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  الضمان بين كسب الملكية وعدمه

Guarantee: Obtaining property or not  
      Dr.Ali Shakir Al-Badry(1).م.د. علي شاكر عبد القادر البدري أ

 ملخص البحث:

كسـ  تنتقل امللنية مبوافقة ورضا مالن ، وال يتصور ان ينون ش صا مالناً دون سب  مـن أسـباب  
امللنية، فتبدك املالك رغما عن  قد تبدو للوهلة األوىل فنر  مستعصية ال يقرها القانون والفق  االسالم ، 
ولنن مب يد من التدبر والتعم  جند هلا تطبيقات يف الفق  االسالم  والقانون املدين،فف  حب نا يتغري املالك 

يف احليــا  القانونيــة وتــرجيح املصــلحة األوىل  بــن  مــن القــانون ملســوغات عديــد  منهــا يســتدع  االســتقرار
ابلرعاية، فالضمان ال ي يرتت  نتيجة لتغري يف العن حيدث بفعل من الغاص  أو املتلف مما جيعـل العـن 

 متغري  عما كانت قبل الغص  أو األتال  وها ما يؤدي إىل تغري مالك العن.
Abstract 
The transferring of property depends on the agreement of its owner. It is 

not acceptable to imagine that a person could be as owner unless there is 

a reason of gaining of property. Changing the owner lack of his wish may 

seem at first glance intractable idea and not acceptable by Islam 

Jurisprudence. However, if we studied this case in depth we could find 

some application in both Islamic Jurisprudence and civil law  

In this research, the owner could be changer according to the provisions 

of law for many justifications which call for stability in our legal life and the 

like hood of the first interest. The guarantee which result from the changing 

the title take place by usurper or destructive which leads to make the title 

also changed before the irregularity or Damage which lead to the change 

the title.  

 المقدمة

 عنـ  تفرعـت الـ ي االصـل هو احل  ه ا ويعد نطاقاً  وأوسعها العينية احلقوق أه  من يعد امللنية ح  ان
 ال الشـ   ان أدق ومبعـى نفسـ ، تلقـاء مـن ما لش   امللنية ح  ينشأ فال االصلية، العينية احلقوق بقية

 القـانون فقـ  يف السـائد االجتـا  امللنيـة،ويرى كسـ  أسـباب مـن سـب  هنـاك ينـون ان دون مالنـا يصـبح

                                                        
 .--القانون/ جامعة اهل البيت كلية -2
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 اسـباب األخـران الفقهـ  االجتـا  يـ ه  بينمـا احلصـر، سـبيل علـ  وارد  امللنيـة كسـ  اسـباب ان املـدين
 .الضمان اضافتها مينن الي االسباب ومن امل اك، سبيل عل  وارد  املدين القانون يف امللنية كس 
 معانيهـا ومجـ  شـتاهتا مجـ  مـن فالبـد االسـالم  الفقـ  كت  يف متناثر  جندها الضمان دراسة كانت وان
 الفقـ  يف حـى وأثـر  معنـا  حيـ  مـن املعـام واضـح غـري املعـى هـ ا ينـون ان ونطاقها،وينـاد معناهـا ملعرفـة

 حتـدث عمليـة أتيـة هنـاك ولعـل لبح نـا، اخرت   واالتال  الغص  يف والسيما الضمان دور القانوين،وملعرفة
 اخلشـ  الغاصـ  فلـوغري ابلضـمان، يتملنهـا فهـل املغصـوبة العـن الغاصـ  غـري لـو م ـل الضـمان مـن

 .ابلضمان يتملنها فهل لألاثث املغصوب
 حبجـ  بقـوهل  واسـتدلوا معينـة شـروط تـوافرت إذا امللنيـة ينسـ  الضـمان ان إىل احلنفـ  الفقـ  ويـ ه 

 إىل القوانن بعض اجتهت وقد احلنف ، امل ه  يرى ما يرون أخرى م اه  من فقهاء ان بل دامغة، يعدوها
 امللنيـة كسـ  بقاعـد  أخـ  قـد املـدين قانوننـا ان القـانوين يف اجتـا  وذهـ  امللنيـة، ينسـ  الضـمان ان

 .صراحة وليس ضمنا ابلضمان
 حمـل ينـون أن منهـا شـروط عـد  تـوافر مـن البـد امللنيـة ينسـ  الضـمان ان يقـوك الـ ي االجتـا  وبـن
 ينتفـ  وان للضـمان مقابـل هنـاك ينـون وان املضـمونة العن تتغري وان ابتداءً  فيها امللك ل بوت قابالً  الضمان
 من يعد الضمان ان من القانوين الفق  يف اجتا  االسالم  الفقه  االجتا  ه ا وأيد الضمان، لدى الغش قصد

 .للملنية الناقلة األسباب من ويعد امللنية كس  أسباب
 ان مـن السـاب  االجتـا  أصـحاب وقـدموا امللنيـة ينسـ  ال الضـمان أن إىل آخر فقه  اجتا  ذه  بينما
 ال عـن علـ  للعـدوان املالك صفة املعتدي ينس  ان مينن فال عديد  بتربيرات امللنية ينس  ال الضمان
 .ميلنها
مـن موضـوعنا ولنـن ، وحب نـا يف القـوانن وعـن موقفهـا اإلسـالم  ابلفقـ  مقارنـة املوضـوع هـ ا حب نـا لـ ا

عد  ب لك بقليـل ووجـد  شـ رات مـن هنـا وهناك،فقـد جـاءت دراسـتنا إىل بلـور  املوضـوع وإ الـة أسـباب 
 يف املوضـوع هـ ا معاجلـة املناسـ  مـن ان وجـد  ولقد ،الغموض في ، فهو حباجة إىل من ينفض الغبار عن 

 امللنية كس  عد  ال ال  واملبح  ابلضمان امللنية كس  واثنيهما الضمان مفهو  أوهلما مباح ، ثالثة
 املنه  وسنت   واملقرتحات النتائ  أبر  فيها سندرج خبامتة سنوصل  ذلك حب  من انتهينا ما وإذان. ابلضما
 .التوكل وعلي  املستعان وب  القصد وراء من وهللا ه ا غرضنا إىل سبيالً  واالستقرائ  التحليل 

 الضمان مفهوم:االول المبحث

 فالبـد املعنيـن، بـن الوطيد  العالقة ولوجود،الفقه  االصطالح يف وك لك اللغة يف معان عد  للضمان
 الضمان متيي  من البد لك وك االصطالح  واملعى اللغوية املعاين ه   بن واملطابقة املناسبة مدى معرفة من
 معـى حتديـد االوك املطلـ  يف نعـاج مطلبـن إىل املبحـ  هـ ا تقسـي  مينـن وعليـ  أوضـاع، مـن بـ  يشـتب  ممـا

 .ب  يشتب  مما الضمان متيي  ال اين املبح  يف وننرس الضمان
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 الضمان معنى تحديد:األول املطلب
 بـن الوطيـد  العالقـة لوجـود لغـة، املعـى معاجلتـ  مـن البـد اصـطالحا الضـمان معـى عـن البحـ  عنـد

 بن واملطابقة املناسبة مدى معرفة من للضمان،والبد عد  معان طيات  يف جيد اللغة ملعاج  املعنين،واملتصفح
 .االصطالح  املعى عليها سنأسس الي اللغوية املعاين من االصطالح ،واي واملعى اللغوية املعاين ه  

 وضـمن أا ، وأودعـ  فيـ  جعلـ  اي وحنـو  الوعـاء الش ء َضّمنَ :منها اللغة يف معان عد  ل  الضمان لفظ
 بغـري  الشـ ء شـغل هـو عليـ  وأشـتمل احتـوا :الشـ ء وحنـو  الوعـاء تّضـمنَ  ويقاك يضمن ، جعل :الش ء فال ً 

 .(7)النفيل هو والضامن ومضمون ضامن فا  وضما  ضمنا أضمن  الش ء ضمن ويقاك ،(1)علي  واشتمال 
 عمارهتا ضمنوا أرابهبا ألن الضمان فسم  الن ل يف الضمان ومن  احلفظ مبعى أييت الش ء ضمن ويقاك
 فيقـاك االلتـ ا  مبعـى الضـمان وأييت غرامتـ ، أي فـالن ديـن غرمتـ  مبعـى الشـ ء ضـمنت  ،وقـالوا(6)وحفظهـا
 مبعـى الضـمان أييت و،الت امـ  املـاك وضـمان إا  ال متـ  املـاك وضـمنت  ،ألت متـ  املـاك وضـمنت والت متـ  ضـمنت
 .(5)يعيب  مما وخلو  بصالحيت  ج   أي الش ء ضمن فيقاك،اجل   وهو سادس
 يف ذمـة إىل ذمـة ض  وه  النفالة منها معان عد  فل  املسلمن فقهاء لدى اصطالحاً  الضمان معى اما
 ذمـة تعهـد ان النفالـة آخـر نفسـ ،ومبعى علـ  سـلطنة اإلنسـان جعل اي والت ا  تعهد فالنفالة ش ء مطالبة
 املعى وه ا النفالة، مبعى للضمان اللغوي املعى جمرى جيري للضمان االصطالح  املعى ه ا وان.(4)أُلخرى
(3)الضمان كلمة اطالقات أخ 

.  
 رد…))ابنـ  وعـر  األوك املعـى مـن اع  املعى وه ا التعويض أبداء االلت ا  فهو للضمان ال اين املعى اما
  .(8) ا((قيمي كان ان قيمت  أو م ليا كان ان اهلالك م ل

                                                        
 ،1973 النويـت، الرسـالة، دار عشـر، السـاب  اجلـ ء العـرب، لسـان ،(منظـور ابـن)منـر  بـن حممـد الفضـل ابـن الـدين مجـاك -1

 .385ص
 مطبعـة االوك، النجـار، اجلـ ء علـ  وحممـد القـادر عبـد وحامـد الـ ات وأمحـد مصـطف  ابـراهي  إبخراجـ  قـا  الوسـيط، املعجـ  -7
 بـريوت، العـري، النتـاب دار األوىل، الطبعـة الصـحاح، خمتـار الـرا ي، القـادر عبـد بـن بنـر اي بـن حممـد0 547.ص ،1960مصـر،
  ..348ص

 سـنة ذكـر ،النويـت،دون2ط التاسـ ، اجلـ ء القاموس، جواهر من العروس اتج ال بيدي، املرتض  الر اق عبد بن حممد بن حممد -6
 .265الطب ،ص
 .364ص ،1العلمية،ج املنتبة النبري، الشرح غري  يف املنري املصباح الفيوم ، املقري عل  بن حممد بن أمحد -5
 ه،ص 1432املـ اه ، بـن للتقريـ  العلمـ  املركـ  ال انيـة، الطبعـة ،2اجمللـة،اجل ء الغطـاء،حترير كاشـف احلسـن حممـد ينظـر -4

 ذكر دون من النال ، جواهرالنجف ،  حسن حممد ينظر غري ( عل  دائن  املديون إحالة)ابلقوك تعريف  إىل آخر فقه  رأي وي ه .294
 .46،،ص21ج الطب  منان ال و املطبعة
 بـن الـدين .كمـاك160ص،.1986 بـريوت، املعرفـة دار ،19املبسـوط،ج) سـ السرخ (سـهل اي بـن أمحـد بـن حممـد الدين مشس -3
 ملالن ،ا) الدردير(امحد .329ه،ص 1316 العري، الرتاث أحياء دار ،6 اجل ء القدير، فتح شرح الرائ ، ،البحر)اهلما   ابن (الواحد عبد

 اإلمـا  فقـ  يف النبـري احلـاوي ،)الشـافع )املـاوردي حبيـ  بـن حممـد بـن علـ  احلسـن اي.320ص النـربى، ،املنتبـة3ج الصـغري، الشـرح
 ،املغـ،،)املقدسـ  قدامـة ابـن)حممـد بـن أمحـد بن هللا عبد حممد أي الدين .موف 430،ص1994العلمية، النت  ،دار1ط ،6ج الشافع ،

 1387 ،الرضـوية املنتبة ،2ج ،االمامية فق  يف املبسوط(الطوس )عل  بن حسن بن حممد 71 .ص،2004 ،احلدي  دار ،اخلامس اجل ء
 الفقـ  يف الضـمان ،اخلفيـف علـ  .د.(222ص -221،)ص8ج ،احمللـ  ،االندلسـ  حـ   ابـن.322ص،الطبـ  منـان ذكـر دون ه،

 مبعـى للضـمان آخـر تعريـف ويوجـد.7ص ،طبـ  سنة بال ،القاهر  ،العربية والدراسات البحوث معهد منشورات ،االوك القس  ،االسالم 
  .210ص ،بريوت ،العاملية النت  دار ،اخلامس اجل ء االوطار، نيل ،الشوكاين عل  بن حممد ينظر التفصيل من مل يد الغرامة،
 مب ل عرف  من ومنه  .210ص بريوت، العاملية النت  دار ال اين، اجل ء والنظائر، االشبا  شرح جني ، بن ابراهي  بن العابدين  ين -8
 اآلداب ،مطبعـة1ج الـوجي ، أمحـد الغـ ا ، بـن حممـد بـن حامـد أي ينظـر(القيمـة أو ابمل ـل بدلـ  أو الشـ ء رد واجـ  أنـ )التعريـف هـ ا

 .205ص واملؤيد،مصر،
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 الضمان:هو)) أبن  احملدثن املسلمن الفقهاء بعض عرف  فقد ال مة، شغل فهو للضمان ال ال  املعى اما
 حتقيـ  عنـد شـرعاً  داؤ  مطلـواب ينـون ان فيهـا ب بوتـ  واملـراد عمـل أو مـاك مـن بـ  الوفـاء يوج  مبا ال مة شغل
 إىل املؤجل كالدين املعن، املستقبل ال من يف ا  احلاك كالدين احلاك يف  ئداا مطلوابً  أكان سواء ادائ ، شرط
 .(ادائ ( شرط حتق  ما إذا اداؤ  مطلوب هو إذ معن وقت

 حملـ  كـان سـواء التـ ا  مـن ال مـة يشـغل مـا كل الضمان للضمان،فعد االع  املعى يعد،(9)التعريف وه ا
 .ل  املنشئة االسباب كانت أا أو امتناعاً  أو عمالً  او ماالً 

 حيـ  املغـ ى مـن متطابقـان للضـمان ال الـ  واملعـى ال ـاين املعـى ان االوىل للوهلـة للـ هن يتبـادر وقـد
 مشغوك يعد املدين فم الً  التعويض عن معى خيتلف ال مة شغل فمعى دقي  غري النظر ه ا ولنن واملفهو ،

 ابلتعويض. مل ماً  يعد ال ولنن ابلدين ال مة
 علـ  العدليـة االحنـا  جملـة مـن(416)املـاد  نصت اذ الضمان معى بينت فقد العدلية االحنا  جملة اما

 يواف  املعى ،وه ا(القيميات( من كان أن وقيمت  امل ليات من كان أن الش ء م ل اعطاء هو الضمان)) ن  أ
 (.التعويض) االسالم  الفق  يف ال اين املعى

 يف العقديـة للمسـؤولية كمـراد  (العقـد ضـمان) معـى أدرج قـد العراقـ  املشـرع ان كـ لك وجنـد
 الضمان مصطلح عل  ن  املعدك،وك لك 1951 لسنة 40 رق  العراق  املدين القانون من(176-168)املواد
 ضـمن شـاء ان اخليـار املغـرور أو املنـر  وللعاقـد)) ان علـ  العراقـ  املـدين القـانون (مـن2 /134 )املـاد يف

 العاقـد علـ  ضـمنا  مبـا الرجـوع فلهمـا الغـار أو اجملـرب ضـمن فـأن. والغـار اجملـرب ضـمن شـاء وان االخـر العاقـد
 تعـد بـال يـد  يف وهلـك مغـرورا أو منروهـاً  البـدك قـبض أن املغـرور أو املنـر  العاقـد علـ  ضـمان وال.اآلخـر
 قبل من أو الغار أو اجملرب قبل من التعويض اداء هو ابلضمان يقصد املشرع ان الن  ه ا من ونستدك((،من 

 إذ العراقـ  املـدين القـانون مـن(186)املاد  علي  نصت مبا نستدك وك لك املغرور، أو املنر  م  األخر املتعاقد
 أحـداث يف اكـان إذ ضـامنا، ينـون تسببا، أو مباشر  قيمت  أنق  أو غري  ماك أحد أتلف إذا-2))ان بينت
 ضـمنا فلو منهما، املتعدي أو املتعمد ضمن واملتسب  املباشر أجتم  واذا-1تعدى. أو تعمد قد الضرر ه ا
 هـو الضـمان معـى ان املـاد  هلـ   بيـام  عنـد املـدين القـانون جلنـة وبينتن((،الضـما يف متنـافلن كـا  معـاً 

 .(21) التعويض
 املغصوب املاك استهلك اذا الغاص  يضمن)) ان عل  العراق  املدين القانون (من193)املاد  نصت وقد

 لوض  التحضريية اللجنة يف نقاش ودار.((تعدي  بدون او بتعدي  بعض  او كل  اتلف او من  ضاع او اتلف  او
 حلقـ  مـا كـل أي التعـويض هـو الضـمان معـى أن واسـتقروا املـاد  هـ   يف الضـمان معـى عـن املـدين القـانون
 امل ـل ورد للقيمـ  القيمة رد معى من أع  يعد املعى وه ا املاد  ه   مناقشة عند كس  من فات  وما خسار 
 اورد للقيمـ  القيمـة رد يتضـمن  ال املعـى وهـ ا وغريهـا املناف  من احلرمان يشمل قد التعويض ،الن(22)للم ل 
 .للم ل امل ل

                                                        
 املرجـ  اخلفيـف، االسـالم ،عل  الفقـ  يف التعريفـات هـ   مالحظتـ  خـالك مـن الفقيـ  هـ ا اسـتنبط  التعريـف هـ ا ان يالحـظ -9
 .5ص الساب ،
 .7،ص2002 بغداد، ال مان، مطبعة ال اين، التحضريية،اجل ء األعماك جمموعة م  املدين القانون ينظر -21
 .13ص نفس ، املرج  ينظر، -22
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 حـ  بـدون غري  عقار احد هد  اذا-2)) ان عل  نصت العراق  املدين القانون من (187)املاد  ان وجند
 وان االخرى االضرار عن التعويض م  مبنياً  قيمت  وضمن  للهاد  انقاض  ترك شاء ان ابخليار العقار فصاح 

 االضـرار عـن التعـويض مـ  الباقيـة القيمـة وضـمن  االنقاض هو واخ  االنقاض قيمة مبنياً  قيمت  من حط شاء
 .(21)((الضمان من يربأ فإن  االخرى، االضرار عن وعوض اوالً  كان كما اهلاد  بنا  إذا ولنن-1 .االخرى

 التصر  إ الة يف للغص  مساو هو ال ي احلاك))أن عل  العراق  املدين القانون من(201)املاد  ونصت
 يف الوديعـة تلفـت اذا االننـار وبعـد الغاصـ  حن  يف ينون الوديعة أننر اذا فالودي  الغص  حن  حنم 
 .((ضامناً  ينون تعد بال يد 

 الـ ي ال ـاين املعـى هـو الضـمان معـى أن يبـن ان اراد العراقـ  املشـرع ان املتقدمة النصوص ه   من وجند
 عل  يقصر  م ولنن  التقصريية، أو العقدية املسؤولية يف كان سواء التعويض اداء وهو املسلمن فقهاء قصد 

 .للم ل  امل ل اورد للقيم  القيمة رد
 يف ابلضـمان امللنيـة كسـ  قاعـد  علـ  صـراحة نـ  قـد 2934لسـنة  67 االردين املـدين القـانون وان
 ينون ان وبشرط سبب  وقت إىل مستنداً  ملنا ابلضمان متلك املضمو ت))أن  عل  نصت الي(1085)املاد 
 مـن رجعـ  أبثـر ملنيتهـا تنتس  املتغري  املغصوبة العن ان تقد  مما ويفه ((.ابتداء امللك ل بوت قابال احملل
 العـن متلـك مـن ممنوعـا الغاصـ  ينـون ال ان وبشـرط تعـويض مـن الغاصـ  يـدف  مـا لقـاء سـببها حتق  وقت
 كسـ  علـ  الـن  مـن األردين املـدين القـانون وغايـة ،(27)العامـة األمـواك مـن املغصـوبة العـن تنـون ال وان

 ،(26)اإلسـالم  الفقـ  مـن املسـتمد  لألحنـا  واسـتنماال التعامـل واسـتقرار الغـري محايـة هـو ابلضـمان امللنية
 االسـت نائ  احلنـ  وان العـن تتضـرر او تتلـف م مـا ردهـا هـ  العـن لغص  األصل  احلن  ان اإلشار  وجتدر

 أك ـر مـن هـو الغصـ  ان إىل اإلشـار  ،وجتـدر(25)العـن ريتغـ بشـرط ابلضـمان امللنيـة كسـ  هـو للغصـ 
 الضمان ان إىل األردين القضاء ذه  وقد الوحيد، التطبي  ليست ولننها ابلضمان امللنية كس  تطبيقات
 قيمـة تـدف  أبن الشـامل الــتأمن عقـد مبوجـ  التـأمن شـركة التـ ا  ن))اجـاء إذ امللنيـة لنسـ  سـبباً  ينـون
 حـ  التـأمن ولشـركة هبا، املصرح القيمة بدف  عندئ  مل مة فأما احلادث بتاريخ الراهنة حبالتها املؤمنة السيار 
 مـن أقـل التـأمن عقـد يف هبـا املصـرح البـاص قيمـة ان وحيـ  وعليـ  هلـا، السـيار  عن ابلتنا ك هلا املؤمن مطالبة
 حبطا  املطالبة ح  التأمن ولشركة للقانون مواف  هبا املصرح ابلقيمة ل  املؤمن حن  فأن للباص الفعلية القيمة
  (24).الباص

                                                        
 اما -1 اتلف ما ضمن مال  ان  ع  عل  غري  ماك احد اتلف اذا-2 ((ان عل  العراق  املدين القانون من (190) املاد  نصت -21

 رد  الغاصـ  يلـ   عقاراً  كان ان املغصوب((ان عل  العراق  املدين القانون من(197) املاد  نصت وقد.))يضمن فال مالن  إبذن اتلف  اذا
 (262) املاد  نصت ،وك لك))الضمان ل م  الغاص  من تعد بدون ولو نق  قيمت  عل  طرأ أو العقار تلف واذا م ل  اجر م  صاحب  اىل
 هـ   اسـتعماك مـن تنـت  فائـد  وكـل املـدين. هـ ا عـن  ئبـاً  مدينـ  حلقوق استعمال  يف الدائن يعترب((أييت ما عل  العراق  املدين القانون من

  . ((دائني جلمي  ضما  وتنون املدين أمواك يف تدخل احلقوق
 .106ص ،2014 ال قافة،عمان، ،دار10العينية،ط احلقوق املدين القانون شرح يف الوجي  العبيدي، هادي عل  -27
 .106،ص2011املسري ، ،دار1ط والتبعية، واألصلية العينية احلقوق عبيدات، حممد يوسف.د -26
 ين.األرد املدين القانون من (279) املاد  ظرين -25
  .1هامش 105ص الساب ، املرج  العبيدي، هادي .د الي  أشار104599/ املرق  قرارها -24
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 غريه من الضمان تمييز:الثاني املطلب

 وننـرس العقدية املسؤولية من الضمان متيي  منها االوك يف نتناوك فقرات ثالث إىل املطل  ه ا سنقس 
 .الدين من الضمان متيي  منها ال ال  وخنص  التأمن من الضمان متيي  منها ال اين

 الع دية املسؤ لية مت متييزه:ا ال

 العقدية املسؤولية معى حتديد ومينن،التقصريية واملسؤولية العقدية املسؤولية عل  تنقس  املدنية املسؤولية
 حمـت  علينـا حيـت  وقـد ،(((23) التعاقـدي الت امـ  بتنفيـ  املتعاقـد إخـالك علـ  القـانون يرتبـ  الـ ي اجل اء)) أبما
 معـى أدرج قـد العراقـ  املشـرع أبن ذلـك علـ  ويسـتدك للضـمان مـراد  إال مـاه  العقديـة املسـؤولية أبن
 التمعن من مب يد ولنن املدين، قانون  من( 168-176)املواد يف العقدية للمسؤولية كمراد  (العقد ضمان)

 توافر من البد العقدية املسؤولية لقيا  أن والضمان املسؤولية بن فالتشاب  بينهما، واختال  تشاب  وجود جند
 املسؤولية عل  مرتتباً  كان ان الضمان يف وك لك املسؤولية علي  يرت  العقد هب ا إخالك ووجود صحيح عقد

 املسؤولية يف بل فحس  العقدية املسؤولية يف حصراً  ينون ال الضمان وجود أن بينهما واالختال  العقدية،
 حنمـ  الغاصـ  غاصـ  -2))ان علـ  العراقـ  املدين القانون من (198)املاد  نصت فقد أيضاً، التقصريية

 ان خمري من  فاملغصوب يد  يف اتلف او واتلف  املغصوب املاك الغاص  من احد غص  فإذا الغاص ، حن 
 اآلخـر واملقـدار االوك منـ  مقـداراً  يضـمن ان ولـ  ال ـاين، الغاص  ضمن  شاء وان االوك الغاص  ضمن  شاء

 علـ  يرجـ  ان لـ  فلـيس ال ـاين ضـمن واذا ال ـاين، عل  يرج  ان هل ا كان االوك، الغاص  ضمن فإذا ال اين،
 ابخليـار ينـون منـ  املغصـوب فـان الغاص  يد يف هو ال ي املغصوب املاك احد اتلف اذا ك لك-1 .االوك
 علـ  رجـوع هلـ ا ينـون وال املتلـف ضـمن  شـاء وان املتلـف علـ  يرجـ  وهـو الغاصـ  ضـمن  شـاء ان

 ان خيفـ  ال وكمـا الغصـ ، علـ  املرتتـ ( التعـويض)الضـمان مـن املـاد  هـ   اليـ  أشـارت ومـا((.الغاصـ 
 .(28)التقصريية املسؤولية تطبيقات من يعد الغص 
 املسـؤولية قيـا  حـن يرتتـ  ر  اثـ اال هـو مـا( التعـويض)سـب  فيمـا إليـ  اشـر  الـ ي وابملعـى الضـمان ن  إ

 أركـان تـوافر رغـ  بـ  املتضـرر مطالبـة لعـد (التعـويض)ضـمان عليـ  يرتت  ال قد املسؤولية قيا  أن أي العقدية،
 الدائن متنن فاملسؤولية،التعويض يستل   املسؤولية توافر ان يقاك وال سببية، وعالقة وضرر خطأ من املسؤولية

 ال دينـ  علـ  احلصـوك مـن الـدائن متنـن فمجـرد خمتـاراً، بسـداد  األخـري يقـ  م نا الوفـاء علـ  املـدين قهر من
 وجـد فـأن(التعـويض)الضـمان امـا ،(29)بـ لك الـدائن مطالبـة عـد  الحتمـاك التعـويض علـ  احلصـوك يسـتل  
 كما املساوا  ليست والضمان العقدية املسؤولية بن املنطقية العالقة فتنون العقدية، املسؤولية توافر فسيلت  
 .وج  من وخصوص عمو  الضمان و العقدية املسؤولية بن املنطقية العالقة وامنا العراق  املشرع عليها ن 

                                                        
 حسـن .د 779.ص العري، الرتاث أحياء االلت ا ،دار مصادر املدين، القانون شرح يف الوسيط السنهوري، أمحد الر اق عبد.د -23

 13.ص ،1970 بغداد، املعار  االلت ا ، مطبعة املدين،أصوك القانون شرح ال نون، عل 
 .197)،193 ،(190املواد م ال الضمان، عل  نصت قد التقصريية املسؤولية يف أخرى مواد توجد -28
 .33ص ،2005 القاهر ، العربية، النهضة دار املاك، ضرر بضمان امللنية كس  األمحد، سليمان حممد د. -29
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  الرأمني مت متييزه:اث يا  
 أن املـؤمن يلتـ   بـ  عقـد التـأمن،)) املـدين قانونـ  مـن(1 / 983)املـاد  يف التـأمن العراقـ  املشـرع عـر 

 وقـوع حالـة يف آخـر، مـا  عـوض أي أو مرتبـاً  أيـراد أو املـاك مـن مبلغـاً  املسـتفيد إىل أو لـ  املـؤمن إىل يـؤدي
 .((للمؤمن ل  املؤمن يؤديها أخرى مالية دفعة أية أو أقساط مقابل يف وذلك ضد ، املؤمن احلادث
 يعـدان كالتـا ان حيـ  مـن الضـمان وبـن بينـ  تشـاهباً  مثـة ان نقـوك التـأمن علـ  الضـوء تسـليط وبعـد
 حمل هلو التعويض حي  من تواف  من الي  االشار  تقدمت ،امنا(11)املتضرر للش   يدف  والتعويض تعويضاً 
 أو املتضـرر ينـون قـد الـ ي للمسـتفيد ينـون التـأمن تعـويض ان حيـ  والضـمان التـأمن بـن اخلـال 

 خيتلـف كـ لك ،آخـر لشـ   الضـمان يف حقـ  املتضـرر احـاك اذ اال للمتضـرر ينـون الضـمان بينمـا،غـري 
 ل  الوجود ما وهو دورية أقساط مقدماً  ل  املؤمن يؤدي ان يشرتط التأمن تعويض أن يف الضمان من التأمن

 .الضمان يف
  الديت مت متييزه:اثلثا  

 مـاك هـو اإلسـالم  الفقـ  يف نفالـدي القـانوين، الفق  عن قليالً  خمتلف اإلسالم  الفق  يف الدين معى ن  إ
 اال حملـ  ينـون فـال مشـ   غـري موصو  ماك ثبوت ،فالدين أسباب من سب  أبي ال مة يف اثبت حنم 
 بوصـف ،ل ا وامنا ب ات ، متعن غري الدائن ح  موضوع ينون امل لية،هل ا األشياء من مجلة أو النقود من مبلغاً 

 وهـ ا بتعينيـ  اال أداؤ  مينـن ال اذ الـدائن حـ  موضـوع بتشـ ي  ليقـو  وسـاطت  أو املـدين تـدخل أقتضـ 
 مـاك وجـود لعـد  املـدين ب مـة الـدين يتعلـ  أن هـ ا كـل ويسـتل   املـدين، مبطالبـة يقـو  ان الـدائن مـن يتطلـ 
 املتعهـد الـدين جـنس مـن م ليـة ماليـة عـن أي بـدف  وفـاؤ  ومينـن املـدين ب مـة متعلقـة ب ،فالـدين يتعلـ  ب ات 
 .(12)ب 

 ان جنـد ابملعنيـن الـتمعن عنـد ولنـن(التعـويض)الضـمان ملعـى مسـاوي الـدين معـى أن للـ هن يتبادر وقد
 .بعمل القيا  دائماً  ينون الضمان بينما عمل عن اً امتناع أو عمالً  ينون قد اإلسالم  الفق  يف الدين

 قانونـ  مـن(1 /69)املـاد  الش صـ )الدين(يف احلـ  العراقـ  املشـرع َعـر  فقـد القـانون نظـر  وفـ  امـا
 واملـدين الـدائن مبقتضـاها يطالـ  ومـدين دائـن ش صـن بـن مـا رابطـة هـو الش صـ  احلـ )) أن علـ  املدين
 الـدين معـى بـن سـاوى املتقـد  الـن  وان ،(عمـل( عـن ميتنـ  أن أو بعمـل يقـو  أن أو عينيـاً  حقـاً  ينقـل أبن

 وبـن بينـ  تشـاهباً  مثـة أن نقـوك اإلسالم  الفق  يف الدين عل  الضوء تسليط ،وبعد(11)الش ص  احل  ومعى

                                                        
 العراق .  املدين القانون من (989) املاد ينظر  -11
 النتـــ  ،دار1،ط1األحنـــا ،ج جملـــة شـــرح احلنـــا  درر حيـــدر، علـــ  ينظـــر التفصـــيل مـــن ومل يـــد -12

 .119ص الساب ، املرج  ،6الصنائ ،ج بدائ  ومابعدها.الناساين،116،ص2010العلمية،بريوت،
 أيخ  م البسـيطة احلقيقة ه   ان ل  املؤسف ومن الدين عن متمي اً  احل  يبق  ان جي  ولنن ،آخر شـ ء واحل  شـ ء والدين -11

 الـ ي املعـى )الـدين(نفس وبلفـظ)االلت ا (التعبري يؤدي))أييت ما عل  العراق ّ  املدين القانون من (3/69) املاد  نصت اذ العراق ّ  املشـرع هبا
 معن أبداء املدين يسم  أخر ش   مطالبة ل  حي  أن  حمتوا  ح  صاح  ينون الدائن فش  (((الشـ ص  احل )بلفظ التعبري يؤدي 
 ان تقـد  ممـا ونسـت ل  معـن أداء عـن ميتنـ  أو معـن أبداء يقـو  أبن ملتـ   وهـو التـ ا  علي  مدين هناك ال اين الطر  ويف معن امتناع أو

 املدين القانون يف نقدية الرب جن ،مالحظات امساعيل سعدي .د ينظر التفصيل من مل يد نقيض ،و هو بل الدين يساوي ال الش ص  احل 
 تقابـل لـيس املنطقيـة العالقـة جهـة من والدين الش ص  احل  بن العالقة ان ويبدو= (9-10).= ،ص2010 القانونية،مصر، النت  دار

 مـن واحـد موض  يف جيتمعان وال االخر تعقل عل  أحدتا تعقل يتوقف وجودان أمران املتضايفن،فاملتضايفان تقابل هناك بل النقيضن

http://abu.edu.iq



 
 

24 

 11 :العدد

 

 يطالـ  ال قـد املـدين ان يف خيتلفـان املـدين،ولنن ابلدين)التعويض(وكـ لك ذمتـ  تشـتغل فالضـامن،الضـمان
 املسـؤولية وعنصـر املديونيـة عنصـر يتحقـ  الضـمان يف بينمـا املسـؤولية دون املديونيـة عنصـر فيتحقـ  ابلـدين
 .يتحق  ال قد املطالبة شرط ان الحتماك ضامن مدين كل وليس مدين ضامن كل فيعد

  بالضمان الملكية كسب:الثاني المبحث

 ابلضـمان امللنيـة كسـ  معـى حتديـد االوك املطلـ  يف نبـن مطالـ  ثالثـة إىل املبحـ  هـ ا سنقسـ 
 اسباب من الضمان موق  ال ال  املطل  يف ونعاج ابلضمان امللنية كس  شروط ال اين املطل  يف وننرس
 .امللنية كس 

  بالضمان امللكية كسب معنى تحديد:االول املطلب

 كليـاَ  تغيـرياً  املغصوبة العن الغاص  غرّي  ،فأن(17)ابلضمان تنس  العن أن احلنفية فقهاء من عدد يرى
 من  املغصوب إىل يدفع  ما مقابل املغصوبة العن يتملك الغاص  فأن األس  تبدك بشرط ذاتيت  يفقد حبي 
 إىل حنـاس مـن املغصـوب أسـ  تغـري فقـد آنيـة إىل ويغـري  حنـاس يغصـ  مـن فمـ الً  ،(16)(التعـويض) ضمان من
 الضمان أن منها تسويغات بعد  ابلضمان امللنية كس  سب  ابلضمان،ويسوغون الغاص  فيتملنها آنية
 ينـون اجلـرب الن املالـك يـد مـن املغصـوب فـوات يسـتدع  لـ ،واجلربان جـربا بـ  يقضـ  املغصـوب بـدك هـو

 ملـا جـربا  الضـمان لينـون مال  عن يف املالك ملك انعدا  يقض  ابلضمان القضاء فنان للقائ ، ال للغائ 
 م ولـو،تغـري الـ ي ملنـ  عـن تعويضـا منـ  للمغصـوب املغصـوب قيمـة بـرد يل   الغاص  أن وك لك فائت هو
 جاء اذ،مب ل  برد يقتض  االعتداء أن من الرغ  عل  قيمت  ورد العن رد لل   املغصوب متلك قد الغاص  ينن
 العـن الغاصـ  يتملـك م ،وان(15)علـين  اعتـدى ما مب ل علي  فأعتدوا علين  ىاعتد فمنكتاب  حمن  يف
 سـلفاً  ذكـر   ،ومـا(14)جـائ  غـري وهـ ا،منـ  املغصـوب وهـو واحـد شـ   ملك يف واملبدك البدك اجتماع لل  
 الصـور  تغـري دون(املعـى) العـن أسـ  بتغـري امـا ينـون ابلضـمان العـن الغاص  لتملك االس  تبدك شرط من
 أصـل مـن القمـي  قطعـة كانـت وان احلـالتن يف خمتلـف املغصـوب فأسـ  قمي  إىل القماش قطعة تغري م ل
 التغري ينون ختتف ،او أو تندثر م معاملها وظاهر  موجود  القماش قطعة وه  القمي  القماش،فاصل قطعة
 قـد احلنطـة فمعـام خبـ  إىل الغاصـ  بيـد وحتويلهـا احلنطـة غصـ  م ـل وصـورهتا العـن أسـ  تغـري خـالك مـن

 ال ،ولنـن(13)العـن منـاف  تغـري شـرط احملـدثن املسـلمن فقهـاء شـراح بعض ويضيف تغري، قد وأمسها اختفت

                                                                                                                                            
 حقـا يعـد املـدين طـر  يف التـ ا  املـدين،وكل طـر  مـن الت امـاً  يعـد الـدائن طـر  يف ش صـ  حـ  فنـل يرتفعـا، ان وجيـو  واحـد  جهـة

  .الدائن طر  من ش صيا
 العلميـة، النتـ  دار 4ج املبتـدىء، بدايـة شـرح اهلدايـة املرغينـاين، الرشـداين بنـر أي بـن علـ  احلسـن أبـو ينظـر للتفصـيل -17
 بعدها.  وما 67الساب ،ص ،املرج 11السرخس ،ج بعدها. وما 11،ص1990بريوت،
 األمحـد،املرج  سـليمان حممـدد. القـوك هـ ا قائمـا،أورد كـان ان املغصـوب رد هـو االصـل  احلنـ  ان املسـلمن فقهـاءويتفـ   -16
 .80ص الساب ،
 .البقر  سور  من (94)آية -15
 والقـانون االسـالم  الفقـ  يف مقارنـة دراسـة املنـاف  الدبو،ضـمان فاضل ابراهي  د بعدها. وما13ص الساب ، املرج  الرشداين، -14
 .272،ص2001 عمان، التعاونية، للمطاب  عمار دار ،2 الطبعة املدين،

 .273،صنفس  املرج  -13
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 تغـري يسـتل   االسـ  تغـري الن ابلضـمان للغاصـ  العن ملنية بنس  نقوك حى الشرط ه ا أضافة إىل منيل
 .(18)العن مناف 

 وادخلـ  حديد غص  فمن والعقار، املنقوك يف ينون ابلضمان امللنية كس  أن إىل احلنفية ذه  وقد
 .(19)عقارية عن إىل املنقولة العن تغريت وهنا البناء، داخل احلديد معام فست تف  البناء عملية يف

 تنـون الغاصـ  ملنيـة ان إىل فقهـ  رأي فـ ه  للغاصـ ، امللنيـة ثبـوت وقـت حـوك خـال  أثري وقد
 املغصـوب قبـل مـن الضـمان اختيـار وقـت تنـون الغاصـ  ملنيـة أن إىل اثين رأي وذهـ  الغصـ ، وقـت
  .(71)من 

 للمغصـوب تبقـ  املغصـوبة العـن حن  فأن ذاتيتها، دون صفاهتا يف املغصوبة العن الغاص  غرَي  اذا اما
 فقه  رأي وي ه  ،(72)ال ات تغري م ل ليس الصفة فتغري ابقة، ما الت العن الن وذلك الغاص  دون من 
 كانت لو م ل ابلضمان، امللنية الغاص  فينس  معترب  صفة يف كان نإ الغاص  عند العن تغري ان آخر
 وه ا ،(71)ابلضمان الدراه  الغاص  فينس  دراه  وجعلها الغاص  فضرهبا ذهبية سبينة املغصوبة العن
 امل ـاك يف التغـري فيعـد الصـفة، ال الـ ات تغـري منـ  يسـتدك االسـ  تغـري الن إليـ  الركـون مينـن ال املتقـد  الـرأي
 صور . ال معى تغري وهو الصفات يف ال ال ات يف تغرياً  الساب 
 العـن اسـرتداد بـن ابخليار من  للمغصوب الطبيعة،فأن بفعل الغاص  عند املغصوبة العن تغريت اذا اما

 متلـك قـد الغاصـ  ينـون وهنـا قيمتهـا، دفـ  مقابـل للغاصـ  العـن يـرتك أو عليهـا الـي ابحلالـة الغاصـ  مـن
 .(77)ابلضمان العن

 أو للعـن اسـتهالكا حصـوك فيهـا يشـرتط للغاصـ  املغصـوب ملنيـة انتقـاك إىل املالنيـة فقهـاء وذهـ 
 العـن كـون حالـة يف جربا املغصوبة العن تغري عنده  حيصل وال ،(76)ابلتعويض األخري عل  وحن  هلا اتالفاً 

 فـاذا منقـوال، مـا اك العـن املغصـوبة أسـ  الن،احلنفيـة إليـ  ذهـ  كمـا عقـار إىل تتغـري فـال منقـوال املغصـوبة
 .(75)خشبا امس  وما اك يتغري م اخلش  لوح ان فعنده  بناء، يف وأدخل  خشبا ش   غص 

 أبن األخـرى املـ اه  فقهـاء مـن أننـر مـن حـى أن ابلضـمان امللنيـة كسـ  اجتـا  أصـحاب ويسـتدلون
 ان انـ  االماميـة فقهـاء أجـل مـن وهـو الطوسـ  الشـيخ فـريى ضـمناً، ب لك أقروا ابلضمان،قد تنس  امللنية

                                                        
 إىل لتغـري  احلنطـة بـ ر  رع مينـن يعـد فلـ  حنطـة، كانـت عنـدما منافعهـا معظـ  وتغـري االسـ  معنـا  تغـري خبـ  إىل احلنطـة فتغري -18

 املرجـ  ال اين، حيدر،اجمللد عل  ينظر حاصل، حتصيل ألن  املناف  تغري االس  لتغري اضافة الضمان شروط من ان نقوك ان حاجة وال خب 
 . 530الساب ،ص
 .(148 ,149)ص ص الساب ، املرج  ،7ج الناساين، رينظ -19
 .153 ص ،7نفس ،ج املرج  -71
 ،10 اجمللـد النهـرين، جامعـة– احلقـوق كليـة جملـة يف منشـور ابلضـمان،حب  امللنيـة امللح ،كسـ  عبـد حسـن سـعدد. -72

 .33،ص2007األوك كانون ،19العدد
 .153ص ،7الساب ،ج املرج  لناساين،ا -71
 .272ص الساب ، املرج  الدبو، فاضل إبراهي .د -77
 اخلرشـ  شـرح احلـ ين، حممـد هللا . عبـد239ص الطبـ ، منان ذكر دون الفنر،من دار ،2ج اجملتهد، بداية القرطيب، رشد ابن -76

 . 134ص الطب ، سنة ذكر دون من الصادر، بريوت،دار خليل، خمتصر عل 
 ومنـان سـنة ذكـر دون االسـالم ، النتـاب ،دار5املوطـأ،ج شـرح املنتقـ (البـاج )خلـف بـن سـليمان ينظـر للتفصـيل -75
 .277الطب ،ص
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 اال الغاص  يل   فال تلفت، قد املغصوبة العن أبن للغاص ،وذلك ف رع ،فال رع ح  بغص  ش   قا 
(74)ابلقيمة

. 
 ان االماميـة فقهـاء أحـد قيمة،ويـ كر مـن دفع  ما لقاء فعليا العن متلك قد الغاص  أن يتضح تقد  ومما

 العن ملك كأن  الغاص  ويعد الغاص  من ابلقيمة يطال  ان فللمالك الغاص  عند العن تلف حالة يف
 فه  االنقاض هل   مالنا أصبح فالغاص  التالفة العن وبن القيمة من دفع  ما بن القهرية ابملعاوضة التالفة
(73)املالك دون الغاص  ملك

. 
 ابلضمان امللنية كس  قاعد  عل  صراحة ن  قد االردين املدين القانون أن فنجد القانوين الفق  يف أما

 ان وبشـرط سـبب  وقـت إىل مسـتنداً  ملنـا ابلضـمان متلـك املضـمو ت))أنـ  علـ  نصـت الي(1085)املاد  يف
 حتق  وقت من رجع  أبثر املضمون ميلك الضامن أن تقد  مما ويفه ((،ابتداء امللك ل بوت قابال احملل ينون
 .ابتداء امللك ل بوت قابالً  احملل ينون ان يشرط الضمان سب 

 العتـداد وذلـك امللنيـة لنسـ  سـبباً  الضـمان جعـل الـ ي االردين املـدين القـانون مسلك انتقد رأي ومثة
 غـري االنتقـاد ه ا أن ،ويبدو(78)امللنية كس  يف احلائ  سند املنقوك يف احليا   بقاعد  االردين املدين القانون
 مـن علـ  امللـك دعـوى تسـم  ال-2)ان علـ (1189)املـاد  يف املـدين قانونـ  يف نـ  االردين فاملشـرع دقيـ ،
 نيـة. وحسـن صـحيح سـب  إىل تسـتند حيا تـ  وكانـت حلاملـ  سـند أو منقـوك علـ  عينيـاً  حقـاً  أو منقوالً  حا 
 تعـد ال احليـا   أن يفهـ  تقـد  مـا خـالك .ومنك(ذلـ غـري ي بـت مام امللنية عل  قرينة ب اهتا احليا   وتقو -1

 جعل ال ي املصري املدين القانون خال  عل  امللنية كس  عل  قرينة ه  امنا امللنية، لنس  سبباً  ل اهتا
  حا من( مـن القـانون املـدين املصـري علـ  ان))2/ 934)ة، اذ نصـت املـاد  امللنيـ لنس  سبباً  احليا  
 حسن كـــــــــــــــان إذا ل  مالنا يصبح فإن  لحامل  اسند أو كمنقو عل  عينيا حقا أو منقوال صحيح بسب 

 سب  إىل ومستند  نية وحبسن منقوك عل  ورودها القانونية احليا   اشرتاط أن وك لك(. (ت  حيا قتو لنيةا
 قاعـد  دور جعـل ممـا ابلضـمان، امللنيـة لنسـ  االردين املـدين القـانون يشـرتطها م الشـروط وهـ   صـحيح،
 نطـاق جعـل وممـا احملـو ، املـاك مبلنيـة االدعـاء مـن الغري من  وهو حمدود  العمل  التطبي  يف املنقوك يف احليا  
 .احليا   قاعد  تطبي  نطاق من أوس  الضمان يف امللنية كس  قاعد  تطبي 

 ابلضـمان امللنية كس  بقاعد  أخ  قد العراق  املدين القانون أن إىل ي ه  رأي مثة أن االشار  وجتدر
 غـري إذا امـا))أن علـ  العراقـ  املـدين القـانون مـن(2 / 194)املـاد  نصـت فقـد ،(79)صـراحة ولـيس ضـمناً 

 غـري  حنطـة غصـ  فمـن لـ ، املغصـوب املـاك وبقـ  ضـامناً  كـان أمسـ  يتبـدك حبيـ  املغصـوب املـاك الغاصـ 
 العـن يغـري الـ ي الغاصـ  أن تقـد  ممـا ويتـن ،((لـ  احملصـوك وبقـ  للحنطـة ضـامناً  كـان أرضـ  يف و رعهـا
 املغصـوب يتملـك وابملقابـل ضـمان، مـن يـدف  مـا لقـاء فيتملنهـا امسها ويبدك ذاتيتها يفقدها تغيرياً  املغصوبة

                                                        
 .178الطب ،ص سنة ذكر دون من بريوت، االسالم ، العام ،دار2اخلال ،ج احلسن الطوس ، بن حممد جعفر أبو -74
 االقتصـاد يف معاصـر  فقهيـة قـراءات يف منشــور مقوماهتا،جبــ  وبعــض حقيقتهــا احلوالــة الصــدر، ابقــر حممــد ينظـر -73

  .بعد  وما92 ،ص2004الغدير،بريوت، ،مطبعة1،ط2اإلسالم ،ج
 عمـان، ال قافـة، دار ،منتبـة2االصـلية،ج العينيــة االردين،احلقـوق املــدين القـانون شــرح سـوار، الــدين وحيـد حممـد.د -78

  .31ص،1994
 املصري. املدين القانون من (976) املاد  يف املقابل ينظر.و 76د. حممد سليمان االمحد، املرج  الساب ، ص -79
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 يف جيـري مـا القوك إىل العراق  املدين القانون فقهاء أحد وي ه  املغصوبة، العن عن ختلي  لقاء الضمان من 
(61)القانون بقو  ش ص  ح  إىل عي، ح  من حتوك هو للضمان من  املغصوب متلك

. 
 تغـري اذا))أن علـ  العراقـ  املـدين القـانون من (2/  296اد  امل) يف ن  قد العراق  املشرع ان ك لك
 األضـرار عـن التعـويض مـ  عينـا املغصـوب اسـرتد شـاء ان ابخليـار منـ  فاملغصـوب الغاصـ  عنـد املغصـوب
 لـ  منـ  املغصـوب أن الـن  ه ا من ويفه (،ابلضمان( الغاص  عل  ورج  املغصوب ترك شاء وان األخرى
 أو األخـرى االضـرار عـن التعـويض مـ  املغصـوبة العـن يسـرتد و أضاف  ما قيمة للغاص  يعط  أن بن اخليار
 كسـ  ان املـاد  هـ   علـ  ويالحـظ ابلضـمان، الغاصـ  عل  ويرج  املغصوبة العن من  املغصوب يرتك أن

 برضـا بـل العراقـ  املـدين القـانون مـن(2 194 /)املـاد  يف كمـا منـ  املغصـوب علـ  جـرباً  ينـن م امللنيـة
 مـن ال انيـة ابلفقـر  التغـري أن احلـالتن حنـ  بـن ابلفـرق احلنمـة ولعـل الغاصـ ، علـ  وجـربا منـ  املغصـوب

 مـن االوىل الفقـر  يف امـا املغصوبة، ابلعن والتغري الغص  مسؤولية فيتحمل الغاص  بفعل كان(194)املاد 
 أن ومبـا التغـري، دون الغصـ  مسـؤولية فيتحمـل الغاصـ  بفعـل حيـدث م املغصوبة ابلعن فالتغري(194)املاد 

 الفقـر  حنـ  عـن خمتلـف حبنـ  ولنـن مسـؤوال جيعلـ  والتعـدي متعـدا، الصـور  هـ   يف حـى يعـد، الغاصـ 
 مـن االوىل الفقـر  يف التغـري كـون إىل االشـار  عـن صـفحا ضـرب قـد العراقـ  املشـرع أن ابلـ كر وجيـدر ال انيـة،
 بفعـل التغـري هـو املشـرع مقصـود أبن القـوك ومينن االجنيب، السب  بفعل أو الغاص  بفعل تق (194)املاد 

 اخليـار، منـ  للمغصـوب ينـن م الغاصـ ، بفعـل التغري كان لو وحجتنا الغاص ، فعل دون االجنيب السب 
 مـن االوىل الفقـر  يف التغـري كـون إىل االشـار  عـن صـفحا ضـرب قـد العراقـ  املشـرع أن ابلـ كر وجيـدر
 القـو  بفعـل التغـري هـو املشـرع مقصـود أبن القـوك ومينـن القـاهر ، القـو  بفعـل أو الغـري بفعـل يقـ (194)املـاد 
 او الغاصـ  علـ  ابلرجـوع منـ  للمغصـوب اخليـار للـ   الغـري بفعـل التغـري كـان لو وحجتنا الغري، دون القاهر 
 عن صفحا ضرب قد العراق  املشرع أن ابل كر وجيدر أيضا، متعدا الغري يعد بفعل  ألن  ابلتغري قا  من عل 

 ان يقوك من ولعل االوصا ، او ال ات يف تق (194)املاد  من االوىل الفقر  يف التغري كون إىل أيضا االشار 
 ابلوصف يتعل  التغري كان فلو إلي  الركون مينن ال القوك ه ا ولنن اطالق ، عل  جيري واملطل  مطل  الن 
 يف لـ  وجود ال ما وه ا ال اد  للغاص  من  املغصوب دف  يقتض (194)املاد  من االوىل الفقر  حن  لنان
  .(62)الفقر  ه   حن 

 أوصـا  بعـض الغاصـ  غـري وإذا)) أن علـ  العراقـ  املـدين القـانون مـن(7/ 194)املـاد  نصـت وقـد
 وأسـرتد الـ اد  قيمـة الغاصـ  أعطـ  شـاء أن خمـري منـ  فاملغصـوب مالـ ، مـن عليـ  شـ ء بـ اد  املغصـوب
 ويالحـظ((، ابلضـمان الغاصـ  علـ  ورجـ  املغصوب ترك شاء وأن األخرى التعويضات م  عيناً  املغصوب

 مـن متولـد  أكانـت سـواء بـ اد  ،(61)لعـنا الـ ات، فتغـري يف ولـيس الوصـف يف التغـري أن الـن  هـ ا علـ 
 للمغصوب امنا جربا املالك يغري ال ال مر  م ل عن  منفصلةان أ  للحيو  ابلنسبة السمنة م ل ب  ومتصلة االصل

                                                        
 سليمان ود.بعدها وما58ص  ،2001،لاملوص ،اجلمهور ،مطبعة1اليد،ط لضمان العامة سعيد،النظرية احلاج هللا عبد ليل  .د -61

  .37ص الساب ، املرج  امللح ، عبد حسن سعد.د ينظر .للتفصيل106الساب ،ص املرج  االمحد، حممد
  .286،ص2001 بغداد، ،الع   مطبعة اخلطأ، ،2 اجل ء املدنية، املسؤولية املبسوط يف ال نون، عل  حسن .د -62
 إىل مقدمـة دكتـورا  ،أطروحـة)مقارنـة دراسـة القانونيـة( التصـرفات يف وأثـر  العـن ملالـك اجلـربي التغـري القـادر، عبـد شـاكر علـ  -61

 .70،ص2013كربالء، جامعة القانون كلية
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 قيمـة اعطـاء مـ  ابلتعـويض املطالبـة مـ  ملنـ  اسـرتداد أو الضـمان مقابـل ملنهـ  عـن ابلت لـ  ابخليـار منـ 
(67)الغاصـ  إىل الـ اد 

هـل يتصـور متلـك الغاصـ  للعقـار  السـياق هـ ا يف ي ـار الـ ي السـؤاك ولنـن. 
ـــــ  هـــــ ا الســـــؤاك املتقـــــد  ونقـــــوك أبن القـــــانون املـــــدين يف  ـــــة عل ـــــا اإلجاب املغصـــــوب ابلضـــــمان، ويتســـــى لن

 املغصــوب وم يقيــد  يف املنقــوك أو العقــار، مــن القــانون املــدين العراقــ  بــَن أن التغــري ينــون يف(194)املــاد 
والـــن  املطلـــ  جيـــري علـــ  أطالقـــ  اذا م يقـــ  دليـــل التقييـــد نصـــا أو داللـــة، ومـــن   مينـــن تصـــور كســـ  
الغاص  للعقار املغصوب ابلضمان،والتساؤك الساب  يقود  إىل سؤاك آخر، هل ينـون كسـ  الغاصـ  

مثة رأي عند شراح قانوننا املدين ي ه  اال أن  ال مينن  ،فللملنية ابلضمان نتيجة تغري ال ات أو الوص
يغص  أرضـا ويضـيف عليهـا بنـاًء أو غرسـاً  ال ات، فمنتصور كس  الغاص  مللنية للعقار نتيجة تغري 

تبقـــ  االرض مبســـم  االرض وكـــل مـــا حصـــل هـــو إضـــافة بنـــاء او غـــرس عليهـــا ممـــا يعـــد  اد  متصـــلة يف 
 اد  ( ))563)االوىل مــن املــاد  أي هــو نــ  قانوننــا املــدين يف الفقــر  وبرهــان أصــحاب هــ ا الــر (66)االرض

ش ء من ماك املشرتي عل  املبي  متن  الرد، كصبغ ال وب أو البناء عل  االرض املبيعـة أو ظهـور ال مـر يف 
 ((.الشجر املبي 

ا بى املوهـوب لـ  إذ))وهو ما أكدت  بعض قرارات القضاء العراق  إذ جاء يف قرار حملنمة متيي  العراق 
الن الــدار تعتــرب  اد  متصــلة ابألرض  ادت مــن  علــ  االرض املوهوبــة دارا فلــيس للواهــ  الرجــوع ابهلبــة،

يف  ،فأضـــاف  البنـــاء تعـــد  اد (65)((مـــدين(622)مـــن املـــاد  (أ)قيمتهـــا فـــأمتن  الرجـــوع ابهلبـــة حســـ  الفقـــر 
 الوصف وليست يف ال ات.

البناء يف األرض يعد تغريا يف العقار ويؤدي إىل  واك أس  االرض ومن   ومثة رأي اثٍن ي ه  اىل ان 
،ويبدو رجاحة الرأي (64)تتتغري ذاتيتها تبعا ل لك، ومن   مينن كس  امللنية ابلضمان نتيجة تغري ال ا

ض ال اين لألسباب الي مت ذكرها ونضيف عليها أن األرض م تب  عل  هيأهتا السابقة وامنا تغريت مـن حمـ
إىل أرض مبنية تسم  دارا وقد تبدك هنا أس  العن املغصوبة من عرصة إىل دار وهو (عرصة)أرض خالية 

صحح جـنس العقـار عنـد إجـراء ))يمن قانون التسجيل العقاري عل  ما أييت (279) ما نصت علي  املاد 
مغروسـات جديـد  أو أي  التغريات املادية في  إبحداث االبنيـة واملنشـ ت أو الغـراس أو إضـافة حمـداثت أو

تغيــري يف احملــداثت أو املغروســات يــؤدي إىل تغــري جــنس العقــار مــن حيــ  اســتغالل  أو اســتعمال  أو عنــد 
فــالن  املتقــد  يبــن صــراحًة ان ((. واك احملـداثت أو املغروســات مــام يوجــد نــ  قــانوين يقضــ  بغــري ذلــك

                                                        
  صر بعدها.شاكر وما 344ص العلمية،النويت، البحوث ،دار1ط النويي، القانون يف البي  عقد شرح الصرا ، عباس .د -67
 .891،ص1959،، بغداداملعار  مطبعة ،1االصلية،ج العينية احلقوق شرح يف الوسيط حيدر،

 القـانون، كليـة بغـداد جامعـة إىل مقدمـة ماجسـتري القانونية،رسـالة والوقـائ  التصرفات يف وأثر  الش ء الوهاب،تغري عبد حممد -66
 بعدها. وما 47،ص2006

 السـنة ال ـاين، العـدد العدليـة، االحنـا  جمموعـة يف املنشـور ،1982 / 4 /21 بتـاريخ الصـادر 2/1981  / 408 املـرق  قرارهـا -65
 ليس ان واحلقيقة ذاتيتها. يف نؤثر ال  اد  البناء اضافة ابن يتعل  ولنن  ابلغص  يتعل  ال املوضوع كان وان 44،ص.1982 عشر ال ال ة
 يبيـ  مـن م ـل تتغـري، م حاهلـا علـ  ابقية العن ان م  العقد يف علي  املتف  املقدار يف  اد  هناك تنون فقد العن تغري إىل تؤدي  اد  كل
 تغـري،= =قـد العقـد يف عليـ  املتفـ  املقـدار امنـا تتغـري م فـالعن يعلـ ، ال وهو مرتين  اد  فيها ان يتبن   امتار عشر  اما يظن قماش قطعة

 تـؤثر فـال متولـد  غـري متصـلة  اد  يعدون  الي ال وب صبغ م ل العن، مالك تغري يف التؤثر ولننها العن يف  اد  هناك تنون قد وك لك
 .العن مالك تغري عل 

 .186ص  ،1948 بغداد، املعار ، مطبعة املنقولة، غري لألمواك األحنا  جمموعة العار ، عار  ينظر للتفصيل -64
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قـار وتغـرّي امسـ  وتغاـري االسـ  يـدك علـ  تغّـري أحداث االبنية واملنش ت يف االرض مـن شـأن  تغـري جـنس الع
العن،امــا وصــف الفقــ  والقــانون واجتــا  يف القضــاء إىل تســمية البنــاء علــ  األرض  اد  فهــو رأي ال غبــار 
علي ، فالبناء عل  االرض املغصوبة  اد ، وك لك أضـافة بعـض املـواد علـ  احلنطـة املغصـوبة لتحويلهـا إىل 

ض املواد عل  القماش املغضوب لتحويل  إىل قمي   اد ،ولنن ه   ال اد   اد  خب   اد ،أو إضافة بع
تغــري مــن أســ  املغصــوب إىل أســ  أخــر وهومــا اشــرتط لتغــري الــ ات لتملــك ،ال(63)عــن وليســت  اد  صــفة 
 الغاص  العن املغصوبة. 

د نصــــت وال يقتصــــر كســــ  امللنيــــة ابلضــــمان علــــ  حالــــة الغصــــ  بــــل يشــــمل أيضــــاً االتــــال ، فقــــ
إذا هــد  أحــد عقــار غــري  بــدون حــ  فصــاح  ))مــن القــانون املــدين العراقــ  علــ  أن (2/ 283)املــاد 

العقار ابخليار أن شاء ترك أنقاض  للهاد  وضمن  قيمت  مبنياً م  التعويض عن االضرار األخرى وأن شـاء 
مـ  التعـويض عـن االضــرار حـط مـن قيمتـ  مبنيـاً قيمـة االنقــاض وأخـ  هـو االنقـاض وضـمن  القيمــة الباقيـة 

فــالعن الــي تتلــف يلتــ   املتلــف ابلضــمان ويتملــك االنقــاض لقــاء الضــمان الــ ي حيصــل عليــ   (،االخــرى(
إذا قطــــ  احــــد ))مــــن القــــانون املــــدين العراقــــ  علــــ  أن (188)صــــاح  العقــــار املنهد ،وقــــد نصــــت املــــاد 

قيمـة االشــجار قائمـة مـ  التعــويض االشـجار الـي يف روضــة غـري  بـدون حــ  فصـاحبها خمـري أن شــاء أخـ  
عــن االضــرار االخــرى وتــرك االشــجار املقطوعــة للقــاط  وأن شــاء حــط مــن قيمتهــا قائمــة قيمتهــا مقطوعــة 

فصـاح  االشـجار خمـري بـن ((.وأخ  املبلغ الباق  واالشجار املقطوعة م  التعويض عـن االضـرار االخـرى
قــاط  االشــجار الــ ي يتملنهــا ابلضــمان أو أن تــرك االشــجار املقطوعــة علــ  أن أيخــ  الضــمان مــن قبــل 

، بعــد احلــط مـــن (68)أيخــ  صــاح  االشــجار أشــجار  املقطوعــة ويرجــ  علـــ  قــاط  االشــجار ابلضــمان 
 .قيمتها قائمة قيمتها املقطوعة

 بالضمان امللكية كسب شروط:الثاني املطلب

 والشـرط إبتـداء فيـ  امللـك ل بـوت قـابالً  الضـمان حمـل ينـون أن فهـ  ابلضـمان امللنيـة كسـ  شـروط اما
 لـدى الغـش قصـد انتفـاء الرابـ  والشـرط (الضـمان)املقابـل وجـود ال الـ  والشـرط املضـمون املـاك تغـري ال ـاين

 .مستقل فرع شرط لنل فروع اربعة يف املطل  ه ا وسنبن الضمان، قاعد  جتا  الضامن

 -:إبرداء  يه امللك لثبوت قابم   الضمان حمآل يكون أن -:اال   الفرع
 يف هبـا االنتفـاع أابح قـد الشـرع ينـون أن للتملـك قابلـة تنـون لنـ  يف العـن االسـالم  الفقـ  ويشـرتط

 مـاال يعـد فـال االعتياديـة الظـرو  حالـة يف فيهـا االنتفـاع مباحـة العـن تنـن م فـان االعتيادية، الظرو  حالة
 االنتفـاع الشـارع أابح وان مـاال يعـد ال الشـديد كـاجلوع است نائ  ظر  يف اخلن ير حل  او امليتة حل  أكل فمن
 مـن نظـر يف وكـ لك الـ مين عنـد مـاال يعـدان واخلمـر اخلن يـر حلـ  كـان وبقـدر ،وان الضـرور  حالـة يف هبـا

 ماليـة ذات فهـ  هـائاب ا املـاك مـن الن ـري يبـ ك ورمبـا الشريعة، أبمور يلت مون ال ال ين املسلمن من يستبيحها

                                                        
 . 171ص ،1975بريوت، األعلم ، مؤسسة االسالم ، الفق  يف الغص  أحنا  شرار ، محد اجلبار عبد -63
 .38ص الساب ، املرج  حسن، سعد .د .252ص الساب ، املرج  ،2ال نون،ج عل  حسن .د -68
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 (وتعاىل سبحان )احلقيق  املالك االسالم ،الن املشرعر نظ يف ماال تعد فال فل لك شرعية، غري ولننها فعلية
 .(69) ابلضمان متلنها تصور مينن ال   ومن ماليتها، اسقط

 وال متلنهـا، يصـح ال االعيـان فهـ   والـ ابب، احلشـرات م ـل متلنهـا جيـو  فيهـاال منفعة ال الي واالعيان
  .(51)املاء قطر  أو القمح حبة االعيان هب   وتلح  ضمان، عليها يرتت 
 العراق  املدين القانون من(61)املاد  نصت فقد للتملك قابلة غري تعد أعيان فتوجد القانون نظر  وف  اما
 .ةاملاليـ للحقـوق حمـالً  ينـون أن يصـح القـانون حبنـ  أو بطبيعتـ  التعامـل عـن خيـرج ال ش ء كل-2))أن عل 
 خترج الي واالشياء حبيا هتا، يستأثر أن أحد يستطي  ال الي ه  بطبيعتها التعامل عن خترج الي واالشياء-1
 املشرع أن تقد  مما ويفه ((.املالية للحقوق حمالً  تنون أن القانون جيي  ال الي ه  القانون حبن  التعامل عن

 اخـرج قـد املشـرع ينـون ال ان واثنيهمـا حبيا تـ  االسـتئ ار إمنانيـة أوهلمـا الش ء يف شرطن اشرتط قد العراق 
 هـ  املاليـة للحقـوق حمـل ينـون الـ ي فالش ء بطبيعت ، او القانون بن  كان سواء التعامل دائر  من الش ء
 يف اجلـاري فاملـاء االخـر، الـبعض انتفـاع دون بعضـه  انتفـاع حيـوك ان دون النـاس كـل هبـا ينتفـ  ان مينن الي

 وقـد هبمـا، واالنتفـاع حبيا هتمـا االسـتئ ار يسـتطي  مـن هنـاك لـيس الفضـاء يف املنتشـر واهلـواء والبحـار االمـار
 التعامـل عـن ختـرج الـي األشـياء امـا أغراضـ ، يف النيميـائ  يسـتعمل  ال ي اهلواء م ل ممننا هبا التعامل ينون
 ال امل ـدرات مـن مقـدار يتلف فمن كامل درات، هبا التعامل عد  عل  القانون ن  الي فه  القانون حبن 
 .(52)ماالً  اعتبارها لعد  ابلضمان املتلف عل  حين 

 تنون أوان والشوارع، ل ،كاجلسور خص  ال ي الغرض إىل يرج  للتملك العن قابلية عد  ينون وقد
 منها جيعل التملك بقصد أحر ت أن ولنن املاء، يف والسمك اهلواء يف الطيور م ل ل  مالك ال مباح االعيان

(51)للملنية حمالً 
. 

  املضمو ة العني تغري -:الثاين الفرع
 ريتغـ فيسـتل   منـ ، للمغصـوب املغصـوبة العـن ارجاع الغاص  فيل   تغري، ميسها م ابقية العن كانت ان
 مالـك اىل مالـك مـن العـن انتقـاك))ابلتغـري ابلضمان،ونقصـد امللنيـة كسـ  شـروط بتـوافر نقـوك حـى العـن
 الـ ات بتغـري ينـون إمـا العـن بتغـري املالـك وتغري دون ، من أو العن بتغري إما ينون املالك ،وتغري(57)ر(( أخ

 االسـ  فتغـري دقيـ  إىل احلنطـة تغـري م ـل سـابقاً  املـ كور (2 /194)املـاد  نصـت كمـا االسـ  تبـدك وشـرط 
 جنـده  بـل ،(56)الش ء اس  بتبدك التغري من النوع ه ا تقييد عل  الفقهاء درج وقد ال ات، تغري من  يستدك

                                                        
 ص الطبـ ، سـنة ذكـر بـدون العامليـة، النتـ  دار ،4 ج امل تـار، الـدر علـ  احملتـار رد، (عمـر بـن أمـن حممـد)عابـدين ابـن -69

 . 205ص ،1974 عمان، األقص ، األوىل،منتبة الطبعة األوك،، القس  االسالمية، الشريعة يف امللنية العبادي، السال  داود عبد.د.51
 ،طة(مقارن دراسة)املستح  غري برد االلت ا  نظرية ال مل ، إبراهي  مصطف  .بعدها.د وما 53ص الساب ، املرج  عابدين، ابن -51

 .بعدها وما 271الطب ،ص سنة ذكر دون من بغداد، القانونية، ،املنتبة2
 والفقـ  الغـري الفقـ  بـن واملوا نـة املقارنـة يف االلتـ ا  ،مصـادر1العراقـ ،ج املـدين القـانون شـرح يف احلني ،املـوج  اجمليـد عبـد د -52

 .171،ص1969األهلية،بغداد، والنشر الطب  ،شركة3 الطبعة اإلسالم ،
 . 108الساب ،ص املرج  االمحد، سليمان حممد.د -51
 .14الساب ،ص املرج  القادر، عبد شاكر عل  -57
 الدراسـات معهـد (،العامـة األحنا )األوك القس  العربية، البالد تقنينات يف املدنية املسؤولية يف حماضرات مرقس، سليمان .د -56
 ...((.ذاتيت  تتغري حبي  أي امس  يتبدك حبي  املغصوب الغاص  يغري أن أما))يقوك حي  153ص ،1958 العالية، العربية
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 السـند يف جنـد وقـد ،(55)التغـري هـ ا علـ  للداللـة الشـ ء اسـ  تبـدك مصـطلح يسـتعملون أخـرى أحيـان يف
 هـ   إىل وابلرجـوع ،(54)العدلية األحنا  جملة من املاد  ه   اقتبس قد العراق  املشرع أنّ  إذ ضالتنا، التارخي 
 التغـري هـ ا يُعـدّ  ال وخبالفـ  الشـ ء اسـ  تبـدك التغـري هـ ا حلصـوك يسـتل مون شـراحها أنّ  جنـد فإننـا اجمللـة

  (58)اخللط ابلنق ،او او ابل اد  ينون قد احلالة ه   وان الصفات، يف التغري ينون ،أو(53)متحققاً 
 تغـرياً  أو قانونيـاً  تغرياً  فنقوك اثنياً  تقسيماً  التغري ه ا نقس  ان العن،ومينن تغرب دون املالك تغري ينون أو
 ويعد  ف اً  تصرف  ُعدً  معاوضة هبا يتصر    ومن املغصوبة العن الغاص  يغي  كأن القانوين والتغري،ماداً 

 مـام وهـ ا الضـمان، منـ  املغصـوب اختيـار العـن تغيـ  عـن فضـالً  يشـرتط حنيفـة ابـو مالنـاً،ولنن الغاصـ 
 وهـ  لـو م ـل تربعـاً، القـانوين التصـر  ينـون قـد وكـ لك ،(59)ال قفـ  يوسـف وأبـو الشـيباين حممد يشرتطان 
 وهـ  بعـدان كليـا العـن تلفـت ج ئياً،فـان أو كليـاً  الغصـ  بعـد العـن وتلفـت املغصـوبة العـن الغاصـ 
 إليـ  تصـر  مـن أو الغاصـ  علـ  إمـا ابلضـمان ابلرجـوع اال العـن للمالـك فلـيس املغصـوبة للعـن الغاصـ 
 العـن املالـك يـرتك ان أو ابلتعـويض املطالبـة مـ  العـن اسـرتداد بـن اخليـار فللمالـك اجل ئـ  التلـف امـا العـن،
 .(41)مالناً  الغاص  يعد آخر وبتعبري ابلضمان املطالبة م  اجل ئية التالفة

  امل ابآل  جود -:الثالث الفرع

 الضـمان أن القـوك أصـحاب واسـتدلوا الضـمان، وجـود مـن البـد مالنـاً  الغاصـ  يعـد حـى سـابقاً  بّينـا
 بنسـ  القـوك مينـن ال الضـمان يوجـد م فـأن واملضـمون، الضـمان بـن اجلمـ  جـوا  بعـد  امللنيـة ينسـ 
 أصبحت املغصوبة العن كان إذا ابراء بوجود او الطرفن بن هبة عقد بوجود اما نقوك بل ابلضمان، امللنية
(42)الضامن ذمة يف ديناُ 

. 

 مينننـا املدنية القانونية للنصوص الرجوع خالك ومن الضامن االبراء، رفض لو ذا ما يقوك من ينربي وقد
 يتوقـف ال)) أن علـ  العراقـ  املـدين القـانون مـن(422)املـاد  بينـت فقـد التسـاؤك ه ا عن االجابة نتلمس ان

-2 تركت . من الدين يؤخ  فال القبوك قبل مات وأن أرتد، القبوك قبل رد  إذا ولنن املدين، قبوك عل  االبراء
 رد أن ولنـن شـرطاً، يعـد ال لإلبـراء الضـامن قبـوك ان الـن  هـ ا مـن ويتضـح ،((دينـ  مـن امليـت إبـراء ويصـح
 .(41)أرتد القبوك قبل االبراء الضامن

                                                        
 كامـل حممـد. د. 58،ص1954الرابطة،بغـداد، الشـركة، املسـما  املـدين،العقود القـانون شـرح الـ نون، علـ  حسـن .د -55

 جلنـة ،مطبعـة2ط(،احليـا  مـدى املرتتـ  الـدائ  الـدخل والقـرض، والعاريّـة اهلبـة،)2ج املسـما ، العقـود اجلديـد، املـدين القـانون مرس ،شـرح
 .187،ص1952العري، البيان

 .لـ  املغصـوب املـاك ويبقـ  ضـامناً  ينـون امس  يتبدك حبي  وباملغص املاك الغاص  غرّي  إذا))فيها جاء الي (899) املاد  وه  -54
 حنطـة غصـ  مـن أن كمـا لـ  الـدقي  وينـون احلنطـة م ـل يضـمن دقيقـاً  ابلطحـن الغاصـ  وجعلهـا حنطـة املغصـوب املـاك كـان لـو مـ الً 

 ((.ل  احملصوك وينون ضامناً  ينون أرض  يف و رعها
 اجمللـد العدليـة، األحنـا  جملـة شـرح احملاسـ،، سـعيد حممـد وكـ لك .488ص السـاب ، ، املرجـ 2ج حيـدر، علـ  ينظـر -53
 .283ص  ،1927 هـ،1346 دمش ، الرتق ، ،مطبعة(والشفعة واإلكرا  واحلجر والغص  واهلبة واألما ت والرهن واحلوالة النفالة)ال اين،

 متميـ   امـا الما أقسا ، ثالثة ال اد  ان)يقوك حي  437ص ،،2البجريم ،ج حاشية،) البجريم  (حممد بن عمر بن سلمان -58
 ...(والقصار . كالطحن صفة او السمن او منها أبجود احلنطة ك لط متمي   غري او والغراس كالولد

 .68ص الساب ، املرج  ،11 اجل ء س ،السرخ -59
 .112الساب ،ص املرج  األمحد، سليمان حممد .د -41
 .186ص نفس ، املرج  -42
 .213الساب ،ص املرج  االلت ا ، أحنا  ذنون، عل  حسن.د -41
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  الضمان قاعد  حنو الضامت لدى الغش قصد ا رفاء-:الرابع الفرع
 هلا، املقابل ودف  وتغريها العن بغص  وبتعمد يقو  ان اال علي  فما العن ملنية كس  الضامن يريد قد
 و التعمد معى نبن ان بنا وحري وجد، نإ الضامن لدى الس ء القصد ينتف  حى الشرط ه ا جعل فل لك
 دون الفعـل اراد  فهو التعدي اما هبما، العل  م  علي  املرتتبة والنتيجة الفعل اراد  ب  يقصد فالتعمد التعدي،
 قصـد يـرد هلـا، املقابـل دفـ  لقـاء امللنيـة ينسـ  وأن تغريهـا قاصـداً  وكـان العـن غصـ  فـاذا وعليـ  نتيجـة،
 خيتار ان للمالك ان مالنها،اال إىل العن إعاد  علي  بل ابلضمان امللنية ينس  فال علي  للغاص  الس ء

 آخـر وبتعبـري الضـمان، لقـاء للغاصـ  عنهـا الت لـ  أو االضـرار عـن ابلتعويض املطالبة م  العن اسرتداد بن
 .(47)ل  املضمون دون للضامن مل ماً  الغش قصد انتفاء شرط يعد

  امللكية كسب أسباب من الضمان موقع:الثالث املطلب
 أقسا ،القس  ثالثة إىل امللنية كس  أسباب املصري املدين ابلقانون متأثراً  العراق  املدين القانون صنف

 امللنيـة بنسـ  يتعلـ  ال ـاين والقسـ  االسـتيالء، الصـنف هـ ا ويشـمل إبتـداءً  امللنيـة بنسـ  يتعلـ  االوك
 ويشـمل األحيـاء بـن امللنية بنس  ال ال  القس  ويتعل  والوصية، املرياث النوع ه ا ويشمل الوفا  بسب 
 .والعقد واحليا   والشفعة االلتصاق الصنف ه ا
 والـي اخللفيـة صـنف ضـمن الضـمان عـدت امللنيـة لنسـ  كسـب  ابلضـمان أخـ ت الـي القـوانن ن  إ
 الضـمان ان يـرون الـ ين العراقـ  املـدين القـانون مـن والشـراح ،(46)والوصـية املـرياث الضـمان عـن فضـالً  تشمل

 إبتـداءً  امللنيـة لنسـ  سـبباً  يعـد أن مينـن ال الضـمان ان بّينـوا العراقـ  املـدين القـانون يف امللنيـة ينسـ 
 امللك اثبت  الضمان يف العن ولنن متلن ، بنية هلا مالك ال مباحة لعن إحرا  هو االستيالء كاالستيالء،ألن

  .(45)إبتداءً  امللنية لنس  سبباً  الضمان يعد ال ول لك ،الضامن إىل ابلضمان تنتقل   معن لش  
 الناقلـة االسـباب مـن يعـد بـل للملنيـة، ةاملنشـئ االسـباب ضـمن ينـدرج ال الضـمان أن سـب  ممـا يفهـ 
 بـن أ  الوفا  بسب  امللنية كس  اسباب ضمن الضمان يعد هل هنا نفس  يطرح ال ي والسؤاك للملنية،

 الوفا ،كـ لك بسـب  امللنية كس  ضمن يندرج الضمان ان القوك نستطي  حى وفا  هناك االحياء،ليسن
 استحسـا  يـالق م غرابتـ  عـن فضـالَ  املصـطلح فهـ ا ابخللفيـة، والضـمان والوصـية املرياث بن اجلم  مينن ال
 الضامن ملنية الن وذلك االحياء بن الناقلة االسباب من الضمان يعد ،فل لك(44)املدين القانون شراح من
 سـببا الضـمان يعـد فلـ لك ،يدفعـ  الـ ي التعـويض مقابـل يف الضـمان سـب  نشـوء وقـت مـن اال تنتقـل ال

(43)امللنية لنقل االخرى االسباب إىل مضافاَ 
. 

                                                        
 . 187ص ،2الساب ،ج السنهوري،املرج  الر اق عبد .د -47
 شـ ء عـن شـ ء خالفـة هبـا يقصـد إذ مبعـى اخللفيـة االردين املـدين القـانون توسـ  وقـد االردين، املـدين القـانون بـ  أخ  ما وه ا -46

 .528ص الساب ، املرج  سوار، الدين وحيد حممد .د ينظر للتفصيل للتضمن. املعى ه ا يتس  لن 
 املرج  حسن، سعد ..د80الساب ،ص املرج  سوار، الدين وحيد حممد ..د124الساب ،ص املرج  األمحد، سليمان حممد .د -45
 .76ص الساب ،
 .45ص الساب ، املرج  حسن، سعد ..د124الساب ،ص املرج  األمحد، سليمان حممد.د -44
 .بعدها وما 47ص  الساب ، املرج  حسن، سعد .د -43
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 هـ ا امللنيـة،وَرد كسـ  ألسـباب السـنهوري للعالمـة فقهـ  تصـنيف يوجـد إليـ  االشـار  جتـدر وممـا
 التصــر  ضــمن يــدخالن والوصــية املادية،فالعقــد للواقعــة أو القــانوين التصــر  إىل امــا التصــنيف

 يطرح ال ي والسؤاك املادية، الواقعة ضمن يدخالن واحليا   والشفعة وااللتصاق واملرياث القانوين،واالستيالء
 لـإلراد  دخـل ال ان ابلقوك السؤاك ه ا عل  االجابة لنا يتسى و ان،الضم ندرج أن مينن قس  أي يف نفس 
 حـى للفعـل املـادي الوقـوع ومبجرد األاثر حيدد من القانون ألن االتال  أو الغص  عل  املرتت  الضمان يف
 إىل يقـود  السـاب  املادية،والتسـاؤك الواقعـة ضـمن الضـمان فينـدرج األثـر، هـ ا إىل اإلراد  تنصـر  م ولـو

 القـانوين الـن  تعـديل إىل حنتـاج امللنيـة،فهل كسـ  أسـباب ضـمن يـ كر م الضـمان ان وهـو جديـد تساؤك
 سـبيل علـ  تـرد م امللنيـة كسـ  اسـباب ان ا  امللنيـة، كسـ  أســباب ضــمن الضــمان إبضـافة

 فمـن احلصـر، سـبيل علـ  تـرد م امللنيـة كسـ  اسـباب ان إىل يـ ه  رأي مثـة ذلـك عـن احلصـر،ولإلجابة
 أسباب ومن معينة، أرض قطعة معن ش   ميلك قانون صدور م ل القانوين، الن  امللنية كس  اسباب
 إذا أو الـدار سـنن إذا لـ  للمتعهـد السـننية الـدار متليـك م ـل املنشـ ء، القضـائ  قـرار صـدور امللنية كس 
 سـببا تعـد املنفرد  واالراد  ،(املتعهد)املالك قبل من حتريرية معارضة نبدو  منش ت أو أبنية ل  املتعهد أحدث
 صـور مـن وهـ  فالوصـية القـانوين، أو الفقهـ  التصـنيف ضـمن ذكرهـا عـد  مـن الـرغ  علـ  امللنيـة لنسـ 
 أمت أن بعد ابجلائ   املوعود الش   قبل من امللنية كس  وك لك امللنية لنس  سبباً  تعد املنفرد  االراد 
 سـبيل علـ  وارد  املـدين القـانون يف املـ كور  امللنيـة كسـ  أسـباب تعـد وعليـ  للوعـد، املوجـ  العمـل
 تنـون ان دون أصـالً  للملنيـة  قلـة اسـباب وهنـاك االسـتيالء م ـل للملنيـة منشـئة أسـباب فهناك ،(48)امل اك
 وكـ لك للملنيـة، الناقلـة العقـود مـن ذلـك وغـري واهلبـة البيـ  م ـل للملنيـة الناقلـة العقـود وتشمل لغريها اتبعة
 والنصـوص والوقـائ  التصـرفات مـن ذلـك وغـري امللنيـة نقـل يـت  مبوجب  ال ي املنش ء القضائ  والقرار احليا  

 توض  م واقعة أو تصر  كل وتشمل تبعاُ  للملنية  قلة أسباب وك لك،النوع ه ا ضمن الداخلة والقرارات
 التصـر  ذلـك يتبـ  امللنية قلن لنن امللنية نقل غري قانونية آاثر لرتتي  وضعت وامنا أصالً  امللنية لنس 

 كسـب  يضـ  وم كالغاصـ  عليـ  وجـ  مـن ضـد مـدين جـ اء وضـ  الـ ي الضـمان م ـل تبعـاً، الواقعـة أو
 .(49)والوصية املرياث م ل اخلالفة بطري  للملنية  قلة أسباب وهناك أصال، للملنية لنس 

  بالضمان الملكية كسب عدم:الثالث المبحث

 تغيبهـا بعـد العن ظهرت فأن امللنية لنس  سببا ينون ال الضمان أن إىل الفقه  االجتا  ه ا وي ه 
 للغاصـ  ينشـأ ال العـن تغـري وكـ لك للغاصـ  ال منـ  للمغصـوب ملـك  الـت مـا فـالعن الغاصـ  قبـل مـن

 وما الـت العـن، ميلك م سنن إىل واملنفعة االس  تبدك حبي  فيها وغرًي  احلديد م ل عيناً  غص  فمن حقا،
 شـيئاً  الغاصـ  أضـا  لـو حـى الـنق  أرش الغاصـ  مطالبـة منـ  وللمغصـوب منـ ، للمغصـوب ملناً  العن
 قيمـة  اد  عـن النظـر وبصر  ذلك مقابل تعويض أي يستح  ال فأن  تغيريها سبيل يف املغصوبة العن عل 

                                                        
 .130الساب ،ص املرج  األمحد، سليمان حممد .د -48
 .بعدها وما 47ص  الساب ، املرج  حسن، سعد .د -49
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 ،وبرروا(31)التعويض يستح  ال ل ا أذن  بدون غري  ملك يف عمل الغاص  الن التغيري بسب  املغصوبة العن
 متلـك أن وكـ لك ابلتضـمن متلنـ  يصـح ابلبيـ ،فال متلنـ  يصـح ال املغصـوب أن منهـا تربيـرات بعـد  ذلـك

 منـ  املغصـوب أن بـدليل واملبـدك، للبـدك مجعـا لـيس للمغصـوب الغاصـ  متلـك وعـد  للبـدك منـ  املغصـوب
 إىل القيمـة رد إليـ  املغصـوب رد اذا وهلـ ا العـوض، سـبيل علـ  ال ميلـك مـا وبـن بينـ  للحيلولـة القيمـة ملـك

 الغاصـ  اراد فـان الظلـ  لتفشـ  سـيؤدي لتملنهـا يـؤدي املغصـوبة العـن تغـري ابن القـوك وكـ لك الغاصـ 
 شـراح ،ومـن(32)ابلغصـ  متلنـ  عـد  تقتضـ  املـؤمن مـاك حرمـة أن تغيريها،وكـ لك اال عليـ  فمـا العـن متلـك

 الغاص  عدوان جعل عد  تقتض  الي امللنية قواعد ابحرتا  ذلك وسّب  االجتا  ه ا أيد من املدين القانون
 الغاصـ  فعـل لـو احلـاك فنـ لك لـ ، العن لبقيت ميلن  فيا ابلتغيري قا  الغاص  لوان للتملك،وك لك مربراً 
(31)الغري مبلك

. 
 أن   ومـن االسـ  تغـري مـن يسـتدك الـ ات تغـري ان مـن احلنفيـة بـ  قالـت مـا ان اجلعفريـة فقهـاء يـ ه 

 املدار وامنا ال ات تغري يف ل  أثر ال االس  تبدك ركن،فأن ركن إىل الرأي ه ا يركن م ابلضمان تنس  امللنية
 يف ولنننـا ابالسـ  احلنطـة عـن اختلـف وان الـدقي  فـإن وطحنهـا حنطـة غصـ  الـ ات،فمن انقـالب علـ 

 صـريور  الـ وات،وان ال الصـفات يف تغـري امـا  فـنحن متسـاوية فيها اخلواص وأك ر واحد  حقيقة آ اء النهاية
 واملـاد ،املـاد   واك يقتضـ  احلنفيـة،فاهلالك بـ  قالـت مـا م ـل اهلـالك ابب مـن لـيس قمـح إىل املغصـوب احل 
 ليس فاملقا  آخر، ش ء من ال رع ووجد عدمت املاد  ان من احلنفية ب  يقوك كما وليس واتسعت، منت هنا
 مخرا اخلل انقالب فم ال  ال وات تغري اما  رع، إىل ح  من أرتقت املاد  تلك بل للماد ، وإعدا  إجياد مقا 
 مالـ  عينـا ألمما من  للمغصوب ملناً  والفح  اخلمر يبق  امل الن ه ين يف وحى فحما، اخلش  انقالب او
 ولـو ،(37)الغـري ملـك يف فنـ لك ملنـ  عـن خيـرج م ميلنـ  فيمـا غـرّي  الغاصـ  ان فلـو للغاصـ  ملنـا يعـد وال

 عـن رغمـا يتملنهـا ان عينـا يريـد مـن لنـل ابابً  فتحنـا قـد فأننـا املتغـري  املغصـوبة للعـن مالنـا الغاصـ  جعلنـا
(36)املالك يغري ال املغصوبة العن تغري وأن يتملنها، لن  ويغرّيها العن يغص  ان اال علي  فما مالنها

.  
وممـــا جتـــدر االشـــار  إليـــ  إىل أن املغصـــوب منـــ  عنـــدما يســـتل  البـــدك مـــن الغاصـــ ، فـــال ينـــون البـــدك 
املســتل  لقــاء متلــك الغاصــ  العــن وامنــا ينــون لقــاء حيلولــة العــن عــن املغصــوب منــ ، وقــد يــرد اشــناك 

أبن الغاصـ  مقتضا  ان املغصوب من  ميلك البـدك لقـاء العـن املغصـوبة ولرفـ  علـ  هـ ا االشـناك نقـوك 

                                                        
 الفتـوح  أمحـد بـن حممـد الـدين . تقـ (368-372)ص ص ه،1343 احللـيب، البـاي مطبعـة ،1املهـ ب،ج الشـريا ي، -31
 شـرار ، اجلبـار .عبـد512 ص ه،1357القـاهر  العروبـة، دار منتبـة ،1ج املقنـ ، مجـ  االرادات يف منتهـ  (،احللـيب النجـار ابـن)احلنبلـ 
 .159،ص1975 بريوت، األعلم ، ،مؤسسة1ط اإلسالم ، الفق  يف الغص  أحنا 

 ،ص2005 القـاهر ، العربيـة، النهضـة دار املـاك، ضـرر بضـمان امللنيـة كسـ  األمحـد، سـليمان حممـد .د التربيـرات هـ   أورد -32
 .(80 -81)ص

 .275ص الساب ، الدبو،املرج  فاضل ابراهي  ..د29ص الساب ، املرج  سوار، الدين وحيد حممد .د -31
 بعـدها. ومـا 149ص السـاب ، املرجـ  ،3ج الغطـاء، كاشف احلسن .حممد72ص ،3ج املبسوط، الطوس ، ينظر، للتفصيل -37
 علمـاء ملـ اه  اجلـام  ال خـار املرتضـ ،البحر بـن حيـى بـن امحـد ينظـر للتفصـيل القـوك مـن تقـد  مـا إىل ال يـدي املـ ه  ذهـ  وكـ لك

 والفحـ  اخلمـر أن االماميـة إىل فقهـاء مـن وهـو ال ـاين الشـهيد ذهـ  بينمـا .281صالقـاهر ، االسـالم ، النتـاب دار ،4ج االمصـار،
 تنقـيح إىل االفهـا  مسـالك ،(ال ـاين الشـهيد)عل  بن الدين  ين ينظر التلف،للتفصيل مبن لة أصبح المما من  املغصوب ملك من خرجت
 بعدها. وما 163املعار  ص مؤسسة ،2ج االسال ، شرائ 

 .124 ،ص 1969 مصر اجلمهورية، ،منتبة7ج احملل ، ،(االندلس  ح   ابن)ح   بن سعيد بن أمحد بن عل  حممد اي -36
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املغصــوب منــ  البــدك ميلــك البــدك ملنيــة مؤقتــة مادامــت العــن عنــد الغاصــ  فــأن ردت العــن نقــوك أبن 
 .(35)للغاص 

وذه  الشافعية إىل ان الغاص  ال ينس  ملنية العن ابلضمان وذلك ألن العن تعد قائمة ومينن 
 (أرش النق ) ضللمغصوب من  حى بعد اسرتداد العن املتغري  املطالبة ابلتعوي

وذه  احلنابلة أن من (34)
يغص  عصرياً فينقل  خاًل فعل  الغاص  رد العن املغصوبة وذلك ألن العن املغصوب ملك املغصـوب 

،ولــو افرتضــنا (33)منــ  ال الغاصــ  وتعــد العــن ابقيــة م تتلــف، وعلــ  الغاصــ  دفــ  التعــويض لقــاء مــا فعلــ 
يعــد ســببا لنســ  امللنيــة دائمــا، فــالعن الــي هتلــك أو جــدال أن امللنيــة تنســ  ابلضــمان لنــان ذلــك 

لـن يتملـك العـن لقـاء مـا يدفعـ   ولننـ  ضـمان،تتلف يلت   املهلك أو املتلف ابلضمان اذا كانـت يـد  يـد 
مــن ضــمان هلــالك العــن او تلفهــا وكــل مــا عليــة ان يــدف  قيمــة العــن ان كانــت مــن القيميــات أو م لــ  ان  

ملن أهلـك العـن مالـك لعـد   وال يقاك وجدت،كانت من امل ليات م  التعويض عن االضرار االخرى ان 
الــ ي يدفعــ  الضــامن ال جيعلــ  مالنــا للعــن وال جيعــل ملــن  ولفنــاء املاد ،واملقابــلوجــود العــن الــي ميلنها،
قـد يصـدق علـ  مـن اسـتل  املقابـل وصـف املالـك اذا متلـك م ـل  ولنـن ،للتعـويضاستل  املقابل اال مالنـا 

العن اهلالنة أو التالفة وما ينس  امللنية هو تغري العن بفعل الغاص ، اما الضمان فينون أثراً لفقدان 
لعن او ألمر آخـر أثَـر علـ  امللنية،فالضـمان م ينـن سـببا مـن اسـباب كسـ  امللنيـة وفـ  املالك ملنية ا

القانون املدين العراق  وما جعل الغاص  مالنا هو تغري العن وما الضمان اال تعويضاً عن امللنية اي أن 
جيعـل الغاصـ   ومنافعها،و ممـاعل  العن  ملنيت (من  املغصوب)الساب الضمان هو مقابل حرمان املالك 

ينس  ملنيـة العـن هـ  تغـري العـن وذلـك ألن العـن م تبـ  علـ  حالتهـا السـابقة فيلتـ   الغاصـ  بـدف  
 .القيمة

ومثة رأي يف الفق  االسالم  ي ه  إىل ما تقد  يف أن التغري يف املغصوب هـو الـ ي ينسـ  امللنيـة 
التغـري وتبــدك االسـ  ينقطـ  حـ  ملنيــة  ويـ ه  اىل ان الغاصـ  ميلـك املغصـوب مبجــرد تغـري  ألنـ  مبجـرد

املالــك وال يتوقــف علــ  اداء الضــمان لــ ، وان العــن املغصــوبة، بتغريهــا،م تعــد ملــك املغصــوب منــ ، واذا  
العن بال مالك،وه ا ما م يقل  أحد  كانت العن غري مملوكة للغاص  أو املغصوب من  يقتض  ان تنون

امـــــــا الضـــــــمان ففائدتـــــــ  يف حليـــــــة االنتفـــــــاع ابملغصـــــــوب ال فلهـــــــ ا يقتضـــــــ  ان يتملـــــــك الغاصـــــــ  العن،
،ومثة رأي آخر يتبى الرأي الساب  و ي ه  إىل أن حلية االنتفاع الغاص  للعـن تنـون حـى (38)التمليك

 .(39)قبل الضمان ولنن الغاص  يلت   ابلضمان بعد االنتفاع 
تصـــر  الغاصـــ  ابلعـــن وقـــدُ ي ـــار ســـؤاك يف املنحـــ  نفســـ  هـــوان الضـــمان ينســـ  امللنيـــة بشـــرط 

اذا تصـــر  الغاصـــ  يف املـــاك ))مـــن القـــانون املـــدين العراقـــ  علـــ  ان (200)املغصـــوبة فقـــد نصـــت املـــاد 

                                                        
 حيـدر، وعلـ  ال ـامن، البـاب الطبـ ،ص. ذكـر سـنة الفنـر،دون دار البل ـ ، الدين نظا  برائسة جلنة – اهلندية الفتاوي ينظر -35

 .531الساب ،،ص املرج  ال اين، اجمللد
 .377ص الطب ، سنة ذكر الفنر،بريوت،دون دار ،1،امله ب،ج) الشافع  للشريا ي(يوسف بن عل  بن ابراهي  اسحاق ابو -34
  .160 ص الساب ، املرج  شرار ، اجلبار عبد .د -33
 .161 ص الساب ، املرج  شرار ، اجلبار عبد .د -38
 ،1ج املهـ ب، الشـريا ي، .395ص ق،.ه 1429قـ ، الصـادق، مؤسسـة ،مطبعـة1ط ،1فقهيـة،ج رسـائل سـبحاين، جعفـر -39
 .324الساب ،ص املرج 
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املغصوب معاوضة او تربعا وتلف املغصوب كال او بعضا كان للمغصوب من  اخليـار يف تضـمن مـن شـاء 
الغاصــ  بضــمان  فــأن ضــمن الغاصــ  صــح تصــرف  وان ضــمن مــن تصــر  لــ  الغاصــ  رجــ  هــ ا علــ 

 .(81) ((االستحقاق وفقا ألحنا  القانون
وجني  عل  ذلك ان الضمان ال ينسـ  امللنيـة بـدليل ان للمغصـوب منـ  اخليـار ان شـاء رَجـ  علـ  
من تصر  الي  الغاص  واسـرتد العـن اذا كانـت ابقيـة ومـن   يرجـ  املتصـر  لـ  علـ  الغاصـ  بضـمان 

أو يرجـــ  املغصـــوب منـــ  علـــ  الغاصـــ  ابلضـــمان فينفـــ   (82)هبـــةاالســـتحقاق اذا كـــان التصـــر  بيعـــا او 
تصـــر  الغاصـــ ،واملاد  املـــ كور  ســـلفاً تبـــن وبوضــــوح ان الغاصـــ  ال ينســـ  امللنيـــة ألمـــا اشــــرتطت 
شــــرطن للضــــمان اوهلــــا تصــــر  الغاصــــ  ابلعــــن املغصــــوبة،واثنيها تلــــف العــــن بعــــد الغصــــ ،فاذا تــــوافر 

اخليـــار ابلرجـــوع ابلضـــمان علـــ  الغاصـــ  او علـــ  مـــن تصـــر  اليـــ  الشـــرطان املتقـــدمان فللمغصـــوب منـــ  
الغاصــ  ابلضــمان م ــل مــا ذكــر  ســلفا،وال يقــاك هنــا ان الغاصــ  او مــن تصــر  اليــ  الغاصــ  مالنــان 

 .لتلف العن وفنائها
وقد يُ ار سؤاك يرد يف االجتا  نفسـ  أن مـن يتلـف بعـض العـن او يهلـك بعـض العـن يتملـك مـا بقـ  

ولإلجابة عل  ه ا السؤاك نقوك هل بق  العن عل  حالـ  ا  تغـري، ففـ  حالـة  ،مقابل ما دفع من العن 
اهلالك اجل ئ  ت وك معظ  أج اء العن او بعض  فالعن ال تطل  ل اهتا امنا تطلـ  ملنافعها،فـان  اك بعـض 

ورهتا الســابقة بــل او معظــ  منــاف  العــن م تعــد العــن علــ  مــا كانــت عليــ ، اي ان العــن م تبــ  علــ  صــ
تغــريت،ويف التلـــف اجل ئـــ   الـــت عــن العـــن معظـــ  او بعـــض منافعـــ ،ومن   م تبــ  العـــن علـــ  حاهلـــا بـــل 
دخلهــا التغــري، ولتقريــ  الفنــر  نضــرب امل ــاك االيت فلــو ان دار ســننية قــد هتــدمت ج ئيــا فــان الغاصــ  

عقـارا بـل تسـم  منقـوك، فـالتغري يضمن مقابل متلن  قيمة االنقاض، ولنـن هـ   االنقـاض م تعـد تسـم  
واضح حى يف التسمية،وجند يف القانون املدين العراق  ان من يهد  ج ًء من العقار دون وج  ح  فاخليار 
لصاح  العقار، ان شاء ترك االنقاض للهاد  مقابل ان يدف  اهلـاد  قيمـة العقـار مبنيـا مـ  التعـويض عـن 

ن لقـاء قيمـة مـا متلنـ  مـن أنقـاض بـل مـا دفعـ  لقـاء قيمـة العقـار االضرار االخرى، وما يدفع  اهلاد  م ينـ
مبنيا م  التعويض عن االضرار االخرى، او خيتار صاح  العقار أن يرجـ  علـ  اهلـاد  ابلتعـويض ويسـرتد 
االنقاض م  انقاص قيمتها من التعويض حى ال ينس  صاح  العقار املهدو  قيمة االنقاض من دون 

ن هاد  العقار يف احلالة االوىل قـد كسـ  ال امللنيـة نفسـها بـل امللنيـة املتغـري  عـن سب  و بعبار  اخرى ا
 .(81)وما جعل  مالنا لبقاا العن هو التغري ايضا وليس الضمان  احلالة السابقة،

وقـد يـرد تســاؤك يف املنحـ  نفســ  ان العـن الـي تنســ  ابلتغـري هــل تنـون عـن م ليــة أ  عـن قيميــة، 
عن ذلك أبن العـن القيميـة تنسـ  ابلتغري،امـا العـن امل ليـة فنـ لك تنسـ  ابلتغـري، وال ومينن االجابة 

                                                        
 عبـار  ايـراد مسـلنا االصـوب وكـان(تصـرف  صـح)الغاصـ  ضمن اذا من  املغصوب ان عبار  تضمن املتقد  الن  ان ويالحظ -81

 التصـر  صـح عبـار  ايـراد االجا  ،بينمـا حـ  لـ  من اجا   عل  موقو  الناف  غري العقد أبن التصر ،وذلك صح من بدال التصر  نف 
 غـري بـرد االلتـ ا  نظريـة،ال مل  ابـراهي  مصـطف  ينظـر للم يـد العراقـ ، املـدين القـانون بـ  أيخـ  مـام وهـ ا لألبطـاك القابـل العقـد يف توجـد

 .بعدها وما 337ص،الساب  املرج  املستح ،
  .العراق  املدين القانون من(613-614)املادتن ينظر -82
  .72 الساب ،ص املرج  شاكر، عل  .العراق  املدين القانون (من187)املاد  ن  ينظر -81
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مينن التمسك ابلقوك طاملا ان امل ليات ال هتلك فأما ال تتغري، فم اًل لو غصـ  أحـده  طنـاً مـن احلديـد 
، ولنــن وغــري  حبيــ  تبــدك امســ  فيلتــ   الغاصــ  بتعــويض طــن مــن احلديــد آخــر لوجــود امل يــل يف الســوق

احلديد املغصوب املتغري ما اك عند الغاص  وال مينن إرجاع  إىل املغصوب من  لتغري العن ولتبدك االس  
وما عل  الغاص  أال إرجاع العن امل لية املشاهبة للعن املغصوبة، فالعن املتغري  أصـبحت ملـك الغاصـ  

ات، فـالعن امل ليـة مبجـرد افرا هـا عـدت عينـا ال ألما عن معينة ابلنـوع بـل ألمـا أصـبحت عـن معينـة ابلـ 
إذا ورد االلت ا  ))إذ جاء فيها (2 /248)معينة ابل ات وه ا ما ن  علي  القانون املدين العراق  يف املاد 

 ((بنقــل امللنيــة أو أي حــ  عيــ، علــ  شــ ء م يعــن اال بنوعــ  فــال ينقــل احلــ  اال بتعيــن الشــ ء ابلــ ات
(87). 

لــرأي الــ ين يقولــون ان امللنيــة تنســ  ابلتغــري أرجــح مــن أصــحاب الــرأي الــ ين ويبــدو ان أصــحاب ا
يقولون بنس  امللنية ابلضمان، فف  الوديعة لو اختلطت عن من ملك املودع م  عن من ملك املودع 
من  بقو  قاهر  حبي  يتعسر تفري  املالن، يعـد كـل منهمـا شـريناً يف العـن امل تلطـة فـاالختالط أدى إىل 

مللنية يف العن االخرى، ومـا االخـتالط إال صـور  مـن صـور التغـري، فقـد بينـا سـلفاً  أن التغـري هـو انتقـاك ا
  .من حاك إىل حاك أخرى، وهو ما حدث يف االختالط إذ أصبحت العن من حاك إىل حاك أخرى

وجود مبقومات  وال مينن ان نعد االختالط هالكا أو تلفا، وذلك الن اهلالك يقتض   واك العن من ال
الطبيعية، بينما يف االختالط العن موجـود ، وكـ لك ال مينـن ان نعـد االخـتالط تلفـا الن التلـف يقتضـ  
إخـــراج العـــن مـــن املنفعـــة املطلوبـــة، بينمـــا االخـــتالط ال خيـــرج العـــن مـــن منفعتهـــا، فلـــ  يبـــ  القـــوك إال أبن 

 .(86)االختالط صور  من صور التغري
إذا خلــط املــودع الوديعــة أبذن صــاحبها ))جملــة االحنــا  العدليــة علــ  أن مــن(789)فقــد نصــت املــاد 

علــ  الوجــ  الــ ي ذكــر يف املــاد  الســابقة، أو اختلطــت مــ  مــاك آخــر بــدون صــنعة حبيــ  ال مينــن تفريــ  
فــيفه  ممــا تقــد  أن اخللــط بــن االعيــان أبذن ((.أحــد املــالن عــن اآلخــر، اشــرتكا معــا علــ  قــدر حصــتهما

 يف امللـك كـل حبسـ  نوث اخللط نتيجة قو  قاهر ، يصبح املودع واملودع عند  العن شـريناملودع أو حد
حصــت  يف كلــي احلــالتن بشــرط ان ال مينــن التفريــ  بــن احلصــتن، فــال ضــمان أحــدتا علــ  اآلخــر لعــد  

رجـ  وجود التعدي مـن أي طـر ، فلـو أن العـن هلنـت حقيقـة بقـو  قـاهر  عنـد املـودع عنـد  العـن فـال ي
املودع ابلضمان لعد  وجود التعدي،وك لك ابخللط بن الوديعة وملك املودع عند  ال يرج  أحـدتا علـ  
اآلخر ابلضمان لعد  حدوث التعدي،وه ا ما ذهبت الي  احلنفية وعد كل من املودع واملـودع عنـد  العـن 

                                                        
 اطـالق يصـح االفـرا  فقبل افرا ها، بعد وذلك ابل ات معينة عيناً  أصبحت إذا إال امللنية في  تنتقل ال ابلنوع املعينة العن الن -87

 فتعـد االخـر علـ  اللفظـن مـن أي اطـالق يصـح فـال االفـرا  بعـد م ليـة،اما االعـن مـاه  ابلنوع املعينة فالعن االخر عل  اللفظن من أي
 املرج  الصرا ، عباس ينظر للتفصيل .االفرا  بعد ابلنوع معينة عينا تسميتها مينن ال لننها ابل ات معينة عينا االفرا  بعد ما امل لية العن

  .142ص ،1998 مصر، ال هيب، النسر مطبعة البي ، عقد يف الوجي  البدراوي، املنع  عبد ..د224ص الساب ،
 املـاك أقـل ان ويـرى يوسـف ألبـو رأي ويوجد علي ، الضمان وينون من  للمودع تنون العن أبن يرى احلنفية لدى رأي ويوجد -86
 ،11ج السرخس ، االقل. القدر صاح  حصة االكرب قدر صاح  ويغر  املالك هو االكرب احلصة صاح  املاك،وان أك ر يتب  امل لوط
 .110 ص الساب ، املرج 
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، (85)صـنعة وال تفـريط مـن أحـدشرينان يف امللك جرياً ان تعـ ر تفريـ  العـن واختلطـت العينيـن مـن دون 
 .(84)وذهبت املالنية إىل الرأي نفس  وذلك النعدا  السب  املوج  للضمان

وذهبت احلنابلة اىل ان خلط الوديعة أبذن صاحبها ال يوج  الضـمان الن املـودع فـوض املـودع عنـد  
صـبح املـودع واملـودع عنـد  فعد املودع من   ئبـا عـن املـودع، وذهـ  اجلعفريـة إىل ان اخـتالط الوديعـة قهـراً ي

شرينان يف امللك وتعد الشركة اجبارية أو اختيارية عل  رأي وال ضمان أحدتا االخر ألن الضمان يدور 
 .(83)مدار التعدي فأن م يوجد تعدي فال ضمان 

إمــا إذا خلــط الوديــ  الوديعــة مبالــ  ))مــن القــانون املــدين العراقــ  علــ  أن(1/ 955)وقــد نصــت املــاد 
صاحبها أو أختلطت بال صنعة حبي  يتعسر تفري  املـالن، يصـري الوديـ  شـرينا ملالـك الوديعـة.فأن أبذن 

يفهــ  ممــا تقــد  ان االخــتالط وهــو مــن صــور ((.هلــك املــاك بــال تقصــري، فــال ضــمان علــ  الوديــ  الشــريك
صحيح لتملك التغري هو سب  متلك الودي  ملالك الوديعة وجعل  شريناً ابلعن امل تلطة والعنس ك لك 

دون ان ينـون هنـاك تعـدي مـن ( التغـري)مالك الوديعة مللك املـودع وجعلـ  شـرينا ابلعـن امل تلطـة نتيجـة 
 يدفع  أحدتا لآلخر. (لضمان)اأحدتا عل  األخر ودون ان ينون هناك مقابل  

 خاتمةال

ومـا حتصـل لـدينا مـن بعد ان بلغنا خامتة املطا  من ه   الدراسة يل   ان نسجل ابر  ما توصلنا إلي  
 :نتائ  ومقرتحات

 النتائج  -أوال
للضــمان عــد  معــان وقــد رجحنــا يف حب نــا املعــى املقصــود الــ ي نــ ه  إىل أنــ  هــو االلتــ ا  إبداء -2

 التعويض.
يتمي  الضمان من أوضاع تتشاب  مع  م ل املسؤولية العقدية ولننها خيتلفان يف ان الضمان ينون -1

 والتقصريية وك لك ان التعويض أثر يرتت  بعد قيا  املسؤولية. يف املسؤولية العقدية
يـــرى اجتـــا  يف الفقـــ  اإلســـالم  وهـــو الفقـــ  احلنفـــ  وجانـــ  مـــن الفقـــ  املـــالن  وعـــدد مـــن فقهـــاء -7

املـــ اه  األخـــرى ويؤيـــده  اجتـــا  مـــن الفقـــ  القـــانون وعـــدد مـــن القـــوانن املدنيـــة العربيـــة ان الضـــمان ســـببا 
 لنس  امللنية.

يرى ان الضمان سب  لنس  امللنية ي ه  لتوافر عد  شـروط أن ينـون حمـل الضـمان قـاباًل  ملن-4
ل بوت امللك فيها ابتداًء وان تتغري العن املغصوبة وان يوجـد مقـابال وان ينتفـ  قصـد الغـش لـدى الضـامن 

 حنو قاعد  الضمان.
األسـباب  ملاديـة ويعـد  مـنملن يعد الضمان سبباً من أسباب كس  امللنية يدرج  ضـمن الواقعـة ا-5

 الناقلة للملنية بن االحياء.
                                                        

 .110ص السـاب ، املرج  ،11ج .السرخس ،470ص النويت، املطبعة، ذكر دون ،2005 ،1ط ،43ج الفقهية، املوسوعة -85
 .349ص الساب ، املرج  ،4ج اهلندية، الفتاوى و

 . 259ص الساب ، املرج  ،9ج املغ،، -84
 .470الساب ،ص املرج  ،2الغطاء،ج كاشف حسن حممد -83
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يــرى اجتــا  يف الفقــ  اإلســالم  ان الضــمان ال يعــد ســببا لنســ  امللنيــة ورجحنــا هــ ا الــرأي لعــد  -4
أثر لقاء ملنية العن وما جعل الغاصـ  مالنـا هـو تغـري العـن ولـيس  الّ إتربيرات منها ان الضمان ما هو 

  التعدي وليس الضمان.

 تاملقرتحا – ثانيا

 التغيري يف غامضاً  الن  جيعل علي  هو ما عل  العراق  املدين القانون( من 2/ 194)الن  بقاء ان-2
 الركـون مينـن ال القـوك هـ ا ولنـن أطالقـ ، علـ  جيـري مطل  الن  ان يقوك من الوصف،ولعل أو ال ات يف
 منـ  املغصـوب دفـ  يقضـ (194)املـاد  مـن االوىل الفقـر  حنـ  لنـان ابلوصـف يتعلـ  التغـري كـان فلـو إليـ 

 تبـن املـاد  هـ   مـن االوىل الفقـر  ه   ان وك لك الفقر ، ه   حن  يف ل  الوجود مما وه ا لل اد  للغاص 
 الفقر  ان وك لك الغاص ، من التغري ان اىل تبن الي ال انية الفقر  خال  الغاص  فعل دون يق  التغري ان

 بفعل حيدث التغري ان القوك ومينن الطبيعة، بفعل أو الغري بفعل حيدث التغري ان تبن م املاد  ه   من االوىل
 عل  أو الغاص  عل  ابلرجوع من  للمغصوب اخليار لل   الغري بفعل التغري كان لو وذلك الغري دون الطبيعة

 إذا)) أييت مـا إىل الـن  تبـديل املستحسـن مـن يبـدو ولـ ا ايضـاً، متعـداً  الغـري يعـد بفعلـ  الن ابلتغيري قا  من
 التعويض م  عيناً  املغصوب أسرتد شاء أن ابخليار من  فاملغصوب الغاص  عند بطبيعت  املغصوب ذات تغري
 ((.ابلضمان الغاص  عل  ورج  املغصوب ترك شاء وان االخرى األضرار عن

 ضـمن إذا منـ  املغصـوب ان عبـار  تضـمن  العراقـ  املـدين القـانون مـن(200)املـاد  ن  عل  يالحظ -1
 العقـد أبن وذلـك تصـرف ، صـح مـن بـدال تصـرف  نفـ  عبـار  ايـراد مسـلناً  االصوب وكان تصرف  صح الغص 

 لألبطاك القابل العقد يف توجد تصرف  صح عبار  ايراد بينما االجا   ح  ل  من إجا   عل  موقو  الناف  غري
 تصـر  إذا))أييت مـا إىل الـن  تبـديل املستحسـن مـن يبـدو ولـ ا العراقـ  املـدين القـانون بـ  أيخـ  مـام وهـ ا

 يف اخليـار منـ  للمغصـوب كـان أوبعضـاً  كـالً  املغصـوب وتلـف تربعـا أو معاوضـة املغصـوبة العـن يف الغاصـ 
 علـ  هـ ا رجـ  الغاصـ  إليـ  تصـر  مـن ضـمن هـوان تصـر  نفـ  الغاصـ  ضـمن فـأن شـاء مـن تضـمن
 ن((.القانو  ألحنا  وفقاً  االستحقاق بضمان الغاص 

 المراجع

  النرمي القران بعد
 -:اللغة كتب– أوال

 .العلمية املنتبة 1ج النبري، الشرح غري  يف املنري املصباح الفيوم ، املقري عل  بن حممد بن محد-أ-1
 الرسـالة، دار عشـر، السـاب  اجلـ ء العـرب، لسان ،(منظور ابن)منر  بن حممد الفضل ابن الدين مجاك-2

 .1973 النويت،
 بـريوت العـري، النتـاب دار األوىل، الطبعـة الصـحاح، خمتـار الـرا ي، القادر عبد بن بنر اي بن حممد-3
 .الطب  سنة ذكر دون

 التاسـ ، اجلـ ء القـاموس، جـواهر مـن العـروس اتج ال بيـدي، املرتضـ  الـر اق عبـد بـن حممـد بـن حممـد-4
 .الطب  سنة ذكر ،النويت،دون2ط
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النجـار،  علـ  وحممـد القـادر عبـد وحامـد الـ ات وأمحـد مصطف  ابراهي  إبخراج  قا  الوسيط، املعج -5
 .1960مصر، مطبعة االوك، اجل ء

 -:االسالمي الفقه كتب -ثانيًا

 .الطب  وسنة منان ذكر دون الفنر،من دار ،1ج اجملتهد، بداية القرطيب، رشد ابن-2
 الفنر،بريوت،دون دار ،2،امله ب،ج(الشافع  للشريا ي) يوسف بن عل  بن ابراهي  اسحاق أبو-1
 .الطب  سنة ذكر

 سـنة ذكـر دون واملؤيد،مصـر، اآلداب ،مطبعـة2ج الـوجي ، الغـ ا ، أمحـد بـن حممـد بـن حامـد أي-7
 .الطب 
 .الطب  ومنان سنة ذكر دون النربى، ،املنتبة7ج الصغري، الشرح ،(املالن  الدردير) امحد-6
 النتـاب دار ،4ج االمصـار، علمـاء ملـ اه  اجلـام  ال خـار البحـر املرتضـ ، بـن حيـى بـن امحـد-5

 .الطب  سنة ذكر دون القاهر ، االسالم ،
 ،1ج املقن ، مج  االرادات يف ،منته (احلليب النجار ابن)احلنبل  الفتوح  أمحد بن حممد الدين تق -4
 .الطب  سنة ذكر دون القاهر  العروبة، دار منتبة
 .ق.ه 1429ق ، الصادق، مؤسسة ،مطبعة1ط ،1فقهية،ج رسائل سبحاين، جعفر-3
 دون بريوت، العاملية النت  دار ال اين، اجل ء والنظائر، االشبا  شرح جني ، بن ابراهي  بن العابدين  ين-8
 .الطب  سنة ذكر

 االسـالمية، املنتبـة.2الطالب،ج منه  عل  البجريم  حاشية،البجريم ()حممد بن عمر بن سلمان-9
 .بنر دار

 ومنان سنة ذكر دون االسالم ، النتاب ،دار5املوطأ،ج شرح املنتق (الباج )خلف بن سليمان-21
  .الطب 

 مايـة  (الصـغري الشـافع ) الرملـ  الـدين شـهاب محـ   بـن أمحـد العبـاس أي بـن حممـد الـدين مشـس-22
 .ه1357 احلليب، الباي مصطف  ،مطبعة5ج املنهاج، شرح إىل احملتاج

 .1986بريوت، املعرفة دار املبسوط، ،(السرخس )سهل اي بن أمحد بن حممد الدين مشس-21

 .1975بريوت، األعلم ، مؤسسة االسالم ، الفق  يف الغص  أحنا  شرار ، محد اجلبار عبد-27
 األوىل،منتبـة الطبعـة األوك، القسـ  االسـالمية، الشـريعة يف امللنيـة العبـادي، داود السـال  عبـد.د-44
 .1974 عمان، األقص ،
 سـنة ذكـر دون مـن الصـادر، بـريوت،دار خليـل، خمتصـر علـ  اخلرشـ  شـرح احلـ ين، حممـد هللا عبـد-25
 الطب .
 النتـ  دار 4ج املبتـدىء، بدايـة شـرح اهلدايـة املرغينـاين، الرشـداين بنـر أي بـن علـ  احلسـن أبـو-24
 .1990بريوت، العلمية،
 اجلمهوريـة، ،منتبـة8ج احمللـ ، ،(االندلسـ  حـ   ابـن)حـ   بـن سـعيد بـن أمحـد بـن علـ  حممـد اي-23
   . 1969 ،مصر
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 والدراسات البحوث معهد منشورات االوك، القس  االسالم ، الفق  يف الضمان اخلفيف، عل  .د18-
  .طب  سنة بال القاهر ، العربية،
 الشـافع ، اإلمـا  فقـ  يف النبـري احلـاوي الشـافع (،)املـاوردي حبيـ  بـن حممـد بـن عل  احلسن اي-29

 .1994العلمية، النت  ،دار1ط ،6ج
  .الطب  ذكر سنة الفنر،دون دار البل  ، الدين نظا  برائسة جلنة – اهلندية الفتاوي-11
 ذكـر دون مـن بـريوت، االسـالم ، العـام ،دار2اخلـال ،ج احلسـن الطوسـ ، بـن حممـد جعفـر أبـو-14

 الطب . سنة
 بـدون العامليـة، النتـ  دار ،4 ج امل تـار، الـدر علـ  احملتـار رد(،عابـدين ابـن)عمـر بـن أمـند حمم-11

 الطب . سنة ذكر
 بـن للتقريـ  العلمـ  املركـ  ال انيـة، الطبعـة ،2اجمللـة،اجل ء الغطـاء،حترير كاشـف احلسـن حممـد-17
 .ه 1432امل اه ،

 ه، 1387 الرضـوية، املنتبـة ،2ج االماميـة، فقـ  يف املبسـوط (الطوسـ )علـ  بـن حسـن بـن حممـد-16
  .الطب  منان ذكر دون

 .الطب  منان وال املطبعة ذكر دون النال ،من جواهر،21النجف ، ج حسن حممد-15

 .بريوت العاملية، النت  دار اخلامس، اجل ء االوطار، نيل الشوكاين، عل  بن حممد-14
 .2005النويت، املطبعة، ذكر دون ،،1ط ،43ج الفقهية، املوسوعة-13

 القانونيـة، ،املنتبـة2 ،ط(مقارنـة دراسـة)املسـتح  غـري بـرد االلتـ ا  نظرية ال مل ، إبراهي  مصطف  .د-18
 .الطب  سنة ذكر دون من بغداد،

 دار اخلـامس، اجلـ ء املغـ،، ،(املقدسـ  قدامـة ابـن)حممد بن أمحد بن هللا عبد حممد أي الدين موف -19
 .2004 احلدي ،
 أحيـاء دار ،6 اجلـ ء القـدير، فـتح شـرح الرائـ  ،البحـر(اهلمـا  ابـن) الواحـد عبـد بـن الـدين كمـاك-71
 .ه 1316 العري، الرتاث

 -:القانونية الكتب -ثالثًا

 دار ،2 الطبعة املدين، والقانون االسالم  الفق  يف مقارنة دراسة املناف  الدبو،ضمان فاضل ابراهي  د-2
 .2001 عمان، التعاونية، للمطاب  عمار
 .1970 بغداد، املعار  مطبعة االلت ا ، املدين،أصوك القانون شرح ال نون، عل  حسن .د-2

 .1954 الرابطة،بغداد، الشركة املسما ، العقود املدين، القانون شرح ال نون، عل  حسن .د-3

 .2001 بغداد، الع   مطبعة اخلطأ، ،2 اجل ء املدنية، املسؤولية يف املبسوط ال نون، عل  حسن .د -4

 مطبعـة مديريـة الضـرر، عنصـر علـ  املشـروع غـري العمـل علـ  املدنيـة املسـؤولية ط ،إقامـة صـبار جبـار-5
 .1984 املوصل، جامعة

 . 2010 القانونية،مصر، النت  دار املدين القانون يف نقدية الرب جن ،مالحظات امساعيل سعدي .د-6 
 األحنـا ) األوك القسـ  العربيـة، الـبالد تقنينـات يف املدنيـة املسـؤولية يف حماضـرات مـرقس، سـليمان-7
 .1958 العالية، العربية الدراسات معهد ،(العامة
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 .1959بغداد، املعار  مطبعة ،1ج االصلية، العينية احلقوق شرح يف الوسيط حيدر،  صر شاكر8-

 . 1948 بغداد، املعار ، مطبعة املنقولة، غري لألمواك األحنا  جمموعة العار ، عار -9

 دون العلميـة،النويت، البحـوث ،دار1ط النـويي، القـانون يف البيـ  عقـد شـرح الصـرا ، عبـاس .د-10
 الطب . سنة ذكر

 الـرتاث أحيـاء دار االلتـ ا ، مصـادر املـدين، القـانون شرح يف الوسيط السنهوري، أمحد الر اق عبد .د-11
 .الطب  سنة ذكر دون العري،
 واملوا نـة املقارنـة يف االلتـ ا  ،مصـادر1العراقـ ،ج املـدين القـانون شـرح يف احلني ،املـوج  اجمليـد عبـد د-12

 .1969األهلية،بغداد، والنشر الطب  ،شركة3 الطبعة اإلسالم ، والفق  الغري الفق  بن
 .1998 مصر، ال هيب، النسر مطبعة البي ، عقد يف الوجي  البدراوي، املنع  عبد .د-13

 .2010بريوت، العلمية، النت  ،دار1،ط1األحنا ،ج جملة شرح احلنا  درر حيدر، عل -
 ال قافـة،عمان، ،دار10العينيـة،ط احلقـوق املـدين القـانون شـرح يف الـوجي  عبيـدي،ال هـادي علـ  .د-14
2014. 

 . 2001املوصل اجلمهور ،مطبعة1اليد،ط لضمان العامة سعيد،النظرية احلاج هللا عبد ليل  .د-15
 واألمـا ت والـرهن واحلوالـة النفالـة)ال ـاين، اجمللـد العدليـة، األحنـا  جملة شرح احملاس،، سعيد حممد-16
 . 1927 هـ،1346 دمش ، الرتق ، مطبعة(،والشفعة واإلكرا  واحلجر والغص  واهلبة

 .2005 القاهر ، العربية، النهضة دار املاك، ضرر بضمان امللنية كس  األمحد، سليمان حممد .د-17
 الدخل والقرض، والعاريّة اهلبة)2ج املسما ، العقود اجلديد، املدين القانون مرس ،شرح كامل حممد-18
 .1952العري، البيان جلنة ،مطبعة2ط(،احليا  مدى املرتت  الدائ 

 دار ،منتبـة2االصـلية،ج العينيـة االردين،احلقـوق املـدين القـانون شـرح سـوار، الـدين وحيـد حممـد.د-19
 .1994 عمان، ال قافة،

 .2011املسري ، ،دار1ط والتبعية، واألصلية العينية احلقوق عبيدات، حممد يوسف .د-20
 -:والبحوث واالطاريح الرسائل -:رابعًا

 جامعـة– احلقـوق كليـة جملـة يف منشـور ابلضـمان،حب  امللنيـة امللح ،كسـ  عبـد حسـن سـعد .د-1
  2007.األوك كانون ،19العدد ،10 اجمللد النهرين،

 دراســة) القانونيـة التصــرفات يف وأثــر  العـن ملالــك اجلــربي التغـري القــادر، عبــد شـاكر علــ - 2
 .2013كربالء، جامعة القانون كلية إىل مقدمة دكتورا  ،أطروحة(مقارنة

 يف معاصـر  فقهيـة قـراءات يف منشـور مقوماهتا،جبـ  وبعـض حقيقتهـا احلوالـة الصـدر، ابقـر حممـد-3
 .2004الغدير،بريوت، ،مطبعة1،ط2اإلسالم ،ج االقتصاد

 إىل مقدمة ماجستري القانونية،رسالة والوقائ  التصرفات يف وأثر  الش ء تغري حممد، الوهاب عبد حممد-4
 .2006 لسنة بغداد جامعة

 -:الدوريات -:خامسًا

 .1982،عشر ال ال ة السنة ال اين، العدد العدلية، االحنا  جمموعة-1
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 القوانني -:سادسًا

 .املعدك 1951 لسنة 40 رق  العراق  املدين القانون-1

 ال اين، املدين،اجل ء للقانون التحضريية األعماك التحضريية،جمموعة األعماك جمموعة م  املدين القانون-2
 .2002 بغداد، ال مان، مطبعة

 .املعدك 1948 لسنة 13 رق  املصري املدين القانون-3
 .1976لسنة 43 رق  االردين املدين القانون-4
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