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 ادلستخهص
كٛم ايتااقي١ٜ ايٛادة٠ ل٢ً ًٝسٟ بٓكٌ اؿؽتص سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْه

َٔ ذ١َ  ،األَٛاٍ غري اغياة١ٜ أٚ َا ٜارف سيُتًهات ايذ١َ ٚالشُٝا اؿل ؼي تٓؿٝذ اياكي
ٚبري ٖٚٛ ايػري األدٓيب لٔ اياكي اغيربّ بري احملٌٝ  ،َايهٗا احملٌٝ إزي ذ١َ احملاٍ ي٘

د٥ٝصري ُٖا اؿٛاي١ االداة١ٜ  اغيئٜ. ٚتصٓـ اؿٛاي١ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ إزي ْٛلري
إذ ٜكتصر إشتاُاٍ  ،ٚاؿٛاي١ غري االداة١ٜ. إال إٔ ةداشتٓا شٛف ترتنس ل٢ً اؿٛاي١ اإلداة١ٜ

ٚترتتب ل٢ً سٛاي١ اؿل ؼي  اؿٛاي١ غري االداة١ٜ ل٢ً ْكٌ اؿكٛم ؼي ساييت ايٛؾا٠ ٚاالؾالط.
ا ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف. فُٛل١ َٔ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ َٔ أبرزٖاالْهًٝسٟ ايكإْٛ 

ٚليٖا لكيًا ٜٓكٌ سيكتطاٙ  ،سٛاي١ اؿل 1951يص١ٓ  (40ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ دقِ )ْٚعِ 
اييا٥ٔ سك٘ إزي ظدص آخر ؼي َٛاد١ٗ اغيئٜ ؼي االيتساّ. ٚإشتباي ايكاْْٛإ اإلْهًٝسٟ 

 قاب١ً يًشٛاي١ ٚاياراقٞ ليةًا َٔ اؿكٛم َٔ ْطام سٛاي١ اؿل ٚلياٖا سكٛقًا غري
Abstract 

The assignment in English law is concerned with transferring 

contractual rights upon incorporeal property، or what is called 

"Choses in action"، particularly the right in the performance of 

the contract، from their owner. that is to say the assignor to the 

assignee. Who is a third party to the contract concluded 

between the assignor and the debtor. It is also worth-bearing in 

mind that the assignment is classified under the English law 

into two main types: the voluntary and involuntary 
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assignments. But our study will be focused on the voluntary 

one. Because the domain of using the involuntary assignment is 

restricted to the transfer of rights in both the situation of death 

and bankruptcy. It is also worth-mentioning that many legal 

effects arise from the assignment of contractual rights in 

English law، the most considerable one of which is the 

resorting of the debtor to the claim " subject to equities". 

Whereas the Iraqi Civil law No. (40) of 1951 regulated the 

assignment of rights، considering it as a contract concluded 

between the assignor and the assignee، by which the assignor 

(creditor) transferes to another person (the assignee) As against 

the debtor. Finally both the English and Iraqi laws eliminated 

many rights from the field of assignment of rights، considering 

them as non-assignable rights. 
 ةـادلمذم

سٛاي١ اؿل َٔ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايراشد١ ؼي  تاي أٚاًل: َيخٌ تارٜؿٞ سيٛضٛع ايبشح:
َٔ ذ١َ َايهٗا  اييت سيكتطاٖا ٜتِ ْكٌ اغيٓاؾع ايٓاظ١٦ لٔ اياكي ،ايكإْٛ  االْهًٝسٟ

 ٖٚٛ ايػري األدٓيب لٔ اياكي ايذٟ ْعأت سيكتطاٙ. ٚغايبًا َا  ،ي٘احملٌٝ إزي ذ١َ احملاٍ 
َٚٔ  ،سكٛق٘ ايتااقي١ْٜكٌ ٜتِ ايًذ٤ٛ إزي سٛاي١ اؿل لٓيَا ٜاُي أسي طرؼي لكي َا إزي 

أبرزٖا سكٛق٘ ايٛادة٠ ل٢ً األَٛاٍ غري اغياة١ٜ أٚ َا ٜارف سيُتًهات ايذ١َ ٚالشُٝا اؿل 
ٚةٕٚ َٛاؾك١ ايطرف اآلخر أٟ اغيئٜ  ،دٓيب لٔ ذيو اياكيإزي ايػري األ ،ؼي تٓؿٝذ اياكي

تصٓـ اؿٛاي١ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ إزي ْٛلري د٥ٝصري ُٖا اؿٛاي١ اإلداة١ٜ ٚبااليتساّ. 
ٜٚٓطٟٛ ؼت َؿّٗٛ ايٓٛع األٍٚ اؿٛاي١ ؼي ظٌ قإْٛ األسهاّ ايااّ  ،ٚاؿٛاي١ غري اإلداة١ٜ

ؿٛاي١ اإلْصاؾ١ٝ ٚنذيو ايتعرٜا١ٝ. أَا اؿٛاي١ غري ٚا ،اييت ناْت شيادط ل٢ً ْطام ضٝل
إذ َر ايتطٛد ايتادخيٞ اإلداة١ٜ ؾٗٞ تٓكٌ اؿل ؼي ساييت اغيٛت ٚاإلؾالط ٚنذيو اإللصاد. 

تب٢ٓ قإْٛ  ؿٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ بجالث١ َراسٌ بادز٠: ؾؿٞ اغيرس١ً األٚزي
ل٢ً ايصٛابل ايكطا١ٝ٥  ٢بٓايذٟ يارؼي ا (Common law)األسهاّ  ايااّ االْهًٝسٟ 
ٚذيو بصبب ؽٛف قانِ قإْٛ األسهاّ ايااّ َٔ ايتيخٌ غري  ،َٛقؿًا داؾطًا ؿٛاي١ اؿل

اغيعرٚع ؼي ةل٣ٛ قطا١ٝ٥ سيصالي٠ طرف ل٢ً آخر َاةًٜا أٚ َآًٜٛا 
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(Maintenance) .١ إال أْ٘ ٚنإشتجٓا٤ َٔ ٖذا األصٌ ايااّ ؾكي مسح ٖذا ايكإْٛ عٛاي
 Negotiable)ؾطاًل لٔ ايصٓيات ايكاب١ً يًتياٍٚ  (Crown)سكٛم ٚةٜٕٛ ايتاز 

instruments) ٚقي ٚدخ قإْٛ األسهاّ ايااّ االْهًٝسٟ َٛقؿ٘ ايراؾض ٖذا ؿٛاي١ .
ٚايذٟ نإ اغيبيأ ايصا٥ي ؾٝ٘ ٜٓعر إزي  (Roman Law)اؿل لٔ ايكإْٛ ايرَٚاْٞ 

مس١ ظدص١ٝ عٝح ال ضيهٔ ؾصًٗا لٔ اياالق١ ايكا١ُ٥ اؿكٛم ايٓاظ١٦ لٔ اياكي بأْٗا ذات 
ٚيًتػًب ل٢ً قص٠ٛ ٖذا اغيبيأ ؾكي أخذ قإْٛ . (1)بري طرؼي اياكي ٚسٛايتٗا إزي ايػري

ٖٚٞ ايتذيٜي  ،األسهاّ ايااّ بجالث١ ٚشا٥ٌ ضيهٔ إٔ تكّٛ َكاّ سٛاي١ اؿل
(Novation)  ٜٔٚاإلقراد بايي(Acknowledgment)  ٚايٛناي١(Power of 

attorney) ٚؼي اغيرس١ً ايجا١ْٝ شيهٓت قانِ اإلْصاف .(Courts of Equity)  ؼي
َٚٓذ َطًع  (Courts of chancery)ٚقانِ اياياي١ اغيطًك١  ،ايكرٕ ايصابع لعر
 ،َٔ ايتػًب ل٢ً َٛقـ قإْٛ األسهاّ ايااّ ايراؾض ؿٛاي١ اؿل ،ايكرٕ ايجأَ لعر

َا ٜارف ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ سيُتًهات ايذ١َ  ٚمسشت عٛاي١ اؿل اييت ترة ل٢ً
(Choses in action)،  ٚذيو سيا لرف باؿٛاي١ اإلْصاؾ١ٝ(Equitable 

assignment) ثِ ظٗر َؿّٗٛ اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ .(Statutory assignment)  
ٛاي١ س ،َٚٓذ ايكرٕ ايتاشع لعر ،أدازت ايتعرٜاات االْهًٝس١ٜؾكي  ،أَا ؼي اغيرس١ً ايجايج١

اؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً باض أْٛاع اياكٛة. ناؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً ٚثا٥ل ايتأَري ايبشرٟ 
سيكتط٢  (Marine and life insurance policies)ٚٚثا٥ل ايتأَري ل٢ً اؿٝا٠  

 Marine) 1906ايؿكر٠ األٚزي اغياة٠ اـُصري َٔ تعرٜع ايتأَري ايبشرٟ يااّ 

insurance Act 1906)  ل٢ً إٔ ) ٚثٝك١ ايتأَري ايبشرٟ تهٕٛ قاب١ً اييت ْصت
يًشٛاي١ َا مل تتطُٔ بٓٛةًا تٓص ل٢ً سعر اؿٛاي١ صراس١. ٚضيهٔ سٛايتٗا قبٌ اـصاد٠ 

. ٚاؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً ٚثا٥ل ايعشٔ سيكتط٢ اغياة٠ األٚزي َٔ تعرٜع ٚثا٥ل (2)أٚ بايٖا(

                          

(1) Hein Kotz .European contract Law. Second Edition. Oxford 

University Press. 2017. P.338.  
(2) (A marine policy is assignable unless it contains terms expressly 

prohibiting assignment. It may be assigned either before or after 

loss).  
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٢ً إٔ )ضيهٔ يهٌ اييت ْصت ل (Bill of lading Act 1885) 1885ايعشٔ يااّ 
ايذٜٔ تٓتكٌ إيُٝٗا اؿكٛم  ،ٚنٌ َعٗر ي٘ ،قاٍ ي٘ بايبطال١ اغيصُا٠ ؼي ٚثٝك١ ايعشٔ

اغيرتتب١ ل٢ً ايبطا٥ع اغيٓصٛص لًٝٗا ؼي ايٛثٝك١ سيكتط٢ اؿٛاي١ أٚ ايتعٗري أٚ 
ٜٚهٕٛ َصؤٚاًل لٔ  ،إٔ ٜٓكٌ إزي ْؿص٘ نٌ اؿكٛم اغيتاًك١ بإقا١َ اييل٣ٛ ،بصببُٗا

. ٚباي إٔ (1)نُا يٛ نإ اياكي ايذٟ تطُٓت٘ ٚثٝك١ ايعشٔ قي أبرّ َا٘ ظدصًٝا( ايبطا٥ع.
بري قانِ  (Judicature Act 1873) 1873ٚسي تعرٜع ايصًط١ ايكطا١ٝ٥ يااّ 

قإْٛ األسهاّ ايااّ ٚقانِ اإلْصاف. ؾكي خردت باض ايٛشا٥ٌ ايتكًٝي١ٜ يتٓؿٝذ اؿٛاي١ 
 Equitable assignment of legal)١ْْٝٛ االْصاؾ١ٝ يًشكٛم أٚ األَٛاٍ ايكا

choses)  ايصُاح يًُشاٍ ي٘ بَٔ ْطام إشتاُاهلا ايتكًٝيٟ ٚدر٣ تذيٌٝ ايصاٛبات
. ٚإذا َا لح (High court)بإقا١َ اييل٣ٛ يي٣ أ١ٜ ١٦ٖٝ َٔ ٦ٖٝات احمله١ُ اياًٝا 

قطا١ٝ٥  احملاٍ ي٘ ؼي ةلٛاٙ ضي اغيئٜ. ؾإْ٘ مل ٜاي بإَهإ األخري إؽاذ إدرا٤ات
إذا َا قاضاٙ احملٌٝ أٜطًا. ٚنٌ َا ٜٓبػٞ لًٝ٘ ايكٝاّ ب٘ ٖٛ ايتُصو باغيبًؼ  ،َصتك١ً

ؾإْ٘ مل ٜاي َٔ يذا ايذٟ ةؾا٘ يًُشاٍ لًٝ٘ نيؾع ؼي اييل٣ٛ ايجا١ْٝ ؼي َٛاد١ٗ احملٌٝ. 
َامل ٜهٔ قي إستؿغ بباض اغيٓاؾع  ،ايطرٚدٟ إختصاّ احملٌٝ ؼي اييل٣ٛ أَاّ احمله١ُ

ٚترتتب ل٢ً سٛاي١ اؿل ؼي ل٢ً قٌ لكي اؿٛاي١ أٚ طأ بصش١ اؿٛاي١ ْؿصٗا.  اغيرتتب١
ايكإْٛ االْهًٝسٟ ٚال شُٝا اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ ليٜي َٔ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ َٔ أبرزٖا اييؾع 

ايذٟ شٝهٕٛ قٛد ةداشتٓا ؼي ٖذا ايبشح. ٚباغيكابٌ ؾكي ْعِ ايكإْٛ  ،بعرط اإلْصاف
ٚليٖا لكيًا ٜٓكٌ سيكتطاٙ اييا٥ٔ سك٘  ،سٛاي١ اؿل 1951يص١ٓ  (40)اغييْٞ اياراقٞ دقِ 

 .إزي ظدص آخر ؼي َٛاد١ٗ اغيئٜ ؼي االيتساّ
 إٕ ايصبب اير٥ٝض ؼي اختٝاد َٛضٛع ايبشح ٖٛ إٔأشباب اختٝاد َٛضٛع ايبشح: ثاًْٝا: 

ُك١ ؼي ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ؿٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ مل ٜهٔ َٛضٛلًا ييداش١ َا

                          

(1) (Every consignee of goods named in a bill of lading , and every 

endorsee of a bill of lading to whom the property in the goods 

therein mentioned shall pass, upon or by reason of such 

consignment or endorsement, shall have transferred to and vested 

in him all rights of suit, and be subject to the same liabilities in 

respect of such goods as if the contract contained in the bill of 

lading had been made with himself).  
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اجملالت ايكا١ْْٝٛ األناةضي١ٝ اياراق١ٝ أٚ ايارب١ٝ. ؾطاًل لٔ ليّ ٚدٛة ةداش١ قا١ْْٝٛ َكاد١ْ 
 تتاًل عٛاي١ اؿل بري ايكاْْٛري اإلْهًٝسٟ ٚاياراقٞ.

تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح ؼي تطُٔ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ ؿٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ ثايجًا: أ١ُٖٝ ايبشح: 
ِٝ قا١ْْٝٛ غري َارٚؾ١ ؼي قٛاْري اييٍٚ اييت أخذت بٓعاّ ايكإْٛ االْهًٝسٟ غيباة٤٣ َٚؿاٖ

َبيأ اييؾع نايكإْٛ اغييْٞ ايؿرْصٞ ٚاياراقٞ ٚاغيصرٟ. َٚٔ أبرز ٖذٙ اغيباة٤٣  ،اغييْٞ
إذا ناْت دٛاز سٛاي١ اؿل ؼي ايتكاضٞ اجملرة َٚبيأ  ،بعرط اإلْصاف ػاٙ سٛاي١ اؿل

 ات طبٝا١ ػاد١ٜ أٚ َاي١ٝ.يًُشاٍ ي٘ َصًش١ َعرٚل١ ٚسكٝك١ٝ ذ
تهُٔ َعه١ً ايبشح ؼي ايكصٛد ايذٟ إلرت٣ َٛقـ اغيعرع اياراقٞ  داباًا: َعه١ً ايبشح:

ل٢ً ايرغِ َٔ تٓعُٝ٘ يتًو  ،َٔ باض اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اغي١ُٗ اغيرتتب١ ل٢ً سٛاي١ اؿل
إ ايتصرف إذ مل ٜبري َصري سٛاي١ اؿل إذا ن ،اآلثاد ل٢ً ٚد٘ اياُّٛ تٓعًُٝا ةقٝكًا

ايذٟ ترتب لًٝ٘ سل اييا١ٝٓ٥ ايذٟ  ،األصًٞ بري اييا٥ٔ احملٌٝ ٚبري اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘
ٚقاّ األخري بٓكض ذيو  ،سٛي٘ احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘ َٛقٛؾًا ل٢ً إداز٠ احملاٍ لًٝ٘

ٚل٢ً ايرغِ َٔ  ،ايتصرف إشتاُااًل ؿك٘ اغيتُجٌ غٝاد إداز٠ اياكي اغيٛقٛف أٚ ْكط٘
اؿٛاي١ ْؿص٘ َٔ سٝح ظرٚط اْاكاةٙ ْٚؿاذٙ. َع إَها١ْٝ االشتؿاة٠ َٔ َبيأ  صش١ لكي

َٔ اغيباة٤٣ ايراشد١ اؾذٚد ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ ٖٚٛ َبيأ ايتُصو باييؾع بعرط 
ايذٟ نإ َٛدًٗا ضي اؿٛاي١ اإلْصاؾ١ٝ ثِ تبٓت٘ ايتعرٜاات االْهًٝس١ٜ نيؾع  ،اإلْصاف

و َٔ اغيباة٤٣ اغيصتٓبط١ َٓ٘ غيااؾ١ َجٌ ذيو ايكصٛد ػاٙ اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ. ٚنذي
ايذٟ ظاب باض دٛاْب سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ. مث١ َعه١ً أخر٣ ٜٓبػٞ 
ل٢ً ٖذٙ اييداش١ ايتصيٟ هلا ٖٚٞ ايكصٛد ايذٟ إلرت٣ َٛقـ ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ 

 احملاٍ داْب إزي احملٌٝ إْطُاّأ يايّ بٝإ اؿاالت أٚ ؼيٜيٖا ؾُٝا ٜتاًل بإلُاٍ َبي

 ؼي ي٘ احملاٍ داْب إزي احملٌٝ إْطُاّٚ ،ي٘ احملاٍ ل٢ً األخري ٜكُٝٗا اييت اييل٣ٛ ؼي لًٝ٘
. ٚشٛف ماٍٚ ؼي ٖذا ب٘ احملاٍ باؿل يًُطايب١ لًٝ٘ احملاٍ اغيئٜ ل٢ً ٜكُٝٗا اييت اييل٣ٛ

١ٓ ؿًٗا َصتٓبط١ َٔ ٖذٙ ايبشح باييداش١ اغياُك١ هلذٙ اغيعهالت ٚضع َكرتسات َاٝ
 اييداش١ اغيكاد١ْ بايكإْٛ االْهًٝسٟ.   

ٜتصع ْطام ٖذٙ اييداش١ يٝعٌُ ايبشح ؼي َا١ٖٝ ايٓعاّ ايكاْْٛٞ خاَصًا: ْطام ايبشح: 
ؿٛاي١ اؿل ؼي ايكاْْٛري االْهًٝسٟ ٚاياراقٞ َٔ سٝح َؿَٗٛٗا ٚخصا٥صٗا ٚطبٝاتٗا 
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ٚاؿكٛم غري ايكاب١ً يًشٛاي١ ٚأِٖ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ  ايكا١ْْٝٛ ٚإْاكاةٖا ْٚؿاذٖا ٚأْٛالٗا
 اغيرتتب١ لًٝٗا.

إدرا٤ باْتٗذت اييداش١ َٓٗر ايبشح ايكاْْٛٞ ايتشًًٝٞ اغيكادٕ، شاةشًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح: 
سٛاي١ اؿل ٚأِٖ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اغيرتتب١ لًٝٗا ٚاؿكٛم غري ايكاب١ً غيا١ٖٝ  ؼًٌٝ قاْْٛٞ

َٚكاد١ْ َٛقـ ايكاْْٛري االْهًٝسٟ ٚاياراقٞ  االْهًٝسٟ ٚاياراقٞ. يًشٛاي١ ؼي ايكاْْٛري
ايكإْٛ اغيكادٕ ري. ٖٚٞ ٚظٝؿ١ اغيٛضٛل ُا ٜتاًل بٗذٜٔؾٝباطُٗا َع ايباض اآلخر 

ٚايذٟ ٖٛ لًِ عجٞ خيتص بيداش١ ايكٛاْري األدٓب١ٝ ٚشرب غٛدٖا غيارؾ١ أٚد٘ ايعب٘ 
   . (1)ا ٚبري ايكإْٛ ايٛطين َٔ د١ٗ أخر٣ٚؾُٝا بٝٓٗ ،ٚاإلختالف ؾُٝا بٝٓٗا َٔ د١ٗ

ل٢ً َباسح  أدبا١ؼي ض٤ٛ َا تكيّ ؾكي تٛزلت ٖذٙ اييداش١ ل٢ً خط١ ايبشح:  شاباًا:
  ٜأتٞ: ٚؾل َا

 ـ عٛاي١ اؿل ؼي ايكاْْٛري االْهًٝسٟ ٚاياراقٞ ٜايتار :   اغيبشح األٍٚ
 أْٛاع سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ :  اغيبشح ايجاْٞ
 َا١ٖٝ اييؾع بعرط اإلْصاف ؼي ايكاْْٛري االْهًٝسٟ ٚاياراقٞ :  اغيبشح ايجايح

 اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اغيرتتب١ ل٢ً اييؾع بعرط اإلْصاف ػاٙ سٛاي١ اؿل ؼي   :اغيبشح ايرابع 
 ايكإْٛ االْهًٝسٟ َٚكادْت٘ بايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ

 ادلبذث األَل
 االوكهٍضي َانؼشالً انتؼشٌف حبُانة احلك يف انماوُوني

اييت سيكتطاٖا ٜتِ  ،تاي سٛاي١ اؿل َٔ ايٓعِ ايكا١ْْٝٛ ايراشد١ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ      
. ٚذيو ل٢ً ايرغِ َٔ اغيٛقـ (2)ايػريإزي َايهٗا لٔ اياكي َٔ  اييت تٓعأْكٌ اغيٓاؾع 

ايذٟ  ،(Common law)ايراؾض يًشٛاي١ ٚايذٟ تبٓاٙ قإْٛ األسهاّ ايااّ االْهًٝسٟ 

                          

، 3121د. محمد حسين منصور، القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،  (2)
 .47ص

(2) Michael Furmston, Cheshire, Fifoot & Furmston's Law of Contract, 
Fifteenth Edition, Oxford University Press, 2007, P.642. 
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 ثِ َٔ ايتعرٜاات ايصاةد٠ ،(1)إشتك٢ َباة٥٘ َٔ ايصٛابل ايكطا١ٝ٥ يًُشانِ االْهًٝس١ٜ أٚاًل
ٜٚتِ ايًذ٤ٛ إزي سٛاي١ اؿل لٓيَا ٜاُي أسي  .(3)سيا ٜٛؾر سًٛاًل يًُصا٥ٌ ناؾ١ ،)2(السكًا

َٛاؾك١ ٚةٕٚ  ،(4)سكٛق٘ ايتااقي١ٜ إزي ايػري األدٓيب لٔ ذيو اياكيْكٌ طرؼي لكي َا إزي 
يص١ٓ  (40. ؼي سري ْعِ ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ دقِ )(5)ايطرف اآلخر أٟ اغيئٜ بااليتساّ

ٚليٖا لكيًا ٜٓكٌ سيكتطاٙ اييا٥ٔ سك٘ إزي  ،َٓ٘ 374-362سٛاي١ اؿل ؼي اغيٛاة  1951
ظدص آخر ؼي َٛاد١ٗ اغيئٜ ؼي االيتساّ. يذا ؾصٛف ْكّٛ بايتارٜـ عٛاي١ اؿل ؼي 

االْهًٝسٟ ٚاياراقٞ بتارٜؿٗا ٚبٝإ خصا٥صٗا ٚطبٝاتٗا ايكا١ْْٝٛ ؼي اغيطايب ايكاْْٛري 
 ايجالث١ اآلت١ٝ: 

 ادلطهب األَل
 تؼشٌف دُانة احلك يف انماوُوني االوكهٍضي َانؼشالً

 Assignment of)سٛاي١ اؿل (6)ٜارف داْب َٔ ايؿك٘ االْهًٝسٟ        

contractual rights) تًو سكٛقًا تااقي١ٜ أٚ َٓاؾع تٓعأ بأْٗا صؿك١ بري ظدص ضي
أٚ اغيٛلٛة ي٘  (Creditor)أٚ اييا٥ٔ  (Assigner)ٜٚيل٢ باحملٌٝ  ،لٔ اياكي

(Promisee)  ٘ٚبري ظدص آخر ٜيل٢ باحملاٍ ي(Assignee)،  ٚايذٟ ٖٛ ؼي َرنس

                          

د. حسان عبد الغني الخطيب، القانون العام، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان،  (2)
 .8، ص3123

 )2  (  Cathy J. Okrent . Torts and personal injury law, Fifth Edition, 

DELMAR, 2015. P.3 

ى. مصادر القانون الجزائي االنكميزي دراسة مقارنة. بحث حسين عبد عمي عيس د. (4)
. , تصدرىا كمية الحقوق جامعة الموصلمنشور في مجمة الرافدين لمحقوق

  .963 ص .3123. كانون األول 28. السنة 66. العدد 26المجمد

(4) P. S. Atiyah and Stephen A. Smith. Atiyah's Introduction to the 

Law of Contract. Sixth Edition, Clarendon Press, Oxford, 2005 , 

P.343. 

(5) Catherine Elliott & Frances Quinn ,Contract Law, Seventh Edition , 

PEARSON, Longman, 2009, P. 281. 
(6) Edwin Peel and .G. H. Treitel, Treitel on The law of contract, 

Twelfth edition, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 2010, P.714. 
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أٚ َا  (debtor)ايػري األدٓيب لٔ اياكي اغيربّ احملٌٝ اييا٥ٔ ٚبري احملاٍ لًٝ٘ اغيئٜ 
سيكتطاٖا ٜٓكٌ احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘ سكٛق٘ ايتااقي١ٜ ٚسيا  ،(Promisor)ٜارف بايٛالي 

ضيهٔ األخري َٔ اغيطايب١ بتًو اؿكٛم لٔ طرٜل َكاضا٠ اغيئٜ ايذٟ ال ٜهٕٛ طرؾًا ؼي 
بأْٗا ٚش١ًٝ  (1)ايصؿك١ ٚال ٜعرتط دضاؤٙ يصشتٗا. ٜٚارؾٗا داْب آخر َٔ ايؿك٘ االْهًٝسٟ

كتطاٖا أسي طرؼي لكي َا اؿكٛم ٚاغيٓاؾع اييت تااقي يًشصٍٛ لًٝٗا َٔ إداة١ٜ ٜٓكٌ سي
ٚشيٓح ٖذا األخري َه١ٓ تٓؿٝذ  ،ايطرف اآلخر اغيتااقي َا٘ إزي ايػري األدٓيب لٔ ذيو اياكي

تًو اؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً لكي مل ٜهٔ طرؾًا ؾٝ٘. سيا ٜعهٌ خرٚدًا ٚاضشًا لٔ قالي٠ 
بأْٗا  (2). ٚلرؾٗا ؾكٗا٤ آخرٕٚ(Privity of contract rule)خصٛص١ٝ أثر اياكي 

إتؿام بري احملٌٝ ٚاحملاٍ ي٘ ٜٓكٌ سيكتطاٙ األٍٚ سكٛق٘ ايتااقي١ٜ إزي ايجاْٞ ؼي َٛاد١ٗ )
اغيئٜ ٚبصرف ايٓعر لٔ دضا٥٘(. ٜٚتبري َٔ ٖذٙ ايتاادٜـ اغيصا٥ٌ ايجالث١ اآلت١ٝ . 

 (Right to enforce a contract) األٚزي إٔ اؿٛاي١ ترة ل٢ً اؿل ؼي تٓؿٝذ لكي َا
 intangible)ٚايذٟ ٜصٓـ ضُٔ ْطام األَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ أٚ  اغيٓكٛالت غري اغياة١ٜ 

property)  اييت تارف أٜطًا سيُتًهات ايذ١َ(Choses in action)  سكٛم ال ٖٞٚ
قاًل  ٚال تصًح إٔ تهٕٛ ،ضيهٔ تٓؿٝذٖا أٚ االْتؿاع بٗا أٚ ظياٜتٗا إال باييل٣ٛ ايكطا١ٝ٥

نُا ٖٞ اؿاٍ بايٓصب١ إزي ػيتًهات  (Physical possession)يًشٝاز٠ اغياة١ٜ 
 Tangible personal)ناغيٓكٛالت اغياة١ٜ (Choses in possession)اؿٝاز٠ 

property)  ٕٜٛأبرز األَج١ً ل٢ً ػيتًهات ايذ١َ ايي َٔٚ .(Debts)  أٚ اؿكٛم
 Incorporeal)ألَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ . ٚنذيو ا(3) (Personal rights)ايعدص١ٝ 

property)(4)،  نشكٛم اغيًه١ٝ ايؿهر١ٜ(intellectual property rights)  َٚٓٗا
ٚاياال١َ ايتذاد١ٜ  (Patent)ٚبرا٠٤ االخرتاع  (Copyright)سل اغيؤيـ 

                          

(1) Paul Richards, Law of Contract, Fourth Edition, Financial Times, 

Pitman Publishing, 1999, P.403.  
(2) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, Anson's Law 

of Contract, 30th Edition, Oxford University Press, 2016, P.696. 

(3) Michael Furmston, op. Cit, P.643. 

(4) Marcus Smith and Nico Leslie. The Law of Assignment. Second 

Edition. Oxford University Press. 2013. P.28.  
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(Trademark)  ٟٚاؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً ٚثا٥ل ايتأَري ايبشر(Policies of  

marine insurance) تأَري ل٢ً اؿٝا٠ ٚاي(Policies of  life insurance) 
ٚايصٓيات ايكاب١ً  (Bills of ladings)ٚنذيو اؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً ٚثا٥ل ايعشٔ 

 The right to)ٚاؿل ؼي إقا١َ اييل٣ٛ  (Negotiable instruments)يًتياٍٚ 

bring an action)،  ْٞنيل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ ايٓاطي١ لٔ اـطأ اغيي(action in 

Tort) ٚاؿكٛم اغيطايب بٗا لٔ طرٜكٗا. ٚنذيو اؿل ؼي إقا١َ ةل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اياكي١ٜ، 
 Shares)ٚأشِٗ ايعرنات  (Rights under trust)ٚاؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً األَا١ْ 

in companies) ٚاغيصأي١ ايجا١ْٝ ؾٗٞ إٔ اغيٓاؾع ايكاب١ً يًشٛاي١ .(Assignable 

benefits) أٚ ؼًٜٛٗا إزي ايػري األدٓيب لٔ اياكي ايذٟ ْعأت لٓ٘ ٖٞ  اييت ضيهٔ ْكًٗا
يٝصت اغيٓاؾع اغياة١ٜ عي ذاتٗا. ٚيهٔ ٜكصي بٗا اؿل ؼي تٓؿٝذ ذيو اياكي. ؾاياكي ليِٜ 

ألْ٘ ال ضيهٔ ؼكٝل اغيٓاؾع اغيرتتب١ لًٝ٘ إال  ،اؾي٣ٚ إذا مل ٜهٔ باإلَهإ تٓؿٝذٙ
ًا ًَُٗا َٔ أْٛاع ػيتًهات ايذ١َ أٚ اؿكٛم اغيرتتب١ بتٓؿٝذٙ. ؾاؿل ؼي تٓؿٝذ اياكي ٜاي ْٛل

ؼي ايذ١َ. ألْ٘ ْٛع غري َاةٟ أٚ غري ًَُٛط َٔ أْٛاع اؿكٛم اييت ال ضيهٔ اغيطايب١ بٗا أٚ 
ٚيٝض لٔ طرٜل سٝازتٗا َاةًٜا ناغيٓاؾع اغياة١ٜ اغيرتتب١  ،تٓؿٝذٖا إال  باييل٣ٛ ايكطا١ٝ٥

إٔ ػيتًهات ايذ١َ أٚ اغيٓكٛالت غري اغياة١ٜ تٓتكٌ  ل٢ً اياكي. أَا اغيصأي١ ايجايج١ ؾٗٞ
إداةًٜا لٔ طرٜل اؿٛاي١ َٔ ظدص إزي آخر. يذا تارف سٛاي١ اؿل ايٓاق١ً هلذٙ األْٛاع َٔ 

. اييت تتُٝس لٔ اؿٛاالت غري (1)(voluntary assignment)اؿكٛم باؿٛاي١ اإلداة١ٜ 
ت أسي األطراف اغيتااقي٠ أٚ إؾالش٘. أَا اإلداة١ٜ اييت ٜٓتكٌ سيكتطاٖا اؿل ؼي ساي١ َٛ

سٛاي١ اؿل بأْٗا  (2)ؾكي لرف داْب َٔ ؾك٘ ٖذا ايكإْٛبايٓصب١ إزي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ 
سك٘ إزي ظدص آخر ٖٛ  ،)لكي سيكتطاٙ ٜٓكٌ ظدص ٖٛ اييا٥ٔ ؼي االيتساّ ٜٚص٢ُ احملٌٝ

 ،ايح ٖٛ اغيئٜ ؼي ٖذا االيتساّاييا٥ٔ اؾيٜي هلذا االيتساّ ٜٚص٢ُ احملاٍ ي٘ قبٌ ظدص ث

                          

(1)  Paul Richards, op. Cit, P.403.  
، القانون المدني وأحكام د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير (3)

   .346، ص2:91االلتزام، الجزء الثاني، وزارة التعميم العالي والبحث العممي. بغداد، 
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بأْٗا )لكي بري  (1)ٜٚص٢ُ احملاٍ لًٝ٘(. ٚلرؾٗا داْب آخر َٔ ؾك٘ ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ
اييا٥ٔ ٚظدص أدٓيب لٔ دابط١ االيتساّ ل٢ً إٔ حيٍٛ ي٘ سك٘ ايذٟ ؼي ذ١َ اغيئٜ ؾٝشٌٝ 

َٔ ٖذٜٔ ايتارٜؿري  االدٓيب قٌ اييا٥ٔ ؼي ٖذا اؿل ظُٝع َكَٛات٘ ٚخصا٥ص٘(. ٜٚتبري
بإٔ سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ ٖٞ لكي ٜٓاكي بري طرؾري األٍٚ ٖٛ اييا٥ٔ ايكيِٜ 
ٖٚٛ احملٌٝ. ٚايجاْٞ ٖٛ اييا٥ٔ اؾيٜي ٖٚٛ احملاٍ ي٘. أزا٤ ظدص ثايح أدٓيب لٔ لكي 

ا٥ٔ ايكيِٜ ٚايذٟ ٜارف باحملاٍ لًٝ٘. نُا ٜتبري أٜطًا بإٔ سل ايي ،اؿٛاي١ ٖٚٛ اغيئٜ
 ،(2)ايذٟ ؼي ذ١َ اغيئٜ ٜٓتكٌ إزي اييا٥ٔ اؾيٜي سيكتط٢ لكي اؿٛاي١ سيكَٛات٘ ٚخصا٥ص٘

خالؾًا يًتذيٜي بتػٝري اييا٥ٔ ٚايذٟ ٜرتتب لًٝ٘ إْكطا٤ سل اييا٥ٔ ايكيِٜ ْٚع٤ٛ سل ديٜي 
 ،لاّيًيا٥ٔ اؾيٜي. ػيا ٜؤةٟ إزي شكٛط ايتأَٝٓات اييت ناْت ضا١َٓ يًئٜ ايكيِٜ ٚنأصٌ 

َامل ٜتِ اإلتؿام إشتجٓا٤ً َا بري اغيئٜ ٚاييا٥ٔ ايكيِٜ ٚاييا٥ٔ اؾيٜي ل٢ً إشتبكا٤ 
 .    (3)ايتأَٝٓات

 ادلطهب انثاوً
 َانؼشالً خصائص دُانة احلك يف انماوُوني االوكهٍضي

 تتصِ سٛاي١ اؿل ؼي ايكاْْٛري االْهًٝسٟ ٚاياراقٞ باـصا٥ص اآلت١ٝ :
بأْٗا ٚش١ًٝ إداة١ٜ يٓكٌ ٚؼٌٜٛ َا ٜارف باألَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ أٚ  : تتصِ سٛاي١ اؿلأٚاًل

َٔ احملٌٝ إزي احملاٍ  (Choses in action)اغيٓكٛالت غري اغياة١ٜ أٚ ػيتًهات ايذ١َ 
ًشٛاي١ غري اإلداة١ٜ اييت ٜٓتكٌ سيكتطاٖا اؿل ؼي ساي١ َٛت أسي األطراف ي٘. خالؾًا ي

اؿل ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ أٜطًا ٚش١ًٝ إلْتكاٍ ٚتاي سٛاي١  .(4)اغيتااقي٠ أٚ إؾالش٘

                          

منذر الفضل. الوسيط في شرح القانون المدني. دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي  د. (2)
نشورات آراس. والقوانين المدنية العربية واألجنبية معززة بآراء الفقو وأحكام القضاء. م

 .726. ص3117أربيل. 
. 9::2أحكام االلتزام . دار المطبوعات الجامعية. اإلسكندرية.  .رمضان أبو السعود د. (3)

 .  483ص
مصدر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير، أحكام االلتزام،  (4)

   .278ص، سابق
(4)  Paul Richards, op. Cit, P.403.  
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اؿل ٚؼًٜٛ٘ غصا٥ص٘ َٔ صؿات ٚضُاْات ٚةؾٛع َٔ ةا٥ٔ إزي آخر. خالؾًا ؿٛاي١ 
 ايئٜ ٚاييت سيكتطاٖا ٜتشٍٛ ايئٜ َٔ َئٜ إزي آخر.

اضٞ : تتصِ سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ بأْٗا ٚش١ًٝ يٓكٌ ٚؼٌٜٛ اؿل ؼي ايتكثاًْٝا
. ٜٚيخٌ إذا ناْت يًُشاٍ ي٘ َصًش١ َعرٚل١ ٚسكٝك١ٝ ذات طبٝا١ ػاد١ٜ أٚ َاي١ٝاجملرة 

ؾطاًل لٔ  ،ؼي ْطام ذيو اؿل ؼي إقا١َ ةل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ ايٓاطي١ لٔ اـطأ اغييْٞ
اؿل ؼي إقا١َ ةل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اياكي١ٜ َٔ احملٌٝ صاسب اؿل األصًٞ ؼي اغيطايب١ 

احملاٍ ي٘.  يًُطايب١ باؿل ؼي ايتاٜٛض اغيرتتب ل٢ً ٖذٜٔ ايٓٛلري َٔ ايكطا١ٝ٥ إزي 
 ال ػٛز سٛاي١ َجٌ ٖذا ايٓٛع َٔ اؿكٛم ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ. اييلا٣ٚ. ؼي سري

 Privity of): ٚتاي سٛاي١ اؿل إشتجٓا٤ً بادزًا ل٢ً قالي٠ خصٛص١ٝ أثر اياكي ثايجًا 

contract rule) ٜكتصر سهِ اياكي ل٢ً لاقيٜ٘ ٚال ٜصرٟ ؼي سل  ٚاييت سيكتطاٖا
ايذٟ ٜكّٛ بتشٌٜٛ اغيٓاؾع اييت سصٌ لًٝٗا َٔ ) احملٌٝ( ايطرف اغيتااقي  . ألٕ (1)ايػري

)احملاٍ  إزي ايػري األدٓيب لٔ اياكي )احملاٍ لًٝ٘ ( اغيئٜ اياكي اغيربّ َع ايطرف اآلخر
اْْٛٞ ايذٟ ٜصُح ي٘ بتٓؿٝذ اياكي إزي ايػري ؾإْ٘ ٜكّٛ ؼي ٚاقع األَر بتشٌٜٛ َرنسٙ ايك ،ي٘(

األدٓيب لٔ اياكي، ؼي ايٛقت ايذٟ ٜبك٢ ؾٝ٘ اياكي قتؿعا بصؿت٘ ايجٓا١ٝ٥ اغيًس١َ 
 .(2)يًذاْبري

 : تتصِ سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ بأْٗا تتطًب اؿي األة٢ْ َٔ ايعهًٝاتًادابا
(Formalities) رغِ َٔ ضرٚد٠ ٚدٛة سٛاي١ َهتٛب١ ؾا٢ً اي. (3)ٖاْاكاةايالز١َ إل

(Written assignment)  ٞؾطاًل لٔ إلالٕ أٚ إخطاد نتاب(Written 

notification)  ٘ٚذيو إلْتكاٍ  ،َٛد٘ إزي اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘ إللالَ٘ بعدص احملاٍ ي

                          

(1) Mindy-Chen Wishart, Contract Law, Fifth Edition, Oxford  
University Press, 2015, P.194. 

(2) Jack Beaston & Andrew Burrows, Anson's law of contract, Oxford 

University Press, 2010, P.204, see also sir William Anson, 

principles of English law of contract, London Macmillan at the 

clarendon press, 1879, P.205. 

(3) John J.P. Krol. Construction Contract Law. First Edition. John 

Wiley& Sons, INC.1993. P.2. 
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 . إال إٔ اؿٛاي١ ايعؿ١ٝٗ(1)سيكتط٢ اؿٛاي١ (Full legal title)اؿكٛم ايكا١ْْٝٛ ايها١ًَ 
(Verbal assignment)  تهؿٞ إلْتكاٍ اؿكٛم اإلْصاؾ١ٝ(Equitable title)  . 

 Absolute): َٚٔ مسات سٛاي١ اؿل ايتعرٜا١ٝ أْٗا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ َطًك١ خاَصًا

assignment) إذ ال ضيهٔ تاًٝل سل تٓؿٝذ اياكي ايذٟ ترة لًٝ٘  ،َٚٓذس٠ غري َعرٚط١
ٚترة سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ اغييْٞ  .(2)ٛقٛعل٢ً ظرط ٖٚٛ أَر َصتكبٌ غري قكل اي

 شٛا٤ أناْت َٓذس٠ أّ َٛصٛؾ١. ،اياراقٞ ل٢ً اؿكٛم ايعدص١ٝ
: تاي سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ َٔ ايٓتا٥ر ايا١ًُٝ اغيرتتب١ ل٢ً تطبٝل شاةشًا

ٚجياٌ  ،١ُ بذاتٗاايذٟ ٜٓعر إزي االيتساّ بٛصؿ٘ ق١ُٝ َاي١ٝ قا٥ ،اغيذٖب اغياةٟ ؼي االيتساّ
َٔ ايصٗٛي١ ؾصٌ أظداص لٔ قً٘. ؾُٝهٔ تػٝري أظداص٘ َع بكا٤ قً٘ ثابتًا. ٖٚٛ َا 

 .  (3)حييخ ؼي سٛاي١ اؿل لٓيَا ٜٓتكٌ اؿل احملاٍ ب٘ ْؿص٘ َٔ ةا٥ٔ آلخر
 ادلطهب انثانث

 انطبٍؼة انماوُوٍة حلُانة احلك يف انماوُوني االوكهٍضي َانؼشالً
االْهًٝسٟ ؼي بٝاْ٘ يًطبٝا١ ايكا١ْْٝٛ ؿٛاي١ اؿل إزي إػاٖري. ٜاي  إختًـ ايؿك٘     
تتدذ صٛد٠ لكي بري اييا٥ٔ )احملٌٝ( ٚبري  (Transaction)سٛاي١ اؿل صؿك١  (4)األٍٚ

ايذٟ ٜهٕٛ أدٓبًٝا لٔ اياكي اغيربّ بري احملٌٝ َٚيٜٓ٘ )احملاٍ  ،ظدص آخر ٖٛ احملاٍ ي٘
 (Consideration)٢ ةٕٚ اؿاد١ إزي تٛاؾر َكابٌ لًٝ٘(. ٚقي ٜٓاكي ٖذا اياكي ست

إليتساّ احملٌٝ عٛاي١ سك٘ إزي احملاٍ ي٘. ٜٚتطًب اْاكاةٙ تٛؾر أدنإ َا١ٓٝ ٖٞ ايرتاضٞ 
ٚايذٟ ٜتِ بإتصاٍ تابري احملٌٝ لٔ إداةت٘ عٛاي١ سك٘ باًِ احملاٍ ي٘ ١ْٝٚ إدرا٤ اؿٛاي١ 

ٚيهٓٗا  ،اي١ يٝصت لكيًا بري احملٌٝ ٚاحملاٍ ي٘بإٔ اؿٛ (6). ٜٚر٣ االػاٙ ايجاْٞ(5)ٚايعهٌ

                          

(1) P. S. Atiyah and Stephen A. Smith. op. Cit , P.343. 

(2)  Paul Richards, op. Cit, P.403.  
لمجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، الجزء األول في انعقاد العقد، شركة د. عبد ا (4)

 .:3، ص2:78الطبع والنشر األىمية، بغداد، 
(4) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit, P.723. 

(5) Robert Duxbury. Contract in a Nutshell, Fifth Edition, Sweet and 

Maxwell, 2001. P.8 

(6) P. S. Atiyah and Stephen A. Smith. op. Cit , P.343. 
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ٚل٢ً  (Contractual rights)فرة ٚش١ًٝ إداة١ٜ يٓكٌ ٚؼٌٜٛ اؿكٛم ايتااقي١ٜ 
دأشٗا اؿل ؼي تٓؿٝذ اياكي َٔ ذ١َ َايهٗا إزي ذ١َ ايػري األدٓيب لٔ اياكي ايذٟ ْعأت 

ٖٚٛ ٜصتٓي ل٢ً سهِ فًض  . ٚتهاة تهٕٛ ١ْٝ اؿٛاي١ َٔ أِٖ أدنإ اْاكاةٖا.(1)سيكتطاٙ
 William Brandt’s Sons and Co v. Dunlop)ايًٛدةات ايصاةد ؼي قط١ٝ 

Rubber Co: HL 1905.AC 454)  ٚذيو لٓيَا دا٤ ؼي سهُ٘ بإٔ سٛاي١ .
اإلْصاؾ١ٝ يألَٛاٍ غري اغياة١ٜ أٚ غيُتًهات ايذ١َ ال ٜتطًب اْاكاةٖا أنجر َٔ ايتابري لٔ 

ؾذ٠ بإخطاد اغيئٜ أٚ بإلالْٗا لًٝ٘ يهٞ ًٜتسّ بايٛؾا٤ إزي احملاٍ ي٘. ٚتهٕٛ ْا ،١ْٝ اؿٛاي١
ٜٚر٣ ٖذا اإلػاٙ ايجاْٞ َٔ ؾك٘ ايكإْٛ االْهًٝسٟ بإٔ سهِ فًض ايًٛدةات ايصاةد ؼي 

ٚأْٗا فرة ٚش١ًٝ يٓكٌ اؿل ال  ،ٖذٙ ايكط١ٝ ةيٌٝ ل٢ً ليّ تهٝٝـ اؿٛاي١ ناكي ًَسّ
بري احملٌٝ  (Reciprocal consideration)ٌ َتباةٍ حيتاز اْاكاةٖا إزي تٛؾر َكاب

ٚاحملاٍ ي٘. أَا ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ ؾإٕ سٛاي١ اؿل ٖٞ لكي دضا٥ٞ ٜٓاكي بتٛؾر 
األدنإ اياا١َ ألٟ لكي ٖٚٞ ايرتاضٞ ٚاحملٌ ٚايصبب. ٚتصيد لٔ ظدصري تتٛؾر ؾُٝٗا 

أَا إذا ناْت ل٢ً شبٌٝ ايتربع  إذا ناْت اؿٛاي١ ل٢ً شبٌٝ اغيااٚض١. ،أ١ًٖٝ ايتااقي
ٚتاي تطبٝكًا يكالي٠ ْصب١ٝ أثر اياكي بري  .(2)ؾٝٓبػٞ إٔ تتٛاؾر ؼي احملٌٝ أ١ًٖٝ ايتربع

ٚاييت ٜرتتب لًٝٗا قصٛد سهِ اياكي ل٢ً لاقيٜ٘ نأصٌ لاّ ٚليّ شرٜاْ٘ ؼي  ،األظداص
إال إٔ  ،اغييْٞ اياراقٞ ٚل٢ً ايرغِ َٔ ايطبٝا١ اياكي١ٜ ؿٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ. (3)سل ايػري

ٖٚٛ ايبالح ايذٟ ةؾع احملٌٝ ٚاحملاٍ ي٘ إزي  ،ْٛلٗا خيتًـ بإختالف ايػرض َٔ اؿٛاي١

                          

(1) Jill Poole. Textbook on Contract Law. Thirteenth Edition. Oxford 

University Press.2016. P.449.  
 .االلتزام , مكتبة السنيوري أحكام ثاني.القسم ال .النظرية العامة لاللتزامات .د. درع حماد (3)

 .325 ص .3127 .بيروت
. 249ص .2:81ام. مطبعة المعارف. بغداد. حسن عمي الذنون. مصادر االلتز د.  (4)

ينظر أيضًا د. أنور سمطان. الموجز في مصادر االلتزام. منشأة المعارف 
 . 312. ص7::2باإلسكندرية.
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. ؾكي تهٕٛ (1)ايذٟ ضيجٌ شبب اؿٛاي١ ٜٚعرتط ؾٝ٘ إٔ ٜهٕٛ َعرٚلًا ،إبراّ لكي اؿٛاي١
. ٚقي (2)كابٌٚتهٕٛ سٛاي١ سي ،اؿٛاي١ بٝاًا يًشل احملاٍ ب٘ ٚتصرٟ لًٝٗا قٛالي لكي ايبٝع

. (3) ٚتهٕٛ سٛاي١ َٔ ةٕٚ َكابٌ ،ؾتصرٟ لًٝٗا قٛالي لكي اهلب١ ،تهٕٛ تربلًا يذيو اؿل
أٚ قي ٜهٕٛ ايػرض َٓٗا تكيِٜ تأَري خاص ؾتأخذ سهِ ايرٖٔ. ٜٚعرتط يٓؿاذ سٛاي١ اؿل 
ا ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ بايٓصب١ إزي اغيئٜ إلالْ٘ بٗا بايطرٜل ايرمسٞ أٚ قبٛي٘ هل

شٛا٤ أنإ قبٛاًل ثابت ايتادٜذ أّ غري ثابت. أَا ْؿاذٖا بايٓصب١ إزي ايػري ؾٝهٕٛ أٜطًا 
ٚايذٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ  ،بإلالٕ اغيئٜ باؿٛاي١ بايطرٜل ايرمسٞ. أٚ بكبٍٛ اغيئٜ هلا

قبٛاًل ثابت ايتادٜذ. ؾكبٍٛ اغيئٜ يًشٛاي١ إذا نإ غري ثابت ايتادٜذ ٜؤةٟ إزي ْؿاذٖا ؼي 
دٗت٘ َٔ ةٕٚ ايػري. أَا إذا قبٛاًل ثابت ايتادٜذ ؾإٕ ذيو ٜؤةٟ إزي ْؿاذٖا ؼي َٛاد١ٗ َٛا

إذ دا٤ ؼي سهِ حمله١ُ  ،اغيئٜ ٚايػري َاًا. ٖٚٛ َا إػ٘ إيٝ٘ ايكطا٤ اياراقٞ ؼي أسهاَ٘
بأْ٘ ) ٚدي بإٔ اؿهِ اغيُٝس غري صشٝح  (4)إشت٦ٓاف بػياة/ايرصاؾ١ بصؿتٗا ايتُٝٝس١ٜ

ٕٛ ٚذيو إٔ احمله١ُ قي دةت اييل٣ٛ يٛدٛة ظرط ؼي ايتاٗي اغيربّ بري ٚكايـ يًكاْ
ايطرؾري.... ٚإلتربت ذيو )سٛاي١ سل( ٚال تهٕٛ سٛاي١ اؿل ْاؾذ٠ ؼي سل احملاٍ لًٝ٘ أٚ 

ٚجيب إٔ ٜهٕٛ ٖذا ايكبٍٛ بتادٜذ  ،ؼي سل ايػري إال إذا قبًٗا احملاٍ لًٝ٘ أٚ ألطٝت إيٝ٘
إذ إٔ احملاٍ لًٝ٘ مل ٜتاري بعدص٘  ،( َٔ ايكإْٛ اغيي363ْٞثابت لُاًل بأسهاّ اغياة٠ )

ٚمل ٜأً إيٝ٘. يذا ؾإْٗا ؼي ٖذٙ اؿاي١ ال تاي سٛاي١ سل ٜٚبك٢ ايتاٗي اغيربّ قا٥ًُا بري 

                          

د. ياسين محمد الجبوري. الوجيز في شرح القانون المدني االردني. الجزء الثاني. آثار  (2)
قوق الشخصية. أحكام االلتزامات. دراسة موازنة. دار الثقافة لمنشر والتوزيع. عمان. الح

   .715. ص3114
أنور سمطان. أحكام االلتزام الموجز في النظرية العامة لاللتزام دراسة مقارنة في  د. (3)

. 3113القانونين المصري والمبناني. دار النيضة العربية لمطباعة والنشر بيروت. 
 .418ص

د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير، أحكام االلتزام، مصدر  (4)
   .346سابق، ص

في  3124/ م/26:1حكم محكمة إستئناف بغداد/ الرصافة بصفتيا التمييزية ذو الرقم  (5)
منشور في مجمة التشريع والقضاء. السنة السادسة. العدد الثاني  21/22/3124

  .321. ص3125حزيران( -ارأي-)نيسان
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طرؾٝ٘ ؾشصب. إذ خايؿت احمله١ُ ؼي سهُٗا اغيُٝس ٚد١ٗ ايٓعر اغيتكي١َ ػيا أخٌ 
 تكيّ(.     هُتٗا إلتباع َايذا قرد ْكط٘ ٚإلاة٠ اييل٣ٛ إزي ق ،بصشت٘

 ادلبذث انثاوً
 أوُاع دُانة احلك يف انماوُن االوكهٍضي

تصٓـ اؿٛاي١ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ إزي ْٛلري د٥ٝصري ُٖا: اؿٛاي١ اإلداة١ٜ       
(Voluntary assignment)  ٚاؿٛاي١ غري اإلداة١ٜ(Involuntary 

assignment)، قإْٛ اياكي االْهًٝسٟ ؾإٕ ترنٝسْا  ٚإلٕ ةداشتٓا تٓيدز ضُٔ ْطام
شٛف ٜٓصب ل٢ً اؿٛاي١ اإلداة١ٜ ةٕٚ اؿٛاي١ غري اإلداة١ٜ اييت تٓكٌ اؿل ؼي ساييت اغيٛت 

ٚتارف اؿٛاي١ غري  ،(1)(Insolvency)ٚنذيو اإللصاد  (Bankruptcy)ٚاإلؾالط 
 (assignment by operation of law) اإلداة١ٜ أٜطًا باؿٛاي١ بك٠ٛ ايكإْٛ 

. يذا ؾصٛف ْتارف ٚبإجياز ل٢ً اؿٛاي١ (2)ألْٗا تتِ َٔ ةٕٚ تيخٌ إلداة٠ األطراف
 اإلْصاؾ١ٝ ٚايتعرٜا١ٝ ؼي اغيطًبري اآلتٝري ل٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ:  

 ادلطهب األَل
 احلُانة اإلوصافٍة

ؼي  (Equity)يكي ساٍٚ ايكطا٤ اإلْهًٝسٟ اإلؾاة٠ َٔ قٛالي اياياي١ ٚاإلْصاف       
لٓيَا َٓع  (Common law)١ اغيعه١ً اييت ٚقع ؾٝٗا قإْٛ األسهاّ ايااّ َااؾ

 Courts of)سٛاي١ ػيتًهات ايذ١َ اٚ األَٛاٍ غري اغياة١ٜ. ٚشيهٓت قانِ اإلْصاف 

Equity)  َٓذ َطًع ايكرٕ ايصابع لعر ايتػًب ل٢ً َٛقـ قإْٛ األسهاّ ايااّ ايراؾض
. ٚتٛصٌ ٖذا ايكطا٤ إزي (3)سك٘ ْٚكً٘ إزي ايػريبايصُاح  يًيا٥ٔ عٛاي١  ،ؿٛاي١ اؿل

تصُح عٛاي١  (Doctrine of equity)إشتٓباط قالي٠ َٔ قٛالي اياياي١ ٚاإلْصاف 
 (legal choses)شٛا٤ أناْت َٔ أَٛااًل قا١ْْٝٛ  ،ٖذا ايٓٛع َٔ األَٛاٍ أٚ اغيُتًهات

                          

(1) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit, P.750.  
 .3112مبادئ العقد في القانون االنكميزي. جامعة النيرين. مجيد حميد العنبكي. د.  (3)

 .263ص
(3)  Hein Kotz . op. Cit. P.339.  
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باؿٛاي١ اإلْصاؾ١ٝ . ٚلرف ٖذا ايٓٛع َٔ اؿٛاالت (Equitable choses)أّ إْصاؾ١ٝ 
(Equitable assignment)(1) ٚشيهٓت ٖذٙ ايكالي٠ اإلْصاؾ١ٝ َٔ ايتػًب ل٢ً .

اغيداٚف اييت ناْت شا٥ي٠ يي٣ قطا٠ قإْٛ األسهاّ ايااّ َٔ إٔ تؤةٟ اؿٛاي١ إزي 
إال  ،ايتيخٌ غري اغيعرٚع ؼي اييل٣ٛ ايكطا١ٝ٥. ؾُُتًهات ايذ١َ ٚإٕ ناْت أَٛااًل غري َاة١ٜ

ػيا أة٣ إزي إَها١ْٝ إْتكاٍ  ،أَٛاٍ ؼي ْٗا١ٜ األَر. ٚضيهٔ إٔ تهٕٛ قاًل يًشٛاي١أْٗا 
ؼي ظٌ اؿٛاي١  (Transferability of contracts rights)اؿكٛم ايتااقي١ٜ 

. ٚؽتًـ اآلي١ٝ اييت ضيهٔ ؾٝٗا سٛاي١ ٖذٙ األَٛاٍ ٚاغيطايب١ باؿكٛم اغيرتتب١ (2)اإلْصاؾ١ٝ
َٚا إذا ناْت أَٛااًل قا١ْْٝٛ أّ إْصاؾ١ٝ. ٜٚكصي باألَٛاٍ  ،لًٝٗا بإختالف طبٝاتٗا

ايكا١ْْٝٛ تًو اؿكٛم اييت ال ضيهٔ ايتكاضٞ بعأْٗا إال أَاّ قانِ قإْٛ األسهاّ ايااّ 
(Common law courts)،  ناييٜٕٛ ايااة١ٜ ايٓاظ١٦ لٔ اياكي(Contract 

debts)ٍي٘ اييا٥ٔ اؾيٜي باؿكٛم  . ٚمل تهٔ قٛالي اياياي١ ٚاإلْصاف تصُح يًُشا
اغيرتتب١ ل٢ً األَٛاٍ ايكا١ْْٝٛ ايكا١ْْٝٛ سيكاضا٠ اغيئٜ أَاّ قانِ اياياي١ اغيطًك١. ٜٚر٣ 

ٖٚذٙ  ،بإٔ ٖٓاى أدبا١ أشباب نا١َٓ ٚدا٤ ليّ ايصُاح (3)داْب َٔ ايؿك٘ االْهًٝسٟ
يكا١ْْٝٛ اـايص١ األشباب ٖٞ: أٚاًل ليّ مساح قٛالي اياياي١ ٚاإلْصاف بتٓؿٝذ اييٜٕٛ ا

(Purely legal debts)إذا شيت  ،. ثاًْٝا قي ٜتارض اغيئٜ إزي َعك١ الَصٛؽ هلا
َكاضات٘ السكًا َٔ اييا٥ٔ األصًٞ )احملٌٝ( يػرض ايٛؾا٤ بايئٜ يًُر٠ ايجا١ْٝ ٚسيكتط٢ 

 نشٛاي١ ،قإْٛ األسهاّ ايااّ. ثايجًا قي حيتؿغ احملٌٝ بباض اغيٓاؾع اييت تٓعأ لٔ ايئٜ
ٚاالستؿاظ باؾس٤ اغيتبكٞ. ٜٚهٕٛ َٔ اغيصتشصٔ ؼي ٖذٙ اؿاي١ َكاضات٘ دٓبًا  ،دس٤ َٓ٘

إزي دٓب َع احملاٍ ي٘ أَاّ قانِ قإْٛ األسهاّ ايااّ. داباًا ٚقي ٜرغب احملٌٝ ؼي ايطأ 
بصش١ اؿٛاي١. َٚٔ اغيصتشصٔ ؼي ٖذٙ اؿاي١ إختصاَ٘ أَاّ قانِ قإْٛ األسهاّ ايااّ. 

در٣ ايتػًب ل٢ً ٖذٙ ايصاٛبات بايصُاح يًُشاٍ ي٘ سيكاضا٠ اغيئٜ ٚبإشِ احملٌٝ إال أْ٘ 
ل٢ً أشاط قٛالي قإْٛ األسهاّ ايااّ. ؾإذا َا دؾض احملٌٝ ايتاإٚ َع احملاٍ ي٘ ؾإٕ 

                          

)1  ( John Cartwright . Contract Law: An Introduction to the English 

Law Of  Contract for the Civil Lawyer. Second Edition . Hart 

publishing Ltd .2013 . P.248   

(2) Hein Kotz . op. Cit. P.339.  
(3) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit .P.717.  
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قٛالي اياياي١ ٚاالْصاف ترغُ٘ ل٢ً ذيو. ٚؼي تطٛد السل ؾكي صاد بإَهإ احملاٍ ي٘ 
ايذٟ صاد سيكيٚدٙ  ،ٜاي ٜتطًب األَر َٓ٘ إقاَتٗا بإشِ احملٌٝٚمل  ،َكاضا٠ اغيئٜ بإمس٘

 ٍٕ إذا َا  ،إزي داْب احملاٍ ي٘ اغييلٞ (Co-claimant)اآلٕ اييخٍٛ ؼي اييل٣ٛ نُيٍع ثا
دغب ؼي َي ٜي ايإٛ يألخري يًٓذاح ؼي اييل٣ٛ. أَا إذا دؾض ؾُٝهٔ إختصاَ٘ نُيٍع لًٝ٘ 

 ٍٕ احملٌٝ إزي  (Joinder machinery)طُاّ . إال إٔ آي١ٝ إْ (Co-defendant)ثا
إذا نإ مل ٜاي احملٌٝ َٛدٛةًا . نإٔ ٜهٕٛ ظدصًا  ،داْب احملاٍ ي٘ ؼي اييل٣ٛ قي تتاطٌ

أٚ ظدصًا طبٝاًٝا ٚتٛؼي. أَا األَٛاٍ االْصاؾ١ٝ ؾٗٞ اؿكٛم اييت  ،َآًٜٛا ٚشيت تصؿٝت٘
 ،(Courts of chancery)ال ضيهٔ ايتكاضٞ بعأْٗا إال أَاّ قانِ اياياي١ اغيطًك١ 

. ٚتتُتع ٖذٙ (1)اغيدصص١ غيٓؿا١ أٚ يػرض َاري (Trust funds)نأَٛاٍ األَا١ْ 
 ،احملانِ بإختصاص سصرٟ ؼي ايٓعر ؼي اييلا٣ٚ اييت تتاًل بٗذا ايٓٛع َٔ األَٛاٍ

. ؾبإَهإ احملاٍ ي٘ باؿكٛم (2)ٚبإَهإ احملاٍ ي٘ إٔ ٜكِٝ اييل٣ٛ ل٢ً اغيئٜ بإمس٘
ل٢ً أَٛاٍ األَا١ْ أَاّ قانِ اياياي١.  (Trustee)١ إٔ ٜكاضٞ ٚبإمس٘ األَري االْصاؾٝ

ٚإذا ناْت األَٛاٍ إْصاؾ١ٝ ؾإٕ األَري قي ٜتارض إزي خطر اغيكاضا٠ َٔ ديٜي أَاّ َٔ 
إال إذا  ،احملٌٝ أَاّ قانِ األسهاّ ايااّ. ٚيٝض َٔ ايطرٚدٟ إةخاٍ احملٌٝ ؼي اييل٣ٛ

 ،غيرتتب١ ل٢ً قٌ اياكي. ؾإذا َا دغب ؼي ايطأ بصش١ اؿٛاي١إستؿغ ظس٤ َٔ اغيٓاؾع ا
 (Joinder)ؾإٕ بإَهاْ٘ إقا١َ ةل٣ٛ َصتك١ً هلذا ايػرض. ٚخالص١ ايكٍٛ إٔ إْطُاّ 

احملٌٝ إزي داْب احملاٍ ي٘ ؼي اييل٣ٛ بٛصؿ٘ َتطًبًا يٓذاح األخري ؼي ةلٛاٙ ضي اغيئٜ 
إذا ناْت َٔ اؿٛاالت اإلْصاؾ١ٝ اغيطًك١ ايٛالي ٜتٛقـ ل٢ً ْٛع اؿٛاي١ اإلْصاؾ١ٝ: ؾ

 Absolute equitable)غيُتًهات ايذ١َ أٚ األَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ اإلْصاؾ١ٝ 

assignment of an equitable chose in action)  ؾإٕ اييل٣ٛ اغيكا١َ
بعأْٗا تاي َٔ اييلا٣ٚ اييت تيخٌ ضُٔ اإلختصاص اؿصرٟ حملانِ اياياي١ اغيطًك١ 

(Courts of chancery)  ٚال ٜتطًب األَر إْطُاّ احملٌٝ إزي داْب احملاٍ ي٘ ؼي
. أَا إذا ناْت َٔ اؿٛاالت اإلْصاؾ١ٝ (3)اييل٣ٛ. ٚبإَهإ األخري َكاضا٠ اغيئٜ بإمس٘

                          

(1) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, op. Cit, 

P.697. 

(2)  Paul Richards, op. Cit, P.407.  
(3)  Paul Richards, ibid, P.404.  
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 Non-absolute)غري اغيطًك١ غيُتًهات ايذ١َ أٚ األَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ اإلْصاؾ١ٝ  

equitable assignment of an equitable chose in action)  اييت
ؾإٕ احمله١ُ  ،ٜصتبكٞ احملٌٝ سيكتطاٖا باض اغيٓاؾع اغيرتتب١ ل٢ً اغياٍ قٌ اؿٛاي١

ٚلٓي قٝاَٗا بايؿصٌ ؼي اييل٣ٛ اغيكا١َ بري احملاٍ ي٘ ٚبري اغيئٜ ايٛالي 
(Debtor/promisor) ٜهٕٛ سيكيٚدٖا ؼيٜي سكٛم ٚايتساَات ايطرؾري َٔ ةٕٚ  ال

اؾاد١ٜ بري احملاٍ  (State of the accounts)ْات اؿصاب١ٝ ايردٛع إزي ٚضع ايبٝا
ي٘ ٚاحملٌٝ. ؾٝرتتب ل٢ً ذيو ضرٚد٠ إْطُاّ احملٌٝ ؼي اييل٣ٛ اغيكا١َ إزي داْب احملاٍ 

يهٞ تتُهٔ احمله١ُ َٔ ايتٛصٌ إزي إصياد سهِ ًٜسّ األطراف اغيا١ٝٓ طيٝاٗا  ،(1)ي٘
ًا ؾإذا ناْت َٔ اؿٛاالت اإلْصاؾ١ٝ غيُتًهات باإلْتؿاع باغياٍ اغيآٟٛ قٌ اؿٛاي١. ٚأخري

 Equitable assignment of a legal)ايذ١َ أٚ األَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ ايكا١ْْٝٛ 

chose in action) ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ل٢ً احملاٍ ي٘ ضِ احملٌٝ إزي داْب٘ ؼي اييل٣ٛ، 
إزي داْب  . ٚإذا َا دؾض احملٌٝ اإلْطُاّ(2)شٛا٤ أناْت اؿٛاي١ َطًك١ أّ غري َطًك١

ٍٕ  ،احملاٍ ي٘ إزي داْب  (Co-defendant)ؾبإَهإ األخري إختصاَ٘ نُيٍع لًٝ٘ ثا
. ٚضيهٔ تطبٝل ايكالي٠ ْؿصٗا إذا َا أداة احملاٍ ي٘ إشتااة٠ ايرصٝي (3)اغيئٜ ايٛالي

ؾؿٞ ٖذٙ اؿاي١ أٜطًا ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ل٢ً احملٌٝ اإلْطُاّ  ،ايٓكيٟ اييا٥ٔ َٔ ايٛالي اغيئٜ
ٍٕ إزي داْ ٚغالف ذيو بٛصؿ٘  ،(Co-claimant)ب احملاٍ ي٘ ؼي اييل٣ٛ نُيٍع ثا

 .ٍٕ  َيلًٝا لًٝ٘ ثا
 
 
 
 
 
 

                          

(1) Michael Furmston, op. Cit, P.647. 

(2) Michael Furmston, ibid, P.648. 

(3) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, op. Cit, 

P.699. 
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 ادلطهب انثاوً
 احلُانة انتششٌؼٍة

يكي أظرْا إزي إٔ ليٜي َٔ ايتعرٜاات االْهًٝس١ٜ تٓص ل٢ً سٛاي١ اؿل ايٓاق١ً       
. إال إٔ (1)١ٓ يصشتٗا ْٚؿاذٖاغيُتًهات ايذ١َ أٚ األَٛاٍ غري اغياة١ٜ. ٚسيةت ظرٚطًا َاٝ

 Law) 1925َٔ أبرز ايتعرٜاات اييت ْعُت سٛاي١ اؿل ٖٛ تعرٜع قإْٛ األَٛاٍ يااّ 

of property Act 1925)، ( ظرٚط 136ايذٟ سيةت ايؿكر٠ األٚزي َٔ اغياة٠ َ٘ٓ )
إذ ْصت ل٢ً أْ٘  ،(Statutory assignment)صش١ ْٚؿاذ اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ 

تتِ بأٟ  ٚإٔ ال ،ْٚؿاذ أ١ٜ سٛاي١ إٔ تهٕٛ َطًك١ َٚهتٛب١ غط ٜي احملٌٝ ٜعرتط يصش١)
ٚاييت تتطًب  ،إَتٝاز َاري. ٚؿٛاي١ أٟ ةٜٔ أٚ ظ٤ٞ قاْْٛٞ آخر َٔ ػيتًهات ايذ١َ

سٛايتٗا إخطادًا نتابًٝا صرحيًا ٜٛد٘ إزي اغيئٜ أٚ األَري ل٢ً أَٛاٍ األَا١ْ أٚ اٟ ظدص 
َطايبت٘ بايئٜ أٚ أٟ ظ٤ٞ آخر َٔ ػيتًهات ايذ١َ. ٚإذا  آخر ٜهٕٛ احملٌٝ قاةدًا ل٢ً

ٚي٘ األٚي١ٜٛ ٚايتكيّ ل٢ً سكٛم  ،ٚتاًل سل احملاٍ ي٘ ل٢ً ظرط االْصاف ،ْؿذت اؿٛاي١
اؿل -ؾإٕ َؿاٛهلا ٜصرٟ قاًْْٛا َٔ تادٜذ اإلخطاد يٓكٌ ٚسٛاي١: أ ،أٟ قاٍ ي٘ آخر

ات ايكا١ْْٝٛ طيٝاٗا ٚاغيااؾات اغيااؾ-ايكاْْٛٞ أٚ أٟ ظ٤ٞ َٔ ػيتًهات ايذ١َ ب
باؿل ْؿص٘ َٔ ةٕٚ َساظي١ شًط١ أٚ َه١ٓ سصٔ ايٛؾا٤  -األخر٣ يًشل ْؿص٘ ز

. ٜٚتبري َٔ ٖذا ايٓص بأْ٘ ٜعرتط يصش١ اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ تٛؾر ظرطري ُٖا (2)(احملٌٝ
. ٜٚعرتط يٓؿاذٖا تٛدٝ٘ إخطاد نتابٞ (3)إٔ تهٕٛ اؿٛاي١ َطًك١ ٚإٔ تهٕٛ َهتٛب١

                          

(1) Neil Andrews, Contract Law, Second Edition, Cambridge 

University Press, 2015, P.209. 

(2) (Any absolute assignment by writing under the hand of the assignor 

(not purporting to be by way of charge only) of any debt or other 

legal thing of action, of which express notice in writing has been 

given to the debtor, trustee or other person from whom the assignor 

would have been entitled to claim such debt or thing in action, is 

effectual in law (subject to equities having priority over the right of 

the assignee) to pass and transfer from the date of such notice: (a) 

the legal right to such debt or thing in action; (b) all legal and other 

remedies for the same; and (c) the power to give a good discharge  

for the same without the concurrence of the assignor). 

(3) Michael Furmston, op. Cit, P.649. 
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(Written notice)  ٚإزي اغيئٜ. ؾإذا مل تصتٛف اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ ٖذٙ ايعرٚط أ
. ٚيٛضٛح َا٢ٓ (1)ٚيهٓٗا تتشٍٛ إزي سٛاي١ إْصاؾ١ٝ ،اغيتطًبات ؾإْٗا تبك٢ سٛاي١ صشٝش١

ؾصٛف ْبري ٚبإجياز اغيكصٛة بعرط اإلطالم ايالزّ يصش١ اؿٛاي١  ،ظرط ايهتاب١
لٓيَا ٜكّٛ احملٌٝ  (Absolute assignment)١ ايتعرٜا١ٝ. ٚتهٕٛ اؿٛاي١ َطًك

. (2)بإساي١ طيٝع اغيٓاؾع اغيرتتب١ ل٢ً ػيتًهات ايذ١َ أٚ األَٛاٍ غري اغياة١ٜ إزي احملاٍ ي٘
إال إٔ ذيو ال ٜاين ؽًٞ احملٌٝ شياًَا لٔ اغيٓاؾع طيٝاٗا اغيرتتب١ ل٢ً ٖذا ايٓٛع َٔ 

 .Hughes v)سهُٗا ايصاةد ؼي قط١ٝ . ؾكي قطت احمله١ُ ؼي (3)األَٛاٍ أٚ اغيُتًهات

Pump House Hotel Company Ltd 1902. 2KB.190)  بإٔ سٛاي١
ايٓكٛة اغيصتشك١ األةا٤ سيكتط٢ لية َٔ اياكٛة بٛصؿٗا ضُاًْا أٚ تأًَٝٓا لٔ ايصشب ل٢ً 

ل٢ً ايرغِ َٔ إٔ سل احملٌٝ ل٢ً  ،اغيهعٛف ٖٞ سٛاي١ َطًك١ ٚيٝصت َاًك١ ل٢ً ظرط
األةا٤ ي٘ ضيهٔ إلاة٠ سٛايت٘ ثا١ْٝ إيٝ٘ لٓي إْتؿا٤ اؿاد١ إزي ايتصٗٝالت ايئٜ اغيصتشل 

اغيكي١َ نتأَري يًصشب ل٢ً اغيهعٛف. ٚدا٤ ؼي سهُٗا أٜطًا بإٔ سل اغيكاٍٚ اغيرتتب 
 Existing)ٜاي َااًل قا٥ًُا أٚ َٛدٛةًا  (Building contract)ل٢ً لكي اغيكاٚي١ 

chose)  ٍٛل٢ً اغيبًؼ إلخؿاق٘ ؼي تٓؿٝذ ايتساَات٘ ايتااقي١ٜ. ست٢ ٚإٕ ؾكي سك٘ ؼي اؿص
 Future choses in action)يذا خيتًـ اغياٍ ايكا٥ِ لٔ اغياٍ اغيصتكبٌ غري اغياةٟ 

. أَا إذا (4)شٛا٤ لٔ طرٜل اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ أٚ اإلْصاؾ١ٝ ،ٚايذٟ الضيهٔ ْكً٘ أٚ سٛايت٘(
ؾإٕ بإَهإ أطراؾٗا  (Non-absolute assignment)ناْت اؿٛاي١ غري َطًك١ 

ايًذ٤ٛ إزي اؿٛاي١ اإلْصاؾ١ٝ يصش١ إْتكاٍ اؿكٛم اغيرتتب١ لًٝٗا. ٚتهٕٛ اؿٛاي١ غري 
َطًك١ إذا إستؿغ احملٌٝ بباض اغيٓاؾع أٚ اؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً ػيتًهات ايذ١َ أٚ األَٛاٍ 

 غري اغياة١ٜ. ٚتتدذ اؿٛاي١ غري اغيطًك١ ثالخ صٛد ٖٞ: 

                          

(1) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, op. Cit, 

P.701. 

(2)  Paul Richards, op. Cit, P.405.  
(3) John Cartwright . op. Cit . P.248   

 لمزيد من التفصيل عن القضية ينظر الموقع االلكتروني:  (5)
                                              www.designingbuildings.co.uk 
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: ٜعرتط يصش١ (Assignment by way of charge)تٝاز اؿٛاي١ باإلَ -1
ٚذيو بإٔ تٓصب ل٢ً اغيبًؼ نً٘ اغيصتشل األةا٤  ،اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ إٔ تهٕٛ َطًك١

أٚ ايذٟ إقرتب َٛلي إشتشكاق٘. ٚاإلَتٝاز ٖٛ ؽصٝص َاٍ لكاد أٚ َٓكٍٛ يًٛؾا٤ 
ّ ايصُاح ي٘ َٔ ةٕٚ إلطا٤ اييا٥ٔ أٟ سل لٝين ل٢ً ذيو اغياٍ ٚلي ،(1)بايئٜ

ايذٟ ٜاي ْٛلًا َٔ أْٛاع  (Mortgage). ٖٚٛ خيتًـ لٔ ايرٖٔ (2)عٝازت٘
ٚال ٜٓعأ إال باكي. ٚال تاطٞ اؿٛاي١ باالَتٝاز اؿل يًُشاٍ  (Security)ايتأَٝٓات 

ي٘ إال ل٢ً أَٛاٍ َا١ٓٝ. ٜٚكّٛ احملٌٝ ؼي ٖذا ايٓٛع َٔ اؿٛاالت بتشٌٜٛ دس٤ َاري 
. (3)ص١ ب٘ ٚاغيرتتب١ ل٢ً اياكي اغيربّ بٝٓ٘ ٚبري اغيئٜ ايٛالئَ سكٛم اييا١ٝٓ٥ اـا

أٚ إٔ ايئٜ اغيرتتب ؼي ذ١َ اغيئٜ ايٛالي جيرٟ ؼًٜٛ٘ إزي اييا٥ٔ احملاٍ ي٘ بٛصؿ٘ 
إَتٝازًا أٚ تأًَٝٓا يًكرض إزي سري ايٛؾا٤ بكُٝت٘. ٖٚٛ َا ثبت يًُشه١ُ ؼي قط١ٝ 

(Jones v. Humphreys 1902. 1KB.10)  تتًدص ٚقا٥اٗا بكٝاّ اييت
ٚؼي َكابٌ سصٛي٘ ل٢ً قرض سيبًؼ عيص١ لعر  ،(Schoolmaster)َيٜر َيدش١ 

ؾطاًل لٔ  ،عٛاي١ َا ٜااةٍ ٖذا اغيبًؼ َٔ َرتب٘ ايعٗرٟ يًٛؾا٤ بئٜ ايكرض ،دًٓٝٗا
ايؿٛا٥ي أٚ أ١ٜ َبايؼ إضاؾ١ٝ ضيهٔ إٔ ٜهٕٛ َيًٜٓا بٗا يًُيلٞ ؼي اغيصتكبٌ. ؾكطت 

ألْٗا فرة تأَري  ،ٗا بأْٗا يٝصت سٛاي١ َطًك١ غيرتب َيٜر اغييدش١احمله١ُ ؼي سهُ
(security) إذا َا  ،أٚ إَتٝاز ضيهٔ يًُكرض ايًذ٤ٛ إيٝ٘ ٚاإللتُاة ل٢ً اغيرتب

. ٚدا٤ ؼي سهِ (4)ذيو (State of indebtedness)إقتطت ساي١ اغيي١ْٜٝٛ  
از أٚ تأَري ل٢ً َرتب َيٜر احمله١ُ بإٔ اؿٛاي١ مل تهٔ َطًك١ إلْٗا ناْت فرة إَتٝ

 اغييدش١. 
: ٜكصي باؿٛاي١  (Conditional Assignment)اؿٛاي١ اغياًك١ ل٢ً ظرط  -2

اغياًك١ ل٢ً ظرط تًو اؿٛاي١ اييت ٜاتُي ْؿاذٖا أٚ إْتٗا٥ٗا ل٢ً أَر َصتكبٌ غري 

                          

(1) Marcus Smith and Nico Leslie. op. Cit. P.348.  
(2) A charge is the appropriation of real or personal property for the 

discharge of a debt, without giving the creditor either proprietary 

rights over or possession of the property .  
(3)  Paul Richards, op. Cit, P.406.  
(4) Michael Furmston, op. Cit, P.647. 
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. إذ ال ٜارف اغيئٜ ٚال شُٝا (1)(Uncertain future event)قكل ايٛقٛع 
. ٜٚهٕٛ ٖذا ايعرط ؼي أغًب األسٝإ ظرطًا (2)شٝؤٍٚ إيٝ٘ َبًؼ اؿٛاي١ ايعدص ايذٟ
 ،ٜتٛقـ لًٝ٘ زٚاٍ اؿٛاي١ ٚإْتٗا٥ٗا (Condition subsequent)ؾاشدًا السكًا 

 . (3)َٚٔ ثِ ددٛع اغياٍ قٌ اؿٛاي١ َٔ احملاٍ ي٘ إزي احملٌٝ لٔ ؼكل ذيو ايعرط
: ٚتاي اؿٛاي١ (Assignment of part of a debt)اؿٛاي١ ظس٤ َٔ ايئٜ  -3

إذا َا قرد احملٌٝ سٛاي١ دس٤ َٔ سكٛق٘  ،ظس٤ َٔ ايئٜ َٔ اؿٛاالت غري اغيطًك١
اغيرتتب١ ل٢ً اياكي اغيربّ َع اغيئٜ إزي احملاٍ ي٘. ٚأِٖ َاٜتُٝس ب٘ ٖذا ايٓٛع َٔ 

َٔ  اؿٛاالت ٖٛ اؿًٝٛي١ َٔ ةٕٚ إَها١ْٝ إشرتةاة احملٌٝ ظس٤ َٔ ايئٜ ألٟ َبًؼ
 .  (4)ايرصٝي ٜتذاٚز َكياد اؿٛاي١ َٔ ةٕٚ اإلْطُاّ إزي احملاٍ ي٘

 ادلبذث انثانث
 ماٌٍة انذفغ بششط اإلوصاف يف انماوُوني االوكهٍضي َانؼشالً

ٜاي اييؾع بعرط اإلْصاف ػاٙ سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ َٔ أِٖ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ      
ييداش١ َا١ٖٝ ٖذا اييؾع ؾإْ٘ ٜٓبػٞ لًٝٓا تارٜؿ٘ ؼي ايكاْْٛري . ٚاغيرتتب١ ل٢ً ْؿاذ اؿٛاي١

ٚال  ،االْهًٝسٟ ٚاياراقٞ ٚشيٝٝسٙ لٔ اييؾٛع األخر٣ ؼي ظٌ قإْٛ األسهاّ ايااّ االْهًٝسٟ
 شُٝا اييؾٛع اياا١َ ٚاـاص١ ٚل٢ً ٚؾل ٜأتٞ:

 ادلطهب األَل
 كهٍضيتؼشٌف انذفغ بششط اإلوصاف جتاي دُانة احلك يف انماوُن االو

. أَا ؼي اإلصطالح  (argument)ذ١ اؿٜكصي باييؾع يػ١ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ       
يرة ةل٣ٛ  ضيهٔ يًُيل٢ لًٝ٘ ايتُصو بٗااييت  (argument)ذ١ ايكاْْٛٞ ؾٗٛ اؿ

. أَا (ill-founded action)بأْٗا تكّٛ ل٢ً أشض ٚا١ٖٝ  ٚإلقٓاع احمله١ُ ،اغييلٞ

                          

(1) Ewan Mckendrick. Contract Law, Text, Cases, and Materials. Fifth 

Edition Oxford University Press. 2012. P.984.  
(2) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, op. Cit, 

P.699. 

(3) Marcus Smith and Nico Leslie. op. Cit. P.346.  
(4) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, op. Cit, 

P.701. 
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ضُٔ ْطام سٛاي١ اؿل  (Defense subject to equities)اييؾع بعرط اإلْصاف 
بأْ٘ أ١ٜ سذ١ ضيهٔ يًُئٜ احملاٍ لًٝ٘ إٔ ٜتُصو  (1)ؾكي لرؾ٘ داْب َٔ ايؿك٘ االْهًٝسٟ
اييت نإ بإَهاْ٘ ايتُصو بٗا ػاٙ  (Assignee)بٗا ػاٙ احملاٍ ي٘ اييا٥ٔ اؾيٜي 

بأْ٘  (2)ٔ ايؿك٘ االْهًٝسٟ. ٚلرؾ٘ داْب آخر َ (Assignor)ةا٥ٓ٘ األصًٞ ٖٚٛ احملٌٝ 
نٌ ٚش١ًٝ ةؾاع نإ ضيهٔ يًُئٜ احملاٍ لًٝ٘ إٔ ٜٓذح بٗا يرة ةل٣ٛ ةا٥ٓ٘ األصًٞ 

ؾُٝهٓ٘ أٜطًا إٔ ٜٓذح بٗا ػاٙ ةا٥ٓ٘ اؾيٜي احملاٍ ي٘. ٚلرؾٗا داْب آخر َٔ  ،احملٌٝ
ٔ ايٛالي بأْٗا نٌ ةؾع ضيهٔ يًُشاٍ ي٘ إٔ ٜٛاد٘ كاطرٙ ػاٙ اغييٜ (3)ايؿك٘ االْهًٝسٟ

(Debtor/promisor) ٘ؼي َكابٌ اغيٓاؾع ٚاؿكٛم اييت حيصٌ لًٝٗا َٔ  ،اغيتُصو ب
إذا َا أقاّ احملاٍ ي٘ اييل٣ٛ ل٢ً احملاٍ لًٝ٘. ٚل٢ً أشاط ٖذا اييؾع  ،احملٌٝ باؿٛاي١

باؿٛاي١  ،ٚل٢ً إختالف أْٛالٗا ،االْصاؼي ؾكي لرؾت سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ
 Defence)ٜٚتبري َٔ ٖذٙ ايتارٜؿات بإٔ اييؾع بعرط اإلْصاف صاف. بعرط اإلْ

Subject to equities)  سذ١ تتاح يًُئٜ احملاٍ لًٝ٘ ضيهٓ٘ سيكتطاٖا إٔ ٜطًب ٖٛ
خطٛع احملاٍ ي٘ يهٌ اييؾٛع اييت ضيهٔ ي٘ ايتُصو بٗا ػاٙ ةا٥ٓ٘ األصًٞ احملٌٝ. 

ف شٛا٤ أناْت اؿٛاي١ تعرٜا١ٝ أّ ٚضيهٔ يًُئٜ ايتُصو بٗذٙ اييؾٛع ٚبعرط اإلْصا
 Contractual). ؾُجًُا ٜتُتع احملاٍ ي٘ ظُٝع اغيٓاؾع ٚاؿكٛم ايتااقي١ٜ (4)إْصاؾ١ٝ

rights) ؾإْ٘ ٜتارض ؾُٝع اغيداطر اييت قي  ،(5)اييت ٜٓكًٗا إيٝ٘ احملٌٝ باؿٛاي١
 Defects of). سيا ؼي ذيو اياٝٛب اييت تعٛب سل احملٌٝ (6)ٜتارض هلا احملٌٝ

Assignor’s title)   ٙٚاييؾٛع اييت ضيهٔ يًُئٜ ايتُصو بٗا ػاٖ٘. ؾؿٞ َجٌ ٖذ
. ٚال ٜكتصر (7)اؿاي١ ٜكاٍ بإٔ احملاٍ ي٘ قي ْؿذت اؿٛاي١ غيصًشت٘ بعرط اإلْصاف

                          

(1) P. S. Atiyah and Stephen A. Smith. op. Cit , P.343. 

(2) Ewan Mckendrick. Contract Law, Sixth Edition .Palgrave 

Macmillan.2005. P.169.  
(3)  Paul Richards, op. Cit, P.412.  
(4) Jack Beatson, Andrew Burrows and John Cartwright, op. Cit, 

P.703. 

(5) Ewan Mckendrick. op. Cit. P.984.  
)6  (  John Cartwright . op. Cit . P.250   

(7)  Paul Richards, op. Cit, P.412.  
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 Equitable)َؿّٗٛ "ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف" ل٢ً اغيااؾات اإلْصاؾ١ٝ 

remedies) بٌ ضيتي يٝعٌُ اغيااؾات األخر٣ اييت  ،ط يًُئٜاييت ٜتٝشٗا ٖذا ايعر
. أَا ؼي ايكإْٛ  (Common law remedies)ٜكيَٗا ي٘ قإْٛ األسهاّ ايااّ 

( 83اياراقٞ ؾكي لرؾت اغياة٠ ايجا١َٓ َٔ قإْٛ اغيراؾاات اغيي١ْٝ اياراقٞ ايٓاؾذ دقِ )
يؾع ةل٣ٛ اغييلٞ اييؾع بأْ٘ ) اإلتٝإ بيل٣ٛ َٔ داْب اغييل٢ لًٝ٘ ت 1969يص١ٓ 

بأْ٘" ٚش١ًٝ اييؾاع اييت ضيهٔ  (1)ٚتصتًسّ دةٖا ناًل أٚ باطًا(. ٚلرؾ٘ داْب َٔ ايؿك٘
بكصي ػٓب اؿهِ ـصُ٘ سيا ٜيلٝ٘".  ،يًدصِ إٔ ٜتُصو بٗا يًرة ل٢ً ةل٣ٛ خصُ٘

ٚاؿه١ُ َٔ اييؾع ٖٞ إجياة َٛاز١ْ لاةي١ بري طرؼي اييل٣ٛ تأشٝصًا ل٢ً َبيأ إسرتاّ سل 
سيا ٜؿصح اجملاٍ يرتشٝذ نٌ َٔ اإلةلا٤ ٚاييؾاع سيا ٜيلُُٗا َٔ أةي١ ٚأةي١  ،اعاييؾ

. ٚقي تطُٓت أسهاّ سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ ةؾاًا َعابًٗا يًيؾع (2)َطاة٠
ضيهٔ سيكتطاٙ  ،(3)( 366َ٘ٓسيكتط٢ اغياة٠ ) ،بعرط اإلْصاف ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ

ٜتُصو قبٌ ةا٥ٓ٘ اؾيٜي احملاٍ ي٘ باييؾٛع اييت نإ ضيهٓ٘ إٔ يًُئٜ احملاٍ لًٝ٘ إٔ 
 حيتر بٗا ل٢ً ةا٥ٓ٘ األصًٞ احملٌٝ.  

 ادلطهب انثاوً
 انتمٍٍض بني انذفغ بششط االوصاف َانذفُع انؼامة َاخلاصة

 (Common law)تٓطٟٛ اؿكٛم اغياي١ٝ ؼي ظٌ قإْٛ األسهاّ ايااّ االْهًٝسٟ      
 The law of)ٖٚٞ قإْٛ اياكي  ،١ْٝ بادز٠ تهٕٛ َٓٗا ٖذا ايكإْٛؼت ثالث١ ْعِ قاْٛ

contract)  ٚقإْٛ األخطا٤ اغيي١ْٝ(The law of Torts)  ّايذٟ ضيجٌ ْعا
 The law of)اغيصؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ. ٚقإْٛ األَٛاٍ 

                          

 .334. ص3117ات المدنية. المكتبة القانونية, بغداد , آدم وىيب النداوي. المرافع د. (2)
الدفع بعدم االختصاص المكاني في الدعوى االعتراضية.  أجياد ثامر نايف الدليمي. د. (3)

. , تصدرىا كمية الحقوق جامعة الموصلبحث منشور في مجمة الرافدين لمحقوق
 235. ص3117. كانون األول 22. السنة 41. العدد 9المجمد

( من القانون المدني العراقي عمى أنو )لممحال عميو أن يتمسك قبل 477نصت المادة ) (4)
المحال لو بالدفوع التي كان لو عند صيرورة الحوالة نافذة في حقو أن يحتج بيا عمى 

 المحيل كما يجوز لو أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال لو وحده(. 
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property) ؾًا يٓعاّ ايكإْٛ ايذٟ ٜتطُٔ اؿكٛم ايا١ٝٓٝ ٚأشباب نصب اغيًه١ٝ. خال
ٚايذٟ ٜصٓـ اؿكٛم اغياي١ٝ إزي  ،اغييْٞ ايصا٥ي ؼي ايكإْٛ اياراقٞ ٚايؿرْصٞ ٚاغيصرٟ

ظدص١ٝ ٚل١ٝٓٝ. ؾطاًل لٔ تٓعُٝ٘ جملُٛل١ َٔ اياكٛة ٜطًل لًٝٗا إصطالح )اياكٛة 
اغيصُا٠(. ٜٚاي اييؾع بعرط اإلْصاف اييؾع اغيٛضٛلٞ ايٛسٝي ايذٟ تطُٓ٘ قإْٛ اياكي 

ؼي َكابٌ فُٛل١ نبري٠ َٔ اييؾٛع اغيٛضٛل١ٝ اييت تطُٓٗا قإْٛ األخطا٤  ،هًٝسٟاالْ
 General)ٚصٓؿت ؼت لٓٛاْري د٥ٝصري ُٖا: اييؾٛع اياا١َ  ،اغيي١ْٝ االْهًٝسٟ

defenses)  ٚاييؾٛع اـاص١(Special defenses) ٚإْطالقًا َٔ ٖذٙ اغياطٝات .
صاف َٔ د١ٗ ٚبري اييؾٛع اياا١َ ٚاـاص١ َٔ ؾصٛف ماٍٚ ايتُٝٝس بري اييؾع بعرط اإلْ

 د١ٗ أخر٣.
 انفشع األَل

 انتمٍٍض بني انذفغ بششط االوصاف َانذفُع انؼامة
لٔ اـطأ  يت تٓذِةؾٛع ةل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ ايتاي اييؾٛع اياا١َ أسي ْٛلٞ     

يًُيل٢ لًٝ٘ )تًو اؿذر اييت ضيهٔ بأْٗا  (1)ٚلرؾٗا داْب َٔ ايؿك٘ االْهًٝسٟ ،اغييْٞ
َٔ ٚ ،لٔ فُٛل١ َٔ األخطا٤ اغيي١ْٝ ايتُصو بٗا أَاّ احمله١ُ إلقٓالٗا بايّ َصؤٚيٝت٘

. ٜٚتعاب٘ اييؾع بعرط اإلْصاف َع اييؾٛع اياا١َ ْؿٞ اغيصؤٚي١ٝ لٓ٘ أٚ ايتدؿٝـ َٓٗا( ثِ
ؾُٝهٔ ؼي أدبع َصا٥ٌ: األٚزي إٔ نًُٝٗا ٜتصِ بطابع ايا١َُٝٛ ؾُٝهٔ تطبٝك٘ تطبٝكًا لاًَا. 

يًُئٜ احملاٍ لًٝ٘ اييؾع بعرط االْصاف ؼي َٛاد١ٗ احملاٍ ي٘ ػاٙ اؿكٛم طيٝاٗا اييت 
شٛا٤ أناْت  ،. ٚل٢ً إختالف أْٛاع اؿٛاي١(Assignable rights)ػٛز سٛايتٗا 

 (Tortfeasor)إْصاؾ١ٝ أّ تعرٜا١ٝ. ٚضيهٔ يًُيل٢ لًٝ٘ اغيرتهب يًدطأ اغييْٞ 
اٙ ليٜي َٔ ةلا٣ٚ اغيصؤٚي١ٝ اييت تٓذِ لٔ اـطأ اغييْٞ ايتُصو باييؾٛع اياا١َ ػ

(liability in tort actions)، ناييؾع برضا٤ اغيطرٚد بايطرد (volenti non 

fit injuria)،  ٔٚايذٟ ضيهٔ ايتُصو ب٘ ػاٙ ةلا٣ٚ اغيصؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ ايٓاطي١ ل
ؾطاًل لٔ َصؤٚي١ٝ  ٚاإلخالٍ بايٛادب ايتعرٜاٞ. ،(2)ايتايٟ ل٢ً األظداص ٚاإلُٖاٍ

                          

(1) James Goudkamp, Tort law defenses, Hart Publishing, Hart studies 

in private law. 2013, P.1 and P.75. 

(2) Mark Lunney and ken Oliphant, Tort law, Text and Materials, Fifth 

Edition, Oxford University Press, 2013, P.280. 
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ٚايجا١ْٝ ٖٞ إٔ ٖذٙ اييؾٛع طيٝاٗا تٓطٟٛ ؼت ْطام قإْٛ  .صاسب اياٌُ غري اياكي١ٜ
األسهاّ ايااّ. ٚايجايج١ إٔ نًُٝٗا ٜاي َٔ اييؾٛع اغيٛضٛل١ٝ. ٚايرابا١ َٔ سٝح لب٤ 

ٚايذٟ ٜكع ؼي نًُٝٗا ل٢ً لاتل اغييل٢ لًٝ٘ اغيتُصو باييؾع. ؾؿٞ اييؾع بعرط  ،االثبات
إَها١ْٝ إدرا٤ اغيكاص١ بري سك٘ االْصاف ٜكع ل٢ً لاتل اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘ لب٤ إثبات 

ٚبري اؿل احملاٍ ب٘ ايذٟ    ٜؤٍٚ إزي احملاٍ ي٘ سيا ٜارف ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ باؿٛاي١ 
لٓي  شيصه٘ ػاٙ  ،(Assignment subject to equities)بعرط اإلْصاف 

نإ ضيهٔ إٔ ٜتُصو بٗا ػاٙ ةا٥ٓ٘ األصًٞ احملٌٝ. ٚتًو بٓؿض اييؾٛع اييت احملاٍ ي٘ 
إذ ٜكع  ،اؿاٍ بايٓصب١ إزي اييؾٛع اياا١َ ييل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اييت تٓذِ لٔ اـطأ اغييْٞ

لب٤ اإلثبات أٜطًا ل٢ً لاتل اغييل٢ لًٝ٘ اغيصؤٍٚ. ؾؿٞ اييؾع باإلُٖاٍ اغيعرتى 
(contributory negligence)، اياا١َ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ.  ٚايذٟ ٜاي َٔ اييؾٛع

 Action) ألٕ ايتُصو ب٘ ال ٜكتصر ل٢ً ةل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ ايٓاطي١ لٔ اإلُٖاٍ

of liability in negligence) ٘ل٢ً ايرغِ َٔ نْٛٗا اجملاٍ األصًٞ يًتُصو ب .، 
١ٝ أْٛاع أخر٣ َٔ ةلا٣ٚ اغيصؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ. نيل٣ٛ اغيصؤٚيٚيهٔ ضيهٔ ايتُصو ب٘ ؼي 

(Breach of statutory duty)اييت تٓذِ لٔ اإلخالٍ بايٛادب ايتعرٜاٞ 
. ؾٝكع (1)

ل٢ً لاتل اغييل٢ لًٝ٘ إثبات ليّ قٝاّ اغييلٞ باؽاذ اؿٝط١ ٚاؿرص ٚايآا١ٜ ايالز١َ 
َٔ داْب٘ سيا ٜطُٔ شالَت٘، ٚإٕ ذيو نإ شببًا اظرتى ؼي إصابت٘ ٚتارض٘ يًطرد، 

ًٝ٘ ؼي ايتُصو بٗذا اييؾع ٖٛ ؽؿٝض َكياد ايتاٜٛض ايذٟ ٜٚرتتب ل٢ً لاح اغييل٢ ل
. ل٢ً ايرغِ َٔ إٔ ايكالي٠ اياا١َ ؼي اإلثبات ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ تطع ٜٓبػٞ لًٝ٘ ةؾا٘

. ٚيهٔ (2)أٟ إٔ ايب١ٓٝ ل٢ً َٔ إةل٢ ،ل٣ٛلب٤ اإلثبات أصاًل ل٢ً لاتل اغييل٢ ؼي ايي
ب٤ اإلثبات َٔ لاتل اغييلٞ إزي اغييل٢ ٜؤةٟ ايتُصو باييؾٛع اغيٛضٛل١ٝ إزي ؼٍٛ ل

ؾإٕ اييؾع بعرط اإلْصاف خيتًـ لٔ اييؾٛع اياا١َ ؼي  ،إال أْ٘ ٚل٢ً ايرغِ َٔ ذيولًٝ٘. 
ؾٗٛ سذ١ حيل  ،عيض َصا٥ٌ: األٚزي إٔ اييؾع بعرط اإلْصاف ٖٛ ةؾع ثالثٞ األطراف

السكًا ػاٙ ةا٥ٓ٘  ثِ حيل ي٘ ايتُصو بٗا ،يًُئٜ ايتُصو بٗا أصاًل ػاٙ ةا٥ٓ٘ احملٌٝ
اؾيٜي احملاٍ ي٘. أَا اييؾٛع اياا١َ ؾٗٞ ةؾٛع ثٓا١ٝ٥ األطراف. ٜكتصر سل ايتُصو بٗا 

                          

(1) Paula Giliker and Silas Beckwith, Tort, Forth Edition, Sweet & 

Maxwell, Thomson Reuters, 2011, P.484. 

(2) Ewan Mckendrick. Force Majeure and Frustration of contract, 

Second Edition, Informa law from Routledge, 2013. P.17.  
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ؼي ةلا٣ٚ اغيصؤٚي١ٝ اييت تٓذِ لٔ اـطأ اغييْٞ. ٚايجا١ْٝ  ،ل٢ً اغيصؤٍٚ ػاٙ اغيطرٚد
اي١ أٚ ايكاب١ً ؿٛ ،إٔ قٌ اييؾع بعرط اإلْصاف ٖٛ سل َٔ اؿكٛم اييت ػٛز سٛايتٗا

اؿل. ؼي سري إٔ قٌ اييؾٛع اياا١َ ٖٛ دنٔ َٔ أدنإ اغيصؤٚي١ٝ ايٓاطي١ لٔ اـطأ 
بيؾٛع أٚ َا ٜارف باغيصؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ ؼي ْعاّ ايكإْٛ اغييْٞ. يذا أطًل لًٝٗا  ،اغييْٞ

-absent))لٔ اـطأ اغييْٞ  يت تٓذِإْهاد أٚ ْؿٞ دنٔ َٔ أدنإ اغيصؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ اي

element defenses،  ٚٚاييت ٜتُصو بٗا اغيصؤٍٚ اغييل٢ لًٝ٘ يٓؿٞ دنٔ اـطأ أ
 Denials of Fault، damage or causation)ايطرد أٚ لالق١ ايصبب١ٝ 

elements). ٕاييؾع بعرط ٜٚكّٛ  .ٚايجايج١ ٖٞ األشاط ايذٟ ٜكّٛ لًٝ٘ اييؾاا
اغييْٞ  اـطأ ؼي سري تكّٛ اييؾع ايااّ ل٢ً أشاط ،اإلْصاف ل٢ً أشاط لالق١ لكي١ٜ

إذ ٜردع أصٌ اييؾع بعرط  ،ٚايرابا١ َٔ سٝح األصٌايذٟ ضياثٌ اـطأ ايتكصريٟ. 
ل٢ً ايرغِ َٔ ظٝٛع تطبٝك٘ السكًا  ،(equities)اإلْصاف إزي قٛالي اياياي١ ٚاإلْصاف 

. أَا اصٌ اييؾٛع اياا١َ ؾريدع إزي قإْٛ (1)ؼي  سٛاالت اؿل طيٝاٗا ل٢ً أْٛالٗا اغيدتًؿ١
 ،طا٤ اغيي١ْٝ ايارؼي ٚاغيبين ل٢ً ايصٛابل ايكطا١ٝ٥. ٚاـاَص١ َٔ سٝح ايٓعاّ ايااّاألخ

اؿكٛم اييت ال ػٛز سٛايتٗا ؼي ظٌ إذ ال جيٛز ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف ػاٙ باض 
نشٛاي١ اغيٛظـ ايااّ يراتب٘  ،ايكإْٛ االْهًٝسٟ غيدايؿ١ سٛايتٗا يكٛالي ايٓعاّ ايااّ

لٔ اـطأ  يت تٓذِٛقت ايذٟ ضيهٔ ؾٝ٘ يًُيل٢ لًٝ٘ ؼي ةل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ ايايٛظٝؿٞ. ؼي اي
١ إلشتٓاةٖا ل٢ً أشاط ؾهر٠ ايٓعاّ ايااّ. ناييؾع ااَاغييْٞ ايتُصو بباض اييؾٛع اي

ايتُصو ب٘ ؼي َٛاد١ٗ اغييلٞ  ايذٟ ضيهٔ ،(Plea of illegality) بايّ اغيعرٚل١ٝ
، ٜٚعاد إيٝ٘ أسٝاْا سيصطًح التٝين (2)إدراَٝا ايذٟ ٜتارض ألضراد أثٓا٤ ادتهاب٘ ْعاطا

 ٖٛ(ex turpi causa non oritar action)  ٚايذٟ ٜاين )ليّ إَها١ْٝ إقا١َ
، أٚ ال ضيهٔ إٔ تب٢ٓ ل٢ً أشاط شبب (3)اييل٣ٛ ل٢ً أشاط َٛضٛع ظا٥ٔ أٚ َعري(

 ،(4)ة٤ْٞ

                          

(1) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit, P.374. 

(2) John Cooke, , op. Cit, P.140. 

(3) Catherine Elliott and Frances Quinn.Tort law, Eighth 

Edition.Longman, Pearson 2011, P.125. 

(4) Vera Bermingham, Nutshells Tort, sixth Edition, sweet and 

Maxwell, 2003, p.60. 



 (19( ، السنة )56( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

965 

. ٚل٢ً أشاط )1((public policy)ٜٚصتٓي ٖذا اييؾع ل٢ً أشاط ؾهر٠ ايٓعاّ ايااّ  
صيٚد شًٛى غري ي (mortal turpitude)ؾهر٠ ايؿصاة األخالقٞ أٚ ايتشًٌ اـًكٞ 

 اغيطرٚد. أخالقٞ لٔ اغييلٞ
 انفشع انثاوً

 انتمٍٍض بني انذفغ بششط االوصاف َانذفُع اخلاصة
بأْٗا  (2)اييت لرؾٗا داْب َٔ ايؿك٘ االْهًٝسٟ ،أَا ايٓٛع ايجاْٞ ؾٗٞ اييؾٛع اـاص١      

اؿذر اييت ال ضيهٔ ايتُصو بٗا ش٣ٛ ػاٙ ةل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اييت تٓذِ لٔ ْٛع َاري َٔ )
األخطا٤ اغيي١ْٝ(. ٜٚتعاب٘ اييؾع بعرط اإلْصاف بيٚدٙ َع ٖذا ايٓٛع َٔ اييؾٛع ؼي 
َصأيتري: األٚزي إٔ نًُٝٗا ٜاي َٔ ةؾٛع قإْٛ األسهاّ ايااّ اغيٛضٛل١ٝ. ٚايجا١ْٝ مس١ 

ٜٚكتصر  ،ر ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف ػاٙ ْعاّ اؿٛاي١إذ ٜكتص ،اـصٛص١ٝ
ايتُصو بهٌ ةؾع َٔ اييؾٛع اـاص١ ػاٙ ْٛع َاري َٔ األخطا٤ اغيي١ْٝ َٔ ةٕٚ غريٙ. 

ؾإٕ اييؾع بعرط اإلْصاف خيتًـ لٔ اييؾٛع اـاص١ ؼي  ،إال أْ٘ ٚل٢ً ايرغِ َٔ ذيو
ٚايذٟ ضيهٔ ايتُصو  ،بعرط االْصاف َصأيتري أٜطًا ُٖا: األٚزي ٖٞ ل١َُٝٛ تطبٝل اييؾع

ؼي ايٛقت ايذٟ تتصِ  ،َُٚٗا نإ ْٛع اؿٛاي١ ،ب٘ ػاٙ طيٝع اؿكٛم اييت ػٛز سٛايتٗا
ؾٝ٘ اييؾٛع اـاص١ باـصٛص١ٝ. سيا٢ٓ ليّ إَها١ْٝ ايتُصو بهٌ ةؾع ش٣ٛ ػاٙ ْٛع 

ٟ ضيهٔ ايذ (Plea of justification)ناييؾع بايتربٜر ،َاري َٔ األخطا٤ اغيي١ْٝ
 action of) لٔ ايكذفيًُيل٢ لًٝ٘ ايتُصو ب٘ يرة ةل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ ايٓاطي١ 

defamation)، ٞ3(إذا َا أثبت صش١ َٚصياق١ٝ لبادات ايكذف اغيٛد١ٗ إزي اغييل( .
إذ ٜرتتب ل٢ً ايتُصو باييؾع  ،ٚايجا١ْٝ َٔ سٝح األثر ايكاْْٛٞ اغيرتتب ل٢ً ايتُصو باييؾع

نإَها١ْٝ إدرا٤ اغيكاص١ بري سل   ،ؿٛاي١ اؿل ليٜي َٔ اآلثاد ايكا١ْْٝٛبعرط اإلْصاف 
ؾصذ اياكي ٚبري اؿل احملاٍ ب٘ ايذٟ آٍ إزي احملاٍ ي٘. ؾطاًل لٔ اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘ 

                          

(1) Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis.Markesinis 

and Deakin’s Tort law. Seventh Edition Clarendon press. Oxford, 

2013.p.777.  

(2) John Cooke.Law of Tort. Fourth Edition.Financial Times.Pitman 

Publishing, 1999, P.319.  

(3) Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis. op. 

Cit.p.662.  
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إذا َا ظاب إداة٠ اغيئٜ  ،األصًٞ اغيربّ بري احملاٍ لًٝ٘ ٚبري احملٌٝ ٚإيػا٤ ٚدٛةٙ أصاًل
ليّ إَها١ْٝ سصٍٛ ٝٛب اإلداة٠ نايتييٝض لٓي إبراّ ذيو اياكي. ٚاحملاٍ لًٝ٘ لٝب َٔ ل

احملاٍ ي٘ ل٢ً أٟ َبًؼ ٜتذاٚز اؿل احملاٍ ب٘. أَا اييؾٛع اـاص١ ييل٣ٛ اغيصؤٚي١ٝ اييت 
ؾٝرتتب لًٝٗا أثرإ ال ثايح  ،ٚتًو اؿاٍ بايٓصب١ إزي اييؾٛع اياا١َ ،تٓذِ لٔ اـطأ اغييْٞ

 . (1)ل٢ لًٝ٘ َٔ َصؤٚيٝت٘ اغيي١ْٝ أٚ ايتدؿٝـ َٓٗاهلُا. ُٖٚا إَا إلؿا٤ اغيي
 ادلبذث انشابغ

اَثاس انماوُوٍة ادلرتتبة ػهى انذفغ بششط اإلوصاف جتاي دُانة 
 احلك يف انماوُن االوكهٍضي َمماسوتً بانماوُن ادلذوً انؼشالً

ثر قاْْٛٞ َِٗ ٜرتتب ل٢ً اؿٛاي١ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ ٚال شُٝا اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ أ       
ايذٟ ٜرتتب لًٝ٘ إذا َا شيصو ب٘ اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘  ،ٖٛ ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف

قبٌ احملٌٝ فُٛل١ َٔ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ. ٚشٛف ْبشح ؼي اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اييت ترتتب ل٢ً 
ٍ ب٘ َٔ اييت تكابٌ إْتكاٍ اؿل احملا ،ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ

احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘ ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ بيؾٛل٘ َٚكَٛات٘ ٚخصا٥ص٘ نًٗا ؼي 
 ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ ٚنُا ٜأتٞ:

 ادلطهب األَل
 اَثاس انماوُوٍة ادلرتتبة ػهى انذفغ بششط اإلوصاف

 يف انماوُن االوكهٍضي 
اإلْصاف ػاٙ ةا٥ٓ٘ اؾيٜي ترتتب ل٢ً شيصو اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘ باييؾع بعرط      

ٚايذٟ ٜاي األثر األبرز اغيرتتب  ،احملاٍ ي٘ فُٛل١ َٔ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ. ٚأل١ُٖٝ ٖذا اييؾع
ؾًكي داٌ قإْٛ األسهاّ ايااّ االْهًٝسٟ نٌ سٛاي١  ،ل٢ً سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ

طًل لًٝٗا تص١ُٝ اؿٛاي١ تٓكٌ اؿل َٔ احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘ َكرت١ْ بعرط اإلْصاف. ٚأ
ٚإشتٓبطت احملانِ . (Assignment subject to equities)بعرط اإلْصاف 

ٚذيو بايصٛابل  ،االْهًٝس١ٜ فُٛل١ َٔ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اييت ترتتب ل٢ً ايتُصو بٗذا اييؾع
 ايكطا١ٝ٥ اييت شيدطت لٓٗا أسهاّ احملانِ االْهًٝس١ٜ. َٚٔ أِٖ اآلثاد ٖٞ:

                          

(1) John Wilman. Brown: GCSE Law, Ninth Edition, Thomason, Sweet and 

Maxwell, 2005, P.235. 
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 انفشع األَل
إمكاوٍة إجشاء ادلماصة بني دك ادلذٌه َبني احلك احملال بً انزي 

 ٌؤَل إىل احملال نً
إٕ َٔ أِٖ اغيساٜا اييت ٜتٝشٗا ايتُصو بٗذا ايعرط يًُئٜ ٖٞ إَها١ْٝ إدرا٤      
بري ايتاٜٛطات اييت ٜكط٢ ي٘ بٗا ل٢ً احملٌٝ َع َبًؼ اؿٛاي١  (Set-off)اغيكاص١ 

ؼي أثٓا٤  (Counterclaim)إذا َا شيصو باييؾع اغيكابٌ  ،ايذٟ حيٍٛ إزي احملاٍ ي٘
ٚاييت تتاًل باؿل احملاٍ ب٘  ،اييل٣ٛ. ؾاييؾٛع اييت حيل يًُئٜ ايتُصو بٗا ػاٙ احملٌٝ

َامل ٜهٔ  ،ٚايٓاظ١٦ لٔ اياكي اغيربّ بُٝٓٗا. حيل يًُئٜ ايتُصو بٗا أٜطًا ػاٙ احملاٍ ي٘
. ٚقي أخذت احمله١ُ بٗذا  (Notice of assignment)قي تًك٢ إخطادًا باؿٛاي١ 

 Government of Newfoundland v) (1)اغيبيأ ؼي سهُٗا ايصاةد ؼي قط١ٝ

Newfoundland Railway co 1888. 13App.Cas199)  ٚاييت تتًدص
اإللاْات اؿه١َٝٛ عٛاي١ َبايؼ  (Newfoundland) ٚقا٥اٗا بكٝاّ ظرن١ شهو اؿيٜي

يًشه١َٛ سيكتط٢ لكي اغيكاٚي١ اغيربّ بُٝٓٗا يبٓا٤ خط شهو ١ٓ بٗا يا٥ايصتشك١ هلا أٚ اغي
ثِ أخًت ايعرن١ اغيذنٛد٠ باياكي ٚمل تهٌُ َي خط شهو اؿيٜي  سيٜي ػيٍٛ َٔ اؿه١َٛ.

نُا ٖٛ َكرد ؼي اياكي. ٚمل تيؾع اؿه١َٛ أٟ َبًؼ َٔ اإللاْات اييت دصيتٗا يتٌُٜٛ 
لاْات لٔ األدسا٤ اغيهت١ًُ َٔ اغيعرٚع. ٚبيٚدٖا اغيعرٚع. ؾطايبت ايعرن١ بيؾع َبايؼ اإل

ٚطايبت بايتاٜٛض لٔ اخالٍ  (Counterclaim)شيصهت اؿه١َٛ باييؾع اغيكابٌ 
بري َبًؼ اإللاْات  (Set-off)ايعرن١ بايتساَٗا ايتااقيٟ. ٚشات إزي طًب اغيكاص١ 

هُٗا بايطبٝا١ اغيطايب١ بيؾاٗا ٚبري َبًؼ ايتاٜٛض اغيصتشل هلا. ؾأقرت احمله١ُ ؼي س
 Intertwined)اغيتعابه١ أٚ اغيرتابط١ يإليتساَات اييت ْعأت لٓٗا ٖذٙ اغيبايؼ 

nature of obligations)  ٚأْ٘ ٜٓبػٞ تص١ٜٛ ٖذٙ اغيبايؼ باطٗا َع ايباض اآلخر

                          

 لمزيد من التفصيل عن القضية ينظر الموقع االلكتروني: (2)
http://swarb.co.uk/government-of-newfoundland-v-newfoundland-

railway-pc-1888/ 

Railway: PC 1888  
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. ٚبإَهإ اغيئٜ )اؿه١َٛ( اغيكاص١ َع احملاٍ ي٘ بأ١ٜ (1)أٚ َكابٌ باطٗا ايباض اآلخر
لًٝٗا َٔ احملٌٝ ؼي َكابٌ َبًؼ اؿٛاي١. ٚإذا ػاٚز َبًؼ ايتاٜٛض َبًؼ تاٜٛطات ؼصٌ 

ؾش٦ٍٓٝذ شٛف ئ حيصٌ احملاٍ ي٘ ل٢ً أٟ ظ٤ٞ. إال إٔ ذيو نً٘ ضيهٔ إٔ ٜتِ  ،اؿٛاي١
َامل جيرٟ تٛدٝ٘ اإلخطاد إزي اغيئٜ. يذا ؾإٕ اغيكاص١ ال ضيهٔ إدراؤٖا ضي احملاٍ ي٘ 

ْ٘ سيذرة إدرا٤ اإلخطاد باؿٛاي١ ؾإٕ اؿل احملاٍ ب٘ يتٛدٝ٘ اإلخطاد إزي اغيئٜ. أل
ٚال خيطع  ،إذ ضيهٔ يًُشاٍ ي٘ إٔ ٜايٙ لٓصرًا َصتكاًل لٓ٘ ،ٜٓؿصٌ لٔ بك١ٝ أدسا٤ اياكي

يإلةلا٤ اغيكابٌ غصٛص ايبٓٛة األخر٣ يًاكي ْؿص٘. ٚقي أدشت احمله١ُ عهُٗا ايصاةد 
كاص١ بري أ١ٜ تاٜٛطات يًُئٜ ٚبري سل ؼي ٖذٙ ايكط١ٝ شابك١ قطا١ٝ٥ َؤةاٖا إَها١ْٝ اغي

 ل٢ً ظرط ْع٤ٛ ايتاٜٛض لٔ اياكي ٚشيصو اغيئٜ باييؾع اغيكابٌ.  ،احملاٍ ي٘
 انفشع انثاوً

ػذو إمكاوٍة متسك ادلذٌه جتاي احملال نً بانذفُع انشخصٍة انتً 
 ميكىً انتمسك بٍا جتاي احملٍم

آخر ٖٛ ليّ إَها١ْٝ شيصو ٜٓطٟٛ ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف ل٢ً َبيأ     
اييت  (Personal claims)اغيئٜ ػاٙ احملاٍ ي٘ بأٟ ةؾع َٔ اييؾٛع ايعدص١ٝ 

ايذٟ ضيادش٘  (Fraud)ٚال شُٝا َا ٜتاًل بايتييٝض  ،بإَهاْ٘ ايتُصو بٗا ػاٙ احملٌٝ
. ؾًٛ در٣ سح أٚ ترغٝب (2)إال أْ٘ حيل يألخري طًب ؾصذ اياكي ،احملٌٝ ل٢ً اغيئٜ

 Fraudulent)ؼي إبراّ اياكي بايتييٝض أٚ ايتصٜٛر غري اؿكٝكٞ اإلستٝايٞ  اغيئٜ

misrepresentation)  .ؾبإَهإ اغيئٜ ايتُصو ؼي َٛاد١ٗ احملاٍ ي٘ بؿصذ اياكي
ٚيٝض ايتُصو ػاٙ األخري باييؾٛع ايعدص١ٝ اييت نإ سيكيٚدٙ ايتُصو بٗا ػاٙ 

 .Stoddart v)سهُٗا ايصاةد ؼي قط١ٝ  احملٌٝ. ٖٚٛ اغيبيأ ايذٟ تبٓت٘ احمله١ُ ؼي

Union Trust Ltd 1912.1KB 181)  اييت تتًدص ٚقا٥اٗا برتغٝب اغييل٢
بايتييٝض االستٝايٞ ؼي ظرا٤ قٌ  (Union Trust)لًِٝٗ اغيعرتٜٔ إؼاة ايعرنات 

ٚبجُٔ قيدٙ أيـ دٓٝ٘. ةؾع َٓٗا  (Price)ػادٟ يبٝع ايصشـ َٔ ايبا٥ع ايذٟ ٜيل٢ 

                          

(1) Michael Furmston, op. Cit, P.655. 

(2) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit, P.734. 
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ناربٕٛ ٚدر٣ تكصٝط اغيبًؼ اغيتبكٞ ٚايبايؼ مثاصيا١٥ دٓٝ٘ نأقصاط. ثِ قاّ  ٦َيت دٓٝ٘
ايذٟ إشتًِ  (Stoddart)ايبا٥ع احملٌٝ عٛاي١ سك٘ َٔ اغيبًؼ اغيتبكٞ إزي احملاٍ ي٘ 

اؿٛاي١ َٔ ةٕٚ لًُ٘ بايتييٝض االستٝايٞ ايٛاقع ل٢ً اغييل٢ لًِٝٗ. ؾكاض٢ احملاٍ ي٘ 
األٍٚ  ،سيبًؼ اؿٛاي١. ؾتُصو اغييل٢ لًِٝٗ بٓٛلري َٔ اييؾٛع اغييل٢ لًِٝٗ َطايبًا إٜاِٖ

ٖٛ اييؾع اغيكابٌ ايذٟ طايبٛا سيكتطاٙ بايتاٜٛض لٔ األضراد اييت ؿكت بِٗ يًتييٝض 
إال إٔ احمله١ُ دؾطت شيصهِٗ بٗذا اييؾع ؼي َٛاد١ٗ احملاٍ  ،ايذٟ َادش٘ ضيِٖ ايبا٥ع

ؾإْ٘ الٜاي َصؤٚاًل لٔ ايتييٝض ايصاةد لٔ  ألٕ ايتييٝض مل ٜصيد لٓ٘ ظدصًٝا. يذا ،ي٘
ايبا٥ع. أَا اييؾع اغيكابٌ ايجاْٞ ايذٟ شيصو ب٘ اغييل٢ لًِٝٗ ؾٗٛ إٔ ايطرد ايذٟ تارضٛا 
ي٘ ْتٝذ١ تييٝض ايبا٥ع ػاٚز َكياد اؿٛاي١ ايبايؼ مثاصي١٦ دٓٝ٘. يذا ؾإِْٗ يٝصٛا َيٜٓري 

ٜطًا ؼي إٔ ٜؤتٞ بجُادٙ أَاّ احمله١ُ. بأٟ َبًؼ ػاٙ احملاٍ ي٘. ٚقي أخؿل ٖذا اييؾع أ
ٚدا٤ ؼي سهِ احمله١ُ بإٔ ٖذا اييؾع نإ شٝهتب ي٘ ايٓذاح يٛ شيصو ب٘ اغييل٢ لًِٝٗ 

إال أْ٘ أخؿل ػاٙ احملاٍ ي٘ ألْ٘ مل ٜهٔ ٜتاًل بأسي طرؼي اياكي  ،ػاٙ احملٌٝ اغيييض
ؼي لكي اؿٛاي١ اغيربّ َع ٚيهٔ بايػري األدٓيب لٔ ذيو اياكي. ٚايذٟ ٖٛ طرف  ،قٌ ايٓساع

. ٚقي صاةقت قه١ُ اإلشت٦ٓاف ل٢ً سهِ قه١ُ (1)ايبا٥ع ٚاغيٓؿذ غيصًش١ احملاٍ ي٘
اغيٛضٛع ٚأدشت ةلا٥ِ شابك١ قطا١ٝ٥ َؤةاٖا إَها١ْٝ سصٍٛ احملاٍ ي٘ ل٢ً نٌ اؿل 

لٓيَا ٜهٕٛ يًُئٜ ةؾع ظدصٞ ضي احملٌٝ ال  ،احملاٍ ب٘ َٔ احملٌٝ ؼي َٛاد١ٗ اغيئٜ
اغيٛقـ ايذٟ تبٓاٙ اغيئٜ ؼي  (3). ٜٚٓتكي داْب َٔ ايؿك٘ االْهًٝسٟ(2)أثر ب٘ احملاٍ يٜ٘ت

ايذٟ َٔ  ،ٖذٙ ايكط١ٝ َع لًُ٘ بإٔ َٛقـ احملاٍ ي٘ نإ أق٣ٛ بهجري َٔ َٛقـ احملٌٝ
ظأْ٘ إؿام األذ٣ سيصًش١ اغيئٜ. ؾكي نإ ٜٓبػٞ ل٢ً اغيئٜ إٔ ٜطًب ؾصذ اياكي 

بياًل لٔ ايتُصو بيؾٛع ظدص١ٝ ليضي١  ،ٌٝ ٚإيػا٤ ٚدٛةٙ أصاًلاغيربّ بٝٓ٘ ٚبري احمل
 ايؿا٥ي٠ َٚٛد١ٗ اصاًل إزي احملٌٝ. 

 
 

                          

(1)  Paul Richards, op. Cit, P.412.  
(2) Richard Stone. The moderm law of contract. Sixth Edition. 

Cavendish Publishing Limited. 2005. P.176. 

(3)  Paul Richards, op. Cit, P.412.   
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 انفشع انثانث
 ػذو إمكاوٍة دصُل احملال نً ػهى أي مبهغ ٌتجاَص احلك احملال بً

ٜٓطٟٛ ل٢ً ايتُصو اييؾع بعرط اإلْصاف أثر آخر ٖٛ ليّ إَها١ْٝ سصٍٛ احملاٍ ي٘    
ٚايذٟ نإ ضيهٔ يًُشٌٝ اؿصٍٛ لًٝ٘ َٔ اغيئٜ.  ،ٜتذاٚز اؿل احملاٍ ب٘ل٢ً أٟ َبًؼ 

 Dawson v. Great)ٚقي أخذت احمله١ُ بٗذا اغيبيأ ؼي سهُٗا ايصاةد ؼي قط١ٝ 

Northern & City Railway Co 1905. 1KB)   ّاييت تتًدص ٚقا٥اٗا بكٝا
احملٌٝ ٚضيادط ؾٝٗا ألُااًل ظرن١ يًصهو اؿيٜي بإْعا٤ ْؿل ؼت اياكادات اييت ضيًهٗا 

ػاد١ٜ. ؾأداة إٔ ٜكِٝ اييل٣ٛ ل٢ً ظرن١ شهو اؿيٜي يًُطايب١ عك٘ ؼي ايتاٜٛض ل٢ً 
أشاط تارض َصاؿ٘ ألضراد دص١ُٝ ْتٝذ١ األضراد اييت ؿكت بب١ٝٓ اياكادات 

(Structural damage)،  إال أْ٘ باع تًو اياكادات قبٌ إقا١َ اييل٣ٛ ٚأساٍ سك٘ ؼي
اييل٣ٛ يًشصٍٛ ل٢ً ايتاٜٛض َٔ ظرن١ شهو اؿيٜي إزي اغيعرت١ٜ ايصٝي٠ إقا١َ 

(Dawson)ؾأقاَت احملاٍ هلا اييل٣ٛ يًُطايب١ بايتاٜٛض َٔ ايعرن١ اغيذنٛد٠ .، 
ٚتطُٔ اؿهِ ايصاةد لٔ احمله١ُ ؾكرتري سهُٝتري َُٗتري. قطت األٚزي بإٔ سٛاي١ سل 

أَا سٛاي١  ،ٖٛ أَر غري َرغٛب ؾٝ٘ (Mere right of litigation)ايتكاضٞ اجملرة 
اؿكٛم ؾٗٞ صشٝش١ ست٢ ٚإٕ مل ٜهٔ باإلَهإ اؿصٍٛ ل٢ً تًو اؿكٛم َٔ ةٕٚ إقا١َ 
اييل٣ٛ. أَا ايجا١ْٝ ؾٗٞ ٚدٛب تكيٜر ايتاٜٛض ايذٟ تصتشك٘ اغييل١ٝ احملاٍ هلا بايطرد 

 األضراد اييت ٚال ضيهٔ إٔ ٜتطُٔ أ١ٜ َبايؼ إضاؾ١ٝ ؾرب ،ايذٟ تارض ي٘ ايبا٥ع احملٌٝ
ؿكت باأللُاٍ ايتذاد١ٜ اييت شيادشٗا اغييل١ٝ احملاٍ هلا ظدصًٝا. إال إٔ احمله١ُ مل تأخذ 

 Technotrade Ltd v. Larkstore Ltd)بٗذا اغيبيأ ؼي سهُٗا ايصاةد ؼي قط١ٝ 

ألْ٘ نإ شٝصالي ل٢ً إلؿا٤ اغييل٢ لًٝ٘ َٔ َصؤٚيٝت٘ اياكي١ٜ اييت تٓذِ لٔ  (2006
. ٚتتًدص ٚقا٥ع ٖذٙ بكٝاّ اغييل٢ لًٝ٘ بإلياة تكرٜر ؾشص (1)ايتساَات٘ ايتااقي١ٜإخالي٘ ب
غيصًش١ احملٌٝ ايذٟ نإ ٜٟٓٛ تطٜٛر ذيو  (Soil inspection report)ايرتب١ 
 ،إال أْ٘ َايبح إٔ باع اغيٛقع يًُشاٍ ي٘ ايذٟ قاّ بٓؿص٘ بتطٜٛر ذيو اغيٛقع ،اغيٛقع

ٜاٛة تادخي٘ إزي َا قبٌ قٝاّ احملٌٝ عٛاي١ سك٘.  ٚيهٓ٘ إنتعـ ٚدٛة تصيع ؼي األدض

                          

(1) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit, P.736. 
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ؾيؾع األخري أَاّ احمله١ُ بايّ إشتشكام  ،ؾأقاّ احملاٍ ي٘ اييل٣ٛ ل٢ً اغييل٢ لًٝ٘
ألٕ احملٌٝ نإ قي  ،احملاٍ ي٘ اؿصٍٛ ل٢ً ايتاٜٛض لٔ األضراد اييت تٓذِ لٔ ايتصيع

بصبب ايتكرٜر ايذٟ اصيدٙ سصٌ ل٢ً ايك١ُٝ ايها١ًَ يًاكاد ٚمل ٜتارض أل١ٜ خصاد٠ 
ٚدا٤  ،اغييل٢ لًٝ٘. إال إٔ قه١ُ اإلشت٦ٓاف دؾطت اييؾع ايذٟ شيصو ب٘ اغييل٢ لًٝ٘

بإٔ ايػا١ٜ َٔ تطبٝل َبيأ ليّ إَها١ْٝ سصٍٛ احملاٍ ي٘ ل٢ً تاٜٛض ٜتذاٚز  ؼي سهُٗا 
ْْٛٞ ايتاٜٛض ايذٟ نإ حيل يًُشٌٝ اؿصٍٛ لًٝ٘ َٔ اغيئٜ ٖٞ اؿؿاظ ل٢ً اغيرنس ايكا

يهٞ ال ٜهٕٛ أنجر ش٤ًٛ باي إدرا٤ اؿٛاي١ ٚنُا سصٌ ؼي قط١ٝ  ،هلذا األخري
(Dawson)  ٘ٚيٝض يتُهري اغيئٜ َٔ اإللتُاة ل٢ً اؿٛاي١ يًتدًص َٔ َصؤٚيٝت

 .لٔ إخالي٘ بايتساَات٘ ايتااقي١ٜ اياكي١ٜ اييت تٓذِ
 انفشع انشابغ

 انتً ػذو جُاص انتمسك بانذفغ بششط اإلوصاف جتاي احلمُق
 ال جتُص دُانتٍا 

ٜتُجٌ قٌ سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ باألَٛاٍ غري اغياة١ٜ أٚ َا ٜارف        
سيُتًهات ايذ١َ . إال إٔ ايكإْٛ االْهًٝسٟ إشتباي أدبا١ أْٛاع َٔ اؿكٛم َٔ ْطام سٛاي١ 

ٖٞ اؿكٛم . ٚ(1)(Non-assignable rights)ٜٚايٖا سكٛقًا غري قاب١ً يًشٛاي١  ،اؿل
 Express exclusion of)اغيصتباي سٛايتٗا بٓص صرٜح ؼي اياكي 

assignability of rights )، ٚ سل ايتكاضٞ اجملرة(Mere right of 

litigation)،  ٞٚاؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً اياكٛة اييت تكّٛ ل٢ً اإللتباد ايعدص
(Rights arising from personal contracts)،  اب١ً يًشٛاي١غري ايكٚاؿكٛم 

 Non-assignable rights according to)سيكتط٢ قٛالي ايٓعاّ ايااّ 

public policy) ٙيذا ؾإْ٘ ال ضيهٔ أٜطًا ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف ػاٙ ٖذ .
األْٛاع األدبا١ َٔ اؿكٛم. ٚشٛف ْبشح ؼي ٖذٙ األْٛاع األدبا١ َٔ اؿكٛم ل٢ً ٚؾل َا 

 ٜأتٞ:
 

                          

(1) Neil Andrews, op. Cit, P.210. 
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 ادلمصذ األَل
 ق ادلستبؼذ دُانتٍا بىص صشٌخ يف انؼمذاحلمُ

إذا ْص اياكي صراس١ ل٢ً إشتبااة باض اؿكٛم اييت تٓعأ لٓ٘ َٔ ْطام سٛاي١        
ٚيهٔ تبطٌ اؿٛاي١  ،ؾإٕ سٛاي١ َجٌ تًو اؿكٛم ال ٜاي إخالاًل بايتساّ لكيٟ ؾشصب ،اؿل

ل٢ً ايرغِ َٔ بكا٥ٗا . (2)ٚال ٜرتتب يًُشاٍ ي٘ أٟ سل ػاٖ٘  ،(1)أٜطًا ػاٙ اغيئٜ
. ٖٚٛ َا قطت ب٘ احمله١ُ ؼي سهُٗا ايصاةد ؼي (3)صشٝش١ ْاؾذ٠ بري احملٌٝ ٚاحملاٍ ي٘

 Wickham Holdings Ltd v. Brooke House Motors Ltd)قط١ٝ 

-Hire)اييت تتًدص ٚقا٥اٗا بإبراّ لكي بٝع إجيادٟ أٚ إجياد شاتر يًبٝع   (1967

purchase agreement) ١ اغيايه١ يًصٝاد٠ ٚبري اغيصتأدر بري ايعرن(Hirer)، 
ٚتطُٔ اياكي اغيربّ بري ايطرؾري بٓيًا صرحيًا ٜكطٞ سيٓع سٛاي١ اغيصتأدر ؿكٛق٘ اييت 

ؾإٕ احملاٍ ي٘ ال ضيهٓ٘ تٓؿٝذ تًو  ،ٚإذا َا قاّ عٛاي١ سكٛق٘ إزي ايػري ،تٓعأ لٔ اياكي
َٔ ذيو ؾكي قاّ اغيصتأدر ببٝاٗا إزي اؿكٛم ايعرن١ اغيايه١ يًصٝاد٠. إال أْ٘ ٚل٢ً ايرغِ 

اغييل٢ لًِٝٗ. ؾأقاَت ايعرن١ اغيايه١ يًصٝاد٠ اييل٣ٛ يرة ايصٝاد٠ َع ايتاٜٛض. ؾكطت 
يٛدٛة بٓي صرٜح ؼي لكي ايبٝع  ،احمله١ُ ؼي سهُٗا ببطالٕ بٝع ايصٝاد٠ يًُيل٢ لًِٝٗ

ٚقي . (4)ي ظرا٥ٗااإلجيادٟ حيعر ذيو. ؾطاًل لٔ لًِ اغييل٢ لًِٝٗ بٛدٛة ذيو ايبٓي لٓ
أبطٌ فًض ايًٛدةات أٜطًا اؿٛاي١ يٛدٛة ْص صرٜح ؼي اياكي ل٢ً إشتبااة اؿل احملاٍ 

 Linden Gardens Trust Ltd)ؼي سهُ٘ ايصاةد ؼي قط١ٝ  ،(5)ب٘ َٔ ْطام اؿٛاي١

v Lenesta Sludge Disposals Ltd 1994.AC 85)   ٚاييت تتًدص
بإبراّ لكي  (Stock conversion Ltd) ظرن١ اغيب٢ٓ بكٝاّ َصتأدر (6)ٚقا٥اٗا

                          

(1) Ewan Mckendrick. op. Cit. P.984.  
(2) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit, P.738. 

(3)  Paul Richards, op. Cit, P.413.  
(4) Greg Tolhurst. The assignment of contractual rights. Second 

Edition. Hart Publishing Oxford. 2016. P.270.   

(5) Ewan Mckendrick. op. Cit. P.984.  

        لمزيد من التفصيل عن القضية ينظر الموقع االلكتروني:    (7)
a.phplenest-v-gardens-https://www.lawteacher.net/cases/linden  

https://www.lawteacher.net/cases/linden-gardens-v-lenesta.php
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إلزاي١  (lenesta) َع اغييل٢ لًٝ٘ ظرن١ (Standard-form contract)صيٛذدٞ 
َٔ اغيب٢ٓ. ٚقي ْص اياكي اغيربّ بُٝٓٗا ل٢ً )ليّ إَها١ْٝ قٝاّ  (Asbestos)َاة٠ 

(. ثِ  صاسب اياٌُ عٛاي١ اؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً اياكي ةٕٚ َٛاؾك١ َهتٛب١ َٔ اغيكاٍٚ
لكي َكاٚي١ َٔ  اأبرّ َاٗاغييل٢ لًٝ٘ ايجاْٞ ٖٚٞ ظرن١ أخر٣ َٚع تااقي اغييل٢ لًٝ٘ 

 Stock) ظرن١إال أْٗا أخؿكت ؼي إزايتٗا. ؾتااقيت  ،تًو اغياة٠ إلزاي١ ايباطٔ

conversion Ltd)  ظرن١اغييلٞ َع (Linden Gardens) إلزاي١ تًو اغياة٠ .
.  (Leasehold interest)رتتب١ ل٢ً إجياد اغيب٢ٓ ٚأسايت هلا سكٛقٗا َٚٓاؾاٗا اغي

ل٢ً اغييل٢ لًٝ٘ ظرن١  (The right to action)ٚأسايت هلا سكٗا ؼي إقا١َ اييل٣ٛ 
(lenesta)  َٔةٕٚ َٛاؾك١ اغييل٢ لًٝ٘ ظرن١  (lenesta)  ؾكاَت ايعرن١ اغييل١ٝ .

ِ قاضت اغييل٢ لًِٝٗ ل٢ً ث ،بتٓؿٝذ األلُاٍ ايالز١َ نًٗا إلزاي١ تًو اغياة٠ ٚل٢ً سصابٗا
أشاط اإلخالٍ باكٛةِٖ. ؾكطت هلا قه١ُ اييدد١ األٚزي بايتاٜٛض ٚبصش١ اؿٛاي١. 

يي٣ قه١ُ اإلشت٦ٓاف. ؾؿصرت قه١ُ اؿهِ  (lenesta)ؾإشتأْـ اغييل٢ لًٝ٘ ظرن١ 
 Stock conversion)اإلشت٦ٓاف ايبٓي ايٛادة ؼي اياكي ايُٓٛذدٞ اغيربّ بري ظرن١ 

Ltd) ن١ ٚظر(lenesta) حيعر سٛاي١ َٓاؾع اياكي ٚال حيعر اؿل ؼي  بأْ٘ ْص صرٜح
ٚذنر ايكاضٞ ايًٛدة  ،. إال إٔ فًض ايًٛدةات دؾض ٖذا ايتؿصري(1)إقا١َ اييل٣ٛ

(Browne-Wilkinson)  ؼي سهِ فًض ايًٛدةات بإٔ اؿٛاي١ تاي باط١ً يٛدٛة ْص
ؾك١ َهتٛب١ َٔ ايطرف اآلخر. ٖٚٛ ايصبب ؼي اياكي ايُٓٛذدٞ حيعر تًو اؿٛاي١ َٔ ةٕٚ َٛا

ٚيٝض غيدايؿتٗا يكٛالي ايٓعاّ  ،ْؿص٘ ايذٟ ؼعر سيكتطاٙ سٛاي١ اؿل ؼي إقا١َ اييل٣ٛ
ايااّ. ألٕ أسي ايطرؾري ناْت ي٘ َصًش١ ػاد١ٜ سكٝك١ٝ ؼي تًو اؿٛاي١. يذا ؾكي أبطًت 

احملاٍ هلا بتًو  (Linden Gardens)سٛاي١ اؿكٛم ايتااقي١ٜ. ٚمل تتُتع ظرن١ 
 اؿكٛم.

 
 
 
 

                          

(1) Michael Furmston, op. Cit, P.658. 
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 ادلمصذ انثاوً
 دك انتماضً اجملشد

ٖٛ ببصاط١ اؿل ؼي  (Mere right of litigation)إٕ سل ايتكاضٞ اجملرة      
 right of action to sue for)إقا١َ اييل٣ٛ اغيي١ْٝ يًُطايب١ بايتاٜٛض 

damages)  ْٕٛإذ ضيجٌ  ،(1)االْهًٝسٟٖٚٛ َٔ اؿكٛم اييت ال ضيهٔ سٛايتٗا ؼي ظٌ ايكا
. أٚ (Champerty)ذيو تيخاًل َٔ داْب ايػري بكٝاَ٘ برؾع اييل٣ٛ بياًل لٔ صاسبٗا 

تيخاًل غري َعرٚع ؼي ةل٣ٛ قطا١ٝ٥ سيصالي٠ طرف ل٢ً آخر َاةًٜا أٚ َآًٜٛا 
(Maintenance)  َا إشتكر لًٝ٘ قطا٤ فًض ايًٛدةات ؼي سهُ٘ ايصاةد ؼي ٖٛٚ .

 .Trendex Trading Corporation v. Credit Suisse 1982)قط١ٝ 

AC.679) ٞإذا  ،إال أْ٘ أٚدة إشتجٓا٤ً ًَُٗا هلذا اغيبيأ شيجٌ بإداز٠ سٛاي١ سل ايتكاض
ٚذيو ؼي اؿصٍٛ  ،نإ يًُشاٍ ي٘ َصًش١ َعرٚل١ ٚسكٝك١ٝ ذات طبٝا١ ػاد١ٜ أٚ َاي١ٝ

 (Trendtex) بكٝاّ ظرن١ (3). ٚتتًدص ٚقا٥ع ٖذٙ ايكط١ٝ(2)ل٢ً تًو اؿٛاي١
ايصٜٛصر١ٜ بايتااقي َع ظرن١ اْهًٝس١ٜ يبٝاٗا ن١ُٝ نبري٠ َٔ االمسٓت يعشٓ٘ إزي ةٚي١ 

(Nigeria) ٔٚدر٣ االتؿام ل٢ً إٔ تكّٛ ايعرن١ االْهًٝس١ٜ بيؾع ايجُٔ ؾطاًل ل .
ٚذيو سيكتط٢ خطاب التُاة صاةد لٔ  ،(Demurrage)ايتاٜٛض لٔ ايتأخري 

إال أْ٘ مل ٜتِ اإليتساّ بذيو اـطاب  .(C.B.N) اغيصرف ايٛطين ؼي ْاجيريٜا
(Dishonoured letter of credit) .  ظرن١ؾتارضت (Trendtex)  إزي أز١َ

ٚايذٟ قيّ هلا  ،ايصٜٛصرٟ (Credit Suisse)ٚصادت َي١ٜٓ غيصرف  ،َاي١ٝ نبري٠
ظرن١ ؾكاضت قرضًا يتٌُٜٛ ألُاهلا اييت تتاًل بتٓؿٝذ ايتساَاتٗا ايتااقي١ٜ. 

(Trendtex)  َصرف(C.B.N)  ًَٕٛٝ يًشصٍٛ ل٢ً تاٜٛطات تكيد بأدبا١ لعر
ل٢ً شيٌٜٛ ْؿكات ايتكاضٞ ناؾ١ اييت  (Credit Suisse)ةٚالدًا أَرٜهًٝا. ٚٚاؾل َصرف 

                          

(1) Michael Furmston, ibid, P.656. 

(2)  Paul Richards, op. Cit, P.413.  
 لمزيد من التفصيل عن القضية ينظر الموقع االلكتروني:  (4)

   http://swarb.co.uk/trendtex-trading-corporation-v-credit-suisse-hl-

1981/ 
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ؼي ةلٛاٖا أَاّ  (Trendtex). ٚأخؿكت ظرن١ (Trendtex)شٛف تتشًُٗا ظرن١ 
ؾع بألُاٍ ايصٝاة٠. إال إٔ بايي (C.B.N)بصبب شيصو َصرف  ،قه١ُ اييدد١ األٚزي

لشت ؼي إشت٦ٓاؾٗا أَاّ قه١ُ االشت٦ٓاف. ٚؼي ايٛقت ايذٟ نإ  (Trendtex)ظرن١ 
ظرن١ قاَت  ،ؾٝ٘ قراد قه١ُ االشت٦ٓاف داٖسًا يًطأ أَاّ فًض ايًٛدةات

(Trendtex)  عٛاي١ سكٗا اجملرة ؼي ايتكاضٞ إزي َصرف(Credit Suisse)  ؼي
ايصٜٛصرٟ ايينتٛد  (Credit Suisse)َصرف ةٚالد. ٚأبًؼ قاَٞ َكابٌ مثاصي١٦ أيـ 

(Patry)  ظرن١(Trendtex)  بأْ٘ تًك٢ لرضًا َٔ طرف ثايح يعرا٤ سكٗا اجملرة ؼي
ٚشٛف ٜتصبب اغيصرف ايصٜٛصرٟ ؼي إؾالط ظرن١  ،ايتكاضٞ بذيو ايصار

(Trendtex) ٛزي دؾع َامل تٛاؾل ل٢ً سٛاي١ سكٗا اجملرة ؼي ايتكاضٞ ي٘. يهٞ ٜت
 (C.B.N)اييل٣ٛ بٓؿص٘ ٚتهٕٛ ي٘ اؿر١ٜ ايها١ًَ ؼي تص١ٜٛ ذيو ايٓساع َع َصرف 

ل٢ً  (Credit Suisse)ٚبايعرٚط اييت تال٥ُ٘ ٚنُا حيًٛ ي٘. ٚباي سصٍٛ َصرف 
( ًَٕٝٛ 1.200.000تٛصٌ ؾٛدًا إزي تص١ٜٛ َع ايطرف ايجايح سيكابٌ ) ،اؿٛاي١ اغيطًٛب١

. (1)ل٢ً َبًؼ قيدٙ مثا١ْٝ َالٜري ةٚالدًا (C.B.N)ف ةٚالدًا . ثِ تؿاٚض َع َصر
 ،اييل٣ٛ ل٢ً أشاط ليّ َعرٚل١ٝ ٚبطالٕ تًو اؿٛاي١ (Trendtex)ؾأقاَت ظرن١ 

ايتيخٌ َٔ داْب ايػري بكٝاَ٘ برؾع اييل٣ٛ بياًل لٔ صاسبٗا ألْٗا تٓطٟٛ ل٢ً 
(Champerty)، طرف ل٢ً تيخٌ غري اغيعرٚع ؼي ةل٣ٛ قطا١ٝ٥ لٔ طرٜل َصالي٠ ٚاي

 Robert). ؾرة قاضٞ قه١ُ اييدد١ األٚزي  (Maintenance)آخر َاةًٜا أٚ َآًٜٛا 

Goff)  تًو اييل٣ٛ. ؾطآت ظرن١(Trendtex) إال  ،إشت٦ٓاؾًا أَاّ قه١ُ االشت٦ٓاف
إٔ احمله١ُ األخري٠ دةت ايطأ أٜطًا. ٚل٢ً ايرغِ َٔ ٚدٛة دأٟ يي٣ أسي قطا٠ قه١ُ 

 Genuine and legitimate)ش١ سكٝك١ٝ َٚعرٚل١ االشت٦ٓاف بٛدٛة َصً

interest)  َصرف يي٣(Credit Suisse)  ؼي إقا١َ اييل٣ٛ اـاص١ بعرن١
(Trendtex)  ل٢ً َصرف(C.B.N)،  ٚإٔ تًو اغيصًش١ تربد سصٍٛ َصرف

(Credit Suisse)  ٌل٢ً سٛاي١ سل ايتكاضٞ اجملرة. ٚإٔ شبب اييل٣ٛ اغيتُج

                          

(1) Marcus Smith and Nico Leslie. op. Cit. P.501.  
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 proprietary)اإلخالٍ باياكي ٖٛ شبب ذٚ طبٝا١ َاي١ٝ  باؿصٍٛ ل٢ً ايتاٜٛض لٔ

nature)  ٌػيا ضيهٔ سٛايت٘ ل٢ً مٛ َعرٚع. إال إٔ سهِ قه١ُ االشت٦ٓاف ٚايذٟ َج
ٚايًٛدة  (Bridge)ٚايًٛدة  (Denning)دأٟ األغًب١ٝ سئ ؾِٝٗ ايكطا٠ ايًٛدة 

(Oliver) ف ال شيي ٜي ايإٛ ؿٛاي١ ألٕ قٛالي اياياي١ ٚاإلْصا ،قط٢ بإبطاٍ تًو اؿٛاي١
تيخٌ َٔ داْب ايػري بكٝاَ٘ برؾع إذا ناْت ايػا١ٜ َٓٗا ٖٞ تٝصري اي ،سل ايتكاضٞ اجملرة

تيخٌ غري اغيعرٚع ؼي ةل٣ٛ قطا١ٝ٥ . أٚ اي(Champerty)اييل٣ٛ بياًل لٔ صاسبٗا 
ٚاغيصالي٠ ل٢ً سصٍٛ  (Maintenance)سيصالي٠ طرف ل٢ً آخر َاةًٜا أٚ َآًٜٛا 

 Genuine)ل٢ً َٓؿا١ َا١ٓٝ َٔ ةٕٚ إٔ تهٕٛ ي٘ أ١ٜ َصًش١ ػاد١ٜ سكٝك١ٝ  ايػري

commercial interest) ٚدا٤ ؼي سهِ فًض ايًٛدةات بإٔ ٖذا (1)َٔ تًو ايصؿك١ .
ايٓٛع َٔ اؿٛاالت ٜاي كايؿًا يًٓعاّ ايااّ ؼي ظٌ ايكإْٛ االْهًٝسٟ. ٚإٔ ةٚد احمله١ُ ٖٛ 

 Speclators)صح اجملاٍ أَاّ اغيطادبري أَاّ ايكطا٤ دلا١ٜ سصٔ شري اياياي١ ٚيٝض ؾ

in litigation) ألٕ ايصُاح يًطرف اغيتطرد َٔ اإلخالٍ باياكي عٛاي١ سك٘ ؼي َكاضا٠ .
ايطرف اآلخر اغيدٌ بايتساَ٘ ايتااقيٟ إزي ايػري األدٓيب لٔ اياكي ٜاي َطادب١ ل٢ً ْتا٥ر 

ة إال إذا نإ يًُشاٍ ي٘ َصًش١ ػاد١ٜ . ٚال ضيهٔ سٛاي١ سل ايتكاضٞ اجملر(2)ايتكاضٞ
سكٝك١ٝ ؾٝ٘. ٚإذا إْتؿت تًو اغيصًش١ ؾإٕ اؿٛاي١ تاي باط١ً. ٚل٢ً ايرغِ َٔ إٔ تعرٜع 

ايػ٢ اغيصؤٚيٝتري  (Criminal law Act 1967) 1967ايكإْٛ اؾٓا٥ٞ يااّ 
لٔ نٌ َٔ  (Criminal and Tortious liability)اؾٓا١ٝ٥ ٚايتكصري١ٜ نًتُٝٗا 

تيخٌ ٚاي ،(Champerty)ايتيخٌ َٔ داْب ايػري بكٝاَ٘ برؾع اييل٣ٛ بياًل لٔ صاسبٗا 
غري اغيعرٚع ؼي ةل٣ٛ قطا١ٝ٥ سيصالي٠ طرف ل٢ً آخر َاةًٜا أٚ َآًٜٛا 

(Maintenance) إال أْ٘ ْص ل٢ً ليّ تأثري ذيو ل٢ً ايكٛالي ايكا١ْْٝٛ اييت تاي .
ٜٓطٟٛ ل٢ً ٖذٜٔ ايٓٛلري َٔ ايتيخٌ غري إذا َا نإ  ،اياكي كايؿًا يًٓعاّ ايااّ

. يذا ؾكي بكٝت ايكٛالي اييت ؼعر سٛاي١ سل ايتكاضٞ اجملرة ست٢ باي ْاؾذ٠ (3)اغيعرٚع

                          

(1) Ewan Mckendrick. op. Cit. P.984.  
(2) Richard Stone. op. Cit. P.173. 

(3) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit, P.341. 
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 .Defries v)ست٢ باي شرٜإ ٖذا ايتعرٜع. نُا شيدض لٔ اؿهِ ايصاةد ؼي قط١ٝ 

Milne 1913. 1Ch.98)  شابك١ قطا١ٝ٥ سعرت سٛاي١ سل ايتكاضٞ ؼي ةلا٣ٚ
 Assignment of right of action)صؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ ايٓاطي١ لٔ اـطأ اغييْٞ اغي

in Tort)  ٚمل ٜاي بإَهإ أٟ ظدص ٜتارض يًكذف .(Defamation)  َجاًل بٝع
ألٕ َٔ ظإٔ ذيو إٔ ٜصُح يًػري ايتيخٌ ؼي  ،سك٘ ؼي َكاضا٠ َرتهب ذيو اـطأ إزي ايػري

رغِ َٔ إَها١ْٝ سٛاي١ سك٘ ؼي ايتاٜٛض باي قط١ٝ تتاًل بصًٛى ظا٥ٔ أٚ َعري. ل٢ً اي
 ٚنصبٗا.  (Tortfeasor)اغييْٞ  إقا١َ اييل٣ٛ ل٢ً َرتهب اـطأ

 ادلمصذ انثانث
 احلمُق ادلرتتبة ػهى انؼمُد انمائمة ػهى اإلػتباس انشخصً

ٜٚاتُي  ،ال ضيهٔ سٛاي١ اؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً اياكٛة اييت تكّٛ ل٢ً اإللتباد ايعدصٞ    
أٚ ايجك١  ،ألسي طرؾٝٗا (Personal skills)ا ل٢ً اغيٗادات ايعدص١ٝ تٓؿٝذٖ

(Confidence) اييت ٜٛيٝٗا أسي ايطرؾري يآلخر. ٚضيهٔ ألسي طرؼي ٖذا ايٓٛع َٔ اياكٛة
ٚسٛاي١  ،ألٕ ذيو ايتٓؿٝذ ٜاي دٖٛر اياكي ،إظرتاط قٝاّ ايطرف اآلخر بتٓؿٝذٖا ظدصًٝا

َٔ ةٕٚ َٛاؾك١ َٓ٘ ٜاي تػٝريًا يطبٝا١ ذيو اياكي.  ،يػريسل ايطرف اييا٥ٔ بذيو ايتٓؿٝذ إزي ا
يٛال تاٗي اغيئٜ  ،مل ٜهٔ اييا٥ٔ باؿل ؼي تٓؿٝذ ذيو اياكي يريتطٞ إبراّ ذيو اياكي

يتًو  (Personal nature)باإليتساّ بتٓؿٝذٙ ظدصًٝا. يذا ؾإٕ ايطبٝا١ ايعدص١ٝ 
. ٜٚكطٞ اغيبيأ (1)غيرتتب١ لًٝٗااياكٛة ٖٞ اييت ؼٍٛ َٔ ةٕٚ إَها١ْٝ سٛاي١ اؿكٛم ا

ايصا٥ي ؼي ظٌ قإْٛ األسهاّ ايااّ بايّ إَها١ْٝ سٛاي١ اؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً اياكٛة ايكا١ُ٥ 
. ٚقي أخذت احمله١ُ بٗذا اغيبيأ ؼي (Personal confidence)ل٢ً ايجك١ ايعدص١ٝ 

 Griffith v. Tower Publishing Co. Ltd and)سهُٗا ايصاةد ؼي قط١ٝ 

Moncrieff 1897 Chancery Division)  اييت تتًدص ٚقا٥اٗا بإبراّ لكي بري
اييت  ،ْاظر يهتاب َٚؤيؿ٘. ٚأداة ايٓاظر سٛاي١ ايتساَات٘ ايتااقي١ٜ ايٓاظ١٦ لٔ لكي ايٓعر

شيجٌ ايٛد٘ اآلخر ؿكٛم اغيؤيـ إزي ْاظر آخر. ؾكطت احمله١ُ بإبطاٍ تًو اؿٛاي١. ٚدا٤ 
يٛال ثكت٘ سيٗادات٘ اغي١ٝٓٗ ؼي  ،ٜهٔ يٝربّ اياكي َع ايٓاظر األصًٞؼي سهُٗا بإٔ اغيؤيـ مل 

                          

(1) Edwin Peel and .G. H. Treitel, ibid, P.738. 
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ؼي سهِ احمله١ُ بإٔ اؿكٛم اييت  (Sterling)فاٍ طبع ايهتب ْٚعرٖا. ٚذنر ايكاضٞ 
تٓعأ لٔ لكي ايٓعر ال ضيهٔ سٛايتٗا شٛا٤ أنإ ايٓاظر ظدصًا طبٝاًٝا أّ ظرن١. ٜٚٓبػٞ 

ست٢ ٚإٕ غريت َيٜرٖا ٚلٝٓت َيٜرًا  ،اتٗا اغي١ٝٓٗيًعرن١ إٔ تبك٢ أٜطًا قاؾع١ ل٢ً مس
ؾإٕ إختٝادٙ  ،ديٜيًا بياًل لٓ٘. ألٕ اغيؤيـ لٓيَا ٜكّٛ بإختٝاد ظرن١ َا١ٓٝ نٓاظر يهتاب٘

بإٔ تًتسّ ايعرن١  (Reasonable expectation)ٜصتٓي ل٢ً ايتٛقع اغياكٍٛ 
ؤيـ ؼي ايٓاظر ظرن١ باحملاؾع١ ل٢ً مساتٗا اغي١ٝٓٗ. ٖٚٛ َا نإ ٜتٛقا٘ اغييلٞ اغي

(Tower Publishing Co. Ltd)  نُا سعرت احمله١ُ ؼي سهُٗا ايصاةد ؼي .
 .Nokes v. Doncaster Amalgamated Collieries Ltd 1940)قط١ٝ 

A.C.1014)  ٌُل٢ً صاسب اياٌُ سٛاي١ سكٛق٘ ايٓاظ١٦ لٔ لكي ايا
(Employment contract) َت٘ إزي صاسب لٌُ خيتكيِٜ اييت تتُجٌ بكٝاّ ايااٌَ ب

. ٚدا٤ ؼي سهُٗا بإٔ سل ايااٌَ ؼي إختٝاد صاسب اياٌُ ايذٟ ٜؤةٟ ي٘ اـي١َ ٜاي (1)آخر
. ٚنٝؿت احمله١ُ أٜطًا اياكي  (Serf)َٔ أبرز اغيااٜري اييت شيٝس بري ايااٌَ ٚبري ايابي 

َٚٓات اغيربّ بري اغيسادع ٚصاسب اغيدبس بأْ٘ َٔ اياكٛة ايكا١ُ٥ ل٢ً اإللتباد ايعدص 
 kemp v. Baerselman). ؼي سهُٗا ايصاةد ؼي قط١ٝ (2)سٛاي١ اؿكٛم اغيرتتب١ لًٝ٘

1906. 2KB604)  ٚاييت تتًدص ٚقا٥اٗا بإبراّ لكي بري َسادع ٚصاسب كبس مت
سيكتطاٙ اإلتؿام ل٢ً قٝاّ األٍٚ بتٛدٜي ايجاْٞ بهٌ نُٝات ايبٝض اييت حيتادٗا صاسب 

اّ ناٌَ. ؼي َكابٌ تاٗي األخري بايّ ظرا٤ ايبٝض َٔ أٟ اغيدبس ؼي اةا٤ َٗٓت٘ غيي٠ ل
ٚإتؿل َاٗا  ،َٛدة آخر يًُي٠ ْؿصٗا. إال إٔ صاسب اغيدبس باع قً٘ ايتذادٟ يعرن١ نبري٠

ل٢ً سٛايتٗا ؿك٘ ايٓاظ٤٢ لٔ اياكي اغيربّ بٝٓ٘ ٚبري اغيسادع. ؾرؾض اغيسادع تٓؿٝذ تًو 
ٚصيد سهِ احمله١ُ غيصًش١ اغيسادع اغييل٢  ،ؾأقاّ صاسب اغيدبس اييل٣ٛ لًٝ٘ ،اؿٛاي١

َٚٓع صاسب اغيدبس َٔ سٛاي١ سك٘ ؼي ايتسٚة بايبٝض إزي ايعرن١ اغيعرت١ٜ يًُشٌ  ،لًٝ٘
ايتذادٟ. ٚدا٤ ؼي سهِ احمله١ُ بإٔ ٚلي صاسب اغيدبس بايتسٚة اؿصرٟ بايبٝض َٔ 

يذا ال ضيهٔ سٛاي١  اغيسادع ٜاي َٔ أبرز ايصُات اييت أضؿت ل٢ً اياكي اإللتباد ايعدصٞ.
  اؿكٛم اييت ترتتب لًٝ٘ خالؾًا إلداة٠ اغييل٢ لًٝ٘.              

                          

(1) Edwin Peel and .G. H. Treitel, ibid, P.738. 

(2) Michael Furmston, op. Cit, P.657. 
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 ادلمصذ انشابغ
 مبمتضى لُاػذ انىظاو انؼاو غري انمابهة نهذُانةاحلمُق 

تربز ليٜي َٔ اؿكٛم اييت ال ػٛز سٛايتٗا ؼي ظٌ ايكإْٛ االْهًٝسٟ غيدايؿ١ سٛايتٗا      
 Assignment of). ؾا٢ً ايرغِ َٔ صش١ سٛاي١ أدٛد َٚرتبات يكٛالي ايٓعاّ ايااّ

wages and salaries) ٟإال إٔ ٖذا ايكإْٛ سعر ل٢ً  ،اياُاٍ ؼي ايكإْٛ االْهًٝس
. األٍٚ ٖٛ ليّ سرَإ (1)اغيٛظـ ايااّ سٛاي١ َرتب٘ إللتبادٜٔ ٜتاًكإ بايٓعاّ ايااّ

ْٚساٖتٗا. ٚايجاْٞ ضرٚد٠ تٛؾري  اغيٛظـ ايااّ َٔ ٚشا٥ٌ تصٕٛ ظرف ايٛظٝؿ١  اياا١َ
اغيٛادة ايهاؾ١ٝ يًُٛظـ ايااّ ييؾع ايتاٜٛض لٔ األخطا٤ اييت ٜرتهبٗا ؼي أثٓا٤ ػيادش١ 
ٚظٝؿت٘ اياا١َ. إال إٔ ٖذا اإللتباد ايجاْٞ مل ٜاي قا٥ًُا باي ايصُاح يًُطرٚد بإقا١َ اييل٣ٛ 

با٘. ٚؼعر قٛالي ل٢ً أشاط َصؤٚي١ٝ اغيتبٛع لٔ ألُاٍ تا (Crown)ل٢ً ايتاز 
ل٢ً زٚدٗا. ألٕ  (Maintenance)ايٓعاّ ايااّ ل٢ً ايسٚد١ سٛاي١ سكٗا ؼي ايٓؿك١ 

 ايصُاح هلا بذيو َٔ ظأْ٘ إٔ جياًٗا تاٝغ ؼي ؾكر َيقع.      
 ادلطهب انثاوً

اَثاس انماوُوٍة ادلرتتبة ػهى إوتمال احلك احملال بً مه احملٍم إىل 
 انؼشالً بكم ممُماتً َخصائصً َدفُػً احملال نً يف انماوُن ادلذوً

يكي أظرْا إزي إٔ ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف ٜاي َٔ أبرز اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اغيرتتب١      
ل٢ً سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ. أَا ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ ؾكي دتب ل٢ً سٛاي١ 

الث١ أْٛاع َٔ اياالقات اييت تٓعأ اؿل ليةًا َٔ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اييت تتشية ل٢ً ٚؾل ث
سيٓاشب١ سٛاي١. ٖٚذٙ اياالقات ٖٞ اياالق١ بري اييا٥ٔ ايكيِٜ )احملٌٝ( ٚبري اييا٥ٔ اؾيٜي 
)احملاٍ ي٘(. ٚاياالق١ بري احملٌٝ ٚبري اغيئٜ )احملاٍ لًٝ٘(. ٚاياالق١ بري احملاٍ ي٘ ٚبري 

ٚال شُٝا  ،ق١ احملاٍ ي٘ ٚاحملاٍ لًٝ٘احملاٍ لًٝ٘. إال إٔ أِٖ ٖذٙ اياالقات تهاة تهٕٛ لال
َٚا ٜرتتب لًٝٗا َٔ  ،باي إلالٕ اؿٛاي١ أٚ قبٛهلا ٚصريٚدتٗا ْاؾذ٠ ؼي سل احملاٍ لًٝ٘

إْتكاٍ اؿل احملاٍ ب٘ َٔ احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘ بصؿات٘ ٚتٛابا٘ ٚضُاْات٘ ٚةؾٛل٘ نًٗا. 
كاٍ اؿل احملاٍ ب٘ َٔ احملٌٝ إزي ٚشٛف ْتٓاٍٚ باييداش١ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اغيرتتب١ ل٢ً إْت

                          

(1) Edwin Peel and .G. H. Treitel, op. Cit , P.744. 



 الدفع بشرط االنصاف تجاه حوالة الحق في القانون اإلنكميزي دراسة مقارنة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

881 

ثِ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اغيرتتب١ ل٢ً شيصو احملاٍ لًٝ٘ قبٌ احملاٍ ي٘ باييؾٛع اييت  ،احملاٍ ي٘
 ،( َٔ ايكإْٛ اغييْٞ اياراق366ٞل٢ً ٚؾل اغياة٠ ) ،نإ ضيهٓ٘ إٔ حيتر بٗا ل٢ً احملٌٝ

ييت ٜهٕٛ قًٗا سكٛقًا ال ػٛز ٚليّ إَها١ْٝ شيصو احملاٍ لًٝ٘ قبٌ احملاٍ ي٘ باييؾٛع ا
 سٛايتٗا ٚنُا ٜأتٞ: 

 انفشع األَل
 اَثاس انماوُوٍة ادلرتتبة ػهى إوتمال احلك احملال بً 

 مه احملٍم إىل احملال نً
( َٔ ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ إْتكاٍ اؿل احملاٍ ب٘ َٔ احملٌٝ 365أدازت اغياة٠ )      

َٚا ٜرتتب لًٝ٘  ،باكي سٛاي١ اؿل ْؿص٘ ،(1)اٍ لًٝ٘إزي احملاٍ ي٘ ؼي َٛاد١ٗ اغيئٜ احمل
. ؾٝٓتكٌ اؿل احملاٍ ب٘ َٔ (2)َٔ سًٍٛ احملاٍ ي٘ قٌ احملٌٝ ؼي ْؿض اؿل احملاٍ ب٘

. َٚٔ ٖذا (3)ذ١َ احملٌٝ إزي ذ١َ احملاٍ ي٘ ٚباؿاي١ اييت ٜهٕٛ لًٝٗا ٚقت ْؿاذ اؿٛاي١
ٚايذٟ حيٌ قٌ احملٌٝ  ،اؾيٜي احملاٍ ي٘ايٛقت ٜصري يًُشاٍ لًٝ٘ ةا٥ٔ ٚاسي ٖٛ اييا٥ٔ 

إذ دا٤ ؼي أسي أسهاَٗا  ،. ٖٚٛ َا إػٗت إيٝ٘ قه١ُ شيٝٝس ايارام أٜطًا(4)اييا٥ٔ ايصابل
بإٔ )َٛضٛع اييل٣ٛ ٖٛ سٛاي١ ٚاغيُٝس ٖٛ قٌٝ ٚاحملٌٝ ٜاترب َيًٜٓا يًُشاٍ ي٘. يذيو 

زي َٔ قبٌ احملاٍ لًٝ٘ َٚٛاؾكًا ٜهٕٛ اؿهِ بإيساَ٘ سيبًؼ اؿٛاي١ اييت ثبت ليّ ةؾاٗا إ
ٚيهٓ٘ اْكط٢ يصبب َٔ أشباب  ،. ؾإذا نإ اؿل َٛدٛةًا ٚقت اْاكاة اؿٛاي١(5) يًكإْٛ(

اْكطا٤ االيتساّ قبٌ ْؿاذٖا ؾإٕ احملاٍ ي٘ ال حيصٌ ل٢ً ظ٤ٞ َٔ احملاٍ لًٝ٘. أَا إذا 

                          

( من القانون المدني العراقي عمى أنو )ينتقل الحق إلى المحال لو 476نصت المادة ) (2)
د بصفتو وضماناتو كالكفالة واالمتياز والرىن وتعتبر الحوالة شاممة لما حل من فوائ

 وأقساط(. 
  545عبد الرزاق أحمد السنيوري. الوسيط. الجزء الثالث. مصدر سابق. صد. (3)
 .  4:5أحكام االلتزام .مصدر سابق. ص .رمضان أبو السعودد. (4)
  575عبد الرزاق أحمد السنيوري. الوسيط. الجزء الثالث. مصدر سابق. صد. (5)

نقاًل عن   2/6/2:67في  67/ حيةصم /:85حكم محكمة تمييز العراق ذو الرقم ( 6)
سممان بيات. القضاء المدني العراقي. الجزء األول. شركة الطبع والنشر األىمية. بغداد. 

   .4:7. ص2:73
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اٍ ي٘ سيكَٛات٘ ؾإْ٘ ٜٓتكٌ إزي احمل ،نإ اؿل احملاٍ ب٘ َٛدٛةًا ٚقت ْؿاذ اؿٛاي١
. خالؾًا يًتذيٜي بتػٝري اييا٥ٔ ايذٟ (1)ٚخصا٥ص٘ نًٗا اييت نإ ٜتصِ بٗا ٚقت ايٓؿاذ

ٜرتتب لًٝ٘ إْكطا٤ سل اييا٥ٔ ايكيِٜ بتأَٝٓات٘ ْٚع٤ٛ سل ديٜي يًيا٥ٔ اؾيٜي بتأَٝٓات 
احملٌٝ  ٚحيٌ قٌ ،ديٜي٠. ٜصري احملاٍ ي٘ ةا٥ًٓا ديٜيًا يًُشاٍ لًٝ٘ َٔ ٚقت ْؿاذ اؿٛاي١

اييا٥ٔ ايكيِٜ ؼي سك٘ ايذٟ ٜٓتكٌ إزي احملاٍ ي٘ بصؿات٘ ٚتأَٝٓات٘ ٚتٛابا٘ ٚةؾٛل٘ نًٗا 
. ٚشٛف ْبري أِٖ اآلثاد ايكا١ْْٝٛ اغيرتتب١ ل٢ً إْتكاٍ (2)اييت ٜهٕٛ لًٝٗا ٚقت ْؿاذ اؿٛاي١

 اؿل احملاٍ ب٘ سيكَٛات٘ ٚخصا٥ص٘.  
 ادلمصذ األَل

 ٍم إىل احملال نً بكم صفاتًإوتمال احلك احملال بً مه احمل
ٜرتتب ل٢ً ْؿاذ سٛاي١ اؿل إْتكاٍ اؿل احملاٍ ب٘ َٔ احملٌٝ إزي احملاٍ لًٝ٘       

بايصؿ١ ْؿصٗا اييت ٜهٕٛ لًٝٗا ٚقت ْؿاذ اؿٛاي١. ؾكي ٜهٕٛ اؿل َٛصٛؾًا بأسي أٚصاف 
 ،ييا٥ٔ ٚاغيئٜٚايذٟ ضيهٔ إٔ ًٜشل بايرابط١ ايكا١ْْٝٛ ْؿصٗا اييت تربط بري ا ،االيتساّ

ؾٝؤثر ل٢ً ٚدٛةٖا ؾٝذاً٘ غري َؤني ؾٝهٕٛ ظرطًا. أٚ ٜؤثر ل٢ً ْؿاذٖا ٚجياًٗا غري 
. أٚ ًٜشل ايٛصـ قٌ االيتساّ ؾٝتاية ٜٚهٕٛ ايتساًَا ؽٝريًٜا أٚ (3)ْاؾذ٠ ؾٝهٕٛ أداًل

ري ؾٝتاية اييا٥ٕٓٛ ٜٚهْٕٛٛ ةا٥ٓ ،بييًٝا. أٚ قي ًٜشل ايٛصـ أسي طرؼي ايرابط١ ايكا١ْْٝٛ
َتطآَري. ٜٚهٕٛ ايتطأَ ايذٟ بِٝٓٗ تطآًَا إجيابًٝا. أٚ ٜتاية اغييٜٕٓٛ ٜٚهْٕٛٛ 

ٜٚهٕٛ ايتطأَ ايذٟ ٜربطِٗ تطآًَا شًبًٝا. ؾإذا نإ اغييٜٕٓٛ ؼي  ،َيٜٓري َتطآَري
ؾإٕ اؿل احملاٍ ب٘ ٜٓتكٌ َٔ  ،ٚناْٛا َتطآَري ؾُٝا بِٝٓٗ ،اؿل احملاٍ ب٘ َتايةٜٔ

اٍ ي٘ ػاٙ طيٝع ٖؤال٤ اغييٜٓري اغيتطآَري. َع ٚدٛب إلالِْٗ طيٝاًا احملٌٝ إزي احمل
 .   (4)باؿٛاي١ أٚ قبٛهلِ هلا يهٞ تصري ْاؾذ٠ ؼي سكِٗ

                          

مصدر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير، أحكام االلتزام،  (2)
   .214ص، سابق

 .734منذر الفضل. مصدر سابق. ص د. (3)
مصدر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير، أحكام االلتزام،  (4)

   .2:6ص ،سابق
 .548عبد الرزاق أحمد السنيوري. الوسيط. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص  د. (5)
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 ادلمصذ انثاوً
 إوتمال احلك احملال بً مه احملٍم إىل احملال نً بكم ضماواتً

ٗا: ٚتٓتكٌ َع اؿل إْتكاٍ اؿل احملاٍ ب٘ َٔ احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘ بطُاْات٘ نً       
ٜٚصتؿٝي َٓٗا احملاٍ ي٘ لٓي َطايبت٘  ،احملاٍ ب٘ أٜطًا ايطُاْات اغيدصص١ يًٛؾا٤ ب٘

اييت سيكتطاٖا ٜطع ايهؿٌٝ  ،. َٚٔ أبرزٖا ايتأَٝٓات ايعدص١ٝ نايهؿاي١(1)باؿل احملاٍ ب٘
ٖٔ . ٚايتأَٝٓات ايا١ٝٓٝ ناير(2)ايهؿٌٝ ذَت٘ إزي داْب ذ١َ اغيئٜ يًٛؾا٤ بايتساّ اغيئٜ

ٜٚٓبػٞ تصذٌٝ اؿٛاي١ ؼي ايصذٌ  ،(3)ايتأَٝين ٚايذٟ ٖٛ سل لٝين لكادٟ ٜرة ل٢ً لكاد
اياكادٟ إذا نإ اؿل احملاٍ ب٘ َطًُْٛا برٖٔ تأَٝين. ٚإذا نإ اؿل احملاٍ ب٘ َطًُْٛا 

ؾإٕ ايهؿٌٝ ٜبك٢ ضآًَا يذيو اؿل ل٢ً ايرغِ َٔ إْتكاي٘ َٔ احملٌٝ إزي  ،بتأَري ظدصٞ
ألٕ ايهؿٌٝ ٜهؿٌ اغيئٜ ٚسٛاي١ اؿل ال تػري  ،. ٚال ساد١ يرضا٥٘ باؿٛاي١احملاٍ ي٘

. ٜٚٓتكٌ اؿل احملاٍ ب٘ إزي احملاٍ ي٘ ؾطاًل (4)ٚيهٓٗا تػري ظدص اييا٥ٔ ،ظدص اغيئٜ
. ؾطاًل لٔ األقصاط اييت (5)شٛا٤ أناْت إتؿاق١ٝ أّ قا١ْْٝٛ ،لٔ تٛابا٘ َٔ ؾٛا٥ي َصتشك١

 مل ٜصتًُٗا احملاٍ ي٘.
 
 
 

 
 
 

                          

 .331د. درع حماد. مصدر سابق. ص.  (2)
لعينية. الكفالة, الرىن الرسمي, حق التأمينات الشخصية وا سمير عبد السيد تناغو. د. (3)

 .24. ص 5::2الرىن الحيازي, حقوق االمتياز. مطبعة أطمس, القاىرة.  االختصاص,
غني حسون طو. الحقوق العينية. الجزء الثاني. الحقوق العينية  ( محمد طو البشير ود.4)

 . 464، ص2:93التبعية. وزارة التعميم العالي. بغداد. 
  .547أحمد السنيوري. الوسيط. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص عبد الرزاق د. (5)
 .734منذر الفضل. مصدر سابق. ص د. (6)
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 انفشع انثاوً
اَثاس انماوُوٍة ادلرتتبة ػهى متسك احملال ػهًٍ لبم احملال نً بانذفُع 

 انتً كان ميكىً أن حيتج بٍا ػهى احملٍم
 ،ٜٚرتتب ل٢ً قالي٠ إْتكاٍ اؿل احملاٍ ب٘ ْؿص٘ َٔ احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘

ا ؼي َٛاد١ٗ اييا٥ٔ إَها١ْٝ شيصو احملاٍ لًٝ٘ باييؾٛع اييت نإ ٜصتطٝع إٔ ٜتُصو بٗ
يايّ تػري اؿل بإْتكاي٘ باؿٛاي١. ٚاييؾٛع  ،ٜٚيؾع بٗا َطايبت٘ بايئٜ ،األصًٞ )احملٌٝ(

 ،اييت ضيهٔ يًُشاٍ لًٝ٘ ايتُصو بٗا ٖٞ ةؾٛع َٛضٛل١ٝ ترتبط بأصٌ اؿل ٚدٛةًا ٚليًَا
. (1)ل٣ٛٚتٛد٘ إزي اؿل َٛضٛع ايي ،ٚتٓعُٗا ايكٛاْري اغيٓع١ُ يًشكٛم اغيتٓازع لًٝٗا

باغيٓازل١ ؼي طًبات اـصِ اآلخر ٚاغيطايب١  ،ٚتٛد٘ ٖذٙ اييؾٛع إزي اؿل َٛضٛع اييل٣ٛ
بإصياد سهِ ٜكطٞ برؾض اييل٣ٛ نًًٝا أٚ دس٥ًٝا. ٚتصتًسّ اييؾٛع اغيٛضٛل١ٝ شيصو 
اغييل٢ لًٝ٘ بٛاقا١ َاْا١ يًشل يرؾض اييل٣ٛ. يذا ؾإْ٘ ضيهٔ يًُشاٍ لًٝ٘ ايتُصو 

 اٙ احملاٍ ي٘: باييؾٛع اآلت١ٝ ػ
 ادلمصذ األَل

 انذفُع ادلتؼهمة باحلك احملال بً
ٜصتطٝع احملاٍ لًٝ٘ إٔ ٜتُصو قبٌ احملاٍ ي٘ باييؾٛع اييت نإ بإَهاْ٘ ايتُصو بٗا       

إذا تاًكت باؿل احملاٍ ب٘ ْؿص٘. ناييؾٛع اييت  ،ػاٙ احملٌٝ قبٌ إلالٕ اؿٛاي١ أٚ قبٛهلا
ؾٝصتطٝع احملاٍ لًٝ٘ إٔ ٜيؾع قبٌ احملاٍ ي٘ بإْكطا٤  ،اٍ ب٘تردع إزي إْكطا٤ اؿل احمل

اؿل احملاٍ ب٘ بايٛؾا٤ أٚ بايٛؾا٤ سيكابٌ أٚ بايتذيٜي أٚ باإلبرا٤ أٚ بأٟ طرٜل آخر َٔ 
 ،. شٛا٤ أنإ إْكطا٤ االيتساّ شابكًا ل٢ً صيٚد اؿٛاي١ أّ تايًٝا هلا(2)طرم إْكطا٤ االيتساّ

                          

عصمت عبد المجيد بكر. أصول المرافعات المدنية. شرح أحكام قانون المرافعات  د. (2)
في ضوء التطبيقات القضائية وآراء الفقو مع اإلشارة إلى  :2:7( لسنة 94المدنية رقم )

اإلسالمي والقوانين العربية ودور التقنيات العممية في التقاضي المدني. الذاكرة الفقو 
 .554. ص3124لمطباعة والنشر. 

 .581عبد الرزاق أحمد السنيوري. الوسيط. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص  د. (3)
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أٚ  ،. ٚنذيو اييؾٛع اييت تردع إزي بطالٕ اؿل احملاٍ ب٘(1)ٖاطاغيا أْ٘ قي ؼكل قبٌ ْؿاذ
 . (2)أٚ ل٢ً ظرط ؾاشذ ٚؼكل ،ٜهٕٛ اؿل احملاٍ ب٘ َاًكًا ل٢ً ظرط ٚاقـ مل ٜتشكل
 ادلمصذ انثاوً

 انذفُع ادلتؼهمة بؼمذ احلُانة
 ،ٜٚصتطٝع احملاٍ لًٝ٘ أٜطًا إٔ ٜتُصو باييؾٛع اغيٓبجك١ َٔ لكي اؿٛاي١ ْؿص٘      

أٚ اييؾع بؿصذ لكي  ،أٚ ايتُصو بصٛدٜت٘ إذا نإ صٛدًٜا ،(3)ناييؾع ببطالٕ لكي اؿٛاي١
اؿٛاي١ إذا نإ قاباًل يًؿصذ. ؾبإَهإ احملاٍ لًٝ٘ إٔ ٜتُصو قبٌ احملاٍ ي٘ ببطالٕ لكي 
اؿٛاي١. ٜٚهٕٛ بإَهإ نٌ ذٟ َصًش١ ايتُصو بايبطالٕ. ٚنذيو اييؾٛع اغيتاًك١ بايّ 

نإٔ ٜهٕٛ لكي اؿٛاي١ َٛقٛؾًا يٓكص أ١ًٖٝ احملاٍ لًٝ٘ أٚ ياٝب ؼي  ،ؿٛاي١ْؿاذ لكي ا
ؾال  ،. أَا إذا نإ لكي اؿٛاي١ َٛقٛؾًا يٓكص أ١ًٖٝ احملٌٝ أٚ ياٝب ؼي إداةت٘(4)إداةت٘

ألٕ تٛقـ اياكي مل ٜتكرد  ،ٜصتطٝع احملاٍ لًٝ٘ إٔ ٜتُصو بٓكض اياكي اغيٛقٛف
 يٙ.  غيصًشت٘ ٚيهٔ غيصًش١ احملٌٝ ٚس

 ادلمصذ انثانث
 انذفُع اخلاصة باحملال نً َدذي

( َٔ ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ يًُشاٍ لًٝ٘ إٔ ٜتُصو قبٌ احملاٍ ي٘ 366أدازت )     
ناييؾع باغيكاص١ بري اؿل احملاٍ ب٘  ،)اييا٥ٔ اؾيٜي( باييؾٛع اـاص١ بٗذا األخري ٚسيٙ

. ؼي سري ال حيل يًُشاٍ لًٝ٘ إٔ (5)لًٝ٘ٚبري ايئٜ ايذٟ ْعأ ؼي ذ١َ احملاٍ ي٘ يًُشاٍ 
ناييؾع باغيكاص١ بري اؿل  ،ٜتُصو باي ْؿاذ اؿٛاي١ باييؾٛع اييت تتاًل بعدص احملٌٝ
إذا نإ سل احملٌٝ قي ْعأ  ،احملاٍ ب٘ ٚبري ايئٜ ايذٟ ْعأ ؼي ذ١َ احملٌٝ يًُشاٍ لًٝ٘

                          

 .  4:6مصدر سابق. ص رمضان أبو السعود. د. (2)
ي البكري ومحمد طو البشير، أحكام االلتزام، مصدر د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباق (3)

   353سابق، ص
 332د. درع حماد. مصدر سابق. ص  (4)
 .736منذر الفضل. مصدر سابق. ص د. (5)
 .736منذر الفضل. مصدر سابق. ص د. (6)
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. (1)احملاٍ لًٝ٘ ٖٚٛ احملاٍ ي٘ ٚاييت ٜصري باي ْؿاذٖا ةا٥ٔ ٚاسي يًُئٜ ،باي ْؿاذ اؿٛاي١
ؾُٝهٔ يًُشاٍ  ،أَا إذا نإ ايئٜ قي ْعأ ؼي ذ١َ احملٌٝ يًُشاٍ لًٝ٘ قبٌ ْؿاذ اؿٛاي١

ٚإذا نإ َا تكيّ ٖٛ  .(2)لًٝ٘ إٔ ٜيؾع باغيكاص١ بري ذيو ايئٜ ٚبري اؿل احملاٍ ب٘
بري ْؿاذ اؿٛاي١  (3)يْٞ( َٔ ايكإْٛ اغي417إال إٔ اغيعرع اياراقٞ ٜؿرم ؼي اغياة٠ ) ،األصٌ

ٚبري ْؿاذٖا لٔ طرٜل إلالْ٘ بٗا. ؾكبٍٛ احملاٍ لًٝ٘  ،ايذٟ ٜتِ بكبٍٛ احملاٍ لًٝ٘ هلا
َٚٔ ةٕٚ ؼؿغ ؿٛاي١ اييا٥ٔ احملٌٝ ؿك٘ إزي ايػري ُٜصكط سك٘ ؼي اييؾع باغيكاص١ بري 

صو قبٌ احملاٍ ي٘ . ٚال حيل ي٘ ايتُ(4)اؿل احملاٍ ب٘ ٚبري سل احملاٍ لًٝ٘ ؼي ذ١َ احملٌٝ
باغيكاص١ اييت نإ حيل ي٘ ايتُصو بٗا قبٌ قبٛي٘ يًشٛاي١. ٚال ٜهٕٛ ي٘ ش٣ٛ ايردٛع 
عك٘ ل٢ً احملٌٝ. ألٕ قبٍٛ احملاٍ لًٝ٘ يًشٛاي١ ؼي ٚقت نإ ٜصتطٝع ؾٝ٘ ايتُصو 

. ٚيٝض َٔ اغياكٍٛ إٔ ٜؿادأ احملاٍ ي٘ بٛقٛع اغيكاص١ بري (5)باغيكاص١ ٜاي ْسٚاًل لٓٗا
ٚال ٜؿرتض ايكإْٛ إٔ ٜاًِ احملاٍ  ،احملاٍ ب٘ ٚبري سل احملاٍ لًٝ٘ ؼي ذ١َ احملٌٝ اؿل

. أَا إلالٕ احملاٍ لًٝ٘ باؿٛاي١ ؾال (6)ي٘ باياالقات اييت تربط بري احملٌٝ ٚاحملاٍ لًٝ٘
ضيٓا٘ َٔ ايتُصو باغيكاص١. ٚمل ٜبري اغيعرع اياراقٞ َصري سٛاي١ اؿل إذا نإ ايتصرف 

ٚايذٟ ترتب لًٝ٘ سل اييا١ٝٓ٥ ايذٟ  ،اييا٥ٔ احملٌٝ ٚبري اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘ األصًٞ بري
سٛي٘ احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘ َٛقٛؾًا ل٢ً إداز٠ احملاٍ لًٝ٘. إذا ناْت إداةت٘ َعٛب١ باٝب 

                          

 .735مصدر نفسو. صالمنذر الفضل.  د. (2)
 .  4:7مصدر سابق. ص رمضان أبو السعود. د. (3)
إذا حول الدائن حقو لمغير -2( من القانون المدني العراقي عمى أنو )528المادة )نصت  (4)

وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فال يجوز ليذا المدين أن يتمسك عمى المحال لو 
بالمقاصة التي كان لو أن يتمسك بيا قبل قبولو الحوالة وال يكون لو إال الرجوع بحقو عمى 

مدين لم يقبل الحوالة ولكن أعمن بيا فال تمنعو ىذه الحوالة من أما إذا كان ال-3المحيل. 
أن يتمسك بالمقاصة إال إذا كان الحق الذي يريد المقاصة بو ثبت في ذمة المحيل بعد 

 بعد إعالن الحوالة(. 
 582عبد الرزاق أحمد السنيوري. الوسيط. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص  د. (5)
وعبد الباقي البكري ومحمد طو البشير، أحكام االلتزام، مصدر د. عبد المجيد الحكيم  (6)

   411سابق، ص
   .635مصدر سابق. ص رمضان أبو السعود. د. (7)
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أٚ ؾ٤ٛ احملٌٝ  ،أٚ ٚقٛل٘ ؼي ايػًط ،ناإلنراٙ ايذٟ َادش٘ لًٝ٘ احملٌٝ ،َٔ اياٝٛب االداة٠
ٚقٝاّ األخري بٓكض ذيو ايتصرف  ،غيكرتٕ بايػدي ايؿاسغ ػاٙ احملاٍ لًٝ٘إزي ايتػرٜر ا

ٚل٢ً ايرغِ َٔ صش١ لكي  ،إشتاُااًل ؿك٘ اغيتُجٌ غٝاد إداز٠ اياكي اغيٛقٛف أٚ ْكط٘
اؿٛاي١ ْؿص٘ َٔ سٝح ظرٚط اْاكاةٙ ْٚؿاذٙ. يذا لي ضرٚد٠ داٌ اغيعرع اياراقٞ سٛاي١ 

 ،غري ْاؾذ٠ ؼي سل اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘ ،ايعرٚف اغيالبص١ ؼي ظٌ َجٌ ٖذا ايٓٛع َٔ ،اؿل
ل٢ً ايرغِ َٔ تٛؾر ظرٚط إْاكاةٖا ْٚؿاذٖا. ؾطاًل لٔ إبكا٤ اؿٛاي١ صشٝش١ ْاؾذ٠ بري 
احملٌٝ ٚاحملاٍ ي٘. ٚضيهٔ ؼي َجٌ ٖذٙ اؿاي١ اإلؾاة٠ َٔ باض اغيباة٤٣ ايؿرل١ٝ 

 صا٥ي ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ.اغيصتٓبط١ َٔ َبيأ ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف اي
 انفشع انثانث

ػذو إمكاوٍة متسك احملال ػهًٍ لبم احملال نً بانذفُع انتً حمهٍا 
 دمُلًا ال جتُص دُانتٍا

إٕ األصٌ ايااّ ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ ٖٛ إٔ قٌ سٛاي١ اؿل أٚ اغياٍ احملاٍ ب٘       
ًا ل٢ً ظرط أّ َكرتًْا بأدٌ. ٚايكالي٠ إٔ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ سكًا ظدصًٝا َٓذسًا نإ أّ َاًك

أّ  ،اؿكٛم ايعدص١ٝ طيٝاٗا ضيهٔ سٛايتٗا َُٗا نإ قًٗا. شٛا٤ أنإ َبًػًا َٔ ايٓكٛة
ل٢ً  ،. ٚجيٛز إٔ ٜهٕٛ قٌ اؿل لًٝٓا َا١ٓٝ بايذات(1)أظٝا٤ َج١ًٝ أخر٣ غري ايٓكٛة

ل لُاًل أٚ إَتٓالًا لٔ ظرط إٔ ٜهٕٛ اؿل ظدصًٝا ال لًٝٓٝا. ٚضيهٔ إٔ ٜهٕٛ قٌ اؿ
 ،بٌ ضيهٔ إٔ ٜهٕٛ سكًا  َتٓازلًا ؾٝ٘ ،لٌُ. ٚجيٛز إٔ ٜهٕٛ اؿل احملاٍ ب٘ سكًا َصتكباًل

أٚ ثاد بعأْ٘ ْساع سكٝكٞ. إال أْ٘ ٚإشتجٓا٤ً َٔ ٖذا  ،بإٔ تهٕٛ اييل٣ٛ قي دؾات ب٘
 األصٌ ايااّ 

                          

عبد الرزاق أحمد السنيوري. الوسيط في شرح القانون المدني. الجزء الثالث. نظرية  د. (2)
ارف باإلسكندرية. اإلنقضاء. منشأة المع - الحوالة - االلتزام بوجو عام. األوصاف

  .:49. ص3115
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يْٞ اياراقٞ باطًا َٔ أْٛاع َٔ ايكإْٛ اغي (2) (364ٚ ) (1) (362ؾكي إشبتايت اغياةتإ )
اؿكٛم ايعدص١ٝ اييت ال ػٛز سٛايتٗا. يذا ؾإْ٘ يٝض بإَهإ احملاٍ لًٝ٘ ايتُصو قبٌ 

 احملاٍ ي٘ باييؾٛع اييت قًٗا سكٛقًا ال ػٛز سٛايتٗا ٖٚذٙ اؿكٛم ٖٞ:
: اؿكٛم اغيصتباي٠ بٓص ايكإْٛ: ضيهٔ إشتبااة باض اؿكٛم َٔ ْطام سٛاي١ اؿل أٚاًل

( َٔ قإْٛ دلا١ٜ 43ؾا٢ً شبٌٝ اغيجاٍ ؾكي َٓات اغياة٠ ) ،سيكتط٢ ْص ؼي ايكإْٛ
ايٛيٞ ٚايٛصٞ ٚايكِٝ َٔ َباظر٠ نجري َٔ ايتصرؾات  1980( يص١ٓ 78ايكاصرٜٔ دقِ )

. َٚٔ ٖذٙ (3)إال سيٛاؾك١ َيٜر١ٜ دلا١ٜ ايكاصرٜٔ ٚباي ايتشكل َٔ َصًش١ ايكاصر ،ايكا١ْْٝٛ
 .(4)قبٛهلاايتصرؾات سٛاي١ اؿل ٚ

( َٔ ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ سٛاي١ 364اغياة٠ ): اؿكٛم غري ايكاب١ً يًشذس: إشتبايت ثاًْٝا
( 45( َٔ قإْٛ ايتٓؿٝذ اياراقٞ دقِ )62. ٚناْت اغياة٠ )اؿكٛم اييت ال جيٛز اؿذس لًٝٗا

أٜطًا  قي َٓات اؿذس ل٢ً لي٠ أْٛاع َٔ اؿكٛم. يذا ؾإْ٘ ال ػٛز سٛايتٗا 1980يص١ٓ 
( 11( َٔ ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ اغيذنٛد٠ شابكًا. ٚقي سعرت ايؿكر٠ )364)ٚبيالي١ اغياة٠ 

( َٔ قإْٛ ايتٓؿٝذ اؿذس َجاًل ل٢ً ايصؿاتر ٚشٓيات األَر ٚشا٥ر األٚدام 62َٔ اغياة٠ )
ذز ايتذاد١ٜ ايكاب١ً يًتياٍٚ ٚاياال١َ ايؿادق١ ٚايآٛإ ايتذادٟ ٚبرا٠٤ االخرتاع ٚايُٓٛ

                          

( من القانون المدني العراقي عمى أنو )يجوز لمدائن أن يحول إلى 473نصت المادة ) (2)
غيره ما لو من حق عمى مدينو إال إذا حال دون ذلك نص في القانون أو إتفاق 

 المتعاقدين أو طبيعة االلتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المحال عميو(. 
( من القانون المدني العراقي عمى أنو )ال تجوز حوالة الحق إال بقدر 475نصت المادة ) (3)

 ما يكون منو قاباًل لمحجز(. 
عصمت عبد المجيد بكر. النظرية العامة لاللتزامات. الجزء الثاني. أحكام االلتزام.  د. (4)

 .  498. ص3123منشورات جامعة جييان الخاصة. الذاكرة لمنشر والتوزيع. بغداد. 
 2:91( لسنة 89( من قانون رعاية القاصرين رقم )54نصت الفقرة الرابعة من المادة ) (5)

عمى أنو )ال يجوز لمولي أو الوصي أو القيم مباشرة التصرفات التالية إال بموافقة مديرية 
 رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصمحة القاصر في ذلك: رابعًا حوالة الحقوق

  وقبوليا وحوالة الديون(.
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. ٚسعرت ايؿكر٠ (1)يًُشاؾع١ ل٢ً ايجك١ ٚاإل٥تُإ ٚايصرل١ اييت تتصِ بٗا ايتذاد٠ ،ايصٓالٞ
( اغيذنٛد٠ شًؿًا اؿذس ل٢ً آثاد اغيؤيـ ٚايصٛد ٚاـرا٥ط ٚايًٛسات 62( َٔ اغياة٠ )12)

 يهْٛٗا تتاًل سي١ٓٗ اغيئٜ ٚسرؾت٘.    ،ايؿ١ٝٓ
إشتبااة باض اؿكٛم َٔ ايطرؾري: ٚقي ٜتِ : اؿكٛم اييت شيتٓع سٛايتٗا بإتؿام ثايجًا

ْطام سٛاي١ اؿل باياكي اغيربّ بري ايطرؾري. ناكي اإلجياد ايذٟ ضيهٔ إٔ ٜتؿل سيكتطاٙ 
اغيؤدر َع اغيصتأدر ل٢ً َٓع األخري َٔ ايتٓازٍ لٔ سك٘ ؼي اإلجياد إزي اغيصتأدر َٔ 

. نُا (3)يكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ( َٔ ا775ٚذيو ٚؾكًا يًؿكر٠ األٚزي َٔ اغياة٠ ) ،(2)ايباطٔ
ضيهٔ يًُئٜ إٔ ٜتؿل َع اييا٥ٔ ل٢ً ليّ قٝاّ األخري عٛاي١ سك٘ ايذٟ ؼي ذ١َ اغيئٜ إزي 

ألٕ قاب١ًٝ  ،ظدص آخر. ٜٚهٕٛ َجٌ ٖذا اإلتؿام ل٢ً ليّ قاب١ًٝ اؿل يًشٛاي١ صشٝشًا
 .   (4)اؿل يًشٛاي١ يٝصت َٔ ايٓعاّ ايااّ

إذا إتصٌ  ،ب١ً يًشٛاي١ يطبٝاتٗا : ٚال ٜهٕٛ اؿل قاباًل يًشٛاي١ نذيو: اؿكٛم غري ايكاداباًا
بعدص١ٝ اييا٥ٔ. ٚناْت ظدصٝت٘ قٌ إلتباد ؼي االيتساّ. ناؿل ؼي ايتاٜٛض لٔ ايطرد 

( َٔ ايكإْٛ 205ٚايذٟ َٓات ايؿكر٠ ايجايج١ َٔ اغياة٠ ) ،األةبٞ ايذٟ ٜصٝب اغيتٛؾ٢ ْؿص٘
إٔ ٜتشية قبٌ  ِٖٚ ٚدث١ اغيتٛؾ٢ اغيطرٚد ،ْتكاي٘ إزي ايػريسٛايت٘ ٚإ (5)اغييْٞ اياراقٞ

د قبٌ ٚؾات٘ ٚبري اغيصؤٍٚ لٔ ايطرد، أٚ إٔ ٚتؿام بري اغيتٛؾ٢ اغيطرإ ٛدبَكيادٙ سي

                          

د. عصمت عبد المجيد بكر. تنفيذ األحكام والمحررات. شرح أحكام قانون التنفيذ رقم  (2)
المعدل في ضوء التطبيقات القضائية. منشورات جامعة جييان  2:91لسنة  56

 .  394. ص3123الخاصة. الذاكرة لمطباعة والنشر. 
 .728د.منذر الفضل. مصدر سابق. ص (3)
( من القانون المدني العراقي عمى أنو )لممستأجر 886نصت الفقرة األولى من المادة ) (4)

أن يؤجر المأجور كمو أو بعضو بعد قبضو أو قبمو في العقار وفي المنقول. ولو كذلك أن 
 يتنازل لغير المؤجر عن اإلجارة كل ىذا ما لم يقض االتفاق أو العرف بغيره (. 

  .512السنيوري. الوسيط. الجزء الثالث. مصدر سابق. ص د.عبد الرزاق أحمد (5)
( من القانون المدني العراقي عمى أنو )وال ينتقل 316نصت الفقرة الثالثة من المادة ) (6)

التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير إال إذا تحددت قيمتو بمقتضى اتفاق أو حكم 
 نيائي(. 
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ٚال ٜصري ايتاٜٛض لٔ ايطرد األةبٞ  .(1)َهتصب ييدد١ ايبتات ٜصيد ؾٝ٘ سهِ ْٗا٥ٞ
ؾإذا َات  .(2)ػري، إال بٗاتري ايطرٜكتريايذٟ أصاب اغيتٛؾ٢ ْؿص٘ ق١ُٝ َاي١ٝ ٜٚٓتكٌ إزي اي

د قبٌ إٔ ٜتؿل َع اغيصؤٍٚ ل٢ً ؼيٜي َكياد ايتاٜٛض لٔ ايطرد األةبٞ ايذٟ ٚاغيطر
أصاب٘ أٚ قبٌ صيٚد اؿهِ ايٓٗا٥ٞ يتكيٜرٙ، ؾإٕ اؿل ؼي ايتاٜٛض لٓ٘ ال ٜٓتكٌ إزي 

   .(3)ايٛدث١ ٜٚٓتٗٞ سيٛت اغيتطرد
غيي١ْٝ ػئ ال ٜاي خصًُا قاًْْٛٝا: ل٢ً ايرغِ َٔ ليّ خاَصًا: اؿل ؼي إقا١َ اييل٣ٛ ا

إال إٔ سٛاي١  ،ٚدٛة ْص ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ ل٢ً إشتبااة سٛاي١ اؿل ؼي ايتكاضٞ
ٖذا ايٓٛع َٔ اؿكٛم غري دا٥س٠ سيكتط٢ ايكٛالي اياا١َ ؼي قإْٛ اغيراؾاات اغيي١ْٝ 

ٍٛ اييل٣ٛ باأل١ًٖٝ ٚاـص١َٛ )أٚ اييت سيةت ظرٚط قب 1969( يص١ٓ 83اياراقٞ دقِ )
ؾكي إظرتطت اغياة٠  ،ايصؿ١( ٚاغيصًش١. َٚا ُٜٗٓا ٖٓا ٖٛ ظرط اـص١َٛ أٚ ايصؿ١

َٔ قإْٛ اغيراؾاات اغيي١ْٝ إٔ تكاّ اييل٣ٛ ل٢ً خصِ قاْْٛٞ ٜرتتب ل٢ً  (4)ايرابا١
١ٗ . ؾإذا ناْت اـص١َٛ غري َتٛد(5)إذا أخرب ايكاضٞ عل لًٝ٘ آلخر ،إقرادٙ سهِ

اإلدرا٤ ايكطا٥ٞ . ٚألٕ تٛد٘ اـص١َٛ َٔ ايٓعاّ ايااّ ،ؾٝٓبػٞ ل٢ً احمله١ُ دةٖا

                          

ؤولية المدنية، الجزء األول، الضرر، شركة د. حسن عمي الذنون، المبسوط في المس (2)
  .338، ص2::2التايمس لمطبع والنشر المساىمة، بغداد، 

عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، الجزء األول في مصادر االلتزام د. (3)
ية، مع المقارنة بالفقو اإلسالمي مع المقارنة بالفقو اإلسالمي، شركة الطبع والنشر األىم

 .573، ص2:74بغداد، 
( د. سعدون العامري. تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث 4)

 .233، ص2:92القانونية، بغداد، 
عمى  :2:7( لسنة 94نصت المادة الرابعة من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ) (5)

مى إقراره حكم بتقدير صدور إقرار أنو )يشترط أن يكون المدعى عميو خصمًا يترتب ع
منو, وأن يكون محكومًا أو ممزمًا بشيء عمى تقدير ثبوت الدعوى, ومع ذلك تصح 
خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي 

 ألحوال التي ال تنفذ فييالمال الوقف وخصومة من إعتبره القانون خصمًا حتى في ا
 (. إقراره

 .:22. ص3117آدم وىيب النداوي. المرافعات المدنية. المكتبة القانونية, بغداد ,  د. (6)
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َٔ  ًأَ اـص١َٛ، ؾاذا نإ ايٓعاط أٚ اياٌُ ايكاْْٛٞ ال ٜعهٌ دس٤ ًاٜهٕٛ دس٤ٜٓبػٞ إٔ 
ٖٚٛ َا إػٗت إيٝ٘ قه١ُ شيٝٝس  .(1)ًاقطا٥ٝ درا٤ًبٛصؿ٘ إاـص١َٛ، ؾاْ٘ ال ٜاتي ب٘ 

)ٚبٓا٤ً ل٢ً َا تكيّ ٚسٝح إٔ اييل٣ٛ مل تكاّ َٔ  (2)ؼي أسي أسهاَٗاايارام إذ دا٤ 
ٚإذا ناْت اـص١َٛ غري َتٛد١ٗ ؼهِ احمله١ُ ٚيٛ َٔ  ،ظدص ٜصًح قاًْْٛا يًدص١َٛ

( َٔ قإْٛ 80تًكا٤ ْؿصٗا برة اييل٣ٛ َٔ ةٕٚ اييخٍٛ ؼي أشاشٗا لُاًل بأسهاّ اغياة٠ )
ؼي سهُٗا اغيُٝس يذا قرد تصيٜك٘ ٚدة ايطإٛ اغيراؾاات. ٚسٝح إٔ احمله١ُ دالت ذيو 

. ٜٚرتبط إْتكاٍ اؿل ؼي ايتُٝٝس١ٜ ٚؼٌُٝ اغيُٝس دشِ ايتُٝٝس ٚصيد ايكراد باإلتؿام(
ايذٟ ٜتِ ل٢ً أشاط زٚاٍ ايصؿ١ لٔ األٍٚ ٚاْتكاهلا  ،اييل٣ٛ اغيي١ْٝ َٔ ايصًـ إزي اـًـ

ٔ ايصًـ إزي اـًـ. ؾبُذرة اإللتيا٤ إزي ايجاْٞ ادتباطًا ٚثٝكًا بإْتكاٍ اؿل اغيٛضٛلٞ َ
ؾإذا زايت بصبب ايٛؾا٠ أٚ  ،ل٢ً اغيرنس ايكاْْٛٞ يًصًـ ؾإٕ ايصؿ١ اغيٛضٛل١ٝ تجبت ي٘

ايتصرف ؼي اؿل إْتكٌ اؿل ؼي إقا١َ اييل٣ٛ اغيي١ْٝ إزي اـًـ ل٢ً أشاط إْتكاٍ ايصؿ١ 
ٜٚٓتكٌ  ،إيٝ٘ َٔ ايصًـإيٝ٘ َٔ ايصًـ. إذ تٓتكٌ ايصؿ١ إزي اـًـ تباًا إلْتكاٍ اؿل 

 .  (3)اؿل ؼي إقا١َ اييل٣ٛ اغيي١ْٝ تباًا إلْتكاٍ ايصؿ١ بُٝٓٗا
 ة  ـاخلامت

باي االْتٗا٤ َٔ ةداش١ َٛضٛع ايبشح ؼي َذي ٖذٙ اييداش١ ؾكي خصصٓا اـاشي١ 
ل٢ً ضرٚد١ٜ  يٖايبٝإ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٓا إيٝٗا ؾطاًل لٔ باض ايتٛصٝات اييت ل

 ٞ:َا ٜأتٚؾل 
 
 

                          

عمار سعدون حامد. الوكالة بالخصومة دراسة مقارنة. أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كمية  (2)
 .223. ص 3116الحقوق جامعة الموصل.

 9/2/3125في  3125المدنية/منقول// الييئة 36حكم محكمة تمييز العراق ذو الرقم  (3)
حزيران( -أيار-منشور في مجمة التشريع والقضاء. السنة السادسة. العدد الثاني )نيسان

  .292. ص3125
دراسة مقارنة. بحث -أجياد ثامر نايف الدليمي. إنتقال الحق في الدعوى المدنية د. (4)

. 27عة الموصل. المجمد منشور في مجمة الرافدين لمحقوق, تصدرىا كمية الحقوق جام
 .:2. ص3124. آذار 29. السنة 67العدد 
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  ٚقي تٛصًت اييداش١ إزي ايٓتا٥ر اآلت١ٝ: أٚاًل: ايٓتا٥ر:
إختًـ ايؿك٘ االْهًٝسٟ إزي إػاٖري ؼي بٝاْ٘ يًطبٝا١ ايكا١ْْٝٛ ؿٛاي١ اؿل. إذ ذٖب  .1

االػاٙ األٍٚ إزي إٔ سٛاي١ اؿل ٖٞ لكي بري احملٌٝ ٚاحملاٍ ي٘. ؼي سري ذٖب االػاٙ 
 يٓكٌ ٚؼٌٜٛ اؿكٛم ايتااقي١ٜ.ايجاْٞ إزي أْٗا فرة ٚش١ًٝ إداة١ٜ 

ٚايذٟ ٜصٓـ ضُٔ  ،ترة اؿٛاي١ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ ل٢ً اؿل ؼي تٓؿٝذ لكي َا .2
ْطام ػيتًهات ايذ١َ. ٚترة ل٢ً سل ايتكاضٞ اجملرة إذا ناْت يًُشاٍ ي٘ َصًش١ 

 َعرٚل١ ٚسكٝك١ٝ ذات طبٝا١ ػاد١ٜ أٚ َاي١ٝ. 

اة١ٜ أٚ األَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ ٚاييت ٖٞ سكٛم ال ٜكصي سيُتًهات ايذ١َ اغيٓكٛالت غري اغي .3
ٚال تصًح إٔ تهٕٛ  ،ضيهٔ تٓؿٝذٖا أٚ االْتؿاع بٗا أٚ ظياٜتٗا إال باييل٣ٛ ايكطا١ٝ٥

ناؿكٛم ايعدص١ٝ ٚسكٛم اغيًه١ٝ ايؿهر١ٜ ٚاؿل ؼي إقا١َ  ،قاًل يًشٝاز٠ اغياة١ٜ
 ٚاؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً األَا١ْ. ،اييل٣ٛ

ؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ تٛؾر أدنإ ليٜي٠ ٖٞ إتصاٍ تابري ٜعرتط إلْاكاة سٛاي١ ا .4
ٚايعهًٝات إذا  ،١ْٝٚ إدرا٤ اؿٛاي١ ،احملٌٝ لٔ إداةت٘ عٛاي١ سك٘ باًِ احملاٍ ي٘

َٚكابٌ االيتساّ ؼي باض األسٝإ. ٜٚعرتط يٓؿاذٖا إخطاد  ،ناْت اؿٛاي١ تعرٜا١ٝ
٢ً لًِ بعدص اغيئٜ اؾيٜي احملاٍ اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘ بٗا أٚ إلالْٗا لًٝ٘ يٝهٕٛ ل

 لًٝ٘. ٚاألصٌ إٔ ٜٛد٘ اإلخطاد إزي اغيئٜ ايٛالي.

َٔ أِٖ اآلثاد اغيرتتب١ ل٢ً اإلخطاد عٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ ٖٞ ْؿاذ اؿٛاي١  .5
ٚقاؾع١ احملاٍ ي٘ ل٢ً سك٘ ؼي األٚي١ٜٛ ٚايتكيّ ل٢ً باقٞ  ،ؼي سل اغيئٜ ايٛالي

 ساظيري َا٘ أٚ اغيٓاؾصري ي٘. احملاٍ هلِ اغيت

تصٓـ سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ إزي ْٛلري ُٖا اؿٛاي١ اإلْصاؾ١ٝ ٚاؿٛاي١  .6
إال اْ٘ تػًب ل٢ً قص٠ٛ  ،ايتعرٜا١ٝ. ٚتب٢ٓ قإْٛ األسهاّ ايااّ َٛقؿًا داؾطًا يًشٛاي١

قراد ٚايٛناي١. ٖذا اغيٛقـ بايًذ٤ٛ إزي ثالث١ ٚشا٥ٌ تكّٛ َكاّ اؿٛاي١ ٖٞ ايتذيٜي ٚاإل
 ٚمسح إشتجٓا٤ً عٛاي١ سكٛم ايتاز ٚأضؿ٢ ل٢ً ايصٓيات قاب١ًٝ ايتياٍٚ.

ٚؽتًـ اآلي١ٝ اييت ضيهٔ لٔ طرٜكٗا سٛاي١ ٖذٙ األَٛاٍ ٚاغيطايب١ باؿكٛم اغيرتتب١  .7
َٚا إذا ناْت أَٛااًل قا١ْْٝٛ أّ إْصاؾ١ٝ. ٜٚكصي باألَٛاٍ  ،لًٝٗا بإختالف طبٝاتٗا

كٛم اييت ال ضيهٔ ايتكاضٞ بعأْٗا إال أَاّ قانِ قإْٛ األسهاّ ايكا١ْْٝٛ تًو اؿ
ناييٜٕٛ ايااة١ٜ ايٓاظ١٦ لٔ اياكي. أَا األَٛاٍ االْصاؾ١ٝ ؾٗٞ اؿكٛم اييت ال  ،ايااّ
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نأَٛاٍ األَا١ْ اغيدصص١  ،ضيهٔ ايتكاضٞ بعأْٗا إال أَاّ قانِ اياياي١ اغيطًك١
 غيٓؿا١ أٚ يػرض َاري. 

ٌٝ ؼي اؿٛاي١ اإلْصاؾ١ٝ إزي داْب احملاٍ ي٘ ؼي اييل٣ٛ نعرط ٜتٛقـ إْطُاّ احمل .8
يٓذاح األخري ؼي ةلٛاٙ ضي اغيئٜ ايٛالي ل٢ً ْٛع تًو اؿٛاي١: ؾإذا ناْت َٔ 

ؾإٕ األَر  ،اؿٛاالت اإلْصاؾ١ٝ اغيطًك١ غيُتًهات ايذ١َ أٚ األَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ اإلْصاؾ١ٝ
٘ ؼي اييل٣ٛ. ٚبإَهإ األخري َكاضا٠ ال ٜتطًب إْطُاّ احملٌٝ إزي داْب احملاٍ ي

اغيئٜ بإمس٘. أَا إذا ناْت َٔ اؿٛاالت اإلْصاؾ١ٝ غري اغيطًك١ غيُتًهات ايذ١َ أٚ 
ؾإٕ األَر ٜتطًب إْطُاّ احملٌٝ ؼي اييل٣ٛ إزي داْب  ،األَٛاٍ اغيا١ٜٛٓ اإلْصاؾ١ٝ

ٛاٍ اغيا١ٜٛٓ احملاٍ ي٘. ٚإذا ناْت َٔ اؿٛاالت اإلْصاؾ١ٝ غيُتًهات ايذ١َ أٚ األَ
شٛا٤ أناْت  ،ؾإْ٘ ٜٓبػٞ ل٢ً احملاٍ ي٘ ضِ احملٌٝ إزي داْب٘ ؼي اييل٣ٛ ،ايكا١ْْٝٛ

 . اؿٛاي١ َطًك١ أّ غري َطًك١

ٜعرتط يصش١ اؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ تٛؾر ظرطري ُٖا إٔ تهٕٛ  .9
ٚتتدذ اؿٛاي١  َطًك١ َٚهتٛب١. ؾإذا مل تهٔ َطًك١ ؾإْٗا تتشٍٛ إزي سٛاي١ إْصاؾ١ٝ.

اؿٛاي١ ظس٤  ،اؿٛاي١ اغياًك١ ل٢ً ظرط ،غري اغيطًك١ ثالخ صٛد ٖٞ اؿٛاي١ باإلَتٝاز
 َٔ ايئٜ.

ٜاي ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف َٔ أِٖ اآلثاد اغيرتتب١ ل٢ً سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ   .10
ثالث١  االْهًٝسٟ ٚال شُٝا ٚاؿٛاي١ ايتعرٜا١ٝ. ٚقي إشتٓبطت احملانِ االْهًٝس١ٜ

إَها١ْٝ إدرا٤ اغيكاص١ بري سل اغيئٜ ٚبري اؿل احملاٍ ب٘  -َباة٤٣ َٓ٘ ٖٞ: أ
ليّ إَها١ْٝ شيصو اغيئٜ ػاٙ احملاٍ ي٘ بأٟ ةؾع َٔ  -ايذٟ ٜؤٍٚ إزي احملاٍ ي٘ ب

ليّ إَها١ْٝ سصٍٛ  -اييؾٛع ايعدص١ٝ اييت بإَهاْ٘ ايتُصو بٗا ػاٙ احملٌٝ ز
 ز اؿل احملاٍ ب٘.احملاٍ ي٘ ل٢ً أٟ َبًؼ ٜتذاٚ

ٜاي سل ايتكاضٞ اجملرة َٔ أبرز اؿكٛم غري ايكاب١ً يًشٛاي١ ؼي ايكإْٛ االْهًٝسٟ.   .11
ٚضيهٔ إشتجٓا٤ً سٛاي١ ٖذا اؿل إذا ناْت يًُشاٍ ي٘ َصًش١ َعرٚل١ ٚسكٝك١ٝ ذات 
طبٝا١ ػاد١ٜ أٚ َاي١ٝ. ٜٚصتباي َٔ ْطام سٛاي١ اؿل اؿكٛم اييت تكّٛ ل٢ً االلتباد 

 َٚٔ أبرزٖا اؿكٛم اغيرتتب١ ل٢ً اياكٛة اييت تكّٛ ل٢ً ايجك١ ايعدص١ٝ. ،صٞايعد
 ،تاي سٛاي١ اؿل ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ لكيًا ٜٓاكي بإتؿام احملٌٝ ٚاحملاٍ ي٘ .12

 ٚبتٛؾر األدنإ اياا١َ ألٟ لكي ٖٚٞ ايرتاضٞ ٚاحملٌ ٚايصبب. 
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بٗا بايطرٜل ايرمسٞ أٚ قبٛي٘ هلا  ٜعرتط يٓؿاذ سٛاي١ اؿل بايٓصب١ إزي اغيئٜ إلالْ٘ .13
شٛا٤ أنإ قبٛاًل ثابت ايتادٜذ أّ غري ثابت. أَا ْؿاذٖا بايٓصب١ إزي ايػري ؾٝهٕٛ أٜطًا 

ايذٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ  ،بإلالٕ اغيئٜ باؿٛاي١ بايطرٜل ايرمسٞ. أٚ بكبٍٛ اغيئٜ هلا
 قبٛاًل ثابت ايتادٜذ.

ؼي ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ إْتكاٍ اؿل احملاٍ َٔ أبرز اآلثاد اغيرتتب١ ل٢ً سٛاي١ اؿل  .14
ب٘ َٔ احملٌٝ إزي احملاٍ ي٘ بصؿات٘ ٚضُاْات٘ ٚةؾٛل٘ نًٗا. ٜٚهٕٛ بإَهإ احملاٍ 

إذا  ،لًٝ٘ ايتُصو قبٌ احملاٍ ي٘ باييؾٛع اييت نإ بإَهاْ٘ ايتُصو بٗا ػاٙ احملٌٝ
 اٍ ي٘ ٚسيٙ.  أٚ خاص١ باحمل ،تاًكت باؿل احملاٍ ب٘ أٚ باكي اؿٛاي١ ْؿص٘

 ايتٛصٝات: ثاًْٝا:
 اآلت١ٝ: ايتٛصٝات  ْكرتح ؾأْٓا اييداش١، إيٝٗا تٛصًت اييت ايٓتا٥ر لرض َٔ االْتٗا٤ باي      

ْكرتح ل٢ً اغيعرع اياراقٞ اإلؾاة٠ َٔ َبيأ ايتُصو باييؾع بعرط اإلْصاف ايصا٥ي ؼي  .1
 َااؾ١ ايكصٛد ايذٟ ايكإْٛ االْهًٝسٟ ٚباض اغيباة٤٣ ايؿرل١ٝ اغيصتٓبط١ َٓ٘ ؼي

ظاب َٛقؿ٘ َٔ ليّ بٝإ َصري سٛاي١ اؿل إذا نإ ايتصرف األصًٞ بري اييا٥ٔ 
ٚايذٟ ترتب لًٝ٘ سل اييا١ٝٓ٥ ايذٟ سٛي٘ احملٌٝ  ،احملٌٝ ٚبري اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘

ٚقاّ األخري بٓكض ذيو ايتصرف  ،إزي احملاٍ ي٘ َٛقٛؾًا ل٢ً إداز٠ احملاٍ لًٝ٘
ٚل٢ً ايرغِ َٔ  ،ايذٟ ٜتُجٌ غٝاد إداز٠ اياكي اغيٛقٛف أٚ ْكط٘ إشتاُااًل ؿك٘

صش١ لكي اؿٛاي١ ْؿص٘ َٔ سٝح ظرٚط اْاكاةٙ ْٚؿاذٙ. يذا ؾإْٓا ْكرتح ل٢ً اغيعرع 
 ،يًُشاٍ لًٝ٘ إٔ ٜتُصو بٓكض اياكي اغيربّ بٝٓ٘ ٚبري احملٌٝ-1ايٓص اآلتٞ: ) 

ذا نإ َعٛبًا باٝب اإلنراٙ أٚ ايػًط إ ،ايذٟ ترتب لًٝ٘ اؿل ايذٟ سٛي٘ إزي احملاٍ ي٘
ظرٜط١  ،أٚ ايتػرٜر َع ايػدي. َع ليّ ْؿاذ اؿٛاي١ ؼي سك٘ ٚإٕ بكٝت ْاؾذ٠ بري طرؾٝٗا

 سصٔ ١ْٝ احملاٍ ي٘ بإٔ ال ٜهٕٛ لاغيًا بذيو اياٝب(. 

ْكرتح ل٢ً اغيعرع اياراقٞ إٔ حيذٚ سذٚ ايكإْٛ االْهًٝسٟ ٜٚتب٢ٓ َبيأ إْطُاّ  .2
ب احملاٍ ي٘ ؼي اييل٣ٛ اييت ٜكُٝٗا ل٢ً اغيئٜ احملاٍ لًٝ٘ يًُطايب١ احملٌٝ إزي داْ

بؿصح اجملاٍ أَاّ احملاٍ ي٘ يطِ احملٌٝ إزي ةلٛاٙ  غيطايب١  ،باؿل احملاٍ ب٘
 ،إذا ناْت اؿٛاي١ باٛض. ٚذيو قبٌ ددٛع احملاٍ ي٘ ل٢ً احملٌٝ ،احملاٍ لًٝ٘ باؿل

ؾال  ،ٝ٘. أَا إذا ناْت اؿٛاي١ بػري لٛضإذا تاذد لًٝ٘ إشتٝؿا٤ سك٘ َٔ احملاٍ لً
جيٛز ي٘ يًُشاٍ ي٘ ضِ احملٌٝ إزي داْب٘ ؼي ةلٛاٙ ل٢ً احملاٍ لًٝ٘. ٚال ٜهٕٛ ي٘ 
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نذيو ايردٛع ل٢ً احملٌٝ. يذا ؾإْٓا ْكرتح ل٢ً اغيعرع اياراقٞ إلاة٠ صٝاغ١ ْص 
اؿٛاي١ إذا ناْت  -1( َٔ ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ يتهٕٛ ناآلتٞ: ) 368اغياة٠ )

باٛض ؾٝذٛز يًُشاٍ ي٘ ضِ احملٌٝ إزي داْب٘ ؼي ةلٛاٙ ل٢ً احملاٍ لًٝ٘ يًُطايب١ 
باؿل احملاٍ ب٘ قبٌ ايردٛع لًٝ٘. ٚال ٜطُٔ احملٌٝ إال ٚدٛة اؿل احملاٍ ب٘ ٚقت 

أَا إذا ناْت اؿٛاي١ بػري لٛض ؾال -2اؿٛاي١ َا مل ٜٛدي إتؿام ٜكطٞ بػري ذيو. 
ت٢ يٛدٛة اؿل. ٚال جيٛز يًُشاٍ ي٘ ضُ٘ إزي داْب٘ ؼي ةلٛاٙ ٜهٕٛ احملٌٝ ضآًَا س

 ل٢ً احملاٍ لًٝ٘ ٚال ايردٛع لًٝ٘( . 

ْٚكرتح ل٢ً اغيعرع اياراقٞ أٜطًا إٔ ٜتب٢ٓ َبيأ إْطُاّ احملٌٝ إزي داْب احملاٍ  .3
إذا  ،لًٝ٘ ؼي اييل٣ٛ اييت ٜكُٝٗا األخري ل٢ً احملاٍ ي٘ يًُطايب١ بٓكض لكي اؿٛاي١

ؾًا يٓكص أ١ًٖٝ احملٌٝ أٚ ياٝب ؼي إداةت٘. ٚال ٜصتطٝع احملاٍ لًٝ٘ إٔ نإ َٛقٛ
ألٕ تٛقـ اياكي مل ٜتكرد غيصًشت٘ ٚيهٔ غيصًش١ احملٌٝ ٚسيٙ. يذا  ،ٜتُصو بٓكط٘

ؾإْٓا ْكرتح ل٢ً اغيعرع اياراقٞ ايٓص اآلتٞ: ) جيٛز يًُشاٍ لًٝ٘ ضِ احملٌٝ إزي 
إذا ناْت َٛقٛؾ١ يٓكص  ،ٓكض  اؿٛاي١داْب٘ ؼي ةلٛاٙ ل٢ً احملاٍ ي٘ يًُطايب١ ب

أ١ًٖٝ احملٌٝ أٚ ياٝب ؼي إداةت٘. ٚساٍ َٔ ةٕٚ شيصو احملاٍ لًٝ٘ بٓكض اؿٛاي١ 
 ليّ تٛقؿٗا غيصًشت٘(. 

 ادسـادلص
 أٚال: اغيصاةد بايًػ١ ايارب١ٝ.

 أ. ايهتب ايكا١ْْٝٛ.
 .2006 ،بػياة ،آةّ ٖٚٝب ايٓياٟٚ. اغيراؾاات اغيي١ْٝ. اغيهتب١ ايكا١ْْٝٛ ة. .1
ةداش١ َكاد١ْ ؼي  :أْٛد شًطإ. أسهاّ االيتساّ اغيٛدس ؼي ايٓعر١ٜ اياا١َ ياليتساّ ة. .2

 .2002ايكاْْٛري اغيصرٟ ٚايًبٓاْٞ. ةاد ايٓٗط١ ايارب١ٝ يًطبال١ ٚايٓعر بريٚت. 
 .1996ة. أْٛد شًطإ. اغيٛدس ؼي َصاةد االيتساّ. َٓعأ٠ اغياادف باإلشهٓيد١ٜ. .3
طٝب، ايكإْٛ ايااّ، َٓعٛدات زٜٔ اؿكٛق١ٝ، بريٚت، ة. سصإ لبي ايػين اـ .4

 .2012يبٓإ، 
 .1970ة. سصٔ لًٞ ايذْٕٛ، أصٍٛ االيتساّ، َطبا١ اغياادف، بػياة،  .5
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اؾس٤ األٍٚ، ايطرد، ظرن١  :ة. سصٔ لًٞ ايذْٕٛ، اغيبصٛط ؼي اغيصؤٚي١ٝ اغيي١ْٝ .6
 1991ايتاضيض يًطبع ٚايٓعر اغيصا١ُٖ، بػياة، 

َهتب١  ،ايكصِ ايجاْٞ.  أسهاّ االيتساّ :ٓعر١ٜ اياا١َ ياليتساَاتة. ةدع ظياة. اي .7
 .2016ايصٓٗٛدٟ. بريٚت. 

دَطإ أبٛ ايصاٛة. أسهاّ االيتساّ . ةاد اغيطبٛلات اؾاَا١ٝ. اإلشهٓيد١ٜ.  ة. .8
1998. 

ة. شايٕٚ ايااَرٟ. تاٜٛض ايطرد ؼي اغيصؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ، َٓعٛدات َرنس  .9
 1981 ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ، بػياة،

 ،ايرٖٔ ايرمسٞ ،ايتأَٝٓات ايعدص١ٝ ٚايا١ٝٓٝ. ايهؿاي١ مسري لبي ايصٝي تٓاغٛ. ة. .10
 1994ايكاٖر٠.  ،سكٛم االَتٝاز. َطبا١ أطًض ،ايرٖٔ اؿٝازٟ،سل االختصاص

اؾس٤ ايجايح.  :ة. لبي ايرزام اظيي ايصٓٗٛدٟ، ايٛشٝط ؼي ظرح ايكإْٛ اغييْٞ .11
َٓعأ٠ اغياادف  اإلْكطا٤.-اؿٛاي١-ْعر١ٜ االيتساّ بٛد٘ لاّ. األٚصاف

 .2004 .باإلشهٓيد١ٜ
اؾس٤ األٍٚ ؼي َصاةد  :ة. لبي اجملٝي اؿهِٝ، اغيٛدس ؼي ظرح ايكإْٛ اغييْٞ .12

 .1963االيتساّ َع اغيكاد١ْ بايؿك٘ اإلشالَٞ، ظرن١ ايطبع ٚايٓعر األ١ًٖٝ، بػياة، 
ٍٚ ؼي اْاكاة اياكي، ظرن١ اؾس٤ األ :ة. لبي اجملٝي اؿهِٝ، ايٛشٝط ؼي ْعر١ٜ اياكي .13

 .1967ايطبع ٚايٓعر األ١ًٖٝ، بػياة، 
ة. لبي اجملٝي اؿهِٝ ٚلبي ايباقٞ ايبهرٟ ٚقُي ط٘ ايبعري، ايكإْٛ اغييْٞ  .14

 1980اؾس٤ ايجاْٞ، ٚزاد٠ ايتاًِٝ اياايٞ ٚايبشح اياًُٞ. بػياة،  :ٚأسهاّ االيتساّ
اؾس٤ ايجاْٞ. أسهاّ االيتساّ.  :اَاتلصُت لبي اجملٝي بهر. ايٓعر١ٜ اياا١َ ياليتس ة. .15

 2012َٓعٛدات داَا١ دٝٗإ اـاص١. ايذانر٠ يًٓعر ٚايتٛزٜع. بػياة. 
ة. لصُت لبي اجملٝي بهر. تٓؿٝذ األسهاّ ٚاحملردات. ظرح أسهاّ قإْٛ ايتٓؿٝذ  .16

اغيايٍ ؼي ض٤ٛ ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥. َٓعٛدات داَا١ دٝٗإ  1980يص١ٓ  45دقِ 
 .2012نر٠ يًطبال١ ٚايٓعر. اـاص١. ايذا

لصُت لبي اجملٝي بهر. أصٍٛ اغيراؾاات اغيي١ْٝ. ظرح أسهاّ قإْٛ اغيراؾاات  ة. .17
ؼي ض٤ٛ ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ ٚآدا٤ ايؿك٘ َع اإلظاد٠  1969( يص١ٓ 83اغيي١ْٝ دقِ )
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إزي ايؿك٘ اإلشالَٞ ٚايكٛاْري ايارب١ٝ ٚةٚد ايتكٓٝات ايا١ًُٝ ؼي ايتكاضٞ اغييْٞ. 
 .2013ذانر٠ يًطبال١ ٚايٓعر. اي

ة. فٝي ظيٝي ايآبهٞ، َباةئ اياكي ؼي ايكإْٛ اإلْهًٝسٟ، َٓعٛدات داَا١  .18
 .2001ايٓٗرٜٔ، 

 .2010ة. قُي سصري َٓصٛد، ايكإْٛ اغيكادٕ، ةاد اؾاَا١ اؾيٜي٠، اإلشهٓيد١ٜ،  .19
ايا١ٝٓٝ  قُي ط٘ ايبعري ٚة.غين سصٕٛ ط٘. اؿكٛم ايا١ٝٓٝ. اؾس٤ ايجاْٞ. اؿكٛم .20

 ،1982ايتبا١ٝ. ٚزاد٠ ايتاًِٝ اياايٞ. بػياة. 
ة. َٓذد ايؿطٌ، ايٛشٝط ؼي ظرح ايكإْٛ اغييْٞ، ةداش١ َكاد١ْ بري ايؿك٘ اإلشالَٞ  .21

ٚايكٛاْري اغيي١ْٝ ايارب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ َاسز٠ بآدا٤ ايؿكٗا٤ ٚأسهاّ ايكطا٤، َٓعٛدات 
 .2006آداط، أدبٌٝ، 

س ؼي ظرح ايكإْٛ اغييْٞ االدةْٞ. اؾس٤ ايجاْٞ. ة. ٜاشري قُي اؾبٛدٟ. ايٛدٝ .22
آثاد اؿكٛم ايعدص١ٝ. أسهاّ االيتساَات. ةداش١ َٛاز١ْ. ةاد ايجكاؾ١ يًٓعر 

 .2003ٚايتٛزٜع. لُإ. 
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لُاد شايٕٚ ساَي. ايٛناي١ باـص١َٛ: ةداش١ َكاد١ْ. أطرٚس١ ةنتٛداٙ َكي١َ     

 .2005 كٛم داَا١ اغيٛصٌإزي ن١ًٝ اؿ
 ايبشٛخ -ز
ةداش١ َكاد١ْ. عح -أدٝاة ثاَر ْاٜـ ايييُٝٞ. إْتكاٍ اؿل ؼي اييل٣ٛ اغيي١ْٝ ة. .1

. 16تصيدٖا ن١ًٝ اؿكٛم داَا١ اغيٛصٌ. اجملًي  ،َٓعٛد ؼي ف١ً ايراؾئٜ يًشكٛم
  . 2013. آذاد 18. ايص١ٓ 56اياية 

الختصاص اغيهاْٞ ؼي اييل٣ٛ االلرتاض١ٝ. أدٝاة ثاَر ْاٜـ ايييُٝٞ.اييؾع بايّ ا ة. .2
تصيدٖا ن١ًٝ اؿكٛم داَا١ اغيٛصٌ.  ،عح َٓعٛد ؼي ف١ً ايراؾئٜ يًشكٛم

 .2006. نإْٛ األٍٚ 11. ايص١ٓ 30. اياية 8اجملًي
سصري لبي لًٞ لٝص٢. َصاةد ايكإْٛ اؾسا٥ٞ االْهًٝسٟ ةداش١ َكاد١ْ. عح  ة. .3

.  15تصيدٖا ن١ًٝ اؿكٛم داَا١ اغيٛصٌ. اجملًي ،َٓعٛد ؼي ف١ً ايراؾئٜ يًشكٛم
 .2012. نإْٛ األٍٚ 17. ايص١ٓ 55اياية
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 أسهاّ ايكطا٤. ات. فُٛلة
اؾس٤ األٍٚ. ظرن١ ايطبع ٚايٓعر األ١ًٖٝ.  :شًُإ بٝات. ايكطا٤ اغييْٞ اياراقٞ .1

 .1962بػياة. 
سسٜرإ( -أٜاد-ف١ً ايتعرٜع ٚايكطا٤. ايص١ٓ ايصاةش١. اياية ايجاْٞ )ْٝصإ .2

2014. 

 ايكٛاْري. -ـٖ
 .1951( يص١ٓ 40ايكإْٛ اغييْٞ اياراقٞ دقِ ) .1
 1969( يص١ٓ 83قإْٛ اغيراؾاات اغيي١ْٝ دقِ ) .2
 .1980( يص١ٓ 45ايتٓؿٝذ دقِ ) قإْٛ .3
 1980( يص١ٓ 78قإْٛ دلا١ٜ ايكاصرٜٔ دقِ ) .4

 ثاْٝا: اغيصاةد بايًػ١ اإلْهًٝس١ٜ.
First: Books. 

1. Catherine Elliott & Frances Quinn، Contract law، 
Seventh Edition، Longman، pearson، 2009. 

2. Catherine Elliott and Frances Quinn.Tort law، Eighth 

Edition.Longman، Pearson 2011. 

3. Cathy J. Okrent . Torts and personal injury law، Fifth 

Edition، DELMAR، 2015. 

4. Edwin Peel and .G. H. Treitel، Treitel on The law of 

contract، Twelfth Edition، Sweet & Maxwell، Thomson 

Reuters، 2010، 
5. Ewan Mckendrick. Force Majeure and Frustration of 

contract، Second Edition، Informa law from Routledge، 
2013. 

6. Ewan Mckendrick. Contract Law، Text، Cases، and 

Materials. Fifth Edition Oxford University Press. 2012. 



 الدفع بشرط االنصاف تجاه حوالة الحق في القانون اإلنكميزي دراسة مقارنة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

898 

7. Ewan Mckendrick. Contract Law، Sixth Edition 

.Palgrave Macmillan.2005. 

8. Greg Tolhurst. The assignment of contractual rights. 

Second Edition. Hart Publishing Oxford. 2016. 

9. Hein Kotz .European contract Law. Second Edition. 

Oxford University Press. 2017. 

10. Jack Beatson، Andrew Burrows، john cartwright. 

Anson's law of Contract، 30
th
 Edition، Oxford 

university press، 2016. 

11. Jack Beaston & Andrew Burrows، Anson's law of 

contract، Oxford university press، 2010.  

12. James Goudkamp، Tort law defenses، Hart Publishing، 
Hart studies in private law. 2013. 

13. Jill poole. Textbook on Contract Law. Thirteenth 

Edition. Oxford University Press.2016 

14. John Cartwright . Contract Law: An Introduction to the 

English Law Of Contract for the Civil Lawyer. Second 

Edition. Hart publishing Ltd .2013 

15. John Cooke.Law of Tort. Fourth Edition.Financial 

Times.Pitman Publishing، 1999. 

16. John J.P. Krol. Construction Contract Law. First 

Edition. John Wiley& Sons، INC.1993. 

17. John Wilman، Brown، GCSE Law، Ninth Edition، 
Thomson Sweet and Maxwell، 2005. 

18. Marcus Smith and Nico Leslie. The Law of 

Assignment. Second Edition. Oxford University Press. 

2013. 

19. Mark Lunney and ken Oliphant، Tort law، Text and 

Materials، Fifth Edition، Oxford University Press، 
2013. 
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20. Michael Furmston، Cheshire، Fifoot and Furmston's 

law of contract، Fifteenth edition. oxford university 

press، 2007. 

21. Mindy-chen-wishart. Contract Law، Fifth Edition، 
Oxford University Press، 2015، 

22. Neil Andrews، Contract Law، Second Edition، 
Cambridge University Press، 2015، 

23. Paul Richards، law of contract، fourth edition، financial 

times، pitman publishing، 1999. 

24. Paula Giliker and Silas Beckwith، Tort، Forth Edition، 
Sweet & Maxwell، Thomson Reuters، 2011. 

25. P. S. Atiyah and Stephen A. Smith. Atiyah's 

Introduction to the Law of Contract. Sixth Edition، 
Clarendon Press، Oxford، 2005 

26. Richard stone. The moderm law of contract. Sixth 

Edition. Cavendish Publishing Limited. 2005. 

27. Robert Duxbury. Nutshell، Contract Law، Fifth 

Edition، sweet and Maxwell، 2001. 

28. Simon Deakin، Angus Johnston and Basil 

Markesinis.Markesinis and Deakin’s Tort law. Seventh 

Edition Clarendon press. Oxford، 2013. 

29. Sir William Anson، principles of English law of 

contract، London Macmillan at the clarendon press، 
1879. 

30. Bermingham، Nutshells Tort، sixth Edition، sweet and 

Maxwell، 2003. 

Second: Laws 

1- Judicature Act 1873. 

2- Bill of lading Act 1885. 
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3- Marine insurance Act 1906. 

4- The law of property Act 1925. 

5- Criminal law Act 1967. 

Third: Internet websites 

1- http:// www.designingbuildings.co.uk  

2- https://www.lawteacher.net/cases/linden-gardens-v-

lenesta.php 

3-  http://swarb.co.uk/trendtex-trading-corporation-v-

credit-suisse-hl-1981/ 
4-  http://swarb.co.uk/government-of-newfoundland-v-

newfoundland-railway-pc-1888/Railway: PC 1888  
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