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 المقدمة 

األصل ان الشخص حر التصرف بأموالو بجميع انواع التصرفات القانونية سواء كانت تلك التي 
الدائرة بينهما طالما انو كامل االىلية وسليم في قواه العقلية غير تعود عليو بالنفع ام بالضرر ام 

محجور عليو او لم يعلن اعساره او افالسو اذ ان تصرفاتو تكون صحيحة في حقو وفي حق من 
يخلفو من الورثة )الخلف العام ( وفي حق الخلف الخاص كالمشتري والموصى لو ولكن تصدر 

نها تخل بضمانهم العام على اموالو وىذا ىو الشأن اذا وىب عن المدين تصرفات ضارة بدائنو ال
ثمن زىيد محاباة من اموالو او باعو حتى يتسنى لو اخفاء الثمن عن دائنيو اوفي مقابل  المدين ماالً 

منو الحد اقاربو او احد اصدقائو وحماية للدائنين خول لو المشرع الطعن في تصرفات المدين 
  ذ التصرفات التي تعرف بأسم الدعوى البوليصية .الضارة بهم بدعوى عدم نفا

 ىدف البحث 

تهدف ىذه الدراسة الى البحث في دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين من خالل التعريف بدعوى 
الدعوى غير المباشرة وبيان شروط عما تميزت  يان طبيعتها والحكمة منها وغيرىاعدم النفاذ وب

  .احكام ىذه الدعوى وماترتبو من اثار على اطرافها والغيرتحقق ىذه الدعوى وكذلك التطرق الى 

 مشكلة البحث 

نقترح على المشرع لى دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين البحث التعرف ع تمثل الغرض من
العراقي تقليص مدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني من ثالث سنوات الى سنة من 

بسسب عدم نفاذ التصرف  والتسمح في جميع االحوال اذا مضت اليوم الذي علم فيو الدائن 
 . مدة خمس سنوات بدال من خمسة عشر سنة لكي اليبقى المدين تحت رحمة الدائن

 منهجية البحث 

واراء  من خالل تحليل نصوص القانونكتابة ىذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي في  انتهجت 
  الفقهاء 
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 خطة البحث 

نفاذ نتاول ىذا البحث في مبحثين  ساخصص المبحث االول الكالم عن ماىية الدعوى عدم 
وجد عدم نفاذ تصرف المدين  المدين في مطلبين سيكون المطلب االول تعريف الدعوىتصرف 

اما المطلب الثاني يتضمن  .منها مع مقارنة مع الدعوى الغير المباشرة  الحكمةو طبيعتها ان 
تصرف نفاذ المبحث الثاني احكام دعوى عدم  في  تناولسثم شروط  دعوى عدم نفاذ التصرف 

اما المطلب نفاذ تصرف المدين  ين في مطلبين  سيكون المطلب االول  اثار دعوى عدمالمد
  .تصرف المدين نفاذ  دعوى عدم ادمقتالثاني يتضمن  
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 المبحث االول

 ماىية دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين 

تنسب الدعوى البوليصية الى بريتور روماني يسمى بولص فسميت ىذه الدعوى باسمو وتدخل 
العام ووسيلتو في  والبوليصية ضمن الدعاوي التي تهدف منها الى الدائن المحافظة على ضمان

ىي المطالبة بعدم نفاذ التصرف القانوني الذي يجريو المدين اضراراً بدائنو لذلك فأن خطورة ذلك 
ىذه الدعوى تفوق خطورة الدعوى غير المباشرة اذ انها تمس حرية المدين في التصرف في مالو 
بينما التتأثر ىذه الحرية بمقتضى الدعوى غير المباشرة التي تقتصر على اعطاء الدائن سلطة 

 (1)يابية عن المدين بمطالبة بحقو قبل الغير ن

 وسأتناول من خالل ىذه المطالب االتية 

المطلب االول : تعريف الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين مع بيان طبيعتها والحكمة منها مع 
 المقارنة مع الدعوى غير المباشرة 

 البوليصية (المطلب الثاني : شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين ) الدعوة 
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 المطلب االول

 التعريف بالدعوى عدم نفاذ تصرف المدين ) الدعوى البوليصية (

 الفرع االول / تعريف الدعوى مع بيان طبيعتها والحكمة منها 

 : تعريف الدعوى البوليصية  اوالً 

تعريف الدعوى البوليصية / بأنها الدعوى التي يقيمها الدائن للطعن في التصرفات الضارة بو , 
المعسر بقصد حمايتو من غشو والمحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين  والصادرة من مدين

 .(1)ره من الغير بالنسبة الثر ىذه التصرفات كي التكون نافذ في حقوساباععن طريق المطالبة 

مد المدين اذا ساءت حالتو المالية التي يبيع اموالو الظاىرة ) كالعقارات( لكي يخفي ثمنها عوقد ي
مد لمجرد النكابة بدائنيو الى محاباة الغير من اقاربو او اصدقائو بأن يبيعهم مالو عاو ي عن دائنيو

بثمن بخس او يهبو اياىم او يحايل احد دائنيو على حساب االخرين بأن يدفع لو كامل دينو حتى 
رماء التي يجب ان يشترك فيها مع سائر الدائنين في مثل ىذه عيتخلص من قاعدة قسمو ال

حماية للدائنين من تصرفات مدينهم الضارة بأن مكنهم من رفع دعوى عدم ت وفر القانون الحاال
نفاذ التصرفات يطلبون فيها عدم نفاذ التصرفات الصادرة عن المدين والتي تلحق الضرر في 

المحافظة على الضمان العام للدائنين عند  مواجهتهم كما ان ىدف الدعوى البوليصية ايضاً 
  (2)اعسار المدين
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 : بيان طبيعة الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين ثانياً 

 جرت محاوالت في الفقو لتاصيل الدعوى البوليصية يردىا الى احد النظم القانونية المعروفة 

: مذىب راى اول الى انها دعوى بطالن بالنظر الى انها قد تؤدي الى سقوط تصرف المدين اوالً 
كلمة )بطالن في بعض نصوص القانون المدني وعدم االعتداد بو , مستندين في ذلك الى ورود  

ربي ) والقانون المدني القديم والتفسير التجاري (في حدود بعض مبطالت للدعوى البوليصية غال
تعد الدعوى البوليصية دعوى بطالن التقليد الموروث في القانون الروماني ولكن اليمكن ان 

قدين كما ان الدائن في الدعوى البوليصية لتصرفات المدين والبطالن جزء مقدر فيما بين المتعا
طالن بفرق بين ال ةاليبطل تصرف مدينو . انما يطالب بعدم سريان ىذا التصرف في حقو وثم

وعدم النفاذ ماذا تقرر عدم نفاذ التصرف في حق الدائن فأن ىذا اليؤثر في صحة التصرف بين 
 ه في حق المدين اطرافو فيبطل التصرف صحيحان لتزعم من العقاد يعده نفاذ

تعويض عن : ويذىب رأي اخر الى ان الدعوى البوليصية ماىي اال دعوى مسؤولية او دعوى ثانياً 
فصل خاطئ وبالتالي تعد ىذه الدعوى مخصص لطبق الدعوى المسؤولية المنصوص عليها من 

( قانون مدني عراقي والتي تنص ) كل خطأ سبب ضرر الغير يلزم من ارتكبو 163المادة )
فالدائن ىنا يتضرر من تصرف مدينو ولذلك فهو يطالب بالتعويض عن الضرر  (1)بالتعويض (

 انما تعويض عيني تميل في حق الدائن رفع الدعوى  والتعويض ىنا ليس تعدياً 

الو من حق جميع اموال يستوفى ملحقو في الضمان العام لو ان  : والواقع ان الدائن طبقاً ثالثاً 
ضمانة ىذا الدائن من اي تالعب محتمل  من مدينو قد يقضى الى االقالل  ولذلك يجبالدائنين.

من فرص حصولو على حقو عن طريق اضعاف ىذا الضمان . فاللدائن في تعاملو مع الغير يمثل 
دائنية .فاذا اشترى عينا استفاد الدائينون بالزيادة التي طرأت على اموال المدين ولكنهم يتضررون 

غير بعض اموالو قد اراد القانون حماية الدائن من تصرفات مدينو اذا تمت اذا وىي المدين لل
فسح القانون بدائنو وكان المدين في موقف من االعسار اليحسد عليو لذلك  بسوء قصد اضراراً 

 (2)المدني العراقي للدائن الحق في الطعن في تصرفات مدينو اذا شابها الغش وسوء القصد
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 : الحكمة من الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين ) الدعوى البوليصية (  ثالثاً 

 الحكمة من الدعوى البوليصية مزدوجة 

فتهدف الى المحافظة على الضمان العام لحقوق الدائنين كما تهدف في الوقت نفسو الى حماية 
الدائنين من غش المدين المعسر , وذلك عن طريق المطالبة بعدم سريان أثر تصرفو في مواجهتهم  

يضاروا بو , وذلك الن المدين قد يتعمد اذا ساءت حالتو المالية الى القيام بتصرفات كي ال 
بثمنها وقد يحابى بعض ذوي اقرباه ويحضى اىرة ظلحق ضررا بدائنو , قصد يبيع اموالو الت

واصدقاءه فيبعهم مالو بثمن بخس او يهبهم اياه . وقد يقدم دائنا على غيره ليكون بمنحنى من 
  (1)قيمتو الصرماء فيسدو لو حقو كامال ً 

المحافظة على الضمان العام اال ان فالدعوى البوليصية كالدعوى غير المباشرة تهدف الى 
او   مال حقوقو عمداً ستعاللمدين المعسر ىو سكوت عن  سلبياً  الدعوى غير المباشرة تعالج موقفاً 

اما الدعوى البوليصية فتعالج موقفا ايجابيا ىو اقدامو على التصرف في حقوقو عن عمد .  اىماالً 
 . (2)ال عن مجرد احتمال بقصد االضرار بدائنو

 مقارنة بين الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين وبين الدعوى الغير المباشرة الفرع الثاني /

اليشترط للطعن بدعوى الغير المباشرة ان يكون حق الدائن متحقق األداء او سابقا على التصرف 
المطعون فيو كما اثر الدعوى اليشترط على الدائن الطاعن بل يضر منو جميع الدائنين وفي ىذا 

رب الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين من الدعوى غير المباشرة . غير ان ىذا التشابو في تقت
االحكام اليحصى الفارق الجوىري بين الدعوتين وذلك ان الدعوى الغير المباشرة يرفعها الدائن 

 باسم مدينو في حين انو يرفع الدعوى غير المباشرة باسمو الشخصي باعساره من الغير او لذا
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يكون لو اثبات الدعوى غير المباشرة بكافة طرق االثبات وكذلك اليشترط لرفع دعوى غير 
يادة في اعساره قصد بو المدين االضرار المباشرة ان يكون تصرف المدين ادى الى اعساره او لز 

 (1)بخصوص الدائن كما في الدعوى البوليصية

 : اوجو الشبو بين الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين والدعوى الغير مباشرةاوالً 

 الهدف  -1

الضمان العام للدائنين على اموال يهدف المشرع من اعطاء الدائن الحق في الدعوتين الى حماية 
مباشرة جدية او غير مدينهم من تصرفات ىذا المدين الذي يريد االضرار بدائنو عن طريق تصرفات 

 حتى يستوفي بذلك التقيد على اموالو 

 نفاذىا في حق الدائن  -2

جميع تصرفات المدين جدية او غير مباشرة التنفذ في حق الدائن حتى توافرت شروط كل من 
 الدعوتين

 الدعوى المال محل التصرف  استغالل الدائن رافع -3

في كل من الدعوتين اليقبل الدائن رافع الدعوى التقيد على المال محل التصرف بل يشاركو في 
ذلك باقي الدائنين المضارين من التصرف ويقسمون معو حصيلة التقيد على ىذا المال قسمة 

 العرماء 

 مباشرة ثانيا اوجو االختالف بين الدعوى البوليصية والدعوى غير ال

 دي لو صالمت رفنوعية التص -1

 المدين للغير يترتب عليو االضرار بو من في الدعوى البوليصية يتصدى الدائن لتصرف جدي 
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فيحاول الدائن بهذه الدعوى ادخال المال الذي اخرجو المدين بتصرفو من ملكو الى ملك 
حتى يتم التقيد عليو اما الدعوى الغير مباشرة المدين اليتصرف في مالو تصرفا  المدين مرة ثانية

جديا وثم فليس للعقد الظاىر وجود قانوني بهذه الدعوى يرمي الدائن الى اثبات ان المال ما زال 
 في ملك المدين لم يخرج منو

 من التصرفمن لو الحق في رفع الدعوى البوليصية اليرفعها اال الدائن المضار  -2 

اما الدعوى الغير مباشرة فيرفعها الدائن والخلف الخاص وكل لو مصلحة مشروعة وكان احد 
 المتعاقدين 

 قصد االضرار بالدائن  -3

البوليصية يشترط في المفاوضات ان يكون قصد فيو االضرار بالدائن الغير المباشرة اليشترط  
 ا اخر غير االضرار بالدائن .كذلك الن الغير مباشرة قد يكون الهدف منها تصرف

 التقادم  -4

 الدعوى البوليصية يسقط الحق في رفعها بمرور الزمن 

الدعوى الغير مباشرة ليس كذلك الن الغرض منها تقرير امر واقع وىذا االمر يبقى واقفا اليتغير 
 بمرور الزمن 

 استرداد العين محل التصرف  -5

 عين محل التصرف الن التصرف جدي مرتبا اثاره بين طرفيو البوليصية اليستطيع المدين استرداد ال

 (1)في الغير المباشرة يستطيع المدين ذلك الن التصرف غير مباشر 

بعنوان )  -:fac.ksa .edu.sa.lbwlysyh-wryh.pdمقال منشور على الموقع         – 1
 21/2والقانون( حنان احمد الزىراني , الدعوى البوليصية والدعوى الغير المباشرة بين الشريعة االسالمية 

   9 ,11, السبت ,    2117/
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 المطلب الثاني

 شروط الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين

ويشترط لتحقيق الدعوى عدم نفاذ تصرف عدة شروط منها ما ترجع الى حق الدائن ومنها ما 
تتصل بالتصرف المطعون فيو ومنها ما يرجع الى المدين والى خلفو وسوف نتناول الشروط كل 

 على حدة . 

 الشرط االول / شروط ترجع الى حق الدائن .

مدينو عن طريق الدعوى البوليصية شرطان يشترط في حق الدائن الذي يريد الطعن في تصرف 
 ىما 

 : حق مستحق االداء  اوالً 

وصدر من مدينو  يجوز لكل دائن اصبح حقو مستحق االداء)( مدني عراقي 263نصت المادة ) 
اذ كان التصرف قد انقص من حقوق تصرف ضار بو ان يطلب عدم نفاذ ىذا التصرف في حقو 

فاذا لم يكن (1)عليو اعسار المدين او الزيادة في اعساره  (المدين او زاد في الترافة ويترتب 
رفع الدعوى البوليصية وفي ىذا الفرق ان الدعوى البوليصية اكثر الحق مستحق االداء فال يمكن 

خطورة من الدعوى الغير مباشرة وفي مقدمة تتلوىا االعمال التنفيذية حتما ويترتب على ذلك ان 
يستطيع استعمال الدعوى . اما اذا  قف او مقترننا باجل واقف المن كان حقو معلق على شرط وا

كان الحق معلقا على شرط مانع سيء النية يسبب تصرفو في اعساره اوزيادة اعساره وفي جميع 
االحوال فان العسرة يسؤء حق الدائن وقت سابق على ابرام التصرف المطعون فيو حتى لوكان 

 بالدعوى البوليصية اذا ثبتنا حقو بعد تصرف المدين ورد على عقار واليجوز بالتالي للدائن الطعن 

 (2)المدين في العقار حتى لو كان ذلك سابقا على تحصيلوتصرف 
___________________________________________________ 

 ( 263قانون المدني العراقي نص المادة ) -

د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن , النظرية العامة لاللتزام /احكام االلتزام واالثبات في الفقو وفقهاء  -2
  98- 97,ص2114االسكندرية ,النقض , 
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 : حق الدائن سابق على التصرف المطعون فيو  ثانياً 

يشترط ان يكون حق الدائن سابقا في الوجود على التصرف القانوني المطعون فيو حين يصاب 
 الدائن في ىذه الحالة بضرر من جراء التاثير على الضمان العام المقرر لو عند نشاة حقو 

يتركز االىمية ىنا في نشوء حق الدائن في وقت سابق على التصرف المطعون فيو بصرف النظر 
او معلقا على شرط عن مصدر حقو , وينوى ان يكون عند نشوئو متحقق االداء او مضافا الجل 

واقف او غير معين المقدار او يكون حقو من الحقوق الشخصية او الحقوق العينية يجوز مع 
ان يطعن بالدعوى البوليصية في تصرف المدين السابق على نشاة حقو او كان قصد ذلك للدائن 

المدين من تصرفو االقتصاص من الضمان العام للدائن المقرض فقام ببيع اوبهبة بعض اموالو قبل 
ابرامو عقد القروض فانو اليشترط ان يكون محرر الدائن ثابت التاريخ الحتجاج قبل المدين 

 السبقية حقو بجميع طرق االثبات وذلك انو يجحد بهذا التاريخ قبل المدين  ويجوز لو اثبات

 ثالثا : ان يكون تصرف المدين مفقرا

للتصرف المفقر بالدعوى البوليصية معنى خاص فهذا التصرف الذي ينتقص من حقوق المدين 
 وقد انقض حقوقو .فاذا وىب المدين عينا مملوكة لو ابرأ مدينو من حق لو بذمة 

او  استطاع ان يخيفواما الثمن الذي قبضو في مقابل ذلك فيجب ان تفرض انو بخسا او انو 
 عليو بحقو  ذينفبحيث اليمكن الدائن من الت

او لم يقبل ابراء ذمتو من دين فان ىذا ىبو اما امتناع المدين من زيادة حقوقو وكما لو رفض 
 (1) قرعمل مفبالعمل السلبي ولو اضر بالدائن اال انو ليس 

 

,بعنوان دعوى عدم نفاذ  )www.damascusbar.orgمنشور على الموقع االلكتروني ) مقال -1
 2117/ 2/ 12التصرف , منشور في منتدى محامي سوريا 
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 الشرط الثاني / الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيو 

 اوال : ان يكون تصرف المدين قانونيا 

فاذا صدر عن التصرفات القانونية ىي وحدىا التي يجوز الطعن فيها بدعوى عدم نفاذ تصرف 
تصرف باالرادة  المدين تصرف قانوني جاز للدائن الطعن في ىذا التصرف سواء كان عقد ام

ل مادي فال يجوز الطعن فيو رعا .اما اذا صدر عن المدين عمتباو  ةعاوضمالمنفردة سواء كان 
ام عمال مشرعا يترتب عليو اثر بهذه الدعوى سواء كان عمال غير مشروع يترتب عليو ضرر للغير 

 بال سبب 

 ثانيا: ان يكون التصرف ضارا بالدائن 

اليكفي ان يكون تصرف المدين مفقرا انما يلزم ان يكون ضارا بالدائن والتصرف اال يكون ضارا 
 ي حاالت بالدائن اال ف

 اذا كان التصرف في مال قابل للتقيد عليو -أ

اذا كان التصرف في مال حق متصل بشخص المدين كما لو ترك المدين عن حق الرجوع في -ب
 الهبة 

ذا المال اذا كان تصرف في مال بتصرفو حق عيني تبقى لدائن أخر اما التصرف قبل ى -ج
 اليضر بالدائن الذي يقرر لو الحق التبعي النو يستطيع بيع الشيء 

فعليا يتحقق اذا اصبحت حقوق   ه اعساراً زيادة اعسار  وااذا كان تصرف ال يؤدي الى اعسار  -د
 (1)االثبات اعسار المدين نتيجة تصرفو يقع على الدائن عبءالمدين اليكفي للوفاء بديونو و 

استعمال ىذا الحق لدعوى الن الشرط الفاسخ االجل الفاسخ اليضمنان الحق الدائن يستطيع 
 . (2)من ان يكون مستحق االداء قبل تحقيق الشرط اوحلول االجل

 حنان احمد الزىراني مصدر سابق -1

د. عبد المجيد الحكيم , الموجز في شرح القانون المدني احكام االلتزام ) الجزء الثاني ( , العاتك  -2
      83اعة الكتاب , القاىرة , ص لصن
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 الشرط الثالث / الشروط التي ترجع الى المدين وخلفو .

( من مشرع 489( قانون مدني عراقي وكذلك المادة )264يتضح ىذا الشرط من المادة )
 شرط واحد وىو اذن يشترط في المدين شرط واحد ىو الغش القانون العراقي الجديد 

 اذا كان تصرف المدين وخلفو طبيعة واحدة : اواًل 

 اوتبرعا )ىبة(  معاوضةقد يكون تصرف المدين والخلف ما 

والغرض ان يرفع الدائن دعوى عدم نفاذ تصرف يلزم عليو االثبات الغش لدى المدين وخلفو 
وخلف خلفو بينما اليلزم ذلك حالة كون التصرف من المدين وخلفو تبرعا الن الغش ىنا 

 تستقضي بأن ) درء المفاسد اولى من جلب المنافع (متخصص الن القاعدة الفقهية 

بيعة التصرف بين المدين وخلفو كأن يكون تصرف المدين يعوض كما ثانيا : اما عند اختالف ط
لوباع شيئا وقام المشتري بهبة او ) العكس( وىنا يمكن ايراد القاعدة التالية انو حين يكون 
التصرف يعوض يجب اثبات الغش حيث يكون ىبة يجب اثباتها ومن التطبيقات الخاصة لدعوى 

من المدين قد تتسجد في تفضيل دائن على اخر قيام المدين  عدم النفاذ التي تمثل نية االضرار
بالوفاء الحد الدائنين قبل حلول االجل وكان وفاة المدين المعسر ىذا مفقرا يبقى الدائنين فال 

 .(1)يسري بحقهم

 

 

 
مكتبة دار الجزء الثاني احكام االلتزام , د. منذر الفضل , النظرية العامة لاللتزامات في القانون المدني  -1

 111, ص 1532الثقافة للنشر والتوزيع , عمان االردن , ط
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 المبحث الثاني

 احكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين

االصل ان الشخص حر بالتصرف باموالو بجميع انواع التصرفات القانونية سواء تلك التي تعود 
االىلية سليم في قواه العقلية وغير محجوز عليو بالنفع ام بالضرر ام الدائرة بينهما طالما انو كامل 

عليو او لم يعلن اعساره او افالسو اذا ان تصرفاتو تكون صحيحة في حقو وفي حق من يخلفو من 
 ى لو (صرى والمو شت) كالمخاصالورثة ) الخلف العام ( وفي حق الخلف ال

  المبحث الى مطلبين  اوساتناول من خالل ىذ

 عدم نفاذ تصرفات المدين ى المطلب االول / اثار الدعو 

  ادم دعوى عدم نفاذ تصرف المدينقالمطلب الثاني / ت
 اثار الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين/ المطلب االول

( من القانون المدني العراقي :) متى تقرر عدم نفاذ التصرف , استفاد من 266نصت المادة )
 ذلك جميع الدائنين الذين صدر ىذا التصرف اضرارا بهم ( 

واصبحت اموالو كافية  زامواذا وفى المدين الت -1( من القانون المدني العراقي )267والمادة ) 
يستطيع -2ذ التصرف الصادر من المدين المسك بعدم نفاللوفاء بما عليو سقط حق الدئن في 

من استفاد من التصرف الصادر اضرارا بالدائنين ان يتخلص من الدعوة اذا ىو قام بوفاء حقوقهم 
او اذا ثبت ان المدين عنده مال يكفي بهذا الوفاء( وفي وسعنا توزيع الكالم على اثار ىذه 

 تخص ما ياتي الدعوى في ضوء ىذين النصين على فرعين 

 / عدم نفاذ التصرف في مواجهة الدائنينالفرع االول 

 / بقاء التصرف صحيحا في العالقة بين المدين والمتصرف اليو الفرع الثاني 
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 الفرع االول / عدم نفاذ التصرف في مواجهة الدائنين 

, استفاد من  ( من القانون المدني العراقي ) متى تقرر عدم نفاذ التصرف266نصت المادة )
وعلى ذلك ان عدم نفاذ التصرف  (1)ذلك جميع الدائنين الذين صدر ىذا التصرف اضرارا بهم (

الينحصر على تصرف الدائن المدعى بل يمد الى جميع الدائنين ذوي الحقوق السابقة على 
تصرف المدين حيث يضارون من ىذا التصرف , وقد استحدث القانون المدني العراقي ىذ 

وذلك على اساس المساواة بين الدائنين في االستفادة من الضمان العام . اما التقنين  الحكم
للدائن المدعى وحده دون غيره من الدائنين . المدني السابق فأن عدم نفاذ التصرف كان يصدر 

وعلى ذلك اليتأثر الضمان العام للدائنين عند الحكم بعدم تصرف المدين ويترتب على ذلك 
 نتيجتان 

 : عدم االنتقاص من الضمان العام للدائنين  اوالً 

 : عدم زيادة الضمان العام للدائنين  ثانياً 

  للدائنين  :عدم االنقاص من الضمان العام اوالً 

اذا كان تصرف المدين ينقص بعض اموالو , فأن عدم  نفاذ ىذا التصرف يخول الدائنين الحق في 
االموال ر عتبم في ذلك المتصرف اليو حيث توقهم وشاركهالتنفيذ على ىذه االموال واستيفاء لحق

نع على دائنيو تويمبها المتصرف اليو سالمتصرف فيها ماتزال في الذمة المالية للمدين فاليكت
ترتب على عدم نفاذ وان فأنو ي التزاماتواما اذا كان تصرف المدين يزيد التقيد عليها  وبالتالي

ىذا التصرف يمتنع على المشاركة في التنفيذ على اموال المدين بجانب الدائنين الذين الدائن في 
) اذ كان ىذا الدائن قد استوفى حقو , فأنو يتعين عليو ان يرد حقوقهم قبل تصرف المدين نشأت

 . ماكان قد تلقاه

 

 ( قانون مدني عراقي 266المادة )  -1
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على تصرف غير النافذ الذي  : عدم زيادة  الضمان العام / اليتأثر الضمان للدائنين بناءاً  ثانياً 
اجراه المدين على ذلك فاليدخل في الضمان ماينشأ عن تصرف المدين من حقوق // مثال  فأذا  

  (1)كان المدين قد اشرى عينا فيمنع على دائنيو التنفيذ على ىذا العين

من ثمن  : اذا قام من تلقى الحق من المدين ولم يكن قد دفع ثمنو بعد وكان الثمن قريناً  ثالثاً 
المثل بايداعو في صندوق المحكمة . فأذا اسثمرت للدائن حقو وتوافرت شروط الدعوى االخرى  
حكم القضاء بعدم نفاذ تصرف مدينو في حقو باعتباره من الغير فيو ويجوز ان يحكم لو بالتعويض 

ضا اذا تسبب تصرف المدين في ضرر خاص اصابو وطالب بالتعويض عنو اال ان حكم القضاء اي
بعد نفاذ التصرف في حقو اليخولو اي حق على المال الذي طعن في التصرف فيو اينما عليو اذا 
اراد استيفاء دينو . ان ينفذ على المال بحقو باتخاذ االجراءات التنفيذية المتميزة عن اجراءات 

 . (2)الدعوى ىذه

في تنازلو عن حق انتفاعو بدعوى عدم نفاذ التصرفات اذا توافرت  يطلبواع ان منتفولدائني ال
 . (3)شروط ىذه الدعوى

ان رفع الدعوى واالستمرار في اجراءتها وتنفيذ الحكم الصادر فيها رىن بتوافر  صفة الدائن 
الضرر ولذلك اذا فقد الدائن الطاعن الطاعن في التصرف واال انتصت مصلحة في الطعن النعدام 

في التصرف ىذا الصفة بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم وقبل التنفيذ بحقو تصدر عليو 
التنفيذ . وىو يفقد ىذه الصفة اذا استوفى حقو متى نفذ المدين الترافة ويفقد ىذه الصفة كذلك 

على الحق الذي تلقاه مع ذلك قد  اذا استوفى حقو ممن صدر اليو التصرف تفاديًا لتنفيذ الحكم
يتعذر على المدين االستمرار في الدعوى او الشروع في التنفيذ بحقو بعد الحكم وان لم يفقد 

 حقو الدائن وذلك في حاالت

111- 111د. احمد شوقي عبد الرحمن , مصدر سابق , ص  -1  

  117-116د. عبد المجيد الحكيم واخرون , مصدر سابق , ص -2

  312دار العاتك للنشر بغداد , صغني حسون طو, الحقوق العينية ,ج االول, , د.د. محمد طو البشير -3
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اذا اصبحت اموال المدين كافية للوفاء بما عليو وبذلك ينفي شرط اعسار المدين وفق نص  :اوالً 
 ( قانون مدني عراقي الفقرة االولى 267المادة )

التصرف ان المدين يملك من المال مايكفي للوفاء بحق الدائن وبها اذا اثبت من صدر لو :ثانيًا 
 ( قانون مدني عراقي267ن المادة )نصت الفقرة الثانية م

الفرع الثاني :بقاء التصرف صحيحا في العالقة بين المدين والمتصرف اليو فاليتترتب على 
انما يبقى صحيحا حيث  الدعوى عدم نفاذ تصرف المدين ) الدعوى البوليصية ( ابطال التصرف

ابرامو االضرار بالدائنين  بالنسبة لطرفي اذا كان قد قصد منصحتو  وشروط ع اركانومانو استج
حقهم الابطالو وعلى ذلك فان التصرف نفاذ التصرف في   فاالجراء المناسب لذلك ىوعدم

البوليصية  المطعون فيو يكون غير نافذ في حق الدائنين والذين توافرت فيهم شروط الدعوى
ف اليو ( لذلك اذ كان التصرف بيعيا فانو طبقا صحيحا نافذا فيما بين الطرفين ) المدين والمتصر 

قيام التصرف يكون من حق المشتري قبل البائع المدين ان تخلص لو ملكيتو العين المبيعة  ألمبد
داء عدم نفاذ والتخلص ىذه الملكية اال بعد ان يستوفي الدائنون حقهم من العين طبقا لمب

التصرف . وتفادي ىذا التعارض تطبيق القواعد العامة فيرجع المشتري على المدين البائع بضمان 
استوفاه ايرجع على المدين البائع بما  او يطلب فسخ البيع كما ان المشتري اناالستحقاق 

تصرف  انوعليو  (1)الدائنين حيث ان ذلك حصل من مالو فيرجع بدعوى عدم االثراء بال سبب 
 المدين اذا كان بيعا تترتب عليو النتائج االتية 

اوال : يظل التصرف قائما مرتبا جميع اثاره بين المتعاقدين اال ما تعارض منها مع عدم نفاذ في     
 حق الدائنين يلتزم المشتري بدفع الثمن كما يلزم البائع في نقل ملكيتو المبيع  وبتسليمو وبضمانو 

ثانيا : يعتبر الشيء المبيع ملكا للمشتري فاذا نفذ الدائن عليو استوفى حقو وبقي شيء من ثمنو   
 كاتب فلو الثمن ملكا للمشتري وان كان شيء النسبة متواطئا 

 حنان احمد الزىراني , مصدر سابق  -1
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 الثاني (الى الخلف الخاص ) المشتري  الورثة (كرف اثار التصرف الى الخلف العام  )  تنصثالثا : 
لة من ثمن العين المتبقية بعد تنفيذ الدائن عليها واستيفاء حقو ورثها فضلكل الطرفين فاذا بقيت 

 المشتري الورثة البائع 

 العين على ينفذوا ان فلهم حقوقو اليهم وتنتقل المشتري دائني حق في نافذا التصرف يكون: رابعا
 المدين دائنيو  من التنفيذ اجراءات اتم من يستوفى ان بعد لهم مملوكة اعتبارىا على المبيعة

 (1) ثمنها من وحقوقهم

 ادم الدعوى عدم نفاذ تصرف المدينقت/ المطلب الثاني 

اليوم الذي يعلم فيو الدائن سبب  دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بانقضائها بثالثة سنوات من تسقط                    
عدم النفاذ التصرف وتسقط في جميع االحوال بانقضاء خمسة عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيو 

( قانون المدني العراقي ) التسمح دعوى عدم نفاذ 269التصرف المطعون فيو ونصت المادة ) 
رف والتسمح التصرف بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيو الدائن سبب عدم نفاذ التص

وعلى ذلك لتسقيط  (انقضاء خمسة عشرة سنة من وقت صدور التصرفميع االحوال بعد في ج
ادم قالدعوى البوليصية مدتان يستطيع الدائن اقامة الدعوى لمرتان التي نص عليها القانون  . والت

 نوعان

ادم طويل االجل قالت :اوالً   

ادم قصير االجل قالت :ثانياً   
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ادم طويل االجل قالت :اوالً   

ىو انقضاء مدة خمس عشرة سنة في جميع االموال من الوقت الذي صدر  االجلادم طويل قالت
  فيو تصرف المطعون فيو

ىو انقضاء مدة ثالث سنوات من يوم الذي يعلم فيو المدين سبب  ادم قصير االجلقالت :ثانياً 
. (1) عدم نفاذ التصرف  

( قانون مدني عراقي ) التسمح دعوى عدم 269وقد وىب المشرع العراقي في نص المادة )
عدم نفاذ التصرف  نفاذ التصرف بعد انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيو الدائن سبب

 (2)في جميع االحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف(او اليسمح 

سنة  ادم الى ق( قانون مدني عراقي الى تقليص ىذه الت495المشرع العراقي في المادة )وحسب           
الدعاوي وقطع دابر هدف الى تحقيق استقرار المعامالت بدال من ثالثة سنوات ولعل ذلك ت واحدة

 (3)ويحدد الوقت الذي تمنع فيو الدعوى
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 الخاتمة

 بعدما انتهينا من بحثنا ىذا توصلنا الى عدد من النتائج اىمها

: النتائجاوالً   

على الضمان العام لحقوق الدائنين .الهدف من دعوى عدم نفاذ تصرف المدين المحافظة  -1  

حماية الدائنين من غش المدين المعسر ذلك عن طريق المطالبة بعدم سريان اثر تصرفو في  - 2
 مواجهتهم

ان الدائن اليستطيع اقامة دعوى عدم نفاذ التصرف اذا انصب التصرف على حق للمدين اليعتبر  -3
ف ضارا بالدائن ومفقرا للمدينعنصرا من عناصر الذمة المالية وان كان التصر   

ان الدائن اذا حصل على دينو الذي بذمة المدين فأن على الدائن ان يترك اليسر في الدعوى عدم  -4
 نفاذ التصرف

اذا قام بالوفاء الحد دائنيو المستحق دينو ولم يكن وفاء المدين بهذا الدين نتيجة تواطؤ ان المدين  -5
ئنين الطعن بهذا الوفاء النو وفاء سليم غير مشوب بشبهةمن المدين فاليجوز لبقية الدا  

نقتضي بقبول دعوى عدم نفاذ تصرف المدين ان يكون الحق المطالب بو غير معلق على شرط او  -6
باجل . مقروناً   

يجب ان نالحظ ان ىذه الدعوى التهدف الى ابطال تصرفات المدين ذلك الن البطالن ىو وصف  -7
القانونية التي لم تستكمل االركان والشروط التي يتطلبها القانون فيها يلحق التصرفات 

عند نشوئها لكن ىذه الدعوى تهدف الى حماية الدائنين من التصرفات الصحيحة التي 
 يبرمها المدين ويترتب عليها اضرارا بهم
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 ثانيا : التوصيات 

ه الدعوى بصورة غير مباشرة مما ( اتضح لنا من ىذا البحث ان المشرع العراقي نص على ىذ1
 يتحتم على المشرع العراقي المجيء بنص جديد يضمن حق الدائن للمطالبة بحقو من المدين

( نقترح على المشرع العراقي تقليص مدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني من 2
والتسمح في  صرف ثالث سنوات الى سنة من اليوم الذي علم فيو الدائن بسسب عدم نفاذ الت

جميع االحوال اذا مضت مدة خمس سنوات بدال من خمسة عشر سنة لكي اليبقى المدين 
 تحت رحمة الدائن 
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