
األحبة أيها 

السالم عليكم 



انقضاء االلتزام دون الوفاء به أصالا 

ويقع ذلك بأسباب ثالث:

.اإلبراء-

.استحالة التنفيذ-

.  التقادم-



اإلبراء
بول وهو ال يتوقف على ق. وهو إسقاط شخص ماله من حق قِبَل شخص آخر

.المدين، إال أنه يرتد برده في مجلس اإلبراء

ا، كما يمكن أن ي ا، ويمكن أن يكون خاصا كون واإلبراء يمكن أن يكون عاما

ا  .معلقا

الموت ويشترط لصحته أن يكون المبرئ أهالا للتبرع، وإذا كان في مرض

.كان حكمه حكم الوصية



استحالة التنفيذ
(لسبببليه ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيالا ع

.ع.م.ق( 425)م ( أجنبي ال يد له فيه

ويشترط النقضاء االلتزام بسبب استحالة التنفيذ:

ا - .ان يكون االلتزام قد نشأ ممكنا

ا أن يصبح االلتزام بعد نشأته مستحيل التنفيذ وليس فقط مرهق- .ا

.أن تكون االستحالة إما مادية أو قانونية-

.  أن ترجع االستحالة إلى سبب أجنبي ال يد للمدين فيه-



آثار استحالة التنفيذ
انقضاء االلتزام وملحقاته وتأميناته.

ا عن عقد ملزم للجانبين فإن االلتزام المقاب ل له ينقضي إذا كان االلتزام ناشئا

ا فينفسخ العقد .أيضا



 وهو عبارة عن مضي مدة معينة على استحقاق الدين دون أن يطالب به
قادم من له الدائن، فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة إذا تمسك بالت

.مصلحة فيه

التالفكرة األساس التي يقوم عليها التقادم المسقط هي استقرار المعام.

ومن حيث مدة التقادم:

فإن األصل في االلتزام أن ينقضي لمضي خمس عشرة سنة، وهذا هو -
.التقادم العادي ويطلق عليه التقادم الطويل

سب إال أن هناك أحوال تقررت لها مدة تقادم ثالث سنوات كما في دعوى الك-
.دون سبب ودعوى التعويض عن العمل غير المشروع

ة سنوأخرى تكون سنوات خمس هناك حاالت يتقادم فيها االلتزام بمدة و
.واحدة

التقادم المسقط



التقادم الخمسي
ن ومعناه أن يتقادم االلتزام بمضي خمس سنوات دون أن يطالب به الدائ

ا ومتجدداا  .ويشترط في هذا التقادم أن يكون الدين دوريا

 ويقصد بالدورية أن الحق يستحق في ميعاد دوري، كل شهر مثالا.

ا ويقصد بالتجدد أن الحق يستحق في موعده الدوري ما دام مصدره قائ ما

.دون أن يؤدي ذلك إلى انتقاص األصل

بالرواتاألجرة، الفوائد، : من أمثلة الحقوق التي تنقضي بهذا التقادم

. واإليرادات المرتبة

ويستثنى من هذا التقادم:

.الريع المستحق في ذمة الحائز السيء النية-

.الريع الواجب على متولي الوقف أداؤه للمستحقين-



التقادم الحولي

دة ال تسمع الدعوى على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي سنة واح

:في الحقوق اآلتية

.حقوق أصحاب المهن الحرة عّما أدوه من عمل وما تكبدوه من مصروفات-

.حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها ألشخاص ال يتجرون بها-

.حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم تجاه عمالئهم-

.حقوق الخدم واألجراء-

ا توجهه له المح كمة بأن يشترط في من يتمسك بهذا التقادم أن يحلف يمينا

.ذمته غير مشغولة بالدين

مس إذا حرر سند بحق من هذا الحقوق فهو عندئذ ال يتقادم إال بانقضاء خ

.عشر سنة



االتفاق على تعديل مدة التقادم 
ق على األصل هو حظر االتفاق على تعديل مدة التقادم سواء في ذلك االتفا

.انقاصها أو االتفاق على إطالتها

،وتحريم فتحريم االتفاق على إطالة مدة التقادم روعيت فيه مصلحة المدين

.االتفاق على تقصير المدة روعيت فيه مصلحة الدائن

إال أن المشرع راعى في بعض األحوال مصلحة الطرف الضعيف فأجاز

ا وباإلطالة إن االتفاق على تعديل مدة التقادم لمصلحته بالتقصير إن كان مدين ا

ا  من له أو كما في أحكام عقد التأمين، إذ أجاز التعديل لمصلحة المؤ. كان دائنا
.لمصلحة المستفيد



حساب مدة التقادم
(ن باأليام تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميالدي وتكو

.ع.م.ق( 433)م ( ال بالساعات

وال يحتسب اليوم األول ويحتسب اليوم األخير.

ذ إذا وقع اليوم األخير في عطلة امتدت المدة إلى أول يوم يصلح التخا

.اإلجراء أو المطالبة بالحق

( إذا ترك السلف الدعوى مدة وتركها الخلف مدة أخرى وبلغ مجموع

.ع.م.ق( 432)م ( المدتين الحد المقرر لعدم سماع الدعوى فال تسمع

(ح فيه يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذي يصب

.ع.م.ق( 434)م ( االلتزام مستحق األداء



وقف التقادم

لمدة إذا كان االلتزام يتقادم بمضي مدة من الزمن، فال يدخل في حساب هذه ا

.بحقهالفترة أو الفترات التي يحصل فيها للدائن ما يمنعه من المطالبة

والمانع الذي يوقف التقادم إما يكون:

لدائن مانع شخصي، كقيام عالقة زوجية بين الدائن والمدين، أو كأن يكون ا-

.صغيراا أو محجوراا وليس له ولي

مانع مادي، كقيام حرب أو أحداث شغب تحول دون إمكانية مطالبة الدائن-

.بحقه

م سبب يقتصر أثر وقف التقادم على مجرد تعطيل سريان المدة أثناء قيا

.الوقف، فتحسب بعد ذلك المدة السابقة وتضاف إليها المدة الالحقة



انقطاع التقادم
ينقطع التقادم بكل من:

أو ية، القضائإجراء معين يتضمن إصرار الدائن على المطالبة بحقه، كالمطالبة -

.  أو بالحجز على أموالهالمدين، الدائن لقبول حقه في تفليس تقدم 

ا حياز- ا إقرار المدين بالحق، ويعد إقراراا من المدين، ترك ماله المرهون رهنا يا

.تحت يد الدائن

ديد بنفس يؤدي انقطاع التقادم إلى زوال المدة السابق سريانها وبدء سريان تقادم ج

:وهنا تستثنى من هذه القاعدة حالتان. مدة التقادم

.إذا صدر حكم بالدين وحاز درجة البتات-

.إذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى سنة واحدة وانقطعت بإقرار المدين-

 (.نةخمس عشرة س)ففي هاتين الحالتين تكون المدة الجديدة لعدم سماع الدعوى



آثار التقادم
بشـأنهال يسقط الحق بمرور الزمن، وإنما ال تسمع الدعوى.

تمسك به ليس للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن ي

.ذو الشأن

وقت إذا اكتملت مدة التقادم، وتم التمسك به، سقط الدين بأثر رجعي، من

.بدء سريانه، ال من وقت تمام التقادم



التقادمأحكام التنازل عن 
 ابتداء سريانه، ال يجوزقبل.

دة الالحقةأثناء سريانه، يصح بالنسبة للمدة السابقة ويبطل بالنسبة للم.

بعد اكتمال مدته يجوز التنازل عنه.



التقادم المسقط ومواعيد السقوط
عينة مدد يحددها القانون للقيام بعمل معين أو رفع دعوى م: مواعيد السقوط

.وبخالفه يسقط الحق بالقيام بذلك العمل أو رفع تلك الدعوى

لمتعاقد، تحديد مدة سنة لرفع الغبن الفاحش في حالة استغالل ا: من أمثلتها
.وتحديد مدة ثالثة أشهر إلجازة العقد الموقوف

قادم، وهذه المواعيد وضعها القانون ال لحماية األوضاع المستقرة كما في الت
ا  .بل لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه العمل حتما

أحكام مدد السقوط:

.ال تقبل الوقف وال االنقطاع-

.ال يجوز التنازل عنها-

.يحكم القاضي بها من تلقاء نفسه-



:أحـبتي
يان نظرية لقد بلغتم بتوفيق منه سبحانه نهاية المطاف حول ب

.االلتزام في القانون المدني العراقي

ميز وبهذا ال يسعني إال أن اشكركم على حسن اصغائكم وت
.تفاعلكم معي طيلة هذه المحاضرات

والتمس منكم العذر عن أية زلة أو هفوة ال سمح هللا إن 
.كانت قد صدرت مني في خاللها

التوفيق وبإخالص تام أسأله تعالى أن يّمن عليكم بالنجاح و
.الدائم

...والحمد هلل رب العالمين

محمد عبد الصاحب الكعبيد.م


