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ًٍاد ًىػهد ؤلاحماع بين الكههاء الهاهىهُين غلى أن الالتزام زابؼت ناهىهُت بين شخصين 

أخدَما داةً وآلاخس مدًً ًترجب بمهخظاَا غلى الؼسف اإلادًً ججاٍ الؼسف الداةً، ههل خو غُني أو 

قهرا َى ألاصل في الالتزاماث اإلادهُت، أن جٍىن بظُؼت جيشأ و . 1الهُام بػمل أو الامخىاع غً غمل

ا الهاهىهُت و ًٍىن لها مدل واخد، يما أنها جيشأ بين شخصين قهؽ ؾير  جىهط ي في الحاُ حمُؼ آزاَز

أهه ند ًسد غلى الالتزام وصل  ٌػدُ في آزاٍز يأن ًجػله ؾير مىجص و ئهما مػلو في و حىدٍ أو شواله 

غلى أم ز ؾير مدهو و ند ًتراخى جىكُرٍ ئلى أحل، و يرلَ ند ًخػدد مدل الالتزام قىٍىن خُيئر أمام 

التزام جخُيري أو بدلي، و أخيرا ند ًخػدد ػسقا الالتزام يرلَ قىٍىن أمام خالت ناهىهُت حظمى الخظامً 

 .بين الداةىين أو اإلادًىين

ًان ألاصل في الالتزام أهه نابل لالههظام، قان الخظامً بين هىغُه ًجػله ؾير نابل  و ئذا 

و في الىانؼ زؾم ًىن . و لػل َرٍ اإلاظألت جبدو حلُت في الخظامً ؤلاًجابي بين الداةىين. لالههظام

الخظامً بين الداةىين ٌػخبر أخد ػسم طمان الدًً خين ًثبذ الحو لٍل داةً مخظامً أن ٌظخىفي 

الدًً بأيمله مً اإلادًً، قاهه هادز الىنىع في الحُاة الػملُت و الظبب في هدزة الخظامً بين الداةىين 

أن مظاز َرا الىىع مً الخظامً جكىم قىاةدٍ قان الداةىين ئذا ما اشترػىا الخظامً بُنهم ال ًٌظبىن 

بهدز ما ند ًلهىهه مً خؼىزة في اطدُكاء الدًً مً الداةً اإلاخظامً ئذا ما اطخىفى الدًً وأغظس 

 .و َرا ًله ًىاُ مً أَمُت الخظامً بين الداةىين مً الىاخُت الػملُت و يرلَ الػلمُت. بػدٍ

ػاث الهاهىهُت له غمىما و  ئال أن الخظامً بين الداةىين جٌمً أَمُخه في هظسها في جىظُم الدشَس

، و َرا ما ًدقػىا ئلى الدظاُؤ خُى (ع .ُ. مً م163 ئلى 153مً الكصُى  )الهاهىن اإلاؿسبي خصىصا 

                                                           
1
ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ٔظش٠ح االٌرضِاخ فٟ ضٛء لأْٛ االٌرضاِاخ ٚ اٌؼمٛد اٌّغشتٟ، اٌعضء األٚي ِظادس االٌرضاِاخ، ِطثؼح إٌعاغ  

. 11 ص 1972اٌعذ٠ذج   اٌذاس اٌث١ضاء، اٌطثؼح اٌصا١ٔح 



  يف االلتزامات التعاقدية الدائنني بنيالتضامن 

 

 

2 

مدي هجاح اإلاشسع اإلاؿسبي في جىظُم أخٍام الخظامً بين الداةىين زؾم ما ٌػتري َرا ألامس مً ههص 

 .مً خُث أَمُخه الػلمُت؟

: و لإلحابت غً َرٍ ؤلاشٍالُت قاهىا طىػمد ئلى ػسح مجمىغت مً ألاطئلت الكسغُت

 .ما َى مكهىم الخظامً بين الداةىين؟ -

 .ما هي أَم مصادٍز و مبادةه التي ًىم غليها؟ -

 .ما هي آلازاز التي ًسجبها الخظامً بين الداةىين؟ -

ا طدخم ؤلاحابت غنها في َرا الػسض وقو مىهج جدلُلي مهازن مػخمدًً في ذلَ  َرٍ ألاطئلت ؾيَر

:  غلى الخصمُم الثىاتي إلاباخث َرا اإلاىطىع غلى الشٍل الخالي

أحكام التضامو بني الدائهني : املبحث األول

اآلثار املرتتبة عو التضامو بني الدائهني :   املبحث الثاني
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ت، الخػسف غلى مكهىم  ًيبغي لإلخاػت غلى أخٍام الخظامً بين الداةىين ، إلاا له مً أَمُت هظٍس

ُ  )الخظامً بين الداةىين أوال  ، زم الخؼسم بػد ذلَ إلاصادز ومبادب الخظامً بين الداةىين (اإلاؼلب ألاو

  (اإلاؼلب الثاوي)

: مفهىم التضامن بين الدائنين: المطلب األول

كه  ، زم الحدًث (الكهسة ألاولى)للىنىف غلى مكهىم الخظامً بين الداةىين قاهه ال بد مً حػٍس

 (الكهسة الثاهُت )بػد ذلَ غً ناغدة غدم اقتراض الخظامً بين الداةىين 

كه لؿت  ، لٍي ٌظاغد غلى (أوال )لإلخاػت بخػٍسل الخظامً بين الداةىين، قاهه ال بد مً حػٍس

. (زاهُا)الخمًٌ مً مػىاٍ في الاصؼالح الهاهىوي 

 :تعريف التضامن لغة: أوال

يكله أو التزم بأهه ًإدي غىه ما ند ًهصس في : مً طمً السحل طماها: ٌػسف الخظامً لؿت بأهه

جظامً الهىم أي التزم ًل منهم بأن ًإدي مٍان ألاخس ما ند ًهصس غً أداةه ،و : أداةه، ومىه جظامً

. 2الخظامً غىدَم التزام الهىي أو الؿني بمػاوهت الظػُل أو الكهير

 :تعريف التضامن بين الدائنين في الاصطالح القانوني:ثانيا

ًان لٍل واخد منهم الحو في انخظاء  الدًً ًله مً اإلادًً،  ًٍىن  بين الداةىين جظامً ئذا 

برب ذمخه برلَ، غلى أن ًسد الداةً الري ٌظخىفي  ًان للمدًً أن ًىفي ًل الدًً ألي واخد منهم ٍو و

ً هصِبه . 3الدًً ًله لٍل واخد مً الداةىين آلاخٍس

ًٍىن الالتزام :"  مً ناهىن الالتزاماث و الػهىد بأهه154وند غسقه اإلاشسع اإلاؿسبي في الكصل 

ًان لٍل منهم الحو في نبع الدًً بخمامه ولم ًًٌ اإلادًً ملتزما بدقؼ  جظامىُا بين الداةىين ئذا 

                                                           
 544:  ،ص1 ،اٌعضء 1960 أؼّذ اٌض٠اخ ٚ آخشْٚ ،اٌّؼعُ اٌٛس١ظ  ،داس اٌذػٛج ،اٌما٘شج ، 2
 176: ،ص2012 ،14ػّاْ ،االسدْ ،اٌطثؼح -  ػثذ اٌمادس اٌفاس ،أؼىاَ االٌرضاَ ٚ أشاس اٌؽك فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ ،داس اٌصمافح 3
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مًٌ واخدةالدًً ئال مسة   أخدن ًٍىن الالتزام جظامىُا بين الداةىين ولى اخخلل خو أ لىاخد منهم، ٍو

ًان مػلها غلى شسغ أو مهترها بأحل،في خين أن خو آلاخس باثٌّت  . " مىجصمنهم غً خو آلاخس،بأن 

دا  ريس في الػهد أن ٍش د و غمس وبٌس مبلؿا مً اإلااُ ئلى طػد، ٍو ويمثاُ لرلَ ،أن ًهسض ٍش

د و غمس وبٌس اطدُكاء الدًً  وغمسا وبٌسا َم مخظامىىن قُما بُنهم، قكي الحالت ألاولى ًدو لٍل مً ٍش

ًامل الدًً ألي واخد ًخخاٍز مً  بين داةيُه الثالزت  بخمامه في الاطخدهام ،يما أن لظػد أن ًدقؼ 

برب ذمخه بساءة جامت ججاَهم حمُػا . اإلاخظامىين ،ٍو

وججدز ؤلاشازة ئلى أهه لِع مً اإلاهم أن جٍىن السابؼت التي جسبؽ ًل واخد مً الداةىين باإلادًً 

هي مً هىع واخد ،ختى ًٍىن الالتزام جظامىُا ،بل ئن الالتزام ًبهى جظامىُا ولى اخخلكذ زوابؽ 

. 4الداةىين باإلادًً

 ،ئال اهه ًهىم بشٍل  5وند غسف الكهه ؤلاطالمي الخظامً بين الداةىين في صىزة الدًً اإلاشترى

ًان الدًً 6واضح في شسيت اإلاكاوطت ًاهذ شسيت أمىاُ أو شسيت أغماُ أو شسيت وحٍى متى   طىاء 

ًاء داةىين مخظامىين بالثمً  ئذا باع اخدَم ماال للشسيت ،يما  هاشئا غً أغماُ الخجازة ،قُػخبر الشس

هىم الخظامً بين الداةىين  ع ئذا اؾخصب شخص ماُ الشسيت ٍو ٌػخبرون داةىين مخظامىين بالخػٍى

ًاء مخظامىىن باألحس اإلاظخدو7في شسيت الػىان  ًاهذ شسيت أغماُ ،قالشس  .8 ئذا 

                                                           
ٚلذ ٠ىْٛ اٌرضاِٗ ذعاٖ اٌذائٓ اٌصاٌس . فمذ ٠ىْٛ اٌرضاَ اٌّذ٠ٓ ذعاٖ أؼذ اٌذائ١ٕٓ ِٕعضا غ١ش ِمرشْ تششط ٚ ال ِشتٛط تؤظً  4

ْ ٠ىْٛ االٌرضاَ ذضا١ِٕا ت١ٓ أ٠ّٚىٓ :"  فٟ شمٗ اٌصأٟ تم154ٌِٗٛشتٛطا تؤظً أٚ ِمرشْ تششط ،ٚ٘زا ِا أشاس إ١ٌٗ اٌفظً 
ػثذ )." ػٓ ؼك أ٢خش تؤْ واْ ِؼٍما ػٍٝ ششط أٚ ِمرشٔا تآظً فٟ ؼ١ٓ أْ ؼك ا٢خش تاخٌّ ِٕعضأؼذُ٘اٌذائ١ٕٓ ٌٚٛ اخرٍف ؼك 

اٌىش٠ُ شٙثْٛ ،اٌشافٟ فٟ ششغ االٌرضاِاخ ٚ اٌؼمٛد اٌّغشتٟ ،ِطثؼح إٌعاغ اٌعذ٠ذج ،اٌذاس اٌث١ضاء ،اٌطثؼح األٌٚٝ سٕح 
 ( 106:  ،اٌظفؽح2اٌعضء " االٌرضاِاخ تٛظٗ ػاَ" ،اٌىراب األٚي 1999

 فاٌذ٠ٓ اٌّشرشن ٘ٛ د٠ٓ ٚظة تسثة ٚاؼذ ٌشش٠ى١ٓ فؤوصش ،وّا ٌٛ تاع اٌشش٠ىاْ داسا ِشرشوح ت١ّٕٙا تؼمذ ٚاؼذ دْٚ ذؽذ٠ذ  5
،طادسج ػٓ  (1427ٖ-1404ِٖٓ )اٌّٛسٛػح اٌفم١ٙح اٌى٠ٛر١ح ،ِطاتغ داس اٌظفٛج ،ِظش ،اٌطثؼح األٌٚٝ )ؼظح وً ٚاؼذ ِّٕٙا 

 29: ،ص26ٚصاسج األٚلاف ٚ اٌشؤْٚ اإلسال١ِح ،اٌى٠ٛد ،اٌعضء
فىً . ششوح اٌّفاٚضح ٟ٘ أْ ٠رؼالذ اش١ٕٓ أٚ أوصش ػٍٝ االشرشان فٟ ػًّ تششط اٌرساٚٞ فٟ اٌّاي ٚ اٌرظشف ٚ اٌذ٠ٓ  6

س١ذ ساتك ،فمٗ اٌسٕح ،داس اٌىراب ).  ف١ّا ٠عة ػ١ٍٗ ِٓ ت١غ ٚ ششاء وّا أٔٗ ٚو١ال ػٕٗ (ِرضإِا)شش٠ه ٠ؼرثش وف١ال ػٓ األخش 
 (375:  ،ص3اٌؼشتٟ ،ت١شٚخ ٌثٕاْ ،اٌّعٍذ 

 ششوح اٌؼٕاْ ٟ٘ أْ ٠شرشن اشٕاْ فٟ ِاي ٌّٙا ػٍٝ أْ ٠رعشا ف١ٗ ،ٚ اٌشتػ ت١ّٕٙا ،ٚ ال ٠شرشط ف١ٙا اٌّساٚاج فٟ اٌّاي ٚ ال  7
 (525:  ص5دِشك ،اٌطثؼح اٌشاتؼح ،اٌعضء / ٚ٘ثح اٌضؼ١ٍٟ ،اٌفمٗ اإلسالِٟ ٚ ادٌرٗ ،داس اٌفىش سٛس٠ح). اٌرظشف ٚال فٟ اٌشتػ

ٌثٕاْ ،سٕح / ػثذ اٌشصاق أؼّذ اٌسٕٙٛسٞ ،اٌٛس١ظ فٟ ششغ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ ،اٌعضء اٌصاٌس ،داس إؼ١اء اٌرشاز اٌؼشتٟ ،ت١شٚخ 8
  199:  ،ص1964



  يف االلتزامات التعاقدية الدائنني بنيالتضامن 

 

 

5 

ع ناغدة أطاطُت مكادَا أن الخظامً بين الداةىين ال ًكترض، .ُ. مً م153الكصل  لهد وطؼ

الخظامً "وفي َرا الصدد طاز الهظاء اإلاصسي في خٌم صادز غىه ،خُث نظذ مدٌمت الىهع بأن 

ذ أو طمني . ال ًكترض وال ًإخر قُه بالظً ،ولًٌ ًيبغي أن ًسد ئلى هص في الهاهىن أو ئلى اجكام صٍس

وغلى ناض ي اإلاىطىع ئذا اطخخلصه مً غبازاث الػهد و ظسوقه أن ًبين يُل أقادجه َرٍ الػبازاث و 

.   9"الظسوف

لًٌ ًجب .وغلُه قاهه ما لم جىحد ئزادة واضحت ال لبع قيها باوشاء َرا الخظامً قاهه ال ًهىم

ذ ،قهد ٌظخخلص طمىا  أن ال ًكهم مً ذلَ أن الخظامً بين الداةىين ال بد أن ًسد قُه شسغ صٍس

. مً الظسوف و اإلاالبظاث ،و ئهما ًجب أن ال ًٍىن َىاى شَ في أهه مشترغ

أهه ئذا اشترغ غدة أشخاص مشتريين وفي هكع - الخظامً الظمني– و يمثاُ  غلى ذلَ 

الػهد دًىا واخدا اقترض قيهم أنهم اشترػٍى مخظامىين، ما لم ًًٌ الػٌع مصسخا به، في  الػهد أو 

. هاججا غً ػبُػت  اإلاػاملت

ولكظ الخظامً في الػهد لِع مً الظسوزي أن ًسد بهرا اللكظ ،قأي غبازة جإدي مػنى 

.  10الخظامً ًمًٌ الاغخداد بها

: مصادر االلتزام التضامني بين الدائنين ومبادئه: المطلب الثاني

هظم اإلاشسع اإلاؿسبي التزام الخظامً بين الداةىين، و بين مصادٍز و التي مً بُنها الػهد و ػبُػت 

الكهسة )، يما ًيبني الخظامً بين الداةىين غلى مجمىغت مً اإلابادب (الكهسة ألاولى)اإلاػاملت و الهاهىن 

 .(الثاهُت

 

                                                           
 104: ،أشاس إ١ٌٗ ػثذ  اٌىش٠ُ شٙثْٛ ،ِشظغ ساتك ،ص26/12/1968 لشاس ِؽىّح إٌمض اٌّظش٠ح تراس٠خ  9

ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ٔظش٠ح االٌرضاِاخ فٟ ضٛء لأْٛ االٌرضاِاخ ٚاٌؼمٛد اٌّغشتٟ ،اٌعضء اٌصأٟ ،أٚطاف االٌرضاَ،ِطثؼح داس اٌمٍُ  10  
 138: ،اٌظفؽح1974،ت١شٚخ ،
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الخظامً بين الداةىين ال ًكترض، و ًلصم :" الري ًىص غلى أهه 153ًخضح مً خالُ الكصل 

، و برلَ  "أن ًيشأ مً الػهد أو ًخهسز بمهخط ى الهاهىن أو ًٍىن الىدُجت الحخمُت لؼبُػت اإلاػاملت

أو ًٍىن  (أوال)قلاللتزام الخظامني بين الداةىين زالر مصادز ،قاما أن ًٍىن هاججا غً اجكام أو غهد 

أو ًٍىن هاججا غً ػبُػت اإلاػاملت اإلابرمت بين الداةً  (زاهُا)مهسزا بمهخط ى هص مً الهاهىن 

. (زالثا)واإلادًً

العقد أو إلارادة بشكل عام كمصدر لاللتزام التضامني بين الدائنين : أوال

ع ًدبين أن اإلاصدز السةِس ي للخظامً بين الداةىين َى .ُ. مً  م153قاهؼالنا مً الكصل 

مثل ذلَ أن يهب شخص مبلـ مً اإلااُ أو ًىص ي به ألشخاص مخػددًً .الػهد أو ؤلازادة بىحه أغم

جػلهم الىاَب أو اإلاىص ي مخظامىين في اإلاؼالبت بهرا اإلابلـ  . 11ٍو

ًان ًلجا ئلُه قي  وججدز الاشازة ئلى أن الخظامً بين الداةىين هادز الىنىع في الػمل الُىم، وند 

ًالت الهظاةُت، أما الُىم قهى هادز الىنىع ،ئذ  غهد السومان لخدهُو أؾساض أخسي يدىالت الحو أو الى

قاةدجه الحهُهُت ئهما حػىد غلى اإلادًً وخدٍ ،ئذ َى ٌظهل ئبساء ذمخه بىقاء الدًً ًله ألي مً 

الداةىين اإلاخظامىين،أما باليظبت للداةىين قهرا الخظامً ند ٌػسطهم للخؼس ئذا  ما اطخىفى أخدَم 

ًاةه خصصهم . الدًً زم أغظس نبل أن ًىفي لشس

را اإلاصدز ٌػخبر اإلاصدز  ى ال ًكترض ،َو قالخظامً الاًجابي ئهما ًيشأ بازادة ذوي الشأن ،َو

السةِس ي للخظامً بين الداةىين ،مثل ذلَ أن يهب شخص مبلؿا مً اإلااُ ،أو ًىص ي به ألشخاص 

جػلهم الىاَب أو اإلاىص ي مخظامىين في اإلاؼالبت بهرا اإلابلـ . مخػددًً ،ٍو

وند ٌظخخلص ذلَ طمىُا مً الظسوف و اإلاالبظاث، ومً ألامثلت غلى الخظامً الظمني، ما 

 ، مً أهه ئذا اشترغ غدة أشخاص مشتريين، وفي هكع 153هصذ غلُه الكهسة الثاهُت مً الكصل 

                                                           
 136: ِؤِْٛ اٌىضتشٞ ،ِشظغ ساتك ،اٌظفؽح 11
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الػهد دًىا واخدا، اقترض قيهم أنهم ئشترػٍى مخظامىين ،ما لم ًًٌ الػٌع مصسخا به ،أو هاججا مً 

 .12ػبُػت اإلاػاملت

طبيعة املعاملة كمصدر للتضامن بين الدائنين :ثانيا

رٍ الحالت .ُ. مً  م153لهد غسض لهرٍ الحالت مً الخظامً في الكهسة ألاولى مً الكصل  ع َو

ا جيخج غً الحالت الظابهت ،ألهه ال ًخصىز غمال ئال ئذا اخخلذ الظىابؽ في الحالت  في خهُهت أمَس

الظابهت ،ألهه ال ًخصىزَا غمال ئال ئذا اخخلذ الظىابؽ في الحالت ألاولى ،ومثالها الصىزة التي ًىحد 

خخلل اإلاشتري غً  قيها مدًىىن مخظامىىن زم ًصبدىن داةىين مخظامىين ،يأن ًبُػىا غهازا إلاشتر،ٍو

  التزاماجه ،قُظحى اإلادًىىن مخظامىين في اإلاؼالبت بكسخ الػهد الري زبؽ بُنهم وبين اإلاشتري،جىكُر

ًاهذ مصدز الخظامً بين الداةىين . 13وػبُػت اإلاػاملت في َرٍ الصىزة هي التي 

: القانون كمصدر لاللتزام التضامني بين الدائنين:ثالثا

زؾم أن اإلاشسع اإلاؿسبي لم ًأخر بالهاهىن يمصدز مباشس لاللتزام ،قاهه أخر بالهاهىن يمصدز 

ع  ،ئال أن اؾلب الشساح ًىكىن أن ًٍىن .ُ. مً م153للخظامً بين الداةىين ،وذلَ مً خالُ الكصل 

ومؼ ذلَ قاهىا وظخؼُؼ أن هريس جؼبُها للخظامً بين الداةىين .الهاهىن يمصدز للخظامً بين الداةىين

ًاء في شسيت اإلاكاوطت أن 1018بمهخط ى هص في الهاهىن، ة َى ما وزد في الكصل   مً أن لٍل مً الشس

ً خُاشي أو طمان أخس في  ًهىم بهبع ألاداءاث و ئلؿاء الصكهاث ،و الاغتراف بالدًً و ئحساء َز

. الحدود التي جهخظيها ؤلادازة

ئلى أهه ال بد مً الاغتراف بأن َرا الخظامً الري نسزٍ هص في الهاهىن ئهما مصدٍز غهد 

ًاء بػظهم بػظا في حظُير أمس الشسيت و الاهكساد بالػمل مً ؾير  ل الشس شسيت اإلاكاوطت خُث ًًى

ً  .14مشاوزة آلاخٍس

                                                           
 103: ػثذ اٌىش٠ُ شٙثْٛ ،ِشظغ ساتك،اٌظفؽح 12
اٌّخراس تٓ أؼّذ اٌؼطاس ، اٌٛس١ظ فٟ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، اٌىراب اٌصأٟ أٚطاف االٌرضاَ ٚأرماٌٗ ٚأشاسٖ ٚأمضاءٖ ، ِطثؼح إٌعاغ   13

 66:،ص2003اٌعذ٠ذج اٌذاساٌث١ضاء ، اٌطثؼح األٌٚٝ ،
 135: ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك ،ص 14
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: (الدائن)مبدأ وحدة املحل : أوال

 ، و 15وػني بىخدة اإلادل وحىد مدل واخد لحو الداةىين اإلاخظامىين مؼ بظػهم اججاٍ اإلادًً

اإلادًً ًلتزم بدًً واخد في مىاحهت َإالء حمُػا، و ًإدي ذلَ ئلى أن ًٍىن مً خو أي داةً مً 

الداةىين اإلاخظامىين أن ًؼالب اإلادًً بٍل الدًً، و يرلَ ًجىش للمدًً بدوزٍ أن  ًكي بالدًً ًله 

ألي داةً منهم قخبرأ ذمخه ِنبل بهُت الداةىين اللهم ئذا أهرٍز أخد الداةىين بػدم وقاءٍ بهرا الدًً، قاذا 

.  وقاٍ اإلادًً زؾم َرا ؤلاهراز قال جبرأ ذمت اإلادًً ِنبل باقي الداةىين ئال بهدز خصت الداةً اإلاىفى له

و مً هاخُت أخسي قان الخظامً بين الداةىين ال ًدُى دون اههظام الدًً بين وززت أخد 

الداةىين اإلاخظامىين في خالت وقاجه ما لم ًًٌ الدًً ؾير نابل لالههظام، و بػبازة أخسي قاهه ًدو 

م في الدًً الخظامني ًله، بأن ًؼالب ًل منهم اإلادًً  لىززت الداةً اإلاخىفى أن ًدلىا بمسيص مىززَى

م في َرا الدًً  بيظبت هصُبهم في الدًً الخظامني ًله، و لِع في الىصِب الري ًخص مىززَى

.  16قهؽ

ً ازىين َما : و باطخهساةىا لهرا اإلابدأ ًخضح غىدها أهه ًيخج غً وخدة اإلادل أزٍس

قمً الؼبُعي غىد حػدد الداةىين اإلاخظامىين : اطدُكاء أي واخد مً الداةىين لٍل الدًً -1

أن ًٍىن إلادل واخد منهم مىكسدا أن ًؼالب اإلادًً بالدًً ًله، باإلطاقت ػبػا ئلى خههم 

ويرلَ للمدًً أن ًىفي بالدًً ًله ألي واخد مً الداةىين قخبرأ ذمخه . مجخمػين في ذلَ

 .مً الدًً بهرا الىقاء نبلهم حمُػا

قاذا جىفي أخد الداةىين اههظم الدًً بين : اههظام الدًً بين وززت الداةىين اإلاخظامىين -2

وززخه باليظبت لحصت ًل واخد منهم في اإلايرار، قال ًدُى الخظامً دون اههظام الدًً 

ًان الدًً ؾير نابل لالههظام .  بين وززت أخد الداةىين اإلاخظامىين ئال ئذا 
                                                           

.  أٚ تؼثاسج أخشٜ ٠مظذ تٛؼذج اٌّؽً أٔٗ تاٌشغُ ِٓ ذؼذد اٌذائ١ٕٓ إال أْ ؼك ٘ؤالء ظ١ّؼا فٟ ِٛاظٙح اٌّذ٠ٓ ٘ٛ ؼك ٚاؼذ  15
ٚ ِغ رٌه ال ٠ؽٛي اٌرضآِ دْٚ أمساَ "  ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ 82 ٚ ٘زا ِا ذٕض ػ١ٍٗ اٌفمشج اٌصا١ٔح ِٓ اٌّادج  16

ٚ٘زا اٌّمرضٝ ال ٔعذ ٌٗ ِماتال ػٕذ اٌّششع " اٌذ٠ٓ ت١ٓ ٚسشح أؼذ اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ إال إرا واْ اٌذ٠ٓ غ١ش لاتً ٌالٔمساَ
ػثذ اٌمادس اٌفاس، ِشظغ ساتك، ص  ). اٌّغشتٟ إال أٔٗ ال ٠رُ اسرثؼاد األخز تٗ ٔظشا ألْ ِٕطك اٌرضآِ ت١ٓ اٌذائ١ٕٓ ٠شسخٗ

178.) 
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: مبدأ تعدد الروابط :ثانيا

 ًجػل الالتزام مخػدد السوابؽ،– غلى الىدى الري طبو بُاهه - ئن الخظامً بين الداةىين 

وذلَ بأن ًل داةً مخظامً جسبؼه باإلادًً زابؼت مظخهلت غً السوابؽ التي جسبؽ اإلادًً بالداةىين 

ً، قخػدد الداةىين اإلاخظامىين ٌظخدبؼ حػدد السوابؽ . 17اإلاخظامىين آلاخٍس

و ًهصد بخػدد السوابؽ أن اإلادًً ًسجبؽ بٍل مً الداةىين بسابؼت ناهىهُت خاصت ند جخخلل غً 

السوابؽ ألاخسي، و ًيخج غً حػدد السوابؽ التي جسبؽ اإلادًً بٍل واخد مً الداةىين اإلاخظامىين زالزت 

: هخاةج

قهد ًٍىن الدًً باليظبت ألخد الداةىين : الاغخداد بالىصل الري ًلحو زابؼت ًل داةً باإلادًً -1

مػلها غلى شسغ أو مسبىػا بأحل خالقا للباقي، و غىد ئذ ال ًجىش للداةً الري لحو زابؼخه أن 

 .  18ًؼالب اإلادًً ئال غىد جدهو الشسغ أو غىد خلُى ألاحل

و ًترجب غلى ذلَ أن اإلادًً ال : امخىاع الخمظَ نبل أخد الداةىين بالدقىع الخاصت بظىاٍ -2

ٌظخؼُؼ أن ًخمظَ في مىاحهت الداةً الري ًؼالبه ئال بأوحه الدقىع الخاصت بهرا الداةً أو 

را ما ًىص غلُه . 20 دون الدقىع الخاصت بؿيٍر مً الداةىين19اإلاشتريت بين الداةىين حمُػا َو

الخهادم الري ًخم طد أخد الداةىين اإلاخظامىين ال ًمًٌ الاخخجاج " ع .ُ. مً م158الكصل 

ً  .به غلى آلاخٍس

 ." خؼأ أخد الداةىين اإلاخظامىين أو مؼله ال ًظس باقي الداةىين

ئذا بسأث ذمت اإلادًً نبل أخد الداةىين اإلاخظامىين بظبب ؾير الىقاء لم جبرأ ذمخه نبل باقي  -3

ند ًىهط ي التزام اإلادًً ججاٍ أخد : الداةىين ئال بهدز خصت الداةً الري بسأث ذمت اإلادًً نبله

ًاإلاهاصت أو اجداد الرمت أو  الداةىين بظبب آخس ؾير الىقاء، وذلَ لظبب خاص بهرا الداةً 

                                                           
. 176 ػثذ اٌشصاق أؼّذ اٌسٕٙٛسٞ، ِشظغ ساتك، ص  17
األظً إٌّّٛغ ِٓ أؼذ اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ ال ٠ؽرط تٗ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ ِا ٌُ " ع .ي. ِٓ ق161 ٚ ٘زا ِا ٠ٕض ػ١ٍٗ اٌفظً  18

" ٠ٕرط اٌؼىس ػٓ طث١ؼح اٌّؼاٍِح أٚ ػٓ اذفالاخ ٌّرؼالذ٠ٓ
 ٚ وّصاي ػٍٝ أٚظٗ اٌذفٛع اٌّشرشوح اٌرٟ ٠عٛص ٌٍّذ٠ٓ أْ ٠ّسه تٙا اذعاٖ اٌذائٓ اٌزٞ ٠طاٌثٗ أْ ٠ىْٛ اٌؼمذ اٌّٛلغ ت١ٓ  19

. اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ ٚ اٌّذ٠ٓ ِشٛتا تؼ١ة فٟ اٌّؽً أٚ اٌسثة
 ٚ ِصاي أٚظٗ اٌذفٛع اٌخاطح تاٌذائٓ اٌزٞ ٠طاٌثٗ أْ ذىْٛ اٌشاتطح اٌرٟ ذشتظ اٌّذ٠ٓ تٙزا اٌذائٓ ِشٛتح تؼ١ة فٟ سضاء  20

. اٌّذ٠ٓ ٌغٍظ أٚ ذذ١ٌس أٚ إوشاٖ
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ؤلابساء  أو الخهادم أو الخجدًد، قاذا ػالبه بالىقاء داةً آخس، قال ًدو للمدًً غىد ئذ أن 

ًخمظَ في مىاحهت الداةً باإلاؼالبت بظبب الاههظاء ئال بمهداز خصت ذلَ الداةً الري 

 .اههط ى الالتزام باليظبت ئلُه

 النيابة التبادلية فيما ينفع ال فيما يضر : ثالثا

 ،ً  غً بهُت الداةىين ئذا خدر مىه أو في مىاحهخه ما ًىكؼ آلاخٍس
ً
قُػخبر ًل داةً هاةبا

 ً  . وبالػٌع ال جىحد جلَ الىُابت ئذا خدر مىه أو في مىاحهخه ما ًظس آلاخٍس

أما ئذا  .قاذا أغرز أخد الداةىين اإلاخظامىين اإلادًً اطخكاد الداةىىن آلاخسون مً آزاز ؤلاغراز 

 .أغرز اإلادًً أخد الداةىين اإلاخظامىين قال ًٍىن لإلغراز أي أزس باليظبت ئلى باقي الداةىين 

 ئذا أنس اإلادًً  أما. ئذا نؼؼ أخد الداةىين الخهادم اههؼػذ اإلادة باليظبت ئلى باقي الداةىين و

. بالدًً ألخد الداةىين اطخكاد مً ذلَ البانىن 

 , صدز خٌم لصالح أخد الداةىين طد اإلادًً اطخكاد باقي الداةىين مً َرا الحٌم أما 
ً
ًان مبيُا ئال ئذا 

 ئذا صدز الحٌم لصالح اإلادًً طد أخد الداةىين قال ًدخج به غلى  أماو.غلى طبب خاص برلَ الداةً 

 .21 ئال بهدز خصت ذلَ الداةً , البانين 
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لبدث آلازاز التي جترجب غلى الخظامً بين الداةىين البد مً دزاطت الػالنت الىاشئت قُما بين 

. الداةىين اإلاخظامىين و اإلادًً مً حهت، زم غالنت الداةىين اإلاخظامىين قُما بُنهم مً حهت أخسي 

اآلثار التي تترتب بين الدائنين المتضامنين والمدين : المطلب األول

ًيخج غً الالتزام الخظامني بين الداةىين اإلاخظامىين و اإلادًً مجمىغت مً الهىاغد و ألاخٍام، 

ا مً خالُ الكهساث الخالُت . طىػمل غلى ئبساَش

ًىهط ي الالتزام الخظامني في خو حمُؼ الداةىين، ئذا " ع غلى أهه .ُ. مً م155هص الكصل 

 (أوال)و برلَ قان التزام اإلادًً ئما أن ًيخهي بالىقاء ، ..."جم في خو أخدَم الىقاء به أو الىقاء بمهابل

. (زاهُا )أو بما ٌػادله 

انقضاء الالتزام بالوفاء : أوال

ًان الداةىىن في خالت جظامً، قان اإلادًً جبرأ ذمخه .ُ. مً م155خظب الكصل  ع قاهه ئذا 

مً الدًً بمجسد وقاءٍ به ألي واخد منهم، و لِع إلاً غُىه اإلادًً مً بين الداةىين أن ًسقع اطدُكاء 

الدًً ًله، يما لِع مً خهه أن ًهخصس غلى نبع هصِبه مً الدًً و ًسقع نبع الباقي و ئهما 

و ئذا زقع الداةً الري ونؼ غلُه الاخخُاز نبع ما غسطه غلُه اإلادًً، . 22غلُه أن ًهبع الدًً ًله

خو لهرا ألاخير أن ًلجأ ئلى اإلادٌمت اإلاخخصت و ًؼلب مً زةِظها أن ًأذن له بىطؼ اإلابالـ بصىدوم 

اإلادٌمت لكاةدة الداةً الساقع، قاذا أودغذ َرٍ اإلابالـ بسةذ ذمت اإلادًً، و ذلَ وقو ما ًهط ي به 

. ع.ُ. مً م275و الكصل .  و ما بػدٍ مً ناهىن اإلاظؼسة اإلادهُت171 و الكصل 148الكصل 
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و ججب ؤلاشازة ئلى أهه ًمًٌ للؼسف اإلادًً أن ًخكو مؼ أخد الداةىين اإلاخظامىين غلى ججصةت 

قخبرأ ذمخه مىه اججاٍ َرا الداةً و اججاٍ باقي الداةىين  الدًً، و أن ًإدي له هصِبه مً الدًً

أما الجصء الباقي مً الدًً قُظل الداةىىن آلاخسون مخظامىين . بخصىص الجصء الري جم الىقاء به

ى ما أشازث ئلُه الكهسة ألاخيرة مً الكصل .  23بشأهه، و ًدو ألي منهم أن ًؼالب به اإلادًً  155َو

ئذا وفى اإلادًً ألخد الداةىين اإلاخظامىين خصخه مً الدًً بسةذ ذمخه في خدود َرٍ الحصت " ... بأهه 

" ججاٍ البانين 

ًان باإلمٍان ججصةت الدًً، قان اإلادًً ال ٌظخؼُؼ أن ًجبر أخد الداةىين اإلاخظامىين  َرا و ئن 

ئذ ًدو للداةً زقع َرا الىقاء الجصتي و ؤلاصساز غلى . نبُى الىقاء بدصخه مً الدًً قدظب

.   24اطدُكاء الدًً ًله

: انقضاء الدين بما يعادل الوفاء: ثانيا

 غلى أطباب أخسي جإدي ئلى اههظاء الالتزام الخظامني في مىاحهت الداةىين 25هص اإلاشسع اإلاؿسبي

. حمُػا، و هصلها منزلت الىقاء و هي الىقاء بمهابل و اإلاهاصت و الخجدًد

 :الىقاء بمهابل .1

ألاصل أن اإلادًً ال ٌظخؼُؼ أن ًىفي بالتزامه بأداء ش يء ؾير الص يء الري التزم بأداةه، لًٌ َرا 

قاذا اطخىفى . ال ًمىؼ الداةً و اإلادًً مً الاجكام غلى أن ٌظخىفي الداةً شِئا آخس في مهابل دًىه

و الىقاء بمهابل و َى ما هص . 26الداةً قػال َرا الص يء اههط ى الالتزام و بسأث ذمت اإلادًً غً ػٍس

و ًىهط ي الالتزام أًظا ئذا زض ي الداةً أن ًأخر اطدُكاء لحهه شِئا " ع .ُ. مً م321غلُه الكصل 

                                                           
. 68 ٚ 67 اٌّخراس تٓ أؼّذ ػطاس، ِشظغ ساتك، ص  23
. 140 ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك، ص  24
 إرا واْ اٌّششع اٌّغشتٟ لذ ظؼً اٌٛفاء تّماتً ٚ اٌرعذ٠ذ ٚ اٌّماطح وٍٙا أسثاب ذؤدٞ إٌٝ أمضاء اإلٌرضاَ اٌرضإِٟ فٟ  25

ٚ  (1197اٌّادج  )فئْ تؼض اٌرشش٠ؼاخ واٌّششع اٌفشٔسٟ. ع.ي. ِٓ ق155ؼك ظ١ّغ اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ تّٕطٛق اٌفظً
ذمظش أمضاء ِصً ٘زا االٌرضاَ ػٍٝ سثة ٚاؼذ ِٓ أسثاب أمضاء االٌرضاِاخ ٚ٘ٛ  (282اٌّادج )ٚ اٌسٛسٞ  (282اٌّادج )اٌّظشٞ 

اٌٛفاء، ٚ ال ذشذة ػٍٝ أسثاب االٔمضاء األخشٜ تشاءج رِح اٌّذ٠ٓ اذعاٖ تالٟ اٌذائ١ٕٓ، ، إال تمذس ؼظح اٌذائٓ اٌزٞ تشئد رِرٗ إصاء 
.     اٌّذ٠ٓ تسثة ِٓ ٘زٖ األسثاب

. 362 ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك، ص  26
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آخس ؾير الص يء الري ذيس في الالتزام، و َرا السض ى ًكترض مىحىدا ئذا أخر الداةً بدون جدكظ شِئا 

ًان مدال لاللتزام ." آخس ؾير الري 

و غلُه قان الىقاء بمهابل غبازة غً اجكام بين الداةً و الدًً، بمىحبه ًدصل أخد الداةىين 

و اطدُكاةه شِئا آخس مهابل الدًً اإلاترجب في ذمت اإلادًً قاذا اطخىفى . اإلاخظامىين غلى خهه غً ػٍس

و الىقاء بمهابل .  27َرا الص يء بسةذ ذمخه غً ػٍس

 :اإلاهاصت .2

و مً ػسم اههظاء الالتزاماث بمىحبها جبرأ ذمت اإلادًً مً الدًً اإلاترجب غلُه مهابل  اإلاهاصت ػٍس

ى ما  بساءة ذمت داةىه مً دًً جسجب غلُه إلاصلحت مدًىه و ذلَ في خدود ألانل مً َرًً الدًىين  َو

ًان ًل مً الؼسقين داةىا لآلخس و مدًىا له " بأهه . ع.ُ. مً م357هص غلُه الكصل  جهؼ اإلاهاصت ئذا 

..."   بصكت شخصُت

ًاهذ نظاةُت أو اجكانُت أو ناهىهُت، قاهه ئذا جىاقسث شسوػها بين أخد الداةىين  و اإلاهاصت طىاء 

اإلاخظامىين و اإلادًً  قانها ال جبرب ذمت اإلادًً مً حمُؼ الدًً، بل جبرئها مً خصت الداةً الري حسث 

و بالخالي ال ًجىش للمدًً أن ًخمظَ اججاٍ الداةىين اإلاخظامىين بالهاصت ئال بهدز . 28مػه اإلاهاصت

ًاهذ مدل اإلاهاصت، ػبها للكهسة الثاهُت مً الكصل  . ع.ُ. مً م155الحصت التي 

 :الخجدًد .3

ًان ًسبؼهما بالتزام حدًد  الخجدًد َى اجكام الداةً و اإلادًً غلى اطدبداُ الالتزام ألاصلي الري 

قمً خصاةص الخجدًد أهه طبب ال اههظاء الالتزام الهدًم و مصدٍز ليشىء الالتزام . ًدل مدله

.   ع.ُ. مً م347و َرا ما أشاز لُه الكصل . الجدًد الري خل مٍاهه

                                                           
. 68اٌّخراس تٓ أؼّذ ػطاس، ِشظغ ساتك، ص   27
. 68 اٌّخراس تٓ أؼّذ ػطاس، ِشظغ ساتك، ص  28
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قالخجدًد طبب مً أطباب اههظاء الالتزام، و َى في هكع الىنذ مصدز مً مصادز ئوشاء الالتزام 

قاذا حدد الداةىىن اإلاخظامىىن خصت دًنهم مؼ اإلادًً، قان َرٍ الػملُت جىهي التزام . الري ًدل مدله

.   اإلادًً الهدًم و جبرأ ذمخه مىه

 29أما أطباب اههظاء الالتزام ألاخسي ؾير الىقاء و الىقاء بمهابل و الخجدًد و اإلاهاصت، أي ؤلابساء

 قان اإلاشسع اإلاؿسبي اجبؼ هكع الىهج الري طاز غلُه ًل مً اإلاشسع الكسوس ي 31 و الخهادم30واجداد الرمت

و اإلاصسي و الظىزي، مً خُث أهه لم ٌػدَا أطبابا  جإدي ئلى اههظاء الالتزام الخظامني بين الداةىين و 

ا غلى بساءة ذمت اإلادًً اججاٍ باقي الداةىين في خصت الداةً الري بسةذ ذمت  اإلادًً، و ئهما نصس أزَس

. اإلادًً نبله

و غلُه ئذا بسأ أخد الداةىين اإلاخظامىين اإلادًً، قال جبرأ ذمخه هدى بهُت الداةىين ئال بهدز خصت 

و ئذا اجددث ذمت . الداةً الري صدز مىه ؤلابساء و ًٍىن ألي مً َإالء السحىع غلى اإلادًً ببهُت الدًً

أخد الداةىين اإلاخظامىين برمت اإلادًً بأن وزر اإلادًً أخد َإالء الداةىين قان اجداد الرمت ال ًهط ي 

و ئذا جهادم . الدًً باليظبت ئلى بهُت الداةىين ئال في خدود خصت الداةً الري اجددث ذمخه برمت اإلادًً

ً ألن خههم مسبىغ بأحل أو  الدًً باليظبت ألخد الداةىين اإلاخظامىين و لم ًخهادم باليظبت لآلخٍس

مىنىف غلى شسغ، قان اإلادًً ال ٌظخؼُؼ الاخخجاج ئشاءَم ئال بهدز خصت الداةً الري اههط ى خهه 

. 32بالخهادم

خؼأ أخد الداةىين اإلاخظامىين أو مؼله "... أن . ع.ُ. مً م158حاء في الكهسة الثاهُت مً الكصل 

ً . 33"ال ًظس باآلخٍس

                                                           
اإلتشاء ِٓ اٌذ٠ٓ اٌؽاطً ِٓ أؼذ اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ ال ٠سٛؽ " ع أْ .ي. ِٓ ق156 ٔظد اٌفمشج األٌٚٝ ِٓ اٌفظً  29

..." االؼرعاض تٗ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ، ٚ ٘ٛ ال ٠ثشا رِح اٌّذ٠ٓ ِٓ اٌذ٠ٓ إال فٟ ؼذٚد ؼظح ِٓ أتشأٖ
اذؽاد اٌزِح اٌؽاطً ت١ٓ أؼذ اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ ٚ ت١ٓ اٌّذ٠ٓ ال ٠رشذة ػ١ٍٗ "  ؼاء فٟ اٌفمشج اٌصا١ٔح ِٓ اٌفظً أػالٖ أْ  30

."  أمضاء االٌرضاَ إال تإٌسثح ٌٙزا اٌذائٓ
..." اٌرمادَ اٌزٞ ٠رُ ضذ أؼذ اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ ال ٠ّىٓ االؼرعاض تٗ ػٍٝ ا٢خش٠ٓ " ع أْ .ي. ِٓ ق158 ٚسد فٟ اٌفظً  31
. 142 ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك، ص  32
ٚ ال ٠عٛص ألؼذ اٌذائ١ٕٓ "  ِٓ لأٛٔٗ اٌّذٟٔ ؼ١ّٕا ٔظد تؤٔٗ 282 ٚ ٘ٛ ٔفس ِا ر٘ة إ١ٌٗ اٌّششع اٌّظش فٟ اٌّادج  33

".  اٌّرضا١ِٕٓ أْ ٠ؤذٟ ػّال ِٓ شؤٔٗ اإلضشاس تاٌذائ١ٕٓ ا٢خش٠ٓ
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و غلُه قان الخؼأ غمل شخص ي حظسي آزاٍز في خو مسجٌبه، و ال ًمًٌ بداُ أن ٌظأُ غىه باقي 

الداةىين اإلاخظامىين، و بالخالي قاهه جثاز مظإولُت الداةً مسجٌب الخؼأ دون البانين الرًً ًظلىن في 

خل مً أي مظاءلت، و ٌَرا قاذا بسأ أخد الداةىين اإلادًً مً الدًً قان َرا ؤلابساء ال ٌظسي في خو 

ًالت ًل داةً مخظامً غً طاةس الداةىين اإلاخظامىين ئهما جهىم في . 34الداةىين ئال ئذا نبلىا به ذلَ أن و

ًاهذ الهاغدة . 35ًل غمل مً شأهه أن ًىكػهم، و هي ال جهىم في أي غمل مً شأهه أن ًظس بهم و غلُه 

ً ال ٌظسي  أن ألاغماُ التي ًهىم بها أخد الداةىين اإلاخظامىين و ًٍىن مً شأنها ؤلاطساز بالداةىين آلاخٍس

ا في خههم .  36أزَس

و ند أوزد ناهىن الالتزاماث و الػهىد مجمىغت مً ألاغماُ مً شأنها ئذا ما ازجٌب أخد الداةىين 

: ًمًٌ ئحمالها في الىهاغ الخالُت. اإلاخظامىين غمال منها، ؤلاطساز بباقي الداةىين قال ٌظسي في خههم

  ال ًترجب غً الُمين اإلاىحهت للمدًً مً أخد الداةىين اإلاخظامىين و التي ًإديها، أو الحٌم

الصادز طدٍ أي أزس في مىاحهت الداةىين ما لم ًيخج الػٌع غً اجكاناث الؼسقين، أو غً 

و ئذا وحه إلادًً الُمين ئلى أخد الداةىين . (ع.ُ. مً م157الكصل )ػبُػت اإلاػاملت 

اإلاخظامىين و هٍل َرا الداةً غً خلكها، قاهه زؾم غدم حػسض اإلاشسع لهرٍ الحالت ال 

ًخظسز باقي الداةىين بهرا الىٍُى و ذلَ جؼبُها للهاغدة الػامت الهاةلت بأن الداةىين 

 . 37اإلاخظامىين ال ًظازون باألغماُ الظازة التي ًهٍى بها أخدَم

  ئذا زبدذ اإلاماػلت بدو أخد الداةىين اإلاخظامىين، قان أزس َرٍ اإلاماػلت ًبهى مدصىزا

 .(158الكهسة ألاولى مً الكصل  )بالداةً الري جدهو مصلحخه  

  ئذا ازجٌب أخد الداةىين اإلاخظامىين خؼأ أوحب مظإولُخه اججاٍ اإلادًً، قان َرا الخؼأ

 .(158الكهسة الثاهُت مً الكصل  )ال ًٍىن له أزس نبل باقي الداةىين و ال ٌظألىن غىه 

                                                           
. 69 اٌّخراس تٓ أؼّذ ػطاس، ِشظغ ساتك، ص  34
. 192 ػثذ اٌشصاق أؼّذ اٌسٕٙٛسٞ، ِشظغ ساتك، ص  35
. 143 ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك، ص  36
. 144 ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك، ص  37
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  ،ًًئذا صالح أخد الداةىين اإلاخظامىين اإلادًً، و اهؼىي الصلح غلى ئبساء اإلادًً مً الد

ًان مً شأن الصلح أن يهدد مسيص بهُت الداةىين و ٌس يء ئلُه، قان َرا الصلح ال  أو 

 .38(ع.ُ. مً م160الكصل )ًمًٌ الاخخجاج به طدَم ئال ئذا نبلىا به 

  ئذا مىذ أخد الداةىين اإلاخظامىين أحال للمدًً، قان َرا ألاحل ال ٌظسي في مىاحهت بهُت

 مً 161الكصل  )الداةىين ما م ًيخج الػٌع غً ػبُػت اإلاػاملت أو اجكاناث اإلاخػاندًً 

 .(ع.ُ.م

ًاهذ آزاز الػمل الظاز حظسي في خو مسجٌبه مً الداةىين اإلاخظامىين، قان الػمل الىاقؼ  ئذا 

غلى َرٍ ألاغماُ الىاقػت التي حظسي . ع.ُ.و ند هص اإلاشسع اإلاؿسبي في م. ٌظخكُد مىه حمُؼ الداةىين

:في خو حمُؼ الداةىين ئذا نام بها أخدَم ومنها

  مً 159ئذا نؼؼ أخد الداةىين اإلاخظامىين الخهادم اطخكاد مىه حمُؼ الداةىين ػبها للكصل 

ألن الداةً الري نؼؼ الخهادم ٌػخبر ويُال غنهم في َرا الػمل الري ًكُدَم حمُػا، . ع.ُ.م

ًان مثال هانص ألاَلُت  ًان الخهادم مىنىقا باليظبت ئلى أخد الداةىين اإلاخظامىين، بأن  و ئذا 

و لِع له و لي، قاهه ال ًىنل باليظبت لباقي الداةىين ممً ال ًهىم بهم طبب لىنل 

 .39الخهادم

  ًًئذا صالح أخد الداةىين اإلاخظامىين اإلادًً و جظمً َرا الصلح الاغتراف بالحو أو بالد

 .(ع.ُ. مً م160الكصل  )قان َرا الصلح ٌظخكُد مىه بهُت الداةىين 

  ئذا وحه اإلادًً الُمين ئلى أخد الداةىين اإلاخظامىين وخلكها َرا الداةً، قان باقي الداةىين 

 .40ٌظخكُدون مً خلل أخدَم زؾم أن اإلاشسع اإلاؿسبي لم ًىص غً خٌم َرٍ الحالت

                                                           
.   ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّظش294ٞ ٚ ٘ٛ ٔفس ِا ذمضٟ تٗ اٌّادج  38
. 193 ػثذ اٌشصاق أؼّذ اٌسٕٙٛسٞ، ِشظغ ساتك، ص  39
. 145ٚ 144 ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك، ص  40
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و ند اطدثنى اإلاشسع اإلاؿسبي مً َرٍ الهاغدة هٍُى اإلادًً غً خلل الُمين اإلاىحهت ئلُه يما 

ع ًخضح أن الداةً .ُ. مً م157ئذ بالسحىع ئلى الكصل . اطدثنى صدوز خٌم لصالح أخد الداةىين

اإلاخظامً ئذا وحه الُمين للمدًً و هٍل غً خلكها أو ئذا صدز خٌم غلى اإلادًً إلاصلحت أخد الداةىين 

اإلاخظامىين قان بهُت الداةىين ال ٌظخكُدون مً هٍُى اإلادًً غً خلل الُمين يما ال ٌظخكُدون مً 

وإلاا . الحٌم الصادز إلاصلحت أخدَم َرا ما لم ًيخج الػٌع مً اجكاناث ألاػساف أو مً ػبُػت اإلاػاملت

 في الُمين اإلاىحهت مً أخد 157ًان الاطخثىاء ًكظس جكظيرا طُها قاهه ًجب خصس خٌم الكصل 

أما الُمين التي ًىحهها اإلادًً ألخد الداةىين اإلاخظامىين و ًدلكها قال . الداةىين اإلاخظامىين للمدًً

. 41ٌظسي غليها  الاطخثىاء

اآلثار التي تترتب فيما بين الدائنين المتضامنين  : المطلب الثاني

ًان الدًً ٌػخبر و خدة ال جهبل الخجصةت في غالنت الداةىين اإلاخظامىين باإلادًً، خُث ٌظىؽ  ئذا 

ًامل الدًً مً اإلادًً، و ٌظىؽ للمدًً أداء الدًً ًله ألي داةً قان َرا الدًً . ألي داةً نبع 

ًىهظم في غالنت الداةىين اإلاخظامىين بػظهم ببػع، خُث ئن ما ٌظخىقُه أخد الداةىين اإلاخظامىين 

مً الدًً ًصير مً خو الداةىين حمُػا و ًهظم بُنهم بيظبت خصصهم أو وقها إلاا َى مخكو غلُه 

.  42بُنهم

و إلاػسقت خصت ًل داةً مخظامً ًجب السحىع ئلى الاجكام الري وشأ بمىحبه الخظامً، أما 

ئذا لم ًىحد اجكام ًددد خصت ًل واخد مً الداةىين اإلاخظامىين قاهه ًجب حػل الدًً خصصا 

ى ما ًهط ي به الكصل  ت بُنهم َو ت بين الداةىين، و برلَ ًهدظم الدًً طٍى ع أهه .ُ. مً م961مدظاٍو

ًاء "  ت (في الص يء أو الحو  )غىد الشَ ًكترض أن أهصباء الشس . 43"مدظاٍو

                                                           
. 147 ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك، ص  41
. 180 ػثذ اٌمادس اٌفاس، ِشظغ ساتك، ص  42
وً ِا ٠ؤدٞ ِٓ اٌذ٠ٓ ألؼذ اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ ٠ؼرثش "  ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ األسدٟٔ تمٌٛٙا 461 ٚ ٘ٛ ِٕظد ػ١ٍٗ اٌّادج  43

." ِٓ ؼمُٙ ظ١ّؼا تاٌرساٚٞ ت١ُٕٙ إال إرا ٔض اٌمأْٛ أٚ اذفمٛا ػٍٝ غ١ش رٌه
وً ِا ٠سرٛفٗ أؼذ اٌذائ١ٕٓ اٌّرضا١ِٕٓ ِٓ اٌّذ٠ٓ ٠ظ١ش " ِٓ اٌمْٕٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ اٌرٟ ذٕض ػٍٝ أْ 283 ٚوزٌه اٌّادج 

." ٚ ذىْٛ اٌمسّح ت١ُٕٙ تاٌرساٚٞ إال إرا ٚظذ اذفاق أٚ ٔض ٠مضٟ تغ١ش رٌه. ِٓ ؼك اٌذائ١ٕٓ ظ١ّؼا ٚ ٠رؽاطْٛ ف١ٗ
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ع قان اإلابدأ الهاض ي بظسوزة جهظُم ما ًهبظه أخد .ُ. مً م162و خظب ما حاء في الكصل 

الداةىين اإلاخظامىين قُما بُنهم حمُػا حظسي طىاء نبع الداةً ما نبع غلى طبُل الىقاء أم 

هت التي اطخىفي الدًً بمىحبها ال قسم بين أن ًٍىن الداةً  ًاهذ الؼٍس الصلح، يما حظسي أًظا أًا 

نبع الدًً مباشسة مً اإلادًً أم نبظه مً يكُل أو مً مداُ غلُه ئذا خُى اإلادًً الداةً بدو 

.  44للمدًً غلى الؿير و َرٍ هي خىالت الحو، أو خىله بالدًً غلى مدًً آخس و َرٍ هي خىالت الدًً

ًان اإلاهداز الري نبظه  يما حظسي ناغدة اههظام الدًً في غالنت الداةىين بػظهم ببػع أًا 

ًان الداةً  الداةً ال قسم بين أن ًٍىن ند نبع الدًً ًله أو نبع حصءا مىه، بل هي حظسي ختى لى 

ً السحىع غلُه بهدز خصصهم في الحصت  نبع خصخه قهؽ مً الدًً خُث ٌظىؽ للداةىين آلاخٍس

َرا ما لم ًمخىؼ غلى الداةً اإلاخظامً جهدًم ما نبع لظبب أحىبي ال ًد له قُه يأن يهلَ . اإلاهبىطت

. 45الص يء أو اإلابلـ اإلاهبىض بظبب نىة ناَسة أو خادر قجاتي

أما ئذا َلٌذ الحصت اإلاهبىطت بخؼأ أخد الداةىين اإلاخظامىين، قاهه ًبهى مظئىال أمام 

را ما نسزٍ الكصل  و غلُه ال ًجىش ألخد . ع.ُ. مً م163الداةىين اإلاخظامىين في خدود أهصبتهم َو

و ئال ونؼ غلُه طمان  أصحاب الحو اإلاخظامىين أن ًأحي غمال مً شأهه ؤلاطساز باإلاخظامىين مػه

 .46خهىم باقي الداةىين اإلاخظسزًٍ

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 196 ػثذ اٌشصاق أؼّذ اٌسٕٙٛسٞ، ِشظغ ساتك، ص  44
. 147ِؤِْٛ اٌىضتشٞ، ِشظغ ساتك، ص  45
. 70 اٌّخراس تٓ أؼّذ ػطاس، ِشظغ ساتك، ص  46
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بػد أن جىاولىا أخٍام الخظامً بين الداةىين في الهاهىن اإلاؿسبي قان خير ما هجػله خخاما لهرا 

. الػسض َى الخسوج ببػع الخالصاث و الاطخيخاحاث اإلاسجبؼت بهرا اإلاىطىع

  ًع و غسف .ُ. مً م163 ئلى 153هظم اإلاشسع أخٍام الخظامً بين الداةىين في الكصُى م

 .الخظامً بين الداةىين غل ي قير غادجه

  أن اإلاشسع اإلاؿسبي حػل للخظامً بين الداةىين زالزت مصادز هي ؤلازادة و الهاهىن و ػبُػت

ً قهؽ َما الاجكام و الهاهىن  ػاث التي حػصوٍ ئلى مصدٍز  .اإلاػاملت، غلى خالف الدشَس

  ًًأن اإلاشسع اإلاؿسبي لم ًخؼسم لصىزة مً أَم صىز الخظامً بين الداةىين و هي هظام الد

 .اإلاشترى غلى ههُع اإلاشسع الػساقي الري أخر به وخُدا

  ئن اإلاشسع اإلاؿسبي هص غلى مجمىغت مً ألاطباب جإدي ئلى اههظاء الالتزام الخظامني بين

 .الىقاء أو ما ٌػادله مً ججدًد و مهاصت و وقاء بمهابل: حمُؼ الداةىين مً بُنها

 ئن ألاغماُ الصادزة غً أخد الداةىين اإلاخظامىين ال جظس باقي الداةىين. 

 ئن ألاغماُ الىاقػت الصادزة غً أخد الداةىين ٌظخكُد منها حمُؼ الداةىين اإلاخظامىين. 

و في الخخام، قاهه ال بأض أن هؼسح طإالا جلجلج في صدوزها و َى ما الكاةدة مً جىظُم اإلاشسع 

دي حػله يهمل ختى خصىصُاث . اإلاؿسبي ألمىز ال قاةدة منها غملُا أم أن شدة ازجباػه بمصدٍز الخاٍز

 .اإلاخاػبين بالهاهىن؟
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 ، اث و آخسون ،اإلاعجم الىطُؽ  ،داز الدغىة ،الهاَسة   1 ،الجصء 1960أخمد الٍص

  3طُد طابو ،قهه الظىت ،داز الٌخاب الػسبي ،بيروث لبىان ،اإلاجلد  

  غبد السشام أخمد الظنهىزي ،الىطُؽ في شسح الهاهىن اإلادوي ،الجصء الثالث ،داز

  1964لبىان ،طىت /ئخُاء الترار الػسبي ،بيروث

 غمان،- غبد الهادز الكاز ،أخٍام الالتزام و أزاز الحو في الهاهىن اإلادوي ،داز الثهاقت 

  2012 ،14الازدن ،الؼبػت 

  م شهبىن ،الشافي في شسح الالتزاماث و الػهىد اإلاؿسبي ،مؼبػت الىجاح غبد الٌٍس

" الالتزاماث بىحه غام" ،الٌخاب ألاُو 1999الجدًدة ،الداز البُظاء ،الؼبػت ألاولى طىت 

  2الجصء 

 ت الالتزاماث في طىء ناهىن الالتزاماث والػهىد اإلاؿسبي ،الجصء  مأمىن الٌصبسي، هظٍس

  1974بيروث ، أوصاف الالتزام،مؼبػت داز الهلم، الثاوي ،

  ت الالتزماث في طىء ناهىن الالتزاماث و الػهىد اإلاؿسبي، الجصء مأمىن الٌصبسي، هظٍس

 1972ألاُو مصادز الالتزاماث، مؼبػت الىجاح الجدًدة   الداز البُظاء، الؼبػت الثاهُت 

  اإلاخخاز بً أخمد الػؼاز ، الىطُؽ في الهاهىن اإلادوي، الٌخاب الثاوي أوصاف الالتزام

  2003واهخهاله وأزاٍز واههظاءٍ ، مؼبػت الىجاح الجدًدة الدازالبُظاء ، الؼبػت ألاولى ،

  دُت ،مؼابؼ داز الصكىة ،مصس ،الؼبػت ألاولى -1404ٌمً )اإلاىطىغت الكههُت الٍٍى

ذ ،الجصء (1427ٌ   26،صادزة غً وشازة ألاوناف و الشإون ؤلاطالمُت ،الٍٍى

 بت الصخُلي ،الكهه ؤلاطالمي و ادلخه ،داز الكٌس طىزٍت  دمشو ،الؼبػت السابػت،/ َو

 5الجصء 
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