في تودير اموان التلقع هي بلقت ابرام العود.

 ع.فثانيا/ عدم استطاعة الد
قلن قهاهرن اذا اسهتطاع المهديو ولهل      دمر ال ي تطاع دفعه، فال يعي ب ان يولن اال

بتضههسيات بالغههة ت فيههن التزامههه رغههم وقلعههه وال ي بههت االمههر وصههف عههدم اموههان  
 ،استسالة مطلوة لت فين االلتزام االولن قاهرن اال اذا ترتب عليه دعالتالتلقع وتبعا له 

عة الدفع العدم اموهان التلقهع اذ   والعبرن بمعيار الر ل العادس في تودير عدم استطا
العبههرن فيههه بلههخص المههديو وخروفههه الخاصههة وال يوفههي فههي االسههتسالة ان توههلن   

بهل يتعههيو لتوهلم الوههلن الوهاهرن ان توههلن االسههتسالة     ،  هبية بمع هها خاصهة بالمههديو  
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واالستسالة قهد توهلن    ،مطلوة بمع ا عامة او م تولة عو المديو وقدرته اللخصية
او صدور تلريع يم ع التعامل فهي   بإعطائهليء النس تعهد المديو مادية الهال  ال

وي هلز ان توهلن االسهتسالة مع ليهة      ،مادن معي ة او ي علهها  صهرا لهدوائر الدولهة    
الملت شخص عزيز علا المديو ي عهل ت فيهن التزامهه بالغ هاء فهي  فلهة او ا هراء        

ي  هب االمهر الها    ويضا  الا الل مها توهدم ان ال    ،عملية  را ية م تسيال مع ليا
المديو  س ي ب ان ال يولن للمديو يد فيه  س اال يوهلن  تي هة فعلهه واال ي هبوه او     

 يوترن به اخال  مو  ا به.
ومو التطبيوات الوضائية  ل  الولن الواهرن مها ذهبهت مسومهة التمييهز فهي العهراق       

 هبب  الا ف... ان هطل  االمطار وبصلرن م تمرن هل النس ت  1ففي ا د قراراتها
فههي ا  ههرا  االخلههاب واالتربههة المل ههلدن مههو داخههل الههلادس وت ههرب م ههها الهها   
الب تان العائد للمدعيو ولما الان االمهر المهناللر وههل الفيضهان ال دخهل للمميهزيو       
في  صلله وقد  دث  تي ة قلن قاهرن فال ي ا  ع هه المميهزان قا ل ها ... وصهدر     

 . 34/9/1510الورار باالتفاق في 

 لثااملطلب الث
 موقف القضاء العراقي من انقضاء االلتزام بالسبب االجنبي

فالواضهي ههل    ً،ومع ا قبل ان يوهلن لفظها   ان الوا لن روح قبل ان يولن  رفًا
ن تطهلير  أل  2ف الهنس يسهل  ال صهلص الوها لن ال امهدن الها  وهائق ت هبض بالسيهان         

وا ل يهة وبهيو   بهيو مضهملن الواعهدن ال    المالئمهة الوا لن مو قبل الواضهي يوهلن فهي    
وقههد اسههماها الفوههه الوهها ل ي فسههلطة   ،التطههلرات اال تماعيههة التههي تلا ههه الم تمههع 

مههع  تههتالءموت ديههد شههباب الواعههدن الوا ل يههة يع ههي ا ياءههها  تهها   ،ت ديههد اللههباب 
 موتضيات العصر ذلك ان شيخلخة الوا لن تؤدس الا عهز  الوها لن عهو الم تمهع    

 . 3ف
ة وال ظر الا ال صلص الوا ل يهة علها   ييان اللاقعلنا فان عز  الوا لن عو الس

صهام بهيو الوها لن والم تمهع  ويترتهب      فا ها الل قائم بناته هل ما ي ما بظاهرن فال
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علا ذلك ال رن التعديالت الوا ل ية علا  سل يولف مدى قصلرهم الملرع لللاقع 
السالمي وهن  السويوة هي ملخصة بالفوه االسالمي واعطي الفوه ا،  1ف اال تماعي

للواضي سلطة في عملية المالئمة والملائمة بيو ال ص التلريعي واللقائع العمليهة  
لة أوان يولن لدى الواضي معيار مهرن ي هعا  اههدا الها معال هة الم ه       ،الم ت دن

لمفهاهيم االسهالمية العريوهة    اوفهق  علها  العالقة  بأصسابوي بر الضرر النس لسق 
 . 2فر ات العدالةوباللول النس يسوق اقصا در ة مو د

بمبادئ واهدا   ديدن  1575ل  ة  147وقد  اء قا لن االثبات العراقي رقم 
ومو هن  االهدا  تلسيع سلطة المسومة في استوما  ق اعتها ومو ثهم    ،ومتطلرن

قد ذهبت و ،وفق الوا لنعلا ربط الدعلى بالسوم الم اسب توفق هن  الو اعة علا 
ف يو ان للمسومة سلطة واسهعة    3فمفاد   ها الا مبدمسومة التمييز في ا د قرارات

الوها لن   أل وهام في تل يه الدعلى وما يتعلق بها مو ادلة بما يوفل التطبيق ال ليم 
وصلال الا السوم العهاد  وههي ملزمهة بتسهرس اللقهائع السهتوما  ق اعتهها اسهت ادا         

التطبيوات  ومو،  1575ل  ة  147  مو قا لن االثبات رقم 2و1ل ص المادتيو ف
الوضائية لمسومة التمييز االتسادية والتي ومو خال  هن  اال وام يموو استخالص 

ت مسومههة عههدملقههف الوضههاء العراقههي مههو ا وضههاء االلتههزام بال ههبب اال  بههي فوههد  
لهه   في التصرف بالعقارات الممنوحة لهم سببا اجنبياا  لألفرادمنع السلطة التمييز 

وهنا ما  اء  ،السوم بالتعليض علا الطر  المخل اثر  في ا وضاء االلتزام وعدم
الها    0ف يهو ذهبهت مسومهة التمييهز بورارهها      ،مسومة فهي ا هدى الهدعاوس   البورار 

وهرر  فتفلدى التدقيق والمداولة و د ان الطعو التمييزس واقع ضمو المدن الوا ل يهة  
 قبلله شوال ولدى عطف ال ظر علا السوم المميز و د ا ه غيهر صهسيح ومخهالف   

مههو صهلرن ال هه ل العوههارس المبههرزن للعوههار ملضههلع   تأييههدللوها لن ذلههك ا ههه بعههد  
فههههي  19229المههههرقم  التههههأميمالههههدعلى والتههههاب دائههههرن الت هههه يل العوههههارس فههههي  

ان العوار ملضلع الهدعلى ملهمل  بوهرار م لهس قيهادن ال هلرن رقهم         7/5/1551
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م ع بيهع واي هار   فا ه الان عليها ان تال ظ ان هنا الورار قد  ،1575  ل  ة 572ف
العوار المناللر اال بعد مضي علريو عامها علها تهاريم تمليوهه للمهدعي وصهدور       
الملافوة مو المسافظ وان تلك المدن لم تمضي بعهد وبالتهالي يوهلن العوهار المهناللر      

مو الوا لن المد ي ويتعنر علا المهدعي عليهه     1ف  13غير قابل للتعامل قا ل ا فم.
العوارات الا المدعي بدائرن الت  يل العوارس ب بب ا  بي  ت فين تعهد  ب ول ملوية

  029ال يد له فيه فال ي ا  عو التعليض مو  راء ذلك  يو ي وضهي التزامهه فم  
مههد ي لههنا الههان عليههها رد الههدعلى ... عليههه قههرر  وضههه واعههادن الههدعلى الهها       2ف

تفههاق فههي ار باالرمسومتههها لمال ظههة مهها توههدم واصههدار السوههم فيههها ... وصههدر الوهه 
  وذهبت مسومة التمييز االتسادية في ا د 29/141551الملافق  1011/ر ب/9

الا فلدى التدقيق والمداولة و د ان الطعو التمييزس مودم ضهمو المهدن     3فقراراتها
الوا ل ية قرر قبلله شوال ... ومو خال  مها  هاء بعريضهة الهدعلى واقهلا  واليهل       

ان الموههاوليو ملضههلع الههدعلى تههم   27/1/2445الطههرفيو فههي ال ل ههة المؤرخههة  
ا هائهمهها ب ههبب خههرو  السههرب ومهها رافوههها مههو اعمهها  فلضهها و هههب المهها ايههد      

ما ورد بالوائمة  26/1/2441المدو ة في ال ل ة المؤرخة  بأقلالهاللخص ال الو 
 هيو مهو قبهل    يالملقعة مو قبلة المبرزن في الدعلى والتي تؤيهد موتهل السهراس المع   

ار التي لسوت بالمدعي الا ت ب بب السرب والظرو  االم ية  المدعي وان االضر
موتل  27/1/2445مدعي في ال ل ة المؤرخة  التي عاشتها الم طوة وايد واليل ال

السارس المعيو مو قبل ملالله واالستيالء علا الملاد المطرو ة في ملقهع العمهل   
فهي مطالبتهه مهو     والتهي اسهت د اليهها المهدعي      0فمما تودم يتضح ان المهادن العلهريو  

اللروط العامة للمواوالت اعما  اله دسهة المد يهة بو هميها االو  وال ها ي وال   هد      
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لها م اال للتطبيهق فهي  طهاق السالهة المطرو هة وان االضهرار ملضهلع الهدعلى         
عهو سهبب ا  بهي ال يهد للمهدعي فيهها وبهنلك توهلن           لهأت التي اصابت المدعي قد 

و يو ان مسومهة االسهت  ا  راعهت مها توهدم       دعلى المدعي دون س د مو الوا لن
فان  ومها المميز يولن قد  اء صسيسا قرر تصديوه ورد الئسة الطعو التمييزس 

ههـ  1034/ربيع ال ها ي/ 20رسم التمييز وصدر الورار باالتفاق في  المميزل يوتسم
م  وذهبت مسومة است  ا   ي لى بصفتها االصلية فهي ههنا   15/0/2445الملافق 
والنس  اء فيهه فلهدى التهدقيق والمداولهة ... ولههنا تللهدت         1فقراراتها بأ د االت ا 

الو اعة لدى هن  المسومة بان  ادث السريق قد  صل ب بب ا  بي ال يهد لللهرالة   
ي قد  صل في موان يبعهد عهو موهان     فيه ومما يعزز هن  الو اعة بان السريق ال ا

ع ان يوهلن السريهق قهد  صهل بفعهل      السريق االولي وبعد يلميو او ثالثة ايام ير 
فهي   استغللا اال فالت االم ي النس رافهق سهولط ال ظهام ال هابق     صمتعمد مو اشخا

التوريههريو اال فههي الههنالر قههد  صههل بفعههل الغيههر الههنس   نخصلصهها بهها 5/0/2443
  مو الوا لن المد ي وبما ي في الضمان عو 211ل ب المادن فميعتبر سببا ا  بيا ب

لمدعي عليه  ذلك ان م ؤولية االخير في  الة تسووها ا ما ت مد عليه فا الم تأ ف
او مها ي هما    الم هتأ ف مو مدى موصريته في  صل  السهادث الهنس تضهرر م هه     

بالم ؤولية التوصيرية التي ال تظهر الا الل لد اال بتلفر  ميع ارالا ها مو خطها  
لن وضهرر يمهس   عليه بهالتزام يفرضهه عليهه الوها      الم تأ فالنس يتم ل في اخال  

باالتفههاق ...  الوههراروالعالقههة ال ههببية بي همهها... وصههدر  الم ههتأ ف وهها مههو  وههلق 
صههدقت مسومههة ، و 13/3/2446الملافههق  -هههـ1027/صههفر/13هههم عل هها فههي فوا

التمييههز االتساديههة قههرار مسومههة اسههت  ا   ي ههلى بصههفتها التميزيههة بمل ههب قههرار    
  2ف  27/2/2446في  2446م ول  / /مدي ة172مسومة التميز االتسادية المرقم ف

فلهدى التهدقيق والمداولهة ... امها مها        3فوذهبت مسومة التمييز االتسادية في قرارها
ال يارن فال ي ا  ع ها وزيهر التربيهة الن االضهرار الساصهلة فيهها       بأضراريتعلق 

الا ت  تي ة تعرضها الا  ادث اعتهداء ارههابي اودى بسيهان مهدير التربيهة فيوهلن       
هههـ الملافههق 1021/ر ههب/13دث ب ههبب خطهها الغيههر وصههدر الوههرار باالتفههاق السهها
25/7/2447 . 
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الها فلهدى التهدقيق والمداولهة       1فوذهبت مسومة التمييز االتسادية بورار اخر لها   
و د ان ةلب التصسيح  االتساديةمو قبل الهي ة الملسعة المد ية في مسومة التميز 

للهه شهوال ولهدى امعهان ال ظهر بهالورار التميهزس        واقع ضمو المدن الوا ل يهة قهرر قب  
و د ان  21/2/2446في  2449/ مد ية ثا ية/ 2494المطلب تصسيسه والمرقم 

  مو الوا لن المد ي والمتعلوهة  231ملضلع الدعلى ي ضلس تست ا وام المادن ف
بالم ؤولية عو االشياء الخطرن والتي تتطلهب ع ايهة خاصهة لللقايهة مهو ضهررها       

لمههادن المههناللرن يخضههع بطبيعههة السهها  الهها اال وههام العامههة للم ههؤولة     وان  وههم ا
  مهو  211التوصيرية والمتعلوة بملا ع تلك الم ؤولية الم صهلص عليهها بالمهادن ف   

الوا لن المد ي وم ها فعل الغير فاذا ثبت ان الضرر قد  لا عو سهبب ا  بهي الهان    
علها غيهر ذ  ومهو    م بب الضرر غير ملزم بالضمان مهالم يل هد  هص او اتفهاق     

بيو االسباب اال  بية  صل  الضرر بتعدس مو الغير  س اذا اثبت مو الان تسهت  
او االشياء التي تتطلب اتخاذ الع اية الخاصهة لللقايهة مهو ضهررها      اآلالتتصرفه 

اتخن السيطة لم ع  صل  الضرر اال ا ه بهالرغم مهو اتخهاذ السيطهة  صهل       دا ه ق
ية بهالتعليض عهو الضهرر ت تفهي فهي ههن  السالهة        الضرر بفعل الغير فهان الم هؤول  
د لللخص فيه ... وصهدر الوهرار باالتفهاق  فهي     يلسصل  الضرر ب بب ا  بي ال 

 .ميالدية29/1/2447هـ الملافق 1021/مسرم/9
هنا االستعراض ال ريع لورارات مسومة التمييز االتسادية يتضح  ليها ان   دبع    

ل هبب اال  بهي اخهن ملقفها  هديرا بهاال ترام       ملقف الوضاء مو ا وضهاء االلتهزام با  
والتودير وهل ي م عو دراية وخبرن في العمهل الوضهائي وههل بت ها  تلسهيع مفههلم       
فال ههبب اال  بههي  وبلههول م صههف مههو خههال  ا ههراء ملاز ههة عادلههة والتسههرس         
والبسو العميق ومال ظة خرو  ومالب هات الهل قضهية وات ها  الوضهاء العراقهي       

دير بال  هاء الخهالص وتعبيهر  هي للوضهاء وههل ي لهر رسهالة         في هنا الم ا  هل  
 العدالة في ار اء المعلرن.

ان الدور النس يضطلع به الوضاء ا ما هل تعبير  هي وصهادق عهو فل هفة الوضهاء      
التي هي ب لهرها تهد  الا ابهراز الصهلة بهيو الوها لن والسيهان، واللهف العالقهة        

 . 2فبيو الوا لن واللاقع اال  ا ي
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 حث الثانياملب
 ى ذلكشروط انقضاء االلتزام بالسبب االجنبي واالثار املرتتبة عل

بعد اللقل  وبلول  لي علا المراد بال هبب األ  بهي فهي الوها لن والفوهه      
االسالمي، ومو ثم بيان مع ا السادث الف ائي والولن الواهرن وشروةهما، بوي ان 

ترتب علا ذلك مو آثار، وعليه  بيو شروط ا وضاء االلتزام بال بب اال  بي وما ي
خصص المطلهب االو  للهروط ا وضهاء االلتهزام      مطلبيو  الاهنا المبسو  و مس 

المترتبههة علهها ا وضههاء االلتههزام بال ههبب   لآلثههاربال ههبب اال  بههي والمطلههب ال هها ي 
 .اال  بي

 املطلب االول
 شروط انقضاء االلتزام بالسبب االجنبي

هي بال اد ا شك متبادلة ولغهرض تسويهق   العود  يان االلتزامات بيو ةرف
م ارها بلول ةبيعي وتولن قابلة للت فين  تأخنالبد وان  دالغاية الم للدن مو التعاق

وايهة ذلهك ان العوهلد مب يهة علها اسهاس        ،  و ال يهة   باللول النس يتماشا مع مبد
مههو الرضهها والوبههل  والمعبههرن عههو االرادن السههرن فههي ات اهههها الهها ا ههداث االثههر    

اصههبح مبههدا الرضهها فههي العوههلد اصههال موطلعهها بههه فههي الههل االلتزامههات  ف ،الوهها ل ي
باست  اء العولد التي يوهلن فيهها ا هد اةرافهها فهي مرالهز قها ل ي اقهلى مهو االخهر           

 ويولن االخير م برا علا التعاقد وهل ما يعر  ع ها بعولد االذعان. 
ودوا مو العولد ما و رية التعاقد هي االصل العام فلل اس السرية في ان يع

يههرون وباللههروط التههي يلههترةلن غيههر مويههديو اال بويههد وا ههد وهههي اال تلههمل         
الان يلتمل العود علا ربها او  سهل     ،عولدهم علا املر  ها ع ها اللارع السويم

مما  رمه اللرع االسالمي فمها لهم تلهتمل تلهك العوهلد علها امهر مسهرم به ص او          
الا در ة الوطع واليويو فان اللفاء بها الزم،  بموتضا الولاعد الموررن التي ترتفع

بما تعهد به وان اشتملت العولد علا امر  رمه اللارع فههي فاسهدن    مأخلذوالعود 
 . 1فاو علا االقل ال ي ب اللفاء بال زء المسرم م ها

فوههه الوهها ل ي قا ل ههًا ولههدى الفههالعولد ي ههب ان ال تتعههارض مههع مهها ي ههما   
مها لهم تلهتمل    طالف ،ذات الصفة االلزامية األ ظمةالعامة او  اآلداببال ظام العام او 
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تلك العولد علا امر مسرم ب ص او بموتضا الولاعد العامة التي ترتفع الا در ة 
 . 1فالوطع واليويو فان اللفاء بها الزم

فههالعولد ال بههد ان تسههاط بضههما ات ل ههالمة ت فيههنها والضههمان فههي الفوههه         
وتعهر  الم هؤولية با هها:     ،ل الوها لن الم هؤولية  االسالمي يوابله في اصهطالح اهه  

اعتبار المعتدس او المعاقد المخهل بعوهد  م هتل با ل هؤاله عهو تعديهه او خاللهه امها         
فاذا ترتب علا التعدس ضمان العولبهة الا هت الم هؤولية    ، الوضاء وتضمي ه  زاء 

واذا  ليههة عههو التعههدسا  ائيههة واذا ترتههب عليههه الضههمان المههالي الا ههت الم ههؤولية م
 . 2فالعودية ةالم ؤوليترتب الضمان علا العود الا ت 

وال يموو ال د العاقديو ان يتسلل مهو ضهمان م هؤوليته فهي سهالمة ت فيهن       
 التزامه اال اذا ثبت ان عدم ت فين العود را ع الا سبب ا  بي ال يد له فيه.

ذهبهت مسومههة   ،وتطبيوها لضهرورن ت فيهن االلتهزام مها و ههد الها ذلهك سهبيال        
الها فان المهديو ي بهر علها ت فيهن التزامهه ت فيهنا عي يها           3فتمييز في ا د قراراتهها ال

 ،  مهو الوها لن المهد ي   206  مهو المهادن ف  1متا الان ذلك ممو ا بموتضها الفوهرن ف  
و يو ال يل د  ص في الوا لن يم ع مو السوم للدائو العراقي قبل المديو العراقي 

عليها فوان علا مسومة االست  ا  السوم علها   س بالعملة المتفق  ،بم تسواته عي ا
المدعي عليهه بت هديد  الها الب هك المرالهزس العراقهي لس هاب المهدعي المبلها الهنس           

 الب ك التصر  في ذلك وفق الولاعد ال افنن .  اي تسوه بالدوالر االمريوي ليتلل
ت ومو خال  ما تودم فان المتعاقد ال ي تطيع التسلل مو التزامه اال اذا اثبه 

ان عدم ت فين االلتزام را ع الا سبب ا  بي ال يد له فيه و  هبما مها توضهي بهنلك     
خال  تسليل ال صلص الوا ل ية ، مو  0ف العراقي   مو الوا لن المد ي029المادن ف
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توضهي  التهي  في التلريعات العربية المختلفة يتضح  ليا ان استسالة ت فين االلتهزام  
 :ر ع الا شرةيو وهماتااللتزام 

 ان يصبح ت فين االلتزام م تسيال  1ف

ان تر ههع هههن  االسههتسالة الهها سههبب ا  بههي ال يههد للمههديو فيههه. عليههه      2ف
الفههرع االو  لللههرط   صيسهه ت او  هههنا المطلههب فههي فههرعيو بتخصهه   

االو  وهل ان يصبح ت فين االلتزام م تسيال ويخصص الفرع ال ها ي  
لمههديو يههد ل لللههرط ال هها ي ان تر ههع االسههتسالة الهها سههبب ا  بههي ال    

 وهنا ما س ت اوله تباعا. ، 1ففيه
 

 الفرع االول
 تنفيذ االلتزام ستحالةا

اسههتسالة فعليههة وال  ي ههب ان يصههبح ت فيههن االلتههزام، بعههد  لههلئه، م ههتسيالً 
 يوفي ان يصبح ت فين االلتزام مرهوا، مادام اليزا  ممو ا.

ت فيههن امهها اذا الههان ه هها  ارهههاق فههي  فيههن االلتههزام وتبوهها مههع ذلههك اموا يههة 
االلتههزام بههالرغم مههو ان ت فيههن االلتههزام يصهها ب ارهههاق فه هها يموههو تطبيههق  ظريههة 
الظرو  الطارئة والتدخل في ا واص االلتزام الا الودر النس يراعي فيهه خهرو    
المديو وباللول النس ي   م مع موتضيات العدالة وا راء ملاز ة م صفة وموبللة 

 . 2ف االلتزام يبيو ةرف
فال تطر  االستسالة اال  ممو ًا أ ليالتزام ان  ألساالساسية  ان مو اللروط

وال  اصهالً  أ، فا ه ال ي لاما اذا الان الت فين االلتزام م ن البداية م تسياًل ،بعد  للئه
مسل للوهل  با وضهاء مهالم يل هد وا مها يوهلن العوهد الهنس رتهب االلتهزام الم هتسيل            

فمو شروط المسهل ان يوهلن ممو ها     ،باةال لعدم تلافر اللروط الالزمة في المسل
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 وان يولن مل لدا اذا الان عي ا معي ة بالهنات  ،عو العمل او امت اعًا اذا الان عماًل

 . 1ف
  االلتههزام ابتههداءا ممو هها ثههم يطههر أ لههيفي ههب  تهها ان ي وضههي االلتههزام ان 

اسهتسالة فعليهة او اسهتسالة قا ل يهة فهي اللقهت الهنس         عليه ما ي عل ت فين  م هتسيالً 
ما ي عل ت فيهن االلتهزام م هتسيال اسهتسالة مؤقتهة مها بهيو          فلل ةر ،ي ب فيه ت فين 

ثهم زا  ههنا الطهارئ ع هد  لهل  ميعهاد الت فيهن فاصهبح          ،وقت  للئه ووقهت الت فيهن  
ت فين االلتزام ممو ا في هنا اللقت فان االستسالة ال ابوة التي زالت ال اثر لهها فهي   

وان م هالة اسهتسالة ت فيهن االلتهزام      ،مها وا هب الت فيهن   االلتهزام بهل يبوها االلتهزام قائ    
استسالة فعلية فههن  م هالة واقهع يوهدرها قاضهي الملضهلع توهديرا  هائيها ال معوهب          

 . 2ف عليه مو مسومة ال وض
اما م الة استسالة ت فين االلتزام استسالة قا ل ية فهن  م الة قا ل ية تخضع 

ا ب وهل ملويهة ارض فت هزع    مه لمهديو ملتز مو ذلك ان يوهلن ا  ،لرقابة مسومة ال وض
ومهو التطبيوهات     ،نر تعهنرا قا ل يها ت فيهن   عه ملويتها قبل الت فيهن للمصهلسة العامهة فيت   

سومة التمييز االتسادية والتي خلصت الا مبهد   مالوضائية ما  اء في ا د قرارات 
 فان تطبيق  ظرية الظرو  الطارئة ع د تلفر خرو  و لادث است  ائية  3فمفاد 

  0فو اء في قرار اخر لمسومة التمييز االتساديهة ، ال يموو تلقعها ع د ابرام العود 
فتغيههر  هها  قطعههة االرض المطلههلب ابطهها  ت هه يلها تغيههرا فعليهها ب ههبب ا ههراء       

اشخاص عديديو  بأسماءمعامالت تصرفية وافرازات متتالية وت  يل هنا االفراز 
الت ه يل فيهه اسهتسالة ماديهة فيصهار      وتلييد اب ية عليها الل ذلك ي عهل مهو ابطها     

 . ق التعليض  رللمتضر
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اما بخصلص االستسالة الوا ل ية فود ذهبت مسومهة التمييهز فهي قهرار لهها      
فاذا استسا  علا ا د ةرفي العود ت فين االلتزام عي ا  تي هة  وهم     1فمفاد   الا مبد

عليض المطالب الوا لن فان هن  االستسالة ت رس علا الطرفيو وال يصار الا الت
 .  2/11/1577المؤرخ في  1151به وفق قرار م لس قيادن ال لرن المرقم 

 الفرع الثاني
 استحالة تنفيذ االلتزام ترجع اىل سبب اجنبي ال يد للمدين فيه

االلتزام بال بب اال  بي ان تولن اسهتسالة ت فيهن االلتهزام     ال وضاءيلترط 
 أفهان الا هت االسهتسالة را عهة الها خطه       ،را عة الا سبب ا  بي ال يهد للمهديو فيهه   

 التأاليهد  وض االلتزام فوهد ذهبهت مسومهة التمييهز فهي ا هد قراراتهها الها         يالمديو لم 
ي مههو فههفيلههترط فههي ال ههبب اال  بههي المع  2فعلهها هههنا اللههرط و ههاء فههي قرارههها  

يوههلن للمههديو يههد فيههه ولههنلك ال يوههلن العههداء بههيو علههيرن الموههاو      الضههمان ان ال
خههرى التههي يوههع العمههل فههي م طوتههها سههببا ا  بيهها يعفههي الموههاو  مههو     والعلههيرن اال

 .لة العمل عليه ومباشرته له االضمان بعد قبلله ا 
ي هب ان توهلن ب هبب ا  بهي وال هبب       ال وضائهان استسالة ت فين االلتزام 

 (force majeure)او الوهلن الوهاهرن    (osfortuit)اال  بهي ههل السهادث الف هائي     

فسي نا  االلتزام  (faitdutiers)وفعل الغير  (fauteducreancier)وخطا الدائو 

ي وضي اما اذا استسا  ت فين االلتزام ب بب ا  بي ولوو الدائو قد اعنر المديو قبل 
الت فيههن المهها لههل  اسههتسالةفههان االعههنار ي عههل المههديو م ههؤوال عههو  ،اسههتسالة الت فيههن

لتههزام بههل يتسهل  مسلههه الهها  الا هت هههن  االسهتسالة تر ههع الهها خطها فههال ي وضهي اال    
 .التعليض
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اما اذا الا ت استسالة ت فين االلتزام را عة الا فعل المهديو وباللهول الهنس    
المهديو فوهد    إلعهنار فلت الغاية المر لن مو االعهنار ففهي ههن  السالهة ال ضهرورن      

الا فان المدعي عليه الان قهد امت هع عهو      1فذهبت مسومة التمييز في ا د قراراتها
ت ليم قطعة االرض المتعاقد عليها رغم مطالبته مو قبل المهدعي بهنلك ممها ي عهل     
ت فيهن االلتهزام ت فيهنا غيههر مموهو بفعهل المهدعي عليههه اضهافة للخيفهة وال ضههرورن         

  مههو الوهها لن المههد ي ويلزمههه 291/1فههي م ههل هههن  السالههة عمههال بالمههادن ف إل ههنار 
ض المدعي عو الضرر الفعلي المباشر النس اصابه ع د ثبلته والرالهلن الها   تعلي

 .خبراء  دد تودير   ملة وفق اسس صسيسة وبدون مغاالن 
الما ان االلتزام ي وضي بال بب اال  بهي اذا الا هت اسهتسالة الت فيهن را عهة      

 ،الا فعل الغير ويوصد بالغير اال  بي عو العود الهنس يوهلن المهديو م هؤوال ع هه     
واذا ساهم فعل الدائو او فعل الغير مع اخال  المديو في ا داث الضرر فال يعتبهر  
مو ثم سببا ا  بيا ي في م ؤولية المديو بل ي لر البسو في اثر تعدد االسباب التي 

 . 2فادت الا هنا الضرر
الا فالضرر الهنس    3ففود ذهبت مسومة التمييز االتسادية في ا د قراراتها

ولن الوهاهرن وفعهل الغيهر او خطها المتضهرر      ل بهي ال يهد لهه فيهه الها     يسصل ب بب ا 
اخهر لهها فلهدى      0فوذهبت مسومة التمييز االتسادية في قرار، غير ملزم بالضمان 

التههدقيق والمداولههة ... ولههدى امعههان ال ظههر بههالورار التمييههزس المطلههلب تصههسيسه    
ملضهههلع   و هههد ان 21/2/2446فهههي  2449/ مدي هههة ثا يهههة / 2494والمهههرقم ف

  مهههو الوههها لن المهههد ي والمتعلوهههة   231الهههدعلى ي ضهههلس تسهههت ا وهههام المهههادن ف   
بالم ؤولية عو االشياء الخطرن والتي تتطلهب ع ايهة خاصهة لللقايهة مهو ضهررها       
وان  وههم المههادن المههناللر يخضههع بطبيعههة السهها  الهها اال وههام العامههة للم ههؤولية      
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  211ص عليهها فهي المهادن ف   التوصيرية والمتعلوة بملا هع تلهك الم هؤولية الم صهل    
مو الوا لن المد ي وم ها فعل الغير فاذا ثبت ان الضرر قهد  لها عهو سهبب ا  بهي      

 هص او اتفهاق علها غيهر ذلهك       دالان م بب الضرر غير ملزم بالضمان مها  يل ه  
ومههو االسههباب اال  بيههة هههل  صههل  الضههرر بتعههدس مههو الغيههر... وصههدر الوههرار  

 . م 29/1/2447افق ليلم هـ المل1021/مسرم/9باالتفاق في 
وخالصة الوهل  ان االلتهزام ي وضهي بال هبب اال  بهي ع هدما يصهبح ت فيهن         
االلتزام م تسيال سلاء االا ت االستسالة مادية ام قا ل ية وان يولن استسالة الت فين 
را عة الا سبب ا  بي ال يد للمديو فيه سلاء الا ت قلن قاهرن ام  ادثها ف ائيها او   

فعههل الغيههر وعلهها التفصههيل الههنس سههبق بيا ههه ومهها عليههه العمههل   خطهها المتضههرر او
 قضاء.

 املطلب الثاني
 االثار املرتتبة على انقضاء االلتزام بالسبب االجنبي

لود ا مع الفوهه والوضهاء علها ان ال هبب اال  بهي يلهمل السهادث الف هائي         

(astuit)  والولن الواهرن(force majeure)  وفعل المصاب المتضرر(fait de 
lavictime)           او فعل الهدائو فهي الم هؤولية العوديهة وه ها  خهال  فيمها بيه هم فيمها

والراس الرا ح ان الساالت المناللرن لل هبب   (fait d’untiers)يتعلق بفعل الغير 

 . 1ف اال  بي وردت علا سبيل التم يل ال علا سبيل السصر
ال  بههي هههي ان مههو اهههم االثههار المترتبههة علهها ا وضههاء االلتههزام بال ههبب ا  

ا وضاء االلتزام وتلابعه وتسمل التبعة في العود وفي الملك عليه سل   ت او  هنا 
االلتهههزام وتلابعهههه   ا وضهههاء آلثهههارالمطلهههب فهههي فهههرعيو  خصهههص الفهههرع االو     

 .تسمل تبعة الهال  في العود وفي الملك آلثارو خصص الفرع ال ا ي 
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 الفرع االول
 اثار انقضاء االلتزام وتوابعه

رتب علا استسالة ت فين االلتزام ب بب ا  بي ا وضاء االلتزام الت فيهن قهد   يت
عهو ههن  االسهتسالة، فهال م هاص مهو الوهل          و م هؤ اصبح م تسيال والمديو غير 

 التأمي ههاتوي وضههي االلتههزام بتلابعههه وبخاصههة ت وضههي  ميههع    ،با وضههاء االلتههزام
او  ههق امتيهاز او  ههق   فهاذا الهان ه هها  رههو     ولهههالعي يهة واللخصهية التههي الا هت ت   

اختصههاص يوفههل االلتههزام قبههل اسههتسالة ت فيههن  فههان هههن  السوههلق العي يههة ت وضههي       
اللا بهة للهطب الويههد    بههاإل راءاتوي هب علهها الهدائو ان يوهلم     ،با وضهاء االلتهزام  
 .التأمي اتالنس الان يلهر 

واذا الان لاللتزام الفيل شخصي ثهم اسهتسا  ت فيهن  ب هبب ا  بهي فا وضها       
 ،ذمهة المهديو   لبهراءن تبهرا تبعها    اللخصهي مة المديو م ه، فان ذمة الوفيهل  وبرئت ذ

وقد يولن االلتهزام مترتبها فهي ذمهة مهدي يو متضهام يو متعهدديو ثهم ي هتسيل ت فيهن            
النلك اذا الان االلتزام ، ب بب ا  بي في وضي فتبرا ذمة  ميع المدي يو المتضام يو

يو المتضام يو واستسالة ت فين  ل بب مترتبا في ذمة المديو لمصلسة سدد مو الدائ 
 ا  بي فا ه ي وضي بال  بة الا  ميع الدائ يو المتضام يو.

ومتا ا وضا االلتزام وتلابعه، فان المديو يلتهزم ان ي هز  للهدائو عمها قهد      
فهاذا الهان اللهيء     ،يولن له مو  ق او دعلى في التعليض عو الليء الهنس هلهك  

لتاميو او الان هال  الليء بفعل ا  بي فاستسق مؤم ا عليه فاستسق المديو مبلا ا
المديو التعليض و ب علا المهديو ان ي وهل الها الهدائو  وهه فهي مبلها التهاميو او         

و يههو ان الوفالههة هههي التههزام تبعههي لاللتههزام االصههيل فههاذا    1ف ، وههه فههي التعههليض
م ا وضها التههزام االصههيل بال ههبب اال  بهي فههان ذمههة الوفيههل تبهرا ايضهها وهههنا السوهه   

  مههو الوهها لن المههد ي   1441ي ههتفاد مههو تعريههف الوفالههة والتههي عرفتههها المههادن ف     
 . 2ف العراقي با ها فضم ذمة الا ذمة في المطالبة بت فين االلتزام 

                          

 

 



كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةلة مج

Journal of college of  Law for Legal and Political Sciences  

29 

 والنمة في اللغة: ههي العههد والوفالهة وسهمي بهنلك الن  وضهه يل هب الهنم        

دمههاءهم  أتوافههومههو قههل  الرسههل  مسمههد فصههلا اهلل عليههه وسههلم  فالمؤم ههلن ت ،  1ف
  . 2ف وي عا بنمتهم اد اهم 

امها تعريهف النمهة اصهطال ا فوهد عرفهت با هها فالنمهة مسهل اعتبهارس فههي           
 . 3ف عليه  قتتسواللخص تلغله السولق التي 

المترتههب علهها اسههتسالة الت فيههن ب ههبب ا  بههي هههل ا وضههاء االلتههزام   فههاألثر
 زام الوفيل اللتزام االصيل.وتلابعه ومو تلابع االلتزام الوفالة مسوم تبعية الت

 الفرع الثاني
 اثار حتمل تبعة اهلالك يف العقد وامللك

لول التزام مسل يرد يترتب عليه التزامات معي ة وهنا المسهل يختلهف فهي    
 الة اللن االلتزام مو ةهر  وا هد او اذا الهان االلتهزام متبهاد  مهو قبهل الطهرفيو         

اال ان مسل االلتهزام فوهد يهلهك المعوهلد      ،الما هل السا  في العولد الملزمة لل ا بيو
عليهه بوهلن قهاهرن تههؤدس الها  عهل ت فيهن االلتههزام م هتسيال وي وضهي معهه االلتههزام          

 . 0ف الموابل وي ف م العود مو تلواء  ف ه اذا ال التزام بم تسيل
واذا ا وضهها االلتههزام السههتسالة ت فيههن  ب ههبب ا  بههي فوههد ا وضهها دون ان   

وذهههب بعههض شههراح الوهها لن المههد ي ،  9ف عي هها وال بموابههلي ههتلفي الههدائو  وههه ال 
   6فالعراقي في تسديد تبعة الهال  الا وضع قاعدتيو هما:

 الواعدن االولا:
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تزامههه فهههل الههنس  لعلهها المتعاقههد فههي عوههلد المعاوضههة ت فيههن ا    اذا اسههتسا
و ي تلس في ذلك ان يولن مسل االلتهزام قيامها بعمهل ا    ،يتسمل تبعة هن  االستسالة

فاذا تعهد شهخص بصه ع شهيء واسهتسا  عليهه صه عه او تعههد ب وهل          ،بت ليم شيء
والهنلك السها  اذا    ،شيء واستسا  عليه  وله فهل النس يتسمهل تبعهة ههن  االسهتسالة    

ههل الهنس   فهلك  نالان مسل االلتزام ت ليم شيء واستسا  علا المديو به ت ليمه با
يد البائع هلك عليه وفي عود اال ارن فالمبيع اذا هلك وهل في  ،يتسمل تبعة الهال 

بدفع اال رن ي وضي  س ان المؤ ر هل  الم تأ رفالتزام  المؤ رناذا هلوت العيو 
مهو   الم هتأ ر اسهتسا  عليهه ت فيهن التزامهه بتموهيو       أل هه النس يتسمهل تبعهة الههال     

 اال تفاع بالعيو المؤ رن.
يهههة فهههي ا هههد  ومهههو التطبيوهههات الوضهههائية ذهبهههت مسومهههة التمييهههز االتساد   

الا فلدى التدقيق والمداولة و د ان الطع هيو التمييهزيو واقعهان ضهمو       1فقراراتها
المدن الوا ل ية ولتعلوهما بدعلى وا دن فورر تل يدها وقبللهما شوال ولهدى ال ظهر   

التهي اسهت د اليهها  يهو      لألسبابفي السوم المميز و د ا ه صسيح وملافق للوا لن 
واضبارن الدعلى وتورير الخبير الوضائي المهؤرخ فهي    ثبت مو تسويوات المسومة

بهال  الما لر مسطة تعب ة اللروق وتدمير  تهدميرا الليها وال ي هد     20/6/2441
لطرفي الدعلى فهي ذلهك فيوهلن العوهد م ف هخا مهو تلوهاء  ف هه عمهال بسوهم المهادن            

مييزيو مو الوا لن المد ي... لنا قرر تصديق السوم المميز ورد الط يو الت 791/1
ههـ  1034/ربيهع ال ها ي/  6وتسميل المميز رسم التمييز وصدر الوهرار باالتفهاق فهي    

 م 2/0/2445الملافق 
 س ان  الم تأ رفالمؤ ر يتسمل تبعة هال  العيو المؤ رن ولل هلوت بيد 

  . 2ف الم تأ رالعود ي ف م اذا هلوت العيو المؤ رن في يد 
ظريهات المهمهة وههي ف ظريهة     ال  بإ هدى ان تسمل تبعة الهال  لهه م هاس   

تسمل التبعة في العود  وهي ترتبط ارتباةا وثيوا با وضاء االلتزام الستسالة ت فيهن   
 . 3فب بب ا  بي

وعلهها الههرغم ممهها قبههل فههي الههرد علهها  ظريههة تسمههل التبعههة مههو ا ههها تعتههد 
بع صر االثر و د  وتهمل ع صر االفتوار في  هيو ان االفتوهار شهرط فهي دعهلى      

ن سههبب فههاذا لههم يوههو ه هها  افتوههار فههال ي ههلز الر ههلع ولههل الههان ه هها    الو ههب دو
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ترتب عليه ان الل شخص ي رس مهو وراء  لهاط   لثم ان هنا الراس لل صح  ،اثراء
   1ف باد في الويمتيو فس ب. الغير ير ع عليه الغير بول ما اثرس به ال

ك عوب وقد ا فرد التو يو المد ي العراقي بال ص علا تسمل التبعة في المل
  2فال ص النس اورد  في خصلص ا وضاء االلتهزام السهتسالة ت فيهن  ب هبب ا  بهي     

 .مو الوا لن المد ي العراقي   3ف  027و 026وذلك في المادتيو ف
  -الواعدن ال ا ية:

اذا الا ت يد اللخص علا الليء اما ة وهلهك اللهيء فهي يهد  بهدون تعههد       
واللديهع   فالم هتأ ر تبعهة الههال ،    وال توصير م ه فهل غير ضامو،  س ال يتسمهل 

والم ههتعير، يههدهم علهها اللههيء يههد اما ههة فههاذا هلههك اللههيء المههؤ ر او المههلدع او    
والغاصههب يههد  علهها اللههيء يههد    ،تبعههة هههن  االسههتسالة  الم ههتعار فهههم ال يتسملههلن 

 . 0ف ضمان فهل النس يتسمل تبعة هالاله، لل هلك بال تعد وتوصير م ه
هلهههك اللهههيء بتعهههد او توصهههير او اهمههها  مهههو    ومهههو مفههههلم المخالفهههة اذا 

اللخص المؤمو علا شيء او ملدع لديه فا ه يولن ضامو وي ب عليهه تعهليض   
  -الا:  9فلهنا الول  فود ذهبت مسومة التمييز في ا د قراراتها وتأاليدالمتضرر 
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ان اللديع عليه ان يسافظ علا اللديعة فاذا هلوت او سرقت ب بب اهما  اللديهع   -1ف
ن  اال تياط الالزم للمسافظة عليهما او  راستهما فا ه يضمو التعليض وعدم اخ

 .مو الوا لن المد ي 593و592المادتيو  أل وامعو قيمتها است ادا 
ال ههيارن سههرقت مههو ال هها ة بتوصههير مههو الههلد يعههيو  تي ههة اهمهها  فههي السراسههة   -2

 لللديعة وهي ال يارن. 
عليض عو قيمة اللديعة التي اودعتهها  المميز له الخيار بمطالبة المميز عليها بالت -3

لههديها وهههي ال ههيارن التههي هلوههت ل ههرقتها فا همهها يضههم ان قيمتههها او المطالبههة         
 .بالتعليض مو اللنيو قاما ب رقتها والتصر  بها 
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 :اخلامتة
وبعهد ان ترفهع    األ وام، نلدادها متمبعد ان يخبل صرير االقالم وهي تطرز ب    
قالم وت ف صسف ال صلص الوا ل ية بعهد ان توهلن قهد بلهلرت وصهيغت تلهك       اال

يتم االعالن  ،ال صلص باللول النس يفصح عو قصد الملرع مو تلريعه للوا لن
 هارا عهو والدن الوها لن وتبهدا م هيرته فهي السيهان العمليهة ويهدخل معتهر  السيهان           

ر م الم تمع النس ولد الوا ل ية مت لما راللب املاة اللاقع ويغلص الا اعماق 
 .وأل لهمم ه ويالمس  ا ات ال اس النس شرع الوا لن لهم 

ان الوهها لن فههي م ههيرته الوا ل يههة البههد ان يصههطدم بصههخرن اللاقههع بوههل      
خروفه ومالب اته، ويستك باللقائع الم ت دن ويساو  ان ي اير تطلر الم تمع ثهم  

صلر قصلر  ومهدى عهدم    ال يلبو وان تتولف ملاةو الخلل في الوا لن وتت لا
 استيعابه ومعال ته لول اللقائع الم ت دن والسلادث غير المت اهية.

فيلوي الوا لن ب وله علا عهاتق الوضهاء الهن ههل ملهزم بتطبيهق الوها لن وفهق فهمهه          
الخاص وان امت اع الوضاء عو ت فين الوا لن رغم  وصه وقصهلر  ي علهه فم وهرا    

امر م الي لنا البهد مهو تسويهق العدالهة ال  هبية وبمها       للعدالة  ان العدالة المطلوة هل 
مع خرو  الل قضية ومو ه ا ي هض دور الوضاء في تطبيق الوها لن المها    يتالءم

دور الفوه بمد الوضاء بالسلل  التي يراها اقرب الا تسويق العدالة ومع هنا الله ال 
لمطلوهة او ب هبب   بد مو الت ليم بل لد فضسايا العدالة   تي ة عدم تسويق العدالهة ا 

فالوضههاء هههل ال ا ههب العملههي للوهها لن والفوههه هههل ال ا ههب    ،  ههبية العدالههة المسووههة 
ال ظههرس واذا ت ههرد الوهها لن مههو  ا بيههه العملههي وال ظههرس فههال يبوهها م ههه اللههيء      

 الو ير.
والن فل فة الوضاء تولم علا ابراز الصلة بيو الوها لن واللاقهع ومساولهة    

 م تمع.لوفق التطلر الساصل في ا تطليع الوا لن وفق اللاقع
التهههي تهههم التلصهههل اليهههها   وفهههي ختهههام ههههن  الدراسهههة  بهههرز اههههم  تائ هههها    

 والتي  ختصرها في الفورات االتية.والتلصيات المهمة المتعلوة بالملضلع 

  مو الوا لن المد ي اشارت الا  االت االعفاء مهو الضهمان   211ان المادن ف -1
او قلن قاهرن او  ادث ف ائي او آفهة   ا  بيًا سببًا اذا الان سبب عدم ت فين االلتزام

 ههدوى مههو التفريههق بههيو الوههلن الوههاهرن او ال ههبب الف ههائي وعلهها   ، دون سههماوية
ملضع المخصص له مو الدراسة فما هل الغايهة  الال سل النس تم االشارن اليه في 

 ههنا مهو  ههة    ؟مو ايراد ههن  المصهطلسات المترادفهة اذا الا هت ههي شهيء وا هد       
الوها لن   تهأثر مو  هة اخرى ان ايهراد مصهطلح االفهة ال هماوية ههل دليهل علها        و
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المههد ي العراقههي بالفوههه االسههالمي ومساولههة ال مههع بههيو ا وههام الفوههه االسههالمي       
 .والوا لن اللضعي

ع ههد الههتمعو فههي المصههطلسات التههي اوردههها الفوهههاء الم ههلملن م ههل فاالفههة         -2
لسادث الف ائي   ب تعبير فوهاء الوا لن اهرن واولن الوال ماوية  وفال ائسة  وال

ي معهههها مصهههطلح عهههام مهههرن ههههل فال هههبب اال  بهههي  وان ترادفهههت        هههد ا هههها 
المصههطلسات واختلفههت االلفههاظ اال ا ههه يموههو وضههعها تسههت مصههطلح عههام هههل     

النس يل دها في المع ا واالثر المترتب علها  هدوث فال هبب    فال بب اال  بي  
لمههديو ان الا ههت ه هها  اسههتسالة فههي ت فيههن االلتههزام مههو ا وضههاء التههزام ااال  بههي  

بال بب اال  بي وا واص االلتزام ان الان فيه ارهاق للمديو وعهدم اسهتسالة ت فيهن    
 االلتزام.

العراقي فهي اسهباب ا وضهاء االلتهزام وم هها االفهة ال هماوية         علود اورد الملر -3
العراقي قد اورد  يع ي ان الملرعوهنا ال ماوية  الاآلفةفود اسبوها بالسر  ف   

 .سبيل السصر وليسهن  االسباب علا سبيل الم ا  والتلبيه 
اللههروط اللا ههب تلافرههها بههالولن الوههاهرن او السههادث الف ههائي اللههنان همهها    ان -0

هههل ال ههبب اال  بههي شههرةان، االو  عههدم  شهيء وا ههد علهها الههراس الههرا ح فوههها 
 اموا ية التلقع وال ا ي عدم استطاعة الدفع.

لملهرع العراقهي سهبب ا وضهاء االلتهزام لل هلد مها ع قها ل ي يسهل           لم يلرد ا -9
الوضههاء العراقههي باعتبههار المهها ع الوهها ل ي هههل مههو ا ههد  ادون ت فيههن  و  هه ا فعلهه

 ضمو مفهلم ال بب اال  بي.تيالنس االسباب التي تؤدس الا ا وضاء االلتزام 
م تسيال سلاء  ان االلتزام ي وضي بال بب اال  بي ع دما يصبح ت فين االلتزام -6

االا ههت االسههتسالة ماديههة ام قا ل يههة وان يوههلن اسههتسالة الت فيههن را عههة الهها سههبب  
ا  بي ال يد للمديو فيه سلاء الا ت قلن قاهرن ام  ادثا ف ائيها او خطها المتضهرر    

 قضاء.او فعل الغير وعلا التفصيل النس سبق بيا ه وما عليه العمل 
ان االو ، ر هع الها شهرةيو    تي االلتهزام  توضه التي ان استسالة ت فين االلتزام  -7

ان تر ع هن  االستسالة الا سبب ا  بهي  ، وال ا ي، يصبح ت فين االلتزام م تسيال
 .ال يد للمديو فيه
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 التوصيات:
  مههو الوهها لن المههد ي يموههو ادخالههها 211ان السههاالت التههي وردت فههي المههادن ف .1

ضههل مههو تعههدد اوسههع وهههل مصههطلح ال ههبب اال  بههي وهههنا اف  مصههطلحضههمو 
، ف ههدعل الهها األخههن ب ظههر االعتبههار مهها توههدم    المصههطلسات التههي م ههالها وا ههد  

وتعههديل  صههلص الوهها لن المههد ي والوههلا يو األخههرى التههي وردت فيههها تلههك         
 .المصطلسات بلول متراد  وهل في  ويوته تورار ال مبرر له

ل الهزمو  الان اال هدر بالملهرع العراقهي االلتفهات الها  الهة االلتهزام الهنس يهدخ          .2
ع صرا  لهريا فيه م ل عود االي ار واالشارن الا ا تهاء العود في هن  السالهة  
وليس ا وضاء  الن العود النس يولن الزمو ع صر  لهريا ال يموو بهاس  ها    

 . مو اال لا  ار اع ما مضا مو العود
 ا ثوة مهو مساولهة الملهرع لمعال هة ههن  االمهلر بلهول اال هر تفصهيال          لال  

 .ووضل ا
 

 :قائمة املصادر

 ــ مصادر اللغة العربية.اواًل
االمام ابل الفضل  ما  الديو مسمد بو مورم، ابو م ظلر االفريوي  .1

المصرس، ل ان العرب، الم لد ال الو، الطبعة الرابعة، دار صادر، بيروت، 
 .2449لب ان، 

علي بو مسمد بو علي ال ر ا ي، التاب التعريفات، تسويق عاد  ا لر  .2
 .2447-هـ1021المعرفة، الطبعة االولا، بيروت، لب ان، خضر، دار 

مسمد بو مسمد السطاب، تسرير الوالم في م ائل االلتزام، دار الغرب  .3
 .1510االسالمي، 

 ــــ مصادر الحديث الشريف والفقه االسالمي. ثانيًا 
دار  ،االمام مسمد ابل زهرن، الملوية و ظرية العود في اللريعة االسالمية .1

 .1556لعربي، الواهرن، مصر ،الفور ا
د. ا مد فهمي او س ة، ال ظريات العامة للمعامالت في اللريعة االسالمية،  .2

 م.1567 -هـ 1317مطبعة دار التأليف مصر 

غياث الديو ابو مسمد غا م بو مسمد البغدادس فالمتلفي بعد س ة  .3
هـ  م مع الضما ات، تسويق عمرو سيد شلالت، دار الوتب العلمية 1427

 .2449-هـ1026لطبعة االولا بيروت، لب ان، ا
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د. مسملد عبد الم يد المغربي، ا وام العود في اللريعة االسالمية،  .0
 .2442المؤس ة السدي ة للوتاب، ةرابلس، لب ان، 

د. مسملد مسمد  اصر برالات، ال لطة التوديرية للواضي في الفوه  .9
-هـ1027لا، االردن االسالمي، دار ال فائس لل لر والتلزيع، الطبعة االو

2447. 

د.  لح علي سلمان، ابراء النمة مو  ولق العباد، دار البلير لل لر  .6
 .1516-هـ1047االردن، -والتلزيع، الطبعة االولا، عمان

، باب ما  اء 1514مسمد بو عي ا الترمنس، س و الترمنس، دار الفور،  .7
   ال زء ال ا ي.1309في االمام العاد   ديو ف

 در القانونية.ثالثا. المصا

  و الن لن، مساضرات في الوا لن المد ي العراقي،  ظرية العود،  د. .1
 .1596 امعة الدو  العربية، معهد الراسات العربية العالية، 

د. سليمان مرقس، اللافي في شرح الوا لن المد ي في االلتزامات والفعل   .2
اسهم في  الضار والم ؤولية المد ية، الم لد االو ، الطبعة الخام ة،

ت ويسها وتزويدها بأ دث اآلراء واال وام الدالتلر  بيب ابراهيم الخليلي، 
 .1552المساضر ب امعة ال زائر، 

سلمان بيات، الوضاء العراقي، ال زء االو ، شرالة الطبع وال لر االهلية،  .3
 .1562بغداد، 

 سلمان عبيد عبد اهلل، المختار مو قضاء مسومة التمييز االتسادية، الو م .4
 .2445-هـ1034المد ي، ال زء االو ، بغداد، 

صبرس  مد خاةر، الغير عو العود دراسة في ال ظرية العامة لاللتزام،  د. .5
الدار العلمية الدولية لل لر والتلزيع، دار ال وافة لل لر والتلزيع، الطبعة 

 .2441االولا عمان، االردن، 

مع  1591  ة   ل04ضياء شيت خطاب واخرون، الوا لن المد ي رقم ف .6
م ملعة االعما  التسضيرية، ال زء ال ا ي، مطبعة الزمان بغداد، 

 م.1551-هـ1015
ضياء شيت خطاب، مساضرات في مبادئ الت ظيم الوضائي في العراق،  .7

 .1561معهد البسلث والدراسات العربية  امعة الدو  العربية، العربية، 

وا لن المد ي ال ديد، عبد الرزاق ا مد ال  هلرس، اللسيط في شرح ال د. .1
الم لد ال الو، م للرات السلبي السولقية، الطبعة االصلية ال ديدن، 

 .2444بيروت لب ان، 
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د. عبد الرزاق ا مد ال  هلرس، اللسيط في شرح الوا لن المد ي ال ديد،  .9
 .2444م للرات السلبي السولقية الطبعة ال ال ة ال ديدن، بيروت، لب ان، 

ال  هلرس،  ظرية العود، ال زء االو  م للرات  د. عبد الرزاق ا مد .01
 .1551السلبي السولقية، الطبعة ال ا ية ال ديدن، بيروت، لب ان 

د. عبد الرزاق ا مد ال  هلرس،  ظرية العود، ال زء ال ا ي م للرات  .11
 .1551السلبي السولقية، الطبعة ال ا ية ال ديدن، بيروت، لب ان 

السق في الفوه االسالمي، ، الم لد  عبد الرزاق ال  هلرس، مصادر د. .12
ال ا ي، ال زء الخامس، الم مع العلمي العربي االسالمي م للرات مسمد 

 الداية بيروت، لب ان

عبد الم يد السويم، المل ز في شرح الوا لن المد ي، ال زء االو   د. .13
 2447مصادر االلتزام، الموتبة الوا ل ية، بغداد، 

ادر االلتزام في الوا لن المد ي فدراسة د. عصمت عبد الم يد بور، مص .10
 .2447موار ة   لر وتلزيع الموتبة الوا ل ية، بغداد، 

عصمت عبد الم يد بور،  ظرية الظرو  الطارئة ودور الواضي  د. .19
 -هـ1013بتطبيوها،  م للرات وزارن العد ، الدائرن الوا ل ية، بغداد 

1553. 
الفوه االسالمي، دراسة  د. عصمت عبد الم يد بور،  ظرية العود في  .01

موار ة مع الفوه الوا ل ي والولا يو المعاصرن، دار الوتب العلمية الطبعة 
 .2445االولا، بيروت، لب ان، 

د. مسمد بو راشد بو علي الع مان، بيع العوار وال مار في الفوه االسالمي  .17
-هـ1017فبسو موارن  مؤس ة الرسالة، الطبعة ال ا ية، بيروت، لب ان، 

1556. 

د. مصطفا ا مد الرزق، الفوه االسالمي في ثلبه ال ديد، ال زء االو ،  .11
 .1561-هـ1314المدخل الفوهي العام، مطبعة  امعة دملق 

د. وليد خالد الربيع، االلزام في التصرفات المالية في الفوه االسالمي، دار  .15
 م.2447-هـ1027ال فائس لل لر والتلزيع الطبعة االولا، االردن 

سيو مسمد ال بلرس، الل يز في شرح الوا لن المد ي االرد ي د. يا .21
ال زء االو ، مصادر السولق اللخصية، مصادر االلتزامات دراسة 
ملاز ة، دار ال وافة لل لر والتلزيع، الطبعة االولا، عمان، االردن، 

2441. 
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وهبة الز يلي،  ظرية الضمان او ا وام الم ؤولية المد ية وال  ائية  د. .21
فوه االسالمي، دراسة موار ة، االعادن ال ابعة، دار الفور المعاصر، في ال

 .2446-هـ1027بيروت،  لب ان دار الفور، دملق، سلرية، 

فاضل شاالر ال عيمي،  ظرية الظرو  الطارئة بيو اللريعة والوا لن،  .22
 .1565بغداد 

 رابعا. البحوث القانونية. 
لر في م لة العدالة ضياء شيت خطاب، رسالة الا الوضاء، موا  م ل .23

 .2441العدد ال الو فتملز، آب، ايلل  ، بغداد، 

د. ليلا عبداهلل سعيد، تأثير قا لن اال لا  اللخصية علا   بة الطالق،  .20
بسو م للر في م لة آداب الرافديو، اللية اآلداب،  امعة الملصل، العدد 

 .1511ال امو علر، 

 انونية.خامسا. المجموعات والدوريات والموسوعات الق

الخامس، ف د اعدال لرن الوضائية، يصدرها م لس الوضاء االعلا، اال .1
العاشر، الا لن ال ا ي،  ،2445التاسع، الا لن االو ،  ،2445شباط 
2414 . 

 .1519االعداد فاالو  وال ا ي وال الو والرابع  بغداد،  ،م لة الوضاء .2

والعددان ، 1510  ل  ة 1،2،3،0م ملعة اال وام العدلية االعداد ف  .3
 .1516األو  وال ا ي ل  ة 

 .2441  ال  ة 11العدد فو 1555  ال  ة 95الملسلعة العدلية العدد ف .0

 سادسا. القرارات القضائية الغير منشورة.
فغير  29/14/1551في  1551/  2ف/م3792الورار في االضبارن  .1

 م للر .
ز المرقم مسومة التمييوقرار قرار مسومة است  ا   ي لى بصفتها االصلية  .2

 فغير م للر . 13/3/2446في  2446/س/72
في  2446/مدي ة م ول  /172قرار مسومة التميز االتسادية المرقم ف .3

 فغير م للر .   27/2/2446
فغير  25/7/2447في  2447/ الهي ة االست  افية م ول / 911الورار  .0

 م للر .
 فغير 29/1/2447في  246/الهي ة الملسعة المد ية/ 111الورار  .9

 م للر .
. فغير 29/1/2447في  2446/ الهي ة الملسعة المد ية/111الورار ف .6

 م للر .
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فغير  2/0/2445في 2441/ الهي ة المدي ة عوار/2766/2767الورار  .7
 م للر .

 سابعا. القوانين.

 .1591ل  ة  04الوا لن المد ي العراقي رقم  .1
 .1501ل  ة  131الوا لن المد ي المصرس رقم  .2
 .1505ل  ة  10ي ال لرس رقم الوا لن المد  .3
 .1575ل  ة  147قا لن االثبات العراقي رقم  .0
 .1576ل  ة  03الوا لن المد ي االرد ي رقم  .9
 .1537قا لن المل بات والعولد اللب ا ي ل  ة  .6

 


