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تعريف االلتزام ()Defining Obligation


تنأى التشريعات الحديثة بنفسها عن إيراد التعريفات ،و تترك هذه المهمة للفقه.



تعريف االلتزام:

 .4رابطة قانونية )(juridical bond
 .2ذات طبيعة مالية )(of a monetary nature
 .3بين طرفين أو أكثر  دائن )(creditor
 مدين )(debtor

خصائص االلتزام ()Characteristics of Obligation
 .4نظرية االلتزام معنية بمعالجة الروابط القانونية فقط .النتيجة:
 .aال تعنى نظرية االلتزام بالروابط الدينية أو األخالقية.
 .bااللتزام القانوني يقترن بالسلطة (اإلجبار)  دعوى قضائية
 تنفيذ جبري

) يقارن ذلك بااللتزام الطبيعي)
( يقارن ذلك بااللتزام الطبيعي)

المقصود إذاً هو االلتزام الذي يتوفر له عنصرا المديونية  +المسئولية:
عنصر المديونية :هو الواجب القانوني الذي يقتضي الوفاء بالدين.
 عنصر المسئولية :سلطة الدائن على إجبار المدين بالوفاء.

 .2االلتزام عالقة ذات طبيعة مالية:
 يلتزم المدين بأداء يمكن تقويمه بالنقود.
 العالقات الشخصية تخرج عن إطار نظرية االلتزام (و تخضع العالقات العائلية منها لقانون األحوال الشخصية).
 .3على الرغم من كون االلتزام رابطة شخصية بين طرفيه ،إال انه ال سلطة للدائن على شخص المدين ،و إنما تقتصر سلطته على
ذمة المدين المالية فقط .يترتب على ذلك أن تدخل المدين ضروري الستيفاء الدين (يقارن ذلك بالحق العيني الذي يعطي
الشخص سلطة مباشرة على الشيء).
إ َذاً محل الحق الشخصي هو  التزام المدين (مثال :سداد دين نقدي)
محل الحق العيني هو

 شيء مادي

(مثال :عقار)
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أهمية نظرية االلتزام )(Significance of the Theory of Obligation
 .4جميع الروابط القانونية في نطاق القانون الخاص (و في القانون الدولي ،إلى حد ما) قائمة على أساس االلتزام.
 .2فكرة االلتزام ماثلة في أغلب التصرفات القانونية اليومية ،أيا ما كانت القيمة المالية لتلك التصرفات (مثال :عقود النقل ،عقود
البيع).
 .3تطور نظرية االلتزام:
 األفكار الفردية (مبدأ حرية اإلرادة .)autonomy of the will
 األفكار االجتماعية و االشتراكية (مثال :التوسع في حقوق العمال في عقد العمل).
 نظرية الظروف الطارئة( .انظر :السنهوري ،المجلد األول :مصادر االلتزام ،ص ).334-303
 الثورة الصناعية (نظرية المخاطر)
 النزعة االستهالكية (حماية المستهلك .مثال :ضمان المنتجات المبيعة)
 عوامل أخالقية :مراعاة النظام العام و اآلداب (مثال :عقود المقامرة)
عدم التعسف في استعمال الحق ( مثال :مضار الجوار غير المألوفة)
التعويض عن العمل الضار
محاربة اإلثراء بال سبب

تقسييم االلتزاميات عليى أسياس موضيوعها ( Taxonomy of Obligations according to its Subject
)Matter


االلتزام االيجابي (االلتزام بإعطاء و االلتزام بعمل) × االلتزام السلبي (االلتزام باالمتناع عن عمل)



االلتزام بتحقيق نتيجة (االلتزام بغاية) × االلتزام بوسيلة (االلتزام ببذل عناية)

أثر المذاهب الفلسفية على نظرية االلتزام ()Philosophical Schools and the Theory of Obligations
 .4المذهب الشخصي (:)The Subjective Theory
 .aااللتزام رابطة شخصية بين الدائن و المدين ،فينتهي وجوده بتغيير شخص أي منهما.
 .bاآلثار المترتبة على هذا االتجاه:
 هذا االتجاه ال يقر حوالة الحق أو حوالة الدين.
 ال يقوم االلتزام إال إذا كان جميع أطرافه من األشخاص الموجودين فعال (االشتراط لمصلحة الغير :ال يمكن التأمين على
حياة شخص لم يولد بعد).
 عدم امكان قيام االلتزام بإرادة منفردة لدائن غير معين (مثال :ال يقبل الوعد بجائزة).
 ال يقبل السند لحامله (ألن الدائن غير محدد).
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 .2المذهب المادي (:(The Objective Theory
 .aااللتزام مجرد عنصر من عناصر الذمة المالية ،اذاً هو شيء مادي منفصل عن أطرافه من داين و مدين .هذا االتجاه
يعني أن التمييز بين عنصرين:
 عنصر المديونية :و هو الواجب القانوني الذي يقتضي الوفاء بالدين.
 عنصر المسئولية :أي سلطة الدائن على إجبار المدين بالوفاء.
 .bاآلثار المترتبة على هذا االتجاه:
 هذا االتجاه يقر حوالة الحق و حوالة الدين.
 يقوم االلتزام و ان كان أحد أطرافه شخص لم يوجد بعد (االشتراط لمصلحة الغير :يقبل التأمين على حياة
شخص لم يولد بعد).
 إمكان قيام االلتزام بإرادة منفردة لدائن غير معين (مثال :يقبل الوعد بجائزة).
 يقبل السند لحامله.
 .3القوانين العربية :جمع أغلبها بين المذهبين الشخصي و المادي.

مصادر االلتزام ()Sources of Obligation


مصادر االلتزام هي األسباب المنشئة لاللتزام.



تقسيم مصادر االلتزام:
 .4مصادر إرادية:

العقد ) + (contractاإلرادة المنفردة )( (unilateral volitionتصرفات قانونية)

 .2مصادر غير إرادية:

الفعل الضار ) + (illicit factsالفعل النافع )( (licit factsواقعات قانونية)

مسرد (*)Glossary
ARABIC TERM NOTES
دائن
مدين
التزام
أنظر :المادة  491من القانون المدني الكويتي .نظرية الظروف الطارئة
ابن خلدون :قيمة السلعة =
قيمة المواد الخام  +قيمة العمل (هذه النظرية
هي أساس علم االقتصاد السياسي)

نظرية القيمة
حق عيني
حق شخصي
حوالة الحق

ENGLISH TERM
Creditor
Debtor
Obligation
Theory of unperceived
contingencies (in French:
)theorie de l’imprévision
Theory of value

Real right
Personal right
Assignment of right (in
)French: cession de créance
Assignment of debt (in
)French: cession de dette

حوالة الدين

Terms indicated in the Glossary are primarily in English. Italicized terms are in French or Latin, unless otherwise
specified.
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ً
، الكويت، المصادر اإلرادية (جامعة الكويت: الجزء األول، النظرية العامة لاللتزام وفقا للقانون الكويتي،عبد الحي حجازي
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.)4911 ،. ن. د: دراسة معمقة و مقارنة بالفقه االسالمي (القاهرة: نظرية العقد و االرادة المنفردة،عبد الفتاح عبد الباقي
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