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تقـديـم

احلديث  الع�ضر  يف  الت�ضريع  اأ�ضبح  لقد 

ــار مــ�ــضــادر  ــ يــحــتــل مــكــانــة مــرمــوقــة يف اإطــ

تعتمد  املتطورة  املجتمعات  فاأغلب  القانون، 

للقاعدة  الــعــام  الأ�ضلي  امل�ضدر  فهو  عليه، 

القانونية. 

اأن  ارتاأينا  الق�ضائي  دبــي  معهد  يف  ونحن 

تكون لنا ب�ضمة موؤثرة يف خدمة القانونين 

وخارجها من  الإمـــارات  كافة يف  والعدلين 

مدير عام املعهدخـــالل تــقــدمي هـــذه الــتــ�ــضــريــعــات يف طبعة 

القاضي د.جمال السميطي

ثــــة، تــعــكــ�ــص روؤيــــــة املــعــهــد  مــتــمــيــزة وحمــــدَّ

للتميز  اإقليمياً  مــركــزاً  باعتباره  ور�ضالته 

العديل والقانوين.

راجن اهلل تعاىل التوفيق وال�ضداد للجميع 

الــوطــن املعطاء مبــا يحقق له  لــهــذا  خــدمــة 

التميز يف املجالت كافة .
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مقدمـــــة 
�ضدر »عزيزاً وغالياً« علينا جميعاً، م�ضرعاً، 

ــيــاً، وفــقــيــهــاً وحمــامــيــاً ومــتــقــا�ــضــيــاً،  وقــا�ــض

»عزيزاً وغالياً« يف »ن�ضه وروحه«.

ذلــك هــو قــانــون املــعــامــالت املــدنــيــة امللقب 

اأبرز  اإذ يعد من  عن جدارة )اأبو القوانن(، 

قـــوانـــن الـــدولـــة واأهـــمـــهـــا، ملـــا لـــه مـــن �ضلة 

وعالقة وثيقة بكل اأوجه الن�ضاط الإن�ضاين، 

الــنــا�ــص، وعنه  الـــذي ينظم مــعــامــالت  فــهــو 

و�ضارت  القانون  فــروع  من  العديد  ت�ضعبت 

م�ضتقلة.

وكانت البداية هي تنفيذ توجيهات �ضاحب 

ال�ضمو رئي�ص الدولة بتطبيق اأحكام ال�ضريعة 

الإ�ضالمية، باأن قام جمل�ص الوزراء باإ�ضدار 

قراره رقم ٢6/5٠ ل�ضنة 1978 بت�ضكيل جلنة 

عليا للت�ضريعات الإ�ضالمية وتفوي�ص وزير 

فرعيتن  جلنتن  ت�ضكيل  يف  اآنـــذاك  الــعــدل 

ــة، والأخــــــرى  ــيـ ــدنـ اإحـــداهـــمـــا لــلــقــوانــن املـ

للقوانن اجلنائية. وذلك لإعداد ومراجعة 

ال�ضريعة  ــام  ــكـ اأحـ مـــع  يــتــفــق  الــقــوانــن مبـــا 

ــر الــعــدل  الإ�ــضــالمــيــة، وبــالــفــعــل اأ�ــضــدر وزيـ

والــ�ــضــوؤون الإ�ــضــالمــيــة والأوقــــاف الــقــرارات 

والأمانة  اللجنتن  هاتن  بت�ضكيل  اخلا�ضة 

الفنية والأمانة الإدارية لكل منهما.

وقد اأجنزت اللجنة مهمتها بنجاح واقتدار 

الــقــانــون  واأقـــــرت ت�ضمية  ــول عــنــاء،  بــعــد طـ

»بــقــانــون املــعــامــالت املــدنــيــة« و�ـــضـــدر هــذا 

1985/1٢/15 ون�ضر يف اجلريدة  القانون يف 

 )158( رقـــم  الــعــدد  يف  بــاأبــوظــبــي  الر�ضمية 

ال�ضادر يف ٢9 كانون الأول )دي�ضمرب 1985( 

اإ�ضداره  وقد ق�ضت املادة الثانية من قانون 

يف  تــطــبــيــقــه  بـــبـــدء   1985 لــ�ــضــنــة   )5( رقــــم 

1986/3/٢9 اأي بعد ثالثة اأ�ضهر من تاريخ 

ن�ضره.
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العينية  احلقوق  وي�ضمل  الثالث:  الكتاب 

الأ�ضلية.

العينية  احلــقــوق  وي�ضمل  الــرابــع:  الكتاب 

التبعية.

املــذكــرة الإي�ضاحية لهذا  هــذا وقــد جــاءت 

القانون يف جملد ي�ضم 1٠89 �ضفحة.

وعن روحه، فهو يجمع بن ال�ضتقرار من 

ناحية، ومواكبة التطور من ناحية اأخرى.

اإطــار  يف  فيتحقق  لال�ضتقرار،  فبالن�ضبة 

اإقامة ال�ضلة بن احلا�ضر واملا�ضي باحلفاظ 

ــراث الــروحــي  عــلــى الــقــيــم الإ�ــضــالمــيــة والــ

والعلمي. ويف هذا ال�ضدد يالحظ، وكما جاء 

، اأن اللجنة يف اإعدادها 
)1(

يف كلمة وزير العدل

)1( انظر كلمة وزير العدل يف مقدمة املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية 

الصادر بالقانون االتحادي رقم )5( لسنة 1985 املعدل بالقانون االتحادي رقم )1( 

لسنة 1987 ص 9.

ــادي  ــرى تــعــديــلــه بــالــقــانــون الحتــ وقـــد جـ

1987م، وهذا التعديل ق�ضد  رقم )1( ل�ضنة 

الأوىل  املــادة  من  الثانية  الفقرة  اإ�ضافة  به 

مــن قــانــون الإ�ــضــدار والــتــي ن�ضها كــالآتــي: 

العمل  في�ضتمر  الــتــجــاريــة  املــعــامــالت  ــا  »اأمــ

اأن  اإىل  ب�ضاأنها  القائمة  والنظم  بالقوانن 

)1(
ي�ضدر قانون التجارة الحتادي« 

وعن ن�ضو�ص قانون املعامالت املدنية، فهو 

يحتوي على )15٢8( مادة، وقد جاء تق�ضيمه 

على النحو الآتي:

باب متهيدي: وي�ضمل الأحكام العامة.

اأو  ــات  ــزامـ ــتـ اللـ ويــ�ــضــمــل  الأول:  الــكــتــاب 

احلقوق ال�ضخ�ضية.

الكتاب الثاين: وي�ضمل العقود امل�ضماة.

))1(( القانون االتحادي رقم )18( لسنة 1983م بإصدار قانون املعامالت 

التجارية. صدر يف 21 ربيع األول 1414 هـ املوافق 7 سبتمرب 1993م



23 22

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

ــع الـــتـــغـــرات املــتــالحــقــة  يف اإطــــــار الــتــكــيــف مـ

والـــتـــوافـــق مـــع مــ�ــضــتــجــدات الــعــ�ــضــر والـــوفـــاء 

بحاجات النا�ص ومتطلباتهم، ي�ضاعد على ذلك 

اجتهادات الق�ضاء وتطبيقه لن�ضو�ص القانون 

التف�ضر  الــفــقــه يف  يــعــاونــه  بــالــغــة،  بــحــرفــيــة 

والتحليل واإعطاء الن�ضو�ص مفعوًل حياً.

ولــنــرك الــقــارئ ليتابع هـــذا الــقــانــون يف 

اأحدث طبعة له بعد تدقيقه قانونياً ولغوياً، 

ويعرف  وي�ضتدل  ن�ضو�ضه،  ويتفهم  فيقراأ 

روحه. وح�ضب معهد دبي الق�ضائي من هذا 

يف  خمل�ضاً  يح�ضبه  جــهــداً  يقدم  اأنــه  العمل 

بد  كان ل  واإن  بالقانون.  الكافة  اإعــالم  باب 

هذا  على  القائمون  فح�ضب  واقــع  خطاأ  من 

العمل اأن يكون اخلطاأ يف بحر ال�ضواب.

ق�ضم الدرا�ضات والبحوث

احللول  اأي�ضر  اتباع  على  �ضارت  قد  للقانون 

ــام مــالــك وابـــن حنبل اأو  ــ مــن مــذهــبــي الإمـ

املذاهب الأخرى ح�ضبما تقت�ضيه امل�ضلحة، 

ومبــراعــاة مــا جــرى عليه الــعــرف يف البالد 

مما له اأ�ضل يف ال�ضريعة الإ�ضالمية.

باملذكرة  ورد  ما  اتخذت  قد  اللجنة  اأن  كما 

فيما  الأردين  املـــدين  لــلــقــانــون  الإيــ�ــضــاحــيــة 

يتعلق بالن�ضو�ص التي تطابق ما ورد بامل�ضروع 

هذا  للم�ضروع،  الإي�ضاحية  للمذكرة  اأ�ضا�ضاً 

وقـــد ا�ــضــتــاأنــ�ــضــت الــلــجــنــة اأيــ�ــضــاً مبــ�ــضــروعــات 

الــتــقــنــيــات الـــتـــي اأعــــدهــــا جمـــمـــع الــبــحــوث 

ــة بــجــمــهــوريــة مــ�ــضــر الــعــربــيــة،  ــيـ ــضـــالمـ الإ�ـ

ومبحاولت اجلامعة العربية يف اإ�ضدار قانون 

مدين موحد يطبق على الدول العربية.

اأما بالن�ضبة ملواكبة القانون للتطور، فيتحقق 
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القانون الآتي:

مادة )1(

املعامالت  �ضاأن  يف  املرافق  بالقانون  ُيعمل 

املتحدة.  العربية  الإمــــارات  لــدولــة  املــدنــيــة 

العمل  في�ضتمر  الــتــجــاريــة  املــعــامــالت  ــا  اأمــ

اأن  اإىل  ب�ضاأنها  القائمة  والنظم  بالقوانن 

)1(
ي�ضدر قانون التجارة الحتادي.

1987م واملن�ضور يف  املادة )1( معدلة بالقانون رقم )1( ل�ضنة   ))1((

به  ويعمل   1987 ٢8 فرباير  بتاريخ   17٢ رقم  العدد  الر�ضمية  اجلريدة 

اعتباراً من ٢9 مار�ص 1986م. 

قانون احتادي رقم )5( ل�سنة 1985

باإ�صدار قانون املعامالت املدنية
)1(

لدولة الإمارات العربية املتحدة 

نحن زايد بن �ضلطان اآل نهيان،

رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة،

ــلـــى اأحـــــكـــــام الـــد�ـــضـــتـــور  ــد الإطـــــــــالع عـ ــعـ بـ

ــادي رقــم )1(  املــوؤقــت، وعلى الــقــانــون الحتـ

الــــوزارات  اخت�ضا�ضات  بــ�ــضــاأن   197٢ ل�ضنة 

له،  املعدلة  والقوانن  الــوزراء،  و�ضالحيات 

وبناًء على ما عر�ضه وزير العدل، وموافقة 

جمل�ص الوزراء، واملجل�ص الوطني الحتادي، 

اأ�ضدرنا  لالحتاد،  الأعلى  املجل�ص  وت�ضديق 

))1(( من�ضور باجلريدة الر�ضمية ال�ضادرة عن الأمانة العامة ملجل�ص 

الوزراء بدولة الإمارات العربية - اجلزء الثاين ع�ضر- ال�ضنة اخلام�ضة 

 - ـــ  14٠6هـ الــثــاين  ربيع   17  - وخم�ضون  وثمانية  مائة  الــعــدد   - ع�ضرة 

املوافق ٢9 دي�ضمرب 1985م. 
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باب متهيدي 

اأحكام عامة

الف�ضل الأول

اأحكام تطبيق القانون و�ضريانه من حيث 

الزمان واملكان

الفرع األول
القانون وتطبيقه

مادة )1(

جميع  على  الت�ضريعية  الن�ضو�ص  ت�ضري 

يف  الن�ضو�ص  هـــذه  تتناولها  الــتــي  املــ�ــضــائــل 

لفظها وفــحــواهــا، ول مــ�ــضــاغ لــالجــتــهــاد يف 

مورد الن�ص القطعي الدللة، فاإذا مل يجد 

القا�ضي ن�ضاً يف هذا القانون حكم مبقت�ضى 

تخر  يراعي  اأن  على  الإ�ضالمية،  ال�ضريعة 

مادة )2(

الر�ضمية،  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ُين�ضر 

ويعمل به بعد ثالثة اأ�ضهر من تاريخ ن�ضره.

زايد بن �ضلطان اآل نهيان

رئي�ص دولة الإمارات العربية املتحدة

�ضدر عنا يف ق�ضر الرئا�ضة باأبوظبي،

بتاريخ 3 ربيع الثاين 14٠6 هـ

املوافق 1985/1٢/15م
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ــداول الـــروات وقواعد  وحــريــة الــتــجــارة وتـ

ــا مــــن الـــقـــواعـــد  املــلــكــيــة الـــفـــرديـــة وغــــرهــ

وذلــك  املجتمع  يــقــوم عليها  الــتــي  والأ�ــضــ�ــص 

واملــبــادئ  القطعية  الأحــكــام  يخالف  ل  مبــا 

الأ�ضا�ضية لل�ضريعة الإ�ضالمية.

الفرع الثاين
التطبيق الزمني للقانون

مادة )4(

وقف  اأو  ت�ضريعي  ن�ص  اإلــغــاء  يجوز  ل   -1

يق�ضي  لحــق  ت�ضريعي  بن�ص  اإل  بــه  العمل 

�ضراحًة بذلك اأو ي�ضتمل على حكم يتعار�ص 

مــع حــكــم الــتــ�ــضــريــع الــ�ــضــابــق اأو يــنــظــم من 

قواعده  قرر  اأن  �ضبق  الــذي  املو�ضوع  جديد 

ذلك الت�ضريع.

ــام مالك  ــ اأنــ�ــضــب احلــلــول مــن مــذهــبــي الإمـ

والإمــام اأحمد بن حنبل فــاإذا مل يجد فمن 

مذهبي الإمام ال�ضافعي والإمام اأبي حنيفة 

ح�ضبما تقت�ضيه امل�ضلحة.

الــقــا�ــضــي مبقت�ضى  حــكــم  يــجــد  فـــــاإذا مل 

النظام  مع  متعار�ضاً  يكون  األ  على  العرف 

العام  اأو الآداب واإذا كان العرف خا�ضاً باإمارة 

معينة في�ضري حكمه على هذه الإمارة.

مادة )2(

يرجع يف فهم الن�ص وتف�ضره وتاأويله اإىل 

قواعد واأ�ضول الفقه الإ�ضالمي.

مادة )3(

املتعلقة  الأحــكــام  الــعــام  النظام  مــن  يعترب 

ــالــــزواج واملــــراث  ــوال الــ�ــضــخــ�ــضــيــة كــ ــالأحــ ــ ب

احلكم  بــنــظــم  املتعلقة  والأحـــكـــام  والــنــ�ــضــب 
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تقادم مل يكتمل.

التي  هــي  القدمية  الن�ضو�ص  اأن  على   -٢

التقادم  ببدء  اخلا�ضة  امل�ضائل  على  ت�ضري 

ال�ضابقة  املــدة  عن  وذلــك  وانقطاعه  ووقفه 

على العمل بالن�ضو�ص اجلديدة.

مادة )7(

للتقادم  مــدة  اجلــديــد  الن�ص  قــرر  اإذا   -1

املدة  �ضرت  القدمي،  الن�ص  اأق�ضر مما قرره 

اجلديد  بالن�ص  العمل  وقــت  مــن  اجلــديــدة 

ولو كانت املدة القدمية قد بداأت قبل ذلك.

اإذا كان الباقي من املــدة التي ن�ص  اأمــا   -٢

عليها القانون القدمي اأق�ضر من املدة التي 

قـــررهـــا الــنــ�ــص اجلـــديـــد فــــاإن الــتــقــادم يتم 

بانق�ضاء هذا الباقي.

ت�ضريعياً  ن�ضاً  ت�ضريعي  ن�ص  األغى  واإذا   -٢

لـــغـــي الــنــ�ــص الــتــ�ــضــريــعــي الـــالحـــق فال 
ُ
ثـــم اأ

يرتب على هذا الإلغاء اإعادة العمل بالن�ص 

ال�ضابق اإل اإذا ن�ص �ضراحًة على ذلك.

مادة )5(

بــالأهــلــيــة  املتعلقة  الــنــ�ــضــو�ــص  تــ�ــضــري   -1

على جميع الأ�ضخا�ص الذين تنطبق عليهم 

ال�ضروط املقررة يف تلك الن�ضو�ص.

طبقاً  �ضخ�ص  يف  الأهلية  توافرت  واإذا   -٢

الأهلية  ناق�ص  اأ�ضبح  ثم  قدمية  لن�ضو�ص 

مبقت�ضى ن�ضو�ص جديدة فال اأثر لذلك يف 

ت�ضرفاته ال�ضابقة.

مادة )6(

املتعلقة  اجلـــديـــدة  الــنــ�ــضــو�ــص  تــ�ــضــري   -1

بتقادم الدعوى من وقت العمل بها على كل 
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مادة )11(

1- ي�ضري على احلالة املدنية لالأ�ضخا�ص 

اإليها  ينتمون  التي  الدولة  قانون  واأهليتهم 

بجن�ضيتهم ومع ذلك ففي الت�ضرفات املالية 

التي ُتعقد يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

اأحد الطرفن  اإذا كان  اآثارها فيها  وترتب 

الأهلية  نق�ص  وكــان  الأهلية  ناق�ص  اأجنبياً 

على  ي�ضهل  ل  خــفــاء  فيه  �ضبب  اإىل  يــرجــع 

الطرف الآخر تبينه فاإن هذا ال�ضبب ل يوؤثر 

يف اأهليته.

ــا الـــنـــظـــام الـــقـــانـــوين لــالأ�ــضــخــا�ــص  ــ ٢- اأمـ

وجمعيات  �ضركات  من  الأجنبية  العتبارية 

قــانــون  عليه  في�ضري  وغــرهــا  ومــوؤ�ــضــ�ــضــات 

الأ�ضخا�ص  هــذه  فيها  اتخذت  التي  الــدولــة 

مركز اإدارتها الرئي�ضي الفعلي، فاإذا با�ضرت 

ن�ضاطاً يف دولة الإمارات العربية املتحدة فاإن 

القانون الوطني هو الذي ي�ضري.

مادة )8(

ُتطبق على اأدلة الإثبات الن�ضو�ص ال�ضارية عند 

اإعدادها اأو يف الوقت الذي كان يجب اأن تعد فيه.

مادة )9(

ال�ضم�ضي ما مل  بالتقومي  املواعيد  حُت�ضب 

ين�ص القانون على غر ذلك.

الفرع الثالث
التطبيق املكاين للقانون

مادة )10(

املتحدة هو  العربية  قانون دولــة الإمــارات 

يطلب  عندما  الــعــالقــات  تكييف  يف  املــرجــع 

حتديد نوع هذه العالقات يف ق�ضية تتنازع 

فــيــهــا الــقــوانــن ملــعــرفــة الــقــانــون الــواجــب 

تطبيقه من بينها.
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قانون  والنــفــ�ــضــال  التطليق  على  ويــ�ــضــري 

رفع  وقــت  الـــزوج  اإليها  ينتمي  التي  الــدولــة 

الدعوى.

مادة )14(

املــادتــن  يف  عليها  املن�ضو�ص  الأحــــوال  يف 

ال�ضابقتن اإذا كان اأحد الزوجن وطنياً وقت 

الإمــارات  الــزواج ي�ضري قانون دولــة  انعقاد 

وحده فيما عدا �ضرط الأهلية للزواج.

مادة )15(

بن  فيما  بالنفقة  اللـــتـــزام  عــلــى  يــ�ــضــري 

الأقارب قانون املكلف بها.

مادة )16(

اخلا�ضة  املو�ضوعية  امل�ضائل  على  ي�ضري 

من  وغرها  والقوامة  والو�ضاية  بالولية 

مادة )12(

ل�ضحة  املو�ضوعية  ال�ضروط  يف  يرجع   -1

الــــزواج اإىل قــانــون كــل مــن الــزوجــن وقــت 

انعقاد الزواج.

ــزواج  الـ فيعترب  ال�ضكل  حــيــث  مــن  ــا  اأمـ  -٢

اأجنبي ووطني  بــن  مــا  اأو  اأجنبين  بــن  مــا 

الذي  البلد  لأو�ضاع  وفقاً  ُعقد  اإذا  �ضحيحاً 

التي  الأو�ــضــاع  اإذا روعــيــت فيه  اأو  متــت فيه 

قررها قانون كل من الزوجن.

مادة )13(

ينتمي  الـــتـــي  الـــدولـــة  ــانـــون  قـ يــ�ــضــري   -1

اإليها الــزوج وقــت انعقاد الــزواج على الآثــار 

ال�ضخ�ضية والآثار املتعلقة باملال التي يرتبها 

عقد الزواج.

٢- اأما الطالق في�ضري عليه قانون الدولة 

ــت الــطــالق  ــزوج وقــ ــ ــ الـــتـــي يــنــتــمــي اإلــيــهــا ال
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منه الت�ضرف وقت �ضدوره، اأو قانون الدولة 

التي مت فيها الت�ضرف.

5- عــلــى اأن يــكــون قــانــون دولـــة الإمــــارات 

�ضاأن  يف  ي�ضري  الـــذي  هــو  املــتــحــدة  العربية 

عقاراته  عــن  اأجنبي  مــن  الــ�ــضــادرة  الو�ضية 

الكائنة يف الدولة.

مادة )18(

واحلقوق  وامللكية  احليازة  على  ي�ضري   -1

ــانـــون املـــوقـــع فيما  ــقـ الــعــيــنــيــة الأخـــــــرى الـ

يخت�ص بالعقار وي�ضري بالن�ضبة اإىل املنقول 

املنقول  هذا  فيها  يوجد  التي  اجلهة  قانون 

ترتب عليه ك�ضب  الذي  ال�ضبب  وقت حتقق 

العينية  ــقـــوق  احلـ اأو  املــلــكــيــة  اأو   احلـــيـــازة 

الأخرى اأو فقدها.

بها  يوجد  التي  الــدولــة  قانون  ويحدد   -٢

املال ما اإذا كان هذا املال عقاراً اأو منقوًل.

الأهلية  عدميي  حلماية  املو�ضوعة  النظم 

الذي  ال�ضخ�ص  وناق�ضيها والغائبن قانون 

جتب حمايته.

مادة )17(

1- ي�ضري على املراث قانون املورث وقت 

موته.

املــالــيــة  ــة احلـــقـــوق  ــدولـ الـ اإىل  ــوؤول  ــ ــ وت  -٢

بالأجنبي  واخلا�ضة  اإقليمها  على  املوجودة 

الذي ل وارث له.

3- وت�ضري على الأحكام املو�ضوعية للو�ضية 

املوت  بعد  ما  اإىل  امل�ضافة  الت�ضرفات  و�ضائر 

قانون الدولة التي ينتمي اإليها بجن�ضيته من 

�ضدر منه الت�ضرف وقت موته.

4- ويــ�ــضــري عــلــى �ــضــكــل الــو�ــضــيــة و�ــضــائــر 

الت�ضرفات امل�ضافة اإىل ما بعد املوت قانون 

الدولة التي ينتمي اإليها بجن�ضيته من �ضدر 
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امل�ضروع وذلك بالن�ضبة للوقائع التي حتدث 

يف اخلارج وتكون م�ضروعة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة واإن ُعدت غر م�ضروعة يف 

البلد الذي وقعت فيه.

مادة )21(

وجميع  الخت�ضا�ص  قــواعــد  على  ي�ضري 

تقام  التي  الدولة  قانون  الإجرائية  امل�ضائل 

فيها الدعوى اأو تبا�ضر فيها الإجراءات.

مادة )22(

ل ت�ضري اأحكام املواد ال�ضابقة اإذا ُوجد ن�ص 

يف قانون خا�ص اأو يف معاهدة دولية نافذة يف 

البالد يتعار�ص معها.

مادة )19(

ــتـــزامـــات الــتــعــاقــديــة  1- يــ�ــضــري عــلــى اللـ

يوجد  التي  الدولة  قانون  ومو�ضوعاً  �ضكاًل 

فيها املوطن امل�ضرك للمتعاقدين اإن احتدا 

قانون  ي�ضري  موطناً  اختلفا  فـــاإن  مــوطــنــاً، 

املتعاقدان  يتفق  ما مل  العقد  فيها  التي مت 

اأو يبن من الظروف اأن قانوناً اآخر هو املراد 

تطبيقه.

الذي  هو  العقار  موقع  قانون  اأن  على   -٢

برمت ب�ضاأنه.
ُ
ي�ضري على العقود التي اأ

مادة )20(

1- ي�ضري على اللتزامات غر التعاقدية 

قــانــون الــدولــة الــتــي حــدثــت فيها الــواقــعــة 

املن�ضئة لاللتزام.

٢- ول ت�ضري اأحكام الفقرة ال�ضابقة فيما 

العمل غر  النا�ضئة عن  باللتزامات  يتعلق 
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قانون دولة معينة تتعدد فيها ال�ضرائع فاإن 

الذي  هو  الدولة  تلك  يف  الداخلي  القانون 

اأي �ضريعة منها يجب تطبيقها، فاإذا  يحدد 

مل يوجد به ن�ص ُطبقت ال�ضريعة الغالبة اأو 

قانون املوطن ح�ضب الأحوال.

مادة )26(

الواجب  هو  اأجنبياً  قانوناً  اأن  تقرر  اإذا   -1

التطبيق فال يطبق منه اإل اأحكامه الداخلية 

دون التي تتعلق بالقانون الدويل اخلا�ص.

اأنــه يطبق قــانــون دولــة الإمـــارات  ٢- على 

قــواعــده  على  اأحــالــت  اإذا  املــتــحــدة،  العربية 

بالقانون  املتعلقة  الــدويل  القانون  ن�ضو�ص 

الواجب التطبيق.

مادة )23(

تتبع مبادئ القانون الدويل اخلا�ص فيما 

ال�ضابقة من  املــــواد  نــ�ــص يف  بــ�ــضــاأنــه  يـــرد  مل 

اأحوال تنازع القوانن.

مادة )24(

ــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة  ــ ــون دولـ ــانـ يــطــبــق قـ

املتحدة يف حالة جمهويل اجلن�ضية اأو الذين 

واحــد،  وقــت  لهم جن�ضيات متعددة يف  تثبت 

على اأن الأ�ضخا�ص الذين تثبت لهم يف وقت 

واحد جن�ضية دولة الإمارات العربية املتحدة 

ــانـــون دولـــة  ــاإن قـ ــ ــة اأخـــــرى فـ ــ وجــنــ�ــضــيــة دولـ

الإمارات هو الذي يجب تطبيقه.

مادة )25(

املـــواد  الــــــواردة يف  اإذا ظــهــر مـــن الأحـــكـــام 

هو  تطبيقه  الــواجــب  الــقــانــون  اأن  ال�ضابقة 
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مادة )30(

يف  يتو�ضع  ول  عليه  يــقــا�ــص  ل  ال�ــضــتــثــنــاء 

تف�ضره.

مادة )31(
ــر يــقــدم عــلــى مـــا وجــب  مـــا ثــبــت بــنــ�ــص اآمــ

بال�ضرط.

مادة )32(

ما ل يتم الواجب اإل به فهو واجب.

مادة )33(

احلكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

مادة )34(

املثليات ل تهلك.

مادة )27(

قـــانـــون عينته  ــام  ــكــ اأحــ تــطــبــيــق  يـــجـــوز  ل 

الأحكام  هــذه  كانت  اإذا  ال�ضابقة  الن�ضو�ص 

تخالف ال�ضريعة الإ�ضالمية اأو النظام العام 

اأو الآداب يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

مادة )28(

يطبق قانون دولة الإمارات العربية املتحدة 

ــود الــقــانــون الأجــنــبــي  اإذا تــعــذر اإثـــبـــات وجــ

الواجب التطبيق اأو حتديد مدلوله.

الف�ضل الثاين

بع�ص قواعد الأ�ضول الفقهية التف�ضرية

مادة )29(

اجلهل بالأحكام ال�ضرعية لي�ص عذراً.
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مادة )40(

الأ�ضل اإ�ضافة احلادث اإىل اأقرب اأوقاته.

مادة )41(

مـــا ثــبــت عــلــى خــــالف الــقــيــا�ــص فــغــره ل 

يقا�ص عليه.

مادة )42(

1- ل �ضرر ول �ضرار.

٢- ال�ضرر يزال.

3- ال�ضرر ل يزال مبثله.

مادة )43(

ال�ضرورات تبيح املحظورات.

مادة )44(

درء املفا�ضد اأوىل من جلب املنافع.

مادة )35(

اليقن ل يزول بال�ضك.

مادة )36(

الأ�ضل بقاء ما كان على ما كان.

مادة )37(

الأ�ضل براءة الذمة.

مادة )38(

الأ�ضل يف ال�ضفات العار�ضة العدم.

مادة )39(

ببقائه ما مل يوجد  بزمان يحكم  ما ثبت 

دليل على خالفه.
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مادة )50(

املعروف عرفاً كامل�ضروط �ضرطاً.

مادة )51(

التعين بالعرف كالتعين بالن�ص.

مادة )52(

اإذا تعار�ص املانع واملقت�ضي يقدم املانع.

مادة )53(

التابع تابع ول يفرد باحلكم.

مادة )54(

اإذا �ضقط الأ�ضل �ضقط الفرع.

مادة )55(

ال�ضاقط ل يعود كما اأن املعدوم ل يعود.

مادة )45(

ال�ضطرار ل يبطل حق الغر.

مادة )46(

1- العادة حمكمة عامة كانت اأو خا�ضة.

٢- وتعترب العادة اإذا اطردت اأو غلبت.

3- وترك احلقيقة بدللة العادة.

مادة )47(

ا�ضتعمال النا�ص حجة يجب العمل بها.

مادة )48(

املمتنع عادًة كاملمتنع حقيقًة.

مادة )49(

العربة للغالب ال�ضائع ل للنادر.
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مادة )62(

الثابت بالربهان كالثابت بالعيان.

مادة )63(

املرء ملزم باإقراره.

مادة )64(

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأ�ضل.

مادة )65(

الظاهر ي�ضلح حجة للدفع ل لال�ضتحقاق.

مادة )66(

اخلراج بال�ضمان.

مادة )67(

الغرم بالغنم.

مادة )56(

اإذا بطل ال�ضيء بطل ما يف �ضمنه.

مادة )57(

اإذا بطل الأ�ضل ي�ضار اإىل البدل.

مادة )58(

الت�ضرف على الرعية منوط بامل�ضلحة.

مادة )59(

ال�ضوؤال معاد يف اجلواب.

مادة )60(

ل عربة للتوهم.

مادة )61(

ل عربة بالظن البن خطوؤه.
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الف�ضل الثالث

الأ�ضخـــــا�ص 

الفرع األول 
الشخص الطبيعي

مادة )71(

حياً،  ولدتــه  بتمام  الإن�ضان  �ضخ�ضية  تبداأ 

وتنتهي مبوته.

ويعن القانون حقوق احلمل امل�ضتكن.

مادة )72(

1- تثبت واقعات الولدة والوفاة بتدوينها 

بال�ضجالت املعدة لذلك.

٢- فاإذا مل يوجد هذا الدليل اأو تبن عدم 

درج بال�ضجالت جاز الإثبات باأية 
ُ
اأ �ضحة ما 

و�ضيلة من و�ضائل الإثبات القانونية.

مادة )68(

الأمر بالت�ضرف يف ملك الغر باطل.

مادة )69(

مــن ا�ــضــتــعــجــل الــ�ــضــيء قــبــل اأوانـــــه عوقب 

بحرمانه.

مادة )70(

من �ضعى يف نق�ص ما مت من جهته ف�ضعيه 

مردود عليه.
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مادة )76(

1- تتكون اأ�ضرة ال�ضخ�ص من زوجته وذوي 

قرباه.

مــن  ــل  كــ ــربـــى  ــقـ الـ ذوي  مــــن  ويـــعـــتـــرب   -٢

يجمعهم اأ�ضل م�ضرك.

مادة )77(

مــا بن  ال�ضلة  املــبــا�ــضــرة هــي  الــقــرابــة   -1

الأ�ضول والفروع.

٢- والقرابة غر املبا�ضرة هي الرابطة ما 

دون  م�ضرك  اأ�ضل  يجمعهم  اأ�ضخا�ص  بن 

اأن يكون اأحدهم اأ�ضاًل اأو فرعاً لالآخر �ضواء 

اأكانوا من املحارم اأو من غرهم.

مادة )78(

املبا�ضرة  القرابة  درجــة  ح�ضاب  يف  يــراعــى 

لالأ�ضل  ال�ضعود  عند  درجة  فرع  كل  اعتبار 

مادة )73(

اأحكام اللقيط ينظمها قانون خا�ص.

مادة )74(

قــانــون  ينظمها  والــغــائــب  املــفــقــود  اأحـــكـــام 

خا�ص.

مادة )75(

1- جن�ضية دولة الإمارات العربية املتحدة 

ينظمها القانون.

قانون  باملواطن حيثما ورد يف  ٢- ويق�ضد 

جن�ضية  لــه  تثبت  مــن  كــل  املدنية  املعامالت 

دولة الإمارات، ويق�ضد بالأجنبي كل من مل 

تثبت له تلك اجلن�ضية.
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مادة )81(

1- املـــوطـــن هـــو املـــكـــان الـــــذي يــقــيــم فيه 

ال�ضخ�ص عادًة.

٢- ويجوز اأن يكون لل�ضخ�ص يف وقت واحد 

اأكر من موطن.

لل�ضخ�ص مكان يقيم فيه  واإذا مل يكن   -3

عادًة يعترب بال موطن.

مادة )82(

ال�ضخ�ص  فيه  يبا�ضر  الـــذي  املــكــان  يعترب 

جتارة اأو مهنة اأو حرفة موطناً بالن�ضبة اإىل 

اإدارة الأعمال املتعلقة بهذه التجارة اأو املهنة 

اأو  احلرفة.

مادة )83(

واملفقود  عليه  واملحجور  القا�ضر  موطن   -1

والغائب هو موطن من ينوب عن هوؤلء قانوناً.

ــضـــل، وعــنــد حــ�ــضــاب درجــة  بــخــروج هـــذا الأ�ـ

الدرجات �ضعوداً  املبا�ضرة تعد  القرابة غر 

منه  نــزوًل  ثم  امل�ضرك  لالأ�ضل  الفرع  من 

اإىل الفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأ�ضل 

امل�ضرك يعترب درجة.

مادة )79(

يعترب اأحد اأقارب الزوجن يف نف�ص درجة 

القرابة بالن�ضبة اإىل الزوج الآخر.

مادة )80(

ويلحق  ولقب  ا�ضم  �ضخ�ص  لكل  يكون   -1

لقبه باأ�ضماء اأولده.

اكت�ضاب  كيفية  خــا�ــص  قــانــون  ويــنــظــم   -٢

الأ�ضماء والألقاب وتغيرها.
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مادة )85(

متمتعاً  الــر�ــضــد  �ضن  يبلغ  �ضخ�ص  كــل   -1

العقلية ومل يحجر عليه يكون كامل  بقواه 

املن�ضو�ص عليها يف  ملبا�ضرة حقوقه  الأهلية 

هذا القانون والقوانن املتفرعة عنه.

اأمت  اإذا  الــر�ــضــد  �ــضــن  ال�ضخ�ص  ويــبــلــغ   -٢

اإحدى وع�ضرين �ضنة قمرية.

مادة )86(

املدنية  احلقوق  ملبا�ضرة  اأهــاًل  يكون  ل   -1

من كان فاقد التمييز ل�ضغر يف ال�ضن اأو عته 

اأو جنون.

٢- ولكل من مل يتم ال�ضابعة يعترب فاقداً 

للتمييز.

بالتجارة  لــه  ــاأذون  ــ املـ للقا�ضر  ويــكــون   -٢

موطن خا�ص بالن�ضبة لالأعمال والت�ضرفات 

التي يعتربه القانون اأهاًل ملبا�ضرتها.

مادة )84(

1- يجوز اتخاذ موطن خمتار لتنفيذ عمل 

قانوين معن.

٢- ول يجوز اإثبات وجود املوطن املختار اإل 

بالكتابة.

قانوين  عمل  لتنفيذ  املختار  واملــوطــن   -3

يكون املوطن بالن�ضبة اإىل كل ما يتعلق بهذا 

العمل مبا يف ذلك اإجراءات التنفيذ اجلربي 

املوطن  هــذا  ق�ضر  �ضراحًة  ا�ــضــرط  اإذا  اإل 

على اأعمال دون غرها.
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مادة )90(

لــكــل مــن وقـــع عليه اعــتــداء غــر م�ضروع 

اأن  ل�ضخ�ضيته  املالزمة  يف حق من احلقوق 

يطلب وقف هذا العتداء مع التعوي�ص عما 

يكون قد حلقه من �ضرر.

مادة )91(

اأو  لكل من نازعه غره يف ا�ضتعمال ا�ضمه 

لقبه اأو كليهما بال مربر اأو انتحل ا�ضمه اأو 

لقبه اأو كليهما دون حق اأن يطلب وقف هذا 

العتداء مع التعوي�ص عما يكون قد حلقه 

من �ضرر.

مادة )87(

كــل مــن بــلــغ �ــضــن الــتــمــيــيــز ومل يــبــلــغ �ضن 

الر�ضد وكل من بلغ �ضن الر�ضد وكان �ضفيهاً 

ملا  الأهــلــيــة وفــقــاً  نــاقــ�ــص  يــكــون  ذا غفلة  اأو 

يقرره القانون.

مادة )88(

بح�ضب  وناق�ضوها  الأهلية  فاقدو  يخ�ضع 

اأو  الو�ضاية  اأو  الــوليــة  اأحــكــام  ــوال يف  الأحــ

يف  املقررة  للقواعد  وفقاً  لل�ضروط  القوامة 

القانون.

مادة )89(

ال�ضخ�ضية  النزول عن حريته  لي�ص لأحد 

ول عن اأهليته اأو التعديل يف اأحكامها.
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وفقاً للقانون.

اأو من  الأ�ــضــخــا�ــص  كــل جمموعة مــن  )ز( 

العتبارية  ال�ضخ�ضية  لها  تثبت  الأمــــوال 

مبقت�ضى ن�ص القانون.

مادة )93(

بجميع  العــتــبــاري  الــ�ــضــخــ�ــص  يتمتع   -1

اإل مــا كـــان مــنــهــا مـــالزمـــاً ل�ضفة  احلــقــوق 

التي  احلـــدود  وذلــك يف  الطبيعية  الإنــ�ــضــان 

قررها القانون.

٢- فيكون له:

)اأ( ذمة مالية م�ضتقلة.

�ضند  يعينها  الــتــي  ــدود  احلـ اأهــلــيــة يف  )ب( 

اإن�ضائه اأو التي يقررها القانون.

)جـ( حق التقا�ضي.

مــوطــن  ويـــعـــتـــرب  ــتــقــل،  مــ�ــض مـــوطـــن  )د( 

فيه  الذي يوجد  املكان  العتباري  ال�ضخ�ص 

الفرع الثاين
األشخاص االعتباريون )املعنويون(

مادة )92(

الأ�ضخا�ص العتباريون هم:

وغرها  والبلديات  والإمـــارات  الدولة  )اأ( 

مـــن الــــوحــــدات الإداريــــــــة بــالــ�ــضــروط الــتــي 

يحددها القانون.

العامة  والهيئات  وامل�ضالح  الإدارات  )ب( 

مينحها  التي  العامة  واملوؤ�ض�ضات  واملن�ضاآت 

القانون ال�ضخ�ضية العتبارية.

لها  تعرف  التي  الإ�ضالمية  الهيئات  )ج( 

الدولة بال�ضخ�ضية العتبارية.

)د( الأوقاف.

)هــــ( الــ�ــضــركــات املــدنــيــة والــتــجــاريــة اإل ما 

ا�ضتثني منها بن�ص خا�ص.

)و( اجلمعيات واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة املن�ضاأة 



63 62

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الف�ضل الرابع

الأ�ضياء والأموال

مادة )95(

املال هو كل عن اأو حق له قيمة مادية يف 

التعامل.

املادة )96(

املال قد يكون متقوماً اأو غر متقوم واملال 

املتقوم هو ما يباح للم�ضلم النتفاع به �ضرعاً 

وغر املتقوم هو ما ل يباح النتفاع به �ضرعاً.

مادة )97(

معنوياً  اأو  مــاديــاً  حيازته  ميكن  �ــضــيء  كــل 

والنتفاع به انتفاعاً م�ضروعاً ول يخرج عن 

التعامل بطبيعته اأو بحكم القانون ي�ضح اأن 

يكون حماًل للحقوق املالية.

ــا الأ�ــضــخــا�ــص العــتــبــاريــة  مــركــز اإدارتـــــه اأمــ

ــارج  الــتــي يــكــون مــركــزهــا الــرئــيــ�ــضــي يف اخلـ

ولها ن�ضاط يف الدولة فيعترب مركز اإدارتها 

توجد  الــذي  املكان  الدولة  لقانون  بالن�ضبة 

فيه الإدارة املحلية.

3. ويجب اأن يكون له من ميثله يف التعبر 

عن اإرادته.

مادة )94(

يخ�ضع الأ�ــضــخــا�ــص العــتــبــاريــون لأحــكــام 

القوانن اخلا�ضة بهم.
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مادة )100(

1- الأ�ضياء ال�ضتهالكية هي ما ل يتحقق 

اأو  با�ضتهالكها  اإل  بخ�ضائ�ضها  النــتــفــاع 

اإنفاقها.

٢- اأما ال�ضتعمالية فهي ما يتحقق النتفاع 

بها با�ضتعمالها مراراً مع بقاء عينها.

مادة )101(

كل �ضيء م�ضتقر بحيزه ثابت فيه ل ميكن 

نقله من دون تلف اأو تغير هيئته فهو عقار، 

وكل ما عدا ذلك من �ضيء فهو منقول.

مادة )102(

الــذي  املنقول  بالتخ�ضي�ص  عــقــاراً  يعترب 

ي�ضعه مالكه يف عقار له، ر�ضداً على خدمته 

بالعقار  مت�ضاًل  يكن  مل  ولــو  ا�ضتغالله  اأو 

ات�ضال قرار.

مادة )98(

الأ�ضياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها 

يــ�ــضــتــاأثــر  اأن  اأحـــــد  يــ�ــضــتــطــيــع  الـــتـــي ل  هـــي 

بحيازتها والأ�ضياء التي تخرج عن التعامل 

بحكم القانون هي التي ل يجيز القانون اأن 

تكون حماًل للحقوق املالية.

مادة )99(

اآحادها  متاثلت  ما  هي  املثلية  الأ�ضياء   -1

اأو اأجزاوؤها اأو تقاربت بحيث ميكن اأن يقوم 

به  يعتد  بال فرق  بع�ص عرفاً  بع�ضها مقام 

وتقدر يف التعامل بالعدد اأو القيا�ص اأو الكيل 

اأو الوزن.

٢- والقيمية ما تتفاوت اأفرادها يف ال�ضفات 

وجــود  يــنــدر  اأو  بــه  يعتد  تــفــاوتــاً  القيمة  اأو 

اأفرادها يف التداول.
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الف�ضل اخلام�ص

احلــــــــق

الفرع األول
نطاق استعامل الحق

مادة )104(

اجلــــــواز الــ�ــضــرعــي يـــنـــايف الــ�ــضــمــان فمن 

ي�ضمن  ل  م�ضروعاً  ا�ضتعماًل  حقه  ا�ضتعمل 

ما ين�ضاأ عن ذلك من �ضرر.

مادة )105(

ال�ضرر  لدفع  اخلا�ص  ال�ضرر  يتحمل   -1

العام.

٢- وال�ضرر الأ�ضد ُيزال بال�ضرر الأخف.

مادة )103(

الــعــقــارات  جميع  عــامــة  ــواًل  ــ اأمـ تعترب   -1

اأو الأ�ــضــخــا�ــص  لــلــدولــة  الـــتـــي  ــنـــقـــولت  واملـ

خم�ض�ضة  تكون  والــتــي  العامة  العتبارية 

ملنفعة عامة بالفعل اأو بناًء على قانون.

الت�ضرف  الأحــوال  ٢- ول يجوز يف جميع 

اأو متلكها  اأو احلجز عليها  يف هذه الأمــوال 

مبرور الزمان.



69 68

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الفرع الثالث
أقسام الحق

مادة )107(

يكون احلق �ضخ�ضياً اأو عينياً اأو معنوياً.

مادة )108(

دائن  بن  قانونية  رابطة  ال�ضخ�ضي  احلق 

مدينه  الــدائــن  مبقت�ضاها  يطالب  ومدين 

المتناع  اأو  بعمل  القيام  اأو  عيني  بنقل حق 

عن عمل.

مادة )109(

1- احلق العيني �ضلطة مبا�ضرة على �ضيء 

معن يعطيها القانون ل�ضخ�ص معن.

٢- ويكون احلق العيني اأ�ضلياً اأو  تبعياً.

الفرع الثاين
إساءة استعامل الحق

مادة )106(

حقه  ا�ضتعمل  من  على  ال�ضمان  يجب   -1

ا�ضتعماًل غر م�ضروع.

٢- ويكون ا�ضتعمال احلق غر م�ضروع:

)اأ( اإذا توفر ق�ضد التعدي.

ريد حتقيقها 
ُ
اأ اإذا كانت امل�ضالح التي  )ب( 

ــتـــعـــمـــال خمـــالـــفـــة لأحـــكـــام  ــضـ مــــن هـــــذا ال�ـ

النظام  اأو  القانون  اأو  الإ�ضالمية  ال�ضريعة 

العام اأو الآداب.

تتنا�ضب  املرجوة ل  امل�ضالح  اإذا كانت  )جـ( 

مع ما ي�ضيب الآخرين من �ضرر.

الــعــرف  عــلــيــه  جــــرى  مـــا  جتـــــاوز  اإذا  )د( 

والعادة.
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الفرع الرابع
إثبات الحق

)1( أدلة اإلثبات

مادة )112(

اأدلة اإثبات احلق هي:

)اأ( الكتابة.

)ب( ال�ضهادة.

)جـ( القرائن.

)د( املعاينة واخلربة.

)هـ( الإقرار.

)و(  اليمن.

مادة )110(

1- احلقوق العينية الأ�ضلية هي حق امللكية 

وال�ضكنى  وال�ضتعمال  والنتفاع  والت�ضرف 

ــقــــرار )املــ�ــضــاطــحــة( وحـــقـــوق الرتـــفـــاق  والــ

والوقف وما يعترب كذلك بن�ص القانون.

الرهن  هــي  التبعية  العينية  احلــقــوق   -٢

التاأميني والرهن احليازي وحق المتياز.

مادة )111(

1- احلقوق املعنوية هي التي ترد على �ضيء 

غر مادي.

واملخرع  املوؤلف  حقوق  �ضاأن  يف  ويتبع   -٢

والفنان والعالمات التجارية و�ضائر احلقوق 

املعنوية الأخرى اأحكام القوانن اخلا�ضة.
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مادة )117(

من  على  والــيــمــن  ادعـــى  مــن  على  البينة 

اأنكر.

مادة )118(

الــبــيــنــة لإثـــبـــات خـــالف الــظــاهــر والــيــمــن 

لإبقاء الأ�ضل.

مادة )119(

تقبل اليمن ممن يوؤديها لرباءة نف�ضه ل 

لإلزام غره.

مادة )120(

1- ل حتلف اليمن اإل بطلب اخل�ضم.

 - نف�ضه  تــلــقــاء  لــلــقــا�ــضــي-مــن  ويــجــوز   -٢

توجيه اليمن للخ�ضم يف احلالت الآتية:

)اأ( ادعــائــه حــقــاً يف الــركــة واإثــبــاتــه فاإنه 

)2( قواعد عامة يف اإلثبات

مادة )113(

على الدائن اأن يثبت حقه وللمدين نفيه.

مادة )114(

الــكــتــابــة والــ�ــضــهــادة والـــقـــرائـــن الــقــاطــعــة 

ــرار  والإقـ متعدية  حجة  واخلـــربة  واملعاينة 

حجة مق�ضورة على املقر.

مادة )115(

ترد كل �ضهادة ت�ضمنت جر مغنم لل�ضاهد 

اأو دفع مغرم عنه.

مادة )116(

باإ�ضارته  وحلفه  الأخــر�ــص  �ضهادة  يف  يعتد 

املعهودة اإذا كان يجهل الكتابة.
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مادة )122(

اأثــر له يف  التناق�ص، ولكن ل  ل حجة مع 

ول�ضاحب  بــعــده  ثبت  مــا  اإذا  املحكمة  حكم 

امل�ضلحة حق الرجوع على ال�ضاهد بال�ضمان.

)3( تطبيق قواعد وأحكام اإلثبات

مادة )123(

ــراءات  ــ يتبع لـــدى املــحــاكــم يف قــواعــد واإجـ

ــام  ــكـ ــق الأحـ ــتــيــفــاء اأدلــــــة احلــ ــات وا�ــض ــ ــب الإثــ

املن�ضو�ص عليها يف قوانينها اخلا�ضة وذلك 

فيما ل يتعار�ص مع الأحكام ال�ضابقة.

وهي  )ال�ضتيثاق(  ال�ضتظهار  مين  يحلف 

اأنه مل ي�ضتوِف حقه من امليت ومل يربءه ول 

اأحاله على غره واأن امليت لي�ص له رهن يف 

مقابلة هذا احلق.

)ب( ثبوت ا�ضتحقاقه ملال فاإنه يحلف على 

اأو يخرج عن  اأو يهبه  املــال  اأنــه مل يبع هــذا 

ملكه باأي وجه من الوجوه.

)جـ( رده ملبيع لعيب فيه فاإنه يحلف على 

اأنه مل ير�َص بالعيب قوًل اأو دللًة.

)د( عند احلكم بال�ضفعة فاإنه يحلف على 

من  وجـــه  ــاأي  بــ �ضفعته  حــق  ي�ضقط  مل  اأنــــه 

الوجوه.

مادة )121(

يقبل قول املرجم املقيد بال�ضجل اخلا�ص 

وطبقاً ملا ينظمه القانون.
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االلتزامات أو الحقوق 11
الشخصية
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الف�ضل الأول

العقــــــد

الفرع األول
أحكام عامة

مادة )125(

العقد هــو ارتــبــاط الإيــجــاب الــ�ــضــادر من 

وتوافقهما  ــر  الآخـ بقبول  املتعاقدين  اأحـــد 

على وجه يثبت اأثره يف املعقود عليه ويرتب 

ــب عليه  ــا وجــ ــل مــنــهــمــا مبـ ــتــــزام كـ عــلــيــه الــ

لالآخر.

اإرادتــن على  اأكــر من  اأن تتطابق  ويجوز 

اإحداث الأثر القانوين.

الباب الأول

م�صادر اللتزام اأو احلقوق ال�صخ�صية

مادة )124(

ال�ضخ�ضية  احلقوق  اأو  اللــتــزامــات  تتولد 

ــضـــرفـــات والــــوقــــائــــع الــقــانــونــيــة  ــتـــ�ـ عــــن الـ

والقانون، وم�ضادر اللتزام هي:

1-العقد.

٢-الت�ضرف النفرادي.

3-الفعل ال�ضار.

4-الفعل النافع.

5-القانون.
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لها يف هذا القانون اأو يف غره من القوانن.

الفرع الثاين
أركان العقد وصحته ونفاذه والخيارات

)1( انعقاد العقد

مادة )129(

الأركان الالزمة لنعقاد العقد هي:

على  الــعــقــد  طــــريف  تــرا�ــضــي  يــتــم  اأن  )اأ( 

العنا�ضر الأ�ضا�ضية.

�ــضــيــئــاً ممكناً  الــعــقــد  يــكــون حمــل  اأن  )ب( 

التعامل  وجــائــزاً  للتعين  قــابــاًل  اأو  ومعيناً 

فيه.

عن  النا�ضئة  لــاللــتــزامــات  يــكــون  اأن  ـــ(  )جـ

العقد �ضبب م�ضروع.

مادة )126(

يجوز اأن يرد العقد على ما ياأتي:

)اأ( الأموال منقولة كانت اأو عقاراً، مادية 

كانت اأو معنوية.

)ب( منافع الأعيان.

)جـ( عمل معن اأو خدمة معينة.

يف   بن�ص  ممنوعاً  لي�ص  اآخــر  �ضيء  اأي  )د( 

القانون اأو خمالفاً للنظام العام اأو الآداب.

مادة )127(

التعاقد على مع�ضية ل يجوز.

مادة )128(

1- ت�ضري على العقود امل�ضماة وغر امل�ضماة 

القواعد العامة التي يت�ضمنها هذا الف�ضل.

ــا الــقــواعــد الــتــي تــنــفــرد بــهــا بع�ص  ٢- اأمــ

املنظمة  اخلا�ضة  الأحــكــام  فتقررها  العقود 
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اآخر ل تدع ظروف احلال �ضكاً يف دللته على 

الرا�ضي.

مادة )133(

�ضيغة ال�ضتقبال التي تكون مبعنى الوعد 

اإذا  املــجــرد ينعقد بــهــا الــعــقــد وعــــداً مــلــزمــاً 

ان�ضرف اإليه ق�ضد املتعاقدين.

مادة )134(

1- يعترب عر�ص البائع واخلدمات مع بيان 

املقابل اإيجاباً.

الأ�ــضــعــار  وبــيــان  ــــالن  والإعـ الن�ضر  ــا  اأمـ  -٢

اآخــر متعلق  بيان  التعامل بها وكــل  اجلــاري 

اأو  اأو بــطــلــبــات مــوجــهــة لــلــجــمــهــور  بــعــر�ــص 

لالأفراد فال يعترب عند ال�ضك اإيجاباً واإمنا 

يكون دعوة اإىل التعاقد.

مادة )130(

الإيــجــاب  ارتـــبـــاط  الــعــقــد مبــجــرد  ينعقد 

القانون  يقرره  قد  ما  مــراعــاة  مع  بالقبول 

من اأو�ضاع معينة لنعقاده.

مادة )131(

الإرادة  كــل تعبر عــن  والــقــبــول  الإيــجــاب 

فهو  اأوًل  �ضدر  وما  العقد  لإن�ضاء  ُي�ضتعمل 

اإيجاب والثاين قبول.

مادة )132(

اأو  بــالــلــفــظ  يـــكـــون  الإرادة  عـــن  الــتــعــبــر 

املا�ضي  ب�ضيغة  يكونا  اأن  ويــجــوز  بالكتابة 

اإذا  الأمـــر  اأو  املــ�ــضــارع  ب�ضيغة  يــكــونــان  كما 

املعهودة عرفاً  بالإ�ضارة  اأو  ريــد بهما احلال 
ُ
اأ

الفعلية  باملبادلة  اأو  الأخــر�ــص  ولــو من غر 

م�ضلك  اأي  باتخاذ  اأو  الرا�ضي  على  الدالة 
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مادة )137(

املق�ضود  بغر  العقد  جمل�ص  يف  ال�ضتغال 

اإعرا�ص عن املق�ضود.

مادة )138(

الأول  يبطل  القبول  قبل  الإيــجــاب  تكرار 

ويعتد فيه بالإيجاب الأخر.

مادة )139(

املوجب  الــتــزم  للقبول  ميعاد  عــن  اإذا   -1

هذا  ينق�ضي  اأن  اإىل  اإيــجــابــه  على  بالبقاء 

امليعاد.

٢- وقــــد يــ�ــضــتــخــلــ�ــص املــيــعــاد مـــن ظـــروف 

احلال اأو من طبيعة املعاملة.

مادة )135(

1- ل ُين�ضب اإىل �ضاكت قول ولكن ال�ضكوت 

يف معر�ص احلاجة بيان ويعترب قبوًل.

٢- ويــعــتــرب الــ�ــضــكــوت قــبــوًل بــوجــه خا�ص 

املتعاقدين  بن  �ضابق  تعامل  هناك  كــان  اإذا 

وات�ضل الإيجاب بهذا التعامل اأو اإذا متخ�ص 

الإيجاب ملنفعة من وجه اإليه.

مادة )136(

اآخر  اإىل  الإيجاب  بعد  باخليار  املتعاقدان 

املجل�ص ويبطل الإيجاب اإذا رجع املوجب عنه 

بعد الإيجاب وقبل القبول اأو �ضدر من اأحد 

املتعاقدين قول اأو فعل يدل على الإعرا�ص 

ول عربة بالقبول الواقع بعد ذلك.
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امل�ضائل  التــفــاق على هــذه  ينعقد عند عــدم 

قـــام خــالف  واإذا  انــعــقــد  قــد  الــعــقــد  فيعترب 

على امل�ضائل التي مل يتم التفاق عليها فاإن 

املعاملة  لطبيعة  طبقاً  فيها  يحكم  القا�ضي 

ولأحكام القانون.

مادة )142(

الغائبن قد مت  التعاقد ما بن  1- يعترب 

يف املكان والزمان اللذين يعلم فيهما املوجب 

اأو ن�ص قانوين  بالقبول ما مل يوجد اتفاق 

يق�ضي بغر ذلك.

بالقبول  علم  قد  املوجب  اأن  ٢- ويفر�ص 

يف املــكــان ويف الـــزمـــان الــلــذيــن و�ــضــل اإلــيــه 

على  الدليل  يقم  مل  ما  القبول  هــذا  فيهما 

عك�ص ذلك.

مادة )140(

مــطــابــقــاً  الـــقـــبـــول  ــكــــون  يــ اأن  يـــجـــب   -1

لالإيجاب.

٢- واإذا اقرن القبول مبا يزيد يف الإيجاب 

اأو يقيده اأو يعدل فيه اعُترب رف�ضاً يت�ضمن 

اإيجاباً جديداً.

مادة )141(

الطرفن  بــاتــفــاق  اإل  العقد  ينعقد  ل   -1

على العنا�ضر الأ�ضا�ضية لاللتزام وعلى باقي 

يعتربها  التي  الأخــرى  امل�ضروعة  ال�ضروط 

الطرفان اأ�ضا�ضية.

الــعــنــا�ــضــر  عــلــى  الــطــرفــان  اتــفــق  واإذا   -٢

الأ�ــضــا�ــضــيــة لــاللــتــزام وعــلــى بــاقــي ال�ضروط 

الطرفان  يعتربها  التي  الأخــرى  امل�ضروعة 

اأ�ضا�ضية واحتفظا مب�ضائل تف�ضيلية يتفقان 

ل  العقد  اأن  ي�ضرطا  ومل  بعد  فيما  عليها 
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مادة )146(

ــذي يــتــعــهــد مبــوجــبــه كال  ــ 1- التـــفـــاق الـ

معن  عقد  بــاإبــرام  اأحــدهــمــا  اأو  املتعاقدين 

جميع  عينت  اإذا  اإل  ينعقد  ل  امل�ضتقبل  يف 

امل�ضائل اجلوهرية للعقد املراد اإبرامه واملدة 

التي يجب اإبرامه فيها.

العقد  لــتــمــام  الــقــانــون  ا�ـــضـــرط  واإذا   -٢

ا�ــضــتــيــفــاء �ــضــكــل مــعــن فــهــذا الــ�ــضــكــل جتب 

مــراعــاتــه اأيــ�ــضــاً يف التــفــاق الـــذي يت�ضمن 

الوعد باإبرام هذا العقد.

مادة )147(

اإذا وعد �ضخ�ص باإبرام عقد ثم نكل وقا�ضاه 

تنفيذ الوعد، وكانت ال�ضروط  الآخر طالباً 

يتعلق  ما  وبخا�ضة  العقد  لنعقاد  الالزمة 

قام احلكم متى حاز  بال�ضكل متوافرة  منها 

قوة الأمر املق�ضي به مقام العقد.

مادة )143(

طريقة  بــاأيــة  اأو  بالهاتف  التعاقد  يعترب 

ــاأنــــه مت بــن  ممـــاثـــلـــة بــالــنــ�ــضــبــة لــلــمــكــان كــ

حن  واحــد  جمل�ص  ي�ضمهما  ل  متعاقدين 

العقد واأما فيما يتعلق بالزمان فيعترب كاأنه 

مت بن حا�ضرين يف املجل�ص.

مادة )144(

ل يتم العقد يف املزايدات اإل بر�ضو املزايدة 

وقع  ولو  عليه  يزيد  بعطاء  العطاء  وي�ضقط 

تر�ضو على  اأن  دون  املزايدة  باإقفال  اأو  باطاًل 

اأحد.

مادة )145(

القبول يف عقود الإذعان يقت�ضر على جمرد 

املوجب  ي�ضعها  متماثلة  ب�ضروط  الت�ضليم 

ل�ضائر عمالئه ول يقبل مناق�ضته فيها.
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مادة )150(

1- تــكــون الــنــيــابــة يف الــتــعــاقــد اتــفــاقــيــة اأو 

قانونية.

٢- ويحدد �ضند الإنابة ال�ضادر من الأ�ضيل 

النيابة  تــكــون  عندما  النائب  �ضلطة  نــطــاق 

اتفاقية كما  يحدد القانون تلك ال�ضلطة اإذا 

كانت النيابة قانونية.

مادة )151(

من با�ضر عقداً من العقود بنف�ضه حل�ضابه 

عليه من  دون غــره مبا يرتب  امللزم  فهو 

اأحكام.

مادة )152(

�ضخ�ص  كــان  النيابة  بطريق  العقد  مت  اإذا   -1

العتبار  حمــل  هــو  الأ�ضيل  �ضخ�ص  ل  النائب 

العلم  اأثـــر  يف  اأو  الإرادة  عــيــوب  يف  النظر  عند 

مادة )148(

1- يعترب دفع العربون دلياًل على اأن العقد 

اأ�ضبح باتاً ل يجوز العدول عنه اإل اإذا ق�ضى 

التفاق اأو العرف بغر ذلك.

العربون  اأن  على  املتعاقدان  اتفق  فــاإذا   -٢

جزاء للعدول عن العقد كان لكل منهما حق 

الــعــدول فـــاإذا عــدل مــن دفــع العربون فقده 

واإذا عدل من قب�ضه رده ومثله.

)2( النيابة يف التعاقد

مادة )149(

يكون  اأن  ويجوز  بالأ�ضالة  التعاقد  يكون 

بغر  القانون  يق�ِص  مل  ما  النيابة  بطريق 

ذلك.
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يعلم بوجود النيابة اأو كان ي�ضتوي عنده اأن 

يتعامل مع الأ�ضيل اأو  النائب.

مادة )155(

معه يجهالن  تعاقد  ومــن  النائب  كــان  اإذا 

فاإن  النيابة  انق�ضاء  العقد  اإبــرام  وقــت  معاً 

اإىل  النائب ي�ضاف  الــذي يربمه  العقد  اأثــر 

الأ�ضيل اأو خلفائه.

مادة )156(

ل يجوز ل�ضخ�ص اأن يتعاقد مع نف�ضه با�ضم 

حل�ضابه  التعاقد  اأكــان  �ضواء  عنه  ينوب  من 

من  ترخي�ص  دون  اآخــر  �ضخ�ص  حل�ضاب  اأم 

ــه يــجــوز لــالأ�ــضــيــل يف هــذه  الأ�ــضــيــل عــلــى اأنـ

احلـــالـــة اأن يــجــيــز الــتــعــاقــد وهــــذا كــلــه مع 

مــراعــاة مــا يخالفه مــن اأحــكــام الــقــانــون اأو 

قواعد التجارة.

ببع�ص الظروف اخلا�ضة اأو افرا�ص العلم بها.

٢- ومع ذلك اإذا كان النائب وكياًل يت�ضرف 

وفقاً لتعليمات معينة �ضدرت له من موكله 

النائب  بجهل  يتم�ضك  اأن  للموكل  فلي�ص 

لظروف كان يعلمها هو اأو كان من املفرو�ص 

اأن يعلمها.

مادة )153(

اإذا اأبرم النائب يف حدود نيابته عقداً با�ضم 

الأ�ضيل فاإن اأحكام هذا العقد وما ين�ضاأ عنه 

من حقوق )التزامات( ت�ضاف اإىل الأ�ضيل.

مادة )154(

اأنه  العقد  اإبـــرام  وقــت  العاقد  يعلن  اإذا مل 

يتعاقد ب�ضفته نائباً فاإن اأثر العقد ل ُي�ضاف 

من  كــان  اإذا  اإل  مديناً  اأو  دائناً  الأ�ضيل  اإىل 

النائب  معه  تعاقد  مــن  اأن  حتماً  املفرو�ص 
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اأو اإجازة القا�ضر بعد بلوغه �ضن الر�ضد.

�ــضــنــوات هجرية  �ــضــبــع  الــتــمــيــيــز  3- و�ــضــن 

كاملة.

مادة )160(

اأمت  ــــذي  الـ لــلــقــا�ــضــر  يـــــاأذن  اأن  لـــلـــويل   -1

الثامنة ع�ضرة �ضنة هجرية يف ت�ضلم اأمواله 

كلها اأو بع�ضها لإدارتها.

ــوال  اأقــ �ــضــمــاع  بــعــد  للمحكمة  ويـــجـــوز   -٢

الثامنة  اأمت  الذي  للقا�ضر  تــاأذن  اأن  الو�ضي 

اأو  اأمواله كلها  ع�ضرة �ضنة هجرية يف ت�ضلم 

بع�ضها لإدارتها.

3- ويحدد القانون الأحكام اخلا�ضة بذلك.

مادة )161(

الــداخــلــة  الــتــ�ــضــرفــات  يف  ــاأذون  ــ املـ ال�ضغر 

حتت الإذن كالبالغ �ضن الر�ضد.

)3( أهلية التعاقد

مادة )157(

لــلــتــعــاقــد مـــا مل ُت�ضلب  ـــل  اأهـ كـــل �ــضــخــ�ــص 

اأهليته اأو ُيحد منها بحكم القانون.

مادة )158(

لي�ص لل�ضغر غر املميز حق الت�ضرف يف 

ماله وتكون جميع ت�ضرفاته باطلة.

مادة )159(

1- الــتــ�ــضــرفــات املـــالـــيـــة لــلــ�ــضــغــر املــمــيــز 

حم�ضاً  نــفــعــاً  نــافــعــة  كــانــت  مــتــى  �ضحيحة 

وباطلة متى كانت �ضارة �ضرراً حم�ضاً.

النفع  بـــن  الـــدائـــرة  الــتــ�ــضــرفــات  اأمــــا   -٢

وال�ضرر فتكون موقوفة على اإجازة الويل يف 

احلدود التي يجوز له فيها الت�ضرف ابتداًء 
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مادة )165(

توافرها يف  الــالزم  الأهلية  القانون  يحدد 

الويل ملبا�ضرة حقوق الولية على املال.

مادة )166(

يف  الــو�ــضــي  مـــن  الـــ�ـــضـــادرة  الإدارة  عــقــود 

وفقاً  نــافــذة  �ضحيحة  تــكــون  ال�ضغر  مــال 

لل�ضروط والأو�ضاع التي يقررها القانون.

مادة )167(

مال  يف  الو�ضي  مــن  الــ�ــضــادرة  الت�ضرفات 

الإدارة  اأعــمــال  يف  تدخل  ل  والــتــي  ال�ضغر 

ــاً لــلــ�ــضــروط  ــقــ ــافــــذة وفــ ــون �ــضــحــيــحــة نــ ــكـ تـ

والأو�ضاع التي يقررها القانون.

مادة )162(

ــان مــ�ــضــمــوًل  ــواء كــ ــضـ ل يـــجـــوز لــلــقــا�ــضــر �ـ

اأمت  اإذا  اإل  يتجر  اأن  الو�ضاية  اأو  بــالــوليــة 

ثماين ع�ضرة �ضنة هجرية من عمره واأذنته 

املحكمة يف ذلك اإذناً مطلقاً اأو مقيداً.

مادة )163(

عند  املميز  لل�ضغر  يــاأذن  اأن  للقا�ضي   -1

اأن  امــتــنــاع الـــويل عــن الإذن ولــيــ�ــص لــلــويل 

يحجر عليه بعد ذلك.

احلجر  يعيد  اأن  الإذن  بعد  وللقا�ضي   -٢

على ال�ضغر.

مادة )164(

الويل على مال ال�ضغر هو اأبوه ثم و�ضي 

اأبـــيـــه ثـــم اجلــــد الــ�ــضــحــيــح ثـــم الــقــا�ــضــي اأو 

الو�ضي الذي ين�ضبه.
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ت�ضرفات ناق�ص الأهلية من اأحكام.

فال  القيد  قبل  ال�ضادر  الت�ضرف  اأمــا   -٢

كان  اإذا  اإل  لالإبطال  قاباًل  اأو  باطاًل  يكون 

نتيجة ا�ضتغالل اأو تواطوؤ.

مادة )171(

تـــــــــــاأذن  اأن  ــة  ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ ــ ــل ــ ل يـــــــجـــــــوز   -1

عليه لل�ضفه اأو الغفلة يف ا�ضتالم 
)1(

للمحجوز

اأمواله كلها اأو بع�ضها لإدارتها.

٢- ويحدد القانون الأحكام اخلا�ضة بذلك.

مادة )172(

تــبــن الــقــوانــن الإجــــــــراءات الــتــي ُتــتــبــع يف 

اأمــوالــهــم  واإدارة  املــحــجــوريــن  عــلــى  احلــجــر 

من  ذلــك  وغــر  فيها  والت�ضرف  وا�ضتثمارها 

امل�ضائل املتعلقة بالولية والو�ضاية والقوامة.

)1( هكذا وردت يف اجلريدة الر�ضمية ، واملعنى يقت�ضي )للمحجور( .

مادة )168(

حمجورون  واملعتوه  واملجنون  ال�ضغر   -1

لذواتهم.

٢- اأما ال�ضفيه وذو الغفلة فيحجر عليهما 

القا�ضي ويرفع احلجر عنهما وفقاً للقواعد 

والإجراءات املقررة يف القانون.

ويعلن  للمحجور  احلجر  قــرار  ويبلغ   -3

للنا�ص �ضببه.

مادة )169(
املحجور  الكبران  واملعتوه  املجنون  يلحق 

عليهما بالقا�ضر عدمي الأهلية.

مادة )170(

اأو ذي  1- الت�ضرفات ال�ضادرة من ال�ضفيه 

الغفلة بعد قيد اأي من طلب احلجر اأو حكم 

احلكم  اأو  الــوليــة  ا�ضتعادة  طلب  اأو  احلجر 

ال�ضادر باإعادتها ي�ضري عليه ما ي�ضري على 
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)4( عيوب الرضا

)أ( اإلكراه

مادة )176(

الإكــراه هو اإجبار ال�ضخ�ص بغر حق على 

اأن يعمل عــمــاًل دون ر�ــضــاه ويــكــون الإكـــراه 

اأو  مــاديــاً  يــكــون  كــمــا  ملجئ  غــر  اأو  ملجئاً 

معنوياً.

مادة )177(

يكون الإكراه ملجئاً اإذا كان تهديداً بخطر 

ج�ضيم حمدق يلحق بالنف�ص اأو املال، ويكون 

غر ملجئ اإذا كان تهديداً مبا دون ذلك.

مادة )178(

التهديد باإيقاع �ضرر بالوالدين اأو الأولد 

مادة )173(

اإذا كان ال�ضخ�ص اأ�ضم اأبكم اأو اأعمى اأ�ضم اأو 

اأعمى اأبكم وتعذر عليه ب�ضبب ذلك التعبر 

عن اإرادته جاز للقا�ضي اأن يعن له م�ضاعداً 

تقت�ضي  التي  الت�ضرفات  يعاونه يف  ق�ضائياً 

م�ضلحته فيها ذلك على الوجه الذي يبينه 

القانون.

مادة )174(

الت�ضرفات ال�ضادرة من الأولياء والأو�ضياء 

التي  احلــــدود  يف  �ضحيحة  تــكــون  ــوام  ــقـ والـ

ر�ضمها القانون.

مادة )175(

اإذا جلاأ ناق�ص الأهلية اإىل طرق احتيالية 

لإخفاء نق�ص اأهليته لزمه التعوي�ص.
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مادة )181(

اإيقاع  على  قـــادراً  املكره  يكون  اأن  ي�ضرط 

املكره وقوع  يغلب على ظن  واأن  به  ما هدد 

كره عليه.
ُ
الإكراه عاجاًل اإن مل يفعل ما اأ

مادة )182(

ــره بــاأحــد نوعي الإكـــراه على اإبــرام  كـ
ُ
مــن اأ

عقد ل ينفذ عقده ولكن لو اأجازه املكره اأو 

دللــًة  اأو  �ضراحًة  الإكـــراه  زوال  بعد  ورثــتــه 

ي�ضبح العقد نافذاً.

مادة )183(

منعها  اأو  بال�ضرب  زوجته  الــزوج  اأكــره  اإذا 

عن  له  لتتنازل  ذلــك  �ضابه  ما  اأو  اأهلها  عن 

كــان ت�ضرفها غر  اأو تهب له مــاًل  حق لها 

نافذ.

اأو الزوج اأو ذي رحم حمرم والتهديد بخطر 

يخد�ص ال�ضرف يعترب اإكراهاً ويكون ملجئاً 

اأو غر ملجئ بح�ضب الأحوال.

مادة )179(

ــعـــدم الـــر�ـــضـــا ويــفــ�ــضــد  الإكـــــــــراه املـــلـــجـــئ يـ

الختيار وغر امللجئ يعدم الر�ضا ول يف�ضد 

الختيار.

مادة )180(

يــخــتــلــف الإكـــــــراه بــاخــتــالف الأ�ــضــخــا�ــص 

و�ضنهم و�ضعفهم ومنا�ضبهم ودرجة تاأثرهم 

وتاأملهم من الإكراه �ضدًة و�ضعفاً وكل ظرف 

اآخر من �ضاأنه اأن يوؤثر يف ج�ضامة الإكراه.
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تغريراً اإذا ثبت اأن من غرر به ما كان ليربم 

العقد لو علم بتلك الواقعة اأو هذه املالب�ضة.

مادة )187(

اإذا غرر اأحد املتعاقدين بالآخر وحتقق اأن العقد 

مت بغنب فاح�ص جاز ملن غرر به ف�ضخ العقد.

مادة )188(

العقار وغره هو ما ل  الغنب الفاح�ص يف 

يدخل حتت تقومي املقومن.

مادة )189(

ــان يــ�ــضــراً مــال  ــو كــ اإذا اأ�ـــضـــاب الـــغـــنب ولــ

املــريــ�ــص مر�ص  اأو  لــلــديــن  املــحــجــور عــلــيــه 

كان  لهما  ملــا  م�ضتغرقاً  دينهما  وكـــان  املـــوت 

العقد موقوفاً على رفع الغنب اأو اإجازته من 

الدائنن واإل بطل.

مادة )184(

ــراه مــن غــر املــتــعــاقــديــن،  ــ اإذا �ــضــدر الإكــ

كره على التعاقد اأن يتم�ضك بعدم 
ُ
فلي�ص ملن اأ

الآخــر  املتعاقد  اأن  يثبت  مل  مــا  العقد  نفاذ 

كان يعلم اأو كان من املفرو�ص اأن يعلم بهذا 

الإكراه.

)ب( التغرير والغنب

مادة )185(

ــد املــتــعــاقــديــن  الــتــغــريــر هــو اأن يــخــدع اأحــ

فعلية  اأو  قولية  احتيالية  بو�ضائل  الآخـــر 

به  الر�ضا مبا مل يكن لر�ضى  حتمله على 

بغرها.

مادة )186(

يعترب ال�ضكوت عمداً عن واقعة اأو مالب�ضة 
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)جـ( الغلط

مادة )193(

�ضيغة  ت�ضمنته  فيما  اإل  الغلط  يعترب  ل 

العقد اأو دلت عليه املالب�ضات وظروف احلال 

اأو طبائع الأ�ضياء اأو العرف.

مادة )194(

اإذا وقع الغلط يف ماهية العقد اأو يف �ضرط 

من �ضروط النعقاد اأو يف املحل بطل  العقد.

مادة )195(

للمتعاقد ف�ضخ العقد اإذا وقع منه غلط يف 

اأمر مرغوب ك�ضفة يف املحل اأو ذات املتعاقد 

الآخر اأو �ضفة فيه.

مادة )190(

اإذا �ــضــدر الــتــغــريــر مــن غــر املــتــعــاقــديــن 

اأن املتعاقد الآخـــر كان  واأثــبــت مــن غــرر بــه 

يعلم بالتغرير جاز له ف�ضخه.

مادة )191(

ل ُيف�ضخ العقد بالغنب الفاح�ص بال تغرير 

اإل يف مــال املــحــجــور ومـــال الــوقــف واأمـــوال 

الدولة.

مادة )192(

والغنب  بالتغرير  الف�ضخ  يف  احلــق  ي�ضقط 

الفاح�ص مبوت من له احلق يف طلب الف�ضخ، 

بع�ضه  اأو  كله  عليه  املعقود  يف  وبالت�ضرف 

عنده  وبــهــالكــه  الإجـــــازة،  يت�ضمن  ت�ضرفاً 

وا�ضتهالكه وتعيبه وزيادته.
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)5( محل العقد وسببه

)أ( محل العقد

مادة )199(

يجب اأن يكون لكل عقد حمل ي�ضاف اإليه.

مادة )200(

اأن يكون  املالية ي�ضرط  الت�ضرفات  1- يف 

املحل ماًل متقوماً.

اأي  اأو  منفعة  اأو  عيناً  يكون  اأن  وي�ضح   -٢

اأو  اأن يكون عماًل  اآخــر كما ي�ضح  حق مــايل 

امتناعاً عن عمل.

مادة )201(

اإذا كان املحل م�ضتحياًل يف ذاته وقت العقد 

كان العقد باطاًل.

مادة )196(

للمتعاقد ف�ضخ العقد اإذا وقع منه غلط يف 

الواقع  يف  الغلط  �ضروط  وتوافرت  القانون 

طبقاً للمادتن )193( و )195( ما مل يق�ِص 

القانون بغره.

مادة )197(

ل يوؤثر يف العقد جمرد الغلط يف احل�ضاب 

اأو الكتابة واإمنا يجب ت�ضحيحه.

مادة )198(

لي�ص ملن وقع يف الغلط اأن يتم�ضك به على 

وجه يتعار�ص مع ما يق�ضي به ح�ضن النية.
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3- واإذا مل يعن املحل على النحو املتقدم 

كان العقد باطاًل.

مادة )204(

اإذا كان حمل الت�ضرف اأو مقابله نقوداً لزم 

لرتفاع  يكون  اأن  دون  ونوعها  قــدرهــا  بيان 

قيمة هذه النقود اأو لنخفا�ضها وقت الوفاء 

اأي اأثر.

مادة )205(

قــابــاًل حلكم  املــحــل  يــكــون  اأن  ي�ضرط   -1

العقد.

اأو  �ضيء  يف  التعامل  القانون  منع  فــاإن   -٢

كــان  الآداب  اأو  الــعــام  للنظام  خمــالــفــاً  كـــان 

العقد باطاًل.

مادة )202(

1- يجوز اأن يكون حماًل للمعاو�ضات املالية 

ال�ضيء امل�ضتقبل اإذا انتفى الغرر.

٢- غر اأنه ل يجوز التعامل يف تركة اإن�ضان 

على قيد احلياة ولو كان ذلك بر�ضاه اإل يف 

الأحوال التي ين�ص عليها القانون.

مادة )203(

1- يــ�ــضــرط يف عــقــود املــعــاو�ــضــات املــالــيــة 

للجهالة  نافياً  تعييناً  معيناً  املحل  يكون  اأن 

مــكــانــه  اإىل  اأو  ــه  ــيـ اإلـ بـــالإ�ـــضـــارة  الــفــاحــ�ــضــة 

اخلا�ص اإن كان موجوداً وقت العقد اأو ببيان 

الأو�ضاف املميزة له مع ذكر مقداره اإن كان 

به  تنتفي  ذلــك ممــا  اأو بنحو  املــقــدرات  مــن 

اجلهالة الفاح�ضة.

٢- واإذا كان املحل معلوماً للمتعاقدين فال 

حاجة اإىل و�ضفه وتعريفه بوجه اآخر.
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مادة )208(

منفعة  فيه  تكن  اإذا مل  العقد  ي�ضح  ل   -1

م�ضروعة للمتعاقدين.

٢- ويفر�ص يف العقود وجود هذه املنفعة 

امل�ضروعة ما مل يقم الدليل على غر ذلك.

)6( العقد الصحيح والباطل والفاسد

)أ( العقد الصحيح

مادة )209(

باأ�ضله  امل�ضروع  العقد  هو  ال�ضحيح  العقد 

ــادراً مـــن ذي �ضفة  ــضـ ــاأن يــكــون �ـ ــ وو�ــضــفــه ب

غر�ص  ولــه  حلكمه  قابل  حمل  اإىل  م�ضافاً 

�ضحيحة  واأو�ضافه  وم�ضروع  و�ضحيح  قائم 

ومل يقرن به �ضرط مف�ضد له.

مادة )206(

يـــجـــوز اأن يـــقـــرن الــعــقــد بــ�ــضــرط يــوؤكــد 

الــعــرف  بـــه  اأو جـــرى  اأو يــالئــمــه  مــقــتــ�ــضــاه 

ــادة اأو فــيــه نــفــع لأحــــد املــتــعــاقــديــن اأو  ــعـ والـ

اأو  الــ�ــضــارع  لغرهما كــل ذلــك مــا مل مينعه 

بطل  واإل  الآداب  اأو  الــعــام  الــنــظــام  يخالف 

ال�ضرط و�ضح العقد ما مل يكن ال�ضرط هو  

الدافع اإىل التعاقد فيبطل العقد اأي�ضاً.

)ب( سبب العقد

مادة )207(

1- ال�ضبب هو الغر�ص املبا�ضر املق�ضود من 

العقد.

و�ضحيحاً  مـــوجـــوداً  يــكــون  اأن  ويــجــب   -٢

ومـــبـــاحـــاً وغــــر خمــالــف لــلــنــظــام الـــعـــام اأو 

الآداب.
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مادة )211(

1- اإذا كان العقد يف �ضق منه باطاًل بطل العقد 

كله اإل اإذا كانت ح�ضة كل �ضق معينة فاإنه يبطل 

يف ال�ضق الباطل ويبقى �ضحيحاً يف الباقي.

�ــضــق مــنــه مــوقــوفــاً  الــعــقــد يف  ٢- واإذا كـــان 

ــازة فـــاإن اأجيز  تــوقــف يف املــوقــوف على الإجــ

نــفــذ الــعــقــد كــلــه واإن مل يــجــز بــطــل يف هــذا 

يف  وبــقــي  العو�ص  مــن  بح�ضته  فقط  ال�ضق 

النافذ بح�ضته.

)جـ( العقد الفاسد

مادة )212(

ــان مــ�ــضــروعــاً  1- الــعــقــد الــفــا�ــضــد هــو مــا كـ

باأ�ضله ل بو�ضفه فاإذا زال �ضبب ف�ضاده �ضح.

اإل  عــلــيــه  املــعــقــود  املــلــك يف  يــفــيــد  ٢- ول 

بقب�ضه.

)ب(العقد الباطل

مادة )210(

1- العقد الباطل ما لي�ص م�ضروعاً باأ�ضله 

وو�ضفه باأن اختل ركنه اأو حمله اأو الغر�ص 

منه اأو ال�ضكل الذي فر�ضه القانون لنعقاده 

عليه  ــرد  تــ ول  اأثـــــر  اأي  عــلــيــه  يـــرتـــب  ول 

الإجازة.

٢- ولكل ذي م�ضلحة اأن يتم�ضك بالبطالن 

وللقا�ضي اأن يحكم به من تلقاء نف�ضه.

بعد م�ضي  البطالن  دعــوى  ت�ضمع  ول   -3

العقد  ــرام  ــ اإبـ وقـــت  مــن  �ضنة  عــ�ــضــرة  خم�ص 

ببطالن  يــدفــع  اأن  م�ضلحة  ذي  لكل  ولــكــن 

العقد يف اأي وقت.
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مادة )214(

اأو ملن تعلق له  اإجــازة العقد للمالك  تكون 

اأو  الو�ضي  اأو  للويل  اأو  عليه  املعقود  يف  حق 

املكره  اأو  اأهليته  اكتمال  بعد  الأهلية  ناق�ص 

بعد زوال الإكراه اأو ملن يخوله القانون ذلك.

مادة )215(

يدل  قــول  اأو  فعل  بكل  الإجــــازة  تــكــون   -1

عليها �ضراحًة اأو دللًة.

على  دل  اإن  اإجـــــازة  الــ�ــضــكــوت  ويــعــتــرب   -٢

الر�ضا عرفاً.

مادة )216(

الت�ضرف  قبول  الإجـــازة  ل�ضحة  ي�ضرط 

ــازة كما  لــالإجــازة وقــت �ــضــدوره ووقــت الإجــ

ي�ضرط اأن يكون موجوداً وقت الإجازة من 

له احلق فيها وطرفا العقد، واملت�ضرف فيه، 

نــطــاق ما  اإل يف  اأثـــر  يــرتــب عليه  3- ول 

تقرره اأحكام القانون.

4- ولكل من عاقديه اأو ورثتهما حق ف�ضخه 

بعد اإعذار العاقد الآخر.

)7( العقد املوقوف والعقد غري الالزم

)أ( العقد املوقوف

مادة )213(

يكون الت�ضرف موقوف النفاذ على الإجازة 

اأو من  اإذا �ضدر من ف�ضويل يف مــال غــره 

اأو من  مالك يف مال له تعلق به حق لغره 

دائراً  ت�ضرفه  وكان  ماله  الأهلية يف  ناق�ص 

اإذا ن�ص  اأو  اأو من مكره  بن النفع وال�ضرر 

القانون على ذلك.
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)8( الخيارات التي تشوب لزوم العقد

)أ( خيار الرشط

مادة )219(

يف العقود الالزمة التي حتتمل الف�ضخ يجوز 

للمتعاقدين اأو لأيهما اأن ي�ضرط يف العقد اأو 

بعده خيار ال�ضرط لنف�ضه اأو لغره املدة التي 

يتفقان عليها فاإن مل يتفقا على حتديد املدة 

جاز للقا�ضي حتديدها طبقاً للعرف.

مادة )220(

يف  املتعاقدين  مــن  لكل  اخلــيــار  �ــضــرط  اإذا 

البدلن  يخرج  فال  املالية  املعاو�ضات  عقود 

فــاإن جعل لأحدهما فال يخرج  عن ملكهما 

ــال الآخــــر يف  مــالــه مــن مــلــكــه ول يــدخــل مـ

ملكه.

وبدله اإن كان عيناً.

مادة )217(

1- اإذا اأجيز الت�ضرف املوقوف نفذ م�ضتنداً 

اإىل وقت �ضدوره واعُتربت الإجازة الالحقة 

له كالوكالة ال�ضابقة.

٢- واإذا ُرف�ضت الإجازة بطل الت�ضرف.

)ب( العقد غري الالزم

مادة )218(

1- يكون العقد غر لزم بالن�ضبة اإىل اأحد 

اإذا  ونفاذه  �ضحته  رغــم  لكليهما  اأو  عاقديه 

�ضرط له حق ف�ضخه دون ترا�ٍص اأو تقا�ٍص.

٢- ولكل منهما اأن ي�ضتقل بف�ضخه اإذا كان 

�ضرط  اأو  اإليه  بالن�ضبة  لزم  غر  بطبيعته 

لنف�ضه خيار ف�ضخه.
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الإجازة لزم العقد.

مادة )224(

يف  اخــتــيــاره  الــفــ�ــضــخ  ل�ضحة  يــ�ــضــرط   -1

اإن كان  مدة اخليار وعلم الطرف الآخــر به 

الف�ضخ بالقول ول ي�ضرط فيه الرا�ضي اأو 

التقا�ضي.

٢- اأمــا الإجــازة فال ي�ضرط علم الطرف 

الآخر بها.

مادة )225(

ي�ضقط اخليار مبوت �ضاحبه خالل مدته، 

ويبقى  ورثــتــه  اإىل  بالن�ضبة  الــعــقــد  ويــلــزم 

ــر على خــيــاره اإن كــان اخلــيــار لــه حتى  الآخـ

نهاية مدته.

مادة )221(

ف�ضخ  يف  احلــق  ال�ضرط  خيار  ل�ضاحب   -1

العقد اأو اإجازته.

العقد م�ضتنداً  الإجــازة لزم  فــاإن اختار   -٢

انف�ضخ  الف�ضخ  اخــتــار  واإن  ن�ضوئه  وقــت  اإىل 

العقد واعُترب كاأن مل يكن.

مادة )222(

اإذا كان اخليار م�ضروطاً لكل من املتعاقدين 

فاإن اختار اأحدهما الف�ضخ اأنف�ضخ العقد ولو 

اأجازه الآخر واإن اختار الإجازة بقي لالآخر 

خياره مدة اخليار.

مادة )223(

1- يكون الف�ضخ اأو الإجازة بكل فعل اأو قول 

يدل على اأيهما �ضراحًة اأو دللًة.

اأو  الف�ضخ  املــدة دون اختيار  واإذا م�ضت   -٢
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مادة )229(

1- ل ي�ضقط خيار الروؤية بالإ�ضقاط.

وقبوله  عليه  املــعــقــود  بــروؤيــة  وي�ضقط   -٢

اأو دللًة كما ي�ضقط مبوت �ضاحبه  �ضراحًة 

اأو بع�ضه وبتعيبه  وبهالك املعقود عليه كله 

وبــتــ�ــضــرف مـــن لـــه اخلـــيـــار فــيــه تــ�ــضــرفــاً ل 

يحتمل الف�ضخ اأو ت�ضرفاً يوجب حقاً لغره.

مادة )230(

يتم الف�ضخ بخيار الروؤية بكل فعل اأو قول 

بــ�ــضــرط علم  ــًة  ــ اأو دلل �ــضــراحــًة  يـــدل عليه 

املتعاقد الآخر.

)ب( خيار الرؤية

مادة )226(

التي حتتمل  العقود  الروؤية يف  يثبت خيار 

ــو مل  ــ ــدر لــــه الـــتـــ�ـــضـــرف ولـ ــضـ الــفــ�ــضــخ ملــــن �ـ

ي�ضرطه اإذا مل يَر املعقود عليه وكان معيناً 

بالتعين.

مادة )227(

يبقى خــيــار الـــروؤيـــة حــتــى تــتــم الـــروؤيـــة يف 

الأجل املتفق عليه اأو يوجد ما ي�ضقطه.

مادة )228(

خــيــار الـــروؤيـــة ل ميــنــع نــفــاذ الــعــقــد واإمنـــا 

مينع لزومه بالن�ضبة ملن �ضرط له اخليار.
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مادة )233(

لــه حــق اخليار  ملــن  العقد غــر لزم  يكون 

حتى يتم اإعــمــال هــذا احلــق فـــاإذا مت اخليار 

لزماً  نافذاً  العقد  اأ�ضبح  دللــًة  اأو  �ضراحًة 

فيما مت فيه.

مادة )234(

ي�ضتند تعين اخليار اإىل وقت ن�ضوء العقد.

مادة )235(

1- اإذا كان خيار التعين للم�ضري وهلك 

امل�ضري  كـــان  الــبــائــع  يــد  يف  ال�ضيئن  اأحـــد 

باخليار اإن �ضاء اأخذ ال�ضيء الآخر بثمنه واإن 

�ضاء تركه اأما اإذا هلك ال�ضيئان معاً فيبطل 

البيع. 

امل�ضري  قب�ص  بعد  الــهــالك  كــان  اإذا  اأمـــا 

امل�ضري  يــد  يف  ال�ضيئن  اأحــد  وهلك  املبيع 

)ج( خيار التعيني

مادة )231(

عليه  املعقود  يكون  اأن  على  التفاق  يجوز 

ويــكــون خيار  ثــالثــة  اأ�ــضــيــاء  اأو  �ضيئن  اأحـــد 

ب�ضرط  املتعاقدين  لأحــد  بينها  من  تعيينه 

بيان بدل كل منها ومدة اخليار.

مادة )232(

اأو  للخيار  مـــدة  املــتــعــاقــدان  يــحــدد  مل  اإذا 

اأن  املـــحـــددة لأحــدهــمــا دون  ــدة  املــ انــقــ�ــضــت 

اأن يطلب من  ــر  لــلــطــرف الآخــ يــخــتــار جـــاز 

القا�ضي حتديد مدة اخليار اأو حتديد حمل 

الت�ضرف.
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)د( خيار العيب

مادة )237(

يــثــبــت حــق فــ�ــضــخ الــعــقــد بــخــيــار الــعــيــب يف 

العقود التي حتتمل الف�ضخ دون ا�ضراطه يف 

العقد.

مادة )238(

ي�ضرط يف العيب لكي يثبت به اخليار اأن 

عليه  املعقود  قيمة  يف  مــوؤثــراً  قــدميــاً  يــكــون 

واأن يجهله امل�ضري واأن ل يكون البائع قد 

ا�ضرط الرباءة منه.

مادة )239(

1- اإذا توفرت يف العيب ال�ضروط املبينة يف املادة 

ال�ضابقة كان العقد غر لزم بالن�ضبة ل�ضاحب 

اخليار قبل القب�ص قاباًل للف�ضخ بعده.

املــ�ــضــري ثمنه  ولــــزم  للبيع  الــهــالــك  تــعــن 

وتعن ال�ضيء الآخر اأمانة.

واإن هلك ال�ضيئان معاً على التعاقب هلك 

الأول مبيعاً والثاين اأمانًة واإن هلكا يف وقت 

واحد لزم امل�ضري ثمن ن�ضف كل منهما. 

وهلك  للبائع  التعين  خيار  كــان  فـــاإذا   -٢

كــان  بــعــده  اأو  الــقــبــ�ــص  قــبــل  ال�ضيئن  اأحــــد 

البائع باخليار بن اأن يلزم امل�ضري ال�ضيء 

هلك  اإذا  اأمــا  العقد  يف�ضخ  اأن  وبــن  الباقي 

ال�ضيئان قبل القب�ص بطل العقد.

واإذا هلك ال�ضيئان بعد القب�ص على التعاقب 

يف  هلكا  واإن  بيعاً،  والــثــاين  اأمــانــًة  الأول  هلك 

وقت واحد لزم امل�ضري ثمن ن�ضف كل منهما.

مادة )236(

الــتــعــيــن يف مــدة  ــه خـــيـــار  لـ ــات مـــن  اإذا مــ

الختيار انتقل حقه اإىل ورثته.
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ويثبت لورثته.

مادة )242(

ل�ضاحب خيار العيب اأي�ضاً اإم�ضاك املعقود 

عليه والرجوع بنق�ضان الثمن.

الفرع الثالث
آثار العقد

)1( بالنسبة للمتعاقدين

مادة )243(

1- يثبت حكم العقد يف املعقود عليه وبدله 

اأو  القب�ص  على  توقف  دون  انعقاده  مبجرد 

اأي �ضيء اآخر ما مل ين�ص القانون على غر 

ذلك.

ما  بكل  القب�ص  قبل  العقد  ف�ضخ  ويتم   -٢

تقا�ٍص  اأو  ترا�ٍص  اإىل  دون حاجة  عليه  يدل 

ــا بعد  ــر بـــه، اأمــ ــ بــ�ــضــرط عــلــم املــتــعــاقــد الآخـ

القب�ص فاإنه يتم بالرا�ضي اأو التقا�ضي.

مادة )240(

حمله  رد  للعيب  العقد  ف�ضخ  على  يرتب 

اإىل �ضاحبه وا�ضرداد ما دفع.

مادة )241(

1- ي�ضقط خيار العيب بالإ�ضقاط وبالر�ضا 

بالعيب بعد العلم به وبالت�ضرف يف املعقود 

عليه ولو قبل العلم به وبهالكه اأو نق�ضانه 

زيــادة  القب�ص  قبل  وبــزيــادتــه  القب�ص  بعد 

امل�ضري  بفعل  مــنــه  مــتــولــدة  غــر  مت�ضلة 

وبعد القب�ص زيادة منف�ضلة متولدة منه.

العيب مبوت �ضاحبه  ي�ضقط خيار  ٢- ول 
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مادة )246(

1- يجب تنفيذ العقد طبقاً ملا ا�ضتمل عليه 

وبطريقة تتفق مع ما يوجبه ح�ضن النية.

املتعاقد  اإلـــزام  على  العقد  يقت�ضر  ول   -٢

ما هو من  اأي�ضاً  يتناول  ولكن  فيه  ورد  مبا 

وطبيعة  والعرف  للقانون  وفقاً  م�ضتلزماته 

الت�ضرف.

مادة )247(

كــانــت  اإذا  لــلــجــانــبــن  املــلــزمــة  الــعــقــود  يف 

جاز  الــوفــاء  م�ضتحقة  املتقابلة  اللــتــزامــات 

تنفيذ  عــن  اأن ميتنع  املــتــعــاقــديــن  مــن  لــكــل 

التزامه اإذا مل يقم املتعاقد الآخر بتنفيذ ما 

التزم به.

فيجب  )الــتــزامــاتــه(  العقد  اأمــا حقوق   -٢

على كل املتعاقدين الوفاء مبا اأوجبه العقد 

عليه منها.

مادة )244(

ــان اإذا  ــيـ عــقــد املــعــاو�ــضــة الـــــوارد عــلــى الأعـ

ا�ــضــتــوفــى �ــضــرائــط �ــضــحــتــه يــقــتــ�ــضــي ثــبــوت 

امللك لكل واحد من املتعاقدين يف بدل ملكه 

والتزام كل منهما بت�ضليم ملكه املعقود عليه 

لالآخر.

مادة )245(

الأعيان  منافع  على  الــوارد  املعاو�ضة  عقد 

الــتــزام  يــوجــب  �ــضــرائــط �ضحته  ا�ــضــتــويف  اإذا 

املت�ضرف يف العن بت�ضليمها للمنتفع والتزام 

املنتفع بت�ضليم بدل املنفعة ل�ضاحب العن.
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)2( أثر العقد بالنسبة إىل الغري

مادة )250(

ين�ضرف اأثر العقد اإىل املتعاقدين واخللف 

العام دون اإخالل بالقواعد املتعلقة باملراث 

ما مل يتبن من العقد اأو من طبيعة التعامل 

اأو من ن�ص القانون اأن هذا الأثر ل ين�ضرف 

اإىل اخللف العام.

مادة )251(

تت�ضل  �ضخ�ضية  حــقــوقــاً  الــعــقــد  اأنــ�ــضــاأ  اإذا 

بــ�ــضــيء انــتــقــل بــعــد ذلــــك اإىل خــلــف خــا�ــص 

فاإن هذه احلقوق تنتقل اإىل هذا اخللف يف 

الوقت الذي ينتقل فيه ال�ضيء اإذا كانت من 

بها  يعلم  اخلا�ص  اخللف  وكــان  م�ضتلزماته 

وقت انتقال ال�ضيء اإليه.

مادة )248(

اإذا مت الــعــقــد بــطــريــق الإذعـــــان وكــــان قد 

اأن  للقا�ضي  جــاز  تع�ضفية  �ــضــروطــاً  ت�ضمن 

يعدل هذه ال�ضروط اأو يعفي الطرف املذعن 

منها وفقاً ملا تق�ضي به العدالة ويقع باطاًل 

كل اتفاق على خالف ذلك.

مادة )249(

اإذا طراأت حوادث ا�ضتثنائية عامة مل يكن 

اأن  حدوثها  على  وتــرتــب  توقعها  الو�ضع  يف 

ي�ضبح  مل  واإن  الــتــعــاقــدي  اللـــتـــزام  تنفيذ 

م�ضتحياًل �ضار مرهقاً للمدين بحيث يهدده 

للظروف  بخ�ضارة فادحة جاز للقا�ضي تبعاً 

وبعد املوازنة بن م�ضلحة الطرفن اأن يرد 

اللتزام املرهق اإىل احلد املعقول اإن اقت�ضت 

الــعــدالــة ذلــك ويــقــع بــاطــاًل كــل اتــفــاق على 

خالف ذلك.
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مادة )254(

اأن يتعاقد با�ضمه على  1- يجوز لل�ضخ�ص 

له  كان  اإذا  الغر  مل�ضلحة  ي�ضرطها  حقوق 

يف تنفيذها م�ضلحة �ضخ�ضية مادية كانت اأو 

اأدبية.

٢- ويرتب على هذا ال�ضراط اأن يك�ضب 

الــغــر حــقــاً مــبــا�ــضــراً قــبــل املــتــعــهــد بتنفيذ 

ال�ضراط ي�ضتطيع اأن يطالبه بوفائه ما مل 

املتعهد  لهذا  ويكون  ذلك  يتفق على خالف 

تن�ضاأ  التي  بالدفوع  املنتفع  قبل  يتم�ضك  اأن 

عن العقد.

يطالب  اأن  للم�ضرط  اأيــ�ــضــاً  ويــجــوز   -3

اإذا  اإل  املنتفع  مل�ضلحة  ا�ــضــرط  مــا  بتنفيذ 

تبن من العقد اأن املنتفع وحده هو �ضاحب 

احلق يف ذلك.

مادة )252(

ولكن  الغر  ذمــة  يف  �ضيئاً  العقد  يرتب  ل 

يجوز اأن يك�ضبه حقاً.

مادة )253(

1- اإذا تعهد �ضخ�ص باأن يجعل الغر يلتزم 

ــاإذا رف�ص  بــاأمــر، فــال يــلــزم الــغــر بتعهده فـ

الغر اأن يلتزم وجب على املتعهد اأن يعو�ص 

من تعاقد معه.

ــع ذلـــــك اأن يــتــخــلــ�ــص مــن  ــه مــ ــوز لــ ــجــ ويــ

الــتــعــويــ�ــص بــــاأن يــقــوم هـــو بــنــفــ�ــضــه بتنفيذ 

اللتزام الذي تعهد به.

٢- اأما اإذا قبل الغر هذا التعهد فاإن قبوله 

اإل مــن وقـــت �ـــضـــدوره مــا مل  ــراً  ــ اأثـ ل ينتج 

يتبن اأنه ق�ضد �ضراحًة اأو �ضمناً اأن ي�ضتند 

اأثر هذا القبول اإىل  الوقت الذي �ضدر فيه 

التعهد.
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م�ضتطاعاً  تعيينهما  كــان  متى  العقد  وقــت 

وقت اأن ينتج العقد اأثره طبقاً للم�ضارطة.

الفرع الرابع
تفسري العقود

مادة )257(

الأ�ـــضـــل يف الــعــقــد ر�ــضــاء املــتــعــاقــديــن ومــا 

التزماه يف التعاقد.

مادة )258(

1- العربة يف العقود للمقا�ضد واملعاين ل 

لالألفاظ واملباين.

الكالم احلقيقة فال يجوز  ٢- والأ�ضل يف 

حمله  تعذر  اإذا  اإل  املجاز  على  اللفظ  حمل 

على معناه احلقيقي.

مادة )255(

ورثته  اأو  دائنيه  دون  للم�ضرط  يجوز   -1

اأن ينق�ص امل�ضارطة قبل اأن يعلن املنتفع اإىل 

املتعهد اأو اإىل امل�ضرط رغبته يف ال�ضتفادة 

يقت�ضيه  ملــا  خمالفاً  ذلــك  يكن  مل  مــا  منها 

العقد.

اأن  املــ�ــضــارطــة  نق�ص  عــلــى  يــرتــب  ول   -٢

اإذا اتفق  اإل  ترباأ ذمة املتعهد قبل امل�ضرط 

�ضراحًة اأو �ضمناً على خالف ذلك.

اآخــر حمل  منتفع  اإحــالل  وللم�ضرط   -3

لنف�ضه  يــ�ــضــتــاأثــر  اأن  لــه  كــمــا  الأول  املــنــتــفــع 

بالنتفاع من امل�ضارطة.

مادة )256(

يجوز يف ال�ضراط مل�ضلحة الغر اأن يكون 

م�ضتقبلة  جهة  اأو  م�ضتقباًل  �ضخ�ضاً  املنتفع 

كما يجوز اأن يكون �ضخ�ضاً اأو جهة مل يعينا 
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مادة )264(

املعروف بن التجار كامل�ضروط بينهم.

مادة )265(

الــعــقــد وا�ــضــحــة فال  عــبــارة  كــانــت  اإذا   -1

تف�ضرها  النحراف عنها عن طريق  يجوز 

للتعرف على اإرادة املتعاقدين.

لــتــفــ�ــضــر  حمــــل  ــاك  ــنـ هـ ــان  ــ كـ اإذا  اأمــــــا   -٢

امل�ضركة  النية  عــن  البحث  فيجب  العقد 

للمتعاقدين دون الوقوف عند املعنى احلريف 

لــالألــفــاظ مــع ال�ــضــتــهــداء يف ذلــك بطبيعة 

اأمانة  مــن  يتوافر  اأن  ينبغي  ومبــا  التعامل 

وثقة بن املتعاقدين وفقاً للعرف اجلاري يف 

املعامالت.

مادة )259(

ل عربة للدللة يف مقابلة الت�ضريح.

مادة )260(

اإذا  اإهــمــالــه لكن  اأوىل مــن  الــكــالم  اإعــمــال 

تعذر اإعمال الكالم يهمل.

مادة )261(

ذكر بع�ص ما ل يتجزاأ كذكره كله.

مادة )262(

املطلق يجري على اإطالقه اإذا مل يقم دليل 

التقييد ن�ضاً اأو دللًة.

مادة )263(

الو�ضف يف احلا�ضر لغو ويف الغائب معترب.
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مادة )268(

بر�ضاهما  العقد  يتقايال  اأن  للمتعاقدين 

بعد انعقاده.

مادة )269(

حق  ويف  ف�ضخ  املتعاقدين  حــق  يف  الإقــالــة 

الغر عقد جديد.

مادة )270(

املجل�ص  والقبول يف  بالإيجاب  الإقالة  تتم 

عليه  املــعــقــود  يــكــون  اأن  ب�ضرط  وبالتعاطي 

الإقالة  املتعاقد وقت  قائماً وموجوداً يف يد 

الباقي  يف  الإقــالــة  �ضحت  بع�ضه  تلف  ولــو 

بقدر ح�ضته من العو�ص.

مادة )266(

1- يف�ضر ال�ضك يف م�ضلحة املدين.

تف�ضر  يــكــون  اأن  يــجــوز  ذلـــك ل  ومـــع   -٢

�ضاراً  الإذعـــان  عقود  يف  الغام�ضة  العبارات 

مب�ضلحة الطرف املذعن.

الفرع الخامس
انحالل العقد )اإلقالة(

)1( أحكام عامة

مادة )267(

يجوز  فــال  ــاً  لزمـ �ضحيحاً  العقد  كــان  اإذا 

تعديله  ول  فيه  الــرجــوع  املتعاقدين  لأحــد 

اأو  التقا�ضي  اأو  بــالــرا�ــضــي  اإل  ف�ضخه  ول 

مبقت�ضى ن�ص يف القانون.
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مادة )273(

طــراأت  اإذا  للجانبن  امللزمة  العقود  يف   -1

اللتزام م�ضتحياًل  تنفيذ  قوة قاهرة جتعل 

وانف�ضخ  لــه  املــقــابــل  اللـــتـــزام  مــعــه  انق�ضى 

العقد من تلقاء نف�ضه.

٢- واإذا كانت ال�ضتحالة جزئية انق�ضى ما 

امل�ضتحيل وينطبق هذا احلكم  يقابل اجلزء 

على ال�ضتحالة الوقتية يف العقود امل�ضتمرة 

ويف هــاتــن احلــالــتــن يــجــوز لــلــدائــن ف�ضخ 

العقد ب�ضرط علم املدين.

)2( آثار انحالل العقد

مادة )274(

املتعاقدان  اأعيد  ُف�ضخ  اأو  العقد  انف�ضخ  اإذا 

اإىل احلالة التي كانا عليها قبل العقد فاإذا 

ا�ضتحال ذلك يحكم بالتعوي�ص.

مادة )271(

يجوز التفاق على اأن يعترب العقد مف�ضوخاً 

من تلقاء نف�ضه دون حاجة اإىل حكم ق�ضائي 

عنه  النا�ضئة  باللتزامات  الوفاء  عــدم  عند 

اإذا  اإل  ــذار  وهـــذا التــفــاق ل يعفي مــن الإعــ

اتفق املتعاقدان �ضراحًة على الإعفاء منه.

مادة )272(

1- يف العقود امللزمة للجانبن اإذا مل يوِف 

ــد املــتــعــاقــديــن مبـــا وجـــب عــلــيــه بالعقد  اأحــ

اأن  اإعــذاره املدين  جاز للمتعاقد الآخــر بعد 

يطالب بتنفيذ العقد اأو ف�ضخه.

٢- ويجوز للقا�ضي اأن يلزم املدين بالتنفيذ 

اأن  ولــه  م�ضمى  اأجـــل  اإىل  ينظره  اأو  للحال 

اإن  حــال  كل  يف  وبالتعوي�ص  بالف�ضخ  يحكم 

كان له مقت�ضى.



145 144

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )277(

الأحكام  النــفــرادي  الت�ضرف  على  ت�ضري 

اخلا�ضة بالعقود اإل ما تعلق منها ب�ضرورة 

اإرادتــن متطابقتن لإن�ضاء العقد ما  وجود 

مل ين�ص القانون على غر ذلك.

مادة )278(

ركنه  النـــفـــرادي  الــتــ�ــضــرف  ا�ــضــتــوفــى  اإذا 

و�ضروطه فال يجوز للمت�ضرف الرجوع فيه 

ما مل ين�ص القانون على غر ذلك.

مادة )279(

1- اإذا كان الت�ضرف النفرادي متليكاً فال 

يثبت حكمه للمت�ضرف اإليه اإل بقبوله.

٢- واإذا كان اإ�ضقاطاً فيه معنى التمليك اأو 

كان اإبراًء من دين فيثبت حكمه للمت�ضرف 

اإليه ولكن يرتد برده يف املجل�ص.

مادة )275(

اإذا انحل العقد ب�ضبب البطالن اأو الف�ضخ اأو 

باأي �ضبب اآخر وتعن على كل من املتعاقدين 

اأن  ا�ضتوىل عليه جاز لكل منهما  اأن يرد ما 

الآخـــر مل  املتعاقد  دام  مــا  اأخـــذه  مــا  يحب�ص 

يرد اإليه ما ت�ضلمه منه اأو يقدم �ضماناً لهذا 

الرد.

الف�ضل الثاين

الت�ضرف النفرادي

مادة )276(

املنفردة  ــالإرادة  ــ ب الت�ضرف  يتم  اأن  يجوز 

املت�ضرف  قبول  توقف على  دون  للمت�ضرف 

اإليه ما مل يكن فيه اإلزام الغر ب�ضيء طبقاً 

ذلــك ما مل ين�ص  القانون كل  به  ملا يق�ضي 

القانون على خالفه.
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٢- واإذا مل يعن الواعد اأجاًل للقيام بالعمل 

جاز له الرجوع يف وعده باإعالن للكافة على 

األ يــوؤثــر ذلـــك يف حــق مــن اأمت الــعــمــل قبل 

الرجوع يف الوعد ول ت�ضمع دعوى املطالبة 

باجلائزة اإذا مل ترفع خالل ثالثة اأ�ضهر من 

تاريخ اإعالن عدول الواعد.

الف�ضل الثالث

الفعل ال�ضار

الفرع األول
أحكام عامة

مادة )282(

كــل اإ�ـــضـــرار بــالــغــر يــلــزم فــاعــلــه ولـــو غر 

مميز ب�ضمان ال�ضرر.

فيثبت حكمه  اإ�ضقاطاً حم�ضاً  واإذا كان   -3

للمت�ضرف اإليه ول يرتد بالرد.

4- كـــل ذلـــك مـــا مل يــنــ�ــص الــقــانــون على 

خالفه.

مادة )280(

1- الوعد هو ما يفر�ضه ال�ضخ�ص على نف�ضه 

�ضبيل  على  ل  امل�ضتقبل  اإىل  بالإ�ضافة  لغره 

اللتزام يف املال وقد يقع على عقد اأو عمل.

اأو  مــا مل ميــت  الــوعــد �ضاحبه  ويــلــزم   -٢

يفل�ص.

مادة )281(

1- من وجه للجمهور وعداً بجائزة يعطيها 

عن عمل معن وعن له اأجاًل، التزم باإعطاء 

اجلائزة ملن قام بهذا العمل ولو قام به دون 

نظر اإىل الوعد باجلائزة.
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مادة )286(

مال  يتلف  اأن  ماله  �ضخ�ص  اأتلف  ملن  لي�ص 

ذلك ال�ضخ�ص واإل �ضمن كل منهما ما اأتلفه.

مادة )287(

عن  ن�ضاأ  قد  ال�ضرر  اأن  ال�ضخ�ص  اأثبت  اإذا 

اأو  �ضماوية  كاآفة  فيه  له  يد  اأجنبي ل  �ضبب 

حادث فجائي اأو قوة قاهرة اأو فعل الغر اأو 

فعل املت�ضرر كان غر ملزم بال�ضمان ما مل 

يق�ِص القانون اأو التفاق بغر ذلك.

مادة )288(

من اأحدث �ضرراً وهو يف حالة دفاع �ضرعي 

نف�ص  عــن  اأو  مــالــه  اأو  عر�ضه  اأو  نف�ضه  عــن 

الغر اأو عر�ضه اأو ماله كان غر م�ضوؤول عن 

ال�ضرورة  قــدر  يجاوز  األ  على  ال�ضرر  ذلــك 

واإل اأ�ضبح ملزماً بال�ضمان بقدر ما جاوزه.

مادة )283(

1- يكون الإ�ضرار باملبا�ضرة اأو الت�ضبب.

ــاإن كـــان بــاملــبــا�ــضــرة لـــزم الــ�ــضــمــان ول  ٢- فـ

في�ضرط  بــالــتــ�ــضــبــب  وقــــع  واإذا  لـــه  �ــضــرط 

التعدي اأو التعمد اأو اأن يكون الفعل مف�ضياً 

اإىل ال�ضرر.

مادة )284(

اإذا اجتمع املبا�ضر واملت�ضبب ي�ضاف احلكم 

اإىل املبا�ضر.

مادة )285(

اإذا غر اأحد اآخر �ضمن ال�ضرر املرتب على 

ذلك الغرر.
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مادة )291(

امل�ضوؤولون عن فعل �ضار كان كل  اإذا تعدد 

منهم م�ضوؤوًل بن�ضبة ن�ضيبه فيه وللقا�ضي 

اأن يحكم بالت�ضاوي اأو بالت�ضامن اأو التكافل 

فيما بينهم.

مادة )292(

يقدر ال�ضمان يف جميع الأحوال بقدر ما حلق 

ب�ضرط  امل�ضرور من �ضرر وما فاته من ك�ضب 

اأن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل ال�ضار.

مادة )293(

الأدبـــي،  الــ�ــضــرر  ال�ضمان  يــتــنــاول حــق   -1

ــي الــتــعــدي على  ــ ويــعــتــرب مــن الــ�ــضــرر الأدبـ

�ضرفه  يف  اأو  عر�ضه  يف  اأو  حريته  يف  الــغــر 

اأو يف  اأو يف مركزه الجتماعي  اأو يف �ضمعته 

اعتباره املايل.

مادة )289(

1- ي�ضاف الفعل اإىل الفاعل ل الآمر ما مل 

يكن الفاعل جمرباً على اأن الإجبار املعترب يف 

الت�ضرفات الفعلية هو الإكراه امللجئ وحده.

الـــعـــام  ــوظــــف  املــ يـــكـــون  ــك ل  ــ ــع ذلـ ــ ٢- ومـ

م�ضوؤوًل عن عمله الذي اأ�ضر بالغر اإذا قام 

رئي�ضه متى  اإليه من  لأمــر �ضدر  تنفيذاً  به 

اأو كان  اإطاعة هذا الأمــر واجبة عليه  كانت 

يعتقد اأنها واجبة واأقام الدليل على اعتقاده 

اعتقاده  وكان  وقع  الذي  العمل  مب�ضروعية 

راعـــى يف  واأنــــه  اأ�ــضــبــاب معقولة  عــلــى  مبنياً 

عمله جانب احليطة واحلذر.

مادة )290(

ال�ضمان  مقدار  ينق�ص  اأن  للقا�ضي  يجوز 

قد  املت�ضرر  كان  اإذا  ما  ب�ضمان  اأو ل يحكم 

ا�ضرك بفعله يف اإحداث ال�ضرر اأو زاد فيه.



153 152

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مت�ضل  معن  اأمـــر  بـــاأداء  يحكم  اأن  اأو  عليه 

بالفعل ال�ضار وذلك على �ضبيل الت�ضمن.

مادة )296(

يقع باطاًل كل �ضرط يق�ضي بالإعفاء من 

امل�ضوؤولية املرتبة على الفعل ال�ضار.

مادة )297(

ل تــخــل املــ�ــضــوؤولــيــة املــدنــيــة بــاملــ�ــضــوؤولــيــة 

اجلــنــائــيــة مــتــى تــوفــرت �ــضــرائــطــهــا ول اأثــر 

للعقوبة اجلنائية يف حتديد نطاق امل�ضوؤولية 

املدنية وتقدير ال�ضمان.

مادة )298(

عن  النا�ضئة  ال�ضمان  دعــوى  ُت�ضمع  ل   -1

الــفــعــل الــ�ــضــار بــعــد انــقــ�ــضــاء ثـــالث �ضنوات 

بحدوث  امل�ضرور  فيه  علم  الــذي  اليوم  من 

لـــالأزواج  بال�ضمان  ُيق�ضى  اأن  ويــجــوز   -٢

الأ�ــضــرة عما ي�ضيبهم من  ولــالأقــربــن مــن 

�ضرر اأدبي ب�ضبب موت  امل�ضاب.

الأدبي  ال�ضرر  ال�ضمان عن  ينتقل  3- ول 

مبقت�ضى  قيمته  حتــددت  اإذا  اإل  الغر  اإىل 

اتفاق اأو حكم ق�ضائي نهائي.

مادة )294(

ي�ضح اأن يكون ال�ضمان مق�ضطاً كما ي�ضح 

ويــجــوز يف هاتن  مــرتــبــاً  اإيــــــراداً  يــكــون  اأن 

ــاأن يــقــدم تــاأمــيــنــاً  ــزام املــديــن بــ ــ احلــالــتــن اإلـ

يقدره القا�ضي اأو �ضماناً مقبوًل.

مادة )295(

ــه يــجــوز  ــ يـــقـــدر الــ�ــضــمــان بــالــنــقــد عــلــى اأنـ

عــلــى طلب  وبــنــاًء  لــلــظــروف  تــبــعــاً  للقا�ضي 

امل�ضرور اأن ياأمر باإعادة احلالة اإىل ما كانت 
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الفرع الثاين
املسؤولية عن األعامل الشخصية

)1( الرضر الذي يقع عىل النفس

مادة )299(

يلزم التعوي�ص عن الإيذاء الذي يقع على 

النف�ص.

فيها  ت�ضتحق  الــتــي  ــالت  احلــ اأنـــه يف  عــلــى 

اأي  اأو الأر�ـــص فــال يجوز اجلمع بــن  الــديــة 

منهما وبن التعوي�ص ما مل يتفق الطرفان 

على غر ذلك.

)2( إتالف املال

مادة )300(

من اأتلف مال غره اأو اأف�ضده �ضمن مثله 

ال�ضرر وبامل�ضوؤول عنه.

نا�ضئة  الدعوى  اإذا كانت هذه  اأنــه  ٢- على 

عــن جــرميــة وكــانــت الــدعــوى اجلــنــائــيــة ما 

تزال م�ضموعة بعد انق�ضاء املواعيد املذكورة 

ل  ال�ضمان  دعــوى  فــاإن  ال�ضابقة  الفقرة  يف 

ميتنع �ضماعها.

جميع  يف  الــ�ــضــمــان  دعـــوى  ُت�ضمع  ول   -3

الأحوال بانق�ضاء خم�ص ع�ضرة �ضنة من يوم 

وقوع الفعل ال�ضار.



157 156

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )303(

اإذا اأتلف �ضبي مميز اأو غر مميز ومن يف 

حكمهما مال غره لزمه ال�ضمان من ماله.

)3( الغصب والتعدي

مادة )304(

1- على اليد ما اأخذت حتى توؤديه.

٢- فمن غ�ضب مال غره وجب عليه رده 

الغ�ضب،  عند  عليها  كــان  التي  بحالته  اإليه 

ويف مكان غ�ضبه.

اأو  منه  �ضاع  اأو  اأتلفه  اأو  ا�ضتهلكه  فــاإن   -3

اأو  تعديه فعليه مثله  بــدون  اأو  بتعديه  تلف 

قيمته يوم الغ�ضب ويف مكان الغ�ضب.

4- وعليه اأي�ضاً �ضمان منافعه وزوائده.

اإن كان مثلياً وقيمته اإن كان قيمياً وذلك مع 

مراعاة الأحكام العامة للت�ضمن.

مادة )301(

اإذا كان الإتالف جزئياً �ضمن املتلف نق�ص 

ف�ضاحب  فاح�ضاً  النق�ص  كــان  فـــاإذا  القيمة 

املال باخليار اإن �ضاء اأخذ قيمة ما نق�ص واإن 

�ضاء ترك املال املتلف واأخذ قيمته مع مراعاة 

الأحكام العامة للت�ضمن.

مادة )302(

اأنه  اأتلف اأحد ماًل لغره على زعم  اإذا   -1

ماله �ضمن ما اأتلف.

بـــاإذن مالكه فال  اأتــلــف مــال غــره  ٢- واإذا 

ي�ضمن.
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مادة )307(

1- غا�ضب الغا�ضب حكمه حكم الغا�ضب.

املغ�ضوب  املال  الغا�ضب  واإذا رد غا�ضب   -٢

اإىل الغا�ضب الأول يرباأ وحده واإذا رده اإىل 

املغ�ضوب منه يرباأ هو والغا�ضب الأول.

يد  تـــلـــف يف 
ُ
اأ اأو  املــغــ�ــضــوب  تــلــف  فـــــاإذا   -3

اإن  خمر  منه  فاملغ�ضوب  الغا�ضب  غا�ضب 

�ضمنه  �ضاء  واإن  الأول  الغا�ضب  �ضمنه  �ضاء 

الغا�ضب الثاين.

وله اأن ي�ضمن مقداراً منه الأول، واملقدار 

الآخر الثاين فاإذا �ضمن الغا�ضب الأول كان 

لهذا اأن يرجع على الثاين فاإذا �ضمن الثاين 

فلي�ص له اأن يرجع على الأول.

مادة )308(

على  احلــكــم  ــوال  ــ الأحـ جميع  يف  للقا�ضي 

اإن  منا�ضباً  يــراه  الــذي  بالتعوي�ص  الغا�ضب 

مادة )305(

اإذا اأتلف اأحد املال املغ�ضوب يف يد الغا�ضب 

�ضمن  �ـــضـــاء  اإن  بـــاخلـــيـــار  مــنــه  فــاملــغــ�ــضــوب 

واإن  املتلف  على  يــرجــع  اأن  ولــهــذا  الغا�ضب 

الــرجــوع  للمتلف  ولي�ص  املتلف  �ضمن  �ــضــاء 

على الغا�ضب.

مادة )306(

املــغــ�ــضــوب  املــــال  الــغــا�ــضــب يف  تــ�ــضــرف  اإذا 

اأو  كله  املغ�ضوب  وتــلــف  تــربعــاً  اأو  معاو�ضًة 

كان  الغا�ضب  لــه  ت�ضرف  مــن  يــد  يف  بع�ضه 

�ضاء  من  ت�ضمن  يف  اخليار  منه  للمغ�ضوب 

ت�ضرفه  �ــضــح  الــغــا�ــضــب  �ضمن  فـــاإن  منهما 

له  كــان  الغا�ضب  له  ت�ضرف  واإن �ضمن من 

الرجوع على الغا�ضب وفقاً لأحكام القانون.
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٢- واإذا تغر املغ�ضوب ب�ضورة يتغر معها 

ا�ضمه ي�ضمن البدل.

الغا�ضب  بــزيــادة  املــغــ�ــضــوب  تــغــر  واإذا   -3

اأن  بن  منه  املغ�ضوب  يخر  ماله  من  �ضيئاً 

عيناً  املغ�ضوب  وي�ضرد  الزيادة  قيمة  يدفع 

وبن اأن ي�ضمن الغا�ضب بدله.

قيمته  بنق�ضان  املــغــ�ــضــوب  تــغــَرّ  واإذا   -4

ــرد الــغــا�ــضــب  نــتــيــجــة ا�ــضــتــعــمــال الــغــا�ــضــب يـ

العن مع ت�ضمينه قيمة النق�ضان.

مادة )312(

ــو مــ�ــضــاٍو لــلــغــ�ــضــب كحكم  ــا هـ حــكــم كـــل مـ

الغ�ضب.

راأى مربراً لذلك.

مادة )309(

اأمانة وق�ضر يف حفظها  يــده  كانت يف  من 

اأو تعدى عليها اأو منعها عن �ضاحبها بدون 

اأو مـــات جمــهــاًل لــهــا كــان  اأو جــحــدهــا  حـــق 

�ضامناً لها باملثل وبالقيمة ح�ضب الأحوال.

مادة )310(

من �ضرق ماًل اأو قطع الطريق واأخذ ماًل، 

ورد  قــائــمــاً  كــان  اإن  �ضاحبه  اإىل  رده  فعليه 

عليه  ولو ق�ضي  ا�ضتهلك  اإن  قيمته  اأو  مثله 

بالعقوبة.

مادة )311(

1- اإذا تغر املغ�ضوب بنف�ضه يخر املغ�ضوب 

منه بن ا�ضرداد املغ�ضوب اأو البدل.
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ال�ضار  الفعل  كان  اإذا  اختياره  يف   يكن حــراً 

وظيفته  تاأدية  التابع يف حال  �ضدر من  قد 

اأو ب�ضببها.

دفع  مبــا  يرجع  اأن  ال�ضمان  اأدى  وملــن   -٢

على املحكوم عليه به.

الفرع الرابع
املسؤولية عن الحيوان واألشياء 

واستعامل الطريق العام

)1( جناية الحيوان

مادة )314(

ال�ضار  فعلها  ولكن  جبار  العجماء  جناية 

اأو  كــان  مالكاً  عليها  اليد  ذي  على  م�ضمون 

غر مالك اإذا ق�ضر اأو تعدى.

الفرع الثالث 
املسؤولية عن فعل الغري

مادة )313(

1- ل ُي�ضاأل اأحد عن فعل غره ومع ذلك 

راأى  اإذا  امل�ضرور  طلب  على  بناًء  فللقا�ضي 

اأيــاً من الآتــي ذكرهم ح�ضب  اأن يلزم  مــربراً 

ــاأداء الــ�ــضــمــان املــحــكــوم عــلــى من  ــ ــوال ب ــ الأحـ

اأوقع ال�ضرر:

رقابة  اتفاقاً  اأو  قانوناً  عليه  وجــب  من  اأ- 

�ضخ�ص يف حاجة اإىل الرقابة ب�ضبب ق�ضره 

اأو حالته العقلية اأو اجل�ضمية اإل اإذا اأثبت اأنه 

اأن ال�ضرر كان ل بد  اأو  قام بواجب الرقابة 

ينبغي من  الواجب مبا  ولو قام بهذا  واقعاً 

العناية.

ب- من كانت له على من وقع منه الإ�ضرار 

مل  ولــو  وتوجيهه  رقــابــتــه  يف  فعلية  �ضلطة 
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ملـــا  حتــدثــه هــذه  يــكــون �ــضــامــنــاً  ميكانيكية 

اإل ما ل ميكن  الآلت من �ضرر  اأو  الأ�ضياء 

التحرز مــنــه، وذلـــك مــع عــدم الإخـــالل مبا 

يرد يف هذا ال�ضاأن من اأحكام خا�ضة.

)4( استعامل الحق العام

مادة )317(

ا�ضتعمال احلق العام مقيد ب�ضالمة  الغر 

فمن ا�ضتعمل حقه العام واأ�ضر بالغر �ضرراً 

ميكن التحرز منه كان �ضامناً،

)2( انهيار البناء

مادة )315(

1- ال�ضرر الذي يحدثه للغر انهيار البناء 

كله اأو بع�ضه ي�ضمنه مالك البناء اأو املتويل 

عليه اإل اإذا ثبت عدم تعديه اأو تق�ضره.

ي�ضيبه من  بــ�ــضــرر  مـــهـــدداً  ــان  كـ ــن  وملـ  -٢

البناء اأن يطالب املالك باتخاذ ما يلزم من 

فــاإن مل  لــدرء اخلطر  ال�ضرورية  الــتــدابــر 

يقم املالك بذلك كان للقا�ضي اأن ياأذن له يف 

اتخاذ هذه التدابر على ح�ضاب املالك.

)3( األشياء واآلالت

مادة )316(

اأ�ــضــيــاء تتطلب  كــل مــن كــان حتــت ت�ضرفه 

اآلت  اأو  �ضررها  من  للوقاية  خا�ضة  عناية 
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ات�ضاًل ل يقبل الف�ضل دون �ضرر على اأحد 

املالكن تبع الأقل يف القيمة الأكر بعد دفع 

يباعا عليهما  القيمة  ت�ضاويا يف  فــاإذا  قيمته 

ويقت�ضمان الثمن اإل اإذا كان هناك اتفاق اأو 

ن�ص يف القانون يق�ضي بغر ذلك.

الفرع الثاين 
قبض غري املستحق

مادة )320(

من اأدى �ضيئاً ظاناً اأنه واجب عليه ثم تبن 

اإن  ا�ــضــرداده ممن قب�ضه  فله  عــدم وجوبه 

كان قائماً ومثله اأو قيمته اإن مل يكن قائماً.

مادة )321(

ي�ضح ا�ضرداد غر امل�ضتحق اإذا كان الوفاء 

اأو  �ضببه  يتحقق  مل  لــديــن  تــنــفــيــذاً  مت  قــد 

الف�ضل الرابع

الفعل النافع

الفرع األول
الكسب بال سبب

مادة )318(

ل ي�ضوغ لأحد اأن ياأخذ مال غره بال �ضبب 

�ضرعي فاإن اأخذه فعليه رده.

مادة )319(

1- من ك�ضب ماًل من غره بدون ت�ضرف 

اإن كان قائماً ومثله  مك�ضب وجب عليه رده 

اأو قيمته اإن مل يكن قائماً وذلك ما مل يق�ِص 

القانون بغره.

بال  يـــده  مــن  �ضخ�ص  مــلــك  خـــرج  واإذا   -٢

ــدراً مبــلــك غــره  ــ قــ�ــضــد واتــ�ــضــل قــ�ــضــاًء وقـ
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مادة )324(

رده  بغر حق وجب عليه  �ضيئاً  من قب�ص 

اأو  مكا�ضب  مــن  جــنــاه  مــا  مــع  �ضاحبه  على 

احلق  �ضاحب  يعو�ص  اأن  وللقا�ضي  منافع 

لقاء ما ق�ضر القاب�ص يف جنيه.

الفرع الثالث
الفضالة

مادة )325(

من قام بفعل نافع للغر دون اأمــره ولكن 

اأو ق�ضى  اأو اأوجبته �ضرورة  اأذن به القا�ضي 

به عرف فاإنه يعترب نائباً عنه وت�ضري عليه 

الأحكام التالية.

لدين زال �ضببه بعد اأن حتقق.

مادة )322(

ي�ضح ا�ضرداد ما دفع وفاًء لدين مل يحل 

اأجله وكان املويف جاهاًل قيام الأجل.

مادة )323(

اإذا ح�ضل الــوفــاء مــن غــر املــديــن وترتب 

ــو حــ�ــضــن الـــنـــيـــة قــد  ــ عــلــيــه اأن الــــدائــــن وهـ

اأو ممــا ح�ضل عليه  الــديــن  جتــرد مــن �ضند 

تــرك دعـــواه قبل املدين  اأو  الــتــاأمــيــنــات  مــن 

يجب  فال  ل�ضماعها  املحددة  املــدة  احلقيقي 

اأن يرجع على  اأوفــى  عليه رد ما قب�ص وملن 

املدين احلقيقي بالدين وبالت�ضمن اإن كان 

له حمل.
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مادة )329(

اإذا عهد الف�ضويل اإىل غره بكل العمل اأو 

ببع�ضه كان م�ضوؤوًل عن ت�ضرفات نائبه دون 

اإخالل مبا لرب العمل من الرجوع مبا�ضرًة 

على هذا النائب.

مادة )330(

من  الوكيل  بــه  يلتزم  مبــا  الف�ضويل  يلزم 

رد ما ا�ضتوىل عليه ب�ضبب الف�ضالة وتقدمي 

ح�ضاب عما قام به.

مادة )331(

التي  الــتــعــهــدات  ينفذ  اأن  العمل  رب  على 

عن  يعو�ضه  واأن  حل�ضابه  الف�ضويل  عقدها 

التعهدات التي  التزم بها واأن يرد له النفقات 

ال�ضرورية والنافعة التي �ضوغتها الظروف 

ب�ضبب  الــذي حلقه  ال�ضرر  واأن يعو�ضه عن 

مادة )326(

ت�ضري قواعد الوكالة اإذا اأقر رب العمل ما 

قام به الف�ضويل.

مادة )327(

العمل  اأن مي�ضي يف  الف�ضويل  على  يجب 

من  الــعــمــل  رب  يتمكن  اأن  اإىل  ــداأه  بــ الـــذي 

يخطر  اأن  عليه  يجب  كما  بنف�ضه  مبا�ضرته 

رب العمل بتدخله متى ا�ضتطاع ذلك.

مادة )328(

العمل  رب  يلحق  عما  مــ�ــضــوؤول  الف�ضويل 

اإذا  ال�ضمان  حتديد  وللقا�ضي  اأ�ــضــرار  مــن 

كانت الظروف تربر ذلك.
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ــواء ا�ــضــرط  ــضـ ــه �ـ الأ�ـــضـــلـــي يف مــطــالــبــتــه بـ

الرجوع عليه اأم مل ي�ضرط.

مادة )334(

مــن اأوفـــى ديــن غــره دون اأمـــره فلي�ص له 

الرجوع مبا دفعه على املدين اإل يف احلالت 

املن�ضو�ص عليها يف املادة )3٢5( ول الرجوع 

على الدائن اإل اإذا اأبراأ املدين من الدين ولو 

بعد ا�ضتيفاء دينه من املويف.

مادة )335(

الــراهــن ديــن غــره ليفك ماله  ــى  اأوفـ اإذا 

اأوفى  مبا  رجع  الدين  لهذا  �ضماناً  املرهون 

به على املدين.

اأجــراً  الف�ضويل  ي�ضتحق  ول  بالعمل  قيامه 

عن عمله اإل اأن يكون من اأعمال مهنته.

مادة )332(

الــتــزم ورثــتــه مبا  الــفــ�ــضــويل  اإذا مـــات   -1

الوكالة  انتهاء  عند  الوكيل  ورثــة  به  يلتزم 

مبوت الوكيل.

الف�ضويل  بــقــي  الــعــمــل  رب  مـــات  واإذا   -٢

ملتزماً نحو الورثة مبا كان ملتزماً به نحو 

مورثهم.

الفرع الرابع
قضاء دين الغري

مادة )333(

من اأوفى دين غره باأمره كان له الرجوع 

الدائن  اأداه عنه وقــام مقام  الآمــر مبا  على 
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الباب الثاين

اآثار احلـــق

الف�ضل الأول

اأحكام عامة

مادة )338(

ــاء احلـــق مــتــى ا�ــضــتــوفــى �ــضــروط  يــجــب وفــ

املــديــن  تخلف  ــاإن  فـ الــقــانــونــيــة،  ا�ضتحقاقه 

اأو  عينياً  تنفيذاً  عليه  جــرباً  تنفيذه  وجــب 

تعوي�ضياً طبقاً للن�ضو�ص القانونية.

مادة )339(

1- يكون التنفيذ اختيارياً اإذا مت بالوفاء اأو 

مبا يعادله.

بطريق  اأو  عيناً  مت  اإذا  جــربيــاً  ويــكــون   -٢

التعوي�ص.

الفرع الخامس
حكم مشرتك

مادة )336(

ل ُت�ضمع الدعوى النا�ضئة عن الفعل النافع 

بانق�ضاء ثالث �ضنوات من اليوم الذي علم فيه 

الدائن بحقه يف الرجوع ويف جميع الأحوال ل 

ُت�ضمع الدعوى بانق�ضاء خم�ص ع�ضرة �ضنة من 

اليوم الذي ن�ضاأ فيه حق الرجوع.

الف�ضل اخلام�ص

القـــــانون

مادة )337(

القانون  عــن  مبا�ضرًة  تن�ضاأ  التي  احلــقــوق 

القانونية  الن�ضو�ص  عليها  ت�ضري  وحـــده 

التي اأن�ضاأتها.
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الف�ضل ا لثاين

و�ضائل التنفيذ

الفرع األول
التنفيذ االختياري

)1( الوفاء
)أ( طرفا الوفاء

مادة )342(

1- ي�ضح الوفاء من املدين اأو من نائبه اأو 

من اأي �ضخ�ص اآخر له م�ضلحة يف الوفاء.

لــه يف  اأيــ�ــضــاً ممــن ل م�ضلحة  ٢- ويــ�ــضــح 

الــوفــاء بــاأمــر املــديــن اأو بغر اأمـــره على اأنــه 

الغر  من  الوفاء  يرف�ص  اأن  للدائن  يجوز 

الدائن  واأبلغ  ذلك  على  املدين  اعر�ص  اإذا 

اعرا�ضه.

مادة )340(

�ضبب  القانون لأي  افتقد احلق حماية  اإذا 

فال جرب يف تنفيذه وي�ضبح واجباً ديانًة يف 

ذمة املدين.

مادة )341(

ديانًة �ضح  املدين ما وجب عليه  اأوفــى  اإذا 

وفاوؤه ول يعترب وفاًء ملا ل يجب.
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للمدين  يقدم  من  الدين  ا�ضتيفاء  يف  �ضفة 

اإذا كــان  اإل  الـــدائـــن  خمــالــ�ــضــة �ـــضـــادرة مــن 

متفقاً على اأن الوفاء يكون للدائن �ضخ�ضياً.

مادة )346(

اإذا كان الدائن غر كامل الأهلية فال ترباأ 

ح�ضل  واإذا  لوليه  بــالــوفــاء  اإل  املــديــن  ذمــة 

الوفاء للدائن وهلك املويف به يف يده اأو �ضاع 

منه فلوليه مطالبة املدين بالدين.

)جـ( رفض الوفاء

مادة )347(

الوفاء  قبول  مــربر  دون  الدائن  رف�ص  اإذا 

يجب  حيث  �ضحيحاً  عر�ضاً  عليه  املعرو�ص 

قبوله اأو رف�ص القيام بالأعمال التي ل يتم 

الوفاء  يقبل  لن  اأنه  اأعلن  اأو  بدونها  الوفاء 

مادة )343(

ي�ضرط للرباءة من الدين اأن يكون املويف 

املــديــن �ضغراً  بــه، واإذا كــان  اأوفـــى  ملــا  مالكاً 

عليه  اأو حمــجــوراً  معتوهاً  كــبــراً  اأو  ممــيــزاً 

ل�ضفه اأو غفلة ودفع الدين الذي عليه �ضح 

دفعه ما مل يلحق الوفاء �ضرراً باملويف.

مادة )344(

حق  يف  الــدائــنــن  لبع�ص  الــوفــاء  ينفذ  ل 

حمجوراً  املدين  كان  اإذا  الآخرين  الدائنن 

مر�ص  اأو مري�ضاً  املحجور  املــال  ويف  للدين 

املوت وكان الوفاء ي�ضر ببقية الدائنن.

)ب( املوىف له

مادة )345(

ذا  ويعترب  لنائبه  اأو  للدائن  الــوفــاء  يكون 
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مادة )350(

اإذا كان حمل الوفاء �ضيئاً ي�ضرع اإليه التلف 

اأو يكلف نفقات باهظة يف اإيداعه اأو حرا�ضته 

دون  اأو  القا�ضي  ا�ضتئذان  بعد  للمدين  جاز 

ب�ضعره  يبيعه  اأن  الــ�ــضــرورة  عند  ا�ضتئذانه 

فاإن تعذر ذلك فباملزاد  الأ�ضواق  املعروف يف 

العلني ويقوم اإيداع الثمن مقام اإيداع ال�ضيء 

نف�ضه.

مادة )351(

يكون الإيداع اأو ما يقوم مقامه من اإجراء 

�ضخ�ضية  املدين يجهل  كان  اإذا  اأي�ضاً  جائزاً 

حمجوراً  الدائن  كــان  اأو  موطنه  اأو  الدائن 

ولــيــ�ــص لــه نــائــب يقبل عــنــه الــوفــاء اأو كــان 

اأو  اأ�ضخا�ص  عــدة  بن  عليه  متنازعاً  الدين 

تــربر هذا  اأخــرى  اأ�ضباب جدية  كانت هناك 

الإجراء.

اأعذره املدين باإعالن وحدد له مدة منا�ضبة 

يقوم فيها مبا يجب عليه ل�ضتيفاء حقه.

مادة )348(

ال�ضيء  ي�ضر  اأن  الــدائــن  ــذار  اإعــ على  يــرتــب 

حمل اللتزام يف �ضمان الدائن اإن كان من قبل يف 

�ضمان املدين واأن ي�ضبح للمدين احلق يف اإيداعه 

على نفقة الدائن ويف �ضمان ما اأ�ضابه من �ضرر.

مادة )349(

بالذات  معيناً  �ضيئاً  الــوفــاء  حمــل  كــان  اإذا 

وكان الواجب اأن ي�ضلم يف املكان الذي يوجد 

فيه جاز للمدين بعد اأن يعذر الدائن بت�ضلمه 

يف  القا�ضي  مــن  ترخي�ص  على  يح�ضل  اأن 

�ضيئاً  اأو  عقاراً  ال�ضيء  كان هذا  فــاإذا  اإيداعه 

اأن  للمدين  جـــاز  وجـــد  حــيــث  للبقاء  مــعــداً 

يطلب و�ضعه حتت احلرا�ضة.
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تاأمينات وترباأ ذمة ال�ضركاء يف الدين وذمة 

ال�ضامنن.

)د( محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته

مادة )354(

بالتعين  يــتــعــن  ممــا  الــديــن  كـــان  اإذا   -1

عنه  بــــدًل  بــغــره  يـــويف  اأن  لــلــمــديــن  فلي�ص 

دون ر�ضاء الدائن حتى ولو كان هذا البدل 

م�ضاوياً يف القيمة لل�ضيء امل�ضتحق اأو كان له 

قيمة اأعلى.

بالتعين  يــتــعــن  ل  ممـــا  كـــان  اإذا  ــا  اأمــ  -٢

يــر�ــَص  مل  واإن  مبــثــلــه  يــــويف  اأن  فــلــلــمــديــن 

الدائن.

مادة )355(

على  الــدائــن  يــجــرب  اأن  للمدين  لي�ص   -1

قبول وفاء جزئي حلقه ما مل يوجد اتفاق 

مادة )352(

يقوم العر�ص احلقيقي بالن�ضبة اإىل املدين 

مقام الوفاء اإذا تاله اإيداع م�ضتوٍف لأو�ضاعه 

القانونية اأو تاله اأي اإجراء مماثل وذلك اإذا 

قبله الدائن اأو �ضدر حكم نهائي ب�ضحته.

مادة )353(

العر�ص  واأتبع  الدين  املدين  اإذا عر�ص   -1

باإيداع اأو باإجراء مماثل جاز له اأن يرجع يف 

ما  اأو  يقبله  الدائن مل  دام  ما  العر�ص  هــذا 

دام مل ي�ضدر حكم نهائي ب�ضحته واإذا رجع 

فــال تـــرباأ ذمـــة �ــضــركــائــه يف الــديــن ول ذمــة 

ال�ضمانن.

٢- فاإذا رجع املدين يف العر�ص بعد اأن قبله 

الدائن اأو بعد اأن حكم ب�ضحته وقبل الدائن 

ــذا الـــرجـــوع مل يــكــن لـــهـــذا الـــدائـــن  مــنــه هــ

من  حــقــه  يكفل  مبــا  ذلـــك  بــعــد  يتم�ضك  اأن 
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يريد الوفاء به ما مل يوجد مانع قانوين اأو 

اتفاقي يحول دون هذا التعين.

مادة )358(

املــبــن يف  الــوجــه  الــديــن على  اإذا مل يعن 

املادة ال�ضابقة كان اخل�ضم من ح�ضاب الدين 

الــذي حل فــاإذا تعددت الديون احلالة فمن 

اأ�ضدها كلفة على املدين فاإذا ت�ضاوت  ح�ضاب 

الذي  الدين  الكلفة فمن ح�ضاب  الديون يف 

يعينه الدائن.

مادة )359(

1- يجب اأن يتم الوفاء فوراً مبجرد ترتب 

املدين ما مل يوجد  اللــتــزام نهائياً يف ذمــة 

اتفاق اأو ن�ص يق�ضي بغر ذلك.

ــالت  ــه يـــجـــوز لــلــقــا�ــضــي يف حـ ــ اأنـ ٢- عــلــى 

اأن  القانون  اإذا مل مينعه ن�ص يف  ا�ضتثنائية 

اأو ن�ص يجيز ذلك.

الــديــن متنازعاً يف جــزء منه  كــان  ــاإذا  فـ  -٢

به  املعرف  اجلــزء  ي�ضتويف  اأن  الدائن  وقبل 

فلي�ص للمدين اأن يرف�ص الوفاء بهذا اجلزء.

مادة )356(

الدين  يويف مع  بــاأن  املدين ملزماً  كان  اإذا 

اأداه ل يفي بالدين مع  اأيــة نفقات وكــان ما 

مـــن ح�ضاب  اأدى  مـــا  الــنــفــقــات خــ�ــضــم  تــلــك 

النفقات ثم من اأ�ضل الدين ما مل يتفق على 

غر ذلك.

مادة )357(

اإذا تــعــددت الــديــون يف ذمــة املــديــن وكانت 

ــان  ما  لــدائــن واحـــد ومـــن جن�ص واحـــد وكــ

اأداه املدين ل يفي بهذه الديون جميعاً جاز 

الــذي  الــديــن  اأن يعن  الــوفــاء  للمدين عند 
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٢- اأما يف اللتزامات الأخرى فيكون الوفاء 

يف املكان الذي يوجد فيه موطن املدين وقت 

الــذي يوجد فيه مركز  املــكــان  اأو يف  الــوفــاء 

بهذه  متعلقاً  اللتزام  كان  اإذا  املدين  اأعمال 

الأعمال.

مادة )362(

اإذا اأر�ـــضـــل املــديــن الــديــن مــع ر�ــضــولــه اإىل 

و�ضوله  قبل  الر�ضول  يــد  يف  فهلك  الــدائــن 

هلك من مال املدين، واإن اأمر الدائن املدين 

الدائن فدفعه  ر�ضول  اإىل  الدين  يدفع  بــاأن 

الــدائــن ويــرباأ املدين من  فهالكه من مــال 

الدين.

مادة )363(

تكون نفقات الوفاء على املدين اإل اإذا اتفق 

اأو ن�ص القانون على غر ذلك.

ينظر املدين اإىل اأجل معقول اأو اآجال ينفذ 

ومل  ذلــك  حالته  ا�ضتدعت  اإذا  التزامه  فيها 

يلحق الدائن من هذا التاأجيل �ضرر ج�ضيم.

مادة )360(

اأن  فللمدين  مــوؤجــاًل  الــديــن  كـــان  اإذا   -1

يــدفــعــه قــبــل حــلــول الأجــــل اإذا كـــان الأجـــل 

مل�ضلحته ويجرب الدائن على القبول.

حلول  قبل  الــديــن  املــديــن  ق�ضى  فـــاإذا   -٢

ــاد الــديــن  الأجـــــل ثـــم ا�ــضــتــحــق املــقــبــو�ــص عــ

موؤجاًل كما كان.

مادة )361(

بالتعين  معيناً  اللتزام  حمل  كان  اإذا   -1

كــان موجوداً  الــذي  املكان  ت�ضليمه يف  وجــب 

اتفاق  فيه وقت ن�ضوء اللتزام ما مل يوجد 

اأو ن�ص يق�ضي بغر ذلك.
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)2( التنفيذ مبا يعادل الوفاء

)أ( الوفاء االعتيايض

مادة )365(

�ضيئاً  لدينه  وفـــاًء  يقبل  اأن  للدائن  يجوز 

يوؤديه املدين ويخ�ضع  التفاق  اأو حقاً  اآخر 

عــلــى العــتــيــا�ــص لــالأحــكــام الــعــامــة للعقود 

املن�ضو�ص عليها يف هذا القانون.

مادة )366(

اأحكام  العتيا�ضي  الــوفــاء  على  ت�ضري   -1

الــوفــاء عــيــنــاً معينة  اإذا كـــان مــقــابــل  الــبــيــع 

عو�ضاً عن الدين.

ق�ضاء  يف  الــوفــاء  اأحــكــام  عليه  وت�ضري   -٢

الدين.

مادة )364(

1- ملن قام بوفاء جزء من الدين اأن يطلب 

�ضند  على  التاأ�ضر  مــع  وفــاه  مبــا  خمال�ضة 

الدين بح�ضول هذا الوفاء فاإذا وفى الدين 

اأو  ــان لــه اأن يــطــلــب رد �ــضــنــد الــديــن  كــلــه كـ

اإلغاءه.

اأن يطلب  فاإن كان ال�ضند قد �ضاع كان له 

من الدائن اأن يقر كتابًة ب�ضياع ال�ضند.

فر�ضته  القيام مبا  الدائن  رف�ص  فــاإذا   -٢

يودع  اأن  للمدين  ال�ضابقة جاز  الفقرة  عليه 

ال�ضيء امل�ضتحق اإيداعاً ق�ضائياً.
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مادة )370(

ي�ضرط يف املقا�ضة اجلربية اأن يكون كال 

يتماثل  واأن  لالآخر  ومديناً  دائناً  الطرفن 

وقــوًة  وا�ضتحقاقاً  وو�ــضــفــاً  جن�ضاً  الــديــنــان 

الغر  بحقوق  اإجــراوؤهــا  ي�ضر  واأل  و�ضعفاً 

�ضواء احتد �ضبب الدينن اأو اختلف.

مادة )371(

اإذا مل  املــقــا�ــضــة التــفــاقــيــة  تــتــم  اأن  يــجــوز 

يتوفر اأحد �ضروط املقا�ضة اجلربية.

مادة )372(

تتم املقا�ضة الق�ضائية بحكم من القا�ضي 

اإذا توفرت �ضروطها وبطلب اأ�ضلي اأو عار�ص.

مادة )367(

الـــديـــن الأول مـــع �ــضــمــانــاتــه يف  يــنــقــ�ــضــي 

اإىل  الدائن  حق  وينتقل  العتيا�ضي  الوفاء 

العو�ص.

)ب( املقاصة

مادة )368(

بدين  لــدائــن  ديــن مطلوب  اإيــفــاء  املقا�ضة 

مطلوب منه ملدينه.

مادة )369(

اأو  القانون  اإما جربية وتقع بقوة  املقا�ضة 

اأو ق�ضائية  اختيارية وتتم باتفاق الطرفن 

وتتم بحكم القا�ضي.
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مادة )376(

اإذا كان الدين ل ت�ضمع فيه الدعوى ملرور 

مينع  فــال  باملقا�ضة  التم�ضك  وقــت  الــزمــان 

ذلك من وقوع املقا�ضة مادامت املدة املانعة 

من �ضماع الدعوى مل تكن قد متت يف الوقت 

الذي اأ�ضبحت فيه املقا�ضة ممكنة.

مادة )377(

اإذا اأدى املدين ديناً عليه وكان له اأن يطلب 

اأن يتم�ضك  املقا�ضة فيه بحق له فال يجوز 

اإذا  اإل  بالغر  اإ�ــضــراراً  ب�ضمانات هــذا احلــق 

ــان لــه يف ذلـــك عــذر  كـــان يجهل وجــــوده، وكـ

مقبول.

مادة )373(

لــلــمــودع لــديــه ديـــن عــلــى �ضاحب  اإذا كـــان 

على �ضاحب  ديــن  للغا�ضب  كــان  اأو  الوديعة 

الوديعة  والدين من جن�ص  املغ�ضوبة  العن 

اإل  املقا�ضة  جتــرى  فال  املغ�ضوبة  العن  اأو 

باتفاق الطرفن.

مادة )374(

اإذا اأتلف الدائن عيناً من مال املدين وكانت 

فــاإن مل  �ضقطت ق�ضا�ضاً  الــديــن  مــن جن�ص 

اإل باتفاق  تكن من جن�ضه فال تقع املقا�ضة 

الطرفن.

مادة )375(

تــتــم املــقــا�ــضــة بـــنـــاًء عــلــى طــلــب �ــضــاحــب 

امل�ضلحة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينن.
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الفرع الثاين
التنفيذ الجربي

)1( التنفيذ العيني

مادة )380(

تنفيذ  على  ــذاره  اإعــ بعد  املــديــن  يجرب   -1

التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.

٢- على اأنه اإذا كان يف التنفيذ العيني اإرهاق 

للمدين جاز للقا�ضي بناًء على طلب املدين 

اإذا  اأن يق�ضر حق الدائن على عو�ص نقدي 

كان ذلك ل يلحق به �ضرراً ج�ضيماً.

مادة )381(

1- اإذا كان مو�ضوع احلق عماًل وا�ضتوجبت 

طبيعته اأو ن�ص التفاق على اأن يقوم املدين 

الوفاء  يرف�ص  اأن  للدائن  جاز  ب�ضخ�ضه  به 

)جـ( اتحاد الذمتني

مادة )378(

1- اإذا اجتمع يف �ضخ�ص واحد �ضفتا الدائن 

واملدين بالن�ضبة اإىل دين واحد انق�ضى هذا 

الدين بالقدر الذي احتدت فيه الذمتان.

اإذا كان الدائن  ٢- ول يتم احتاد الذمتن 

الدائنن  باقي  مع  وي�ضرك  للمدين  وارثــاً 

يف اقت�ضاء دينه من الركة.

مادة )379(

رجعي  بــاأثــر  الذمتن  احتــاد  �ضبب  زال  اإذا 

عاد الدين اإىل ما كان عليه من قبل.
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الغر�ص املق�ضود هذا ما مل ين�ص القانون اأو 

التفاق على غر ذلك.

٢- ويف جميع الأحوال يبقى املدين م�ضوؤوًل 

عما ياأتيه من غ�ص اأو خطاأ ج�ضيم.

مادة )384(

اإذا كان مو�ضوع احلق هو المتناع عن عمل 

واأخل به املدين جاز للدائن اأن يطلب اإزالة 

ما وقع خمالفاً له اأو اأن يطلب من القا�ضي 

اإذناً بالقيام بهذه الإزالة على نفقة املدين.

مادة )385(

املــديــن  اأ�ـــضـــر  اأو  الــعــيــنــي  الــتــنــفــيــذ  مت  اإذا 

مقدار  القا�ضي  حــدد  التنفيذ  رفــ�ــص  على 

يف  مراعياً  املدين  به  يلزم  الــذي  التعوي�ص 

ذلــك الــ�ــضــرر الـــذي اأ�ــضــاب الــدائــن والعنت 

الذي بدا من املدين.

به من غره.

٢- فاإذا مل يقم املدين بالعمل جاز للدائن 

كما  به  بالقيام  القا�ضي  من  اإذنــاً  يطلب  اأن 

الــ�ــضــرورة  عــنــد  اإذن  دون  تنفيذه  لــه  يــجــوز 

ويكون التنفيذ يف احلالن على نفقة املدين.

مادة )382(

يــقــوم حــكــم الــقــا�ــضــي مــقــام الــتــنــفــيــذ اإذا 

كـــان مــو�ــضــوع احلـــق عــمــاًل و�ضمحت بذلك 

طبيعته.

مادة )383(

1- اإذا كان املطلوب من املدين هو املحافظة 

اأو توخي  ــه  ــاإدارتـ بـ الــقــيــام  اأو   الــ�ــضــيء  عــلــى 

قد  يــكــون  فــاإنــه  الــتــزامــه  تنفيذ  احليطة يف 

وفى باللتزام اإذا بذل يف تنفيذه من العناية 

كل ما يبذله ال�ضخ�ص العادي ولو مل يتحقق 
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مادة )388(

ل �ضرورة لإعذار املدين يف احلالت الآتية:

)اأ( اإذا اأ�ضبح تنفيذ اللتزام غر ممكن اأو 

غر جمٍد بفعل املدين.

اإذا كان حمل اللتزام تعوي�ضاًَ ترتب  )ب( 

على عمل غر م�ضروع.

يعلم  �ضيء  رد  اللتزام  اإذا كان حمل  )جـــ( 

اأو �ضيء ت�ضلمه دون حق  اأنه م�ضروق  املدين 

وهو عامل بذلك.

يريد  اأنـــه ل  كــتــابــًة  املــديــن  �ــضــرح  اإذا  )د( 

القيام بالتزامه.

مادة )389(

اإذا مل يكن التعوي�ص مقدراً يف القانون اأو 

ال�ضرر  ي�ضاوي  القا�ضي مبا  العقد قدره  يف 

الواقع فعاًل حن وقوعه.

)2( التنفيذ بطريق التعويض

مادة )386(

اللتزام  ينفذ  اأن  املدين  على  ا�ضتحال  اإذا 

الــوفــاء  لــعــدم  بالتعوي�ص  عليه  حــكــم  عــيــنــاً 

التنفيذ  ا�ضتحالة  اأن  يثبت  مل  ما  بالتزامه 

قــد نــ�ــضــاأت عــن �ضبب اأجــنــبــي ل يــد لــه فيه، 

ويــكــون احلــكــم كــذلــك اإذا تــاأخــر املــديــن يف 

تنفيذ التزامه.

مادة )387(

ل ي�ضتحق التعوي�ص اإل بعد اإعذار املدين 

ما مل ين�ص على غر ذلك يف القانون اأو يف 

العقد.
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٢- وجــمــيــع الــدائــنــن مــتــ�ــضــاوون يف هــذا 

ــام  ــكـ ــاة مـــا تـــقـــرره اأحـ ــراعــ الــ�ــضــمــان مـــع مــ

القوانن خالفاً لذلك.

)2( الدعوى غري املبارشة

مادة )392(

م�ضتحق  حقه  يكن  مل  ولــو  دائـــن  لكل   -1

حقوق  جميع  مدينه  با�ضم  يبا�ضر  اأن  الأداء 

هذا املدين اإل ما كان منها مت�ضاًل ب�ضخ�ضه 

خا�ضًة اأو غر قابل للحجز.

الـــدائـــن حلــقــوق  ا�ــضــتــعــمــال  ٢- ول يــكــون 

مل  املــديــن  اأن  اأثــبــت  اإذا  اإل  مــقــبــوًل  مدينه 

ي�ضتعمل هذه احلقوق واأن اإهماله من �ضاأنه 

اأن يوؤدي اإىل اإفال�ضه اأو زيادة اإفال�ضه ويجب 

اإدخال املدين يف الدعوى.

مادة )390(

مقدماً  يــحــددا  اأن  للمتعاقدين  يجوز   -1

قيمة التعوي�ص بالن�ص عليها يف العقد اأو يف 

اتفاق لحق مع مراعاة اأحكام القانون.

٢- ويجوز للقا�ضي يف جميع الأحوال بناًء 

هذا  يف  يعدل  اأن  الطرفن  اأحــد  طلب  على 

لل�ضرر  التقدير م�ضاوياً  التفاق مبا يجعل 

ويقع باطاًل كل اتفاق يخالف ذلك.

الفرع الثالث
الوسائل املرشوعة لحامية التنفيذ

)1( ضامن أموال املدين للوفاء

مادة )391(

للوفاء  �ضامنة  جميعها  املدين  اأمـــوال   -1

بديونه.
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مادة )395(

بعقد  حقيقياً  عــقــداً  املــتــعــاقــدان  �ــضــر  اإذا 

املتعاقدين  بن  فيما  النافذ  فالعقد  ظاهر 

واخللف العام هو العقد احلقيقي.

)4( دعوى عدم نفاذ ترصف املدين يف حق الدائن

مادة )396(

اأو مـــوؤجـــاًل مبــال  الــديــن حـــاًل  ــاط  اأحــ اإذا 

املدين باأن زاد عليه اأو �ضاواه فاإنه مينع من 

به  العادة  جتــِر  ومل  يلزمه  ل  تربعاً  التربع 

بــعــدم نــفــاذ هذا  اأن يطلب احلــكــم  ولــلــدائــن 

الت�ضرف يف حقه.

مادة )393(

يعترب الدائن نائباً عن مدينه يف ا�ضتعمال 

هذه  ا�ضتعمال  مــن  يــعــود  نفع  وكــل  حقوقه 

احلـــقـــوق يــدخــل يف اأمــــــوال املـــديـــن ويــكــون 

�ضامناً جلميع دائنيه.

)3( دعوى الصورية

مادة )394(

1- اإذا اأبرم عقد �ضوري فلدائني املتعاقدين 

وللخلف اخلا�ص متى كانوا ح�ضني النية اأن 

اأن  لهم  اأن  كما  الــ�ــضــوري  بالعقد  يتم�ضكوا 

بجميع  ويثبتوا  امل�ضتر  بالعقد  يتم�ضكوا 

الو�ضائل �ضورية العقد الذي اأ�ضر بهم.

٢- واإذا تعار�ضت م�ضالح ذوي ال�ضاأن فتم�ضك 

ــرون  الآخـ ومت�ضك  الــظــاهــر  بالعقد  بع�ضهم 

بالعقد امل�ضتر كانت الأف�ضلية لالأولن.
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مادة )400(

1- ل ُت�ضمع دعوى عدم نفاذ الت�ضرف بعد 

علم  الــذي  اليوم  �ضنوات من  انق�ضاء ثالث 

فيه الدائن ب�ضبب عدم نفاذ الت�ضرف.

٢- ول ت�ضمع يف جميع الأحوال بعد انق�ضاء 

خم�ص ع�ضرة �ضنة من وقت �ضدور الت�ضرف.

)5( الحجر عىل املدين املفلس

مادة )401(

ديونه  زادت  اإذا  املدين  على  احلجر  يجوز 

احلالة على ماله.

مادة )402(

القا�ضي  ي�ضدره  بحكم  احلجر  يكون   -1

بــنــاًء على طلب  املــديــن  الــذي يتبعه موطن 

املدين اأو اأحد الدائنن وتنظر الدعوى على 

مادة )397(

اإذا طــالــب الــدائــنــون املــديــن الـــذي اأحـــاط 

التربع  له  يجوز  فال  بديونهم  مباله  الدين 

بغر  ولــو  معاو�ضًة  فيه  الت�ضرف  ول  مباله 

بعدم  احلــكــم  يطلبوا  اأن  وللدائنن  حمــابــاة 

بيع  يطلبوا  اأن  ولهم  ت�ضرفه يف حقهم  نفاذ 

ماله واملحا�ضة يف ثمنه وفقاً لأحكام القانون.

مادة )398(

اإذا ادعى الدائن اإحاطة الدين مبال املدين 

ذمته  ما يف  يثبت مقدار  اأن  اإل  عليه  فلي�ص 

من ديون وعلى املدين نف�ضه اأن يثبت اأن له 

ما ل يزيد على قيمة الدين.

مادة )399(

ا�ضتفاد من  الت�ضرف  نفاذ  متى تقرر عدم 

ذلك الدائنون الذين ي�ضارون به.
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مادة )404(

ــيـــوم الـــذي  1- عــلــى كـــاتـــب املــحــكــمــة يف الـ

تقيد فيه دعوى احلجر اأن ي�ضجل م�ضمون 

الدعوى يف �ضجل خا�ص يرتب بح�ضب اأ�ضماء 

اأن  وعليه  عليهم  احلجر  املطلوب  املدينن 

باحلكم  املذكور  الت�ضجيل  هام�ص  يف  يوؤ�ضر 

ال�ضادر يف الدعوى وبكل حكم ي�ضدر بتاأييده 

اأو باإلغائه وذلك كله يوم �ضدور احلكم.

٢- وعلى الكاتب اأي�ضاً اأن ير�ضل اإىل ديوان 

الت�ضجيالت  هــذه  مــن  �ــضــورة  الــعــدل  وزارة 

والــتــاأ�ــضــرات لإثــبــاتــهــا يف �ضجل عــام ينظم 

وفقاً لقرار ي�ضدر من الوزير.

مادة )405(

اأن  تــغــر مــوطــنــه  اإذا  املـــديـــن  يــجــب عــلــى 

يتبعها  الــتــي  املحكمة  كــاتــب  بــذلــك  يخطر 

علمه  مبجرد  الكاتب  وعلى  ال�ضابق  موطنه 

وجه ال�ضرعة.

اأن يح�ضل مبقت�ضى  دائن  ٢- ويجوز لأي 

حكم احلجر على اأمر من القا�ضي املخت�ص 

بحجز جميع اأمــوال املدين عدا ما ل يجوز 

املدين  ــوال  اأمــ على  احلــجــز  ويبقى  حــجــزه، 

قائماً مل�ضلحة الدائنن حتى ينتهي احلجر.

مادة )403(

يحجر  اأن  قبل  حــال  كــل  يف  القا�ضي  على 

تــقــديــره جميع  يــراعــي يف  اأن  املــديــن  عــلــى 

الظروف التي اأحاطت به ومدى م�ضوؤوليته 

اإىل طــلــب احلجر  اأدت  الــتــي  الأ�ــضــبــاب  عــن 

اآخر  ظــرف  وكــل  امل�ضروعة  دائنيه  وم�ضالح 

من �ضاأنه اأن يوؤثر يف حالته املالية.
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اأن يقرر للمدين  املحكمة املخت�ضة باحلجر 

يتقا�ضاها  نفقة  يقدمها  عري�ضة  على  بناًء 

مــن مــالــه ويــجــوز العـــرا�ـــص عــلــى الــقــرار 

الذي ي�ضدر على هذه العري�ضة خالل ثالثة 

كــان العرا�ص  اإن  اأيــام من تاريخ �ــضــدوره 

من املدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنن 

اإن كان العرا�ص منهم.

مادة )408(

على  وتق�ضم  املحجور  املــديــن  اأمـــوال  تــبــاع 

لالإجراءات  وفقاً  املحا�ضة  بطريق  الغرماء 

ما  لــه  ويـــرك  الــقــانــون  عليها  ين�ص  الــتــي 

يحتاج اإليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.

مادة )409(

يعاقب املدين بعقوبة الحتيال يف احلالت 

الآتية:

علم  اأم  املدين  اأخطره  �ضواء  املوطن  بتغير 

�ضورة  ير�ضل  اأن  اآخــر  طريق  اأي  من  بذلك 

من حكم احلجر ومن البيانات املوؤ�ضر بها يف 

يتبعها  التي  املحكمة  اإىل   الت�ضجيل  هام�ص 

املوطن اجلديد لتقوم بقيدها يف �ضجالتها.

مادة )406(

يرتب على احلكم باحلجر ما ياأتي:

1- اأن يــحــل مــا يف ذمـــة املــديــن مــن ديــون 

موؤجلة.

٢- األ ينفذ يف حق دائنيه جميعاً ت�ضرفه يف 

ماله املوجود والذي يوجد بعد.

3- األ ينفذ اإقراره بدين لآخر وذلك منذ 

ت�ضجيل م�ضمون الدعوى.

مادة )407(

كــان لرئي�ص  املــديــن  اإذا وقــع احلــجــر على 
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تزيد على اأمواله.

)جـ( اإذا قام املدين بوفاء ديونه التي حلت 

ويف  حلولها  يف  ــر  اأثـ للحجر  يــكــون  اأن  دون 

الــديــون التي حلت  اآجــال  هــذه احلالة تعود 

باحلجر اإىل ما كانت عليه من قبل ب�ضرط 

اأق�ضاطها  بجميع  وفــى  قــد  املــديــن  يكون  اأن 

التي حلت.

نف�ضه  تلقاء  املحكمة من  كاتب  ويوؤ�ضر   -٢

باحلكم ال�ضادر بانتهاء احلجر يوم �ضدوره 

يف  عليه  املن�ضو�ص  الت�ضجيل  هام�ص  على 

املادة )4٠4( وعليه اأن ير�ضل �ضورة منه اإىل 

ديوان وزارة العدل للتاأ�ضر به كذلك.

مادة )411(

انق�ضت  القانون متى  بقوة  ينتهي احلجر 

باحلكم  التاأ�ضر  تاريخ  على  �ضنوات  خم�ص 

ال�ضادر به.

فتعمد  بــديــن  دعـــوى  عليه  ُرفــعــت  اإذا   -1

وانتهت  بدائنيه  الإ�ــضــرار  بق�ضد  الإفــال�ــص 

ــكـــم عـــلـــيـــه بـــالـــديـــن  الـــــدعـــــوى بـــ�ـــضـــدور حـ

وباحلجر.

باحلجر  عليه  احلــكــم  بــعــد  اأخــفــى  اإذا   -٢

اأو  التنفيذ عليها  اأمواله ليحول دون  بع�ص 

ا�ضطنع ديوناً �ضورية اأو مبالغاً فيها وذلك 

كله بق�ضد الإ�ضرار بدائنيه.

وترتب  الغ�ص موطنه  غــَرّ بطريق  اإذا   -3

على التغير �ضرر لدائنيه.

مادة )410(

القا�ضي  ي�ضدره  بحكم  احلجر  ينتهي   -1

بــنــاًء على طلب  املــديــن  الــذي يتبعه موطن 

ذي �ضاأن يف احلالت الآتية:

)اأ( اإذا ق�ضم مال املحجور بن الغرماء.

ل  اأ�ضبحت  املــديــن  ديــون  اأن  ثبت  اإذا  )ب( 
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)6( حق االحتباس

مادة )414(

لكل من التزم باأداء �ضيء اأن ميتنع عن الوفاء 

به ما دام الدائن مل يوِف بالتزام يف ذمته ن�ضاأ 

ب�ضبب التزام املدين وكان مرتبطاً به.

مادة )415(

املالية  املعاو�ضات  يف  املتعاقدين  مــن  لكل 

وهــو يف  املعقود عليه  اأن يحتب�ص  عــام  بوجه 

يده حتى يقب�ص البدل امل�ضتحق.

مادة )416(

ــو يف يــده  ــفـــق عــلــى مــلــك غــــره وهــ ملـــن اأنـ

اأو نافعة اأن ميتنع عن  م�ضروفات �ضرورية 

قانوناً  له  ما هو م�ضتحق  ي�ضتويف  رده حتى 

ما مل يتفق اأو يق�ضي القانون بغر ذلك.

مادة )412(

يجوز للمدين بعد انتهاء احلجر اأن يطلب 

ــادة الــديــون الــتــي كــانــت قــد حلت ب�ضبب  اإعــ

ال�ضابق  اأجلها  اإىل  دفعها  يتم  ومل  احلــجــر 

حلت  التي  ديونه  وفــى  قد  يكون  اأن  ب�ضرط 

دون اأن يكون للحجر اأثر يف حلولها.

مادة )413(

ــر ل ميـــنـــع الـــدائـــنـــن مــن  انـــتـــهـــاء احلـــجـ

الطعن يف ت�ضرفات املدين ول من التم�ضك 

و   )39٢( لــلــمــواد  وفــقــاً  حــقــوقــه  با�ضتعمال 

)394( اإىل )4٠٠(.
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القانون على غر ذلك.

اإذا  ال�ضيء  ٢- ومع ذلك يجوز ملن احتب�ص 

بالرغم من  اأو  يــده خفيًة  ال�ضيء من  خــرج 

معار�ضته اأن يطلب ا�ضرداده خالل ثالثن 

يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروجه من 

يده وقبل انق�ضاء �ضنة من وقت خروجه.

الف�ضل الثالث

الت�ضرفات امل�ضروطة بالتعليق والآجل

الفرع األول
الرشط

مادة )420(

وجود  عليه  يتوقف  م�ضتقبل  اأمــر  ال�ضرط 

احلكم اأو زواله عند حتققه.

مادة )417(

يحافظ  اأن  الــ�ــضــيء  احتب�ص  مــن  عــلــى   -1

عليه واأن يقدم ح�ضاباً عن غلته.

٢- وله اأن ي�ضت�ضدر اإذناً من القا�ضي ببيع 

ال�ضيء املحتب�ص اإذا كان يخ�ضى عليه الهالك 

اخلا�ضة  لالإجراءات  وفقاً  وذلك  التعيب  اأو 

الحتبا�ص  حق  وينتقل  حيازة  املرهون  ببيع 

من ال�ضيء اإىل ثمنه.

مادة )418(

مــن احــتــبــ�ــص الــ�ــضــيء ا�ــضــتــعــمــاًل حلــقــه يف 

احــتــبــا�ــضــه كـــان اأحـــق مــن بــاقــي الــغــرمــاء يف 

ا�ضتيفاء حقه منه.

مادة )419(

بــخــروج  الحــتــبــا�ــص  يف  احلـــق  ينق�ضي   -1

ال�ضيء من يد حائزه اأو حمرزه ما مل ين�ص 



217 216

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

اأو  اأو حــرم حــالًل  اأحــل حــرامــاً  اأو  م�ضتحيل 

خالف النظام العام اأو الآداب.

مادة )425(

غر  �ضرط  على  املعلق  الت�ضرف  ينفذ  ل 

مناٍف للعقد اإل اإذا حتقق ال�ضرط.

مادة )426(

الــذي  الــ�ــضــرط  حتقق  اإذا  الت�ضرف  يـــزول 

اأخــذ فــاإذا تعذر  قيده ويلتزم الدائن برد ما 

الرد ب�ضببه كان ملزماً بال�ضمان.

مادة )427(

املعلق بال�ضرط يثبت عند ثبوت ال�ضرط.

مادة )428(

يلزم مراعاة ال�ضرط بقدر الإمكان.

مادة )421(

مطلقة  ب�ضفة  مت  ما  هو  املنجز  الت�ضرف 

زمن   اإىل  م�ضافة  اأو  بــ�ــضــرط،  مقيدة  غــر 

م�ضتقبل ويقع حكمه يف احلال.

مادة )422(

ب�ضرط  مقيداً  كان  ما  هو  املعلق  الت�ضرف 

غر قائم اأو بواقعة م�ضتقبلة ويراخى اأثره 

حتى يتحقق ال�ضرط.

مادة )423(

مدلول  يكون  اأن  التعليق  ل�ضحة  ي�ضرط 

فعل ال�ضرط معدوماً على خطر الوجود ل 

متحققاً ول م�ضتحياًل.

مادة )424(

يبطل الت�ضرف اإذا علق وجوده على �ضرط 
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1- اإذا حكم باإفال�ضه اأو احلجر عليه.

املتفق  الـــديـــن  تــاأمــيــنــات  يــقــدم  مل  اإذا   -٢

عليها.

للدين  العينية  التاأمينات  نق�ضت  اإذا   -3

بفعله اأو ب�ضبب ل يد له فيه ما مل يبادر اإىل 

تكملتها.

مادة )432(

الطرفن  مــن  اأي  مل�ضلحة  الأجـــل  كــان  اإذا 

فله اأن يتنازل عنه باإرادته املنفردة.

مادة )433(

الدين املوؤجل ل يحل مبوت الدائن ويحل 

بتاأمن  م�ضموناً  كــان  اإذا  اإل  املــديــن  مبــوت 

عيني.

الفرع الثاين
اآلجــــــل

مادة )429(

اأجـــل ترتب  اإىل  الت�ضرف  اإ�ــضــافــة  يــجــوز 

عند حلوله اأحكام نفاذه اأو انق�ضائه.

مادة )430(

يقوم  ل  املدين  اأن  الت�ضرف  من  تبن  اإذا 

املــيــ�ــضــرة حــدد  اأو  املـــقـــدرة  اإل عــنــد  بــوفــائــه 

املدين  مــوارد  الــوفــاء مراعياً  اأجــل  القا�ضي 

عناية  منه  ومقت�ضياً  وامل�ضتقبلة  احلــالــيــة 

احلري�ص على الوفاء بالتزامه.

مادة )431(

ــوال  ــل يف الأحـ ي�ضقط حــق املــديــن يف الأجـ

الآتية:
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الفرع الثاين
إبدال املحل

مادة )435(

اإذا كـــان حمله  الــتــ�ــضــرف بــدلــيــاً  1- يــكــون 

�ضيئاً واحــداً ولكن ترباأ ذمة  املدين اإذا اأدى 

بدًل منه �ضيئاً اآخر.

ــده حمل  ٢- والأ�ـــضـــل ل الــبــديــل هـــو وحــ

اللتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

الف�ضل الرابع

تعدد حمل الت�ضرف

الفرع األول
التخيري يف املحل

مادة )434(

اأ�ضياء  الت�ضرف عدة  اأن يكون حمل  يجوز 

على اأن ترباأ ذمة املدين اإذا اأدى واحداً منها. 

ويكون اخليار للمدين اإذا كان مطلقاً اإل اإذا 

ق�ضى التفاق اأو القانون بغر ذلك وي�ضري 

على حمل الت�ضرف الأحكام اخلا�ضة بخيار 

التعين.
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ذمــتــه قــبــل الــبــاقــن اإل بــقــدر حــ�ــضــة ذلــك 

الدائن.

مادة )439(

املدين  مطالبة  املت�ضامنن  للدائنن   -1

بالدين جمتمعن اأو منفردين.

دين  على  يعر�ص  اأن  للمدين  ولي�ص   -٢

العرا�ص  باأوجه  املت�ضامنن  دائنيه  اأحــد 

اخلا�ضة بدائن اآخر وله اأن يعر�ص باأوجه 

وبالأوجه  الدائن  بهذا  اخلا�ضة  العرا�ص 

امل�ضركة بن جميع الدائنن.

مادة )440(

كــل مــا يـــوؤدى مــن الــديــن لأحـــد الدائنن 

ــن حــقــهــم جــمــيــعــاً  املــتــ�ــضــامــنــن يــعــتــرب مــ

اأو  الــقــانــون  نــ�ــص  اإذا  اإل  بينهم  بــالــتــ�ــضــاوي 

اتفقوا على غر ذلك.

الف�ضل اخلام�ص

تعدد طريف الت�ضرف

الفرع األول
التضامن بني الدائنني

مادة )436(

ل يكون الت�ضامن بن الدائنن اإل باتفاق 

اأو بن�ص يف القانون.

مادة )437(

الدائنن  مــن  اأي  اإىل  دينه  يــويف  اأن  للمدين 

املت�ضامنن اإل اإذا اأنذره اأحدهم بعدم وفائه له.

مادة )438(

الدائنن  اأحـــد  املــديــن قبل  بــرئــت ذمــة  اإذا 

تــرباأ  فــال  الــوفــاء  غــر  ب�ضبب  املت�ضامنن 
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مادة )443(

الدين  بع�ص  ال�ضريكن  اأحــد  اإذا قب�ص   -1

فيه  ي�ضركه  اأن  ــر  الآخـ فلل�ضريك  املــ�ــضــرك 

بن�ضبة ح�ضته، ويتبعان املدين مبا بقي اأو اأن 

يرك ما قب�ضه على اأن يتبع املدين بح�ضته.

٢- فاإذا اختار ال�ضريك متابعة املدين فلي�ص 

له اأن يرجع على �ضريكه اإل اإذا هلك ن�ضيبه 

ويكون ذلك بن�ضبة ح�ضته فيما قب�ص.

مادة )444(

ال�ضركاء ح�ضته يف الدين  اأحد  اإذا قب�ص   -1

امل�ضرك ثم ت�ضرف فيها اأو ا�ضتهلكها فلل�ضركاء 

الآخرين اأن يرجعوا باأن�ضبائهم فيها.

منه فال  تق�ضر  بال  يــده  تلفت يف  اإذا   -٢

�ضمان عليه لأن�ضبة �ضركائه فيها ويكون قد 

بذمة  الدين  من  بقي  ومــا  ح�ضته  ا�ضتوفى 

املدين يكون ل�ضركائه الآخرين.

الفرع الثاين
الدين املشرتك

مادة )441(

اأو  �ضببه  احتــد  اإذا  م�ضركاً  الــديــن  يــكــون 

اأو ماًل  اإىل عــدة ورثــة  بـــالإرث  اآل  كــان ديناً 

اأو بدل قر�ص م�ضتقر�ص  م�ضتهلكاً م�ضركاً 

من مال  م�ضرك.

مادة )442(

لكل مــن الــ�ــضــركــاء يف الــديــن املــ�ــضــرك اأن 

مــاًل  قب�ضه  مــا  ويــكــون  فيه  ح�ضته  يطلب 

مــ�ــضــركــاً بـــن جــمــيــع الــ�ــضــركــاء لــكــل بــقــدر 

ن�ضيبه.
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مادة )448(

يجوز لأحد ال�ضركاء يف الدين امل�ضرك اأن 

ي�ضالح عن ح�ضته فيه فاإذا كان بدل ال�ضلح 

ي�ضاركوه  اأن  للباقن  جاز  الدين  جن�ص  من 

يف املقبو�ص اأو اأن يتبعوا املدين واإن كان بدل 

اأن  الــديــن جــاز لهم  ال�ضلح مــن غــر جن�ص 

يتبعوا املدين اأو ال�ضريك امل�ضالح وللم�ضالح 

اأو  املــقــبــو�ــص  نــ�ــضــيــبــهــم يف  لــهــم  يـــدفـــع  اأن 

ن�ضيبهم يف الدين.

مادة )449(

1- ل يجوز لأحد ال�ضركاء يف دين م�ضرك 

تاأجيله وحده دون موافقة الباقن على هذا 

التاأجيل.

٢- ويجوز له اأن يوؤجل ح�ضته دون موافقة 

الباقن ويف هذه احلالة لي�ص له اأن ي�ضاركهم 

فيما يقب�ضون من الدين.

مادة )445(

الــ�ــضــركــاء مــن املــديــن كفياًل  اأحـــد  اأخـــذ  اإذا 

املدين  اأحــالــه  اأو  امل�ضرك  الدين  يف  بح�ضته 

على اآخر فلل�ضركاء اأن ي�ضاركوه بح�ض�ضهم يف 

املبلغ الذي ياأخذه من الكفيل اأو املحال عليه.

مادة )446(

دين  يف  بن�ضيبه  ال�ضركاء  اأحـــد  ا�ــضــرى  اإذا 

م�ضرك ماًل من املدين فلل�ضركاء اأن ي�ضمنوه 

اأو  اأ�ــضــاب ح�ض�ضهم مــن ثمن مــا ا�ــضــراه  مــا 

اأن  ولهم  املدين  على  بح�ض�ضهم  يرجعوا  اأن 

ي�ضاركوه ما ا�ضراه اإذا اتفقوا على ذلك.

مادة )447(

يف  ح�ضته  يهب  اأن  ال�ضركاء  لأحـــد  يــجــوز 

الدين للمدين اأو اأن يربئه منه ول ي�ضمن  

اأن�ضبة �ضركائه فيما وهب اأو اأبراأ.
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اأو  بــالــوفــاء بــاأوجــه العــرا�ــص اخلا�ضة بــه 

امل�ضركة بن املدينن فح�ضب.

مادة )453(

اإذا اتفق الدائن مع اأحد املدينن املت�ضامنن 

الباقن  ذمــة  برئت  العتيا�ضي  الوفاء  على 

اإل اإذا احتفظ بحقه قبلهم جميعاً.

مادة )454(

اإذا انق�ضت ح�ضة اأحد املدينن املت�ضامنن 

الدين ل  فــاإن  الــوفــاء  الدين ب�ضبب غر  يف 

بقدر  اإل  املدينن  لباقي  بالن�ضبة  ينق�ضي 

ح�ضة هذا املدين.

مادة )455(

بــاقــي  اإبــــــراء  ــن عــلــى  ــدائـ الـ يـــوافـــق  اإذا مل 

له  فلي�ص  الــديــن  مــن  املت�ضامنن  املدينن 

الفرع الثالث
التضامن بني املدينني

مادة )450(

ل يكون الت�ضامن بن املدينن اإل باتفاق 

اأو بن�ص يف القانون.

مادة )451(

الدين  املت�ضامنن  املدينن  اأحد  اأوفــى  اإذا 

بتمامه برئ الآخرون.

مادة )452(

املدينن  كل  بدينه  يطالب  اأن  للدائن   -1

يلحق  مــا  مــراعــيــاً  بع�ضهم  اأو  املت�ضامنن 

ــوؤثـــر يف  عــالقــتــه بــكــل مـــديـــن مـــن و�ـــضـــف يـ

الدين.

٢- ولكل مدين اأن يعر�ص عند مطالبته 
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مادة )458(

1- عــــدم �ــضــمــاع الــــدعــــوى ملـــــرور الـــزمـــان 

بالن�ضبة لأحد املدينن املت�ضامنن ل يفيد 

باقي املدينن اإل بقدر ح�ضة ذلك املدين.

وقــف  اأو  ــان  ــزمـ الـ مــــرور  انــقــطــع  واإذا   -٢

املت�ضامنن  املدينن  بالن�ضبة لأحد  �ضريانه 

قبل  بـــذلـــك  يــتــمــ�ــضــك  اأن  لـــلـــدائـــن  فــلــيــ�ــص 

الباقن.

مادة )459(

املدين املت�ضامن م�ضوؤول يف تنفيذ التزامه 

قا�ضاه فال  اأو  الدائن  اأعــذره  واإذا  فعله  عن 

اأمــا  املدينن  باقي  اإىل  بالن�ضبة  لذلك  اأثــر 

فــاإنــه  لــلــدائــن  املت�ضامنن  املــديــنــن  اإعــــذار 

يفيد الباقن.

بعد خ�ضم ح�ضة  الباقي  بغر  يطالبهم  اأن 

اإذا احتفظ بحقه يف  اإل  اأبـــراأه  الــذي  املدين 

الرجوع عليهم بكل الدين وعندئذ يحق لهم 

الرجوع على املدين بح�ضته فيه.

مادة )456(

اإذا اأبراأ الدائن اأحد املدينن املت�ضامنن من 

الت�ضامن بقي حقه يف الرجوع على الباقن 

بكل الدين ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )457(

املت�ضامنن  املدينن  اأحــد  الدائن  اأبــراأ  اإذا 

من الدين اأو من الت�ضامن فلباقي املدينن 

اأن يرجعوا على هذا املدين بن�ضيبه يف ح�ضة 

املفل�ص منهم اإل اإذا كان الدائن قد اأبراأه من 

كل م�ضوؤولية من الدين فاإن الدائن يتحمل 

ن�ضيب هذا املدين يف ح�ضة املفل�ص.
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مادة )462(

ــنـــن  املـــديـ اأحــــــــد  عـــلـــى  حـــكـــم  �ــــضــــدر  اإذا 

واإمنا  الباقن  على  له  اأثــر  فال  املت�ضامنن 

ي�ضتفيدون منه اإذا �ضدر ل�ضاحله اإل اإذا ُبني 

على �ضبب خا�ص به.

مادة )463(

املت�ضامنن  املدينن  من  الدين  ق�ضى  ملن 

حق الرجوع على اأي من الباقن بقدر ح�ضته 

فاإن كان اأحدهم مفل�ضاً حتمل مع املو�ضرين 

اإخالل  دون  الإفال�ص  هذا  تبعة  املت�ضامنن 

بحقهم يف الرجوع على املفل�ص عند مي�ضرته.

مادة )464(

املدين  املت�ضامنن هو   املدينن  اأحــد  كان  اإذا 

الأ�ضلي بالدين وباقي املدينن كفالء فال يحق 

له بعد الوفاء بالدين الرجوع عليهم ب�ضيء.

مادة )460(

اأحد املدينن  ل ينفذ ال�ضلح الذي يعقده 

ذمتهم  يف  رتــب  اإذا  الــدائــن  مــع  املت�ضامنن 

اإذا  اإل  التزامهم  يف  زاد  اأو  جــديــداً  الــتــزامــاً 

ت�ضمن  اإذا  ال�ضلح  مــن  وي�ضتفيدون  قبلوه 

اإبــــراًء مــن الــديــن اأو بـــراءة الــذمــة منه بــاأي 

و�ضيلة اأخرى.

مادة )461(

ي�ضري  ل  بالدين  املت�ضامن  املدين  اإقـــرار 

يف حــق الــبــاقــن ول يــ�ــضــار بــاقــي املــديــنــن 

املت�ضامنن اإذا وجه الدائن اإىل املدين مييناً 

فنكل عنها اأو وجه املدين اإىل الدائن مييناً 

فحلفها اأما اإذا وجه الدائن اإىل املدين مييناً 

فحلفها فاإن باقي املدينن يفيدون من ذلك.
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على الدائن الذي اقت�ضى احلق.

مادة )467(

يقبل  ل  ت�ضرف  يف  املــديــنــون  تعدد  اإذا   -1

التجزئة كان كل منهم ملزماً بالدين كاماًل.

٢- وملن ق�ضى الدين اأن يرجع على كل من 

الباقن بقدر ح�ضته.

الف�ضل ال�ضاد�ص

انق�ضاء احلق

الفرع األول
اإلبــــــــراء

مادة )468(

اأبــراأ الدائن مدينه خمتاراً من حق له  اإذا 

عليه انق�ضى احلق.

الفرع الرابع
عدم قابلية الترصف للتجزئة

مادة )465(

على  ورد  اإذا  التجزئة  الت�ضرف  يقبل  ل 

ــن ق�ضد  مـ تــبــن  اأو  ــاأبــــاه طــبــيــعــتــه  تــ ــل  حمـ

املتعاقدين عدم جوازها.

مادة )466(

يقبل  ل  ت�ضرف  يف  الدائنون  تعدد  اإذا   -1

الــــدائــــن يف هــذا  ــة  ــ تـــعـــدد ورثـ اأو  الــتــجــزئــة 

الت�ضرف جاز لكل دائن اأو وارث اأن يطالب 

باأداء احلق كاماًل.

املدين  كــان على  اأحدهم  فــاإذا اعر�ص   -٢

يودعه  اأو  جمتمعن  اإليهم  احلــق  يــوؤدي  اأن 

اجلهة املخت�ضة وفقاً ملا يقت�ضيه القانون.

ح�ضته  بقدر  الدائنن  من  كل  ويرجع   -3
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الفرع الثاين
استحالة التنفيذ

مادة )472(

ينق�ضي احلق اإذا اأثبت املدين اأن الوفاء به 

اأ�ضبح م�ضتحياًل عليه ل�ضبب اأجنبي ل يد له 

فيه.

الفرع الثالث
مرور الزمان املسقط للدعوى

مادة )473(

الــزمــان ولكن ل  ل ينق�ضي احلــق مبــرور 

ت�ضمع الدعوى به على املنكر بانق�ضاء خم�ص 

ع�ضرة �ضنة بغر عذر �ضرعي مع مراعاة ما 

وردت فيه اأحكام خا�ضة.

مادة )469(

ل يتوقف الإبراء على قبول املدين اإل اأنه 

يرتد برده واإن مات قبل القبول فال يوؤخذ 

الدين من تركته.

مادة )470(

ل ي�ضح الإبراء اإل من دين قائم ول يجوز 

عن دين م�ضتقبل.

مادة )471(

1- ي�ضري على الإبراء الأحكام املو�ضوعية 

التي ت�ضري على كل تربع.

٢- ول ي�ضرط فيه �ضكل خا�ص ولو وقع 

�ضكل  تــوافــر  لقيامه  ي�ضرط  ت�ضرف  على 

فر�ضه القانون اأو اتفق عليه املتعاقدان.
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وما اأنفقوه من م�ضروفات.

٢- ما ي�ضتحق رده من ال�ضرائب والر�ضوم 

الإخــــالل  ــك دون  بــغــر حـــق وذلــ دفــعــت  اإذا 

بالأحكام الواردة يف القوانن اخلا�ضة.

مادة )476(

قيام  الإنكار وعــدم  الدعوى عند  ُت�ضمع  ل 

�ــضــنــتــان على  انــقــ�ــضــت  اإذا  الــ�ــضــرعــي  الـــعـــذر 

احلقوق الآتية:

)اأ( حــقــوق الــتــجــار والــ�ــضــنــاع عــن اأ�ــضــيــاء 

وردوهـــــــا لأ�ـــضـــخـــا�ـــص ل يـــتـــجـــرون يف هــذه 

واملطاعم  الفنادق  اأ�ضحاب  وحقوق  الأِ�ضياء 

ــل ما  ــة وثــمــن الــطــعــام وكـ ــامـ ــر الإقـ عـــن اأجــ

اأنفقوه حل�ضاب عمالئهم.

)ب( حقوق العمال واخلــدم والأجــراء من 

ــن ثــمــن ما  اأجــــور يــومــيــة وغـــر يــومــيــة ومـ

قاموا به من توريدات.

مادة )474(

1- ل ت�ضمع دعوى املطالبة باأي حق دوري 

متجدد عند الإنكار بانق�ضاء خم�ص �ضنوات 

بغر عذر �ضرعي.

٢- وبالن�ضبة للريع امل�ضتحق يف ذمة احلائز 

�ــضــيء الــنــيــة فـــال تــ�ــضــمــع الـــدعـــوى بـــه على 

املنكر بانق�ضاء خم�ص ع�ضرة �ضنة بغر عذر 

�ضرعي.

مادة )475(

قيام  الإنكار وعــدم  الدعوى عند  ت�ضمع  ل 

�ضنوات  خم�ص  انق�ضت  اإذا  ال�ضرعي  الــعــذر 

على احلقوق الآتية:

واملحامن  وال�ضيادلة  الأطــبــاء  حقوق   -1

واملعلمن  والأ�ضاتذة  واخلــرباء  واملهند�ضن 

ــذه احلــقــوق  والـــو�ـــضـــطـــاء عــلــى اأن تـــكـــون هــ

اأعمال مهنتهم  اأدوه من  م�ضتحقة لهم عما 
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مادة )479(

ثم  ال�ضلف  تــركــهــا  اإذا  الــدعــوى  ت�ضمع  ل 

املدة  املدتن  اخللف من بعده وبلغ جمموع 

املقررة لعدم �ضماعها.

مادة )480(

حُت�ضب املدة التي متنع من �ضماع الدعوى 

بالأيام ول ُيح�ضب اليوم الأول منها وتكمل 

عطلة  كــان  اإذا  اإل  منها  يــوم  اآخــر  بانق�ضاء 

ر�ضمية فاإنه ميتد اإىل اليوم التايل.

مادة )481(

1- يــقــف مــــرور الـــزمـــان املــانــع مــن �ضماع 

يتعذر معه  �ضرعي  ُوجد عذر  كلما  الدعوى 

املطالبة باحلق.

٢- ول حُتــ�ــضــب مـــدة قــيــام الــعــذر يف املــدة 

املقررة.

مادة )477(

1- ل ُت�ضمع الدعوى يف الأحــوال املذكورة 

الــدائــنــون  ظــل  ولــو  ال�ضابقة حتى  املـــادة  يف 

يقومون باأعمال اأخرى للمدين.

بـــاأي حــق من  �ضند  اأو  اإقـــرار  واإذا حــرر   -٢

 ،)474( املـــواد  يف  عليها  املن�ضو�ص  احلــقــوق 

اإذا  بــه  الــدعــوى  ت�ضمع  فــال   )476(  ،)475(

ع�ضرة  خم�ص  مــدة  ا�ضتحقاقه  على  انق�ضت 

�ضنة.

مادة )478(

تــبــداأ املــــدة املـــقـــررة لــعــدم �ــضــمــاع الــدعــوى 

الــذي ي�ضبح فيه  الــزمــان من اليوم  مبــرور 

حتقق  وقــــت  ومــــن  الأداء  مــ�ــضــتــحــق  احلــــق 

ــان مــعــلــقــاً عــلــى �ــضــرط ومــن  الــ�ــضــرط اإذا كـ

وقـــت ثــبــوت ال�ــضــتــحــقــاق يف دعــــوى �ضمان 

ال�ضتحقاق.
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مادة )485(

�ضماع  لــعــدم  املــقــررة  املـــدة  انقطعت  اإذا   -1

الدعوى بداأت مدة جديدة كاملدة الأوىل.

اإذا  نــوعــه  كــان  احلــق مهما  ي�ضقط  ول   -٢

حكم به القا�ضي بحكم ل يقبل الطعن.

مادة )486(

الزمان  ملــرور  باحلق  الــدعــوى  �ضماع  عــدم 

ي�ضتتبع عدم �ضماعها بتوابعه ولو مل تكتمل 

املدة املقررة لعدم �ضماع دعوى بهذه التوابع.

مادة )487(

1- ل يجوز التنازل عن الدفع بعدم �ضماع 

الــدعــوى ملــرور الــزمــان قبل ثبوت احلــق يف 

التــفــاق على عدم  الدفع كما ل يجوز  هــذا 

الــدعــوى بعد مــدة تختلف عن  جــواز �ضماع 

املدة التي حددها القانون.

مادة )482(

الــدعــوى  بــرفــع  الــورثــة  بع�ص  يقم  اإذا مل 

ل�ضماعها  املقررة  املدة  املتعلقة بحق ملورثهم 

الــورثــة عذر  بغر عــذر �ضرعي وكــان لباقي 

�ضرعي ت�ضمع دعوى هوؤلء بقدر اأن�ضبتهم.

مادة )483(

اإقرار املدين باحلق �ضراحًة اأو دللًة يقطع 

مرور الزمان املقرر لعدم �ضماع الدعوى.

مادة )484(

الدعوى  �ضماع  لعدم  املــقــررة  املــدة  تنقطع 

ق�ضائي  اإجــراء  بــاأي  اأو  الق�ضائية  باملطالبة 

يقوم به الدائن للتم�ضك بحقه.
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٢- ول يجوز لكل �ضخ�ص ميلك الت�ضرف 

اأن يتنازل ولو تنازًل �ضمنياً عن  يف حقوقه 

الــدفــع بــعــد ثــبــوت احلـــق فــيــه عــلــى اأن هــذا 

�ضدر  اإذا  الدائنن  حــق  يف  ينفذ  ل  التنازل 

اإ�ضراراً بهم.

مادة )488(

تلقاء  اأن يق�ضي من  للقا�ضي  1- ل يجوز 

نــفــ�ــضــه بــعــدم �ــضــمــاع الـــدعـــوى بـــل يــجــب اأن 

يكون ذلك بناًء على طلب املدين اأو ممن له 

م�ضلحة فيه من اخل�ضوم.

تكون  حالة  اأي  يف  الدفع  اإبـــداء  وي�ضح   -٢

عليها الدعوى اإل اإذا تبن من الظروف اأن 

�ضاحب احلق فيه قد تنازل عنه �ضراحًة اأو 

�ضمناً.
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امل�ضري علماً نافياً للجهالة الفاح�ضة.

٢- ويــكــون املــبــيــع مــعــلــومــاً عــنــد املــ�ــضــري 

كان  واإذا  له  املميزة  واأو�ضافه  اأحواله  ببيان 

حا�ضراً تكفي الإ�ضارة اإليه.

مادة )491(

عامل  املــ�ــضــري  اأن  البيع  عقد  يف  ذكــر  اإذا 

باملبيع علماً كافياً فال يحق له طلب اإبطال 

العقد لعدم العلم اإل اإذا اأثبت اأن البائع قد 

غرر به.

مادة )492(

1- اإذا كان البيع بالأمنوذج تكفي فيه روؤيته 

ويجب اأن يكون املبيع مطابقاً له.

مــطــابــق  غــــر  املـــبـــيـــع  اأن  ظـــهـــر  فـــــــاإذا   -٢

لــالأمنــوذج كــان امل�ضري خمــراً بن قبوله 

اأو رده.

الباب الأول

عقود التمليك

الف�ضل الأول

البيع واملقاي�ضة

الفرع األول
 البيــــع

)1( تعريف البيع وأركانه

مادة )489(

الــبــيــع هــو مــبــادلــة مـــال غــر نــقــدي مبــال 

نقدي.

مادة )490(

عند  معلوماً  املبيع  يكون  اأن  ي�ضرط   -1
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مادة )494(

1- يجوز البيع ب�ضرط التجربة مع التفاق 

املتبايعان عن  �ضكت  فــاإن  مــدة معلومة  على 

حتديدها يف العقد حملت على املدة املعتادة.

املــ�ــضــري من  بتمكن  الــبــائــع  ويــلــتــزم   -٢

التجربة.

مادة )495(

الــتــجــربــة  لــلــمــ�ــضــري يف مــــدة  يـــجـــوز   -1

املبيع  اأو رف�ضه ولو مل يجرب  البيع  اإجــازة 

وي�ضرط يف حالة الرف�ص اإعالم البائع.

و�ــضــكــت  الــتــجــربــة  مــــدة  انــقــ�ــضــت  واإذا   -٢

امل�ضري مع متكنه من جتربة املبيع اعترب 

�ضكوته قبوًل ولزم البيع.

مادة )493(

املبيع  مطابقة  يف  املتبايعان  اختلف  اإذا   -1

لالأمنوذج وكان الأمنوذج واملبيع موجودين 

فالراأي لأهل اخلربة واإذا فقد الأمنــوذج يف 

اأو  املطابقة  يف  فــالــقــول  املتبايعن  اأحـــد  يــد 

املغايرة للطرف الآخــر ما مل يثبت خ�ضمه 

العك�ص.

باتفاق  الأمنـــوذج يف يد ثالث  كــان  واإذا   -٢

بالذات  معيناً  املبيع  وكــان  ففقد  الطرفن 

فالقول  عليه  املعقود  هــو  اأنـــه  على  ومتفقاً 

لــلــبــائــع يف املــطــابــقــة مــا مل يــثــبــت املــ�ــضــري 

العك�ص واإن كان املبيع معيناً بالنوع اأو معيناً 

بالذات وغر متفق على اأنه هو املعقود عليه 

يثبت  مل  مــا  املغايرة  يف  للم�ضري  فالقول 

البائع العك�ص اأو مبينا بالذات.
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مادة )499(

اإذا مات امل�ضري قبل اختياره وكان له دائن 

اأحاط دينه مباله انتقل حق التجربة له واإل 

انتقل هذا احلق اإىل الورثة فاإن اتفقوا على 

اأو رده لزم ما اتفقوا عليه واإن  اإجــازة البيع 

اأجاز البع�ص ورد الآخر لزم الرد.

مادة )500(

ل يجوز للم�ضري اأن ي�ضتعمل املبيع يف مدة 

على  التجربة  تتطلبه  ما  بقدر  اإل  التجربة 

ال�ضتعمال  يف  زاد  فاإن  عليه  املتعارف  الوجه 

زيادة ل يق�ضد منها التجربة لزم البيع.

مادة )501(

على  التجربة  ب�ضرط  البيع  اأحكام  ت�ضري 

ل  املـــذاق  خــيــار  اأن  اإل  املـــذاق  ب�ضرط  البيع 

يورث ويعترب البيع باتاً.

مادة )496(

ت�ضلمه  بعد  امل�ضري  يد  املبيع يف  اإذا هلك 

هلك  واإذا  للبائع  امل�ضمى  الثمن  اأداء  لزمه 

فيه  للم�ضري  يــد  ل  ب�ضبب  الت�ضليم  قبل 

يكون م�ضموناً على البائع.

مادة )497(

والر�ضا  التجربة  بعد  البيع  حكم  ي�ضري 

باملبيع من تاريخ البيع.

مادة )498(

اإذا فقد امل�ضري اأهليته قبل اأن يجيز البيع 

وجب على الويل اأو الو�ضي اأو القيم اختيار 

ما هو يف �ضاحله وذلك مع مراعاة ال�ضروط 

والأحكام التي ين�ص عليها القانون.
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مادة )505(

اإذا اأعلن املتعاقدان ثمناً مغايراً حلقيقة ما 

اتفقا عليه فتكون العربة بالثمن احلقيقي.

مادة )506(

1- يجوز البيع بطريق املرابحة اأو الو�ضيعة 

معلوماً  املبيع  مال  راأ�ــص  كان  اإذا  التولية  اأو 

املرابحة  يف  الربح  مقدار  وكــان  العقد  حن 

ومقدار اخل�ضارة يف الو�ضيعة حمدداً.

بيان  يف  زاد  قــد  الــبــائــع  اأن  ظــهــر  واإذا   -٢

مقدار راأ�ص املال فللم�ضري حط الزيادة.

املبيع معلوماً  مــال  راأ�ـــص  يكن  فـــاإذا مل   -3

عند  العقد  ف�ضخ  فللم�ضري  التعاقد  عند 

ذا  اأمــراً  معرفته وكــذا احلكم لو كتم البائع 

راأ�ــص املال وي�ضقط خياره  اأو  تاأثر يف املبيع 

اإذا هلك املبيع اأو ا�ضتهلك اأو خرج من ملكه 

بعد ت�ضليمه.

مادة )502(

غلة املبيع يف مدة التجربة للبائع ونفقته 

فتكون  منه  كجزء  الغلة  تكون  اأن  اإل  عليه 

للم�ضري اإن مت له ال�ضراء.

مادة )503(

ــا تــرا�ــضــى عــلــيــه املـــتـــعـــاقـــدان يف  الــثــمــن مـ

قل،  اأو  القيمة  على  زاد  �ضواء  املبيع  مقابلة 

والقيمة هي ما قوم به ال�ضيء من غر زيادة 

ول نق�ضان.

مادة )504(

الثمن  عــلــى حتــديــد  املــتــبــايــعــان  اتــفــق  اإذا 

زمان  يف  ال�ضوق  �ضعر  فيعترب  ال�ضوق  ب�ضعر 

ومكان البيع واإن مل يكن يف هذا املكان �ضوق 

باأن تكون  العرف  الذي يق�ضي  املكان  اعُترب 

اأ�ضعاره �ضارية.
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مادة )510(

اإذا دفع امل�ضري جزءاً من الثمن فلي�ص له 

اإذا  اأن يطالب بت�ضليمه ما يقابله من املبيع 

ترتب على جتزئة املبيع نق�ص يف قيمته.

2 - آثار البيع

)أ( التزامات البائع

أواًل: نقل امللكية

مادة )511(

1- تنتقل ملكية املبيع اإىل امل�ضري مبجرد 

اأو التفاق  القانون  البيع ما مل يق�ِص  متام 

بغر ذلك.

٢- ويجب على كل من املتبايعن اأن يبادر 

اإىل تنفيذ التزاماته اإل ما كان منها موؤجاًل.

مادة )507(

بــعــد العقد  الــثــمــن  املــ�ــضــري يف  ــادة  1- زيــ

اإذا قبلها البائع وي�ضبح  تلحق باأ�ضل العقد 

للمبيع  مقاباًل  الــزيــادة  مــع  امل�ضمى  الثمن 

كله.

٢- وما حطه البائع من الثمن امل�ضمى بعد 

امل�ضري  اإذا قبله  العقد  باأ�ضل  العقد يلحق 

وي�ضبح الباقي بعد ذلك هو الثمن امل�ضمى.

مادة )508(

اأو  يــتــفــق  مل  مـــا  مــعــجــاًل  الــثــمــن  ي�ضتحق 

مق�ضًطا  اأو  مــوؤجــاًل  يــكــون  اأن  على  يتعارف 

لأجل معلوم.

مادة )509(

فــاإن  مق�ضطاً  اأو  مـــوؤجـــاًل  الــثــمــن  كـــان  اإذا 

الأجل يبداأ من تاريخ ت�ضليم املبيع.
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جمـــرداً مــن كــل حــق اآخــر مــا مل يكن هناك 

القانون يق�ضي بغر ذلك  اأو ن�ص يف  اتفاق 

كما يلتزم البائع باأن يقوم مبا هو �ضروري 

من جانبه لنقل امللكية اإىل امل�ضري.

مادة )515(

اأو  للقانون  طبقاً  املبيع  طبيعة  كــانــت  اإذا 

العرف اجلاري تتطلب ت�ضليم وثائق ملكيته 

فاإن  للم�ضري  ت�ضليمها  البائع  على  وجــب 

امتنع عن ت�ضليمها اأو ادعى �ضياعها وظهرت 

اأجربه القا�ضي على ت�ضليمها فاإن مل تظهر 

يف حالة دعوى �ضياعها خر امل�ضري بن رد 

البيع اأو اإم�ضائه.

مادة )516(

للم�ضري  املــبــيــع  بت�ضليم  الــبــائــع  يــلــتــزم 

باحلالة التي كان عليها وقت البيع.

مادة )512(

اإىل  امللكية  انتقلت  جــزافــاً  البيع  كــان  اإذا 

املــ�ــضــري عــلــى الــنــحــو الــــذي تــنــتــقــل بـــه يف 

ال�ضيء املعن بالذات.

مادة )513(

اأو  الثمن موؤجاًل  كان  اإذا  للبائع  1- يجوز 

اإىل  امللكية  نقل  تعليق  ي�ضرط  اأن  مق�ضًطا 

مت  ولــو  الثمن  جميع  يـــوؤدي  حتى  امل�ضري 

ت�ضليم املبيع.

ملكية  تعترب  الثمن  ا�ضتيفاء  مت  واإذا   -٢

امل�ضري م�ضتندة اإىل وقت البيع.

ثانياً: تسليم املبيع

مادة )514(

امل�ضري  اإىل  املبيع  بت�ضليم  البائع  يلتزم 
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مادة )519(

بيع الأر�ص ل يتناول ما عليها من زرع اإل اإذا 

ق�ضى �ضرط اأو جرى عرف على خالف ذلك.

مادة )520(

بيع ال�ضجر اأ�ضالًة اأو تبعاً لالأر�ص يتناول 

اأو مل ينعقد كله  ما عليه من ثمر مل يوؤبر 

اأو منعقداً كله اأو  اأو اأكــره فــاإن كــان مــوؤبــراً 

اأكره فال يتناوله العقد اإل اإذا ق�ضى �ضرط 

كان  واإن  لأ�ــضــولــه  بتبعيته  عــرف  جــرى  اأو 

املوؤبر منهما اأو املنعقد ن�ضفه فقط اأخذ كل 

منها حكمه املتقدم.

مادة )521(

الــعــقــد عــلــى الـــــزرع الــــذي يـــوؤخـــذ جــــذاً ل 

اأو جرى  اإذا ق�ضى �ضرط  اإل  يتناول اخللفة 

عرف على خالف ذلك.

مادة )517(

ات�ضل  وما  املبيع  ملحقات  الت�ضليم  ي�ضمل 

ب�ضفة  اأعــد ل�ضتعماله  وما  قــرار  ات�ضال  به 

ــه من  دائــمــة وكـــل مــا جـــرى الــعــرف عــلــى اأنـ

توابع املبيع ولو مل تذكر يف العقد.

مادة )518(

العقد على البناء اأو ال�ضجر يتناول الأر�ص 

التي يقوم عليها البناء والأر�ــص التي متتد 

فيها جـــذور الــ�ــضــجــر والــعــقــد عــلــى الأر�ـــص 

يتناول ما فيها من بناء و�ضجر اإل اإذا اقت�ضى 

�ضرط اأو عرف غر ذلك يف العقدين والعقد 

على الدار يتناول ما فيها من املرافق الثابتة 

امل�ضري دخولها  اإذا �ضرط  اإل  املنقولة  دون 

يف العقد.
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املبيع  ملجموع  امل�ضمى  الثمن  كــان  اإذا  اأمـــا 

فالزيادة للم�ضري والنق�ص ل يقابله �ضيء 

من الثمن.

تــلــزم  الــنــقــ�ــص  اأو  الـــزيـــادة  كــانــت  واإذا   -3

تــفــرق عليه  اأو  ا�ــضــرى  اأكـــر ممــا  امل�ضري 

ما  البيع  ف�ضخ  يف  اخلــيــار  لــه  كــان  ال�ضفقة 

يف  النق�ص  يخل  ول  تافهاً  املــقــدار  يكن  مل 

مق�ضود امل�ضري.

اأنه  4- واإذا ت�ضلم امل�ضري املبيع مع علمه 

ناق�ص �ضقط حقه يف خيار الف�ضخ امل�ضار اإليه 

يف الفقرة ال�ضابقة.

مادة )524(

اإنقا�ص  اأو  العقد  بف�ضخ  الدعوى  ُت�ضمع  ل 

الثمن اأو تكملته اإذا انق�ضت �ضنة على ت�ضليم 

املبيع.

مادة )522(

ب�ضورة  امل�ضري  اإىل  املبيع  البائع  �ضلم  اإذا 

ي�ضيب  عما  مــ�ــضــوؤول  غــر  اأ�ضبح  �ضحيحة 

املبيع بعد ذلك.

مادة )523(

فيه  املبيع وظهر  العقد مقدار  اإذا عن يف 

نق�ص اأو زيادة ومل يوجد اتفاق اأو عرف بهذا 

ال�ضاأن وجب اتباع القواعد التالية:

التبعي�ص  يــ�ــضــره  ل  املــبــيــع  ــان  كــ اإذا   -1

فالزيادة من حق البائع ي�ضتحق ا�ضردادها 

عيناً والنق�ص من ح�ضابه �ضواء اأكان الثمن 

حمدداً لكل وحدة قيا�ضية اأم ملجموع املبيع.

وكان  التبعي�ص  ي�ضره  املبيع  كــان  واإذا   -٢

الثمن حمدداً على اأ�ضا�ص الوحدة القيا�ضية 

ثمنها  ي�ضتحق  الــبــائــع  حـــق  مـــن  فـــالـــزيـــادة 

والنق�ص من ح�ضابه.
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القانون اعتبار بع�ص احلالت ت�ضليماً اعترب 

الت�ضليم قد مت حكماً.

مادة )528(

با�ضم  املبيع  بت�ضجيل  حكماً  الت�ضليم  يتم 

لنقل  الت�ضجيل  القانون  اإذا تطلب  امل�ضري 

امللكية.

مادة )529(

احلالتن  يف  اأيــ�ــضــاً  حكماً  الت�ضليم  يعترب 

الآتيتن:

1- اإذا اأبقى البائع املبيع حتت يده بناًء على 

طلب امل�ضري.

الثمن  امل�ضري )بدفع  البائع  اأنــذر  اإذا   -٢

وت�ضلم املبيع خالل مدة معلومة واإل اعترب 

م�ضلماً( فلم يفعل.

مادة )525(

بــاأن  اأو  بالفعل  ــا  اإمـ املبيع  ت�ضليم  يتم   -1

يخلي البائع بن املبيع وامل�ضري مع الإذن 

لــه بقب�ضه وعـــدم وجـــود مــانــع يــحــول دون 

حيازته.

�ــضــيء ح�ضب  كـــل  الــتــ�ــضــلــيــم يف  ٢- ويـــكـــون 

اأو  التـــفـــاق  عليه  جـــرى  ملــا  ووفـــقـــاً  طبيعته 

العرف.

مادة )526(

اإذا كان املبيع يف حوزة امل�ضري قبل البيع 

بـــاأيـــة �ــضــفــة اأو �ــضــبــب تــعــتــرب هـــذه احلــيــازة 

ت�ضليماً ما مل يتفق على خالف ذلك.

مادة )527(

امل�ضري  اعــتــبــار  على  املتبايعان  اتــفــق  اإذا 

مت�ضلماً للمبيع يف حالة معينة اأو اإذا اأوجب 
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مادة )532(

تلف  اأو  الت�ضليم  قبل  املبيع  هلك  اإذا   -1

للمبيع  قاب�ضاً  اعترب  امل�ضري  بفعل  بع�ضه 

ولزمه اأداء الثمن.

لــلــبــائــع حــق اخلــيــار يف هــذه  كـــان  واإذا   -٢

امل�ضري  لــه  �ضمن  الف�ضخ  واخــتــار  احلــالــة 

مثل املبيع اأو قيمته ومتلك ما بقي منه.

مادة )533(

بفعل  الــتــ�ــضــلــيــم  قــبــل  املــبــيــع  هــلــك  اإذا   -1

�ضاء  اإن  اخليار  للم�ضري  كان  اآخــر  �ضخ�ص 

ف�ضخ البيع واإن �ضاء اأجازه وله حق الرجوع 

على املتلف ب�ضمان مثل املبيع اأو قيمته.

٢- واإذا وقع الإتالف على بع�ص املبيع كان 

للم�ضري اخليار بن الأمور التالية:

)اأ( ف�ضخ البيع.

ــن الــثــمــن  )ب( اأخـــــذ الـــبـــاقـــي بــحــ�ــضــتــه مـ

مادة )530(

حمل  يف  املــبــيــع  بت�ضليم  الــبــائــع  يــلــتــزم   -1

وجوده وقت العقد.

العرف  اقت�ضى  اأو  العقد  ت�ضمن  واإذا   -٢

الت�ضليم  يتم  امل�ضري فال  اإىل  املبيع  اإر�ضال 

اتــفــاق على  مــا مل يوجد  اإلــيــه  اإذا و�ضل  اإل 

غر ذلك.

مادة )531(

1- اإذا هلك املبيع قبل الت�ضليم ب�ضبب ل يد 

وا�ضرد  البيع  انف�ضخ  فيه  املتبايعن  لأحــد 

امل�ضري ما اأداه من الثمن.

امل�ضري  املبيع يخر  فــاإذا تلف بع�ص   -  ٢

الباقي  املــقــدار  اأخــذ  اأو  البيع  ف�ضخ  �ضاء  اإن 

بح�ضته من الثمن.
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الــوقــت املــالئــم و�ــضــدر عليه حكم حــاز قوة 

الأمر املق�ضي فقد حقه يف الرجوع بال�ضمان 

كان  الدعوى  اإدخــالــه يف  اأن  البائع  اأثبت  اإذا 

يوؤدي اإىل رف�ص دعوى ال�ضتحقاق.

مادة )536(

كـــان  املـــبـــيـــع  بــا�ــضــتــحــقــاق  ُقـــ�ـــضـــي  اإذا   -1

اإذا  بالثمن  البائع  على  الــرجــوع  للم�ضتحق 

اأجاز البيع ويخل�ص املبيع للم�ضري.

انف�ضخ  الــبــيــع  امل�ضتحق  يــجــز  مل  ــاإذا  فــ  -٢

البائع  عــلــى  يــرجــع  اأن  ولــلــمــ�ــضــري  الــعــقــد 

بالثمن.

3- وي�ضمن البائع للم�ضري ما اأحدثه يف 

يوم  بقيمته  مقدراً  نافع  حت�ضن  من  املبيع 

الت�ضليم للم�ضتحق.

للم�ضري  اأيــ�ــضــاً  الــبــائــع  ي�ضمن  كــمــا   -4

الأ�ضرار التي ن�ضاأت با�ضتحقاق املبيع.

وينف�ضخ البيع فيما تلف.

بالثمن  كله  املبيع  يف  العقد  اإمــ�ــضــاء  ـــ(  )جـ

امل�ضمى والرجوع على املتلف ب�ضمان ما اأتلف.

مادة )534(

اأي  املــبــيــع مــن  �ــضــالمــة  الــبــائــع  1- ي�ضمن 

�ضبب  كــان  اإذا  امل�ضري  يعر�ص  للغر  حق 

ال�ضتحقاق �ضابقاً على عقد البيع.

اإذا  املبيع  �ضالمة  البائع  ي�ضمن  كما   -  ٢

ا�ــضــتــنــد ال�ــضــتــحــقــاق اإىل �ــضــبــب حــــادث بعد 

البيع نا�ضئ عن فعله.

مادة )535(

املبيع  ا�ضتحقاق  يف  اخل�ضومة  تــوجــه   -1

قبل ت�ضلمه اإىل البائع وامل�ضري معاً.

املبيع  ت�ضلم  بعد  اخل�ضومة  كانت  فــاإذا   -٢

يف  الــدعــوى  يف  البائع  امل�ضري  يدخل  ومل 
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ما  اأداء  بن  البائع  الإثبات يخر  وبعد  دعــواه 

يعادل بدل ال�ضلح اأو رد الثمن اإىل امل�ضري.

٢- واإذا كان ال�ضلح بعد الق�ضاء للم�ضتحق 

الــرجــوع  لــه  وحــق  باملبيع  املــ�ــضــري  احتفظ 

على البائع بالثمن.

مادة )540(

1- اإذا ا�ضتحق بع�ص املبيع قبل اأن يقب�ضه 

امل�ضري كله كان له اأن يرد ما قب�ص وي�ضرد 

البيع ويرجع بح�ضة اجلزء  اأو يقبل  الثمن 

امل�ضتحق.

قب�ضه  بعد  املبيع  بع�ص  ا�ضتحق  واإذا   -٢

كله واأحدث ال�ضتحقاق عيباً يف الباقي كان 

للم�ضري رده والرجوع على البائع بالثمن 

اأو التم�ضك بالباقي بح�ضته من الثمن واإن 

مل يــحــدث ال�ــضــتــحــقــاق عــيــبــاً وكـــان اجلــزء 

اإل  لــلــمــ�ــضــري  الأقــــل فلي�ص  هــو  املــ�ــضــتــحــق 

مادة )537(

البائع  �ضمان  عــدم  ا�ــضــراط  ي�ضح  ل   -1

البيع  ويف�ضد  املبيع  ا�ضتحقاق  عند  للثمن 

لهذا ال�ضرط.

املــبــيــع  بـــــاأن  املـــ�ـــضـــري  ٢- ول ميــنــع عــلــم 

عند  بالثمن  رجوعه  من  للبائع  ملكاً  لي�ص 

ال�ضتحقاق.

مادة )538(

اإقــــرار  اإذا كــــان ال�ــضــتــحــقــاق مــبــنــيــاً عــلــى 

امل�ضري اأو نكوله عن اليمن، فال يجوز له 

الرجوع على البائع.

مادة )539(

1- اإذا �ضالح امل�ضري مدعي ال�ضتحقاق على 

املدعي  حق  البائع  واأنكر  له  الق�ضاء  قبل  مال 

يف  حمــق  املــدعــي  اأن  يثبت  اأن  للم�ضري  كـــان 
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مادة )542(

اأفاده من  للم�ضتحق مطالبة امل�ضري مبا 

ريع املبيع اأو غلته بعد خ�ضم ما احتاج اإليه 

على  امل�ضري  ويرجع  النفقات  من  الإنــتــاج 

البائع مبا اأداه للم�ضتحق.

ثالثاً: ضامن العيوب الخفية )خيار العيب(

مادة )543(

خلو  اأ�ضا�ص  على  منعقداً  البيع  يعترب   -1

العرف على  اإل ما جرى  العيوب  املبيع من 

الت�ضامح فيه.

٢- وتــ�ــضــري الــقــواعــد الــعــامــة بــ�ــضــاأن خيار 

اأحــكــام  مــراعــاة  مــع  البيع  عقد  على  العيب 

املواد التالية.

الرجوع بح�ضة اجلزء امل�ضتحق.

3- فاإذا ظهر بعد البيع اأن على املبيع حقاً 

انتظار  بــن  اخلــيــار  للم�ضري  كـــان  للغر 

رفع هذا احلق اأو ف�ضخ البيع والرجوع على 

البائع بالثمن.

البائع  اأن  الرتــفــاق  ويــفــر�ــص يف حــق   -4

قد ا�ضرط عدم ال�ضمان اإذا كان هذا احلق 

ظاهًرا اأو كان البائع قد اأبان عنه للم�ضري.

مادة )541(

1- اإذا وقع الدعاء بال�ضتحقاق بعد هالك 

قيمته  للم�ضتحق  امل�ضري �ضمن  بيد  املبيع 

يوم ال�ضراء ورجع على البائع بالثمن.

٢- واإذا كانت القيمة التي �ضمنها امل�ضري 

اأكــــر مــن الــثــمــن املــ�ــضــمــى كـــان لــه الــرجــوع 

ي�ضتحقها  التي  الأ�ضرار  �ضمان  مع  بالفرق 

وفقاً للبند )4( من املادة )536(.
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مادة )545(

ل يكون البائع م�ضوؤوًل عن العيب القدمي 

يف احلالت التالية:

عند  العيب  للم�ضري  البائع  بــَنّ  اإذا   -1

البيع.

٢- اإذا ر�ضي امل�ضري بالعيب بعد اطالعه 

عليه اأو بعد علمه به من اآخر.

3- اإذا ا�ضرى امل�ضري املبيع وهو عامل مبا 

فيه من العيب.

عــدم  بــ�ــضــرط  املــبــيــع  الـــبـــائـــع  بــــاع  اإذا   -4

عيب  عــن  اأو  فيه  عيب  كــل  عــن  م�ضوؤوليته 

اأو  العيب  اإخــفــاء  البائع  تعمد  اإذا  اإل  معن 

كان امل�ضري بحالة متنعه من الطالع على 

العيب.

5- اإذا جرى البيع باملزاد من ِقبل ال�ضلطات 

الق�ضائية اأو الإدارية.

مادة )544(

كــان  قــــدمي  عــيــب  املــبــيــع  يف  ظــهــر  اإذا   -1

قبله  �ضاء  واإن  رده  �ضاء  اإن  خمــراً  امل�ضري 

واملطالبة  اإم�ضاكه  له  ولي�ص  امل�ضمى  بالثمن 

مبا اأنق�ضه العيب من الثمن.

موجوداً  كان  اإذا  قدمياً  العيب  ويعترب   -٢

يف املبيع قبل البيع اأو حدث بعده وهو يف يد 

البائع قبل الت�ضليم.

امل�ضري  عند  ــادث  احلـ العيب  ويعترب   -3

�ضبب  اإىل  م�ضتنداً  كــان  اإذا  الــقــدمي  بحكم 

قدمي موجود يف املبيع عند البائع.

يكون  اأن  الــقــدمي  العيب  يف  وي�ضرط   -4

خــفــيــاً والــعــيــب اخلــفــي هــو الـــذي ل ُيــعــرف 

مب�ضاهدة ظاهر املبيع اأو ل يتبينه ال�ضخ�ص 

اأو ل يظهر  اأو ل يك�ضفه غر خبر  العادي 

اإل بالتجربة.
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مادة )549(

1- اإذا حدث يف املبيع زيادة مانعة من الرد 

ثــم ظــهــر للم�ضري عــيــب قـــدمي فــيــه فــاإنــه 

ولي�ص  العيب  بنق�ضان  الــبــائــع  على  يــرجــع 

للبائع احلق يف ا�ضرداد املبيع.

املانعة هي كل �ضيء من مال  والــزيــادة   -٢

امل�ضري يت�ضل باملبيع.

مادة )550(

واحدة  �ضفقة  متعددة  اأ�ضياء  بيعت  اإذا   -1

وظـــهـــر يف بــعــ�ــضــهــا عـــيـــب قـــبـــل الــتــ�ــضــلــيــم 

فــاملــ�ــضــري بــاخلــيــار بـــن قــبــولــهــا بــالــثــمــن 

امل�ضمى اأو ردها كلها.

٢- واإذا بيعت اأ�ضياء متعددة �ضفقة واحدة 

قدمي  عيب  الت�ضليم  بعد  بع�ضها  يف  وظهر 

ولي�ص يف تفريقها �ضرر فللم�ضري رد املعيب 

بح�ضته من الثمن ولي�ص له اأن يرد اجلميع 

مادة )546(

اإذا ت�ضرف امل�ضري يف املبيع ت�ضرف املالك 

بــعــد اطـــالعـــه عــلــى الــعــيــب الـــقـــدمي �ضقط 

خياره.

مادة )547(

اإذا هلك املبيع بعيب قدمي يف يد امل�ضري 

على  رجـــع  بالعيب  علمه  قــبــل  ا�ضتهلكه  اأو 

البائع بنق�ضان العيب من الثمن.

مادة )548(

امل�ضري عيب  لدى  املبيع  اإذا حدث يف   -1

القدمي  بالعيب  يـــرده  اأن  لــه  فلي�ص  جــديــد 

البائع بنق�ضان الثمن ما  واإمنــا له مطالبة 

مل ير�َص البائع باأخذه على عيبه اجلديد.

العيب احلادث عاد للم�ضري  واإذا زال   -٢

حق رد املبيع على البائع بالعيب القدمي.
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مادة )553(

والتي  بالعيب  املــردود  البيع  تكون غلة   -1

للم�ضري مــن وقــت  مــنــه  كــجــزء  تــعــتــرب  ل 

قب�ضه للمبيع اإىل يوم ف�ضخ البيع ول يجوز 

له الرجوع على البائع مبا اأنفقه على املبيع.

منه  كجزء  تعترب  التي  املبيع  غلة  اأمــا   -٢

فتكون للبائع.

لـــه فيكون  الــــذي ل غــلــة  املــبــيــع  ــا  ــ واأمـ  -3

للم�ضري الرجوع على البائع مبا اأنفقه.

مادة )554(

ــردود بــالــعــيــب من  ــ ــ يــنــتــقــل �ــضــمــان املــبــيــع امل

امل�ضري اإىل البائع مبجرد ر�ضا البائع بقب�ضه 

اأو  بالفعل  منه  يقب�ضه  مل  واإن  امل�ضري  من 

اأمــام  للرد  املــوجــب  املبيع  عيب  ثبوت  مبجرد 

كان  اإن  بــالــرد  قــد حكم  يكن  ولــو مل  الق�ضاء 

البائع حا�ضراً فاإن كان غائباً فال ينتقل اإليه 

بدون ر�ضا البائع فاإن كان يف تفريقها �ضرر 

فله اأن يرد جميع املبيع اأو يقبله بكل الثمن.

مادة )551(

1- اإذا كان باملبيع عيب يقت�ضي رده ورتب 

عليه امل�ضري قبل علمه بالعيب حقاً للغر 

ل يخرجه عن ملكه فله رده على البائع بهذا 

اإذا مل  ذلــك احلــق  العيب بعد تخلي�ضه من 

يكن املبيع قد تغر يف هذه املدة.

علمه  بعد  للغر  حــقــاً  عليه  رتــب  فـــاإن   -٢

تغر  ــاإذا  فــ بــه  ــرد  الـ يف  حــقــه  �ضقط  بالعيب 

ــادث  ــرى عــلــيــه حــكــم الــتــغــر احلــ املــبــيــع جــ

للمبيع الذي به عيب قدمي.

مادة )552(

ل ي�ضقط حق امل�ضري يف رد املبيع بالعيب 

ب�ضبب تغير قيمته.
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مادة )557(

1- للبائع اأن يحتب�ص املبيع حتى ي�ضتويف ما 

هو م�ضتحق له من الثمن ولو قدم امل�ضري 

رهناً اأو كفالة.

�ضقط  الثمن  تاأجيل  البائع  قبل  واإذا   -  ٢

بت�ضليمه  والـــتـــزم  املــبــيــع  احــتــبــا�ــص  حــقــه يف 

للم�ضري.

مادة )558(

اإذا هلك املبيع يف يد البائع وهو حاب�ص له 

كان الهالك على امل�ضري ما مل يكن املبيع 

قد هلك بفعل البائع.

مادة )559(

1- اإذا قب�ص امل�ضري املبيع قبل اأداء الثمن 

على مــراأى من البائع ومل مينعه كان ذلك 

اإذناً بالت�ضليم.

ال�ضمان اإل ب�ضدور احلكم برد املبيع.

مادة )555(

ــوى �ــضــمــان الــعــيــب ملـــرور  1- ل ُتــ�ــضــمــع دعــ

ت�ضلم  على  اأ�ضهر  �ضتة  انق�ضاء  بعد  الــزمــان 

املبيع ما مل يلتزم البائع بال�ضمان ملدة اأطول.

٢- ولي�ص للبائع اأن يتم�ضك بهذه املدة اإذا 

ثبت اأن اإخفاء العيب كان بغ�ص منه.

)ب( التزامات املشرتي

أواًل: دفع الثمن وتسلم املبيع

مادة )556(

على امل�ضري دفع الثمن عند التعاقد اأوًل 

وقبل ت�ضلم املبيع اأو املطالبة به ما مل يتفق 

على غر ذلك.
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على  مـــوؤجـــاًل  ــاً  ــنـ ديـ الــثــمــن  ــان  كــ واإذا   -٢

به  الــوفــاء  على  التــفــاق  يجَر  ومل  امل�ضري 

يف مكان معن لزم اأداوؤه يف موطن امل�ضري 

وقت حلول الأجل.

مادة )563(

ال�ضراء  �ضوم  على  �ضيئاً  امل�ضري  اإذا قب�ص 

م�ضمى  الثمن  وكـــان  يــده  فقد يف  اأو  وهــلــك 

الثمن فال �ضمان  ُي�َضَمّ  فــاإن مل  اأداوؤه  لزمه 

على امل�ضري اإل بالتعدي اأو التق�ضر.

مادة )564(

ــوى  ــ دعـ ــضــــري  ــ�ــ املــ عـــلـــى  ــت  ــ ــعـ ــ ُرفـ اإذا   -1

با�ضتحقاق املبيع م�ضتندة اإىل حق �ضابق على 

البيع اأو اآيل اإليه من البائع جاز للم�ضري 

كفياًل  البائع  يقدم  الثمن حتى  يحتب�ص  اأن 

مليئاً ي�ضمن للم�ضري رد الثمن عند ثبوت 

٢- واإذا قب�ص امل�ضري املبيع قبل اأداء الثمن 

واإذا  ا�ــضــرداده  للبائع  كــان  البائع  اإذن  بــدون 

هلك اأو تعيب يف يد امل�ضري اعترب مت�ضلماً.

مادة )560(

ق�ضد  بــدون  ولــو  للمبيع  امل�ضري  اإتـــالف 

قب�ص له.

مادة )561(

املبيع وقت  يعلم حمل  امل�ضري ل  كــان  اإذا 

العقد ثم علم بعده فله اخليار اإن �ضاء ف�ضخ 

البيع اأو اأم�ضاه وت�ضلم املبيع يف مكان وجوده.

مادة )562(

1- يلتزم امل�ضري بت�ضليم الثمن املعجل يف 

العقد ما مل يوجد  املبيع وقت  مكان وجــود 

اتفاق اأو عرف يغاير ذلك.
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البائع ك�ضائر الغرماء.

ت�ضلم  قبل  مفل�ضاً  امل�ضري  مــات  واإذا   -٢

املبيع  حب�ص  للبائع  كــان  الثمن  واأداء  املبيع 

حتى ي�ضتويف الثمن من الركة ويكون اأحق 

من �ضائر الغرماء.

مفل�ضاً  ومــات  الثمن  البائع  قب�ص  واإذا   -3

يده  يف  اأمــانــة  املبيع  كــان  املبيع  ت�ضليم  قبل 

وامل�ضري اأحق به من �ضائر الغرماء.

ثانياً: نفقات البيع

مادة )567(

نفقات ت�ضليم الثمن وعقد البيع وت�ضجيله 

امل�ضري  على  تكون  نفقات  من  ذلــك  وغــر 

كل  البائع  على  تكون  املبيع  ت�ضليم  ونفقات 

ذلك ما مل يوجد اتفاق اأو ن�ص يف قانون اأو 

عرف يخالفه.

املحكمة  اإىل  يطلب  اأن  وللبائع  ال�ضتحقاق 

تكليف امل�ضري اإيداع الثمن لديها بدًل من 

تقدمي الكفيل.

اإذا تبن  ال�ضابقة  الفقرة  ٢- وي�ضري حكم 

امل�ضري يف املبيع عيباً قدمياً م�ضموناً على 

البائع.

مادة )565(

الثمن  لأداء  البيع موعد معن  اإذا حــدد يف 

يــوؤِد امل�ضري الثمن  اإذا مل  اأنه  وا�ضرط فيه 

خالله فال بيع بينهما فاإن مل يوؤده واملبيع مل 

يزل يف يد البائع اعترب البيع مف�ضوخاً حكماً.

مادة )566(

1- اإذا ت�ضلم امل�ضري املبيع ثم مات مفل�ضاً 

قبل اأداء الثمن فلي�ص للبائع ا�ضرداد املبيع 

ويــ�ــضــبــح الــثــمــن ديــًنــا عــلــى الــركــة ويــكــون 
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مادة )570(

ثمنه(  )اأي  ال�ضلم  مــال  راأ�ـــص  يف  ي�ضرط 

اأن يكون معلوماً قدراً ونوعاً واأن يكون غر 

موؤجل بال�ضرط مدة تزيد على ثالثة اأيام.

مادة )571(

املبيع  يف  يــتــ�ــضــرف  اأن  لــلــمــ�ــضــري  يــجــوز 

امل�ضلم فيه قبل قب�ضه.

مادة )572(

اإذا تعذر ت�ضليم املبيع عند حلول الأجل ب�ضبب 

امل�ضري  كــان  طـــارئ  لعار�ص  وجـــوده  انقطاع 

خمراً بن انتظار وجوده اأو ف�ضخ البيع.

مادة )573(

اأجل  حلول  قبل  ال�ضلم  يف  البائع  مــات  اإذا 

�ــضــاء ف�ضخ  اإن  بــاخلــيــار  املــ�ــضــري  كــان  املبيع 

الفرع الثاين
بيوع مختلفة

)1( بيع السلم

مادة )568(

الــ�ــضــلــم بــيــع مـــال مـــوؤجـــل الــتــ�ــضــلــيــم بثمن 

معجل.

مادة )569(

ي�ضرط ل�ضحة بيع ال�ضلم:

1- اأن يكون املبيع من الأموال التي ميكن 

ويتوافر وجودها  واملقدار  بالو�ضف  تعيينها 

عادًة وقت الت�ضليم.

املبيع  جن�ص  بــيــان  الــعــقــد  يت�ضمن  اأن   -٢

ونوعه و�ضفته ومقداره وزمان اإيفائه.
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قــبــول  ــدم  ــ عــ يف  ــق  ــ احلــ ولـــلـــمـــ�ـــضـــري   -٢

التعديل الذي تراه املحكمة وا�ضرداد الثمن 

وحينئٍذ  للبائع  فعاًل  �ضلمه  الــذي  احلقيقي 

يحق للبائع اأن يبيع حم�ضوله ملن ي�ضاء.

3- ويقع باطاًل كل اتفاق اأو �ضرط يق�ضد 

به اإ�ضقاط هذا احلق �ضواء اأكان ذلك �ضرطاً 

يف عقد ال�ضلم نف�ضه اأم كان يف �ضورة التزام 

اآخر منف�ضل اأياً كان نوعه.

مادة )575(

اأن يكون راأ�ص مال ال�ضلم وامل�ضلم  ل ي�ضح 

ويــكــفــي يف غر  نــقــديــن  اأو  فــيــه طــعــامــن 

الطعامن اأن يختلفا يف اجلن�ص واملنفعة.

مادة )576(

للم�ضلم فيه وقت معن يظهر  اإذا كان   -1

اأجله  حلول  عند  فيه  وجـــوده  وانقطع  فيه 

�ضاء  اأو  الــركــة  مــن  الثمن  وا�ــضــرد  العقد 

انتظر حلول الأجل ويف هذه احلالة يحجز 

من الركة ما يفي بقيمة املبيع اإل اإذا قدم 

الورثة كفياًل مليئاً ي�ضمن ت�ضليم املبيع عند 

حلول اأجله.

مادة )574(

حاجة  ال�ضلم  يف  املــ�ــضــري  ا�ضتغل  اإذا   -1

م�ضتقباًل  حمــ�ــضــوًل  منه  فــا�ــضــرى  ــزارع  املــ

بّيناً كان  ب�ضعر اأو ب�ضروط جمحفة اإجحافاً 

اإىل  يطلب  اأن  الــوفــاء  يحن  حينما  للبائع 

ب�ضورة  ال�ضروط  اأو  ال�ضعر  تعديل  املحكمة 

يزول معها الإجحاف.

ــذ املــحــكــمــة يف ذلـــك بــعــن العــتــبــار  ــاأخـ وتـ

الــزمــان واملــكــان وم�ضتوى الأ�ــضــعــار  ظـــروف 

العامة وفروقها بن تاريخ العقد والت�ضليم 

طبقاً ملا جرى عليه العرف.
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مادة )578(

اأن  اإذا حل اأجل امل�ضلم فيه وجب على البائع 

ي�ضلمه للم�ضري يف املكان الذي اتفقا عليه اأو 

يف حمل عقد ال�ضلم اإذا مل ي�ضرطا مكاناً معيناً 

ول يلتزم البائع بت�ضليمه ول امل�ضري بت�ضلمه 

منه يف غرهما ما مل يتفق على خالف ذلك.

مادة )579(

قــدر  واملــ�ــضــري يف  الــبــائــع  اخــتــلــف  اإذا   -1

لواحد  بينة  ول  اأجله  قدر  اأو يف  فيه  امل�ضلم 

الغالب بن  القدر  ادعــى  ملن  فالقول  منهما 

الــنــا�ــص فــــاإن مل يــوجــد قــــدر غــالــب ق�ضي 

بينهما بالقدر الو�ضط.

امل�ضلم منه  ٢- واإن اختلفا يف مكان ت�ضليم 

عقد  حمــل  يف  الت�ضليم  ادعــــى  ملــن  فــالــقــول 

واحـــد منهما ق�ضي  يــدعــه  فـــاإن مل  الــ�ــضــلــم 

بت�ضليمه يف �ضوقه ببلد العقد.

قبل اأن يقب�ضه امل�ضري لزمه النتظار اإىل 

ب�ضبب  القب�ص  تاأخر  كان  اإن  ثانياً  ظهوره 

منه فاإن مل يكن ب�ضبب منه ُخر بن ف�ضخ 

عقد ال�ضلم اأو النتظار اإىل ظهوره.

٢- واإذا انقطع وجوده بعد قب�ص امل�ضري 

ما  الآخــر  بالبع�ص  النتظار  وجــب  لبع�ضه 

مل يتفق الطرفان على املحا�ضبة على ما مت 

قب�ضه.

مادة )577(

بجن�ضه  فيه  امل�ضلم  ق�ضاء  يكون  اأن  يتعن 

جن�ضه  بغر  اتفاقاً  ق�ضاوؤه  ا�ضتثناء  ويجوز 

بال�ضروط الآتية:

)اأ( اأن يكون البدل الذي يق�ضي به معجاًل.

)ب( اأن يكون هذا البدل مما ي�ضح اأن ي�ضلم 

فيه راأ�ص املال.

)جـ( اأن ل يكون امل�ضلم فيه طعاماً.



293 292

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )581(

بيع الف�ضاء حممول على التاأبيد ويرتب 

عليه ما ياأتي:

1 - اأنه ل ينف�ضخ بانهدام البناء ال�ضفلي اأو 

البناء العلوي.

ال�ضفلي  البناء  اأنــه يجب على �ضاحب   -  ٢

اإن وهــن  تــهــدم وتــرمــيــمــه  اإن  بــنــائــه  اإعـــــادة 

�ضاحب  من  بــاإذن  العلوي  البناء  ول�ضاحب 

البناء ال�ضفلي اأو الق�ضاء اإعادة بنائه.

)3( بيع الجزاف

مادة )582(

1- بيع اجلزاف هو بيع ما يكال اأو يوزن اأو 

ُيعد بدون كيل اأو وزن اأو عد اكتفاًء بتقديره 

اإجــمــاًل ويتم البيع جــزافــاً ولــو كــان حتديد 

الثمن يتوقف على مقدار املبيع.

٢- بيوع الف�ضاء

مادة )580(

اإذا كان على  يجوز بيع الف�ضاء للبناء فيه 

وجه من الوجوه التالية

)اأ( بيع ف�ضاء فوق اأر�ص ول يتوقف جوازه 

على و�ضف ما ُيبنى فيه.

)ب( بيع ف�ضاء فوق بناء ب�ضرط اأن يو�ضف 

البناء الذي يقام فيه.

)جـــــ( بــيــع فــ�ــضــاء فــــوق فــ�ــضــاء يــقــام فيه 

ال�ضفلي  الــبــنــاء  مــن  كــل  يو�ضف  اأن  ب�ضرط 

والبناء العلوي، فاإذا وقع بيع من هذه البيوع 

الف�ضاء  جميع  املــ�ــضــري  بــه  ملك  الــثــالثــة 

الذي فوق الأر�ص اأو فوق البناء يف حدود ما 

اأن  له  لي�ص  ولكن  الف�ضاء  هــذا  ا�ضراه من 

يبني منه اأكر من الذي مت التفاق عليه اإل 

بر�ضاء املالك اأو مالك البناء الأ�ضفل.
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)4( بيوع اآلجال

مادة )583(

من باع �ضيئاً بثمن موؤجل جاز له اأن ي�ضريه 

اإذا  اإل  لــه  بــاعــه  اأو مــوؤجــل ممــن  بثمن حـــال 

الثمن والأجــل وكــان دفع  البيعان يف  اختلف 

الأكــر  الثمن  دفــع  على  �ضابقاً  الأقــل  الثمن 

كان  اإن  الثاين  البيع  يف�ضخ  احلالة  هــذه  ويف 

املبيع قائماً فاإن مل يكن قائماً ف�ضخ البيعان.

)5( بيع العينة

مادة )584(

بيع العينة هو بيع يتم بن من ن�ضب نف�ضه 

لطلب �ضراء ال�ضلع ولي�ضت عنده وبن طالب 

ال�ضلعة فاإذا طلبت منه �ضلعة فاإنه ي�ضريها 

ثمن  عــلــى  بــزيــادة  مــنــه  طلبها  ملــن  ويبيعها 

البيع اجلـــزاف ما  ٢- ويــ�ــضــرط يف جـــواز 

ياأتي :-

العقد  حــال  راآه  قد  امل�ضري  يكون  اأن  )اأ( 

عليه اأو راآه قبل العقد روؤية ل يتغر بعدها 

يف  يكون  اأن  اإل  عليه  العقد  وقــت  اإىل  عـــادًة 

روؤيته ف�ضاد له فيكفي العلم ب�ضفته.

)ب( اأن يجهل املتبايعان قدر كيله اأو وزنه 

اأو عدده مع اإمكان تقديره اإجماًل فاإن ثبت 

لأحدهما حن العقد اأن الطرف الآخر كان 

بعلم  واإن علم  العقد  املبيع ف�ضد  يعلم بقدر 

البيع  ُخــر بن رد  العقد  الآخــر بذلك بعد 

اأو اإم�ضائه.
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)7( بيع الثامر

مادة )586(

1- يجوز بيع الثمار واإن مل يبُد �ضالحها 

اإن بيعت مع اأ�ضولها ول يجوز بيعها منفردة 

�ضالح  اأو  �ضالحها  بــدا  اإذا  اإل  اأ�ضولها  عن 

بع�ضها ويكون بدو ال�ضالح بالتهيوؤ للن�ضج 

و�ضالحيتها لالإطعام اأو النتفاع بها.

الــثــمــار ممــا يطعم  اأ�ـــضـــول  كــانــت  واإذا   -٢

بدا  اإذا  الــبــطــون  بيع  جــاز  ال�ضنة  يف  بــطــونــاً 

�ضالح البطن الأول منها اإن ات�ضلت البطون 

ومل يتميز بع�ضها عن بع�ص فاإن متيزت فال 

يجوز بيع البطن الثاين اإل اإذا بدا �ضالحه.

مادة )587(

ل  بجائحة  بيعها  بعد  الثمار  اأ�ضيبت  اإذا 

امل�ضري  كــان من حق  عــادًة  دفعها  ي�ضتطاع 

اإىل  يــوؤدي  اأن  اإل  بيع جائز  �ضرائه لها وهــو 

�ضلف بزيادة وذلك اإذا اأعاد املطلوب منه بيع 

اآجل يزيد على ثمن  ال�ضلعة لطالبها بثمن 

البيع  وقع  واإذا  بينهما،  عليه  املتفق  ال�ضراء 

ولزمت  الثاين  ال�ضراء  ف�ضخ  ال�ضورة  بهذه 

ال�ضلعة بالثمن املتفق عليه بينهما يف ال�ضراء 

القيام  اأجـــر  مــن  ــل  الأقـ اإلــيــه  م�ضافاً  الأول 

مبثل هذه ال�ضفقة ومن الربح.

)6( بيع الطعام وغريه قبل قبضه

مادة )585(

اأن  اأو غــره  بــ�ــضــراء  �ضيئاً  ملــن ملك  يــجــوز 

اأن  اإل  ميلكه  كــان  ممــن  قب�ضه  قبل  يبيعه 

ا�ضراه  يكون طعام معاو�ضة فال يجوز ملن 

على الكيل اأن يبيعه قبل قب�ضه بالكيل فاإن 

ا�ضراه جزافاً جاز له بيعه قبل قب�ضه.
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امل�ضري  قطعها يف احلــال ما مل ي�ضرطها 

لنف�ضه، وعليه قطعها يف احلال.

مادة )589(

1- اإذا بيعت الأر�ص املبذورة فاإن كان البذر مما 

كالنبات  للبائع  فهو  واحــدة  مــرة  نباته  يح�ضد 

واإن جهل امل�ضري اأن بها بذراً حن العقد فله 

اخليار بن الف�ضخ اأو الإم�ضاء بال �ضمان.

اإذا كان البذر مما يجذ نباته مرة  اأما   - ٢

اأ�ضله  يبقى  اأو  ثمرته  تتكرر  اأو  اأخــرى  بعد 

فهو للم�ضري.

)9( صورة من بيع النخل والشجر

مادة )590(

بدا  �ضجر  اأو  ت�ضقق طلعه  بيع نخل  اإذا   -1

ثمره اأو ظهر من نوره اأو خرج من اأكمامه 

طلب تخفي�ص الثمن مبا يعادل ما اأ�ضابته 

متــام  قــبــل  الإ�ــضــابــة  ح�ضلت  اإذا  اجلــائــحــة 

ما  قــيــمــة  وبــلــغــت  املــعــتــاد  وجــنــيــهــا  ن�ضجها 

اأ�ضابته ثلث قيمة الثمار فاأكر اإل اإذا كانت 

اجلــائــحــة بــ�ــضــبــب الــعــطــ�ــص فــيــ�ــضــتــنــزل من 

قلت  ولــو  اجلائحة  اأ�ضابته  ما  قيمة  الثمن 

قيمته عن الثلث.

)8( بيع األرض املزروعة واملبذورة

مادة )588(

ُيح�ضد  ل  زرع  املبيعة  بالأر�ص  كان  اإذا   -1

وقت  اأول  اإىل  للبائع  بقي  واحـــدة  مــرة  اإل 

اأخذه ما مل ي�ضرطه امل�ضري لنف�ضه.

٢- واإذا كان بالأر�ص املبيعة زرع يجذ مرة 

بعد اأخرى اأو تتكرر ثمرته فاأ�ضله للم�ضري 

وعليه  للبائع  الــظــاهــرة  اجلنية  اأو  واجلـــذة 
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)10( بيع ما مأكوله يف جوفه

مادة )592(

يــجــوز بــيــع مــا مــاأكــولــه يف جــوفــه واحلــب 

امل�ضتد يف �ضنبله يف �ضاترهما.

مادة )593(

1- من ا�ضرى ما ماأكوله يف جوفه وك�ضره 

بكل  رجع  ملك�ضوره  قيمة  ول  فا�ضداً  فوجده 

يقابل  ما  اأو  الكل  يف  الف�ضاد  كــان  اإذا  الثمن 

الفا�ضد اإذا كان الف�ضاد يف البع�ص.

بن  ُخـــر  قيمة  لــه  املــكــ�ــضــور  كـــان  واإذا   -٢

الرد مع ما نق�ص  اأو  ال�ضمان  الإم�ضاك مع 

ــب الــ�ــضــمــان  بــكــ�ــضــره فـــــاإن تــلــف املــبــيــع وجــ

للم�ضري.

اإىل  للبائع مروكاً  اأو ظهر فهو  فما ت�ضقق 

للم�ضري  فهو  ذلــك  قبل  بيع  ومــا  ــذاذ  اجلـ

بـــدو ذلــك  الــبــائــع بيمينه يف  قـــول  والـــقـــول 

وت�ضققه.

٢- ولكل من البائع وامل�ضري اأن ي�ضرط 

لنف�ضه ما ل�ضاحبه كله اأو بع�ضه.

مادة )591(

1- يعترب ت�ضقق بع�ص الطلع يف النخلة اأو 

بدو بع�ص الثمر يف ال�ضجرة الواحدة ت�ضقق 

وبدو جلميع طلعها وثمرها.

الأ�ــضــجــار  اأو  الــنــخــيــل  تــعــددت  اإذا  ــا  اأمــ  -٢

ثمر  ظــهــر  اأو  الآخــــر  دون  بع�ضها  وتــ�ــضــقــق 

بع�ضها دون الآخر فلكل حكمه.
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مادة )596(

وجــود  غــر  للم�ضري  الــبــائــع  ي�ضمن  ل 

اإذا جرى العقد  الركة وثبوت ح�ضته فيها 

دون تف�ضيل م�ضتمالت الركة.

)12( البيع يف مرض املوت

مادة )597(

1- مر�ص املوت هو املر�ص الذي يعجز فيه 

ويغلب  املعتادة  اأعماله  متابعة  عن  الإن�ضان 

الــهــالك وميـــوت على تلك احلـــال قبل  فيه 

اأكــر  اأو  �ضنة  مر�ضه  امتد  فــاإن  �ضنة  مــرور 

ــاد تكون  ــ ــو عــلــى حــالــة واحــــدة دون ازديـ وهـ

ت�ضرفاته كت�ضرفات ال�ضحيح.

املـــوت احلــالت  ٢- ويعترب يف حكم مــر�ــص 

التي يحيط بالإن�ضان فيها خطر املوت ويغلب 

يف اأمثالها الهالك ولو مل يكن مري�ضاً.

)11( املخارجة

مادة )594(

املـــخـــارجـــة هـــي بــيــع الــــــوارث لــنــ�ــضــيــبــه يف 

الركة بعد وفاة املورث لوارث اآخر اأو اأكر 

بعو�ص معلوم ولو مل تكن موجودات الركة 

معينة.

مادة )595(

يف  البائع  ن�ضيب  املخارجة  عقد  ينقل   -1

حمل  امل�ضري  ويحل  امل�ضري  اإىل  الركة 

البائع يف هذا الن�ضيب.

٢- ول ي�ضمل عقد املخارجة كل مال يظهر 

للميت بعد العقد ومل يكن املتخارجان على 

احلقوق  ي�ضمل  ل  كما  العقد  وقــت  بــه  علم 

التي للركة على املتخارجن اأو على اأحدهم 

ول احلقوق التي عليها لهم اأو لأحدهم.
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مادة )600(

ل ينفذ بيع املري�ص لأجنبي باأقل من قيمة 

اإذا  الــدائــنــن  حــق  ي�ضر يف  بغنب  ولــو  مثله 

كانت الركة م�ضتغرقة بالديون وللم�ضري 

دفع ثمن املثل واإل جاز للدائنن ف�ضخ البيع.

مادة )601(

ت�ضرف  اإذا  املري�ص  بيع  ف�ضخ  يجوز  1- ل 

كان  مــن  اأكــ�ــضــب  ت�ضرفاً  املبيع  يف  املــ�ــضــري 

ح�ضن النية حقاً يف عن املبيع لقاء عو�ص.

الركة  لدائني  يجوز  احلالة  هذه  ويف   -٢

امل�ضري  على  الــرجــوع  بالديون  امل�ضتغرقة 

من املري�ص بالفرق بن الثمن وقيمة املبيع 

اإن كان امل�ضري اأحدهم  وللورثة هذا احلق 

ثلثي  رد ما يكمل  فعليه  اأجنبياً  كان  اإذا  اأمــا 

قيمة املبيع للركة.

مادة )598(

اإذا باع املري�ص �ضيئاً من ماله لأحد ورثته 

طبقت عليه اأحكام املادة التالية.

مادة )599(

اأو  املثل  بثمن  لأجنبي  املري�ص  بــاع  اإذا   -1

بغنب ي�ضر كان البيع نافذاً دون توقف على 

اإجازة الورثة.

٢- واإذا كان هذا البيع بثمن يقل عن قيمة 

ــوت كـــان الــبــيــع نــافــًذا يف حق  املــبــيــع وقـــت املـ

على  املبيع  قيمة  زيـــادة  كــانــت  متى  الــورثــة 

ــاوز ثــلــث الــركــة داخــــاًل فيها  الــثــمــن ل جتـ

املبيع ذاته.

3- اأما اإذا جاوزت هذه الزيادة ثلث الركة 

فال ينفذ البيع ما مل يقره الورثة اأو يكمل 

للورثة  كان  واإل  املبيع  قيمة  ثلثي  امل�ضري 

ف�ضخ البيع.
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مادة )604(

املــادتــن  الــــواردة يف  الأحــكــام  مــن  ا�ضتثناًء 

اأو الــو�ــضــيــط اأو  الــ�ــضــابــقــتــن يــجــوز لــلــنــائــب 

اأو  املوكل  له  اأذن  اإذا  لنف�ضه  ال�ضراء  اخلبر 

�ضاحب ال�ضاأن يف ذلك.

)14( بيع ملك الغري

مادة )605(

اإذا باع �ضخ�ص ملك غره بغر اإذنه انعقد 

بيعه متوقفاً على اإجازة املالك.

مادة )606(

حقه  يف  العقد  �ضرى  البيع  املالك  اأقــر  اإذا 

ونفذ يف حق امل�ضري كما ينفذ العقد اإذا اآلت 

ملكية املبيع اإىل البائع بعد �ضدور العقد.

)13( بيع النائب لنفسه

مادة )602(

ل يــجــوز ملــن لــه الــنــيــابــة عــن غـــره بن�ص 

ال�ضلطة  مــن  اأمـــر  اأو  باتفاق  اأو  الــقــانــون  يف 

اأو  مــبــا�ــضــرًة  بنف�ضه  يــ�ــضــري  اأن  املــخــتــ�ــضــة 

املــزاد ما نيط به  با�ضم م�ضتعار ولو بطريق 

مبقت�ضى هـــذه الــنــيــابــة وذلـــك مــع مــراعــاة 

اأحكام القوانن اخلا�ضة.

مادة )603(

اأن ي�ضروا  اأو اخلــرباء  للو�ضطاء  ل يجوز 

التي  الأمــــوال  م�ضتعار  با�ضم  اأو  باأ�ضمائهم 

عهد اإليهم يف بيعها.
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مادة )610(

م�ضروفات عقد املقاي�ضة ونفقات الت�ضليم 

وما ماثلها تكون منا�ضفًة بن طريف العقد 

ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )611(

املقاي�ضة فيما ل  البيع على  اأحكام  ت�ضري 

يتعار�ص مع طبيعتها.

الفرع الرابع
بيوع ومقايضات منهي عنها

مادة )612(

ل يجوز بيع ما ياأتي اأو املقاي�ضة عليه:

)اأ( امل�ضتور يف الأر�ص حتى يقلع وي�ضاهد.

)ب( ع�ضب الفحل.

الفرع الثالث
املقايضـــة

مادة )607(

املــقــايــ�ــضــة هــي مــبــادلــة مـــال اأو حــق مــايل 

بعو�ص غر النقود.

مادة )608(

املقاي�ضة  بيع  يف  املتبايعن  من  كل  يعترب 

بائعاً وم�ضرياً يف وقت واحد.

مادة )609(

اإ�ضافة  طبيعتها  عــن  املقاي�ضة  يــخــرج  ل 

بع�ص النقود اإىل اإحدى ال�ضلعتن للتبادل.
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الف�ضل الثاين

الهـــــبة

الفرع األول
أركان الهبة ورشوط نفاذها

 مادة )614(

اأو حــق مــايل لآخــر  الهبة متليك مــال   -1

حال حياة املالك دون عو�ص.

التربع  فكرة  بقاء  مع  للواهب  ويجوز   -٢

بالتزام  القيام  له  املوهوب  على  ي�ضرط  اأن 

معن ويعترب هذا اللتزام عو�ضاً.

مادة )615(

وتتم  والقبول  بالإيجاب  الهبة  تنعقد   -1

بالقب�ص.

اإذا  ٢- ويــكــفــي يف الــهــبــة جمـــرد الإيـــجـــاب 

مادة )613(

يف  فا�ضدين  ويقعا  واملقاي�ضة  البيع  يحرم 

احلالت الآتية : -

)اأ( اإذا كان العاقدان اأو اأحدهما ممن تلزمه 

النداء  ال�ضروع يف  بعد  العقد  ووقع  اجلمعة 

الذي عند املنرب حتى تنق�ضي ال�ضالة.

اأو اأحــدهــمــا ممن  اإذا كــان الــعــاقــدان  وكـــذا 

ــع الــعــقــد بعد  تــلــزمــه الــ�ــضــالة املــكــتــوبــة ووقـ

ما  اإل  يبَق منه  وقتها بحيث مل  ت�ضايق  اأن 

ي�ضعها اإىل اأن ينتهي وقتها ويجوز العقد يف 

هذه احلالت اإذا دعت اإليه حاجة اأو �ضرورة.

ل�ضتعمالها  عن  على  العقد  وقع  اإذا  )ب( 

ذلــك من  املتعاقدين  اأحــد  وعلم  يف مع�ضية 

الآخر ولو بقرينة.

ــاع املــ�ــضــلــم عــلــى بــيــع املــ�ــضــلــم اأو  ـــ( اإذا بـ )جــ

ا�ضرى على �ضرائه اأو قاي�ص على مقاي�ضته 

يف زمن اأحد خياري املجل�ص وال�ضرط.
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مل�ضلحة  معينة  بالتزامات  له  املوهوب  قيام 

الواهب اأو من يهمه اأمره.

اأو كان  املــال املوهوب قد هلك  ٢- واإذا كان 

املوهوب له قد ت�ضرف فيه ا�ضتحق الواهب 

قيمته وقت الت�ضرف اأو الهالك.

مادة )619(

ي�ضرط يف الواهب اأن يكون غر حمجور 

له  املــوهــوب  يف  ي�ضرط  كما  هبته  يف  عليه 

امل�ضلم  اأن ل يكون حربياً واحلربي هو غر 

اإ�ــضــالمــيــة بينها وبــن  الــتــابــع لــدولــة غــر 

يكن  ومل  فعلية  اأو  معلنة  حـــرب  امل�ضلمن 

م�ضتاأمناً.

مادة )620(

هــبــة املـــديـــن الــــذي اأحـــــاط الـــديـــن مبــالــه 

�ضحيحة موقوفة على اإجازة الدائن.

كان الواهب ويل املوهوب له اأو و�ضيه واملال 

املوهوب يف حوزته وكــذا لو كان املوهوب له 

�ضغراً يقوم الواهب على تربيته.

 مادة )616(

املوهوب  املــال  كــان  اإذا  الهبة  عقد  ينفذ  ل 

غــر ممــلــوك لــلــواهــب مــا مل يــجــزه املــالــك 

ويتم القب�ص بر�ضاه.

مادة )617(

1- ت�ضح هبة الدين للمدين وتعترب اإبراًء.

٢- وت�ضح لغر املدين وتنفذ اإذا دفع املدين 

الدين اإىل املوهوب له.

مادة )618(

املوهوب  املــال  ا�ــضــرداد  للواهب  يجوز   -1

الــعــقــد ذلـــك يف حــالــة عــدم  ا�ــضــرط يف  اإذا 
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مادة )623(

الــواهــب  بــاإحــاطــة ديــن مبــال  الهبة  تبطل 

قبل حوز املوهوب له للمال املوهوب ولو طراأ 

الدين بعد الهبة.

مادة )624(

1- ل يجوز هبة �ضجر وا�ضتثناء ثمره �ضنة 

اأكر على �ضرط قيام املوهوب له ب�ضقيه  اأو 

وخدمته تلك املدة ويجب ف�ضخها اإن وقعت.

٢- ويرتب على ف�ضخ الهبة اأن يرد املوهوب 

له للواهب ال�ضجر اإذا كان باقًيا على حالته.

على  كــان  ال�ضجر  حالة  تغرت  اإذا  اأمــا   -3

يوم و�ضع يده عليه  له دفع قيمته  املوهوب 

التاريخ ويف هذه  ذلــك  له من  ملكاً  وت�ضبح 

احلــالــة يرجع على الــواهــب مبثل مــا اأخــذه 

من ثمره اإن علم قدره اأو بقيمته اإن مل يعلم 

قدره.

مادة )621(

من رهن �ضيئاً يف دين عليه ثم وهبه لغر 

املرتهن ور�ضي املرتهن بهبته لغره �ضحت 

الهبة ويبقى دينه بال رهن ولو كان الراهن 

املــال  بهبة  املــرتــهــن  يــر�ــَص  واإذا مل  مــعــ�ــضــراً 

بطلت  مع�ضراً  الراهن  وكــان  لغره  املرهون 

هبته فاإذا كان الراهن مو�ضراً �ضحت الهبة 

اإذا عجل الدين للمرتهن اأو اأتى برهن ثقة.

مادة )622(

اإذا وهب املال املرهون لغر املرتهن ثم مات 

املرتهن  فــاإن حــوز  الرهن  الــواهــب قبل فك 

لهذا الرهن ل يكون بعد هبته حوزاً حل�ضاب 

املوهوب له وتبطل الهبة.
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اإن  الهبة  بــه  وتتم  لــه  للموهوب  حـــوزاً  يكون 

اأ�ضهد الواهب عليها فاإن مل ي�ضهد عليها يكون 

حوز كل منهما حوزاً للواهب وتبطل الهبة.

مادة )628(

1- تــكــون هــبــة الــ�ــضــغــر والــ�ــضــفــيــه بغر 

عو�ص باطلة.

اأن يهب  ٢- ول يجوز لويل املحجور عليه 

له  اأبـــاً  اإذا كــان  اإل  �ضيئاً مــن مــال حمــجــوره 

وكانت الهبة بعو�ص.

مادة )629(

امل�ضتاأجر  لغر  امل�ضتاأجرة  العن  وهبت  اإذا 

ــارة  ثــم مــات الــواهــب قبل انــتــهــاء مــدة الإجـ

الهبة  بعد  يكون  ل  لها  امل�ضتاأجر  حــوز  فــاإن 

الواهب قد  اأن يكون  اإل  للموهوب له  حــوزاً 

وهب الأجرة اأي�ضاً للموهوب له قبل قب�ضها 

مادة )625(

ثــم وهــبــه قبل  ل�ضخ�ص  �ــضــيــئــاً  مــن وهـــب 

احلوز ل�ضخ�ص ثاٍن وحازه الثاين قبل الأول 

الــواهــب  يــلــزم  لــلــثــاين ول  بــه  فــاإنــه ُيق�ضى 

بدفع قيمته لالأول.

مادة )626(

هبة  اأو  لديه  للمودع  الوديعة  هبة  تبطل 

العارية للم�ضتعر اإذا مل يقبلها املودع لديه 

اإل بعد موت الواهب �ضواء علم  اأو امل�ضتعر 

بالهبة بعد موت الواهب اأو قبل موته.

مادة )627(

اأو الوديعة  اإذا وهبت العارية لغر امل�ضتعر 

لغر املودع لديه ثم مات الواهب قبل انتهاء 

فــاإن  ا�ــضــرداده الوديعة  اأو قبل  ــارة  مــدة الإعـ

حوز امل�ضتعر للعارية اأو املودع لديه للوديعة 
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املــال  ت�ضلم  بعد  ولــو  العقد  ف�ضخ  الطرفن 

املوهوب ما مل يتفقا على تعين العو�ص قبل 

الف�ضخ.

اأو ت�ضرف فيه  ٢- فــاإذا هلك املال املوهوب 

املوهوب له قبل الف�ضخ وجب عليه رد قيمته 

يوم القب�ص.

مادة )632(

املـــال  بــالــهــبــة ول هــبــة  الـــوعـــد  ل يـــجـــوز 

امل�ضتقبل.

مادة )633(

قبل  اأفــلــ�ــص  اأو  الهبة  اأحـــد طــريف  تــويف  اإذا 

كانت  ولو  الهبة  بطلت  املوهوب  املــال  قب�ص 

بغر عو�ص.

حــوزاً  امل�ضتاأجر  حــوز  فيكون  امل�ضتاأجر  مــن 

للموهوب له.

مادة )630(

اإذا وهــب اأحــد الــزوجــن مــاًل لــالآخــر مما 

حـــوزه،  يف  بــا�ــضــراكــهــمــا  الــ�ــضــرورة  تق�ضي 

فال  �ضكناهما  دار  لــلــزوج  الــزوجــة  وهبت  اأو 

من  م�ضتقل  حــوز  على  الهبة  متــام  يتوقف 

اإذا وهب  واأمـــا  املــوهــوب  للمال  لــه  املــوهــوب 

ال�ضرورة  تق�ضي  ل  �ضيئاً  لــالآخــر  اأحدهما 

با�ضراكهما يف حوزه اأو وهب الزوج لزوجته 

دار �ضكناهما فال تتم الهبة اإل بحوز م�ضتقل 

من املوهوب له للمال املوهوب.

مادة )631(

الــهــبــة  يف  ــعـــو�ـــص  الـ يـــكـــون  اأن  يـــجـــب   -1

ــاز لــكــل من  املــ�ــضــروطــة بـــه مــعــلــومــاً واإل جـ
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الفرع الثاين
آثار الهبة

)1( بالنسبة للواهب

مادة )637(

اإىل  املــوهــوب  ــال  املـ بت�ضليم  الــواهــب  يــلــتــزم 

املوهوب له ويتبع يف ذلك اأحكام ت�ضليم املبيع.

مادة )638(

ل ي�ضمن الواهب ا�ضتحقاق املال املوهوب يف 

يد املوهوب له اإذا كانت الهبة بغر عو�ص ولكنه 

يكون م�ضوؤوًل عن كل �ضرر يلحق باملوهوب له 

من جراء هذا ال�ضتحقاق اإذا تعمد اإخفاء �ضبب 

اإذا كانت الهبة بعو�ص فاإنه ل  ال�ضتحقاق اأما 

ي�ضمن ال�ضتحقاق اإل بقدر ما اأداه املوهوب له 

من عو�ص ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )634(

1- ي�ضح قبول املوهوب له للهبة بعد موت 

الواهب اإذا قب�ص املال املوهوب له للروي يف 

اإل  اأو عدم قبول هبته له ومل يقبلها  قبول 

بعد موت الواهب.

بعد  املــوهــوب  املـــال  قب�ص  ي�ضح  وكــذلــك   -٢

موت الواهب اإن �ضعى يف قب�ضه يف حياة الواهب 

ولكنه مل يتمكن من ذلك اإل بعد موته.

مادة )635(

اأحــكــام  املـــوت  مــر�ــص  يف  الهبة  على  ت�ضري 

الو�ضية.

مادة )636(

يتوقف نفاذ عقد الهبة على اأي اإجراء تعلق 

من  لكل  ويجوز  عليه  امللكية  نقل  القوانن 

طريف العقد ا�ضتكمال الإجراءات الالزمة.
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)2( بالنسبة للموهوب له

مادة )642(

الواهب  ا�ضرطه  ما  اأداء  له  املوهوب  على 

اأم  للواهب  العو�ص  اأكـــان  �ــضــواء  عــو�ــص  مــن 

للغر.

مادة )643(

اإذا كان عو�ص الهبة وفاء دين على الواهب 

فال يلتزم املوهوب له اإل بوفاء الدين القائم 

وقت الهبة ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )644(

اإذا كـــان املـــال املــوهــوب مــثــقــاًل بــحــق وفـــاًء 

اآخــر  اأو ذمــة �ضخ�ص  الــواهــب  لدين يف ذمــة 

الدين ما  بوفاء هذا  يلتزم  له  املوهوب  فــاإن 

مل يتفق على غر ذلك.

مادة )639(

عند  هالكه  بعد  املوهوب  املــال  ا�ضتحق  اإذا 

على  يرجع  اأن  امل�ضتحق  واختار  له  املوهوب 

مطالبة  لالأخر  كان  بال�ضمان  له  املوهوب 

الواهب مبا �ضمن للم�ضتحق.

مادة )640(

له  املوهوب  وكان  املوهوب  املال  ا�ضتحق  اإذا 

قد زاد يف قيمته زيــادة ل تقبل الف�ضل دون 

�ضرر فلي�ص للم�ضتحق اأن ي�ضرده قبل دفع 

قيمة الزيادة.

مادة )641(

املــال  يف  اخلفي  العيب  الــواهــب  ي�ضمن  ل 

املوهوب ولو تعمد اإخفاءه اإل اإذا كانت الهبة 

بعو�ص.
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مادة )647(

يعترب �ضبباً مقبوًل لف�ضخ الهبة والرجوع 

فيها:

اأن يوفر  اأن ي�ضبح الواهب عاجزاً عن  )اأ( 

املعي�ضة مبا يتفق مع مكانته  اأ�ضباب  لنف�ضه 

عليه  يفر�ضه  مبــا  الــوفــاء  عــن  يعجز  اأن  اأو 

القانون من النفقة عن الغر.

)ب( اأن ُيرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل 

حياً حتى تاريخ الرجوع اأو اأن يكون له ولد 

يظنه ميتاً وقت الهبة وتبن اأنه حي.

ــه بــالــتــزامــاتــه  ـــ( اإخـــــــالل املــــوهــــوب لــ ــ )جــ

امل�ضروطة يف العقد دون مربر اأو اإخالله مبا 

يجب عليه نحو الواهب اأو اأحد اأقاربه بحيث 

يكون هذا الإخالل جحوداً كبراً من جانبه.

مادة )645(

نفقات عقد الهبة وم�ضروفات ت�ضليم املال 

اتفق  اإذا  اإل  املوهوب له  املوهوب ونقله على 

على غر ذلك.

الفرع الثالث
الرجوع يف الهبة

مادة )646(

1- للواهب اأن يرجع يف الهبة قبل القب�ص 

دون ر�ضاء املوهوب له.

٢- وله اأن يرجع فيها بعد القب�ص بقبول 

املــوهــوب لــه فـــاإن مل يقبل جــاز لــلــواهــب اأن 

والــرجــوع  الهبة  ف�ضخ  القا�ضي  مــن  يطلب 

فيها متى كان ي�ضتند اإىل �ضبب مقبول ما مل 

يوجد مانع من الرجوع.
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املال املوهوب.

اإذا هلك املــال املوهوب يف يد املوهوب  )هـــ( 

فــاإذا كان الهالك جزئياً جاز الرجوع يف  له 

الباقي.

)و( اإذا كانت الهبة بعو�ص.

من  جلهة  اأو  �ضدقة  الهبة  كــانــت  اإذا  )ز( 

جهات الرب.

)ح( اإذا وهب الدائن الدين للمدين.

مادة )650(

1- يعترب الرجوع عن الهبة ر�ضاًء اأو ق�ضاًء 

اإبطاًل لأثر العقد.

٢- ول يرد املوهوب له الثمار اإل من تاريخ 

اأن  وله  احلكم،  تاريخ  اأو من  ر�ضاًء  الرجوع 

ــا النفقات  اأمـ الــنــفــقــات الــ�ــضــروريــة  يــ�ــضــرد 

الأخرى فال ي�ضرد منها اإل ما زاد يف قيمة 

املال املوهوب.

مادة )648(

اإذا قتل املوهوب له الواهب عمداً بال وجه 

حق كان لورثته حق اإبطال الهبة.

مادة )649(

يعترب مانعاً من الرجوع يف الهبة ما يلي:

الــزوجــن  ــد  اأحــ مـــن  الــهــبــة  كــانــت  اإذا  )اأ( 

لــالآخــر اأو لــذي رحــم حمــرم مــا مل يرتب 

عليها مفا�ضلة بن هوؤلء بال مربر.

)ب( اإذا ت�ضرف املوهوب له يف املال املوهوب 

ت�ضرفاً ناقاًل للملكية فاإذا اقت�ضر الت�ضرف 

ــال املــوهــوب جـــاز لــلــواهــب اأن  عــلــى بع�ص املـ

يرجع يف الباقي.

)جـ( اإذا زادت العن املوهوبة زيادة مت�ضلة 

ذات اأهمية تزيد من قيمتها اأو غر املوهوب 

له املال املوهوب على وجه تبدل فيه ا�ضمه.

اأحــد طــريف العقد بعد قب�ص  اإذا مــات  )د( 
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مادة )653(

ي�ضقط حق كل من الأبوين يف ا�ضرجاع ما 

وهبه لولده يف احلالت الآتية:

ت�ضرف  اأو  املوهوب  املــال  ذات  تغر  اإذا  )اأ( 

فيه املوهوب له ت�ضرفاً يخرجه عن ملكه.

)ب( اإذا حدث تعامل مايل مع املوهوب له 

ب�ضبب الهبة وكان من �ضاأن الرجوع يف الهبة 

الإ�ضرار باملوهوب له اأو بالغر.

للواهب  اأو  لــه  لــلــمــوهــوب  حـــدث  اإذا  ـــ(  )جـ

مر�ص خموف بعد الهبة اإل اأن يزول مر�ضه 

فيعود لكل من الأبوين حقه يف ا�ضرجاع ما 

وهبه ولده.

مادة )651(

بغر  املوهوب  املــال  الواهب  ا�ضتعاد  اإذا   -1

ر�ــضــاء اأو قــ�ــضــاء كـــان مــ�ــضــوؤوًل عــن هالكه 

مهما كان �ضببه.

الهبة  يف  بــالــرجــوع  حكم  �ضدر  اإذا  اأمــا   -٢

ــذاره  وهــلــك املـــال يف يــد املــوهــوب لــه بعد اإعـ

بالت�ضليم فاإن املوهوب له يكون م�ضوؤوًل عن 

الهالك مهما كان �ضببه.

مادة )652(

يجوز لالأب اأن ي�ضرجع من ولده ما وهبه 

ويجوز لالأم اأي�ضاً اأن ت�ضرجع من ولدها ما 

يتيماً  كــان  فــاإن  يتيماً  يكن  اإذا مل  له  وهبته 

طراأ  ولــو  منه  ت�ضرجعه  اأن  لها  يجوز  فال 

اليتم بعد الهبة.
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مادة )655(

1- تعترب ال�ضركة �ضخ�ضاً اعتبارياً مبجرد 

تكوينها.

الغر  على  ال�ضخ�ضية  بهذه  يحتج  ول   -٢

اإل بعد ا�ضتيفاء اإجــراءات الت�ضجيل والن�ضر 

التي يقررها القانون.

بــهــذه  يــتــمــ�ــضــكــوا  اأن  لـــلـــغـــر  ــن  ــكــ ولــ  -3

ــراءات  الإجــ ا�ضتيفاء  عــدم  رغــم  ال�ضخ�ضية 

امل�ضار اإليها.

)2( أركان الرشكة

مادة )656(

1- يجب اأن يكون عقد ال�ضركة مكتوباً.

يوؤثر  فــال  مكتوباً  العقد  يكن  مل  واإذا   -٢

ذلك على حق الغر واأما بالن�ضبة لل�ضركاء 

اأنف�ضهم فيعترب العقد �ضحيحاً اإل اإذا طلب 

الف�ضل الثالث

ال�ضركة

الفرع األول
)1( الرشكة بوجه عام

أحكام عامة

مادة )654(

اأو  �ضخ�ضان  يلتزم مبقت�ضاه  ال�ضركة عقد 

بــاأن ي�ضهم كل منهم يف م�ضروع مايل  اأكــر 

بتقدمي ح�ضة من مال اأو من عمل ل�ضتثمار 

ين�ضاأ عنه من  قد  ما  واقت�ضام  امل�ضروع  ذلك 

ربح اأو خ�ضارة.
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اأو  ا�ضتحقت  اأو  هلكت  اإذا  ب�ضمانها  يتعلق 

ظهر فيها عيب اأو نق�ص.

النتفاع  جمــرد  احل�ضة  كــانــت  اإذا  اأمـــا   -٢

باملال فاإن اأحكام الإيجار هي التي ت�ضري يف 

كل ذلك.

3- فاإذا كانت احل�ضة عماًل وجب على ال�ضريك 

اأن يقوم باخلدمات التي تعهد بها يف العقد.

مادة )659(

الــوجــه امل�ضروط يف  1- تــوزع الأربـــاح على 

العقد.

٢- فاإذا مل يبن يف عقد ال�ضركة ن�ضيب كل 

من ال�ضركاء يف الأرباح فاإنه يتعن توزيعها 

بن�ضبة ح�ضة كل منهم يف راأ�ص املال.

بن�ضبة  ال�ضركاء  بــن  اخل�ضائر  ــوزع  وتـ  -3

وكل  ال�ضركة  مــال  راأ�ــص  ح�ضة كل منهم يف 

�ضرط على خالف ذلك يكون باطاًل.

ذلك  في�ضري  �ضحيح  غر  اعتباره  اأحــدهــم 

على العقد من تاريخ اإقامة الدعوى.

مادة )657(

ال�ضركة  مــال  ــص  راأ�ـ يــكــون  اأن  ي�ضرط   -1

به  مــا يف حكمها ممــا يجري  اأو  النقود  مــن 

اأن  فيجب  النقود  يكن من  واإذا مل  التعامل 

يتم تقدير قيمته.

الــ�ــضــركــاء  تــكــون حــ�ــضــ�ــص  اأن  ويـــجـــوز   -٢

يكون  اأن  يــجــوز  ول  مــتــفــاوتــة  اأو  مت�ضاوية 

ــة الــغــر حــ�ــضــة يف راأ�ــــص مــال  الــديــن يف ذمـ

ال�ضركة.

مادة )658(

الــ�ــضــريــك يف  تـــكـــون حــ�ــضــة  اأن  يـــجـــوز   -1

ال�ضركة حق ملكية اأو حق منفعة اأو اأي حق 

فيما  البيع  اأحكام  عليها  وت�ضري  اآخر  عيني 
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)3( إدارة الرشكة

مادة )663(

ــاًل عـــن بــاقــي  ــيـ ــل �ــضــريــك يــعــتــرب وكـ 1- كـ

الــ�ــضــركــاء يف مــبــا�ــضــرة اأعـــمـــال الــ�ــضــركــة ويف 

ن�ضئت 
ُ
اأ الــذي  الغر�ص  يحقق  مبا  الت�ضرف 

من اأجله ما مل يكن هناك ن�ص اأو اتفاق على 

غر ذلك.

٢- وكـــل �ــضــريــك يــعــتــرب اأمــيــنــاً عــلــى مــال 

ال�ضركة الذي يف يده.

مادة )664(

1- اإذا اتفق يف عقد ال�ضركة على اإنابة اأحد 

اأعمالها  واإدارة  ال�ضركة  متثيل  يف  ال�ضركاء 

ــة الــتــ�ــضــرف يف كــل ما  ــده وليـ تثبت لــه وحـ

توابع  مــن  بها  يت�ضل  ومــا  الإنــابــة  تناولته 

�ضرورية.

مادة )660(

اأي  ح�ضة  تكون  اأن  على  ال�ضركاء  اتفق  اإذا 

منهم يف الربح مبلغاً حمدداً من املال بطل 

ال�ضرط ويتم توزيع الربح طبًقا حل�ضة كل 

منهم يف راأ�ص املال.

مادة )661(

اإذا كانت ح�ضة ال�ضريك مق�ضورة على عمله 

وجب اأن يقدر ن�ضيبه يف الربح تبعاً ملا تفيده 

ال�ضركة من هذا العمل فاإذا قدم بالإ�ضافة اإىل 

عمله نقوداً اأو اأي �ضيء اآخر كان له ن�ضيب عن 

عمله واآخر عما قدمه بالإ�ضافة اإىل العمل.

مادة )662(

ال�ضركاء  اأحــد  اأن  على  العقد  يف  اتفق  اإذا 

يف  ي�ضاهم  ل  اأو  ال�ضركة  اأربـــاح  من  يفيد  ل 

خ�ضائرها كان عقد ال�ضركة باطاًل.
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مادة )666(

1- يجوز اأن يتعدد املديرون لل�ضركة.

اخت�ضا�ضات  حتــدد  تعددهم  حالة  ويف   -٢

كل منهم.

3- ويجوز عزلهم اأو عزل اأحدهم بالطريقة 

التي مت تعيينه بها.

مادة )667(

اأو ُعن  اإدارة ال�ضركة  اأنيب يف  ل يجوز ملن 

مديراً لها اأن يعزل نف�ضه اأو ي�ضتقيل يف وقت 

يلحق بال�ضركة �ضرراً.

مادة )668(

لــيــ�ــص لــلــ�ــضــركــاء مـــن غـــر املـــديـــريـــن حق 

الإدارة ولهم اأن يطلعوا باأنف�ضهم على دفاتر 

ال�ضركة وم�ضتنداتها.

٢- واإذا كانت الإنابة لأكر من �ضريك ومل 

يعملوا  اأن  عليهم  كــان  بالنفراد  لهم  يــوؤذن 

جمتمعن اإل فيما ل يحتاج فيه اإىل تبادل 

الــراأي اأو يف اأمر عاجل يرتب على تفويته 

�ضرر لل�ضركة.

3- ول يجوز عزل من اتفق على اإنابته يف عقد 

ال�ضركة ول تقييد تلك الإنابة دون م�ضوغ.

مادة )665(

ــر لــلــ�ــضــركــة مــن  ــديـ ــوز تــعــيــن مـ ــجـ 1 - يـ

ال�ضركاء اأو من غرهم باأجر اأو بغر اأجر.

٢ - وللمدير اأن يت�ضرف يف حدود اأغرا�ص 

ال�ضركة التي نيطت به على اأن يتقيد يف ذلك 

بن�ضو�ص العقد فاإن مل تكن فبما جرى به 

العرف.

اخت�ضا�ضاته  نــطــاق  عــن  املــديــر  خــرج  واإذا   -  3

�ضمن كل �ضرر يلحق بال�ضركة من جراء ت�ضرفه.
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مادة )671(

مت�ضل  بدين  مدينة  ال�ضركة  كانت  اإذا   -1

لزم  اأموالها  به  تــِف  ومل  ال�ضركة  باأغرا�ص 

من  بقي  مــا  اخلا�ضة  اأمــوالــهــم  يف  ال�ضركاء 

خ�ضائر  يف  منهم  كل  ن�ضيب  مبقدار  الدين 

ال�ضركة.

٢- اأما اإذا ا�ضرط تكافل ال�ضركاء يف عقد 

الــديــن جميعاً  الــ�ــضــركــة فــاإنــهــم يــتــحــمــلــون 

بالت�ضامن.

مادة )672(

1- اإذا كان اأحد ال�ضركاء مديناً لآخر بدين 

حقه  يــ�ــضــتــويف  اأن  لــدائــنــه  فــلــيــ�ــص  �ضخ�ضي 

مما يخ�ص ذلك ال�ضريك يف راأ�ــص املال قبل 

ا�ضتيفاوؤه  لــه  يجوز  ولكن  ال�ضركة  ت�ضفية 

مما يخ�ص املدين من الربح.

يت�ضمن  الــ�ــضــركــة  عــقــد  ــان  كـ اإذا  ــا  اأمــ  -  ٢

)4( آثار الرشكة

مادة )669(

1- يــلــتــزم الــ�ــضــريــك الــــذي لــه حــق تدبر 

ذلك  �ضبيل  يف  يــبــذل  بـــاأن  ال�ضركة  م�ضالح 

م�ضاحله  تــدبــر  يف  يبذله  مــا  العناية  مــن 

اخلا�ضة اإل اإذا كان منتدباً للعمل باأجر فال 

يجوز له اأن ينزل عن عناية الرجل املعتاد.

٢- ويلتزم اأي�ضاً باأن ميتنع عن اأي ت�ضرف 

الغر�ص  يخالف  اأو  بال�ضركة  ال�ضرر  يلحق 

الذي اأن�ضئت من اأجله.

مادة )670(

�ضيئاً  اأن يحتجز لنف�ضه  لل�ضريك  ل يجوز 

كل  كــان �ضامناً  فــاإن فعل  ال�ضركة  مــن مــال 

�ضرر يلحق بها من جراء هذا الحتجاز.
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مادة )674(

1- يجوز قبل انق�ضاء املدة املحددة لل�ضركة 

مد اأجلها ملدة حمددة ويكون ذلك ا�ضتمراراً 

لل�ضركة.

لل�ضركة  املـــحـــددة  ــدة  املــ انــقــ�ــضــت  واإذا   -٢

من  ال�ضركة  قــامــت  الـــذي  العمل  انتهى  اأو 

اأجــلــه ثــم ا�ضتمر الــ�ــضــركــاء بــاأعــمــالــهــم كــان 

ف�ضنة  �ضنة  لل�ضركة  �ضمنياً  ــتـــداداً  امـ هـــذا 

بال�ضروط ذاتها.

3- ويجوز لدائن اأحد ال�ضركاء اأن يعر�ص 

على امتداد ال�ضركة ويرتب على اعرا�ضه 

وقف اأثر المتداد يف حقه.

مادة )675(

اأحــد  اإذا مــات  اأنـــه  1- يــجــوز التــفــاق على 

ولو  ورثــتــه  مــع  ال�ضركة  ا�ضتمرت  ال�ضركاء 

الورثة  يحل  احلــالــة  هــذه  ويف  ق�ضراً  كــانــوا 

التكافل بن ال�ضركاء فلهذا الدائن ا�ضتيفاء 

دينه من راأ�ص مال ال�ضركة بعد ت�ضفيتها.

)5( انقضاء الرشكة

مادة )673(

تنق�ضي ال�ضركة باأحد الأمور التالية:

الــذي  العمل  انتهاء  اأو  مدتها  انتهاء  )اأ( 

قامت من اأجله.

راأ�ــضــمــال  اأو  املـــال  ــص  راأ�ـ )ب( هــالك جميع 

اأحد ال�ضركاء قبل ت�ضليمه.

ــد الــ�ــضــركــاء اأو جــنــونــه اأو  ـــ( مـــوت اأحــ )جــ

اأو  عــلــيــه  احلـــجـــر  اأو  ــاره  ــضـ ــ�ـ اإعـ اأو  اإفـــال�ـــضـــه 

ان�ضحابه.

)د( اإجماع ال�ضركاء على حلها.

)هـ( �ضدور حكم ق�ضائي بحلها.
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مادة )676(

ال�ضركة  بحل  تق�ضي  اأن  للمحكمة  يجوز 

ــد الــ�ــضــركــاء لــعــدم وفــاء  بــنــاًء عــلــى طــلــب اأحـ

بال�ضركة  لإحلــاقــه  اأو  بــه  تعهد  مبــا  �ضريك 

�ضرراً جوهرياً من جراء تويل �ضوؤونها.

مادة )677(

يطلبوا  اأن  الــ�ــضــركــاء  لأغــلــبــيــة  يــجــوز   -1

متى  �ضريك  اأي  بف�ضل  احلكم  الق�ضاء  من 

ا�ضتندوا يف ذلك لأ�ضباب جدية تربر الف�ضل.

٢- كما يجوز اأي�ضاً لأي �ضريك اأن يطلب من 

الق�ضاء اإخراجه من ال�ضركة اإذا كانت ال�ضركة 

حمددة املدة وا�ضتند يف ذلك لأ�ضباب معقولة.

على  ي�ضري  ال�ضابقتن  احلالتن  ويف   -3

ن�ضيب ال�ضريك املف�ضول اأو املن�ضحب اأحكام 

املــادة )675( فقرة )٢( ويقدر هذا الن�ضيب 

بح�ضب قيمته يوم رفع الدعوى.

موافقة  اأو  موافقتهم  بعد  مــورثــهــم  حمــل 

ويل فاقد الأهلية منهم اأو و�ضيه، وذلك مع 

مراعاة ال�ضروط والأحكام التي ين�ص عليها 

القانون.

ا�ضتمرار  عــلــى  التــفــاق  اأيــ�ــضــاً  ويــجــوز   -٢

اأحدهم  اإذا مات  ال�ضركاء  باقي  ال�ضركة بن 

ان�ضحب ويف هذه  اأو  اأفل�ص  اأو  اأو ُحجر عليه 

ورثته  اأو  ال�ضريك  لــهــذا  يــكــون  ل  احلـــالت 

هذا  ويــقــدر  ال�ضركة،  اأمــــوال  يف  ن�ضيبه  اإل 

احلــادث  وقــوع  يــوم  قيمته  بح�ضب  الن�ضيب 

وُيدفع  ال�ضركة  اإىل خروجه من  اأدى  الــذي 

ي�ضتجد  فيما  ن�ضيب  له  يكون  ول  نقداً  له 

اإل بقدر ما تكون تلك  بعد ذلك من حقوق 

احلقوق ناجتة عن عمليات �ضابقة على ذلك 

احلادث.
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مادة )680(

الت�ضفية من  اأعمال  امل�ضفي بجميع  يقوم 

حقوقها  وا�ضتيفاء  ال�ضركة  موجودات  جرد 

ووفاء ديونها وبيع اأموالها حتى ي�ضبح املال 

القيود  ذلــك  كــل  يف  مــراعــيــاً  للق�ضمة  مهياأ 

املن�ضو�ص عليها يف اأمر تعيينه ولي�ص له اأن 

يقوم بعمل ل تقت�ضيه الت�ضفية.

مادة )681(

املتعلقة  القواعد  ال�ضركات  ق�ضمة  يف  يتبع 

بق�ضمة املال ال�ضائع.

مادة )682(

بعد  ال�ضركاء  بن  ال�ضركة  مــال  يق�ضم   -1

وفـــاء حــقــوق الــدائــنــن وحــفــظ مبلغ لوفاء 

املــتــنــازع عليها كما  اأو  الــديــون غــر احلــالــة 

توؤدى النفقات النا�ضئة عن الت�ضفية.

)6( تصفية الرشكة وقسمتها

مادة )678(

وق�ضمتها  الــ�ــضــركــة  اأمــــــوال  تــ�ــضــفــيــة  تــتــم 

مل  فــاإذا  ال�ضركاء  ارت�ضاها  التي  بالطريقة 

اأن  امل�ضلحة  اأ�ــضــحــاب  مــن  لأي  جــاز  يتفقوا 

اأكــر  اأو  م�ضٍف  تعين  الق�ضاء  مــن  يطلب 

لإجراء الت�ضفية والق�ضمة.

مادة )679(

العتبارية  �ضخ�ضيتها  لل�ضركة  تبقى   -1

بالقدر الالزم للت�ضفية.

يف  مديروها  اأو  ال�ضركة  مدير  ويعترب   -٢

يتم  حتى  الغر  اإىل  بالن�ضبة  امل�ضفي  حكم 

تعين امل�ضفي.
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مادة )684(

1- يلتزم كل من ال�ضركاء باأداء العمل الذي 

تقبله وتعهده اأحدهم.

٢- ويحق لكل منهم اقت�ضاء الأجر املتفق 

اإىل  بدفعه  العمل  ذمــة �ضاحب  وتــرباأ  عليه 

اأي منهم.

مادة )685(

ل يجرب ال�ضريك على اإيفاء ما تقبله من 

اأو  �ضريكه  اإىل  يعطيه  اأن  فله  بنف�ضه  العمل 

اإىل اآخر من غر ال�ضركاء اإل اإذا �ضرط عليه 

�ضاحب العمل اأن يقوم به بنف�ضه.

مادة )686(

الوجه  على  ال�ضركاء  بن  الربح  يق�ضم   -1

املتفق عليه.

٢- ويجوز التفا�ضل يف الربح ولو ا�ضرط 

٢- ويخت�ص كل �ضريك مببلغ يتنا�ضب مع 

الربح  يــنــال مــن  ــال، كما  املـ ــص  راأ�ـ ح�ضته يف 

ويتحمل من اخل�ضارة الن�ضبة املتفق عليها اأو 

املن�ضو�ص عليها يف اأحكام هذا القانون.

الفرع الثاين
بعض أنواع الرشكات

)1( رشكة األعامل

مادة )683(

�ــضــركــة الأعــــمــــال عــقــد يــتــفــق مبــقــتــ�ــضــاه 

�ضخ�ضان اأو اأكر على التزام العمل و�ضمانه 

اأم  مت�ضاوين  اأكــانــوا  �ــضــواء  اأجــر  لقاء  للغر 

احتــاد  ب�ضرط  العمل  تــوزيــع  يف  متفا�ضلن 

الأعمال اأو تالزمها.
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والآلت  املكان  يكون  اأن  كما يجوز  الآخرين 

والأدوات من بع�ضهم والعمل من الآخرين.

مادة )690(

الأعمال  �ضركة  ن�ضاط  يكون  اأن  يجوز   -1

من�ضرفاً اإىل حمل الأ�ضياء ونقلها ول اعتبار 

لتفاوت و�ضائل النقل العائدة لكل �ضريك يف 

نوعها وقدرتها على احلمل ما دام كل �ضريك 

�ضامناً للعمل.

٢- على اأنه اإذا مل تعقد ال�ضركة على تقبل 

الــعــمــل بــل عــلــى اإيــجــار و�ــضــائــل الــنــقــل عيناً 

وتكون  فــا�ــضــدة  فال�ضركة  ــرة  الأجــ وتق�ضيم 

ل�ضاحبها وياأخذ  اأجــرة كل و�ضيلة نقل حقاً 

ــر مثل  اأجـ والــنــقــل  التح�ضيل  ــان يف  اأعــ مــن 

عمله.

الت�ضاوي يف العمل.

الربح  مــن  ح�ضته  منهم  كــل  وي�ضتحق   -3

ولو مل يعمل بعذر مقبول.

مادة )687(

ال�ضركاء مت�ضامنون يف اإيفاء العمل.

مادة )688(

فيه  العمل  يجب  الـــذي  الــ�ــضــيء  اأتــلــف  اإذا 

ل�ضاحب  جــاز  ال�ضركاء  اأحــد  بفعل  تعيب  اأو 

�ــضــاء،  �ــضــريــك  اأي  يــ�ــضــمــن مــالــه  اأن  الــعــمــل 

�ضمان  بقدر  ال�ضركاء  بن  اخل�ضارة  وتق�ضم 

كل واحد منهم.

مادة )689(

املكان  يكون  اأن  على  الأعمال  �ضركة  جتوز 

من  والأدوات  والآلت  ال�ضركاء  بع�ص  مــن 
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)3( رشكة املضاربة )القراض(

مادة )693(

�ــضــركــة املــ�ــضــاربــة عــقــد يــتــفــق مبــقــتــ�ــضــاه 

وامل�ضارب  املـــال،  راأ�ـــص  املــال على تقدمي  رب 

بال�ضعي والعمل ابتغاء الربح.

مادة )694(

ُي�ضرط ل�ضحة امل�ضاربة:

لــلــتــوكــيــل واملــ�ــضــاربــة  ــال  ــ امل اأهــلــيــة رب   -1

للوكالة.

و�ضاحلاً  معلوماً  املـــال  ــص  راأ�ـ يــكــون  اأن   -٢

للتعامل فيه.

اأو وديعة لرب  األ يكون راأ�ــص املال ديناً   -3

املال يف ذمة امل�ضارب.

4- ت�ضليم راأ�ص املال اإىل امل�ضارب.

يف  املتعاقدين  مــن  كــل  ح�ضة  تكون  اأن   -5

)2( رشكة الوجوه

مادة )691(

مبقت�ضاه  يتفق  عــقــد  الــوجــوه  �ــضــركــة   -1

ن�ضيئة  مـــال  �ــضــراء  عــلــى  اأكـــر  اأو  �ضخ�ضان 

مبا لهم من اعتبار ثم بيعه على اأن يكونوا 

�ضركاء يف الربح.

امل�ضرى  املــال  ثمن  ال�ضركاء  وي�ضمن   -٢

كل بن�ضبة ح�ضته فيه �ضواء اأبا�ضروا ال�ضراء 

معاً اأم منفردين.

مادة )692(

يوزع الربح واخل�ضارة على ال�ضركاء بن�ضبة 

ما �ضمنه كل منهم من املــال الــذي ا�ضروه 

ن�ضيئة ما مل يتفق على غر ذلك.
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مادة )698(

اعُترب  مطلقاً  املــ�ــضــاربــة  عقد  كــان  اإذا   -1

براأ�ص  والت�ضرف  بالعمل  مــاأذونــاً  امل�ضارب 

املال يف �ضوؤون امل�ضاربة وما يتفرع عنها وفقاً 

للعرف ال�ضائد يف هذا ال�ضاأن.

٢- ول يجوز للم�ضارب خلط مال امل�ضاربة 

اإذا  اإل  م�ضاربة  للغر  اإعــطــائــه  ول  مبــالــه 

ــال قد  ــ امل اأو كـــان رب  الـــعـــرف بــذلــك  جـــرى 

فو�ضه العمل براأيه.

3- كما ل يجوز له هبة مال امل�ضاربة ول 

اإقرا�ضه ول القرا�ص اإىل حد ي�ضبح معه 

الدين اأكــر من راأ�ــص املــال اإل بــاإذن �ضريح 

من رب املال.

مادة )699(

وجب  ب�ضروط  امل�ضاربة  املــال  رب  قيد  اإذا 

ت�ضرفه  يف  املــ�ــضــارب  جتـــاوز  ــاإذا  فـ مراعاتها 

الربح جزءاً معلوماً و�ضائعاً.

مادة )695(

1- يثبت للم�ضارب بعد ت�ضليم راأ�ص املال اإليه 

ولية الت�ضرف فيه بالوكالة عن �ضاحبه.

املــال  راأ�ـــص  على  اأميناً  امل�ضارب  ويــكــون   -٢

و�ضريكاً يف الربح.

مادة )696(

لراأ�ص  امل�ضارب  �ضمان  ا�ــضــراط  يجوز  ل 

املال اإذا �ضاع اأو تلف بغر تفريط منه.

مادة )697(

اأو  مطلقة  عامة  امل�ضاربة  تكون  اأن  ي�ضح 

من  بنوع  اأو  مكان  اأو  بزمان  مقيدة  خا�ضة 

التجارة اأو بغر ذلك من ال�ضروط املقيدة.
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الذي  للجزء  اإن كان م�ضاوياً  الــذي جعل له 

اأقل  كان  فاإن  الأول  للم�ضارب  كان جمعوًل 

منه كان الزائد لرب املال ل للم�ضارب الأول 

ول للم�ضارب الثاين.

مادة )702(

فخ�ضر  امل�ضاربة  مبــال  املــ�ــضــارب  اجتــر  اإذا 

املــال  رب  اإذن  بغر  منه  بقي  مــا  فــدفــع  فيه 

اآخر ليعمل فيه م�ضاربة ويربح فيه  لعامل 

فاإن رب املال ياأخذ جميع راأ�ص ماله وح�ضته 

راأ�ص  الثاين من  امل�ضارب  الربح مما بيد  يف 

مـــال وربــــح ويـــرجـــع املــ�ــضــارب الـــثـــاين على 

يف  ح�ضته  من  له  يبقى  مبا  الأول  امل�ضارب 

اأو  اإذا مل يعلم بتعدي امل�ضارب الأول  الربح 

فال  خ�ضارته  اأو  بتعديه  علم  فــاإن  خ�ضارته 

يحق له الرجوع عليه ب�ضيء.

احلدود املاأذون بها فالربح على ما اتفق عليه 

ال�ضركاء واخل�ضارة على امل�ضارب.

مادة )700(

اآخــــر مبــال  اإذا �ــضــارك املــ�ــضــارب مــ�ــضــاربــاً 

بغر  بــديــن  �ضلعه  بــعــ�ــص  ــاع  بـ اأو  املــ�ــضــاربــة 

املــال فــاإن امل�ضارب الأول ي�ضمن ما  اإذن رب 

يح�ضل يف مال امل�ضاربة من تلف اأو خ�ضارة 

يف احلالتن.

مادة )701(

اإذا دفع امل�ضارب مال امل�ضاربة بغر اإذن رب 

امل�ضارب  فاإن  اآخر ليعمل فيه  املال ل�ضخ�ص 

اأو  تلف  مــن  فيه  يح�ضل  مــا  ي�ضمن  الأول 

خ�ضارة ول �ضيء للم�ضارب الثاين واإن ح�ضل 

فيه ربح فال ياأخذ امل�ضارب الأول منه �ضيئاً 

وياأخذ منه امل�ضارب الثاين جزءاً من الربح 
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مادة )705(

تنتهي امل�ضاربة يف الأحوال الآتية:

1- ف�ضخ العقد من ِقبل اأحد املتعاقدين.

على  وميتنع  للم�ضارب  املــال  رب  عــزل   -٢

يف  يت�ضرف  اأن  بالعزل  علمه  بعد  امل�ضارب 

ــوال املــ�ــضــاربــة اإن كــانــت مــن الــنــقــود واإن  اأمــ

حتويلها  للم�ضارب  جــاز  غــرهــا  مــن  كــانــت 

اإىل نقود.

اإذا كانت حمددة بوقت  3- انق�ضاء الأجــل 

معن.

اأو جن جنوناً  املتعاقدين  اأحــد  اإذا مات   -4

مطبقاً اأو ُحجر عليه.

مادة )706(

اأنــهــى اأحـــد املــتــعــاقــديــن املــ�ــضــاربــة قبل  اإذا 

حلول الأجل جاز للمت�ضرر منهما اأن يرجع 

على الآخر ب�ضمان ما اأ�ضابه من �ضرر.

مادة )703(

ورب  امل�ضارب  من  كل  ي�ضرك  اأن  يجب   -1

املتفق عليها يف  بالن�ضبة  الربح وذلك  املال يف 

العقد فاإن مل تعن ق�ضم الربح بينهما وفقاً ملا 

يجري به العرف واإن مل يوجد ق�ضم منا�ضفًة.

٢- واإذ جاز للم�ضارب خلط ماله مع راأ�ص 

املال  راأ�ــص  بن�ضبة  الربح  ق�ضم  امل�ضاربة  مال 

ربح  ويــوزع  راأ�ــص ماله  ربــح  امل�ضارب  فياأخذ 

الوجه  على  املتعاقدين  بــن  امل�ضاربة  مــال 

املبن يف الفقرة الأوىل.

مادة )704(

1- يتحمل رب املال اخل�ضارة وحده ويبطل 

اأي �ضرط يخالف ذلك.

٢- واإذا تلف �ضيء من مال امل�ضاربة ُح�ضب 

من الربح فاإن جاوزه ُح�ضب الباقي من راأ�ص 

املال ول ي�ضمنه امل�ضارب.
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الف�ضل الرابع

القــــــر�ص

مادة )710(

لآخر  مثلي  �ضيء  اأو  مــال  متليك  القر�ص 

اإىل  و�ضفًة  ونــوًعــا  قـــدًرا  مثله  يــرد  اأن  على 

املقر�ص عند نهاية مدة القر�ص.

مادة )711(

ميلك املقر�ص القر�ص ملكاً تاماً بالعقد 

به  له  املقر�ص ويق�ضي  يقب�ضه من  ولو مل 

اإذا امتنع املقر�ص عن ت�ضليمه له ول يبطل 

القر�ص اإذا حدث للمقر�ص مانع من موانع 

الت�ضرف يف املال قبل قب�ص املقر�ص له.

مادة )707(

1- اإذا مات امل�ضارب جمهاًل مال امل�ضاربة 

يكون حق رب املال ديناً يف الركة.

٢- فاإن عينه امل�ضارب قبل موته ووجد ما 

مقدماً  املــال  رب  بــه  اخت�ص  تركته  يف  عينه 

على الغرماء.

مادة )708(

تــ�ــضــري الأحــــكــــام الـــعـــامـــة لــلــ�ــضــركــة على 

كل  يف  وامل�ضاربة  والوجوه  الأعمال  �ضركات 

ما ل يخالف الن�ضو�ص اخلا�ضة بكل منها.

مادة )709(

ل تخل القواعد الواردة يف هذا الف�ضل مبا 

تت�ضمنه القوانن اخلا�ضة من اأحكام.
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مادة )715(

يجوز �ضرط الرهن وال�ضمن يف القر�ص.

مادة )716(

اإذا ا�ــضــتــحــق املــــال املــقــر�ــص وهـــو قــائــم يف 

وله  مثله  بــرد  التزامه  �ضقط  املقر�ص  يــد 

الرجوع على املقر�ص ب�ضمان ما قد يلحقه 

كان  اإذا  ال�ضتحقاق  هــذا  ب�ضبب  �ــضــرر  مــن 

�ضيئ النية.

مادة )717(

املــال املقر�ص عيب خفي فال  اإذا ظهر يف 

يلتزم املقر�ص اإل برد قيمته معيباً.

مادة )718(

1- اإذا كان للقر�ص اأجل م�ضروب اأو معتاد 

اإذا  لــلــمــقــر�ــص  رده  املـــقـــر�ـــص  عــلــى  ــب  وجــ

مادة )712(

اأهـــاًل  يــكــون  اأن  املــقــر�ــص  يــ�ــضــرط يف   -1

للتربع.

اإقــرا�ــص  الــو�ــضــي  اأو  الـــويل  ٢- ول ميــلــك 

باإذن  اإل  اأو اقرا�ص مال من هو يف وليته 

املحكمة.

مادة )713(

مثلياً  يكون  اأن  املقر�ص  املــال  ي�ضرط يف 

ا�ضتهالكياً.

مادة )714(

زائدة  منفعة  القر�ص  عقد  يف  ا�ضرط  اإذا 

ــضـــوي �ــضــمــان حق  عــلــى مــقــتــ�ــضــى الــعــقــد �ـ

املقر�ص بطل ال�ضرط و�ضح العقد.
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مادة )721(

1- يلتزم املقر�ص بالوفاء يف بلد القر�ص اإل 

اإذا اتفق �ضراحًة اأو �ضمناً على خالف ذلك.

٢- فاإذا اتفق على الوفاء يف بلد اآخر تتفاوت 

قيمة املال املقر�ص عنها يف بلد القر�ص انتقل 

حق املقر�ص اإىل القيمة يف بلد القر�ص.

الف�ضل اخلام�ص

ال�ضــــلح

مادة )722(

ال�ضلح عقد يرفع النزاع ويقطع اخل�ضومة 

بن املت�ضاحلن بالرا�ضي.

مادة )723(

يكون  اأن  �ضلحاً  يعقد  فيمن  ي�ضرط   -1

ــاًل لــلــتــ�ــضــرف بــعــو�ــص يف احلـــقـــوق الــتــي  ــ اأهـ

انق�ضى ذلك الأجل ولو مل ينتفع به.

٢- واإذا مل يكن له اأجل فال يلتزم املقر�ص 

اأن  فيها  ميكنه  مـــدة  انق�ضت  اإذا  اإل  ــرده  بـ

ينتفع به النتفاع املعهود يف اأمثاله.

مادة )719(

1- يــلــتــزم املــقــر�ــص بـــرد مــثــل مـــا قب�ص 

ــداراً ونـــوعـــاً و�ــضــفــًة عــنــد انــتــهــاء مــدة  ــقــ مــ

قيمته من  ملا يطراأ على  عــربة  القر�ص ول 

تغير وذلك يف الزمان واملكان املتفق عليهما.

٢- فاإذا تعذر رد مثل العن املقر�ضة انتقل 

حق املقر�ص اإىل قيمتها يوم قب�ضها.

مادة )720(

اأ�ــضــخــا�ــص مـــاًل وقب�ضه  اإذا اقــر�ــص عــدة 

اأحـــدهـــم بــر�ــضــا الــبــاقــن فــلــيــ�ــص لأيـــهـــم اأن 

يطالبه اإل مبقدار ح�ضته فيما قب�ص.
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اإن كان يحتاج اإىل القب�ص والت�ضليم.

منفعة  اأو  عيناً  ال�ضلح  بــدل  كــان  واإذا   -٢

مملوكة للغر فاإن نفاذ ال�ضلح يتوقف على 

اإجازة ذلك الغر.

مادة )727(

1- ي�ضح ال�ضلح عن احلقوق �ضواء اأقر بها 

املدعى عليه اأو اأنكرها اأو �ضكت ومل يبِدِ فيها 

اإقراراً ول اإنكاراً.

الإقــرار على  ال�ضلح يف حالة  واإذا وقع   -٢

البيع  حكم  يف  فهو  املقر  يدفعه  معن  بــدل 

واإن كان على املنفعة فهو يف حكم الإجارة.

3- واإذا وقع ال�ضلح عن اإنكار اأو �ضكوت فهو 

يف حق املدعي معاو�ضة ويف حق املدعى عليه 

افتداًء لليمن وقطع اخل�ضومة.

ي�ضملها عقد ال�ضلح.

ت�ضمن  اإذا  الــتــربع  اأهــلــيــة  ويــ�ــضــرط   -٢

ال�ضلح اإ�ضقاط �ضيء من احلقوق.

مادة )724(

ــاأذونـــن  �ــضــلــح الــ�ــضــبــي املــمــيــز واملــعــتــوه املـ

�ضحيح اإن مل يكن لهما فيه �ضرر بّن وكذا 

الأولياء والأو�ضياء والقوام  احلكم يف �ضلح 

وذلك مع مراعاة اأحكام القوانن اخلا�ضة.

مادة )725(

يجوز  مما  عنه  امل�ضالح  يكون  اأن  ي�ضرط 

اأخذ البدل يف مقابله ولو كان غر مال واأن 

يكون معلوماً فيما يحتاج القب�ص والت�ضليم.

مادة )726(

ال�ضلح معلوماً  بدل  يكون  اأن  ي�ضرط   -1
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اإىل البدل امل�ضالح عليه و�ضقوط حقه الذي 

كان حمل النزاع.

٢- ويكون ال�ضلح ملزماً لطرفيه ول ي�ضوغ 

لأيهما اأو لورثته من بعده الرجوع فيه.

مادة )731(

التي  احلــقــوق  عــلــى  الــ�ــضــلــح  ــر  اأثــ يقت�ضر 

تناولها وح�ضم اخل�ضومة فيها دون غرها.

مادة )732(

اإذا  اإقالته بالرا�ضي  يجوز لطريف ال�ضلح 

اإذا  اإقالته  جتــوز  ول  املعاو�ضة  حكم  يف  كــان 

ت�ضمن اإ�ضقاطاً لبع�ص احلقوق.

مادة )733(

ا�ضتمل على مانع مما  اإذا  ال�ضلح  ل يجوز 

ياأتي:

مادة )728(

اأو  اإذا �ضالح �ضخ�ص على بع�ص املدعى به 

على مقدار مما يدعيه يف ذمة الآخــر فقط 

اأ�ضقط حق ادعائه يف الباقي.

مادة )729(

منهما  كل  يدعي  �ضخ�ضان  ت�ضالح  اإذا   -1

عيناً يف يد الآخر على اأن يحتفظ كل واحد 

بالعن التي يف يده جرى على ال�ضلح حكم 

العلم  عــلــى  �ضحته  تــتــوقــف  ول  املــقــايــ�ــضــة 

بالعو�ضن.

٢- وتــ�ــضــري عــلــى الــ�ــضــلــح اأحـــكـــام الــعــقــد 

ــار  والآثـ مــن حيث �ضحته  بــه  �ضبهاً  الأكـــر 

التي ترتب عليه.

مادة )730(

1- يرتب على ال�ضلح انتقال حق امل�ضالح 
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3- اإذا كانت له بينة غائبة يتعذر اإح�ضارها 

وقت اخل�ضومة واأ�ضهد عند ال�ضلح اأنه يقوم 

بها اإذا ح�ضرت.

مادة )735(

اإذا مت ال�ضلح على الإنكار لعدم وجود وثيقة 

احلق امل�ضالح عنه عند املدعي فله نق�ص ال�ضلح 

الوثيقة  وجــود  ادعــى  اإذا  اأمــا  بعده  وجدها  اإذا 

لياأخذ  باإح�ضارها  عليه  املدعى  فطالبه  عنده 

حــقــه املــبــن فــيــهــا فـــادعـــى �ــضــيــاعــهــا و�ــضــاحلــه 

فلي�ص له نق�ص ال�ضلح بعد ذلك اإذا وجدها.

مادة )736(

عن  ملورثهم  مديناً  الورثة  اأحــد  �ضالح  اإذا 

فيما  معه  الدخول  الورثة  فلغره من  دين 

�ضالح به وله عدم الدخول ومطالبة املدين 

بحقه اأو ال�ضلح معه.

1- ف�ضخ الدين يف الدين.

٢- بيع طعام املعاو�ضة قبل قب�ضه.

3- �ضرف الذهب بالف�ضة وبالعك�ص موؤخراً.

4- ربا الن�ضيئة.

5- و�ضع بع�ص الدين املوؤجل عن املدين يف 

نظر تعجيله.

6- حط �ضمان الدين املوؤجل عن املدين يف 

نظر تعجيله مع زيادة عليه.

7- �ضلف جر نفعاً.

مادة )734(

لــلــمــظــلــوم مـــن املــتــ�ــضــاحلــن عــلــى الإنـــكـــار 

نق�ص ال�ضلح يف الأحوال الآتية:

1- اإذا اأقر الظامل بعد ال�ضلح بظلمه لالآخر.

٢- اإذا �ضهدت للمظلوم بعد ال�ضلح بينة مل 

عدم  على  وحلف  ال�ضلح  وقــت  يعلمها  يكن 

علمه بها.
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مادة )739(

عر�ص  من  م�ضتهلك  عن  ال�ضلح  يجوز  ل 

اأو حيوان اأو طعام جزاف مبوؤجل من جن�ضه 

يكن  مــا مل  غــر جن�ضه  مــن  اأو  مــنــه  اأكــــر 

امل�ضالح به عيناً قدر قيمته فاأقل.

مادة )740(

اإذا تعذر معرفة املجهول �ضح ال�ضلح عليه 

اأو  اجلانبن  من  اجلهالة  كانت  اإذا  مبعلوم 

من املدين وحده.

مادة )741(

مع مراعاة ما ورد يف املادتن )734(، )735( 

يح�ضم ال�ضلح النزاع نهائياً فال ت�ضمع بعده 

دعوى املدعي ولو اأقام بينة على ما ادعاه اأو 

على �ضبق اإقرار املنكر به.

مادة )737(

يجوز لبع�ص الورثة اأن ي�ضالح عما يخ�ضه 

من الإرث بجزء من الركة ب�ضرط ح�ضور 

امل�ضالح منه اإن اأخذ قدر ن�ضيبه منه اأو اأقل 

من  باأكر  �ضالح  اإن  كلها  الركة  وح�ضور 

ن�ضيبه.

مادة )738(

لهما  مــديــنــاً  الــدائــنــن  اأحـــد  �ضالح  اإذا   -1

فللدائن الآخر عدم الدخول معه فيما �ضالح 

بــه ويــرجــع على املــديــن بن�ضيبه فــاإن وجــده 

معدماً فال رجوع له على �ضريكه ب�ضيء.

ــر الــدخــول مــع �ضريكه  ٢- ولــلــدائــن الآخــ

امل�ضالح فيما �ضالح به اإن مل يكن قد امتنع 

عـــن الــ�ــضــلــح ويف هـــذه احلـــالـــة يــرجــع على 

املدين بباقي ن�ضيبه ويرجع الدائن امل�ضالح 

على املدين مبا اأخذه �ضريكه منه.
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)2( أركان اإليجار

مادة )743(

ي�ضرط لنعقاد الإيجار اأهلية املتعاقدين 

وقت العقد.

مادة )744(

1- يلزم لنفاذ عقد الإيجار اأن يكون املوؤجر 

فيما  الت�ضرف  حق  مالكاً  عنه  ينوب  من  اأو 

يوؤجر.

على  موقوفاً  الف�ضويل  اإيجار  وينعقد   -٢

ب�ضرائطها  الــتــ�ــضــرف  حــق  �ــضــاحــب  اإجـــــازة 

املعتربة.

مادة )745(

املعقود عليه يف الإجارة هو املنفعة ويتحقق 

ت�ضليمها بت�ضليم حملها.

الباب الثاين

عقود املنفعة

الف�ضل الأول

الإجـــــارة

الفرع األول
اإليجار بوجه عام

)1( تعريف اإليجار

مادة )742(

منفعة  للم�ضتاأجر  املوؤجر  متليك  الإيجار 

مق�ضودة من ال�ضيء املوؤجر ملدة معينة لقاء 

اأجر معلوم.
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الإجارة ولزمت اأجرة املثل عن املدة املا�ضية 

قبل الف�ضخ.

مادة )749(

اأو  اأو ديــنــاً  ــرة عــيــنــاً  ــ اأن تــكــون الأجـ يــجــوز 

منفعة.

مادة )750(

ت�ضتحق الأجرة با�ضتيفاء املنفعة اأو بالقدرة 

على ا�ضتيفائها.

مادة )751(

تاأجيلها  اأو  الأجــرة  ا�ضراط تعجيل  ي�ضح 

اأوقـــات  يف  ــوؤدى  تـ اأقــ�ــضــاط  اإىل  تق�ضيطها  اأو 

معينة.

مادة )752(

1- اإذا مل يبن يف العقد ميعاد دفع الأجرة 

مادة )746(

ي�ضرط يف املنفعة املعقود عليها:

)اأ( اأن تكون مقدورة ال�ضتيفاء.

كافياً حل�ضم  )ب( واأن تكون معلومة علماً 

النزاع.

مادة )747(

املنفعة  مــنــه  ت�ضتوفى  مــا  يــكــون  اأن  يــجــب 

املعن  بذكر حمله  اأو  اإمــا مبعاينته  معلوماً 

له اأو بو�ضفه و�ضفاً بيناً واإل بطل العقد.

مادة )748(

1- ي�ضرط اأن تكون الأجرة معلومة وذلك 

بتعين نوعها ومقدارها اإن كانت من النقود 

اإن  وبيان نوعها وو�ضفها وحتديد مقدارها 

كانت من غر النقود.

ف�ضخ  جــاز  الأجـــرة جمهولة  كانت  واإذا   -٢



377 376

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )755(

يجب اأن تكون مدة الإجارة معلومة.

مادة )756(

اإذا كـــان عــقــد الإيـــجـــار غـــر حمـــدد املـــدة 

اإثــبــات املــدة املــدعــاة اعترب الإيــجــار  اأو تعذر 

منعقداً للفرة املعينة لدفع الأجرة وينتهي 

بــانــتــهــاء هـــذه الــفــرة بــنــاًء عــلــى طــلــب اأحــد 

املتعاقدين.

مادة )757(

امل�ضتاأجر  وبــقــي  الإيـــجـــار  عــقــد  انــتــهــى  اإذا 

دون  املــوؤجــر  بعلم  املــوؤجــر  بــالــ�ــضــيء  منتفعاً 

ــار قـــد جتــدد  اعـــرا�ـــص مــنــه اعــتــرب الإيــــجــ

ب�ضروطه الأوىل وملدة مماثلة.

ب�ضورة  للمنفعة  املــحــددة  الأجـــرة  ا�ضتحقت 

حتقق  بعد  اأو  املنفعة  ا�ضتيفاء  بعد  مطلقة 

القدرة على ا�ضتيفائها.

اأما الأجــرة امل�ضتحقة عن وحدة زمنية   -٢

واإل  اأدائـــهـــا  مــواعــيــد  بــ�ــضــاأن  الــعــرف  فيتبع 

حددها القا�ضي بناًء على طلب من �ضاحب 

امل�ضلحة.

مادة )753(

انق�ضت قبل  مــدة  الأجـــرة عــن  ت�ضتحق  ل 

امل�ضتاأجر  يكن  مل  ما  املــوؤجــر  ال�ضيء  ت�ضليم 

هو املت�ضبب.

مادة )754(

تبداأ مدة الإيجار من التاريخ املتفق عليه 

يف العقد فاإن مل يحدد فمن تاريخ العقد.
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)3( اآثار الإيجار

مادة )761(

ا�ضتمل  ما  بتنفيذ  املتعاقدين  من  كل  يلتزم 

عليه العقد ب�ضورة حتقق الغاية امل�ضروعة منه.

مادة )762(

ــاإن حق  فــ الإيـــجـــار �ــضــحــيــحــاً  اإذا مت عــقــد 

النتفاع بال�ضيء املوؤجر ينتقل اإىل امل�ضتاأجر.

)4( التزامات املؤجر

)أ( تسليم اليشء املؤجر

مادة )763(

1- عــلــى املـــوؤجـــر تــ�ــضــلــيــم الــ�ــضــيء املــوؤجــر 

ل�ضتيفاء  مــعــهــا  يــ�ــضــلــح  حــالــة  وتــوابــعــه يف 

مادة )758(

م�ضتقبلة  مــدة  اإىل  الإيــجــار  اإ�ضافة  ت�ضح 

وتلزم بالعقد اإل اإذا كان ال�ضيء املوؤجر مال 

مدة  اإىل  اإ�ضافته  ت�ضح  فــال  يتيم  اأو  وقــف 

م�ضتقبلة تزيد على �ضنة من تاريخ العقد.

مادة )759(

اإذا انق�ضت مدة الإيجار وثبت قيام �ضرورة 

على  ال�ضرورة  بقدر  متتد  فاإنها  لمتدادها 

اأن يوؤدي امل�ضتاأجر اأجر املثل عنها.

مادة )760(

اإذا طلب املوؤجر من امل�ضتاأجر زيادة معينة 

الإيجار  انتهاء مدة  امل�ضمى بعد  الأجر  على 

املدة وظل حائزاً  انق�ضت  اإذا  الزيادة  لزمته 

لل�ضيء املوؤجر دون اعرا�ص.



381 380

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

٢- فاإذا �ضمي يف العقد اأجر كل وحدة فاإن 

للوحدات  امل�ضمى  بــالأجــر  يلتزم  امل�ضتاأجر 

امل�ضمى  الأجــر  بحط  املوؤجر  ويلتزم  الزائدة 

للوحدات الناق�ضة وللم�ضتاأجر خيار الف�ضخ 

يف احلالتن.

3- على اأن مقدار النق�ص اأو الزيادة اإذا كان 

ي�ضراً ول اأثر له على املنفعة املق�ضودة فال 

خيار للم�ضتاأجر.

مادة )766(

وتوابعه  املوؤجر  ال�ضيء  ت�ضليم  على  ي�ضري 

اآثــار ما مل  ما ي�ضري على ت�ضليم املبيع من 

يتفق الطرفان على ما يخالفه.

املنفعة املق�ضودة كاملة.

من  امل�ضتاأجر  بتمكن  الت�ضليم  ويــتــم   -٢

به  النتفاع  يعوق  مانع  دون  املــوؤجــر  ال�ضيء 

مع بقائه يف يده بقاًء مت�ضاًل حتى تنق�ضي 

مدة الإيجار.

مادة )764(

للموؤجر اأن ميتنع عن ت�ضليم ال�ضيء املوؤجر 

حتى ي�ضتويف الأجر املعجل.

مادة )765(

1- اإذا عقد الإيجار على �ضيء معن باأجرة 

اإجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان اأجرة 

ــد اأو  كــل وحـــدة منها فــظــهــرت وحــداتــه اأزيــ

اأنق�ص كانت الأجرة هي امل�ضماة يف العقد ل 

يزاد عليها ول يحط منها ويف حالة النق�ضان 

للم�ضتاأجر اخليار يف ف�ضخ العقد.
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مادة )768(

1- اإذا اأحدث امل�ضتاأجر باإذن املوؤجر اإن�ضاءات 

اأو اإ�ضالحات ملنفعة ال�ضيء املوؤجر اأو �ضيانته 

عليه  املتعارف  بالقدر  اأنفقه  مبا  عليه  رجع 

واإن مل ي�ضرط له حق الرجوع.

عائداً  امل�ضتاأجر  اأحدثه  ما  كــان  اإذا  اأمــا   -٢

الــرجــوع  حــق  لــه  فلي�ص  ال�ضخ�ضية  ملنفعته 

على املوؤجر ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )769(

1- يجوز للموؤجر اأن مينع امل�ضتاأجر من اأي 

عمل يف�ضي اإىل تخريب اأو تغير يف ال�ضيء 

املوؤجر ومن و�ضع اآلت اأو اأجهزة قد ت�ضره 

اأو تنق�ص من قيمته.

اأن يطلب  كــان للموؤجر  فــاإذا مل ميتنع   -٢

ال�ضرر  و�ــضــمــان  العقد  ف�ضخ  القا�ضي  مــن 

الذي �ضببه هذا التعدي.

)ب( �ضيانة ال�ضيء املوؤجر

مادة )767(

ــاأن يــقــوم بــاإ�ــضــالح ما  1- يــلــتــزم املـــوؤجـــر بــ

يف  يوؤثر  املــوؤجــر  ال�ضيء  يحدث من خلل يف 

ا�ضتيفاء املنفعة املق�ضودة فاإن مل يفعل جاز 

للم�ضتاأجر ف�ضخ العقد اأو احل�ضول على اإذن 

من القا�ضي يخوله الإ�ضالح والرجوع على 

املوؤجر مبا اأنفق بالقدر املتعارف عليه.

املــوؤجــر  يــلــتــزم  الــــذي  ــان اخلــلــل  كـ واإذا   -٢

اأو  الب�ضيطة  ــور  الأمــ مــن  عــرفــاً  بــاإ�ــضــالحــه 

وطلب  التاأخر  حتتمل  ل  التي  امل�ضتعجلة 

اأو تعذر  اإ�ــضــالحــه فــتــاأخــر  املــ�ــضــتــاأجــر  اإلــيــه 

ــضـــال بـــه جــــاز لــلــمــ�ــضــتــاأجــر اإ�ــضــالحــه  التـــ�ـ

من  عليه  املتعارف  بالقدر  نفقته  واقتطاع 

الأجرة.
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مع  الأجــرة  اإنقا�ص  اأو  الف�ضخ  يطلب  اأن  له 

�ضمان ما اأ�ضابه من �ضرر.

مادة )772(

1- ي�ضمن املوؤجر للم�ضتاأجر جميع ما يوجد 

يف ال�ضيء املوؤجر من عيوب حتول دون النتفاع 

ي�ضمن  ول  فــاحــ�ــضــاً  نق�ضاناً  مــنــه  تنق�ص  اأو 

العيوب التي جرى العرف على الت�ضامح فيها.

كــان  اإذا  الــعــيــب  املــــوؤجــــر  يــ�ــضــمــن  ول   -٢

كان  اأو  التعاقد  وقت  به  علم  على  امل�ضتاأجر 

من الي�ضر عليه اأن يعلم به.

مادة )773(

اإذا ترتب على العيب حرمان امل�ضتاأجر من 

يطلب  اأن  لــه  جــاز  املــوؤجــر  بال�ضيء  النتفاع 

ــرة مــع �ــضــمــان ما  ــ الــفــ�ــضــخ اأو اإنــقــا�ــص الأجـ

يلحقه من �ضرر.

)جـ( ضامن اليشء املؤجر

مادة )770(

1- ل يجوز للموؤجر اأن يتعر�ص للم�ضتاأجر 

مبا يزعجه يف ا�ضتيفاء املنفعة مدة الإيجار 

ول اأن يحدث يف ال�ضيء املوؤجر تغيراً مينع 

املعقودة  باملنفعة  يخل  اأو  بــه  النــتــفــاع  مــن 

عليها واإل كان �ضامناً.

٢- ول يقت�ضر �ضمان املوؤجر على الأعمال 

التي ت�ضدر منه اأو من اأتباعه بل ميتد هذا 

ال�ضمان اإىل كل تعر�ص اأو �ضرر مبني على 

�ضبب قانوين ي�ضدر من اأي م�ضتاأجر اآخر اأو 

من اأي �ضخ�ص تلقى احلق عن املوؤجر.

مادة )771(

امل�ضتاأجر  حرمان  التعر�ص  على  ترتب  اإذا 

من النتفاع بال�ضيء املوؤجر طبقاً للعقد جاز 
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اأو تعديه، وعليه  فقدان نا�ضئ عن تق�ضره 

اأن يحافظ عليه حمافظة ال�ضخ�ص العادي.

منهم  كــل  كــان  امل�ضتاأجرون  تعدد  واإذا   -٢

�ــضــامــنــاً لــالأ�ــضــرار الــنــا�ــضــئــة عــن تــعــديــه اأو 

تق�ضره.

مادة )777(

يف  يــتــجــاوز  اأن  لــلــمــ�ــضــتــاأجــر  يــجــوز  ل   -1

ا�ضتعمال ال�ضيء املوؤجر حدود املنفعة املتفق 

ــاإن مل يــكــن هــنــاك اتــفــاق  عليها يف الــعــقــد فـ

عد له وعلى نحو 
ُ
وجب النتفاع به طبقاً ملا اأ

ما جرى عليه العرف.

ــاإذا جـــاوز يف النــتــفــاع حـــدود التــفــاق  ٢- فـ

العرف وجب عليه  اأو خالف ما جرى عليه 

�ضمان ما ينجم عن فعله من �ضرر.

مادة )774(

ت�ضري على وجود العيب يف الإجارة اأحكام 

خيار العيب يف املبيع يف كل ما ل يتنافى مع 

طبيعة الإجارة.

مادة )775(

كـــل اتـــفـــاق يــقــ�ــضــي بـــالإعـــفـــاء مـــن �ضمان 

التعر�ص اأو العيب يقع باطاًل اإذا كان املوؤجر 

قد اأخفى عن غ�ص �ضبب هذا ال�ضمان.

)5( التزامات املستأجر

)أ( املحافظة عىل اليشء املؤجر ورده

مادة )776(

امل�ضتاأجر  يــد  اأمــانــة يف  املــوؤجــر  الــ�ــضــيء   -1

يــ�ــضــمــن مـــا يــلــحــقــه مـــن نــقــ�ــص اأو تــلــف اأو 
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باأنه  الــعــرف  يقت�ضي  مــا  و�ضائر  نفايات  اأو 

مكلف به.

مادة )780(

1- ل يجوز للم�ضتاأجر اأن مينع املوؤجر من 

ال�ضيء  ل�ضيانة  ال�ضرورية  بالأعمال  القيام 

املوؤجر.

٢- واإذا ترتب على هــذه الأعــمــال ما يخل 

بانتفاع امل�ضتاأجر كان له احلق يف ف�ضخ العقد 

ما مل ي�ضتمر يف ا�ضتيفاء املنفعة حتى انتهاء 

اأعمال ال�ضيانة.

مادة )781(

كله  املــوؤجــر  بال�ضيء  النــتــفــاع  فــات  اإذا   -1

�ضقطت الأجرة عن امل�ضتاأجر من وقت فوات 

املنفعة.

وب�ضورة  املنفعة جزئياً  فــوات  فــاإذا كان   -٢

مادة )778(

1- ل يجوز للم�ضتاأجر اأن يحدث يف ال�ضيء 

كان  اإذا  اإل  املوؤجر  اإذن  بغر  تغيراً  املوؤجر 

يلحق  ول  املــوؤجــر  ال�ضيء  اإ�ــضــالح  ي�ضتلزمه 

�ضرراً باملوؤجر.

٢- فاإذا جتاوز امل�ضتاأجر هذا اللتزام وجب 

ال�ضيء  اإعــــادة  ــارة  ــ الإجـ انــقــ�ــضــاء  عــنــد  عليه 

ف�ضاًل  عليها  يكون  التي  احلالة  اإىل  املوؤجر 

اإن كان له مقت�ص وكل ذلك  التعوي�ص  عن 

ما مل يتفق على غره.

مادة )779(

1- يلتزم امل�ضتاأجر باإجراء الرميمات التي 

اأنه  على  العرف  جــرى  اأو  عليها  التفاق  مت 

مكلف بها.

الإيــــجــــار تنظيف  مــــدة  وعــلــيــه خــــالل   -٢

ال�ضيء املوؤجر واإزالة ما تراكم فيه من اأتربة 
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مادة )783(

العقد يف احلالتن  للم�ضتاأجر ف�ضخ  يجوز 

الآتيتن:

بــّن  �ــضــرر  اإحلــــاق  تنفيذه  ا�ــضــتــلــزم  اإذا   -1

النتفاع  يتبعه يف  اأو ملن  له  املال  اأو  بالنف�ص 

بال�ضيء املوؤجر.

٢- اإذا حدث ما مينع تنفيذ العقد.

مادة )784(

عند  املــوؤجــر  ال�ضيء  رد  امل�ضتاأجر  على   -1

باحلالة  املــوؤجــر  اإىل  الإيــجــار  مــدة  انق�ضاء 

التي ت�ضلمه بها اإل ما يكون قد اأ�ضاب ال�ضيء 

من هالك اأو تلف ل�ضبب ل يد له فيه.

اأبقاه حتت يده دون حق كان ملزماً  ٢- فــاإذا 

باأن يدفع للموؤجر اأجر املثل مع �ضمان ال�ضرر.

3- واإذا احتاج رد ال�ضيء املوؤجر اإىل احلمل 

واملوؤونة فاأجرة نقله تكون على املوؤجر.

له  كــان  املق�ضودة  املنفعة  ا�ضتيفاء  يف  تــوؤثــر 

ــرة مـــن تــاريــخ  ــ فــ�ــضــخ الــعــقــد وتــ�ــضــقــط الأجــ

الف�ضخ.

املــوؤجــر قبل  ال�ضيء  املــوؤجــر  اأ�ضلح  فــاإذا   -3

ــرة  الــفــ�ــضــخ �ــضــقــط عـــن املــ�ــضــتــاأجــر مـــن الأجــ

مبــقــدار مــا فــات مــن منفعة ول خيار لــه يف 

الف�ضخ.

مادة )782(

ما  املخت�ضة  ال�ضلطات  عــن  �ــضــدر  اإذا   -1

دون  املــوؤجــر  بال�ضيء  الكلي  النــتــفــاع  مينع 

�ضبب من امل�ضتاأجر تنف�ضخ الإجارة وت�ضقط 

الأجرة من وقت املنع.

ال�ضيء  بع�ص  بنفع  املنع يخل  كان  واإذا   -٢

ا�ــضــتــيــفــاء املنفعة  تــوؤثــر يف  بــ�ــضــورة  املـــوؤجـــر 

وت�ضقط  العقد  ف�ضخ  فللم�ضتاأجر  املق�ضودة 

عنه الأجرة من وقت قيامه باإعالم املوؤجر.
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مادة )787(

ل يجوز للم�ضتاأجر اأن يوؤجر ال�ضيء املوؤجر 

كله اأو بع�ضه اإىل �ضخ�ص اآخر اإل باإذن املوؤجر 

اأو اإجازته.

مادة )788(

ال�ضابقتن  املــادتــن  يف  املبينة  احلـــالت  يف 

نوعاً  اإيجاره  عقد  ب�ضروط  امل�ضتاأجر  يتقيد 

وزمناً.

مادة )789(

اإذا اأجر امل�ضتاأجر ال�ضيء املوؤجر باإذن املوؤجر 

امل�ضتاأجر  حمل  يحل  اجلديد  امل�ضتاأجر  فاإن 

الأول يف جميع احلقوق واللتزامات املرتبة 

مبقت�ضى العقد الأول.

مادة )785(

اإذا اأحدث امل�ضتاأجر بناًء اأو غرا�ضاً يف ال�ضيء 

املــوؤجــر ولــو بـــاإذن املــوؤجــر كــان للموؤجر عند 

البناء  بهدم  مطالبته  اإمــا  الإيــجــار  انق�ضاء 

ا�ضتحدث  مــا  يتملك  اأن  اأو  الغرا�ص  قلع  اأو 

بقيمته م�ضتحق القلع اإن كان هدمه اأو اإزالته 

الإزالــة ل  اأو  الهدم  بالعقار فاإن كان  م�ضراً 

ي�ضر بالعقار فلي�ص للموؤجر اأن يبقيه بغر 

ر�ضاء امل�ضتاأجر.

)ب( اإعارة ال�ضيء املوؤجر وتاأجره:

مادة )786(

للم�ضتاأجر اأن يعر ال�ضيء املوؤجر اأو ميكن 

اأو  كــلــه  بــه  والنــتــفــاع  ا�ضتعماله  مــن  غـــره 

كــان مما ل يختلف  اإذا  بــدون عو�ص  بع�ضه 

باختالف امل�ضتعمل.
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جمــدداً  العقد  اعترب  ال�ضمني  اأو  ال�ضريح 

ب�ضروطه الأوىل.

مادة )792(

بدون  املوؤجر  ال�ضيء  امل�ضتاأجر  ا�ضتعمل  اإذا 

اأجــر  يلزمه  الإيــجــار  انق�ضاء مــدة  بعد  حــق 

للموؤجر  وي�ضمن  ال�ضتعمال  مدة  عن  املثل 

املوؤجر من  ال�ضيء  ذلــك ما يطراأ على  فــوق 

�ضرر.

مادة )793(

1- ل ينتهي الإيجار بوفاة اأحد املتعاقدين.

٢- اإل اأنه يجوز لورثة امل�ضتاأجر طلب اإنهاء 

العقد اإذا اأثبتوا اأن اأعباء العقد قد اأ�ضبحت 

تتحملها  اأن  من  اأثقل  مورثهم  وفــاة  ب�ضبب 

مواردهم اأو جتاوز حدود حاجتهم.

اإل ب�ضبب حرفة  3- واإذا مل يعقد الإيجار 

مادة )790(

املــربم مع  الإيــجــار  اأنــهــى عقد  اأو  اإذا ف�ضخ 

امل�ضتاأجر الأول كان ملوؤجره حق اإنهاء العقد 

املربم مع امل�ضتاأجر الثاين وا�ضرداد ال�ضيء 

املوؤجر.

)6( انتهاء الإيجار:

مادة )791(

1- ينتهي الإيجار يف احلالتن الآتيتن:

مــا مل  العقد  املــحــددة يف  املــدة  بانتهاء  )اأ( 

ي�ضرط جتديده تلقائياً.

الإيــجــار  كــان  اإذا  املنفعة  حــق  بانتهاء  )ب( 

�ضادراً ممن له هذا احلق وذلك ما مل يجزه 

مالك الرقبة.

٢- واإذا انتهى عقد الإيجار وبقي امل�ضتاأجر 

مــنــتــفــعــاً بــالــ�ــضــيء املـــوؤجـــر بــر�ــضــى املـــوؤجـــر 
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يوؤثر ذلك على حق امل�ضتاأجر.

كان  اأجــازه  اأو  بالبيع  امل�ضتاأجر  اأذن  فــاإذا   -٢

ال�ضيء  ت�ضليم  ولــزمــه  حــقــه  يف  نــافــذاً  الــبــيــع 

املوؤجر ما مل يكن قد عجل بالأجرة فيكون له 

حق حب�ص ال�ضيء املوؤجر اإىل اأن ي�ضرد مقابل 

الأجرة عن باقي املدة التي مل ينتفع بها.

مادة )796(

ونــحــوهــا بظهور  دار  اإجــــارة  ُيــنــَهــى عقد  ل 

بالكف  النيابة  وتــاأمــره  لها  امل�ضتاأجر  ف�ضق 

اأخــرجــه منها  فــاإن مل يكف عنه  عــن ف�ضقه 

الــقــا�ــضــي بــنــاًء عــلــى طــلــب املــالــك اأو اجلــار 

واأجرها عليه اإن ح�ضل بف�ضقه �ضرر للدار اأو 

اجلار ويلزمه اأجرتها يف مدة خروجه منها 

قبل اإيجارها عليه.

امل�ضتاأجر اأو لعتبارات اأخرى تتعلق ب�ضخ�ضه 

يطلب  اأن  للموؤجر  اأو  لورثته  جــاز  مــات  ثم 

اإنهاء العقد.

مادة )794(

1- يجوز لأحد املتعاقدين لعذر طارئ يتعلق 

به اأن يطلب اإنهاء عقد الإيجار وحينئٍذ ي�ضمن 

للمتعاقد  �ضرر  الإنهاء من  هذا  ين�ضاأ عن  ما 

الآخر يف احلدود التي يقرها العرف.

اإنهاء  الــذي يطلب  املوؤجر هو  واإذا كان   -٢

ال�ضيء  رد  على  امل�ضتاأجر  يجرب  فــال  العقد 

يح�ضل  اأو  التعوي�ص  ي�ضتويف  حتى  املــوؤجــر 

على تاأمن كاٍف.

مادة )795(

1- اإذا بيع ال�ضيء املوؤجر بدون اإذن امل�ضتاأجر 

ول  وامل�ضري  البائع  بــن  نــافــذاً  البيع  كــان 
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احلالتن الآتيتن:

والــزرع مدرك  كانت مزروعة بحق  اإذا  )اأ( 

حن الإيجار.

)ب( اإذا كانت مزروعة بغر حق �ضواء اأكان 

الزرع مدركاً اأم غر مدرك.

مادة )800(

جتوز اإجارة الأر�ص امل�ضغولة بالزرع اإجارة 

م�ضافة اإىل وقت تكون الأر�ص فيه خالية.

مادة )801(

للزراعة  الأر�ــــص  �ضخ�ص  ا�ــضــتــاأجــر  اإذا   -1

الإيــجــار جميع حقوقها ول تدخل يف  �ضمل 

يت�ضل  ومــا  الزراعية  والآلت  الأدوات  ذلــك 

بالأر�ص ات�ضال قرار اإل بن�ص يف العقد.

الأدوات  اإيـــجـــار  الــعــقــد  تــنــاول  فــــاإذا   -٢

على  وجـــب  وغــرهــا  الــزراعــيــة  والآلت 

الفرع الثاين
بعض أنواع اإليجار

)1( اإيجار الأرا�ضي الزراعية

مادة )797(

ما  بيان  مع  الزراعية  الأرا�ــضــي  اإيجار  ي�ضح 

ُيزرع فيها اأو تخير امل�ضتاأجر اأن يزرع ما ي�ضاء.

مادة )798(

ل جتوز اإجــارة الأر�ــص اإجــارة منجزة وهي 

م�ضغولة بزرع اآخر غر مدرك وكان مزروًعا 

بحق اإل اإذا كان امل�ضتاأجر هو �ضاحب الزرع.

مادة )799(

جتوز اإجارة الأر�ص امل�ضغولة بالزرع ويكلف 

يف  لــلــمــ�ــضــتــاأجــر  وت�ضليمها  بــقــلــعــه  �ــضــاحــبــه 
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ولــيــ�ــص لــه اأن يــغــر يف طــريــقــة النــتــفــاع بها 

تغيراً ميتد اأثره اإىل ما بعد انق�ضاء الإيجار.

مادة )805(

1- يلتزم املوؤجر باإجراء الإ�ضالحات التي 

يتوقف عليها ا�ضتيفاء املنفعة املق�ضودة.

٢- وعلى امل�ضتاأجر اإجراء الإ�ضالحات التي 

و�ضيانة  بالأر�ص  املعتاد  النتفاع  يقت�ضيها 

والقناطر  والــطــرق  وامل�ضارف  ال�ضقي  اآلت 

والآبار.

3- وهذا كله ما مل يجِر التفاق اأو العرف 

بغر ذلك.

مادة )806(

املــوؤجــرة حتى  ــص  الأر�ــ على  املـــاء  غلب  اإذا 

وا�ضتحال  عنها  املــاء  انقطع  اأو  زرعها  تعذر 

اأو حالت قوة  باهظة  ذا كلفة  اأ�ضبح  اأو  ريها 

واأن  بــالــ�ــضــيــانــة  يــتــعــهــدهــا  اأن  املــ�ــضــتــاأجــر 

ي�ضتعملها طبقاً للماألوف.

مادة )802(

اأن يزرعها ما �ضاء  اأر�ضاً على  ا�ضتاأجر  من 

فله اأن يزرعها مكرراً يف ظرف ال�ضنة �ضيفياً 

و�ضتوًيا.

مادة )803(

اأن  قــبــل  الأر�ــــص  اإيــجــار  مـــدة  انق�ضت  اإذا 

فيه  للم�ضتاأجر  يــد  ل  ل�ضبب  ــزرع  الـ يـــدرك 

ترك باأجر املثل حتى يتم اإدراكه وح�ضاده.

مادة )804(

الزراعية  الأر�ــص  ي�ضتغل  اأن  امل�ضتاأجر  على 

اأن  وعليه  املاألوف  ال�ضتغالل  ملقت�ضيات  وفًقا 

لالإنتاج  الأر�ــص �ضاحلة  تبقى  اأن  يعمل على 
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)٢( املزارعة

)اأ( تعريف املزارعة

مادة )809(

زراعــيــة بن  اأر�ـــص  ا�ضتثمار  املــزارعــة عقد 

ا�ضتثمارها  يف  يعمل  واآخـــر  الأر�ـــص  �ضاحب 

بينهما  مــ�ــضــركــاً  املــحــ�ــضــول  يــكــون  اأن  عــلــى 

باحل�ض�ص التي يتفقان عليها.

)ب( اإن�ضاء املزارعة

مادة )810(

ي�ضرط ل�ضحة عقد املزارعة:

و�ضاحلة  مــعــلــومــة  ــص  ــ الأر�ـ تــكــون  اأن  )اأ( 

للزراعة.

اأو  البذر  وجن�ص  الــزرع  نــوع  يعن  اأن  )ب( 

قاهرة دون زراعتها فللم�ضتاأجر ف�ضخ العقد 

ول جتب عليه الأجرة.

مادة )807(

يد  ل  ب�ضبب  ح�ضاده  قبل  الـــزرع  هلك  اإذا 

للم�ضتاأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر 

ما م�ضى من املدة قبل هالك الزرع و�ضقط 

عنه الباقي اإل اإذا كان يف ا�ضتطاعته اأن يزرع 

مثل الأول فعليه ح�ضة ما بقي من املدة.

مادة )808(

ل يجوز ف�ضخ العقد ول اإ�ضقاط الأجرة اأو 

بع�ضها اإذا كان امل�ضتاأجر قد نال �ضماناً من 

اأية جهة عما اأ�ضابه من �ضرر.
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)جـ( اآثار عقد املزارعة

مادة )813(

�ضائعاً  املح�ضول  كــان  املــزارعــة  عقد  مت  اإذا 

املتفق  بالن�ضبة  ويقت�ضمانه  املتعاقدين  بن 

عليها.

مادة )814(

زرعها  بعد  املزارعة  اأر�ــص  ا�ضتحقت  اإذا   -1

قبل اأن يحن ح�ضاد الزرع وكان طرفا العقد 

ال�ضتحقاق  ب�ضبب  النية غر عاملن  ح�ضني 

اإىل  املــزارعــة  حتــت  الأر�ــــص  ا�ضتبقاء  فلهما 

نــهــايــة مــو�ــضــم مــا زرع فيها وعــلــى مــن قــدم 

الأر�ص اأجر مثلها للم�ضتحق.

كــان  الــنــيــة  �ــضــيــئ  كــالهــمــا  كــــان  واإن   -٢

للم�ضتحق قلع الزرع واأخذ اأر�ضه خالية من 

كل �ضاغل ول �ضيء عليه لأحد منهما.

يرك اخليار للمزارع يف زراعة ما ي�ضاء.

الطرفن يف  اأن تكون ح�ضة كل من  )جـــ( 

املح�ضول مقدرة بن�ضبة �ضائعة.

مادة )811(

ل يجوز ا�ضراط اإخراج البذر اأو ال�ضريبة 

ــن اأ�ـــضـــل  ــة عـــلـــى رقـــبـــة الأر�ــــــــص مــ ــبـ املـــرتـ

املح�ضول قبل الق�ضمة.

مادة )812(

يــجــب يف املـــزارعـــة حتــديــد مـــدة الـــزراعـــة 

بحيث تكون متفقة مع حتقيق املق�ضود منها 

فاإن مل تعن ان�ضرف العقد اإىل دورة زراعية 

واحدة.
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)د( التزامات �ضاحب الأر�ص

مادة )815(

ت�ضليمها �ضاحلة  الأر�ــص  1- على �ضاحب 

كال�ضرب  الرتــفــاقــيــة  حقوقها  مــع  لــلــزراعــة 

ــع مـــــا هـــــو خمــ�ــضــ�ــص  ــيـ ــمـ واملـــــمـــــر ومـــــــع جـ

ل�ضتغاللها اإذا كان مت�ضاًل بها ات�ضال قرار.

٢- ويلتزم اأي�ضاً باإ�ضالح الأدوات الزراعية 

التي يجب عليه ت�ضليمها �ضاحلة للعمل اإذا 

ال�ضتعمال  نتيجة  الإ�ــضــالح  اإىل  احــتــاجــت 

املعتاد.

)هـ( التزامات املزارع

مادة )816(

1- يلتزم املزارع مبوؤونة الأعمال الزراعية 

وبنفقات  عليه،  واملحافظة  الـــزرع  و�ضيانة 

3- فــاإن كــان مــن قــدم الأر�ـــص وحــده �ضيئ 

النية ومل ير�َص امل�ضتحق برك الأر�ص لهما 

باأجر املثل اإىل نهاية املو�ضم يطبق ما يلي:

اإن كان البذر ممن قدم الأر�ــص فعليه  )اأ( 

يعادل  تعوي�ص  اأجر مثل عمله مع  للمزارع 

ــور عــمــال وغــرهــا  ــ مـــا بــذلــه مـــن مـــال واأجــ

ببذل  يلزمه  العقد  كان  اإذا  املعروف  بالقدر 

مــا ذكـــر وملـــن قـــدم الأر�ــــص اأن يــتــوقــى ذلــك 

الــزرع  للمزارع قيمة ح�ضته من  يــوؤدي  بــاأن 

م�ضتحق القرار ل مقلوعاً اإىل اأوان اإدراكه.

)ب( واإن كان البذر من املزارع فله على من 

قدم الأر�ص قيمة ح�ضته من الزرع م�ضتحقاً 

للقرار اإىل حن اإدراكه.

)جــــ( ولــلــمــزارع يف احلــالــتــن �ــضــواء اأكـــان 

البذر منه اأو ممن قدم الأر�ص اأن يختار اأخذ 

ح�ضته من الزرع مقلوًعا وحينئٍذ ل �ضيء له 

�ضواه.
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مادة )818(

ــص  الأر�ــ يـــوؤجـــر  اأن  لــلــمــزارع  يــجــوز  1- ل 

�ضاحب  بر�ضاء  اإل  لــغــره  زراعــتــهــا  يكل  اأو 

الأر�ص.

ــاإذا خــالــف املــــزارع هـــذا اللـــتـــزام كــان  ٢- فــ

كانت  فـــاإن  املــزارعــة  ف�ضخ  الأر�ــــص  ل�ضاحب 

الأر�ــــص حــن الف�ضخ مــزروعــة والــبــذر من 

والــرجــوع  ا�ــضــردادهــا  فله  الأر�ــــص  �ضاحب 

على املزارع مبا حلقه من �ضرر واإن مل يكن 

الأر�ص  ا�ضرداد  فله اخليار بن  البذر منه 

الــبــذر ل�ضاحبه  اإعــطــاء قيمة  مــزروعــة مــع 

وبـــن تـــرك الــــزرع لــهــمــا اإىل وقـــت حــ�ــضــاده 

وت�ضمن املزارع الأول اأجر املثل وما ت�ضبب 

فيه من �ضرر.

جماري الري وما ماثلها اإىل اأن يحن اأوان 

ح�ضاد الزرع.

٢- اأما موؤونة الزرع بعد اإدراكه من احل�ضاد 

اإليها حتى  التي يحتاج  وما يتلوه والنفقات 

املتعاقدين  الغلة فيلتزم بها كل من  تق�ضيم 

بقدر ح�ضته.

مادة )817(

ــزارع اأن يــبــذل يف الـــزراعـــة ويف  ــ 1- عــلــى امل

وعلى  يتبعها  ومـــا  ــص  ــ الأر�ـ عــلــى  املــحــافــظــة 

ــزرع واملــحــ�ــضــول مـــن الــعــنــايــة مـــا يبذله  ــ الـ

ال�ضخ�ص العادي.

فــاإذا ق�ضر يف �ضيء من ذلك ون�ضاأ عن   -٢

تق�ضره �ضرر كان �ضامناً له.
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مادة )821(

1- اإذا ُف�ضخ عقد املزارعة اأو تبن بطالنه اأو 

ق�ضي باإبطاله كان جميع املح�ضول ل�ضاحب 

الــبــذر فـــاإن كــان �ضاحب الــبــذر هــو �ضاحب 

اأجــر مثل عمله واإن  املــزارع  الأر�ــص ا�ضتحق 

كان �ضاحب البذر هو املزارع ا�ضتحق �ضاحب 

الأر�ص اأجر مثل الأر�ص.

اأجر  اأن يتجاوز  ٢- ول يجوز يف احلالتن 

قيمة ح�ضة �ضاحبه  الأر�ــص  اأو  العمل  مثل 

من املح�ضول.

)3( امل�ساقاة

مادة )822(

امل�ضاقاة عقد بن عامل ومالك �ضجر اأو زرع 

على اأن يقوم العامل بخدمة ال�ضجر اأو الزرع 

مدة معلومة يف نظر جزء �ضائع من غلته.

)و( انتهاء املزارعة

مادة )819(

فــاإذا  مدتها  بانق�ضاء  املــزارعــة  عقد  ينتهي 

انق�ضت مدتها قبل اأن يدرك الزرع فللمزارع 

ا�ضتبقاء الزرع اإىل اأن يدرك وعليه اأجر مثل 

الأر�ــص بقدر ح�ضته من املح�ضول عن املدة 

الالحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل 

من �ضاحب الأر�ص واملزارع بقدر ح�ض�ضهما.

مادة )820(

اإذا مـــات �ــضــاحــب الأر�ـــــص والـــــزرع مل   -1

يــدرك، ي�ضتمر املــزارع يف العمل حتى يدرك 

الزرع ولي�ص للورثة منعه.

٢- واإذا مــات املـــزارع والـــزرع مل يــدرك قام 

ورثته مقامه يف العمل حتى يدرك واإن اأبى 

�ضاحب الأر�ص.
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العقد  فـــاإن  فــاأقــل  املتبوع  قيمة  ثلث  فيهما 

العقد  يف  التابع  دخــول  ي�ضتلزم  املتبوع  على 

عليه ويرتب على ذلك ما ياأتي:

اأوًل: اأنه يجب على عامل امل�ضاقاة اأن يقوم 

بخدمته كاملتبوع.

ثانياً: اأنه ل ي�ضح ا�ضراط غلته لربه ول 

للعامل.

غلته  مــن  العامل  ن�ضيب  يكون  اأن  ثالثاً: 

مثل ن�ضيبه من غلة املتبوع.

امل�ضاقاة يف  �ضروط �ضحة  تعترب  اأن  رابعاً: 

املتبوع دون التابع.

مادة )826(

ــد  ــ اأحـ ــــال ميـــلـــك  فـ عـــقـــد لزم  ــاة  ــاقــ ــ ــض ــ�ــ املــ

املتعاقدين ف�ضخه اإل لعذر يربر ذلك.

مادة )823(

ي�ضرط ل�ضحة امل�ضاقاة اأن تكون ح�ضة كل 

من الطرفن يف الغلة مقدرة بن�ضبة �ضائعة.

مادة )824(

اأن  ي�ضرط يف �ضحة امل�ضاقاة على ال�ضجر 

امل�ضاقاة واأن ل  يكون مما يثمر يف عام عقد 

يكون ثمره قد بدا �ضالحه قبل امل�ضاقاة واأن 

قطع  قبل  تثمر  خلفه  يخلف  ممــا  يكون  ل 

الثمرة ال�ضابقة بدون انقطاع لإخالفه فاإن 

الثالثة  الــ�ــضــروط  هـــذه  مــن  �ــضــرط  تخلف 

ملا  تابعاً  كان  اإذا  اإل  عليه  امل�ضاقاة  ت�ضح  فال 

اجتمعت فيه هذه ال�ضروط.

مادة )825(

اإذا وقع عقد امل�ضاقاة على �ضجر يتبعه زرع 

التابع  اأو وقع على عك�ص ذلك وكانت قيمة 
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يتفق على خالفها:

خدمة  يف  اإليها  يحتاج  التي  الأعــمــال  )اأ( 

الــ�ــضــجــر ومنـــو الــغــلــة وجــودتــهــا واملــحــافــظــة 

عليها اإىل اأن تدرك كال�ضقي وتلقيح ال�ضجر 

ــا  وتــقــلــيــمــه تــكــون عــلــى عــهــدة املــ�ــضــاقــي واأمـ

الأعمال الثابتة التي ل تتكرر كل �ضنة كحفر 

الآبار واإقامة م�ضتودعات حلفظ الغلة فهي 

على �ضاحب ال�ضجر اأو الزرع.

)ب( الــنــفــقــات املــالــيــة الــتــي يــحــتــاج اإلــيــهــا 

�ضماد  كثمن  املــعــتــادة  والــعــنــايــة  ال�ــضــتــغــالل 

اإدراك  حــن  اإىل  احل�ضرات  ملكافحة  واأدويـــة 

الغلة تلزم �ضاحب ال�ضجر اأو الزرع.

بعد  اإليها  يحتاج  التي  النفقات  اأمــا  )جـــ( 

اإدراك الغلة كنفقة القطاب واحلفظ فتلزم 

الطرفن كاًل بن�ضبة ح�ضته يف الغلة.

مادة )827(

اأو  باجلذاذ  امل�ضاقاة  مــدة  توقيت  يجب   -1

اأطلقت  بزمن يح�ضل فيه اجلذاذ عادًة واإذا 

عند العقد عن التوقيت حملت على اجلذاذ 

اأو عــلــى جــذاذ  اإن كـــان الــثــمــر بــطــنــاً واحــــداً 

ومتــيــزت،  بطونه  تــعــددت  اإن  الأول  البطن 

اإل اأن ي�ضرط دخول البطن الثاين يف مدة 

تعددت  فـــاإن  جــــذاذه،  على  فتحمل  امل�ضاقاة 

جذاذ  على  املــدة  حملت  تتميز  ومل  البطون 

اآخر بطن.

فيها  يحتمل  مــدة  العقد  يف  حــدد  واإذا   -٢

ظهور الثمر ومل يبُد اأ�ضاًل فال ي�ضتحق اأحد 

العاقدين �ضيئاً على الآخر.

مادة )828(

ــال والــنــفــقــات الـــتـــي حتـــتـــاج اإلــيــهــا  ــمــ الأعــ

مل  مــا  التالية  الأحــكــام  فيها  تتبع  امل�ضاقاة 
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العقد ويوؤدي امل�ضتحق اإىل من قدم ال�ضجر 

نافعة  نفقات  مــن  اأنــفــقــه  مــا  مثل  الـــزرع  اأو 

بح�ضب العرف.

وكــانــت  الــعــقــد  امل�ضتحق  يــجــز  ــاإذا مل  فــ  -٢

اأحد  علم  دون  نية  بح�ضن  معقودة  امل�ضاقاة 

مــــن الـــطـــرفـــن بــ�ــضــبــب ال�ـــضـــتـــحـــقـــاق كـــان 

ا�ضتحقه  ما  ياأخذ  اأن  اإمــا  اخليار  للم�ضتحق 

اأجر مثله ويــوؤدي ملن قدم  ويدفع للم�ضاقي 

نافعة  نفقات  اأنفق من  ما  الــزرع  اأو  ال�ضجر 

الغلة  لهما  يــرك  اأن  ــا  واإمـ الــعــرف  بح�ضب 

اإىل نهاية مو�ضمها وياأخذ ممن قدم ال�ضجر 

اأو الــزرع تعوي�ضاً عــادًل بح�ضب العرف عما 

فاته من منفعة ب�ضبب هذا النتظار.

�ضيئا  املــ�ــضــاقــاة  املــتــعــاقــدان يف  كــان  واإن   -3

ما  اأخــذ  للم�ضتحق  كــان  التعاقد  حن  النية 

ا�ضتحقه ول �ضيء عليه لأحد منهما.

النية والآخـــر  اأحــدهــمــا �ضيئ  كــان  فـــاإن   -4

مادة )829(

دون  غــره  ي�ضاقي  اأن  للم�ضاقي  يــجــوز  ل 

فــاإن فعل كان  الــزرع  اأو  ال�ضجر  اإذن �ضاحب 

�ضاحب ال�ضجر اأو الزرع باخليار اإن �ضاء اأخذ 

الغلة كلها واأعطى من قام بالعمل اأجر مثله 

واإن �ضاء ترك الغلة لهما ورجع على امل�ضاقي 

ما  و�ضمنه  امل�ضاقاة  حمل  مثل  باأجر  الأول 

حلق به من �ضرر ب�ضبب فعله.

مادة )830(

اإذا ا�ضتحق ال�ضجر اأو الثمر اأو الزرع وكان 

املتعاقدان يف امل�ضاقاة اأو اأحدهما قد اأنفق اأو 

قام بعمل ذي اأثر يف منو ال�ضجر اأو الثمر اأو 

الزرع ترتب ما يلي بح�ضب الأحوال:

حل  املــ�ــضــاقــاة  عــقــد  امل�ضتحق  ــاز  اأجــ اإذا   -1

حمل من قدم ال�ضجر اأو الزرع جتاه امل�ضاقي 

النا�ضئة عن  واللتزامات  يف جميع احلقوق 
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ا�ضتحقوا  ين�ضج  مل  والثمر  الإنهاء  اختاروا 

بن�ضبة  عند ن�ضجه ما ي�ضيب مورثهم منه 

ما عمل حتى وفاته.

3- واإذا كان م�ضروًطا على امل�ضاقي اأن يعمل 

وي�ضتحق  بــوفــاتــه  املــ�ــضــاقــاة  تنتهي  بنف�ضه 

منها  ي�ضيبه  مــا  الــثــمــار  ن�ضج  عــنــد  ورثــتــه 

بن�ضبة عمله.

مادة )833(

الذي  بالعمل  القيام  يف  امل�ضاقي  ق�ضر  اإذا 

فاإنه يحط  العرف  به  اأو جــرى  عليه  �ضرط 

من ن�ضيه يف الغلة بن�ضبة ما ق�ضر فيه من 

عمله.

مادة )834(

ت�ضري اأحكام املزارعة على امل�ضاقاة يف ما مل 

تتناوله الن�ضو�ص ال�ضابقة.

حــ�ــضــنــهــا تــرتــب حلــ�ــضــن الــنــيــة مــنــهــمــا على 

عما  العرف  بح�ضب  عادل  تعوي�ص  امل�ضتحق 

اأو  بنفقته  ــزرع  الـ اأو  الثمر  اأو  ال�ضجر  ــاد  اأفـ

بعمله.

مادة )831(

غر  كــان  اأو  العمل  عــن  امل�ضاقي  عجز  اإذا 

اأو  ال�ضجر  ل�ضاحب  جاز  الثمر  على  ماأمون 

عمل  مثل  اأجــر  وعليه  امل�ضاقاة  ف�ضخ  الـــزرع 

امل�ضاقي قبل الف�ضخ.

مادة )832(

1- ل تنتهي امل�ضاقاة بوفاة �ضاحب ال�ضجر 

اأو الــــزرع ولــيــ�ــص لــورثــتــه مــنــع املــ�ــضــاقــي من 

متابعة عمله طبًقا للعقد.

اخليار  فلورثته  امل�ضاقي  تــويف  اإذا  اأمـــا   -٢

بن اإنهاء العقد اأو ال�ضتمرار يف العمل فاإن 
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ال�ضجر معاً بن�ضبة معلومة.

ال�ضجر  يف  الــ�ــضــركــة  ابـــتـــداء  يــحــدد  اأن   -4

والأر�ص ببلوغ ال�ضجر قدراً معيناً من النماء 

قبل اأن يثمر.

مادة )837(

ت�ضري اأحكام امل�ضاقاة على املغار�ضة فيما ل 

يتعار�ص مع طبيعتها.

)5( اإيجار الوقف

مادة )838(

1- ملن يتوىل اإدارة الوقف ولية اإيجاره.

لثنن  الوقف  على  التولية  كانت  واإذا   -٢

الإجــارة  براأيه يف  النــفــراد  فلي�ص لأحدهما 

دون الآخر.

)4( املغار�ضة

مادة )835(

املــغــار�ــضــة هـــي اإعـــطـــاء �ــضــخــ�ــص اأر�ـــضـــه ملن 

اأن  يغر�ص فيها �ضجراً معيناً من عنده على 

بن�ضبة  وال�ضجر  ــص  الأر�ـ يف  �ضريكن  يكونا 

مــعــلــومــة اإذا بــلــغ الــ�ــضــجــر قــــدراً مــعــيــنــاً من 

النماء قبل اأن يثمر.

مادة )836(

ي�ضرط يف �ضحة عقد املغار�ضة ما ياأتي:

1- اأن تكون املغار�ضة يف الأ�ضول الثابتة من 

نخيل اأو �ضجر ل فيما ُيزرع كل �ضنة.

٢- اأن يعن وقت العقد نوع ما يراد غر�ضه 

يف الأر�ص من النخيل اأو ال�ضجر.

3- اأن تكون ال�ضركة يف الأر�ص والنخيل اأو 
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هو اأنفع للوقف رفع الأمر اإىل القا�ضي لياأذن 

بالتاأجر املدة التي يراها اأ�ضلح للوقف.

مادة )842(

تــوؤجــر  املـــــدة  ــف  ــواقــ الــ يـــحـــدد  مل  اإذا   -1

الــعــقــارات ملـــدة �ضنة والأرا�ـــضـــي ملـــدة ثــالث 

م�ضلحة  اقت�ضت  اإذا  اإل  الأكــر  على  �ضنن 

الوقف غر ذلك و�ضدر به اإذن من القا�ضي.

٢- اأما اإذا عقدت الإجارة ملدة اأطول ولو بعقود 

مرادفة اأنق�ضت اإىل املدة املبينة يف البند ال�ضابق.

التعمر  اإىل  بحاجة  الــوقــف  كــان  واإذا   -3

ولي�ص له ريع يعمر به جاز للقا�ضي اأن ياأذن 

باإيجاره مدة تكفي لتعمره.

مادة )843(

1- ل يــجــوز تــاأجــر اأعـــيـــان الــوقــف بــاأقــل 

من اأجر املثل ويف�ضخ ما كان باأقل منه عند 

مادة )839(

1- ل يجوز للمتويل اأن ي�ضتاأجر الوقف لنف�ضه 

ولو باأجر املثل اإل اأن يتقبل الإجارة من القا�ضي.

٢- ويجوز له اأن يوؤجر لأ�ضوله اأو فروعه 

باأجرة تزيد على اأجر املثل بعد اإذن القا�ضي.

مادة )840(

ول  الــوقــف  اإيــجــار  عليه  لــلــمــوقــوف  لي�ص 

ال�ضتحقاق  انح�ضر فيه  الأجــرة ولو  قب�ص 

ما مل يكن موىل من ِقبل الواقف اأو ماأذوناً 

ممن له ولية الإجارة.

مادة )841(

اإجــارة الوقف  1- يراعى �ضرط الواقف يف 

فاإن عن مدة لالإيجار فال جتوز خمالفتها.

٢- واإذا مل يوجد من يرغب يف ا�ضتئجاره املدة 

املعينة ومل ي�ضرط للمتويل حق التاأجر مبا 
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قد بنى اأو غر�ص يف العن املوقوفة من ماله 

لنف�ضه باإذن َمْن له ولية التاأجر كان اأوىل 

من غره بالإجارة ملدة م�ضتقبلة باأجر املثل.

املثل وكــان هدم  باأجر  القبول  اأبــى  واإذا   -٢

اأو قلع ال�ضجر م�ضراً بال�ضيء املوؤجر  البناء 

عليه  اأقيم  ما  تتملك  اأن  الوقف  جلهة  حق 

اأن  القلع ما مل يتفقا على  بقيمته م�ضتحق 

يرك البناء اأو الغر�ص اإىل اأن ي�ضقط فياأخذ 

امل�ضتاأجر ما بقي منه.

3- ويجوز للمتويل اأن يوؤجر العن املوقوفة 

اأن  على  مالكهما  ــاإذن  بـ والــغــر�ــص  البناء  مــع 

يعطيه مقدار ما ي�ضيب ملكه من الأجرة.

مادة )846(

للم�ضتاأجر  وكــان  ــارة  الإجــ مــدة  انتهت  اإذا 

بناء اأو �ضجر اأقامه مباله يف العن املوقوفة 

دون اإذن يوؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غر�ضه 

املثل  اأجــر  دفــع  امل�ضتاأجر  العقد ما مل يقبل 

وكان قد روعي يف ذلك م�ضلحة الوقف.

٢- وُيجَرى تقدير اأجر املثل من ِقبل اخلرباء 

يعتمد  ول  العقد  فيه  اأبـــرم  الـــذي  الــوقــت  يف 

بالتغير الطارئ اأثناء املدة املعقود عليها.

مادة )844(

الــوقــف حت�ضن  اإذا طـــراأ على مــوقــع عــقــار 

اأجـــر املثل  ــادة يف  اإىل زيـ يف ذاتـــه واأدى ذلــك 

امل�ضتاأجر وما  اأنفقه  ملا  زيــادة فاح�ضة ولي�ص 

اأحدثه من اإ�ضالح وتعمر دخل فيه، يخر 

املــ�ــضــتــاأجــر بــن اإنــهــاء الــعــقــد اأو قــبــول اأجــر 

كان  �ضواء  التح�ضن  وقــت  من  اجلديد  املثل 

التاأجر حلاجة التعمر اأو حلالت اأخرى.

مادة )845(

1- اإذا انق�ضت مدة الإجارة وكان امل�ضتاأجر 
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الف�ضل الثاين

الإعارة

الفرع األول
أحكام عامة

مادة )849(

بغر  �ــضــيء  منفعة  الــغــر  الإعــــارة متليك 

اأن  على  لغر�ص معن  اأو  معينة  ملــدة  عو�ص 

ال�ضيء  هــي  والــعــاريــة  ال�ضتعمال  بعد  يــرده 

الذي ملكت منفعته.

مادة )850(

اأثــر  ول  املــعــار  ال�ضيء  بقب�ص  الإعـــارة  تتم 

لالإعارة قبل القب�ص.

اإن مل يكن يف ذلك �ضرر على الوقف واإن كان 

يح�ضل مــن ذلــك �ــضــرر على الــوقــف يجرب 

ال�ضجر  اأو  البناء  ي�ضقط  حتى  الريث  على 

فياأخذ اأنقا�ضه ويف كلتا احلالتن يحق جلهة 

بثمن  غــر�ــص  اأو  �ضيد  مــا  تتملك  اأن  الــوقــف 

البناء  يف  مــهــدومــاً  قيمتيه  اأقـــل  يــتــجــاوز  ل 

ومقلوعاً يف الغرا�ص اأو قائماً يف اأي منهما.

مادة )847(

القا�ضي  اإذن  اإىل  فيها  يحتاج  التي  الأمــور  يف 

الأوقـــاف  بــ�ــضــوؤون  املخت�ضة  الــــوزارة  راأي  يــوؤخــذ 

فيما تقت�ضيه م�ضلحة الوقف قبل �ضدور الإذن.

مادة )848(

ــارة  ــار عــلــى اإجــ تــ�ــضــري اأحـــكـــام عــقــد الإيـــجـ

الن�ضو�ص  يتعار�ص مع  الوقف يف كل ما ل 

ال�ضابقة.
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ــة من  ــاريـ ــعـ الـ يــ�ــضــرد  اأن  لــلــمــعــر  فــلــيــ�ــص 

تقيد  مل  واإن  مدتها  انــتــهــاء  قبل  امل�ضتعر 

قبل  ي�ضردها  اأن  له  فلي�ص  بزمن ول عمل 

انتهاء املدة املعتادة يف اإعارة مثلها.

يف  امل�ضتعر  مــن  ا�ــضــردادهــا  وللمعر   -٢

اأ�ضق  هو  فيما  ا�ضتعملها  اإذا  احلــالت  جميع 

له  عر�ضت  اإذا  اأو  لأجله  اأعــرت  مما  عليها 

حاجة للعارية مل تكن متوقعة.

مادة )855(

العارية اأمانة يف يد امل�ضتعر فاإذا هلكت اأو 

�ضاعت اأو نق�ضت قيمتها بال تعٍد ول تق�ضر 

فال �ضمان عليه ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )856(

اإعـــارة مــال من  الو�ضي  اأو  ل يجوز للويل 

ــاإذا اأعــــاره اأحــدهــمــا لــزم  هــو حتــت وليــتــه فــ

مادة )851(

ي�ضرط يف العارية اأن تكون معينة �ضاحلة 

لــالنــتــفــاع بــهــا مـــع بــقــاء عــيــنــهــا واأن تــكــون 

تكن  مل  واإن  لال�ضتعمال  مباحة  منفعتها 

مباحة للبيع.

مادة )852(

ملنفعة  مــالــًكــا  يــكــون  اأن  املــعــر  يف  ي�ضرط 

العارية ولو مل يكن مالًكا لذاتها واأن يكون 

غر حمجور عليه يف منفعة العارية.

مادة )853(

ي�ضرط يف امل�ضتعر اأن يكون اأهاًل للتربع 

عليه بالعارية.

مادة )854(

عمل  اأو  بزمن  ــارة  الإعــ مــدة  قيدت  اإذا   -1
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مادة )859(

باأجر  امل�ضتعر  يطالب  اأن  للمعر  لي�ص 

العارية بعد النتفاع.

مادة )860(

1- اإذا ا�ضتحقت العارية يف يد امل�ضتعر فال 

�ضمان على املعر اإل اإذا اتفق على غر ذلك 

اأو اإذا تعمد اإخفاء �ضبب ال�ضتحقاق.

٢- ويــكــون املــعــر مــ�ــضــوؤوًل عــن كــل �ضرر 

يلحق بامل�ضتعر من جراء هذا ال�ضتحقاق.

3- واإذا وقع ال�ضتحقاق بعد هالك العارية 

تــعــٍد مــنــه ول تق�ضر  بـــال  املــ�ــضــتــعــر  عــنــد 

للم�ضتعر  كــان  ت�ضمينه  امل�ضتحق  واخــتــار 

الرجوع على املعر مبا �ضمن للم�ضتحق.

4- ول ي�ضمن املعر العيوب اخلفية اإل اإذا 

تعمد اإخفاء العيب اأو �ضمن �ضالمة ال�ضيء 

من العيب.

كان  العارية  هلكت  فــاإذا  املثل  اأجــر  امل�ضتعر 

املعر �ضامًنا.

مادة )857(

ل يجوز للزوجة بغر اإذن الزوج اإعارة �ضيء 

مملوك له ول يكون عادًة حتت يدها فاإن فعلت 

وهلكت العارية اأو تعيبت كان للزوج اخليار يف 

الرجوع عليها اأو على امل�ضتعر بال�ضمان.

مادة )858(

ليقيم عليها بناء  اأر�ضاً  ا�ضتعار �ضخ�ص  اإذا 

اأو يغر�ص فيها �ضجراً مدة حمدودة بال�ضرط 

اأو بالعادة فاإن املعر يخر عند انتهاء هذه 

املدة بن اأن يطلب من امل�ضتعر هدم البناء 

كانت  كما  الأر�ـــص  وت�ضوية  ال�ضجر  قلع  اأو 

وبن اأن يدفع له قيمة البناء اأو قيمة ال�ضجر 

مقلوعاً اإل اإذا اتفق على خالف ذلك.
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تقيد بزمن اأو مكان اأو بنوع من النتفاع.

٢- فاإذا كانت مقيدة بزمان اأو مكان وجب عليه 

نوع  تعين  عند  لــه  ولي�ص  القيد  هــذا  مــراعــاة 

النتفاع اأن يجاوز القدر املماثل والأقل �ضرًرا.

مادة )864(

اإذا حدث من ا�ضتعمال العن امل�ضتعارة   -1

ي�ضمن  فــال  قيمتها  نق�ضان  يــوجــب  عــيــب 

امل�ضتعر قيمة ذلك النق�ص اإل اإذا كان نا�ضئاً 

عن ا�ضتعمالها على خالف املعتاد.

٢- واإذا جتاوز امل�ضتعر املاألوف يف ا�ضتعارة 

العارية اأو ا�ضتعمالها على خالفه فهلكت اأو 

تعيبت �ضمن املعر ما اأ�ضابها.

مادة )865(

اأن  املــعــر  اإذن  ــدون  بـ للم�ضتعر  يــجــوز  ل 

يت�ضرف يف العارية ت�ضرًفا يرتب لأحد حًقا 

الفرع الثاين
التزامات املستعري

مادة )861(

1- على امل�ضتعر اأن يعتني بحفظ العارية 

يف  ينزل  اأن  دون  ماله  يف  عنايته  و�ضيانتها 

ذلك عن عناية ال�ضخ�ص العادي مباله.

ــاإذا ق�ضر يف دفـــع �ــضــرر عــن الــعــاريــة  ٢- فــ

وكان ي�ضتطيع دفعه كان ملزماً بال�ضمان.

مادة )862(

وم�ضاريف  الــعــاريــة  نفقة  امل�ضتعر  عــلــى 

ردها وموؤونة نقلها.

مادة )863(

على  بــالــعــاريــة  يــنــتــفــع  اأن  للم�ضتعر   -1

الــوجــه املــعــتــاد يف الإعــــارة املطلقة الــتــي مل 
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مادة )868(

الــعــاريــة ومل  املــ�ــضــتــعــر جمــهــاًل  اإذا مـــات 

الوفاة  وقــت  قيمتها  تكون  تركته  يف  توجد 

ديًنا على الركة.

مادة )869(

انــتــهــاء  قــبــل  الــعــاريــة  يـــرد  اأن  للم�ضتعر 

اأنــــه اإذا كـــان هـــذا الــــرد ي�ضر  الإعـــــارة غــر 

باملعر فال يرغم على قبوله.

مادة )870(

1- اإذا انف�ضخت الإعارة اأو انتهت وجب على 

والمتناع  اإىل �ضاحبها  العارية  رد  امل�ضتعر 

ــه الــقــانــون  ــا مل يــجــز لـ عـــن ا�ــضــتــعــمــالــهــا مـ

ا�ضتبقاءها.

الورثة  لزم  امل�ضتعر  انتهت مبوت  واإذا   -٢

ت�ضليمها اإىل املعر عند الطلب.

يف منفعتها اأو عينها باإعارة اأو رهن اأو اإجارة 

اأو غر ذلك.

مادة )866(

لــدى  الــعــاريــة  يـــودع  اأن  للم�ضتعر  يــجــوز 

�ضخ�ص اأمن قادر على حفظها ول ي�ضمنها 

اإذا هلكت عنده دون تعٍد اأو تق�ضر.

الفرع الثالث
انتهاء اإلعارة

مادة )867(

تنتهي الإعارة:

1- بانق�ضاء الأجل املتفق عليه.

٢- با�ضتيفاء املنفعة حمل الإعارة.

3- مبوت املعر اأو امل�ضتعر ول تنتقل اإىل 

ورثة امل�ضتعر.
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الباب الثالث

عقود العمل

الف�ضل الأول

عقد املقاولة

الفرع األول
تعريف املقاولة ونطاقها

مادة )872(

املقاولة عقد يتعهد اأحد طرفيه مبقت�ضاه 

بدل  لقاء  عماًل  يـــوؤدي  اأو  �ضيًئا  ي�ضنع  بــاأن 

يتعهد به الطرف الآخر.

مادة )873(

1- يجوز اأن يقت�ضر التفاق يف عقد املقاولة 

على اأن يتعهد املقاول بتقدمي العمل على اأن 

مادة )871(

النفي�ضة  الأ�ضياء  العارية من  كانت  اإذا   -1

اإىل  بنف�ضه  ت�ضليمها  امل�ضتعر  على  وجــب 

الأ�ضياء الأخرى فيجوز ت�ضليمها  اأما  املعر 

من  رعايته  يف  هــم  مــن  بو�ضاطة  اأو  بنف�ضه 

القادرين على ت�ضليمها.

٢- ويجب رد العارية يف املكان املتفق عليه 

اأو يق�ضي  اأعرت فيه  واإل ففي املكان الذي 

به العرف.
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كــان  بع�ضها  اأو  كــلــهــا  الــعــمــل  ــادة  مــ املـــقـــاول 

العقد  ل�ضروط  طبقاً  جودتها  عن  م�ضوؤوًل 

اإذا ُوجدت واإل فطبقاً للعرف اجلاري.

الــذي قدم  العمل هو  واإذا كان �ضاحب   -٢

اأن يحر�ص  املــقــاول  العمل وجــب على  مــادة 

الفنية  الأ�ــضــول  عمله  يف  يراعي  واأن  عليها 

وقع  فـــاإن  منها  بقي  مــا  ل�ضاحبها  يــرد  واأن 

خالف ذلك فتلفت اأو تعيبت اأو ُفقدت فعليه 

�ضمانها.

مادة )876(

اإلــيــه يف  يــاأتــي مبــا يحتاج  اأن  املــقــاول  على 

اإ�ضافية على  واأدوات  اآلت  العمل من  اإجنــاز 

العرف بغر  اأو  نفقته ما مل يق�ِص التفاق 

ذلك.

ي�ضتخدمها  التي  املــادة  العمل  يقدم �ضاحب 

اأو ي�ضتعن بها يف القيام بعمله.

بتقدمي  املــقــاول  يتعهد  اأن  يــجــوز  كما   -٢

املادة والعمل.

مادة )874(

وبيان  املقاولة و�ضف حمله  يجب يف عقد 

نــوعــه وقـــدره وطريقة اأدائـــه ومـــدة اإجنـــازه 

وحتديد ما يقابله من بدل.

الفرع الثاين
آثار املقاولة

)1( التزامات املقاول

مادة )875(

يقدم  اأن  الــعــمــل  �ــضــاحــب  ا�ــضــرط  اإذا   -1
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جنم  اإذا  ال�ضمان  وينتفي  ل  اأم  بتق�ضره 

ذلك عن حادث ل ميكن التحرز منه.

مادة )879(

1- اإذا كان لعمل املقاول اأثر يف العن جاز 

امل�ضتحقة  الأجـــرة  ي�ضتويف  حتى  حب�ضها  لــه 

واإذا تلفت يف يده قبل �ضداد اأجره فال �ضمان 

عليه ول اأجر له.

٢- فاإذا مل يكن لعمله اأثر يف العن فلي�ص 

فعل  فــاإن  الأجـــرة  ل�ضتيفاء  يحب�ضها  اأن  لــه 

وتلفت كان عليه �ضمان الغ�ضب.

مادة )880(

1- اإذا كان حمل عقد املقاولة اإقامة مباٍن اأو 

من�ضاآت ثابتة اأخرى ي�ضع املهند�ص ت�ضميمها 

كانا  اإ�ــضــرافــه  املــقــاول حتــت  ينفذها  اأن  على 

العمل  ل�ضاحب  التعوي�ص  يف  مت�ضامنن 

مادة )877(

ــاول اإجنــــــاز الــعــمــل وفــقــاً  ــقــ يــجــب عــلــى املــ

ــه يــقــوم مبا  ــ ــاإذا تــبــن اأن ــ لــ�ــضــروط الــعــقــد، فـ

اأو مناٍف لل�ضروط  تعهد به على وجه معيب 

فيجوز ل�ضاحب العمل اأن يطلب ف�ضخ العقد 

اإ�ــضــالح العمل غر ممكن  اإذا كــان  يف احلــال 

اإذا كــان الإ�ــضــالح ممكناً جــاز ل�ضاحب  واأمـــا 

العمل اأن يطلب من املقاول اأن يلتزم ب�ضروط 

معقول  اأجـــل  خــالل  العمل  وي�ضحح  العقد 

فاإذا انق�ضى الأجل دون اإمتام الت�ضحيح جاز 

اأن يطلب من القا�ضي ف�ضخ  ل�ضاحب العمل 

العقد اأو الرخي�ص له يف اأن يعهد اإىل مقاول 

اآخر باإمتام العمل على نفقة املقاول الأول.

مادة )878(

و�ضنعه  فعله  عن  تولد  ما  املقاول  ي�ضمن 

اأو  بتعديه  اأكـــان  �ــضــواء  خ�ضارة  اأو  �ضرر  مــن 
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مادة )882(

يــقــع بـــاطـــاًل كـــل �ــضــرط يــقــ�ــضــد بـــه اإعــفــاء 

املقاول اأو املهند�ص من ال�ضمان اأو احلد منه.

مادة )883(

ل ت�ضمع دعوى ال�ضمان بعد انق�ضاء ثالث 

�ضنوات على ح�ضول التهدم اأو اكت�ضاف العيب.

)٢( التزامات �ضاحب العمل

مادة )884(

الــعــمــل بت�ضليم مــا مت من  يــلــتــزم �ــضــاحــب 

الــعــمــل مــتــى اأجنــــزه املـــقـــاول وو�ــضــعــه حتت 

ت�ضرفه فاإذا امتنع بغر �ضبب م�ضروع رغم 

ر�ضمي وتلف يف يد  بــاإنــذار  ذلــك  اإىل  دعوته 

املقاول اأو تعيب دون تعديه اأو تق�ضره فال 

�ضمان عليه.

�ــضــنــوات مــن تهدم  عما يــحــدث خــالل ع�ضر 

كلي اأو جزئي فيما �ضيداه من مباٍن اأو اأقاماه 

من من�ضاآت وعن كل عيب يهدد متانة البناء 

و�ضالمته اإذا مل يت�ضمن العقد مدة اأطول. 

اأن  اأرادا  قد  املتعاقدان  يكن  مل  ما  ذلــك  كل 

تبقى هذه املن�ضاآت مدة اأقل من ع�ضر �ضنوات.

املــذكــور  التعوي�ص  يف  اللــتــزام  ويبقى   -٢

ولو كان اخللل اأو التهدم نا�ضًئا من عيب يف 

الأر�ص ذاتها اأو ر�ضي �ضاحب العمل باإقامة 

املباين اأو املن�ضاآت املعيبة.

وقت  مــن  الع�ضر  ال�ضنوات  مــدة  وتــبــداأ   -3

ت�ضليم العمل.

مادة )881(

املــهــنــد�ــص عــلــى و�ــضــع  اقــتــ�ــضــر عــمــل  اإذا 

كان  التنفيذ  على  الإ�ــضــراف  دون  الت�ضميم 

م�ضوؤوًل فقط عن عيوب الت�ضميم.
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من العقد ويقف التنفيذ على اأن يكون ذلك 

دون اإبطاء مع اإيفاء املقاول قيمة ما اأجنزه 

من الأعمال مقدرة وفقاً ل�ضروط العقد.

مادة )887(

اأ�ــضــا�ــص  عــلــى  املـــقـــاولـــة  عــقــد  اأبـــــرم  اإذا   -1

ت�ضميم متفق عليه لقاء اأجر اإجمايل فلي�ص 

ــادة يف الأجـــر  لــلــمــقــاول اأن يــطــالــب بــاأيــة زيــ

يقت�ضيها تنفيذ هذا الت�ضميم.

٢- واإذا حدث يف الت�ضميم تعديل اأو اإ�ضافة 

بر�ضى �ضاحب العمل يراعى التفاق اجلاري 

مع املقاول ب�ضاأن هذا التعديل اأو الإ�ضافة.

مادة )888(

العمل  عــلــى  ــر  اأجــ الــعــقــد  يف  يــعــن  مل  اإذا 

ا�ضتحق املقاول اأجر املثل مع قيمة ما قدمه 

من املواد التي تطلبها العمل.

مادة )885(

يــلــتــزم �ــضــاحــب الــعــمــل بــدفــع الــبــدل عند 

اأو  التفاق  ن�ص  اإذا  اإل  عليه  املعقود  ت�ضليم 

جرى العرف على غر ذلك.

مادة )886(

على  مقاي�ضة  مبقت�ضى  عقد  بـــرم 
ُ
اأ اإذا   -1

اأ�ضا�ص الوحدة وتبن يف اأثناء العمل اأن من 

عليه  املــتــفــق  الت�ضميم  لتنفيذ  الــ�ــضــروري 

جماوزة املقاي�ضة املقدرة جماوزة حم�ضو�ضة 

اأن يــخــطــر يف احلـــال  ــاول  ــقــ املــ وجــــب عــلــى 

�ضاحب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه 

من زيادة يف الثمن فاإن مل يفعل �ضقط حقه 

املقاي�ضة من  ا�ــضــرداد ما جــاوز به قيمة  يف 

نفقات.

٢- فاإذا كانت املجاوزة التي يقت�ضيها تنفيذ 

الت�ضميم ج�ضيمة جاز لرب العمل اأن يتحلل 
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قائمة  الأول  املقاول  م�ضوؤولية  وتبقى   -٢

ِقبل �ضاحب العمل.

مادة )891(

ل يجوز للمقاول الثاين اأن يطالب �ضاحب 

العمل ب�ضيء مما ي�ضتحقه املقاول الأول اإل 

اإذا اأحاله على �ضاحب العمل.

الفرع الرابع
انقضاء املقاولة

مادة )892(

ينق�ضي عقد املقاولة باإجناز العمل املتفق 

عليه اأو بف�ضخ العقد ر�ضاًء اأو ق�ضاًء.

مادة )893(

اأو  العقد  تنفيذ  دون  اإذا حدث عذر يحول 

مادة )889(

1- اإذا مل يتفق املهند�ص الذي قام بت�ضميم 

الأجــر  على  تنفيذه  على  والإ�ــضــراف  البناء 

ا�ضتحق اأجر املثل طبًقا ملا جرى عليه العرف.

ــاإذا طـــراأ مــا يــحــول دون اإمتـــام تنفيذ  ٢- فـ

ا�ضتحق  اأعــده  الــذي  للت�ضميم  وفقاً  العمل 

اأجر مثل ما قام به.

الفرع الثالث
املقاول الثاين

مادة )890(

1- يجوز للمقاول اأن يكل تنفيذ العمل كله 

اأو بع�ضه اإىل مقاول اآخر اإذا مل مينعه �ضرط 

يف العقد اأو مل تكن طبيعة العمل تقت�ضي اأن 

يقوم به بنف�ضه.
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مادة )896(

اإذا  املــقــاول  مبــوت  املقاولة  عقد  ينتهي   -1

كانت  اأو  بنف�ضه  يعمل  اأن  على  متفقاً  كــان 

موؤهالته ال�ضخ�ضية حمل اعتبار يف العقد.

ال�ضرط  هــذا  العقد من مثل  واإذا خال   -٢

اأو مل تكن موؤهالت املقاول ال�ضخ�ضية حمل 

اأن  العمل  ل�ضاحب  جــاز  التعاقد  يف  اعتبار 

الورثة  تتوافر يف  اإذا مل  العقد  يطلب ف�ضخ 

ال�ضمانات الكافية حل�ضن تنفيذ العمل.

يــوؤول للركة قيمة  3- ويف كلتا احلالتن 

ل�ضروط  الأعمال والنفقات وفقاً  ما مت من 

العقد وما يقت�ضيه العرف.

اأن يطلب  اإمتــام تنفيذه جــاز لأحــد عاقديه 

ف�ضخه اأو اإنهاءه ح�ضب الأحوال.

مادة )894(

اإذا بداأ املقاول يف التنفيذ ثم اأ�ضبح عاجزاً 

عن اإمتامه ل�ضبب ل يد له فيه فاإنه ي�ضتحق 

قيمة ما مت من الأعمال وما اأنفق يف �ضبيل 

العمل  �ضاحب  على  يعود  ما  بقدر  التنفيذ 

من نفع.

مادة )895(

الطرف  يطالب  اأن  الف�ضخ  من  للمت�ضرر 

يقرها  الــتــي  احلــــدود  يف  بتعوي�ضه  الآخــــر 

العرف.
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مادة )898(

1- يجوز اأن يكون عقد العمل ملدة حمددة 

اأو غر حمددة ولعمل معن.

فــاإذا كان عقد العمل ملدة حياة العامل   -٢

اأو �ضاحب العمل اأو لأكر من خم�ص �ضنوات 

ــاز لــلــعــامــل بــعــد انــقــ�ــضــاء خــمــ�ــص �ــضــنــوات  جـ

ينذر  اأن  على  تعوي�ص  دون  العقد  ينهي  اأن 

�ضاحب العمل اإىل �ضتة اأ�ضهر.

مادة )899(

الوقت الذي حدد يف  العمل من  تبداأ مدة 

العقد فاإن مل يحدد فمن تاريخ العقد ما مل 

يق�ِص العرف اأو ظروف العقد بغر ذلك.

مادة )900(

انتهى  معينة  ملــدة  العمل  عقد  كــان  اإذا   -1

ا�ضتمر  فــاإذا  مدته  بانتهاء  نف�ضه  تلقاء  من 

الف�ضل الثاين

عقد العمل

الفرع األول
انعقاده ورشوطه

مادة )897(

1- عقد العمل عقد يلتزم اأحد طرفيه باأن 

اأو  اإ�ضرافه  الآخــر حتت  مل�ضلحة  بعمل  يقوم 

اإدارته لقاء اأجر يتعهد به الطرف الآخر.

عليه  العامل حمظوراً  يكن  اإذا مل  اأمــا   -٢

يكن  مل  اأو  اآخـــر  عمل  �ضاحب  لــدى  العمل 

مقيًدا يف عمله بوقت حمدد ل�ضالح �ضاحب 

العمل فال ينطبق عليه عقد العمل وي�ضتحق 

اأجره ح�ضب التفاق.
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مادة )902(

1- تعترب املبالغ الآتية جزءاً ل يتجزاأ من 

اأجر العامل وحُت�ضب عند ت�ضوية حقوقه ويف 

تعين القدر اجلائز احلجز عليه:

لــلــطــوافــن  تــعــطــى  الـــتـــي  الـــعـــمـــالـــة  )اأ( 

واملندوبن واجلوابن واملمثلن التجارين.

اإىل  ــع  ــدفــ ــ ُت ــي  ــتـ الـ ــة  ــويـ ــئـ املـ الــنــ�ــضــب  )ب( 

ما  ثمن  عــن  الــتــجــاريــة  املــحــال  م�ضتخدمي 

يبيعونه والعالوات التي ُت�ضرف لهم ب�ضبب 

غالء املعي�ضة.

ُتعَطى للعامل عالوة على  )جـ( كل منحة 

املرتب وما ُي�ضرف له جزاء اأمانته اأو مقابل 

زيادة اأعبائه العائلية وما �ضابه ذلك اإذا كانت 

الفردية  العمل  عقود  يف  مقررة  املبالغ  هذه 

مبنحها  الــعــرف  جــرى  اأو  امل�ضنع  لــوائــح  اأو 

جــزءاً  يعتربونها  امل�ضنع  عمال  اأ�ضبح  حتى 

من الأجر ل تربعاً على اأن تكون هذه املبالغ 

انق�ضاء مدته اعترب  طرفاه يف تنفيذه بعد 

ذلك جتديًدا له ملدة غر معينة.

٢- واإذا كان عقد العمل لتنفيذ عمل معن 

انتهى بانق�ضاء العمل فاإذا كان العمل قاباًل 

العقد  تنفيذ  وا�ضتمر  يتجدد،  لأن  بطبيعته 

العقد  اعترب  عليه  املتفق  العمل  انتهاء  بعد 

الــالزمــة  للمدة  �ضمنياً  قــد جتــدد جتــديــداً 

للقيام بالعمل ذاته مرة اأخرى.

مادة )901(

يتقا�ضاه مبقت�ضى  العامل هو ما  اأجر   -1

العقد من مال اأو منفعة يف اأي �ضورة كانت.

٢- فاإذا مل يكن الأجر مقدراً يف العقد كان 

للعامل اأجر مثله طبقاً ملا جرى عليه العرف 

فــاإذا مل يوجد عرف توىل القا�ضي تقديره 

وفقاً ملقت�ضيات العدالة.
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مادة )903(

بناًء على طلبه  اأحــد لآخــر عماًل  اإذا عمل 

دون اتفاق على الأجر فله اأجر املثل اإن كان 

ممن يعمل بالأجر واإل فال اأجر له.

مادة )904(

اإذا كان العمل املعقود عليه تعليم �ضيء مما 

يكون يف تعليمه م�ضاعدة من املتعلم للمعلم 

ومل يبن يف العقد اأيهما ي�ضتحق اأجراً على 

الآخر فاإنه يتبع يف ذلك عرف ذوي ال�ضاأن يف 

مكان العمل.

معلومة املقدار قبل احلجز.

٢ - ول يلحق بالأجر ما ُيعَطى على �ضبيل 

الهبة اإل يف ال�ضناعة اأو التجارة التي جرى 

قواعد  لها  وتــكــون  بــدفــع هبة  الــعــرف  فيها 

ت�ضمح ب�ضبطها.

اإذا كان ما  وتعترب الهبة جــزءاً من الأجــر 

يدفعه منها العمالء اإىل م�ضتخدمي املتجر 

ليقوم  م�ضرك  �ضندوق  يف  يجمع  الــواحــد 

رب الــعــمــل بــعــد ذلـــك بــتــوزيــعــه عــلــى هـــوؤلء 

امل�ضتخدمن بنف�ضه اأو حتت اإ�ضرافه.

ــنــاعــات كــ�ــضــنــاعــة  ويـــجـــوز يف بــعــ�ــص الــ�ــض

الــفــنــادق واملــطــاعــم واملــقــاهــي واملــ�ــضــارب األ 

يكون للعامل اأجر �ضوى ما يح�ضل عليه من 

هبة وما يتناول من طعام.
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ال�ضناعية والتجارية ولو بعد انق�ضاء العقد 

وفًقا ملا يقت�ضيه التفاق اأو العرف.

مادة )906(

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على اأنه 

من توابع العمل ولو مل ي�ضرط يف العقد.

مادة )907(

ل يجوز للعامل اأن ي�ضغل نف�ضه وقت العمل 

العقد  اأن يعمل خــالل مــدة  اآخــر ول  ب�ضيء 

لدى غر �ضاحب العمل واإل جاز ل�ضاحب 

بقدر  الأجــرة  اإنقا�ص  اأو  العقد  ف�ضخ  العمل 

تق�ضر العامل يف عمله لديه.

مادة )908(

�ضاحب  مـــال  ي�ضيب  مــا  الــعــامــل  ي�ضمن 

ب�ضبب  فــقــد  اأو  تــلــف  اأو  نــقــ�ــص  مـــن  الــعــمــل 

الفرع الثاين
آثار عقد العمل

)1( التزامات العامل

مادة )905(

يجب على العامل:

1- اأن يوؤدي العمل بنف�ضه ويبذل يف تاأديته 

عناية ال�ضخ�ص العادي.

مقت�ضيات  تــ�ــضــرفــاتــه  يف  يـــراعـــي  اأن   -٢

اللياقة والآداب.

3- اأن ياأمتر باأوامر �ضاحب العمل اخلا�ضة 

بتنفيذ العمل املتفق عليه يف كل ما ل يعر�ضه 

للخطر ول يخالف القانون والآداب.

4- اأن يحر�ص على حفظ الأ�ضياء امل�ضلمة 

اإليه لتاأدية عمله.

العمل  �ــضــاحــب  بـــاأ�ـــضـــرار  يــحــتــفــظ  اأن   -5
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مادة )910(

العامل  ت�ضمن  على  الــطــرفــان  اتــفــق  اإذا 

املناف�ضة  بــالمــتــنــاع عــن  الإخــــالل  يف حــالــة 

على  اإجــبــاره  بق�ضد  فيه  مبالغاً  ت�ضميناً   -

البقاء لدى �ضاحب العمل كان ال�ضرط غر 

�ضحيح.

مادة )911(

1- اإذا وفق العامل اإىل اخراع اأو اكت�ضاف 

جديد اأثناء عمله فال يحق ل�ضاحب العمل 

فيه اإل يف الأحوال الآتية:

عليه  املــتــفــق  الــعــمــل  طبيعة  كــانــت  اإذا  )اأ( 

ت�ضتهدف هذه الغاية.

اأن  على  �ــضــراحــًة  العقد  يف  اتــفــق  اإذا  )ب( 

يكون له احلق يف كل ما يهتدي اإليه العامل 

من اخراع.

اخــراعــه  اإىل  الــعــامــل  تــو�ــضــل  اإذا  )جـــــ( 

تق�ضره اأو تعديه.

مادة )909(

له  ي�ضمح  بعمل  يقوم  العامل  كــان  اإذا   -1

بالطالع على اأ�ضرار العمل اأو معرفة عمالء 

ل  اأنـــه  على  التــفــاق  للطرفن  جــاز  املن�ضاأة 

اأو  العمل  �ضاحب  يناف�ص  اأن  للعامل  يجوز 

ي�ضرك يف عمل يناف�ضه بعد انتهاء العقد.

٢- على اأن هذا التفاق ل يكون �ضحيحاً اإل 

العمل  ونــوع  واملكان  بالزمان  مقيداً  كان  اإذا 

بالقدر ال�ضروري حلماية امل�ضالح امل�ضروعة 

ل�ضاحب العمل.

العمل  �ضاحب  يتم�ضك  اأن  يــجــوز  ول   -3

يقع  اأن  دون  العقد  اأنــهــى  اإذا  التــفــاق  بــهــذا 

مــن العامل مــا يــربر ذلــك كما ل يــجــوز له 

التم�ضك بالتفاق اإذا وقع منه ما يربر اإنهاء 

العامل للعقد.
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الـزمـان  للعامل يف  الأجـــر  اأداء  ويــكــون   -٢

واملكان اللذين يحددهما العقد اأو العرف.

مادة )913(

على �ضاحب العمل:

وال�ضالمة  الأمــن  اأ�ضباب  كل  يوفر  اأن  )اأ( 

لتمكن  يــلــزم  مــا  كــل  يهيئ  واأن  من�ضاأته  يف 

العامل من تنفيذ التزاماته.

والأجهزة  الآلت  ب�ضالحية  ُيعَنى  اأن  )ب( 

اخلا�ضة بالعمل حتى ل يقع منها �ضرر.

)جـ( اأن يراعي مقت�ضيات الآداب واللياقة 

يف عالقته بالعامل.

خدمته  نــهــايــة  يف  الــعــامــل  يعطي  اأن  )د( 

�ضهادة بنوع عمله وتاريخ مبا�ضرته وانتهائه 

ــره وكـــل مــا كـــان يــتــقــا�ــضــاه من  ومـــقـــدار اأجــ

اإ�ضافات اأخرى.

)هـ( اأن يرد للعامل كافة الأوراق اخلا�ضة به.

بو�ضاطة ما و�ضعه �ضاحب العمل حتت يده 

اأيــة و�ضيلة  اأو  اأو من�ضاآت  اأدوات  اأو  مــواد  من 

اأخرى ل�ضتخدامه لهذه الغاية.

٢- على اأنه اإذا كان لالخراع اأو الكت�ضاف 

اقت�ضادية  اأهمية  الذكر  �ضالفة  احلــالت  يف 

كبرة جاز للعامل اأن يطالب مبقابل خا�ص 

يراعى  كما  العدالة  مقت�ضيات  فيه  تراعى 

فيه ما قدمه �ضاحب العمل من معونة.

ــا تــقــرره  ــام الــ�ــضــابــقــة مبـ ــكــ ول تــخــل الأحــ

القوانن اخلا�ضة بالخراع والكت�ضاف.

)2( التزامات صاحب العمل

مادة )912(

للعامل  يـــوؤدي  اأن  العمل  �ضاحب  على   -1

اأعــد  اأو  عمله  اأدى  متى  عليه  املتفق  اأجـــره 

نف�ضه وتفرغ له واإن مل ي�ضند اإليه عمل.
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مادة )917(

اإذا كانت مدة العمل معينة يف العقد وف�ضخ 

�ضاحب العمل العقد قبل انق�ضاء مدته بال 

عذر اأو عيب يف عمل العامل وجب عليه اأداء 

العامل نف�ضه  اإذا �ضلم  املدة  اإىل متام  الأجــر 

للخدمة فيها.

مادة )918(

اأن  والــعــامــل  العمل  �ضاحب  مــن  كــل  على 

القوانن  تفر�ضها  التي  باللتزامات  يقوم 

املبينة يف  اللــتــزامــات  اإىل جــانــب  اخلــا�ــضــة 

املواد ال�ضابقة.

مادة )914(

القيام  اآخـــر  مــن  العمل  �ضاحب  طلب  اإذا 

�ضواء  اأجر مثله  اأن يكرمه لزمه  بعمل على 

اأكان ممن يعمل باأجر اأم ل.

مادة )915(

يلزم �ضاحب العمل طعام العامل اأو ك�ضوته 

اإذا جرى العرف به �ضواء ا�ضرط ذلك عليه 

اأم ل.

مادة )916(

اإذا انــقــ�ــضــت املــــدة املــعــيــنــة لــلــعــمــل ُووجـــد 

العقد بقدر  ي�ضتمر  اأجلها  عذر يقت�ضي مد 

احلاجة ويلزم �ضاحب العمل اأجر مثل املدة 

امل�ضافة.
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٢- ويجوز لأحد املتعاقدين عند وجود عذر 

طارئ يتعلق به اأن يطلب ف�ضخ العقد.

ي�ضمن  اإلــيــهــمــا  املــ�ــضــار  احلــالــتــن  ويف   -3

طالب الف�ضخ ما ين�ضاأ عن الف�ضخ من �ضرر 

للمتعاقد الآخر.

مادة )921(

ينتهي العقد بوفاة العامل كما ينتهي بوفاة 

رب العمل اإذا كانت �ضخ�ضيته قد روعيت يف 

اإبرام العقد.

مادة )922(

عقد  عــن  النا�ضئة  الــدعــاوى  ت�ضمع  ل   -1

انتهاء  تــاريــخ  مــن  �ضنة  انق�ضاء  بعد  العمل 

العقد.

٢- ول تــ�ــضــري هـــذه املــــدة عــلــى الــدعــاوى 

املتعلقة بانتهاك حرمة اأ�ضرار العمل.

الفرع الثالث
انتهاء عقد العمل

مادة )919(

1- ينتهي عقد العمل بانق�ضاء املدة املحددة 

له ما مل ي�ضرط جتديده كما ينتهي باإجناز 

املتفق عليه وذلــك مع عدم الإخــالل  العمل 

باأحكام املادتن )898(، )9٠٠(.

اأو  بــالتــفــاق  معينة  املـــدة  تكن  مل  واإذا   -٢

من  لكل  جــاز  منه  بالغر�ص  اأو  العمل  بنوع 

ب�ضرط  وقــت  اأي  يف  العقد  اإنهاء  املتعاقدين 

اأن يعلن الطرف الآخر برغبته يف ذلك قبل 

انتهاء العقد بوقت منا�ضب.

مادة )920(

اإذا حدث عذر مينع  العقد  1- يجوز ف�ضخ 

تنفيذ موجبه.
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مادة )925(

1- ي�ضرط ل�ضحة الوكالة:

الت�ضرف  حــق  مــالــكــاً  املــوكــل  يــكــون  اأن  )اأ( 

بنف�ضه فيما وكل فيه.

غـــر ممــنــوع من  الــوكــيــل  يــكــون  اأن  )ب( 

الت�ضرفات فيما وكل به.

)جـ( اأن يكون حمل الوكالة معلوماً وقاباًل 

للنيابة فيه.

٢- ول ي�ضرط ل�ضحة الوكالة باخل�ضومة 

ر�ضاء اخل�ضم.

مادة )926(

مقيدة  اأو  مطلقة  الوكالة  تكون  اأن  ي�ضح 

وقت  اإىل  م�ضافة  اأو  �ضرط  على  معلقة  اأو 

م�ضتقبل.

مادة )923(

العمل  الإيجار على عقد  اأحكام  1- ت�ضري 

يف كل ما مل يرد عليه ن�ص خا�ص.

الــعــمــل على  عــقــد  ــام  ــكـ اأحـ تــ�ــضــري  ٢- ول 

العمال اخلا�ضعن لقانون العمل اإل بالقدر 

اأو �ضمناً مع  الذي ل تتعار�ص فيه �ضراحًة 

الت�ضريعات اخلا�ضة بهم.

الف�ضل الثالث

عقد الوكالة

الفرع األول
 أحكام عامة

مادة )924(

الوكالة عقد يقيم املوكل مبقت�ضاه �ضخ�ضاً 

اآخر مقام نف�ضه يف ت�ضرف جائز معلوم.
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مادة )929(

اأعمال الإدارة واحلفظ  كل عمل لي�ص من 

ي�ضتوجب توكياًل خا�ضاً حمدداً لنوع العمل 

وما ت�ضتلزمه الوكالة فيه من ت�ضرفات.

مادة )930(

تعترب الإجــازة الالحقة للت�ضرف يف حكم 

الوكالة ال�ضابقة.

الفرع الثاين
آثار الوكالة

)1( التزامات الوكيل

مادة )931(

تــثــبــت لــلــوكــيــل مبــقــتــ�ــضــى عــقــد الــوكــالــة 

دون  التوكيل  يتناوله  فيما  الت�ضرف  وليــة 

مادة )927(

اإذا اقت�ضرت على  1- تكون الوكالة خا�ضة 

كل  ا�ضتملت  اإذا  وعامة  معينة  اأمــور  اأو  اأمــر 

اأمر يقبل النيابة.

اإل  للوكيل  فلي�ص  خــا�ــضــة  كــانــت  ــاإذا  فــ  -٢

ــا يت�ضل  مــبــا�ــضــرة الأمـــــور املــعــيــنــة فــيــهــا ومـ

طبيعة  تقت�ضيها  �ــضــروريــة  تــوابــع  مــن  بها 

الت�ضرفات املوكل بها اأو العرف اجلاري.

مبا�ضرة  للوكيل  جــاز  عامة  كانت  واإذا   -3

فال  التربعات  عــدا  والت�ضرفات  املعاو�ضات 

بد من الت�ضريح بها.

مادة )928(

اإذا كانت الوكالة بلفظ عام مل يقرن مبا 

اإل  الوكيل  تخول  فال  منه  املق�ضود  يو�ضح 

اأعمال الإدارة واحلفظ.
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يرخ�ص يف انفرادهم يف العمل كان عليهم اأن 

يعملوا جمتمعن اإل اإذا كان العمل ل ميكن 

الجتماع عليه كاخل�ضومة ب�ضرط اأخذ راأي 

اأو كان مما ل يحتاج فيه اإىل  من وكل معه 

تبادل الراأي كقب�ص الدين اأو وفائه.

مادة )934(

اأن يوكل غره فيما وكل  1- لي�ص للوكيل 

اإذا كان ماأذوناً من ِقبل  اأو بع�ضه اإل  به كله 

ويعترب  براأيه  بالعمل  له  اأو م�ضرحاً  املوكل 

الوكيل الثاين وكياًل عن املوكل الأ�ضلي.

ــاإذا كـــان الــوكــيــل خمـــوًل حــق توكيل  ٢- فــ

الغر دون حتديد فاإنه يكون م�ضوؤوًل جتاه 

فيما  اأو  غــره  توكيل  يف  خطئه  عــن  موكله 

اأ�ضدره له من توجيهات.

3- ويــجــوز لــلــوكــيــل يف الــوكــالــة اخلــا�ــضــة 

على  غــــره  يـــوكـــل  اأن  ــه  ــالـ ــمـ اأعـ كــــرت  اإذا 

نفًعا  اأكــر  هــو  فيما  اإل  حـــدوده  يتجاوز  اأن 

للموكل.

مادة )932(

على  وجــب  اأجــر  بــال  الوكالة  كانت  اإذا   -1

التي  العناية  تنفيذها  يف  يبذل  اأن  الوكيل 

يبذلها يف اأعماله اخلا�ضة.

٢- فاإذا كانت الوكالة باأجر وجب على الوكيل 

اأن يبذل يف تنفيذها عناية الرجل املعتاد.

مادة )933(

اإذا تعدد الوكالء وكان لكل منهم عقد   -1

م�ضتقل كان له النفراد فيما وكل به اإل اأن 

ال�ضتقالل فال  املوكل عدم  ي�ضرط عليهم 

ول  بالت�ضرف  ي�ضتقل  اأن  منهم  لأي  يجوز 

يلزم املوكل مبا ي�ضتقل به.

٢- واإذا عن الوكالء يف عقد واحد دون اأن 
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مادة )937(

حل�ضاب  الوكيل  قب�ضه  الــذي  املــال  يعترب 

يده  يف  هلك  فـــاإذا  الــوديــعــة  حكم  يف  موكله 

بغر تعٍد اأو تق�ضر فال �ضمان عليه.

مادة )938(

الـــوكـــيـــل بــالــقــبــ�ــص ل ميــلــك اخلــ�ــضــومــة 

اإل  القب�ص  ميلك  ل  باخل�ضومة  والــوكــيــل 

باإذن خا�ص من املوكل.

مادة )939(

اخل�ضم  يــوكــل  اأن  اخل�ضومة  يف  يــجــوز  ل 

عنه عدواً خل�ضمه.

مادة )940(

1- للموكل ب�ضراء �ضيء دون بيان قيمته اأن 

ي�ضريه بثمن املثل اأو بغنب ي�ضر يف الأ�ضياء 

ال�ضتقالل  �ضبيل  على  ل  له  املعاونة  �ضبيل 

بالت�ضرف.

مادة )935(

ل تــ�ــضــح عــقــود الــهــبــة والإعــــــارة والــرهــن 

وامل�ضاربة  والــ�ــضــركــة  والإقـــرا�ـــص  ــداع  ــ والإيـ

يعقدها  التي  اإنكار  وال�ضلح عن  )القرا�ص( 

الوكيل اإذا مل ي�ضفها اإىل موكله.

مادة )936(

املوكل  اإىل  العقد  اإ�ــضــافــة  ي�ضرط  ل   -1

وال�ضلح  والإجـــارة  وال�ضراء  البيع  عقود  يف 

اإىل املوكل يف  اأ�ضافه الوكيل  اإقــرار فاإن  عن 

للموكل  تــعــود  ــاإن حقوقه  فـ الــوكــالــة  حـــدود 

اأنه يتعاقد  اأن يعلن  اأ�ضافه لنف�ضه دون  واإن 

بو�ضفه وكياًل فاإن حقوق العقد تعود اإليه.

٢- ويف كلتا احلالتن تثبت امللكية للموكل.
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)جـ( اإذا �ضرح ب�ضراء املال لنف�ضه يف ح�ضور 

املوكل.

مادة )943(

1- اإذا دفع الوكيل بال�ضراء ثمن املبيع من 

ماله فله الرجوع به على موكله مع ما اأنفقه 

بالقدر املعتاد يف �ضبيل تنفيذ الوكالة.

٢- وله اأن يحب�ص ما ا�ضراه اإىل اأن يقب�ص 

الثمن.

مادة )944(

موكله  مـــال  ببيع  وكـــل  الـــذي  للوكيل   -1

ب�ضورة مطلقة اأن يبيعه بالثمن املنا�ضب.

٢- واإذا عن له املوكل ثمن املبيع فلي�ص له 

اأن يبيعه مبا يقل عنه.

من  �ضابق  اإذن  دون  بنق�ص  بــاعــه  ــاإذا  فـ  -3

امل�ضري  اإىل  و�ضلم  لحقة  اإجـــازة  اأو  املوكل 

التي لي�ص لها �ضعر معن.

٢- فاإذا ا�ضرى بغنب ي�ضر يف الأ�ضياء التي 

فال  فاح�ص مطلقاً  بغنب  اأو  �ضعر معن  لها 

ينفذ العقد بالن�ضبة للموكل.

مادة )941(

1- ل يجوز ملن وكل ب�ضراء �ضيء معن اأن 

ولو  للموكل  ال�ضراء  لنف�ضه ويكون  ي�ضريه 

�ضرح باأنه ي�ضريه لنف�ضه.

٢- ول يجوز للوكيل بال�ضراء اأن يبيع ماله 

ملوكله.

مادة )942(

يكون ال�ضراء للوكيل:

)اأ( اإذا عن املوكل الثمن وا�ضرى الوكيل 

مبا يزيد عليه.

)ب( اإذا ا�ضرى الوكيل بغنب فاح�ص.
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٢- واإذا باع الوكيل ن�ضيئة فله اأن ياأخذ رهناً 

اأو كفياًل على امل�ضري مبا باعه ن�ضيئة واإن 

مل يفو�ضه املوكل بذلك.

مادة )947(

1- لــلــمــوكــل حـــق قــبــ�ــص ثــمــن املــبــيــع من 

الوكيل  حــق  مــن  قب�ضه  كــان  واإن  املــ�ــضــري 

وللم�ضري اأن ميتنع عن دفعه للموكل فاإن 

دفعه له برئت ذمته.

يكون  فــال  اأجــر  بغر  الوكيل  كــان  واإذا   -٢

حت�ضيله  ول  املبيع  ثمن  با�ضتيفاء  مــلــزمــاً 

بقب�ضه  مــوكــلــه  يــفــو�ــص  اأن  يــلــزمــه  واإمنـــــا 

وحت�ضيله.

يكون  فاإنه  باأجر  الوكيل  كــان  اإذا  واأمــا   -3

ملزماً با�ضتيفاء الثمن وحت�ضيله.

فاملوكل باخليار بن ا�ضرداد املبيع اأو اإجازة 

البيع اأو ت�ضمن الوكيل قيمة النق�ضان.

مادة )945(

ي�ضري  اأن  بــالــبــيــع  لــلــوكــيــل  يــجــوز  ل   -1

لنف�ضه ما وكل ببيعه.

٢- ولي�ص له اأن يبيعه اإىل اأ�ضوله اأو فروعه 

الــتــ�ــضــرف مــعــه يجر  ــان  كـ ملــن  اأو  ــه  اأو زوجــ

على  يزيد  بثمن  اإل  مغرماً  يدفع  اأو  مغنماً 

ثمن املثل.

كان  اإذا  املــثــل  بثمن  لــهــوؤلء  البيع  ويــجــوز 

املوكل قد فو�ضه بالبيع ملن ي�ضاء.

مادة )946(

1- اإذا كان الوكيل باملبيع غر مقيد بالبيع 

نقداً فله اأن يبيع مال موكله نقداً اأو ن�ضيئة 

ح�ضب العرف.
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مادة )951(

1- يــلــتــزم املـــوكـــل بــكــل مـــا تــرتــب يف ذمــة 

الــوكــالــة  تنفيذ  ب�ضبب  حــقــوق  مــن  الــوكــيــل 

تنفيذاً معتاداً.

٢- ويكون م�ضوؤوًل عما ي�ضيب الوكيل من 

�ضرر ب�ضبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ما 

مل يكن نا�ضئاً عن تق�ضره اأو خطئه.

مادة )952(

1- اإذا اأمر اأحد غره بــاأداء دينه من ماله 

واأداه اعترب ذلك توكياًل ورجع املاأمور على 

الآمر مبا اأداه �ضواء �ضرط الآمر الرجوع اأم 

مل ي�ضرط.

على  اأو  عليه  يــ�ــضــرف  بـــاأن  ــره  اأمــ واإذا   -٢

بالقدر  �ضرفه  مبا  عليه  يعود  وعياله  اأهله 

املعروف واإن مل ي�ضرط الرجوع.

مادة )948(

باملعلومات  يوايف موكله  باأن  الوكيل  يلتزم 

الوكالة  تنفيذ  اإلــيــه  و�ضل  عما  ال�ضرورية 

وباأن يقدم اإليه احل�ضاب عنها.

)2( التزامات املوكل

مادة )949(

اأداء الأجر املتفق عليه للوكيل  على املوكل 

الأجــر  يتفق على  فــاإن مل  بالعمل  قــام  متى 

وكان الوكيل ممن يعملون به فله اأجر املثل 

واإل كان متربعاً.

مادة )950(

على املوكل اأن يرد للوكيل ما اأنفقه بالقدر 

املعتاد يف تنفيذ الوكالة.
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ــغـــر، غـــر اأن  ــو تــعــلــق بــالــوكــالــة حـــق الـ ولــ

الوارث اأو الو�ضي اإذا علم بالوكالة وتوافرت 

فيه الأهلية فعليه اأن يخطر املوكل بالوفاة 

احلال  تقت�ضيه  ما  التدابر  من  يتخذ  واأن 

مل�ضلحة املوكل.

مادة )955(

اأراد  متى  وكيله  يقيد  اأو  يعزل  اأن  للموكل 

اإل اإذا تعلق بالوكالة حق لغره اأو كانت قد 

�ضدرت ل�ضالح الوكيل فاإنه ل يجوز للموكل 

اأن ينهيها اأو يقيدها دون موافقة من �ضدرت 

ل�ضاحله.

مادة )956(

يلحق  الــذي  ال�ضرر  ب�ضمان  املوكل  يلتزم 

بالوكيل من جراء عزله يف وقت غر منا�ضب 

اأو بغر مربر مقبول.

مادة )953(

ت�ضري اأحكام النيابة يف التعاقد املن�ضو�ص 

املوكل  عــالقــة  على  الــقــانــون  هــذا  يف  عليها 

والوكيل بالغر الذي يتعامل مع الوكيل.

الفرع الثالث
انتهاء الوكالة

مادة )954(

تنتهي الوكالة:

)اأ( باإمتام العمل املوكل به.

)ب( بانتهاء الأجل املحدد لها.

)جـ( بوفاة املوكل اأو بخروجه عن الأهلية 

واإن تعلق بالوكالة حق الغر اإل يف الوكالة 

اإذا كان الراهن قد وكل العدل  ببيع الرهن 

اأو املرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل.

)د( بوفاة الوكيل اأو بخروجه عن الأهلية 
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مادة )959(

اأقــــر عن  اإذا  يــنــعــزل الــوكــيــل بــاخلــ�ــضــومــة 

موكله يف غر جمل�ص الق�ضاء كما ينعزل اإذا 

ا�ضتثنى الإقرار من الوكالة فاأقر يف جمل�ص 

الق�ضاء اأو خارجه.

مادة )960(

اإذا ت�ضرف الوكيل باخل�ضومة فيما وكل به 

بعد علمه بعزله كان �ضامناً واإن ت�ضرف فيه 

قبل العلم كان ت�ضرفه نافذاً.

مادة )961(

الأ�ضيل  املوكل  الوكيل مبوت  ينعزل وكيل 

ول  لــه  الوكيل  اأو  املــوكــل  وبــعــزل  تفلي�ضه  اأو 

ينعزل بعزل الوكيل اأو مبوته.

مادة )957(

للوكيل اأن يقيل نف�ضه من الوكالة التي ل 

يتعلق بها حق لغره وعليه اأن يعلن موكله 

واأن يتابع القيام بالأعمال التي بداأها حتى 

تــبــلــغ مــرحــلــة ل يــخــ�ــضــى مــعــهــا �ــضــرر على 

املوكل.

مادة )958(

1- ي�ضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن 

التوكيل يف وقت غر منا�ضب اأو بغر مربر 

من �ضرر للموكل اإذا كانت الوكالة باأجر.

وجب  لــغــره  حــق  بالوكالة  تعلق  ــاإذا  فـ  -٢

بــه مــا مل تقم  اأن يتم مــا وكــل  الوكيل  على 

اأ�ــضــبــاب جــديــة تــربر تــنــازلــه، وعليه يف هذه 

ينظره  واأن  احلــق  �ضاحب  يعلن  اأن  احلــالــة 

اإىل اأجل ي�ضتطيع فيه �ضيانة حقه.
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مادة )964(

يتم الإيداع بقب�ص الوديعة حقيقًة اأو حكماً.

مادة )965(

على  اأجـــره  يطلب  اأن  عــنــده  للمودع  لي�ص 

حفظ الوديعة اأو اأجرة للمحل الذي و�ضعت 

فيه اإل اإذا ا�ضرط ذلك عند الإيداع اأو جرى 

عرف خا�ص به.

الفرع الثاين 
آثار العقد

)1( التزامات املودع عنده

مادة )966(

الــوديــعــة اأمــانــة يف يــد املـــودع عــنــده وعليه 

يف  بتق�ضره  اأو  بتعديه  هلكت  اإذا  �ضمانها 

الف�ضل الرابع

عقد الإيداع

الفرع األول
أحكام عامة

مادة )962(

1- الإيداع عقد يخول به املودع �ضخ�ضاً اآخر 

حفظ ماله ويلتزم هذا ال�ضخ�ص بحفظ هذا 

املال ورده عيناً.

٢- والــوديــعــة هــي املـــال املــــودع عــنــد اأمــن 

حلفظه.

مادة )963(

الوديعة  تكون  اأن  العقد  ل�ضحة  ي�ضرط 

ماًل قاباًل لإثبات اليد عليه.
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مادة )969(

ل يجوز للمودع عنده اأن ي�ضتعمل الوديعة 

املودع  اإذن  بدون  لغره  اأو يرتب عليها حقاً 

فــــاإن فــعــل فــتــلــفــت اأو نــقــ�ــضــت قــيــمــتــهــا كــان 

�ضامناً.

مادة )970(

اإذن  بغر  بالوديعة  عنده  املــودع  �ضافر  اإذا 

املودع مع اإمكان اإيداعه لها عند اأمن فتلفت 

فاإن  ي�ضمنها،  فاإنه  ال�ضفر  اأثــنــاء  تعيبت  اأو 

عنده  ي�ضعها  اأمـــن  وجـــود  لــعــدم  بها  �ضافر 

فتلفت اأو �ضاعت بغر تفريط فال ي�ضمنها 

فاإذا ردها ملحل اإيداعها �ضاملة بعد ال�ضفر بها 

فتلفت اأو �ضاعت بعد ذلك بغر تفريط فال 

ي�ضمنها.

حفظها ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )967(

1- يجب على املودع عنده اأن يعنى بحفظ 

الوديعة عناية ال�ضخ�ص العادي بحفظ ماله 

وعليه اأن ي�ضعها يف حرز مثلها.

٢- وله اأن يحفظها بنف�ضه اأو مبن ياأمتنه 

على حفظ ماله ممن يعولهم.

مادة )968(

الوديعة  يـــودع  اأن  عــنــده  لــلــمــودع  لي�ص   -1

اإذا كان  اإل  املــودع  اإذن من  عند غــره بــدون 

م�ضطًرا وعليه ا�ضتعادتها بعد زوال ال�ضبب.

٢- فاإذا اأودعها لدى غره باإذن من املودع 

املــودع  هو  الغر  واأ�ضبح  التزامه  من  حتلل 

عنده.
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مادة )972(

الوديعة وت�ضليمها  املودع عنده رد  1- على 

عــنــد طلبها  اإيـــداعـــهـــا  مــكــان  ــودع يف  ــ املـ اإىل 

م�ضلحة  فيه  �ضرطاً  العقد  ت�ضمن  اإذا  اإل 

للمتعاقدين اأو لأحدهما فاإنه يجب مراعاة 

ال�ضرط.

قيمتها  نق�ضت  اأو  الوديعة  هلكت  فــاإذا   -٢

املــودع عنده وجب  اأو تق�ضر من  بغر تعٍد 

عليه اأن يوؤدي اإىل املودع ما ح�ضل عليه من 

�ضمان واأن يحيل اإليه ما ع�ضى اأن يكون له 

من حقوق ِقبل الغر ب�ضبب ذلك.

مادة )973(

على املودع عنده رد منافع الوديعة وثمارها 

اإىل املودع.

مادة )971(

اأو اجتر  اإذا ت�ضلف املودع عنده الوديعة   -1

لها ول  كــان �ضامناً  املــودع  اإذن من  بها دون 

اإن  اإيــداعــهــا  ملحل  مثلها  بــرد  اإل  منها  يـــرباأ 

ملحل  ل  للمودع  قيمتها  بــرد  اأو  مثلية  كانت 

اإيداعها اإن كانت قيمية ويكون الربح للمودع 

عنده يف حالة الجتار بها.

٢- واإن ت�ضلفها اأو اجتر بها باإذن من املودع 

فــاإنــهــا تنتقل بــذلــك مــن كــونــهــا وديــعــة اإىل 

برد  اإل  منها  يــرباأ  فال  ذمته  يف  ديناً  كونها 

ملحل  ل  للمودع  القيمي  وقيمة  املثلي  مثل 

اإيداعها.

به  اجتــر  اأو  الوديعة  بع�ص  ت�ضلف  واإن   -3

الأحــوال  بح�ضب  ال�ضابق  الوجه  على  �ضمن 

وبقي بع�ضها الآخر على حكم الوديعة.



491 490

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )976(

املــودع  مــن  �ــُضــرقــت  اأو  الــوديــعــة  اإذا �ضاعت 

التي  لكيفية حفظها  ب�ضبب خمالفته  عنده 

اتفق عليها اأو التي جرى بها العرف يف حفظ 

مثلها اأو ب�ضبب ن�ضيانه لها يف مو�ضع و�ضعها 

بها يف مكان مع متكنه من  اأو بدخوله  فيه 

و�ضعها يف بيته اأو عند اأمن قبل دخوله بها 

فاإنه ي�ضمنها يف جميع هذه احلالت.

مادة )977(

لردها  بالوديعة  عنده  املـــودع  ذهــب  اإذا   -1

للمودع اأو اأر�ضلها اإليه وكان ذلك بدون اإذنه 

من  اأو  منه  �ضاعت  اأو  فتلفت  احلالتن  يف 

الر�ضول يف الطريق فعليه �ضمانها.

وعدمه  الإذن  ح�ضول  يف  تــنــازعــا  واإذا   -٢

فالقول قول املودع بيمينه.

مادة )974(

ولو  املـــودع عنده  يــد  الــوديــعــة يف  تلفت  اإذا 

بخطاأ منه فعليه �ضمانها.

مادة )975(

ب�ضيء  الــوديــعــة  عــنــده  املـــودع  اإذا خلط   -1

يتعذر متييزها عنه وكان غر مماثل لها يف 

النوع وال�ضفة فاإنه ي�ضمنها يف ذمته مبجرد 

كان  اأو  يتعذر متييزها عنه  فــاإن مل  خلطها 

�ضمان  فــال  وال�ضفة  الــنــوع  يف  لها  ممــاثــاًل 

عليه.

٢- ويف هذه احلالة اإذا تلف بع�ص املخلوط 

اأن  اإىل  الأن�ضباء  ح�ضب  على  بينهما  يــوزع 

�ضاحبه  على  �ضمانه  فيكون  التالف  يتميز 

خا�ضًة.
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فاإنه  بــدون تفريط منه  تلفها  اأو  اإليه  ردهــا 

بينة  بالرد ول  بينة  تقبل منه  ي�ضمنها ول 

بالتلف.

مادة )980(

ل  الوديعة  وكانت  عندهم  املــودع  تعدد  اإذا 

اأحــدهــم  لـــدى  حفظها  جـــاز  الق�ضمة  تقبل 

فــاإن  بينهم  بــالــتــبــادل  اأو  الــبــاقــن  مبــوافــقــة 

يبنهم  ق�ضمتها  جــازت  الق�ضمة  تقبل  كانت 

ليحفظ كل منهم ح�ضته.

مادة )981(

على  وجــب  املـــودع غيبة منقطعة  غــاب  اإذا 

املودع عنده حفظ الوديعة حتى يتحقق من 

موته اأو حياته فاإن كانت الوديعة مما يف�ضد 

باملكث كان عليه اأن يطلب من القا�ضي بيعها 

وحفظ ثمنها اأمانة بخزينة املحكمة.

مادة )978(

اأو  الوديعة  تلف  عنده  املـــودع  ادعــى  اإذا   -1

ي�ضدق  فــاإنــه  مــنــه  تــفــريــط  بـــدون  �ضياعها 

ــواه ولــلــمــودع حتليفه عــلــى مــا ادعـــاه  يف دعــ

ــاإن نكل  فــ بــه  اأو جــزمــه  بــالــكــذب  اتــهــمــه  اإن 

�ضمن  بالكذب  التهام  حالة  يف  اليمن  عن 

الوديعة مبجرد نكوله ول ترد اليمن على 

بكذبه  نكل عنها يف حالة اجلــزم  واإن  املــودع 

املــودع  على  اليمن  رد  بعد  اإل  ي�ضمنها  فال 

وحلفه على كذبه.

٢- واإذا ا�ضرط املــودع عند الإيــداع اأنــه ل 

ال�ضياع فال  اأو  التلف  مين عليه يف دعــوى 

ُيعمل بهذا ال�ضرط.

مادة )979(

الوديعة عند طلبها  املــودع عنده  اإذا جحد 

فادعى  اإيداعها  على  بينة  املــودع  واأقـــام  منه 
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منه دون تعٍد اأو تق�ضر.

واأظــهــر  وو�ضفها  الـــوارث  عرفها  اإذا  )ب( 

اأو هلكت بعد وفاة املورث بدون  اأنها �ضاعت 

تعٍد اأو تق�ضر.

3- فــاإذا مات املــودع عنده جمهاًل للوديعة 

فيها  ديناً  تكون  فاإنها  تركته  يف  توجد  ومل 

وي�ضارك �ضاحبها �ضائر الغرماء.

مادة )984(

1- اإذا مات املودع عنده فباع وارثه الوديعة 

و�ضلمها للم�ضري فهلكت ف�ضاحبها باخليار 

امل�ضري قيمتها يوم  اأو  البائع  بن ت�ضمن 

كانت  اإن  مثلها  اأو  قيمية  كــانــت  اإن  الــبــيــع 

مثلية.

امل�ضري  بيد  الوديعة قائمة  واإذا كانت   -٢

يخر �ضاحبها اإن �ضاء اأخذها ورد البيع واإن 

�ضاء اأجاز البيع واأخذ ثمنها.

مادة )982(

لهما عند  اثنان ماًل م�ضرًكا  اأودع  اإذا   -1

اآخر وطلب منه اأحدهما رد ح�ضته يف غيبة 

الآخر فعليه ردها اإن كان املال مثلياً ورف�ص 

ردها اإن كان املال قيمياً اإل بقبول الآخر.

بينهما  نــزاع  الــوديــعــة حمــل  كانت  واإن   -٢

موافقة  بغر  اأحــدهــمــا  اإىل  ردهــا  لــه  فلي�ص 

الآخر اأو اأمر من القا�ضي.

مادة )983(

الوديعة  املـــودع عنده ووجـــدت  مــات  اإذا   -1

عــيــنــاً يف تــركــتــه فــهــي اأمـــانـــة يف يــد الــــوارث 

وعليه ردها اإىل �ضاحبها.

فــال �ــضــمــان على  عــيــنــاً  تــوجــد  واإذا مل   -٢

الركة:

)اأ( اإذا اأثبت الوارث اأن املودع عنده قد بن 

اأو �ضاعت  اأو هلكت  كــاأن ردهــا  الوديعة  حــال 
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اإىل القا�ضي لياأمر فيه مبا  اأن يرفع الأمــر 

يراه.

مادة )988(

1- اإذا اأنفق املودع عنده على الوديعة بغر 

اإذن املودع اأو القا�ضي كان متربعاً.

اأنه يجوز للمودع عنده يف احلالت  اإل   -٢

على  يــنــفــق  اأن  املــ�ــضــتــعــجــلــة  اأو  الــ�ــضــروريــة 

اأنفقه  مبا  ويرجع  املتعارف  بالقدر  الوديعة 

من ماله على املودع.

مادة )989(

1- على املودع م�ضاريف رد الوديعة ونفقات 

ت�ضليمها.

املــودع عنده  وعليه �ضمان كل ما حلق   -٢

نا�ضئاً  يكن  مل  ما  الوديعة  ب�ضبب  �ضرر  من 

عن تعديه اأو تق�ضره.

مادة )985(

اإذا وجد يف تركة امليت مال ُكتب عليه بخط 

امليت اأو خط املودع اأنه وديعة وعن �ضاحبها 

ومقدارها وُوجدت اأنق�ص منه اأخذ الناق�ص 

مــن تــركــة املــيــت اإن عـــرف اأنــــه يــتــ�ــضــرف يف 

الوديعة.

)٢( التزامات املودع

مادة )986(

اإذا  املتفق عليه  اأن يوؤدي الأجر  املودع  على 

كانت الوديعة باأجر.

مادة )987(

1- على املودع اأن يوؤدي اإىل املودع عنده ما 

اأنفقه يف حفظ الوديعة باإذن املودع.

٢- فاإذا كان املودع غائباً جاز للمودع عنده 



499 498

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )993(

بالنزلء  الأ�ضياء اخلا�ضة  اإيــداع  1- يعترب 

ب�ضرط  مــقــرونــاً  مياثلها  مــا  اأو  الــفــنــادق  يف 

ال�ضمان وعلى اأ�ضحاب هذه الأماكن �ضمان 

كل �ضياع اأو نق�ص يحل بها.

الأوراق  اأو  النقود  اأو  الثمينة  الأ�ــضــيــاء  اأمــا   -٢

اإل  تق�ضر  اأو  تعٍد  بغر  لها  �ضمان  فــال  املالية 

اإليها حفظها وهم  اأ�ضحاب املحال امل�ضار  اإذا قبل 

دون  حفظها  يــرفــ�ــضــوا  اأن  اأو  قيمتها  يــعــرفــون 

اأن يكونوا قد ت�ضببوا يف وقــوع ما حلق  اأو  مــربر 

بها بخطاأ ج�ضيم منهم اأو من اأحد تابعيهم فاإنها 

تكون حينئٍذ م�ضمونة على الوجه املتعارف عليه.

مادة )994(

اأن  مياثلها  مــا  اأو  الــفــنــادق  نـــزلء  على   -1

�ُضرق  اأو  منهم  �ضاع  مبا  اأ�ضحابها  يخطروا 

قبل مغادرتها.

مادة )990(

اإذا ا�ضتحقت الوديعة و�ضمنها املودع عنده 

حق له الرجوع مبا �ضمنه على املودع.

مادة )991(

اإىل وارثــه  الــوديــعــة  املـــودع �ضلمت  اإذا مــات 

فال  بالديون  م�ضتغرقة  تركته  كانت  اإذا  اإل 

يجوز ت�ضليمها بغر اإذن القا�ضي.

الفرع الثالث
أحكام خاصة ببعض الودائع

مادة )992(

اإذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود اأو �ضيئاً 

يهلك بال�ضتعمال واأذن املودع للمودع عنده 

يف ا�ضتعماله اعُترب العقد قر�ضاً.
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كانت  واإن  �ضاحبها  اإىل  تــرد  عيناً  مــوجــودة 

غر موجودة ي�ضتويف املودع �ضمانها من مال 

املجنون على اأن يقدم كفياًل مليئاً.

اأو  املـــودع عنده وادعـــى ردهــا  اأفـــاق  ٢- واإذا 

هالكها بدون تعٍد ول تق�ضر �ضدق بيمينه 

وا�ضرد من املودع اأو كفيله ما اأخذ من ماله 

بدًل عن الوديعة.

الف�ضل اخلام�ص

عقد احلرا�ضة

الفرع األول
أحكام عامة

مادة )997(

الطرفان  مبقت�ضاه  يعهد  عقد  احلرا�ضة 

لــيــقــوم بحفظه  اآخــــر مبـــال  اإىل  املــتــنــازعــان 

٢- ول ت�ضمع دعوى �ضمان ما �ضاع اأو �ُضرق 

بعد انق�ضاء �ضتة اأ�ضهر من تاريخ املغادرة.

مادة )995(

1- لكل من املودع واملودع عنده اإنهاء العقد 

وقت  يف  الإنــهــاء  يكون  ل  اأن  على  �ضاء  متى 

غر منا�ضب.

٢- واأما اإذا كان الإيــداع مقابل اأجر فلي�ص 

الإنــهــاء قبل حــلــول الأجــل  لأي منهما حــق 

اأي  يف  الــوديــعــة  رد  يطلب  اأن  للمودع  ولــكــن 

اإذا دفع كامل الأجــر املتبقى عليه ومل  وقت 

يوجد �ضرط يحول دون ذلك.

مادة )996(

1- اإذا عر�ص للمودع عنده جنون ل ترجى 

الوديعة  املودع  واأثبت  اأو �ضحوه منه  اإفاقته 

ــاإن كــانــت  ــويل اأو الــو�ــضــي فــ يف مــواجــهــة الــ
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مادة )1000(

ــوال  جتـــوز احلــرا�ــضــة الــقــ�ــضــائــيــة عــلــى اأمــ

اأن  تــبــن  اإذا  الــتــالــيــة  الأحــــــوال  الـــوقـــف يف 

اإجــراء ل بد منه للمحافظة على  احلرا�ضة 

ما قد يكون لذي ال�ضاأن من حقوق:

نــزاع بن  اأو قام  الوقف �ضاغراً  اإذا كان   -1

املتولن على وقف اأو بن متوٍل وناظر عليه 

اأو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل املتويل 

اإذا عن  الأحـــوال  هــذه  وتنتهي احلرا�ضة يف 

اأكان ب�ضفة موؤقتة  �ضواء  الوقف  متوٍل على 

اأم ب�ضفة نهائية.

٢- اإذا كان الوقف مديناً.

3- اإذا كان اأحد امل�ضتحقن مفل�ضاً وتبن اأن 

الدائنن  احلرا�ضة �ضرورية ل�ضيانة حقوق 

تعذر  اإذا  اإل  فتفر�ص احلرا�ضة على ح�ضته 

ف�ضلها فتفر�ص على اأموال الوقف كله.

واإدارته على اأن يرده مع غلته اإىل من يثبت 

له احلق فيه.

مادة )998(

ــال يف  اإذا اتــفــق املــتــعــاقــدان عــلــى و�ــضــع املــ

اأكـــر فــال يــجــوز لأحــدهــم  اأو  يــد �ضخ�ضن 

الت�ضرف يف غلته بغر  اأو  النفراد بحفظه 

قبول الباقن.

مادة )999(

يجوز لأحد املتنازعن على مال عند عدم 

القا�ضي دفعاً خلطر  اأن يطلب من  التفاق 

اأو ا�ضتناداً ل�ضبب عادل تعين حار�ص  عاجل 

ــه  ــ يــقــوم بــا�ــضــتــالم هـــذا املـــال حلفظه واإدارتـ

وتخويله ممار�ضة اأي حق يرى فيه القا�ضي 

م�ضلحة للطرفن.
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مادة )1004(

عــلــى احلـــار�ـــص اأن يــحــافــظ عــلــى الأمــــوال 

اأن  ويجب  باإدارتها  يعنى  واأن  اإليه  املعهودة 

يبذل يف كل ذلك عناية الرجل املعتاد.

مادة )1005(

اأعــمــال احلفظ  للحار�ص يف غــر  ل يجوز 

اأطــــراف  بــر�ــضــاء  اإل  يــتــ�ــضــرف  اأن  والإدارة 

النزاع اأو باإذن من القا�ضي ما مل تكن هناك 

اأو  الغلة  على  معها  يخ�ضى  ملحة  �ــضــرورة 

املال املنقول الف�ضاد اأو الهالك.

مادة )1006(

يلتزم احلار�ص باأن يويف ذوي ال�ضاأن باملعلومات 

ــاأن  وب مهمته  بتنفيذ  تتعلق  الــتــي  الــ�ــضــروريــة 

وبالطريقة  املــواعــيــد  يف  عنها  احلــ�ــضــاب  يــقــدم 

التي يتفق عليها الطرفان اأو ياأمر بها القا�ضي.

مادة )1001(

�ضخ�ص  على  الــنــزاع  اأطــــراف  يتفق  مل  اإذا 

احلار�ص توىل القا�ضي تعيينه.

الفرع الثاين
التزامات الحارس وحقوقه

مادة )1002(

املال يف يد احلار�ص اأمانة ول يجوز له اأن يتجاوز 

يف مهمته احلدود املر�ضومة له واإل كان �ضامناً.

مادة )1003(

يـــحـــدد التــــفــــاق اأو احلـــكـــم الـــ�ـــضـــادر بــفــر�ــص 

احلــرا�ــضــة حــقــوق احلــار�ــص والــتــزامــاتــه ومــا له 

والوكالة  الوديعة  اأحكام  واإل طبقت  �ضلطة  من 

بالقدر الذي ل تتعار�ص فيه مع طبيعة احلرا�ضة 

والأحكام املن�ضو�ص عليها يف هذا الف�ضل.
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مادة )1010(

اإذا مات احلار�ص اأو عجز عن القيام باملهام 

اأحــد  وبــن  بينه  خــالف  وقــع  اأو  بها  املكلف 

الــطــرفــان على  يتفق  الــ�ــضــاأن ومل  اأ�ــضــحــاب 

حــار�ــضــاً  يــعــن  اأن  فللقا�ضي  غـــره  اخــتــيــار 

يختاره بناًء على طلب اأحد الطرفن ملتابعة 

تنفيذ مهمته.

الفرع الثالث
انتهاء الحراسة

مادة )1011(

باتفاق  اأو  العمل  بــاإمتــام  احلرا�ضة  تنتهي 

ذوي ال�ضاأن اأو بحكم القا�ضي وعلى احلار�ص 

عندئٍذ اأن يبادر اإىل رد ما يف عهدته اإىل من 

يتفق عليه ذوو ال�ضاأن اأو يعينه القا�ضي.

مادة )1007(

�ضرفها  التي  املبالغ  يحت�ضب  اأن  للحار�ص 

م�ضرف املثل يف اأداء مهمته.

مادة )1008(

باإيفاء  ا�ضتحقه  اأجراً  ا�ضرط احلار�ص  اإذا 

العمل واإن مل ي�ضرطه وكان ممن يعملون 

باأجر فله اأجر مثله.

مادة )1009(

اأراد  متى  مهمته  عن  يتخلى  اأن  للحار�ص 

على اأن يبلغ اأ�ضحاب ال�ضاأن واأن يتابع القيام 

ل  مرحلة  تبلغ  حتى  بــداأهــا  التي  بالأعمال 

تلحق �ضرًرا باأطراف النزاع.
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مادة )1014(

ي�ضرط ل�ضحة عقد الرهان:

)اأ( اأن يكون اجلعل معلوماً وامللتزم ببذله 

معيناً بذاته.

العقد ب�ضورة  اأن يتم و�ضف مو�ضوع  )ب( 

نافية للجهالة كاأن يحدد يف ال�ضباق امل�ضافة 

الرماية  يف  يبن  واأن  والنهاية  البداية  بن 

عدد الر�ضقات والإ�ضابة املقبولة.

مادة )1015(

يجوز اأن يكون اجلعل عيناً اأو ديناً حاًل اأو 

موؤجاًل اأو بع�ضه حاًل وبع�ضه موؤجاًل.

مادة )1016(

عقداً  ال�ضباق  كــان  بجعل  ال�ضباق  وقــع  اإذا 

اإل  فلي�ص لأحدهما حله  للمت�ضابقن  لزماً 

بر�ضائهما معاً.

الباب الرابع

عقود الغرر

الف�ضل الأول

الرهان واملقامرة

مادة )1012(

يبذل  بــاأن  �ضخ�ص  فيه  يلتزم  الرهان عقد 

يتفق  جعاًل  اآخــر  �ضيئاً  اأو  النقود  من  مبلغاً 

عــلــيــه ملــن يــفــوز بتحقيق الــهــدف املــعــن يف 

العقد.

مادة )1013(

والــرمــايــة  ال�ضباق  يف  الــرهــان  عقد  يــجــوز 

وفيما هو من الريا�ضة اأو ال�ضتعداد لأ�ضباب 

القوة.
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مادة )1020(

عار�ص  املت�ضابقن  اأحــد  ل�ضهم  عر�ص  اإذا 

عطل �ضره اإىل الهدف اأو عر�ص لفر�ضه اأو 

بعره �ضرب على وجهه اأو نزع ال�ضوط الذي 

ي�ضوقه من يده فقل جري الفر�ص اأو البعر 

اأما  فاإنه ل يعترب يف هذه احلــالت م�ضبوقاً 

اإذا ن�ضي ال�ضوط قبل ركوبه اأو �ضقط من يده 

وهو راكب فقل اجلري فاإنه يعترب م�ضبوقاً.

مادة )1021(

1- كل اتفاق على مقامرة اأو رهان حمظور 

يكون باطاًل.

٢- وملن خ�ضر يف مقامرة اأو رهان حمظور 

اأ�ضهر ابتداًء  اأن ي�ضرد ما دفعه خالل �ضتة 

من الوقت الذي اأدى فيه ما خ�ضره ولو كان 

هــنــاك اتــفــاق خمــالــف ملــا ذكــر ولــه اأن يثبت 

ادعاءه بجميع طرق الدعاء.

مادة )1017(

فئتن جاز  اأو  اثنن  بــن  الــرهــان  كــان  اإذا 

اأن يــكــون بـــذل اجلــعــل مــن اأحــدهــمــا اأو من 

ال�ضخ�ص  حكم  يف  فئة  كل  وتعترب  غرهما 

الواحد يف اللتزام باجلعل.

مادة )1018(

من  اأكـــر  الــرهــان  يف  املت�ضابقون  كــان  اإذا 

اثنن واأريد اأن يخ�ض�ص لغر ال�ضابق �ضيء 

من اجلعل وجب اأن يكون ن�ضيب التايل اأقل 

من ن�ضيب من تقدمه.

مادة )1019(

اأو من  املت�ضابقن  اأحــد  اإذا كان اجلعل من 

غرهما على اأن اجلعل للفائز جاز واأما اإذا 

�ضرط املتعاقدان اأن للفائز قبل الآخر جعاًل 

فال يجوز لأن العقد ينقلب قماراً.
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مادة )1024(

للطرف  كــان  بالتزامه  املــلــتــزم  يــِف  مل  اإذا 

الآخر اأن يطلب تنفيذ العقد.

مادة )1025(

الواعد  حياة  مدى  مقرراً  الراتب  كان  اإذا 

امللتزم له ومل يكن  الواعد قبل وفــاة  ومــات 

قد حل اأجل الوفاء بالراتب الدوري ا�ضتحق 

امللتزم له جزءاً من الراتب يتنا�ضب مع املدة 

التي انق�ضت حتى وفاة الواعد وذلك �ضمن 

يــرجــع على  واأن  عــلــيــهــا  املــتــعــارف  ــدود  ــ احلـ

الركة بذلك ب�ضفته يف حكم الو�ضية ما مل 

يوجد اتفاق على غر ذلك.

الف�ضل الثاين

الراتب مدى احلياة

مادة )1022(

1- يجوز اأن يلتزم �ضخ�ص لآخر باأن يوؤدي 

له راتباً دورياً مدى احلياة بغر عو�ص.

اأو  اأو عــالج  فــاإذا تعلق اللــتــزام بتعليم   -٢

اتفاق فاإنه يجب الوفاء به طبقاً ملا جرى به 

العرف اإل اإذا ت�ضمن اللتزام غر ذلك.

اأن  اللـــتـــزام  هـــذا  ويــ�ــضــرط يف �ضحة   -3

يكون مكتوباً.

مادة )1023(

بالراتب مدى  اللتزام  يكون  اأن  1- يجوز 

حياة امللتزم اأو امللتزم له اأو اأي �ضخ�ص اآخر.

مدى  مــقــرراً  املطلق  اللــتــزام  ويعترب   -٢

حياة امللتزم اإل اإذا اتفق على غر ذلك.
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اإن�ضائها  وكيفية  الــقــانــوين  ب�ضكلها  يتعلق 

والإ�ــضــراف  لن�ضاطها  مبا�ضرتها  واأ�ــضــالــيــب 

عليها وذلــك مبا يحقق الأهــداف التعاونية 

القطعية  ــام  ــكــ الأحــ يــخــالــف  ول  لــلــتــاأمــن 

واملبادئ الأ�ضا�ضية لل�ضريعة الإ�ضالمية.

اإلــيــه  املــ�ــضــار  الــقــانــون  يــ�ــضــدر  اأن  واإىل   -3

الــقــواعــد  �ــضــاريــة  تــظــل  ال�ضابقة  الــفــقــرة  يف 

والأو�ضاع املعمول بها حالياً يف �ضاأن التاأمن 

والأجهزة التي تبا�ضره.

مادة )1027(

مع مراعاة اأحكام املادة ال�ضابقة يجوز اأن يتم 

التاأمن �ضد الأخطار الناجمة عن احلوادث 

ال�ضخ�ضية وطوارئ العمل وال�ضرقة وخيانة 

الأمانة و�ضمان ال�ضيارات وامل�ضوؤولية املدنية 

وكل احلــوادث التي جرى العرف والقوانن 

اخلا�ضة على التاأمن �ضدها.

الف�ضل الثالث

عقد التاأمن

الفرع األول
أحكام عامة

مادة )1026(

لهم  املــوؤمــن  فيه  يتعاون  عقد  التاأمن   -1

احلوادث  اأو  الأخطار  مواجهة  على  واملوؤمن 

املوؤمن منها ومبقت�ضاه يدفع املوؤمن له اإىل 

دوريــة، ويف  اأق�ضاطاً  اأو  املوؤمن مبلغاً حمــدداً 

حالة حتقق اخلطر اأو وقوع احلادث املبن يف 

العقد يدفع املوؤمن اإىل املوؤمن له اأو امل�ضتفيد 

من  مبلغاً  ل�ضاحله  التاأمن  ا�ضرط  الــذي 

املال اأو اإيراداً مرتباً اأو اأي حق مايل اآخر.

ــانـــون الأحــــكــــام املــتــعــلــقــة  ــقـ ٢- ويــنــظــم الـ

بالأجهزة التي تبا�ضر التاأمن وخا�ضًة فيما 
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اأنــه مل يكن  )هـــ( كل �ضرط تع�ضفي يتبن 

ملخالفته اأثر يف وقوع احلادث املوؤمن منه.

مادة )1029(

املــوؤمــن من  اإعــفــاء  1- يجوز التــفــاق على 

للمت�ضرر  امل�ضتفيد �ضماناً  اإذا دفع  ال�ضمان 

دون ر�ضاء املوؤمن.

٢- ول يجوز التم�ضك بهذا التفاق اإذا ثبت 

اأن دفع ال�ضمان كان يف �ضالح املوؤمن.

مادة )1030(

له  املــوؤمــن  حمــل  يحل  اأن  للموؤمن  يــجــوز 

مبا دفعه من �ضمان عن �ضرر يف الدعاوى 

يف  ت�ضبب  مــن  ِقبل  لــه  للموؤمن  تكون  التي 

املوؤمن  م�ضوؤولية  عنه  جنمت  الــذي  ال�ضرر 

املتعمد  ال�ضرر غر  اأحــدث  يكن من  ما مل 

من اأ�ضول وفروع املوؤمن له اأو من اأزواجه اأو 

مادة )1028(

التاأمن  يــرد يف وثيقة  بــاطــاًل كــل مــا  يقع 

من ال�ضروط التالية: -

احلق  ب�ضقوط  يق�ضي  الـــذي  ال�ضرط  )اأ( 

اإذا  اإل  القوانن  خمالفة  ب�ضبب  التاأمن  يف 

انطوت املخالفة على جناية اأو جنحة عمدية.

حق  ب�ضقوط  يق�ضي  الـــذي  الــ�ــضــرط  )ب( 

املــوؤمــن له ب�ضبب تــاأخــره يف اإعــالن احلــادث 

املوؤمن منه اإىل اجلهات املطلوب اإخبارها اأو 

يف تقدمي امل�ضتندات اإذا تبن اأن التاأخر كان 

لعذر مقبول.

)جـ( كل �ضرط مطبوع مل يربز ب�ضكل ظاهر 

اإذا كان متعلقاً بحالة من الأحوال التي توؤدي 

اإىل بطالن العقد اأو �ضقوط حق املوؤمن له.

اتفاق  يف  يــرد  مل  اإذا  التحكيم  �ــضــرط  )د( 

ــضــــروط الــعــامــة  ــ�ــ ــن الــ خـــا�ـــص مــنــفــ�ــضــل عــ

املطبوعة يف وثيقة التاأمن.
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كل  الــعــقــد  اإبـــــــرام  وقــــت  يـــقـــرر  واأن  )ب( 

املعلومات التي يهم املوؤمن معرفتها لتقدير 

املخاطر التي ياأخذها على عاتقه.

اأثناء  يــطــراأ  املــوؤمــن مبــا  واأن يخطر  )جـــ( 

مــدة العقد من اأمــور تــوؤدي اإىل زيــادة هذه 

الأخطار.

مادة )1033(

1- اإذا كتم املوؤمن له ب�ضوء نية اأمراً اأو قدم 

اأهمية  من  تقلل  ب�ضورة  �ضحيح  غر  بياناً 

تغير يف  اإىل  تـــوؤدي  اأو  املــوؤمــن منه  اخلطر 

مبا  بالوفاء  غ�ص  عن  اأخــل  اإذا  اأو  مو�ضوعه 

تعهد به كان للموؤمن اأن يطلب ف�ضخ العقد 

مع احلكم له بالأق�ضاط امل�ضتحقة قبل هذا 

الطلب.

فاإنه  النية  �ــضــوء  اأو  الغ�ص  انتفى  واإذا   -٢

اأن يرد  املوؤمن عند طلبه الف�ضخ  يجب على 

من يكونون معه يف معي�ضة واحدة اأو �ضخ�ضاً 

يكون املوؤمن له م�ضوؤوًل عن اأفعاله.

مادة )1031(

املختلفة  التاأمن  بعقود  اخلا�ضة  الأحكام 

تنظمها  الـــقـــانـــون  ــذا  هــ يف  ــرد  تــ مل  ــتـــي  والـ

القوانن اخلا�ضة.

الفرع الثاين
 آثار العقد

)1( التزامات املؤمن له

مادة )1032(

يلتزم املوؤمن له:

)اأ( باأن يدفع املبالغ املتفق عليها يف الأجل 

املحدد يف العقد.
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مادة )1036(

عقد  عــن  النا�ضئة  الــدعــاوى  ت�ضمع  ل   -1

الــتــاأمــن بــعــد انــقــ�ــضــاء ثـــالث �ــضــنــوات على 

اأو على  تــولــدت عنها  التي  الــواقــعــة  حــدوث 

علم ذي امل�ضلحة بوقوعها.

٢- ول يــبــداأ �ــضــريــان هــذا املــيــعــاد يف حالة 

باخلطر  املتعلقة  البيانات  له  املوؤمن  اإخفاء 

املوؤمن منه اأو تقدميه بيانات غر �ضحيحة 

اإل من تاريخ علم املوؤمن بذلك.

الفرع الثالث
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمني

)1( التأمني من الحريق

مادة )1037(

ــن مـــ�ـــضـــوؤوًل يف الـــتـــاأمـــن من  ــوؤمـ يــكــون املـ

للموؤمن له الأق�ضاط التي دفعها اأو يرد منها 

القدر الذي مل يتحمل يف مقابله خطراً ما.

)2( التزامات املؤمن

مادة )1034(

على املوؤمن اأداء ال�ضمان اأو املبلغ امل�ضتحق 

اإىل املوؤمن له اأو امل�ضتفيد على الوجه املتفق 

اأو حــلــول الأجـــل  عليه عــنــد حتــقــق اخلــطــر 

املحدد يف العقد.

مادة )1035(

ل يــنــتــج الـــتـــزام املـــوؤمـــن اأثــــره يف الــتــاأمــن 

املت�ضرر  قــام  اإذا  اإل  املدنية  امل�ضوؤولية  مــن 

الذي  امل�ضتفيد بعد وقوع احلــادث  مبطالبة 

جنمت عنه هذه امل�ضوؤولية.
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مادة )1038(

يــكــون املــوؤمــن مــ�ــضــوؤوًل عــن اأ�ــضــرار احلريق 

الذي يحدث ب�ضبب خطاأ املوؤمن له اأو امل�ضتفيد.

مادة )1039(

ل يكون املوؤمن م�ضوؤوًل عن الأ�ضرار التي 

يحدثها املوؤمن له اأو امل�ضتفيد عمداً اأو غ�ضاً 

ولو اتفق على غر ذلك.

مادة )1040(

يكون املوؤمن م�ضوؤوًل عن اأ�ضرار احلريق الذي 

ت�ضبب فيه تابعو املوؤمن له اأًيا كان نوع خطئهم.

مادة )1041(

يكون املوؤمن م�ضوؤوًل عن الأ�ضرار الناجمة 

عن احلريق ولو ن�ضاأ هذا احلريق عن عيب 

يف ال�ضيء املوؤمن عليه.

احلريق:

)اأ( عــن الأ�ـــضـــرار الــنــا�ــضــئــة عــن احلــريــق 

وال�ضواعق  الــــزلزل  عــن  ناجمة  كــانــت  ولــو 

والنفجارات  والأعا�ضر  والرياح  والزوابع 

املنزلية وال�ضطرابات التي يحدثها �ضقوط 

عن  اأو  الأخــرى  اجلوية  وال�ضفن  الطائرات 

ــاًل يف �ــضــمــول هــذا  كــل مــا يعترب عــرفــاً داخــ

النوع من التاأمن.

)ب( عن الأ�ضرار التي تكون نتيجة حتمية 

للحريق.

بالأ�ضياء  تلحق  الــتــي  الأ�ـــضـــرار  عــن  )جــــ( 

املوؤمن عليها ب�ضبب الو�ضائل املتخذة لالإنقاذ 

اأو ملنع امتداد احلريق.

اأو  عليها  املــوؤمــن  الأ�ــضــيــاء  �ضياع  عــن  )د( 

اختفائها اأثناء احلريق ما مل يثبت اأن ذلك 

كان نتيجة �ضرقة.
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مادة )1044(

الــتــاأمــن مـــن احلـــريـــق الــــذي ُيــعــقــد على 

موجودة  وتكون  جملًة  له  املــوؤمــن  منقولت 

وقت احلريق يف الأماكن التي ي�ضغلها ميتد 

اأ�ضرته  لأع�ضاء  اململوكة  الأ�ضياء  اإىل  اأثــره 

والأ�ضخا�ص امللحقن بخدمته اإذا كانوا معه 

يف معي�ضة واحدة.

مادة )1045(

1- اإذا كان ال�ضيء املوؤمن عليه مثقاًل برهن 

اأو غره من التاأمينات العينية انتقلت هذه 

له  للموؤمن  امل�ضتحق  ال�ضمان  اإىل  احلقوق 

مبقت�ضى عقد التاأمن.

اأبلغت اإىل  اأو  ٢- فاإذا �ضجلت هذه احلقوق 

اأن  له  يجوز  م�ضجل فال  بكتاب  ولــو  املوؤمن 

اإل بر�ضاء  لــلــمــوؤمــن لــه  يــدفــع مــا يف ذمــتــه 

اأولئك الدائنن.

مادة )1042(

1- يــجــب عــلــى مـــن يـــوؤمـــن عــلــى �ــضــيء اأو 

اأن يخطر  اأكـــر مــن مــوؤمــن  لــدى  م�ضلحة 

كاًل منهم بعقود التاأمن الأخرى وقيمة كل 

منها واأ�ضماء غره من املوؤمنن.

اإذا  الــتــاأمــن  قيمة  تــتــجــاوز  األ  ويــجــب   -٢

امل�ضلحة  اأو  الــ�ــضــيء  قيمة  املــوؤمــنــون  تــعــدد 

املوؤمن عليها.

مادة )1043(

اأو م�ضلحة لدى  �ضيء  التاأمن على  اإذا مت 

جمموعها  يف  تزيد  مببالغ  موؤمن  من  اأكــر 

عليها  املوؤمن  امل�ضلحة  اأو  ال�ضيء  قيمة  على 

كان كل موؤمن ملزماً بدفع جزء يعادل الن�ضبة 

التاأمن  املوؤمن عليه وقيمة عقود  املبلغ  بن 

يدفع  مــا  جمــمــوع  يــجــاوز  اأن  دون  جمتمعة 

للموؤمن له قيمة ما اأ�ضابه من احلريق.
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مادة )1048(

1- ل يلتزم املوؤمن بدفع مبلغ التاأمن اإذا 

انتحر املوؤمن له وعليه اأن يرد اإىل امل�ضتفيد 

مبلغاً ي�ضاوي قيمة احتياطي التاأمن، اإل اإذا 

اأثبت امل�ضتفيد اأن النتحار مل يكن مق�ضوداً 

التاأمن ويف هذه احلالة  ا�ضتحقاق مبلغ  به 

ي�ضتحق ما دفع من اأق�ضاط خم�ضوماً منها 

ما يلزم خ�ضمه من م�ضروفات.

٢- فـــاإذا كــان النــتــحــار عــن غــر اختيار اأو 

اإدراك اأو عن اأي �ضبب يوؤدي اإىل فقدان الإرادة 

فاإن املوؤمن يلتزم بدفع كامل التاأمن املتفق 

عليه، وعلى امل�ضتفيد اأن يثبت اأن املوؤمن على 

حياته كان فاقد الإرادة وقت النتحار.

مادة )1049(

1- يرباأ املوؤمن من التزاماته اإذا مت التاأمن 

له  املــوؤمــن  وت�ضبب  اآخـــر  �ضخ�ص  حــيــاة  على 

)2( التأمني عىل الحياة

مادة )1046(

باأن  احلياة  على  التاأمن  يف  املــوؤمــن  يلتزم 

يدفع اإىل املوؤمن له اأو امل�ضتفيد املبالغ املتفق 

اأو  املـــوؤمـــن مــنــه  عليها عــنــد وقــــوع احلــــادث 

حلول الأجــل املن�ضو�ص عليه يف العقد دون 

حاجة لإثبات ما حلق املوؤمن له اأو امل�ضتفيد 

من �ضرر.

مادة )1047(

حياة  على  التاأمن  عقد  لنعقاد  ي�ضرط 

ــرام العقد  ــ ــ الــغــر مــوافــقــتــه كــتــابــًة قــبــل اإب

اإل  ينعقد  فال  الأهلية  فيه  تتوافر  مل  فــاإذا 

مبوافقة من ميثله قانوناً.
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ــاة املــوؤمــن لــه واإذا كـــان الــورثــة هم  عــنــد وفـ

امل�ضتفيدين فاإن مبلغ التاأمن يق�ضم بينهم 

طبقاً لالأن�ضبة ال�ضرعية يف املراث.

مادة )1051(

ــذي الـــتـــزم بــدفــع اأقــ�ــضــاط  لــلــمــوؤمــن لـــه الــ

ب�ضرط  وقــت  اأي  يف  العقد  ينهي  اأن  ــة  دوريـ

اإخطار املوؤمن كتابًة برغبته وترباأ ذمته من 

الأق�ضاط الالحقة.

مادة )1052(

1- ل يرتب على البيانات اخلاطئة يف �ضن 

الغلط  التاأمن على حياته ول على  من مت 

فيه بطالن عقد التاأمن اإل اإذا كانت ال�ضن 

احلد  على  تــزيــد  عليه  للموؤمن  احلقيقية 

املعن يف لوائح التاأمن.

اأو  اخلاطئة  البيانات  على  ترتب  واإذا   -٢

عمداً يف وفاة ذلك ال�ضخ�ص اأو وقعت الوفاة 

بتحري�ص من املوؤمن له.

التاأمن ل�ضالح �ضخ�ص غر  كان  فــاإذا   -٢

يف  عــمــداً  ال�ضخ�ص  لــه وت�ضبب هــذا  املــوؤمــن 

الــوفــاة بتحري�ص  اأو وقعت  املــوؤمــن له  وفــاة 

منه فاإنه يحرم من مبلغ التاأمن. واإذا كان 

الوفاة كان  اإحــداث  ما وقع جمرد �ضروع يف 

بامل�ضتفيد  ي�ضتبدل  اأن  يف  احلق  له  للموؤمن 

�ضخ�ضاً اآخر.

مادة )1050(

مبلغ  دفــــع  يــ�ــضــرط  اأن  لـــه  لــلــمــوؤمــن   -1

اأو  العقد  يف  معينن  اأ�ضخا�ص  اإىل  التاأمن 

اإىل من يعينهم فيما بعد.

املوؤمن  زوج  مل�ضلحة  التاأمن  كــان  واإذا   -٢

مبلغ  فــاإن  ورثته  اأو  فروعه  اأو  اأولده  اأو  له 

ال�ضفة  هــذه  لــه  تثبت  ملــن  ي�ضتحق  التاأمن 
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مادة )1054(

الــذي  التاأمن  مبلغ  يت�ضمن  اأن  يجوز  ل 

نهاية  عند  امل�ضتفيد  اأو  له  املوؤمن  يتقا�ضاه 

اأيــة فوائد  العقد  املن�ضو�ص عليه يف  الأجــل 

ربوية.

مادة )1055(

ل تدخل املبالغ املتفق على دفعها عند وفاة 

املوؤمن له يف تركته.

الغلط اأن يقل الق�ضط عما يجب اأداوؤه فاإنه 

الن�ضبة  ي�ضاوي  التاأمن مبا  يجب تخفي�ص 

الواجب  والق�ضط  عليه  املتفق  الق�ضط  بن 

اأداوؤه على اأ�ضا�ص ال�ضن احلقيقية.

اأكرب مما  3- واإذا كان الق�ضط املتفق عليه 

اأ�ــضــا�ــص الــ�ــضــن احلقيقية  يــجــب دفــعــه عــلــى 

للموؤمن على حياته فاإنه يجب على املوؤمن 

واأن يخف�ص  ُدفعت له  التي  الــزيــادة  يــرد  اأن 

يتنا�ضب  الــذي  احلــد  اإىل  التالية  الأق�ضاط 

مع ال�ضن احلقيقية.

مادة )1053(

اإذا دفع املوؤمن يف التاأمن على احلياة مبلغ 

التاأمن فلي�ص له حق احللول حمل املوؤمن 

يف  املت�ضبب  قبل  حقوقه  يف  امل�ضتفيد  اأو  لــه 

احلادث املوؤمن منه اأو امل�ضوؤول عنه.
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مادة )1058(

ي�ضرط يف انعقاد الكفالة اأن يكون الكفيل 

اأهاًل للتربع.

مادة )1059(

لنف�ضه  الكفيل  �ــضــرط  اإذا  الكفالة  تبطل 

خيار ال�ضرط.

مادة )1060(

مقيدة  اأو  منجزة  الكفالة  تكون  اأن  ي�ضح 

ب�ضرط �ضحيح اأو معلقة على �ضرط مالئم 

اأو م�ضافة اإىل زمن م�ضتقبل اأو موؤقتة.

مادة )1061(

ي�ضرط ل�ضحة الكفالة اأن يكون املكفول به 

نف�ضاً  اأو  عيناً  اأو  ديناً  الأ�ضيل  على  م�ضموناً 

معلومة واأن يكون مقدور الت�ضليم من الكفيل.

الباب اخلام�س

عقود التاأمينات ال�صخ�صية

الف�ضل الأول

الكفــــالة

الفرع األول
أركان الكفالة

مادة )1056(

اإىل  الكفيل  هو  �ضخ�ص  ذمــة  �ضم  الكفالة 

ذمة مدين يف تنفيذ التزامه.

مادة )1057(

1- تنعقد الكفالة بلفظها وباألفاظ ال�ضمان.

٢- ويــكــفــي يف انــعــقــادهــا ونــفــاذهــا اإيــجــاب 

الكفيل ما مل يردها املكفول له.
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مادة )1065(

الــكــفــالــة بــ�ــضــرط بــــراءة الأ�ــضــيــل حــوالــة، 

واحلوالة ب�ضرط عدم براءة املحيل كفالة.

مادة )1066(

اأن  امل�ضافة  اأو  املعلقة  الكفالة  يف  للكفيل 

يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.

مادة )1067(

ت�ضمل الكفالة ملحقات الدين وم�ضروفات 

املطالبة ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )1062(

ت�ضح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو 

قبل الق�ضاء بها اأو الرا�ضي عنها.

مادة )1063(

يف  للم�ضري  البائع  وكيل  كفالة  ت�ضح  ل 

اأداء ثمن ما وكل يف بيعه ول كفالة الو�ضي 

يف ثمن ما باعه من مال ال�ضغر ول كفالة 

املتويل يف ثمن ما باعه من مال الوقف.

مادة )1064(

1- ل ت�ضح كفالة املري�ص مر�ص املوت اإذا 

كان مديناً بدين حميط مباله.

٢- وت�ضح كفالته اإذا كان دينه غر حميط 

مباله وتطبق عليها اأحكام الو�ضية.
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مادة )1069(

عــدم  عــنــد  الــديــن  بــــاأداء  الكفيل  تعهد  اإذا 

يقم  مل  اإذا  اأداوؤه  لـــزمـــه  املــكــفــول  تــ�ــضــلــيــم 

بت�ضليمه.

مادة )1070(

املكفول  �ضلم  اإذا  بالنف�ص  الكفيل  يــرباأ   -1

اإىل املكفول له اأو اأدى حمل الكفالة.

٢- كما يرباأ مبوت املكفول ول يرباأ مبوت 

الدائن املكفول له ولورثته احلق يف مطالبة 

الكفيل بت�ضليم املكفول يف الوقت املحدد.

مادة )1071(

عينه  الــذي  املكان  يف  املكفول  ت�ضليم  يجب 

الكفيل فاإن مل يعن ففي مكان العقد.

الفرع الثاين
بعض أنواع الكفالة

)1( الكفالة بالنفس )ضامن الوجه(

مادة )1068(

تلزم  الوجه(  )�ضمان  بالنف�ص  الكفالة   -1

الكفيل باإح�ضار املكفول يف الوقت املعن عند 

طلب املكفول له فاإن مل يفعل جاز للقا�ضي 

اأن  ولــه  تهديدية  بــغــرامــة  عليه  يق�ضي  اأن 

يعفيه منها اإذا اأثبت عجزه عن اإح�ضاره.

مبلغ  ــاأداء  ــ بـ الــنــفــ�ــص  كفيل  تعهد  واإذا   -٢

حال  يف  اجلزائي  ال�ضرط  �ضبيل  على  معن 

املبلغ  ذلــك  اأداء  لزمه  املكفول  اإح�ضار  عــدم 

اإذا  بع�ضه  اأو  كله  منه  يعفيه  اأن  وللقا�ضي 

تبن له ما يربر ذلك.
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)2( الكفالة بالدرك

مادة )1075(

الكفالة بالدرك هي كفالة باأداء ثمن املبيع 

اإذا ا�ضتحق.

مادة )1076(

اإذا  اإل  بـــالـــدرك  الــبــائــع  كــفــيــل  يــطــالــب  ل 

ق�ضى با�ضتحقاق املبيع ثم باإلزام البائع برد 

الثمن.

مادة )1072(

اإذا اأدى الكفيل احلق لغيبة املكفول وتعذر 

املكفول قــد مــات قبل  اأن  ثــم ثبت  اإحــ�ــضــاره 

الأداء ا�ضرد الكفيل ما اأداه.

مادة )1073(

اإذا مل يبن يف عقد الكفالة اأنه كفالة مال 

تعين  على  قرينة  تقم  ومل  نف�ص  كفالة  اأو 

واحد منها فاإنها حتمل على كفالة املال، فاإن 

النف�ص  كفالة  بها  املق�ضود  اأن  الكفيل  ادعــى 

املــال  كفالة  بها  املق�ضود  اأن  الــدائــن  وادعـــى 

فالقول قول الكفيل بيمينه.

مادة )1074(

�ضدرت  التي  النف�ص  كفالة  يــرد  اأن  للزوج 

ــه ولـــو كـــان ديـــن من  ــ مـــن زوجـــتـــه بــغــر اإذنـ

�ضمنته اأقل من ثلث مالها.
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حقه يف مطالبة الباقن.

مادة )1079(

يجوز اأن تكون الكفالة مقيدة باأداء الدين 

من مال املدين املودع حتت يد الكفيل وذلك 

ب�ضرط موافقة املدين.

مادة )1080(

اإذا وقعت الكفالة مطلقة فاإن التزام الكفيل 

يتبع التزام الأ�ضيل معجاًل كان اأو موؤجاًل.

مادة )1081(

كفالة  املــعــجــل  بــالــديــن  اأحـــدهـــم  كــفــل  اإذا 

والأ�ضيل  الكفيل  على  الدين  تاأجل  موؤجلة 

معاً اإل اإذا اأ�ضاف الكفيل الأجل اإىل نف�ضه اأو 

ا�ضرط الدائن الأجل للكفيل، فاإن الدين ل 

يتاأجل على الأ�ضيل.

الفرع الثالث
آثار الكفالة

)1( بني الكفيل والدائن

مادة )1077(

1- على الكفيل اأن يفي بالتزامه عند حلول 

الأجل.

�ضرط  عــلــى  معلقاً  الــتــزامــه  كـــان  ــاإذا  فــ  -٢

وجب الوفاء عند حتقق ال�ضرط.

مادة )1078(

اأو  الكفيل  اأو  الأ�ضيل  مطالبة  للدائن   -1

مطالبتهما معاً.

٢- واإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة 

من �ضاء منهما.

ت�ضقط  ل  لأحــدهــم  مطالبته  اأن  على   -3
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بعقد واحد ومل ي�ضرط فيه ت�ضامنهم فال 

يطالب اأحد منهم اإل بقدر ح�ضته.

مادة )1086(

بينهم  فيما  مت�ضامنن  الكفالء  كــان  اإذا 

اأن  اأحدهم الدين عند حلوله كان له  ووفى 

يرجع على كل من الباقن بح�ضته يف الدين 

ون�ضيبه يف ح�ضة املفل�ص منهم.

مادة )1087(

بحكم  اأو  الــقــانــون  بن�ص  الكفالة  ت�ضتلزم 

الق�ضاء عند اإطالقها ت�ضامن الكفالء.

مادة )1088(

�ضيئاً  دينه  مقابل  يف  الــدائــن  ا�ضتوفى  اإذا 

اآخـــر بــرئــت ذمـــة الأ�ــضــيــل والــكــفــيــل اإل اإذا 

ا�ضتحق ذلك ال�ضيء.

مادة )1082(

قبل  عيني  بــتــاأمــن  مــ�ــضــمــونــاً  الــديــن  كـــان  اإذا 

على  الــرجــوع  ا�ضرط  قد  الكفيل  وكــان  الكفالة 

الأ�ضيل اأوًل فال يجوز التنفيذ على اأموال الكفيل 

قبل التنفيذ على الأموال ال�ضامنة للدين.

مادة )1083(

يــ�ــضــرط على  اأن  الــكــفــيــل  لــكــفــيــل  يــجــوز 

الدائن الرجوع على الكفيل الأول.

مادة )1084(

اإذا مات الكفيل اأو املدين قبل حلول الدين 

املوؤجل ا�ضتحق الدين يف تركة من مات.

مادة )1085(

اإذا تعدد الكفالء لدين واحد جازت مطالبة 

جميعاً  كفلوا  اإذا  اإل  الــديــن  بكل  منهم  كــل 
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عنه  التخلي  الــدائــن  على  يجب  فــاإنــه  اآخـــر 

للكفيل اإن كان منقوًل اأو نقل حقوقه له اإن 

كان عقاراً على اأن يتحمل الكفيل نفقات هذا 

النقل ويرجع بها على املدين.

مادة )1092(

اإذا ا�ضتحق الدين فعلى الدائن املطالبة به 

خالل �ضتة اأ�ضهر من تاريخ ال�ضتحقاق واإل 

اعُترب الكفيل خارجاً من الكفالة.

)2( بني الكفيل واملدين

مادة )1093(

1- اإذا اأدى الكفيل عو�ضاً عن الدين �ضيئاً اآخر 

فاإنه يرجع على املدين مبا كفله ل مبا اأداه.

٢- اأما اإذا �ضالح الدائن على مقدار من الدين 

فاإنه يرجع مبا اأداه �ضلحاً ل بجميع الدين.

مادة )1089(

يف  يتقدم  اأن  مدينه  اأفــلــ�ــص  اإذا  الــدائــن  على 

التفلي�ضة بدينه واإل �ضقط حقه يف الرجوع على 

الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من �ضرر.

مادة )1090(

الأ�ضيل  على  يــرجــع  اأن  للكفيل  لي�ص   -1

الكفالة  كانت  اإذا  اإل  عنه  يوؤديه  مما  ب�ضيء 

بطلبه اأو موافقته وقام الكفيل باأدائها.

٢- ولي�ص له اأن يرجع مبا عجل اأداءه من 

الدين املوؤجل اإل بعد حلول الأجل.

مادة )1091(

1- على الدائن اأن ي�ضلم الكفيل عند وفائه 

الالزمة ل�ضتعمال  امل�ضتندات  للدين جميع 

حقه يف الرجوع على املدين.

٢- فاإذا كان الدين م�ضموناً بتاأمن عيني 



547 546

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )1096(

للكفيل اأن يرجع على املدين مبا يوؤديه من 

نفقات لتنفيذ مقت�ضى الكفالة.

مادة )1097(

كفلهم  فلمن  مت�ضامنن  املدينون  كان  اإذا 

بطلبهم جميعاً اأن يرجع على اأي منهم بكل 

ما اأوفاه من الدين.

مادة )1098(

عـــو�ـــضـــاً عن  ــذ  ــاأخـ يـ اأن  لــلــكــفــيــل  يـــجـــوز  ل 

عليه  وجــب  عنها  عــو�ــضــاً  اأخـــذ  ــاإن  فـ كفالته 

اإن اأخذه  رده ل�ضاحبه وت�ضقط عنه الكفالة 

من الدائن اأو من املدين اأو من اأجنبي بعلم 

من الدائن فاإن اأخذه بدون علم منه لزمته 

الكفالة مع رد العو�ص.

مادة )1094(

1- اإذا اأدى الأ�ضيل الدين قبل اأداء الكفيل 

اأو علم باأي �ضبب مينع الدائن من املطالبة 

وجب عليه اإخبار الكفيل فاإن مل يفعل واأدى 

الكفيل الدين كان له اخليار يف الرجوع على 

الأ�ضيل اأو الدائن.

٢- واإذا اأقيمت الدعوى على الكفيل وجب 

عليه اإدخال الأ�ضيل فيها فاإن مل يفعل جاز 

ي�ضتطيع  ما  بكل  قبله  يتم�ضك  اأن  لالأ�ضيل 

اأن يدفع به دعوى الدائن.

مادة )1095(

من  يطلب  اأن  بالنف�ص  اأو  بــاملــال  للكفيل 

الق�ضاء منع املكفول من ال�ضفر خارج البالد 

اإذا كانت الكفالة باأمره وقامت دلئل يخ�ضى 

معها اإحلاق ال�ضرر بالكفيل.
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�ضرر على املكفول له يف ت�ضلمه.

)ح( بت�ضليم املكفول نف�ضه.

مادة )1100(

اإذا  الكفالة  مــن  يــرباأ  البيع  بثمن  الكفيل 

انف�ضخ البيع اأو ا�ضتحق املبيع اأو رد بعيب.

مادة )1101(

على  الــدائــن  املــديــن  اأو  الكفيل  �ضالح  اإذا 

قــدر مــن الــديــن بــرئــت ذمتهما مــن الباقي 

فاإذا ا�ضرطت براءة الكفيل وحده فالدائن 

باخليار اإن �ضاء اأخذ القدر امل�ضالح عليه من 

ترك  �ضاء  واإن  الأ�ضيل  والباقي من  الكفيل 

الكفيل وطالب الأ�ضيل بكل الدين.

مادة )1102(

ينتقل احلق اإىل ورثة املكفول له مبوته.

الفرع الرابع
 انتهاء الكفالة

مادة )1099(

تنتهي الكفالة مبا ياأتي:

)اأ( باأداء الدين.

املكفول  يــد  حتــت  الــتــي  الــعــن  بتلف  )ب( 

بقوة قاهرة وقبل الطلب.

)جـ( بزوال العقد الذي وجب به احلق على 

املكفول.

اأو  الكفالة  من  الكفيل  الدائن  باإبراء  )د( 

املدين من الدين.

)هـ( مبوت املكفول.

)و( باإح�ضار املكفول يف مكان الت�ضليم بعد 

لــه عن  املــكــفــول  امتنع  ولــو  ــل  الأجـ انق�ضاء 

ت�ضلمه اإل اإذا حالت يد ظاملة دون ت�ضلمه.

)ز( باإح�ضار املكفول قبل حلول الأجل ول 



551 550

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الف�ضل الثاين

احلوالة

الفرع األول
إنشاء الحوالة

مادة )1106(

احلــوالــة نــقــل الــديــن واملــطــالــبــة مــن ذمــة 

املحيل اإىل ذمة املحال عليه.

مادة )1107(

احلوالة عقد لزم اإل اإذا �ضرط اأحد اأطرافه 

لنف�ضه خيار الرجوع.

مادة )1108(

1- تكون احلوالة مقيدة اأو مطلقة.

٢- واحلوالة املقيدة هي التي تقيد باأدائها 

مادة )1103(

املدين  اإرثـــه يف  وانح�ضر  الــدائــن  مــات  اإذا 

فــاإن كــان له وارث  بــرئ الكفيل من الكفالة 

اآخر برئ الكفيل من ح�ضة املدين فقط.

مادة )1104(

ل يطالب الكفيل يف الكفالة املوؤقتة اإل عن 

اللتزامات املرتبة يف مدة الكفالة.

مادة )1105(

الــدائــن  الأ�ــضــيــل  اأو  الكفيل  اأحـــال  اإذا   -1

اآخــر  على  منه  بجزء  اأو  بــه  املكفول  بالدين 

حـــوالـــة مــقــبــولــة مـــن املـــحـــال لـــه اأو املــحــال 

هذه  حــدود  يف  والكفيل  الأ�ضيل  بــرئ  عليه 

احلوالة.

الكفيل  بــراءة  ا�ضرط يف احلوالة  واإذا   -٢

فقط برئ وحده دون الأ�ضيل.
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مادة )1111(

غرميه  الــوقــف  يف  امل�ضتحق  اإحــالــة  ت�ضح 

ــوالـــة مــقــيــدة بــا�ــضــتــحــقــاقــه عــلــى مــتــويل  حـ

الوقف اإذا كانت غلة الوقف متح�ضلة يف يده 

قبل احلوالة.

مادة )1112(

الغر  الو�ضي احلوالة على  اأو  الأب  قبول 

يكون  ــاأن  ب لل�ضغر  فيه خــر  كــان  اإن  جائز 

املحال عليه اأمالأ من املحيل وغر جائز اإن 

كان مقارباً اأو م�ضاوياً له يف الي�ضار.

مادة )1113(

ــة فــ�ــضــاًل عن  ــوالــ يــ�ــضــرط لنـــعـــقـــاد احلــ

ال�ضروط العامة:

على  اإل  معلقة  غــر  منجزة  تكون  اأن  )اأ( 

فيها  م�ضاًفا  ول  متعارف  اأو  مالئم  �ضرط 

من الدين الذي للمحيل يف ذمة املحال عليه 

اأو من العن التي يف يده اأمانة اأو م�ضمونة.

تقيد  مل  الــتــي  هــي  املطلقة  واحلـــوالـــة   -3

ب�ضيء من ذلك ولو كان موجوداً.

مادة )1109(

املحيل  ر�ضا  احلــوالــة  ل�ضحة  ي�ضرط   -1

واملحال عليه واملحال له.

املحيل  بن  تتم  التي  احلــوالــة  وتنعقد   -٢

واملحال عليه موقوفة على قبول املحال له.

مادة )1110(

املحيل  يكون  اأن  احلوالة  ل�ضحة  ي�ضرط 

اأن يكون  يــ�ــضــرط  لــه ول  لــلــمــحــال  مــديــنــاً 

املــحــال عــلــيــه مــديــنــاً لــلــمــحــيــل، فــــاإذا ر�ضي 

باحلوالة لزمه الدين للمحال له.
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٢- فاإذا كان املحال عليه قد دفع اإىل املحال 

له قبل تبن البطالن فاإنه يكون خمراً بن 

الرجوع على املحيل اأو على املحال له.

مادة )1115(

تبطل احلوالة ببطالن �ضبب الدين املحال 

به اأو املحال عليه.

الفرع الثاين
آثار الحوالة

)1( فيام بني املحال له واملحال عليه

مادة )1116(

يثبت للمحال له حق مطالبة املحال عليه 

املطالبة معاً  الدين ومن  املحيل من  ويــرباأ 

اإذا انعقدت احلوالة �ضحيحة.

العقد اإىل امل�ضتقبل.

)ب( األ يكون الأداء فيها موؤجاًل اإىل اأجل 

جمهول.

)جـ( األ تكون موؤقتة مبوعد.

معلوماً  ديناً  به  املحال  املــال  يكون  اأن  )د( 

ي�ضح العتيا�ص عنه.

بــه على املحال  املــحــال  املــال  اأن يكون  )هـــ( 

عــلــيــه يف احلـــوالـــة املــقــيــدة ديــنــاً اأو عــيــنــاً ل 

املالن  كال  يكون  واأن  عنه  العتيا�ص  ي�ضح 

مت�ضاوين جن�ضاً وقدراً و�ضفًة.

)و( األ تــنــطــوي عــلــى جــعــل لأحـــد اأطــرافــهــا 

ب�ضورة م�ضروطة اأو ملحوظة ول تتاأثر احلوالة 

باجلعل امللحق بعد عقدها ول ي�ضتحق.

مادة )1114(

�ضرائط  اأحــد  انتفى  اإذا  احلوالة  تبطل   -1

انعقادها ويعود الدين على املحيل.
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مادة )1120(

له  املــحــال  ِقبل  يتم�ضك  اأن  عليه  للمحال 

كانت  والــتــي  بــالــديــن  املتعلقة  الــدفــوع  بكل 

بكل  يتم�ضك  اأن  ولــه  املحيل  مواجهة  يف  له 

الدفوع التي للمحيل ِقبل املحال له.

)2( فيام بني املحيل واملحال عليه

مادة )1121(

للمحيل حق مطالبة املحال عليه مبا له يف 

اإذا مل تقيد احلوالة  اأو عن  ذمته من دين 

حب�ضهما  حــق  عليه  للمحال  ولي�ص  باأيهما 

حتى يوؤدي اإىل املحال له.

مادة )1122(

ــق املــحــيــل يف مــطــالــبــة املــحــال  يــ�ــضــقــط حـ

عليه مبا له عنده من دين اأو عن اإذا كانت 

مادة )1117(

ينتقل الدين على املحال عليه ب�ضفته التي 

على املحيل فاإن كان حاًل تكون احلوالة به 

حالة واإن كان موؤجاًل تكون موؤجلة.

مادة )1118(

يجوز للمحال له واملحال عليه بعد انعقاد 

ــزء مــن الــديــن  احلـــوالـــة الــرا�ــضــي عــلــى جـ

اأو  الدين احلــال  تاأجيل  اأو على  اأقــل منه  اأو 

ما مل  الدين  اأخــذ عو�ص  اأو  املوؤجل  تعجيل 

يوؤِد ذلك اإىل ربا الن�ضيئة.

مادة )1119(

بالرغم  �ضماناته  بــه  املــحــال  للدين  تبقى 

من تغر �ضخ�ص املدين، ومع ذلك ل يبقى 

قبل  ملتزماً  �ضخ�ضياً  اأو  كــان  عينياً  الكفيل 

الدائن اإل اإذا ر�ضي باحلوالة.
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)3( فيام بني املحال له واملحيل

مادة )1125(

�ضند  لــه  املــحــال  اإىل  ي�ضلم  اأن  املحيل  على 

اأو  احلــق املحال به وكــل ما يلزم من بيانات 

و�ضائل لتمكنه من حقه.

مادة )1126(

املحال  ي�ضار  لــه  للمحال  املحيل  �ضمن  اإذا 

عليه فال ين�ضرف هذا ال�ضمان اإل اإىل ي�ضاره 

وقت احلوالة ما مل يتفق على غر ذلك.

مادة )1127(

ديــن  ا�ــضــتــيــفــاء  قــبــل  املــحــيــل  ــات  مــ اإذا   -1

احلوالة املقيدة اخت�ص املحال له باملال الذي 

بذمة املحال عليه اأو بيده اأثناء حياة املحيل.

٢- ويبقى اأجل الدين يف احلوالة بنوعيها 

�ضرائطها  وا�ضتوفت  باأيهما  مقيدة  احلوالة 

ول يرباأ املحال عليه جتاه املحال له اإذا اأدى 

اأيهما للمحيل.

مادة )1123(

ــة  ــوالــ احلــ عـــلـــيـــه يف  ــلـــمـــحـــال  لـ ــوز  ــجــ يــ ل 

الــوفــاء  عــن  ميتنع  اأن  بنوعيها  ال�ضحيحة 

اإىل املحال له ولو ا�ضتوفى املحيل من املحال 

عليه دينه اأو ا�ضرد العن التي كانت عنده.

مادة )1124(

اإذا متت احلوالة املطلقة بر�ضا املحيل   -1

ــان لــه ديـــن عــنــد املــحــال عــلــيــه جــرت  ــاإن كـ فــ

املقا�ضة بدينه بعد الأداء.

٢- واإن مل يكن له دين عنده يرجع املحال 

عليه بعد الأداء.
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املقيدة  احلــوالــة  يف  العن  هلكت  اإذا  )جـــ( 

وكانت غر م�ضمونة.

)4( فيام بني املحال له والغري

مادة )1130(

اإذا تعددت احلوالة بحق واحــد ف�ضلت   -1

يف  نــافــذة  قبل غرها  ت�ضبح  التي  احلــوالــة 

حق الغر.

الغر  نافذة يف حق  احلوالة  تكون  ول   -٢

قبوله  اأو  عليه  للمحال  ر�ضمياً  باإعالنها  اإل 

لها بوثيقة ثابتة التاريخ.

مادة )1131(

املــحــال عليه حجز قبل  يــد  اإذا وقــع حتــت   -1

الــغــر كانت  نــافــذة يف حــق  اأن ت�ضبح احلــوالــة 

احلوالة بالن�ضبة اإىل احلاجز مبثابة حجز اآخر.

اإذا مات املحيل ويحل مبوت املحال عليه.

مادة )1128(

1- تبطل احلوالة املقيدة اإذا �ضقط الدين 

اأو ا�ضتحقت العن باأمر �ضابق عليها ويرجع 

املحال له بحقه على املحيل.

�ضقط  اإذا  املــقــيــدة  احلــوالــة  تبطل  ول   -٢

الدين اأو ا�ضتحقت العن باأمر عار�ص بعدها 

على  الأداء  بــعــد  الـــرجـــوع  عــلــيــه  ولــلــمــحــال 

املحيل مبا اأداه.

مادة )1129(

ــع عـــلـــى املـــحـــيـــل يف  لــلــمــحــال لــــه اأن يـــرجـ

الأحوال الآتية:

)اأ( اإذا ف�ضخت احلوالة باتفاق اأطرافها.

ومل  احلــوالــة  عليه  املــحــال  جحد  اإذا  )ب( 

تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها.
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اأن  اإذا وقــع حجز بعد  ٢- ويف هــذه احلالة 

فــاإن  نــافــذة يف حــق الغر  اأ�ضبحت احلــوالــة 

واملحال  املتقدم  احلــاجــز  بــن  يق�ضم  الــديــن 

اأن  على  غرماء  ق�ضمة  املتاأخر  واحلــاجــز  له 

يوؤخذ من ح�ضة احلاجز املتاأخر ما ي�ضتكمل 

به املحال له قيمة احلوالة.

الفرع الثالث
انتهاء الحوالة

مادة )1132(

تنتهي احلوالة باأداء حملها اإىل املحال له 

اأداًء حقيقياً اأو حكمياً.
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مادة )1134(

1- مالك ال�ضيء ميلك ما يعد من عنا�ضره 

اجلوهرية بحيث ل ميكن ف�ضله عنه دون اأن 

يهلك اأو يتلف اأو يتغر.

٢- وكل من ملك اأر�ضاً ملك ما فوقها وما 

علواً  بها  التمتع  يف  املفيد  احلــد  اإىل  حتتها 

وعمقاً اإل اإذا ن�ص القانون اأو ق�ضى التفاق 

بغر ذلك.

مادة )1135(

1- ل ينزع ملك اأحد بال �ضبب �ضرعي.

٢- ويكون نزع امللكية للمنفعة العامة مقابل 

تعوي�ص عادل وطبقاً لأحكام القانون.

الباب الأول

حق امللكية

الف�ضل الأول

حق امللكية بوجه عام

الفرع األول
نطاقه ووسائل حاميته

مادة )1133(

اأن  1- حـــق املــلــكــيــة هـــو �ــضــلــطــة املـــالـــك يف 

يــتــ�ــضــرف يف مــلــكــه تــ�ــضــرفــاً مــطــلــقــاً عــيــنــاً 

ومنفعًة وا�ضتغالًل.

بالعن  ينتفع  اأن  وحــده  ال�ضيء  وملالك   -٢

اململوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويت�ضرف 

يف عينها بجميع الت�ضرفات اجلائزة �ضرعاً.
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مادة )1138(

اإذا تعلق حق الغر بامللك فلي�ص للمالك اأن 

احلق  ب�ضاحب  ت�ضرًفا م�ضًرا  فيه  يت�ضرف 

اإل باإذنه.

)2( قيود الجوار

مادة )1139(

حجب ال�ضوء عن اجلار يعد �ضرراً فاح�ضاً 

فال ي�ضوغ لأحد اأن يحدث بناًء ي�ضد به نوافذ 

جاز  واإل  عنه  ال�ضوء  مينع  �ضداً  جــاره  بيت 

للجار اأن يطلب رفع البناء دفعاً لل�ضرر.

مادة )1140(

ت�ضرفاً  فيه  يت�ضرف  ملك  لأحــد  كــان  اإذا 

ت�ضرر  بناًء  بجواره  غره  فاأحدث  م�ضروعاً 

مـــن الــو�ــضــع الـــقـــدمي فــلــيــ�ــص لــلــمــحــدث اأن 

الفرع الثاين
القيود التي ترد عىل حق امللكية

)1( أحكام عامة

مادة )1136(

للمالك اأن يت�ضرف يف ملكه ت�ضرفاً مطلقاً 

مــا مل يــكــن تــ�ــضــرفــه مــ�ــضــراً بــغــره �ــضــرراً 

فاح�ضاً اأو خمالفاً للقوانن اأو النظم املتعلقة 

بامل�ضلحة العامة اأو امل�ضلحة اخلا�ضة.

مادة )1137(

ال�ضرر الفاح�ص هو ما يكون �ضبباً  لوهن 

البناء اأو هدمه اأو مينع احلوائج الأ�ضلية اأي 

املنافع املق�ضودة من البناء.
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عروقه وله اأن يطلب قلعه اإن غر�ضه.

مادة )1143(

يــجــرب جــــاره على  اأن  لــلــجــار  يــجــوز  1- ل 

اأو غره على حــدود ملكه ول  اإقامة حائط 

عــلــى الـــنـــزول عـــن جـــزء مـــن حــائــط اأو من 

الأر�ص القائم عليها احلائط.

دون  يهدمه  اأن  احلــائــط  ملــالــك  ولي�ص   -٢

عــذر قــوي اإن كــان هــذا ي�ضر بــاجلــار الــذي 

ي�ضتر ملكه باحلائط.

مادة )1144(

حقه  ا�ضتعمال  يف  يغلو  األ  املالك  على   -1

اإىل حد ي�ضر مبلك اجلار.

يف  جـــاره  على  يــرجــع  اأن  للجار  ولي�ص   -٢

م�ضار اجلوار املاألوفة التي ل ميكن جتنبها 

اإذا  املــ�ــضــار  اإزالــــة هـــذه  اأن يطلب  لــه  ــا  واإمنــ

يــدعــي الــتــ�ــضــرر مــن ذلـــك وعــلــيــه اأن يدفع 

ال�ضرر عن نف�ضه.

مادة )1141(

امتدت  الــذي  منفعته  اأو  الــهــواء  ملالك   -1

بــاإزالــة  مطالبته  غــره  �ضجرة  اأغ�ضان  فيه 

ما امتد اإىل هوائه ولو مل يرتب على ذلك 

اأبى �ضمن ما تلف ب�ضببه وله  �ضرر له فاإن 

امتد  اإزالــة ما  الق�ضاء  اإىل حكم  بال حاجة 

اإزالـــة  ميكن  مل  اإذا  بالقطع  ولــو  ملكه  اإىل 

ال�ضرر اإل به ول �ضيء عليه.

٢- وي�ضري هذا احلكم على عروق ال�ضجرة 

التي امتدت يف اأر�ص الغر.

مادة )1142(

ملالك البناء اأن يطلب منع جاره من غر�ص 

�ضجر بجوار بنائه اإذا كان ال�ضجر مما متتد 
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مادة )1146(

اإليه  املت�ضرف  باطاًل كل �ضرط مينع  يقع 

من الت�ضرف ما مل تتوافر فيه اأحكام املادة 

ال�ضابقة.

)4( حق الطريق

مادة )1147(

لهم  ملن  امل�ضرك  كامللك  اخلا�ص  الطريق 

حق املرور فيه ول يجوز لأحد اأ�ضحاب احلق 

فيه اأن يحدث �ضيئاً بغر اإذن من الباقن.

مادة )1148(

1- للمارين يف الطريق العام حق الدخول 

يف الطريق اخلا�ص عند ال�ضرورة.

اخلا�ص  الطريق  لأ�ــضــحــاب  ي�ضوغ  ول   -٢

التفاق على بيعه اأو ق�ضمته اأو �ضد مدخله.

جتاوزت احلد املاألوف على اأن يراعي يف ذلك 

العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما 

بالن�ضبة اإىل الآخر والغر�ص الذي خ�ض�ضت 

ــادر من  ــضـ ــ�ـ لــــه، ول يـــحـــول الــرخــيــ�ــص الـ

اجلهات املخت�ضة دون ا�ضتعمال هذا احلق.

)3( تقييد حقوق املترصف إليه

مادة )1145(

لي�ص للمالك اأن ي�ضرط يف ت�ضرفه عقداً 

كان اأو و�ضية �ضروطاً تقيد حقوق املت�ضرف 

م�ضروعة  الــ�ــضــروط  هــذه  كانت  اإذا  اإل  اإلــيــه 

وقـــ�ـــضـــد بـــهـــا حـــمـــايـــة مــ�ــضــلــحــة مــ�ــضــروعــة 

ملدة  الغر  اأو  اإلــيــه  املت�ضرف  اأو  للمت�ضرف 

حمدودة.
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الفرع الثالث
امللكية الشائعة

)1( أحكام عامة

مادة )1152(

مع مــراعــاة اأحــكــام احل�ض�ص الإرثــيــة لكل 

ب�ضبب  �ضيئاً  اأكــر  اأو  اثنان  متلك  اإذا  وارث 

كل  ح�ضة  تفرز  اأن  دون  التملك  اأ�ضباب  من 

منهم فيه، فهم �ضركاء على ال�ضيوع وحت�ضب 

يقم  اإذا مل  مــتــ�ــضــاويــة  مــنــهــم  كـــل  حــ�ــضــ�ــص 

الدليل على غر ذلك.

مادة )1153(

1- لــكــل واحـــد مــن الــ�ــضــركــاء يف املــلــك اأن 

اإذن باقي  يت�ضرف يف ح�ضته كيف �ضاء دون 

بحقوق  �ــضــرراً  يلحق  األ  بــ�ــضــرط  �ــضــركــائــه 

مادة )1149(

ل يجوز لغر ال�ضركاء يف الطريق اخلا�ص 

فتح اأبواب عليه، اأو املرور فيه.

مادة )1150(

اخلا�ص  الطريق  ال�ضركاء يف  اأحــد  قــام  اإذا 

ب�ضد بابه املفتوح عليه فال ي�ضقط حق مروره 

ويجوز له وخللفه من بعده اأن يعيد فتحه.

مادة )1151(

نفقات تعمر الطريق اخلا�ص على كل من 

ال�ضركاء بن�ضبة ما يعود عليهم من فائدة.
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مادة )1155(

1- تكون اإدارة املال ال�ضائع من حق ال�ضركاء 

جمتمعن ما مل يتفق على غر ذلك.

دون  الإدارة  ال�ضركاء  اأحـــد  تــوىل  ــاإذا  فـ  -٢

اعرا�ص من الباقن عد وكياًل عنهم.

مادة )1156(

اإدارة  يف  الــ�ــضــركــاء  اأغــلــبــيــة  راأي  يــكــون   -1

املال ملزماً للجميع وتعترب الأغلبية بقيمة 

الأن�ضبة.

ــاز لــهــم اأن  ــاإن مل يــتــفــق الــ�ــضــركــاء جـ ٢- فــ

املــال  لإدارة  يــ�ــضــعــوا  واأن  مـــديـــراً  يــخــتــاروا 

ال�ضركاء  على  ي�ضري  نــظــامــاً  بــه  والنــتــفــاع 

اخللف  ــان  اأكـ �ــضــواء  خلفائهم  وعــلــى  جميعاً 

من  اأحـــدهـــم  يطلب  اأن  اأو  خــا�ــضــاً  اأم  عــامــاً 

واأن  املــال  اأن يتخذ ما يلزم حلفظ  القا�ضي 

يعن مديراً له.

�ضائر ال�ضركاء.

جزء  على  من�ضباً  الت�ضرف  كــان  واإذا   -٢

املــال ال�ضائع ومل يقع هذا اجلزء  مفرز من 

عند الق�ضمة يف ن�ضيب املت�ضرف انتقل حق 

املت�ضرف اإليه من وقت الت�ضرف اإىل اجلزء 

الق�ضمة،  بــطــريــق  املــتــ�ــضــرف  اإىل  اآل  الـــذي 

املت�ضرف  اأن  يجهل  اإليه  املت�ضرف  كان  واإذا 

حن  مفرزة  فيها  املت�ضرف  العن  ميلك  ل 

العقد فله احلق يف اإبطال الت�ضرف اأي�ضاً.

مادة )1154(

ل يجوز لل�ضريك على ال�ضيوع الت�ضرف يف 

�ضورتي  يف  الآخــر  ال�ضريك  اإذن  بال  ح�ضته 

اخللط والختالط.
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مادة )1158(

يتخذ  اأن  يف  احلــق  ال�ضيوع  يف  �ضريك  لكل 

ولو  امل�ضرك  املــال  يحفظ  ما  الو�ضائل  من 

كان ذلك بغر موافقة باقي ال�ضركاء.

مادة )1159(

وحــفــظــه  ــع  ــائـ ــضـ ــ�ـ الـ املـــــــال  اإدارة  ــات  ــقـ ــفـ نـ

وال�ضرائب املفرو�ضة عليه و�ضائر التكاليف 

الــنــاجتــة عــن الــ�ــضــيــوع اأو املــقــررة عــلــى املــال 

يتحملها جميع ال�ضركاء كل بقدر ح�ضته.

)2( انقضاء الشيوع

مادة )1160(

ال�ضائعة  احل�ضة  وتعين  ــراز  اإفــ الق�ضمة 

وقد تتم بالرا�ضي اأو بحكم القا�ضي.

مادة )1157(

1- لــلــ�ــضــركــاء الــذيــن ميــلــكــون عــلــى الأقـــل 

ثالثة اأرباع املال ال�ضائع اأن يقرروا يف �ضبيل 

التغيرات  مــن  املــال  بهذا  النتفاع  حت�ضن 

الأ�ضا�ضية والتعديل يف الغر�ص الذي اأعد له 

اأن  املعتادة على  الإدارة  ما يخرج عن حــدود 

باإعذار  ال�ضركاء  باقي  اإىل  قراراتهم  يبلغوا 

ر�ضمي وملن خالف من هوؤلء حق الرجوع اإىل 

القا�ضي خالل �ضهرين من تاريخ الإبالغ.

وافق  اإذا  اإليه  الــرجــوع  عند  وللقا�ضي   -٢

هذا  مــع  يــقــرر  اأن  الأغلبية  تلك  قـــرار  على 

مــا يـــراه مــنــا�ــضــبــاً مــن الــتــدابــر ولـــه بوجه 

خا�ص اأن يقرر اإعطاء املخالف من ال�ضركاء 

من  ي�ضتحق  قــد  مبــا  الــوفــاء  ت�ضمن  كفالة 

التعوي�ضات.
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اأحــد  امتنع  ولــو  الق�ضاء  ق�ضمة  وتــتــم   -٢

ال�ضركاء.

مادة )1165(

يجب اأن يكون املال امل�ضرك قاباًل للق�ضمة 

ــفـــوت املــنــفــعــة املـــقـــ�ـــضـــودة مــنــه  بــحــيــث ل تـ

بالق�ضمة.

مادة )1166(

�ضاأنها  اأو كان من  الق�ضمة عيناً  اإذا تعذرت 

اأو نق�ص كبر يف قيمة العن  اإحــداث �ضرر 

بيع  الــ�ــضــركــاء  مــن  جــاز لأي  ق�ضمتها  املـــراد 

من  يــطــلــب  اأن  اأو  اآخـــــر  لــ�ــضــريــك  حــ�ــضــتــه 

القا�ضي بيعها بالطريقة املبينة يف القانون 

وتقت�ضر املزايدة على ال�ضركاء اإذا طلبوا هذا 

بالإجماع.

مادة )1161(

يجب اأن يكون املق�ضوم عيناً قابلة للق�ضمة 

مملوكة لل�ضركاء عند اإجرائها.

مادة )1162(

مع مراعاة اأحكام القوانن الأخرى يجوز 

ملن يريد اخلروج من ال�ضيوع ومل يتفق مع 

الق�ضمة  يطلب  اأن  ذلــك  على  �ضركائه  باقي 

الق�ضائية.

مادة )1163(

ي�ضرط يف ق�ضمة الرا�ضي ر�ضا كل واحد 

من املتقا�ضمن.

مادة )1164(

اأن تتم  1- ي�ضرط ل�ضحة الق�ضمة ق�ضاًء 

بطلب من اأحد اأ�ضحاب احل�ض�ص امل�ضركة.
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مادة )1169(

يعترب املتقا�ضم مالكاً على وجه ال�ضتقالل 

لن�ضيبه الذي اآل اإليه بعد الق�ضمة.

مادة )1170(

الق�ضمة بعد متامها  الرجوع عن  ل ي�ضوغ 

اأنه يجوز جلميع ال�ضركاء ف�ضخ الق�ضمة  اإل 

م�ضركاً  املق�ضوم  واإعادة  بر�ضائهم  واإقالتها 

بينهم كما كان.

مادة )1171(

الروؤية  وخيار  ال�ضرط  خيار  اأحكام  ت�ضري 

املختلفة  الأجــنــا�ــص  ق�ضمة  يف  العيب  وخــيــار 

اأما يف ق�ضمة  املتحدة اجلن�ص  القيميات  ويف 

العيب  خيار  اأحكام  ب�ضاأنها  في�ضري  املثليات 

دون خياري ال�ضرط والروؤية.

مادة )1167(

1- لــدائــنــي كــل �ــضــريــك العـــرا�ـــص على 

وذلك  ق�ضائية  اأو  كانت  ر�ضائية   - الق�ضمة 

كانت  اإذا  ال�ضركاء  جميع  اإىل  يبلغ  بــاإنــذار 

اإذا كانت  القا�ضي  اأمام  بالتدخل  اأو  ر�ضائية 

ق�ضائية.

٢- ول تنفذ الق�ضمة يف حق الدائنن اإذا مل 

يدخلهم ال�ضركاء يف جميع الإجراءات.

3- فاإذا متت الق�ضمة فلي�ص للدائن الذي 

حــالــة  اإل يف  عــلــيــهــا  يــطــعــن  اأن  يــتــدخــل  مل 

الغ�ص.

مادة )1168(

اإذا ظهر دين على امليت بعد تق�ضيم الركة 

اأو  الدين  الورثة  اأدى  اإذا  اإل  الق�ضمة  تف�ضخ 

اأبراأهم الدائنون منه اأو ترك امليت ماًل اآخر 

غر املق�ضوم و�ضدد منه الدين.
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مادة )1175(

ــازة  ــ قــ�ــضــمــة الــفــ�ــضــويل مــوقــوفــة عــلــى اإجـ

ال�ضركاء يف املال املق�ضوم قوًل اأو فعاًل.

)3( قسمة املهايأة

مادة )1176(

اأو  املنافع وقد تكون زمانية  املهاياأة ق�ضمة 

مكانية ففي الأوىل يتناوب ال�ضركاء النتفاع 

بجميع املال امل�ضرك مدة تتنا�ضب مع ح�ضة 

كل منهم ويف الثانية ينتفع كل منهم بجزء 

معن من العن امل�ضركة.

مادة )1177(

ول  زماناً  املهاياأة  يف  املــدة  تعين  يجب   -1

يلزم يف املهاياأة مكاناً.

٢- ويتفق ال�ضركاء على مدة املهاياأة واإذا مل 

مادة )1172(

ق�ضمة  فاح�ص يف  ملن حلقه غنب  يجوز   -1

الر�ضا اأن يطلب من القا�ضي ف�ضخ الق�ضمة 

واإعادتها عادلة.

بقيمة  الغنب  تقدير  يف  العربة  وتكون   -٢

املق�ضوم وقت الق�ضمة.

مادة )1173(

اإذا  ل ُت�ضمع دعوى الف�ضخ واإعــادة الق�ضمة 

مل ُترفع خالل �ضنة من تاريخ الق�ضمة.

مادة )1174(

اأو  كله  املق�ضوم  ا�ضتحق  اإذا  الق�ضمة  تبطل 

جزء �ضائع منه ويتعن حينئٍذ اإعادة الق�ضمة 

فيما بقي منه.
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اأحــد  بــنــاًء على طلب  للقا�ضي  املــهــايــاأة جــاز 

باأهل  ال�ضتعانة  ولــه  بها  ياأمر  اأن  ال�ضركاء 

اخلربة اإذا اقت�ضى الأمر ذلك.

مادة )1180(

املــال  اأ�ــضــحــاب  اأحـــد  الق�ضمة  طلب  اإذا   -1

املــهــايــاأة  ــر  للق�ضمة والآخــ الــقــابــل  املــ�ــضــرك 

ُتقبل دعوى الق�ضمة.

اأن  دون  املــهــايــاأة  اأحــدهــمــا  طــلــب  واإذا   -٢

ُيجرب  الآخــر  وامتنع  الق�ضمة  اأيهما  يطلب 

على املهاياأة.

يف  املــهــايــاأة  ال�ضريكن  اأحـــد  طلب  واإذا   -3

العن امل�ضركة التي ل تقبل الق�ضمة وامتنع 

الآخر ُيجرب على املهاياأة.

يتفقوا فللمحكمة اأن تعن املدة التي تراها 

منا�ضبة ح�ضب طبيعة النزاع واملال امل�ضرك 

الــبــدء يف  الــقــرعــة لتعين  اأن جتـــري  ولــهــا 

املهاياأة زماًنا وتعين املحل يف املهاياأة مكاناً.

مادة )1178(

تخ�ضع اأحكام ق�ضمة املهاياأة من حيث جواز 

اأهلية  حيث  ومــن  الغر  على  بها  الحتجاج 

وطرق  والتزاماتهم  وحقوقهم  املتقا�ضمن 

الإثبات لأحكام عقد الإيجار اإذا مل تتعار�ص 

مع طبيعة هذه الق�ضمة.

مادة )1179(

ــراءات  ــ اإجـ اأثـــنـــاء  يــتــفــقــوا  اأن  لــلــ�ــضــركــاء   -1

الق�ضمة النهائية على اأن يق�ضم املال ال�ضائع 

مهاياأة بينهم حتى تتم الق�ضمة النهائية.

ق�ضمة  على  ال�ضركاء  اتــفــاق  تعذر  فـــاإذا   -٢
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)5( ملكية األرسة

مادة )1183(

جتمعهم  الذين  الواحدة  الأ�ضرة  لأع�ضاء 

كتابًة  يتفقوا  اأن  امل�ضلحة  اأو  العمل  وحــدة 

على اإن�ضاء ملكية الأ�ضرة وتتكون هذه امللكية 

على جعلها  واتفقوا  ورثــوهــا  تركة  مــن  اإمــا 

اأي  مــن  واإمـــا  لالأ�ضرة  ملكاً  بع�ضها  اأو  كلها 

اإدخاله يف  اتفقوا على  اآخر معلوم لهم  مال 

هذه امللكية.

مادة )1184(

1- يجوز التفاق على اإن�ضاء ملكية الأ�ضرة 

ملدة ل تزيد على خم�ص ع�ضرة �ضنة على اأنه 

املحكمة  مــن  يطلب  اأن  �ــضــريــك  لــكــل  يــجــوز 

الإذن يف اإخراج ن�ضيبه من هذه امللكية قبل 

مربر  ُوجــد  اإذا  عليه  املتفق  الأجـــل  انق�ضاء 

مادة )1181(

ــد اأ�ــضــحــاب  ــ ــوت اأحـ ــاأة مبــ ــايـ ــهـ ل تــبــطــل املـ

احل�ض�ص اأو مبوتهم جميعاً ويحل ورثة من 

مات حمله.

)4( الشيوع اإلجباري

مادة )1182(

بـــاملـــادتـــن )1165(  ــاء  ــا جــ ــاة مـ ــع مــــراعــ مـ

و)1166( من هذا القانون لي�ص لل�ضركاء يف 

من  تبن  اإذا  ق�ضمته  يطلبوا  اأن  �ضائع  مــال 

الغر�ص الذي خ�ض�ص له هذا املال اأنه يجب 

اأن يبقى دائماً على ال�ضيوع.
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مادة )1186(

ملكية  يف  احل�ض�ص  اأغلبية  لأ�ــضــحــاب   -1

اأكر  اأو  اأن يعينوا من بينهم واحــداً  الأ�ضرة 

لإدارة املال امل�ضرك وللمدير اأن يدخل على 

ملكية الأ�ضرة من التغير يف الغر�ص الذي 

اأعـــد لــه املـــال املــ�ــضــرك مــا يح�ضن بــه طرق 

اتفاق  هناك  يكن  مل  ما  املــال  بهذا  النتفاع 

على غر ذلك.

٢- ويــجــوز عـــزل املــديــر بــالــطــريــقــة التي 

عن بها كما يجوز للقا�ضي عزله بناًء على 

طلب اأي �ضريك اإذ ُوجد �ضبب قوي يربر هذا 

العزل.

مادة )1187(

قواعد  تطبق  ال�ضابقة  القواعد  عــدا  فيما 

واأحــكــام  الــوكــالــة  وقــواعــد  ال�ضائعة  امللكية 

الركة على ملكية الأ�ضرة.

قوي لذلك.

اأجــل  املـــذكـــورة  للملكية  يــكــن  مل  واإذا   -٢

اأن يــخــرج ن�ضيبه  حمـــدد كـــان لــكــل �ــضــريــك 

منها بعد �ضتة اأ�ضهر من يوم اإعالن ال�ضركاء 

برغبته يف اإخراج ن�ضيبه.

مادة )1185(

ما  الق�ضمة  يطلبوا  اأن  لل�ضركاء  لي�ص   -1

لأي  يجوز  ول  قائمة  الأ�ــضــرة  ملكية  دامــت 

عن  لأجنبي  ن�ضيبه  يف  يت�ضرف  اأن  �ضريك 

الأ�ضرة اإل مبوافقة ال�ضركاء جميعاً.

الأ�ــضــرة ح�ضة  عــن  اأجــنــبــي  واإذا متلك   -٢

فال  عليه  جـــرب 
ُ
اأ اأو  بر�ضائه  ال�ضركاء  اأحـــد 

بر�ضائه  اإل  الأ�ــضــرة  ملكية  يف  �ضريكاً  يكون 

ور�ضاء باقي ال�ضركاء.
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وامل�ضاعد وغرف البوابن.

)هـ( اأجهزة التدفئة والتربيد و�ضائر اأنواع 

واملــجــاري والركيبات  واملــزاريــب  الأنــابــيــب 

ــارة  الإنـ كتجهيزات  امل�ضركة  والــتــمــديــدات 

واملياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعاً للبناء 

اإل ما كان منها داخل الطبقة اأو ال�ضقة.

٢- كل ذلك ما مل يوجد يف �ضندات امللك اأو 

القانون اخلا�ص ما يخالفه.

مادة )1189(

واملن�ضو�ص  املبنى  مــن  امل�ضركة  الأجـــزاء 

الق�ضمة  تقبل  ل  الــ�ــضــابــقــة  ــادة  املــ يف  عليها 

ويكون ن�ضيب كل مالك فيها بن�ضبة ن�ضيبه 

يف الدار ولي�ص لأي مالك اأن يت�ضرف يف اأي 

من ن�ضيبه م�ضتقاًل عن الآخر.

)6( ملكية الطبقات والشقق

مادة )1188(

اأو  الــبــنــايــة  طــبــقــات  مــــالك  تــعــدد  اإذا   -1

يف  �ــضــركــاء  يــعــدون  فــاإنــهــم  املختلفة  �ضققها 

املعدة  البناء  اأجـــزاء  وملكية  الأر�ـــص  ملكية 

لال�ضتعمال امل�ضرك بن اجلميع اأو اأي جزء 

اآخر ت�ضجل بهذا الو�ضف اأو تقت�ضي طبيعة 

بوجه  وت�ضمل  فيه  م�ضرًكا  يكون  اأن  البناء 

خا�ص ما ياأتي:

)اأ( الأ�ضا�ضات واجلدران الرئي�ضية.

)ب( اجلدران الفا�ضلة امل�ضركة واجلدران 

املعدة للمداخل وحلمل ال�ضقف.

)جـ( جماري التهوية للمنافع.

واملــداخــل  والــقــنــاطــر  ال�ضقوف  ركــائــز  )د( 

واأقفا�ضها  والــ�ــضــالمل  والأ�ــضــطــح  والأفــنــيــة 

ــيــات  ــرات والــدهــالــيــز وقـــواعـــد الأر�ــض ــمـ واملـ
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البناء يكون م�ضوؤوًل عنها.

يف  ن�ضيبه  عــن  يتخلى  اأن  ملــالــك  يحق  ول 

ال�ضراك  من  للتخل�ص  امل�ضركة  الأجــزاء 

يف التكاليف.

مادة )1193(

اإحــــــداث تــعــديــل يف  ل يـــجـــوز لأي مـــالـــك 

الأجزاء امل�ضركة بغر موافقة جميع املالك 

حتى عند جتديد البناء اإل اإذا كان التعديل 

الذي يقوم به من �ضاأنه اأن يعود بالنفع على 

تلك الأجزاء ودون اأن يغر من تخ�ضي�ضها 

اأو يلحق ال�ضرر باملالك الآخرين.

مادة )1194(

اأن يقوم بالأعمال  ال�ضفل  1- على �ضاحب 

والرميمات الالزمة ملنع �ضقوط العلو.

الرميمات  بــهــذه  القيام  عــن  امتنع  ــاإذا  فـ  -٢

مادة )1190(

احلــــوائــــط املــ�ــضــركــة بـــن �ــضــقــتــن تــكــون 

ــضـــحـــاب هــاتــن  مــلــكــيــتــهــا مــ�ــضــركــة بـــن اأ�ـ

الأجــــــزاء  عـــــداد  يف  تــكــن  مل  اإذا  الــ�ــضــقــتــن 

امل�ضركة.

مادة )1191(

امل�ضركة  بــالأجــزاء  ينتفع  اأن  مــالــك  لكل 

ــك دون  ــــدت لـــه عــلــى األ يــحــول ذلـ فــيــمــا اأعـ

ا�ضتعمال باقي ال�ضركاء حلقوقهم.

مادة )1192(

على كل مالك اأن ي�ضرك يف تكاليف حفظ 

الأجزاء امل�ضركة و�ضيانتها واإدارتها ويكون 

ن�ضيبه يف التكاليف بن�ضبة قيمة ما ميلك يف 

العقار ما مل ين�ص يف نظام اإدارة البناء على 

غر ذلك وكل مالك يت�ضبب يف زيادة نفقات 
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4- ويـــجـــوز لــ�ــضــاحــب الــعــلــو يف احلــالــتــن 

الــ�ــضــفــل من  اأن ميــنــع �ــضــاحــب  الأولــــيــــن 

الت�ضرف والنتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز 

له اأي�ضاً اأن يوؤجره باإذن القا�ضي وي�ضتخل�ص 

حقه من اأجرته.

مادة )1196(

ل يجوز ل�ضاحب العلو اأن يزيد يف ارتفاع 

البناء بحيث ي�ضر ب�ضاحب ال�ضفل.

)7( اتحاد مالك الطبقات والشقق

مادة )1197(

لعقار  م�ضركة  ملكية  ُوجـــدت  حيثما   -1

اأن  اأو �ضقق جاز للمالك  اإىل طبقات  مق�ضم 

و�ضمان  لإدارتـــه  بينهم  فيما  احتــاًدا  يكونوا 

ح�ضن النتفاع به.

يــاأمــر  اأن  املــتــ�ــضــرر  طــلــب  عــلــى  بــنــاًء  فللقا�ضي 

باإجراء الرميمات الالزمة وللمت�ضرر الرجوع 

على �ضاحب ال�ضفل مبا ي�ضيبه من النفقات.

مادة )1195(

1- اإذا انهدم البناء وجب على �ضاحب ال�ضفل 

اأن يعيد بناء �ضفله كما يف ال�ضابق فاإذا امتنع 

وعمره �ضاحب العلو باإذنه اأو اإذن القا�ضي فله 

الرجوع بح�ضة �ضاحب ال�ضفل مما اأنفق.

٢- واإذا امتنع �ضاحب ال�ضفل وعمره �ضاحب 

�ضاحب  اإذن  اأو  الــقــا�ــضــي  اإذن  بـــدون  الــعــلــو 

ال�ضفل  �ضاحب  على  يــرجــع  اأن  فله  ال�ضفل 

بن�ضيبه من قيمة البناء وقت التعمر.

3- واأما اإذا عمر �ضاحب العلو ال�ضفل بدون 

امتناعه  وثــبــوت  ال�ضفل  �ــضــاحــب  مــراجــعــة 

الــعــلــو مــتــربًعــا ولــيــ�ــص له  فيعترب �ــضــاحــب 

الرجوع ب�ضيء.
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وعليه  بليغاً  ب�ضريكه �ضرراً  يلحق  األ  ب�ضرط 

�ضيانة احلائط وتهيئته حلمل العبء النا�ضئ 

عن التعلية دون اأن يوؤثر ذلك على قدرته.

امل�ضرك �ضاحلاً  احلائط  يكن  فــاإذا مل   -٢

من  فيها  يرغب  مــن  فعلى  التعلية  لتحمل 

ال�ضركاء اأن يعيد بناء احلائط كله على نفقته 

وحده بحيث يقع ما زاد من �ضمكه يف ناحيته 

املجدد  احلائط  ويظل  ال�ضتطاعة  بقدر  هو 

اأن يكون  دون  املعلى م�ضركاً  يف غر اجلــزء 

للجار الذي اأحدث التعلية حق التعوي�ص.

مادة )1200(

التعلية  نفقات  يف  ي�ضاهم  مل  الــذي  للجار 

اأن ي�ضبح �ضريكاً يف اجلزء املعلى اإذا هو دفع 

الأر�ــص  ن�ضف  وقيمة  عليه  اأنــفــق  مــا  ن�ضف 

كانت  اإن  الــ�ــضــمــك  ــادة  زيــ عليها  تــقــوم  الــتــي 

هناك زيادة.

الــغــر�ــص مــن تكوين  يــكــون  اأن  ٢- ويــجــوز 

اأو �ــضــراءهــا لتوزيع  ــاد بــنــاء الــعــقــارات  الحتـ

ملكية اأجزائها على اأع�ضائه.

ونظامه  تــاألــيــفــه  يف  ــاد  الحتــ ويخ�ضع   -3

لأحكام  بــه  يتعلق  ومــا  و�ضالحيته  ــه  واإدارتــ

القوانن اخلا�ضة بذلك.

)8( الحائط املشرتك

مادة )1198(

اإذا كان احلائط م�ضركاً بن اثنن اأو اأكر 

فال يجوز لأي من ال�ضركاء فيه اأن يت�ضرف 

بزيادة يف البناء عليه بغر اإذن من الآخرين.

مادة )1199(

1- لل�ضريك يف احلائط امل�ضرك اإذا كانت له 

م�ضلحة جدية يف تعليته اأن يعليه على نفقته 
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الف�ضل الثاين 

اأ�ضباب ك�ضب امللكية

الفرع األول
إحراز املباحات

)1( املنقول

مادة )1203(

اأحــرز منقوًل مباحاً ل مالك له بنية  من 

متلكه ملكه.

مادة )1204(

1- ي�ضبح املنقول بغر مالك اإذا تخلى عنه 

مالكه بق�ضد التخلي عن ملكيته.

ــيـــفـــة  ٢- وتـــعـــتـــرب احلــــيــــوانــــات غــــر الألـ

ــا رو�ـــص  بــغــر مــالــك مـــا دامــــت طــلــيــقــة ومــ

مادة )1201(

ي�ضتعمله  اأن  املــ�ــضــرك  احلــائــط  ملــالــك   -1

ي�ضع  واأن  لــه  ــد  عــ
ُ
اأ الـــذي  الــغــر�ــص  بح�ضب 

فوقه عوار�ص لي�ضند ال�ضقف دون اأن يحمل 

احلائط فوق طاقته.

امل�ضرك �ضاحلاً  يعد احلائط  فــاإذا مل   -٢

ــذي ُخــ�ــضــ�ــص لـــه عـــــادًة فنفقة  ــ لــلــغــر�ــص الـ

بن�ضبة  ال�ضركاء  على  جتديده  اأو  اإ�ضالحه 

ح�ضة كل منهم فيه.

مادة )1202(

فا�ضاًل  اإن�ضائه  وقــت  يكون  الــذي  احلائط 

بن بنائن يعد م�ضركاً حتى مفرقهما ما 

مل يقم دليل على غر ذلك.
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مادة )1207(

املتعلقة  الأمـــور  اخلا�ضة  الــقــوانــن  تنظم 

بالكنوز واملعادن وكذلك احلق يف �ضيد الرب 

والبحر واللقطة والأ�ضياء الأثرية.

مادة )1208(

ما يطرحه البحر من مال مل يتقدم عليه 

مــلــك لأحـــد فــهــو لــواجــده الـــذي و�ــضــع يــده 

عليه اأوًل فاإن تقدم عليه ملك لغر م�ضلم اأو 

ذمي فخم�ضه لبيت املال والباقي لواجده واإن 

اإن  اأو ذمي فهو لربه  تقدم عليه ملك مل�ضلم 

علم فاإن مل يعلم �ضرى عليه حكم اللقطة.

)2( العقار

مادة )1209(

1- الأرا�ضي املوات تكون ملكاً للدولة.

اإىل مكانه  الــرجــوع  ــف  مــن احلــيــوانــات واألــ

بغر  �ــضــار  الــعــادة  هــذه  فقد  ثــم  املخ�ض�ص 

مالك.

مادة )1205(

ــص  ُيـــعـــر عــلــيــهــا يف اأر�ــ 1- الـــكـــنـــوز الـــتـــي 

ممــلــوكــة ل�ضخ�ص مــعــن تــكــون ممــلــوكــة له 

وعليه اخلم�ص للدولة.

اأر�ص مملوكة  ُتكت�ضف يف  ٢- والكنوز التي 

للدولة تكون مملوكة لها كلها.

ــص مــوقــوفــة وقــفــاً  ــ اإذا كــانــت الأر�ـ اأمـــا   -3

�ضحيحاً فاإن ما ُيكت�ضف يكون جلهة الوقف.

مادة )1206(

املعدن الذي يوجد يف باطن الأر�ــص يكون 

ملكاً للدولة ولو ُوجد يف اأر�ص مملوكة.
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مادة )1212(

له  اأذن  اأر�ـــــص  مـــن  جـــــزءاً  اأحــــد  اأحـــيـــا  اإذا 

اأحياه  ملا  مالكاً  كــان  باقيها  وتــرك  باإحيائها 

دون الباقي اإل اإذا كان اجلزء املروك و�ضط 

الأرا�ضي التي اأحياها.

مادة )1213(

ــوات بــاإقــامــة بناء  يــكــون اإحــيــاء الأر�ــــص املــ

ماء  تفجر  اأو  فيها  �ضجر  غــر�ــص  اأو  عليها 

ملن  ملكاً  باإحيائها  وت�ضر  ذلك  نحو  اأو  بها 

اأحياها فاإن اندر�ضت بعد ذلك واأحياها غره 

بعد اأن طال زمن اندرا�ضها فاإنها ت�ضر ملكاً 

اإذا  له  ملكاً  ت�ضر  كما  لها  باإحيائه  للثاين 

اأحياها قبل اأن يطول زمن الندرا�ص و�ضكت 

بذلك  علمه  بعد  عــذر  بغر  الأول  حمييها 

فاإن مل ي�ضكت اأو �ضكت لعذر فاإنها تبقى على 

ملكه ويكون ملحييها الثاين قيمة ما اأحياها 

اأو  الأرا�ــــضــــي  ــذه  هــ يـــجـــوز متــلــك  ول   -٢

و�ضع اليد عليها بغر اإذن من الدولة وفقاً 

للقوانن.

مادة )1210(

املوات اأر�ص ل اخت�ضا�ص بها ل مبلك ول 

باإحيائها  اإما  الخت�ضا�ص  ويح�ضل  بانتفاع 

�ضجر  اأو  بئر  اأو  لبلد  اأو ب�ضرورتها حرمياً 

اأو دار.

مادة )1211(

1- مــن اأحــيــا اأو عمر اأر�ــضــاً مــن الأرا�ــضــي 

املوات باإذن من ال�ضلطة املخت�ضة كان مالكاً 

لها.

بــاإحــيــاء  ــاأذن  تــ اأن  املخت�ضة  ولل�ضلطة   -٢

الأر�ص على اأن ينتفع بها فقط دون متلكها.
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مادة )1215(

هبة  اأو  اإرث  اأو  ب�ضراء  اأر�ــضــاً  ملك  مــن   -1

ممن اأحياها ثم اندر�ضت فاإنها ل تخرج عن 

ملكه باندرا�ضها ولو طال زمن اندرا�ضها.

باإحيائه  اأحياها غره فال ميلكها  واإن   -٢

لها اإل حليازة توافرت �ضروطها.

مادة )1216(

اإحياًء  املــوات ل يعترب  1- حتجر الأر�ــص 

لها.

٢- ومن قام بتحجر اأر�ص فهو اأحق بها من 

غره ثالث �ضنن فاإذا مل يقم باإحيائها خالل 

تلك املدة جاز اإعطاوؤها لغره على اأن يحييها.

مادة )1217(

من حفر بئراً يف الأرا�ضي املوات باإذن من 

ال�ضلطة املخت�ضة فهو ملكه.

به قائماً اإن كان جاهاًل بالأول ومنقو�ضاً اإن 

كان عاملاً به.

مادة )1214(

ــو مــداخــلــهــا وخمــارجــهــا  ــرمي الــبــلــد هـ حــ

ــرمي الــــــدار ما  ــ وحمــتــطــبــهــا ومـــرعـــاهـــا وحـ

وت�ضرك  بها  اإقامتهم  يف  اأهلها  بــه  يرتفق 

به  وينتفع  واحــد  املجتمعة يف حــرمي  الـــدار 

اأهل كل دار مبا ل ي�ضر غرهم من اجلران 

وحرمي البئر ما ي�ضع واردها ل�ضرب اأو �ضقي 

مائها،  اأو  بواردها  فيه  �ضيء  اإحــداث  وي�ضر 

وحرمي ال�ضجرة ما حتتاج له يف �ضقيها ومد 

�ضيء فيه  اإحــداث  جذورها وفروعها وي�ضر 

اأو رب  الــدار  اأو  اأهــل البلد  بنمائها ويخت�ص 

البئر اأو ال�ضجر بحرميها ولهم منع غرهم 

من النتفاع به اأو اإحداث �ضيء فيه.
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لأحـــكـــام  يــخــ�ــضــع  ــة  الـــركـ وانـــتـــقـــال  الإرث 

الــ�ــضــادرة  والــقــوانــن  الإ�ــضــالمــيــة  ال�ضريعة 

تطبيقاً لها.

)2( الرتكة
)أ( أحكام عامة

مادة )1220(

املــورث و�ضياً لركته جاز  اإذا مل يعن   -1

لأحد اأ�ضحاب ال�ضاأن اأن يطلب من القا�ضي 

تعين و�ضي ُيجِمع الورثة على اختياره من 

اأو من غرهم فاإذا مل يجمع الورثة  بينهم 

على اختيار اأحد توىل القا�ضي اختياره بعد 

�ضماع اأقوالهم.

٢- ويراعى تطبيق اأحكام القوانن اخلا�ضة 

اأو  الــورثــة حــمــل م�ضتكن  بــن  مــن  كـــان  اإذا 

عدمي الأهلية اأو ناق�ضها اأو غائب.

الفرع الثاين
الضمــــان

مادة )1218(

م�ضتنداً  ملكاً  بال�ضمان  متلك  امل�ضمونات 

املحل  يــكــون  اأن  ويــ�ــضــرط  �ضببه  وقـــت  اإىل 

قاباًل لثبوت امللك فيه ابتداًء.

الفرع الثالث
املرياث وتصفية الرتكة

)1( أحكام عامة

مادة )1219(

1- يك�ضب الوارث بطريق املراث العقارات 

واملنقولت واحلقوق املوجودة يف الركة.

يف  اأن�ضبتهم  وحتــديــد  الــورثــة  تعين   -٢
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٢- ويكون لهذا القيد اأثره بالن�ضبة ملن يتعامل 

من الغر مع الورثة ب�ضاأن عقارات الركة.

مادة )1224(

اأمـــوالـــهـــا بعد  1- يــتــ�ــضــلــم و�ــضــي الـــركـــة 

القا�ضي  برقابة  بت�ضفيتها  ويــقــوم  تعيينه 

وله اأن يطلب اأجراً يقدره القا�ضي.

٢- وتتحمل الركة نفقات الت�ضفية ويكون 

لهذه النفقات امتياز امل�ضروفات الق�ضائية.

مادة )1225(

عــلــى الــقــا�ــضــي اأن يــتــخــذ عــنــد القــتــ�ــضــاء 

جــمــيــع مـــا يــلــزم لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــركــة 

املالية  والأوراق  النقود  باإيداع  ياأمر  اأن  وله 

والأ�ضياء ذات القيمة خزينة املحكمة الكائنة 

يف دائرتها اأموال الركة كلها اأو جلها حتى 

تتم الت�ضفية.

مادة )1221(

على  وجــب  للركة  و�ضياً  املـــورث  عــن  اإذا 

القا�ضي بناًء على طلب اأحد اأ�ضحاب ال�ضاأن 

تثبيت هذا التعين.

مادة )1222(

عن  يتنحى  اأن  للركة  و�ضياً  عن  ملن   -1

مهمته وذلك طبقاً لأحكام الوكالة.

٢- ولــلــقــا�ــضــي بــنــاًء عــلــى طــلــب اأحـــد ذوي 

عزل  طلب  دون  اأو  العامة  النيابة  اأو  ال�ضاأن 

الو�ضي وتعين غره متى ثبت ما يربره.

مادة )1223(

خا�ص  �ضجل  يف  تقيد  اأن  املحكمة  على   -1

الركة  اأو�ــضــيــاء  بتعين  الــ�ــضــادرة  ــر  الأوامــ

اأو  عزلهم  اأو  املـــورث  عينهم  اإذا  تثبيتهم  اأو 

تنازلهم.
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مواجهة و�ضي الركة.

اتخذت  التي  ــراءات  الإجــ جميع  وتقف   -٢

ديــون  جميع  ت�ضوية  تتم  حتى  املـــورث  �ضد 

الركة متى طب اأحد ذوي ال�ضاأن ذلك.

مادة )1228(

اإ�ــضــهــاداً  يت�ضلم  اأن  قــبــل  لــلــوارث  يــجــوز  ل 

يت�ضرف  اأن  الركة  �ضايف  يف  ن�ضيبه  ببيان 

ي�ضتاأدي ما  اأن  له  الركة ول يجوز  يف مال 

عليه  ديــنــاً  اأن يجعل  اأو  ــون  ديـ مــن  لــلــركــة 

ق�ضا�ضاً بدين عليها.

مادة )1229(

يــتــخــذ جميع  اأن  الـــركـــة  و�ــضــي  عــلــى   -1

واأن  اأمــوالــهــا  عــلــى  للمحافظة  الإجــــــراءات 

واأن ينوب  الإدارة  اأعمال  يقوم مبا يلزم من 

عن الركة يف الدعاوى واأن ي�ضتويف ما لها 

مادة )1226(

عــلــى و�ــضــي الــركــة اأن يــ�ــضــرف مــن مــال 

الركة:

)اأ( نفقات جتهيز امليت.

املـــقـــبـــول من  بـــالـــقـــدر  كــافــيــة  نــفــقــة  )ب( 

املــحــتــاج حتى تنتهي  ــوارث  الــ اإىل  املـــال  هــذا 

من  ــر  اأمــ ا�ــضــتــ�ــضــدار  بــعــد  وذلــــك  الت�ضفية 

النفقة  تخ�ضم  اأن  على  ب�ضرفها  املحكمة 

التي ي�ضتوىل عليها كل وارث من ن�ضيبه يف 

الركة.

يتعلق  نــزاع  كــل  القا�ضي يف  ويف�ضل  )جـــ( 

بهذا اخل�ضو�ص.

مادة )1227(

1- ل يجوز للدائنن من وقت تعين و�ضي 

الركة  على  اإجـــراء  اأي  يتخذوا  اأن  الــركــة 

اإل يف  اتــخــذوه  اإجـــراء  اأي  ال�ضتمرار يف  ول 
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مادة )1231(

1- على و�ضي الركة اأن يودع املحكمة التي 

اأ�ضهر  �ضدر منها قرار تعيينه خالل ثالثة 

للركة  مبا  جــرد  قائمة  التعين  تاريخ  من 

وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال وعليه 

بكتاب  الإيــــــداع  بــهــذا  ــاأن  الــ�ــض اإخـــطـــار ذوي 

مو�ضى عليه.

املحكمة مد  مــن  اأن يطلب  لــه  ويــجــوز   -٢

هذا امليعاد اإذا وجد ما يربر ذلك.

مادة )1232(

لو�ضي الركة اأن ي�ضتعن يف تقدير اأموال 

الركة وجردها بخبر واأن يثبت ما تك�ضف 

املــورث وما ي�ضل اإىل علمه عنها  اأوراق  عنه 

وعلى الورثة اأن يبلغوه بكل ما يعرفونه من 

ديون الركة وحقوقها.

من ديون.

٢- ويكون و�ضي الركة م�ضوؤوًل م�ضوؤولية 

الــوكــيــل املـــاأجـــور حــتــى اإذا مل يــكــن مــاأجــوراً 

عن  ح�ضاب  بتقدمي  تطالبه  اأن  وللمحكمة 

اإدارته يف مواعيد حمددة.

مادة )1230(

لدائنيها  يوجه  اأن  الركة  و�ضي  على   -1

من  لهم  مبا  بيان  بتقدمي  دعــوة  ومدينيها 

حقوق وما عليهم من ديــون خالل �ضهرين 

من تاريخ ن�ضره هذا التكليف.

لوحة  على  التكليف  يل�ضق  اأن  ويجب   -٢

املــحــكــمــة الــكــائــن يف دائــرتــهــا اآخــــر مــوطــن 

للمورث واملحكمة التي تقع يف دائرتها اأعيان 

اإحــدى  يف  ين�ضر  واأن  جلها  اأو  كلها  الــركــة 

ال�ضحف اليومية.
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بعد  فت�ضوى  فيها  املتنازع  الــديــون  اأمــا   -٢

الف�ضل يف �ضحتها نهائياً.

مادة )1236(

على و�ضي الركة يف حالة اإفال�ص الركة 

اأو احتمال اإفال�ضها اأن يقف ت�ضوية اأي دين 

ولو مل يقم يف �ضاأنه نزاع حتى يف�ضل نهائياً 

يف جميع املنازعات املتعلقة بديون الركة.

مادة )1237(

مما  ديونها  بوفاء  الركة  و�ضي  يقوم   -1

من  عليه  ت�ضتمل  وما  حقوقها  من  يح�ضله 

نقود ومن ثمن ما فيها من منقول فاإن مل 

يِف فمن ثمن ما فيها من عقار.

٢- وتباع منقولت الركة وعقاراتها باملزاد 

وطبقاً لالإجراءات واملواعيد املن�ضو�ص عليها 

يف الــبــيــوع اجلــربيــة مــن قــانــون الإجــــراءات 

مادة )1233(

يعاقب بالعقوبة املن�ضو�ص عليها يف قانون 

العقوبات خليانة الأمانة كل من ا�ضتوىل غ�ضاً 

على �ضيء من مال الركة ولو كان وارثاً.

مادة )1234(

ُترفع بدعوى  كل منازعة يف �ضحة اجلرد 

يوماً  ثالثن  خالل  املخت�ضة  املحكمة  اأمــام 

من تاريخ اإيداع قائمة اجلرد.

)ب( تسوية ديون الرتكة

مادة )1235(

للمنازعة  املــحــدد  املــيــعــاد  انق�ضاء  بعد   -1

يف قــائــمــة اجلـــرد يــقــوم و�ــضــي الــركــة بعد 

ا�ضتئذان املحكمة بوفاء الديون التي مل يقم 

يف �ضاأنها نزاع.
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مادة )1240(

ل يــجــوز لــلــدائــنــن الـــذيـــن مل يــ�ــضــتــوفــوا 

حــقــوقــهــم لــعــدم ثــبــوتــهــا يف قــائــمــة اجلـــرد 

الركة  اأمـــوال  على  تاأمينات  لهم  تكن  ومل 

حقاً  نية  بح�ضن  ك�ضب  من  على  يرجعوا  اأن 

عينياً على تلك الأمــوال ولهم الرجوع على 

الورثة يف حدود ما عاد عليهم من الركة.

مادة )1241(

ديونها  ت�ضوية  بعد  الــركــة  و�ــضــي  يــتــوىل 

تنفيذ و�ضايا املورث وغرها من التكاليف.

)جـ( تسليم أموال الرتكة وقسمتها

مادة )1242(

بعد تنفيذ التزامات الركة يوؤول ما بقي من 

اأموالها اإىل الورثة كل بح�ضب ن�ضيبه ال�ضرعي.

اأمام املحاكم املدنية اإل اإذا اتفق الورثة على 

طريقة اأخرى فاإذا كانت الركة مفل�ضة فاإنه 

يجب موافقة جميع الدائنن على الطريقة 

جميع  يف  وللورثة  الورثة  عليها  اتفق  التي 

الأحوال حق دخول املزاد.

مادة )1238(

اأن  الورثة  جميع  طلب  على  بناًء  للقا�ضي 

يحكم بحلول الدين امل�ضمون بتاأمن عيني 

وبتعين املبلغ الذي ي�ضتحقه الدائن.

مادة )1239(

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون املوؤجلة 

امل�ضمونة بتاأمن عيني اأن يدفع القدر الذي 

اخت�ص به قبل حلول الأجل.
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بناًء  ال�ضيوع  يف  بالبقاء  ملزماً  الــوارث  هــذا 

على اتفاق اأو ن�ص يف القانون.

مادة )1246(

يقوم  مــقــبــوًل  الق�ضمة  طــلــب  كـــان  اإذا   -1

و�ضي الركة باإجراء الق�ضمة على األ ت�ضبح 

بعد موافقة جميع  اإل  نهائية  الق�ضمة  هذه 

الورثة.

ينعقد  مل  اإذا  ــة  الـــركـ و�ـــضـــي  وعـــلـــى   -٢

اإجماعهم على الق�ضمة اأن يطلب من املحكمة 

الــقــانــون وُتخ�ضم  ــا وفــقــاً لأحــكــام  ــراءهـ اإجـ

نفقات دعوى الق�ضمة من اأن�ضبة الورثة.

مادة )1247(

ت�ضري على ق�ضمة الركة القواعد املقررة 

املــواد  اأحــكــام  عليها  ت�ضري  كما  الق�ضمة  يف 

الآتية.

مادة )1243(

اآل  ما  الورثة  اإىل  الركة  و�ضي  ي�ضلم   -1

اإليهم من اأموالها.

امليعاد  انق�ضاء  مبجرد  للورثة  ويجوز   -٢

الــركــة  بــجــرد  املتعلقة  لــلــمــنــازعــات  املــحــدد 

ل  التي  والنقود  الأ�ضياء  با�ضتالم  املطالبة 

اأو بع�ضها وذلك ب�ضفة  الت�ضفية  ت�ضتلزمها 

موؤقتة مقابل تقدمي كفالة اأو بدونها.

مادة )1244(

ت�ضدر املحكمة بناًء على طلب اأحد الورثة 

اأو ذي امل�ضلحة �ضهادة بح�ضر الورثة وبيان 

ن�ضيب كل منهم يف اإرثه ال�ضرعي.

مادة )1245(

اأن  الركة  اأن يطلب من و�ضي  وارث  لكل 

كان  اإذا  اإل  مــفــرزاً  الإرث  يف  ن�ضيبه  ي�ضلمه 
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مادة )1250(

على  الركة  اأعيان  بق�ضمة  الو�ضية  ت�ضح 

اأو  املــو�ــضــي بــحــيــث يــعــن لــكــل وارث  ورثــــة 

قيمة  زادت  فــاإن  ن�ضيبه  الورثة قدر  لبع�ص 

ما عن لأحدهم على ا�ضتحقاقه يف الركة 

كانت الزيادة و�ضية.

مادة )1251(

ما  اإىل  امل�ضافة  الق�ضمة  يف  الرجوع  يجوز 

بعد املوت وت�ضبح لزمة بوفاة املو�ضي.

مادة )1252(

اأمــوال املورث  اإذا مل ت�ضمل الق�ضمة جميع 

ــاإن الأمـــــوال الــتــي مل تدخل  وقـــت وفــاتــه فــ

طبًقا  الــورثــة  اإىل  �ضائعة  تـــوؤول  الق�ضمة  يف 

لقواعد املراث.

مادة )1248(

ي�ضتغل  مـــا  الـــركـــة  اأمــــــوال  بـــن  ــان  كــ اإذا 

وحدة  ويعترب  جتارياً  اأو  �ضناعياً  اأو  زراعياً 

الورثة  يتفق  ومل  بذاتها  قائمة  اقت�ضادية 

على ا�ضتمرار العمل فيها ومل يتعلق بها حق 

الغر وجب تخ�ضي�ضه بكامله ملن يطلبه من 

به  ال�ضطالع  على  اأقدرهم  كان  اإذا  الورثة 

ب�ضرط حتديد قيمته وخ�ضمها من ن�ضيبه 

يف الــركــة فـــاإذا تــ�ــضــاوت قـــدرة الــورثــة على 

ال�ضطالع به خ�ض�ص ملن يعطى من بينهم 

اأعلى قيمة بحيث ل تقل عن ثمن املثل.

مادة )1249(

اإذا اخت�ص اأحد الورثة عند ق�ضمة الركة 

الـــورثـــة ل ي�ضمنون  ــاإن بــاقــي  بــديــن لــهــا فــ

املدين اإذا اأفل�ص بعد الق�ضمة اإل اإذا اتفق على 

غر ذلك.
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ُتــراَعــى  اأن  عــلــى  الــديــون  وتــ�ــضــويــة  الق�ضمة 

بقدر الإمكان الق�ضمة التي اأو�ضى بها املورث 

والعتبارات التي ُبنيت عليها.

)3( أحكام الرتكات التي مل تصف

مادة )1256(

فيت وفقاً لالأحكام  اإذا مل تكن الركة قد �ضُ

اأن  الــعــاديــن  الــركــة  لدائني  جــاز  ال�ضابقة 

ينفذوا بحقوقهم اأو مبا اأو�ضى به لهم على 

عقارات الركة التي ح�ضل الت�ضرف فيها اأو 

التي رتبت عليها حقوق عينية ل�ضالح الغر 

ديــونــهــم قبل  لــقــاء  وقــعــوا عليها حــجــزاً  اإذا 

ت�ضجيل الت�ضرفات.

مادة )1253(

اإذا مات قبل وفاة املورث واحد اأو اأكر من 

الق�ضمة  يف  دخلوا  الذين  املحتملن  الورثة 

ن�ضيب  يف  وقعت  التي  املــفــرزة  احل�ضة  فــاإن 

من مات توؤول �ضائعة اإىل باقي الورثة طبًقا 

لــقــواعــد املــــراث وذلــــك مــع عـــدم الإخــــالل 

باأحكام الو�ضية الواجبة.

مادة )1254(

ت�ضري يف الق�ضمة امل�ضافة اإىل ما بعد املوت 

اأحكام الق�ضمة عامة ما عدا اأحكام الغنب.

مادة )1255(

اأو  الــركــة  ــون  ديــ الــقــ�ــضــمــة  ت�ضمل  مل  اإذا 

�ضملتها ولكن مل يوافق الدائنون على هذه 

التــفــاق  عــدم  عند  وارث  لأي  جــاز  الق�ضمة 

اإجــراء  املحكمة  من  يطلب  اأن  الدائنن  مع 
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اأو مكتوبة جميعها  اأوراق ر�ضمية  اإذا ُوجدت 

ــاوؤه كــذلــك لو  اإمــ�ــض املــتــوفــى وعليها  بــخــط 

كانت ورقة الو�ضية اأو الرجوع عنها م�ضدقاً 

على توقيع املو�ضي عليها.

مادة )1260(

1- كــل عــمــل قــانــوين يــ�ــضــدر مــن �ضخ�ص 

التربع  به  مق�ضوداً  ويكون  املــوت  مر�ص  يف 

يــعــتــرب تــ�ــضــرفــاً مــ�ــضــافــاً اإىل مــا بــعــد املــوت 

كانت  مــا  ــاً  اأيـ الو�ضية  اأحــكــام  عليه  وت�ضري 

الت�ضمية التي ُتعَطى له.

٢- وعلى ورثة املت�ضرف اأن يثبتوا بجميع 

مورثهم  من  �ضدر  قد  الت�ضرف  اأن  الطرق 

وهو يف مر�ص املــوت، ول يحتج على الورثة 

التاريخ  ثــابــت  كــان  اإذا  اإل  الت�ضرف  ب�ضند 

ثبوتاً ر�ضمياً.

�ضدر  الت�ضرف  اأن  الــورثــة  اأثــبــت  ــاإذا  فـ  -3

الفرع الرابع
 الوصية

مادة )1257(

1- الو�ضية ت�ضرف من ال�ضخ�ص يف الركة 

م�ضاف اإىل ما بعد املوت.

الو�ضية  بطريق  لــه  املــو�ــضــى  ويك�ضب   -٢

ملكية املال املو�ضى به.

مادة )1258(

تــ�ــضــري عــلــى الــو�ــضــيــة اأحـــكـــام الــ�ــضــريــعــة 

الإ�ضالمية والن�ضو�ص الت�ضريعية امل�ضتمدة 

منها.

مادة )1259(

اأو  الو�ضية  دعـــوى  الإنــكــار  عند  ُت�ضمع  ل 

اإل  املو�ضي  وفــاة  بعد  عنها  القويل  الرجوع 
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الفرع الخامس
االتصال

)1( االتصال بالعقار

)أ( االتصال بفعل الطبيعة

مادة )1262(

الطمي الذي ياأتي به ال�ضيل اإىل اأر�ص اأحد 

يكون ملكاً له.

مادة )1263(

1- يــجــوز ملــالــك الأر�ـــص الــتــي تتحول عن 

يطالب  اأن  ق�ضاًء  وقع  ب�ضبب حادث  مكانها 

�ضاحب  وي�ضمن  معرفتها  حتققت  اإذا  بها 

الأر�ص الأكر قيمة ل�ضاحب الأر�ص الأقل 

قيمة، قيمتها وميتلكها.

من مورثهم يف مر�ص املوت اعُترب الت�ضرف 

الــتــربع مــا مل يثبت من  �ــضــادراً على �ضبيل 

�ضدر له الت�ضرف غر ذلك اأو وجدت اأحكام 

خا�ضة تخالفه.

مادة )1261(

واحتفظ  ورثته  لأحــد  �ضخ�ص  ت�ضرف  اإذا 

يف  وبحقه  فيها  ت�ضرف  التي  العن  بحيازة 

الت�ضرف  اعــتــرب  حياته  مــدى  بها  النــتــفــاع 

م�ضافاً اإىل ما بعد املوت وت�ضري عليه اأحكام 

الو�ضية ما مل يقم دليل يخالف ذلك.
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)ب( االتصال بفعل اإلنسان

مادة )1267(

كل بناء اأو غرا�ص اأو عمل قائم على الأر�ص 

يعترب اأن مالك الأر�ص قد اأقامه على نفقته 

عك�ص  على  الدليل  يقم  مل  ما  يخ�ضه  واأنــه 

ذلك.

مادة )1268(

اأر�ــضــه مبــواد  الأر�ــــص على  اإذا بنى مــالــك 

املــواد  فــاإن كانت  اإذنـــه  بــدون  مملوكة لغره 

قائمة وطلب �ضاحبها ا�ضردادها وجب على 

كانت  اإن  واأمــا  اإليه  اإعادتها  الأر�ــص  �ضاحب 

هالكة اأو م�ضتهلكة فيجب عليه دفع قيمتها 

�ضاحب  على  احلالتن  كلتا  ويف  لأ�ضحابها 

الأر�ص اأن يدفع تعوي�ضاً اإن كان له وجه.

٢- ول ت�ضمع دعوى املطالبة بها بعد م�ضي 

�ضنة على وقوع احلادث.

مادة )1264(

ــزر الــكــبــرة والــ�ــضــغــرة الــتــي تتكون  اجلــ

ب�ضورة طبيعية يف جماري املياه تعترب جزًءا 

من اأمالك الدولة.

مادة )1265(

ــزر الــكــبــرة والــ�ــضــغــرة الــتــي تتكون  اجلــ

البحرات  وكــذلــك طمي  الــبــحــرات  داخـــل 

والبحر تعترب من اأمالك الدولة.

مادة )1266(

اأو  الــبــحــر  عــنــهــا  ينك�ضف  الــتــي  الأرا�ـــضـــي 

البحرات اأو الغدران اأو امل�ضتنقعات التي ل 

مالك لها تكون ملكاً للدولة.
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مادة )1271(

اإذا اأحدث �ضخ�ص من�ضاآت مبواد من عنده 

اأر�ــص غــره باإذنه فــاإن مل يكن بينهما  على 

اتـــفـــاق عــلــى مــ�ــضــر مـــا اأحـــدثـــه فـــال يــجــوز 

املحدثات،  قلع  يطلب  اأن  ــص  الأر�ـ ل�ضاحب 

ويجب عليه اإذا مل يطلب �ضاحب املحدثات 

اإزالتها اأن يوؤدي اإليه قيمتها قائمة.

مادة )1272(

اإذا اأحدث �ضخ�ص غرا�ضاً اأو من�ضاآت اأخرى 

مبواد مملوكة لغره على اأر�ص اأحد فلي�ص 

ا�ــضــردادهــا واإمنـــا له  اأن يطلب  املـــواد  ملالك 

له  كما  املــحــدث  على  بالتعوي�ص  يــرجــع  اأن 

الأر�ــص مبا ل يزيد  اأن يرجع على �ضاحب 

عما هو باٍق يف ذمته للمحدث من قيمة تلك 

املحدثات.

مادة )1269(

من�ضاآت  اأو  غــرا�ــضــاً  اأو  بــنــاًء  �ضخ�ص  اأقـــام  اإذا 

اأنها  اأر�ــص يعلم  اأخــرى مبــواد من عنده على 

مملوكة لغره دون ر�ضاء مالكها كان للمالك 

اأن يــطــلــب اإزالــــــة املـــحـــدثـــات عــلــى نــفــقــة من 

اأحدثها فاإذا كانت الإزالة م�ضرة بالأر�ص فله 

اأن يتملك املحدثات بقيمتها م�ضتحقة الإزالة.

مادة )1270(

اإذا اأحدث �ضخ�ص بناًء اأو غرا�ًضا اأو من�ضاآت 

اأخــرى مبــواد من عنده على اأر�ــص مملوكة 

قيمة  كانت  فــاإن  �ضرعي  �ضبب  بزعم  لغره 

املحدثات قائمة اأكر من قيمة الأر�ص كان 

مثلها  بثمن  الأر�ــــص  يتملك  اأن  للمحدث 

قيمة  عــن  تقل  ل  الأر�ــــص  قيمة  كــانــت  واإذا 

يتملكها  اأن  الأر�ــص  ل�ضاحب  كــان  املحدثات 

بقيمتها قائمة.
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الفرع السادس
العقد

مادة )1275(

تنتقل امللكية وغرها من احلقوق العينية 

ا�ضتوفى  مــتــى  بالعقد  والــعــقــار  املــنــقــول  يف 

اأركانه و�ضروطه طبقاً للقانون ومع مراعاة 

اأحكام املواد الآتية:

مادة )1276(

بنوعه  املعن  املنقول غر  تنتقل ملكية  ل 

اإل باإفرازه.

مادة )1277(

ل تنتقل ملكية العقار ول احلقوق العينية 

حق  ويف  املتعاقدين  بــن  الأخـــرى  العقارية 

مادة )1273(

لنف�ضه يف  اأ�ضحاب احل�ض�ص  اأحــد  بنى  اإذا 

اإذن  بـــدون  للق�ضمة  الــقــابــل  املــ�ــضــرك  املــلــك 

الآخـــريـــن ثــم ق�ضم املــلــك فـــاإن اأ�ــضــاب ذلــك 

ح�ضة  اأ�ــضــاب  واإن  ملكه  بانيه  ح�ضة  البناء 

م�ضتحق  بقيمته  يتملكه  اأن  لــه  كــان  الآخـــر 

الإزالة اأو اأن يكلف الباين بالهدم.

)2( االتصال باملنقول

مادة )1274(

اإذا ات�ضل منقولن ملالكن خمتلفن بحيث 

ل ميكن ف�ضلهما دون تلف ومل يكن هناك 

النزاع  املحكمة يف  املالكن ق�ضت  اتفاق بن 

مــ�ــضــر�ــضــدة بــالــعــرف وقــواعــد الــعــدالــة مع 

الطرفن  وقع وحالة  الــذي  ال�ضرر  مراعاة 

وح�ضن نية كل منهما.
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يف  وبــقــيــمــتــهــا  املــالــيــة  املــعــاو�ــضــة  يف  بثمنها 

املــعــاو�ــضــة غــر املــالــيــة مبــا يـــدل عــلــى طلب 

الأخذ عرفاً.

مادة )1280(

يعترب من ال�ضفعاء:

ال�ضائع يف عقار م�ضرك  الوقف  ناظر   -1

ال�ضريك  ح�ضة  اأخـــذ  الــواقــف  لــه  جــعــل  اإن 

بال�ضفعة ليحب�ضها.

٢- من له مرجع الوقف بعد انق�ضاء مدته 

اأو بعد انقرا�ص املوقوف عليهم وكان الوقف 

�ضائعاً يف عقار م�ضرك وباع ال�ضريك ح�ضته.

مادة )1281(

ل حق يف ال�ضفعة

1- ملن وقف عليه جزء من عقار م�ضرك 

ال�ضريك ح�ضته  باع  اإذا  الواقف وغره  بن 

القوانن  لأحكام  وفقاً  بالت�ضجيل  اإل  الغر 

اخلا�ضة به.

مادة )1278(

على  يقت�ضر  عــقــار  ملكية  بــنــقــل  الــتــعــهــد 

بتعهده  املتعهد  اأخــل  اإذا  بال�ضمان  اللــتــزام 

�ــضــواء اأكــــان الــتــعــويــ�ــص قــد ا�ــضــرط اأم مل 

ي�ضرط.

الفرع السابع
الشفعــــــة

)1( أحكام عامة

مادة )1279(

بح�ضة  عقار  يف  �ضريك  ا�ضتحقاق  ال�ضفعة 

بها  عاو�ص  التي  �ضريكه  ح�ضة  اأخــذ  �ضائعة 
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بها  ُتــ�ــضــقــى  الــتــي  اأر�ــضــهــا  ق�ضمت  بــئــر   -٢

وبقيت البئر م�ضركة فاإن مل ُتق�ضم اأر�ضها 

ح�ضته  ال�ضريك  بــاع  �ــضــواء  ال�ضفعة  ففيها 

فيها منفرداً اأو مع ح�ضته يف الأر�ص.

3- �ضاحة دار اأو ممر يتو�ضل به اإليها �ضواء 

باع ال�ضريك ح�ضته من كل منهما منفردة اأو 

مع ح�ضته يف الــدار اإن ق�ضمت الــدار وبقيت 

ال�ضاحة اأو املمر م�ضركاً بن ال�ضريكن فاإن 

مل تق�ضم الدار ثبت فيهما ال�ضفعة تبعاً لها.

بــعــقــار  خمــتــ�ــضــاً  يـــكـــون  اأن  اإل  ــوان  ــيـ حـ  -4

�ضقيه  اأو  حـــرثـــه  يف  بـــه  لــالنــتــفــاع  مــ�ــضــرك 

العقار  من  ح�ضته  ال�ضريك  وبــاع  ذلك  ونحو 

واحليوان معاً فتثبت فيه ال�ضفعة تبعاً للعقار.

مادة )1283(

ــد  ــو مـــن مــلــك حــ�ــضــة اأحـ املــ�ــضــفــوع عــلــيــه هـ

ال�ضريكن ملًكا تاًما طارًئا على ملك ال�ضريك 

ولو ق�ضد املوقوف عليه وقف ح�ضة ال�ضريك 

له  يكون  اأن  اإل  بال�ضفعة  اأخــذهــا  اأراد  التي 

اأخــذهــا  فله  عليه  املــوقــوفــة  احل�ضة  مــرجــع 

بال�ضفعة ملكاً له.

٢- جلـــار اإذا بــيــع عــقــار مــال�ــضــق ولـــو كــان 

ميلك النتفاع بطريق يف ذلك العقار باإجارة 

اأو ارتفاق.

بيعت  اإذا  مــ�ــضــرك  عــقــار  يف  وقـــف  لــنــاظــر   -3

احل�ضة غر املوقوفة ولو ق�ضد الناظر وقف هذه 

احل�ضة التي اأراد اأخذها بال�ضفعة اإل اأن يجعل له 

الواقف الأخذ بال�ضفعة للوقف فله ذلك.

مادة )1282(

ل �ضفعة لل�ضريك فيما ياأتي:

1- زرع �ضواء بيع مفرداً اأو مع اأر�ضه ويف حالة 

الأر�ــص فقط  ال�ضفعة يف  اأر�ضه تثبت  بيعه مع 

مبا يخ�ضها من الثمن ويبقى الزرع للم�ضري.
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٢- وتعترب الأن�ضباء يوم القيام بال�ضفعة ل 

يوم البيع.

مادة )1286(

كــانــت  الــ�ــضــفــعــاء  طــبــقــات  اخــتــلــفــت  اإذا   -1

فيه  امل�ضفوع  العقار  بائع  �ضارك  ملن  ال�ضفعة 

يف فر�ص الإرث فاإن اأ�ضقط حقه فيها كانت 

فــاإن  الإرث  فر�ص  يف  امل�ضارك  غــر  لــلــوارث 

اأ�ضقط  فاإن  له،  للمو�ضى  كانت  حقه  اأ�ضقط 

حقه كانت لل�ضريك الأجنبي.

٢- ويــدخــل كــل واحـــد مــن هـــوؤلء مــع من 

وارث  ويــقــوم  العك�ص،  دون  �ضفعته  يف  بعده 

كل منهم مقامه يف اخت�ضا�ضه بال�ضفعة ويف 

دخوله مع من بعده يف �ضفعته.

الآخر مبعاو�ضة ولو كانت غر مالية.

مادة )1284(

امل�ضفوع فيه هو عقار قابل للق�ضمة عاو�ص 

به اأحد ال�ضريكن ولو كانت املعاو�ضة بطريق 

اأو  بــنــاًء  الــعــقــار  كــان  اأو  بعقار مثله  املــبــادلــة 

�ضجراً مملوكاً ل�ضريكن باأر�ص موقوفة فاإن 

كان العقار غر قابل للق�ضمة فال �ضفعة فيه.

مادة )1285(

العقار  ال�ضركاء ح�ضته يف  اأحــد  باع  اإذا   -1

فاإنها  بال�ضفعة  الباقون  واأخــذهــا  امل�ضرك 

على  ل  الأن�ضباء  ح�ضب  على  بينهم  تق�ضم 

عدد الروؤو�ص واإذا كان امل�ضري لها اأحدهم، 

تـــركـــوا لـــه نــ�ــضــيــبــه فــيــهــا مـــن الــ�ــضــفــعــة مبا 

بــه، ول  ا�ــضــراهــا  الـــذي  الثمن  يخ�ضه مــن 

ياأخذون منه كل احل�ضة.
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مادة )1288(

ياأخذ ال�ضفيع ال�ضفعة لنف�ضه ل لغره فاإن 

اأخذ بها لغره ولو ليهبها له اأو يت�ضدق بها 

عليه بطلت �ضفعته و�ضقط حقه يف الأخذ بها 

لنف�ضه بعد ذلك.

مادة )1289(

1- تثبت ال�ضفعة بعد البيع مع قيام ال�ضبب 

املوجب لها.

حكم  يف  العو�ص  ب�ضرط  الهبة  وتعترب   -٢

البيع.

مادة )1290(

اأن يكون  بــه  املــ�ــضــفــوع  الــعــقــار  يــ�ــضــرط يف 

مملوكاً لل�ضفيع وقت �ضراء امل�ضفوع فيه.

مادة )1287(

ــذي فــيــه حق  الــ الــعــقــار  بــيــع  تــعــدد  اإذا   -1

بتعدد  ال�ضفيع  يعلم  ومل  بال�ضفعة  الأخـــذ 

فــاإنــه يخر يف  بــه وهــو غائب  اأو علم  البيع 

ويدفع  منها  بيع  اأي  بثمن  بال�ضفعة  اأخـــذه 

كان  الــذي  للم�ضري  بــه  اأخــذ  الــذي  الثمن 

الــعــقــار بــيــده ولــو كــان اأقـــل ممــا ا�ــضــراه به 

فــاإن  البائع  على  بــالــزائــد  امل�ضري  ويــرجــع 

علم ال�ضفيع بتعدد البيع وكان حا�ضراً اأخذه 

بثمن البيع الأخر فقط.

بعده  ما  نق�ص  ببيع  ال�ضفيع  اأخــذ  واإذا   -٢

بيعه على  وثبت ما قبله ويرجع من نق�ص 

الــبــائــع بــالــثــمــن الــــذي دفــعــه لـــه ل بقيمة 

العقار.

بالعقار  ظهر  اإذا  احلـــالت  جميع  ويف   -3

�ضمان  كــان  ا�ضتحقاق  فيه  ح�ضل  اأو  عيب 

ثمنه على امل�ضري الذي اأخذ ببيعه.
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اأن ذلك ي�ضقط �ضفعته.

)ب( اإذا باع ح�ضته ولو باعها وهو ل يعلم 

اأن �ضريكه باع ح�ضته قبله.

)جـ( اإذا �ضكت �ضهرين بغر مانع عن طلبه 

اأخذ احل�ضة بال�ضفعة مع علمه بح�ضول بناء 

اأو غر�ص فيها ممن ا�ضراها.

عن  مـــانـــع  بــغــر  �ــضــهــريــن  �ــضــكــت  اإذا  )د( 

طلب ال�ضفعة من وقت علمه ببيع ال�ضريك 

وقت  ومــن  بالبلد  حــا�ــضــًرا  كــان  اإن  حل�ضته 

اإن  ال�ضريك  ببيع  وعلمه  �ضفره  من  قدومه 

علمه  اأنكر  واإذا  البيع  وقت  عنها  غائًبا  كان 

بالبيع وادعى امل�ضري علمه به فاإنه ي�ضدق 

يف اإنكاره العلم بيمينه.

مادة )1294(

يف  ال�ضفعة  حــق  فيه  الـــذي  العقار  بيع  اإذا 

�ضفقة واحدة فيخر ال�ضفيع بن اأخذه كله 

مادة )1291(

اإذا ثبتت ال�ضفعة فال ت�ضقط مبوت البائع 

اأو امل�ضري اأو ال�ضفيع.

مادة )1292(

ل �ضفعة:

)اأ( فيما ملك بهبة بال عو�ص اأو �ضدقة اأو 

اإرث اأو و�ضية.

يف البناء وال�ضجر املبيع ق�ضداً بغر الأر�ص 

القائم عليها اأو يف البناء وال�ضجر القائمن 

على الأرا�ضي اململوكة للدولة.

مادة )1293(

ي�ضقط حق ال�ضفيع يف ال�ضفعة يف احلالت 

الآتية:

)اأ( اإذا قا�ضم من ا�ضرى ح�ضة �ضريكه اأو 

ا�ضرى منه احل�ضة اأو ا�ضتاأجرها ولو جهل 
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مادة )1296(

اأخـــذه  قــبــل  الــ�ــضــفــعــاء  بــعــ�ــص  اإذا غـــاب   -1

العقار  واأخــذ احلا�ضر منهم جميع  ب�ضفعته 

امل�ضفوع فيه ثم قدم اأحد الغائبن فاإنه ياأخذ 

من احلا�ضر ح�ضته يف ال�ضفعة على تقدير 

اأن ال�ضفعة لثنن فقط واإذا قدم ثالث اأخذ 

منهما ح�ضته على تقدير اأن ال�ضفعة لثالثة 

واإذا قدم رابع اأخذ منهم ح�ضته على تقدير 

اأن ال�ضفعة لأربعة وهكذا.

اإن ح�ضل فيه  اأخــذوه  ٢- و�ضمان ثمن ما 

ا�ضتحقاق للغر اأو ظهر به عيب يكون على 

امل�ضري ولو اأقاله البائع من البيع قبل اأخذ 

املبيع منه بال�ضفعة.

مادة )1297(

ل ُت�ضمع دعوى ال�ضفعة:

وفــقــاً  الــعــلــنــي  ــزاد  ــ ــامل ــ ب الــبــيــع  مت  اإذا   -1

البع�ص  اأخــذ  لــه  ولي�ص  للم�ضري  تركه  اأو 

اأكــان  �ضواء  امل�ضري  بر�ضا  اإل  البع�ص  دون 

ــدة اأم حــ�ــضــ�ــضــاً  ــ الـــعـــقـــار املــبــيــع حــ�ــضــة واحــ

متعددة و�ضواء اأكان البائع اأو امل�ضري واحداً 

اأم متعدداً.

مادة )1295(

الأخــذ  يف  حقه  ال�ضفعاء  بع�ص  اأ�ضقط  اإذا 

بال�ضفعة اأو غاب قبل اأخذه ب�ضفعته فللباقي 

العقار  جميع  يــاأخــذ  اأن  منهم  احلــا�ــضــر  اأو 

اأخذ  اأو ترك اجلميع ولي�ص له  امل�ضفوع فيه 

البع�ص دون البع�ص اإل بر�ضاء امل�ضري.

ويــراعــى يف حــالــة اخــتــيــار احلــا�ــضــر لأخــذ 

ــادة  جــمــيــع الــعــقــار املــ�ــضــفــوع فــيــه اأحـــكـــام املــ

التالية.
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مادة )1299(

1- ُترفع دعوى ال�ضفعة على امل�ضري لدى 

املحكمة الكائن يف دائرتها العقار.

يتعلق  ــزاع  نــ كـــل  املــحــكــمــة يف  وتــفــ�ــضــل   -٢

ولها  فيه  امل�ضفوع  للعقار  احلقيقي  بالثمن 

اأن متهل ال�ضفيع �ضهراً لدفع ما تطلب منه 

دفعه واإل بطلت �ضفعته.

مادة )1300(

ــام  اأمـ الــ�ــضــفــيــع  اأن يــطــالــب  لــلــمــ�ــضــري   -1

حقه  اإ�ضقاط  اأو  بال�ضفعة  بــالأخــذ  القا�ضي 

فيها فاإن اأجاب بواحد منهما لزمه ما اأجاب 

به واإن مل يجب اأ�ضقط القا�ضي �ضفعته.

لــلــروي يف  الإجــابــة  تاأجيل  واإن طلب   -٢

اإجابته  فللم�ضري عدم  الإ�ضقاط  اأو  الأخذ 

لطلبه.

3- ولي�ص ملن اأراد ال�ضراء اأن يطالب ال�ضفيع 

لإجراءات ر�ضمها القانون.

اأو  اإذا وقع البيع بن الأ�ضول والفروع   -٢

اأو بن الأقــارب حتى الدرجة  بن الزوجن 

ــار حــتــى الـــدرجـــة  ــهـ ــضـ الـــرابـــعـــة اأو بـــن الأ�ـ

الثانية.

ال�ضفعة  يف  حقه  عــن  ال�ضفيع  نــزل  اإذا   -3

�ضراحًة اأو دللًة.

)2( إجراءات الشفعة

مادة )1298(

1- ُترفع دعوى ال�ضفعة خالل �ضهرين من 

تاريخ علم ال�ضفيع بالبيع.

دعــوى  ُتــ�ــضــمــع  ل  الأحـــــوال  جميع  ويف   -٢

تــاريــخ  مــن  اأ�ــضــهــر  �ضتة  ــرور  مـ بــعــد  ال�ضفعة 

الت�ضجيل.
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الباقي من مدة الإجارة بعد اأخذه بال�ضفعة 

ل يزيد على �ضنة فاإن كانت الإجارة م�ضاهرة 

الباقي  كــان  اأو  الأجــرة  امل�ضتاأجر  يدفع  ومل 

ف�ضخها  فلل�ضفيع  �ضنة  مــن  اأزيـــد  املـــدة  مــن 

اأو اإمــ�ــضــاوؤهــا وتــكــون الأجـــرة لــه بعد اأخــذه 

بال�ضفعة.

مادة )1303(

ر�ضاًء  اأو  ق�ضاًء  امل�ضفوع  العقار  متلك   -1

الروؤية  خيار  به  يثبت  جــديــداً  �ــضــراًء  يعترب 

والعيب لل�ضفيع واإن تنازل امل�ضري عنهما.

بــالأجــل  لــلــ�ــضــفــيــع النـــتـــفـــاع  ٢- ول يــحــق 

اإل بر�ضاء  الثمن  للم�ضري يف دفع  املمنوح 

البائع.

اأخــذه  بعد  للغر  الــعــقــار  ا�ضتحق  واإذا   -3

بال�ضفعة فلل�ضفيع اأن يرجع بالثمن على من 

اأداه اإليه من البائع اأو امل�ضري.

اأو الإ�ضقاط قبل ال�ضراء ولو طالبه  بالأخذ 

قبله فاأ�ضقط �ضفعته فال يلزمه اإ�ضقاطها.

مادة )1301(

يثبت امللك لل�ضفيع يف البيع بق�ضاء املحكمة 

اأو بت�ضلمه من امل�ضري بالرا�ضي وذلك مع 

مراعاة قواعد الت�ضجيل.

)3( آثار الشفعة

مادة )1302(

قبل  املــ�ــضــري  ا�ضتغلها  الــتــي  الــعــقــار  غــلــة 

اأخذه منه بال�ضفعة تكون له اإىل وقت الأخذ 

بال�ضفعة  ــذه  اأخـ قبل  لــغــره  ــره  اأجـ واإذا  بها 

كــانــت م�ضاهرة  اأو  وجــيــبــة  الإجـــــارة  وكــانــت 

ف�ضخ  لل�ضفيع  فلي�ص  اأجرته  امل�ضتاأجر  ودفع 

كان  اإن  للم�ضري  الإجـــارة  الإجـــارة، وتكون 
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مادة )1305(

لل�ضفيع اأن ينق�ص جميع ت�ضرفات امل�ضري 

اأو جعله  حتى ولو وقف العقار امل�ضفوع فيه 

حمل عبادة.

مادة )1306(

تاأميني  اأي رهن  ال�ضفيع  ي�ضري يف حق  ل 

اأو رتب �ضده  واأي حق امتياز رتبه امل�ضري 

على العقار امل�ضفوع اإذا كان قد مت بعد اإقامة 

حقوقهم  للدائنن  وتبقى  ال�ضفعة  دعـــوى 

على ثمن العقار.

مادة )1304(

�ضيئاً  امل�ضفوع  العقار  يف  امل�ضري  زاد  اإذا   -1

قبل  اأ�ــضــجــاراً  فيه  اأو غر�ص  بنى  اأو  ماله  مــن 

دعوى ال�ضفعة فال�ضفيع خمر بن اأن يرك 

ال�ضفعة وبن اأن يتملك العقار بثمنه مع قيمة 

الزيادة اأو ما اأحدث من البناء اأو الغرا�ص.

اأو  الــبــنــاء  اأو  ــادة  ــزيـ الـ كــانــت  اإذا  ــا  ــ واأمـ  -٢

يرك  اأن  فلل�ضفيع  الــدعــوى  بعد  الــغــرا�ــص 

ال�ضفعة اأو اأن يطلب الإزالة اإن كان لها حمل 

اأو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة اأو ما اأحدث 

مقلوعاً.

حق  فــيــه  الـــــذي  الـــعـــقـــار  نــقــ�ــص  واإذا   -3

ال�ضفعة بغر فعل امل�ضري اأو بفعله مل�ضلحة 

يف  لــه  �ضيء  ول  الثمن  بكل  اأخـــذه  فلل�ضفيع 

اأو تركه للم�ضري، فاإن نق�ص  نظر نق�ضه 

بفعله لغر م�ضلحة فاإنه يحط عن ال�ضفيع 

من ثمنه قيمة ما نق�ضه.
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مادة )1308(

اإذا اقرنت احليازة باإكراه اأو ح�ضلت خفية 

اأو كان فيها لب�ص فال يكون لها اأثر جتاه من 

خفيت عنه احليازة اأو 
ُ
اأ وقع عليه الإكراه اأو 

التب�ص عليه اأمرها اإل من الوقت الذي تزول 

فيه هذه العيوب.

مادة )1309(

1- تــعــتــرب احلــــيــــازة مــ�ــضــتــمــرة مــــن بـــدء 

ا�ضتعماًل  ال�ضيء واحلق  با�ضتعمال  ظهورها 

اعتيادياً وب�ضورة منتظمة.

الزمان  التملك مبرور  ٢- يحق ملن يدعي 

ات�ضل  الذي  ال�ضخ�ص  اإىل حيازة  ي�ضتند  اأن 

منه العقار اإليه.

واملــودع  واملنتفع  للم�ضتاأجر  يجوز  ول   -3

مبــرور  الدعـــاء  ورثتهم  اأو  وامل�ضتعر  لديه 

الزمان.

الفرع الثامن
 الحيازة

)1( أحكام عامة

مادة )1307(

ال�ضخ�ص  مــن  فعلية  �ضيطرة  احلــيــازة   -1

بنف�ضه على �ضيء اأو حق يجوز التعامل فيه.

٢- وتــ�ــضــح احلــيــازة بــالــو�ــضــاطــة مــتــى كــان 

ــيــط يــبــا�ــضــرهــا بــا�ــضــم احلـــائـــز وكـــان  الــو�ــض

مت�ضاًل به ات�ضاًل يلزمه طاعته فيما يتعلق 

بهذه احليازة.

3- ويك�ضب غر املميز احليازة عن طريق 

من ينوب عنه نيابة قانونية.

يــاأتــيــه  تـــقـــوم احلـــيـــازة عــلــى عــمــل  4- ول 

عمل  اأو  اإبـــاحـــة  جمـــرد  اأنــــه  عــلــى  ال�ضخ�ص 

يتحمله الغر على �ضبيل الت�ضامح.
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مادة )1312(

يــعــد ح�ضن الــنــيــة مــن يــحــوز الــ�ــضــيء وهــو 

يجهل اأنه يعتدي على حق الغر ويفر�ص 

ح�ضن النية ما مل يقم الدليل على غره.

مادة )1313(

1- ل تزول �ضفة ح�ضن النية لدى احلائز 

اأن  عــاملــاً  فــيــه  الـــذي ي�ضبح  الــوقــت  اإل مــن 

حيازته اعتداء على حق الغر.

٢- كما يزول ح�ضن النية من وقت اإعالن 

احلائز بعيوب حيازته يف �ضحيفة الدعوى.

النية من اغت�ضب بالإكراه  3- ويعد �ضيئ 

احليازة من غره.

مادة )1314(

تزول احليازة اإذا تخلى احلائز عن �ضيطرته 

الفعلية على ال�ضيء اأو احلق اأو فقدها باأية 

مادة )1310(

اإذا  اإىل غــره  تنتقل احلــيــازة مــن احلــائــز 

ــان يف ا�ــضــتــطــاعــة من  ــ اتــفــقــا عــلــى ذلــــك وكـ

انتقلت اإليه احليازة اأن ي�ضيطر على ال�ضيء 

اأو احلق حمل احليازة ولو مل يتم ت�ضليمه.

مادة )1311(

1- اإذا تنازع اأ�ضخا�ص متعددون على حيازة 

اأن  موؤقتة  ب�ضفة  اعترب  واحــد  حق  اأو  �ضيء 

حائزه هو من له احليازة املادية اإل اإذا ثبت 

احلــيــازة بطريقة  هــذه  قــد ح�ضل على  اأنـــه 

معيبة.

٢- وتبقى احليازة حمتفظة ب�ضفتها التي 

بــداأت بها وقت ك�ضبها ما مل يقم دليل على 

عك�ص ذلك.
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مادة )1316(

اإذا اأقــــام احلــائــز دعـــوى رفـــع الــيــد ل�ــضــرداد 

املــدعــى عليه من  مــنــع  اأن يطلب  فــلــه  حــيــازتــه 

املتنازع  العقار  يف  اأ�ضجار  غر�ص  اأو  اأبنية  اإن�ضاء 

فيه اأثناء قيام الدعوى ب�ضرط اأن يقدم تاأمينات 

من  عليه  املدعى  ي�ضيب  قد  ما  ل�ضمان  كافية 

�ضرر اإذا ظهر اأن املدعي غر حمق يف دعواه.

)2( آثار الحيازة

)أ( مرور الزمان املكسب

مادة )1317(

اأو عـــقـــاًرا غــر م�ضجل  ــاز مــنــقــوًل  مــن حـ

على  عينياً  حــقــاً  حــاز  اأو  لــه  ملكاً  بــاعــتــبــاره 

منقول اأو حقاً عينياً غر م�ضجل على عقار، 

وا�ضتمرت حيازته دون انقطاع خم�ص ع�ضرة 

طريقة اأخرى.

مادة )1315(

1- ل تنق�ضي احليازة اإذا حال دون مبا�ضرة 

ال�ضيطرة الفعلية على ال�ضيء اأو احلق مانع 

وقتي.

ا�ضتمر هذا  اإذا  بها  الدعوى  ُت�ضمع  ول   -٢

املــانــع �ضنة كــامــلــة وكـــان نــا�ــضــئــاً مــن حــيــازة 

دون  اأو  احلــائــز  اإرادة  ــم  رغـ وقــعــت  جــديــدة 

علمه.

بداأت  الذي  الوقت  ال�ضنة من  3- وحُت�ضب 

فيه احليازة اجلديدة اإذا كانت ظاهرة ومن 

وقت علم احلائز الأول اإذا بداأت خفية، واإذا 

ــد مــانــع جـــوهـــري مـــن اإقـــامـــة الــدعــوى  ُوجــ

حُت�ضب ال�ضنة من وقت القدرة على اإقامتها.
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مادة )1319(

1- ل ُت�ضمع دعوى اأ�ضل الوقف ول دعوى 

الإرث مع التمكن وعدم العذر ال�ضرعي على 

من كان وا�ضعاً يده على عقار مت�ضرفاً فيه 

مدة  انقطاع  اأو  منازعة  بال  املالك  ت�ضرف 

ثالث وثالثن �ضنة.

ــوال والــعــقــارات  ــ ٢- ول يــجــوز متــلــك الأمـ

التابعة  العامة  الهيئات  اأو  للدولة  اململوكة 

ــاف  ــ ــ ــارات الأوقـ ــ ــقـ ــ لـــهـــا وكــــذلــــك اأمــــــــوال وعـ

اخلرية اأو ك�ضب اأي حق عيني عليها مبرور 

الزمان.

مادة )1320(

1- ل ُت�ضمع دعوى امللك املطلق ول دعوى 

اليد  وا�ــضــع  عــلــى  الــــذري  الــوقــف  اأو  الإرث 

انق�ضت على و�ضع يده ويد  اإذا  العقار  على 

اإليه ب�ضراء اأو هبة اأو  من انتقل منه العقار 

دعــوى  الإنـــكـــار  عــنــد  عليه  ُت�ضمع  فــال  �ضنة 

اأحــد لي�ص  اأو دعــوى احلق العيني من  امللك 

بذي عذر �ضرعي.

مادة )1318(

1- اإذا وقعت احليازة على عقار اأو حق عيني 

عقاري وكان غر م�ضجل واقرنت احليازة 

اإىل  ذاتــه  الوقت  يف  وا�ضتندت  النية  بح�ضن 

�ضبب �ضحيح فاإن املدة التي متنع من �ضماع 

الدعوى تكون �ضبع �ضنوات.

حــادث  اأو  �ضند  هــو  ال�ضحيح  وال�ضبب   -٢

يثبت حيازة العقار، ويعترب �ضبباً �ضحيحاً:

)اأ( انتقال امللك بالإرث اأو الو�ضية.

بغر  اأو  بعو�ص  الأحــيــاء  بــن  الهبة  )ب( 

عو�ص.

)جـ( البيع واملقاي�ضة.
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مادة )1323(

الــيــد عن  الــزمــان بــرفــع  ل ينقطع مـــرور 

دعــواه  رفــع  اأو  اأعــادهــا �ضاحبها  العقار متى 

باإعادتها خالل �ضنة.

مادة )1324(

مبرور  الدعوى  �ضماع  عــدم  قواعد  ت�ضري 

الــزمــان واخلــا�ــضــة بــاحلــقــوق عــلــى احلــيــازة 

فيما يتعلق بح�ضاب املدة ووقفها وانقطاعها 

عنه  والــتــنــازل  الق�ضاء  اأمـــام  بــه  والتم�ضك 

والتـــفـــاق عــلــى تــعــديــل املـــدة وذلـــك بالقدر 

ــذه الــقــواعــد مع  الــــذي ل تــتــعــار�ــص فــيــه هـ

احليازة ومع مراعاة الأحكام ال�ضابقة.

و�ضية اأو اإرث اأو غر ذلك املدة املحددة ملنع 

�ضماع الدعوى.

قــائــمــاً مع  اإذا كــان  الــيــد  ٢- ويعترب و�ــضــع 

ثبوته يف وقت �ضابق قرينة على قيامه بن 

الزمنن ما مل يقم دليل بنفيه.

مادة )1321(

لي�ص لأحد اأن يتم�ضك مبرور الزمان املانع 

من �ضماع دعوى امللك املطلق اإذا كان وا�ضعاً 

التمليك  �ضندات  غر  ب�ضند  عقار  على  يــده 

ولي�ص له اأن يغر بنف�ضه لنف�ضه �ضبب و�ضع 

يده ول الأ�ضل الذي يقوم عليه.

مادة )1322(

املــانــع مــن �ضماع  الــزمــان  ل ي�ضري مـــرور 

دعـــوى املــلــك كلما حـــال بــن �ــضــاحــب احلــق 

واملطالبة بحقه عذر �ضرعي.
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اأو  امل�ضروق  فــاإذا كان من يوجد ال�ضيء   -٢

ا�ضراه  قد  حيازته  يف  املغ�ضوب  اأو  ال�ضائع 

اأو  ــزاد عــلــنــي  اأو يف مــ �ــضــوق  نــيــة يف  بــحــ�ــضــن 

فــاإن له يطلب  ا�ــضــراه ممن يتجر يف مثله 

ممن ي�ضرد هذا ال�ضيء اأن يعجل له الثمن 

الذي دفعه.

)جـ( متلك الثامر بالحيازة

مادة )1327(

من  قب�ضه  مــا  النية  ح�ضن  احلــائــز  ميلك 

الثمار واملنافع مدة حيازته.

مادة )1328(

عن  م�ضوؤوًل  النية  �ضيئ  احلائز  يكون   -1

يف  ق�ضر  والتي  يقب�ضها  التي  الثمار  جميع 

قب�ضها من وقت اأن ي�ضبح �ضيئ النية.

)ب( حيازة املنقول

مادة )1325(

1- ل ُتــ�ــضــمــع دعــــوى املــلــك عــلــى مــن حــاز 

�ضند  اأو  منقول  على  عينياً  حقاً  اأو  منقوًل 

�ضبب  اإىل  ت�ضتند  حــيــازتــه  وكــانــت  حلــامــلــه 

�ضحيح وح�ضن نية.

٢- وتقوم احليازة بذاتها قرينة على امللكية 

ما مل يثبت غر ذلك.

مادة )1326(

1- ا�ضتثناًء من اأحكام املادة ال�ضابقة يجوز 

قد  كــان  اإذا  حلامله  وال�ضند  املــنــقــول  ملــالــك 

ي�ضرده  اأن  غ�ضب  اأو  مــنــه  �ــُضــرق  اأو  فــقــده 

�ضنوات  ممن حــازه بح�ضن نية خالل ثالث 

من تاريخ فقده اأو �ضرقته اأو غ�ضبه وت�ضري 

على الرد اأحكام املنقول املغ�ضوب.
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مادة )1330(

اإذا تلقى �ضخ�ص احليازة من مالك اأو حائز 

�ضابق واأثبت اأنه اأدى اإىل �ضلفه ما اأنفقه من 

نفقات فله اأن يطالب به �ضلفه اأو امل�ضرد.

)هـ( املسؤولية عن الهالك

مادة )1331(

بال�ضيء  النية  ح�ضن  احلائز  انتفع  اإذا   -1

مــعــتــقــداً اأن ذلـــك مــن حــقــه فــال يــلــتــزم ملن 

ا�ضتحقه مبقابل هذا النتفاع.

م�ضوؤوًل  النية  ح�ضن  احلائز  يكون  ول   -٢

عــمــا اأ�ــضــاب الــ�ــضــيء مــن هـــالك اأو تــلــف اإل 

بقدر ما عاد عليه من تعوي�ضات اأو تاأمينات 

ترتبت على هذا الهالك اأو التلف.

اإنتاج  ٢- ويجوز له اأن ي�ضرد ما اأنفقه يف 

هذه الثمار.

)د( اسرتداد النفقات

مادة )1329(

1- على املالك الذي يرد اإليه ملكه اأن يوؤدي 

اإىل احلـــائـــز جــمــيــع مـــا اأنــفــقــه مـــن الــنــفــقــات 

ال�ضرورية الالزمة حلفظ العن من الهالك.

ــا املــ�ــضــروفــات الــنــافــعــة فــتــ�ــضــري يف  ٢- اأمــ

من   )1٢7٢(  ،)1٢7٠( املادتن  اأحكام  �ضاأنها 

هذا القانون.

3- ول يلتزم املالك برد النفقات الكمالية، 

ويــجــوز لــلــحــائــز اأن يــنــتــزع مــا اأقـــامـــه بهذه 

حالته  اإىل  الــ�ــضــيء  يعيد  اأن  عــلــى  الــنــفــقــات 

قيمتها  لقاء  ي�ضتبقيها  اأن  وللمالك  الأوىل 

م�ضتحقة الإزالة.
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الباب الثاين

احلقوق املتفرعة عن امللكية

الف�ضل الأول

حقوق النتفاع وال�ضتعمال وال�ضكنى

 وامل�ضاطحة والقرار

الفرع األول
حق االنتفاع

)1( أحكام عامة

مادة )1333(

النتفاع حق عيني للمنتفع با�ضتعمال عن 

قائمة  دامــت  مــا  وا�ضتغاللها  الغر  تخ�ص 

على حالها.

مادة )1332(

اإذا كـــان احلـــائـــز �ــضــيــئ الــنــيــة فـــاإنـــه يــكــون 

م�ضوؤوًل عن هالك ال�ضيء اأو تلفه ولو وقع 

ذلك ب�ضبب ل يد له فيه.
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مادة )1337(

ثمار ال�ضيء املنتفع به من حق املنتفع مدة 

انتفاعه.

مادة )1338(

املنتفع  العن  يف  يت�ضرف  اأن  للمنتفع   -1

النتفاع  �ضند  كــان  اإذا  املعتاد  الت�ضرف  بها 

مطلقاً من كل قيد.

اأن  فللمنتفع  بــقــيــد  مــقــيــداً  كـــان  فــــاإذا   -٢

ي�ضتويف الت�ضرف بعينه اأو مثله اأو ما دونه.

اأي  يــعــر�ــص عــلــى  اأن  الــرقــبــة  3- وملــالــك 

ا�ضتعمال غر م�ضروع اأو ل يتفق مع طبيعة 

املحكمة  مــن  يطلب  واأن  بــه  املنتفع  ال�ضيء 

اإنـــهـــاء حــق النــتــفــاع ورد الــ�ــضــيء اإلــيــه دون 

اإخالل بحقوق الغر.

مادة )1334(

ــوين اأو  ــانـ ــتـــفـــاع بــعــمــل قـ ــق النـ يــكــ�ــضــب حـ

بال�ضفعة اأو باملراث اأو مبرور الزمان.

مادة )1335(

بالأرا�ضي  النتفاع  بحق  املتعلقة  الأحــكــام 

اململوكة للدولة ينظمها قانون خا�ص.

)2( آثار حق االنتفاع

مادة )1336(

يراعى يف حقوق املنتفع والتزاماته ال�ضند 

الـــذي اأنــ�ــضــاأ حــق النــتــفــاع وكــذلــك الأحــكــام 

املقررة يف املواد الآتية.
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النتفاع  مــدة  انق�ضاء  بعد  هلك  اأو  تلف  اإذا 

ــان الــــرد ولـــو مل  ــكـ ومل يــــرده ملــالــكــه مـــع اإمـ

واإن  املدة  انق�ضاء  ال�ضيء بعد  ي�ضتعمل ذلك 

مل يطلبه املالك.

مادة )1342(

1- على املنتفع اأن يخطر املالك

)اأ( اإذا ادعى الغر حقاً على ال�ضيء املنتفع 

به اأو غ�ضبه غا�ضب.

احــتــاج  اأو  تــلــف  اأو  الــ�ــضــيء  هــلــك  اإذا  )ب( 

عاتق  على  تقع  مما  ج�ضيمة  اإ�ضالحات  اإىل 

املالك.

)جـ( اإذا احتاج اإىل اتخاذ اإجراء لدفع خطر 

كان خفياً.

٢- فاإذا مل يقم املنتفع بالإخطار فاإنه يكون 

م�ضوؤوًل عن ال�ضرر الذي يلحق املالك.

مادة )1339(

بالنفقات  انتفاعه  اأثــنــاء  ملزم  املنتفع   -1

املنتفع  العن  حفظ  يقت�ضيها  التي  املعتادة 

بها واأعمال ال�ضيانة.

اأما النفقات غر املعتادة والإ�ضالحات   -٢

املنتفع  خــطــاأ  عــن  تن�ضاأ  مل  الــتــي  اجل�ضيمة 

فاإنها تكون على املالك، كل هذا ما مل يوجد 

اتفاق يق�ضي بغر ذلك.

مادة )1340(

ال�ضيء  بحفظ  يعنى  اأن  املنتفع  عــلــى   -1

املنتفع به عناية ال�ضخ�ص املعتاد.

اأو  تعٍد  دون  هلك  اأو  ال�ضيء  تلف  فـــاإذا   -٢

تق�ضر من املنتفع فال �ضمان عليه.

مادة )1341(

على املنتفع �ضمان قيمة ال�ضيء املنتفع به 
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٢- بهالك العن املنتفع بها.

3- بتنازل املنتفع.

لــ�ــضــوء  املـــحـــكـــمـــة  بـــقـــ�ـــضـــاء  بـــاإنـــهـــائـــه   -4

ال�ضتعمال.

5- باحتاد �ضفتي املالك واملنتفع ما مل تكن 

للمالك م�ضلحة يف بقائه كاأن كانت الرقبة 

مرهونة.

مادة )1345(

وكانت  املحدد لالنتفاع  الأجــل  انق�ضى  اإذا 

تركت  بــــزرع  م�ضغولة  بــهــا  املــنــتــفــع  ــص  ــ الأر�ـ

يــدرك  املــثــل حــتــى  بــاأجــر  للمنتفع  الأر�ـــــص 

على  الــقــانــون  ين�ص  مــا مل  ويح�ضد  الـــزرع 

غر ذلك.

مادة )1343(

من  به  ينتفع  ما  ي�ضتهلك  اأن  للمنتفع   -1

املــنــقــولت الــتــي ل ميــكــن النــتــفــاع بــهــا اإل 

با�ضتهالك عينها وعليه رد مثلها اأو قيمتها 

�ضمانها  وعليه  النتفاع  انتهاء حقه يف  بعد 

اإذا هلكت قبل النتفاع بها ولو بغر تعديه 

لكونها قر�ضاً.

٢- واإذا مات املنتفع باملنقولت امل�ضار اإليها 

قبل اأن يردها ل�ضاحبها فعليه �ضمان مثلها 

اأو قيمتها يف تركته.

)3( انتهاء حق االنتفاع

مادة )1344(

ينتهي حق النتفاع

1- بانق�ضاء خم�ضن �ضنة ما مل ين�ص �ضند 

اإن�ضائه على مدة اأخرى.
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مادة )1348(

ل ُتــ�ــضــمــع دعـــوى املــطــالــبــة بــحــق النــتــفــاع 

عـــدم  عـــلـــى  انــقــ�ــضــت  اإذا  الــــزمــــان  مبــــــرور 

ا�ضتعماله مدة خم�ص ع�ضرة �ضنة.

الفرع الثاين
حق االستعامل وحق السكنى

مادة )1349(

ي�ضح اأن يقع النتفاع على حق ال�ضتعمال 

اأو حق ال�ضكنى اأو عليهما معاً.

مادة )1350(

يتحدد مدى حق ال�ضتعمال وحق ال�ضكنى 

واأ�ــضــرتــه لأنف�ضهم  �ــضــاحــب احلـــق  بــحــاجــة 

ال�ضند  اأحـــكـــام  مـــراعـــاة  مــع  وذلــــك  فح�ضب 

املن�ضئ للحق.

مادة )1346(

ال�ضيء  بهالك  النتفاع  حق  انتهى  اإذا   -1

املنتفع  حق  انتقل  تاأمن  اأو  تعوي�ص  ودفــع 

اإىل العو�ص اأو مبلغ التاأمن.

اإىل خطاأ  راجــعــاً  الــهــالك  يكن  واإذا مل   -٢

املالك فال ُيجرب على اإعادة ال�ضيء اإىل اأ�ضله 

النتفاع  للمنتفع حق  رجع  اأعــاده  اإذا  ولكنه 

اإذا مل يكن الهالك ب�ضبب ما مل يتفق على 

غر ذلك.

مادة )1347(

تنازل املنتفع عن حق النتفاع ل يوؤثر على 

على  ول  بها  املنتفع  العن  ملالك  التزاماته 

حقوق الغر.
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مادة )1354(

1- يك�ضب حق امل�ضاطحة بالتفاق اأو مبرور 

الزمان.

٢- وينتقل باملراث اأو الو�ضية.

3- ويـــرتـــب الــ�ــضــنــد املــنــ�ــضــئ لــلــحــق حــقــوق 

�ضاحبه والتزاماته.

مادة )1355(

اأو  امل�ضاطحة  حــق  عــن  الــتــنــازل  يــجــوز   -1

اإجراء رهن عليه.

عليه  الرتــفــاق  حــق  تقرير  يــجــوز  كما   -٢

على األ تتعار�ص مع طبيعته.

مادة )1356(

امل�ضاطحة  حــق  مــدة  تزيد  اأن  يجوز  ل   -1

على خم�ضن �ضنة.

٢- فاإذا مل حتدد مدة جاز لكل من �ضاحب 

مادة )1351( 

ل يجوز التنازل للغر عن حق ال�ضتعمال 

اأو عن حق ال�ضكنى اإل بناًء على �ضرط �ضريح 

يف �ضند اإن�ضاء احلق اأو �ضرورة ق�ضوى.

مادة )1352(

تـــ�ـــضـــري اأحــــكــــام حــــق النـــتـــفـــاع عـــلـــى حــق 

يتعار�ص  ل  فيما  ال�ضكنى  وحــق  ال�ضتعمال 

مع الأحكام ال�ضابقة وطبيعة هذين احلقن.

الفرع الثالث
حق املساطحة )حق القرار(

مادة )1353(

�ضاحبه  يعطي  عيني  حــق  امل�ضاطحة  حــق 

احلــق يف اإقــامــة بــنــاء اأو اأغــرا�ــص على اأر�ــص 

الغر.



681 680

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )1359(

اأو  البناء  بـــزوال  امل�ضاطحة  حــق  ينتهي  ل 

الغرا�ص قبل انتهاء املدة.

مادة )1360(

عــنــد انــتــهــاء حـــق املــ�ــضــاطــحــة يــطــبــق على 

املباين والغرا�ص اأحكام املادة )785( من هذا 

القانون اإل اإذا ُوجد اتفاق على غر ذلك.

الف�ضل الثاين

الوقف

مادة )1361(

ت�ضري يف �ضاأن الوقف الأحكام التي ي�ضدر 

بها قانون خا�ص.

بعد  العقد  ينهي  اأن  الــرقــبــة  ومــالــك  احلــق 

�ضنتن من وقت التنبيه على الآخر بذلك.

مادة )1357(

ميلك �ضاحب حق امل�ضاطحة ما اأحدثه يف 

الأر�ص من مباٍن اأو اأغرا�ص وله اأن يت�ضرف 

فيها مقرنة بحق امل�ضاطحة.

مادة )1358(

ينتهي حق امل�ضاطحة:

1- بانتهاء املدة.

٢- باحتاد �ضفتي املالك و�ضاحب احلق.

الأجــرة  اأداء  بتخلف �ضاحب احلق عن   -3

على  يتفق  مل  مــا  �ضنتن  مــدة  عليها  املتفق 

غر ذلك.
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الرتــفــاق الــظــاهــرة ومنها املـــرور واملــجــرى 

م�ضروع  غــر  احلــق  اأن  ثبت  اإذا  اإل  وامل�ضيل 

فاإنه يتعن رفع �ضرره مهما بلغ قدمه.

مادة )1364(

اأذن يف ا�ضتخدام حق ارتفاق على عقار  ملن 

مملوك له اأن يرجع يف اإذنه متى �ضاء.

مادة )1365(

1- تعترب القيود املفرو�ضة على حق مالك 

هذه  على  ارتفاق  حقوق  البناء  يف  العقارات 

الــعــقــارات لــفــائــدة الــعــقــارات الــتــي فر�ضت 

مل�ضلحتها ما مل يتفق على غر ذلك.

ي�ضتوجب  الــقــيــود  لــهــذه  ــاوز  جتــ وكـــل   -٢

اإذا  بالت�ضمن  اأو  عيناً  باإ�ضالحه  املطالبة 

ثبت موجبه.

الف�ضل الثالث

حقوق الرتفاق

الفرع األول
إنشاء حقوق االرتفاق

مادة )1362(

عقار  منفعة  مــن  يحد  حــق  الرتــفــاق   -  1

لفائدة عقار غره ميلكه �ضخ�ص اآخر.

الرتــفــاق على مال  اأن يرتب  - ويجوز   ٢

عام اإن كان ل يتعار�ص مع ال�ضتعمال الذي 

خ�ض�ص له هذا املال.

مادة )1363(

اأو  بـــــــالإذن  تــكــ�ــضــب حـــقـــوق الرتــــفــــاق   -1

بالت�ضرف القانوين اأو باملراث.

حقوق  الــزمــان  مبـــرور  اأيــ�ــضــاً  وتك�ضب   -٢
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ل�ضتعمال حقه و�ضيانته دون زيادة يف عبء 

النتفاع واأن ي�ضتعمل هذا احلق على الوجه 

الذي ل ين�ضاأ عنه اإل اأقل �ضرر.

مادة )1369(

حق  ملبا�ضرة  الــالزمــة  الأعــمــال  نفقات   -1

الرتفاق و�ضيانته على عاتق �ضاحب العقار 

املنتفع.

للعقار  اأي�ضاً  نافعة  الأعمال  فــاإذا كانت   -٢

املـــرتـــفـــق بـــه كـــانـــت نــفــقــات الــ�ــضــيــانــة على 

كل  على  نفع  من  يعود  ما  بن�ضبة  الطرفن 

منهما.

هو  بــه  املرتفق  العقار  مالك  كــان  فـــاإذا   -3

الأعــمــال على نفقته  بتلك  بــاأن يقوم  املكلف 

التكليف  هذا  يتخل�ص من  اأن  دائماً  له  كان 

بالتخلي عن العقار املرتفق به كله اأو بع�ضه 

ملالك العقار املنتفع.

مادة )1366(

ارتــفــاقــاً  منف�ضلن  عــقــاريــن  مــالــك  اأنــ�ــضــاأ  اإذا 

انتقل  اإذا  ــاق  ــفـ الرتـ حــق  بــقــي  بينهما  ظـــاهـــراً 

اآخرين  مــالك  اأيـــدي  اإىل  اأحدهما  اأو  الــعــقــاران 

دون تغر يف حالتهما ما مل يتفق على غر ذلك.

الفرع الثاين
نطاق حقوق االرتفاق

مادة )1367(

الذي  بال�ضند  الرتــفــاق  حق  نطاق  يتحدد 

يقع  التي  ال�ضائد يف اجلهة  وبالعرف  اأن�ضاأه 

بها العقار كما يخ�ضع لالأحكام التالية.

مادة )1368(

ملــالــك الــعــقــار املــنــتــفــع اأن يــبــا�ــضــر حــقــه يف 

يــلــزم  ــقـــوم مبـــا  يـ واأن  املـــ�ـــضـــروعـــة  احلــــــدود 
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يطلب اإنهاءه عن باقيها.

مادة )1372(

1- اإذا جـــزئ الــعــقــار املــرتــفــق بــه بــقــي حق 

الرتفاق على كل جزء منه.

٢- غر اأنه اإذا كان احلق غر م�ضتعمل يف 

الواقع على بع�ص هذه الأجزاء ول ميكن اأن 

اأن  منها  جزء  كل  فل�ضاحب  عليها  ي�ضتعمل 

الذي  اإ�ضقاط هــذا احلــق من اجلــزء  يطلب 

يخ�ضه.

الفرع الثالث
انقضاء حقوق االرتفاق

مادة )1373(

ــل  الأجـ بــانــقــ�ــضــاء  ــاق  ــفـ الرتـ حــق  ينق�ضي 

املحدد له اأو بزوال حمله.

مادة )1370(

ل يــجــوز لــ�ــضــاحــب الــعــقــار املــرتــفــق بــه اأن 

ا�ضتعمال  التاأثر على  �ضاأنه  ياأتي بعمل من 

كان  اإذا  اإل  و�ضعه  تغير  اأو  الرتــفــاق  حــق 

النتفاع يف املكان القدمي اأ�ضبح اأ�ضد اإرهاقاً 

عن  مينعه  كــان  اأو  بــه  املرتفق  العقار  ملالك 

ملالك  وحينئٍذ  املفيدة،  بالإ�ضالحات  القيام 

هذا العقار اأن يطلب نقل احلق اإىل مو�ضع 

ا�ــضــتــعــمــال حــقــه ب�ضهولة  يــتــمــكــن فــيــه مـــن 

املو�ضع القدمي.

مادة )1371(

1- اإذا جزئ العقار املنتفع بقي حق الرتفاق 

م�ضتحقاً لكل جزء منه على األ يزيد ذلك يف 

اأعباء العقار املرتفق به.

٢- فــاإذا كــان احلــق ل يفيد اإل بع�ص هذه 

اأن  بــه  املــرتــفــق  الــعــقــار  فل�ضاحب  الأجـــــزاء 
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مادة )1377(

ينق�ضي حق الرتفاق اإذا زال الغر�ص منه 

للعقار املنتفع اأو بقيت له فائدة حمدودة ل 

تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار املرتفق 

به.

مادة )1378(

1- ل ت�ضمع دعوى املطالبة بحق الرتفاق 

ا�ضتعماله مدة خم�ص  انق�ضت على عدم  اإذا 

ع�ضرة �ضنة.

٢- واإذا ملك العقار املنتفع عدة �ضركاء على 

يقطع  بــالرتــفــاق  اأحــدهــم  فانتفاع  ال�ضيوع 

اأن وقف  الباقن كما  الزمان مل�ضلحة  مرور 

ال�ضركاء  اأحــد هــوؤلء  مــرور الزمان مل�ضلحة 

يجعله موقوفاً مل�ضلحة �ضائرهم.

مادة )1374(

العقارين  باجتماع  الرتــفــاق  حق  ينق�ضي 

املنتفع واملرتفق به يف يد مالك واحد ويعود 

اإىل  يــرجــع  زواًل  انــقــ�ــضــائــه  �ــضــبــب  زال  اإذا 

املا�ضي.

مادة )1375(

ا�ضتعماله  تعذر  اإذا  الرتــفــاق  حق  ينق�ضي 

به  املــرتــفــق  الــعــقــاريــن  و�ــضــع  تغير  ب�ضبب 

كان  ما  اإىل  الو�ضع  عــاد  اإذا  ويعود  واملنتفع 

عليه.

مادة )1376(

�ضاحبه  بــاإبــطــال  ــاق  ــفـ الرتـ حــق  ينق�ضي 

ــه لــ�ــضــاحــب الــعــقــار  ــالمــ ل�ــضــتــخــدامــه واإعــ

املرتفق به العدول عن تخ�ضي�ضه.
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مادة )1381(

اإذا كان منع الت�ضال بالطريق العام ب�ضبب 

جتزئة العقار بناًء على ت�ضرف قانوين فال 

يجوز طلب املمر اإل يف اأجزاء هذا العقار.

)2( حق الرشب

مادة )1382(

ــاء �ــضــقــيــاً  ــاملـ ــو نـــوبـــة النـــتـــفـــاع بـ الــ�ــضــرب هـ

لالأر�ص اأو الغر�ص.

مادة )1383(

لكل �ضخ�ص اأن ينتفع مبوارد املياه وفروعها 

وجداولها ذات املنفعة العامة وذلك طبًقا ملا 

تق�ضي به القوانن والأنظمة اخلا�ضة.

الفرع الرابع
بعض حقوق االرتفاق

)1( حق املرور

مادة )1379(

اإذا ثبت لأحد حق املــرور يف اأر�ــص مملوكة 

كــان  اإذا  اإل  مــنــعــه  ل�ضاحبها  فلي�ص  لآخــــر 

مروره عماًل من اأعمال الت�ضامح.

مادة )1380(

بالطريق  يت�ضل  ل  الــذي  العقار  ل�ضاحب 

اإليه يتم بنفقة باهظة  اأو كان و�ضوله  العام 

اأو م�ضقة كبرة حق املرور يف الأر�ص املجاورة 

بالقدر املاألوف لقاء مقابل عادل ول ي�ضتعمل 

هذا احلق اإل يف العقار الذي يكون املرور فيه 

اأخف �ضرراً ويف مو�ضع منه يتحقق فيه ذلك.
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مادة )1386(

الــ�ــضــرب على  اأ�ــضــحــاب حـــق  يــتــفــق  اإذا مل 

املياه  ملــوارد  ال�ضرورية  بالإ�ضالحات  القيام 

اأو فروعها اأو اجلدول امل�ضرك جاز اإلزامهم 

اأي  طــلــب  عــلــى  بــنــاًء  ح�ض�ضهم  بن�ضبة  بــهــا 

منهم.

مادة )1387(

حق ال�ضرب يورث ويو�ضى بالنتفاع به ول 

يباع اإل تبعاً لالأر�ص ول يوهب ول يوؤجر.

)3( حق املجرى

مادة )1388(

1- حــق املــجــرى هــو حــق مالك الأر�ـــص يف 

جريان ماء الري يف اأر�ــص غره لت�ضل من 

موردها البعيد اإىل اأر�ضه.

مادة )1384(

1- مــن اأنــ�ــضــاأ جـــدوًل اأو جمــرى مــاء لري 

اأر�ضه فلي�ص لأحد غره حق النتفاع به اإل 

باإذنه.

٢- ومـــع ذلـــك يــجــوز لــلــمــالك املــجــاوريــن 

املــاء فيما  اأو جمــرى  اأن ي�ضتعملوا اجلــدول 

حتتاجه اأر�ضهم من ري بعد اأن يكون املالك 

ــد ا�ــضــتــوفــى حــاجــتــه مــنــهــا وعـــلـــى املـــالك  قـ

اأن ي�ضركوا يف  املــجــاوريــن يف هــذه احلــالــة 

نفقات اإن�ضاء و�ضيانة اجلدول اأو جمرى املاء 

بن�ضبة م�ضاحة اأرا�ضيهم التي تنتفع منها.

مادة )1385(

ــد الــ�ــضــركــاء يف مــــوارد املــيــاه اأو  لــيــ�ــص لأحــ

اجلدول امل�ضرك اأن ي�ضق منه جدوًل لآخر 

اإل باإذن باقي ال�ضركاء.
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اإخـــالًل  املتو�ضطة  الأر�ـــص  �ضاحب  بانتفاع 

بيناً واإذا اأ�ضاب الأر�ص �ضرر من جراء ذلك 

فاإن ل�ضاحب الأر�ص اأن يطلب تعوي�ضاً عما 

اأ�ضابه من �ضرر.

٢- وعلى �ضاحب الأر�ص اأن ي�ضمح باأن تقام 

على اأر�ضه الإن�ضاءات الالزمة حلق املجرى 

لأر�ــص جمــاورة لقاء تعوي�ص ُيدفع مقدماً 

يتحمل  اأن  على  املن�ضاآت  بهذه  النتفاع  ولــه 

من م�ضروفات اإقامتها ومقابل النتفاع بها 

قدراً يتنا�ضب مع ما يعود عليه من نفع.

مادة )1391(

ملالك العقار اإذا اأ�ضابه �ضرر ب�ضبب املن�ضاآت 

اأن يطلب  الــ�ــضــابــقــة  املــــادة  اإلــيــهــا يف  املــ�ــضــار 

اأفادوا  املن�ضاآت ممن  اأتلفته هذه  ت�ضمن ما 

منها.

٢- فاإذا ثبت لأحد هذا احلق فلي�ص ملالك 

الأرا�ضي التي جتري فيها هذه املياه منعه.

مادة )1389(

اإذا ثــبــت لأحـــد حــق املــجــرى يف مــلــك اآخــر 

وحتقق �ضرره فعلى �ضاحب املجرى تعمره 

ــاإذا امــتــنــع جــاز  واإ�ــضــالحــه لــرفــع الــ�ــضــرر فــ

ل�ضاحب امللك اأن يقوم به على نفقة �ضاحب 

املجرى بالقدر املعروف.

مادة )1390(

اأر�ضه  يــروي  اأن  1- لكل مالك عقار يريد 

ال�ضناعية  املـــوارد  اأو  الطبيعية،  املـــوارد  من 

التي يكون له حق الت�ضرف فيها اأن يح�ضل 

ــي املــتــو�ــضــطــة  ــ ــض عــلــى مــــرور املـــيـــاه يف الأرا�ــ

بينها وبن اأر�ضه ب�ضرط اأن يدفع عن ذلك 

تعوي�ضاً معجاًل وعلى �ضرط اأن ل يخل ذلك 
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مادة )1394(

ملـــالـــك الأر�ـــــــص الـــزراعـــيـــة حـــق تــ�ــضــريــف 

حاجته  عن  الزائدة  اأو  ال�ضاحلة  غر  املياه 

ــص الــغــر مــقــابــل تعوي�ص  اأر�ــ مبـــرورهـــا يف 

منا�ضب.

مادة )1395(

ملالك الأرا�ضي التي جتري فيها مياه امل�ضيل 

اأن ينتفعوا باملن�ضاآت اخلا�ضة بت�ضريف هذه 

املياه على اأن يتحمل كل منهم نفقات اإقامة 

بن�ضبة ما يعود  املن�ضاآت وتعديلها و�ضيانتها 

عليه من فائدة.

مادة )1396(

ل يجوز لأحــد اإجــراء م�ضيل �ضار يف ملك 

الغر اأو يف الطريق العام اأو اخلا�ص ويزال 

ال�ضرر ولو كان قدمياً.

)4( حق املسيل

مادة )1392(

اأو  اإ�ضالة املياه الطبيعية  امل�ضيل هو طريق 

ت�ضريف املياه غر ال�ضاحلة اأو الزائدة عن 

احلاجة مبرورها يف اأر�ص الغر.

مادة )1393(

1- تتلقى الأرا�ضي املنخف�ضة املياه ال�ضائلة 

اأن  دون  العالية  الأرا�ضي  من  طبيعياً  �ضياًل 

يكون ليد الإن�ضان دخل يف اإ�ضالتها.

اأن  املنخف�ضة  الأر�ـــص  ملالك  يجوز  ول   -٢

يقيم �ضداً ملنع هذا ال�ضيل.

3- وكما ل يجوز ملالك الأر�ــص العالية اأن 

يقوم بعمل يزيد يف عبء الأر�ص املنخف�ضة.
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مادة )1397(

ــاب املـــنـــ�ـــضـــاآت اجلـــديـــدة  ــحـ ــضـ ل يـــجـــوز لأ�ـ

ت�ضريف م�ضيلها اإىل ملك اآخر دون اإذن منه 

ما مل يكن له حق يف ذلك.

مادة )1398(

�ضطحه  يــهــيــئ  اأن  الــعــقــار  مــالــك  عــلــى   -1

اأر�ضه  يف  الأمطار  مياه  معها  ت�ضيل  ب�ضورة 

القوانن  الــعــام مــع مــراعــاة  الــطــريــق  اأو يف 

والأنظمة اخلا�ضة.

٢- ول يجوز له اإ�ضالة هذه املياه يف الأر�ص 

املجاورة ما مل يكن هذا احلق من القدمي.
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مادة )1401(

للعقار  مــالــكــاً  الــراهــن  يــكــون  اأن  1- يجب 

املرهون واأهاًل للت�ضرف فيه.

٢- ويجوز اأن يكون الراهن نف�ص املدين اأو 

كفياًل عينياً يقدم رهناً مل�ضلحة املدين.

مادة )1402(

اأجـــازه  اإذا  اإل  الــغــر  ل يــجــوز رهـــن مــلــك 

املالك احلقيقي ب�ضند موثق.

مادة )1403(

ولده  ماله عند  يرهن  اأن  لــالأب  1- يجوز 

للجد  الأب  وجـــود  عــدم  حــالــة  ويف  ال�ضغر 

ال�ضحيح رهن ماله عند ذلك ال�ضغر.

٢- واإذا كــان لــالأب ديــن عند ابنه ال�ضغر 

فله اأن يرتهن لنف�ضه مال ولده.

3- ولالأب اأو اجلد ال�ضحيح اأن يرهن مال 

الباب الأول

الرهن التاأميني

الف�ضل الأول

تعريف الرهن التاأميني واإن�ضاوؤه

مادة )1399(

الرهن التاأميني عقد به يك�ضب الدائن على 

عقار خم�ض�ص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له 

العادين  الدائنن  على  يتقدم  اأن  مبقت�ضاه 

ا�ضتيفاء  يف  املرتبة  يف  لــه  التالن  والــدائــنــن 

حقه من ثمن ذلك العقار يف اأي يد يكون.

مادة )1400(

بت�ضجيله  اإل  التاأميني  الــرهــن  ينعقد  ل 

ويلتزم الراهن نفقات العقد اإل اإذا اتفق على 

غر ذلك.



705 704

قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

مادة )1405(

يجب اأن يكون العقار املرهون رهناً تاأمينياً 

قائماً وموجوداً عند اإجراء الرهن.

مادة )1406(

اإل  التاأميني  الــرهــن  يقع  اأن  يجوز  ل   -1

باملزاد  وبيعه  فيه  التعامل  ي�ضح  عقار  على 

العلني اأو حق عيني على عقار.

٢- ويجوز للمحكمة اأن تبطل عقد الرهن 

معيناً  املرهون  العقار  يكن  مل  اإذا  التاأميني 

فيه تعييناً كافياً.

مادة )1407(

العقار  ملحقات  التاأميني  الــرهــن  ي�ضمل 

ــارات  ــقــ ــص وعــ ــ ــرا�ـ ــ ــن اأبـــنـــيـــة وغـ ــون مــ ــ ــرهـ ــ املـ

من  عليه  ي�ضتحدث  مــا  وكــل  بالتخ�ضي�ص 

اإن�ضاءات بعد العقد.

ال�ضغر بدين على ال�ضغر نف�ضه.

اأن يــرهــن مــال اأحـــد اأولده  اأيــ�ــضــاً  4- ولــه 

ال�ضغار لبنه الآخر ال�ضغر بدين له عليه.

اأن  ال�ضحيح  للجد  ول  لـــالأب  ولــيــ�ــص   -5

يرهن مال ولده ال�ضغر بدين لأجنبي على 

الأب اأو اجلد.

يف  املحكمة  اإذن  على  احل�ضول  ويجب   -6

احلالت املبينة يف الفقرات )٢(، )3(، )4(.

مادة )1404(

يرهن  اأن  املحكمة  بــاإذن  للو�ضي  يجوز   -1

بدين  اأجنبي  املحجور عند  اأو  ال�ضغر  مال 

له على اأيهما.

٢- ول يجوز له اأن يرهن ماله عند ال�ضغر 

اأو املحجور ول ارتهان مال اأيهما لنف�ضه.
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مادة )1411(

ت�ضري اأحكام الرهن التاأميني على املنقول 

الذي تقت�ضي قوانينه اخلا�ضة ت�ضجيله.

الف�ضل الثاين

 اآثار الرهن التاأميني

الفرع األول
 أثر الرهن فيام بني املتعاقدين

)1( بالنسبة إىل الراهن

مادة )1412(

اأن يــتــ�ــضــرف يف عـــقـــاره املــرهــون  لــلــراهــن 

اأن يوؤثر ذلك على حقوق  تاأمينياً دون  رهناً 

املرتهن.

مادة )1408(

1- لل�ضريك يف عقار �ضائع اأن يرهن ح�ضته 

احل�ضة  اإىل  الق�ضمة  بعد  الــرهــن  ويتحول 

املفرزة التي تقع يف ن�ضيبه مع مراعاة قيده 

يف دائرة الت�ضجيل.

٢- وتخ�ص املبالغ التي ت�ضتحق له من تعادل 

احل�ض�ص اأو ثمن العقار ل�ضداد دين الرهن.

مادة )1409(

التاأميني  الرهن  يكون مقابل  اأن  ي�ضرط 

ديناً ثابتاً يف الذمة اأو موعوداً به حمدداً عند 

الرهن اأو عيناً من الأعيان امل�ضمونة.

مادة )1410(

وكــل جــزء من  يتجزاأ  التاأميني ل  الــرهــن 

العقار املرهون �ضامن لكل الدين وكل جزء 

من الدين م�ضمون بالعقار املرهون.
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دينه فوراً اأو تقدمي �ضمان كاٍف لدينه.

ل  ب�ضبب  التعيب  اأو  الهالك  كــان  فــاإذا   -٢

يد للراهن فيه كان له اخليار بن اأن يقدم 

حلول  قبل  وفـــاءه  اأو  للدين  كــافــيــاً  �ضماناً 

الأجل.

3- واإذا وقعت اأعمال من �ضاأنها اأن تعر�ص 

العقار املرهون للهالك اأو التعيب اأو جتعله 

اأن يطلب  غر كاٍف لل�ضمان كان للمرتهن 

مـــن املــحــكــمــة وقـــف هـــذه الأعـــمـــال واتــخــاذ 

الو�ضائل التي متنع وقوع ال�ضرر.

مادة )1416(

التاأميني عند هالك العقار  ينتقل الرهن 

املرهون اأو تعيبه اإىل املال الذي يحل حمله 

نزع  مقابل  اأو  التاأمن  مبلغ  اأو  كالتعوي�ص 

امللكية للمنفعة العامة وللمرتهن اأن ي�ضتويف 

حقه من هذه الأموال وفقاً ملرتبته.

مادة )1413(

املـــرهـــون  عـــقـــاره  اإدارة  حـــق  لـــلـــراهـــن   -1

واحل�ضول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته 

جرباً عند عدم وفاء الدين.

٢- وتلحق الغلة بالعقار املرهون من تاريخ 

نزع امللكية.

مادة )1414(

ي�ضمن الراهن العقار املرهون وهو م�ضوؤول 

عن �ضالمته كاماًل حتى تاريخ وفاء الدين، 

يف  نق�ص  كــل  عــلــى  يــعــر�ــص  اأن  وللمرتهن 

�ضمانه واأن يتخذ من الإجراءات ما يحفظ 

حقه على اأن يرجع بالنفقات على الراهن.

مادة )1415(

1- اإذا هلك العقار املرهون اأو تعيب بخطاأ 

وفــاء  اأن يطلب  للمرتهن  كــان  الــراهــن  مــن 
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ــام املــحــاكــم املدنية  يف قــانــون الإجـــــراءات اأمـ

والقوانن اخلا�ضة.

٢- فاإذا مل يِف العقار بدينه كان له الرجوع 

بباقي دينه على اأموال املدين كدائن عادي.

مادة )1420(

التاأميني  الــرهــن  عقد  يف  ا�ــضــرط  اإذا   -1

مقابل  يف  للمرتهن  املرهونة  العن  متليك 

اأو  دينه اإن مل يوؤده الراهن يف الأجل املعن 

الإجـــراءات  مــراعــاة  دون  بيعها  ا�ــضــرط  اإذا 

القانونية فالرهن �ضحيح وال�ضرط باطل.

باتفاق  مت  ولــو  كذلك  ال�ضرط  ويبطل   -٢

لحق.

مادة )1421(

الراهن  من  ال�ضادرة  املنجزة  ــارة  الإجـ  -1

ثابتة  كانت  اإذا  اإل  املرتهن  حــق  يف  تنفذ  ل 

مادة )1417(

يجوز  فــال  عينياً  كفياًل  الــراهــن  كــان  اإذا 

اقــتــ�ــضــاء الــديــن مــن غــر الــعــقــار املــرهــون 

ولي�ص له اأن يطلب الرجوع على املدين قبل 

التنفيذ على عقاره.

)2( بالنسبة إىل الدائن املرتهن

مادة )1418(

للمرتهن رهناً تاأمينياً اأن يتنازل عن حقه 

�ضند  وي�ضجل  املدين  موافقة  ب�ضرط  لآخــر 

التنازل يف دائرة الت�ضجيل.

مادة )1419(

العقار  مــن  دينه  ي�ضتويف  اأن  للمرتهن   -1

املرهون عند حلول اأجل الدين طبقاً ملرتبته 

عليها  املن�ضو�ص  الإجــــــراءات  اتــخــاذ  وبــعــد 
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مادة )1423(

املبلغ  على  التاأميني  الــرهــن  اأثـــر  يقت�ضر 

ــرة  املــحــدد يف �ــضــنــد الــرهــن والــثــابــت يف دائـ

التفاق  اأو  القانون  ين�ص  مل  مــا  الت�ضجيل 

على غر ذلك.

مادة )1424(

التنازل  ول  التاأميني  الرهن  تنفذ حوالة  ل 

اإل  املتعاقدين  درجته يف حق غر  اأو عن  عنه 

بقيدهما على �ضند احلق الأ�ضلي وبت�ضجيلهما.

)2( حق التقدم

مادة )1425(

رهناً  املرتهنن  الــدائــنــن  ديــون  تـــوؤدى   -1

تاأمينياً من ثمن العقار املرهون اأو من املال 

ملرتبة كل منهم ولو  الــذي حل حمله طبقاً 

التاريخ قبل الرهن.

ــارة املــ�ــضــافــة الــتــي تــبــداأ بعد  ــ ٢- اأمـــا الإجـ

ــارة املــنــجــزة فــال تــنــفــذ يف حق  ــ انــتــهــاء الإجــ

املرتهن مطلقاً اإل اإذا �ضجلت يف عقد الرهن.

الفرع الثاين
أثر الرهن التأميني بالنسبة إىل غري 

املتعاقدين

)1( أحكام عامة

مادة )1422(

ــنـــي يف حــــق غــر  ــيـ ــاأمـ ــتـ يـــنـــفـــذ الــــرهــــن الـ

املتعاقدين من تاريخ ت�ضجيله قبل اأن يكت�ضب 

الغر حقاً عينياً على العقار املرهون.
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مادة )1427(

1- تــعــتــرب مــرتــبــة الـــرهـــن الــتــاأمــيــنــي من 

تاريخ ت�ضجيله.

بدائرة  يقيد  حتى  مبرتبته  ويحتفظ   -٢

الت�ضجيل ما يدل على انق�ضائه.

مادة )1428(

الــتــاأمــيــنــي  الـــرهـــن  ت�ضجيل  عــلــى  يــرتــب 

اإدخــاًل  والت�ضجيل  العقد  اإدخــال م�ضروفات 

�ضمنياً يف دين الرهن ومرتبته.

)3( حق التتبع

مادة )1429(

لــلــدائــن املــرتــهــن رهــنــاً تــاأمــيــنــيــاً حــق تتبع 

اأي حائز له ل�ضتيفاء  العقار املرهون يف يد 

دينه عند حلول اأجل الوفاء به طبقاً ملرتبته.

كانوا قد اأجروا الت�ضجيل يف يوم واحد.

التتابعي  بالرقم  املرتبة  هــذه  وحتـــدد   -٢

يف  متعددون  اأ�ضخا�ص  تقدم  فــاإذا  للت�ضجيل 

�ــضــد مدين  رهــونــهــم  لت�ضجيل  ــد  واحـ وقـــت 

ــد فــيــكــون ت�ضجيل  ــد وعــلــى عــقــار واحــ واحــ

هذه الرهون حتت رقم واحد ويعترب هوؤلء 

الدائنون عند التوزيع يف مرتبة واحدة.

مادة )1426(

اأن ينزل عن مرتبة  املرتهن  يجوز للدائن 

اآخر على  رهنه مبقدار دينه لدائن مرتهن 

بهذه  التم�ضك  ويجوز  املــرهــون  العقار  ذات 

املرتبة قبل هذا الدائن الآخر بجميع اأوجه 

الدائن  التم�ضك بها قبل  التي يجوز  الدفع 

الأول عدا ما كان منها متعلقاً بانق�ضاء حق 

النق�ضاء  هــذا  كــان  اإذا  الأول  الــدائــن  هــذا 

لحقاً على التنازل عن املرتبة.
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اأن يرجع مبا اأداه على املدين كما يكون له اأن 

يحل حمل الدائن الذي ا�ضتوفى دينه فيما 

له من حقوق.

مادة )1433(

حق  تاأمينياً  رهــنــاً  املــرهــون  العقار  حلــائــز 

اإلــيــه مــن كــل حق  تطهر الــعــقــار الـــذي اآل 

عيني ترتب عليه تاأميناً لدين م�ضجل باأداء 

الدين حتى تاريخ اإجراء بيعه اأو يف املواعيد 

التي حددها قانون الإجــراءات اأمام املحاكم 

املدنية والقوانن اخلا�ضة.

مادة )1434(

تتم اإجراءات نزع امللكية اجلربي عند عدم 

وفاء الدين طبقاً لأحكام قانون الإجــراءات 

اأمام املحاكم املدنية والقوانن اخلا�ضة.

مادة )1430(

اأن يتخذ  تــاأمــيــنــيــاً  لــلــدائــن املــرتــهــن رهــنــاً 

وبيعه  املــرهــون  العقار  نــزع ملكية  اإجـــراءات 

بعد  ــك  وذلــ مــيــعــاده  الـــديـــن يف  يـــــوؤَدّ  اإذا مل 

اإنذار املدين وحائز العقار طبقاً لالإجراءات 

اأمام  الإجـــراءات  قانون  يف  عليها  املن�ضو�ص 

املحاكم املدنية والقوانن اخلا�ضة.

مادة )1431(

يعترب حائزاً للعقار املرهون كل من انتقلت 

اآخر  عيني  حق  اأو  ملكيته  الرهن  بعد  اإليه 

عليه باأي �ضبب دون اأن يلزمه �ضخ�ضياً دين 

الرهن.

مادة )1432(

حلــائــز الــعــقــار املــرهــون رهــنــاً تــاأمــيــنــيــاً اأن 

يوؤدي دين الرهن والنفقات بعد اإنذاره على 
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بوفاء الدين.

مادة )1438(

اإذا زاد ثمن العقار املبيع على قيمة الديون 

ولدائنيه  للحائز  الــزيــادة  كــانــت  امل�ضمونة 

املرتهنن اأن ي�ضتوفوا ديونهم منها.

مادة )1439(

1- يــرجــع احلــائــز بــدعــوى الــ�ــضــمــان على 

يــرجــع بها  الــتــي  ال�ضابق يف احلـــدود  املــالــك 

معاو�ضًة  امللكية  منه  تلقى  من  على  اخللف 

اأو تربعاً.

املــديــن مبا  اأي�ضاً على  ٢- ويــرجــع احلــائــز 

ــادة عــلــى مــا هــو م�ضتحق يف ذمته  زيــ دفــعــه 

مبقت�ضى �ضند ملكيته اأياً كان ال�ضبب يف دفع 

هــذه الــزيــادة ويــحــل حمــل الــدائــنــن الذين 

وفاهم حقوقهم وبوجه خا�ص يحل حملهم 

مادة )1435(

تاأمينياً  رهناً  املرهون  العقار  حلائز  يجوز 

اأن يدخل يف اإجراءات بيع العقار باملزاد فاإذا 

مالكاً  اعــُتــرب  الثمن  واأدى  عليه  املـــزاد  ر�ــضــا 

لــلــعــقــار مبــقــتــ�ــضــى �ــضــنــد مــلــكــيــتــه الأ�ــضــلــي 

ويتحرر العقار من احلق امل�ضجل.

مادة )1436(

تاأمينياً  رهناً  املرهون  العقار  مزاد  ر�ضا  اإذا 

على غر حائزه فاإنه يك�ضبه مبقت�ضى حكم 

ر�ضو املزاد عليه ويتلقى حقه عن احلائز له.

مادة )1437(

العقار  ي�ضيب  مــا  كــل  احلــائــز  ي�ضمن   -1

لقواعد  اأو تعيب وفقاً  املرهون من تخريب 

ال�ضمان املن�ضو�ص عليها يف هذا القانون.

اإنــذاره  ٢- وعليه رد غلة العقار من تاريخ 
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ميعاد الوفاء به.

ــدائــــن هــــذا الـــوفـــاء  ٢- فــــــاإذا مل يــقــبــل الــ

التي  الت�ضجيل  ــرة  دائـ يــودعــه  اأن  فللمدين 

ما  بت�ضوية  قيمته  مــن  التحقق  بعد  تــقــوم 

ي�ضتحق يف ذمة املدين وت�ضليمه �ضند الوفاء 

واإنهاء الرهن على اأن تراعى يف ذلك اأحكام 

القوانن اخلا�ضة.

مادة )1442(

وفقاً  املرهون  العقار  ببيع  الرهن  ينق�ضي 

لــقــانــون الإجـــــــراءات اأمــــام املــحــاكــم املــدنــيــة 

والقوانن اخلا�ضة ودفع ثمنه اإىل الدائنن 

املرتهنن طبقاً ملرتبة كل منهم اأو اإيداعه.

مادة )1443(

ملكية  بانتقال  التاأميني  الرهن  ينق�ضي 

حق  انتقال  اأو  املرتهن  اإىل  املــرهــون  العقار 

دون  املــديــن  قدمها  تاأمينات  مــن  لهم  فيما 

غر  اآخـــر  �ضخ�ص  قدمها  الــتــي  الــتــاأمــيــنــات 

املدين.

الف�ضل الثالث

انق�ضاء الرهن التاأميني

مادة )1440(

بانق�ضاء  الــتــاأمــيــنــي  الــرهــن  ينق�ضي   -1

الدين امل�ضمون بكامله.

الـــديـــن عــاد  انــقــ�ــضــاء  �ــضــبــب  ــاإذا زال  ــ فـ  -٢

الغر  بحقوق  م�ضا�ص  دون  كــان  كما  الرهن 

ح�ضن النية التي اكت�ضبها بن انق�ضاء احلق 

وعودته.

مادة )1441(

املــ�ــضــمــون  الـــديـــن  ــوؤدي  ــ يـ اأن  لــلــمــديــن   -1

بــالــرهــن الــتــاأمــيــنــي ومــلــحــقــاتــه قــبــل حلول 
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اأن يدفع بعدم �ضماع الدعوى مبرور الزمان 

�ضكت  اإذا  بــالــرهــن  املــ�ــضــمــون  الـــديـــن  عــلــى 

املــرتــهــن دون عـــذر عــن رفـــع دعـــوى الــرهــن 

عليه مدة خم�ص ع�ضرة �ضنة.

مادة )1447(

ل ينق�ضي الرهن التاأميني مبوت الراهن 

اأو املرتهن ويبقى قائماً عند الورثة.

ــزوال  بـ يــعــود  اأن  الـــراهـــن عــلــى  اإىل  الــرهــن 

ال�ضبب اإذا كان لزواله اأثر رجعي.

مادة )1444(

ينق�ضي الرهن التاأميني اإذا تنازل الدائن 

املرتهن عنه.

مادة )1445(

1- ينق�ضي الرهن التاأميني بهالك حمله.

املرهونة  العن  اأحــكــام هــالك  ٢- وتــراعــى 

املن�ضو�ص عليها يف هذا القانون.

مادة )1446(

الــدعــوى  �ضماع  عــدم  مــدة  انق�ضت  اإذا   -1

ــرور الــزمــان عــلــى الــديــن املــ�ــضــمــون جــاز  مبـ

للراهن اأن يطلب احلكم بفك الرهن.

٢- واإذا انتقل العقار املرهون اإىل حائز فله 
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مادة )1450(

�ضالحها  بــدو  قبل  الثمار  رهــن  ي�ضح   -1

بدا  اإذا  اإل  منها  الــديــن  ل�ضتيفاء  تباع  ول 

قبل  مــات  اأو  الــراهــن  اأفــلــ�ــص  واإذا  �ضالحها 

الغرماء يف  املرتهن مع  دخــل  بــدو �ضالحها 

املحا�ضة بدينه يف غرها من مال الراهن.

بيعت  املحا�ضة  بعد  �ضالحها  بــدا  فـــاإذا   -٢

واخت�ص املرتهن بثمنها ورد للغرماء جميع ما 

اأخذه يف املحا�ضة اإن كان ثمنها م�ضاوياً لدينه، 

فــاإن كــان اأقــل منه رد لهم ما زاد على ما كان 

ياأخذه لو اأنه حا�ضهم ابتداًء بالباقي من دينه 

بعد ثمن الثمار املرهونة الذي اخت�ص به.

مادة )1451(

موؤجل  بدين  ف�ضاده  ي�ضرع  ما  رهــن  يجوز 

العلني  بــاملــزاد  بيع  واإل  اأمــكــن  اإن  ويحفظ 

وجعل ثمنه رهناً مكانه.

الباب الثاين

 الرهن احليازي

الف�ضل الأول

تعريف الرهن احليازي واإن�ضاوؤه

مادة )1448(

ــازي عــقــد يــنــ�ــضــئ احلــــق يف  ــيــ الـــرهـــن احلــ

احتبا�ص مال يف يد الدائن اأو يد عدل �ضماناً 

اأو بع�ضه  ا�ــضــتــيــفــاوؤه مــنــه كــلــه  حلــق ميــكــن 

بالتقدم على �ضائر الدائنن.

مادة )1449(

يكون  اأن  حيازياً  رهناً  املرهون  ي�ضرط يف 

للبيع  �ضاحلاً  الرهن  عند  الت�ضليم  مقدور 

باملزاد العلني.
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مادة )1455(

لــلــراهــن واملــرتــهــن اأن يــتــفــقــا عــلــى و�ــضــع 

املرهون حيازياً يف يد عدل وت�ضبح يد العدل 

كيد املرتهن ويتم الرهن بقب�ضه.

مادة )1456(

1- ل يجوز للعدل اأن ي�ضلم املرهون للراهن 

الدين  دام  مــا  الآخـــر  ر�ــضــا  املــرتــهــن دون  اأو 

قائماً وله اأن ي�ضرده اإذا كان قد �ضلمه.

٢ - واإذا تلف املرهون قبل ال�ضرداد �ضمن 

العدل قيمته.

مادة )1457(

اإذا تويف العدل ومل يتفق الراهن واملرتهن 

على اإيداع الرهن عند غره جاز لأيهما اأن 

يد  يف  بو�ضعه  تاأمر  اأن  املحكمة  من  يطلب 

عدل تختاره.

مادة )1452(

احليازي  الرهن  مقابل  يكون  اأن  ي�ضرط 

ديناً ثابتاً يف الذمة اأو موعوداً به حمدداً عند 

الرهن اأو عيناً من الأعيان امل�ضمونة.

مادة )1453(

ي�ضرط لتمام الرهن احليازي ولزومه اأن 

يقب�ضه الدائن اأو العدل وللراهن اأن يرجع 

عن الرهن قبل الت�ضليم.

مادة )1454(

اإذا ح�ضل للراهن مانع من موانع الت�ضرف 

املايل قبل حوز املرتهن للمرهون بطل عقد 

الرهن.
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بحوز  اكتفى  لغره  ملًكا  كــان  فــاإن  للراهن 

اجلزء املرهون.

مادة )1462(

ــازي اأحـــكـــام  ــ ــيـ ــ ــن احلـ ــرهــ تـــ�ـــضـــري عـــلـــى الــ

للدين  املــرهــون �ضماناً  جـــواز جتــزئــة  عــدم 

هذا  من   )141٠( املــادة  يف  عليها  املن�ضو�ص 

اأو  الــديــن  لكل  �ضامناً  كله  ويبقى  الــقــانــون 

جلزء منه.

مادة )1463(

ي�ضمل الرهن احليازي كل ما ي�ضمله البيع 

من ملحقات مت�ضلة باملرهون.

مادة )1464(

بيد  ــو  وهــ حـــيـــازيـــاً  لــلــمــرهــون  حــ�ــضــل  اإذا 

وكــان من جن�ضه  امل�ضري منــاء متميز عنه 

مادة )1458(

ي�ضرط يف الراهن رهناً حيازياً بدين عليه 

اأو على غره اأن يكون مالكاً للمرهون واأهاًل 

للت�ضرف فيه.

مادة )1459(

اأحكام الرهن  ت�ضري على الرهن احليازي 

ــاأمــيــنــي املــنــ�ــضــو�ــص عــلــيــهــا يف املـــادتـــن  الــت

)14٠3(، )14٠4( من هذا القانون.

مادة )1460(

ت�ضري على رهن املال ال�ضائع رهناً حيازياً 

يف  عليها  املن�ضو�ص  التاأميني  الرهن  اأحكام 

املادة )14٠8( من هذا القانون.

مادة )1461(

اإذا رهــن جــزء م�ضاع يف عــقــار ونــحــوه فــاإن 

اإن كـــان الــبــاقــي ملًكا  املــرتــهــن يــحــوز الــكــل 
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الف�ضل الثاين

اآثار الرهن احليازي

الفرع األول 
آثار الرهن فيام بني املتعاقدين

)1( بالنسبة إىل الراهن

مادة )1467(

1- ل يجوز للراهن اأن يت�ضرف يف املرهون 

حيازياً اإل بقبول املرتهن.

فــاإن حق  بيعاً  الت�ضرف  كــان هــذا  فـــاإذا   -٢

املرتهن ينتقل اإىل ثمن املرهون.

مادة )1468(

اإذا اأقر الراهن باملرهون حيازياً لغره   -1

فال ي�ضري اإقراره يف حق املرتهن.

فــاإن مل يكن  له يف الرهن،  فاإنه يكون تابعاً 

ا�ضرطت  اإذا  اإل  فيه  يتبعه  فال  جن�ضه  من 

تبعيته له يف الرهن.

مادة )1465(

�ضامناً  املرهون حيازياً  يكون  اأن  يجوز   -1

لأكر من دين مبرتبة واحدة ب�ضرط اأن يتم 

رهنه بعقد واحد.

ــون كـــلـــه مـــرهـــونـــاً عـــنـــد كــــل مــن  ــكــ ٢- ويــ

الدائنن مقابل دينه.

مادة )1466(

1- يجوز رهن املال املعار باإذن من �ضاحبه 

املعر وب�ضروطه.

املرهون  املال  ي�ضرد  اأن  للمعر  ولي�ص   -٢

قبل اأداء الدين.
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ــادة  اأن يــ�ــضــتــويف حــقــه مــنــه وفــقــاً لأحـــكـــام املـ

)1416( من هذا القانون.

)2( بالنسبة إىل الدائن املرتهن

مادة )1472(

حيازياً  املــرهــون  يحفظ  اأن  املــرتــهــن  على 

بنف�ضه اأو باأمينه واأن يعنى به عناية الرجل 

العادي وهو م�ضوؤول عن هالكه اأو تعيبه ما 

اإىل �ضبب ل يد له  اأن ذلــك يرجع  مل يثبت 

فيه.

مادة )1473(

لي�ص للمرتهن اأن يت�ضرف يف املرهون بغر 

اإذن من الراهن ول يجوز له بيعه اإل اإذا كان 

وكياًل يف البيع.

٢- ول ي�ضقط هذا الإقــرار حق املرتهن يف 

حب�ص املرهون حتى ي�ضتويف دينه.

مادة )1469(

له  ولي�ص  املرهون  �ضالمة  الراهن  ي�ضمن 

اأو يحول  ياأتي عماًل ينق�ص من �ضمانه  اأن 

دون مبا�ضرة املرتهن حلقوقه.

مادة )1470(

اأحكام هالك  احليازي  الرهن  على  ت�ضري 

اأو  الــراهــن  خــطــاأ  ب�ضبب  تعيبه  اأو  املــرهــون 

ــدراً املــنــ�ــضــو�ــص عــلــيــهــا يف املـــادة  ــ قــ�ــضــاًء وقــ

)1415( من هذا القانون.

مادة )1471(

ينتقل الرهن احليازي عند هالك املرهون 

اأو تعيبه اإىل املال الذي حل حمله وللمرتهن 
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مادة )1476(

املرهون  ال�ضيء  ا�ضتعمال  الدائن  اأ�ضاء  اإذا 

حتت  املــرهــون  و�ضع  يطلب  اأن  للراهن  حق 

يد عدل.

مادة )1477(

اإىل  حيازياً  املــرهــون  يحب�ص  اأن  للمرتهن 

من  بــه  يت�ضل  ومـــا  ديــنــه  كــامــل  ي�ضتويف  اأن 

يــرد  اأن  عليه  وبــعــدئــٍذ  نــفــقــات  اأو  ملحقات 

املرهون اإىل راهنه.

مادة )1478(

�ضمن  املرتهن  يد  يف  املرهون  هلك  اإذا   -1

قيمته يوم القب�ص.

٢- فاإذا كانت قيمته م�ضاوية لقيمة �ضمانه 

بتعدي  الــهــالك  ــان  اأكــ �ــضــواء  الــديــن  �ضقط 

املرتهن اأم ل.

مادة )1474(

باملرهون  ينتفع  اأن  للمرتهن  يجوز  ل   -1

حيازياً منقوًل اأو عقاراً بغر اإذن الراهن.

بالنتفاع  املــرتــهــن  ــاأذن  يــ اأن  ولــلــراهــن   -٢

عليه  ح�ضل  مــا  يخ�ضم  اأن  عــلــى  بــاملــرهــون 

عن  اأداهــا  التي  النفقات  من  اأوًل  الغلة  من 

الراهن وثانياً من اأ�ضل الدين.

مادة )1475(

يجوز للمرتهن اأن ي�ضرط منفعة الرهن 

عمل  اأو  بـــزمـــن  مــدتــهــا  عــيــنــت  اإن  لــنــفــ�ــضــه 

وح�ضبت من الدين �ضواء اأكان ديناً من بيع 

اأم من قر�ص فاإن مل حُت�ضب من الدين منع 

ا�ضراطها له اإن كان الدين من قر�ص وجاز 

اإن كان من بيع موؤجل الثمن و�ضرط ذلك يف 

عقد البيع.
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الفرع الثاين
أثر الرهن بالنسبة إىل غري املتعاقدين

مادة )1481(

الــرهــن احلــيــازي يف حق  لنفاذ عقد  يجب 

اأن يــكــون املـــرهـــون يف يد  غــر املــتــعــاقــديــن 

الـــدائـــن املــرتــهــن اأو الــعــدل الــــذي ارتــ�ــضــاه 

الطرفان.

مادة )1482(

يــده  حتــت  املــرهــون  ــال  املـ حب�ص  للمرتهن 

حتى ي�ضتويف دينه كاماًل وما يت�ضل به من 

اأو نفقات فــاإذا زالــت يــده عنه دون  ملحقات 

اإرادته كان له حق ا�ضرداده.

3- واإذا كانت قيمته اأكر من الدين �ضقط 

الدين عن الراهن و�ضمن املرتهن الباقي اإن 

كان الهالك بتعديه اأو بتق�ضره يف حفظه.

4- واإذا كانت قيمته اأقل من الدين �ضقط 

من الدين مبقداره ويرجع الدائن مبا بقي 

له على الراهن.

مادة )1479(

لــلــمــرتــهــن حــيــازيــاً حــقــوق املــرتــهــن رهــنــاً 

على  ثــم  املــرهــون  على  التنفيذ  يف  تاأمينياً 

اأموال املدين عند عدم ا�ضتيفاء كامل  �ضائر 

دينه واملن�ضو�ص عليها يف املادة )1419( من 

هذا القانون.

مادة )1480(

ت�ضري على الــرهــن احلــيــازي اأحــكــام املــادة 

)14٢٠( من هذا القانون.
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مادة )1485(

1- للدائن املرتهن اأن يعر العقار املرهون 

يظل  اأن  على  راهــنــه  اإىل  يــوؤجــره  اأو  حيازياً 

ودون  الدين  لوفاء  �ضامناً  املــرهــون  العقار 

الرهن يف حق غر  يوؤثر ذلك على نفاذ  اأن 

املتعاقدين.

ــار املـــدفـــوع من  ــجـ ٢- ويــتــبــع يف �ــضــاأن الإيـ

الراهن ما ن�ضت عليه املادة )1474( من هذا 

القانون ب�ضاأن غلة العن املرهونة.

مادة )1486(

الــالزمــة  النفقات  املــرتــهــن  الــدائــن  يـــوؤدي 

لإ�ـــضـــالح الــعــقــار املـــرهـــون و�ــضــيــانــتــه ومــا 

ي�ضتحق عليه من �ضرائب وتكاليف على اأن 

يخ�ضم ذلك من غلة العقار املرهون اأو من 

ثمنه عند بيعه وفقاً ملرتبة دينه.

مادة )1483(

ــاً اأ�ـــضـــل الــديــن  ــازيـ ــيـ ــون حـ ــرهــ يــ�ــضــمــن املــ

املرتهن  يوؤديها  التي  ال�ضرورية  والنفقات 

ــات عـــقـــد الـــرهـــن  ــروفـ ــضـ ــ�ـ عــــن الــــراهــــن ومـ

وتنفيذه.

الف�ضل الثالث

اأحكام خا�ضة ببع�ص الرهون احليازية

الفرع األول
الرهن العقاري الحيازي

مادة )1484(

نافذاً  احلــيــازي  العقاري  الرهن  يعترب  ل 

بالن�ضبة اإىل غر املتعاقدين اإل اإذا �ضجل اإىل 

جانب حيازة الدائن املرتهن للعقار املرهون.
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مادة )1489(

اإذنــاً  املحكمة  من  يطلب  اأن  للراهن  يجوز 

ببيع ال�ضيء املرهون اإذا �ضنحت فر�ضة لبيعه 

�ضفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اأجل 

�ضروط  الإذن  عند  املحكمة  وحتـــدد  الــديــن 

البيع وتف�ضل يف اأمر اإيداع الثمن.

مادة )1490(

الـــذي ل  بــالــقــدر  ال�ضابقة  تــ�ــضــري الأحـــكـــام 

تتعار�ص فيه مع القوانن التجارية والقوانن 

اخلا�ضة املتفقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية.

الفرع الثاين
رهن املنقول

مادة )1487(

ل يعترب رهن املنقول حيازياً نافذاً يف حق 

ثابت  دون يف حمــرر  اإذا  اإل  املتعاقدين  غر 

اإىل  املرهون  واملال  الدين  التاريخ يبن فيه 

جانب انتقال احليازة اإىل املرتهن.

مادة )1488(

بـــاأن ي�ضيبه  اإذا كــان املـــال املــرهــون مــهــدداً 

اأعــلــن  الــقــيــمــة  نــقــ�ــص يف  اأو  تــلــف  اأو  هـــالك 

املرتهن الراهن بذلك، فاإن مل يقدم الراهن 

اأن  منهما  لكل  جــاز  اآخـــر  تــاأمــيــنــاً  للمرتهن 

وحينئٍذ  املــرهــون  بــيــع  املحكمة  مــن  يطلب 

ينتقل حق الدائن اإىل الثمن.
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مادة )1493(

يتم رهن ال�ضندات ال�ضمية اأو الإذنية بالطريقة 

اخلا�ضة التي ن�ص عليها القانون حلوالتها على 

اأن يذكر اأن احلوالة متت على �ضبيل الرهن.

مادة )1494(

ل يجوز رهن الدين الذي ل يقبل احلوالة 

اأو احلجز.

مادة )1495(

ال�ضتحقاقات  على  يح�ضل  اأن  للمرتهن 

املت�ضلة  والتكاليف  املرهون  للدين  الدورية 

به وعليه يف هذه احلالة اأن يخ�ضم ذلك من 

النفقات ثم من اأ�ضل دينه.

مادة )1496(

الدين  املرتهن املحافظة على  الدائن  على 

الفرع الثالث
رهن الديون

مادة )1491(

لـــه يــلــزمــه اأن يــ�ــضــلــم اإىل  مـــن رهـــن ديـــنـــاً 

املرتهن ال�ضند املثبت لهذا الدين.

مادة )1492(

1- ل يكون رهن الدين نافذاً يف حق املدين 

اإل باإعالن هذا الرهن اإليه اأو بقبوله له.

اإل  املدين  نافذاً يف حق غر  يكون  ٢- ول 

بحيازة املرتهن ل�ضند الدين املرهون.

التاريخ  مــن  مرتبته  للرهن  وحت�ضب   -3

الثابت لالإعالن اأو القبول.
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امل�ضمون  الدين  ا�ضتحقاق  قبل  ا�ضتحق  اإذا 

بالرهن.

اإيداع  اأن يتفقا على  ٢- وللراهن واملرتهن 

مــا يــوؤديــه املــديــن يف يــد عــدل حتى ي�ضتحق 

ما  اإىل  الرهن  وينتقل حق  امل�ضمون  الدين 

مت اإيداعه.

مادة )1499(

اإذا اأ�ضبح الدين املرهون والدين امل�ضمون 

بالرهن كالهما م�ضتحق الأداء ومل ي�ضتوِف 

الدين  يقب�ص من  اأن  له  جــاز  املرتهن حقه 

الباقي  ويــرد  له  م�ضتحقاً  يكون  ما  املرهون 

اإىل الراهن، هذا اإذا كان امل�ضتحق له والدين 

اأن  لــه  واإل جـــاز  املــرهــون مــن جن�ص واحـــد 

اأو متلكه بقيمته  يطلب بيع الدين املرهون 

ل�ضتيفاء حقه.

اأن يقت�ضي �ضيئاً من  لــه  كــان  فـــاإذا  املــرهــون 

هـــذا الـــديـــن دون تــدخــل مـــن الـــراهـــن كــان 

اأن يقت�ضيه يف الزمان واملكان املعينن  عليه 

لال�ضتيفاء واأن يبادر باإخطار الراهن بذلك.

مادة )1497(

للمدين يف الدين املرهون اأن يتم�ضك قبل 

الدائن املرتهن باأوجه الدفع املتعلقة ب�ضحة 

احلــــق املــ�ــضــمــون بــالــرهــن وكـــذلـــك بــاأوجــه 

الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأ�ضلي، 

كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين يف 

حالة احلوالة اأن يتم�ضك بهذه الدفوع قبل 

املحال اإليه.

مادة )1498(

1- يــجــب عــلــى املــديــن يف الــديــن املــرهــون 

مًعا  واملرتهن  الــراهــن  اإىل  الدين  يــوؤدي  اأن 
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مادة )1502(

يــنــقــ�ــضــي اأيـــ�ـــضـــاً الـــرهـــن احلـــيـــازي بــاأحــد 

الأ�ضباب الآتية: 

)اأ( بــتــنــازل الــدائــن املــرتــهــن عــن حــقــه يف 

الرهن �ضراحًة اأو دللًة.

)ب( احتــاد حــق الــرهــن مــع حــق امللكية يف 

يد واحدة على اأنه يعود اإذا زال ال�ضبب باأثر 

رجعي.

ــاء احلــق  اأو انــقــ�ــض )جــــــ( هــــالك الـــ�ـــضـــيء 

املرهون.

مادة )1503(

الراهن  الرهن احليازي مبوت  ل ينق�ضي 

حتى  الــورثــة  عند  رهــنــاً  ويبقى  املــرتــهــن  اأو 

وفاء الدين.

مادة )1500(

ت�ضري اأحكام رهن املنقول حيازياً على رهن 

الدين مبا ل يتعار�ص مع الأحكام ال�ضابقة.

الف�ضل الرابع

انق�ضاء الرهن احليازي

مادة )1501(

الدين  بانق�ضاء  احليازي  الرهن  ينق�ضي 

ال�ضبب  زال  اإذا  ويعود معه  بكامله  امل�ضمون 

الذي انق�ضى به الدين دون اإخالل باحلقوق 

الــنــيــة قــد ك�ضبها  الــغــر ح�ضن  يــكــون  الــتــي 

قــانــونــاً يف الــفــرة مــا بــن انــقــ�ــضــاء الــديــن 

وعودته.
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القانون بغر ذلك.

مادة )1506(

يــقــع المــتــيــاز الــعــام لــلــدائــن عــلــى جميع 

اأمــــوال املــديــن، اأمـــا المــتــيــاز اخلــا�ــص فرد 

على منقول اأو عقار معن.

مادة )1507(

1- ل يـــوؤثـــر المــتــيــاز عــلــى حــقــوق حــائــز 

املنقول اإذا كان ح�ضن النية.

ال�ضابقة  ٢- ويعترب حائزاً يف حكم الفقرة 

موؤجر العقار بالن�ضبة اإىل املنقولت املوجودة 

بالن�ضبة  الفندق  و�ضاحب  املــوؤجــرة  بالعن 

لأمتعة النزلء.

اإذا  3- ولــ�ــضــاحــب المــتــيــاز عــلــى املــنــقــول 

يطلب  اأن  فيه  الت�ضرف  اأو  �ضياعه  خ�ضي 

و�ضعه حتت احلرا�ضة.

الباب الثالث

حقوق المتياز

الف�ضل الأول

 اأحكام عامة

مادة )1504(

المــتــيــاز حــق عــيــنــي تــابــع يــخــول الــدائــن 

اأ�ضبقية اقت�ضاء حقه مراعاًة ل�ضفته ويتقرر 

بن�ص القانون.

مادة )1505(

1- اإذا مل ين�ص القانون على مرتبة امتياز 

احلق كانت مرتبته تالية للحقوق املن�ضو�ص 

عليها يف هذا الباب.

كــانــت احلــقــوق يف مــرتــبــة واحـــدة  واإذا   -٢

يق�ِص  مل  مــا  منها  كــل  بن�ضبة  ــوؤدى  تـ فاإنها 
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مادة )1508(

1- تــ�ــضــري اأحــكــام الــرهــن الــتــاأمــيــنــي على 

ل  مبــا  العقار  على  الـــواردة  المتياز  حقوق 

يتنافى مع طبيعتها.

ال�ضامنة  المــتــيــاز  حــقــوق  ت�ضجل  ول   -٢

ور�ضوم  العامة  للخزانة  امل�ضتحقة  للحقوق 

ونفقات البيوع الق�ضائية.

مادة )1509(

الــتــاأمــيــنــي املتعلقة  اأحــكــام الــرهــن  تــ�ــضــري 

بهالك ال�ضيء وتعيبه على حقوق المتياز.

مادة )1510(

ينق�ضي حــق المــتــيــاز بــذات الــطــرق التي 

والرهن  التاأميني  الرهن  حق  بها  ينق�ضي 

ــام انــقــ�ــضــاء هــذيــن  ــكـ ــا لأحـ ــًقـ ــازي ووفـ ــيـ احلـ

احلقن ما مل يوجد ن�ص يق�ضي بغر ذلك.

الف�ضل الثاين

اأنواع احلقوق املمتازة

الفرع األول
حكم عام

مادة )1511(

احلقوق املبينة يف الن�ضو�ص التالية تكون 

ممتازة مبرتبتها فيها وت�ضتوفى فيما بينها 

حقوق  جــانــب  اإىل  وذلــــك  مــنــهــا  كــل  بن�ضبة 

المتياز املقررة بن�ضو�ص خا�ضة.
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مادة )1513(

الأخرى  واحلقوق  والر�ضوم  لل�ضرائب   -1

من اأي نوع كانت امل�ضتحقة للحكومة امتياز 

بال�ضروط املقررة يف القوانن ال�ضادرة بهذا 

ال�ضاأن.

ثمن  مــن  امل�ضتحقات  هـــذه  وت�ضتوفى   -٢

الأموال املثقلة بهذا المتياز يف اأية يد كانت 

قبل اأي حق اآخر ولو كان ممتازاً اأو م�ضموناً 

برهن عدا امل�ضروفات الق�ضائية.

مادة )1514(

اأو  املنقول  التي �ضرفت يف حفظ  للنفقات 

ثمنه  من  وت�ضتوفى  عليه  امتياز  اإ�ضالحه 

بعد امل�ضروفات الق�ضائية واملبالغ امل�ضتحقة 

للخزانة العامة.

الفرع الثاين
حقوق االمتياز العامة وحقوق االمتياز الخاصة 

عىل املنقول

مادة )1512(

التي  الــقــ�ــضــائــيــة  لــلــمــ�ــضــروفــات  يــكــون   -1

اأنفقت مل�ضلحة الدائنن امل�ضركة يف حفظ 

ثمن  على  امتياز  حق  وبيعها  املدين  اأمـــوال 

هذه الأموال.

ــذه املــ�ــضــروفــات قــبــل اأي  ٢- وتــ�ــضــتــوفــى هـ

اأو م�ضموناً برهن  حق اآخر ولو كان ممتازاً 

الذين  الدائنن  ذلك حقوق  تاأميني مبا يف 

وتتقدم  م�ضلحتهم  يف  املــ�ــضــروفــات  اأنــفــقــت 

امل�ضروفات التي اأنفقت يف بيع الأموال على 

تلك التي اأنفقت يف اإجراءات التوزيع.
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ونــفــقــات الــــزراعــــة واحلـــ�ـــضـــاد امــتــيــاز على 

املح�ضول الذي �ضرفت يف اإنتاجه وتكون لها 

جميعاً مرتبة واحدة ت�ضتوفى من ثمنه بعد 

احلقوق ال�ضابقة اإن ُوجدت.

الــزراعــيــة  الآلت  ــان  ــمـ لأثـ يــكــون  كــمــا   -٢

نف�ص  عليها يف  امــتــيــاز  اإ�ــضــالحــهــا  ونــفــقــات 

املرتبة.

مادة )1517(

ــي الــزراعــيــة  ــ ــضـ ــ ــارات والأرا�ـ ــقـ ــعـ لأجـــــرة الـ

ذلك  عــن  قلت  اإن  الإيــجــار  ملــدة  اأو  ل�ضنتن 

ــر لــلــمــوؤجــر مبــقــتــ�ــضــى عقد  ــ ولـــكـــل حـــق اآخـ

الإيجار امتياز على ما يكون موجوداً بالعن 

منقول  مــن  للم�ضتاأجر  وممــلــوكــاً  املـــوؤجـــرة 

قابل للحجز اأو حم�ضول زراعي.

مادة )1515(

1- يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع 

اأموال املدين من منقول وعقار وذلك بقدر 

ال�ضتة  هــذه احلقوق يف  ما هو م�ضتحق من 

الأ�ضهر الأخرة:

ملن  املــديــن  ذمـــة  يف  امل�ضتحقة  النفقة  )اأ( 

جتب نفقتهم عليه.

تــوريــده  املــ�ــضــتــحــقــة عــمــا مت  املــبــالــغ  )ب( 

للمدين وملن يعوله من ماأكل وملب�ص ودواء.

املـــبـــالـــغ مــبــا�ــضــرًة بعد  ــذه  ٢- وتــ�ــضــتــوفــى هــ

امل�ضتحقة  واملـــبـــالـــغ  الــقــ�ــضــائــيــة  املــ�ــضــروفــات 

للخزانة العامة وم�ضروفات احلفظ والإ�ضالح 

اأما فيما بينها فت�ضتوفى بن�ضبة كل منها.

مادة )1516(

وغــره  وال�ضماد  الــبــذار  لأثــمــان  يكون   -1

احل�ضرية  واملــبــيــدات  التخ�ضيب  ــواد  مـ مــن 
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مادة )1520(

للموؤجر حق تتبع الأموال املثقلة بالمتياز 

اأو  رغبته  بغر  املوؤجرة  العن  من  نقلت  اإذا 

كافية  اأمــوال  العن  يبَق يف  بغر علمه ومل 

اإخالل  دون  وذلــك  املمتازة  ل�ضمان احلقوق 

هذه  على  الــغــر  مــن  النية  ح�ضني  بحقوق 

الأموال ويبقى المتياز قائماً على الأموال 

ملدة ثالث  الغر  اأ�ضر بحق  ولو  نقلت  التي 

املوؤجر عليها  اإذا وقع  �ضنوات من يوم نقلها 

حجزاً خالل ثالثن يوماً من تاريخ النقل، 

ومع ذلك اإذا بيعت هذه الأموال اإىل م�ضٍر 

ح�ضن النية يف �ضوق عام اأو يف مزاد علني اأو 

اأن  املــوؤجــر  ممــن يتجر يف مثلها وجــب على 

يرد الثمن اإىل امل�ضري.

مادة )1518(

املــادة  يف  اإلــيــه  امل�ضار  الأجـــرة  امتياز  يثبت 

ال�ضابقة ولو كانت املنقولت مملوكة لزوجة 

اأو للغر الذي يجهل املوؤجر حقه  امل�ضتاأجر 

وذلك مع مراعاة الأحكام اخلا�ضة باملنقول 

امل�ضروق اأو ال�ضائع.

مادة )1519(

1- يثبت امتياز دين الإيجار على املنقولت 

ولو  املــوؤجــرة  بالعن  املــوجــودة  واملح�ضولت 

كانت مملوكة للم�ضتاأجر الثاين اإذا مل يكن 

املوؤجر قد اأذن امل�ضتاأجر الأول بتاأجر ال�ضيء 

املوؤجر لغره.

٢- واإذا كان املوؤجر قد اأذن امل�ضتاأجر الأول 

بــتــاأجــر الــ�ــضــيء املـــوؤجـــر لــغــره فـــال يثبت 

م�ضتحقة  تكون  التي  للمبالغ  اإل  المــتــيــاز 

للم�ضتاأجر الأول يف ذمة امل�ضتاأجر الثاين.
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دام  ما  الفندق  الأمتعة من  نقل  يعار�ص يف 

الأمتعة  نقلت  فــاإذا  كاماًل  حقه  ي�ضتوِف  مل 

رغم معار�ضته اأو دون علمه فاإن حق المتياز 

يبقى قائماً عليها دون اإخالل باحلقوق التي 

ك�ضبها الغر بح�ضن نية على هذه الأموال.

مادة )1523(

يكون لمتياز �ضاحب الفندق نف�ص املرتبة 

التي لمتياز املوؤجر فاإذا اجتمع احلقان قدم 

اأ�ضبقهما تاريخاً ما مل يكن غر نافذ يف حق 

الآخر.

مادة )1524(

بالثمن  عــلــيــه  امــتــيــاز  املــنــقــول  لــبــائــع   -1

ــا دام  ــذا المـــتـــيـــاز مـ ومــلــحــقــاتــه ويــبــقــى هــ

بذاتيته وذلك دون اإخالل  املنقول حمتفظاً 

باحلقوق التي اكت�ضبها من كان ح�ضن النية 

مادة )1521(

والأرا�ــضــي  العقارات  اإيــجــار  ديــن  ي�ضتوفى 

الزراعية من ثمن الأموال املثقلة بالمتياز 

بعد احلقوق الواردة يف املواد ال�ضابقة اإل ما 

املوؤجر باعتباره  كان منها غر نافذ يف حق 

حائزاً ح�ضن النية.

مادة )1522(

يف  الفندق  ل�ضاحب  امل�ضتحقة  املبالغ   -1

الإقامة واملوؤونة وما  اأجــرة  النزيل عن  ذمة 

�ضرف حل�ضابه لها امتياز على الأمتعة التي 

اأح�ضرها النزيل يف الفندق.

كانت  ولو  الأمتعة  على  المتياز  ويقع   -٢

غر مملوكة للنزيل اإذا مل يثبت اأن �ضاحب 

اإدخالها عنده بحق  وقــت  يعلم  كــان  الفندق 

الغر عليها ب�ضرط اأن ل تكون تلك الأمتعة 

اأن  الفندق  ول�ضاحب  �ضائعة،  اأو  م�ضروقة 
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الفرع الثالث
حقوق االمتياز الخاصة عىل العقار

مادة )1526(

الثمن  مــن  الــعــقــار  لــبــائــع  ي�ضتحق  مــا   -1

وملحقاته له حق المتياز على العقار املبيع.

كان  ولــو  المتياز  ت�ضجيل حق  - ويجب   ٢

تــاريــخ  مــن  مرتبته  وتــكــون  م�ضجاًل  الــبــيــع 

ت�ضجيله.

مادة )1527(

1- املبالغ امل�ضتحقة للمقاولن واملهند�ضن 

املعمارين الذين عهد اإليهم يف ت�ضييد اأبنية 

اأو من�ضاآت اأخرى اأو يف اإعادة ت�ضييدها اأو يف 

على  امتياز  لها  يكون  �ضيانتها  اأو  ترميمها 

هذه املن�ضاآت ولكن بقدر ما يكون زائداً ب�ضبب 

هذه الأعمال يف قيمة العقار وقت بيعه.

مــن الــغــر ومـــع مــراعــاة الأحـــكـــام اخلا�ضة 

باملواد التجارية.

ملا  املرتبة  يف  تالياً  المتياز  ٢- ويكون هذا 

تقدم ذكره من حقوق المتياز الواقعة على 

املــنــقــول، ويــ�ــضــري يف حــق املــوؤجــر و�ضاحب 

الفندق اإذا ثبت علمهما بامتياز البائع عند 

و�ضع املنقول يف العن املوؤجرة اأو يف الفندق.

مادة )1525(

1- لل�ضركاء يف املنقول اإذا اقت�ضموه امتياز 

عليه �ضماناً حلق كل منهم يف الرجوع على 

تقرر  ما  وا�ضتيفاء  الق�ضمة  ب�ضبب  الآخرين 

لهم فيها من معدل.

٢- ولمتياز املتقا�ضم مرتبة امتياز البائع 

ويقدم اأ�ضبقهما تاريخاً اإذا اجتمعا.
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وتكون  المتياز  هذا  ي�ضجل  اأن  ويجب   -٢

مرتبته من وقت الت�ضجيل.

مادة )1528(

حق  اقت�ضموه  اإذا  الــعــقــار  يف  لل�ضركاء   -1

على  اأيــهــم  رجــوع  حلــق  �ضماناً  عليه  امتياز 

الآخـــريـــن مبــا تــخــولــه الق�ضمة مــن حــق يف 

اقت�ضاء معدلها.

النا�ضئ  المــتــيــاز  حــق  ت�ضجيل  ويــجــب   -٢

عــن الــقــ�ــضــمــة وتــتــحــدد مــرتــبــتــه مــن تــاريــخ 

الت�ضجيل.
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اأهداف املن�صورات يف املعهد 

ــضـــات واملــعــلــومــات  « اإثـــــراء الــعــمــل الــقــ�ــضــائــي بــالــبــحــوث والـــدرا�ـ

مداركه،  وتو�ضيع  عمله،  اأداء  يف  القا�ضي  يعن  مما  القانونية 

وزيادة ح�ضيلته املعلوماتية.

من  « والق�ضاء،  الفقه  جمــال  يف  الجتهاد  تن�ضيط  على  العمل   

املعمقة يف جمال  الــدرا�ــضــات والــبــحــوث واملــقــالت  خــالل ن�ضر 

الفقه والق�ضاء والت�ضريع.

وكذا  « املحاكم،  يف  والتوثيقات  الأحــكــام  �ضيغ  بتطوير  العناية 

يتفق  مبــا  الكتابية  قوالبها  وتطوير  الــعــدل،  كتابات  تاأ�ضيل 

وال�ضوابط القانونية وال�ضرعية.

اإمداد املحاكم والنيابة العامة بالبحوث والدرا�ضات التي ت�ضهم  «

يف تطوير الق�ضاء واأ�ضاليبه واإجراءاته.

املعهد وما يقام فيه من دورات، ون�ضر ما يلقى  « اأن�ضطة  توثيق 

لأعمال  الفني  التقييم  يف  الإ�ــضــهــام  بغية  حما�ضرات  مــن  فيه 

الق�ضاء.

الق�ضائي  « دبــي  معهد  بن  والفكرية  العلمية  ال�ضالت  توطيد 

ونظرائه من املعاهد اخلليجية والعربية والعاملية.

اإطار القانون، ل�ضيما  « معاجلة الق�ضايا الإن�ضانية املعا�ضرة يف 

ما يخت�ص منها بدولة الإمارات العربية املتحدة والعامل.

الإ�ضهام يف رفع امل�ضتوى الفقهي والق�ضائي يف اأو�ضاط املجتمع  «

ــداده بــاأحــدث الأبـــحـــاث القانونية،  ــ اإمـ الإمـــاراتـــي، مــن خـــالل 

والدرا�ضات الق�ضائية، و�ضروح القانون.

قواعد الن�صر

املعهد من  « به  يعنى  ما  اإطــار  والدرا�ضات يف  البحوث  تكون  اأن   

التعليق  وكــذا  العملي،  الطابع  ذات  وق�ضائية  قانونية  درا�ضات 

على الأحكام القانونية، على اأن تت�ضم بالعمق والراء املعريف.

الــعــامــة، ومــراعــاة  « بــاأ�ــضــول البحث العلمي وقــواعــده  اللــتــزام 

التوثيق العلمي الدقيق.

يقدم البحث مطبوعاً يف ن�ضختن، بعد مراجعته من الأخطاء  «

الطباعية، ويرفق به ن�ضخة من الوعاء الإلكروين املطبوع من 

خالله.

والنحوية،  « اللغوية  الأخطاء  من  البحث خالياً  يكون  اأن  يجب 

مع مراعاة الرقيم املتعارف عليه يف الأ�ضلوب العربي، و�ضبط 

الكلمات التي حتتاج اإىل �ضبط، وتقوم هيئة التحرير باملراجعة 

اللغوية والتعديل مبا ل يخل مبحتوى البحث اأو م�ضمونه.

مت  « اأو  كـــان،  نحو  اأي  على  ن�ضره  �ضبق  قــد  البحث  يــكــون  ل  اأن 

اإر�ضاله للن�ضر يف غر املعهد، ويثبت ذلك باإقرار بخط الباحث 

وتوقيعه.

اأخرى للن�ضر حتى  « اإر�ضال بحثه لأي جهة  الباحث بعدم  يلتزم 

ي�ضله رد املعهد ب�ضالحية بحثه للن�ضر من عدمه.

يــرفــق الــبــاحــث بــحــثــه بــنــبــذة عــن �ــضــرتــه الــعــلــمــيــة، وعــنــوانــه  «

بــالــتــفــ�ــضــيــل ورقــــم الــهــاتــف، والــفــاكــ�ــص )اإن وجــــد( والــربيــد 

الإلكروين.
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يراعى عند كتابة الهوام�ص ما يلي: «

الن�ضر(،  الن�ضر، �ضنة  الن�ضر، مكان  الكتاب )دار  املوؤلف، عنوان  الكتب: 

ال�ضفحة.

الن�ضر،  العدد )مكان  الدورية،  ا�ضم  البحث،  املوؤلف، عنوان  الدوريات: 

�ضنة الن�ضر(، ال�ضفحة.

من  « والتحكيم  للتقومي  املعهد  اإىل  تــرد  التي  البحوث  تخ�ضع 

قبل املخت�ضن للحكم على اأ�ضالتها وجدتها وقيمتها و�ضالمة 

طريقة عر�ضها، ومن ثم �ضالحيتها للن�ضر من عدمه.

تــعــديــالت املحكمن عــلــى بحثه وفــق  « بـــاإجـــراء  الــبــاحــث  يــلــتــزم 

التقارير املر�ضلة اإليه، وموافاة املعهد بالن�ضخة املعدلة.

القانونية  « بالتحليالت  املرتبطة  للبحوث  الن�ضر  اأولوية   تكون 

والق�ضائية لدولة الإمارات العربية املتحدة، وكذا تاريخ و�ضول 

البحث اإىل هيئة التحرير.

املحتوية  « ال�ضل�ضلة  مــن  ن�ضخة  ع�ضرة  خم�ص  بــاحــث  كــل  مينح 

مل�ضمون بحثه.

�ضالحيتها  « تتقرر  التي  لالأبحاث  مالية  مكافاأة  املعهد  مينح 

للن�ضر ويقوم املعهد بن�ضرها.

ت�ضبح البحوث والدرا�ضات املن�ضورة ملكاً ملعهد دبي الق�ضائي،  «

ول يحق للباحث اإعادة ن�ضرها يف مكان اآخر دون احل�ضول على 

موافقة كتابية من املعهد.

يخل  « ل  ومبــا  منه  ــزاء  اأجـ اأو  البحث  ترجمة  احلــق يف  للمعهد 

مبحتوى البحث اأو م�ضمونه متى اقت�ضت الظروف ذلك ومبا 

ل يخل بفحوى املادة العلمية.

اإجراءات الن�صر

تر�ضل البحوث والدرا�ضات با�ضم رئي�ص التحرير . «

يتم اإخطار الباحث مبا يفيد ت�ضلم بحثه خالل اأ�ضبوعن من  «

تاريخ الت�ضلم.

يف  « الخت�ضا�ص  ذوي  مــن  حمكمن  ثالثة  اإىل  البحث  ير�ضل 

يتم  اأن  على  الــتــحــريــر،  هيئة  مــن  اإجــازتــه  بعد  البحث  جمــال 

اإر�ــضــال  تــاريــخ  اأ�ضابيع مــن  اأربــعــة  تــتــجــاوز  التحكيم يف مــدة ل 

البحث للتحكيم.

يخطر الباحث بقرار �ضالحية البحث للن�ضر من عدمه خالل  «

�ضهرين على الأكر من تاريخ ت�ضلم البحث.

اإىل  « يف حالة ورود مالحظات من املحكمن، تر�ضل املالحظات 

تعاد خالل مدة  اأن  الالزمة، على  التعديالت  الباحث لإجــراء 

اأق�ضاها �ضهر.

ويف كـــل الأحـــــــوال يــخــطــر اأ�ـــضـــحـــاب الــبــحــوث بـــالـــقـــرار حــول  «

ــذا مــيــعــاد الــنــ�ــضــر يف مــدة  �ــضــالحــيــتــهــا لــلــنــ�ــضــر، اأو عـــدمـــه، وكــ

اأ�ــضــهــر مــن تــاريــخ و�ــضــول البحث اإىل هيئة  اأربــعــة  ل تــتــجــاوز 

التحرير.

اأ�ضول البحوث التي ت�ضل اإىل املعهد ل ترد �ضواء ن�ضرت اأو مل  «

تن�ضر.
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�ضل�ضلة الت�ضريعات والقوانن لدولة الإمارات 

�ضدر من هذه ال�ضل�ضلة:

1( منظومة الت�ضريعات العقارية يف اإمارة دبي

٢( قانون الأحوال ال�ضخ�ضية لدولة الإمارات العربية املتحدة - قانون 

احتادي رقم )٢8( ل�ضنة ٢٠٠5م

3( قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية - »قانون احتادي رقم 

1٠ ل�ضنة 199٢م« معدًل بالقانون الحتادي رقم )36( ل�ضنة ٢٠٠6م

املتحدة -  العربية  الإمــــارات  لــدولــة  ــراءات اجلــزائــيــة  ــ الإجـ قــانــون   )4

القانون الحتادي رقم )35( ل�ضنة 199٢ وفقاً لأحدث التعديالت

5( قانون الإجراءات املدنية - »قانون احتادي رقم)11( ل�ضنة 199٢م« باإ�ضدار 

قانون الإجراءات املدنية املعدل بالقانون الحتادي رقم )3٠( ل�ضنة ٢٠٠5

ال�ضادر  املتحدة  العربية  الإمـــارات  لدولة  املدنية  املعامالت  قانون   )6

1985م واملعدل بالقانون الحتادي  بالقانون الحتادي رقم )5( ل�ضنة 

رقم )1( ل�ضنة 1987م

7( قانون مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية - القانون الحتادي 

رقم )14( ل�ضنة 1995م والتفاقيات الدولية املتعلقة باملخدرات

القانون   - املتحدة  العربية  الإمـــارات  لدولة  واملــرور  ال�ضر  قانون   )8

الحتادي رقم )٢1( ل�ضنة 1995م

9( قــانــون الــعــقــوبــات لــدولــة الإمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة - الــقــانــون 

الحتادي رقم )3( ل�ضنة 1987 وفقاً لأحدث التعديالت

 - املتحدة  العربية  ــارات  الإمــ لــدولــة  التجارية  املــعــامــالت  قــانــون   )1٠

القانون الحتادي رقم )18( ل�ضنة 1993م

198٠م يف �ضاأن تنظيم عالقات  11( القانون الحتــادي رقم )8( ل�ضنة 

العمل وتعديالته والت�ضريعات الفرعية ال�ضادرة لتنفيذ اأحكامه منذ 

198٠ حتى اآخر التعديالت.

دولة  قوانن  يف  القت�ضادية  الأن�ضطة  ب�ضاأن  اجلنائية  املنظومة   )1٢

املحلية  والــقــوانــن  الحتــاديــة  )الــقــوانــن  املتحدة  العربية  الإمــــارات 

لإمارة دبي(

13(  قــانــون الــ�ــضــركــات الــتــجــاريــة لــدولــة الإمـــــارات الــعــربــيــة املتحدة 

-القانون الحتادي رقم ٢ ل�ضنة ٢٠15م

�ضل�ضلة موؤلفات رجال الق�ضاء والعدالة

1( دليل الدعوى يف قانون ر�ضوم املحاكم 

- القا�ضي: �ضمر فايزي عبد احلميد

لدولة  اجلزائية  ــراءات  الإجــ قانون  يف  بالتمييز  الطعن  اإجـــراءات   )٢

الإمارات العربية املتحدة - امل�ضت�ضار حممد نبيل ريا�ص

3( الب�ضيط يف التحكيم - امل�ضت�ضار عبداللطيف �ضلطان العلماء

4( �ضرح قانون الإجــراءات اجلزائية لدولة الإمــارات العربية املتحدة 

معززاً باأحكام املحاكم العليا - امل�ضت�ضار ح�ضن عرب

والقوانن  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  بن  اخلا�ضة  الحتياجات  اأ�ضحاب   )5

متالزمة داون وم�ضوؤولية متويل الرقابة عليهم - القا�ضي ماهر �ضالمة

6( اأحكام جرائم التزوير التقليدي والإلكروين - القا�ضي ماهر �ضالمة

7( �ضوؤال وجواب يف التحكيم التجاري - القا�ضي خليل م�ضطفى

8( �ضرح قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية لدولة الإمارات 

العربية املتحدة معلقاًعليه باأحكام املحاكم العليا يف الدولة - القا�ضي 

م�ضطفى ال�ضرقاوي

9( التزام الطبيب بتب�ضر املري�ص - القا�ضي خولة علي العبدويل
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�ضل�ضلة الر�ضائل العلمية

الإلكرونية  الــتــجــارة  يف  الإلــكــروين  للتحكيم  الــقــانــوين  النظام   )1

)درا�ضة مقارنة( - اإعداد/ رفعت ف�ضل حممد الراعي

٢( طبيعة الرقابة على د�ضتورية القوانن واإطارها املو�ضوعي يف د�ضتور 

دولة الإمــارات العربية املتحدة )درا�ضة مقارنة( - اإعداد/ علي جمعة 

عاطن �ضعيد الكتبي

 - مقارنة(  )درا�ــضــة  البيئة  تلويث  جرائم  عن  اجلنائية  امل�ضوؤولية   )3

تاأليف/ حوراء مو�ضى

الــتــوّرق بــن الفقه الإ�ــضــالمــي والــقــانــون -  4( احلــيــل الفقهية وبــيــع 

القا�ضي الدكتور جا�ضم احلو�ضني

�ضل�ضلة كتيب اجليب القانوين

لت�ضريعات وقوانن دولة الإمارات 

العربيية املتحدة 

1( قانون الإثبات يف املعامالت املدنية والتجارية.

٢( قانون الإجراءات املدنية.

3( قانون الإجراءات اجلزائية.

4( قانون الأحوال ال�ضخ�ضية.

5( قانون ال�ضر واملرور.

6( قانون املعامالت املدنية.

7( قانون العقوبات .

8( قانون الإفال�ص. 

�ضل�ضلة القت�ضاد الإ�ضالمي

1- الفروق الأ�ضا�ضية يف املعامالت املالية الإ�ضالمية)درا�ضة يف �ضبط 

الفروق يف امل�ضطلحات املالية وامل�ضرفية املعا�ضرة( - تاأليف الدكتور/ 

عبد ال�ضتاراخلويلدي

�ضل�ضلة كتيب اجليب القانوين

1( القواعد القانونية واملبادئ الق�ضائية

٢( املبادئ الق�ضائية يف الإثبات اجلنائي

3( مبادئ ق�ضائية تتعلق بالطفل واملراأة واملنزل

4( املبادئ الق�ضائية لالرتباط والقران وال�ضراك يف حماكم دولة 

الإمارات العربية املتحدة

5( املبادئ الق�ضائية للتقادم يف حماكم دولة الإمارات العربية املتحدة

بدولة  العليا  املحاكم  يف  وم�ضتمالتها  للنفقة  الق�ضائية  املــبــادئ   )6

الإمارات العربية املتحدة

7( املبادئ الق�ضائية يف قانون العمل لدولة الإمارات العربية املتحدة

8( املبادئ الق�ضائية يف التاأمن )جزاآن(.

جمالت املعهد

1( جملة »املعهد« الف�ضلية

٢( جملة معهد دبي الق�ضائي العلمية املحكمة
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قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

�ضل�ضلة الدرا�ضات القانونية والق�ضائية

�ضل�ضلة علمية حمكمة

ت�ضدر عن معهد دبي الق�ضائي

�ضدر من هذه ال�ضل�ضلة:

دبي  اأحــكــام حمكمة متييز  �ــضــوء  الــتــجــاريــة.. يف  ال�ضركات  قــانــون   )1

واملبادئ القانونية ال�ضادرة عنها )٢٠٠9(

القا�ضي الدكتور جمال ح�ضن ال�ضميطي

لأحــدث  وفــقــاً  واخت�ضا�ضاتها..  تــطــورهــا  املــدنــيــة  النيابة  اأعــمــال   )٢

الت�ضريعات معززة باأحكام حمكمة التمييز بدبي )٢٠٠9(

امل�ضت�ضار عبد اهلل حممد اأحمد كليب

3( اأحكام احل�ضانة.. وفقاً لقانون الأحوال ال�ضخ�ضية الإماراتي معززاً 

باأحكام حمكمة التمييز بدبي )٢٠٠9(

الدكتور حممد عبد الرحمن ال�ضويني

4( العملي يف ال�ضيك.. فـي قانون وق�ضاء دولة الإمارات العربية املتحدة )٢٠11(

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

�ضوء  يف  مقارنة  درا�ــضــة  الإلـــكـــروين..  للوكيل  الــقــانــوين  النظام   )5

الأعمال الدولية والوطنية )٢٠1٢(

الأ�ضتاذ الدكتور �ضريف حممد غنام

6( اتفاق التحكيم يف �ضوء اأحكام الق�ضاء الإماراتي وم�ضروع القانون 

الحتادي يف �ضاأن التحكيم يف املنازعات التجارية )٢٠13(

الدكتور ال�ضهابي اإبراهيم ال�ضهابي ال�ضرقاوي

7( اجتاهات الق�ضاء الإماراتي يف جمال عالقات العمل )٢٠13(

الأ�ضتاذ الدكتور حممد حممد حممد اأبو زيد )الطبعة الثانية(

8( ال�ضروط املقرنة بعقد  النكـــاح وتطـبيقاتهـا

ال�ضخ�ضـــية  الأحـوال  قانـون  اأحكام  تاأ�ضيلية وحتليلية يف �ضوء  درا�ضة 

الإمـــاراتي )٢٠13( - الدكتور حممد عبد الرحمن حممد ال�ضويني

9( برامج املعلومات: طبيعتها القانونية والعقود الواردة عليها: درا�ضة 

مقارنة للقوانن امل�ضرية والإماراتية والفرن�ضية )٢٠13(

الأ�ضتاذ الدكتور مدحت حممود عبدالعال

1٠( مدى اخت�ضا�ص الق�ضاء مبنازعات عقد الحراف الريا�ضي

املحامي عبدالرزاق فاروق �ضفلو

الإمـــارات  لــدولــة  املعلومات  تقنية  جــرائــم  مكافحة  قــانــون  �ــضــرح   )11

الكتاب   -  ٢٠1٢  /  5 رقم  بالقانون الحتــادي  املر�ضوم  املتحدة  العربية 

الأول - الدكتور عبدالرازق املوافــي

حماية  يف  ــره  واأثــ القــتــ�ــضــاديــة  للمحاكم  اجلــنــائــي  الخت�ضا�ص   )1٢

اقت�ضاد ال�ضوق : درا�ضة مقارنة - الدكتور حازم اجلمل

13( حلول قانونية لإ�ضكاليات وت�ضاوؤلت عملية يف مواد قانون الأحوال 

ال�ضخ�ضية الإماراتي )تفاعل ت�ضريعي- ق�ضائي- فقهي(

الأ�ضتاذ الدكتور حممد اأبو زيد

القانون  بن  مقارنة  درا�ضة  ال�ضركات:  لتحول  القانوين  النظام   )14

الإماراتي وامل�ضري والفرن�ضي - الأ�ضتاذ حم�ضن �ضيف قائد

الإمـــارات  لــدولــة  املعلومات  تقنية  جــرائــم  مكافحة  قــانــون  �ــضــرح   )15

الكتاب   -  ٢٠1٢  /  5 رقم  بالقانون الحتــادي  املر�ضوم  املتحدة  العربية 

الثاين - الدكتور عبدالرازق املوافــي
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