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األلتزام المدني 
تنفیذ األلتزام المدنيواأللتزام الطبیعي



األلتزام تنفیذ
 ةالمسؤلی من كل بین التمییز موضوع الى التطرق يجب األلتزام تنفیذ عن الكالم قبل

 االلتزام فیذتن ثم ومن .ثانیا والطبیعي المدني االلتزام من كل بین التمییز ثم ,اوال والمديونیة
   .ثالثا المدني

والمسؤلیة المديونیة :أوال
 األلتزام الیھما يتحلل عنصرين بین القوانین میزت
 .قبوله الدائن وعلى الوفاء واجب المدين على يفرض الذي العنصر ھو ,المديونیة عنصر
 فأن ارامخت به يقم لم ان الوفاء على المدين قھر من الدائن يمكن الذي العنصر ھو ,المسؤلیة عنصر

 مسؤلیةال عنصر برز التزامه تنفیذ عن امتنع وأذا ,المديونیة عنصر انقضى طوعا التزامه المدين نفذ
 .التنفیذ على قھره يقتضي الذي
 ,التقادم هالحق بدين الوفاء على به المدين يجبر ال التي كالحالة المسؤلیة دون المديونیة توجد فقد
 في اال الشركة ديون عن يسال ال الذي الموصي الشريك كحالة المسؤلیة على المديونیة تزيد وقد

 .حصته حدود
  .المكفول المبلغ حدد اذا الدين في الكفالة فتحوز حال غیر دين لضمان المسؤلیة تقوم وقد
 والى ليأحتما دين او مستقبل دين لضمان فتنشأ ,النشوء في المديونیة المسؤلیة  تسبق وقد

    .العراقي المدني القانون من 1293 المادة أشارت ذلك



  الطبیعي واأللتزام المدني األلتزام :ثانیا
 

 المديونیة رعنص يبدو وفیه ,والمسؤلیة المديونیة عنصر فیه يتحقق ألتزام ھو ,المدني األلتزام
 يقم لم اذا اام ,التزامه انقضى بالتنفیذ المدين قام فأذا ,التزامه بتنفیذ المدين قیام صورة في

 في عنئذ ةالعام السلطة وتضع التنفیذ على لجبره عندئذ يبرز المسؤلیة عنصر فأن بتنفیذه
 مدينال ينفذه لم معجل دين بايفاء كااللتزام ,التزم بما الوفاء على المدين لقھر الدائن خدمة
   . الدين بايفاء العامة السلطة طريق عن عنئذ فیجبر

 ,المسؤلیة وند المديونیة عنصر أال فیه يتحقق ال ولكن ,قانوني ألتزام فأنه ,الطبیعي األلتزام أما
 نظر في امدين المدين ويعتبر الوفاء وجوب المدين من يقتضي الذي المديونیة عنصر يبرز وھنا

 أن ائنللد يكون ال ولھذا .واختیار بینة عن وفي ما استرداد يستطیع وال وفاؤه فیصح القانون
 من نفیذبالت يقم لم اذا .المدين على جبرا تنفیذه يمكن ال أنه أي ,تنفیذه على المدين يجبر
نفسه تلقاء

 نص دون بھا االخذ يمكن اذ ,له اھماال يعني ال الطبیعي االلتزام تناول عن ع .م .ق سكوت ان
    .التقادم لحقه الذي الدين حالة في ذلك مالحظة ويمكن

 



 

 
 
 

       

تنفیذ 
األلتزام 
المدني

التنفیذ العیني 
التنفیذ الجبرياألختیاري

حق الضمان العام 
ووسائل المحافظة 

علیه

التنفیذ العیني 
الجبري  

التنفیذ بمقابل أو 
بطريق التعويض



المدني األلتزام تنفیذ :ثالثا

يتضمن ذهتنفی على الكالم فأن معا والمسؤلیة المديوينة عنصري يضم المدني االلتزام كان لما
 تنفیذال ويسمى طوعا به ألتزم ما عین بوفاء قیامه يقتضي شخص ذمة في األلتزام وجود أن -1

  .)األختیاري الوفاء ( األختیاري العیني بالتنفیذ حینئذ
 سلطةبال مستعینا الوفاء على جبره الدائن امكن ,طوعا التزامه بتنفیذ المدين يقم لم أذا -2

  .الجبري بالتنفیذ حینئذ التنفیذ ويسمى ,التزامه تنفیذ على المدين ألكراه العامة
 ما اتذ لینفذ التزم ما عین اداء على المدين قھر اي الجبري العیني التنفیذ يقع ان واألصل

  .معینة شروط توافر عند وذلك به التزم
 المدين يقوم وعندئذ ,بمقابل تنفیذ الى يتحول العیني التنفیذ فان الشروط ھذه تتوافر لم اذا أما

 يؤدي ان هفعلی التزامه المدين نفذ لو فیما سینالھا الدائن كان التي المنفعة يساوي ما بدفع
 یذتنف عدم عن نتجا كسب من فاته ما و خسارة من الدائن اصاب ما يشمل تعويضا دائنه الى

     التعويض بطريق ذالتنفی او بمقابل بالتنفیذ التنفیذ من النوع ھذا ويسمى ,عینیا تنفیذا االلتزام
     

 



المدني األلتزام تنفیذ :ثالثا

 العام الضمان ھي المالیة المدين ذمة الن ,بديونه الوفاء ضامنة جمیعا المدين اموال أن -3
 السابقة ترةالف في مدينه يجريھا التي التصرفات من الدائن حماية ينبغي لذلك ,دائنیه لحقوق

  ب يسمى باجراءات الحماية ھذه وتتحقق .الضمان ھذا اضعاف الى والمفضیة التنفیذ على
  .علیه المحافظة ووسائل العام الضمان حق

 :الدراسة منھج أو البحث منھج
  :فصول ثالث الى الباب ھذا سنقسم تقدم ما ضوء في
  الجبري العیني للتنفیذ :اوال
التعويض بطريق التنفیذ أو بمقابل للتنفیذ :ثانیا
علیه المحافظة ووسائل العام الضمان لحق :ثالثا
     

   



 

 
 
 

       

شروط التنفیذ 
العیني الجبري

وسائل الحصول على 
ريالتنفیذ العیني الجب

التنفیذ العیني 
الجبري



التنفیذ العیني الجبري

 .حلهم كان أيا به تعھد الذي االلتزام بذات الوفاء علیه وجبت شخص ذمة في األلتزام ترتب أذا
 العراقي شرعالم كان وأذا .أختیاريا تنفیذا عندئذ التنفیذ ويسمى ,األلتزام ينقضي الوفاء وبتمام

 نتائجه تیببتر وأكتفى األلتزام اثار في كالمه صدر في األختیاري العیني التنفیذ الى يشر لم
  .ألنقضاءه الطبیعي الطريق التزامه بذات الملتزم وفاء واعتبر االلتزام انقضاء باب في
 على زامهالت المدين ينفذ ان يعني النیة حسن ان, .نیة بحسن يتم ان يجب االلتزام تنفیذ أن

 العقد براما عند مصلحة من الدائن قصده ما تفوت ال وبطرق التعاقد عند الطرفین نیة يطابق نحو
 یذتنف يحكم كاصل النیة حسن مبدأ العراقي الشرع أقر وقد .مبرر دون كلفة أكثر تجعلھا أو

 لما طبقا العقد تنفیذ يجب ( انه على نص الذي ع م ق من 1\150 المادة في وذلك العقود
 تيذا معیار النیة حسن معیار وأن .)النیة حسن يوجبه ما مع تتفق وبطريقة علیه اشتمل
 مھنةال وقواعد كالعرف مادبة بمعايیر الیھا للوصول عادة القاضي يستعین ولذلك .معا ومادي
 )غیره وأ العقد( مصدرھا كان ايا كافة األلتزامات تنفیذ يعم النیة حسن مبدأ وأن .التعامل ونزاھة

  .مماطلة دون التزامه تنفیذ علیه تحتم مثال بجائزة وعده فعند
     

   



 جتمعاني وھما والمديونیة المسؤلیة عنصري يتضمن األلتزام أن ,سابقا تقدم ما كل من يتضح
 هالتزام بذات الوفاء علیة وجب شخص ذمة في ترتب اذا األلتزام وأن .الطبیعي األلتزام في

 .المديونیة عنصر يقابل والذي ,االختیاري العیني التنفیذ ھو وھذا ,نیة بحسن
 على جبري فأنه ,طبیعیا التزاما االلتزام يكن ولم ,األختیاري العیني التنفیذ عن أمتنع اذا اما

 لتنفیذ انوناق المقررة الطرق الى وللجوء العامة بالسلطة االستعانة عندئذ للدائن ويحق ,التنفیذ
 .المسؤلیة يقابل الذي الجبري بالتنفیذ النوع ھذا ويسمى المدين على جبرا االلتزام
  .الجبري عینيال بالتنفیذ عندئذ ويسمى به التزم ما تنفیذ على المدين جبر التنفیذ في واألصل

  .معینة شروط بتوافر مرھون ذلك ان األ
 مدينه ةمطالب اي ,)التعويض( بمقابل التنفیذ يطلب ان فللدائن الشروط ھذه تتوافر لم اذا أما

 .یهف التاخر او به االخالل او التنفیذ عن االمتناع بسبب لحقه الذي الضرر عن تعويض بدفع
 ترتب الذي زامااللت تنفیذ اصبح أذا التعويض بطريق التنفیذ على جبره من بمنحى المدين ويكون

  .عنه احنبي سبب الى تنسب استحالة مستحیال ذمته في
 شروط على اولھما في نتكلم .مبحثین على الفصل ھذا توزيع بنا يحسن تقدم ما على وبناءا

  .علیه الحصول وسائل لبیان ثانیھما ونعقد الجبري العیني التنفیذ



 

 
 
 

       

أن يكون التنفیذ العیني ممكنا

أن ال يكون في التنفیذ العیني أرھاق للمدين
أو يكون فیه أرھاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضررا 

جسیما 

شروط تحقق التنفیذ 
العیني الجبري

أن يطلب الدائن التنفیذ العیني

 أن يكون أمتناع المدين عن التنفیذ
أو تأخره فیه غیر مشروع

 أن يكون بید الدائن سند تنفیذ
واجب النفاذ



شروط التنفیذ العیني الجبري

 العیني التنفیذ لوقوع شرطین تطلب العراقي المشرع أن ,ع م ق من 246 المادة حسب
 او مدينلل ارھاقا العیني التنفیذ في يكون واال ممكنا العیني التنفیذ يكون ان وھما الجبري

 فنضی أن وسعنا وفي .جسیما ضررا بالدائن يلحق عنه العدول ولكن ارھاق ثمة فیه يكون
 يطلب ان أي القضاء عمل طبیعة من احدھما نستخلص أخرى شروط ثالثة الشرطین لھذين
 سند الدائن بید يكون ان أي الجبري التنفیذ طبیعة من االخر ونستنتج ,العیني التنفیذ الدائن
 اعامتن يكون ان اي ع م ق يتضمنه اخرى نصوص من االخیر ونستنبط ,النفاذ واجب تنفیذ

 .مشروع غیر فیه تاخره او التنفیذ عن المدين
  ,موضوعین في الكالم يتطلب الجبري العیني التنفیذ باستحقاق علما االحاطة أجل ومن

  ,لتحققه توافرھا يجب التي الشروط بیان اولھما
  .شروطه توافر عند تحققه كیفیة معرفة وثانیھما



ممكنا التنفیذ يكون أن :األول الشرط
 ما عین ذتنفی مادام به تقضي أن وللمحكمة بالتنفیذالعیني مدينه مطالبة في الحق للدائن 

 وينظر .يالعین بالتنفیذ المطالبة من جدوى فال تنفیذه استحال أذا أما .ممكنا المدين به التزم
 الى ینيالع التنفیذ عن العدول تحتم المدين خطأ الى نسبت فان .االستحالة سبب الى عندئذ

 وامتنع نالمدي التزام انقضى أجنبي سبب الى االستحالة رجعت وأن .التعويض بطريق التنفیذ
 :ھما بعاملین يتأثر األمكان عدم صورة وأن .بالتعويض علیه الرجوع

 تختلف ديدةع بصور يبدو التنفیذ أمكانیة عدم فأن  ,لتنفیذه المادية والوسائل االلتزام طبیعة .ا
 امتناع رةصو في االستحالة تبدو عقار على عیني حق بنقل ألتزام ففي ,االلتزام محل باختالف

 على عیني حق بنقل االلتزام وفي ,العقاري التسجیل دائرة في العقد تسجیل على البائع
.نیة حسنب المبیع تسلم ثان لمشتر بیعه على البائع اقدام صورة في االستحالة يبدو منقول

 االتفاق في تحدد لو فیما تتحقق االلتزام تنفیذ أستحالة فأن ,التنفیذ میعاد حیث من اما .ب
 بعد عینيال التنفیذ من جدوى تظل لن أذ ,التنفیذ يتم أن دون المیعاد وأنقضى ,لتنفیذ میعاد
 فأن ,التنفیذ میعاد يحدد لم اذا أما .ذلك عكس على الدلیل المدين أقام اذا اال اوانه فوات

 مدينه وانذر ,للتنفیذ مناسب میعاد تحديد على الدائن اقدم اذا ممكن غیر يكون العیني التنفیذ
   .المیعاد وانقضى ,مضیه بعد الوفاء يقبل لن بانه



 عنه دولالع ولكن ارھاق فیه يكون أو المدين أرھاق العیني التنفیذ في يكون اال :الثاني الشرط
جسیما ضررا بالدائن يلحق

 التعويض ريقبط التنفیذ الى عنه يعدل ان للمدين يجوز ذلك ومع ممكنا العیني التنفیذ يكون قد
 عن ولهعد عن تنتج اال وثانیھما ,له ارھاق العیني التنفیذ في يكون ان اولھما ,شرطان توافر اذا

  .يلحقه ما جسامته في يفوق او الدائن يصیب ضرر التنفیذ
 جردم يعني ان دون التنفیذ بسبب المدين تصیب التي الجسیمة الخسارة فھو االرھاق اما

 وانما ,بالضرائ لزيادة او االسعار ألرتفاع الكلفة زيادة معناه في يدخل ال ولذلك .والضیق الكلف
 اما .ايةبالرع اجدر يكون ان ينبغي الدائن ألن .الدائن يصیب ضرر في االرھاق يتسبب اال يجب

 ما يفوق وا يعادل العیني التنفیذ عن العدول بسبب الدائن يصیب الذي الضرر ان القضاء قدر اذا
   .العیني بالتنفیذ يقضي فأن المدين يصیب

     
   



العیني التنفیذ الدائن يطلب أن :الثالث الشرط
 .الیه رفع طلب به قدم اذا اال امر في ينظر ال القضاء الن القضاء عمل من يستخلص الشرط وھذا

 وتوافرت الدائن به طالب فاذا .الدائن طلب على بناءا يتم ان ينبغي الجبري العیني التنفیذ ان
 القضاء برهيج وأنما ,التعويض بطريق للتنفیذ يعرض أن أو عنه يمتنع ان للمدين فلیس شروطه

 یامالق المدين وعرض بالتعويض طالب وأنما المدين يطلبه لم أذا أما .العیني التنفیذ على
 فله بالتعويض طالب واذا .رفضه للدائن يحق وال .األختیاري العیني بالتنفیذ حكم العیني بالتنفیذ

 طالب اذا اأم .الحكم صدور قبل العدول يقع أن بشرط العیني بالتنفیذ المطالبة الى عنه يعدل ان
      .يضالتعو بطريق بالتنفیذ الحكم وجب عینا التزامه تنفیذ المدين يعرض ولم بالتعويض

     
   



النفاذ واجب تنفیذ سند الدائن بید يكون ان :الرابع الشرط
 قومي كي وتدقیق تحقیق بعد ووضوحه الحق ثبوت من بد ال ,اصحابھا الى الحقوق أيصال أن

 على ويطلق ,الجبري التنفیذ في يمارسه الذي الدور طريق عن العون يد بمد العامة السلطة
 يتزود نا الدائن على ينبغي والتي النكارھا مجال ال واضحة ثابتة حقوقا يتضمن التي الوثائق

 حدد دوق التنفیذ سندات اسم تنفیذھا على المدين قھر في العامة السلطة تتردد ال كي بھا
  .السندات ھذه التنفیذ قانون

مشروع غیر فیه تاخره او التنفیذ عن المدين امتناع يكون أن :الخامس الشرط
 ترتب ما یذبتنف الدائن يقم لم اذا التزامه تنفیذ عن األمتناع للمدين الشرط ھذا بمقتضى يحق
 لدائنل يجیز ال مشروعا امتناعا عندئذ التنفیذ عن المدين امتناع ويعتبر التزام من ذمته في

  .الجبري العیني التنفیذ طلب

     



كیف يقع التنفیذ العیني الجبري عند توافر شروطه 

الجبري بالتنفیذ القیام امر الیھا الموكول السلطة
 بالتنفیذ ةالمختص والجھة ومراقبته القضاء باشراف ,العامة السلطة بواسطة الجبري التنفیذ يقع
 .ينالمد اموال على الحجز طريق من الغالب في التنفیذ ويتم ,التنفیذ دائرة ھي العراق في

 بطريق فیذالتن الى تتعداه وانما ,الجبري العیني التنفیذ حدود عند تقف ال التنفیذ دائرة ومھمة
.التعويض

 بعض منح والذي مثال للحكومة المستحقة الديون جباية قانون وحسب فانه أخرى جھة ومن
  .تنفیذية سلطات الرسمیة الدوائر
 االصل يف المختصة الرسمیة الدائرة ھي التنفیذ قانون الحكام وفقا العراق في التنفیذ ودائرة
  .التنفیذ سندات بتنفیذ

     
   



 

 
 
 

       

األلتزام بنقل حق عیني يرد على عقار 

أختالف صور التنفیذ العیني 
الجبري بأختالف محل األلتزام

األلتزام بنقل حق عیني يرد على منقول معین بالذات   

األلتزام بنقل حق عیني يرد على منقول معین بالنوع والمقدار 

األلتزام بنقل حق عیني أذا كان محله مبلغ من النقود 

األلتزام بعمل أذا كان ألتزاما بالتسلیم  

األلتزام بعمل أذا كان ألتزاما بأنجاز عمل معین  

األلتزام بعمل أذا كان ألتزاما ببذل عناية 

األلتزام باألمتناع عن عمل  



  االلتزام محل باختالف الجبري العیني التنفیذ صور أختالف
 حق قلن يكون قد االلتزام ومحل ,االلتزام محل باختالف الجبري العیني التنفیذ صور تختلف
 ملع عن امتناعا يكون وقد بعمل قیاما يكون وقد ,اخر عیني حق اي او الملكیة حق ھو ,عیني

عقار على يرد عیني حق بنقل االلتزام :اوال
 في العقارية التصرفات تحكم اخرى نصوص ومن ع م ق من 507 و 247 المادتین نص من يتضح

 عديلهت أو نقله أو أخر عقاري عیني حق بانشاء المتعلقة األخرى والعقود العقار بیع عقد ان ,العراق
 .العقاري یلالتسج دائرة في تسجیلھا تمام بعد اال تنعقد ال التي الشكلیة العقود من تعتبر ,زواله او

 بنقل التزامه ذتنفی عن المدين أمتنع اذا العیني التنفیذ على مدينه جبر يستطیع ال الدائن فان ولذلك
 بعمل لتزاما وھو .العقار بتسلیم التزامه تنفیذ على مدينه قھر الدائن يستطیع ال كما العیني الحق

  .العیني الحق بنقل االصلي االلتزام يتضمنه تبعي التزام انه اال
 التي ع م ق من 1127 للمادة طبقا بالتعويض يطالب ان يستطیع ,مثال العقار كمشتري الدائن ان اال

 بتعھد ینالطرف أحد أخل اذا ,بالتعويض التزام على يقتصر عقار ملكیة بنقل التعھد ( يلي بما قضت
.)يشترط لم او التعھد في التعويض اشترط سواء



  بالذات معین منقول على برد عیني حق بنقل األلتزام :ثانیا
 ھذا نأل ذلك االلتزامات من النوع لھذا بالنسبة الجبري العیني التنفیذ على للكالم مجال ال

 محل انك اذا القانون بقوة نشوئه بمجرد ينفذ انه اي الحق ھذا نفسه تلقاء من ينقل االلتزام
  .للملتزم مملوكا بالذات المعین المنقول وھو االلتزام

 تعطلھا قد التعاقد بمجرد الحق انتقال وھي ,247 المادة علیه نصت التي القاعدة فأن ذلك ومع
 الى تنتقل الملكیة ان مالحظة مع ,)الملكیة سند المنقول في الحیازة ( ھي اخرى قاعدة

  .الحیازة بسبب النیة حسن وھو المبیع تسلم الذي الثاني المشتري

 العیني الحق بنقل االلتزام يتضمنه الذي التبعي لاللتزام بالنسبة مجاال الجبري للتنفیذ ان اال
 دائنلل الن ذلك تسلیمه عن المدين امتنع اذا بالذات المعین المنقول بتسلیم االلتزام وھو

 كان فان ,ذتنفی سند بیده كان اذا التنفیذ دائرة طريق عن التسلیم على مدينه اجبار في الحق
 وأن .هالی بتسلیمه القضاء من حكما يستصدر ان للدائن حق ,موجودا بالذات المعین المنقول

 الى للدائن تحول ,المدين بخطا ھالكه او المدين قبل من اخفاءه بسبب موجود غیر كان
       .التعويض بطريق بالتنفیذ المطالبة



  وبالمقدار بالنوع معین منقول على برد عیني حق بنقل األلتزام :ثالثا
  المادة علیه تنص لما طبقا بالذات المنقول بتعیین اال الحق ينقل وال تنفیذه يتم ال األلتزام من النوع ھذا أن

 اال حقال ينقل فال بنوعه اال يعین لم شيء على اخر عیني حق اي او الملكیة بنقل االلتزام ورد اذا ,أ \248
 اقترن سواء ,صنفه بقیة من عزله اي , فرزه يقتضي بالذات تعیینه ان الى وبالنظر ,بالذات الشيء بتعیین

 الدائن ىال الحق انتقال دون يحول الفرز عن المدين امتناع فأن ,به يقترن لم او الدائن الى بتسلیمه ذلك
   .عنه جبرا تنفیذه الى المجال ويفسح

 القیام تخوله ان المحكمة من يطلب ان للدائن حق النوع نفس من منقوالت لديه كانت اذا المدين ان
 الحق نتقالا يتم بالذات الشيء وبتعیین التعیین باجراء خبیرا يكلف ان او له المستحق الشيء بتعیین
 وامتنع یینالتع عن التسلیم تأخر اذا أما .بالتسلیم االلتزام تنفیذ يتم للشيء الدائن وبتسلم العیني
 المدين يلزم اثانی حكما يستصدر ان فللدائن ,بالتسلیم االمر المحكمة حكم يتضمن ولم ,تنفیذه عن المدين

  .التنفیذ دائرة الحكم ويودع الشيء بتسلیم
 بتنفیذ المدين يقم لم فأذا ( 248/2 المادة فحسب ,النوع نفس من مثلیات المدين لدى يكن لم اذا اما

 او ,المحمكة استئذان بعد المدين نفقة على نفسه النوع من شيء على يحصل ان للدائن جاز ,التزامه
  .)عويضبالت اخالل غیر من الشيء بقیمة يطالب ان له يجوز انه كما .األستعجال حالة في استئذانھا بغیر
:بحالتین ويضالتع بطريق بالتنفیذ المطالبة الى الجبري العیني بالتنفیذ المطالبة من الدائن يتحول وقد

نفسه النوع من الشيء على الدائن حصول تعذر اذا1.
  بذلك المدين نعيما ولم بمقابل بالتنفیذ للمطالبة ذريعة العیني التنفیذ على المدين امتناع من اتخذ أذا2.



   ,النقود من مبلغا محله كان اذا عیني حق بنقل االلتزام رابعا
 يلتزم ما دارمق وان ,بقبضھا يتم وانما باالفراز يتم ال ملكیتھا وانتقال بالذات النقود تعیین أن

 .مقدار من العقد في تحدد ما نفس اليكون قد النقود من بدفعه المدين
 بدفع االلتزام ان حیث .النقود من مبلغا محله كان اذا دائما ممكن الجبري العیني التنفیذ وان

 جبره أمكن ,ارامخت التزامه بتنفیذ المدين يقم لم فأذا . ابدا تنفیذه يستحیل ال النقود من مبلغ
 على الحجز لىتتو التي التنفیذ دائرة الى التنفیذ بسند الدائن يتقدم بأن وذلك .التنفیذ على
    .ثمنه من نقدا الدائن حق واقتضاء وبیعه المدين مال

   



 

 
 
 

       

األلتزام بعمل أذا كان ألتزاما بالتسلیم  

األلتزام بالتسلیم 
تبعیا

األلتزام بالتسلیم 
مستقال



   ,بالتسلیم التزاما كان اذا بعمل االلتزام :خامسا
 المدين نفذي لم فأن .الدائن الى الشيء المدين بتسلیم تنفیذه يتم بالتسلیم األلتزام ان األصل
 الشيء خذأل التنفیذ دائرة لدى التنفیذ سند يودع بأن ,عینا التنفیذ على أجبر بالتسلیم التزامه

  .الیه وتسلیمه

  :صورتین في يبدو بالتسلیم األلتزام
 بالذات معین منقول او عقار على يرد عیني حق بنقل كااللتزام ,تبعیا التزاما يكون بالتسلیم االلتزام

 ستحالا فاذا ,العیني الحق انتقال على يتوقف االلتزام ھذا تنفیذ ان .النقود من مبلغ او بالنوع او
  محل انك واذا .جبرا تنفیذه على الكالم عن مجال وال بالتسلیم األلتزام سقط العیني الحق أنتقال

  ضبالقب ينتقل النقود ملكیة الن معا يقعان والتسلیم الملكیة انتقال فأن نقودا األلتزام

 الوديع او تعیرالمس كألتزام ,نشوئه منذ بعمل التزاما فیكون ,مستقال ألتزاما يكون بالتسلیم األلتزام
 او عینیا یذاتنف كان سواء الجبري التنفیذ يقبل وھو .بذاته ينفرد األلتزام ھذا تنفیذ ان  .الشيء برد

 عند مؤجرال الى وتسلیمه المأجور بتخلیة التزامه المستأجر ينفذ لم فأذا .بمقابل تنفیذ الى تحول
 لدى نفیذالت سند بأيداع األخالء اي العیني التنفیذ على المستأجر جبر للمؤجر حق العقد مدة انتھاء
    .التنفیذ دائرة



 
 
 

       

األلتزام بعمل أذا كان ألتزاما بأنجاز عمل معین  

أذا كان شخصیة المدين 
محل أعتبار في األلتزام

أذا كان شخصیة المدين 
غیر ملحوظ في األلتزام



  , معین عمل بأنجاز التزاما كان اذا بعمل األلتزام :سادسا
 المادتین ھاتین من يتضح .ع .م .ق من 250 ,249 المادتین في األلتزام من النوع ھذا حكم ورد

 يقوم اوحیثم معین عمل انجاز محله يكون عندما لأللتزام الجبري العیني التنفیذ عالجا الذين
 خصیةش كانت أذا اولھما :حالتین بین میزا انھما ,المدين قبل من شخصي تدخل على تنفیذه
 یةشخص كانت اذ ,وثانیھما .تنفیذه في ضروريا تدخله وكان األلتزام في اعتبار محل المدين
  .تنفیذه في ضروريا الشخصي تدخله يكون وال األلتزام في ملحوظة غیر المدين

 تدخل دون ممكن غیر فیھا لأللتزام العیني التنفیذ يكون والتي األولى للحالة بالنسبة اما
 يف اشترط سواء ,المدين غیر قبل من الوفاء رفض في الحق للدائن فأن ,الشخصي المدين
 محل یتهشخص تكون ان االلتزام طبیعة اقتضت او ,بالتنفیذ بنفسه المدين يقوم ان االتفاق
 لوحة برسم دتعھ كرسام بالذات قبله من اال التنفیذ يتم ان يجوز فال ,فیه لصفة او لكفاءة اعتبار
 الخیار نللدائ كان ,العیني التنفیذ عن المدين امتنع وان .حفلة في بالغناء تعھد مغن او ,فنیة
 .القضاء يقدره نقدي بتعويض لیطالب بمقابل التنفیذ طلب وبین ,المالي التھديد الى اللجوء بین



 دون ممكنا العیني التنفیذ يكون وحیث ,250 المادة حكمتھا التي الثانیة للحالة بالنسبة واما
 العمل انجازب المدين غیر تكلیف طريق من فیھا يتم الجبري العیني التنفیذ فأن ,المدين تدخل

 اي تنعويم بضاعة بنقل نقل متعھد او دار ببناء مقاول يتعھد كأن ,المدين نفقة على المطلوب
  .نفقتھما على األلتزام بتنفیذ غیرھما يكلف اذ العیني التنفیذ عن منھما

 بصاح اعتباره على للدائن متروك أمر تدخل دون ممكنا العیني التنفیذ كان أذا ما وتقدير -
 .المصلحة

 علیه بوج ,األخیر نفقة وعلى المدين غیر قبل من العیني للتنفیذ أكتفاءه قدر أذا فالدائن -
 .مدينال نفقة على العیني بالتنفیذ الحكم فیھما يطلب دعوى صورة في القضاء الى اللجوء

 الحكم وصدور الدعوى أقامة وان ,األبطاء يحتمل ال العیني التنفیذ ان الدائن قدر اذا أما -
 اذن دون العمل بأنجاز المدين غیر الى يتعھد أن فله ,جسیم لضرر فیه يتعرض وقتا يستغرقان
 تكبد ماو نفقات من بذل بما لیطالبة بقیمتھا بدعوى انفق بما المدين على يرجع ثم .المحكمة

  .ثبوته عند ضرر من
 یذتنف في ضروريا المدين تدخل يكون عندما ,الخیار له كان اذا الدائن أن ,باألشارة والجدير -

 ,لبمقاب التنفیذ طلب وبین األكراه بوسائل المدين ارادة على الضغط طلب بین ,االلتزام
المدين وبین  اذا كان تدخل المدين غیر ضروري بین قبول التنفیذ على نفقة, فلیس للدائن الخیار

.   أذ علیه ان يقبل بما يقدمه الیه المدين . التنفیذ بطريق التنفیذ



األلتزام بعمل أذا كان التزاما ببذل عناية       : سابعا
 فقد شيء على ورد اذا بوسیلة األلتزام أن ,بفقرتیھا .ع م ق من 251 المادة نص من يفھم

 رالمستعی أو المستاجر أو الوديع كألتزام ,فحسب الشيء على المحافظة ,المدين من يتطلب
 ,معا هعلی والمحافظة ادارته منه يقتضي وقد .المعار الشيء أو المأجور او الوديعة على بالمحافظة

 المرھون بأدارة حیازيا رھنا المرتھن كألتزام ,المحافظة واجب بداھة يتضمن األدارة حسن ألن
 حیطةال توخي المدين على فیجب بعمل االلتزام تعلق اذا أما .استغالله حسن يتضمن نحو على
 .القضاء أمام موكله مصلحة عن بالدفاع محام كألتزام ,به الموكول بالعمل القیام في

 فیلتزم ,عتادالم الشخص يبذله ما العناية من المدين بذل اذا يتم االلتزام تنفیذ أن ,أيضا منه ويفھم
 في الطبیة ولواألاص الدقة بتوخي يلتزم وانما بشفاءه يلتزم ال فأنه مريض بعالج التزم اذا بالطبیب

 يبذلھا يالت العناية التزامه تنفیذ في المدين يبذل ان األصل كان أذا أنه ,ايضا منه ويفھم .العالج
 عنايةال ببذل يلتزم ان العقد في اراد المدين ان تكشف قد التعاقد ظروف أن اال ,المعتاد الشخص

  لمادةا نص وبمقتضى .ذلك على اتفقا قد المتعاقدان وان الخاصة شئونه في بذلھا اعتاد التي
 ينالمد غش عن الناشئة التعاقدية المسؤلیة من األعفاء على األتفاق يجوز ال .ع م ق من 259

  .الجسیم خطئه عن او بالذات
 يقضي او منه القانون يتطلبھا التي العناية يبذل لم اذا المدين ان ,القول يمكن تقدم ما ضوء في
 الى لجوءال يتصور ال وعندئذ .االلتزام تنفیذ استحالة في بخطئه تسبب قد يكون ,االتفاق بھا

    .لتعويضا أو بمقابل التنفیذ الى يصار انما ممكنا يعد لم تنفیذه الن الجبري العیني التنفیذ


