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 ثاويا: حجيت احلقىق املىتقلت بالتظهري. )قاعدة التطهري مه الدفىع(

التجارية يمكن  التظيير الناقل لمممكية بانو ينقل لممظير اليو حقا مستمدا مباشرة من الورقةز يتمي

في دون ان يستطيع ىذا المدين الدفع بعدم حجية الحق المطالبة بيا عند االستحقاق من المدين الصر 

 بالموقعين االخرين عمى ىذا السند التجاري.تربطو ة استنادا الى عالقات شخصي الصرفي في مواجيتو

ىنا يتبين لنا ان قاعدة التطيير من الدفوع تعمل في مجال القانون الصرفي فقط، اذ يعد ىذا االمر من 

 :خروجا عمى القواعد العامة وذلك لسببين

شخص بان ينقل الى غيره اكثر  اليالتسم حالعامة نقصد في قواعد القانون المدني القواعد  -1

عمى المبيع ،  -البائع –ذلك اليجوز لمبائع ان ينقل الى المشتري حقوقا اكثر مما لو مثال ممايممك. 

 فالشيء المباع ينتقل من البائع الى المشتري بحالتو عند وجوده بين يدي البائع.

المحال لو بصفتو العامة تقضي بشأن حوالة الحق المدنية بان الحق ينتقل من المحيل الى القواعد  -2

 ن يحتج بيا عمى المحيل.وضماناتو بحيث يكون لممحال عميو ان يتمسك بالدفوع التي كان لو ا

تتعارض مع  ىذه الخصائص في قواعد القانون المدني اليمكن تطبيقيا في القانون الصرفي النياامام 

ان يتمسك في مواجية الحامل بالدفوع التي يمكن لو ان يتمسك طبيعتيا التداولية ، فمو اجيز لممدين الصرفي 

جارية بالسرعة التي تسمتزميا اه كل حامل سابق لنشأ عن ذلك اقامة العقبات في سبيل تداول الورقة التبيا تج

اجراء تحريات والبحث في خفايا السند عن العيوب التي تنجز فيو ، ومن ثم  الورقة التجارية، او يضطر الى

 مكن ان نطبق ذلك في التعامل مع االوراق التجارية التي تتسم بالسرعة في التعامل.الي

ىجر القانون التجاري التعامل بيذه القواعد العامة وظيرت قاعدة التطيير من الدفوع في مجال انتقال وليذا 

 الورقة التجارية.
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 يير الورقة التجارية؟س// ماىو السبب في عدم امكانية تطبيق القواعد العامة في تظ

 نتقال او التظيير في مجال القانون المدني وقواعد قانون الصر. بين اال الفرق  

 الورقة وفق القواعد العامة                                       تظيير الورقة وفق قانون الصرفانتقال 

   تاليمكن تطبيق ىذه القاعدة في مجال انتقال الورقة  -1    ينتقل الشيء بحالتو من البائع الى المشتري-1

                                                                                                        تطير الورقة التجارية من كل دفوع او عيوب -2           ينتقل الحق بعيوبو وضماناتو ودفوعو.-2

 

 مالمقصود بقاعدة التطيير من الدفوع؟س// اذاً   

 ؟س// ماىي شروط قاعدة التطيير من الدفوع 

 ؟قاعدة التطيير من الدفوعس// ماىو نطاق تطبيق  

 عمى السؤال االول:نجيب 

ىو انتقال الورقة التجارية خالية من كل العيوب والدفوع التي يمكن  بقاعدة التطيير من الدفوعيقصد 

ونص المشرع العراقي عمى ىذه القاعدة في المادة ان يتمسك بيا المدين الصرفي تجاه الحامل القانوني، 

 .ع  ( من ق ت57)

 س// ماىي شروط قاعدة التطيير من الدفوع؟

 ٌجب اٌ ٌخٕفس شسطبٌ نخطبٍق قبػدة انخطٍٓس يٍ اندفٕع: االجببت:
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  ان يكون املدعي مبوجب احلوالة حامال قانونيا هلااالول: الشرط. 

 ؟ُرقت التجاريت حامال قاوُويا لٍايؼتبز المذػي بالى متس// 

ٍ: (56ٌت ٔيغ ذنك ٔفق انًبدة )ٔاٌ بٍُب يٍ ْٕ انحبيم انقبًََٕ نهٕزقت انخجبزسبق   ٌؼخبس حبيال فً حبنخٍ

ّ صبحب اناذا  -1 ، ٔحؼخبس ػهى بٍبضحظٍٓسا بٌ اخسْب ٔنٕ كبخظٍٓساث غٍس يُقطؼت حق فٍٓب اثبج ببَ

 انخظٍٓساث انًشطٕبت فً ْرا انشأٌ كأٌ نى حكٍ.

اػقب انخظٍٓس ػهى بٍبض حظٍٓسا اخس اػخبس انًٕقغ ػهى ْرا انخظٍٓس اَّ ْٕ انحبيم انقبًََٕ اذا  -2

 نٓب.

س// ٌل يجُس التمسك بٍذي القاػذة مه قبل شخص الت اليً الحُالت ػه طزيق االرث اَ الُصيت اَ 

 حُالت الحق؟

الٌجٕش حًسك انحبيم أ انحبئص نهٕزقت انخجبزٌت بٓرِ انقبػدة يبداو قد اكخسبٓب بطسٌق غٍس انخظٍٓس،  ج:

 حبنت أ ٔاقؼت قبٍََٕت غٍس انخظٍٓس. أي ٔالحطبق فً

 

 

شزَط تطبيق قاػذة التطٍيز مه 
 الذفُع

ٌ الٌكٌٕ انًدػً بًٕجب  ا
انحٕانت سًء انٍُت اي الٌقصد 

ٍ انصسفً  االظساز ببنًدٌ

ٌ ٌكٌٕ انًدػً بًٕجب  ا
 انحٕانت حبيال قبٍََٕب نٓب
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س// ٌل تشمل قاػذة التظٍيز مه الذفُع جميغ اوُاع التظٍيز سُاء كان تظٍيزا واقل للملكيت اَ التظٍيز 

 يقتصز ػلى وُع دَن اخز؟التأميىي اَ التظٍيز التُكيلي، ام 

ً  اذ  ج: ٔ انخٕثٍق ً ا ً انخظٍٓس انخأيٍُ ٌ يٍ انخظٍٓس: االٔل انخظٍٓس انخًهٍكً، انثبَ حشًم ْرِ انقبػدة َٕػب

 انٍّ حٕثقٍب بؼط انحقٕق انشبٍٓت فً انخظٍٓس انُبقم نهًهكٍت. اٌ انًشسع ٌسحب نًصهحت انًظٓس

فً انخظٍٓس انخٕكٍهً فال َجد نٓب حطبٍقب بّ َظسا نؼدو اػخببز انًكظٓس انٍّ حٕكٍهٍب صبحب انحق ايب 

س فً انحٍبشة انًبدٌت نهٕزقت انًظٓسة ٔاسخؼًبل انحقٕق انٕزقت انخجبزٌت  بم يجسد َبئب ػٍ انًظٓ

 انُبشئت ػُٓب.

: مىت مااستطاع املدعي مبىجب احلىالت اثباث كىوه حامال قاوىويا هلا مبىجب  ذلك خالصت

ك بقاعدة التطهري مه تظهري متليكي او تظهريا تىثيقيا او تأميىيا كان له التمس

 الدفىع.

  ًانصسف ٍ ً بًٕجب انحٕانت سًء انٍُت اي الٌقصد االظساز ببنًدٌ ٌ الٌكٌٕ انًدػ الثاني:الشرط  .ا
 

 
 س// متى يعتبر الحامل سيء النية او حسن النية؟

 الفقو رأيان بتحديد الحامل حسن النية او عدمو وىما:طرح 
الحامل يعد سيء النية ومن ثم اليمكنو التمسك بقاعدة التطيير من الدفوع متى ماكان حين ان  -1

غيره من الممتزمين عمى االضرار بالمدين  التجارية متواطئا مع المظير او حصولو عمى الورقة
تجاىم اي تشترط المواضعة بين  الصرفي وذلك بحرمانو من الدفوع الت ييجوز لو التمسك بيا

 وببقية الموقعين او الممتزمين بالحوالة التجارية الستبعاد قاعدة التطيير من الدفوع.الحامل 
الرأي يحابي مصمحة الحامل عمى مصمحة المدين الصرفي ، اذ يمقى عمى عاتق المدين ىذا 

ثبات ذلك فان قاعدة التطيير تمعب دورىا الصرفي عبئا ثقيال ىو اثبات التواطؤ ، فاذا لم يستطيع ا
 مع الحامل عمى حساب المدين الصرفي.

الحامل يعد سيء النية عند حصولو عمى الورقة التجارية ويكون عالما بوجود الدفع الذي يتمسك ان  -2
بوجود الدفع دون  اثبات فقط اثبات عمم المحامل  بو المدين الصرفي، لذايكفي لتطبيق ىذا الرأي

 التواطؤ كما في النقطة االولى .
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ى حماية لحامل القانوني وذلك بعدم مباغتتو ىذا االتجاه ان قاعدة التطيير من الدفوع تيدف التبرير 
ت طويمة وتحري تؤدي الى تثاقل تداول م بو اال بعد اجراءابدفع لم يكن يعمم بو، ولم يكن بمقدوره العم

 او عرقمة تداول الورقة التجارية.
  ول  وىو الرأي الالمشرع العراقي اخذ بالمعيار الثاني وىجر المعيار اموقف

 .فقيا وتشريعا وقضاءً  المدعم والمقبول
 

 س// ماالمقصود بمعيار المواضعة الثبات حسن او سوء نية الحامل القانوني؟

 ؟في تحديد كون الحامل سيء النية او حسن العراقيس// ماىو موق. المشرع 

 

  قاعدة التطيير من الدفوع نطاق 

انت شخصية او نتيجة س// ىل تشمل قاعدة التطيير من الدفوع جميع انواع الدفوع سواء ك

 ؟ة التشمل جميع الدفوععالقة الحامل بغيره من الممتزمين، ام ان ىذه القاعد

تطبيق ىذه القاعدة تتحدد اساسا بميدان الدفوع الناشئة عن العالقات الشخصية التي تربط  نطاقان 

ة التجارية مثل ) الساحب، المظير السابق ، الضامن المدين الصرفي بغير الحامل القانوني لمحوال

لممدين ان يتمسك  االحتياطي( ىذه ىي الدفوع التي تطير بموجب ىذه القاعدة ، اما غيرىا من الدفوع فيمكن

 وان كان حسن النية.بيا تجاه الحامل القانوني وحتى 

الدفوع التي  تقسم الدفوع الى نوعين: دفوع التي ال يمكن التمسك بيا قبل الحامل حسن النية.،اذا 

 التمسك قبل كل حامل.يمكن 
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 س// ماىو الفرق بين النوعين من الدفوع اعاله؟

تطيرىا قاعدة التطيير من الدفوع النين التمسك بيا قبل الحامل حسن دفوع التي ال يمك                  ة

يتمسك تعمل قاعدة التطيير من الدفوع  اي  الالتمسك قبل كل حاملالدفوع التي يمكن                   .

 بيا المدين الصرفي 
 

يتمسك بيا  ال وىي الدفوع التي ة:النيدفىع التي ال ميكن التمسك بها قبل احلامل حسن  اوال:
 وىي ماياتي: المدين الصرفي تجاه الحامل القانوني النو اجنبي عنيا

وىي الغمط والتغرير مع الغين،  لرضا ذات الطابع الشخصيالمبنية عمى عيوب االدفوع  -1
 واالستغالل 

 روعيتو المبنية عمى انعدام سبب االلتزام الصرفي او عدم مشالدفوع  -2
 المستمدة من واقعة الحقة لنشوء االلتزام تؤدي الى انقضاء االلتزام الدفوع  -3

 تمك  الدفوع كاالتي:وسنبين 

الغمط والتغرير مع الغين، )وىي  لرضا ذات الطابع الشخصيالمبنية عمى عيوب االدفوع  -1
ثم  (الحاملغمط يسحب شخص حوالة تجارية ظنا منو انو مدين لممستفيد )( ومثال الواالستغالل

لك بتظييرىا ثم يكتشف الساحب بانو لم يكن مدينا لممستفيد يطرحيا الحامل او المستفيد لمتداول وذ
ساحب ان يتمسك بيذا الدفع وىو الغمط ليرفض وفاء قيمة الحوالة في ىذه الحالة اذا كان باالمكان لم

ن التظيير الذي تم لممستفيد ، فالساحب اليستطيع التمسك بيذا لدفع تجاه الحامل حسن النية ال
 ذاتو في حالة الغبن مع التغرير وفي حالة االستغالل.والحكم لمصمحتو طير الورقة من ىذا العيب. 

في ىذه العيوب اليمكن لممدين  روعيتوالمبنية عمى انعدام سبب االلتزام الصرفي او عدم مشالدفوع  -2
الذي يجيل انعدام سبب االلتزام الصرفي، فيو  حامل حسن النيةالصرفي ان يتمسك بيا تجاه ال

 ة التجارية.الحامل غير ممزم بالبحث في نوايا عن روابط الموقعين وسبب توقيعيم عمى الورق
لو حررت حوالة او ظيرت عمى سبيل المجاممة او وفاء لخسارة في قمار كان لمساحب او  مثال:

طالن التزامو كون السبب غير مشروع او المظير التمسك في مواجية المستفيد او المظير اليو بب
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انعدامو ، ولكن اذا انتقمت الحوالة بالتظيير لمصمحة شخص اخر فان من غير الممكن التمسك قبل 
 ل بيذا الدفع متى كان حسن النية ، الن التظيير طير الحوالة من الدفوع الشخصية.الحام

ىذه الدفوع اليمكن  االلتزامالمستمدة من واقعة الحقة لنشوء االلتزام تؤدي الى انقضاء الدفوع   -3
ئنا لمحامل التمسك بيا قبل الحامل حسن النية ، مثال: لو صار الساحب لدى استحقاق الحوالة دا

لو انتقمت الى شخص اخر بالتظيير لكن ا االلتزام الصرفي بالمقاصة. جاز لو ان يتمسك قبل ىذ
رفض رجوع الحامل القانوني حسن النية ، والحكم نفسو في حالة فسخ العالقة امتنع عمى الساحب 

 االصمية التي كانت سببا النشاء االلتزام الصرفي.

لتمسك هبب جتبه احلبمل تسمى  ا ببلدفىع الشخصٍة واذا حتققت امتنغ ػلى املدٌن الصريف  الدفىع  الثالثة اػاله 

نٍة، اي تطهر احلى ل ا قبنىنً حسن  ل لتظهري فقطا ا لدفىع ػند  ة من ا ل   .ا

ل ) الدفىع التي ميكن التمسك بها جتاه كل حامل. ثانيا: ا لدفىع املىضىػٍة او   .دفىع الشكلٍة(ا

لدفىع  -1 نبشئة ػن ػٍب ظبهري كنقص يف الشكلٍة.ا ل  ا

لدفغ  -2 لتىقٍغ .ا ا ر  نبشئ ػن تزوٌ ل  ا

لدفغ  -3 نبشئ ػن ا ل لتحرٌف ا  .ا

لدفغ  -4 نبشئ ػن ا ل فىٌض.ا لتىقٍغ بال ت  ا

لدفىع  -5 انؼدام االهلٍة.ا  املبنٍة ػلى 

لدفىع  -6  املبنٍة ػلى االكراه .ا

لً:وسنبني  ببلشرح وكمبٌ لدفىع   هره ا
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لدفىع  -1 ٍةا يحتج  الحوالةالدفع الناشئ عن عيب ظاىر في : النبشئة ػن ػٍب ظبهري كنقص يف الشكل

ألنو  بو عمى الحامل ولو كان حسن النية ألن ظيور العيب ال يفترض معو حسن نية الحامل

، فالعيب الشكمي واضح ألي شخص، الحوالةينبغي التأكد من توافر البيانات اإللزامية قبل استالم 

ومن ثم التي بيا عيب شكمي ال يعتبر حسن النية حتى ولو كان يجيل ىذا العيب،  الحوالةفحامل 

 تعتبر الحوالة غير صالحة لمتظيير 

لدفغ  -2 لتىقٍغا ا  اذة نيالن حسى حتل امح كلل قبع دفالا يذب سكتمالن ديممل كنيم :النبشئ ػن تزوٌر 

في الورقة التجارية الدفع بأن توقيعو  يرفلصا يستطيع المدينف و دتراا وند خصش املز ا كنيمال

ألنو في ىذه الحالة ال توجد إرادة بااللتزام عمى اإلطالق وىو يقوم بيذا الدفع حتى في مزورًا، نظرًا 

، ولكن يجب االنتباه ان ىذا الدفع الحامل حسن النية، فالتظيير ال يطير ىذا الدفعمواجية 

 يقتصر فقط عمى صاحب التوقيع واليحق لغيره من الممتزمين التمسك بو 

لدفغ  -3 نبشئ ػن ا ل لتحرٌفا ان يتمسك بيذا الدفع قبل كل حامل وان كان  ويحق لممدين الصرفي: ا

يكون لو الدفع دينار  (1111111طولب بقيمة حوالة بمبمغ )من فان مثال: حسن النية وعميو 

 دينار  (511111تجاه كل حامل ليذه السفتجة اذا أثبت ان مبمغيا حين توقيعيا كان )بالتحري. 

ال؟ ىل يستطيع الحامل ان يكتش. ذلك من ظاىر  امىل مسألة كش. التحري. باالمر السيل ولكن 

ان ثقة الحامل و يل في كثير من االحيان، الحوالة؟ اجاب الفقو عمى ان كش. ذلك ليس باالمر الس

بظاىر السفتجة وحده التكفي لترجيح مصمحتو عمى مصمحة المدين الصرفي الذي رضى بالتوقيع عمى 

ة ، فال محابالة  وااللتزام بمقتضاىا في الحالة التي كان عمييا عند توقيعيا البعد تحريفياالحوا

 لمصمحة المدين عمى الحامل خصوصا وان الحامل سيجد مالذا لمتخمص من الدفع بالتحري. 
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لدفغ  -4 نبشئ ػن ا ل فىٌضا لتىقٍغ بال ت مكن الزام المدعى عميو ان ال التزام من دون رضا فالي يب: ا

أو ظيرىا باسم غيره دون ان يكون مفوضًا في ذلك منو بوكالة  حوالةحرر شخص  فإذا بالحوالة 

حتى ولو كان  السفتجة او الحوالةفال يمزم الموكل المدين بالوفاء بقيمة  صريحة أو ضمنية

في المادة  ق تالحامل حسن النية، ويأخذ نفس الحكم إذا تجاوز الوكيل حدود وكالتو وقد نص 

باسم وقع عمى ورقة تجارية  شركة اللو ان مدير  :مثال ال التزام عمى الموكل المزعوم ذا ا  (44)

الشركة بالرغم من ان نظاميا يمنعو من ذلك او تجاوز المبمغ المحدد لو من قبل الشركة ، جاز 

ن المدعي وىو الحامل حسن النية ، فااللتزام الصرفي يقع لمشركة ان تمتنع  عن الوفاء حتى ولو كا

ذب او المتجاوز ال الشركة الموقع باسميا زعما النائب الكا أيىنا عمى المدين وىو مدير الشركة 

 دون تفويض، وال اجحاف لمحامل اذ كان عميو ان يتأكد من سمطة المدير.

لدفىع -5 ٍة ا انؼدام االهل رغم أن ىذا العيب غير ظاىر في الكمبيالة إال أن المشرع قدر أن  :املبنٍة ػلى 

مصمحة عديم األىمية أو ناقصي األىمية أولي بالرعاية من مصمحة الحامل حسن النية، لذلك يجوز 

الحامل ولو كان حسن النية، وال  ة أو عديميا أن يحتج بنقص أىميتو أو انعداميا عمى لناقص األىمي

يجو التمسك بيذا البطالن إال عديم أو ناقص األىمية فقط حيث ان ىذا البطالن مقرر لمصمحتو 

، وان تقرير ىذا المبدأ ىو خروج عمى قاعدة التطيير من الدفوع عمى ( 46)فقط تطبيقاً لنص المادة 

نية بيد ان الحامل وازن بار ان عديم االىمية عيب خفي وكان من الواجب حماية الحامل حسن الاعت

الدفع اليستفيد منو وىذا بين حماية الحامل ومصمحة عديم االىمية وكان االخير ىو االولى بالرعاية. 

اال الشخص العديم او الناقص االىمية تطبيقا لمبدأ استقالل التواقيع الذي عد من اىم مبادئ قانون 

 الصرف.
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لدفىع  -6 ،  كراهالأو ظيرت تحت تأثير إ الحوالةينشأ إذا حررت  الرضاانعدام  :املبنٍة ػلى االكراها

فالتظيير المصاحب النعدام الرضا ال يطير الكمبيالة من الدفوع ألن االلتزام الصرفي الذي تعتبر 

ل ولو كان إرادة الموقع مصدره األول ال يقوم وال ينشأ، لذلك فإن انعدام اإلرادة يحتج بو عمى الحام

ترط لمتمسك باالكراه كعيب من عيوب ان القواعد العامة في القانون المدني التشبسبب و   .حسن النية

ان  ى ىذا االساس يجوز لمن وقع ضحيتواالرادة ان يكون الطرف االخر في العقد عالما باالكراه وعم

يحتج بو ضد الحامل وان كان حسن النية ، الن االكراه دفع موضوعي يتعمق بااللتزام ذاتو ال دفعا 

 بن مع التغرير.يا كباقي العيوب مثل الغمط واالستغالل والغشخص


