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 المقدمة

تجديد الدين هو عمل قانوني يتم بارادتين ويجب ان تتوافر فيه اركان كل عمل قانوني وشروط صحته, 

 هو هو ابدال التزام قديم بالتزام جديد.

او شرط, واضافة تامين لها, او انقاص فان  وال يعتبر االلتزام جديد بمجرد ادخال التعديل عليه, كاجل

و الشخص الدائن, ويجب ان ذلك يعد تعديال لاللتزام, وانما يكون االلتزام جديدا اذا تغير فيه مصدره ا

 التجديد عند الدائن الجديد في ذمته,...... انقضاء الدين القديم . تتوافر نية

 نقضاء الدين, بحيث يكون الدائن هو االجنبي وانبيفنجدد االلتزام فيتحقق باتفاق الدائن والمدين وأج

متمثال بشخص اجنبي . وقد اشترط القانون يبرز الدائن الجديد بالتزام جديد ة المدين للدائن, فالذي في ذم

 العراقي وجود االتفاق بين الدائن والمدين على ان يكون االجنبي هو الدائن الجديد للمدين االصلي.

د, فالتجديد هو ضاء االلتزام االصلي ونشوء التزام جديتترتب على التجديد, هو انق اذا اهم االثار التي

 ضاء االلتزام وهو في نفس الوقت عقد منشأ اللتزامات جديدة.سببا من اسباب انق

و قد كان للتجديد اهمية كبيرة في القانون الروماني حيث لم يكن هذا القانون يعترف بحوالة الحق و ال 

ن. فكان ال بد من اللجوء اليه اذا اريد تغيير الدائن او المدين. اما القوانين الحديثة فقد بحوالة الدي

تضاءلت هذه االهمية الى حد كبير نظرا القرار هذه القوانين لكل من حوالة الحق و حوالة الدين و 

انون المدني االلماني لوجود الوفاء بمقابل الى جانبهما. و لقد اغفلت بعض القوانين المدنية الحديثة, كالق

االشارة الى التجدي, مكتفية بذلك بحوالة الحق و حوالة الدين و الوفاء بمقابل و تكاد اهمية التجديد 

 تختصر في الوقت الحاضر في حالة ما اذا اريد تغيير مصدر االلتزام او محله ...
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 البحث :مشكلة  -1

يد الدين و ذلك من خالل معرفة كيف يتم تجديد هذا يتمحور هذا البحث حول بيان النظام القانوني لتجد

الدين و من هي االطراف التي تعمل على تجديده, و ما يترتب على هذا النظام من اثار قانونية على 

 من القانون المدني العراقي. 1951( لسنة 40اطرافه و حسب المادة )

 اهمية البحث -2

يهدف البحث الى تسليط الضوء على النظام القانوني لتجديد الدين و االثار القانونية لتجديد الدين و منها 

انقضاء الدين االصلي و نشوء دين جديد و كذلك التطرق الى خصائص تجديد الدين و ما يترتب على 

ة من قام بتجديد تزام من حقوق تقع على طرفي العقد و كيف ان هذا البحث يصب في مصلحلهذا اال

 الدين عن باقي العقود.

 منهجية البحث -3

و اما عن منهجية البحث فقد اعتمدت على دراسة مقارنة في القانون المدني العراقي و كذلك على 

 مدني االردني و المصري و غيرها.دراسات مقارنة في القوانين المدنية كالقانون ال

 خطة البحث :  -4

 المبحث االول : ماهية تجديد الدين 

 المطلب االول : تعريف تجديد الدين 

 المطلب الثاني : خصائص التجديد

 المطلب الثالث : تميز التجديد عن غيره من العقود التي تتشبه به 

 المبحث الثاني : االثار القانونية للتجديد 

 المطلب االول : انهاء االلتزام القديم 

 انشاء التزام جديد المطلب الثاني : 
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 المبحث االول

 ماهية تجديد الدين

يعد التجديد سببا من اسباب انقضاء االلتزام بما يعادل الوفاء والتجديد استبدال دين قديم 

بدين جديد يكون سببا في انقضاء الدين القديم وفي نشوء دين جديد فهو اتفاق بين طرفين 

على انشاء التزام جديد وهو في الحالتين جديد عقد ابرام  على انهاء االلتزام القديم و

الرضا من تصرف قانوني يستوجب توفر شروطه واركانه وصحته كاالهلية القانونية وخلو 

عيوب االرادة وال يقوم التجديد اال بتوفير شروطه فان قام رتب االثار القانونية على قيامه 

( اذا حدد االلتزام سقط 4-3في المادة ) -1951حيث ذهب القانون المدني العراقي لسنة 

 االلتزام االصلي وحل محله االلتزام الجديد.

اذا هو التزام جديد يقع على عاتق الطرفين وهذا االتزام الجديد يحدث اثارا قانونية تترتب 

على هذا االلتزام الجديد حيث يجب ان يكون هناك اتفاق سابق بين الطرفين وكذلك يمكن 

 ن عن طريق االنابة...تجديد الدي

دين على رضاء الدائن وتكون االنابة مقانوني ايضا يتم اذا حصل ال و االنابة هي تصرف

 المناب وهو التزام مجرد سواء كانت االنابة كاملة او انابة ناقصة...التزام 

عليه االمر  والتجديد كنظام قانوني اصبح في الوقت الحاضر محدد االهمية خالفا لماكان

 في الماضي ) القانون الروماني( وقل االلتجاء اليه
(1) . 

 

 

 

 

                                                                 

,  بيروت ,الوسيط في شرح القانون المدني الجديد منشورات الحلبي الحقوقية ,3الوسيط ج  ,عبد الرزاق السنهوري (1)
 .813ص  ,2000 ,لبنان
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 المطلب االول 

 تعريف تجديد الدين 

فكرة التجديد تقضي منا ابتداء التعريف به وهذا التعريف ال يستقيم االبيان االبعاد اللغوية  تأصلان 

د من تحديد ومتى تجديد اصطالحا لذا سنتناول في تعريفنا للتجديد الى ذلك الب وباإلضافةلفكرة التجديد 

 التعريف اللغوي ثم نخرج لبيان التعريف االصطالحي: -تعريفه اللغوي واالصطالحي سنتناول اوال

 اوال: التعريف اللغوي:

من الفعل تجديد, تجديدا اي صار الشي جديدا مأخوذالتجديد لغة: مصدر 
ستبدال والتجديد بمعنى ا . (1)

 الشئ الجديد بالشئ القديم
(2). 

ويقال
 

 جدد الشئ صبره جديدا. أعاده جديدا ومنه جدد وضوءه, وجدد عهده.

 ثانيا: التعريف االصطالحي:

لتعاريف التي وضعها فقهاء القانون الصطالحي للتجديد يقضي منا بيان اا التعريف ان الوقوف على

 المدني لفكرة التجديد...

 لم يعرف القانون المدني العراقي تجديد الدين, و هذا يؤدي بنا الى البحث عن تعريفه وفقا لالراء الفقهية

( باالشارة الى 402-401النافذ فنجد انه اكتفى في المواد ) 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم 

 (...352صور التجديد, وذلك على منوال القانون المدني المصري في المادة )

( منه على انه ) يجوز تجديد االلتزام ايضا بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن 401حيث نصت المادة )

 بتغيير المدين( واوالمدين وأجنبي على ان يكون هذا االجنبي هو الدائن الجديد 
(3). 

 

 

                                                                 

 .194, ص 1985, بيروت, دار العلم للماليين 8د. جيزان مسعود, الرائد معجم لغوي عصري, ط  (1)
ه( المجلد الثالث, بيروت: دار صادر 711-ه 630لسان العرب, ابن منظور ابو الفضل جمال الدين محمدين مكرم ) (2)

 .534بال سنة نشر, ب جديد, فصال الدال, ص 

, الناشر العائك لصناعة الكتاب, 2د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني العراقي, احكام االلتزام ج  (3)

 , القاهرة.425, ص 2009
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الطرفين على ان  يجوز تحديد االلتزام بأتفاق) ( من القانون المدني على انه 401لهذا نصت المادة )

( الى 402. كما تشير المادة )(في محله او مصدرهاللتزام االصلي التزاما جديدا تخلف عنه يستبدال با

صور اخرى للتجديد تتم بتغيير الدائن او تغيير المدين "يجوز تجديد االلتزام ايضا بتغيير الدائن اذا اتفق 

و الدائن الجديد او بتغيير الدائن اذا اتفق الدائن مع الدائن والمدين وأجنبي على ان يكون هذا االجنبي ه

اجنبي على ان يكون هذا االجنبي مدينا مكان المدين االصلي وعلى ان ذمة المدين االصلي دون حاجة 

سقط االلتزام االصلي وحل محله اذا جدد االلتزام )( الى تجديد الدين 403لرضائه. كما تشير المادة )

( بانه " اذا كان الدين االصلي مكفوال بتامينات شخصية او عينية 404لمادة )وذكرته ا زام جديد(لتا

وصار تجديده سقطت التامينات اال اذا جددت هي ايضا ... وحيث ان حواله الحق اغنت عن تجديد الدين 

يير د اقتصرت على حالة تغبتغيير الدائن, واغنت حوالة الدين عن تجديده بتغيير المدين فانه اهمية التجدي

 مصدر االلتزام او محله.

يكون هذا تجديدا وانما اختلفت التشريعات في تعريف تجديد الدين حيث عرفه التشريع المصري ال 

مدني سببه االلتزام الطبيعي وايضا عرفت بعض التشريعات العربية تجديد الدين انه اتفاق انشاء التزام 

له في عنصر من عناصره فيكون سببا في انقضاء يقصد به استبدال التزام قديم بالتزام جديد مغاير 

 االلتزام القديم وفي نشوء االلتزام الجديد الذي حل محله.

 ويتميز الدين الجديد عن الدين القديم اما بتغيير في الدين اما بتغيير المدين واما بتغيير الدائن...

ؤه عن طريق التجديد ويكون هذا وإن لتمام التجديد يجب أن يكون ثمة إلتزام موجود وقائم يراد إنقضا

االلتزام ناشىء عن عقد صحيح فإن كان باطالً فقد إنقضى بسبب سابق على التجديد
إذن نستخلص  .(1)

التزام جديد فيكون  من التعاريف السابقة في تجديد الدين, انه إتفاق على انقضاء التزام قديم وعقد النشاء

سببا في انقضاء الدين القديم وفي نشوء الدين الجديد ويترتب على ذلك انه يلزم التمام التجديد يجب ان 

 يكون هناك...

 وجود التزام قديم -1

 نشوء التزام جديد يحل محله -2

 احالل االلتزام الجديد محل االلتزام القديم -3

 يعبر عنه بنيه التجديد.... وهذا ما

عوامل العرض المتقدم يتسنى لنا ان نبلور تعريفا شامال للتجديد يحتوي على جميع عناصره ومن مجمل 

فالتجديد حسب اعتقادنا تصرف قانوني ارادي يراد به تعريض التزام موجود بالتزام جديد يحل محله 

                                                                 

 , مصدر سابق.816, ص 3ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري, احكام االلتزام, ج( 1)
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بتجديد اما من حيث االشخاص ) تجديد بتغيير الدائن او ويقوم مقامه, على ان يختلف االلتزام االول 

الدين( اومن حيث الدين ) تجديد بتغيير المحل او السبب( وال يصح اقتراض التجديد بل يجب ان تظهر 

 بنية العاقدين في القضاء على االلتزام السابق في احالل االلتزام الجديد محله ظهورا واضحا.

 المطلب الثاني

 خصائص التجديد

يد ضاع قانونية, فالتجدي يتميز بها مما قد يتسب به من اوتيستقل التجديد بمميزاته وخصائصه الذاتية وال

وهو في كال الحالتين تصرف قانوني, والتجديد عقد من العقود , يفاقكما هو واضح من تعريفه عقد ات

الى ذلك  و ينفرد التجديد بطبيعته المزدوجة, باالضافةعقد معاوضة  التبعية وهو في ذات الوقت 

 فالتجديد يعتبر طريقة من طرق التنفيذ الصوري.

 لالحاطة التامة بكل خصيصة فقد رئينا معالجة كل خصيصة على حدة كاالتي و

 :اتفاقيالتجديد عقد  : اوال

من تعريف التجديد فهو اتفاق اراد به القضاء على االلتزام القديم وعقد يراد به انشاء التزام جديد, 

تزام القديم ويقوم مقامه وهو في كلتا الحالتين, تصرف قانوني, البد ان تتوافر فيه ويختلف عن االل

ا من وجود الرضا وان يكون صحيحا خالي اركان كل تصرف قانوني وشروط صحته فالبد اوال من

العيوب, يبدو ان الرضا في عقد التجديد يتميز بميزة خاصة وهي اشتماله على نية التجديد, اذ لوال 

لنية لما امكننا القول بتحقق التجديد اذ ان نية التجديد وكما سنالحظ من اهم شروط التجديد فالبد وجود ا

فالبد ان تتجه اراده طرفي ترض( القا من قاعدة ) ان التجديد ال يفان تكون تلك النية واضحة انط

 التجديد الى احداثه اثار قانونية معينة...

ة الى ابدال التزام جديد بالتزام قديم وان تكون تلك النية صادرة بمعنى اخر ان تكون نية الطرفين متجه

 من شخص يتمتع باالهلية الالزمة البرام ذلك النوع من التصرفات القانونية
(1). 

واالهلية االزمة البرام التجديد هي اهلية التصرف بالنسبة للدائن واهلية التعاقد للمدين
عقد وذلك ان .(2)

 التبعية الدائرة بين النفع والضرر.التجديد من العقود 

                                                                 

, مصادر االلتزام, بال 1طه البشير, الوجيز في نظرية االلتزام, ج د. عبد المجيد الحكيم, عبد الباقي البكري, محمد(1)
 .302, ص 1981دار النشر, 

د. محمد حسنين, الوجيز في نظرية االلتزام في القانون المدني الجزائري, الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب  (2)
 .356, ص 1983
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اما محل التجديد فيشمل في انهاء التزام قديم وانشاء التزام جديد يحل محله , وبما ان التجديد عقد فال بد 

له  من سبب يرتكز عليه في وجوده, والسبب في عقد التجديد يتمثل في انهاء التزام قديم وانشاء التزام 

سبب انقضاء االلتزام القديم هو انشاء التزام جديد سبب التزام جديد هو جديد يحل محله بمعنى اخر ان 

انقضاء االلتزام السابق, والبد ان يكون السبب مشروعا غير مخالف للنظام العام ولالداب العامة, فال 

ننهي التزام مشروع عن طريق انشاء التزام غير مشروع واال كان عقد التجديد باطال لعدم مشروعيته 

سبب
(1). 

عقد التجديد فتختلف باختالف صور التجديد ففي التجديد يتغير الدين في محله او في الطراف اما بالنسبة 

مصدره يكون طرفا عقد التجديد هو الدائن االصلي والمدين االصلي الن كل مايحصل هنا هو تغيير 

يير الدائن فتكون اطرافه بتغمحل االلتزام او مصدره دون ان يمس ذلك احد طرفي االلتزام اما التجديد 

هم الدائن االصلي والمدين والدائن الجديد اما بالنسبة للتجديد بتغيير المدين فترى اطرافه تارة هم الدائن 

المدين الجديد وتارة اخرى هما الدائن والمدين الجديد االصلي والمدين و
(2). 

 -:ثانيا: التجديد عقد تبعي 

 التجديد كونه عقداً تبعياً ونقصد بالعقد التبعي هو ذلك العقد الذي ال إن من الخصائص التي يتميز بها عقد

يوجد مستقالً بذاته وإنما يستند في وجوده الى عالقة قانونية سابقة على وجوده, بحيث يعتبر تابعاً لتلك 

يستند  ال و خالفاً للعقد االصلي الذي يوجد مستقال بذاته العالقة ويرتبط مصيره بمصيرها بقاءاً أو زواالً 

البيع و في وجوده الى عالقة قانونية سابقة عليه كعقد االيجار
(3) 

احد العقود التبعية  والتجديد يعتبر. 

توجد مستقلة بذاتها وانما تستند في وجودها الى عالقة قانونية وجدت قبل ان يوجد التجديد  والتي ال

ي تلك العالقة ستمد روحه منها, بحيث تلقالقة, فيالعتلك وذلك ألن عقد التجديد ينبثق من اجل تجديد 

الى العالقة القانونية بضاللها على العالقة التابعة فإذا كانت العالقة المتبوعة باطلة انصرف أثر ذلك 

التابعة وادى الى بطالنها فإذا ما كان االلتزام القديم في عقد التجديد ناشاُ عن عقد باطل استنتج عن ذلك 

بطالن عقد التجديد
(4)
 . 

ومن مجمل العرض المتقدم يتضح لنا ان عقد التجديد من العقود التبعية تستند على طريقة قانونية سابقة 

على وجوده وعقد التجديد في ذلك يسببه عقد الكفالة وعقد الرهن فتلك العقود هي عقود تبعية النها ال 

                                                                 

  .348, ص 1952احكام االلتزام, بغداد, مطبعة المعارف, د. حسن علي الذنون, شرح القانون المدني العراقي,  (1)

 .478-477, ص 1957د. سليمان مرتس, احكام االتزام, القاهرة, دار النشر الجامعات المصرية,  (2)
د. أنور سلطان, الموجز في النظرية العامة لاللتزام, دراسة مقارنة في القانون المدني المصري واللبناني, بيروت:  (3)

 .401, ص 1983لنهضة العربية للطباعة والنشر دار ا

, 1980د. جميل الشرقاوي, النظرية العامة لاللتزام, الكتاب الثاني, احكام االلتزام القاهرة, دار النهضة العربية,  (4)
 .293-292ص 
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ياتي عقد الرهن او الكفالة توجد بذاتها وانما ترتكز على عالقة سابقة فهنالك التزام اصلي مضمون 

لضمانه فال يتصور ان يوجد العقد مستقال عن ذلك االلتزام المضمون وبالتالي يعد التزام الكفيل التزاما 

اصليا تابعا لاللتزام المضمون
(1). 

 ثالثا: التجديد عقد معاوضة 

وعقد التجديد من عقود ويقصد بعقد المعاوضة هو ذلك العقد الذي ياخذ فيه كل متعاقد مقابال لما يعطي 

بل أن دون مقابل بل ان هناك مقابال ينشا ال التجديدالمعاوضة وليس من عقود التبرع وذلك الن عقد 

هناك مقابالَ ينطوي عليه عقد التجديد, فالدائن اليقبل ان ينقضي التزامه السابق اال بوجود التزام جديد 

ما جديد مع بقاء االلتزام القديم و انالمدين بإلتزام يحل محله فهو ليس متبرعاً في ذلك, وكذلك اليلزم 

تقدم ان كل من  على ما نبنييم ويديلزم على أساس وجود مقابل لذلك االلتزام إال هو إنقضاء االلتزام الق

حصل ما ذا ن فاالدائن والمدين ليس متبرعاً في عقد التجديد وإنما هناك مقابل يحصل عليه كال المتعاقدي

نشاء التزام جديد يحل السابق وهو دفع مبلغ من النقود وابين الدائن والمدين على إنهاء االلتزام  إتفاق

عوض محل االلتزام السابق ويكون محله نقل ملكية عقار معين فهنا لن ينال الدائن عن حقه اال مقابل 

اال مقابل انهاء التزامه و كذلك المدين سوف لن يقبل ان يتحمل عبأ اضافيا  معين وهو نقل ملكية العقار

السابق
(2)
. 

 -التجديد ذو طبيعة مزدوجة : -رابعاً:

نما االعتيادي وااليقوم عقد التجديد على مجرد انقضاء االلتزام السابق كما هو الحال في  الوفاء 

 باالضافة الى ذلك فان للتجديد أثر اخر وهو إنشاء التزام جديد يأخذ مكان االلتزام السابق اي أن عقد

 التجديد يعتبر سبباً من أسباب إنقضاء االلتزام وفي ذات الوقت مصدراً من مصادر إنشائه...

وهذا االثر للتجديد نابع من الطبيعة الزدوجة التي ينفرد بها عقد التجديد, فالدائن اليقبل ان يتنازل عن 

لتزاماً جديداً الى جانب حقه االبوجود حق جديد هذا من جانب ومن جانب أخر فالمدين اليقبل ان يتحمل ا

أثر منشاْ ومسقطاً في ان االلتزام السابق اال اذا تم إنهاء االلتزام االول ... ومن هنا نرى ان لعقد التجديد 

اال بانهاء ان الغرض من التجديد وبصفة أساسية هو تجديد التزام قائم وهذا الغرض اليستحق واحد, ذلك 

 انونية جديدة تحل محلها وتختلف عنهارابطة قانونية سابقة وانشاء رابطة ق
(3). 

                                                                 

شر والتوزيع, دار االردن الدار العلمية الدوليةللن -, عمان1د. امجد محمد منصور, النظرية العامة لاللتزام, ط  (1)
 .21, ص 2001الثقافة للنشر والتوزيع,

 .67, ص 1954مصر, مطبعة الفجالة  3د. عبد الحي حجازي, النظرية العامة لاللتزام, احكام االلتزام, ج  (2)

للطباعة  دار الحكمة, تالوي, الوجيز في العقود المسماةد. سعيد مبارك ود. طه المال حويش ود. صاحب عبد الف (3)
 .10,ص 1993 -1992 ,بغداد, والنشر 
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 المطلب الثالث

 تبه بهتمييز التجديد عن غيره من العقود التي تش

  تمييز التجديد عن االنابة - أ

 بين تجديد الدين و االنابة أوجه الشبه - ب

نظام تجديد االلتزام واالنابة في الوفاء ان كال منها يتماثالن في انهما يمثالن  المقارنة يتضح من بين

 مصدرا من مصادر انشاء االلتزام الجديد.و عقدا وسببا من اسباب انقضاء االلتزام بما يعادل الوفاء 

ى من ويتضح ايضا ان االنابة الكاملة تنطوي على تجديد بتغيير المدين فهي تتطابق مع الصورة االول

صور التجديد بتغيير المدين والتي تم االتفاق بين الدائن والمدين القديم والشخص االجنبي )المدين 

من  384/2من القانون المدني المصري والمادة  352/2الجديد( وهذا ما نصت عنه كل من المادة 

المدين على رضاء  مشروع القانون المدني الفلسطيني بتجديد االلتزام بتغيير المدين .. او اذا حصل

فالتجديد في هذه الصورة يكون باتفاق  المدين الجديد. هو يكون قبل ان مثالالدائن بشخص اخر 

االطراف الثالثة بمعنى ان رضاء الدائن ركن اساسي في االنعقاد وهذا على عكس ما جاء في الصياغة 

 حيث اعتبرت رضاء الدائن شرطا لنفاذ التجديد.

عن االنابة بانه انقضاء التزام قديم ليحل محله التزام جديد فتعتبر االنابة هي احدى وكذلك يتميز التجديد 

 صور التجديد التي تؤدي الى تجديد االلتزام بتغيير المدين.

وهي انقضاء التزام لنشوء التزام جديد بينما في   ويتميز التجديد عن االنابة بان التجديد صورة واحدة

االنابة الكاملة واالنابة الناقصة تكون كالهما تجديدا للدين...وان االنابة االنابة تكونها صورتين هي 

الكاملة تنطوي على تجديد بتغيير المدين فهي تتطابق مع صور التجديد بتغيير المدين والتي تتم باالتفاق 

بين الدائن والمدين القديم والشخص االجنبي
(1)

 

 اوجه االختالف بين تجديد الدين واالنابة

من خالل بحثنا في اوجه االختالف بين تجديد الدين و االنابة وجدنا ان تجديد الدين يتمثل في انتهاء 

و الجديد  الدينالدين االصلي و استبداله بالتزام جديد فيكون سببا في انقضاء الدين القديم و في نشوء 

نظاما مستقال فجوهر االنابة يكون اما بتغيير الدين او المدين على عكس االنابة فان كل منهما يمثل 

                                                                 

 مشروع القانون المدني الفلسطينيدراسة مقارنة بين القانون المدني والمصري والقانون المدني االردني و (1)

تاريخ الزيارة  <Email :<content <https :// Scholar.njah. edu مقال منشور على شبكة االنترنت

 عصرا . 4وقت الزيارة   2018/3/18
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الناقصة يتمثل في بقاء المدين االصلي الى جانب المدين الجديد و هو الملتزم باداء الدين و عليه تبرا 

 ذمة المدين القديم بمجرد االتفاق.

و كذلك يختلف التجديد عن االنابة حيث يؤدي التجديد الى انقضاء االلتزام بكافة دفوعه حيث ال يحق 

لجديد التمسك في مواجهة الدائن بالدفع التي كان المدين القديم بالتمسك بها في مواجهته و يكون للمدين ا

االختالف بامر جوهري و هو المدين اما في االنابة فانها تختلف عن تجديد الدين في ان محل االلتزامين 

فوع نفسها تجاه االلمناب واحد و عليه يحق لكل منهما التمسك بالد) التزام المدين االصلي و الجديد(  

لديه 
(1) 

. 

و لهذا نستنتج ان اهم اثر يترتب على تجديد الدين هو انقضاء االلتزام القديم و ظهور دين جديد بخالف 

 االنابة الذي يبقى الدين فيها وز ال ينقضي.

 ثانيا: التمييز بين التجديد وحوالة الحق :

في االلتزام المحل حقه الى  )المحيل( خص وهو الدائنتعرف حوالة الحق على انها عقد بمقتضاه ينقل ش

من قبل شخص ثالث هو المدين هذا  (ل لهاالمح)شخص اخر هو الدائن الجديد لهذا االلتزام يسمى 

 ...(المحال عليه)االلتزام ويسمى 

 له ولحوالة الحق اغراض مختلفة فقد يكون الغرض منها هو التبرع بالحق من المحيل الى المحال

 الحوالة عقد رهن تسرى عليه قواعد الرهن .ويكون الغرض منها هو رهن الحق للمحال له فتكون 

 او قد يكون الغرض من الحوالة هو بيع الحق من المحيل الى المحال...

وهنا تسري قواعد البيع واهمها وجوب الثمن على المشتري ووجوب الضمان على البائع او قد يكون 

الوفاء بدين المحيل قبل المحال له فيكون الحق المحال المقابل الوفاء بهذا الدين  الغرض من الحوالة هو

 ومهما كان الغرض من الحوالة وايا كانت صورة العقد الذي تتم به الحوالة...

وتتشابه حوالة الحق مع التجديد بانها اتفاق بين الدائن القديم والدائن الجديد بدون حاجة الى رضاء 

في عدم اشتراط رضاء المدين هذا هي ان الحق الذي في ذمته لم يتغير وكل ما هناك ان المدين ولعله 

الحق انتقل الى الدائن الجديد فتتغير على المدين دائنه. فبالضافة الى تغيير الدائن تغير في الدين فقد 

                                                                 

ينظر : بن دودش نظرة, انقضاء االلتزام دون الوفاء به في القانون الوصفي, دراسة مقارنة اطروحة لنيل درجة (1)
 20/3/2018تاريخ الزيارة  https://theses.unir.omn1.dzEmail : documentالدكتوراه في القانون الخاص

 صباحا . 9ساعة الزيارة  

https://theses.unir.omn1.dz/
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بين المدين قضى الدين القائم وحل محله دين جديد شغل ذمة المدين وهنا يجب ان يكون هناك اتفاق نا

وهنا البد من رضاء المدين والدائن الجديد
(1). 

نعقد ال يشترط النعقادها شكل خاص, بل يانه عقد اتفاقي رضائي فبوكذلك تشبه حوالة الحق التجديد 

او باي حق عيني اخر ولكن ال  والقبول حتى لو كان المحال به مضمونا برهن تامينياليجاب ابمجرد 

يجوز التمسك قبل الغير بحوالة تامين عيني اال اذا حصل تأشير بذلك على هامش السجل االصلي لهذا 

التامين
(2). 

 ويختلف التجديد عن حوالة الحق في االمور التالية:

مة هناك ث , بينما في حوالة الحق ليسزام االصلي ليحل محله التزام جديدان التجديد ينهي االلت -1

ل ما يحصل هنا هو انتقال االلتزام من دائن الى دائن ء التزام وانشاء التزام جديد بل جانقضا

جديد
(3). 

غير الدائن ال ينعقد اال باتفاق الدائن االصلي والدائن الجديد والمدين بحيث يحل الدائن التجديد بت -2

يختلف عن الدين السابق, بيد ديد الجديد محل الدائن االصلي ليس في نفس الدين وانما في دين ج

ان االمر في حوالة الحق على خالف ذلك الن حوالة الحق وان كانت تتم باالتفاق بين الدائن 

االصلي والدائن الجديد اال انها تحتاج الى رضاء المدين اذ يكفي اعالمه لنفاذها في حقه بينما 

ذفي التجديد رضاء المدين شرطا لالنعقاد وليس شرطا للنفا
(4). 

التجديد يختلف -3
 

عن
 

حوالة الحق بانه في التجديد ينقض الدين بمقوماته, وتاميناته وصفاته ودفوعه 

وهذا االصل مالم يتم االتفاق على خالف ذلك. اما بالنسبة لحوالة الحق فان التامينات التي تضمن الدين 

ين ودفوعه لصفات الد وكذلك بالنسبةهن والتامين تنقل الى الدائن الجديد مع انتقال الدين, ركالكفالة وال

ه (ع تجاه الدائن الجديد) المحال لرع بكافة اسباب الدفع والدفااذا يجوز للمدين ان يتذ
(5)
 . 

يعد بحثنا في كيفية التمييز بين تجديد الدين وحوالة الحق وجدنا ان كال من تجديد الدين وحوالة الحق انها 

عن امور محددة ولكل منهما اسلوب في تجديد الدين يختلف  في و يختلفانفي صفات محددة  يتشابهان

 االخر .

                                                                 

 مصدر سابق. 2د. عبد الباقي البكري, أ.م محمد طه البشير, احكام االلتزام, القانون المدني ج  (1)

العاتك لصناعة الكتب, القاهرة,  2د. عبد المجيد الحكيم, الموجز في شرح القانون المدني, احكام االلتزام, ج  (2)
 مصدر سابق. 425, ص2009

 .414, ص 1962, بغداد شركة الطبع والنشر االهلية 1د. سليمان بيات, القضاء المدني العراقي, ج  (3)
وكذلك د.حسن علي الذنون,  397, ص 1950د. صالح الدين الناهي, الوجيز في النظرية العامة لاللتزام, بغداد, ( 4)

 المعارف.في االلتزام ذاته, بغداد, مطبعة  احكام االلتزام

د. صبحي المحمصاتي, االوضاع التشريعية في الدول العربية, بيروت, دار العلم للماليين, بال سنة نشرو ص  (5)
366. 
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 المبحث الثاني 

 االثار القانونية للتجديد

)اذا جدد االلتزام سقط االلتزام االصلي  1951( من القانون المدني العراقي لسنة 403تنص المادة رقم )

العينية والشخصية التي تكفل االلتزام القديم نصت  وحل محله االلتزام الجديد (. وفيما يخص التامينات

( على ما يلي) اذا كان الدين االصلي مكفوال بتامينات شخصية او عينية مصادر تجديده 404المادة )

 سقطت التامينات اال اذا حددت هي ايضا .

 د هي مايلي:من خالل النصين السالفين الذكر يمكن القول ان االثار القانونية المترتبة على التجدي

 سقوط االلتزام القديم ويحل محله االلتزام الجديد محله. -1

سقوط التامينات مع سقوط االلتزام االصلي مالم يحصل االتفاق على تجديدها اما مصير الخقوق  -2

التي اكتسبها الغير حسن النية قبل التجديد فلم ينص القانون المدني العراقي على ذلك على العكس 

 (.375ي المصري )المادة من القانون المدن

 ويمكن تلخيص هذه االثار المترتبة عن التجديد على النحو االتي :

 انقضاء االلتزام القديم ونشوء التزام جديد. -1

 االتفاق على مصير الضمانات في انتقالها وعدم انتقالها. -2

 الضمانات مع االلتزام الجديد  انتقال -3

فان التجديد يترتب عليه انقضاء الدين القديم بما له من صفات و تامينات و توابع و دفوع و يكون 

انقضاء الدين من قبل من له حق نقض العقد بعد اكتمال االهلية و انكشاف العيب, يعتبر اجازة للعقد 

 للوقوف الذي انشا االلتزام الذي تم تجديده.

للتجديد اثر مزدوج قضاء التزام قديم و لنشاء التزام جديد فهو من جهة يتضح لنا من خالل بحثنا ان 

 يقضي التزاما قائما, و هو من جهة اخرى ينشئ التزاما جديدا يحل محل االلتزام الذي قضاه.

لذلك ال بد النقضاء االلتزام القديم من نشوء التزام جديد. فاذا لم ينشا التزام جديد فااللتزام القديم يبقى 

اته و تاميناته و دفوعه. و يتم التجديد بمجرد نشوء االلتزام الجديد, و ال يتوقف نفاذه الى حين تنفيذ بصف

هذا االلتزام و هذا ما سنبينه من خالل المطلب االول في انهاء االلتزام القديم و يتبعه المطلب الثاني في 

 انشاء االلتزام الجديد.
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 المطلب االول

 إنهاء االلتزام القديم

 يلحق من صفات وتأمينات ودفوع التجديد كالوفاء ينهي االلتزام القديم مع ما
أي ان عقد التجديد  .(1)

يؤدي الى القضاء على االلتزام السابق كما لو تم الوفاء به فعالً فتنقضي التامينات التي كانت تكفل الوفاء 

الكفالء وتسقط الرهون واالمتيازات الضامنة له  به ألنه ماوجدت إال من اجل ضمان ذلك االلتزام فيبرأ

عودة بمعنى أن المدين إذا لم يتم بوفاء الدين الجديد فال يحق للدائن ويكون هذا السقوط نهائياً ويعتبر 

ألن تلك الدفوع متعلقة بااللتزام السابق فسوف تنقضي بدورها  الرجوع على كفالء المدين االصلي

للدفوع التي كانت للمدين بذلك االلتزام في مواجهة الدائن إذ تنقضي هي  واليختلف الحال هنا بالنسبة

باالصل بطبيعة ذلك االلتزام فإذا ما تم االخرى بإنقضاء االلتزام االصلي, ألن تلك الدفوع متعلقة 

 إنقضاؤه إنتقلت الحاجة إليها .

م أخر يكون مصدره عقد وديعة, فإذا إتفق البائع والمشتري على أن يستبدل االلتزام بدفع الثمن بإلتزا

فهنا حصل التجديد بتغيير مصدر االلتزام, فإن لم يقم المشتري بدفع الثمن ففي هذه الحالة سوف لن 

يستطيع البائع أن يستعمل ضد المشتري الدعاوى التي كانت له بصفته بائعاً وباالخص دعوى فسخ البيع 

حق إمتياز ألن البائع سوف يفقد المركز الذي كان له  نفيذ على الجميع بماله منولم يكن للبائع حق الت

باعتباره بائعا, وذلك الن التغير قد حصل في حقه وانقضى االلتزام القديم وحاصل القول ان البائع سوف 

يصبح دائنا عاديا 
(2). 

, وكذلك الحال لو اتفق المستأجر مع المؤجر على ان يبقى دين االجرة الذي في ذمته على سبيل القرض

فهنا سوف يكون سبب االلتزام هو عقد قرض بعد ان كان عقد ايجار اي حصل تجديد لتغيير مصدر 

ان ينقضي االلتزام القديم مع جميع توابعه و يصبح الدين  االلتزام فان النتيجة المترتبة على التجديد هي

بامتياز المؤجر الذي كان يضمن االجرة في االلتزام القديم الجديد غير مضمون
(3). 

وان هذا االثر من اثار التجديد )اي انقضاء االلتزام االصلي مع كافة صفاته وتاميناته ودفوعه( وهو 

 .و حوالة الحق الذي يميز التجديد عن كل من حوالة الدين

                                                                 

 .429, ف 1938, بغداد: مطبعة المعارف, 2نظر د. عبد العزيز محمد, اصول القانون المدني, ج ي (1)

 .385البشير, القانون المدني واحكام االلتزام, مصدر سابق, ص عبد المجيد الحكيم, عبد الباقي البكري, محمد طه  (2)
 .597د. عبد الرزاق احمد السنهوري, الموجز في النظرية العامة لاللتزام, مصدر سابق ص  (3)
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نقضاء االلتزام االصلي مع كل ما يلحق من صفات وتامينات ودفوع ال يحقق على هذا ويالحظ ان ا

امه التزام جديد بعبارة اخرى ان  انقضاء االلتزام السابق مرتبط بنشوء التزام جديد النحو اال اذا قام مق

فاذا لم ينشا االلتزام االخير او كان باطال فال ينقضي االلتزام القديم
(1). 

وقد قضت محكمة التمييز في العراق في هذا الصدد على انه ) التسوية التي يجريها الدائن مع المدين 

لاللتزام وهذا معناه ان تنقضي الديون السابقة لتحل محلها ديون جديدة ومقدارها ابتداء من تعتبر تجديدا 

عقد التسوية(
(2)
.

 

ويجب ان يكون ثمة التزام نشا عن عقد
 

صحيح, فان كان باطال او كان قد انقضى بسبب سابق على 

 التجديد لم يكن قائما ال يجوز تجديده.

موقوف واتفق على تجديده, فانه يجوز تغيير هذا على انه اجازة  اما اذا كان االلتزام ناشا عن عقد

ضمنية للعقد
(3). 

تكفل االلتزام االصلي اال بنص في القانون, او اال اذا  وال ينتقل الى االلتزام الجديد التامينات التي كانت

النص ان ة المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك ويخلص من هذا ن من االتفاق او من الظروف ان نيتبي

 التجديد يقضي االلتزام االصلي.

وينشئ التزاما جديدا له صفاته ودفوعاته وتاميناته الخاصة به
(4). 

 على التجديد انقضاء االلتزام القديم وهو يسقط باصله وتوابعه جميعا.قلنا انه يترتب 

ازات الضامنة له الرهون واالمتيالكفالء وتسقط  فيبداويترتب على ذلك سقوط التامينات الضامنة له, 

 ء الدين الجديد لم يكن للدائن انالمدين بوفا بغير عودة, بمعنى انه اذا لم يقم ويكون هذا السقوط نهائيا

. واذا اتفق مثال استبدال قرض وعلى االموال التي كانت ضامنة له يرجع على كفالء المدين االصلي

طلب فسخ, وال التنفيذ على البيع بما له من حق يدين الثمن ولم يقم المشتري بدفع الدين لم يكن للبائع 

امتياز, وانما يصبح دائنا عاديا
(5). 

                                                                 

, احكام االلتزام القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة, 2د. محمود جمال الدين زكي, نظرية االلتزام المدني المصري, ج (1)

 .236ص  ,1974
, 28/12/1969, في 968/ حقوقية 946, وكذلك القرار رقم 26/7/1969, في 968/حقوقية/ 1363رقم القرار  (2)

, 1972منشور في مجلة قضاء محكمة التمييز العراق, المجلد السادس, بغداد, دار الحرية للطباعة, مطبعة الحكومة, 
 .291-288. ص 225-223ص 

 , القانون المدني العراقي , مصدر سابق.2الباقي البكري, محمد طه البشير, ج عبد المجيد الحكيم, عبد (3)

 .1295, ص  2004د. عبد الرزاق احمد السنهوري, الموجز في النظرية العامة لاللتزام, منشأة المعارف  (4)
 مصدر سابق. 287-286-285عبد المجيد عبد الحكيم, الجزء الثاني, ص( 5)
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يزول باصله االلتزام السابق ومقتضى هذا االلتزام  التجديد يترتب عليه نشوء التزام جديد بدال من

, فنقوم المديونية على المدين الجديد وللدائن الجديد, وتوابعه وال يبقى اال االلتزام الجديد بصفته وشروطه

 او بالدين الجديد, وتزول العالقات السابقة او ينقضي الدين القديم, بصفاته وتاميناته.

وثانيها اختالف االلتزامين في  تعاقب التزامين قديم حل محله التزام جديدوشروط التجديد ثالثة اولها 

ين او الدائن او الدين وثالثها نية التجديد. ويترتب على التجديد انقضاء احد العناصر اما بتغيير المد

االلتزام القديم ونشوء التزام جديد يحل محله
(1). 

محل التزام المدين بمحل اخر ولكن الدائن قبل ان يستعيض عن  قد ال يؤدي المدين ما عليه من وفاء به,

ما جديدا بدال من االلتزام القديم, في هذه الصورة ال من عمل او مال, او قبل من المدين او غيره, التزا

بما يعادل الوفاء  ييحدث وفاء, ولكن الدائن يحصل على ما يعادل حقه . ولذا فان التزام المدين ينقض

تزام بما يعادل الوفاء, كما حددها القانون المدني هي الوفاء بمقابل لواالسباب التي تؤدي الى انقضاء اال

الى  350مها في نصوص المواد الذمة وتوضع القانون المدني احكا ة, اتحادام , و المقاصوتجديد االلتز

 مدني 370
(2). 

و صفاته و ال  يتبين لنا ان االلتزام القديم ينتهي بدفوعه و تاميناته و من خالل بحثنا في اثر انهاء االلتزام

يلحق االلتزام الجديد اي من هذه الصفات و ال تلحق به مدة تقادم فان مدة التقادم تحسب من لحظة انشاء 

 االلتزام الجديد.

نجد هنا التجديد سيسقط االلتزام القديم اصال و فرعا و عليه يترتب على تجديد الدين زوال االلتزام القديم 

التي ينص عليها العقد, و ينشأ التزام جديد له مواصفاته الخاصة  مع فروعه دون المساس بالضمانات

المستقلة عن المواصفات التي يتمتع بها االلتزام القديم و هذا هو جوهر عملية التجديد حيث يترتب على 

 هذه العملية زوال المراكز القانونية القديمة و نشوء مراكز قانونية جديدة مختلفة عنها.

 

 

 

 

 

                                                                 

 .992 -991ص  -القاهرة 1998الطبعة السادسة  -القضاء المستعمل وقضاء التنفيذ -عز الدين الدناصوري(1)
 .287ص  – 103نبذ  -القاهرة 1981طبعة  –الكتاب الثاني : احكام االلتزام  -د. جميل الشرقاوي (2)
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 يالمطلب الثان

 انشاء التزام جديد

ويترتب على التجديد من ناحية اخرى نشوء دين جديد له خصائصه الذاتية. فقد ال يكون مضمونا 

بتأمين, في حين ان الدين االصلي كان كذلك. وقد تكون مدة تقادمه اطول او اقصر من مدة تقادم الدين 

 القديم.

تزام القديم قد ليا, مصدره عقد التجديد في حين ان االويالحظ ان االلتزام الجديد يكون دائما التزاما تعاقد

 يكون مصدره غير العقد) كالعمل غير المشروع او الكسب بال سبب او قانون(.

ويترتب على االثر المنشأ للتجديد على الخصوص حيث يكون التجديد بتغيير الدائن ان المدين ال يستطيع 

 يستطيع ان يتمسك بها في مواجهة الدائن االصلي ان يحتج على الدائن الجديد بالدفوع التي كان
(1). 

تزام جديد فقط بل البد ان يختلف االلتزام الجديد عن االلتزام القديم في لوال يقف االمر عند انشاء اال

تية الذا مقوماتهعنصر اساسي وعلى كل حال فااللتزام الجديد هو غير االلتزام االصلي وذلك الن له 

تزام االصلي كما هو الحال بالنسبة للنظام القانوني الذي لوصفات اال عن مقوماتوصفاته التي تختلف 

 ضع لهخي
تزام لللفوائد بينما يكون اال تجاتزام القديم منللها فقد يكون االاو بالنسبة للفائدة التي يغ .(2)

تزام الجديد لقد يكون االلها كل منهما فت بالنسبة لسعر الفائدة التي يغتزامالختلف االديد بال فوائد وقد تالج

منتجأ لفوائد مركبة بينما يكون االلتزام الجديد منتجأ للفوائد بسيطة
(3). 

تزام القديم فدفوع لاما فيما يتعلق في الدفوع فاللتزام الجديد دفوعه الخاصة التي تختلف عن دفوع اال

دفوعه الخاصة به والتي تنقضي معه تزام القديم لعقد التجديد ذاته بينما اال تزام الجديد مستمدة منلاال

 بتجديده
(4). 

لسبب في ذلك ان ن البيان فان االلتزام الجديد يكون التزاما تعاقديا دائما مصدره عقد التجديد واوغني ع

عن ارادة المتعاقدين المحصة فالمتعاقدان هما الذان اتفقا على عقد التجديدبارادتهم  االتزام الذي ينشا

ر على ابرام عقد التجديدواختيارهم ولم يجب
دائما ذلك اما االلتزام االصلي فال يكون التزاما تعاقديا  .(5)

                                                                 

 مصدر سابق .  287-286-285د. عبد المجيد الحكيم, الجزء الثاني, ص  (1)
 .310القاهرة مكتبة الحدقة, بال سنة نشر, ص ’ العزيز,التقنين المدني في ضوء القضاء والفقهد. محمد كمال عبد  (2)
 .329, ص 1972د. مصطفى محمد جمال, مبادئ القانون,  (3)

 مصدر سابق .  467د. عبد المجيد الحكيم, ص  (4)
 .85, ص 1959, مطبعة القاهرة 3د. عبد الحي الحجازي, النظرية العامة لاللتزام, ج  (5)
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والكسب دون سبب او القانون, فليس هناك ما يمنع من تجديد االنه قد ينشأ عن العمل الغير مشروع 

عقد التجديدا مثال, بيد ان االلتزام الجديد سيكون بالضرورة التزاما تعاقديا مصدره يالتزاما تقصير
(1). 

هما في حق كل من تسريكما ان االلتزام االصلي يختلف عن االلتزام الجديد من حيث مدة التقادم التي 

د بالمدة السابقة عليه اذ ال نشوء عقد التجديد مباشرة وال يعت مدة تقادمه بعد فالنسبة لاللتزام الجديد تبدا

قد انقضى بتجديده كما ان نوع التقادم الذي يخضع كال  تحسب المدة التي مرت على االلتزام القديم, النه

االلتزامين  قد يختلف هو االخر فقد يسري في حق االلتزام االصلي تقادم قصير نسبيا بينما يسري على 

تزام الناشئ عن كمبيالة في حساب جاري فالتقادم الذي لتزام الجديد تقادم طويل كما لو دمج االلاال

اشئ عن الحساب الجاري تقادم طويل نسبياتزام النليخضع له اال
(2). 

ينا ان يكون لتزام القديم وال بد كما راوهنا نجد انه يترتب على التجديد نشوء التزام جديد  يعد انقضاء اال

تزام الجديد خصائصه لالقديم, وحيث يكون االيرا في عنصر من عناصر االلتزام تزام الجديد مغالاال

تعاقديا او  تزام القديم التزامالتزام القديم, واذا كان االلمضمونا بتأمين على خالف االالذاتية, فقد ال يكون 

تقصريا. فان االلتزام الجديد سيكون حتما تعاقديا , النه ناشئ عن ارادة الطرفين اللذين اتفقا على 

يكون لاللتزام الجديد  وقد ال مدنياالتجديد, وقد يكون االلتزام القديم تجاريا, وقد يكون االلتزام الجديد 

الى  افوائد بينما كان كذلك في االلتزام القديم. كما ان تأمينات االلتزام القديم ال تنقل من تلقاء نفسه

ها اال من تأخذ مرتبأت تامينات لاللتزام الجديد فال تااللتزام الجديد, بل البد من االتفاق على ذلك وان انش

تزام القديملات االتاريخ انشائها وليس من تاريخ تامين
(3). 

نقضاءه الن الدائن لم يرض بانقضاء االتزام جديد يحل محل االلتزام القديم ويؤدي الى  ولكي ينشا

االلتزام القديم اال بنشوء التزام جديد. فاذا كان االلتزام الجديد باطال يبقى االلتزام القديم على مصير هذا 

قض, ولم تتم عملية التجديد وبقى االتزام القديم على حاله , حق الن من لهالعقد, فاذا تم نقضه من قبل 

واذا اجاز العقد تمت عملية التجديد من يوم ابرام العقد ال من يوم االجازة تطبيقا لفكرة االثر الرجعي 

االجازة او النقض واذا كان االلتزام الجديد معلقا على شرط واقف ومختلف الشرط او اقتران به  لخيار

يزول وال يبقى له اي اثر وهذا االحكام ليست اال تفاق على التجديد الشرط, فان اال وتحققاشرط فاسخ 

امة في تأكيد العقد او زواله بناء على الشرطا للقواعد العتطبيق
(4). 

                                                                 

 .286, القانون المدني واحكام االلتزام , مصدر سابق, ص 2عبد المجيد, عبد الباقي البكري, محمد طه البشير, ج (1)
 .603د. عبد الرزاق احمد السنهوري, الموجز في النظرية العامة لاللتزام, مصدر سابق, ص  (2)
 .499, ص1998مطبوعات الجامعية, االسكندرية, د. رمضان محمد ابو السعود, احاكم االلتزام, دار ال( 3)

, ص 2016, احكام االلتزام, دار السنهوري, لبنان, بيروت, الحدث, 2د. درع حماد, النظرية العامة لاللتزامات, ج( 4)
261-262. 
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تزام جديد هو ان االلتزام ومن خالل العرض المتقدم لالثر القانوني الثاني المترتب على انشاء ال

الجديدان يكون هذا االلتزام مغايرا في احد عناصره لاللتزام القديم المنقضي وكذلك يكون  مختلفا عنه 

في مدة نقادمه وال يلحق اي من صفات او دفوع او تامينات من االلتزام القديم اي انشاء عقد جديد له 

ة التي تربط المدين بالدائن القديم و ال يحق للمدين و عليه تنقطع الصل صفاته ودفوعاته الخاصة به.

 االدالء ضد الدائن الجديد باي دفع من الدفوع التي كان من الممكن االدالء بها بوجه الدائن القديم.
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 الخاتمة

ء العقد للجوبعد العرض المتقدم لمحتويات البحث نجد ان تجديد الدين يعد احد الحلول التي تدفع اطراف 

المدين وهو بالتالي تصرف قانوني ياتي في مصلحة اطراف العقد بانقضاء اليه للوفاء بالدين الذي بذمة 

 التزام قديم ونشوء التزام جديد بصفاته ودفوعاته وتاميناته يصب في مصلحة أطراف العقد.

قانوني محدد االهمية تجديد الدين وجدنا انه اصبح اليوم كنظام ولدى دراستنا وبحثنا في موضوع 

وحوالة فالتجديد بتغيير الدين اصبح يغني عنه الوفاء بمقابل وتغني عنه حوالة الدين وذلك بتغيير المدين 

الحق عن التجديد بتغيير الدائن ... وحددنا االثار القانونية التي تنشأ عن عملية تجديد الدين وكيف ان لها 

ن هذا االلتزام يصب في مصلحة من قام بتجديد الدين . وكذلك أثر مسقط لاللتزام واثر منشئ له وكيف ا

 النابة وحوالة الحق.اباقي العقود ككيفية تمييزه عن 

 االستنتاجاتاوال :

ان التجديد عمل قانوني يتم باتفاق و ارادة الطرفين و ما ينتج عن هذا االتفاق من اثار قانونية  -1

 جديد.هي ان يكون للتجديد اثر مسقط و منشئ لعقد 

يترتب على عملية تجديد الدين هو زوال المراكز القانونية القديمة ونشوء مراكز قانونية جديدة  -2

 مختلفة.

تزام الجديد في تجديد الدين ظهور دفوع وتأمينات وصفات جديدة مع ليترتب على نشوء اال -3

 نشوء االلتزام.

 ميناتهتزام القديم بكافة صفاته ودفوعه وتالفي تجديد الدين ينقضي اال -4

 تزام الجديد.لتنهي مدة التقادم بانقضاء االلتزام القديم وتحتسب مدة تقادم جديدة مع نشوء اال -5

رع العراقي عندما اشترط وجود االتفاق بين الدائن والمدين على ان يكون االجنبي احسن المش -6

 هو الدائن الجديد.

 ان عقد تجديد الدين غير معلق على شرط فاسخ او واقف. -7
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 ثانيا : التوصيات 

ان يقوم المشرع العراقي بمعالجة نظام التجديد بشكل مفصل خاصة انه  اشارة اليه في المادة  -1

 . 1951( في القانون المدني العراقي لسنة 403)

 ان المشرع العراقي لم يحدد مدة تقادم في تظام تجديد الدين . -2

صياغة نصوص قانونية  صياغة قانونية سليمة بعيدة عن التناقض  على المشرع ان يقوم باعادة -3

 بشكل يمنع اللبس والمخالطة فيما يتعلق بتجديد الدين .وواضحة  اشد الوضوح 
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