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 الشكر والتقدير                           
 
إلى أستاذي الفاضل الدكتور يسرني ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير  

به من توجيهات ونصائح مثمرة  المحترم سالم منعم مشعل لما تفضل
فقد كان األستاذ  فلم يبخل علي بوقت أو جهد ,  إلتمام هذه الرسالة ,

 .الرائع الذي تعلمت منه روح المعرفة وعمق التفكير وسالسة األسلوب 
وأتقدم بالشكر واإلحترام إلى الدكتور صاحب عبيد الفتالوي على ما قدمه 

 الدراسة والكتابة .  من مساعدة ونصائح مثمرة طيلة فترة
الساعدي ص شكري وتقديري إلى الدكتور جليل كما أود أن أعرب عن خال

 على ما أبداه من مساعدة في سبيل إنجاز هذه الرسالة .
 الدليمي إلى المقوم اللغوي الدكتور سالم حسينوالشكر والتقدير موصول 

 على تفضله بتقويم هذه الرسالة لغويآ .
دير إلى األستاذة هديل فاضل الكبيسي على ما بذلته وأتقدم بالشكر والتق

 نكليزية .من جهد في ترجمة الملخص إلى اللغة األ 
وأتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة لما تجشموه من عناء 

 قراءة الرسالة .
وال يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع أساتذتي لما بذلوه من 

 إليصال المعلومة .كبير عناء 
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 الملخص باللغة العربية
 األساس القانوني للدعوى المباشرة في القانون المدني العراقي

 دراسة مقارنة
 إعداد الطالب                                                

 أحمد فؤاد شجاع                                             
 إشراف                                                   

 د. سالم منعم مشعل                                          
                                            

 الملخص                                               
إذ  ن في الحفاظ على الضمان العام لهُتعد الدعوى المباشرة من الوسائل المهمة بالنسبة للدائ    

مدين مدينه بالقدر المستحق له من دين في ذمة المدين  إلىبموجبها يستطيع الرجوع مباشرًة 
غم من عدم وجود األصلي وبحدود ما للمدين األصلي من حق في ذمة مدين مدينه على الر 

عالقة قانونية مباشرة تربطه بمدين المدين , فبذلك فهي دعوى إستثنائية تتقرر بموجب نصوص 
قانونية خاصة محددة , فال يوجد لها نظرية عامة لتطبيقها في القانون العراقي والقوانين محل 

 مدين مدينه . المقارنة وإنما ال بد من صدور نص خاص ُيمكن الدائن من الرجوع مباشرًة على
وتعد هذه الدعوى إستثناًء على قاعدة المساواة بين الدائنين , إذ بموجبها ُيمنح الدائن حق التقدم 

م  تهعلى غيره من دائني المدين العاديين وبالتالي يستأثر بنتائج تلك الدعوى دون تعرضه لمزاحم
 وتعد كذلك خروجآ على مبدأ نسبية أثر العقد في مجال العقود .

ودفع خصوصية هذه الدعوى الفقه والقضاء إللتماس الدعوى المباشرة ضمن أحد النظم القانونية 
المعروفة سابقآ , فظهر بذلك إختالف بين الفقه لرد الدعوى المباشرة إلى أحد هذه النظم , إال إن 

ة لعلهم ور آخرين لوضع أساس حديث للدعوى المذك آإحباط جميع محاوالت الفقه , دفع فقه
ن نظرية المراكز أصلون إلى وضع أساس قانوني سليم للدعوى المباشرة , فالحظ الباحث ي

القانونية الممتازة محاولة ناجحة في تبرير األساس القانوني للدعوى المباشرة بصورة عامة , وقام 
الباحث بدوره وبكل تواضع علمي بطرح نظرية جديدة تصلح أساسآ لتبرير فكرة الدعوى المباشرة 

 مجال العقود . في
وأخيرآ توصل الباحث إلى جملة من النتائج والتوصيات , أهمها إختالف الفقه في تحديد األساس 
القانوني السليم للدعوى المباشرة , فظهرت بذلك عدة نظريات فقهية تقليدية وحديثة حاولت إدراج 

المباشرة ضمن أحد هذه النظريات . ويوصي الباحث بضرورة تنظيم الدعوى المباشرة الدعوى 
                               .                رفعهابفيه شروط قيام هذه الدعوى  توفرتبنظرية عامة ُتمكن أي دائن 


