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 )دراسة مقارنة(فكرة احلق املتنازع فيه يف املنظومة القانونية

          

 

 
:  الممخص  

يتنازؿعقداعتبارهعمىفيوالمتنازعالحؽوىوالحقوؽأنواعمفخاصنوعاًالدراسةفيسنتناوؿ
اويثبتفقدالعقدإبراـوقتلمبائعمؤكدغيرفيومعيفحؽعفآخرشخصإلىاألشخاصأحدبو

الثمفيردافمقابؿ(ضدهالمتنازؿ)لممديفاالستردادحؽاألولىخاصيتافالحؽوليذااليثبتلو،
فيوالمتنازعالحؽشراءمفالقضاءفيالعامميفمنعوالثانيةالدفعوقتمفالمصروفاتوالحقيقي

ال أنواعمفغيرهعفالحؽأيضاىذاويتميزالعقد،إبراـتاريخمفوذلؾمطمقابطالًناباطالعد وا 
 .المشاعوبيعالغيرممؾكبيعاألخرىالبيوع

الكمماتالمفتاحية:)فكرةالحؽ،المتنازع،المنظومةالقانوية(.

The Idea of the Disputed Right in the Legal System 
(A comparative Study) 

 
 

 
 

Abstract : 

       We will study deals a special type of Rights, which is the disputed right 

on the grounds that it is a contract in which one person waives to another 

person a certain right In return for reimbursing the real price and expenses 

from the time of payment, and the second is to prevent judicial workers from 

buying the disputed right, otherwise it is considered an absolute nullity from 

the date of concluding the contract, and this right is also distinguished from 
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other types of other sales such as selling the property of others and selling the 

commons. 

Keywords: (the idea of the right, the dispute, the legal system). 

 المقدمة : 

وعمىمحمدنبيناالحمدهللربالعالميفوالصالةوالسالـعمىأفضؿخمؽاهلل
تبعيـ ومف والتابعيف وصحبو الو إلىبإحساف اما الديف, بعديوـ .. نقسـفإننا

-الفقراتاآلتية:إلىالمقدمة

 أوال : التعريف بموضوع الدراسة : 

 مف البيع عقد وذلؾعمىصعيأىـيعتبر , المسماة والفقوالعقود التشريع د
ما بعد ولكف ىذا, يومنا الى البيع تمارسعقود القطاعات جميع كوف والقضاء

المشرعالعراقيإرادةتوسعتالمجتمعاتوكثرفيوالتعامؿبمثؿىذهالحقوؽاتجيت
ةومفىذهوالتشريعاتالمقارنةالىوضعبابخاصتحتعنوفالبيوعالخاص

عالمشاع,وبيعمرضالموت,وبيعالحقوؽالمتنازعفيياوبيالبيوعبيعممؾالغير,
الحؽ ىذا فكرة بياف وتحديدا فييا(. المتنازع الحقوؽ )بيع ىو ييمنا وطبيعتوفما

البيوعالمشابيةلو.أنواعالقانونيةوخصائصوومفثـتمييزهمف

العراقيىوجوازالتصرؼفيالحؽالمتنازعفيواالافالمشرعاألصؿفقدكاف
القاعدةفقضىبمنعفئةمعينةمف والعامميففياألشخاصقررالخروجعفىذه

سير تحقيؽ ميمتيـ اف اعتبار عمى وذلؾ المتنازع بالحؽ التعامؿ مف القضاء
وكؿذلؾجاءعمىسبيؿالحصرالالمثاؿ.,اآلخريفدالةوليساالتجاربحقوؽالع
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 ثانيا : أىمية الدراسة : 

مفالناحية,تبرزأىميةدراسةفكرةالحؽالمتنازعفيوفيالمنظومةالقانونية
الحؽ لفكرة القانونية الطبيعة تحديد في والفقو المشرع نظرة وضوح عدـ القانونية

 فإذاوبيافخصائصو أردنا األحكاـأزالتما مفمعرفة لنا البد الغموض ىذا
فكرةالحؽالمتنازعفيوومفثـالقانونيةالسميمةالواجبتطبيقيا االمفخالؿمفيـو

بيافاآلراءالتييمكفافتترتبعميو,

امامفالناحيةالعمميةفافالغالبيةالعظمىمفالتعامؿبالحؽالمتنازعالقصدمف
فالمشتريلمحؽالمتنازعاف وتحقيؽمصالحشخصية, المضاربة ذلؾتحقيؽفكرة

األشخاصالعامم مف اجؿكاف مف نفوذه يستغؿ اف في شؾ ال القضاء في يف
عمىتمؾالحؽبأقؿثمفكاف.الحصوؿ

ثالثا : مشكمة الدراسة :

تكمفمشكمةالدراسةفيمعالجةالغموضوالنقصالتشريعيالخاصلمموضوع
القضائية والقرارات القانونية األحكاـ لبعض التتبع خالؿ ومف , الدراسة مدار

 مف لناالصادرة تبيف والمقارنة العراقية لطبيعةالمحاكـ حقيقية فكرة وجود يعد لـ
بيعممؾالغيروتارةأخرىمعبيعمعتارةيتداخؿفيذاماجعموالحؽالمتنازعفيو

فعندمايكوفىناؾحقامتنازعفيوالبدمفوضعحكمايقضيبالنزاعبحيثالمشاع
.كافمحؿالنزاعبينووبيفاآلخريفيمكفلصاحبالحؽافيتصرؼفيحقوالذي

وعميةتجدربناالمعالجةالىالتعديؿالنصوصالقانونيةوذلؾلتكوفمحققةأكثر
لمعدالة.
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 رابعا : منيجية الدراسة :

تناولتالتيوالمقترحاتنتائجإلىوالتوصؿالدراسةغايةإلىالوصوؿلغرض 
التحميميالمنيجاتبعنارصيفعمميبأسموبوذلؾالدراسة،لمشكمةحؿإيجاد

النافذ1951لسنة44رقـالمدنيبالقانوفالمتمثؿالعراقيالتشريعبيفالمقارف
النافذ1948لسنة131رقـالمدنيبالقانوفالمتمثؿالمصريالتشريعوالمعدؿ
وذلؾالمعدؿ،النافذ1844لسنةالمدنيبالقانوفالخاصالفرنسيوالتشريعالمعدؿ
طبيعتةحيثمففيوالمتنازعالحؽفكرةتحكـالتيالقانونيةالنصوصبتحميؿ

الحؽأحكاـحوؿوادالتيـالمدنيالقانوففيالفقياءآراءبيافعففضالًالقانونية،
 .فيوالمتنازع

 خامسا : ىيكمية الدراسة :

-الدراسةوكمايأتي:قسمناىذهالدراسةعمىمبحثيفبعدافبينامقدمةليذه

:ماىيةالحؽالمتنازعفيو.المبحث األول

البيوعالمبحث الثاني أنواع مف غيره مف وتميزُه فيو المتنازع خصائصالحؽ :
األخرى.
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 البحث األول

 ماىية الحق المتنازع فيو

أخذتوصفاتوالجوىريةومايقوـبومفصفاتماىيةالشيءكنُيووحقيقتو
ومفخالؿىذاالمبحثوجبعمينابيافماىيةالحؽ.(1)بالنسبةإلىماىوماىي

وبياف الحؽ ذلؾ معنى الوقوؼعمى خالؿ مف إال يكتمؿ ال وىذا فيو المتنازع
اوؿتعريؼنطبيعتوالقانونية،وعميوسنقسـىذاالمبحثعمىمطمبيفففياألوؿنت

فيوطبيعةالحؽالمتنازعفيو.الحؽالمتنازعفيواماالثانيفسنبحث

 المطمب األول 

 تعريف الحق المتنازع فيو

   التشريعاتالوضعيةوبصيغة مفأجؿبيافتعريؼالحؽالمتنازعفيووفقا
ذلؾ مع مبينا المقارنة محؿ العراقيوالقوانيف المدني القانوف إلى استنادا واضحة

نازعفيوفقدعرؼالمشرعالعراقيالحؽاآلراءالفقييةحوؿمسألةتعريؼالحؽالمت
 593المتنازعفيووذلؾبحسبنصالمادة 44مفالقانوفالمدنيالعراقيرقـ

الحؽالمتنازعفيوإذانزؿعنوصاحبوإلى-1النافذالمعدؿبقوليا))1951لسنة
إلى رد ىو إذا المطالبة مف يتخمص أف ضده فالممتنازؿ بمقابؿ آخر شخص

تريالثمفالحقيقيالذيدفعومعالمصروفاتوفوائدالثمفبالسعرالقانونيمفالمش
ويعتبرالحؽمتنازعافيوإذاكافقدرفعتبودعوىوقاـبشأنونزاع-2وقتالدفع

.(2)جدي((
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    عرفتالمادة فقد المقارف القانوف عمىصعيد المدني469اما القانوف مف
ويعتبرالحؽمتنازعافيوإذاكافموضوعوقدرفعتبو-2المصريبقوليا))....

.(3)دعوىاوقاـفيشأنونزاعجدي((

امافييخصالمشرعالفرنسيلـيبيفتعريفاخاصلمحؽالمتنازعفيوإالأنو
 المتنازعوذلؾبحسبنصالمادة مفالقانوف1744اكتفىببيافتعريؼالشيء

يا))ويعتبرالشيءمتنازعافيوإذارفعتبشأنودعوىقضائيةالمدنيالفرنسيبقول
.(4)وثارنزاعحوؿموضوعةاومضمونة((

إفويخمصمفالنصوصالمتقدمةعمىالرغـمفاختالفيامفحيثالصياغةإلى
الحؽالمتنازعفيويكوفموضوعةرفعتبوالدعوىأوقياـنزاعجديحوؿأصؿ

-متنازعفيوفيحالتيف:الحؽفيعتبرالحؽ

 -الحالة األولى :

موضوع في ويشترط المحاكـ أماـ قضائية دعوى الحؽ موضوع في رفعت إذا
أمافيحاؿلوكافالنزاعغير.(5)الدعوىأفيكوفمنصبعمىأصؿالحؽذاتو

فيو وذلؾمثالإنكارمنصبعمىأصؿالحؽفينااليمكفاعتبارالحؽمتنازعا
أوبطريقةالتخمصمنوأواالدعاءبنقضائوأليسببمفأسباباالنقضاءوجوده

.(6)كالسدادبفعؿالمديفبدفعبعدـاالختصاص

مارفعتدعوىبموضوعةحتىفيحاؿلوصدر ويبقىالحؽمتنازعفيوإذا
اعفيياحكـماداـلـيصبحنيائيابعدعمىاعتبارأفالحكـاالبتدائياليحسـالنز

نيائيا،ولكففيحاؿلوكافالحكـالصادرحكمًانيائياوستنفذجميعطرؽالطعف
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يجوزأفنعتبرالحؽاألحكاـفالاومضتعميوالمدةالقانونيةالمقررةلمطعففي
.(7)فيوامتنازع

 -الحالة الثانية :

حيثوجودنزاعجديحتىفيحاؿلولـترفعالدعوىأماـالمحاكـامامف
 لسمطة متروؾ مسألة ىنا جدي غير أو النزاع جدية تقدير أو محكمةمعرفة

الموضوعالمختصةبحسبماتراهلكؿقضيةمفظروفياووقائعياوتخضعمحكمة
.(8)لوصؼالنزاعإلىرقابةمحكمةالتمييزالموضوعأيضالتكييفيا

النوإذاتـحسـالنزاعبحكـىذاويجبأفيحدثالنزاعوقتالبيعالقبمووالبعده
.(9)نيائيقبؿتوقيعالعقدىنااليعتبرالعقدوارداعمىحؽمتنازعفيو

مشرعأمابخصوصموقؼالقوانيفالمقارنةفكانتفيالغالبشبييوبموقؼال
بعضالحاالت في سوى العراقي , المادة عرفت )469فقد بقوليا الثانية الفقرة

فيشأنويعتبرالحؽو رفعتفيدعوىاوقاـ قد كافموضوعة إذا فيو متنازعا
نزاعجدي((

يستشؼلنامفخالؿىذاالتعريؼبأفالحؽىناجاءمطمؽفمـيقتصرعمىنوع
معيفمفالحقوؽفيويشمؿجميعالحقوؽسواءكانتشخصيةأوعينيوأومالية

ميعيايتـالتصرؼفييابمقابؿأوحتىأشياءغيرماديةكحؽالمؤلؼمثالولكفج

..(14)

اليعتبرالحؽمتنازعافيواالفي1744اماالموقؼالفرنسيفقدعرفتالمادة
بالفعؿ القضاء أماـ الحؽ بشأف قائمة خصومة وجود العراقي.(11)حاؿ فالمشرع
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نزاعجديوذلؾعمىاعتباراليشترطأف بشأنيا اوقاـ بقولو والمصريإضافة
.(12)ترفعالدعوىأماـالمحاكـ

اماعمىصعيدالفقوفقدعرؼالحؽالمتنازعفيوبأنو))يعتبربيعوارداعمى
كاف أو عيني حؽ أو حؽشخصي ادعاء مجرد محمة كاف إذا فيو متنازع حؽ

نزاعجدي(( .(13)موضوعالحؽالمبيعقدرفعتبودعوىقضائيةاوقاـبشأنيا
وقديرى جانبمفالفقوالعراقيوالمصرياعتبارالحؽالمتنازعفيوىوحؽىذا
.(14)محتمؿالوجود

نمابيف اماالفقوالفرنسيفمـيتعرؼبصورةمباشرةتعريؼالحؽالمتنازعفيووا 
بينت وقد الفرنسيىذا المشرع عميو سارة كما استنادا فيو المتنازع الشيء مفيوـ

والتيجاءنصو1985/3/26ياحدأحكاميابتاريخمحكمةالنقضالفرنسيةف
محتماًل(( يكوف اف بالضرورة يجب فيو المتنازع الحؽ إف ىذا.(15)))... ويعد

.الحكـمشابولمفقوالعراقيوالمصريانؼالذكر

الفرؽ فإف المقارف العراقيو والفقو بيافموقؼالتشريع ومفخالؿ يبدو فقد
حيةاألولىأفالنصالعراقيوالمصريعرؼالحؽالمتنازعفيو،امابينيمامفالنا

األمريف بيف ما وشتاف بؿعرؼالشيء المتنازع يعرؼالحؽ لـ النصالفرنسي
فالشيءىومحؿالحؽوليسالحؽذاتو،إالأفالفقووالقضاءالفرنسيمنذزمف

الحؽوليسييفبأف بعيد           .(16)شيءالالقصدمفالنصىوبيافمفيـو

   فقد الحكـ حيث مف النصاما عف المصري ونظيره النصالعراقي يختمؼ
لمنصالعراقي الثانيةعمىاعتبارأفالحؽالمتنازعفيووفقا الفرنسيمفالناحية
والمصريأفترفعدعوىقضائيةأماـالمحاكـبشأفالحؽأوثارحوؿموضوعة
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أولـيكف النصالفرنسيفقدنزاعاجديا وجوددعوىقضائيةمرفوعةبشأنو،اما
ذىبعكسذلؾعمىاعتبارالحؽمتنازعافيوأفترفعدعوىقضائيةأماـالمحاكـ
قضائية دعوى وجود يكف لـ او جديا نزاعا موضوعة حوؿ ثار او الحؽ بشاف

متنازعامرفوعةبشأنو,اماالنصالفرنسيفقدذىبعكسذلؾعمىاعتبارالحؽ
.فيوافترفعبيودعوىقضائيةبشأنواماـالمحاكـ

وىذاالذينميؿإليوفعمىالمشرعالعراقيأفيأخذماذىبالمشرعالفرنسيوأفال
يكتفيالعتبارالحؽمتنازعافيوبمجردوجودنزاعقائـمالـيرفعأماـالمحاكـفمنا

.بعيفاالعتباردعوهبيذاالصددنأمؿمفمشرعاافيأخذذلؾ

 الثاني المطمب

 فيو المتنازع لمحق القانونية الطبيعة

 المسائؿاىـمفاعتبارهعمىفيوالمتنازعلمحؽالقانوفالطبيعةبيافأجؿمف
حؽفييتعمؽنزاعأوبواقعةالنظرعندحسمياالقاضيعمىالواجبالقانونية
.فيومتنازع

فيوالمتنازعلمحؽالقانونيةطبيعةتحديدمسألةفيالمشرعيفلفظلعموـالواقعفمف
الحؽيكوفافيمكففقدكثيرةالحقوؽافاعتبارعمىالحؽطبيعةلنايحددلـ

الحقوؽاوالعينيةالحقوؽاوالشخصيةالحقوؽمفلممنازعةمحالًفيوالمتنازع
أيضاالتجاريةاوالصناعيةالممكيةحقوؽأوالماليةالمؤلؼكحقوؽالذىنيةالمالية
معيًنامادياشيئاالحؽمحؿيكوففقدمحموكافايافيومتنازعالحؽيعتبرأفيمكف

عمؿمحموالمتنازعالحؽيكوفأفجازأومثالياأوقيميايكوفاوبالنوعأوبالذات
.(17)بأكمموالحؽصاحبيعدالنزاعأثناءطرؼفكؿعمؿعفامتناعأو
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فيياالمتنازعالحقوؽفيالتصرؼـنظقدالعراقيالمشرعبأفقبؿمفقمنافقد
1951لسنة44رقـالعراقيالمدنيالقانوفمف596المادةوحتى593الموادفي
فإذاخاصةأحكاـوفيفيياالمتنازعالحقوؽبيعبابتحتنظميافقدالمعدؿالنافذ

الحقوؽىذهفيالتصرؼفياألساساعتبارىاعمى593المادةإلىنظرناما
الحؽضدهفمممتنازؿثاف لشخصبمقابؿعنوالحؽصاحبتنازؿإذامنياالواضح

بأفنرىفقدلو،المتنازؿإلىالمصروفاتوالحقيقيالثمفردمقابؿالمطالبةفي
أـحوالةأـبيعاىوىؿالتنازؿأوالتصرؼىذاطبيعةيحددلـالعراقيالمشرع
والمتنازؿكالمتنازؿآخرلفظاستخدـبؿوالمشتريالبائعلفظتجنبأيضا،مقايضة

.(18)ضدهوالمتنازؿلو

 الحقوؽأيالمصريالمشرعنظـفقداألخرىالمقارنةالقوانيفبخصوصأما
المتنازعالحقوؽبيععنوافتحتوذلؾ472وحتى469الموادفيفيياالمتنازع

وقعحاؿفيالرئيسيالحكـبيننااآلخرفيوخاصةاستثنائيةأحكاـضمففييا
الحؽكافإذا)469المادةنصبمقتضىوذلؾفيومتنازعحؽعمىالتصرؼ
أفالحؽضدهالمتنازؿفينابمقابؿآخرلشخصصاحبوعنوتنازؿقدفيومتنازع

.(19)(الدفعوقتمفوذلؾ....لوالمتنازؿالثمفردىوإذاالمطالبةمفيتخمص

المتنازعالحقوؽفيلمتصرؼالقانونيةالطبيعةتحديديبيفلـالفرنسيالمشرعاما
مف1741وحتى1699الموادفيفيياالمتنازعالحقوؽبتنظيـفقطواكتفىفي

المحاميفالقضاةقبؿمفبالحؽالتصرؼمنعإلىباإلضافةالفرنسيالمدنيالقانوف
.(24)1597المادةنصبحسبوذلؾ
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حاؿفيالقانونيةالطبيعةتحديدمسألةفيكبيرادوراالمصريلمفقوكاففقد
حوالة،انواعتبارعمىالفقومفجانبذىبفقدفيياالمتنازعالحقوؽفيالتصرؼ

فيالحوالةعمىالتطبيؽالواجبالقانوفاألحكاـشأففيمغايرجانبذىبفقد
الحوالةألفالبيععقدأحكاـعميوينطبؽبأنوقاؿمففمنيـ.(21)الحاؿىذه

فيالتصرؼاعتبارعمىالبعضيختمؼيزاؿالحيففي.(22)بيًعافيعتبرمعاوضة
.(23)صالحافيوالمتنازعالحؽ

 المبحث الثاني

 البيع األخرى أنواعخصائص الحق المتنازع فيو وتميزه من غيره من  

 العراقي القانوفوالفقو الحؽالمتنازعفيوخاصيتافأساسيتافوذلؾعمىصعيد
والنطاؽواليفوتناالقوؿبأفالحؽالمتنازعفيوقداألثروالقوانيفالمقارنةمفحيث

يتداخؿأويتشابومعأنواعأخرىمفالبيوعفيبعضمفاألحكاـنظراألنياتثير
ارعميناأفنقسـىذاالمبحثعمىمطمبيف،نتناوؿنزاعاتحوؿموضوعالحؽفص

الحؽمفغيرهفياألوؿخصائصالحؽالمتنازعفيواماالثانيفسنبحثفيوتميز
مفانواعالبيوعاألخرى.

 المطمب األول 

 خصائص الحق المتنازع فيو

 ىما أساسيتاف خاصيتاف فيو المتنازع لمحؽ اف لممديفاألولىبينا يجوز أنو :
:منعالعامميففيالقضاءمفوالثانية)المتنازعضده(استردادالحؽالمتنازعفيو

شراءالحؽالمتنازعفيو.



 هـ2442-م  2222. لسىة  2/ ملحق ثالج/العذد الالثالجمجلة الذراسات المستذامة . . السىة الثالثة /المجلذ  

 

 
22 

 استرداد المدين الحق المتنازع فيو -أوال :

.(24)والتعامؿبووبيعيجبالوجودوبيذامحتمالايعتبرالحؽالمتنازعفيوحق
أمرمتعمؽعمىمصيرالنزاعفثبوتالحؽوعدـثبوتورلذلؾيعتبرمفبيعالغر

 القائـ المادة األولىمفالقانوفالمدنيالعراقي)593حيثبينتلنا يكوفالفقرة
نزؿعنوصاحبوإلىشخصآخربمقابؿفمممتنازؿضدهأف الحؽمتنازعفيوإذا

 المطالبة مف الذيإذايتخمص الحقيقي الثمف المشتري إلى رد معىو دفعو
.(25)المصاريؼوفوائدالثمفبالسعرالقانونيوذلؾمفوقتالدفع(

أفالحؽالمتنازعفيوىوحؽقابؿ وذلؾفقدبيفالمشرعمفخالؿنصالمادة
لالسترد بو يراد ال بيعة مف فالقصد ليؤالءاالاد النصمحارًبا فجاء المضاربة

الحؽالحؽالبؿأجازةالمشرعلممديفاالمضاربيفومنعيـمفالتعامؿاوشراءىذ
فيممارسةطمباالستردادمقابؿأفيردالسعرالحقيقيلممشتري)المتنازؿلو(مع

.(26)االلتزاـبدفعفوائدالثمفبالسعرالقانونيمفوقتالدفع

  ال يكاد المقارنة القوانيف عمىصعيد نظيرهاما المصريعف يختمؼالمشرع
 يتخمصمفالعراقي مقابؿ المديف قبؿ مف فيو المتنازع الحؽ استرداد مسألة في

الديفالمبيعبدفعولممشتريالذياشترىالحؽالثمفالحقيقيمعالفوائدوالمصاريؼ
.(27)التيانفقياالمشتري

مف1699اماموقؼالقانوفالفرنسيفيمسألةاستردادالحؽفقدبينتالمادة
يالفرنسيإذاتنازؿالبائععفالحؽالمتنازعفيومقابؿالثمفلممشتريالقانوفالمدن

ردلوالثمفالحقيقيأجاز)المتنازؿلو( لممديفاستردادالحؽمفيدالمشتريإذا
.(28)ومصروفاتووفوائدالثمفمفوقتالدفع
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  والبيععمىاعت مقايضة أـ بيعا الحؽىؿىو نبيفىذا أف أردنا ما بارهفإذا
عمى الفرنسي الفقياء ذىبجانبمف الصدد ىذا في نقوؿ قضائًيا، أـ اختياريا
اعتبارانوالحؽاي)حؽاالسترداد(ىوحقااستثنائيايقتصرعمىعقدالبيعفقط
المقايضمفالحؽالذي واليشمؿالمقايضةوالحجةفيذلؾأفاستردادالحؽيحـر

.(29)لذيأعطاهليذاالحؽيكتسبودوفأفيردالعوضنفسووا

أمافيمسألةكوفاالسترداديردفيحاؿكافالتنازؿبيعاأـمقايضةفالواضحلنا
بأنوالفرؽبيفاألمريففمممديفالحؽفياالستردادسواءكافذلؾالتنازؿبيًعااـ
مقايضةفالمديفيستطيعأفيدفعالبدؿالقايضبوفعمىسبيؿالمثاؿأفكافمف
المثمياتأوكافمفاألشياءالقيمية،البؿيجوزلممديفاستردادالحؽالمتنازعفيو

حتىلواتخذالتنازؿصورةمفصورعقدالصمحمثاؿذلؾ

 الحؽلو يدعيبأف منيـ يتنازعشخصافعمىديفمعيفوكؿواحد ويتنازؿأف
فالتخمصمفىذاأحدىمالآلخرعفدعوةمقابؿمبمغمفالماؿفينايحؽلممدي

.(34)الديفبدفعبدؿالصمحلممشتري)المتنازؿلو(

عمىصعيدالفقووالقضاءفالمديففيالحؽالمتنازعفيويستطيعأفيباشرحؽف
عمىالحؽ،وبيذايتـاالستردادعفطريؽحسـالنزاعالمنصباالستردادوذلؾقبؿ

اإلعالفالموجومفقبؿالمديفإلىالمتنازؿلوفإذالـيسمـالمتنازؿلوبحؽالمديف
يأفيطمبمفالقضاءلمحصوؿعمىحكـاالستردادفياالستردادفمممديفالحؽف

التنازؿبيفالدائفوالمديفأثناءالنظرفيالدعوىفمممديفأف تـ ما ذا وصحتووا 
ال أصمية الطمببصفة يقدـ أف االسترداد طالب وعمى فييا، لو المتنازؿ يدخؿ

تـتقدـبصفةغير لحكمةمفوحكـثبوتالديفانتفتاأصميةاحتياطيةألفإذا
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االستردادوىيفضالمنازعاتفضالعمىاعتبارأفاالستردادفيىذهالحالةواقعا
.(31)القانوفيجيزهعمىحقًاثابتًاوىومالـ

مفالقانوف354وقدأخذتمحكمةالنقضالمصريةبيذاالصددفقررت)أفالمادة
نيالجديدالتخوؿالمديفمفالقانوفالمد469المدنيالمصريالقديـتقابؿالمادة

.(32)(األساسالحؽفياستردادالديفورغبتوفيإنياءالخصومةحكماعمىىذا

أمافيمسألةمايجبعمىالمسترد)المديف(ردهإلىالشخصالمتنازؿلوبحسب
الفقرةاألولىمفالمادةمحؿالدراسةسالفةالذكر

ائدوالمصروفاتمفيوـالدفعأوعمىاألقؿعمىالمديفأفيردالثمفالحقيقيوالفو
الىالثمف أفيعرضعميوعرضحقيقياأيبمعنىمفاليوـالذيدفعبومتنازؿلو

الفوائد ستصبح مثال ذلؾ غير عمى اتفاؽ ىناؾ كاف إذا ذلؾ ومع المتنازؿ
تاريخ مف الفائدة بدفع المديف يمـز مما العقد إبراـ وقت مف سارية المصروفات

          .(33)لمحصوؿعمىحقوفياالستردادالمتفؽعميو

  الفائدةفب لسعر المسألةالنسبة في المحددة النسبة أف عمى نصالقانوف فقد
أما أربعة% تكوف خمسة%المدنية تكوف التجارية المسائؿ اما.(34)في

التي المصروفات جميع فيي لو لممتنازؿ بدفعيا المديف يمتـز التي المصروفات
تكبدىامثؿالمصاريؼالمتعمقةبعقدالبيعوأتعابالمحاميالذيصاغالعقدعند
حسباالقتضاء،ولكففيحاؿقياـالمتنازؿلوبدفع التسجيؿواإلعالفوالرسـو

المبالغفيالسعرفاليجوزلممديفىناسوىدفعالمزيدمفالثمفوالنفقاتبسبب
الرسوـوالمصاريؼالتيتتناسبمعالسعرالفعميالمدفوعكذلؾ يكوفالمديفممـز

بتعويضدعوىبدفعمصاريؼ المتنازؿلوإذاقاـعميودعوىفعالألفالمديفممـز
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قوفياالستردادجميعالمصاريؼالتيتحمميابسببالتنازؿالفاستعماؿالمديفلح
وىالتيكافسيتكبدىافيحاؿدعالمةمفخالؿالحكـعميوبمصاريؼمنعالمحك

خسر االحتماؿ فإف فياالراجحانيا، حقو باستعماؿ لمدعوى المديف خسارة ىو
.(35)االسترداد

   في يخصأما الفما حقيقيا فمـيشترطالقانوفعرضا عرضالثمفوممحقاتو
والضررفيذلؾلواالستردادىيحسـالنزاعوتصفيةمراكزاطرافو،مفالحكمة

عرضاحقيقياففيكؿاألمريفيبقىالمديفصاحبالمحؽقاـالمديفبعرضالثمف
فقرة593ويحؽلوالمطالبةاالسترداد،والذييساعداألخذبيذاالرأينصالمادة

يقرر الذي العراقي المدني القانوف مف فمممديفاألولى ).... يتخمصمفبأنو أف
.(36)المطالبةإذاىوردهإلىالمتنازؿلوالثمفالحقيقي....(

الفرنسيمؤيداذلؾفقديرىجانبمفالفقوالفرنسيبأنومسألةوقدكافالفقو
ارأفيتـعرضالثمفعرضالثمفوالمصروفاتلـينصعميياالقانوفعمىاعتب

المتنازؿلوعمىاعتبارأففالقصدمفاستردادالحؽمفيد.(37)عرضاحقيقيا
أنيا يعني االسترداد فحكـ لو ليس لمنزاعءالحؽ وتالفيًا القائمة الخصومة

.(38)الحاصؿ

 منع العاممين في القضاء من شراء الحق المتنازع فيو ثانيا : 

صحيحكمارأيناويجوزالتعامؿبوااليعفيبيعالحؽالمتنازعفيوىوباألصؿ
العراقي المشرع إرادة وأف ىذا رأتالخروجعف المقارنة األصؿالتشريعاتمحؿ

نصتالمادة الحقوؽفقد ىذه بمثؿ لمتعامؿ والمحاميف العامميففيالقضاء بمنع
)595 بأنو العراقي المدني القانوف اٌّذػ١ٓمف ٚال اٌمضاء ٚال ٌٍذىاَ ٠جٛص ال
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ا تاعُّٙ ٠شتشٚا أْ ِٚغاػذ٠ُٙ اٌّذىّح ٌىتثٗ ٚال ٌٍّٚذا١ِٓ ٚٔٛاتُٙ ٚالٌؼا١ِٓ

واْإٌظشفٟإٌضاع٠ذخًفٟ إرا أٚتؼضٗ تاعُِغتؼاساٌذكاٌّتٕاصعف١ٗوٍٗ

.(39)(اختصاصاٌّذىّحاٌت٠ٟثاششْٚػٍُّٙفٟدائشتٙا

بأنو)596وكذلؾالمادة ِغِٛو١ٍُٙفٟاٌذمٛقال٠جٛصٌٍّذاِٟأ٠ْتؼاٍِٛا

اٌّتٕاصعف١ٙاإراوأٛاُ٘اٌز٠ٓ٠تٌْٛٛاٌذفاعػٕٙا,عٛاءواْاٌتؼاًِتأعّائُٙاٚ

.(44)(تأعّاءِغتؼاسج

فقديتضحلنامفخالؿتمؾالنصوصالمانعةأفالمشرعيمنعفكرةالمضاربة
وأعوانيـوذلؾضمففييافاألمريزدادخطرًافمالوكافالمشترياحدرجاؿالقضاة

اختصاصالمحكمةالتييباشرفيياأعماليـألفذلؾيدفعالعامميففيالقضاءمف
 مصالحيـ تحقيؽ وراء الحؽالسعي شراء أجؿ مف نفوذىـ استغالؿ طريؽ عف

ثمف بأقؿ فيو القضاءالمتنازع وحياد بشكوؾ االعتقاد إال الناس دفع يجوز وال
اإلخالؿبسمعتواألقؿدثإخالؿبنظاـسيرالعدالةاوعمىأوقديح.(41)ونزاىتو
.(42)،ولذلؾقررالمشرعأفالشراءفيىذهالحالةيقعباطالًالقضاء

   في العامميف منع المصريبشأف التشريع ومنيا التشريعاتالمقارنة عف اما
اتفقت فقد فيو المتنازع الحؽ وشراء التعامؿ مف والمحاميف نظيرىاالقضاء مع

الكافالعراقي الحؽالمتنازعفيووا  النصبالمنعافيشتروا فاليجوزمفذكرىـ
البيعباطالوالنصيتعمؽبالحقوؽالمتنازعفيياوقدسبؽوافبيفالمشرعبقصده
محاربالفكرةالمضاربةفيالحؽعفطريؽالحؽفياالستردادالذييعطيولممديف

مفالقانوف1597موقؼالتشريعالفرنسيفقدذكرهالمادةاما.(43))المتنازؿضده(
) بقوليا تقريبا والألعضاءالنيابةوالالمدنيالفرنسيذاتالحكـ اليجوزلمقضاة

واللممحضريفوالألمناء , عامة مأموريفالضبطالقضائيالذيفيشغموفوظيفة
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فافيكونوامتنازؿإلييـ)متصرؼسرالمحاكـوالالمدافعيفالقضائييفواللمموثقي
إلييـ(فيالدعوىوالحقوؽالمتنازعفيياوالتيتدخؿفيدائرةاختصاصالمحكمة
الحفاظعمىحؽ التصرؼباطالمع الوقع وا  مفخالليا, التييباشروفعمميـ

.(44)(المدعيالمدنيوالمطالبةبالتعويضعمالحقومفخسائر

ماالحكـلوكافاحدالعامميففيالقضاءمدينابالحؽتي؟وىنايثارالتساؤؿاآل
.(45)المتنازعفيو

وتحديدممفجاءذكرىـفيالموادالخاصةبالمنعفقديقعالتصرؼباطالبطالنا
أففالمديفاليجوزلومطمقافالتصرؼالباطؿالمحؿلوجوداستردادالحؽفيو

لصاحبووعمىالمديفأفيقوـبدفعالثمفبقيمةالحؽيبطؿالبيعأصالفيرجعالحؽ
بعدإنياءالنزاعأوحتىبعدثبوتالديففيذمةالمديف .(46)البقيمةالعقدالمبـر

بالحؽالمتنازعوباعالحؽمفآخر أمافيحاؿلوكافأحدعماؿالقضاءمديًنا
بأنوقداشترىالمشرعالحؽفياالستردادوذلؾالعتباراالستردادحجةفقدأجازة

نياءالنزاعبيذااالستردادلـيعد حقًامتنازًعافيوداخؿضمفاختصاصالمحكمةوا 
بؿ كالشراء المضاربة فكرة بو اليقصد ىنا فاالسترداد استرداده الحؽبؿ مشتريًا

.(47)ذهالصفةغايةحميدةاليجوزإنكارىايقصدبوإنياءالخصومةوتعتبرمثؿى

إالأفالمدعىعميولـدعوىبالحؽالمتنازعتفقداعتبرجانبمفالفقوإذارفع
الحؽمفناحيةالموضوعولكفأصرعمىشكؿمفأشكاؿالدفوعأوبإنكاريقـ

البطالففياإلجراءاتأوغيرذلؾفينااليمكفاعتبارالحؽالمتنازعفيو،إالأف
ما فيووىذا الحالةمتنازعا البعضاآلخريذىبعكسذلؾبقولويعتبرمثؿىذه

اءالحؽالمتنازعفيووذلؾبوالمحكمةمفمنعالعامميففيالقضاءمفشرأخذت
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القضاء ونزاىة وسمعة الحفاظعمىكرامتو مفشرا(48)مفأجؿ فالمنع الحؽ. ء
نزاعقا يوجد بشأفالحؽئيستمرطالما انتيىالنزاعالقائـ لو اما بأصؿالحؽ، ـ

.(49)فينايجوزلمفجاءذكرىـفيالنصافيشترواالحؽوالشيءعمييـ

ذكرىـبالنصأفيتعامموابالحؽالمتنازعوالغايةمفجاءموالراجحلنااليحؽألي
ميمةالقضاءألفاالستردادليذهالحؽفيوشبيةعفمفذلؾدفعجميعالشبيات

أفيستغموانفوذىـأثناءممارستو.األقؿعمى

 المطمب الثاني

 البيع األخرى أنواعتميز الحق المتنازع من غيره من 

عادًةمايتـالخمطبيفالحؽالمتنازعوبيفبيعممؾالغيروبيعالمشاعإالأنو
اليمنعمايوجداختالؼجوىريبيفاألمريفوالينكربأفىناؾأوجوتشابوبينيما
افنبيف قدتثيرنزاعاتحوؿموضوعالحؽفرتئينا فيبعضاألحكاـنظراألنيا

كؿمفالحؽالمتنازعفيووبيعممؾالغير)أوال(وبيفأوجوالتشابواالختالؼبيف
الحؽالمتنازعفيوبيعالمشاع)ثانيا(

 وبيع ممك الغير  التمييز بين الحق المتنازع :  أوال

 الحؽ بيع االختالؼبيف التشابو مف حاالت والفقو القانوف عمىصعيد ظير
البيعاف يتشابو فقد الغير ممؾ بيع و فيو المتنازع مف كؿ يتصرؼالبأنو طرفيف

.(54)بشيءليسممكافلووقتإبراـالعقد
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امامفحيثاالختالؼفاليمكفأفنكوفأماـبيعحؽمتنازعفيومالـيكف
ف الحؽمحؿالنزاعقائـومعروضأماـالمحاكـ،اونكوفأماـنزاعجديحتىوا 

.(51)شيواردلـترفعبودعوىبعدلكفطرحيافيالمستقبؿ

 إلىنصالمادة )مف135فمورجعنا مفتصرؼفي-1القانوفالعراقيبقوليا
أجازالمالؾ-2ممؾغيرهبدوفاذنوانعقدتصرفوموقوفاعمىإجازةالمالؾ فإذا

واذالـيجزالمالؾتصرؼ-3تتعتبراإلجازةتوكيالويطالبالفضوليبالبدؿ....
نكوفأماـبيعممؾالغيراالإذاباعشخصالفينا,(الفضوليبطؿالتصرؼ....

المالؾأجازعمىإجازةالمالؾفإذااىنايصبحموقوفعغيرممموؾلوفيالبيحقا
ذالـيجزبطؿالبيعأصبح .(52)البيعصحيحاوا 

  بؿاعتبرباطالوال تعدبيعممؾالغيرموقوفا موقؼالقانوفالمقارفلـ اما
.(53)التعامؿبويجوز

حيثممكيةالشيءفقدالتكوفممكيةالشيءالمبيعفيالحؽالمتنازعفيوفمف
مفصوالفييابؿىينفسيامحؿنزاعسواءكافقضائياأوجديا،اماممكيةالشيء

.(54)المبيعفيبيعممؾالغيرتكوفثابتةألحداألشخاصوالينازعواحد

بمقابؿلغيرالقضاةالتنازؿعنوتـماالحؽالمتنازعفيوإذفثارامامفحيثاآل
 والمحاميففينا مقابؿافيدفعأجازومعاونييـ لممديفأفيمارسطمباالسترداد

 المترتبةعميو، إلىالفوائد فيحاؿلوكافالتنازؿالثمفوالمصروفاتمضافا أما
بالمنعكالقضاةومعاونييـوا البيعباطالبطاللمفجاءذكرىـ يعد نالمحاميففينا

أمافيمسألةبيعممؾالغيرفقديعتبرصحيحا.(55)مطمقاواليجوزفيواالسترداد
نقض الإذا المالؾوا  تترتباآلثارمفتاريخإجازة المالؾوقد عمىإجازة موقوفا
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ثمفلالرجوعباالبيعيعتبرالعقدباطؿواليجوزفياالستردادفالمشتريلوالحؽفي
.(56)والمصاريؼعمىالبائع

ولكفمفحيثطبيعةاالستردادفالمديف)التنازؿضده(فيالحؽالمتنازعفيو
يستطيعأفيمارسرخصةاالستيرادبشرطافيقوـبدفعالثمفالحقيقيوالمصاريؼ

إلىن استنادا وذلؾمفوقتالدفع لو( المشتري)المتنازؿ صالمادةالتيتكبدىا
فالمالؾالحقيقيليس593 ممؾالغير بيع فيحاؿ االسترداد اما األولى، الفقرة

لـيجزالبيعأيبمعنىانوليسمديًناألحدوعمىممزماأفيدفعشيءفيحاؿإذا
.(57)المتنازؿلوالرجوععمىالبائعبالتعويض

بيعالحؽالمتنازعفيووبيعموجزةتتضحلناالصورةبأفالومفخالؿىذهاإلشارة
الحقيقياًممؾالغيرعمىحد ومفخالؿطرحسواءبأفكؿطرؼليسالمتعاقد

المثاؿاآلتي:يمكننارويةأوجوالتشابواالختالؼأكثروضوحا

قاـ)زيد(ببيعكتاباالى)عمرو(واستمـالثمفكامالدوفافيسمموالكتاب،ثـقاـ
الكتابنف ببيع مرؾ)زيد( الثمف،آخريسو دفع مقابؿ إياىا وسممو مريـ( الى)

يكف بيعممؾالغيرالفالكتابمنقوؿمعيفبالذاتلـ نكوفبصدد الحالة فبيذه
نازع)عمرو(فيأحقيةالكتابطالباعدـتسميموإياهفإذاممموؾلػ)زيد(وقتالبيع

الحؽ بيع الف فيو، متنازع حؽ بيع وليس الغير ممؾ بيع حالة اماـ نكوف فقد
النزاعسواءكافقضائًيااوأصؿالمتنازعممكيةالشيءلـتكفمفصوؿفييابؿىي

.(58)وـالمبيعفيممؾالغيرثابتةألحدالخصءجدًيا،اماممكيةالشي
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 ثانيا : التمييز بين الحق المتنازع فيو وبيع المشاع

إذاممؾالفقرةاألولىبقوليا)1461بيفالقانوفالمدنيالعراقيبنصالمادة
فيـشركاءفيوعمىالشيوعوتحسبالحصص لـمتساويةاثنافأوأكثرشيئا إذا

 الدليؿعمىغيرذلؾ( يقـ بينتالمادة القانوفالمقارففقد مفالقانوف825اما
 ) بقوليا شائعة الممكية المصري مفرزالمدني غير شيئا أكثر أو اثناف ممؾ إذا

إذالـيقـمتساويةعمىالشيوعوتحسبالحصصحصةكؿمنيـفيوفيـشركاء
.(59)الدليؿعمىعكسذلؾ(

 الممكية بيف وسط حؿ ىي المشتركة المشتركةالمنفصمةفالممكية والممكية
فالحصةالتييمتمكياالشريؾفيالماؿالشائعتكوفشائعةفيكؿاألحواؿوليس

 الممكية بيف ما الفرؽ ىو فيذا منيا معيف جزء الممكيةالمشتركةفي عف
.(64)فصمةنالم

ؾفيجزءمفرزمفالماؿالشائعفيؿامامفحيثمسألةحكـتصرؼالشري
التصرؼصحيحافيحصةالمتصرؼوباطاًلفيحصصشركائو،أـ يعتبرىذا

.(61)يعدموقوفاعمىنيايةالقسمة

وذلؾمفمفاعتبرالتصرؼعمىأساسباطؿقدأعطيالحؽلممشتريأبطالو
جوععمىالبائعاالفيحالةامامفاعتبرهموقوًفالـيجعؿلممشتريالرتاريخالعقد،

.(62)واحدةوىيخروجنصيبالمبيعفيحصةبائعوبالقسمة

فمفخالؿبيافىذهاألحكاـيمكفالقوؿأفىناؾفرؽبيفالتصرؼفيالحؽ
بكؿصورةألفالتصرؼالصادرمفالشريؾفيالمتنازعفيووبيفالماؿالمشاع

لوالحؽفيممكيةىذاالجزءممكيةكاممةالحصةالشائعةىوتصرؼفيمايممؾو
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امامفحيثوفيذلؾيتـنقموإلىالمتصرؼبمجردإبراـالعقد،غيرمتنازععمييا
ممكيتوالمتصرؼفيالحؽالمتنازعفيوىيممكيةمحتممةربمايثبتالحؽلوبعد

 لو المتنازؿ ينعكسعمىخمفو ما وىذا اليثبتلو، النزاعوربما فيثبوتإنياء
.(63)الحؽلومفعدمو

   فيحاؿافال بأفمأما يكفيعمـ فيبيعالمشاعلـ تصرؼإليو)المشتري(
يجوز وال صحيح بيع أماـ ىنا نكوف فقد وقتالبيع مفرز ممكية يممؾ ال البائع
لممشتريقبؿوقوعالقسمةطمبأبطاؿالبيعبؿيعتبرمالؾعمىالشيوعبالحصة

أيبمعنىليسلوالحؽاكثرمفسمفوالذيلـتكوفلوممكيةالتيتعاقد عمييا
منفصمةبؿىيممكيةمشتركة،ولكففيحاؿبعدنتيجةالقسمةفيناأيضااليمكف
تنتقؿ بؿ البائع حصة مف تقع ال المباعة كانتالحصة لو حتى طمباألبطاؿ

تغيرالتيتعاقدحقوقوإلىالحصةالتيأصبحتمفحصةالبائعحتىلوكان
.(64)فيالعقدوتعميؿىذاالحكـمبنيعمىنظريةالحموؿالعينيةعمييا

أمافيحاؿلوكافالمتصرؼإليو)المتنازؿلو(فيالحؽالمتنازعاليعمـبأف
البيعيقعباطالفمممشتريالحؽفيالرجوع الحؽمتنازعفيوقتإبراـالعقدفينا

بضماف البائع كافعمى لو حاؿ في أما العقد، والتدليسفي أساسالغمط عمى
المتصرؼإليويعمـالحؽمتنازعفيوفميسلوالحؽفيالرجوععمىالبائعبالضماف

.(65)كوفافالمتصرؼإليوساقطالخيارفالضمافأصال

  أراد لو يختمؼفيما فاألمر عمىحؽاالسترداد المترتبة اآلثار ناحية ومف
لشركاءطمبممارسةاالستردادفيحاؿبيعالحصةالمفصمةمفالماؿالشائعمفا

المشتريفاألمريختمؼاختالفاجذريافيحاؿممارسةطمبالمديفالمتنازؿضده
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بدفعأيشيءأف فيبيعالحؽالمتنازعفيوفالمستردفيالحصةالشائعةغيرممـز
الحؽفيمطالبةالبائعوالمشتريبالتعويضإراداستردادالحصةمفالمشتريبؿلو

الثمفطأفتوافرتشرائ بدفع فالمديفممـز الحؽالمتنازعفيو فيحاؿبيع أما ة،
.(66)لممتنازؿلووذلؾمفوقتالدفعوالمصروفاتوفوائده

فقدنظـبيعالحقوؽالمتنازعفييابأحكاـخاصةغيراألحكاـيمسألةاألحكاـفف
سابقاالتينظم بينا كما وذلؾعمىاعتبارأفالحؽالمتنازعفيو تبيعالمشاع،

شريطةافيكوفبشأنونزاعجديوىذاماجاءفينصالمادةمحؿالمعالجةأي
وجودلممكيةمنفصمةوثابتة،عمىالعكسمفبيعالمشاعفيمسألةالنزاعبمعنىال

.(67)شائعةبينيـفقدينشأنزاعبيفالشركاءولكفالممكيةتبقى

 :  الخاتمة

-:اآلتيةوالتوصياتالنتائجإلىتوصمناالدراسةىذهخالؿمفانتييناافبعد

  النتائج -:أواًل 

فيجاءمابحسبالتعريؼحيثمفيختمؼفيوالمتنازعالحؽبأفلناتبيف-1
.الفرنسيالقانوفعفوالمصريالعراقيالمدنيالقانوف

األولىحالتيففيوالمتنازعلمحؽبأفلناوتبيف-2 أماـدعوىبورفعتاذا:
.الحؽومضموفأصؿحوؿجدينزاعوجود:والثانيةالمحاكـ

لناتبيفلـفيوالمتنازعلمحؽالقانونيةالطبيعةتحديدخالؿمفلناتبيفوكما-3
متنازعتعتبرالحقوؽمفأيالمقارنةالقوانيفوالالعراقيالقانوفمف593المادة
.ماليةاوعينياحقوؽأـشخصيةحقوؽاعتبارىاعمىفييا
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الحؽالمديفاسترداد:األولىخاصيتاففيوالمتنازعلمحؽبأفواضحالنابدأ-4
.فيوالمتنازعالحؽشراءمفالقضاءفيالعامميفمنع:والثانيةفيوالمتنازع

األخرىالبيوعأنواعمفغيرهمعيتشابوقدفيوالمتنازعالحؽبأفلنااتضح-5
.خاصةأحكاـلوالبيوعىذهمفبيعكؿأنوإالالمشاعوبيعالغيرممؾبيعمثؿ

  التوصيات:  ثانيا

ندعوالمحاكـالمختصةبإصدارنشرةتعريفيةتنظـالعمميةاإلجرائيةالقضائية-1
.فيمسالةبيعواستردادالحؽالمتنازع

عمىوذلؾالثانيةفقرة593المادةنصتعديؿفيالعراقيالمشرعمفنأمؿ-2
-:اآلتيالنحو

 نزاع بشأنو قام او بالفعل قضائية دعوى بو ترفع ان فيو متنازعا الحق ويعتبر) 
 (.المحكمة لسمطة متروك أمر المنازعة وجدية جدي،

الحؽبخصوصأخرىصريحةنصوصإضافةالعراقيالمشرعمفونأمؿكما-3
لسدوذلؾالمدنيالقانوففيالواردةاألربعةالنصوصبيذهيكتفيوالفيوالمتنازع
.الحاصؿالتشريعيالنقص
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 :قائمة المصادر 

 مصادر المغة : -أوال :

ط -1 تاٌما٘شج, اٌؼشت١ح اٌٍغح ِجّغ اٌٛع١ظ, ج5اٌّؼجُ اٌششٚق1, ِطثؼح ,

.1111اٌذ١ٌٚح,ِصش,

 القانونية :الكتب  -ثانيا :

اٌمأْٛ -1 ششح ٚاٌّما٠ضح, ٚاٌذٛاٌح اٌث١غ صوٟ, ٚداِذ اٌٙالٌٝ ٔج١ة ادّذ

 .1551,ِطثؼحاٌفجاٌحاٌجذ٠ذج,اٌما٘شج,3اٌّذٟٔ,ط

اعّاػ١ًغأُ,ِزوشاخفٟاٌؼمٛداٌّغّاج,ػمذاٌث١غ,ِىتثحع١ذػثذهللاٚ٘ثح, -1

 .1593اٌما٘شج,

,داس1ٚجالياٌؼذٚٞ,اٌّٛجضفٟاٌؼمٛداٌّغّاج,ػمذاٌث١غ,جعطاْد.أٔٛس -5

 اٌّؼاسف,اٌما٘شج,تالعٕحطثغ.
اٌّماٌٚح,دساعح–اإل٠جاس–د.جؼفشاٌفضٍٟ,اٌٛج١ضفٟاٌؼمٛداٌّذ١ٔح,اٌث١غ -1

ٌٍطثاػحٟف اٌىتة داس اٌمضائ١ح, تاٌمشاساخ ِٚؼضص اٌمأٟٛٔ اٌتطٛس ضٛء

 .1595ٚإٌشش,جاِؼحاٌّٛصً,

د.سِضاِْذّذاتٛاٌغؼٛد,ششحأدىاَاٌمأْٛاٌّذٟٔ,اٌؼمٛداٌّغّاج,اٌث١غ -5

ط األٚي, اٌمغُ ٚاٌتا١ِٓ, ٚاإل٠جاس اٌذمٛل١ح,1ٚاٌّما٠ضح اٌذٍثٟ ِٕشٛساخ ,

1111. 

,1د.عؼذْٚاٌؼاِشٞ,اٌٛج١ضفٟششحاٌؼمٛداٌّغّاج,فٟاٌث١غٚاإل٠جاس,ج -9

 عٕحطثغ.,ِطثؼحاٌؼأٟ,تغذاد,تال3ط

د.عؼ١ذِثاسنٚد.طٗاٌّالد٠ٛشٚد.صادةػث١ذاٌفتالٚٞ,اٌّٛجضفٟ -7

اٌث١غ_اإل٠جاس تغذاد,تالعٕح–اٌّماٌٚح,اٌّىتثحاٌما١ٔٛٔح–اٌؼمٛداٌّغّاج,

 طثغ.
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ط -9 اٌث١غ, ػمذ اٌّغّاج, اٌؼمٛد اٌّذٟٔ اٌمأْٛ ششح ِشلظ, ع١ٍّاْ ,1د.

 .1591٘شج,ِٕشٛساخػاٌُاٌىتة,اٌما

اساء -5 ػٍٝضٛء اٌث١غ ػمذ ششحأدىاَ اٌث١غ, ػمذ تٕاغٛ, اٌغ١ذ ػثذ ع١ّش د.

 .1115,إٌاششِىتثحاٌٛفاءاٌما١ٔٛٔح,اإلعىٕذس٠ح,1ط,اٌفمٙاءٚأدىاَاٌمضاء

اٌجذ٠ذ, -11 اٌّذٟٔ اٌمأْٛ ششح فٟ اٌٛع١ظ اٌغٕٙٛسٞ, ادّذ اٌشصاق ػثذ د.

 .1,1111,ج3ٚاٌّما٠ضح,طاٌؼمٛداٌتٟتمغػٍٝاٌٍّى١ح,اٌث١غ

اٌتٟــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11 اٌؼمٛد اٌّذٟٔاٌجذ٠ذ, اٌٛع١ظفٟششحاٌمأْٛ ,

 .1,1111,ج3تمغػٍٝاٌٍّى١ح,اٌث١غٚاٌّما٠ضح,ط

جــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11 ٚاٌّما٠ضح, اٌث١غ اٌٍّى١ح, ػٍٝ تمغ اٌتٟ اٌؼمٛد ,1,

 .1119–1117غ١شِؼٍَٛ,ِىاْإٌشش

اٌىتاباٌؼشتٟ,-35 داس اٌّذٟٔ, اٌمأْٛ فٟ اٌث١غ ػمذ اٌثذساٚٞ, إٌّؼُ ػثذ د.

 .1591اٌما٘شج,
ػض٠ضواظُجثشاٌخفاجٟ,أدىاَػمذاٌث١غِماسٔحتاٌفمٗاإلعالِٟ,اٌىتاب.د -11

 .1113,ِٕشٛساخِىتثحص٠ٓاٌذمٛل١ح,1األٚي,االٔؼماد,ط

15-  ٚ اٌجاعُ ػٍٟ اٌجاِؼحد. ِٕشٛساخ اٌذمٛق, فٟ اإلجاصج ششتا, أًِ د.

 .1119االفتشاض١ح,اٌجّٙٛس٠حاٌؼشت١حاٌغٛس٠ح,

اٌّاٌى١ٓد. -19 ٚلأْٛ ٚاإل٠جاس اٌث١غ اٌّغّاج, اٌؼمٛد اٌؼث١ذٞ, ٘ادٞ ػٍٟ

,3اٌتؼذ٠الخِغاٌتطث١ماخاٌمضائ١حٌّذىّحاٌت١ّض,طآخشٚاٌّغتأجش٠ٓٚفك

 َ.1111-٘ـ1133األسدْ,–ص٠غ,ػّاْداساٌثمافحٚإٌششٚاٌتٛ

د.غٕٟدغْٛطٗ,اٌٛج١ضفٟاٌؼمٛداٌّغّاج,اٌجضءاألٚي,ػمذاٌث١غ,ِطثؼح -17

 .1571_1595اٌّؼاسف,تغذاد.

,ِؤعغحاٌشعاٌح,3د.فتذٟاٌذس٠ٕٟ,اٌذكِٚذٜعٍطاْاٌذٌٚحفٟتم١ذٖ,ط-31

 .1591َ–ـ1111٘ت١شٚخ,شاسععٛس٠ا,
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اٌغ١ذ -15 ِذّذ دساعحد. ػ١ٍٙا, اٌّتٕاصع اٌّا١ٌح اٌذمٛق فٟ اٌتصشف فاسط,

تال اٌذمٛق, و١ٍح اإلعىٕذس٠ح, جاِؼح اٌّصشٞٚاٌفشٔغٟ, اٌمأْٛ ت١ٓ ِماسٔح

 عٕحطثغ.

اٌث١غ-42 اٌّغّاج, اٌؼمٛد اٌّذٟٔ, اٌمأْٛ ششح اٌضسلا, ادّذ ِصطفٝ د.

 1557,ِطثؼحاٌجاِؼحاٌغٛس٠ح,دِشك,3ٚاٌّما٠ضح,ط
,إٌاششِىتثح1,دكاٌٍّى١حفٟاٌمأْٛاٌّذٟٔاٌّصشٞ,طــــــــــــــــــــــــ -11

 .1595ػثذهللاٚ٘ثح,اٌما٘شج,

اٌّغّاج, -11 اٌؼمٛد اٌّذٟٔ, اٌمأْٛ فٟ ِزوشاخ ِٕصٛس, ِصطفٝ ِٕصٛس د.

 .1557-1559اٌث١غٚاٌّما٠ضحٚاإل٠جاس,إٌاششداساٌّؼاسف,اٌما٘شج,

فٟضٛءاٌفمٗٚأدىاَإٌمض,ششحأدىاَأؼماداٌغ١ذخٍفِذّذ,ػمذاٌث١غ-45

 .1555,داساٌفىشٚاٌمأْٛإٌّصٛسج,1اٌث١غ,ط
ِذىّح-46 ألشتٙا اٌتٟ اٌما١ٔٛٔح ٌٍمٛاػذ اٌّاع١ح اٌّٛعٛػح دغٕٟ, إٌّؼُ ػثذ

(اإلصذاساٌّذٟٔ,1115ٚدتٝػا1531َإٌمضاٌّصش٠ح)ِٕزإٔشائٙاػاَ

 .اٌجضءاٌخاِظ,تالعٕحطثغ
اٌّطثٛػاخ-47 داس اٌخاصح, األدىاَ فٟ اٌجاِغ ِذّذ, اٌالٖ ػثذ ادّذ ِذّذ

 .1111اٌجاِؼح,اإلعىٕذس٠ح,

 : رسائل واالطاريح الجامعيةال -ثالثا :

دساعح -1 ػ١ٍٙا, اٌّتٕاصع اٌذمٛق ت١غ أدىاَ هللااٌؼجّٟ, ِثخٛخػثذ خاٌذ

فٟاٌؼٍَٛ لغُفم١ِٙٗماسٔٗتاٌمأْٛاٌى٠ٛتٟ,سعاٌحِاجغت١ش, اإلعال١ِح,

 .1115اٌشش٠ؼحاإلعال١ِح,جاِؼحا١ٌّٕا,و١ٍحاٌؼٍَٛ,
   رابعا : البحىث القاوىوية :

أمضاءاٌش١ٛعتاٌمغّحاٌمضائ١ح,تذجِٕشٛسفِٟجٍحو١ٍح -1 د.جاتشِٕٙاشثً,

 .19,1111,اٌّجٍذ3اٌذمٛق,جاِؼحإٌٙش٠ٓ,اٌؼذد
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ع١ّشِذّذ٠اع١ٓ,ِٕغػّاياٌمضاءٚاٌّذا١ِِٓٓششاءاٌذمٛقاٌّتٕاصع.ادّذد -1

اٌما١ٔٛٔح ٌٍؼٍَٛ اٌىٛفح جاِؼح تذجِٕشٛسفِٟجٍح ِماسٔح, لا١ٔٛٔٗ دساعح ف١ٙا,

 .1,1119,اٌّجٍذ19ٚاٌغ١اع١ح,اٌؼذد

اٌتشش٠غ -5 فٟ ِماسٔح دساعح ف١ٙا, اٌّتٕاصع اٌذمٛق ت١غ اٌجثاس, ػثذ ست١غ د.عؼذ

1111،ؼشالٟ,تذجِٕشٛسفِٟجٍحو١ٍحاٌّأِْٛاٌجاِؼح,اٌؼذداٌتاعغػششاٌ

. 
دساعحِماسٔح,تذجِٕشٛسفٟ -1 س٘ٓاٌٍّى١حاٌشائؼحتأ١ِٕا, د.عفأحع١ّشد١ّذ,

اٌثاٌج, اٌؼذد اٌغ١اع١ح, ٚاٌؼٍَٛ اٌمأْٛ و١ٍح اٌؼشال١ح, ا٢داباٌجاِؼح ِذاد ِجٍح

.1,1117اٌّجٍذ

سعٓ, -5 ١٘اي اٌّذٟٔلاعُ اٌمأْٛ فٟ ف١ٗ اٌّتٕاصع ٌٍذك اٌما١ٔٛٔح اٌطث١ؼح

اٌغاتغ اٌؼذد اٌمأٌٍْٛذساعاخٚاٌثذٛثاٌما١ٔٛٔح, اٌؼشالٟ,تذجِٕشٛسفِٟجٍح

 .1115ػشش,

لت١ثحِٙذٞصاٌخٚد.دغ١ٓػثذهللااٌشضااٌىالتٟ,دكاٌشجٛعػٍٝاٌشش٠هفٟ -9

تذ اٌما١ٔٛٔح,اٌّاياٌشائغفٟداٌحاالٔتفاعٚاٌتصشف, جِٕشٛسفِٟجٍحاٌؼٍَٛ

 .1,1117,اٌّجٍذ1و١ٍحاٌمأْٛ,جاِؼحتغذاد,اٌؼذد

 :خامسا : القوانين 
 : القوانين العراقية - أ

 النافذالمعدؿ.1951لسنة44القانوفالمدنيالعراقيرقـ -1
 النافذالمعدؿ.1974لسنة151قانوفالعمؿالعراقيرقؾ -2

 : القوانين المصرية - ب
 النافذالمعدؿ.1948لسنة131القانوفالمدنيالمصريرقـ -1

 : القوانين الفرنسية -ج
 النافذالمعدؿ.1844القانوفالمدنيالفرنسيلسنة -1
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 :سادسا : المصادر األجنبية 

1- A. BÉNABENT, Droit  civil, Les  contrats  spéciaux  civils et 

commerciaux, 5e éd, Montchrestien , 2001 . 

2- M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil 

français, 2e éd., t. 10, 1re partie, Contrats civils, 1956. 

 : اليوامش

 (.2411:المعجـالوسيط)ينظر -1
1951لسنة44(مفالقانوفالمدنيالعراقيرقـ593ينظرالمادة) -2

 النافذالمعدؿ.
) -3 المادة 469ينظر مف ( رقـ المصري المدني لسنة131القانوف

 النافذالمعدؿ.1948
النافذ1844(مفالقانوفالمدنيالفرنسيلسنة1744ينظرالمادة) -4

 ؿ.المعد
 .(386:1974-1969ينظر)د.طوغني: -5
 .ومابعدىا(118:2412ينظر)د.عبدالجبار: -6
 .(369)د.طوغني,مصدرسابؽ, -7
 .(179بالسنةطبع:ينظر)د.العامري: -8
 .(624:1954ينظر)د.اليالليوزكي: -9

 .(266:1957-1956ينظر)د.منصورمصطفى: -14
 édicèe en vue de trancher d,article )(1700)ينظر -11

controverses pour une définition précise, elle a entendu 
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qu,il ne suffirait pas, pour que la chose fut réputée 
litigeuse, que le droit étant en lui-méme incertain et 
contestable, un procés put naitre par la suite, et que la 
chose ne serait censée litigieuse, qu’autant qu’il y 
aurait, eu moment de la cession, procés et contestation 
déjà engagés sur le fond du droit). 

 (.2/ؼ469(ويقابمياالمادة)2/ؼ593ينظرالمادة) -12
 .(187:1984ينظر)د.الدريني: -13
 .(194:244ود.السنيوري:179)د.العامري,مصدرسابؽ, -14
 un droit litigieux est necessairement.)ينظر -15

aleatoire)الحؽالمتنازعفيويجبافيكوف
 بالضرورةمحتمال

 .(ABENABENT : 2001 :26ينظر) -16
 .(314:2419ينظر)رسفقاسـ: -17
 (مفالقانوفالمدنيالعراقي.-596-595-594-593ينظرالمواد) -18
 (مفالقانوفالمدنيالمصري.472-471-474-469ينظرالمواد) -19
 (مفالقانوفالمدنيالفرنسي.1741-1744-1699)ينظرالمواد -24
 .ومابعدىا(648)اليالليوزكي,مصدرسابؽ, -21
 .ومابعدىا(284:1963:ينظر)غانـ -22
 .ومابعدىا(597:1961ينظر)د.البدراوي: -23
 .(194)د.السنيوري,مصدرسابؽ, -24
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ال -25 ىو والمتنازؿلو المدعيبالحؽالمتنازؿعنو مشتريالمتنازؿىو
 .ليذاالحؽوالمتنازؿضدهىوالمدعىعميو

 (.333ينظر)د.الذنوف:بالسنةطبع: -26
 (.553:1984ينظر)د.مرقس: -27

https://www.dalloz-ينظرالىالموقعااللكتروني: -28

-concerne-ne-litigieux-retrait-de-actualite.fr/flash/droit

gratuit-titre-creance-de-cessions-pas.  
 (.333سٞ:ٔمالػٓ:د.اٌزْٔٛ,ِصذسعاتك,٠ٕظش)تٛد -29
 ومابعدىا(.425ينظر)سمطافالعدوي:بالسنةطبع: -34
 (.344:1984:سمطاف:334)د.الذنوف,مصدرسابؽ, -31
 .1983ابريؿ7ينظر:قرارمحكمةالنقضالمصريةبتاريخ -32
 ومابعدىا(.169بالسنةطبع::وآخروفينظر)د.مبارؾ -33
(٠119ِٓماتٍٙا)(ِٓاٌمأْٛاٌّذٟٔاٌؼشال171ٟٚاٌّادج)ينظر -34

 (ِٓاٌمأْٛاٌّذٟٔاٌفشٔغٟ.1517اٌمأْٛاٌّذٟٔاٌّصشٞ,ٚاٌّادج)
 .ومابعدىا(345)سمطاف,مصدرسابؽ, -35
:د.طوغني,مصدرسابؽ,428)د.البدراوي,مصدرسابؽ, -36

377.) 
 (.M. PLANLOL et G. RIPERT : 321ينظر) -37
 (.128:2447ينظر)د.السنيوري: -38
(مفالقانوفالمدنيالعراقي,ويقابمياالمادة595ينظرالمادة) -39
(مفالقانوف1597(مفالقانوفالمدنيالمصري,ويقابمياالمادة)471)

 المدنيالفرنسي.

https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-de-retrait-litigieux-ne-concerne-pas-cessions-de-creance-titre-gratuit
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-de-retrait-litigieux-ne-concerne-pas-cessions-de-creance-titre-gratuit
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-de-retrait-litigieux-ne-concerne-pas-cessions-de-creance-titre-gratuit
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-de-retrait-litigieux-ne-concerne-pas-cessions-de-creance-titre-gratuit
https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-de-retrait-litigieux-ne-concerne-pas-cessions-de-creance-titre-gratuit
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(مفالقانوفالمدنيالعراقي,ويقابمياالمادة596ينظرالمادة) -44
مدنيالمصري,واليقابمياشيءمفالقانوفالمدني(مفالقانوفال472)

 الفرنسي.
 (.183:1989ينظر)د.الفضمي: -41
 (.43:2418ينظر)د.الجاسـود.سربا: -42
 .ومابعدىا(365:2449)د.تناغو:ينظر -43

 Les juges, leurs suppléants, les)(1597ينظرالمادة) -44
magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, 
huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires ne 
peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et 

actions litigieuxqui sont de la compétence du tribunal 
dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à 
peine de nullité, et des dépens, dommages et interest). 

والتيساقيا -45 القضاء عماؿ تسميتو إلىأنو ىنا اإلشارة نود : ينظر
فاليجوز نظر المدنيىيمحؿ العراقيفيكتبومؤلفاتالقانوف الفقو
فقد ىذه يقوىحجتنا ما أنا وال بالعماؿ اووصؼالقضاء تسمية إطالقا

1974(لسنة151(مفقانوفالعمؿالعراقيذيالرقـ)6نصتالمادة)
نافذالمعدؿعمىتعريؼالعمؿبقوليا))ىوكؿمفيؤديعماللقاءأجرال

ويكوفتابعافيعمموإلدارةوتوجيوالجيةالتييعمؿلحسابياويستويفي
او االختبار قيد كاف ومف المستخدموف واألحداثو والنساء الرجاؿ ذلؾ

القانو ىذا في العامؿ تعريؼ في يدخؿ وال التأىيؿ, او الحكاـتدريب ف
تنظـأحواؿخدمتيـووالقضاةأوالعسكريوفاوالموظفوفالعموميوفالذيف
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ونرىمفاألدؽتقاعدىـالقوانيفالخاصة((وبيذافافالتسميةمحؿنظر
2416)الصوفي:حذفيامفتمؾالدراسات.نقالعف:أستاذناالدكتور:

 .(174:
 (.213)د.السنيوري,مصدرسابؽ, -46
 (.124:2414ر)د.ابوالسعود:ينظ -47
 (.368)د.تناغو,مصدرسابؽ, -48
 (.349:1957ينظر)د.الزرقا: -49
 (.164:2419ينظر)مبخوت: -54
 (.65ينظر)فارس:بالسنةطبع: -51
(466(مفالقانوفالمدنيالعراقيويقابمياالمادة)135ينظرالمادة) -52

 مفالقانوفالمدنيالمصري.
 ومابعدىا(.232مصدرسابؽ,)د.السنيوري, -53
 (.66)فارس,مصدرسابؽ, -54
 (.37:2414وعبدالاله:184)د.العامري,مصدرسابقو -55
 ومابعدىا(.419:2413ينظر)د.الخفاجي: -56
 (.64:2412ينظر)د.العبيدي: -57
 .(ومابعدىا425مصدرسابؽ,)سمطافوالعدوي -58
) -59 المادة 1/ؼ1461ينظر القانوف مف ويقابميا( العراقي, المدني
 (مفالقانوفالمدنيالمصري.825)
 (.6:2414ينظر)د.شبؿ: -64
 (.245:2417ينظر)د.الكالبي: -61
 (.348:2445ينظر)حسني: -62
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 ومابعدىا(.795:2411ينظر)د.السنيوري: -63
 (.241ينظر)د.حسنيف:بالسنةطبع: -64
 (.597:1999ينظر)محمدالسيد: -65
 ومابعدىا(.92:1965ينظر)د.منصورمصطفى: -66
 (.448:2417:د.حميدسفانةينظر) -67

 


