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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2013/29 

باإ�ســدار قانــون املعامــالت املدنيــة

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وبعد العر�س على جمل�س عمان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

يعمـل باأحكـام قانـون املعامـالت املدنيـة املرفـق .

 املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 25 من جمادى الثانية �سنة 1434هـ

املـوافـــــق : 6   من  مايــــــــــــــــــــــــو �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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قانــون املعامـــالت املدنيـــة

 ا لباب التمهيـــدي

الف�ســــــل الأول

اأحكــــــام عـــــامـة

الفــــــــــــرع الأول

الـقـــــــــانـــــــــــــون

املـــادة ) 1 ( 

ت�سري اأحكام هذا القانون على جميع امل�سائل التي تتناولها ن�سو�سه فـي لفظها ومعناها ، 

ومل تنظمها قوانني خا�سة ، فاإذا مل يوجد ن�س فـي هذا القانون حكمت املحكمة مبقت�سى 

اأحكام الفقه الإ�سالمي ، فاإذا مل توجد فبمقت�سى املبادئ العامة لل�سريعة الإ�سالمية ، فاإذا 

مل توجد فبمقت�سى العرف . 

املـــادة ) 2 ( 

يرجع فـي فهم النـــ�س وتف�سيـــره وتاأويلـــه ودللتـــه اإىل قواعــد الفقــــــه الإ�سالمي واأ�سوله .

املـــادة ) 3 ( 

ل ي�سري هذا القانون على ما �سبقه من الوقائع اإل اإذا وجد ن�س قانوين �سريح يق�سي 

بذلك .

الفرع الثانــي

تطبيق القانون

1 - التطبيق الزمني للقانون

املـــادة ) 4 ( 

ل يجوز اإلغاء ن�س ت�سريعي اإل بت�سريــع لحــق ين�س �سراحــة على هـــذا الإلغاء ، اأو ي�ستمــل 

على نــ�س يتعــار�س مــع النــ�س الت�سريعــي القديـــم اأو ينظم من جديد املو�سوع الذي �سبق 

اأن قرر قواعده ذلك الت�سريع .

املـــادة ) 5 ( 

حت�سب املواعيد باحل�ساب القمري ما مل ين�س القانون على غري ذلك .
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املـــادة ) 6 ( 

ت�سري الن�سـو�س املتعلقة بالأهلية على جميع الأ�سخا�س الذين تنطبق عليهم ال�سروط   - 1

املقررة فـي تلك الن�سو�س .

اإذا كـــان ال�سخـــ�س كامـــل الأهليـــة مبقت�ســى ن�ســو�س قدميــة ، ثـــم اأ�سبــح فاقــد الأهليـــة   - 2

اأو ناق�سها مبقت�سى ن�سو�س جديدة فال اأثر لذلك فـي ت�سرفاته ال�سابقة .

املـــادة ) 7 ( 

ت�ســري الن�ســو�س اجلديــدة املتعلقــة بالتقــادم من وقــت العمـل بهــا علــى كــل تقــادم لــم   - 1

يكتمل .

ت�سري الن�سو�س القدمية على امل�سائل اخلا�سة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك   - 2

عن املدة ال�سابقة على العمل بالن�سو�س اجلديدة .

املـــادة ) 8 ( 

1 - اإذا قــرر النــ�س اجلديــد مدة للتقــادم اأق�سر مما قرره الن�س القدمي �سرت املدة اجلديدة 

من وقت العمل بالن�س اجلديد ولو كانت املدة القدمية قد بداأت قبل ذلك .

اأق�سر من جميع املدة التي  اإذا كان الباقي من املدة التي ن�س عليها القانون القدمي   - 2

قررها الن�س اجلديد فاإن التقادم يتم بانق�ساء هذا الباقي .

املـــادة ) 9 ( 

ت�ســري على اأدلــة الإثبــات الن�ســو�س النافــذة عنــد اإعدادها اأو فـي الوقت الذي كان يجب 

اإعدادها فيه .

2 - التطبيق املكاين للقانون

املـــادة ) 10 ( 

القانون العماين هو املرجع فـي تكييف العالقات عندما تتنازعها القوانني ملعرفة القانون 

الواجب تطبيقه من بينها .

املـــادة ) 11 ( 

اإليها  ينتمون  التي  الدولة  قانون  واأهليتهم  لالأ�سخــا�س  املدنيــة  احلالــة  على  ي�سـري   - 1

�سلطنة عمان وترتتب  فـي  التي تعقد  املالية  الت�سرفات  ، ومع ذلك ففـي  بجن�سيتهم 
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اإذا كان اأحد الطرفني اأجنبيا ناق�س الأهلية وكان نق�س الأهلية يرجع  اآثارها فيها ، 

فـي هذا  الأجنبي يعترب  فاإن  تبينه  الآخر  الطرف  ي�سهل على  �سبب فيه خفاء ل  اإىل 

الت�سرف كامل الأهلية .

التي  الدولة  قانون  الأجنبية  العتبارية  لالأ�سخا�س  القانوين  النظام  على  ي�سري   - 2

اتخــذت فيهــا هـــذه الأ�سخـــا�س مركــز اإدارتهـــا الرئي�سي الفعلي ، فـــاإذا با�ســـرت ن�ساطـــا 

فـي �سلطنة عمان فاإن القانون العماين هو الواجـب التطبيق . 

املـــادة ) 12 ( 

يرجع فـي ال�سروط املو�سوعية ل�سحة الــزواج اإىل قانـــون كـــل من الزوجني وقت  انعقــاد 

الزواج . 

املـــادة ) 13 ( 

1 - ي�سـري قانــون الدولة التي ينتمي اإليها الزوج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج على 

اأنه اإذا احتدت جن�سية الزوجني بعد الزواج يطبق قانون جن�سيتهما على اآثار الزواج .

2 - ي�سـري على الطــالق قانــون الدولـــة التي ينتمــي اإليهـــا الــزوج وقت الطــالق ، وي�ســري 

على التطليــق والف�ســخ قانــون الدولــة التي ينتمي اإليها الزوج وقت رفع الدعوى .

املـــادة ) 14 ( 

وقت  الزوجني عمانيا  اأحد  كان  اإذا  ال�سابقتني  املادتني  فـي  عليها  املن�سو�س  الأحوال  فـي 

انعقاد الزواج ي�سري القانون العماين وحده فيما عدا �سروط الأهلية للزواج .

املـــادة ) 15 ( 

ي�سري على اللتزام بالنفقة بني الأقارب قانون املدين بها . 

املـــادة ) 16 (

ي�ســري على امل�سائل املو�سوعية اخلا�سة بالولية والو�ساية والقوامة وغريها من النظم 

املو�سوعيـــة حلمايـــة فاقــدي الأهليـــة وناق�سيهــا والغائبــني واملفقوديــن قانــون ال�سخــ�س 

الذي جتب حمايته .

املـــادة ) 17 (

ي�سري على املرياث والو�سية وجميع الت�سرفات امل�سافة اإىل ما بعد املوت قانون الدولة   - 1

التي ينتمي اإليها املورث اأو املو�سي اأو من �سدر منه الت�سرف وقت موته .
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2 - ي�سري على �سكل الو�سية وجميع الت�سرفات امل�سافة اإىل ما بعد املوت قانون الدولة 

التي مت فيها الت�سرف .

املـــادة ) 18 (

تـــــوؤول اإلـــى �سلطنــــة عمــــان احلقـــــوق املاليـــــة املوجــــودة على اإقليمهــــا اخلا�ســة بالأجنبـــي 

الذي ل وارث له .

املـــادة ) 19 (

ي�سري على احليازة وامللكية وجميع احلقوق العينية الأخــرى قانون املوقع فيما يخت�س 

بالعقار ، وي�سري بالن�سبة اإىل املنقول قانون اجلهة التي يوجــد فيهـا املنقــول وذلــك وقت 

حتقــــق ال�سبــــب الــــذي ترتـــب عليــــه ك�ســـب احليــازة اأو امللكيــة اأو احلقـــوق العينيـــة الأخــرى 

اأو فقدها .

املـــادة ) 20 (

1 - ي�ســــري على اللتزامـــات التعاقديــة قانــون الدولـــة التــي يوجــد فيهـــا املوطن امل�سرتك 

للمتعاقدين ، فاإن اختلفا موطنا �سرى قانون الدولة التي مت فيها العقد ما مل يتفق 

املتعاقدان على خالف ذلك .

2 - قانون موقع العقار هو الذي ي�سري على العقود التي اأبرمت فـي �سـاأن هذا العقار .

املـــادة ) 21 (

تخ�ســع العقــود ما بيـــن الأحيــاء لقانـــون الدولـــة التــي تــم فيها التعاقد ، ويجوز للمتعاقدين 

التفاق �سراحة اأو �سمنا على خالف ذلك .

املـــادة ) 22 (

ي�سـري على اللتزامـات غيـر التعاقديـة قانون الدولــة التي وقـع فيها الفعل املن�سيء   - 1

لاللتزام .

ال�سار  الفعل  النا�سئـة عن  باللتزامـات  يتعلـق  فيما  ال�سابقـة  الفقـرة  اأحكـام  ت�سري  ل   - 2

على الوقائع التي حتدث فـي اخلارج وتكون م�سروعة فـي �سلطنة عمان واإن كانت تعد 

غري م�سروعة فـي الدولة التي وقعت فيها .



- 6 -

املـــادة ) 23 (

ي�سري على قواعد الخت�سا�س وجميــع الإجــراءات قانـــون الدولة التي تقام فيها الدعوى 

اأو تبا�سر فيها الإجراءات .

املـــادة ) 24 (

ل ت�سري اأحكام املواد ال�سابقة اإذا وجد نـ�س يتعـــار�س معهــا فـي قانــــون خا�س اأو فـي معاهدة 

دولية نافذة فـي �سلطنة عمان .

املـــادة ) 25 (

تتبــــع مبــادئ القانـــون الدولـــي اخلـــا�س فيما لـــم يــرد فـي �ساأنــه نــ�س فـي املـــواد ال�سابقــــة 

من اأحوال تنازع القوانني .

املـــادة ) 26 (

يطبـق القانــون العمانــي فـي حالــة جمهولـي اجلن�سية اأو الذين تثبت لهم جن�سيات متعددة 

فـي وقت واحد .

املـــادة ) 27 (

اإذا تقــــرر وفقا للمـواد ال�سابقــة اأن قانونــــا اأجنبيــــا هـــو الواجــب التطبيــق فـــال يطبـــق منـــه 

اإل اأحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدويل اخلا�س .

املـــادة ) 28 (

ل يجــوز تطبيــق اأحكــام قانون اأجنبي عينتــه الن�ســو�س ال�سابقــــة اإذا كانت هذه الأحكــــام 

تخالــــف ال�سريعــــة الإ�سالميــــة اأو النظــام العـــام اأو الآداب فـي �سلطنة عمان .

الف�سـل الثانــي

الأ�ســـــــخا�س

الفــــــــرع الأول

ال�سخـ�س الطبيعـــي

املـــادة ) 29 (

تبداأ �سخ�سية الإن�سان بتمام ولدته حيا ، وتنتهي مبوته ، ويحدد القانون حقوق احلمل 

امل�ستكن .
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املـــادة ) 30 (

تثبت الـولدة والوفاة بال�سجالت الر�سمية املعدة لذلك ، فاإذا مل يوجد هذا الدليل اأو تبني 

عدم �سحة ما اأدرج به جاز الإثبات باأي طريقة اأخرى .

املـــادة ) 31 (

يكــون لكــل �سخــ�س ا�سـم وقبيلــة اأو لقــب اأو كالهمـا معا ، وقبيلة ال�سخ�س اأو لقبه يلحق 

اأولده .

املـــادة ) 32 (

ي�ســري فـي �ســاأن املفقــود والغائــب واللقيــط الأحكــام املقــررة فـي القوانني اخلا�سة .

املـــادة ) 33 (

اجلن�ســـية العمانيــة ينظمهــا قانـون خـا�س .

املـــادة ) 34 (

تتكــون اأ�ســرة ال�سخــ�س من ذوي قربــاه ويعتــرب من ذوي القربــى كــل من يجمعهم اأ�سل 

م�سرتك .

املـــادة ) 35 (

القرابة املبا�سرة هي ما بني الأ�سول والفروع .  - 1

القرابة غري املبا�سرة ) قرابة احلوا�سي ( هي الرابطة ما بني اأ�سخا�س يجمعهم اأ�سل   - 2

م�سرتك دون اأن يكون اأحدهم اأ�سال اأو فرعا لالآخر .

املـــادة ) 36 (

يراعى فـي ح�ساب درجة القرابة املبا�سرة اعتبار كل فرع درجة عند ال�سعود لالأ�سـل بخــروج 

هذا الأ�سـل ، وعند ح�سـاب درجـة القرابـة غري املبا�سـرة ) احلوا�سي ( تعد الدرجات �سعودا 

من الفرع لالأ�سل امل�سرتك ، ثم نزول منه اإىل الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأ�سل 

امل�سرتك يعترب درجة .

املـــادة ) 37 (

1 - املوطن هو املكان الذي يقيم فيه ال�سخ�س عادة .

2 - يجوز اأن يكون لل�سخ�س فـي وقت واحد اأكرث من موطن .
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املـــادة ) 38 (

يعتبـر املكـان الــذي يبا�سـر فيـــه ال�سخــ�س جتــارة اأو حرفــة موطنا بالن�سبـة اإىل اإدارة الأعمال 

املتعلقة بهذه التجارة اأو احلرفة . 

املـــادة ) 39 (

موطـــن القا�ســر اأو املحجـــــور عليــــه اأو املفقـــــود اأو الغائـــب هو موطـــن مـن ينــوب عنـــه   - 1

قانونـا .

يجــوز اأن يكــون للقا�ســر الــذي بلــغ خمــ�س ع�ســرة �سنة ومن فـي حكمه موطن خا�س   - 2

لأعماله وت�سرفاته التي يعتربه القانون اأهال ملبا�سرتها .

املـــادة ) 40 (

يجوز اتخاذ موطن خمتار لتنفيذ عمل قانوين معني .  - 1

ل يجوز اإثبات املوطن املختار اإل بالكتابة .  - 2

اإىل كل ما يتعلق بهذا  بالن�سبة  املوطن  املختار لتنفيذ عمل قانوين يكون هو  املوطن   - 3

العمل اإل اإذا ا�سرتط �سراحة ق�سر هذا املوطن على اأعمال دون اأخرى .

املـــادة ) 41 (

كامل  يكون  عليه  يحجر  ومل  العقلية  بقواه  متمتعا  الر�ســد  �ســن  يبلــغ  �سخــ�س  كـل   -  1

الأهلية ملبا�سرة حقوقه املدنية .

2 - �سن الر�سد اإمتام الثامنة ع�سرة من العمر . 

املـــادة ) 42 (

ل يكـــون اأهـــال ملبا�ســـرة حقوقــه املدنيــة من كان فاقــد التمييـــز ل�سغــر فـي ال�ســن اأو عته   - 1

اأو جنون .

�سن التمييز �سبع �سنني كاملة .   - 2

املـــادة ) 43 (

كـــل مـــن بلـــغ �ســـن التمييـــز ومل يبلغ �ســن الر�ســـد وكــــل مـــــن بلغ �سن الر�سد وكــــــان �سفيهـــا 

اأو ذا غفلة يكون ناق�س الأهلية وفقا ملا يقرره القانون . 
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املـــادة ) 44 (

يخ�سع فاقدو الأهلية وناق�سوها بح�سب الأحـوال لأحكـام الوليــة اأو الو�ساية اأو القوامة 

بال�سروط ووفقا للقواعد املقررة فـي القانون . 

املـــادة ) 45 (

ليــ�س لأحــد النــــزول عن حريتــــه ال�سخ�سيـــــة ول عن اأهليتـــــه اأو التعديـــل فـي اأحكامها . 

املـــادة ) 46 (

لكــل من وقــع عليــه اعتــداء غري م�ســروع فـي حــق مــن احلقــــوق املالزمـــة ل�سخ�سيته اأن 

يطلب وقف هذا العتداء ، وله التعوي�س عما يكون قد حلقه من �سرر . 

املـــادة ) 47 (

لكل من نازعه الغيـــر فـي ا�ستعمـــال ا�سمه بال مربر اأو انتحل الغري ا�سمه دون حق اأن يطلب 

وقف هذا العتداء وله التعوي�س عما يكون قد حلقه من �سرر . 

 الفــــرع الثانــي

ال�سخ�س العتباري ) احلكمي (

املـــادة ) 48(

الأ�سخا�س العتبارية هي :

1 - الدولة ووحداتها الإدارية بال�سروط والأو�ساع التي يحددها القانون .

2 - الهيئات واملوؤ�س�سات العامة التي مينحها القانون �سخ�سية اعتبارية . 

3 - الأوقــاف .

4 - ال�سركات التجارية واملدنية وفقا ملا يقرره القانون .

5 - املوؤ�س�سات اخلا�سة واجلمعيات املن�ساأة وفقا لأحكام القانون .

6 - كــل جمموعــة من الأ�سخــا�س اأو الأمــوال مينحهــا القانــون �سخ�سيـــة اعتبارية .

املـــادة ) 49 (

1 - يتمتــع ال�سخــ�س العتبــاري بجميــع احلقـــــوق اإل ما كــــان منهــا مالزمـــا ل�سفــة الإن�ســان 

الطبيعيــة وذلك فـي احلــدود التــي يقررهــا القانـــون ، فيكون له :
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اأ - ذمة مالية م�ستقلة .

اأهلية فـي احلدود التي يعينها �سند اإن�سائه اأو التي يعينها القانون . ب - 

حق التقا�سي . ج - 

اإدارته ، وال�سركات  د - موطن م�ستقل ، ويعترب موطنه املكان الذي يوجد فيه مركز 

التي يكون مركزها الرئي�سي فـي اخلارج ولها ن�ساط فـي �سلطنة عمان يعترب مركز 

اإدارتها بالن�سبة للقانون العماين املكان الذي توجد فيه الإدارة املحلية .

2 - يكون لل�سخ�س العتباري من ميثله فـي التعبري عن اإرادته .

الف�سل الثالث

الأ�ســــــــــياء والأمــــــــــوال 

املـــادة ) 50 (

املال هو كل عني اأو منفعة اأو حق له قيمة فـي التعامل . 

املـــادة ) 51 (

1 - كـل �سيء غري خـــارج عن التعامل طبيعة اأو حكمــا ي�سح اأن يكـون حمال للحقوق املالية .

2 - الأ�سيـــاء التـــي تخـــــرج عــــن التعامــــل طبيعة هـــي التـــي ل ي�ستطيـــع اأحــــد اأن ي�ستاأثــــــر 

بحيازتهــا ، واأمــا اخلارجــة حكمــا فهـي التــي ل يجيز ال�ســرع اأو القانون اأن تكون حمال 

للحقوق املالية . 

املـــادة ) 52 (

1 - الأ�سياء املثليـة هي التي متاثلت اآحادها اأو اأجزاوؤها اأو تقاربت ويقوم بع�سها مقام بع�س 

عند الوفاء وتقدر عادة فـي التعامل بالعدد اأو القيا�س اأو الكيل اأو الوزن .

2 - الأ�سيــاء القيميــة هي التــي تتفــاوت اأفرادهـــا فـي ال�ســفات اأو القيمـــــة تفاوتــا يعتــد به ، 

اأو يندر وجود اأفرادها فـي التـداول . 

املـــادة ) 53 (

1 - الأ�سياء ال�ستهالكية هي التي ل يتحقق النتفـاع بخ�سائ�سهـا اإل با�ستهالكها .

2 - الأ�سياء ال�ستعمالية هي التي يتحقق النتفاع بها با�ستعمالها مرارا مع بقاء عينها . 
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املـــادة ) 54 (

كل �سيء م�ستقر بحيزه ثابت فيه ل ميكــن نقلــه منــه دون تلــف اأو تغيــري هيئته فهو عقار 

وكل ما عدا ذلك من �سيء فهو منقول . 

املـــادة ) 55 (

خدمته  على  ر�سدا  له  عقار  فـي  مالكه  ي�سعه  الذي  املنقـول  بالتخ�سيـ�س  عقـارا  يعتبـر 

وا�ستغالله ويكون ثابتا فيه . 

املـــادة ) 56 (

1 - تعترب اأموال عامة العقارات واملنقولت التي للدولة اأو لالأ�سخـا�س العتبارية العامة 

اأو التي تكـون خم�س�سة ملنفعـة عامة مبقت�سى قانون اأو مر�سوم �سلطاين اأو قرار من 

الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون املالية بناء على اقرتاح الوزير املخت�س اأو بالفعل .

متلكها  اأو  عليها  احلجز  اأو  الأموال  هذه  فـي  الت�سرف  الأحوال  جميع  فـي  يجوز  ل   -  2

بالتقادم . 

املـــادة ) 57 (

تفقــد الأمـــــوال العامــــــــة �سفتهــــا العامـــــة بانتهــاء تخ�سي�سهـــا للمنفعــــة العامة ، وينتهي 

اأجله  من  الذي  الغر�س  بانتهاء  اأو  بالفعل  اأو  قانون  اأو  مر�سوم  مبقت�سى  التخ�سي�س 

خ�س�ست تلك الأموال للمنفعة العامة . 

الف�سل الرابع

احلــــــــق

الفــــــرع الأول

نطــاق ا�سـتعمال احلــق

املـــادة ) 58 (

يدفـع ال�سـرر العـام بال�سـرر اخلـا�س والأ�سـد بالأخـف .

املـــادة ) 59 (

يجــب ال�سمـــان على مـــــن ا�ستعمــل حقــــه ا�ستعمـــال غيــر م�ســــروع ويكــــون ا�ستعمال احلق 

غري م�سروع فـي الأحوال الآتية : 
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1 - اإذا توفر ق�سد التعدي .

2 - اإذا كانت امل�سلحة املرجوة من الفعل غري م�سروعة .

3 - اإذا كانت املنفعة منه ل تتنا�سب مع ما ي�سيب الغري من �سرر .

4 - اإذا جتاوز ما جرى عليه العرف والعادة .

الفرع الثانــي

اأق�سـام احلــق واإثباتــه

املـــادة ) 60 (

يكـون احلـق �سـخ�سيا اأو عينيـا اأو معنـويا . 

املـــادة ) 61 (

الدائن مدينه  دائـــن ومديــن يطالــــب مبقت�ساها  رابطــة قانونيـــة بني  ال�سخ�ســي  احلــق 

بنقل حق عيني اأو القيام بعمل اأو المتناع عن عمل . 

املـــادة ) 62 (

احلــق العينــي �سلطـــة مبا�ســرة يقررهـــا القانـــون ل�سخـــ�س على �سيء معــني ويكــون اأ�سـليــا 

اأو تبعيا . 

املـــادة ) 63 (

1 - احلقــوق العينيـــة الأ�سليــــة هي حق امللكيـــة واحلقـــوق املتفرعــة عنــه وما يعترب كذلك 

بن�س القانون .

2 - احلقوق العينية التبعية هي الرهن التاأميني والرهن احليازي وحق المتياز . 

املـــادة ) 64 (

احلقـوق املعنويــة هـــي التي تــرد على �سيء غيــر مــادي ويتبــع فـي �ساأنهــــا اأحكام القوانني 

اخلا�سة . 

املـــادة ) 65 (

يتبــــع فـي �ســــاأن اأدلـــــة وقواعــــد الإثبـــــات واإجراءاتــه القواعـــد والأحكــــــام املن�سو�س عليها 

فـي القوانني اخلا�سة .
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الكتــــــــــــــــاب الأول

اللتزامات اأو احلقوق ال�سخ�سية

البــــــاب الأول

م�ســـــــــادر اللتــــــــزام

الف�ســـــــــل الأول

العــــــــقــــــــــد

الفـــــــــــــرع الأول

اأحكـــــام عــــــــــامة

املـــادة ) 66 (

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبــول وتوافقهمـا على وجـه يثبت اأثره فـي املعقود عليه .

املـــادة ) 67 (

ي�سح اأن يرد العقد على ما ياأتي :

الأعيــان منقولـــة كانـت اأو عقارا لتمليكها بعو�س اأو بغري عو�س اأو حلفظها وديعة   - 1

اأو ل�ستهالكها بالنتفاع بها قر�سا .

منافع الأعيان لالنتفاع بها بعو�س اأو بغري عو�س .  - 2

عمل معني اأو خدمة معينة .  - 3

اأي �سيء اآخر ل يكون اللتزام به حمظورا �سرعا اأو بن�س فـي القانون .   - 4

املـــادة ) 68 (

1 - ت�ســري على العقــود امل�سمــاة منهــا وغيــر امل�سمــــاة القــواعــــد العامــــة التي ي�ستمل عليها 

هذا الف�سل .

2 - القواعــد التـــي تنفـــرد بهــا بعــ�س العقــود املدنيــة تقررهــا الأحكــام اخلا�سـة املنظمـة لهـا 

فـي هذا القانون اأو فـي غريه من القوانني . 
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الفـــــــــرع الثانــي

اأركان العقد و�سروطه

1 - انعقــــــــــــاد العقـــــد

املـــادة ) 69 (

1 - ينعقـد العقـــد مبجـــرد ارتبــــاط الإيجــــاب بالقبـــول مـــع مراعــــــاة مــــا يقـــــرره القانــــون 

من اأو�ساع معينة لنعقاد العقد .

2 - الإيجاب والقبول هو كل تعبري عن الإرادة ي�ستعمل لنعقاد العقد وما �سدر اأول فهو 

اإيجاب وما �سدر ثانيا فهو قبول . 

املـــادة ) 70 (

التعبيــر عن الإرادة يكـــون بالكــالم اأو بالكتابـة اأو بالإ�سارة املتداولة عرفا اأو باتخـاذ موقـف 

ل تدع ظروف احلال �سكا فـي دللته على حقيقة املق�سود منه .

املـــادة ) 71 (

اأريد  اإذا  اأو الأمر  يكــون الإيجــاب والقبــول ب�سيغـــة املا�سـي ، كما يكونـان ب�سيغة امل�سارع 

بهما احلال .

املـــادة ) 72 (

�سيغــة ال�ستقبــال التــي هــي مبعنــى الوعــد املجــرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما اإذا ان�سرف 

اإىل ذلك ق�سد املتعاقدين .

املـــادة ) 73 (

يعتربعر�س الب�سائع اأو اخلدمات مع بيان ثمنها اإيجابا .  - 1

الن�ســـر والإعـــــالن وبيــان الأ�سعــــار اجلــاري التعامــــل بهـــــا والطلبـــات املوجهة للجمهــــور   - 2

ل يعترب اإيجابا واإمنا دعوة اإىل التعاقد ما مل تقم دلئل قطعية على اأن املراد به الإيجاب . 

املـــادة ) 74 (

ل ين�ســب اإىل �ساكت قــول ، ومــع ذلــك فاإن �سكــوت من وجه اإليه الإيجاب يعترب قبول   - 1

اإذا اقرتن به ما يجعله دال على الر�سا .
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اإذا كــان هنــاك تعامــل قائــــم بني املتعاقدين بني  يعتبـــر ال�سكـــوت قبـول بوجــه خا�س   - 2

على الإيجاب اأو اإذا كان الإيجاب ملنفعة املوجه اإليه . 

املـــادة ) 75 (

املتعاقــدان باخليــار بعد الإيجـــاب اإىل اآخر جملـ�س العقد ، فاإذا �سدر من اأحد املتعاقدين 

قول اأو فعل يدل على الإعرا�س �سقط الإيجاب ويعترب ال�ستغال فـي جمل�س العقد بغري 

املق�سود اإعرا�سا عن املق�سود .

املـــادة ) 76 (

تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول ويعترب فيه الإيجاب الأخري .

املـــادة ) 77 (

اإذا عيـن ميعـاد للقبـول التـزم املوجب بالبقاء على اإيجابه اإىل اأن ينق�سي هذا امليعاد .

املـــادة ) 78 (

ي�ستــرط اأن يكــــون القبــول مطابقـــا لالإيجـــاب ، واإذا اقرتن القبــــول مبــا يعــدل فـي الإيجـاب 

اأو يقيده اعترب رف�سا يت�سمن اإيجابا جديدا .

املـــادة ) 79 (

اإذا اتفـــق الطرفـــــان على العنا�ســر الأ�سا�سيــة للعقـــد واحتفظــا مب�سائـــــل تف�سيلية يتفقان 

عليها فيما بعد ومل ي�سرتطا اأن العقد ل ينعقد عند عدم التفاق على هذه امل�سائل فيعترب 

العقد قد انعقد واإذا قام خالف على امل�سائل التي مل يتم التفاق عليها فاإن املحكمة حتكم 

فيها طبقا لطبيعة املعاملة ولأحكام القانون والعرف .

املـــادة ) 80 (

اإذا كــان املتعاقــدان ل ي�سمهمــا حني العقــد جملــ�س واحــد يعتبـر التعاقد قد مت فـي املكان 

قانوين يق�سي  اأو ن�س  اتفاق  بالقبول ما مل يوجد  املوجب  يعلم فيهما  اللذين  والزمان 

اإليه  و�سل  اللذين  والزمان  املكان  فـي  بالقبول  علم  قد  املوجب  اأن  ويفرت�س  ذلك  بغري 

فيهما هذا القبول ما مل يقم الدليل على عك�س ذلك .
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املـــادة ) 81 (

يعتبــر التعاقـد بالهاتف اأو باأية طريقة مماثلة بالن�سبــة للمكان كاأنــه تــم بيــن متعاقديــن 

كاأنه مت بني  بالزمان فيعترب  يتعلــق  اأما فيمـا   ، العقــد  واحــد حيــن  ل ي�سمهمــا جملــ�س 

حا�سرين فـي املجل�س .

املـــادة ) 82 (

ل يتم العقد فـي املزايدات اإل بر�سو املزايدة ، وي�سقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان 

باطال اأو باإقفال املزايدة دون اأن تر�سو على اأحد .

املـــادة ) 83 (

القبــول فـي عقــود الإذعــان يقت�ســر على جمــرد الت�سليم ب�سروط موحدة ي�سعها املوجب 

ول يقبل مناق�سة فيها .

املـــادة ) 84 (

ق�سى  اإذا  اإل  عنه  العدول  يجوز  ل  باتا  اأ�سبح  العقد  اأن  على  دليال  العربون  دفع  يعترب 

التفاق اأو العرف بغري ذلك .

2 - النيابة فـي التعاقد

املـــادة ) 85 (

يجوز التعاقد بالأ�سالة ، اأو النيابة ما مل يق�س القانون بغري ذلك .  - 1

تكون النيابة فـي التعاقد اتفاقية اأو قانونية اأو ق�سائية .   - 2

املـــادة ) 86 (

يبيــن �سنــد الإنابـــة حـــدود النيابــــة التفاقيـــة ، ويعيـــن القانـــون حــدود النيابـــة القانونيـــة 

والق�سائية .

املـــادة ) 87 (

فـي التعاقد بطريق النيابة ، يكـون �سخ�س النائــب ل �سخـ�س الأ�سيل هو حمل العتبار   - 1

�سواء عند النظـر فـي عيوب الإرادة اأو فـي اأثر العلم ببع�س الظروف اخلا�سـة اأو وجوب 

العلم بها .
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فلي�س  موكلــه  من  له  �سدرت  حمددة  لتعليمات  وفقا  يت�سرف  وكيال  النائب  كان  اإذا   - 2

للموكــل اأن يتم�ســـك بجهــل الوكيــل لظروف يعلمهـــا هـــو اأو كـــان مــن املفـــرو�س حتــما 

اأن يعلمها . 

املـــادة ) 88 (

اإذا اأبــرم النائـــب فـي حــدود نيابتــه عقــدا با�سم الأ�سيـــل فـــاإن ما ين�ســاأ عــن هــذا العقــد   - 1

من حقوق والتزامات ين�سرف اإىل الأ�سيل .

اإذا مل يف�ســح النائــب عن �سفتــه وقــت اإبرام العقد اأو تعاقد با�سمه ال�سخ�سي فاإن اآثار   - 2

العقد تن�سرف اإليه دون الأ�سيل دائنا اأو مدينا اإل اإذا كان من تعاقد معه النائب يعلم 

اأو كان من املفرو�س حتما اأن يعلم بوجود النيابة اأو كان ي�ستوي عنده اأن يتعامل مع 

الأ�سيل اأو النائب . 

املـــادة ) 89 (

اإذا كــان النائــب ومن تعاقــد معه يجهــالن معا وقــت اإبــرام العقـد انق�ساء النيابة فاإن اأثر 

العقد الذي يربمه النائب ين�سرف اإىل الأ�سيل اأو خلفائه .

املـــادة ) 90 (

ل يجــوز للنائـــب اأن يتعاقـــد مــع نف�ســه مبقت�ســى نيابتــه �سواء اأكــــان التعاقد حل�سابـــه هو 

اأم حل�ساب �سخ�س اآخر دون ترخي�س من الأ�سيل ، على اأنه يجوز لالأ�سيل فـي حالة عدم 

الرتخي�س اأن يجيز التعاقد وهذا كله مع مراعاة ما يخالفه من اأحكام القانون اأو العرف 

التجاري .

3 - اأهلية التعاقد

املـــادة ) 91 (

كل �سخ�س اأهل للتعاقد ما مل ت�سلب اأهليته اأو يحد منها بحكم القانون .

املـــادة ) 92 (

ت�سـرفات ال�سغيـر غري املميـز باطلة بطـالنا مطلقا .
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املـــادة ) 93 (

الت�سرفات املالية لل�سغري املميز �سحيحة متى كانت نافعة نفعا حم�سا وباطلة متى كانت 

�ســارة �سررا حم�سا ، اأما الت�سرفات الدائرة بني النفع وال�سرر فتنعقد �سحيحة موقوفة 

على اإجازة الويل اأو الو�سي اأو اإجازة ال�سغري بعد بلوغه �سن الر�سد .

املـــادة ) 94 (

ال�سغري املاأذون له كالبالغ �سن الر�سد فيما اأذن له فيه .

املـــادة ) 95 (

اإذا كـــان ال�سخــــ�س اأ�ســــم اأبكــــم اأو اأعمـــى اأ�ســــم اأو اأعمـــى اأبكـم وتعـذر عليه ب�سبب ذلك   - 1

التي  الت�سرفات  فـي  يعاونه  م�ساعدا  له  تعني  اأن  للمحكمة  جاز  اإرادته  عن  التعبري 

تقت�سي م�سلحته فيها ذلك .

اإذا �سدر من ال�سخ�س الذي تقررت م�ساعدته بعد قيد قرار امل�ساعدة اأي ت�ســـرف من   - 2

الت�سرفات التي تقررت امل�ساعدة فيها ، كــان هــذا الت�سرف موقوفا على اإجازة امل�ساعد 

اأو املحكمة .

املـــادة ) 96 (

التي  احلدود  فـي  �سحيحة  والقــوام  والأو�سيـاء  الأوليـاء  من  ال�سـادرة  الت�سرفــات  تكـون 

ر�سمها القانون .

املـــادة ) 97 (

اإذا جلــاأ ناقــ�س الأهليـــة اإىل طــرق احتياليـــة لإخفــاء نقــ�س اأهليته لزمه تعوي�س ما اأ�ساب 

املتعاقد الآخر من �سرر .

4 - عيــوب الر�سـا

اأ - الإكـراه

املـــادة ) 98 (

الإكــراه هو اإجبار �سخــ�س بغري حــق على مـــا ل ير�ســاه ، ويكــــون بالتهديــد باإتـــالف نفــــ�س 

اأو ع�سـو اأو باإيــذاء ج�سيــم اأو بالتهديــد بــما ميــ�س العــر�س اأو ال�سرف اأو باإتالف املال .
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املـــادة ) 99 (

يجب لعتبار الإكراه اأن يكون املكره قادرا على اإيقاع ما هدد به ، واأن يغلب على ظن املكره 

وقوع ما هدد به عاجال اأو اآجال اإن مل يفعل ما اأكره عليه .

املـــادة ) 100 (

يراعــى فـي تقديــر الإكــراه جنــ�س مــن وقــع عليــه الإكــراه و�سنـــــه وحالتــــــه الجتماعيـــــة 

وال�سحية وكل ما من �ساأنه اأن يوؤثر فـي ج�سامة الإكراه .

املـــادة ) 101 (

ل ينفذ عقد املكره اإل بالإجازة منه اأو من ورثته بعد زوال الإكراه .

املـــادة ) 102 (

اإذا اأكـره اأحــد الزوجيـــن الآخــر اإكراهـــا مبــا يعتبـــر اإكراهـــا فـي حقــه كـــان ت�سرفه باطال .

ب - التغرير والغنب

املـــادة ) 103 (

اأو فعلية حتمله  الآخــر بو�سائـــل احتياليــة قولية  املتعاقدين  اأحــد  اأن يخدع  التغريـر هــو 

علــى اإبرام عقــد لــم يكــن ليربمه لولهــا . ويعد تغريرا تعمد ال�سكوت لإخفاء اأمر اإذا ثبـت 

اأن املغرور لو علم به ما كان ليربم العقد .

املـــادة ) 104 (

التغرير ي�سلب العقد لزومه ، ويجعل للمغرور احلق فـي طلب ف�سخه .

املـــادة ) 105 (

اإذا مل يكن التغرير �سادرا من اأحد املتعاقدين ، واأثبت املغرور اأن املتعاقد الآخر كان يعلم 

بالتغرير وقت العقد جاز للمغرور ف�سخه .

املـــادة ) 106 (

التـــي يكت�سبهـــــا متعاقــــد بالعقـــــد مع اللتزامات  1 - الغبــــن هــو عـــدم تعــــادل احلقــــــوق 

التي يحمله اإياها .

2 - الغــنب اإما ي�سيــر واإما فـــاح�س ، فالي�سري هو ما يدخل حتت تقومي املقومــني ، والفاحـ�س 

ما ل يدخل حتته .



- 20 -

املـــادة ) 107 (

ل يف�ســخ العقــد بالغبــن الفاحــ�س املجــرد بال تغريــر اإل فـي مــال املحجور ومال الوقف   - 1

واأموال الدولة .

يجــوز فـي عقــود املعاو�ســة اأن يتوقــى الطــرف الآخر دعوى الف�ســخ اإذا عر�س ما تراه   - 2

املحكمة كافيا لرفع الغنب .

ليجوز الطعن بالغنب فـي عقد مت بطريق املزايدة العلنية .  - 3

املـــادة ) 108 (

ي�سقــــط احلــــــق فــــي الف�ســخ بالتغريـــــر اأو الغـــــنب الفاحـــــــ�س مبــوت املغــــــرور اأو املغبـــــون   - 1

اأو با�ستعمــال حمــل العقـد اأو الت�سرف فيه وذلك بعــد العلــم بــه . كمــا ي�سقــط بهالك 

املعقود عليه اأو تعيبه وللمغبون اأو املغرور الرجوع بالتعوي�س .

ل ت�سمع دعوى الف�سخ بالتغرير بعد م�سي �سهر من تاريخ العلم به ول ت�سمع دعوى   - 2

الف�سخ بالغنب الفاح�س بعد م�سي �سنة من تاريخ العقد .

ج - الغلـــط

املـــادة ) 109 (

ل يعتبــر الغلــط اإل فيمـــا ت�سمنتــه �سيغــة العقــد اأو دلــت عليــه املالب�ســــات وظروف احلال 

اأو طبائع الأ�سياء اأو العرف .

املـــادة ) 110 (

اإذا وقع الغلط فـي ماهيـة العقد اأو فـي �سرط من �سروط النعقاد اأو فـي املحل بطل العقد .

املـــادة ) 111 (

اأو ذات  اأمر مرغـوب فيـه ك�سفـة فـي املحل  اإذا وقـع منـه غلـط فـي  للمتعاقـد ف�سـخ العقـد 

املتعاقد الآخر اأو �سفة فيه .

املـــادة ) 112 (

للمتعاقــد ف�ســخ العقــد اإذا وقــع منــه غلــط فـي القانــون وتوافـرت �سروط الغلط فـي الواقع 

طبقا للمادتني )109( ، )111( من هذا القانون ما مل ين�س القانون على غري ذلك .
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املـــادة ) 113 (

ل يوؤثر فـي �سحة العقد جمرد الغلط املادي فـي احل�ساب اأو الكتابة ، واإمنا يجب ت�سحيحه .

املـــادة ) 114 (

ليــ�س ملــن وقــع فـي الغلـــط اأن يتم�ســك به على وجــه يتعار�س مع ما يق�سي به ح�سن النية .

5  - حمـل العقـد و�سـببه

اأ - حمـل العقـد

املـــادة ) 115 (

يجـب اأن يكـون لكل عقـد حمـل ي�سـاف اإليـه .

املـــادة ) 116 (

، مقدورا على  ذاتــه  فـي  ، ممكنــا  فيــه  العقد  لثبـوت حكــم  قابـال  املحـل  يكون  اأن  ي�ستـرط 

ت�سليمه ، واأل يكون التعامل فيه ممنوعا �سرعا اأو قانونا ، واإل كان العقد باطال .

املـــادة ) 117 (

1 - ي�ستـــرط فـي عقــود املعاو�ســات املاليــة اأن يكــون املحــل معينا تعيينا نافيا للجهالة .

2 - اإذا كــان املحــل معلومــا للمتعاقديــن فال حاجة اإىل و�سفه وتعريفه بوجه اآخر ما مل 

يتغري .

3 - اإذا مل يعني املحل على النحو املتقدم كان العقد باطال .

املـــادة ) 118 (

1 - يجوز اأن يكون حمل العقد �سيئا م�ستقبال اإذا عني تعيينا نافيا للجهالة والغرر .

2 - التعامل فـي تركة اإن�سان على قيد احلياة باطل ولو كان بر�ساه .

املـــادة ) 119 (

اأن يكون لرتفاع  بيــان قدرها ونوعها دون  لــزم  اأو مقابلــه نقــودا  الت�سـرف  اإذا كان حمـل 

قيمة هذه النقود اأو لنخفا�سها وقت الوفاء اأي اأثر .

املـــادة ) 120 (

يجــــوز اأن يقتــرن العقـــــد ب�ســرط يوؤكــــد مقت�ســاه اأو يالئمـــه اأو جرى بــــه العــرف ، كمـــا 

يجــوز اأن يقتــرن ب�ســرط يكــون فيه نفع لأحــد املتعاقديـــن اأو غريهما ما مل يكن ممنوعا 
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�سرعا اأو قانونا ففـي هذه احلالة يبطل ال�سرط وي�سح العقد ، اإل اإذا كان هذا ال�سرط دافعا 

للتعاقد فيبطل العقد .

ب - �سـبب العقـد

املـــادة ) 121 (

اإذا مل يكن للعقد �سبب ، اأو كان �سببه خمالفا لل�سريعة الإ�سالمية اأو النظام العام اأو الآداب 

العامة كان العقد باطال .

املـــادة ) 122 ( 

ل يكـــون العقـــد �سحيحــــا اإذا لــــم ينطـــو علـــى منفعـــة م�سروعـــة للمتعاقديـــن ، ويفتـــر�س 

فـي العقود وجود هذه املنفعة امل�سروعة ما مل يقم الدليل على عك�س ذلك .

6 - العقد ال�سحيح والفا�سد والباطل

اأ - العقد ال�سحيح

املـــادة ) 123 (

العقد ال�سحيح هو العقد امل�سروع باأ�سله وو�سفه ، وذلك باأن يكون �سادرا من ذي �سفة 

واأهلية م�سافا اإىل حمل قابل حلكمه ، وم�ستوفيا �سرائط �سحته املقـــررة فـي القانون ، ومل 

يقرتن به �سرط مف�سد له .

ب - العقد الفا�سد

املـــادة ) 124 (

العقد الفا�سد هو العقد امل�سروع باأ�سله ل بو�سفه ، فاإذا زال �سبب ف�ساده �سح ، ول يفيد 

اإعذار  بعد  ف�سخه  ورثتهما حق  اأو  عاقديه  ولكل من   ، بقب�سه  اإل  عليه  املعقود  فـي  امللك 

العاقد الآخر ، ول يرتتب عليه اأي اأثر اإل فـي احلدود التي يقررها القانون .

ج - العقد الباطل

املـــادة ) 125 (

العقـــد الباطــــل هــو العقــد غري امل�سروع ل باأ�سلـه ول بو�سفـــه بـــاأن اختـــل ركنه اأو حمله   - 1

اأو ال�سكل الذي فر�سه القانون لنعقاده .
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ل ت�سمع دعوى البطالن بعد م�سي خم�س ع�سرة �سنة من تاريخ اإبرام العقد .  - 2

ل يرتتب على العقد الباطل اأي اأثر ول ترد عليه الإجازة ولكل ذي م�سلحة اأن يتم�سك   - 3

بالبطالن ، وللمحكمة اأن تق�سي به من تلقاء نف�سها .

املـــادة ) 126 (

اإذا كانت ح�سة كل �سق معينة فاإنه  اإذا كان العقد فـي �سق منه باطال بطل العقد كله اإل 

يبطل فـي ال�سق الباطل ويبقى �سحيحا فـي الباقي .

املـــادة ) 127 (

اإذا كــان العقــد باطــــال وتوافــرت فيــه اأركــان عقــد اآخــر فاإن العقـــــد يكـــون �سحيحا باعتباره 

العقد الذي توافرت اأركــانه ، اإذا تبني اأن نية املتعاقدين كانت تن�سرف اإىل هذا العقد .

7 - العقد املوقوف والعقد غري الالزم

اأ - العقد املوقوف

املـــادة ) 128 (

العقد املوقوف هو العقد الذي تخلف فيه �سرط من �سروط النفاذ .  - 1

ل يكون العقد نافذا اإل بالإجازة ممن ميلكها .  - 2

املـــادة ) 129 (

تكــون الإجــازة بكــل قــول اأو فعــل يــدل عليهــا �سراحـــة اأو دللـــة ، ويعتبـــر ال�سكوت اإجازة 

اإن دل عليها عرفا .

املـــادة ) 130 (

الإجازة  انعقــاده ووقت  قابـــال لالإجـــازة وقت  العقـــد  يكــــون  اأن  الإجـازة  ي�ستـرط ل�سحــــة 

ووجود من له الإجازة وطرفـي العقد واملعقود عليه وبدله اإن كان عينا وقت الإجازة .

املـــادة ) 131 (

اإجــازة العقــد املوقــوف جتعلــه نافــذا من وقــت �سدوره واإذا رف�س الإجازة من ميلكها بطل 

العقد .
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املـــادة ) 132 (

ال�سق  فـي  بطل  يجز  مل  واإن  كله  العقد  نفذ  واأجيز  موقوفا  منه  �سق  فـي  العقد  كان  اإذا 

املوقوف فقط بح�سته من العو�س وبقي فـي النافذ بح�سته .

ب - العقد غري الالزم

املـــادة ) 133 (

يكون العقد غري لزم بالن�سبة اإىل اأحد املتعاقدين اأو كليهما رغم �سحته ونفاذه اإذا �سرط 

له حق ف�سخه دون ترا�س اأو تقا�س ، ولكل منهما اأن ي�ستقل بف�سخه اإذا كان العقد بطبيعته 

غري لزم بالن�سبة اإليه اأو �سرط لنف�سه خيار ف�سخه .

8 - اخليارات التي ت�سوب لزوم العقد

اأ - خيـار ال�سـرط

املـــادة ) 134 (

اأن ي�سرتط  الف�سخ  التي حتتمل  الالزمة  املالية  العقود  فـي  اأو لأيهما  للمتعاقدين  يجوز 

خيار ال�سرط لنف�سه اأو لغريه فـي املدة التي يتفقان عليها ، فاإن مل يتفقا على حتديد املدة 

جاز للمحكمة حتديدها طبقا للعرف اأو ظروف التعاقد .

ويجوز اأن يرد ال�سرط فـي العقد اأو فـي اتفاق لحق بني املتعاقدين .

املـــادة ) 135 (

اإذا ا�ستــرط كــل مــن املتعاقديــن اخليــار فـي عقــود املعاو�ســـات املاليـــــة فال يخرج البدلن 

عن ملكهما ، واإذا ا�سرتط اأحدهما اخليار فال يخرج ماله من ملكه ول يدخل فـي ملكه 

مال الآخر .

املـــادة ) 136 (

اأو اإجازتـــه ، فاإن اختار الإجازة يكون  ل�ساحــب خيــار ال�ســرط احلــق فـي ف�ســخ العــقد   - 1

العقد لزما من وقت انعقاده ، واإن اختار الف�سخ اعترب العقد كاأن مل يكن .

اإذا كان اخليار م�سروطا لكل من املتعاقدين واختار اأحدهما الف�سخ انف�سخ العقد ولو   - 2

اأجازه املتعاقد الآخر ، واإن اختار الإجـــازة بقي لالآخر خياره طوال مدة اخليار .
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املـــادة ) 137 (

يكون الف�سخ اأو الإجازة بكل فعل اأو قول يدل على اأيهما �سراحة اأو دللة ، فاإذا انق�ست املدة 

دون اختيار الف�سخ اأو الإجازة لزم العقد .

املـــادة ) 138 (

ي�سرتط ل�سحة الف�سخ اختياره فـي مدة اخليار وعلم الطرف الآخر اإن كان الف�سخ بالقول 

ول ي�سرتط فيه الرتا�سي اأو التقا�سي ، اأما الإجازة فال ي�سرتط علم الطرف الآخر بها .

املـــادة ) 139 (

ل ي�سقط خيار ال�سرط مبوت من ا�سرتطه وينتقل اإىل ورثته .

ب - خيـار الروؤيـة

املـــادة ) 140 (

يثبـت خيــار الروؤيــة فـي العقــود التي حتتمـل الف�سـخ ملن �سدر له الت�سرف ولو مل ي�سرتطه 

اإذا مل يكن قد راأى املعقود عليه املعني بالذات ويبقى اخليار حتى تتم الروؤية فـي الأجل 

املتفق عليه اأو يوجد ما ي�سقطه .

املـــادة ) 141 (

خيار الروؤية ل مينع نفاذ العقد واإمنا مينع لزومه ملن له اخليار .

املـــادة ) 142 (

ل ي�سقط خيار الروؤية بالإ�سقاط قبل الروؤية ، وي�سقط بروؤية املعقود عليه وقبوله �سراحة 

اأو دللة ، كما ي�سقط بعد القب�س بهالك املعقود عليه كلــه اأو بع�سه اأو تعيبــه وبت�ســرف من 

له اخليـار فـي املعقــود عليه ت�سرفــا ل يحتمل الف�سخ اأو ت�سرفا يوجب حقا للغري .

املـــادة ) 143 (

ل ي�سقط خيار الروؤية مبوت من له اخليار وينتقل اإىل ورثته .

املـــادة ) 144 (

يكـون الف�سـخ فـي خيـار الروؤية بكل ما يدل عليه �سراحة اأو دللة ب�سرط علم املتعاقد الآخر .
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ج - خيــار التعييـن

املـــادة ) 145 (

يجـــوز اأن يكــــون حمـــــــل العقــد واحـــــدا من عـــــدة اأ�سيـــاء اإذا �ســرط لأحــــد املتعاقدين اخليار 

فـي تعيينه من بينها ب�سرط بيان بدل كل منها .

املـــادة ) 146 (

دون  املحددة لأحدهما  املدة  انق�ست  اأو   ، املتعاقدان على حتديد مدة اخليار  يتفق  اإذا مل 

حمل  حتديد  اأو  اخليار  مدة  حتديد  املحكمة  من  يطلب  اأن  الآخر  للمتعاقد  جاز  تعيني 

الت�سرف .

املـــادة ) 147 (

يكــون العـقد غري لزم ملن له حق اخليار حتى يتم اإعمـال هذا احلــق ، فاإذا مت اخليار   - 1

�سراحة اأو دللة اأ�سبح العقد لزما فيـما مت فيه .

ي�ستند تعيني اخليار اإىل وقت اإبرام العقد .  - 2

املـــادة ) 148 (

ل ي�سقط خيار التعيني مبوت من له اخليار ، وينتقل اإىل ورثته .

د - خيار العيـب

املـــادة ) 149 (

فـي  ، وي�سرتط  العقد  فـي  املاليـة ولو مل ي�سرتط  املعاو�سة  فـي عقود  العيب  يثبت خيـار 

العيب الذي يثبت به اخليار اأن يكون وجوده فـي املعقود عليه �سابقا على العقد وموؤثرا فـي 

قيمته اأو مفوتا لغر�س العاقد منه واأن يكون خافيا .

املـــادة ) 150 (

ملن يثبــت له خيــار العيب احلق فـي طلب ف�ســخ العقــد برد املعقـــود عليه وا�سرتداد ما دفع ، 

اإل اإذا امتنع الرد اأو هلك املعقود عليه وفقا للمادة )151( من هذا القانون .

املـــادة ) 151 (

القيمة ب�سبب  العيب الرجوع بنق�سان  ملــــن له خيـــار  املعقـــود عليــه ويكــون  ميتنـــع رد   - 1

هذا العيب اإذا حدث نق�سان فـي املعقود عليه بعد القب�س اأو قبل القب�س بفعل من له 
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اخليار ، اأو اإذا اأحدث من له اخليار زيادة فـي املعقود عليه ل تقبل النف�سال اأو اإذا زاد 

املعقود عليه زيادة منف�سلة متولدة عنه بعد القب�س .

ل مينع هالك املعقود عليه بعد القب�س من �سمان العيب .   - 2

املـــادة ) 152 (

 ، دللة  اأو  ت�سريحا  به  العلم  بعد  بالعيب  وبالر�سا  بالإ�سقاط  العيب  خيار  ي�سقط   - 1

كا�ستعمال املعقود عليه اأو الت�سرف فيه .

كما ي�سقط بالت�سرف فـي املعقود عليه قبل العلم بالعيب .  - 2

اإذا عاد  اإىل �ساحبه  ال�سابقــة يعــود اخليـــار  املن�ســو�س عليهــا فـي الفقــرة  فـي احلالــة   - 3

املعقود عليه اإىل ملكه بغري ت�سرف منه .

املـــادة ) 153 (

ل ي�سقط خيار العيب مبوت من له اخليار ، وينتقل اإىل ورثته .

املـــادة ) 154 (

ا�ستحقـاق بعــ�س ال�سيء للغري عيـب فـي الباقــي تطبــق عليــه اأحكــام العيب املن�سو�س عليها 

فـي هذا الفرع .

الفرع الثالث

اآثـــار العقــــد

اأ - بالن�سبة للمتعاقدين

املـــادة ) 155 (

انعقاده دون توقف  املعقــود عليه وبدله مبجرد  فـي  النافــذ  ال�سحيــح  العقــد  يثبــت حكــم 

على القب�س اأو غريه ما مل ين�س القانون على خالف ذلك ، وعلى كل متعاقد الوفاء مبا 

اأوجبه العقد عليه من التزامات .

املـــادة ) 156 (

يجب تنفيذ العقد طبقا ملا ا�ستمل عليه ول يقت�سر على اإلزام املتعاقد مبا ورد فيه ولكن 

يتناول اأي�سا ما هو من م�ستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بح�سب طبيعة الت�سـرف .
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املـــادة ) 157 (

اإذا كانــت اللتزامـــات املتقابلــة فـي العقــود امللزمة للجانبــني م�ستحقـــة الوفــاء ، جــاز لكــل 

من املتعاقدين اأن ميتنع عن تنفيذ التزامه اإذا مل يقم املتعاقد الآخر بتنفيذ مـا التزم به .

املـــادة ) 158 (

اإذا مت العقــــد بطريــق الإذعــان وكــان قــد ت�سمــن �سروطــا تع�سفيــــة جــاز للمحكمة اأن تعدل 

هذه ال�سروط اأو اأن تعفـي الطرف املذعن منها وفقا ملــا تق�سي به العدالة ، ويقع باطال كل 

اتفاق على خالف ذلك .

املـــادة ) 159 (

اإذا طــراأت حـــــوادث ا�ستثنائيـــة عامــــة لـــم يكــــن فـــي الو�ســع توقعهــا وقـــت التعاقـــد وترتـــب 

واإن مل ي�سبح م�ستحيال �سار مرهقا للمدين  التعاقدي  اأن تنفيذ اللتزام  على حدوثها 

م�سلحــة  بني  املوازنة  وبعد  للظروف  تبعا  للمحكمة  جاز  فادحــة  بخ�ســارة  يهـــدده  بحيث 

اتفاق على خالف  ، ويقع باطال كل  املعقول  اإىل احلــد  املرهق  اللتزام  اأن ترد  الطرفــني 

ذلك .

ب - بالن�سبة للغري

املـــادة ) 160 (

ين�ســرف اأثــر العقــد اإىل املتعاقديــن واخللـــف العــام دون اإخـالل بالقواعد املتعلقة باملرياث 

ما مل يتبني من العقد اأو من طبيعة التعامل اأو من ن�س القانون اأن هذا الأثر ل ين�سرف 

اإىل اخللف العام .

املـــادة ) 161 (

اإذا اأن�سـاأ العقـد حقوقــا والتزامـات �سخ�سيـة تت�سـل ب�سيء انتقـل بعد ذلـك اإىل خلف خا�س ، 

فـــاإن تلك احلقـــوق واللتزامـــات تنتقــل اإىل هذا اخللــف فـي الوقت الذي ينتقل فيه ال�ســيء 

اإذا كانت من م�ستلزماته وكان اخللف اخلا�س يعلم بها وقت انتقال ال�سيء اإليه .

املـــادة ) 162 (

ل يرتب العقد التزاما فـي ذمة الغري ولكن يجوز اأن يك�سبه حقا .
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املـــادة ) 163 (

اإذا ا�ستـرط اأحـد املتعاقديــن حقــا مل�سلحــة الغيـر ، فاإنه يرتتب على هذا ال�سرتاط الآثار 

التالية ، ما مل يتفق املتعاقدان على غريها اأو تكون خمالفة ملقت�سى العقد :

يكت�سـب املنتفــع حقــا مبا�ســرا قبــل امل�سرتط عليه ي�ستطيــع مبقت�سـاه اأن يطالبه   - 1

بتنفيـذ ال�ستــراط ، كما يكــون للم�ستـرط نف�ســه مطالبــة امل�ستــرط عليـــه بتنفيـــذ 

ما ا�سرتطه مل�سلحة الغري .

للم�ستــــــرط عليــــه التم�ســــك نحـــو املنتفـــع بال�ستـــــراط بكـــل الدفـــــوع التـــي تن�ســـاأ   - 2

عن العقد .

يجوز للم�سرتط نق�س ا�سرتاطه قبل اأن يعلــن املنتفـع اإىل املتعهد اأو اإىل امل�سرتط   - 3

رغبته فـي ال�ستفادة من ال�سرتاط ما مل يتعار�س ذلك مع مقت�سى ال�سرتاط ، 

وي�سقط هذا احلق بوفاة امل�سرتط .

يجوز للم�سرتط اإحالل �سخ�س اآخر حمل املنتفع بال�سرتاط ويجوز له اأن ي�ستاأثر   - 4

بنف�سه بالنتفاع من ال�سرتاط .

املـــادة ) 164 (

يجوز فـي ال�سرتاط مل�سلحة الغري اأن يكـــون املنتفع �سخ�سا حمتمل الوجود فـي امل�ستقبل ، 

كما يجوز اأن يكون �سخ�سا اأو جهة مل تعني وقت العقد متى كان تعيينها ممكنا وقت اأن 

ينتج العقد اأثره طبقا للم�سارطة .

الفـرع الرابـع

تف�سيــــر الــعــقـــد

املـــادة ) 165 (

اإرادة  علــــى  للتعـــرف  تف�سريهـــا  بحجــة  عنهــا  يعـــدل  فال  وا�سحــة  العقد  عبـارة  كانــت  اإذا 

الإرادة  عن  للبحث  تف�سريها  فيجب  غمو�س  العقد  عبارة  فـي  كان  اإذا  اأما   ، املتعاقدين 

ذلك  فـي  وي�ستهدى   ، لالألفاظ  احلرفـي  املعنى  عند  الوقوف  دون  للمتعاقدين  امل�سرتكة 

بطبيعة التعامل وبالعرف اجلاري ومبا ينبغي اأن ي�سود من اأمانة وثقة بني املتعاقدين .
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املـــادة ) 166 (

1 - يف�سر ال�سك مل�سلحة املدين .

2 - فـي عقود الإذعان يف�سر ال�سك مل�سلحة الطرف املذعن .

الفـرع اخلامـ�س

انحــــــالل العــــقـــد

املـــادة ) 167 (

اإذا كـــان العقـــد �سحيحا لزمـــا فـــال يجـــوز لأحـد املتعاقديـن ف�سخـه اأو تعديله اإل بالرتا�سي 

اأو التقا�سي .

املـــادة ) 168 (

الإقالة فـي حق املتعاقدين ف�سخ وفـي حق الغري عقد جديد .

املـــادة ) 169 (

تتـــم الإقالــــة بالإيجـــــاب والقبــول فـي املجلــ�س ، وبالتعاطي ، وب�ســرط اأن يكون املعقود عليه 

قائمـــا وموجــودا فـي يد املتعاقــد وقت الإقالــة ، فاإذا هلك اأو تلــف اأو ح�سـل الت�سـرف للغيــر 

فـي بع�س املعقود عليه جازت الإقالة فـي الباقي بقدر ح�سته من العو�س .

املـــادة ) 170 (

يجـوز التفـاق على اأن يعتبـر العقــد مف�سوخــا من تلقاء نف�سـه دون حاجـة اإىل حكم ق�سائي 

عند عدم الوفاء باللتزامات النا�سئة عنه ، وهذا التفاق ل يعفـي من الإعذار اإل اإذا اتفق 

املتعاقدان �سراحة على الإعفاء منه .

املـــادة ) 171 (

فـي العقـود امللزمـة للجانبيـن ، اإذا مل يف اأحد املتعاقدين مبا وجب عليه بالعقد جاز   - 1

للمتعاقد الآخر بعد اإعذاره املدين اأن يطالب بتنفيذ العقد اأو بف�سخه .

2 - للمحكمـــة اأن تلـــزم املدين بالتنفيـــذ فـي احلــــال ، اأو تنظـــره اإىل اأجــــل م�سمى ، ولها اأن 

حتكم بالف�سخ ما بقى المتناع عن التنفيذ قائما وفـي جميع الأحوال يحكم بالتعوي�س 

اإن كان له مقت�س .
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املـــادة ) 172 (

فـي العقـــــود امللزمــــة للجانبيـن اإذا طــــراأت قــــوة قاهـــرة جتعـــل تنفيـــذ اللتزام م�ستحيال   - 1

انق�سى معه اللتزام املقابل له ، وانف�سخ العقد من تلقاء نف�سه .

اإذا كانــت ال�ستحالـــة جزئيــة انق�سى ما يقابل اجلــزء الــذي ا�ستحـــال تنفيــذه ، وينطبق   - 2

هذا احلكم على ال�ستحالة الوقتية فـي العقود امل�ستمرة ، وفـي هاتني احلالتني يجوز 

للدائن ف�سخ العقد ب�سرط اإعذار املدين .

املـــادة ) 173 (

اإذا ف�ســـخ العقــد اأو انف�سـخ اأعيـــد املتعاقـــدان اإىل احلـــال التــي كانـــا عليهـا قبل العقد مع اأداء 

احلقوق املرتتبة على ذلك ، فاإذا ا�ستحال ذلك يحكم بالتعوي�س .

الف�سل الثانــي

الت�سـرف النفـرادي

املـــادة ) 174 (

ل تلـزم الإرادة املنفـردة �ساحبها اإل فـي الأحوال التي ين�س فيها القانون على ذلك ، وي�سري 

عليها ما ي�سري على العقد من اأحكام اإل ما تعلق منها ب�سرورة وجود اإرادتني متطابقتني 

لإن�ساء العقد .

املـــادة ) 175 (

من وعـد بجعل ملن يقوم بعمل معني التزم باإعطاء اجلعل ملن قام بهذا العمل حتى ولو   - 1

قام به دون نظر اإىل ذلك الوعد .

اإذا مل يحدد الواعد اأجال للقيام بالعمل جاز له الرجوع فـي وعده ، على األ يوؤثر ذلك   - 2

فـي حق من قام بالعمل قبل الرجوع فـي الوعد .

اإعالن  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة  خالل  ترفـع  لـم  اإذا  باجلعـل  املطالبـة  دعوى  ت�سمــــع  ل   - 3

العدول .
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الف�سل الثالث

الفعــــــل ال�سار

الفــــرع الأول

اأحكـــام عامــــــة

املـــادة ) 176 (

1 - كل اإ�سرار بالغري يلزم فاعله ولو كان غري مميز بالتعوي�س .

2 - اإذا كــان الإ�سرار باملبا�ســرة لــزم التعويـــــ�س واإن لــــم يتعــد ، واإذا كـــــان بالت�سبب في�سرتط 

التعدي .

املـــادة ) 177 (

اإذا اأثبــت ال�سخــــ�س اأن ال�سـرر قد ن�سـاأ عن �سبب اأجنبي ل يد له فيه كاآفة �سماوية اأو حادث 

فجائي اأو قوة قاهرة اأو فعل الغري اأو فعل امل�سرور كان غري ملزم بالتعوي�س ما مل يق�س 

القانون اأو التفاق بغري ذلك .

املـــادة ) 178 (

من اأحـــدث �سررا باملعتدي اأو مبالــه وهو فـي حالة دفاع �سرعي عن نف�سه اأو عر�سه اأو ماله 

اأو عن نف�س الغري اأو عر�سه اأو ماله كان غري م�سوؤول عن ذلك ال�سرر على األ يجــاوز قـــدر 

ال�سرورة واإل اأ�سبح ملزما بالتعوي�س بقدر ما جاوزه .

املـــادة ) 179 (

1 - ي�ساف الفعل اإىل الفاعل ل الآمر ، ما مل يكن الفاعل جمربا ، على اأن الإجبار املعترب 

فـي الت�سرفات الفعلية هو الإكراه امللجئ وحده .

2 - ل يكون املوظف العام م�سوؤول عن عمله الذي اأ�سر بالغري اإذا قام به تنفيذا لأمر �سدر 

واجبة  اأنها  يعتقد  كان  اأو   ، عليه  واجبة  الأمر  هذا  كانت طاعة  متى  رئي�سه  اإليه من 

واأقام الدليل على اعتقاده مب�سروعية العمل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا على 

اأ�سباب معقولة واأنه راعى فـي عملــه جانــب احليطـة واحلــذر ، وفـي هـذه احلالة تق�سي 

املحكمة بالتعوي�س على من تقرر م�سوؤوليته عن ال�سرر .
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املـــادة ) 180 (

اإذا تعدد امل�سوؤولون عن فعل �سار كان كل منهم م�سوؤول بن�سبة ن�سيبه فيه دون ت�سامن 

بينهم ما مل تقدر املحكمة خالف ذلك .

املـــادة ) 181 (

يـقدر التعويــ�س فـي جميع الأحوال بقدر ما حلق امل�ســرور من �ســرر وما فاته من ك�سب 

ب�سرط اأن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل ال�سار .

املـــادة ) 182 (

يقـدر التعويــ�س بالنقــد على اأنه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبــناء علــى طلــب امل�ســرور 

اأن تاأمر باإعادة احلال اإىل ما كان عليه اأو اأن حتكم باأداء اأمر معني مت�سل بالفعل ال�سار 

على �سبيل التعوي�س .

املـــادة ) 183 (

يقـع باطــال كــل �سرط يقــ�سي بالإعفــاء عن امل�سوؤوليــة املرتتبـة عن الفعل ال�سار .

املـــادة ) 184 (

للعقوبة  اأثر  ول  �سرائطها  توفرت  متى  اجلزائية  بامل�سوؤولية  املدنية  امل�سوؤولية  تخل  ل 

اجلزائية فـي حتديد نطاق امل�سوؤولية املدنية وتقدير التعوي�س .

املـــادة ) 185 (

ل ت�سمــــع دعـــــوى التعويـــ�س النا�سئــة عــن الفعـــل ال�ســار بعد انق�ســاء خمـــ�س �سنـــــوات   - 1

من اليوم الذي علم فيه امل�سرور بحدوث ال�سرر وبامل�سوؤول عنه .

اإذا كانت دعوى التعوي�س نا�سئة عن جرمية وكانت الدعوى اجلزائية ما تزال قائمة   - 2

بعد انق�ساء امليعاد املذكور فـي الفقرة ال�سابقة فاإن دعوى التعوي�س ل ميتنع �سماعها 

اإل بامتناع �سماع الدعوى اجلزائية .

يوم  �سنة من  بانق�ساء خم�س ع�سرة  الأحــوال  فـي جميــع  التعويــ�س  ت�سمــع دعوى  ل   - 3

وقوع الفعل ال�سار .



- 34 -

الفــــــــــرع الثانــي

امل�سوؤولية عن الأعمال ال�سخ�سية

1 - ال�سرر الذي يقع على النفـــــ�س

املـــادة ) 186 (

ت�ســري الأحكــام العامــة للفعل ال�ســار على ال�سرر الذي يقــع على النف�س اأو ما دونها وفيما 

يتعلق بالتعوي�س فتطبق الديات والأرو�س م�سافا اإليها نفقات العالج ال�سروري .

2 - اإتــــــالف املـــــــال 

املـــادة ) 187 (

مـــن اأتلــف مــــال غيــره اأو اأف�ســده عــــو�س مثلــه اإن كــــان مثليــا وقيمتــه اإن كان قيميــا وذلك 

مع مراعاة الأحكام العامة للم�سوؤولية عن الفعل ال�سار .

املـــادة ) 188 (

اإذا كـان الإتــالف جزئيـا عــو�س املتلـــف نقـ�س القيمــة ، فاإذا كــان النقــــ�س فاح�سا ف�ساحب 

املال باخليار اإن �ساء اأخذ قيمة ما نق�س واإن �ساء ترك املال املتلف واأخذ قيمته مع مراعاة 

الأحكام العامة للم�سوؤولية عن الفعل ال�سار .

املـــادة ) 189 (

اإذا اأتلـــــف �سبـــــي مميــــــز اأو غيــــر مميـــز ومـــــن فـي حكمهمــا مــال غــريه لزمــــه التعويـــــ�س 

من ماله .

املـــادة ) 190 (

1 - اإذا اأتلف اأحد مال لغريه على زعم اأنه ماله عو�س ما اأتلف .

2 - اإذا اأتلف مال غريه باإذن مالكه فال يعو�سه .

3 - الغ�سب والتعـدي

املـــادة ) 191 (

على اليـد ما اأخــذت حتى توؤديــه فمن غ�سـب مــال يجـب عليـه رده بحالته التي كان عليها 

عند الغ�سب ، �سواء كان مثليا اأو قيميا وعليه تعوي�س منافعه وزوائده .
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املـــادة ) 192 (

اأن يرجع  اإذا تلف املال املغ�سوب فـي يد الغا�سب بفعل الغري فاملغ�سوب منه باخليار فـي 

بالتعوي�س على من �ساء منهما .

املـــادة ) 193 (

اإذا ت�ســـرف الغا�سب فـي املــــال املغ�ســــوب معاو�سة اأو تربعــــا وتلـــف املغ�سوب كلـــه اأو بع�ســه 

فـي يد املت�ســرف اإليــه كــان املغ�ســوب منه باخليار فـي اأن يرجع بالتعوي�س على من �ساء 

منهما فاإن اختار الرجوع على الغا�سب نفذ ت�سرفه واإن اختار الرجوع على املت�سرف اإليه 

كان للمت�سرف اإليه الرجوع على الغا�سب وفقا لأحكام القانون .

املـــادة ) 194 (

غا�سب الغا�سب حكمه حكم الغا�سب .  - 1

اإذا رد غا�ســــب الغا�ســـــــب املـــال املغ�ســـــــوب اإىل الغا�ســب الأول يبــــــراأ وحـــــــــده ، واإذا رده   - 2

اإىل املغ�سوب منه يرباأ هو والغا�سب الأول .

اإذا تلـــف املــــال املغ�ســـــوب اأو اأتلــف فـــي يــــد غا�ســب الغا�ســــب فاملغ�ســــوب منــه باخليــــار   - 3

فـي الرجوع بكل التعوي�س اأو بجزء منه على اأي منهما اأو عليهما معا فاإن اختار الرجوع 

على الغا�سب الأول كان لهذا الغا�سب الرجوع على الغا�سب الثاين واإن اختار املغ�سوب 

منه الرجوع على الغا�سب الثاين فال يجوز لهذا الغا�سب الرجوع على الغا�سب الأول 

واإن اختـــار الرجـــوع عليهمـــا معا فللغا�سب الأول الرجوع على الغا�ســب الثاين مبقــدار 

ما اأداه .

املـــادة ) 195 (

للمحكمة فـي جميع الأحوال اأن حتكم على الغا�سب بالتعوي�س املنا�سـب اإن كان له مقت�س .

الفرع الثالث

امل�سوؤولية عن فعل الغري

املـــادة ) 196 (

1 - ل ي�ســــاأل اأحد عن فعــل غيــره ، ومع ذلــك للمحكمـــة بنـــاء على طلــــــب امل�سرور اإذا راأت 

مربرا اأن تلزم باأداء التعوي�س املحكوم به :
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ب�سبب  الرقابة  اإىل  حاجــة  فـي  �سخـ�س  رقابة  اتفاقـا  اأو  قانونـا  عليه  وجبـت  من  اأ - 

ق�سره اأو حالته العقلية اأو اجل�سمية اإل اإذا اأثبت اأنه قام بواجب الرقابة ، اأو اأن 

ال�سرر كان ل بد واقعا ولو قام بهذا الواجب مبا ينبغي من العناية .

من كانـــت له علـــى مـــن وقــع منـــه الإ�ســرار �سلطـــة فعليــة فـي رقابتـــه وتوجيهــــه  ب - 

ولو مل يكن حرا فـي اختياره اإذا كان الفعل ال�سار قد �سدر من التابع فـي حال 

تاأدية وظيفته اأو ب�سببها .

2 - ملن اأدى التعوي�س اأن يرجع مبا دفع على املحكوم عليه به .

الفـرع الرابـع

امل�سوؤولية عن احليوان والأ�سياء

املـــادة ) 197 (

حائــز احليـــوان ولو مل يكـــن مالكـــا لـــه م�ســـوؤول عما يحدثه احليــــوان من �ســـرر اإذا ق�ســـر 

اأو تعدى .

املـــادة ) 198 (

ال�سـرر الـذي يحدثـه انهيــار البناء كله اأو بع�سه ي�سمنه مالك البناء اأو املتويل عليه اإل   - 1

اإذا اأثبت عدم تق�سريه اأو تعديه .

ملن كان مهددا ب�سرر ي�سيبه من البناء اأن يطالب املالك باتخاذ ما يلزم من التدابري   - 2

ال�سرورية لدرء اخلطر فاإذا مل يقم املالك بذلك جاز للمحكمة اأن تاأذن له فـي اتخاذ 

اأحكام  ذلك من  فـي  يرد  الإخالل مبا  ، هذا مع عدم  املالك  نفقة  على  التدابري  هذه 

خا�سـة .

املـــادة ) 199 (

اآلت  اأو  �سررها  من  للوقاية  خا�سة  عناية  تتطلب  اأ�سياء  ت�سرفه  حتت  كان  من  على 

ميكانيكية التعوي�س عما حتدثه من �سرر ما مل يثبت اأن وقوع ال�سرر كان ب�سبب اأجنبي 

ل يد له فيه .
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الفرع اخلام�س

امل�سوؤولية عن ا�ستعمال احلق العام

املـــادة ) 200 (

ا�ستعمــال احلــق العــام مقيــد بعــدم الإ�ســرار بالغيـــر فمن ا�ستعمله واأ�سر غريه �سررا ميكن 

التحرز منه كان ملزما بالتعوي�س .

الف�سل الرابع

الفعـــــل النافـــــع

الفــــــــــــــرع الأول

الك�ســــــــب بال �ســــــــــبب

املـــادة ) 201 (

ل يجــوز لأحـد اأن ياأخـذ مـال غيـره بدون �سبـب م�سـروع فــاإن اأخـــــذه وجب عليه رده .

املـــادة ) 202 (

من ك�ســب مـال من غيـــره بـــدون ت�ســـرف مك�ســـب وجب عليــه رده اإن كــان قائمــا ومثلـــه   - 1

اأو قيمته اإن مل يكن قائما .

اإذا خــرج ملك �سخـــ�س من يــده بدون ق�سد وات�ســل ق�ســاء وقــدرا مبــلك غيــره ات�ســال   - 2

ل يقبل الف�سل دون �سرر على اأحد املالكني تبع الأقل القيمة الأكرث بعد دفع قيمته ما 

مل يق�س القانون بغري ذلك .

الفرع الثانــي

دفع غري امل�ستحق

املـــادة ) 203 (

كـل من قبــ�س ما ليـ�س م�ستحقا له وجب عليه رده اإىل �ساحبه مع ما جناه من مكا�سب   - 1

اأو منافع .

ل حمل للرد اإذا كان من قام بالدفع يعلم اأنه غري ملزم مبا دفعه ما مل يكن ناق�س   - 2

الأهلية اأو مكرها على الدفـع .
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املـــادة ) 204 (

ي�سح ا�سرتداد غري امل�ستحق اإذا كان الوفاء قد مت تنفيذا لدين مل يتحقق �سببه اأو لدين 

زال �سببه بعد اأن حتقق .

املـــادة ) 205 (

ي�سح ا�سرتداد ما دفع وفاء لدين مل يحل اأجله اإذا كان املوفـي جاهال قيام الأجل .

املـــادة ) 206 (

من اأدى �سيئــا ظانــا اأنه واجــب عليه ثــم تبيــن عــدم وجوبه فله ا�سرتداده ممن قب�سه اإن 

كان قائما ومثله اأو قيمته اإن مل يكن قائما .

الفرع الثالث

الف�سـالة

املـــادة ) 207 (

الف�سالــة هي اأن يتولــى �سخــ�س عن ق�ســد القيــــام ب�ســاأن عاجــل حل�ســـاب �سخ�س اآخر ، دون 

اأن يكون ملزما بذلك .

املـــادة ) 208 (

تتحقق الف�سالة ولو كان الف�سويل فـي اأثناء توليه �ساأنا لنف�سه قد توىل �ساأن غريه ملا بني 

ال�ساأنني من ارتباط ل ميكن معه القيام باأحدهما منف�سال عن الآخر .

املـــادة ) 209 (

تتحقق الف�سالة كذلك ولو كان تدخل الف�سويل فـي �سوؤون غريه خمالفا لإرادة هذا الغري ، 

اإذا كان ذلك التدخل تنفيذا للتزام فر�سه القانون ودعت اإليه حاجة ملحة اأو ق�ست باأدائه 

م�سلحة عامة .

املـــادة ) 210 (

ت�سري قواعد الوكالة اإذا اأقر رب العمل ما قام به الف�سويل .

املـــادة ) 211 (

مبا�سرته  من  العمل  رب  يتمكن  اأن  اإىل  بداأه  الذي  العمل  فـي  مي�سي  اأن  الف�سويل  على 

بنف�سه ، كما يجب عليه اأن يخطر بتدخله رب العمل متى ا�ستطاع ذلك .



- 39 -

املـــادة ) 212 (

اإذا عهد الف�سولـــي اإىل غريه بكـــل العمل اأو بع�ســه كـــان م�سوؤول عن ت�سرفات نائبه ،   - 1

دون اإخالل مبا لرب العمل من الرجوع مبا�سرة على هذا النائب .

اإذا تعدد الف�سوليون فـي القيام بعمل واحد ، كانوا مت�سامنني فـي امل�سوؤولية .  - 2

يلتزم الف�سويل مبا يلتزم به الوكيل من رد ما ا�ستوىل عليه ب�سبب الف�سالة ، وتقدمي   - 3

ح�ساب عما قام به .

املـــادة ) 213 (

يعترب الف�سولـي نائبا عن رب العمل متى كان قد بذل فـي اإدارته عناية ال�سخ�س العادي ، ولو 

مل تتحقق النتيجة املرجوة ، وفـي هذه احلالة يكون رب العمل ملزما باأن ينفذ التعهدات 

واأن يرد له   ، بها  التزم  التي  التعهدات  واأن يعو�سه عن   ، الف�سويل حل�سابه  التي عقدها 

النفقات ال�سرورية والنافعة التي �سوغتها الظروف ، واأن يعو�سه عن ال�سرر الذي حلقه 

ب�سبب قيامه بالعمل .

املـــادة ) 214 (

مبوت  الوكالة  انتهاء  عند  الوكيل  ورثة  به  يلتزم  مبا  ورثته  التزم  الف�سويل  مات  اإذا   - 1

الوكيل .

اإذا مات رب العمل بقي الف�سويل ملتزما نحو الورثة مبا كان ملتزما به نحو مورثهم .  - 2

الفرع الرابع

ق�ساء دين الغري 

املـــادة ) 215 (

اأداه عنه وقام مقام الدائن  اأوفـى ديـن غــريه باأمـــره كــان لـه الرجوع على الآمر مبا  مـن 

الأ�سلي فـي مطالبته به �سواء ا�سرتط الرجوع عليه اأم مل ي�سرتط .

املـــادة ) 216 (

من اأوفـى دين غريه دون اأمره فلي�س له الرجوع مبا دفعه على املدين ول على الدائن اإل 

اإذا اأبراأ املدين من الدين ولو بعد ا�ستيفاء دينه منه .
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املـــادة ) 217 (

اإذا رهــن �سخ�س مالــه فـي ديــن غيــره وق�ســى الديــن ليفــك ماله املرهون رجع مبا ق�ساه 

على املدين .

الفرع اخلام�س

حكـم م�سـرتك

املـــادة ) 218 (

ل ت�سمـع الدعوى النا�سئــة عن الفعــل النافع بانق�ساء خم�س �سنوات من اليوم الذي علم 

فيه الدائن بحقه فـي الرجوع وفـي جميع الأحوال ل ت�سمع الدعوى بانق�ساء خم�س ع�سرة 

�سنة من اليوم الذي ن�ساأ فيه حق الرجوع .

الف�سل اخلام�س

القانون

املـــادة ) 219 (

اللتزامات التي تن�ساأ مبا�سرة عن القانون وحده ت�سري عليها الن�سو�س القانونية التي 

اأن�ساأتها .

الباب الثانــي

اآثـار اللتزام

الف�ســل الأول

اأحكــــام عامــــة

املـــادة ) 220 (

تنفيذه  امتنع وجب  فاإذا  القانونية  �سروطــه  ا�ستوفـى  متى  باللتـزام  الوفــاء  املديــن  على 

جربا عليه .

املـــادة ) 221 (

وفاه  فاإذا  تنفيذه  فـي  جرب  فال  املدين  ذمة  فـي  ق�ساء  ديانة ل  واجبا  اللتزام  اأ�سبح  اإذا 

خمتارا �سح وفاوؤه ول يعترب وفاء مبا ل يجب .
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الف�سل الثانــي

طــرق التنفيذ

الفــــــــرع الأول

التنفيـذ الختياري

1 - الوفـــاء

اأ - طرفا الوفاء

املـــادة ) 222 (

 ، الوفاء  اآخر له م�سلحة فـي  اأي �سخـ�س  اأو مـن   ، نائبه  اأو من  املديــن  الوفــاء من  ي�ســح 

وي�سح اأي�ســـا ممـــن ل م�سلحــة لــه فـي الوفــاء باأمــر املديـــن اأو بغيــر اأمــره على اأنــه يجــوز 

للدائن اأن يرف�س الوفاء من الغري اإذا اعرت�س املدين على ذلك واأبلغ الدائن اعرتا�سه .

املـــادة ) 223 (

ي�سرتط ل�سحة الوفاء اأن يكـون املوفـي مالكا ملا وفـى به ، واأن يكون اأهال للت�سرف فيه ، 

واإذا كان املدين غري اأهل للت�سرف فاإن وفاءه للدين يعترب �سحيحا ما مل يلحق الوفاء 

�سررا به .

املـــادة ) 224 (

اإذا كان املدين حمجورا عليه  ل ينفذ الوفاء لبع�س الدائنني فـي حق الدائنني الآخرين 

للدين ووفـى من املال املحجور اأو مري�سا مر�س املوت وكان الوفاء ي�سر ببقية الدائنني .

املـــادة ) 225 (

اأو لنائبــه ويعتبـــر ذا �سفــة فـي ا�ستيفــاء الديـن من يقدم للمدين  يكــون الوفــاء للدائــن 

خمال�سة �سادرة من الدائن اإل اإذا كان متفقا على اأن الوفاء يكون للدائن �سخ�سيا .

املـــادة ) 226 (

اإذا كان الدائن غري كامل الأهلية فال ترباأ ذمة املدين اإل بالوفاء اإىل وليه .  - 1

اإذا ح�سل الوفاء للدائن غري كامل الأهلية وهلك املوفـى بــه فـي يــده اأو �ساع منه فلوليه   - 2

مطالبة املدين بالدين .
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ب - رف�س الوفاء

املـــادة ) 227 (

اإذا رف�س الدائن دون مربر قبول الوفاء املعرو�س عليه عر�سا �سحيحا ، اأو رف�س القيام 

بالأعمال التي ل يتم الوفاء بدونها ، اأو اأعلن اأنه لن يقبل الوفاء وجب على املدين اإعذاره 

باإعالن ر�سمي يحدد فيه مدة منا�سبة يقوم فيها الدائن مبا يجب عليه ل�ستيفاء حقـه .

املـــادة ) 228 (

اإذا تــم اإعــــذار الدائــن حتمــل تبعــة هــالك ال�سيء حمــل اللتــــزام واأ�سبح للمديــــن الـحـــق 

فـي اإيداعه مبوافقة املحكمة على نفقة الدائن واملطالبة بتعوي�س ما اأ�سابه من �سرر .

املـــادة ) 229 (

اإذا كان حمـل الوفـاء �سيـئا معينا بالذات وكان الواجب اأن ي�سلم فـي املكان الذي يوجد فيه ، 

جاز للمدين بعد اإعذار الدائن بت�سلمه اأن يح�سل على ترخي�س من املحكمة فـي اإيداعه ، 

فاإذا كان ال�سيء عقارا اأو �سيئا معدا للبقاء حيث وجد جاز للمدين اأن يطلب و�سعه حتت 

احلرا�سة .

املـــادة ) 230 (

اإذا كـان حمـل الوفــاء �سيئــا ي�سرع اإليــه التلـف اأو يكلــف نفقـات باهظـة فـي اإيداعه اأو حرا�سته 

جاز للمدين بعد ا�ستئذان املحكمة اأن يبيعه ب�سعره ال�سائد فـي الأ�سواق ، فاإن تعذر ذلك 

فباملزاد العلني ويقوم اإيداع الثمن خزانة املحكمة مقام اإيداع ال�سيء نف�سه .

املـــادة ) 231 (

يكـــون الإيـداع اأو ما يقــوم مقامــه من اإجــراء جائــزا اإذا كان املديـن يجهـل �سخ�سية الدائن 

اأو موطنه اأو كان الدائن عدمي الأهلية اأو ناق�سها ، ولي�س له نائب يقبل عنه الوفاء اأو كان 

الدين متنازعا عليــه بني عــدة اأ�سخــا�س اأو وجدت اأ�سباب جدية اأخرى تربر هذا الإجراء .

املـــادة ) 232 (

يقــوم العــر�س احلقيقــي بالن�سبـــة اإىل املديــن مقـام الوفــاء اإذا تاله اإيداع م�ستــوف لأو�ساعــه 

القانونيــة اأو تــاله اأي اإجــراء مماثــل وذلــك اإذا قبلـــه الدائن اأو �سدر حكم نهائي ب�سحته .
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املـــادة ) 233 (

اأن يرجع فـي هذا  باإجــراء مماثل جاز له  اأو  باإيــــداع  اإذا عــر�س املديـن الديـــن واأتبعه   - 1

العر�س ما دام الدائن مل يقبله اأو ما دام مل ي�سدر حكم نهائي ب�سحته ، واإذا رجع فال 

ترباأ ذمة �سركائه فـي الدين ول ذمة ال�سامنني .

اإذا رجع املدين عن العر�س بعد اأن قبله الدائن اأو بعد اأن حكم ب�سحته وقبل الدائن   - 2

 ، اأن يتم�سك بعد ذلك مبا يكفل حقه من تاأمينات  هذا الرجوع مل يكن لهذا الدائن 

وترباأ ذمة ال�سركاء فـي الدين وذمة ال�سامنني . 

ج - حمل الوفاء وزمانه ونفقاته واإثباته 

املـــادة ) 234 (

يكــون الوفــاء بال�سيء امل�ستحق اأ�سال ، فال يجرب الدائن على قبول �سيء غريه .

املـــادة ) 235 (

ل يجرب الدائــن على قبــول وفــاء جزئــي لدينـــه ما مل يوجد اتفاق اأو ن�س يجيز ذلك .  - 1

اإذا كان الدين متنازعا فـي جزء منه وقبل الدائن اأن ي�ستوفـي اجلزء املعرتف به فلي�س   - 2

للمدين اأن يرف�س الوفاء بهذا اجلزء .

املـــادة ) 236 (

اأداه  املديــن وكانت لدائن واحد ومن جن�س واحد وكان ما  ذمــــة  فـي  الديــون  تعــددت  اإذا 

الذي يريد  الدين  اأن يعني  الوفاء  للمدين عند  الديون جميعا جاز  يفـي بهذه  املدين ل 

الوفاء به ما مل يوجد مانع قانوين اأو اتفاق يحول دون هذا التعيني .

املـــادة ) 237 (

الدين  كان احل�سم من ح�ساب  ال�سابقــة  املادة  فـي  املبني  الوجه  الدين على  يعيــن  لـــم  اإذا 

ت�ساوت  فاإذا  املدين  على  كلفة  اأ�سدها  ح�ساب  فمن  احلالة  الديون  تعددت  فاإذا  حل  الذي 

الديون فـي الكلفة فمن ح�ساب الدين الذي يعينه الدائن .

املـــادة ) 238 (

يجب اأن يتم الوفاء فورا مبجرد ترتب اللتزام نهائيا فـي ذمة املدين ما مل يوجد اتفاق   - 1

اأو ن�س يق�سي بغري ذلك .
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للمحكمة اإذا مل مينعها ن�س فـي القانون اأن تنظر املدين اإىل اأجل معقول اأو اآجال ينفذ   - 2

فيها التزامه اإذا ا�ستدعت حالته ذلك ومل يلحق الدائن من التاأجيل �سرر ج�سيم .

املـــادة ) 239 (

قبول  على  الدائن  ويجرب  الأجل  حلول  قبل  يدفعه  اأن  فللمدين  موؤجال  الدين  كان  اإذا 

الوفاء .

املـــادة ) 240 (

اإذا كان حمل اللتزام �سيئا معينا بذاته وجب ت�سليمه فـي املكان الذي كان موجودا فيه   - 1

وقت ن�سوء اللتزام ما مل يوجد اتفاق اأو ن�س يق�سي بغري ذلك .

املدين وقت  الذي يوجد فيه موطن  املكان  فـي  الوفاء  الأخــرى يكون  اللتزامات  فـي   - 2

الوفاء اأو فـي املكان الذي يوجد فيه مركز اأعمال املدين اإذا كان اللتزام متعلقا بهذه 

الأعمال .

املـــادة ) 241 (

اإذا اأر�سل املدين الدين مع ر�سولــه اإىل الدائــــن فهلك فـي يد الر�سول قبل و�سوله فهالكه 

على املدين . واإذا اأمر الدائن املدين باأن يدفع الدين اإىل ر�سول الدائن فدفعه ، فهالكه 

على الدائن وترباأ ذمة املدين من الدين .

املـــادة ) 242 (

تكون نفقات الوفاء على املدين اإل اإذا اتفق اأو ن�س القانون على غري ذلك .

املـــادة ) 243 (

ملن قام بوفاء الدين اأو جزء منه اأن يطلب خمال�سة مبا وفاه ، فاإذا رف�س الدائن ذلك جاز 

للمدين اأن يودع الدين امل�ستحق اإيداعا ق�سائيا .

2 - التنفيذ مبا يعادل الوفاء

اأ - الوفاء بعو�س

املـــادة ) 244 (

ي�سـح وفــاء الديــن بعــو�س يتفــق عليــه الطرفـــان طبقـــا للقواعـــد العامـــة فـي العقد .
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املـــادة ) 245 (

ت�سري على الوفاء بعو�س اأحكام البيـع اإذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عو�سا عن الدين ، 

كما ت�سري عليه اأحكام الوفاء فـي ق�ساء الدين .

املـــادة ) 246 (

ينقــ�سي الديــن مع �سماناتــه فـي الوفــاء بعــو�س وينتقــل حــق الدائـن اإىل العو�س .

ب - املقا�ســة

املـــادة ) 247 (

املقا�ســة اإيفــاء ديــن مطـلــوب لدائــن بديــــن مطلوب منـه ملدينـــه وهي اإما جربية اأو اختيارية 

اأو ق�سائية .

املـــادة ) 248 (

دائنا ومدينا  الطرفني  اأن يكون كال  القانون وي�سرتط فيها  بقوة  املقا�سة اجلربية  تقع 

اإجراوؤها  ي�سر  واأل  و�سعفا  وقوة  وا�ستحقاقا  وو�سفا  جن�سا  الدينان  يتماثل  واأن  لالآخر 

بحقوق الغري �سواء احتد �سبب الدين اأو اختلف .

املـــادة ) 249 (

تتم املقا�سة الختيارية باتفاق الطرفني اإذا مل يتوفر اأحد �سروط املقا�سة اجلربية .

املـــادة ) 250 (

تتــم املقا�ســة الق�سائيــة بحكــم من املحكمـــة اإذا توفــرت �سروطها وبطلب اأ�سلي اأو عار�س .

املـــادة ) 251 (

العني  للغا�سب دين على �ساحب  اأو كان  الوديعة  للمودع لديه دين على �ساحب  اإذا كان 

باتفاق  اإل  املقا�سة  جتري  فال  املغ�سوبة  العني  اأو  الوديعة  جن�س  من  والدين  املغ�سوبة 

الطرفني .
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املـــادة ) 252 (

اإذا اأتلــــف الدائــــــن عيـنـــــا من مــال املديــن وكانـــت من جنــ�س الديـــن وقعت املقا�سة فاإن مل 

تكن من جن�سه فال تقع املقا�سة اإل باتفاق الطرفني .

املـــادة ) 253 (

تتــم املقا�سة بنـاء على طلب �ساحــب امل�سلحــة فيها وتقع بقدر الأقل من الدينني .

املـــادة ) 254 (

ل يحـول م�سـي املـــدة التي متنــع من �سمـــاع الدعوى باأحــد احلقيـــــن من التم�سك باملقا�سة 

عنـــد املطالبـــة باحلــق الآخـــر متى كانــت املـــدة التـــي متنع من �سمـــاع الدعـــوى لـــم تنقـــ�س 

فـي الوقت الذي اأ�سبحت فيه املقا�سة ممكنة .

املـــادة ) 255 (

اإذا وفـى املدين دينا عليه وكان له اأن يطلب املقا�سة فيه بحق له فال يجوز له اأن يتم�سك 

ب�سمانات هذا احلق اإ�سرارا بالغري اإل اإذا كان يجهل وجوده وكان له فـي ذلك عذر مقبول .

ج - احتاد الذمتني

املـــادة ) 256 (

اإذا اجتمــع فـي �سخــ�س واحــد �سفــتا الدائــــن واملدين بالن�سبة اإىل دين واحد انق�سى   - 1

هذا الدين بالقدر الذي احتدت فيه الذمتان .

ل يتـــم احتـــاد الذمتـــني اإذا كـــان الدائــن وارثــــا للمديــــن وي�ستـــرك مع باقـــي الدائنـــني   - 2

فـي اقت�ساء دينه من الرتكة . 

املـــادة ) 257 (

اإذا زال �سبب احتاد الذمتني باأثر رجعي عاد الدين اإىل ما كان عليه من قبل .

الفرع الثانــي

التنفيذ اجلربي

1 - التنفيذ العيني

املـــادة ) 258 (

يجرب املديــن بعد اإعـــذاره على تنفيــذ التزامـــه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا .  - 1
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اإذا كان فـي التنفيذ العيني اإرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب املدين اأن تق�سر   - 2

حق الدائن على اقت�ساء تعوي�س نقدي اإذا كان ذلك ل يلحق به �سررا ج�سيما .

املـــادة ) 259 (

اإذا كــان حمـل اللتزام عمـال وا�ستوجبت طبيعته اأو ن�س التفاق على اأن يقوم به املدين   - 1

ب�سخ�سه جاز للدائن اأن يرف�س الوفاء به من غري املدين .

به كما  بالقيام  املحكمــة  اإذنــــا من  اأن يطلــب  للدائـــن  بالعمــل جاز  املديـن  يقـم  لــم  اإذا   - 2

يجوز له تنفيذه دون اإذن عند ال�سرورة ويكون التنفيذ فـي احلالتني على نفقة املدين .

املـــادة ) 260 (

يقوم حكم املحكمة مقام التنفيذ اإذا كان حمل اللتــزام عمال و�سمحت بذلك طبيعته .

املـــادة ) 261 (

اإذا كـان املطلـوب من املديــن هو املحافظة على ال�سيء اأو القيام باإدارته اأو توخي احليطة   - 1

فـي تنفيذ التزامه فاإنه يكون قد وفـى باللتزام اإذا بذل فـي تنفيذه من العناية كل ما 

يبذله ال�سخ�س العادي ولو مل يتحقق الغر�س املق�سود ، هذا ما مل ين�س القانون اأو 

التفاق على غري ذلك .

فـي جميع الأحوال يبقى املدين م�سوؤول عما ياأتيه من غ�س اأو خطاأ ج�سيم .  - 2

املـــادة ) 262 (

من  يطلب  اأن  للدائن  جاز  املدين  به  واأخل  عمل  عن  المتناع  هو  اللتزام  حمل  كان  اإذا 

اإذنا بالقيام بهذه الإزالة على نفقة  اأن يطلب منها  اأو   ، اإزالة ما وقع خمالفا له  املحكمة 

املدين .

املـــادة ) 263 (

اإذا مت التنفيذ العيني بعد حكم املحكمة اأو اأ�سر املدين على عدم التنفيذ حددت املحكمة 

مقدار التعوي�س الذي يلزم به املدين مراعية فـي ذلك ال�سرر الذي اأ�ساب الدائن والتعنت 

الذي بدا من املدين .
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2 - التنفيذ بطريق التعوي�س

املـــادة ) 264 (

اإذا ا�ستحــال على املديــن تنفيـــذ اللتــزام عينا حكم عليه بالتعوي�س لعدم الوفاء بالتزامه 

ما مل يثبت اأن ا�ستحالة التنفيذ قد ن�ساأت عن �سبب اأجنبي ل يد له فيه ، ويكون احلكم 

، وتقدر املحكمة التعوي�س مبا ي�ساوي ال�سرر  التزامه  اإذا تاأخر املدين فـي تنفيذ  كذلك 

الذي اأ�ساب الدائن فعال حني وقوعه .

املـــادة ) 265 (

ل ي�ستحق التعوي�س اإل بعد اإعذار املدين ما مل ين�س على غري ذلك .

املـــادة ) 266 (

ل �سرورة لإعذار املدين فـي احلالت الآتية :

اإذا اأ�سبح تنفيذ اللتزام عينا غري ممكن اأو غري جمد بفعل املدين .  - 1

اإذا كان حمل اللتزام تعوي�سا ترتب على عمل غري م�سروع .   - 2

اأو �سيء ت�سلمه دون حق  اأنه م�سروق  اإذا كان حمل اللتزام رد �سيء يعلم املدين   - 3

وهو عامل بذلك .

اإذا �سرح املدين كتابة اأنه ل يريد القيام بالتزامه .  - 4

املـــادة ) 267 (

1 - اإذا مل يكن حمل اللتزام مبلغـا من النقــود يجوز للمتعاقدين اأن يحددا مقدما 

قيمة التعوي�س بالن�س عليها فـي العقد اأو فـي اتفاق لحق .

2 - يجوز للمحكمة فـي جميع الأحوال بناء على طلب اأحد الطرفني اأن تعدل فـي هذا 

التفاق مبا يجعل التقدير م�ساويا لل�سرر ، ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك .

الفرع الثالث

الو�سائل امل�سروعة حلماية التنفيذ

1 - �سمان اأموال املدين للوفاء 

املـــادة ) 268 (

اأمـوال املديــن جميعـها �سامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنني مت�ساوون فـي هذا ال�سمان 

اإل من كان له حق التقدم طبقا للقانون .
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2 - الدعوى غري املبا�سرة

املـــادة ) 269 (

كان منها مت�سال  ما  اإل  املديـــن  با�ســم مدينـــه جميــع حقــوق هذا  يبا�ســر  اأن  للدائــن   - 1

ب�سخ�ســه اأو غري قابــل للحجــز ول يكـــون ا�ستعمــال الدائــن لهذه احلقــوق اإل اإذا اأثبــت 

ي�سبـــب  اأن  �ساأنه  من  اإياها  ا�ستعماله  عدم  واأن  احلقوق  هــذه  ي�ستعمـــل  مل  املديـــن  اأن 

اإع�ســاره اأو اأن يزيد من هذا الإع�سار ، ويجب اإدخال املدين فـي الدعوى . 

يعترب الدائــن نائبــا عــن مدينـــه فـــي ا�ستعمال حقوقــــه وكـــل نفع يعـــود من ا�ستعمــــال   - 2

هذه احلقوق يدخل فـي اأموال املدين ويكون �سمانا جلميع دائنيه .

3 - دعوى ال�سورية

املـــادة ) 270 (

اإذا �سـتـر املتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد �سوري فالعقـد النافذ بني املتعاقدين واخللف العام 

هو العقد احلقيقي .

املـــادة ) 271 (

لدائني املتعاقدين واخللـــف اخلا�س فـي العقـــد ال�سوري اأن يتم�سكـــوا بـــــه متــى كانوا   - 1

الو�سائل �سورية  ويثبتوا بجميع  امل�سترت  بالعقد  يتم�سكوا  اأن  لهم  ، كما  النية  ح�سني 

العقد الذي اأ�سر بهم .

الآخرون  ومت�سك  الظاهر  بالعقـد  بع�سهم  فتم�سك  ال�ساأن  ذوي  م�سالح  تعار�ست  اإذا   - 2

بالعقد امل�سترت كانت الأف�سلية لالأولني .

4 - دعوى عدم نفاذ ت�سرف املدين فـي حق الدائن

املـــادة ) 272 (

لكــل دائــن دينه م�ستحق الأداء و�سدر من مدينه ت�ســرف من �ساأنه اإع�ســاره اأو الزيــادة   - 1

فـي اإع�ساره اأن يطلب عدم نفاذ هذا الت�سرف فـي حقه وذلك فـي احلالت الآتية :

اإذا كان ت�سرف املديــن تربعـــا مبا ل يلــــزم فاإنــه ل ي�ستــرط لعدم نفـــــاذه فـي حق  اأ - 

الدائن غ�س املدين ول ح�سن نية املت�سرف اإليه .
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اإذا كان ت�سرف املدين معاو�سة في�سرتط اأن يكون كل من املدين واملت�سرف اإليه  ب - 

عاملني بالإع�سار .

تطبــق الأحكـــام ال�سابقـــة فـي حالــة �ســدور ت�سرف من اخللـــف الـــذي انتقل اإليــه  ج - 

ال�سيء من املدين .

اإذا وفـى املدين املع�سر اأحد دائنيـه قبل انق�ساء الأجــل ، كان لكــل دائــن دينه م�ستحق   - 2

الأداء اأن يطلب عدم نفاذ هذا الوفاء . 

املـــادة ) 273 (

اإذا ادعى الدائن اإع�سار املدين فعلى الدائن اأن يثبت ما فـي ذمة املدين من ديون واإذا ادعى 

املدين اأنه مو�سر فعليه اأن يثبت اأن له مال ي�ساوي قيمة الديون اأو يزيد عليها .

املـــادة ) 274 (

للمت�سرف اإليه اأن يتخل�س من الدعوى اإذا اأودع قيمة املال املت�سرف فيه خزانة املحكمة 

مبا ليقل عن ثمن املثل .

املـــادة ) 275 (

متى تقرر عــدم نفــاذ الت�سرف ا�ستفاد من ذلك جميـع الدائنيــن الذيــــن �سدر هذا الت�سرف 

اإ�سرارا بهم .

املـــادة ) 276 (

ل ت�سمع دعوى عدم نفاذ الت�سرف بعد انق�ساء �ستة اأ�سهر من اليوم الذي علم فيه الدائن 

�سبب عدم نفاذ الت�سرف ، وفـي جميع الأحوال ل ت�سمع الدعوى بعد انق�ساء خم�س ع�سرة 

�سنة من وقت �سدور الت�سرف . 

5 - احلجر على املدين املع�سر

املـــادة ) 277 (

يجوز احلجر على املدين اإذا زادت ديونه احلالة على ماله . 

املـــادة ) 278 (

يكــون احلجــر بحكــم ت�ســدره املحكمــة التــي يتبعها موطن املدين بناء على طلب اأحد   - 1

الدائنني اأو املدين نف�سه وتنظر الدعوى على وجه ال�سرعة .
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يجوز لأي دائن اأن يح�سل مبقت�سى حكم احلجر على اأمر من القا�سي املخت�س بحجز   - 2

جميع اأموال املدين التي يجيز القانون احلجز عليها ويبقى احلجز على اأموال املدين 

قائما مل�سلحة الدائنني حتى ينتهي احلجر .

املـــادة ) 279 (

على املحكمــة قبــل اأن حتجــر على املديــن اأن تراعـــي فـي تقديرهــا جميـــــع الظروف التي 

اأحاطــت به ومـــدى م�سوؤوليتــه عــن الأ�سبــاب التي اأدت اإىل طلـــب احلجــر وم�ســالح دائنيــــه 

امل�سروعة وكل ظرف اآخر من �ساأنه اأن يوؤثر فـي حالته املالية .

املـــادة ) 280 (

على اأميـــن �سـر املحكمــــة فـي اليـــوم الــذي تقيــد فيــه دعوى احلجــــر اأن ي�سجل ملخ�س   - 1

�سحيفـــة الدعـــوى فـي �سجـــل خـــا�س يرتــب بح�ســب اأ�سمــاء املدينــني املطلــوب احلجـــر 

عليهم ، وعليه اأن يقيد فـي هذا ال�سجل منطوق احلكم ال�سادر فـي الدعوى وكل حكم 

ي�سدر بتاأييده اأو باإلغائه وذلك كله يوم �سدور احلكم .

على اأمني ال�سر اأي�سا اأن ير�سل اإىل اجلهة املخت�سة وفقا للقوانني واملرا�سيم ال�سلطانية   - 2

لقرار  وفقا  ينظم  عام  �سجل  فـي  لإثباتها  والقيود  الت�سجيالت  هذه  �سورة  النافذة 

ت�سدره ال�سلطة املخت�سة بتلك اجلهة .

املـــادة ) 281 (

يجب على املدين اإذا تغري موطنه اأن يخطر بذلك اأمانة �سر املحكمة التي يتبعها موطنه 

ال�سابق ، وعلـــى اأمني ال�ســـر املختـــ�س مبجـــرد علمه بتغييــر املوطــــن �ســـواء اأخطـــره املديـــن 

اأم علم بذلك من طريق اآخر اأن ير�سل �سورة حكم احلجر والبيانات املقيدة فـي ال�سجل اإىل 

املحكمة التي يتبعها املوطن اجلديد لتقوم بقيدها فـي �سجالتها .

املـــادة ) 282 (

يرتتب على احلكم باحلجر :

اأن يحل ما فـي ذمة املدين من ديون موؤجلة .  -1

األ ينفذ فـي حق الدائنني جميعا ت�سرف املدين فـي ماله اأو اإقراره بدين ن�ساأ بعد   -2

احلكم باحلجر وذلك منذ ت�سجيل ملخ�س �سحيفة الدعوى .
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املـــادة ) 283 (

اأن تقرر للمدين بناء  اأموال املدين كان للمحكمة املخت�سة باحلجر  اإذا وقع احلجز على 

على عري�سة يقدمها نفقة يتقا�ساها من ماله املحجوز ، ويجوز العرتا�س على القرار 

اأمام املحكمة خالل خم�سة اأيام من تاريخ تبليغ القرار للمدين اأو الدائنني .

املـــادة ) 284 (

تبــاع اأمـــوال املديــن املحجور عليــه وتق�ســم على الدائنني ق�سمــة غرمــاء وفقــا لالإجــراءات 

التي ين�س عليها القانون بعد اأن تخ�س�س نفقة للمدين وملن تلزمه نفقته .

املـــادة ) 285 (

يعاقب املديـــن بعقوبــة الحتيــال املن�ســو�س عليهــــا فـي قانـون اجلــــزاء اأو اأي قانـــــون اآخـــــر 

فـي احلالت الآتية :

اإذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإع�سار بق�سد الإ�سرار بدائنيه وانتهت الدعوى   - 1

ب�سدور حكم عليه بالدين وباحلجر .

اإذا اأخفـى بعد احلكم عليه باحلجر بع�س اأمواله ليحول دون التنفيذ عليها اأو ا�سطنع   - 2

ديونا �سورية اأو مبالغ فيها وذلك كله بق�سد الإ�سرار بدائنيه .

اإذا غري بطريق الغ�س موطنه وترتب على التغيري �سرر لدائنيه .  - 3

املـــادة ) 286 (

ينتهــي احلجـــــر بحكــم ت�ســــــدره املحكمــــــة التي يتبعهــــا موطــــــن املحجــــور عليـــه بنــــاء   - 1

على طلب ذي �ساأن فـي احلالت الآتية :

اإذا ق�سم مال املحجور عليه بني الدائنني . اأ - 

ب - اإذا ثبت اأن ديون املحجور عليه اأ�سبحت ل تزيد على اأمواله .

اإذا قام املحجورعليه بوفاء ديونه التي حلت دون اأن يكون للحجر اأثر فـي حلولها ،  ج - 

وفـي هذه احلالة تعود اآجال الديون التي حلت باحلجر اإىل ما كانت عليه من قبل ، 

ب�سرط اأن يكون املحجور عليه قد وفـى بجميع اأق�ساطها التي حلت .

اإذا انق�ست خم�س �سنوات من تاريخ �سدور احلكم باحلجر . د - 

علــى اأمني �ســر املحكمــة اأن يقيـــد من تلقـــاء نف�ســـه احلكم ال�سادر بانتهــاء احلجــر يـــوم   - 2

�سدوره فـي ال�سجل املن�سو�س عليه فـي املادة )280( من هذا القانون ، وعليه اأن ير�سل 

�سورته اإىل اجلهة املن�سو�س عليها فـي البند )2( من املادة ذاتها لقيده كذلك .
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املـــادة ) 287 (

للمديــن بـعد انتهــاء احلجــر اأن يطلــب اإعــادة الديون التـي كانــت قد حلـــت ب�سبب احلجر 

ومل يتم دفعها اإىل اأجلها ال�سابق ب�سرط اأن يكون قد وفـى ديونه التي حلت دون اأن يكون 

للحجر اأثر فـي حلولها .

املـــادة ) 288 (

انتهـــاء احلجــر ل مينــع الدائنني من الطعن فـي ت�سرفات املدين ول من التم�سك با�ستعمال 

حقوقـــه وفقــــا للمـــواد )269( و)270( و)271( و)272( و)273( و )274( و )275( و)276( 

من هذا القانون .

6 - حق احلب�س

املـــادة ) 289 (

لكــــل من التــــزم باأداء �ســـيء اأن ميتنــع عن الوفــاء بــه مــا دام الدائــــن لـــم يـــوف بالتـــزام   - 1

فـي ذمته ن�ساأ ب�سبب التزام املدين وكان مرتبطا به اأو متقابال معه .

لكــل مــن املتعاقديــن فـي املعاو�سات املاليـــة اأن يحبــــ�س املعقــــود عليـــــه وهــــو فـــــي يــــــده   - 2

حتى يقب�س البدل امل�ستحق .

يجــوز ملــــن اأنفــــق على ملك غريه وهو فـي يده م�سروفــــات �سروريـــة اأن ميتنـــع عن رده   - 3

حتى ي�ستوفـي ما هو م�ستحق له ما مل يكن اللتزام بالرد نا�سئا عن عمل غري م�سروع .

املـــادة ) 290 (

اأن ي�ست�سدر  ولــه  يقــدم ح�سابـــا عن غلتــه  واأن  اأن يحافــظ عليــه  ال�سيء  على مــن حبــ�س 

اإذنا من املحكمة ببيع ال�سيء املحبو�س اإذا كان يخ�سى عليه الهالك اأو التعيب وذلك وفقا 

لالإجراءات اخلا�سة ببيع املرهون حيازة وينتقل حقه فـي احلب�س من ال�سيء اإىل ثمنه .

املـــادة ) 291 (

من حبــ�س ال�سيء ا�ستعمــال حلقــه فـي حب�ســه كان اأحق من باقي الغرماء فـي ا�ستيفاء حقه 

منـه .
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املـــادة ) 292 (

ينق�ســي احلــق فـي احلــب�س بخروج ال�سيء من يد حائــزه اأو حمــرزه ومـــع ذلك يجوز ملن 

حب�س ال�سيء اإذا خرج ذلك ال�سيء من يده خفية اأو بدون ر�ساه اأن يطلب ا�سرتداده خالل 

وقت  من  �سنة  انق�ساء  وقبل  يده  من  بخروجه  فيه  علم  الذي  الوقت  من  يوما  ثالثني 

خروجه .

الف�ســـــل الثالـــــث

الأو�ساف املعدلة لاللتزام

الفـــــرع الأول

ال�ســرط والأجـــــل

1 - ال�سرط

املـــادة ) 293 (

اأو زواله مرتتبا على اأمر م�ستقبل غري  اإذا كان وجوده  يكـــون اللتــزام معلقا على �سرط 

حمقق الوجود .

املـــادة ) 294 (

يبطل اللتزام اإذا علـق وجــوده على �سرط م�ستحيل اأو خمالف لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

اأو لأحكام القانون .

املـــادة ) 295 (

ل ينفـذ اللتزام املعلـق على �سـرط اإل اإذا حتقـق ال�سـرط .

املـــادة ) 296 (

يـزول اللتــزام اإذا حتقــق ال�ســرط الذي قيده ويلتزم الدائن برد ما اأخذ ، فاإذا تعذر الرد 

ب�سببه كان ملزما بالتعوي�س .

2 - الأجــــل

املـــادة ) 297 (

يكــون اللتــزام لأجــل اإذا كــان نفاذه اأو انق�ساوؤه مرتتبا على اأمر م�ستقبل حمقق الوقوع 

ويعترب الأمر حمقق الوقوع متى كان وقوعه حمتما ولو مل يعرف الوقت الذي يقع فيه .
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املـــادة ) 298 (

اإذا تبيــن من اللتـــزام اأن املديـن ل يقـوم بوفائه اإل عند املقدرة اأو املي�سرة حددت املحكمة 

اأجـــل الوفــــاء مراعيــة مــوارد املديــن احلاليــة وامل�ستقبلية ومقت�سيــة منــه عنايــة احلريــ�س 

على الوفاء بالتزامه .

املـــادة ) 299 (

ي�سقط حق املدين فـي الأجل فـي الأحوال الآتية :

اإذا حكم باإفال�سه اأو احلجر عليه .  - 1

اإذا مل يقدم تاأمينات الدين املتفق عليها .  - 2

اإذا نق�ســـت التاأمينــات العينيـــة للديــن بفعلــه اأو ب�سبــب ل يــد لــه فيــه ما لــم يبــادر   - 3

اإىل تكملتـها .

املـــادة ) 300 (

اإذا كان الأجل مل�سلحة اأي من الطرفني فله اأن يتنازل عنه باإرادته املنفردة .

املـــادة ) 301 (

الدين املوؤجل ل يحـل مبوت الدائن ويحل مبوت املدين اإل اإذا كان م�سمونا بتاأمني عيني .

الفرع الثانــي

تعدد حمل اللتزام

1 - التخيــري  فـي املحـل

املـــادة ) 302 (

يجـــوز اأن يكـــون حمـــل اللتـــزام عــدة اأ�سـياء على اأن تبـــراأ ذمــة املديــــن اإذا اأدى واحدا   - 1

منها ويكون اخليار للمدين ما مل يق�س التفاق اأو القانون بغري ذلك . 

ت�سري على حمل اللتزام الأحكام اخلا�سة بخيار التعيني .  - 2

2 - اإبدال املحل

املـــادة ) 303 (

يكون اللتزام بدليا اإذا كان حمله �سيئا واحدا ولكن ترباأ ذمة املدين اإذا اأدى بدل منه   - 1

�سيئا اآخر .

الأ�سل ل البديل هو وحده حمل اللتزام وهو الذي يحدد طبيعته .  - 2
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الفرع الثالث

تعدد طرفـي اللتزام

1 - الت�سامن بني الدائنني

املـــادة ) 304 (

ل يكون الت�سامن بني الدائنني اإل باتفاق اأو بن�س فـي القانون . 

املـــادة ) 305 (

بعدم  اأحدهم  اأنـــذره  اإذا  اإل  املت�سامنيـــــن  الدائنيـــن  من  اأي  اإىل  دينــه  يوفـي  اأن  للمديــن 

وفائه له .

املـــادة ) 306 (

اإذا برئت ذمة املدين قبل اأحد الدائنني املت�سامنني ب�سبب غري الوفاء فال ترباأ ذمته قبل 

الباقني اإل بقدر ح�سة ذلك الدائن .

املـــادة ) 307 (

ل يجوز لأحد الدائنني املت�سامنني اأن ياأتي عمال من �ساأنــه الإ�ســـرار بالدائنني الآخرين .

املـــادة ) 308 (

للدائنني املت�سامنني جمتمعني اأو منفردين مطالبة املدين بالدين .  - 1

 ، اأن يحتج على اأحد دائنيه املت�سامنني باأوجه الدفع اخلا�سة بدائن اآخر  لي�س للمدين   - 2

امل�سرتكة بني جميع  الدفع  الدائن وباأوجه  الدفع اخلا�سة بهذا  باأوجه  اأن يحتج  وله 

الدائنني .

املـــادة ) 309 (

كل ما يوؤدى من الدين لأحد الدائنني املت�سامنني يعترب من حقهم جميعا بالت�ساوي بينهم 

اإل اإذا وجد اتفاق اأو ن�س يق�سي بغري ذلك .

2 - الدين امل�سرتك

املـــادة ) 310 (

يكون الدين م�سرتكا بني عدة دائنني اإذا احتد �سببه اإما لوحدة ال�سفقة اأو ل�سبق ال�سرتاك 

فـي املال الذي ن�ساأ عنه الدين .
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املـــادة ) 311 (

لكل من ال�سركاء فـي الديــن امل�ستــرك اأن يطلــب ح�ستــــه فيه ويكــون مــا قب�سه مال م�سرتكا 

بني جميع ال�سركاء لكل بقدر ن�سيبه .

املـــادة ) 312 (

اإذا قب�س اأحد ال�سركاء الدائنني ح�سته فـي الديــن امل�ستـرك فلل�سركاء الآخرين اأن ي�ساركوه 

فيه كل بن�سبة ح�سته ، ويرجعون على املدين مبا بقي اأو اأن يرتكوا لل�سريك القاب�س ما 

اأن يرجعوا على املدين بح�س�سهم ، فاإذا اختار ال�سركاء متابعة املدين فلي�س  قب�سه على 

لهم اأن يرجعوا على �سريكهم القاب�س اإل اإذا هلكت اأن�سبتهم ويكون ذلك بن�سبة ح�س�سهم 

فيما قب�سه ال�سريك .

املـــادة ) 313 (

اإذا قبــ�س اأحــد ال�سركــاء ح�ستــه فـي الديــن امل�ستـرك ثــم ت�سرف فيها اأو ا�ستهلكها اأو هلكت 

اأو تلفت فـي يده بتق�سري منه فلل�سركاء الآخرين اأن يرجعوا عليه باأن�سبتهم فيها اأما اإذا 

كان الهالك اأو التلف بال تق�سري منه فال �سمان عليه لأن�سبة �سركائه فيها .

املـــادة ) 314 (

اأحاله املدين  اأو  اأحـــد ال�سركـــــاء من املدين كفيال بح�ستــه فـي الديــــن امل�ستـــرك  اأخــذ  اإذا 

املحال  اأو  الكفيل  ياأخذه من  الذي  املبلغ  فـي  ي�ساركوه بح�س�سهم  اأن  فلل�سركاء  اآخر  على 

عليه .

املـــادة ) 315 (

اإذا ا�سرتى اأحد ال�سركاء بن�سيــبه فـي دين م�ستــرك مــال مــن املديــن فلل�سركــاء اأن ي�سمــنوه 

ما اأ�ســاب ح�س�سهــم من ثمــن ما ا�ستــراه اأو اأن يرجعوا بح�س�سهم على املدين ، ولهم اأن 

ي�ساركوه ما ا�سرتاه اإذا اتفقوا على ذلك .

املـــادة ) 316 (

يجوز لأحد ال�سركاء اأن يهب ح�سته فـي الدين للمدين اأو اأن يربئه منها ول ي�سمن اأن�سبة 

�سركائه فيما وهب اأو اأبراأ .
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املـــادة ) 317 (

يجوز لأحد ال�سركاء فـي الديـن امل�سـرتك اأن ي�سالح عــن ح�ستــه فيه فــاإذا كان بدل ال�سلـح 

من جنــ�س الدين جاز للباقيــن اأن ي�ساركــوه فـي املقبو�س اأو اأن يتبعوا املدين ، واإن كان بدل 

ال�سلح من غري جن�س الدين جاز لهم اأن يتبعوا املدين اأو ال�سريك بن�سيبهم فـي الدين 

امل�سالح عليه .

املـــادة ) 318 (

هذا  على  الباقني  موافقة  دون  وحده  تاأجيله  م�سرتك  دين  فـي  ال�سركاء  لأحد  يجوز  ل 

اأن يوؤجل ح�سته دون موافقة الباقني وفـي هذه احلالة لي�س له اأن  التاأجيـل ، ويجوز له 

ي�ساركهم فيما يقب�سون من الدين .

3 - الت�سامن بني املدينني

املـــادة ) 319 (

ل يكـون الت�سامن بني املدينني اإل باتفاق اأو بن�س فـي القانون .

املـــادة ) 320 (

اإذا وفـى اأحد املدينني املت�سامنني الدين بتمامه برئت ذمة الآخرين .

املـــادة ) 321 (

للدائن اأن يطالب بدينه كل املدينني املت�سامنني اأو بع�سهم مراعيا ما يلحق عالقته   - 1

بكل مدين من و�سف يوؤثر فـي الدين .

لكل مدين اأن يحتج عند مطالبتـه بالوفـاء باأوجه الدفــع اخلا�سـة بــه اأو امل�سرتكة بني   - 2

املدينني جميعا .

املـــادة ) 322 (

اإذا اتفـــــق الدائـن مع اأحــد املدينيــن املت�سامنيــن على جتديد الديـن برئــت ذمــــة الباقــــــني 

اإل اإذا احتفظ بحقه قبلـهم جميعا .

املـــادة ) 323 (

اإذا انق�ســـت ح�ســــة اأحــــد املدينيـن املت�سامنيـن فـي الديـــن ب�سبــب غيـــر الوفــــاء فــــاإن الديـــن 

ل ينق�سي بالن�سبة لباقي املدينني اإل بقدر ح�سة هذا املدين .
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املـــادة ) 324 (

اإذا اأبـــراأ الدائـــن اأحد املدينـــني املت�سامنــني من الديــن فقط برئت ذمته وذمـــة الباقـني   - 1

من ح�سته وبقي ت�سامنه .

اإذا اأبراأه من الت�سامـن فقط بقــي دينـه فـي ذمتــه وامتنعـت مطالبــة الدائن له بح�سة   - 2

الآخرين ، ولهوؤلء الرجوع عليه مبا يدفعونه عنه بحكم الت�سامن بينهم .

لـــم  مـــا   ، معــا  والت�سامــن  الديــــن  اإىل  الإبــراء  ان�سرف   ، مطلقـــة  ب�ســــورة  اأبـــراأه  اإذا   - 3

يتبني من ظروف احلال اأو من طبيعة التعامل اأن الإبراء ين�سرف اإىل اأحدهما .

املـــادة ) 325 (

باقي  يفيد  ل  املت�سامنيـن  املدينني  لأحـــد  بالن�سبة  املدة  ملرور  الدعوى  �سماع  عـدم   - 1

املدينني اإل بقدر ح�سة هذا املدين .

يجوز  املت�سامنني فال  املدينني  اأحد  اإىل  بالن�سبة  �سريانه  وقف  اأو  التقادم  انقطع  اإذا   - 2

للدائن اأن يتم�سك بذلك قبل باقي املدينني .

املـــادة ) 326 (

املدين املت�سامن م�سوؤول فـي تنفيذ التزامه عن فعله واإذا اأعذره الدائــن اأو قا�ساه فال اأثر 

يفـيد  فاإنه  للدائن  املت�سامنني  املدينني  اأحد  اإعذار  اأما  املدينني  باقي  اإىل  بالن�سبة  لذلك 

الباقني .

املـــادة ) 327 (

ل ينفذ ال�سلح الذي يعقده اأحد املدينني املت�سامنني مع الدائن اإذا رتب فـي ذمتهم التزاما 

جديدا اأو زاد فـي التزامهم اإل اإذا قبلوه وي�ستفيدون من ال�سلح اإذا ت�سمن اإبراء من الدين 

اأو براءة الذمة منه باأية و�سيلة اأخرى .

املـــادة ) 328 (

اإقرار املدين املت�سامـن بالديـن ل ي�سـري فـي حق الباقني ول ي�سار باقي املدينني املت�سامنني 

اإذا وجه اإليه الدائن ميينا فنكل عنها اأو وجه اإىل الدائن ميينا فحلفها ، اأما اإذا وجه اإليه 

الدائن ميينا فحلفها فاإن باقي املدينني ي�ستفيدون من ذلك .
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املـــادة ) 329 (

اإذا �سدر حكم على اأحد املدينني املت�سامنني فال اأثر له على الباقني واإمنا ي�ستفيدون منه 

اإذا �سدر ل�ساحله اإل اإذا بني على �سبب خا�س به .

املـــادة ) 330 (

ملن وفى الديــن من املدينيــن املت�سامنيــن حــق الرجوع على اأي من الباقني كل بقدر ح�سته 

فـي الديـن .

املـــادة ) 331 (

اإذا كان اأحــد املدينيـن املت�سامنيــن هو وحده �ساحب امل�سلحــة بالدين فهو الذي يتحمل 

الدين كله قبــل الباقني .

4 - عدم قابلية اللتزام للتجزئة

املـــادة ) 332 (

يكون اللتزام غري قابل للتجزئة :

اإذا ورد على حمل ل يقبل بطبيعته التجزئة .  - 1

اإذا تبيــن من الغــر�س الــذي ق�سـد اإليـه املتعاقـدان اأن اللتــزام ل يجــوز تنفيــذه   - 2

جمزاأ .

املـــادة ) 333 (

اإذا تعدد املدينون فـي التزام ل يقبل التجزئة كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كامال وملن 

وفـى الدين اأن يرجع على كل من الباقني بقدر ح�سته ما مل يوجد ن�س اأو اتفاق يق�سي 

بغري ذلك .

املـــادة ) 334 (

اإذا تعدد الدائنون فـي التزام ل يقبل التجزئة اأو تعدد ورثة الدائن فـي هذا اللتزام جاز   - 1

لكل دائن اأو وارث اأن يطالب باأداء اللتزام كامال .

اإذا اعرت�س اأحد الدائنني اأو الورثة كان على املدين اأن يوؤدي اللتزام اإليهم جمتمعني   - 2

اأو يودعه اجلهة املخت�سة وفقا للقانون .

يرجع كل من الدائنني بقدر ح�سته على الدائن الذي ا�ستوفـى احلق .  - 3
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الف�ســـــل الرابع

انق�ساء اللتزام دون وفاء

الفـــرع الأول

الإبـــــراء

املـــادة ) 335 (

ينق�سي اللتزام اإذا اأبـراأ الدائن مدينه خمتــارا ، ويتم الإبــراء متى و�ســل اإىل علم املدين .

املـــادة ) 336 (

ل يتوقــف الإبــراء على قبــول املديــن لكنــه يــرد برده واإن مـات قبل القبول فال يوؤخذ الدين 

من تركته .

املـــادة ) 337 (

ل ي�سـح الإبـراء اإل مـن ديـن قائـم .

املـــادة ) 338 (

ت�سري على الإبــراء الأحكــام املو�سوعيــة التي ت�ســري على كل تبــرع ، ول ي�ستـرط فيه �سكــل 

اأو اتفق عليه  القانون  خــا�س ولو وقــع على ت�سـرف ي�ستـرط لقيامــه توافر �سكل فر�سه 

املتعاقدان .

الفرع الثانــي

ا�ستحالة التنفيذ

املـــادة ) 339 (

ينق�سي اللتزام اإذا اأثبت املدين اأن الوفاء به اأ�سبح م�ستحيال عليه ل�سبب اأجنبي ل يد له 

فيه .

الفرع الثالث

مرور املدة املانع من �سماع الدعوى

املـــادة ) 340 (

ل ت�سمع الدعوى بالتزام على املنكر بانق�ساء خم�س ع�سرة �سنة بغري عذر �سرعي مع مراعاة 

ما وردت فيه اأحكام خا�سة .
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املـــادة ) 341 (

ل ت�سمع الدعوى بالتزام على املنكـر باملطالبة باأي حق دوري متجدد بانق�ساء ع�سر �سنوات 

بغيـــر عــــذر �سرعـــي ، اأما الريــع امل�ستحــــق فـي ذمـــة احلائـــز �سيـــئ النيـــة والريـــع الواجـــب 

بانق�ساء خم�س  املنكر  بهما على  الدعوى  ت�سمع  مل�ستحقيه فال  اأداوؤه  الوقف  على متويل 

ع�سرة �سنة بغري عذر �سرعي ما مل يوجد ن�س يق�سي بغري ذلك .

املـــادة ) 342 (

ل ت�سمـــع الدعـــــوى عنـــد الإنكـــار وعـــدم قيـــام العـــذر ال�سرعــي اإذا انق�ســت خمــ�س �سنــوات 

على احلقوق الآتية :

حقــوق الأطبـاء وال�سيادلـة واملحاميـن واملهند�سني واخلرباء والأ�ساتـذة واملعلمني   - 1

والو�سطـــاء امل�ستحقــة لهــم عمــا اأدوه من اأعمـــال مهنتهــــم اأو حرفتهـــم ومــا اأنفقــوه 

من م�سروفات .

ما ي�ستحق رده من ال�سرائب والر�سوم اإذا دفعت بغري حق .  - 2

حقوق التجار وال�سناع عن الأ�سياء التي وردوها لأ�سخا�س ل يتاجرون فـي هذه   - 3

الأ�سياء ، وحقوق اأ�سحاب الفنادق واملطاعم عن اأجر الإقامة اأو عن الطعام وكل 

ما اأنفقوه حل�ساب عمالئهم .

حقوق العمال وخدم املنازل والأجراء من اأجــور يوميــة وغـري يوميــة ومن ثمن ما   - 4

قاموا به من توريدات ، وذلك ما مل يوجد ن�س يق�سي بغري ذلك .

املـــادة ) 343 (

اإذا حـــرر اإقــرار اأو �سنــد باأي حـــق من احلقـــوق املن�ســو�س عليهــا فـي املادتيـــــن ال�سابقتــــــني 

مــن هذا القانــون فال ت�سمــع الدعوى بــه اإذا انق�ســت على ا�ستحقاقه خم�س ع�سرة �سـنة .

املـــادة ) 344 (

تبداأ املدة التي ميتنع �سمــاع الدعوى بانق�سائهــا من اليــوم الــذي ي�سبح فيه الدين م�ستحق 

الأداء ، ومن وقـــت حتقــق ال�ســرط اإذا كان معلقــا على �ســرط ، ومن وقت ثبوت ال�ستحقــاق 

فـي دعوى �سمان ال�ستحقاق .
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املـــادة ) 345 (

املدتني احلد  وبلــغ جممــوع  بعــده  ثـم اخللـــف من  ال�سلـــف  تـركــها  اإذا  الدعوى  ت�سمـــع  ل 

املقرر لعدم �سماعها .

املـــادة ) 346 (

يقف مرور املدة املانع من �سماع الدعوى كلها كلما وجد عذر �سرعي تتعذر معه املطالبة 

ب�سماع الدعوى ، ول حت�سب مدة قيام العذر فـي املدة املقررة .

املـــادة ) 347 (

حت�سب املدة التي ميتنع �سماع الدعوى مب�سيها بالأيام ول يح�سب اليوم الأول منها وتكمل 

بانق�ساء اآخر يوم اإل اإذا كان عطلة ر�سمية فاإنه ميتد اإىل اأول يوم عمل تال .

املـــادة ) 348 (

اإذا لـم يقــم بع�س الورثـة برفـع الدعوى املتعلقـة بحق ملورثهم خالل املدة املقررة ل�سماعها 

بغري عذر �سرعي وكان لباقي الورثة عذر �سرعي تقبل دعوى هوؤلء بقدر اأن�سبتهم .

املـــادة ) 349 (

اإقـرار املديــن باللتــزام �سراحــة اأو دللـــة يقطــع املــدة املقــررة لعدم �سمــاع الدعوى .

املـــادة ) 350 (

تنقطع املدة املقررة لعدم �سماع الدعوى باملطالبة الق�سائية ولو رفعــت الدعوى اإىل حمكمة 

غري خمت�سة ، وبالإعذار ، وباحلجز ، اأو باأي اإجراء ق�سائي يقوم به الدائن للتم�سك بحقه .

املـــادة ) 351 (

اإذا انقطعـت املدة املقـررة لعدم �سمــاع الدعوى بداأت مــدة جديــدة كاملـــدة الأوىل ت�سري من 

وقت انتهاء الأثر املرتتب على �سبب النقطاع ول ي�سقط احلق مهما كان نوعه اإذا حكمت 

به املحكمة بحكم ل يقبل الطعن .

املـــادة ) 352 (

عدم �سماع دعوى املطالبــة باحلـق ملرور املدة ي�ستتبـع عــدم �سمـاع الدعوى بتوابعهـا ولو لــم 

تكتمــل املــدة املقــررة لعــدم �سمــاع دعوى املطالبــة بهـــذه التوابع .
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املـــادة ) 353 (

ل يجوز للمحكمة اأن تق�سي من تلقاء نف�سها بعدم �سماع الدعوى ملرور املدة بل يجب   - 1

اأن يكــون ذلك بنـــاء على طلب املديـــن اأو اأي �سخ�س اآخـــر لـــه م�سلحـــة فـي هـــذا الدفـــع 

ولو مل يتم�سك به املدين . 

يجوز التم�سك بالدفع فـي اأية حالة كانت عليها الدعوى ولو اأمام حمكمة ال�ستئناف   - 2

اإل اإذا تبني من الظروف اأن املدعى عليه قد تنازل عن الدفع .

املـــادة ) 354 (

فـي هذا  املدة قبل ثبوت احلق  الدعوى ملرور  �سماع  الدفع بعدم  التنازل عن  ل يجوز   - 1

الدفع كما ل يجوز التفاق على عدم جواز �سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن املدة 

التي حددها القانون .

يجوز لكل �سخ�س ميلك الت�سرف فـي حقوقه اأن يتنازل ولو دللة عن الدفع بعد ثبوت   - 2

احلق فيه على اأن هذا التنازل ل ينفذ فـي حق الدائنني اإذا �سدر اإ�سرارا بهم .

الـكتــاب الثانــي

العقــود امل�سماة

الباب الأول

عقــود التمليــك

الف�سل الأول

البيـــع

الفرع الأول

تعريف البيع واأركانه

املـــادة ) 355 (

البيع عقد متليك مال اأو حق مايل مقابل ثمن نقدي .

املـــادة ) 356 (

ببيــان  وذلك  الفاح�ســة  للجهالة  نافيــا  علما  امل�ستـري  عند  معلومــا  املبيـع  يكون  اأن  يجب 

اأحوالــه واأو�سافــه املميــزة له فــاإذا كان املبيــع حا�ســرا تكفـي الإ�سارة اإليه . 
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املـــادة ) 357 (

اإذا ذكر فـي عقـد البيع اأن امل�ستـــري عالـم باملبيـع علمــا كافيـا فال يحــق له طلب اإبطال العقد 

لعدم العلم اإل اإذا اأثبت اأن البائع غرر به .

املـــادة ) 358 (

1 - اإذا كان البيع بالنموذج فيجب اأن يكون املبيع مطابقا له . 

2 - اإذا ظهر اأن املبيع غري مطابق للنموذج كان امل�سرتي خمريا بني قبولـه اأو رده .

املـــادة ) 359 (

اإذا اختلف املتعاقــدان فـي مطابقــة املبيــع للنمــوذج وكــان النمــوذج واملبيــع موجودين فالراأي 

لأهل اخلربة ، واإذا هلك اأو فقد اأو تلف النموذج فـي يد اأحد املتعاقدين فالقول فـي املطابقة 

اأو املغايرة للطرف الآخر ما مل يثبت خ�سمه العك�س .

املـــادة ) 360 (

1 - يجـــوز البيـع ب�ســـرط التجربــة مع التفـاق على مـدة معلومـــة فـــاإن �سكـــــت املتعاقـــدان 

عن حتديدها فـي العقد حملت على املدة املعتادة .

2 - يلتزم البائع بتمكني امل�سرتي من التجربة .

املـــادة ) 361 (

1 - يجوز للم�سرتي فـي مدة التجربة اإجازة البيع اأو رف�سه واإن مل يجرب املبيع ، وي�سرتط 

فـي حالة الرف�س اإعالم البائع .

�سكوته  اعترب  املبيع  امل�سرتي مع متكنه من جتربة  التجربة و�سكت  انق�ست مدة  اذا   -  2

قبول ولزم البيع اإذا كان املبيع فـي يده .

املـــادة ) 362 (

اإذا هلك املبيــع فـي يــد امل�ستــري بعــد ت�سلمه لزمــه اأداء الثمــن امل�سمى للبائع ، واإذا هلك قبل 

الت�سليم ب�سبب ل يد للم�سرتي فيه يكون م�سمونا على البائع .

املـــادة ) 363 (

ي�سري حكم البيع بعد التجربة والر�سا باملبيع من تاريخ البيع .
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املـــادة ) 364 (

اإذا فقد امل�سرتي اأهليته قبل اأن يجيز البيع ، وجب على الويل اأو الو�سي اأو القيم اختيار 

ما هو فـي �ساحله .

املـــادة ) 365 (

اإذا مــات امل�ستــري قبــل اأن يعلــن اختـياره وكــان له دائــن اأحـاط دينه مبال امل�سرتي انتقل 

حـــق التجربـــة اإىل الدائن واإل انتقـــل هــذا احلق اإىل الورثة ، فاإن اتفقــوا على اإجـــازة البيـــع 

اأو رده لزم ما اتفقوا عليه ، واإذا اأجاز البع�س ورد الآخر لزم الرد . 

املـــادة ) 366 (

ل يجـــوز للم�ستــــري اأن ي�ستعمــــل املبيع فـي مـــدة التجربة اإل بقــــدر مــــا تتطلبــه التجربــة 

على الوجه املتعارف عليه ، فاإذا زاد فـي ال�ستعمال زيادة ل يق�سد منها التجربة لزم البيع .

املـــادة ) 367 (

ت�سري اأحكام البيع ب�سـرط التجربة على البيع ب�سرط املذاق .

املـــادة ) 368 (

اإذا اتفـق املتبايعــان على حتديــد الثمــن ب�سعر ال�سـوق فيعتبــر �سعر ال�سوق فـي زمان ومكان 

البيع واإن مل يكن فـي هذا املكان �سوق اعترب املكان الذي يق�سي العرف باأن تكون اأ�سعاره 

�سارية .

املـــادة ) 369 (

اإذا اأعلـــن املتعاقــدان ثمنـــا مغايــرا حلقيقة ما اتفقا عليــه فتكون العربة بالثمن احلقيقي .

املـــادة ) 370 (

يجــــوز البيــع بطريــــق املرابحــــة اأو الو�سيعـــة اأو التوليــة اإذا كــان راأ�س مال املبيع معلوما   - 1

حني العقد وكان مقدار الربح فـي املرابحة ومقدار اخل�سارة فـي الو�سيعة حمددا .

2 - اإذا ظهر اأن البائع قد زاد فـي بيان مقدار راأ�س املال فللم�سرتي اإنقا�س الزيادة .
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3 - اإذا مل يكن راأ�س مال املبيـــع معروفا عند التعاقــد فـللم�سرتي ف�سخ الـعقد عند معرفته ، 

وكذا احلكم لو كتم البائع اأمرا ذا تاأثري فـي املبيع اأو راأ�س املال ، وي�سقط خياره اإذا هلك 

املبيع اأو ا�ستهلك اأو خرج من ملكه بعد ت�سلمه .

املـــادة ) 371 (

1 - زيادة امل�سرتي فـي الثمن بعد العقد تلحق باأ�سل العقد اإذا قبلها البائع وي�سبح الثمن 

امل�سمى مع الزيادة مقابال للمبيع كله .

امل�سرتي  اإذا قبله  العقد  باأ�سل  العقد يلحق  امل�سمى بعد  الثمن  البائع من  اأنق�سه  2 - ما 

وي�سبح الباقي بعد ذلك هو الثمن امل�سمى .

املـــادة ) 372 (

ي�ستحـق الثمــن معجــال ما مل يتفــق اأو يتعـــارف على اأن يكــــون موؤجــــال اأو مق�سطا لأجل 

معلوم .

املـــادة ) 373 (

اإذا كــــان الثمـــن موؤجـــــال اأو مق�سطــا فاإن الأجــل يبـــداأ من تاريــخ ت�سلـــم املبيع ما لـــم يتفـــق 

الطرفان على خالف ذلك .

املـــادة ) 374 (

اإذا  املبيع  اأن يطالــب بت�سليمه ما يقابله من  الثمن فليـ�س له  امل�سرتي جزءا من  اإذا دفـع 

ترتب على جتزئة املبيع نق�س فـي قيمته .

الفرع الثانــي

اآثــــار البيع

اأول: التزامات البائــع

1 - نقل امللكية

املـــادة ) 375 (

تنتقل ملكية املبيع اإذا كان معينا بالذات اأو كان جزافا مبجرد اإمتام البيع ، ما مل يق�س 

القانون اأو التفاق بغري ذلك .
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املـــادة ) 376 (

اإذا مل يعني املبيع اإل بنوعه فال تنتقل امللكية اإل باإفرازه .

املـــادة ) 377 (

يلتـزم البائع باأن يقوم بكــل مــا هــو �ســروري من جانــبه لنقــل امللكيــة اإىل امل�سرتي . 

املـــادة ) 378 (

1 - يجوز للبائع اإذا كان الثمن موؤجال اأو مق�سطا اأن ي�سرتط تعليق نقل امللكية اإىل امل�سرتي 

حتى يوؤدي جميع الثمن ولو مت ت�سليم املبيع .

2 - اإذا مت ا�ستيفاء الثمن ، تعترب ملكية امل�سرتي للمبيع من وقت البيع .

2 - ت�سليم املبيع

املـــادة ) 379 (

يلتــزم البائـع بت�سليــم املبيـع اإىل امل�ستـري جمــردا من كل حــق اآخــر ، ما مل يكن هناك اتفاق 

اأو ن�س فـي القانون يق�سي بغري ذلك .

املـــادة ) 380 (

يلتزم البائع بت�سليم املبيع للم�سرتي باحلالة التي كان عليها وقت البيع .

املـــادة ) 381 (

ي�سمـل الت�سليـم ملحقــــــات املبيــع ومــا ات�ســـــل به ات�ســــال قـــــرار وما اأعـــــد ل�ستعماله ب�سفة 

دائمة وفقا ملا تق�سي به طبيعة ال�سيء املبيع وكل ما جرى العرف على اأنه من توابع املبيع 

ولو مل تذكر فـي العقد .

املـــادة ) 382 (

اإذا �سلــم البائــع املبيــع اإىل امل�ستــري اأ�سبــح غيــر م�سوؤول عما ي�سيــب املبيع بعد ذلك . 

املـــادة ) 383 (

اإذا عيــن فـي العقــــد مقدار املبيــع من املكيــالت اأو املوزونــات اأو املذروعــات اأو العدديات وظهر 

فيه نق�س اأو زيادة ومل يوجد اتفاق اأو عرف فـي هذا ال�ساأن وجب اتباع القواعد الآتية :
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اإذا كــــان املبيــع ل ي�سره التبعي�س فالزيــادة من حق البائع ي�ستحــق ا�سرتدادهــــا   - 1

عينا والنق�س يخري فيه امل�سرتي اإن �ساء ف�سخ البيع واإن �ساء اأخذ املقدار املوجود 

بح�سته من الثمن .

الت�سليم  عنــد  وجــد  ثــم   ، جملـة  ثمـنه  و�سمــي  التبعيــ�س  ي�سره  املبيـع  كان  اإذا   - 2

ناق�سا فللم�سرتي ف�سخ البيع اأو اأخذ املبيع بكل الثمـن ، واإن وجد زائدا فالزيادة 

للم�سرتي ، فاإذا كان الثمن ب�سعر الوحدة ثم وجد املبيع زائدا اأو ناق�سا فللم�سرتي 

ف�سخ البيع اأو اأخذ املبيع بح�سته من الثمن .

املـــادة ) 384 (

ل ت�سمع الدعوى بف�سخ العقد اأو اإنقا�س الثمن اأو تكملته اإذا انق�ست �سنة على ت�سليم املبيع .

املـــادة ) 385 (

يكـــون الت�سليــم بو�ســع املبيــع حتــت ت�سـرف امل�ستــري بحيـــــث يتمكـــن من حيازته والنتفاع 

به دون حائل ، ولو مل ي�ستول عليه ا�ستيالء ماديا ما دام البائع قد اأعلمه بذلك ، ويح�سل 

هذا الت�سليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة املبيع .

املـــادة ) 386 (

اإذا كان املبيع فـي حوزة امل�سرتي قبل البيع باأية �سفة اأو �سبب تعترب هذه احليازة ت�سليما 

ما مل يتفق على خالف ذلك .

املـــادة ) 387 (

اإذا اتفـق املتعاقــدان على اعتبــار امل�ستــري مت�سلمــا للمبيع فـي حالة معينة اأو ن�س القانـون 

على اعتبار بع�س احلالت ت�سليما اعترب الت�سليم قد مت حكما .

املـــادة ) 388 (

1 - يلتزم البائع بت�سليم املبيع فـي حمل وجوده وقت العقد .

2 - اإذا ت�سمن العقد اأو اقت�سى العرف اإر�سال املبيع اإىل امل�سرتي فال يتم الت�سليم اإل اإذا 

و�سل اإليه ، ما مل يوجد اتفاق على غري ذلك .
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املـــادة ) 389 (

اإذا هلك املبيـع قبل الت�سليــم ب�سبــب ل يـــد لأحـــد املتعاقديــن فيــه انف�ســــخ البيع وا�سرتد 

امل�سرتي ما اأداه من الثمن ، فاإذا تلف بع�س املبيع يخري امل�سرتي اإن �ساء ف�سخ البيع اأو اأخذ 

املقدار الباقي بح�سته من الثمن .

املـــادة ) 390 (

1 - اإذا هلك املبيع قبل الت�سليم اأو تلف بع�سه بفعل امل�سرتي اعترب قاب�سا للمبيع ولزمه 

اأداء الثمن .

2 - اإذا كان للبائع حق اخليار فـي هذه احلالة واختار الف�سخ �سمن له امل�سرتي مثل املبيع 

اأو قيمته ومتلك امل�سرتي ما تبقى منه .

املـــادة ) 391 (

1 - اإذا هلك املبيع قبل الت�سليم بفعل �سخ�س اآخر كان للم�سرتي اخليار اإن �ساء ف�سخ البيع 

واإن �ساء اأجازه ، وله حق الرجوع على املتلف ب�سمان مثل املبيع اأو قيمته .

اإذا تلف بع�س املبيع قبل الت�سليم بفعل �سخ�س اآخر كان للم�سرتي اخليار بني ف�سخ   - 2

البيع اأو اأخذ الباقي بح�سته من الثمن .

املـــادة ) 392 (

ي�سمن البائع عدم التعر�س للم�سرتي فـي النتفاع باملبيع كله اأو بع�سه ، �سواء كان التعر�س 

على  به  يحتج  البيع  وقت  باملبيع  متعلقا  حقا  له  اأن  يدعي  اأجنبي  فعل  من  اأو  فعله  من 

امل�سرتي ، ويكون البائع ملزما بال�سمان اأي�سا ، ولو ادعى الأجنبي حقا ن�ساأ بعد البيع ، اإذا 

كان هذا احلق قد اآل اإليه نتيجة لفعل البائع .

املـــادة ) 393 (

اإذا رفعت على امل�سرتي دعوى با�ستحقاق املبيع ، وجب عليه اأن يبادر اإىل اإخطار البائع   - 1

بذلك ، ويكون على البائع بح�سب الأحوال اأن يتدخل فـي الدعوى اإىل جانب امل�سرتي 

اأو اأن يحل فيها حمله .
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اإذا تـــم الإخطـــار فـي الوقـــت املالئـــم ولــم يتدخــل البائع فـي الدعـــوى ، وجـــب عليــــه   - 2

ال�سمان ، اإل اإذا اأثبت اأن احلكم ال�سادر فـي الدعوى كان نتيجة لتدلي�س من امل�سرتي 

اأو خلطاأ ج�سيم منه .

اإذا مل يخطر امل�سرتي البائع بالدعوى فـي الوقت املالئم و�سدر عليه حكم حاز قوة   - 3

الأمر املق�سي ، فقد حقه فـي الرجوع بال�سمان اإذا اأثبت البائع اأن تدخله فـي الدعوى 

كان يوؤدي اإىل رف�س دعوى ال�ستحقاق .

املـــادة ) 394 ( 

اإذا ق�سي با�ستحقـاق املبيــع كان للم�ستحق الرجوع على البائــع بالثمن اإذا اأجاز البيع   - 1

ويخل�س املبيع للم�سرتي .

اإذا مل يجز امل�ستحق البيع انف�سخ العقد وللم�سرتي اأن يرجع على البائع بالثمن .  - 2

يـوم  بقيمتـه  مقدرا  نافع  حت�سني  من  املبيع  فـي  اأحدثه  ما  للم�سرتي  البائع  ي�سمن   - 3

الت�سليــم للم�ستحــق ، وي�سمــن اأي�ســا للم�ستــري الأ�ســرار التي ن�ساأت با�ستحقاق املبيع .

املـــادة ) 395 (

ل ي�سح ا�سرتاط عدم �سمان البائع للثمــــن عنــد ا�ستحقــاق املبيــع ويف�سد البيع بهذا   - 1

ال�سرط .

عنــــد  بالثمــن  رجوعــه  من  للبائــع  ملكــا  ليـــ�س  املبيــع  بــاأن  امل�ستــري  علــم  مينــع  ل   - 2

ال�ستحقاق .

املـــادة ) 396 (

اإذا كـان ال�ستحقـاق مبنيــا على اإقــرار امل�ستــري اأو نكولــه عن اليميــن ، فال يجوز له الرجوع 

على البائع .

املـــادة ) 397 (

اإذا �سالح امل�سرتي مدعي ال�ستحقاق على مال قبل الق�ساء له واأنكـر البائع حق املدعي   - 1

كان للم�سرتي اأن يثبت اأن املدعي حمق فـي دعواه ، وبعد الإثبات يخري البائع بني اأداء 

ما يعادل بدل ال�سلح اأو رد الثمن اإىل امل�سرتي .
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الرجوع على  باملبيع وحق له  امل�سرتي  الق�ساء للم�ستحق احتفظ  ال�سلح بعد  اإذا كان   - 2

البائع بالثمن .

املـــادة ) 398 (

اإذا ا�ستحق بع�س املبيع قبل اأن يقب�سه امل�سرتي كله كان له اأن يرد ما قب�س وي�سرتد   - 1

الثمن اأو يقبل البيع ويرجع بح�سة اجلزء امل�ستحق .

اإذا ا�ستحـــق بعــــ�س املبيـع بعد قب�سـه كــله واأحــدث ال�ستحقـــاق عيبـــا فـي الباقـــي كـــان   - 2

اأو التم�سك بالباقي بح�سته من الثمن ،  للم�سرتي رده والرجوع على البائع بالثمن 

اإل الرجوع  امل�ستحق هو الأقل فلي�س له  واإن مل يحدث ال�ستحقاق عيبا وكان اجلزء 

بح�سة اجلزء امل�ستحق .

اإذا ظهر بعد البيع اأن على املبيع حقا للغري كان للم�سرتي اخليار بني انتظار رفع هذا   - 3

احلق اأو ف�سخ البيع والرجوع على البائع بالثمن .

ل ي�سمن البائع حقا اأو قيدا بنقل املبيع اإذا كان قد اأبان عنه للم�سرتي .  - 4

املـــادة ) 399 (

اإذا وقــع الدعــاء بال�ستحقــاق بعــد هــالك املبيــع بيــد امل�ستــري �سمــن للم�ستحق قيمته   - 1

يوم ال�سراء ، ورجع على البائع بالثمن .

اإذا كانت القيمة التي �سمنها امل�سرتي اأكرث من الثمن امل�سمى كان له الرجوع بالفرق   - 2

وب�سمان الأ�سرار التي ن�ساأت با�ستحقاق املبيع .

املـــادة ) 400 (

للم�ستحق مطالبة امل�سرتي مبا اأفاده من ريع املبيع اأو غلته بعد ح�سم ما احتاج اإليه الإنتاج 

من النفقات ويرجع امل�سرتي على البائع مبا اأداه للم�ستحق .

3 - �سمان العيوب اخلفية ) خيار العيب (

املـــادة ) 401 (

ل ي�سمن البائع عيبا جرى العرف على الت�سامح فيه .

املـــادة ) 402 (

ت�سري القواعد العامة ب�ساأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة اأحكام املواد الآتية .
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املـــادة ) 403 (

اإذا ظهر فـي املبيع عيب قدمي كان امل�سرتي خمريا اإن �ساء رده اأو قبله بالثمن امل�سمى .  - 1

اأو حدث بعده وهو فـي يد  البيـع  املبيع قبل  اإذا كان موجودا فـي  يعترب العيب قدميا   - 2

البائع قبل الت�سليم .

يعترب العيب احلادث عند امل�سرتي فـي حكم القدمي اإذا كان م�ستندا اإىل �سبب قدمي   - 3

موجود فـي املبيع عند البائع .

املـــادة ) 404 (

ل يكون البائع م�سوؤول عن العيب القدمي فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا بني البائع للم�سرتي عيب املبيع عند البيع .

2 - اإذا ا�سرتى امل�سرتي املبيع وهو عامل مبا فيه من العيب .

3 - اإذا جرى البيع باملزاد العلني من قبل ال�سلطات الق�سائية اأو الإدارية .

املـــادة ) 405(

اإذا ت�سرف امل�سرتي فـي املبيـع تــ�سرف املالــك بعــد اطالعــه على العيــب القدمي �سقط حقه 

فـي اخليار .

املـــادة ) 406 (

اإذا هلــك املبيــع املعيــب بعيــب قديــم فـي يد امل�ستـري اأو ا�ستهلكه قبل علمه بالعيب رجع على 

البائع بنق�سان العيب من الثمن .

املـــادة ) 407 (

1 - اإذا حدث فـي املبيع لدى امل�سرتي عيب جديد فلي�س له اأن يرده بالعيب القدمي واإمنا له 

مطالبة البائع بنق�سان الثمن ما مل ير�س البائع باأخذه على عيبه اجلديد .

2 - اإذا زال العيب احلادث عاد للم�سرتي حق رد املبيع على البائع بالعيب القدمي .

املـــادة ) 408 (

الــرد ثم ظهــر للم�ستــري عيـب قدمي فيه فاإنه  املبيــع زيــادة مانعــة من  اإذا حــدث فـي   - 1

يرجع على البائع بنق�سان العيب ، ولي�س للبائع احلق فـي ا�سرتداد املبيع .
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الزيــادة املانعـــــة هـــــي كــل �سيء مــــن مــــال امل�ستــــري يت�ســـل باملبيـــــع ات�ســال ل يقبــــــل   - 2

النف�سال .

املـــادة ) 409 (

اإذا بيعــت اأ�سيــاء متعــددة �سفقــة واحــدة وظهــر فـي بع�سهــا عيب قبل الت�سليم فامل�سرتي   - 1

باخليار بني قبولها بالثمن امل�سمى اأو ردها كلها .

اإذا بيعت اأ�سياء متعددة �سفقة واحدة وظهر فـي بع�سها بعد الت�سليم عيب قديــم وليــ�س   - 2

فـي تفريقـها �سـرر فللم�ستــري رد املعيــب بح�ستــه من الثمن وليـ�س لــه اأن يــرد اجلميـع 

اأو يقبله بكل  اأن يرد جميع املبيع  بــدون ر�ســا البائــع فاإن كان فـي تفريقها �سرر فله 

الثمن .

املـــادة ) 410 (

البائع  يلتزم  مل  ما  املبيع  ت�سلم  على  �سنة  انق�ساء  بعد  العيب  �سمان  دعوى  ت�سمع  ل   - 1

بال�سمان ملدة اأطول .

لي�س للبائع اأن يتم�سك بهذه املدة اإذا ثبت اأن اإخفاء العيب كان بغ�س منه .  - 2

ثانيا: التزامات امل�ستــري

1 - دفع الثمن وت�سلم املبيع

املـــادة ) 411 (

على امل�سرتي دفع الثمن عند التعاقد اأول وقبل ت�سلم املبيع اأو املطالبة به ما مل يتفق على 

غري ذلك .

املـــادة ) 412 (

اإذا قب�س امل�سرتي املبيع قبل اأداء الثمن على مراأى من البائع ومل مينعه كان ذلك اإذنا   - 1

بالت�سلم .

واإذا   ، ا�ستــرداده  للبائع  البائع كان  اإذن  الثمن بدون  اأداء  املبيع قبل  امل�سرتي  اإذا قب�س   - 2

هلــك اأو تعيــب فـي يد امل�ستـري اعترب مت�سلمــا اإل اإذا اأراد البائع ا�سرتداده معيبا .
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املـــادة ) 413 (

اإتالف امل�سرتي للمبيع ولو بدون ق�سد قب�س له .

املـــادة ) 414 (

اإذا مل يكن املبيع فـي مكان العقد عند التعاقد وكان امل�سرتي يجهله اآنئذ ، ثم علم به بعد 

ذلك فله اخليار اإن �ساء ف�سخ املبيع اأو اأم�ساه وت�سلم املبيع فـي مكان وجوده .

املـــادة ) 415 (

العقد ما مل يوجد  املبيع وقت  فـي مكان وجود  املعجل  الثمن  بت�سليم  امل�سرتي  يلتزم   -  1

اتفاق اأو عرف يخالف ذلك .

2 - اإذا كان الثمن دينا موؤجال على امل�سرتي ومل يجر التفاق على الوفاء به فـي مكان معني 

لزم اأداوؤه فـي موطن امل�سرتي وقت حلول الأجل .

املـــادة ) 416(

اإذا تعر�س اأحد للم�سرتي م�ستندا اإىل حــق �سابــق علــى البيــع اأو اآيــل اإليـــه مــن البائــع ،   - 1

اأو اإذا خيف لأ�سباب جدية اأن ي�ستحق املبيع ، جاز للم�سرتي ما مل مينعه �سرط فـي العقد 

اأن يحب�س الثمن حتى ينقطع التعر�س اأو يزول خطر ال�ستحقاق ولكن يجوز للبائع 

فـي هذه احلالة اأن يطالب با�ستيفاء الثمن .

ي�سري حكم الفقرة ال�سابقة فـي حالة ما اإذا تبني امل�سرتي عيبا قدميا فـي املبيع م�سمونا   - 2

على البائع .

املـــادة ) 417 (

اإذا حدد فـي البيع موعد معيــن لأداء الثمــن وا�ستــرط فيــه اأنه اإذا لــم يوؤد امل�سرتي الثمن 

خالله فال بيع بينهما ، فاإن مل يوؤده واملبيع ل يزال فـي يـد البائع اعتـربالبيع منف�سخا 

حكما .

املـــادة ) 418 (

املبيع  ا�سرتداد  للبائع  الثمن فلي�س  اأداء  املبيع ثم مات مع�سرا قبل  امل�سرتي  ت�سلم  اإذا   -  1

ويكون الثمن دينا على الرتكة والبائع اأ�سوة ببقية الغرماء .
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2 - اإذا مـــات امل�سرتي مع�ســرا قبل ت�سلــم املبيـــع واأداء الثمـــن كـــان للبائــع حبــ�س املبيـــع حتى 

ي�ستوفـي الثمن ويكون اأحق من �سائر الغرماء با�ستيفاء الثمن منه .

3 - اإذا قب�س البائع الثمن ومات مع�سرا قبل ت�سليم املبيع كان املبيع اأمانة فـي يده وامل�سرتي 

اأحق به من �سائر الغرماء .

2 - نفقات البيـــع

املـــادة ) 419 (

املبيــع  ت�سليــم  ونفقات  امل�سرتي  على  تكون  وت�سجيلـه  البيــع  وعقد  الثمـن  ت�سليــم  نفقات 

تكــون على البائــع ما لــم يوجــد اتفــاق اأو نــ�س فـي قانـــون اأو عرف يق�سي بغري ذلك .

الفرع الثالـث

بع�س اأنواع البيوع

1 - بيـع ال�سلم

املـــادة ) 420 (

ال�سلم بيع مال موؤجل الت�سليم بثمن معجل .

املـــادة ) 421 (

واأن يكون مما   ، والقدر  وال�سفة  والنوع  اأن يكون معلوم اجلن�س  امل�سلم فيه  فـي  ي�سرتط 

ميكن �سبط �سفته بالو�سف .

املـــادة ) 422 (

ي�سرتط كذلك فـي امل�سلم فيه اأن يكون ممكن الوجود عند حلول الأجل .

املـــادة ) 423 (

يجــب اأن يكـون راأ�س املــال معلومــا للمتعاقديــن ، واأن يتـم الوفـاء به عند التعاقد .

املـــادة ) 424 (

ل يجوز للم�سرتي اأن يت�سرف فـي املبيع امل�سلم فيه قبل قب�سه .
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املـــادة ) 425 (

ل يجوز اأن يكون راأ�س مال ال�سلم وامل�سلم فيه طعامني اأو نقدين ويكفـي فـي غري الطعامني 

اأن يختلفا فـي اجلن�س واملنفعة .

املـــادة ) 426 (

اإذا حل اأجل الوفاء بامل�سلم فيه ، وجب ت�سليمه فـي املكان املتفق عليه ، واإذا مل يكن هناك 

اتفاق وجب ت�سليمه فـي املكان الذي مت فيه العقد .

املـــادة ) 427 (

العقد  ف�سخ  للم�سلم  ، جاز  الأجل  امل�سلم فيه لنقطـاع جن�سه عند حلول  ت�سليم  تعذر  اإذا 

وا�سرتداد راأ�س املال .

2 - الـتخــارج

املـــادة ) 428 (

يجـوز للوارث بيــع ن�سيبه فـي الرتكة بعد وفـاة املــورث لوارث اآخر اأو اأكرث بعو�س معلوم 

ولو مل تكن موجودات الرتكة معينة .

املـــادة ) 429 (

ينقــل عقــد التخــارج ح�ســة البائــع الإرثيــة اإىل امل�ستــري ويحــل حمل البائع فـي ا�ستحقاق   - 1

ن�سيبه من الرتكة .

ل ي�سمــل عقد التخــارج كــل مــال يظهـر للميــت بعد العقد ومل يكن املتخارجان على علم   - 2

به وقت العقد .

ل ي�سمل التخارج احلقوق التي للرتكة على املتخارجني اأو على اأحدهم ول احلقوق التي   - 3

عليها لهم اأو لأحدهم .

املـــادة ) 430 (

ل ي�سمــن البائــع للم�ستــري غري وجــود الرتكـة وثبــوت ح�سته الإرثية اإذا جرى العقد دون 

تف�سيل م�ستمالت الرتكة .
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املـــادة ) 431 (

ا�ستملت عليه احل�سة  القانون لنقل كل حق  التي يوجبها  اتباع الإجراءات  امل�سرتي  على 

الإرثية حمل التخارج .

3 - البيع فـي مر�س املوت

املـــادة ) 432 (

التربع  به  مق�سودا  ويكون   ، املوت  مر�س  فـي  �سخ�س  من  ي�سدر  قانوين  ت�سرف  كل   - 1

يعترب ت�سرفا م�سافا اإىل ما بعد املوت ، وت�سري عليه اأحكام الو�سية اأيا كانت الت�سمية 

التي تعطى لهذا الت�سرف .

على ورثة من ت�سرف اأن يثبتوا اأن الت�سرف القانوين قد �سدر من مورثهم وهو فـي   - 2

مر�س املوت ، ولهم اإثبات ذلك بجميع الطرق .

اإذا اأثبت الورثة اأن الت�سرف �سدر من مورثهم فـي مر�س املوت ، اعترب الت�سرف �سادرا   - 3

على �سبيل التربع ، ما مل يثبت من �سدر له الت�سرف عك�س ذلك .

املـــادة ) 433 (

ل ينفذ بيع املري�س لأجنبي باأقل من قيمة مثله ولو بغنب ي�سري فـي حق الدائنني اإذا كانت 

الرتكة م�ستغرقة بالديون وللم�سرتي دفع ثمن املثل واإل جاز للدائنني ف�سخ البيع .

املـــادة ) 434 (

ل يجــوز ف�سـخ بيــع املريـــ�س اإذا ت�سـرف امل�ستــري فـي املبيــع ت�سرفــا اأك�سب من كان ح�سن 

امل�ستغرقة  الرتكة  لدائني  يجوز  احلالة  وفـي هذه  لقاء عو�س  املبيع  فـي عني  النية حقا 

بالديون الرجوع على امل�سرتي من املري�س بالفرق بني الثمن وقيمة املبيع وللورثــة هذا 

احلـــق اإن كــان امل�ستـري اأحدهم ، واإن كان اأجنبيا وجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة املبيع 

للرتكة .

4 - بيع احلقوق املتنازع فيها

املـــادة ) 435 (

1 - يقع باطال بيع احلقوق املتنازع فيها .
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يعترب احلـق متنازعا فيه اإذا كان مو�سوعه قد رفعــت بــه دعــوى اأو قــام فـي �ساأنه نزاع   - 2

جدي .

املـــادة ) 436 (

ل يجــوز للق�ســـاة ول لأع�ســاء الدعــاء العــام ول للمحاميــن ول ملوظفـي املحاكم اأن ي�سرتوا 

باأ�سمائهم ول با�سم م�ستعار احلق املتنازع فيه كله اأو بع�سه اإذا كان النظر فـي النزاع يدخل 

فـي اخت�سا�س املحكمة التي يبا�سرون اأعمالهم فـي دائرتها واإل كان البيع باطال .

املـــادة ) 437 (

كانوا هم  اإذا  فيها  املتنـــازع  فـي احلقــــوق  يتعاملــوا مع موكليهــم  اأن  للمحاميــن  يجــوز  ل 

الذين يتولون الدفاع عنها �سواء اأكان التعامل باأ�سمائهم اأو با�سم م�ستعار واإل كان العقد 

باطال .

5 - بيع النائب لنف�سه

املـــادة ) 438 (

ل يجـوز ملن لـه النيابـة عن غريه بن�س فـي القانـون اأو باتفــاق اأو اأمــر مـن ال�سلطة املخت�سة 

املزاد ما نيط به مبقت�سى هذه  با�سم م�ستعار ولو بطريق  اأو  اأن ي�سرتي لنف�سه مبا�سرة 

النيابة وذلك مع مراعاة اأحكام القوانني اخلا�سة .

املـــادة ) 439 (

ل يجـــــوز للو�سطـــاء اأو اخلبــراء اأن ي�ستــروا باأ�سمائهــم اأو با�ســــم م�ستعــــار الأموال التي عهد 

اإليهم فـي بيعها .

املـــادة ) 440 (

اأو اخلبري  الو�سيط  اأو  للنائب  ال�سابقتني يجوز  املادتني  فـي  الواردة  الأحكام  ا�ستثناء من 

ال�سراء لنف�سه اإذا اأذن له املوكل اأو �ساحب ال�ساأن فـي ذلك .

6 - بيع ملك الغري

املـــادة ) 441 (

اإذا باع �سخ�س ملك غريه بغري اإذنه انعقد بيعه موقوفا على اإجازة املالك ، فاإذا اأقـر املالك 



- 80 -

البيع �سرى الـعقد فـي حقه ونفذ فـي حق امل�سرتي كما ينفذ العقد اإذا اآلت ملكية املبيع اإىل 

البائع بعد �سدور العقد .

7 - املقاي�سة

املـــادة ) 442 (

املقاي�سة عقد مبادلة مال اأو حق مايل بعو�س غري النقود .

املـــادة ) 443 (

قاي�س  الذي  لل�سيء  به وم�سرتيا  قاي�س  الذي  لل�سيء  بائعا  املتقاي�سيــن  مــن  كل  يعتبــر 

عليه .

املـــادة ) 444 (

اإذا تفاوتت قيمة البديلني فـي املقاي�سة عند املتقاي�سني جاز لهما التفاق على تعوي�س 

الفرق مبعدل من النقود .

املـــادة ) 445 (

طرفـي  بني  منا�سفــة  تكون  الأخــرى  النفقــات  من  وغريهــا  املقاي�ســة  عقد  م�سروفــات 

العقد ما مل يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 446 (

ت�سري اأحكام البيع على املقاي�سة فيما ل يتعار�س مع طبيعتها .

الف�سل الثانــي

الهبــــة

الفرع الأول

تعريف الهبة واأركانها

املـــادة ) 447 (

الهبة عقد متليك حق لآخر حال حياة املالك دون عو�س .
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املـــادة ) 448 (

اأن ي�سرتط على املوهوب لـه التزامــا معينا  يجــوز للواهــــب دون التجــرد عن نيــة التبـرع 

ويعترب هذا اللتزام عو�سا .

املـــادة ) 449 (

قانونا  املقررة  الإجراءات  وبا�ستكمال  بالقب�س  وتتم  والقبول  بالإيجاب  الهبة  تنعقد   - 1

لنقل امللكية .

يكفـي فـي الهبــة جمـرد الإيجاب اإذا كان الواهب ويل املوهــوب له اأو و�سيه واملال املوهوب   - 2

فـي حوزته وكذا لو كان املوهوب له �سغريا يقوم الواهب على تربيته .

املـــادة ) 450 (

ل ينفــذ عقد الهبـــة اإذا كـــان املـــال املوهــوب غري مملـــوك للواهـــب ما مل يجزه املالك ويتــم 

القب�س بر�ساه .

املـــادة ) 451 (

املدين  دفع  اإذا  وتنفذ  املدين  اإبراء وت�سح لغري  له وتعترب  املوهوب  اإىل  الدين  ت�سح هبة 

الدين اإىل املوهوب له .

املـــادة ) 452 (

1 - يجب اأن يكون العو�س فـي الهبة امل�سروطة به معلوما واإل جاز لكل من الطرفني ف�سخ 

العقد ولو بعد قب�س املوهوب ما مل يتفقا على تعيني العو�س قبل الف�سخ .

2 - اإذا هلك املوهـــوب اأو ت�ســـرف فيــه املوهوب لـــه قبل الف�ســخ وجب عليــه رد قيمتــه يوم 

القب�س .

املـــادة ) 453 (

اإذا توفـي اأحــد طرفـي عقــد الهبــة اأو اأع�ســر الواهــب قبل قبــ�س املوهــوب بطلت الهبة .

املـــادة ) 454 (

ت�سري على الهبة فـي مر�س املوت اأحكام الو�سية .
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الفرع الثانــي

اآثار الهبة

اأول: بالن�سبة للواهب

املـــادة ) 455 (

املبيع ما مل  اأحكام ت�سليم  اإىل املوهوب له ويتبع فـي ذلك  الواهب بت�سليم املوهوب  يلتزم 

يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 456 (

 ، عو�س  بغري  الهبـة  كانـت  اإذا  له  املوهــوب  يــد  فـي  املوهــوب  ا�ستحقاق  الواهب  ي�سمن  ل 

ولكنه يكون م�سوؤول عن كل �سرر يلحق باملوهوب له من جراء هذا ال�ستحقاق اإذا تعمد 

اإخفاء �سبب ال�ستحقاق اأما اإذا كانت الهبة بعو�س فاإنه ل ي�سمن ال�ستحقاق اإل بقدر ما 

اأداه املوهوب له من عو�س ما مل يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 457 (

اإذا ا�ستحق املوهـوب بعد هالكـه عند املوهوب له واختار امل�ستحــق ت�سمينـه كان له الرجوع 

على الواهب مبا �سمن للم�ستحق . 

املـــادة ) 458 (

الف�سل دون �سرر فلي�س  زيادة ل تقبل  زاد فيه  له قد  املوهوب  املوهوب وكان  ا�ستحق  اإذا 

للم�ستحق اأن ي�سرتده قبل دفع قيمة الزيادة .

املـــادة ) 459 (

ل ي�سمن الواهب العيب اخلفـي فـي املوهوب ولو تعمد اإخفاءه اإل اإذا كانت الهبة بعو�س .

ثانيا : بالن�سبة للموهوب له

املـــادة ) 460 (

على املوهوب له اأداء ما ا�سرتطه الواهب من عو�س .
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املـــادة ) 461 (

1 - اإذا ا�ستــرط الواهــب عو�سا عن الهبة وفاء ديونه ، فال يكون املوهوب له ملزما اإل بوفاء 

الديون التي يحددها العقد .

2 - اإذا كان ال�سيء املوهوب مثقال بحق عيني �سمانا لدين فـي ذمـة الواهب ، اأو فـي ذمة 

�سخ�س اآخر ، فاإن املوهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما مل يوجد اتفاق على غري ذلك .

املـــادة ) 462 (

اتفق على  اإذا  اإل  املوهوب له  املوهوب ونقله على  الهبــة وم�سروفــات ت�سليم  نفقــات عقــد 

غري ذلك .

الفرع الثالث

الرجوع فـي الهبة

املـــادة ) 463 (

لي�س للواهب اأن يرجع فـي الهبة بعد القب�س دون ر�ساء املوهوب له اإل اأن يكون املوهوب 

له ولدا .

املـــادة ) 464 (

للواهب ا�سرتداد الهبة اإذا ا�سرتط فـي العقد حق ا�سرتدادها فـي حالة عدم قيام املوهوب 

له بالتزامات معينة مل�سلحة الواهب اأو من يهمه اأمره فلم يقم بها فاإذا هلك املال املوهوب 

ب�سبـــب مــــن املوهــــوب لــــه اأو كــــان قــــد ت�ســرف فيــه ا�ستحــق الواهــب قيمتــه وقـــت الت�ســـرف 

اأو الهالك .

املـــادة ) 465 (

مينع الرجوع فـي الهبة ما ياأتي :

1 - ت�سرف املوهوب له فـي املوهوب ت�سرفا ناقال للملكية فاإذا اقت�سر الت�سرف على 

بع�س املوهوب جاز للواهب اأن يرجع فـي الباقي .

2 - موت اأحد طرفـي العقد بعد قب�س املوهوب .
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3 - هـــالك املوهـــوب فـي يـــد املوهــــوب لـــه ، فـــاإذا كـــان الهالك جزئيـــا جـــاز الرجـــــوع 

فـي الباقي .

4 - اإذا كانت الهبة بعو�س .

5 - اإذا كانت الهبة �سدقة اأو جلهة من جهات الرب .

6 - اإذا وهب الدائن الدين للمدين .

املـــادة ) 466 (

ل يرد املوهوب له الثمار اإل من تاريخ الرجوع ر�ساء اأو تاريخ احلكم وله اأن ي�سرتد النفقات 

ال�سرورية ، اأما النفقات الأخــرى فال ي�سرتد منها اإل ما زاد فـي قيمة املوهوب .

املـــادة ) 467 (

اإذا ا�ستعاد الواهب املوهوب بغري ر�ساء اأو ق�ساء كان �سامنا هالكه مهما كان �سببه .  - 1

اإذا �ســدر حكم بالرجوع فـي الهبـــة وهلك املوهوب فـي يـــد املوهــوب لـــه بعــد مطالبتـــه   - 2

وامتناعه عن الت�سليم فاإن املوهوب له يكون �سامنا الهالك مهما كان �سببه .

الف�سل الثالث

ال�سـركة

الفرع الأول

اأحكام عامة

املـــادة ) 468 (

باأن ي�ساهم كل منهم فـي م�سروع مايل  اأكرث  اأو  يلتــزم مبقت�ســاه �سخ�سان  ال�سركــة عقد 

بتقدمي ح�سة من مال اأو عمل واقت�سام ما قد ين�ساأ عنه من ربح اأو خ�سارة .

املـــادة ) 469 (

تعترب ال�سركة �سخ�سا اعتباريا مبجرد تكوينها ول يحتج بهـــذه ال�سخ�سية على الغري   - 1

اإل بعد ا�ستيفاء اإجراءات الت�سجيل والن�سر التي يقررها القانون .

للغري اأن يتم�سكوا بهذه ال�سخ�سيــة رغم عدم ا�ستيفاء الإجراءات امل�سار اإليها .  - 2
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املـــادة ) 470 (

1 - يجب اأن يكون عقد ال�سركة مكتوبا .

اإذا مل يكن العقد مكتوبا فال يوؤثر ذلك على حق الغري ، اأما بالن�سبة لل�سركاء   - 2

اأنف�سهم فيعترب العقد �سحيحا اإل اإذا طلب اأحدهم اعتباره غري �سحيح في�سري 

هذا على العقد من تاريخ اإقامة الدعوى .

املـــادة ) 471 (

1 - ي�سرتط اأن يكون راأ�س مــال ال�سركــة من النقـــود اأو ما فـي حكمها مما يجري به التعامل 

واإذا مل يكن من النقود فيجب اأن يتم تقدير قيمته .

اأن تكون ح�ســة  ، ول يجوز  اأو متفاوتة  ال�سركـــاء مت�ساوية  تكــون ح�ســ�س  اأن  2 - يجـــوز 

ال�سريــك من ديــن لــه فـي ذمة الغيـــر ، اأو اأن تقت�ســـر علــى مـــا يكـــون لل�سريـــك من نفوذ 

اأو ما يتمتع به من ثقة مالية .

املـــادة ) 472 (

يجوز اأن تكون ح�سة ال�سريك فـي ال�سركة حق ملكية اأو حق منفعة اأو اأي حق عيني اآخر   - 1

وت�سري عليها اأحكام البيع فيما يتعلق ب�سمانها اإذا هلكت اأو ا�ستحقت اأو ظهر فيها عيب 

اأو نق�س .

اإذا كانت احل�سة جمرد النتفاع باملال فاإن اأحكام الإيجار هي التي ت�سري فـي كل ذلك .  - 2

اإذا كانت احل�سة عمال وجب على ال�سريك اأن يقوم باخلدمات التي تعهد بها فـي العقد .  - 3

املـــادة ) 473 (

توزع الأرباح واخل�سائر على الوجه امل�سروط فـي العقد .  - 1

فاإنه  واخل�سائر  الأرباح  فـي  ال�سركاء  من  كل  ن�سيب  ال�سركــة  عقــد  فـي  يبيــن  لــم  اإذا   - 2

يتعني توزيعها بن�سبة ح�سة كل منهم فـي راأ�س املال ول يجوز التفاق على غري ذلك .

املـــادة ) 474 (

 ، الربح  قدر مقطوع من  لأيهم  يكــون  اأن  العقـد  فـي  ال�سركــاء  ي�ستــرط  اأن  يجــوز  - ل   1

ويبطل ال�سرط ويتم توزيع الربح طبقا حل�سة كل منهم فـي راأ�س املال .
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2 - اإذا اتفق فـي العقد على اأن اأحد ال�سركاء ل ي�ستفيد من اأرباح ال�سركة اأو ل ي�ساهم فـي 

خ�سائرها كان عقد ال�سركة باطال .

املـــادة ) 475 (

اإذا كانت ح�سة ال�سريك مق�سورة على عمله وجب اأن يقدر ن�سيبه فـي الربح تبعا ملا   - 1

اأو اأي �سيء اآخر كان له  ت�ستفيده ال�سركة من هذا العمل ، فاإذا قدم فوق عمله نقودا 

ن�سيب عن عمله واآخر عما قدمه فوق العمل ما مل يتفق على خالف ذلك .

يعفـى ال�سريك الذي مل يقدم غريعملــه من امل�ساهمــة فـي اخل�سائــر ب�سرط األ يكــــون   - 2

قد تقرر له اأجـــر عن عمله .

الفـرع الثانــي

اإدارة ال�سركة

املـــادة ) 476 (

كل �سريك يعترب وكيال عن باقي ال�سركاء فـي مبا�سرة اأعمال ال�سركة وفـي الت�سرف   - 1

مبا يحقق الغر�س الذي اأن�سئت من اأجله ما مل يكن هناك ن�س اأو اتفاق على غري ذلك .

كل �سريك يعترب اأمينا على مال ال�ســركة الذي فـي يده .  - 2

املـــادة ) 477 (

اأعمالها  واإدارة  ال�سركة  ال�سركاء فـي متثيل  اأحد  اإنابة  ال�سركة على  اإذا اتفق فـي عقد   -1 

توابع  من  بها  يت�سل  وما  الإنابة  تناولته  ما  كل  فـي  الت�سرف  ولية  وحده  له  تثبت 

�سرورية .

يعملوا  اأن  عليهم  كان  بالنفراد  لهم  يوؤذن  ومل  �سريك  من  لأكرث  الإنابة  كانت  اإذا   - 2

جمتمعني اإل فيما ل يحتاج فيه اإىل تبادل الراأي اأو فـي اأمر عاجل يرتتب على تفويته 

�سرر بال�سركة .

ل يجوز عزل من اتفق على اإنابته فـي عقد ال�سركة ول تقييد تلك الإنابة دون م�سوغ   - 3

ما دامت ال�سركة قائمة .
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املـــادة ) 478 (

1 - يجوز تعيني مدير لل�سركة من ال�سركاء اأو من غريهم باأجر اأو بغري اأجر .

2 - للمدير اأن يت�سرف فـي حدود اأغرا�س ال�سركة التي نيطت به على اأن يتقيد فـي ذلك 

بن�سو�س العقد فاإن مل تكن فبما جرى به العرف .

3 - اإذا خرج املدير عن نطاق اخت�سا�ساته �سمن كل �سرر بال�سركة من جراء ت�سرفه .

املـــادة ) 479 (

يجوز اأن يتعدد املديرون لل�سركة على اأن حتدد اخت�سا�سات كل منهم .  - 1

2 - يجوز عزل املديرين اأو عزل اأحدهم بالطريقة التي مت تعيينه بها .

املـــادة ) 480 (

ل يجوز ملن اأنيب فـي اإدارة ال�سركة اأو عني مديرا لها اأن يعزل نف�سه اأو ي�ستقيل فـي وقت 

يلحق بال�سركة �سررا .

املـــادة ) 481 (

لي�س لل�سركاء من غري املديرين حق الإدارة ، ولهم اأن يطلعـوا باأنف�سهـم اأو بوكالئهم على 

دفاتر ال�سركة وم�ستنداتها ، ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك .

املـــادة ) 482 (

يلزم ال�سريـك الذي له حــق تدبري م�سالــح ال�سركـة اأن يبذل فـي �سبيل ذلك من العناية ما 

يبذله فـي تدبري م�ساحله اخلا�سة اإل اإذا كان منتدبا للعمل باأجر فال يجوز له اأن ينزل 

عــن عنايــة الرجـــل املعتــاد ، ويلزمـه اأي�ســا اأن ميتنـع عن اأي ت�سـرف يلحـق ال�سـرر بال�سركــة 

اأو يخالف الغر�س الذي اأن�سئت من اأجله .

الفـرع الثالـث

اآثار ال�سركة

املـــادة ) 483 (

ل يجـــوز لل�سريـــك اأن يحتجــز لنف�ســه �سيئــا من اأمـــوال ال�سركـــــة ، ول اأن ي�ستخدمه حل�سابه 

اخلا�س ، واإل كان ملزما بتعوي�س ال�سركة عن ال�سرر الذي يلحقها من جراء ذلك .
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املـــادة )484 (

اإذا كانت ال�سركـــة مدينـــة بديــن مت�ســل باأغـــرا�س ال�سركة ومل تــف به اأموالها لزم ال�سركاء 

فـي اأموالهم اخلا�سة ما بقي من الدين مبقدار ن�سيب كل منهم فـي خ�سائر ال�سركة ، اأما 

اإذا ا�سرتط ت�سامن ال�سركاء فـي عقد ال�سركة فاإنهم يتحملون الدين جميعا بالت�سامن .

املـــادة ) 485 (

اإذا كان اأحد ال�سركاء مدينا لآخر بدين �سخ�سي فلي�س لدائنه اأن ي�ستوفـي حقه مما يخ�س 

ا�ستيفاوؤه مما يخ�س  له  ولكن يجوز   ، ال�سركة  ت�سفية  املال قبل  راأ�س  فـي  ال�سريك  ذلك 

مدينه من الربح ، اأما بعد ت�سفية ال�سركة فيكون له اأن ي�ستوفـي حقه من ن�سيب املدين 

فـي راأ�س مالها ومع ذلك يجوز للدائن ال�سخ�سي لل�سريك توقيع احلجز التحفظي حتت 

يد امل�سفـي على ما �سيوؤول اإىل مدينه عند الت�سفية .

الفـرع الرابـع 

انق�ساء ال�سركة

املـــادة ) 486 (

تنق�سي ال�سركة باأحد الأمور الآتية :

 1 -  انق�ساء مدتها اأو انتهاء العمل الذي قامت من اأجله .

 2 -  هالك راأ�س املال اأو هالك راأ�س مال اأحد ال�سركاء قبل ت�سليمه .

 3 -  موت اأحد ال�سركاء اأو احلجر عليــه اأو اإع�ســاره اأو اإفال�ســه ومع ذلك يجوز التفاق 

على ا�ستمرارهـــا بني باقي ال�سركــــاء اأو مــع من ميثــل ناق�ســي الأهليــة اأو فاقديهـــا 

اأو ورثة املتوفـى لو كانوا ق�سرا .

 4 -  اإجماع ال�سركاء على حلها .

 5 -  �سدور حكم ق�سائي بحلها .

املـــادة ) 487 (

1 - يجوز قبل انق�ساء املدة املحددة لل�سركـــة مـــد اأجلهـــا ويكـــون ذلــك ا�ستمرارا لل�سركـة ، 

اأما اإذا مد اأجل ال�سركة بعد انق�ساء املدة املحددة لها كان هذا �سركة جديدة .
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2 - اإذا انق�ست املدة املحددة لل�سركة اأو انتهى العمل الذي قامت من اأجله ثم ا�ستمر ال�سركاء 

باأعمالهم كان هذا امتدادا �سمنيا لل�سركة ب�سروطها الأوىل ولكن ملدة غري حمددة .

ال�سركة ويرتتب على اعرتا�سه  امتداد  اأن يعرت�س على  ال�سركاء  اأحد  لدائن  - يجوز   3

وقف اأثر المتداد فـي حقه .

املـــادة ) 488 (

يجوز للمحكمة اأن تق�سي بحل ال�سركة بناء على طلب اأحد ال�سركاء لعدم وفاء �سريك مبا 

تعهد به اأو لإحلاقه بال�سركة �سررا جوهريا .

املـــادة ) 489 (

1 - اإذا كانت مدة ال�سركة غري حمددة جاز لأي من ال�سركاء اأن ين�سحب منها على اأن يعلن 

اإرادته فـي الن�سحاب اإىل �سائر ال�سركاء قبل ح�سوله ب�ستة اأ�سهر على الأقل ، واأل يكون 

ان�سحابه فـي وقت غري منا�سب .

2 - يرتتب على ان�سحاب ال�سريك من ال�سركة انتهاء ال�سركة ما مل يتفق على خالف ذلك .

املـــادة ) 490 (

1 - يجوز لأي �سريك اأن يطلب من املحكمة احلكم باإخراج اأي من ال�سركاء يكون وجوده قد 

اأثار اعرتا�سا على مد اأجلها اأو تكون ت�سرفاته مما ميكن اعتبارها �سببا م�سوغا حلل 

ال�سركة على اأن تظل ال�سركة قائمة بني الباقني .

املدة  اإذا كانت حمددة  ال�سركة  اإخراجه من  اأن يطلب من املحكمة  2 - يجوز لأي �سريك 

باقي  ، ما مل يتفق  ال�سركة  وا�ستند فـي ذلك لأ�سباب معقولة وفـي هذه احلالة حتل 

ال�سركاء على ا�ستمرارها .

الفـرع اخلامـ�س

ت�سفية ال�سركة وق�سمتها

املـــادة ) 491 (

تتم ت�سفية اأموال ال�سركة وق�سمتها بالطريقة التي اتفق عليها ال�سركاء ، فاإذا مل يتفقوا 

جاز لأي من اأ�سحاب امل�سلحة اأن يطلب من املحكمة تعيني م�سف اأو اأكرث لإجراء الت�سفية 

والق�سمة .
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املـــادة ) 492 (

1 - تبقى لل�سركة �سخ�سيتها العتبارية بالقدر الالزم للت�سفية .

2 - يعترب مدير ال�سركة اأو مديروها فـي حكم امل�سفـي بالن�سبة اإىل الغري حتى يتم تعيني 

امل�سفـي .

املـــادة ) 493 (

1 - يقوم امل�سفـي بجميع اأعمال الت�سفية مــن جرد موجـــودات ال�سركـــة وا�ستيفاء حقوقها 

القيود  ذلك  فـي  مراعيا  للق�سمة  مهياأ  املال  ي�سبح  حتى  اأموالها  وبيع  ديونها  ووفاء 

املن�سو�س عليها فـي اأمر تعيينه ولي�س له اأن يقوم بعمل ل تقت�سيه الت�سفية .

2 - اإذا تعدد امل�سفون فــال يجــوز للواحــد منهــم اأن ينفــرد بالعمــل مـا لــم ي�سرح له بذلك 

فـي اأمر تعيينه اأو فـي اأمر لحق .

املـــادة ) 494 (

لوفاء  مبلغ  وحفظ  الدائنني  حقـــوق  وفــاء  بعــد  ال�سركـــاء  بني  ال�سركــة  مــال  يق�ســم   -  1

الديون غري احلالة اأو املتنازع عليها كما توؤدى النفقات النا�سئة عن الت�سفية .

2 - يخت�س كل �سريك مببلغ يتنا�سب مع ح�سته فـي راأ�س املال وينال من الربح ويتحمل 

من اخل�سارة بن�سبة ح�سته من راأ�س املال .

املـــادة ) 495 (

تتبع فـي ق�سمة ال�سركات القواعد املتعلقة بق�سمة املال ال�سائع .

الف�سل الرابع

عقد القر�س

املـــادة ) 496 (

املقرت�س عند  يرد  اأن  اآخر على  �سيء مثلي  اأو  تنتقل مبقت�ساه ملكية مال  القر�س عقد 

نهاية القر�س مثله مقدارا و�سفة ونوعا .

املـــادة ) 497 (

يتوقف متام عقد القر�س على ت�سليم املال اأو ال�سيء املقرت�س ويثبت فـي ذمة املقرت�س   - 1

مثله .
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اإذا هلك املال اأو ال�سيء املقرت�س قبل ت�سليمه اإىل املقرت�س كان الهالك على املقر�س .  - 2

املـــادة ) 498 (

ي�ستــرط فـي املقــر�س اأن يكــون اأهــال للتبـــرع وفـي املقتــر�س اأن يكـــون اأهال لاللتزام .  - 1

ل ميلك الويل اأو الو�سي اأو القيم اإقرا�س اأو اقرتا�س مال من هو فـي وليته .  - 2

املـــادة ) 499 (

ي�سرتط فـي املال اأو ال�سيء املقرت�س اأن يكون مثليا ا�ستهالكيا .

املـــادة ) 500 (

اإذا ا�ستحق املــال اأو ال�سيء املقرت�س ، فال �سمان على املقر�س ، اإل اأن يكون قد تعمد اإخفاء 

اأ�سابه  ، وفـي هذه احلالة تقدر املحكمة للمقرت�س تعوي�سا عادل عما  �سبب ال�ستحقاق 

من �سرر .

املـــادة ) 501 (

اإذا كان للقر�س اأجل فلي�س للمقر�س ا�سرتداده قبل حلول الأجل واإن مل يكن له اأجل قدرت 

املحكمة ميعادا منا�سبا للرد .

املـــادة ) 502 (

يلتزم املقرت�س بــرد مثل ما قبــ�س مقــدارا ونوعــا و�سفــة عند انتهــاء مدة القر�س ول   - 1

عربة ملا يطراأ على قيمته من تغيري وذلك فـي الزمان واملكان املتفق عليهما .

اإذا تعذر رد مثل املال اأو ال�سيء املقرت�س انتقل حق املقر�س اإىل قيمته يوم قب�سه .  - 2

املـــادة ) 503 (

اإذا اقرت�س عدة اأ�سخــا�س مــال وقب�سه اأحدهم بر�سا الباقيـن فلي�س لأي منهم اأن يطالب 

القاب�س اإل مبقدار ح�سته فيما قب�س .

الف�سل اخلامـ�س

عقد ال�سلح

املـــادة ) 504 (

ال�سلــح عقــد يح�ســم الطرفان مبقت�ســـاه نزاعـــا قائمــا اأو يتوقيـــان نزاعا حمتمال وذلك 

فيما يجوز الت�سالح فيه .
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املـــادة ) 505 (

ي�سرتط فيمن يعقد �سلحا اأن يكون اأهال للت�سرف بعو�س فـي احلقوق التي ي�سملها   - 1

عقد ال�سلح .

ت�سرتط اأهلية التربع اإذا ت�سمن ال�سلح اإ�سقاط �سيء من احلقوق .  - 2

املـــادة ) 506 (

�سلح ال�سبي املميز واملعتــوه املاأذونيـــن �سحيــح اإن كـــان نافعـــا وكذا احلكم فـي �سلح الأولياء 

والأو�سياء والقوام .

املـــادة ) 507 (

ي�سرتط اأن يكــون امل�سالــح عنــه مما يجــوز اأخــذ العـــو�س فـي مقابلـــه واأن يكون معينا فيما 

يحتاج اإىل القب�س والت�سليم .

املـــادة ) 508 (

ي�ستـرط اأن يكون العــو�س عــن ال�سلح معلومــا اإن كــان يحتــاج اإىل القب�س والت�سليـم .  - 1

اإذا كان العو�س عن ال�سلح مال اأو �سيئا اأو منفعة مملوكة للغري فاإن نفاذ ال�سلح يتوقف   - 2

على اإجازة ذلك الغري .

املـــادة ) 509 (

1 - ي�سح ال�سلح عن احلقوق �سواء اأقر بها املدعى عليه اأو اأنكرها اأو �سكت ومل يبد فيها 

اإقرارا ول اإنكارا .

 2 - اإذا وقع ال�سلــح فـي حالــة الإقــرار على عــو�س معني يدفعـــه املقــر فهو فـي حكم البيع 

واإن كان على املنفعة فهو فـي حكم الإجارة .

3 - اإذا وقع ال�سلح عن اإنكار اأو �سكوت فهو فـي حق املدعي معاو�سة وفـي حق املدعى عليه 

افتداء لليمني وقطع للخ�سومة .

املـــادة ) 510 (

اإذا �سالح �سخ�س على بع�س املدعى به فقد اأ�سقط حق ادعائه فـي الباقي .
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املـــادة ) 511 (

 اإذا ت�سالح �سخ�سان يدعي كل منهما ما فـي يد الآخر على اأن يحتفظ كل واحد مبا فـي 

يده جرى على ال�سلح حكم املقاي�سة .

املـــادة ) 512 (

و�سقوط حقه  عليــه  امل�سالــح  العـو�س  اإىل  امل�سالــح  حــق  انتقــال  ال�سلــح  على  يرتتــب   - 1

الذي كان حمل النزاع .

يكون ال�سلح ملزما لطرفيه ول ي�سوغ لأيهما اأو لورثته من بعده الرجوع فيه .  - 2

املـــادة ) 513 (

يقت�سر اأثــر ال�سلـح على احلقــوق التــي تناولهــا وح�ســم اخل�سومــة فيهـــا دون غريها .

املـــادة ) 514 (

يجوز لطرفـي ال�سلـــح ف�سخـــه بالرتا�ســي اإذا كـــان فـي حكــم املعاو�ســـة ول يجوز ف�سخه اإذا 

ت�سمن اإ�سقاطا لبع�س احلقوق .

املـــادة ) 515 (

ت�سري على ال�سلح اأحكام العقد الأكرث �سبها به من حيث �سحته والآثار التي ترتتب عليه .

الباب الثانــي

عقـــود املنفعــة

الف�سل الأول

الإيجــار

الفرع الأول

الإيجار بوجه عام

املـــادة ) 516 (

الإيجــار عقــــد يلتــــزم املـوؤجـــر مبقت�ســاه اأن ميكن امل�ستاأجـــر من النتفاع ب�سيء معني مدة 

معينة لقاء عو�س معلوم .
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املـــادة ) 517 (

ي�سرتط لنعقاد الإيجار اأهلية العاقدين وقت العقد .

املـــادة ) 518 (

يلزم لنفاذ العقد اأن يكــون املــوؤجـر اأو من ينوب منابه مالكا حق الت�سرف فيما يوؤجره .  - 1

ينعقد اإيجار الف�سويل موقوفا على اإجازة �ساحب حق الت�سرف ب�سرائطها املعتربة .  - 2

املـــادة ) 519 (

املعقود عليه فـي الإيجار هو املنفعة ويتحقق ت�سليمها بت�سليم حملها .

املـــادة ) 520 (

ي�سرتط فـي املنفعة املعقود عليها :

1 - اأن تكون مقدورا على ا�ستيفائها .

2 - اأن تكون معلومة علما كافيا حل�سم النزاع .

املـــادة ) 521 (

ي�سرتط اأن تكون الأجــرة معلومــة وذلـــك بتعييـــن نوعهــا ومقدارهــا اإن كانت من النقود 

وبيان نوعها وو�سفها وحتديد مقدارها اإن كانت من غري النقود .

املـــادة ) 522 ( 

1 - يجــوز اأن تكــون الأجــرة عينــا اأو دينــا اأو منفعــة وكــل ما �سلح ثمنا فـي البيع .

2 - اإذا كانت الأجرة جمهولة جاز ف�سخ العقد ولزم اأجر املثل عن املدة املا�سية قبل الف�سخ .

املـــادة ) 523 (

ت�ستحق الأجرة با�ستيفاء املنفعة اأو بالقدرة على ا�ستيفائها .

املـــادة ) 524 (

ي�سح ا�سرتاط تعجيل الأجرة اأو تاأجيلها اأو تق�سيطها اإىل اأق�ساط توؤدى فـي اأوقات معينة .

املـــادة ) 525 (

1 - اإذا مل يبيـن فـي العقــد ميعــاد دفــع الأجــرة ا�ستحقــت الأجــرة املحــددة للمنفعة ب�سورة 

مطلقة بعد ا�ستيفاء املنفعة اأو بعد حتقق القدرة على ا�ستيفائها .
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2 - الأجرة امل�ستحقة عن وحدة زمنية يتبع العرف ب�ساأن مواعيد اأدائها واإل حددتها املحكمة 

بناء على طلب من �ساحب امل�سلحة .

املـــادة ) 526 (

ل ت�ستحـــق الأجـــرة عـــن مــدة انق�ســت قبــل ت�سليــم العـــني املوؤجـــرة مـــا لـــم يكـــن امل�ستاأجــر 

هو املت�سبب فـي ذلك .

املـــادة ) 527 (

تبداأ مـدة الإيجـار من التاريـخ املتفق عليه فـي العقد فاإن مل يحدد فمن تاريخ العقد .

املـــادة ) 528 (

ت�ســح اإ�سافـــة الإيجـار اإلـى مــدة م�ستقبلـة وتلزم بالعقد اإل اإذا كان ال�سيء املوؤجر مـال وقـف 

اأو يتيم فال ت�سح اإ�سافته اإىل مدة م�ستقبلة تزيد على �سنة .

املـــادة ) 529 (

املوؤجر دون اعرتا�س  املوؤجر بعلم  امل�ستاأجر منتفعا بال�سيء  اإذا انتهى عقد الإيجار وبقي 

منه اعترب الإيجار قد جتدد ب�سروطه الأوىل اإىل الوقت الذي يطلب فيه اأحد الطرفني 

التخلي عن ال�سيء املوؤجر . 

املـــادة ) 530 (

ل ي�سح اإيجار مال الوقف واليتيم مدة تزيد على ثالث �سنوات اإل باإذن املحكمة املخت�سة 

فاإذا عقد ملدة اأطول ردت اإىل ثالث �سنوات .

الفرع الثانــي

التزامـات املوؤجـر

املـــادة ) 531 (

على املوؤجــر ت�سليم ال�سيء املـــوؤجـــر وتوابعـــه فـي حالـــة ي�سلـــح معهـــا ل�ستيفاء املنفعة   - 1

املق�سودة كاملة .

يتم الت�سليم بتمكني امل�ستاأجر من ال�سيء املوؤجر دون مانع يعوق النتفاع به مع بقائه   - 2

فـي يده بقاء مت�سال حتى تنق�سي مدة الإيجار .



- 96 -

املـــادة ) 532 (

للموؤجر اأن ميتنع عن ت�سليم ال�سيء املوؤجر حتى ي�ستوفـي الأجرة املعجلة . 

املـــادة ) 533 (

1 - اإذا عقــد الإيجــار على �سيء معيــن باأجــرة اإجماليــة وذكر عدد وحداته دون بيان اأجرة 

كـــل وحــدة منها فظهرت وحداته اأزيـــد اأو اأنق�س كانت الأجـــرة هـــي امل�سمـــاة فـي العقـــد 

ل يزاد عليها ول يحط منها وفـي حالة النق�سان للم�ستاأجر اخليار فـي ف�سخ العقد .

اإذا �سمي فـي العقد اأجر كل وحدة فاإن امل�ستاأجر يلتزم بالأجر امل�سمى للوحــــدات الزائـــدة   - 2

ويلتـــزم املوؤجــــر بحـــط الأجــر امل�سمى للوحـدات الناق�سة . وللم�سـتاأجر خيـــار الف�ســــخ 

فـي احلالتني .

اإذا كـــان مقــدار النقــ�س اأو الزيادة ي�سيـــرا ول اأثــر لــه على املنفعـــة املق�ســودة فـــال خيــار   - 3

للم�ستاأجر .

املـــادة ) 534 (

ي�سري على ت�سليم ال�سيء املوؤجر وتوابعه ما ي�سري على ت�سليم املبيع من اآثار ما مل يتفق 

الطرفان على ما يخالفه .

املـــادة ) 535 (

يلتزم املوؤجر باأن يقوم باإ�سالح ما يحدث من خلل فـي ال�سيء املوؤجر يوؤثر فـي ا�ستيفاء   - 1

اإذن من  اأو احل�سول على  العقد  ف�سخ  للم�ستاأجر  يفعل جاز  فاإن مل  املق�سودة  املنفعة 

املحكمة يخوله الإ�سالح والرجوع على املوؤجر مبا اأنفق بالقدر املتعارف عليه .

امل�ستعجلة  اأو  الب�سيطة  الأمور  من  عرفا  اإ�سالحه  املوؤجر  يلزم  الذي  اخللل  كان  اإذا   - 2

التي ل حتتمل التاأخري وطلب اإليه امل�ستاأجر اإ�سالحه فتاأخـر اأو تعذر الت�سال به جاز 

للم�ستاأجر اإ�سالحه واقتطاع نفقته بالقدر املتعارف عليه من الأجرة .

املـــادة ) 536 (

اإذا اأحدث امل�ستاأجر باإذن املوؤجر اإن�ساءات اأو اإ�سالحات ملنفعة ال�سيء املوؤجر اأو �سيانته رجع 
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ملنفعته  عائدا  امل�ستاأجر  اأحدثه  ما  كان  فاإذا  الرجوع  له  ي�سرتط  مل  واإن  اأنفقه  مبا  عليه 

ال�سخ�سية فقط فلي�س له الرجوع على املوؤجر ما مل يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 537 (

للموؤجر اأن مينـع امل�ستاأجر من اأي عمل يــوؤدي اإىل تخريـب اأو تغييــر فـي ال�سيء املوؤجر ومن 

و�سع اآلت واأجهزة قد ت�سره اأو تنق�س من قيمته فاإذا مل ميتنع امل�ستاأجر كان للموؤجر اأن 

يطلب من املحكمة ف�سخ العقد والتعوي�س عن ال�سرر الذي �سببه هذا التعدي .

املـــادة ) 538 (

ل يجـــوز للموؤجــــر اأن يتعر�س للم�ستاأجر فـي ا�ستيفاء املنفعـــة مـــدة الإيجـــار ول اأن يحدث 

فـي ال�سيء املوؤجر تغيريا مينع من النتفاع به اأو يخل باملنفعة املعقود عليها واإل كان �سامنا 

ما اأحدثه من �سرر .

املـــادة ) 539 (

اإذا ترتب على التعــر�س حرمــان امل�ستاأجــر من النتفــاع بال�سيء املوؤجــر طبقا للعقد جاز له 

اأن يطلب الف�سخ وا�سرتداد ما دفعه من اأجر يعادل مدة احلرمان .

املـــادة ) 540 (

ي�سمــن املوؤجــر للم�ستاأجر جميع ما يوجـــد فـي ال�سيء املوؤجـــر من عيــوب حتــول دون   - 1

النتفـــاع بــــه اأو تنقــــ�س منه نق�ســـــا فاح�ســا ول ي�سمـــــن العيـــوب التــي جــــرى العــــرف 

على الت�سامح فيها .

ل ي�سمن املوؤجر العيب اإذا كان امل�ستاأجر على علم به وقت التعاقد .  - 2

املـــادة ) 541 (

اإذا ترتب على العيب حرمان امل�ستاأجر من النتفاع بال�سيء املوؤجر جاز له اأن يطلب الف�سخ 

وا�سرتداد ما دفعه .

املـــادة ) 542 (

ت�سـري على وجـود العيـب اأحكام خيار العيب فـي املبيع فيما ل يتنافـى مع طبيعة الإيجار .
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املـــادة ) 543 (

كل اتفاق يق�سي بالإعفاء من �سمان التعر�س اأو العيب يقع باطال .

الفرع الثالث

التزامات امل�سـتاأجر

املـــادة ) 544 (

اأو فقدان  تلف  اأو  نق�س  يلحقه من  ما  ي�سمــن  امل�ستاأجر  يد  فـي  اأمانة  املوؤجر  ال�سيء   - 1

نا�سيء عن تعديه اأو تق�سريه ، وعليه اأن يحافظ عليه حمافظة ال�سخ�س العادي .

اإذا تعدد امل�ستاأجرون كان كل منهم �سامنا لالأ�سرار النا�سئة عن تعديه اأو تق�سريه .  - 2

املـــادة ) 545 (

ل يجـــوز للم�ستاأجــــر اأن يتجــاوز فـي ا�ستعمـــال ال�ســيء املوؤجــر حــدود املنفعــة املتفــق عليهــــا 

فـي العقد ، فاإن مل يكن هناك اتفاق وجب النتفاع به طبقا ملا اأعد له وعلى نحو ما جرى 

اأو خالف ما جرى عليه العرف وجب  عليه العرف فاإذا جاوز فـي النتفاع حدود التفاق 

عليه تعوي�س ما ينجم عن فعله من �سرر .

املـــادة ) 546 (

ل يجوز للم�ستاأجر اأن يحدث بال�سيء املوؤجر تغيريا بدون اإذن املوؤجر اإل اإذا كان هذا   - 1

التغيري ي�ستلزمه ال�سيء املوؤجر ول ين�ساأ عنه اأي �سرر للموؤجر .

اإذا جتــاوز امل�ستاأجــر هـــذا املنــع وجــب عليـــه عند انق�ساء الإيجــار اإعــادة ال�سيء املوؤجــر   - 2

اإىل احلالة التي كان عليها ما مل يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 547 (

يلتــزم امل�ستــاأجــر باإجــراء التـــرميمات التي تــم التفــاق عليهــا اأو جرى العرف على اأنه   - 1

مكلف بها .

يلتـــزم امل�ستاأجـــر خـــالل مدة الإيجــار بتنظيــف ال�ســيء املوؤجـــر واإزالـــة مـــا تراكـــم فيـــه   - 2

من اأتربة اأو نفايات و�سائر ما يق�سي العرف باأنه مكلف به .
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املـــادة ) 548 (

ل يجــوز للم�ستاأجــر اأن مينــع املوؤجــر من القيام بالأعمال ال�سرورية ل�سيانة ال�سيء   - 1

املوؤجر .

اإذا ترتب علــى هــذه الأعمـال مــا يخــل بانتفــاع امل�ستاأجــر كــان لــه احلـــق فـي ف�ســخ العقـــد   - 2

ما مل ي�ستمر على ا�ستيفاء املنفعة وهو �ساكت حتى انتهاء اأعمال ال�سيانة .

اإذا اأ�سلــح املوؤجــــر ال�ســـيء املوؤجـــر قبـــل الف�ســخ �سقــط عن امل�ستاأجــر مــن الأجــرة مقــدار   - 3

ما فات من منفعة ول خيار له فـي الف�سخ .

املـــادة ) 549 (

املنفعة  فوات  مدة  امل�ستاأجر  عن  الأجرة  �سقطت  كله  املوؤجر  بال�سيء  النتفاع  فات  اإذا   - 1

وينف�سخ الإيجار بالهالك الكلي لل�سيء املوؤجر .

اإذا كان فوات املنفعة جزئيا وب�سورة توؤثر فـي ا�ستيفاء املنفعة املق�سودة كان للم�ستاأجر   - 2

ف�سخ العقد وت�سقط الأجرة من تاريخ الف�سخ .

املـــادة ) 550 (

اإذا �ســـدر عن ال�سلطـــات املخت�ســـة مــا مينــع النتفاع الكلــي بال�سيء املوؤجـــر دون �سبب   - 1

من امل�ستاأجر تنف�سخ الإجارة وت�سقط الأجرة من وقت املنع .

اإذا كان املنع يخل بنفع ال�سيء املوؤجر ب�سورة توؤثر جزئيا فـي ا�ستيفاء املنفعة املق�سودة   - 2

فللم�ستاأجر ف�سخ العقد وت�سقط عنه الأجرة من وقت قيامه باإعالم املوؤجر .

املـــادة ) 551 (

يجوز للم�ستاأجر ف�سخ العقد :

اإذا ا�ستلزم تنفيذه اإحلاق �سرر بني بالنف�س اأو املال له اأو ملن يتبعه فـي النتفاع بال�سيء   - 1

املوؤجر .

اإذا حدث ما مينع تنفيذ العقد .  - 2

املـــادة ) 552 (

على امل�ستاأجــر رد ال�سيء املوؤجــر عند انق�ســاء مــدة الإيجــار اإىل املوؤجــر باحلالة التي ت�سلمه 

بها فاإذا اأبقاه حتت يده دون حق كـــان ملزما باأن يدفع للموؤجر اأجرة املثـل مــع التعويـــ�س 

عن ال�سرر .
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املـــادة ) 553 (

اإذا اأحـــــدث امل�ستاأجـــــر فـــي ال�ســيء املوؤجـــــر بـــــاإذن املوؤجـــــر بنـــاء اأو غرا�ســـا اأو غيــــر ذلك   - 1

من التح�سينات مما يزيد فـي قيمة العقار ، التزم املوؤجر اأن يرد للم�ستاأجر عند انق�ساء 

الإيجار ما اأنفقه فـي هذه التح�سينات اأو ما زاد فـي قيمة العقار ما مل يكن هناك اتفاق 

يق�سي بغري ذلك .

اإذا كانت تلك التح�سينات قد ا�ستحدثت دون اإذن املوؤجر اأو رغم معار�سته ، كان له اأن   - 2

يطلب من امل�ستاأجر اإزالتها وله اأن يطلب فوق ذلك تعوي�سا عن ال�سرر الذي ي�سيب 

العقار من هذه الإزالة .

املـــادة ) 554 (

ل يجــوز للم�ستاأجـــر اأن يوؤجـــر ال�سيء املوؤجــر اأو يتنــازل عن كله اأو بع�سه اإل باإذن كتابــي 

من املوؤجر .

املـــادة ) 555 (

يتقيـد امل�ستاأجــر املــاأذون له بالتاأجري اأو التنازل للغري بقيود املنفعة التي كان ميلكها نوعا 

وزمنا .

املـــادة ) 556 (

امل�ستاأجر  حمل  يحل  اجلديد  امل�ستاأجر  فاإن  املوؤجر  باإذن  املوؤجر  ال�سيء  امل�ستاأجر  اأجر  اإذا 

الأول فـي جميع احلقوق واللتزامات املرتتبة مبقت�سى العقد الأول . 

املـــادة ) 557 (

اإذا ف�ســخ عقــد الإيجار املربم مــع امل�ستاأجــر الأول كــــان ملوؤجــــره حـــق نقــــ�س العقـــد املبــــرم 

مع امل�ستاأجر الثاين وا�سرتداد ال�سيء املوؤجر .

الفرع الرابع

انتهـاء الإيجـار

املـــادة ) 558 (

ينتهــي عقــــد الإيجــار بانق�ســـاء املـــدة املحـــددة فـي العقــد ما مل ي�سرتط جتديده تلقائيا .
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املـــادة ) 559 (

ل ينتهي الإيجار بوفاة اأحد املتعاقدين اإل اأنه يجوز لورثة امل�ستاأجر طلب اإنهاء العقد   - 1

اإذا اأثبتوا اأن اأعباء العقد قد اأ�سبحت ب�سبب وفاة مورثهم اأثقل من اأن تتحملها مواردهم 

اأو جتاوز حدود حاجتهم .

اإذا لـــم يعقـــد الإيجـــار اإل ب�سبــب حرفــة امل�ستاأجــر اأو لعتــبارات اأخــرى تتعلــق ب�سخ�ســه   - 2

ثم مات جاز لورثته اأو للموؤجر طلب اإنهاء العقد .

املـــادة ) 560 (

لكل من املتعاقدين اأن يطلب اإنهاء عقد الإيجار لعذر طارئ متعلق به وحينئذ يلتزم   - 1

بتعوي�س املتعاقد الآخر عما ين�ساأ من �سرر .

اإنهاء العقد فال يجرب امل�ستاأجر على رد ال�سيء املوؤجر  اإذا كان املوؤجر هو الذي طلب   - 2

حتى ي�ستوفـي التعوي�س اأو يح�سل على �سمان كاف .

الفرع اخلام�س

بع�س اأنواع الإيجار

1 - اإيجار الأرا�سي الزراعية

املـــادة ) 561 (

 ي�سح اإيجار الأر�س الزراعية مع بيان ما يزرع فيها اأو تخيري امل�ستاأجر اأن يزرع ما ي�ساء .

املـــادة ) 562 (

اإيجارا منجزا وهي م�سغولة بزرع لغري امل�ستاأجر وكان الزرع غري  ل يجوز اإيجار الأر�س 

مدرك اأوان ح�ساده وكان مزروعا بحق .

املـــادة ) 563 (

يجــوز اإيجــار الأر�س امل�سغولـــة بالـزرع ويكلــف �ساحبــه بقلعــه وت�سليمهــا للم�ستاأجر :

1 - اإذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حني الإيجار .

2 - اإذا كانت مزروعة بغري حق �سواء كان الزرع مدركا اأم ل .
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املـــادة ) 564 (

يجوز اإيجار الأر�س امل�سغولة بالزرع اإيجارا م�سافا اإىل وقت تكون الأر�س فيه خالية .

املـــادة ) 565 (

الأدوات  تدخل  ول  الإيجار جميع حقوقها  �سمل  للزراعة  الأر�س  �سخ�س  ا�ستاأجر  اإذا   - 1

الزراعية وما ل يت�سل بالأر�س ات�سال قرار اإل بن�س فـي العقد .

اإذا تناول العقد اإيجار الأدوات والآلت الزراعية وغريها وجب على امل�ستاأجر اأن يتعهدها   - 2

بال�سيانة واأن ي�ستعملها طبقا للماألوف .

املـــادة ) 566 (

من ا�ستاأجر اأر�سا على اأن يزرعها ما �ساء فله اأن يزرعها فـي جميع ف�سول ال�سنة .

املـــادة ) 567 (

اإذا انق�ست مدة اإيجار الأر�س قبل اأن يدرك الزرع ل�سبب ل يد للم�ستاأجر فيه ترك باأجر 

املثل حتى يتم اإدراك الزرع وح�ساده .

املـــادة ) 568 (

املاألوف وعليه  الزراعـيــة وفـقــا ملقت�سيــــات ال�ستغــالل  الأر�س  ي�ستغــــل  اأن  امل�ستاأجـــر  على 

اأن يعمل على اأن تبقى الأر�س �ساحلة لالإنتاج ولي�س له اأن يغري فـي طريقة النتفاع بها 

تغيريا ميتد اأثره اإىل ما بعد انق�ساء الإيجار .

املـــادة ) 569 (

يلتزم املوؤجـــر باإجـــراء الإ�سالحـــات التي يتوقــف عليهـــا ا�ستيفــــاء املنفعــة املق�سودة ، وعلى 

الأفالج  و�سيانة  بالأر�س  املعتاد  النتفاع  يقت�سيها  التي  الإ�سالحات  اإجراء  امل�ستاأجر 

والبــرك وال�سواقــي وامل�ســارف والطــرق والقناطــر والآبــار ، وهــذا كلــه مــا مل يجــر التفاق 

اأو العرف بغري ذلك .

املـــادة ) 570 (

اإذا غلـــب املــاء على الأر�س املوؤجــرة حتى تعـذر زرعهــــا اأو انقطـــع املــاء عنهــا وا�ستحــال ريهــا 

اأو اأ�سبح ذا كلفة باهظة اأو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللم�ستاأجر ف�سخ العقد ول جتب 

عليه الأجرة .
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املـــادة ) 571 (

اإذا هلــك الــزرع قـبل ح�ســاده ب�سبــــب ل يـــد للم�ستاأجــر فيــه وجــب عليــه مــن الأجــرة بقــدر 

ما م�سى من املدة قبل هالك الزرع و�سقط عنه الباقي اإل اإذا كان فـي ا�ستطاعته اأن يزرع 

مثل الأول فعليه ح�سة ما بقي من املدة .

املـــادة ) 572 (

ل يجـــوز ف�ســخ العقــد ول اإ�سقــاط الأجــرة اأو بع�سهــا اإذا كــان باإمكــان امل�ستاأجــر احل�ســول 

على تعوي�س اأو �سمان منا�سب من اأية جهة عما اأ�سابه من �سرر .

2 - املـزارعـــــــــة

املـــادة ) 573 (

ا�ستثمارها  واآخـــر يعمـــل فـي  اأر�س زراعيـــة بني �ساحــب الأر�س  ا�ستثمــار  املزارعـــــة عقــــد 

على اأن يكون املح�سول م�سرتكا بينهما باحل�س�س التي يتفقان عليها .

املـــادة ) 574 (

ي�سرتط ل�سحة عقد املزارعة :

1 - اأن تكون الأر�س معلومة و�ساحلة للزراعة .

2 - اأن يعني نوع الزرع وجن�س البذر اأو يرتك اخليار للزارع فـي زراعة ما ي�ساء .

3 - اأن تكون ح�سة كل من الطرفني فـي املح�سول مقدرة بن�سبة �سائعة .

4 - اأن حتدد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع حتقيق املق�سود منها فاإن مل حتدد 

ان�سرف العقد اإىل دورة زرع واحدة .

املـــادة ) 575 (

املح�ســول  املتعاقديـــن مقـــدارا حمـــددا من  اأحــــد  تكــــون ح�ســــة  اأن  التفاق على  ل ي�سح 

اأو حم�ســول مو�ســع معيــن مــن الأر�س اأو �سيئــا من غرياحلا�سالت ، ول يجوز ا�سرتاط 

اإخراج البذر اأو ال�سريبة املرتتبة على رقبة الأر�س من اأ�سل املح�سول قبل الق�سمة .

املـــادة ) 576 (

اإذا مت عقد املزارعة كان املح�سول �سائعا بني املتعاقدين يقت�سمانه بالن�سبة املتفق عليها .
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املـــادة ) 577 (

اأن يحني ح�ساد الزرع وكان طرفا العقد  املزارعة بعد زرعــها قبل  اأر�س  ا�ستحقـت  اإذا   - 1

اإىل  املزارعة  الأر�س حتت  ا�ستبقاء  ال�ستحقاق فلهما  ب�سبب  النية غري عاملني  ح�سني 

نهاية ح�ساد ما زرع فيها وعلى من قـدم الأر�س اأجر مثلها للم�ستحق .

اإذا كان كالهما �سيئي النية كان للم�ستحق قلع الزرع واأخذ اأر�سه خالية من كل �ساغل   - 2

ول �سيء عليه لأحد منهما .

اإذا كان من قدم الأر�س وحده �سيئ النية ومل ير�س امل�ستحق برتك الأر�س لهما باأجر   - 3

املثل اإىل احل�ساد يطبق ما ياأتي :

اإذا كان البذر ممن قدم الأر�س فعليه للمزارع اأجر مثل عمله مع تعوي�س يعادل   اأ - 

ما بذله من مال واأجور عمال وغريها بالقدر املعروف اإذا كان العقد يلزمه ببذل 

ما ذكر .

ب -  اإذا كان البذر من املزارع فله على من قدم الأر�س قيمة ح�سته من الزرع مدركا .

اأخذ  اأن يختار  اأو ممن قدم الأر�س  البذر منه  اأكان  للمزارع فـي احلالتني �سواء  ج - 

ح�سته من الزرع مقلوعا وحينئذ ل �سيء له �سواه .

املـــادة ) 578 (

هو  ما  وجميع  الرتفاقية  حقوقهــا  مع  للزراعــة  �ساحلــة  ت�سليمهــا  الأر�س  �ساحب  على 

خم�س�س ل�ستغاللها اإذا كان مت�سال بها ات�سال قرار ، كما يلتزم باإ�سالح الأدوات الزراعية 

التي يجب عليه ت�سليمها �ساحلة للعمل اإذا احتاجت اإىل الإ�سالح نتيجة ال�ستعمال املعتاد .

املـــادة ) 579 (

1 - يلتزم املزارع مبوؤونة الأعمال الزراعية و�سيانة الزرع واملحافظة عليه وبنفقات جماري 

الري وما مياثلها اإىل اأن يحني اأوان ح�ساد الزرع .

2 - موؤونة الزرع بعد اإدراكه من احل�ساد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اإليها حتى تق�سيم 

الغلة يلتزم بها كل من املتعاقدين بقدر ح�سته . 
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املـــادة ) 580 (

على املــزارع اأن يبــذل فـي الزراعــة وفـي املحافظــة علــى الأر�س ومــا يتبعهـــا وعلــى الـــــزرع 

واملح�سول من العناية ما يبذله ال�سخ�س العادي ، واإذا ق�سر فـي �سيء من ذلك ون�ساأ عن 

تق�سريه �سرر التزم بالتعوي�س .

املـــادة ) 581 (

ل يجوز للمزارع اأن يوؤجر الأر�س اأو يكــل زراعتهــا لغيـــره اإل بر�ســاء �ساحب الأر�س .  - 1

اإذا خالف املزارع هذا اللتزام كان ل�ساحب الأر�س ف�سخ املزارعة فاإن كانت الأر�س حني   - 2

املزارع مبا  والرجوع على  ا�سرتدادها  فله  الأر�س  والبذر من �ساحب  الف�سخ مزروعة 

الأر�س مزروعة مع  ا�سرتداد  البذر منه فله اخليار بني  واإن مل يكن  حلقه من �سرر 

اإىل وقت ح�ساده وت�سمني املزارع  اإعطاء قيمة البذر ل�ساحبه وبني ترك الزرع لهما 

الأول اأجر املثل وما ت�سبب فيه من �سرر .

املـــادة ) 582 (

ينتهي عقــد املزارعــة بانق�ســاء مدتهــا فاإذا انق�ست قبل اأن يــدرك الــزرع فللمزارع ا�ستبقاء 

الزرع اإىل اأن يدرك وعليه اأجر مثل الأر�س بقدر ح�سته من املح�سول عن املدة الالحقة 

وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من مالك الأر�س والزارع بقدر ح�س�سهما .

املـــادة ) 583 (

الزرع  العمل حتى يدرك  املزارع فـي  اإذا مات �ساحب الأر�س والزرع مل يدرك ي�ستمر   - 1

ولي�س لورثة �ساحب الأر�س منعه .

اإذا مات املزارع والزرع مل يدرك فلورثته اأن يقوموا مقامه فـي العمل حتى يدرك الزرع   - 2

واإن اأبى �ساحب الأر�س .

املـــادة ) 584 (

اأو ق�سي باإبطاله كان جميع املح�سول ل�ساحب البذر فاإن كان  اإذا ف�سخ عقد املزارعة   - 1

�ساحب البذر هو �ساحب الأر�س ا�ستحق املزارع اأجر مثل عمله واإن كان �ساحب البذر 

هو املزارع ا�ستحق �ساحب الأر�س اأجر مثل الأر�س .
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ل يجوز فـي احلالتني اأن يتجاوز اأجر مثل العمل اأو الأر�س قيمة ح�سة �ساحبه من   - 2

املح�سول .

3 - امل�ساقاة

املـــادة ) 585 (

امل�ساقـاة عقد بيــن عامـــل و�ساحــب �سجــر اأو زرع على اأن يقــوم العامـــل بخدمة ال�سجر   - 1

اأو الزرع مدة معلومة فـي نظري جزء �سائع من غلته .

املراد بال�سجر اأو الزرع هنا كل نبات تبقى اأ�سوله فـي الأر�س اأكرث من �سنة .  - 2

املـــادة ) 586 (

اإذا مل تبني فـي العقد مدة للم�ساقاة تن�سرف اإىل اأول غلة حت�سل فـي �سنة العقد ما مل   - 1

يجر العرف على غري ذلك .

اأحد  اأ�سال فال ي�ستحق  اإذا حددت فـي العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ومل يبد   - 2

العاقدين �سيئا على الآخر .

املـــادة ) 587 (

الأعمــال والنفقــات التي حتتــاج اإليها امل�ساقــاة تتبــع فيـها الأحكـــام الآتية مـــا لــم يتفق على 

خالفها :

واملحافظة  وجودتها  الغلة  ومنو  ال�سجر  خدمة  فـي  اإليها  يحتاج  التي  الأعمال   - 1

عليها اإىل اأن تدرك كال�سقي وتلقيح ال�سجر وتقليمه تكون على عهدة امل�ساقي ، 

اأما الأعمال الثابتة التي ل تتكرر كل �سنة كحفر الآبار واإقامة م�ستودعات حلفظ 

الغلة فهي على �ساحب ال�سجر .

اأدوية  اأو  �سماد  املعتادة كثمن  اإليها اخلدمة والعناية  التي حتتاج  املالية  النفقات   - 2

ملكافحة احل�سرات اإىل حني اإدراك الغلـة تلـزم �ساحب ال�سجر .

اإدراك الغلـــة كنفقــة القطـــاف واحلفــظ فتلـــزم  اإليهــا بعــد  النفقــات التي يحتاج   - 3

الطرفني كال بن�سبة ح�سته فـي الغلة .
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املـــادة ) 588 (

ل يجوز للم�ساقي اأن ي�ساقي غريه دون اإذن �ساحب ال�سجر فاإن فعل كان �ساحب ال�سجر 

باخليار اإن �ساء اأخذ الغلة كلها واأعطى من قام بالعمل اأجر مثل عمله واإن �ساء ترك الغلة 

لهما ورجع على امل�ساقي الأول باأجر مثل حمل امل�ساقاة وبالتعوي�س عما حلق به من �سرر 

ب�سبب فعله . 

املـــادة ) 589 (

اإذا ا�ستحق ال�سجر وكان املتعاقدان فـي امل�ساقاة اأو اأحدهما قد اأنفق اأو قام بعمل ذي اأثر فـي 

منو ال�سجر ترتب ما ياأتي بح�سب الأحوال :

1 - اإذا اأجاز امل�ستحق عقد امل�ساقاة حل حمل من قدم ال�سجر جتاه امل�ساقي فـي جميع 

احلقوق واللتزامات النا�سئة عن العقد ويوؤدي امل�ستحق اإىل من قدم ال�سجر مثل 

ما اأنفقه من نفقات نافعة بح�سب العرف .

2 - اإذا مل يجز امل�ستحق العقد وكانت امل�ساقاة معقودة بح�سن نية دون علم اأحد من 

الطرفني ب�سبب ال�ستحقاق كان للم�ستحق اخليار اإما اأن ياأخذ ما ا�ستحقه ويدفع 

بح�سب  نافعة  نفقات  من  اأنفق  ما  ال�سجر  قدم  ملن  ويوؤدي  مثله  اأجر  للم�ساقي 

ال�سجر  قدم  ممن  وياأخذ  مو�سمها  نهاية  اإىل  الغلة  لهم  يرتك  اأن  واإما  العرف 

تعوي�سا عادل بح�سب العرف عما فاته من منفعة ب�سبب هذا النتظار .

اإذا كان املتعاقدان فـي امل�ساقاة �سيئي النية حني التعاقد كان للم�ستحق اأخذ ما   - 3

ا�ستحقه ول �سيء عليه لأحدهما .

4 - اإذا كان اأحدهما �سيئ النية والآخر ح�سنها ترتب حل�سن النية منهما على امل�ستحق 

تعوي�س عادل بح�سب العرف عما اأفاد ال�سجر بنفقته اأو بعمله .

املـــادة ) 590 (

اإذا انق�ســت مدة امل�ساقــاة انتهى العقــد فاإن كان على ال�سجــر ثمر مل يبد �سالحه فللم�ساقي 

اخليار اإن �ساء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغري اأجر عليه حل�سة �ساحب ال�سجر واإن 

�ساء رد العمل فاإذا رد العمل كان �ساحب ال�سجر باخليار بني اأن يق�سم الثمر على ال�سرط 
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املتفق عليه اأو اأن يعطي امل�ساقي قيمة ن�سيبه منها اأو اأن ينفق عليه حتى يدرك فريجع مبا 

اأنفقه فـي ح�سة امل�ساقي من الثمر .

املـــادة ) 591 (

ل تنف�سخ امل�ساقاة بوفاة �ساحب ال�سجر ولي�س لورثته منع امل�ساقي من متابعة عمله   - 1

طبقا للعقد .

اإذا توفـي امل�ساقي فلورثته اخليار بني ف�سخ العقد اأو ال�ستمرار فـي العمل فاإن اختاروا   - 2

الف�سخ والثمر مل ين�سج ا�ستحقوا عند ن�سجه ما ي�سيب مورثهم منه بن�سبة ما عمل 

حتى وفاته .

اإذا كان م�سروطا على امل�ساقي اأن يعمل بنف�سه تنف�سخ امل�ساقاة بوفاته وي�ستحق ورثته   - 3

عند ن�سج الثمار ما ي�سيبه منها بن�سبة عمله .

املـــادة ) 592 (

اإذا ق�سر امل�ساقي فـي القيام بالعمل الذي �سرط عليه اأو جرى به العرف فاإنه يحط من 

ن�سيبه فـي الغلة بن�سبة ما ق�سر فيه من عمله .

املـــادة ) 593 (

اإذا عجز امل�ساقي عن العمل اأو كان غري ماأمون على الثمر جاز ل�ساحب ال�سجر ف�سخ امل�ساقاة 

وعليه اأجر مثل عمل امل�ساقي قبل الف�سخ .

املـــادة ) 594 (

ت�سري اأحكام املزارعة على امل�ساقاة فيما مل تتناوله الن�سو�س ال�سابقة .

4 - املغار�سة

املـــادة ) 595 (

يجوز عقد امل�ساقاة فـي �سورة مغار�سة باأن يتفق �ساحب اأر�س مع اآخر على ت�سليمه الأر�س 

الو�سائل خالل  الغرا�س والعناية به واإن�ساء ما ي�ستلزمه ذلك من  ليقوم بغر�سها وتربية 

املغرو�س وما يتبعها من من�ساآت �سركة  اأن تكون بعدها الأر�س وال�سجر  مدة معينة على 

بينهما طبقا لالتفاق .
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املـــادة ) 596 (

ت�سري اأحكام امل�ساقاة على املغار�سة فيما ل يتعار�س مع طبيعتها .

5 - اإيجار الوقف

املـــادة ) 597 (

لوكيل الوقف ولية اإيجاره .  - 1

اإذا كانت الوكالة على الوقف لثنني فلي�س لأحدهما النفراد براأيه فـي الإيجـار دون   - 2

الآخر .

املـــادة ) 598 (

ل يجوز للوكيل اأن ي�ستاأجر الوقف لنف�سه اأو يوؤجره لأ�سوله اأو فروعه ولو باأجر املثل اإل 

باإذن املحكمة .

املـــادة ) 599 (

يراعى �سرط الواقـف فـي اإيجار الوقف فاإن عني مدة لالإيجار فال يجوز خمالفتها .  - 1

اإذا لــم يوجــد مــن يرغــب فـي ا�ستئجـــار الوقــف املدة املعينة ومل ي�سرتط للوكيل حق   - 2

التاأجري مبا هو اأنفع للوقف رفع الأمر اإىل املحكمة لتاأذن بالتاأجري املدة التي تراها 

اأ�سلح للوقف .

املـــادة ) 600 (

اإذا مل يحدد الواقف املدة توؤجر العقارات ملدة �سنة ما عدا الأرا�سي فلمدة ثالث �سنوات   - 1

على الأكرث اإل اإذا اقت�ست م�سلحة الوقف غري ذلك و�سدر به اإذن من املحكمة .

اإذا عقـــد الإيجــار ملـــدة اأطول بغري اإذن املحكمة ولو بعقود مرتادفة اأنق�ست اإىل املـــدة   - 2

املبينة فـي الفقرة ال�سابقة .

املـــادة ) 601 (

ل ي�سح اإيجار الوقف باأقل من اأجر املثل اإل بغنب ي�سري ويلزم امل�ستاأجر باإمتام اأجـــر   - 1

املثــل ودفع ما نق�س منه عن املدة املا�سية من العقد ولــه اخليــار فـي ف�سخه اأو القبول 

باأجر املثل عن املدة الباقية .
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العقد ول يعتد  اأبرم فيه  الذي  الوقت  املثل من قبل اخلرباء فـي  اأجر  يجرى تقدير   - 2

بالتغيري الطارئ فـي اأثناء املدة املعقود عليها .

املـــادة ) 602 (

اإذا طراأ على موقع عقار الوقـف حت�سن فـي ذاته واأدى ذلــك اإىل زيــادة الأجرة زيادة فاح�سة 

ومل يكن ملا اأنفقه امل�ستاأجر وما اأحدثه من اإ�سالح وتعمري دخل فيه ، خري امل�ستاأجر بني 

الف�سخ اأو قبول اأجر املثل اجلديد من وقت التح�سن .

املـــادة ) 603 (

اأو غــر�س فـي العني املوقوفة من  بنــى  امل�ستاأجــر قــد  اإذا انق�ســت مــدة الإيجــار وكـــان   - 1

ماله لنف�سه باإذن من له ولية التاأجري كان اأوىل من غريه بالإيجار ملدة م�ستقبلة باأجر 

املثل .

اإذا اأبى امل�ستاأجر القبول باأجر املثل وكان هدم البناء اأو قلع ال�سجر م�سرا بالعني املوؤجرة   - 2

حق جلهة الوقف اأن تتملك ما اأقيم عليها بقيمته م�ستحق القلع ما مل يتفقا على اأن 

يرتك البناء اأو الغر�س اإىل اأن ي�سقط فياأخذ امل�ستاأجر ما بقي منه .

يجوز للوكيل اأن يوؤجر العني املوقوفة مع البناء والغرا�س باإذن مالكهما على اأن يعطيه   - 3

مقدار ما ي�سيب ملكه من بدل الإيجار .

املـــادة ) 604 (

اإذا انتهــت مدة الإيجار وكان للم�ستاأجر بناء اأو �سجر اأقامه مباله فـي العني املوقوفة دون 

كان  واإن  الوقف  على  �سرر  ذلك  فـي  يكن  مل  اإن  غر�سه  ما  وقلع  بناه  ما  بهدم  يوؤمر  اإذن 

يح�سل من ذلك �سرر على الوقف يجرب على الرتيث حتى ي�سقط البناء اأو ال�سجر فياأخذ 

اأنقا�سه وفـي كلتا احلالتني يحق جلهة الوقف اأن تتملك ما �سيد اأو غر�س بثمن ل يتجاوز 

اأقل قيمتيه مهدوما فـي البناء ومقلوعا فـي الغرا�س اأو قائما فـي اأي منهما .

املـــادة ) 605 (

فـي الأمور التي يحتاج فيها اإىل اإذن املحكمة على وكيل الوقف اأخذ راأي اجلهة املخت�سة 

ب�سوؤون الأوقاف فيما تقت�سيه م�سلحة الوقف قبل طلب الإذن .
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املـــادة ) 606 (

ت�سري اأحكام عقد الإيجار على اإيجار الوقف فـي كل ما ل يتعار�س مع الن�سو�س ال�سابقة .

الف�سل الثانــي

الإعـــــــــــــــــارة

الفــــــــــــــرع الأول

اأحكــــــــــــام عامــــــــة

املـــادة ) 607 (

الإعارة متليك الغري منفعة �سيء بغري عو�س ملدة معينة على اأن يرده بعدها .

املـــادة ) 608 (

تتم الإعارة بقب�س العارية ول اأثر لها قبل القب�س .

املـــادة ) 609 (

ي�سرتط فـي العاريــة اأن تكـون معينة �ساحلة لالنتفاع مع بقاء عينها ، واأن تكـون منفعتها 

مباحة لال�ستعمال .

املـــادة ) 610 (

الإعارة عقد غري لزم ولكل من الطرفني اإنهاوؤه متى �ساء ولو �سرب له اأجل .

املـــادة ) 611 (

العارية اأمانة فـي يد امل�ستعري فاإذا هلكت اأو �ساعت اأو نق�ست قيمتها بال تعد ول تق�سري 

فال �سمان عليه ما مل يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 612 (

ل يجـوز للويل اأو الو�سي اأو القيم اإعارة مال من هو حتت وليته فاإذا اأعاره اأحدهم لزم 

امل�ستعري اأجر املثل فاإذا هلكت العارية كان املعري �سامنا .

املـــادة ) 613 (

ل يجـوز لأحــد اأن يعيــر ما ل ميــلك عينه اأو منفعتــه لآخــر بغيــر اإذن �ساحبه ، فاإذا فعل 

كان ل�ساحب احلق الرجوع بال�سمان على املعري اأو امل�ستعري ولزم امل�ستعري اأجر املثل ول 

يرجع املعري على امل�ستعري فيما �سمن .
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املـــادة ) 614 (

1 - ل �سمــــان على املعــري اإذا ا�ستحقــت العاريــة اإل اإذا تعمــد اإخفــاء �سبـب ال�ستحقاق .

اأو �سمن  اإخفاءها  اإذا تعمد  اإل  اإذا ظهرت بالعارية عيوب خفية  2 - ل �سمان على املعري 

�سالمتها منها .

3 - اإذا وقــع ا�ستحقــاق بعد هــالك العارية عند امل�ستعيــر بــال تعــد اأو تق�سيـر منــه واختــار 

امل�ستحق ت�سمينه فللم�ستعري الرجوع على املعري مبا �سمن للم�ستحق .

4 - املعيـــر يكـــون م�ســوؤول عــن كـــل �ســــرر يلحــــق بامل�ستعيـــــر ب�سبـــــب تعمــــد اإخفـــــاء العيـــب 

اأو ال�ستحقاق .

املـــادة ) 615 (

املعــري فيها قبل حلول الأجل  اأو عرفــا فرجــع  باأجــل ن�ســا  الإعــارة موؤقتــة  اإذا كانــت   -  1

وحلق امل�ستعري �سرر ب�سبب ذلك لزم املعري تعوي�سه عن �سرره .

2 - اإذا كان الرجوع يجعل امل�ستعري فـي حرج كالرجوع فـي وا�سطة النقل املعارة لل�سفر خالل 

الطريق ، اأو الرجوع فـي الأر�س املعارة للزرع بعد زرعها قبل الأجل كان للم�ستعري حق 

ا�ستبقاء العارية اإىل اأن يزول احلرج لقاء اأجر مثلها عن املدة التي تلي الرجوع .

الفرع الثانــي

التزامات امل�ستعري

املـــادة ) 616 (

1 - على امل�ستعري اأن يبذل فـي املحافظة على العارية العناية التي يبذلها ال�سخ�س العادي 

فـي املحافظة على ماله .

2 - اإذا ق�سر فـي دفع �سرر عن العارية وكان ي�ستطيع دفعه كان ملزما بالتعوي�س .

املـــادة ) 617 (

على امل�ستعــري نفقـة العارية وم�ساريــف ردهــا وموؤونـــة نقلها ما مل يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 618 (

للم�ستعــري اأن ينتفع بالعارية على الوجه املعتاد فـي الإعارة املطلقة التي مل تقيد بزمن   - 1

اأو مكان اأو بنوع من النتفاع . 
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له عند  ولي�س  القيد  اأو مكان وجب عليه مراعاة هذا  بزمن  العارية مقيدة  كانت  اإذا   - 2

تعيني نوع النتفاع اأن يجاوز القدر املماثل اأو الأقل �سررا .

املـــادة ) 619 (

اإذا حــدث مــن ا�ستعمــال العاريــة عيــب يوجب نق�ســا مــن قيمتهــا فــال ي�سمن امل�ستعري   - 1

قيمة ذلك النق�س اإل اإذا كان نا�سئا عن ا�ستعمال على خالف املعتاد .

اإذا جتاوز امل�ستعري املعتاد فـي ا�ستعمال العارية اأو ا�ستعملها على خالفه فهلكت اأو تعيبت   - 2

�سمن للمعري ما اأ�سابها .

املـــادة ) 620 (

ل يجوز للم�ستعري بدون اإذن املعري اأن يت�سرف فـي العارية ت�سرفا يرتب لأحد حقا فـي 

منفعتها اأو عينها باإعارة اأو رهن اأو اإيجار اأو غري ذلك .

املـــادة ) 621 (

للم�ستعيــر اأن يــودع العاريــة لدى �سخـــ�س اأميــن قـــادر على حفظـهـــا ول ي�سمنها امل�ستعري 

اإذا هلكت عند الأمني دون تعد اأو تق�سري .

الفرع الثالث

انتهـاء الإعارة

املـــادة ) 622 (

ينتهي عقد الإعارة بانق�ساء الأجل املتفق عليه اأو با�ستيفاء املنفعة حمل الإعارة .

املـــادة ) 623 (

اأحدهما ول تنتقل اإىل ورثة  اأو مبوت  اأو امل�ستعري عنها  1 - تنف�سخ الإعارة برجوع املعري 

امل�ستعري .

2 - اإذا مات امل�ستعري جمهال العارية ومل توجد فـي تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا 

على الرتكة .

املـــادة ) 624 (

1 - اإذا انف�سخـــت الإعــارة اأو انتهـــت وجــــب على امل�ستعيـــــر رد العاريــــــة اإىل �ساحبها والمتناع 

عن ا�ستعمالها ما مل يجز له القانون ا�ستبقاوؤها . 
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2 - اإذا انف�سخت الإعارة مبوت امل�ستعري لزم الورثة ت�سليمها اإىل املعري عند الطلب .

املـــادة ) 625 (

اإذا كانـت العارية من الأ�سياء النفي�سة وجب على امل�ستعري ت�سليمها بنف�سه اإىل املعري ، اأمــا   - 1

الأ�سيــــــاء الأخــــــرى فيجــــوز لـــــــه ت�سليمـهــا بنف�ســـه اأو بوا�سطة من هـــــم فــــــي رعايتــــه 

من القادرين على ت�سليمها .

2 - يجب رد العارية فـي املكان املتفق عليه واإل ففـي املكان الذي اأعريت فيه اأو الذي يق�سي 

به العرف .

3 - اإذا توفـي امل�ستعري فال يلتزم ورثته بت�سليمها اإل فـي مكان وجودها .

الباب الثالث

عقــــــود العمل

الف�ســــــــــل الأول

عـقـد املــقـاولــــــــــة

الفـــــــــــــــــــــرع الأول

تعريف املقاولة ونطاقها

املـــادة ) 626 (

املقاولة عقد يلتزم مبقت�ساه املقاول ب�سنع �سيء اأو اأداء عمل لقاء اأجر .

املـــادة ) 627 (

يجــوز اأن يقت�ســر التـــزام املـقاول علــى تقديـــم العمـــل ويقدم �ساحـــب العمـــل املـــادة التــــي 

ي�ستخدمها املقاول اأو ي�ستعني بها فـي القيام بعمله كما يجوز اأن يقدم املقاول العمل واملـــادة 

معا .

املـــادة ) 628 (

يجــب فـي عقــد املقاولــة تعييــن حملــه ببيــان اأو�سافـــه ونوعـــه ومقــداره وطريقـــــة اأدائــــــه 

ومدة اإجنازه وحتديد ما يقابله من اأجر .
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الفرع الثانــي

اآثــــــــار املقاولة

1 - التزامـــــات املقاول

املـــادة ) 629 (

اأو بع�سها وجب عليه تقدميها وفقا  اإذا ا�سرتط على املقاول تقدمي مادة العمل كلها   - 1

لل�سروط واملوا�سفات املن�سو�س عليها فـي العقد ، واإل فطبقا للعرف اجلاري .

اإذا كان �ساحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على املقاول اأن يحر�س عليها واأن   - 2

يراعي فـي عمله الأ�سول الفنية واأن يرد ل�ساحبها ما بقي منها ، فاإن وقع خالف ذلك 

فتلفت اأو تعيبت اأو فقدت فعليه �سمانها .

املـــادة ) 630 (

على املقـاول اأن ياأتـي مبــا يحــتاج اإليــه فـي اإجناز العمــل من اآلت واأدوات اإ�سافية على نفقته 

ما مل يق�س التفاق اأو العرف بغري ذلك .

املـــادة ) 631 (

يجــب على املقــاول اإجنــاز العمل وفقــا ل�ســروط العقــد وفـي املدة املتفق عليها ، فاإن مل تكن 

هنـــاك �ســــروط اأو مل يتفــــق على مـدة التزم باإجناز العمـــل وفقا لالأ�سول املتعارف عليها 

وفـي املدة املعقولة التي تقت�سيها طبيعته .

املـــادة ) 632 (

ي�سمن املقــاول ما تولد عن فعلــه و�سنعـــه من �سـرر اأو خ�ســارة وينتفـي ال�سمان اإذا جنم 

ذلك عن حادث ل ميكن التحرز منه .

املـــادة ) 633 (

اإذا كــان لعمــل املقــاول اأثر فـي العيــن جــاز لــه حب�سهــا حتى ي�ستوفـي الأجرة امل�ستحقة   - 1

واإذا تلفت فـي يده قبل �سداد اأجره فال �سمان عليه ول اأجر له .

2 - اإذا مل يكن لعمله اأثر فـي العني فلي�س له اأن يحب�سها ل�ستيفاء الأجرة فاإن فعل وتلفت 

كان عليه �سمان الغ�سب .
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املـــادة ) 634 (

1 - ي�سمـن املهنــد�س واملقاول مت�سامنني كل ما يحدث خــالل ع�سـر �سنوات من تهدم كلي 

اأو جزئي فيما �سيداه من مبان اأو اأقاماه من من�ساآت ثابتة اأخرى ، ولو كان التهدم نا�سئا 

عن عيب فـي الأر�س ذاتها ، اأو كان �ساحب العمل قـد اأجاز اإقامة املن�ساآت املعيبة ، ما مل 

يكن املتعاقدان فـي هذه احلالة قد اأرادا اأن تبقى هذه املن�ساآت مدة اأقل من ع�سر �سنوات .

ي�سمل ال�سمان املن�سو�س عليه فـي الفقرة ال�سابقة ما يوجد فـي املباين واملن�ساآت من   - 2 

عيوب يرتتب عليها تهديد متانة البناء و�سالمته .

تبداأ مدة ال�سنوات الع�سر من وقت ت�سليم العمل .  - 3

املـــادة ) 635 (

اإذا اقت�سر عمل املهند�س على و�سع الت�سميم دون الإ�سراف على التنفيذ كان م�سوؤول فقط 

عن عيوب الت�سميم .

املـــادة ) 636 (

يقع باطال كل �سرط يق�سد به اإعفاء املقاول اأو املهند�س من ال�سمان اأو احلد منه .

املـــادة ) 637 (

ل ت�سمع دعوى ال�سمان بعد انق�ساء ثالث �سنوات على ح�سول التهدم اأو اكت�ساف العيب .

2 - التزامات �ساحب العمل

املـــادة ) 638 (

يلتزم �ساحب العمل بت�سلم ما مت من العمل متى اأجنزه املقاول وو�سعه حتت ت�سرفه فاإذا 

امتنع بغري �سبب م�سروع رغم دعوته اإىل ذلك باإنذار ر�سمي وتلف فـي يد املقاول اأو تعيب 

دون تعديه اأو تق�سريه فال �سمان عليه .

املـــادة ) 639 (

اإذا ن�س التفاق اأو جرى  يلتزم �ساحب العمل بالوفاء بالأجر عند ت�سلم املعقود عليه اإل 

العرف على غري ذلك .
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املـــادة ) 640 (

اإذا اأبــــرم عقــــد مبقت�سى مقاي�سـة علــــى اأ�ســا�س الوحــدة وتبــني فـي اأثناء العمـــل اأن من   - 1

ال�سروري لتنفيذ الت�سميم املتفق عليه جماوزة املقاي�سة املقدرة جماوزة مرهقة وجب 

على املقاول اأن يخطر فـي احلال �ساحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة 

الثمن فاإن مل يفعل �سقط حقه فـي ا�سرتداد ما جاوز به قيمة املقاي�سات من نفقات .

اإذا كانت املجاوزة التي يقت�سيها تنفيذ الت�سميم مرهقة جاز ل�ساحب العمل اأن يتحلل   - 2

ما  قيمة  املقاول  اإيفاء  مع  اإبطاء  دون  ذلك  يكون  اأن  على  التنفيذ  ويوقف  العقد  من 

اأجنزه من الأعمال مقدرة وفقا ل�سروط العقد .

املـــادة ) 641 (

1 - اإذا اأبرم عقد املقاولة على اأ�سا�س ت�سميم متفق عليه لقاء اأجر اإجمايل فلي�س للمقاول 

اأن يطالب باأية زيادة فـي الأجر يقت�سيها تنفيذ هذا الت�سميم .

2 - اإذا حدث فـي الت�سميم تعديل اأو اإ�سافة بر�سا �ساحب العمل يراعى التفاق اجلاري مع 

املقاول ب�ساأن هذا التعديل اأو الإ�سافة .

املـــادة ) 642 (

اإذا مل يعني فـي العقد اأجر على العمل ا�ستحق املقاول اأجر املثل مع قيمة ما قدمه من املواد 

التي تطلبها العمل .

املـــادة ) 643 (

اإذا مل يتفق املهند�س الذي قام بت�سميم البناء والإ�سراف على تنفيذه على الأجر ا�ستحق   - 1

اأجر املثل طبقا للعرف اجلاري .

اإذا طراأ ما يحول دون اإمتام تنفيذ العمل وفقا للت�سميم الذي اأعده ا�ستحق اأجر مثل   - 2

ما قام به .

الفرع الثالث

املقاولة من الباطن

املـــادة ) 644 (

يجــوز للمقــاول اأن يكــل تنفيذ العمل كله اأو بع�سه اإىل مقاول اآخر اإذا مل مينعه �سرط   - 1

فـي العقد اأو مل تكن طبيعة العمل تقت�سي اأن يقوم به بنف�سه .

تبقى م�سوؤولية املقاول الأ�سلي قائمة قبل �ساحب العمل .  - 2
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املـــادة ) 645 (

اأن يطالـــب �ساحــــب العمــل ب�سيء ممـــا ي�ستحقه املقاول  ل يجــــوز للمقـاول من الباطـــن 

الأ�سلي اإل اإذا اأحاله املقاول الأ�سلي على �ساحب العمل .

الفرع الرابع

انق�ساء املقاولة

املـــادة ) 646 (

ينق�سي عقد املقاولة باإجناز العمل املتفق عليه اأو بف�سخ العقد ر�ساء اأو ق�ساء .

املـــادة ) 647 (

اإذا حــال عــذر دون تنفيــذ العقــــد اأو اإمتــام تنفيـــــذه جـــاز لأحـــد عاقديــــه اأن يطلـــب ف�سخــــه 

اأو اإنهاءه ح�سب الأحوال .

املـــادة ) 648 (

اإذا بداأ املقاول فـي التنفيذ ثم اأ�سبح عاجزا عن اإمتامه ل�سبب ل يد له فيه فاإنه ي�ستحق 

قيمة ما مت من الأعمال وما اأنفق فـي �سبيل التنفيذ بقدر ما عاد على �ساحب العمل من 

نفع .

املـــادة ) 649 (

ينف�سخ عقد املقاولة مبوت املقاول اإذا كان متفقا على اأن يعمل بنف�سه اأو كانت موؤهالته   - 1

ال�سخ�سية حمل اعتبار فـي التعاقد .

اإذا خال العقد من مثل هذا ال�سرط اأو مل تكن �سخ�سية املقاول حمل اعتبار جاز ل�ساحب   - 2

العمل اأن يطلب ف�سخ العقد اإذا مل تتوافر فـي الورثة ال�سمانات الكافية حل�سن تنفيذ 

العمل .

فـي كلتا احلالتني ال�سابقتني ي�ستحق الورثة قيمة ما مت من الأعمال والنفقات وفقا   - 3

ل�سروط العقد وما يقت�سيه العرف .

املـــادة ) 650 (

للمت�سرر من الف�سخ اأن يطالب الطرف الآخر بتعوي�سه فـي احلدود التي يقرها العرف .
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الف�سل الثانــي

عقد العمل

الفرع الأول

انعقـاد عقد العمل و�سروطه

املـــادة ) 651 (

عقد العمل عقد يلتزم اأحد طرفيه باأن يقوم بعمل مل�سلحة الآخر حتت اإ�سرافه اأو اإدارته 

لقاء اأجر .

املـــادة ) 652 (

يجوز اأن يكون عقد العمل ملدة حمددة اأو غري حمددة ولعمل معني .  - 1

ل يجوز اأن تزيد مدة عقد العمل عن خم�س �سنوات فاإذا عقد ملدة اأطول ردت اإىل خم�س .  - 2

املـــادة ) 653 (

تبداأ مدة العمل من الوقت الذي عني فـي العقد فاإن مل يعني وقت بدئه فمن تاريخ العقد ما 

مل يق�س العرف اأو ظروف العقد بغري ذلك .

املـــادة ) 654 (

اأجر العامل هو ما يتقا�ساه مبقت�سى العقد من مال اأو منفعة فـي اأي �سورة كانت .  - 1

اإذا مل يكن الأجر مقدرا فـي العقد كان للعامل اأجر مثله طبقا ملــا جرى عليه العرف   - 2

فاإذا مل يوجد عرف تولت املحكمة تقديره وفقا ملقت�سيات العدالة .

املـــادة ) 655 (

تدخل فـي اأجر العامل وتعترب جزءا منه العمولت والن�سب املئوية واملنح ومقابل اخلدمــة 

فـي الأعمـــال التـــي جرى العـرف فيهــا علـى منحهــا وحتت�ســب عنــد ت�سويــة حقوقه اأو توقيع 

احلجـز عليها . 

املـــادة ) 656 (

اإذا عمل اأحد لآخر عمال بناء على طلبه دون اتفاق على الأجر فله اأجر املثل اإن كان ممن 

يعمل بالأجر اأو كان العمل مما مل جتر العادة بالتربع به .
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الفرع الثانــي

اآثار عقد العمل

1 - التزامات العامل

املـــادة ) 657 (

يجب على العامل :

1 - اأن يوؤدي العمل بنف�سه ويبذل فـي تاأديته عناية ال�سخ�س العادي .

للخطر ول يخالف  يعر�سه  بالعمل مبا ل  العمل اخلا�سة  باأوامر �ساحب  ياأمتر  اأن   -  2

القانون والآداب .

3 - اأن يحر�س على حفظ الأ�سياء امل�سلمة اإليه لتاأدية عمله وهو اأمني عليها ول ي�سمن 

اإل بتعديه .

4 - اأن يحتفظ باأ�سرار العمل ولو بعد انق�ساء العقد وفقا ملا يقت�سيه التفاق اأو العرف .

املـــادة ) 658 (

فـي  ي�سرتط  لــم  ولــو  العمـــل  توابــــع  مــن  اأنــه  على  العـــرف  جرى  ما  بكــل  العامل  يلتــزم 

العقد .

املـــادة ) 659 (

ل يجوز للعامل اأن ي�سغل نف�سه وقت العمل ب�سيء اآخر ول اأن يعمل خالل مدة العقد لدى 

الأجر بقدر تق�سري  اإنقا�س  اأو  العقد  العمل ف�سخ  واإل جاز ل�ساحب  العمل  غري �ساحب 

العامل فـي عمله لديه .

املـــادة ) 660 (

ي�سمــن العامــل ما ي�سيــــب مــال �ساحــب العمـــل من نقـ�س اأو تلـف اأو فقـد ب�سبب تق�سريه 

اأو تعديه .

املـــادة ) 661 (

اإذا كــان العامــل يقــوم بعمــل ي�سمح لــه بالطــالع على اأ�سرار العمل اأو معرفة عمالء   - 1

املن�ســاأة جـــاز للطرفـــني التفــاق على اأنــــه ل يجــوز للعامـــل اأن ينافـــ�س �ساحـــب العمـــل 



- 121 -

اأو ي�ستـــرك فـي عمـــل يناف�ســه بعــد انتهـــاء العقد على اأن هذا التفـــاق ل يكــون �سحيحـــا 

امل�سالح  حلماية  ال�سروري  بالقدر  العمل  ونوع  واملكان  بالزمان  مقيدا  كان  اإذا  اإل 

امل�سروعة ل�ساحب العمل .

ل يجوز اأن يتم�سك �ساحب العمل بهذا التفاق اإذا اأنهى العقد دون اأن يقع من العامل   - 2

ما يربر ذلك كما ل يجوز له التم�سك بالتفاق اإذا وقع منه ما يربر اإنهاء العامل للعقـد .

املـــادة ) 662 (

اإذا اتفق على التعويــ�س فـي حالــة الإخــالل بالمتنــاع عن املناف�سة وكان التعوي�س مبالغــــا 

فيه بق�ســـد اإجبـــار العامـــل على البقــاء لدى �ساحب العمل كان التفاق باطال .

املـــادة ) 663 (

اإذا وفــق العامـل فـي اخرتاع اأو اكت�ساف جديد فـي اأثنــاء عملـــه فــال حــق ل�ساحب العمل   - 1

فيه اإل فـي الأحوال الآتية :

اإذا كانت طبيعة العمل املتفق عليه ت�ستهدف هذه الغاية .  اأ - 

اإذا اتفق فـي العقد �سراحة على اأن يكون له احلق فـي كل ما يهتدي اإليه  ب - 

العامل من اخرتاع .

اإذا تو�سل العامل اإىل اخرتاعه بوا�سطة ما و�سعه �ساحب العمل حتت يده  ج - 

من مواد اأو اأدوات اأو من�ساآت اأو اأية و�سيلة اأخرى ل�ستخدامه لهذه الغاية . 

اأهمية  اأو الكت�ساف فـي احلالت �سالفة الذكر  اإذا كان لالخرتاع  اأنه  على 

اقت�سادية كبرية جاز للعامل اأن يطالب �ساحب العمل مبقابل خا�س تراعى 

فيه مقت�سيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه �ساحب العمل من معونة .

2 - ل تخل الأحكام ال�سابقة مبا تقرره القوانيـن اخلا�سة بالختـراع والكت�ساف .

2 - التزامات �ساحب العمل

املـــادة ) 664 (

1 - على �ساحب العمل اأن يوؤدي للعامل اأجره املتفق عليه متى اأدى عمله اأو اأعد نف�سه 

وتفرغ له واإن مل ي�سند اإليه عمل .

2 - يكون اأداء الأجر للعامل فـي الزمان واملكان اللذين يحددهما العقد اأو العرف .



- 122 -

املـــادة ) 665 ( 

على �ساحب العمل :

1 - اأن يوفر كل اأ�سباب الأمن وال�سالمة فـي من�ساأته واأن يهيئ كل ما يلزم لتمكني 

العامل من تنفيذ التزاماته .

2 - اأن يعنى ب�سالحية الآلت والأجهزة اخلا�سة بالعمل حتى ل يقع منها �سرر .

3 - اأن يعطي العامل فـي نهاية خدمته �سهادة بنوع عمله وتاريخ مبا�سرته وانتهائه 

ومقدار اأجره وكل ما كان يتقا�ساه من اإ�سافات اأخرى .

4 - اأن يرد للعامل كافة الأوراق اخلا�سة به .

5 - اأن يتحمل م�ساريف ترحيل العامل اإذا ما طلب ذلك خالل خم�سة ع�سر يوما من 

انتهاء العقد اأو ف�سخه من جانب �ساحب العمل .

املـــادة ) 666 (

على �ساحب العــمل ك�ســوة العامــل واإطعامه و�سكنــاه اإذا جرى العـــرف اأو اقت�ست طبيعة 

العمل ذلك .

الفرع الثالث

انتهاء عقد العمل

املـــادة ) 667 (

1 - ينتهــي عقد العمل بانق�سـاء املــدة املحددة له ما مل ي�سرتط جتديده كما ينتهي باإجناز 

العمل املتفق عليه . 

2 - اإذا ا�ستمر الطرفان فـي تنفيذ العقد بعد انق�ساء مدته اأو بعد اإجناز عمل قابل بطبيعته 

لأن يتجدد اعترب ذلك جتديدا للعقد ملدة غري حمددة .

املـــادة ) 668 (

1 - اإذا لــم تكــن املــدة معينــة بالتفاق اأو بنــوع العمل اأو بالغر�س منه جاز لكل من املتعاقدين 

اأن يعلن الطرف الآخر برغبته فـي ذلك قبل انتهاء  اإنهاء العقد فـي اأي وقت ب�سرط 

العقد بوقت منا�سب اأو فـي املواعيد التي حددها القانون اأو العرف .
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يتجاوز  األ  التي عمل فيها على  املدة  املثل عن  اأجر  فـي هذه احلالة  العامل  ي�ستحق   -  2

الأجر امل�سمى .

املـــادة ) 669 (

يجوز لأحد املتعاقديـــن عند وجـــود عـــذر طـــارئ يتعلـــق به اأن يطلــب ف�ســخ العقـــد ويلتــــزم 

بتعوي�س الطرف الآخر عما ين�ساأ عن الف�سخ من �سرر .

املـــادة ) 670 (

ينتهـــي العقــد بوفــاة العامل كمــا ينتهــي بوفــاة �ساحــب العمــل اإذا كانــت �سخ�سيته حمل 

اعتبار عند اإبرام العقد .

املـــادة ) 671 (

اأ�ســرار العمل ل ت�سمــع الدعــاوى النا�سئة عن عقد  باإف�ساء  فيــما عــدا الدعــاوى املتعلقــة 

الدعـــاوى  على  املدة  هذه  ت�سري  ول   . العقد  انتهـاء  تاريخ  من  �سنة  انق�ساء  بعد  العمل 

املتعلقـــة بالعمـــولت والن�ســب املئويـة اإل من التاريخ الذي ي�سلم فيه �ساحب العمل بيانا 

مبا ي�ستحقه العامل من هذه العمولت والن�سب املئوية بح�سب اآخر جرد .

الف�سل الثالث

الوكــــــــــــــــالة

الفــــــــــــــــــرع الأول

اأحـــــــــــــكام عامـــــــــة

املـــادة ) 672 (

الوكالة عقــد يقيــم املوكــل مبقت�ساه �سخ�سا اآخر مقام نف�سه فـي ت�سرف جائز معلوم . 

املـــادة ) 673 (

ي�سرتط ل�سحة الوكالة :

1 - اأن يكون املوكل مالكا حق الت�سرف بنف�سه فيما وكل فيه .

2 - اأن يكون الوكيل اأهال ملبا�سرة الت�سرف الذي وكل به .

3 - اأن يكون املوكل به معلوما وقابال للنيابة .
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املـــادة ) 674 (

ي�سح اأن تكون الوكالة مطلقة اأو مقيدة اأو معلقة على �سرط اأو م�سافة اإىل وقت م�ستقبل .

املـــادة ) 675 (

تكــون الوكــالة خا�ســة اإذا اقت�ســرت على اأمـــر اأو اأمور معينــة وعامــة اإذا �سملت كل اأمر يقبل 

النيابة .

املـــادة ) 676 (

اإذا كانت الوكالة خا�سة فلي�س للوكيل اإل مبا�سرة الأمور املعينة فيها وما يت�سل بها من 

توابع �سرورية تقت�سيها طبيعة الت�سرفات املوكل بها .

املـــادة ) 677 (

اإذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل مبا�سرة املعاو�سات والت�سرفات عدا التربعات وال�سلح 

والإبراء والتحكيم والقر�س والأحوال ال�سخ�سية ما مل يكن م�سرحا بها فـي التوكيل .

املـــادة ) 678 (

اإذا كانت الوكالة بلفظ عام مل يقرتن مبا يو�سح املق�سود منه فال تخول الوكيل اإل اأعمال 

الإدارة واحلفظ .

املـــادة ) 679 (

الإذن والأمــر يعتبــران توكيــال اإذا دلــت القرينــة على ذلــــك ، والإجــازة الالحقة كالوكالة 

ال�سابقة .

الفرع الثانــي

اآثار الوكالة

1 - التزامات الوكيل

املـــادة ) 680 (

يجــب على الوكيــل اأن يلتـــزم فـي تنفيـــذ الوكالــة حدودهـا املر�سومة فال يجاوز هذه احلدود 

اإل اإذا كان فـي ذلك نفع اأكرب مل�سلحة املوكل .
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املـــادة ) 681 (

على الوكيل اأن يبذل فـي تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها فـي اأعماله اخلا�سة اإذا كانت 

الوكالة بال اأجر وعليه اأن يبذل فـي العناية بها عناية ال�سخ�س العادي اإذا كانت باأجر .

املـــادة ) 682 (

1 - اإذا تعـــدد الوكــــالء وكــان لكــــل منهــم عقـــد م�ستقـــــل كــــان لـــه النفـــراد فيمـــا وكـــل بـــه ، 

اإل اأن ي�سرتط عليهم املوكل عدم ال�ستقالل فال يجوز لأي منهم اأن ي�ستقل بالت�سرف 

ول يلزم املوكل بكل ما ي�ستقل به .

2 - اإذا عيــن الوكــالء بعقــد واحــد دون اأن يرخ�س بانفراد اأي منهم فـي العمل كان عليهم 

اأن يعملوا جمتمعني اإل اإذا كان العمل ل ميكن الجتماع عليه كاخل�سومة ب�سرط اأخذ 

راأي من وكل معه اأو كان مما ل يحتاج فيه اإىل تبادل الراأي كقب�س الدين اأو وفائه .

3 - اإذا تعـــدد الوكـــالء كانـــوا م�سوؤولــني بالت�ســامن متى كانت الوكالة غري قابلـــة لالنق�سـام 

اأو كان ال�سرر الذي اأ�ساب املوكل نتيجة خطاأ م�سرتك .

املـــادة ) 683 (

1 - لي�س للوكيل اأن يوكل غريه فيما وكل به اإل اإذا كان ماأذونا له من قبل املوكل ويعترب 

الوكيل الثاين وكيال عن املوكل الأ�سلي .

جتاه  م�سوؤول  يكــون  فاإنــه  حتديـــد  دون  الغيــر  توكيــل  حــق  خمــول  الوكيــل  كــان  اإذا   -  2

موكله عن خطئه فـي توكيل غريه اأو فيما اأ�سدره له من توجيهات .

املـــادة ) 684 (

ل ت�سح عقـــود الهبــة والإعــارة والرهــن والإيــداع والإقــرا�س وال�سركــة وامل�ساربة وال�سلح 

عن اإنكار التي يعقدها الوكيل اإذا مل ي�سفها اإىل موكله .

املـــادة ) 685 (

ل ت�سرتط اإ�سافة العقد اإىل املوكل فـي عقود البيع وال�سراء والإجارة وال�سلح عن اإقرار 

وتثبت  للموكل  تعود  العقد  فاإن حقوق  الوكالة  فـي حدود  املوكل  اإىل  الوكيل  اأ�سافه  فاإن 

اأنه يتعاقد بو�سفه وكيال فاإن حقوق  امللكية له ، واإن اأ�سافه الوكيل لنف�سه دون اأن يعلن 

العقد تعود اإليه .
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املـــادة ) 686 (

يعترب املال الذي قب�سه الوكيل حل�ساب موكله فـي حكم الوديعة فاإذا هلك فـي يده بغري 

تعد اأو تق�سري فال �سمان عليه .

املـــادة ) 687 (

الوكيل بالقب�س ل ميلك اخل�سومة والوكيل باخل�سومة ل ميلك القب�س اإل باإذن خا�س 

من املوكل .

املـــادة ) 688 (

ل يجوز ملن وكل ب�سراء �سيء معني اأن ي�سرتيه لنف�سه ، ول يجوز للوكيل بال�سراء اأن يبيع 

ماله ملوكله .

املـــادة ) 689 (

اإليه فـي تنفيذ الوكالة  باأن يوافـي موكله باملعلومات ال�سرورية عما و�سل  يلتزم الوكيل 

وباأن يقدم اإليه احل�ساب عنها .

2 - التزامات املوكل

املـــادة ) 690 (

على املوكل اأداء الأجر املتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فاإن مل يتفق على الأجر وكان 

الوكيل ممن يعملون به فله اأجر املثل واإل كان متربعا .

املـــادة ) 691 (

على املوكل اأن يرد للوكيل ما اأنفقه بالقدر املعتاد فـي تنفيذ الوكالة .

املـــادة ) 692 (

تنفيذا  الوكالة  تنفيذ  ب�سبــب  الوكيـــل من حقـــوق  ذمة  فـي  ترتــــب  ما  بكــل  املوكــل  يلتــزم 

معتادا .

املـــادة ) 693 (

املوكل  عالقة  على  القانون  هذا  فـي  عليها  املن�سو�س  التعاقد  فـي  النيابة  اأحكام  ت�سري 

والوكيل بالغري الذي يتعامل مع الوكيل .
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الفرع الثالث

انتهـاء الوكالة

املـــادة ) 694 (

تنتهي الوكالة باأي من احلالت الآتية :

اإمتام العمل املوكل به .  - 1

انتهاء الأجل املحدد لها .  - 2

وفاة املوكل اأو بفقده الأهلية اإل اإذا تعلق بالوكالة حق للغري .  - 3

، وفـي هذه احلالة  اأو بفقده الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق للغري  وفاة الوكيل   - 4

يجب على الوارث اأو الو�سي اإذا توافرت فيه الأهلية وكــان على علم بالوكالة اأن 

يبادر اإىل اإخطار املوكل بوفاة مورثه واأن يتخذ من التدابري ما تقت�سيه احلال 

مل�سلحة املوكل .

املـــادة ) 695 (

للموكل اأن يعزل وكيله متى اأراد اإل اإذا تعلق بالوكالة حق للغري اأو كانت قد �سدرت ل�سالح 

الوكيل فاإنه ل يجوز للموكل اأن ينهيها اأو يقيدها دون موافقة من �سدرت ل�ساحلـه .

املـــادة ) 696 (

يلتـــزم املوكـــل بتعويــ�س ال�سرر الذي حلق بالوكيل من جراء عزله فـي وقــت غيــر منا�سب 

اأو بغري مربر مقبول .

املـــادة ) 697 (

اأن يتخلــى عــن الوكالــة ب�ســرط األ يتعلــق بهــا حــق للغيــر واأن يعلــم موكلــــه  للوكيــل   - 1

بالتخلي .

يبلغ مرحلة ل يخ�سى  بداأها حتى  التي  بالأعمال  القيام  يتابع  اأن  الوكيل  يجب على   - 2

معها �سرر على املوكل .

املـــادة ) 698 (

يلتــزم الوكيـــل بتعويــ�س املوكـــل عن ال�ســرر الـــذي حلقــه من جـــراء التخلي فـي وقت   - 1

غري منا�سب اأو بغري مربر مقبول .
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2 - اإذا تعلق بالوكالة حق للغري فقد وجب على الوكيل اأن يتم ما وكل به ما مل تقم اأ�سباب 

جدية تبـرر تنازله ، وعليه فـي هذه احلالة اأن يعلن �ساحب احلق واأن ينظره اإىل اأجل 

ي�ستطيع فيه �سيانة حقه .

الـف�سـل الـرابـع

الإيــداع

الفرع الأول

اأحكـام عـامة

املـــادة ) 699 (

الإيداع عقد يتوىل �سخ�س مبقت�ساه حفظ مال ل�سخ�س اآخر ، والوديعة هي املال املودع 

عند اأمني حلفظه .

املـــادة ) 700 (

ي�سرتط ل�سحة العقد اأن تكون الوديعة مال قابال لإثبات اليد عليه .

املـــادة ) 701 (

يتم الإيداع بقب�س الوديعة حقيقة اأو حكما .

املـــادة ) 702 (

لي�س للمودع لديه اأن يتقا�سى اأجرا على حفظ الوديعة ما مل يتفق على غري ذلك .

الفرع الثانــي

اآثــــــــــــــار العقــــد

1 - التزامات املودع لديه

املـــادة ) 703 (

الوديعـــــة اأمانـــــة فـي يــد املــــــودع لديــــه وعليــــــه �سمانهـــا اإذا هلكـــت بتعديــــــــه اأو بتق�سيــــــره 

فـي حفظها ما مل يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 704 (

ماله  بحفظ  العادي  ال�ســخ�س  عنايـة  الوديعــة  بحفــظ  يعنـى  اأن  لديــه  املــودع  على  يجب 

وعليه اأن ي�سعها فـي حرز مثلها .
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املـــادة ) 705 (

لي�س للمودع لديه اأن يودع الوديعة لدى الغري بدون اإذن من املودع اإل اإذا كان م�سطرا   - 1

اإىل ذلك وعليه ا�ستعادتها بعد زوال ال�سبب .

اإذا اأودعها لدى الغري باإذن من املودع حتلل من التزامه واأ�سبح الغري هو املودع لديــه .  - 2

املـــادة ) 706 (

ل يجــوز للمــودع لديــه اأن ي�ستعمــل الوديعــة اأو يرتب عليها حقا للغري بغري اإذن املودع   - 1

فاإن فعل فهلكت اأو نق�ست قيمتها كان �سامنا .

اإذا كانت الوديعة مبلغا من النقود اأو اأي �سيء اآخر مما يهلك بال�ستعمال وكان املودع   - 2

لديه ماأذونا له فـي ا�ستعماله اعترب العقد قر�سا .

املـــادة ) 707 (

على املـــودع لديـــه رد الوديعــة وت�سليمهـــا اإىل املـــودع فـي مكــان اإيداعهــا مــــا لـــم يتفـــق   - 1

على غري ذلك .

2 - اإذا هلكت الوديعة اأو نق�ست قيمتها بدون تعد اأو تق�سري من املودع لديه ، وح�سل املودع 

لديـــه ب�سبب ذلك علــى مبلــغ من النقـــود اأو علــى عــو�س اآخر وجب عليه اأن يوؤدي ذلك 

اإىل املودع ، واأن يحول اإليه ما ع�سى اأن يكون له من حقوق قبل الغري ب�ساأن الوديعة .

املـــادة ) 708 (

على املودع لديه رد منافع الوديعة وثمارها اإىل املودع .

املـــادة ) 709 (

اإذا تعدد املودع لديهم وكانت الوديعة ل تقبل الق�سمة جاز حفظها لدى اأحدهم مبوافقة 

الباقني اأو بالتبادل بينهم فاإن كانت تقبل الق�سمة جازت ق�سمتها بينهم ليحفظ كل منهم 

ح�سته .

املـــادة ) 710 (

اإذا غـــاب املــودع غيبة منقطعــة وجب على املودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقـــق من موته 

املخت�سة  املحكمة  اأن يطلب من  عليه  كان  باملكث  يف�سد  الوديعة مما  كانت  فاإن  اأو حياته 

بيعها وحفظ ثمنها اأمانة بخزينة املحكمة .
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املـــادة ) 711 (

اإذا اأودع اثنــان مـــال م�سرتكـــا لهمــا عنــد �سخــ�س وطــــلب اأحدهــما رد ح�سته املعلومة   - 1

فـي غيبة الآخر فعليه ردها اإن كان املال مثليا ورف�س ردها اإن كان املال قيميا اإل بقبول 

الآخر .

اإذا كانــت الوديعـــة حمـــل نـــزاع بينهما فلي�س لـــه ردهــا اإىل اأحــدهمـــا بغري موافقة الآخــر   - 2

اأو اأمر من املحكمة املخت�سة . 

املـــادة ) 712 (

اإذا مات املودع لديه ووجدت الوديعة عينا فـي تركته فهي اأمانة فـي يد الوارث وعليه   - 1

ردها اإىل �ساحبها .

اإذا مل توجد عينا فال �سمان على الرتكة :  - 2

اإذا اأثبت الوارث اأن املودع لديه قد بني حال الوديعة كاأن ردها اأو هلكت اأو �ساعت  اأ - 

منه دون تعد اأو تق�سري .

اإذاعرفها الوارث وو�سفها واأظهر اأنها �ساعت اأو هلكت بعد وفاة املورث بدون تعد  ب - 

اأو تق�سري .

اإذا مات املودع لديه جمهـال حال الوديعـة ولـم توجـد فـي تركته فاإنها تكون دينا فيها   - 3

وي�سارك �ساحبها بقية الغرماء .

املـــادة ) 713 (

1 - اإذا مــات املــودع لديــه فبــاع وارثــه الوديعـــة و�سلمها للم�سرتي فهلكـــت ف�ساحبها باخليار 

بني ت�سمــني البائــع اأو امل�ستــــري اإذا كــــان �سيئ النية قيمتها يـــوم البيــع اإن كانــت قيميــة 

اأو مثلها اإن كانت مثلية .

2 - اإذا كانت الوديعة قائمة بيد امل�سرتي يخري �ساحبها اإن �ساء اأخذها ورد البيع واإن �ساء 

اأجاز البيع واأخذ الثمن .

2 - التزامات املودع

املـــادة ) 714 (

على املودع اأن يوؤدي الأجر املتفق عليه اإذا كانت الوديعة باأجر .
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املـــادة ) 715 (

على املودع اأن يوؤدي اإىل املودع لديه ما اأنفقه فـي حفظ الوديعة باإذن املودع ، فاإذا كان املودع 

غائبا جاز للمودع لديه اأن يرفع الأمر اإىل املحكمة لتاأمر فيه مبا تراه .

املـــادة ) 716 ( 

اإذا اأنفــق املــودع لديـــه على الوديعــة بغـيــــر اإذن املـــودع اأو املحكمــــة كان متربعا .  - 1

يجوز للمودع لديه فـي احلالت ال�سرورية اأو امل�ستعجلة اأن ينفق على الوديعة بالقدر   - 2

املتعارف عليه ويرجع مبا اأنفقه من ماله على املودع .

املـــادة ) 717 (

على املودع م�ساريف الوديعة ونفقات ت�سليمها وعليه �سمان كل ما حلق املودع لديه من 

�سرر ب�سبب الوديعة ما مل يكن نا�سئا عن تعديه اأو تق�سريه .

املـــادة ) 718 (

اإذا ا�ستحقت الوديعة و�سمنها املودع لديه حق له الرجوع مبا �سمنه على املودع .

املـــادة ) 719 (

اإذا مــات املــودع �سلمــت الوديعــــة لوارثـــه اإل اإذا كانـــــت تركتـــه م�ستغرقـــــة بالديون فال يجوز 

ت�سليمها بغري اإذن املحكمة .

الفرع الثالث

اأحكام خا�سة ببع�س الودائع

املـــادة ) 720 ( 

يعتبـــر اإيــــداع الأ�سيــاء اخلا�ســــة بالنــــــزلء فـي الفنـــادق اأو مــا مياثلهــا مقرونا ب�سرط   - 1

ال�سمان وعلى اأ�سحاب هذه الأماكن �سمان كل �سياع اأو نق�س يحل بها .

الأ�سياء الثمينة اأو النقود اأو الأوراق املالية ل �سمان لها بغري تعد اأو تق�سري اإل اإذا قبل   - 2

اأ�سحاب الأماكن امل�سار اإليها حفظها وهم يعرفون قيمتها .

املـــادة ) 721 ( 

قبل  �سرق  اأو  اأ�سحابها مبا �ساع منهم  اأن يخطروا  اأو ما مياثلها  الفنادق  نزلء  على   - 1

مغادرتها .

ل ت�سمع دعوى �سمان ما �ساع اأو �سرق بعد انق�ساء �ستة اأ�سهر من تاريخ املغادرة .  - 2
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املـــادة ) 722 ( 

لكل من املودع واملودع لديه اإنهاء العقد فـي اأي وقت قبل حلول الأجل فاإذا كان الإيداع باأجر 

فلي�س للمودع لديه اأن ينهي العقد قبل حلول الأجل اإل اإذا كان له عذر م�سروع في�ستحق 

ما يقابل املدة من الأجرة وللمودع اأن ينهي العقد فـي اأي وقت على اأن يدفع كامل الأجرة 

املتفق عليها . 

املـــادة ) 723 ( 

 1 - اإذا عر�س للمودع لديه جنون ل ترجى اإفاقتــه اأو �سحــوة منه واأثبت املودع الوديعة 

اأو القيم فاإن كانت موجودة عينا ترد اإىل �ساحبها واإن كانت غري  فـي مواجهة الويل 

موجودة ي�ستوفـي املودع �سمانها من مال املجنون على اأن يقدم كفيال مليئا .

2 - اإذا اأفاق املودع لديه وادعى ردها اأو هالكها بدون تعد ول تق�سري �سدق بيمينه وا�سرتد 

من املودع اأو كفيله ما اأخذ من ماله بدل عن الوديعة .

الف�سل اخلام�س

حرا�سة الأموال املتنازع فيها

املـــادة ) 724 ( 

احلرا�سة و�سع مال متنازع فيه بيد �سخ�س ليقوم بحفظه واإدارته على اأن يرده مع غلته 

اإىل من يثبت له احلق فيه .

املـــادة ) 725 ( 

 تكون احلرا�سة بالتفاق اأو باأمر من الق�ساء .

املـــادة ) 726 ( 

 يكـون تعييــن احلــار�س باتفــــاق ذوي ال�ســاأن جميعــا فاإذا مل يتفقوا تولت املحكمة تعيينه .

املـــادة ) 727 ( 

تتعار�س فيه  الــــذي ل  بالقــدر  الوكالـــــة  واأحكــــام  الإيـــــداع  اأحكــــام  تطبـــق على احلرا�ســـة 

مع اأحكـــام املـواد التاليـــة ، وذلك مـــا لــــم يحـــدد التفـــاق اأو حكم املحكمة حقوق احلار�س 

والتزاماته على نحو مغاير .
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املـــادة ) 728 ( 

1 - يلتــزم احلــار�س باملحافظــة على املـــال املعهود اإليــه حرا�سته وباإدارته . ويجب اأن يبذل 

فـي ذلك عناية ال�سخ�س العادي .

2 - ل يجوز اأن ينيب عنه فـي اأداء مهمته كلها اأو بع�سها اأحدا من ذوي ال�ساأن دون ر�ساء 

الآخرين اأو اإذن املحكمــة .

املـــادة ) 729 ( 

ل يجوز للحار�س فـي غري ما تقت�سيه الإدارة اأن يجري اأعمال الت�سرف اإل بر�ساء ذوي 

ال�ساأن جميعا اأو برتخي�س من الق�ساء .

املـــادة ) 730 ( 

مهمته  بتنفيذ  تتعلق  التي  ال�سروريـة  باملعلومــات  ال�ساأن  ذوي  يوافـي  اأن  احلــار�س  يلتــزم 

وباأن يقدم احل�ساب عنها فـي املواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفـان اأو تاأمـر بها 

املحكـمة . 

املـــادة ) 731 ( 

للحار�س احلق فـي اأن يتقا�سى اأجرا ما مل يكن قد قبل القيام باحلرا�سة تربعا .  - 1

له اأن ي�سرتد ما اأنفقه من م�سروفات على حفظ واإدارة املال املعهود اإليه حرا�سته .  - 2

املـــادة ) 732 ( 

تنتهي احلرا�سة باتفاق ذوي ال�ساأن جميعا اأو بحكم الق�ساء كما تنتهي بانق�ساء مدتها   - 1 

اإذا كانت ملدة حمددة .

ذوو  يختاره  اإىل من  اإليه حرا�سـته  املعهود  املال  رد  اإىل  يبادر  اأن  احلار�س حينئذ  على   - 2

ال�ساأن اأو من تعينه املحكمة .

الباب الرابع

عقــــود الغــــــرر

الف�سل الأول

الرهـــــان واملقامــــرة

املـــادة ) 733 ( 

1 - يقع باطال كل اتفاق على مقامرة اأو رهان .



- 134 -

2 - ملن خ�سر فـي املقامرة اأو الرهان اأن ي�سرتد ما دفعه خالل ثالث �سنوات من الوقت الذي 

اأدى فيه ما خ�سره ، ولو كان هناك اتفاق يق�سي بغري ذلك وله اأن يثبت ما اأداه بجميع 

طرق الإثبات .

املـــادة ) 734 ( 

ي�ستثنى من اأحكام املـــادة ال�سابقة الرهان الــذي يعقد بجعــل ملن يفــوز بتحقيق هدف معني 

فيمــا هـــو مـــن الريا�ســة ا�ستعــدادا لأ�سبــاب القــوة على اأن يكون اجلعل من اأحد املت�سابقــني 

اأو من غريهما على اأن يعطى للفائز ، ول يجوز اأن ي�سرتط املتعاقدان جعال ملن يفوز قبل 

الآخر .

الف�سل الثانــي

عقد التاأمني

املـــادة ) 735 ( 

 التاأمني تنظم اأحكامه القوانني اخلا�سة .

الباب اخلام�س

عقود التاأمينات ال�سخ�سية

الف�سل الأول

الكفالة

الفرع الأول

اأركان الكفالة

املـــادة ) 736 ( 

 الكفالة �سم ذمة اإىل ذمة فـي املطالبة بتنفيذ التزام .

املـــادة ) 737 ( 

 يكفـي فـي انعقاد الكفالة ونفاذها اإيجاب الكفيل ما مل يردها املكفول له .

املـــادة ) 738 ( 

 ي�سرتط فـي انعقاد الكفالة اأن يكون الكفيل اأهال للتربع .
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املـــادة ) 739 ( 

ي�ســح اأن تكــون الكفالــة منجــزة اأو مقيــــدة ب�ســــرط �سحيـــح اأو معلقـــة علـــى �ســـرط مالئـــم 

اأو م�سافة اإىل زمن م�ستقبل اأو موؤقتة .

املـــادة ) 740 ( 

 ت�سح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل الق�ساء بها اأو الرتا�سي عليها .

املـــادة ) 741 ( 

وت�سح  مباله  حميط  بدين  مدينــا  كــان  اإذا  املــوت  مــر�س  املريــ�س  من  الكفالــة  ت�ســح  ل 

كفالته اإذا كان دينه غري حميط مباله وتطبق عليها اأحكام الو�سية .

املـــادة ) 742 ( 

 الكفالة ب�سرط براءة ذمة الأ�سيل حوالة واحلوالة ب�سرط عدم براءة ذمة املحيل كفالة .

املـــادة ) 743 ( 

 للكفيـــل فـي الكفالـــة املعلقـــة اأو امل�سافــة اأن يرجــع عن كفالتــه قبــل ترتـب الدين .

املـــادة ) 744 ( 

تعترب كفالة الدين التجاري عمال مدنيا ، ولو كان الكفيل تاجرا .  - 1

هذه  تظهري  من  اأو   ، احتياطيا  �سمانا  التجارية  الأوراق  �سمان  عن  النا�سئة  الكفالة   - 2

الأوراق ، تعترب دائما عمال جتاريا .

املـــادة ) 745 ( 

 ت�سمل الكفالة ملحقات الدين وم�سروفات املطالبة ما مل يتفق على غري ذلك .

الفرع الثانــي

اآثار الكفالة

1 - بني الكفيل والدائن

املـــادة ) 746 ( 

1 - على الكفيل اأن يفـي بالتزامه عند حلول الأجل .

2 - اإذا كان التزام الكفيل معلقا على قيد اأو �سرط فاإنه يتعني الوفاء به عند حتقق القيد 

اأو ال�سرط .
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املـــادة ) 747 ( 

باأداء الدين من مال املدين املودع حتت يد الكفيل وذلك  اأن تكون الكفالة مقيدة  يجوز   

ب�سرط موافقة املدين .

املـــادة ) 748 ( 

 اإذا وقعت الكفالة مطلقة فاإن التزام الكفيل يتبع التزام الأ�سيل معجال كان اأو موؤجال .

املـــادة ) 749 ( 

 اإذا كفل �سخ�س املدين بالدين املعجل كفالة موؤجلة تاأجل الدين على الكفيل والأ�سيل معا 

اإل اإذا اأ�ساف الكفيل الأجل اإىل نف�سه اأو ا�سرتط الدائن الأجل للكفيل فاإن الدين ل يتاأجل 

على الأ�سيل .

املـــادة ) 750 ( 

الرجوع  ا�سرتط  الكفيل قد  الكفالــة وكــان  بتاأميـــن عيني قبل  الديـن م�سمونـــا  اإذا كان   

على الأ�سيل اأول فال يجوز التنفيذ على اأموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال ال�سامنة 

للدين .

املـــادة ) 751 ( 

 ل يجوز للدائن اأن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما مل يكن مت�سامنا 

معه .

املـــادة ) 752 ( 

 اإذا مات الكفيل اأو املدين قبل حلول الدين املوؤجل ا�ستحق الدين فـي مال اأو تركة املدين 

بح�سب الأحوال . 

املـــادة ) 753 ( 

 اإذا تعدد الكفالء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين اإل اإذا كفلوا جميعا بعقد 

واحد ومل ي�سرتط فيه ت�سامنهم فال يطالب اأحد منهم اإل بقدر ح�سته .

املـــادة ) 754 ( 

 اإذا كان الكفالء مت�سامنني فيما بينهم ووفـى اأحدهم الدين عند حلوله كان له اأن يرجع 

على الباقني كل بح�سته فـي الدين وبن�سيبه فـي ح�سة املع�سر منهم .
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املـــادة ) 755 ( 

 فـي الكفالة الق�سائية اأو القانونية يكون الكفالء دائما مت�سامنني .

املـــادة ) 756 ( 

اإذا ا�ستحق  اإل  اإذا ا�ستوفـى الدائن فـي مقابل دينه �سيئا اآخر برئت ذمة الأ�سيل والكفيل 

ذلك ال�سيء .

املـــادة ) 757 ( 

ترباأ ذمة الكفيل بقدر ما اأ�ساعه الدائن بخطئه من التاأمينات .  - 1

يق�سد بالتاأمينات كل تاأمني خ�س�س ل�سمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك   - 2

كل تاأمني مقرر بحكم القانون .

املـــادة ) 758 ( 

اإذا ا�ستحق الديــن ، ومل يطالــب الدائــن املدين به فيجوز للكفيل اأن ينذر الدائن باتخاذ   - 1

الإجراءات �سد املدين ، واإذا مل يقم بذلك خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ الإنذار ومل يقدم 

املدين للكفيل �سمانا كافيا برئت ذمة الكفيل من الكفالة .

ل يحول دون حق الكفيل فـي التم�سك برباءة ذمته اأن مينح الدائن املدين اأجال دون   - 2

موافقة الكفيل . 

املـــادة ) 759 ( 

على الدائــن اإذا اأعــ�سر اأو اأفلــ�س مدينــه اأن يتقــدم بدينـــه للجــهة املخت�ســة بح�ســر الديـــون 

اأو التفلي�سة واإل �سقط حقه فـي الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من �سرر .

املـــادة )760 ( 

ليــ�س للكفـيل اأن يرجـــع على الأ�سيـــل ب�سيء ممـــا يوؤديــه عنه اإل اإذا كانت الكفالـــة بطلـــبه 

اأو موافقته وقام الكفيل باأدائها ولي�س له اأن يرجع مبا عجل اأداءه من الدين املوؤجل اإل 

بعد حلول الأجل .

املـــادة )761 ( 

على الدائن اأن ي�سلم الكفيل عند وفائه للدين جميع امل�ستندات الالزمة ل�ستعمال حقه 

فـي الرجوع على املدين فاإذا كان الدين م�سمونا بتاأمني عيني اآخر فاإنه يجب على الدائن 
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التخلي عنه للكفيل اإن كان منقول اأو نقل حقوقه له اإن كان عقارا على اأن يتحمل الكفيل 

نفقات هذا النقل ويرجع بها على املدين .

املـــادة )762 ( 

ل يجوز للدائن اأن يرجع على الكفيل وحده اإل بعد رجوعه على املدين وللكفيل اأن يتم�سك 

بهذا احلق .

املـــادة )763 ( 

 ل يجـــوز للدائــــن اأن ينفــذ على اأموال الكفـيل اإل بعد جتريد املدين من اأموالــــه وللكفيــل 

اأن يتم�سك بهذا احلق . 

2 - بني الكفيل واملدين

املـــادة )764 ( 

اإذا اأدى الكفيـل عو�سا عن الدين �سيئا اآخر فاإنه يرجع على املدين مبا كفله ل مبا اأداه .

اأما اإذا �سالح الدائن على مقدار من الدين فاإنه يرجع مبا اأداه �سلحا ل بجميع الدين .

املـــادة ) 765 ( 

اإذا اأدى املدين الدين قبل اأداء الكفيل اأو علم باأي �سبب مينع الدائن من املطالبة وجب   - 1

عليه اإخطار الكفيل فاإن مل يفعل واأدى الكفيل الدين كان له اخليار فـي الرجوع على 

املدين اأو الدائن .

اإذا اأقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه اإدخال املدين فيها فاإن مل يفعل جاز للمدين   - 2

اأن يتم�سك قبله بكل ما ي�ستطيع اأن يدفع به دعوى الدائن .

املـــادة )766 ( 

للكفيل اأن يرجع على املدين مبا يوؤديه من نفقات لتنفيذ مقت�سى الكفالة .

املـــادة )767 ( 

اإذا كان املدينــون مت�سامنيــن فلمن كفلهم بطلبهم جميعا اأن يرجع على اأي منهم بكل ما 

وفاه من الدين .
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الفرع الثالث

انتهاء الكفالــة

املـــادة )768 ( 

اأو املديــن الدائـــن على قــدر مــن الدين برئت ذمتهما من الباقي فاإذا  اإذا �سالـح الكفيــل 

ا�سرتطت براءة الكفيل وحده فالدائن باخليار اإن �ساء اأخذ القدر امل�سالح عليه من الكفيل 

والباقي من املدين واإن �ساء ترك الكفيل وطالب املدين بكل الدين . 

املـــادة )769 ( 

اإذا مات الدائن وانح�سر اإرثه فـي املدين برئ الكفيل من الكفالة فاإن كان له وارث اآخر برئ 

الكفيل من ح�سة املدين فقط .

املـــادة )770 ( 

ل يطالب الكفيل فـي الكفالة املوؤقتة اإل عن اللتزامات املرتتبة فـي مدة الكفالة .

املـــادة ) 771 ( 

حوالة  اآخر  على  منه  بجزء  اأو  به  املكفول  بالدين  الدائن  املدين  اأو  الكفيل  اأحال  اإذا   - 1

مقبولة من املحال له واملحال عليه برئ املدين والكفيل فـي حدود هذه احلوالة .

اإذا ا�سرتط فـي احلوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون املدين .  - 2

الف�سل الثانــي

احلـوالــة

الفرع الأول

اإن�ساء احلوالة

املـــادة )772 ( 

احلوالة نقل الدين واملطالبة من ذمة املحيل اإىل ذمة املحال عليه .

املـــادة )773 ( 

احلوالة عقد لزم اإل اإذا ا�سرتط اأحد اأطرافه لنف�سه خيار الرجوع .
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املـــادة ) 774 ( 

1 - تكون احلوالة مقيدة اأو مطلقة .

احلوالـــة املقيدة هي التي تقيـــد باأدائهـــا من الدين الذي للمحيـــل فـي ذمـــة املحال عليه   - 2

اأو من العني التي فـي يده اأمانة اأو م�سمونة .

3 - احلوالة املطلقة هي التي مل تقيد ب�سيء من ذلك ولو كان موجودا .

املـــادة ) 775 ( 

1 - ي�سرتط ل�سحة احلوالة ر�سا املحيل واملحال عليه واملحال له .

 2 - تنعقد احلوالة التي تتم بني املحيل واملحال عليه موقوفة على قبول املحال له .

املـــادة )776 ( 

ي�سرتط لنعقاد احلوالة ف�سال عن ال�سروط العامة :

اأن تكون منجزة غري معلقة اإل على �سرط مالئم اأو متعارف عليه ول م�سافا فيها   - 1

العقد اإىل امل�ستقبل .

األ يكون الأداء فيها موؤجال اإىل اأجل جمهول .   - 2

األ تكون موؤقتة مبوعد .  - 3

اأن يكون املال املحال به دينا معلوما ي�سح العتيا�س عنه .  - 4

اأن يكون املال املحال به فـي احلوالة املقيدة دينا اأو عينا ل ي�سح العتيا�س عنه واأن   - 5

يكون كال املالني مت�ساويني جن�سا وقدرا و�سفة .

األ تنطــوي على جعـــل لأحــد اأطرافهــا ب�ســورة م�سروطة اأو ملحوظـــة ول تتاأثــر   - 6

احلوالة باجلعل امللحق بعد عقدها ول ي�ستحق .

املـــادة )777 ( 

املحال  اأن يكون  اأن يكون املحيل مدينا للمحال له ول ي�سرتط  ي�سرتط ل�سحة احلوالة 

عليه مدينا للمحيل فاإذا ر�سي باحلوالة لزمه الدين للمحال له .

املـــادة )778 ( 

قبــول الأب اأو الو�سي احلوالــة على الغيـــر جائــز اإن كــــان فيــه م�سلحــة لل�سغري باأن يكون 

املحال عليه اأمالأ من املحيل اأو م�ساويا له فـي الي�سار .
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املـــادة ) 779 ( 

تبطـــل احلوالــة اإذا انتفـى اأحــد �سرائـــط انعقادها ويعــود الديـــن على املحيل .  - 1

اإذا كان املحال عليه قد دفع اإىل املحــال لـــه قبــل تبني البطــالن فاإنـــه يكـــون خمريا بني   - 2

الرجوع على املحيل اأو على املحال له .

املـــادة )780 ( 

تبطـل احلوالة ببطالن �سبب الدين املحال به اأو املحال عليه .

الفرع الثانــي

اآثار احلوالة

1 - فيما بني املحال له واملحال عليه

املـــادة )781 ( 

اإذا  يثبت للمحال له حق مطالبة املحال عليه ويرباأ املحيل من الدين ومن املطالبة معا 

انعقدت احلوالة �سحيحة .

املـــادة )782 ( 

ينتقــل الديــن على املحــال عليــه ب�سفته التي على املحيــل فاإن كـــان حال تكون احلوالة به 

حالة واإن كان موؤجال تكون موؤجلة . 

املـــادة )783 ( 

تبقى للدين املحال �سماناته بالرغم من تغيري �سخ�س املدين ومع ذلك ل يبقى الكفيل 

عينيا كان اأو �سخ�سيا ملتزما قبل الدائن اإل اإذا ر�سي باحلوالة .

املـــادة )784 ( 

للمحــال لـــه واملحــــال عليــه بعــد انعقــاد احلوالــة الرتا�سي على جــزء من الدين اأو اأقل منه 

اأو على تاأجيل الدين احلال اأو تعجيل املوؤجل اأو اأخذ عو�س الدين ما مل يوؤد ذلك اإىل ربا 

الن�سيئة .

املـــادة )785 ( 

للمحــال عليــه اأن يتم�ســك قبــل املحــال له بكافــة الدفــوع املتعلقـة بالدين والتي كانـت له 

فـي مواجهة املحيل وله اأن يتم�سك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل املحال له . 
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2 - فيما بني املحيل واملحال عليه

املـــادة )786 ( 

اإذا مل تقيد احلوالة  اأو عني  للمحيل حق مطالبة املحال عليه مبا له فـي ذمته من دين 

باأيهما ولي�س للمحال عليه حق حب�سهما حتى يوؤدي اإىل املحال له .

املـــادة )787 ( 

 ي�سقــط حــق املحيل فـي مطالبة املحال عليه مبا له عنده من دين اأو عني اإذا كانت احلوالة 

مقيدة باأيهما وا�ستوفت �سرائطها ول ترباأ ذمة املحال عليه جتاه املحال له اإذا اأدى اأيهما 

للمحيل .

املـــادة )788 ( 

 ل يجوز للمحــال عليه فـي احلوالــة ال�سحيحة بنوعيها اأن ميتنــع عن الوفاء اإىل املحال له 

ولو ا�ستوفـى املحيل من املحال عليه دينه اأو ا�سرتد العني التي كانت عنده .

املـــادة )789 ( 

 اإذا متت احلوالة املطلقة بر�سا املحيل وكان له دين عند املحال عليه جرت املقا�سة بدينه 

بعد الأداء واإذا مل يكن له دين عنده يرجع املحال عليه على املحيل بعد الأداء .

3 - فيما بني املحال له واملحيل

املـــادة )790 ( 

 على املحيل اأن ي�سلم اإىل املحــال لــه �سنــد احلــق املحال به وكل ما يلزم من بيانات اأو و�سائل 

لتمكينه من حقه .

املـــادة )791 ( 

 اإذا �سمن املحيل للمحال له ي�سار املحال عليه فال ين�سرف هذا ال�سمان اإل اإىل ي�ساره وقت 

احلوالة ما مل يتفق على غري ذلك .

املـــادة ) 792 ( 

اإذا مــات املحيــل قبــل ا�ستيفــاء دين احلوالــة املقيــدة اخت�س املحال له باملال الذي بذمة   - 1

املحال عليه اأو بيده فـي اأثناء حياة املحيل .

يبقى اأجل الدين فـي احلوالة بنوعيها اإذا مات املحيل ويحل مبوت املحال عليه .  - 2
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املـــادة ) 793 ( 

ويرجع  عليها  �سابق  باأمر  العني  ا�ستحقت  اأو  الدين  �سقط  اإذا  املقيدة  احلوالة  تبطل   - 1

املحال له بحقه على املحيل .

ل تبطل احلوالة املقيدة اإذا �سقط الدين اأو ا�ستحقت العني باأمر عار�س بعدها وللمحال   - 2

عليه الرجوع بعد الأداء على املحيل مبا اأداه .

املـــادة )794 ( 

للمحال له اأن يرجع على املحيل فـي الأحوال الآتية :

اإذا ف�سخت احلوالة باتفاق اأطرافها .  - 1

اإذا جحد املحال عليه احلوالة ومل تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها .  - 2

اإذا كانـــت احلوالـــة مقيــدة و�سقــط الدين اأو هلكــت العـني اأو ا�ستحقــت وكانــت غيـــر   - 3

م�سمونة .

فيما بني املحال له والغري .  - 4

املـــادة ) 795 ( 

اإذا تعددت احلوالة بحق واحد ف�سلت احلوالة التي ت�سبح قبل غريها نافذة فـي حق   - 1

الغري .

ل تكون احلوالة نافذة فـي حق الغري اإل باإعالنها ر�سميا للمحال عليه اأو قبوله لها   - 2

بوثيقة ثابتة التاريخ .

املـــادة )796 ( 

الغري كانت  اأن ت�سبح احلوالة نافذة فـي حق  املحــال عليــه حجـز قبل  يــد  اإذا وقــع حتــت 

اأن  بعد  حجز  وقع  اإذا  احلالة  هذه  وفـي  اآخر  حجز  مبثابة  احلاجز  اإىل  بالن�سبة  احلوالة 

له  واملحال  املتقدم  يق�سم بني احلاجز  الدين  فاإن  الغري  فـي حق  نافذة  اأ�سبحت احلوالة 

به  ي�ستكمل  ما  املتاأخر  احلاجز  ح�سة  من  يوؤخذ  اأن  على  غرماء  ق�سمة  املتاأخر  واحلاجز 

املحال له قيمة احلوالة .



- 144 -

الفرع الثالث

انتهاء احلوالة

املـــادة )797 ( 

تنتهي احلوالة باأداء حملها اإىل املحال له اأداء حقيقيا اأو حكميا .

الكتـــاب الثالث

احلقوق العينية الأ�سلية

الــبــــــــــــــــــــــــــــــاب الأول

حــــــــــــــــــــــــــق امللكيــــــــــــة

الف�ســـــــــل الأول

حق امللكية بوجه عام

الفـــــــــــــــــــــــــــرع الأول

نطاق احلق وو�ســــائل حمايته

املـــادة )798 ( 

حق امللكية هو �سلطة املالك فـي اأن ي�ستعمل ال�سيء اململوك له واأن ي�ستغله واأن يت�سرف فيه 

بجميع الت�سرفات اجلائزة �سرعا .

املـــادة ) 799 ( 

مالك ال�سيء ميلك كل ما يعد من عنا�سره اجلوهرية بحيث ل ميكن ف�سله عنه دون   - 1

اأن يهلك اأو يتلف اأو يتغري .

كــل من ملك اأر�ســا ، ملك ما فوقهــا وما حتتهــا اإىل احلــد املفيد فـي التمتــع بهــا علـــوا   - 2

وعمقا ، اإل اإذا ن�س القانون اأو ق�سى التفاق بغري ذلك .

املـــادة ) 800 ( 

ل يحرم اأحد من ملكه اإل ب�سبب �سرعي .   - 1

ل ينزع ملك اأحد اإل للمنفعة العامة ، وفـي مقابل تعوي�س عادل وفقا ملا يقـرره القانون .  - 2



- 145 -

الفـرع الثانــي

القيود التي ترد على حق امللكية

املـــادة )801 ( 

على املالك اأن يراعي فـي ا�ستعمــال ملكــه ما تق�سي به القوانيــن والنظم من قيود مقررة 

للم�سلحة العامة اأو اخلا�سة .

املـــادة )802 ( 

اإذا تعلق حق الغري بامللك ، فلي�س للمالك اأن يت�سرف فيه ت�سرفا �سارا اإل باإذن �ساحب 

احلق .

املـــادة ) 803 ( 

اإذا اأحـــدث املالــــك فـي ا�ستعمالـــه مللكـــه �سـررا لغيـره كان للم�سرور اأن يطلــب اإزالة ال�سرر   - 1

مع حقه فـي التعوي�س اإن كان له مقت�سى . 

ل يحول الرتخي�س الإداري ال�سادر للمالك دون ا�ستعمال امل�سرور حلقه فـي طلب الإزالة   - 2

اأو التعوي�س .

املـــادة )804 ( 

اإذا كـــان لأحـــد ملك يت�ســـرف فيــه ت�سرفــا م�سروعــــا فاأحــــدث غريه بجواره بنـــاء ت�ســرر 

من الو�سع القديــم فليــ�س للمحــدث اأن يدعـــي الت�ســرر من ذلك وعليــه اأن يدفـــع ال�ســـرر 

عن نف�سه .

املـــادة ) 805 ( 

لي�س للمالك اأن ي�سرتط فـي ت�سرفه عقدا كان اأو و�سية �سروطا تقيد حقوق املت�سرف   - 1

اإليه اإل اإذا كانت هذه ال�سروط ملدة حمددة ومعقولة وق�سد بها حماية م�سلحة م�سروعة 

للمت�سرف اأو املت�سرف اإليه اأو الغري . 

يقع باطال كل �سرط مينع املت�سرف اإليه من الت�سرف ما مل تتوافر فيه اأحكام الفقرة   - 2

ال�سابقة .

املـــادة )806 ( 

اإذا كــان �ســرط املنــع مــن الت�ســرف �سحيحا وفقــا لأحكــام املـادة ال�سابقــة وت�سرف امل�سرتط 

اإبطال  مل�سلحته  ال�سرط  تقرر  ومن  امل�سرتط  من  لكل  كان   ، ال�سرط  يخالف  مبا  عليه 
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الت�سرف املخالف ، ومع ذلك ي�سح الت�سرف املخالف اإذا اأقره امل�سرتط ، وذلك ما مل يكن 

ال�سرط قد تقرر مل�سلحة الغري ، فيجب كذلك اأن يقره هذا الغري .

املـــادة ) 807 ( 

ل يحتج بال�سرط املانع اأو املقيد للت�سرف على الغري اإل اإذا كان على علم به وقت الت�سرف   - 1

اأو كان فـي مقدوره اأن يعلم به . 

اإذا كان ال�سيء عقارا ومت اإعالن الت�سرف الذي ورد به ال�سرط اعترب الغري عاملا بال�سرط   - 2

من وقت الإعالن .

الفرع الثالث

امللكيـــة ال�سائعة

1 - اأحــــــكام عامـة

املـــادة )808 ( 

مع مراعـــاة اأحكــــام احل�ســ�س الإرثيــة لكــل وارث اإذا متلــك اثنــان اأو اأكثـــــر �سيئـــــا ب�سبــــب 

اأن تفرز ح�سة كل منهم فيه فهم �سركاء على ال�سيوع ، وحت�سب  اأ�سباب التملك دون  من 

ح�س�س كل منهم مت�ساوية اإذا مل يقم الدليل على غري ذلك .

املـــادة ) 809 ( 

باقي  من  اإذن  دون  �ساء  كيف  ح�سته  فـي  يت�سرف  اأن  امللك  فـي  ال�سركاء  من  واحد  لكل   - 1

�سركائه ب�سرط األ يلحق �سررا بحقوق ال�سركاء .

اإذا كان الت�سرف من�سبا على جزء مفرز من املال ال�سائع ومل يقع هذا اجلزء عند الق�سمة   - 2

فـي ن�سيـــب املت�ســـرف انتقـــل حق املت�سرف اإليه من وقت الت�ســرف اإىل اجلــــزء الـــذي اآل 

اإىل املت�سرف بطريق الق�سمة ، واإذا كان املت�سرف اإليه يجهل اأن املت�سرف ل ميلك العني 

املت�سرف فيها مفرزة حني العقد فله احلق فـي اإبطال الت�سرف اأي�سا .

املـــادة )810 ( 

لل�سريك على ال�سيوع بيع ح�سته بال اإذن من ال�سريك الآخر اإل فـي �سورة اخللط والختالط 

فاإنه ل يجوز البيع بغري اإذن �سريكه ولي�س له اأن يت�سرف فـي ح�سته ت�سرفا م�سرا بدون 

اإذن �سريكه .
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املـــادة ) 811 ( 

1 - تكون اإدارة املــال ال�سائع من حق ال�سركــاء جمتمعني ما مل يتفق على غري ذلك .

2 - اإذا توىل اأحد ال�سركاء الإدارة دون اعرتا�س من الباقني عد وكيال عنهم .

املـــادة ) 812 ( 

اأ�سا�س قيمة احل�س�س ، اأن تقوم باأعمال الإدارة  املعتادة ولها  لأغلبية ال�سركاء ، على   - 1

اأن ت�سع نظاما  اأو من غريهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ولها  اأن تعني من ال�سركاء 

لالإدارة .

ي�ســـري ما تتخـــذه الأغلبيـــة علـــى جميـــع ال�سركـــاء وخلفائهــم �ســـواء كان اخللـــف عامـــا   - 2

اأو خا�سا . 

املـــادة )813 ( 

اإذا لــــم تتوفــر الأغلبيـــة املن�ســـو�س عليهــا فـي املـــادة ال�سابقــــة فللمحكمـــة بنــــاء علــى طلــب 

اأن تعني عند  ولها   ، امل�سلحة  اأو  ال�سرورة  تقت�سيه  ما  التدابري  تتخذ من  اأن  �سريك  اأي 

احلاجة من يدير املال ال�سائع .

املـــادة ) 814 ( 

لل�سركاء الذيــن ميــلكـون على الأقــل ثـــالثـة اأربـــاع املــال ال�سائـــع اأن يقرروا فـي �سبيل   - 1 

اأعد  حت�سني النتفاع بهذا املال من التغيريات الأ�سا�سية والتعديل فـي الغر�س الذي 

له ما يخرج عن حدود الإدارة املعتادة على اأن يبلغوا قراراتهم اإىل باقي ال�سركاء ، وملن 

خالف من هوؤلء حق الرجوع اإىل املحكمة خالل �سهرين من تاريخ التبليغ . 

اأن تقرر مع هذا ما  اإذا وافقت على قرار تلك الأغلبية  اإليها  2 - للمحكمة عند الرجوع   

تراه منا�سبا من التدابري ولها بوجه خا�س اأن تقرر اإعطاء املخالف من ال�سركاء كفالة 

ت�سمن الوفاء مبا قد ي�ستحق من التعوي�سات .

املـــادة )815 ( 

لكــل �سريـــك فـي ال�سيــوع احلــق فـي اأن يتخذ من الو�سائل ما يحفظ املال امل�سرتك ولو كان 

ذلك بغري موافقة باقي ال�سركاء .
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املـــادة )816 ( 

نفقــــات اإدارة املــــــال ال�سائــع وحفظـــه وال�سرائـــب املفرو�ســة عليـــــه و�سائر التكاليف الناجتة 

عن ال�سيوع اأو املقررة على املال يتحملها جميع ال�سركاء كل بقدر ح�سته .

2 - ق�سمة املال ال�سائع

املـــادة )817 ( 

الق�سمــة اإفراز وتعييــن احل�ســة ال�سائعــة وقــد تتـــم بالرتا�ســي اأو بحكـــم املحكمة .

املـــادة )818 ( 

يجب اأن يكون املق�سوم عينا قابلة للق�سمة مملوكة لل�سركاء عند اإجرائها .

املـــادة )819 ( 

ال�سيوع ومل يتفق مع  ، يجوز ملن يريد اخلروج من  القوانني اخلا�سة  اأحكام  مع مراعاة 

باقي �سركائه على ذلك اأن يطلب الق�سمة الق�سائية .

املـــادة )820 ( 

 ل يجوز اإجراء الق�سمة بالتفاق اإذا كان اأحد ال�سركاء غري كامل الأهلية ما مل يكن له ويل 

وكذلك اإذا كان اأحدهم غائبا اأو مفقودا وثبتت غيبته اأو فقده .

املـــادة ) 821 ( 

ي�ستــــرط ل�سحـــة الق�سمـــة الق�سائيـــة اأن تتـــم بطلــــب مــن اأحـــد اأ�سحــــاب احل�ســــــ�س   - 1

امل�سرتكة . 

تتم الق�سمة ولو امتنع اأحد ال�سركاء اأو تغيب .  - 2

املـــادة )822 ( 

املق�سودة منه  املنفعــــة  تفــوت  للق�سمـــة بحيــث ل  قابــــال  امل�ستــــرك  املـــــال  يكـــون  اأن  يجـــب 

بالق�سمة .

املـــادة )823 ( 

 اإذا تعذرت الق�سمة عينا اأو كان من �ساأنها اإحداث �سرر اأو نق�س كبري فـي قيمة العني املراد 

بيعها  املحكمة  من  يطلب  اأن  اأو  اآخر  ل�سريك  ح�سته  بيع  ال�سركاء  من  لأي  جاز  ق�سمتها 

بالطريقة املبينة فـي القانون .
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املـــادة ) 824 ( 

لدائني كل �سريك العرتا�س على الق�سمة - ر�سائية كانت اأو ق�سائية - وذلك باإنذار   - 1

يبلغ اإىل جميع ال�سركاء اإذا كانت ر�سائيـة ، اأو بالتدخـل فـي الدعوى اإذا كانت ق�سائية . 

ل تنفذ الق�سمة فـي حق الدائنني اإذا مل يدخلهم ال�سركاء فـي جميـع الإجراءات .  - 2

اإذا متــت الق�سمـة فليــ�س للدائـن الذي مل يتدخل اأن يطعن فيها اإل فـي حالة الغ�س .  - 3

املـــادة )825 ( 

اإذا ظهر ديــن على امليــت بعد تق�سيـــم الرتكــة تنف�ســخ الق�سمــــــة اإل اإذا اأدى الورثــــة الديــــن 

اأو اأبراأهم الدائنون منه اأو ترك امليت مال اآخر غري املق�سوم و�سدد منه الدين .

املـــادة )826 ( 

يعتبــر املتقا�ســم مالكــا على وجـــه ال�ستقــالل لن�سيبــه الذي اآل اإليــه بعـــد الق�سمة .

املـــادة )827 ( 

اأنــه يجــوز جلميع ال�سركاء ف�سخ الق�سمة  اإل  ل ي�ســوغ الرجــوع عن الق�سمــة بعد متامهــا 

واإقالتها بر�سائهم واإعادة املق�سوم م�سرتكا بينهم كما كان .

املـــادة )828 ( 

ت�ســــري اأحكــــام خيــار ال�ســرط وخيارالروؤيــــة وخيــار العيــب فـي ق�سمــة الأجنــا�س املختلفـــة 

فـي القيميات املتحدة اجلن�س اأما فـي ق�سمة املثليات في�سري فـي �ساأنها اأحكام خيار العيب 

دون خيار ال�سرط والروؤية .

املـــادة ) 829 ( 

يجوز ملن حلقه غنب فاح�س فـي ق�سمة الرتا�سي اأن يطلب من املحكمة ف�سخ الق�سمة   - 1 

واإعادتها عادلة . 

تكون العربة فـي تقدير الغنب بقيمة املق�سـوم وقت الق�سمة .  - 2 

املـــادة )830 ( 

ل ت�سمع دعوى الف�سخ واإعادة الق�سمة اإذا مل ترفع خالل �سنة من تاريخ الق�سمة .



- 150 -

املـــادة )831 ( 

تبطل الق�سمة اإذا ا�ستحق املق�سوم كله اأو جزء �سائع منه ويتعني حينئذ اإعادة الق�سمة فيما 

بقي منه .

املـــادة )832 ( 

ق�سمة الف�سويل موقوفة على اإجازة ال�سركاء فـي املال املق�سوم �سراحـة اأو دللة .

3 - ق�سمــــــة املهايـــــاأة

املـــادة )833 ( 

املهاياأة ق�سمة املنافع ، وقد تكون زمانية اأو مكانية ، ففـي الأوىل يتناوب ال�سركاء فـي النتفاع 

بجميع املال امل�سرتك مدة تتنا�سب مع ح�سة كل منهم وفـي الثانية ينتفع كل منهم بجزء 

معني من العني امل�سرتكة .

املـــادة ) 834 ( 

يجـــب حتديـــد املــدة فـي املهايـــاأة الزمانيـــة ول يلـــزم ذلــك فـي املهايـــــاأة املكانية .   - 1

تراها  التي  املدة  اأن حتدد  فللمحكمة  يتفقوا  واإذا مل  املهاياأة  ال�سركاء على مدة  يتفق   - 2

منا�سبة ح�سب طبيعة النزاع واملال امل�سرتك وجترى القرعة لتحديد البدء فـي املهاياأة 

زمانا ، وتعيني املحل فـي املهاياأة مكانا .

املـــادة )835 ( 

تخ�سع املهاياأة من حيث اأهلية املتقا�سمني وحقوقهم والتزاماتهم لأحكام عقد الإيجار اإذا 

مل تتعار�س مع طبيعة املهاياأة .

املـــادة ) 836 ( 

لل�سركـــاء اأن يتفقـــوا فـي اأثنــاء اإجــراءات الق�سمــة النهائيــة على اأن يق�ســـم املــــال ال�سائــع   - 1

مهاياأة بينهم حتى تتم الق�سمة النهائية . 

اإذا تعذر اتفاق ال�سركاء على ق�سمة املهاياأة جاز للمحكمة بناء على طلب اأحد ال�سركاء   - 2

اأن تاأمر بها .
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املـــادة ) 837 ( 

اإذا طلـــب الق�سـمـــة اأحــد ال�سركــاء فـي املــــال امل�ستــرك الـقابـــل للق�سمــة وطلب الآخرون   - 1

املهاياأة تقبل دعوى الق�سمة . 

اإذا طلــــب اأحدهم املهايــــاأة دون اأن يطلـــــب اأيهـــم الق�سمــــة وامتنـــع الآخـــرون يجبــــــرون   - 2

على املهاياأة . 

اإذا طلــب اأحدهم املهايـــاأة فـي العــني امل�سرتكـــة التــي ل تقبـل الق�سمــة وامتنــع الآخـــرون   - 3

يجربون على املهاياأة .

املـــادة )838 ( 

ل تبطل املهايـــاأة مبوت اأحــد اأ�سحــاب احل�س�س ، اأو مبوتهــم جميعــا ويحـل ورثــة مــن مــــات 

حمله .

املـــادة )839 ( 

لي�س لل�سركاء فـي مال �سائع اأن يطلبوا ق�سمته اإذا تبني من الغر�س الذي خ�س�س له هذا 

املال اأنه يجب اأن يكون دائما على ال�سيوع .

4 - ملكية الطبقات وال�سقق

املـــادة )840 ( 

اإذا تــعدد مــالك طبقــات البنــاء اأو �سقــقه املختلفــة فاإنهم يعــدون �سركاء فـي ملكية الأر�س 

وملكية اأجزاء البناء املعدة لال�ستعمال امل�سرتك بني اجلميع اأو اأي جزء اآخر ت�سجل بهذا 

الو�سف اأو تقت�سي طبيعة البناء اأن يكون م�سرتكا فيه وت�سمل بوجه خا�س ما ياأتي :

الأ�سا�سات واجلدران الرئي�سية .  - 1

اجلدران الفا�سلة امل�سرتكة ، واجلدران املعدة للمداخل ، وحلمل ال�سقف .  - 2

جماري التهوية للمنافع .  - 3

ركائز ال�سقوف والقناطر واملداخل والأفنية والأ�سطح وال�سالمل واأقفا�سها واملمرات   - 4

والدهاليز وقواعد الأر�سيات وامل�ساعد وغرف البوابني .
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والرتكيبات  واملجاري  واملزاريب  الأنابيب  اأنـواع  و�سـائر  والتربيد  التدفئة  اأجهزة   - 5

تابعا  ، وكل ما يكون  واملياه وملحقاتها  الإنارة  امل�سرتكة كتجهيزات  والتمديدات 

للبناء ، اإل ما كان منها داخل الطبقة اأو ال�سقة . 

كل ذلك ما مل يوجد فـي �سندات امللك اأو قانون خا�س ما يخالفه .

املـــادة )841 ( 

الأجزاء امل�سرتكة من املبنى املن�سو�س عليها فـي املــادة ال�سابقــة ل تقبــل الق�سمة ، ويكون 

ن�سيب كل مالك فيها بن�سبة ن�سيبه فـي املبنى ، ولي�س لأي مالك اأن يت�سرف فـي ن�سيبه 

م�ستقال عن اجلزء الذي ميلك .

املـــادة )842 ( 

احلوائــط امل�سرتكــة بيــن �سقتيــن تكــون ملكيتهــا م�سرتكــة بني اأ�سحــاب هاتــــني ال�سقتـــني 

اإذا مل تكن فـي عداد الق�سم امل�سرتك .

املـــادة )843 ( 

احلائط الذي يكون وقت اإن�سائـه فا�ســال بيــن بناءيــن يــعد م�سرتكــا حتى مفرقهما ما مل 

يقم دليل على غري ذلك .

املـــادة )844 ( 

األ يحول ذلك دون ا�ستعمال  اأعدت له على  اأن ينتفع بالأجزاء امل�سرتكة فيما  لكل مالك 

باقي ال�سركاء حلقوقهم .

املـــادة ) 845 ( 

1 - على كــل مالــــك اأن ي�ســتــرك فـي تكاليـــــف حفــــظ الأجــــزاء امل�سرتكـــة و�سيانتها واإدارتها 

ويكون ن�سيبه فـي التكاليف بن�سبة قيمة ما ميلك فـي العقار . 

ل يحق للمالك اأن يتخلى عن ن�سيبه فـي الأجزاء امل�سرتكة للتخل�س من ال�سرتاك   - 2

فـي التكاليف .

املـــادة )846 ( 

ل يجــوز لأي مالـــك اإحــداث تعديــل فـي الأجـــزاء امل�سرتكــة بغيــر موافــقة جميــع املــــالك 



- 153 -

حتى عند جتديد البناء اإل اإذا كان التعديل الذي يقوم به من �ساأنه اأن يعود بالنفع على 

تلك الأجزاء ودون اأن يغري من تخ�سي�سها اأو يلحق ال�سرر باملالك الآخرين .

املـــادة )847 ( 

على �ساحب ال�سفل اأن يقوم بالأعمال والرتميمات الالزمة ملنع �سقوط العلو واإذا امتنع 

عن القيام بهذه الرتميمات فللمحكمة بناء على طلب املت�سرر اأن تاأمر باإجراء الرتميمات 

الالزمة وللمت�سرر الرجوع على �ساحب ال�سفل مبا ي�سيبه من النفقات .

املـــادة ) 848 ( 

اإذا انهــدم البنــاء وجــب على �ساحــب ال�سفــــل اأن يعيــد بنــاء �سفلـــه كما كان �سابقا ، فاإذا   - 1

امتنع وعمره �ساحب العلو باإذنه اأو باإذن املحكمة فله الرجوع بح�سة �ساحب ال�سفل 

مما انفق .

اإذا امتنع �ساحب ال�سفل وعمره �ساحب العلو بدون اإذن املحكمة اأو اإذن �ساحب ال�سفل   - 2

فله اأن يرجع على �ساحب ال�سفل بن�سيبه من قيمة البناء وقت التعمري . 

اإذا عمر �ساحب العلو ال�سفل ، بدون مراجعة �ساحب ال�سفل وثبوت امتناعه فيعترب   - 3

�ساحب العلو متربعا ولي�س له الرجوع ب�سيء على �ساحب ال�سفل . 

يجــوز ل�ساحب العلو فـي احلالتيــن املن�ســو�س عليهمــا فـي البنديــن )1 ، 2 ( من هذه   - 4

املادة اأن مينع �ساحب ال�سفل من الت�سرف والنتفاع حتى يوفيه حقه ، ويجوز له اأي�سا 

اأن يوؤجره باإذن من املحكمة وي�ستخل�س حقه من اأجرته .

املـــادة )849 ( 

 ل يجوز ل�ساحـــب العلـــو اأن يزيــد فـي ارتفاع البناء بحيــث ي�سر �ساحــب ال�سفل .

5 - جمعية مالك الطبقات وال�سقق

املـــادة ) 850 ( 

حيثما وجدت ملكية م�سرتكــة لعقــار مق�سم اإىل طبقــات اأو �سقــق جاز للمالك اأن يكونوا   - 1

جمعية فيما بينهم لإدارته و�سمان ح�سن النتفاع به . 
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ملكية  لتوزيع  �سراءها  اأو  العقارات  بناء  اجلمعية  تكوين  من  الغر�س  يكون  اأن  يجوز   - 2

اأجزائها على اأع�سائها . 

لأحـكام  بها  يتعلـق  وما  واإدارتها و�سالحيتهــا  ونظامهــا  تاأليفهـا  فـي  تخ�سع اجلمعية   - 3

القوانني اخلا�سة بذلك .

الف�سل الثانــي

اأ�سباب ك�سب امللكية

الفــــــــــــــــــــــــــرع الأول

اإحــــــــــــراز املــــبـــــــــــاحات

1 - املنقــــــــــــــــــــول

املـــادة )851 ( 

من اأحرز منقول مباحا ل مالك له بنية متلكه ملكه .

املـــادة )852 ( 

ي�سبح املنقول بغري مالك اإذا تركه مالكه بق�سد التخلي عن ملكيته .

املـــادة )853 ( 

والبحر  الرب  �سيد  فـي  واحلق  واملعادن  بالكنوز  املتعلقة  الأمور  اخلا�سة  القوانني  تنظم 

واللقطة والأ�سياء الأثرية .

2 - العقار

املـــادة ) 854 ( 

1 - الأر�س املوات التي ل مالك لها تكون ملكا للدولة . 

اإذن من ال�سلطة املخت�سة وفقا  اأو و�سع اليد عليها بغري  ل يجوز متلك هذه الأر�س   - 2

للقوانني .

املـــادة ) 855 ( 

من اأحيا اأو عمر اأر�سا من الأرا�سي املوات باإذن ال�سلطة املخت�سة كان مالكا لها .   - 1

لل�سلطة املخت�سة اأن تاأذن باإحياء الأر�س على اأن ينتفع بها فقط دون متلكها .  - 2
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املـــادة ) 856 ( 

حتجري الأر�س املوات ل يعترب اإحياء لها .   - 1

من قام بتحجري اأر�س ملدة ل تقل عن ثالث �سنوات كان اأحق بها اإذا قام باإحيائها خالل   - 2

تلك املدة باإذن من ال�سلطة املخت�سة واإل جاز اإعطاوؤها لغريه ب�سـرط اأن يحييها .

املـــادة )857 ( 

من حفر بئرا تامة فـي اأر�س موات باإذن من ال�سلطة املخت�سة فهي ملكه .

الفرع الثانــي

ك�سب امللكية باخللفية

اأول : ال�سمان

املـــادة )858 ( 

 امل�سمونات متلك بال�سمان ملكا م�ستندا اإىل وقت �سببه ب�سرط اأن يكون املحل قابال لثبوت 

امللك فيه ابتداء .

ثانيا: املرياث

1 - اأحكام عامة

املـــادة )859 ( 

ميلك الوارث بطريــق امليــراث العقــارات واملنقــولت واحلقــوق املوجـــودة بالرتكة ، وذلك 

وفقا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والقوانني ال�سادرة تطبيقا لها . 

2 - اأحكام الرتكة

اأ - تعيني و�سي الرتكة

املـــادة )860 ( 

اإذا مل يعني املورث و�سيا لرتكته جاز لأحد اأ�سحاب ال�ساأن اأن يطلب من املحكمة تعيني 

و�سي يجمع الورثة على اختياره من بينهم اأو من غريهم فاإذا مل يجمع الورثة على اختيار 

اأحد تولت املحكمة اختياره بعد �سماع اأقوالهم .
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املـــادة )861 ( 

ال�ساأن  اأ�سحاب  اأحـد  بنــاء على طلــب  املحكمــة  املــورث و�سيــا للرتكــة وجــب على  اإذا عني 

تثبيت هذا التعيني .

املـــادة ) 862 ( 

ملـــن عيـــن و�سيــا للرتكــة اأن يتنحــى عن مهمتــه وذلــك طبقــا لأحكــــــام الوكالة .  - 1

للمحكمة بناء على طلب اأحد ذوي ال�ساأن اأو دون طلب ، عزل الو�سي وتعيني غريه متى   - 2

ثبت ما يربره .

املـــادة ) 863 ( 

علــى املحكمـــة اأن تقيـــد فـي �سجـــل خـــا�س الأوامــــــر ال�ســـادرة بتعيني اأو�سيـــاء الرتكــــة   - 1

اأو تثبيتهم اإذا عينهم املورث اأو بعزلهم اأو تنحيهم . 

يكون لهذا القيد اأثره بالن�سبة ملن يتعامل من الغري مع الورثة ب�ساأن عقارات الرتكة .  - 2

املـــادة )864 ( 

 يت�سلم و�سي الرتكة اأموالها بعد تعيينه ويقوم بت�سفيتها برقابة املحكمة وله اأن يطلب 

اأجرا ملهمته تقدره املحكمة ، وتتحمل الرتكة نفقات الت�سفية .

املـــادة )865 ( 

اأن  يلــزم للمحافظـــة على الرتكة ولها  اأن تتخــذ عنــد القت�ســاء جميع ما  على املحكمـــة 

تاأمر باإيداع النقود والأوراق املالية والأ�سياء ذات القيمة خزينة املحكمة الكائن فـي دائرتها 

اأموال الرتكة حتى تتم الت�سفية .

املـــادة )866 ( 

على و�سي الرتكة :

اأن ي�سرف من مال الرتكة نفقات جتهيز امليت .  - 1

ا�ست�ســـدار اأمــر من املحكمــة ب�ســرف نفقــة كافيـــة اإىل الـــوارث املحتـــاج على األ تتجــاوز   - 2

مقدار ما ي�سيبه من الرتكة حتى تنتهي الت�سفية على اأن تخ�سم النفقة من ن�سيبه 

فـي الرتكة وتف�سل املحكمة فـي كل نزاع يتعلق بهذا اخل�سو�س .
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املـــادة ) 867 ( 

ل يجوز للدائنني من وقت تعيني و�سي الرتكة اأن يتخذوا اأي اإجراء على الرتكة ول   - 1

ال�ستمرار فـي اأي اإجراء اتخذوه اإل فـي مواجهة و�سي الرتكة . 

تقف جميع الإجراءات التي اتخذت �سد املورث حتى تتم ت�سوية جميع ديون الرتكة   - 2

متى طلب اأحد ذوي ال�ساأن ذلك .

املـــادة )868 ( 

ل يجوز للوارث قبل اأن يت�سلم حجة ببيان ن�سيبه فـي �سافـي الرتكة اأن يت�سرف فـي مال 

الرتكة ول يجوز له اأن ي�ستاأدي ما للرتكة من ديون اأو اأن يجعل دينا عليه ق�سا�سا بدين 

عليها .

املـــادة ) 869 ( 

واأن يقوم مبا  اأموالها  الإجراءات للمحافظة على  اأن يتخذ جميع  على و�سي الرتكة   - 1

يلزم من اأعمال الإدارة واأن ينوب عن الرتكة فـي الدعاوى واأن ي�ستوفـي ما لها من ديون .

ويكون و�سي الرتكة م�سوؤول م�سوؤولية الوكيل املاأجور ولو اإذا مل يكن ماأجورا وللمحكمة   - 2

اأن تطالبه بتقدمي ح�ساب عن اإدارته فـي مواعيد حمددة .

املـــادة ) 870 ( 

علـــــى و�ســي الرتكــــــة اأن يوجـــــه لدائنيـــها ومدينيهــا دعــــــوة بتقديــم بيــــان مبـــــا لهــــم   - 1

من حقوق وما عليهم من ديون خالل �سهر من تاريخ ن�سر هذا التكليف .

2 - يجب اأن يل�سق التكليف على لوحة املحكمة الكائن فـي دائرتها اآخر موطن للمورث 

واملحكمة التي تقع فـي دائرتها اأعيان الرتكة واأن ين�سر فـي اإحدى ال�سحف اليومية .

املـــادة )871 ( 

اأو تثبيته خالل ثالثة  التي �سدر منها قرار تعيينه  اأن يودع املحكمة  على و�سي الرتكة 

اأ�سهر من تاريخ التعيني اأو التثبيت بيانا مبا للرتكة وما عليها وتقدير قيمة هذه الأموال 

وعليه اإخطار ذوي ال�ساأن بهذا الإيداع بكتاب م�سجل ، وله اأن يطلب من املحكمة مد هذا 

امليعاد اإذا وجد ما يربر ذلك .
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املـــادة )872 ( 

اأن ي�ستعني فـي تقدير اأموال الرتكة وجردها بخبري واأن يثبت ما تك�سف  لو�سي الرتكة 

عنـــه اأوراق املــــورث ومـــا ي�ســل اإىل علمـــه عنهــا وعلــى الورثــة اأن يبلغـــوه بكـــل مـــا يعرفونــــه 

من ديون الرتكة وحقوقها .

املـــادة )873 ( 

يعاقــب بعقوبــة اإ�ســاءة الأمانـــة كل من ا�ستولــى غ�ســا على �سيء من مال الرتكة ولو كان 

وارثا .

املـــادة )874 ( 

كـــل منازعـــة فـي �سحــــة اجلــــرد ترفـع بدعوى اأمـام املحكمة املخت�سة خـــالل ثالثــني يومـــا 

من تاريخ اإيداع البيان امل�سار اإليه فـي املادة )871( من هذا القانون .

ب - ت�سوية ديون الرتكة

املـــادة ) 875 ( 

بعد انق�ساء امليعاد املحدد للمنازعـة فـي بيان و�سي الرتكــة يقــوم بعد ا�ستئذان املحكمة   - 1

بوفاء الديون التي مل يقم فـي �ساأنها نزاع .

اأما الديون املتنازع فيها فت�سوى بعد الف�سل فـي �سحتها نهائيا .  - 2

املـــادة )876 ( 

على و�سي الرتكــة فـي حالــة اإع�ســار الرتكـــة اأو احتمال اإع�سـارها اأن يقف ت�سوية اأي دين 

ولو مل يقم فـي �ساأنه نزاع حتى يف�سل نهائيا فـي جميع املنازعات املتعلقة بديون الرتكة .

املـــادة ) 877 ( 

يقــوم و�سي الرتكـــة بوفــاء ديونهــا مما يح�سله من حقوقها وما ت�ستمــل عليه من نقود   - 1

ومن ثمن ما فيها من منقول فاإن مل يف فمن ثمن ما فيها من عقار .

املن�سو�س عليها  باملزاد وطبقا لالإجراءات واملواعيد  تباع منقولت الرتكة وعقاراتها   - 2

فـي البيـــوع اجلربيـــة من قانـــون الإجـــراءات املدنيـــة والتجاريــة اإل اإذا اتفـــق الورثـــــة 

على طريقة اأخرى .
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اإذا كانت الرتكة مع�سرة فاإنه يجب موافقة جميع الدائنني ، وللورثة فـي جميع الأحوال   - 3

حق دخول املزاد .

املـــادة )878 ( 

للمحكــمة بنـاء على طلــب جميع الورثــــة اأن حتــكم بحلول الديــن املوؤجــل وبتعيني املبلغ 

الذي ي�ستحقه الدائن .

املـــادة )879 ( 

حلول  قبل  به  اخت�س  الذي  القدر  يدفع  اأن  املوؤجلة  الديون  توزيع  بعد  وارث  لكل  يجوز 

الأجل .

املـــادة )880 ( 

ل يجوز للدائنيــن الذيــن مل ي�ستوفــوا حقوقهــــم لعـــــدم ثبوتهـــا فـي البيــــان امل�ســـــار اإليـــــه 

فـي املادة )871( من هذا القانـــون ومل تكـــن لهـــم تاأميــنات على اأمـــوال الرتكــة اأن يرجعـــوا 

على الورثة اإل فـي حدود ما عاد عليهم من الرتكة .

املـــادة )881 ( 

يتوىل و�سي الرتكة بعد ت�سوية ديونها تنفيذ و�سايا املورث وغريها من التكاليف .

ج - ت�سليم اأموال الرتكة وق�سمتها

املـــادة )882 ( 

ن�سيبه  بح�سب  كل  الورثة  اإىل  اأموالها  بقي من  ما  يــوؤول  الرتكــــة  التزامــات  تنفيــذ  بعد 

ال�سرعي .

املـــادة ) 883 ( 

ي�سـلم و�سي الرتكة اإىل الورثة ما اآل اإليهم من اأموالها .  - 1

يجوز للورثة مبجرد انق�ساء امليعاد املحدد للمنازعات املتعلقة بجرد الرتكة املطالبة   - 2

بت�سلم الأ�سياء والنقود التي ل ت�ستلزمها الت�سفية اأو بع�سها وذلك ب�سفة موؤقتة مقابل 

تقدمي كفالة اأو بدونها .
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املـــادة )884 ( 

بناء على طلب اأحد الورثة اأو ذي امل�سلحة ت�سدر املحكمة حجة بح�سر الورثة وبيان ن�سيب 

كل منهم فـي اإرثه ال�سرعي وحقه النتقايل .

املـــادة )885 ( 

لكل وارث اأن يطلب من و�سي الرتكة اأن ي�سلمه ن�سيبه فـي الإرث مفرزا اإل اإذا كان هذا 

الوارث ملزما بالبقاء فـي ال�سيوع بناء على اتفاق اأو ن�س فـي القانون .

املـــادة ) 886 ( 

اإذا كان طلب الق�سمة مقبول يقوم و�سي الرتكة باإجراء الق�سمة على األ ت�سبح هذه   - 1

الق�سمة نهائية اإل بعد موافقة جميع الورثة .

على و�سي الرتكة اإذا مل ينعقد اإجماعهم على الق�سمة اأن يطلب من املحكمة اإجراءها   - 2

وفقا لأحكام القانون وتخ�سم نفقات دعوى الق�سمة من اأن�سباء الورثة .

املـــادة )887 ( 

ت�سري على ق�سمة الرتكة القواعد املقررة فـي الق�سمة كما ت�سري عليها الأحكام الآتية :

1 - اإذا كـــان بني اأمــوال الرتكــة ما ي�ستغــل زراعيـا اأو �سناعيــا اأو جتاريا ويعترب وحدة 

يتعلق  ومل  فيها  العمل  ا�ستمرار  على  الورثة  يتفق  ومل  بذاتها  قائمة  اقت�سادية 

بها حق الغري وجب تخ�سي�سه بكامله ملن يطلبه من الورثة اإذا كان اأقدرهم على 

ال�سطالع به ب�سرط حتديد قيمته وخ�سمها من ن�سيبه فـي الرتكة فاإذا ت�ساوت 

قدرة الورثة على ال�سطالع به خ�س�س ملن يعطي من بينهم اأعلى قيمة بحيث ل 

تقل عن ثمـن املثـل .

اإذا اخت�س اأحد الورثة عند ق�سمة الرتكة بدين لها فاإن باقي الورثة ي�سمنون له   - 2

الدين اإذا اأفل�س املدين اأو اأع�سر بعد الق�سمة اإل اإذا اتفق على غري ذلك .

ثالثـا : الو�سية

املـــادة ) 888 ( 

الو�سية ت�سرف فـي الرتكة م�ساف اإىل ما بعد املوت .  - 1
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ميلك املو�سى له بطريق الو�سية املال املو�سى به وذلك وفقا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية   - 2

والقوانني ال�سادرة تطبيقا لها .

املـــادة )889 ( 

ل ت�سمع عند الإنكار دعوى الو�سية اأو الرجوع عنها بعد وفاة املو�سي اإل اإذا وجدت اأوراق 

ر�سمية حمررة بخط املتوفى وعليها اإم�ساوؤه اأو كانت ورقة الو�سية اأو الرجوع عنها م�سدقا 

على توقيع املو�سي عليها .

الفرع الثالث

انتقال امللكية بني الأحياء

اأول: الت�سال بالعقار

املـــادة )890 ( 

الطمي الذي تاأتي به الأودية وال�سيول اإىل اأر�س اأحد يكون ملكا له .

املـــادة )891 ( 

اجلـــزر الكبرية وال�سغيـــرة التي تتكــون ب�سورة طبيعيـــة فـي جماري املياه والبحـــار تعتبـــر 

من اأمالك الدولة .

املـــادة )892 ( 

 الأرا�سي التي ينك�سف عنها البحر اأو البحريات اأو الغدران اأو امل�ستنقعات التي ل مالك لها 

تكون ملكا للدولة .

املـــادة )893 ( 

كـــل ما فــــوق الأر�س اأو حتتهـــا من من�ســـاآت اأو غــرا�س يعترب مــن عمــل مالك الأر�س اأقامــه 

على نفقته ، ويكون ملكا له ما مل يقم دليل على خالفه .

املـــادة )894 ( 

اإذا بنى مالك الأر�س على اأر�ســه مبواد مملوكــة لغريه اأو بذرها بحبوب غريه بدون اإذنه 

الأر�س  �ساحب  على  وجب  ا�سرتدادها  �ساحبها  وطلب  قائمة  البذور  اأو  املواد  كانت  فاإن 

اإعادتهـــا اإليـــه ، واأمـــا اإن كانـــت هالكـــة اأو م�ستهلكـــة فيجب عليه دفع قيمتهــا ل�ساحبهـــا ، 

وفـي كلتا احلالتني على �ساحب الأر�س اأن يدفع تعوي�سا اإن كان له وجه .
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املـــادة )895 ( 

اأنها  اأر�س يعلم  اأخرى مبــواد من عنـده على  اأو من�سـاآت  اأو غرا�سا  اأحدث �سخ�س بنـاء  اإذا 

مملوكة لغريه دون ر�ساء �ساحبها كان لهذا اأن يطلب قلع املحدثات على نفقة من اأحدثها 

م�ستحقة  بقيمتها  املحدثات  يتملك  اأن  الأر�س  فل�ساحب  بالأر�س  م�سرا  القلع  كان  فاإذا 

القلـع .

املـــادة )896 ( 

اإذا اأحدث �سخ�س بناء اأو غرا�سا اأو من�ســاآت اأخرى مبواد مــن عنــده على اأر�س مملوكة لغريه 

بزعم �سبب �سرعي فاإن كانت قيمة املحدثات قائمة اأكرث من قيمة الأر�س كان للمحدث اأن 

يتملك الأر�س بثمن مثلها ، واإذا كانت قيمة الأر�س ل تقل عن قيمة املحدثات كان ل�ساحب 

الأر�س اأن يتملك املحدثات بقيمتها قائمة .

املـــادة )897 ( 

باإذنــه فاإن مل يكن بينهما  اأر�س غيــره  اأحــدث �سخــ�س من�ســاآت مبــواد من عنده على  اإذا 

اتفاق على م�سري ما اأحدثه فلي�س ل�ساحب الأر�س اأن يطلب قلع املحدثات ، ويجب عليه 

اإذا مل يطلب �ساحب املحدثات قلعها اأن يوؤدي اإليه قيمتها قائمة .

املـــادة )898 ( 

مملوكة  اأر�س  على  لغريه  مملوكــة  مبواد  اأخرى  من�ســاآت  اأو  غرا�ســا  �سخــ�س  اأحـدث  اإذا 

ل�سخ�س ثالث فلي�س ملالك املواد اأن يطلب ا�سرتدادها واإمنا له اأن يرجع بالتعوي�س على 

املحدث ، كما يجوز له اأن يرجع على �ساحب الأر�س مبا ل يزيد عما هو باق له فـي ذمة 

املحدث من قيمة تلك املحدثات .

ثانيا : العقـــــــد

املـــادة )899 ( 

تنتقل امللكية وغريها من احلقوق العينية فـي املنقول والعقار بالعقد متى ا�ستوفـى اأركانه 

و�سروطه طبقا لأحكام القانون .
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املـــادة )900 ( 

ل تنتقل ملكية املنقول غري املعني بنوعه اإل باإفرازه طبقا للقانون .

املـــادة )901 ( 

ل تنتقل امللكيـة ول احلقوق العينيــــة الأخـرى فـي العقــار �ســواء بيـن املتعاقدين اأو فـي حق 

الغري اإل بالت�سجيل وفقا لأحكام القوانني اخلا�سة به .

املـــادة )902 ( 

التعهد بنقــل ملكيــة عقار يقت�سر على اللتزام بالتعويــ�س اإذا اأخل اأحد الطرفني بتعهده 

�سواء اأكان التعوي�س قد ا�سرتط فـي التعهد اأم مل ي�سرتط .

ثالثا: ال�سفعــــــــة

املـــادة )903 ( 

ال�سفعة هي حق متلك املبيع اأو بع�سه الذي جتري فيه ال�سفعة جربا على امل�سرتي مبا قام 

عليه من الثمن والنفقات .

املـــادة )904 ( 

يثبت احلق فـي ال�سفعة :

1 - لل�سريك فـي نف�س املبيع .

2 - للخليط فـي حق املبيع .

املـــادة )905 ( 

اإذا اجتمعت اأ�سباب ال�سفعة قدم ال�سريك فـي نف�س املبيع ثم اخلليط فـي حق املبيع .

املـــادة ) 906 ( 

اإذا اجتمــع ال�سفعــاء من درجــة واحــــدة و�سرعـــوا فـي طلبهــا معــا كانـــت ال�سفعة بينهم   - 1

على عدد روؤو�سهم .

اإذا اجتمع اخللطاء قدم الأخ�س على الأعم .  - 2
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املـــادة )907 ( 

 اإذا ا�ستـــرى �سخــ�س عينــــا جتــوز ال�سفعـــة فيها ثم باعهـــا اإىل اآخــــر قبـــــل اأخذها بال�سفعة 

فلل�سفيع اأخذها بالثمن الذي قام على امل�سرتي الأول ، وللم�سرتي الثاين اأن ي�سرتد الفرق 

من امل�سرتي الأول اإن وجد .

املـــادة ) 908 ( 

1 - تثبت ال�سفعة بتمام البيع مع قيام ال�سبب املوجب لها .

2 - تعترب الهبة ب�سرط العو�س فـي حكم البيع .

املـــادة )909 ( 

ي�سرتط فـي العقار امل�سفوع به اأن يكون مملوكا لل�سفيع وقت �سراء العقار املبيع .

املـــادة )910 ( 

اإذا ثبتت ال�سفعة فال تبطل مبوت البائع اأو امل�سرتي اأو ال�سفيع .

املـــادة )911 ( 

ل جتوز ال�سفعة فـي احلالت الآتية :

1 - فـي الوقف ول له اإل مب�سوغ �سرعي .

2 - فيما ملك بهبة بال عو�س م�سروط فيها اأو �سدقة اأو اإرث اأو و�سية .

3 - فيما جترى ق�سمته من العقارات .

4 - فـي البيع اإذا مت باملزاد العلني وفقا للقانون .

املـــادة )912 ( 

ال�سفعة ل تقبل التجزئة ، فلي�س لل�سفيع اأن ياأخذ بع�س العقار جربا على امل�سرتي اإل اإذا 

تعدد امل�سرتون واحتد البائع فلل�سفيع اأن ياأخذ ن�سيب بع�سهم ويرتك الباقي .

املـــادة )913 ( 

ل ت�سمع دعوى ال�سفعة فـي احلالت الآتية :

1 - اإذا باع الأب لأجنبي ما للولد فيه �سفعة . 

2 - اإذا باع الولد لأبيه .
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3 - اإذا باع اأحد الزوجني لالآخر .

4 - اإذا نزل ال�سفيع عن حقه فـي ال�سفعة �سراحة اأو دللة بعد وقوع البيع .

املـــادة )914 ( 

علـــى من يريــد الأخــــذ بال�سفعــــة اأن يرفــع الدعوى على امل�ستـــــري خـــالل ثالثــــني يومــــا 

من تاريخ علمه بتمام البيع ، واإذا اأخرها بدون عذر مقبول �سقط حقه فـي ال�سفعة .

املـــادة )915 ( 

متهل  اأن  ولها  فيه  امل�سفوع  للعقار  احلقيقي  بالثمن  يتعلق  نزاع  كل  فـي  املحكمة  تف�سل 

ال�سفيع �سهرا لدفع ما تطلب منه دفعه واإل بطلت �سفعته .

املـــادة )916 ( 

يثبــت امللــك لل�سفيـــع فـي البيـــع بحكـم نهائــي من املحكمة اأو بت�سلمه من امل�سرتي بالرتا�سي 

وذلك مع مراعاة قواعد الت�سجيل .

املـــادة ) 917 ( 

متلــك العقـــار امل�سفــوع ق�ســاء اأو ر�ســـاء يعتبــر �ســراء جديــدا يثبـــــت به خيـــار الروؤيـــة   - 1

والعيب لل�سفيع واإن تنازل امل�سرتي عنهما . 

لل�سفيع النتفاع بالأجل املمنوح للم�سرتي فـي دفع الثمن دون ر�ساء البائع .  - 2

اإذا ا�ستحق العقار للغري بعد اأخذه بال�سفعة فلل�سفيع اأن يرجع بالثمن على من اأداه اإليه   - 3

من البائع اأو امل�سرتي .

املـــادة ) 918 ( 

اإذا زاد امل�سرتي فـي العقــار امل�سفــوع فيه �سيئا من ماله اأو بنى اأو غر�س فيه اأ�سجارا قبل   - 1

دعـــوى ال�سفعـــة فال�سفيـــع خميـــر بني اأن يرتك ال�سفعة وبني اأن يتملك العقار بثمنه 

مع قيمة الزيادة اأو ما اأحدث من البناء اأو الغرا�س .

اأن  اأو  ال�سفعة  اأن يرتك  فلل�سفيع  الدعوى  بعد  الغرا�س  اأو  البناء  اأو  الزيـادة  كانت  اإذا   - 2

يطلب الإزالة اإن كان لها حمل اأو الإبقاء مع دفع قيمة الزيادة وما اأحدث مقلوعا .
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املـــادة )919 ( 

اأو جعله  فيه  امل�سفوع  العقار  ولو وقف  امل�سرتي حتى  ت�سرفات  ينق�س جميع  اأن  لل�سفيع 

حمل عبادة .

املـــادة )920 ( 

ل ي�ســـري فـي حــــق ال�سفيـــع اأي رهن تاأميني اأو اأي حق امتياز رتبه امل�سرتي اأو رتـــب �سده 

على العقار امل�سفوع فيه اإذا كان قد مت بعد اإقامة دعوى ال�سفعة ، وتبقى للدائنني فيما لهم 

من حقوق الأولوية فيما اآل اإىل امل�سرتي من ثمن العقار .

رابعا: احليازة

1 - اأحكـــام عامـة

املـــادة ) 921 ( 

احليازة �سيطرة فعلية من ال�سخ�س بنف�سه اأو بوا�سطة غريه على �سيء اأو حق يجوز   - 1

التعامل فيه . 

يك�سب غري املميز احليازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .   - 2

ل تقوم احليازة على عمل ياأتيه ال�سخ�س على اأنه جمرد اإباحة اأو عمل يتحمله الغري   - 3

على �سبيل الت�سامح .

املـــادة )922 ( 

اإذا اقرتنت احليــازة باإكــراه اأو ح�سلــت خفية اأو كـــان فيهــا لبــ�س فـــال يكون لهـــا اأثر جتـــاه 

من وقــع عليـــه الإكــــراه اأو اأخفيــت عنـــه احلـيازة اأو التبـــ�س عليـــه اأمرهــا اإل مـــن الوقـــت 

الذي تزول فيه هذه العيوب .

املـــادة ) 923 ( 

1 - تعتبــر احليــازة م�ستمــرة من بــدء ظهورهــا با�ستعمــال ال�سيء اأو احلق ا�ستعمال اعتياديا 

وب�سورة منتظمة . 

2 - يحق ملن يدعي بالتقادم اأن ي�ستند اإىل حيازة ال�سخ�س الذي انتقل منه العقار اإليه .

3 - ل يجوز للم�ستاأجر واملنتفع واملودع لديه وامل�ستعري اأو ورثتهم الدعاء بالتقادم .
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املـــادة )924 ( 

 تنتقل احليازة من احلائز اإىل غريه اإذا اتفقا على ذلك وكان فـي ا�ستطاعة من انتقلت اإليه 

احليازة اأن ي�سيطر على ال�سيء اأو احلق حمل احليازة ولو مل يتم ت�سليمه .

املـــادة ) 925 ( 

اإذا تنازع اأ�سخا�س متعددون على حيازة �سيء اأو حق واحد اعترب ب�سفة موؤقتة اأن حائزه   - 1

هو من له احليازة املادية اإل اإذا ثبت اأنه قد ح�سل على هذه احليازة بطريقة معيبة . 

تبقى احليازة حمتفظة ب�سفتها التي بداأت بها وقت ك�سبها ما مل يقـم دليل على غري   - 2

ذلك .

املـــادة )926 ( 

يعد ح�سن النية من يحوز ال�سيء وهو يجهل اأنه يعتدي على حق الغري ، ويفرت�س ح�سن 

النية ما مل يقم الدليل على غري ذلك .

املـــادة ) 927 ( 

1 - ل تزول �سفة ح�سن النية لدى احلائز اإل من الوقت الذي ي�سبح فيه عاملا اأن حيازته 

اعتداء على حق الغري . 

2 - يزول ح�سن النية من وقت اإعالن احلائز بعيوب حيازته فـي �سحيفة الدعوى . 

3 - يعد �سيئ النية من اغت�سب احليازة من غريه . 

املـــادة )928 ( 

باأي  اأو فقدها  اأو احلق  ال�سيء  الفعلية على  اإذا تخلى احلائز عن �سيطرته  تزول احليازة 

طريقة اأخرى .

املـــادة ) 929 ( 

اإذا حال دون مبا�سرة ال�سيطرة الفعلية على ال�سيء اأو احلق مانع  ل تنق�سي احليازة   - 1

وقتي . 

 2 - ل ت�سمع الدعوى اإذا ا�ستمر هذا املانع �سنة كاملة وكان نا�سئا من حيازة جديدة وقعت 

رغم اإرادة احلائز اأو دون علمه .
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3 - حت�سب ال�سنة من الوقت الذي بداأت فيه احليازة اجلديدة اإذا كانت ظاهرة ومن وقت 

علم احلائز الأول اإذا بداأت خفية ، واإذا وجد مانع جوهري من اإقامة الدعوى حت�سب 

ال�سنة من وقت القدرة على اإقامتها .

املـــادة )930 (

اإذا اأقام احلائز دعوى ل�سرتداد حيازته فله اأن يطلب منــع املدعى عليه من اإن�ساء بناء اأو 

غر�س اأ�سجار فـي العقار املتنازع فيه فـي اأثناء قيام الدعوى ب�سرط اأن يقدم تاأمينا كافيا 

ل�سمان ما قد ي�سيب املدعى عليه من ال�سرر اإذا ظهر اأن املدعي غري حمق فـي دعواه .

2 - اآثـار احليـازة

اأ - التقـادم املك�سب

املـــادة ) 931 (

1 - من حاز عقارا غري م�سجل فـي جهة الت�سجيل املخت�سة باعتباره مالكا له اأو حاز حقا 

عينيا غري م�سجل على عقار وا�ستمرت حيازته دون انقطاع خم�س ع�سرة �سنة فال ت�سمع 

عليه عند الإنكار دعوى امللك اأو دعوى احلق العيني من مدع لي�س له عذر �سرعي . 

2 - من حاز منقول اأو حقا عينيا عليه وا�ستمرت حيازته دون انقطاع مدة ع�سر �سنني فال 

ت�سمع عليه عند الإنكار دعوى امللك اأو دعوى احلق العيني من مدع لي�س له عذر �سرعي .

املـــادة )932 ( 

اإذا وقعت احليازة على عقار اأو على حق عيني عقاري وكان غري م�سجـل بال�سجل العقاري 

واقرتنت احليازة بح�سن النية ، وا�ستندت فـي الوقت ذاته اإىل �سبب �سحيح فاإن املدة التي 

متنع �سماع الدعوى تكون ع�سر �سنني . 

ويعترب �سببا �سحيحا :

1 - ال�ستيالء على الأر�س املوات .

2 - انتقال امللك بالإرث اأو الو�سية .

3 - الهبة .

4 - البيع واملقاي�سة .
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املـــادة ) 933 ( 

ل ت�سمع دعوى اأ�سل الوقف مع التمكن وعدم العذر ال�سرعي على من كان وا�سعا يده   - 1

على عقار مت�سرفا فيه ت�سرف املالك بال منازعة اأو انقطاع مدة �ست وثالثني �سنة . 

العامة  املوؤ�س�سات  اأو  الهيئـات  اأو  للدولة  اململوكة  والعقارات  الأموال  متلك  يجوز  ل   - 2

التابعة لها وكذلك الأموال والعقارات املوقوفة اأو ك�سب اأي حق عيني عليها بالتقادم .

املـــادة ) 934 ( 

ل ت�سمع دعوى امللك املطلق ودعوى الإرث على وا�سع اليد على العقار اإذا انق�ست على   - 1

و�سع يده ويد من انتقل منه العقار اإليه ب�سراء اأو هبة اأو و�سية اأو اإرث اأو غري ذلك 

املدة املحددة لعدم �سماع الدعوى . 

يعترب و�سع اليد اإذا كان قائما مع ثبوته فـي وقت �سابق قرينة على قيامه بني الزمنني   - 2

ما مل يقم دليل ينفيه .

املـــادة )935 ( 

لي�س لأحد اأن يتم�سك بالتقادم املانع من عدم �سماع دعوى امللك املطلق اإذا كان وا�سعا يده 

علـــى عقار ب�سنـــد غري �سندات التمليك ، ولي�س لـــه اأن يغري بنف�سه لنف�ســه �سبــب و�سع يده 

ول الأ�سل الذي يقوم عليه . 

املـــادة )936 ( 

ل ي�سري التقادم املانع من عدم �سماع دعوى امللك ما دام قد حال بني �ساحب احلق واملطالبة 

بحقه عذر �سرعي .

املـــادة )937 ( 

ل ينقطع التقادم برفع اليد عن العقار متى اأعادها �ساحبها اأو رفع دعوى باإعادتها خالل 

�سـنة .

املـــادة )938 ( 

ت�سري قواعــد التقــادم امل�سقــط على التقــادم املك�ســـب فيما يتعلق بح�ساب املدة ووقف التقادم 

وانقطاعه والتم�سك به اأمام الق�ساء والتنازل عنه والتفاق على تعديل املدة ، وذلك بالقدر 

الذي ل تتعار�س فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم املك�سب ومع مراعاة الأحكام ال�سابقة .
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ب - حيازة املنقول

املـــادة ) 939 ( 

ل ت�سمع دعوى امللــك على من حــاز منقــول اأو حقــا عينيا على منقول اأو �سندا حلامله   - 1

وكانت حيازته ت�ستند اإىل �سبب �سحيح وح�سن نية . 

تقوم احليازة بذاتها قرينة على امللكية ما مل يثبت غري ذلك .  - 2

املـــادة ) 940 ( 

ا�ستثناء من اأحكام املادة ال�سابقة يجوز ملالك املنقول اأو ال�سند اإذا كان قد فقده اأو �سرق   - 1

منــــه اأو غ�ســب اأن ي�ستــرده ممن حازه بح�سن نية خالل ثـــالث �سنـــوات من تاريخ فقده 

اأو �سرقته اأو غ�سبه ، وت�سري على الرد اأحكام املنقول املغ�سوب . 

اإذا كان من يوجد ال�سيء امل�سروق اأو ال�سائع اأو املغ�سوب فـي حيازته قد ا�سرتاه بح�سن   - 2

نية فـي �سوق اأو فـي مزاد علني اأو ا�سرتاه ممن يتجر فـي مثله فاإن له اأن يطلب ممن 

ي�سرتد هذا ال�سيء اأن يعجل له الثمن الذي دفعه .

ج - متلك الثمار باحليازة

املـــادة )941 ( 

ميلك احلائز ح�سن النية ما قب�سه من الثمار واملنافع مدة حيازته .

املـــادة )942 ( 

 يكون احلائــز �سيئ النيــة م�سوؤول عن جميع الثمار التي يقب�سها والتي ق�سر فـي قب�سها 

من وقت اأن ي�سبح �سيئ النية . 

د - ا�سرتداد النفقات

املـــادة ) 943 ( 

على املالك الذي يرد اإليه ملكه اأن يوؤدي اإىل احلائز ح�سن النية جميع ما اأنفقه من   - 1

النفقات ال�سرورية الالزمة حلفظ العني من الهالك . 
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امل�سروفات النافعة ت�سري فـي �ساأنها اأحكام املادتني )896 ، 897( من هذا القانون .  - 2

ل يلتزم املالك برد النفقات الكمالية ، ويجوز للحائز اأن ينتزع ما اأقامه بهذه النفقات   - 3

على اأن يعيد ال�سيء اإىل حالته الأوىل ، وللمالك اأن ي�ستبقيها لقاء قيمتها م�ستحقة 

الإزالة .

املـــادة )944 ( 

اإذا تلقــــى �سخـ�س احليـازة من مالـك اأو حائـز �سابـــق ، واأثبـــت اأنه اأدى اإلـــى �سلفـــه مـــا اأنفقـــه 

من نفقات فله اأن يطالب بها �سلفه اأو امل�سرتد .

املـــادة ) 945 ( 

اإذا انتفــع احلائــز ح�ســن النيــة بال�سيء معتقدا اأن ذلك من حقــه فــال يلتزم ملن ا�ستحقه   - 1

مبقابل هذا النتفاع . 

ل يكون احلائز ح�سن النية م�سوؤول عما اأ�ساب ال�سيء من هالك اأو تلف اإل بقدر ما   - 2

عاد عليه من تعوي�سات اأو تاأمينات ترتبت على هذا الهالك اأو التلف .

املـــادة )946 ( 

ذلك  ولو وقع  تلفه  اأو  ال�سيء  يكــون م�سوؤول عن هالك  فاإنه  النيــة  �سيئ  كان احلائـز  اإذا 

ب�سبب ل يد له فيه .

البــاب الثانــي

احلقوق املتفرعة عن حق امللكية

الف�ســــــل الأول

حق الت�سرف

املـــادة ) 947 ( 

للدولــة اأن تبيــح حــــق الت�ســرف فـي الأرا�ســي اململوكة لهـا ملن يرغب بال�سروط التي   - 1

يفر�سها القانون . 

يجب اأن يكون �ســـند الت�سرف م�سجال فـي ال�سجل العقاري .  - 2
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املـــادة ) 948 ( 

اأن يزرعها واأن ينتفع بها  يجوز ملن لـه حــق الت�ســرف فـي الأرا�ســي اململوكــة للدولــة   - 1

وي�ستفيد من حا�سالتها الناجتة عن عمله ، ومما ينبت فيها بدون عمله ، واأن يغر�س 

اأن ين�سىء  اأو مرعــى ، وله  ، واأن يتخذها حديقة  فيها ما �ساء من الأ�سجار والدوايل 

فيهـــا دورا اأو حمـــالت اأو م�سانع اأو اأي بنــــاء يحتـــاج اإليـــه فـي زراعتــه علــى األ يتو�ســــع 

فـي ذلك ب�سكل يجعل ال�سيء املت�سرف فيه خمالفا ملا اأعد له وله اأن يوؤجرها واأن يعريها 

واأن يرهن حقه فـي الت�سرف فيها رهنا حيازيا اأو توثيقا للدين . 

الأبنيــة ومـــــا يتبعهـــا التــي تن�ســـاأ علــى الأرا�ســــي اململوكـــــة للدولــــة ومـــا يغــــر�س فيهـــــا   - 2

فيما  للدولة  اململوكة  لالأرا�سي  املو�سوعية  الأحكام  عليها  ت�سري  ودوايل  اأ�سجار  من 

يتعلق بالت�سرف والنتقال .

املـــادة )949 ( 

ملن له حق الت�سرف فـي الأرا�سي اململوكة للدولة اأن ينتفع برتابها واأن يبيع رملها واأحجارها 

ب�سرط مراعاة القوانني والأنظمة اخلا�سة بذلك .

املـــادة )950 ( 

يرد على حق الت�سرف من القيود القانونية والتفاقية ما يرد على حق امللكية .

املـــادة )951 ( 

ي�سري على ال�سيــوع فـي حــق الت�ســرف ما ي�سـري على ال�سيوع فـي حق امللكية من الأحكام 

اإل ما تعار�س منها مع ن�س خا�س اأو مع طبيعة حق الت�سرف .

املـــادة )952 ( 

حق الت�سرف فـي الأرا�سي اململوكة للدولة ل يو�سى به ول يوقف .

املـــادة )953 ( 

يراعى فـي املواد الواردة فـي هذا الف�سل ما يرد فـي الت�سريعات اخلا�سة من اأحكام .
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الف�سل الثانــي

حقوق النتفاع وال�ستعمال وال�سكنى

الفــــــــــــــرع الأول

حــــــــــــق النتفاع

1 - اأحــــــــــكام عامــــة

املـــادة )954 ( 

حق النتفــاع حــق عينــي اأ�سلــي يخول للمنتفع ا�ستعمال وا�ستغالل عني مملوكة لغريه ما 

دامت قائمة على حالها .

املـــادة ) 955 ( 

1 - يك�سب حق النتفاع بالت�سرف القانوين اأو باحليازة . 

2 - يكــون تقريــر حــق النتفــاع بالأرا�سـي اململوكة للدولة وفقا لأحكام القوانني اخلا�سة .

2 - اآثار حق النتفاع

املـــادة )956 ( 

يراعــى فـي حقــوق املنتفـــع والتزاماتــه ال�ســنــد الــــذي اأن�ســاأ حق النتفــاع وكـــــذلك الأحكــــــام 

املن�سو�س عليها فـي املواد الآتية .

املـــادة )957 ( 

ثمار ال�سيء املنتفع به من حق املنتفع مدة انتفاعه .

املـــادة ) 958 ( 

على املنتفــع اأن ي�ستعمل ال�سيء بحالته التي ت�سلمه بها ، وبح�سب ما اأعد له واأن يديره   - 1

اإدارة ح�سنة . 

ملالك الرقبة اأن يعرت�س على اأي ا�ستعمال غري م�سروع اأو ل يتفق مع طبيعة ال�سيء   - 2

املنتفع به واأن يطلب من املحكمة اإنهاء حق النتفاع ورد ال�سيء اإليه دون اإخالل بحقوق 

الغري . 
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املـــادة )959 ( 

يلــزم املنتفع فـي اأثنــاء انتفاعــه بالنفقــات التي يقت�سيهــا حفظ العني املنتفع بها ، ونفقات 

اأما النفقات غري املعتادة والإ�سالحات اجل�سيمة التي مل تن�ساأ عن خطاأ  اأعمال ال�سيانة 

املنتفع فاإنها تكون على عاتق املالك ، كل هذا ما مل يوجد اتفاق يق�سي بغري ذلك .

املـــادة )960 ( 

اأن يبــذل من العنايــة فـي حفــظ ال�سيء ما يبذله ال�سخ�س املعتاد واإذا تلف  املنتفــع  على 

ال�سيء اأو هلك دون تعد اأو تق�سري من املنتفع فال �سمان عليه .

املـــادة )961 ( 

على املنتفع �سمان قيمة ال�سيء املنتفع به اإذا تلف اأو هلك بعد انق�ساء مدة النتفاع ومل 

واإن مل  املدة  انق�ساء  بعد  ال�سيء  ي�ستعمل ذلك  ، ولو مل  الرد  اإمكان  اإىل مالكه مع  يرده 

يطلبه املالك .

املـــادة ) 962 ( 

1 - على املنتفع اأن يخطر املالك فـي احلالت الآتية :

اأ - اإذا ادعى الغري حقا على ال�سيء املنتفع به اأو غ�سبه غا�سب .

اإذا هلك ال�سيء اأو تلف اأو احتاج اإىل اإ�سالحات ج�سيمة مما يقع على عاتق املالك . ب - 

اإذا احتاج اإىل اتخاذ اإجراء لدفع خطر كان خفيا .  ج - 

2 - اإذا مل يقــم املنتفـع بالإخطـار فاإنــه يكــون م�سوؤول عـن ال�سرر الذي يلحق املالك .

3 - انتهاء حق النتفاع

املـــادة )963 ( 

ينتهــي حــق النتفــاع بانق�ساء الأجل املعني ، فـاإن مل يعني له اأجل عد مقررا حلياة املنتفع 

وهو ينتهي على اأي حال مبوت املنتفع ، حتى قبل انق�ساء الأجل املعني .

املـــادة ) 964 ( 

ينتهي حق النتفاع بهالك ال�سيء ، اإل اأنه ينتقل من هذا ال�سيء اإىل ما قد يقوم مقامه   - 1

من عو�س .
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 ، اأ�سله  اإىل  ال�سيء  اإعادة  ، فال يجرب على  املالك  اإىل خطاأ  اإذا مل يكن الهالك راجعا   - 2

ولكنه اإذا اأعاده رجع للمنتفع حق النتفاع اإذا مل يكن الهالك ب�سببه ، وفـي هذه احلالة 

تطبق املادة )959( من هذا القانون .

املـــادة ) 965 ( 

اأنه ل يعد  ينتهي حق النتفاع اإذا اجتمعت فـي �سخ�س واحد �سفتا املنتفع واملالك ، غري 

منتهيا اإذا كان للمالك م�سلحة فـي بقائه .

املـــادة ) 966 ( 

ل ت�سمع الدعوى بحق النتفاع اإذا مل ي�ستعمل مدة خم�س ع�سرة �سنة .  - 1

اإذا كان حق النتفـاع لعــدة �سركــاء على ال�سيوع ، فا�ستعمال اأحدهم احلق يقطع مدة   - 2

اأحد ال�سركاء يقفها  اأن وقف املدة مل�سلحة  ، كما  عدم �سماع الدعوى مل�سلحة الباقني 

مل�سلحة الآخرين .

الفرع الثانــي

حق ال�ستعمال وحق ال�سكنى

املـــادة ) 967 ( 

 يجوز اأن يقع النتفاع على حق ال�ستعمال اأو حق ال�سكنى اأو عليهما معا .

املـــادة ) 968 ( 

يتحدد مدى حق ال�ستعمال وحق ال�سكنى بحاجة �ساحب احلق واأ�سرته لأنف�سهم فح�سب ، 

مع مراعاة اأحكام ال�سند املن�سيء للحق .

املـــادة ) 969 ( 

يلتزم �ساحب حق ال�سكنى باإجراء عمارة الدار اإذا احتاجـت لها ويكون ما يبنيه ملكا له   - 1

ولورثته من بعده .

اإذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة اأن توؤجر الدار اإىل اآخر يقوم بتعمريها وتخ�سم   - 2

نفقات العمارة من الأجرة على اأن ترد الدار اإىل �ساحب حق ال�سكنى بعد انتهاء مدة 

الإيجار .

3 - كل ذلك ما مل ين�س ال�سند املن�سيء للحق اأو القانون على غري ذلك .
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املـــادة ) 970 ( 

ل يجوز التنازل للغري عن حق ال�ستعمال اأو عن حق ال�سكنى اإل بناء على �سرط �سريح 

فـي �سند اإن�ساء احلق .

املـــادة ) 971 ( 

 ت�ســري اأحكــام حق النتفــاع على حــق ال�ستعمــال وحق ال�سكنى فيما ل يتعار�س مع الأحكام 

ال�سابقة وطبيعة هذين احلقني .

الف�سل الثالث

الــــــوقـــــــــــــــف

املـــادة ) 972 ( 

الوقـف ينظمـه قانــون خــا�س .

الف�سل الرابع

حقـــــوق الرتفاق

الفـــــــــــــــــــرع الأول

اإن�ساء حقــــــــــوق الرتفاق

املـــادة ) 973 ( 

الرتفاق حق مقرر ملنفعة عقار على عقار مملوك لآخر .

املـــادة ) 974 ( 

يجوز اأن يرتتب الرتفاق على مال عام اإن كان ل يتعار�س مع ال�ستعمال الذي خ�س�س له 

هذا املال .

املـــادة ) 975 ( 

تكت�سب حقوق الرتفاق بالت�سرف القانوين اأو بالإرث .   - 1

ل تكت�سب بالتقادم اإل حقوق الرتفاق الظاهرة مبا فيها حق املرور واملجرى وامل�سيل .  - 2
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املـــادة ) 976 ( 

اإذا اأن�ســـاأ مالك عقاريـــن منف�سليــن ارتفاقــــا ظاهــرا بينهمـــا بقي احلق اإذا انتقـل العقاران 

اأو اأحدهما اإىل اأيدي مالك اآخرين دون تغيري فـي حالتهما ما مل يتفق على غري ذلك .

الفرع الثانــي

بع�س حقوق الرتفاق

1 - حــــــــــــــق الطريــــــــق

املـــادة ) 977 ( 

 الطريق اخلا�س كامللك امل�سرتك ملن له حق املرور فيه ، ول يجوز لأحد اأ�سحاب احلق فيه 

اأن يحدث �سيئا بغري اإذن من الباقني .

املـــادة ) 978 ( 

�سد  اأو  ق�سمته  اأو  بيعــه  على  التفاق  اخلا�س  الطريق  فـي  املرور  حــق  لهــم  ملــن  يجــوز  ل 

مدخله .

املـــادة ) 979 ( 

1 - ل يجــوز لغري ال�سركاء فـي الطريق اخلا�س فتح اأبواب عليه اأو املرور فيه .

2 - يجوز للمارين فـي الطريق العام الدخول اإىل الطريق اخلا�س عند ال�سرورة .

املـــادة ) 980 ( 

اإذا قـــام اأحد ال�سركــاء فـي الطريــق اخلـــا�س ب�ســد بابــه املفتــوح عليه فال ي�سقــط حق مــروره 

ويجوز له وخللفه من بعده اأن يعيد فتحه .

املـــادة ) 981 ( 

نفقات تعمري الطريق اخلا�س على كل من ال�سركاء فيه بن�سبة ما يعود عليه من فائدة .

2 - حــــق املـــــــرور

املـــادة ) 982 ( 

اإذا ثبت لأحد حق املرور فـي اأر�س مملوكة لآخر فلي�س ل�ساحبها منعه اإل اإذا كان مروره 

عمال من اأعمال الت�سامح . 
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املـــادة ) 983 ( 

مالك الأر�س املحبو�سة عن الطريق العام اأو التي ل ي�سلها بهذا الطريق ممر كاف اأو كان 

ل يتي�سـر لـــه الو�سول اإلـى ذلك الطريــق اإل بنفقة باهظـــة اأو م�سقة كبيــرة لــه حـــق املـــرور 

فـي الأر�س املجاورة بالقدر الالزم للمرور على الوجه املاألوف وذلك نظري تعوي�س عــادل ، 

ول ي�ستعمل هذا احلق اإل فـي العقار الذي يكون املرور فيه اأخف �سررا .

املـــادة ) 984 ( 

اإذا كان احلب�س عن الطريق العام نا�سئا عن جتزئة عقار متت بناء على ت�سرف قانوين فال 

جتوز املطالبة بحق املرور اإل فـي اأجزاء هذا العقار .

3 - حق ال�سرب

املـــادة ) 985 ( 

ال�سرب هو نوبة النتفاع باملاء �سقيا لالأر�س اأو الغر�س .

املـــادة ) 986 ( 

لكـــل �سخـــ�س اأن ينتفع مبــوارد املياه وفروعهـــا وجداولهـــا ذات املنفعـــة العامـــة وذلك طبقـــا 

ملا تق�سي به القوانني والأنظمة اخلا�سة .

املـــادة ) 987 ( 

مــن اأن�ســـاأ جـــدول اأو جمرى ماء اأو فلجا لــــري اأر�سه فليــ�س لأحد غريه حـــق النتفـــاع بـــه 

اإل باإذنه اأو وفقا للقانون .

املـــادة ) 988 ( 

لي�س لأحد ال�سركاء فـي موارد املياه اأو الفلج اأو اجلدول امل�سرتك اأن ي�سق منه جمرى مائيا 

اآخر اإل باإذن باقي ال�سركاء .

املـــادة ) 989 ( 

اإذا مل يتفــق اأ�سحاب حــق ال�سرب على القيام بالإ�سالحات ال�سرورية ملـــوارد املياه اأو للفلــج 

اأو اجلدول امل�سرتك جاز اإلزامهم بها بن�سبة ح�س�سهم بناء على طلب اأي منهم .
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4 - حق املجرى

املـــادة ) 990 ( 

حـــق املجــرى هـــو حـــق مــــالك الأر�س فـي جريـــان مـــاء الـــري فـي اأر�س غيـــره لت�ســــل   - 1

من موردها البعيد اإىل اأر�سه .

اإذا ثبت لأحد هذا احلق فلي�س ملالك الأر�س التي جتري فيها هذه املياه منعه .  - 2

املـــادة ) 991 ( 

 اإذا ثبت لأحـد حــق املجرى فـي ملــك اآخــر وحتقــق �ســرره فعلــى �ساحب املجـــرى تعميـــره 

واإ�سالحه لرفع ال�سرر فاإذا امتنع جاز ل�ساحب امللك اأن يقوم به على نفقة �ساحب املجرى 

بالقدر املعروف .

املـــادة ) 992 ( 

لكـــل مالـــك اأر�س يريــــــد اأن ي�ستعمـــل لري اأر�سه امليــاه الطبيعيــــة اأو ال�سناعيــــة التي   - 1

يكون له حق الت�سرف بها اأن يح�سل على مرور لهذه املياه فـي الأرا�سي املتو�سطة بينها 

وبني اأر�ســه ب�ســرط اأن يدفــع عــن ذلك تعوي�ســا معجــال ، وعلى �ســرط األ يخـــل ذلك 

اأ�ســــاب الأر�س �ســـــــرر من جـــــــــراء ذلك  ، واإذا  اإخـــالل بينـــا  بانتفـــاع �ساحـــب الأر�س 

فاإن ل�ساحب الأر�س اأن يطلب تعوي�سا عما اأ�سابه من �سرر . 

املجرى  حلق  الالزمة  الإن�ساءات  اأر�سه  على  تقام  باأن  ي�سمح  اأن  الأر�س  �ساحب  على   - 2

لأر�س جماورة لقاء تعوي�س يدفع مقدما وله النتفاع بهذه املن�ساآت على اأن يتحمل 

من م�سروفات اإقامتها ومقابل النتفاع بها قدرا يتنا�سب مع ما يعود عليه من نفع .

املـــادة ) 993 ( 

ملالك العـقار اإذا اأ�سابه �سـرر ب�سبـب املن�ساآت امل�سار اإليها فـي املادة ال�سابقة اأن يطلب تعوي�سا 

عما اأتلفته هذه املن�ساآت ممن ا�ستفادوا منها .

5 - حق امل�سيل

املـــادة ) 994 ( 

امل�سيــــل هــــو طريــــق اإ�سالـــــة امليـــــاه الطبيعيــــة اأو ت�سريـــف امليـــاه غيـــر ال�ساحلـــة اأو الزائـــدة 

على احلاجة مبرورها فـي اأر�س الغري .
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املـــادة ) 995 ( 

 ل يجوز ملالك الأر�س املنخف�سة اأن يقيم �سدا ملنع ال�سيل الطبيعي ملياه الأر�س العالية ، 

كما ل يجوز ملالك الأر�س العالية اأن يقوم بعمل يزيد من عبء الأر�س املنخف�سة .

املـــادة ) 996 ( 

ملالك الأر�س الزراعية الذي يروي اأر�سه باملياه الطبيعية اأو ال�سطناعية حق ت�سريف املياه 

غري ال�ساحلة اأو الزائدة على حاجته مبرورها فـي اأر�س الغري مقابل تعوي�س منا�سب .

املـــادة ) 997 ( 

ملالك الأرا�سي التي جتري فيها مياه امل�سيل اأن ينتفعوا باملن�ساآت اخلا�سة بت�سريف مياه 

اأرا�سيهم على اأن يتحمل كل منهم نفقات اإقامة املن�ساآت وتعديلها و�سيانتها بن�سبة ما يعود 

عليه من فائدة .

املـــادة ) 998 ( 

ل يجوز لأحد اإجراء م�سيل �سار فـي ملك الغري اأو فـي الطريق العام اأو اخلا�س .

املـــادة ) 999 ( 

ل يجوز لأ�سحاب املن�ساآت اجلديدة ت�سريف م�سيلها اإىل ملك اآخر دون اإذن منه . 

املـــادة ) 1000 ( 

على مالك العقار اأن يهيــئ �سطحه ب�سورة ت�سيل معها ميــاه الأمطار فـي اأر�سه اأو فـي الطريق 

اإ�سالة هذه املياه فـي الأر�س  العام مع مراعاة القوانني والأنظمة اخلا�سة ، ول يجوز له 

املجاورة .

الفرع الثالث

اآثار حقوق الرتفاق

املـــادة ) 1001 ( 

 يتحــــدد نطـــاق حـــق الرتفـــاق بال�سنـــد الـــذي اأن�ســاأه وبالعرف ال�سائد فـي اجلهة التي يقع 

بها العقار كما يخ�سع لالأحكام التالية .

املـــادة ) 1002 ( 

 ملالك العقار املنتفع اأن يبا�ســر حقــه فـي الـحدود امل�سروعـــة واأن يقــوم مبا يلزم ل�ستعمال 

حقه و�سيانته دون زيادة فـي عبء النتفاع .
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املـــادة ) 1003 ( 

العقار  �ساحب  عاتق  على  و�سيانتــه  الرتفــاق  حق  ملبا�ســرة  الالزمــة  الأعمــال  نفقــات   - 1

املنتفـع .

اإذا كانت الأعمال نافعة للعقار املرتفق به كانت نفقات ال�سيانة على الطرفني بن�سبة ما   - 2

يعود من نفع على كل منهما .

املـــادة ) 1004 ( 

ل يجوز ل�ساحب العقار املرتفــــق بـــه اأن ياأتــي بعمــل من �ساأنــه التاأثــري على ا�ستعمال حق 

ملالك  اإرهاقا  اأ�سد  اأ�سبح  القدمي  املكان  فـي  النتفاع  كان  اإذا  اإل  و�سعه  تغيري  اأو  الرتفاق 

العقار املرتفق به اأو كان مينعه عن القيام بالإ�سالحات املفيدة ، وحينئذ ملالك هذا العقار 

اأن يطلب نقل احلق اإىل مو�سع يتمكن فيه من ا�ستعمال حقه ب�سهولة املو�سع القدمي .

املـــادة ) 1005 ( 

اإذا جـــزئ العقـــار املنتفــع بقي حق الرتفــاق م�ستحقــا لكــل جزء منه علــى األ يزيــد ذلك   - 1

فـي اأعباء العقار املرتفق به .

يطلب  اأن  به  املرتفق  العقار  فل�ساحب  الأجزاء  هذه  بع�س  اإل  يفيد  ل  احلق  كان  اإذا   - 2

اإنهاءه عن باقيها .

املـــادة ) 1006 ( 

اإذا جزئ العقار املرتفق به بقي احلق املجرد على كل جزء منه .  - 1

اإذا كان احلق غري م�ستعمل فـي الواقع على بع�س هذه الأجزاء ول ميكن اأن ي�ستعمل   - 2

عليها فل�ساحب كل جزء منها اأن يطلب اإ�سقاط هذا احلق من اجلزء الذي يخ�سـه . 

الفرع الرابع

انق�ســاء حـــق الرتفاق

املـــادة ) 1007 ( 

ينتهي حق الرتفاق فـي الأحوال الآتية :

بانق�ساء الأجل املحدد له اأو بزوال حمله .  - 1
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اإذا زال �سبب  ، ويعود  باجتمـــاع العقارين املنتفع واملرتفق به فـي يد مالك واحد   - 2

انق�سائه زوال يرجع اأثره اإىل املا�سي .

اإذا تعذر ا�ستعماله ب�سبب تغري و�سع العقارين املنتفع واملرتفق به ، ويعود اإذا عاد   - 3

الو�سع اإىل ما كان عليه .

باإبطــــال �ساحبـــــه ل�ستخدامـــــــه واإعالمـــه ل�ساحـــــب العقـــــار املرتفــق بــه العـــدول   - 4

عن تخ�سي�سه .

اإذا زال الغـــر�س منــــه للعقار املنتفع اأو بقيـــت لـــه فائــدة حمـــدودة ل تتنا�سب البتة   - 5

مع الأعباء الواقعة على العقار املرتفق به .

املـــادة ) 1008 ( 

انتفــاع اأحـــد ال�سركــاء على ال�سيـــوع بحــق ارتفـــاق يقطـع التقــــادم مل�سلحة الباقني .

املـــادة ) 1009 ( 

ل ت�سمـع دعوى املطالــبة بحــق الرتفاق اإذا انق�ســت على عدم ا�ستعمــاله مدة خم�س ع�سرة 

�سنة ، فاإذا كان احلق مقررا مل�سلحة عني موقوفة كانت املدة �ستا وثالثني �سنة .

الكــتاب الــرابــع

التاأميــــــنات العينية

البــــــــــــــــــــــــاب الأول

الرهــــــــــــــن التاأميــــــــني

الف�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــل الأول

اإن�ساء الرهــــــــــن التاأميـــــــــــــــــني

املـــادة ) 1010 ( 

الرهــن التاأميني عقـــد به يك�ســـب الدائن على عقـــار خم�ســ�س لوفاء دينه حقا عينيا يكون 

له مبقت�ساه اأن يتقدم على الدائنني العاديني والدائنني التالني له فـي املرتبة فـي ا�ستيفاء 

حقه من ثمن ذلك العقار فـي اأي يد يكون .
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املـــادة ) 1011 ( 

ل ينعقـــد الرهن التاأميني اإل بت�سجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد اإل اإذا اتفق على غري 

ذلك .

املـــادة ) 1012 ( 

يجب اأن يكــون الراهن مالكــا للعقار املرهون واأهال للت�سرف فيه ويجوز اأن يكون الراهن 

نف�س املدين اأو اأن يكون �سخ�سا اآخر يقدم رهنا مل�سلحة املدين .

املـــادة ) 1013 ( 

اإذا كـــان الراهــن غري مــالك العقــار كــان رهنــه موقوفــا على اإجازة املالك ب�سند موثق .

املـــادة ) 1014 ( 

يجب اأن يكون العقار املرهون قائما وموجودا عند اإجراء الرهن . 

املـــادة ) 1015 ( 

1 - ل يجوز اأن يقع الرهـن اإل على عــقار ي�ســح التعامــل فيه اأو حق عيني على عقار .

2 - يجـــب اأن يكـــون العقـــار املرهـــون معينــــا بالــــذات تعيينــــا دقيقـــــا فـي عقــــد الرهـــن ذاتـــــه 

اأو فـي عقد موثق لحق واإل وقع الرهن باطال .

املـــادة ) 1016 ( 

ي�سمل الرهن ملحقات العقار املرهون التي تعترب عقارا وما ي�ستمل عليه من حقوق .

املـــادة ) 1017 ( 

بعد  يتحول  الرهــن  فــاإن  بع�سهــا  اأو  كلهــا  ال�سائعــة  ح�ستــه  ال�سركـــاء  اأحــد  رهــن  اإذا   - 1

الق�سمة اإىل اجلزء املفرز الذي وقع فـي ن�سيبه .

اأو من ثمن العقار ل�سداد  املبالغ التي ت�ستحق للراهن من تعادل احل�س�س  تخ�س�س   - 2

الدين امل�سمون بالرهن .

املـــادة ) 1018 ( 

ي�سرتط اأن يكون مقابل الرهن دينا حمددا ثابتا فـي الذمة .
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املـــادة ) 1019 ( 

الرهن ل يتجــــزاأ وكــل جــزء من العقــار املرهــون �سامــن لكل الدين وكل جزء من الدين 

م�سمون بالعقار املرهون .

املـــادة ) 1020 ( 

ت�سري اأحكام الرهن على املنقول الذي تقت�سي قوانينه اخلا�سة ت�سجيله .

الف�سل الثانــي

اآثار الرهن التاأميني

الفــــــــــــــــــــــــرع الأول

اآثار الرهن التاأميني بني املتعاقدين

1 - الراهن

املـــادة ) 1021 ( 

 للراهــن اأن يت�سرف فـي عقــاره املرهـــون دون اأن يوؤثــر ذلــك على حقــــوق الدائن املرتهن .

املـــادة ) 1022 ( 

للراهــن حق اإدارة عقاره املرهون واحل�سول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جربا عند   - 1

عدم الوفاء بالدين .

تلحق الغلة بالعقار املرهون من تاريخ نزع ملكيته .  - 2 

املـــادة ) 1023 ( 

 ، الدين  تاريــــخ وفاء  املرهــون وهــو م�ســـوؤول عن �سالمتــه حتى  العقــار  الراهــن  ي�سمــن   

وللدائـــن املرتهـــن اأن يعتـــر�س على كـــل عمــل مـــن �ساأنـــه اإنقـــا�س �سمانــــه ، ولــــه اأن يتخـــذ 

من الإجراءات ما يحفظ حقه على اأن يرجع بالنفقات على الراهن .

املـــادة ) 1024 ( 

 1 - اإذا هلــك العقــار املرهــــون اأو تعيــب بخطــــاأ من الراهــــن كــــان للدائـــن املرتهن اأن يطلب 

وفاء دينه فورا اأو تقدمي �سمان كاف لدينه .
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 2 - اإذا كان الهالك اأو التعيب ب�سبب ل يد للراهن فيه ومل يقبل الدائن بقاء الدين بال 

�سمان كان الراهن خمريا بني اأن يقدم �سمانا كافيا للدين اأو وفائه قبل حلول الأجل .

 3 - اإذا وقعــت اأعمـــال من �ساأنهــا اأن تعــر�س العقــار املرهــون للهــــالك اأو التعيب اأو جتعله 

غري كاف لل�سمان كان للدائن املرتهن اأن يطلب من املحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ 

الو�سائل التي متنع وقوع ال�سرر .

املـــادة ) 1025 ( 

 ينتقـل الرهـــن عنــد هـالك العقــار املرهــون اأو تعيبــه اإىل املال الذي يحل حمله وللدائن 

املرتهن اأن ي�ستوفـي حقه من هذا املال .

املـــادة ) 1026 ( 

 اإذا كـــــــان الراهـــــــن �سخــ�ســا اآخــر غيــر املديــن فال يجــوز اقت�ســـــاء الديــن من غري العقار 

املرهون ولي�س للراهن اأن يطلب الرجوع على املدين قبل التنفيذ على العقار املرهون مامل 

يوجد اتفاق يق�سي بغري ذلك .

2 - الدائن املرتهن

املـــادة ) 1027 ( 

 للدائن املرتهن اأن يحيل حقه لآخر ب�سند موثق ب�سرط موافقة املدين .

املـــادة ) 1028 ( 

طبقا  الدين  اأجل  حلول  عند  املرهــون  العقـار  مـن  دينه  ي�ستوفـي  اأن  املرتهـن  للدائن   - 1

ملرتبته ووفقا لالإجراءات املقررة .

2 - اإذا مل يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على اأموال املدين كدائن عادي .

املـــادة ) 1029 ( 

اإذا ا�ستــرط فـي عقــد الرهن متليــك العني املرهونـــة للمرتهن فـي مقابل دينه اإن مل يوؤده 

الراهن فـي الأجل املعني فالرهن �سحيح وال�سرط باطل .

املـــادة ) 1030 ( 

الإيجار ال�سادر من الراهـن ل ينفــذ فـي حــق الدائن املرتهــن اإل اإذا كــان ثابت التاريخ قبل 

الرهـن .
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الفـــرع الثانــي

اآثار الرهن التاأميني بالن�سبة اإىل غري املتعاقدين

1 - الآثــار العامــة

املـــادة ) 1031 ( 

ينفــذ الرهــن فـي حق غيــر املتعاقديــن من تاريخ ت�سجيله قبل اأن يك�سب الغري حقا عينيا 

على العقار املرهون .

املـــادة ) 1032 ( 

يقت�سر اأثر الرهن على املبلغ املحدد فـي �سند الرهن امل�سجل ما مل ين�س القانون اأو التفاق 

على غري ذلك .

املـــادة ) 1033 ( 

ل تنفــــــذ حوالــــــة الرهــــــن ول التنــــازل عنــه اأو عـــــــن مرتبتــــــه فــــي حـــــق غيــــــر املتعاقديـــن 

اإل بالت�سجيل والتاأ�سري به على عقد الرهن الأ�سلي .

2 - حـــق التقــــدم

املـــادة ) 1034 ( 

العقار  ثمن  من  العاديني  الدائنيـــن  قبــل  حقوقهـــم  املرتهنـــون  الدائنــون  ي�ستوفـي   - 1

املرهون اأو من املال الذي حل حمله بح�سب مرتبة كل منهم و لو كانوا اأجروا الت�سجيل 

فـي يوم واحد .

حتـــدد هـــــــذه املرتبــة بالرقــــــم التتابعـــي للت�سجيـــــــل فـــــاإذا تقـــدم اأ�سخــــــا�س متعـــــددون   - 2

لت�سجيل رهونهم �سد مدين واحد وعلى عقـار واحد فيكون ت�سجيل  فـي وقت واحد 

هذه الرهون حتت رقم واحد ويعترب هوؤلء الدائنون عند التوزيع فـي مرتبة واحدة .

املـــادة ) 1035 ( 

يجـــوز للدائــن املرتهــن اأن ينـــزل عن مرتبــة رهـــنه مبقـــــدار ديــنه لدائــــن مرتهــــن اآخــــــر 

على ذات العقار املرهون .

املـــادة ) 1036 ( 

تعترب مرتبة الرهن من تاريخ ت�سجيله ويحتفظ مبرتبته حتى انق�سائه .
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املـــادة ) 1037 ( 

يرتتــب على ت�سجيــل الرهــن اإدخال م�سروفات العقد والت�سجيل �سمنيا فـي دين الرهن 

ومرتبته .

3 - حق التتبع

املـــادة ) 1038 ( 

للدائـــن املرتهــن حـــــق تتبع العقار املرهــون فـي يد اأي حائـــز له ل�ستيفـــاء حقه منه عند 

حلول اأجل الوفاء به طبقا ملرتبته .

املـــادة ) 1039 ( 

للدائــن املرتهــن اأن يتخــــذ اإجـــراءات نـــــزع ملكيــة العقــــار املرهــون وبيعــه اإذا مل يــوؤد الديــن 

فـي ميعاده بعد اإنذار املدين وحائز العقار وذلك كله طبقا للقانون .

املـــادة ) 1040 ( 

يعتبـــر حائــزا للعقــار املرهــون كــــل من انتقلــت اإليــه بعد ت�سجيــل الرهـــن ملكية هذا العقار 

اأو اأي حق عيني اآخر عليه باأي �سبب من الأ�سباب دون اأن يكون م�سوؤول م�سوؤولية �سخ�سية 

عن الدين امل�سمون بالرهن .

املـــادة ) 1041 ( 

حلائز العقار املرهون اأن يوؤدي دين الرهــن والنفقــات بعد اإنــذاره على اأن يرجع مبا اأداه 

على املدين وله اأن يحل حمل الدائن الذي ا�ستوفـى دينه فيما له من حقوق .

املـــادة ) 1042 ( 

حلائز العقار املرهون ، اإذا �سجل �سند ملكيته ، اأن يطهر العقار الذي اآل اإليه من كل حق   - 1

عيني ترتب عليه قبل ت�سجيل هذا ال�سند وذلك باأن يق�سي الدين وملحقاته .

للحائز اأن ي�ستعمل هذا احلق حتى قبل اأن يوجه الدائنون املرتهنون الإنذار اإىل املدين   - 2

اأو اإلــى احلائـــز ، ويبقــى هــذا احلـــق قائما حتى تاريخ اإجراء بيع العقـــار املرهـــون وفقـــا 

للقانون .
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املـــادة ) 1043 ( 

طبقا  وبيعه  ملكيته  نزع  اإجراءات  تتــم  املرهــون  العقــار  يطهر  اأن  احلائــز  يخرت  مل  اإذا 

للقانـون .

املـــادة ) 1044 ( 

املزاد  ، فاإذا ر�سا عليه  باملــزاد  العقـــار  اإجــراءات بيع  اأن يدخــل فـي  املرهــون  العقــار  حلائـــز 

واأدى الثمــن اعتبــر مالكـــا للعقـــار املرهون مبقت�سى �سند ملكيته الأ�سلي ويتطهـــر العقار 

من كل حق م�سجل عليه .

املـــادة ) 1045 ( 

اإذا ر�سـا مــزاد بيــع العقــار املرهــون على غيـــر حائزه فاإنــه يك�ســب ملكيتـــه مبقت�سى ر�سو 

املزاد ويتلقى حقه عن احلائز .

املـــادة ) 1046 ( 

ي�سمن احلائز كل ما ي�سيب العقار املرهون من هالك اأو تلف اأو تعيب .

املـــادة ) 1047 ( 

اإذا زاد ثمـــن العقــار الـــذي ر�ســا به املــزاد على قيمـــة الديـــون امل�سمونــة بالرهن كانت الزيادة 

للحائز ، ولدائنيه املرتهنني اأن ي�ستوفوا ديونهم منها .

املـــادة ) 1048 ( 

حلائـــز العقــار املرهــون اأن يعتـــر�س على الديــن الذي بيـــع العقـــار ب�سببــه بكل ما كان يجوز 

للمدين اأن يعرت�س به اإذا كان الدين موثقا بعد ملكية احلائز .

املـــادة ) 1049 ( 

يرجع احلائز بدعوى ال�سمـــان على املالــك ال�سابــق فـي احلــدود التي يرجع بها اخللف   - 1

على من تلقى منه امللكية معاو�سة اأو تربعا .

يرجع احلائز اأي�سا على املدين مبا دفعه زيادة على ما هو م�ستحق فـي ذمته مبقت�سى   - 2

قبل  لهم من حقوق  فيما  وفاهم حقوقهم  الذين  الدائنني  �سند ملكيته ويحل حمل 

املدين . 
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الف�سل الثالث

انق�ساء الرهن التاأميني

املـــادة ) 1050 ( 

ينق�سي الرهــن بانق�ســاء الديــن امل�سمـــون بــــه ويعــود معــــه اإذا زال ال�سبــــب الــــــذي انق�ســـى 

به الدين ، دون اإخالل باحلقوق التي يكون الغري ح�سن النية قد ك�سبها فـي الفرتة ما بني 

انق�ساء احلق وعودته .

املـــادة ) 1051 ( 

للمديـــن اأن يـــوؤدي الديــن امل�سمــون بالرهـــن وملحقاتـــه قبل حلــول اأجل الوفاء به .

املـــادة ) 1052 ( 

ينق�ســــي الــرهــــن ببيـــع العقــار املرهــون وفقـــا للقانــون وبدفــع ثمنــه اإىل الدائنني املرتهنني 

طبقا ملرتبة كل منهم اأو اإيداعه .

املـــادة ) 1053 ( 

 ينق�سي الرهن اإذا تنازل الدائــن املرتهـــن عنه تنازل موثقا وله اأن يتنازل عن حق الرهن 

مع بقاء الدين .

املـــادة ) 1054 ( 

ينقــ�سي الرهــن بهــالك حملـه ، وتراعـــى اأحكــام هـــالك العيــــن املرهونــــة املن�سو�س عليها 

فـي هذا القانون .

املـــادة ) 1055 ( 

اإذا انق�سـت مدة عـــــدم �سمــــاع الدعــــوى مبــرور الزمــان على الديــــن امل�سمـــون جــــاز   - 1

للراهن اأن يطلب احلكم بفك الرهن .

2 - اإذا انتقـــل العقـــار املرهــون اإىل حائــز فله اأن يدفع بعدم �سماع الدعــــوى مبــرور الزمان 

على الدين امل�سمون بالرهن اإذا �سكت الدائن املرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن 

عليه مدة خم�س ع�سرة �سنة .
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املـــادة ) 1056 ( 

ل ينق�ســـي الرهـــن مبــوت الراهــن اأو الدائـــن املرتهــن ويبقى قائمـــا عند الورثة .

الـباب الثانــي

الرهـــن احلـــيازي

الف�ســــــــــــــــل الأول

اإن�ساء الرهــــــــن احليازي

املـــادة ) 1057 ( 

الرهــن احليــازي هـــو احتبا�س مال منقول فـي يد الدائــن اأو يــد عــدل �سمانـا حلــق ميكن 

ا�ستيفاوؤه منه كله اأو بع�سه بالتقدم على �سائر الدائنني .

املـــادة ) 1058 ( 

ي�ستــــرط فـي املـــال املرهـــون رهنــا حيازيــا اأن يكـــون مقــدور الت�سليـــم عند الرهن �ساحلا 

للبيع .

املـــادة ) 1059 ( 

 ي�سرتط فـي مقابل الرهن اأن يكون دينا ثابتا فـي الذمة .

املـــادة ) 1060 ( 

ي�سرتط لتمـام الرهن ولزومـــه اأن يقبــ�س الدائــن املرتهن املال املرهون وللراهن اأن يرجع 

عن الرهن قبل الت�سليم .

املـــادة ) 1061 ( 

للراهن والدائــن املرتهــن اأن يتفقــا على و�ســع املــال املرهـــون فـي يد عــدل وت�سبح يد العدل 

كيد الدائن املرتهن ويتم الرهن بقب�سه .

املـــادة ) 1062 ( 

دام  الآخر ما  املرتهن دون ر�سا  الدائن  اأو  املرهون للراهن  املال  اأن ي�سلم  ل يجوز للعدل 

الدين قائما وله اأن ي�سرتده اإذا كان قد �سلمه فاإذا تلف املال املرهون قبل ال�سرتداد �سمن 

العدل قيمته .
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املـــادة ) 1063 ( 

 اإذا توفـي العــدل ومل يتفــق الراهــن والدائــن املرتهــن على اإيــداع الرهــن عند غريه فالأيهما 

اأن يطلب من املحكمة اأن تاأمر بو�سعه فـي يد عدل اآخر تختاره .

املـــادة ) 1064 ( 

 يجب اأن يكون الراهن مالكا للمال املرهون واأهال للت�سرف فيه ويجوز اأن يكون الراهن 

هو نف�س املدين كما يجوز اأن يكون كفيال عينيا يقدم رهنا مل�سلحة املدين .

املـــادة ) 1065 ( 

املالك  اإجازة  على  موقوفا  رهنــه  كان  املرهــــون  للمنقــول  مالــك  غري  الراهن  كان  اذا   - 1

احلقيقي ، واإذا مل ت�سدر هذه الإجازة فاإن حق الرهن ل يرتتب على املنقول اإل من 

الوقت الذي ي�سبح فيه هذا املنقول مملوكا للراهن .

يقع باطال رهن املال امل�ستقبل .  - 2

املـــادة ) 1066 ( 

 ت�ســري على رهـــن املـــال ال�سائــــع رهنـــا حيازيـــــا اأحكـــام الرهـــن التاأميني املن�سو�س عليها 

فـي املادة )1017( من هذا القانون .

املـــادة ) 1067 ( 

 ت�سري على الرهن احليازي اأحكام عدم جواز جتزئة املال املرهون �سمانا للدين املن�سو�س 

عليها فـي املادة )1019( من هذا القانون ويبقى كله �سامنا لكل الدين اأو جلزء منه .

املـــادة ) 1068 ( 

ي�سمـل الرهــن احليــازي كل ما ي�سملــه البيــع من ملحقــات مت�سلــة باملــال املرهون .

املـــادة ) 1069 ( 

يجــوز اأن يكون املــــال املرهـــون رهنـــا حيــازيا �سامنـا لأكثــر من دين مبرتبة واحـــدة ب�ســـرط 

اأن يتم رهنه بعقد واحد ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنني مقابل دينه .
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الف�سل الثانــي

اآثار الرهن احليازي

الفــــــــــــــــــــــــــــــــرع الأول

اأثر الرهن احليازي بني املتعاقدين

1 - الراهن

املـــادة ) 1070 ( 

1 - ل يجــوز للراهــن اأن يت�ســـرف فـي املال املرهون رهـنا حيازيا اإل بقبول الدائن املرتهن .

2 - اإذا كان هذا الت�سرف بيعا فاإن حق الدائن املرتهن ينتقل اإىل ثمن املال املرهون .

املـــادة ) 1071 ( 

اإذا اأقر الراهن باملال املرهون لغريه فال ي�سري اإقراره فـي حق الدائن املرتهن .  - 1

املـــال املرهـــون حتى ي�ستوفـي  ل ي�سقــط هذا الإقــرار حــق الدائــن املرتهـــن فـي حب�س   - 2

دينه .

املـــادة ) 1072 ( 

 ي�سمـن الراهــن �سالمــة املال املرهون ولي�س له اأن ياأتي بعمل ينق�س من �سمانه اأو يحول 

دون مبا�ســـرة الدائـــن املرتهــن حلقوقــه ، وللدائن املرتهن فـي حالـــة ال�ستعجــال اأن يتخــذ 

على نفقة الراهن كل الو�سائل التي تلزم للمحافظة على املال املرهون .

املـــادة ) 1073 ( 

ت�ســـري على الرهــن احليــازي اأحكــام هــالك املال املرهــــــون اأو تعيبــــه ب�سبـــب خطـــاأ الراهــــن 

اأو القوة القاهرة املن�سو�س عليها فـي املادة )1024( من هذا القانون .

املـــادة ) 1074 ( 

 ينتقل الرهن عند هالك املال املرهون اأو تعيبه اإىل املال الذي حل حمله وللدائن املرتهن 

اأن ي�ستوفـي حقه منه وفقا لأحكام املـادة )1025( من هذا القانون . 
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املـــادة ) 1075 ( 

اإذا �سنحـت فر�سة لبيعه  اإذنا ببيــع املال املرهـــون  اأن يطلــب من املحكمــة  يجـــوز للراهــن   

�سفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اأجل الدين وحتدد املحكمة فـي الإذن �سروط البيع 

وتف�سل فـي اأمر اإيداع الثمن .

2 - الدائن املرتهن

املـــادة ) 1076 ( 

 على الدائن املرتهـــن اأن يحفــظ املــال املرهــون بنف�سه اأو باأمينه واأن يعنى به عناية الرجل 

العادي وهو م�سوؤول عن هالكه اأو تعيبه ما مل يثبت اأن ذلك يرجع اإىل �سبب ل يد له فيه .

املـــادة ) 1077 ( 

اإذا هلك املـــال املرهون اأو تعيـــب بتعــد من الدائـن املرتهن اأو تق�سريه فـي حفظه �سمن   - 1

قيمته يوم القب�س .

اإذا كانت قيمة املال املرهون م�ساوية لقيمة الدين امل�سمون به �سقط الدين .  - 2

اإذا كانت قيمة املال املرهون اأكرث من الدين �سقط الدين عن الراهن و�سمن الدائن   - 3

املرتهن الباقي .

اإذا كانت قيمة املال املرهون اأقل من الدين �سقط من الدين مبقدار هذه القيمة ويرجع   - 4

الدائن مبا بقي له على املدين .

املـــادة ) 1078 ( 

على  التنفيذ  فـي  تاأمينــــيا  رهنــا  املرتهــــن  الدائـــــن  رهنــا حيازيــا حقـــوق  املرتهــن  للدائــن 

املال املرهون ثم على �سائر اأموال املدين عند عدم ا�ستيفاء كامل دينه واملن�سو�س عليها فـي 

املادة )1028( من هذا القانون . 

املـــادة ) 1079 ( 

ت�ســــري على الرهـــــن احليــازي اأحكـــــام بطــالن التفـــاق على متلــك املـــال املرهون عند عدم 

وفاء الدين فـي الرهن التاأميني املن�سو�س عليها فـي املادة )1029( من هذا القانون . 
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املـــادة )1080 ( 

اإذا كان املال املرهون مهددا بالهالك اأو التلف اأو نق�س فـي القيمة بحيث يخ�سى اأن ي�سبح 

غري كاف ل�سمان حق الدائن املرتهن وجب على الدائن املرتهن اإعالن الراهن بذلك فاإذا 

لـــم يطلــــب الراهـــن رده اإليـــه مقابـــل تاأمني اآخر يقــدم بدلـــه جـــاز لكـــل منهمـــا اأن يطلـــب 

من املحكمة بيع املرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن املرتهن اإىل الثمن .

الفرع الثانــي

اأثر الرهن بالن�سبة اإىل غري املتعاقدين

املـــادة ) 1081 ( 

يجب لنفـــاذ عقــد الرهــن فـي حق الغيــر اأن يــدون العقد فـي ورقة ثابتة التاريخ .

املـــادة ) 1082 ( 

ي�سمــن املــــال املرهـــون اأ�ســل الديـــن والنفقــات ال�سروريــــة التـــي يوؤديهـــا الدائـــن املرتهـــن 

عن الراهن للمحافظة على املال املرهون ، وكذلك م�سروفات الرهن وتنفيذه .

الف�سل الثالث

انق�ساء الرهن احليازي

املـــادة ) 1083 ( 

ال�سبب  زال  اإذا  ويعود معه  بكاملــه  امل�سمون  الديــن  بانق�ســاء  الرهـــن احليـــازي  ينق�ســي 

الذي انق�ســى بــه الدين دون اإخــالل باحلقــوق التي يكــون الغيــر احل�ســن النيــة قــد ك�سبهــا 

قانونا فـي الفرتة ما بني انق�ساء الدين وعودته .

املـــادة ) 1084 ( 

ينق�سي اأي�سا الرهن احليازي باأحد الأ�سباب الآتية :

تنازل الدائن املرتهن عــن حقه فـي الرهن �سراحة اأو دللة .  - 1
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احتاد حق الرهن مع حق امللكية فـي يد واحدة على اأنه يعود اإذا زال ال�سبب باأثر   - 2

رجعي .

هالك املال اأو انق�ساء احلق املرهون .  - 3

املـــادة ) 1085 ( 

ل ينقــ�ســـي الرهــــن احليــــازي مبــــوت الراهـــن اأو الدائــــن املرتهــن ولورثــة الدائــــن املرتهـــــن 

اأو للعدل حب�س املال املرهون حتى يتم وفاء الدين .

الباب الثالــــث

حقـــــــوق المتيــــــاز

املـــادة ) 1086 ( 

حقوق المتياز تنظمها القوانني اخلا�سة .


