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دفوع املدين املتضامن وفقًا ألحكام القانون املدني األردني
دراسة مقارنة مع القانون املدني القطري

أ.د. عبدالرحمن أحمد جمعة 
أستاذ القانون املدني    

كلية احلقوق - اجلامعة االردنية    

امللخص:
بالتزام واحد قابل لإلنقسام  املدينون  أن يتعدد  املدينني،  بالتضامن بني  يقصد 
بطبيعته يكون كل منهم بناء على اتفاق خاص أو لنص في القانون ملزما بأداء كل 
الدين عند املطالبة، أي أنه يحق للدائن مطالبة املدينني جميعا أو أيا منهم بتنفيذ كامل 
االلتزام، وليس بوسع املدين املطالب التمسك بالتنفيذ اجلزئي مبا يعادل حصته، لهذا 
أقر القانون املدني األردني والقطري أن وفاء أحد املدينني الدين للدائن يبرئ ذمته 
شأن القانون  ذلك  في  شأنه  األردني  املدني  القانون  املدينني. ويختلف  باقي  وذمة 
بني  التضامن  ملصادر  حتديده  في  والعراقي  والسوري  واملصري  القطري  املدني 
املدينني عن قانون االلتزامات والعقود املغربي وقانون املوجبات والعقود اللبناني 
اللذان أضافا مصادر أخرى عما ورد في القوانني املذكورة.  وينشأ عن التضامن بني 
املدينني تعدد الروابط بني الدائن وبني املدينني، ذلك أنه يرتبط معهم جميعا برابطة 
التضامن، عالوة على ارتباطه مع كل واحد منهم برابطة خاصة تختلف عن رابطته 
مع غيره من املدينني. وتطبيقا لتعدد الروابط أجاز املشرع للمدين أن يتمسك بأوجه 
الدفوع اخلاصة به، وال يستطيع غيره من املدينني التمسك بها. وأجاز املشرع ألي 
القانوني  املقتضى  ويثير  املدينني.  بني  املشتركة  الدفوع  بأوجه  يتمسك  أن  مدين 
إشكاالت  املشرع بالنص  له  تعرض  والذي  بصدده  نحن  الذي  باملوضوع  املتعلق 
عديدة، دفعتنا الى بحثه متمنني عليه بالنتيجة التدخل لتعديل املقتضيات القانونية 

التي أشرنا لها في هذا البحث.   
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املقدمة: 
أهمية البحث وأسباب اختياره: 

تنشأ رابطة اإللتزام بني دائن واحد ومدين واحد، ويقع أن يتعدد أشخاص 
هذه الرابطة سواء من جانب الدائن أو من جانب املدين أو من اجلانبني معاً، وإذا 

ورد التعدد على طرفي االلتزام كان له صور ثالث:
الصورة األولى- تعدد أحد طرفي االلتزام أو كالهما من غير أن تربط بني 
وتكون  واحد،  مدين  مواجهة  في  الدائنون  يتعدد  كأن  خاصة،  رابطة  أطرافه 
حدود  في  املدين  يطالب  أن  دائن  لكل  فعندئذ  مقدما،  محددة  دائن  كل  حصة 
أحمد  يشتري  كأن  وحده،  بها  يختص  قبضها  حالة  وفي  الدين،  من  حصته 
إال  أحمد  مطالبة  البائعني  أحد  يستطيع  ال  فعندئذ  وزيد،  حملمد  مملوكة  ساعة 

بنصف ثمن املبيع.
الصورة الثانية- تعدد املدينني في مواجهة دائن واحد، ففي هذه احلالة ال 
يستطيع الدائن أن يطالب أي مدين إال في حدود حصته من الدين، كأن يشتري 
25000 دينار، فعندئذ ال يستطيع  بقيمة  الرحمن سيارة من زيد  محمد وعبد 
البائع مطالبة أي واحد من املشتريني إال في حدود حصته من املبيع، ذلك أن عقد 

البيع لم يقضي بتضامنهما في دفع ثمن السيارة.
الصورة الثالثة- تعدد أحد طرفي االلتزام أو كالهما مع وجود ربط تضامن 
مدين  مواجهة  في  املتضامنون  الدائنون  يتعدد  كأن  املدينني،  أو  الدائنني  بني 
وقد  الدين،  بكل  املدين  مطالبة  منفردين  أو  مجتمعني  للدائنني  فعندئذ  واحد، 
يتعدد املدينون املتضامنون أمام دائن واحد، ففي هذه احلالة للدائن مطالبة أي 
واحد منهم بكل الدين. ويقال عن احلالة األولى أننا بصدد تضامن بني الدائنني 
)التضامن اإليجابي(، ويطلق على احلالة الثانية أننا بصدد تضامن بني املدينني 

)التضامن السلبي(.
وجتدر اإلشارة أن التصرف ال يقبل التجزئة إذا ورد على محل ال يقبل بطبيعته 
التجزئة، أو إذا تبني من الغرض الذي هدف إليه املتعاقدون أن االلتزام ال يجوز جتزئة 
تنفيذه. ويسمى االلتزام في هذه احلالة وفقا للمادة441 من القانون املدني األردني 
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 321 »عدم قابلية التصرف للتجزئة«، وأما في القانون املدني القطري ووفقا للمادة 
فيسمى »بااللتزام غير القابل لالنقسام«. ويعرف التضامن في نظر الفقهاء))) بأنه: 
»وصف يحول دون انقسام احلق في حالة تعدد الدائنني أو انقسام االلتزام في حالة 
تعدد املدينني«. والتضامن بنوعيه ال ينشأ اإل بنص القانون أو اإلتفاق وفقا للمادتني 
421، 426 من القانون املدني األردني، واملادة 302 من القانون املدني القطري. ويجوز 

للدائن وفقا ألحكام القانون أن يعود بجميع الدين على املدينني املتضامنني منفردين 
أو مجتمعني، على أن يأخذ بعني االعتبار طبيعة العالقة القانونية التي تربطه مع املدين 
الذي اختاره في املطابة القضائية، ذلك أن كل مدين متضامن تربطه بالدائن رابطة 
مستقلة عن غيره من املدينني املتضامنني، أي بعبارة أخرى تتعدد الروابط القانونية 
في عالقة الدائن مع املدينني املتضامنني بقدر عددهم، فقد يكون بعضها موصوفا 
عن  الروابط  هذه  إحدى  يلحق  الذي  الوصف  يختلف  وقد  بسيطا،  اآلخر  وبعضها 
الوصف الذي يلحق غيرها، فبعضها قد تعلق على شرط واقف، وأخرى قد تقترن 
بأجل واقف، وثالثة تكون منجزة، لهذا يجب على الدائن مراعاة عالقته باملدين الذي 
شرط  على  دينه  املعلق  املدين  يطالب  أن  مثال  يستطيع  ال  فهو  املطالبة،  عند  اختاره 
أن للمدعى عليه  الذي لم يحل أجل دينه، ذلك  املدين  واقف قبل حتققه، وال مطالبة 
قانونا أن يدفع دعوى املدعى بأنها سابقة ألوانها في احلالتني، عالوة على متسكه 
بأوجه الدفوع املشتركة بينه وبني غيره من املدينني سنداأًلحكام املادة )2/428( من 

القانون املدني األردني واملادة 307 / 2 من القانون املدني القطري.

أنواع  دراسة  الى  يهدف  بصدده  نحن  الذي  البحث  أن  تقدم  مما  يتضح 
ويناقش  الدائن.  مبواجهة  فيها  التمسك  املتضامن  للمدين  يجوز  التي  الدفوع 
الدفوع  وكذلك  اخلاصة  والدفوع  املشتركة  بالدفوع  التمسك  إمكانية  البحث 

اخلاصة باملدينني املتضامنني االخرين.
في  الدولتني  في  املشرع  تبناه  الذي  القانوني  املوقف  على  الباحث  ويأخذ 
حتديده للدفوع التي يجوز للمدين املتضامن أن يتمسك فيها مبواجهة الدائن، وهو 

)1( راجع أنور سلطان، أحكام اإللتزام املوجز في النظرية العامة لاللتزام، دراسة مقارنة في القانونني املصري واللبناني، 
منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1994، فقرة )240(، ص )260(، جالل العددي، أحكام اإللتزام، الدار اجلامعية للطباعة 

والنشر، بيروت، 1993، فقرة)351(،ص 259.
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األردني والقطري  املشرع  البحث، ونتمنى على  أثناء  ما سنسلط األضواء عليها 
األخذ بهذه التعديالت عند إعادة صياغة أحكام القانون املدني في الدولتني.

منهجية البحث:
سنتولى دراسة هذا املوضوع من خالل منهج حتليلي مقارن: فهو حتليلي، ذلك 
أن الباحث سيعمد إلى حتليل نصوص القانون وبيان مختلف اآلراء الفقهية واألحكام 
القضائية، التي حاولت أن تبني مفهوم املقتضيات القانونية املتعلقة باملوضوع، وأما 
أنه منهج مقارن، ذلك أن الباحث لم يحصر بحثه على ماورد في القانونني، وإمنا مد 

نظره إلى املوقف القانوني لهذا املوضوع في دول أخرى.

خطة البحث:
التضامن بني املدينني في القانون املدني األردني والقطري اليقوم اإل بنص في 
القانون أو باتفاق املتعاقدين. ويرى الباحث أن املوضوع الذي نحن بصدده يرتبط 
ارتباطا مبصادر هذا التضامن، والذي قد ينشأ عن مصادر أخرى تختلف عما حدده 
التضامن  مصادر  على  األضواء  تسليط  الباحث  ارتأى  لهذا  الدولتني،  في  املشرع 
أن يتمسك فيها  املتضامن  للمدين  التي يسمح فيها  الدفوع  املدينني، ثم حتديد  بني 
مبواجهة الدائن، والتي تنقسم إلى دفوع شخصية ودفوع مشتركة، وعليه تتوزع 

خطتنا في هذا البحث على مدخل متهيدي، ومبحثني اثنني:
املدخل التمهيدي- مصادر التضامن بني املدينني.
املبحث األول- دفوع املدين املتضامن الشخصية.

املبحث الثاني- الدفوع املشتركة.

اخلامتة وخصصت إلى ما أفرزه البحث من توصيات متنى فيها الباحث على 
املشرع األردني والقطري األخذ بها عند إعادة النظر في صياغة القانون املدني.
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املدخل التمهيدي
مصادر التضامن بني املدينني

يشكل القانون والعقد مصدرا للتضامن بني املدينني في نطاق القانون املدني األردني 
والقطري واملصري والسوري والعراقي. ويضيف قانون االلتزامات والعقود املغربي 
احلتمية  والنتيجة  املنفردة  اإلرادة  املصادر  لتلك  اللبناني،  والعقود  املوجبات  وقانون 

لطبيعة املعاملة. وعليه يتوزع بحثنا في املدخل التمهيدي على أربعة فروع. 

الفرع األول
القانون

نصت املاده 426 من القانون املدني األردني على أنه: »ال يكون التضامن بني املدينني اال 
باتفاق أو بنص في القانون«))). لقد تدخل املشرع في قيام التضامن بني املدينني عند صياغة 
القانون املدني والقانون التجاري وقانون الشركات: فالنسبة للقانون املدني األردني جند 
أنه تضمن األحكام اآلتية: نصت املادة 788 على أنه: »إذا كان عقد املقاولة قائما على تقبل بناء 
التعويض  يضع املهندس تصميمه على أن ينفذه املقاول حتت اشرافه كانا متضامنني في 
لصاحب العمل عّما يحدث في خالل عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من 
مبان أو أقاماه من منشآت، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسالمته إذا لم يتضمن العقد مدة 
أطول«. ونصت املادة 265 على أنه: »إذا تعدد املسؤلون عن فعل ضار كان كل منهم مسؤوال 
بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو التضامن والتكافل فيما بينهم«. ونصت 

املادة 976 »تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء احملكمة عند اطالقــها تضامن الكفالء«. 

)2(  وأخذ بذات االجتاه القانون املدني القطري في املادة 302 التي نصت على أن: » التضامن بني الدائنني أو بني املدينني ال 
يفترض وإمنا يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، وذلك مع مراعاة قواعد التجارة«، والقانون املدني املصري 
في املادة 279 والتي نصت على أن: »التضامن بني الدائنني او املدينني ال يفرض وإمنا يكون بناء على اتفاق أو نص 
في القانون« واملادة 341 من القانون املدني الكويتي، واملادة 320 من القانون املدني العراقي. ونص الفصل 164 من 
السند  عن  صراحة  ينتج  أن  ويلزم  يفرض  ال  املدينني  بني  »التضامن  أن:   على  املغربي  والعقود  االلتزامات  قانون 
املنشيء لاللتزام أو من القانون أو أن يكون النتيجة احلتمية لطبيعة املعاملة«. راجع ما قررته محكمة التمييز األردنية 
في القرار رقم 3046/ 2012 – هيئة عامة – تاريخ2012/11/29 عدالة، ومتييز 325/-2012هيئة عامة-  24 / 5/ 
املنشور   ،  67/368 رقم  ومتييز  االردنيني،  احملامني  نقابة  مجلة  في  املنشور   ،  66/85 رقم  ومتييز  عدالة،   ،2012

 ،2012 سنة   175 الطعن  في  القطرية  التمييز  محكمة  به  أخذت  وهوما   ،248 الصفحة  على  احملامني  نقابة  مجلة  في 
جلسة 2012/11/27، قاعدة 65 ص422، املكتب الفني، محكمة التمييز السنة الثامنة، وطعن 129لسنة 2009، جلسة 

2010/1/21، قاعدة 10، ص71 مرجع سابق سنة 6.
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1966، فقد أخذ بالتضامن في  12 لسنة  وبالنسبة لقانون التجارة األردني رقم 
املادة 1/163 التي نصت على أنه: »يلتزم الضامن مبا يلتزم به الشخص املضمون«، 
تاريخ  في  له  وفائه  عدم  عند  السند  »حلامل  أنه:  على  نصت  التي   1/181 واملادة 
 260 االستحقاق الرجوع على مظهريه وساحبه وغيرهم من امللتزمني به«، واملادة 
التي نصت على أنه: »حلامل الشيك الرجوع على املظهرين، والساحب وغيرهم من 
امللتزمني به إذا قدمه في الوقت احملدد ولم تدفع قيمته...«. وهو ما أخذ به القانون 
املدني القطري في املادة 319 /1، وأخذ به كذلك قانون التجارة القطري بالتضامن 
أيضا، فمثال نصت املادة 74 على أن: »امللتزمني معا بدين جتاري، يسألون على وجه 
التضامن، ما لم ينص القانون أو االتفاق على خالف ذلك«. ونصت املادة 76 على أنه: 
»في الكفالة التجارية، يكون الكفالء متضامنني فيما بينهم، ومتضامنني مع املدين، 

ومطالبة الدائن ألحدهم ال تسقط حقه في مطالبة اآلخرين«. 
وبالنسبة لقانون الشركات األردني رقم 22 لسنة 97، فقد نصت املادة 41 على أنه: 
»تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتني التاليتني من الشركاء...الشركاء املتضامنون 
بالتضامن  مسؤولني  ويكونون  أعمالها،  وممارسة  الشركة  ادارة  يتولون  الذين  وهم 

والتكافل عن ديون الشركة وااللتزامات املترتبة عليها في أموالهم اخلاصة«))).. 

الفرع الثاني
العقــــد

اتفاق الحق، وسواء  أو في  العقد  التضامن في صلب  االتفاق على  يرد  أن  يصلح 
ورد في العقد األصلي أوفي اتفاق الحق)))، فيجب أن يكون واضحا، فإذا باع شخص 
سيارته إلى ثالثة اشخاص وسكت االتفاق عن حتديد حصة كل واحد منهم، فعندئذ 
)3( وأخذ قانون الشركات القطري في معرض التعرض لشركة التضامن في املادة 29 بأن: »لدائني الشركة حق الرجوع 
عليها في أموالها، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك فيها في أمواله اخلاصة. ويكون جميع الشركاء متضامنني 
“راجع محكمة التمييز األردنية بهاذا االجتاه في القضية رقم72/108، مجلة نقابة احملامني،  نحو دائني الشركة«. 

ص689، ومتييز قطري 25، سنة2006، 2006/6/6، ق25ص126.
من   )341( واملادة  املصري،  املدني  القانون  279من  واملادة  األردني  املدني  القانون  من   )426( املادة  ألحكام  استنادا   )4(
القانون املدني الكويتي. راجع قرارمحكمة التميز األردنية في القضية رقم 1993/1203، تاريخ 3/3/ 1994، عدالة، 
قاعدة66،   ،2008/11/4 جلسة  سنة200،   ،77 طعن  قطري،  ص440«ومتييز  احملامني،  68/124مجلة  رقم  ومتييز 
ص395، سنة 4 ومتييز قطري، طعنان150،157، سنة 2011، جلسة2011/12/13، قاعدة 70، ص493.مرجع سابق 

سنة 7، وطعن 164جلسة2010/12/28، قاعدة 87، ص591.
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من  حصته  يدفع  أن  على  الثلث،  منهم  ولكل  بالتساوي،  بينهم  مشاعا  املال  هذا  يعد 
الدين،وأّما إذا أراد البائع أن يكونوا متضامنني وجب عليه أن يشترط التضامن بينهم 
وأن يوافقوا عليه، أّما إذا لم يرد بشأنه اتفاق صريح، فعندئذ يسأل كل واحد منهم في 
حدود حصته من الدين. واجلدير بالذكر أن من يدعي التضامن عليه اثباته، وأّما في 
1 من القانون املدني األردني،   /240 للمادة  حالة الشك فيفســر عدم وجوده، استناداً 
القاعدتني،  أحكام  صياغة  تطابقت  حيث  القطري،  املدني  القانون  من   1  /  170 واملادة 
وذلك عندما نصت على أنه: »يفسر الشك في مصلحة املدين«، ومن ثم يقع على القاضي 
عند اصدار حكمه بالتضامن أن يحدد مصدره، وأما إذا سكت عن ذلك، وقضى بوجوده 

فعندئذ نعتقد أن على محكمة التمييز نقض حكمه.

الفرع الثالث
اإلرادة املنفردة

ينشأ التضامن بني املدينني عن اإلرادة املنفردة))) كأن يعلن عدة أشخاص من خالل 
احدى الصحف أنهم ملزمون بالتضامن ملن يعثر على شيء ضائع، أو ملن يقوم بعمل 
معني. فالنسبة للوعد الصادر عن عدة أشخاص على وجه التضامن مبنح جائزة ملن 
يعثر على شيء ضائع، كأن تدخل ساعة ثمينة في ملكية بني زيد وعادل ومحمد، فإذا 
مبنح  بالتضامن  ملزمون  بأنهم  التلفاز  عبر  جميعاً  هؤالء  فأعلن  زيـد،  يـد  من  فقدت 
بالنسبة  وأما  املفقودة.  الساعة  هذه  على  يعثر  ملن  دينار   1000 مقدارها  مالية  جائزة 
للوعود الصادرة عن عدة أشخاص بالتضامن على منح جائزة ملن يقوم بعمل معني، 
ملزمون  بأنهم  التلفاز  عبر  أو  احمللية  الصحف  إحدى  في  مزارعني  ثالثة  يعلن  كأن 
بالتضامن مبنح جائزة مالية مقدارها تسعة آالف دينار ملن يقدم لهم أفضل بحث علمي 
يوفر لهم احلصول على وفرة منتوج زراعي، فالواعد هنا يجني فائدة مقابل اجلائزة 
التي يقدمها، ففي املثال األول يسترد أصحاب الساعة الشيء املفقود منهم، وفي املثال 

االلتزامات  قانون  ضوء  في  االلتزامات  نظرية  الكزبري،  مأمون  لاللتزام،  كمصدر  املنفردة  االرادة  شرح  راجع   )5(
-310 ص   -261  246 فقرة   ،1968 البيضاء،  الدار  اجلديدة،  النجاح  مطبعة  االلتزام.  مصادر  ج1  املغربي.  والعقود 
325، محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون املدني النظرية العامة لاللتزام ج 1 مصادر االلتزام منشورات جامعة 

دمشق، 1976، فقرة )610-617(، ص )430-438(، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد، 
ج1 دار النهضة العربية، القاهرة، 1962، فقرة )906-915(، ص )1305-1282(.
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الثاني يتمكن أصحاب املزرعة من احلصول على وفرة إنتاجهم الزراعي بفعل البحث 
العلمي الذي تقدم به الباحث.

أجاز قانون االلتزامات والعقود املغربي في الفصل 174 إمكانية نشوء التضــامن 
بني املدينني من خالل اإلرادة املنفردة، على خالف أحكام املادة 426 من القانون املدني 
األردني واملادة 302 من القانون القطري، فقد سكت املشرع في هاتني الدولتني عن 
إعادة  التضامن عنه. ونحن نرى األخذ به عند  النشوء  هذا املصدر باعتباره سبب 
مصادر  من  مصدراً  باعتباره  والقطري  األردني  املدني  القانون  أحكام  صياغة 
التضامن. ونعتقد أن اإلرادة املنفردة تعد مصدراً من مصادر التضامن بني املدينني 
في نطاق هذين القانونني بالرغم من عدم التعرض لها صراحة في املواد القانونية 
املتعلقة بالتضامن. ونحن نعتمد في هذا الرأي على أن مصادر احلقوق الشخصية 
»أو االلتزامات«، تنشأ عن العقد أو اإلرادة املنفردة. ويؤيد هذا الرأي ما نصت عليه 
املادة 251 من القانون املدني األردني التي جاء فيها أنه: »إذا قضى القانون بنشوء 
باالرادة  الصادر  القانوني  التصرف  مبقتضى  بانقضائه  أو  بتعديله  أو  االلتزام 
املنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، 

إال ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على اإلرادة املنفردة«))). 
يالحظ من خالل هذه القاعدة القانونية أن نشوء التضامن بني املدينني يتفق في نظرنا 

مع القواعد العامة، ومن ثم يصح أن ينشأ التضامن عن هذا املصدر في القانونني.

  الفرع الرابع
طبيعة املعاملة

يقول الدكتور مأمون الكزبري))) إن التضامن بني املدينني قد ينشأ عن النتيجة 
بتنظيم  واحد  مكتب  في  يعمالن  مهندسان  يلتزم  كأن  املعاملة،  لطبيعية  احلتمية 
مخطط بناء وتقدميه ملالك أرض، أو التزام عدة أشخاص بتسليم شيء معني بذاته 
التزام  أو  بإجراء عملية جراحية ملريض،  التزام طبيبني جراحني  أو  آخر،  لشخص 
عدة ناقلني بإيصال بضاعة إلى شخص معني في مكان محدد، فإذا تلفت البضاعة 
أو ضاعت  أو تأخرت عن الوصول، فعندئذ تقع املسؤولية التضامنية على الناقلني 

)6( وهذا ما أخذت به املادة 192 / 2 من القانون املدني القطري.
)7( راجع، نظرية االلتزامات ، ج1 فقرة 125ص 135.
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جميعا، وأيضا إذا التزمت فرقة موسيقية أو مسرحية بإحياء حفلة في ميعاد ومكان 
معني، فإذا أخلت هذه الفرقة الفنية بتنفيذ االلتزام، فعندئذ يسأل أعضاء هذه الفرقة 

وبالتضامن في مواجهة الدائنني. 
يتضح مما سبق بياته أن التضامن يقوم بني املدينني بعيدا عن نص القانون أو 

االتفاق، وإمنا كنتيجة طبيعة للمعاملة التي استوجبت قيامه بينهم. 
عندما  صنعا  أحسن  املغربي  املشرع  »أن  الكزبري)))  مأمون  الدكتور  ويرى 
قرر أن النتيجة احلتمية للمعاملة تعد مصدرا للتضامن ولم ينتبه املشرع املصري 

والسوري إلى هذه املصادر«.
يسمح  التي  الدفوع  هي  ما  البحث  هذا  ميدان  في  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 
للمدين املتضامن أن يتمسك بها في مواجهة الدائن؟ جتيب على هذا السؤال أحكام 
املادة )2/428( من القانون املدني األردني التي نصت على أنه: »لكل مدين أن يعترض 
عند مطالبته بالوفاء بأوجه االعتراض اخلاصة أو املشتركة بني املدينني فحسب«))). 
حددت هذه املادة القانونية الدفوع التي يجوز فيها للمدين املتضامن أن يتمسك بها في 
مواجهة الدائن، فحصرتها بالدفوع الشخصية باملدين وحده، والدفوع املشتركة بني 
املدينني املتضامنني جميعا، وعليه تتوزع دراستنا في هذا البحث على مبحثني اثنني، 

خصصت األول لبحث الدفوع الشخصية، وأما الثاني فعاجلت فيه الدفوع املشتركة.

)8( راجع، نظرية االلتزامات، ج2، فقرة 125 ص 135. ونحن نرى أن على القاضي حتديد السند القانوني الذي اعتمده 
في وجود التضامن بني املدينني، ومن ثم يعد القرار الصدر عنه خاضعا لرقابة محكمة التمييز، ذلك أن العمل الذي 
أن  التمييز، آخذين بعني االعتبار  املجال يعد عمال قانونيا، ومن ثم يخضع لرقابة محكمة  القاضي في هذا  به  قام 
التضامن يعد استثناء من القاعدة العامة التي تفترض عدم وجوده، وأن االستثناء يقضي بوجوده، لهذا ال يجوز 
التوسع في تفسير املقتضى القانوني وال القياس على أحكامه. ويؤيد قولنا ما أخذت به محكمة التمييز القطرية في 
الطعن رقم 175 لسنة 2012، جلسة 11/27/ 2012، قاعدة65، ص 422، مرجع سابق سنة8. وطعنان 144،154لسنة 

2011، جلسة 2011/11/22، قاعدة 63، ص449، مرجع سنة 7. 

)9( وأخذ بذات االجتاه القانون املدني القطري في املادة 307 / 2 التي نصت: »وال يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء 
أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة بغيره من املدينني، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة بنفسه وباألوجه 
املشتركة بني املدينني جميعا«. وقانون االلتزامات والعقود املغربي في الفصل 168« لكل مدين مضامن أن يتمسك 
بالدفوع الشخصية املتعلقة بواحد أو أكثر من املدينني معه«، والقانون املدني املصري في املادة )2/285( »اليجوز 
للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة بغيره من املدينني، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه 
وتطابق   2  /346 املادة  في  الكويتي  املدني  والقانون  جميعا«،  املدينني  بني  املشتركة  وباألوجه  به  اخلاصة  الدفع 

صياغتهاالقانون املددني املصري.
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املبحث األول
الدفوع الشخصية

يستطيع الدائن أن يطالب املدينني املتضامنني منفردين أو مجتمعني، وال يستطيع 
املدين الذي يطالبه الدائن بالدين كامال أن يقتصر على دفع حصته، وإمنا عليه دفع 
الدين بكامله للدائن، وعندئذ تبرأ  ذمته وذمم باقي املدينني سندا ألحكام املادة 427 
من القانون املدني األردني التي  نصت على أنه: »إذا أوفى أحد املدنني املتضامنني 
الدين بتمامه بريء اآلخرون«)1)) ،ويبقى املدينون املتضامنون وبالرغم من وحدة 
ذلك  اآلخرى،  عن  أحداها  تختلف  متعددة  بروابط  الدائن  مع  مرتبطني  الدين  محل 
باقي  مع  تربطه  التي  التضامن  رابطة  إلى  باالضافة  بالدائن  يرتبط  مدين  كل  أن 
املدينني بروابطه اخلاصة التي قد تختلف عن الروابط التي تربط بغيره من املدينني 
املتضامنني به، وملا كانت الروابط التي تربط املدينني املتضامنني بالدائن متعددة ذلك 
أن بعضها قد يكون بسيطا، وبعضها اآلخر قد يكون موصوفا، ومن ثم وجب على 
باعتبار  بالدين مراعاة هذه األوصاف  املتضامنني  املدينني  أحد  الدائن عند مطالبته 
أنه ال يستطيع مطالبة املدين الذي علق دينه على شرط واقف قبل التحقق الشرط، 
وال مطالبة املدين الذي أضيف دينه إلى أجل قبل حلول األجل. ويترتب على تعدد 
الروابط أن أحد املدينني املتضامنني قد يكون له دفوع خاصة به ال يستطيع غيره من 

املدينني التمسك بها، وسأسلط األضواء على بعض هذه الدفوع على النحو اآلتي:
أوال- لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع اخلاصة به، فإذا كانت إرادته يوم التزامه قد 
شابها عيب من عيوب الرضا كالغلط أو اإلكراه مثال، أو أنه التزم وهـو ناقص األهلية 
فله التمسك بالعيب الذي شاب إرادته أو بنقص أهليته إذا ما طالبه الدائن بتنفيذ التزامه، 
»لكل  أنه:  التي نصت على  األردنـي  املدني  القانون  )2/428 من  املادة  استنادا ألحكام 

مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه االعتراض اخلاصة به«)))). 

)10(وأخذ بذات االجتاه املادة 308 من القانون املدني القطري في املادة 308 التي نصت على أنه: »يترتب على وفاء أحد 
املدينني املتضامنني الدين عينا أو مبقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي املدينني«.

307 /2، والقانون املدني املصري في  )11( وأخذ بأحكام هذه القاعدة القانونيه أيضا القانون املدني القطري في املادة 
املادة 258 / 2، وقانون االلتزامات والعقود املغربي في الفصل 168. راجع عبد الرحمن جمعة احلاللشة، املختصر 
في شرح القانون املدني األردني، اثار احلق الشخصي –أحكام االلتزام، دراسة مقارنة، ط1، األردن، 2010، ص 

223 224-، الكزبري، نظرية االلتزامات ج2 فقرة 132 ص 160(.
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مضافا  أو  شرط،  حتقق  على  معلقا  املتضامن  املدين  التزام  كان  وإذا  ثانيا- 
له دفع  أو حلول األجل جاز  الشرط  التزامه قبل حتقق  الدائن بتفيذ  ألجل، وطالبه 
هذه املطالبة، استنادا حلكم املادة )1/428( من القانون املدني األردني، التي نصت 
على أن: »للدائن أن يطالب بدينه كل املدينني املتضامنني أو بعضهم مراعيا ما يلحق 

عالقته بكل مدين من وصف يؤثر بالدين)))). 
ثالثا- وميلك املدين املتضامن الذي تعاقد حتت سبب غير مشروع أن يدفع دعوى 

الدائن ببطالن العقد.
رابعا- وفي نطاق العقود امللزمة للجانبني، يستطيع املدين املتضامن الذي يطالبه 
الدائن بتنفيذ التزامه في حني أنه ممتنع عن تنفيذ التزامه، أن يدفع دعوى الدائن 

بالدفع بعدم التنفيذ أو املطالبة بفسخ العقد.
خامسا- وقد تنقضى رابطة االلتزام بالنسبة ألحد املدينني املتضامنني دون غيره 

من املدينني. وسأسلط األضواء على بيان كل سبب منها على النحو اآلتي:

املقاصة:

430 من القانون املدني األردني بأنه: »إذا انقضت حصة أحد املدينني  نصت املادة 
املتضامنني في الدين بطريقة املقاصة.... فإن الدين الينقضي بالنسبة لباقي املدينني 
إال بقدر حصة هذا املدين«. ونصت املادة 2/428 من ذات القانون على أنه: »لكل مدين 
ألحكام  وتطبيقا   ،»... به  اخلاصة  االعتراض  بأوجه  بالوفاء  مطالبته  عند  يعترض  أن 
القانون جند أنه إذا قام التضامن بني املدينني زيد وعمر في دين مقداره خمسة آالف 
دينار لصالح الدائن سعد، فإذا ترتب للمدين زيد دين على الدائن بذات املبلغ، فعندئذ إذا 
طالب الدائن املدين زيد، جاز للمدعى أن يدفع مطالبة الدائن باملقاصة بكامل الدين، 
تطبيقا  الدين  من  حصته  مبقدار  عمر  املدين  على  زيد  املدين  عاد  احلالة  هذه  وفي 

ألحكام املادة 439من القانون املدني األردني)))). 

)12( وأخذ بذات االجتاه القانون املدني القطري في املادة 307 / 2، واالقانون املدني املصري في املادة 258ال/ 1، وقانون 
االلتزامات والعقود املغربي في الفصل 167. راجع الكزبري نظرية االلتزامات، ج2 فقرة 132 ص 160.احلاللشة، 

أحكام االلتزام، ص 223 224، سلطان احكام االلتزام فقرة 265، ص 278.
)13( وهو ما أخذ به القانون املدني القطري في املادة 319 /1.
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املدين  الدائن  طالب  أن  حالة  في  االتباع  الواجب  احلكم  عن  السؤال  ويثور 
عمربكامل الدين، هل يسمع دفع املدعى عليه باملقاصة التي حتققت شروطها بني 

الدائن واملدين زيد؟ 
على  عرضها  وميكن  السؤال،  هذا  على  اجابتها  في  التشريعات  موقف  تختلف 

النحو اآلتي:
املوقف األول، وذهب إليه القانون املدني العراقي الذي نص في املادة321 على أنه: 
»وال يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة مبدين 
آخر إال بقدر نصيب هذا املدين إذا كان قد انقضى بوجه من الوجوه، ولكن يجوز أن 
يحتج بأوجه الدفوع اخلاصة به وبأوجه الدفوع املشتركة بني املدينني جميعا«. تبني 
هذه املادة القانونية أنه يسمع دفع املدين عمر في احلالة التي نحن بصددها بإجراء 

املقاصة في حدود حصة املدين زيد من الدين وبحدود 2500 دينار.
املوقف الثاني، ويتمثل بالقانون املدني االقطري)))) حيث نصت املادة 2/307على 
أنه: »وال يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء، أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة 
بغيره من املدينني، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة بنفسه وباألوجه 
للمدين  »اليجوز  أنه:  على  فنصت   310 املادة  وأما  جميعا«.  املدينني  بني  املشتركة 
بقدر  إال  آخر  متضامن  ومدين  الدائن  بني  تقع  التي  باملقاصة  يحتج  أن  املتضامن 
حصة هذا املدين اآلخر«. وتطبيقا لذلك يسمع دفع املدين عمر بإجراء املقاصة في 

حدود حصة املدين زيد بواقع 2500 دينار.
املوقف الثالث، وتبناه مثال قانون املوجبات والعقود اللبناني عندما نص في املادة 
27 على أنه: »إذا وجد التضامن بني املديونني أمكن كل منهم أن يبرىء ذمة اآلخرين 

جميعا ... بإجراء املقاصة على دين له في ذمة الدائن مقابل مجموع الدين«. وتطيبقا 
لذلك يسمع دفع املدين زيد في احلالة التي نحن بصددها بإجراء املقاصة في كامل 

الدين، ومن ثم يعود املدين زيدعلى املدين عمر بحدود 2500 دينار.
املوقف الرابع، ويتمثل بقانون االلتزامات والعقود املغربي الذي سكت في باب 
أنه اليجوز  نعتقد  ثم  باملقاصة، ومن  يتعلق  املدينني عن وضع حكم  التضامن بني 
)14( وسلك القانون املدني املصري ذات االجتاه في املادتني 285،287.والقانون املدني الكويتي في املادة 349،346. راجع 

احلاللشة، مرجع سابق، ص228، جابر املجوب، النظرية العامة لاللتزام، ج 2 ط2015، ص256 257-.
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للمدين عمر أن يتمسك باملقاصة حتى في حدود حصة املدين املتضامن زيد، وسندنا 
في هذا القول ما تضمنه الفصل )168( الذي نص على أن: »لكل مدين متضامن أن 
يتمسك  أن  يسوغ  وال  جميعا،  املتضامنني  املدينني  بني  املشتركة  بالدفوع  يتمسك 

بالدفوع الشخصية احملضة املتعلقة بواحد أو أكثر من املدينني معه«.
املوقف اخلامس، ويتمثل بالقانون املدني األردني، الذي نصت املادة 2/428 
منه على أنه: »ولكل مدين أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه االعتراض 
اخلاصة به، أو املشتركة بني املدينني جميعا«، واملادة 430 التي نصت على أنه: 
»إذا انقضت حصة أحد املدينني املتضامنني في الدين بطريقة املقاصة...فإن 

الدين ال ينقضي بالنسبة لباقي املدينني إال بقدر حصة هذا املدين«.
نعتقد أن احلكم الوارد في املادة 2/428 من القانون املدني األردني ال يجيب 
دفع املدين املتضامن عمر بأن يتمسك باملقاصة في مواجهة الدائن حتى ولو 
بقدر حصة زيد، على أن ما ورد في املادة 430 متكن املدين املتضامن املدعى 
املقاصة  طريق  عن  اآلخر  املتضامن  املدين  حصة  بانقضاء  التمسك  من  عليه 
القانونية دون حاجة ألي اتفاق بني الدائن واملدين. ونحن نتمنى على املشرع 
من   2/428 املادة  أحكام  تعديل  قضائي  اضطراب  أو  فقهي  خالف  ألي  دفعا 
القانون املدني األردني  واملادة 2/307 من القانون املدني القطري لتصاغ على 
بأوجه  يحتج  أن  بالوفاء  الدائن  يطالبه  الذي  للمدين  يجوز  »ال  اآلتي:  النحو 
الدفع اخلاصة مبدين آخر اإل بقدر نصيب هذا املدين إذا كان قد انقضى بوجه 
من الوجوه ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة به وبأوجه الدفوع 
املشتركة بني املدينني جميعا”، ونرى إضافة أحكام املادة اآلتية الى الصياغة 
للمدين  يجوز  “ال  تعديله  عند  األردني  املدني  القانون  نطاق  في  القانونية 
اإل  آخر  متضامن  ومدين  الدائن  بني  تقع  التي  باملقاصة  يحتج  أن  املتضامن 

بقدر حصة هذا املدين اآلخر«.

احتاد الذمة: 
نصت املادة 430 من القانون املدني األردني على أنه: »اذا انقضت حصة أحد املدينني 
املتضامنني في الدين بطريق..أو احتاد الذمتني... فإن الدين ال ينقضي بالنسبة لباقي 
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املدينني  أحد  ويرثه  الدائن  ميوت  أن  ويحدث  املدين«)))).  هذا  حصة  بقدر  إال  املدينني 
املتضامنني، أو أن ميوت أحد املدينني ويرثه الدائن، فعندئذ تتحد ذمة الدائن بذمة هذا 
مات  فإذا  الدائن.  بذمة  ذمته  احتدت  الذي  املدين  حصة  بقدر  الدين  من  ويسقط  املدين 
إذا  ثم  ومن  الدائن،  هو  يصبح  املدين  هذا  فإن  املتضامنني،  املدينني  أحد  وورثه  الدائن 
طالب أحد املدينني بالدين فإن هذا املدين ال يستطيع االحتجاج باحتاد ذمة املدين الذي 
الذي  الوارث  املدين  حصة  حدود  في  باحتادها  يحتج  وإمنا  الدين،  بكل  الدائن  ورث 
أصبح دائنا. وإذا مات أحد املدينني وورثه الدائن اصطدمنا بقاعدة »ال تركة اإل بعد سداد 
الدين،  تلزم بحصته في  فإن تركته  الدائن موسراً  الذي ورثه  املدين  فإذا كان  الدين«، 
أي أن للدائن الذي ورث املدين الرجوع على باقي املدينني بعد خصم حصة املدين الذي 
بالتضامن ثالثة أشخاص والدين ثالث آالف دينار، فعندئذ  املدينون  فإذا كان  ورثه. 
للدائن الوارث الرجوع على املدينني اآلخرين بألفي دينار، أما إذا مات املدين املتضامن 
آالف  ثالث  البالغ  الدين  بجميع  بالتضامن  املدينني  على  الرجوع  للدائن  فإن  معسراً 
دينار. وجتدراملالحظة أن القانون املدني األردني سكت عن التعرض لهذا احلكم، إال أن 
القواعد العامة تسمح بتطبيقه، وجتدر اإلشارة أن املادتني 398 399- من القانون املدني 
أنه سكت عن حكم  الذمة كسبب من أسباب انقضاء االلتزام، إال  القطري نظمتا احتاد 
هذه احلالة في باب التضامن بني املدينني، وهذا يدفعنا الى القول بضرورة تعديل املادة 

307 /2، وأن يتعرض باحلكم لهذه احلالة في باب التضامن بني املدينني.

اإلبراء:
املدينني  بني  التضامن  على  وأثره  اإلبراء  إلى  األردني  املدني  القانون  تعرض 
»إذا انقضت حصة أحد  أنه:  430 نصت على  للمادة  433-: فبالنسبة   430 املواد  في 
املدينني املتضامنني في الدين بطريق .... أو اإلبراء ... فإن الدين ال ينقضي بالنسبة 
لباقي املدينني املتضامنني إال بقدر حصة هذا املدين«. وبالنسبة للمادة 431 فنصت 

)15( وأخذ بذات االجتاه القانون املدني املصري في املادة 288 التي جاء فيها أنه: »اذا احتدت الذمة بني الدائن وأحد مدينيه 
املتضامنني فإن الدين ال ينقضي بالنسبة إلى باقي املدينني ، إال بقدر حصة املدين الذي احتدت ذمته مع الدائن«، 
وقانون املوجبات والعقود اللبناني في املادة 35 التي نصت على أن: »اجتماع صفتي الدائن واملديون في شخص 
الدائن وفي شخص أحد املديونني ال يسقط املوجب إال فيما يختص بحصة هذا املديون«، وقانون االلتزامات والعقود 
املغربي الذي نص في الفصل 175 على أن: »احتاد الذمة احلاصل بني الدائن وبني أحد مدينيه املتضامنني ال ينهي 

االلتزام إال بالنسبة إلى حصة هذا املدين«. 
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الدين فليس  املتضامنني من  املدينني  باقي  إبراء  الدائن على  لم يوافق  »إذا  أنه:  على 
إذا احتفظ بحقه  إال  أبراه،  الذي  املدين  الباقي بعد حسم حصة  له أن يطالبهم بغير 
املدين بحصته فيه«.  الرجوع على  الدين وعندئذ يحق لهم  الرجوع عليهم بكل  في 
من  املتضامنني  املدينني  أحد  الدائن  أبرأ  إذا  أنه:«  على  فنصت  للمادة432  وبالنسبة 
يتفق على غير ذلك«.  الدين مالم  الباقني بكل  الرجوع على  التضامن بقي حقه في 
املتضامنني  املدينني  أحد  الدائن  أبرأ  »إذا  أنه:  على  فنصت   433 للمادة  بالنسبة  وأما 
في  بنصيبه  املدين  هذا  على  يرجعوا  أن  املدينني  فلباقي  التضامن  من  أو  الدين  من 
حصة املعسر منهم، إال إذا كان الدائن قد أبرأه من كل مسؤولية من الدين، فان الدائن 

يتحمل نصيب هذا املدين في حصة املعسر«. 
من  املتضامنني  املدينني  أحد  يبرىء  قد  الدائن  أن  القانونية  املواد  هذه  من  يتبني 
التضامن أو من الدين: فإذا مت اإلبراء من التضامن، فعندئذ ال يستطيع الدائن مطالبة 
الدين وأما باقي املدينني فيستطيع مطالبتهم بكل  هذا املدين إال مبقدار حصته في 
الدين مجتمعني أو منفردين مالم يتفق على خالف ذلك. وأما إذا كان اإلبراء من الدين 
فعندئذ يفرق في احلكم بني ما إذا وافق الدائن على إبراء باقي املدينني املتضامنني 
املدينني  أحد  الدائن  أبرأ  فاذا  الدين:  بكل  عليهم  الرجوع  في  بحقه  احتفظ  أنه  أم 
الدين، فعندئذ تبرىء ذمتة، وال يستطيع الرجوع عليه بشيء،  املتضامنني من كل 
وأما بالنسبة لباقي املدينني املتضامنني الذين احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل 
الدين، فعندئذ جاز له الرجوع عليهم بكل الدين. وأما إذا لم يبد هذا التحفظ، فليس 
له مطالبتهم إال بعد حسم حصة املدين املبرىء. ومن أوفى الدين كامال للدائن، فله 
اإلشكالية  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  حصته.  خدود  في  املبرىء  املدين  على  الرجوع 
التي أشرنا لها في ميدان املقاصة قد تعترضنا في باب اإلبراء وذلك في حالة رجوع 
الدائن على مدين غير الذي مت إبراؤه ودون أن يحسم حصة املدين املبرء من الدين 
تطبيقا حلكم املادة )431(. ويثورالسؤال، هل يسمع دفع املدعى عليه بإبراء الدائن 
حلصة أحد املدينني املتضامنني، ومن ثم حسم حصته من املطالبة؟ جتيب على هذا 
السؤال أحكام املادة 2/428 من القانون املدني األردني، واملادة 2/307 من القانون 
املدني القطري، ومبوجب الصياغة الفنية التي أخذ بها املشرع في الدولتني، يتضح 
عدم إجابة دفعه، وهذا يدفعنا إلى القول بضرورة تعديل أحكامهما، مع مراعاة أن 
املادة 430 من القانون املدني األردني واضحة الداللة على أنه اذا انقضت حصة أحد 
املدينني املتضامنني بطريق االبراء فإن الدين ال ينقضي بالنسبة لباقي املدينني إال 
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بقدر حصة املدين املبرأ، وهو ما تؤكده  املادة 431 من القانون املدني األردني واملادة 
311من القانون املدني القطري)))).

التقادم:
نصت املادة)434( من القانون املدني األردني على أن: »-1عدم سماع الدعوى 
بقدر  إال  املدينني  باقي  يفيد  ال  املتضامنني  املدينني  ألحد  بالنسبة  الزمن  ملرور 
حصة ذلك املدين. 2 -وإذا انقطع مرور الزمان أو وقف سريانه بالنسبة الى أحد 
املدينني املتضامنني فليس للدائن أن يتمسك بذلك قبل الباقني)))). ونصت املادة 
مطالبته  عند  يعترض  أن  مدين  »لكل  أن:  األردني  املدني  القانون  من   )2/428(
بالوفاء بأوجه االعتراض اخلاصة أو املشتركة بني املدينني فحسب«)))). ويحدث 
أن تتقادم دعوى مطالبة الدائن بالنسبة ألحد املدينني املتضامنني دون أن يكون 
فروض  في  املتضامنني  املدينني  لباقي  بالنسبة  سببه  اكتمل  قد  التقادم  هذا 
مختلفة، منها أن يكون الدائن قد قطع التقادم بالنسبة إلى هذا املدين فقط، ولم 
املدينني  ألحد  بالنسبة  الدين  يكون  أن  أيضا  ومنها  لآلخرين،  بالنسبة  يقطعه 
مؤجالً وبالنسبة آلخر معلقاً على شرط، وبالنسبة للثالث منجزا، ً فالتقادم ال 
يسري بالنسبة لألولني إال بعد حلول اآلجل أو حتقق الشرط. ويسري بالنسبة 
للثالث فوراً فيكتمل بالنسبة له قبل أن يكتمل بالنسبة لآلخرين، ومن ثم إذا أقام 
الدائن دعواه ضد املدين الذي تقادمت دعواه فيسمع دفعه بتقادم تلك الدعوى، 
وأما إذا أقامها ضد مدين متضامن آخر لم مينع الزمن من مطالبته، فعندئذ يثور 
)16( وجتدر اإلشارة الى أن القانون املدني القطري قد أخذ في املادة 312 بذات احلكم الوارد في املادة 432 من القانون 
املدني األردني، وأما املادة 311 فتتفق في احلكم مع املادة 431 من القانون األردني، ونفس األمر ينطبق على املادة 
230-، محجوب،   229 433 من القانون األردني. راجع احلاللشة، املختصر  313 التي تتوافق في احلكم مع املادة 

 ،2012  /5/24 325/ -2012 هيئة عامة تاريخ  التمييز األردنية  254-.راجع قرار محكمة   253 مرجع سابق، ص 
عدالة. ومتييز 2011/3739، تاريخ 2012/1/18، عدالة، ومتييز1990/958، تاريخ 91/2/7عدالة.

)17( وأخذ بذات االجتاه القانون املدني القطري في املادة 314 التي تنص على أنه: »-1إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة 
الى أحد املدينني املتضامنني فال يستفيد من ذلك باقي املدينني إال بقدر حصة هذا املدين 2 –وإذا انقطعت مدة التقادم 
املدينني«،  باقي  قبل  بذلك  يتمسك  أن  للدائن  يجوز  فال  املتضامنني،  املدينني  أحد  إلى  بالنسبة  سريانها  وقف  أو 
والعقود  االلتزامات  وقانون  القطري،  املدني  القانون  صياغتها  وتطابق   192 املادة  في  املصري  املدني  والقانون 
املغربي في الفصل 1/176 وقف التقادم وقطعه بالنسبة إلى أحد املدينني املتضامنني ال يوقف التقادم وال يقطعه 

بالنسبة لآلخرين والتقادم الذب يتم لصالح أحد املدينني ال يفيد اآلخرين«.
)18( وتتفق املادة 307 / 2 من القانون املدني القطري في احلكم مع القانون املدني األردني كما يظهر من صياغتها.
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التساؤل عن جواز متسك املدعى عليه بتقادم دعوى املدعي، والذي كان مبقدور 
زميله املتتضامن التمسك فيه؟

من   1/314 واملادة  األردني  املدني  القانون  من   1/434 املادة  من  يتضح 
القانون املدني القطري أن للدائن مطالبة أي من املدينني املتضامنني الذين ال مينع 
الزمان من مطالبتهم، على أن يستنزل من مطالبته حصة املدين الذي انقضى 
أشخاص،  ثالثة  املدينون  وكان  دينار،  تسعمائة  الدين  بلغ  فاذا  بالتقادم،  دينه 
وانقضى دين أحدهم بالتقادم، فإن الدائن يرجع على أي من املدينني اآلخرين 

بستمائة دينار.
املتضامن  املدين  أن يعود على  للدافع  ، فعندئذ  املبلغ  أحدهما هذا  وإذا دفع  
اآلخر في حدود حصته من الدين، وإذا وجد هذا املدين معسرا، فعندئذ حتمل 
املدينون بالتضامن إعساره، أي بعبارة أخرى يقسم نصيب املدين املعسر على 
املدينني املتضامنني، على أن يتحمل كل واحد من املدينني املتضامنني مبلغ وقدره 
الذي  املتضامن  املدين  أن  احلكم  هذا  على  يعترض  وال  دينارا،  وخمسون  مائة 
انقضى دينه بالتقادم ال يجوز الرجوع عليه بشيء بعد أن انقضى دينه، ذلك 
أن املدين الذي دفع ستمائة دينار ال يرجع بالدين القدمي الذي انقضى بالتقادم 
الدعوى  الوكالة، وهذه  أو بدعوى  االثراء بدون سبب  وإمنا يعود عليه بقواعد 
يبدأ سريانها من وقت دفع املبلغ)))). ويحدث أن تنقطع مدة التقادم أو تقف في 
حق أحد املدينني املتضامنني دون الباقني التي تبقى سارية في حقهم، كأن يكون 
لوجود  توقف  أو  ذلك،  نتيجة  التقادم  فانقطع  أحدهم  قضائيا  طالب  قد  الدائن 
مانع أدبي مينع من املطالبة، ففي هذه احلالة اليجوز للدائن أن يتمسك بسبب 
املدينني املتضامنني، وامنا يتمسك به  أو قطعه في مواجهة باقي  التقادم  وقف 

في مواجهة املدين الذي قام لديه سبب الوقف أو القطع في التقادم)1)).
وخالصة القول نحن نتمنى على املشرع األردني تعديل صياغة املادة 428 /2 
لتنسجم مع املادة 430، وعلى املشرع القطري تعديل صياغة املادة 307/ 2 من 

القانون املدني القطري.

 ،251 ص  ج2  أحكامااللتزام،  احلكيم،  املجيد  عبد  د   ،-402  401 ص  االلتزام  أحكام  في  الوجيز  احلاللشة،  راجع   )19(
السنهوري، الوسيط ج3 ص327—328، احملجوب، مرجع سابق، ص251.

)20( استناد للمادة 434/ 2 من القانون املدني األردني، واملادة 314 /2 من القانون املدني القطري.
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املبحث الثاني
الدفوع املشتركة

نصت املادة )2/428( من القانون األردني على مايلي: »ولكل مدين أن يعترض عند 
أو املشتركة بني املدينني فحسب«))))،  مطالبته بالوفاء بأوجه االعتراض اخلاصة به، 
وتعرف الدفوع املشتركة في نظر الفقه بأنها: »هي التي ترد على أصل الدين وميكن 

جلميع املدينني املتضامنني التمسك بهــا«))))، وميكن حتديدها على النحو اآلتي:
أوال-  أسباب البطالن التي تلحق الدين التضامني جميعه، كأن يفقد العقد الشكلية 
املتضامنني  املدينني  بني  لاللتزام  املنشيء  في  توافرها  القانون  يقتضي  التي 
والدائن، أوينعدم سبب العقد أو يكون الباعث الى التعاقد غير مشروع، أو أن احملل 

غيرموجود، أو غير مخالف للنظام العام، أو يبرم العقد من صبي غير مميز)))).
ثانيا- وقد يتعرض كافة املدينني املتضامنني لعيب مشترك في الرضا كـــالغلط، 
أو استعمال الدائن ذات الوسائل االحتيالية بحق املدينني املتضامنني إلبرام عقده 
أن  أو  بالتغرير والغنب  التمسك  ويلحق بهم غنب فاحش فعندئذ يكون ألي مدين 
ألي  يجوز  فعندئذ  جميعا  قاصرين  يكونوا  أن  أو  مشترك  الكراه  عرضة  يكونوا 

مدين التمسك بقصر أهليته)))).

)21( وأخذ بهذا االجتاه القانون املدني القطري في املادة 2/307 التي نصت على أنه: »اليجوز للمدين الذي يطالبه الدائن 
بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة بغيره من املدينني، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة بنفسه 
»اليجوز  أنه:  على  نصت  التي   285 املادة  في  املصري  املدني  والقانون  جميعا«،  املدينني  بني  املشــــتركة  وباألوجه 
للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع اخلاصة بغيره من املدينني ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه 
 168 الفصل  املغربي في  املدينني جميعا«، وقانون االلتزامات والعقود  املشــــتركة بني  الدفع اخلاصة به وباألوجه 
الذي نص على أن: »لكل مدين متضامن أن يتمسك بالدفوع الشخصية اخلاصة به وبالدفوع املشتركة بني املدينني 

جميعا وال يسوغ أن يتمسك بالدفوع الشخصية احملضة املتعلقة بواحد أو أكثر من املدينني معه«.
)22( راجع عبد املجيد احلكيم، أحكام االلتزام، مرجع سابق، فقرة 490 ص 252 د.زيد قدري الترجمان، عالقة املدينني 

املتضامنني بالدائن في التضامن السلبي، ص 65.
)23(  راجع عبد املجيد احلكيم، أحكام االلتزام، مرجع سابق فقرة 490 ص 252.  سليمان مرقس، أحكام االلتزام، فقرة 282 

ص 582-583 راجع زيد الترجمان، مرجع سابق ص65،. مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات، ج2 فقرة 132، ص 260.
القانون املدني األردني يختلف عن حكمة في  )24(  واجلدير بالذكر أن جزاء هذه العيوب وأثره على العقود في نطاق 
نطاق بعض التشريعات العربية، فالنسبة للقانون املدني األردني جند أن أحكام املادة )171( نصت على أنه: »يكون 
=التصرف موقوف النفاذ على االجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير 
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ثالثا- الدفع بعدم التنفيذ: إذا كان الدائن لم يقم بتنفيذ االلتزام املترتب عليه جتاه املدينني 
املتضامنني، كأن يرفض تأدية ثمن املبيع الذي تعهد املدينون بتسليمه إليه، فعندئذ يحق 

لكل واحد من املدينني دفع دعوى الدائن بعدم التنفيذ طاملا أنه لم يف بالتزامه)))).
رابعا- أسباب انقضاء االلتزامات وهي: الوفاء والوفاء مبقابل واملقاصة والتجديد 

والتقادم واالبراء، وسأسلط االضواء على هذه األسباب وذلك على النحو اآلتي:

الوفاء:
إذا  الدين كامال بريء اآلخرون، ومن ثم  إذا قام أحد املدينني املتضامنني بوفاء 
عاد الدائن بعد أن قبض دينه كامال من أحد املدينني املتضامنني، كان للمدعى عليه أن 
يحتج بالوفاء، سندا ألحكام املادة )427( من القانون املدني األردني التي نصت على 

أنه: »إذا أوفى أحد املدينني املتضامنني الدين بتمامه بريء اآلخرون«)))). 

الوفاء مبقابل)))):   - 2
تضمن القانون املدني األردني أحكام املواد اآلتية:

املادة )329(: »إذا كان الدين مما يتعني بالتعيني، فليس للمدين أن يدفع غيره بدال 

أو من ناقص األهلية في ماله وكان تصرفه دائرا بني النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك«. وأما 
بالنسبة لبعض القوانني العربية جند أن جزاء هذه العيوب هو االبطال ومنها القانون املدني القطري في املواد »130، 
134 ، 137«،  وقانون االلتزامات والعقود املغربي الذي نص في  الفصل 39 على أن: »يكون قابال لالبطال الرضى 

الصادر عن غلط او الناجت من تدليس أو املنتزع باكراه«. راجع احلاللشة، مختصر أحكام االلتزام، ص 224.
)25(  راجع سليمان مرقس، أحكام االلتزام، مرجع سابق، فقرة582 صفحة 282-583 مأمون الكزبري، مرجع سابق 

فقرة ،132 ص 125، زيد الترجمان، مرجع سابق ص 66، احلاللشة، املختصر، أحكام االلتزام، ص 224 – 225.
)26( وأخذ بذات االجتاه القانون املدني القطري في املادة 308 »يترتب على وفاء أحد املدينني املتضامنني بالدين عينا أو 
مبقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي املدينني«، وقانون االلتزامات والعقود املغربي في الفصل 169 »الوفاء والوفاء 
اآلخرين«،  املدينني  جميع  ذمة  تبرئ  والدائن  املدينني  أحد  بني  الواقعه  واملقاصة  املستحق  الشيء  وايداع  مبقابل 
والقانون املدني املصري في املادة 284 »إذا كان التضامن بني املدينني فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقني«، 
322 »إذا قضى أحد املدينني املتضامنني الدين بتمامه عينا أو مبقابل أو بطريق  والقانون املدني العراقي في املادة 

احلوالة برئت ذمته ويبرأ معه املدينون اآلخرون«. احلاللشة، املختصر، أحكام االلتزام، ص 224 225-. 
)27( راجع في شرح الوفاء مبقابل السنهوري، الوسيط ج2 فقرة 472-486 ص 796-812، احلاللشة، املختصر، ص 
االلتزام فقرة  422-425، سليمان مرقس، احكام  804-809 ص  االلتزام فقرة  املجيد احلكيم، أحكام  225. عبد 

347-348 ص 725-724.

=
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عنه دون رضا الدائن حتى لو كان هذا البدل مساويا في القيمة للشيء املستحق أو 
كانت له قيمة أعلى. أما إذا كان مما ال يتعني بالتعني وعني في العقد فللمدين مثله وإن 

لم يرَض الدائن«)))). 
املدين،  يؤديه  وحقا  آخرا  شيئا  لدينه  وفاء  يقبل  أن  للدائن  »يجوز   :)340( املادة 

ويخضع االتفاق على االعتياض لشرائط العقد العامة«)))). 
الوفاء  إذا كان مقابل  الوفاء االعتياضي  البيع على  )341(: »تسري أحكام  املادة 

عينا معينة وعوضا عن الدين وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين«)1)).
املادة )342(: »ينقضي الدين األول مع ضماناته في الوفاء االعتياضي وينتقل 

حق الدائن 
يتبني من خالل هذه القواعد القانونية أن الدائن ال يجبر على قبول شيء غير الشيء 
الذي هو دائن به، ولو كان أعلى قيمة وإن املدين ال يجبر على تقدمي شيء في الوفاء 
غير الشيء املدين به، ولو كان أقل قيمة إال أنهما ميلكان االتفاق على قيام املدين بتقدمي 

شيء غير الشيء الذي في ذمته وعندئذ ينقضي االلتزام في احلال وتبرأ ذمة املدين.
ويتحقق الوفاء مبقابل في ميدان التضامن بني املدينني من خالل صورتني:

الصورة األولى: إذا ترتب في ذمة أحمد ومحمد على سبيل التضامن مبلغ وقدره 
عشرة آالف دينار لفائدة الدائن خليل، وعند الوفاء اتفقا مع الدائن على إعطائه شيئا 

على  الدائن  يجبر  فال  املستحق،  بالشيء  الوفاء  »يكون   370 املادة  في  القطري  املدني  القانون  االجتاه  بذات  وأخذ   )28(
القبول بشيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى«، والقانون املدني العراقي في 
املادة 390 وتطابق 251 القانون املدني األردني، وقانون االلتزامات والعقود املغربي الفصل 242 »التبر أذمة املدين 
بتسليم ما ورد في االلتزام، قدرا وصنفا وال يحق له أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير املستحق له كما أنه 
ليس له ان يؤدي االلتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها، أما السند املنشيء لاللتزام أو العرف عند سكوت 
هذا السند«، وأما الفصل 246 من ذات القانون فنص«إذا كان محل الاللتزام أشياء مثلية ال يكون املدين ملتزما إال 
بنفس املقدار والصنف والنوع املبينة في االلتزام كيفما كانت الزيادة أو النقص في القيمة«، والقانون املدني املصري 
في املادة 341 »الشيء املستحق أصال هو الذي به يكون الوفاء، فال يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا 

الشيء مساويا له في القيمة أو كانت له قيمة اعلى «.
الشيء  أخر غير  الدائن في استيفاء حقه شيئا  »إذا قبل   379 املادة  القطري في  املدني  القانون  بذات االجتاه  )29( وأخذ 
غير  آخر  شيئا  حقه  استيفاء  الدائن  قبل  »إذا   399 املادة  العراقي  املدني  والقانون  الوفاء«،  مقام  هذا  قام  املستحق، 
الشيء املستحق قام هذا الوفاء مقام الوفاء.«، والقانون املدني املصري في املادة 350 »إذا قبل الدائن في استيفاء حقه 

مقابال استعاض به عن الشيء املستحق قام هذا مقام الوفاء«. راجع احلاللشة، املختصر أحكام، ص225. 
)30(  وأخذ بذات االجتاه القانون املدني القطري في املادة 380، واملدني املصري في املادة351.
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التزامهما  ينقضي  فعندئذ  العرض،  هذا  الدائن  فقبل  النقود،  من  بدال  كسيارة  آخر 
وتبرأ ذمتهما من الدين.

مبلغ  التضامن  سبيل  على  ومحمد  أحمد  ذمة  في  ترتب  إذا  الثانيه:  الصورة 
وقدره عشرة آالف دينار لفائدة الدائن خليل، وعند الوفاء اتفق أحمد مع الدائن على 
اعطائه شيئا آخر كمجوهرات بدال من النقود، فقبل الدائن ذلك ففي هذه احلالة يثور 

السؤال، إذا قام الدائن مبطالبة محمد بالدين هل يسمع دفعه بانقضاء الدين؟
– 342. يفهم   340 القانون املدني األردني ألحكام هذا املوضوع في املواد  تعرض 
من هذه املواد، انقضاء دين الدائن دينا كقولنا من خالل أحكام املادة 429 والقاضية أنه: 
»إذا اتفق الدائن مع أحد املدينني املتضامنني على جتديد الدين برئت ذمة الباقني إال إذا 

احتفظ بحقه قبلهم جميعا«)))).
3 - املقاصة)))):

الدائن باملقاصة في نظرنا من خالل  يتمكن أي مدين متضامن من دفع دعوى 
صورتني:

الصورة األولى: إذا قام التضامن بني املدينني زيد وعمر في دين مقداره عشرون 
ألف دينار، وترتب للمدين زيد دين في ذمة الدائن ذات املبلغ املدين به، فعندئذ إذا طالب 
باملقاصة بكامل  الدائن  »املدعى عليه« دفع مطالبة  املدين  لهذا  املدين زيد جاز  الدائن 
الدين، وإذا ارتأى الدائن مطالبة املدين عمرثانية كان لهذا املدين املتضامن أن يحتج 
بإنقضاء الدين باملقاصة، ذلك أن املقاصة التي وقعت بني املدعي واملدين املتضامن 
زيد قد قضت على الدين كليا، عالوة على عدم جواز قيام الدائن باملطالبة بحقه أكثر 
من مرة واحدة.  ويتأكد رأينا من خالل أحكام املادة 439 من القانون املدني األردني، 
للمدين  املادتني،  هاتني  أحكام  ومبوجب  القطري،  املدني  القانون  من   1/319 واملادة 

زيد الرجوع على املدين عمر بقدر حصته من الدين البالغ عشرة االف دينار.

)31( وأخذ بهذا االجتاه القانون املدني القطري في املادة 309 التي نصت »«يترتب على وفاء أحد املدينني املتضامنني بالدين 
والعقود  االلتزامات  وقانون  قبلهم«،  بحقه  الدائن  احتفظ  إذا  إال  املدينني  باقي  ذمة  وبراءة  ذمته  براءة  مبقابل  أو  عينا 
املدينني والدائن  الواقعة بني أحد  »الوفاء والوفاء مبقابل وايداع الشيء املستحق واملقاصة  املغربي في الفصل )169( 
تبري ذمة جميع املدينني اآلخرين«، والقانون املدني املصري املادة )286( »يترتب على جتديد الدين بني الدائن وأحد 
الوفاء  القانون ألحكام  الدائن بحقه قبلهم«. وتعرض هذا  إذا احتفظ  املدينني املتضامنني أن تبرأ ذمة باقي املدينني إال 

مبقابل في املادتني )350-351(. راجع احلاللشة املختصر أحكام االلتزام، ص225، محجوب، مرجع سابق، ص 256.
)32( راجع احلاللشة، املختصر، أحكام االلتزام، ص225 226-.



دفوع المدين المتضامن وفقًا ألحكام القانون المدني األردني

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد )3( السنة الخامسة - العدد التسلسلي )19(  206

والصورة الثانية: إذا قام التضامن بني املدينني زيد وعمر في دين مقداره ألف 
املبلغ  ذات  الدائن  ذمة  في  للمدينني  حتقق  الوفاء  وعند  محمد،  الدائن  لفائدة  دينار 
وقضى االتفاق بينهما على التضامن بني الدائنني زيد وعمر في مطالبة املدين محمد، 
ففي هذه احلالة إذا طالب الدائن محمد أحد املدينني املتضامنني كان له في نظرنا أن 

يدفع دعوى املدعى باملقاصة بالدين كامال.

التجديد)))):  - 4

عناصره  أحد  في  عنه  يختلف  قدمي  بدين  جديد  دين  استبدال  هو  التجديد 
وهي إما محله أو أحد طرفيه أو مصدره: يتم تغيير احملل عن طريق إحالل شيء 
جديد محل القدمي، كمبلغ من النقود بدال من سيارة مثال. ويتم تغيير أحد طرفي 
االلتزام »الدائن أو املدين«، فإما تغيير الدائن كأن يتفق الدائن واملدين وشخص 
املدين  تغيير  وأما  اجلديد،  الدائن  هو  الثالث  الشخص  هذا  يكون  أن  على  ثالث 
املدين  هو  الشخص  هذا  يكون  أن  على  آخر  شخص  مع  الدائن  باتفاق  فيكون 
األصلي على أن تبرأ ذمة املدين األصلي بدون حاجة إلى رضاه أو باتفاق املدين 
مع شخص آخر على أن يحل محله في الدين ويوافق الدائن على ذلك. وأيا كانت 
صورة التجديد، فاألثر الذي يترتب عليه هو انقضاء االلتزام األصلي بتأميناته 
أحد  إذا جدد  ثم  ذلك، ومن  االتفاق على خالف  مالم ينص  والعينية  الشخصية 
املدينني املتضامنني الدين امللتزم فيه، فإن ذمم باقي املدينني تبرأ، على أنه يجوز 
املدينني  إبقاء  املتضامنني  املدينني  أحد  مع  الدين  جتديد  عند  يشترط  أن  للدائن 
بالدين اجلديد كما  بالدين اجلديد، فعندئذ يلتزمون جميعا  اآلخرين متضامنني 
املدني  القانون  املادة )429( من  القدمي، وذلك سندا ألحكام  كانوا بالنسبة للدين 
األردني، التي نصت على أنه: »إذا اتفق الدائن مع املدينني املتضامنني على جتديد 

الدين برئت ذمة الباقني إال إذا احتفظ بحقه قبلهم جميعا)3)).

)33( راجع في شرح التجديد السنهوري، الوسيط ج3 ، فقرة )-484 509( صفحة  )813-855(. سليمان مرقس، أحكام 
االلتزام، فقرة )376-387(، صفحة )771-786(، احلاللشة، مرجع سابق ص324-334، محجوب، مرجع سابق، 

ص 381 390-.
309، والقانون املدني املصري املادة )429(”، والقانون املدني  )34(  وأخذ بهذ االجتاه القانون املدني القطري قي املادة 

العراقي في املادة 323التي تطابق في صياغتها للمادة 286 من لقانون املدني املصري.
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– التقادم:  5
بتاريخ2009/2/1 قام زيد وعمر بتوكيل احملامي محمد في دعوى اقيمت 
عليها  املتفق  األتعاب  بتأدية  لوكيلهما  بالتضامن  وتعهدا  عاطف  من  ضدهما 
بتاريخ 2009/3/30 بواقع خمسة آالف دينار، فاذا أقام احملامي ضدهما دعوى 
بتاريخ 2015/6/5 طالبا الزامهما بالتضامن بدفع األتعاب املتفق عليها، فعندئذ 
يسمع دفعهما برد دعواه بسبب التقادم سندا للمادة )451( من القانون املدني 
األردني التي نصت على أنه: »ال تسمع الدعوى عند االنكار وعدم قيام العذر 
الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على احلقوق اآلتية: -1 األطباء والصيادلة 

واحملامني واملهندسني..)))).

اإلبراء:  - 6

إذا قام التضامن بني املدينني )أ( و)ب( في دين مقداره ثالثون ألف دينار، فإذا أبرأهما 
بالدين  أحدهما  طالب  أو  وطالبهما  عاد  وإذا  الدين،  ينقضي  فعندئذ  الدين،  من  الدائن 
فعندئذ يسمع دفع املدعى عليه باالبراء وترد دعوى املدعي على هذا األساس. ونحن 
نستند في هذا القول على أحكام املادة 444 من القانون املدني األردني التي نصت على 

أنه: »إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط احلق وانتقضى االلتزام«.)))).
املتضامنني  املدينني  أحد  قضى  إذا  املجال  هذا  في  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال 

الدين بطريق احلوالة فهل تبرىء ذمة باقي املدينني اآلخرين؟ 
تختلف موقف التشريعات في االجابة على هذا السؤال، فبينما جند بعضها قد 
تعرض حلكم هذا املوضوع، فإن بعضها اآلخر سكت عنها، وعليه سأسلط الضوء 
على القانون الذي تعرض حلكم هذه االشكالية، ثم سأبني القوانني التي سكتت عن 

االجابة عليه، فيما سأعرض إثر ذلك إلى موقف القانون املدني األردني والقطري.

سنوات  خمس  مبضي  »تتقادم  أنه:  على  نصت  التي   405 املادة  في  القطري  املدني  القانون  االحتاه  بذات  وأخذ   )35(
تركها  بعد  املنكر  على  الدعوى  تسمع  »ال   )1/431( املادة  في  العراقي  املدني  والقانون   ،».... دعاوى.....احملاميني 
من غير عذر شرعي سنة واحدة في احلقوق االتية أ- حقوق االطباء والصيادلة واحملامني....«، والقانون املدني 
راجع  واملهندسني....”.  واحملامني  والصيادلة  األطباء  حقوق  سنوات  بخمس  »تتقادم   )376( املادة  في  املصري 

احلاللشة، مرجع سابق، ص 226 227-، محجوب، مرجع سابق، ص 254 255-.
)36( وما نصت عليه املادة 1/44 من القانون املدني القطري من أنه: »ينقضي االلتزام إذا أبرأ الدائن مدينه«.
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فبالنسبة للقوانني التي تعرضت حلكم هذا املوضوع، جند أن املادة )322( من 
القانون املدني العراقي التي نصت على أنه: »إذا قضى أحد املدينني املتضامنني 
الدين بتمامه عينا أو مبقابل أو بطريق احلوالة برئت ذمته ويبرأ منه املدينون 
اآلخرون«، وهو ما أخذت به املادة 2/347 من القانون املدني الكويتي التي نصت 
على أنه: »وإذا برئت ذمة أحد املدينني املتضامنني بطرق حوالة الدين فإنه يبرأ 

معه املدينون اآلخرون إال إذا رضوا باحلوالة«. 
جند  فإننا  احلالة،  هذه  حكم  عن  سكتت  التي  املدنية  للقوانني  وبالنسبة 
القانون املدني املصري والسوري وقانون االلتزامات والعقود املغربي، وأما 
بالنسبة للقانون املدني األردني فنجده يسكت عن حكم هذه احلالة. ونحن نرى 
أنه ال يوجد ما مينع األخذ عمليا مبا تضمنه القانون املدني العراقي والكويتي 
خصوصا أنه يتفق مع القواعد العامة، التي مبقتضاها نرى أن املدين املتضامن 
الذي يقوم بفعل نافع، فعندئذ يستفيد منه باقي املدينني املتضامنني باعتباره 
ممثال لهم، وأما الفعل الضار فال يضار به إال وحده، ويتأكد رأينا من خالل 
له  للمحال  »يثبت  أنه:  التي نصت على  األردني  املدني  القانون  1002من  املادة 
انعقدت  إذا  معا  املطالبة  ومن  الدين  من  احمليل  ويبرأ  عليه  احملال  مطالبة  حق 

احلوالة صحيحة«)))). 
كل  أن  منها:  مبادىء  على  يقوم  املدينني  بني  التضامن  أن  بالذكر  واجلدير 
مدين يعتبر ممثال لآلخرين في أعماله النافعة ال في أعماله الضارة، لهذا إذا قام 
أحدهم بعمل نافع استفاد منه جميعا. وإذا قام بعمل ضار اقتصر أثر هذا العمل 
على املدين الذي قام بالعمل. وتتطبيقا لهذا املبدأ أورد القانون املدني األردني 
وغيره من القوانني عدة تطبيقات، وسأتولى بيان بعض األحكام وأثرها على 

دفوع املدين املتضامن:

)37( وهذا الرأي تبناه القانون املدني القطري الذي أخذ مببدأ النيابة التبادلية بني املدينني املتضامنني فيما ينفعهم، وأما 
املواد353-337،  في  الدين  حوالة  في  القانون  هذا  أخذ  وقد  وحده،  إال  منه  يتضرر  فال  ضار  بفعل  أحدهم  قام  إذا 
للمدين  يكون  فال  عني،  أو  بدين  مقيدة  احلوالة  انعقدت  »إذا  أنه:  على  نصت  قد  جندها   352 املادة  الى  وبالرجوع 
األصلي مطالبة احملال عليه، وال يكون للمحال عليه الوفاء لذلك املدين«، وما ورد في هذا النص يتفق مع املادة 349 

»ال يجوز للدائن أن يرجع على املدين األصلي.«.
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خطأ أحد املدينني في تنفيذ التزاماته)3)):  

إذا ارتكب أحد املدينني املتضامنني في تنفيذ التزامه خطأ أحدث ضررا للدائن كان هذا 
املادة  ألحكام  استناداً  عنه،  املدينني  باقي  يسأل  وال  الضرر  ضمان  عن  مسؤوال  املدين 
)435( من القانون املدني األردني التي نصت على أن: »املدين املتضامن مسؤول في تنفيذ 
املدينني  باقي  إلى  بالنسبة  لذلك  أثر  فال  قاضاه،  أو  الدائن  أعذره  وإذا  فعله،  عن  التزامه 
....«)))). وتطبيقا لذلك إذا قام التضامن بني املدينني أحمد ومحمد في تنفيذ التزام للمتعاقد 

يسأل  فعندئذ  للدائن،  ضرٌر  عنه  وترتب  التزامه،  تنفيذ  في  أحمد  املدين  أخطأ  فاذا  زيد، 
وحيدا عن تعويض الضرر وال يلزم معه املدين محمد، ومن ثم إذا عاد زيد على محمد، 

سمع القاضي دفعه بعدم مسؤوليته عن الضمان ووجب رد دعوى املدعى عن محمد.

القضائية)1)): 1 - األعذار واملطالبة 

يترتب على إعذار الدائن ملدينه أثران: أولهما وجوب التعويض. وثانيهما انتقال 
تبعة الهالك من الدائن إلى املدين، وسأتولى احلديث عن هذين األثرين تباعا:

األثر األول- وجوب التعويض:
نصت املادة )361( من القانون املدني األردني على أنه: »ال يستحق الضمان إال 
بعد إعذار املدين مالم ينص على غير ذلك في القانون أو في العقد«)))). تبني هذه املادة 
أن املدين بعد إعذاره يصبح مسؤوال عن الضرر الذي يقع على الدائن نتيجة التأخر 
في التنفيذ، أما في الفترة السابقة لالعذار فهو ال يلزم بهذا الضمان. وتطبيقا لذلك 

)38( راجع السنهوري، الوسيط ج3 فقرة 197، ص 336-338، عبد املجيد احلكيم، أحكام االلتزام ج2، ص255.احلاللشة، 
مرجع سابق ص236

)39(  وأخذ بهذا االجتاه القانون املدني القطري في املادة 315، إذ نصت على أنه: »-1ال يكون املدين املتضامن مسؤوال فيما 
يتعلق بتنفيذ االلتزام إال عن فعله .-2 وإذا أعذر الدائن أحد املدينني املتضامنني أو قاضاه، فال يكون لذلك أثر بالنسبة الى 
باقي املدنني«، ويتفق معه في احلكم كال من القانون املدني العراقي في املادة 330 والقانون املدني املصري في املادة 293. 
)40(  السنهوري، الوسيط ج3، ص 338-341الكزبري ج2 ص167، احلاللشة، مرجع سابق ص237، »محجوب، مرجع 

سابق ص258
)41(  وأخذ القانون املدني القطري في املادة 260 بذلك عندما نص على أنه: »ال يستحق التعويض إال بعد اعذار املدين، 
 ،»256 املادة  العراقي في  املدني  القانون  القانون على غير ذلك«، وأخذ بذات االجتاه  أو ينص  الطرفان  لم يتفق  ما 

والقانون املدني املصري في املادة   218. راجع احلاللشة، مرجع سابق، ص237، محجوب، ص258.
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إذا قام التضامن بني املدينني محمد وأحمد اللذان تأخرا في تنفيذ التزامهما، مما دفع 
التزامه، ولم ميتثل لهذا اإلنذار، فأقام  اعذار محمد بوجوب تنفيذ  إلى  بالدائن زيد 
دعوى ضد أحمد يطالبه بالضمان عن التأخر في التنفيذ، فعندئذ إذا دفع املدعى عليه 
»أحمد« دعوى املدعى أن دعواه اختلت شروطها نتيجة عدم اعذاره، ففي هذه احلالة 

يسمع دفع املدعى عليه، وال يسمع قول املدعي أنه اعذار املدين املتضامن محمد.

األثر الثاني-انتقال تبعة الهالك:
في  املدين  إلى  االلتزام  محل  الشيء  هالك  تبعة  انتقال  اإلعذار  على  يترتب 
الدائن، فإذا كانت يد املدين يد أمانة، فهو ال يضمن  التي تكون فيها على  احلاالت 
هالك الشيء إال إذا تعدى. وأما إذا كانت يد املدين يد ضمان وأنذر دائنه بوجوب 
تسلم الشيء ورفض، فعندئذ تتحول يد املدين من يد ضمان إلى يد أمانة. وتطبيقا 
لذلك إذا اشترى وائل وسعد طنا من القمح من خليل بثمن مقداره )10,000( دينار. 
ومت االتفاق على التضامن بني املدينني وائل وسعد في تنفيذ التزاماتهما وعلى أن 
2016/8/5. فإذا لم يستلما املبيع في التاريخ احملدد، األمر،  يستلما املبيع بتاريخ 
مما دفع بالبائع إلى إعذار املدين وائل بوجوب تسلم املبيع خالل مدة )5( أيام تلي 
تاريخ تبلغه االنذار إال أنه لم يفعل، فإذا هلك املبيع لسبب أجنبي أثناء وجوده في 
حيازة البائع، فعندئذ يثور السؤال عن الطرف الذي يتحمل تبعة هالك املبيع؟ فإذا 
أقام البائع دعوى ضد املدين سعد طالبا بضمان قيمة املبيع، هل يجاب دفع املدعى 
عليه بأن الهالك يضمنه البائع )املدعى( ذلك أن يده على املبيع يد ضمان؟ أم يجاب 
طلب املدعي ويحكم له بدعواه باعتباره سبق وأنذر املدين املتضامن وائل بتسليم 

املبيع، ومن ثم حتولت يده على هذا املال من يد الضمان إلى يد األمانة؟
جتيب على هذا السؤال أحكام املادة )435( من القانون املدني األردني بقولها: »املدين 
أثر لذلك  الدائن أو قاضاه فال  التزامه عن فعله، وإذا أعذره  املتضامن مسؤول في تنفيذ 
بالنسبة إلى باقي املدينني، أما إعذار أحد املدينني املتضامنني للدائن فإنه يفيد الباقني«)))). 

الصلح مع أحد املدينني املتضامنني:
نصت املادة )436( من القانون املدني األردني على ما يأتي: »ال ينفذ الصلح الذي 
التزاما جديدا أو زاد في  إذا رتب في ذمتهم  الدائن  يعقده أحد املدينني املتضامنني مع 
التزامهم إال إذا قبلوه. ويستفيدون من الصلح إذا تضمن ابراء من الدين، أو براءة الذمة 
)42( وأخذ بذات االجتاه القانون املدني القطري في املادة 315، والقانون املدني العراقي في املادة 330 »والقانون املدني 

املصري املادة 293 /2. راجع احلاللشة، مرجع سابق، ص 237 238-. 



أ.د. عبدالرحمن أحمد جمعة 

211 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  - ذو الحجة 1438 / محرم 1439 هـ  - سبتمبر 2017 م

منه بأي وسيلة أخرى)))).
املتضامنني،  املدينني  الدائن وجميع  فيه بني  التضامني متنازع  االلتزام  إذا كان 
فعمد الدائن إلى الصلح مع أحدهم فهذا الصلح قد يتخذ اجتاها فيه منفعة للمدينني 
يتخذ  الذي  للصلح  فبالنسبة  مصلحتهم:  في  ليس  اجتاها  يأخذ  وقد  املتضامنني، 
اجتاها فيه مصلحة للمدينني املتضامنني، كأن يتنازل الدائن فيه عن جزء من الدين 
أوعن فوائده أو عن بعضها، فعندئذ يفيد هذا الصلح جميع املدينني، ذلك أن املدين 
الدائن  على  به  االحتجاج  لهم  ويجوز  ينفعهم  فيما  الباقني  ميثل  الصلح  وقع  الذي 

بالرغم أنهم ليسوا طرفا في عقد الصلح)))).
وبالنسبة للصلح الذي يتخذ اجتاها ضد مصلحة املدينني املتضامنني، كأن يسلم املدين 
الذي وقع الصلح بطلبات الدائن، أو زاد في االلتزام األصلي أو أضاف إليه التزاما جديدا 

فأنه ال يعتبر ممثال لباقي املدينني فيما يضرهم إال إذا قبلوه وأصبحوا طرفا فيه)))). 
وتطبيقا لذلك إذا تضمن االتفاق املبرم بني أحمد ومحمد بانشغال ذمتهم بعشرين 
ألف دينار وعلى سبيل التضامن بينهم لفائدة خليل، وتصالح أحمد مع خليل على هذا 
الدين بالرغم من بطالن الدين، فهذه املصاحلة ال تنفذ بحق باقي املدينني املتضامنني. 
ويسمع دفع باقي املدينني املتضامنني بعدم انشغال ذمتهم باملبلغ املدعى به، ذلك أن 
الدين نشأ في ذمتهما نتيجة عقد باطل، والباطل ال يترتب عليه أي أثر وال يقدح في 

نظرنا القول إن هناك مصاحلة متت بني الدائن واملدين أحمد ذلك: 
1 - أن املدين أحمد ال يعتبر ممثال لباقي املدينني املتضامنني فيما يضرهم.

2 - وأن آثار الصلح الذي أبرم بني الدائن خليل واملدين أحمد ال يتعداهما تطبيقا ملبدأ 
نسبية آثار العقد.

3 - إقرار أحد املدينني املتضامنني أو إقرار الدائن:

 294 316، والقانون املدني املصري في املادة  )43(  وأخذ بذات االجتاه القانون املدني القانون املدني القطري في املادة 
عدالة.   ،2012/5/24 عامة-تاريخ  –هيئة   2012/325 أردني  متييز  331.راجع  املادة  في  العراقي  املدني  ولقانون 

ومتييز أردني 2011/3739، تاريخ 2012/1/18، عدالة.
)44( راجع السنهوري الوسيط ج3 فقرة )199( ص)342( د. عبد املجيد احلكيم، أحكام االلتزام فقرة )499( ص )256، 
 ،1993/2/14 تاريخ   ،1992  /1208 رقم  األردنية  التمييز  محكمة  قرار  راجع   .238 ص  سابق  مرجع  احلاللشة، 

عدالة. ومتييز 2079/ 2012، تاريخ 22 / 8 / 2012عدالة.
)45(  راجع السنهوري، الوسيط ج3 فقرة 196 ص 342. د. عبد املجيد احلكيم، أحكام االلتزام فقرة 499 ص 256. احلاللشة، 
مرجع سابق ص 238 239-. راجع قرار محكمة التمييز األردنية في القضية رقم 1999/2376، تاريخ 2000/3/20، 

عدالة، ومتييز2012/1947، تاريخ 2012/6/21، عدالة، ومتييز رقم 2011/3022 تاريخ 2011/12/19.
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نصت املادة 437 من القانون املدني األردني على ما يأتي: »إقرار املدين املتضامن 
بالدين ال يسري في حق الباقني«)))). 

إذا أقام الدائن دعواه على أحد املدينني املتضامنني وحصل على حكم نتيجة اقرار 
املدعى عليه بالدين فعندئذ ال يسري هذا اإلقرار بحق باقي املدينني، ذلك أن املدين 
املقر ال يعتبر ممثال لهم فيما يضرهم هذا من جهة وألن اإلقرار حجة قاصرة وهذا 
من جهة أخرى، ومن ثم يترتب على الدائن إثبات حقه في مواجهة املدينني اآلخرين 
املتضامنني  املدينني  على  دعواه  الدائن  أقام  إذا  وأما  مواجهتهم،  في  حقه  ليسري 
جميعا، وعندما سأله أحدهم عن سبب الدين أقر بأنه نشأ عن قمار فعندئذ يستفيد 

باقي املدينني من هذا االقرار.
النكول عنها: او  اليمني  – حلف   2

نصت املادة 437 من القانون املدني األردني على ما يأتي: »وال يضار باقي املدينني 
املتضامنني إذا وجه إليه الدائن ميينا فنكل عنها، أو وجه إلى الدائن ميينا فحلفها، أما إذا 
الدائن ميينا فحلفها فإن باقي املدينني يفيدون من ذلك«)))). يتعرض النص  إليه  وجه 
إلى حالة قيام الدائن بتوجيه اليمني احلاسمة إلى أحد املدين املتضامن، أو أن يوجهها 

املدين املتضامن إلى الدائن«)))).
 احلالة األولى: توجيه الدائن اليمني احلاسمة إلى أحد املدينني املتضامنني، وال 
يخرج الواقع عن قيام املدين بحلفها أو نكوله عن حلفها أو ردها، فإذاحلفها فعندئذ 
استفاد باقي املدينني املتضامنني من هذا املوقف، ولهم التمسك بهذا االجراء بالرغم 
املدينني  باقي  بنكله  إذا نكل عن حلفها فعندئذ ال يضار  لم يحلفوها. وأما  أنهم  من 
املتضامنني، ذلك أنه ال يعتبر ممثال لباقي املدينني فيما يضرهم، استنادا للمادة 437 
3/295 من القانون املدني املصري والسوري،  من القانون املدني األردني، واملادة 

1/295، والقانون  1/317، والقانون املدني السوري في املادة  )46(  وأخذ بهذا االجتاه القانون املدني القطري في املادة 
املدني العراقي في املادة 1/332. راجع في ذلك السنهوري، الوسيط ج3 فقرة 200 ص 344 عبد املجيد احلكيم، أحكام 

االلتزام، فقرة 500 ص 257. احلاللشة، ص293. وقرار محكمة التمييز 2006/2716، تاريخ 2/5/ 2007، عدالة.
املادة  في  والسوري  املصري  املدني  والقانون   ،2،3  /  317 املادة  في  القطري  املدني  القانون  االجتاه  بذات  وأخذ   )47(

2،3/295.والقانون املدني العراقي في املادة 332.

)48( راجع السنهوري، الوسيط ج2 فقرة 201 ص 346-347 . مأمون الكزبري، نظرية االلتزام ج2 فقرة 136 ، ص 168 
فقرة 137 ، ص 169-170. احلاللشة ، مرجع سابق ص239 240- . محجوب ،مرجع سابق ص 259 – 260 . وقرار 

محكمة التمييز األردنية في القضية رقم 1728 / 2004، تاريخ 30 /12 / 2004، عدالة.
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332 من القانون املدني العراقي. وأما إذا ردها املدين املتضامن للدائن فنكل  واملادة 
عنها، فعندئذ ردت دعواه واستفاد من هذا االجراء باقي املدينني املتضامنني، أما إذا 

حلفها ، فال يتضرر من هذا االجراء باقي املدينني. 
إما  فهو  الدائن،  إلى  اليمني  املتضامن  املدين  يوجه  أن  وصورتها  الثانية:  احلالة 
الذي  املدين  بحلفه  يضار  فعندئذ  حلفها  فإذا  حلفها،  عن  ينكل  أو  اليمني  يحلف  أن 
وجه اليمني دون الباقني، ذلك أنه غير ممثل لهم في توجيه اليمني، واليتعدى إليهم 
أثر حلف الدائن اليمني وال يضارون بذلك، وأما إذا نكل الدائن عن حلف اليمني التي 
وجهها إليه أحد املدينني املتضامنني، فعندئذ ستقرر احملكمة رد دعواه ويستفيد من 

ذلك جميع املدينني املتضامنني.

– صدور حكم على أحد املدينني املتضامنني أو ملصلحته:  3
نصت املادة 438 من القانون املدني األردني على ما يأتي: »إذا صدر حكم على أحد 
املدينني املتضامنني فال أثر له على الباقني، وإمنا يستفيدون منه إذا صدر لصاحله إال إذا 
بني على سبب خاص به«))))، إذا حصل الدائن على حكم ضد أحد املدينني املتضامنني 
دون أن يكون باقي املدينني مدعى عليهم في تلك الدعوى، فعندئذ الميكن االحتجاج بهذا 
احلكم على الباقني، وأما إذا صدر حكم لصالح أحد املدينني املتضامنني دون أن يكون 
باقي املدينني أطرافا في الدعوى، فعندئذ يستفيد من احلكم جميع املدينني املتضامنني، 
ذلك ألن املدين الذي أقام الدعوى ضد الدائن يعتبر ممثال لهم ما لم يكن احلكم مبنيا 
على سبب خاص باملدين الذي صدر احلكم لصاحله، كأن يكون دين املتضامن معلقا 
على شرط ولم يتحقق الشرط، فــــاحلكم الصادر بزوال الدين لتخلف الشرط ال يتعدى 

أثره باقي املدينني والذين كانت ديونهم منجزة.

املدني  والقانون   ،333 املادة  العراقي  املدني  والقانون   ،318 املادة  في  القطري  املدني  القانون  االجتاه  بذات  وأخذ    )49(
املصري والسوي في املادة 296 وقانون االلتزامات والعقود املغربي في الفصل 177. راجع السنهوري، الوسيط 
ج3 فقرة 202، ص 349-350. عبد املجيد احلكيم، أحكام االلتزام فقرة 501 ص 257-258. مأمون الكزبري، نظرية 
االلتزامات ج2 فقرة 136 ص 168. احلاللشة، مرجع سابق، ص240. راجع قرار محكمة التمييز األردنية في القضية 
 ،2012/1/24 جلسة   ،2011 لسنة   ،189 الطعن  في  قطري  ومتييز  عدالة.   ،1993  /9/27 تاريخ   ،1993/722 رقم 
قاعدة8، ص60، وطعن 175، سنة 2012، جلسة 27/ 2012/11، طعن 65، ص422، مرجع سابق سنة8، وطعن 116، 

سنة2011، جلسة 2011/12/27، قاعدة75، ص538، مرحع سابق، سنة 7.
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اخلامتة: 
أفرز هذا البحث مجموعة من املقترحات التي متنى الباحث على املشرع األردني 

والقطري األخذ بها عند إعادة النظر في صياغة أحكام القانون املدني:
( من القانون املدني األردني، لتصاغ على  تعديل صياغة أحكام املادة )426. 1
النحو اآلتي: »التضامن بني املدينني ال يفترض ويلزم أن ينشأ صراحة من 
السند املنشيء لاللتزام أو من القانون أو أن يكون نتيجة حتمية للمعاملة«. 
النحو  على  لتصاغ  القطري  املدني  القانون  من   302 املادة  صياغة  وتعديل 
ينشأ  أن  ويلزم  يفترض  ال  املدينني  بني  أو  الدائنني  بني  »التضامن  اآلتي: 
صراحة من السند املنشيء لاللتزام أو من القانون أو أن يكون نتيجة حتمية 

للمعاملة«.
تعديل صياغة أحكام املادة )2/428( من القانون املدني األردني واملادة 2/307. 2 
من القانون املدني القطري، لتصاغ على النحو اآلتي: »ال يجوز للمدين الذي 
بقدر  إال  آخر  مبدين  اخلاصة  الدفع  بأوجه  يحتج  أن  بالوفاء  الدائن  يطالبه 
نصيب هذا املدين إذا انقضى بوجه من الوجوه. ويجوز له أن يحتج بأوجه 

الدفع اخلاصة به وبأوجه الدفوع املشتركة بني املدينني جميعا«.
على  لتصاغ  األردني  املدني  القانون  من   3 .430 املادة  أحكام  صياغة  تعديل 
الدين بطريق  املتضامنني في  املدينني  أحد  انقضت حصة  إذا  التالي:  النحو 
املقاصة أو احتاد الذمتني أو اإلبراء أو احلوالة فإن الدين ال ينقضي بالنسبة 

لباقي املدينني إال بقدر حصة هذا املدين«.
. 4 إضافة احلكم اآلتي إلى القانون املدني األردني: »ال يجوز للمدين املتضامن 
أن يحتج باملقاصة التي تقع بني الدائن ومدين متضامن آخر إال بقدر حصة 

هذا املدين اآلخر«
. 5  إضافة احلكم اآلتي إلى القانون املدني األردني والقطري: »إذا احتدت ذمة 
الدائن وأحد مدينيه املتضامنني، فإن الدين ال ينقضي بالنسبة لباقي املدينني 
إال بقدر حصة املدين الذي احتدت ذمته مع ذمة الدائن«. وجتدر اإلشارة أن 
399- من القانون املدني القطري قد نظمتا احتاد الذمة كسبب   398 املادتني 
باب  في  احلالة  هذه  حكم  عن  سكت  أنه  إال  االلتزام،  انقضاء  أسباب  من 
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التضامن بني املدينني، وهذا يدفعنا إلى القول بضرورة تعديل املادة 2/307، 
وأن يتعرض باحلكم لهذه احلالة في باب التضامن بني املدينني. 

تبني لنا أن القانون املدني القطري قد نظم احتاد الذمة في املادتني 398 399-. 6 
كسبب من أسباب انقضاء االلتزام، إال أنه سكت عن حكم هذه احلالة في باب 
التضامن بني املدينني، وهذا يدفعنا إلى القول بضرورة تعديل املادة 2/307، 

وأن يتعرض باحلكم لهذه احلالة في باب التضامن بني املدينني.



دفوع المدين المتضامن وفقًا ألحكام القانون المدني األردني

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية - العدد )3( السنة الخامسة - العدد التسلسلي )19(  216

املراجع: 
الكتب: 

في  مقارنة  دراسة  لاللتزام،  العامة  النظرية  في  املوجز  اإللتزام  أحكام  سلطان،  أنور  1 .
القانونني املصري واللبناني، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1994. 

د. جابر محجوب علي، النظرية العامة لاللتزام، اجلزء الثاني، االحكام العامة لاللتزام  2 .
في القانون القطري، مطبعة الدوحة احلديثة، سنة 2015.

 .  جالل العددي، أحكام االلتزام، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1993. 3

د. زيد قدري الترجمان عالقة املدينني املتضامنني بالدائن في التضامن السلبي، رسالة  4 .
الرباط،  اخلامس،  محمد  جامعة  اخلاص،  القانون  في  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل 

املغرب.

د. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون املدني في االلتزامات، املجلد الرابع- أحكام  5 .
االلتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1992.

د. عبد الرحمن أحمد جمعة احلاللشة، الوجيز في شرح القانون املدني األردني - آثار  6 .
احلق الشخصي - أحكام االلتزام، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 2005.

د. عبد الرحمن أحمد جمعة احلاللشة، املختصر في شرح القانون املدني األردني - آثار  7 .
احلق الشخصي - أحكام االلتزام، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، األردن، 2010.

النهضة  دار  ج1. 8  اجلديد،  املدني  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  الرزاق  عبد 
العربية، القاهرة، 1962. 

املقارنة  االلتزام مع  املدني، اجلزء األول، مصادر  القانون  املجيد احلكيم، شرح  د. عبد  9 .
بالفقه االسالمي، شركة الطبع والنشر األهلية، بغداد، 1963.

د. عبد املجيد احلكيم، املوجز في شرح القانون املدني العراقي، اجلزء الثاني في أحكام  10 .
االلتزام مع املقارنة بالفقه االسالمي، شركة الطبع والنشر األهلية، بغداد، 1967.

املغربي،  والعقود  االلتزامات  قانون  ضوء  في  االلتزامات  نظرية  الكزبري،  د.مأمون  11 .
اجلزء االول، مصادر االلتزام، مطبعة النجاح اجلديدة، ط 2، الدار البيضاء، 1972. 

د.مأمون الكزبري، نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي، اجلزء  12 .
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األولى  الطبعة  بيروت،  القلم،  دار  مطابع  وانقضاءه،  وانتقاله  االلتزام  أوصاف  الثاني، 
.1970

مصادر   13 .1 ج  لاللتزام  العامة  النظرية  املدني  القانون  شرح  سوار،  الدين  وحيد  محمد 
االلتزام منشورات جامعة دمشق، 1976. 

د. مصطفى أحمد الزرقا، شرح القانون املدني السوري، نظرية االلتزام العامة وأحكام  14 .
االلتزام في ذاته اجلزء الثاني، الطبعة األولى، دار احلياة، دمشق، 1965.

القوانيــــن: 

القانون املدني األردني رقم 43 لسنة 1976. 1 وتعديله.
وتعديالته. قانون اصول احملاكمات املدنية األردني لسنة 1988. 2

. القانون املدني القطري رقم 22لسنة 2004. 3
قانون املرافعات املدنية والتجارية القطري رقم 13 لسنة 1990. 4 وتعديالته.

. القانون املدني املصري. رقم 131 لسنة 1948. 5
. القانون املدني السوري. رقم 84 سنة.1949. 6

. القانون املدني الليبي رقم 29. سنة .1953. 7
. القانون املدني اليمني رقم 19 لسنة 1992. 8

القانون املدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. 9 وتعديالته.
. القانون املدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980. 10

. قانون االلتزامات والعقود املغربي 1913. 11
قانون املوجبات والعقود اللبناني.1923. 12

وتعديالته. قانون التجارة االردني رقم 12 لسنة 1966. 13

وتعديالته. قانون الشركات االردني رقم 1لسنة 1989. 14
. قانون التجارة القطري رقم 27 لسنة 2006. 15

قانون الشركات القطري لسنة 2002. 16
نظام رسوم احملاكم االردني رقم 59 لسنة.1994. 17
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الدوريات:
مجلة نقابة احملامني األردنني. 1 .

برنامج عدالة االلكتروني. 2 .

الشخصية  واالحوال  والتجارية  املدنية  الدوائر  عن  الصادرة  االحكام  مجموعة  3 .
وغيرها في محكمة التمييز القطرية. املكتب الفني. محكمة التمييز. السنة الثانية.

الشخصية  واالحوال  والتجارية  املدنية  الدوائر  عن  الصادرة  االحكام  مجموعة  4 .
السنةالرابعة.  التمييز.  محكمة  الفني.  املكتب  القطرية.  التمييز  محكمة  في  وغيرها 

يناير-ديسمبر 2008.

الشخصية  واالحوال  والتجارية  املدنية  الدوائر  عن  الصادرة  االحكام  مجموعة  5 .
وغيرها في محكمة التمييز القطرية. املكتب الفني. محكمة التمييز. السنة السادسة. 

يناير-ديسمبر2010.

الشخصية  واالحوال  والتجارية  املدنية  الدوائر  عن  الصادرة  االحكام  مجموعة  6 .
وغيرها في محكمة التمييز القطرية. املكتب الفني. محكمة التمييز. السنة السابعة. 

يناير –ديسمبر2011.

الشخصية  واالحوال  والتجارية  املدنية  الدوائر  عن  الصادرة  االحكام  مجموعة  7 .
الثامنة.  السنة  التمييز.  محكمة  الفني.  املكتب  القطرية.  التمييز  محكمة  في  وغيرها 

يناير-ديسمبر2012.



أ.د. عبدالرحمن أحمد جمعة 

219 مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  - ذو الحجة 1438 / محرم 1439 هـ  - سبتمبر 2017 م

احملتوى:

الصفحةاملوضوع
185امللخص

186املقدمة

189املدخل التمهيدي- مصادر التضامنن بني املدنيني

189الفرع األول- القانون

190الفرع الثاني- العقد

191الفرع الثالث- اإلرادة املنفردة 

192الفرع الرابع- طبيعة املعاملة

194املبحث األول- الدفوع الشخصية 

195املقاصة

1197- احتاد الذمة

2198- اإلبراء 

3200- التقادم 

202املبحث الثاني- الدفوع املشتركة

1203- الوفاء

2203- الوفاء مبقابل

3205- املقاصة

4206- التجديد

5207- التقادم 

6207- اإلبراء 

1209- خطأ أحد املدينني في تنفيذ التزاماته
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1209-   االعذار واملطالبة القضائية

209       األثر األول- وجوب التعويض 

210       األثر الثاني- انتقال تبعة الهالك

210       الصلح مع أحد املدينني املتضامنني

2212- حلف اليمني أو النكول عنها

3213- صدور حكم على أحد املدينني املتضامنني أو ملصلحته

214اخلامتة

216املراجع 


