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Abstract 

 

Transfer contract is considered one of the most important and complicated ones, 

worth mentioned that this contract is applied in many applications in civil and 

trade activities, where Jordanian civil code regulates the rules of transfer contract 

in article (993) till (1017). 

The main problem appears by  mixture of the adoption of Jordanian civil Law for 

the theory related to transfer contract in Islamic Jurisprudence I.e Hanafy 

jurisprudence, and the theory that applied in European jurisprudence related to 

transfer contract, since Islamic jurisprudence considers that transfer contract 

applies only for debts transfer, where this contract can be extended or restricted, 



while European theory admits that transfer contract can transfer both debts and 

rights, where the historical background related to Jordanian Law is the rules of 

“Majjalah”1  without any contradiction of the rules of Jordanian civil code, this is 

provided expressly in Article (1448/2) from Jordanian civil code, while the 

historical background for transfer contract in European Laws where construed by 

German Law, where many Arabian Laws adopted that theory as Lebanese 

Egyptian, Syrian and Moroccan Civil Laws. 

The said contradiction that occurs on Jordanian civil code related to transfer 

contract applied also on Jordanian Judicial Decisions that issued by Cassation 

court, where it confess that the rules that regulates transfer contract in Jordanian 

Law can be applied on debts and rights, i.e the transfer contract can be applied to 

transfer a debt or to transfer a right, also the terms used in the said law reflects 

such contradiction,  whereas Jordanian Civil code uses the term “Mohal lah” for 

the creditor in transfer contract related to deb t, while practically it used for the 

new creditor in transfer contract related to right, also Jordanian civil code 

adopted these articles (1010) and (1015) and (1016) where they are a provision 

related to transfer contract that applies on a right, while article (993) from 

Jordanian civil code defined transfer contract as follows “transfer contract is 

                                                             
1  Majalat Al Ahkam Al Adlyah, is the code of civil rules upon Ottoman era. 



transferring the debts and the claim of it from the original debtor to new debtor”, 

this shows that Jordanian civil code defines transfer contract to be applied on 

debt only where it can be extended or restricted. 

Transfer contract can be applied to many trade and civil activities such as, letter 

of credits, financial deeds, mortgage deeds, hotel management contracts, in 

aspects of real estate’s guarantees and in bill of ladings, factoring contracts, so it’s 

important to show the importance of the capacity of Jordanian Rules related to 

transfer contract to be applied on that activities, the importance of the thesis is to 

find out the solution to avoid the contradictions in Jordanian civil code, and how 

to apply the said rules of transfer contract on practical activities. 

 

 

 

 

 

 

 



  بین النظریة والتطبیققواعد الحوالة في القانون المدني األردني 

  إعداد
  أحمد خالد محمد النعیمات

  
  إشراف األستاذ الدكتور

 ةعبد الرحمـن جمـع

  ملخص

  

یعتبر عقد الحوالة في القانون المدني األردني من اكثر العقود التي تحتاج إلى الدراسة كونھ من العقود 

العملیة المدنیة منھا والتجاریة، إذ عالج القانون المتشعبة والمعقدة، حیث لھ العدید من التطبیقات في الحیاة 

  ).1017- 993المدني األردني أحكام عقد الحوالة في المواد (

  

إن اإلشكالیة تكمن في أن القانون المدني األردني قد خلط ما بین النظریة األساسیة التي بني علیھا عقد 

ً الفقھ الحنفي من حیث ا - الحوالة في الفقھ اإلسالمي ن الحوالة فیھا ھي حوالة مقیدة او مطلقة تقع خصوصا

على دین فقط، وما بین نظریة الحوالة في الفقھ الغربي التي إعتمدت وجود حوالة الحق فیھا، حیث أن 

المصدر التاریخي للقانون المدني األردني ھو مجلة األحكام العدلیة فیما ال یتعارض مع احكام القانون 

) منھ، إذ أن النصوص الناظمة لمجلة األحكام العدلیة 1448/2المادة (المدني، حیث ورد ذلك في نص 

إعتمدت على نظریة الفقھ الحنفي بخصوص الحوالة، أي انھا ترد على دین فقط وتكون إما  حوالة مطلقة او 



 حوالة مقیدة، واما المصدر التاریخي لنظریة عقد الحوالة في الفقھ الغربي اتت من الفقھ الجرماني وتأثرت

  بھا العدید من التشریعات العربیة كالقانون المدني المصري واللبناني والسوري والمغربي.

إنعكس التضارب المذكور على أحكام قضاء محكمة التمییز االردنیة التي إعتبرت ان النصوص الناظمة 

ً، وما زاد ا لتعقید ان لعقد الحوالة في القانون المدني األردني ترد على حوالة حق وحوالة دین معا

المصطلحات والصیغة المستخدمة في نصوص القانون المدني األردني كانت مضطربة، إذ ان مصطلح 

بینما ھو یستخدم في حوالة  -الدائن في حوالة الدین –"المحال لھ" إستخدمھ القانون المدني األردني بإعتباره 

) تتعلق باحكام حوالة 1016) و (1015) و (1010الحق بإعتباره الدائن الجدید، كما ان نصوص المواد (

) من القانون المدني عرفتھ 993الحق دون حوالة الدین، بینما نجد أن تعریف عقد الحوالة في المادة (

"، أي عرفت عقد الحوالة بانھ یرد على البة من ذمة المحیل إلى ذمة المحال علیھنقل الدین أو المطبأنھ"

  دین فقط، ألن عقد الحوالة في القانون المدني األردني یعرف حوالة الدین التي تكون إما مطلقة أو مقیدة.

  ت المستندیة،إرتبط عقد الحوالة بالكثیر من التطبیقات العملیة الحدیثة كاالوراق التجاریة، واإلعتمادا

ً للدین، وفي سندات  ً الحكام قانون وضع االموال غیر المنقولة تامینا وبوالص الشحن،  وعقود الفندقة، ووفقا

الرھن، وفي عقد شراء الدیون التجاریة، حیث كان ال بد من بحث بیان مدى إنطباق احكام عقد الحوالة في 

اھمیة ھذا البحث ترتكز على بیان مواطن الخلل  القانون المدني األردني على ھذه التطبیقات، إذ ان

والتضارب في نصوص القانون المدني األردني ومعالجتھا، مع بیان مدى صحة إنطباق احكام عقد الحوالة 

  في القانون األردني على التطبیقات الحدیثة.

 


