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 :ـــــةمقــــــــــــــدمـــــــ
الحمـــــــــــد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين، وعمى آلة وصحابتو     

 أجمعين. 
 : أما بعد
اإلنسان الشخصية ومنيا حرية التعاقد ما دام أنو ال يخالف النظام العام كفمت التشريعات حرية     
الشخص لو أن يتصرف بأموالو بما يشاء من التصرفات  ، فإن؛ وانطالقًا من ذلكآلداب العامةوا

 ولمن يشاء، ما دام أنو كامل األىمية وغير محجور عميو.
جممة من القيود منيا ما ، بل أورد عمييا لكن القانون لم يجعل حرية التعاقد مطمقة من كل قيد   

لحماية المصمحة العامة والتي تتصل بأمن وسالمة وصحة الجميور، ومنيا ما ىو مقرر  ىي مقررة
لحماية لمصمحة الخاصة وقد تكون مصمحة المدين نفسو كمنع الصغير ومن في حكمو من إبرام 

ن التصرف بأموالو إضرارًا بدائنو. وكما التي تعود بالضرر المحض عميو، ومنيا منع المدي التصرف
ىو معروف أن اإلنسان بحكم فطرتو يسعى لتامين نفسو من المخاطر والتقميل من آثارىا قدر 
اإلمكان، فتارة يؤمن عمى نفسو من مخاطر الشيخوخة والمرض والبطالة، وتارة أخرى ضد الحوادث 

 المفاجئة التي أصبحت سمة العصر الحاضر.
الحوادث والمخاطر التي يسعى الدائن لتامين نفسو من عواقبيا ىي خطر إفالس ومن تمك     

عساره عند حمول أجل الدين أو االلتزام، وعدم قدرتو عمى الوفاء بديونو والتزاماتو  المدين، وا 
القانونية؛ لذلك وضع القانون تحت تصرف الدائن مجموعة من الوسائل القانونية لمتقميل من تمك 

المدين عن المطالبة بحقوقو الحالة لدى الغير عن طريق الدعوى  يا تمرد وتقصيرطر ومنالمخا
غير المباشرة، ودعوى الصورية لمنع تيريب أموالو تحت ستار الصورية، والحق في الحبس الشيء 
الستيفاء النفقات والمصروفات التي أنفقت لحفظو، ولمدائن الحق في مطالبة القضاء باتخاذ إجراءات 

ية من ضياع  حقوقو مثل قيد الرىن المقرر لصالحو، وقطع التقادم وجرد تحفظية  عند مجرد الخش
أموال المدين، والحجز التحفظي عمى أموال المدين لدى الغير إلى غير ذلك من الوسائل التي 
تحافظ عمى أموال الدين من الضياع واإلىمال والتبديد والتواطؤ وىي حتما تؤدي إلى إىدار الضمان 

فنائو، وا العام تمثل الضمان العام وىي تظم كل العناصر السمبية )ديون(،  لذمة المالية لممدينوا 
 والعناصر اإليجابية )حقوق( وتسمى بوجو عام الضمان العام لمدائنين.  
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عدم نفاذ ون لمدائنين لحماية الضمان العام دعوى ومن أىم تمك الوسائل التي منحيا القان    
ان العام  ين مع الغير، وىذا التصرف الضار يضر بالضمالتصرف الناتج عن تواطؤ وغش المد

 . المقرر لصالح الدائنين
( في القانون اليمني الحق في الطعن الدائنين أو من يمثميم )المنصوب ألجل ذلك منح القانون    

ىذه . وتأتي تصرف عند توافر شروطيا القانونيةفي التصرفات الضارة عن طريق دعوى عدم نفاذ ال
عمى أىم مالمح  شروط دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين الضارة  وءالمتواضعة لتسمط الض الدراسة

بالضمان العام لممدين وآثارىا، وموضوع بيذه األىمية العممية والعممية، لجدير بالمناقشة والتحميل 
في  ذ ومقارنتياوالمقارنة وفق منيجية عممية تعتمد عمى تحميل النصوص المتعمقة بدعوى عدم النفا

 اليمني والمصري. القانونين المدني
عداد إيج التحميمي والمنيج المقارن في اقتضت الضرورة العممية اعتماد المنيج الوصفي والمن    

ولمخروج برؤية واضحة المعالم لمفيوم الدعوى وشروطيا وآثارىا ومدى فعاليتيا في  ىذه الدراسة،
 (.ىر المشكمة التي تعالجيا الدراسةالغاية تمثل جو وتمك ق الحماية التي ينشدىا الدائنين)تحقي

ة حق الدائنين من قيام واليدف من تقرير حق الطعن بتصرفات المدين الضارة بدائنو ىو حماي    
، بأقل من ثمن المثل، أو اليبة بقصد اإلضرار لمتصرف إليوبالغش والتواطؤ مع االتصرف بالمدين 

حاضر، كبيرة في الحياة العممية والعممية وخاصة في الوقت البالدائنين. وىذا الموضوع لو أىمية 
ليضم إلى اتخاذ الغش والتواطؤ كوسيمة حتى وصل األمر بيم  الذي فسدت فيو أخالق الناس

 .انت سببًا الختياري ليذا الموضوعالحقوق وأكل أموال الناس بالباطل. لذلك فإن ىذه األىمية ك
زالة ما يدخل عمييا من إشكاالت ومدى وسيتم توضيح و تحديد معالم ىذ     ه الدعوى وتوضيحيا وا 

 :خطة تتكون من ثالث مباحث وخاتمة فعاليتيا، وفق
 المبحث األول: ماهية دعوى عدم نفاذ التصرف ) الدعوى البوليصية(.  

 المبحث الثاني: شروط الطعن بدعوى وقف نفاذ التصرفات.
 التصرف، ومدى فاعميتها.آثار دعوى عدم نفاذ  المبحث الثالث:

 ، وما تضمنتو من مالحظات ومقترحات.تعرض فييا أىم نتائج ىذه الدراسةوفي الخاتمة نس 
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 :ولالمبحث األ 
 الدعوى البوليصية(ماهية دعوى عدم نفاذ التصرف )

 :تمهيد وتقسيم
البد من تعريفيا، ان ماىية دعوى عدم نفاذ التصرفات، كان ، ولبيماىية الشيء جزء من حقيقتو    

: األول وسيتم تناول ذلك في مطمبين .اصميا التاريخيوطبيعتيا القانونية، و  وبيان خصائصيا
. والثاني نخصصو في بيان أصميا ريف دعوى عدم نفاذ التصرف وىدفياسنتكمم فيو عن تع

 التاريخي وطبيعتيا القانونية.
 :: تعريف دعوى عدم نفاذ التصرف وهدفهاالمطمب األول

سكت المشرع اليمني عن وضع تعريف ليذه الدعوى شأنو في ذلك شأن اغمب التشريعات     
األخرى، ونحن نعتقد أن موقف المشرع كان سميمًا، ألن ميمة وضع التعريف يجب أن تترك 

 لمفقياء.  
دعوى يقيميا الدائن لمطعن في التصرفات الضارة بو عرفيا بعض شراح القانون بأنيا "وقد    

الصادرة من مدينة المعسر بقصد حمايتو من غشو والمحافظة عمى الضمان العام لحقوق الدائنين 
 .(1)صرفات كي ال تكون نافذة في حقو"عن طريق المطالبة باعتباره من الغير بالنسبة ألثر ىذه الت

ينو مدوسيمة وضعيا القانون تحت تصرف الدائن والغرض منيا حماية الدائن من تصرفات أو بأنيا "
 .( 2)التي يترتب عمييا اإلضرار بو"

وسيمة لحماية الضمان العام من اآلثار خر عمى ىدف الدعوى وقال بأنيا "فيما ركز البعض األ    
د من التزاماتو تصرفات مفقرة لو تزي ابي المتمثل في إقدام المدين عمىالضارة لموقف المدين اإليج

تصرف صادر من دعوى يطعن بيا الدائن في آثارىا بأنيا " . ومن حيث(3)أو تنقص من حقوقو
 . (4)ال تسري آثار ىذا التصرف في حقو"حتى  مدينة إضرار بحقوقو

من  أنيا اختمفت باختالف الزاوية التي نظرواً  تعريفات فقياء وشراح القانون عمىوالمالحظ     
إلى اليدف الذي تحققو، والبعض فالبعض عرف الدعوى من خالل النظر  ؛خالليا إلى الدعوى

                                                 
1

م 6991أ حممد طو البشري ـ القانون املدين وأحكام االلتزام ـ الناشر )بدون( مكان النشر بدون, ط احلكيم باالشرتاك مع أ. عبد الباقي البكري,أ عبد اجمليد ( 
ا/ د منذر  ـ223ـ  223ـ ص  2م ,ج2002, د. ياسني حممد اجلبوري ـ الوجيز يف شرح القانون األردين ـ الناشر )بدون( مكان النشر )بدون(  99ـ ص2/ ج

 م ـ دار الثقافة ـ عمان.6993ـ  602ـ ص2الفضل ـ النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين )دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي والقوانني الوضعية ج
 38م ,ص6931( د. حممد علي عمران ـ  الوجيز يف أثار االلتزام ـ مكتبة سعيد رأفت ـ القاىرة ـ 2
 .621م ,ص 6999ـ أحكام االلتزام ـ مركز جامعة القاىرة ـ القاىرة , ( د. سعيد جرب2
   669م ,ص2001( د. . حممد حسني منصور ـ النظرية العامة لاللتزام )أحكام االلتزام( , دار اجلامعة اجلديدة ـ اإلسكندرية ,ط1 
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أنيا دعوى ال تفضي لكن كل التعريفات أجمعت عمى  خر من خالل األثر المترتب عمى رفعيااآل
نما تؤدي إلى عدم سريان تصرف المدين في حق دائنو،  إلى بطالن التصرف الذي يجريو المدين؛ وا 

 ليو التصرف.إبينو وبين من صدر  ويظل تصرف المدين قائماً 
وتبين التعاريف السابقة اليدف دعوى عدم نفاذ التصرف، من حيث أنيا تسعى إلى المحافظة     

عمى الضمان العام لحقوق الدائنين، كما أنيا تيدف في الوقت نفسو إلى حماية الدائنين من غش 
المدين المعسر عن طريق المطالبة بعدم سريان اثر تصرفو في مواجيتيم، كي ال يضاروا بو؛ فقد 

يبيع أموالو . فقد قيام بتصرفات تمحق ضررًا بدائنيوإلى ال د المدين، إذا ساءت حالتو المالية،يعم
تحت ستار الصورية، وقد يحابي بعض أقاربو وأصدقائو فيبيعيم مالو بثمن  الظاىرة ويخفي ثمنيا

ن، فيأخذ بخس أو ييبيم إياه، وقد يفضل دائنا عمى غيره، ليكون بمنأى عن مزاحمة غيره من الدائني
حقو كاماًل، ويتخمص من قاعدة المساواة التي تقضي بمساواة جميع الدائنين، وقسمة أموال المدين 
قسمة غرماء بال تفضيل دائن عمى أخر، أو تخصيص احدىم بمال أو عين من أموال المدين؛ إذ 

( 358لمادة )ره اتقر  أن جميع أموالو القابمة لمحجز ضامنة لجميع الدائنين عند عدم كفايتيا وفق ما
" أموال المدين جميعيا ضامنة لموفاء بديونو، وجميع الدائنين متساوون في ىذا الضمان مدني يمني

 .اق دون إضرار بسائر الدائنين"إال ما استثني بنص القانون أو باتف
 

 المطمب الثاني: أصمها التاريخي وطبيعتها القانونية.
قد يعمد المدين الى ابرام تصرفات قانونية يخرج بيا الحقوق من ذمتو، بقصد االضرار بدائنيو     

المستحقة ديونيم، بل قد يمضي في التصرفات التي تنقص من ضمانيم، وتقمل  من فرص 
حصوليم عمى حقوقيم، وعدم حصوليم عمييا كاممة، كقيام المدين ببيع منزلو إلخفاء ثمنو عن 

يقوم بالتنازل عن بيتو ألحد أقاربو عمى سبيل اليبة أو يجامل أحد دائنيو عمى حساب  دائنيو أو أن
 .اآلخرين بأن يدفع لو كامل دينو حتى يفمت من قاعدة قسمة الغرماء

وفي مثل ىذه الظروف جعل القانون لمدائنين ان يطعنوا في تصرفات مدينيم التي تتم اضرارا     
في حقيم، أي بعدم االعتداد بوجودىا واعتبارىا كأنيا لم تصدر من  بيم، ليتمسكوا بعدم نفاذىا

المدين، دون أن يطالبوا بإثبات صورية ىذه التصرفات، بل يقبل الحاكم طعنيم فييا، ويحكم 
لمصمحتيم بعدم نفاذىا بمجرد توافر الشروط التي أوجب القانون توافرىا لقيام حقيم في استعمال 

 .(5)م من غش المدين المعسردعوى عدم النفاذ لحمايتي

                                                 
5

 .559م ، ص5891مكتبة سيد عبد اهلل وهبه، القاهرة، د. عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة لاللتزام )احكام االلتزام(،  (
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 ،في القانون الرومانيودعوى عدم نفاذ التصرفات والتي تعرف بالدعوى البوليصية نشأت     
نسبة الى حاكم من حكام روما اسمو و في الفقو "الدعوى البوليصية" )واالسم الذي تعرف الدعوى ب

وقد انتقمت من القانون مظير واضح لمصمة الوثيقة ليذه الدعوى بالقانون الروماني.  بولص(
لى القوانين الحديثة، فقد ظمت أحكاميا المصدر التاريخي الذي استقى منو معظم إالروماني 

التشريعات احكام ىذه الدعوى، فبعد زوال الحقوق التي كان يتمتع بيا الدائن عمى شخص المدين 
يع الدائن بمقتضاىا قتل المدين أو استعباده واقتصرت حقوقو عمى إمكانية حبس المدين والتي يستط

 .(6)والتنفيذ عمى أموالو تنفيذًا جماعياً 
وقد انتقمت ىذه الدعوى باسميا التقميدي إلى القانون الفرنسي القديم وان ندر استعماليا في ظمو     

ببيان شروطيا وتفصيل أحكاميا، ولذلك عمد الفقو  ثم تمقفيا القانون المدني الفرنسي وان لم يعن
وىي  ية أخرى ىي دعوى ابطال التصرفات،والقضاء المعاصران إلى تالفي النقص وبرزت ليا تسم

تسمية غير صحيحة ال تنسجم وطبيعة ىذه الدعوى وأثارىا، إال أن الفقو والقضاء المصريين عمال 
ة ممحوظة فوضعا الكثير من األحكام ليا وأطمقا عمى تدارك القصور وأحاطا ىذه الدعوى بعناي

عمييا تسمية دقيقة تنسجم وطبيعتيا وأثارىا، ىي دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق دائنو ثم 
تولى مشرع القانون المدني المصري تنقيح ما وضعو الفقو والقضاء وقد اقتبس المشرع اليمني 

 تسميتيا من المشرع المصري واخذ عنو أحكاميا.
وتيدف دعوى عدم النفاذ إلى المحافظة عمى أموال المدين ومنعو من تيريبيا بقصد عدم التنفيذ     

عمييا من قبل الدائنين، وعدم السماح لو بالتصرف فييا غشًا. تدخل البريطور الروماني ليجعل من 
فعاًل غير مشروع يواجو بدعوى مسؤولية، سميت بالدعوى البوليصية نسبة  غش المدين ضد دائنيو

 .(7)إلى البريطور بولص الذي قيل بأنو أول من ادخميا في القانون الروماني
وتدخل الدعوى البوليصية ضمن اجراءات تصفية أموال المدين المعسر بطريقة جماعية بواسطة     

صفية أموال المدين وتوزيعيا عمى الدائنين، فإذا لم تكفي شخص يمثل الدائنين ويوكل إليو أمر ت
ىذه األموال لموفاء بجميع ديونو، تظير دور الدعوى البوليصية، بحيث يستطيع وكيل الدائنين رفعيا 

 .(8)لمطعن بتصرفات المدين المنطوية عمى غش؛ بحيث تؤدي إلى رد المال المتصرف فيو

                                                 
6

 .501د. منذر الفضل،  مرجع سابق،ص (
7

 .    559د. عبد المنعم البدراوي، مرجع سابق ،  ص   (
8

 .558د. عبدالمنعم البدراوي، المرجع سابق، ص  (
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القانون الحديث من دعوى جماعية إلى دعوى فردية؛ بحيث  وقد انقمبت الدعوى البوليصية في    
يممك أي دائن رفعيا إذا ما توافرت شروطيا، ويستفيد من أثرىا كافة الدائنين الذين استوفوا شروط 

 ىذه الدعوى.
ولذلك فان ىذه الدعوى ترفع باسم الدائن في القانون المصري، والمنصوب في القانون المدني    

فييا ىو المتصرف إليو والمدين، واليدف منيا إيقاف  التصرف إضرار بحقوقيم،  اليمني، والخصم
 وعدم نفاذه في حقيم إال إذا أجازوه.

وليذا االعتبار فقد اختمف الفقياء في التكييف القانوني ليذه الدعوى، فمن قائل أنيا دعوى     
، وال تؤدي رىا دعوى عدم نفاذل أنو يتعارض مع جوىر ىذه الدعوى، باعتبابطالن، ويعيب ىذا القو 

، إال أن الرأي سؤولية لتوافر عنصر الخطأ والضررومن قائل بأنيا دعوى م ،(9)إلى بطالن التصرف
نما وقف نفاذ التصرف وال اذ ليس حكما بالتعويضمردود باعتبار أن الحكم في دعوى عدم النف ؛ وا 

 .(10)مواجية الدائنين إال إذا أجازوه ينتج آثاره في
وأمام كل االنتقادات السابقة  فقد استقر الفقو في كل من مصر وفرنسا عمى أن الدعوى     

يمجأ إلييا الدائن إذا توافرت شروطيا ليحصل  عدم نفاذ التصرف تعتبر دعوى خاصةالبوليصية  أو 
، ووسيمتيا في اذ تصرفات المدين الضارة بدائنية، أو عدم نفاذ تصرفات المدينعمى الحكم بعدم نف

 . (11)ذلك ىو عدم نفاذ التصرف في حق الدائنين
اذ التصرف، بمادتين وقد خص القانون المدني اليمني ىذه الدعوى، التي سماىا دعوى وقف نف    

، والمادة التصرفات التي تتم غشا بالدائنين، وحكم ( التي تبين شروط الطعن بيا367) ىما المادة
 الدعوى بوقف نفاذ التصرفات بعدىا.التي تحدد المدة التي ال تسمع  (368)

زالتو قدر اإلمكان  واألصل الذي اعتمد عميو المشرع اليمني في تقرير ىذه الدعوى ىو دفع الضرر  وا 
، وىذا األصل ": "ال ضرر وال ضرار" والمأخوذ من حديث الرسول )ص(ل" الضرر يزاوفق قاعدة 

، ن الغش والتواطؤ مع المتصرف إليواتجة عيتوافق مع القول بأن دعوى الطعن بتصرفات المدين الن
ن المدني ىي دعوى خاصة بعدم نفاذ تصرفات المدين الضارة بدائنية، وىذا المعنى أثبتو القانو 

 .(367اليمني في المادة )
                                                 

9
ين , اجلزء الثاين أحكام االلتزام اجليل اجلديد , صنعاء الطبعة د. حممد بن حسني الشامي: النظرية العامة لاللتزامات يف القانون املدين اليم (

 (.96,ص93م ف6128/2061العاشرة
10

 96د. حممد الشامي, أحكام االلتزام, مرجع السابق, ص  (
11

األلتزام,دار النهضة العربية, أحكام  2. د. مجيل الشرقاوي: النظرية العامة لأللتزام ,ج623, ص 663د. عبد املنعم البد راوي : أحكام االلتزام ,ف  (
 .686,ص22م , ف6931القاىرة 
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 :شروط الطعن بدعوى وقف نفاذ التصرفات: المبحث الثاني
،  منيا ما يتعمق مدينو عديدة في تصرفاتالشروط التي تمزم لقيام حق الدائن في الطعن     

قرائن الحال من  بالدائنين، وما تدل عميو مى إبرام التصرف الضاربظروف المدين الذي يقدم ع
 يجب أن يتوافر لحق الدائن من و الضار بالدائنين، وبعضيا متعمق بماتصرف )أو افتراض( ثبوت

في حقو، والتضحية بمصالح من تعامل  لتقرير وقف نفاذىا قوة تبرر طعنو في تصرفات المدين،
 معيم المدين بيذه التصرفات.

، واما شروط تتعمق بالتصرف المطعون فيو، واما ا شروط تتعمق بظروف المدين وقصدهمإفيي     
 .(12)شروط تتعمق بحق الدائن الذي يضار من تصرفات المدين

( 367) بنص المادة مدني اليمني( في القانون الىذه الشروط )كما تحدد اثر الدعوىوتتمخص     
و تصرف فيو متواطئا مع المتصرف اليو أ، بان تبرع بمالو : )إذا قصد المدين اإلضرار بدائنيوبقوليا

 ن تصرفو يعتبر موقوفا عمى اجازة دائنيوإ، فلى اعسارهإ، وادى ذلك ثمن المثلبعوض يقل عن 
نظر الحاكم ثمن المثل الذين أضيروا منو، ويكون لممتصرف اليو اذا اراد نفاذ التصرف ان يودع ب

 .و ما يكممو بحسب االحوال، وتنتقل حقوق الدائنين عمى المال المودع"أ، وقت التصرف
ول: ان يكون شروط المتعمقة بالمدين شرطين، األمن نص ىذه المادة يتبين أنيا تجعل الو     

سرا قبل التصرف. لى اعساره، ويكون ىذا الشرط متحققا من باب اولى اذا كان معإمؤديا  تصرفو
ن يتوافر لدى المدين قصد االضرار بدائنيو، كما يظير من ىذا النص ان التصرف إوالشرط الثاني: 

، وان يؤدي الى خروج حق من وقفو، يجب ان يكون تصرفا قانونياالذي يجوز الطعن فيو بطمب 
لى إليو( ولم يشر إن المثل نتيجة تواطؤ مع المتصرف و معاوضة )باقل من ثمأمدين تبرعا ذمة ال

( بوضوح الشروط 367كما لم يحدد نص المادة )غير ذلك من صور التصرفات الضارة بالدائنين، 
لييم إشار أنما ا  ، و يم التمسك بوقف نفاذ تصرف المدينالتي تمزم في جانب الدائنين الذين يحق ل

باعتبارىم الدائنين الذين يضارون من ىذا التصرف، مما يقتضي بيان الشروط التي ترجع إلى 
 الدائنين في ضوء غاية الدعوى.

يطعن بيا في تصرفات ونعرض فيما يمي ليذه الشروط مع المقارنة بشروط الدعوى التي     
 الي:في القانونين المدني المصري في ثالثة مطالب عمى النحو الت الدائنين
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 المطمب األول: الشروط المتعمقة بالمدين.
 المطمب الثاني: الشروط المتعمقة بالتصرف المطعون فيه. 
 المطمب الثالث: الشروط المتعمقة بالدائن. 
 

 :الشروط المتعمقة بالمدين :األولالمطمب 
الغش ، األول شرط لمدين تكاد تكون محصورة في شرطينالحقيقة أن الشروط المتعمقة با    

، والثاني اإلعسار أو اإلفالس ويمثل سي أو الذاتي في دعوى عدم النفاذوالتواطؤ وىو العنصر النف
ىو العمود الفقري ليذه  لمادي أو الموضوعي لذات الدعوى، إال أن شرط الغش والتواطؤالعنصر ا
فالغش ال  ،"اعدة "أن الغش يفسد التصرفاتوفق ق أساسًا عمى محاربة الغش،تي تقوم الدعوى ال

، فال يكفي يؤدي إلى إعساره لإلضرار بدائنو ، إال إذا تصرف تصرفًا مفقراً ي جانب المدينيوجد ف
كون ىذا التصرف ، بل يجب أن يسار المدين أو الزيادة في إعسارهأن يؤدي ىذا التصرف إلى إع

عدم نفاذىا وىو  أوالنفسي ىنا لو اكبر األثر في نفاذ تصرفات المدين  . والباعثمنطويًا عمى الغش
 . من الصعب إثباتو

والغش في الدعوى البوليصية يختمف عن التدليس كعيب في الرضا. فالتدليس يتكون من أفعال     
، من أجل تضميمو قبل األخر أو الدالل أو السمساراحتيالية تستخدم ضد أحد أطراف العقد من 

لإلبطال لمصمحة لذلك يكون العقد قاباًل ؛ و د عمى نحو مخالف لمحقيقة والواقعوحممة عمى التعاق
في دعوى عدم النفاذ  فيو يخرق مبدأ  ، أما الغشينتج عنو غبن فاحششريطة أن  المتعاقد المخدوع

، وتواطؤه مع المتصرف نية  المتعاقد المعسر سؤ جسد في، ويتحسن النية الذي يحكم جميع العقود
والجزاء عميو، ىو عدم نفاذ التصرف في حقو، وليس ، الغير وىو منصد اإلضرار بدائنو إليو بق

 .حش باعتباره عيب من عيوب اإلرادةكما ىو في التدليس المصحوب بغبن فا ،(13)أبطال العقد
وغش خمف المتصرف إليو أو  ونتناول في ىذا المطمب غش المدين، وتواطئو مع المتصرف إليو،

 عممو بإعسار المدين وذلك عمى النحو التالي: 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــدين:شرط غش المـ :أولً 
 : ش في الدعوى البوليصية عمى رأييناختمف الفقياء حول المقصود بالغ 
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المدين في دعوى عدم نفاذ التصرف، ىو مجرد عمم  : ذىب إلى أن المقصود بغشالرأي األول
، وىذا يعني أن في ىذا اإلعساردة ، وبأن ىذا التصرف سيؤدي إلى إعساره أو الزياالمدين بإعساره

غش في ذاتو أمر نفسي ، ألن الالل قرائن األحوال وطبيعة التصرفالغش أو التواطؤ يستنتج  من خ
عن طريق إثبات الدائن أن المدين يعمم يقينًا أن  يصعب إثباتو، ولكن من الممكن االستدالل عميو

، إلى إعساره أو الزيادة في إعسارهيؤدي  التصرف الذي أجراه معاوضة بأقل من ثمن المثل أو تبرعاً 
   .(14)، وىذا يؤدي إلى اإلضرار بالدائنينفيو يؤدي إلى إنقاص الضمان العامواإلعسار أو الزيادة 

: ذىب إلى القول بأن المقصود بالغش في دعوى عدم نفاذ التصرف أن يقصد المدين الرأي الثاني
، وال يكفي عمم المدين بأن ىذا التصرف ي يقوم بونين من خالل التصرف الذإلى اإلضرار بالدائ

، وذلك أن المدين قد يتصرف في مالو ظنًا منو بأن عساره أو الزيادة في ىذا اإلعسارسيؤدي إلى إ
، والذي يظن أنو وستزول بيذا التصرف الذي سيبرمو ،لة اإلعسار ىذه مجرد ضائقة قصيرةحا

، أو قصد بو الحصول عمى من ىذه الضائقة، ثم ال يتحقق ما أراد سيحصل منو عمى فائدة تخرجو
، فيختمف بذلك العامل األساسي الذي  من خاللو يتم وم بو حياتو من مأكل وممبس ومسكنما تق

 .(15)ائن عمى مصمحة المتصرف إليو بعوضترجيح مصمحة الد
صت المادة ، حيث نليمنيع ا، وتبعو في ذلك المشر أخذ بالرأي الثاني المشرع المصريوقد     

إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذ التصرف في حق ( مدني مصري عمى "238)
ذا قصد إ( مدني يمني عمى "367صت المادة )، ون"منطويًا عمى غش من المدينالدائنين أن يكون 

 . المدين اإلضرار بدائنيو"
، فنص في المادة يل لمدائن إثبات الغشية بسيطة، تسثم إن المشرع المصري أقام قرينة قانون

ر من المدين، وىو ى الغش أن يكون قد صديكفي العتبار التصرف منطويًا عم": ( عمى أنو238)
الغش من قبل الدائن فمذلك  ، ومؤدي ىذا النص أن المشرع رأى صعوبة إثبات"عالم بأنو معسر

من خالل إثباتو بأن المدين  عند قيامو ، نونية تمكنو من  إثبات غش المدينالمشرع قرينة قا أعطاه
ىذه  ، ولكنيؤدي إلى إعساره أو الزيادة فيو بالتصرف كان يعمم عمم اليقين أن ىذا التصرف سوف

، يثبت أنو بالرغم من عممو بإعساره، بأن القرينة قابمة إلثبات العكس، فيستطيع المدين أن ينقضيا
                                                 

14
  6021, صـ  896عريب, بريوت, فدار احياء الرتاث ال ,2انظر: د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد,ج (

 .623. سعيد جرب, مرجع سابق, ص د ,686ص , 620, د . عبد املنعم البد راوي, مرجع سابق, ف (99د.الشامي: املرجع السابق , ص
15

توراه يف احلقوق,  حسن عبده امحد السراجي, احلجر على املدين محاية حلق الغرماء )دراسة مقارنة بني الفقو اإلسالمي والقانون املدين اليمين واملصري, دك (
 ,عبداهلل وىبة مكتبة ,2, د . امساعيل غامن,  النظرية العامة لاللتزام )أحكام األلتزام(,ج330, ص 331 م, ف (,2001كلية احلقوق, جامعة عني مشس,

 . 228, ص 630د . سليمان مرقص , الوايف يف شرح القانون املدين )يف األلتزامات( ف  208ص  ,6913مصر  عابدين,
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، وىو و عمى التصرف في مالو باعثًا أخران الدافع ل، بل كإلحاق الضرر بالدائن إال أنو لم يقصد
قي يدعوه ، أو أنو يستجيب لواجب أخالم بو معيشتو من مأكل وممبس ومشربالحصول عمى ما تقو 

، أو انو يدفع رسوم تعميم أوالده أو أنو سوف يحصل إلى النفقة عمى أقاربو، أو تجييز عرس أبنتو
ه، وستزول بيذا جو  من الضائقة المالية حسب اعتقادعمى المال من اجل فتح مشروع تجاري يخر 

الطعن ، فإنو ال يجوز لمدائن التصرف عما قريب، ففي ىذه الحاالت وأشباىيا، إذا أثبت المدين ذلك
 .(16)في ىذا العقد النعدام الغش

اإلثبات ، فإنو لم يورد مثل ىذه القرينة التي تسيل عمى الدائن عبء أما بالنسبة لممشرع اليمني    
الل ؛ بحيث يمكن االستدالل عمى الغش من خع إلى القواعد العامة في اإلثباتليذا ينبغي الرجو 

، بأن يثبت الدائن أن المدين يعمم عممًا يقينًا أن ىذا التصرف الذي قرائن األحوال وطبيعة التصرف
، وذلك ىذا اإلعسار عساره أو الزيادة فيأجراه معاوضة بأقل من ثمن المثل أو تبرعًا يؤدي إلى إ

العتبار أن التصرف المؤدي إلى اإلعسار أو الزيادة فيو يؤدي إلى إنقاص الضمان العام وىذا 
نقاص الضمان وزيادتو بإال ،(17)ص الضمان العاميؤدي بدوره إلى إنقا ىو إثبات لوقائع  عساروا 

 .(18)يمنيواء في القانون المصري أو ال، ويجوز إثباتيا بكافة طرق اإلثبات سمادية
، فأشترط ين التصرفات التي يجرييا المدينإال أن القانون المدني المصري قد ذىب إلى التفرقة ب    

( مدني مصري في الفقرة 238، حيث نصت المادة )(19)لمدين في المعاوضات دون التبرعاتغش ا
أن يكون ن ، أشترط لعدم نفاذة في حق الدائنيإذا كان تصرف المدين بعوضأنو " األولى عمى

عًا فإنو ال ينفذ في أما إذا كان التصرف تبر الفقرة الثانية عمى أنو "" ونصت منطويًا عمى غش المدين
 . و ثبت أن المدين لم يرتكب غشًا"، ولكان من صدر لو التبرع حسن النية ، ولوحق الدائنين

، كان لمدائن مقابلن حق لو في ذمة الغير بدون وعمى ىذا إذا وىب المدين مااًل أو تنازل ع    
لى إعساره أو زاد في ىذا الطعن في ىذا التصرف بمجرد أن يثبت أن تصرف المدين قد أدى إ

                                                 
16

, حسن عبده امحد السراجي, مرجع سابق, 6021, صـ 896جع سابق, فمر  2د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد,ج (
 .619, د. سعيد جرب, مرجع سابق, صـ  330, صـ 331ف
17

 . 99, صـ  602د. حممد حسني الشامي, مرجع سابق, ف (
18

 .619, د. سعيد جرب, مرجع سابق, صـ 6021, صـ 896د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, مرجع سابق, ف (
19

 .681, ص621د. عبد املنعم البدراوي: أحكام االلتزام, مرجع سابق, ف (
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، أي قصد اإلضرار بالدائنين، في حين أنو إذا و لم يكن ىناك غش من جانب المدين، ولاإلعسار
 .(20)ن يكون منطويًا عمى غش من المدينكان التصرف معاوضة فإنو يجب أ

حتمًا من  ، ألن الدائن سيتضررة بين المعاوضات والتبرعات واضحةكمة في ىذه التفرقوالح    
، فمن يشكو إال من نو إذا ما بقى ىذا التبرع قائمًا، أما الموىوب لو )المتصرف إليو(جراء تبرع مدي
من  ، والفرق واضح بينعطي الدائن الحق في إبطال التبرعالذي سيعود عميو إذا ما أفوات النفع 

 ، فالدائن ىو األجدر بالرعاية.يتوقى ضررًا ومن يبتغي نفعاً 
العالقة بين الدائن  ، تختمف عنإن المفاضمة بين الدائن والمشتريأما في المعاوضات ف    

، فإن كان حسن الدائن، فقد دفع مقاباًل لممدينإنما يتوقى ضررًا ك ، إذ أن المشتريوالموىوب لو
رىن أو حتط لنفسو فيحصل عمى ضمان خاص )الدائن ما دام لم ي، وجب أن يفضل عمى النية
ي مزيتي التتبع والتقدم عمى غيره من الدائنين، أما إذا كان المشتر الستيفاء حقو ويعطيو  (ويةأول

نما يعامل بنقيض قصده السيئ (21)سيء النية فال يفضل عمى الدائن  .وا 
، سواء كان المدين شرط في الدعوى البوليصية أما بالنسبة لمقانون اليمني فإن الغش في جانب    
الغش  ن التصرف معاوضة اشترط فيو أيضاً ، ولكن إذا كارف المطعون فيو معاوضة أو تبرعاً التص

ط الغش في جانب من صدر لو ، لم يشتر لو التصرف، أما إذا كان تبرعاً  من جانب من صدر
ين أيًا نفاذ التصرف لدفع اإلضرار بالدائن، ومن ثم تقبل دعوى عدم (22)، ويكفي غش المدينالتبرع

، أو بأقل من ثمن المثل أو تبرعًا، فال ينفذ في حق الدائنين إال إذا تم كان التصرف معاوضة كاممة
في أخرىا  ( مدني يمني367وقد نصت المادة ) إيداع الثمن كاماًل خزينة المحكمة لحساب الدائنين.

يو إذا أراد نفاذ التصرف أن يودع بنظر الحاكم ثمن المثل ... ويكون لممتصرف إلليا"عمى ذلك بقو 
وىي نفس وق الدائنين عمى المال المودع" )وقت التصرف أو ما يكممو بحسب األحوال، وتنتقل حق

( 240، )( مدني عراقي263( مدني سوري، )238) ،( مدني مصري237المادة الواردة في المادة )
 (. العقود( لبناني الموجبات و 278، )ي ليبيمدن
 
 

                                                 
20

, 6029 – 6023, صـ  896, د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, مرجع سابق, ف 332, صـ 339حسن عبده امحد السراجي, مرجع سابق و ف (
 . 222 – 630د. سليمان مرقص, مرجع سابق, ف 

21
. امساعيل , د619, د. سعيد جرب, مرجع سابق, صـ 6010 – 6029, صـ 892يط, مرجع سابق, ف د. عبد الرزاق السنهوري, الوس ( 

 . 221, صـ 630, د. سليمان مرقص, مرجع سابق, ف 208, صـ 92غامن, مرجع سابق ف 
22
 . 6010, صـ 892د. عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, مرجع سابق, ف  ( 
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 عند إبرام التصرف المطعون فيه:: تواطؤ المدين  مع المتصرف إليه ثانياً 
ش ، اختمف أيضًا في ماىية الغىية الغش المشترط من جانب المدينكما اختمف الفقو في ما    

 .التواطؤ موجود بينو وبين المدين ، ليصبح اتصالالواجب توافره في المتصرف إليو
، وال يشترط أن إليو بتوافر الغش في جانب المدين: إلى أن المقصود بو عمم المتصرف فذىب رأي
 .(23)المتصرف إليو مشتركًا بيذا الغش يكون ىذا

، بل يجب عمم المتصرف إليو بغش المدين فقطإلي عدم االكتفاء بذلك، أي  وذىب الرأي الثاني:
، ولقد أخذ المشرع اإلضرار بالدائنينالمدين في قصد عمى ىذا المتصرف إليو االشتراك مع 

المصري بالرأي األول، وىو عمم المتصرف إليو بغش المدين دون أن يكون ىذا المتصرف إليو 
 . (24)مشتركًا في الغش

، أنشأ قرينة قانونية تسيل إثبات عمم المتصرف إليو بغش المدين حيث ن القانون المصريأونجد 
، اشترط لعدم نفاذة في حق الدائن كان تصرف المدين بعوضإذا أنو " ( عمى238/1نصت المادة )

، ر من المدين، وىو عالم بأنو معسرن يكون قد صدا  ، و ن يكون منطويًا عمى غش من المدينأ
 ،ى الغش أن يكون قد صدر من المدين، وىو عالم بأنو معسرويكفي العتبار التصرف منطويًا عم

 ".ن إذا كان قد عمم أن المدين معسرالمديكما يعتبر من صدر لو التصرف عالمًا بغش 
، حتى يفترض فيو عممو عمم المتصرف إليو بإعسار المدين إثبات ويؤخذ من النص أنو يكفي    

 ي عمم المتصرف إليو، توافرت قرينة قانونية عمى التواطؤ أن، فإذا أقام الدائن ىذا الدليلبغش المدي
د المتصرف ، يجوز دحضيا بإثبات العكس فإذا أرايطةلكن ىذه القرينة ىي أيضًا بس بغش المدين،
دين قصد بالتصرف ، فعميو أن يثبت أنو كان حسن النية، أي أنو لم يكن يعمم بأن المإليو أن ينفييا

جارة المدين أو ، كأن يعقد معو بعض التصرفات العادية التي تقتضييا صيانة تاإلضرار بدائنيو
فات تقع صحيحة وتكون بمأمن من الطعن، إذا أثبت ، فمثل ىذه التصر زراعتو أو صناعتو

 . (25)إليو عدم معرفتو بسوء نية المدينالمتصرف 
 :ينثالثًا: اشتراط غش خمف المتصرف إليه أو عممه بإعسار المد

صرف إليو مثل المشتري من الذي انتقل إليو من المت ءالشيعمى  الخمف ىو من تمقى حقاً     
وضة بأقل من ثمن المثل أم ، أو الموىوب لو أو الموصى لو سواء كان التصرف معاالمشتري

                                                 
 .402، ص99( د/سعيد جبر، هرجع سابق، ف 23

 .774، ص 770، ص 878(  حسي عبده احود السراجي، هرجع سابق، ف  42

 999، صـ 070.د. سليواى هرقص، هرجع سابق، ف  779 – 774، صـ 879، حسي عبده احود السراجي، هرجع سابق ف 405 – 402، صـ 99( د. إسواعيل غاًن، هرجع سابق، ف  45

 .وها بعدها 
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تقل إليو من المدين إلى شخص د يقوم المتصرف إليو من المدين بالتصرف بالشيء الذي ان. فقتبرعاً 
ن ىذا األخير ، تم التصرف مرف من المدين إلى متصرف إليو أول، تص، فنكون أمام تصرفينثالث

، تم يقوم عمر بيبة ىذا ييب زيد لعمر شيئًا أو يبيعو لو ، مثال ذلك أنإليو ثانإلى متصرف 
لمدائن  فيثور التساؤل ىنا عما إذا كان يجوزمن األول إلى بكر أو يبيعو لو.  الشيء الذي تمقاه

 ؟طعن فيو بالدعوى البوليصية أم ال، ومن ثم المسك بعدم نفاذ ىذا التصرف األخيرالت
إلى الغير ، فإن الحق المتصرف فيو رف المدين غير نافذ في حق دائنيوكان تصاألصل أنو إذا 

أن ينقل  ، وبالتالي يكون تصرف الخمف عاجزًا التبعية كأنو لم ينتقل إلى الخمفوىو الخمف يعتبر ب
 .(26)أن يدلي إلى غيره بأكثر مما يممك، ألن الشخص ال يستطيع ىذا الحق إلى خمف الخمف

، فإن كان ى التصرف األول الصادر من المدينعمى ذلك يجب االكتفاء بالوقوف عم وبناءاً     
نافذًا في حق دائنيو ــ حيث لم تتوافر فيو الشروط الالزمة لمطعن فيو بالدعوى البوليصية ــ اعتبرت 

ا إذا كان غير نافذ في ، أمتبعية دون أي بحث خاص ألمور أخرىتصرفات الخمف أيضًا نافذة بال
اعتبرت تصرفات الخمف أيضًا غير  –رت شروط الطعن بالدعوى البوليصيةحيث تواف –ائنيوحق د

أن ينقل إلى  ، وأن المتصرف ال يستطيعلقاعدة أن فاقد الشيء ال يعطيو نافذة إلى خمفو ،تطبيقاً 
 . غيره أكثر مما يممك

ن إلى متصرف إليو من المدي، يمكن القول بأن المتصرف إليو إذا تصرف بالحق الذي تمقاه عميو
ير تبعًا لو، وأن لم ينفذ ، فإن نفذ في حق الدائنين  نفذ ىذا األخثان، فإنو ينظر إلى التصرف األول

لى ىذا ذىب المشرع اليمني.فذ التصرف الثاني تبعًا لو أيضاً لم ين ،األول  ، وا 
المعاوضات. وجعل قود التبرعات وعقود أما المشرع المصري، فقد ذىب إلى التفرقة بين ع    

 : (27)المسالة ال تخرج عن حالتين
 : ، وىذه الحالة ال تخمو من فرضيينيكون التصرف الثاني فييا تبرعاً  : والتيالحالة األولى
 . تبرعًا أيضًا مثل التصرف الثاني : أن يكون التصرف األولالفرض األول
 : أن يكون التصرف األول معاوضة. الفرض الثاني

ففي ىذه الحالة بفرضييا أخذ المشرع المصري بما اخذ بو المشرع اليمني فجعل التصرف الثاني     
، فإن نفذ التصرف األول، نفذ التصرف الثاني رف األولموقوف عمى التص م نفاذهفي نفاذه أو عد

                                                 
26

 . 339.د.سليمان مسلص، مسجع سابك، ص134، ص( د. عبدالمىعم البدزاَي، مسجع السابك
27

-774، صـ 882، حسه عبدي أحمد السساجي، مسجع سابك ، ف340-339، صـ 171( د. سليمان مسلص، مسجع سابك، ف

775 . 
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لرجوع إلى ، وذلك كمو بافذ التصرف الثاني تبعًا لو أيضاً ، لم ينتبعًا لو، وأن لم ينفذ التصرف األول
 القواعد العامة.
ه الحالة ال تخمو أيضًا من ، وىذما إذا كان التصرف الثاني معاوضة: وىي حالة الحالة الثانية

 : فرضين
، تم تصرف فيو المتصرف إليو دين قد تصرف في ىذا الشيء معاوضة: أن يكون المالفرض األول

قوم عمر ببيع ىذا ، ثم يه إلى عمرا باع زيد عقار ، كما اذاألول إلى متصرف إليو ثان معاوضة
، ففي ىذا الفرض يجب عمى الدائن رافع الدعوى أن يثبت ليس فقط غش المدين العقار إلى بكر

وتواطؤ المتصرف إليو، بل يجب أن يثبت غش خمف المتصرف إليو، ويتوافر ىذا الغش إذا أثبت 
ني تواطؤ المتصرف األمر الثا ،األول غش المدين ، األمرائن عمم خمف المتصرف إليو بأمرينالد

رف العتبار أن ، فإن لم يستطع إثبات ذلك فال يستطيع أن يطعن بعدم نفاذ التصإليو مع المدين
 . غير ذلكم أن يكون حسن النية أو ، أما المشتري الثاني فال  ييالمشتري حسن النية

ف فيو المتصرف إليو : أن يكون المدين قد تصرف في ىذا الشيء تبرعًا، ثم تصر الفرض الثاني
األول إلى متصرف إليو ثان معاوضة، مثال لو أن ييب زيد عقاره لعمر ثم يقوم عمر ببيعو إلى 
بكر، ففي ىذا الفرض يجب عمى الدائن أن يثبت غش المتصرف إليو الثاني فقط لكي يكون 

قريبًا ) (29)البائع ة بعد ذلك لحسن أو سؤ نية، وال أىمي(28)ي حق الدائنينالتصرف الثاني غير نافذ ف
، قد جانبت السبب (1041ص ،593ف 2لسنيوري: الوسيط جد. عبد الرزاق ا من ذلك انظر:

، وىو غش المدين المعسر وتواطئو مع المتصرف أجمو نشأت دعوى عدم نفاذ التصرف الذي من
، وتبعًا لذلك إذا تمكن ( مدني يمني374إليو. وقد وقف المشرع اليمني عند ىذا السبب وفقًا لممادة )

، فإن ذلك كاف لعدم نفاذ التصرف في حقو نية المدين أو تواطئو مع المتصرفالدائن من إثبات سؤ 
و خمفو الخاص حن النية من عدميا. أوال أىمية أن يكون المتصرف إليو معاوضة كان أم تبرعًا، 

المتصرف فييا أن يتفادى دعوى وفي نياية المطاف يستطيع حائز وىو من استقرت عنده العين 
ظر ال من وقت رفع دعوى عدم النفاذ بن ع ثمن المثل لمعين من وقت التصرفعدم النفاذ بإيدا

، وينصب ذلك حقوق الدائنين إلى المال المودع ، وبالتالي تنتقلالمحكمة أو ما يكمل ثمن المثل
 د ساير القانون المصري وىو ماعمى عقود المعاوضات وبيذا الحل يكون القانون المدني اليمني ق

                                                 
28

 . 776-775، صـ 882، حسه عبدي أحمد السساجي، مسجع سابك، ف 340، صـ 171( سليمان مسلص، المسجع السابك، ف 
29

 .1041، ص593ف 2( لسيباً مه ذلك اوظس:د. عبد السشاق السىٍُزي: الُسيط ج
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، ولو كان المتبرع لو ا التبرعات فال تنفذ في الدائنين، أم( مدني مصري341أخذت بو المادة )
 ؛ إذ أن سؤ نية المدين المعسر وقصد اإلضرار بالدائنين محققًا.حسن النية

ن المدين إذا أ... "يدعم موقف المشرع اليمني بقوليم وقد ورد عن بعض فقياء المالكية ما    
أن أفمس ال ، وقام الدائنون عند القاضي _ بمطالبة ديونيم _ فإن تصرفاتو بعد أحاطت الديون بمالو
، وتنفذ إذا كانت معاوضة حتى يحكم الحاكم بالحجر عميو، وبعد الحجر عميو تنفذ إذا كانت تبرعاً 

، 236ص  2إلبن رشد: جبداية المجتيد .)(30)ال ينفذ أي تصرف سواًء كان معاوضة أم تبرعاً 
، د. السنيوري في مصادر الحق في الفقو اإلسالمي 346ص  ،قوانين الفقيية البن جزي المالكيوال
 (. 150ص  5ج
 

 :شروط الخاصة بالتصرف المطعون فيهال :المطمب الثاني
رف أنو ليس كل تص ( مدني مصري،237ني يمني والمادة )( مد367يتضح من نص المادة )    

، وىي ما ىذا التصرف من التصرفات اإلرادية، بل ال بد أن يكون المدين يجوز الطعن فيوقام بو 
، ف إلى نقص الذمة المالية  لممدينيعبر عنيا القانون  بالتصرف القانوني وأن يؤدي ىذا التصر 

بعدم مدين يجوز الطعن فيو ، باإلفقار، إال أنو ليس كل ما أفقر الو ما يعبر عنو الفقو القانونيوى
، ضعاف الضمان العام يضر بالدائنين، بل ال بد أن يضعف الضمان العام لمدائنين. وا  النفاذ

فإذا لم  والتي تتمثل في إزالة ىذا الضرر،عدم النفاذ لتحقق المصمحة  وبالتالي يحق ليم رفع دعوى
 لدعوى.، وبالتالي ال يجوز ليم رفع ىذه الم يكن ىناك ضرريكن لمدائنين حق عمى ىذا المال 

 ونفصل أىم تمك الشروط في ىذا المطمب وعمى النحو التالي:
       .أول: أن يكون التصرف المطعون فيه تصرفا قانونياً 

 ثانيا: أن يكون التصرف مفقرا وضارا بالدائنين.
           ثالثًا: أسبقية حق الدائن عمى تصرف المدين المطعون فيه.

       .فيه تصرفا قانونياً أول: أن يكون التصرف المطعون 
ولذا  رادة الى احداثيا،بسبب اتجاه اإلتترتب اثارىا  انوني ىو الواقعة القانونية التيالتصرف الق    

، ومقتضى ىذا الشرط أن تتجو  د بو المدين الى االضرار بالدائنفيو وحده الذي يمكن ان يقص

                                                 
30

، د. السىٍُزي، مصادز الحك  في 346، َالمُاويه الفمٍيت البه جصي المالكي، ص 236ص  2( بدايت المجتٍد إلبه زشد: ج
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كالبيع أو بإرادة منفردة كالوقف والوصية  إرادة المدين إلحداث ىذا التصرف سواًء صدر من جانبين
واليبة أو بالنزول عن حق ارتفاق أو انتفاع أو قام باإلبراء من دين لو ونحو ذلك من التصرفات 
التي يبرميا المدين بإرادتو وىذه التصرفات يجوز فييا الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف الحتمال 

أما الوقائع القانونية االخرى التي تترتب اثارىا  ن.المدين بقصد اإلضرار بالدائني أنيا صدرت من
، أو واقعة قرابة أو نحو ذلك  فال لفعل النافع او الوقائع الطبيعيةو اأكالفعل الضار  بحكم القانون، 

يتصور أن يتخذىا المدين اداة لغش الدائن أو إلحاق الضرر بو، لعدم داللتيا عمى قصد اإلضرار 
التزام المدين بالتعويض عن ين في إحداثيا. فالقانون ىو الذي يرتب أو لعدم أجود أي يد لممد
ض الضرر الحادث منيا ، فإذا ارتكب المدين جريمة وحكم عميو بتعويالضرر، أو برد ما أثري بو

 .(31)، ال يكون لمدائن ان يطعن في استحقاق المضرور لمتعويضلممجني عميو
، الدائن أن المدين تواطأ مع خصمو عند ما يثبت ومع ذلك يجوز الطعن في مثل تمك الحاالت    

، وىنا يحق لمدائنين حق الحكم لصالح خصمو إضرارًا بدائنووأىمل الدفاع عن نفسو بقصد صدور 
، ويقع عمييم الحكم نفسو حتى ال يسري في حقيم استعمال اعتراض الخارج عن الخصومة ضد

  .(93االلتزام ص : أحكامد. الشامي) (32) عبء إثبات قصد اإلضرار بيم
أكان ىذا  ني الذي يبرمو المدين جائز سواءً تبعًا لذلك فالطعن بطمب بوقف التصرف القانو و     

والوقف أو كان يدخل في رابطو  االبراء ة. كالنزول عن حق عيني أوالتصرف صدر بإرادة منفرد
توافر الشروط األخرى  و تبرعا، عندأ، وسواء اكان معاوضة ية كالبيع واليبة والشركة والصمحعقد

 .(33)ليذا الطعن
وقد أحسن المشرع اليمني صنعًا حينما جعل قصد اإلضرار أو تواطؤ المدين مع المتصرف إليو     
، وتخرج من نطاق دعوى عدم نفاذ التصرف كل األموال مناط قبول دعوى عدم نفاذ التصرف ىو

، وما ال يجوز الحجز ( مدني يمني359)قانون في المادة والحقوق المستثناة من الحجز بنص ال
عميو وبيعو فال يجوز بالتالي أن ترفع بشأنو دعوى عدم نفاذ التصرف وعمى سبيل المثال ال يجوز 

، وثيابو وآلة حرفتو وكفايتو ىو ومن تمزمو نفقتيم  زل المدين ما لم يكن مرىونا بدينالحجز عمى من
المتعمقة بالحرية الشخصية تستقيم بدونيا. والحقوق من الدخل الى الدخل كما أن حياة المدين ال 

                                                 
31

مرجع سابق, ص  حممد حسني الشامي, د. ,311ص  ,311نظرية العقد, مرجع سابق, ف  د. عبد الرزاق السنهوري, ( 
608. 

32
 ( 92ص د. الشامي: أحكام االلتزام مرجع سابق, 

33
 .621. د. عبداملنعم البدراوي, مرجع سابق, ص 616. د. سعيد جرب, مرجع سابق, ص 98د. حممد حسن الشامي, مرجع سابق, ص  ( 
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وحقو في طمب الشفعة وغيرىا من الحقوق المتعمقة باستعمال رخصة ال  كحقو في قبول اليبة لممدين
ر أو أن تتزوج يجبر المدين عمى قبوليا، كما ال يمزم المرأة المعسر أن تتزوج لقضاء دينيا من المي

ين في نشر مؤلفو أو ق المؤلف األدبية غير المالية كحق المد، وكذلك حقو بأقل من مير مثميا
 ضرار األدبية التي لحقت بالمدين.، و ويمنع عمى الدائنين المطالبة بالتعويض عن األإعادة نشره

ي ال يجوز ، وبشكل عام كل الحقوق والدعاوي التيرة يستقل بتقديرىا المدين بنفسووىذه الحقوق األخ
ال تدخل في نطاق دعوى عدم فال يجبر المدين عمى استعماليا، وبالتالي  ن،استعماليا بإسم المدي

 . ( مدني يمني361، والمادة )( مدني مصري235/1قرره  المادة). وىذا المعنى تالنفاذ
 

 : أن يكون التصرف مفقرا وضارا بالدائنين.ثانياً 
، أي يؤدي إلى تقبل ال إذا تصرف المدين مفقراً  ومقتضى ىذا الشرط أن دعوى عدم النفاذ ال    

إعساره، دون تحديد لنوع التصرف أو طبيعتو، وىذا ىو الشرط الذي ورد في القانون المصري، 
والتصرف يكون مفقرا اذا كان ينقص من حقوق المدين، كالبيع الذي يخرج الحق المبيع من ذمة 

، أو يقوم بإبرام تصرفات منفردة الشراء بغبن فاحشن ثمن المثل أو المدين إلى ذمة المشتري بأقل م
، لو دون مقابل، واإلبراء من الدينكاليبة التي يخرج بيا المدين ماال من ذمتو إلى ذمة الموىوب 

 .ر بحق الدائنين في الضمان العاموذلك لما يترتب عمى مثل تمك التصرفات من اإلضرا
"إذا كان التصرف قد  لتصرف المفقر بقوليا، صور ا( مدني مصري237قد حددت المادة )و     

 انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماتو "وسواء أكان التصرف تبرعا أو معاوضة ".
، د من التزامات المدين كقرض يبرمو، إذا كان يزيقد يكون التصرف مفقرا كذلك ووفقًا لمنص    

 بأنو مفقر اذا تم معاوضة؟ولكن كيف يكون وصف التصرفات  .(34) فيكون ممتزما بوفائو
في مقابل ثمن الجواب عمى ذلك أن إخراج الحق المبيع  معاوضة من ذمة المدين، غالبًا ما يكون  

ان كان التزام المدين  كذلك المعتاد يساوي قيمة الحق المبيع،، وىو في الفرض فيعتبر حقا لممدين
 بالقرض يزيد من التزاماتو، فان تمقى القرض يعتبر زيادة لحقوقو بمقدار ما زاد من التزاماتو.

القبول بذلك في حالة ما إذا كان المدين   بأنو يمكن ما سمف بيانو بالقول إال أن الفقو يعمق عمى    
و انو أخفاه أو بدده ؛ بحيث ال يمكن الدائن من التنفيذ عميو، أالبائع لم يحصل اال عمى ثمن بخس 

                                                 
34

 .45اوُز سلطان، مسجع سابك، ص، 318َصسليمان مسلص، مسجع سابك، ، 127ص عبدالمىعم البدزاَي، مسجع سابك، (
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و ألى اعساره إواال لما ادى القرض  ،لمدين المقترض قد اخفى ما اقترضون اأوكذلك يفترض 
 . (35)لى اموالوإن مبمغ القرض قد اضيف الزيادة في اعساره، لو كا

 ،قد دخل في ىذه الذمة ذمة المدينابل الحق الذي خرج من ن مقأن كان من المؤكد إولذلك     
ف المدين الذي اخرج بو ىذا لمصمحة الدائنين الذين ليم حق الطعن بدعوى عدم النفاذ، فان تصر 

 يو يصبح في منأى عن طعن الدائنين، وقد نص القانون المدني المصريلإلى المتصرف إالحق 
التصرف الذي ينقل اليو حقا في تجنب الطعن في اليو  عمى حق المتصرف (241)في المادة 
إذا كان من تمقى حقا من ، فقضى بأنو: "ل( خزانة المحكمة لحساب الدائنين)ثمن المث بإيداع قيمتو

ىو ثمن المثل، وقام مص من الدعوى متى كان ىذا الثمن فانو يتخ ،يدفع  ثمنو المدين المعسر لم
ا المقابل في ذمة صرف فيو، يتأكد دخول ىذبإيداعو خزانة المحكمة"، فيذا االيداع لمقابل الحق المت

، (36)في ىذا المدين في صفة "االفقار" عن تصرف المدينجميع الدائنين، وتنتالمدين لمصمحة 
ن كان فيو زيادة لاللتزامات ال ، مدين، دخول مبمغ القرض في الضمانوعمى ذلك لو أن القرض وا 

 .(1)(ىامش 1014ص ،587ف  2الوسيط جد. السنيوري في ) (37)فال يعد من التصرفات المفقرة
وتحديد معنى التصرف المفقر بأنو ذلك الذي يترتب عميو خروج حق من ذمة المدين، او زيادة     

أو إنقاص االلتزامات من  يقتضي استبعاد التصرفات التي ال تؤدي إلى زيادة الحقوق التزاماتو،
إبراء احد  ، ورجوعو عنرجوع المدين عن اليبة قبل القبض ، ومثال ذلكطعن بعدم النفاذنطاق ال

، ألنيا ليست تصرفات مفقرة فال يمكن الطعن فييا بعدم النفاذدائنيو من دين لو عميو، وغيرىا، 
 .(38)بالمعنى السابق، وىي عمى أي حال ال تنقص الضمان العام وان كانت تحول دون زيادتو

كل تصرف  المدني المصري اعتبر أن التصرف المفقر يشملوبيذه المثابة نجد أن القانون     
، كما قد يكون في امتناع (237في االلتزامات وفق المادة ) لى إنقاص الحقوق أو زيادةإيؤدي 

المدين عن التمسك بالتقادم إذا كانت العين بيد حائز يريد أن يتممكيا بمضي المدة وفق المادة 
و برىن أو وفاء قبل اختصاص، و ين بتفضيل دائن عمى أخرقيام المد، وكذا ( مدني مصري388/2)
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. د. سليمان 128.د. البدزاَي، مسجع سابك، ص794، ص 474 ( عبدالسشاق السىٍُزي، مصادز الحك، مسجع سابك، ف

 .314مسلص، مسجع سابك، ص 
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 .361.د.حسن السراجي, مرجع سابق, ص620د. مجيل الشرقاوي, مرجع سابق, ص  (
 ( .6ىامش) 6061, ص833ف  2د. السنهوري يف الوسيط ج (37
 .200. امساعيل غامن, مرجع سابق, ص 263. د. سليمان مرقص, مرجع سابق, ص 629د. عبداملنعم البدراوي, مرجع سابق, ص  (38
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، فيجوز لمدائنين الطعن في مثل تمك التصرفات بدعوى عدم نفاذ التصرف حتى انقضاء األجل
    .(39)يخمص ليم الحق جميعاً 

لى التضييق من نطاق استخدام دعوى وقف نفاذ التصرف إ، فقد ذىب أما القانون المدني اليمني   
صورة إخراج المدين حقا من ذمتو تبرعا، وصورة التصرف معاوضة بما يقل عن ثمن وقصرىا في 

ات قروض كبيرة تحممو بالتزام عن طريق إبرام تح ثغرة أمام المدين لغش دائنيو،المثل، وىو بذلك يف
وقف نفاذ ىذا العقد لدخل الحق في طمب  ضخمة تؤثر عمى حقوق الدائنين، فإذا لم يعط الدائنين

، كما قسمة غرماء، فيحرميم من جزء ىام من حقوقيم وال المدينمع الدائنين في قسمة أمالمقرض 
 .(40)يجنييا المدين من القرض الصوريبغرض تحقيق فائدة  ،المدينالمقرض متواطئا مع  قد يكون

من القانون المدني اليمني يعطي الدائنين الحق في وقف ( 367) ومع ذلك نجد أن نص المادة    
 ت إلى مد نطاق عدم النفاذ ليشمل:القرض عند ثبوت تواطئ المدين مع المقرض حيث أشار نفاذ 

 ". تصرف اليو بعوض يقل عن ثمن المثلو التصرف فيو متواطئا مع المأالتبرع بمالو _ المدين_ "
بوسعو  تبرعاً  ىذا الشأن تعني ان المتصرف اليو ( في367) مما يؤكد ذلك أن صياغة نص المادةو 

ما يكمل  م اال بإيداع، فال يمتز ما المتصرف اليو معاوضةالمثل، أ فادى عدم النفاذ بإيداع ثمنأن يت
 ذا كان التصرف بأقل من ثمن المثل.إ، ثمن المثل

، فان تصرف المدين يكون نافذا، وال ذا كان التصرف معاوضة بثمن المثلنو اأوىذا يعني     
ذا كان بأقل من ثمن إال إف ليم التعرض ليذا التصر يجوز لمدائنين طمب وقف نفاذة، وال يحق 

، غير لمدائنين الحالة المتصرف إليو ما يكمل ثمن المثل ، وينفذ بحقيم رغم دعواىم، فإذا أودعالمثل
حقوقيم سدًا لذرائع  ، ولو كان كاماًل لموفاء ببعضيم الحق في الحجز عمى ثمن المبيعل ديونيم
في الحقيقة  ر التصرفات القانونية في الظاىر، وىيتحت ستا ، ومنعو من تيريب أموالوالمدين

تخفي تصرفات صورية والغرض منيا منع الدائنين من التنفيذ الدائنين عمييا لموفاء بحقوقيم، ولمنع 
ثبات العقد الحقيقي.  ين فقد أعطاىم المشرع مكنة الطعنإلضرار بحقوق الدائن بالتصرف الصوري وا 

ثل وفقًا لممادة دائنين الحق في الطعن بتصرفات المدين ولو كانت بثمن المىذا باإلضافة إلى أن لم
ذا أراد المتصرف إليو التمسك بالمبيع فعميو إيداع الثمن كامالً ( مدني يمني367)  خزينة ، وا 

، ويخول القانون لمدائنين التي حمت آجال ديونيم الحجز عمى تمك األموال المحكمة لحساب الدائنين

                                                 
., د. 612, ص622, قريبًا من ذلك أنظر: د. عبد املنعم البدراوي, أحكام االلتزام, ف 6068, ص833, ف2أنظر د. السنهوري: الوسيط ,ج (39

    (.91مرجع سابق, صالشامي : أحكام االلتزام, 
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مة غرماء ما لم يكن ألحدىم ضمان خاص يمنحو حق التقدم عمى غيره من الدائنين وتقاسميا قس
 العاديين عماًل بالقواعد العامة.  

والذي قد يفيم منيا نفاذ التصرفات ( مدني 367التشريعي في المادة ) ىذا الحل يعالج القصورو     
التي حددتيا المادة آنفًا يقوض ، والقول بذلك وعمى الصورة ي تمت بثمن المثل في حق الدائنينالت

 من دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر. المتوخاةالفائدة 
 من القانون المدني بجواز (242)، حيث قرر في المادةي صنعاً وقد أحسن القانون المدني المصر   

 ، لكنياالصحيحالطعن في تصرفات اخرى لممدين، ال يمكن وصفيا بانيا تصرفات مفقرة بالمعنى 
ولذا جعميا  ،لى تمييز بعضيم عمى بعضإن فتؤدي تصرفات تخل بقاعدة المساواة بين الدائني

التصرفات التي يطعن فييا بدعوى عدم النفاذ، لتكون غير سارية عمى باقي  القانون من
 دائنيو أو إنشاء تامين خاص لمصمحتو. . كوفاء المدين بحق احد (41)الدائنين

ال إش لم يقصد بالغ : "إذامدني مصري في فقرتيا األولى بأنو (242)حيث قضت المادة     
ذا وفى ا   حرمان الدائن من ىذه الميزة، و ، فال يترتب عميو االتفضيل دائن عمى اخر دون حق

الذي عين اصال لموفاء، فال يسري ىذا الوفاء في حق سر أحد دائنيو قبل انقضاء االجل المدين المع
ذا كان قد تم نتيجة إوفاء ولو حصل بعد انقضاء االجل، ي في حقيم الباقي الدائنين، وكذلك ال يسر 

 تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقو."
أو حيازي(، )كرىن رسمي  خاصاً  ومما يفيم من النص أن المدين إذا رتب ألحد دائنيو ضماناً     

ذ في حق الدائنين اآلخرين يكون نافو بغير مقابل ،فاذا كان بغير مقابل، فال أفقد يكون ذلك بمقابل 
و مد أو بعض ممحقاتو أ ،كالنزول عن جزء من الدين ،ما إذا كان التامين الخاص بمقابل، إنمطمقاً 
، فإذا ثبت الغش، فال يحصل الدائن االتفاق عميو شأنو شأن المعاوضاتلزم توافر الغش في  اجمو

 .(42)بو عمى أية أفضمية عمى غيره من الدائنين اآلخرين
فيعد من قبيل التبرع فال ، المدين بوفاء دين أحد دائنيو، قبل حمول أجموام ، لو قوتأسيسًا عميو    

ولو لم يقترن بالغش، عمى خالف الحال فيما لو كان الوفاء بعد حمول األجل، اذ يمزم ان  ،يعتد بو
يكون ىناك تواطؤ بين المدين والدائن، عمى ما عرفنا في شرط الغش، فإذا كان الوفاء غير نافذ في 

 . (43)إلى أموال وتقسيميا قسمة الغرماء عينًا أو نقداً  ائنين، فيمزم إعادة مقابل الوفاءحق الد

                                                 
 .6061. د عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, مرجع سابق, ص 612, د. سعيد جرب, مرجع سابق, ص 629مجيل الشرقاوي, مرجع سابق, ص  (41
 .622عبداملنعم البدراوي, مرجع سابق, ص  (42
 .612. د. سعيد جرب, مرجع سابق, ص 206. د. امساعيل غامن, مرجع سابق, ص 626عبداملنعم البدراوي, مرجع سابق, ص  (43
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لفظ  إال أنو يمكن القول أن اشارة إلى مثل ىذه األحكام صراحة،وليس في القانون اليمني     
، والنص يتضمن نفس يتناوليا ضمناً  ( مدني يمني367)الوارد في المادة  إلضرار بالمفيوم العام

المادة ( مدني مصري، والمعول عميو من داللة 242داللة األحكام المنصوص عمييا في المادة )
مبدأ المساواة ( مدني يمني أن قبول دعوى عدم النفاذ مناط بتوافر قصد اإلضرار الذي يخل ب367)

، أن يرفع بشأنيا دعوى ات السابقة وأمثاليا تجيز لمدائن، وتبعًا لذلك فكل التصرفبين جميع الدائنين
( 367و المادة )ميعدم نفاذ التصرف طالما انطوت عمى إلضرار بحق الدائنين. وىذا ما أكدت ع

فيو متواطئًا مع  ، بأن تبرع بمالو أو تصرفإذا قصد المدين اإلضرار بدائنيو: "مدني يمني بقوليا
الجدل  ( مصري، لما ثار242اليمني لو أخذ بنص المادة )وفي تقديرنا أن المشرع  "المتصرف إليو

 ال أفضل مما سبق بيانو.، ولكان الحي تناوليا القانون المدني المصريحول دخول الحاالت الت
والذي ال  نو يجب التنويو إلى أن اإلعسار )اإلفقار( في ىذا الشرط ىو اإلعسار الفعميأعمى     

 الموجودة تكفي لموفاء بكل ديونو ، وباستطاعة المدين أن يثبت بأن أموالوتحل بو الديون المؤجمة
ويترتب عميو حمول جميع الديون  ،ضاءبخالف اإلعسار القانوني الذي ال يتم إال بحكم من الق

 المؤجمة.
لى التفرقة بين اإلعسار الفعمي والتي تصبح فييا أموال المدين إوقد ذىبت كثير من القوانين     

وال ، وبين اإلعسار القانوني والتي تصبح فيو أملمحققة ولو لم تكن مستحقة األداءأقل من ديونو ا
ما اإلفالس فيتعمق أه الحالة من الحكم بشير إعساره. ي ىذ، وال بد فالمدين ال تفي بديونو الحالة

باألحوال التجارية عندما يتوقف التاجر عن الوفاء بديونو في الميعاد المحدد سواًء كان معسرًا أم 
( مدني يمني، 359اد ). راجع المو 1214ص695ف ،692ف 2انظر الوسيط لمسنيوري ج) (44)ال
 ( مدني سوري(. 252، 250) ،( مصري2509)
 

 :المطمب الثالث: الشروط المتعمقة بالدائن
، إذا في حقو صرفات مدينو بعدم نفاذىايحق لمدائن في القانون المدني المصري ان يطعن في ت    

ا ، وفقً عمى تصرف المدين ن يكون سابقاً أو  ،ن يكون حقو مستحق األداءأ انشرطتوافر في حقو 
ل دائن أصبح حقو مستحق األداء، وصدر من مدني مصري التي تقضي" لك( 237لنص المادة )

بخالف القانون اليمني الذي لم مب عدم نفاذ ىذا التصرف في حقو "، أن يطمدينو تصرف ضار بو

                                                 
44

)
( مدين 282, 280( مصري, )2809( مدين ميين, )289. راجع املواد )6261ص198, ف192, ف 2انظر الوسيط للسنهوري, ج 

  سوري(.
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فإن تصرفو  ...( عمى اآلتي"367بل نص في المادة )ينص صراحة عمى شروط خاصة بالدائن، 
ص الذين وبما أن ىذا النص قد حدد األشخاين أضيروا منو. "لذيعتبر موقوفًا عمى إجازة دائنيو ا

، فإن ىذا الوصف أنيم ىم من يضارون من ىذا التصرف، وقال بيحق ليم وقف نفاذ التصرف
الدائن ال يضار من تصرفات مدينو، إال إذا كان حقو  ، ذلك أنكاِف لمعرفة شروط ىؤالء الدائنين

، ( إلى الغيرالتصرف المطعون فيوقبل تصرف المدين ) ، وكان ىذا الحق قد نشأمستحق األداء
ائن عمى تصرف المدين : أسبقية حق الدنو يشترط في حق الدائن شرطان ىمالذلك يمكن القول أ

 ، وأن يكون مستحق األداء.  المطعون فيو
 

 الشرط الول: أسبقية حق الدائن عمى تصرف المدين المطعون فيه.
نما يجمع عميو الفقو والقضاء يمني وال في القانون المصريالقانون اللم يرد ىذا الشرط في      ، وا 

ة . فمن شروط الدعوى البوليصية أن يكون ثمد من اشتراط غش المدين ومرتبط بونظرًا ألنو مستفا
، وىذا يفترض بالضرورة أن يكون حق الدائن الطاعن قد نشأ قبل غش ارتكبو المدين في حق الدائن

، فميس من صرف قد تم قبل أن ينشأ حق الدائن، فإذا كان التفيو ذي يطعنتمام التصرف ال
، ىذا فضاًل الي فيمتنع عمى الدائن الطعن فيووبالت ،ن يكون المدين قد قصد اإلضرار بوالمتصور أ

، ألن الحق من جراء تصرف سابق عمى نشوء حقو عن أنو ال يمكن تصور وقوع اإلضرار بالدائن
 .(45)ل في ضمانو المتصرف فيو لم يدخ

، فإنو سابقًا لوجود التصرف المطعون فيوولما كان ىذا ىو أساس اشتراط أن يكون حق الدائن     
، كان ليذا اإلضرار بشخص يوشك أن يكون دائنوإذا فرض وثبت أن المدين قد قصد بالتصرف 

في جانب المدين ن الغش ، وذلك ألرف رغم أن حقو تاِل لتصرف المدينالدائن الطعن في ىذا التص
رف المطعون فيو ، ومع ذلك يبقى األصل ىو أن يكون حق الدائن سابقًا عمى التص(46)قد توافر

 .(47)لقبول ىذه الدعوى
ومقتضى ىذا الشرط ىو وجوب أسبقية حق الدائن في الوجود أيًا كان مصدر ىذا الحق سواًء     

دائنًا  نافع. وال ييم أن يكون الدائنكان ناتج عن تصرف قانوني أم واقعة مادية كفعل ضار أو 
 ، إذا كان ىذا الضمان غير كاف لموفاء بدين المدين.عاديًا أم صاحب ضمان خاص

                                                 
45

 .312– 316, ص 312, حسن عبده امحد السراجي, مرجع سابق, ف 688-618, ص 628عبد املنعم البدراوي, مرجع سابق, ف  (
46

, حسن عبده امحد السراجي, مرجع سابق, 29, ص 10د. انور سلطان, مرجع سابق, ف , 611, ص 628عبد املنعم البد راوي, مرجع سابق, ف  (
 .312, ص 312ف 
47

 . 629, د . سعيد جرب, مرجع سابق, ص 6022, ص 836عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, مرجع سابق, ف  (
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، فالعبرة ق الدائن عمى التصرف المطعون فيوأما بالنسبة لما يثار من نزاع حول أسبقية ح    
لفصل فيما ثار مقداره أو بتاريخ ابتاريخ وجود حق الدائن ال بتاريخ استحقاق أدائو أو بتاريخ تحديد 

، إن كان تصرف المطعون فيو ال بتاريخ شيره، كما أن العبرة بتاريخ انعقاد المن نزاع حول وجوده
تي يجب ، والممكية وما يتفرع عنيا كحق انتفاعمن التصرفات التي محميا حقوقًا عينية كحق ال

 .إشيارىا في السجل العقاري
، جاز لمدائن قد نشأ قبل تصرف المدين، ولكنو كان مقترنًا بأجل واقف ئنلذلك إذا كان حق الدا    
تاريخ الحق لتاريخ انعقاد ، ولو لم يحل األجل إال بطعن في التصرف بالدعوى البوليصيةأن ي

إال إذا كان  مثاًل فال تقبل الدعوى البوليصيةكذلك إذا كان المدين قد تصرف ببيع عقاره  .التصرف
، ألن التسجيل شرط جل البيع إال بعد نشوء حق الدائن، ولو لم يسبقًا عمى انعقاد البيعحق الدائن سا

 .(48)وليس شرطًا النعقاد التصرف ذاتو النتقال الممكية إلى المتصرف إليو،
 عبء إثبات أسبقية حق الدائن عمى التصرف المطعون وكيفيته:  

، وبما أن الدائن ىو الشخص الذي يرفع بوليصيةيقع عبء اإلثبات عمى الدائن رافع الدعوى ال    
 جميع شروط الطعن بعدم النفاذ حتى يكون طعنو مقبواًل. ه الدعوى، فإن عميو إثبات توافرىذ

ون اليمني عنو ، فإن األمر يختمف في القانثبات ىذه األسبقية من قبل الدائنأما بالنسبة لكيفية إ    
 .في القانون المصري

فالقانون اليمني يجيز إثبات أسبقية حق الدائن عمى التصرف المطعون فيو بكافة طرق اإلثبات     
سواء كان ىذا الحق ناشئًا عن واقعة مادية أو كان ناشئًا عن تصرف قانوني ألن قانون اإلثبات 

 اليمني ال يفرق في ىذا الشأن. 
، فإن وني من حيث اإلثباتوالتصرف القان، فيفرق بين الواقعة المادية (49)القانون المصري إما    

، جاز إثبات أسبقية حق الدائن بكافة طرق عن واقعة مادية كفعل ضار أو نافعكان الحق ناشئًا 
رادة أما إذا كان الحق ناشئًا عن تصرف قانوني كعقد أو تصرف بإ .إلثبات بما فييا البينة والقرائنا

نما يثير صعوب ، فإن األمر المنفرة كالوصية أو ىبة مثالً  ة، إذا أثبت التصرف في محرر رسمي، وا 
رر العرفي ، الن القاعدة أن تاريخ المحكان التصرف قد أثبت في محرر عرفي، إذا تثور الصعوبة

 ، والمتصرف إليو من الغير، والغير الابتاً ، إال منذ أن يكتسب تاريخًا ثال يكون حجة عمى الغير

                                                 
48

ن يؤشر عليو ويكتسب احملرر تارخيًا بطرق متعددة كان يقيد يف السجل الرمسي املعد لذلك أو بأن يثبت مضمونو يف حمرر أخر ثابت التاريخ أو من يوم أ (
 .موظف عام خمتص )السنهوري(

 .611عبداملنعم البدراوي, مرجع سابق, ص  (49
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ق الدائن اقتداء ولم يشترط  القانون المدني المصري ثبوت تاريخ ح، يحتج عميو إال بالتاريخ الثابت
يفاجأ في أغمب األحيان بالتصرف ئن كما تقول المذكرة اإليضاحية "، ألن الدابالمشرع الفرنسي

 .من قبل إلثبات تاريخ سند الدين"الضار دون أن يكون قد احتاط 
ى من حصل لو التصرف إلى أن يثبت عمومن ثم يكون التاريخ غير الثابت لحق الدائن حجة     

طعن في التصرف حتى يستطيع الدائن ال بين الدائن والمدينًا بالتواطؤ أن ىذا التاريخ قدم عمد
تاريخًا ثابتًا كانت ، ويكون تاريخ التصرف حجة عمى الدائن أيضًا فإن كان بالدعوى البوليصية

ن كان تاريخًا غير ثابت  مى الدائن إلى أن يثبت العكس ومن ثم إذا، كانت حجة عحجيتو مطمقة، وا 
، جاز ى التاريخ غير الثابت لحق الدائن، وكان متقدمًا عمكان تاريخ تصرف المدين غير ثابت

لمدائن أن يثبت بجميع الطرق أن تاريخ التصرف قد قدم عمدًا بقصد حرمانو من الدعوى 
 .(50)صيةالبولي

 األداء.: أن يكون حق الدائن مستحق الشرط الثاني
، أن يكون حق ىذا الدائن تصرفات مدينو بالدعوى البوليصيةوقبول طعن الدائن ب يشترط لصحة    

ي أن يكون حق ، فال يكفصالحًا لممطالبة القضائية فوراً  مستحق األداء بمعنى أن يكون حق الدائن
 ، كما  في الدعوى غير المباشرة.الدائن محقق الوجود

لمدين بالتصرف تحت الغش ، فالدعوى البوليصية تواجو خطر قيام اشاسع دعويينوالفرق بين ال    
، إذ يطعن في تصرف صدر من ل في أعمال المدين تدخاًل خطيراً ، والدائن فييا يتدخوالتواطؤ
، إال يياجم المدين بمقتضى حق ثابت لو، وال يكون ذلك ، فيو، ويقيم الدائن الدعوى باسموالمدين
ذا عمى خالف الدعوى غير ، وىيذ بحقو، فوجب أن يكون حقو مستحق األداءدائن قرر التنفألن ال

ري والمنصوب ، فالدائن فييا يقتصر عمى استعمال حقوق مدينو نائبًا عنو في القانون المصالمباشرة
ىمالو في افي القانون اليمني. إذا أثبت  لمطالبة عند المرافعة أمام القاضي تمرد وتقصير المدين وا 

عميو دين المادة ، فينصب القاضي عنو من يقوم بتمك المطالبة ويقدم من حالة عمى الغيربحقوقو ال
 .ال التحفظية من الدعوى البوليصية، فيذه الدعوى اقرب إلى األعم( مدني يمني366)

تتماثل ىاتان الدعويان  المقارنة بين دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وبين الدعوى غير المباشرة    
: أما ما تتماثالن فيو فأوليما أن كمتييما تيدفان إلى المحافظة وتختمفان في أمور ثالثةفي أمرين 

وثانييم أن كال منيما دعوى ترفع عمى مدين معسر صدر منو  .عمى الضمان العام لحقوق الدائنين
                                                 

50
 611, ص 621, عبد املنعم البدراوي, مرجع سابق, ف 6023 – 6021, ص 831عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, مرجع سابق, ف (

 . 266, ص 93, د . إمساعيل غامن, مرجع سابق, ف 613 –
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تصرف يمحق ضررًا بدائنيو. واما ما تختمفان فيو فأوليا أن دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق 
اما الدعوى  .يب أموالو من متناول أيدي دائنيودائنو ترمي إلى حماية الدائن من غش المدين وتير 

غير المباشرة فترمي إلى وقاية الدائن من إىمال مدينو في المحافظة عمى حقوقو وثانييا أن الدائن 
الفا يرفع دعوى عدم نفاذ التصرف باسمو ويخاصم فييا مدينو ومن صدر إليو تصرف المدين خ

نيابة عنو ليخاصم فييا شخصا غيره وثالثيا أن اثر دعوى عدم نفاذ التصرف ينصرف إلى الدائنين 
اما اثر الدعوى غير المباشرة فينصرف إلى المدين وتئول نتيجتيا إليو مباشرة وان أفاد منيا دائن 

 بصورة غير مباشرة.
من يكون حق الدائن مستحق  وتبعًا لذلك ولخصوصية دعوى عدم نفاذ التصرف كان ال بد    

ق أعمى من مرتبة ، ألن استحقاق األداء مرتبة في الحقو أن يكون أيضًا خاليًا من النزاع، و األداء
 .(51)لمرتبة األدنى تكون ضمنًا مشترطة، ومتى اشترطت المرتبة األعمى فإن االخمو من النزاع

، وال يشترط أن يكون حق (52)النزاع إال بصدور حكم نيائي فيو وال يكون حق الدائن خاليًا من    
عوى البوليصية ، ألن الدائن سيحصل عمى ىذا السند عند رفع الددائن ثابتًا في سند قابل لمتنفيذال

، وأنو دائن وأن ذه الدعوى يبحث صفة المدعي أمامو، ذلك أن القاضي في ىوقبوليا من القاضي
، فيصبح الدعوى البوليصية حكم بحق الدائنإجابة الدائن إلى الطعن بحقو مستحق األداء فحكمو ب

 .(53)ىذا الحق قاباًل لمتنفيذ
، وكذلك إذا أن يكون أساسًا لمدعوى البوليصية، فإنو ال يصمح لذلك إذا كان الحق متنازعًا عميو    

نزاع فإنو خاليًا من ال، ألن الحق حتى إذا كان معمقًا عمى شرط واقف أو أجل واقفكان ىذا الحق 
، بخالف ما إذا كان الحق معمقًا عمى شرط فاسخ أو مقرونًا بأجل فاسخ يكون غير مستحق األداء

ان ، ألن الشرط الفاسخ أو األجل الفاسخ ال يمنعاستعمال الدعوى البوليصيةستطيع فإن الدائن ي
النزاع مستحق األداء  . وبالتالي فأي دائن حقو خال من(54)الحق من أن يكون مستحق األداء
خصي ودائن مرتين ودائن لو ، ال فرق في ذلك بين دائن شيستطيع استعمال الدعوى البوليصية

 . امتياز
                                                 

51
 . 623, د. سعيد جرب , مرجع سابق , ص  326د. عبد الرزاق السنهوري , نظرية العقد , مرجع سابق , ف  ( 

52
 , اهلامش . 261د. سليمان مرقص , مرجع سابق , ص  ( 

 
54

 ,686, ص 620, د . عبد املنعم البد راوي, مرجع سابق, ف 6003, ص 832د . عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, مرجع سابق, ف  ( 
, د . سليمان مرقص, مرجع سابق, ف 93, ص 606, د . حممد حسني الشامي, مرجع سابق, ف 623د . سعيد جرب, مرجع سابق, ص 

 . 261, ص  30
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، لذلك يستطيع ما دام مستحق األداء يكون حق الدائن غير محدد المقدر كذلك يجوز أن    
، أن يستعمل الدعوى ق لوالمضرور في العمل غير المشروع حتى قبل أن يقدر التعويض المستح

، حتى ال ينفذ نو المسئول عن العمل غير المشروعالبوليصية ويطعن في تصرف صدر من مدي
دائن حقو نقدَا  ، وال فرق كذلك في رفع الدعوى البوليصية بينعميو الدائن بالتعويض المستحق لو

ل الدعوى، وال فرق ، فالكل سواء في استعماودائن حقو عمل أو امتناع عن عمل ،ودائن حقو عيناَ 
دائن أن يستعمل ، ففي الحالتين يكون لمتصرفًا قانونيًا أو واقعو مادية فيما إذا كان مصدر الحق

 .(55) الدعوى البوليصية
ؤجل من الجدير بالذكر أن ىذا الشرط وىو شرط استحقاق األداء يؤدي إلى منع الدائن بدين م    

نظرًا لما ىو معروف تناقضًا مع اشتراط إعسار المدين م ـ وىذا قد يبدوااستعمال الدعوى البوليصية
. وإلزالة ىذا التناقض يمكن ، فيصبح الحق مستحق األداءن اإلعسار يترتب عميو سقوط األجلمن أ

، فاإلعسار الذي يسقط األجل إنما ىو اإلعسار الفعمي واإلعسار القضائيالقول أنو يوجد فرق بين 
الفعمي فإنو ال يزول بو األجل، وبما أن اإلعسار المشروط في  ، أما اإلعسارياإلعسار القضائ

، لذلك لو بقي حق  الدائن غير مستحق األداء فال يستطيع عوى البوليصية ىو اإلعسار الفعميالد
 .(56)تبعًا لذلك رفع الدعوى البوليصية

 

 :المبحث الثالث
 :عدم نفاذ التصرف، ومدى فاعميتها آثار دعوى

، كان ال بد من تسميط في تصرفات المدين الضارة بدائنيةبعد أن انتيينا من شرح شروط الطعن     
ليا نتيجة، كما أن لكل دراسة  ل مقدمة البد أن يكون، فكعمى مجمل آثار دعوى عدم النفاذ وءالض

الطعن  شروط، إال إذا توافرت كل التصرف الغاية من دراستنا وىي عدم نفاذ غاية، ولن تتحقق
، عدم نفاذ التصرف في حقو تمثل فيالطاعن ت والغاية التي يريد الوصول إلييا المطموبة قانونًا.

، ودخولو في الضمان العام دة المبيع المتصرف فيو إلى الغيرالتي سيحققيا الطعن ىي عو  والنتيجة
 تمييدًا لمتنفيذ عميو قضاًء. 

ومع ذلك فإن الحكم بعدم النفاذ ال يؤدي إلى بطالن العقد بين المدين والمتصرف إليو، وبوسع    
كل منيما أن يتفادى عدم النفاذ إذا ما قاما بالوفاء بحق الدائن أو بإيداع الثمن المتفق عميو أو ما 
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 .6003 – 6003, ص 382عبد الرزاق السنهوري, الوسيط, مرجع سابق, ف  (
56

 .682 – 686, ص 620عبد املنعم البد راوي, مرجع سابق, ف  (
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ينا عرض مجمل من ىنا كان لزامًا عمخزينة المحكمة لحساب الدائنين، و يكممو إلى ثمن المثل إلى 
، وسنأتي في المطمب الثاني لبيان مدى فاعمية دعوى عدم فاذ في مطمب أولآثار دعوى عدم الن

 النفاذ من الناحيتين العممية والقانونية.
 

 :المطمب األول: آثار دعوى عدم نفاذ التصرف
، إليو طرافو وىما المدين والمتصرفإن قاعدة نسبية العقد تقضي بأن التصرف يسري بين أ    

ناءات يقرر ، إال أن ىذا األصل يرد عميو استث ينفعيم من حيث األصلفالعقد ال يضر الغير وال
الدائن عند ما يكون قصد المدين المعسر اإلضرار بالضمان العام المقرر  القانون بعضيا لمصمحة

عدم النفاذ. ومن  وذلك عن طريق دعوى فاء بحقوقيم الثابتة عمى المدين،قانونًا لمصمحة الدائنين لمو 
والمتصرف إليو  من  ، والعالقة بين المدينالدعوى بالنسبة لمدائن من ناحية ثم يجب التمييز بين أثر

 ناحية أخرى عمى النحو التالي:
 أثر دعوى عدم نفاذ التصرف بالنسبة لمدائن:

نما ىي دعوى عدم نفاذ التصرف ليست دعوى بطالن، وال دعوى مسؤولية مدنيةدعوى  خاصة ، وا 
ىدفيا دفع اإلضرار التي تمحق الدائنين من جراء التصرفات التي يجرييا المدين مع الغير، والتي 

فنائو. ىدار الضمان العام وا   واآلثار المترتبة عمى الدعوى بالنسبة تؤدي بالتبعية إلى إضعاف وا 
 :لمدائن تتمحور في ثالث مسائل ىي

 سقوط الدعوى:  -أ

( بانقضاء ثالث سنوات في القانون المدني التصرف بمضي المدة )التقادموى عدم نفاذ تسقط دع    
( مدني مصري، وفي 243المصري تحسب من اليوم الذي يعمم فيو الدائن بحقو في رفع الدعوى )

 جميع األحوال بمرور خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيو التصرف.
ى بوقف نفاذ التصرف بانقضاء ستة أشير من أما في القانون المدني اليمني فال تسمع الدعو     

ادي كالقوة القاىرة )حرب أو اليوم  الذي يعمم فيو الدائن بحقو في رفع الدعوى مع عدم وجود مانع م
، واليدف من كعالقة الزوجة بزوجيا (دبي مشروع(. أو مانع أدبي )كصمة قرابة أو نفوذ أثورة

، ورغبة فترة طويمةني حتى ال يبقى التصرف معمقًا تقصير مدة عدم سماع الدعوى في القانون اليم
 تعد قرينة عمى إجازة الدائن لمتصرف اكز القانونية، كما أن مضي المدةمن المشرع في استقرار المر 

( مدني يمني، وفي كل األحوال ال تسمع الدعوى بمضي خمس وعشرين سنة من تاريخ إبرام  375)
وىذا االنقضاء ليس في صالح الدائن ألنو يؤدي  دني يمني.( م198) التصرف وفقًا لمقواعد العامة
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وىما المدين  صحيحًا الزمًا نافذًا بين أطرافوإلى تحصين التصرف من أي طعن وينقمب التصرف 
 والمتصرف إليو. 

( 367تص وفقًا لممادة )تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بعد رفعيا وقبوليا من القاضي المخ -2
 ( مدني مصري بإحدى أمرين ىما:241)، والمادة مدني يمني

ص في ختب عمي ىذا اآلمر نتيجة أولي تتم*قيام المدين والمتصرف إليو بالوفاء بحق الدائن، ويتر 
دي الي الدائن رافعيا ماىو أذا ىو إتطيع أن يتفادي الحكم في الدعوئ ليو بسإأن المتصرف 

يضا متي قام المدين نفسو بوفاء مستحق لو في ذمة المدين، كما بسقط حقو في رفع الدعوي أ
 .(57)الدين

وينتقل حق  ،(58)ثل وقت التصرف إلى خزينة المحكمة، أو ما يكمل ثمن المثل* إيداع ثمن الم
الدائن عن الغش والتواطؤ كعمل غير مشروع ل المودع بنظر الحاكم. مع تعويض الدائنين إلى الما

مبدأ الثقة  الذي يجب أن يسود  يتنافي مع. كما أن الغش والتواطؤ فقًا ألحكام المسؤولية التقصيريةو 
 في المعامالت.

 السير في الدعوى وصدور الحكم بعدم نفاذ التصرف: -ب
، فيكون من حق الدائن السير في إجراءات لدائن بالوفاء واإليداع  اختياراإذا لم يقوما المدين وا    
 رف فيوويترتب عمى ذلك اعتبار الحق الذي تم التص ،وى وصدور الحكم بعدم نفاذ التصرفالدع

، وكأنو لم يخرج من الضمان العام، ويستفيد من الحكم بعدم النفاذ جميع الدائنين الذين كأن لم يكن
   .(59)حمت ديونيم وشاركوا الدائن في  إجراءات طمب التنفيذ

 أثر دعوى عدم نفاذ التصرف في العالقة بين المدين والمتصرف إليه: 
ير في الدعوى ، فإنو يترتب السذكرنا في الفقرة السابقة ، عمى ماإذ لم يقوما بأداء ما ىو لمدائن    

، وقام الدائنون بالتنفيذ عمى العين التي انتقمت إليو من المدين، فيكون لممتصرف والحكم بعدم النفاذ
 و القيام بمايمي:إلي
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 .163البدزاَي، مسجع سابك، ص  (د. 
58

 مدوي. 241لد وص عليً الماوُن المدوي صساحت  في المادة   ( ٌَرا الحكم الري تمليً المُاعد العامت 

. د. إمساعيل غامن, 332وما بعدىا . د.السراجي, مرجع سابق, ص  602, ص601( راجع د. حممد الشامي مرجع سابق ف 89
.د. سليمان  332 – 332, صـ 339حسن عبده امحد السراجي, مرجع سابق ف  ,208 – 201, صـ 92مرجع سابق, ف 

 .165د. عبدالمىعم البدزاَي، مسجع سابك، ص وما بعدىا . 222, صـ 630مرقص, مرجع سابق, ف 
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إن كان لو مقتضى، ألن عدم النفاذ ال  واسترداد ثمن المبيع مع التعويض طمب الفسخ -1
يجعل العقد باطاًل بين المدين والمتصرف إليو. ويبقى المدين باعتباره بائعًا ممتزمًا بضمان التعرض 

 واالستحقاق.

 دفعو عماًل بالقواعد العامة.، إن لم يكن قد الدفع بعدم التنفيذ، ويمتنع عن دفع الثمن -2

 طمب التنفيذ بمقابل أي بطريق التعويض السترداد الثمن المدفوع. -3

، وذلك في حالة ما إذا كان رد غير المستحق(ثراء بال سبب )الرجوع عمى المدين بدعوى اإل -4
 الدائن قد استوفى حقو من مال المتصرف إليو.

 المدين مدى فعالية دعوى عدم نفاذ تصرف :المطمب الثاني
المدين بالتواطؤ مع المتصرف دعوى عدم النفاذ وسيمة قانونية يدفع بيا الدائن عن نفسو غش     
، وتكون نتيجة الحكم بطالن التصرف وعودة المال الدائن بعدم نفاذ التصرف في حقو ، فيطعنإليو

 المتصرف فيو إلى الضمان العام تمييدًا لمتنفيذ عميو.
ن يتخذ الدائنون إجراءات التنفيذ، قبل أ تفظًا بحقو في التصرف بأموالو،مح لكن المدين يظل     

، وتخرج بالتالي من ج بتصرفو بعض األعيان من ممكيتو، فتخر ومن حقو أن يتصرف في أموالو
 ،عناصر الذمة المالية وقت التنفيذضمان الدائنين، والسبب يعود إلى أن الضمان العام يشمل كل 

 ين.وال ينصب عمى مال مع
كما ال يستطيع الدائن أن يمنع المدين من القيام بمثل ىكذا تصرفات وىي بالتأكيد مضرة     

بالضمان وتؤدي إلى إضعافو أو إفنائو، فينقص الضمان دون أن يكون من حق أي دائن أن يتتبع 
 حقو.المال لمتنفيذ عميو بحقو، كما أنو ال يحق ألي دائن ان يتقدم عمى دائن آخر الستيفاء 

رقي إلى مرتبة األمر الذي نجزم القول معو بأن دعوى عدم النفاذ بأنيا مجرد إجراء تحفظي ال ت    
، كما أنيا ال تحقق الحماية الكافية لمدائنين في حالة عدم كفاية أموال المدين لموفاء الوسائل التنفيذية
ونو في إجراءات طمب التنفيذ. ، والذين يشاركيذ بسبب مزاحمة الدائنين اآلخرينبحقوقو بعد التنف

، ويقتصر دور دعوى عدم النفاذ عمى م وسيمة غير فعالة لتأمين الدائنفيكون الضمان العا
، وحماية الدائنين من تصرفات مدينيم قاصدا بذلك اإلضرار محافظة عمى الضمان العام وتقويتوال

 بحقوقيم.
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، إعسار المدين عن تحقق اجل الدين وعمى ذلك فإن الدائن يكون بحاجة لتأمينو من مخاطر    
وىذا شيء مؤكد ألن الحجز ال يتم إال عمى مدين معسر وىذا مكمن الخطر. كما أن ىناك خطر 
أكبر يواجو الدائن ويمثل بمزاحمة عدة دائنين لو ألنيم متساوون في الضمان ال فضل لحدىم عمى 

 ير.األخر، وبالتالي فال يحصل عمى شيء أو قد يحصل عمى شيء يس
اآلمان والضمان ، ال توفر مان العام ومنيا دعوى عدم النفاذن وسائل حماية الضإلذلك ف    

لمدائن رغم العناء والجيد الذي يبذلو الدائن لمحصول عمى الحكم بعدم النفاذ،  والحماية الكافية
بل تعود عمى ، عدم النفاذ ال يستفيد منو بمفردهوفضاًل عن ذلك فان الفائدة التي تعود من دعوى 

 ئنين طبقًا لفكرة الضمان العام.جميع الدا
 :الخاتمة

، وما تضمنتو من مالحظات ومقترحات مع توصيات تعرض فييا أىم نتائج ىذه الدراسةنس    
 الدراسة.

  :تائج: النأولً 
صرفات المدين من أىم وسائل تقوية الضمان العام وحمايتو من تإن دعوى وقف نفاذ التصرف  -1

 .بيذا الضمانالضارة 

تقوم دعوى عدم النفاذ عمى عنصرين ىما الغش و يمثل العنصر النفسي لمدعوى من الصعب  -2
والمرجع في  إثباتو، واإلعسار وىو العنصر المادي يكون وجوده قرينة عمى نية إلضرار والغش.

ذلك لمقاضي فمو سمطة في استخالص عنصر الغش من ظروف وقرائن الحال وطبيعة التصرف 
 شدًا بمبادئ العدالة والعرف الموفق ألصول ومبادئ الشريعة.مستر 

نما ىي دعوى ؤولية مدنية، وال دعوى مسعدم نفاذ التصرف ليست دعوى بطالندعوى  -3 ، وا 
فات التي يجرييا المدين مع خاصة ىدفيا دفع اإلضرار التي تمحق الدائنين من جراء التصر 

فنائو. الغير ىدار الضمان العام وا   والتي تؤدي بالتبعية إلى إضعاف وا 

، وىي دعوى خاصة نية من وسائل تقوية الضمان العامدعوى عدم نفاذ التصرف وسيمة قانو  -4
، فالتصرف ائنين  كما أنيا ليست دعوى بطالنتجعل التصرف الضار موقوف عمى إجازة الد

لنفاذ عن طريق الوفاء وسعيما تفادي وتوقي عدم ا. وبنافذا بين  المدين والمتصرف إليويبقى 
يكممو خزينة المحكمة بنظر الحاكم، وما لم يحصل ىذا الثمن أو ما  ، أو إيداعبحق الدائن

، فإن التصرف يعتبر كأن لم يكن. ومن آثار ذلك عودة المال المتصرف بو الوفاء، أو ما يقابمو
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ىنا تكون دعوى عدم النفاذ قد حققت الحماية إلى الضمان العام تمييدًا لمتنفيذ عميو. ومن 
 .لمدائنين

تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بعد رفعيا وقبوليا من القاضي المختص عند قيام المدين  -5
ثل وقت التصرف إلى خزينة المحكمة، أو والمتصرف إليو بالوفاء بحق الدائن. أو إيداع ثمن الم

تعويض الدائن  المال المودع بنظر الحاكم. مع، وينتقل حق الدائنين إلى ما يكمل ثمن المثل
 والعنت الذي بدا من المدين مع مصاريف الدعوى.عن الغش والتواطؤ 

، ويعتبر التصرف عند ير في الدعوى والحكم بعدم النفاذيترتب عمى عدم الوفاء بحق الدائن الس -6
ان العام تمييدًا عدم إجازاتو من الدائنين كأن لم يكن ويعود المال المتصرف فيو إلى الضم

 لمتنفيذ عميو.

إجراءات طمب ن حمت ديونيم وشاركوا الدائن في يستفيد من الحكم بعدم النفاذ جميع الدائنين الذي -7
 التنفيذ.

لقد ذىب القانون اليمني إلى القول بأن طبيعة ىذه الدعوى ىو وقف نفاذ التصرف مخالفًا ما  -8
( 367ادة )من خالل نص المم نفاذ التصرف أن طبيعتيا ىو عد ذىب إلية القانون المصري من

 :تيمدني يمني يتبين اآل

واء كان التصرف تبرعًا أو ، سأن يكون قاصدًا اإلضرار بدائنية ،أنو يشترط بالنسبة لممدين ( أ
، وأيضًا نية التواطؤ مع المتصرف إليو بالنسبة لمتصرف معاوضة وىما ما يعبر معاوضة

 .والتواطؤ فقو القانوني بنية الغشعنيما في ال

، وأن يؤدي نسبة لمتصرف الذي يجوز الطعن فيو، أن يكون تصرفًا قانونياً أنو يتشرط بال ( ب
، وىو ما عًا أو معاوضة بأقل من ثمن المثلإلى خروج مال من ذمة المدين سواء كان تبر 

 .يكون ىذا التصرف ضارًا بالدائنين، وأن في الفقو القانوني بشرط اإلفقار يعبر عنو

، إال أن ذلك مستفاد من خالل الصفة التي نص عمى أي شرط بالنسبة لمدائنم يأنو ل ( ت
؛ ، وىي صفة )المتضررين(بالنسبة ليم وضعيا لمدائنين الذين يكون ىذا التصرف موقوفاً 

وسابقًا عمى التصرف  ألن اإلضرار ال يقع عمى الدائنين إال إذا كان حقيم مستحق األداء
 .المطعون فيو
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ن يتخذ الدائنون إجراءات التنفيذ، قبل أ ًا بحقو في التصرف بأموالو،حتفظيظل المدين م ( ث
، وتخرج بالتالي صرفو بعض األعيان من ممكيتو، فتخرج بتومن حقو أن يتصرف في أموالو

، مدين من القيام بمثل ىكذا تصرفاتمن ضمان الدائنين، كما ال يستطيع الدائنون منع ال
عميو بحقو، كما أنو ال يحق ألي دائن أن يتقدم عمى  وليس ألحدىم حق تتبع المال لمتنفيذ

 دائن آخر الستيفاء حقو.

، كما أنيا ال رقي إلى مرتبة الوسائل التنفيذيةدعوى عدم النفاذ مجرد إجراء تحفظي ال ت ( ج
، ويقتصر فاية أموال المدين لموفاء بحقوقوتحقق الحماية الكافية لمدائنين في حالة عدم ك

 ائنين من تصرفات مدينيم قاصدا بذلك اإلضرار بحقوقيم.دورىا عمى حماية الد

، رغم العناء والجيد الذي يبذلو ة الكافيةال توفر دعوى عدم النفاذ األمان والضمان والحماي ( ح
الدائن لمحصول عمى الحكم بعدم النفاذ، وفضاًل عن ذلك فان الفائدة التي تعود من دعوى 

 عود عمى جميع الدائنين طبقًا لفكرة الضمان العام.، بل تدم النفاذ ال يستفيد منيا بمفردهع

كثيرًا ما يحدث اإلعسار دون  إىمال المدين أو غشو، وىنا ال مناص لمدائن من المجوء  ( خ
عيني  ومزاحمة الدائنين، وتحقق لو ضمانإلى نظم قانونية تحميو من خطر إعسار المدين 
العقاري( نوعيو الحيازي والتأميني )لرىن بخاص بو، وىذا ما تقوم بو التأمينات العينية كا

فيعطيو الحق العيني أفضمية في استيفاء حقو متقدمًا عمى غيره من الدائنين التاليين في 
كالكفالة، وىي ضم ذمة الكفيل  ،عاديين. وكذلك التأمينات الشخصيةالمرتبة أو الدائنين ال

أحدىما الستيفاء حقو. مع ، فيرجع الدائن عمى ى ذمة المدين فيكون لمدائن ذمتانلإ
االحتفاظ بحقو في الضمان العام المقرر لكل دائن عند عدم كفاية الضمان الخاص لموفاء 

 بجميع ديون المدين.

 التوصيات: :ثانياً    
 تي:نوصي المشرع اليمني باآل

( والذي 367) استخدام مصطمح اإلفالس بدال عن مصطمح اإلعسار المذكور في المادة -1
لى إعساره( ألنو ال يشترط لرفع ىذه الدعوى عمى المدين أن يكون معدمًا بل إوأدى ذلك ) تقول

 يكفي أن تكون أموالو غير كافية لسداد ديونو.
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ن يحذف شرط نية ا  إفالسو وعممو بيذا اإلفالس فقط و أن يكتفي بالنسبة لممدين بشرط  -2
ان  ،لمتيرب من طعن الدائنينشرط فرصة المدين اإلضرار بدائنيو حتى ال يتخذ المدين ىذا ال

ذا أفمس المدين وكان عالمَا بيذا اإلفالس فإنو يمنع من التصرف في مالو  ،كان حسن النية وا 
تصرفًا ضارًا بو وىو أن يؤدي ىذا التصرف إلى إنقاص من حقوق ىذا المدين أو زيادة في 

كان تبرعًا أو بعوض التزاماتو ويجب عميو أن يعتبر أن تصرفات المدين ضارة بدائنيو سواء 
حيث يجب أن يفترض أن المدين لم  ،يمة ثمن المثليقل عن قيمة المثل ،بل حتى ولو كان بق

وذلك  ،ال يتمكن الدائن من التنفيذ عميويحصل إال عمى ثمن بخس أو أخفاه أو بدده بحيث 
تصرفاتو حتى ال يفتح القانون الباب واسعًا أمام المدين لإلضرار بدائنيو عن طريق تصوير 

ولو كانت تبرعًا أو أقل بثمن المثل ألنيا تصرفات معاوضة بثمن المثل فيحول دون أي طمب 
( 367الفقرة الثانية في المادة ) لوقف نفاذ ىذا التصرف، فيجب عمى المشرع اليمني تعديل

ويكون لممتصرف إليو إذا أراد نفاذ التصرف أن يودع بنظر القاضي ثمن المثل وقت كالتالي )
   .(حقوق الدائنين إلى المال المودع التصرف وتنتقل

بأن تبرع بمالو أو تصرف فيو متواطئًا مع ذف الحالتين التي ذكرىما بقولو )أن يح -2
ل ذكرتا عمى سبيل ( حتى ال يثور الجدل حوليما ىتصرف اليو بعوض يقل عن ثمن المثلالم

ف الذي ذكره القانون المصري أم عمى سبيل الحصر؟ وأن يضع بداًل عنيما التعري ؟المثال
 0ذي ينقص الحقوق ويزيد االلتزاماتالتصرف المفقر ال

 بالمراجع قائمة بأهم
 : أوًل: الفقه القانوني

دار المطبوعات  .(لتزامأحكام ال النظرية العامة لاللتزامات ) )د ن(. أنور سمطان -
 .الجامعية، اإلسكندرية

المكتب الجامعي ، الجزء الرابع .القانون المدنيرح المطول في ش(. 2004) أنور طمبة -
 . ، اإلسكندريةالحديث االزاريطو

بد اهلل وىبة، ، مكتبة عالجزء الثاني .النظرية العامة لاللتزام (.1967) ل غانمإسماعي -
 .عابدين مصر

 .كسبها في القانون المدني اليمني الممكية وأسباب (.2003) إسماعيل محمد المحا قري -
 .الشوكاني لمطباعة والنشرر دا
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