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مستخلص
 وإنمــا تضمــن تطبيقــات خاصــة للحلــول،ـرع األردنــي فــي القانــون المدنــي األردنــي نظريــة عامــة فــي الحلــول القانونــي
ّ لــم ينظــم المشـ

1363 و1355  والمــواد، فــي عقــد التأميــن926  والمــادة، المتعلــق بالوفــاء عــن الغيــر309 تــارة بنصــوص صريحــة مثــل نــص المــادة
 ولــم ينظــم المشــرع. فــي رجــوع الكفيــل علــى األصيــل980  وتــارة بنصــوص ضمنيــة مثــل نــص المــادة،المتعلقــة بحائــز العقــار المرهــون
، جــاء كل مــا ســبق خالفــا لتشــريعات عربيــة أخــرى علــى رأســها القانــون المدنــي المصــري.األردنــي كذلــك الحلــول االتفاقــي علــى اإلطــاق
ً  وحــدد شــرو، حيــث حــدد حــاالت حصريــة يح ـ ّل فيهــا الموفــي محــل الدائــن،الــذي نظــم الحلــول بشــقيه القانونــي واالتفاقــي
طا وفرضيــات
ـر معظــم الفقــه األردنــي علــى التوســع فــي حــاالت الحلــول لتشــمل حــاالت
ّ  علــى أنــه وبالرغــم مــن ذلــك يصـ.يتحقــق فيهــا الحلــول االتفاقــي

 تبيّــن نتيجــة. بالرغــم مــن عــدم وجــود نــص يســمح بذلــك فــي القانــون األردنــي،ـرع المصــري ضمــن النظريــة العامــة للحلــول
ّ يأخــذ بهــا المشـ
 وال فــي حالــة الديــن،لهــذه الدراســة أن الحلــول ال يتحقــق فــي القانــون المدنــي األردنــي لــدى رجــوع المديــن المتضامــن علــى باقــي المدينيــن
.ـرع األردنــي هــذه الفرضيــة ابتــداء
ّ  حيــث لــم يعــرف المشـ، وال عنــد قيــام دائــن متأخــر بوفــاء الديــن لدائــن متقــدم،غيــر القابــل لالنقســام

 فالحلــول اســتثناء وخــروج عــن األصــل العــام الــذي هــو الدعــوى الشــخصية وال حلــول بــا،ال يمكــن افتــراض حلــول الموفــي محــل الدائــن
 ولــدى مقاربــة أحــكام الحوالــة فــي القانــون المدنــي األردنــي مــع أحــكام الحلــول االتفاقــي تبيّــن أنهمــا نظامــان قانونيــان مختلفــان وإن.نــص
. وليــس بديــا عنــه كنظــام قانونــي، فالحلــول أثــر مــن آثــار الحوالــة،وجــدت بينهمــا العديــد مــن أوجــه الشــبه
. حائز العقار المرهون، المدين، الدائن، الحوالة، الحلول االتفاقي، الحلول القانوني:كلمات مفتاحية

The position of the civil Jordanian code towards the doctrine of
performance and subrogation: An analytical and evaluative Study
Nisreen Mahasneh

Abstract
No general Doctrine of Substitution (Holol) within Civil Code has been provided for by Jordanian Legislature, rather
only some particular applications for such a doctrine were provided for explicitly sometimes, such as in Article 309
concerning the settlement of other’s debt, Article 926 concerning insurance or Articles 1355 and 1363 concerning the
recourse by the holder of a mortgaged property against the debtor, or implicitly on other occasions, as with Article
980 concerning the recourse of the guarantor against the debtor. Further, Contractual Substitution is unknown under
Jordanian Civil Law. The said approach by Jordanian Legislature is against the relevant approaches of most Arab
Legislatures, particularly the Egyptian, whereby both forms of Substitution, Legal and Contractual, are known and dealt
with in detail under the Egyptian Civil Law.
Despite this fact, most of Jordanian jurists still insist to expand the applications of Substitution under Jordanian Civil
Law to include such applications provided for under the General Substitution Doctrine within the Civil Law of Egypt,
without any legal proxy to support their argument. This study has revealed that Substitution does not take place in
the case of the recourse of the Joint Debtor against other Debtors, neither in the case of undividable debt, being
unknown concept under Jordanian law, nor in the case of the settlement of debt by a second creditor to a first creditor
in mortgage. Substitution of the creditor by the payee of a debt cannot be here presumed, as Substitution is deemed
the exception from the general notion in the law that recourse by creditor is based on a personal lawsuit, and so there
is no “Substitution without a Provision”.
When Subrogation is compared with Contractual Substation under Jordanian Civil Law, it has appeared that both are
different systems, albeit some similarity among them exists. Substitution is a consequence of Subrogation (Hewaleh),
but not a replacement thereof.
Keywords: legal substitution, contractual substitution, creditor, debtor, the possessor of the mortgaged property.
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مقدمة
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع الوفــاء مــع الحلــول ،وهــو ال يهــدف
الــى بحــث تعريفــه وأنوعــه وآثــاره مــن الناحيــة الموضوعيــة،
كمــا جــرت العــادة بذلــك ،وإنمــا يهــدف إلــى بيــان موقــف القانــون
المدنــي األردنــي مــن هــذه النظريــة ،وذلــك بتتبــع النصــوص
القانونيــة الموجــودة فــي ثنايــا القانــون ،وتحليلهــا ودراســتها
مقارنــة بنصــوص أخــرى وردت فــي التشــريعات المقارنــة،
وتحديــدا فــي القانــون المدنــي المصــري.
لقــد تص ـدّى الفقــه األردنــي فــي أكثــر مــن مناســبة للبحــث فــي
هــذا الموضــوع ،وبالرغــم مــن ذلــك يجــد الباحــث أن إثــارة هــذا
الموضــوع ال تــزال تحتفــظ بأهميتهــا؛ وســبب ذلــك أن الباحــث
ومــع احترامــه لــكل اآلراء والتحليــات التــي قيلــت بشــأن موقــف
القانــون المدنــي األردنــي مــن هــذه النظريــة يجــد نفســه مختلفــا
شــراح القانــون المدنــي األردنــي ،الذيــن ومــع إقرارهــم
مــع
ّ
بعــدم وجــود نظريــة عامــة فــي الحلــول فــي القانــون األردنــي،
يلحقــون جميــع الحــاالت التــي ورد النــص عليهــا ضمــن النظريــة
العامــة التــي عرفهــا القانــون المصــري وال نــص بهــا فــي القانون
األردنــي يلحقونهــا بالحلــول ،ممــا يترتــب عليــه خلــط فــي األحــكام
بيــن القانونيــن .وبنــاء علــى ذلــك يأتــي هــذا البحــث بوجهــة نظــر
مختلفــة ويحــاول الباحــث إثباتهــا ،انطالقــا مــن مبــدأ اتســاع
البحــث العلمــي للــرأي والــرأي اآلخــر.
تتلخــص مشــكلة البحــث فــي األســئلة التاليــة :هــل يتحقــق الحلــول
القانونــي فــي القانــون المدنــي األردنــي فــي جميــع الحــاالت التــي
ورد النــص عليهــا صراحــة فــي القانــون المصــري ،ولــم يــرد بهــا
نــص فــي القانــون المدنــي األردنــي؟ ومــن ناحيــة أخــرى ،هــل
عــرف القانــون المدنــي األردنــي بيــن ثنايــاه مــا يســمى بالحلــول
ـرع
ـرع المصــري ،ولــم ينظمــه المشـ ّ
االتفاقــي الــذي نظمــه المشـ ّ
األردنــي صراحــة؟ وهــل يخــدم نظــام الحوالــة فــي القانــون المدني
األردنــي ذات األهــداف التــي يخدمهــا ويحققهــا الحلــول االتفاقــي؟
وفــي معــرض التعاطــي مــع مشــكلة البحــث ،ال بــدّ أيضــا مــن
إثــارة تســاؤالت أخــرى مثــل :مــا المســوغات التــي يســوقها الفقــه
األردنــي؛ للقــول بتطبيــق نظريــة الوفــاء مــع الحلــول فــي القانــون
األردنــي بنفــس المفهــوم المعــروف فــي القانــون المصــري؟
ومــاذا يترتــب علــى هــذا الــرأي مــن نتائــج عمليــة؟ ومــن ناحيــة
أخــرى مــا األثــر القانونــي للقــول بخــاف رأي هــذا الفقــه ،وأخيرا
مــا المثالــب المترتبــة علــى عــدم النــص علــى هــذه النظريــة فــي
القانــون المدنــي األردنــي ،ومــا الفوائــد المرجــوة فيمــا لــو وجــد
مثــل هــذا النــص؟
لإلجابــة عــن هــذه التســاؤالت ،ســينتهج الباحــث منهجــا تحليليــا
نقديــا ،وسينقســم هــذا البحــث إلــى مبحثيــن :يتنــاول األول الحلــول

القانونــي مــن حيــث تعريفــه وحاالتــه .أمــا المبحــث الثانــي
فيتنــاول التعريــف بالحلــول االتفاقــي ،ومــن ثــم المقاربــة بينــه
وبيــن نظــام الحوالــة فــي القانــون المدنــي األردنــي.

المبحث األول
الحلول القانوني
المشــرع األردنــي مــن نظريــة الوفــاء مــع
فــي دراســة موقــف
ّ
الحلــول بموجــب القانــون ،ينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن
يعالــج األول المفهــوم العــام للحلــول القانونــي ،أمــا المطلــب
الثانــي فيتنــاول حــاالت الحلــول القانونــي وفقــا للقانــون المقــارن،
وتحديــدا المصــري بهــدف القيــاس عليهــا لتحديــد فيمــا إذا كان
القانــون المدنــي األردنــي يتفــق مــع القانــون المقــارن رغــم عــدم
تنظيمــه للموضــوع بصفتــه نظريــة عامــة.

المطلب األول :مفهوم الحلول القانوني
ــف الحلــول القانونـ�ي أنـ�ه رجــوع موفـ�ي الديـ�ن عـ�ن المديـ�ن
يعر ّ
علـ�ى هــذا المديـ�ن بنفـ�س الدعــوى التـ�ي كان الدائـ�ن ليرجـ�ع بهـ�ا
عل��ى المدي��ن ،فيم��ا ل��و طالب��ه بالدي��ن قضائي��ا ،حي��ث يح�� ّل الموفي
محـ�ل الدائـ�ن مـ�ن حيـ�ث مقدــار الديـ�ن وامتيازاتـ�ه وتأميناتـ�ه
وصفاتــه ،وبإمكــان الموفـ�ي اس��تخدام ذات الدفــوع التـ�ي كانـ�ت
للدائـ�ن قبـ�ل المديــن؛ فـلا يكــون رجــوع الموفـ�ي علـ�ى المديـ�ن
بدي��ن جدي��د ،وإنم��ا ب��ذات دي��ن الدائــن (الســنهوري ج:2000 ،3
 .)661وعليـ�ه فإــذا كان الديـ�ن مؤجـلا أو مؤمنـ�ا برهــن ،انتقـ�ل
إلـ�ى الموفـ�ي بذــات الصفاــت ،وإذا كان الدائـ�ن قـ�د وافـ�ق علـ�ى
الوفــاء الجزئــي ،جــاز للمديـ�ن الدفـ�ع بذلـ�ك لــدى مطالبـ�ة الموفـ�ي
ل��ه بكام��ل الديــن (الحكيــم.)20-19 :1954 ،
وباعتب��ار أنّ ه��ذا الحل��ول قانون��ي ،ف�لا ب��دّ أن يك��ون مقـ�ررا
بن��ص القان��ون ،وتُطب��ق أحكام��ه مت��ى تحقق��ت ش��روطه ،وبصرف
النظـ�ر عـ�ن قبولـ�ه مـ�ن قبـ�ل المديـ�ن والموفـ�ي.
وعاــدة مـ�ا يُمي��ز بيـ�ن دعــوى الحلــول والدعــوى الش�خـصية فـ�ي
رجــوع الموفـ�ي علـ�ى المديــن؛ فدعــوى الحل��ول هي ما تــم تعريفها
للتـ�و فـ�ي السطــور الس��ابقة ،أمـ�ا الدعــوى الش��خصية ،فهـ�ي علـ�ى
النقيـ�ض تمامــا ،حيـ�ث تقــوم علـ�ى أســاس نشــوء ديـ�ن جديـ�د فـ�ي
ذمـ�ة المديـ�ن لمصلحـ�ة الموفــي ،ولــدى مطالبـ�ة الموفـ�ي للمديـ�ن
فهـ�و ال يس�تـفيد مـ�ن صفــات وتأمينــات ودفــوع الديـ�ن األصلـ�ي
ال��ذي ق��ام بالوف��اء ب��ه للدائــن (الســنهوري ج-659 :2000 ،3
 .)661ولـ�م ينظـ�م المشــرع األردنـ�ي الدعــوى الش��خصية ،حيـ�ث
إنه��ا تقـ�وم عل��ى القواع��د العامـ�ة ،ويختل��ف أساسـ�ها باختـلاف
واقعـ�ة وفــاء الديـ�ن مـ�ن حيـ�ث سبــبه وظروفــه ،وعلـ�ى ذلـ�ك فقـ�د
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تؤسـ�س الدعــوى الش�خـصية علـ�ى أس��اس الوكال�ةـ أو اإلثرــاء بـلا
س��بب أو أح��د تطبيقات��ه كالفضالــة (الجبــوري.)5-4 :2005،

الوكال��ة ،نج��د أن جمي��ع ه��ذه النص��وص ال تعط��ي الحق ف��ي دعوى
حل�وـل ،وإنمــا دعوــى ش��خصية قوامهــا عقــد الوكالــة ذاتــه(.)2

عل��ى أنّ توف��ر أساس��ين لرج��وع الموفي عل��ى المدين يتي��ح المجال
للموفـ�ي فـ�ي المفاضلـ�ة واالختياــر ،حيـ�ث قـ�د تكــون لـ�ه مصلحـ�ة
فـ�ي الرجــوع علـ�ى أســاس دعــوى الحلــول متـ�ى كان ديـ�ن الدائـ�ن
مؤمن��ا برهـ�ن ،ولك��ن ق��د يقـ�رر الموف��ي تجاه��ل دعـ�وى الحلـ�ول
ومالحقـ�ة المديـ�ن بالدعــوى الش��خصية ،متـ�ى خلـ�ت دعــوى الدائـ�ن
مـ�ن االمتي�اـزات والتأمينــات .وبمعنــى آخــر فــإن النــص علــى الحــق
ـرد الموفــي مــن حقــه فــي الدعــوى الشــخصية،
فــي الحلــول ال يجـ ّ
ولكــن قــد ال يكــون العكــس صحيحــاً؛ بمعنــى أنّ وجــود دعــوى
شــخصية فقــط للموفــي ال يعطيــه الحــق فــي دعوى حلول ،وأســاس
هــذا الــرأي أنّ الدعــوى الشــخصية هــي األصــل ودعــوى الحلــول
خــروج علــى األصــل ،وال حلــول بــا نــص(.)1

أم��ا ن��ص المـ�ادة  310/1مـ�ن القانــون المدنـ�ي األردنــي ،وهـ�ي
أيضـ�ا فـ�ي القواعـ�د العامـ�ة فـ�ي اإلثرــاء بـلا ســبب فتقــرر“ :مـ�ن
أوفـ�ى ديـ�ن غيــره دون أمــره فليـ�س لـ�ه الرجــوع بمـ�ا دفعـ�ه علـ�ى
المدي��ن إالّ وفق��ا للمـ�ادة  ،301وال عل��ى الدائ��ن إالّ إذا أبـ�رأ
المدي��ن م��ن الدي��ن ول��و بع��د اس�تـيفاء دين��ه من��ه”.

ونحـ�اول فيم��ا يل��ي تتب��ع موق��ف المش��رع األردن��ي م��ن حـ�االت
يقـ�وم فيه��ا الغي��ر بالوفـ�اء ع��ن المدي��ن ونحــاول اس�تـنتاج أسـ�اس
الرجــوع ،وه��ل ه��و الدعـ�وى الشخــصية أم الحلــول؟
وبداي��ة تن��ص المـ�ادة  309م��ن القان��ون المدن��ي األردن��ي عل��ى ما
يلـ�ي“ :مـ�ن أوفـ�ى ديـ�ن غيــره بأمــره كان لـ�ه الرجــوع علـ�ى األمـ�ر
بم��ا أداه عن��ه وق��ام مق��ام الدائ��ن األصل��ي ف��ي مطالبت��ه ب��ه سـ�واء
اش��ترط الرج��وع علي��ه أم ل��م يش��ترط”.
والفرضيـ�ة هنـ�ا أن يطلـ�ب المديـ�ن مـ�ن الغيـ�ر الوفــاء لدائنـ�ه
بديـ�ن عليــه ،واألمـ�ر أقــرب مـ�ا يكــون للوكالــة ،فيقــرر النـ�ص
أن مـ�ن حـ�ق الموفـ�ي الرجــوع ومطالبـ�ة المديـ�ن (الم��وكل) بمـ�ا
دفع��ه وأن��ه يقـ�وم مقـ�ام الدائـ�ن ،وهـ�ذه إشــارة صريح��ة بوجـ�ود
دعــوى الحلــول .وهــذا النـ�ص إنمـ�ا ورد ضمـ�ن القواعـ�د العامـ�ة
فـ�ي اإلثرــاء بـلا سبــب ،وهنــاك العديـ�د مـ�ن التطبيقــات الخاصـ�ة
فـ�ي اإلثرــاء بـلا سبــب ،لعـ�ل منهـ�ا قيــام الوكيـ�ل بدفـ�ع مبالـ�غ
ماليـ�ة عـ�ن موكلــه ،حيـ�ث يكــون لـ�ه الحـ�ق بالرجــوع علـ�ى موكلـ�ه
والمطالب��ة بهـ�ا ،ولك��ن إذا م��ا انتقلن��ا إل��ى عق��د الوكال��ة وتحديـ�دا
المـ�ادة  860نجده��ا تن��ص عل��ى -1“ :إذا أم��ر أح��د غي��ره بـ�أداء
دينـ�ه مـ�ن مالـ�ه وأداه اعتبـ�ر ذلـ�ك توكيــا ،ورجـ�ع المأمــور علـ�ى
اآلم��ر بم��ا أداه س��واء ش��رط الرج��وع أو ل��م يش��ترط.”----
وم��ن الواض��ح أن الن��ص المتق��دم يعتب��ر ،وبح��ق ،م��ن قبي��ل تكـ�رار
الحك��م المش��ار إلي��ه ف��ي المـ�ادة  ،309وعلــى الرغ��م م��ن ذلـ�ك،
ل��م يتط��رق الن��ص الخ��اص ف��ي المـ�ادة  860إل��ى دع��وى الحلـ�ول،
وإنم��ا تكـ�ون دعـ�وى الوكي��ل ش�خـصية ،بينم��ا أشـ�ار الن��ص العـ�ام
لدع��وى الحلـ�ول ،األم��ر ال��ذي يترت��ب علي��ه تناق��ض بي��ن النصي��ن.
وباس��تعراض النصــوص األخــرى ال��واردة فـ�ي عقـ�د الوكالـ�ة
والمتعلق��ة باس��ترجاع الوكي��ل لم��ا دفع��ه ع��ن موكله بمع��رض تنفيذ
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وهــذه الفرضيـ�ة متعلقـ�ة بالوفــاء عـ�ن المديـ�ن دون أمرــه ،ممـ�ا
يخرجن��ا م��ن نط��اق الوكال��ة ويدخلن��ا في نط��اق الفضالة الت��ي أحال
عليهـ�ا النــص ،وبالرجــوع إلـ�ى أحكــام الفضالـ�ة ورجــوع الفضولـ�ي
بم��ا وفـ�اه ع��ن المدي��ن عليـ�ه ،نج��د أن القانـ�ون ال يعط��ي دعـ�وى
حلوــل ،وإنمـ�ا هـ�ي دعــوى ش��خصية ،واسـ�تنادا إلـ�ى ذلـ�ك تنـ�ص
المـ�ادة  307مـ�ن القانــون المدنـ�ي األردنـ�ي علـ�ى مـ�ا يلـ�ي“ :علـ�ى
رب العم��ل أن ينف��ذ التعه��دات الت��ي عقده��ا الفضول��ي لحسـ�ابه،
يعوض��ه ع��ن التعهــدات الت��ي التـ�زم بهـ�ا ،وأن يـ�رد ل��ه النفقـ�ات
وأن ّ
الضروريـ�ة والنافعـ�ة التـ�ي س��وغتها الظ�رـوف ،وأن يعوضـ�ه عـ�ن
الضــرر الــذي لحقـ�ه بســبب قيامـ�ه بالعمــل ،وال يستــحق الفضولـ�ي
أجــرا عـ�ن عملـ�ه إالّ أن يكــون مـ�ن أعمــال مهنتـ�ه”(.)3
وم��ن الجدي��ر بالذك��ر أن المش��رع المص��ري ولدى معالجت��ه لقواعد
اإلث��راء ب�لا س��بب ق��د أش��ار فق��ط للفضال��ة ودف��ع غي��ر المسـ�تحق،
بينمـ�ا لـ�م يتطــرق لفرضيــات تتعلـ�ق بقضــاء ديـ�ن الغيـ�ر كتلـ�ك التـ�ي
تطـ�رق إليه��ا المشـ�رع األردن��ي ف��ي النصـ�وص  309و 310مدنـ�ي
أردنــي .4وعل��ى ذل��ك فـ�إنّ ن��ص المـ�ادة  309مدن��ي أردن��ي ال يمكن
اعتبـ�اره يؤس��س لنظري��ة عام��ة ف��ي نظري��ة الوف��اء م��ع الحلـ�ول،
فه��و تطبي��ق خ��اص ومح��دد ومتناق��ض م��ع ن��ص آخ��ر يعال��ج ذات
الفرضيـ�ة فـ�ي عقـ�د الوكالـ�ة علـ�ى مـ�ا ســبق بيانـ�ه.

المطلب الثاني :حاالت الحلول القانوني
إنّ المطلـ�ع علـ�ى مـ�ا كتبـ�ه الفقـ�ه األردنـ�ي بخصــوص موقـ�ف
المشـ�رع األردن��ي م��ن نظري��ة الوفـ�اء م��ع الحلــول ،يلح��ظ أنــه،
ـرع األردنــي لــم يقنــن نظريــة عامــة فــي
ومــع اإلقــرار بــأنّ المشـ ّ
الوف��اء م��ع الحل�وـل ،يلحـ�ق جميـ�ع الحاــالت التـ�ي تـ�م النـ�ص
عليهـ�ا فـ�ي القانــون المدنـ�ي المصــري بحس�بـانها صفــات عامـ�ة
تنض��وي عل��ى حل��ول قانون��ي ،يلح��ق م��ا يقاب��ل ه��ذه الحـ�االت
فـ�ي القانــون األردنـ�ي بالحلــول وفقـ�ا لمـ�ا ورد النـ�ص عليـ�ه فـ�ي
القانـ�ون المدن��ي المصــري ،ورغ��م عـ�دم وجـ�ود ن��ص ف��ي القانـ�ون
المدن��ي األردن��ي يقاب��ل الن��ص المص��ري ف��ي المـ�ادة  326التـ�ي
تؤسـ�س ،وبحـ�ق ،لنظري��ة عام��ة ف��ي نظري��ة الوفـ�اء م��ع الحلـ�ول
القانونــي (الجبــوري( ،)39 -1 :2005 ،الحالحشــة:2006 ،
( ،)470-450الناهــي .)242-228 :1985،

نسرين محاسنة

وفــي معــرض تســويغ مــا ســبق ،ذهــب رأي إلى أنه مــن المصلحة
توســيع نطــاق تطبيــق نظريــة الوفــاء مــع الحلــول ،لتشــمل
ليــس فقــط الدعــوى العينيــة ،وإنمــا دعــوى الحــق الشــخصي.
فهــذا التوســع ال يخالــف القواعــد العامــة فــي الوفــاء بالديــن
مــن ناحيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى ،فــإن قصــر تطبيــق النظريــة
علــى الدعــوى العينيــة مــن شــانه أن يجهــض نظــام الوفــاء مــع
الحلــول ،ويقلّــص فوائــده العمليــة (الجبــوري.)8 -7 :2005 ،
وبالنتيجــة فــإنّ األثــر القانونــي للتوســع فــي نطــاق تطبيــق الوفــاء
مــع الحلــول مــن شــأنه أن يحقــق مصلحــة كل مــن الموفــي
والدائــن والمديــن؛ فالبنســبة للموفــي سيســتفيد مــن ضمانــات
الدي��ن األصل��ي ،ويتقــدم علــى الدائنيــن التالييــن للمديــن األصلــي في
المرتبــة ،ممــا يشــجع األشــخاص علــى وفــاء ديــون غيرهــم ،وهــم
مطمئنــون علــى اســتعادتهم لمــا قامــوا بدفعــه .ومــن ناحيــة المديــن
األصلــي ،تبــرأ ذمتــه مــن الديــن ،ويتجنــب مطالبتــه فــي وقــت غيــر
مناســب ،أو حتــى التنفيــذ علــى أموالــه .وأخيــرا وبالنســبة للدائــن،
فهــو يحصــل علــى حقــه فــي وقــت االســتحقاق ويتجنــب إجــراءات
التقاضــي والتنفيــذ علــى أمــوال المديــن ،التــي قــد تأخــذ وقتــا طويــا
وجهــدا كبيــرا (الحالحشــة.)452 -451 :2006 ،
ويجــد الباحــث نفســه غيــر متفـ�ق مـ�ع مـ�ا توصـ�ل إليـ�ه معظـ�م الفقـ�ه
األردن��ي بخص��وص تطبي��ق ن��ص المـ�ادة  326مدن��ي مص��ري على
حاــالت مش�اـبهة فـ�ي القانــون المدنـ�ي األردنـ�ي بـلا وجــود نـ�ص
صريـ�ح .وأســاس هــذا الــرأي اختــاف مصــدر القانــون المدنــي
األردنــي ابتــداء عــن مصــدر القانــون المدنــي المصــري ،فلقــد تأثــر
القانــون المدنــي األردنــي بالفقــه اإلســامي واقتفــى أثــر مجلــة
األحــكام العدليــة فــي العديــد من األحــكام القانونيــة .ونظريــة الوفاء
مــع الحلــول نظريــة غربيــة المنشــأ ،ولــو كان الفقــه يقــول بوجــود
م��ا يقابله�اـ ف��ي الفق��ه اإلس�لامي ،ويعن��ون بذل��ك «قل��ب الره��ن”،
علــى أن مفهــوم قلــب الرهــن أضيــق بكثيــر مــن النظريــة كمــا
جــاءت فــي الفقــه الغربــي( .)5ويترتــب علــى تضييــق نطــاق تطبيــق
نظريــة الوفــاء مــع الحلــول فــي القانــون المدنــي األردنــي ،قصــر
القوــل بحــاالت الحلــول علــى تلــك النصــوص الصريحــة التــي قالــت
بالحلــول ،والتــي سيُشــار إليهــا فــي الصفحــات الالحقــة ،وبنــاء
عليــه ال تنطبــق المــادة  326مدنــي مصــري فــي القانــون المدنــي
األردنــي إال فــي حــدود الفقــرة األخيــرة التــي جــاء فيهــا «إذا كان
هنــاك نــص خــاص يقــرر للموفــي حــق الحلــول» ،وســند ذلــك عــدم
جــواز تحميــل النصــوص القانونيــة أكثــر ممــا تحتمــل واحتــرام
إرادة المشــرع ،فلــو أراد األخــذ بهــذه النظريــة لنــصّ علــى نظريــة
عامــة فــي الحلــول ،تمامــا كمــا فعــل المشــرع المصــري وغيــره
مـ�ن التشـ�ريعات.
وفيم��ا يأت��ي نحـ�اول استــعراض ن��ص المـ�ادة  326مدن��ي مصـ�ري
ال��ذي لي��س ل��ه مقاب��ل ف��ي القان��ون المدن��ي األردن��ي ،ونحـ�اول

تحليـ�ل التطبيقــات المختلفـ�ة التـ�ي جــاء بهـ�ا النـ�ص ومــدى إمكانيـ�ة
تطبيقه��ا ف��ي القانـ�ون المدن��ي األردنـ�ي ،وذل��ك ف��ي الفــروع التالي��ة.
وبداي��ة فق��د نص��ت المـ�ادة  326مدنـ�ي مصــري علـ�ى مـ�ا يأتـ�ي:
“إذا قــام بالوفــاء شــخص غيـ�ر المديـ�ن حـ�ل الموفـ�ي محـ�ل الدائــ�ن
الــذي اس�تـوفى حقـ�ه فـ�ي األحوــال اآلتيـ��ة( :أ) إذا كان الموفـ�ي
ملزم��ا بالدي��ن م��ع المدي��ن ،أو ملزم��ا بوفائ��ه عن��ه( .ب) إذا كان
الموفـ�ي دائنـ�ا ووفـ�ى دائنـ�ا آخـ�ر مقدمـ�ا عليـ�ه بمـ�ا لـ�ه تأميـ�ن
عينــي ،ولـ�و لـ�م يكـ�ن للموفـ�ي أي تأميــن( .ج) إذا كان الموفـ�ي
ق��د اشــترى عقــارا ودف��ع ثمن��ه وفـ�اء لدائني��ن خص��ص العقـ�ار
لضمــان حقوقهــم( .د) إذا كان هنــاك نـ�ص خــاص يقــرر للموفـ�ي
ح��ق الحل��ول”.

الفرع األول:
الموفي ملزم بالدين مع المدين أو ملزم عنه
ويك��ون الموف��ي ملزم��ا بالدي��ن م��ع المدي��ن وعن��ه ف��ي حـ�االت
التضام��ن والدي��ن غي��ر القاب��ل للتجزئ��ة والكفالــة (الســنهوري
ج ،)665 :2000 ،3وفيمـ�ا يلـ�ي نس�تـعرض فكــرة الحلــول فـ�ي
كل مـ�ن هــذه الفرضيــات القانونيـ�ة للوصــول إلـ�ى نتيجـ�ة مفادهـ�ا
وجــود أو عــدم وجــود الحلــول القانونـ�ي فـ�ي كل فرضيـ�ة.
وب��د ًءا م��ن التضام��ن بي��ن المديني��ن ،فاألم��ر محس��وم ف��ي القانون
المدنـ�ي المصرــي ،حيـ�ث يحـ ّل المديـ�ن المتضامـ�ن الموفـ�ي للدائـ�ن
بـ�كل الدي��ن مح��ل الدائ��ن ف��ي رجوع��ه عل��ى باق��ي المدينيـ�ن،
وذل��ك اســتنادا إل�ىـ ن��ص المـ�ادة /326أ التـ�ي تقدمـ�ت اإلشـ�ارة
المش��رع المص��ري لفك��رة أن
إليه��ا ،وأكث��ر م��ن ذل��ك فق��د تنب��ه
ّ
المديـ�ن المتضامـ�ن ال يرجـ�ع بنفـ�س مقدــار الديــن ،ممـ�ا يتناقـ�ض
م��ع مفه��وم الحل��ول ،فاعتب��ر ه��ذا حل��وال عل��ى س��بيل االسـ�تثناء،
ولـ�و اختلـ�ف مقدــار الديـ�ن خروجـ�ا عـ�ن األصــل ،وعلـ�ى هــذا فقـ�د
ورد الن��ص ف��ي المـ�ادة  1/297مدنـ�ي مصــري “إذا وفـ�ى أحـ�د
المدينيـ�ن المتضامنيـ�ن كل الديـ�ن فـلا يجــوز لـ�ه أن يرجـ�ع علـ�ى
أي مـ�ن الباقيـ�ن إال بقــدر حصتـ�ه فـ�ي الديــن ،ولـ�و كان بمـ�ا لـ�ه مـ�ن
ح��ق الحلـ�ول ق��د رج��ع بدعـ�وى الدائ��ن”.
وانتقــاال إلـ�ى القانــون المدنـ�ي األردنـ�ي يمكـ�ن اإلشاــرة إلـ�ى
المـ�ادة  439التـ�ي جــاء فيهـ�ا “لمـ�ن قضـ�ى الديـ�ن مـ�ن المدينيـ�ن
المتضامني��ن ح��ق الرجـ�وع عل��ى أي م��ن الباقي��ن بقـ�در حصتـ�ه،
فــإن كان أحدهـ�م معســرا تحمـ�ل مـ�ع الموسرــين مـ�ن المدينيـ�ن
المتضامني��ن تبع��ة هـ�ذا اإلعسـ�ار دون إخـلال يحقه��م ف��ي الرجـ�وع
عل��ى المعس��ر عن��د ميســرته” .فه��ل يمك��ن افتــراض دعـ�وى
حلـ�ول ف��ي رجـ�وع المدي��ن المتضام��ن الموف��ي عل��ى غيـ�ره
مـ�ن المدينيـ�ن فـ�ي ظـ�ل هــذا التبايـ�ن الكبيـ�ر فـ�ي موقـ�ف كل مـ�ن
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القانـ�ون المصـ�ري واألردنـ�ي ،حي��ث قن��ن القانـ�ون المصـ�ري
النظري��ة العام��ة ف��ي الحلـ�ول ،وح��دد حـ�االت الحل��ول بن��ص عـ�ام،
ثـ�م خصـ�ص الحكـ�م فـ�ي النـ�ص المتعلـ�ق بالتضامـ�ن.
وتجــدر اإلشاــرة هنـ�ا إلـ�ى مـ�ا ورد فـ�ي المذكــرة اإليضاحيـ�ة
تعليق��ا عل��ى هـ�ذا النـ�ص ،حي��ث ورد تناقـ�ض ،فق��د نف��ت المذكـ�رة
اإليضاحيـ�ة الحلــول فـ�ي الرجــوع فـ�ي الصفحـ�ة  ،476حي��ث جـ�اء
فيه��ا “---ألن الرج��وع يق��وم عل��ى أس��اس الدع��وى الشـ�خصية
ال دعــوى الحلــول ”---ثـ�م عاــدت فـ�ي الصفحـ�ة التاليـ�ة وجعلـ�ت
الخيـ�ار للمدي��ن المتضام��ن الموف��ي ف��ي الرجـ�وع عل��ى أسـ�اس
الدعــوى الش�خـصية أو الحلــول وجــاء فيهـ�ا “--وأســاس حـ�ق
الرجـ�وع إم��ا أن يقـ�وم عل��ى دعـ�وى شخــصية أساسـ�ها م��ا يكـ�ون
بيــن المدينيــن مــن عالقاــت س��ابقة كالوكالــة والفضالــة واإلبـ�راء
أو دعــوى الحلــول وليـ�س للمديـ�ن أن يطالـ�ب أحــدا مـ�ن المدينيـ�ن
المتضامني��ن بأكث��ر م��ن حصت��ه ف��ي الدي��ن( ”---المذكــرة
اإليضاحيــة.)477 -476 :1958 ،
وبالنتيج��ة يمك��ن القـ�ول إن��ه ال أسـ�اس قانون��ي ف��ي القانـ�ون
األردن��ي يدع��م فكـ�رة الحلـ�ول ف��ي حال��ة المديني��ن المتضامنيـ�ن،
فمفهــوم الحلــول غيـ�ر متوفـ�ر مـ�ن حيـ�ث انتقــال الديـ�ن بكافـ�ة
صفاتـ�ه ،وال يوج��د ن��ص خـ�اص يدع��م هـ�ذا االتجـ�اه.
والحكـ�م نفسـ�ه ينطبـ�ق علـ�ى المديـ�ن الموفـ�ي فـ�ي ديـ�ن غيـ�ر قابـ�ل
للتجزئــة ،فإــذا تعــدد المدينوــن ،كان رجــوع المديـ�ن الموفـ�ي علـ�ى
أس��اس الدع��وى الشــخصية ولي��س الحلـ�ول ،وق��د نص��ت المـ�ادة
 2/443مدن��ي أردن��ي علىــ م��ا يل��ي “ولم��ن قض��ى الدي��ن أن
يرج��ع عل��ى كل م��ن الباقي��ن بقـ�در حصت��ه”.
أمـ�ا الحالـ�ة األخــرى التـ�ي يكــون فيهـ�ا الموفـ�ي ملزمـ�ا مـ�ع المديـ�ن
أو عنــه ،فهـ�ي الكفالــة ،فهـ�ل يحــ ّل الكفيـ�ل فـ�ي رجوعـ�ه علـ�ى
المديـ�ن بعـ�د وفائـ�ه الديـ�ن محـ�ل الدائـ�ن ويطالـ�ب بديـ�ن الدائـ�ن
بــكل صفاتـ�ه وامتيازاتــه؟ وبدايـ�ة ال بـدّ أن نشــير إلـ�ى األصـ�ل فـ�ي
الكفال��ة ف��ي ظ��ل القانـ�ون المدن��ي األردن��ي ،فه��و يجعله��ا تقتـ�رب
كثيــرا مـ�ن التضامــن ،حيـ�ث يجــوز للدائـ�ن الرجــوع ابتدــاء علـ�ى
المديـ�ن أو الكفي��ل ،مـ�ن دون أن يكــون مجبــرا علـ�ى مراجعـ�ة
األصيـ�ل وثبــوت عــدم قدرتـ�ه علـ�ى الوفــاء(.)6
ولقـ�د عالـ�ج المشــرع األردنـ�ي فرضيـ�ة تعــدد الكفــاء وتضامنهـ�م
أو عـ�دم تضامنهـ�م ،فعن��د عـ�دم وجـ�ود التضام��ن ووجـ�ود عقـ�ود
متع�دـدة ،تحدثنـ�ا عـ�ن حـ�ق كل كفيـ�ل بالرجــوع علـ�ى المديـ�ن
بــكل مـ�ا وفــاه .وعنـ�د وجــود عقـ�د واحـ�د وتضامــن ،تحدثنـ�ا عـ�ن
رجــوع علـ�ى مس��تويين؛ األول رجــوع الكفيـ�ل المتضامـ�ن الموفـ�ي
عل��ى باق��ي الكف�لاء المتضامني��ن كل بمقـ�دار حصت��ه ،والمسـ�توى
الثانــي ،الرجــوع علـ�ى الدائـ�ن .أمـ�ا إذا كان الكفــاء متعدديـ�ن
وبعق��د واح��د وم��ن دون تضام��ن انقس��م الدي��ن عليه��م ،وكان
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رجــوع الدائـ�ن علـ�ى أي منهـ�م جزئيــا ،ورجـ�ع كل كفيـ�ل علـ�ى
المديــن جزئيــا أيضــا(.)7
والمنطل��ق ف��ي اإلجاب��ة ع��ن الســؤال المتعل��ق بوجـ�ود الحلـ�ول
م��ن عدم��ه ف��ي جمي��ع الفرضي��ات الســابقة ه��و ن��ص المـ�ادة 980
مدن��ي أردن��ي الت��ي ج��اء فيه��ا -1“ :علـ�ى الدائـ�ن أن يسلــّم الكفيـ�ل
عنـ�د وفائـ�ه الديـ�ن جميـ�ع المس��تندات الالزمـ�ة الس��تعمال حقـ�ه
ف��ي الرجـ�وع عل��ى المدي��ن -2 .فإــذا كان الديـ�ن موثقـ�ا بتوثيـ�ق
عين��ي آخ��ر فإن��ه يج��ب عل��ى الدائ��ن التخل��ي عن��ه للكفي��ل إن
كان منقوــال ،أو نقـ�ل حقوقـ�ه لـ�ه إن كان عق�اـرا ،علـ�ى أن يتحمـ�ل
الكفي��ل نفق��ات ه��ذا النق��ل ويرج��ع به��ا عل��ى المدي��ن”.
والن��ص المتقـ�دم إنم��ا يؤس��س رجـ�وع الكفي��ل عل��ى المديـ�ن ،ويشـ�ير
إلـ�ى أن الكفيـ�ل مـ�ن حقـ�ه أن يس�تـفيد مـ�ن مزايـ�ا الديـ�ن ودفوعـ�ه
وتأمينات��ه ،ال ب��ل يجع��ل م��ن ذل��ك التزام��ا عل��ى الدائ��ن .وم��ا ورد
ف��ي الن��ص المتق��دم يؤس��س لفك��رة الحل��ول ف��ي رج��وع الكفي��ل على
المديــن ،وسوــاء أكان الكفيـ�ل واحدــًا أم تعــدد الكفــاء بعقـ�د واحـ�د
وتضامـ�ن ،أو بعقـ�ود مستــقلة ب�لا تضام��ن .عل��ى أن��ه وف��ي حـ�ال
تع��دد الكف�لاء ب�لا تضام��ن وعق��د واحد ،بحيث انقس��م عليه��م الدين،
يكــون رجــوع كل كفيـ�ل علـ�ى المديـ�ن بجــزء مـ�ن ديـ�ن الدائـ�ن ال فيـ�ه
كل��ه ،مم��ا يش��كل خروج��ا عل��ى مفه��وم الحل��ول ،حي��ث األص��ل أن
يحـ�ل الكفيـ�ل محـ�ل الدائـ�ن فـ�ي كل مقدــار الديـ�ن .وبالنتيجـ�ة يصـ�ح
القــول بوجــود الحلــول علـ�ى المستــوى األول ،وهـ�و رجــوع الكفيـ�ل
أو الكفــاء علـ�ى المديــن ،وذلـ�ك ليـ�س افتراضــا ،وإنمـ�ا اســتنادا إلــى
نـ�ص المـ�ادة  980مـ�ن القانــون المدنـ�ي األردنـ�ي.
أمـ�ا علىــ مستــوى رجــوع الكفــاء المتضامنيـ�ن بعضهـ�م علــى
ـى أحدهـ�م الديـ�ن للدائــن ،فـلا ســند قانونـ�ي
بعـ�ض فـ�ي حــال وفـ ّ
يدع��م وجـ�ود الحلــول ،فنرج��ع هن��ا إل��ى م��ا سـ�بق وقلنـ�اه بشـ�أن
التضام��ن بي��ن المدينيـ�ن ،وأن��ه ال يوج��د حلــول ،وإنم��ا يكـ�ون
رجـ�وع الموف��ي منه��م عل��ى بقي��ة المديني��ن المتضامني��ن بدعـ�وى
شخــصية ال دعـ�وى حلـ�ول .كل ذل��ك خالف��ا للقانـ�ون المصـ�ري
الـ�ذي يمك��ن ف��ي ظ��ل نصوص��ه الصريح��ة القـ�ول بوجـ�ود دعـ�وى
الحلــول علـ�ى المس��تويين؛ األول رجــوع الكفيـ�ل علـ�ى المديـ�ن
(المــادة /326أ) ( ،)8والثانـ�ي رجــوع الكفيـ�ل المتضامـ�ن علـ�ى
باق��ي الكف�لاء المتضامني��ن مع��ه (المـ�ادة .)9()1/297
وتعليقــا علــى نــص المــادة  980مدن�يـ أردنيــ يمكنــ الق��ول :إنّ
صياغتهــا كانــت مــن الممكــن أن تكــون أكثــر دقــة لــو أشــارت
صراحــة لفكــرة حلــول الكفيــل محــل الدائــن ،بــدال مــن مجــرد
اإلشــارة إلــى انتقــال الحقــوق والتوثيــق العينــي مــن الدائــن إلــى
الكفيــل ،حيــث ال ينحصــر األمــر بمــا ورد فقــط فــي هــذه المــادة،
وإنمــا يمتــد ألكثــر مــن ذلــك ،حيــث يشــمل الدفــوع والصفــات
والخصائــص وأي تأمينــات أخــرى.

نسرين محاسنة

الفرع الثاني:
إذا كان الموفي دائنا وفّى دائنا آخر مقدما عليه بما
له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين.
والفرضي��ة أن يكـ�ون لنف��س المدي��ن أكث��ر م��ن دائـ�ن ،ويكـ�ون
ألحده��م أو بعضه��م أو جميعه��م تأمي��ن عين��ي (ره��ن) ،فيقـ�وم
أحـ�د الدائنيـ�ن بالوفــاء بديـ�ن أحـ�د الدائنيـ�ن اآلخريـ�ن ممـ�ن لهـ�م
تأميـ�ن عينــي ،ولـ�و لـ�م يكـ�ن للدائـ�ن الموفـ�ي تأميـ�ن علـ�ى نفـ�س
العقاــر ،كأن يكــون دائنـ�ا عاديــا ،كل ذلـ�ك بشــرط أن يكــون للدائـ�ن
الــذي اس�تـوفى الديـ�ن ميــزة التقــدم علـ�ى الموفـ�ي إمـ�ا ألنـ�ه دائـ�ن
مرته��ن م��ن مرتب��ة أعلـ�ى ،أو ألن الدائ��ن الموف��ي لي��س مرتهن��ا.
ففـ�ي ظـ�ل هــذه الفرضيـ�ة يكــون للدائـ�ن الموفـ�ي الحلــول محـ�ل
الدائ��ن المرته��ن الموف��ى ل��ه ف��ي الره��ن والمطالب��ة بالدينيـ�ن؛
األول :دينـ�ه الشخــصي والثانـ�ي الديـ�ن الــذي قضــاه عـ�ن المديـ�ن
للدائ��ن المتقــدم ،وكأن��ه يصب��ح دائن��ا متقدم��ا عل��ى نفس��ه بسـ�بب
انتقـ�ال دي��ن الدائ��ن المتقـ�دم علي��ه ل��ه م��ع الره��ن الـ�ذي يؤمنـ�ه،
فيضمـ�ن بذلـ�ك الحصــول علـ�ى حقـ�ه متقدمـ�ا علـ�ى باقـ�ي الدائنيــن
(السـ�نهوري.)668 -667 :2000 ،
فه��ل عـ�رف القانـ�ون المدن��ي األردن��ي هـ�ذه الصــورة م��ن صـ�ور
الحلوــل؟ بالرجــوع إلـ�ى النصــوص القانونيـ�ة المتعلقـ�ة بالرهـ�ن
وتقــدم الدائنيـ�ن بعضه��م علــى بعــض ،يمكـ�ن تحليـ�ل بعـ�ض
النصـ�وص ومقارنته��ا م��ع الفرضي��ة المتقدم��ة المنصـ�وص
عليه��ا صراح��ة ف��ي القان��ون المدن��ي المص��ري المـ�ادة /326ب.
فالمـ�ادة  1341مدنـ�ي أردنـ�ي تن��ص علـ�ى مـ�ا يلـ�ي“ :للمرتهـ�ن
رهنـ�ا تأمينيـ�ا أن يتفــرغ عـ�ن حقـ�ه آلخـ�ر بشــرط موافقـ�ة المديـ�ن
ويســجل ســند التفــرغ فـ�ي دائــرة التسجــيل” .فـ�ي حيـ�ن تنـ�ص
المــادة  1349مـ�ن القان��ون نفسـ�ه علـ�ى أنـ�ه“ :يجــوز للدائـ�ن
المرتهـ�ن أن ينــزل عـ�ن مرتبـ�ة رهنـ�ه بمقدــار دينـ�ه لدائـ�ن مرتهـ�ن
آخ��ر عل��ى ذات العق��ار المره��ون”.
لـ�م تتعــرض هــذه النصــوص صراحـ�ة لوفــاء أحـ�د الدائنيـ�ن للدائـ�ن
اآلخـ�ر ،ولكنه��ا عالج��ت التفـ�رغ ع��ن الره��ن والتنــازل عنـ�ه،
ونحاــول فيمـ�ا يأتـ�ي المقارنـ�ة بيـ�ن التفــرغ ال�وـارد فـ�ي نـ�ص
المـ�ادة  1341والتنـ�ازل الــوارد ف��ي ن��ص المـ�ادة  .1349ولقــد
المشــرع تعبيــر «يتفــرغ عــن حقــه» ،وحــق الدائــن
اســتخدم
ّ
المرتهــن هــو أصــل الديــن وتأمينــه أي الرهــن .وال يمكــن القــول
بج��واز التفــرغ عـ�ن الرهـ�ن بصفتــه تأمينــا بمعــزل عــن أصــل
الديـ�ن ،حيـ�ث يرتبـ�ط الرهـ�ن بديـ�ن معيـ�ن خصـ�ص لـ�ه الرهـ�ن.
ولـ�م يشتــرط النـ�ص أيضـ�ا أن يكــون التناــزل لدائـ�ن آخـ�ر لنفـ�س
ـرع موافق��ة المدي��ن.
المديـ�ن ،وم��ن هـ�ذا المنطل��ق اشــترط المشـ ّ
وهــذه العمليـ�ة أشــبه مـ�ا تكــون بالحوالــة ،وهــي حوالــة حــق
مضموــن برهــن ،حيـ�ث يعتبـ�ر الدائـ�ن األصلـ�ي محيــا ،ومــن

تلّقىــ ح��ق الدائ��ن مـ�ع الرهـ�ن محــال لــه ،والمديـ�ن محــال عليــه
(الســنهوري ج .)10()515 :2011 ،10وهـ�ذا التصـ�رف (التفــرغ
ع��ن الره��ن) ال بـ�دّ أن يُس�جـل لينت��ج أثـ�ره .وعل��ى ذل��ك ف�لا نـ�رى
أي تطبي��ق م��ن تطبيقـ�ات الحلـ�ول ضم��ن هـ�ذا الن��ص.
أم��ا الن��ص الثان��ي ،فيتن��اول تن��ازل الدائ��ن المرته��ن لدائ��ن مرتهن
آخ��ر ع��ن مرتبت��ه ف��ي الره��ن عل��ى ذات العقـ�ار .ووفقــا لهــذا
النــص فــإنّ الدائــن المتنــازل ســيظل دائنــا ،ويقتصــر أثــر التنــازل
علــى تغيــر مرتبتــه فــي الرهــن ،بحــث يصبــح فــي مرتبــة أدنــى.
والحقيقـ�ة أن ذلـ�ك لـ�ن يحصـ�ل عاــدة تبرعـ�ا وبـلا مقابــل ،وإنمـ�ا
س��يكون للمتن�اـزل مصلحــة( .)11وال يوجــد فــي هــذه الحالــة حلــول
قانونــي ال فــي القانــون األردنــي وال حتــى المصــري.
أمــا وإن يتنــازل الدائــن المرتهــن مــن مرتبــة أعلــى لدائــن مرتهن
آخــر علــى العقــار نفســه مــن مرتبــة أدنــى ،مقابــل قيــام الدائــن
المتأخــر بدفــع مبلــغ الديــن لــه ،فهــذه الفرضيــة تتطلــب انقضــاء
المديونيــة بيــن الدائــن المتقــدم والمديــن األصلــي ،فيخــرج الدائــن
المرتهــن الــذي اســتوفى دينــه مــن حلقــة الدائنيــن المرتهنيــن.
وهــذه الفرضيــة هــي التــي مــن الممكــن أن يثــور فيهــا الحلــول،
ـرع األردنــي علــى اإلطــاق .فــإذا ثــارت هــذه
ولــم ينظمهــا المشـ ّ
الفرضيــة فــي ظــل القانــون المدنــي األردنــي فــا يمكــن افتــراض
الحلــول افتراضــا بــا نــص قانونــي.
وهــذه الفرضيــة كثيــرا مــا تحصــل فــي الحيــاة العمليــة ،ومؤهلــة
لتكــون أحــد تطبيقــات الحلــول القانونــي ،مثلهــا فــي ذلــك مثــل
التطبيقــات األخــرى الموجــودة بيــن ثنايــا القانــون المدنــي األردني.

الفرع الثالث:
إذا كان الموفــي قــد اشــترى عقــارا ودفــع ثمنــه لدائنين
خصــص العقــار لضمــان حقوقهم.
المشرــع األردنـ�ي فـ�ي نصيـ�ن لفرضيـ�ة مش�اـبهة تتعلـ�ق
أشــار
ّ
بحائ��ز العق��ار المره��ون ،وفيم��ا يأت��ي اختب��ار م��دى انط��واء أي
م��ن هاتي��ن الفرضيتي��ن عل��ى فكـ�رة الحلـ�ول.
تن��ص المـ�ادة  1355مدن��ي أردن��ي عل��ى م��ا يل��ي“ :لحائ��ز العقـ�ار
المرهــون رهنـ�ا تأمينيـ�ا أن يؤــدي ديـ�ن الرهـ�ن والنفقــات بعـ�د
إن��ذاره ،علـ�ى أن يرجـ�ع بمـ�ا أداه علـ�ى المديــن ،ولـ�ه أن يحـ�ل
مح��ل الدائ��ن ال��ذي اســتوفى دين��ه فيم��ا ل��ه م��ن حق��وق”.
ـص الثمــن بــان يكــون
ـرع المصــري قــد خـ ّ
مــن المالحــظ أنّ المشـ ّ
محــل الوفــاء ،بمعنــى أن الموفــي لــم يكــن قــد ســدد ثمــن العقــار
بعــد ،وقــام بتســديده لدائنيــن مرتهنيــن علــى العقــار .أمــا النــص
فــي القانــون المدنــي األردنــي فقــد كان أعــم حيــث اســتعمل تعبيــر
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«ديــن الرهــن» ،وهــو يســتوعب الثمــن وغيــر الثمــن ،أي حالــة
دفــع الديــن بعــد أداء الثمــن.
وحائـ�ز العقــار المرهــون هـ�و مش�تـريه مثقـلا بالرهــن ،ويمكـ�ن
إثاــرة عدــّة فرضيــات متعلقـ�ة بهــذا النـ�ص:
الفرضيـ�ة األولـ�ى :أن يكــون العقــار مرهونـ�ا لدائـ�ن مرتهـ�ن واحـ�د
فقــط ،ويقــوم المشتــري للعقــار المرهــون بدفـ�ع ديـ�ن الرهـ�ن
والنفقـ�ات بع��د إنذــاره قضائي��ا بالتنفي��ذ عل��ى العقـ�ار .وبهـ�ذا تبـ�رأ
ذمـ�ة البائـ�ع (المديـ�ن) ،ويزــول الرهـ�ن بانقضــاء الديـ�ن .ويصبـ�ح
مشتــري العقــار دائنـ�ا للبائـ�ع بمـ�ا أداه ،ويحـ�ل الدائـ�ن المرتهـ�ن
محلـ�ه بنـ�ص القانوــن ،علـ�ى أنّ حلولـ�ه بالرهـ�ن لـ�ن يكــون مجديـ�ا
أو مفي��دا ،ألن��ه س��يكون دائن��ا مرتهن��ا ف��ي مواجه��ة نفس��ه ،وليس
مـ�ن مصلحتـ�ه التنفيـ�ذ علـ�ى عق�اـره ،علـ�ى أنـ�ه يس�تـفيد مـ�ن
الحلـ�ول مح��ل الدائنــ المرته��ن فيم��ا يخ��ص أي ضمانـ�ات أخـ�رى
كانـ�ت تكفـ�ل الديـ�ن.
الفرضيـ�ة الثانيـ�ة :أن يكــون العقــار مرهونـ�ا ألكثـ�ر مـ�ن دائـ�ن
مرتهـ�ن ك ّل بمرتبـ�ة مختلفــة ،ويقــوم مشتــري العقــار بدفـ�ع قيمـ�ة
الديـ�ن والنفقــات للدائـ�ن المرتهـ�ن األول المتقدــم ،فهنـ�ا تبــرأ ذمـ�ة
البائـ�ع تجــاه هــذا الدائـ�ن فقــط ،ويحـ�ل المشتــري محـ�ل الدائـ�ن
المتقــدم فـ�ي المطالبـ�ة بمـ�ا وفــاه ويس�تـفيد فـ�ي حلولـ�ه مـ�ن
الرهــن ،حيـ�ث يصبـ�ح دائنـ�ا مرتهنـ�ا متقدمـ�ا علـ�ى باقـ�ي الدائنيـ�ن
المرتهني��ن .فــإذا ل��م يك��ن ثم��ن العقـ�ار يكف��ي لســداد جمي��ع هـ�ذه
الديوــن ،لـ�ن تكــون هنــاك مصلحـ�ة لباقـ�ي الدائنيـ�ن طلـ�ب التنفيـ�ذ
عل��ى العقــار ،ول��ن يطل��ب المشــتري ذلـ�ك ،حي��ث ال مصلح��ة لـ�ه،
فالحائـ�ز يعطـ�ل التنفيـ�ذ علـ�ى العقاــر ،ولكـ�ن بالمقابـ�ل يظـ�ل دائنـ�ا
للبائ��ع وطالم��ا أن��ه ح�� ّل محـ�ل الدائ��ن المتق��دم بحك��م القانـ�ون،
جــاز لـ�ه االس��تفادة مـ�ن أي تأميـ�ن آخـ�ر قدمـ�ه المديــن ،مثـ�ل كفالـ�ة
أو ره��ن عل��ى عقـ�ار آخ��ر.
الفرضي��ة الثالث��ة :أن يكـ�ون العقـ�ار مرهون��ا لدائ��ن مرته��ن واحـ�د،
ويك��ون المش��تري وإن انتقل��ت الملكي��ة ل��ه ،ل��م يق��م بتس��ديد الثمن
بع��د ،وفق��ا لترتيب��ات خاص��ة بين��ه وبي��ن البائ��ع .وعن��د إنـ�ذاره
قضائيــا ،يقــوم بتسدــيد ديـ�ن الدائـ�ن المرتهـ�ن مـ�ن الثمـ�ن ويودعـ�ه
قضائيــا ،وفـ�ي هــذا الفــرض عدــّة فرضياــت؛ فقـ�د يكــون الديـ�ن
أقـ�ل مـ�ن الثمــن ،وهنـ�ا بمجــرد دفـ�ع الديــن ،تبــرأ ذمـ�ة البائـ�ع
ويــزول الرهـ�ن ،ويظ��ل م��ن ح��ق البائ��ع المطالب��ة بباق��ي الثمــن،
وال حل��ول فـ�ي هـ�ذا الفـ�رض .وق��د يكـ�ون الدي��ن أكب��ر م��ن الثمـ�ن،
فهنـ�ا ينقضـ�ي الديـ�ن كامــا ،ويصبـ�ح المشتــري دائنـ�ا للبائـ�ع بمـ�ا
دفع��ه زيــادة عل��ى الثمـ�ن ،وال مصلح��ة أو جــدوى بالقـ�ول بحلـ�ول
المشتــري محـ�ل الدائـ�ن المرتهـ�ن بالرهــن ،ألن المشتــري لـ�ن
ينفـ�ذ علـ�ى نفســه ،ولكـ�ن مــرة أخــرى يمكـ�ن القــول بالحلــول محـ�ل
الدائ��ن المرته��ن ف��ي مزاي��ا أخـ�رى مرتبط��ة بالدي��ن إن وجـ�دت.
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الفرضيـ�ة الرابعـ�ة :أن يكــون العقــار مرهونـ�ا ألكثـ�ر مـ�ن دائـ�ن
مرتهــن ،وانتقلـ�ت الملكيـ�ة للمش�تـري ،ولـ�م يُدفـ�ع الثمـ�ن وفقـ�ا
لترتيب��ات خاص��ة بين��ه وبي��ن البائ��ع .وبع��د إنـ�ذار المشـ�تري
قضائيــا ،مـ�ن قبـ�ل أحـ�د الدائنيـ�ن المرتهنيــن ،يقــوم بسدــاد الثمـ�ن
وإيداع��ه فـ�ي خزانـ�ة المحكمـ�ة لمصلحـ�ة الدائنيــن؛ وفـ�ي ذلـ�ك
فرضيــات :فقـ�د يكفـ�ي الثمـ�ن لسدــاد جميـ�ع الديوــن ،فتزــول جميـ�ع
الرهوــن ،وتبــرأ ذمـ�ة المشتــري مـ�ن الثمـ�ن وذمـ�ة البائـ�ع مـ�ن
الدي��ن ،وال حل��ول ف��ي هــذا الف��رض .وق��د يكف��ي الثم��ن لسـ�داد
أحـ�د الدائنيـ�ن المرتهني��ن وهـ�و الدائـ�ن المتقــدم فـ�ي المرتبـ�ة
األولـ�ى ،فف��ي هـ�ذا الفـ�رض تبـ�رأ ذم��ة البائ��ع م��ن أح��د الديـ�ون
فقــط ،ويظـ�ل باقـ�ي الدائنيـ�ن المرتهنيـ�ن يه�دـدون بالتنفيـ�ذ علـ�ى
العقـ�ار بي��د المشتــري ،وباعتقــادي أن��ه ف��ي هـ�ذا الفـ�رض ال مجـ�ال
للقــول بالحلوــل ،وذلـ�ك لســبب بســيط مفاــده انقضــاء المديونيـ�ة
بي��ن المش��تري والبائ��ع؛ إذ س��دد المش��تري الثم��ن ،وال يوج��د دين
يرج��ع ب��ه عل��ى البائ��ع ،بخ�لاف الحال��ة الت��ي يكـ�ون المشـ�تري
فيهـ�ا قـ�د ســدد الثمـ�ن ثـ�م ســدد الديــن ،حيثــ ال يمكـ�ن أن يوجـ�د
الحلــول بـلا ديـ�ن.
بالنتيجـ�ة نقــول إنّ الحلــول ممكــن ،ولـ�ه ســند قانونـ�ي فـ�ي حالـ�ة
الوفــاء بديـ�ن بائـ�ع العقــار للدائـ�ن المرتهــن ،وفقـ�ا لمـ�ا تـ�م بيانـ�ه
م��ن فرضي��ات ،م��ع األخ��ذ بعي��ن االعتب��ار عدم ج��دوى ه��ذا الحلول
ف��ي بع��ض األحي��ان ،م��ع مالحظ��ة أن الحل��ول يفت��رض بالضـ�رورة
وجـ�ود دي��ن يرج��ع ب��ه حائ��ز العقـ�ار المرهـ�ون عل��ى البائـ�ع،
وهــذا قـ�د ال يتحقـ�ق عندمـ�ا يكــون مـ�ا سدــده الحائـ�ز هـ�و ثمـ�ن
العقـ�ار فق��ط .وعليــه يتحقــق الحلــول عندمــا يكــون حائــز العقــار
المره��ون قـ�د س��دد الثم��ن للبائــع (المديـ�ن الراهــن) ،وبعــد ذلــك
ســدد ديــن الدائــن المرتهــن المتقــدم ،أو أن الحائــز قــد ســدد كامــل
الثمــن للدائــن المرتهــن المتقــدم ولــم يكــف ،فــزاد عليــه ،فيح ـ ّل
محــل الدائــن المرتهــن المتقــدم فــي الرهــن وباقــي التأمينــات فيمــا
يخــص مطالبتــه بهــذه الزيــادة التــي دفعهــا علــى الثمــن.
ولقــد تأكــد هــذا الحكــم فــي نــص المــادة  2/1363مدنــي أردنــي،
التـ�ي جــاء فيهـ�ا« :ويرجــع الحائــز أيضــا علــى المديــن بمــا دفعــه
زيــادة علــى مــا هــو مســتحق فــي ذمتــه بمقتضــى ســند ملكيتــه
أيــا كان الســبب فــي دفــع هــذه الزيــادة ،ويحــ ّل محــل الدائنيــن
الذيــن وفاهــم حقوقهــم وبوجــه خــاص يحــ ّل محلهــم فيمــا لهــم
مــن تأمينــات قدمهــا المديــن دون التأمينــات التــي قدمهــا شــخص
آخــر غيــر المديــن»(.)12
أم��ا اإلشــارة األخـ�رى الت��ي وردت حـ�ول حائ��ز العقـ�ار المرهـ�ون
فتتعل��ق بتطهي��ر العقـ�ار ،وعل��ى ذل��ك فق��د نص��ت المـ�ادة /1356
مدنـ�ي أردنـ�ي علـ�ى مـ�ا يلـ�ي“ :لحائـ�ز العقــار المرهــون رهنـ�ا
تأمينيـ�ا حـ�ق تطهيـ�ر العقاــر ،الــذي آل إليـ�ه مـ�ن كل حـ�ق عينـ�ي
ترتـ�ب عليـ�ه توثيقـ�ا لديـ�ن مســجل ب�أـداء الديـ�ن حتـ�ى تاريـ�خ

نسرين محاسنة

إج��راء بيع��ه ،أو ف��ي المواعي��د الت��ي حدده��ا قان��ون اإلج��راء ،أو
القواني��ن الخاص��ة”.
ولع��ل م��ن المفي��د محاول��ة التميي��ز بي��ن كل م��ن ن��ص المـ�ادة
 1355والمـ�ادة  1356التـ�ي نحـ�ن بصــدد تحليلهــا؛ ففـ�ي ظـ�ل
المـ�ادة  1355يقـ�وم الحائ��ز بســداد دي��ن دائ��ن واح��د أو أكثـ�ر،
وليـ�س بالض�رـورة جميـ�ع الديــون التـ�ي علـ�ى العقاــر ،وهـ�و بذلـ�ك
يع ّ
طـ�ل التنفيـ�ذ عليــه ،حيـ�ث ال يعــود هنــاك مصلحـ�ة للدائنيـ�ن
المتأخري��ن ف��ي ذلـ�ك ،بسـ�بب حلول��ه محـ� ّل الدائ��ن المتقـ�دم الـ�ذي
اســتوفى الدي��ن .أم��ا ف��ي ظ��ل ن��ص المـ�ادة  1356فالتطهيـ�ر
يعن��ي الوفـ�اء بـ�كل م��ا عل��ى العقـ�ار م��ن ديــون ،وســواء أكانـ�وا
دائنيـ�ن متقدميـ�ن أو متأخريـ�ن .وحائـ�ز العقــار بذلـ�ك ال يع ّ
طـ�ل فقـ�ط
التنفيـ�ذ علـ�ى العقــار وإنمـ�ا يمنعــه ،ألن ســبب التنفيـ�ذ وهـ�و الرهـ�ن
يــزول .والفـ�رق اآلخ��ر بي��ن النصي��ن يكم��ن ف��ي أن إعمــال خيــار
التطهيــر ومــا يحتــاج إليــه مــن إجــراءات ســيختلف حتمــا عــن
خي��ار أداء الدينــ والنفق��ات ف��ي ظ��ل نـ�ص المـ�ادة .)13(1355
بنتيجـ�ة هــذه المقارنــة ،يمكـ�ن الق��و ّل إن الحلــول فـ�ي الرهـ�ن
وفق��ا لن��ص المـ�ادة  1355وارد ومنطقـ�ي ويدعمـ�ه صراحـ�ة
الن��ص ،أم��ا ف��ي حال��ة تطهي��ر العقـ�ار ،فالحل��ول ف��ي الره��ن ال
معنـ�ى لـ�ه وليـ�س مفيــدا للحائـ�ز الــذي س�يـكون فـ�ي مركـ�ز الكفيـ�ل
العينـ�ي لنفسـ�ه .ولكــن إذا وجــدت تأمينــات أخــرى لديــون الدائنيــن
المرتهنيــن ،فهــل يحـ ّل الحائــز الــذي ط ّهــر العقــار المرهــون محــل
هــؤالء الدائنيــن فــي هــذه التأمينــات لــدى رجوعــه علــى المديــن
الراهــن (البائــع)؟
إنّ مـ�ن حــق الحائــز ،بـلا أدنـ�ى شــك ،الرجــوع علـ�ى المديـ�ن
األصل��ي (بائـ�ع العقـ�ار) والمطالب��ة بمــا دفــع للدائنيــن بهــدف
تطهيــر العق��ار المرهــون ،عل��ى أنـ�ه ،ف��ي ضــوء عــدم وجــود
نــص صريــح ،يســمح بالحلــول ،فالقــول هــو أنــه ال يوجــد حلــول،
ويرجـ�ع الحائ��ز علـ�ى المديـ�ن الراه��ن بدع��وى ش��خصية .وكل مـ�ا
ســبق يفتــرض أن الحائـ�ز قـ�د ســبق أن دفـ�ع الثمــن ،ولكـ�ن فـ�ي
حـ�ال وق��وع التطهي��ر بـ�أن قـ�ام الحائ��ز بتســديد الثم��ن للدائنيـ�ن،
كمـ�ا لـ�و كان مؤجــا ،فهنـ�ا ال مجــال لرجــوع الحائـ�ز الموفـ�ي
عل��ى المدي��ن البائ��ع للعقـ�ار ،وال حاج��ة للحل��ول .وتجــدر اإلشــارة
الــى أنــه ال حلــول فــي التطهيــر فــي ظــل أحــكام القانــون المدنــي
المصــري أيضــا(.)14
خالص�ةـ الق�وـل إنّ الحل��ول الــوارد ف��ي ن��ص المـ�ادة 1355
يعتبـ�ر أحـ�د التطبيقــات الخاصـ�ة التـ�ي وردت فـ�ي القانــون المدنـ�ي
األردنــي ،أمـ�ا فـ�ي حالـ�ة التطهيـ�ر فـلا يوجـ�د مثـ�ل هــذا الحلــول فـ�ي
رجـ�وع الحائ��ز الموف��ي عل��ى المدي��ن بائ��ع العقــار ،إذ ال حلـ�ول
بـلا نـ�ص.

الفرع الرابع:
وجود نص قانوني خاص يقرر الحلول
يقتض��ي القـ�ول ابتــداء إن كل م��ا ورد ساــبقا م��ن تطبيقـ�ات
لنظريـ�ة الحلــول فـ�ي القانــون المدنـ�ي األردنــي ،إنمـ�ا تأتـ�ي ضمـ�ن
هــذا البنـ�د وهـ�و وجــود نـ�ص خــاص يقــرر الحلوــل؛ إذ ال توجـ�د
نظريـ�ة عامـ�ة للحلــول فـ�ي القانــون المدنـ�ي األردنــي ،ولكـ�ن قســم
البحـ�ث باس��تخدام النـ�ص ال�وـارد فـ�ي القانــون المصــري والمتعلـ�ق
بنظريـ�ة عامـ�ة فـ�ي الحلوــل ،بغــرض مقارنـ�ة حاــالت الحلــول فـ�ي
القان��ون المص��ري م��ع تل��ك ف��ي القان��ون األردن��ي ،وإثب��ات أن
ليـ�س كل الحاــالت التـ�ي اعتبرهـ�ا المشــرع المصــري حلــوال يمكـ�ن
اعتبارهـ�ا كذلـ�ك فـ�ي القانــون األردنــي ،فحالـ�ة التضامـ�ن ال تعـ�د
حلــوال ،ألن الن��ص ال يقـ�رر ذلـ�ك ،بينم��ا ه��ي كذل��ك ف��ي القانـ�ون
المصــري ألن النـ�ص العــام (النظريـ�ة العامـ�ة) تحتـ�م القــول بذلـ�ك
علـ�ى مـ�ا ســبق بيانـ�ه.
وعلي��ه فـ�إن النصـ�وص الوحيـ�دة الت��ي ل��م يت��م إيراده��ا كتطبيقـ�ات
عل��ى الحل��ول القانون��ي تتمث��ل ف��ي عق��د التأمي��ن .وتج��در اإلشـ�ارة
هن��ا إل��ى ن��ص المـ�ادة  926مدن��ي أردنـ�ي ،الت��ي جـ�اء فيه��ا:
“يجــوز للمؤمـ�ن أن يحـ�ل محـ�ل المؤمـ�ن لـ�ه بمـ�ا دفعـ�ه مـ�ن
ضمــان عـ�ن ضــرر فـ�ي الدعاــوى التـ�ي تكــون للمؤمـ�ن لـ�ه قبـ�ل
مـ�ن تســبب فـ�ي الضرــر ،الــذي نجمـ�ت عنـ�ه مس��ؤولية المؤمـ�ن
مال��م يك��ن م��ن أح��دث الض��رر غي��ر المتعم��د م��ن أص��ول وفـ�روع
المؤم��ن ل��ه.”---
وهــذا النـ�ص عــام ينطبـ�ق علـ�ى كل أنوــاع التأميــن ،ويتعلـ�ق بحـ�ق
ش��ركة التأمي��ن الت��ي تدف��ع مبل��غ التأمي��ن للمؤمن له بس��بب تحقق
الخط��ر المؤم��ن ضـ�ده ،كأن يك��ون حريقً��ا أو فيضانً��ا أو حـ�ادث
ســير ،يكـ�ون م��ن ح��ق شــركة التأمي��ن الحلـ�ول مح��ل المؤم��ن لـ�ه،
ومطالب��ة المتسـ�بب بالضــرر ،أو المســؤول ع��ن قيم��ة التعويـ�ض،
وتس�تـفيد شرــكة التأميـ�ن فـ�ي ذلـ�ك مـ�ن كل الدفــوع التـ�ي للمؤمـ�ن
لـ�ه قبـ�ل المس�ؤـول ،وهــذه دعــوى مباشــرة لشرــكة التأميـ�ن علـ�ى
المس��ؤول أساس��ها الحل��ول القانونــي (الســرحان.)275:2001،
عل��ى أن الن��ص المتقـ�دم عن��د مقارنت��ه بالن��ص الوــارد ف��ي القانـ�ون
المصرــي ،نجـ�د أن النـ�ص األردنـ�ي يخيّـ�ر شرــكة التأميـ�ن فـ�ي
الحلـ�ول ،حي��ث يســتعمل “يج��وز” بينم��ا ف��ي ن��ص المـ�ادة 771
مدنـ�ي مصــري جــاء النـ�ص “يحـ ّل المؤمـ�ن قانونـ�ا بمـ�ا دفعـ�ه مـ�ن
تعويـ�ض .”---بمعنـ�ى أنـ�ه ال دعــوى لشرــكة التأميـ�ن فـ�ي ظـ�ل
القان��ون المص��ري إالّ عل��ى أس��اس الحلــول (الســنهوري ج،7
 ،)1622 :2011بينمـ�ا يفتــرض النـ�ص فـ�ي القانــون األردنـ�ي
وجــود طــرق أخرــى ،والحقيقـ�ة أنـ�ه ال توجـ�د طــرق أخــرى غيـ�ر
الحل�وـل ،فالدعوــى الش��خصية غيــر متص�وـرة فــي هذه الحالــة(.)15
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وتطبيقاــ لذل��ك فق��د ق��ررت محكم�ةـ التمييــز «---فــإنّ دعــوى
المدعي��ة وفق��ا لطلباته��ا بالئح��ة الدع��وى ه��ي دع��وى حل��ول،
وفقــا ألحــكام المــادة  926مدنــي ،وهــي الواجــب التطبيــق علــى
وقائــع هــذه الدعــوى وفقــا للبيّنــات المقدمــة فيهــا .وحيــث إنّ
محكمــة االســتئناف قــد عالجــت الدعــوى على أســاس أنهــا دعوى
رجــوع ،وليــس دعــوى حلــول ،وطبقــت أحــكام قانــون الســير
ونظــام التأميــن اإللزامــي علــى وقائــع هــذه الدعــوى بالرغــم
مــن وجــود الفــرق بيــن الحالتيــن .إذ إنّ دعــوى الرجــوع تســتند
فيهــا شــركة التأميــن إلــى أحــكام نظــام التأميــن اإللزامــي ،وتكــون
قائمــة علــى حــق مباشــر للمطالبــة مصــدره القانــون ،وال تح ـ ّل
فيــه شــركة التأميــن محــل المؤمــن لــه أو غيــره وإنمــا هــي تطالب
المؤمــن لــه بذاتــه بمــا دفعتــه مــن تعويــض للغيــر ،فــي حيــن أن
مطالبــة شــركة التأميــن التــي تســتند فيهــا إلــى حكــم المــادة 962
مدنــي قائــم علــى حلولهــا محــل المؤمــن لــه؛ للمطالبــة بالتعويــض
الــذي دفعتــه للمؤمــن لــه ،وهــي ال تطالــب المؤمــن لــه بشــيء فــي
مثــل هــذه الحالــة؛ ألنــه ال يجــوز لهــا ذلــك ابتــداء مــا دامــت قــد
أمنــت المؤ ّمــن لــه عــن الخطــر المؤمــن عليــه ،فهــي فــي دفعهــا
التعويــض للمؤمــن لــه إنمــا تكــون قــد التزمــت بشــروط عقــد
التاميــن ،ثــم حلّــت محــل المؤمــن لــه؛ لتطالــب المتســبب بالضــرر
بذلــك التعويــض الــذي تكبدتــه فــي حــال توافــر الشــروط المشــار
إليهــا بالمــادة  926سـ�الفة اإلشـ�ارة”(.)16
وبعــد اســتعراض جميــع حــاالت الحلــول القانونــي فــي القانــون
المدنــي المصــري ومــا يقابلهــا فــي القانــون المدنــي األردنــي،
وبنــاء علــى التحليــل الســابق ،يمكــن القــول إنــه ،ومــع القناعــة
التامــة بــأن نظريــة الوفــاء مــع الحلــول مفيــدة مــن الناحيــة
العمليــة ،لمــا توفــره مــن أمــان قانونــي ومرونــة فــي التعامــات
التجاريــة .فهــذا النظــام القانونــي يعطــي االئتمــان للموفــي
ويشــجعه علــى وفــاء ديــن غيــره ،ويشــجع كذلــك الدائــن األصلــي
علــى إقــراض أموالــه إلــى الغيــر والدخــول معهــم فــي تعامــات
ماليــة ،حيــث يعطيــه بديــا عــن وفــاء المديــن األصلــي ،وهــو
الوفــاء مــن الغيــر .وكذلــك ال تخفــى أهميــة هــذا النظــام القانونــي
بالنســبة للمديــن ،الــذي يحتــاج إلــى الســيولة ،وتشــكّل نظريــة
الوفــاء مــع الحلــول بالنســبة إليــه ســببا يشــجع المقرضيــن علــى
إمــداده بهــذه الســيولة .إنّ مــا ســبق ذكــره مــن فوائــد عمليــة
تشــكّل وبحــق مســوغات لتبنــي هــذه النظريــة ،وغيــاب هــذه
النظريــة مــن القانــون المدنــي األردنــي يع ّ
طــل بشــكل أو بآخــر
تحقيــق هــذه الفوائــد.
علــى أنّ الباحــث ،مــرة أخــرى ،ال يــرى وجهــا لتطبيــق نفــس
حــاالت الحلــول المنصــوص عليهــا فــي القانــون المصــري بــا
إرادة تشــريعية صريحــة ،وســند ذلــك أن هنــاك صعوبــات عمليــة
تتعلــق بالنتائــج القانونيــة المترتبــة علــى تطبيــق هــذه النظريــة.
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فقــد نظــم المشــرع المصــري بنصــوص خاصــة النتائــج القانونيــة
المترتبــة علــى الحلــول .ومــن أهــم هــذه اآلثــار اســتفادة الموفــي
مــن نفــس خصائــص وتأمينات ودفــوع وتوابــع الدين األصلــي(.)17
ويترتــب علــى ذلــك صفــة الديــن مدنيــا كان أو تجاريــا ،مــع مــا
يســتتبع هــذا مــن اختــاف فــي طــرق اإلثبــات .ومــن ذلك أيضــا مدد
التقــادم واســتكمالها ،وإجــراءات التقاضــي بالديــن واســتكمالها،
وكــون الديــن مرتبطــا بســند تنفيــذي وإمكانيــة اللجــوء مباشــرة
إلــى دائــرة التنفيــذ .ناهيــك عــن انتقــال الدعــاوى المتعلقــة بالديــن
األصلــي .وإذا كان القاضــي المصــري ،وهــو بصــدد تطبيــق هــذه
األحــكام ،يســتند إلــى نصــوص قانونيــة صريحــة ،فإلــى مــاذا
سيســتند القاضــي األردنــي فــي ظــل غيــاب النــص؟

المبحث الثاني
الحلول االتفاقي
بعــد االنتهــاء مــن معالجــة الحلــول القانونــي وموقــف القانــون
المدنــي األردنــي منــه ،فــإن هــذا المبحث يتنــاول الحلــول االتفاقي،
وفــي معــرض البحــث فيــه ،يخصــص المطلــب األول للتعريــف
ـري بعــض النصــوص القانونيــة للتوصــل إلــى كونهــا
فيــه ،وتحـ ّ
تتضمــن حلــوال اتفاقيــا مــن عدمــه .ثــم يحــاول المطلــب الثانــي
المقاربــة والمقارنــة بيــن نظامــي الحلــول االتفاقــي والحوالــة فــي
القانــون المدنــي األردنــي.

المطلب االول :مفهوم الحلول االتفاقي
ـرع المصــري ،ونظ��م بنصـ�وص صريحـ�ة ،م��ا يعـ�رف
عـ�رف المشـ ّ
بالحل��ول االتفاق��ي ،حي��ث نظ��م نوعي��ن م��ن ه��ذا الحل��ول؛ األول
حل��ول باتف��اق الموف��ي م��ع الدائ��ن (المـ�ادة  327مدن��ي مصـ�ري)
( ،)18والثان��ي حل��ول باتف��اق الموف��ي م��ع المدي��ن (المــادة 328
مدن��ي مصـ�ري)( .)19وال يوجــد مقابــل لهــذه النصــوص فــي
القان�وـن المدن��ي األردن��ي .ويقص��د بالحل��ول االتفاق��ي ،أن ال
تتوفـ�ر أي حالـ�ة مـ�ن حاــالت الحلــول القانونــي ،فيتـ�م االتفــاق بيـ�ن
الدائ��ن والغيرــ ،ول��و ب�لا موافق��ة المدي��ن او بي��ن المدي��ن والغيــر،
ولـ�و ب�لا موافقــة الدائــن ،علـ�ى أن يحـ�ل هــذا الغيـ�ر محـ�ل الدائـ�ن
ف��ي مطالب��ة المديـ�ن ،ويستــفيد الغي��ر م��ن كاف��ة الدفـ�وع وصفـ�ات
وامتي��ازات الديــن األصلــي(.)20
ولسـ�نا بصـ�دد تفصي��ل أحــكام الحلـ�ول االتفاق��ي ف��ي القانـ�ون
المصــري ،وإنم��ا م��ا يهمن��ا ه��و مـ�دى وجـ�ود مقاب��ل للحلـ�ول
االتفاق��ي ف��ي القان��ون المدن��ي األردن��ي .وبالرج��وع إل��ى أحـ�كام
الوفـ�اء م��ن الغي��ر ف��ي القانـ�ون المدن��ي األردن��ي نجـ�ده ق��د أشـ�ار
فـ�ي نصــوص متعدــدة لوفــاء الغيـ�ر عـ�ن المديـ�ن بأمــره أو بغيـ�ر
أمـ�ره ،وم��ن ذل��ك ن��ص المـ�ادة  309مدن��ي أردن��ي الت��ي سـ�بق

نسرين محاسنة

بيانهـ�ا فـ�ي المبحـ�ث األول حيـ�ث جــاء فيهـ�ا“ :مـ�ن أوفـ�ى ديـ�ن
غيـ�ره بأمـ�ره كان ل��ه الرجـ�وع عل��ى اآلم��ر بم��ا أداه عنـ�ه ،وقـ�ام
مقـ�ام الدائ��ن األصل��ي ف��ي مطالبت��ه ب��ه ســواء اشــترط الرجـ�وع
علي��ه أم ل��م يش��ترط” .وفك��رة االتف��اق بي��ن المدي��ن والغي��ر واردة
وإن موافقـ�ة
فـ�ي هــذا النـ�ص وتتمثـ�ل فـ�ي عقـ�د وكالــة،
الدائ��ن ليس��ت مطلوب��ة عل��ى االتف��اق ،وكذلك ف��إنّ الحل��ول موجود
بن��ص القانـ�ون .عل��ى أنّ هـ�ذا الن��ص ال ينظ��م حلـ�وال اتفاقيـ�ا،
وإنمـ�ا ينظـ�م حلــوال قانونيـ�ا بنـ�ص خاــص ،ولحالـ�ة خاصــة ،فهـ�و
يقــرر حالـ�ة واقعيـ�ة قـ�د تحصـ�ل ويرتـ�ب عليهـ�ا أثـ�ر قانونـ�ي هـ�و
الحلــول ،وبصــرف النظــر هــل انصرفــت إرادة األطــراف لذلــك أم
ال .وهـ�ذا بخـلاف التنظي��م الوــارد ف��ي القانـ�ون المدن��ي المصـ�ري
الـ�ذي يشـ�ير صراحـ�ة إلـ�ى اتفـ�اق األطـ�راف علـ�ى الحلـ�ول.
وتن��ص المـ�ادة  2/317مدنـ�ي أردنـ�ي علـ�ى“ :ويصـ�ح أيضـ�ا ممـ�ن
ال مصلحـ�ة لـ�ه فـ�ي الوفــاء بأمـ�ر المديـ�ن أو بغيـ�ر أمــره علـ�ى أنـ�ه
يجــوز للدائـ�ن أن يرفـ�ض الوفــاء مـ�ن الغيـ�ر إذا اعتــرض المديـ�ن
علـ�ى ذلــك ،وأبلـ�غ الدائـ�ن اعتراضـ�ه” .يتعامــل هــذا النــص مــع
فرضيتيــن؛ أمــا الفرضيــة األولــى فتتعلــق بالوفــاء بأمــر المديــن،
وبموج��ب ه��ذه الفرضي��ة يمك��ن للمدي��ن االتفـ�اق م��ع شـ�خص
للقيــام بالوفــاء بديـ�ن الدائــن ،ووجــود أمـ�ر مـ�ن المديـ�ن يفيـ�د
الوكالــة ،وهــذا الشــخص ليـ�س بالض�رـورة مدينـ�ا للمديــن ،حيـ�ث
ال مصلح��ة ل��ه بالوفــاء ،وبالرغ��م م��ن ذل��ك فه��و يف��ي الديـ�ن،
ورجـ�وع الغي��ر عل��ى المدي��ن ف��ي هـ�ذه الحال��ة وارد بالتأكيـ�د،
ولكـ�ن هـ�ل يوجـ�د حلوــل؟ هـ�ل يرجـ�ع الغيـ�ر بديـ�ن الدائـ�ن علـ�ى
المديــن ،أو يرجـ�ع بدينـ�ه هـ�و ويعتبـ�ر هــذا دينـ�ا جديدــا؟ وهـ�ل
يجبـ�ر الدائـ�ن علـ�ى قبــول الوفاــء؟ وأرى أن فـ�ي هــذا النـ�ص
تطبي��ق لن��ص ،آخ��ر ه��و ن��ص المـ�ادة  309مدنــي( ،)21المشـ�ار
إلي��ه ساــبقا والـ�ذي يعتب��ر وبح��ق أح��د تطبيقـ�ات نظري��ة الحلـ�ول
القانونـ�ي ،وتأسيس��ا عل��ى ذل��ك يمك��ن القـ�ول بوجـ�ود الحلـ�ول
ف��ي هـ�ذا النـ�ص ،ولك��ن لي��س حلـ�وال اتفاقيـ�ا ،وإنم��ا يظ��ل حلـ�وال
قانونيـ�ا .وأســاس االســتنتاج الســابق بيانــه هــو أنّ االتفــاق قــد
حصــل بيــن المديــن والغيــر علــى الوفــاء فقــط وليــس الوفــاء
والحلــول ،أمــا الحلــول فقــد تقــرر بحكــم القانــون ،خالفــا ألحــكام
الحلــول االتفاقــي التــي تفتــرض انصــراف إرادة األطــراف ال إلــى
الوف��اء فقـ�ط ،وإنمــا الحلــول أيضــا.
أم��ا الفرضيةــ الثانيــة الـ�واردة ف��ي ن��ص المـ�ادة 2/317
والمتعلقــة بالوف��اء مـ�ن الغي��ر بغي��ر أمــر المديــن ،فيتس��ع التفـ�اق
الدائـ�ن مـ�ع الغيـ�ر الــذي ال مصلحـ�ة لـ�ه بالوفــاء ليفـ�ي لـ�ه الديـ�ن
ب��دال ع��ن المدي��ن ،وه��ذا الغي��ر ب�لا ش��ك ل��ن يف��ي ب�لا مقاب��ل ،إذ
الفرضيـ�ة األكثـ�ر ش�يـوعا هـ�ي أن يفـ�ي الغيـ�ر بأقـ�ل مـ�ن الديـ�ن
للدائــن ،ويطالـ�ب المديـ�ن بــكل الديـ�ن .فهـ�ل يوجـ�د حلــول فـ�ي
هــذه الفرضيــة؟ وهـ�ل يرجـ�ع الغيـ�ر بديـ�ن جديـ�د أم بديـ�ن الدائـ�ن

األصلـ�ي؟ وه��ل تلـ�زم موافق��ة المدي��ن عل��ى الوفـ�اء م��ن الغيـ�ر؟
وأرى أن ال حلـ�ول قانونـ�ي ،وال حت��ى اتفاق��ي ف��ي هـ�ذه الحالـ�ة،
حي��ث ينطب��ق ن��ص المـ�ادة  1/310التـ�ي جــاء فيهـ�ا“ :مـ�ن أوفـ�ى
ديـ�ن غيــره دون أمــره فليـ�س لـ�ه الرجــوع بمـ�ا دفعـ�ه علـ�ى المديـ�ن
إال وفق��ا للمـ�ادة  ،301وال علـ�ى الدائـ�ن إال إذا أبــرأ المديـ�ن مـ�ن
الديـ�ن ،ول��و بع��د اس�تـيفاء دين��ه من��ه”.
وعلـ�ى ذلـ�ك يجــوز للغيـ�ر الموفـ�ي بغيـ�ر مصلحـ�ة الرجــوع علـ�ى
المديـ�ن فـ�ي حــال توافــرت شرــوط الفضالـ�ة فقــط ،وفـ�ي الفضالـ�ة
ال حلــول علـ�ى اإلطــاق .ومـ�ن حيـ�ث موافقـ�ة المديــن ،فاألصـ�ل
أنهـ�ا غيـ�ر الزمــة ،ولكـ�ن مـ�ن حـ�ق المديـ�ن االعترــاض علـ�ى
الوف��اء الص��ادر م��ن الغي��ر ،وإب�لاغ الدائ��ن به��ذا االعتـ�راض،
وف��ي هـ�ذه الحال��ة يكـ�ون الخيـ�ار للدائ��ن ف��ي قبـ�ول الوفـ�اء
وتجاهـ�ل االعت�رـاض ،أو قبــول االعترــاض ورفـ�ض الوفــاء مـ�ن
الغي��ر .بالنتيج��ة فــإنّ موافق��ة المدي��ن غي��ر الزم��ة عل��ى االتفـ�اق
بي��ن الدائ��ن والغي��ر ،وال يوج��د حل��ول م��ن أي ن��وع ،وإنم��ا فرصة
الغي��ر بالرج��وع عل��ى المدي��ن تك��ون ف��ي حـ�دود توف��ر شـ�روط
الفضالـ�ة ،فــإذا ل��م توجـ�د ،وف��ي حالتن��ا ه��ي كذلـ�ك ،ف�لا رجـ�وع
للغيــر علــى المديــن أصــا(.)22
أمـ�ا لـ�و كان الوفــاء مـ�ن الغيـ�ر ذي المصلحـ�ة بالوفاــء ،كحائـ�ز
العقـ�ار المرهــون ،أو المدي��ن المتضامـ�ن ،أو الكفيـ�ل ،فف��ي هـ�ذه
الحالـ�ة ال بـدّ مـ�ن البحـ�ث فـ�ي كل حالـ�ة علـ�ى حــدة والرجــوع إلـ�ى
النصــوص القانونيـ�ة الخاصـ�ة للقــول بوجــود الحلــول مـ�ن عدمـ�ه
عنـ�د رجــوع الغيـ�ر ذي المصلحـ�ة بالوف��اء علــى المديــن ،ونحيـ�ل
الق��ارئ الكري��م إل��ى م��ا س��بق وقلن��اه به��ذا الخص��وص ف��ي المبحث
األول ،وفـ�ي كل الح�اـالت ،وعلـ�ى مـ�ا س��بق أن واجتهدنــا ،ففـ�ي
حال��ة وج��ود الحل��ول فهــو حلــول قانونــي بموجــب نــص خــاص.
وخالصــة القــول إنّ النصــوص القانونيــة الســابق بيانهــا ال تســعف
القــول بوجــود الحلــول االتفاقــي المعــروف فــي تشــريعات أخــرى
المشــرع األردنــي اتفــاق الدائــن أو
كالمصــري ،حيــث لــم ينظــم
ّ
المديــن مــع الغيــر للوفــاء بالديــن والحلــول محلــه ،فــإذا كانــت
النصــوص التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا قــد تســتوعب االتفــاق ،على
أنهــا تتســع االتفــاق علــى الوفــاء وحــده ،ال الوفــاء مــع الحلــول.

المطلب الثاني :مقاربة أحكام الحلول االتفاقي بأحكام
الحوالة
تتضمــن الحوالــة فــي القانــون المدنــي األردنــي تطبيــق أحــكام
الحلــول ،وذلــك بموجــب نصــوص صريحــة قــررت انتقــال الديــن
مــن ذمــة المحيــل إلــى ذمــة المحــال عليــه بنفــس الشــروط
واألحــكام والضمانــات والصفــات( .)23ويؤكــد مفهــوم الحلــول فــي
ـرع للحوالــة فــي المــادة  993مدنــي حيــث
الحوالــة تعريــف المشـ ّ
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ج��اء فيه��ا“ :الحوالــة نقــل الديــن والمطالبــة مــن ذمــة المحيل إلى
ذمــة المحــال عليــه» .فالديــن نفســه هــو الــذي ينتقــل ويطالــب بــه
المحــال لــه ،وال ينشــأ ديــن جديــد ،وإنمــا يتغيــر شــخص المديــن
بالحوالــة .فهــل تكفــي هــذه القواعــد وتغنــي عــن وجــود أحــكام
للحلــول االتفاقــي فــي القانــون المدنــي األردنــي؟

مطلقـ�ة ،يقــوم المدي��ن فقطــ بنقـ�ل الديــن ،فشــخص المحيــل هــو
دائمــا المديــن (الجنــدي .)26()92 ،1993 ،أض�فـ إلى ذلــك أنــه
يبـ�رز فــي حوال�ةـ الح��ق جان��ب المضاربــة ،وبخاصــة فكــرة بيــع
الديــن التــي يمنعهــا القانــون المدنــي األردنــي تأثــرا منــه بالفقــه
اإلســامي (الجنــدي.)27()27 :1993 ،

لــو افترضنــا أنّ الدائــن اتفــق مــع الغيــر ليفــي لــه حقــه ،ومــن
ثــم يرجــع هــذا الغيــر علــى المديــن مســتفيدا مــن كل ضمانــات
الديــن وصفاتــه ودفوعــه ،وكان كل ذلــك مــن خــال الحوالــة.
إنّ هــذه العمليــة تســمى حوالــة حــق ،يكــون الدائــن فيهــا هــو

ـرع األردنــي لــم ينظــم حوالــة الحــق
ومــن هــذا المنطلــق فــإنّ المشـ ّ
حتــى ال يقــع فــي هــذا المحظــور ،وعليــه ال يمكــن التقريــب بيــن
حوالــة الحــق والحلــول باالتفــاق مــع الدائــن فــي ظــل القانــون
المدنـ�ي األردنـ�ي ،فالنظامـ�ان غيـ�ر معروفيـ�ن.

المحيــل ،والمديــن هــو المحــال عليــه ،والموفــي هــو المحــال لــه.
ـرف القانــون المدنــي األردنــي هــذه الحوالــة؟ وهــل تتوافــر
فهــل عـ ّ
فيهــا ذات خصائــص الحلــول باالتفــاق مــع الدائــن المعــروف
بالقانــون المصــري؟
تأثــر المشــرع األردنــي لــدى تنظيمــه ألحــكام الحوالــة بالفقــه
اإلســامي الــذي عدهــا أحــد طــرق انتقــال االلتــزام مــن طــرف
آلخــر ،وانفــرد الفقــه اإلســامي فــي تقســيمه للحوالــة ،حيــث
عــرف نوعيــن همــا الحوالــة المقيــدة والحوالــة المطلقــة(،)24
ّ
ـرف حوالــة الحــق وحوالــة
علــى خــاف الفقــه الغربــي الــذي عـ ّ
الديــن ،وقــد قيــل إن تقســيم الفقــه اإلســامي يســتوعب التقســيم
الغربــي ويفــي بالغــرض (المذكــرة اإليضاحيــة.)636 :1985 ،
أماــ م��ا يســمى بحوال��ة الح�قـ ،فمفهومهـ�ا باختص��ار ه��و :أن يقوم
ـول لــه حقــه الــذي فــي ذمــة
الدائــن باالتفــاق مــع أجنبــي ،ويحـ ّ
المديــن ،بحيــث يحـ ّل األجنبــي محــل الدائــن ويقــوم هــو باقتضــاء
ديــن الدائ�نـ م��ن المديـ�ن .وغالبــا تحمــل هــذه العمليــة المضاربــة
بيــن طياتهــا ،حيــث أشــبه مــا تكــون بعمليــة بيــع الدائــن األصلــي
لدينــه علــى المديــن لهــذا األجنبــي ،فعلــى ســبيل المثــال يكــون
الدائــن فــي حاجــة ماســة للمــال وتعترضــه بعــض الصعوبــات فــي
تحصيــل حقــه مــن المديــن ،فيحيــل حقــه إلــى ثالــث مقابــل التنــازل
لــه عــن جــزء مــن الديــن .ويقــوم األجنبــي بمالحقــة المديــن بــدال
عــن الدائــن األصلــي .فــا يشــترط أن يكــون األجنبــي دائنــا للدائــن
األصلــي ،علــى أنــه باإلمــكان تصــور الحالــة التــي يكــون فيهــا
األجنبــي دائنــا للدائــن األصلــي ،كأن يقتــرض الدائــن األصلــي مــن
األجنبــي ويقــدم الحوالــة كضمانــة لألجنبــي ،فــإذا وفــى تنــازل لــه
عــن مبلــغ الحوالــة ،وإذا لــم يــف ،نفــذ عليــه (الســنهوري ج،3
.)25()445-442 :2000
ومــن الواضــح أن حوالــة الحــق بالصــورة المبينــة ســابقا بعيــدة
عــن الحوالــة بنوعيهــا المقيــدة والمطلقــة ،وأبــرز مــا يثبــت ذلــك
أنــه فــي حالــة حوالــة الحــق ،يقــوم الدائــن بتحويل دينــه ونقله إلى
دائــن آخــر ،بينمــا فــي الحوالــة المعروفــة فــي الفقــه اإلســامي،
المشــرع األردنــي ،وســواء أكانــت مقيــدة أم
التــي تأثــر بهــا
ّ

104

علــى الرغــم مــن الــرأي الســابق ،فقــد اعتبــرت محكمــة التمييــز
الموقــرة فــي العديــد مــن قراراتهــا حوالــة الحــق جــزء ال يتجــزأ
مــن التنظيــم التشــريعي للحوالــة ،وعللــت ذلــك بــأنّ شــروط
حوالــة الحــق هــي ذاتهــا شــروط حوالــة الديــن المنصــوص عليهــا
فــي المــواد  ،996المتعلقــة برضاــ جمي�عـ األطــراف ،عــاوة علــى
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة  1000مــن القانــون
المدنــي( .)28عل�ىـ أنّ المحكم�ةـ ال تش�يـر إلــى الشــرط الــوارد فــي
نــص المــادة  997مدنــي الــذي يشــترط أن يكــون المحيــل مدينــا،
بينمــا يكــون المحيــل دائمــا دائنــا فــي حوالــة الحــق.
وف��ي أح��د قراراته��ا تقــول المحكم��ة ---“ :لــم يعالــج القانــون
المدنــي األردنــي موضــوع حوالــة الحــق ،وإنمــا عالــج فــي المــواد
 933إلــى  1017منــه حوالــة الديــن ،الــذي حــاول الوكيــل هنــا
خطــأ ســحب بعــض أحكامهــا علــى مــا توهمــه مــن وجــود حوالــة
الحــق .ورغــم عــدم وجــود حوالــة الحــق فــي القانــون المدنــي إالّ
أنــه ليــس مــا يمنــع مــن وجودهــا عمليــا فــي التعامــل باعتبــار
أنهــا عقــد مثــل بقيــة العقــود غيــر المســماة ،والتــي تحكمهــا
القواعــد العامــة فــي القانــون نفســه ،ومــا دام أنهــا ليســت
ممنوعــة بقانــون أو نظــام ،أو أنهــا مخالفــة للنظــام العــام أو
اآلداب العامــة ،وال يوجــد مــا يمنــع تطبيــق األحــكام المتعلقــة
بحوالــة الحــق فــي القوانيــن العربيــة عليهــا.)29(»---
وتعليقــا علــى مــا ســبق يمكــن القــول إنــه ثمــة فــرق بيــن افتــراض
ـرع لحوالــة الحــق ،ومجــرد تطبيــق أحكامهــا كعقــد
تنظيــم المشـ ّ
غيــر مســمى ،وحســب مــا جــاء فــي القــرار األخيــر ،الــذي يســوغ
منطقيــا تطبيــق أحــكام حوالــة الحــق ،مــع االعتــراف بعــدم تنظيــم
ـرع لهــا فــي القانــون المدنــي.
المشـ ّ
أمــا الصــورة الثانيــة مــن صــور الحلــول االتفاقــي فتتمثــل باتفــاق
المديــن مــع الغيــر علــى وفــاء الديــن عنــه للدائــن ،ويحـ ّل الموفــي
محــل الدائــن لــدى رجوعــه علــى المديــن .ولعلنــا هنــا نقــارب
بيــن هــذا المفهــوم مــن ناحيــة ونظــام حوالــة الديــن مــن ناحيــة
أخــرى ،ونصــل إلــى نتيجــة فيمــا يخــص مــدى تحقــق الهــدف
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نفســه ضمــن النظاميــن القانونييــن .وحوالــة الديــن فــي القانــون
المدنــي األردنــي إمــا أن تكــون مطلقــة أو مقيــدة؛ أمــا الحوالــة
المقيــدة فتعنــي أن يقــوم شــخص هــو المديــن بإحالــة دائنــه
إلــى مدينــه؛ ليقتضــي منــه الديــن أو العيــن التــي هــي ديــن فــي
ذمــة مديــن المديــن األصلــي ،فتكــون الحوالــة فــي هــذه الحالــة
مقيــدة بمـ�ا للمدي��ن منــ دي�نـ مالــي أو عيـ�ن ،مثــل مــال مرهــون
أو وديعــة أو عاريــة أو حتــى عيــن مغصوبــة فــي ذمــة مدينــه.
ويكــون ترتيــب األطــراف علــى النحــو اآلتــي؛ يســمى المديــن
األصلــي محيـاً ومديــن المديــن محــال عليــه ،والدائــن محــال لــه
(الجبــوري.)577 :2003 ،
أمــا الحوالــة المطلقــة ،فمفهومهــا قريــب جــدا مــن الحوالــة
المقيــدة ،ولكــن االختــاف هــو عــدم اشــتراط وجــود عالقــة
مديونيــة بيــن المديــن المحيــل والمحــال عليــه ،حيــث تصــدر
هــذه الحوالــة مطلقــة عــن أي ديــن بينهمــا ،أو قــد توجــد عالقــة
المديونيــة ،ويكــون للمديــن مديــن ويحيــل المديــن األصلــي دينــه
علــى مدينــه ،ولكــن ال يقيــد هــذه الحوالــة بهــذا الديــن .األمــر الذي
يترتــب عليــه إمكانيــة مطالبــة المديــن األصلــي مدينــه بالديــن
معرضًــا
حتــى مــع وجــود الحوالــة ،فيكــون مديــن المديــن هنــا ّ
للمطالبــة مرتيــن ،مــرة مــن قبــل المديــن ،ومــرة مــن قبــل الدائــن
باعتبــاره محـ ً
ـال لــه ،علــى خــاف الحــال فــي الحوالــة المقيــدة،
حيثــ ال يع�وـد م��ن حــق المديـ�ن مطالبـ�ة مدينـ�ه (المحــال عليــه)
بع��د إصــدار الحوال�ةـ الت��ي تقي��دت ابت��داء به��ذا الدي��ن (الناهــي،
(دواس.)30()758 :2005 ،
ّ ،)217 :1985
فــي ضــوء مــا ســبق يمكــن تحديــد نقــاط االلتقــاء واالختــاف
بيــن نظامــي الحوالــة مــن ناحيــة ،ونظــام الحلــول االتفاقــي
بــإرادة المديــن المعــروف فــي القانــون المصــري ،وذلــك علــى
النحوــ اآلتـ�ي :يلتقــي نظــام الحلــول االتفاقــي بــإرادة المديــن مــع
نظــام الحوالــة فــي القانــون المدنــي األردنــي؛ فــي أن كال منهمــا
يحتــاج التفــاق ،فــا ينفــذ بــا موافقــة األطــراف ،فهمــا قائمــان
عل��ى أس��اس التراضـ�ي .علىــ أنّ الحوالــة تشــترط موافقــة جميــع
األط�رـاف (المحيــل والمحــال عليــه والمحــال لــه)( ،)31بينمــا يكفــي
االتفــاق بيــن المديــن والموفــي فــي نظــام الحلــول االتفاقــي بيــن
المديــن والغيــر ،وال تلــزم موافقــة الدائــن( .)32ويرتبــط أيضــا
الحلــول باالتفــاق بيــن المديــن والغيــر ،بعقــد قــرض ،بحيــث
يقتــرض المديــن مــاال بهــدف الوفــاء بــه ،ويحـ ّل المقــرض محــل
الدائــن فــي المطالبــة ،وهــذا الفــرض غيــر متصــور فــي الحوالــة.
ويلتقــي كذلــك النظامــان فــي انتقــال الدفــوع والتأمينــات والصفات
المتعلقــة بالديــن مــن المديــن أو المحيــل إلــى الموفــي عــن المديــن
أو المحــال لــه( ،)33كمــا تصــح الحوالــة بجــزء مــن الديــن ،ويصــح
أيضــا الحلــول بجــزء مــن الديــن ،بمعنــى أنّ مــا يرجــع بــه المحــال
لــه أو الموفــي عــن المديــن هــو مقــدار مــا تمــت الحوالــة بــه،

أو مقــدار مــا تــم دفعــه مــن قبــل الموفــي عــن المديــن ،ولــو لــم
يشــمل كامــل الديــن (الســنهوري ج.)693 :2000 ،3
ويتشــابه النظامــان فــي أن كليهمــا يتضمــن اســتبداال؛ ففــي
الحوالــة يُســتبدل المحيــل بالمحــال عليــه ،وفــي الحلــول باالتفــاق
مــع المديــن يُســتبدل الدائــن األصلــي بالموفــي .وكذلــك فالهــدف
فــي الحوالــة والحلــول هــو حصــول الدائــن علــى حقــه (الجنــدي،
.)35 :1993
ومــن وجــوه التشــابه أيضــا ،أنّ نظــام الحوالــة في القانــون المدني
األردنــي ،وكذلــك نظــام الحلــول باالتفــاق مــع المديــن ال يتضمــن
مضاربـ�ة أو نفعــا زائــدا( ،)34خالفــا لحوالــة الحــق المعروفــة فــي
القانــون المصــري التــي تحمــل فــي طياتهــا المضاربــة ،وكذلــك
الحكــم فــي الحلــول باالتفــاق مــع الدائــن .وفــي الحوالــة ال يشــترط
االســتحقاق عنــد انعقــاد الحوالــة ،كذلــك األمــر فــي نظــام الحلــول
االتفاقــي مــع المديــن (الحكيــم .)35 :1954 ،وال يشــترط فــي
الحوالــة أن يكــون المحيــل دائنــا للمحــال عليــه( ،)35إذ يمكــن
أن تكــون الحوالــة مطلقــة ،وال يشــترط ذلــك أيضــا فــي نظــام
الحلــول باالتفــاق مــع المديــن( .)36وفــي نظــام الحلــول االتفاقــي
يخيّـ�ر الموف�يـ بي��ن دعـ�وى الحلــول والدع��وى الش�خـصية ،بينمــا
فــي نظــام الحوالــة تكــون دعــوى المحــال لــه قائمــة علــى أحــكام
الحوالــة التــي تعطيــه بدورهــا دعــوى حلــول ،وليــس لــه خيــار
آخــر (ســلطان.)342 :1997 ،
وهـ�ذا يقودن��ا إلــى نتيج��ة مفاده��ا أنّ الحوال��ة تُعــد ،وبحــق،
نظامــا قانونيــا مســتقال ،يحمــل فــي طياتــه صــورة مــن صــور
الحلــول ،حيــث يمكــن عــد الحلــول أثــرا مــن آثــاره ليــس أكثــر،
فهـ�و ال يعـ�دّ بديـلا عـ�ن الحلـ�ول االتفاقـ�ي ،وال هـ�و يغنـ�ي عنـ�ه.
ولقــد كان مــن المنطقــي أالّ يتبنــى المشــرع األردنــي أحكامــا
للحلــول االتفاقــي ،حيــث لــم يتضمــن القانــون المدنــي األردنــي
تنظيمــا عامــا لنظريــة الحلــول بشــقيه القانونــي واالتفاقــي كمــا
فعلــت تشــريعات عربيــة أخــرى.
علــى أنّ التســاؤل الــذي يُطــرح هــو حــول قانونيــة االتفــاق غيــر
المدعــوم بنــص علــى الحلــول ،أي هل يجــوز االتفاق علــى الحلول
خــارج التطبيقــات التــي قــرر فيهــا المشــرع الحلــول؟ إنّ للحلــول
آث�اـرا قانوني��ة خطي��رة تؤثرــ ف��ي حق��وق األط�رـاف ،وبخاصــة
مــا يتعلــق بانتقــال تأمينــات الديــن العينيــة ،التــي قــد تســفر عــن
التنفيــذ علــى العقــار دفــع ثمنــه إلــى الدائنيــن بحســب مراتبهــم(.)37
فعلــى س��بيل المث�اـل تنتق�لـ بموجــب الحلــول جميــع تأمينــات الديــن
إلــى الموفــي ،فهــل مــن الممكــن بعــد قيــام الموفــي بالوفــاء للدائــن
وخروجــه مــن دائــرة الدائنيــن المرتهنيــن وانقضــاء الرهــن ،هــل
مــن الممكــن قيــام المديــن بإحــال الموفــي محــل الدائــن المرتهــن
بالمرتبــة األولــى بإرادتــه وبــا نــص قانونــي يرتــب هــذا األثــر؟
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وهــل مــن الممكــن أن تســمح دائــرة التنفيــذ للموفــي ال الدائــن
األصلــي بالتنفيــذ لمصلحتــه هــو ال مصلحــة الدائــن األصلــي،
باعتبــار ســند التنفيــذ قــد انتقــل إليــه؟ وهل تقبــل المحاكــم األردنية
أن يحـ ّل الموفــي محــل الدائــن األصلــي فــي الخصومــة القضائيــة
القائمــة التــي بدأهــا الدائــن األصلــي ،ويكمــل إجــراءات التقاضــي
المتعلقــة بالحــق الموفــى بــه ،الــذي حــ ّل بــه الموفــي بموجــب
اتفــاق خــاص بينــه وبيــن المديــن؟
بعبــارة أخــرى ،هــل يجــوز لألفــراد اســتعارة أحــكام قانونيــة مــن
قوانيــن أخــرى ،وفرضهــا علــى القاضــي الوطنــي بحجــة أنّ العقــد
شــريعة المتعاقديــن؟ قــد يبــدو هــذا للوهلــة األولــى منطقيــا ،ولكــن
عندمــا يتنــازع األطــراف ويلجــؤون للقضــاء ،ســتظهر مشــاكل
عمليــة تتعلــق باألحــكام القانونيــة التــي ســيلجأ إليهــا القاضــي لحـ ّل
الخــاف ،وهــو بــدوره ال يســتطيع الرجــوع إلــى قواعــد قانونيــة
غيــر منصــوص عليهــا فــي قانونــه.
وخالصــة القــول إنّ الحلــول بنوعيــه القانونــي أو االتفاقــي ال يكون
إالّ بموجــب نــص قانونــي ،وهــذا مــا جعل التشــريعات العربيــة التي
تبنــت نظريــة عامــة للحلــول أن تنظــم شــقين لــه ،شــقا قانونيــا
بتحديــد حصــري لحــاالت الحلــول ،وشــقا اتفاقيــا لــه شــروط
وفرضيــات محــددة .ولذلــك يــرى الباحــث عــدم صحــة اشــتراط
الحلـ�ول بموجـ�ب اتفاقـ�ات خاصـ�ة مسـ�بقة أو الحقـ�ة للعقـ�د.

خاتمة
ـرع األردنــي فيمــا
بعــد االنتهــاء مــن دراســة وتقييــم موقــف المشـ ّ
يخصــ نظريـ�ة الوفـ�اء م�عـ الحلوــل ،نجمـ�ل فيم��ا يأت��ي أهــم النتائج
والتوصيــات التــي خرجــت بهــا هــذه الدراســة.
ـرع األردنــي الحلــول فــي المــادة  309مدن��ي،
أوال :رتــب المشـ ّ
التــي تتعلــق بوفــاء ديــن الغيــر بأمــره .وتُعــد هــذه الصــورة
وكال��ة ،ولق��د تك�رـر ذات الحك��م ف�يـ أح��كام الوكالــة ،وتحديــدا فــي
المــادة  860مدنــي ،علــى أنّ النــص الخــاص فــي الوكالــة لــم
يشــر إلــى الحلــول خالفــا للنــص العــام فــي المــادة .309
ثاني��ا :ال يتحقــق الحلــول القانونــي لــدى رجــوع المديــن المتضامن
الموفــي علــى غيــره مــن المدينيــن المتضامنيــن ،وال فــي حالــة
الديــن غيــر القابــل للتجزئــة ،إذ ال نــص يشــير صراحــة لهــذا
ـرع المصــري الــذي أفــرد نصــا خاصــا
األثــر ،خالفــا لموقــف المشـ ّ
ضمــن النظريــة العامــة تفيــد هــذا األثــر.
ثالث��ا :تحمــل المــادة  980مدنــي أردنــي فــي طياتهــا حلــوال
قانوني��ا ،حي��ث أشــارت إلــى التــزام الدائــن في عقــد الكفالة بتســليم
المســتندات المتعلقــة بالديــن للكفيــل ،وكذلــك نقــل التأمينــات إليــه
علــى أنهــا لــم تشــر إلــى تعبيــر «حلــول» .فجــاءت فكــرة الحلــول
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غيــر مباشــرة وتعتمــد علــى االســتنتاج ،حيــث ضيــق النــص مــن
نطــاق مــا يلتــزم بــه الدائــن قبــل الكفيــل.
رابعـ�ا :ال يتحقــق الحلــول القانونــي عنــد التفــرغ عــن الرهــن
اســتنادًا إلــى نــص المــادة  1341مدنــي أردنــي ،حيــث ال يمكــن
التفــرغ عــن الرهــن بمعــزل عــن الديــن ،ممــا يجعــل هــذه الفرضية
حوالــة بحــق مضمونــة برهــن .وال يتحقــق الحلــول كذلــك عنــد
التنــازل عــن مرتبــة الرهــن اســتنادًا إلــى نــص المــادة 1349
مدنــي .ولــم ينظــم المشــرع األردنــي تنــازل الدائــن المرتهــن مــن
مرتبــة أعلــى إلــى دائــن مرتهــن مــن مرتبــة أدنــى عــن مرتبــة
الرهــن ،بعــد قيــام الدائــن المتأخــر بإيفــاء الديــن لــه ،وهــذه
الفرضيــة تحتمــل الحلــول ،ولكــن ال حلــول بــا نــص.
خامس��ا :يتضمــن نــص المــادة  1355حلــوال قانونيــا لحائــز
العقــار المرهــون ،بعــد إيفائــه ديــن الرهــن ،علــى أنّ فائــدة هــذا
الحلــول ال تتحقــق إالّ عندمــا يكــون مــا وفــاه الحائــز للدائــن
المرتهــن أكبــر مــن قيمــة الثمــن ،إذا حصــل الوفــاء قبــل دفــع
الثمــن ،أو عندمــا يكــون الحائــز قــد أوفــى الثمــن للبائــع ثــم قــام
بوفـ�اء ديــن الره��ن .فـلا يمكنــ الحدي��ث ع��ن حل�وـل بال ديــن
يرجــع بــه الحائــز علــى البائــع .فــإذا كان كل مــا وفّــاه الحائــز
هــو ثمــن العقــار فقــط ،فهــو غيــر دائــن للبائــع بشــيء ليحــ ّل
بــه محــل الدائــن المرتهــن .ويختلــف الحكــم الــوارد فــي نــص
المــادة  1355مدنــي عــن تطهيــر العقــار الــوارد فــي نــص المــادة
1356؛ إذ ال حلــول فــي هــذه الحالــة ،ألن الحائــز ســيدفع كل
ديــون الرهــن وينقضــي الرهــن تبعــا لذلــك ،وتحتمــل هــذه الحالــة
حلــوال فقــط عندمــا تكــون للدائنيــن المرتهنيــن تأمينــات أخــرى
غيــر العقــار المرهــون ،ولكــن حتــى مــع هــذه الفرضيــة ،ال يمكــن
افتــراض الحلــول لعــدم وجــود نــص.
سادســا :ال يمكــن القــول بوجــود حلــول اتفاقــي نظمــه القانــون
المدنــي األردنــي علــى غــرار القانــون المدنــي المصــري ،وإذا
كانــت بعــض النصــوص القانونيــة قــد أشــارت ضمنــا إلــى وجــود
اتفــاق بيــن الدائــن والموفــي أو المديــن والموفــي كنــص المــادة
 ،2/317فــإنّ االتفــاق علــى الوفــاء ال يكفــي العتبــار الحلــول
االتفاقــي ،وإنمــا يجــب أن تنصــرف إرادة األطــراف إلــى االتفــاق
علــى الحلــول أيضــا ،وهــذا مــا ال تتســع لــه النصــوص القانونيــة.
س�اـبعا :نتيجةــ للمقارنــة والمقاربــة بيــن أحــكام حوالــة الديــن
والحلــول االتفاقــي بــإرادة المديــن تبيّــن لنــا ،ومــع االعتــراف
بوجــود أوجــه شــبه عديــدة ،أن الحلــول إنمــا يعتبــر أثــرا مــن آثــار
الحوالــة ،وليــس بديــا عنــه .وكل مــن الحلــول والحوالــة نظــام
قانونــي مســتقل .أمــا إذا حصــل اتفــاق علــى الحلــول مــن دون
مرجعيــة تشــريعية ،فاألرجــح عــدم صحــة االتفــاق علــى الحلــول،
حيــث إنــه نظــام قانونــي لــه تبعــات خطيــرة .وال حلــول بــا نــص.

نسرين محاسنة

التوصيات
أوال :تعديــل نــص المــادة  980مدن��ي أردن��ي ليب��رز فيه�اـ م��بدأ
الحلـ�ول ،ونقتـ�رح الصيغـ�ة اآلتيـ�ة:
“عل��ى الدائ��ن بع�دـ استــيفائه الدي��ن م�نـ الكفيـ�ل ،أن يقــوم بــكل
م��ا ه�وـ مطل��وب من�هـ ،لتمكي��ن الكفيـ�ل مـ�ن اس��تعمال حقـ�ه فـ�ي
الحل��ول مح��ل الدائــن».
ثاني��ا :توج��د حــاالت تستــحق أن تكــون تطبيقــات للحلــول،
ـرع تبنيهــا ،ومنهــا الحالــة التــي يوفــي فيهــا
ونتمنــى علــى المشـ ّ
الدائــن المرتهــن مــن مرتبــة أدنــى ديــن الدائــن المرتهــن مــن
مرتبــة أعلــى.
ثالث��ا :نظــرا للفوائــد العمليــة المرجــوة مــن تطبيــق نظريــة الوفــاء
مــع الحلــول ،نوصــي المشــرع األردنــي بالتفكيــر جدّيــا فــي
تبنيهـ�ا ،بموجــب نصــوص صريحــة تقطــع الشــك باليقيــن فيمــا
يخــص تطبيــق هــذه النظريــة فــي ظــل القانــون المدنــي األردنــي.

الهوامـش
( )1تــم تكييــف دعــوى الحلــول علــى أنهــا دعــوى عينيــة تمييــزا
لهــا عــن الدعــوى الشــخصية ،وأســاس ذلــك أن الموفي يرجع
بعيــن حــق الموفــى لــه ،بينمــا يكــون رجوعــه فــي الدعــوى
الشــخصية بحقــه الشــخصي الــذي نشــا لــه بمعــزل عــن الديــن
الــذي وفّــاه .انظــر ســمير تناغــو ،أحــكام االلتــزام واإلثبــات،
مكتبــة الوفــاء القانونيــة ،القاهــرة ،2009 ،ص .376
( )2تنــص المــادة  1/851مدنــي أردنــي علــى مــا يلــي“ :إذا دفــع
الوكيــل بالشــراء ثمــن المبيــع مــن مالــه فلــه الرجــوع بــه
علــى موكلــه مــع مــا أنفقــه فــي ســبيل تنفيــذ الوكالــة بالقــدر
المعتــاد” وتنــص المــادة  860مدنــي أردن��ي عل��ى “-1إذا
امــر أحــد غيــره بــأداء دينــه مــن مالــه وأداه اعتبــر ذلــك
توكيــا ،ورجــع المأمــور علــى اآلمــر بمــا أداه ســواء شــرط
اآلمــر الرجــوع أو لــم يشــترط-2 .وإذا أمــره بــأن يصــرف
عليــه أو علــى أهلــه وعيالــه يعــود عليــه بمــا صرفــه بالقــدر
المعــروف وان لــم يشــترط الرجــوع-3 .وإذا أمــره بإعطــاء
قــرض آلخــر أوصدقــة أو هبــة فليــس للمأمــور الرجــوع
علــى اآلمــر إن لــم يشــترط الرجــوع مــا لــم يكــن الرجــوع
متعارفــا أو معتــادا” .وتنــص المــادة  858مدنــي أردنــي
“علــى المــوكل أن يــرد للوكيــل مــا أنفقــه فــي تنفيــذ الوكالــة
بالقــدر المتعــارف”.

( )3فــي قــرار لمحكمــة التمييــز األردنيــة جــرى الرجــوع ألحــكام
الفضالــة باعتبارهــا دعــوى شــخصية وجــاء فــي القــرار «--
وحيــث إنّ مــن اوفــى ديــن غيــره دون أمــره فليــس لــهالرجــوع بمــا دفعــه علــى المديــن إالّ وفقــا للمــادة  301مــن
القانــون المدنــي كمــا تقضــي بذلــك المــادة  1/310منــه.
وحيــث إنّ مــن قــام بفعــل نافــع للغيــر دون امــره ولكــن أذنــت
بــه المحكمــة أو أوجبتــه ضــرورة أو قضــى بــه عــرف فإنــه
يعتبــر نائبــا عنــه .وحيــث إنّ وفــاء المميــز ضــده لنصيــب
المميــز مــن الديــن ســالف الذكــر أوجبتــه ضــرورة وهــي
تجنــب تنفيــذ قــرار الحبــس المشــار إليــه بحقــه ،فــإنّ مــن
حقــه الرجــوع علــى المميــز /المدعــى عليــه بمــا دفــع».
تمييــز /حقــوق ( 2008/623هيئــة خماســية).
( )4انظر النصوص  197-181مدني مصري.
( )5يقصد بقلب الرهن أن يكون شخص دائن آلخر بدين مؤجل
ودينه مضمون برهن ،ويحتاج الستيفاء الدين قبل وقت
االستحقاق ،فيبيع دينه بما يكفله من ضمانات هي الرهن.
ويحل مشتري الدين محل الدائن في المطالبة بالدين،
ويضمن الرهن هذه المطالبة ،بمعنى أن الموفي وهو
مشتري الدين المرهون يحل محل الدائن األصلي في مبلغ
الدين وفي الرهن .انظر عبد الرحمن الحالحشة ،مرجع
سابق ص .470
( )6تنــص المــادة  950مدنــي أردنــي علــى أن“ :الكفالــة ضــم
ذمــة إلــى ذمــة فــي المطالبــة بتنفيــذ التــزام” .وتنــص المــادة
 1/967علــى أن” للدائــن مطالبــة األصيــل أو الكفيــل أو
مطالبتهمــا معــا”.
( )7تنـ�ص المــادة  974مدنــي أردنــي علــى أنــه« :إذا تعــدد
الكفــاء لديــن واحــد جــازت مطالبــة كل منهــم بــكل الديــن إال
إذا كفلــوا جميعــا بعقــد واحــد ،ولــم يشــترط فيــه تضامنهــم
فــا يطالــب أحــد منهــم إال بقــدر حصتــه» .وتنــص المــادة
 975مدنــي أردنــي علــى أنــه «إذا كان الكفــاء متضامنيــن
فيمــا بينهــم ووفــى أحدهــم الديــن عنــد حلولــه كان لــه أن
يرجــع علــى كل الباقيــن بحصتــه فــي الديــن وبنصيبــه فــي
حصــة المعســر منهــم» .انظــر أيضــا فــي شــرح الفرضيــات
المختلفــة المتعلقــة بتعــدد الكفــاء :عدنــان الســرحان ،شــرح
القانــون المدنــي ،العقــود المســماة فــي المقاولــة ،الوكالــة،
الكفالــة ،دار الثقافــة ،عمــان ،2001،ص(.)220-217
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( )8تنــص المــادة /326أ مدن��ي مص��ري عل��ى أنهــ“ :إذا قـ�ام
بالوف��اء ش��خص غي��ر المدي��ن ح��ل الموف��ي محل الدائ��ن الذي
اس�تـوفى حقـ�ه فـ�ي األحوــال اآلتي��ة(- :أ) إذا كان الموفـ�ي
ملزم��ا بالدي��ن م��ع المدي��ن أو ملزم��ا بوفائ��ه عن��ه.”----
( )9تنــص المــادة  1/297مدن��ي مص��ري عل��ى أن�هـ“ :إذا وفــى
أحــد المدينيــن المتضامنيــن كل الديــن فــا يجــوز لــه أن يرجع
علــى أي مــن الباقيــن إال بقــدر حصتــه فــي الديــن ولــو كان
بم��ا ل��ه م��ن حقــ الحلـ�ول قـ�د رجــع بدع��وى الدائ��ن.”-----
ـرع األردنــي لــم ينظــم حوالــة الحــق ضمــن
( )10بالرغــم أنّ المشـ ّ
أحــكام الحوالــة ،تعتبــر هــذه الحالــة تطبيقــا مــن تطبيقــات
حوالــة الحــق فــي القانــون المدنــي األردنــي.
( )11مــن المســوغات التــي قيلــت فــي مصلحــة الدائــن المرتهــن
بالتنــازل عــن مرتبــة دينــه آلخــر أن يكــون لــه تأميــن آخــر
يعــول عليــه ،أو أنــه يثــق بكفايــة ثمــن العقــار المرهــون
ّ
لســداد جميــع الديــون بصــرف النظــر عــن مرتبــة الرهــن،
وقــد يقبــض الدائــن المرتهــن مبلغــا مــن الدائــن اآلخــر
المتنــازل لــه فــي مقابــل هــذا التنــازل .انظــر :عبــد الــرزاق
الســنهوري ،الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي الجديــد،
الجــزء العاشــر ،التأمينــات الشــخصية والعينيــة ،منشــورات
الحلبــي ،بيــروت 2011 ،ص (.)517-516
( )12يقابــل هــذا النــص فــي القانــون المصــري المــادة 1061
التــي جــاء فيهــا“ :يجــوز للحائز عنــد حلول الديــن المضمون
بالرهــن أن يقضيــه هــو وملحقاتــه بمــا فــي ذلــك مــا صــرف
فــي االجــراءات مــن وقــت إنــذاره ،ويبقــى حقــه هــذا قائمــا
إلــى يــوم رســو المــزاد .ويكــون لــه فــي هــذه الحالــة ان
يرجــع بــكل مــا يوفيــه علــى المديــن وعلــى المالــك الســابق
للعقــار المرهــون ،كمــا يكــون لــه أن يحـ ّل محــل الدائــن الــذي
اســتوفى الديــن فيمــا لــه مــن حقــوق ،إالّ مــا كان منهــا متعلقــا
بتأمينــات قدمهــا شــخص آخــر غيــر المديــن” .لقــد تــم
تســويغ عــدم إمكانيــة أن يحـ ّل الحائــز الموفــي محــل الدائنيــن
الذيــن وفاهــم حقوقهــم فــي التأمينــات التــي قدمهــا شــخص
غيــر المديــن ،كالكفيــل مثــا بالقــول إن المرهــون لــو ظــل
بيــد المديــن ،لــم يكــن لــه حــق الرجــوع علــى الكفيــل ،متــى
تــم التنفيــذ عليــه ،فــا يجــوز أن يســوء مركــز الكفيــل بســبب
تصــرف المديــن بالعقــار المرهــون بالبيــع وانتقــال ملكيتــه
إلــى الحائــز .وأكثــر مــا يصــدق هــذا عندمــا يقــوم الحائــز
بســداد الثمــن للمديــن الراهــن ،ومــن ثــم يقــوم بتســديد ديــون
أحــد أو بعــض الدائنيــن المرتهنيــن ،حيــث يعتبــر مقصــرا فــي
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حــق نفســه ،إذ كان عليــه تســديد الثمــن للدائنيــن ال للمديــن.
انظــر علــي العبيــدي ،الوجيــز فــي شــرح القانــون المدنــي،
الحقــوق العينيــة ،دار الثقافــة ،عمــان ،2008 ،ص.294
( )13مــن الجديــر بالذكــر أنّ
المشــرع األردنــي لــم يفصّــل أي
ّ
إجــراءات أو مواعيــد فــي القانــون المدنــي لعمليــة تطهيــر
المرهــون الــواردة فــي نــص المــادة  ،1356خالفــا ألحــكام
القانــون المدنــي المصــري فــي المــادة  ،1064وكذلــك ورد
صــل آلليــة التطهيــر وإجراءاته في المذكــرة اإليضاحية
شــرح مف ّ
للمشــروع التمهيــدي للقانــون المدنــي المصــري .انظــر
الســنهوري ،الجــزء العاشــر ،مرجــع ســابق ص (.)540-537
( )14عــادة مــا يميــز بيــن الحالــة التــي يختــار فيهــا الحائــز
التطهيــر والحالــة التــي يختــار فيهــا أداء الديــن؛ فــإذا كانــت
الديــون علــى العقــار أكبــر مــن قيمــة العقــار يكــون خيــار
التطهيــر أفضــل للحائــز ،وال حلــول فــي هــذه الحالــة .أمــا
إذا كانــت الديــون أق ـ ّل مــن قيمــة العقــار فيؤثــر الحائــز أداء
الديــن ،ويحـ ّل فــي هــذه الحالــة محـ ّل الدائنيــن الذيــن وفاهــم
لــدى رجوعــه علــى المديــن الراهــن .انظــر :الســنهوري،
الجــزء العاشــر ،مرجــع ســابق ص (.)541-540
( )15ولق��د استــعمل المشـ�رع األردن��ي تعبيرــ الحلـ�ول مـ�رة
أخ��رى ل��دى تنظيم�هـ لعقــد التأمي��ن ف��ي ن��ص المـ�ادة 948
مدنـ�ي عندمـ�ا نفـ�ى إمكانيـ�ة الحلــول فـ�ي حــال وفــاة المؤمـ�ن
ل��ه ،ودف��ع ش��ركة التامي��ن لمبل��غ التأمي��ن عل��ى الحي��اة ،إذ ال
حلـ�ول لشــركة التأمي��ن مح��ل المؤم��ن ل��ه المتوف��ى للرجـ�وع
عل��ى المتس��بب ف��ي الحـ�ادث .وعلــى ذلــك نصــت المــادة 948
علــى أنــه“ :إذا دفــع المؤمــن فــي التأميــن علــى الحيــاة
مبلــغ التأميــن ،فليــس لــه حــق الحلــول محــل المؤمــن لــه أو
المســتفيد فــي حقوقــه قبــل المتســبب فــي الحــادث المؤمــن
منــه أو المســؤول عنــه”.
( )16تمييز /حقوق  2011/2610منشورات عدالة.
( )17انظر نص المادة  329مدني مصري التي جاء فيها“ :من
ح ّل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه ،بما لهذا الحق
من خصائص ،وما يلحقه من توابع ،وما يكفله من تأمينات،
وما يرد عليه من دفوع .ويكون هذا الحلول بالقدر الذي
أداه من ماله من ح ّل محل الدائن».
( )18تنــص المــادة  327مدن��ي مص��ري عل��ى أن�هـ“ :للدائــن
الــذي اســتوفى حقــه مــن غيــر المديــن أن يتفــق مــع هــذا
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الغيــر ،علــى أن يحــل محلــه ولــو لــم يقبــل المديــن ذلــك وال
يص��ح أن يتأخ��ر ه��ذا االتف��اق ع��ن وق��ت الوف��اء”.
( )19تنــص المــادة  328مدنــي مصــري علــى أنــه« :يجــوز
أيضــا للمديــن إذا اقتــرض مــاال وفــى بــه الديــن أن يحــل
المقــرض محــل الدائــن الــذي اســتوفى حقــه ولــو بغيــر
رضــاء هــذا الدائــن ،علــى ان يذكــر فــي عقــد القــرض أن
المــال خصــص للوفــاء ،وفــى المخالصــة أن الوفــاء كان مــن
ه��ذا الم��ال ال��ذي أقرض��ه الدائ��ن الجدي��د”.
( )20فــي تفصيــل التعريــف بالحلــول االتفاقــي فــي القانــون
المصــري ونوعيــه ،انظــر :الســنهوري ،الجــزء الثالــث،
مرجــع ســابق ،ص (.)687-676
( )21تنــص المــادة  309مدنــي أردنــي علــى مــا يلــي« :مــن
أوفــى ديــن غيــره بأمــره كان لــه الرجــوع علــى اآلمــر بمــا
أداه عنــه ،وقــام مقــام الدائــن األصلــي فــي مطالبتــه بــه
ســواء اشــترط الرجــوع عليــه أم لــم يشــترط».
( )22يشــترط لرجــوع الدائــن علــى المديــن أســاس الفضالــة ،أن
يكــون مــا قــام بــه الموفــي مــن أداء للديــن بغيــر أمــر المديــن
يشــكّل عمــا نافعــا وضروريــا ومســتعجال :انظــر عدنــان
الســرحان ونــوري خاطــر ،مصــادر الحقــوق الشــخصية،
(االلتزامــات) دراســة مقارنــة ،دار الثقافــة ،عمــان،2009 ،
ص ( .)545-544تنــص المــادة  301مدنــي أردنــي علــى
أنــه« :مــن قــام بفعــل نافــع للغيــر دون أمــره ولكــن أذنــت
بــه المحكمــة أو أوجبتــه ضــرورة أو قضــى بــه عــرف فغنــه
يعتبــر نائبــا عنــه وتســري عليــه األحــكام التاليــة».
( )23تنــص المــادة  1003مدنــي أردنــي علــى أنــه « :ينتقــل
الديــن علــى المحــال عليــه ،بصفتــه التــي علــى المحيــل ،فــإن
كان حــاال تكــون الحوالــة بــه حالّــة ،وإن كان مؤجــا تكــون
مؤجلّــة» ،وتنــص المــادة  1004مدنــي أردنــي علــى «-1
تبقــى للديــن المحــال بــه ضماناتــه بالرغــم مــن تغييــر شــخص
المديــن-2 .ومــع ذلــك ال يبقــى الكفيــل عينيا كان أو شــخصيا،
ملزمــا قبــل الدائــن إالّ إذا رضــي بالحوالــة» .وتنــص المــادة
 1005مدنــي أردنــي علــى أنــه« :للمحــال عليــه أن يتمســك
قبــل المحــال لــه بكافــة الدفــوع المتعلقــة بالديــن ،التــي كانــت
لــه فــي مواجهــة المحيــل ،ولــه أن يتمســك بكافــة الدفــوع
التــي للمحيــل قبــل المحــال لــه».
( )24تن��ص المــادة  995مدن��ي أردن��ي عل��ى أن��ه -1“ :تكــون
الحوالــة مقيــدة أو مطلقــة -2 .فالحوالــة المقيــدة هــي التــي

تقيــد بأدائهــا مــن الديــن الــذي للمحيــل فــي ذمــة المحــال
عليــه ،أو مــن العيــن التــي فــي يــده أمانــة أو مضمونــة.
 -3والحوالــة المطلقــة هــي التــي لــم تقيــد بشــيء مــن ذلــك
ولــو كان موجــودا».
( )25عندمــا تكــون حوالــة الحــق بعــوض فإنهــا تشــبه عقــد
البيــع ،وتســري عليهــا أحــكام وآثــار عقــد البيــع .انظــر :امين
دواس“ ،الحوالــة فــي مشــروع القانــون المدنــي الفلســطيني
ّ
(دراس��ة مقارن��ة) ،مجلـ�ة جامعــة النجــاح لألبحــاث (العلــوم
اإلنســانية) ،المجلــد  ،19العــدد ( ،2005 ،)3ص .763
( )26انظــر نــص المــادة  997مدنــي أردنــي التــي جــاء فيهــا:
“يشــترط لصحــة الحوالــة أن يكــون المحيــل مدينــا للمحــال
لــه ،وال يشــترط أن يكــون المحــال عليــه مدينــا للمحيــل ،فــإذا
رضــي بالحوالــة لزمــه الديــن للمحــال لــه».
( )27انظــر نــص المــادة  1000مدنــي أردنــي التــي جــاء فيهــا
“يشــترط النعقــاد الحوالــة فضــا عــن الشــروط العامــة.
أن تكــون إرفاقــا محضــا فــا يكــون فيهــا جعــل ألحــد أطرافهــا
بصــورة مشــروطة أو ملحوظــة ،وال تتأثــر الحوالــة بالجعــل
الملحــق بعــد عقدهــا وال يســتحق”.
( )28تمييــز /حقــوق  1990/14هيئــة عامــة .تمييــز /حقــوق
.2004/3032انظــرأيضــا:تمييــز/حقــوق.2232/2012
( )29تمييز /حقوق .1999/39
( )30بمجــرد انعقــاد الحوالــة المقيــدة يمتنــع علــى المحيــل
مطالبــة المحــال عليــه بالديــن أو العيــن ،وأســاس ذلــك
القاعــدة التــي تقضــي بــأنّ مــن التــزم بالضمــان امتنــع عليــه
ـرض المحيــل إلعســار بعــد انعقــاد
ـرض .كمــا أنــه إذا تعـ ّ
التعـ ّ
الحوالــة وقبــل أداء الديــن ،ال يجــوز لباقــي الدائنيــن مشــاركة
المحــال لــه بالمــال أو العيــن محــل الحوالــة ،حيــث تعلّــق حــق
المحــال لــه بالمــال أو العيــن بمجــرد انعقــاد الحوالــة وأصبــح
كأنــه مرتهــن لهــا .عبــد المجيــد الحكيــم وآخــرون ،القانــون
المدنــي وأحــكام االلتــزام ،الجــزء الثانــي ،1996 ،بــا ناشــر
ومــكان نشــر ،ص .234
( )31نصت المادة  996مدني أردني على « -1يشترط لصحة
الحوالة رضا المحيل والمحال له والمحال عليه -2 .وتنعقد
الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على
قبول المحال له».
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( )32تنــص المــادة  328مدن��ي مص��ري عل��ى أن��ه “يجــوز
أيضـ�ا للمدي��ن أن��ه :إذا اقتــرض مــاال وفــى بــه الديــن أن
يحــل المقــرض محــل الدائــن الــذي اســتوفى حقــه ولــو بغيــر
رضــاء هــذا الدائــن ،علــى أن يذكــر فــي عقــد القــرض أن
الماــل خص��ص للوف��اء ،وفــى المخالصـ�ة أن الوفــاء كان مــن
ه��ذا الم��ال الـ�ذي أقرض��ه الدائ��ن الجدي��د”.
( )33انظر نصوص المواد  1003و 1004مدني أردني.
( )34انظر نص المادة  6 /1000مدني أردني.
( )35انظر :نص المادة  997مدني أردني.
( )36انظر :نص المادة  328مدني مصري.

الحكيم ،عبد المجيد وآخرون ،1996 ،القانون المدني وأحكام
االلتزام ،الجزء الثاني ،بال ناشر ومكان نشر.
الحالحشة ،عبد الرحمن ،2006 ،الوجيز في شرح القانون
المدني ،آثار الحق الشخصي ،أحكام االلتزام ،دار وائل ،عمان.
السرحان وخاطر ،عدنان ونوري ،2009 ،مصادر الحقوق
الشخصية (االلتزامات) دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،عمان.
السرحان ،عدنان ،2001 ،شرح القانون المدني ،العقود
المسماة في المقاولة ،الوكالة ،الكفالة ،دار الثقافة ،عمان.
السنهوري ،عبد الرزاق ،2000 ،الوسيط في شرح القانون
المدني الجديد ،الجزء الثالث ،منشورات الحلبي ،بيروت.
السنهوري ،عبد الرزاق ،2011 ،الوسيط في شرح القانون
المدني الجديد ،الجزء السابع ،منشورات الحلبي ،بيروت.

المشــرع المصــري آثــار وأحــكام الحلــول ،وســواء
( )37نظــم
ّ
أكان قانونيــا أم اتفاقيــا فــي مــواد قانونيــة فصلــت مــا
ينتقــل مــن خصائــص وصفــات وتوابــع وتأمينــات ودفــوع.
لتفاصي�لـ ذلكــ انظ��ر :أنـ�ور سـ�لطان ،مرجـ�ع سـ�ابق ،ص
( .)352-350وفــي ذلــك تنــص المــادة  329مدنــي مصــري
علــى م��ا يل��ي“ :مــن حـ ّل قانونــا أو اتفاقــا محــل الدائــن كان
لــه حقــه بمــا لهــذا الحــق مــن خصائــص ،ومــا يلحقــه مــن
توابــع ومــا يكفلــه مــن تأمينــات ومــا يــرد عليــه مــن دفــوع
ويكــون هــذا الحلــول بالقــدر الــذي أداه مــن مــال مــن حــ ّل
محــل الدائــن.

المذكرات اإليضاحية للقانون المدني األردني  ،1985الجزء
األول ،نقابة المحامين ،عمان.

المراجع

الناهي ،صالح الدين ،1985 ،أحكام االلتزام ،نقابة المحامين
األردنيين ،عمان.

الجبوري ،ياسين ،2003 ،الوجيز في شرح القانون المدني
األردني ،الجزء الثاني ،آثار الحقوق الشخصية أحكام االلتزام،
دار الثقافة ،عمان.

تناغو ،سمير ،2009 ،أحكام االلتزام واإلثبات ،مكتبة الوفاء
القانونية ،القاهرة.

الجبوري ،ياسين ،2005 ،الوفاء مع الحلول القانوني في
القانون المدني األردني ،مجلة الزيتونة للدراسات والبحوث
العلمية ،العدد األول.
الجندي ،محمد صبري ،1993 ،الحوالة في القانون المدني
األردني وقانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية
المتحدة «دراسة مقارنة مع الفقه الغربي» ،منشورات جامعة
اليرموك ،عمادة البحث العلمي.
الحكيم ،جاك ،1954 ،الوفاء مع الحلول وآثاره ،رسالة
حقوقية ،جامعة دمشق ،دمشق.
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السنهوري ،عبد الرزاق ،2011 ،الوسيط في شرح القانون
المدني الجديد ،الجزء العاشر ،منشورات الحلبي ،بيروت.
العبيدي ،علي ،2008 ،الوجيز في شرح القانون المدني،
الحقوق العينية ،دار الثقافة ،عمان.

دواس ،أمين ،2005 ،الحوالة في مشروع القانون المدني
ّ
الفلسطيني (دراسة مقارنة) ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث
(العلوم اإلنسانية) ،العدد الثالث.796-755 ،
سلطان ،أنور ،1997 ،النظرية العامة لاللتزام ،أحكام االلتزام،
المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية.

