
 2001لسنة ) 19(مرسوم بقانون رقم 

 بإصدار القانون المدني

  

  . أمير دولة البحرین       نحن حمد بن عيسى آل خليفة 

  بعد اإلطالع على الدستور ،

   ،1975لسنة ) 4(وعلى األمر األميري رقم 

امالت1374لسنة  ) 46(اإلعالن رقم   وعلى   اآم والمع  هـ بشأن المدة القانونية لسماع الدعاوى في المح

   ، التجاریة ، ودین الغواصين

   ، 1969وعلى قانون العقود لسنة 

   ،1970وعلى قانون المخالفات المدنية لسنة 

م          انون رق صادر بالمرسوم بق ة ال سنة  ) 12(وعلى قانون المرافعات المدنية والتجاری وانين1971ل  والق

  المعدلة له ،

   ،1979لسنة ) 15(وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

   ،1986لسنة ) 7(وعلى قانون الوالیة على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

   بتنظيم ملكيات الطبقات والشقق،1987لسنة ) 8(وعلى المرسوم بقانون رقم 

    ،1996لسنة ) 14(ون اإلثبات في المواد المدنية والتجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم وعلى قانــ

    وبناء على عرض وزیر العدل والشئون اإلسالمية ،

  وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

1



  وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

    

  :رسمنا بالقانون اآلتي 

  المادة األولى

  .یعمل بالقانون المدني المرافق لهذا القانون 

  المادة الثانية

  :تلغى القوانين اآلتية 

   .1969 قانون العقود لسنة   -1

   .1970 قانون المخالفات المدنية لسنة   -2

  . بتنظيم ملكية الطبقات والشقق 1987لسنة ) 8( المرسوم بقانون رقم  -3

  المادة الثالثة

  .ن المرافق باألحكام الواردة في التشریعات الخاصة ال تخــل أحكام القانو

  المادة الرابعة

ا یخصه         -على الوزراء    ة - آل فيم الي لمضي ثالث شهر الت ه من أول ال انون ، ویعمل ب ذا الق ذ ه  تنفي

  .أشهر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمية 

   

   

أمير دولة البحرين
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حمد بن عيسى آل خليفة

   

  :قصر الرفاع صدر في 

   هـ1422                        بتاريــخ

   م2001                        الموافـق

    

  القانـــون المدنـــي

  أحـــكام عامـــــة

  البــــــاب األول

  القانـــــــــون

   )1( مـــادة 

  .لفظها أو بمفهومها  تسري النصوص التشریعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص ب   )  أ

م بمقتضى  )ب   م یوجد ، حك إذا ل  فإذا لم یوجد نص تشریعي یحكم به القاضي ، حكم بمقتضى العرف ، ف

م ـد ، حك م یوجـ إذا ل ا ، ف د وأحواله ع البل النظر لواق ا ب الشریعة اإلسالمية مستهدیا بأصلح اآلراء فيه

   . بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

   )2( ـادة مــ

   .  یلغى التشریع إما صراحة أو ضمنيا  )  أ

  . یكون إلغاء التشریع صراحة ، بتشریع الحق ینص صراحة على هذا اإللغاء  )ب 
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ه ، أو إذا   ) ج ع أحكام ا یتعارض م شریع الحق حكم ضمن ت شریع ضمنيا ، إذا ت اء الت ون إلغ صدر ویك

  .تشریع الحق ینظم من جدید موضوعا سبق أن قرر قواعده التشریع السابق 

   )3( مـــادة 

 یسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاریخ العمل به ، وال یكون له أثر رجعي إال بنص خاص  )  أ

.  

 ما لم تكن نصوص القانون  ومع ذلك فإن آثار التصرفات یظل یحكمها القانون الذي أبرمت في ظل أحكامه ، )ب 
   . الجدید من النظام العام ، فإنها تسري على آل ما یترتب منها بعد نفاذه

   )4( مـــادة 

  . النصوص المتعلقة باألهلية تسري على جميع األشخاص الذین تتناولهم أحكامها   ) أ 

 ال یؤثر في تصرفاته السابقة على  وإذا آان من مقتضى نص جدیـــد أن یغـــير من أهلية الشخص ، فإن ذلك )ب 
  .العمل بالنص الجدید 

   )5( مـــادة 

ا  ) أ   داد بم م یكتمل ، مع االعت ادم ل ى آل تق دة عل  إذا أطال القانون الجدید مدة التقادم ، سرت المدة الجدی

  .انقضى من مدته 

اقي من وإذا قصر القانون الجدید مدة التقادم ، سرت المدة الجدیدة من وقت ال           )ب   عمل به ، ما لــم یكن الب

   . مدة التقادم وفق القانون القدیم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها

   

   )6( مـــادة 

ائع أو صول الوق ت ح ه وق ول ب انون المعم ام الق ا أحك ات وحجيته ة اإلثب ول أدل أن قب ي ش سري ف ت

  .التصرفات المراد إثباتها 

   )7( مـــادة 
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ا  انونفيم انون خاص الق ين بق ة ، یع ة والتجاری ات المدني انون المرافع ي ق ه ف نص علي ا ورد ال دا م ع

   . الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا وتتنازع فيها القوانين

   )8( مـــادة 

  .تحسب المواعيد بالتقویم الميالدي ، ما لم یرد نص بخالف ذلك 

   

  الثانـــيالبـــاب  *  *  * *

  الحــــــق
  الفصــــل األول
  صاحــــب الحـــق

   الشخــص الطبيعـــي -   1

   )9( مـــادة 

تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا ، وتـنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما یقضي به القانون في شأن

  .الحمل المستكن والمفقود والغائب 

   )10( مـــادة 

  .فيات ینظمها قانون خاص سجالت المواليد والو

   )11( مـــادة 

  .الجنسية البحرینية ینظمها قانون خاص 

   )12( مـــادة 

ر من  )  أ  موطن الشخص هو المكان الذي یقيم فيه عادة ، ویجوز أن یكون للشخص في وقت واحد أآث

   . موطن، آما یجوز أال یكون له موطن ما
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ذه التجارة أو  )ب   یعتبر المكان الذي یباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة لكل ما یتعلق به

   . الحرفة

ـون       )ج  ك یكـ ع ذل ًا ، وم ه قانون وب عن ن ین وطن م و م ب ه ود أو الغائ ه أو المفق ور علي وطن القاصر أو المحج  م

   . لتي یعتبره القانون أهال ألدائهاللقاصــر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة للتصرفات ا

  . الموطن المختار هو الذي یتخذ لتـنفيذ عمل قانوني معين ، ویجب إثبات الموطن المختار آتابة    ) د

ا في ذا العمل بم ق به ا یتعل ویكون الموطن المختار لتـنفيذ عمل قانوني معين هو الموطن بالنسبة لكل م

   .  لم یشترط غير ذلك صراحةذلك إجراءات التـنفيذ الجبري ، ما

   )13( مـــادة 

 .تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه ، ویعتبر آل من یجمعهم أصل مشترك من ذوي القربى  

   )14( مـــادة 

ـين أشخاص ا بـ صلـــة م القرابة المباشرة هي الصلة ما بين األصول والفروع ، وقرابة الحواشي هي ال

   . ن یكون أحدهم فرعا لآلخریجمعهم أصل مشترك دون أ

   . وتشمل القرابة في القانون المصاهرة أیضا

   

   )15( مـــادة 

ذا صعود لألصل بخروج ه د ال رع درجة عن ار آل ف ة المباشرة ، یراعى اعتب في حساب درجة القراب

ز    األصل ، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع لألصل     م ن وال المشترك ، ث

   . منه إلى الفرع اآلخر ، وآل فرع فيما عدا األصل المشترك یعتبر درجة

  .وفي تحدید درجة المصاهرة یعتبر أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج اآلخر 

   )16( مـــادة 
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  .ینظم بتـشریع خاص آيفية اآتساب األسماء واأللقاب وتغييرها 

   

   الشخص االعتباري -   2

   )17( مـــادة 

   . تثبت الشخصية االعتباریة لكل مجموعة من األشخاص أو األموال یعترف لها القانون بهذه الشخصية

   )18( مـــادة 

ك                           ة ، وذل سان الطبيعي صفة اإلن ا ل ا مالزم ان منه ا آ وق إال م ع الحق يیتمتع الشخص االعتباري بجمي ف

ة ، وحق في التقاضي ،   . الحدود المقررة لـه قانونا    ستقلة ، وأهلي  فتثبت للشخص االعتباري ذمة مالية م

   . وموطن مستقل ، فضال عن وجود نائب له یعبر عن إرادته

   

  الفصـــل الثانـــي
  محـــل الحـــق

   )19( مـــادة 

  .نون یصح أن یكون محال للحقوق المالية آـل شـيء غـير خـارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القا

ر ا تعتب ا ، آم ستأثر بحيازته ستطيع أحد أن ی ان ال ی ا إذا آ وتعتبر األشياء خارجة عن التعامل بطبيعته

  .األشياء خارجة عن التعامل بحكم القانون إذا آان القانون ال یجيز أن تكون محال للحقوق المالية 

   )20( مـــادة 

  .مستقر بحّيزه ثابــت فيــه ال یمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار آل شيء 

ة ى خدم ه ، رصدا عل ار یملك ومع ذلك یعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي یضعه صاحبه في عق

   . هذا العقار أو استغالله
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   )21( مـــادة 

شمل ذل                   ار وی ى عق ع عل ي یق ق بحقیعتبر ماال عقاریا آل حق عين ي تتعل دعاوى الت ة وال ك حق الملكي

  .عيني على عقار 

   )22( مـــادة 

   . آل ما ليس عقارا فهو منقول

ى تقالًال عل ه اس ار وشيك الحصول ، ونظر إلي ومــع ذلك یعتبر الشيء منقوال إذا آان انفصاله عن العق

   . هذا االعتبار

   )23( مـــادة 

 أو تقاربت بحيث یمكن أن یقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفااألشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها     

   . بال فرق یعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس

ا في واألشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا یعتد به عرفا ، أو یندر وجود آحاده

  .التداول 

   )24( مـــادة 

  .األشياء القابلة لإلستهالك هي التي یكون استعمالها بحسب ما أعدت له في استهالآها أو إنفاقها 

   . ویعتبر قابال لالستهالك آل ما أعد في المتاجر للبيع

   )25( مـــادة 

  .حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة 

   )26( مـــادة 

ة األ  )  أ ة العام د األشخاص االعتباری ة أو أح ا الدول ي تملكه والت الت ارات والمنق ي العق ة ه وال العام م

8



   . وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزیر المختص

   .  وهــذه األموال ال یجـــوز التصـــرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم )ب 

ه أو  ) ج ذي خصصت من أجل اء الغرض ال ام بالفعل أو بانته ع الع  وینتهي تخصيص األموال العامة للنف

   . بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزیر المختص

   

  الفصــل الثالـــث

  استعمـــال الحـــق

   )27( مـــادة 

  . هذا االستعمال ضرر للغير استعمال الحق استعماال مشروعا ال یترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن

   )28( مـــادة 

  :یكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية 

  . إذا لم یقصد به سوى اَإلضرار بالغير   )  أ

  . إذا آانت المصالح أو المصلحة التي یرمى إلى تحقيقها غير مشروعة  )ب 

ـّه مع   )ج   ـب البت ـة بحيث ال تتناسـ إذا آانت المصالح أو المصلحة التي یرمى إلى تحقيقهــا قليلـة األهميـ

  .ما یصيب الغير من ضرر بسببها 

  . إذا آان من شأنه أن یلحق بالغير ضررا بليغا غير مألوف   ) د

   

*  *  *  *   
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10



   

    

  البـــاب األول

  مصــادر االلتـزام

  الفصـــل األول

  العقـــــد

   )29( مـــادة 

   . العقد هو اتفاق یتم بإیجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانوني معين

   

  الفـــرع األول
  انعقــاد العقـــد

   )30( مـــادة 

رین  ى سبب معتب تند إل ى محل واس القبول ، إذا ورد عل اط اإلیجاب ب د بمجرد ارتب د العق ـا ،ینعق قانونـ

   . وذلك دون إخـــالل بما یتطلبه القانون ، في حاالت خاصة ، من أوضاع معينة النعقاد العقد

  :أرآان العقد ) أوال(

  : الرضــــاء   -  1

   )31( مـــادة 

ر اإلرادة ا ، وتعتب ر عنه د إجراء التصرف ، وأن یحصل التعبي وافر اإلرادة عن زم لوجود الرضاء ت یل

  .جراء التصرف ما لم یثبت العكس أو یقضي القانون بخالف ذلك متوفرة عند إ
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  : التعبير عن اإلرادة  )أ ( 

   )32( مـــادة 

ى ة عل التعبير عن اإلرادة یكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة الشائعة االستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدال

دع ظروف الحال شكا في د                  اذ موقف ال ت مالتراضي أو باتخ ا ل ك م ه ، وذل ة المقصود من ى حقيق ه عل اللت

   . یتطلب القانون في حالة خاصة حصول التعبير عن اإلرادة على نحو معين

ویجوز أن یكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا ، ما لم یستلزم القانون أو االتفاق أو طبيعة المعاملة أن یكون

   . صریحا

   )33( مـــادة 

  .ثره بوصوله إلى علم من وجه إليه ینتج التعبير عن اإلرادة أ

ى عكس دليل عل م ال م یق ا ل ه م ه ب ى علم ة عل ه قرین ویعتبر وصول التعبير عن اإلرادة إلى من وجه إلي

   . ذلك

    

   )34( مـــادة 

  .ال یكون للتعبير عن اإلرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله 

   )35( مـــادة 

إذا مات من صدر منه التعبير عن اإلرادة أو فقد أهليته قبل أن ینتج التعبير أثـــره ، فإن ذلك ال یمنع من

ة ر أو من طبيع ين العكس من التعبي م یتب ا ل ذا م ه ، ه ترتب هذا األثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إلي

  .التعامل 

   )36( مـــادة 
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   .  التعبير عــن اإلرادة مـع حقيقة قصد صاحبه ، آانت العبرة بالقصد إذا اختلــف  )  أ

ة قصد صاحبه )ب   ه لحقيق  ومـع ذلك یجـوز لمـن وجــه إليه التعبير عن اإلرادة أن یعتد به ، برغم مخالفت

ا                 ل، إذا أثبت أنه عـّول عليه ، معتقدًا مطابقته لحقيقة اإلرادة ، من غير أن یكون من شأن ظروف الح

   . أن تثير الشك في تلك المطابقة

  :اإليجــــاب 

   )37( مـــادة 

   . اإلیجاب هو العرض الذي یقدمه شخص آلخر بعزمه على إبرام عقد معين بمجرد أن یقبله الموجب له

   . ویلزم أن یتضمن على األقل طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه األساسية

   )38( مـــادة 

  .طالما لم یقترن به القبول ,  في إیجابه للموجب خيار الرجوع

   )39( مـــادة 

ة بقى اإلیجاب ة المعامل اد ظروف الحال أو طبيع ذا الميع ول أو اقتضت ه ادًا للقب إذا حدد الموجب ميع

  .ملزما للموجب طوال هذا الميعاد وسقط بفواته 

  :القبـــــــول 

   )40( مـــادة 

اإلیجاب في مجلس العقد ، فإن الموجب یتحلل من إیجابه إذا لم یصدر القبول فورًا ، وآذلك الحال إذاإذا صدر 
   . صدر اإلیجاب من شخص إلى آخر بطریق الهاتف أو بأي طریق مماثل ، آل ذلك ما دام لم یعين ميعاد للقبول

دل عل             ا ی هومع ذلك یتم العقد ولو لم یصدر القبول فورًا إذا لم یوجد م د عدل عن إیجاب ى أن الموجب ق

   . فــي الفــترة ما بين اإلیجاب والقبول ، وآان القبول قد صدر قبل أن ینفض مجلس العقد
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   )41( مـــادة 

  . للموجب له خيار القبول   )  أ

  . ویلزم النعقاد العقد أن یكون القبول مطابقا لإلیجاب  )ب 

ضا یتضمن وإذا جاء الرد على اإلیجاب بما یز      ) ج ر رف ه اعتب دل في ه أو یع نقص من د في اإلیجاب أو ی ی

   . إیجابا جدیدا

   )42( مـــادة 

   .  ولكن السكوت في معرض الحاجـــة بيـان  .  ال ینسب إلى ساآت قول  )  أ

دین ، واتصل            )ب   ين المتعاق اك تعامل سابق ب اإلیجاب ویعتبر السكوت قبوال ، بوجه خاص ، إذا آان هن

   . بهذا التعامل ، أو إذا تمخض اإلیجاب لمنفعة من وجه إليه

   )43( مـــادة 

د ا بع ا فيم ان عليه صيليـــة یتفق إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهریة في العقد وترآا مسائل تف

م ، وتقضي         د ت د ق ر أن العق ا ، اعتب سائلولم یشترطا أن العقد ال یتم عند عدم االتفاق عليه ة في الم  المحكم

  . التفصيلية إذا لم یتم االتفاق عليها طبقا ألحكام القانون وطبيعة العقد والعرف والعدالة 

  :ارتباط اإليجاب بالقبول 

   )44( مـــادة 

ل أن ى قب ه ، حت ل من أحكام ا التحل إذا ارتبط اإلیجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، وال یكون ألي منهم

   .  غيره أو یقضي القانون أو العرف بخالفه ، وذلك ما لم یتفق علىیفترقا بالبدن 

   )45( مـــادة 

م یوجد ا ل القبول ، م ـب ب ا الموجـ م فيهم ذین یعل ان الل التعاقد بالمراسلة یعتبر أنه قد تم في الزمان والمك

   . عرف أو اتفاق أو نص قانوني یقضـــي بغــير ذلك
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   )46( مـــادة 

ىیسري على التعاق   سبة إل د بالن د في مجلس العق م التعاق شابه ، حك ق م أي طری اتف ، أو ب ق اله د بطری

  . ویسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله   . تمامه وزمان إبرامه

  صور خاصة في التعاقد 
  العقد االبتدائي

   )47( مـــادة 

  . العقد إبتدائيا آلما آان من شأنـــه أن یــبرم في صورة أخرى جدیدة أو یبرم مرة ثانية یعتبر 

د ذي یحدده العق اد ال ائي في الميع د النه رام العق ه إب ى آل من طرفي دائي یجب عل د إبت وعند تحریر عق

   . تحریر العقد النهائي العقد اإلبتدائي من نص على ميعاد  االبتدائي ، أو في مدة مقبولة إذا خال

   )48( مـــادة 

دیل ذا التع ان ه ا أو آ ـل فيه یبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد اإلبتدائي ما لم یتفق على إجراء تعدیــ

   . مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال

   )49( مـــادة 

ان للطرف اآلخر ، إذا امتنــع أحـــد طرفي العقد اإلبتدائـــي بدون مبرر         )  أ ائي ، آ  عن إبرام العقد النه

  .أن یرفع دعوى بصحة ونفاذ العقد اإلبتدائي 

ى )ب   ائي ، عل د النه ام العق ه مق  ویقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد اإلبتدائي ، متى حاز قوة األمر المقضي ب

  .أن یتم شهر الحكم في الحاالت التي یتطلب فيها القانون ذلك 

  :ـــد الوعــد بالعق

   )50( مـــادة 

ـد إال إذا ستقبـل ، ال ینعقـ ـي الم ـين فـ د معـ االتفاق الذي یعد بموجبه آال المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عق
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  .عينت جميع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي یجب إبرامه فيها 

ين ، فه            ذيوإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل مع اق ال ضا في االتف ه أی شكل تجب مراعات ذا ال

   . یتضمن الوعد بإبرام هذا العقد

   )51( مـــادة 

 یترتب على الوعد بالعقد ، قيام هذا العقد ، متى ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، وعلم الواعد بهذا   )  أ

   . الرضاء خالل المدة المحددة لبقاء الوعد

د وإذا مات الواعد أو ف       )ب   ه ق ان الرضاء ب ى آ ه ، مت قد أهليته ، لم یؤثر ذلك على قيام الوعد الموعود ب

   . تم على النحو المبين بالفقرة السابقة

م تكن شخصية  )ج   ا ل ه ، م ى خلفائ ه إل  أما إذا مات الموعود لـه ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرام

   . الموعود له محل اعتبار في الوعد

  :العربــون التعاقــد ب

   )52( مـــادة 

دفع العربون ، وقت إبرام العقد ، یفيد أن لكل من المتعاقدین خيار العدول عنه ، ما لم یظهر أنهما قصدا

   . غير ذلك ، أو آان العرف یقضي بخالفه

   )53( مـــادة 

ذي یصدر   )  أ إذا لم یحدد االتفاق أو العرف ميعادًا لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار إلــى الوقت ال

   . فيه من المتعاقد ما یدل على رغبته في تأآيد قيام العقد

 على أنه إذا قعد أحد المتعاقدین عن تـنفيذ التـزاماته في األجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز )ب  

   . مألوف ، جاز للمتعاقد اآلخر أن یعتبر ذلك عدوال منه عن العقدال

   )54( مـــادة 
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ا إذا عــدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه التـزم برده ودفع مثله ، وذلك آله دون اعتبار لم

  .یترتب على العدول من ضرر 

  .بب یـُعزى إلى المتعاقد ویعتبر فــي حكــم العدول عن العقد استحالة التـنفيـــذ بس

دین د ألحد المتعاق ي ال ی ى سبب أجنب أما إذا آانت استحالة تـنفيذ االلتـزامات الناشئة عن العقد راجعة إل

   . فيه ، وجب رد العربون إلى من دفعه

        : التعاقــد بالمزايــدة 

   )55( مـــادة 

  .ویسقط العطاء بعطاء یزید عليه ولو آان باطال . ال یتــم العقــد في المزایدات إال برســو المزاد 

   . آل ذلك ما لم یتضح من قصد المتعاقدین خالفه ، أو بنص القانون على غيره

   )56( مـــادة 

ام إذا اتضح من شروط العقد فـي التعاقــد بالمزایــدة وجــوب المصادقة على إرسائه فال یتم العقد إال بتم

   . هذه المصادقة

  : باإلذعـــان التعاقــد

   )57( مـــادة 

ال یمنع من قيام العقد أن یجيء القبول من أحد طرفيه إذعانًا إلرادة الطرف اآلخر ، بأن یرتضي التسليم

   .  بمشروع عقد وضعه الطرف اآلخر مسبقًا وال یقبل مناقشة في شروطه

   )58( مـــادة 

قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضــي ، بنــاء علـــى طلبإذا تم العقــد بطریق اإلذعان ، وآان 

الطرف المذعن ، أن یعدل من هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف ، أو یعفيه آلية منها ولو ثبت علمه

   .  بها ، وذلك آله وفقا لما تقتضيه العدالة ، ویقع باطال آل اتفاق على خالف ذلك
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   )59( مـــادة 

   .  في عقود اإلذعان لمصلحة الطرف المذعنیفسر الشك دائما

    

  :النيابـة فــي التعاقــد 

   )60( مـــادة 

  . ، ما لم یستلزم القانون حصوله باألصالة  یجــوز أن یتم التعاقـــد بطریق النيابة

   

   )61( مـــادة 

األصيل ، فــي اعتبار عيوب الرضاء، أو في التعاقد بطریق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، ال بشخص  )  أ 
   . أثر العلم ، أو الجهل ببعض الظروف الخاصة

 ومـع ذلك إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من األصيل ، )ب  

 آان یعلمها هو ، أوفإنه ال یكون لهذا األخير، في حدود تـنفيذ تعليماته ، أن یتمسك بجهل نائبه أموراً             

  .آان مفروضا فيــه أن یعلمهــا ، ویجب عندئذ االعتداد بما شاب رضاء اًألصيل من عيوب 

   )62( مـــادة 

إذا أبرم النائب ، في حدود نيابته عقدا باسم األصيل ، فإن آل ما یترتب على هذا العقد من آثار ینصرف

  .مباشرة إلى األصيل 

   )63 (  مـــادة

ارإذا لم    ى اعتب ر عل یظهر النائب ، وقت إبرام العقد ، أنه یتعاقد باسم األصيل ، فإن المتعاقد معه ال یجب

العقد قائما بينه وبين األصيل ، إال إذا آان یعلم ، أو آان مفروضا فيه أن یعلم ، أن التعاقد قد حصل بطریق

  . أو األصيل النيابة ، أو آان یستوى عنده ، أن یكون التعاقد حاصال مع النائب
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   )64( مـــادة 

ار  )  أ إن آث ه ، ف ـه حدود نيابت د تجاوز بإبرامــ ان ق ه ، أو آ  إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عن

   . هذا العقد ال تنصرف إلى األصيل ، إال إذا حصل إقراره وفقا للقانون

ة أو تجاوز فإذا لم یحصل إقرار التصرف ، آان للمتعاقد اآلخر أن یرجع ع              )ب   ى من اتخذ صفة النياب ل

ة أو اء النياب م بانتف م یكن یعل ا ل ه ، م اجم ل ـن الضرر الن حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعویض عــ

   . بتجاوز حدودها ، أو آان مفروضا فيه أن یعلم ذلك

   )65( مـــادة 

اه ینصرف إذا آان النائب ومن تعاقد معه یجهالن معا وقت العقد انقضاء النيابة ،          ذي أبرم د ال إن العق  ف

   . أثره إلى األصيل أو خلفائه

   )66( مـــادة 

د ،          رتض العق م ی ين األصيل ول ه وب  إذا لم یكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصال بين

ه ين النائب شخصيا ، دون أن یكون للنائب أن یتمسك بانصراف إرادت ه وب د حاصال بين ر التعاق ىاعتب  إل

  .التعاقد باسم األصيل 

   )67( مـــادة 

   .  ال یجـــوز للنائب ، أن ینيب غيره ما لم یسمـــح له بذلك القانـــون أو االتفاق  )  أ

د لحسابه أم لحساب )ب   ان التعاق ه سواء أآ وب عن سه باسم من ین د مع نف  آما ال یجوز لشخص أن یتعاق

د ،شخص آخر دون إذن خاص من األصيل ، على           ز التعاق ة أن یجي ذه الحال أنه یجوز لألصيل في ه

   . وذلك آله ما لم یقض القانون أو قواعد التجارة بما یخالفه

   )68 (  مـــادة

   . یلتـزم النائب برد سند نيابته فور انتهائها
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  :شــكل العقــد 

   )69( مـــادة 

ذاال  راع ه م ی د ، ول اد العق ا النعق انون شكال معين ك إذا فرض الق ع ذل ين ، وم د شكل مع ي العق زم ف یل

  .الشكل في إبرامه ، وقع باطال 

   ) 70( مـــادة 

دون رضاء اآلخر أن یتمسك ه ال یجوز ألحدهما ب د ، فإن إذا اتفق المتعاقدان على شكل معين لقيام العق

   . المتفق عليهبقيامه ، ما لم یأت في الشكل 

  : سالمة الرضــاء  )ب ( 

   )71( مـــادة 

   . ال یكون الرضاء بالعقد سليما ، إال إذا جاء عن ذي أهلية إلجرائه ، وخاليا من العيوب التي تشوبه

  :األهلية في التعاقد 

   )72( مـــادة 

  .آل شخص أهل للتعاقد ، ما لم تسلب أهليته أو ینقص منها بحكم القانون 

   )73( ادة مـــ

   .  ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة  )  أ

   .  وآل من لم یكمل السابعة من عمره یعتبر غير مميز )ب 

   )74( مـــادة 

ى آانت ة مت إذا آان الصبي مميزا آانت تصرفاته المالية صحيحة متى آانت نافعة نفعا محضا ، وباطل
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   .  محضاضارة ضررا

زول حق ة لإلبطال لمصلحة القاصر ، وی أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابل

ن ه أو م التمسك باإلبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت اإلجازة من ولي

   . بحسب األحوال وفقا للقانونوصيه أو من مجلس الوالیة على أموال القاصرین ، أو من في حكمهم 

   )75( مـــادة 

   . یعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد

   )76( مـــادة 

  .یجوز لناقص األهلية أن یطلب إبطال العقد ولو آان قد ادعى توافر األهلية لدیه 

اعلى   سبب م ه ب د مع التعویض لمن تعاق ا ب أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية إلخفاء نقص أهليته آان ملتزم

  .سببه له إبطال العقد من ضرر 

وز للقاضي   ستحق   –ویج ویض الم بيل التع ى س وى - عل رفض دع ضي ب سابقة أن یق رة ال ا للفق  وفق

   . اإلبطال

   )77( مـــادة 

االمجنون والمعتوه وذو الغفلة وال     نهم وفق سفيه تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة وترفع الحجر ع

  .ألحكام الشریعة اإلسالمية ، بمراعاة القواعد واإلجراءات المقررة أمام المحاآم الشرعية 

   )78( مـــادة 

   . یقع باطال تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر

ائعةأما   ه ش ون والعت ة الجن إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فال یكون باطال إال إذا آانت حال

  .وقت التعاقد أو آان الطرف اآلخر على بينة منها 
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   )79( مـــادة 

ا ذا التصرف م ـى ه رار الحجر سرى علـــ سجيل ق إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد ت

ــ   رار الحجر فال            یســري علــى تصرف سجيل ق ل ت صادر قب ا التصـرف ال  ات الصبي المميز من أحكام ، أم

  .یكون باطال أو قابال لإلبطال إال إذا آان نتيجة استغالل أو تواطؤ 

   )80( مـــادة 

انون ، ام الق یكون قابال لإلبطال آل تصرف من التصرفات التي تقررت مساعدة قضائية فيها طبقا ألحك

صر ى صدر الت ساعد ، إذا صدرمت ن الم ة م ر معاون ضائيا بغي ساعدته ق ررت م ذي تق شخص ال ن ال ف م

  .التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة 

   )81( مـــادة 

ثالث ینظم قرار یصدره وزیر العدل والشئون اإلسالمية تسجيل القرارات المنصوص عليها في المواد ال

  .السابقة 

   )82( مـــادة 

  .ولياء واألوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون التصرفات الصادرة من األ

   )83( مـــادة 

   . تسـري أحكام قانـون الوالیة على المال فيما لم یرد به نص في هذا القانون

  :عيــــوب الرضــاء 

  :الغلـــــط 

   )84( مـــادة 

هإذا  ا صدر عن ه لم وال وقوعه في ه ل د ، بحيث أن ضاء العق ى ارت ه إل ط دفع ـي غل ـد فـــ ـع المتعاقــ وقــ

ط ذا الغل ه في ه ع مع د وق د اآلخر ق شرط أن یكون المتعاق د ، ب ذا العق الرضاء ، جاز له أن یطلب إبطال ه

22



  .يه أن یتبينه بدون تأثير منه آان من الممكــن تدارآه ، أو آان علم به أو آان من السهل عل

   )85( مـــادة 

وز ات ، یج ي التبرع ه ف ط أو علم ي الغل ر ف د اآلخ شارآة المتعاق ار لم د ، دون اعتب ال العق ب إبط  طل

  . بحصوله 

   )86( مـــادة 

ادتين ا للم ع ، طبق ط في الواق ه شروط الغل وافرت في انون ، إذا ت ط في الق ابال لإلبطال لغل یكون العقد ق

   .  لم یقض القانون بغير ذلكالسابقتين، هذا ما

   )87( مـــادة 

د ـنفيذ العق ه ت ة ، وعلي ليس لمن وقع في غلط أن یتمسك به على وجه یتعارض مع مقتضيات حسن الني

   . الذي قصد إبرامه إذا رغب في ذلك الطرف اآلخر

   )88( مـــادة 

   . صحيحهاال یؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو زالت القلم ، ویجب ت

  :التدليـــس 

   )89( مـــادة 

  .یجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا آانت الحيل من الجسامة بحيث لوالها ما أبرم العقد 

   )90( مـــادة 

ساته ، أو                د ومالب دًا عنیعـتبر تدليســـا الكذب في اإلدالء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاق سكوت عم ال

  .واقعة أو مالبســـة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما آان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة 

   )91( مـــادة 
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ه ،  )  أ  یلــزم إلبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد اآلخر ، أو من نائب

   . و ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن أبرم العقد لمصلحته من أحد أتباعـــه ، أ أو

د اآلخر )ب    فإن صــدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن یتمسك باإلبطال ، إال إذا آان المتعاق

  .، عند إبرام العقد ، یعلم بها ، أو آان من المفروض حتما أن یعلم بها 

   )92( مـــادة 

ضي  ا تق تثناء مم ـاءاس ـد ، إذا جـ ـال العق ب إبط رع ، طل ود التب ي عق وز ، ف سابقة ، یج ـادة ال ه المــ ب

   . الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه

   )93( مـــادة 

ا ى أي منهم ع عل ـد ، امتن ى التعاقـــ إذا لجــأ آل مـن المتعاقدین إلى التدليس على اآلخر ، وجره بذلك إل

   . بطال العقدالتمسك بإ

  :اإلآــــراه 

   )94( مـــادة 

سه دون حق یجوز إبطال العقد لإلآراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد اآلخر في نف

  .وآانت قائمة على أساس 

دعيها أن خطرا جسيما ذي ی وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا آانت ظروف الحال تصور للطرف ال

  .و أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال محدقا یهدده ه

ة والصحية وآل ظرف ه االجتماعي راه وسنه وحالت ه اإلآ ویراعى في تقدیر اإلآراه جنس من وقع علي

  .آخر من شأنه أن یؤثر في جسامة اإلآراه 

   )95( مـــادة 

ى            )  أ د إل ي دفعت المتعاق ة الت راه أن تكون الرهب سه یلــزم إلعمال اإلآ د بعثت في نف د ، ق ضاء العق ارت

ن ـه بالوساطة ، أو بفعل م ه ، أو أحد أتباعه ، أو بفعل من آلفــ بفعل المتعاقد اآلخر ، أو بفعل نائب
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  .یبرم العقد لمصلحته 

م                   )ب   ا ل د ، م ره أن یطلب إبطال العق د المك يس للمتعاق د فإذا صدر اإلآراه من الغير ، فل یثبت أن المتعاق

     . اآلخر آان یعلم ، أو آان من المفروض حتما أن یعلم بهذا اإلآراه

   .  آل ذلك مع مراعاة ما تقضي به الفقرة التالية    

ار لمن  ) ج راه ، دون اعتب د جاء نتيجة اإلآ ا ق  یجوز في التبرعات ، طلب اإلبطال ، إذا آان الرضاء به

   .  صدر اإلآراه عنه

  :االستغـــالل 

   )96( مـــادة 

 إذا استغــل شخـص في آخر هوى جامحا ، أو طيشا بّيـنا ، أو ضعفا ظاهرا ، أو حاجة ملجئة ، أو إذا  ) أ  

ـوي ، دا ینطــــ ره عق صالح غي صالحه أو ل رم ل استغل سطوته األدبية عليه ، وجعله بناء على ذلك یب

ـععند إبرامه ، على التـزامات ال تـتـناس       د ، أو مـ ـدة بموجب العق ب البتـّه مع ما حصل عليه من فائـ

ـزامه ، أو التـزامات المتعاقد اآلخر ، جاز للقاضي بناء على طلب ضحية االستغالل أن ینقص من الت

   . یزید من التـزامات المتعاقد اآلخر ، أو أن یبطل العقد

د ،     فــي عقــود التبرع تقتصر سلطة القاضي في دعوى اال             )ب   ى إبطال العق در ستغالل عل  أو انقاص ق

  .المال المتبرع به ، وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة واالعتبارات اإلنسانية 

   

   )97( مـــادة 

   .  ال تسمع دعوى االستغالل بمضي سنة من وقت إبرام العقد  ) أ 

مح أو السطوة األدبية فإن سریان مدة السنة ال تبدأ إال على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغالل الهوى الجا )ب 

وات ة حال بف ى أی سمع دعوى االستغالل عل ى أن ال ت سطوة ، عل من تاریخ زوال تأثير الهوى أو ال

   . خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد
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  :الغبــــــن 

   )98( مـــادة 

ك مع مراعاةال تأثير للغبن على العقد إال إذا آان نتيجة غلط أو تدل            ـالل ، آل ذل راه أو استغــ يس أو إآ

   . األحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية

   )99( مـــادة 

ة ، جاز                           ) أ ة العام ا من األشخاص االعتباری ة أو لغيره احش للدول ون أن إذا نتــج عن العقد غبن ف للمغب

  .یطلب تعدیل التـزام الطرف اآلخر ، أو التـزامه هو ، بما یرفع عنه الفـُحش في الغبن 

  . ویسري الحكم المتقدم إذا نتج عن العقد غبن فاحش لعدیمي األهلية أو ناقصيها أو لجهة وقف  )ب 

  . عند إبرام العقد ، على الخمس   ویعتبر الغبن فاحشا إذا زاد ،  ) ج

انون ، أو  )  د ا للق  وال یحول دون الطعن بالغبن أن یكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ینوب عنه وفق

   . أذنت به المحكمة ، أو مجلس الوالیة على أموال القاصرین

   )100( مـــادة 

ون                   م یكن المغب ـا ل ـك مــ سخ ، وذلـ هویجوز للمتعاقد مع المغبون أن یتوقى تعدیل أثر العقد ، بطلب الف

   . الدولة وغيرها من األشخاص االعتباریة العامة

   )101( مـــادة 

ال یجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطریق المزایدة أو المناقصة ، إذا آان ذلك قد حصل وفق ما یقضي

   . به القانون
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   )102( مـــادة 

سبة    سنة بالن دأ ال نة ، وتب ع خالل س م ترف بن ، إذا ل وى الغ سمع دع خاصال ت ن األش ا م ة وغيره للدول

ال اریخ اآتم االعتباریة العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد ، وبالنسبة لعدیمي األهلية وناقصيها من ت

  .األهلية أو الموت، وعلى أیة حال ال تسمع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد 

  :  المحــــل  - 2

      )103( مـــادة 

  . یكون محل االلتـزام ، الذي ینشئه العقد ، ممكنا وإال آان العقد باطال یجـــب أن 

   ) 104( مـــادة 

  .یجوز أن یكون محل االلتـزام شيئًا مستقبال ما لم یكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة 

ياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه إال في األحوال التي نص عليها غير أن التعامل في ترآة إنسان على قيد الح
   .  القانون

   ) 105( مـــادة 

  . التعاقـــد على مال الغير أو فعله ، ال یترتب عنه أي التـزام على هذا الغير ، ما لم یقره 

   )106( مـــادة 

  . الفاحشة ، وإال وقع العقد باطال  یلزم أن یكون محل االلتـزام معينا تعيينًا نافيًا للجهالة  )  أ

 وإذا تعلق االلتـزام بشيء ، وجب أن یكون هذا الشيء محددا بذاته ، أو بنوعـه ومقداره ودرجة جودته ، على أن )ب 
عدم تحدید درجة الجودة ال یؤدي إلى بطالن العقد ، فإذا لم یمكن استخالص ذلك من العرف أو من أي ظرف 

  . ن حينئذ بأن یقدم شيئا من صنف متوسط آخــــر التـزم المدی

   ) 107( مـــادة 

 قيمة  إذا آان محل االلتـزام دفع مبلـــغ مــــن النقود ، التـزم المدین بقدر عددها في العقد ، دون أن یكون إلرتفاع
  . هـــذه النقود أو النخفاضها وقت الوفاء أي أثر ، ولو اتفق على خالف ذلك 

   )108( مـــادة 
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  .  في االلتـزامات بدفع مبلغ من النقود ، یكون الوفاء بالعملة البحرینية   ) أ

  .  ومع ذلك یجوز االتفاق على أن یكون الوفاء بعملة أجنبية  )ب 

   )109( مـــادة 

  . إذا آان محل االلتـزام مخالفا للنظام العام أو اآلداب ، وقع العقد باطال 

   

   

   

   )110( مـــادة 

 یجوز أن یتضمن العقد أي شرط یرتضيه المتعاقدان ، إذا لم یكن ممنوعا قانونًا أو مخالفًا للنظام العام أو اآلداب   ) أ 
 .  

 فإذا آان الشرط الذي تضمنه العقـــد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم یثبت أحد المتعاقدین أنه ما  )ب 
  .لعقد آان ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل ا

  :  ـ الـســــبب 3

  )111( مـــادة 

  .  یـبطل العقد إذا التـزم المتعاقدان دون سبب أو آان السبب مخالفا للنظام العام أو اآلداب   ) أ 

 ویعتد في السبب ، بالباعث الذي یدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا آان المتعاقد اآلخر یعلمه ، أو آان ینبغي عليه أن  )ب 
   . یعلمه

   )112( مـــادة 

   . آل التـزام لم یذآر له سبب یفترض أنه یقوم على سبب مشروع ، وذلك إلى أن یقوم الدليل على خالفه

ویعتبر السبب المذآور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم یقم الدليل على غير ذلك ، فإذا قام الدليل على صوریة 
  .مشروعا أن یثبت ما یدعيه السبب فعلى من یدعي أن لاللتـزام سببا آخر 

  :البطــــالن ) ثانيــا(

  : العقـد القابـل لإلبطــال   -  1
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   )113( مـــادة 

   . العقد القابل لإلبطال ینتج آثاره ، ما لم یقض بإبطاله ، وإذا قضي بإبطاله ، اعتبر آأن لم یكن أصال

   )114( مـــادة 

 تقضي بإبطال العقد إال بناء على   في إبطال العقد ، فال یجوز للمحكمة أن إذا جعل القانون ألحد المتعاقدین حقا  )  أ
   . طلبه

وإذا قــام سبب اإلبطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء به ، وذلك ما لم ینص ) ب 
   . القانون على خالفه

   )115( مـــادة 

العقد باإلجازة الصریحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله ، وتطهر اإلجازة العقد من العيب یزول حق إبطال 
  .الذي انصبت عليه ، دون إخالل بحقوق الغير 

   )116( مـــادة 

یسقـط الحـق فـي إبطال العقد إذا لم یتمسك به صاحبه خالل ثالث سنوات من وقت زوال سببه ما لم یقض القانون 
   . بخالفه

یبدأ سریان هذه المدة في حالة نقص األهلية ، من اليوم الذي یزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس و
من اليوم الذي ینكشف فيه ، وفي حالة اإلآراه من یوم زواله ، وفي آل حال ال یجوز التمسك بحق اإلبطال لغلط أو

  .ام العقد تدليس أو إآراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت إبر

   )117( مـــادة 

 یجــوز لــكل ذي مصلحة أن یعذر من لـه حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خالل مدة   ) أ 
ال تقل عن ثالثة أشهر ، تبدأ من تاریخ استالم اإلعذار من غير أن یترتب على ذلك أي أثر بالنسبة للمدة 

   . بطالالمقررة لسقوط الحق في اإل

 وال یعتد بإعذار من لـــه حق طلب اإلبطال بسبب الغلط أو التدليس أو اإلآراه ، إال إذا آان قد وجه بعد انكشاف  )ب 
 آما أنه ال یعتد بإعذار ناقص األهلية ، إال إذا آان قد وجه إليه بعد إآتمال  .الغلط أو التدليس أو زوال اإلآراه 

   . أهليته

  .لميعاد المحدد باإلعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد فإذا انقضى ا  ) ج

  : العقــد الباطــل  -  2

   )118( مـــادة 

العقد الباطل ال ینتج أي أثر ویجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك ببطالنه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، 
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   . وال یزول البطالن باإلجازة

   .  بمرور خمس عشرة سنة من تاریخ إبرام العقدوال تسمــع دعوى البطالن

  : أثــر البطـــالن  -  3

   )119( مـــادة 

إذا بطل العقد أو أبطل ، یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد ما لم ینص القانون على خالف ذلك ، 
   .  معادلفإذا استحال ذلك على أحد المتعاقدین فإنه یجوز الحكم عليه بأداء

  .التالية ) 124(و ) 121(و ) 120(آل ذلك مع مراعاة أحكام المواد 

   )120( مـــادة 

ال یلزم عدیم األهلية أو ناقصها في حالتي بطالن العقد أو إبطاله أن یرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تـنفيذ 
   . العقد

   )121( مـــادة 

 ال یحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد اآلخر ، إذا آان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة   )  أ
   . وبحسن نية

 ویعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا آان ، عند التصرف له ، ال یعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولــم یكن في  )ب 
  .لحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص المعتاد مقدوره أن یعلم به ، لو أنه بذل من ا

   )122( مـــادة 

إذا آان العقد في شق منه باطال أو قابال لإلبطال فهذا الشق وحده هو الذي یبطل ، إال إذا تبين أن أحد المتعاقدین ما 
   . آان یبرم العقد بغير الشق الباطل أو القابل لإلبطال فيبطل العقد آله

  ) 123( مـــادة 

إذا آان العقد باطالً  أو قابالً  لإلبطال وتوافرت فيه أرآان عقد آخر ، فإن العقد یكون صحيحا باعتباره العقد الذي 
  .توافرت أرآانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدین آانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد 

   )124( مـــادة 

 ، آان للمتعاقد اآلخر أو الغير أن یطالبه بالتعویض عما یرتبه  إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدین  )  أ
   . له البطالن من ضرر

 على أنه ال محل للتعویض ، إذا آان من أصابه الضرر نتيجة للبطالن قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو آان )ب 
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   . یعلـــم بسببـــه أو ینبغي عليه أن یعلم به

   

  الفــرع الثانــي

  العقـدآثـــار 

  :تفسـير العقـد وتحدیـد مضمونـه ) أوال(

  : تفسيــر العقــد   -  1

   )125( مـــادة 

  .  إذا آانت عبارة العقد واضحة فال یجوز اإلنحراف عنها عن طریق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدین   ) أ

رآة للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنى  أما إذا آان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشت )ب 
الحرفي لأللفاظ ، مع اإلستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ینبغي أن یتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدین ، 

  . وفقا للعرف الجاري في المعامالت 

   )126( مـــادة 

  .العقد لمصلحة المتعاقد الذي یكون من شأن إعمال الشرط أن یضره یفسر الشك في 

وعلى وجه الخصوص یفسر الشك لمصلحة المدین إذا آان من شأن إعمال الشرط أن یحمله االلتـزام ، أو یجعل 
  . عبأه عليه أآثر ثقال 

  ) .59(آل ذلك مع عدم اإلخالل بما تقضي به المـــادة 

    

  :د  مضمــون العقـــ  - 2

   )127( مـــادة 

ال یقتصـــر العقد على ما یرد فيه من شروط أو یسري عليه من أحكام القانون ، وإنما یتضمن آذلك ما یعتبر من 
مستلزماته ، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما یقتضيه حسن النية وشرف 

   . التعامل

  :ة الملزمـة للعقــد القـو) ثانيـا(

   )128( مـــادة 
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العقــد شریعة المتعاقدین ، فال یجوز ألحدهما أن یستقل بنقضه أو تعدیل أحكامه ، إال في حدود ما یسمح به 
  .االتفاق أو یقضي به القانون 

   )129( مـــادة 

  .حسن النية وشرف التعامل یجب تـنفيـذ العقـد طبقـا لمـا یتضمنه من أحكام ، وبطریقة تتفق مع ما یقتضيه 

   )130( مـــادة 

إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تـنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم یكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب 
على حدوثها أن تـنفيذ االلتـزام الناشئ عنه وإن لم یصبح مستحيال ، صار مرهقا للمدین ، بحيث یهدده بخسارة فادحة 

 للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن یرد االلتـزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن یضيق من مداه، جاز
            .أو یزید في مقابله ، ویقع باطال آل اتفاق على خالف ذلك 

   )131( مـــادة 

عام لكل منهما ، وسرى بينهما العقد إذا أبرم عقــد صوري ، آانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدین والخلف ال
  . المستتر ، إذا توافرت له أرآانه دون العقد الظاهر 

   )132( مـــادة 

الصوریة بجميع  إذا أٌ برم عقد صوري ، آان لدائني آل من المتعاقدین وللخلف الخاص ألي منهمــا أن یثبتــوا   ) أ 
  . الوسائل ویتمسكوا بالعقد المستتر ، آما أن لهم أن یتمسكوا بالعقد الصوري إذا آانوا ال یعلمون بالصوریة 

 إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك اآلخرون بالعقد المستتر آانت  )ب 
   .  األفضلية لألولين

  :قد نسبية آثار الع) ثالثا(

   )133( مـــادة 

  .  تـنصرف آثار العقد إلى المتعاقدین والخلف العام دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث   ) أ 

   

 علــى أن آثــار العقد ال تنصرف إلى الخلف العام ألحد المتعاقدین أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة  )ب 
  .التعامل أو نص في القانون 

   )134( ـادة مــ

 إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو یجعلها من توابعه ، أو أنشأ التـزامات متصلة به على   ) أ 
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  . نحو یجعلها من محدداته ، ثم انتقـل المـال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق وااللتـزامات تنتقل معـه 

 ال تنتقل معه إلى الخلـــف الخاص ، إال إذا آان عند إبرام التصرف ، یعلم  على أن االلتـزامات المتصلة بالمال )ب 
      .بها أو في مقدوره أن یعلم بها ، وذلك ما لم یقض القانون بخالفه 

  : التعهـد عـن الغــير   -  1

   )135( مـــادة 

. تعهــد شخــص آلخر بــأن یجعــل أحدا من الغير یلتـزم نحوه بأمر معين ، التـزم هو بتعهده دون ذلك الغير  إذا   ) أ 

 فإذا رفض الغير تحمل االلتـزام المتعهد به ، آان المتعهد مخال بتعهده ، والتـزم بتعویض المتعهد لـه عما یناله  )ب 
وم بنفسه باألمر المتعهد به ، وآان ذلك في مقدوره من غير  ، ما لم یعرض هو أن یق  بسبب إخالله من ضرر

  . ضرر ینال المتعهد له 

 رضائه ، ما لم یتبـين   فإن ارتضى الغير االلتـزام ، تحمل به ، وبرئت ذمة المتعهد ، ویكون تحمله به من وقت  ) ج
   . أنه قصد أن یستـند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد

  :مصلحـة الغـير  االشتـراط ل-2

   )136( مـــادة 

 في تعاقده عن نفسه ، أن یشترط على المتعاقد معه التـزامــات معينة یتعهد بأدائها للغير، إذا   یجوز للشخص ،  ) أ 
  . آان للمشترط في تـنفيذ هذه االلتـزامات ، مصلحة مادیة أو أدبية 

في االشتراط لمصلحة الغير ، أن یكون المستفيد شخصا مستقبال ، آما یجوز أن یكون شخصــا غير  ویجوز  )ب 
  .معين بذاته عند االشتراط ، إذا آان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بااللتـزام المشترط 

   )137( مـــادة 

تعهد حق شخصي له ، یكون له أن یستأدیه  یترتب على االشتراط لمصلحة الغير أن یثبت للمستفيد ، في ذمة الم  ) أ 
  .منه مباشرة ، وذلك ما لم یتفق على خالفه ، ومع مراعاة ما تقضي به المـــادة التالية 

 ویجـــوز للمشــترط أن یطالـــب المتعهـــد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم یتبين من العقد أن ذلك مقصور  )ب 
   . على المستفيد وحده

   )138( ادة مـــ

یجوز للمتعهد أن یتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ لـه مــن عقــد االشتراط ، والتي آان یمكنه 
  .أن یتمسك بها في مواجهة المشترط 

   )139( مـــادة 
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شترط أو للمتعهد رغبته  یجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ینقض المشارطة ، قبل أن یعلن المستفيد للم  )  أ
   . في اإلفادة منها ، ما لم یتعارض ذلك مع مقتضيات العقد أو نص في القانون

   

 وال یترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي یبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم یتفق على غير ذلك ،  )ب 
   . أو آانت طبيعة االلتـزام تقتضيه

  .  نقـض المشارطة ، أن یحل مستفيدا آخر محل المستفيد األصلي ، أو أن یستأثر بالمنفعة لنفسه وللمشـترط عنـد  ) ج

   

  انحـالل العقـد  – الفـرع الثالـث 

  :فسـخ العقـد ) أوال(

   )140( مـــادة 

وبعد إعذاره ، جاز للمتعاقد  في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم یوف أحد المتعاقدین بالتـزامه عند حلول أجله ،   ) أ 
اآلخر أن یطلب من القاضي تـنفيــذ العقد أو فسخه مع التعویض في الحالتين إن آان له مقتض ، وذلك ما لـم 

   . یكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتـزاماته

رفض الفسخ إذا آان ما لم  ویجوز للقاضي أن یمنح المدین أجال إذا اقتضت الظروف ذلك ، آما یجوز لـه أن ی )ب 
  .یوف المدین قليل األهمية بالنسبة إلى التـزاماته في جملتها 

   )141( مـــادة 

 ال یعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطــة   ) أ 
دین آليهما قد انصرفت إليه صراحة ، وعلى بينة من المحكمــة إزاء فسخ العقد ، ما لم یتضح أن إرادة المتعاق

  .حقيقة أثره 

 والشـرط القاضـي بفســخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه ، عند عدم الوفاء بااللتـزام ، ال یعفي في غير المواد التجاریة  )ب 
   . من اإلعذار ، ولو اتفق على اإلعفاء منه

   )142( مـــادة 

 . وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين  د المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد ، إذا فسخ العقد ، أعي  ) أ 

 إذا استحال على أحد المتعاقدین أن یعيــد المتعاقــد اآلخر إلى الحالة التي آان عليها قبل العقد ، جاز الحكم عليه  )ب 
  .بأداء معادل 

   )143( مـــادة 
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   . رة ، ال یكون للفسخ أثر إال من وقت تحققهفي العقود المستم

   )144( مـــادة 

 ال یحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص ألي من المتعاقدین إذا آان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة   ) أ 
  .وبحسن نية 

ضى إلى الفسخ ، ولم یكن  ویعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا آان عند التصرف له ، ال یعلم السبب الذي أف  )ب 
  .في مقدوره أن یعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي 

  :انفســاخ العقــد ) ثانيا(

   )145( مـــادة 

ى  فـي العقود الملزمة للجانبين ، إذا أصبح تـنفيذ التـزام أحد الطرفين مستحيال بسبب أجنبي ال ید لـه فيه، انقض  ) أ 
  . هذا االلتـزام، وانقضت معه االلتـزامات المقابلة على الطرف اآلخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه

 فإذا آانت االستحالة جزئية ، آان للدائن ، بحسب األحوال أن یتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التـنفيذ أو أن یطلب  )ب 
   . الفسخ

   )146( مـــادة 

انب واحد ، إذا أصبح تـنفيذ االلتـزام مستحيال بسبب أجنبي ال ید للمدین فيه ، انفسخ العقد  في العقود الملزمة لج  ) أ 
   . من تلقاء نفسه

  . فإذا آانــت االستحالة جزئية ، آان للدائن أن یتمسك بالعقد فيما بقي من االلتـزام ممكن التـنفيذ  )ب 

   )147( مـــادة 

العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد ، وذلك فــي نفــس الحدود المقررة بمقتضى إذا انفسخ 
  .في شأن الفسخ ) 144(و) 143(و ) 142(المواد 

  :اإلقالـــة ) ثالثا ( 

   )148( مـــادة 

  .للمتعاقدین أن یتقایال العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في ید أحدهما    )  أ

 فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت اإلقالة في الباقي منه بقدر حصته من  )ب 
  .العوض 
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   )149( مـــادة 

  .، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدین وبمثابة عقد جدید في حق الغير تعتــبر االقالة ، من حيث أثرها 

  :الدفـع بعـدم التـنفيذ ) رابعـا ( 

   )150( مـــادة 

في العقود الملزمة للجانبين إذا آانت االلتـزامات المتقابلة مستحقة األداء ، جاز لكل من المتعاقدیــن أن یمتنــع عن 
  .تعاقد اآلخر بتـنفيذ ما التـزم به ، ما لــــم یتفق على خالفه ، أو یقضي العرف بغيره تـنفيذ التـزامه إذا لم یقم الم

   

  الفصــل الثانــي

  اإلرادة المنفــردة

   )151( مـــادة 

قائم وال ینهيه ، إال في  التصرف القانوني الصادر باإلرادة المنفردة ال ینشئ التـزاما وال یعدل في التـزام   )  أ
  .األحوال الخاصة التي ینص عليها القانون 

 فإذا قضى القانون بنشوء االلتـزام أو بتعدیله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر باإلرادة المنفردة ، سرى   )ب 
مع قيـــــام على هذا التصرف ما یسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إال ما آان منها متعارضا 

  .التصــرف على اإلرادة الواحدة ، وعلى األخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد 

  :الوعـد بجائـزة للجمهــور 

   )152( مـــادة 

ـا         من وجه للجمهور وعدا بجائزة یعطيها عن عمل معـــــين ، التـزم    ـل ، وفقـ ذا العمـ ام به ائزة لمن ق  بإعطاء الج

  .و قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة ، أو دون علم بها ، أو قبل الوعد للشروط المعلنة ول

   )153( مـــادة 

   .  إذا حــدد الواعــد أجــال للوعــد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خالله ، وسقط الوعد بفواته  )  أ

ي وعده بإعالن للجمهور یوجه على النحو الذي تم به  فإذا لم یعين الواعد أجال للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع ف  ) ب
   . توجيه الدعوة ، أو على أي وجه إعالمي مشابه

وال یكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إال من تاریخ إعالنه للجمهور ، وال یؤثــــر في الحق في المكافأة لمن 

36



   . یكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل اإلعالن

   )154( مـــادة 

في حالـة اإلعـالن عن رجوع الواعد عن وعده في الوعد بالجائزة ، إذا لم ینجز أحد العمل ، فإن لمن بدأ العمـل 
بحسـن نية قبل إعالن الرجوع عن الوعـــد دون أن یتمـــه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما أنفقه وما 

  .ي وقت مناسب بذله من جهد ، إذا أثبت أنه آان یتم العمل ف

   )155( مـــادة 

یلتـزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خالل ستة أشهر من تاریخ انتهاء األجل المحدد في اإلعالن ، ما لم 
  .یتضمن اإلعالن ميعادا أطول 

   )156( مـــادة 

الوعد بالجائزة ، وال على إعطائها لمستحقها ، ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن ال یترتب على 
  .شروط الوعد ما یخالف ذلك 

   )157( مـــادة 

 دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل  ال تسمع
  . أو من تاریخ إعالن رجوع الواعد عن وعده حسب األحوال البت في استحقاق الجائزة

  الفصل الثالث

  )الفعل الضار(المسئولية عن العمل غير المشروع 

  : حاالت المسئولية عن العمل غير المشروع  )أوالً (

  : المسئولية عن األعمال الشخصية -1

   )158( مـــادة 

  .آل خطأ سبب ضررا للغير یلزم من أحدثه بتعویضه 

   )159( مـــادة 

  .یلتـزم الشخـــص بتعویض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو آان غير مميز 

   )160( مـــادة 

إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار آانوا متضامنين في التـزامهم بتعویض الضرر ، وتكون المسئولية بينهم 
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  .بالتساوي ، إال إذا عين القاضي نصيب آل منهم في التعویض 

   )161( ـادة مــ

 یتحدد الضرر الذي یلتـزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعویض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب    ) أ 
   . الذي فات ، طالما آان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع

یكن في المقدور تفادیهما  وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم  )ب 
  .ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد 

   

   )162( مـــادة 

  . یتـناول التعویض عن العمل غير المشروع الضرر ولو آان أدبيا   ) أ 

الضرر األدبي على األخص ما یلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو  ویشمل  )ب 
 آما   .  بجسمه أو بحریته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمرآزه االجتماعي أو األدبي أو باعتباره المالي

  . یشمل الضرر األدبي آذلك ما یستشعره الشخص من الحزن واألسى 

   )163( مـــادة 

  .ال یجوز الحكم بالتعویض عن الضرر األدبي الناشئ عن الوفـــاة إال لألزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية 

   )164( مـــادة 

یشترط النتقال الحق في التعویض عن الضرر األدبي أن تكون قيمته محددة بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق ، 
  .ب به أمام القضاء أو إذا آان الدائن قد طال

   )165( مـــادة 

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال ید له فيه آحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من 
  . آان غير ملزم بتعویض هذا الضرر ، ما لم یوجد نص بخالف ذلك  المضرور أو خطأ من الغيـر ،

   )166( مـــادة 

ع خطأ المضرور في إحداث الضرر ، فإنه غير ملزم بالتعویض إال بقدر یتناسب مع إذا أسهــم خطـــأ الشخــص م
  .ما آان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه 

   )167( مـــادة 
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من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عـــن نفس الغير أو عرضــه أو 
 ، وإال أصبح ملزما بتعویض  ـان غــير مسئــول عن تعویضه ، على أال یجاوز في دفاعه القدر الضروري ، آ مالــه

  .تراعى فيه مقتضيات العدالة 

   )168( مـــادة 

من أضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق آان یتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن 
قيامه ، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلــى اتقائه ، فإنه ال یكون مسئوال غير أن تكون لـه ید في 

 وحينئذ ال    . عن تعویض هذا الضرر ، إال إذا تعذر استيفاؤه على أسـاس اإلثراء بال سبـــب علـــى حساب الغير
  .الحال ومقتـضيات العدالة یكون محدث الضرر ملتزما إال بتعویض مناســب یقدره القاضي بمراعاة ظروف 

   )169( مـــادة 

ال یكون الموظف العام مسئوال عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا قام به تـنفيذا ألمر الـقانون أو ألمر صدر إليه من 
ه رئيسه ، متى آانت إطاعة هذا األمر واجبة عليه ، أو آان یعتقد أنها واجبة وأثبت أنه آانت لدیه أسباب معقولة جعلت

  .یعتقد مشروعية العمل الذي أتاه ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر 

   

  : المسئوليـة عـن عمـل الغـير -2

   )170( مـــادة 

العقلية أو  آل من یجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصـره أو بسبب حالته   ) أ 
الجسمية ، یكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعویض الضرر الذي یحـدثه له ذلك الشخص بعمله غير 

المشروع ، وذلك ما لم یثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ینبغي ، أو أن الضرر آان ال بد واقع لو قام 
  .بهذا الواجب 

  ة إذا لم یبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وآان في آنف القائم على تربيته ویعتبر القاصــر فــي حاجة إلى الرقاب )ب 
.  

 وتـنتقــل الرقابــة على القاصر إلى معلمــه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة ، ما بقى القاصر تحت إشراف   ) ج
   . المعلم أو المشرف

   .  یتولى الرقابة على الزوج وتـنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من  ) د 

   )171( مـــادة 

 فإن آان المعلم یعمل في مدرسة أو معهد خاص ، حلت مسئولية   .  تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم  ) أ 
  .صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته 

یدفعه للمضرور حتى ولو تعذر  وال یجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما  )ب 
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   . استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم یثبت الخطأ على المعلم

   )172( مـــادة 

 یكون المتبوع مسئوال ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غير المشــــروع ، متى   ) أ 
   . آان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها

 وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم یكن المتبوع حرًا في اختيار تابعه ، متى آانت له عليه سلطة فعلية في رقابته   )ب
   . وتوجيهه

   )173( مـــادة 

  .للمسئول عن عمل الغير ، حق الرجوع عليه في الحدود التي یكون فيها هذا الغير مسئوال عن تعویض الضرر 

    

   )174( مـــادة 

یشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من األغراض یكون مسئوال ، في مواجهة المضرور ، عن تعویض ما آل من 
یحدث له من ضرر مما یلقى أو یسقط منه من أشياء ، ما لم یثبــت أن الضــرر قد حـــدث بسبب أجنبي عنه ال ید لـه 

   . د ألقى أو سقط بخطئهفيه ، وذلك دون إخالل بحقه في الرجوع بما یدفعه على من یكون الشيء ق

  : المسئولية عن الضرر الناجم عن األشياء   -  3

   )175( مـــادة 

یحدثه  آل من یتولى حراسة شيء مما یتطلب عنایة خاصة لمنع وقوع الضرر منه یلزم بتعویض الضرر الذي   ) أ 
هذا الشيء ، ما لم یثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور 

   . أو فعل الغير

 وتعتبـر من األشياء التي تتطلب عنایة خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن ، وغيرها  )ب 
يكية ، واألسلحة واألسالك ، والمعدات الكهربائية ، والحيوانات من المرآبات األخرى ، واآلالت الميكان

   . والمباني ، وآل شيء آخر یكون ، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما یعرض للخطر

 وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب ، وذلك إلى أن یسيطر عليه غيره  )ج 
  .لحساب نفسه 

   )176 ( مـــادة

  . یجـوز لمن یتهدده ضرر من شيء معين أن یطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما یلزم من التدابير لدرء خطره   ) أ

 فإن لم یقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير الالزمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن یتهدده الخطر  )ب 
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  .ى حساب المالك أو الحارس أن یحصل على إذن من القضاء في إجرائها عل

 ویجــوز ، في حالة االستعجال ، لمن یتهدده خطر الشيء أن یتخذ ما یلزم من التدابير لدرئــه ، علــى نفقة مالكه   ) ج
  .أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي 

  : تعویض الضرر عن العمل غير المشروع  )ثانيا(

   )177( مـــادة 

  . على تحدید التعویض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحدیده  إذا لم یتفق  ) أ 

   .  یقدر القاضي التعویض بالنقد )ب 

 ویجــوز للقاضــي ، تبعا لظروف الحال ، وبناء على طلب المضرور أن یحكم بإعادة الحال إلى مــا آانت عليه  )ج 
  .أو بأي أداء آخر على سبيل التعویض 

    

   )178( مـــادة 

و ) 162( و) 161(  یحدد القاضي التعویـض بالقـــدر الـذي یـــراه جابـــرا الضرر وفـق مـا تقرره المـــواد   ) أ 
   . وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور) 164(و ) 163(

جاز لـه أن یحتـفظ للمضرور بالحق  وإذا لم یتيــسر للقاضي وقت الحكم ، تحدید مقدار التعویض بصفة نهائية ،  )ب 
  .في أن یطلب ، خالل مدة یحددها ، إعادة النظر في التقدیر 

   )179( مـــادة 

  .یجوز للقاضي الحكم بأداء التعویض على أقساط ، أو في صورة إیراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة 
  .إن آان له مقتض ویكون له عندئذ أن یحكم بإلزام المدین بتقدیم تأمين آاف ، 

   )180( مـــادة 

 ال تسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثالث سنوات من یوم علم المضرور بالضرر وبمن   ) أ 
  .یسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أوال 

إذا آانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جریمة فإنه ال یمتنع سماعها ما بقيت  على أنه  )ب 
  .الدعوى الجنائية قائمة ، ولو آانــت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد انقضت 

   )181( مـــادة 

ویكون من شأنه أن یعفى منها آليا أو جزئيا یقع باطال آل اتفاق یبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع 
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.  

   

   

  الفصـل الرابــع

  الفعــل النافـع

  أو

  اإلثــراء بال سبــب

   )182( مـــادة 

 به ،   ما أثرى آل شخـــص ولو غير مميز یثرى ، بال سبب مشروع على حساب شخص آخر ، یلتـزم في حدود
   .  هذا االلتـزام قائما ولو زال اإلثراء فيما بعدبتعویض هذا الشخص اآلخر عما لحقه من ضرر، ویبقى

   )183( مـــادة 

 الذي یعلم فيه من لحقه الضرر  ال تسمع دعوى التعویض عن اإلثراء بال سبب بمضي ثالث سنوات من اليوم
  .بحقه في التعویض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ینشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقصر 

    

  :تسلـم غيـر المستحـق ) أوال(

   )184( مـــادة 

على أنه ال محل للرد إذا آان من قام بالوفاء  .  آل مــن تسلــم على سبيل الوفاء ما ليـــس مستحقا له التـزم برده
  .یعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إال أن یكون ناقص األهلية ، أو یكون قد أآره على هذا الوفاء 

   )185( مـــادة 

   یصح استرداد غير المستحق إذا آان الوفاء قد تم تـنفيذا اللتـزام لم یتحقق سببه أو اللتـزام زال سببه بعد أن تحقق
.  

   )186( مـــادة 

 ، وآان الموفي جاهال قيام   لم یحل أجله یصح آذلك استرداد غير المستحق ، إذا آان الوفاء قد تم تـنفيذًا اللتـزام
  . جل األ
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  .علـى أنــه یجوز للدائن أن یقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدین من ضرر

   )187( مـــادة 

ال محل السترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدین وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد 
 قبل المدین الحقيقي الفترة التي ال تسمع  من تأمينات ، أو ترك دعواهتجرد من سند الدین ، أو مما یضمن حقه 

  .الدعوى بعد انقضائها 

  .ویلتـزم المدین الحقيقي في هذه الحالة بتعویض الغير الذي قام بالوفاء 

   )188( مـــادة 

  .إذا آان مــن تّسـلـم غـير المستحق حسن النيـة فال یلتزم أن یرد إال ما تسلم 

 آان سيئ النية فإنه یلتـزم أن یرد أیضا الثمرات التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه أما إذا
   . بغير حق ، وذلك من یوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية

   . وعلــى أي حال یلتـزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من یوم رفع الدعوى عليه برده

   )189( دة مـــا

إذا لــم تتوافــر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فإنه ال یكون ملزما بالرد إال في حدود ما عاد عليه من نفع 
   . معتبر قانونا

  . )19( مـــادة 

ـر ال تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الـــذي یعلـــم فيـــه مـــن دفـــع غي
المستحـق بحقـه فـي االسـترداد ، وال تسمع الدعوى آذلك في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي 

   . ینشأ فيه هذا الحق

  :الفضالـــة ) ثانيــا(

   )191( مـــادة 

  .بذلك  الفضالة هي أن یتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن یكون ملزما   )  أ

 وتـتحقق الفضالة ولو آان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط  )ب 
   . ال یمكن معه القيام بأحدهما منفصال عن اآلخر

   )192( مـــادة 
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   . تسري قواعد الوآالة إذا أقر صاحب العمل ما قام به الفضولي

   )193( مـــادة 

 على الفضولي أن یمضي في العمل الذي بدأه إلى أن یتمكن صاحب العمل من مباشرته بنفسه ، آما یجب یجب
   . عليه أن یخطر صاحب العمل بتدخله متى استطاع ذلك

   )194( مـــادة 

، ومع  یجــب علـى الفضولــي أن یبــذل في القيام بالعمل عنایة الشخص العادي ، وإال آان مسئوال عن خطئه   ) أ 
  .ذلك یجوز للقاضي أن ینقص التعویض المترتب على هذا الخطأ أو یعفيه منه إذا آانت الظروف تبرر ذلك 

 وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه آان مسئوال عن تصرفات نائبه ودون إخالل بما لصاحب  )ب 
   . العمل من حق في الرجوع مباشرة على هذا النائب

   )195( مـــادة 

   . إذا تعـدد الفضوليـــون في القيام بعمل واحد آانوا متضامنين في المسئولية

   )196( مـــادة 

یلتـزم الفضولي بأن یرد إلى صاحب العمل آل ما أخذه بسبب الفضالة ، آما یلتـزم بأن یقدم حسابا عما قام به، 
   . وذلك على نحو ما یلتـزم به الوآيل قبل الموآل

   )197( مـــادة 

   .  إذا مــات الفضولــي ، التـزم ورثته إزاء صاحب العمل بما یلتـزم به ورثة الوآيل إزاء موآله  ) أ 

   .  وإذا مات صاحب العمل ، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما آان ملتزما به نحوه )ب 

   )198( مـــادة 

 عنایة الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة یعتبر الفضولي نائبا عن صاحب العمل متى آان قد بذل في عمله
المرجوة ، وفي هذه الحالة ، یكون صاحب العمل ملزما أن ینفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن یعوضه 
عن التعهدات التي التـزم بها ، وأن یرد له النفقات الضروریة والنافعــــة التي سوغتها الظروف ، وأن یعوضه عن 

   .   الذي لحقه بسبب قيامه بالعملالضرر

  .وال یستحق الفضولي أجرا عن عمله إال أن یكون من أعمال مهنته 

   )199( مـــادة 

إذا لـــم تتوافـــر في الفضولي أهلية التعاقـــد ، فال یكـــون مسئوال عن عمله إال في حدود ما أثرى به ، وذلك ما لم 
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  .شروع تكن مسئوليته ناشئة عن عمله غير الم

  .أما صاحب العمل فتبقى مسئوليته آاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد 

   )200( مـــادة 

وال ال تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي یعلم فيه آل طرف بنشوء حقه ، 
  .تسمع آذلك في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ینشأ فيه هذا الحق 

   

  الفصــل الخامـــس

  القانـــــــون

   )201( مـــادة 

االلتـزامات التي یرتبها القانون على وقائع أخرى ، غير العقد واإلرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، 
  .النصوص القانونية التي أنشأتها تسري في شأنها 

  البــاب الثانـي  *   *  * *

  آثــار االلتـزام

  الفصــل األول

  التـنفيذ الجبــري

   )202( مـــادة 

  .ینفذ االلتـزام جبرا على المدین إذا لم ینفذه باختياره ، ومع ذلك إذا آان االلتـزام طبيعيا فال جبر في تـنفيذه 

   )203( مـــادة 

   . ر القاضــي عند عدم النص ، متـــى یعتبر الواجب األدبي التـزاما طبيعيـــایقــد

   . وال یجوز على أیة حال أن یقوم التـزام طبيعي یخالف النظام العام

   )204( مـــادة 

   . ال یسترد المدین ما أداه باختياره قاصدا أن یوفي التـزاما طبيعيا
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   )205( مـــادة 

  .الطبيعي یصلح سببا لاللتـزام المدني االلتـزام 

  :التـنفيذ العيني ) أوال ( 

   )206( مـــادة 

  . یجبر المدین ، بعد إعذاره ، على تـنفيذ التـزامه تـنفيذًا عينيا ، متى آان ذلك ممكناً    )  أ

بناء علــى طلبـــه أن تقصر حق الدائن على  على أنه إذا آان في التـنفيذ العيني إرهاق للمدین ، جاز للمحكمة  )ب 
   . اقتضاء تعویض إذا آان ذلك ال یلحق به ضررا جسيما

   )207( مـــادة 

االلتـزام بنقــل الملكية أو أي حق عيني آخر ، ینقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا آان محل االلتـزام شيئا معينا 
   . قواعد المتعلقة بالتسجيلبالذات یملكه الملتزم ، وذلك دون إخالل بال

   )208( مـــادة 

  .إذا آان محل االلتـزام نقل حق عيني على شيء لم یعين إال بنوعه ، فال ینتقل الحق إال بإفراز هذا الشيء 

فإذا لم یقم المدین بتـنفيذ التـزامه ، جاز للدائن أن یحصل على شيء من النـوع ذاته على نفقة المدین بعد إذن 
 آما یجوز له أن یطالب بقيمة الشيء ، دون إخالل في الحالتين بحقه في  . دون إذنه في حالة االستعجال القاضي أو

  .الحصول على تعویض إن آان له مقتض 

   )209( مـــادة 

  .االلتـزام بنقل حق عيني یتضمن االلتـزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم 

   

   )210( مـــادة 

التـزم المدین أن یسلم شيئا ولم یقم بتسليمه بعد إعذاره ، آان هالك الشيء عليه ولو آان الهالك قبل اإلعذار  إذا    ) أ
   . على الدائن

الشيء آان یهلك عند الدائن لو أنه سـلـّم إليه ،  ومع ذلك ، ال یكون الهالك على المدین ولو أعذر ، إذا أثبت أن   )ب 
   . ما لــم یكــن المدین قد قبل أن یتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

  . على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأیة صورة آانت ، فإن تبعة ذلك تقع على السارق   ) ج
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   )211( مـــادة 

إذا لم یقم المدین بتـنفيذ التـزامه جاز للدائن ، أن یطلب ترخيصا من القضاء في تـنفيذ  في االلتـزام بعمل ،   ) أ 
   . االلتـزام على نفقة المدین إذا آان هذا التـنفيذ ممكنا

  . ویجوز في حالة االستعجال أن ینفذ الدائن االلتـزام على نفقة المدین ، دون ترخيص من القضاء  )ب 

   )212( مـــادة 

   . تـزام بعمل یقوم حكم القاضي مقام التـنفيذ ، إذا سمحت بذلك طبيعة االلتـزامفي االل

   )213 ( مـــادة

 في االلتـزام بعمل إذا نص االتفاق أو استوجبت طبيعة الدین أن ینفذ المدین االلتـزام بنفسه ، جاز للدائن أن    ) أ
 بإلزام المدین بهذا التـنفيذ وبدفع غرامة تهدیدیة یرفض الوفاء من غير المدین ، آما یجوز لـه أن یطلب الحكم

   . إن امتـنع عن ذلك

 وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير آاف لحمل المدین على التـنفيذ ، جاز لها أن تزید في   )ب 
   . الغرامة آلما رأت داعيا للزیادة

لى عدم التـنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعویض الذي یلزم به المدین  إذا تم التـنفيذ العيني ، أو أصر المدین ع   ) ج
   . عن عدم التـنفيذ أو التأخير فيه ، مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدین

   

   )214( مـــادة 

و آان المطلوب أن یتوخى الحيطة في  إذا آان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء أو أن یقوم بإدارته ، أ  ) أ 
تـنفيذ التـزامه ، فإنه یكون قد وفى بااللتـزام إذا بذل في تـنفيذه عنایة الشخص المعتاد ، ولو لم یتحقق الغرض 

   .  هــذا ما لم ینص القانون أو االتفاق على غير ذلك المقصــود ،

   . خطأ جسيم وفي آل حال یكون المدین مسئوال عما یأتيه من غش أو  )ب 

    

   )215( مـــادة 

إذا التـزم المدین باإلمتـناع عن عمل وأخل بهذا االلتـزام ، جاز للدائن أن یطلب إزالة ما وقع مخالفا لاللتـزام، 
  .ولــه أن یطلب من القضاء ترخيصا في أن یقوم بهذه اإلزالة على نفقة المدین مع عدم اإلخالل بحقه في التعویض 

  :التـنفيذ بطریق التعویض ) ثانيا ( 

   )216( مـــادة 

إذا تعذر تـنفيذ االلتـزام عينًا أو تأخر المدین في التـنفيذ ، فعليه تعویض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ما لم 
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   . یثبت المدین أن عدم التـنفيذ أو التأخير آان لسبب أجنبي ال ید له فيه

   )217( مـــادة 

الدائن مع خطأ المدین في إحداث الضرر دون أن یستغرق أحد الخطأین اآلخر ، حكمت المحكمة إذا اشترك خطأ 
   . بإنقاص التعویض بما یقابل خطأ الدائن

   )218( مـــادة 

  .یجـوز االتفـاق علـى أن یتحمــــل المدین تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي 

   )219( مـــادة 

ــاء المدیــن مــن أیــة مسئولية تترتب على عدم تـنفيذ التـزامه التعاقدي ، أو على التأخير یجوز االتـفاق علــى إعف
   . في تـنفيذه إال ما ینشأ عن غشه أو خطئه الجسيم

   )220( مـــادة 

  .ال یستحق التعویض إال بعد إعذار المدین ، ما لم یقض االتفاق أو ینص القانون على غير ذلك 

   )221( مـــادة 

یكون إعذار المدین بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رسمية تقوم مقام اإلنذار ، آما 
  .یجوز أن یكون اإلعذار بأیة وسيلة أخرى یتفق عليها 

   )222( مـــادة 

  :ال ضرورة إلعذار المدین في الحاالت اآلتية 

   . ـزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول األجل إذا اتفق على أن یعتبر المدین مخال بااللت  ) أ

   .  إذا أصبح تـنفيذ االلتـزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدین )ب 

   .  إذا آان محل االلتـزام تعویضا ترتب على عمل غير مشروع  ) ج

  .آان محل االلتـزام تسليم شيء یعلم المدین أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك  إذا   ) د 

   .  إذا صرح المدین آتابة أنه لن ینفذ التـزامه )هـ 

   

   )223( مـــادة 

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره ، ویشمل التعویض ما لحق 
  الدائن من خسارة وما فاته من آسب ، بشرط أن یكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتـزام أو للتأخر في الوفاء به
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   .  ویعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقول .

لذي لم یرتكب غشـــا أو خطأ جسيما إال بتعویض ومع ذلك إذا آان االلتـزام مصدره العقد ، فال یلتـزم المدین ا
   . الضرر الذي آان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

   )224( مـــادة 

   . )164(و ) 163(و ) 162(یشمــــل التعویض الضرر األدبي ، وتطبق فـي شأنه أحكام المواد 

   )225( مـــادة 

  لمتعاقدین أن یقدرا مقدما التعویض في العقد أو في اتفاق الحقإذا لم یكن محل االلتـزام مبلغا من النقود ، یجوز ل
.  

   )226( مـــادة 

  .ال یكون التعویض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه ضرر 

ویجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعویض إذا أثبت المدین أن التقدیر آان مبالغا فيه إلى درجة آبيرة ، أو أن 
   . لتـزام األصلي قد نفذ في جزء منهاال

  .ویقع باطال آل اتفاق یخالف أحكام الفقرتين السابقتين 

   )227( مـــادة 

إذا جــاوز الضــرر قيمــة التعویض االتفاقي فال یجوز للدائن أن یطالب بأآثر من هذه القيمة ، إال إذا أثبت أن 
  .المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما 

   )228( مـــادة 

یقع باطالً  آل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل االنتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بااللتـزام  )    أ - 1
  .به 

ویعتبر في حكم الفائدة آل منفعة أو عمولة أیًا آان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك ال یقابله خدمة )  ب      
  .كون الدائن قد أّداها فعالً  حقيقية متناسبة ی

 إذا آان محل االلتـزام مبلغًا من النقود ، ولم یقم المدین بالوفاء به بعد إعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، وأثبت   - 2
 .الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدین بتعویض تراعي فيه مقتضيات العدالة 

   

   

  الفصــل الثانـي
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  الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

   )229( مـــادة 

   .  أموال المدین جميعها ضامنة للوفاء بدیونه  )  أ

   .   وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إال من آان له منهم حق التقدم طبقا للقانون )ب 

  ) :غير المباشرةالدعوى (استعمال الدائن حقوق مدینه ) أوال(

   )230( مـــادة 

 لـكل دائـن ، ولـو لـم یـكن حقـه مستحـق األداء ، أن یستعمل باسم مدینه جميع حقــوق هذا المدین إال ما آان   ) أ 
منها متصال بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدین لم یستعمل هذه الحقوق وأن عدم 

  .نه أن یسبب إعساره أو أن یزید في هذا اإلعسار استعمالــه إیاهــا من شأ

 وال یلزم الستعمال الدائن حقوق مدینه إعذار هذا المدین ، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإال  )ب 
   . آانت غير مقبولة

   )231( مـــادة 

في استعمال حقوق مدینه نائبا عنه ، وآل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدینیعتبر الدائن 
   . وتكون ضمانا لجميع دائنيه

  :دعوى عدم نفاذ التصرفات ) ثانيا(

   )232( مـــادة 

حقه، إذالكل دائن حقه مستحق األداء ، وصدر من مدینه تصرف ضار به ، أن یطلب عدم نفاذ هذا التصرف في 
آان التصرف قد أنقص من حقوق المدین أو زاد في التـزاماته ، وترتب عليه إعسار المدین أو زیادة إعساره ، وذلك

  .إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين 

   )233( مـــادة 

  . آان تصرف المدین بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدین وعلم المتصرف إليه بهذا الغش إذا   ) أ 

   . ویفــترض غــش المدین إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر

  آما یفترض علم المتصرف إليه بغش المدین إذا أثبت الدائن أنه آان یعلم وقت التصرف أن المدین معسر
.  

 وإذا آان تصرف المدین تبرعًا ، فإنه ال یشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدین ، وال حسن نية المتصرف  )ب 
   . إليه
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   )234( مـــادة 

 إذا آان تصرف المدین بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض   )  أ
بعدم نفاذ التصرف إال إذا أثبت أن الخلف الثاني آان یعلم غش المدین وأن الخلف فال یكون للدائن أن یتمسك 

   . األول یعلم بهذا الغش

 وإذا آان تصرف المدین تبرعا ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ،  )ب 
 الخلف الثاني آان یعلم بإعسار المدین وقت فال یكون للدائن أن یتمسك بعدم نفاذ التصرف إال إذا أثبت أن

   . تصرفه للخلف األول

   )235( مـــادة 

   . إذا ادعـــى الدائن إعسار المدین ، فليس عليه إال أن یثبت ما في ذمته من دیون

  .وعلــى المدین إذا ادعى یسره أن یثبت أن له من المال ما یساوي قيمة الدیون أو یزید عليها 

   )236( مـــادة 

  .إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استـفاد من ذلك جميع الدائنين الذین صدر هذا التصرف إضرارًا بهم 

   )237( مـــادة 

  .للمتصرف إليه أن یتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما یعادل قيمة المال المتصرف فيه 

   )238( مـــادة 

آان تصــــرف المدیــن المعسر بتفضيل دائن على غيره ، آان للدائن أن یطلب عــدم نفــاذ التصــرف فــي  إذا   ) أ 
  ) .235(إلى ) 232(حقــه ، مـع مراعاة أحكام المواد من 

م ،  وإذا وفى المدین المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء األجل ، آان للدائنين اآلخرین طلب عدم نفاذ الوفاء في حقه )ب 
أما إذا وفى المدین الدین بعد انقضاء األجل ، فال یكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إال إذا آان قد تم بالتواطؤ 

   . بين المدین والدائن الذي استوفى حقه

   )239( مـــادة 

اذ التصرف ال تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نف 
   . في حقه ، وال تسمع في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف

  :الحـق فـي الحبـس ) ثالثـا(

   )240( مـــادة 

 لكل من التـزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم یعرض الوفاء بالتـزام عليه مستحق األداء ،   ) أ 
  .زام المدین ، أو ما دام الدائن لم یقدم تأمينا آافيا للوفاء بالتـزامه ومرتبط بالتـ
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 ومع ذلك ال یجوز لحائز الشيء أو محرزه أن یمتنع عن رده حتى یستوفي ما هو مستحق له من مصروفات  )ب 
   . أنفقها على الشيء إذا آان التـزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع

   )241( مـــادة 

  .ى الحابس أن یحافظ على الشيء وفقا ألحكام رهن الحيازة ، وأن یقدم حسابا عن غلته  عل  ) أ 

 وإذا آان الشيء المحبوس یخشى عليه الهالك أو التلف ، فللحابس أن یحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقا  )ب 
حق في الحبس من الشيء إلجراءات تحددها ، وله أن یبيعه دون إذن المحكمة في حالة االستعجال ، وینتقل ال

   . إلى ثمنه

   )242( مـــادة 

   . مجرد الحق في حبس الشيء ال یعطي الحابس حق إمتياز عليه

   )243( مـــادة 

   . إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس إلى ما یستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعویض

   .  الحيازةوتسري على انتقال الحق األحكام الخاصة برهن

   )244( مـــادة 

   .  ینقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من ید الحابس  ) أ 

 ومع ذلك یجــوز للحابس إذا خرج الشيء من یده دون علمه أو رغم معارضته ، أن یطلب استرداده خالل  )ب 
  .روجه ثالثين یوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من یده وقبل انقضاء سنة من وقت خ

   

  الباب الثالث *   *  * *

  األوصاف المعدلة آلثار االلتـزام

  الفصل األول

  الشرط واألجل

   :  الشـــــرط) أوال ( 

   )245( مـــادة 

  .یكون االلتـزام معلقا على شرط إذا آان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع 

   )246( مـــادة 
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یكــون االلتـزام قائمــا إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للنظام العام أو اآلداب ، هذا إذا  ال   ) أ 
   . آان الشرط واقفا ، أما إذا آان فاسخا فهو نفسه الذي یعتبر غير قائم

آان هذا الشرط هو  ومع ذلك ال یقوم االلتـزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو اآلداب ، إذا  )ب 
   . السبب الدافع لاللتـزام

   )247( مـــادة 

  .ال یقوم االلتـزام إذا علق على شــرط واقـف یجعــل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم 

   )248( مـــادة 

   .  ال یقوم االلتـزام المعلق على شرط واقف إال إذا تحقق الشرط  ) أ 

  . قبـــل تحقق الشرط ، أن یتخـــذ مــن اإلجراءات ما یحافظ به على حقه  علــى أنه یجوز للدائن ، )ب 

   )249( مـــادة 

 االلتـزام المعلق على شرط فاسخ ینفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال االلتـزام ، وآان على الدائن رد ما أخذه   ) أ 
   . ، فإذا استحال عليه الرد بسبب یعزى إليه وجب عليه التعویض

   .  ومـع ذلـك فـإن مـا قام به الدائن من أعمال اإلدارة یبقى نافذا رغم تحقق الشرط )ب 

   )250( مـــادة 

إذا تبين من إرادة المتعاقدین  إذا تحقق الشرط ، واقفا آان أو فاسخا ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إال   ) أ 
  .أو من طبيعة العقد أن وجود االلتـزام أو زواله یكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط 

 ومع ذلك ال یكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل االلتـزام قبل تحقق الشرط مستحيال لسبب أجنبي ال ید  )ب 
   . للمدین فيه

  : األجــــل  )ثانيــا(

   )251( مـــادة 

یكون االلتـزام ألجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم یعرف الوقت الذي یقع
  .فيه 

   )252( مـــادة 

  . إذا آان االلتـزام مضافا إلى أجل واقف فإنه ال یكون نافذا إال في الوقت الذي ینقضي فيه األجل   ) أ 

 للدائــن حتى قبل انقضاء األجل ، أن یتخذ من اإلجراءات ما یحافظ به على حقه ، ولـه بوجه  علــى أنــه یجــوز )ب 
  .خاص أن یطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدین أو إفالسه واستند في ذلك إلى سبب معقول 
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   )253( مـــادة 

ون أو تبين من العقد أو من الظروف  یفــترض فــي األجــل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدین إال إذا نص القان  ) أ 
   . أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا

   .  ویجوز لمن تبين أن األجل لمصلحته أن ینزل عنه )ب 

   )254( مـــادة 

  : یسقط حق المدین في األجل الواقف    

   .  إذا حكم بإفالسه  ) أ 

ن من تأمين خاص حتى ولو آان هذا التأمين قد أعطي بعقد ال حق  إذا أضعف بفعله إلى حد آبير ما أعطى للدائ )ب 
 أمـا إذا آان إضعــاف التأمين یرجع  .أو بمقتضى القانون وهذا ما لم یختر الدائن أن یطالب بتكملــة التأمــين 

  .إلى سبب ال دخــل إلرادة المدین فيه فإن األجل یسقط ما لم یقدم المدین للدائن ضمانا آافيا 

   .  إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمه من التأمينات )  ج

   )255( مـــادة 

  .یحل الدین المؤجل بموت المدین إال إذا آان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا آافيا 

   )256( مـــادة 

االلتـزام أن المدین ال یقوم بوفائه إال عند المقدرة أو الميسرة ، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول إذا تبين من 
  . األجل مراعية في ذلك موارد المدین الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عنایة الشخص الحریص على الوفاء بالتـزامه

   

   )257( مـــادة 

  .اء االلتـزام دون أن یكون لهذا االنتهاء أثر رجعي یترتب على انقضاء األجل الفاسخ انته

    

  الفصــل الثانــي

  تعــدد محـل االلتـزام

  :االلتـزام التخييــري ) أوال ( 

   )258( مـــادة 

واحدًا منها ، ویكون یكــون االلتـزام تخييریا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدین براءة تامة إذا أدى 
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  .الخيار للمدین ما لم ینص القانون أو یتفق المتعاقدان على غير ذلك 

   )259( مـــادة 

 یلــزم فــي خيــار التعيين تحدید المدة التي یكون فيها الخيار ، فإذا أطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة   ) أ
  .المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين 

 وإذا آان الخيار للمدین وامتنع عن االختيار أو تعدد المدینون ولم یتفقوا فيما بينهــم جــاز للدائــن أن یطلب من  )ب 
   . المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل االلتـزام

  .الخيار إلى المدین  وإذا آان الخيار للدائن وامتنع عن االختيار أو تعدد الدائنون ولم یتفقوا فيما بينهم انتقل   ) ج

   )260( مـــادة 

 إذا آان خيار التعيين للمدین وهلك أحــد الشيئين فــي یده آان لـه أن یلزم الدائن بالشيء الثاني ، فإن هلكا جميعا   ) أ 
  .انقضى االلتـزام 

  . آخر شيء هلك  وإذا آان المدین مسئوال عن الهالك ولو فيما یتعلق بأحد الشيئين آان ملزما بدفع قيمة )ب 

   )261( مـــادة 

   . ینتـقـل خيار التعيـين إلى الوارث

  :االلتـزام البدلـــي ) ثانيــا ( 

   )262( مـــادة 

  . یكون االلتـزام بدليا إذا لم یكن محله إال شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدین إذا أدى بدال منه شيئا آخر   ) أ 

   . وليس البدل هو وحده محل االلتـزام واألصل  )ب 

   

  الفصــل الثالــــث

  تعـدد طرفـي االلتـزام

  :التضامــــن ) أوال ( 

   )263( مـــادة 

  .التضامن بين الدائنين أو بين المدینين ال یفترض ، وإنما یكون بناء على اتفاق أو نص في القانون 

  : التضامـن بيـن الدائنيـن   -  1
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   )264( مـــادة 

  . إذا آـان التضامــن بيــن الدائنيــن ، جاز للمدین أن یوفي الدین ألي منهم ، إال إذا مانع أحدهم في ذلك   ) أ 

   ومع ذلك ال یحول التضامن دون انقسام الدین بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إال إذا آان الدین غير قابل )ب 
  .لالنقسام 

   )265( مـــادة 

وز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردین ، مطالبة المدین بالوفاء بكل الدیــن ویراعى في ذلك ما یلحق  یج  ) أ 
  .رابطة آل دائن من وصف یعدل من أثر الدین 

 وال یجوز لمدین إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن یحتج على هذا الدائن ، بأوجه الدفع الخاصة بغيره  )ب 
الدائنين ، ولكن یجوز له أن یحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع من 

  .المشترآة بين الدائنين جميعا 

   )266( مـــادة 

 إذا برئت ذمة المدین قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فال تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إال بقدر   ) أ 
   . صة الدائن الذي برئت ذمة المدین قبلهح

  .ینفذ هذا العمل في حقهم  وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عمال من شأنه اإلضرار بغيره من الدائنين لم  )ب 

   )267( مـــادة 

إال إذا وجد آل ما یستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدین یصير من حق الدائنين جميعا ویقتسمونه بالتساوي 
   . اتفاق أو نص یقضي بغير ذلك

  : التضامــن بيــن المدینيـن   -  2

   )268( مـــادة 

 یجوز للدائن مطالبة المدینين المتضامنين بالدین مجتمعين أو منفردین ویراعى في ذلك ما یلحق رابطة آل مدین   ) أ 
   .  ابتداء لم یمنعه ذلك من مطالبة الباقينمن وصف یعدل من أثر الدین ، وإذا طالب الدائن أحد المدینين

 وال یجوز للمدین الذي یطالبه الدائن بالوفاء أن یحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدینين ، ولكن یجوز لـه  )ب 
  .أن یحتج بأوجه الدفع الخاصة به ، وباألوجه المشترآة بين المدینين جميعا 

   )269( مـــادة 

  .على وفاء أحد المدینين المتضامنين بالدین عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدینين  یترتب   ) أ 

 وإذا برئت ذمة أحد المدینين المتضامنين بطریق حوالة الدین فإنه تبرأ معه ذمة المدینين اآلخرین إذا رضوا  )ب 
  .بالحوالة 
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   )270( مـــادة 

ن وأحد المدینين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدینين إال إذا احتفظ الدائن بحقه یترتب على تجدید الدین بين الدائ
  .قبلهم 

   )271( مـــادة 

ال یجوز للمدین المتضامن أن یحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدین متضامن آخر إال بقدر حصة هذا المدین 
  .اآلخر 

   )272( مـــادة 

دینيــه المتضامنين فإن الدین ال ینقضي بالنسبــة إلــى باقي المدینين إال بقدر حصة إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد م
  .المدین الذي اتحدت ذمته مع الدائن 

   )273( مـــادة 

   .  إذا أبرأ الدائن أحد المدینين المتضامنين فال تبرأ ذمة الباقين إال إذا صرح الدائن بذلك  ) أ 

صریح آان لـه أن یطالب باقي المدینين المتضامنين بما یبقى من الدین بعد خصم حصة  فإذا لم یصدر منه هذا الت )ب 
المدین الذي أبرأه ، ومع ذلك یكون له مطالبتهم بكل الدین إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة 

   . ار حصته في الدیناألخيرة یكون لهؤالء المدینين حق الرجوع على المدین الذي صدر اإلبراء لصالحه بمقد

   )274( مـــادة 

إذا أبرأ الدائن أحد المدینين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدین ما لم یتفق على 
   . غير ذلك

   )275( مـــادة 

 فيها الدائن أحد المدینين المتضامنين سواء أآان اإلبراء من الدین أو من  جميع األحوال التي یبريء فــي   ) أ
التضامن یكون لباقي المدینين أن یرجعوا عند االقتضاء علــى هــذا المدیــن بنصيبــه فــي حصــة المعــسر 

  ) .282(منهم وفقا للمـــادة 

ین الذي أبرأه من آل مسئولية عن الدین فإن الدائن هو الذي یتحمل نصيب هذا  على أنه إذا أخلى الدائن المد )ب 
   . المدین في حصة المعسر

   )276( مـــادة 

 إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدینين المتضامنين فال یستفيد من ذلك باقي المدینين إال   ) أ 
  .بقدر حصة هذا المدین 

 انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سریانها بالنسبة إلى أحـــد المدینين المتضامنين فال  وإذا )ب 
  .یجوز للدائن أن یتمسك بذلك قبل باقي المدینين 

57



   )277( مـــادة 

   .  ال یكـــون المدیـــن المتضامن مسئوال فيما یتعلق بتـنفيذ االلتـزام إال عن فعله  ) أ 

ا أعذر الدائن أحد المدینين المتضامنين أو قاضاه فال یكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدینين ، أما إذا أعذر  وإذ )ب 
  .أحد المدینين المتضامنين الدائن فإن باقي المدینين یستفيدون من هذا اإلعذار 

   )278( مـــادة 

إلبراء من الدین أو براءة الذمة منه بأیة وسيلة إذا تصالح الدائن مع أحد المدینين المتضامنين ، وتضمن الصلح ا
أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا آان من شــأن هــذا الصلــح أن یرتـب في ذمتهم التـزاما أو یزید فيما هم 

  .ملتزمون به ، فإنه ال ینفذ في حقهم إال إذا قبلوه 

   )279( مـــادة 

  .ين بالدین ، فال یسري هذا اإلقرار في حق الباقين  إذا أقــر أحد المدینين المتضامن  ) أ 

  . وإذا نكل أحد المدینين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن یمينا حلفها فال یضار بذلك باقي المدینين )ب 

فيدون من  وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدینين المتضامنين فحلفها فإن المدینين اآلخرین یست  ) ج
   . ذلك

   )280( مـــادة 

   .  إذا صــدر حـكم علـى أحد المدینين المتضامنــين فــال یحتـج به على الباقين  ) أ 

 أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فإن الباقين یستـفيدون منه إال إذا آان مبنيا على سبب خاص بالمدین الذي صدر  )ب 
   . الحكم لصالحه

   )281( مـــادة 

 إذا وفى أحد المدینين المتضامنين آل الدین أو ما یزید على حصته فيه أو قضاه بطریق من الطرق المعادلة   ) أ 
للوفاء فال یجوز لـه أن یرجع على أي من المدینين إال بقدر حصته ، ولو آان الموفي قد رجع بدعوى الدائن 

   . استـنادا إلى ما له من حق الحلول

فاه أحد المدینين حصصا متساویة بين الجميع ما لم یوجد اتفاق أو نص في القانون یقضي بغير  ویقسم الدین إذا و )ب 
   . ذلك

   )282( مـــادة 

إذا أعسر أحد المدینين المتضامنين تحمل تبعة هذا اإلعسار المدین الذي وفى الدین ، وسائر المدینين اآلخرین آل 
   . بقدر حصته

   )283( مـــادة 
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  .إذا آان أحد المدینين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدین فإنه یتحمل به آله في عالقته بالباقين

  :عـدم قابليـة االلتـزام لالنقسـام ) ثانيا ( 

   )284( مـــادة 

  :یكون االلتـزام غير قابل لالنقسام 

   .  إذا ورد على محل ال یقبل بطبيعته أن ینقسم  )  أ

بين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن االلتـزام ال یجوز تـنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدین إذا ت) ب 
   . إلى ذلك

   )285( مـــادة 

إذا تعدد المدینون في التـزام غـير قابــل لالنقسام ، آان آل منهم ملزما بوفاء االلتـزام آامال ، وللمدیـن الــذي وفى 
   . ى الباقين آل بقدر حصته ، إال إذا تبين من الظروف غير ذلكحق الرجوع عل

   )286( مـــادة 

إذا تعدد الدائنون في التـزام غير قابل لالنقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا االلتـزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن 
آامال ، فإذا اعترض أحد الدائنين ، أو أحد الورثة على ذلك ، آان المدین ملزما بأداء االلتـزام یطالب بأداء االلتـزام 

  .للدائنين مجتمعين ، أو بإیداع الشيء محل االلتـزام خزانة المحكمة 

  .ویرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى االلتـزام آل بقدر حصته 

   

   

  الباب الرابع   *  * * * 

   االلتـزامانـتقال

  الفصــل األول

  حوالــة الحــق

   )287( مـــادة 

یجوز للدائن أن یحيل حقه في ذمة مدینه إلى شخص آخر ، إال إذا منع ذلك نص في القانون ، أو اتفاق المتعاقدین ، 
  .أو طبيعة االلتـزام ، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدین 
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   )288( مـــادة 

  .ال تجوز حوالة الحق إال بمقدار ما یكون منه قابال للحجز 

   )289( مـــادة 

 على أن نفاذها في حق الغير  .ال تكــون الحوالة نافذة قبل المدین أو الغير ، إال إذا قبلها المدین أو ُأعلـــن بها 
  .بقبول المدین یستلزم أن یكون هذا القبول ثابت التاریخ 

   )290( مـــادة 

وز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدین أو الغير ، أن یتخذ من اإلجراءات ما یحافظ به على یج
   . الحق المحال

   )291( مـــادة 

  .ینـتـقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته 

   )292( مـــادة 

 المحال به وقت الحوالة ما لم یوجد اتفاق یقضي بغير إذا آانت الحوالة بعوض فال یضمن المحيل إال وجود الحق
   . ذلك

  .أمـــا إذا آانت الحوالة بغير عوض فال یكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق 

   )293( مـــادة 

   . ال یضمــن المحيل یسار المدین إال إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان

   . الضمان إال إلى اليسار وقت الحوالة ما لم یتفق على غير ذلكوإذا ضمن المحيل یسار المدین فال ینصرف هذا 

   )294( مـــادة 

 إذا رجع المحال لـه بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فال یلزم المحيل إال برد ما أخذه من المحال   ) أ 
  . له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق یقضي بدفع أآثر من ذلك 

 ومع ذلك إذا آان المحيل یعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدین فإنه یلتـزم بتعویض المحال له حسن النية عما  )ب 
   . ناله من ضرر

   )295( مـــادة 
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 یكون المحيل مسئوال عن تعویض المحال له عما یلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو آانت الحوالة   ) أ 
   . بغير عوض

   .  باطال آل شرط یقضي بغير ذلك ویقع )ب 

   )296( مـــادة 

على المحيل أن یسلم المحال له سند الحق المحال ، وأن یقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه 
   . من إستيفائه

   )297( مـــادة 

قت نفاذ الحوالة في حقه ، آما للمدین أن یتمسك قبل المحال له بالدفوع التي آان له أن یتمسك بها قبل المحيل و
   . یجوز له أن یتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

   )298( مـــادة 

   . إذا تعددت الحوالة بحق واحد ، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير

   )299( مـــادة 

ة في حق الغير ، آانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز  إذا وقع تحت ید المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذ  ) أ
   . بمثابة حجز ثان

 وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدین یقسم بين الحاجز المتقدم  )ب 
كمل به المحال له والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء علــى أن یؤخــذ من حق الحاجز المتأخر ما یست

   . الحق المحال

   

  الفصــل الثانــي

  حوالـــة الدیــن

   )300( مـــادة 

   .  یترتب على حوالة الدین نقل الدین من ذمة المدین األصلي إلى ذمة المحال عليه  ) أ 

للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لــم یتقيــد  وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد األداء فيها من عين أو دین  )ب 
  .األداء فيها بشيء من ذلك ولو آان للمدین بذمة المحال عليه دین أو عين یمكن التأدیة منهما 
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   )301( مـــادة 

  .قرها  إذا عقــدت الحوالة بين المدین األصلي والمحال عليه فإنها ال تكون نافذة في حق الدائن إال إذا أ  ) أ 

 وإذا قام المدین األصلي أو المحال عليه بإعالن الحوالة إلى الدائن وعين له أجال مناسبا إلقرارها ثم انقضى  )ب 
  .األجل دون أن یصدر هذا اإلقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة 

   )302( مـــادة 

ین األصلـي فال یكون للمحال عليه حق في تصح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم یقرها المد
  .الرجوع عليه طبقا ألحكام حوالة الدین 

   )303( مـــادة 

  .إذا آان المحال له طرفا في عقد الحوالة ، أو أقرها بريء المدین األصلي من الدین 

   )304( مـــادة 

   .  ینتـقل الدین إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته  ) أ 

  .ومع ذلك ال یبقى الكفيــل عينيــا آان أو شخصيا ملتزما قبل المحال لـــه إال إذا رضي بالحوالة   )ب 

   )305( مـــادة 

للمحال عليه أن یتمسك قبل المحال له بما آان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدین ، آما یجوز له التمسك بالدفوع 
   . المستمدة من عقد الحوالة

   )306( مـــادة 

 إذا انقضى الدین الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فال یؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ویكون   ) أ 
   . للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له

حال عليه فإن  أما إذا انقضى الدیــن الــذي قيــدت بــه الحوالــة بسبب سابق على انعقادها وال یعزى إلى الم )ب 
   . الحوالة تبطل

   )307( مـــادة 

في جميع األحوال التي یستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه یكون للمحال عليه إذا أدى الثمن ، الخيار في الرجوع 
   . أما على المحيل وأما على المحال له الذي أوفاه
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   )308( مـــادة 

ة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الودیعة قبل أدائها للمحال له إذا أحال المدین دائنه على المودع لدیه حوال
  .بغير خطأ من المودع لدیه ، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة ، أما إذا استحقت الودیعة للغير تبطل الحوالة 

   )309( مـــادة 

في ید الغاصب قبــل أدائها إذا أحال المدین دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين 
  .للمحال له فال یؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة 

    

   )310( مـــادة 

الرجوع إن تعــذر استيفـــاء الدیـــن من المحال ال یجوز للمحال له أن یرجع على المحيل إال إذا شرط في الحوالة 
) 306(عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلـــت بانقضـاء الدین أو هالك العـين أو استحقاقها وفقا ألحكام المواد 

  ) .309(و ) 308(و ) 307(و 

   )311( مـــادة 

د المحال عليه دین أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء إذا أحال المدین األصلي دینه حوالة مطلقة ، ولم یكن له عن
   . الدین على المدین األصلي بقدر الدین المحال به

   )312( مـــادة 

إذا أحال المدین األصلي دینه حوالة مطلقة ، وآان له عند المحال عليه دین أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له 
 بالدین أو العين إلى أن یؤدي المحال به إلى المحال له ، وإن قام المحال عليه بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه

   . باألداء للمحال له سقط ما عليه بالمقاصة بقدر ما أدى

   )313( مـــادة 

إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدین أو عين فال یكون للمدین األصلي مطالبة المحال عليه وال یكون للمحال عليه الوفاء 
  . المدین لذلك

   
   

* * * *  
    

  الباب الخامس
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  انقضـاء االلتـزام

  الفصــل األول
  الوفـــــــــاء

   )314( مـــادة 

یصح الوفاء من المدین أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء مع مراعاة ما جاء بالمـــادة 
  .فقرة أولى ) 213(

مویصح   ك دون عل ان ذل و آ اء ول ذا الوف ه مصلحة في ه سابق ممن ليست ل تحفظ ال ضًا مع ال الوفاء أی

المدین أو رغم إرادته ، على أنه یجوز للدائن أن یرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدین على ذلك وأبلغ

  . الدائن هذا االعتراض 

   )315( مـــادة 

  .  الرجوع على المدین بقدر ما دفعه إذا قام الغير بوفاء الدین ، آان له حق

ومع ذلك یجوز للمدین الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن یمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه

  . آًال أو بعضًا ، إذا أثبت أن لـه مصلحة في االعتراض على الوفاء 

   )316( مـــادة 

   .  ذي وفى به وأن یكون ذا أهلية للتصرف فيهیشـترط لصحة الوفاء أن یكون الموفي مالكًا للشيء ال

اء م یلحق الوف ـزام إذا ل ه االلت ه ینقضي ب ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهًال للتصرف في

   .  ضررًا بالموفي

   

ه ـع دیون ـاء بجميــ سع الوفــ ه ال ی ان مال ه وآ وإذا أوفى المدین بدیـن بعض الدائنين وهو في مرض موت

  . الوفاء بالدین إلى اإلضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء ال ینفذ في حق هؤالء الباقين فأدى 
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   )317( مـــادة 

  -:إذا قـام بالـوفاء شـخص غير مدین ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في األحوال اآلتية 

  . ه  إذا آان الموفي ملزمًا بالدین مع المدین أو ملزمًا بوفائه عن  ) أ 

ـين )ب   وفي أي تأمـ  إذا آان الموفي دائنًا ووفى دائنًا آخر مقدمًا عليه بماله من تأمين عيني ولو لم یكن للم

 .  

  .  إذا آان الموفي قد اشترى عقارًا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم   ) ج

  .  إذا آان هناك نص خاص یقرر للموفي حق الحلول   )  د

    

   )318( مـــادة 

دین ل الم م یقب و ل للدائن الذي استوفى حقه من غير المدین أن یتفق مع هذا الغير على أن یحل محله ، ول

  . ذلك ، على أن یكون االتفاق واردًا في محرر ثابت التاریخ لم یتأخر عن وقت الوفاء 

   )319( مـــادة 

ویجوز أیضًا للمدین إذا اقترض ماًال وفى به الدین أن          ه ول ذي استوفى حق دائن ال  یحل المقرض محل ال

ذآر في اریخ وأن ی ول واردًا في محرر ثابت الت ى الحل اق عل بغير رضاء هذا الدائن ، على أن یكون االتف

ن ال المقترض م ان من الم اء آ صة أن الوف ين في المخال عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وأن یب

  .  األصلي أن یرفض إدراج ذلك البيان الدائن الجدید وال یجوز للدائن

  )320(مـــادة 

ا ع وم ه من تواب ا یلحق ذا الحق من خصائص وم من حل قانونًا أو اتفاقًا محل الدائن آان لـه حقه بما له

  . یكفله من تأمينــات ومـا یرد عليه من دفوع ، ویكون هذا الحلول بقدر ما أداه من حل محل الدائن 

  )321(مـــادة 
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ـون  )  أ ول ویكـ ذا الحل دائن به ه ، فال یضار ال ه في ه وحل محل  إذا وفى غير المدین الدائن جزءًا من حق

  . فـــي استيفاء ما بقي له من الحق مقدمًا على من وفاه ما لم یوجد اتفاق یقضي بغير ذلك 

تقدمه في الحلول آل بقدر  وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرًا هـــو ومن  )ب 
  . ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء 

  )322(مـــادة 

ول أن ـذا الحل ضـــى هــ ه بمقت إذا وفى حائز العقار المرهون آل الدین ، وحل محل الدائنين فال یكون ل

اریرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدین إال بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من                 عق

 .  

  )323(مـــادة 

صة صادرة من دین مخال دم للم دین من یق تيفاء ال ر ذا صفة في اس ه ، ویعتب یكون الوفاء للدائن أو لنائب

  . الدائن إال إذا آان متفقًا على أن الوفاء یكون للدائن شخصيًا 

  )324(مـــادة 

دین إال إذ                     ة الم رأ ذم ه ، فال تب دائن أو نائب ر ال هإذا آان الوفاء لغي اء أو عادت علي ذا الوف دائن ه ر ال ا أق

  . منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعــة ، أو تــم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن 

  )325(مـــادة 

حيحًا ، أو رفض        )  أ ًا ص ه عرض روض علي اء المع ول الوف رر مقب ر مب دائن بغي ـض ال ام إذا رفـــ القي

ذا باألعمال التي ال یتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه یرفض الوفاء ، آان للمدین أن یعذره مسجًال عليه ه

  . الرفض 

ى )ب   شيء عل داع ال دین الحق في إی  فإذا تم اإلعذار تحمل الدائن تبعة هالك الشيء أو تلفه ، وأصبح للم

   . نفقة الدائن ، والمطالبة بالتعویض إن آان له مقتض

  )326(مـــادة 

إذا آان محل الوفاء شيئًا معينًا بالذات وآان الواجب أن یسلم في المكان الذي یوجد فيه ، جاز للمدین بعد
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يئًا ارًا أو ش شيء عق ذا ال ان ه إذا آ أن یعذر الدائن بتسلمه أن یحصل على ترخيص من القضاء في إیداعه ف

  . ه تحت الحراسة معدًا للبقاء حيث وجد جاز للمدین أن یطلب وضع

  )327(مـــادة 

ي تكلف یجوز للمدین بعد استئذان القضاء أن یبيع بالمزاد العلني األشياء التي یسرع إليها التلف ، أو الت

  . نفقات باهظة في إیداعها أو حراستها وأن یودع الثمن خزینة المحكمة 

داوًال في البورصات فال یجوزفإذا   ه مت ان التعامل في آان الشيء لـه سعر معروف في األسواق ، أو آ

  . بيعه بالمزاد إال إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف 

  )328(مـــادة 

 أویقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدین مقام الوفاء إذا تاله إیداع یتم وفقًا ألحكام قانون المرافعات ،              

  . تاله أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته 

  )329(مـــادة 

دیل عن ه أو اتخذ اإلجراء الب دین بتمام داع ال ام مباشرة بإی دین ، إذا ق ى الم یعتبر وفاء للدین بالنسبة إل

  -:اإلیداع وفقًا ألحكام قانون المرافعات وذلك في األحوال اآلتية 

  . إذا آان المدین یجهل شخصية الدائن أو موطنه    )  أ

  .  إذا آان الدائن عدیم األهلية أو ناقصها وليس له نائب یقبل عنه الوفاء  )ب 

  .  إذا آان الدین متنازعًا فيه بين عدة أشخاص   ) ج

دین                            ) د   اذ إجراءات العرض الحقيقي لل ذر اتخ ة أخرى تجعل من المتع اك أسباب جدی ل إذا آانت هن  قب

  . إجراء اإلیداع أو اإلجراء البدیل عنه 

  )330(مـــادة 

 إذا عــرض المدین الدین وأتبع العرض بإیداع أو بإجراء بدیل ، جاز له أن یرجع في هذا العرض مـا  ) أ  
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دین ة شرآائه في ال رأ ذم دام الدائن لم یقبله ، أو إذا لم یصدر حكم نهائي بصحته ، وإذا رجع فال تب

  .  الضامنين وال ذمة

 أما إذا رجع المدین في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم نهائيًا بصحته وقبل الدائن منه هذا )ب  

شرآاء في ة ال رأ ذم ات وتب ه من تأمين ل حق ا یكف ك بم الرجوع ، لم یكن لهذا الدائن أن یتمسك بعد ذل

  . الدین وذمة الضامنين 

  )331(مـــادة 

  . الوفاء بالشيء المستحق فال یجــبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو آان أعلى قيمة یكون 

  )332(مـــادة 

ر  ) أ   اق أو نص یقضي بغي  ال یجوز للمدین أن یجبر الدائن على أن یقبل وفاء جزئيًا لحقه ما لم یوجد اتف

  . ذلك 

دائن أن       )ب  ل ال ه وقب ي جزء من ًا ف دین متنازع ان ال إذا آ دین أن ف يس للم ه فل ستوفي الجزء المعترف ب ی

  . یرفض الوفاء بهذا الجزء 

  )333(مـــادة 

ا أداه ال ان م اء وآ إذا آان المدین ملزمًا بأن یوفي مع الدین مصروفات وتعویضات عن التأخير في الوف

م من                         اء ث أخير في الوف م من التعویضات عن الت  أصلیفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ث

  . الدین ما لم یوجد اتفاق على غير ذلك 

  )334(مـــادة 

ذه إذا تعددت الدیـــون في ذمة المدین وآانت لدائن واحد ومن جنس واحد وآان ما أداه المدین ال یفي به

اقالدیون جميعًا ، جاز للمدین عند الوفاء أن یعين الدین الذي یرید الوفاء به ، ما لم یوجد مانع قانوني أو اتف

  . یحول دون هذا التعيين 

  )335(مـــادة 
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إذا ذي حل ، ف دین ال ان الخصم من حساب ال سابقة آ ـادة ال ـين بالمــ ى الوجه المب دین عل ين ال إذا لم یع

دین ة فمن حساب ال تعددت الدیون الحالة فمن حساب أشدها آلفة على المدین ، فإذا تساوت الدیون في الكلف

  . الذي یعينه الدائن 

  )336(ادة مـــ

ر  ) أ   اق أو نص بغي م یوجد اتف  یجـب أن یتم الوفاء فورًا بمجرد ترتب االلتـزام نهائيًا في ذمة المدین ما ل

  . ذلك 

ه )ب   ذ ب  ومع ذلك یجوز للقاضي استثناء إذا لم یمنعه نص في القانون أن ینظر المدین إلى أجل معقول ینف

  . ت حالته ذلك ولم یلحق الدائن ضرر جسيم التـزامه أو یقسط الدین عليه ، إذا استدع

   )337( مـــادة 

 إذا آان الدیــن مؤجــالً  ، فللمدیــن أن یوفيه قبــل حلول أجلــه إذا آان األجل لمصلحته وحده ، وال یجوز للدائن   )  أ
   . أن یرفض الوفاء

  .وإذا قضى المدین الدین قبل حلول األجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدین مؤجال آما آان   )ب 

    

  )338(مـــادة 

شوء  ) أ   ه وقت ن ان موجودًا في ذي آ ان ال  إذا آان محل االلتـزام شيئًا معينًا بالذات وجب تسليمه في المك

  . االلتـزام 

 في المكان الذي یوجد فيه موطن المدین وقت الوفاء ، أو في أما في االلتـزامات األخرى فيكون الوفاء )ب 

  . المكان الذي یوجد فيه مرآز أعمال المدین إذا آان االلتـزام متعلقًا بهذه األعمال 

  .  آل ذلك ما لم یقض االتفاق أو القانون أو طبيعة االلتـزام بغيره  )جـ 

  )339(مـــادة 

  .  إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف یقضي بغير ذلك تكـون نفقات الوفاء على المدین ، إال
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  )340(مـــادة 

اء ذا الوف لمن قام بوفاء جزء من الدین أن یطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدین بحصول ه

 .  

أن یطلبفإذا وفى الدین آله ، آان له أن یطلب رد سند الدین أو إلغاءه ، فإذا آان السند قد ضاع آان له              

  . من الدائن أن یقر آتابة بضياع السند 

ًا ستحق طبق شيء الم ودع ال دین أن ی از للم سابقة ج رة ال ه الفق ا فرضته علي ام بم دائن القي إذا رفض ال ف

  . للقانون 

   

  الفصــل الثانـــي

  انقضـاء االلتـزام بمـا يعـادل الوفــاء

  :الوفــاء بمقابـــل ) أوًال(

  )341(مـــادة 

  . قبل الدائن في استيفاء حقه شيئًا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء إذا 

  )342(مـــادة 

ـع ، ام البي دین أحك ل ال ذي أعطي في مقاب شيء ال ة ال ل ملكي ه ینق یسري على الوفاء بمقابل من حيث أن

ة               وب الخفي دین وضمان االستحقاق وضمان العي ه منوباألخص ما تعلق منها بأهلية المتعاق سري علي  ، وی

  . حيث أنه یقضي الدین أحكام الوفاء 

  :التجديــــد ) ثانيــا(

  )343(مـــادة 

70



  -:یتجدد االلتـزام 

ه  ) أ   ه في محل  بتغيير الدین إذا اتفق الطرفان على أن یستبدال بااللتـزام األصلي التـزامًا جدیدًا یختلف عن

  . أو في مصدره 

ر   )ب  دین األصلي ، بتغيي ان الم دینًا مك ي م ذا األجنب ى أن یكون ه ي عل دائن مع أجنب دین إذا اتفق ال  الم

دائن اء ال ى رض دین عل صل الم ائه أو إذا ح ة لرض لي دون حاج دین األص ة الم رأ ذم ى أن تب وعل

  . بشخص أجنبي قبل أن یكون هو المدین الجدید 

  . ین وأجنبي على أن یكون هذا األجنبي هو الدائن الجدید  بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمد )ج 

  )344(مـــادة 

  .  إذا آان أحد االلتـزامين األصلي أو الجدید باطًال فإن التجدید ال یقع   ) أ 

د صحيحًا إال إذا قصد )ب   ل لإلبطال ، فال یكون التجدی د قاب ئًا عن عق ـزام األصلي ناش  أما إذا آان االلت

  . لجدید إجازة العقد وأن یحل محله بااللتـزام ا

  )345(مـــادة 

  . التجدید ال یفترض ، بل یجب أن یتفق عليه صراحة أو أن یستخلص بوضوح من الظروف 

ـزام من ـدث في االلت وبوجه خاص ال یستفاد التجدید من آتابة سند بدین موجود قبل ذلك وال ممــا یحـــ

اول إالتغيير ال یتناول إال زمان الوفاء أو م        دیل ال یتن ـزام من تع ى االلت دخل عل ا ی ه ، وال مم ه أو آيفيت كان

  . التأمينات ، آل هذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بغيره 

  )346(مـــادة 

  .  ال یكون تجدیدًا مجرد تقييد االلتـزام في حساب جار   )  أ

أمينعلى.  وإنما یتجــدد االلتـزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره      )ب   وًال بت ـزام مكف ان االلت  أنه إذا آ

  . خاص ، فإن هذا التأمين یبقى ما لم یتفق على غير ذلك 
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  )347(مـــادة 

  .  یترتب على التجدید انقضاء االلتـزام األصلي بتوابعه وإنشاء التـزام جدید مكانه   )  أ

انون أو وال تنتقــل إلــى االلتـزام الجدید التأمينات التي آانت تضمن            )ب   االلتـزام األصلي إال بنص في الق

  . إذا تبين أن نية المتعاقدین قد انصرفت إلى ذلك 

  )348(مـــادة 

ـزام -  1 ى االلت  إذا آان االلتـزام األصلي مكفوًال بتأمينات عينية مقدمة من المدین فإن االتفاق على نقلها إل

  -:الجدید یتم بمراعاة األحكام اآلتية 

  . ان التجدید بتغيير الدین ، جاز االتفاق بين الدائن والمدین على انتقال التأمينات  إذا آ  ) أ 

 إذا آان التجدید بتغيير المدین ، جاز االتفاق بين الدائن والمدین الجدید على استبقاء التأمينات  )ب 
  . دون حاجة إلى رضاء المدین األصلي 

  . إذا آان التجدید بتغيير الدائن ، جاز ألطراف التجدید االتفاق على استبقاء التأمينات   )ج 

  .  فإن آانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فال یتم انتقالها إال برضاء من قدمها أیضًا  -  2

م في وفي جميع األحوال ال یكون االتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذًا في ح               -  3 ر إال إذا ت ـق الغي ـــ

ام اة األحك ع مراع ك م ر ، وذل ذا الغي ضر به ي ال ت دود الت ي الح ان ف د وآ ى التجدی اق عل وقت االتف

  . الخاصة بالتسجيل 

  )349(مـــادة 

الء أو ذلك الكف ضامن إال إذا رضى ب ة أو الت صية أو العيني ة الشخ د الكفال ـزام الجدی ى االلت ل إل ال ینتق

  . امنون المدینون المتض

  :اإلنابـة فـي الوفــاء ) ثالثا(

  )350(مـــادة 
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  .  تتم اإلنابة إذا حصل المدین على رضاء الدائن بأن یقوم أجنبي بوفاء الدین معه أو مكانه   ) أ 

  .  وال تقتضي اإلنابة أن تكون هناك مدیونية سابقة بين المدین واألجنبي  )ب 

  )351(مـــادة 

ر   ) أ   ـزام بتغيي دًا لاللت ك تجدی إذا آان مقتضى اإلنابة أن یحل التـزام المناب مكان التـزام المنيب اعتبر ذل

ذي د ال ـزام الجدی ون االلت ى أن یك ه ، عل اب لدی ل المن ب قب ة المني راءة ذم ه ب ب علي دین وال یترت الم

  . إرتضاه المناب صحيحًا وأال یكون المناب معسرًا وقت اإلنابة 

ـزام و  )ب   ام االلت د ق ى التجدی اق صریح عل اك اتف م یكن هن إذا ل ة ، ف مع ذلك ال یفترض التجدید في اإلناب

  . الجدید إلى جانب االلتـزام األول 

  )352(مـــادة 

دفوع ، وال دفع من ال اطًال أو خاضعًا ل ل المنيب ب ـزامه قب ان الت و آ اب صحيحًا ، ول یكون التـزام المن

  . رجوع على المنيب ، آل هذا ما لم یوجد اتفاق یقضي بغيره یكون للمناب إال حق ال

  :المقاصــــة ) رابعًا(  

  )353(مـــادة 

و اختلف  ) أ   دائن ول ذا ال ل ه ه قب  للمدین حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق ل

اسبب الدینين إذا آان موضوع آل منهما نقودًا أو مثليات متحدة في النو             ان آل منهم ع والجودة ، وآ

  . خاليًا من النزاع مستحق األداء صالحَا للمطالبة به قضاء 

ـن )ب   ا الدائــ رع به  وال یمنع المقاصة أن یكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تب

 .  

  )354(مـــادة 

المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدینين ، وفي هذه الحالة یجب على من یتمسك بالمقاصة أنتجوز  

ي ه ف یعوض الطرف اآلخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفـــاء حقه أو الوفاء بدین
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  . المكان الذین عين لذلك 

  )355(مـــادة 

  :ا وذلك فيما عدا األحوال التالية تـقع المقاصة في الدیون أیا آان مصدره

  .  إذا آان محل أحد االلتـزامين رد شيء نزع دون حق من ید مالكه   ) أ 

  .  إذا آان أحد االلتـزامين رد شيء مودع أو معار  )ب 

  . إذا آان أحد الدینين حقًا غير قابل للحجز  )ج 

  .  إذا آان أحد الدینين مستحقًا للنفقة   ) د 

  )356(مـــادة 

  .  ال تقع المقاصة إال إذا تمسك بها من لـه مصلحة فيها وال یجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها   ) أ 

الحين )ب  ه ص صبحان في ذي ی ت ال ذ الوق ا من ل منهم در األق دینين بق ضاء ال ى المقاصة انق ب عل  ویترت

  . للمقاصة 

  .  فيها آالتعيين عند الوفاء بها  وإذا تعـــددت دیون المدین فيكون تعيين التـقاص )ج 

  )357(مـــادة 

وع ع من وق ك ال یمن إن ذل ان وقت التمسك بالمقاصة ف دعوى لمرور الزم ه ال سمع ب إذا آان الدین ال ت

ه المقاصة ذي أصبحت في المقاصة ما دامت المدة الالزمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت ال

  . ممكنة 

  )358(مـــادة 

  .  ال یجوز أن تقع المقاصة إضرارًا بحقوق الغير  )  أ 

ـن صالح للتقاص فال یجوز )ب   ه بدیـ ًا لدائن دین دائن  فإذا أوقع الغير حجزًا تحت ید المدین ، ثم أصبح الم
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  . لـه أن یتمسك بالمقاصة إضرارًا بالحاجز 

  )359(مـــادة 

دون تحفظ فال یجوز لهذا المدین أن یتمسك قبل المحال إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدین الحوالة   )  أ

ل ى المحي ه عل له بالمقاصة التي آان له أن یتمسك بها قبل قبوله للحوالة وال یكون له إال الرجوع بحق

 .  

ة من أن یتمسك بالمقاصة إال )ب   ذه الحوال ه ه  أما إذا آان المدین لم یقبل الحوالة ولكن أعلن بها فال تمنع

  . الحق الذي یرید المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعالن الحوالة إذا آان 

  )360(مـــادة 

ل ي تكف ات الت ه التمسك بالتأمين إذا وفى المدین دینًا وآان لـه أن یطلب المقاصة فيه بحق لـه ، امتنع علي

  . حقه ، إضرارًا بالغير ، إال إذا آان یجهل وجود الحق 

    

  :مـة اتحــاد الذ) خامســا(

  )361(مـــادة 

ذي در ال دین بالق ذا ال ن واحد انقضى ه ى دی سبة إل دین بالن دائن والم إذا إجتمع في شخص واحد صفتا ال

  . اتحدت فيه الذمة 

هوإذا زال السبب الذي أدى التحاد الذمة ، وآان لزواله أثر رجعي ، عاد الدین إلى الوجود هو                  وملحقات

  . بالنسبة لذوي الشأن جميعا ویعتبر اتحاد الذمة آأن لم یكن 

   

  الفصــل الثالـــث

  انقضـــاء االلتـزام دون وفـــاء

75



  :اإلبـــــراء ) أوال(

  )362(مـــادة 

  . ینقضي االلتـزام إذا أبرأ الدائـن مدینـه مختارا ویتم اإلبراء متى وصـل إلى علم المدین ویرتد برده 

ه منویت رد علي ا ی ات ، وم ا یضمنه من تأمين رتب على الرد إعادة االلتـزام بما یلحقه من صفات ، وم

  . دفوع 

  )363(مـــادة 

ـزام ى الت ع عل و وق تســري على اإلبراء األحكام الموضوعية للتبرع ، وال یشترط فيه شكل خاص ، ول

  . ان یشترط لقيامه توفر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقد

  :استحالــة التـنفيـذ ) ثانيا(

  )364(مـــادة 

  . ینقضي االلتـزام إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي ال ید له فيه 

  :مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ) ثالثا(

  )365(مـــادة 

وق الشخصية بمضي خمس                  ـداال تسمع عند اإلنكار الدعوى بحق من الحق ـا عـ ك فيمـ عشرة سنة وذل

   .  األحوال التي یعين فيها القانون مدة أخرى واألحوال المنصوص عليها في المواد التالية

  )366(مـــادة 

أجرة                         ) أ   ـدد آ دعوى بمضي خمس سنوات ، إذا آانت بحق دوري متج ار ال د اإلنك اني ال تسمع عن المب

  . واألراضي الزراعية والمرتبات واألجور والمعاشات ، وذلك ما لم یوجد نص یقضي بخالفه 

ى الوقف أداؤه للمستحق )ب   ولى عل ى الم ا عل ا واجب  وإذا آان الحق ریعا في ذمة حائز سيئ النية أو ریع
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  . فال تسمع الدعوى به عند اإلنكار بمضي خمس عشرة سنة 

  )367(مـــادة 

صيادلةال  اء وال وق األطب ن حق ق م ت بح نوات إذا آان س س ضي خم دعوى بم ار ال د اإلنك سمع عن ت

ـن ون المهـــ رهم ممن یزاول ين وغي سماسرة والمعلم سة وال والمحامين والمهندسين والخبراء ومدیري التفلي

ه من مصروفاتالحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم ، أو ما أنفقو        

 .  

  )368(مـــادة 

نوات ، )  أ  ة بمضي خمس س ستحقة للدول ضرائب والرسوم الم ة بال ار دعوى المطالب د اإلنك سمع عن ال ت

ي ا ، وف ستحق فيه ي ت سنة الت ة ال ن نهای سنویة م وم ال ضرائب والرس ي ال دة ف ذه الم ریان ه دأ س ویب

أنهاالرسوم المستحقة عن األوراق القضائية من تاریخ انتها        ء المرافعة في الدعوى التي حررت في ش

  . هذه األوراق أو من تاریخ تحریرها إذا لم تحصل مرافعة 

دأ )ب    وآذلك یكون الحكــم إذا آانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ویب

  . ة لتلك الضرائب والرسوم سریان المدة في هذه الحالة مــن یــوم إخطار الممول بالتسویة النهائي

  .  وال تخل األحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة  )ج 

  )369(مـــادة 

  -: ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا آانت بحق من الحقوق اآلتية  -  1

ا ، وحق       )  أ رون فيه خاص ال یتج ا ألش ياء وردوه ن أش صناع ع ار وال ـوق التج ستغلي حقـ وق م

  . الفنادق والمطاعم عن أجر اإلقامة وثمن الطعام وآل ما صرفوه لحساب عمالئهم 

  .  حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم  )ب 

دین فعال  - 2 ه أدى ال  ویجب على من یتمسك بعدم سماع الدعــوى فــي الفقرة السابقة أن یحلف اليمين بأن

دین أو، فإن آان وارثا للمدین أو نائبا قانو        م بوجود ال ه ال یعل ين بأن ه حلف اليم ه أو عن ورثت ا عن ني
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  .  وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها   . بأنه یعلم بوفائه

  )370(مـــادة 

ادتين  ) أ   ا في الم ـوق المنصـوص عليه ـي الحق دعوى فـ  یبـــدأ سریـــان المـــدة المقــررة لعــدم سماع ال

  . لوقت الذي یتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى من ا) 369(و) 367(

ه إال بانقضاء خمس عشرة )ب   دعوى ب ع سماع ال ـال یمتن ـوق فــ  وإذا حــرر ســـند بحق من هــذه الحقــ

  . سنة 

  )371(مـــادة 

سب  دةتح ل الم وم األول ، وتكم ل الي ساعات ، ویغف ام ال بال دعوى باألی ماع ال دم س ررة لع دة المق الم

  . بانقضاء آخر یوم منها 

    

  )372(مـــادة 

ا  )  أ دین مستحق األداء م ه ال  ال یبدأ سریان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إال من اليوم الذي یصبح في

  . لم ینص القانون على خالف ذلك 

  .  وإذا آان تحدید ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سریان المدة من وقت نشوء االلتـزام  )ب 

  )373(مـــادة 

 ال تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى آلما وجد مانع یتعذر معه على الدائن أن یطالب بحقه ولو  )  أ

  . يما بين األصيل والنائب آما أنها ال تسري آذلك ف. آان المانع أدبيا 

ة )ب   ه بعقوب م علي  ویعتبر مانعا یتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر األهلية في الدائن أو غيبته أو الحك

  . جنایة إذا لم یكن له نائب یمثله قانونا 

  )374(مـــادة 
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دةإذا وجد سبب یوقف سریان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورث         ة الدائن ، فإن الم

  . ال توقف بالنسبة إلى بقية الورثة 

  )375(مـــادة 

تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة

يس                ه في تفل ول حق دائن لقب ه ال دم ب ذي یتق ي، آما تنقطع المدة أیضًا بإعالن السند التـنفيذي وبالطلب ال  أو ف

  . توزیع وبأي عمل یقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى 

  )376(مـــادة 

  .  تنقطــع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدین بحق الدائن إقرارًا صریحا أو ضمنيا   )  أ

دائن إذا آ                  )ب   د ال ـه تحت ی ا ویعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدین ماال ل ا تأمين ا حيازی ا رهن ال مرهون ان الم

دین اء بال ى حين الوف اع عن رده إل ي اإلمتن ه ف ى حق اء عل سه بن د حب دائن ق ان ال دین ، أو آ اء ال لوف

  ) . 240(المرتبط به عمال بالمـــادة 

  )377(مـــادة 

اء األ                 -  1 ى إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، بدأت مدة جدیدة من وقت انته ر المترتب عل ث

  .سبب االنقطاع ، وتكون المدة الجدیدة مماثلة للمدة األولى 

  -: ومـــع ذلك فــإن المدة الجدیدة تكـــون خمـــس عشرة سنة في األحوال اآلتية  -  2

م      ) أ ضمنه الحك ا یت دا م ا ع ك فيم ضي ، وذل ر المق وة األم م ق از الحك ـق وح ـكم بالحــ ن إذا حـ م

  . التـزامات دوریة متجددة وتكون مستحقة األداء بعد صدوره 

ـادة            )ب   ا للمــ أو بمرور) 367( إذا آان الحــق مما ال تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفق

  . وانقطعت المدة بإقرار المدین ) 369(سنة واحدة وفقا للمـــادة 

  )378(مـــادة 

دمیترتب على عدم سماع الدعوى بالحق ع      ررة لع دة المق م تكتمل الم و ل ات ول ضا بالملحق دم سماعها أی

79



  . سماع الدعوى بهذه الملحقات 

  )379(مـــادة 

ا یجب أن  )  أ سها ، وإنم اء نف ان من تلق دعوى بمرور الزم دم سماع ال ة أن تقضي بع  ال یجــوز للمحكم

  . لو لم یتمسك به المدین یكون ذلك بناء على طلب المدین أو دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه و

ـتئنافية )ب   ة اإلســ ام المحكم  ویجوز التمسك بهذا الدفع في أیة حالة تكون عليها الدعوى ولو ألول مرة أم

 .  

  )380(مـــادة 

ا ال یجوز  ) أ   ه ، آم وت الحق في ل ثب ان قب دعوى لمرور الزم دم سماع ال دفع بع  ال یجوز النزول عن ال

  . الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون االتفاق على عدم سماع 

ى )ب   ه ، عل  وإنما یجــوز لمن یملك التصرف في حقوقه أن ینزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق في

  . أن هذا النزول ال ینفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم 

   

   

*  *  *  *   
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  الباب األول

  العقــود التــي تقـع علـى الملكيــة
  الفصــل األول

  البيـــــــع

   البيع بوجـه عـام -الفـرع األول 

   )381( مـــادة 

ات ان من ملحق ا آ البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي ، ویشمل البيع آل م

  .قصد المتعاقدین المبيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة و

  :أرآان البيـــع ) أوال ( 

   )382( مـــادة 

  . یجب أن یكون المبيع معلوما للمشـتري علمــا آافيا ، وإال آان له الحق في طلب إبطال البيع   ) أ
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  . ویعتبر علما آافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه األساسية بيانا یمكن من تعرفه  )ب 

ه ، إال  )ج   ه ب وإذا ذآر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، ال یكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علم

   . إذا أثبت تدليس البائع

   .  وإذا تسلم المشتري المبيع ولم یعترض عليه خالل فترة معقولة اعتبر ذلك قبوال له  ) د 

   )383( مـــادة 

  . وجب أن یكون المبيع مطابقا لها ،" بالعينة "  إذا آان البيع   )  أ

ـا أو )ب  ـد بائعـ ى المتعاقـ ان عل أ ، آ و دون خط دین ، ول د المتعاق د أح ي ی ة أو هلكت ف ت العين إذا تلف  ف

   . مشتریــا أن یثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق لها

   )384( مـــادة 

  .للمشتري أن یقبل المبيع أو یرفضه في البيع بشرط التجربة أو المذاق في مدة معلومة یجوز 

ى اق عل اك اتف فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن یعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإذا لم یكن هن

ع أو. المدة ففي مدة معقولة یعينها البائع        ة المبي ه من تجرب فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكن

   . مذاقه اعتبر سكوته قبوال

ين منویع ع ، إال إذا تب ول المبي ى شرط واقف وهو قب ا عل ذاق معلق ة أو الم تبر البيـــع بشـــرط التجرب

   . االتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ

   )385( مـــادة 

ى ده إل ا یجوز أن یفوض تحدی دیره ، آم یجوز أن یقتصر في تحدید الثمن ، على بيان أسس صالحة لتق

  .فإذا لم یحدده ألي سبب آان الثمن هو ثمن المثل  ،  طرف ثالث

   )386( مـــادة 

 ال یترتب على عدم ذآر الثمن بطالن البيع ، إذا تبين من االتفاق أو الظــروف قصــد المتعاقدین التعامل بالسعر   ) أ 
   . المتداول بينهما أو بسعر السوق
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ـوق ،  )ب   ع ســ ان البي م یكن في مك إذا ل ر ، ف ویكون سعـــر الســـوق فــي زمان البيع ومكانه هو المعتب

   .  وذلك آله ما لم یتفق على غيره  . اعتبر المكان الذي یقضي العرف أن تكون أسعاره ساریة

   )387( مـــادة 

ان أو جرىإذا   ر ، إال إذا اتفق الطرف صافي هو المعتب وزن ال وزن ، یكون ال ى أساس ال ثمن عل قدر ال

   . العرف على غير ذلك

   )388( مـــادة 

ا وقت  ) أ ائع معلوم ه الب  یجوز البيع تولية أو إشراآا أو مرابحة أو وضعية ، إذا آان الثمن الذي اشترى ب

   . بحة ومقدار الخسارة في الوضعية محدداالعقد ، وآان مقدار الربح في المرا

  . فإذا ثبت أن الثمن الذي أشترى به البائع أقل مما ذآر ، آان للمشتري أن یتمسك بالثمن الحقيقي  )ب 

 ویعتبر تدليسا آتمان البائع مالبسات أحاطت بشرائه ، إذا آان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري )ج  

.  

  :ــع آثـــار البيـ) ثانيا ( 

   )389( مـــادة 

ع إال ين المبي م یع إن ل ـع ، ف ا للبائـ ذات ومملوآ ا بال ان معين ع ، إذا آ یترتــب علــى البيع نقل ملكية المبي

 آل ذلك ما لم یقض القانون أو االتفاق بغيره ، ودون إخالل بقواعد  . بنوعه ، ال تنتقل الملكية إال باإلفراز      

  .التسجيل 

   )390( مـــادة 

ذات ،إذ ين بال شيء المع ه في ال ل ب ذي تنتق ى النحو ال ا آـان البيــع جزافا ، انتقلت الملكية للمشتري عل

   . ویكون البيع جزافا ولو آان تحدید الثمن موقوفا على تقدیر المبيع
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   )391( مـــادة 

تيفاءإذا   ى اس ا عل آان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن یشترط أن یكون نقل الملكية إلى المشتري موقوف

   . الثمن آله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع

ه عن ضا ل ه تعوی ائع جزءا من ستبقي الب فإذا آان الثمن یدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدین أن یتفقا على أن ی

قفسخ البيع إذا لم توف جميع ا       ا للظروف أن یخفض التعویض المتف ألقساط ، ومع ذلك یجوز للقاضي وفق

  ) .226(عليه وفقا للفقرة الثانية من المـــادة 

  . فـــإذا وفيت جميع األقساط ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ما لم یتفق على غير ذلك

  .ارا وتسري األحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إیج

   )392( مـــادة 

   . یكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع

ا أداه در م ار إال بق ومـع ذلـك إذا لـم یـكن البائـع قـد استوفى الثمن بتمامه ، فال یكون للمشتري من الثم

   .  وذلك آله ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بخالفه  . من ثمن

  :ات البائـــــع  التـزام  - 1

   )393( مـــادة 

و ا ه ل م وم بك ائع أن یق ى الب ب عل ه ، وج ور إبرام ة ف ل الملكي ع أن ینق ضى البي ن مقت ن م م یك إذا ل

ال مستحيال أو عسيرا ضــروري من جانبه النتقالها ، وأن یمتنع عن أي عمل من شأنه أن یجعل هذا االنتق

.  

   )394( مـــادة 

ستنداتیلتـزم البائع بتسليم ا    ائق والم سلمه الوث أن ی ع وب ا وقت البي لمبيع للمشتري بالحالة التي آان عليه

  .المتعلقة به 
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   )395( مـــادة 

   . یلتـزم البائع بأن یزود المشتري بكافة البيانات الضروریة عن المبيع

   )396( مـــادة 

مإذا حــدد في العقد مقدار المبيع ، آان البائع ضامنا نقص هذا القدر               ا ل ه العرف ، م بحسب ما یقضي ب

ذا ع إال إذا أثبت أن ه نقص في المبي یتفق على غير ذلك ، على أنه ال یجوز للمشتري أن یطلب فسخ العقد ل

   . النقص من الجسامة بحيث أنه لو آان یعلمه لما أتم العقد

   )397( مـــادة 

د ،             ) أ   ا حدد في العق ع إذا تبين أن مقدار المبيع یزید على م ان المبي إن آ درا بالوحدة ، ف ثمن مق ان ال  وآ

ثمن                ا من ال ا یقابله ع  . قابال للتبعيض آانت الزیادة للبائع ما لم یر المشتري أخذها بم ان المبي  وإن آ

ه أن یطلب غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن یدفع ثمن الزیادة ما لم تكن جسيمة فيجوز ل

  .فسخ العقد 

ان  )ب   و آ ـن الجسامة بحيث ل م تكن مــ ا ل ادة للمشتري م فإذا آان الثمن مقدرا جملة واحدة ، تكون الزی

ا یتناسب مع. یعلمها البائع لما أتم العقد       وفي هذه الحالة ، یكون المشتري بالخيار بين زیادة الثمن بم

   . الزیادة في المبيع وبين فسخ البيع

   .  عرف یقضي بغيره آل ذلك ما لم یوجد اتفاق أو )ج 

   )398( مـــادة 

ع ادة في المبي ال تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزیادة بسبب العجز أو الزی

   .  إذا انقضت سنة واحدة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ،

   )399( مـــادة 

ه دون عائق ی   یكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث            اع ب ه واالنتف تمكن من حيازت

  .ولو لم یستول عليه استيالًء مادیا ما دام البائع قد أعلمه بذلك 
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  .ویحصل التسليم على النحو الذي یتفق مع طبيعة الشيء المبيع 

ان ع أو آ ل البي ازة المشتري قب ع في حي ان المبي دین إذا آ ویجوز أن یتم التسليم بمجرد تراضي المتعاق

  .ع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية البائ

   )400( مـــادة 

   . إذا لم یحــدد العقــد وقتــا لتسليم المبيـــع ، التـزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد

ه                      ه في ائع بإجرائ ـزم الب عوذل . وإذا اتفق على أن یتم التسليم في الوقت الذي یحدده المشتري الت ه م ك آل

  .مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو یقضي بها العرف 

   )401( مـــادة 

   .  یتــم تسليــم المبيــع في مكان وجوده وقت العقـــد مــا لم یتفق على غير ذلك  )  أ

   .  وجب تسليمه في موطن البائع  فــإذا آان المبيع منقوال ولم یعين مكان وجوده ، )ب 

   )402( مـــادة 

ر ى غي م یتفق عل ا ل ه ، م إذا التـزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين ، فال یتم التسليم إال بوصوله في

   . ذلك

   )403( مـــادة 

   . نفقات التسليم تكون على البائع ما لم یقض االتفاق أو العرف بغير ذلك

   )404( مـــادة 

ا أداه. هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي ال ید ألحد المتعاقدین فيه            إذا   انفسخ البيع واسترد المشتري م

  .من الثمن وذلك ما لم یكن الهالك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع 

   )405( مـــادة 
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د ألحد المتعا                  ي ال ی سبب أجنب سليم ل ل الت ه التلف قب ه أو لحق انإذا هلك المبيع في جزء من ه ، آ دین في ق

ان الهالك أو التلف جسيما بحيث .للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيــع             إذا آ  ف

ل ان الهالك أو التلف حاصال قب ه إذا آ ك آل ع وذل سخ البي ه ف ان ل ه ، آ ا أبرم ع لم لو آان موجودا عند البي

  .إعذار المشتري لتسلم المبيع 

   )406( مـــادة 

   .  إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن آامال )   أ

ع أو إنقاص )ب   سخ البي ين ف ار ب ان المشتري بالخي ائع ، آ ى الب  فإذا آان الهالك أو التلف بسبب یرجع إل

  .الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخالل بحقه في التعویض إن آان له مقتض 

   )407( مـــادة 

  .بائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع آله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك یلتـزم ال

   

   

   )408( مـــادة 

ع وقت ى المبي ا عل دعي حق ه أو بعضه من أي شخص ی ع آل یضمن البائع التعرض للمشتري في المبي

يع إذا آان هذاالبيع یحتج به على المشتري ، آما یكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد الب  

  .الحق قد آل إليه من البائع أو آان نتيجة لفعله 

   )409( مـــادة 

ائع  ) أ   ادرة بإدخال الب ه المب ا ، وجب علي ا أو جزئي ع آلي  إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبي

  .فيها 

 إذا أثبت أن إدخاله في دعوى  فإذا لم یقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع )ب 
  .االستحقاق آان من شأنه أن یؤدي إلى رفضها 
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   )410( مـــادة 

ن  ) أ  ه م ا لحق ل م ـه بك ائع ویرجع عليـ ن الب ثمن م سترد ال شتري أن ی ان للم ه ، آ ع آل تحق المبي  إذا اس

   . خسارة وما فاته من آسب بسبب استحقاق المبيع

المشتري على استرداد الثمن وجميع المصروفات ، إذا أثبت البائع أنه لم یكن یعلم عند  ومــع ذلك یقتصر حق  )ب 
  .البيع بسبب االستحقاق 

   )411( مـــادة 

د  ) أ   ك ق ر ، وآانت خسارة المشتري من ذل  إذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقال بتكليف أو حق للغي

يبلغت قدرا لو علمه لما أتم العقــد ، آـان لـ          ـه أن یــرد المبيـع وما أفــاده منــه ، علــى أن یعوض ف

   . حدود ما تقضي به المـــادة السابقة

 فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو آانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين بالفقرة األولى ، )ب  

ـادةلم یكن له إال أن یطالب بالتعویض عما أصابه من ضرر بسبب اال    ستحقاق وفقا لما تقضي به المــ

  .السابقة

   )412( مـــادة 

د ، أو ال یضمــن البائع حقا ینقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا آان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاق

  .آان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئا عن قيد قانوني على الملكية 

   )413( مـــادة 

   . اقدیــن االتفــاق على زیادة ضمان االستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه یجــوز للمتع  ) أ 

 ومع ذلك یقع باطال آل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا آان البائـــع قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو  )ب 
  .آان االستحقاق ناشئا عن فعله 

   )414( مـــادة 

ئع یكون مع ذلك مسئوال عن رد الثمن والمصروفات ، إالإذا آان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البا        

  .إذا أثبت أن المشتري آان یعلم وقت البيع سبب االستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار 
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   )415( مـــادة 

نقص من) 411(یكون البائع ملزما بالضمان وفقا ألحكام المـــادة         سليم عيب ی المبيع وقت الت ان ب إذا آ

ةقيمته أو من ن    فعه بحسب الغایة المقصودة منه مستفادة مما هــو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيع

  .المبيع أو الغرض الذي أعد له ، ویضمن البائع هذا العيب ولو لم یكن عالما بوجوده 

   )416( مـــادة 

  .ال یضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه 

   )417( مـــادة 

ه فحصال یضمن البائ   و أن سه ل ه بنف ستطيع أن یتبين ان ی ع ، أو آ ه وقت البي ان المشتري یعرف ع عيبا آ

د المبيع بعنایة الشخص المعتاد ، إال إذا أثبت المشتري أن البائع قد أآد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه ق

   . تعمد إخفاءه غشا منه

   )418( مـــادة 

ألوف في   )  أ ا للم ك وفق تمكن من ذل ه بمجرد أن ی ه التحقق من حالت إذا تسلم المشتري المبيع وجب علي

ل م یفع إن ل ة ، ف دة معقول ه خالل م ه أن یخطره ب ائع وجب علي التعامل ، فإذا آشف عيبا یضمنه الب

   . سقط حقه في الضمان

ه یجب أما إذا آان العيب مما ال یمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد              )ب   ك ، فإن د ذل شفه المشتري بع م آ ث

  . عليه أن یخطر به البائع بمجرد آشفه وإال سقط حقه في الضمان 

   )419( مـــادة 

ين ى النحو المب ضمان عل ـع بال إذا أخطــر المشــتري البائع بالعيب في الوقت المالئم ، آان لـه أن یرجـ

  ) .411(بالمادة 

   )420( مـــادة 
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  .دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب آان تبقى 

   )421( مـــادة 

  .إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف المالك فال رجوع له بالضمان 

   )422( مـــادة 

ضمان ، ذا ال سقطا ه ه أو ی صا من دا في ضمان العيب أو أن ینق اق خاص أن یزی یجـوز للمتعاقدین باتف

یسقط الضمان أو ینقصه یقع باطال إذا آان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منهعلى أن آل شرط     

.  

    

   )423( مـــادة 

 ال تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم یكشف المشتري العيب  )  أ

  .ول إال بعد ذلك ، ما لم یقبل البائع أن یلتـزم بالضمان لمدة أط

   .  وليس للبائع أن یتمسك بعدم سماع الدعوى ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه )ب 

   )424( مـــادة 

  .ال ضمان للعيب في البيوع القضائية وال في البيوع اإلداریة إذا تمت بطریق المزایدة العلنية 

   )425( مـــادة 

ان للمشتري أنإذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات ال         ه ، آ ا في ائع للمشتري وجوده تي آفل الب

سبب عدم ه من ضرر ب ا لحق یطلب فسخ البيع مع التعویض ، أو أن یستبقي المبيع مع طلب التعویض عم

  .توافر هذه الصفات 

   )426( مـــادة 

ى                    المشتري أنإذا ضمن البائع صالحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خاللها ، فعل
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ذا اإلخطار ، یخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن یرفع الدعوى في مدة ستة شهور من ه

   . وإال سقط حقه في الضمان ، آل هذا ما لم یتفق على خالفه

  : التـزامــات المشــتري   -  2

   )427( مـــادة 

ر یكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي یسلم            )  أ اق أو عرف یقضي بغي فيه المبيع ، ما لم یوجد اتف

  .ذلك 

ـه ، أو إذا )ب   ـة لفعلـ  فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آیل من البائع أو نتيجـ

ثمن د أن یحبس ال ه شرط في العق م یمنع ا ل ع ، جاز للمشتري م خيف ألسباب جدیة أن یستحق المبي

ولكن یجوز للبائع في هذه الحالة أن یطالب باستيفاء. أو یزول خطر االستحقاق     حتى ینتهي التعرض    

   . الثمن على أن یقدم آفيال

   .  ویسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع  ) ج

   )428( مـــادة 

ثمن مستح          م یكن ال إذا ل سليمیكون الثمن مستحق األداء في المكان الذي یتم فيه تسليم المبيع ، ف قا وقت ت

م ا ل ه م ك آل ثمن ، وذل المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي یوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق ال

   . یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغير ذلك

   )429( مـــادة 

ع ، یكون د البي ا عق ي یرتبه ـزامات األخرى الت إذا لم یؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بااللت

  .بائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتـنفيذ أو طلب فسخ عقد البيع ال

   )430( مـــادة 

ان ع وآ لم المبي ثمن إال إذا أعذر المشتري أو إذا س أخير في سداد ال ال حق للبائع في التعویض عن الت

   . قابال أن ینتج ثمرات أو إیــرادات أخرى ، هذا ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغيره
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   )431( مـــادة 

ـو ا هـ ستوفي م ى ی ع حت ائع أن یحبس المبي ال فللب ي الح دفع ف ستحق ال ضه م ه أو بع ثمن آل ان ال إذا آ

  .مستحــق له ولو قدم المشتري رهنا أو آفالة ، هذا ما لم یمنح البائع المشتري أجال بعد البيع 

يوآذلك   ثمن إذا سقط حق المشتري ف دفع ال یجوز للبائع أن یحبس المبيع ولو لم یحل األجل المشترط ل

  ) .254(األجل طبقا للمـــادة 

   )432( مـــادة 

ك د هل ع ق م یكن المبي ا ل ى المشتري ، م إذا هــلك المبيـــع في ید البائع وهو حابس له ، آان الهالك عل

   . بفعل البائع

   )433( مـــادة 

ـي ائع الحق فـ ان للب ع ، آ سلم المبي فـــي بيع المنقوالت إذا اتفق على ميعاد ألداء الثمن آله أو أآثره ولت

اد ، ول الميع د حل ثمن عن ؤد المشتري المستحق من ال م ی ى إعذار إذا ل سوخا دون حاجة إل اعتبار البيع مف

  .مستحق یسيرا وذلك ما لم یوجد اتفاق على خالف ذلك أو آان الباقي من الثمن ال

   )434( مـــادة 

إذا لم یعين االتفاق أو العرف مكانًا أو زمانًا لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن یتسلمه في المكان الذي یوجد
  .فيه المبيع وقت البيع وأن ینقله من هذا المكان دون إبطاء إال بقدر ما یقتضيه النقل من زمن 

  )435( مـــادة 

كیتحمل المشتري ن   ر ذل ع وغي سلم المبي ات ت الثمن ونفق اء ب فقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوف

   . من المصروفات ، ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغير ذلك

   بعض أنواع البيوع - الفرع الثانـي 

  :بيع ملك الغيــر ) أوال ( 

   )436( مـــادة 
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  .لى المشتري إال إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع إذا باع شخص ماال للغير فإن الملكية ال تنتقل إ

  :بيــع الحقــوق المتــنازع فيهـا ) ثانيا ( 

   )437( مـــادة 

ا  ) أ    إذا بيع حق متنازع فيه ، آان لمن ینازع البائع أن یسترده من مشتریه إذا رد له ما دفعه من ثمن وم

   . تكبده من مصروفات

  .الحــق متنازعــًا فيه إذا آان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي  ویعتبر  )ب 

   )438( مـــادة 

م اریخ عل ن ت ا م ين یوم سابقة بمضي ثالث ـادة ال ي المــ ه ف صوص علي ترداد المن ي االس سقط الحق ف ی

  .المسترد بالبيع 

   )439( مـــادة 

  :اآلتية في األحوال ) 437(ال تسري أحكام المـــادة 

  . إذا آان الحق المتنازع فيه داخال ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد   ) أ 

  . إذا آان الحق المتنازع فيه شائعــا بين ورثة أو مالك وباع أحدهم نصيبه لآلخر  )ب 

  . إذا نزل المدین للدائن عن حق متنازع فيه وفاء لدین مستحق في ذمته   ) ج

  .لحق المتنازع فيــه مضمونــا برهن یثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار  إذا آان ا  )  د

   )440( مـــادة 

شتروا ـنفيذ أن ی اآم مكلف بالت ال یجوز للقضاة وال للمحامين وال لكتبة المحاآم وال ألي موظف في المح

   . ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإال آان العقد باطال

  ) 441( مـــادة 
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ستعار     -ال یجوز للداللين وال للخبراء أن یشتروا      و باسم م دیر - ول ا أو تق يهم بيعه ود إل وال المعه  األم

   . ثمنها أو مباشرة الخبرة في شأنها

   )442( مـــادة 

ى الدرجة ارب واألصهار حت ى األزواج واألق سابقتين عل یسري الحظر المنصوص عليه في المادتين ال

  .الثانية

  :بيــع الترآــة ) ثالثا ( 

   )443( مـــادة 

م یتفق من باع  ا ل ا باعه م ه لم وت وراثت  ترآة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتمالتها ، ال یضمن إال ثب

   . على غير ذلك

   )444( مـــادة 

ر إال إذا استوفى                             ع في حق الغي سري البي شتمالتها ، فال ی ا دون تفصيل لم إذا بيعت ترآة أو حصة فيه

المشتري اإلجراءات الواجبة لنقل آل حق اشتملت عليه الترآة ، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق

   . فيما بين المتعاقدین ، وجب أیضا أن تستوفى هذه اإلجراءات

    

   )445( مـــادة 

و استهلكــه وجبإذا آان البائع قد استوفى بعض ما للترآة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليـــه أ       

  .أن یرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم یتفق على غير ذلك 

   )446( مـــادة 

ا ة م یــرد المشــتري للبائع ما یكون قد وفاه من دیون الترآة ، ویحسب للبائع آل ما یكون دائنا به للترآ

   . لم یوجد اتفاق یقضي بغير ذلك

94



  : مـرض المـوت البيـع فـي) رابعا ( 

   )447( مـــادة 

   . )911( تسري على بيع المریض مرض الموت أحكام المـــادة   )  أ

 ومع ذلك ال تسري هذه األحكام إضرارا بالغير حسن النية ، إذا آان هذا الغير قد آسب بعوض حقا عينيا على )ب 
   . المبيع

   
  الفصــل الثانـــي

  المقايضـــــة

   )448( مـــادة 

  .المقایضة مبادلة مال بمال ال یكون أیهما نقدا 

   )449( مـــادة 

   . إذا تفــاوتت قيمــة البدلين في تقدیر المتقایضين ، جاز أن یكون فرق القيمة معدال من النقود

   )450( مـــادة 

ر آل من                         ة المقایضة ، ویعتب ه طبيع سمح ب ذي ت المتقایضينتسري على المقایضة أحكام البيع بالقدر ال

  .بائعا للشيء الذي قایض به ومشتریا للشيء الذي قایض عليه 

   )451( مـــادة 

مصروفات عقد المقایضة وغيرها من النفقات األخرى ، یتحملها المتقایضان مناصفة ، ما لم یوجد اتفاق

  .یقضي بغير ذلك 

  الفصــل الثالـــث
  الهبــــــــة
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   )452( مـــادة 

  .علــى الهبـــة أحكام الشریعة اإلسالمية والقوانين التي تصدر في شأنها تســري 

   

  الفصـــل الرابـــع

  الشرآـــة

   )453( مـــادة 

دیم حصة من الي ، بتق الشرآة عقد بمقتضاه یلتـزم شخصان أو أآثر بأن یساهم آل منهم في مشروع م

  .ن ربح أو خسارة مال أو من عمل ، القتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع م

   )454( مـــادة 

 جميع األحكام التي تسري على - أیا آان غرضها      -تسري على الشرآات المدنية المتخذة شكال تجاریا        

   . الشرآات التجاریة

ـا ال وتسري علــى الشرآــات التجاریـــة أحكام قانون الشرآات التجاریة وأحــكام قانــون التجــارة ومــ

  .حكامهما من النصوص التالية یتعارض مع أ

   )455( مـــادة 

   . تعتبر الشرآة بمجرد تكوینها شخصًا اعتباریًا

م ر إذا ل ك للغي وال یحتــج بهذه الشخصية إال إذا نشر ملخص عقد الشرآة في الجریدة الرسمية ، ومع ذل

  .تقم الشرآة بإجراءات النشر المقررة أن یتمسك بشخصيتها 

  :شرآـــة أرآــان ال) أوًال(

  )456(مـــادة 
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د من ى العق ـل عل ا یدخــ اطال آل م یجب أن یكون عقد الشرآة مكتوبا وإال آان باطال ، وآذلك یكون ب

  . تعدیالت دون أن تستوفى الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد 

رآاء أنفسهموال یكون له أثر فيما بين الش . غير أن هذا البطالن ال یجوز أن یحتج به الشرآاء قبل الغير             

  . ، إال من وقت أن یطلب الشریك الحكم بالبطالن 

ل بعضهم شرآاء قب وق ال سویة حق ا وت م ببطالنه ي حك شرآة الت صفية ال ع في ت ع األحوال تتب وفي جمي

  . البعض شروط العقد 

  )457(مـــادة 

ه ،تعتبر   حصص الشـرآاء متساویة القيمـــة ، وأنهـــا واردة علــى ملكية المال ال على مجرد االنتفاع ب

  . ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغير ذلك 

  )458(مـــادة 

  . ال یجوز أن تقتصر حصة الشریــك علــى مـا یكـون لـه مـن نفوذ ، أو على ما یتمتع به من ثقة مالية 

    

  )459(مـــادة 

دیمها في األجل المحدد أخر عن تق إن ت ا ، ف د به ي تعه ة الحصة الت یعتبر آل شریك مدینًا للشرآة بقيم

  . لذلك آان مسئوًال قبل الشرآة عن تعویض الضرر الذي یترتب على هذا التأخير 

ة طبق                     ـقدیر المحكم ـًا لتـ ذا التعویض خاضعـ ـان ه دما آـ اموإذا حدد الشرآــاء قيمـة التعویض مق ا ألحك

  ) . 227(و ) 226(المادتين 

  )460(مـــادة 

إذا آانت حصة الشریك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري

  . في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص 
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  . یجار هي التي تسري في آل ذلك أما إذا آانت الحصة مجرد االنتفاع بالمال ، فإن أحكام اإل

  )461(مـــادة 

ا ، وأن د به ي تعه وم بالخدمات الت ه أن یق إذا تعهد الشریك بأن یقدم حصته في الشرآة عمال وجب علي

  . یقدم حسابا عما یكون قد آسبه من وقت قيام الشرآة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له 

شرآة          دم لل ره منعلى أنه ال یكون ملزما بأن یق ـتراع أو من غي ه من حق اخـ د حصل علي ا یكون ق  م

  . حقوق الملكية الفكریة إال إذا وجد اتفاق یقضي بغير ذلك 

  )462(مـــادة 

شرآة إال إذا ـزامه لل ر ، فال ینقضي الت ة الغي ه في ذم ون ل شریك هي دی إذا آانت الحصة التي قدمها ال

ولویكون الشریك فوق ذلك م    . استوفيت هذه الدیون     د حل دیون عن سئوال عن تعویض الضرر إذا لم توف ال

  . أجلها 

  )463(مـــادة 

ك نهم في ذل ان نصيب آل م اح والخسائر ، آ إذا لم یبين عقد الشرآة نصيب آل من الشرآاء في األرب

  . بنسبة حصته في رأس المال 

ذا النصيب                ار ه ضا ،فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشرآاء في الربح وجب اعتب  في الخسارة أی

  . وآذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة 

ا ا لم وإذا آانت حصة أحد الشرآاء مقصورة على عمله ، وجب أن یقدر نصيبه في الربح والخسارة تبع

لتفيده الشرآة من هذا العمل ، فإذا قدم إضافة إلى عمله نقودا أو أي شيء آخر ،                    ه نصيب عن العم ان ل آ

  . وآخر عما قدمه 

  )464(مـــادة 

  . إذا اتفق على أن أحد الشرآاء ال یساهم في أرباح الشرآة أو في خسائرها آان عقد الشرآة باطال 

دویجوز االتفاق على إعفاء الشریك الذي لم یقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط أال       یكون ق
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  . تقرر له أجر عن عمله 

  :إدارة الشرآـــة ) ثانيــًا(

  )465(مـــادة 

شرآاء ، ائر ال الرغم من معارضة س وم ب شرآة أن یق د ال إلدارة بنص خاص في عق للشریك المنتدب ل

.بأعمال اإلدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشرآة ، متى آانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش 

  . یجوز عزل هذا الشریك من اإلدارة دون مسوغ ، ما دامت الشرآة باقية وال 

. الشریك لإلدارة الحقا لعقد الشرآة ، جاز الرجوع فيه ، آما یجوز في التوآيل العادي  فإذا آان انتداب

  . أما المدیرون من غير الشرآاء فهم دائما قابلون للعزل 

  )466(مـــادة 

ى عدم جواز بون لإلدارة إذا تعدد الشرآاء المنتد    نهم ودون أن ینص عل  دون أن یعين اختصاص آل م

ى أن یكون لكل  . انفراد أي منهم باإلدارة ، آان لكل منهم أن یقوم منفردا بأي عمل من أعمال اإلدارة                 عل

شرآاء ة ال ى أن یكون من حق أغلبي ه ، وعل ل تمام ى العمل قب من باقي الشرآاء المنتدبين أن یعترض عل

  . فإذا تساوى الجانبان آان الرفض من حق أغلبية الشرآاء جميعا . لمنتدبين رفض هذا االعتراض ا

ى أمـا إذا اتفـق علـى أن تكون قرارات الشرآاء المنتدبين باإلجماع أو باألغلبية ، فال یجوز الخروج عل

  . آة تعویضها ذلك ، إال أن یكون ألمر عاجل تترتب على تفویته خسارة جسيمة ال تستطيع الشر

  )467(مـــادة 

  . إذا وجب أن یصدر قرار باألغلبية ، تعين األخذ باألغلبية العددیة ما لم یتفق على غير ذلك 

  )468(مـــادة 

شرآة اتر ال ى دف سهم عل وا بأنف م أن یطلع دیرین ممنوعون من اإلدارة ولكن یجوز له ر الم الشرآاء غي

  . طل ومستنداتها ، وآل اتفاق على غير ذلك با
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  )469(مـــادة 

شرآة إذا لم یوجد نص خاص على طریقة اإلدارة ، اعتبر آل شریك مفوضا من اآلخرین ، في إدارة ال

نهم ؤالء أو ألي م ، وآان له أن یباشر أعمال الشرآة دون الرجوع إلى غيره من الشرآاء على أن یكون له

  . ء الحق في رفض هذا االعتراض حق االعتراض على أي عمل قبل إتمامـــه ، وألغلبية الشرآا

  :آثـــار الشرآة ) ثالثــًا(

  )470(مـــادة 

شئت ذي أن ا للغرض ال ون مخالف شرآة ، أو یك ضرر بال شاط یلحق ال ع عن أي ن شریك أن یمتن ى ال عل

  . لتحقيقه 

دبير مصالحه الخاصة ، إال                           ه في ت ا یبذل شرآة م انوعليه أن یبذل من العنایة في تدبير مصالح ال إذا آ

  . منتدبا لإلدارة بأجر فال یجوز أن ینزل في ذلك عن عنایة الشخص المعتاد 

  )471(مـــادة 

  .  إذا أخذ الشریك أو احتجز مبلغا من مال الشرآة ، التـزم برده مع التعویض عند االقتضاء   )  أ

ة وإذا أمد الشریك الشرآة بشيء من ماله الخاص ، أو أنفق في مصلحتها شيئا               )ب    من المصروفات النافع

  . بحسن نية ، التـزمت الشرآة برده مع التعویض بقدر ما أفادت الشرآة من هذا المبلغ 

  )472(مـــادة 

إذا لم تف أموال الشرآة بدیونها ، آان الشرآاء مسئولين عن هذه الدیون في أموالهم الخاصة ، آل منهم

ا  د اتف م یوج ا ل شرآة ، م سائر ال ي خ صيبه ف سبة ن سبة أخرى بن ى ن ي. ق عل اق یعف ل اتف اطال آ ون ب ویك

  . الشریك من المسئولية عن دیون الشرآة 

اح ه في أرب ي تخصصت ل وفي آل حال یكون لدائن الشرآة حق مطالبة الشرآاء ، آل بقدر الحصة الت

  . الشرآة 
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  )473(مـــادة 

  . یتفق على خالف ذلك ال تضامن بين الشرآاء فيما یلــزم آل منهم من دیون الشرآة ، ما لم 

ل ي تحم صيبه ف در ن ل بق اقين آ ى الب دین عل ي ال شرآاء ، وزعت حصته ف د ال ه إذا أعسر أح ر أن غي

  . الخسارة 

  )474(مـــادة 

ا یخص وقهم مم شرآة أن یتقاضوا حق ام ال اء قي م أثن إذا آان ألحد الشرآاء دائنون شخصيون ، فليس له

م      ا له ال ، وإنم ي رأس الم شریك ف ك ال شرآةذل صفية ال د ت ا بع اح ، أم ا یخصه من األرب أن یتقاضوها مم

ا                   تنزال دیونه د اس ك یجوز. فيكون لهم أن یتقاضوا حقوقهم من نصيب مدینهم في أموال الشرآة بع ع ذل وم

  . لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدین 

  :طـرق انقضـاء الشرآـة ) رابعـًا(

  )475(مـــادة 

  . تـنتهي الشرآة بانقضاء المدة المعينة لها ، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله 

ي ال الت ـوع األعم ـن نـ شرآاء یقومون بعمل مـ م استمر ال ة أو انتهى العمل ث دة المعين فإذا انقضت الم

  . تألفت من أجله الشرآة ، تجدد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها 

  . أن یعترض على هذا التجدید ویترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه ویجوز لدائن أحد الشرآاء

  )476(مـــادة 

دة في استمرارها                     ان أحد. تـنتهي الشرآة بهالك جميع مالها أو جزء آبير منه بحيث ال تبقى فائ وإذا آ

ش                      ه ، أصبحت ال ل تقدیم شيء قب ةالشرآاء قد تعهد بأن یقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا ال رآة منحل

  . في حق جميع الشرآاء 

  )477(مـــادة 
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  . تـنتهي الشرآة بموت أحد الشرآاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفالسه 

  . ومع ذلك یجـوز االتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء تستمر الشـرآة مع ورثته ولو آانوا قصرًا 

شرآاء                ه إذا مات أحد ال ى أن اویجوز أیضا االتفاق عل سحب وفق ه أو أعسر أو أفلس أو ان أو حجر علي

شریك ألحكام المـــادة التالية   ذا ال ة ال یكون له  تستمر الشرآة فيما بين الباقين من الشرآاء ، وفي هذه الحال

ى ذي أدى إل وع الحادث ال وم وق أو ورثته إال نصيبه في أموال الشرآة ، ویقدر هذا النصيب بحسب قيمته ی

دا        خروجه مــن الشرآ   ه نق دفع ل ا. ـة وی در م وق ، إال بق ك من حق د ذل ستجد بع ا ی ه نصيب فيم وال یكون ل

  . تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث 

  )478(مـــادة 

ة                     ر معين دتها غي ـت م شرآـــاء ، إذا آانــ ـد ال سحاب أحــ شرآة بان ـن      . تـنتهي ال ى أن یعلـ شریـــكعل ال

إرادته في االنسحاب إلى سائر الشرآاء قبل حصوله ، وأّال یكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب

 .  

  . وتـنتهي أیضا بإجماع الشرآاء على حلها 

  )479(مـــادة 

ه أو د ب ا تعه یجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشرآة بناء على طلب أحد الشرآاء ، لعدم وفــاء شریك بم

. ویقدر القاضي ما ینطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل . بب آخر ال یرجع إلى الشرآاء ألي س

  . ویكون باطال آل اتفاق یقضي بغير ذلك 

  )480(مـــادة 

ار د أث شرآة ق یجوز لكل شریك أن یطلب من القضاء الحكم بإخراج أي من الشرآاء یكون وجوده في ال

شرآةاعتراضا على مـد أجلهــا أو ت     كون تصرفاته مما یمكن اعتباره مسوغا لحل الشرآة ، على أن تظل ال

  . قائمة بين الباقين 

ى شرآة مت ویجوز أیضا ألي شریك ، إذا آانت الشرآة معينة المدة أن یطلب من القضاء إخراجه من ال
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. اء على استمرارها استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشرآة ما لم یتفق باقي الشرآ

  :تصفيــة الشرآــة وقسمتهــا ) خامســًا(

  )481(مـــادة 

  . تتم تصفية أموال الشرآة وقسمتها بالطریقة المبينة في العقد ، وعند خلوه تتبع أحكام المواد التالية 

  )482(مـــادة 

ى أنتـنتهي   صفية وإل الزم للت در ال شرآة فتبقى بالق ا شخصية ال دیرین ، أم شرآة سلطة الم د حل ال عن

  . تـنتهي هذه التصفية 

  )483(مـــادة 

  . یقوم بالتصفية عند االقتضاء ، إما جميع الشرآاء ، وإما مصف واحد أو أآثر تعينهم أغلبية الشرآاء 

  . قاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم وإذا لم یتفق الشرآاء على تعيين مصف تولى ال

ى اء عل صفية ، بن وفي الحاالت التي تكون فيها الشرآة باطلة تعين المحكمة المصفي ، وتحدد طریقة الت

  . طلب آل ذي شأن 

  . وحتـــى یتم تعيين المصفي یعتبر المدیرون بالنسبة للغير في حكم المصفين 

  )484(مـــادة 

  . جدیدة للشرآة ، إال أن تكون الزمة إلتمام أعمال سابقة ليس للمصفي أن یبدأ أعماال 

م ینص في أمر ا ل ا بالممارسة ، م المزاد ، وإم ا ب ویجوز لـه أن یبيع مال الشرآـــة منقوال أو عقارا إم

  . تعيينه على تقييد هذه السلطة 

  )485(مـــادة 

دائني   تيفاء ال د اس ك بع ا وذل شرآاء جميع ين ال شرآة ب وال ال سم أم الغتق تنزال المب د اس وقهم ، وبع ن لحق
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ي یكون د رد المصروفات أو القروض الت ا ، وبع الالزمة لوفاء الدیون التي لم تحل أو الدیون المتنازع فيه

  . أحد الشرآاء قد باشرها في مصلحة الشرآة 

ا هي مبين       يویختص آل واحد من الشرآاء بمبلغ یعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، آم ة ف

العقد، أو بما یعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم یكن الشریك قد اقتصر

  . على تقدیم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد االنتفاع به 

  . نهم في األرباح وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشرآاء ، بنسبة نصيب آل م

ا بحسب يهم جميع وزع عل إن الخسارة ت أما إذا لم یكف صافي مال الشرآة للوفاء بحصص الشرآاء ، ف

  . النسب المتفق عليها في توزیع الخسائر 

  )486(مـــادة 

  . تتبع في قسمة الشرآات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع 

   

  الفصـــل الخامــس
  القــــــرض

  )487(مـــادة 

القرض عقد یلتـزم به المقرض أن یؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن
  . یرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا 

  )488(مـــادة 

تم  ) أ  م ی ا ل د ، م ام العق ت تم ى المقترض وق شيء موضوع القرض إل سلم ال ى المقرض أن ی  یجب عل

  . في وقت آخر االتفاق على تسليمه 

  .  فإذا هلك الشيء قبل تسليمه آان هالآه على المقرض  )ب 
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  )489(مـــادة 

  . إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام العاریة 

  )490(مـــادة 

  .  إذا ظهـــر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فال یلزمه أن یرد إال قيمة الشيء معيبًا   )  أ

  . ا آان المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فإنه یكون مسئوال عما یسببه العيب من ضرر  فإذ )ب 

  )491(مـــادة 

. ویقع باطال آل شرط یقضي بخالف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته .  یكون اإلقراض بغير فائدة   ) أ 

  .  ویعتبر في حكم الفائدة آل منفعة یشترطها المقرض  )ب 

  )492(مـــادة 

  . علـــى المقترض أن یرد المثل عند حلول األجل المتفق عليه أو عند سقوطه   ) أ 

ادا )ب  سرة ، عين القاضي ميع درة أو المي د المق رد عن ون ال ى أن یك ق عل ى أجل أو اتف ق عل م یتف إذا ل  ف

  . مناسبا للرد وفقا للظروف 

  )493(مـــادة 

  . جبا في موطن المقرض إذا لم یتفق على مكان لرد المثل ، آان الرد وا

  )494(مـــادة 

  .  ال عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد   ) أ 

ود )ب  ى یع ر حت ا أن ینتظ ار ، إم رض بالخي ان المق سوق ، آ ن ال رض ع شيء المقت ل ال ع مث  وإذا انقط

ا   نالشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن یطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمك
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  . اللذین یجب فيهما الرد 

  )495(مـــادة 

  . نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم یتفق على غير ذلك 

   
    

  الفصـــل الســـادس
  الصلـــح

  )496(مـــادة 

ا الصلح عقد یحسم به عاقداه نزاعًا قائمًا بينهما ، أو یتوقيان به نزاعًا محتمًال ، وذلك بأن ینزل آل منهم

  .  عن جانب من إدعائه –وجه التقابل  على –

  :أرآــان الصلـــح ) أوال(

  )497(مـــادة 

  . یشترط فيمن یعقد صلحا ، أن یكون أهًال للتصرف بعوض في الحقوق التي یشملها عقد الصلح 

  )498(مـــادة 

ى     وز عل ن یج ام ، ولك ام الع ة الشخصية أو بالنظ ة بالحال سائل المتعلق ي الم صلح ف وز لل وقال یج الحق

  . المالية المترتبة عليها 

  )499(مـــادة 

  . ال یثبت الصلح إال بالكتابة أو بمحضر رسمي 

  :آثــار الصلـــح ) ثانيا(

  )500(مـــادة 

106



  .  یحسم الصلح المنازعات التي یتناولها   ) أ 

  .  ویترتب عليه انقضاء اإلدعاءات التي ینزل عنها أي من المتصالحين  )ب 

  )501(مـــادة 

  .  للصلح أثر آاشف بالنسبة إلى ما یتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها   ) أ 

  .  وتـفسر عبارات التنازل التي یتضمنها الصلح تفسيرًا ضيقا  )ب 

  )502(مـــادة 

  .  ال یترتــب علــى الصلح نفع أو ضرر لغير عاقدیه ، حتى لو وقع على محل ال یقبل التجزئة   ) أ 

دینين        – ومع ذلك یحق للمتضامنين       )ب   انوا أو م ده أحدهم ، إذا– دائنين آ ذي یعق صلح ال سكوا بال  أن یتم

  . رأوا فيه نفعا لهم 

  :بطــالن الصلـــح ) ثالثــا(

  )503(مـــادة 

  .  الصلح ال یتجزأ ، فبطالن جزء منه أو إبطاله ، یقتضي بطالن العقد آله أو إبطاله   )  أ

را  )ب   د اعتب ـن ق د أو من الظروف أن المتعاقدیــ ارات العق على أن هذا الحكم ال یسري ، إذا تبين من عب

  . أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض 

  )504(مـــادة 

  . ال یجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون 

   

  البــاب الثانــي *  *  *  *
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  العقــود التــي تـرد علـى منفعـة األشيـاء

  الفصــــل األول
  اإليجـــــــار

   اإليجـار بوجـه عـام -الفــرع األول 

   )505( مـــادة 

اء أجرة دة محددة لق ين لم اإلیجار عقد یلتـزم المؤجر بمقتضاه أن یمكن المستأجر من االنتفاع بشيء مع

  .معلومة 

  :أرآــان اإليجــار ) أوال ( 

   )506( مـــادة 

ه ، إذن ممن یملك ال یجوز لمن ال یملك إال حق اإلدارة أن یعقد إیجارا تزید مدته على ثالث سنوات إال ب

  .فإذا عقد اإلیجار لمدة أطول ُأنقصت مدته إلى ثالث سنوات ، آل هذا ما لم یوجد نص یقضي بغيره 

   )507( مـــادة 

اع ی        ى أناإلیجار الصادر ممن لـه حق االنتف ة ، وعل ك الرقب م یجزه مال ذا الحق إذا ل نقضي بانقضاء ه

   . تراعى المواعيد المقررة للتنبيه باإلخالء والمواعيد الالزمة لنضج المحصول القائم ونقله

   )508( مـــادة 

  .یجوز أن تكون األجرة نقودا آما یجوز أن تكون أي مقابل آخر 

   )509( مـــادة 

دارها ، وجبإذا لم    ات مق ذر إثب دیرها ، أو إذا تع ة تق ى آيفي دار األجرة وعل ى مق ـدان عل یتفق المتعاقـ

   . اعتبار أجرة المثل وقت إبرام العقد
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   )510( مـــادة 

  .إذا لم یحدد المتعاقدان تاریخ بدء اإلیجار ، آان تاریخ العقد هو المعتبر 

   )511( مـــادة 

دا إذا عقد اإلیجار دون         ) أ   ر اإلیجار منعق ه اعتب ات مدت ذر إثب ة أو تع ر معين دة غي د لم دة أو عق د م تحدی

  .للمدة المحددة لدفع األجرة 

ـم الوصول بال )ب   اب مسجـــل بعلـــ  وینتهي اإلیجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدین اآلخر بكت

   . بيه على ثالثة أشهرمظروف باإلخالء قبل نصفها األخير على أال یزید ميعاد التن

    

  :آثــار اإليجـار ) ثانيــا ( 

  : التـزامـــات المؤجــر - 1

   )512( مـــادة 

م ا ت ا لم ة المقصودة ، وفق تيفاء المنفع ا الس یلتـزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة یصلح معه

  .االتفاق عليه أو لطبيعة المأجور 

   )513( مـــادة 

ان من إذا     )  أ ة المقصودة ، أو إذا آ تيفاء المنفع ا الس ة ال یصلح معه سليم في حال آان المأجور وقت الت

د أو إنقاص األجرة سخ العق ستأجر أن یطلب ف را ، جاز للم صا آبي ة نق ذه المنفع شأنه حالته نقص ه

ك دون إخالل                هبقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعویض في الحالتين إن آان له مقتض ، وذل  بحق

  .في إلزام المؤجر بالقيام بما یلزم من اإلصالحات الالزمة لتمكينه من االنتفاع المقصود 

ستخدميه  ) ب ه أو م شون مع ستأجر أو من یعي  فإذا آان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة الم

ذاأو عمالــه لخطــر جسيم ، جاز للمستأجر أن یطلب فسخ العقد ، ولو آان قد سبق له                  ازل عن ه التن
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  . الحق 

   )514( مـــادة 

ا یسري على االلتـزام بتسليم المأجور ما یسري على االلتـزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى األخص م

م یوجدیتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحدید المأجور وملحقاتــه والنقص أو            ا ل ك م ه ، آل ذل الزیادة في

  .نص في القانون یقضي بخالفه 

   )515( مـــادة 

أن ة المقصودة ب تيفاء المنفع ا الس ة یصلح معه یلتـزم المؤجر أن یتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حال

ت                          م ی ا ل ه العرف ، م ا یقضي ب ا لم اقیقوم في أثناء مدة اإلیجار بجميــع اإلصالحات الضروریة طبق م االتف

  .على غيره 

   )516( مـــادة 

ه  )  أ ا تقضي ب اال لم ه من اإلصالحات إعم ام ب ه القي ا یلزم د إعذاره عن إجراء م  إذا تخلف المؤجر بع

ك اإلصالحات) 515(و  ) 513(المادتان   إجراء تل جاز للمستأجر أن یحصل على إذن من القضاء ب

رة ،   ن األج ه خصما م ا ینفق تيفاء م سه وباس اصبنف سخ أو إنق ب الف ي طل ه ف ك دون إخالل بحق وذل

   . األجرة وفقا لما یقضي به القانون

  . وال یكــون إذن القضــاء ضروریا إذا آانت اإلصالحات مستعجلة أو قليلة الكلفة  )ب 

   )517( مـــادة 

اإلصالحات المستعجلة التي تكون ضروریة لحفظ المأجور ، ولو عارض المستأجر ،  للمؤجر أن یجري جميع   ) أ 
  .على أن ینبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة 

 فــإذا آان من شأن إجراء هذه اإلصالحات حصول إخالل آلي أو جزئي باستيفاء المنفعة المقصودة ، جاز  )ب 
   . جار أو إنقاص األجرةللمستأجر أن یطلب إنهاء اإلی

  . طلب إنهاء العقد   ومع ذلك إذا بقي المستأجر في المأجور إلى أن تتم اإلصالحات سقط حقه في )ج 

   )518( مـــادة 
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 إذا هلك المأجور أثناء مدة اإلیجار لسبب أجنبي ال ید ألحد المتعاقدین فيه هالآا آليا ، انفسخ العقد من  ) أ  

  .تلقاء نفسه 

م یكن ف  )ب   ة ، ول ة المقصودة آامل تيفاء المنفع إذا آان هالآه جزئيا أو أصبح في حالة ال یصلح معها الس

ي ة الت ى الحال أجور إل ادة الم للمستأجر ید في ذلك ، جاز له ، إذا لم یقم المؤجر في ميعاد مناسب بإع

ك دون إخالل بح          سخ اإلیجار ، وذل ا إنقاص األجرة أو ف ا ، أن یطلب إم ان عليه ـومآ ه في أن یقــ ق

ـادة  ام المــ ا ألحك ى أصله وفق ه إل أجور وإعادت ســـــه بإصالح الم ك) 516(بنف ي ذل ن ف م یك ، إذا ل

  .إرهاق للمؤجر 

   )519( مـــادة 

ـه على المؤجر أن یمتنع عن آل ما من شأنه أن یحول دون انتفاع المستأجر بالمأجــور ، وال یجــــوز ل

  .  أي تغيير یخل بهذا االنتفاع أن یحدث به أو بملحقاته

ى آل ضمان إل ذا ال د ه ل یمت وال یقتصر ضمان المؤجر على األعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، ب

ستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني یصدر من أي م

   . المؤجر

   )520( مـــادة 

ى   )  أ ب عل ار ، وج د اإلیج ضى عق وق بمقت ن حق ستأجر م ا للم ع م ارض م ًا یتع ر حق ـى الغي إذا إّدعـ

   . المستأجر أن یبادر إلى إخطار المؤجر بذلك

 فإذا ترتب على هذا اإلدعاء حرمان المستأجر من االنتفاع الذي یخوله له عقد اإلیجار ، جاز له أن یطلب الفسخ  )ب 
   . یض إن آان له مقتضأو إنقاص األجرة مع التعو

   )521( مـــادة 

ًا ،  )  أ ّدعي حق ا دام المتعرض ال ی ر م ادي إذا صدر من الغي ستأجر التعرض الم  ال یضمن المؤجر للم

ة وى المطالب رض دع ى المتع مه عل ع باس ي أن یرف ق ف ن الح ستأجر م ا للم ل بم ذا ال یخ ن ه ولك

  .بالتعویض وجميع دعاوى وضع اليد 

ذا التعرض من الجسامة بحيث على أنه إ    )ب   ذا وقع التعرض المادي بسبب ال ید للمستأجر فيه ، وآان ه
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د أو إنقاص األجرة یحرم المستأجر من االنتفاع بالمأجور ، جاز له تبعا للظروف أن یطلب فسخ العق

.  

   )522( مـــادة 

إنإذا تعــدد المستأجرون لمأجور واحــد ، فضل من سبق منهم إلى وضع یده علي              ة ، ف ه وهو حسن الني

   . لم یضع أحدهم یده على المأجور بحسن نية ، فضل من آان منهم األسبق في التعاقد

   )523( مـــادة 

ستأجر ، اع الم ـي انتف ر فـــ انون نقص آبي ة في حدود الق سلطة العام ى عمل صدر من ال إذا ترتب عل

. یكن عمل السلطة العامة لسبب یكون مسئوال عنه جــاز لـــه أن یطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة ، ما لم

سبب یكون وال یكون للمستأجر حق في التعویض قبل المؤجر إال إذا آان عمل السلطة العامة قد صدر ل

  .المؤجر مسئوًال عنه 

   . وآل ما سبق ما لم یقض االتفاق بغيره

   )524( مـــادة 

نقص منیضمن المؤجر للمستأجر جميع ما یوجد في المأجور          ه ، أو ت اع ب من عيوب تحول دون االنتف

ا ، وهو مسئول عن  . هذا االنتفاع نقصا آبيرا    سامح فيه ي جرى العرف بالت وب الت  ولكنه ال یضمن العي

م ا ل ذا م ه ، آل ه اع ب ضيها االنتف وه من صفات یقت خلو المأجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خل

   . یقض االتفاق بغيره

انومع ذلك ال   د أو آ ه وقت التعاق م ب ان یعل ه أو آ د ُأخطر ب ستأجر ق  یضمن المؤجر العيب إذا آان الم

یستطيع أن یعلم به لو أنه فحص المأجور بعنایة الشخص المعتاد إال إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أآد له

   . خلو المأجور من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه

   )525( مـــادة 

ـوم ـيب أو أن یقـ إذا ظهر في المأجور عيب یتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر أن یطلب إصــالح الع
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هو بإصالحه على نفقة المؤجر إذا آان هذا اإلصالح ال یرهقه ، وذلك دون إخالل بحق المستأجر في طلب

  .فسخ اإلیجار أو إنقاص األجرة مع التعویض إن آان له مقتض 

   )526( مـــادة 

اء د إخف د تعم ان المؤجر ق اء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا آ یقع باطال آل شرط باإلعف

  .سبب الضمان 

  : التـزامــات المستأجــر   -  2

   )527( مـــادة 

ـزم أن اق الت اك اتف ن هن م یك إن ل ه ، ف ق علي و المتف ى النح أجور عل ستعمل الم أن ی ستأجر ب ـزم الم یلت

   . ا أعد له مع مراعاة ما یقتضيه العرفیستعمله بحسب م

   )528( مـــادة 

ه ضرر ال یجوز للمستأجر أن یحدث بالمأجور تغييرا بدون إذن المؤجر ، إال إذا آان التغيير ال ینشأ عن

   . للمؤجر

ه سابقة ، جاز إلزام رة ال وارد في الفق فإذا أحدث المستأجر تغييرا في المأجور مجاوزا حدود االلتـزام ال

  .بإعادة المأجور إلى الحالة التي آان عليها وبالتعویض إن آان له مقتض 

   )529( مـــادة 

از  )  أ ائي والغ ور الكهرب اه والن واء ولتوصيل المي زة لتكييف اله  یجوز للمستأجر أن یضع بالمأجور أجه

ة ا متفق ي توضع به ة الت ا دامت الطریق ك م ى ذل ا إل و وم ـون والرادی اتف والتلفزی ع األصولواله  م

أجور أو إنقاص  . السليمة  وذلك ما لم یثبت المؤجر أن وضع هذه األجهزة یترتب عليه إضرار بالم

  .لقيمته 

ى أن یتحمل  ) ب ه عل ضيه من  فإذا آان تدخل المؤجر الزما إلجراء شيء من ذلك ، آان للمستأجر أن یقت

  .بما ینفقه المؤجر 
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   )530( مـــادة 

ـه الشخص یجب على المس     )  أ ا یبذل تأجر أن یبذل من العنایة في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه م

  .المعتاد 

ر )ب    وهو مسئول عما یصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هالك ناشئ عن استعماله استعماال غي

  .مألوف 

   )531( مـــادة 

   . یق لسبب ال ید له فيهالمستأجر مسئول عن حریق المأجور إال إذا أثبت أن الحر

شغله                           ذي ی سبة الجزء ال ق بن نهم مسئوال عن الحری  .فــإذا تعــدد المستأجرون لعقار واحد ، آان آل م

شغله أحدویتناول ذلك المؤجر إن آان مقيما بالعقار هذا ما لم یثبت أن النار إبتدأ   ذي ی شوبها في الجزء ال ن

   . المستأجرین فيكون وحده مسئوال عن الحریق

   )532( مـــادة 

ـى أجور إلـ اج الم أن یحت یجب على المستأجر أن یبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر یستوجب تدخله ، آ

  . رر إصالح عاجل أو ینكشف به عيب أو یقع عليه غصب أو یحصل التعرض له فيه أو یحدث به ض

   )533( مـــادة 

   . اإلصالحات البسيطة التي یقتضيها استعمال المأجور استعماال مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر

   )534( مـــادة 

 یجب على المستأجر الوفاء باألجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم یكن هناك اتفاق ، وجب الوفاء  )  أ

  .ها العرف بها في المواعيد التي یعين

  . ویكون الوفاء باألجرة فــي موطن المستأجر ما لم یكن هناك اتفاق أو عرف یقضي بغير ذلك  )ب 
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   )535( مـــادة 

الوفاء باألجرة عن وحــدة زمنية معينة ، یعتبر قرینة على الوفاء باألجرة عن المدة السابقة ، ما لم یثبت

   . العكس

   

   )536( مـــادة 

لمؤجر ضمانا لكل حق یثبت لـه بمقتضى عقد اإلیجار أن یحبس جميع المنقوالت القابلة للحجز یكون ل  ) أ 

ستأجر ، وللمؤجر الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز         للمؤجــر ، ولو لم تكن مملوآة للم

ه الحق في                         ان ل ه ، آ ر علم  استردادهاالحق في أن یمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغي

  .من الحائز لها ولو آان حسن النية ، مع عدم اإلخالل بما یكون لهذا الحائز من حقوق 

ضته )ب   را اقت ياء أم ـذه األش ل هـ ان نق ه في الحبس أو في االسترداد إذا آ  وليس للمؤجر أن یستعمل حق

يحرفة المستأجر ، أو المألوف في شئون الحياة ، أو آانت المنقوالت التي ترآت            أجور أو الت  في الم

  .تم استردادها تفي بضمان األجرة وفاء تاما 

   )537( مـــادة 

ان  . یلتـزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء اإلیجار   ده ودون وجه حق آ اه تحت ی إذا أبق  ف

 .ر من ضرر ملزما أن یدفع للمؤجر تعویضا یراعى في تقدیره القيمة اإلیجاریة للمأجور وما أصاب المؤج

   )538( مـــادة 

د أصابه من هالك أو تلف  ) أ   ا یكون ق  على المستأجر أن یرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إال م

  .بسبب ال ید له فيه 

رض       )ب  ه افت ان لحالت م دون بي د ت أجور ق سليم الم ان ت إذا آ س     - ف ى العك دليل عل وم ال ى یق  أن - حت

  . حالة حسنة المستأجر قد تسلمه في

   )539( مـــادة 
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   . مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم یقض االتفاق أو العرف بغير ذلك

   )540( مـــادة 

ه ،         ) أ   د في قيمت د إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراسا أو أیة تحسينات أخرى تزی ه عن ان ل آ

   . انقضاء اإلیجار أن یترآها أو أن یزیلها على نفقته إذا لم یكن في ذلك إضرارا بالمأجور

ستحقة )ب    فإن لم یزل المستأجر هذه الزیادات ، آان للمؤجر أن یطالبه بإزالتها ، أو أن یستبقيها بقيمتها م

د أحدثتاإلزالة ، دون إخالل بحقه في التعویض عمــا تسببه اإلزالة من   ادات ق  ضرر إذا آانت الزی

   . بغير إذن منه

  . وآل ذلك ما لم یوجد اتفاق یقضي بغيره  )ج 

  :التـنازل عن اإليجار والتأجير من الباطن ) ثالثا ( 

   )541( مـــادة 

ا ك م ال یجــوز للمستأجـــر التنازل عن اإلیجار أو اإلیجار من الباطن عن آل ما استأجره أو بعضه وذل

   . یقض االتفاق بغيرهلم 

   )542( مـــادة 

ذا ستأجر ه ع الم ضرورة أن یبي ضت ال ر واقت صنع أو متج ه م شئ ب ار أن ا بعق ار خاص ان اإلیج إذا آ

ق م یلح ًا ول شتري ضمانًا آافي دم الم ـار إذا ق اء اإلیجــ ضي بإبق ة أن تق از للمحكم ر ، ج صنع أو المتج الم

  .المؤجر من ذلك ضرر محقق 

  ) 543( مـــادة 

ـزاماته ه والت ع حقوق ستأجر األصلي في جمي ه محل الم ازل ل في حالة التنازل عن اإلیجار ، یحل المتن

   . الناشئة عن عقد اإلیجار

   )544( مـــادة 
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د  )  أ ام العق ين المؤجر خاضعة ألحك  في حالة اإلیجار من الباطن تبقى العالقة بين المستأجر األصلي وب

د أما ال    . المبرم بينهما  ام عق ا أحك سري عليه عالقة بين المستأجر األصلـــي وبـــين المستأجر منه فت

   . اإلیجار من الباطن

ه )ب   ا في ذمت ا یكون ثابت ؤدي للمؤجر مباشرة م أن ی ا ب اطن ملزم ـن الب ستأجـــر مــ  ومع ذلك یكون الم

ـه أن                   اب مسجل ، وال یجوز ل ذلك بكت اللمستأجر األصلي وقت أن ینذره المؤجر ب ـه بم ســك قبلـ  یتم

اق ثابت ا التف ذار ، وفق ل اإلن م قب د ت ك ق یكون قد عجله من األجرة للمستأجر األصلي ، ما لم یكن ذل

   . التاریخ تم وقت اإلیجار من الباطن

   )545( مـــادة 

ة          ـه في حال ازل لـ ق بضمان المتن ازل عنتبرأ ذمة المستأجر األصلي قبل المؤجر ، سواء فيما یتعل التن

اطن ، إذا ة اإلیجار من الب ـزامات في حال د اإلیجار األصلي من الت ا یفرضه عق ق بم اإلیجار أو فيما یتعل

اطن           ازل عن اإلیجار أو باإلیجار من الب وال. صدر من المؤجـــر قبــول صریح أو ضمني بالتن ر قب ویعتب

ه أو من الم              داء أي تحفظ فيضمنيا قبض المؤجر األجرة مباشرة من المتنازل ل اطن دون إب ستأجر من الب

   . شأن حقوقه قبل المستأجر األصلي

  : انتهــاء اإليجـار  )رابعــا ( 

   )546( مـــادة 

ینتهي اإلیجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء ما لم یكن هناك اتفاق على امتداد 
  .ر محددة عند عدم التنبيه باإلخالء في ميعاد معين اإلیجار لمدة أخرى محددة أو غي

   )547( مـــادة 

 إذا انتهى عقد اإلیجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعــتراض منه ، اعتبر اإلیجار قد   ) أ 
الوجه أحكام تجدد بشروطه األولى ولكن لمدة غير محــــددة ، وتســـري على اإلیجار إذا تجدد على هذا 

  ) .511(المـــادة 

دیم مع )ب   دمها ضمانا لإلیجار الق د ق ستأجر ق ان الم ي آ ة الت ات العيني  وتـنتقل إلى اإلیجار الجدید التأمين

مراعاة قواعد تسجيل الحقوق ، أما التأمينات المقدمة من الغير فال تنتــقل إلـــى اإلیجار الجدید إال إذا

   . رضي مقدمها بذلك
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   )548( دة مـــا

ستأجر  ) أ    إذا نبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء بكتاب مسجل بعلم الوصول بال مظروف واستمر الم

   . مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فال یعتبر اإلیجار قد تجدد ما لم یقم الدليل على عكس ذلك

د اإلیجار إال  )ب   دم تجدی ـروف بع م الوصول بال مظـ اب مسجل بعل ستأجر بكت أما إذا أخطر المؤجر الم

األجرة بأجرة محددة أو بشروط  دا لإلیجار ب  معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوتــه یعتبر تجدی

  .أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر 

   )549( مـــادة 

م یثبت   )  أ ا ل ر رضاه م ه بغي إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فال یكون اإلیجار نافذا في حق

  .أنه آان یعلم به أو آان له تاریخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه 

ه ومــع ذلك یجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن یتمسك بعقد اإلیجار ولو آان هذا               )ب   ذ في حق  العقد غير ناف

.  

   )550( مـــادة 

ستأجـــر ر الم ـه أن یجب ذا في حقـ م یكن اإلیجار ناف ال یجوز لمن انـتقلت إليـــه ملكيـــة المأجـــور ، ول

   . )511(علـــى رد المأجور إال بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 

ل انق  سجل قب اب م اإلخالء بكت ستأجر ب ى الم ه عل إذا نب دفعف أن ی ـزم ب ـر یلت إن المؤجــ ار ف  ضاء اإلیج

ك            ر ذل د أن یتقاضى. للمستأجر تعویضـــا ما لـــم یتفـــق على غي ى اإلخالء إال بع ستأجر عل ر الم وال یجب

التعویض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن یحصل على تأمين آاف للوفاء

   . بهذا التعویض

   )551( ــادة مـ

د  )  أ ه عق ا یرتب ع م ه یحل محل المؤجر في جمي ة ، فإن ه الملكي  إذا نفذ اإلیجار ، في حق من انتقلت إلي

  .اإلیجار من حقوق والتـزامات 

118



ه )ب   ة من انتقلت إلي ه من األجرة في مواجه ه أو عجل ا دفع ستأجر أن یتمسك بم ك ال یجوز للم  ومع ذل

ا أنالملكية ، إذا أثبت أن الم      ان من المفروض حتم ة أو آ ال الملكي م بانتق دفع یعل ان وقت ال ستأجر آ

ى یعلم بذلك ،   الرجوع عل ه إال ب  فـــإذا عجـــز من انتقلـــت إليـــه الملكيــة عــن اإلثبــات فال یكون ل

   . المؤجر

   )552( مـــادة 

ا         دین أن یطلب إنه ه إذا حدثتإذا آان اإلیجار معين المدة جاز لكل من المتعاق ل انقضاء مدت د قب ء العق

ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل تـنفيذ اإلیجار من بدایته أو أثناء سریانه مرهقا على أن یراعي من

ـادة      ه بالمــ صوص علي اإلخالء المن ه ب د التنبي اء العق ب إنه ر) 511(یطل رف اآلخ وض الط ى أن یع وعل

   . تعویضا عادال

ذ    ىفإذا آان المؤجر هو ال ى یحصل عل أجور حت ى رد الم ستأجر عل ر الم د فال یجب اء العق ي یطلب إنه

   . التعویض أو على تأمين آاف

   )553( مـــادة 

   . ال ینتهي اإلیجار بموت المؤجر وال بموت المستأجر

ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن یطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت

ة یجبأع باء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح اإلیجار مجاوزا حدود حاجتهم ، وفي هذه الحال

ـادة          ى) 511(أن یراعى ميعاد التنبيه باإلخالء المبين بالمــ دة سنة عل د في م اء العق ، وأن یكون طلب إنه

   . األآثر من وقت موت المستأجر

   )554( مـــادة 

ازإذا لــم یعقــد ا    م مات ، ج ق بشخصه ث ارات أخرى تتعل ستأجر أو العتب ة الم سبب حرف إلیجــار إال ب

ـادة ه في المــ اإلخالء المنصوص علي ه ب اد التنبي لورثته أو للمؤجر أن یطلبوا إنهاء اإلیجار مع مراعاة ميع

)511. (  

   )555( مـــادة 
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م زاول المستأجر في المأجور حرفة أخرى غير إذا عقد اإلیجار ليزاول المستأجر في المأجور حرفة معينة ، ث
المتفق عليها في العقد ، جاز للمؤجر إنهـــاء اإلیجار مع مراعاة ميعـــاد التنبيه باإلخالء المنصوص عليه في المـــادة

)511. (  

   )556( مـــادة 

یطلب إنهاء إیجــار مسكنه مع مراعاة ميعاد التــنبيه إذا إقـتضى عمل المستأجر أن یغير محل إقامته ، جاز لـه أن 
  .ویقع باطال آل اتفاق على غير ذلك ) 511(باإلخــالء المنصوص عليه في المـــادة 

   بعــض أنــواع اإلیجــار -الفـرع الثانــي 

  :إیجــار األراضـي الزراعيـة ) أوال ( 

   )557( مـــادة 

راضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ما لم یوجد اتفاق أو عرف تسري أحكام اإلیجار على إیجار األ
  .یخالفها 

   )558( مـــادة 

   .  إیجار األراضي الزراعية ال یشمل المواشــي واألدوات الموجـــودة فيها إال بنص في العقد  ) أ 

 للمؤجر ، وجب عليه أن یرعاها  إذا تسلم المستأجر لألرض الزراعية ، مواشي وأدوات زراعية مملوآة )ب 
  .ویتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغاللها 

   )559( مـــادة 

یتم استغالل األرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإذا لم یكن هناك اتفاق آان على المستأجر أن یستغلها وفقا 
  . تبقى صالحة لإلنتاج لطبيعتها وما یجري به العرف الزراعي وأن یعمل بوجه خاص على أن

   )560( مـــادة 

 على المستأجر أن یقوم بإجراء اإلصالحات التي یقتضيها االستغالل المألوف لألرض المؤجرة ، ویلتـزم بوجه   ) أ 
  . خاص بأعمال الصيانة المعتادة لآلبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكنى أو لالســتغالل 

  .ت التي توقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة فيلزم بها المؤجر  أما إجراء االصالحا )ب 

  .  وآل هذا ما لم یقض االتفاق أو العرف بغيره   ) ج

   )561( مـــادة 

إذا انقضت مدة اإلیجار قبل أن یدرك الزرع أوان حصاده بسبب ال ید للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى یتم 
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   . إدراآه وحصاده

   )562( مـــادة 

ال یجوز للمستأجر أن یأتي عمال من شأنه أن ینقص أو یؤخر انتفاع من یخلفه ، ویجب عليه بوجــه خــاص قبل 
  .إخالء األرض أن یسمح لهذا الخلف بتهيئة األرض وبذرها إذا لم یصبه ضرر من ذلك 

  : إیجـــار الوقــف  )ثانيــا( 

   )563( مـــادة 

  . للناظر على الوقف والیة إیجاره   ) أ

 فال یملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه االستحقاق ، إال إذا آان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن لـه والیة  )ب 
  .اإلیجار سواء أآان الناظر أو مجلس األوقاف المختص 

   )564( مـــادة 

  .، إال إذا أذن لـه الناظر في قبضها والیة قبض األجرة للناظر ال للموقوف عليه 

   )565( مـــادة 

  .ال یجوز للناظر أن یستأجر مال الوقف وال أن یؤجره لزوجه أو ألحد أصوله أو فروعه 

   )566( مـــادة 

 ال تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إال إذا آان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له والیة التصرف في الوقف   ) أ 
  .فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه ال في حق من یليه من المستحقين ، 

  . وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش وجب على المستأجر تكملة األجرة إلى المثل ، وإال فسخ العقد  )ب 

   )567( مـــادة 

 اإلیجار ، وال یعتد بالتغيير الحاصل في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدیر أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد
  .بعد ذلك 

   )568( مـــادة 

   .  إذا عين الواقف مدة اإلجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إال إذا آان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف  ) أ 

الواقف أو آانت اإلجارة ألآثر من تلك المدة أنفع  فإذا لم یوجد من یرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها  )ب 
  .للوقــف ، جاز للناظر ، بعد استئذان مجلس األوقاف المختص ، أن یؤجره لمدة أطول 
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   )569( مـــادة 

 ولو آان   أن یؤجر الوقف مدة تزید على ثالث سنين ، - بغير إذن مجلس األوقاف المختص  - ال یجوز للناظر   )  أ
  .مترادفة ، فإذا عقد اإلیجار لمدة أطول انقصت المدة إلى ثالث سنين ذلك بعقود 

 بغير إذن مجلس األوقاف المختص- ومع ذلك ، إذا آان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز  )ب 

ه في طلب - ذي یخلف اظر ال  أن یؤجر الوقف مدة تزید على ثالث سنين ، وهذا دون إخالل بحق الن

   . ة إلى ثالث سنينإنقاص المد

   )570( مـــادة 

  .ال تـنتهي إجارة الوقف بموت الناظر وال بعزله 

   )571( مـــادة 

  .تسري أحكام عقد اإلیجار على إجــارة الوقـف في آل ما ال یتعارض مع النصوص السابقة 

   

  الفصـــل الثانـــي

  العاریـــــــة

   )572( مـــادة 

ير أن یسلم المستعير شيئا غير قابل لإلستهالك ليستعمله بال عـوض لمـــدة معينة أو في العاریة عقد یلتـزم به المع
  .غرض معين على أن یرده بعد االستعمال 

    

  :آثــار العاریـــة ) أوال ( 

  : التـزامـــات المعيـــر   -  1

   )573( مـــادة 

  .لالستعمال وأن یترآه للمستعير طول مدة العاریةیلتـزم المعير أن یسلم المستعير الشيء المعار بحالة صالحة 

   )574( مـــادة 
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  .إذا أنفق المستعير مصروفات ضروریة لحفظ الشيء المعار من الهالك ، التـزم المعير أن یرد إليه ما أنفقه 

   يئ النيةأما المصروفات النافعة فيتبع في شأنها األحكام الخاصة بالمصروفات التي ینفقها من یحوز الشيء وهو س
.  

   )575( مـــادة 

   ال یضمن المعير استحقاق الشيء المعار ، إال إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو آان هناك اتفاق على الضمان  )  أ
.  

إخفاءه أو إذا ضمن سالمة الشيء المعار منه ، فيلزمه  وال یضمن براءة الشيء المعار من العيب إال إذا تعمد  )ب 
   . تعویض المستعير عما یسببه العيب من أضرار

  : التـزامــات المستعـــير  -  2

   )576( مـــادة 

 إذا قيدت العاریة بزمان أو مكان أو بنوع االستعمال ، فليس للمستعير أن یستعمل الشيء المعار في غير الزمان   )  أ
  .ن المعينين أو أن یخالف االستعمال المأذون به إلى ما یتجاوزه ضررا والمكا

 أما إذا آانت العاریة غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن یستعمل الشيء المعار في أي زمان ومكان ، وبأي  )ب 
  .استعمال أراد ، بشرط أن یكون االستعمال وفقا لما تقبله طبيعة الشيء أو یعينه العرف 

 وفي الحالين ، ال یكون المستعير مسئوال عما یلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب   ) ج
   . االستعمال الذي تخوله اإلعارة

   )577( مـــادة 

  .ال یجوز للمستعير أن یؤجر الشيء المعار أو یعيره إال بإذن من المعير 

   )578( مـــادة 

  .نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة ، وآذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير 

  .ولـه أن ینزع من الشيء المعار آل ما یكون قد أضافه إليه ، على أن یعيد الشيء إلى حالته األصلية 

   

   )579( مـــادة 

عنایة التي یبذلها في المحافظة على ماله ، دون أن ینزل على المستعير أن یبذل في المحافظة على الشيء المعار ال
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  .في ذلك عن عنایة الشخص المعتاد 

وفي آل حال ، یكون ضامنا لهالك الشيء إذا نشأ الهالك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وآان في وسعه أن 
يء المعار فاختار أن ینقذ مایتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو آان بين أن ینقذ شيئا مملوآا له أو الش

  .یملكه 

   )580( مـــادة 

وذلك دون . متى انتهت العاریة وجب على المستعير أن یرد الشيء المعار الذي تسلمه بالحالـة التــي یكون عليها 
   . إخالل بمسئوليته عن الهالك أو التلف

   . ه فيــه ، ما لم یوجد اتفاق یقضي بغير ذلكویجب رد الشيء المعار فـــي المكان الذي یكون المستعير قد تسلمــ

  :انتهـاء العاریـة ) ثانيــا ( 

   )581( مـــادة 

  . تـنتهي العاریة بانقضاء األجل المتفق عليه ، فإذا لم یعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله   )  أ

  .لمعير أن یطلب إنهاءها في أي وقت  فإذا لم یكن هناك سبيل لتعيين مدة العاریة ، جاز ل )ب 

 وفي آل حال یجوز للمستعير أن یرد الشيء المعار قبل انتهاء العاریة ، غير أنه إذا آان هذا الرد یضر المعير  )ج 
   . فال یرغم على قبوله

   )582( مـــادة 

كن متوقعة ، أو إذا أساء یجوز للمعير أن یطلب في أي وقت إنهاء العاریة إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم ت
  .المستعير استعمال الشيء المعار ، أو قّصر في االحتياط الواجب للمحافظة عليه 

   )583( مـــادة 

  .تـنتهي العاریة بموت المستعير ، ما لم یتفق على غير ذلك 

   

*  *  *  *   

    

  البــاب الثالـــث
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  العقــود الــواردة علــى العمـــل

  الفصــــل األول

  المقاولـــة

   القواعــد العامـــة للمقــاوالت -الفـــرع األول 

   )584( مـــادة 

المقاولة عقد یلتـزم بمقتضاه أحد الطرفين أن یؤدي عمال للطرف اآلخر مقابل عوض ، دون أن یكون تابعا له أو
   . نائبا عنه

  :تقدیـم مـواد العمـل ) أوال ( 

   )585( مـــادة 

 یجوز أن یقتصر التـزام المقاول على تـنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن یقدم صاحب العمل المواد الالزمة   )  أ
   . لذلك

  . آما یجوز أن یلتـزم المقاول بتقدیم المواد آلها أو بعضها إلى جانب التـزامه بالعمل  )ب 

   )586( مـــادة 

 إذا التـزم المقاول بتقدیم مواد العمل آلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ،   )  أ
  .فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود 

يـــم العمـــل ، وذلك وفقا ألحكام ضمان ویضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب یتعذر آشفها عند تسل )  ب
   . العيب في الشيء المبيع

   )587( مـــادة 

 إذا آانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل ، التـزم المقاول أن یبذل في المحافظة عليها عنایة الشخص   )  أ
ها لصاحب العمل ویرد إليه ما المعتاد ، وأن یراعي األصول الفنية في استخدامهــــا ، وأن یــــؤدي حسابا عن

  .بقى منها 

 فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة لالستعمال بسبب إهمـال المقـاول أو قصور آفایته الفنيـة ، التـزم برد  )ب 
   . قيمتها إلى صاحب العمل مع التعویض إن آان له مقتض

   )588( مـــادة 

 ، عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من  إذا حدثت أو ظهرت أثناء تـنفيذ العمل  ) أ 
   . شأنها أن تعوق تـنفيذ العمل فـــي أحوال مالئمة ، وجب على المقاول أن ُیخطر فورا صاحب العمل بذلك

   .  فــإذا أهمل في اإلخطار ، آان مسئوال عن آل ما یترتب على إهماله من نتائج )ب 
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  :امات المقاول التـز) ثانيا (  

   )589( مـــادة 

 فإذا لم تكن هناك  . علــى المقــاول أن ینجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها   ) أ
شروط أو لم یتفق على مدة ، التـزم بإنجازه وفقــا لألصول المتعــارف عليها ، وفي المدة المعقولة التي 

   . ة العمل ، مع مراعاة عرف الحرفةتقتضيها طبيع

 وعليه أن یأتي على نفقته بما یحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم یقض االتفاق أو  )ب 
   . عرف الحرفة بغير ذلك

   )590( مـــادة 

للعقد ، جاز لصاحب العمل أن ینذره  إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول یقوم بتـنفيذه على وجه معيب أو مخالف   ) أ
بكتاب مسجل بعلم الوصول بــدون مظروف بأن یصحح من طریقة التـنفيذ خالل أجل معقــول یحدده له ، فإذا 

انقضى األجل دون أن یرجع المقاول إلى طریقة التـنفيذ الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لصاحب العمل أن 
یعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول األول ، متى آانت طبيعة یطلب فسخ العقد أو اإلذن له بأن 

   . العمل تسمح بذلك

  . ویجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحدید أجل ، إذا آان إصالح العيب أو المخالفة مستحيال  )ب 

 طریقة التـنفيذ أو في مخالفة العقد، ليس  وفي جميع األحوال یجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا آان العيب في )ج 
من شأنه أن یقلل إلى حد آبير من قيمة العمل أو من صالحيته لالستعمال المقصود ، مع عدم اإلخالل بالحق 

  .في التعویض إن آان له مقتض 

   )591( مـــادة 

لقا أن یتمكن من القيام به آما إذا تأخر المقاول في البدء في تـنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا ال یرجى معه مط
ینبغي في المدة المتفق عليها ، أو اتخذ مسلكا ینم عن نيته في عدم تـنفيذ التـزامه ، أو أتى فعال من شأنه أن یجعل تـنفيذ 

   . هذا االلتـزام مستحيــال ، جــاز لصاحب العمل أن یطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم

   )592( مـــادة 

إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل ، فليس للمقاول أن یطالـــب 
   . بالمقابل المتفق عليه وال برد نفقاته ، ما لم یكن صاحب العمل ، وقت الهالك أو التلف مخال بالتـزامه بتسلم العمل

   )593( مـــادة 

من صاحب العمل ، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه لـه بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة  إذا آانت المواد مقدمة   )  أ
، فال یكون لـه أن یطالب المقاول بقيمتها ما لم یكن المقاول وقت الهالك أو التلف مخال بالتـزامه بتسليم العمل ، 

   . ولم یثبت أن الشيء آان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخالل بالتـزامه

 وتعتبر مواد العمل مقدمة من صاحب العمل إذا آان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب یشمل  )ب 
  .هذه القيمة 
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  : التـزامات صاحب العمل  )ثالثا ( 

   )594( مـــادة 

قت المناسب ، جاز للمقاول  إذا آان تـنفيذ العمل یقتضي من صاحب العمل أن یقوم بأداء معين ولم یقم به في الو  )  أ
   . أن یكلفه بأدائه خالل أجل معقول یحدده

 فإذا انقضــى األجــل دون أن یقوم صاحب العمل بالتـزامه ، جاز للمقاول أن یطلب فسخ العقد ، دون إخالل  )ب 
  .بحقه في التعویض إن آان له مقتض 

   )595( مـــادة 

حب العمل ، وجب على هذا أن یبادر إلى تسلمه في أقرب وقت متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صا
ممكن بحسب الجاري في المعامالت ، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، 

   . اعتبر أن العمل قد سلم إليه

   )596( مـــادة 

العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا  یجوز لصاحب العمل أن یمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في   )  أ
  ) .614(یجعله ال یفي معه بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المـــادة 

 فإذا لم یبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه ال یكون لصاحــب العمل إال أن یطلب إنقاص المقابل   )ب 
العيب ، أو إلزام المقاول باإلصالح في أجل معقول یحدده ، إذا آان هذا اإلصالح ممكنا بما یتناسب مع أهمية 

   . وال یتكلف نفقات باهظة

 وفـي جميع األحوال یجوز للمقاول أن یقــوم باإلصــالح فــي مــدة معقولـة ، إذا آان هذا ممكنـــا وال یسبب   ) ج
   . لصاحــب العمل أضرارا ذات قيمة

   )597( مـــادة 

ليس لصاحب العمل أن یتمسك بالحقوق التي تقررها المـــادة السابقة ، إذا آان هو المتسبب في إحداث العيب ، 
   . سواء أآان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم آان بأیة طریقة أخرى

   )598( مـــادة 

یكون ظاهرا فيه من عيـب أو مخالفة لشـروط العقد ، وذلك  إذا تــم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عمــا   )  أ
   . )615(مع مراعاة حكم المـــادة 

 فإذا آانت العيوب أو المخالفة خفية ، ثم تبينها صاحب العمل بعد التسلم وجب عليه أن یبادر بإخطار المقاول ،  )ب 
   . وإال اعتبر أنه قد قبل العمل

  ) . 596( المـــادة فإذا تم إخطار المقاول سرت أحكام

   )599( مـــادة 

127



   . یستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل ، إال إذا قضى االتفاق أو العرف بغير ذلك

   )600( مـــادة 

محددا على أساس الوحدة ، جاز للمقاول أن یستوفي من  إذا آـان العمل مكونا من عدة أجزاء ، أو آان المقابل   )  أ
المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاینته وقبولـه ، على أن یكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا 

   . أهمية آافية بالنسبة إلى العمل في جملته ، وذلك ما لم یتفق على خالفه

 أنه قد تمت معاینته وقبولـه ، ما لم یثبت أن الدفع آان تحت الحساب أو آان  ویفترض فيما دفع المقابل من أجله )ب 
   . العرف یقضي بغير ذلك

   )601( مـــادة 

   . إذا لم یحدد المقابل سلفا ، وجب الرجوع في تحدیده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول

   )602( مـــادة 

ى االلتـزامات التي یرتبها العقد ، وذلك دون إخالل بأحكام ال یكون الرتفاع تكاليف العمل وانخفاضها أثر في مد
  ) . 130(المـــادة 

  :التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن ) رابعا ( 

   )603( مـــادة 

 ال یجوز ألي من المتعاقدین التنازل عن المقاولة إال بموافقة اآلخر ، وذلك ما لم یوجد في العقد شرط یقضي   ) أ 
   .بخالفه

   .  فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتـزاماته )ب 

 وال یسري التنازل في مواجهة الغير إال إذا ُأعلن للمتعاقد اآلخر بوجه رسمي أو آانت موافقته على التنازل ثابتة   ) ج
   . التاریخ

   )604( مـــادة 

 في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن ، إذا لم یمنعه من ذلك شرط  یجوز للمقاول أن َیكَل تـنفيذ العمل  ) أ 
  .في العقد أو آان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار 

 وال تؤثــر المقاولة من الباطن في التـزامات المقاول األصلي قبل صاحب العمل ، آما یسأل قبله عن أعمال  )ب 
   . لباطنالمقاولة من ا

   )605( مـــادة 

 للمقاول من الباطن والعمال الذین یشتغلون لحساب المقاول األصلي في تـنفيذ العمل ، أن یطالبوا صاحب العمل   ) أ
مباشرة بما یستحق لهم قبل المقاول األصلي فــي حدود القدر الذي یكون لهذا األخير على صاحب العمل وقت 

  .رفع الدعوى 
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 ولعمال المقاول من الباطن أیضا دعوى مباشرة قبل آل من المقاول األصلي وصاحب العمل في حدود المستحق  )ب 
   . عليه

   )606( مـــادة 

للمقاول من الباطن والعمال المذآورین في المـــادة السابقة أن یستوفوا حقوقهم باإلمتياز على المبالغ المستحقة 
  . ویستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دین آل منهم  من الباطن ،للمقاول األصلي أو للمقاول 

  : انتهــاء المقاولـة  )خامسـا ( 

   )607( مـــادة 

إذا آان من مقتضى المقاولة أن یقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن یؤدي غير ذلك من األعمال المتجددة خالل 
   . مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة

   )608( مـــادة 

 للمقاول الحق   وعندئذ یكون  . تـنتهي المقاولة باستحالة تـنفيذ العمل المعقود عليه لسبب ال ید ألحد الطرفين فيه
   . في مطالبة صاحب العمل بما أنفقه وبما یستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل

   )609( مـــادة 

  .المقاولة بموت المقاول ، إذا آانت مؤهالته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد  تـنتهي   )  أ

 فإن لم تكن مؤهالت المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في العقد وتوفي فال ینتهي العقد من تلقاء نفسه ،  )ب 
   . مانات الكافية لحسن تـنفيذ العملولكن یجوز لصاحب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الض

   )610( مـــادة 

 إذا انتهــت المقاولــة بموت المقاول ، استحق ورثته من المقابل بنسبة األعمال التي تم تـنفيذها ، وذلك دون   )  أ
ي إخالل بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد ، إذا آانت صالحة الستعمالها ف

  .إتمام العمل 

 ولصاحب العمل أن یطالب بتسليم المواد األخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تـنفيذها ، على أن یدفع  )ب 
   . عنها مقابال عادال

   وتسري هذه األحكام أیضا إذا بدأ المقاول في تـنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب ال دخل إلرادته فيه  ) ج
.  

    

   )611( مـــادة 

 لصاحب العمل أن ینهي المقاولة ویوقف تـنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامــه ، علـــى أن یعـــوض المقاول عن   )  أ
  .جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال ، وما آان یستطيع أن یكسبه لو أنه أتم العمل 
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ویض المستحق عما فات المقاول من آسب إذا آانت الظروف تجعل هذا  على أنه یجوز للمحكمة أن تخفض التع )ب 
   . التخفيض عادال

   األحكام الخاصة بمقاوالت  -الفرع الثاني 

  المبانــي واإلنشـــاءات 

   )612( مـــادة 

أثناء التـنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقایسة مجاوزة جسيمة  إذا أبرمت المقاولة على أساس مقایسة تقدیریة ، وتبين   )  أ
، وجب على المقاول أن یبادر بإخطار صاحــب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعــه هــذه المــجاوزة مـــن 

   . زیادة في المقابل ، وإال سقط حقه في طلب هذه الزیادة

ن المقاولة ویوقف التـنفيذ ، على أن یتم ذلك دون إبطاء، مع  ویجوز لصاحب العمل ، في هذه الحالة أن یتحلل م )ب 
إیفاء المقاول قيمة ما أنجزه من األعمال مقدرة وفقا لشروط العقد ، دون تعویضه عما آان یستطيع آسبه لو أنه 

  .أتم العمل 

   )613( مـــادة 

تم وضعه واالتفاق عليه مع صاحــب العمل ، إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجماال ، على أساس تصميم 
فليس للمقاول أن یطالب بأیة زیادة في المقابل ، بسبب تعدیل أو إضافة في هذا التصميم ، إال أن یكون ذلك راجعا إلى 

   . فعل صاحب العمل أو یكون مأذونا به منه

   )614( مـــادة 

آانت تشوبه عيـــوب تبلــغ من الجسامة الحد إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوآة لصاحب العمل و
ویترتب على إزالته أضرار بالغة ، فال یكون لصاحــب) 596(المنصوص عليه في الفقرة األولى مـــن المـــادة 

العمل إال طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول باإلصالح طبقا للفقرة الثانية من المـــادة المذآورة ، وذلك دون إخالل 
  .بحقه في التعویض إن آان له مقتض 

   )615( مـــادة 

 یضمن المقاول والمهندس ما یحدث من تهدم أو خلل آلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة   )  أ
  .، وذلك خالل عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو اإلنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية 

 ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدین من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقـــل مـــن عشر سنوات فإن الضمان  ومع )ب 
   . یكون للمدة التي قصد أن تبقى خاللها

 والضمان یشمل التهّدم ولو آان ناشئا عن عيب في األرض ذاتها أو آان صاحـــب العمــــل قد أجاز إقامة   ) ج
آت المعيبة ، آما یشمل ما یظهر في المباني والمنشآت من عيوب یترتب عليها تهدید متانتها المباني أو المنش

  .وسالمتها 

   )616( مـــادة 

 إذا اقتصــر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو اإلنشاء أو جانب منه ، آان مسئوال عن العيوب التي   )  أ

130



   . تي ترجع إلى طریقة التـنفيذترجع إلى التصميــم الذي وضعه دون العيوب ال

 فإذا َعَهَد إليه صاحب العمل باإلشراف على التـنفيذ أو على جانب منه ، آان مسئوال أیضا عن العيوب التي  )ب 
  .ترجع إلى طریقة التـنفيذ الذي عهد إليه باِإلشراف عليه 

   )617( مـــادة 

ع في التـنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم  ال یكون المقاول مسئوال إال عن العيوب التي تق  )  أ
  .ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة 

 ومع ذلك یكون المقاول مسئوال عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا آان المهندس الذي قام بوضع التصميم  )ب 
  .تابعا له 

   )618( مـــادة 

  . وقع من عيب في العمل ، آانا متضامنين في المسئولية إذا آــان المهندس والمقاول مسئولين عما

   )619( مـــادة 

  .ال تسمع دعاوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثالث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب 

   )620( مـــادة 

  .آل شـرط بإعفـــاء المهنــدس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه یكون باطال 

  الفصــل الثانـــي

  عقـــد العمـــل

   )621( مـــادة 

عقد العمل هو الذي یتعهد فيه أحد المتعاقدین بأن یعمل في خدمة المتعاقد اآلخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل 
  . أجر یتعهد به المتعاقد اآلخر 

 ینطبق عليهـــا قانـــون العمل أو وتطبــق النصـــوص الواردة في هذا الفصل على عقود وعالقات العمل التـــي ال
  .عند عدم وجود نص فيه وبالقدر الذي ال تتعارض مع نصوصه 

  .ومع ذلك ال تسري هذه النصوص على موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات العامة 

  :أرآـان عقـد العمـل ) أوال ( 

   )622( مـــادة 

  .نين واللوائح اإلداریة على خالف ذلك ال یشترط في عقد العمل أي شكل خاص ، ما لم تنص القوا
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   )623( مـــادة 

  .یجوز أن یبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، آما یجوز أن یكون غير معين المدة 

فإذا آان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو ألآثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس 
  .د دون تعویض على أن َینـْظر صاحب العمل إلى ستة أشهر سنوات أن ینهي العق

   )624( مـــادة 

  .إذا آان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته 

  .فإذا استمر طرفاه في تـنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك منهما تجدیدا للعقد لمدة غير معينة 

   )625( مـــادة 

   .  العقد لتـنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليهإذا أُ برم

فإذا آان العمــل قابال بطبيعته ألن یتجدد ، واستمر تـنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد 
  .ضمنيا للمدة الالزمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى 

   )626( مـــادة 

دمة أن تكون بأجر ، إذا آان قوام هذه الخدمة عمال لم تجر العادة بالتبرع به أو عمال داخال في یفترض في أداء الخ
  .مهنة من أّداه 

   )627( مـــادة 

إذا لــم ینــص العقــد على أجر ، قدر األجر أخذا بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإال قدر األجر 
التي یؤدي فيهــا العمــل ، فــإذا لم یوجد عرف تولى القاضي تقدیر األجر وفقا طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة 

   . لمقتضيات العدالة

  .ویتبع ذلك أیضا في تحدید نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحدید مداها 

    
  :أحكـام عقـد العمـل ) ثانيـا ( 

  : التـزامــات العامــل  -  1

   )628( مـــادة 

  :یجب على العامل 

  . أن یــؤدي العمل بنفسه وأن یبذل في تأدیته من العنایة ما یبذله الشخص المعتاد   )  أ
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ة )ب   ـل في وظيف  أن یأتمــر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتـنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي یدخــ

الف ا   ا یخ ر م ـذه األوام ـي هـ ـن فـ ـم یكـ ـل ، إذا لــ يالعامــ ن ف م یك انون أو اآلداب ، ول د أو الق لعق

  .إطاعتها ما یعرضه للخطر 

  . أن یحرص على حفظ األشياء المسلمة إليه لتأدیة عمله  )ج 

   .  أن یحتفظ بأسرار العمل حتى بعد انقضاء العقد  ) د

   )629( مـــادة 

باإلطالع على سر أعماله ، آانإذا آان العمل الموآول إلى العامل یسمح له بمعرفة عمالء صاحب العمل أو 
للطرفين أن یتفقا على أال یجوز للعامل بعد انتهــاء العقــد أن ینافس صاحب العمل ، وال أن یشترك في أي

  .مشروع یقوم بمنافسته 

  :غير أنه یشترط لصحة هذا االتفاق أن یتوافر فيه ما یأتي 

   .  أن یكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد  ) أ 

ة مصالح )ب   در الضروري لحمای ى الق  أن یكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل عل

   . صاحب العمل المشروعة

ع من العامل ده دون أن یق وال یجوز أن یتمسك صاحب العمل بهذا االتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجدی

  .ا وقع منه هو ما یبرر فسخ العامل للعقد ما یبرر ذلك ، آما ال یجوز له التمسك بهذا االتفاق إذ

   )630( مـــادة 

إذا اتفق على شرط جزائي في حالة اإلخالل باإلمتناع عن المنافسة وآان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة

سحب اطال وین شرط ب ذا ال ان ه ا ، آ دة المتفق عليه دة أطول من الم إلجبار العامل على البقاء في العمل م

  .إلى شرط عدم المنافسة في جملته بطالنه أیضا 

   )631( مـــادة 

راع ك االخت ذا أي حق في ذل إذا وفق العامل إلى اختراع جدید أثناء خدمة صاحب العمل ، فال یكون له

   . ولو آان العامل قد استنبطـــه بمناسبــة ما قــام به من أعمال في خدمة صاحب العمل
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ةعلى أن ما یستنبطه العامل من اختراعا       ه یكون من حق صاحب العمل ، إذا آانت طبيع اء عمل ت أثن

داع     د اشترط األعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في اإلبت ان صاحب العمل ق  ، أو إذا آ

  .في العقد صراحة أن یكون له الحق فيما یهتدي إليه من المخترعات 

از  ة ، ج صادیة جدی ة اقت راع ذا أهمي ان االخت رةوإذا آ ي الفق ا ف االت المنصوص عليه ي الح ل ف  للعام

ة .السابقة أن یطالب بمقابل خاص یقدر وفقا لمقتضيات العدالة            ویراعى في تقدیر هذا المقابل مقدار المعون

  .التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته 

  : التـزامـات صاحـب العمــل - 2

   )632( مـــادة 

صاحب العمل بأن یدفع للعامل أجره في الزمان والمكان اللذین یحددهما العقد أو العرف مع مراعاة مایلتـزم 
  .تقضي به القوانين الخاصة في ذلك 

   )633( مـــادة 

اح إذا نص العقد على أن یكون للعامل باإلضافة إلى األجر المتفق عليه أو بدال منه حق في جزء من أرب

ر أوصاحب العمل ، أو في ن      ا یتحقق من وف سبة مئویة من جملة اإلیراد أو من مقدار اإلنتاج أو من قيمة م

   . ما شاآل ذلك ، وجب على صاحب العمل أن یقدم إلى العامل بعد آل جرد بيانا بما یستحقه من ذلك

ویجب على صاحب العمل باإلضافة إلى هذا أن یقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به یعينه الطرفان

أو یعينه القاضي ، المعلومات الضروریة للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن یأذن له في ذلك باإلطالع على

  .دفاتره 

   )634( مـــادة 

مستعد لمزاولةإذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي یلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنــه                 

.عمله في هذه الفترة ولم یمنعه من العمل إال سبب راجع لصاحب العمل آان للعامل حق في أجر ذلك اليوم 

  :انتهــاء عقــد العمــل ) ثالثــا ( 

   )635( مـــادة 

ام            ك مع عدم اإلخالل بأحك ه ، وذل ینتهي عقد العمل بانقضاء مدته ، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجل
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، فإن لم تعين مدة العقد باالتفاق أو بنوع العمل أو بالغـــــرض منـه ، جاز لكل ) 624(و  ) 623(المادتين  

سبقه إخطار ذا الحق أن ی د اآلخر ، ویجب في استعمال ه ه مع المتعاق دا لعالقت من المتعاقدین أن یضع ح

   . ك العمل أو إنهاء العقدبكتاب مسجــل بعـلم الوصول بـدون مظـروف قبل ثالثـين یوما من تر

   )636( مـــادة 

ل اد اإلخطار ، أو قب اة ميع دین دون مراع ة ، ونقضه أحد المتعاق ر معين إذا آان العقــد قد أبرم لمدة غي

 ویشمل  . انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن یعوض المتعاقد اآلخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه        

ونالتعویض باإلضافة  ي تك ات األجر الت ع ملحق  إلى األجر المحدد الذي آان یستحق خالل هذه المدة ، جمي

   . ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة

ستحقا وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدین ، آان للمتعاقد اآلخر إلى جانب التعویض الذي یكون م

طار ، الحق في تعویض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفياله بسبب عدم مراعاة ميعاد اإلخ     

.  

   )637( مـــادة 

یجوز الحكم بالتعویض عن الفصل ولو لم یصدر من صاحب العمل ، إذا آان هذا األخير قد دفع العامل

د            -بتصرفاته   ا           - وعلى األخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العق ى أن یكون هو في الظ ذي إل هر ال

  .أنهى العقد 

د عمال ه ال یع أ من شغله دون خط ان ی ذي آ ة من المرآز ال زة أو مالءم ل مي ونقل العامل إلى مرآز أق

اءة ه اإلس ان الغرض من ذلك إذا آ د آ ه یع تعسفيا بطریق غير مباشر ، إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكن

  .إلى العامل 

   )638( مـــادة 

ال ینتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ، ولكن ینتهي 
بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدیة عمله أو مرضه مرضــا طویــال أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن یمنع 

  .العامل من االستمرار في العمل 

   )639( مـــادة 

ئة ع دعاوى الناش سمع ال قال ت ا یتعل ـد ، إال فيم اء العقــ دأ من وقت انته نة تب ضاء س ل بانق د العم ن عق
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ه سلم في بالمشارآة في األرباح والنسب المئویة في جملة اإلیراد ، فإن المدة فيها ال تبدأ إال من الوقت الذي ی

   . صاحب العمل إلى العامل بيانا بما یستحق بحسب آخر جرد

ه ف م المنصوص علي سري الحك راروال ی ة األس اك حرم ة بانته دعاوى المتعلق ى ال سابقة عل رة ال ي الفق

  .التجاریة أو بتـنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه األسرار 

   

  الفصــل الثالـــث
  الوآالــــــة

   )640( مـــادة 

  .الوآالة عقد یقيم به الموآل شخصـــا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني 

  :أرآان الوآالة ) أوال ( 

   )641( مـــادة 

   . یلزم لصحة الوآالة أن یكون الموآــل أهال ألداء التصرف الذي وآل فيه غيره

    

   )642( مـــادة 

یجب أن یتوافر في الوآالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوآالة ، ما لم یوجد نص 
  .یقضي بغير ذلك 

   )643( مـــادة 

 الوآالـــة الواردة في ألفاظ عامة ال تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانونـــي الحاصل فيه التوآيل ، ال تخول   ) أ
  .الوآيل صفة إال في أعمال اإلدارة 

صيانة )ب  ظ وال ال الحف نوات وأعم الث س ى ث ه عل زد مدت م ت ار إذا ل ال اإلدارة ، اإلیج ن أعم د م  ویع

فاء الدیون ، ویدخل فيها أیضا آل عمل من أعمال التصرف تقتضيه اإلدارة آبيعواستيفاء الحقوق وو
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ة المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي یسرع       شيء محل الوآال ستلزمه ال  إليه التلف وشراء ما ی

  .من أدوات لحفظه واستغالله 

   )644( مـــادة 

ع )  أ   ال اإلدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبي يس من أعم البد من وآالة خاصة في آل تصرف ل

  . والصلح والرهن واإلقرار والتحكيم وآذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء 

ى )ب    وتصح الوآالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم یعين محل التصرف عل

  .  التخصيص ، إال إذا آان التصرف من التبرعات وجه

   )645( مـــادة 

ذه األمور من ال تجعــل الوآالــة للوآيــل صفــة إال فــي مباشــرة األمور المحـــددة فيها وما تقتضيه ه

  . توابع ضروریة وفقا لطبيعة آل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدین 

  :ـار الوآالــة آثـ) ثانيـا(

  : التـزامــات الوآيــل  ــ1

   )646( مـــادة 

  .  الوآيل ملزم بتـنفيذ الوآالة دون أن یجاوز حدودها المرسومة   ) أ 

ـا )ب  ـل سلفــ ـار الموآــ ه إخطـ ستحيل علي ن الم ان م ى آ ة مت دود الوآال ن ح رج ع ـه أن یخ ى أن ل  عل

ل. وآل ما آان إال ليوافق على هذا التصرف         وآانـــت الظروف یغلب معها الظن بأن الم       وعلى الوآي

  .في هذه الحالة أن یـبادر بإبالغ الموآل خروجه عن حدود الوآالة 

   )647( مـــادة 

ه  ) أ  ي أعمال ذلها ف ي یب ة الت ـنفيذها العنای ي ت ذل ف ل أن یب ى الوآي ال أجر ، وجب عل ة ب  إذا آانت الوآال

  . أزید من عنایة الشخص المعتاد الخاصة ، دون أن یكلف في ذلك 
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  .  فإذا آانت بأجر وجب على الوآيل أن یبذل في تـنفيذها عنایة الشخص المعتاد  )ب 

   )648( مـــادة 

على الوآيل أن یوافي موآله بالمعلومات الضروریة عما وصل إليه في تـنفيذ الوآالة ، وأن یقدم له حسابا
  .  الظروف أو االتفاق بغير ذلك عنها ، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو

   )649( مـــادة 

ضًا ا بتعویض الموآل تعوی ان ملزم دون إذن ، وإال آ ليس للوآيل أن یستعمل مال موآله لصالح نفسه ب

  . عادًال یقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال 

   )650( مـــادة 

ه   ) أ   شترط علي م ی ا ل راد بالعمل م نهم االنف ان ألي م ستقل ، آ د م نهم بعق إذا تعدد الوآالء ، ووآل آل م

  . الموآل أن یعمل مع الباقين 

ين ، إال )ب    فإذا وآلوا بعقد واحد ، دون أن یرخــص بانفرادهـــم في العمل ، آان عليهم أن یعملوا مجتمع

  . بادل رأي إذا آان العمل مما ال یحتاج فيه إلى ت

   )651( مـــادة 

ان الضرر  ) أ   سام ، أو آ ة لالنق ر قابل ة غي ى آانت الوآال ضامن مت سئولين بالت  إذا تعـدد الوآالء آانوا م

  . الذي أصاب الموآل نتيجة خطأ مشترك بينهم 

سفًا في على أن الوآالء ولو آانوا متضامنين ال یسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوآالة أو                  )ب   متع

  . تـنفيذها 

   )652( مـــادة 

ل الموآل أو  ) أ   ذلك من قب ه ب ان مرخصا ل ة ، إال إذا آ ـنفيذ الوآال  ليس للوآيل أن ینيب عنه غيره في ت

  . أجازه له القانون 

 فــإذا رخــص الموآل للوآيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه فإن الوآيل ال یكون مسئوال إال )ب  
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ات  عن  ن تعليم ه م ا أصدره ل ه فيم ه ، أو عن خطئ ار نائب ي اختي ه ف ة. خطئ ذه الحال ي ه ویجوز ف

  . للموآل ولنائب الوآيل أن یرجع آل منهما مباشرة على اآلخر 

  : التـزامــات الموآـــل ــ 2

   )653( مـــادة 

هنة الوآيل أو غيرها من الوآالة تبرعية ، ما لم یتفق على غير ذلك صراحة أو یستخلص ضمنا من م                 ) أ  

  . ظروف الحال 

ـنفيذ )ب   د ت ا بع ع طوع دیر القاضي ، إال إذا دف ـذا األجر خاضعا لتق ـان هـ ة آـ  فإذا اتفق على أجر للوآال

  . الوآالة

   )654( مـــادة 

ان حظ على الموآل أن یرد إلى الوآيل ما أنفقه في سبيل تـنفيذ الوآالة التـنفيذ المعتاد ،    ) أ   ا آ ك مهم وذل

  . الوآيل من النجاح 

ى )ب   م یتفق عل ا ل ة م ـنفيذ الوآال ا في ت اق منه ة لالنف الغ الالزم ل المب ى الوآي دم إل  ویلتـزم الموآل أن یق

  . خالف ذلك 

   )655( مـــادة 

  . ا یكون الموآل مسئوال عما یصيب الوآيل من ضرر دون خطأ منه ، بسبب تـنفيذ الوآالة تـنفيذًا معتاد

   

   )656( مـــادة 

ر ى غي م یتفق عل ا ل ل م إذا تعدد الموآلون في تصرف واحد ، آانوا متضامنين في التـزامهم نحو الوآي

  . ذلك 

   )657( مـــادة 
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ل) 67(إلى  ) 61(تطبق المواد من     ه الوآي الخاصة بالنيابة في التعاقد على عالقة الموآل بمن یتعاقد مع

 .  

  : لوآالــة انتهــاء ا) ثالثـا ( 

   )658( مـــادة 

تـنتهي الوآالة بإتمام العمل الموآل فيه أو باستحالة تـنفيذه أو بانقضاء األجل المعين للوآالة ، آما تـنتهي

  . أیضا بموت الموآل أو موت الوآيل أو بفقد أحدهما أهليته 

   )659( مـــادة 

  . أن یعزل الوآيل أو یقيد وآالته ولو وجد اتفاق یخالف ذلك  للموآـل في أي وقت   ) أ 

دها دون )ب   ا أو یقي  على أنه إذا آان للوآيل أو للغير مصلحة في الوآالة ، فإنه ال یجوز للموآل أن ینهيه

  . موافقة من له المصلحة 

ر وفي آل حال ، یلتـزم الموآل بتعویض الوآيل عما یلحقه من ضرر من جراء عزل                     ) ج ه في وقت غي

  . مناسب أو بغير مبرر مقبول 

   )660( مـــادة 

 للوآيــل في أي وقت أن یتـنحى عن وآالته ، ولو وجد اتفاق یخالف ذلك ویتم التـنحي بإعالنه للموآل  ) أ  

ر ي وقت غي راء التنحي ف ه من ج ذي لحق ضرر ال ل عن ال ًا بتعویض الموآ ل ملزم ون الوآي ، ویك

           . مقبول مناسب أو بغير مبرر

ا ، إال إذا وجدت )ب   ر مصلحة فيه ان للغي ى آ ة مت ـن الوآال ـنحى عـ  علـــى أنــه ال یجـوز للوآيـل أن یت

با راه مناس ا ی ا ليتخذ م ا آافي أسباب جدیة تبرر ذلك ، على أن یخطر الغير بهذا التـنحي ، ویمهله وقت

  .لرعایة مصالحه 

    

   )661( مـــادة 
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ى إذا   ) أ   دأها إل ي ب ال الت  انتهت الوآالة قبل إتمام العمل الموآل فيه ، وجب على الوآيل أن یصل باألعم

  . مرحلة ال یخشى معها ضرر على الموآل 

ى )ب   انوا عل ـة ، وآ يهم األهليـ وافرت ف ه ، إذا ت  وفي حالة انتهاء الوآالة بموت الوآيل ، یجب على ورثت

ضيه الحالعلم بالوآالة أن یبادروا إلى إخط      ا یقت ار الموآل بوفاة مورثهم ، وأن یتخذوا من التدابير م

  . لصالح الموآل 

   

  الفصـــل الرابــــع

  اإليــــــداع

   )662( مـــادة 

  . اإلیداع عقد یلتـزم به شخص أن یتسلم شيئا من آخر على أن یتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن یرده عينا 

  :التـزامات المودع لديه ) أوال ( 

   )663( مـــادة 

على المودع لدیه أن یتسلم الودیعة ، وليس له أن یستعملها دون أن یأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا
 .  

   )664( مـــادة 

ـه في                   )  أ ا یبذلـ شيء م ة في حفظ ال  إذا آان اإلیداع بغير أجر وجب على المودع لدیه أن یبذل من العنای

  . حفظ ماله دون أن یكلف في ذلك بأزید من عنایة الشخص المعتاد 

  .  أما إذا آان اإلیداع بأجر فيجب أن یبذل في حفظ الودیعة عنایة الشخص المعتاد  )ب 

  .  آل ذلك ما لم یتفق على خالفه   ) جـ

   )665( مـــادة 

ح من المودع إال أن یكون مضطرًا إلىليس للمودع لدیه أن یحل غيره محله في حفظ الودیعة بغير إذن صری
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  . ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة 

   )666( مـــادة 

د أن األجل عين إذا ظهر من العق ه ، ف ودع بمجرد طلب ى الم یجب على المودع لدیه أن یسلم الودیعة إل

  . التعویض إن آان له مقتض لمصلحة المودع لدیه ، آان له الحق في األجر فيما بقي من مدة فضال عن 

وللمودع لدیه أن یلزم المودع بتسلم الودیعة في أي وقت ، إال إذا ظهر من العقد أن األجل عين لمصلحة

  . المودع 

    

   )667( مـــادة 

ودع  )  أ  على المودع لدیه متى انتهى عقد اإلیداع ، أن یرد الودیعة وما یكون قد قبضه من ثمارها إلى الم

 .  

  .  ترد الودیعة في المكان الذي آان یلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع  )ب 

  .  وآل ما سبق ما لم یوجد اتفاق یقضي بغيره  )جـ 

   )668( مـــادة 

شـــتري ،  )  أ ودع استردادها من الم ى الم ذر عل ة وتع  إذا باع وارث المودع لدیه الودیعة وهو حسن الني

وا    ا عسى أنفال یكون ال ه م ى أن یحول إلي ا قبضه من ثمن ، عل ـودع م رد للمــ ا إال أن ی رث ملزم

  . یكون له من حقوق قبل المشتري 

  .  فإذا آان التصرف تبرعا ، فإن الوارث ال یلتـزم إال برد قيمة الودیعة وقت التبرع  )ب 

  :  التـزامـات المـودع  )ثانيـا(

   )669(مـــادة 

ه في الوقت. في اإلیداع أن یكون بغير أجر       األصل   ودع أن یؤدی ى الم ى أجر ، وجب عل فإذا اتفق عل
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  . الذي ینتهي فيه حفظ الودیعة ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغير ذلك 

   )670( مـــادة 

 خسارةعلى المودع أن یرد إلى المودع لدیه ما أنفقه في حفظ الشيء ، وعليه أن یعوضه عن آل ما لحقه من
  . بسبب الودیعة 

  : انتهـاء اإليــداع  )ثالثـا( 

   )671( مـــادة 

ان لكل ینتهــي عقد اإلیداع بانقضاء األجل المتفق عليه ، فإذا لم یتفق على األجل صراحة أو ضمنا ، آ

  . من المتعاقدین إنهاء اإلیداع بعد إخطار الطرف اآلخر بميعاد مناسب 

   )672( مـــادة 

ـباب طـارئة ،إذا آان ا   ـة ألس إلیــداع بغير أجر ، وتعذر على المودع لدیه االستمرار في حفظ الودیعــ

داع       ه           جاز لـه أن یطلب إنهاء اإلی ل األجل المتفق علي ة في أجل.  قب سلم الودیع ودع بت ى أن یخطر الم عل

  .مناسب 

   )673( مـــادة 

  .ير ذلك ینـتهي اإلیداع بموت المودع لدیه ، ما لم یتفق على غ

  : بعــض أنـواع اإليــداع ) رابعـا(

   )674( مـــادة 

إذا آانت الودیعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما یهلك باالستعمال ، وآان المودع لدیه مأذونا له في
  . استعماله ، اعتبر العقد قرضا 

   )675( مـــادة 

ا یجب عل             )  أ زالء ، یكون مستغلو الفنادق وما یماثلها فيم ا الن أتي به ي ی ياء الت ة بحفظ األش يهم من عنای
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  .مسئولين عن فعل المترددین على محالهم 

ة عن تعویض )ب   ياء الثمين  ومع ذلك فإنهم ال یكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود واألوراق المالية واألش

أ                ابعيهم ،یجاوز ألفي دینار ، وما لم یكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخط نهم أو من أحد ت جسيم م

ا ، أو رفضوا دون سبب اتقهم حفظه ى ع أو یكونوا ، وهم على علم بقيمة هذه األشياء ، قد أخذوا عل

    .معقول أن یتسلموها عهدة لدیهم 

   )676( مـــادة 

ك علــى النزیل أن یخطر مستغل الفندق أو ما یماثله ، بسرقة الشيء أو فقــده أو تلفه بم      )  أ شفه ذل جرد آ

ه ، فإن أبطأ في اإلخطار دون سبب معقول ، فال یكون مستغل الفندق أو ما یماثله مسئوال إذا أثبت أن

  .لو أخطر في وقت مناسب ألمكنه تفادي الضرر 

 وال تسمع دعوى النزیل قبل مستغل الفندق أو ما یماثله بانقضاء ستة أشهر من وقت مغادرته الفندق أو ما یماثله  )ب 
 .  

   )677( مـــادة 

  . یقع باطال آل شرط بإعفاء مستغل الفندق أو ما یماثله من المسئولية أو التخفيف منها 

  الفصـــل الخامـــس

  الحراســـــة

  )678(مـــادة 

الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا آان بقاؤه في ید حائزه من شأنه أن یهدد بالخطر من
  . ، على أن یتكفل األمين بحفظه وإدارته ورده إلى من یثبت له الحق فيه یدعي لنفسه حقا فيه 

  . ویجوز أن تتم الحراسة باالتفاق ، آما یجوز للقضاء أن یأمر بها 

   )679( مـــادة 

  . یكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم یتفقوا تولى القاضي تعيينه 
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   )680( مـــادة 

ة ،تطبق   واد التالي ام الم على الحراسة أحكام اإلیداع وأحكام الوآالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع أحك

  . وذلك ما لم یحدد االتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتـزاماته على نحو مغایر 

   )681( مـــادة 

ة. رته  یلتـزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته ، وبإدا         )  أ ویجب أن یبذل في ذلك عنای

  .الشخص المعتاد 

شأن دون رضاء اآلخرین )ب    وال یجوز لـه أن ینيب عنه في أداء مهمته آلها أو بعضها أحدًا من ذوي ال

  . أو إذن القاضي 

   )682( مـــادة 

ال التصرف إال برضاء ذوي   ضيه اإلدارة أن یجري أعم ا تقت ر م ي غي ـارس ف ـوز للحـــ شأنال یجـ ال

  . جميعا أو بترخيص من القضاء 

   )683( مـــادة 

  .  یلتـزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة   )  أ

دًا )ب  ه مؤی ا أنفق سلمه وبم ا ت سابًا بم نة ، ح ل س ل آ ى األق رة عل شأن ، م ذوي ال دم ل ـزم أن یق ا یلت  آم

  .رة من ذلك الحساب بالمستندات ، وعليه إذا آان معينًا من المحكمة أن یودع لدیها صو

   )684( مـــادة 

  . للحارس الحق في أن یتقاضى أجرًا ، ما لم یكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعًا   ) أ 

  . ولـه أن یسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته  )ب 

   )685( مـــادة 

دة تـنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جم        ) أ   دتها إذا آانت لم اء م ـنتهي بانته ا ت يعا أو بحكم القضاء ، آم
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  .محددة

شأن أو من )ب   اره ذوو ال ى من یخت ه حراسته إل  وعلى الحارس حينئذ أن یبادر إلى رد المال المعهود إلي

  . یعينه القاضي 

  البــاب الرابـــع    *  *  *  *

  التأميـن والكفالــة
  الفصــل األول

  التأمـــين

   )686( مـــادة 

ال أو  ) أ   ا من الم ستفيد ، مبلغ ى الم ـه أو إل ؤمن ل ى الم  التأميـــن عقد یلتـزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إل

ك د ، وذل ين بالعق إیرادًا مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المب

  . نظير مقابل نقدي یؤدیه المؤمن له للمؤمن 

  . ویجوز أن یكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة   )ب 

   )687( مـــادة 

صد  )  أ ـن ، ویق ـزامات المؤمـ ة اللت ـزامات المقابل ـنفيذ االلت د بت ذي یتعه شخص ال ـه ال المؤمن ل صد ب  یق

ه            ـزم ب ا الت ؤمن م يهم الم ؤدي إل ذین ی وع الحادث أوبالمستفيد الشخص أو األشخاص ال ة وق ي حال ف

  . تحقق الخطر المبين بالعقد 

  .  ویعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم یعين في العقد مستفيد غيره  )ب 

   )688( مـــادة 

  . األحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم یرد ذآرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة 

  :إبـرام عقـد التأمـين ) أوال(

  )689(مـــادة 
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ه  ) أ  إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن من

 .  

ساط )ب    فـإذا تحقق الخطر ولم یقر المؤمن لـه العقد خالل ثالث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت األق

  . المؤداة حقا خالصًا للمؤمن 

   )690( مـــادة 

  . یقـع التأمين من األضرار باطًال إذا لم یستند إلى مصلحة اقتصادیة مشروعة 

   )691( مـــادة 

  . یقع التأمين باطًال إذا تبين أن الخطر المؤمن منه آان قد زال أو آان قد تحقق قبل تمام العقد 

   )692( مـــادة 

ؤمنفي جميع األحوال التي یعيد فيها المؤمن تأمين     ما هو مؤمن لدیه من المخاطر لدى الغير ، یظل الم

  . وحده مسئوال قبل المؤمن له أو المستفيد 

   )693( مـــادة 

 ال یكون طلـــب التأمـــين وحده ملزما للمؤمن وال للمؤمن له وال یتم العقد إال إذا وقـــع المؤمــن على  ) أ  

. لتأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكمال للعقد وثيقة التأمين ، وإذا تم العقد اعتبر طلب ا

سليم )ب  أمين بت ب الت تجابة لطل ؤمن اس ام الم ة ، إذا ق ى الوثيق ع عل ل التوقي ى قب تم ، حت د ی ى أن العق  عل

د المؤمــن له مذآرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد وااللتـزامات األساسية التي یقوم عليها هذا العق

 .  

ات )  ج ة طرق اإلثب ه أن یثبت بكاف  ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إیصاال بدفع جزء من مقابل التأمين آان ل

  . أن العقد قد تم ، حتى ولو لم یكن قد تسلم مذآرة تغطية مؤقتة 

   )694( مـــادة 

ح هذه الشروط في مدى  لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم االتفاق عليه ، آان للمؤمن له أن یطلب تصحيإذا
  . ثالثين یومًا من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم یفعل ، اعتبر ذلك قبوال منه للشروط المدونة فيها 
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   )695( مـــادة 

أمين في                     ) أ   ة الت اة ، یجوز أن تكون وثيق ى الحي أمين عل ة دون إخالل باألحكام الخاصة بالت صورة وثيق

ـتقل ا تـن ة ، فانه ة أذني إذا آانت وثيق ا ، ف ة لحامله لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت االذن أو وثيق

  . بالتظهير ولو على بياض 

ي یكون )ب   دفوع الت  ویجوز للمؤمن أن یحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي یتمسك بها بكل ال

  . له أن یحتج بها ضد المؤمن له 

   )696( دة مـــا

رزت التحكيم ، إال إذا أب سقوط أو ب البطالن أو بال ة ب ال یجوز االحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلق

  . بطریقة متميزة ، آأن تكتب بحروف أآثر ظهورًا أو أآبر حجمًا 

   )697( مـــادة 

أخره في إعالن الحادث ال             سبب ت ه ب ؤمن ل سقوط حق الم ذي یقضي ب ىال یعتد بالشرط ال ه إل ؤمن من م

  . السلطات أو في تقدیم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر آان لعذر مقبول 

   )698( مـــادة 

  :یقع باطالً  ما یرد في الوثيقة من الشروط اآلتية 

تثنا                        ) أ   م یكن االس ا ل وائح ، م وانين والل ة للق ال المخالف أمين األعم ء الشــرط الــذي یستثـني من نطاق الت

  . محـددًا 

  .  آل شرط تعسفي یتبين أنه لم یكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه  )ب 

   )699( مـــادة 

  . یجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة 

   )700( مـــادة 

  . خير منها  تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتـنتهي بنهایة اليوم األ  ) أ 
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  .  فــإذا اتفق على بدء سریان التأمين في یوم معين ، بدأ سریانه من أول هذا اليوم  )ب 

  .  آل ذلك ما لم یتفق على خالفه   ) ج

   )701( مـــادة 

على خمسفيما عدا عقود التأمين على الحياة ، یجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين                  

ل ذلك قب ه إذا أخطر الطرف اآلخر ب ة آل خمس سنوات من مدت د في نهای اء العق سنوات ، أن یطلب إنه

  . انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على األقل ، ویجب ذآر هذا الحكم في وثيقة التأمين 

   )702( مـــادة 

اق فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، یجوز بمقتضى شرط محرر في                   )  أ ز ، االتف شكل متمي ة ب  الوثيق

ل ى األق ًا عل ين یوم ه بثالث اء مدت ل انته ـه قب على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم یقم المؤمن ل

  .بإبالغ المؤمن بكتاب مسجــل بعلم الوصول بدون مظروف برغبته في عدم امتداد العقد 

دة وال یسري مفعول هذا االمتداد إال سنة فسنة ،            )ب   أمين لم داد الت ویقع باطًال آل اتفاق على أن یكون امت

  . تزید على ذلك 

   )703( مـــادة 

ؤمن ،  )  أ ى الم ه إل ؤمن ل ن الم دون مظروف م م الوصول ب سجل بعل اب م ـب المرسل بكت ر الطلـ  یعتب

ذا             ؤمن ه ـم یرفـض الم الطلب خاللمتضمنا امتداد العقد أو تعدیله أو سریانه بعد وقفه قد قبل ، إذا ل

  . عشرین یومًا من وقت وصول الكتاب إليه 

أمين فال )ب   غ الت ادة مبل ق بزی ان الطلب یتعل  ومع ذلك إذا آان قرار المؤمن یعتمد على فحص طبي أو آ

  . یعتد إال بالموافقة الفعلية للمؤمن 

  :التـزامـات المؤمـن لـه ) ثانيـا ( 

   )704( مـــادة 

  :تي یلتـزم المؤمن له بما یأ

تمكن من  ) أ   ا لي ؤمن معرفته م الم ي یه ـه والت ة ل  أن یبين بوضوح وقت إبرام العقد آل الظروف المعلوم
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ؤمن محل تقدیر المخاطر التي یأخذها على عاتقه ، وتعتبر مهمة على األخص الوقائع التي جعلها الم

  . أسئلة مكتوبة محددة 

ور أن یبلغ المؤمن بما یطرأ أثناء العقد من         )ب   ك ف ادة المخاطر وذل ى زی ؤدي إل أنها أن ت ظروف من ش

  . علمه بها 

  .  أن یؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه   ) ج

  . أن یـبادر إلى إبالغ المؤمن بكل حادثه من شأنها أن تجعله مسئوًال  )  د 

  . على التأمين على الحياة ) ب(وال تسري أحكام البند 

   )705( مـــادة 

ر   ) أ   ًا غي دم بيان ه عن أمر أو ق ؤمن ل ؤمن ، إذا سكت الم ابًال لإلبطال لمصلحة الم أمين ق یكون عقد الت

  . صحيح من شأنه أن یتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن 

اریخ )ب   ام من ت  فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن یطلب إبطال العقد بعد عشرة أی

يإخطا ادة ف ر زی ذا األخي ل ه ـروف ، إال إذا قب دون مظـ ره المؤمن لـه بكتاب مسجل بعلم الوصول ب

  . القسط تتناسب مع الزیادة في الخطر 

م ذي ل در ال ه الق رد من أمين أو ی ل الت ؤمن مقاب ویترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن یرد الم

  . یتحمل في مقابله بخطر ما 

ي أدیت أما إذا ظهرت       ) ج ساط الت دل األق سبة مع الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بن

ى وجه ؤمن عل ى الم د أعلنت إل فعًال إلى معدل األقساط التي آان یجب أن تؤدى لو آانت المخاطر ق

  . صحيح 

   )706( مـــادة 

  : احتمال وقوعه یبقى عقد التأمين ساریًا دون زیادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد 

  .  نتيجة عمل قصد به حمایة مصلحة المؤمن   )  أ

150



  .  أو نتيجة أعمال أدیت امتثاال لواجب انساني أو توخيًا للمصلحة العامة  )ب 

   )707( مـــادة 

م                      ه ، ث ؤمن من ادة الخطر الم أنها زی ذهإذا آان تحدید مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من ش زالت ه

ب ایر أن یطل اق مغ رغم من آل اتف ى ال االعتبارات أو قلت أهميتها أثناء سریان العقد ، آان للمؤمن لـه عل

ا ة بم دة الالحق إنهاء العقد دون مطالبة بتعویض ما ، أو أن یطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن الم

  . أمين المعمول بها یوم إبرام العقد یتناســب مع زوال هذه االعتبارات ، وفقًا لتعریفة الت

   )708( مـــادة 

  .  یستحق القسط األول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم یتفق على غير ذلك   )  أ

ذه )ب  ه ه د تنص علي ا ق سط األول أن یتمسك بم ل أداء الق أمين قب ة الت لم وثيق ذي س ؤمن ال  وال یجوز للم

  . لعقد إلى ما بعد أداء هذا القسط الوثيقة من إرجاء سریان ا

ر )جـ   ى غي م یتفق عل ا ل أمين ، م رات الت  ویستحق آل قســط من األقساط التالية عند بدایة آل فترة من فت

أمين سنة رة الت ر فت شك تعتب ة ال ذلك ، ویقصد بفترة التأمين المدة التي یحسب عنها القسط ، وفي حال

  . واحدة 

   

   )709( مـــادة 

  .  في موطن المؤمن له – فيما عدا القسط األول – تؤدى أقساط التأمين   )  أ

  .  ومع ذلك یكون القسط واجب األداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره  )ب 

  .  وذلك آله ما لم یتفق على غيره  )جـ 

   )710( مـــادة 

د استحقاقه ، جاز للمؤمن أن یعذر المؤمن له ، بوجوب أداء القسط إذا لــم یدفــع أحد األقساط في ميعا     )  أ

  . وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء 
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   .  ویترتب على اإلعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط )ب 

   )711( مـــادة 

إن   ) أ   سط رغم إعذاره ، ف أداء الق ه ب ؤمن ل فيما عدا األحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم یقم الم

  . عقد التأمين یقف سریانه بانقضاء ثالثين یومًا من تاریخ اإلعذار 

  .  ویجوز للمؤمن بعد انقضاء ثالثين یومًا من تاریخ الوقف أن یطلب الحكم بتـنفيذ العقد أو فسخه  )ب 

سریان من )ج   ى ال  فإذا أدیت قبل الفسخ األقساط المتأخرة وما یكون مستحقًا من مصروفات ، عاد العقد إل

  . بدء اليوم التالي لألداء 

 ویقع باطًال آل اتفاق یعفي المؤمن من إعذار المؤمن لـه أو ینقص من المواعيد المنصوص عليها في  ) د  

  . الفقرتين األولى والثانية 

  :التـزامـات المؤمـن ) ثالثـا(

   )712( مـــادة 

أمين غ الت أداء مبل یلتـزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول األجل المحدد في العقد ، ب

ن ة للتثبت م ستندات الالزم ات والم المستحق خالل ثالثين یومًا من اليوم الذي یقدم فيه صاحب الحق البيان

  . حقه 

   )713( مـــادة 

في التأمين من األضرار ، یلتـزم المؤمن بتعویض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه
  . ، على أال یجاوز ذلك مبلغ التأمين 

   )714( مـــادة 

ؤمن أن  ) أ   ر من م دى أآث ين ل ـد أو مصـلحة واحدة عن خطر مع  یجب على من یؤمـن على شيء واح

على األآثر ، آًال منهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالتأمينات األخرى ، مبينًایبلغ ، خالل عشرة أیام  

  . به أسماء غيره من المؤمنين وقيمة آل من هذه التأمينات 

ي )ب   ات بقصد جن ذه التأمين د ه د ، أو عق ذا االخطار عن عم ه به  ویقع التأمين باطًال إذا لم یقم المؤمن ل
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  . ربح غير مشروع 

ة فإذا لم    ) ج ى نهای أمين إل ساط الت ستوفي أق ه أن ی ه ، حق ل د وقت إتمام بطالن العق ًا ب ؤمن عالم  یكن الم

  . الفترة التي علم خاللها بالبطالن 

   )715( مـــادة 

ك في  )  أ م ذل  إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة دون قصد الغش ، سواء ت

واریخ مخت      ؤمنتاریخ واحد أو ت شيء أو المصلحة الم ة ال ى قيم ة عل ا مجتمع د قيمته الغ تزی ة ، بمب لف

عليها آان آل مؤمن ملزمًا بأن یؤدي جزءًا من التعویض معادًال للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة

  . التأمينات مجتمعة، دون أن یجاوز مجموع ما یستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر 

ى فــــإذا    )ب   ه ، عل د ب أعــسر أحــد المؤمنيــن تحمــل الباقــون نصيبه ، آل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعه

  . أال یجاوز ما یدفعه آل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه 

ؤمنين )ج   ين الم سئولية ب ع الم ة یقضي بتوزی  ویجوز مخالفة هذه األحكام بمقتضى شرط خاص في الوثيق

  . التاریخ على أساس األسبقية في 

   )716( مـــادة 

ي تكون  )  أ دعاوى الت ا أداه من تعویض في ال ـًا بم ـن قانونــ ـل المؤمــ  في التأمين مــن األضرار ، یحــ

ًا سئول عن الضرر قریب للمؤمن له قبل المسئول قانونًا عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم یكن الم

ه في م             ون مع سئوًال عنأو صهرًا للمؤمن له ممن یكون ـه م ؤمن ل شة واحدة أو شخصًا یكون الم عي

  . أعماله 

سبب )ب   ذرًا ب ه متع ه محل  وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من آل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلول

  . راجع إلى المؤمن له 

  :انتقــال الحقـــوق وااللتـزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها ) رابعا(

   )717( مـــادة 

ه  )  أ ؤمن علي شيء الم ة ال ه ملكي ـتقل إلي ى من تـن أمين إل  تـنـتقل الحقوق وااللتـزامات الناشئة عن عقد الت

ه ى ورثت ـزامات إل ـوق وااللت ـذه الحقـ ـتقل هـ عند التصـــرف فيــه ، أما في حالة وفاة المؤمن لـه فتـن
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  . مع مراعـــاة ما تقضي به أحكام الميراث 

د )ب   سخ العق  ومع ذلك یجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طریق اإلرث أن یف

ه بالتصرف ذي یخطر في اریخ ال وحده، وللمؤمن أن یستعمل حقه في الفسخ خالل ثالثين یومًا من الت

  . الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له 

   )718( مـــادة 

شيءیقع باطًال آل شرط ی        ة ال ه ملكي ار من انتقلت أو آلت إلي ضًا إذا اخت ضاه تعوی ؤمن بمقت ستحق الم

  . المؤمن عليه إنهاء العقد 

   )719( مـــادة 

 ، إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقي من انتقلت منه الملكية ملزمًا بدفع ما حل به من األقساط
تاریخ الذي یخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل بعلم الوصولوتبرأ ذمته من األقساط المستقبلة ، وذلك من ال
  . بدون مظروف بحصول التصرف الناقل للملكية 

   )720( مـــادة 

إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، آانوا مسئولين بالتضامن عن دفع
  . األقساط 

   )721( مـــادة 

ـه         )  أ ي تصبح إذا أفلس المؤمن ل دائنين الت صالح جماعة ال ًا ل أمين قائم د ، بقي الت دة العق ل انقضاء م قب

  . مدینة مباشرة قبل المؤمن بمجموع األقساط التي تستحق من یوم صدور الحكم بشهر اإلفالس 

اریخ                       ذا الت دأ من ه ة اشهر تب دة ثالث ى. ویكــون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في م وعل

هالمؤمــن فـ  ـل في مقابل م یتحم ذي ل سـط ال ـي حالة اإلنهاء أن یرد إلى جماعة الدائنـين الجزء من الق

  . خطرًا ما 

شهر اإلفالس                    )ب   م ب هویكون   .  فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد یقف سریانه من یوم صدور الحك ؤمن ل للم

ك دون د وذل ا العق ي یوقف فيه رة الت ه عن الفت د دفع الحق في استرداد الجزء من القسط الذي یكون ق

  . إخالل باألحكام الخاصة بالتأمين على الحياة 

   )722( مـــادة 
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دت ي تول ة الت ال تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثالث سنوات من وقت حدوث الواقع

  -:ومع ذلك ال تسري المدة . ه الدعاوى وذلك ما لم یقض القانون بخالفه عنها هذ

 في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقدیم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ،   )  أ
  . إال من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك 

  . ال من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه  في حالة وقوع الحادث المؤمن منه ، إ )ب 

ع )ج  وم رف ه ، إال من ی ر علي ئًا عن رجوع الغي ؤمن ناش ى الم ه عل ؤمن ل ون سبب دعوى الم دما یك  عن

ؤمن الدعــوى مـــن هـــذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي یستوفي فيه الغير التعویض من الم

  . له 

   )723( مـــادة 

ك  )  أ دیلها ، إال أن یكون ذل ى تع  ال یجوز االتفاق على عدم سریان األحكام الواردة في هذا الفصل أو عل

  . لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد 

سابقة )ب   ـادة ال ة في المــ دعاوى المبين دم سماع ال ررة لع  ومع ذلك ال یجوز االتفاق على إطالة المدة المق

  . و آان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد وال على تقصيرها حتى ول

  :بعــض أنــواع التأمـين ) خامســا(

  :التأمـين علـى الحيـاة 

   )724( مـــادة 

د   ستفيد عن ى الم ه أو إل ؤمن ل ى الم دفعها إل اة ب ى الحي أمين عل ي الت ؤمن ف ـزم الم ي یلت الغ الت وعالمب وق

وع ستحقة من وقت وق أمين ، تصبح م ة الت ه في وثيق الحادث المؤمن منه أو حلول األجل المنصوص علي

  .الحادث أو وقت حلول األجل ، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد 

   )725( مـــادة 

ه آتاب                    ر علي م یوافق الغي ا ل ر م اة الغي د        یقــع باطًال التأمين على حي رام العق ل إب ر ال. ة قب ان الغي إذا آ ف

  . تتوافر فيه األهلية فال یكون العقد صحيحًا إال بموافقة ممن یمثله قانونًا 
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  . وتكــون هذه الموافقة الزمة لصحة حوالة الحق في االستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق 

   )726( مـــادة 

ـزم.  التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته         تبرأ ذمة المؤمن من التـزامه بدفع مبلغ       ك یلت ع ذل وم

  . المؤمن أن یدفع لمن یؤول إليهم الحق مبلغًا یساوي قيمة إحتياطي التأمين 

وعلى المؤمن أن. فإذا آان سبب اإلنتحار مرضًا أفقد المریض إرادته ، بقي التـزام المؤمن قائمًا بأآمله             

ـت انتحاره ات منتحراً یثبت أن المؤمن على حياته م      ـه وقـ ى حياتـ ؤمن عل ستفيد أن یثبت أن الم ى الم  وعل

  . آان فاقد اإلرادة 

شخص عن ار ال ان إنتح و آ أمين ول غ الت دفع مبل ؤمن ب زم الم ى شرط یل أمين عل ة الت تملت وثيق وإذا اش

  . خ العقد اختيار وإدراك فال یكون هذا الشرط نافذًا إال إذا وقع اإلنتحار بعد سنتين من تاری

   )727( مـــادة 

سبب  )  أ ى ت ـزاماته مت ن الت ؤمن م ة الم ه ، برئت ذم ؤمن ل ر الم اة شخص غي ى حي أمين عل ان الت  إذا آ

  . المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحریض منه 

أمين إذا وإذا آان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فال ی     )ب   ستفيد هذا الشخص من الت

ه                   ى تحریض من اء عل اة بن ه ، أو وقعت الوف ى حيات إذا. تسبب عمــدًا فـي وفاة الشخص المؤمن عل ف

ستبدل ه الحق في أن ی ؤمن ل ان للم اة ، آ آان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوف

  . ط لمصلحته من تأمين بالمستفيد شخصًا آخر ، ولو آان المستفيد قد قبل ما اشتر

   )728( مـــادة 

ى ا إل ين ، وإم ى أشخاص معين ا إل أمين إم غ الت دفع مبل ى أن ی اق عل اة یجوز االتف ى الحي أمين عل في الت

  . أشخاص یعينهم المؤمن له فيما بعد 

ود        أمين معق ة أن الت ي الوثيق ه ف ؤمن ل ر الم ين إذا ذآ ستفيدین معين صلحة م ودًا لم أمين معق ر الت ویعتب

ه دون ذآر أسمائهم                        د ، أو لورثت ان. لمصلحة زوجه أو أوالده أو فروعه من ولد منهم ، ومن لم یول إذا آ ف

راث                    صيبه في المي  التأمين لصالح الورثة دون ذآر أسمائهم آان لهؤالء الحـق في مبلـغ التأمين آل بنسبة ن

  .  ویثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن اإلرث  .
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ذینویقصد بالزوج الشخ   روع ال األوالد الف ص الذي ثبتت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ویقصد ب

  . یثبت لهم في ذلك الوقت حق اإلرث 

   )729( مـــادة 

د ي أي وقت من العق ل ف ة ، أن یتحل ساط دوری دفع أق ـزم ب ذي الت ه ال ؤمن ل اة للم ى الحي أمين عل ي الت ف

  . ة الجاریة وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من األقساط الالحقة بإخطار المؤمن بكتاب مسجل قبل انتهاء الفتر

   )730( مـــادة 

ع  )  أ ي جمي ة ، وف دة معين ًا م ه حي ى حيات ؤمن عل اء الم تراط بق اة دون اش ة مدى الحي ود المبرم ي العق  ف

د              ان ق ى آ ه مت ؤمن ل عالعقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، یجوز للم دف

غ ة مبل ثالثة أقساط سنویة على األقل أن یستبدل بالوثيقة األصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيم

  . آل هذا بشرط أن یكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . التأمين ولو اتفق على غير ذلك 

  . وال یكون قابًال للتخفيض التأمين على الحياة إذا آان مؤقتًا  )  ب

   )731( مـــادة 

  :إذا خفض التأمين فال یجوز أن ینزل عن الحدود اآلتية 

ستحقها  )  أ ان ی ي آ ة الت  في العقود المبرمة مدى الحياة ، ال یجوز أن یقل مبلغ التأمين المخفض عن القيم

ه                 غ من مبل  ٪1المؤمن لـه لو آان قد دفع ما یعادل احتياطي التأمين في تاریخ التخفيض مخصومًا من

أمين من رة واحدة في ت ه م التأمين األصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي یجب دفع

  . ذات النوع ، وطبقًا لتعریفة التأمين التي آانت مرعية في عقد التأمين األصلي 

غ في العقــود المتـفـق فيهـا علـى دفـــع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ال                   ) ب ل مبل یجوز أن یق

  . التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين األصلي بنسبة ما دفع من أقساط 

   )732( مـــادة 

شرط  )  أ أمين ب ل ، أن یصفي الت ى األق  یجوز أیضا للمؤمن له ، متى آان قد دفــع ثالثة أقساط سنویة عل

  . أن یكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع 
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  . ابًال للتصفية ، التأمين على الحياة إذا آان مؤقتًا  وال یكون ق )ب 
    

   )733( مـــادة 

 . تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءًا من الشروط العامة للتأمين ، ویجب أن تذآر في وثيقة التأمين 

   )734( مـــادة 

ه بطالنال   ى حيات أمين عل د الت ذي عق ط في سن الشخص ال یترتب على البيانات الخاطئة وال على الغل

  . التأمين ، إال إذا آانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعریفة التأمين 

ط ، أن ال          ل منوفي غير ذلك من األحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغل ه أق قسط المتفق علي

ه سط المتفق علي ين الق سبة ب ادل مع الن ا یتع أمين بم غ الت ان یجب أداؤه ، وجب تخفيض مبل ذي آ القسط ال

  . والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية 

ؤمن               ه ،أما إذا آان القسط المتفق على دفعه أآبر مما یجب دفعه على أساس السن الحقيقية للم ى حيات عل

وجب على المؤمن أن یرد الزیادة التي حصل عليها وأن یخفـــض األقساط التالية إلى الحد الذي یتناسب مع

  . السن الحقيقية للمؤمن عليه 

   )735( مـــادة 

ستفيد ه أو الم ؤمن ل ول محل الم في التأمين على الحياة ، ال یكون للمؤمن الذي دفع التأمين حق في الحل

  . ه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث في حقوق

  :التأمـين مــن الحريــق 

   )736( مـــادة 

ة ق ، أو عن بدای ة األضرار الناشئة عن الحری سئوًال عن آاف في التأمين من الحریق ، یكون المؤمن م

  . یتحقق حریق یمكن أن تصبح حریقًا آامًال ، أو عن خطر حریق یمكن أن 

ي تكون ضًا األضرار الت اول أی ل یتن ق ب وال یقتصر التـزامه على األضرار الناشئة مباشرة عن الحری

ع اذ أو لمن نتيجة حتمية لذلك ، وباألخص ما یلحق األشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل اإلنق

ا أو             م یثبت أنامتداد الحریق ویكـون مسئوًال عن ضياع األشياء المؤمن عليه ا ل ق ، م اء الحری ا أثن اختفائه
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  . ذلك آان نتيجة سرقة آل هذا ولو اتفق على غيره 

   )737( مـــادة 

یضمن المؤمن تعویض األضرار الناجمة عن الحریق ولو نشأ هذا الحریق عن عيب في الشيء المؤمن عليه
 .  

   )738( مـــادة 

سئوًال. طأ المؤمن له غير المتعمــد      یكــون المؤمن مسئوًال عن األضرار الناشئة عن خ        ـون م وآذلك یكـ

  . عن األضرار الناجمة من حادث فجائي أو قوة قاهرة 

و اتفق ا ول سئوًال عنه ؤمن م أما الخسائر واألضرار التي یحدثها المؤمن له عمدًا أو غشًا ، فال یكون الم

  . على غير ذلك 

   )739( مـــادة 

نیسأل المؤمن عن األضرار التي ت      ا یك نهم ، مهم سبب فيها األشخاص الذین یكون المؤمن له مسئوًال ع

  . نوع خطئهم ومداه 

   )740( مـــادة 

ة ، ات العيني ك من التأمين ر ذل أميني أو غي ازي أو رهن ت رهن حي ثقًال ب ه م ـن علي إذا آان الشيء المؤم

  . انتقلت هذه الحقوق إلى التعویض المستحق للمدین بمقتضى عقد التأمين 

ه ا في ذمت دفع م ه أن ی اب مسجل فال یجوز ل و بكت ؤمن ول ى الم وق أو ُأعلنت إل فإذا اشهرت هذه الحق

  . للمؤمن له إال برضاء الدائنين 

ن ؤمن إذا أعل شيء تحت الحراسة ، فال یجوز للم ذا ال ه أو وضع ه ؤمن علي فإذا حجز على الشيء الم

  .  للمؤمن له شيئًا مما في ذمته بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن یدفع

   )741( مـــادة 

ر ي تكون لألخي دعاوى الت ـه في ال ؤمن ل یحل المؤمن قانونًا بما دفعه من تعویض عن الحریق محل الم

م یكن من                      ا ل ًا أوقبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، م أحدث الضرر قریب
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  . صهرًا للمؤمن له ممن یكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصًا یكون المؤمن له مسئوًال عن أفعاله 

   
  الفصــل الثانــي

  الكفالـــــة

   )742( مـــادة 

بأدائهالكفالــة عقد بمقتضــاه یضم شخص ذمته إلى ذمة المدین في تـنفيذ التـزام عليه ، بأن یتعهد للدائن 
  . إذا لم یؤده المدین 

  :أرآـان الكفالــة ) أوال ( 

   )743( مـــادة 

وال تثبت الكفالة إال بالكتابة ولو آان من الجائز. الكفالة ال تفترض ، ویجب أن یكون رضاء الكفيل صریحًا 
  . إثبات االلتـزام األصلي بغيرها 

   )744( مـــادة 

إن إذا التـزم شخص بتقدیم آفيل     )  أ ة البحرین ، ف ه في دول  وجب عليه أن یقدم آفيًال موسرًا یكون موطن

  . تعذر عليه ذلك ، آان له أن یقدم تأمينًا عينيًا آافيًا 

ل آخر موسر وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم یعد لـه موطن في دولة البحرین ، وجب            )ب   دیم آفي تق

  . أو تأمين عيني آاف 

   )745( مـــادة 

  . تجوز آفالة المدین بغير علمه ، وتجوز أیضًا رغم معارضته 

   )746( مـــادة 

ل        ) أ  ـزام الكفي دى الت دمًا م دد مق ستقبل ، إذا ح ـزام الم ة االلت وز آفال ـزام.  تج ـالة االلت ـوز آف ا تج آم

  . الشرطي 

م وإذا لـم یعين الكفيل مدة لكفالته ، آان لـه في أي وقـــت أن یرجـــع               )ب    فيها ، ما دام االلتـزام المكفول ل
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  . ینشأ، على أن یخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب 

   )747( مـــادة 

  .  ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا آان االلتـزام المكفول صحيحًا   ) أ

ة ال                       )ب   ل في مواجه ـزم الكفي ـزامه ، الت اء وإذا آانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدین وأبطل الت دائن بوف

  . االلتـزام المكفول باعتباره مدینًا أصليًا 

   )748( مـــادة 

ول )  أ   ال تجوز الكفالة في مبلغ أآبر مما هو مستحق على المدین وال بشـروط أشـد من شروط الدین المكف

 .  

  . ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون  )ب 

   )749( مـــادة 

ـز   ة االلت شمل الكفال نت ستجد م ا ی ى وم ة األول صروفات المطالب شمل م ا ت ه ، آم ول وتوابع ام المكف

  . وآل ذلك ما لم یتفق على خالفه . مصروفات بعد إخطار الكفيل 

  :آثـار الكفالــة ) ثانيـا(

  :  العالقــة ما بـين الكفيـل والدائـن ــ 1

   )750( مـــادة 

  .  أن یتمسك بجميع األوجه التي یحتج بها المدین  یـبرأ الكفيــل ببراءة المدیــن ، ولـه  )  أ

د ، )ب   ذلك وقت التعاق ا ب ل عالم ان الكفي  على أنه إذا آان الوجه الذي یحتج به المدین هو نقص أهليته وآ

  . فليس له أن یحتج بهذا الوجه 

   )751( مـــادة 

ذاإذا   و استحق ه ل ول ة الكفي قبل الدائن أن یستوفي من غير الكفيل شيئًا آخر في مقابل الدین ، برئت ذم
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  . الشيء، إال إذا آان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل 

   )752( مـــادة 

  .  تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات   )  أ

أمين ویقصد بالتأم   )ب   ذلك آل ت ة ، وآ د الكفال رر بع و تق ى ول دین حت ضمان ال أمين خصص ل ينات آل ت

  . مقرر بحكم القانون 

   )753( مـــادة 

دین أو لمجرد  )  أ ول أجل ال د حل دین عن دائن اإلجراءات ضد الم  ال تبرأ ذمة الكفيل بمجرد عدم اتخاذ ال

  . تأخره في اتخاذها 

ل أن یطلب ومــع ذلك إذا أنذر الكفيل      )ب   ان للكفي دین ، آ  الدائن بكتاب مسجل باتخاذ االجراءات ضد الم

دم م یق ا ل ذار، م اریخ اإلن ة أشهر من ت ذه اإلجراءات خالل ثالث براءة ذمته إذا لم یقم الدائن باتخاذ ه

  . المدین للكفيل ضمانًا آافيًا 

  . ین أجًال دون موافقة الكفيل  وللكفيل أن یتمسك ببراءة ذمته إذا أقدم الدائن على منح المد )جـ 

   )754( مـــادة 

ان ا آ إذا أفلس المدین ، ولم یتقدم الدائن بالدین في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل ، بقدر م

  . یستوفيه لو أنه تقدم بدینه فيها 

   )755( مـــادة 

دی              )  أ دین ونفس الم وا نفس ال نهم ، إذا تعدد الكفالء بعقد واحد وآفل ـا بي ضامنين فيمــ ر مت انوا غي ن ، وآ

  . قسم الدین عليهم بالتساوي ما لم یبين العقد مقدار ما یكفل آل منهم 

سيم )ب    فإذا التـزم الكفالء بعقود متوالية ، آان آل منهم مسئوًال عن الدین آله ما لم یحتفظ لنفسه بحق التق

 .  

   )756( مـــادة 
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ذ   )  أ ـه أن ینف ا ال یجوز ل دین ، آم ال یجـوز للدائــن أن یرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه على الم

دین على أموال الكفيل إال بعد تجرید المدیــن من أمواله ، وذلك آله ما لم یكن الكفيل متضامنا مع الم

 .  

  .  ویجب على الكفيل في الحالتين أن یتمسك بحقه  )ب 

   )757( مـــادة 

دین تفي  )  أ وال للم ى أم دائن إل اد ال ه بإرش ى نفقت  إذا طلب الكفيل تجرید المدین ، وجب عليه أن یقوم عل

  . بالدین آله 

ة )ب  ارج دول ودة خ ت موج ا أو آان ًا فيه ت متنازع ل ، إذا آان ا الكفي دل عليه ي ی األموال الت رة ب  وال عب

  . البحرین 

   )758( مـــادة 

 األحوال التي یدل فيها الكفيل على أموال المدین تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه في آل
  . من المدین بسبب عدم اتخاذه اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب 

   

  )759(مـــادة 

لتأمين أو معه ، إذا آان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدین ضمانًا للدین ، وقدمت آفالة بعد هذا ا
ولم یكن الكفيل متضامنًا مع المدین فال یجوز التـنفيذ على أموال الكفيل إال بعد التـنفيذ على األموال التي 

  . خصصت لهذا التأمين 

   )760( مـــادة 

    .  یلتـزم الدائن بأن یسلم الكفيل ، وقت وفائه الدین ، المستندات الالزمة الستعمال حقه في الرجوع  )  أ

ه )ب  ى عن ـن أن یتخل ى الدائــ ول مرهون أو محبوس ، وجب عل ول مضمونًا بمنق دین المكف ان ال  وإذا آ

  . للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدین في تسليمه للكفيل 

ول )جـ   سریان حل ة ل اإلجراءات الالزم وم ب دائن أن یق ـزم ال اري ، الت أمين عق دین مضمونًا بت  وإذا آان ال

  . يه ، ویتحمل الكفيل مصروفات هذه اإلجراءات على أن یرجع بها على المدین الكفيل محله ف
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   )761( مـــادة 

ذا ان ه و آ ا ل الكفيـــل الــذي یكفل الكفيل یعتبر في عالقته بالدائن آفيًال للكفيل ، وفي عالقته بالكفيل آم

دائ       ل رجوعهالكفيل مدینًا أصليًا بالنسبة إليه ، وفي هذه الحالــة ال یجوز لل ل قب ل الكفي ى آفي ن أن یرجع عل

  . على الكفيل إال إذا آان آفيل الكفيل متضامنًا مع الكفيل 

   )762( مـــادة 

  . في الكفالة القانونية أو القضائية ، یكون الكفالء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدین 

   )763( مـــادة 

  . للكفيل المتضامن أن یتمسك بما یتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدین یجوز 

   )764( مـــادة 

ه ، د حلول إذا آان الكفالء متضامنين فيما بينهم أو آانت آفالتهم بعقود متوالية ، ووفى أحدهـــم الدین عن

  .  في حصة المعسر منهم آان له أن یرجع على آل من الباقين بحصته في الدین ، وبنصيبه

  :  العالقــة مــا بـين الكفيـل والمديـن ــ 2

   )765( مـــادة 

دین                 اء ال وم بوف ل أن یق دین قب ه أن یطلب. یجب على الكفيل أن یخطر الم دائن وجب علي وإذا قاضاه ال

يفإذا لم یقم بإخطار المدین قبل وفاء الدین أو لم یطل . إدخال المدین خصمًا في الدعوى   ه خصمًا ف ب إدخال

الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدین إذا آان المدین قد وفى الدین أو آانت لدیه أسباب من شأنها أن

  . تؤدي إلى بطالنه أو انقضائه 

    

   )766( مـــادة 

 للكفيل الذي وفى الدین أن یرجع على المدین ، بما أداه من أصل الدین وتوابعه وبمصروفات المطالبة
  . األولى، وبما یكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدین باإلجراءات التي اتخذت ضده 

   )767( مـــادة 

م یوف إال انوني ، ولكن إذا ل ول الق ًا لقواعد الحل إذا وفـى الكفيـــل الدین ، حل محل الدائن في حقه طبق
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  . ئن حقه من المدین بعض الدین ، فال یرجع بما وفاه إال بعد أن یستوفي الدا

   )768( مـــادة 

إذا تعدد المدینون في دین واحد وآانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن یرجع على

  . أي منهم بما وفاه من الدین 

    

  البــــاب األول

  حــق الملكيـــة

  الفصـــل األول 

  أحــكام حـــق الملكيـــة

   نطـــاق حـــق الملكيــة-الفــرع األول 

   )769( مـــادة 

  . القانون لمالك الشيء أن یستعمله وأن یستغله وأن یتصرف فيه ، في حدود 

   )770( مـــادة 

انوني صرف ق د نص أو ت م یوج ا ل ه ، م ه ، وملحقات اره ، ومنتجات زاءه ، وثم شمل أج شيء ت ة ال ملكي

  . یخالف ذلك

   )771( مـــادة 

م یوجد نصم ا ل ألوف ، م ًا للم لكية األرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفق

  . أو تصرف قانوني یخالف ذلك 

   )772( مـــادة 

شرط انون وب ي الق ا ف ة المنصوص عليه وال وبالكيفي ي األح ة وف ة العام د إال للمنفع ك أح ستملك مل ال ُی

  . تعویضه عنه تعویضًا عادًال 
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   )773( مـــادة 

  . ال یجوز للمالك أن تكون له فتحات على ملك جاره إال في الحدود التي یقررها القانون 

   )774( مـــادة 

ذي اآتسب                  ـال ال هإذا تضمن التصرف القانوني شرطًا یمنع المتصرف إليه من التصرف في المــ ملكيت

وي ى باعث ق ًا عل بمقتضى ذلك التصرف ، أو یقيد حقه في التصرف فيه ، فال یصح الشرط ما لم یكن مبني

  . ومقصورًا على مدة معقولة 

   )775( مـــادة 

شرط ،  )  أ ا یخالف ال ه بم د للتصرف صحيحًا ، وتصرف المشروط علي انع أو المقي شرط الم  إذا آان ال

  . تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف جاز لكل من المشترط ومن 

 ومع ذلك یصح التصرف المخالف للشرط إذا أقره المشترط وذلك ما لم یكن الشرط قد تقرر لمصلحة )ب  

  . الغير

   )776( مـــادة 

ان   ) أ ه وقت التصرف أو آ  ال یحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إال إذا آان على علم ب

  .  أن یعلم به في مقدوره

 فإذا آان الشيء عقارًا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالمًا بالشرط من وقت )ب  

  . الشهر 

   الملكيـة الشائعـة–الفــرع الثانـي 

  :أحــكام الشيــوع ) أوال(

   )777( مـــادة 

شيوع إذا تعــدد أصحاب الحق العيني على شيء ، غير مفرزة ح              )  أ ى ال م شرآاء عل صة آل منهم ، فه

  . وتكون حصصهم متساویة ما لم یثبت غير ذلك 

ا )ب    وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة ، آما تسري على الحقوق العينية الشائعة األخرى ، م
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  . لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما یقرره القانون 

   )778( مـــادة 

  . لكل شریك الحــق في استعمال الشيء الشائع واستغالله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شرآائه    )  أ

  .  وله أن یتصرف في حصته الشائعة  )ب 

   )779( مـــادة 

ى خالف انون عل اق أو نص في الق م یوجد اتف ا ل تكون إدارة المال الشائع من حق الشرآاء مجتمعين م

  . ذلك 

   )780( مـــادة 

ين من   )  أ ا أن تع ـادة وله ال اإلدارة المعتــ وم بأعم ألغلبية الشرآاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تق

  . ولها أن تضع نظامًا لإلدارة . الشرآاء أو من غيرهم مدیرًا یقوم بهذه األعمال 

  .  ویسري ما تتخذه األغلبية على جميع الشرآاء وخلفائهم سواء آان الخلف عامًا أو خاصًا  )ب 

   )781( مـــادة 

إذا لم تتوفر األغلبية المنصوص عليها في المـــادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شریك أن تتخذ

  . من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من یدیر المال الشائع 

   )782( مـــادة 

ال اإل  ن أعم ًال م شرآاء عم د ال ولى أح تإذا ت ي وق شرآاء ف ة ال ه أغلبي م تعترض علي ادة ول دارة المعت

اقي شریك في حق ب مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت األغلبية ال ینفذ تصرف ال

  . الشرآاء 

   )783( مـــادة 

ذا للشرآاء الذین یملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع أن یقرروا في سبيل                   )  أ اع به تحسين االنتف

ى أن ادة ، عل المال من التغييرات األساسية والتعدیل في الغرض الذي أعد لـه ما یجاوز اإلدارة المعت

ر أو یخطروا باقي الشرآاء بذلك القرار بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف قبل إحداث التغيي
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ة باعتر    ى المحكم دم إل ؤالء أن یتق ن ه الف م ن خ دیل ، ولم تالتع ن وق ًا م ين یوم الل ثالث ه خ اض

  . اإلخطار 

ا بوجه خاص أن )ب   دابير ، وله بًا من الت راه مناس ا ت رر م ة ، أن تق رار األغلبي  وللمحكمة إذا اعتمدت ق

  . تأمر بإعطاء المخالف من الشرآاء آفالة تضمن الوفاء بما قد یستحق من تعویضات 

   )784( مـــادة 

الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي لكل شریك الحق في أن یتخذ من 
  . الشرآاء 

   )785( مـــادة 

نفقات حفظ الشيء الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه یتحملها جميع الشرآاء آل بنسبة حصته

  . ، ما لم یتفق الشرآاء جميعا على غيره أو یقضي القانون بخالفه 

   )786( مـــادة 

ك تندوا في ذل ه إذا اس للشرآاء الذین یملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع أن یقرروا التصرف في

رارهم شرآاء بق اقي ال يهم أن یخطروا ب شرآاء ، وعل سمة ضارة بمصالح ال ة ، وآانت الق باب قوی ى أس إل

ة باعتراضه خاللبكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف ولمن خالف من هؤالء أ      ى المحكم دم إل ن یتق

  . سـتين یومًا من وقت اإلخطـار ، وللمحكمـة تبعًا للظروف التصریح بالتصرف أو رفضه 

   )787( مـــادة 

في الحاالت التي ینص فيها القانون على حق أغلبية الشرآاء في اإلدارة غير المعتادة أو التصرف ، فال

  . ا بلغت حصته في المال تتوفر األغلبية في شریك واحد مهم

   )788( مـــادة 

ل ق بنق ا یتعل ر ، فيم صرف أث ون للت ال یك شائع ، ف ال ال ن الم رز م زء مف ي ج شریك ف صـــرف ال إذا ت

شریك المتصرف الملكية أو إنشاء الحقوق العينية األخرى ، إال إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب ال

 .  

   )789( مـــادة 
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 في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن یسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها للشریك   )  أ

اب البيع بكت ه ب اریخ إعالن ن ت ًا م ين یوم ك خالل ثالث ة ، وذل ق الممارس ي بطری ره ألجنب ریك غي ش

دون مظروف م الوصول ب اب مسجل بعل تم االسترداد بكت دون مظروف ، وی مسجل بعلم الوصول ب

ـزاماته إذایوجه ه والت ع حقوق سترد محل المشتري في جمي  إلى آل من البائع والمشتري ، ویحل الم

  . هو عوضه عن آل ما أنفقه 

  .  وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن یسترد بنسبة حصته  )ب 

    

  :انقضـاء الشيـوع بالقسمـة ) ثانيـا(

   )790( مـــادة 

لمال الشائع ما لم یكن مجبرًا على البقاء فــي الشيوع بمقتضى نص في لكل شریك أن یطالب بقسمة ا        )  أ

انوني  انون أو بمقتضى تصرف ق شيوع بمقتضى تصرف. الق ي ال اء ف ى البق ار عل وال یجوز اإلجب

ى أجل یجاوز خمس سنين             ار في حق. قانوني إل دة سرى اإلجب ذه الم ان األجل ال یجاوز ه إذا آ ف

  . الشریك وفي حق من یخلفه 

ددها أو )ب  دة تح شيوع م ي ال اء ف أمر بالبق شرآاء أن ت د ال ب أح ى طل اء عل ة ، بن ك فللمحكم ع ذل  وم

ة ضارة بمصالح سمة العاجل ى آانت الق ك مت شروط وذل ى أجل الحق لألجل الم ه إل تمرار في باالس

  . سبب قوي یبرر ذلك الشــرآاء ، آما لها أن تأمــر بالقسمة قبل انقضاء األجل المشروط إذا وجد 

   )791( مـــادة 

ر  )  أ  للشرآاء جميعا أن یتفقوا على قسمة المال الشائع بالطریقة التي یرونها ما لم یوجد نص یقضي بغي

  . ذلك 

ا )ب   ي نص عليه اة اإلجراءات الت ود وجب مراع ة أو غائب أو مفق اقص األهلي شرآاء ن ين ال  فإذا آان ب

  . القانون في هذا الشأن 

   )792( مـــادة 

ى الخمس ،  )  أ د عل ا غبن یزی ه منه ي تمت بالتراضي إذا لحق سمة الت  للمتقاسم الحق في طلب إبطال الق
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  . ویكون التقدیر حسب قيم األشياء وقت القسمة 

  . ال تسمع دعوى اإلبطال بمرور سنة من وقت القسمة ) ب 

  .  نقدًا أو عينًا ما نقص من نصيبه  وللمدعى عليه أن یمنع اإلبطال إذا أآمل للمدعي  ) ج

   )793( مـــادة 

صبة. ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الصغرى المدنية         راز األن ر إلف وللمحكمة أن تندب خبيرًا أو أآث

  . إذا آان المال یقبل القسمة عينًا دون نقص آبير في قيمته 

   )794( مـــادة 

  . تكون األنصبة على أساس أصغر حصة ولو آانت القسمة جزئية    )  أ

 ویجب أن یجنب لكل شریك نصيبه إذا اتفق الشرآاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر )ب  

ة حصة ، ویكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل یدفعه من یحصل على نصيب أآبر من قيم

  . حصته 

   )795( مـــادة 

وین الحصص وفي آل المنازعات  )  أ ق بتك ي تتعل  تـفصل المحكمة الصغرى المدنية في المنازعات الت

  . األخرى التي تدخل في اختصاصها 

صاص    )ب  ي اخت دخل ف ات ال ت ت منازع إذا قام ى   ف صوم إل ل الخ ا أن تحي ان عليه ة ، آ ك المحكم  تل

ى أنالمحكمة الكبرى المدنية ، وأن تعين لهم الجلسة التي ی  سمة إل ا ، وتوقف دعوى الق حضرون فيه

  . یفصل نهائيًا في تلك المنازعات 

   )796( مـــادة 

ة  )  أ ق التجنيب ، أصدرت المحكم د عينت بطری  متى انتهى الفصل في المنازعات وآانت الحصص ق

  . الصغرى المدنية حكمًا بإعطاء آل شریك النصيب المقرر الذي آل إليه 

ك  )ب   ة ذل راع وتثبت المحكم ق االقت سمة بطری فإن آانت الحصص لم تعين بطریق التجنيب ، تجري الق
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  . في محضرها وتصدر حكمًا بإعطاء آل شریك نصيبه المفرز 

   )797( مـــادة 

 إذا آانت قسمة المال عينًا غير ممكنة أو آان من شأنها إحداث نقص آبير في قيمته ، حكمت المحكمة  )  أ

  .  بالمزاد طبقًا لإلجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجاریة ببيعه

  .  ویجــوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزایدة على الشرآاء إذا طلبوا ذلك باإلجماع  )ب 

   )798( مـــادة 

ن المشهـرة حقوقهم قبل یجب على الشرآاء ، سواء آانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن یدخلوا الدائنـي     )  أ

  . رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة االتفاقية ، وإال آانت القسمة غير نافذة في حقهم 

اب )ب   تهم ، وتكون المعارضة بكت  ولدائني آل شریــك أن یعارضـوا في أن تتم القسمة القضائية في غيب

ى الشرآاء طلب إدخال منویجب عل. مسجل بعلم الوصول بدون مظروف یوجه إلى جميع الشرآاء       

  . عارض من الدائنين في الدعوى ، وإال آانت القسمة غير نافذة في حقهم 

   )799( مـــادة 

  . یعتبر المتقاسم مالكًا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة 

شر                    اع ال رر بإجم د تق آاء أووتكون ملكيته خالصة من آل حق رتبه غيره من الشرآاء ما لم یكن الحق ق

  . بأغلبيتهم وفقًا للقانون 

   )800( مـــادة 

ذا الحق نصيب ل ه إذا آانت حصة الشریك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن یثق

ين الحق ، وتع ة ب ي آانت مثقل ة الحصة الت ادل قيم ذا النصيب یع ع في ه ا وق رز أو جزءًا مم الشریك المف

  . م اتفاق ذوي الشأن المحكمة هذا الجزء عند عد

   )801( مـــادة 

سبب سابق  )  أ ه من تعرض أو استحقاق ل ذي اختص ب ع في النصيب ال  یضمن آل متقاسم لآلخر ما یق
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  . على القسمة 

دة إذا )ب   سمــة جدی ـراء ق سمة وإجـ  فإذا استحق نصيب المتقاسم آله أو بعضه ، آان له أن یطلب فسخ الق

ًا دون ضرر       ك ممكن ر    آان ذل اقي المتقاسمين أو للغي سمة.  لب ذر إجراء ق سخ أو تع م یطلب الف إن ل ف

ى صيبه عل ن ن ا نقص م دار م مين اآلخرین بمق ى المتقاس ضمان الرجوع عل ستحق ال ان لم دة آ جدی

  . أساس قيمة األموال المقسومة جميعا وقت االستحقاق 

سرًا و                 ان أحدهم مع إذا آ ى مستحقویكون آل متقاسم ملزمًا بنسبة حصته ، ف ه عل ذي یلزم در ال زع الق

  . الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرین 

   )802( مـــادة 

ه یضمن المتقاسم ما یقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب الحق للقسمة یرجع إلى فعل

ع             درًا وقت االستحقاق ، ویق صيبه مق اق، ویلتـزم بتعویض مستحق الضمان عما نقص من ن اطًال آل اتف ب

  . على خالف ذلك 

   )803( مـــادة 

مع عدم اإلخالل بما تقضي به المـــادة السابقة ال یكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صریح على اإلعفاء

  . منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو آان االستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم نفسه 

  :قسمــة المهايــأة ) ثالثــا(

   )804( مـــادة 

وازي  )  أ رز ی  للشرآاء جميعا أن یتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهایأة بأن ینتفع آل منهم بجزء مف

اقي األجزاء              اع بب ك عن االنتف ل ذل وال. حصته في المال الشائع مدة معينة متنازال ًً لشرآائه في مقاب

  . وز تجدیدها باتفاق آخر مستقـل یصح هذا االتفــاق لمدة تزید على خمس سنوات یج

دتها سنة واحدة )ب   د آانت م اق جدی م یحصل اتف ا ول دة المتفق عليه دة أو انتهت الم ى م  فإذا لم یتفق عل

د تتجدد إذا لم یعلن الشریك إلى شرآائه قبل انتهاء السنة الجاریة بثالثة أشهر أنه ال یرغب في التجدی

 .  

ك    وإذا دامت هذه القسمة خمس    ) ج ر ذل وإذا.  عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم یتفق الشرآاء على غي
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ه دة خمس عشرة سنة افترض أن حيازت شائع م ال ال رزًا من الم حاز الشریك على الشيوع جزءًا مف

  . لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهایأة 

   )805( مـــادة 

شائع م                ال ال افع الم سمة من ى ق وا عل دةللشرآاء جميعا أن یتفق ه لم اع ب نهم االنتف اوب آل م أن یتن أة ب های

  . تتناسب مع حصته 

    

   )806( مـــادة 

سمة تم الق ى ت نهم حت أة بي شائع مهای ال ال سمة الم ى ق للشرآاء أثناء إجراءات القسمة النهائية أن یتفقوا عل

  . اء أن تأمر بها النهائية، فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة مهایأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشرآ

   )807( مـــادة 

ى ا عل ـزاماتهم ومن حيث االحتجاج به وقهم والت ة المتقاسمين وحق تخضع قسمة المهایأة من حيث أهلي

  . الغير ألحكام عقد اإلیجار ما لم تتعارض هذه األحكام مع طبيعة القسمة 

  :الشيـوع اإلجبــاري ) رابعـا(

   )808( مـــادة 

الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه یجب أن یبقى شائعًا ، فليس للشریك أن یطلب قسمته وال أن إذا تبين من 
  . یتصرف في حصته تصرفًا یتعارض مع ذلك الغرض 

  :ملكيـة األســرة ) خامسـا(

   )809( مـــادة 

ى إ  ة عل وا آتاب ل أو المصلحة ، أن یتفق دة العم م وح ذین تجمعه دة ال رة الواح ةألعضاء األس شاء ملكي ن

ا ًا لألسرة ، وإم لألسرة ، وتتكون هذه الملكية إما من ترآة ورثوها واتفقــوا على جعلها آلها أو بعضها ملك

  . من أي مال آخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية 

   )810( مـــادة 
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، على أنه یجوز لكل شریكیجــوز االتفاق على إنشاء ملكية األسرة لمدة ال تزید على خمس عشرة سنة              

ه إذا وجد ل انقضاء األجل المتفق علي ة قب أن یطلب من المحكمة اإلذن له في إخراج نصيبه من هذه الملكي

  . مبرر قوي لذلك 

وم وإذا لم یكن للملكية المذآورة أجل معين ، آان لكل شریك أن یخرج نصيبه منها بعد ستة اشهر من ی

  .  إخراج نصيبه أن یعلن إلى الشرآاء رغبته في

   )811( مـــادة 

ة ، وال یجوز ألي شریك أن یتصرف في ة األسرة قائم ا دامت ملكي سمة م ليس للشرآاء أن یطلبوا الق

  . نصيبه ألجنبي عن األسرة إال بموافقة الشرآاء جميعا 

ه ، فال یكون ا          رًا عن يوإذا تملك أجنبي عن األسرة حصة أحد الشرآاء برضاء هذا الشریك أو جب ألجنب

  .شریكًا في ملكية األسرة إال برضائه ورضاء باقي الشرآاء 

   )812( مـــادة 

دیر ر ، وللم دًا أو أآث إلدارة واح نهم ل للشرآاء أصحاب القدر األآبر من قيمة الحصص أن یعينوا من بي

ه طرق        اعأن یدخل على ملكية األسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما یحسن ب  االنتف

  . بهذا المال ما لم یكن هناك اتفاق على غير ذلك 

ویكون عزل المدیر بالطریقة التي عين بها ولو اتفق على غير ذلك ، آما یجوز للمحكمة أن تعزلـه بناء 
  . على طلب أي شریك إذا وجد سبب قوي یبرر هذا العزل 

   )813( مـــادة 

.عدا األحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوآالة وأحكام الترآة على ملكية األسرة فيما 

  :ملكيـة الطبقـات والشقـق ) سادسـا(

   )814( مـــادة 

  . یجوز إنشاء المباني بقصد تمليك آل أو بعض وحداتها 
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   )815( مـــادة 

اء أو مجموعة تســري نصوص المواد التالية على الم        )  أ ى آل بن سابقة ، وعل باني المقامة طبقًا للمادة ال

  . أبنية ، لعدة أشخاص ، آل منهم یملك جزءًا مفرزًا وحصة شائعة في األجزاء المشترآة 

  .  ومن یملك جزءًا مفرزًا یعتبر مالكًا حصة شائعة في األجزاء المشترآة ما لم یثبت خالف ذلك  )ب 

  . عة من ملحقات الجزء المفرز  وتعتبر الحصص الشائ )ج 

   )816( مـــادة 

شترآة    -  1 زاء الم شمل األج تعمال:  ت دة لالس ر المع ه غي زاءه وملحقات اء ، وأج ل البن األرض ، وهيك

  :الخاص بأحد المالك ، وتشمل بوجه خاص 

  . لسيارات  األرض المقام عليها البناء ، واألفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ومواقف ا  )  أ

  .  أساسات البناء ، واألسقف ، واألعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية  )ب 

  .  المداخل ، والممرات الداخلية ، والساللم ، والمصاعد   )ج 

  . األماآن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء    ) د

  .  األماآن المخصصة للخدمات المشترآة  )هـ 

 آل أنواع األنابيب واألجهزة ، إال ما آان منها داخل أحد األجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على  ) و

  . مالك هذا الجزء 

  .  آل ما سبق ما لم یرد في سندات الملك ما یخالفه  - 2

   )817( مـــادة 

.  مشترآًا لهؤالء المالك  ، تكون ملكًا  األجزاء المشترآة التي تقتصر منفعتها على بعض المالك فقط  )  أ

  .  وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزئين من أجزاء الطبقة ملكًا مشترآًا لمالكيها  )ب 

    

175



   )818( مـــادة 

ة                          در قيم رزًا ، وتق ه مف ذي یملك ة الجزء ال سبة قيم شترآة بن ك في األجزاء الم ذاتكون حصة آل مال ه

  . الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء 

   )819( مـــادة 

األجزاء المشترآة ال تقبل القسمة ، وال یجوز للمالك أن یتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي

  . یملكه مفرزًا ، والتصرف في الجزء المفرز یشمل حصة المتصرف في األجزاء الشائعة 

   )820( مـــادة 

  .  للمالك بأغلبيــة ثالثة أرباع األنصبة أن یضعوا نظامًا لضمان حسن االنتفاع بالعقار وإدارته   ) أ 

 وال یجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية األجزاء المفرزة أو المشترآة ال یبررها تخصص هذه األجزاء  )ب 
  . أو موقعها 

   )821( مـــادة 

ـي   صــرف فـ ـك أن یت ل مالـ ا اللك ستغله بم ستعمله وأن ی ـه أن ی ه ، ول ـذي یملك ـرز الــ ـزء المفــ الجـ

  . یتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد لـــه 

   )822( مـــادة 

لكل مالك ، في سبيل االنتفاع بالجزء الذي یملكه مفرزًا أن یستعمل األجزاء المشترآة ، فيما خصصت له 
  . المالك ، مع مراعاة حقوق غيره من 

   )823( مـــادة 

اع  )  أ أنه تحسين االنتف  یجوز لكل مالك أن یحدث على نفقته تعدیًال في األجزاء المشترآة إذا آــان من ش

  . بتلك األجزاء دون أن یغير من تخصيصها أو یلحق الضرر بالمالك اآلخرین 

ة                   )ب   ة الجمعي ى موافق دیل ، الحصول عل ـداث التع ـل إح ادة ویجـب ، قب ًا لنص الم اد وفق ة لالتح العمومي

م) 836( إذا ل صبة ، ف اع األن ة أرب ة ثالث ة أغلبي ى موافق ، وفي حالة عدم وجود اتحاد ، الحصول عل

  . یحصل على الموافقة آان له أن یطلب من المحكمة التصریح له بإجرائه 
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   )824( مـــادة 

  .  البناء أو یغير في شكله أو مظهره الخارجي ال یجوز ألي مالك أن یقوم بعمل من شأنه أن یهدد سالمة

   )825( مـــادة 

سبة حصته  )  أ ع المالك آل بن ا جمي دها یتحمله  نفقات حفظ األجزاء المشترآة وصيانتها وإدارتها وتجدی

  . في تلك األجزاء 

االنتفاع بها تفاوتًا واضحًا توزع  ومع ذلك فنفقات الخدمات المشترآة ، التي تخص بعض المالك أو یتفاوت  )ب 
  . بنسبة ما یعود منها على آل طبقة أو شقة من منفعة 

  .  آل ذلك ما لم یتفق على خالفه  )جـ 

   )826( مـــادة 

  .  یجــوز للمالك بأغلبية األنصبــة ، أن یكّونوا ، اتحادًا إلدارة العقار وضمان حسن االنتفاع به   )  أ

ر       )ب   ة مالك                          ومع ذلك یعتب ى أربع ار عل انون إذا زاد عدد مالك العق وة الق ًا بق اد المالك قائم وفي. اتح

ة تطبيق أحكام هذه الفقرة إذا تعدد األشخاص الذین یملكون معا طبقة أو شقة أو بناء في مجموعة أبني

ش   ة إلن راءات الالزم ـنفيذ اإلج ثلهم لت ن یم وا م يهم أن یوآل دًا وعل ًا واح رون مالك إنهم یعتب ادف اء اتح

ين. المالك   شأن تعي ى طلب أي من ذوي ال اء عل فإذا لم یتفقوا فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو بن

  . من یمثلهم 
الك    ) ج اد الم شاء اتح ة إلن راءات الالزم ام اإلج الك بإتم ـم الم ـم یقـ وده  إذا لـ ان وج ا إذا آ ة م ي حال  ف

ن      نهم أو ألي م ان ألي م انون ، آ وة الق ا بق ذهإجباری ام ه ة إتم ن المحكم ب م شأن أن یطل  ذوي ال

ـادة ًا للمــ دل طبق اإلجراءات ، ویدخل في اإلجراءات األمر بتوثيق اتفاق تكوین االتحاد أمام آاتب الع

  . وآذلك تعيين مدیر لالتحاد ) 827(

   )827( مـــادة 

  . اتب العدل  یكـون لالتحاد شخصية اعتباریة من تاریخ توثيق اتفاق تكوینه أمام آ  )  أ

  .  وینظم قرار یصدره وزیر العــدل والشئون اإلسالمية أحكام توثيق اتفاق تكوین اتحاد المالك  )ب 

   )828( مـــادة 
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ه في النظام المنصوص اق علي تم االتف ا ی إذا لم یوجد اتحاد مالك تكون إدارة األجزاء المشترآة وفقًا لم

  .ألحكام العامة في إدارة الملكية الشائعة ، وما ورد في ا) 820(عليه في المـــادة 

   )829( مـــادة 

ي شقق الت ات وال ـة الطبق ة إلدارة ملكيـ ة والالئحة العام سري النصوص التالي اد المالك ، ت إذا وجد اتح

  . تصدر بقرار من وزیر العدل والشئون اإلسالمية 

   )830( مـــادة 

  . یجوز التحاد المالك أن یمتلك طبقة أو شقة أو أآثر ملكية مفرزة ، ویكون له أن یتصرف فيها    )  أ

  .  وال یكون لالتحاد بسبب ملكية بعض األجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية  )ب 

   )831( مـــادة 

ذه ال                      سئوًال به شترآة ، ویكون م ى األجزاء الم ًا عل اد المالك حارس يیعتبر اتح صفة عن األضرار الت

  . تلحق المالك أو الغير ، دون اخالل بحقه في الرجوع على غيره وفقًا للقانون 

    

   )832( مـــادة 

  .  تـتكون الجمعية العمومية من جميع المالك   )  أ

ة ،             )ب   اء في مجموعة أبني ة أو شقة أو بن ا طبق ذین یملكون مع ـاص ال ا وإذا تعــدد األشخـ رون فيم فيعتب

ا                  ثلهم فيه وا من یم يهم أن یوآل ة ،. یتعلق بعضویة الجمعية مالكًا واحدًا ، وعل وا فللمحكم م یتفق إذا ل ف

  . بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدیر االتحاد أن تعين من یمثلهم 

   )833( مـــادة 

  . ته في األجزاء المشترآة  لكل مالك عدد من األصــوات في الجمعية العمومية یتناسب مع حص  )  أ

 ومع ذلك فإذا آانت حصة المالك تزید على النصف ، أنقص عدد ماله من أصوات إلى ما یساوي مجموع  )ب 
  .أصوات باقي المالك 

   )834( مـــادة 
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  . یجوز للمالك أن یوآل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصویت فيها   ) أ 

 وال یجوز لشخص واحـد أن یكـون وآيًال عن أآثر من مالك ، آما ال یجوز لمن له عدد من األصوات مساو  )ب 
  . ألصوات باقي األعضاء أن یكون وآيًال عن غيره 

  .  وال یجوز لمدیر االتحاد وال ألحد معاونيه وال ألزواجهم أن یكونوا وآالء عن المالك  )ج 

   )835( مـــادة 

  . ات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرین من أصوات ، ما لم ینص القانون على غير ذلك تصدر قرار

   )836( مـــادة 

  -:تصـدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع األعضاء في شأن 

  . ین  التفویض في اتخــاذ قــرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضر  )  أ

  .  تعيين أو عزل مدیر االتحاد أو أعضاء مجلس اإلدارة  )ب 

  ) . 823( التصریــح ألحد المالك بإحداث تعدیل في األجزاء المشترآة وفقًا لنص المـــادة  )ج 

ـادة                      ) د ة من المــ رة الثاني ـا في الفق إذا أصبح) 825( تعدیــل نســب توزیع النفقــات المنصــوص عليهـ

  . لتعدیل ضروریًا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق هذا ا

  .  شروط تـنفيذ األعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح  )هـ 

وانين  ) و ًا تفرضه الق  الشروط التي یتم بها التصرف في األجزاء المشترآة إذا أصبح هذا التصرف واجب

  . أو اللوائح 

  . الهالك آليًا أو جزئيًا ، وتوزیع نفقاته على المالك  تجدیـــد البناء في حالة   ) ز

    

   )837( مـــادة 

ة المالك عند هالك البناء آليًا أو جزئيًا ، یخصص ما قد یستحق بسببه ألعمال التجدید ما لم توافق أغلبي

  . على غير ذلك 
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   )838( مـــادة 

  -:قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثالثة أرباع أصوات جميع األعضاء في شأن تصدر 

  .  وضع نظام للملكية لضمان حسن االنتفاع بالعقار وإدارته أو تعدیله   )  أ

ا في )ب   اع به ك تحسين االنتف  إحداث تعدیل أو تغيير أو إضافة في األجزاء المشترآة إذا آان من شأن ذل

ا. العقار حدود ما خصص له    ات م ع نفق ة توزی نفس األغلبي رر ب ة أن تق ذه الحال وعلى الجمعية في ه

  . قررته من أعمال وآذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث 

ام ـنفيذ القي ذا الت ضى ه و اقت ة ول ه الجمعي ا قررت ـنفيذ م ع أو یعطل ت ك أن یمن وال یجوز ألي مال

ة الحقولمن یلحقه ضرر  . بأعمال داخل طبقته أو شقته       ا الجمعي ي قررته ال الت ـذ األعم سبب تـنفيـ  ب

  . في مطالبة االتحاد بالتعویض 

سبة لألجزاء  )ج   ة بالن وق العيني ل أو ترتيب حق من الحق  التصرفات العقاریة التي من شأنها آسب أو نق

  ) . و(بند ) 836(المشترآة باستثناء التصرفات المنصوص عليها في المـــادة 

  . االتحاد جزءًا من األجزاء المفرزة ، والتصرف فيما یملكه من هذه األجزاء  تملك    ) د

   )839( مـــادة 

  :تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات األعضاء في شأن 

اع                          )  أ ذا الجزء ضروریًا لالنتف اظ به ان االحتف شترآة إذا آ ار التصرفات في جزء من األجزاء الم بالعق

  . وفقًا للتخصيص المتفق عليه 

  .  إنشاء طبقات أو شقق جدیدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة  )ب 

   )840( مـــادة 

ة  )  أ  تعين الجمعيـة العمومية مدیرًا لالتحاد ، من بين المالك أو من غيرهم ، لمدة ال تزید على سنتين قابل

  . للتجدید 

  . ومية مدیرًا لالتحاد ، آان لكل مالك أن یطلب من المحكمة تعيين مدیر مؤقت  وإذا لم تعين الجمعية العم )ب 

   )841( مـــادة 
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  . یمثــل المدیر االتحاد أمام المحاآم والجهات اإلداریة وفي التعامل مع الغير 

   )842( مـــادة 

المدیر تـنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ األجزاء المشترآة ، وذلــك باإلضافةیتولى  

  . إلى ما یتقرر له من اختصاصات أخرى وفقًا للقانون 

   )843( مـــادة 

فيما یجوز إنشاء مجلس إلدارة االتحاد ، لمساعدة المدیر والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية                 )  أ

  . یراه والقيام بما تكلفه به 

 إذا لم ینص في نظام الملكية على إنشاء مجلس لإلدارة ، یجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع  )ب 
  . األعضاء أن تقرر إنشاء المجلس 

   

  الفصــل الثانـــي

  أسبـاب آسـب الملكيـة

  )االستيـالء( آسـب الملكيـة ابتـداء -الفـرع األول 

   )844( مـــادة 

  . من وضع یده على منقول مباح بنية تملكه ملكه 

   )845( مـــادة 

  .  یصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته   ) أ 

ًا )ب   اد طليق م ع ا ث وان منه ك إذا أحرز حي ع ذل  وتعتبر الحيوانات غير األليفة مباحة ما دامت طليقة ، وم

  . باحًا إال إذا لم یتبعه المالك فورًا أو إذا آف عن تتبعه فال یعتبر م

 وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحًا ما دام   ) ج
  . طليقًا وآف صاحبه عن تتبعه 
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   )846( مـــادة 

د أن  ستطيع أح ذي ال ی وء ال ـون أو المخب ـز المدفــ هالكنـ ر علي سه لمن یعث ون خم ه ، یك ه ل یثبت ملكيت

ذي وجد شيء ال والباقـــي لمالـك الشــيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا آان ال

  ) . 848(فيه موقوفا ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المـــادة 

   )847( مـــادة 

  . آل عقار ال مالك له یكون ملكًا للدولة 

   )848( مـــادة 

شریعات ه ت ادن تنظم الحق في صيد البر والبحر واللقطة واألشياء األثریة وما في باطن األرض من مع

  . خاصة

    

   آسـب الملكيـة ما بـين األحيـاء -الفـرع الثانـي 

  :االلتصـــــاق ) أوال ( 

   )849( مـــادة 

و غراس ، یعتبر من عمل مالك األرض أقامه على نفقته آل ما على األرض أو تحتها من بناء أو منشآت أخرى أ
   . ویكون مملوآا له ، ما لم یقم الدليل على عكس ذلك

   )850( مـــادة 

 یكون ملكا لمالك األرض ما یحدثه فيها من منشآت أو غراس بمواد مملوآة لغيره ، إذا لم یكن ممكنا نزع هذه  )  أ
 ضرر جسيم ، أو آان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خــاللالمواد دون أن َیـلـَْحَق مالك األرض

  .سنة مــن وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في األرض 

 فإذا تملك مالك األرض المواد ، آان عليه أن یدفع قيمتها وقت التصاقها باألرض ، أما إذا استرد المواد مالكها  )ب 
  .ولمالك المواد في الحالين الحق في التعویض إن آان له وجه . ألرض فإن نزعها یكون على نفقة مالك ا

   )851( مـــادة 

إذا أحدث شخص بناًء أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض یعلم أنها مملوآــة لغيره وأنه
أن یطلب إزالة المستحدثات على نفقة مــن أحدثهــا مع التعویض إن ليس له الحق في إحداثها ، آان لمالك األرض 

آـان له وجه ، وذلك خالل سنة من وقت علمه بإحداثها ، فإن لم یطلب اإلزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثــات التـزم 
  .بدفع قيمتها مستحقة اإلزالة أو دفع ما زاد بسببها من قيمة األرض 
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   )852( مـــادة 

 إذا أحدث شخص بناًء أو غراسا أو منشآت أخرى ، بمواد من عنده ، على أرض غيره بترخيص من المالك أو   ) أ 
آان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها ، فال یجوز لمالك األرض أن یطلب اإلزالة ، وإنمــا یكــون لــه 

 ما زاد في قيمة األرض بسبب ما استحدث فيهــا ، هذا الخيار بين أن یدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن یدفع
   . ما لم یطلب من أحدث البناء أو الغـــراس أو المنشـــآت نزع ما استحدثه وآان ذلك ال یلحق باألرض ضررا

 ومـع ذلـك فـإذا آانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث یرهق مالك األرض أن یؤدي ما هو مستحق  )ب 
  .، آان له أن یطلب تمليك األرض لمن أحدثها بمقابل عادل عنها 

   )853( مـــادة 

 ، أن تقرر  )852(و ) 851( یجوز للمحكمــة ، بناء على طلب مـن یلتـزم بالمقابــل أو التعویض ، وفقا للمادتين 
اط دوریة بشرط تقدیم ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن یكون الوفاء على أقس

  .الضمانات الكافية 

   )854( مـــادة 

إذا آان مالك األرض ، وهو یقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء یسير من األرض المالصقة ، جاز 
  .للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل 

   )855( مـــادة 

 أو غراسا أو منشآت أخرى ، على أرض غيره ، بمواد مملوآة لشخـص ثالــث ، آان  إذا أحدث شخص بناًء  )  أ
لمالك المواد أن یرجع بالتعویض على من أخذها ، آما له أن یرجع على مالك األرض بما ال یزید عما بقي في 

  .ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه 

 إذا لم یـُـلـِْحـق سن النية ، آان لمالك المواد أن یطلب نزعها وإذا آان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت ح )ب 
  . ذلك باألرض ضررا 

   )856( مـــادة 

إذا التصقت منقوالت لمالك مختلفين بحيث ال یمكن فصلها دون تلف ولم یكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت 
  .حسن أو سوء نية آل منهم المحكمة في األمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة األطراف و

  :التصــرف القانونــي ) ثانيـا ( 

   )857( مـــادة 

 في المنقول والعقار ، بالتصرف القانوني إذا آان  - آما تـنـتقل أو تنشأ الحقوق العينية األخرى  -تـنـتقل الملكية 
   .المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين

   )858( مـــادة 

  . إذا آان المتصرف فيه منقوال معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف   ) أ 
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   .  إذا آان المنقول معينا بنوعه فال ینتقل الحق أو ینشأ إال بإفرازه )ب 

   .  آل ذلك ما لم ینص القانون أو یقض االتفاق على خالفه  ) ج

   )859( مـــادة 

إذا آــان المتصــرف فيــه عقارا ، فال تـنـتقل الحقـــوق العينيــة أو تنشــأ ، إال بمراعاة أحكام قانون التسجيل 
  .العقاري 

  :الشفعـــة ) ثالثـــا ( 

   )860( مـــادة 

  .لية الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التا

   )861( مـــادة 

  . یثبت الحق في الشفعة للشریك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشرآاء   ) أ 

  . وإذا تعدد الشفعاء آان استحقاق آل منهم للشفعة على قدر نصيبه  )ب 

   )862( مـــادة 

  : ال شفعة   -  1

  . رسمها القانون  إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا إلجراءات  )أ 

  . إذا وقع البيع بين األصول والفروع أو بين الزوجين أو بين األقارب للدرجة الثانية   )ب 

 إذا أظهـــر الشفيــع إرادتــه صراحة أو ضمنا ، وقت البيع أو قبله ، في أنه ال یرغب في الشراء   )ج 
   . بالشروط التي تم بها البيع

  .ع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة  إذا آان العقار قد بي   ) د

  . وال یجوز للوقف أن یأخذ بالشفعة   -  2

   )863( مـــادة 

إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن یعلن الشفيع رغبته فــي األخــذ بالشفعــة أو قبــل أن
، فال یجوز األخذ بالشفعة إال من المشتري الثاني ) 866(یصبــح إعــالن الرغبــة حجة على الغير وفقا للمـــادة 

  .وبالشروط التي اشترى بها 

   )864( مـــادة 

  .ليس للشفيع أن یأخذ بعض المبيع إال إذا تعدد المشترون ، فله أن یأخذ نصيب بعضهم ویترك الباقي 
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   )865( مـــادة 

 لباقي الشرآاء آتابًا مسجال بعلم الوصول یخطرهم  على أي من البائع والمشتري لجزء شائع في عقار أن یوجه -  1
   . فيه بالبيع

  : ویجب أن یشتمل الكتاب على البيانات اآلتية وإال آان باطال  -  2

  . اسم آل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه   )  أ 

  . بيان المبيع بيانا آافيا   ) ب

   .  بيان الثمن وشروط البيع  ) ج 

   .  الكتاب قرینة قاطعة على العلم بالبيع ویعتبر هذا  -  3

   )866( مـــادة 

 على من یرید األخذ بالشفعة أن یعلن رغبته فيها إلى آل من البائع والمشتري بكتاب مسجل بعلم الوصول خالل   ) أ 
  .خمسة وأربعين یوما من تاریخ إخطاره بالبيع وإال سقط حقه 

 وإذا لم یتلق طالب الشفعة موافقة البائع والمشتري على رغبته خالل ثالثين یوما من تاریخ وصول آتاب الرغبة  )ب 
إليهما ، فعليه أن یقيم دعواه على آل مــن البائع والمشتري خالل خمسة وأربعين یوما من نهایة المدة سالفة 

   . ن الحقيقي الذي حصل به البيع وإال سقط حقهالبيان ، وذلك بعــد أن یودع خزانة المحكمة آل الثم

 ویعتبر التأشير بإعالن الرغبة في صحيفة العقار وفقا   .  وال یعتبر إعالن الرغبة حجة على الغير إال إذا علم به  ) ج
   . قرینة قاطعة على علم الغير) 867(للمـــادة 

   )867( مـــادة 

  .فعة في صحيفة العقار بالسجل العقاري یجب التأشير بإعالن الرغبة في األخذ بالش

ویترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في صحيفة العقار ، فإنه یكون حجة على من تقررت لهم 
  .حقوق عينية إبتداء من تاریخ التأشير المذآور 

   )868( مـــادة 

لتـزاماته ، وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة الحكم الذي یصدر نهائيا بثبوت الشفعة یعتبر سندا لحقوق الشفيع وا
  .بالتسجيل 

   )869( مـــادة 

   .  یحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتـزاماته  )  أ

   .  ومع ذلـك ال یحــق لـه االنتفــاع باألجــل الممنــوح للمشتري فــي دفع الثمن إال برضاء البائع )ب 
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   .  وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن یرجع إال على البائع  ) ج

   )870( مـــادة 

 إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا ، من بناء أو غراس أو نحوه ، قبل أن یعلنه الشفيع برغبته في األخذ   )  أ
شتري أن یدفع ما أنفقــه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب بالشفعة ، آان الشفيع ملزما تبعا لما یختاره الم

  .ما أحدثه 

 فــإذا آان المشتري قد أحدث الزیادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة ، آان للشفيع إما أن یطلــب اإلزالــة ، أو  )ب 
  .ه بسببها یستبقي الزیــادة مقابــل دفــع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع في

   )871( مـــادة 

 ال یسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا آان قد   )  أ
  ) .866(صدر بعد التاریخ الذي أصبح فيه آتاب إبالغ الرغبة حجة على الغير وفقا للمـــادة 

   . هم من أولویة فيما آل إلى المشتري من ثمن ویكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما آان ل )ب 

    

   )872( مـــادة 

  :یسقط الحق في األخذ بالشفعة 

  . إذا نزل الشفيع عن حقه في األخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا   )  أ

   .  إذا انقضت أربعة أشهر من یوم تسجيل عقد البيع )ب 

  . في األحوال األخرى التي نص عليها القانون   ) ج

   )873( ــادة مـ

  .ال یسقط الحق في األخذ بالشفعة بموت الشفيع إنما ینتقل إلى ورثته 

  : الحيـــازة  )رابعا ( 

  : تعریـف الحيـازة وأرآانهـا   ــ  1

   )874( مـــادة 

الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب 
  .آخر ، بأن یباشر عليه األعمال التي یباشرها عادة صاحب الحق حق عيني 

   )875( مـــادة 
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   . ال تقوم الحيازة على عمل یأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل یتحمله الغير على سبيل التسامح

   )876( مـــادة 

  .الشيء باسم الحائز تكون الحيازة بالوساطة متى آان الوسيط یباشر السيطرة على 

   )877( مـــادة 

  .یجوز لعدیم األهلية أو ناقصها أن یكسب الحيازة عن طریق من ینوب عنه قانونا 

   )878( مـــادة 

ليس لمن یحوز باسم غيره أن یغير لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير وإما بفعل من 
 وال تبــدأ الحيــازة بصفتهــا الجدیدة إال من وقت الفعل الذي   . یحوز باسمــهالحائز یعتبر معارضة لحق من آان 

   . أحدث التغيير

   )879( مـــادة 

إذا اقترنت الحيازة بإآراه أو حصلت خفية أو آان فيها لبس ، فال یكون لهــا أثـــر قبـــل من وقع عليه اإلآراه أو 
  .أمرها عليه ، إال من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب أخفيت عنه الحيازة أو التبس 

  : إثبــات الحيــازة  ــ  2

   )880( مـــادة 

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وآانت قائمة حاال ، فإن ذلك یكون قرینة على قيامها في المدة ما بين 
   . الزمنين ، ما لم یقم الدليل على العكس

   )881( مـــادة 

ذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من یباشر السيطرة المادیة هو الحائز إلى أن یثبــت إ
   . العـكس ، فـإن آانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه

  : حسن وسوء نية الحائــز   ــ  3

   )882( مـــادة 

  ن النية إذا آان یجهل أنه یعتدى على حق للغير ، إال إذا آان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم یعتـبر الحائــز حس  )  أ
.  

  . فإذا آان الحائز شخصا معنویا فالعبرة بنية من یمثله  )ب 

   .  ذلك  وحسن النية مفترض إلى أن یثبت العكس ، ما لم ینص القانون على خالف  ) ج

   )883( مـــادة 
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 یصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو مــن وقــت إعالنه في الئحة   )  أ
   . الدعوى بما یفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره

  . ویعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة باإلآراه من غيره  )ب 

   )884( مـــادة 

   . ي بدأت بها وقت آسبها إلى أن یثبت العكستبقـــى الحيازة محتفظة بالصفة الت

  : انتقال الحيازة  ــ  4

   )885( مـــادة 

 على أنه إذا آان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه آان في حيازته حسن   . تـنـتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها
   . النية جاز له أن یتمسك بحسن نيته

   )886( مـــادة 

ن الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن یسيطر على الشيء ولو تـنـتقل الحيازة م
   . لم یتسلمه تسلما مادیا

   )887( مـــادة 

یجوز أن یتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا یده لحسـاب من یخلفه في الحيازة أو استمر 
   . نفسهالخلف واضعا یده ولكن لحساب 

   )888( مـــادة 

  . یجــوز أن یتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما یمكنه من التسلم المادي للشيء   )  أ

 وبوجه خاص ، یقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن  )ب 
شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وآان آالهمــا  على أنه إذا تسلم   . مقام تسليم البضائع ذاتها

   . حســن النيــة فإن األفضلية تكون لمن تسلم البضاعة

   )889( مـــادة 

  .یجوز للخلف الخاص أن یضم إلى حيازته حيازة سلفه في آل ما یرتبه القانون على الحيازة من أثـــر 

  : زوال الحيـــازة  ــ  5

  ) 890( مـــادة 

  . تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأیة طریقة أخرى   )  أ

  . ومع ذلك ال تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي  )ب 
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خالل السنتين التاليتين لفقدها اعتبرت أنها لم فإذا آانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها 
  .تزل أصال 

  : آثــار الحيـــازة  ــ  6

   )891( مـــادة 

من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر عليه ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم 
   . یثبت العكس

   )892( مـــادة 

لحيازة أن یطلب خالل السنتين التاليتين لفقدها ردها إليه ، فإذا آان فقد الحيازة خفية بدأ  لحائز العقار إذا فقد ا  )  أ
   . سریان السنتين من وقت انكشافه

   .  ویجـوز أیضـــا لمن آان حائزا لحساب غيره أن یطلب استرداد الحيازة )ب 

   )893( مـــادة 

حيازته سنتان وقت فقدها ، فال یجـــوز أن یسترد الحيازة إال من  إذا لم یكن من فقد الحيازة قد انقضت على   )  أ
 والحيازة األحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقـــوم على سند   . شخص ال یستند إلى حيازة أحق بالتفضيل

بق  فإذا لم یكن لدى أي من الحائزین سند أو تعادلت سنداتهم آانت الحيازة األحق بالتفضيل هي األس  . قانوني
  .في التاریخ 

   .  أما إذا آان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع األحوال أن یسترد خالل السنتين التاليتين حيازته من المعتدي )ب 

   )894( مـــادة 

  .یجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو آان حسن النية 

   )895( مـــادة 

قار إذا استمرت حيازته سنتان ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن یرفع خالل السنتين التاليتين دعوى لحائز الع
   . بمنع هذا التعرض

   )896( مـــادة 

 لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنتان ، وخشي ألسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جدیدة تهدد حيازته ،   )  أ
  .تاليتين لبدء هذه األعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم أن یرفع خالل السنتين ال

 وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار األعمال أو تأذن باستمرارها ، ولها في الحالتين أن تأمر بتقدیم تأمين آاف  )ب 
  .ضمانا لما قد یحدث من ضرر نتيجة تـنفيذ الحكم 

   )897( مـــادة 
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  . لحائز الشيء الحق فيما یقبضه من ثماره وما یحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية   )  أ

 وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة یوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة یوما فيوما ،  )ب 
  .والحصول على المنفعة آقبض الثمار المدنية 

   )898( مـــادة 

لحائز مسئوال من وقت أن یصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليهـــا والثمــــار التي قبضها أویكون ا
   .  التـــي قصر في قبضها ، ویجوز له أن یسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار

   )899( مـــادة 

  .وفات الضروریة  على المالك الذي یرد إليه ملكه أن یؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصر  ) أ

   . )852(و) 851( وتسـري في شـأن المصروفــات النافعة أحكام المادتين )ب 

 وللمالك أن یستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت   .  وليس للحائز أن یطالب بشيء من المصروفات الكمالية  ) ج
تحدثه على أن یعيد الشيء إلى حالته  فإن لم یطلب ذلك آان للحائز أن ینزع ما اس  ، بقيمتها مستحقة اإلزالة

  .األولى دون ضرر 

   )900( مـــادة 

على المالك الذي یـُرد إليه ملكه أن یؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من 
   . مصروفات وذلك في حدود ما یلتـزم به المالك وفقا للمـــادة السابقة

   )901( مـــادة 

وز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في یج
   . المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن یكون الوفاء على أقساط دوریة بشرط تقدیم الضمانات الكافية

    

   )902( مـــادة 

ن یستحق الشيء عما یصيبه من هــالك أو تلــف إال بقدر ما عاد عليه  ال یكــون الحائز حسن النية مسئوال قبل م  ) أ 
   . من فائدة ترتبت على هذا الهالك أو التلف

 ویكــون الحائــز سيئ النية مسئوال عن هالك الشيء أو تلفه ولو آان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إال إذا أثبت أن )ب 
   . یستحقهالشيء آان یهلك أو یتلف ولو آان في ید من 

   )903( مـــادة 

من حاز عقارا آان له أن یكسب ملكيته إذا استمرت حيازته له دون انقطاع ستين سنة ، وتكون المدة خمس عشرة
  .سنة بالنسبة للمنقول والحق العيني غير الملكية 
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  .وال یسري هذا الحكم على ملكية العقار وأي حق عيني آخر مسجل بالسجل العقاري 

   )904( مـــادة 

تسري قواعد سماع الدعوى بمرور الزمان على المدة التي تستمر خاللها الحيازة فيما یتعلق بحساب المدة ووقفها 
 وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة ، ومع مراعاة  . وانقطاعها واالتفاق على تعدیلها

  .األحكام اآلتية 

   )905( مـــادة 

  .تنقطع مدة عدم سماع الدعوى إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير 

غير أن مدة عدم سماع الدعوى ال تنقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خالل سنتين أو رفع دعوى استردادها 
   . في هذا الميعاد

   )906( مـــادة 

ينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه یصبح مالكا له إذا آان حسن النية  من حاز بسبب صحيح منقوال أو حقا ع  )  أ
   . وقت حيازته

 فإذا آان ُحْسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية  )ب 
  .آسب الحق خالصا منها 

   )907( مـــادة 

  .ة على وجود السبب الصحيح وُحْسن النية ما لم یقم الدليل على عكس ذلك الحيــازة فــي ذاتها قرین

   )908( مـــادة 

 یجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه إذا فقده أو ُسرق منه ، أن یسترده ممن یكون  )  أ
  .فقد أو السرقة حائزا له بسبب صحيح وُحْسن نية ، وذلك خالل ثالث سنوات من وقت ال

 فإذا آان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن یتجــر في مثله ، فله أن یطلب ممن یسترده  ) ب
  .أن یعجل له الثمن الذي دفعه 

   آسب الملكية بسبب الوفاة -الفـرع الثالث 

  :الميــــراث ) أوال ( 

   )909( مـــادة 

  . تعيين الورثة وتحدید أنصبائهم في اإلرث وانتقال أموال الترآة إليهم تسري عليها أحكام الشریعة اإلسالمية 

  :الوصيـــة ) ثانيـا ( 
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   )910( مـــادة 

  .تسري على الوصية أحكام الشریعة اإلسالمية 

   )911( مـــادة 

 آل تصرف قانوني یصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع یعتبر تصرفــا مضافــا إلى ما بعد الموت   ) أ 
  .، وتسري عليه أحكام الوصية 

 وعلى ورثة المتصرف أن یثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع  )ب 
   . الطرق

التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ،  وإذا أثبت الورثة أن  )ج 
   . ما لم یثبت العكس

   )912( مـــادة 

إذا تصرف شخص ألحد ورثته ، واحتفظ بأیة طریقة آانت بحيازة العين التــي تصــرف فيهــا وبحقه في االنتفاع 
   . موت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم یقم دليل یخالف ذلكبها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد ال

   

   

  البــاب الثانــي *   *  * *

  الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

  الفصــــل األول

  حق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكنى

  :حــق االنتفـــاع ) أوال ( 

   )913( مـــادة 

   . تضى الحيازةحق االنتفاع یكسب بتصرف قانوني أو بمق

   )914( مـــادة 

  .یراعى في حقوق المنتفع والتـزاماته السند الذي أنشأ حق االنتفاع وآذلك األحكام المقررة في المواد اآلتية 

   )915( مـــادة 

  ) . 921(تكون ثمار الشيء المنتفـع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المـــادة 
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   )916( مـــادة 

   .  على المنتفع أن یستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن یدیره إدارة حسنة  ) أ 

 ولمالك الرقبة أن یعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعــة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه  )ب 
، فإن لم یقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة یستعمل في خطر جاز له أن یطالب بتقدیم تأمينات 

العين استعماال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضي أن ینزع العين من تحت یده وأن یسلمها إلى 
   . آخر یتولى إدارتها ، ولـه تبعا لخطورة الحال أن یحكم بانتهاء حق االنتفاع دون إخالل بحقوق الغير

   )917( ادة مـــ

 المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما یفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي   ) أ 
  .تقتضيها أعمال الصيانة 

 وال یجبر مالك الرقبة على أداء التكاليف غير المعتادة وال االصالحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع ،  )ب 
   .  ما لـم یكـن حـق االنتفــاع قد تقرر بمقابل ، أو اشترط غيرهوذلك

   )918( مـــادة 

   .  علــى المنتـفع أن یبـذل من العنایة في حفظ الشيء ما یبذله الشخص المعتاد  ) أ

 حق  وهو مسئول عن هالك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا آان قد تأخر بعد إعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء )ب 
   . االنتفاع ، إال إذا أثبت أن الشيء آان یهلك ولو في ید المالك

    

   )919( مـــادة 

إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصالحات جسيمة ، أو إلى اتخاذ إجـــراء یقيه من خطر لم یكن منظورا، 
  .استحقاق الشيء نفسه فعلى المنتفع أن یبادر بإخطار المالك ، وعليه إخطاره أیضا إذا ادعى أجنبي 

   )920( مـــادة 

 فإن لم یقدم المنتفع   . إذا آان المال المقرر عليه حق االنتفاع منقوال ، وجب جرده ولزم المنتفع تقدیم تأمين آاف
   . التأمين ، جاز للقاضي ، أن یأمر بوضع المال في ید أمين یتولى إدارته لحساب المنتفع

ال یمكن استعمالها دون استهالآها آان للمنتفع الحق في استهالآها بشرط أن یرد وإذا شمل حق االنتفاع أشياء 
   .  وللمنتفع نتاج المواشي بعد أن یعوض منها ما نفق من األصل في حادث فجائي مثلها عند انتهاء حقه في االنتفاع ،

   )921( مـــادة 

فإن لم یعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ینتهي على أي  ینتهي حق االنتفاع بانقضاء األجل المعين ،   )  أ
   . حال بموت المنتفع

 وإذا آانت األرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء األجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، ترآت األرض للمنتفع أو )ب 
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  .من الزمن  على أن یدفعوا أجرة األرض عن هذه الفترة  لورثته إلى حين إدراك الزرع ،

   )922( مـــادة 

  .ینتهــي حــق االنتفاع بهالك الشيء ، إال أنه ینتقل من هذا الشيء إلى ما قد یقوم مقامه من عوض 

 ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع   . وإذا لم یكن الهالك راجعا إلى خطأ المالك ، فال یجبر على إعادة الشيء ألصلـه
   . بسببهحق االنتفاع إذا لم یكن الهالك 

   )923( مـــادة 

  . ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بحق االنتفاع إذا لم یستعمل مدة خمس عشرة سنة   )  أ

 وإذا آان حق االنتفاع لعدة شرآاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الحق یقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة )ب 
   . فها لمصلحة اآلخرینالباقين ، آما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشرآاء یوق

  :حق االستعمال وحق السكنى ) ثانيا ( 

   )924( مـــادة 

نطاق حق االستعمال وحق السكنى یتحدد بمقدار ما یحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك
  .دون إخالل بما یقرره السند المنشئ للحق من أحكام 

   )925( مـــادة 

  .عن حق االستعمال أو حق السكنى إال بناء على شرط مكتوب أو مبرر قوي ال یجوز النزول للغير 

   )926( مـــادة 

فيما عدا األحكام المتقدمة تسري األحكام الخاصة بحق االنتفاع على حق االستعمال وحق السكنى متى آانت ال 
  .تتعارض مع طبيعة هذین الحقين 

   

  الفصـــل الثانـــي

  حقـــوق االرتفــــاق

   )927( ـادة مــ

  .حق االرتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار األول 

  .ویجوز أن یترتب االرتفاق على مال عام إن آان ال یتعارض مع االستعمال الذي خصص له هذا المال 

   )928( مـــادة 
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تــقادم إال االرتفاقات الظاهرة بما فيها حق حــق االرتفـــاق یكسـب بتصـرف قانوني أو بالميراث وال یكســب بال
  .المرور 

   )929( مـــادة 

   . یجــوز فــي االرتفاقات الظاهـــرة أن ترتب أیضا بتخصيص من المالك األصلي

اإلثبات أن مالك عقارین منفصلين قد ویكون هناك تخصيص من المالك األصلي إذا تبين بأي طریق من طرق 
أنشأ بينهما عالقة تبعية ظاهرة من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أنهما آانا مملوآين لشخصين مختلفين، ففي 
هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أیدي مالك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد االرتفاق مرتبا بين العقارین لهما 

  . صریح یخالف ذلك   ما لم یوجد شرطوعليهما ،

   )930( مـــادة 

إذا فرضـــت قيود معينة تـُحد من حق مالك العقار في البناء عليه آيف شاء ، آأن یمنـــع من تجاوز حد معين في 
التي فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات   ، اإلرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته

  .فرضت لمصلحتها هذه القيود هذا ما لم یكن هناك اتفاق یقضي بغيره 

 ومع ذلك یجوز االقتصار على الحكم بالتعویض إذا   . وآل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصالحها عينا
   . رأت المحكمة ما یبرر ذلك

   )931( مـــادة 

 ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، واألحكام الواردة في المواد تخضع حقوق االرتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها
  .التالية 

   )932( مـــادة 

لمالك العقار المرتفق أن یجري األعمال الضروریة الستعمال حقه والمحافظة عليه ، وعليــه أن یستعمــل هذا 
  .الحق على الوجه الذي ال ینشأ عنه إال أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به 

   )933( دة مـــا

إذا جّد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زیادة عبء االرتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة 
  .الطرفين أن یقضي بتعدیل االرتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزیادة ، وذلك نظير مقابل عادل 

   )934( مـــادة 

 االرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم یشترط  نفقــات األعمال الالزمة الستعمال حق  )  أ
   . غير ذلك

 فـإذا آان مالـك العقــار المرتفق به هو المكلف بأن یقوم بتلك األعمال على نفقته ، آان له أن یتخلص من هذا  )ب 
  .  التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به آله أو بعضه لمالك العقار المرتفق

 وإذا آانت األعمال نافعة أیضا لمالك العقار المرتفق به ، آانت نفقة الصيانة على المالكين آل بنسبة ما یعود   ) ج
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   . عليه من النفع

   )935( مـــادة 

 ال یجوز لمالك العقار المرتفق به أن یعمل شيئا یؤدي إلى االنتقاص من استعمال حق االرتفاق أو جعله أآثر   )  أ
  .مشقة 

 ومع ذلك إذا آان الموضع الذي عين أصال قد أصبح من شأنه أن یزید في عبء االرتفاق ، أو أصبح االرتفاق  )ب 
مانعا من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن یطلــب نقــــــــل االرتفاق إلى موضع 

 آل هذا متى آان استعمال االرتفاق   . ره إذا قبل ذلكآخر من العقار أو إلى عقار آخر یملكه هو أو یملكه غي
  .ميسورا في وضعه الجدید بالقدر الذي آان ميسورا في وضعه السابق 

   )936( مـــادة 

 إذا ُجزيء العقار المرتفــق ، بقــي االرتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على أال یزید ذلك في العبء الواقع على   )  أ
   . العقار المرتفق به

 غير أنه إذا آان حق االرتفاق ال یفيد إال جزءا من هذه األجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن یطلب إنهاء  )ب 
  .االرتفاق عن األجزاء األخرى 

   )937( مـــادة 

   .  إذا جـُزيء العقـار المرتفق بــه ، بقي االرتفاق واقعا على آل جزء منه  )  أ

 غير أنه إذا آان حق االرتفاق ال یستعمل على بعض هذه األجزاء وال یمكن أن یستعمل عليها ، فلمالك آل جزء  )ب 
   . منها أن یطلب إنهاء االرتفاق عن الجزء الذي یملكه

   )938( مـــادة 

ق هالآا تاما ، تـنتهي حقوق االرتفاق بانقضاء األجل المعين ، وبهالك العقار المرتفق به أو العقار المرتف
  .وباجتماع ملكية العقارین لشخص واحد ، إال أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية عاد حق االرتفاق 

   )939( مـــادة 

   .  ال تسمع عند اإلنكار الدعوى بحق االرتفاق إذا لم یستعمل مدة خمس عشرة سنة  )  أ

استعمال أحدهم االرتفاق یقطع مدة عدم سماع الدعوى  وإذا ملك العقار المرتفق عدة شرآاء على الشيوع ، ف )ب 
  .لمصلحة الباقين ، آما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشرآاء یوقفها لمصلحة اآلخرین 

   )940( مـــادة 

ینتهي حق االرتفاق إذا تغير وضـع األشياء بحيث تصبح في حالة ال یمكن فيهـــا استعمال هذا الحق ویعود إذا
   .  إلى وضع یمكن معه استعمالهعــادت األشياء

   )941( مـــادة 
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لمالك العقار المرتفق به أن یحرره من االرتفاق آله أو بعضه إذا فقد االرتفاق آل منفعــــة للعقــــار المرتفــق ، 
  .أو لم تبق له غير فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به 

    

   ألولالبـــاب ا

  الرهــن التأمينــي

  الفصـــل األول

  إنشـــاء الرهـــن التأمينـــي

   )942( مـــادة 

الرهن التأميني عقد به یكسب الدائن على عقار حقا عينيا یكون له بموجبه أن یتقدم على الدائنين العادیين والدائنين 
  .یكون التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي ید 

   )943( مـــادة 

   .  ال ینعقد الرهن التأميني إال بورقة رسمية  )  أ

   .  ونفقات العقد على الراهن ، إال إذا اتفق على غير ذلك )ب 

   )944( مـــادة 

  .یجوز أن یكون الراهن هو نفس المدین آما یجوز أن یكون شخصا آخر یقدم رهنا لمصلحة المدین 

   )945( مـــادة 

ن الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن ال ینفذ في حق المالــك إال إذا أقره بورقة رسمية، وإذا إذا آا
لم یصدر هذا اإلقــرار فــإن حــق الرهــن ال یترتب على العقار إال من الوقت الذي یصبح فيه هذا العقار مملوآا 

   . للراهن

   )946( مـــادة 

ائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخــه أو زواله ألي یبقى قائما لمصلحة الد
  .سبب آخــر ، إذا آان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن 

   )947( مـــادة 

  . ال یجوز أن یـَـرد الرهن التأميني إال على عقار ، ما لم یوجد نص یقضي بغير ذلك   ) أ 

 ویجـب أن یكون العقار المرهون مما یصح بيعه استقالال بالمزاد العلني ، وأن یكون معينا بالذات تعيينا دقيقا من  )ب 
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  .حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي الحق ، وإال وقع الرهن باطال 

   )948( مـــادة 

   . ون التي تعتبر عقارا یشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المره  ) أ 

 ویشمل بوجه خاص األبنية واألشجار التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون أو تستحدث بعده،  )ب 
وحقوق االرتفاق والعقارات بالتخصيص ، وجميع التحسينات واإلنشاءات التي تجــــرى في العقار المرهون ، 

  . المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين   اإلخالل بامتيازوذلك آله ما لم یتفق على غيره ، ومع عدم

   )949( مـــادة 

یجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن یرهنها رهنا تأمينيا ، وفي هذه الحالة یكون للدائن المرتهن حق 
دفعه مالك األرض إذا استبقى التقدم في استيفاء الدین من ثمن األنقاض إذا هدمت المباني ، ومن التعویض الذي ی

  .المباني 

   )950( مـــادة 

یبقى نافذا الرهن الصادر من جميع المالك لعقار شائع ، أیا آانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو على 
  .بيعه لعدم إمكان قسمته 

   )951( مـــادة 

رهن أحد الشرآاء حصته الشائعة في عقار آلها أو بعضها ، فإن الرهن یثـقل بعد القسمة ما یقع في نصيب  إذا   ) أ 
 ویعين هذا الجزء بأمر من المحكمة   . الراهن أو جزءا مما یقع في نصيبه یعادل في قيمته الحصة المرهونة

   . بناء على عریضة تقدم إليها

أجري لـه قيد جدید خالل ستين یوما من الوقت الذي یخطر فيه أي ذي شأن  ویحتفظ هذا الرهن بمرتبته إذا  )ب 
   . الدائن المرتهن بتسجيل القسمة

  . المتقاسمين  وال یضر احتفاظ الرهن بمرتبته على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشرآاء وال بامتياز

   )952( مـــادة 

ین مستقبل أو دین احتمالي ، آما یجوز أن یترتب ضمانا یجوز أن یترتب الرهن ضمانا لدین معلق على شرط أو د
العتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن یتحدد في عقد الرهن مبلغ الدین المضمون أو الحد األقصى الذي ینتهي 

   . إليه هذا الدین

   )953( مـــادة 

 مضمون بالعقار أو العقارات آل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدین وآل جزء من الدین
  .المرهونة آلها ، ما لم ینص القانون أو یقض االتفاق بغير ذلك 

   )954( مـــادة 
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  . یكون الرهن تابعا للدین المضمون في صحته وفي انقضائه ، ما لم ینص القانون على غير ذلك   )  أ

ه الدفع الخاصة به أن یتمسك بما للمدین من أوجه  وإذا آان الراهن غير المدین ، آان لـه إلى جانب تمسكه بأوج )ب 
   . الدفع المتعلقة بالدین ، ویبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدین

   

    

  الفصــل الثانــي

  آثـــار الرهـــن التأمينـــي

   أثر الرهن فيما بين المتعاقدین -الفـــرع األول 

  :بالنسبــة للراهـــن ) أوال ( 

   )955( مـــادة 

   . یجوز للراهـن أن یتصرف في العقار المرهون ، وأي تصرف یصدر منه ال یؤثر في حق الدائن المرتهن

   )956( مـــادة 

 ولـه قبض ثماره وآافة إیراداته إلى وقت وضع إشارة الحجز على قيد   . للراهن الحق في إدارة العقار المرهون
  .العقار 

   )957( مـــادة 

اإلیجار الصادر من الراهن ال ینفذ في حق الدائن المرتهن إال إذا آان ثابت التاریخ قبل وضــع إشــارة الحجز    ) أ 
 أو آان قد عقد بعد وضع إشارة   أما إذا لم یكن اإلیجار ثابت التاریخ على هذا الوجه ،  . على قيد العقار

   . ذًا إال إذا آان داخال في أعمال اإلدارة الحسنةالحجز على قيد العقار ولم تعجل فيه األجرة فال یكون ناف

 وإذا آان اإلیجار السابق على وضع إشارة الحجز على قيد العقار تزید مدته على عشر سنوات ، فال یكون نافـذا  )ب 
  .في حق الدائن المرتهن إال لمـــدة عشر سنوات ، ما لم یكن قد قيد في السجل العقاري قبل قيد الرهن 

   )958( ة مـــاد

 ال تكــون المخالصة باألجرة مقدما لمدة ال تزیـــد علـــى ثــالث سنوات وال الحوالة بها آذلك نافذة في حــق   ) أ 
   . الدائـــن المرتهن ، إال إذا آانت ثابتة التاریخ قبل وضع إشارة الحجز على قيد العقار

زید على ثالث سنوات ، فإنها ال تكون نافذة في حق الدائن المرتهن  أما إذا آانــت المخالصــة أو الحوالــة لمدة ت )ب 
ما لم تكن مقيدة في السجل العقاري قبل قيد الرهن ، وإال خفضت المدة إلى ثالث سنوات مع مراعاة الحكم 

   . الوارد في الفقرة السابقة

   )959( مـــادة 
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عترض على آل عمل أو تقصير یكون من شأنه إنقاص یلتـزم الراهن بضمان سالمة الرهن ، وللدائن المرتهن أن ی
  .ضمانه إنقاصا آبيرا ، وله في حالة االستعجال أن یتخذ على نفقة الراهن ما یلزم من الوسائل التحفظية 

   )960( مـــادة 

 تأمينا  إذا تسبب الراهن بخطئه في هالك العقار المرهون أو تلفه ، آان الدائن المرتهن مخيرا بين أن یقتضي  )  أ
  .آافيا أو أن یستوفي حقه فورا 

 فإذا آان الهالك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم یقبل الدائن بقاء الدین بال تأمين ، آان المدین مخيرا بين أن  )ب 
  .یقدم تأمينا آافيا أو أن یوفي الدین فورا قبل حلول األجل 

   

 أن تعرض العقار المرهون للهالك أو التلف أو تجعله غير آاف  وفي جميع األحوال إذا وقعت أعمال من شأنها  ) ج
  .للضمان آان للدائن أن یطلب من المحكمة وقف هذه األعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

   )961( مـــادة 

التعویض إذا هلك العقار المرهون أو تلف ألي سبب آان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي یترتب على ذلك آ
  .، ومبلغ التأمين ، ومقابل االستمالك للمنفعة العامة 

  :بالنسبـة إلـى الدائـن المرتهـن ) ثانيا ( 

   )962( مـــادة 

  .للدائن المرتهن أن یستوفي حقه من العقار المرهون وفقا لإلجراءات المقررة لذلك 

   )963( مـــادة 

 وال یكون له   . آـان الراهــن شخصــا آخــر غيــر المدین فال یجــوز التـنفيذ على أمواله إال ما رهن منها إذا    ) أ
   . حق الدفع بتجرید المدین ما لم یوجد اتفاق یقضي بغير ذلك

وطبقا  إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا لألوضاع   ویجوز لهذا الراهن أن یتفادى أي إجراء موجه إليه )ب 
  .لألحكام التي یتبعها الحائز في تخلية العقار 

   )964( مـــادة 

یقــع باطــال آــل اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدین وقت حلول أجله في أن یتملك العقــار المرهون
التي فرضها القانون حتى ولو آان هذا االتفاق قدبالدین أو بأي ثمن آان أو في أن یبيعــه دون مراعاة اإلجراءات 

   . أبرم بعد الرهن

  .ولكن یجوز بعد حلول الدین أو قسط منه االتفاق على أن ینزل المدین لدائنه عن العقار المرهون وفاًء لدینه 
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   أثــر الرهـن بالنسبـة للغـير ــ الفــرع الثانــي 

   )965( مـــادة 

ن نافذا في حق الغير إال إذا قيد قبل أن یكسب هذا الغير حقــا عينيا على العقار ، وذلك دون  ال یكــون الره  )  أ
  .إخالل باألحكام المقررة في اإلفالس 

 وال یصــح التمسك قبـل الغير بتحویـــل حــق مضمـــون برهن مقــيد ، وال التمسك بالحق الناشئ من حلول  )ب 
كم القانون أو االتفاق ، وال التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة شخص محل الدائن في هذا الحق بح

  .دائن آخر ، إال إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد األصلي 

   )966( مـــادة 

  .یقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بطلب القيد أو المبلغ المضمون بالرهن أیهما أقل 

   )967( مـــادة 

  .د إال بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقریر رسمي ال یجوز محـو القي

   )968( مـــادة 

إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته األصلية ، ومع ذلك ال یكون إللغائه أثر رجعـــي بالنسبـــة للقيود والتسجيالت 
  .التي أجریت في الفترة ما بين المحو واإللغاء 

   )969( مـــادة 

  . على الراهن ، ما لم یتفق على غير ذلك مصروفات القيد ومحوه

  :حـــق التقـــدم ) أوال ( 

   )970( مـــادة 

یستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العادیين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا 
   .  بحســب مرتبة آل منهم ولو آانوا قد أجروا القيد في یوم واحد  . العقار

   )971( مـــادة 

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو آان الدین المضمون بالرهن معلقا على شرط أو آان دینا مستقبال أو 
  .احتماليا 

   )972( مـــادة 

  .یترتب على قيد الرهن إدخال مصروفــات العقد والقيد في التوزیع وفي مرتبة الرهن نفسها 

   )973( مـــادة 
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المرتهن أن ینزل عن مرتبة رهنه في حدود الدین المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر لـه رهن مقيد للدائن 
على نفس العقار ، ویجوز التمسك قبل هذا الدائن اآلخر بجميع أوجه الدفع التي یجوز التمسك بها قبل الدائن األول ، 

   . ان هذا االنقضاء الحقا للتنازل عن المرتبةعدا ما آان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن األول إذا آ

  :حــق التتبـــع ) ثانيا ( 

   )974( مـــادة 

 یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن ینفذ على العقار المرهون في ید حائزه بعد إعذاره بدفع الدین ، إال   ) أ 
  .لرهن أو یتخلى عنه إذا اختار الحائز أن یقوم بوفاء الدین أو یطهر العقار من ا

 ویعتبـر حائـزا للعقـار المرهون آل من انـتـقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني  )ب 
  .آخر عليه قابل للرهن دون أن یكون مسئوال مسئولية شخصية عن الدین المضمون بالرهن 

   )975( مـــادة 

ا في الدعوى التي حكم فيها على المدین أن یتمسك بأوجه الدفع التي آان للمدین ،  یجوز للحائز إن لم یكن طرف  ) أ 
  .أن یتمسك بها ، إذا آان الحكم الحقا لثبوت وصف الحائز له 

  . ویجــوز للحائز في جميع األحوال أن یتمسك بالدفوع التي ال یزال للمدین بعد الحكم حق التمسك بها  )ب 

   )976( مـــادة 

ند حلول الدین المضمون بالرهن أن یقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في اإلجراءات من وقت للحائز ع
 ویبقى حقه هذا قائما إلى یوم رسو المزاد ، ویكون لـه في هذه الحالة أن یرجع بكل ما یوفيه على   . إعذاره بدفع الدین

دائن الذي استوفى الدین فيما له من حقوق ، إال ما آان المدین وعلى من تلقى منه الحق ، آما یكون له أن یحل محل ال
  .منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدین 

   )977( مـــادة 

یجب على الحائز أن یحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وذلك إلى أن تمحى القيود التي آانت موجودة 
  .ل العقاري على العقار وقت قيد سند هذا الحائز في السج

   )978( مـــادة 

 إذا آان في ذمة الحائز بسبب امتالآه العقار المرهون مبلغ مستحق األداء حاال یكفي لوفاء الدائنين المقيدة   )  أ
  .حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤالء الدائنين أن یجبره على الوفاء بحقه 

آان الدین الذي في ذمة الحائز غير مستحق األداء حاال ، أو آان أقل من الدیون المستحقة للدائنين ، أو  فإذا  )ب 
مغایرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقــوا جميعا أن یطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ویكون 

   . ن یدفع بمقتضاه وفي األجل المتفق على الدفع فيهالدفع طبقا للشروط التي التـزم الحائز في أصل تعهده أ

 وفي آلتا الحالتين ال یجوز للحائــز أن یتخلص من التـزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفى   ) ج
  .  لهم فإن العقار یعتبر خالصا من آل رهن ، ویكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود
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   )979( مـــادة 

  . یجوز للحائز ، أن یطهر العقار من آل رهن تم قيده قبل قيد سند حقه في السجل العقاري   )  أ

 وللحائز أن یستعمل هذا الحق حتى قبل أن یوجه الدائنون المرتهنون اإلعذار إليه ، ویبقى هذا الحق قائما إلى  )ب 
  .ى طلب من الدائن المرتهن یوم وضع إشارة الحجز على قيد العقار بناء عل

   )980(مـــادة 

إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن یوجه إلى آل من الدائنين المقيدة حقوقهم آتابا مسجال بعلم الوصول 
  :یشتمل على البيانات اآلتية 

من سند ملكيته یقتصر على بيان نوع التصرف وتاریخه وتحدید العقار تحدیدا دقيقا وتعيين مالكه السابق  ملخص   ) أ 
   . ، وإذا آان التصرف بيعا ، یذآر أیضا الثمن وملحقاته

  . تاریخ قيد سنده ورقم هذا القيد في السجل العقاري  )ب 

  . سنده وتاریخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين  بيــان الحقــوق التي تم قيدها على العقار قبل قيد  ) ج

 المبلغ الذي یقدره الحائز قيمة للعقار ، ویجب أال یقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن   ) د 
  .العقار إذا آان التصرف بيعا 

   )981( مـــادة 

ول المنصوص عليه في المـــادة السابقة أنه مستعد أن یجب على الحائز أن یذآر في الكتاب المسجل بعلم الوص
 وليس عليه أن یصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ینحصر العرض   . یوفي الدیون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار

  .في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أیا آان ميعاد استحقاق الدیون المقيدة 

   )982 (مـــادة 

 یجوز لكل دائن قيد حقه ، ولكل آفيل لحق مقيد ، أن یطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ویكون ذلك في مدى   )  أ
  .ثالثين یوما من آخر آتاب مسجل بعلم الوصول 

ة  ویكون الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول یوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ، ویجب أن یودع الطالب خزان )ب 
المحكمة مبلغا آافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، وال یجوز أن یسترد ما استغرق منه في المصروفـــات 
  إذا لم یرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ویكون الطلب باطال إذا لم تستوف هذه الشروط

.  

  .ع الدائنين المقيدین وجميع الكفالء  وال یجوز للطالب أن یتنحى عن طلبه إال بموافقة جمي )ج 

   )983( مـــادة 

 ویتم البيع بناء على طلب صاحب   . إذا طلـب بيــع العقار ، وجب اتباع اإلجراءات المقررة في البيوع الجبریة
شأن  وعلى من یباشر اإلجراءات أن یذآر في إعالنات البيع التي یوجهها ب  . المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز

   . البيع المبلغ الذي قوم به العقار
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   )984( مـــادة 

إذا لم یطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وباألوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم یعرض في المزاد ثمن 
  .محكمة  استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه خزانة ال أعلى مما عرضه الحائز ،

   )985( مـــادة 

 تكون تخلية العقار المرهون بتقریر یقدمه الحائز إلى قاضي التـنفيذ ویجب عليه أن یبلغ الدائن المباشـــر  )  أ
   . لإلجراءات بهذه التخلية بكتاب مسجل بعلم الوصول خالل خمسة أیام من وقت التقریر بها

 ویجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن یطلب إلى قاضي األمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته  )ب 
   . إجراءات التـنفيذ ، ویعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك

   )986( مـــادة 

ار ، فال یجوز إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقيدة أو یطهر العقار من الرهن أو أن یتخلــى عن هذا العق
 ویكون هذا  . للدائن أن یتخذ في مواجهته إجراءات التـنفيذ إال بعد إعذاره بدفع الدین المستحق أو تخلية العقار

اإلعذار بعد إبالغ المدین بصورة من طلب التـنفيذ وفقا لما یقضي به قانون المرافعات المدنية والتجاریة أو مع هذا
   . اإلبالغ في وقت واحد

   )987( ادة مـــ

  .یحق للحائز أن یدخل في المزاد بشرط أال یعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه 

   )988( مـــادة 

إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو آان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، 
ى سند ملكيته األصلي ، ویتطهر العقار من آل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به اعتبر مالكا للعقار بمقتض

   . المزاد

   )989( مـــادة 

إذا رسا المزاد في األحوال المتقدمة على شخص غير الحائز ، فإن هذا الشخص یتلقى حقه عن الحائز بمقتضى 
  .حكم مرسي المزاد 

   )990( مـــادة 

 الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، آانت الزیادة للحائز وآان إذا زاد الثمـــن
  .للدائنين المرتهنين من الحائز أن یستوفوا حقوقهم من هذه الزیادة 

   )991( مـــادة 

  .یعود للحائز ما آان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق أو حقوق عينية أخرى 

   )992( ــادة مـ
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 فإذا ترآت اإلجراءات مدة ثالث سنوات فال   . على الحائز أن یرد ثمار العقار من وقت إعذاره بالدفع أو التخلية
  .یرد الثمار إال من وقت توجيه إعذار جدید إليه 

   )993( مـــادة 

  .ع الخلف على السلف  یرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجو  )  أ

 ویرجع الحائز أیضا على المدین بما دفعه من زیادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أیا آان  )ب 
السبب في دفع هذه الزیادة ، ویحل محل الدائنين الذین وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص یحل محلهم فيما لهم من 

   .  قدمها شخص آخرتأمينات قدمها المدین دون التأمينات التي

   )994( مـــادة 

  .الحائز مسئول قبل الدائنين عما یصيب العقار من تلف بخطئه 

   

  الفصـــل الثالـــث

  انقضــاء الرهــن التأمينــي

   )995( مـــادة 

الدیــن دون إخــالل ینقضي الرهن التأميني بانقضاء الدین المضمون ، ویعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به 
  .بالحقوق التي یكون الغير حسن النية قد آسبها في الفترة ما بين انقضاء الدین وعودته 

   )996( مـــادة 

إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن التأميني نهائيا ، ولو زالت ألي سبب من األسباب ملكية الحائز الذي
   . طهر العقار

   )997( مـــادة 

إذا بيع العقار المرهون بيعا جبریا بالمزاد العلني سواء آان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس 
الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیــــداع الثمن الذي رسا به المزاد أو

  .بتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن بدفعه إلى الدائنين المقيدین الذین تسمح مرت

   

   

   

  البــاب الثانـــي *   *  * *
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  الرهـن الحيــازي

  الفصــل األول

  إنشــاء الرهــن الحيــازي

  )998(مـــادة 

الرهن الحيازي عقد به یلتـزم شخص ، ضمانا لدین عليه أو على غيره ، أن یسلم إلى الدائن أو إلى شخص آخر 
ن ، شيئا یترتب عليه للدائن حق عيني یخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدین ، وأن یتقدم الدائنينیعينه المتعاقدا

  .العادیين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي ید یكون 

   )999( مـــادة 

  .العلني من منقول وعقار ال یكون محال للرهــن الحيـــازي إال ما یمكن بيعه استقالال بالمزاد 

   )1000( مـــادة 

) 953(و) 952(و) 949(و) 946(و) 945( و 2فقرة ) 943(تسـري على الرهن الحيـازي أحكام المواد 
  .المتعلقة بالرهن التأميني ) 954(و

   )1001( مـــادة 

   . )951(و ) 950(المال الشائـع رهنا حيازیا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين یجـوز رهـن 

   )1002( مـــادة 

  .یشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون 

   )1003( مـــادة 

یجوز أن یرهن الشيء رهنا حيازیا ضمانا لعدة دیون إذا قبل من تسلم الشيء أن یحوزه لحساب أصحاب تلك 
  . حتى ولو آان هو أحدهم الدیون

   

  الفصــل الثانـــي

  آثــار الرهــن الحيــازي

   فيمـا بـين المتعاقدیـن -الفـرع األول 

  :بالنسبــة للراهـــن ) أوال ( 

   )1004( مـــادة 
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  . علــى الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه   ) أ 

   . تســري على االلتـزام بتسليــم الشيء المرهون أحكام االلتـزام بتسليم المبيع و )ب 

    

   )1005( مـــادة 

إذا رجع المرهون إلــى حيــازة الراهــن انقضى الرهن ، إال إذا أثبــت الدائن المرتهن أن الرجــوع آان بسبــب ال 
   .  الغير حسن النية آل هذا دون إخالل بحقوق  . یقصــد به انقضاء الرهن

   )1006( مـــادة 

یضمن الراهن سالمة الرهن ونفاذه ، وليس له أن یأتي عمال ینقص من قيمــة الشيء المرهون أو یحول دون 
استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة االستعجال أن یتخذ على نفقة الراهن آل الوسائل 

   . حافظة على الشيء المرهونالتي تلزم للم

   )1007( مـــادة 

   . )961(و ) 960(تســـري علـــى هـــالك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازیا أحكام المادتين 

  :بالنسبــة إلــى الدائــن المرتهــن ) ثانيا ( 

   )1008( مـــادة 

الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن یبذل في حفظه وصيانته من العنایة ما یبذله الشخص المعتاد ، إذا تسلم 
   . وهو مسئول عن هالك الشيء أو تلفه ما لم یثبت أن ذلك یرجع لسبب أجنبي ال ید له فيه

   )1009( مـــادة 

  . ليس للدائن أن ینتفع بالشيء المرهون دون مقابل   ) أ 

   . يــه أن یستثمره استثمارا آامال وفقا لطبيعته وذلك ما لم یتفق على خالفه وعل )ب 

 وما حصل عليه الدائن من صافي الریع وما استفاده من استعمال الشيء یخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو  )ج 
المحافظة علــى الشــيء واإلصالحات لم یكن قد حل أجله ، على أن یكون الخصم أوال من قيمة ما أنفقه في 

  . ثم مما استحقه من تعویضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدین   ، وما دفعه من التكاليــف

   )1010( مـــادة 

 یتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن یبذل في ذلك من العنایة ما یبذله الشخـــص المعتاد ،   ) أ 
له أن یغير من طریقة استغالل الشيء المرهون إال برضاء الراهن ، ویجب عليه أن یبادر بإخطار وليس 

   . الراهن عن آل أمر یقتضي تدخله

 فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهماال جسيما ، آان للراهن  )ب 
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   . لحراسة أو أن یسترده مقابل دفع ما عليهالحق في أن یطلب وضع الشيء تحت ا

   )1011( مـــادة 

یلتـزم المرتهــن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن یستوفي آامل حقه ، وما یتصل بالحق من مصروفات 
  .وتعویضات 

   )1012( مـــادة 

  ) .964(دة فقــرة أولــى والمـــا) 963(تســري علــى الرهــن الحيازي أحكام المـــادة 

   بالنسبــة للغيـرــالفــرع الثانــي 

   )1013( مـــادة 

  .یجب لنفاذ الرهن في حق الغير ، أن یكون الشيء المرهون في ید المرتهن أو الشخص الذي ارتضاه المتعاقدان 

   )1014( مـــادة 

 من حقوق تم  ون إخالل بما للغير یخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس آافة د  ) أ 
  .حفظها وفقا للقانون 

  . وإذا خرج الشيء من ید الدائن دون إرادته أو دون علمه آان له الحق في استرداده وفقا ألحكام الحيازة  )ب 

   )1015( مـــادة 

  :ال یقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما یضمن أیضا وفي نفس المرتبة 

  .المصروفــات الضروریة التي أنفقت للمحافظة على الشيء ، دون إخالل بامتياز مصروفات الحفظ    ) أ

  . التعویضات عن األضرار الناشئة عن عيوب الشيء  )ب 

 مصروفات العقد الذي أنشأ الدین ومصروفات عقد الرهن وقيده عند االقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تـنفيذ  )ج 
   . الرهن

   

  ــل الثالـــثالفص

  انقضــاء الرهـــن الحيـــازي

   )1016( مـــادة 

ینقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدین المضمون ویعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدیــن ، دون 
  .إخالل بالحقوق التي یكون الغير حسن النية قد آسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته 
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   )1017( مـــادة 

  :ینقضي أیضا حق الرهن الحيازي بأحد األسباب اآلتية 

 إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وآان ذا أهلية في إبراء ذمة المدین من الدین ، ویجوز أن یستـفاد التنازل   ) أ 
قال بحق  على أنه إذا آان الدین المضمون بالرهن مث  . ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون

   . للغير ، فإن تنازل الدائن ال ینفذ في حق هذا الغير إال إذا أقره

  . إذا اجتمع الرهن الحيازي مع حق الملكية في ید شخص واحد  )ب 

  . إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون   ) ج

   )1018( مـــادة 

 رابحة ، أن یطلب من المحكمة یجوز للراهن ، إذا عرضت فرصه لبيع الشيء المرهون وآان البيع صفقة
  .الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو آان ذلك قبل حلول أجل الدین 

وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إیداع الثمن 
.  

   

  الفصــل الرابـــع

  بعــض أنــواع الرهــن الحيــازي

   رهــن العقــارــالفــرع األول 

  )1019(مـــادة 

یشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن یقيد الرهن ، وتسري على هذا 
  . القيد األحكام الخاصة بقيد الرهن التأميني 

  )1020(مـــادة 

  . یجوز للدائن المرتهن لعقار أن یؤجره إلى الراهن دون أن یمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير    ) أ 

د               )ب   ك في القي ـب ذآر ذل ـن وجـ ـد الرهـ ـي عقـ ـار فـ ـى اإلیجـ ـق علـ د.  فـــإذا اتف ه بع ا إذا اتفق علي أم

ذا التأشير ال یكون                          د ، إال أن ه ه في هامش القي ضروریًا إذا جدد اإلیجارالرهن وجب أن یؤشر ب

  . تجدیدًا ضمنيًا 
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  الفرع الثاني ــ رهن المنقول

  )1021(مـــادة 

اریخ ة الت ة ثابت یشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن یحرر العقد في ورق

  . خ الثابت یحدد مرتبة الرهن یبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانًا آافيًا وهذا التاری

  )1022(مـــادة 

ى سري عل ا ت ي لحامله سندات الت ة وال والت المادی ازة المنق ى حي األحكام المتعلقة باآلثار التي تترتب عل

  . رهن المنقول 

ك وبوجــه خــاص یــكون للمرتهن إذا آان حسن النية أن یتمسك بحقه في الرهن ولو آان الراهن ال یمل

ذيالتصرف في  الحق ال ة أن یتمسك ب ائز حسن الني ة أخرى لكل ح ا یجوز من جه  الشيء المرهون ، آم

  . آسبه على الشيء المرهون ولو آان ذلك الحقا لتاریخ الرهن 

  )1023(مـــادة 

ة بحيث یخشى أن یصبح                           ) أ الهالك أو التلف أو نقص القيم ر آاف إذا آان الشيء المرهون مهددًا ب غي

لضمان حق الدائن ولم یطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر یقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن

  . یطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق 

ذه الحا                          )ب   دائن في ه ل حق ال ع وینتق رخيص في البي د الت ة من ویفصل القاضي في أمر إیداع الثمن عن ل

  . الشيء إلى ثمنه 

  )1024(مـــادة 

شيء المرهون ع ال یجوز للدائن المرتهن إذا لم یستوف حقه أن یطلب من القاضي الترخيــــص له في بي

  . بالمزاد العلني أو بسعره في السوق 

بحسب تقدیر ویجوز له أیضًا أن یطلب من القاضي أن یأمر بتمليكه الشيء وفاء للدین على أن یحسب عليه بقيمته 
  .الخبراء 
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   رهــن الديــنــالفــرع الثالـث 

  )1025(مـــادة 

  .  ال یكــون رهن الدین نافذًا في حق المدین إال بإعالنه بالرهن أو بقبوله إیاه وفقًا لقواعد الحوالة   ) أ 

رتهن أو الشخص ا          )ب   دائن الم ازة ال ذ حي ر إال من ه وال یكون هذا الرهن نافذًا في حق الغي ذي یتفق علي ل

ت اریخ الثاب م الوصول أو الت اب مسجل بعل الرهن بكت الطرفان سند الدین المرهون وإخطار المدین ب

  . لقبوله وتحسب مرتبة الرهن من التاریخ الثابت لإلخطار أو القبول 

  )1026(مـــادة 

  . یكون رهن الصكوك ألمر وفقًا لما یقضي به القانون 

  )1027(مـــادة 

  . ن الدین إذا آان غير قابل للحوالة أو الحجز ال یجوز ره

  )1028(مـــادة 

ستولي للدائـن المرتهـــن أن یستولي على آل االستحقاقات الدوریة للدین المرهون ، على أن یخصم ما ی

  . عليه من المصروفات ثم من أصل الدین المضمون بالرهن ، آل هذا ما لم یتفق على غيره 

دین دون. المرتهن بالمحافظة على الدین المرهون      ویلتـزم الدائن    ذا ال فإذا آان له أن یقتضي شيئًا من ه

راهن ادر بإخطار ال تيفاء وأن یب ين لالس ان المعين تدخل من الراهن ، آان عليه أن یقتضيه في الزمان والمك

  . بذلك 

  )1029(مـــادة 

ه في مواجهةال یسري الوفاء بالدین المرهون أو تجدیده أو المقاصة به            أو اتحاد الذمة فيه أو اإلبراء من

أنه أن یضره إال. الدائن المرتهن إال بإقراره      دین یكون من ش دیل في ال ه أي تع سري في مواجهت ا ال ی آم

  . بقبوله 

   

  )1030(مـــادة 
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ق صحة الح ة ب دفع المتعلق ه ال رتهن بأوج دائن الم ل ال سك قب ون أن یتم دین المره ي ال دین ف وز للم یج

ذي یجوزال در ال ك بالق ه األصلي ، آل ذل ل دائن مضمون بالرهن ، وآذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قب

  . فيه للمدین في حالة الحوالة أن یتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه 

  )1031(مـــادة 

دین إال   )  أ وفي ال دین أن ی إذا حــل الدین المرهون قبـل حلـول الدیـن المضمــون بالرهـن ، فال یجوز للم

ى رهن إل للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذین أن یطلب إلى المدین إیداع ما یؤدیه ، وینتقل حق ال

  . ما تم إیداعه 

ا                )ب   ة استغالل م ى طریق رتهن عل راهن والم ع وإذا لم یتفق ال راه أنف ا ت ة بم دین ، قضت المحكم  أداه الم

  . للراهن دون أن یكون فيه ضرر للدائن المرتهن 

  )1032(مـــادة 

إذا أصبح آل من الدین المرهون والدین المضمون بالرهن مستحق األداء جاز للدائن المرتهن أن یقبض

  ) . 1024(تملكه وفقًا للمـــادة من الدین المرهون ما یكون مستحقًا له أو أن یطلب بيع هذا الدین أو 

   

  البـــاب الثالـــث *   *  *  *

  حقــوق االمتيـــاز
  الفصـــل األول

  أحــكام عامــة

  )1033(مـــادة 

  . ال یكون للحق امتياز إال بمقتضى نص في القانون 

  )1034(مـــادة 

از   )  أ ل امتي ن آ أخرًا ع ان مت ه آ از مرتبت انون المتي دد الق م یح إذا ل از ، ف ة االمتي انون مرتب دد الق یح

  . منصوص على مرتبته 
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م یوجد نص )ب   ا ل ا م ة آل منه سبة قيم ستوفى بن ا ت ة واحدة ، فإنه  وإذا آانت الحقوق الممتازة من مرتب

  . یقضي بغير ذلك 

  )1035(مـــادة 

ار          تـــرد حقـــوق االم   از الخاصة. تياز العامة على جميع أموال المدین من منقول وعق وق االمتي ا حق أم

  . فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين 

  )1036(مـــادة 

ه ال      ) أ  ا أن ار ، آم ى عق و وردت عل ة ول ـاز العام وق االمتيــ ي حق د ف ـزم القي وق ال یلــ ي حق ـزم ف یلــ

  . االمتياز العقاریة الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة 

اري آخر أو أي حق )ب   از عق ى أي حق امتي ة عل ا أسبق في المرتب ازة جميع وق الممت ذه الحق  وتكون ه

ةأما فيما بينها ، فاالمتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة ا         . رهن تأميني مهما آان تاریخ قيده        لعام

  . یتقدم على حقوق االمتياز العامة 

  )1037(مـــادة 

ال یترتب على حقوق االمتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما یقضي به القانون في شأن امتياز 
  . المبالغ المستحقة للخزانة العامة 

  )1038(مـــادة 

ره     ام ال ارضتسري على حقوق االمتياز الخاصة الواقعــة على عقار أحك ذي ال تتع در ال أميني بالق ن الت

ا ار وم د من آث ى القي ا یترتب عل فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وم

  . یتصل به من محو 

  )1039(مـــادة 

  .  ال یحتج بحق االمتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه   ) أ 

 في حكم هذه المـــادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة ، ویعتبر حائزاً   )ب  

  . ومستغل الفندق بالنسبة إلى األمتعة التي یأتي بها النزالء إلى فندقه 

ه أن یطلب من )ج   از لمصلحته جاز ل ل بحق امتي ول المثق د المنق ة تبدی دائن ألسباب معقول  وإذا خشى ال
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  . ضعه تحت الحراسة المحكمة و

  )1040(مـــادة 

  . یسري على االمتياز ما یســري على الرهن التأميني من أحكام متعلقة بهالك الشيء أو تلفه 

  )1041(مـــادة 

ازة ـق رهن الحي أميني وحـ ـن الت ـق الرهـ ـا حــ ضــي بهــ ي ینق نفس الطرق الت از ب ینقضي حق االمتي

ي         ذین الحق ام انقضاء ه ة حقووفقًا ألحك ام مع طبيع ك األحك ه تل ـذي ال تتعارض في ـدر الــ ـك بالقــ ن وذلــ

  . االمتياز ، ما لم یوجد نص خاص یقضي بغير ذلك 

   

  الفصل الثاني

  أنواع الحقوق الممتازة

  )1042(مـــادة 

  . الحقوق المبينة في المواد اآلتية تكون ممتازة إلى جانب حقـوق االمتياز المقررة بنصوص خاصة 

   حقوق االمتياز العامةــالفرع األول 

  وحقوق االمتياز الخاصة الواقعة على منقول

  )1043(مـــادة 

 المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدین وبيعها وتوزیعها ، لها امتياز   ) أ 
  . على ثمن هذه األموال 

  . وتستوفــى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو آان ممتازًا أو مضمونًا برهن   )ب 

  . وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع األموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزیع  )  ج

  )1044(مـــادة 

ان                            ) أ   وع آ وق أخرى من أي ن ة من ضرائب ورسوم وحق ة العام ستحقة للخزان ا المبالغ الم ، یكون له
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  . امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن 

ان )ب   و آ  وتستوفى هذه المبالغ من ثمن األموال المثقلة بهذا االمتياز في أي ید آانت قبل أي حق آخر ول

  . ممتازًا أو مضمونًا برهن عدا المصروفات القضائية 

  )1045(مـــادة 

  . التــي صرفت في حفظ المنقول وفيما یلزم له من إصالح ، یكون لها امتياز عليه آله  المبالــغ   ) أ

ة                     )ب   ة العام ستحقة للخزان الغ الم ضائية والمب . وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات الق

  . أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواریخ صرفها 

  )1046(مـــادة  

وال  - 1 ع أم  یكون للحقوق اآلتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور األخيرة حق امتياز على جمي

  :المدین من منقول وعقار 

  .  المبالــغ المستحقة للخدم والعمال وآل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع آان   ) أ

  . للمدین ولمن یعولـه من مأآل وملبس ودواء  المبالغ المستحقة عمــا صرف  )ب 

  .  النفقة المستحقة في ذمة المدین لمن تجب نفقتهم عليه  )ج 

 وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ  - 2

  . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة آل منها . واإلصالح 

  )1047(مـــادة 

الغ  )  أ ة للحشرات ، والمب  المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاوم

ذي صرفت في إنتاجه ى المحصول ال از عل المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، یكون لها امتي

  . وتكون لها جميعها مرتبة واحدة 

ة وتستوفى هذه المبالغ من ثمن ال       )ب   ة العام ستحقة للخزان محصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ الم

  .  عام  ومصروفات الحفظ واإلصالح والمبالغ المضمونة بامتياز
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  )1048(مـــادة 

ؤجر  )  أ ـر للم ـق آخــ ل حــ ك ، وآ ن ذل ت ع ار إن قل دة اإلیج سنتين أو لم اني واألراضي ل رة المب  أج

ا  ون له ار ، یك د اإلیج ضى عق ًابمقت ؤجرة ومملوآ العين الم ودًا ب ون موج ا یك ى م از عل ا امتي  جميع

  .للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي 

م یثبت أن )ب   ر ول ة للغي ستأجر أو آانت مملوآ ة لزوجة الم والت مملوآ  ویثبت االمتياز ولو آانت المنق

ر     ق للغي ود ح ؤجرة بوج ين الم ي الع عها ف ت وض م وق ان یعل ؤجر آ اللالم ك دون إخ ا ، وذل  عليه

  . باألحكام المتعلقة بالمنقوالت المسروقة أو الضائعة 

م )ج   ان المؤجر ل اطن إذا آ ستأجر من الب  ویقع االمتياز أیضا على المنقوالت والمحصوالت المملوآة للم

از إال للمب         يیصرح للمستأجر باإلیجار من الباطن ، فإذا آان قد صرح له بذلك فال یثبت االمتي الغ الت

تكون مستحقة للمستأجر األصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ینذره فيه المؤجر بعدم

  . دفع هذه المبالغ للمستأجر األصلي 

ر     ) د ى غي وإذا نقلت األموال المثقلة باالمتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو عل

والعلم منه ولم یبق في العين      ى األم ًا عل از قائم ازة ، بقى االمتي وق الممت ضمان الحق ة ل وال آافي  أم

از. التي نقلت دون أن یضـــر ذلك بالحق الذي آسبه الغير حسن النية على هذه األموال                 ویبقى االمتي

يقائمًا ولو أضر بحق الغير لمدة ثالث سنوات من یوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزًا استحقاقيًا ف                 

زاد. الميعاد القانوني    ام أو في م ة في سوق ع ى مشتر حسن الني وال إل ذه األم ومع ذلك إذا بيعت ه

  . علني أو ممن یتجر في مثلها ، وجب علـى المؤجــر أن یرد الثمن إلى ذلك المشتري 

سابقة وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن األموال المثقلة باالمتياز بعد الحقوق الواردة               )هـ   واد ال في الم

  . ، إال ما آان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزًا حسن النية 

  )1049(مـــادة 

ا صرف لحسابه ،  )  أ ة وم ة والمؤون ل عن أجرة اإلقام ة النزی ي ذم دق ف ستغل الفن ستحقة لم الغ الم  المب

  . الفندق أو ملحقاته یكون لها امتياز على األمتعة التي أتى بها النزیل في 

 ویقع االمتياز على األمتعة ولو آانت غير مملوآة للنزیل إذا لم یثبت أن مستغـــل الفنـــدق آان یعلـــم )ب  

سروقة أو ضائعة    ة م ك األمتع ون تل شرط أال تك ا ب ر عليه ده بحق الغي ا عن ت إدخاله ستغل. وق ولم
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ا دام             ه م امًال          الفندق أن یعارض في نقل األمتعة من فندق ه آ ستوف حق م ی ة رغم.  ل إذا نقلت األمتع ف

سبهـــا ـي آ ـوق التــ ا دون إخالل بالحقــ ًا عليه از یبقى قائم معارضته أو دون علمه ، فإن حق االمتي

  . في شأن امتياز مؤجر العقار ) 1048(الغــير بحسن نية على الوجه المبين في المـــادة 

اریخ والمتياز مستغل الفندق نفس ال      )جـ   مرتبة التي المتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم األسبق في الت

  . ، ما لم یكن غير نافذ بالنسبة إلى اآلخر 

  )1050(مـــادة 

ع ،                            ) أ   شيء المبي ى ال از عل ه امتي ه ، یكون ل ثمن وملحقات از ما یستحق لبائع المنقول من ال ویبقى االمتي

ه  ًا بذاتيت ع محتفظ ا دام المبي ًا م ع. قائم ة ، م ر بحسن ني سبها الغي ي آ الحقوق الت ذا دون إخالل ب وه

  . مراعاة األحكام الخاصة بالمواد التجاریة 

ى )ب  دم عل ه یتق سابقة ، إال أن واد ال ي الم ا ف وارد ذآره ازات ال ة لالمتي ي المرتب ًا ف از تالي ـون االمتي  ویك

ا ينامتي ي الع ع ف ت وضع المبي ه وق ان ب ا یعلم ا آان ت أنهم دق إذا ثب ستغل الفن از م ؤجر وامتي ز الم

  . المؤجرة أو الفندق

  )1051(مـــادة 

ى اآلخرین  ) أ   ـوع عل نهم في الرجـ ًا لحق آل م ه تأمين از علي وًال ، حق امتي سموا منق  للشرآاء الذین اقت

  . ها من معدل بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم في

اریخ )ب    وتكون المتياز المتقاسم نفس المرتبة التي المتياز البائع ، فإذا تزاحـم الحقان قـدم األسبق في الت

 .  

   

    

   حقوق االمتياز الخاصة ــالفــرع الثانــي 

  الواقعــة علــى عقــار

  )1052(مـــادة 
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  . یستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، یكون له امتياز على العقار المبيع  ما   ) أ 

  .  ویجب أن یقيد االمتياز ولــو آان البيع مسجًال ، وتكون مرتبته من وقت القيد  )ب 

  )1053(مـــادة 

شآت              )  أ ادة المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذین عهد إليهم في تشييد أبنية أو من أخرى أو في إع

دًا ا یكون زائ در م شآت بق ذه المن ى ه از عل ا امتي ي صيانتها ، یكون له ا أو ف شييدها أو في ترميمه ت

  . بسبب هذه األعمال في قيمة العقار وقت بيعه 

ـادة )ب  ه المــ ا تقضي ب اة م ع مراع د م ت القي ن وق ه م ون مرتبت از ، وتك ذا االمتي ـد ه ـب أن یقيــ  ویجــ

)948. (  

  )1054(مـــادة 

سمة وفي  ) أ   سبب الق ى اآلخرین ب نهم في الرجوع عل  إذا اقتسم الشرآاء عقارًا شائعًا بينهم ، فحق آل م

ي رزة الت ع الحصص المف ى جمي از عل ـق امتي استيفاء ما تقرر لـه فيها من معدل یكون مضمونًا بحـ

  . وقعت في نصيب باقي الشرآاء 

  . از ، وتكون مرتبته من وقت القيد  ویجب أن یقيد هذا االمتي )ب 
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