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 إلهداءا

اىل  هي  اخبء بعلن عقل غريه  ًىدٍ ببجلٌاة  الصذْخ  درية سبئلْو فبظيز مسبدتو تٌاضع العلوبء  

 ًبزحيبًو مسبدت العبرفني 

 اىل خري هي هشَ بقدهو علَ ىذه الثزٍ 

 اىل رسٌلنب  ًقبئدًب ًقدًتنب حمود ابي عبداهلل علْو افضل الصالة ًالسالم ًامت التسلْن 

 ًالصرب  اىل هي علوين النجبح 

 اىل هي افتقده يف هٌاجيت الصعبة 

 ًمل  متيلو الدًْب ألرتٌُ هي دنبًو ... أبِ

اىل هي علوتين ًعبًت الصعبة الصل هب اًب فْو  ًعندهب  تكسًٌِ اهلوٌم اجلأ الْيب الغٌص  يف حبز 

 عطبئيب  ًدنبهنب  اهِ الغبلْت 

 عبدتِ اخٌتِ االعشاءاىل هي كبًٌا ّضْئٌى يل الطزّق  ًّتنبسلٌى  الرضبئِ ًس
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 شكر وتقدير

 

انشكس نهًٌىل انعهً انقدٌس  اىل فضهو انعظٍى ًفرحو انطسٌق ايايً الهنم  يٍ حبس انعهٌو ًذقدميو كم اسثاب 

 اننجاح ايايً ألمتكٍ يٍ كراتح ىرا انثحث 

 ٌهٍو شكسي نالسراذ ادلشسف عهى ىرا انثحث ًانري كاٌ نرٌجٍيو تصًاخ ًاضحح عهى صفحاذو 

ًاشكس اعضاء ًحدج ادلكرثح دلا قديٌه يٍ جيٌد  يرٌاصهح يف سثٍم اذاحح انفسصح ايايً نكراتح ىرا 

 انثحث

 اشكس ًاندذً انعصٌصج ًكافح اعضاء اسسذً دلا قديٌه يل يٍ عٌٌ ًيساعدج عهى كافح االصعدج 

خبطٌج ًذعهًد ينو يعنى  ًيف اننياٌح أذقدو تانشكس اجلصٌم نسفٍق دزتً ًشسٌك حٍاذً انري كاٌ جباَيب خطٌج

انصرب ًانرتًي نهٌصٌل اىل اعهى يساذة انعهى ًاننجاح ًادعٌ ادلٌىل انقدٌس انري مجعين تو يف ىره احلٍاج اٌ 

 جيًعين تو يف انفسدًض االعهى يع انسٍد اخلهق عهٍو افضم انصالج ًامت انسالو
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 المقدمة

رب العادلُت  ضبد عباده الشاكرين وافضل الصالة وامت السالم على سيدنا وقائدنا  بسم اهلل الرضبن الرحيم واحلمد هلل
 .الدينومن سار على ىداىم اذل يوم وحبيبنا ونبينا زلمد وعلى الو وصحبو اصبعُت 

ان التأمينات بأنواعها ادلختلفة ))شخصية وعينية((  هتدف اذل ضمان الوفاء بااللتزامات ادلًتتبة يف ذمة ادلدين وان 
ىذه التأمينات عبارة عن وسائل قانونية اليت يتمكن من خالذلا الدائن من احلصول على حقو يف ذمة ادلدين وزلاولة 

عام نظم من اجل ادلعامالت ودبا انو من بُت القوانُت ادلهمة الذي نظم من اره , ودبا ان القانون بشكل سذبنب اع
وخاصة يف ادلعامالت ودبا انو من بُت القوانُت ادلهمة الذي ينظم اجل تنظيم حياة الناس واشعارىم باألمان واالستقرار 

ع لو اذا خال قانونا ما من قواعد تطبق حياتنا اليومية ىو ))القانون ادلدين ((ويعترب القانون األىم الن كل القوانُت ترج
وما يضم من مواد وفقرات فهو يستند  , والقانون ادلدين بشأن النزاع او القضية ادلعروفة امام القضاء ويف قانون معُت 

 االحكام ادلهمة الواردة بالقانون ادلدين ىو على رضاء ادلتعاقدين وبالعالقات اليت يرتبط بعضهم ببعض ومن بُت
)احكام عقد الكفالة(, اذ ان عالقة ادلديونية اليت تربط الدائن بادلدين تكتسي أمهية كبَتة وذلك لتعلقها باحلقوق 
ادلالية الن الدائن يكون ربت خطر وهتديد بعدم  سبكنو من احلصول على دينو الذي لو بذمة ادلدين , ومن ىنا تبُت 

وعدم من الضياع أمهية عقد الكفالة حيث يكون ىذا العقد من الوسائل ادلهمة واكثر فعالية حلماية أموال الدائن 
التسديد او التأخَت من قبل ادلدين .وان مشروعية الكفالة اكدىا الشارع احلكيم يف زلكم كتابو اذ قال اهلل سبحانو 

, وىذا دليل ان ديننا االسالمي اتى جبميع  (1)بَِعٍَت َوأَنَا بِِو َزِعيٌم((  َوِلَمن َجاَء بِِو ضِبْلُ ))وتعاذل يف سورة يوسف 
التعامالت اليت تدور وربصل بُت االفراد مع بعضهم البعض داخل اجملتمعات .ان الذي يهمنا يف موضوع الدراسة من 

فالة , واليت تعٍت دبفهومها العام انواع التأمينات ىي التأمينات الشخصية واليت تعد من اىم وابرز صورىا ىي عقد الك
بدال من مدينا واحدا مدينان او اكثر يكون صبيعهم مسؤولون عن   ليصبح للدائن خصم ذمة او اكثر اذل ذمة ادلدين 

على التعاقب . اذن من خالل ما نقدم فالعملية القانونية تتلخص يف تعدد الضمان العام الدين اما بوقت واحد 
للدائن والذي سوف يتيح لو فرصة اكرب وشلكنة من استياء واخذ حقو من الدين يف حال عدم حصولو على الدين , 

ليو ولكن بطريقة صعبة اال ان ىنالك حاالت نادرة يكون الدائن مصدرا خبصوص دينو وال حيصل عليو او حيصل ع
او يف حالة تقدمي كفيل من قبل ادلدين  باإلفالسرغم وجود كفيل , مثال يكون الكفيل مؤسسة  بنك ويكون مصدر 

 ذلك بوة وما شاواصبح ىذا الكفيل مصدرا او حالت بينو وبُت تسديد الدين ظروف او قوة قاىرة او اسباب صحي
 من االمور.

                                                           

 , سورة يوسف . 72االية  (1)
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( يف القانون ادلدين العراقي وذلك المهية 1047-1008حكام عقد الكفالة يف ادلواد ) لذلك عٍت ادلشرع من تنظيم ا
عقد الكفالة وحيوتو ال سيما يف حياتنا اليومية وبعد ان تشابكت العالقات االنانية وتعرضها والضرورة القصوى 

ان عقد الكفالة يؤدي احلاجات والرغبات ادلتجردة لدى الناس , خصوصا و وادلاسة من دخول اجملتمع واشباع 
خدمات مهمة وجلية ال ديكن انكارىا  حيث اهنا تساعد وتتيح دلن يرغب باالقًتاض او االستدانة وسيلة تبعث يف 
روح نفس الدائن الراحة ومزيدا من الثقة واالئتمان يف نفس الوقت تبعث يف نفس ادلدين االمن واالستقرار والضمان 

عقود خاصة يف اوضاعنا احلالية, لذا سنتكلم يف ىذا البحث عن عقد الكفالة على اساس ذلك فهو بعد من اىم ال
ثالث مطالب وسنتكلم يف ادلطلب االول   ماىية عقد الكفالة وىو ادلبحث االول سيكونيف ثالث مباحث , حيث 

, اما الكفالةخصائص عقد الكفالة وادلطلب الثالث انواع  وادلطلب الثاين وادلة مشروعيتو عقد الكفالة تعريفعن 
يضم ثالث مطالب وىي ادلطلب االول الرضا يف عقد الكفالة وادلطلب الثاين  و فهو اركان عقد الكفالة ادلبحث الثاين

احملل وادلطلب الثالث السبب يف عقد الكفالة .وادلبحث الثالث سنتكلم  فيو عن اثار الكفالة وانقضائها دبطلبُت 
 الكفالة . قضاءاالول اثار عقد الكفالة والثاين ان
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 المبحث االول

 ماىية عقد الكفالة

ان التشريعات احلديثة واالفكار اليت ظهرت حديثا واليت نادى هبا الفقهاء منهم الغرب والعرب باحًتام كرام الفرد 
وجعل لو مكانة شليزة وتوفَت لو سبل العيش الرغيد واليسَت ومن خالل ىذا الكالم ان النفس البشرية تسعد عندما نرى 

تقدم لو بعض التسهيالت يف معامالتو مع الغَت , فهنالك من ان ىنالك تشريعات ونصوص قانونية تضمن حقوقو و 
الناس من ىو معسر وموسر , فادلوسر ال حيتاج اذل كفيل او ضمان يقدمو , فالكالم  ادلعسر عندما يقدم على شراء 

ي يف رقبتو ليضمن وفائو الدين او ادلبلغ الذبعض احلاجات وليس لديو القدرة ادلالية على الدفع والشراء فيقدم كفيال 
ومن ىنا جاء االىتمام بعقد الكفالة وبيان احكامها وخصائصها واركاهنا واولو مشروعيتها وغَتىا من ادلواضيع ادلتعلقة 
هبا , فلذلك سوف نقسم البحث اذل مطلبُت , االول يضمن ماىية الكفالة والثاين االركان وبعض ادلواضيع ادلتعلقة 

 هبا .
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 المطلب االول

 وادلة مشروعيتوالكفالة ريف عقد تع

االنسان ان عقد الكفالة ىو عقد بسيط ويعترب من العقود ادلهمة يف احلياة العلمية والعملية وذلك بسبب حاجات 
ادلتطورة واجلديدة واحتياجو لتشريع قانون او نظام يهدد عالقتو بالغَت والكيفية اليت يتعامل هبا عندما يلجأ اذل ىذا 

)الكفالة( واين اجرائها ومع من  ومن اجل الوصول اذل ىذا احلق ونقدم اجملتمع وازدىاره , لذا سنتناول  يف ىا العقد 
 ادلطلب يف فرعُت , االول تعريف عقد الكفالة , والثاين وادلة مشروعيتو .

 الفرع االول
 تعريف الكفالة

 .(1)ومعناىا الضم  فهو كافل , غَتهالكفالة لغة : ضمنو. ويقال كفل ادلال , وكفل عنو ادلال ل
 ( حيث عرفها1008اما قانونا : فقد عرفو ادلشرع العراقي يف نص ادلادة )

 .(2)اذل ذمة يف ادلطالبة بتنفيذ التزام (( ))الكفالة ضم ذمة 
قبل ترتب الدين يف  ومعناه حسب التعريف ادلبُت اعاله بان , ليس للكفيل ان خيرج نفسو من الكفالة ولكن لو ذلك

ذمة االصيل يف الكفالة ادلعلقة والكفالة ادلضافة . وال تضامن بُت الكفيل وادلدين ما دل يشًتط ذلك يف عقد الكفالة  
 .(3) او يف عقد منفصل

اما اصطالحا : دل يورد الفقهاء تعريفا للكفالة اصطالحا واختلفوا يف شرع التعريف الذي اورده ادلشرع العراقي وباقي 
 .(4)التشريعات , فقد جاء يف بعض شروح اجمللة بان ادلقصود ىي الذات والنفس 

س وامنا ىي منت ما يثبت ان ولكن ذىب اخرون بان الذمة ادلالية اليت وردت يف نص ادلادة ىي ليست الذات والنف
 .(5)االنسان اىال لتحمل االلتزامات وما يتبع عليها من اثار 

                                                           

 .  793تركيا , ص  –ابراىيم مصطفى واخرون , اجملمع الوسيط , اجلزء االول , طبع دار الدعوة , استانبول ( 1)
 .  1951( لسنة 40( من قانون ادلدين العراقي رقم )1008نص ادلادة )( 2)
 . 121, ص  1990احملامي عبد القادر الالمي ,معجم ادلصطلحات القانونية , الطبعة االوذل ,ادلكتبة الوطنية , بغداد ( 3)
أ.م.د رعد ادىم عبد احلميد , و أ.م.د نوزاد صديق سلمان , دراسة يف القانون والشريعة االسالمية و رللة كلية القانون والسياسة ( 4)

 . 6و جامعة صالح الدين , ص 
 . 6, ص  صدر سابقم, و أ.م.د نوزاد صديق سلمان,  أ.م.د رعد ادىم عبد احلميد ( 5)
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( مدين على ان )الكفالة عقد دبقتضاه يكفل شخصيا  تنفيذ 772اما ادلشرع ادلصري فقد عرف الكفالة يف ادلادة )
 .(1)نفسو (  االلتزام بان يتعهد للدائن بان يفي هبذا االلتزام اذا دل يتعارض بو ادلدين

ىذا يعٍت بان عقد الكفالة ىو عقد يتم بُت الدائن والكفيل دون ادلدين بل انو ال يشًتط رضاء او موافقة ادلدين بل 
 .(2)ىكذا ان يتم بدون علمو ورغم معارضتو 

الكفالة والتضامن والنصوص ادلقدمة تشَت بوضوح اذل ان النص الوارد يف القانون العراقي منفذة وتؤدي اذل اخللط بُت 
 .(3)من ذلك الن  ادلدين ادلتضامن ىو مدين اصلي والتزامو ىو التزام اصلي اما الكفيل فدينو تابع اللتزام اصلي

وىنا ىي من اىم خصائصها الكفالة بل ىي لتزامات العموما فان الكفالة بصورة عامة تكون تابعة دائما اللتزام من ا
 وعلى اختالف انواعها. من اىم خصائصها التأمينات صبيعا

 الفرع الثاني 

 ادلة مشروعية عقد الكفالة 

يف القران الكرمي وعلى لسان احلبيب ادلصطفى )عليو الصالة و العقود لو ادلة مشروعية  كأغلبان عقد الكفالة   
ربصل دبرور الزمان تطورات واليت السالم (واصباع الصحابة وادلسلمون من بعد النيب والعقل ادلعقول  وما يقتضيو من ال

 لذلك سوف نشرحها بالتتابع:

 ادلة الكفالة من القران الكريم اوال: 

َقالُوا َنْفِقُد ُصَواَع اْلَملِِك َولَِمْن َجاَء ِبِه ِحْمُل َبِعيٍر َوأََنا بِِه ولو تعاذل عز وجل يف زلكم كتابو )اما الكتاب فق

(َزِعيم  
(4) . 

بان تفسَت ىذه االية ىو جواز الكفالة, وقال ابن عباس )رضي اهلل عنو ( الزعيم وقال العلماء الذين فردوا القران اجمليد 
 الكفيل , كما ان فقهاء احلنفية وبعض ادلذاىب استدلوا هبذه االية على جواز عقد الكفالة .

                                                           

 . 305,ص 2010, منشورات احلليب احلقوقية,نبيل ابرامي سعد , التأمينات العينية والشخصية (1)
 . 35, ص  1954الثانية ,  ( عبد الفتاح عبد الباقي , احكام القانون ادلدين ادلصري , التأمينات العينية والشخصية , الطبعة2)
 . 256, ص  1968د. صالح الدين الناىي , شرح القانون ادلدين , بغداد , ( 3)
 . ( من سورة يوسف72االية رقم )( 4)
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 وىنالك ايات اخرى الكتاب اجمليد منها :

 .(1)وانبتنا نباتا حسنا وكفلها زكريا (( قولو تعاذل )) -1
 .(2)قولو تعاذل )) وما كنت لديهم اذ يلقون اقالمهم ايهم يكفل مرمي (( -2
 (3) قولو تعاذل  ))وقد جعلتم اهلل عليكم كفيال (( -3
 .(4)قولو تعاذل ))اذ سبشي اختك فتقول ىل ادلكم على من يكفلو (( -4

 

 

 ة الكفالة من السنة فهي كما يلي ادلة مشروعيثانيا:     

فيما رواه مسلمة بن االكوع ,ان النيب )عليو الصالة والسالم(اتى برجل ليصلي عليو , فقال ىل عليو من دين ؟ 
تنفعو صاليت  قالوا نعم ديناران وقال ,ىل ترك ذلما  وفاء , قالوا ال فتأخر , فقيل دل ال تصلي عليو ؟ قال: ما

رسول اهلل , فصلى عليو النيب)عليو الصالة  فقام ابو قتادة فقال : مها رل يام احدكم فضمنو وذمتو مرىونة اال قا
 .(5)والسالم(

النيب )عليو الصالة والسالم( ,عن ادليت واقر التزام الكفيل   فأجازىاان احلديث ىذا يدل على مشروعية الكفالة 
بسداد الدين فمن باب اوذل ان تصح عن احلي فلو كانت الكفالة غَت مشروعة لبُت ذلك النيب )عليو الصالة 

يث كثَتة وقد هنانا عنو وىناك احادوالسالم( الن الرسول الكرمي دل يًتك خَتا اال وقد دلنا عليو ودل يًتك حراما اال 
 اخرى تدل على مشروعية الكفالة ال رلال لذكرىا يف ىذا ادلوضع .

 

 

                                                           

 ( سورة عمران .37االية رقم ) (1)
 ( سورة عمران .44االية رقم ) (2)
 ( , سورة النحل . 91االية ) (3)
 ( , سورة طو.40االية ) (4)
( رقم 5/241(  باب من تكفل عن يتيم دينا فليس ان يرجعو )3و , كتاب الكفالة )اخرجو البخاري يف صحيح (5)

(2295.) 
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 ادلة المشروعية من االجماع ثالثا:    

 .(1)اصبع ادلسلمُت على جواز الكفالة بادلال يف اجلملة وقد نقل ىذا االصباع ابن قدامة يف ادلنحٍت 

 االستدال عن الكفالة من ادلكفول رابعا:   

حاجة الناس اليا ودفع الضرر , كما اهنا  ااعتبارات أمههينسدل العقل السليم على جواز الكفالة وذلك لعدة 
لرسول )عليو الصالة والسالم( دلن ضمن مال والدليل على ذلك قول اصدقت النوايا  الطاعتانتدخل يف بقية 

 , وفك اهلل رىانك , افككت رىان اخيك .ادليت جزاك اهلل خَتا

ح من النصوص السابقة الذكر ان الكفالة ىي التيسَت ودفع احلرج عن االقرار يف ادلعامالت جلعل التعامالت ويتض
اكثر سهولة ويسر ولتلبية متطلبات احلياة ادلتطورة وكذلك لتطور التأمينات صورة عامة شلا يقتضي توفر نظام اكثر 

 توسعا ولزيادة ثقة االراد ببعضهم يف رلال التعامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ( .5/271البن قدامة ) فيتادل (1)
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 المطلب الثاني
 خصائص عقد الكفالة

 :يتميز عقد الكفالة بعدة خصائص وىي كما يلي
 فالة عقد من عقود الضمان الشخصي اوال : الك

, أي اهنا سبنح الدائن ضمانا شخصيا بالتزام الكفيل  فالكفالة التزام شخصي للكفيل يضاف اذل التزام ادلدين
.وعليو بعد كل من الكفيل وادلدين مسؤوالن (1)م وفاء ىذا االخَت بالتزامو التزم بو ادلدين عند عدبالوفاء دبا 

مسؤولية شخصية يف صبيع امواذلم ذباه الدائن غَت ان مسؤولية الكفيل زبتلف عن مسؤولية ادلدين فيان التزام 
التزام الكفيل التزام احتياطي وعليو اذا دل يقم ادلدين بتنفيذ التزامو سيقوم الدائن  ادلدين التزام اساسي بينما بينما

لذلك فان الكفالة تعترب الصورة بالتنفذ عليو وعند عدم استطاعتو على الوفاء يتم اللجوء اخَتا اذل الكفيل , 
وفاء بااللتزام االصلي يف حالة النموذجية للتامينات الشخصية اليت سئل دبقتضاىا الكفيل عن تعهده للدائن بال

 .(2)عدم وفاء ادلدين بو مسؤولية غَت زلدودة يف صبيع اموالو 
 عقد الكفالة عقد رضائي ثانيا:

الرضائية قوام العقود صبيعا والغقد الرضائي ىو الذي ال يتطلب ادلشرع النعقاده شكال خاصا وامنا يكفي بًتاض 
ذا التعبَت كتابة او او باالشارة الدالة  وىذا ما جاء ىارادهتا ايا كان شكل طرفيو عليو النعقاده ويكفي التعبَت عن 

 .(3)( من القانون ادلدين العراقي) تنعقد الكفالة بإجياب وقبول من الكفيل وادلكفول لو (1009)يف نص ادلادة
فان ىذا الشرط ليس شرطا ضروريا  وان كان القانون قد اشًتط الكتابة  لالثبات وعقد الكفالة يبقى عقد رضائي

 .(4)  لإلثباتلالنعقاد  ولكنو شرط الزم 
 عقد الكفالة ملزم لجانب واحد ثالثا: 

ناتج  من الطبيعي بان الكفالة ال يلزم اال الكفيل ام الدائن وىو الطرف االخر يف عقد الكفالة فهو ال يلتزم بشئ
عن عقد الكفالة وعليو فان صبيع االلتزامات تقع على الكفيل , وليس على الدائن شيئ مطلقا , وال يغَت من 

                                                           

 . 306, ص  2010, التأمينات , الطبعة األوذل , منشورات احلليب احلقوقية ,  د. نبيل ابراىيم سعد (1)
 . 232( , ص25بحريٍت , سلسلة الكتب القانونية )د. راقية عبد اجلبار علي , التأمُت والكفالة يف القانون ال (2)
 .( القانون ادلدين العراقي 1009نص ادلادة ) (3)
 . 307ص  ,د. ابراىيم سعد , ادلصدر السابق (4)



  

15 
 

عقد الكفالة باعتباره عقد ملزم جلانب واحد ما يلتزم بو الكفيل ذباه ادلدين الن مصدر ىذه االلتزامات ليس 
 .(1) عقد الكفالة . اذ ان ادلدين ليس طرفا فيو 

فالكفيل ملزم بتنفيذ التزام اذا دل  يفي بو ادلدين  بنفسو. اما الدائن فال  الكفالة عقد ملزم جلانب واحدفلذلك 
 .(2)يلزم بشيء

 
 رابعا : عقد التبرع 

ادلتعلقة  لألحكامالن الكفيل يضم ذمتو اذل االصل بدون مقابل وعليو زبضع الكفالة الكفالة من عقود التربعات 
.لذلك فالكفيل يلتزم يف مواجهة الدائن بان يفي بالتزام ادلدين  (3)بعقود التربع وخاصة فيما يتعلق بأىلية الكفيل  

ىي اذا دل نقارن بو ادلدين نفسو ويف ادلقابل فان الدائن ال يلتزم بشي ذباه الكفيل , يتضح بان ىذه اخلاصية 
 جبانب واحد . صعبة لكون عقد الكفالة عقد ملزم نتيجة

 تابعخامسا : الكفالة عقد 
من الديون لذلك فهي تتبع ىذا الدين يف وجوده ويف بالتأكيد ان الفرض من الكفالة ىو ضمان  الوفاء بدين 
بالتارل ال يكون التزام الكفيل صحيحا اال اذا كان التزام صحتو ,فالكفالة ال تنشأ اال اذا وجد االلتزام االصلي و 

ادلكفول وىذا ادلدين صحيحا وفكرة النسبية صعب  ربكم اثار عقد الكفالة اذ ال جيوز للدائن ان يرجع على 
 من القانون ادلدين العراقي , وال جيوز كذلك ان( 1021الكفيل اذا دل يرجع على ادلدين اوال كما جاء يف ادلادة )

 .(4)ينفذ على اموال الكفيل مثل ان ينفذ على اموال ادلدين ادلادة 
  سادسا : عقد الكفالة
يفرضنا يف الكفالة اهنا انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء ادلدين بالتزامو ما دل يكن  معلق على شرط وافق

 .(5)( 1021او كان قد تضامن مع ادلدين , الفقرة االوذل من ادلادة )الكفيل قد نزل عن ىذا الشرط 

                                                           

 . 307د. رافية عبد اجلبار علي , ادلصدر السابق  , ص  (1)
 . 10بَتوت لبنان , ص ( , منشورات احلليب احلقوقية , 3( , ط ) 10عبد الرزاق السنهوري , الوسيط , ج ) (2)
, ص  1954مطبعة دار ادلعرفة, بغداد ,  د. صالح الدين الناىي , الوجيز يف التأمينات العينية والشخصية , اجلزء الثاين, (3)

260 . 
 من القانون ادلدين العراقي. ( 1021ادلادة )  نص (4)
 من القانون ادلدين العراقي . 1021نص ادلادة  (5)
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الوفاء الكفالة يف القانون العراقي عقد معلق على شرط عدم وفاء ادلدين بالدين ادلراد بعدم الوفاء ىنا عدم  
جربه  على االداء ادلتدين على اعسار ادلدين او افالسو اما رلدد معلق الدين ادلوسر فال  يتحقق بو الشرط اذ يلزم 

(1). 
وعليو فان شرط رجوع الدائن على الكفيل ىو عدم وفاء ىذا االخَت بدينو فاذا وفق ادلدين بدينو فال رلال حينئذ 

 للرجوع على الكفيل .
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 260ادلصدر نفسو , ص د. صالح الدين الناىي ,  (1)
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 المطلب الثالث 
 انواع الكفالة

حكمها  وقد عرضنا ماىية الكفالة وادلة مشروعيتها وبيان خصائصها و  بعد ان انتهيت من بيان ماىية الكفالة
الكفالة وبيان احكامها وامسائها حاليا وسابقا  ومستقبال الهنا تيسر امور الناس , واالن ننتقل اذل انواع للناس 

حيث مدى ُت , اوذلا من حيث ادلصدر و من عذل سوف نقسم ىذا ادلطلب اذل فر وما ىو ادلعمول بو حاليا ل
 من حيث اوصافها.التزام الكفيل  والثالث من حيث زللها و 

 الفرع االول 
  ومن حيث مدى التزام الكفيل ومسؤوليتو انواع الكفالة من حيث مصدر االلتزام بها

اما قانونية , او قضائية بعد ان بينا تعريف عقد الكفالة  ومفهومو وبالتارل فان انواعها من حيث ىذا ادلصدر ىي 
 و اتفاقية وسوف نبُت معناه كل واحدة على حدا.ا

 .(1)الكفالة القانونية :وىي الكفالة اليت يقدمها ادلدين بناء على نص يف القانون يوجب عليو  تقدديها للدائن 
 .(2): وىي اليت ال جيتمعها القانون او القضاء بل يتفق عليها الطرفان رضاء   اما االتفاقية
 .(3): وىي االتفاقية اليت يأمر القضاء هبا , او ىي اليت يقوم ادلدين بتقدديها بناء على حكم قاضي  اما القضائية

واردة يف ىذا فاما نصوص النوع االول )الكفالة القانونية (فان الكفالة القانونية تقدم حسب نص او نصوص 
دعي حق سابق على ادلبيع او العُت القانون منها انو اذا تعرض احد للمشًتي على اساس ىذا التعرض  بأن ي

ادلبيوعة جاز لو ان دينعو عن ىذا الفعل وجيوز للمشًتي ان حيسب شبن العُت ادلراد شرائها حىت او ينتهي احلضر 
     (4)احملذف بو 

قضائيا أي عن طريق القاضي بعد ان يرى القاضي وجوب تقدمي   فالنص واضح باهنا مقررةفاما الكفالة القضائية 
من قبل ادلدعى عليو لكي يضمن حق ادلدعي باحلق وىنالك اسباب اليت يرى القاضي فيها ان مصاحل  كفيل

و أي امر يامر بو القاضي ونالك صبلو  الطرف االخر سوف تتضرر اذا دل يقدم كفيل يضمن اقوالو او حضورىا
الكفيل ادلراد  تقدديو منصوص  من االسباب  اليت تؤدي اذل القاضي بازباذ اجراءات مثل ىذه  , يبدان اذا كان

عليو باتفاق باالتفاق او بالعقد فاذا امر القاضي على اساس ذلك فانو , يغَت من طبيعة الكفالة القضائية مادام  

                                                           

 . 262سابق , ص د. صالح الدين الناىي , ادلصدر (1)
 . 262د. صالح الدين الناىي , ادلصدر نفسو , ص  (2)
 . 250, نفسو راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر د.  (3)
 . 249د. راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر السابق, ينظر (4)
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امر هبا القاضي حىت لو كان منصوص عليها بالعقد او باالتفاق  وعليو فان الكفالة القضائية ىي جوازية وليست 
واحًتام ىيبة  وكرامة القضاء , ىذا الكالم خيص  ها القاضي للحفاظ على مصاحل  االفراديامنا يلجأ ال جزائية ,

العقود  ادلدنية ,وىنالك يف القوانُت االخرى وجود لعقد الكفالة مثل القوانُت العراقية العقابية انو ادلتهم ديكن ان 
ن اطالق سراح ادلتهم مقًتن يطلق سراحو بدون حاجة اذل تقدمي كفيل  او تعهد شخص ضامن , وقد يكو 

احملددين ولقاء ذلك يقع مبلغ من ادلال بقدره  بكفالة او تعهد بان خيص اذل اجلهة ادلختصة يف الوقت وادلكان
قاضي التحقيق يف صندوق احملكمة او مركز الشرطة ففي حالة زبلفو او اخاللو فان ادلبلغ يذىب خزينة الدولة 

(1). 
بعد ان قمنا بايضاح تعريف الكفالة االتفاقية والنصوص الواردة عليها يف القانون ادلدين اما الكفالة االتفاقية 

من تلقاء نفسو دون طلب من  برضى ادلدينالعراقي والقوانُت العربية , يتضح شلا سبق بان الكفالة االتفاقية يتجو 
لكفالة او رفضها فال يوجد الزام عليو لقبوذلا او الزام من القانون او القضاء , وللدائن احلرية يف قبول ىذه ا الدائن 

من اجل احلصول على ائتمان جديد او مزايا اضافية من الدائن يف وغالبا ما يلجأ اذل ىذا النوع من كفاالت 
 عالقة ادلديونية الناشئة بينها مسبقا.

 
 

 انواع عقد الكفالة من حيث مدى التزام الكفيل ومسؤوليتو
 تجارية :وىي اما تكون مدنية او 

وبالتارل فهي ال تتفق مع واالصل يف العلم ان تكون الكفالة مدنية  لكوهنا تعد من عقود التربع خدمة للمدين 
 .(2)ادلعامالت التجارية اليت تسعى اذل ربقيق الربح 

واحكامها وبالتارل ان أي كفالة تظل كفالة مدنية وان كان الدين الذي يريد تكفلو دينا ذباريا , الن قواعدىا 
 مبينو يف القانون الدين.

اما االستثناء فأن الكفالة تكون ذبارية وىذا ما اشارت اليو ادلادة )كفالة ادلدين يف دين ذباري تعترب كفالة مدنية 
 .(3)حىت لو كان الكفيل ذباريا ( 

                                                           

, شرح قانون أصول احملاكمات اجلزائية , اجلزء األول , بَتوت , ص اىيم , مرحع قانون د. سليم ابر  , وأ. عبد االمَت العكيلي( 1)
2015-152 . 

 . 17ادىم إبراىيم , نوزاد صديق سليمان, ادلصدر السابق , ص د. رعد (2)
 من القانون ادلدين العراقي احلارل . (1016نص ادلادة )( 3)
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ن الكفالة الناشئة عن ( من القانون ادلغريب, ونصت الفقرة الثانية من نفس ادلادة على ا779وىي تقابل ادلادة )
 .(1)ضمان االوراق التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهَت ىذه االوراق تكون دائما كفالة ذبارية 

 نيالفرع الثا
 ومن حيث وصفها انواع الكفالة من حيث انقسامها بحسب المحل

ان ىذا النوع من الكفالة يتضمن نوعُت احدمها : بالنفس واالخرى بادلال , وعلى ىذا االساس ادلشرع العراقي 
( على الكفالة بادلال حيث نص )يشًتط يف 1012قد نص على ىذين النوعُت من الكفالة وقد خصص ادلادة )

ادلتقدم يعٍت انو اذا تقدم كفيل يضمن  الكفالة بادلال ان يكون ادلكفول بو مضمونا بنفسو على االصيل (والنص
شخصا ما فانو يكون تلقائيا ضامنا لنفسو أي يكون موسرا وقادرا على مبلغ الكفالة ,اما الكفالة بالنفس فقد 

( من القانون ادلدين العراقي  حيث نصت ادلضمون يف الكفالة بالنفس  ىو احضار 1017اشارت اليها ادلادة )
يف الكفالة تسليمو يف وقت معُت , جيرب الكفيل على احضاره وتسليمو للمكفول لو يف ادلكفول بو  فان اشًتط 

, فان احضره يربأ من الكفالة وان دل حيضره جاز للمحكمة ان تقتضي على الكفيل بغرامة ىذا الوقت ان طلبو 
ذىب احلنفي والقانون فالكفالة بالنفس يف ادل هتديدية ما دل يظهر عجزه وعدم اقتداره على احضار ادلكفول بو .

 .(2)العراقي جائزة وقد اعًتض على ىذه الكفالة بانو ليس للكفيل والية على نفس ادلكفول بو 
 انواع عقد الكفالة من حيث وصفها

( واليت نصت على انو جيوز ان تكون 1009لقد اشار القانون ادلدين العراقي على ىذا النوع من نص ادلادة )
 معلقة على شرط او مضافة اذل زمن مستقبل.الكفالة  منجزة او 

أي ان الكفالة حسب ىذه ادلادة انو على ثالثة انواع  ضمن ىذا الوصف وتكون منجزة او معلقة على شرط 
واقف او مضافة اذل زمن مستقبل  وليس حاضرا وىنالك اقوال بعدم صحة ىذه ادلادة الهنا تتعارض مع بعض 

ون ادلغريب .وهبذا النوع  الرابع من انواع الكفالة قد انتهينا من ىذا ادلبحث الذي ادلواد وحىت مع ما جاء يف القان
فيو ماىية عقد الكفالة واحلكمة منها ومشروعيتها وكذلك اىم اخلصائص اليت يتميز هبا ىذا العقد قد بينا 

 وكذلك انواع ىذا العقد بشيء من التفصيل.
 

 
 

                                                           

 .قانون ادلدين العراقي( , ال1017نص ادلادة ) (1)
 . 266دين الناىي , ادلصدر السابق , ص الد. صالح  (2)
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 المبحث الثاني
 اركان عقد الكفالة

دبا انو الكفالة عقدا فيوجب على ادلتعاقدين توافر الشروط العامة اليت جيري ادلتعاقدين هبا وىي الرضا والسبب 
واحملل والكفالة عقد كغَته من العقود يستلزم ىذه االمور واذا خال بعضها او نقص او اعًتاه بعض االخطاء 

العامة اليت ىي من نص القانون , لذا على ادلتعاقدين ان  واآلدابفيصبح العقد باطال دلخالفتو النظام العام 
ان يكون العقد صحيحا ومستوفيا للشروط واالجراءات  ألجليلتزموا دبا جاء يف القانون ومراعاة كافة الشروط 

القانونية وعلى ىذا االساس سوف نقسم ادلبحث اذل ثالث مطالب وىي االول الرضا, الثاين احملل , الثالث 
 .السبب

 المطلب االول
 الرضا في عقد الكفالة)التراضي(

عاد قبل ان ندخل يف تفسَت معٌت الرضا فال بد من االشارة انو عقد الكفالة ىو عقد او عملية ثالثية االب

العقد اذا نشأ فانو ينشأ بُت شخصُت وىو الدائن والكفيل اال ان يف حقيقة االمر انو ىنالك  ألنوواالطراف 
مر وذلك العقد اال وىو ادلدين االصلي , وعلى ىذا االساس تتوافر وتنشأ عالقة ثالثية شخص ثالث  يهم اال

والكفيل , والثانية بُت الكفيل وادلدين االصلي اما الثالثة بُت الدائن وادلدين , وقد تناول الفقهاء اوذلا بُت الدائن 
الرضا : مىت اعتربنا الكفالة عقدا ,  بيان ىذه العالقة وفصلوىا حسب طبيعة العقد والظروف . اما فيما خيص

وجب النعقاده توافر الرضا لدى الطرفية  , الكفيل وادلكفول لو , ووجود الرضا بعقد الكفالة يستلزم التعبَت عن 
تُت ان تكون  االرادة  حرة سليمة , يشوهبا أي عيب من  اآلراءاراء تبُت متطابقتُت , ويستلزم مدا عن تطابق 

 .(1)العيوب 
ودبا انو من خصائص القانون ادلدين والعقود ادلنظم ذلا ىي كلها رضائية فتلقائيا ان عقد الكفالة ىو عقد رضائي 
الن دل يتطلب أي شكال خاصا بو لينعقد اذ ان االصل ينعقد العقد دبجرد ارتباط االجياب بالقبول اذا ورد على 

 .(2)زلل واستند اذل سبب معتربين قانونا
و ان يكون طرفا العقد قد عربوا عن ارادهتم بعقد انشاء عقد الكفالة , وكما بينا سابقا ان عقد ومعٌت الرضا ى

الكفالة يتضمن طرفُت بصورة رئيسية مها الدائن والكفيل , ورضائهما ضروري النعقاد الكفالة دون حاجة لرضاء 
                                                           

كالة , الكفالة , دار الثقافة للنسر والتوزيع و لة , والو د. عدنان ابراىيم السرحان , شرح القانون ادلدين , العقود ادلسماة , ادلقا (1)
 .  224, ص  2009, 

 ( , القانون ادلدين البحريٍت . 30نص ادلادة ) (2)
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ابرام عقد الكفالة البد ان يكون واردا على  يف ألثرهيعترب طرفا فيها , والرضا حىت يكون معربا ومنتجا  ألنوادلدين 
 .(1)العناصر اجلوىرية لعقد الكفالة , وجيب ان يكون رضا الكفيل واضحا صرحيا 

 .(2)وضرورة صدور واجياب وقبول متطابقُت يف طريف الكفالة كشرط النعقادىا , امر تتفق عليو صبيع القوانُت 
 ث جاء فيها :( حي1009وقد نص ادلشرع العراقي يف ادلادة )

 .(3)وقبول من الكفيل وادلكفول لو  بإجيابتنعقد الكفالة  -1
اما خبصوص الشكل الذي جيب ان تصدر فيو االرادة الفقو بُت من يؤيد الصريح ومنهم من جيوز ويؤيد , وكما 

 .(4)يذىب الفقو والقضاة الفرنسيان اذل جواز صدور قبول الدائن بشكل ضمٍت حسب القواعد العامة 
ان ىنالك فرقا بُت رضاء الكفيل ورضاء الدائن . فالكفيل عادة متربع , فيجب ان يكون رضائو واضحا    غَت

 .(5)وكثَتا ما يتورط الكفيل بتنفيذ التزامو  كما سبق القول
  

بعد ان بينا ما ىو الرضا وماىي خصائصو فيجب ان يكون خاليا من أي شائبة وان يكون خاليا من عيوب 
تتمثل باالستقالل واالكراه والغلط والتدليس والتقرير ادلقًتن بالغنب فاذا خال العقد بُت الكفيل  االرادة واليت

 والدائن من ىذه العيوب اصبح العقد صحيحا ونافذا يف كل الطرفُت .
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 271علي , ادلصدر السابق , ص د. راقية عبد اجلبار  (1)
 . 235ادلصدر السابق , د. عدنان ابراىيم السرحان , (2)
 . ون ادلدين العراقي القانمن ( 1009نص ادلادة ) (3)
 . 236ادلصدر السابق , د. عدنان ابراىيم السرحان , (4)
جلزء العاشر , منشورات احلليب عبد الرزاق اضبد السنهوري , الوسيط يف شرح القانون ادلدين  اجلديد , الطبعة الثانية , ا (5)

 . 75احلقوقبة , بَتوت لبنان , ص 
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 المطلب الثاني
 المحل في عقد الكفالة 

على عاتق ادلدين اذا تقاعس  بااللتزام األصلي الواقعان زلل الكفالة ىو : ان زلل التزام الكفيل يتمثل يف الوفاء 
 .(1)عن تنفيذه فالتزام الكفيل يعترب التزاما احتياطيا اللتزام ادلدين األصلي 

وجيب ان يكون االلتزام شلكننا وموجودا وقابال للتعيُت وغَت باطل فاذا كان االتفاق  على شيء باطل وشلنوع 
 االستاذ السنهوري )ال ذبوز كفالة دين مقامرة او الرىان , فبالتارل سوف يؤدي اذل نقض العقد  بطالتو , ويقول 

 
 .(2)يل الدين جاز لو ان يسًتده شلن وفاه اياه اذ ان كفالة الدين الباطل تكون باطلة , واذا وىف الكف

 وىذه من صور بطالن احملل فيجب ان يكون احملل متضمن عدة شروط منها:
ان يكون االلتزام ادلكفول صحيحا وعلى اساس ىذا جيب ان يكون التزام الكفيل ىو التزام خاليا من  -1

وبالتارل سوف يستند الكفيل   التزام اصليىو التزام نابع أي انو يستند اذل الشوائب واخلطأ الن التزامو
.وديكن ان تكون الكفالة ىي التزام (3) يكون مقدره الكسب دون سبب على اساس ىذا االلتزام  الذي 

ويسمى كفيل الكفيل )معرف الكفيل(, تصح الكفالة عن الكفيل وحكم كفيل الكفيل لكفالة اخرى 
 جيوز يف انواع الكفاالت كافة ..واحلكم اعاله (4)الكفيل ىذا كحكم الكفيل 

يشًتط يف االلتزام )الكفيل( ان يكون شلكنا وموجودا وىذا شرط واضح بان يكون االلتزام غَت مستحيل  -2
ومعُت او قابال للتعيُت وجيب ان ال يكون االلتزام مستقبال او مقًتن بشرط)شرطيا(. اما خبصوص كفالة 

قانون ادلدين اال ان ظاىر النص االلتزام ادلستقبل فان ادلشرع العراقي دل يأخذ هبا ودل يدرجها يف نصوص ال
(  1ق 129بتفاد من نص ادلادة ) يوحي بان كفالة ادلستقبل جائزة يف بعض االحوال وىذا الكالم 

جيوز ان يكون زلل االلتزام معدوما وقت التعاقد اذا كان شلكن احلصول يف  -1حيث جاء فيها )
 .(5)ادلستقبل وعُت تعيينا نافيا للجهالة والفرد(

                                                           

 . 277, ص  نفسوة عبد اجلبار علي , ادلصدر د. راقي (1)
 .1008, ص 2000عبد الرزاق اضبد السنهوري , الوسيط , ط الثالثة , اجلزء السابع , منشورات احلليب احلقوقية و بَتوت  (2)
 .  31رعد ادىم ابراىيم , نوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص  (3)
بغداد ,  –مكتبة النهضة , بَتوت علي حيدر , درر احلكام , شرح رللة االحكام , الكتاب االول , البيوع , منشورات  (4)

 . 633ص 
 .  من قانون ادلدين العراقي ( 1الفقرة)  (129نص ادلادة ) (5)
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ح انو جائزة ولكن بشرطُت بانو ديكن احلصول عليو يف ادلستقبل أي غَت مستحيل وجيب ان يعُت وجيب شلا يتض
والفرد, وىذا نقص يف التشريع العراقي حبيث جيب ان يبُت موقفو من ىذه الكفالة  ان يكون التعيُت نافيا للجهالة

ذبوز  -1على انو )  778ت ادلادة ويضع ذلا احكام وشروط وضوابط .اما القانون ادلدين ادلغريب حيث نص
علن انو اذا كان الكفيل يف الدين ادلستقبل دل يعُت مدة الكفالة فان لو يف أي  -2الكفالة يف الدين الشرطي. 

 مادام الدين ادلكفول دل يرجع. وقت ان يرجع فيها
لة . ذلك باستثناء االلتزام من ىذا النص يتضح ان الكفالة التزام ادلستقبل جائزة وان كان غَت موجود وقت الكفا

 .(1)تركة مستقبلو فان باطل وتبطل الكفالة تبعا لو 
والكفالة ادلستقبلية شائعة حاليا وبكثرة ولكن ىنالك اراء من جانب الفقهاء حول مدى صحتها وظهر رأيان 

بصورة حول ىذه الكفالة حيث ذىب الفريق االول بعدم صحتها وتتعارض مع مبدأ الكفالة جيب ان تنشأ 
 .  اومستقبليزام صحيح وموجود حاليا صحيحة , وان تكون مرتكزة على الت

) وجيوز ان تكون الكفالة بفقرهتا الثانية حيث جاء فيها  1009 شرطي نص ادلشرع العراقي يف ادلادةاما االلتزام ال
ة ادلعلقة على شرط منجزة او معلقة على شرط او مضافة اذل زمن مستقبل (, ومن ىذا النص يتضح بان الكفال

واقف او فاسخ جائزة حبكم القانون وعلى اساس ىذا فتكون كفالة الكفيل مرتبطة ارتباط تبعي بالتزام االصيل 
 فاذا كان االصيل مرتبط ارتباطا معلقا على شرط واقف كان التزام الكفيل كذلك واذا فاسخ كان كذلك ايضا .

ىو التزام ناقص و أي ينقصو عنصر ادلسؤولية وبالتارل ال ديكن اجبار االلتزام الطبيعي  كفالة االلتزام الطبيعي:
وعلى ذلك فال ذبوز كفالة االلتزام لعدم امكان اجبار ادلدين بالتزام طبيعي على الوفاء كما  (2)ادلدين على التنفيذ 

 .(3)ان التزام الكفيل ال ديكن ان يكون اشد من التزام ادلدين االصلي 
ومن شروط صحة احملل ىو ربديد نطاق التزام الكفيل يف عقد الكفالة فيجب ربديد الكفالة حبيث تكون مطلقة 
او زلدد مقيدة  فمثال اذا كفل الكفيل جزء من االلتزام االصلي فال يسأل اال عن ىذا اجلزء وال يسأل عن 

ا كانت مطلقة فانو سوف يكون مسؤول كليا عن االجزاء الباقية ىذا يف حالة االلتزام احملدد او ادلقيد , اما اذ
االلتزام , ومن مث جيب تعيُت اشخاص عقد الكفالة ودلن خبصوص ادلوضوع وعليو العقد يكون بُت الدائن 

                                                           

, دار الكتب القانونية , مصر , رجوع الدائن على الكفيل , ورشات للنشر والتوزيع والربرليات د. صابر زلمد زلمد زيد ,  (1)
 116, ص  2010سنة النشر 

 . 356د. نبيل ابراىيم سعد , ادلصدر السابق , ص  (2)
 . 356, ص نفسو بيل ابراىيم سعد , ادلصدر د. ن (3)
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والكفيل, اما ادلدين فبحقيقة االمر انو ليس طرفا يف عقد الكفالة , قد ربدد الكفالة ايضا من خالل ادلدة , فاذا 
 .(1)دبجرد مضي ادلدة  ادلدين دلده معينو , فان التزامو بالضمان ينقضي  قبل الكفيل كفالة

اما من حيث الوصف فقد سبق وبينا ان الكفالة قد تكون معلقة على شرط فاسخ او واقف او مقًتب باجل 
فيجب بيانو يف العقد وال بد االشارة اذل موضوع وىو اذا كان ىنالك شك يف ما اذا كان الكفالة زلددة او غَت 

 .(2)زلددة  وجب اعتبار الكفالة زلددة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 287د. راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر السابق ,  (1)
 . 87, اجلزء العاشر , ص السنهوري, ادلصدر السابق  (2)
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 الثالثالمطلب 
 السبب في عقد الكفالة

أي عقد ال ديكن  ان يتم بدون ارادة وال ديكن ان تتحرك االرادة دوم سببا , اذ ال يقدم الشخص على االلتزام 
 .(1)دبنأى عن ارادتو اال اذا كان ىنالك غرض معُت يسعى اذل ربقيقو 

ودبا ان عقد الكفالة ثالثي االطراف فمن الصعوبة تطبيق نظرية السبب عليها, الن عقد الكفالة يضم ثالث 
عالقات وىي بُت الدائن وادلدين وبُت الكفيل والدائن وبُت الكفيل وادلدين  وبالرغم من امهية العالقة بُت الكفيل 

ما يقدمو الكفيل ىو تقدمي ما عنده للدائن  وتيسَت  وادلدين اال انو ال يعترب ضمن العقد وخارج عن اطاره وكل
 . (2)امره على عبور امر ما 

ونطاق ىذه العالقة قد يكون سبب كفالتو ىو اسداء خدمة للمدين  بتوفَت ائتمان لو , او قد يكون ادلقابل 
مور ىل ديكن .وبعد ىذه اال(3)من ادلدين او قد يكون القصد  قضاء دين عليو ذلذا االخَت الذي يتقاضاه 

للكفيل ان حيتج يف مواجهة الدائن وقد تكون عالقتو بادلدين غَت مشروعة وغَت جائزة قانونا وزبلف ركن السبب 
ادلشروع ويطالب بنقض العقد وبطالنو .ذىب جانب من الفقو اذل عدم جواز ذلك الن الكفالة تصرف رلرد 

ب او كان سببو غَت مشروع, اال فقهاء يف فرنسا ولذلك فان التزام الكفيل يبقى صحيحا ولو دل يكن لو سب
ادلدين يستلزم ان يكون  االلتزام االرادي سبب مقصود وان يكون  ومصر يذىبون اذل عكس ذلك ويرون ان 

 . (4)الباحث الرئيسي الدافع اذل التعاقد مشروع 
 .(5)ويف كل االحوال اذا تبطل الكفالة اذا كان الباحث الدافع اذل الكفالة غَت مشروع وكان الدائن يعلم بذلك  

ويتضح شلا نقوم ذكره خبصوص اركان الكفالة فيجب ان يكون  العقد مبيننا على الرضا وال يكون مصحوبا باحد 
زام الكفيل ومدى صحتو واطرافو أي اطراف عقد عناصر عيوب االرادة , ومن مث بينا ركن احملل الذي ىو الت

وبينا ايضا ان العقد ىو عقد ثالثي وملزم جلانب واحد والتزام ادلدين االصلي ىو ادلسؤول امام الدائن الكفالة 

                                                           

 . 274ص د. راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر السابق ,  (1)
 .  39أ.م.د رعد ابراىيم , نوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص  (2)
 .  372د. نبيل ابراىيم سعد , ادلصدر السابق ,  (3)
 . 373,  ر نفسوبيل ابراىيم سعد , ادلصدد. ن (4)
 . 132د . صابر زلمد زلمد سيد , ادلصدر السابق , ص  (5)
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ويكون الكفيل تبعيا أي ال يكون التزام الكفيل  اال التزاما تبعيا  احتياطيا  رغم ان الكفالة تأمينا شخصيا  وقد 
 .(1)تأمينا عينيا )الكفيل العيٍت(  تكون

ومن مث حبثنا يف ركن السبب وقلنا بانو من الصعب تطبيق نظرية السبب يف عقد الكفالة وبينا اراء الفقهاء حول 
مدى سبسك الكفيل بعدم ادلشروعية بُت الدائن وادلدين , وعلى اساس ذلك جيب يف عقد الكفالة لكي خيرج 

ركان , ان يكون خاليا من عيوب الرضا وان يكون زللو موجود معُت وشلكن ان بالصورة الصحيحة ومكتمل اال
 يكون دافعو السبب  مشروع وغَت سلالف لالداب العامة وال للنظام العام .

 واالن سنتناول شروط عقد الكفالة امهها :
 شروط الكفيل : يشًتط يف الكفيل عدة شروط امهها : - أ

 يشًتط كونو عاقال بالغا. -1
 نو راضيا .يشًتط كو  -2
 يشًتط ان بكون حىت ادلوت . -3
 .(2)يشًتط ان يكون غَت ادلكفول لو  -4

 شروط ادلكفول عنو :يشًتط يف ادلكفول عنو عدة شروط منها : - ب
 يشًتط ان يكون معلوم اذلوية أي شخصو. -1
 وكونو عاقال بالغا ليس بشرط . -2
 وكونو معلوم االسم لبس بشرط . -3
 .(3)واذا كان مفلسا وكان حيا نصح الكفالة باالتفاق واذا تويف فليست صحيحة  -4

 شروط ادلكفول بو : يشًتط يف  ادلكفول بو عدة شروط منها : - ج
 يشًتط يف الكفالة بالنفس العلم بالشخص وادلكان . -1
 ويف الكفالة بادلال ان يكون مضمونا على االصل بنفسو . -2
 وادلعلومية يف الكفالة بادلال ليست بشرط .  -3
 يشًتط العلم بادلكفول لو ىل النفس او ادلال . -4
 .(4)يشًتط ان يكون ادلكفول بو معلوما  -5
 

                                                           

 . 189, ص  1998د. منذر الفضل , احكام االلتزام , اجلزء الثاين , مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان ,  (1)
 . 615علي حيدر , ادلصدر السابق , ص  (2)
 . 615علي حيدر , ادلصدر السابق , ص  (3)
 . 615علي حيدر , ادلصدر السابق , ص   (4)
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 المبحث الثالث
 وانقضائهااثار عقد الكفالة 

لكل عقد اثار ونتائج دبا ان عقد الكفالة مثل سائر العقود اليت نص عليها قانون ادلدين فانو بطبيعة احلال سوف 
يرتب اثارا بُت اطراف  العقد فيما بينهم وعلى ىذا االساس سوف نقسم ىذا ادلبحث اذل اربع مطالب فسوف نقسم 

ين العالقة بُت الكفيل وادلدين , وادلطلب الثالث العالقة بُت عالقة بُت الكفيل والدائن , وادلطلب الثاادلطلب االول 
 الكفالء مع بعضهم البعض ,اما ادلطلب الرابع واالخَت سوف نتناول انقضاء عقد الكفالة.

 
 المطلب االول

 العالقة بين الكفيل والدائن
يلتزم الكفيل دبوجب عقد الكفالة أي يضمن تنفيذ التزام ادلدين والوفاء بو اذا دل يفي بو ادلدين بنفسو , ويًتتب على 

.وذلك ان ىذه العالقة نشأت بسبب انو عقد الكفالة (1)ذلك احلق للدائن بان يطالب الكفيل بالوفاء بالتزام ادلكفول 
والدائن( ودبا انو عقد الكفالة ىو عقد تبعي أي يتبع االلتزام االصلي  مت انشائو على اساس ىذه االطراف ) الكفيل

 باآلراءالذي يرتبط بو ادلدين فتكون مطالبة الكفيل من الدين ادلكفول وكيفية الرجوع عليو ويف ىذا تباينت التشريعات 
 .(2)ونصوص ادلواد  

 اما شروط مطالبة الدائن للكفيل تتمثل بشرطُت  اثنُت مها :
 .(4)ثانيا : سبق الرجوع على المدين  : حلول اجل الدين المكفول,  أوال
 

 : حلول اجل الدين المكفولأوال 
بالدين ما دل حيل االجل  اما اذا كان ىنالك اتفاق او للدائن ان يطالب الكفيل  حسب ادلعروف بانو ال جيوز    

التزام خاص بُت الكفيل والدائن فيجب على الدائن ان يرجع على الكفيل عند حلول ىذا االجل اخلاص , أي ال 
صلوز مطالبة الكفيل بالدين اال عند حلول موعد الدين االصلي , الن اجل الكفالة غالبا ما يكون اجل الدين 

 .(4)االصلي 
على انو قد اجل مطالبة الكفيل عن اجل دين ادلدين كأن يكون التزام ادلدين لو اجال اقصر من التزام الكفيل كما يف 

 .(5)الكفالة ادلؤجلة ويف ىذه احلالة , ال جيوز مطالبة الكفيل اال عند حلول اجل كفالتو 

                                                           

 . 40أ.م.د رعد ابراىيم , نوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص  (1)
 . 273د. صالح الدين ناصر , ادلصدر السابق , ص  (2)
 .305د.راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر السابق , ص  (3)
 .306د.راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر السابق , ص  (4)
 .306, ص  نفسود.راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر  (5)
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يكون عند الدائن  سند تنفيذي ضد الكفيل ,  ومىت جاز للدائن ان يطالب الكفيل وان ينفذ على اموالو فال بد ان
وال يكفي ان يكون عنده سند تنفيذي ضد ادلدين  فاذا دل يكن سند الكفالة ورقة رمسية تصلح للتنفيذ  هبا وجب 
 على الدائن ان حيصل على حكم قابل للتنفيذ ضد الكفيل وال يكفي ان حيصل على حكم قابل للتنفيذ ضد

 .(1)ادلدين
(, على ان يتحمل ادلدين كل التبعات ومنها احلادث الفجائي 3-1( فقرة )259اشارت اليو ادلادة ) اما خبصوص ما

واحلوادث الطارئة اما بشأن اعار ادلدين او افالسو فما حكم التزام الكفيل ىل ينقض التزامو الن عقد الكفالة عقد 
 تابع ام يستمر فما ىو اجلواب ؟؟.

بان سقوط اجل االلتزام ادلدين يًتتب عليو ايضا سقوط اجل االلتزام الكفيل لقد ذىب جانب من الفقو بالقول 
دبقتضى فكرة التبعية , اما الرأي الراجح يف الفقو  فقد ذىب  يف القول بان سقوط اجل  دين ادلدين ال يًتتب على 

 .(2)سقوط اجل دين الكفيل 
 

 ثانيا : سبق الرجوع على المدين 
تزم بضمان بُت ال مصلحو لو فيو , فمن العدالة ال ديكن مطالبتو من قبل الدائن قبل الكفيل يف عقد الكفالة يل

الرجوع على ادلدين أي ال بد للدائن من الرجوع على ادلدين اوال , ومن مث الرجوع على الكفيل اذا دل يويف ادلدين 
يفرض يف الكفالة اهنا  -1ء فيو )( حيث جا1ف  1021االصيل االلتزام ادللتزم بو , وىذا ما نص ادلشرع العراقي )

انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء ادلدين ما دل يكن الكفيل قد نزل عن ىذا الشرط او كان قد تضامن مع  ادلدين 
 ( يف القانون ادلدين ادلصري .788وىي تقابل نص ادلاده )

مدينا اصليا , اما الكفيل فهو رلرد أي جيب على الدائن ان يرجع على ادلدين اوال ومن مث على الكفيل الن ادلدين 
مدينا احتياطيا , او ديكن ارجوع على كليهما معا)الكفيل وادلدين(  يف نفس الوقت وبالتارل يكفي اعذار ادلدين او 

 الكفيل لغرض احلصول على التزامو , جيب ان تكون ىذه ادلرافعة ىي قضائية )ويرد على ىذه القاعدة استثناءات (
 اذا اشهر افالس ادلدين وجب على الدائن التقدم يف التفليسة بالدين  -1
كافيا فاء بذاتو يعد رجوعا  و اذا كان لدى الدائن سند صاحل للتنفيذ بو على ادلدين لذا فان رلرد التنبيو بال -2

 .(3)على ادلدين يفتح طريق الرجوع على الكفيل 
والدائن وبينا احواذلا وما ىي االمور الواجبو ان يتمسك هبا قد انتهينا من بيان عالقة الكفيل وهبذه االحوال  

 الطرقان  من حقوق وواجبات كل منهما ذباه االخر .
 

                                                           

 . 92-91, ص  10السنهوري , ادلصدر السابق , ج  (1)
 . 42-41, نوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص أ.م.د رعد ادىم ابراىيم  (2)
 .310, ص  نفسود.راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر  (3)
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 المطلب الثاني
 العالقة بين المدين والكفيل

كما قلنا سابقا ان التزام الكفيل بعقد الكفالة ىو وضمانا لتنفيذ التزام ادلدين والوفاء بو مكانو اذا دل يقم ادلدين 
حق الرجوع عن ادلدين والرجوع على ادلدين يفًتض بالوفاء بو بنفسو وذلذا كان طبيعيا ان يعطي الفانون الكفيل 

 .(1)ان الكفيل قد وىف بالدين 
س ان رجوع الكفيل على ادلدين بدعوتُت وىي دعوى شخصية ودعوى احللول لذا سندرسها يف وعلى ىذا االسا

 فرعُت :
  لفرع االولا

 الدعوى الشخصية
وىي دعوى من حق الكفيل يرفعها على ادلدين بعد قيام الكفيل بالوفاء بااللتزام الوقع على عاتق ادلدين وىذا ما  

حيث ورد فيها )اذا ادعى الكفيل ما كفل بو من مالو فلو  1033اشار اليو القانون ادلدين العراقي يف نص ادلادة 
خصية ان للكفيل احلق بالرجوع على ادلدين بدعوى ش الرجوع دبا ادعى على ادلدين(, وحسب نص ادلادة توضح

 لكي حيصل دبا وىف بو للدائن.
 اما شروط ىذه الدعوى ىي :

 .(2)جيب ان يكون االجل قد حل واالجل ادلقصود ىنا ىو االجل االصلي للدين ادلكفول  -1
رية  او بطريقة قضاء الدين يشًتط حىت يكون للكفيل احلق يف الرجوع على ادلدين واداءه بطريقة اختيا -2

 .(3)اجبارية , عن طريق التنفيذ  على اموال الكفيل واقتضاء الدين من شبنها 
 .  (4)جيب على الكفيل اخطار ادلدين قبل الوفاء وعدم معارضة  ادلدين ذلذا الوفاء  -3

ومثال على ذلك  ىذه العالقة بُت الكفيل وادلدين  مثال : قد يفرض مالك يف اجياد السكن كفالة وال سيما  
 .(5)كفالة  الوالدين اذا كان العقار مؤجرا لشاب مداخيلو غَت اكيدة 

 واساس ىذه العدوى القانونية فقد ظهر رأيان يف الفقو خبصوص ىذه الدعوى.
 او دعوى الفضالة .على اهنا دعوى وكالة  االول
 .(1)على اهنا دعوى مستقلة ومتميزة ويطلق عليها دعوى الكفالة  الثاني

                                                           

 . 415-414د. نبيل ابراىيم سعد , ادلصدر السابق ,ص  (1)
 .  49أ.م.د رعد ادىم ابراىيم , نوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص  (2)
 .365د.راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر السابق , ص  (3)
 . 422د. نبيل ابراىيم سعد , ادلصدر السابق , ص  (4)
والتوزيع , بَتوت , جربوم ىو بيو , العقود الرئيسية اخلاصة , الطبعة األوذل , رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر  (5)

 . 781-780, ص  2003
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 الفرع الثاني
 دعوى الحلول

وىي الدعوى الثانية اليت تقدم اليها الكفيل و حيل دبوجبها زلل الدائن ومالو من حقوق  من قبل ادلدين ومسيت 
الدعوى ما ىي اال تطبيقا للقواعد العامة ادلقررة يف القوانُت ادلدنية هبذا االسم بان الكفيل حيل زلل الدائن وىذه 

وورد فيها )اذا  دفع الدين شخص غَت ادلدين حل الدافع زلل  379, حيث نص ادلشرع العراقي يف نص ادلادة 
 الدائن  حبكم القانون يف االحوال التالية( .

 . اذا كان ملزما يف الدين مع ادلدين وملزما بوفائو عنو -1
 اذا كان دائنا ووىف دائنا اخر مقدما عليو دبالو من تأمُت عيٍت ولو دل يكون للدافع أي تأمُت . -2
 اذا كان قد اشًتى عقارا ودفع شبنو تسديدا الحد الدائنُت الذين خصص العقار لضمان حقوقهم . -3
 اذا كان ىنالك نص يقرر للدافع حق احللول. -4

وى احللول وكيفية ومىت حيل الشخص زلل الدائن . وعاد ادلشرع والنص ادلتقدم ذكره بُت بوضوح موضوع دع
حيث جاء فيها )حيل الكفيل  (2ق  1033العراقي ثانية وحيسم موقعو من دعوى احللول حيث نص يف ادلادة )
 ادلدين او بغَت امره (. بأمرزلل الدائن يف صبيع ما ذلذا الدائن من احلقوق سواء كانت الكفالة 

 حللول ىي :اما شروط دعوى ا
 ان يكون الكفيل قد قام الوفاء فعال للدائن . -1
 .(2)جيب على الكفيل قد اوىف الدين عند حلول اجلو  -2

وشرحا ذلاتُت النقطتُت وبأن اذا الكفيل قام بسداد الدين فعال جاز لو ان حيل زللو واذا دل يويف فعال لسبب من 
الدائن او تقادم بُت الكفيل و الدائن وخصوص دينا ما , فاذا حصل ىذا  فال وجود  براءةاالسباب كأن يكون 

لدعوى احللول, اما الشرط الثاين حيث يقضي انو الكفيل اذا اوىف الدين عند حلولو االجل ادلعُت كان لو ذلك , 
ل اال حلول االجل اما اذا قام الكفيل بسداد الدين قبل حلول االجل االصلي فال وجود ايضا لدعوى احللو 

 االصيل ادلعُت من قبل االطراف , وهبذا الشرطُت نكون قد ختمنا العالقة الثانية وىي ما بُت الكفيل وادلدين .
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           

 .370د.راقية عبد اجلبار علي , ادلصدر السابق , ص  (1)
 . 51أ.م.د رعد ادىم ابراىيم , ونوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص  (2)
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 المطلب الثالث
 العالقة بين الكفيل وغيره من الكفالء

قام الكفيل بدفع من ادلعروف ان عقد الكفالة ىو كفالة شخص غَت قادر على دفع الدين او للضمان فاذا ما 
الدين كلو جاز لو بالرجوع على غَته من الكفالء وخيتلف رجوع الكفيل على غَته من الكفالء فيما اذا كانوا 

 متضامنُت او غَت متضامنُت وزبتلف دعوى كل منهما فعلى اساس ذلك سوف نقسم ادلطالب اذل فرعُت :
 يف حالة تعداد الكفالء  مع تضامنهم . االول
 يف حالة تعداد الكفالء مع عدم تضامنهم. الثاني

 
 الفرع االول

 في حالة تعداد الكفالء  مع تضامنهم 
دلن قضى الدين من ادلدينُت  -1( , حيث ورد فيها )1,2بفقرتيها )  334ادلشرع العراقي يف  ادلادة لقد نص 

فان كان احد منهما  -2در حصتو .ادلتضامنُت على الرجوع على الباقُت دلا دفعو زائدا دلا ىو واجب عليو كل بق
معسرا ربمل ىذا العسار ادلدين الذي وىف بالدين وسائر ادلدينُت كل بقدر حصتو (.وبالتارل اذا اوىف احدىم كل 
الدين كان لو الرجوع على االخرين الحد الدعوتُت )دعوة االثراء دون سبب ودعوى احللول (, اما دعوة االثراء 

ن يرجع دبا دفعو من دين على االخرين اهنم اثروا عليو دون سبب وافتقره وذلك دون سبب فهي حق للكفيل ا
تطبيقا دلبادئ العدالة اليت تقضي دبنع اثراء شخصا ما على االخر دون سبب وىذا مقتبس من الشريعة االسالمية 

 .(1)القراء 
ويف دعوى احللول جيوز للكفيل ايضا الرجوع على الكفالء الباقُت كال بقدر حصتو من الدين او نصيبو من حصة 

ادلعسر منهم , حسب نص القانون ادلدين العراقي , اما خبصوص الدعوى الشخصية فال جيوز أدراجها يف ىذا 
 ترفع باسم الشخص أي اهنا دعوة خاصة. ألهناادلوضوع 

ادلرهتن على الكفيل العيٍت دبا انو الكفيل العيٍت ىو راىن ضامن لدين الغَت فان مسؤوليتو تتحدد  ال بد ان اشَت
بادلال الذي قدمو ضمانا لدين ادلدين ومن مث ال جيوز للدائن ادلرهتن ان ينفذ على خَته كما ال جيوز يف حالة عدم  

 .(2)عيٍت االخر كفايتو للوفاء بكامل حقو التنفيذ الباقي على اموال الكفيل ال
 
 
 
 

                                                           

 . 53-52أ.م.د رعد ادىم ابراىيم , ونوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص  (1)
 . 201, ص  1السنهوري , ادلصدر السابق , ج  (2)
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 الفرع الثاني
 حالة تعدد الكفالء مع عدم ضمانهم

اذا تعدد الكفالء كدين واحد وبعقد واحد وبعقود متوالية واحتفظ كل منهما حبق التقسيم ففي ىذه احلالة بان 
ىذا الدين ينقسم بينهما وان اعسار احدمها ال يتحملو غَتىم من الكفالء وامنا الدائن ىو الذي يتحمل 

 .(1)االعسار
وىذه احلالة تكون انو اذا قام احد الكفالء بوفاء الدين كلو على الرغم من عدم التزامو ففي ىذه احلالة ال يكن لو 

فاذا كان احد الكفالء معسرا احلق من الرجوع على غَته من الكفالء اال بدعوى الكسب  دون سبب وبالتارل 
 .(2)الذي يتحمل حصة ادلعسر عند الرجوع عليو فان الكفيل ادلويف ىو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 201ص  ,10ج ,السنهوري , ادلصدر السابق  (1)
 . 53-52أ.م.د رعد ادىم ابراىيم , ونوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص  (2)
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 المطلب الرابع
 انقضاء عقد الكفالة 

كما قلنا سابقا ان التزام الكفيل ىو تبعي أي تابع لاللتزام االصيل وىو وجودا وعموما وبالتارل سوف يؤيت عليو 
و سوف نتكلم عن أي تصرف من قبل ادللتزم االصلي وينقضي االلتزام عقد الكفالة بدعوتُت تبعية واصلية 

 اين فهو انقضاء االلتزام بصفة امسية .ادلطلب بفرعُت , االول انقضاء االلتزام بصفة تبعية , اما الث
 

 الفرع االول
 انقضاء االلتزام بصفة تبعية

ينقضي االلتزام ادلكفول وينقضي تبعا لو التزام الكفيل وذلك جبميع اسباب االنقضاء العامة ادلقررة يف القانون ادلدين 
 :وىي

كما لو حصل الوفاء من قبل ادلدين فينقضي بو التزامو وينقضي ايضا تبعا لو التزام الكفيل حسب نص  -1
 .(1)من القانون ادلدين العراقي  3075ادلادة 

. ومعٌت ىذا ان (2)اذا قبل الدائن يف استيفاء حقو شيئا اخر غَت الشيء ادلستحق قام ىذا مقام الوفاء  -2
 ادلستحق ووافق عليو كان ىذا الشيء ىو دبثابة االلتزام االصلي ومث وفائو.الدائن اذا قبل الشيء الغَت 

ادلدين ادلكفول لقوذلا )ابراء الدائن  إلبراءتبعا ( , على انقضاء الكفالة 1041االبراء :نصت ادلادة ) -3
ادلدين يوجب براءة الكفيل ولكن ابراء الكفيل ال يوجب براءة الدائن ( كل ىذا سواء كان الكفيل 

 .(3)تضامنا مع ادلدين االصلي ان دل يكنم
ارباد الذمة : قد ينقضي التزام الكفيل بارباد الذمة دون ان ينقضي الدين ادلكفول ويتحقق ذلك اذا  -4

( , 1042).وىذا ما اشارت اليو ادلادة (4)وانقضت الكفالة الذمةمات الدائن وورثو الكفيل واربدت 
 واضلصر مَتاثو يف ادلدين برأ كفيلو من الكفالة.... اخل(.حيث ورد فيها ) اذا مات ادلكفول لو 

 بالتجديد واالنابة: ينقضي عقد الكفالة بالتجديد واالنابة , ولكن ما ادلقصود بالتجديد واالنابة ؟ -5
التجديد: ىو استبدال دين جديد بدين قدمي سيكون سببا يف قضاء الدين القدمي ونشوء دين جديد فان دين 

 .(5)وتنقضي الكفالة تبعا النقضائو ادلكفول ينقضي 

                                                           

 .54أ.م.د رعد ادىم ابراىيم , ونوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص (1)
 ( من القانون ادلدين العراقي .399نص ادلادة ) (2)
 .  293صالح الدين ناىي , ادلصدر السابق , ص  (3)
 . 236, ص 10السنهوري , ادلصدر السابق, ج  (4)
 . 441صابر زلمد زلمد سيد , ادلصدر السابق , ص (5)
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( من 45اما  االنابة فاذا حصل ادلدين على موافقة الدائن شخص اجنيب يلتزم بوفاء الدين مكان ادلدين نص مادة ) 
 . (1)قانون ادلدين العراقي 

على انو اذا صاحل ادلدين الدائن على  –( من القانون ادلدين العراقي ادلستمدة من اجمللة 1044نص ادلادة ) -6
. وبذلك تنقضي الكفالة بانقضاء الدين (2)مقدار من الدين فان الكفيل سواء اشًتط برائتو ان دل يشًتط بربائة 

. (3)وقع االلتزام االصلي او بطالنو وىالك الشيء  ادلسقطاالصلي بالتجديد مثال كما بينا وادلقاصة والتقادم  
ىو ان التزام الكفيل ينقضي بالتقادم دون ان ينقضي الدين ادلكفول وقد قدمنا ان دم ادلسقط وادلقصود بالتقا

الغالب ان يسري التقادم بالنسبة للمدين االصلي بالوقت الذي يسري فيو بالنسبة اذل التزام الكفيل سيقضي 
الكفالة بصورة تبعية واحواذلا ادلنصوصة . وهبذا قد انتهينا حول كيفية انقضاء (4)ادلدينان بالتقادم يف وقت واحد 

 يف القوانُت ادلدنية احلديثة .
 الفرع الثاني

 انقضاء االلتزام بصفة اصلية
بعد ان تكلمنا عن االسباب العامة ادلقررة يف القانون ادلدين العراقي اليت ينتهي هبا عقد الكفالة وبصورة تبعية , اما 

انقضاء االلتزام كما ىو مر ذكره يف انقضاء االلتزام بصورة تبعية , أي ان االلتزام  فاألولاالصلية فتحتوي على شقُت 
االصلي ينتهي بصورة عامة كما ىو مذكور يف القواعد العامة , اما الثاين فان عقد الكفالة ينتهي بصورة اصلية ولكن 

 اليت مت ذكرىا سابقا.بوجو خاص أي ىنالك اسباب خاصة  ينتهي هبا عقد الكفالة اضافة اذل االمور 
وترجع ىذه اخلصوصية النتهاء وانقضاء عقد الكفالة اذل طبيعة االلتزام الكفيل مع ادلدين باعتباره ضامنا احتياطيا  

 للدائن  , ومن ىذه االسباب اخلاصة ىي :
 ضياع التأمينات  -1
 تأخر الدائن يف ازباذ االجراءات . -2
 ادلكفول من تركتو . موت الكفيل : اذا مات الكفيل يطالب بادلال -3
 ( .1046بانقضاء ادلدة احملددة  حسب نص ادلادة )الكفالة ادلؤقتة : وتنقضي ىذه الكفالة  -4
 .(5)موت ادلكفول بو  -5

 وىذه ىي االسباب  اخلاصة اليت اذا توافرت انتهت الكفالة فيما بُت االطراف .
وهبذا الوصف تكون قد انتهينا من اسباب االنقضاء بفرعيها )االصلية والتبعية( ونكون قد ختمنا من كتابة البحث 

 ادلتعلق بالكفالة واثره على الغَت 
 واسأل ادلوذل عز وجل التوفيق والنجاح رل ولكم .

                                                           

 .54أ.م.د رعد ادىم ابراىيم , ونوزاد صديق سليمان , ادلصدر السابق , ص (1)
 . 294صالح الدين ناىي , ادلصدر السابق , ص  (2)
 . 293, ادلصدر السابق , ص صالح الدين ناىي  (3)
 . 238, ص  10السنهوري , ادلصدر السابق , ج  (4)
 . 297  - 296, ص نفسو صالح الدين ناىي , ادلصدر د.  (5)
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 الخاتمة
اىم االستنتاجات وادلقًتحات  اليت توصلنا اليها يف ىذه  البد ان نبُتبعد االنتهاء من دراسة عقد الكفالة  

 -الدراسة وىي كالتارل :
 االستنتاجات : اوال:

يفسر عقد الكفالة عقد ملزم جلانب واحد وىو الكفيل  كما يعد ىذا العقد من عقود التربع وانو عقد  -1
 تبعي كما يكون معلق على شرط وىذا ما دييز عقد الكفالة .

يف حالة الكفالة االتفاقية يكون الكفيل متضامن مع ادلدين  دبوجب االتفاق بينها  اما يف الكفالة  -2
 القانونية  والقضائية  فهما متضامنُت حبكم القانون . 

اقي يف الزم ادلشرع العراقي يف الكفالة بالنفس  احضار ادلكفول بو وىذا ما اشار  اليو القانون ادلدين العر  -3
 ( منو . 1017ة )ادلاد

اجاز ادلشرع العراقي للكفيل  اذا ادى من مالو ان يرجع هبا اداة على ادلدين سواء كان بامرادلدين او بغَت  -4
 امره .

 ن عقد الكفالة  شلكن ان يتم حىت بدون رضاء ادلدين نفسو حُت يتم بُت الدائن والكفيل فقط .ا -5
 ثانيا: المقترحات :

عقد الكفالة من الناحية العملية ووجوب استقرار ادلعامالت  وألمهيةعلى ادلشرع العراقي نرى من االفضل  -1
 ان يضفي عليها شكال معيننا يف الكتابة ان ال يًتك اثباتو للقواعد العامة .

اليت اشار اليها القانون ادلدين النظر يف احكام عقد الكفالة  بإعادةعلى ادلشرع العراقي نرى من االفضل  -2
 الوضوح  ودبا ينسجم مع التطورات اليت اصابت عادلنا اليوم.العراقي بشيء من الدقة و 

على ادلشرع العراقي اعادة النظر يف تعريف عقد الكفالة واضافة  مزيد من الدقة نرى من االفضل  -3
وان حياكي كما جاء يف نظَته  والوضوح عليو  حبيث ال يؤدي اذل اخللط بينو وبُت  غَته من العقود 

 و  اكثر دقة ووضوحا .ري حيث كان  تعريفادلص
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