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 باب تمهيدي
 الفصل االول

 قواعد كلية فقهية
 ـــــ

 .األمور بمقاصدها  ( :1)المادة 
 

 :تعني المادة 
أن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية ، تختلف نتائجها وأحكامها التي تترتب عليها باختالف 

 .غاية الشخص وهدفه من تلك األعمال 
 

 :وأصلها 
إنما األعمال بالنيات ، وإنما لكل امريٍء ما نوى، فمن كانت هجرته : )) ه وسلم قوله صلى اهلل عليـ 1

هلل ورسوله ، فهجرته هلل ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلىى مىا   
 .رواه الستة (( هاجر إليه 

إنك لىن تنقى    : )) وسلم قال  وما روي عن سعد بن أبي وقاص رضى اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه
 رواه البخاري ومسلم (( نققة تبتغي بها وجه اهلل إال أجرت فيها ، حتى ما تجعله في فم امرأتك

 
 .العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني  ( :2)المادة 

 
  :تعني المادة 

ن العقىد ، وإنمىا ينظىر إلىى المقاصىد الحقيقيىة       أنه ال ينظر في العقود لأللقاظ التي يستعملها العاقىدان حىي  
من الكالم الذي يلقظ به حين العقد ، فالمقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللقىظ وال الصىيغة المسىتعملة    

 .، ألن األلقاظ ما هي إال قوالب للمعاني 
 

 .اليقين ال يزول بالشك  ( :3)المادة 
 

 :تعني المادة 
ل ، أو أمارة ، أو أي طريى  مىن طىرإل ااتبىات المعتىد بهىا والمعبىر عنىه         أن األمر الثابت والمقرر بدلي

باألصل أو اليقين ، ال يرتقع حكمه بالشك ـ أي االحتماالت التي ال يعززها دليل ـ بل يبقى حكىم اليقىين     
 .ساريًا حتى يقوم الدليل المعتد به في تغيير ذلك الحكم 

 
  :وأصل هذه المادة 

 . 61سورة يونس اآلية (( تبع أكثرهم إال ظنًا إن الظن ال يغني من الح  شيئًا وما ي: ))ـ قوله تعالى2
قىال رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه     : ـ ما رواه اامام مسلم عن أبىي سىعيد الخىدري رضىى اهلل عنىه قىال       2

ى إذا شك أحدكم في صالته ، فلم يدر كم صلى ، أتالتًا أم أربعًا ، فليطرح الشك ، وليبن على : )) وسلم 
 ....(( .ما استيقن 
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 . األصل بقاء ما كان على ما كان ( :4)المادة 
 

 : تعني المادة 
أنه ينظر للشىيء علىى أي حىال كىان ، فىيحكم بدوامىه علىى ذلىك الحىال ، مىا لىم يقىم دليىل علىى خالفىه،                

 .و تبدلهافالحالة الثابتة في وقت من األوقات تعتبر مستقرة  في سائر األوقات ، حتى يثبت انقطاعها أ
 

 . األصل في الصفات العارضة العدم ( :5)المادة 
 

 : تعني المادة 
 . أنه عند االختالف في تبوت الصقة العارضة وعدمها ، فالقول قول من يتمسك بعدمها مع يمينه

فالصىىقة العارضىىة حالىىة ال تكىىون موجىىودة مىىع األصىىل ، بىىل عارضىىة ، كىىالرب  والعيىىب والمىىر ،        
توجىىد مىىع وجىىود األصىىل ، كالصىىحة والحيىىاة والبكىىارة، فاألصىىل فىىي الصىىقات    والصىىقة األصىىلية حالىىة

 . العارضة العدم
 

 . األصل براءة الذمة ( :6)المادة 
 

  : تعني المادة 
أن اانسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه ، وكونه مشىغول الذمىة خىالف لهىذا األصىل ، ألن      

مسىئولية ، وكىل شىغل لذمتىه بشىيء مىن الحقىوإل إنمىا يطىرأ           المرء يولد خاليًا من كىل ديىن أو التىزام أو   
 . بأسباب عارضة بعد الوالدة ، واألصل في األمور العارضة العدم 

 
 :وأصل هذه المادة 

رواه البخىىاري (( البينىىة علىىى المىىدعي واليمىىين علىىى مىىن أنكىىر: ))قىىول الرسىىول صىىلى اهلل عليىىه وسىىلم 
 . ومسلم

 
 .ث إلى أقرب أوقاته األصل إضافة الحاد ( :7)المادة 

 
 :تعني المادة 

أنه إذا حصل اختالف في زمن حدوث أمر ، فإنه ينسب هذا األمر إلى أقىرب األوقىات إلىى الحىال، مىا      
 .لم يثبت نسبته إلى زمن أبعد 

 
 . ال عبرة للداللة في مقابلة التصريح ( :8)المادة 

 
 :تعني المادة 

ذا تعارضىا ـ أي التصىري  والداللىة ـ فىال عمىل للداللىة وال         أن التصري  بىالمراد أقىوى مىن الداللىة ، فىإ     
 .اعتداد بها ، ألن داللة التصري  يقينية وداللة الحال شك ، واليقين ال يزول بالشك 
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 .ال ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان  ( :9)المادة 
 

  :تعني المادة 
ت فىىي معىر  الحاجىىة بيىان ، أي أن السىىكوت يأخىذ حكىىم    أنىه ال ينسىىب إلىى سىىاكت قىول ، لكىىن السىكو    

النط  ، وذلك في مواضع تمس الحاجىة فيىه إلىى البيىان ، فكمىا تىدرا المعىاني وتسىتخر  األحكىام مىن           
األلقاظ والعبارات ، تؤخذ أحيانًا من السكوت لداللة القرائن المرجحة ، فإذا سكت من عليه البيان على 

 . ه لو كان يريد خالفه لبينه أمر ، فإن سكوته معتبر ، ألن
 

 . ال عبرة بالتوهم ( :11)المادة 
 

  :تعني المادة 
أنه ال يثبت حكم شرعي استنادًا إلى وهم ، كما أنه ال يجوز تأخير الشيء الثابت بصىورة قطعيىة بىوهم    

 . طاريء 
 

عليه حكىم ، ألن الشىك    هو االحتمال العقلي البعيد النادر الحصول ، فهذا ال يبنى: والمراد بالتوهم هنا 
غير منظور إليه في الشرع ، فالوهم أولى أن يلغى ، وال يعتد به ، ألنه أحط درجة من األول ، إذ هىو  

 .إدراا الطرف المرجوح من طرفي أمر متردد فيه
 

 . ال عبرة بالظن البين خطؤه ( :11)المادة 
 

  :تعني المادة 
تىىم تبىىين خطىىأ ذلىىك ، فيجىىب عىىدم اعتبىىار ذلىىك القعىىل أنىىه إذا بنىىي فعىىل مىىن حكىىم أو اسىىتحقاإل علىىى ظىىن 

 . وإلغاؤه 
 

 .فالظن إذا ما كان مخالقًا للواقع أو خطأ ، فال اعتبار له ، فالعبرة لما في نقس األمر ال لخطأ الظن 
 

 . الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ( :12)المادة 
 

  :تعني المادة 
إن كان فيه احتمىال عقلىي بعيىد ، كمىا لىو ادعىى مىن هىو         أن الممتنع عادة وهو الذي لم يعهد وقوعه ، و

معروف بالققر أموااًل عظيمة على من هو مشهور بالغنى ، أنه اقترضها منه أو غصبها منىه، وهىو لىم    
يىرث ولىم يصىب مىااًل ، فىال تسىمع هىذه الىدعوى، ألنهىا مسىتحيلة عىادة ، فهىي كىالممتنع حقيقىة ـ وهىو                  

ـ كمن ادعي على من هو أصغر منه أنه أبوه ، فهذا اادعاء غير   المستحيل الذي ال يمكن وقوعه عقاًل
 . مقبول قطعًا، فالممتنع عادة يأخذ حكم الممتنع حقيقة 
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 .ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خالفه ( :13)المادة 
 

دليىل علىى خالفىه،    أنه ينظر للشىيء علىى أي حىال كىان ، فىيحكم بدوامىه علىى ذلىك الحىال ، مىا لىم يقىم             
 .فالحالة الثابتة في وقت من األوقات تعتبر مستقرة  في سائر األوقات ، حتى يثبت انقطاعها أو تبدلها 

 
 .ال ضرر وال ضرار  ( :14)المادة 

 
نصت المادة على نقي الضرر مطلقًا ، وهذا شامل للضرر العام والخاص ، وشىامل لىدفع الضىرر قبىل     

نىة ، ورفعىه بعىد وقوعىه بمىا يمكىن مىن التىدابير التىي تزيىل متىاره ، وتمنىع             وقوعه بطىرإل الوقايىة الممك  
 . تكراره 

وهذه المادة أصل من أصول الشريعة ااسالمية ، ولها تطبيقات واسعة في مختلف المجاالت الققهيىة ،  
وهىىي أسىىان لمنىىع القعىىل الضىىار وترتيىىب نتائجىىه فىىي التعىىوي، المىىالي والعقوبىىة ، كمىىا أنهىىا سىىند لمبىىدأ 

 . الستصالح في جلب المصال  ودرء المقاسد ا
 

   :وأصل هذه المادة 
 .  262سورة البقرة ، اآلية (( وال تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا : )) ـ قوله تعالى 2
 .  266سورة البقرة ، اآلية (( ال تضار والدة بولدها :)) ـ وقوله 2
، أن رسول اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم     ـ ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضى اهلل عنه6

 ((. ال ضرر وال ضرار ، من ضار ضاره اهلل ، ومن شاإل شاإل اهلل عليه : )) قال 
 

 .الضرر يدفع بقدر اإلمكان  ( :15)المادة 
 

 : تعني المادة 
، فإن أمكىن دفعىه بالكليىة وبىدون ضىرر علىى الىدافع         أن الضرر يدفع بكل الوسائل واامكانات المتاحة

هىىو األصىىل ، وإال دفىىع بقىىدر اامكىىان فىىي حىىدود اسىىتطاعة الشىىخص ، ألن التكليىىف الشىىرعي مقتىىرن    ف
 (( . ال يكلف اهلل نقسًا إال وسعها : )) بالقدرة على التنقيذ ، قال تعالى 

 
 : وأصل هذه المادة 

(( وكموأعىدوا لهىم مىا اسىتطعتم مىن قىوة ومىن ربىات الخيىل ترهبىون بىه عىدو اهلل وعىد             : )) قوله تعىالى  
 . 16سورة األنقال ، اآلية 

 
 . الضرر يزال ( :16)المادة 

 
 : تعني المادة 

أن الضرر إذا وقع فإنىه يجىب إزالتىه ، ألن الضىرر ظلىم والواجىب عىدم إيقاعىه ، وإقىرار الظىالم علىى            
 . ظلمه حرام ، فيجب إزالته 
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 .الضرر ال يزال بمثله  ( :17)المادة 
 

فكما أن الضرر يجب إزالته ، فإنه ال يزال بضرر مماتىل لىه، فالضىرر يىزال      هذه المادة قيد لسابقتها ،
بال إضرار بالغير إن أمكن ، وإال بضرر أخف منه ، أما إذا كان بمثله أو أكثر منه ، فإنه ال يىزال فىي   

 . هذه الحالة ، لما يترتب عليه من المقاسد 
 

 . الضرر األشد يزال بضرر أخف ( :18)المادة 
 

 األمر بين ضررين أحدهما أشد من اآلخر ، فيتحمل الضرر األخف في مقابلة الضرر األشد  إذا دار
 

  :وأصل هذه المادة 
ـ قصة الحديبية ومصالحة النبي صلى اهلل عليه وسلم يومئٍذ المشىركين علىى الرجىوع، وإن جىاء أحىد      2

ضىرر أعظىم ، وهىو قتىل      من مكة مسىلمًا رده إلىيهم ، ومىن راح مىن المسىلمين ال يردونىه، وذلىك لىدفع        
المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا بمكة وال يعرفهم الصحابة ، وفي قتلهم معرة عظيمة على المىؤمنين ،  

ولىو  : )) فاقتضت المصلحة ارتكاب الضرر األخف لدفع الضرر األشد ، وإلى  هذا يشير قولىه تعىالى   
سىورة القىت    (( م منهم معرة بغير علىم ال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبك

 . 22، اآلية 
ـ ما روي أن أعرابيًا قام إلى ناحية المسجد فبال فيها ، فصاح به النىان ، فقىال رسىول اهلل صىلى اهلل     2

، فلما فرغ أمر رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم بىذنوب مىن مىاء، فصىب علىى          ( دعوه : ) عليه وسلم 
 . بوله 
 

 .ل الضرر الخاص لدفع الضرر العاميتحم ( :19)المادة 
 

هذه المادة تدخل ضمنًا في المادة السىابقة ـ وإن كانىت أخىص منهىا موضىوعًا ـ وهىي تعتبىر قيىدًا للمىادة            
 . الضرر ال يزال بمثله ( : 21)
 

فالشرع إنما جاء ليحقظ على النىان ديىنهم وأنقسىهم وعقىولهم وأنسىابهم وأمىوالهم ، فكىل مىا يىؤدي إلىى           
واحد منها ، فهو مضرة يجب إزالتها ، وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع ، يىدفع الضىرر األعىم    ااخالل ب

بارتكىىاب الضىىرر األخىىص ، ولهىىذه الحكمىىة شىىرع اهلل حىىد القطىىع حمايىىة لألمىىوال ، وحىىد الزنىىا والقىىذف 
 . صيانة لألعرا  ، وحد الشرب صيانة للعقول ، والقصاص وقتل المرتد صيانة لألنقس واألديان 

 
 . درء المفاسد أولى من جلب المصالح ( :21)مادة ال
 

  :تعني المادة 
أنه إذا تعارضت مقسدة ـ وهي كل ما يىؤدي إلىى القسىاد ـ ومصىلحة ـ وهىي كىل منقعىة ـ فىدفع المقسىدة              
مقدم على جلب المصلحة ، ألن للمقاسد سريانًا وتوسعًا كالوباء والحري ، فمن الحكمة والحزم القضاء 

ا ، ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تىأخير لهىا ، إال إذا كانىت المصىلحة أعظىم      عليها في مهده
 . من المقسدة ، فإنها في هذه الحالة تقدم المصلحة مع تحمل المقسدة 
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  :وأصل هذه المادة 
 (( وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوًا بغير علم: )) ـ قوله تعالى 2

 .262م ، اآلية سورة األنعا
فقي سب ملهة الكقار مصلحة ، وهي تحقير دينهم ، ولكىن لمىا ترتىب علىى ذلىك مقسىدة، وهىي سىب اهلل         

 . عز وجل ، نهى اهلل سبحانه وتعالى عن سبهم درًء لهذه المقسدة 
 
ـ ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضىى اهلل عنىه عىن النبىي صىلى اهلل عليىه وسىلم أنىه         2

 (( . إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) : )قال 
حيىىأ أطلىى  الشىىارع االجتنىىاب عىىن المنهيىىات ولىىو مىىع المشىىقة فىىي التىىرا ، وقيىىد فىىي المىىأمورات بقىىدر  

 .الطاقة ، مما يدل على أن درء المقاسد أولى من جلب المصال  
 

 .ضي يقدم المانعإذا تعارض المانع والمقت ( :21)المادة 
 

  :تعني المادة 
أنىىه إذا كىىان للشىىيء محىىاذير تسىىتلزم منعىىه ، ودواع تقتضىىي تسىىويغه ، فإنىىه يىىرج  منعىىه ، ألن درء         

 . المقاسد مقدم على جلب المصال  
 

 . المشقة تجلب التيسير ( :22)المادة 
 

  :تعني المادة 
ي نقسىه أو مالىه ، فالشىريعة تخققهىا بمىا      أن األحكام التي ينشأ عن تطبيقها حر  على المكلف ومشىقة فى  

 . يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحرا  
 

فالشريعة لم تكلف النان بمىا ال يسىتطيعون أو بمىا يىوقعهم فىي الحىر  ، فالمشىقة تجلىب التيسىير إذا لىم           
ة يوجد نص ، أما إذا وجد النص فال يجوز العمل خالف ذلك النص بداعي جلب التيسير وإزالىة المشىق  

 . ، والمراد بالمشقة الداعية للتخقيف والترخص ، هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية 
 

 :  وأصل هذه المادة 
 .222سورة البقرة اآلية (( يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر :)) ـ قوله تعالى 2
إنمىا بعثىتم   : )) ه وسىلم  قال رسىول اهلل صىلى اهلل عليى   : ـ ما روي عن أبي هريرة رضى اهلل عنه قال 2

 . متق  عليه (( ميسرين ولم تبعثوا معسرين 
 
 
 

 .الضرورات تبيح المحظورات  ( :23)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن حىاالت االضىطرار أو الحاجىة الشىديدة تجيىز ارتكىاب الممنىوع شىرعًا ، فكىل مىا هىو ممنىوع ـ عىدا               

 . رورة إليه حاالت الكقر والقتل والزنا ـ يستباح فعله عند الض
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 : وأصل هذه المادة 

سىورة األنعىام ،   (( فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إتم عليىه إن اهلل غقىور رحىيم    : )) ـ قوله تعالى 2
 .  221اآلية 
سىورة المائىدة   (( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف اتم فإن اهلل غقور رحيم: )) ـ و قوله تعالى 2

 .  6، اآلية 
 

 .الضرورات تقدر بقدرها  ( :24)المادة 
 

هذه المادة تعتبر قيدًا لسابقتها ، فكل ما تدعو إليه الضىرورة مىن المحظىورات إنمىا يىرخص منىه القىدر        
الذي تندفع به الضرورة فحسب ، فإذا اضطر اانسان لمحظىور فلىيس لىه أن يتوسىع فيىه ، بىل يقتصىر        

 . منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط
 

  : وأصل هذه المادة
 . 216سورة البقرة ، اآلية(( فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إتم عليه : )) قوله تعالى 

 
 .الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة  ( :25)المادة 

 
 :تعني المادة 

أن يكىون  : أن الحاجة عامة أو خاصة تكىون بمنزلىة الضىرورة فىي جىواز التىرخص ، فالحاجىة العامىة         
 .شاماًل جميع النان فيما يمس مصالحهم العامة من زراعة وصناعة وتجارة االحتيا  

فهي أن يحتا  إليها فئة من النان كأهىل مدينىة أو أربىاب حرفىة معينىة أو يحتىا        : أما الحاجة الخاصة 
 . إليها فرد أو أفراد محصورون 

 
 .االضطرار ال يبطل حق الغير  ( :26)المادة 

 
 الضرورات تبي  المحظورات ، فاالضطرار ال يبطل ح  الغير ( : 26)للمادة هذه المادة تعتبر قيدًا 

 
 :وأصل هذه المادة 

كىل المسىلم علىى    : ))ما روى مسلم عن أبي هريرة رضى اهلل عنىه أن النبىي صىلى اهلل عليىه وسىلم قىال      
 (( . المسلم حرام دمه وماله وعرضه 

 
 .  العادة محكمة ( :27)المادة 

 
  :تعني المادة 

 . ن عادة النان حجة يجب العمل بموجبها ما لم تكن مخالقة للشرع أ
 

  :وأصل هذه المادة 
 .  21سورة النساء ، اآلية (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف : )) ـ قوله تعالى 2
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والعىىرف والمعىىروف كىىل خصىىلة حسىىنة ترتضىىيها    (( وعاشىىروهن بىىالمعروف  : )) ـىى وقولىىه تعىىالى  2
 .ن إليها النقون العقول السليمة وتطمئ

 ( . خذي ما يكقيك وولدا بالمعروف : )) ـ قوله صلى اهلل عليه وسلم 6
))    :قىال رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم     : ـ وكذلك ماروي عن ابن مسعود رضى اهلل عنه أنه قال4

  ((.ما رمه المسلمون حسنًا فهو عند اهلل حسن ، وما رمه المسلمون قبيحًا فهو عند اهلل قبي 
 

 . ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان ( :28)المادة 
 

ال ينكىىر تغيىىر األحكىىام بتغيىىر األزمىىان ، أي بتغيىىر عىىرف أهلهىىا وعىىادتهم ، فىىإذا كىىان عىىرفهم وعىىادتهم  
يستدعيان حكمًا ، تىم تغيىرا إلىى عىرف وعىادة أخىرى ، فىإن الحكىم يتغيىر إلىى مىا يوافى  مىا انتقىل إليىه                

ود باألحكىام هنىا ، هىي األحكىام االجتهاديىة المبنيىة علىى المصىلحة أو علىى          عرفهم وعىادتهم ، والمقصى  
 .القيان أو على العرف أو العادة ، أما األحكام النصية ، فهي تابتة ال تقبل التغيير  

 
 .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ( :29)المادة 

 
 . المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا ( :31)المادة 

 
 : تعني المادتان 

أن ما تعارف عليه النان في معامالتهم، وإن لم يذكر صريحًا ، هو قائم مقام الشرت في االتزام، فقىي  
كل محل يراعى فيه صري  الشرت ، فإنه يعتبر ويراعى فيه ما تعارف النىان عليىه واعتىادوا التعامىل     

 ضًا لنص به بدون اشترات صري ، ويعتبر بمنزلة االشترات الصري ، بشرت أال يكون معار
 

 . اإلشارة المعهودة لألخرس كالبيان باللسان ( :31)المادة 
 

  :تعني المادة 
أن إشىارة األخىرن المعلومىة والمعتىادة منىه ـ كااشىارة باليىد أو الىرأن ـ هىي كالبيىان باللسىان وقائمىة                

 . مقامه في كل شيء غير الحدود والشهادة 
 

 :  وأصل هذه المادة 
ل رب اجعىل لىى ميىة قىال ميتىك أال تكلىم النىان تالتىة أيىام إال رمىزًا واذكىر ربىك             قىا : )) ـ قوله تعىالى  2

 .42سورة مل عمران ، اآلية (( كثيرًا وسب  بالعشي واابكار 
ال يعىذب اهلل بىدمع   : )) قىال رسىول اهلل صىلى اهلل عليىه وسىلم      : ـ عن ابن عمر رضى اهلل عنهما قال 2

 .رواه البخاري (( نه العين ، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسا
 

 .إعمال الكالم أولى من إهماله ( :32)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن إعمىىال الكىىالم مىىا أمكىىن إعمالىىه أولىىى مىىن إهمالىىه ، ألن المهمىىل لغىىو ، وكىىالم العاقىىل يصىىان عنىىه ،   

 . فيجب حمله ما أمكن على أقرب وجه يجعله معمواًل به من حقيقة ممكنة وإال فمجاز 
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صادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعانى الممكنة يترتب عليه حكىم  فاللقظ ال
، وحمله على معنى محر يقتضيه ال يترتب عليه حكم ، فالواجب حمله على المعنى المقيد للحكىم ، ألن  

 . غى ويهمل خالفه إهمال وإلغاء ، أما إذا لم يوجد إمكان لحمل الكالم على الحقيقة أو المجاز ، فيل
 

 .األصل في الكالم الحقيقة ( :33)المادة 
 

 : تعني المادة 
أنه إذا كان للقظ معنيان متساِو استعمالهما ، معنى حقيقىي ومعنىى مجىازي ، وورد مجىردًا عىن مىرج        

 . يرج  أحد المعنيين على اآلخر ، فإنه حينئٍذ يراد به المعنى الحقيقي ال المجازي 
 

 .عذرت الحقيقة يصار إلى المجازإذا ت ( :34)المادة 
 

 :تعني المادة 
أنه إذا تعذرت إرادة المعنى الحقيقي للكالم ، فإنه ال يهمل ، بل يسىتعمل فىي معنىاه المجىازي، والتعىذر      

 : على تالتة أنواع 
 . تعذر حقيقي ، وتعذر عرفي ، وتعذر شرعي 

 : وللتعذر الحقيقي وجهان 
لىو  وقىف شىخص ـ لىيس لىه أوالد       : نى الحقيقي ممتنعة ، مثىال ذلىك   أن تكون إرادة المع: الوجه األول 

 .وله أحقاد ـ مااًل له على ولده ، فإنه يصرف إلى المجاز ، وهو أوالد أوالده 
 

لىو حلىف   : أن تكون إرادة المعنى الحقيقىي للقىظ ممكنىة مىع المشىقة الزائىدة ، مثىال ذلىك         : الوجه الثاني 
، فىإن الحقيقىة وهىي األكىل مىن عينهىا ممكنىة لكنىه بمشىقة ،          ( لشىجرة  ال مكل من هذه ا: ) شخص قائاًل 

والمعلوم أن المتكلم ال يقصد بكالمىه األكىل مىن خشىب الشىجرة ، فيحمىل كالمىه علىى تمرهىا إذا كانىت           
 . مثمرة ، وعلى تمن خشبها إذا لم تكن كذلك 

 
ال : ) ، كأن يحلف إنسىان قىائاًل   وهو أن يكون المعنى الحقيقي للقظ مهجورًا ومتروكًا : التعذر العرفي 

، فالحقيقىة فيىه ممكنىة لكنهىا مهجىورة ، والمىراد مىن ذلىك فىي العىرف هىو            ( أضع قىدمي فىي دار فىالن    
 . الدخول في الدار ، فال يحنأ الحالف فيما لو وضع قدمه في باب الدار ولم يدخلها 

 
، فىىإن ( الخصىىومة)ككلمىىة  أن يكىىون المعنىىى الحقيقىىي للقىىظ مهجىىورًا شىىرعاً    : والتعىىذر الشىىرعي هىىو   

فتصىرف كلمىة   (( وال تنىازعوا  : ))الخصومة وهي التنازع والمضىاربة محظىورة شىرعًا ، قىال تعىالى      
الخصومة إلى ما استعملت فيه شرعًا ، وهو المرافعة والمدافعة عنه في دعىوى أقيمىت عليىه أو أقامهىا     

 .على غيره 
 

 .قم دليل التقييد نصًا أو داللةالمطلق يجرى على إطالقه ما لم ي ( :35)المادة 
 

 : تعني المادة 
التىي تىورد فيىه بعى، المعىاني أو الحىدود ـ         أن اللقظ المطل  ـ وهو ما دل على أمىر مجىرد عىن القيىود     

 . فيعمل به على إطالقه ، حتى يقوم دليل التقييد إما بالنص عليه أو بداللة الحال 
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 : فالتقييد بالنص 

 . د ، كما لو قال الموكل لوكيله ، بع بالنقد ، فليس له البيع نسيئة هو اللقظ الدال على القي
 

 : وأما التقييد بالداللة 
فىىالمراد بالداللىىة غيىىر اللقىىظ ، فتكىىون عرفيىىة أو حاليىىة ، كمىىا لىىو كلىىف شىىخص غيىىره بشىىراء أضىىحية       

 .فاشتراها له بعد انقضاء العيد ، فإنها ال تلزمه ، لقيام داللة التقييد الزمني
 

 .الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر ( :36)ادة الم
 

 : تعني المادة 
أن الوصف في الشيء الحاضر المشار إليه فىي المجلىس لغىو ، أي سىاقط ال اعتبىار لىه، ألن المقصىود        
من الوصف هو التعريف و إزالة االشتباه واالشتراا ، وقد حصل ذلك بااشارة ، هذا في حالىة مىا إذا   

يه من جنس المسمى الموصوف ، كمىا لىو أراد البىائع بيىع سىيارة بيضىاء اللىون موجىودة         كان المشار إل
 بعتك هذه السيارة السوداء اللون ، ص  البيع ولغا الوصف : في المجلس ، وقال في إيجابه 

 
أما إذا كان من غير جنسه ، فال عبرة لإلشارة ، بل المعتبر في ذلك الوصف ، فلىو بىاع فصىًا حاضىرًا     

 . ر إلى أنه ياقوت ، فإذا هو زجا  ، ال ينعقد البيع ، وأشا
 
أي أن الوصف في حالىة كىون الموصىوف غائبىًا عىن مجلىس العقىد هىو         ( والوصف في الغائب معتبر )

المعتبر ، فإذا ظهر خالف ذلك لم يلزم ، فلىو قىال بعتىك السىيارة البيضىاء اللىون ، فتبىين خىالف ذلىك ،          
 . فالمشتري في هذه الحالة بالخيار

 
 

 .إذا تعذر إعمال الكالم يهمل ( :37)المادة 
 

 : تعني المادة 
 أنه إذا استحال الكالم حمل على معنى حقيقي أو مجازي ، فحينئٍذ يعتبر لغوًا ، فيهمل وال يعتد  به 

 
 : ويهمل الكالم لألسباب اآلتية 

زوجتىه األكبىر منىه سىنًا ،     كمىا لىو قىال عىن     : ـ امتناع حمل الكالم على المعنى الحقيقىي أو المجىازي   2
 . هذه ابنتي 

كما لو قال احدى  زوجاته أنىت طىال  أربعىًا ، فقالىت الىثالث تكقينىى ،       : ـ تعذر صحة الكالم شرعًا 2
ـى زوجتىه األخىرى ـ ال يقىع علىى األخىرى شىيء ، ألنهىا لىم تصى              فقال أوقعت الزيادة علىى فالنىة  

 . لم يوقع الطالإل بأكثر من تالث  على األولى ، فال تقع على الثانية ، ألن الشرع
أي تبىين كىذب الكىالم مىن الظىاهر والواقىع المشىاهد ، كمىن ادعىى علىى           : ـ تعىذر صىحة الكىالم حسىًا     6

 . إنسان أنه قطع يده ، فإذا هي سليمة 
 . كمن أقر بأن أخته ترث ضعقي حصته من تركة أبيه : ـ ما يكون فيه مخالقة للشرع 4
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   لالجتهاد في مورد النصال مساغ  ( :38)المادة 
 

 : تعني المادة 
 . أنه ال يجوز االجتهاد باستعمال الرأي والقيان ايجاد حكم لمسألة ما قد ورد فيها نص

واالجتهاد الممنوع هنا ما كان مخالقًا لنص تابت واض  المعنى الذي ورد فيه وضوحًا ال يقبل التأويىل  
 .وال يحتمله

 
  :وأصل المادة 

وما كىان لمىؤمن وال مؤمنىة إذا قضىى اهلل ورسىوله أمىرًا أن يكىون لهىم الخيىرة مىن           : )) ى ـ قوله تعال2
 .  61سورة األحزاب اآلية (( أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضل ضالاًل مبينًا 

ـ حديأ معاذ بن جبل رضى اهلل عنه حينما بعثه النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى اليمن قاضىيًا ومعلمىًا   2
فإن لم يكىن فىي   : أقضي بكتاب اهلل ، قال : كيف تقضي إذا عر  لك قضاء ؟ قال : )) ه إذ قال ل

بسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، قال فإن لىم يكىن فىي سىنة رسىول اهلل ؟      : كتاب اهلل ؟ ، قال 
الحمىد هلل الىذي وفى  رسىول رسىول اهلل لمىا يرضىي        : أجتهىد رأي وال ملىو، فقىال رسىول اهلل     : قال 
 ((. ل اهلل رسو

 
 .االجتهاد ال ينقض بمثله ( :39)المادة 

 
 : تعني المادة 

أن االجتهىىاد المسىىتوفي شىىروطه إذا اتصىىل بالقتيىىا أو القضىىاء وننقنىىذ ، ال يمكىىن نقضىىه باالجتهىىاد الثىىاني    
 الجديد ، ألنه لو نق، االجتهاد األول بالثاني ، لساغ أن ينق، الثاني بالثالأ ، وهلم جرا ، مما يىؤدي 

 . إلى عدم االستقرار في األحكام 
 : وأصل هذه المادة 

إجماع الصحابة رضي اهلل عىنهم ، فقىد روي أن أبىا بكىر رضىي اهلل عنىه حكىم فىي مسىائل خالقىه عمىر            
فيها ، ولم ينق، حكمه ، وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة، تم حكم فيما بعد بالمشىاركة ، وقىال   

 .ينا وهذه على ما نقضي ، مما يدل على أن االجتهاد ال ينق، بمثله تلك على ما قض: رضي اهلل عنه 
 

 .ما ثبت على خالف القياس ال يقاس عليه ( :41)المادة 
 

 : تعني المادة 
 . أن ما تبت من األحكام على خالف القيان ، فيقتصر فيه على مورد النص ، وال يقان عليه غيره 

 . ي حكم لعلة جامعة بينهما هو إلحاإل فرع بأصل ف: والمراد بالقيان 
 

وهذه المادة أصل من أصول الققه ، تنطل  من شروت حكم األصل في مبحأ القيىان، و مىن أهىم تلىك     
الشىىروت التىىي ال بىىد مىىن توافرهىىا فىىي تحقيىى  القيىىان ، أن ال يكىىون حكىىم األصىىل معىىدواًل بىىه عىىن سىىنن  

  .عدم حصول المقصود به القيان ، ألنه متى كان عاداًل عنه لم يكن القيان عليه علة ل
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 .إذا زال المانع عاد الممنوع ( :41)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن ما شرع مىن أحكىام فىي األصىل ، وقىد امتنعىت مشىروعيته بمىانع عىار  ، فىإذا زال المىانع ، عىاد             

 . حكم مشروعيته وجوازه 
 

 .ما جاز لعذر بطل بزواله ( :42)المادة 
 

 : تعني المادة 
ء التي تجوز بناء على األعىذار والضىرورات ، إذا زالىت تلىك األعىذار والضىرورات ، بطىل        أن األشيا

الجواز فيهىا ، ألن جوازهىا لمىا كىان لعىذر ، فهىو خلىف عىن األصىل المتعىذر ، فىإذا زال العىذر، أمكىن              
،  العمل باألصل ، فلو جاز العمل بالخلف أيضًا ، لزم الجمع بىين البىدل والمبىدل منىه ، وهىذا ال يجىوز      

 . كما ال يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز 
إذا زال المانع عاد الممنوع ، فهنىاا امتنىع الحكىم لسىبب ، تىم      ( : 42)وهذه المادة عكس المادة السابقة 

زال السبب المانع ، فعاد الحكم إلى الجواز ، وهنا جاز الحكىم بسىبب، تىم زال السىبب ، فأصىب  الحكىم       
 . ممنوعًا 

 
 .ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ( :43)المادة 

 
 : تعني المادة 

أن الشىىيء المحىىرم الىىذي ال يجىىوز ألحىىد أن يأخىىذه ويسىىتقيد منىىه ، يحىىرم عليىىه أيضىىًا أن يقدمىىه ويعطيىىه 
إبتىداًء أم علىى سىبيل المقابلىة ، وذلىك ألن إعطىاؤه الغيىر عندئىٍذ          لغيره ، سواء أكان علىى سىبيل المنحىة   
ااعانىة والتشىجيع عليىه، فيكىون المعطىي شىريك القاعىل ، ومىن          يكون من قبيل الدعوة إلىى المحىرم أو  

: )) المقرر شرعًا ، أنىه كمىا ال يجىوز فعىل الحىرام ، ال يجىوز ااعانىة والتشىجيع عليىه ، لقولىه تعىالى            
 (( . وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على ااتم والعدوان 

 
 .االبتداء يغتفر في البقاء ما ال يغتفر في ( :44)المادة 

 
 : تعني المادة 

أي فىي خىالل األمىر وأتنىاءه مىا ال يتسىاهل فىي اابتىداء ، وعلىى هىذا يمكىن أن            ( البقاء)أنه يتساهل في 
يغتقر اختالل بع، شروت العقود في حال استمرارها بعد وجودها ، وال يغتقر ذلك في حىال انعقادهىا   

 . ابتداء 
 

 .لحكمالتابع تابع فال يفرد با ( :45)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن التابع لغيره فىي الوجىود ال ينقىك حكمىه عىن حكىم متبوعىه ، فينىزل منزلىة المعىدوم مىن حيىأ تعلى               

 . األحكام ، فال يجوز إفراده بالحكم 
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 .يغتفر في التوابع ما ال يغتفر في غيرها ( :46)المادة 
 

 : تعني المادة 
يتسام  فيه إذا صىار متبوعىًا ـ أي أصىاًل ومقصودًاىـ  فالشىروت       أنه يتسام  في التابع ما دام تابعًا ما ال 

الشرعية المطلوبة في محىل التصىرفات يجىب توافرهىا جميعىًا فىي المحىل األصىلي ، ويتسىاهل بهىا فىي            
 .توابعه 

  
 . إذا سقط األصل سقط الفرع ( :47)المادة 

 
ن وجىوده تبعىًا لشىيء مخىر،     هذه المادة شبه مطىردة فىي المحسوسىات والمعقىوالت ، فالشىيء الىذي يكىو       

 .فإنه يسقط بمجرد سقوت أصله ، أما لو سقط القرع فإنه ال يلزم منه سقوت األصل 
 

 .إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ( :48)المادة 
 

 :تعني المادة
أنه إذا بطل المتضمنن بطل المتضَمن ، فإذا بطل عقد يتضىمن شىروطًا أو إلتزامىات ، بطىل مىا تضىمنه       

 . وإلتزامات ، ألنها تبع له  من شروت
 

 .قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت األصل ( :49)المادة 
 
، فالقاعىىدة أنىىه إذا سىىقط األصىىل سىىقط القىىرع ،  لكىىن فىىي   ( 41)هىىذه المىىادة تعتبىىر اسىىتثناء مىىن المىىادة   

المسىىائل الحقوقيىىة علىىى األشىىخاص اسىىتثني مىىن هىىذا األصىىل ، كمىىا لىىو فقىىدت وسىىائل ااتبىىات فىىي حىى    
 . ، وتوفرت في ح  القرع، فقي هذه الحالة يبقى القرع رغم سقوت األصل  األصل

 
 .من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته ( :51)المادة 

 
 : تعني المادة 

 . أن من ملك شيئًا ملك ما هو من لوازمه عقاًل أو عرفًا ، ولو لم يشترت في العقد
 

 .بما ال يتم الواجب إال به فهو واج ( :51)المادة 
 

هذه المادة قاعدة أصولية ،وهي المسماة بمقدمة الواجب ، فما ال يىتم الواجىب إال بىه فهىو واجىب مطلقىًا       
سواء كان شرطًا أم سببًا ، فالشرت قد يكون شرعيًا كالوضوء للصالة ، وقد يكون عقليىًا كتىرا القعىود    

ديًا كما إذا وجب غسل الوجه في الصالة الذي هو ضد القيام الواجب للقادر عليه، وقد يكون الشرت عا
 . ولم يكن إال بغسل جزء من الرأن 

 
أما السبب فقد يكون شرعيًا كالتلقظ بصيغة االعتاإل لحصول العت  الواجب ، وقد  يكون عقليًا كىالنظر  

 . المحصل للعلم الواجب ، وقد يكون السبب عاديًا كحز الرقبة بالنسبة للقتل الواجب 
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 .األصل يصار إلى البدل إذا تعذر ( :52)المادة 
 

 : تعني المادة 
المراد باألصل هنا ما يجب أداؤه ـ أي العزيمة ـ ولكن إذا تعذر أو تعسر وش  على المكلف ااتيان به   

 . ، فإنه ينتقل إلى البدل ، وهو الرخصة 
 

  :وأصل هذه المادة 
ر وعلىى الىذين يطيقونىه فديىة     فمن كان منكم مريضًا أو علىى سىقر فعىدة مىن أيىام أخى      : )) ـ قال تعالى 2

 . 224سورة البقرة  ، اآلية (( طعام مسكين 
حىافظوا علىى الصىلوات والصىالة الوسىطى وقومىوا هلل قىانتين فىإن خقىتم فرجىااًل أو           : )) ـ قال تعىالى  2

، 262سىىورة البقىىرة ، اآليىىة (( ركبانىىًا فىىإذا أمنىىتم فىىاذكروا اهلل كمىىا علمكىىم مىىا لىىم تكونىىوا تعلمىىون   
261 . 

 
 .الساقط ال يعود  ( :53)مادة لا
 

   :تعني المادة 
أن الحكم أو التصرف الذي تم اسقاطه يصب  كالمعدوم ال سبيل  اعادته إال بسىبب جديىد يعيىد مثلىه ال     

 .عينه 
 

 .تبدل سبب الملك كتبدل الذات ( :54)المادة 
 

 : تعني المادة 
لتغير ذلك السبب ، وإن لم تتغير حقيقة الشىيء   أنه إذا تبدل سبب تملك شيء ما ، فإنه يتغير الحكم تبعًا

 . 
 

 :وأصل هذه المادة 
: ـ ما روي أن بريرة أهدت إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم لحمًا ، فقيل له إنىه تصىدإل بىه عليهىا ، فقىال     

 . رواه البخاري ومسلم (( هو عليها صدقة ولنا هدية )) 
الملك من التصدإل إلى ااهداء فيمىا هىو محظىور عليىه      فأقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تبدل سبب

 . ، مقام تبدل العين 
 

 .األصل في العقود والشروط الجواز والصحة ما لم يقم دليل شرعي على خالفه ( :55)المادة 
 

 : تعني المادة 
، ألن أن العقود التي يعقدها المكلقون ، أصلها ومبناها على الصحة والكمىال ، ال علىى القسىاد والىنقص    

المقصود من العقود تبادل األمالا والمنافع ، وال يحل منها شيء إال بعقد صحي  ، وكىذلك الشىروت ،   
فإن المقصود منها الجواز والصحة ، إال إذا كان العقد أو الشرت مخالقًا لنص ، فإنىه ال يصى  فىي هىذه     

 . الحالة ، وال يجوز التعامل به 
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 .بقدر اإلمكان يلزم مراعاة الشرط   ( :56)المادة 
 

 :تعني المادة 
أن الشرت الجائز و هو ما وافى  الشىرع ، يجىب الوفىاء بىه و مراعاتىه بقىدر االسىتطاعة، ومىا زاد عىن           

 . الطاقة ، فال يجب مراعاته وال اعتباره 
 

 :وأصل هذه المادة 
 (( .المسلمون على شروطهم : )) قوله صلى اهلل عليه وسلم 

 . ه إذا كان في مقدور اانسان واستطاعته فكل شرت جائز يجب الوفاء ب
 

 .التعاقد على المعصية ال يجوز ( :57)المادة 
 

تضمنت هذه المادة قاعدة شرعية مؤداهىا عىدم جىواز التعاقىد علىى معصىية ، ألن ارتكىاب المعصىية ال         
 . يجوز شرعًا ، فمن باب أولى التعاقد عليها 

  :وأصل هذه المادة 
تقربىوا القىواحا مىا ظهىر منهىا ومىا بطىن وال تقتلىوا الىنقس التىي حىرم اهلل إال            و ال: )) ـ قولىه تعىالى   2

 . 222سورة األنعام ، اآلية (( بالح  ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 
ال أحىد  : ))قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسىلم  : ـ ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال 2

 ..((.حا ما ظهر منها ومابطنأغير من اهلل ، ولذلك حرم القوا
 

 .الباطل ال يقبل اإلجازة  ( :58)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن العقىىد الباطىىل الىىذي لىىم يسىىتوف شىىروت صىىحته ال تعمىىل فيىىه ااجىىازة ، ألنىىه معىىدوم ، وإنمىىا تعمىىل      

 . ااجازة في العقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الح  فيه 
 

 .نافي الضمان الجواز الشرعي ي ( :59)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن اانسىىان ال يؤاخىىذ بقعىىل مىىا يملىىك إذا كىىان مباحىىًا ، ألن إذن الشىىارع بىىذلك يمنىىع المؤاخىىذة ويىىدفع          

 .الضمان إذا وقع بسبب القعل المأذون فيه ضرر لآلخرين 
 لتلف هو تحمل المسئولية والغرم المالي لما حصل بذلك األمر الجائز من ا( : الضمان)والمراد بـ 

 
 .الخراج بالضمان  ( :61)المادة 

 
 :تعني المادة 

، فهي للمشتري عو  ما كان عليه من ضمان الملىك ،   أن ما خر  من الشيء من عين ومنقعة وغلة
 . فمن ضمن شيئًا إذا تلف ، يكون نقع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف 
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 :وأصل هذه المادة 
 (( . الخرا  بالضمان :)) عليه وسلم أنه قال  ما روي عن النبي صلى اهلل 

 
 .الغرم بالغنم  ( :61)المادة 

 
الخرا  بالضىمان ، فهىي تقيىد أن مىن ينىال نقىع شىيء ، يجىب أن         ( 16)هذه المادة عكس المادة السابقة 

 . يتحمل ضرره 
 

 . فالتكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء ، تكون على من يستقيد منه شرعًا 
 
 
 
 . ال يجوز ألحد أن يتصرف في ملك الغير بال إذن ( :62)مادة ال

 
 :تعني المادة 

أنه ال يص  ألي شخص أن يتصرف تصىرفًا فعليىًا فىي ملىك الغيىر ، سىواء كىان خاصىًا أو مشىتركًا إال          
 . بإذن منه أو كان مأذونًا له فيه شرعًا ، ألن في التصرف بدون إذن إعتداًء على ح  المالك 

ز هنا شامل لجميع أنواع التصىرف مىن اسىتعمال أو إعىارة أو إيىداع أو إجىارة أو صىل  أو        وعدم الجوا
 . هبة أو بيع أو رهن أو هدم أو بناء 

 
لكن ما أجراه من عقود سواء كان بعو  أو غيره ، يتوقف على إجازة المالىك ، فىإن أجىاز نقىذ ، ألن     

 . ااجازة الالحقة ، كالوكالة السابقة 
 

 . األمر بالتصرف في ملك الغير باطل ( :63)المادة 
 

  :تعني المادة 
أن ما يملكه اانسان سىواء كىان عينىًا أو منقعىة ، قىد أتبىت الشىرع لصىاحبه حى  التصىرف فيىه ، ومنىع             
غيره من التصرف فيه إال بإذنه ، فإذا صدر أمر بالتصرف في ملك الغير بال إذنىه أو بغيىر وجىه حى      

 . ، وما ترتب عليه فهو باطل  ، فإن هذا األمر يعتبر باطاًل
 

 .ال يجوز ألحد أن يأخذ مال غيره بال سبب شرعي  ( :64)المادة 
 

 : تعني المادة 
أنه ال يجوز ألحد أن يأخذ مال غيره بىدون سىبب شىرعي يسىوغ لىه األخىذ ، ألنىه إذا لىم يكىن للشىخص           

بقتان ، فبمقتضىى األولويىة لىيس    ح  التصرف القولي في مال الغير بال إذنه ، كما أفادته المادتىان السىا  
 . له أخذ مال الغير بال مسوغ شرعي 

 
 : وأصل هذه المادة 

 (( ال يحل ألحد أن يأخذ متاع أخيه العبًا وال جادًا ، فإن أخذه فليرده: )) قوله صلى اهلل عليه وسلم 
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 . يضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن مجبرًا ( :65)المادة 

 
 : ة تعني الماد

أن ما يصدر من فعل القاعل إنما ينسب إليىه ولىيس إلىى اآلمىر بىه وبالتىالي يكىون القاعىل هىو المسىئول           
 . عنه ما لم يكن مكرهًا  ،  فإن كان مكرهًا ، فإن المسئولية تقع على اآلمر المكِره  

 
 .المباشر ضامن وإن لم يتعمد  ( :66)المادة 

 
 :تعني المادة 

وإن لىم يتعمىد ذلىك القعىل ، ألن المباشىرة علىة صىالحة وسىبب          مىا تلىف بقعلىه    أن المباشر للقعل يضمن
 . مستقل لالتالف ، فال يكون عدم التعمد عذرًا مسقطًا للحكم ، وهو الضمان من المباشر 

 
 . المتسبب ال يضمن إال بالتعدي ( :67)المادة 

 
  :تعني المادة 

الضىرر ، ألنىه بىانقراده ال يصىل  علىة مسىتقلة       أن المتسبب للضرر ال يضمن ما أفضى إليىه عملىه مىن    
 . لإلتالف ، إال إذا كان متعديًا 

 
 .إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر  ( :68)المادة 

 
 :تعني المادة 

أنه إذا اجتمع المباشر للقعل ـ وهو القاعل له ، والمتسبب فيه ـ وهىو المقضىي والموصىل إلىى وقوعىه ـ       
ف الحكم إلى المباشر ، ألن القاعل هو العلة المىؤترة ، واألصىل فىي األحكىام أن تضىاف إلىى       فإنه يضا

 . عللها المؤترة ال إلى أسبابها الموصلة ، ألن تلك أقوى وأقرب 
 

 . جناية العجماء جبار ( :69)المادة 
 

 : تعني المادة 
له ، ما لم يكن منبعثًا عىن فعىل فاعىل    أن ما تقعله البهيمة من ااضرار بالنقس أو بالمال ، هدر ال حكم 

مختار ، كراكب أو ضارب أو ناخس ونحوه ، فإن كان منبعثًا عن فعل فاعل مختار ، فإنه يضىمن فىي   
 . هذه الحالة 

 
  :وأصل هذه المادة 

العجمىاء جرحهىا   : ))ـ ما روي عن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنىه قىال   
 . ه البخاري ومسلم روا(( جبار 
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 .دليل الشيء في األمور الباطنة يقوم مقامه ( :71)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن كثيىىرًا مىىن األحكىىام الشىىرعية المعللىىة ، التىىي ال تثبىىت إال بثبىىوت عللهىىا ، قىىد تكىىون  خقيىىة يصىىعب        

بثبىوت األمىارات الدالىة     االطالع عليها ، لذلك أقام الشرع األمارات الدالة عليها مقامها ، وأتبىت الحكىم  
 . على العلة الحقيقية 

 
 
 
 

 . المرء مؤاخذ بإقراره ( :71)المادة 
 

  :تعني المادة 
أن اانسان المكلف مؤاخذ ومصدإل في إخباره عن تبوت ح  للغير علىى نقسىه ، إال إذا كىان مسىتحياًل     

  .عقاًل ، أو شرعًا ، أو مما يكذبه ظاهر الحال ، فإنه ال يقبل إقراره 
 

  :وأصل هذه المادة 
سىورة البقىرة ، اآليىة    (( فليملل الذي عليه الح  وليت  اهلل ربه وال يبخس منه شىيئًا  : )) ـ قوله تعالى 2

222  . 
واامىىالل هىىو اامىىالء ، أي فليملىىل المىىدين الىىذي عليىىه الحىى  علىىى الكاتىىب ، ألنىىه المشىىهود عليىىه،  

 . و لم يقر بالح  لم يملل واامالء هنا ال يتحق  إال بااقرار ، ألنه ل
سىورة  (( يىا أيهىا الىذين ممنىوا كونىوا قىوامين بالقسىط شىهداء هلل ولىو علىى أنقسىكم            : )) ـ وقوله تعىالى  2

 . 262البقرة ، اآلية 
 

 .الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان  ( :72)المادة 
 

 : تعني المادة 
 . ابت بالمعاينة والمشاهدة في االزام أن الشيء الثابت بالبينة أو الدليل الشرعي يعتبر كالث

 : وأصل هذه المادة 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون : )) ـ قوله تعالى 2

 .  222سورة البقرة ، اآلية (( من الشهداء 
رواه البخىاري ومسىلم   ((  البينة على المدعي واليمين على من أنكىر : )) ـ وقوله صلى اهلل عليه وسلم2

 . 
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 . البينة حجة متعدية واإلقرار حجة قاصرة ( :73)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن الثابت بالبينة غير مقصور على المدعى عليه، بل يتجاوزه إلى غيره ممن لىه عالقىة بالقضىية، ألن    

لغيىره علىى نقسىه، فيكىون إقىراره       حجية البينة مستندة إلىى القضىاء ، بينمىا ااقىرار إتبىات اانسىان حقىاً       
 . ملزمًا له فقط ، وال يتعداه إلى غيره ، ألن ااقرار ال يتوقف على القضاء ، بل حجة في نقسه 

 
 

 .البينة إلثبات خالف الظاهر واليمين إلبقاء األصل ( :74)المادة 
 

 : تعنى المادة 
إضافة الحىادث إلىى أبعىد أوقاتىه ، فىإن      أن البينة شرعت اتبات خالف األصل ، كعدم براءة الذمة ، وك

كل ذلك خالف األصل ، واألصل براءة الذمة، وإضافة الحادث إلى أقىرب أوقاتىه ، فىال يحكىم بخىالف      
 . األصل إال بالبينة ، وأن اليمين شرعت ابقاء األصل على ما كان عليه 

 
ة علىى مىا ادعىاه ، يكىون     فإذا تمسك أحد المتخاصمين بمىا هىو األصىل ، وعجىز اآلخىر عىن إقامىة البينى        

القول قول من يتمسك باألصل مع يمينه ، ألن األصل يؤيده ظاهر الحال ، فال يحتا  إلى تأييىد مخىر ،   
 والذي يكون خالف الظاهر يتراوح بين الصدإل والكذب ، فيحتا  إلى مرج  ألحدهما على اآلخر 

 
 .البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ( :75)المادة 

 
 : ني المادة تع

أن المىدعى يىزعم خىىالف الظىاهر ، فعليىىه البينىة ، كمىىا أفىادت المىىادة السىابقة ، والمىىدعى عليىه متمسىىك        
 . بالحالة األصلية ، وهي براءة ذمته من المسئولية ، فيقبل قوله مع يمينه

 . وهذه المادة من األصول المهمة التي يرتكز عليها القضاء 
 

 : وأصل هذه المادة 
 (( . البينة على المدعي واليمين على من أنكر : )) صلى اهلل عليه وسلم  ـ قوله2
ـ وألن جانب المدعي ضعيف ، فكانت الحجة القوية عليه وهي البينة ، وجانب المدعى عليىه قىوي ،   2

 . ألن األصل براءة الذمة ، فاكتقي منه باليمين 
 

 . د عليهمن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردو ( :76)المادة 
 

 : تعني المادة 
أنه إذا عمل شخص على نق، ما أجراه ، وتىم مىن جهتىه ، وكىان ذلىك باختيىاره ورضىاه، فىال اعتبىار          
لنقضه ونكثه ، ألن سعيه األخير يعتبر تناقضًا ، والدعوى المتناقضىة ال تسىمع ، فيكىون سىعيه مىردود      

 .عليه وغير معتبر 
 .ن أمام خصم منازع ويشترت في اعتبار هذا التناق، ، أن يكو
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 .من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ( :77)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجاًل منه للحصول على مقصىودة المسىتح  لىه ، فإنىه يعامىل      

 . بضد مقصودة ، ويوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله 
 

األصولية العامة وهي سد الذرائع ، فالقاعل هنا يعامل بنقي، مقصودة وهذه المادة ذات صلة بالقاعدة 
، حيأ أن قصده من القعىل هىو التحايىل ، السىتعجال أمىر مبىاح أو مسىتح  مىن جانىب مخىر بقعىل أمىر             
محرم ، فأهمل قصد القاعل ، وعومل بنقي، ما قصد ، عقوبة له وزجىرًا لغيىره ، إلىى جانىب العقوبىة      

 .قسه المستحقة على القعل ن
 

 .الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ( :78)المادة 
 

هذه المادة أصلها قاعدة أصولية ، مبناها أن الحكىم مىرتبط بعلتىه ، فمتىى وجىدت العلىة ، وجىد الحكىم ،         
 . بصرف النظر عن أي اعتبار ، والعكس صحي  

 
 .األصل في األشياء اإلباحة  ( :79)المادة 

 
 : تعني المادة 
فىىي األر  مبىىاح لإلنسىىان أن يتناولىىه علىىى الجهىىة التىىي يكىىون بهىىا ذلىىك أكىىاًل أو شىىربًا أو       أن كىىل مىىا  

 . تصرفًا أو غير ذلك مما ينتقع به من غير ضرر ، وال يخر  عن هذا األصل إال بنص ملزم أو مانع 
 

  :وأصل هذه المادة 
 . 21ة ، اآليةسورة البقر(( هو الذي خل  لكم ما في األر  جميعًا : )) ـ قوله تعالى 2
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سئل عن الجبن والقراء : ـ ما أخرجه ابن ماجة من حديأ سلمان 2

الحالل ما أحل اهلل في كتابه ، والحرام ما حرم اهلل في كتابه ، وما سكت عنه : )) والسمن ، فقال 
 (( . فهو مما عقا عنه 

 
 .ليس لعرق ظالم حق ( :81)المادة 

 
 : المادة  تعني

أن العىىدوان ال يكسىىب المعتىىدي حقىىًا ، فمىىن غصىىب أرضىىًا ، فىىزرع فيهىىا أو غىىرن أو بنىىى، ال يسىىتح   
 .تملكها وال البقاء فيها ، ويقان على األر  غيرها من المغصوبات

 
  :وأصل هذه المادة 

حيىا أرضىًا ميتىة    مىن أ : ))ـ ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال 2
 (( . فهي له ، وليس لعرإل ظالم ح  
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 .ال ينزع الشيء من يد أحد إال بحق ثابت  ( :81)المادة 
 

 : تعني المادة 
أنه ال يجوز أخذ الشيء مىن يىد صىاحبه ، ألن وجىود اليىد عليىه دليىل التملىك ، فىال ينىزع منىه إال بحى              

 . تابت 
 

 .لوالية العامة الوالية الخاصة أقوى من ا ( :82)المادة 
 

 .المراد بها نقاذ التصرف على الغير شاء أم أبى : الوالية 
  

وهىىي مىىا تكىىون فىىي الىىدين ، والىىدنيا ، والىىنقس ، والمىىال ، ومنهىىا درجىىات تتقىىاوت مىىن  : الواليىىة العامىىة 
 واليىة اامىام األعظىم إلىىى واليىة نوابىه ووالتىىه ، وينىات بهىذه الواليىة تجهيىىز الجيىو، ، وسىد الثغىىور ،          

 . وإقامة الحدود ، وحماية الدين ، وما سواها من األمور التي يستتب بها األمن ، ويحكم شرع اهلل
 . وتكون في النقس والمال معًا ، أوفي المال فقط : الوالية الخاصة 

 
واعتبرت الوالية الخاصة أقوى من الوالية العامة ، ألنه كلما كانت الوالية المرتبطة بشيء أخص مما 

 . بسبب ارتباطها به وحده ، كانت أقوى تأتيرًا في ذلك الشيء مما فوقها في العموم فوقها 
 

 .التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ( :83)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن تصرف اامام وكىل مىن ولىي شىيئًا مىن أمىور المسىلمين يجىب أن يكىون مبنيىًا ومعلقىًا ومقصىودًا بىه              

ه نقع لعموم من تحت يدهم ، وما لم يكن كذلك ، لم يكن صىحيحًا وال نافىذًا   المصلحة العامة ، أي بما في
 . شرعًا 

 
فهذه المادة تضبط الحدود التي يتصرف في نطاقها كل من ولي شيئًا من أمور العامىة مىن إمىام أو واٍل    
،  أو أمير أو قا  أو موظف ، وتقيىد أن أعمىال هىؤالء وأمثىالهم  وتصىرفاتهم لكىي تنقىذ علىى الرعيىة         

 .وتكون ملزمة لها ، يجب أن تكون مبنية على مصلحة الجماعة 
  

 : وأصل هذه المادة 
 (( .وال تقربوا مال اليتيم إال بالتي هي أحسن : )) ـ قوله تعالى 2

وإن كان هذا فىي حقىوإل اليتىامى ، فهىو فىي حقىوإل عامىة المسىلمين فيمىا يتصىرف فيىه األئمىة مىن              
 . األموال العامة أولى 

ما من عبد يسترعيه اهلل عز وجىل رعيىة يمىوت وهىو غىا، لرعيتىه       : )) صلى اهلل عليه وسلم ـ قوله 2
 . رواه البخاري مسلم (( إال حرم اهلل عليه الجنة 
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 . خطأ القاضي في بيت المال ( :84)المادة 
 

 : تعني المادة 
 . ذلك على بيت المال  أن القاضي متى أخطأ في قضائه ، فإنه ال يجب عليه الضمان ، وإنما يرجع في

 
 : وأصل هذه المادة 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ، تم أصاب، فلىه أجىران، وإذا حكىم فاجتهىد ،     : )) ـ قوله صلى اهلل عليه وسلم 2
 . رواه مسلم .... (( تم أخطأ ، فله أجر 

 .فقيه دليل على أن الحاكم أو القاضي ال يغرم بخطئه 
 

 . عذرًا الجهل بالحكم ليس ( :85)المادة 
 

 : تعني المادة 
أن من باشر عماًل مدنيا أو جنائيا ، تم أراد التخلص من المسئولية عن هذا العمل بحجة جهله الحكم ال 

 . يسمع قوله 
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 باب تمهيدي
 

 الفصل الثاني
 أحكام عامة

 ـــ
 الفرع األول

 القانون وتطبيقه
 

ي تنظييم المعيامالت التيي ليم ييرد بشيأنها نيص        تعتبر أحكام هذا القانون المرجع العام ف ( :86)المادة 
 خاص في قانون آخر 

 
 :تعني المادة 

أن القانون المدني هو المرجع العام لجميع المعىامالت باسىتثناء تلىك التىي ورد بشىأنها نىص خىاص فىي         
 .قانون مخر ، فإنه يرجع إلى القانون الخاص ، وذلك لخصوصيته ، فالخاص مقدم على العام

 
 تطبق نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها بكل طرق داللتها  – 1: ( 87)المادة 

إذا لييم يوجييد نييص فييي هييذا القييانون تطبييق أحكييام الفقييه اإلسييالمي األكثيير مالئميية    – 2
لنصييوص هييذا القييانون دون التقيييد بمييذهب فقهييي معييين، فييإذا لييم يوجييد، تطبييق       

ة العيرف حيييو يوجيد بالشييرائط   مبياد  الشيريعة اإلسييالمية ومقاصيدها مييع مراعيا    
 .المقررة فقهًا 

 
جمع المشرع في هذه المادة مصادر القانون، وليس المقصود مىن جمىع المصىادر مجىرد تعىدادها ، بىل       
بيان تدرجها من حيأ األولوية في التطبي  ، ولذلك يجب أن يلتمس الحكم الذي يطب  على النزاع فىي  

لققىىه ااسىىالمي األكثىىر مالئمىىة وإن لىىم يوجىىد فقىىي مبىىاد       نصىىوص التشىىريع أواًل ، وإال فقىىي أحكىىام ا  
 .الشريعة ااسالمية ومقاصدها مع مراعاة العرف 

 
 .يرجع في تحديد مضمون النص وتفسيره إلى قواعد أصول الفقه اإلسالمي ( :88)المادة 

 
 :تعني المادة 

ول الققىىه ااسىىالمي ، أن المرجىع فىىي معرفىىة الىىنص وتقسىىيره وتأويلىىه ، وداللتىه علىىى األحكىىام هىىو أصىى  
وذلك لما يتميز به من الشمول، ولما يحتوي عليه من المبىاديء والقواعىد العامىة التىي صىاغها العلمىاء       
وف  أحكام الشريعة ااسالمية ، ولما في ذلك من جمع القضاء على مرجع واحد يسهل الرجوع إليىه ،  

 .ويبعد بقدر اامكان أسباب الخالف 
 

 .لمدد بالتقويم الشمسي ما لم ينص على غير ذلك تحسب ا ( :89)المادة 
 

اختلف الققهىاء فىي أي التقىويمين الشمسىي أو القمىري يعتمىد ، فىرأى بعضىهم اعتمىاد التقىويم الشمسىي،            
ورأى البع، اآلخر اعتمىاد التقىويم القمىري ، لىذلك قىررت هىذه المىادة اعتمىاد التقىويم الشمسىي إال إذا           

 .نص القانون على غير ذلك 
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 :التطبيق الزمني للقانون :  أواًل

 ــــــ
 

يعمل بالقانون من تاريخ نفاذه فال يسري على ما سيبقه مين الوقيائع إالذ إذا وجيد نيص       ( :91)المادة 
 .قانون صريح يقضي بذلك 

 
 .ال يطب  القانون على ما سبقه من الوقائع ، بعد نقاذه ، إال إذا وجد نص صري  يقضي بذلك 

 
كان الشخص كامل األهلية بمقتضى قانون قيائم ثيم أصيبح نياقص األهليية بمقتضيى        إذا ( :91)المادة 

 .قانون جديد ال يؤثر ذلك في تصرفاته السابقة 
 

 :تعني المادة 
أن الشخص الكامل األهليىة بمقتضىى قىانون قىديم ، وذلىك كىأن يىنص هىذا القىانون علىى أن سىن الرشىد             

، فعىودة الشىىخص إلىى حالىىة   (سىنة  22)سىن الرشىىد  ، تىم يىىأتي قىانون جديىد يىىنص علىى أن     ( سىنة   22)
القصىىر بمقتضىىى قىىانون جديىىد بعىىد أن أعتبىىر رشىىيدًا فىىي ظىىل التشىىريع القىىديم ، ال تىىؤتر فىىي صىىحة            
التصرفات التىي صىدرت منىه فىي ظىل التشىريع القىديم ، فهىذه التصىرفات ال يجىوز الطعىن فيهىا بسىبب              

ادها ، إذ أن القانون الجديد يعيىد األشىخاص إلىى    نقص األهلية ، متى كان العاقد كامل األهلية وقت انعق
 .حالة القصر بالنسبة إلى المستقبل فحسب 

 
تسيري النصيوص القانونيية الجدييدة المتعلقية بالتقيادم مين وقيت العميل عليى كيل             – 1( : 92)المادة 

 .تقادم لم يكتمل 
دم على أن النصوص القديمة هيي التيي تسيري عليى المسيائل الخاصية ببيدء التقيا         – 2

 .ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة 
 

 :تعني المادة 
أن كل تقادم لم يكتمل فىي ظىل تشىريع قىائم ال يرتىب أتىره ، فىإذا صىدر تشىريع جديىد يطيىل مىن مدتىه،              

 .وجب أن يسري هذا التشريع 
معينة يحددها القانون الساري إذ ذاا أما بدء التقادم أو وققه أو انقطاعه ، فيتحق  متى توافرت شروت 

، ومتى بدأت المدة أو وققت أو انقطعت وفقًا لقانون ظل البدء أو الوقف أو االنقطاع مرتبىًا لحكمىه فىي    
 .ظل القانون الجديد 

 
إذا قرر قانون جديد مدة للتقادم أقصير مميا قيرره القيانون القيديم سيرت الميدة الجدييدة          ( :93)المادة 

بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قيد بيدأت قبيل ذليك ، ميا ليم يكين        من وقت العمل 
الباقي من المدة التي قررها القانون القديم أقصر من جميع المدة التي قررهيا القيانون   

 .الجديد فحينئذ يتم التقادم بانقضاء ذلك الباقــي 
 

 :تعني المادة 
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لمىدة المقىررة فىي الىنص القىديم، وفىي هىذه الحالىة ال         أنه قد يقرر القانون الجديد للتقادم مدة أقصىر مىن ا  
يبىىدأ سىىريان المىىدة الجديىىدة بالنسىىبة لتقىىادم بىىدأ مىىن قبىىل ، إالت مىىن وقىىت العمىىل بالتشىىريع الجديىىد ، كقالىىة    
الستقرار المعامالت ، فالواقع أن التقادم لم يكتمل في ظل القانون القديم ، ولذلك ال يترتب حكمىه، ولىم   

دة في القانون الجديد إلى ترتيب هذا الحكم بإرادة الشارع دون انقضاء المدة ، بيد يقصد من تقصير الم
أنىىه رؤي أن تسىىتثنى مىىن حكىىم القاعىىدة العامىىة المقىىررة فىىي الققىىرة األولىىى مىىن المىىادة حالىىة اكتمىىال مىىدة 

ديىىدة التقىىادم التىىي نىىص عليهىىا القىىانون القىىديم فىىي ظىىل القىىانون الجديىىد ، ولكىىن قبىىل أن تنقضىىي المىىدة الج
بتمامهىىا ، ويتحقىى  ذلىىك كلمىىا كانىىت البقيىىة الباقيىىة مىىن المىىدة القديمىىة أقصىىر مىىن المىىدة التىىي تقىىررت فىىي  
التشريع الجديد ، كما لو كانت المدة القديمة خمىس عشىرة سىنة ، ولىم يبى  الكتمالهىا سىوى سىنتين ، تىم          

ماًل بانقضاء هىاتين السىنتين ،   جعل التشريع الجديد المدة تالث سنين ، فقي هذه الحالة يعتبر التقادم مكت
وتكون والية التشريع القديم قد امتدت بعد زواله إمعانًا فىي تحقيى  العدالىة، وعلىى ذلىك يقتصىر تطبيى         
الققرة األولى من المادة على الحالة التي يكىون فيهىا البىاقي مىن المىدة القديمىة أطىول مىن المىدة الجديىدة           

 .بأسرها 
 

القيانوني أو يوقيف العميل بيه ، إالذ بقيانون الحيق يينص صيراحة عليى          ال يلغي النص  ( : 94)المادة 
 .ذلك أو يتعارض معه أو ينظم موضوعه تنظيمًا جديدًا 

 
 :تعني المادة 

إلغىىاء التشىىريع أو وقىىف العمىىل بىىه ال يىىتم إال بىىنص صىىري  يتضىىمنه تشىىريع الحىى  ، وهىىذا هىىو النسىى      
 :لضمني صورتان الصري  ، إالت أن النس  قد يكون ضمنيًا ، وللنس  ا

 
أن يصدر تشريع جديد يشتمل على نص يتعار  تعارضًا تامًا مع التشريع القىديم ،  : الصورة األولى 

 .وفي هذه الحالة يقتصر النس  على الحدود التي يتحق  فيها التعار  
 

سىاب    أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيمًا كاماًل وضعًا من األوضاع أفرد لىه تشىريع  : الصورة الثانية 
، وفي هذه الحالة يعتبر التشريع الساب  منسوخًا ولو انتقى التعار  بين بع، نصوص هذا التشىريع  

 .ونصوص التشريع الذي تاله 
 

 ال يلغي نص في قانون عام نصًا يعارضه في قانون خاص قبله إالذ إذا صرح بذلك  ( :95)المادة 
 

 : تعني المادة 
خىاص قبلىه ، فىإن الىنص العىام ال يلغىي الىنص الخىاص ، ألن         أنه في حالة تعار  نص عام مع نىص  

 .النص الخاص اشتمل على أمر ال يتعداه إلى غيره فيقتصر عليه لخصوصيته ، إال إذا صرح بذلك 
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 :التطبيق المكاني للقانون : ثانيا 
 ــــــ
 

تنازعهييا القييوانين  يعتبيير القييانون الييوطني هييو المرجييع فييي تكييييف العالقييات عنييدما ت       ( :96)المادة 
 لمعرفة الواجب تطبيقه منها 

 
 :تعني المادة 

أنه يجب على القاضي الرجوع إلى القانون الىوطني فىي تكييىف الىروابط القانونيىة ، ويقهىم مىن رجىوع         
القاضي إلى هذا القانون في مسائل التكييف ، إلزامه بىالرجوع إلىى القىانون الىوطني فىي جملتىه ، وبمىا        

تعلى  باألشىخاص أو بىاألموال أيىًا كىان مصىدر هىذه القواعىد ، ويالحىظ أن تطبيى            يتضمنه من قواعىد ت 
القانون الوطني بوصقه قانون القاضي فىي مسىائل التكييىف ، ال يتنىاول إالت تحديىد طبيعىة العالقىات فىي         
النزاع المطروح ، ادخالها في نطاإل طائقة من طوائف الىنظم القانونيىة التىي تعىين لهىا قواعىد االسىناد        

ختصاصىىىًا تشىىىريعيًا معينىىىًا ، كطائقىىىة الىىىنظم الخاصىىىة بشىىىكل التصىىىرفات، أو بحالىىىة األشىىىخاص ، أو    ا
 .بالمواريأ والوصايا ، أو بمركز األموال 

 
يسري على الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم قانون الدولة التيي ينتميون إليهيا     – 1( : 97)المادة 

تعقيد فيي الدولية التيي تطبيق هيذا       بجنسيتهم على أنه فيي التصيرفات الماليية التيي     
القانون ، وتترتب آثارها فيها إذا كان أحيد الطيرفين أجنبييًا نياقص األهليية لسيبب       
 فيه خفاء ال يسهل على الطرف اآلخر تبينه فإن هذا السبب ال يؤثر في تصرفه 

يسري عليى النظيام القيانوني لألشيخاص االعتباريية األجنبيية قيانون الدولية التيي           – 2
ركز إدارتها الرئيسي الفعلي إالذ إذا كان نشاطها الرئيسيي يوجيد فيي اليدول     فيها م

 التي تطبق هذا القانون ، فإن أحكامه هي التي تسري 
 

تعىىين الققىىرة األولىىى مىىن هىىذه المىىادة القىىانون الواجىىب تطبيقىىه فيمىىا يتعلىى  بحالىىة األشىىخاص وأهليىىتهم ،   
مىن أسىرته ودولتىه ، وهىي صىقات تقىوم علىى         ويقصد بالحالة جملة الصقات التي تحدد مركز الشخص

أسس من الواقع كالسن والذكورة واألنوتة والصىحة، أو علىى أسىس مىن القىانون ، كىالزوا  أو الحجىر        
أو الجنسىىية ، وينصىىرف اصىىطالح األهليىىة فىىي هىىذا المقىىام إلىىى أهليىىة األداء وحىىدها ، أي صىىالحية           

 .لصالحية تتصل اتصااًل وتيقًا بالحالة الشخص لإللتزام بمقتضى التصرفات اارادية ، وهذه ا
مىؤداه أن األجنبىي الىذي يعقىد تصىرفًا ماليىًا ال       : هذا وقد تضمنت الققرة األولى اسىتثناء يتعلى  باألهليىة    

يكون أهاًل لإللتزام به وفقًا لقانون جنسيته ، يعتبر أهىاًل لىذلك متىى كىان هىذا هىو حكىم القىانون الىوطني          
عرضىىت الققىىرة الثانيىىة للنظىىام القىىانوني لألشىىخاص االعتباريىىة األجنبيىىة مىىن فيمىىا يتعلىى  بىىالوطنيين ، وت

شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فتوجب تطبيى  قىانون الدولىة التىي تتخىذ فيهىا هىذه األشىخاص         
مركز إدارتها الرئيسي القعلي ، وإذا باشرت نشاطها الرئيسي في الدول التي تطب  هىذا القىانون ، فىإن    

 .ي تسري في ذلك أحكامه هي الت
 

يرجيع فييي الشيروط الموضيوعية لصييحة اليزواج إليى قييانون اليزوج وقيت انعقيياد         – 1( : 98)الميادة  
 .الزواج 

أمييا ميين حيييو الشييكل فيعتبيير الييزواج مييا بييين أجنبيييين أو مييا بييين أجنبييي ووطنييي   – 2
 .صحيحًا إذا عقد وفقًا ألوضاع البلد الذي تم فيه ، أو وفق قانون الزوج 
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تسييري أحكييام قييانون الدوليية التييي ينتمييي إليهييا الييزوج وقييت الييزواج علييى جميييع  – 1( : 99) المييادة

اآلثار التي يرتبها عقد الزواج على أنيه إذا اتحيدت جنسيية اليزوجين بعيد اليزواج       
 .يطبق قانون جنسيتهما على آثار الزواج 

ويسيري   يسري على الطالق قانون الدولة التي ينتمي إليهيا اليزوج وقيت الطيالق     – 2
على التطليق القضائي والفسخ واالنفصال قانون الدولة التي ينتميي إليهيا اليزوج    

 .وقت رفع الدعوى 
 

حىىددت المادتىىان القىىانون الواجىىب تطبيقىىه فيمىىا يتعلىى  بانعقىىاد الىىزوا  مىىن حيىىأ الشىىكل والموضىىوع ،      
ل خاصىة تعىر    وبعالقات الزوجين شخصية كانت أو مالية ، وبااجراءات التي تتبىع فىي شىأن مسىائ    

 .بمناسبة دعاوى الطالإل والقس  واالنقصال 
 

تناولت كيقية انعقاد الزوا  ، فقضت في فقرتها األولى بوجوب تطبي  قانون الزو  فيما ( 12)فالمادة 
هي الصقات والشروت الالزمة امكان : يتعل  بالشروت الموضوعية ، والمراد بالشروت الموضوعية 

 .هو قانون جنسيته : نون الزو  عقد الزوا ، والمراد بقا
 

فىإن الىزوا  يكىون صىحيحًا      –وهي ااجراءات المتعلقىة بعقىد الىزوا      –أما من حيأ الشروت الشكلية 
متى روعيت أوضاع البلد الذي تمت فيىه ، أو األوضىاع التىي    ( 12)وفقًا لنص الققرة الثانية من المادة 

 .قررها قانون الزو  
 

ت أن حكىم االختصىاص بالنسىبة إلىى اآلتىار التىي يرتبهىا عقىد الىزوا  خاضىع           فقد قرر( 11)أما المادة 
لقانون الزو  وقت انعقاد الزوا  ، وأضافت المىادة أنىه فىي حالىة مىا إذا اتحىدت جنسىية الىزوجين فإنىه          
يطبىى  بحقهمىىا قىىانون جنسىىيتهما ، أمىىا الطىىالإل فيخضىىع لقىىانون الدولىىة التىىي ينتمىىي إليهىىا الىىزو  وقىىت      

التطلي  القضائي والقس  واالنقصال فإنه خاضىع لقىانون الدولىة التىي ينتمىي إليهىا الىزو         الطالإل ، أما 
 .وقت رفع الدعوى 

 
 .يسري على االلتزام بالنفقة فيما بين األقارب قانون دولة الملتزم بها  ( :111)المادة 

 
ملتىزم بهىا، وهىذا الىنص     تتناول هذه المادة االلتزام بالنققىة فيمىا بىين األقىارب ، فتوجىب تطبيى  قىانون ال       

خاص بنققة األقارب ، وال يشمل نققة الزوجيىة ، التىي تنظمهىا أحكىام المىواد السىابقة علىى اعتبىار أنهىا          
 .من متار الزوا  

 
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغيرهيا مين    (:111)المادة 

 .ن قانون دولتهم النظم المقررة لحماية المحجورين والغائبي
 

 :تعني المادة 
أنىىه فىىي حالىىة تنىىازع القىىوانين بالنسىىبة لألهليىىة ، يكىىون القىىانون الواجىىب التطبيىى  ، هىىو قىىانون جنسىىية       

 .الشخص المقتضى حمايته ، فإن النظم الموضوعية لهذه الحماية ترجع إلى قانون جنسيته 
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ينتميي إليهيا الميورث وقيت موتيه عليى       يسري على الميراث قانون الدولية التيي    – 1(: 112)المادة 
أنييه بالنسييبة لغييير المسييلمين ال يييرث األجنبييي ميين الييوطني إذا كييان قييانون دوليية     

 .األجنبي ال يورث الوطني 
تييؤول إلييى الدوليية الحقييوق المالييية لألجنبييي الييذي ال وارث لييه الموجييودة علييى         – 2

 .إقليمها ولو صرح قانون دولته بخالف ذلك 
 

يسري على األحكام الموضوعية للوصية وسائر التصرفات المضيافة إليى ميا بعيد      ـ1(: 113)المادة 
 . الموت قانون دولة المتصرف وقت موته 

ـ أما من الناحية الشكلية فتكفي مطابقتها لقانون دولة المتصرف أو الدولية التيي تيم    2
 . فيها التصرف 

 
الوصىايا والتصىرفات المضىافة إلىى مىا بعىد       تختتم هاتان المادتىان طائقىة األحكىام المتعلقىة بالمواريىأ و     

 . الموت بوجه عام 
 

للمواريىىأ والوصىىايا وسىىائر التصىىرفات المضىىافة إلىىى مىىا بعىىد (  266) و (  262)وأفىىردت المادتىىان 
الموت ، وقرر أنه من الناحية الموضىوعية يسىري عليهىا قىانون دولىة المىورث أو دولىة المتصىرف أو         

 . الموت ال عند صدور التصرف من صدر منه التصرف إلى ما بعد 
 

أما من الناحية الشكلية يسري عليها قانون دولة المتصرف وقت االيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيىه  
فىي  ( 262)الوصية ، فالنص أراد مواجهة التصرفات المضافة إلىى مىا بعىد المىوت وقىد نصىت المىادة        

نبي الذي ال وارث له للدولة ، ألنها وارتة مىن ال  فقرتها األولي ، كما تضمنت المادة أيلولة حقوإل األج
وارث لىىه ، علىىى أنىىه بالنسىىبة لغيىىر المسىىلمين ال يىىورث األجنبىىي مىىن الىىوطني إذا كىىان قىىانون دولتىىه ال   
يورث الوطني، وغني عن البيان أن أحكام الشريعة ااسالمية ال تورث غير المسىلم مىن المسىلم سىواء     

ال يىرث كىافر   : )) المسلم أوال تورته ، لقوله صلى اهلل عليىه وسىلم   كان قانون دولة غير المسلم يورث 
 ((.من مسلم

 
يسييري علييى االلتزامييات التعاقدييية شييكاًل وموضييوعًا القييانون الييذي يتفييق المتعاقييدان    ( :114)المادة 

على تطبيقه عليها بصراحة أو ضمنًا فإن خال العقد يطبق قانون الدولة التي تم فيها 
  .التعاقد

 
المادة على أن االتزامات التعاقدية يسري عليها من حيأ الشكل والموضوع القانون الذي يقرر نصت 

المتعاقىىدان الخضىىوع ألحكامىىه صىىراحة أو ضىىمنًا ، ألن المتعاقىىدين أعلىىم بظىىروف العقىىد مىىن غيىىرهم ،  
خىال   وهذا حكم عام ، يغلب سلطان اارادة ، ويضمن وحدة القىانون الواجىب تطبيقىه علىى العقىد ، فىإن      

 .العقد من بيان القانون الواجب التطبي  ، فيطب  حينئذ قانون الدولة التي تم فيها التعاقد 
 
 

ـ يسري على الحيازة والملكية وسائر الحقيوق العينيية فيي المنقيول قيانون الدولية       1( : 115)المادة 
 . التي يوجد فيها وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب تلك الحقوق 
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ا يختص بالعقار فإنه يسري قانون موقعه في جميع األحوال سواء فيي ذليك   ـ أما فيم2
 . الوصية واإللتزامات التعاقدية وسائر الحقوق العينية 

ـ القانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقارًا أو منقواًل هو قانون الدولة التي يوجيد  3
 . فيه ذلك الشيء 

 : تعني المادة 
فيها قانون الدولة التي يوجىد فيهىا    ة وسائر الحقوإل العينية في المنقول يسريأن مسائل الحيازة والملكي

هذا المنقول وقت تحق  السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوإل العينيىة األخىرى ،   
 . والمقصود منها المحافظة على سالمة المعامالت في المنقول 

الموقع على كافة العقود التي يكون موضوعها حقوإل متعلقة بعقار أما بالنسبة للعقار فإنه يسري قانون 
 . ، كالوصية واالتزامات التعاقدية وسائر الحقوإل العينية األصلية والتبعية ونطاقها ومتارها

 . ويعتد بقانون الدولة التي يوجد بها المال لتحديد ما إذا كان عقارًا أو منقواًل 
 

إللتزاميات غيير التعاقديية قيانون الدولية التيي حيدثت فيهيا الواقعية          ـ يسيري عليى ا  1( :  116)المادة 
 . المنشئة لإللتزام 

ـ ال تسري أحكام المادة السابقة على اإللتزام الناشيء عن الفعل الضار على الوقائع 2
التييي تحييدث فييي الخييارج وتكييون فيييه غييير مشييروعة إذا كانييت مشييروعة فييي ظييل 

 . القانون الوطني 
 

ألولي من هذه المادة القاعدة العامىة فىي خضىوع االتزامىات غيىر التعاقديىة بوجىه عىام         تضمنت الققرة ا
سواء أكان مصدرها القعل الضار أم ااتراء دون سبب مشروع لقىانون البلىد الىذي وقعىت فيىه الحادتىة       

 .المنشئة لإللتزامات 
 

ار ، فتىنص علىى أن أحكىىام   وتىورد المىادة فىي فقرتهىا الثانيىة اسىتثناء يتعلى  بالمسىئولية عىن القعىل الضى           
الققرة السابقة ال تسري فيما يتعل  باالتزامات الناشئة عن القعل الضىار علىى الوقىائع التىي تحىدث فىي       
الخار  ، وتكون فيه غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه فيما إذا كانت مشىروعة فىي  ظىل القىانون     

أو نقي هذا األصل عنها أمر يتعل  بالنظىام   الوطني ، ألن إلحاإل وصف المشروعية بواقعة من الوقائع
 . العام 

 
يسري قانون الدولة التي تقيام فيهيا اليدعوى أو تباشير فيهيا اإلجيراءات عليى قواعيد          ( :117)المادة 

 اإلختصاص وإجراءات التقاضي 
 

ذي هذه المادة تتناول قواعد االختصاص والمسائل ااجرائية ، وقررت أن يسرى عليهىا قىانون البلىد الى    
تقام فيه الدعوى أو تباشر فيىه ااجىراءات ، وهىذا حكىم عىام يقىوم علىى اتصىال هىذه ااجىراءات وتلىك            
القواعىىد بالنظىىام العىىام ، وأن تعبيىىر االختصىىاص ينصىىرف إلىىى واليىىة المحكمىىة ، كمىىا ينصىىرف إلىىى        
ام االختصاص النوعي والمكاني والشخصىي ، وتعبيىر ااجرائيىة يشىمل جميىع األوضىاع التىي تتبىع أمى         

المحاكم ، الستصدار أمر والئي أو حكم قضىائي ، لمباشىرة إجىراءات التنقيىذ وغيرهىا مىن ااجىراءات        
 . التي رسمها القانون 
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ـ تعين المحكمة القانون الواجب التطبيق على األشخاص الذين تثبت لهم جنسييات  1( : 118)المادة 
 . متعددة أجنبية في وقت واحد 

األشييخاص الييذين ال تعيييرف لهييم جنسييية أو يحمليييون     ـيي يطبييق قييانون الدولييية علييى     2
 . جنسيات متعددة إحداها وطنية 

 
تنص هذه المادة في فقرتها األولىى علىى أن المحكمىة هىي التىي تعىين القىانون الىذي يجىب تطبيقىه علىى            
األشخاص الذين تثبت لهم جنسيات متعددة أجنبية في وقت واحد دون أن تقيدها في هىذا التعيىين بقيىد ،    

ص في فقرتها الثانية على تغليب قانون الدولة عنىد تزاحمهىا مىع غيرهىا مىن الجنسىيات التىي يتمتىع         وتن
بها شخص واحد ، وهذا مبىدأ عىام اسىتقر فىي العىرف الىدولي باعتبىار أن تحديىد الجنسىية مسىألة تتعلى             

 .بالسيادة 
 

لشيرائع فيإن قانونهيا هيو     إذا كان القانون الواجيب التطبييق قيانون دولية تتعيدد فيهيا ا       ( :119)المادة 
الذي يقرر أي شيريعة منهيا يجيب تطبيقهيا ، فيإذا ليم يوجيد بيه نيص طبقيت الشيريعة            

 . الغالبة 
 

إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب تطبيقه فال يطبق منه إال أحكاميه الداخليية دون    : (111)المادة 
 .  التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص

 
حالىة تعىدد الشىرائع التىي يتكىون منهىا القىانون الواجىب تطبيقىه فىي دولىة معينىة ،              (261)تواجه المادة 

كتعدد القوانين التي تطب  في شأن الزوا  مثاًل بتعدد الطوائف ، وتقضىي فىي هىذه الحالىة بىأن القىانون       
 . الداخلي لهذه الدولة هو الذي يعين الشريعة التي يجب تطبيقها من بين هذه الشرائع 

 .دم وجود نص في القانون الداخلي تطب  الشريعة الغالبة وفي حالة ع
 

علىىى وجىىوب تطبيىى  األحكىىام الموضىىوعية فىىي القىىانون األجنبىىي الىىذي تقضىىي     ( 226)وتىىنص المىىادة 
 . النصوص بتطبيقه دون القواعد التي تتعل  بالقانون الدولي الخاص

 
بشأنه نص في المواد السيابقة عين    تتبع مباديء القانون الدولي الخاص فيما لم يرد ( :111)المادة 

 . أحوال تنازع القوانين 
 

ال يجوز تطبيق أحكام قانون عينته النصوص إذا كانت تليك األحكيام تخيالف الشيريعة      ( :112)المادة 
 . اإلسالمية أو النظام العام 

 
في ذلك إلى حالة عدم وجود نص مما تنازعه القوانين في المواد السابقة ، يرجع ( 222)تواجه المادة 

مباديء القانون الدولي الخاص ، بما يواف  أسس التشريع الوطني وال يخالف المقىرر فيىه مىن القواعىد     
 .األساسية في االختصاص 

 
أنىه ال يجىوز مطلقىًا تطبيى  أحكىام قىانون عينتىه النصىوص إذا كانىت هىذه األحكىام            ( 222)تعني المادة 

، انسىىجامًا مىىع تأسىىيس هىىذا القىىانون علىىى أحكىىام الشىىريعة   مخالقىىة للشىىريعة ااسىىالمية أو النظىىام العىىام  
 . الغراء 
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 الفرع الثاني 
 األشخاص

 ـــ
 

 الشخص الطبيعي: أواًل 
 ــــ
 

 . ـ تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيًا وتنتهي بموته 1( : 113)المادة 
 . ـ حقوق الحمل يحددها القانون 2

 
والدتىه حيىًا ، فيجىب إذن أن تكىون والدتىه تامىة ، وأن يكىون قىد         تبدأ الشخصية الطبيعية لإلنسان بتمىام  

ولىىد حيىىًا ، فقبىىل أن تىىتم الىىوالدة ال تبىىدأ الشخصىىية ، وإذا تمىىت الىىوالدة وكىىان الجنىىين ميتىىًا ، فىىال تبىىدأ        
الشخصىىية كىىذلك ، وتنتهىىي الشخصىىية بىىالموت ، ومىىا بىىين الىىوالدة والمىىوت يوجىىد الشىىخص الطبيعىىي،     

وهي غير أهلية األداء ، التي هي قابلية الشخص ألن تكىون لىه حقىوإل وعليىه      ويتمتع بأهلية الوجوب ،
واجبات ، على أن أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الوالدة ، وقد تبقى بعىد المىوت ، فىالجنين يجىوز أن     
يوصىىى لىىه ، فيملىىك بالوصىىية ، ويجىىوز أن يوقىىف عليىىه ، فيكىىون مسىىتحقًا فىىي الوقىىف ، ويىىرث فيملىىك    

 . بالميراث
 
 .تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت الرسمية المعدة لذلك  -1( : 114)لمادة ا

فإذا لم يوجد هذا الدليل أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجالت يجوز اإلثبات بأية  -2
 .وسيلة من وسائل اإلثبات القانونية 

 
 :تعني المادة 

لنسىب الىذي يترتىب علىى الىوالدة ،      أن الوالدة من حيأ هي عمل مادي يثبت بشهادة الميالد ، وكىذلك ا 
فإنه يثبت بشهادة الميالد ، والموت يثبىت بشىهادة الوفىاة ودفىاتر المواليىد والوفيىات والتبلغيىات المتعلقىة         
بها ، واألصل أن شهادة الميالد وشهادة الوفاة كافيتان لإلتبات ، حتى يقيم ذوو الشأن الدليل علىى عىدم   

الضروري إتبات أن أي من هاتين الشىهادتين قىد فقىدت ، بىل      صحة ما أدر  في السجالت ، وليس من
 .يكقي أال يوجد حتى يسم  لذي الشأن أن يثبت الوالدة أو الوفاة بجميع الطرإل 

 
تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط األحكام المقررة في القانون العربي الموحد  : (115)المادة 

  .لألحوال الشخصية 
 

  :تعني المادة 
ه توجد حالة بين الحياة والموت ، يعتبر اانسان ال حيىًا علىى ااطىالإل وال ميتىًا مىن جميىع الوجىوه ،        أن

وتلك هي حالة المققود ، فكل شخص اختقى بحيىأ ال يعلىم مكانىه ، وال يىدرى هىل هىو حىي أو ميىت ،         
لىى  يمكن لكل ذي شأن وارث أو دائن أو موصي له أو غير هؤالء من أصحاب المصىلحة الحصىول ع  

حكم من القاضي بإتبات فقده ، ومتىى صىدر الحكىم ،  يثبىت لهىذه الشخصىية حالىة المققىود، وهىي حالىة           
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تخضىىع فىىي أحكامهىىا للقىىانون العربىىي الموحىىد لألحىىوال الشخصىىية ، ومتىىى حكىىم بمىىوت المققىىود ، تعتىىد  
 . ه من يوم الققد زوجته عدة الوفاة ، ويعتبر ميتًا بالنسبة لماله من تاري  الحكم ، و بالنسبة لمال غير
 . وكذلك الغائب واللقيط ، فإنه يطب  بحقهما القانون العربي الموحد لألحوال الشخصية

 
تسري في شأن أسماء األشخاص وألقابهم وأسرهم وقرابياتهم وجنسيياتهم القيوانين     ( :116)المادة 

 . الخاصة 
 

 : تعني المادة 
اسىم األسىرة يتميىز أبنىاء كىل أسىرة عىن أبنىاء         أنه لكل شىخص اسىم ولقىب وأسىرة تميىزه عىن غيىره ، فب       

األسرة األخرى ، وباسم األب يتميز أوالد األعمام بعضهم عن بع،، وباسم الشخص يتميىز الشىخص   
عن أخوته ، فيرجىع فىي شىأن أسىماء األشىخاص وألقىابهم وأسىرهم وقرابىاتهم وجنسىياتهم إلىى القىوانين            

 .الخاصة في ذلك 
 

 . المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ـ الموطن هو 1(: 117)المادة 
 . ـ يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن 2
  .ـ إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بال موطن 3

 
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجيارة أو مهنية موطنيًا ليه بالنسيبة إليى إدارة        ( :118)المادة 

 . التجارة أو المهنة األعمال المتعلقة بهذه 
 

ـيي مييوطن القاصيير والمحجييور عليييه والمفقييود والغائييب هييو مييوطن ميين ينييوب عيين 1( : 119)المييادة 
 . هؤالء قانونًا وقضاء 

ـ ومع ذلك يجوز أن يكون للقاصر المأذون له بالتجيارة ميوطن خياص للتصيرفات     2
 .التي يعتبره القانون أهاًل لمباشرتها 

 . ذن بالتجارة للقاصر هي التي يحددها القانون ـ السن الالزمة لجواز اإل3
 . ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين1( : 121)المادة 

ـ الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني هو موطن صاحبه بالنسبة لكل ميا يتعليق بهيذا    2
العمييل و ميين ذلييك إجييراءات التنفيييذ الجبييري إال إذا اشييترط صييراحة قصيير هييذا         

 . وطن على أعمال دون أخرى الم
 . ـ ال يجوز إثبات وجود الموطن المختار إال بالكتابة 3

 
 :تعني هذه المواد 

، و مجىرد الوجىود أو السىكن فىي مكىان ال يجعىل منىه         الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عىادة 
ة القعليىة أساسىًا للتصىوير    موطنًا ما لم تكن ااقامة مستقرة فيىه ، وإذا كىان القىانون قىد جعىل مىن ااقامى       

الذي اتبعه ، إال أن عنصر االستقرار ضروري لتوافر معنىى التىوطن ، وال يقصىد باالسىتقرار اتصىال      
ااقامىىة دون انقطىىاع ، وإنمىىا يقصىىد اسىىتمرارها علىىى وجىىه يتحقىى  معىىه شىىرت االعتيىىاد ، ولىىو تخللتهىىا    

  :فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، ويترتب على ذلك نتيجتان 
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أن الشخص قد ال يكون له موطن ما ، كالبدو الرحل الذين ال يقر لهم قىرار فىي مكىان    : النتيجة األولى 
 . معين 

 
أنىه يجىوز أن يكىون للشىخص أكثىر مىن مىوطن ، ويتحقى  ذلىك إذا كىان الشىخص يقىيم             : النتيجة الثانيىة  

كىل منهمىا فىي مكىان منقصىل       إقامة معتادة في الريف وإحدى المدن معًا ،أو كانت له زوجتان يقىيم مىع  
عن مكان األخرى، والموطن هو المكان الذي يوجه فيه إلىى الشىخص كىل إعىالن أو إنىذار أو صىحيقة       
دعوى أو غير ذلك من األوراإل التي يكون لها أتر قانوني، وموطن المدين هو المكان الذي يسعى إليه 

 . الدائن الستيقاء حقه
 

كما الغالب أن ينتمي الشخص إلى جنسية واحدة ، ولكىن مىن    فالغالب أن يكون للشخص موطن واحد ،
األشخاص من ال يكون له موطن مىا ، ومىنهم مىن يتعىدد موطنىه ، كمىا أن مىنهم مىن ال ينتمىي إلىى أيىة            

 . جنسية ، ومنهم من تتعدد جنسياته 
 

ا بىىين والمىوطن وفقىىًا لهىىذا التصىىوير حالىىة واقعيىىة ال مجىىرد ربىىات صىىناعي يخلقىىه القىىانون ويصىىل بىىه مىى 
شخص معين ومكان معين ، لذلك يكون من الميسور أن يتعدد موطن الشخص أو أن ينتقي علىى وجىه   

 . ااطالإل 
 

وقد متر المشىروع تصىوير المىوطن تصىويرًا واقعيىًا يسىتجيب للحاجىات العمليىة ، ويتقى  مىع المبىاديء            
 . المقررة في الشريعة ااسالمية 

 
ن الذي يعينه الشخص باختيىاره مىن جىراء إقامتىه المعتىادة فيىه       وعلى هذا النحو يوجد إلى جانب الموط

 : تالتة أنواع من المواطن 
 

مىىوطن أعمىىال يكىىون مقصىىورًا علىىى ناحيىىة معينىىة مىىن نىىواحي نشىىات الشىىخص ، ويعتبىىر الىىنص   : أواًل 
الخاص بموطن األعمال أظهر  تطبي  لقكرة تعدد الموطن ، فالمكان الذي يباشىر فيىه الشىخص    

ناعة أو حرفىىة يعتبىىر بالنسىىبة إلىىى الغيىىر موطنىىًا لىىه فيمىىا يتعلىى  بىىإدارة أعمىىال هىىذه تجىىارة أو صىى
 . التجارة أو الصناعة أو الحرفة 

 
موطن قانوني ينسبه القىانون للشىخص ولىو لىم يقىم فيىه عىادة ، كمىا هىو األمىر فىي حالىة القاصىر               : تانيًا 

وصيه أو قيمه أو وكيله موطنًا  والمحجور عليه والمققود، فإن القانون يجعل من موطن وليه أو
لىىه ، وفىىي هىىذه الحىىدود يحىىتقظ القىىانون بقكىىرة المىىوطن بنصىىيب مىىن طابعهىىا الحكمىىي ، ورعايىىة  

 . لمصلحة القصر والمحجورين بوجه عام 
 

موطن مختار يتخذه الشخص لتنقيذ عمل قانوني معين ، كما إذا اختار موطنىًا لىه مكتىب محاميىه     : تالثًا 
ئن المرتهن موطنًا في دائرة محكمة العقىار عنىد قيىد الىرهن ، وكمىا إذا اشىترى       ، وكما يختار الدا

شخص أرضًا بعيدة عن موطنه ، فيتق  معه البائع علىى أن يكىون لىه مىوطن قريىب مىن األر        
بالنسبة لهذا البيع ، وال يثبت هذا االتقاإل إال  بالكتابة ، ويكون الموطن فىي هىذه الحالىة مقصىورًا     

متعلقة بتنقيذ البيع ، كاستيقاء أقسات الثمن ، ومطالبة المشتري بسىائر إلتزاماتىه ،   على األعمال ال
ومقاضىىاته بشىىأن البيىىع ، واتخىىاذ إجىىراءات التنقيىىذ الجبىىري ، هىىذا مىىا لىىم يقصىىر المىىوطن المختىىار 
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صىىراحة علىىى بعىى، هىىذه األعمىىال دون أخىىرى ، وغنىىي عىىن البيىىان أن فكىىرة المىىوطن المختىىار    
 . لحكمي والتصوير الواقعي للموطن على حد سواء تتمشى مع التصوير ا

 
ويتبين مما تقدم أن الشخص قد يكون له موطن  معتاد ، وإلى جانبه مىوطن ألعمىال حرفتىه ، ومىوطن     

 . حكمي في حالة الحجر والغيبة ، وموطن مختار لعمل قانوني معين
 

واز ااذن بالتجارة للقاصر هي التي في الققرة الثالثة على أن السن الالزم لج( 221)كما أفادت المادة 
 . يحددها القانون 

 
 . ـ كل شخص يبلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يصبح كامل األهلية للتصرف 1( : 121)المادة 

 .ـ يرجع في تحقق سن الرشد إلى القوانين الخاصة 2
 

 .في العقل  ال يكون أهاًل للتصرف كل شخص غير مميز لصغر في السن أو خلل -1( : 122)المادة 
 .ال يعتبر مميزًا من لم يتم السابعة  -2

 
كل من يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشيد وحجير علييه     ( :123)المادة 

 . لسفه أو خلل في عقله يكون ناقص األهلية 
 

اميية بحسييب  يخضييع عييديمو األهلييية وناقصييوها ألحكييام الوالييية أو الوصيياية أو القو     ( :124)المادة
 . األحوال وفقًا للقواعد المقررة في القانون 

 
باعتبىىار أن أهليىىة األداء هىىي إحىىدى خصىىائص الشىىخص  فىىي األهليىىة تضىىمن القىىانون المبىىاد  الرئيسىىية

الطبيعي ، وأقتصر على أن يشير إشىارة سىريعة إلىى األدوار التىي يمىر بهىا االنسىان فهىو إلىى السىابعة           
األهلية ، وكل شخص يبلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يصب  كامل األهلية فاقد التمييز ، فيكون معدوم 

، فإذا أصيب بعاهة في عقله كالغقلة والسقه والعته والجنون ،فإنه في هذه الحالة يصىب  فاقىد األهليىة ،    
في فقرتها الثانية ، بأن تحق  الرشد والسن المعتبر في ذلىك مرجعىه للقىوانين    ( 222)كما أفادت المادة 

 . خاصة بذلك ال
 

 . ـ ليس ألحد التنازل عن أهليته وال التعديل في أحكامها 1( : 125)المادة 
 . ـ وال يجوز أن تكون الحرية الشخصية محاًل للتعامل 2

 
 :تعني المادة 

بعد أن حدد القانون الشخصية علىى النحىو المتقىدم وعىين خصائصىها ، تىولى حمايتهىا الحمايىة الواجبىة          
د الغير ، فحمى القانون الشخص ضد نقسه بأن حرم عليىه أن ينىزل عىن أهليىة     ضد نقس الشخص وض

الوجىىوب أو أهليىىة األداء ، فىىإن قواعىىد هىىذين القىىرعين مىىن األهليىىة تعتبىىر مىىن النظىىام العىىام ال تجىىوز        
مخالقتهما أو تعديلهما ، وكاألهلية الحرية الشخصية ، فال يجوز للشىخص أن ينىزل عىن حريتىه وال أن     

بالقدر الذي ال يتعار  مع النظام العىام واآلداب ، فلىيس لىه أن يلتىزم إلتزامىًا أبىديًا ، وال أن        يقيدها إال
يقيد حريته في العمل ، كأن يتعهد بأال يباشىر حرفىة معينىة طيلىة حياتىه، وحمىى القىانون الشىخص ضىد          

و سىالمة  الغير إذا تعدى على أي ح  من الحقوإل الالزمة للشخصية ، كالتعدي علىى حريىة الشىخص أ   
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جسمه أو سمعته األدبية أو حرية موطنه ، فإذا وقع تعد من الغير على شيء مىن ذلىك ، كىان للشىخص     
أن يطلىىب وقىىف هىىذا التعىىدي والتعىىوي، عىىن الضىىرر، ويعتبىىر تعىىديًا يسىىتوجب الوقىىف والتعىىوي، أن   

لىى نحىو   يتعدى الغير على اسم الشخص فينازعه في اسىتعماله دون مبىرر ، أو أن ينتحىل هىذا االسىم ع     
يلحىى  الضىىرر بصىىاحبه ، وقىىد يتحىىول االسىىم الشخصىىي إلىىى اسىىم تجىىاري لىىه قيمىىة ماليىىة ، وهىىذا أيضىىًا  

 . يحميه القانون 
 

كما نصت المادة في فقرتها الثانية على عدم جواز أن تكون الحرية الشخصية محاًل للتعامىل بىأي حىال    
 . من األحوال 

 
 ( الحكمي ) الشخص االعتباري : ثانيا 

 ـــــ
 : األشخاص االعتبارية هي  ( :126)المادة 

 . ـ الدولة ووحداتها اإلدارية والبلديات 1
 . ـ المصالح والمنشأت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية 2
 . ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية 3
 . ـ الوقف 4
 . وفقًا لما يقرره القانون  ـ الشركات المدنية والتجارية5
 . ـ الجمعيات والمؤسسات الخاصة المنشأة وفقًا ألحكام القانون 6
 . ـ كل مجموعة من األشخاص أو األموال يمنحها القانون شخصية اعتبارية 7

بين القانون في هذه المادة األشخاص المعنوية التي يعترف لها القانون بهذه الصقة ،  مما يتسع لجميىع  
األشىىخاص المعنويىىة القائمىىة فىىي الوقىىت الحاضىىر ، وال يمنىىع ذلىىك مىىن تىىدخل القىىانون فيمىىا بعىىد    صىىور 

لالعتراف بصور أخرى من صور األشىخاص المعنويىة إذا اقتضىت المصىلحة ذلىك  ، ولىذلك أدرجىت        
مىىن المىادة فىىي عىداد األشىىخاص المعنويىة كىىل مجموعىة مىىن األشىخاص أو األمىىوال التىىي      (( 1))الققىرة  

انون شخصية قانونية، وعلى هذا النحو ال يقتصر النص على بيىان مىا يوجىد مىن األشىخاص      يمنحها الق
المعنوية  في الوقت الحاضر ، وإنما يتناول ما قد يقضي التطىور إلىى وجىوده فىي المسىتقبل ، علىى أن       

 . االعتراف بالشخصية القانونية للقرإل التي ال يتناولها النص بذاتها ال بد فيه من نص خاص 
 
ـ يتمتع الشيخص االعتبياري بجمييع الحقيوق إال ميا كيان منهيا مالزميًا لخصيائص           1( : 127)مادة ال

 . الشخص الطبيعي وذلك في الحدود المقررة في القانون 
 : ـ يكون للشخص االعتباري  2

 . أ ـ ذمة مالية مستقلة 
 . ب ـ أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون 

 . ـ ـ حق التقاضي ج
د ـ موطن مستقل وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، مع مراعاة أحكيام   

ويجوز اعتبار المكان اليذي يوجيد فييه أحيد     ( 97)الفقرة الثانية من المادة 
فروع الشخص االعتباري موطنًا له وذلك بالنسبة لما يدخل في نشاط هيذا  

 . الفرع 
 .هـ ـ جنسيته 

 . كون للشخص االعتباري من يمثله في التعبير عن إرادته ـ يجب أن ي 3
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عنى القانون فىي المىادة بىإبراز فكىرة الشىخص المعنىوي ، بوصىقها فكىرة عامىة ال تقتصىر علىى حىدود             
الشركات والجمعيات والمؤسسات ، بل يتناول أترها نطاإل القانون بأسره ، يسىتوي فىي ذلىك مىا يكىون      

في تعريقه للشخص المعنوي بعر  خصائصه الذاتية ، وهي خصائص  منها خاصًا أو عامًا ، معتمدًا
يستعان بهىا للتقريى  بىين مجموعىات األشىخاص أو األمىوال التىي توجىد فىي حكىم الواقىع ونظيرهىا مىن              
المجموعات التي يعترف القانون بكيانها ، ويثبت صالحية الوجوب لهىا وعليهىا ، فىي الحىدود الالزمىة      

 . أنها في هذه الحدود شأن األشخاص الطبيعيين لمباشرة نشاطها ، فيكون ش
 

 الفرع الثالو 
  األشياء واألموال 

 ــــ
ـ كيل شييء ميادي أو غيير ميادي ال يخيرج عين التعاميل بطبيعتيه أو بحكيم القيانون            1(:  128)المادة 

 . يصح أن يكون محاًل للحقوق المالية 
يسيتطيع أحيد أن يسيتأثر     ـ األشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتهيا هيي التيي ال    2

بحيازتها أما التي تخرج عن التعامل بحكم القانون فهي التي يمنيع القيانون أن   
 .تكون محاًل للحقوق المالية 

  المال هو كل عين أو منفعة أو حق له قيمة مادية في التعامل : (129)المادة 
 

فبين أن الشيء غيىر المىال ، وأنىه     أسان التقرقة بين األشياء واألموال ،( 222)وضع القانون بالمادة 
ال يعدو أن يكون محاًل للحقوإل المالية بشرت أال يكون خارجًا عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القىانون ،  
واألشياء التي تخر  عن التعامل بطبيعتها هي التي يمكن أن ينتقع بها كل النان بغير أن يحول انتقىاع  

الىى  ،  ولىىذلك عرفهىىا   ...... لمىىاء الجىىاري وأشىىعة الشىىمس   بعضىىهم دون الىىبع، اآلخىىر ، كىىالهواء وا  
 . القانون بأنها األشياء التي ال يستطيع أحد أن يستأتر بحيازتها 

 
أمىىا األشىىياء التىىي تخىىر  عىىن التعامىىل بحكىىم القىىانون فهىىي التىىي يىىنص القىىانون علىىى عىىدم كونهىىا محىىاًل    

 . للحقوإل المالية 
 

عىين أو منقعىة مباحىة أو حى  لىه قيمىة ماديىة فىي التعامىل بىين           المال بأنه كل ( 221)كما عرفت المادة 
 . النان 

 
ـ األميوال المثليية هيي ميا تتماثيل آحادهيا أو تتقيارب بحييو يمكين أن يقيوم بعضيها            1:  (131)المادة 

مقام بعض عرفًا في الوفاء بال فرق يعتد به وتقدر مقاديرها في التعاميل بالعيد أو   
 . القياس أو الكيل أو الوزن 

ـ األموال القيمية هي ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمية تفاوتيًا يعتيد بيه أو     2
 . يندر وجود أمثال لها في التداول 

 
تبين هذه المادة المثلي والقيمي من األموال ، فىالمثلي هىو المىال الىذي يقىدر عىادة بىالوزن أو بالكيىل أو         

وزونىىًا ، ومحىىاده عنىىدما يكىىون معىىدودًا مىىع مالحظىىة  بالعىىد ،  فتتماتىىل أجىىزاؤه عنىىدما يكىىون مكىىياًل أو م 
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وجوده كذلك في األسواإل ، فإن لم يوجد في األسواإل فليس بمثلىي ، وإنمىا يعتبىر قيميىًا حتىى يوجىد فىي        
 . األسواإل ، وال تأتير لوجوده عند النان في بيوتهم ألجل استهالكهم 

 
أو كىان كىذلك ولكىن تتقىاوت محىاده إلىى        والقيمي هو مىاال يقىدر مىن األمىوال بكيىل وال بىوزن وال عىد ،       

 . درجة تتغير معها قيمتها 
 

ويالحىىظ أن التماتىىل وعىىدم التماتىىل يختلىىف بىىاختالف الزمىىان والظىىروف ، فقىىديمًا كانىىت األقمشىىة تعتبىىر 
قيمية الختالفها فىي النسىيو والخطىوت اختالفىًا تتقىاوت بىه قيمتهىا نتيجىة غزلهىا ونسىجها باأليىدي ، أمىا             

  كىل ذلىك بىاآلالت الميكانيكيىة التىي ال تنىتو إال متمىاتاًل فىي جميىع الصىقات ، فالواجىب            اآلن وقد أصىب 
اآلن عدها من المثليات، كما يعد اآلن من المثليات كل ما توجده الصىناعة الحاضىرة مىن المصىنوعات     

ة وأوانىي  المتماتلة في المادة والصنعة والقدر والصقة ، كالنقود الذهبية والقضىية والنحاسىية والبرونزيى   
الطعىىام والشىىراب والىىورإل والكتىىب المطبوعىىة والكراسىىات وغيىىر ذلىىك مىىن المتمىىاتالت الموجىىودة فىىي     
األسواإل ، ألن التماتل هو التناظر المؤدي إلىى عىدم االخىتالف فىي القيمىة بىين األجىزاء المتسىاوية فىي          

 . الوزن أو الكيل ، أو بين اآلحاد المتماتلة في الحجم مع الوجود  في األسواإل 
 ـ : وتظهر أهمية ذلك فيما يأتي 

المثلي يثبت دينًا إذا عين بأوصافه ، بخالف القيمىي فإنىه ال يثبىت فىي الغالىب دينىًا فىي الذمىة ،          .2
ولكن يتعين بااشارة إليىه ، أو مىا يقىوم  مقامهىا ، فيصى  القىر  فىي المثليىات وال يصى  فىي           

 القيميات 
لىىه ، أمىىا القيمىىي فيضىىمن بقيمتىىه ، وهىىذا ألن    المثلىىي يضىىمن عنىىد التعىىدي ال بقيمتىىه لوجىىود مث    .2

المقصود من الضمان الجبر والعو  ، وذلك يكون على أتمه بىأداء المثىل ، ألن فيىه العىو      
صورته وماليته ، فإذا انعىدم المثىل اكتقىى بالقيمىة ، ألن فيهىا العىو        : عن التلف من ناحيتين 

 . عنه
 

ال يمكن االنتفاع بها في خصائصيها األصيلية بحسيب     ـ األموال االستهالكية هي ما1( : 131)المادة 
 . طبيعتها إال باستهالكها 

ـ أما األموال المعدة لالستعمال هي ما يمكن االنتفاع بها في خصائصيها األصيلية    2
 . بحسب طبيعتها ومع بقاء عينها صالحة لتكرار االستعمال 

 
 . ستهالا وغير قابلة له عر  القانون في هذه المادة لتقسيم األشياء إلي قابلة لال

 
واألشياء القابلة لالستهالا هي التي تهلىك بمجىرد اسىتعمالها مىرة واحىدة ، أو بعبىارة أخىري هىي التىي          
ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له فىي اسىتهالكها اسىتهالكًا ماديىًا أو قانونيىًا ، ويعتبىر إنقىاإل النقىود         

 .لها وبيع العرو  المعدة للبيع استهالكًا قانونيًا
 

وما عدا ذلك من أشياء ، فهي غير قابلة لالستهالا ، والعبرة في ذلك باالستعمال الذي أعىد لىه الشىيء    
، فالثمار والنقود يكون الغر  منها عادة أكلها أوانقاقها ، ولكنها إذا أعدت للعر  فىي معىر  ، أو   

 . عدة معار  على التوالي ، تكون غير قابلة لالستهالا 
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عدم الخلط بين األشياء القابلىة لالسىتهالا ، فلىيس كىل مثلىي قابىل لالسىتهالا ، ولىيس          ويالحظ وجوب
كل قيمي غير قابل لالستهالا ، فالنقود المعدة للعر  مثلية ، ولكنها غير قابلة لالستهالا ، والتحىف  

 . القنية األصلية قيمية ، ولكنها قابلة لالستهالا إذا أعدت للبيع 
 

  العقار والمنقول
 ـــ
 

كل مال ثابت فيي حييزه ال يمكين نقليه منيه دون تليف أو تغييير فيي هيئتيه فهيو عقيار             ( :132)المادة 
 .وكل ما عدا ذلك فهو منقول 

 
يعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار ليه رصيدًا عليى خدمتيه      ( :133)المادة 

 .واستغالله ويكون ثابتًا فيه 
 

ن تقسيم األشياء التي يص  أن تكون محاًل لحقوإل ماليىة إلىى أشىياء تابتىة ، وأشىياء      تتناول هاتان المادتا
 . منقولة 

 
وعرف العقار بأنه كل مال تابت في حيىزه ال يمكىن نقلىه مىن دون تلىف أو تغييىر فىي هيئتىه ، وينطبى           
 ذلك على كل  شيء حائز صىقة االسىتقرار ، سىواء كىان ذلىك مىن أصىل خلقتىه أم بصىنع صىانعه ، وال          

 . يعتبر الشيء مستقرًا إال إذا كان ال يمكن نقله وتحويله 
وقد اكتقي القانون بتعريف الشيء الثابت واعتبر كل مىا عىداه منقىواًل ، وقىد كىان فىي وسىعه أن يعىرف         
كىىاًل مىىن العقىىار والمنقىىول تعريقىىًا مباشىىرًا ، ولكنىىه خشىىي أن يقصىىر كىىال التعىىريقين عىىن شىىمول جميىىع     

يىىف العقىىار وتىىرا تعريىىف المنقىىول يسىىتنبط مىىن طريىى  االسىىتبعاد ، ألن للعقىىار   األشىىياء ، فىىاكتقى بتعر
اعتبىىارًا خاصىىًا ال تىىزال متىىاره باقيىىة ، فالعقىىار إذن هىىو مىىا ال يمكىىن نقلىىه مىىن مكانىىه دون تغييىىر هيئتىىه ، 
كىىاألر  ومىىا اتصىىل بهىىا مىىن بنىىاء وشىىجر ، والمنقىىول مىىا يمكىىن تحويلىىه عىىن مكانىىه مىىع بقىىاء هيئتىىه         

 . حيوان والعرو  والذهب والقضة والمكيالت والموزونات وصورته ، كال
 

وقد قرر القانون استثناء المنقوالت التىي يضىعها المالىك فىي عقىار يملكىه رصىدًا علىى خدمىة العقىار أو           
استغالله ، فاعتبرها عقىارات ، وهىي المعروفىة فىي الققىه بأنهىا العقىارات بالتخصىيص ، ولىم يقصىرها           

الضىىرورية للزراعىىة والمصىىانع، بىىل نىىص عليهىىا فىىي صىىيغة عامىىة تجعلهىىا  علىىى اآلالت الالزمىىة ، أي 
تشىىمل كىىل منقىىول يضىىعه مالكىىه فىىي عقىىار مملىىوا، ويخصصىىه إمىىا لخدمىىة العقىىار ، وإمىىا السىىتغالله         
كاآلالت الزراعية والصناعية ومقروشات القنادإل والرفوف والخزائن والمقاعىد المخصصىة السىتغالل    

ال يشترت أن يكون المنقول الزمًا ضىروريًا لخدمىة العقىار أو اسىتغالله ،     ال  ، و..... المحال التجارية 
بل يكقي تخصيصه لهذه الخدمة أو االستغالل ولو لم تكن هناا ضرورة تقتضي ذلك ، كما أن القانون 
لىم يشىترت أن يكىون المنقىول متصىاًل بالعقىار اتصىال قىرار ليكىون عقىارًا بالتخصىيص ، أمىا إذا وضىع              

شخص مالكه ال لخدمة العقار، فإن ذلىك ال يجعلىه عقىارًا بالتخصىيص ، وال يشىترت أن       المنقول لخدمة
يكون التخصيص بصقة دائمة ، ليجعله عقارًا ، بل يكقي أن يكون عارضًا ، ومتىى انقطىع التخصىيص    

 .  زالت عن المنقول  صقة العقار
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جىواز الحجىز علىى المنقىول      ولم يجعل القانون أتر إلحاإل صقة العقار بالتخصيص مقصورًا علىى عىدم  
الذي تلح  به هذه الصقة ، بل ترا فكرة العقار بالتخصيص أكثر مرونة وأوسع نطاقًا من هذا ، حتىى  

 . تظهر نتائجها في البيع والقسمة والوصية وغير ذلك 
 

ـييي تعتبييير أميييوااًل عامييية كيييل العقيييارات أو المنقيييوالت التيييي للدولييية أو األشيييخاص   1( : 134)الميييادة 
 . ارية العامة ، إذا كانت مخصصة لمنفعة عامة فعاًل أو بمقتضى القانون االعتب

ـيي ال يجييوز فييي جميييع األحييوال التصييرف فييي هييذه األمييوال أو حجزهييا أو تملكهييا     2
 . بالتقادم 

 
 : تناولت هذه المادة األموال العامة وقد اشترت فيها شرطان 

 . ملوكًا للدولة أو لألشخاص االعتبارية العامة أن يكون المال ـ عقارًا كان أو منقواًل ـ م: أواًل 
 

أن يكون هذا المال مخصصًا لمنقعة عامىة بالقعىل أو بمقتضىى القىانون ، فوضىعت بىذلك تعريقىًا        : تانيًا 
عامًا تعين بمقتضاه األموال العامة ، وقد أخذ المشروع بمعيار التخصيص لمنقعة عامىة ، وهىو   

 .   في الققه والقضاءالمعيار الذي يأخذ به الرأي الراج
 

وقىىد بينىىت المىىادة حكىىم األمىىوال العامىىة وهىىي خروجهىىا عىىن التعامىىل ، ورتىىب علىىى ذلىىك عىىدم جىىواز         
التصرف فيها ، أو الحجز عليها ، أو تملكها بمرور الزمان ، ولكن ذلك ال يمنىع الدولىة أو غيرهىا مىن     

مال بع، األمىوال العامىة التابعىة    األشخاص المعنوية العامة من الترخيص إداريًا لبع، األفراد باستع
 .لها ،استعمااًل بحسب ما تسم  به طبيعتها 

 
تفقييد األمييوال العاميية صييفتها هييذه بانتهيياء تخصيصييها للمنفعيية العاميية وينتهييي هييذا       : 135المادة 

التخصيص بمقتضى القانون أو بالفعل ، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصيت  
 .تلك األموال للمنفعة العامة 

 
تقيىىىد هىىىذه المىىىادة أن تخصىىىيص األمىىىوال العامىىىة كمىىىا يكىىىون بالقعىىىل أو بمقتضىىىى قىىىانون كىىىذلك ينتهىىىي 
التخصىىيص للمنقعىىة العامىىة بمقتضىىى قىىانون أو بانقطىىاع اسىىتعمالها بالقعىىل الىىذي مىىن أجلىىه اعتبىىرت           
ة مخصصة للمنقعة العامة ، ومتى فقدت األموال العامة صقتها بسبب انتهىاء تخصيصىها للمنقعىة العامى    

، أصىىبحت مىىن األمىىوال الخاصىىة للدولىىة أو لألشىىخاص المعنويىىة العامىىة ، لتعىىود إلىىى التعامىىل ويجىىوز   
 .التصرف فيها والحجز عليها وتملكها بالتقادم 

 
 

 الفرع الرابع
 الحـق
 ـــ

 تعريف الحق وأقسامه: أواًل 
 ــــ
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ويكيون مالييًا أو غيير     الحق هو اختصاص يقرر به القانون للشخص سلطة أو تكليفياً  ( :136)المادة 
 .مالي 

 
 .الحق المالي يكون عينيًا أو شخصيًا أو معنويًا  ( :137)المادة 

 
الحق الشخصي مطلب يقرره القيانون الشخصيي عليى آخير فيي عميل أو امتنياع عين          ( :138)المادة 

 .عمل  
 

 بالذات  ـ الحق العيني سلطة مباشرة يقررها القانون لشخص على شيء معين1( : 139)المادة 
 .ـ يكون الحق العيني أصليًا أو تبيعًا 2

 
ـيي الحقييوق العينييية األصييلية هييي حييق الملكييية وحييق االنتفيياع وحييق االسييتعمال         1( :  141)المييادة 

 .وحقوق االرتفاق والوقف وغيرها مما ينص عليه القانون الخاص 
: وهيي  الحقوق العينيية التبعيية هيي التيي تكيون عليى ميال معيين توثيقيًا ليدين            ـ 2

 .حق الرهن وحقوق االمتياز وما ينص عليه القانون
 

ـ الحقيوق المعنويية هيي التيي تيرد عليى شييء غيير ميادي كحيق المؤليف وصياحب             1(: 141)المادة 
العمييل الفنييي ومختييرع اآلليية أو العالميية الفارقيية التجارييية وغيرهييا فييي اسييتثمار     

 .انتاجه المبتكر
 . القوانين الخاصة  ـ يتبع في شأن الحقوق المعنوية أحكام 2

 
 :تعني المواد 

لتعريىىف الحىى  بأنىىه اختصىىاص يقىىرر بىىه القىىانون للشىىخص سىىلطة أو تكليقىىًا ،     ( 261)تطرقىىت المىىادة 
 . ويكون هذا الح  ماليًا أو غير مالي 

 : وقسم المشرع الح  إلى قسمين مالي وغير مالي ، وقسم الح  المالي إلى تالتة أقسام 
 .ح  مالي عيني   .2
 . الي شخصي ح  م  .2
 .ح  مالي معنوي   .6

 
 :الحقوق المالية : أواًل 

هي تلك الحقوإل التي تتعل  بمصال  اقتصىادية للقىرد ، يمكىن أن تقىوم بىالنقود ، وقىد تىرد هىذه الحقىوإل          
على شيء معين بالذات ، فينشأ ما يسمى بالح  العيني ، أو على عمل ، أو امتناع عن عمىل يلتىزم بىه    

قانونيىة قبىل اآلخىر ، فيوجىد مىا يسىمى بىالح  الشخصىي ، أو حى  الدائنيىة ، وقىد            أحد أطراف العالقة ال
تنصب أحيانىًا أخىرى علىى نتىا  ذهىن اانسىان وفكىره ، فيكىون مىا يطلى  عليىه الحى  الىذهني أو الحى                

 .المعنوي أو األدبي 
 
 :الحقوق الشخصية  -1

ا وهو المىدين فىي مواجهىة    الح  الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهم
اآلخر ويسمى الدائن ، بأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمىل معىين، ويسىمى الحى  الشخصىي حقىًا إذا       
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نظر إليه من ناحية الدائن  ، والتزامًا أودينًا إذا نظر إليه من  جانب المدين  ومحل الح  هو عمل 
 .أو إمتناع عن عمل يقوم به المدين 

 
 :الحقوق العينية  -2

لح  العيني يكون على شيء معين بالذات ، يمكن صاحبه من القيام بأعمال معينة تحق  له منقعة ا
متعلقة بهذا الشيء ، وقد يكون هذا الحى  بصىقة مسىتقلة ، فيعتبىر الحى  عينيىًا أصىليًا ، وقىد يكىون          

شخصىية ،  تابعًا لعالقة أخرى بين الدائن والمىدين ، أو قىد ينشىأ ضىمانًا للوفىاء بحى  مىن الحقىوإل ال        
 .ويكون الح  في هذه الحالة، حقًا عينيًا تبعيًا 

 
 :الحقوق العينية األصلية  -أ

حى  الملكيىة، وحى     : وهي التي لها وجود مستقل بحيأ ال ترتبط بأي ح  مخر ، وتشىمل هىذه الحقىوإل   
ون االنتقاع ، وح  االستعمال ، وح  السكنى ، وحقوإل االرتقاإل والوقف وغيرها مما ينص عليه القان

 . الخاص 
 

 :حق الملكية 
هو الح  الذي يعطي لصاحبه سلطة مباشرة على شيء  معين بالىذات ، يسىتطيع بموجبهىا أن يسىتعمل     
هىىذا الشىىيء وأن يسىىتغله وأن يتصىىرف فيىىه ، ويقصىىد باالسىىتعمال، اافىىادة مىىن الشىىيء بطريقىىة مباشىىرة 

يكون بسكناه ، أما االسىتغالل ، فيىراد   دون الحصول على تماره، فمن يملك منزاًل مثاًل ، فإن استعماله 
به االستقادة من الشيء بالحصول على تماره ، فيكىون اسىتغالل المنىزل فىي مثالنىا السىاب  عىن طريى          
تأجيره ، ويقصد بالتصرف ، التنازل عن كل ما يخوله الح  من سىلطات أو قىدرات إلىى شىخص مخىر      

ص شيئًا يمتلكه آلخر ، فإن المتصرف إليه هنا هىو  ، وحينئٍذ  تكون الملكية قد انتقلت ، كما لو باع شخ
 . المالك الذي تنتقل إليه سلطات المالك األصلي في االستعمال واالستغالل والتصرف 

 
 :حق االنتفاع 

 وهو ح  عيني أصلي يخول صاحبه سلطة استعمال شيء مملوا للغير واستغالله، 
ة هذا األخير ، وهذا الح  يمن  المنتقع في مخر بح  االنتقاع بمنزل معين مدة حياشخص  كأن يوصي

هذا القىر  ، ميىزتين مىن المزايىا التىي يعطيهىا حى  الملكيىة ، همىا االسىتعمال واالسىتغالل ، أمىا فيمىا              
 . يتعل  بسلطة التصرف في الشيء ، فإنها تبقى لمالك الشيء 

 
 :حق االستعمال 

ة استعمال شيء مملوا لغيره بنقسىه دون  يلح  بح  االنتقاع ح  االستعمال ، الذي يمن  صاحبه سلط
أن يكىون لىه الحى  فىىي اسىتغالله ، فمىن لىىه حى  اسىتعمال حديقىىة مىثاًل ، لىه أن يسىىتقيد هىو وأسىرته مىىن            

 . تمارها ، دون بيع هذه الثمار 
 

 :حق االرتفاق 
 هو ح  يحد من منقعة عقار لخدمة عقىار مخىر مملىوا لغيىر مالىك العقىار األول ، ويطلى  علىى العقىار         
المقرر عليه االرتقاإل ، العقار الخادم ، والعقار المقرر االرتقاإل لمصىلحته ، العقىار المخىدوم ، كىالح      
الىىذي يمىىن  لصىىاحب عقىىار غيىىر متصىىل بىىالطري  العىىام أن يمىىر بالعقىىار المجىىاور الىىذي يوصىىله إلىىى       
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ين ، إذ أن هذا الطري  العام ، ولتقرير هذا الح  ، يشترت أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلق
 .الح  ال يتصور وجوده إذا كانا مملوكين لشخص واحد 

 
 :الحقوق العينية التبعية  -ب

وهي الحقوإل التي ال يمكن أن توجد بصورة مستقلة ، وتسىتند فىي وجودهىا إلىى حى  مخىر ، تىرتبط بىه         
ية فىي الوقىت   وتقوم لتوتيقه، وهي حقوإل عينية ، ألنها تحق  لصاحبها سلطة مباشرة على شيء ، وتبع

 . نقسه ، ألنها تكون تابعة لح  شخصي تضمن الوفاء به 
الىرهن الرسىمي، الىرهن الحيىازي      : والحقوإل العينية التبعية ، تتنوع بحسب مصدرها إلى تالتىة أنىواع   

 . ،  وحقوإل االمتياز 
 

 :الرهن الرسمي 
لىىى الىىدائنين العىىاديين هىىو حىى  عينىىي يقىىرر لمصىىلحة دائىىن علىىى عقىىار ، ويكىىون لىىه بموجبىىه أن يتقىىدم ع

والدائنين التالين له في المرتبة في استيقاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون ، وقد يكون الراهن هىو  
المدين نقسه ، أو شخص مخر يقرر رهنًا رسىميًا علىى عقىاره لمصىلحة المىدين ، وفىي الىرهن الرسىمي         

يتصىرف فيىه ، دون أن يىؤتر ذلىك فىي حى         يبقى العقار المرهون في يد المدين الراهن ، فيجوز لىه أن 
 .الدائن المرتهن  

 
 :الرهن الحيازي 

ينشأ هذا الح  بمقتضى عقد على منقول أو عقار ، ضمانًا للوفاء بالدين ، ويخول الدائن حىبس الشىيء   
المرهىىون لحىىين اسىىتيقاء الىىدين، كمىىا يعطيىىه حىى  التقىىدم، والتتبىىع، كىىالرهن الرسىىمي ، ويختلىىف الىىرهن   

 الىرهن  أمىا  الىراهن،  يد في الحيازة بقاء مع ن الحيازي في أن األول ال يرد إال على العقار،الرسمي ع
أو منقول، مع انتقال حيازة الشيء المرهىون إلىى الىدائن المىرتهن أو إلىى       عقار على يرد فقد الحيازي،

 .عدل يعينه المتعاقدان 
 

 :حق االمتياز 
منه لصقة خاصة بهذا الح  ، وال يكون للحى  امتيىاز إال   هو أولوية يقررها القانون لح  معين مراعاة 

حقىوإل امتيىاز عامىة ، وهىي التىي تىرد       : بموجب نص في القانون ، وتنقسم حقوإل االمتياز إلىى نىوعين   
على جميع أموال المدين من منقىول وعقىار كالمبىالغ المسىتحقة للخىدم والعمىال ، والنققىة المسىتحقة فىي          

ليه ، وحقوإل امتياز خاصة ، وهي التي تكون مقصىورة علىى منقىول أو    ذمة المدين لمن تجب نققتهم ع
عقار معين ، كاالمتياز المقرر للمؤجر على منقوالت المسىتأجر الموجىودة فىي العىين المىؤجرة ، وكىل       

 . ما ينص عليه القانون يكون داخال تحت الحقوإل العينية التبعية 
 

 :المقارنة بين الحق العيني والحق الشخصي 
 :الح  العيني عن الح  الشخصي من عدة وجوه  يختلف

 
 : من حيو األطراف 

يقترإل الح  العيني عن الح  الشخصي في أن في الح  العيني ال يوجىد إال طىرف واحىد هىو صىاحب      
الح  ، فال يوجد وسيط بين صاحب الحى  والشىيء الىذي يىرد عليىه هىذا الحى  ، فىي حىين أنىه بالنسىبة            

 ( .المدين)، واآلخر الملتزم ( الدائن ) حدهما صاحب الح  للح  الشخصي يوجد طرفان ، أ
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 :  من حيو المضمون 
الح  العيني سلطة لشخص على شيء معين بالذات ، بينما الح  الشخصي سلطة مقررة على شىخص  

 . مخر ، محلها القيام بعمل أو االمتناع عنه 
 

 : من حيو اآلثار 
ويقصد به تتبع الشيء الذي ينصب  -بعكس الح  الشخصي  -الح  العيني يخول صاحبه ميزة التتبع  

عليه الح  ، واسترجاعه في أي يد يكون ، والتقدم على غيره من الدائنين العاديين لحصوله على حقىه  
 . 
 
 :الحقوق المعنوية أو األدبية  -3

وهىىي سىىلطات يقررهىىا القىىانون لشىىخص علىىى شىىيء غيىىر مىىادي ، كحىى  المؤلىىف فىىي مؤلقاتىىه ، وحىى      
ختىىرع فىىي مخترعاتىىه ، وحىى  التىىاجر فىىي االسىىم التجىىاري ، أو العالمىىة التجاريىىة ، وتتميىىز الحقىىوإل  الم

الذهنية عن الحقوإل العينية، بأنها ال تنصىب مباشىرة علىى شىيء مىادي ، وتتميىز مىن جهىة أخىرى عىن           
 . الحقوإل الشخصية ، بأنها ال تقر  واجبًا خاصًا على شخص معين 

 
 :ية الحقوق غير المال: ثانيًا 

 ــــ
 

وهي تلك الحقوإل التي ال تقبل التقويم بالنقود ، وتخر  من تم عن دائرة التعامل ، وال يجوز التصرف 
فيها ، مثل حقوإل األسرة ، وهي التي تثبت للشخص بوصقه عضوًا في أسرة ، واألسرة مجموعىة مىن   

هرة ، كالحقوإل المقىررة  األفراد يرتبطون فيما بينهم بصلة قرابة، سواء كانت عن طري  نسب أم مصا
 للزوجين في مواجهة الزو  اآلخر ، أو ما لألب من صالحيات في مواجهة أبنائه 

 
 :التعسف في استعمال الحق : ثالثًا 

 ــــــ
 

 .ال يجوز التعسف في استعمال الحق أو إساءة استعماله  ( :142)المادة 
 

 :التالية  يعتبر استعمال الحق تعسفيًا في الحاالت ( :143)المادة 
 .إذا تمخض استعماله لمضارة الغير أو اإلضرار به   -أ 
 .إذا كانت المنفعة من استعماله ال تتناسب البتة مع ما يسببه للغير من ضرر- ب 
 .إذا كان استعماله في غير ما أعد له أو لغاية غير مشروعة- جـ

 
مال حقيه لمصيلحة غييره جياز ليه      في الحاالت التي يمنع فيها صاحب الحق مين اسيتع   ( :144)المادة 

 .التعويض العادل إذا لحق به ضرر أو فاته نفع مشروع 
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تتناول هذه المواد حالة إساءة استعمال الح  وقد عىرتف فقهىاء ااسىالم هىذه الحالىة منىذ القىدم وشىرتعوا         
 .لها األحكام 

الحقوإل العينية ، وإلى ومبدأ إساءة استعمال الح  ليس مقصورًا على الحقوإل الشخصية ، بل يمتد إلى 
روابط األحوال الشخصية ، وإلى القانون التجاري وقانون المرافعات بل يشىمل القىانون العىام أيضىًا إذ     
يمكن القول بأن هناا إساءة استعمال ح  الحريات أو ح  االجتماعات وهلم جرا، وقد أقرت الشىريعة  

ضارع أن لم تق  في دقتها وأحكامها أحدث ااسالمية ذلك ، وعني الققه ااسالمي بصياغتها صياغة ت
ما أسقرت عنه مذاهب المحدتين من فقهاء الغرب ، وإزاء ذلك حرص القانون علىى أن يأخىذ بالقواعىد    

و ( الضىرر يىزال  )و ( ال ضىرر وال ضىرار   ) التي استقرت في الققىه ااسىالمي فىي هىذا المجىال مثىل       
درء المقاسىىد أولىىى مىىن جلىىب  )و ( ضىىرر األخىىفالضىىرر األشىىد يىىزال بال)و ( الضىىرر ال يىىزال بمثلىىه)

 ( .المنافع

وأول هذه الضوابط هو استعمال الح  بقصد االضرار بالغير ، وهو معيار استقر الققه ااسالمي على 
األخذ به ، والجوهري في هذا الشأن هو توفر نية ااضرار ولو أفضى االستعمال إلىى تحصىيل منقعىة    

 .لصاحبه

ال الح  استعمااًل ال يتناسب مع ما يصيب الغيىر مىن ضىرر بسىببها ، والمعيىار      استعم: الضابط الثاني 
 .هنا مادي ، وكثيرًا ما يتخذ قرينة على توافر نية ااضرار بالغير 

استعمال الح  استعمااًل يرمىي إلىى تحقيى  مصىلحة غيىر مشىروعة وتعبيىر المشىرع         : والضابط الثالأ 
ت علىى صىرف الحى  عىن الوجهىة التىي شىرع مىن أجلهىا ،          في هذا المقام خير من نىص بعى، التقنينىا   

وتكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكمًا من أحكام الشريعة ااسالمية ، وإذا كىان  
المعيار في هذه الحالىة ماديىًا فىي ظىاهره فىإن النيىة كثيىرًا مىا تكىون هىي النافيىة لصىقة المشىروعية عىن               

 .المصلحة 

المشرع قاعدة لمباشرة الحقوإل استنادًا إلى ما اسىتقر مىن المبىاد  فىي الشىريعة       وعلى هذا النحو وضع
ااسالمية المتققة مع ما انتهى إليه الققه الحىديأ فىي نظريىة إسىاءة اسىتعمال الحى  كمىا اجيىز لصىاحب          

 .الح  أن يطالب بالتعوي، إذا منع من استعمال حقه لمصلحة الغير أو فاته نقع مشروع 

 

 

 

 

 

 

 الكتاب األول                                     
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 االلتزامات أو الحقوق الشخصية 
 مصادر االلتزام : الباب األول 

 
 الفصل األول 

 العقد
 ــــــ
 

العقد هو ارتباط اإليجاب الصيادر مين أحيد المتعاقيدين بقبيول اآلخير عليى وجيه يثبيت           ( :145)المادة 
 . أثره في المعقود عليه بينهما 

 
 : المادة  تعني

أن العقد هو من قبيل االرتبات االعتباري بين شخصين نتيجة التقاإل إرادتهما ، وهاتان اارادتان 
خقيتان ، فطري  إظهارهما التعبير عنهما ، وهو في العادة بيان يدل عليهما بصورة متقابلة من 

 . إيجابًا وقبواًل : الطرفين المتعاقدين ، ويسمى هذا التعبير المتقابل 
 

 . فاايجاب هو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين ، معبرًا عن جزم إرادته في إنشاء العقد 
 . وأما القبول فهو ما يصدر من الطرف اآلخر بعد اايجاب ، معبرًا عن موافقته عليه

عقد  فالباد  بعبارته في بناء العقد دائمًا هو الموجب ، واآلخر هو القابل سواء أكان الباد  مثاًل في
بعت ، أو هو المشتري بقوله اشتريت، أو كان الباد  في نحو ااجارة هو : البيع هو البائع بقوله 

استأجرت ، وهكذا في سائر العقود ، أول تعبير فيها عن : مجرت ، أو المستأجر بقوله: المؤجر بقوله 
 . و القبول اارادة العقدية من أحد الطرفين هو اايجاب ، وتانيهما من الطرف اآلخر ه

 
فمتى حصل اايجىاب والقبىول بشىرائطهما الشىرعية اعتبىر بينهمىا ارتبىات هىو فىي الحقيقىة ارتبىات بىين             

، أي ( وموضوع العقد هو األتر المقصود منه الىذي شىرع العقىد ألجلىه     ) الشخصين بموضوع العقد ، 
 . تجاه الطرف اآلخر  حكمه الشرعي ، فيصب  كل منهما ملزمًا بالحقوإل التي إلتزمها بمقتضى عقده

 
أو ما بمعناهما ، إذا صدر كىل منهمىا   "بعت واشتريت : " فاايجاب والقبول في عقد البيع ، وهما لقظا 

من عاقد ذي أهلية شرعية لعقد البيع ، يرتبطان في نظر الشرع ارتباطًا يثبت له أتر فىي محىل العقىد ،    
هىىا ، وذلىىك األتىىر هىىو انتقىىال ملكيىىة المبيىىع إلىىى   وهىىو األمىىوال التىىي يقصىىد المتعاقىىدان تبىىادل الحقىىوإل في  

 . المشتري ، واستحقاإل البائع الثمن 
 

ـ تسري على العقود المسماة وغيير المسيماة القواعيد العامية التيي يشيتمل عليهيا        1( :  146)المادة 
 .هذا الفصل 

ـ أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المسماة فتقررها النصوص الواردة 2
 . فصول الخاصة بها في هذا القانون أو أي قانون آخر في ال

 
أريد بهذا النص تقرير المبدأ األساسي الذي يقضي بأن القواعد المتعلقة بالعقود بوجه عام تسري على 
العقود المسماة كالبيع وااجارة والشركة ، وغني عن البيان أن بع، النصوص الواردة في القصول 
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طوي على استثناء بع، القواعد العامة ، ولكن األصل هو تطبي  القاعدة الخاصة بهذه العقود قد ين
العامة على العقود جميعًا دون تقري  بين العقود المسماة وغير المسماة ما لم يرد نص خاص بشأن 

 . المستثنى 
 

 الفرع األول
 إنشاء العقد

 ــــ
 

 . توافرت شرائطها العامة ينشأ العقد بين طرفيه متى تحققت مقوماته و ـ 1( : 147)المادة 
مقومات العقد هي التراضي والعاقدان والمحل المعقود عليه وما يفرضه  ـ2

 . القانون في بعض العقود 
 

 : تعني المادة 
أن إنشاء العقد كي يتم بين طرفين ال بد من تحق  المقومات وتوافر الشرائط العامة للعقد ، والمقصود 

مكن أن يتصور وجود العقد دونها سواء كانت ركنًا بالمعنى بالمقومات هي األمور التي ال ي
االصطالحي ، أي جزءًا ذاتيًا في عملية العقد ومعناه كالتراضي ، أو كانت من اللوازم العقلية 

 .األخرى كالعاقدين والمحل المعقود عليه ، أو ما قد يقرضه القانون في بع، العقود 
 

 ـ التراضي1
  ـــــ
 

لتعبير عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة المعهودة عرفًا ولو من غير ا ( :148)المادة 
األخرس أو التعاطي أو اتخاذ أي مسلك آخر ال تدع ظروف الحال شكًا في داللته 

 .على التراضي ما لم يستلزم القانون أن يكون التعبير صريحًا 
 

ستعملين عرفًا إلنشاء العقد وأي لفظ صدر أواًل اإليجاب والقبول كل لفظين م ـ 1( : 149)المادة 
 . فهو إيجاب والثاني قبول 

ـ ويكون اإليجاب والقبول بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو األمر 2
 . إذا أريد بهما الحال 

 
انشاء في هاتين المادتين تناول القانون التعبير عن اايجاب والقبول ، فكل تعبير عن اارادة يستعمل 

العقد يعتبر كذلك ، سواء أكان بلغة عربية أم بلغة أخرى يقهمها المتعاقدان ، فيص  التعبير باللقظ ، 
وال يشترت أن يكون بلقظ معين دون مخر ، بل أي لقظ يدل على المعنى المقصود يجوز التعبير به 

متى توافر فيها الداللة  عن الرضا ، كما أنه يجوز التعبير عن اارادة بجميع طرإل التعبير األخرى
الكافية على إرادة إنشاء العقد ، فيجوز أن يكون ذلك بالمكاتبة ، بشرت أن تكون مستبينة كالكتابة على 

 . الورإل ، أما إن كانت غير مستبينة كالكتابة في الهواء أو على الماء فال اعتداد بها 
 

يستوي في ذلك األخرن وغير األخرن، كما كما أنه يجوز أن يكون ذلك بااشارة المتداولة عرفًا ، و
أنه يص  أن يكون التعبير عن اارادة بالقعل إذا دل على التراضي كالتعاطي ، ويص  بكل مسلك 
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مخر ال تدع ظروف الحال شكًا في داللته على اارادة الجازمة كعر  البضائع مكتوبًا عليها سعرها 
 . ، فإنه يعتبر من قبيل اايجاب 

 
في فقرتها األولى على أن ما يصدر أواًل فهو اايجاب، وما يصدر تانيًا (  241) مادة وقد نصت ال

فهو القبول ، كما أشارت في فقرتها الثانية بأن العقد ينعقد بصيغة الماضي مطلقًا ، ألن هذه الصيغة 
إيجابًا تدل على إنشاء العقد وتحققه فعاًل ، إذ هذه الصيغة وإن كانت بصيغة الماضي لكنها جعلت 

للحال في عرف أهل اللغة والشرع ، والعرف قا  على الوضع ، أما صيغة المضارع فال بد من 
وجود قرينة تدل على إرادة الحال ، ألن استعمال هذه الصيغة للمستقبل إما حقيقة أو مجازًا ، وأما 

العقد داللة ليست محاًل  صيغة األمر فإنه ينعقد بها العقد متى دل فعل األمر على إرادة العاقد به إنشاء
الحتمال الشك في عرف المتعاقدين وطرإل مخاطبتهم ، وبهذا تستوي صيغة المضارع وصيغة األمر 
في أنه ينعقد بهما العقد إذا وجدت القرينة الدالة على أنه أريد بهما الحال ، وأما الماضي فال يحتا  

 . ف اللغة والشرع لقظ يشمل الحال إلى البحأ إلى هذه القرينة ، ألنها بطبيعة وضعها في عر
 

 . يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابًا  ـ 1( : 151)المادة 
ـ أما النشر واإلعالن وبيان  األسعار المتعامل بها ، وكل بيان آخر متعلق بعرض 2

أو بطلبات موجهة للجمهور فال يعتبر إيجابًا، وإنما يعتبر دعوة إلى التفاوض 
 . دالئل تفيد قطعًا أن المراد به اإليجاب  إال إذا قامت

 
بعد أن بين القانون في المواد السابقة ما يكون إيجابيًا أو قبواًل انتقل إلى التطبي  فنص في الققرة 
األولى على أن عر  البضائع مع بيان تمنها يعتبر إيجابًا نهائيًا، أما النشر وااعالن وبيان األسعار 

مخر متعل  بعر  أو بطلبات موجهة للجمهور ال يعتبر إيجابًا وإنما يكون  للمتعامل بها وكل بيان
 . دعوة إلى التقاو ، لكن إذا دلت القرائن القاطعة بأن المراد به اايجاب فإنه يعتبر كذلك 

 
سكوت من وجه إليه اإليجاب ال يعتبر قبواًل إال إذا اقترن به ما يجعله دااًل على  ـ 1( : 151)المادة 

 . ا الرض
ـ ويعتبر السكوت قبواًل بوجه خاص إذا كان هناك تعامل قائم بين المتعاقدين بني 2

 . عليه اإليجاب أو إذا تمحض اإليجاب لمنفعة الموجه إليه 
 

 : تعني المادة 
أن السكوت مظهر سلبي مح، للتعبير عن اارادة ، فالساكت ال يعبر بطري  إيجابي عن أية إرادة ، 

وجه ااطالإل أن يتضمن إيجابًا ، وإنما يجوز أن يعتبر السكوت في بع، الحاالت  ومن الممتنع على
 : قبواًل ، وقد تناول النص هذه الحاالت، وهي على النحو التالي 

 
: يعتبر السكوت قبواًل إذا اقترنت به مالبسات تجعل داللته تنصرف إلى الرضا ، مثال ذلك : أواًل 

 . ائع التي اشتراها سكوت المشتري بعد أن تسلم البض
 

إذا كان هناا تعامل قائم بين المتعاقدين واتصل اايجاب بهذا التعامل ، كسكوت المالك عند : تانيًا 
قب، الموهوب له ، وسكوت البائع الذي له ح  حبس المبيع حين رأى المشتري يقب، 

 . المبيع
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دإل عليه ، وسكوت الموقوف عليه ، إذا تمح، اايجاب لمنقعة الموجه إليه ، كسكوت المتص: تالثًا 

 . إذ لو لم يكن راضيًا لما سكت عن التصري  بالرف، ، فيعتبر سكوته رضًا  
 

 . اإليجاب ال يلزم الموجب قبل صدور القبول الصحيح ـ 1( : 152)مادة 
 . ـ يشترط النعقاد العقد أن يأتي القبول مطابقًا لإليجاب 2
لى المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء ـ إذا اتفق الطرفان المتعاقدان ع3

االتفاق على المسائل الفرعية فذلك كاف العتبار القبول مطابقًا لإليجاب وإذا 
اختلفا بعد ذلك في تلك المسائل المرجأة كاًل أو بعضًا ال يؤثر اختالفهما في بقاء 

كام القانون العقد بل يعود إلى المحكمة أن تقضي فيها طبقًا لطبيعة المعاملة وألح
والعرف والعدالة ما لم يكونا قد ربطا انعقاد العقد باإلتفاق الالحق على تلك 

 . المسائل 
 

تبين هذه المادة في فقرتها األولى أنه متى قام اايجاب ولم ينق، الميعاد الذي يص  فيه القبول ، فإن 
أن يقبل ، فقبل أن يصدر الموجب له يكون بالخيار بين قبول اايجاب أو رفضه وال يتحتم عليه 

القبول ال يلزم الموجب ما التزم به من إيجاب، كما بينت المادة في فقرتها الثانية أنه يشترت موافقة 
القبول لإليجاب ، سواء أكانت موافقته لإليجاب صريحة أو ضمنية ، فإذا كان القبول مقيدًا بوصف أو 

للموجه إليه اايجاب تبعي، الثمن أو المثمن شرت لم يصدر به اايجاب ال يتم به العقد ، فليس 
 .وتقريقهما 

 
كذلك تعالو هذه المادة في فقرتها الثالثة حالة قبول من وجه إليه اايجاب للمسائل الجوهرية فيه، وفي 
هذه الحالة يتولى القاضي أمر القصل في المسائل التقصيلية التي أرجئ االتقاإل عليها ما لم يتق  

، وعلى هذا النحو يتسع نطاإل مهمة القاضي فال يقتصر على تقسير إرادة العاقدين بل  العاقدان بشأنها
 . يستكمل ما نقص منها 

 
وهذه األحكام ال تعدو أن تكون مجرد تقسير إرادة المتعاقدين ، فإذا تعار  هذا التقسير مع ما أراده 

م االتقاإل على المسائل التي احتقظ المتعاقدان بأن اشترطا صراحة أو ضمنًا أن ال ينعقد العقد عند عد
 .بها ، وجب احترام هذه اارادة ، وال يتم العقد ما لم يحصل االتقاإل على تلك المسائل 

 
 : يبطل اإليجاب في الحاالت التالية  ـ 1( : 153)المادة 

 إذا سحبه الموجب أو أوجب ثانية بما يخالف األول قبل صدور القبول   -أ 

راحة أو ضمنًا وأي تعديل يتضمنه القبول إذا رفضه المخاطب به ص  -ب 
 . يعتبر رفضًا لإليجاب 

إذا مات الموجب أو الطرف اآلخر أو فقد أحدهما أهليته قبل القبول  -ج 
 . الصحيح

 . إذا انقطع مجلس العقد دون قبول صحيح  -د 

 . إذا انقضت المدة التي حددها الموجب للقبول   -ه 
  .العقد ولكنه يعتبر إيجابًا جديدًا  القبول بعد بطالن اإليجاب ال ينعقد به  ـ 2
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 : تناولت هذه المادة الحاالت التي يبطل فيها اايجاب ، فيبطل اايجاب في 

 
أ ـ إذا سحبه الموجب ، بأن عدل عن إيجابه ، وذلك في حالة ما إذا كان اايجاب غير ملزم ، أي لم 

د بين حاضرين في مجلس العقد ، يقترن بميعاد صري  أو ضمني ، وال يتحق  هذا إال في التعاق
كما أنه يسقط اايجاب إذا أوجبه تانية بما يخالف األول ، ألنه عدل عن إيجابه األول ، فيسقط 
اايجاب بعدوله ، ويشترت أن يكون ذلك قبل صدور القبول ، فإن صدر القبول قبل عدول 

 . الموجب ، فإن اايجاب ال يسقط بذلك 
 

ايجاب ، وفي هذه الحالة يسقط اايجاب في جميع حاالته ، أي سواء كان ب ـ أن يرف، الموجب له ا
فقد يكون رفضًا مجردًا ، وقد يكون قبواًل : ملزمًا أو غير ملزم ، ولهذا الرف، صور مختلقة 

اقترن بما يزيد في اايجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، وقد يستخلص من اتجاه الموجب له إلى 
 . المزايدة أو إلى إعطاء أصغر في حالة المناقصة  إعطاء أكبر في حالة

 
  ـ وفاة الموجب أو زوال أهليته قبل القبول ، وهذا يحصل في حاالت التعاقد بالكتابة بين الغائبين ، 
فقد يرسل شخص كتابًا يتضمن إيجاب العقد من طرفه تم يموت أو يققد أهليته قبل وصول 

رسل إليه عندما يصل إليه الكتاب ويقرؤه ، النعدام اايجاب الكتاب ، فال يعتبر عندئٍذ قبول الم
 . المبني عليه بوفاة الموجب قبل وقوع القبول

 
د ـ إذا انقطع مجلس العقد دون قبول صحي  ، ومجلس العقد هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان 

ول، وال ينعقد العقد مقبلين على التقاو  في العقد ، فيبطل اايجاب إذا انق، المجلس قبل القب
 . بالقبول بعد ذلك ، بل يعتبر هذا القبول إيجابًا جديدًا يبدأ به مجلس جديد

وتعليل ذلك أن القبول في األصل من الوجهة النظرية ، يجب أن يتصل باايجاب مباشرة 
 . وفورًا لينعقد العقد 

 
وانعقاد العقد ، وإما بافتراإل  ويحدد مجلس العقد بقترة تبدأ منذ اايجاب ، وتنتهي إما باالتقاإل

الطرفين ، أو بإعرا  أحدهما ، كما لو قام معرضًا أو اشتغل بشأن مخر ، فإذا كان اايجاب 
بالكتاب إلى غائب ، فمجلس العقد إنما يبدأ منذ قراءة الغائب للكتاب ، فإذا قبل في مجلسه تم 

 . العقد ، وإذا انقضى مجلسه بااعرا  بطل اايجاب 
 
أن تنقضي المدة التي يكون اايجاب فيها ملزمًا ، وفي هذه الحالة يسقط اايجاب سقوطًا تامًا ،  هـ ـ

فال يقتصر األمر على زوال الصقة الملزمة لإليجاب بانقضاء المدة بحيأ يبقى قائمًا غير ملزم 
عقول فيصل  ألن يصادفه قبول ، بل إن اايجاب ذاته يصب  غير قائم ، وهذا هو التقسير الم

لنية الموجب ، ألنه لم يقصد أن يبقى إيجابه قائمًا إال في خالل المدة المحددة ما دام قد لجأ إلى 
 . التحديد 

 
وقد نصت المادة في فقرتها الثانية أن القبول بعد البطالن يعتبر إيجابًا جديدًا ، فإذا سقط اايجاب على 

أخرًا ، وال يعتد به على اعتبار أنه قبول ايجاب النحو الذي تقدم ، فكل قبول يأتي بعد ذلك يكون مت
ساب  ، ولكن يص  أن يكون هذا القبول المتأخر إيجابًا جديدًا موجهًا لمن صدر منه اايجاب األول 
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الذي سقط ، فإذا قبله هذا تم العقد ، ويظهر ذلك في الحاالت التي رأينا أن اايجاب يسقط فيها، فإذا 
 . يجاب ، ال يعتد به قبواًل ، ولكنه يعد إيجابًا جديدًا صدر القبول بعد سقوت اا

 
ـ إذا كان المتعاقدان في مكان واحد فزمان العقد هو وقت تمام القبول ومكان 1( : 154)المادة 

 . العقد مكان العاقدين 
و إذا كان في مكانين مختلفين وتعاقدا بالكتابة أو بواسطة رسول أو بالهاتف  ـ 2

ن العقد هو وقت حصول القبول ، أما مكانه فمكان القابل ، ما وما يماثله فزما
 . لم ينص على خالف ذلك 

 
تحدد هذه المادة زمان ومكان التعاقد بين حاضرين أو بين غائبين ، فإن كان التعاقد بين حاضرين 
بحيأ ال تكون هناا فترة زمنية تقصل بين صدور القبول وإيجاب الموجب ، فإن زمان العقد هو 

 . ت تمام القبول ، وأما مكان العقد فهو المكان الذي يوجد به المتعاقدان وقت العقد وق
 

أما التعاقد بين غائبين بحيأ ال يجمع بينهما مجلس واحد وال يوجد بينهما اتصال مباشر ، فتكون 
ين هناا فترة زمنية تقصل بين صدور القبول وعلم الموجب به ، وهذه القترة ال توجد في التعاقد ب

حاضرين ، بينما توجد في التعاقد بين غائبين كالتعاقد بطري  من طرإل المراسلة ، كالبريد أو البرإل 
 . أو رسول ال يكون نائبًا أو غير ذلك 

 
فالتعاقد بين غائبين يختلف وقت صدور القبول عن وقت علم الموجب به ، ومن تم يثور التساؤل عن 

عقد ، أهو الوقت الذي يصدر فيه القبول ، وبالتالي يكون المكان الوقت والمكان اللذين فيهما ينعقد ال
هو الذي يوجد فيه القابل ، أم هو الوقت الذي يعلم فيه الموجب بالقبول ، وبالتالي يكون المكان هو 

 : ولهذا التحديد أهميته من وجوه ، فتحديد زمان انعقاد العقد تظهر أهميته . الذي يوجد فيه الموجب
لوقت الذي ال يستطيع الموجب بعده أن يعدل عن إيجابه إذا كان اايجاب غير ملزم في تحديد ا (2)

 .عن قبوله أن يعدل  ، وكذلك الوقت الذي ال يكون للقابل بعده
وفي تحديد الوقت الذي تترتب فيه متار العقد ، كانتقال الملكية في بيع منقول معين بالذات،  (2)

 . وح  المشتري في الثمار 
ء سريان تقادم االتزام المترتب على العقد ، فإذا كان هذا االتزام منجزًا فإن وفي تحديد بد (6)

 . ميعاد التقادم يبدأ من وقت تمام العقد ، ألنه حينئٍذ يكون الدين مستح  األداء
 

وقد قضت المادة بأن زمن العقد في حالة التعاقد بين غائبين هو وقت حصول القبول ، ومكانه فهو 
 . ما لم ينص على خالف ذلك مكان القابل ، 

 
ال يتم العقد في المزايدات إال برسو المزايدة ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه أو  ( :155)المادة 

 .بإقفال المزايدة دون أن ترسو على أحد مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين األخرى 
 

ايجارات التي تجري يطب  هذا النص على جميع عقود المزايدات وبوجه خاص على البيوع وا
بطري  المزايدة ، فافتتاح المزايدة على الثمن ليس إال دعوة للتقدم بالعطاءات ، والتقدم بالعطاء هو 

 . اايجاب ، أما القبول فال يتم إال برسو المزاد 
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ويراعى أن العطاء الذي تلح  به صقة القبول وفقًا لحكم النص يسقط بعطاء يزيد عليه ، ويسقط كذلك 
ا أنققل المزاد دون أن يرسو على أحد ، ما دام التقدم بالعطاء هو اايجاب ، يسقط إذا لم يصادفه إذ

القبول قبل انقضاء الميعاد المحدد ، أما الميعاد  فيحدد من داللة ظروف الحال ، ومن نية المتعاقدين 
على أحد مع مراعاة  الضمنية ، وهو ينقضي عند التقدم بعطاء أكبر أو بإققال المزاد دون أن يرسو

 .أحكام القوانين األخرى 
  

ويالحظ أن من تقدم بعطاء يعتبر عطاؤه إيجابًا ، وهو هنا إيجاب ملزم ، ألن ظروف الحال تدل على 
أن من تقدم بعطاء أراد أن يتقيد به ، وال يرجع عنه ويبقى مقيد بعطائه إلى أن يسقط هذا العطاء 

، أو حتى تنتهي جلسة المزاد دون أن يرسى عليه المزاد ، أما إذا بعطاء أزيد على الوجه الذي تقدم 
 . رسى عليه المزاد في الجلسة فقد تم البيع على ما ذكر 

 
الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أو كالهما إبرام عقد معين في ـ 1( : 156)المادة 

وعود به وحددت المستقبل يكون ملزمًا إذا حدد المسائل الجوهرية للعقد الم
 . مدة إلبرامه 

إذا كان القانون يتطلب بعض شرائط شكليه من العقد الموعود به يجب عندئٍذ  ـ 2
 . توافرها أيضًا في عقد الوعد 

يتم تنفيذ التعهد بإبرام العقد الموعود به وفقًا للوعد السابق وللقواعد العامة  ـ 3
أجبر عليه قضاءًا ويقوم حكم  في إنشاء العقود وإذا امتنع المتعهد من إبرامه

 . المحكمة مقام هذا العقد 
 

يتناول النص حكم الوعد بالتعاقد سواء فيما يتعل  بالعقود الملزمة للجانبين أو العقود الملزمة لجانب 
واحد ، ويشترت لصحة مثل هذا االتقاإل التمهيدي تحديد المسائل األساسية في التعاقد والمدة التي يتم 

فيما يتعل  بالشكل فال يشترت وضع خاص إال إذا كان القانون يعل  صحة العقد المقصود فيها ، أما 
إبرامه على وجوب استيقاء شكل معين ، فقي هذه الحالة ينسحب الحكم الخاص باشترات الشكل على 

مقررة له ، االتقاإل التمهيدي نقسه ، فمثاًل إذا كان عقد الهبة ال يتم إال إذا عمل رسميًا طبقًا لألوضاع ال
فالوعد بالهبة ال يص  إال إذا عمل رسميًا ويوجه هذا النظر إلى أن إغقال هذا االحتيات يعين على 
اافالت من قيود الشكل الذي يقرضه القانون ما دام أن الوعد قد يؤدي إلى إتمام التعاقد المراد عقده 

لمتعاقدان عن إبرام  العقد ، ويعمدا إلى فيما إذا حكم القضاء بذلك ، ويكقي لبلوغ هذه الغاية أن يعدل ا
عقد اتقاإل تمهيدي أو وعد بإتمام هذا العقد ال يستوفي فيه الشكل المقرو  ، تم يستصدرا حكمًا يقرر 
إتمام التعاقد بينهما، وبذلك يتاح لهما أن يصال من طري  غير مباشر إلى عدم مراعاة القيود المتقدم 

 .ذكرها 
 

عقد رسمي ال يكون خلوًا من أي أتر قانوني إذا لم يستوف ركنه الرسمي ،  ومع ذلك فالوعد بإبرام
فإذا ص  أن مثل هذا الوعد ال يؤدي إلى إتمام التعاقد المقصود فعاًل ، فهو بذاته تعاقد كامل يرتب 
إلتزامات شخصية طبقًا لمبدأ سلطان اارادة ، وهو بهذه المثابة قد ينتهي عند المطالبة بالتنقيذ إلى 
إتمام عقد الرهن أو على األقل إلى قيام دعوى بالتعوي، ، بل وإلى سقوت أجل القر  الذي يراد 

 .ترتيب الرهن لضمان الوفاء به 
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كما تناولت الققرة الثانية حالة ما إذا وجد عقد ابتدائي بالمعنى الصحي  ، يتلوه عقد نهائي وكان العقد 
د وعد برهن رسمي مثاًل ، وكان هذا الوعد قد استوفى من العقود الشكلية كالرهن الرسمي ،فمتى وج

الشروت الشكلية ، جاز إذا لم ينقذ الواعد وعده أن يجبر على ذلك قضاء ، ويقوم الحكم مقام العقد 
 . النهائي 

 
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد بأن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ـ 1( : 157)المادة 

 . ولة إال إذا قضى االتفاق   بغير ذلك خالل مدة معق
فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رده ومثله ، هذا ولو لم  ـ 2

 . يترتب على العدول أي ضرر 
يستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد  ـ 3

وال يجري ( وية والصرفمبادلة األموال الرب) أو قبض البدلين معًا ( السلم)
 .بيع العربون في المرابحة لآلمر بالشراء في مرحلة البيع التالي للمواعدة 

 
تقضي هذه المادة بجواز دفع العربون ، وصورته أن يشتري السلعة ويدفع إلى البائع درهمًا أو أكثر 

 .على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن ، وإن لم يأخذها فهو للبائع
ه ال فرإل بين هذه الصورة وصورة ما إذا كان البائع هو الذي له الخيار، فقد يكون الخيار ورؤي أن

للبائع أو للمشتري أو لهما معًا ، فدفع العربون دليل على أن العقد بات ما لم يتق  أو يقضي العرف 
منهما ح  بغير ذلك ، واتقاإل المتعاقدين على أن العربون جزاء للعدول عن العقد ، مؤداه أن لكل 

العدول ، وفي هذه الحالة إذا كان المشتري هو من عدل فإنه يققد العربون ، أما إذا كان من عدل عن 
العقد هو البائع فإن عليه رد العربون ومثله ولو لم يلح  به ضرر من جراء ذلك ، ويكون اشترات 

م جواز التخقي، أو العربون في هذه الحالة شأن الشرت الجزائي ، ولكنه يقترإل عنه من حيأ عد
االغاء ، فهو يستح  ولو انتقى الضرر على وجه ااطالإل ، أما إذا كان الضرر الواقع يجاوز مقدار 
العربون ، فتجوز المطالبة بتعوي، أكبر وفقًا للمباد  العامة ، فاالتزام بدفع قيمة العربون المترتب 

الذي أصاب الطرف اآلخر من جراء  في ذمة الطرف الذي عدل عن العقد ليس تعويضًا عن الضرر
 .العدول ، بل هو نزول عند إرادة المتعاقدين ، فقد جعال العربون مقاباًل لح  العدول 

 
 .وفي حالة تنقيذ إالتزام اختياريًا يخصم العربون من قيمة ما تعهد به من دفعه 

 
ليها بيع العربون وهي كالتالي هذا وقد استثنت المادة في فقرتها الثالثة بع، البيوع بحيأ ال ينجرى ع

 : 
ما تشترت لصحته قب، أحد البدلين في مجلس العقد كالسلم ، فإنه يشترت فيه قب، الثمن في  .2

 . مجلس العقد 
 . ما يشترت في صحته قب، البدلين معًا كالصرف ونحوه  .2
 .بيع المرابحة لآلمر بالشراء ، وذلك في مرحلة البيع التالي للمواعدة  .6

 
 التعاقد النيابة في
 ـــــ
 

 . يشترط في التعاقد بالنيابة عدم تجاوز النائب حدود نيابته  ـ 1( : 158)المادة 
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النيابة االتفاقية يعين حدودها عقد التوكيل والنيابة القانونية أو القضائية يعين  ـ 2
 . حدودها القانون 

 

ولكن كثيرًا ما يحدث أن األصل أن يعبر الشخص عن إرادته بنقسه بقصد إبرام تصرفات لحسابه ،
 . ينوب عنه في ذلك شخص مخر 

 

فالنيابة هي قيام شخص يسمى النائب مقام شخص مخر يسمى األصيل في إبرام تصرف قانوني 
 .لحساب األصيل 

 

ويسم  نظام النيابة لألشخاص الذين ال يستطيعون مباشرة عقد معين بذواتهم ، سواء لتغيبهم أو لكثرة 
 . برتهم بأن تجرى معامالتهم مع الغير عن طري  شخص ينوب عنهم في ذلك مشاغلهم أو لعدم خ

والنيابة ال تجوز إال في األعمال القانونية ، وهي قد تكون اتقاقية ، أي نتيجة اتقاإل بين شخصين على 
أن يكون ألحدهما تمثيل اآلخر في التصرفات ، أي عن طري  توكيل شخص آلخر ، وقد تنشأ النيابة 

 .رار قضائي أو قانوني كما في حالة نيابة األب عن ابنه القاصر نتيجة لق
 

وتبوت نيابة شخص عن مخر ، وانصراف متار تصرفات النائب إلى األصيل ، له شروت يجب 
 : توافرها ، حتى تترتب هذه النتيجة 

حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل ، يجب أن يكون النائب معبرًا عن إرادته هو ال عن  .2
رادة األصيل ، أي أن إرادة النائب تحل محل إرادة األصيل في إبرام التصرف ، ألنه لو إ

اقتصر على أن يعبر عن إرادة األصيل لم يعد نائبًا، بل مجرد رسول ، فالرسول يقتصر على 
 . أن ينقل نقاًل ماديًا ما كلقه به األصيل ، فهو مجرد ناقل لتعبير الغير 

م األصيل ، إذ على النائب أن يظهر للغير المتعاقد بأنه يتعاقد باسم يجب أن يكون التعاقد باس .2
األصيل ، إذ لو تعاقد مع الغير باسمه هو لما كانت هناا نيابة ، وقد يعلن النائب عن صقته 

 . عند إبرام العقد، وقد يستقاد هذا من الظروف 
الحدود التي رسمها له  أن يكون تصرف النائب في حدود نيابته ، إذ يجب أن يعمل النائب في .6

األصيل ، وفقًا للشروت المحددة لذلك ،وتلك الحدود يبينها االتقاإل في حالة الوكالة ، ويتولى 
القانون تعيينها في حالة النيابة القانونية ، فال يتجاوز النائب حدود السلطة المخولة له أو 

 . يخالف مضمونها ، وال يستمر في العمل بعد انقضاء مدة النيابة 
 

في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب ال األصيل هو المعتبر في عيوب اإلرادة ـ 1( : 159)المادة 
وكذا في أثر العلم باألمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم العاقد بها أو 

 .جهله
إذا وضع األصيل لوكيله تعليمات مفصلة إلجراء العقد الموكل به فليس للموكل  ـ 2

سك بجهل نائبه لألمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في مصير العقد ما أن يتم
 . دام األصيل يعلمها 

 
 : تعني المادة 

أنه ما دام أن إرادة النائب هي التي تنشط ابرام العقد بجميع ما يالبسها ، فيجب أن ينات الحكم على 
ا النحو يكون للعيوب التي تلح  إرادة صحة التعاقد بهذه اارادة وحدها دون إرادة األصيل ، وعلى هذ
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النائب أترها في التعاقد ، فإذا صدر العقد بإكراه أو كان له غلط أو تدليس ، فإن العقد يكون موقوفًا 
على إجازة األصيل ، أما فيما يتعل  باألمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم العاقد بها أو جهله  

ليها إلى شخص النائب ال األصيل ، وعلى ذلك يجوز أن يطعن بدعوى للتعاقد فإنه يرجع في الحكم ع
عدم نقاذ التصرف في حقه في بيع صادر من مدين مقلس ، وتواطأ مع نائب المشتري ولو أن 

 .األصيل ظل بمعزل عن هذا التواطؤ 
 

العقد ما  ومع ذلك ليس للموكل أن يتمسك بجهل نائبه لألمور التي يؤتر العلم أو الجهل بها في مصير
 .دام األصيل يعلمها إذا وضع األصيل لوكيله تعليمات مقصلة اجراء العقد الموكل بإجرائه 

 
العقد بالنيابة يثبت حكمه واإللتزامات الناشئة عنه لألصيل ، سواء أضاف  ـ1( : 161)المادة 

 . النائب العقد لنفسه أو صرح بنيابته فيه 
بتنفيذ اإللتزامات الناشئة عنه ، فتتعلق أيضًا أما حقوق العقد ، وهي المطالبة  ـ 2

باألصيل إذا صرح النائب بنيابته في العقد ، أما إذا أضاف النائب العقد إلى 
نفسه فتتعلق هذه الحقوق به وحده ما لم يكن المتعاقد معه يعلم بنيابته وقت 

 . التعاقد ، وحينئٍذ تثبت هذه الحقوق لألصيل وللنائب معًا 
 

النائب هو الذي يعتبر طرفًا في التعاقد ، وإليه تنصرف جميع متاره، فيكسب مباشرة كل  األصيل دون
 . ما ينشأ عنه من حقوإل ، ويقع على عاتقه كل ما يترتب من إلتزامات 

وهي تنطب  كذلك حيأ يتعاقد النائب باسمه الشخصي رغم حقيقة نيابته ، متى كان من يتعاقد معه 
 .م بوجود النيابة يعلم أو كان ينبغي أن يعل

 
إذا تعاقد النائب بعد انقضاء نيابته، وكان هو والمتعاقد معه يجهالن معًا انقضاء  ( :161)المادة 

 .النيابة وقت التعاقد فإن العقد ينصرف إلى األصيل 
 

 : تعني المادة 
غاء التوكيل ، أنه قد تنقضي النيابة دون أن يعلم النائب بذلك ، كما إذا كان يجهل موت األصيل أو إل

فإذا تعاقد في هاتين الحالتين مع شخص حسن النية ال يعلم بانقضاء النيابة ، كان تعاقده هذا ملزمًا 
للطرف األصيل ، وقد قصد من تقرير هذا النص إلى توفير ما ينبغي للمعامالت من أسباب الثقة 

 . واالستقرار 
 

بمقتضى نيابته سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم ال يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه  ( :162)المادة 
لحساب شخص آخر دون ترخيص من األصيل على أنه يجوز لألصيل في حالة عدم 
الترخيص أن يجيز التعاقد وذلك مع مراعاة ما يخالفه من أحكام القانون أو العرف 

 .التجاري 
 

 :تعني المادة 
يابته سواء أكان ذلك لحساب نقسه أم كان ذلك بصقته أنه ال يجوز للنائب أن يتعاقد مع نقسه بمقتضى ن

نائبًا عن الطرفين ، وذلك حماية لمصلحة األصيل ، وبديهي أنه يجوز أن يتعاقد النائب مع نقسه إذا 
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رخص األصيل له بذلك مقدمًا أو إذا أقر األصيل ذلك التعاقد مع مراعاة أنه قد يوجد نص تشريعي أو 
 .يتعاقد مع نقسه في حاالت خاصة عرف تجاري يجيز للنائب أن 

 
 
 
 
 
 

 ـ شروط العقد3
 ــــ

 أهلية التعاقد: أواًل 
 ـــــ
 

 الصغير غير المميز عديم أهلية األداء فتصرفاته باطلة ( :163)المادة 
 

الصغير غير المميز وهو من لم يبلغ السابعة من عمره يعتبر فاقدًا للتمييز ، ومن تم يكون معدوم 
جميع تصرفاته باطلة ، سواء أكانت عقود تبرع أو تصرف أو عقود إدارة ، فال األهلية وتكون 

يستطيع الصبي غير المميز أن يهب ماله أو يبيعه أو يؤجره أو يقبل هبة ، إذ ليست له إرادة تنتو أترًا 
 . ، وتثبت الوالية على ماله لوليه أو وصيه 

 
ود التي يقررها القانون ما لم يطرأ في كل شخص مميز أهل للتصرفات في الحد ( :164)المادة 

 . أهليته عارض يجعله عديم األهلية أو ناقصها بحكم القانون 
 

األصل في الشخص توافر األهلية ، أما عدم األهلية فيجب أن يقرر بمقتضى نص في القانون ، 
  من يتمسك ويتقرع على ذلك قيام قرينة على توافر األهلية من شأنها إلقاء عبء ااتبات على عات

بعدم األهلية ، فاألهلية مناطها التمييز ، فحيأ يوجد التمييز تتوافر األهلية ، وتكون كاملة أو ناقصة 
 .تبعًا لما إذا كان التمييز كاماًل أو ناقصًا

 
تصرفات الصغير المميز إذا كانت نافعة نفعًا محضًا فهي صحيحة نافذة وإذا كانت  ( :165)المادة 

ًا فهي باطلة ، وإذا كانت دائرة بين النفع والضرر فهي صحيحة ضارة ضررًا محض
موقوفة على إجازة وليه أو وصيه الشرعي أو القاضي أوإجازة الصغير بعد الرشد 

. 
 

الصغير المميز له أهلية االغتناء ، فيستطيع قبول الهبة ، ألن ذلك نافع له نقعًا محضًا ، وليست له 
يهب شيئًا من ماله ، ألن ذلك ضار به ضررًا محضًا ، أما أهلية اادارة أهلية التبرع ، فال يستطيع أن 

وأهلية التصرف وهي منطقة األعمال الدائرة بين النقع والضرر ، فال يملكها ، ولكن يباشرها عنه أو 
 .يجيزه فيها الولي أو الوصي وله أن يجيزها بعد رشده 
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جوز لوليه أو وصيه الشرعي أن يسلمه مقدارًا من المميز الذي لم يبلغ الرشد يـ 1( : 166)المادة 
 . ماله ويأذن له بالتجارة تجربة له وتدريبًا ويكون اإلذن مطلقًا أو مقيدًا 

 . ـ ال يبطل اإلذن للمميز بوفاة اآلذن أو عزله 2
 

 . لولي الصغير المميز أن يسلم له مقدارًا من ماله ويأذن له بالتجارة ألجل التجربة واالختبار 
فإذا أذن للصغير ممثله الشرعي بممارسة التجارة دخل في ااذن من هذا النوع جميع التصرفات التي 

، .. تعد في العرف من شئون التجارة ، كالبيع وااجارة والمزارعة والرهن واالرتهان والتوكيل ال  
ته في استثمار ماله وكااقرار بالحقوإل واألفعال ، فكل ذلك يملك الصغير المأذون له بالتجارة ممارس

، سوى ااقرا  والكقالة ، فإنهما وإن كانا من شئون التجارة ، يبقى الصغير المأذون محجورًا 
 .عنهما ، ألنهما من النوع الذي هو ضرر مح، في ح  الصغير لما فيهما من معنى التبرع 

 
ر نوعًا وشخصًا وزمانًا إال أن هذا ااذن يقبل التخصيص ويتقيد بما يقيده به الممثل الشرعي للصغي

ومكانًا ، فيبقى الصغير المميز فيما وراء حدود إذنه محجورًا غير نافذ التصرف ، ألن ااذن 
 كالتوكيل ، والتوكيل يقبل التقييد ، فيقيد الوكيل بما يقيده به الموكل ، ألن سلطة الوكيل مستمدة منه 

 
لتمرينه واختباره ، وقد تكون له بصيرة في نوع فااذن للصغير بمباشرة التجارة والتعامل إنما شرع 

دون نوع ، وقد يؤمن عليه في التعامل مع شخص دون غيره ، فيجب أن يص  تخصيص ااذن ، 
 . وإال ضاعت الحكمة منه 

 
 . ونصت المادة في فقرتها الثانية على أن ااذن ال يبطل بموت اآلذن أو عزله 

 
 . لة الرشيد في التصرفات المأذون له بها المميز المأذون بمنز ( :167)المادة 

 
 : تعني المادة 

أن تصرفات المميز المأذون له نافذة ومعتبرة ، وذلك فيما أذن له فيه من التصرفات ، أما ما لم يؤذن 
 . له فيه فليست معتبرة ، فيصب  المميز في هذه التصرفات المأذونة ككامل األهلية ، تنقذ عليه وتلزمه 

 
للولي أو الوصي الشرعي أن يلغي إذنه للميز فيعود محجورًا عليه كما كان ، ويجب  ( :168)المادة 

 . أن يلغى اإلذن بالطريقة التي تم بها 
 

 : تبين المادة 
 . أنه يح  للولي أو الوصي الشرعي أن يلغي إذنه للمميز ، ألن من يملك من  االعتبار يملك استرداده 

 
به الصغير نقسه ، تم إذا كان ممثل الصغير قد أعلن إذنه في السوإل ، ويشترت لصحة الحجر أن يعلم 

أو كان إذنه شائعًا ، يجب أيضًا أن يعلن الحجر ويشاع ، ليحيط النان به علمًا ، كي ال يتغرروا 
فيتضرروا ، وال يص  حجره سرًا في الغياب ، أو بين عدد قليل من أهل السوإل ، بل يبقى الصغير 

 . و تنقذ معامالته إلى أن يعلم بحجره هو وأكثر أهل السوإل      على حكم ااذن ،
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أما إذا كان ااذن غير معلن وال شائع ، فيكقي في صحة حجره إعالمه ، ويجب أن يلحظ هنا أن 
حجر المأذون إنما يقع مقتصرًا ليس له استناد ـ أي تأتير رجعي ـ فإذا حجر المأذون الصغير ، فإن ما 

 . في حال إذنه الساب   يظل نافذًا مضى من تصرفاته 
 

للمحكمة أن تأذن للمميز عند امتناع وليه أو وصيه الشرعي عن اإلذن وليس ـ 1( : 169)المادة 
 . لهما أن يحجرا عليه بعد ذلك 

 . للمحكمة بعد اإلذن أن تعيد الحجر على المميز  ـ2
 

ذلك في حالة امتناع ممثله الشرعي عن تنص المادة على أنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمميز إذا رأت 
القيام بااذن ، فإذا أذن له القاضي فإنه ال يحجر عليه من قبل وليه أو وصيه ، ألن ااذن حكم فال 

 . ينقضي ، وللقاضي أن يحجر على الصبي المميز بعد ااذن له، وليس لغيره أن يحجر عليه 
 

 ن ألبيه ثم لوصي أبيه ثم جده ألبيه ثم للمحكمة الوالية على الصغير في ماله يكو ( :171)المادة 
 

تبين هذه المادة من يكون له والية التصرف في مال الصغير ، فتثبت الوالية على الصغير حسب 
 : الترتيب اآلتي 

 .أبوه : أواًل 
الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه ، ويكون هذا الوصي وليًا في : تانيًا 

 .لدرجة الثانية للصغير ا
 .الجد الصحي  أي أب أب الصغير أو أب أب األب وإن عال : تالثًا 
 . القاضي والوصي الذي ينصبه القاضي  : رابعًا 

فالوالية المذكورة تأتي على الترتيب المشار إليه فال والية للجد مع وجود وصي األب ، كما أنه ليس 
  .للمحكمة والية أيضًا مع وجود الجد 

 
وكيذا الجيد إذا تصيرفا    ( ظاهره العدالية وحسين التصيرف    ) األب المستور الحال  ـ1( : 171)المادة 

فييي مييال الصييغير إدارة أو اسييتثمارًا بمثييل القيميية أو بغييبن يسييير كييان تصييرفهما 
 .صحيحًا نافذًا 

 . أما إذا عرفا بسوء التصرف فللمحكمة أن تقيد واليتهما أو تسلبها منهما  ـ 2
 

من هذه المادة أن لألب والجد من قبل األب التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء وااجارة  يتبين
 : ونحوه بما يعود على الصغير بالنقع ، فهذا التصرف جائز بشروت ، وهي كاآلتي 

ـىى أن يكىىون األب والجىىد ظاهرهمىىا العدالىىة وحسىىن التصىىرف ، فىىإن لىىم يكونىىا كىىذلك ، فإنىىه ال يصىى       2
ن كان األب أو الجىد ال يحسىن التصىرف كىان للمحكمىة أن تقيىد واليتهمىا أو تسىلبها         تصرفهما ، فإ

 . نهائيًا 
ـ أن يكون تصىرفهما فىي مىال الصىغير بيعىًا أو شىراء ونحىوه بمثىل القيمىة أو بغىبن يسىير ، فىإن كىان              2

 . الغبن فاحشًا فال يص  تصرفهما في هذه الحالة 
 

ر إذا تىىوافرت الشىىروت السىىابقة للتىىيقن مىىن شىىققة األب وقىىد أجيىىز تصىىرف األب والجىىد فىىي مىىال الصىىغي
 . والجد ، فيقتر  أنهما لن يقدما على ذلك إال رعاية لمصلحة الصغير 
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عقود اإلدارة الصادرة من الوصي في مال الصغير تكون صحيحة نافيذة و ليو كانيت    ( : 172)المادة 

ن ثيالث سينوات وأعميال    بغبن يسير، ويعتبر من اإلدارة اإليجار اليذي ال تزييد مدتيه عي    
الحفظ والصيانة واستيفاء الحقيوق وإيفياء اليديون وبييع المحصيوالت الزراعيية وبييع        

 .المنقول الذي يسرع إليه التلف والنفقة على الصغير
 

التصييرفات الصييادرة ميين الوصييي فييي مييال الصييغير التييي ال تييدخل فييي أعمييال اإلدارة    ( :173)المادة 
وقسمة المال الشيائع واسيتثمار النقيود ال تصيح إال      كالبيع والرهن والقرض والصلح

 . بإذن من المحكمة وبالطريقة التي تحددها 
 

بينت المادتان أن عقود اادارة الصادرة من الوصي في مال الصغير صحيحة ، أما التصرفات فال 
لجد ، في تص  إال بإذن من المحكمة بالكيقية التي تراها مناسبة لذلك ، ويقترإل الوصي عن األب وا

بدون الرجوع إلى  212أن األب والجد تص  تصرفاتهم بعد توافر الشروت المشار إليها في المادة 
 . المحكمة ، أما الوصي فال تص  إال بإذن من المحكمة 

 

فعقود اادارة الصادرة من الوصىي تكىون صىحيحة ونافىذة بشىرت عىدم الغىبن القىاحا، فىإن وجىد فيهىا            
 .غبن فاحا بطلت 

 

النص أدخل في عقود اادارة بيع ما يسرع إليه التلف كالمحصىوالت الزراعيىة ونحوهىا، رغىم      كما أن
أنىىه تصىىرف ، فىىإجيز لمصىىلحة الصىىغير دون الرجىىوع للمحكمىىة ، لمىىا يترتىىب علىىى طلىىب ااذن مىىن        

 . المحكمة من وقت قد يتسبب في فساد ما يسرع إليه التلف، فاستثنى من التصرفات للمصلحة
 

 . الصغير ولو مميزًا محجور عليه لذاته دون حاجة إلى حجر من المحكمة ـ 1:  (174)المادة 
ـ المعتوه والمجنون محجوران لذاتهما أيضًا لكن ال يثبت العتيه وال الجنيون إال مين    2

 . المحكمة 
ـ تصرفات المعتوه والمجنون قبل الحكم كتصرفاتهما بعيده إذا كيان الجنيون والعتيه     3

 . كان الطرف اآلخر على علم به  شائعًا وقت التصرف أو
 

تناولت هذه المادة الحجر على الصغير والمجنون والمعتوه ، فبينت في فقرتها األولى أنه يحجر على 
الصغير سواء كان مميزًا ، أو غير مميز ، وال يحتا  هذا الحجر إلى إصدار حكم بالحجر من قبل 

 .المحكمة ، بل يتولى وليه أو وصيه ذلك 
 

ت المىىادة فىىي فقرتهىىا الثانيىىة أنىىه يحجىىر علىىى المعتىىوه والمجنىىون وذلىىك  بعىىد صىىدور حكىىم مىىن    كمىىا بينىى
المحكمىىة يقضىىي بثبىىوت العتىىه أو الجنىىون ، فىىال يحجىىر عليهمىىا بمجىىرد العتىىه أو الجنىىون ، وإنمىىا بحكىىم   

 . القاضي 
 

الم فاسىىد هىىو نىىاقص العقىىل الىىذي اختىىل شىىعوره بىىأن كىىان قليىىل القهىىم مخىىتلط الكىى  : والمقصىىود بىىالمعتوه 
التدبير ، أما المجنون فهو مىن زال عقلىه وأختىل بحيىأ يمتنىع مىن إجىراء األفعىال واألقىوال علىى نهىو            

 . مستقيم 
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وقد تطرقت المادة في فقرتها الثالثة لتصرفات المعتوه والمجنون ، فقضىت بىأن تصىرفاتهما تقىع باطلىة      
لحكىم إذا كانىت حالىة الجنىون والعتىه      وذلك بعد صدور الحكم مىن المحكمىة ، كمىا أنهىا تقىع باطلىة قبىل ا       

 .شائعة أو كانت معروفة لدى الطرف اآلخر 
 

 . المعتوه في حكم الصغير المميز ـ 1( : 175)المادة 
ـ المجنون المطبق في حكم الصغير غير المميز ، أما غير المطبق فتصرفاته في 2

 . حالة  إفاقته كتصرف العاقل إذا كانت إفاقته تامة ومعلومة 
 

معتوه في جميع األحكىام هىو فىي حكىم الصىغير المميىز فتصىرفه فيمىا فيىه نقىع محى، ، كقبولىه الهبىة              ال
والصدقة والهدية معتبر كما هو في الصبي المميز ولو لم يكن تمة إذن وإجازة من وليىه ، أمىا تصىرفه    

زه وليىه،  الذي فيه ضرر مح، كأن يهب شيئًا آلخر أو يهديه إياه أو يتصدإل عليه بىه فباطىل ولىو أجىا    
 . والعقود الدائرة بين النقع والضرر تنعقد موقوفة على إجازة الولي 

 

 . وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته : أما المجنون فهو إما جنونًا مطبقًا 
 . وهو الذي يكون في بع، األوقات مجنونًا ويقي  في بعضها كالمصروع: أو جنونًا غير مطب  

 

الصغير غير المميز ، فال تكون تصرفاته صحيحة أصاًل، سواء أكانت فالمجنون المطب  في حكم 
 . نافعة كقبول الهبة أم كانت ضارة كالهبة لآلخر ، أو كانت دائرة بين النقع والضرر كالبيع

 

أما تصرفات المجنون غير المطب  في حالة إفاقته ، أي حال كونه تام العقل ، كتصرفات العاقل، 
 .فذة ال تتوقف على إجازة وليه فتكون هذه التصرفات نا

 
السفيه وذو الغفلة تحجر عليهما المحكمة وترفع الحجر عنهما ويبلغ حكم الحجر  ( :176)المادة 

 .للمحجور عليه ويعلن للناس مع بيان سببه 
 

تصرفات السفيه وذو الغفلة بعد الحجر عليهما كتصرفات الصغير المميز ما لم ـ 1( : 177)المادة 
ون على خالفه أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة نافذة إال إذا ينص القان

 . كانت نتيجة استغالل أو تواطؤ
المحكمة أو من تعينه وصيًا عليه وليس ألبيه أو جده والية : ـ وصي السفيه 2

 . عليه 
 

 . هو الذي يصرف ماله في غير موضعه خالفًا لما يقتضيه الشرع والعقل : المراد بالسقيه 
الشخص الذي ال يهتدي إلى التصرفات الرابحة لسالمة قلبه ،فيغبن في : الغقلة فالمراد به  أما ذو

تصرفه ، وقيل أنه امتداد لقكرة السقه ، إال أنه من المتق  عليه أنها من العوار  التي تعتري 
ا اانسان فال تخل بالعقل من الناحية الطبيعية ، وإنما تنقص من قوة ملكات نقسيه أخرى أخصه
اادارة وحسن التقدير ، وقد يستدل عليها بإقبال الشخص على التصرفات دون أن يهتدي إلى الراب  
فيها ، أو بقبوله فاحا الغبن في تصرفاته عادة ، أو بأيسر وسائل االنخداع على وجه يهدد المال 

 .بخطر الضياع 
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ضابطة في النقس ، إال أن والسقيه وذو الغقلة يشتركان في معنى واحد هو ضعف بع، الملكات ال
الصقة المميزة للسقه هي أنها تعتري اانسان فتحمله على تبذير المال واتالفه على خالف مقتضى 
العقل والشرع ، أما الغقلة فإنها تعتبر صورة من صور ضعف بع، الملكات النقسية ترد على حسن 

 .اادارة والتقدير 
 

بأن أهليتهما بعد ( 211)تحجر عليهما ، كما قضت المادة بأن للمحكمة أن (  211) وقد قضت المادة 
الحكم بالحجر ناقصة كأهلية الصبي المميز، فتثبت لهما أهلية االغتناء ، وتتقيد أهلية اادارة وأهلية 

 .التصرف بالقيود التي سب  ذكرها في الصبي المميز ، وتنعدم أهلية التبرع 
 

ذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها ادارتها، ويجوز للمحجور عليه للسقه أو الغقلة بإ
 .وفي هذه الحالة تسري عليه األحكام التي تسري في شأن القاصر المأذون  

 
هذا هو حكم تصرفات السقيه وذي الغقلة بعد الحكم بالحجر ، أما التصرفات الصادرة قبل تسجيل 

لية ال يثبت إال بالحجر ، وال يسري الحجر قرار الحجر فهي في األصل صحيحة ، ألن انتقاص األه
 . في ح  الغير إال من وقت الحكم به وفقًا للمباد  العامة وإعالنه للنان مع بيان السبب 

 
لكن يقع كثيرًا أن السقيه أو ذي الغقلة يتوقع الحجر عليه فيعمد إلى تبديد أمواله بالتصرف فيها إلى 

الغير هذه القرصة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويبتز من يتواطأ معه على ذلك ، أو أن ينتهز 
أمواله ، فقي هاتين الحالتين ـ حالة التواطؤ وحالة االستغالل ـ يكون تصرف السقيه أو ذي الغقلة 

 . باطاًل إذا كان من أعمال التبرع ، أو قاباًل لإلبطال إذا كان من أعمال التصرف أو أعمال اادارة 
 

رجع في اإلجراءات التي تتبع في الحجر وإدارة أموال المحجور عليهم واستثمارها ي ( :178)المادة 
والتصرف فيها وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالوالية والوصاية والقوامة إلى 

 . القوانين واألنظمة الخاصة
 

د التي التصرفات الصادرة عن األولياء واألوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدو ( :179)المادة 
 .يرسمها القانون 

 
ااجراءات التي تتبع في الحجر وإدارة أموال المحجور عليه واستثمارها (  212) أرجعت المادة 

والتصرف فيها وما يتبع ذلك من مسائل تتعل  بالوالية والوصاية والقوامة إلى القوانين واألنظمة 
 . الخاصة

 
عن األولياء واألوصياء والقوام تكون صحيحة بأن التصرفات الصادرة (  211) كما قضت المادة 

 . ونافذة في الحدود التي يبينها القانون 
 

إذا لجأ ناقص األهلية إلى طرق احتيالية أوهم بها المتعاقد معه لزميه التعيويض عين     ( :181)المادة 
 .الضرر الذي يصيب المتعاقد معه من عدم إجازة العقد 

 
 :تعني المادة 
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ري  بعدم نقصىان األهليىة بطىرإل احتياليىة ، فيكىون نىاقص األهليىة قىد ارتكىب عمىاًل           أنه إذا اقترن التص
 . غير مشروع يرتب مسئوليته بالتعوي، عن الضرر قبل العاقد اآلخر متى كان حسن النية

 
 ب ـ عيوب الرضا

 ـ الغلط 1
 ــــ

 
صيفة المحيل إذا    غلط العاقد فيما يهميه مين أميور العقيد كشيخص العاقيد أو صيفته أو        ( :181)المادة 

كان لذلك اعتبار أساسي لديه وكيذا غلطيه فيي الحكيم القيانوني يعييب إرادتيه ويسيلب         
 .العقد لزومه يكون للغالط الحق في طلب فسخه 

 
 :تعني المادة 

أنه قد يغلط أحد العاقدين في شخص المتعاقد معه ، فيظنه فالنًا وهو غيره، أو يظنه ذا صقة خاصة 
 . غيرهما فيظهر بخالف ذلك من قرابة أو كقاءة أو

 
وال شىىك أن الغلىىط فىىي شىىخص العاقىىد أو صىىقته أو صىىقة المحىىل إنمىىا تظهىىر أهميتىىه عنىىدما يكىىون لىىذلك  
اعتبار خاص في مبنى العقد بحيىأ يكىون لشىخص العاقىد أو صىقته أو صىقة المحىل ارتبىات بموضىوع          

 .التعاقد فيكون للغالط الح  في طلب القس 
 

 . يكون للغلط تأتير أما إذا لم يكن كذلك فال
 

 . الغلط في شخص الشريك في عقد الشراكه : مثال الغلط في شخص العاقد 
 . أن يهب شخص آلخر مااًل معتقدًا أنه قريب تم يتض  غير ذلك : ومثال الغلط في صقة العاقد 
 . كأن يشتري شخص سيارة على أنها جديدة فإذا بها مستعملة : مثال الغلط في شخص المحل 

 : د نص فقهاء ااسالم في عقود وتصرفات عديدة نصوصًا تدل على اعتماد هذا المبدأ وق
منها على سبيل المثال عقد الزوا  ، فإذا ظهر في أحد الزوجين مر  يضر بالحياة الزوجية ـ جنسىيًا   
،  كان المر  أو غير جنسي ـ كالجنون والجذام ، وكان موجودًا قبل العقد ولم يعلىم بىه الىزو  اآلخىر     

 .فقد أقر الققهاء لهذا الزو  اآلخر خيارًا في فس  العقد إن شاء 
 

وللشخص في عقىد الىزوا    . فهنا قد غلط أحد الزوجين في صقة اآلخر ، إذ ظنه سليمًا وهو غير سليم 
 . اعتبار أساسي ، والصقة محل الغلط أساسية أيضًا بالنسبة لمقاصد الزوا  

 
 . هذا الحكم عند التعاقد كذا الغلط في القانون كأن يجهل 

 
واألصل أن الجهل بالقانون ال يعتبىر عىذرًا مانعىًا مىن تنقيىذ أحكامىه علىى الجاهىل ، وإال تملىص معظىم           

ومىن عقىد عقىدًا نقىذت فىي حقىه       : النان من تنقيذ األحكام على تصرفاتهم وأعمالهم بحجة أنهم جاهلون 
 . أحكامه ولو كان يجهلها 
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يها جهىل المكلىف بىالحكم عىذرًا لىه إذا كىان فىي وضىع ال يعتبىر فيىه مقصىرًا            ولكن هناا حاالت يعتبر ف
 . بالجهل كما لو وقع في غلط في حكم القانون وكان غلطه دون تقصير منه 

 
ال يعتبر الغلط إال إذا دلت عليه صيغة العقد أو دلت عليه القرائن وظروف الحال أو  ( :182)المادة 

 .طبيعة األشياء أو العرف 
 

اعدة العامة المستنبطة من فروع الققه أن االعتداد في العقود بالعبارة ال بالنية ، وأن النيىة إذا لىم يقىم    الق
عليها الدليل في الصيغة ال اعتداد بها ، وعلىى ذلىك فىالغلط إذا كىان باطنيىًا فقىط ال يترتىب عليىه حكىم ،          

 . أما إذا كان ظاهريًا فإنه يؤتر في العقد 
 

إذا استقل به أحد المتعاقدين فلم يكشف للعاقد اآلخر عن إرادته الحقيقية ، فلىم يعلىم    ويكون الغلط باطنيًا
 . اآلخر بهذا الغلط ، ويظل مستترًا مستكنًا في ضمير العاقد الذي وقع في الغلط ، فال يكون له أتر 

 
الصىها داللىة   ويكون الغلط ظاهريًا إذا كشف العاقد عىن إرادتىه ، أو كانىت هىذه اارادة مكشىوفة باستخ     

من القرائن وظروف الحال ، أو ضرورة من طبيعة األشياء أو العىرف ويكىون للغىالط فىي هىذه الحالىة       
 . أن يطلب فس  العقد 

 
يسقط حق الغالط في طلب الفسخ إذا ظهر العاقد اآلخر استعداده لتنفيذ العقد  ( :183)المادة 

 .بالصورة التي كان يتوهمها الغالط 
 

ي الغلط أن يطلب بطالن العقد ، ألنه ما كان ليتعاقد لو أنه تبين وجه األمور وقدرها أبي  لمن وقع ف
تقديرًا معقواًل ، تلك علة ح  التمسك بالبطالن ، وهي بذاتها مرجع حدوده ، فمتى كان من المحق  أن 

ما دام أن  العاقد قد أراد أن يبرم عقدًا ، فمن الواجب أن يلتزم بهذا العقد بصرف النظر عن الغلط ،
العاقد اآلخر قد أظهر استعداده لتنقيذه ، وعلى ذلك يظل من يشتري شيئًا معتقدًا خطأ أن له قيمة أترية 
 . مرتبطًا بعقد البيع ، إذا عر  البائع استعداده ألن يسلمه نقس الشيء الذي انصرفت نيته إلى شرائه 

 
د عليه أو في نقل اإلرادة العقدية يعدم الغلط في ماهية العقد أو في ذات المعقو ( :184)المادة 

 الرضا ويبطل به العقد 
 

تبين هذه المادة أن الغلط إذا وقع في ماهية العقد ، أو في ذات المعقود عليه ، أو في نقل اارادة 
العقدية بطل به العقد ، وذلك لعدم موافقة القبول لإليجاب ، وألن ركن التراضي غير موجود ، ومن 

  : أمثلة ذلك 
ـ الغلط في ماهية العقد ، مثاله أن يصدر إيجاب من أحد العاقدين بقصد إنشاء عقد معين ، فأخطأ 2

اآلخر في فهمه ،واعتقد أن المراد إنشاء عقد مخر ، وقبل على هذا األسان ، فال ينعقد أي من 
إقراضه أنققها على نقسك يريد بذلك : العقدين ، كأن يعطي إنسان آلخر مائة دينار ويقول له 

إياها ، فيقبلها اآلخر على أنها هبة ، وقد يكون مرجع هذا اللبس إلى أن حديثًا جرى بينهما في 
شأن الهبة والقر  ، واللقظ صال  للمعنيين ، فالقول لم يطاب  اايجاب ، فال ينعقد ال عقد 

 . قر  وال عقد هبة 
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من ذهب ، تم يتبين أنه من نحان موه ـ الغلط في ذات المعقود عليه ، كأن يشتري سوارًا على أنه 2
 .بالذهب ، فال ينعقد به العقد 

 
ال يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة ونحوهما وإنما يجب  ( :185)المادة 

 تصحيح الغلط 
 

عقد يواجه هذا النص حكم الغلط المادي ، كالخطأ في الكتابة أو في الحساب ، وهو غلط ال يؤتر في ال
 .، وإنما يجب تصحيحه

 
 والغبن( التدليس ) ـ التغرير 2

  ـــــــ
 

التغرير هو أن يخدع أحد العاقدين اآلخر بوسائل احتياليه قولية أو فعلية تحمله ( :186) المادة 
 .على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لوالها 

 
ية أو فعلية كاذبة لترغيب أحد تناولت المادة تعريف التغرير ، والمراد به هنا ااغراء بوسيلة قول

 . المتعاقدين في العقد وحمله عليه 
 

 .والتغرير إما قولي أو فعلي 
أن هذا الشيء يساوي أكثر وال : فالتغرير القولي كما لو قال البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر 

 . غريات الكاذبة تجد مثله بهذا السعر ، أو دفع لي فالن فيه كذا فلم أقبل، ونحو ذلك من الم
 

والتغرير القعلي قد يكون بتزوير الوصف في محل العقد يوهم المتعاقد في المعقود عليه مزية 
 .مصطنعة غير حقيقية ، وذلك كتوجيه البضاعة المعروضة للبيع 

 
يعتبر تغريرًا تعمد السكوت إلخفاء أمر إذا ثبت أن المغرور ما كان ليبرم العقد لو  ( :187)المادة 

 . م به عل
يشترت في التدليس إذا صدر من أحد المتعاقدين ، سواء صدر من المتعاقد نقسه أم من نائبه أم من 

، ويكقي فيها مجرد االمتناع من جانب العاقد ، كسكوته عمدًا ( حيل ) شريك له ، أن ينطوي على 
ن ضلل بها إلى عن واقعة جوهرية يجهلها العاقد اآلخر ، ويشترت في الحيل أن تكون قد دفعت م

التعاقد ، ومنات التقدير في هذا الصدد نقسي وذاتي ، كما هو الحال بالنسبة لعيوب الرضا جميعًا ، 
يدفع به إلى التعاقد ، بمعنى ( غلط ) وما دام أن أتره في اارادة يرد إلى ما يولد في ذهن العاقد من 
حيلة ، إال أن لوجود التدليس مزيتين أن ما يشوب الرضا من عيب بسببه يرجع إلى الغلط ال إلى ال

فإتباته أيسر من إتبات الغلط من ناحية ، وهو يخول ح  مطالبة من صدر منه التدليس : عمليتين 
 .بالتعوي، ، فضاًل عن ح  التمسك بالقس  

 
الغبن هو عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها العاقد بالعقد مع اإللتزامات التي ـ 1( : 188)المادة 

 .ه إياها يحمل
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الغبن إما يسير أو فاحش فاليسير هو ما يدخل تحت تقويم المقومين والفاحش  ـ 2
 . ما ال يدخل تحته 

 
تتناول هذه المادة تعريف الغبن وأقسامه ، حيأ بينت في الققرة األولى أن الغبن هو عدم التعادل بين 

 .ما يعطيه العاقد وما يأخذه 
 

هو ما ال يتجاوز : م الغبن ، وهو إما يسير أو فاحا ، فالغبن اليسيروتطرقت الققرة الثانية إلى أقسا
حدود التقاوت المعتاد بين النان في األسعار ، كما لو بيع شيء بعشرة دنانير مثاًل ، تم عر  على 
أهل الخبرة ، فقدره بعضهم بعشرة والبع، اآلخر بتسعة ، فالواحد المختلف فيه يعتبر غبنًا يسيرًا ، 

 . ل تحت تقويم المقومين ، أي يتناوله تقديرهم للقيمة ألنه يدخ
 

فهو ما يتجاوز حدود التقاوت المعتاد في األسعار ، كما لو كان الشيء المبيع : أما الغبن القاحا 
بعشرة يقدره بع، الخبراء بثمانية ، وبعضهم بتسعة أو سبعة ، بحيأ ال تدخل العشرة في تقدير أحد 

 . ن العشرة وبين أعلى تقدير من خبير أمين هو غبن فاحا من الخبراء ، فالقرإل بي
 

إذا كان الغرض من التغرير غبن العاقد اآلخر في السعر فال يعيب الرضا إال إذا ـ 1( : 189)المادة 
 صحبه غبن فاحش 

ـ أما إذا كان الغرض من التغرير تغليط العاقد اآلخر في أمر أساسي مقصود له في 2
 . به فإنه يعيب الرضا ولو لم يصحبه غبن في السعر العقد لواله لم يرض 

ـ التغرير المستوفى شرائطه يسلب العقد لزومه ويجعل للمغرور الحق في طلب 3
 . فسخه 

 
 : تعني المادة 

أن اجتماع الغبن القاحا والتغرير يجيز الخيار وفس  العقد ، وعليه فالغبن القاحا منقردًا ال يستلزم 
كما أن وجود التغرير لوحده ال يستلزم الخيار ، ويسمى الخيار الذي يكون على  الخيار وفس  العقد ،

هذا الوجه بخيار الغبن والتغرير، مثاًل لو قال البائع للمشتري أن قيمة هذا المال كذا قرشًا ، أو أنه 
يساوي كذا قرشًا، وقد أراد فالن شراءه مني بكذا ، فاشترى المشتري ذلك المال بناء على هذه 
األقوال، تم ظهر أن قيمته تنقص نقصانًا فاحشًا ، وظهر أن ذلك الشخص لم يساوم البائع بذلك الثمن ، 

 .  فللمشتري فس  البيع 
فإذا اجتمع التغرير والغبن القاحا ، أو كان المقصود من التغرير تغليط العاقد اآلخر في أمر مقصود 

لمن غرر به أن يطلب القس  لعدم وجود ركن من العقد ، أو استوفى التغرير شرائطه، فإنه يح  
 . الرضا 

 
إذا كان التغرير صادرًا من غير العاقد اآلخر وأثبت المغرور أن العاقد اآلخر كان  ( :191)المادة 

 . يعلم بالتغرير وقت العقد جاز للمغرور فسخه 
 

 : تعني المادة 
غرير من غير العاقد اآلخر ، وهو يعلم به أن التغرير يقسد القصد واارادة ، ولذلك فإن وقوع هذا الت

 .، يجيز للمغرور فسخه 
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ال يفسخ العقد بالغبن الفاحش المجرد بال تغرير إال في مال المحجور ومال ـ 1(: 191)المادة 

 . الوقف وأموال الدولة 
ـ يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى الفسخ إذا عرض ما 2

 . ًا لرفع الغبن تراه المحكمة كافي
 .ـ ال يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية 3

 
 : تعني المادة 

أن الغبن القاحا إذا كان في أموال المحجور عليهم كالصغير والسقيه والمجنون ، أو في أموال 
لى هذه األموال الوقف ، أو في أموال بيت المال ،أتر في العقد اتقاقًا ، ألن تصرف من له الوالية ع

 .فيها منوت بالنظر والمصلحة ، و ليس هذا التصرف من المصلحة في شيء 
 

وقد نصت المادة في فقرتها الثانية أنه يجوز للعاقد الغابن أن يتوقى دعوى القس  إذا عر  ما تراه 
 .المحكمة كافيًا لرفع الغبن 

 
في العقود التي تتم عن طري  المزايدة كما قضت المادة في فقرتها الثالثة بعدم سماع دعوى الغبن 

 . العلنية ، لعدم وجود الغرر 
 

يسقط حق المغرور في الفسخ والتعويض إذا استهلك المعقود عليه كله أو بعضه ـ 1( :192)المادة 
 . بعد العلم بالغبن أو إذا تصرف فيه كله أو بعضه تصرفًا يفيد الرضا

يب أو حصل فيه زيادة مانعة من الرد ولم ـ يمتنع الفسخ إذا هلك محل العقد أو تع2
يكن سبق من المغرور ما يفيد رضاه بالغبن وفي هذه األحوال يحق له الرجوع 

 على من غره بفرق الغبن 
 .  ـ ينتقل حق الفسخ أو الرجوع بفرق الغبن إلى وارث المغرور بعد موته3

 
 : تبين المادة أنه يسقط ح  المغرور في القس  في خمس مسائل 

إذا استهلك المشتري كل المبيع بعد اطالعه على عيبه ، فليس للمغبون فس  البيع بسبب : أواًل 
 . التغرير ، أو أخذ نقصان الثمن ، ويكون البيع الزمًا 

 
إذا تصرف في المبيع بتصرف معدود من لوازم التملك ومن تصرفات المالا بعد اطالعه على : تانيان 

ن هذا التصرف هو رضا بالغبن ، فلذلك يسقط خياره وال يبقى وجود غبن فاحا في البيع ، أل
إذا أخر  المشتري المغبون بعد اطالعه على : له ح  فسخه وال المطالبة بالتعوي، ، مثاًل 

الغبن القاحا المبيع للبيع ، أو كان المبيع دارًا فأحدث فيها بع، أبنية أو أجرها فال يبقى له 
 . ح  القس  

 

 . لك المعقود عليه إذا ه: تالثًا 
 

 . إذا تعيب المعقود عليه : رابعًا 
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إذا حصل في المبيع زيادة متصلة غير متولدة ، كأن يشتري دارًا معيبة تم يبني عليها دورًا : خامسًا 
 . أو دورين ونحوه 

 
فقي هذه المسائل الثالث األخيرة ال يح  للمغرور القس  ، لكن يح  له الرجوع على من غره بقرإل 

 . الغبن  
 

كما تضمنت المادة في فقرتها الثالثة أنه يح  لورته المغرور بعد موته المطالبة بالقس  أو الرجوع 
 . بقرإل الغبن ، فاعتبرت المادة المطالبة بالقس  أو التعوي، حقًا يجوز انتقاله بعد موت مورتهم 

 
 اإلكــراه
 ـــ
  

يلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على التعاقد اإلكراه هو إجبار شخص بالحق بوس ( :193)المادة 
 . 

 
تناولت هذه المادة تعريف ااكراه ، وهو العمل الذي يبعأ في نقس الشخص رهبة أو خوفًا يحمله 
على التعاقد ، فهو يصيب اارادة في أحد عناصرها ، وهو عنصر الحرية واالختيار ، إذ المكره ال 

 .تي ولدها ااكراه تدفعه إلى التعاقد يريد أن يتعاقد ، ولكن الرهبة ال
 

أحدهما مادي ، وهو عبارة عن الوسيلة التي تستخدم في ااكراه ، :وااكراه يقوم إذا على عنصرين 
وما يجب أن تحدته في نقس المكره من أتر ، والثاني معنوي، وهو أن يكون استعمال هذه الوسيلة 

ائن مدينه بأن يشهر إفالسه إذا لم يتعهد له بما للوصول إلى غر  غير مشروع ، كما لو هدد الد
يزيد على حقه ، فقي مثل هذه الحالة يستغل الشخص حقه للضغط على إرادة المكره كي يحصل على 

 . ما ليس له ح  فيه ، فيتحق  ااكراه 
 

يتحقق اإلكراه للشخص إذا كان األذى أو التهديد به مسلطًا على أحد فروعه أو  ( :194)المادة 
 أصوله أو زوجه أو قريبه أو من يهمه أمره 

 
يراعى في تقدير اإلكراه جنس من وقع عليه هذا اإلكراه وسنه وحالته االجتماعية  ( :195)المادة 

 . والصحية وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلكراه 
 

 . بعد زوال اإلكراه اإلكراه يسلب العقد لزومه بالنسبة للمكره فله طلب إبطاله ـ 1( : 196)المادة 
إذا صدر اإلكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال  ـ 2

العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان من المفترض حتمًا أن 
 .يعلم بهذا اإلكراه 

 
هو الشأن في عيوب يالحظ في تقدير ااكراه أن معيار الرهبة القائمة هو معيار شخصي ، كما 

الرضا جميعًا ، فتحدث الرهبة إذا اعتقد من وقع تحت سلطانها أن خطرًا جسيمًا أصب  وشيك الحلول 
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، وال يشترت أن يتهدد الخطر المتعاقد ذاته ، بل يجوز أن يتهدد أحد أوالده أو أبويه أو زوجه أو 
 . قريبه أو من يهمه أمره 

 
قع عليه ااكراه وسنه وحالته االجتماعية والصحية ، وكل ويراعى في تقدير ااكراه جنس من و

ظرف مخر من شأنه أن يؤتر في جسامة ااكراه ، فاألنثى غير الذكر ، والصبي الصغير غير الشاب 
القوي ، وهذا غير الهرم ، والضعيف ، والمري، غير الصحي  المعافى ، والجاهل غير المتعلم ، 

ا يجب االعتداد بظروف المكان والزمان ، فالمكان القاصي البعيد وهكذا ، كم.. والغبي غير الذكي 
 . عن النان يجعل ااكراه أبعد أترًا ، والليل يجعل الخوف أشد في النقس 

و إذا كان ااكراه صادرًا من الغير ، يبقى المكره ملتزمًا بالتعاقد ، إال إذا أتبت أن الطرف اآلخر كان 
 . علم بااكراهيعلم ، أو كان في إمكانه أن ي

 
 المحل والسبب: ثانيًا 

 ــــــ
 

 .يجب أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه ـ 1( : 197)المادة 
يجوز أن يكون محل العقد عينًا أو منفعة أو حقًا ماليًا أو عماًل أو امتناعًا عن  ـ2

 . عمل 
 .إذا كان محل العقد مااًل يشترط أن يكون متقومًا  ـ 3

 
 : تعني المادة 

ن المعقود عليه وهو ما يظهر فيه أتر العقد وحكمه ، كالمال المبيع في عقد البيع، وكالمنقعة في عقد أ
ااجارة ، والعين المرهونة في عقد الرهن وهكذا ، فإذا تبين أن المحل كان موجودًا تم هلك قبل العقد 

 . ، كان العقد باطاًل النعدام المحل ، فال بد من محل يضاف إليه العقد 
 

كما بينت المادة أن محل العقد يص  أن يكون عينًا أو منقعة أو حقًا ماليًا أو عماًل أو امتناعًا عن عمل 
 . 
 

كما أنه في التصرفات التي ترد على المال البد أن يكون المحل مااًل متقومًا ، فال يجوز التعامل في 
الميتة حتف أنقها ، ومثال الثاني الخمر غير المال ، وال في المال غير المتقوم ، ومثال األول الحر و

 . والخنزير 
 

 : يشترط في محل العقد  ( :198)المادة 
 . ـ أن يكون ممكنًا في ذاته ومقدور التسليم 1
ـ أن ال يكون التعامل فيه ممنوعًا بحكم القانون أو مخالفًا للنظام العام أو لآلداب 2

 . العامة 
 

 : ، وهي على النحو التالي  تتناول هذه المادة شروت محل العقد
ـ أن يكون محل العقد ممكنًا في ذاته ومقدور على تسليمه ، فإن كان المحل مستحياًل استحالة مطلقة 2

وقت العقد ، فالمحل غير موجود في الواقع ، وال يكون للعقد نصيب من الوجود ، إما إذا كان 
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نعقد تم ينقس  ، أي يكون المجال مجال ممكنًا وقت العقد وصار مستحياًل بعد ذلك، فإن العقد ي
 . القس  ال البطالن ، فتنطب  قواعد القس  ال البطالن 

أما إذا كانت االستحالة نسبية ، أي مقصورة على المتعاقد وحده ، فال تكون هذه االستحالة سببًا 
 . في عدم انعقاد العقد ، بل يكون العقد منعقدًا ، ألن المحل ممكن في ذاته 

 
ال يكون التعامل في محل العقد ممنوعًا بحكم القانون أو مخالقًا للنظام العام أو لآلداب العامة ،  ـ أن2

 . أي أن يكون محل االلتزام مشروعًا 
 

 يجوز أن يكون محاًل للمعاوضات المالية الشيء المستقل إذا انتفى منه الغرر ـ 1( : 199)المادة 
إنسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه غير أنه ال يجوز التعامل في تركه  ـ 2

 . إال في األحوال التي ينص عليها القانون 
 

أنه ال بد أن يكون المحل موجودًا وقت التعاقد ، فإذا كان قد وجد ولكنه هلك (  211) تبين من المادة 
محل لم يوجد من قبل ، فال ينعقد العقد النعدام المحل ، وينطب  نقس الحكم من باب أولى إذا كان ال

أصاًل ، وال يمكن وجوده في المستقبل ، فإذا كان المحل غير موجود أصاًل وقت التعاقد له ، ولكنه 
سيوجد فيما بعد ، فهذا هو الشيء المستقبل ، وبه قصد بالققرة األولى جواز التعامل في األشياء 

رد على قاعدة جواز التعامل المستقبلة ، فقرر صالحيتها ألن تكون محاًل ما لم يكن هناا غرر ، وي
في األشياء المستقبلة استثناء يتعل  بالتركات المستقبلة إذ حظر التعامل فيها بضروب التصرفات 
عمومًا كالبيع والمقايضة والشركة والصل  والتنازل وما إلى ذلك ولو كان ذلك برضا صاحبها لعدم 

ع اآلداب ، ويستثنى من ذلك بع، مشروعية المحل باعتبار أن المضاربة على الموت تتعار  م
التصرفات كالوصية والوقف، فقد رؤي في الققرة الثانية األخذ بها ، لما في التعامل في تركة إنسان 
على قيد الحياة من غرر مناف للنظام العام ولو كان برضاه، ويالحظ أن اشترات انتقاء شرت الغرر 

برعات فال يشترت فيها انتقاء الغرر، إذ الغرر ال إنما هو مقصور على المعاوضات المالية ، أما الت
يؤتر فيها ، ألنه ال ضرر على من يتلقى التبرع من الغرر ، مهما كثر ، ألنه لم يبذل شيئًا يخشى 

 . ضياعه من جراء الغرر 
 

يشترط في عقود المعاوضات المالية أن يكون المحل معلومًا علمًا نافيًا للجهالة  ( :211)المادة 
 . شة الفاح

 
 : تعني المادة 

أنه يجب أن يكون المحل معلومًا للعاقدين علمًا يمنع من الغرر وال يقضي إلى المنازعة إذا كان العقد 
 .من عقود المعاوضات المالية 

 
فإذا كان المعقود عليه في هذه العقود مجهواًل جهالة يتعذر معها تعيينه أو تقديره أو كان مترددًا بين 

 .يوجد في إحداهما وال يوجد في األخرى لم يص  العقد  حالين محتملين
 

والجهالة المانعة من صحة العقود هي الجهالة القاحشة ، وهي الناشئة عن تجهيل جنس المحل ، كأن 
يبيعه دابة من الدواب ، دون أن يبين جنسها ، أو يبيعه جميع ما له في هذه الدار من الثياب واألتاث ، 

فيها ، وكذا الناشئة عن التقاوت القاحا بين قيم ما يتناوله المبيع المجهول من  والمشتري ال يعلم ما
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األفراد ، كأن يبيعه دارًا من دوره التي له في مدينة كذا بألف دينار ، ألن هذا النوع من الجهالة هو 
 .الذي يؤدي إلى الغرر والنزاع 

 
في القيم ، ويكون الجنس معها معلومًا فال أما الجهالة اليسيرة وهي التي ال يكون معها تقاوت فاحا 

 . تمنع صالحية المحل للعقد ، لتساهل النان في أمرها ، بحيأ أصبحت ال تؤدي إلى نزاع 
 

ال ينعقد العقد إذا كان الباعو والدافع إليه غير مشروع سواء صرح به في العقد أو  ( :211)المادة 
 . كان واضحًا من القرائن 

 
ى التعاقد ال بد أن يكون مشروعًا ، أي ال يحرمه القانون وال يتنافى مع النظام العام الباعأ الدافع إل

واآلداب ، فإذا كان الباعأ غير مشروع بطل العقد ، كتأجير دار لعمل غير مشروع فالباعأ الدافع 
كون إلى التعاقد معياره ذاتي ، أي ينظر فيه إلى نوايا الملتزم ، على أن يصرح به في العقد أو ي

 . واضحًا من القرائن المحيطة به 
 

 .ال ينعقد العقد إذا لم يرتب أثرًا جديدًا لم يكن قائمًا قبل التعاقد  ( :212)المادة 
 

إذا تم إبرام العقد وفقًا ألحكام القانون ترتبت عليه جميع متاره فتنشأ في ذمة المتعاقدين الحقوإل 
  ينعقد العقد إذا لم يرتب أترًا جديدًا في ذمة المتعاقدين واالتزامات التي اتجهت إرادتهما إليها ، وال

 
 
 

 العقد الصحيح والباطل والفاسد: ثالثًا 
 ـــــــــ

 العقد الصحيح  -أ 
 

العقد الصحيح هو العقد المشروع بأصله ووصفه وذلك بأن يكون صادرًا من ـ 1( : 213)المادة 
 ط صحته المقررة في القانون أهله مضافًا إلى محل قابل لحكمه مستوفيًا شرائ

العقد الصحيح تترتب عليه آثاره فور انعقاده ما لم يكن موقوفًا أو معلقًا على  ـ 2
 . شرط أو مضافًا إلى أجل 

 
 : تعني المادة 

أن العقد الصحي  المستوفي شرائطه ينعقد في الحال سببًا لحكمه ، فترتب عليه متاره بمجرد انعقاده ، 
 .ما لم يكن معلقًا بشرت أو موقوفًا أو مضافًا إلى زمن مستقبل  فال تتأجل ، وذلك

 
 العقد الباطل ( ب ) 

 
العقد الباطل هو ما ليس مشروعًا بأصله وال بوصفه لعدم توافر شرائط انعقاده ـ 1( : 214)المادة 

 . 
 . ـ العقد الباطل ال يرتب أثرًا وال ترد عليه اإلجازة 2
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 البطالن وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ـ لكل ذي مصلحة أن يتمسك ب3
ـ ال يتقادم البطالن وال الدفع به ، أما الدعوى بالبطالن فتتقادم بمضي خمس 4

 . عشرة سنة 
 

يكون العقد باطاًل إذا لم يكن مشروعًا بأصله وال بوصقه لعدم توافر شرائط انعقاده وال وجود له وال 
ألنها ال ترد على المعدوم ، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن ،  ينتو أترًا ، وال تلحقه ااجازة ،

فلكل من المتعاقدين أن يتمسك به ضد اآلخر ، وال يتقادم البطالن وال الدفع به ولكن تتقادم الدعوى 
 .بمضي خمس عشرة سنة 

 
ل جانب من إذا كان العقد في جانب منه باطاًل بطل العقد كله إال إذا كانت حصة ك ( :215)المادة 

العوض معينة فإنه يبطل في الجانب الباطل ويبقى صحيحًا في الباقي ويثبت الخيار 
 . لمن تفرقت عليه الصفقة

 
تناولت هذه المادة مسألة انتقاص العقد ، وهي ما إذا بطل العقد في جانب منه وص  في جانب ، فهل 

 ؟يبطل العقد في الجانبين أم يص  في الصحي  ويبطل في الباطل 
  

أن يبيع شخص بعقد واحد عصيرًا وخمرًا ، فإن عين تمن كل واحد منهما جاز في الجانب : مثاله 
الصحي  وإال فال ، ألنه إذا عين تمن كل واحد منهما ، صارا صققتين ، فيتقدر القساد بقدر المقسد ، 

 .ال يجوز بخالف ما إذا لم يسم لكل واحد تمنًا ، ألنه يبقى بيعًا بالحصة ابتداء ، وهو 
  

 . فإذا ص  في الجانب الصحي  وبطل في الجانب اآلخر تبت الخيار لمن تقرقت عليه الصققة 
 

العقد الباطل إذا توافرت فيه أركان عقد آخر ، فإنه ينعقد به ذلك العقد اآلخر إذا  ( :216)المادة 
 . تبين أن نية العاقدين كانت تنصرف إليه 

 
العقد أو انقالبه ، فليس يرد أمر التحويل إلى مجرد تقسير ارادة  تضمنت هذه المادة فكرة تحويل

المتعاقدين ، بل الواقع أن القاضي يحل نقسه محلهما ، ويبدلهما من عقدهما القديم عقدًا جديدًا يقيمه 
لهما ، ويشترت اعمال أحكام التحويل أن يكون العقد األصيل باطاًل أو قاباًل للبطالن ، فإذا كان 

فال يملك القاضي بوجه من الوجوه أن يحل محله عقد مخر قد يؤتره المتعاقدان لو فصل لهما  صحيحًا
أمره ، ويشترت كذلك أن تكون عناصر العقد الجديد الذي يقيمه القاضي قد توافرت جميعًا في العقد 

لتمس األصيل ، الذي قام به سبب من أسباب البطالن ، فال يملك القاضي ، على أي تقدير ، أن ي
 . عناصر انشاء العقد الجديد خار  نطاإل العقد األصيل 

 
ويشترت أخيرًا أن يقوم الدليل على أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى االرتبات بالعقد الجديد ، لو 

 . أنهما تبينا ما بالعقد األصيل من أسباب البطالن
 

 بوصفه بأن يكون صحيحًا بالنظر إلى العقد الفاسد هو ما كان مشروعًا بأصله الـ 1( : 217)المادة 
أصله وفاسدًا بالنظر إلى بعض أوصافه كاشتماله على جهالة فاحشة في 

 .صحته أو اقترانه بشرط مفسد له
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 . ـ إذا كان سبب فساد العقد قاباًل للزوال وزال قبل الفسخ صح العقد 2
 . ي يقررها القانونـ العقد الفاسد ال يفيد األثر إال بتنفيذه رضاء وفي الحدود الت3
ـ ولكل من عاقديه أو ورثتهما بعد إنذار العاقد اآلخر فسخه وللمحكمة أيضًا فسخه 4

 .من تلقاء نفسها ما لم يوجد مانع من الفسخ 
 

 : تعني المادة 
 : أن العقد القاسد مرتبة من مراتب البطالن ، وللتمييز بين البطالن والقساد نذكر ما يلي 

، والقب، أو الشكل مطلوبة النعقاد العقد، ولكنها ال ( بالسبب ) في القانون  القصد وهو ما يسمى
 تكقي لصحته ، بل يجب أن تضاف إلى هذه العناصر أوصاف معينة وجودها ضرورة لصحة العقد 

 
أما تطاب  اايجاب و القبول واتحاد مجلس العقد وعنصر التعدد ، فهي عناصر كاملة بذاتها ، وليست 

 .ى وصف يكملها في حاجة إل
 

أما عنصر التمييز الذي يقوم عليه التراضي ، فيجب أن يكمله وصف الزم لصحة العقد أو نقاذه، وهو 
 : خلو الرضا من ااكراه ، بقيت العناصر الثالتة التي ترجع إلى محل العقد وهي 

 . وصقين ـ أن يكون المحل موجودًا مقدور التسليم ، وهذا العنصر في حاجة لكي يكمل إلى  2
والقدرة على . فالوجود يجب أال يدخله الغرر ، والعقد الذي ينطوي على غرر يكون فاسدًا 

التسليم يكملها أن تكون هذه القدرة من غير ضرر ، فإن كان المحل مقدور التسليم ، ولكن في 
 . تسليمه ضرر انعقد العقد فاسدًا للضرر الذي يترتب على التسليم 

معينًا أو قاباًل للتعيين ، وهذا العنصر أيضًا في حاجة إلى وصف يكمله ، هو ـ أن يكون المحل  2
نقس الوصف الذي يكمل وجود المحل ، وهو انتقاء الغرر، فيجب أن يكون المحل خاليًا من 

 . الغرر في وجوده وفي تعيينه 
 : ه هما ـ أن يكون المحل صالحًا للتعامل فيه ، وهذا العنصر في حاجة إلى وصقين يكمالن 6

 . ـ أن يكون المحل خاليًا من الشرت القاسد 
 . ـ أن يكون خاليًا من الربا 

 : فاألسباب التي تجعل العقد فاسدًا بالرغم من انعقاده هي خمسة أسباب 
 . ااكراه   .2
 . الغرر  .2
 . الضرر الذي يصحب التسليم  .6
 . الشرت القاسد  .4
 . الربا  .2

 
نه عقد منهي عنه ، واألصل فيه أنه ال ينتو أترًا، ومن تم ال تلحقه والعقد القاسد وإن كان منعقدًا إال أ

 . ااجازة ، ويجوز لكل من المتعاقدين أن يتمسك بقسخه ، بل يجب فسخه 
 

وال يحتا  القس  إلى قضاء القاضي ، ويكقي أن يقول أحد العاقدين فسخت ، أو نقضت أو رددت ، أو 
  العقد ، وليس من الضروري أن يكون القس  بالقول ، بل أية عبارة أخرى في هذا المعنى ، فينقس

 . يجوز أن يكون بالقعل 
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 . وقد رؤي إعالم الطرف اآلخر بالقس  لكي يكون على بينة من األمر 
 

وإذا مات أحد المتعاقدين كان لورتته ح  القس  مكانه ، ألن الثابت للوارث عين ما كان للمورث، 
ويقس  البائع في مواجهة ورتة المشتري كما يقس  المشتري في مواجهة وإنما هو خلقه قائم مقامه ، 

 . ورتة البائع 
 

 . وللمحكمة فسخة من تلقاء نقسها ما لم يوجد مانع من القس  
 

كما نصت المادة على أنه إذا زال القساد قبل القس  ص  العقد ، وذلك كأن يكون القساد لجهالة األصل 
العقد وتمكن القساد انقلب العقد صحيحًا ، كذلك يجوز تصحي  العقود  ، فإن أسقط قبل انقضاء مجلس

الربوية بإزالة الربا عنها ، وتصحي  العقود المقترنة بشروت فاسدة بإسقات هذه الشروت ، كذلك بيع 
ما في تسليمه ضرر إذا نزعه البائع أو قطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يقس  المشتري البيع انقلب 

 . حًا وأجبر المشتري على األخذ به ، ألن المانع قد زال العقد صحي
 

وال يترتب على العقد القاسد أتر إال ما يرتبه القانون ، فال يجبر العاقد على التنقيذ فإذا كان العقد 
القاسد بيعًا ، فإن المشتري ال يستطيع إجبار البائع على تسليم المبيع ولكن البائع يستطيع باختياره 

 . يجعل المشتري يقب، المبيع قبضًا صحيحًاوإذنه أن 
 

 . ويجب أن يكون التنقيذ بإذن العاقد اآلخر وفي الحدود التي يقررها القانون 
 
 

 العقد الموقوف والعقد غير الالزم:  رابعا 
 ـــــــ

 العقد الموقوف ( أ ) 
 

و من ناقص األهلية يكون العقد موقوف النفاذ على اإلجازة إذا صدر من فضولي أ ( :218)المادة 
في ماله وكان تصرفًا دائرًا بين النفع والضرر أو إذا نص القانون على ذلك ووجد 

 . في جميع الحاالت من يملك إجازته وقت إنشائه 
 

إما تصرفات في مال الغير أو تصرفات في مال : تناولت هذه المادة التصرفات الموقوفة ، وهي 
ما أن يكون المتصرف ال يملك والية التصرف أصاًل وإما أن النقس ، والتصرفات في مال الغير إ

يملكها ولكنه خالف الحدود المرسومة له ، وهذا الخالف إما أن يكون من حيأ األشخاص أو من 
حيأ الموضوع ، وفي التصرفات في مال النقس ، إما أن يكون المتصرف ناقص األهلية وإما أن 

 . ف فيه ح  الغير يكون كاملها ولكن تعل  بالمال المتصر
 

يمكن رد حاالت العقد الموقوف إلى أحد سببين ، سبب يتعل  باألهلية وسبب يتعل  بالمحل ، أما 
السبب الذي يتعل  باألهلية فيتمثل في الصبي المميز ويندر  تحته المعتوه المميز والسقيه وذو الغقلة 

كأن يبيع مال غيره بدون إذنه، فبينت ، أما السبب الثاني الذي يتعل  بالمحل فيتمثل في القضولي 
 . المادة أن تصرف القضولي وناقص األهلية موقوف على إجازة من له ح  ااجازة 
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تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي  ( :219)المادة 

كراه أو لمن يخوله أو ناقص األهلية بعد اكتمال أهليته أو المكره بعد زوال اإل
 .القانون ذلك 

 
 : تناولت هذه المادة من يكون له ح  إجازة التصرف الموقوف ، فتنص على أنه تكون ااجازة 

 . ـ للمالك أي في حالة عقد القضولي 2
 . ـ لمن تعل  له ح  بالتصرف فيه 2
 . ـ للولي أو الوصي أو ناقص األهلية نقسه بعد اكتمال أهليته 6
 . بعد زوال ااكراه ـ للمكره 4
 . ـ لمن يخوله القانون ذلك 2
 

وبناء على ذلك فإن . وقد روعي في هذا الترتيب حاالت العقد الموقوف الواردة في المادة السابقة 
ااجازة تكون للمالك نقسه كما تكون لمن تعل  له ح  بالتصرف فيه، في حالة ما إذا تعل  بالمال 

تكون ااجازة للمرتهن في حالة بيع المرهون ، ذلك أن بيع : ذلك المتصرف فيه ح  للغير ، مثال 
المرهون ينعقد صحيحًا موقوفًا على إجازة المرتهن ، فإذا أجاز نقذ البيع في ح  الجميع البائع 

 . والمشتري والمرتهن 
 

 من ليس قاباًل للقس  ، فال يجوز فسخه وال الرجوع فيه ال من المشتري وال: وتصرف ناقص األهلية 
 . فإن أجازه نقذ ، وإن لم يجزه بطل : ناقص األهلية ، بل على هذين أن يتربصا إجازة الولي 

 
لكن يح  لناقص األهلية إجازة التصرف في حالة ما إذا اكتملت أهليته ، كأن يبلغ الصبي أو يقي  

 . المجنون أو نحوه 
 

 . ك لمن يخول له القانون ذلك كما أنه يح  للمكره بعد زوال ااكراه إجازة التصرف ، وكذل
 

 .تكون اإلجازة بكل ما يفيد الرضا صراحة أو ضمنًا  ـ1( : 211)المادة 
 .يعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفًا  ـ2

 
فالصريحة كما تقدم أن يقول المالك : وهي إما صريحة أو ضمنية : ااجازة تكون بالقعل أو بالقول 

زت البيع ، والضمنية كهبة المالك الثمن للمشتري أو التصدإل به عليه أو مثاًل في بيع القضولي أج
 . قبضه 

 .وإذا سكت المالك فلم يجز البيع ولم يرده ، فإن سكوته يعتبر إجازة إذا دل على رضاه 
 

إذا أجيز العقد الموقوف نفذ مستندًا إلى وقت صدوره واعتبرت اإلجازة الالحقة  ( :211)المادة 
 سابقة وإذا رد العقد بطلكالوكالة ال

 
 : تتناول هذه المادة أتر ااجازة ورفضها 
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ـ فإذا وجدت ااجازة مستجمعة لشرائطها على النحو الذي تقدم ، نقذ العقد ، وصار القضولي 2
 . بمنزلة الوكيل ، إذ ااجازة الالحقة بمنزلة الوكالة السابقة ، وتطب  أحكام الوكالة 

 .ما تقدم ، اعتبر باطاًل ـ أما إذا رد العقد ، ك2
 

 ب ـ العقد غير الالزم 
 

العقد غير الالزم هو العقد النافذ الذي يحق ألحد عاقديه أو لكل منهما أن يرده  ( :213)المادة 
 : ويكون ذلك 

ـ في العقود التي يقتضي موضوعها عدم لزومها كالرهن بالنسبة للمرتهن ، 1
 . لعاقدينوكاإليداع أواإلعارة بالنسبة لكل من ا

ـ في العقود الالزمة بمقتضى طبيعتها إذا كان فيها خيار بحكم الشرع كخيار العيب 2
 .وخيار الرؤية في عقود المعاوضة أو باشتراط العاقد كخيار الشرط فيها 

 
إذا اجتمعت للعقد عناصر االنعقاد والصحة والنقاذ ، فصدر العقد من أهله في محل قابل لحكمه ، 

ه الوالية على محل العقد واألهلية الواجبة للتصرف الذي يباشره ، فقد انعقد العقد وكان العاقد ل
 .صحيحًا نافذًا ، فأنتو اآلتار التي تترتب عليه 

  
واألصل أن العقد الذي ينعقد صحيحًا نافذًا ال يجوز ألحد العاقدين أن يرجع فيه بإرادته المنقردة، 

فيها أحد العاقدين دون توقف على إرادة اآلخر كالرهن  ولكن هناا عقود تقبل بطبيعتها أن يرجع
والوديعة وااعارة ، كما أن هناا عقودًا ينص القانون صراحة على جواز الرجوع فيها دون حاجة 

 .إلى النص فيها على ذلك
 

ا فإذا كان العقد قاباًل ألن يرجع فيه أحد العاقدين بإرادته وحده دون توقف على رضا العاقد اآلخر، إم
ألن طبيعته تقتضي ذلك ، وإما ألن فيه خيارًا من الخيارات التي أشرنا إليها ، فهذا عقد نافذ غير الزم 
، فهو عقد نافذ ألنه انعقد صحيحًا منتجًا لجميع متاره ، تم هو عقد غير الزم، ألن أحد العاقدين 

 .يستطيع وحده أن يستقل بقسخه ، فهو غير الزم له 
 

قد أيضًا شرائط اللزوم من طبيعة تستعصي على القس  بإرادة منقردة ، وخلو من أما إذا استوفى الع
الخيارات المختلقة ، فقد انعقد صحيحًا نافذًا الزمًا ، فينتو جميع اآلتار التي تترتب عليه ، ويلزم كال 

تبة العليا من العاقدين بحيأ ال يجوز الرجوع فيه إال باتقاقهما معًا على التقايل منه ، وهذه هي المر
 . من الصحة والقوة في العقود 

 
 الخيارات : خامسًا 

 ـــــ
 أ ـ خيار الشرط 

 
يجوز لكل واحد من المتعاقدين في العقود الملزمة أن يشترط في العقد أو بعده  ( :214)المادة 

الخيار لنفسه أو لغيره لمدة يحددانها فإن سكتا عن تحديدها جاز للمحكمة تحديدها 
 . أو ظروف العقد  بحسب العرف
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تتناول هذه المادة جواز خيار الشرت ، والمقصود به الخيار الذي يشترطه أحد العاقدين أو كالهما 

 .ويكون بموجبه لمن له الخيار الح  في نق، العقد خالل المدة المعينة ، فإن لم ينقضه تبت 
شترت وقت العقد فالرضا متحق  وهذا الخيار يشترت في العقد ذاته أو في اتقاإل الح  للعقد ، فإن ا

لدخول الشرت في العقد ، وأما إن اشترت بعد العقد فال بد من رضا الطرف اآلخر عليه وإال لم يعتبر 
 . 

ويرد خيار الشرت في العقود الالزمة التي تحتمل القس  ، كالبيع وااجارة قبل بدء مدتها ، والصل  
حدة والمختلقة جنسًا، والصل  على مال ، والرهن والكقالة والمساقاة والمزارعة ، وقسمة القيميات المت
 . والحوالة واابراء والوقف والخلع ونحوها 

 
 . وقد يشترت الخيار أحد المتعاقدين أو كالهما ، لنقسه أو ألجنبي 

 
 . وإذا اشترت ألجنبي أعتبر وكياًل عن العاقد ، ويكون الخيار تابتًا للعاقد ولألجنبي معًا

 
األمر للمتعاقدين باالتقاإل على المدة التي يريانها كافية ، وفي حالة عدم تحديد العاقدين للمدة وقد ترا 

 . بأن يقوم القاضي بتحديد المدة المألوفة في العادة 
 

إذا شرط الخيار لكل من العاقدين في عقود المعاوضة المالية فال يخرج البدالن عن  ( :215)المادة 
 .فال يخرج ماله عن ملكه وال يدخل مال اآلخر في ملكه  ملكهما فإن جعل ألحدهما

 

 : يمر العقد المقترن بخيار الشرت بمرحلتين 
 . أتناء مدة الخيار وقبل استعماله : أحدهما 
 . بعد انقضاء مدة الخيار أو بعد استعماله : وتانيهما 

 

ولها المادة التالية، فقي أتناء مدة وقد تناولت هذه المادة المرحلة األولى ، أما المرحلة الثانية فستتنا
الخيار وقبل استعماله وهي المرحلة األولى يختلف الحكم إذا كان العقد بيعًا مثاًل بين ما إذا كان الخيار 

 . للمشتري أو للبائع أو لهما معًا 
 .قهفال يخر  الثمن من ملكه ، ألن الخيار يمنع انعقاد العقد في ح: ـ فإذا كان الخيار للمشتري 2
 . ـ وإن كان الخيار للبائع فال يخر  المبيع من ملكه2
ال يخر  المبيع من ملك البائع وال يخر  الثمن من ملك : ـ وإن كان الخيار للبائع والمشتري معًا 6

 . المشتري ، ألن العقد لم ينعقد في ح  كل منهما 
 

 . ه لصاحب خيار الشرط الحق في رد العقد أو إمضائ ـ 1( : 216)المادة 
 . فإن اختار اإلمضاء لزم العقد مستندًا إلى وقت نشوئه  ـ 2
 . وإن اختار الرد اعتبر العقد كأن لم يكن  ـ 3

 

تعر  هذه المادة الستعمال صاحب الخيار خياره ، وبيان مصير العقد بعد أن بينت المادة السابقة 
البائع أو المشتري أو األجنبي في   حكمه أتناء مدة الخيار قبل استعمال الخيار ، فمن له ح  الخيار

 .البيع مثاًل ، يجوز له رد العقد ، ويجوز له إمضاؤه
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 . فإن أمضى العقد فقد زال ح  الخيار ولزم العقد ، واستند ذلك بأتر رجعي إلى وقت نشوء العقد
 . وإن رد العقد اعتبر كأن لم يكن 

 
اقدين فإن اختار أحدهما الرد اعتبر العقد كيأن ليم   إذا كان الخيار مشروطًا لكل من الع ( :217)المادة 

 . يكن ولو أمضاه اآلخر ، وإن اختار اإلمضاء بقي لآلخر خياره 
 

بعد أن تناولت المادة السابقة حالة ما إذا كان الخيار لواحد فقط من العاقدين ، تناولىت هىذه المىادة حالىة     
 : و ما إذا كان الخيار لكل من العاقدين، وهنا ترد عدة فر

 . فقد يختار االتنان ااجازة ـ  2
 . وقد يختار االتنان الرد ـ  2
 . وقد يختار أحدهما ااجازة واآلخر الرد ـ  6

وفي هذا القر  نستعر  عدة صور ، فقد يتزامن الرد وااجازة ، وقد يتالحقان، وفي التالح  
 . قد يسب  ااجازة الرد ، وقد يسب  الرد ااجازة 

 . ر أحدهما الرد أو ااجازة ، وال يختار اآلخر شيئًا وما تزال مدة الخيار قائمة وقد يختاـ  4
 

يلزم العقد في حالة إجازتهما، ويرد العقد في حالة فسخهما، كمىا  : أما القرضان األوالن فأمرهما يسير 
 لسابقة لو كان الخيار ألحدهما ، لذلك لم تعر  هذه المادة لهما ، ألن حكمهما يؤخذ من المادة ا

 
أما القر  الثالأ بكل صوره ، فقد تناوله صدر المادة الحالية ، فتقضي بأنه إذا اختار أحىدهما الىرد ،   
رد العقد ولو أجازه اآلخر ، وهذا الحكم يجعله يشمل ما إذا كانت ااجازة سابقة أو الحقىة أو معاصىرة   

 .للرد 
 

ة ولم يعلن اآلخر عن إرادتىه ، يبقىى لىه خيىاره     وعجز المادة يتناول صورة ما إذا اختار أحدهما ااجاز
ما دامت المدة قائمة ، فىإن اختىار ااجىازة لىزم العقىد أيضىًا بالنسىبة لىه ، وإن اختىار الىرد ، رد العقىد ،            
وهذه هي إحدى الصورتين من القر  الرابع ، أما الصورة األخرى من القر  الرابع وهي حالة ما 

اآلخر بعد فلم تتناولها المادة صراحة ، ألنه في هذه الحالة يكون العقد  إذا اختار أحدهما الرد ولم يختر
 .قد رد باختيار أحدهما ، فال ترد عليه إجازة ، ويترتب على ذلك سقوت خيار اآلخر 

 
 
 . ـ يكون رد العقد أو إمضاؤه بكل فعل أو قول يدل على ذلك صراحة أو ضمنًا1 (:  222)مادة 

 . ون رد أو إمضاء لزم العقد ـ إذا مضت مدة الخيار د2
 

 : تتناول هذه المادة كيقية رد العقد أو إمضائه ، وهو يحصل باآلتي 
ـىى إمىىا بالقعىىل ، كتسىىليم البىىائع وهىىو صىىاحب الخيىىار المبيىىع للمشىىتري ، أو أن يىىدفع المشىىتري وهىىو        2

مبيىع  صاحب الخيار الثمن ، فهىذا يىدل علىى ااجىازة ، وكعىر  البىائع ، وهىو صىاحب الخيىار ال         
 . للبيع ، فهذا يدل على الرد 

ـ وإما بالقول كقولىه رددت العقىد أو أسىقطته ، وكقولىه أجىزت العقىد أو أوجبتىه أو أسىقطت الخيىار ،           2
 .وأي لقىىىىىىىىىظ يىىىىىىىىىدل علىىىىىىىىىى المعنىىىىىىىىىى المقصىىىىىىىىىود يقىىىىىىىىىي، إذ ال يشىىىىىىىىىترت لقىىىىىىىىىظ معىىىىىىىىىين      

 . وقد يكون ذلك صراحة أو ضمنًا 
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 . بر عدم الرد إلى انقضاء المدة  إمضاء للعقد وإذا مضت مدة الخيار دون رد أو إمضاء ، أعت

 
يشترط لصحة رد العقد صدوره في مدة الخييار وعليم الطيرف اآلخير بيه وال       (: 219) المادة 

 . يشترط فيه التقاضي أما إمضاء العقد فال يشترط علم الطرف اآلخر بها 
 

 . تتناول هذه المادة صحة رد العقد أو إمضائه 
 

ت كي يقع الرد صحيحًا أن يختار في المدة المحددة للخيار ، ألنه لو مضىت المىدة   وقد قضت بأنه يشتر
دون اختيار لزم العقد كما سب  في المادة السابقة ، ويشىترت علىم الطىرف اآلخىر بىه ، وال يشىترت فيىه        

 .الرجوع إلى القضاء 
 

 . أما إمضاء العقد ، فال يشترت فيه التقاضي ، وال علم الطرف اآلخر به 
 
 ينتقل خيار الشرط إلى الورثة ( : 221)لمادة ا
 

تتناول هذه المادة ح  انتقال خيار الشرت إلى الورتة في حالة موت صاحب الخيىار خىالل مىدة الخيىار     
 .المتق  عليها دون أن يجيز أو يقس  

 
ت فقد نصىت المىادة علىى انتقىال الخيىار إلىى الورتىة ، ألنىه حى  تابىت اصىالح المىال فىال يسىقط بىالمو               

 . كالرهن ، ويقوم وارث من له الخيار مقامه فيه 
 

 ب ـ خيار الرؤية
 

ـيي يثبييت خيييار الرؤييية فييي عقييود المعوضييات للمتملييك ولييو لييم يشييترطه إذا لييم ييير    1( : 221)المييادة 
 . المعقود عليه المعين بالذات 

ـ ال يثبت خيار الرؤية إذا كان المعقود علييه موصيوفًا فيي العقيد باألوصياف التيي        2
 . هي محل اعتبار في مثله عرفًا أو مطابقًا لها 

 
يثبت خيار الرؤية بالشرع ال بالشرت للمتملك إذا لم ير المعقود عليه ، كالمشتري في البيىع ، ويشىترت   

 : لثبوته 
 .أن يكون العقد عقد معاوضة  .2
 .أن يكون متملكًا ال مملكًا  .2
 .أال يرى المعقود عليه عند العقد  .6

 
في فقرتها الثانية ماال يثبت فيه خيار الرؤية ، وذلك إذا كان المعقود عليه موصىوفا    كما تضمنت المادة

 .في العقد بأوصاف هي محل اعتبار في مثله عرفا أو مطابقًا للوصف 
 . خيار الرؤية ال يمنع نفاذ العقد وإنما يمنع لزومه بالنسبة لمن  له الخيار  ( :222)المادة 
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 : تعني المادة 
الرؤيىىة ال يمنىىع انعقىىاد العقىىد وال صىىحته وال نقىىاذه ، فيثبىىت الملىىك للمشىىتري فىىي المبيىىع مىىثاًل، أن خيىىار 

 . ويثبت الملك للبائع في الثمن بالرغم من قيام خيار الرؤية 
 . فخيار الرؤية يمنع من تمام حكم العقد ، فال يتم حكم البيع إال إذا رأى المشتري المبيع ولم يرده

 
 ال يسقط خيار الرؤية باإلسقاط قبل الرؤية  -1(  223) المادة 

- :يسقط خيار الرؤية في الحاالت التالية  -2
 . بعد الرؤية إذا قبل من له الخيار بالمعقود عليه صراحة أو داللة - أ  
قبل الرؤية وبعدها إذا هلك لديه المعقود عليه كله أو بعضه أو تعيب عنيده    -ب

 . للغير أو إذا تصرف فيه عرفًا يوجب حق 
بعد الرؤية أو بعد التمكن منها ولو لم يره فعاًل إذا لم يصرح من له الخييار    -ج 

 .برغبته في الفسخ خالل مدة معقولة ال تتجاوز ثالثين يومًا 
 

األصل أن كل ما يبطل خيار الشرت يبطل خيار الرؤية إال أن خيار الشىرت يسىقط بصىري  ااسىقات ،     
  ااسىقات ، ال قبىل الرؤيىة وال بعىدها ، أمىا قبلهىا فإنىه ال خيىار فيىه قبىل           وخيار الرؤية ال يسقط بصىري 

الرؤيىىة ، ألن تبىىوت الخيىىار هىىو الرؤيىىة ، فقبىىل الرؤيىىة ال خيىىار ، وأمىىا بعىىدها فىىألن الخيىىار مىىا تبىىت         
 . باشترات العاقدين ، ألن ركن العقد مطل  عن الشرت نصًا وداللة 

 
 . أو كله أو تعيبه ، أو تغييره قبل أن يختار فيسقط خيار الرؤية بهالا المبيع بعضه

 
ويسقط خيار الرؤية أيضىًا بتصىرف العاقىد فىي المعقىود عليىه ، كتصىرف المشىتري فىي المبيىع ، وهنىا            

 : يجب التقرقة بين ما إذا صدر التصرف قبل رؤية المشتري للمبيع أو بعد رؤيته 
 

بمىىا يوجىىب حقىىًا للغيىىر كىىالبيع و الهبىىة مىىع  فىىإن كىىان التصىىرف عرفىىًا الزمىىًا: أىىـ فىىإن صىىدر قبىىل رؤيتىىه 
التسليم والرهن وااجارة سقط خيار الرؤيىة ، ويبقىى الخيىار سىاقطًا ولىو انقضىت هىذه التصىرفات         
الالزمىىة ، كمىىا لىىو بىىاع أو رهىىن أو أجىىر تىىم رد بعيىىب أو افتىىك الىىرهن أو انقضىىت مىىدة ااجىىارة ،    

 . ود إال بسبب جديد فخيار الرؤية ال يعود بعد أن يسقط، إذ الساقط ال يع
وإن كان التصرف الصىادر مىن المشىتري قبىل الرؤيىة غيىر ال زم ، كىأن بىاع بشىرت الخيىار ، أو           
عر  للبيع ، أو وهب ولم يسلم له ، لم يسقط خيار الرؤية ، ألن هذه التصرفات يمكن للمشىتري  

لرؤيىة ال يسىقط   الرجوع فيهىا وال يتعىذر فسىخها ، وكىل مىا تىدل عليىه هىو الرضىا ، والخيىار قبىل ا           
 . بصري  الرضا ، فبداللة الرضا أولى 

ب ـ إن صدر التصرف بعد الرؤية أو بعد التمكن فإنه يسقط خيار الرؤية ، سواء أمكن تعذر فسىخه أم   
 . لم يتعذر ، إذ أقل ما يدل عليه هو الرضا ، والخيار بعد الرؤية يسقط بالرضا صراحة أو داللة 

أنه يسقط بعد الرؤية أو بعد الىتمكن فىي مىدة معقولىة ال تتجىاوز تالتىين        على(جـ)وقد نصت الققرة  -  
 . يومًا 
يتم الفسخ فيي خييار الرؤيية بكيل ميا ييدل علييه صيراحة أو ضيمنًا بشيرط عليم العاقيد              ( :224)المادة 

 .اآلخر
 

 ينتقل خيار الرؤية إلى الوارث ( :225) المادة 
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 : تعني المادتان 

ما هو في خيار الشرت ال يتوقف على رضا أو قضىاء ، ويكىون بكىل مىا يىدل      أن القس  بخيار الرؤية ك
عليىه صىىراحة أو ضىمنًا كمىىا فىىي خيىار الشىىرت ، وينقسىى  العقىد دون حاجىىة إلىىى رضىا البىىائع بالقسىى  ،      

 . ودون حاجة إلى رفع األمر إلى القضاء ، ولكن يشترت علم البائع بالقس  
الرؤية إلى الوارث ، كما هو الحال في خيار الشرت ، ألنىه  على انتقال خيار ( 222)كما نصت المادة 

 .ح  تابت فال يسقط بالموت 
 

 ج ـ خيار التعيين
 

يجوز أن يكون محل العقد واحدًا من عدة أشيياء إذا شيرط ألحيد العاقيدين الخييار فيي        ( :226)المادة 
 .التعيين وحدد ثمن كل منها 

 
 : تعني المادة 

رطه المشىتري فىي البيىع عىادة ، وذلىك بىأن يكىون المبيىع أحىد أشىياء معينىة            أن خيار التعيىين خيىار يشىت   
 . يختار منها المشتري بعد التأمل والتروي 

 
 . وال بد أن يعين تمن كل واحد من األشياء المعروضة على المشتري ، وإال فسد البيع لجهالة الثمن 

 
العقيد ويعيود إليى المحكمية تحدييد ميدة       ـ إذا لم يحدد المتعاقيدان ميدة لالختييار صيح     1(: 227)المادة 

 .مناسبة 
ـ إذا انقضت المدة المحيددة دون أن يختيار مين ليه االختييار بعيد اعيذاره ينتقيل إليى          2

 العاقد اآلخر
 

خييار التعييين إذا ليم يشيترط معيه خييار الشيرط صيراحة فالعقيد الزم فيي واحيد غيير             ( : 228)المادة 
 .معين من األشياء المخير بينها 

 
 . يستند حكم العقد في الشيء الذي يقع عليه االختيار إلى وقت نشوء العقد ( :  229) ة الماد
 

أنه إذا لم يحدد المتعاقدان مدة لالختيار أو انقضت المدة المحىددة ألحىدهما دون   (  221) نصت المادة 
ال لىه بعىد   أن يختار ، فإنىه يجىوز للطىرف اآلخىر أن يطلىب مىن القاضىي تحديىد مىدة االختيىار أو االنتقى           

 .إعذار الطرف األول 
 

أن العقد مع خيار التعيين يكون  الزمًا بالنسبة لصىاحب االختيىار ، واالختيىار    ( 222)كما بينت المادة 
 .يكون صراحة أو داللة 

 
أما إذا وجد مع خيار التعيين  خيار الشرت صراحة فإن العقد ال يكون الزمًا لما سب  توضيحه مىن أن  

ت الح  في رد العقد أو امضائه ، فالعقد هنا يصب  غير الزم لوجود خيار الشىرت  لصاحب خيار الشر
. 
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أنه إذا اختار من لىه حى  االختيىار ، لىزم العقىد ، واسىتند ذلىك بىأتر رجعىي          ( 221)كما تضمنت المادة 

 .إلى وقت نشوء العقد 
 

ئين فهليك أحيدهما فيي ييده     ، في أحد شي( كالمشتري ) ـ إذا كان الخيار للملتزم له 1( : 231)المادة 
 . تعين حقه في الهالك و يكون اآلخر أمانة في يده واجب الرد 

فإن هلكا جميعًا على التعاقب تعين حقه في األسبق هالكًا ويهلك الثاني على حكيم  
 .األمانة وإن هلكا جميعًا في وقت واحد لزمه نصف ثمن كل واحد منهما

البائع فهلك أحيد الشييئين فيي ييده تعيين البياقي       ـ إذا كان الخيار للملتزم بالتسليم ك2
 . للوفاء ، وإن هلكا جميعًا انفسخ العقد 

 
 . ينتقل خيار التعيين إلى الورثة ( :  231) المادة 

 
أحكام هالا المبيع في حالة ما إذا كان الخيىار للمشىتري أو للبىائع ، وفىي حالىة      (  266) حددت المادة 

أو بعده ، وما إذا كانت األشياء محل العقد قد هلكت معًا أو على التعاقب ما إذا كان الهالا قبل القب، 
. 
 

 . خيار التعيين وبينت أنه يورث(  262) كما تناولت المادة 
 

 د ـ خيار العيب
 

تعتبر عقود المعاوضات قائمة على أساس سالمة المحل من العيوب وليو ليم يشيترط     ( :232)المادة 
 .وجد العاقد في المحل عيبًا فله الخيار  ذلك صراحة في العقد ، فإذا

 
يشييترط لثبييوت الخيييار بسييبب العيييب أن يكييون قييديمًا قبييل التسييليم مييؤثرًا فييي قيميية    ( :233) المييادة 

المعقود عليه وأن يجهله المتملك وقت العقد وأن ال يكون المملك قد اشيترط البيراءة   
 .من العيوب التي ال يعلمها 

 
 : تعني المادة 
العيب يثبت دون الحاجة إلى اشتراطه صراحة ، وهو من هذه الناحيىة يقىارإل خيىار الرؤيىة ،     أن خيار 

فخيار الرؤية يثبت بالشرع ال بالشرت ، أما خيار العيب فيثبىت بالشىرت وإن كىان تبوتىه بالشىرت داللىة       
مة شىرت  على خالف خيار الشرت وخيار التعيين اللذين يثبتان بالشرت صراحة ، استنادًا إلى أن السىال 

في العقد داللة ، فما لم يسلم المبيع ال يلزم البيع ، فال يلزم حكمه ، والدليل على أن السىالمة مشىروطة   
في العقد ، أن السىالمة فىي المبيىع مطلىوب المتملىك عىادة ، ألن غرضىه االنتقىاع بىالمبيع ، وال يتكامىل           

سىىلم لىىه جميىىع المبيىىع ، فكانىىت السىىالمة    انتقاعىىه إال بقيىىد السىىالمة ، وألنىىه لىىم يىىدفع جميىىع الىىثمن إال لي    
مشروطة في العقد داللة ، فكانت كالمشروت نصًا ، فإذا فاتت المساواة كان له الخيىار ، وكىذا السىالمة    
من مقتضيات العقد أيضًا ، ألنه عقد معاوضة ، والمعاوضات مبناها على المساواة عادة وحقيقىة، فىإذا   

ر ، وهو كخيار الرؤية أيضًا ، ال يثبىت إال فىي العقىود التىي تحتمىل      لم يسلم المبيع لمتملك يثبت له الخيا
 . القس  كالبيع وااجارة والقسمة ونحوها 
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 : ويشترت لثبوت هذا الخيار 

 .أن يكون عينًا معينة بالذات : في المعقود عليه : أواًل 
 : في العيب الذي يلح  بالعين : تانيًا 
، وذلك إذا كان من شأنه أن يوجىب نقصىان الىثمن فىي عىادة التجىار       ـ أن يكون مؤترًا في قيمة المبيع 2

نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا ، والمعول عليه في ذلك هو عرف التجار ، فمىا كىان مىن شىأنه أن يىنقص      
 . تمن المبيع في عرفهم ، فهو عيب معتبر 

م ، ويجىب أن يبقىى العيىب    ـ أن يكون قديمًا ، أي تابتًا وقت عقد البيع أو بعىد ذلىك ، ولكىن قبىل التسىلي     2
تابتىًا بعىد التسىىليم ، ألن العيىب إذا حىدث قبىىل التسىليم وزال أيضىىًا قبلىه فقىد قىىب، المشىتري المبيىىع         

 . سليمًا من العيب ، فال يكون له خيار 
ـ أن يجهله المتملك وقت العقد ، فإن علم بالعيب في وقت العقد فال خيار له ، ألن علمىه بالعيىب عنىد    6

 . منه داللة العقد رضاء 
 

 أال يكون المملك قد اشترت البراءة من العيب سواء أكان العيب قائما وقت العقد أو حادتًا بعده : تالثًا 
 

ـيي إذا تييوافرت الشييروط المبينيية فييي المييادة السييابقة كييان العقييد غييير الزم لصيياحب   1(: 234) المييادة 
ميا إمسياكه والرجيوع    الخيار وكان له حينئٍذ إما فسخ العقيد ورد المعقيود علييه وإ   

 بنقصان الثمن 
 . يتم فسخ العقد بكل ما يدل عليه بشرط علم العاقد اآلخر ـ 2

 
إذا توافرت في العيب الشروت المتقدمة الىذكر لىم يمنىع ذلىك مىن انعقىاد العقىد صىحيحًا نافىذًا الزمىًا مىن            

 .جهة العاقد اآلخر، ولكنه يكون غير الزم من جهة صاحب الخيار
  

مشىىتري خيىىار العيىىب كىىان لىىه أن يىىنق، البيىىع بإرادتىىه وحىىده ، كىىأن يقىىول فسىىخت البيىىع أو   فىىإذا تبىىت لل
 . نقضته أو رددته ، وما هو في معناه 

 
فإذا فس  العاقد بخيار العيب وجب عليه رد المعقود عليه إن كان قبضه إلى العاقىد اآلخىر ، كمىا يجىب     

يار العيب إمساا المعيىب والرجىوع علىى العاقىد     على العاقد اآلخر أن يرد إليه البدل ، كما أن من له خ
 . اآلخر بما نقص من الثمن 

 : يسقط خيار العيب في الحاالت التالية (  :   235) المادة 
 . ـ باإلسقاط أو بالرضا بالعيب صراحة أو داللة بعد العلم به 1
م ـ بالتصرف في المعقود عليه تصرفًا يخرجه عن ملك صياحب الخييار وليو قبيل العلي     2

 . بالعيب 
ـ بالزيادة فيي المعقيود علييه زييادة منفصيلة غيير متوليدة منيه سيواء قبيل القيبض أو            3

 . بعده 
 . ـ بالزيادة في المعقود عليه زيادة منفصلة متولدة منه بعد القبض4
 .ـ بهالك المعقود عليه أو نقصانه قبل القبض بفعل المتملك 5
 . أو بغير فعل المملك ـ بهالك المعقود عليه أو نقصانه بعد القبض6
 



 

83

 : أما إذا كان الهالك بفعل المملك فيكون للمتملك الخيار بين أمرين 
أ ـ فسخ العقد ألجيل العييب واسيترداد اليثمن األصيلي واعتبيار الممليك مسيترد المعقيود           

 . عليه المعيب بسبب إتالفه إياه 
ثمن األصييلي ب ـ التمسييك بالعقييد والرجييوع علييى المملييك بنسييبة نقصييان العيييب ميين اليي   

 . بإضافة قيمة المعقود عليه معيبًا كما أتلفه المملك وفقًا لقاعدة ضمان اإلتالف 
 

 .ينتقل خيار العيب إلى الوارث ( :   236) المادة 
 

 : يسقط خيار العيب في الحاالت اآلتية 
الخيار ،  ـ إسقات المشتري للخيار إسقاطًا صريحًا أو ما هو في معنى الصري  نحو أن يقول أسقطت2

أو أبطلتىىه ، أو ألزمىىت البيىىع ، أو أوجبتىىه ، ونحىىوه ، ألن خيىىار العيىىب حقىىه ، فكىىان لىىه إسىىقاطه ،   
 . وكإسقات الخيار إبراء المشتري البائع من العيب ، ألن اابراء إسقات 

وذلىك ألن حى  الىرد إنمىا هىو لقىوات السىالمة المشىروطة         : ـ أو رضا المشتري بالعيب بعىد العلىم بىه    2
لة في العقد ، وإذا رضي المشتري بالعيب بعد العلم به فقىد دل علىى أنىه نىزل عىن هىذا الشىرت        دال

أو أنه لم يشترت ابتداء ، والرضا قد يكون صريحًا كأن يقول المشتري رضيت بالعيب أو أجىزت  
هذا المبيع وما يجري هذا المجرى ، وقد يكون الرضا داللة ، كأن يصدر من المشتري بعىد العلىم   

 . عيب فعل يدل على الرضا به ، كما إذا كان المبيع أرضًا فبنى عليها ونحوه بال
ـ تصرف المشتري في المبيع بأن أخرجه عن ملكه ، فإنه يسقط خياره حتىى لىو كىان ذلىك قبىل علمىه       6

بالعيب ، لتعذر رد المبيع إلى البائع ، فإذا باع المبيع أو وهبه وسلمه وهو غير عالم بالعيب سىقط  
 . خياره 

إذا كانىت الزيىادة منقصىلة غيىر متولىدة مىن األصىل ـ كالغلىة والكسىب ـ سىواء قبىل                 : زيىادة المبيىع    -4
القب، أو بعده ، أو كانت الزيادة منقصلة متولدة من األصل بعد القب، ـ كالولىد والثمىر واللىبن ـ      

عذر رد المبيع ، إذ فإنه يمتنع الرد بالعيب ، ألن هذه الزيادة ليست بتابعة ، بل هي أصل بنقسها فت
ال يمكن رده بدون الزيادة ، وال يمكن رده مع الزيادة ، ألنها ليسىت بتابعىة فىي العقىد ، فىال تكىون       

 . تابعة في القس  ، وألن المشتري صار قابضًا للمبيع بإحداث هذه الزيادة 
) مىادة  وال يسقط العيب بموت المشتري بل إن الخيىار ينتقىل إلىى الىوارث كمىا نصىت علىى ذلىك ال        

 . فهو ح  تابت ال يسقط بالموت (  261
وذلك لقوات محل الرد ، فإن هلك المبيع قبل القب، فىي يىد البىائع انقسى  المبيىع وال      : ـ هالا المبيع 2

يرجع البائع على المشتري بشيء من الثمن ، وإن هلك وهو في يد المشتري فهالكىه عليىه ، ألنىه    
 . قصان الثمن بسب العيب قد قبضه ، ولكنه يرجع على البائع بن

أما إذا كان الهالا بسبب البائع ،فإن للمشتري الخيار في فس  العقد واسترداد الثمن أو إبقاء العقد 
 . والرجوع على البائع بما نقص ، بسبب المعيب 

ـ إذا نقص المبيع قبل القىب، فإنىه ال يىرد بالعيىب ، ألنىه هىو السىبب فىي نقصىانه، وإنمىا يرجىع علىى             1
 . ع بما نقص من تمن المبيع المعيب البائ

وإذا نقص المبيع بعد القب، وهو في يد المشتري ، أيا كان سبب النقص ، تم وجد المشتري به عيبًا ، 
لم يكن له أن يرده بالعيب ، ذلك أن شرت الرد أن يكون المردود عند الرد على الصقة التي كان عليها 

مىن ملىك البىائع معيبىًا بعيىب واحىد ويعىود علىى ملكىه معيبىًا            عند القب، ، ولم يوجد ، ألن المبيع خر 
بعيبين ، العيب القديم والنقصان ، وهو إذا كان يضىمن العيىب القىديم ، فإنىه ال يضىمن النقصىان ، ألنىه        
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حىىدث بعىىد القىىب، والمبيىىع فىىي يىىد المشىىتري فانعىىدم شىىرت الىىرد ، وللمشىىتري أن يرجىىع بنقصىىان الىىثمن 
 . للعيب 

 .بأن خيار العيب ال يسقط بموت المشتري بل ينتقل إلى الورتة  261وأوضحت المادة 
 

 الفرع الثاني
 آثار العقد
 ــــ

 أ ـ بالنسبة للمتعاقدين
 

 ـيي العقييد الصييحيح النافييذ المنجييز يثبييت حكمييه األصييلي ويتحقييق فييور انعقيياده بحكييم 1( : 237)المييادة 
 . خالفه  القانون دون توقف على القبض أو غيره ما لم ينص القانون على

ـ أما الحقوق التي ينشئها العقد فتثبت فور انعقاده أيضًا ويجب على كل من الطرفين 2
 . تنفيذ ما أوجبه العقد عليه منها 

 
يميز الققه ااسالمي بين حكم العقد وحقوإل العقد ، وحكم العقد هو األتر األصلي للعقد والغىر  الىذي   

لعقىد هىي مىا يسىتتبعه العقىد مىن التزامىات ومطالبىات تؤكىد          قصد إليه المتعاقىدان مىن إنشىائه ، وحقىوإل ا    
حكمه وتحقظه وتكملىه ، فعقىد البيىع حكمىه نقىل ملكيىة المبيىع إلىى المشىتري ، وتبىوت الملىك فىي الىثمن              
للبائع ، وحقوإل العقد فهي إلزام البىائع بتسىليم المبيىع ، وقبولىه إذا رد إليىه بسىبب العيىب ،وبثبىوت حقىه          

وإلىىزام المشىىتري بىىأداء الىىثمن ، وتبىىوت حقىىه فىىي المطالبىىة بتسىىليم المبيىىع ، ورد   فىىي المطالبىىة بىىالثمن ،
المبيع إذا وجده معيبىًا ، وغيىر ذلىك مىن الحقىوإل التىي تثبىت لكىل عاقىد قبىل صىاحبه تكمىياًل ألتىر العقىد               

هىو  ومحافظة عليه وتوفيرًا لكمال االنتقاع به ، وحكم العقىد يثبىت مىن تلقىاء نقسىه بمجىرد انعقىاد العقىد ف        
أتر مباشر لالنعقاد ، فهو ال يثبت إلتزامىًا فىي ذمىة العاقىد تىم يتىولى العاقىد الوفىاء بىه ، بىل يتحقى  ذاتيىًا             
بمجىىرد انعقىىاد العقىىد ، أمىىا حقىىوإل العقىىد فهىىي إلتزامىىات ومطالبىىات تثبىىت فىىي ذمىىة العاقىىد ، ويجىىب عليىىه 

 . الوفاء بها 
 
 

 عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية  ـ يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل1(: 238)المادة 
ـ وال يقتصر العقيد عليى إليزام المتعاقيد بميا ورد فييه ولكين يتنياول أيضيًا ميا هيو مين             2

 .مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف 
ـ في العقود المعدة على نمياذج جياهزة لتوحييد تنظييم عالقيات تعاقديية فيإن الشيروط         3

النماذج تقدم على الشروط األصلية إذا تناقضت معها حتيى وليو    المضافة إلى تلك
 .لم تشطب 

 
تتنىاول هىذه المىىادة فىي فقرتهىىا األولىى كيقيىىة تنقيىذ المتعاقىد مىىا ألزمىه بىىه العقىد ، فتوجىىب عليىه أن يقىىوم          
بالتنقيذ بطريقة تتقى  مىع مىا يوجبىه حسىن النيىة ، وتتنىاول فىي فقرتهىا الثانيىة بيىان المقصىود بمضىمون              

عقد ، وبعبارة أخرى تحديد نطاإل العقىد ، فتبىين أنىه ال يقتصىر علىى إلىزام المتعاقىد مىا ورد فيىه علىى           ال
 . وجه التخصيص ، بل يلزمه كذلك بما تقتضيه طبيعته وفقًا ألحكام القانون والعرف 
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فىي  كما تضمنت المادة في فقرتها الثالثة حالة ما إذا تعارضت الشروت المضافة مىع الشىروت األصىلية    
نماذ  العقود الجاهزة ، فقضت المادة بتقديم الشروت المضافة ولو لىم تشىطب الشىروت األصىلية ، ألن     

 . الشروت المضافة هي المقصودة والمعنية بالتعاقد 
 

فييي العقييود الملزميية للجييانبين إذا كانييت اإللتزامييات مسييتحقة الوفيياء جيياز لكييل ميين          ( :239)المادة 
ذ إلتزامييه مييا دام المتعاقييد اآلخيير ممتنعييًا عيين تنفيييذ      المتعاقييدين أن يمتنييع عيين تنفييي  

 . إلتزامه المقابل 
 

 : تعني المادة 
أن األصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتبىات تنقيىذ االتزامىات المتقابلىة فيهىا علىى       

دم أن يجبىىر أحىىد  وجىىه التبىىادل ، فىىإذا اسىىتح  الوفىىاء بهىىذه االتزامىىات فىىال يجىىوز تقريعىىًا علىىى مىىا تقىى        
المتعاقدين على تنقيذ ما التزم به قبل قيىام المتعاقىد اآلخىر بتنقيىذ االتىزام المقابىل ، وعلىى هىذا األسىان          

 . يتعين أن تنقذ االتزامات المتقابلة في وقت واحد 
 

إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطًا تعسفية فللمحكمة أن تعيدل هيذه    ( :241)المادة 
لشروط أو أن تعفي الطرف المذعن منها وفقًا لما تقضي به العدالة ويقيع بياطاًل كيل    ا

 .اتفاق على خالف ذلك
 

خولت هذه المادة المحكمة الح  في إعادة التىوازن بىين المتعاقىدين إذا كىان العقىد عقىد إذعىان وتضىمن         
تعىدياًل يخقىف العىبء     شروطًا تعسقية ، فأعطت المحكمة الح  في أن تعدل من هذه الشىروت التعسىقية  

 . الواقع على عات   الطرف المذعن ، أو تعقيه منها حسبما تقضي به العدالة 
 

وحتى يوضع هذا النص موضىع التنقيىذ لىم يكىن هنىاا منىاص مىن الىنص علىى بطىالن كىل اتقىاإل علىى              
 . خالف ذلك 

 
التعاقد وترتب على  إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت ( :241)المادة 

حدوثها أن تنفيذ اإللتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحياًل صار مرهقًا للميدين بحييو   
يهييدده بخسييارة فادحيية جيياز للمحكميية تبعييًا للظييروف وبعييد الموازنيية بييين مصييلحة         
الطرفين أن ترد اإللتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطاًل كل اتفاق عليى خيالف   

 .ذلك 
 

أنه ال يجوز ألحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله ، وال يجوز ذلك للقاضىي ، ألنىه ال   األصل 
يتولى إنشاء العقود عن عاقىديها ، إنمىا يقتصىر عملىه علىى تقسىير مضىمونها بىالرجوع إلىى نيىة هىؤالء            

ضىي بمثابىة   المتعاقدين ، فال يجىوز إذن نقى، العقىد أو تعديلىه إال بتراضىي عاقديىه ، ويكىون هىذا الترا        
 .تعاقد جديد ، أو لسبب من األسباب المقررة في القانون كما هو الشأن في أسباب الرجوع في الهبة 

 
وقد استثنى القانون في هذه المادة مبدأ الطىوار  غيىر المتوقعىة مىن نطىاإل تطبيى  القاعىدة التىي تحظىر          

دود بىين حالىة الطىوار     على القضاء تعديل العقود وقد حرصت المادة على أن ترسىم فىي وضىوح الحى    
غير المتوقعة وحالىة القىوة القىاهرة ، فقىي الحالىة األولىى يصىب  تنقيىذ االتىزام التعاقىدي مرهقىًا يجىاوز             
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حىىدود السىىعة دون أن يكىىون مسىىتحياًل ، ومىىؤدى ذلىىك أن الحالىىة الثانيىىة هىىي التىىي تتحقىى  فيهىىا هىىذه             
 . االستحالة

 
القوة القاهرة تقضىي إلىى انقضىاء االتىزام ، وعلىى هىذا       ويستتبع ذلك قيام فارإل مخر يتصل بالجزاء ، ف

النحو يتحمل الدائن تبعتها كاملة ، أما الطاريء غير المتوقع فىال يترتىب عليىه إال إنقىاص االتىزام إلىى       
 . الحد المعقول ، وبذلك يتقاسم تبعته الدائن والمدين وكل اتقاإل على خالف ذلك يقع باطاًل 

 
 ب ـ بالنسبة إلى الغير

 
 .ـ ينصرف أثر العقد حقًا كان أو إلتزامًا إلى عاقديه 1( : 242)المادة 

ـ تنتقل الحقوق التي اكتسبها العاقد إلى وارثه أو الموصيى ليه بكيل التركية أو بجيزء      2
غيير معييين منهيا وفقييًا ألحكيام الوصييية أميا إلتزاماتييه فيي العقييد فتحملهيا تركتييه ال       

 .وارثه 
حقًا ينفع ذلك الشيء أو إلتزامًا يقيده ، فإن هيذا الحيق    ـ إذا تعلق العقد بشيء وأنشأ3

أواإللتيزام ينتقييل ميع الشيييء إذا خيرج بعييد ذليك ميين مليك العاقييد إليى غيييره سييواء       
 .خرج بعقد أم بإرث أم بوصية 

 
ال تقتصر متار العقد على المتعاقدين بذواتهم ، بل تتجىاوزهم إلىى مىن يخلقهىم خالفىة عامىة عىن طريى          

وصية ، ما لم تكن العالقة القانونية شخصىية بحتىة ويسىتخلص ذلىك مىن إرادة المتعاقىدين       الميراث أو ال
صريحة كانت أو ضمنية ، أو من طبيعة العقد كما هو الشأن في شركات األشخاص ، أو من نص فىي  

 .القانون كما هو الحال في ح  االنتقاع 
 

امات ، أما الحقوإل الماليىة فيكىون انتقالهىا    وعلى ذلك ينتقل إلى الوارث ما يرتبه العقد من حقوإل و إلتز
كاماًل إال ما كان منهىا غيىر مىالي كحى  الواليىة والحضىانة ، ومىا اتصىل منهىا بشىخص المىورث كىدين             
النققة وح  االنتقاع وح  الرجوع في الهبة وح  األجل في الىدين ، ومىا اتصىل منهىا بمشىيئة المىورث       

لتزامات يقتضي تحقظًا خاصىًا يتصىل بأحكىام الميىراث     كبع، الخيارات وح  الشقعة ، بيد أن حكم اا
، ذلك أن الوارث ال يلتىزم بىديون مورتىة وفقىًا ألحكىام الشىريعة ااسىالمية إال بقىدر مىا يىؤول إليىه مىن             
التركة ، بل وبنسبة ما يؤول إليه منها في صلته بالورتة الباقين ، ويقصد بالحقوإل هنا الحقوإل بالمعنى 

 " .حكم العقد وحقوإل العقد " ذي يقابل حكم العقد في قولنا العام ال بالمعنى ال
 

فإذا أنشأ العقد التزامات وحقوإل شخصية تتصل بشيء تم انتقل هىذا الشىيء مىن ملىك العاقىد إلىى غيىره        
سىىواء كىىان ذلىىك بعقىىد أو إرث أو بوصىىية ، فىىإن هىىذه االتزامىىات والحقىىوإل تنتقىىل إلىىى هىىذا الخلىىف مىىع    

 . ته الشيء إذا كان من مستلزما
 

 .ال يرتب العقد شيئًا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقًا  ( :243)المادة 
 

األصل في العقود أن تقتصىر متارهىا علىى عاقىديها ، فىال يترتىب مىا تنشىيء مىن إلتزامىات إال فىي ذمىة             
هىذه القاعىدة ،   المتعاقدين ومن ينوب عنهم من الخلقاء والدائنين ، وليس الوعد بإلتزام الغير إال تطبيقىًا ل 
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كذلك الشأن فيما ترتب العقود من حقوإل فال يصرف نقعها إال إلى المتعاقدين ومن ينوب عىنهم ، علىى   
 .أنه يجوز االشترات لمصلحة الغير

 
 .ـ إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير ملتزمًا بإبرام عقد فإن ذلك الغير ال يلزم به1( : 244)المادة 

اعتبر التعهد السابق إيجابًا وتم بقبوله العقيد المتعهيد بيه     ـ فإذا قبل الغير ذلك التعهد2
مقتصرًا أثيره عليى تياريخ هيذا القبيول ميا ليم يتبيين صيراحة أو ضيمنًا قصيده إليى             

 . إسناد أثر قبوله لوقت التعهد 
ـ وإذا رفض الغير ذلك التعهد وجب على المتعهيد تعيويض المتعهيد ليه إن كيان ليذلك       3

ييتخلص مين التعيويض بيأن يقيوم هيو نفسيه بتنفييذ          مقتضى ، ويجوز للمتعهيد أن 
 . اإللتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكنًا 

 
ليست أحكام هذه المادة إال تطبيقًا للقواعد العامة فىي اقتصىار متىار العقىود علىى المتعاقىدين ، فىإذا تعهىد         

ا التعهىد إلىزام هىذا    شخص بأن يجعل الغير ملتزمًا بأمر ونصب نقسه زعيمًا بذلك فال يكون من أتر هىذ 
الغير ، وكىل مىا هنالىك أن المتعهىد يتعهىد بالوفىاء بىإلتزام عمىل شىيء هىو الحصىول علىى إقىرار الغيىر               
للتعهد الذي بذله ، ذلك هو مدى إلتزام المتعهىد علىى وجىه الدقىة ، فلىيس يكقىي عنىد رفى، ااقىرار أن          

كذلك أن يقوم من بىذل التعهىد عنىه    يكون هذا المتعهد قد بذل ما في وسعه للحصول عليه ، وال يشترت 
 . بتنقيذ تعهده إذا ارتضى إقراره ، وهذا ما يقرإل الوعد بإلتزام الغير عن الكقالة 

 
ويتحلل المتعهىد مىن إلتزامىه بمجىرد إقىرار الغيىر للتعهىد ، والواقىع أن إلتىزام المتعهىد ينقضىي فىي هىذه              

ير مدينًا مباشرة للعاقد اآلخر ، ال علىى  الصورة عن طري  الوفاء ، ويترتب على إقراره أن يصب  الغ
أسان التعهد الذي قطعه المتعهد بل بناء على عقد جديد يقوم بىدءًا مىن تىاري  ااقىرار مىا لىم يتبىين أنىه         
قصد صراحة أو ضمنًا أن يستند أتر ااقرار إلى الوقت الذي صدر التعهد فيىه ، وغنىي عىن البيىان أن     

 . العقد الجديد  ااقرار ينزل منزلة القبول من هذا
 

وإن امتنع الغير عن إجازة التعهد فال يترتب على امتناعه هذا أية مسئولية ، ذلك أن التعهد ال يلىزم إال  
المتعهد ذاته ، ويكون من واجبه تنقيذ إلتزامه ، إما بتعوي، العاقد اآلخر الذي صدر الوعىد لمصىلحته   

ه ، إذا أمكن دون إلحىاإل ضىرر بالىدائن ، ويسىتوي فىي      ، وإما بالوفاء عينًا بالتعهد الذي ورد الوعد علي
 . هذا أن يكون التعهد متعلقًا بإلتزام بنقل ح  عيني ، أو بعمل شيء أو باامتناع عنه 

 
 .ـ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة غيره 1( : 245)المادة 

شرًا تجياه المتعهيد يسيتطيع أن    ـ ويترتب على هذا االشتراط أن يكتسب الغير حقًا مبا2
يطالبييه بوفائييه مييا لييم يتفييق علييى خييالف ذلييك وللمتعهييد أن يتمسييك تجيياه المنتفييع    

 . بالدفوع التي تنشأ عن العقد 
 . ـ ويجوز أيضًا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع 3

 
شتراط أو أن يحل منتفعًا آخير  ـ يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقص اال1( : 246)المادة 

محيل األول أو أن يحيول المنفعية لنفسيه ميا ليم يعلين المنتفيع إليى المتعهيد أو إلييى           
المشييترط قبولييه لمييا اشييترط لييه أو ييينص العقييد علييى خالفييه أو يكييون ذلييك مضييرًا 

 .بمصلحة المتعهد أو بحق الغير 



 

88

مشيترط إال إذا اتفيق   ـ وال يترتب عليى نقيض االشيتراط أن تبيرأ ذمية المتعهيد تجياه ال       2
 . صراحة أو ضمنًا على براءته 

 
يجيييوز فيييي االشيييتراط لمصيييلحة الغيييير أن يكيييون المنتفيييع شخصيييًا مسيييتقباًل أو جهييية   ( :247)المادة 

مسييتقبلة ، كمييا يجييوز أن يكييون شخصييًا أو جهيية غييير معينييين وقييت العقييد إذا كييان       
 . تعيينها مستطاعًا حين ينتج العقد أثره طبقًا لالشتراط 

 
ينطوي االشترات لمصلحة الغير على خرو  حقيقي على قاعدة اقتصار منىافع العقىود علىى المتعاقىدين     
دون غيرهم ، فالمتعهد يلتزم قبل المشترت لمصلحة المنتقع فيكسب األخير بذلك حقًا مباشرًا ، ولو أنىه  

 .ليس طرفًا في التعاقد ، وبهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدرًا لهذا الح 
 

وللمشترت أن ينق، المشارطة قبل إقرار المنتقع لها ، إال أن يكون ذلك منافيًا لروح التعاقد ، وله عند 
نقىى، المشىىارطة أن يعىىين منتقعىىًا مخىىر ، أوأن يسىىتأتر لنقسىىه منقعتهىىا مىىا لىىم تكىىن نيىىة المتعاقىىدين قىىد          

قبىل المشىترت ،ولمىا كىان     انصرفت صراحة أو ضمنًا إلى أن االغاء ترتب عليىه أن تبىرأ ذمىة المتعهىد     
نق، المشارطة أمرًا يرجع إلى تقدير المشترت ذاته فقد قصر استعمال هذه الرخصة عليه دون دائنيىه  
أو ورتته ، أو إذا رف، المنتقع المشىارطة نهائيىًا فيكىون للمشىترت عىين الحقىوإل التىي تقىدمت ااشىارة          

ن يطلىب فسى  العقىد باعتبىار أن المتعهىد      إليها في القر  السىاب  ، والظىاهر أنىه يجىوز لىه فىوإل ذلىك أ       
 .يستحيل عليه تنقيذ إلتزامه قبل المنتقع 

 
وإذا صىى  عىىزم المنتقىىع علىىى قبىىول االشىىترات ، فيجىىوز لىىه أن يعلىىن المتعهىىد أو المشىىترت بىىإقراره ،         
ويراعى أن هذا ااقرار تصرف قانوني ينعقد بإرادة منقردة ، وال يشىترت فيىه اسىتيقاء شىكل مىا ، ولىم       

دد القانون أجاًل معينًا لصدوره ، ولكن يجوز إنذار المنتقع باافصاح عما يعتىزم فىي فتىرة معقولىة ،     يح
ويصىىب  حىى  المنتقىىع الزمىىًا أو غيىىر قابىىل للىىنقص بمجىىرد إعىىالن ااقىىرار ، وهىىو حىى  مباشىىر مصىىدره  

 : العقد، ويترتب على ذلك نتيجتان 
 

ترات ما لم يتق  على خالف ذلك ، ولما كىان للمشىترت   أنه يجوز للمنتقع أن يطالب بتنقيذ االش: األولى 
مصلحة شخصية في هذا التنقيذ ، وهو يقترإل عن القضولي من هذا الوجه ، فيجوز له أيضًا أن يتىولى  

 . المطالبة بنقسه إال إذا قضى العقد بغير ذلك
 

 . عقد أنه يجوز للمتعهد أن يتمسك قبل المنتقع بالدفوع التي تتقرع على ال: والثانية 
 

 ج ـ تفسير العقود
 

ـيي إذا كانييت عبييارة العقيد واضييحة ال يعييدل عيين ميدلولها بحجيية تفسيييرها بحثييًا عيين   1( : 248)الميادة  
 . إرادة المتعاقدين 

ـ أما إذا كان في عبارة العقد غموض فيجب تفسيرها بالبحيو عين اإلرادة المشيتركة    2
تهدي فييي ذلييك بييالعرف للعاقييدين دون الوقييوف عنييد المعنييى الحرفييي لأللفيياظ ويسيي

 . الجاري وبطبيعة التعامل وبما ينبغي أن تسود من أمانة وثقة بين المتعاقدين 
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ـ يفسر الشك بالمعنى األقل إلزامًا للملزم وفي عقود اإلذعان يفسر لمصيلحة الطيرف   3
 . المذعن 

 
لعقد ، واسىتخالص  أوجبت المادة أنه يجب الوقوف في تقسير العقد عند الصيغ والعبارات الواردة في ا

معانيها الظىاهرة دون االنحىراف عىن المعنىى الظىاهر إلىى معىان أخىرى بحجىة أنهىا هىي المعىاني التىي              
تتمثىىل فيهىىا اارادة الباطنىىة ، فىىاارادة الباطنىىة ال شىىأن لنىىا بهىىا إذ هىىي ظىىاهرة نقسىىية ال تعنىىي المجتمىىع   

عاقىدين فىي تعاملىه مىع اآلخىر ، فهىذه       ،والذي يعنيه هىو اارادة الظىاهرة التىي اطمىأن إليهىا كىل مىن المت       
 . ظاهرة اجتماعية ال ظاهرة نقسية ، وهي التي يتكون منها العقد 

ومن أجل ذلك يقف المقسىر عنىد الصىيغ الىواردة فىي العقىد ويحللهىا تحلىياًل موضىوعيًا ليسىتخلص منهىا            
 . المعاني السائغة ، ويعتبر هذه المعاني هي إرادة المتعاقدين 

 
 . ين تستخلص مما تدل عليه األلقاظ الواردة في العقد فنية المتعاقد

وإن كىىان المعنىىى غيىىر واضىى  ، وجىىب تبىىين نيىىة المتعاقىىدين مىىع االسىىتهداء بىىالعرف الجىىاري وطبيعىىة    
التعامل وبما يجب أن يسود من أمانة وتقىة بىين المتعاقىدين ، وفىي هىذا اسىتقرار للتعامىل وتحقيى  للثقىة          

متعاقدين في اآلخر عندما اطمأن إلى ما يمكن في عبارتىه مىن معىان    المشروعة التي وضعها كل من ال
سائغة ، وإذا كان هناا شك فإنىه يقسىر بأقىل مىا يمكىن إلزامىًا لمىن إلتىزم ، كمىا أنىه فىي عقىود ااذعىان              

 .يقسر لصال  المذعن
 

 الفرع الثالو
 انحـــالل العقـــد

 ــــــ
 

زميييًا ال يجيييوز ألحيييد العاقيييدين تعديليييه وال فسيييخه إال إذا كيييان العقيييد صيييحيحًا نافيييذا  ال ( :249)المادة 
 .بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص القانون 

 
هذه المىادة تتنىاول القاعىدة العامىة ، وهىي أنىه ال يجىوز ألحىد طرفىي العقىد أن يسىتقل بتعىديل العقىد وال              

كان العقد صحيحًا نافذًا فسخه إال برضا العاقد اآلخر، أو بالتقاضي أو بمقتضى نص القانون، وهذا إذا 
ال زمًا، ويالحظ أن العقد يكىون الزمىًا بالنسىبة ألحىد الطىرفين غيىر الزم بالنسىبة للطىرف اآلخىر، كىأن           
يقترن البيع بخيار الشىرت ألحىد العاقىدين دون اآلخىر، أو بخيىار الرؤيىة للمشىتري، فقىي هىذه الحالىة ال           

يجوز ذلك لمن كان العقد غير الزم بالنسبة إليه ،  يجوز لمن كان العقد الزمًا في حقه أن يقس  العقد،و
وال يدخل في نطاإل هذا النص العقد الباطل ، ألنه معدوم ، فال يرد عليىه القسى  أو التعىديل ، ألن ذلىك     
ال يرد إال على عقد قائم ، وال العقد القاسد ، ألنه واجب الرفع، كما ال يدخل فيه العقد غير النافذ إذ أنه 

 . ازة من له ح  في ااجازة، فإن أجيز نقذ ، وإن لم يجز بطل موقوف على إج
 
 

 ـ اإلقالة1
 ــــ

 
 .للعاقدين أن يتقايال العقد برضاهما بعد انعقاده  ( :251)المادة 
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 .اإلقالة في حق العاقدين فسخ وفي حق الغير عقد جديد ( : 251)المادة 

  
لصل  ، فسخها كعقىدها ال يكىون إال باتقىاإل الطىرفين     العقود الالزمة بح  الطرفين ، كالبيع وااجارة وا

 . المتعاقدين ، وعندئٍذ يسمى القس  إقالة 
 : ولهذه ااقالة اعتباران 

ـ تعتبر بالنسبة إلىى العاقىدين المتقىابلين فسىخًا محضىًا ينحىل بىه العقىد المقىال ، ويرجىع بالعاقىدين إلىى             2
 . حالتهما األولى قبل العقد 

 .إلى غير العاقدين كعقد جديد ، صيانة لحقوقه المكتسبة ـ وتعتبر بالنسبة 2
 

 .ـ تخضع اإلقالة لشرائط العقد العامة 1( : 252)المادة 
 وتجوز اإلقالةيشترط لصحة اإلقالة إمكان عودة العاقدين إلى حالهما قبل التعاقد ـ 2

 .في بعض المعقود عليه بحصته من العوض
 

ين والقبول من اآلخر ، فإذا وجد اايجاب من أحىدهما والقبىول مىن    ركن ااقالة اايجاب من أحد العاقد
 . اآلخر بلقظ يدل عليهما فقد تم الركن 

 : ويشترت لصحتها 
 . رضا المتقايلين، ألنها فس  لعقد ، والعقد ال ينعقد على الصحة إال بتراضيهما ـ  2
 . تص  قيام المبيع وقت ااقالة ، فإن كان هالكًا وقت ااقالة لم  ـ  2
 

 .وتجوز ااقالة في بع، العقود عليه بحصة من العو  
 

 . فإذا توفرت هذه الشروت صحت ااقالة ، وعاد العاقدان إلى ما كانا عليه قبل العقد
 

ـ في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يف أحد العاقيدين بميا أوجيب علييه العقيد جياز       1( : 253)المادة 
يطلب مين المحكمية فسيخ العقيد ميع التعيويض إن كيان         للعاقد اآلخر بعد إنذاره أن

 .له مقتضى ما لم يكن طالب الفسخ مقصرًا بدوره في الوفاء بإلتزاماته 
ـ ويجوز للمحكمة أن تنظر العاقد المقصر إلى أجل مسمى كما لها أن ترفض الفسيخ  2

 .إذا كان الجزء الذي لم يف به قليل األهمية بالنسبة إلى مجمل اإللتزام 
 
يجيوز االتفياق عليى أن يعتبير العقيد مفسيوخًا مين تلقياء نفسيه دون حاجية إليى حكيم             ( : 254)لمادة ا

قضائي عند عدم الوفاء باإللتزامات الناشئة عنه، وهذا االتفاق ال يعفيي مين االعيذار    
 . إال إذا اتفق المتعاقدان صراحة على اإلعفاء منه 

 
ه أحد العاقىدين عىن الوفىاء بإلتزامىه ، فيطلىب اآلخىر       يقتر  القس  وجود عقد ملزم للجانبين يتخلف في

فسخه ، ويقع القسى  بنىاء علىى حكىم يقضىى بىه أو بتراضىي العاقىدين أو بحكىم القىانون ، وبىذلك يكىون             
 .القس  قضائيًا ، أو اتقاقيًا ، أو قانونيًا على حسب األحوال 
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رغىم أن الوفىاء ال يىزال ممكنىًا ،      فقي حالىة القسى  القضىائي يتخلىف أحىد العاقىدين عىن الوفىاء بإلتزامىه         
بىىين المطالبىىة بتنقيىىذ العقىىد وبىىين طلىىب القسىى  علىىى أن يكىىون قىىد أعىىذر  : ويكىىون العاقىىد اآلخىىر بالخيىىار 

 . المدين من قبل 
 

فإذا اختار الدائن تنقيذ العقىد و طلبىه وهىو يىدخل فىي حىدود اامكىان ، تعىين أن يسىتجيب القاضىي لهىذا            
التعوي، إذا اقتضىى الحىال ذلىك  أمىا إذا اختىار القسى  فىال يجبىر القاضىي          الطلب ، وجاز له أن يحكم ب

على إجابته ، بل يجوز له أن ينظىر المىدين إلىى ميسىرة إذا طلىب النظىرة ، مىع إلزامىه بىالتعوي، عنىد           
االقتضاء ، بل ويجوز أن يقضي بذلك مىن تلقىاء نقسىه ، ولىه كىذلك ولىو كىان التنقيىذ جزئيىًا أن يقتصىر           

دائن عما تخلف المدين عن تنقيذه ، إذا كان ما تم تنقيذه هو الجزء األهىم فىي االتىزام ،    على تعوي، ال
على أن للقاضي أن يجيب الدائن إلى طلبه ، ويقضي بقس  العقد مع إلىزام المىدين بىالتعوي، دائمىًا إن     

إذ هىو ينعىدم   كان تمة محل لذلك، وال يكىون التعاقىد ذاتىه فىي حالىة القسى  أساسىًا لإللتىزام بىالتعوي، ،          
انعدامًا يستنقذ أتره بقعل القس ، وإنما يكون مصدر االىزام فىي هىذه الحالىة، خطىأ المىدين أو تقصىيره،        

 : على أن القاضي ال يحكم بالقس  إال بتوافر شروت تالتة 
 

 . أن يظل تنقيذ العقد ممكنًا : أولهما 

 . أن يطلب الدائن فس  العقد دون تنقيذه : والثاني 

 . أن يبقى المدين على تخلقه ، فيكون من ذلك مبرر للقضاء بالقس  : والثالأ 

 . فإذا اجتمعت هذه الشروت تحق  بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير 
أما القس  ااتقىاقي فيقتىر  اتقىاإل المتعاقىدين علىى وقىوع القسى  بحكىم القىانون دون حاجىة  إلىى حكىم             

 : يقضي مثل هذا االتقاإل إلى حرمان العاقد من ضمانتينقضائي ، عند التخلف عن الوفاء ، و
 

أ ـ فالعقد يقس  حتميًا دون أن يكون لهذا العاقىد بىل وال للقاضىي خيىار بىين القسى  والتنقيىذ ، إنمىا يبقىي           
 . الخيار للدائن بداهة 

افىع  ب ـ ويقع القس  بحكم االتقىاإل دون حاجىة للتقاضىي علىى أن ذلىك ال يقيىل الىدائن مىن ضىرورة التر          
إلىىى القضىىاء عنىىد منازعىىة المىىدين فىىي واقعىىة تنقيىىذ العقىىد ، بيىىد أن مهمىىة القاضىىي تقتصىىر فىىي هىىذه 
الحالة على التثبت من هذه الواقعة ، فإذا تحققت لديه صحتها أبقى على العقد ، وإال قضى بالقسى   
 ، على أن حرمان المدين من هىاتين الضىمانتين ال يسىقط عنىه ضىمانة أخىرى تتمثىل فىي ضىرورة         

 . االعذار ، ما لم يتق  المتعاقدان صراحة على عدم لزوم هذا ااجراء أيضًا 
 

يبقى بعد ذلك أمر القس  القانوني ، وهو يقع عند انقضاء االتىزام علىى أتىر اسىتحالة تنقيىذه ، فانقضىاء       
د مىن تلقىاء   هذا االتزام يستتبع انقضاء االتزام المقابل له لتخلف المقصد منىه، ولهىذه العلىة ينقسى  العقى     

نقسىىه أو بحكىىم القىىانون بغيىىر حاجىىة إلىىى التقاضىىي ، بىىل وبغيىىر اعىىذار متىىى وضىىحت اسىىتحالة التنقيىىذ       
وضوحًا كافيًا ، على أن الترافع إلى القضاء قد يكون ضروريًا عند منازعة الدائن أو المدين في وقىوع  

 .القس  
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ن التنقيىذ قىد أصىب  مسىتحياًل ، فىإذا      بيد أن موقف القاضي في هذه الحالىة يقتصىر علىى االسىتيثاإل مىن أ     
تحق  من ذلك يثبت وقوع القس  بحكم القانون ، تم يقضي بالتعوي، أو يىرف، القضىاء بىه تبعىًا ، إذا     

 . تبين أن هذه االستحالة راجعة إلى خطأ المدين أو تقصيره أو إلى سبب أجنبي وال يد له فيه 
 

قانونيًا انعدام العقد انعدامًا يستنقد أتره فيعتبر كأن لم يكىن  ويترتب على القس  قضائيًا كان أو اتقاقيًا أو 
، وبهذا يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد 
، بعد أن تم فسخه ، وإذا أصب  الرد مستحياًل وجب التعوي، على الملتزم وفقًا لألحكام الخاصة بىدفع  

 . ر المستح  غي
 

في العقود الملزمة للجانبين إذا أصبح تنفيذ اإللتزام مستحياًل بسبب ال يد للمدين فيه  ( :255)المادة 
 .انقضى إلتزامه هذا و اإللتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه 

 
 .  إذا كانت االستحالة جزئية انقضى الجزء المستحيل وما يقابله فقط ( :256)المادة 

ويجوز للدائن فسخ العقد بشرط إنذار المدين وكذلك الحكم في االستحالة الوقتية فيي  
 .العقود المستمرة 

 
إذا انفسخ العقد أو فسخ أعييد المتعاقيدان إليى حالهميا قبيل التعاقيد فيإذا اسيتحال ذليك           ( :257)المادة 

 .جاز أن يقضى بالتعويض 
 

بآفىة  ) لتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين بقىوة قىاهرة   تتناول هذه المواد استحالة تنقيذ أحد اا
سىىواء وردت هىىذه العقىىود علىىى الملكيىىة كىىالبيع ، أو وردت علىىى المنقعىىة كااجىىارة ، أو كىىان ( سىىماوية 

العقد شركة ، فقي هذه الحالة ينقضي االتزام الذي استحال ، ألنه إلتزام بمسىتحيل ، وينقضىي االتىزام    
 .ه الرتباطه به المقابل ل

 
فإذا كانت االستحالة كلية أصب  تنقيذ االتزام كله مسىتحياًل ، بىأن هلىك المبيىع كلىه قبىل التسىليم ، سىقط         

 . االتزام المقابل بجملته ، فيسقط الثمن كله عن المشتري 
 

التىزام  وإذا كانت االستحالة جزئية بأن هلك بع، المبيع في يد البائع قبل تسليمه للمشتري سىقط مىن ا  
المقابل ، وهو االتزام بدفع الثمن ما يقابله ، فىإذا هلىك نصىف المبيىع مىثاًل فىي يىد البىائع قبىل التسىليم ،           

 . سقط عن المشتري نصف الثمن
 

وإذا كانت ااستحالة وقتية ، كأر  مستأجرة غشيها المىاء ، فلىم تصىل  للزراعىة مىدة مىا ، سىقط عىن         
ه المدة ، ولكن ال ينقس  العقد من تلقاء نقسه ، غير أن في حالة المستأجر من األجرة ما يستح  في هذ

االسىىتحالة الجزئيىىة والوقتيىىة يجىىوز للىىدائن أن يقسىى  العقىىد ، و لكىىن القسىى  هنىىا ال يقىىع إال بىىإعالن إرادة 
 .الدائن إلى المدين أي إخباره

 
قسوخ يعتبر كىأن لىم يكىن    وانقساخ العقد أو فسخه يرجع أتره إلى الماضي حتى إن العقد المنقس  أو الم

، وهذا إذا كان العقد منشئًا التزام فوري كالبيع ، أما إذا كان منشئًا التزام متتابع كااجارة، فإنه لىيس  
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لالنقساخ وال للقس  أتره في الماضي بل إن أترهما مقصور علىى المسىتقبل ، وفىي حالىة انقسىاخ العقىد       
 .ي وفي حالة ااستحالة يرجع للتعوي، أو فسخه يعود المتعاقدان إلى حالتهما األول

 
 الفصل الثاني
 اإلرادة المنفردة

 ــــ
 

يجوز أن يلتيزم الشيخص بإرادتيه المنفيردة دون توقيف عليى قبيول المسيتفيد فيي كيل            ( :258)المادة 
 موضوع يقرر فيه القانون ذلك

 
 .التي نص عليها القانون تتناول المادة المبدأ العام انعقاد التصرف باارادة المنقرده في الحاالت 

 
يسييري علييى اإلرادة المنفييردة مييا يسييري علييى العقييد ميين األحكييام سييوى الحاجيية إلييى   ( :259)المادة 

 .القبول 
تسري أحكىام العقىود علىي التصىرف الناشىئ عىن اارادة المنقىردة ، ويترتىب علىى ذلىك وجىوب تىوافر             

من عيوب ، وقيام إلتزامه على محل وسىبب   أهلية التعاقد في الملتزم ، وخلو إرادته مما يشوب الرضا
تتوافر فيهما الشروت الالزمة ، ويستثني من هذه األحكام بداهة ما يتعل  بضرورة تواف  اارادتين مىا  

 . دامت اارادة المنقردة هي مصدر االتزام 
 

م بيه  ـ من وعد بجعل معلوم على عمل يستحق الجعل من يقوم بذلك العمل وليو قيا  1( : 261)المادة 
 . دون علم بالوعد 

ـ إذا لم يحدد الواعد أجاًل للقيام بالعمل يجوز الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق 2
الذي وجه به الوعد وليس لرجوعه تأثير في حيق مين قيام بالعميل المطليوب قبيل       

 .إعالن الرجوع 
 ـيي وال تسييمع دعييوى المطالبيية بالجعييل إذا لييم ترفييع خييالل ثالثيية أشييهر ميين تيياريخ   3 

 . إعالن الرجوع أو إمضاء األجل 
 

الجعالة هي إلتزام بمال معلوم نظير عمىل معىين معلىوم أو البسىته جهالىة، وقىد يكىون اايجىاب موجهىًا          
 .لشخص معلوم أو لشخص غير معلوم 

 
مىن رد علىي فرسىي    ) أو ( إن رددت علي فرسي الضىال فلىك كىذا    ) وصورتها أن يقول شخص آلخر 

 ( . الضال فله كذا 
 
 .الجعل فيها يكون نظير عمل معين ، وقد يكون هذا العمل مجهواًل بع، الجهالةف

 . فهي تنعقد بمجرد إرادة الجاعل ما دام العمل لم يشرع فيه أحد 
 

فإن شرع فيه أحد ، وهو يعلم بالجعل أصب  الجاعل ملتزمًا ، ولكن العامل ال يلتىزم باالسىتمرار فيىه ،    
 . الجعل  فإذا قام بالعمل وأتمه وجب له
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ويجب التقري  في هذا الصدد بين ما إذا كان الواعد قد حدد مدة لوعده ،وبين ما إذا كان قد ترا المىدة  
 . دون تحديد 

 
يلتزم الواعد نهائيًا بمشيئته وحدها ، دون أن يكون له أن يعدل عىن وعىده ، خىالل    : فقي الحالة األولى 

قىم أحىد بالعمىل المطلىوب ، تحلىل الواعىد مىن وعىده ، ولىو          المدة المحددة ،فإذا انقضت هىذه المىدة ولىم ي   
أنجز هذا العمل فيما بعد ، أما إذا أتم القيام بالعمل المطلوب قبل انتهاء المدة ، فيصب  من قىام بىه دائنىًا    
بالجعل من فوره ولو لم يصدر عنه رغبة في الحصول عليها ، بىل لىو كىان جىاهاًل بالوعىد ، وفىي هىذا        

 . بالجائزة صقته العقدية  ما ينقي عن الوعد
 

أمىىا فىىي الحالىىة الثانيىىة حيىىأ ال يحىىدد أجىىل ألداء العمىىل المطلىىوب ، فيلتىىزم الواعىىد رغىىم ذلىىك بالوعىىد        
الصادر من جانبه ، ولكن له أن يعىدل عنىه، وفقىًا لألوضىاع التىي صىدر بهىا بىأن يحصىل العىدول علنىًا            

في القترة التىي تمضىي بىين إعىالن الوعىد       بطري  النشر في الصحف أو اللص  مثاًل ، وال يخلو الحال
 : والرجوع فيه من أحد فرو  تالتة 

 
 . ـ إذا لم يكن قد بديء في تنقيذ العمل المطلوب تحلل الواعد نهائيًا من نتائو وعده 2
ـ إذا كان العمل المطلوب قد تم عمله قبل إعالن العدول ، فغني عن البيىان أن الجىائزة تصىب  واجبىة     2

 . ضى الوعد المعقود بمشيئة الواعد وحده األداء بمقت
ـىى إذا كىىان قىىد بىىديء فىىي تنقيىىذ هىىذا العمىىل ، دون أن يبلىىغ مرحلىىة ااتمىىام ، فتطبىى  القواعىىد العامىىة          6

للمسىىئولية ، وقىىد رؤي تىىرا الحكىىم فيهىىا للقواعىىد العامىىة فىىي المسىىئولية خوفىىًا مىىن أن يثيىىر الىىنص    
أن يدعي كل شىخص أنىه بعىد إعىالن الوعىد بىدأ        إشكاالت كثيرة وتعقيدات في التطبي  ، إذ يخشى

في القيام بالعمل المطلوب والعدول أضره ، وألنه إذا تقررت الجائزة لعمىل جزئىي فىات الغىر      
 . من التشجيع على األعمال النافعة 

 
وقد نص على عدم سىماع دعىوى المطالبىة بالجىائزة إذا لىم ترفىع خىالل تالتىة أشىهر مىن تىاري  إعىالن             

نقضىاء األجىل ، وذلىك لقطىع السىبيل علىى كىل محاولىة مصىطنعة يىراد بهىا اسىتغالل الوعىد              العدول أو إ
بالجائزة بعد إعالن العدول ، وحسم المنازعات التي تنشأ بسىبب تقىادم العهىد علىى الجىائزة ، وصىعوبة       

 .ااتبات 
 

 الفصل الثالو
 الفعل الضار 

 ــــ
 الفرع األول 

 مسئولية الشخص عن فعل نفسه 
 ـــــ

 ـ أحكام عامةأ 
 

كييل ميين أضيير بغيييره إضييرارًا مباشييرًا أو بالتسييبب ولييو غييير متعمييد ، أو غييير مميييز     ( :261)المادة 
 . مسئول تجاه المضرور بالتعويض مع مراعاة المواد التالية في هذا الفصل
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فىىي هىىذه المىىادة يقىىرر المشىىروع القاعىىدة العامىىة مىىن أن كىىل فعىىل يصىىيب الغيىىر بضىىرر فإنىىه يسىىتوجب    
ال ضىىرر وال ) وي، ، وهىىذه القاعىىدة تسىىتند علىىى مىىا هىىو مقىىرر فىىي الشىىريعة ااسىىالمية مىىن أنىىه    التعىى

 ( .إذا بطل األصل يصار إلى البدل ) أو ( والضرر يزال ( ) ضرار 
 

فهىىذه المىىادة تسىىتظهر فىىي عبىىارة مىىوجزة وواضىىحة حكىىم المسىىئولية عىىن القعىىل الضىىار فىىي عناصىىرها    
على كل إضرار ، وااضرار يستلزم القعل أو عدم القعل الذي ينشأ  الثالتة ، فترتب االزام بالتعوي،

 . عنه الضرر ، فال بد إذن من توافر القعل، أي اايجاب أو السلب والضرر ، تم عالقة سببية بينهما 
 

فىي هىذا المقىام عىن سىائر النعىوت والكننىى التىي تخطىر فىي معىر  التعبيىر             " ااضىرار  " ويغنىي لقىظ   
 القعىىىىل الىىىىذي يحرمىىىىه " أو " العمىىىىل المخىىىىالف للقىىىىانون" أو " غيىىىىر المشىىىىروع العمىىىىل " كاصىىىىطالح 

 . إل  " .. القانون
والمقصود بااضرار هنا محاولة مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده ، أو التقصىير عىن الحىد الواجىب     

لقعىىل الوصىىول إليىىه فىىي القعىىل ، أو االمتنىىاع ممىىا يترتىىب عليىىه الضىىرر ، فهىىو يتنىىاول القعىىل السىىلبي وا  
 . اايجابي ، وتنصرف داللته إلى القعل العمد ، وإلى مجرد ااهمال على حد سواء 

 
لىىذلك جعلىىه " ال ضىىرر وال ضىىرار " والقعىىل الضىىار فعىىل غيىىر مشىىروع لقولىىه عليىىه الصىىالة السىىالم     

 . الشارع سببًا لضمان ما ترتب عليه من تلف 
 

، والمخالقة بسبب عار  خىار  عنىه ، كققىد     وال يخرجه عن هذه السببية إال بوصف فاعله باالعتداء
أهلية التكليف ، ألن سببيته ترتبط بذاته وبآتاره ، وال يقصد فاعله وإدراكه ، ولذا يترتب عليه أتىره إذا  
صدر من نائم أو مجنون أو من طقل ، ألن األمر في اقتضائه التضمين مبني على المعاوضة ، وجبىر  

 . القاقد حتى ال يظلم أحد في ماله 
 

فالقعل إذا كان مؤديًا إلى الضرر في ذاته استوجب ضمان ما يترتب عليه من تلىف، ألنىه حينئىٍذ يكىون     
فعاًل محظورًا بالنظر إلى نتائجه فتقع تبعته على فاعله ،فإن كان فاعله عىديم األهليىة لىم يىؤتر ذلىك فىي       

وذلىك  " ر وال ضىرار  ال ضىر " أنه فعل ترتىب عليىه الضىرر بىالغير ، أوجىب الشىارع رفعىه ، لحىديأ         
يوجب رفع الضرر مطلقًا ، سواء أحدث من مكلف أم من غيىر مكلىف ، وال سىبيل إلىى رفعىه فىي هىذه        

 . الحال إال بإيجاب الضمان في ماله 
 

ـ إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالمسئول هيو المباشير ميا ليم يكين المتسيبب أوليى        1( : 262)المادة 
 . بالمسئولية منه 

تسبب أولى بالمسئولية إذا كانت المباشرة مبنيية عليى التسيبب أو كيان     ـ ويكون الم2
المتسبب ضارًا للمباشر أو مكرهًا له ، أو توافر لديه سوء القصد دون المباشير  

 . أو تعذر تعيين المباشر 
 

تتناول هذه المادة حالة ما إذا اجتمع في ااضرار مباشر ومتسبب ، وقضىت بىأن الىذي يلزمىه الضىمان      
مباشر ال المتسبب ، فمثاًل لو حقر رجل بئرًا في الطري  العام فألقى أحد حيىوان شىخص فىي تلىك     هو ال

 .البئر ضمن الذي ألقى الحيوان وال شيء على حافر البئر 
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وهذه القاعدة مأخوذة من األشباه ، ويقهم منها أنه إذا اجتمع المباشر ، أي عامل الشيء وفاعلىه بالىذات   
قاعل للسبب المقضي لوقوع ذلك الشيء ، ولم يكن السبب مما يؤدي إلىى النتيجىة   مع المتسبب ، وهو ال

السيئة ، إذا هو لم يتبع بقعل فاعل مخر ، يضىاف الحكىم الىذي يترتىب علىى القعىل إلىى القاعىل المباشىر          
دون المتسبب، و بعبارة أخرى يقدم المباشىر فىي الضىمان علىى المتسىبب، والمباشىر هىو الىذي يحصىل          

 .فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل مخر التلف من 
 

ويكىون المتسىبب أولىى    . أما إذا كان السبب مما يقضي مباشرة إلى التلف فيترتب الحكم على المتسىبب  
 : بالمسئولية فيما يأتي 

 .ـ إذا كانت المباشرة مبنية على التسبب2
 . ـ إذا كان المتسبب مكرهًا أو ضارًا للمباشر 2
 . الضرر من المتسبب دون المباشر  ـ تعمد6
 . ـ إذا جهل المباشر ، فإنه يعاد إلى المتسبب 4
 . ـ إذا كان المتسبب هو المباشر 2
 

ومرجع التقرقة في الحكم  بين المباشر والمتسبب أن المباشرة علة مستقلة وسبب لإلضرار بذاتىه، فىال   
مىىا التسىىبب فلىىيس بالعلىىة ، فلىىزم أن يقتىىرن يجىىوز إسىىقات حكمهىىا بىىداعي عىىدم التعمىىد أو عىىدم التعىىدي ، أ

 . العمل فيه بصقة التعمد أو التعدي ليكون موجبًا للضمان 
 

ال يكون مسئواًل مين وقيع الضيرر منيه بفعيل قيوة قياهرة تجعليه مجيرد أداة ال يتحيرك            ( :263)المادة 
 . بإرادته 

 
توجد رابطة السببية بىين القعىل والضىرر    هذه المادة تقرر مبدًأ خاصًا بعالقة السببية ، بمعنى أنه إذا لم 

ال يكون الشخص الذي وقع منىه القعىل مسىئواًل ، وتنتقىي عالقىة السىببية إذا وجىد السىبب بقىوة قىاهرة ،           
ألن هذا الضرر فىي هىذه الحالىة يكىون متصىاًل بشىخص معىين ، ولكىن فعىل هىذا الشىخص لىم يكىن هىو               

 . السبب في حصوله 
 

 : استقالل رابطة السببية ، وأتر هذا االستقالل يتجلى في  وأهمية هذا النص تظهر في إبراز
أنه فيما يتعل  بالقعل وعالقة السببية يمكن نقي الخطأ في بع، األحيان ما لم يمنع هذا بنص ، فالقعىل  
مسألة ، وعالقة السببية مسألة أخرى ، والذي أريد من هذا النص هو إظهىار أن الضىرر متصىل بقعىل     

ببية مقترضة ، إال إذا أقام هذا الدليل على عكس ذلك ، فهو يضع قاعدة إتبات ، الشخص ، فرابطة الس
 . والجديد في صيغته هو ااشارة إلى أن عالقة السببية مقترضة لكن القعل غير مقتر  

 
 : تنتفي مسئولية محدث الضرر في األحوال اآلتية  ( :264)المادة 

و ماليه أو عين نفيس غييره أو ماليه،      ـ إذا كان في حالة دفاع عين نفسيه أو عرضيه أ   1
واستلزم دفاعه ضررًا بالمعتيدي المهياجم ال بيد منيه فيي سيبيل هيذا اليدفاع ، فيإذا          

 . تجاوز القدر الضروري يضمن بقدر ما جاوز 
 . ـ إذا وقع الضرر نتيجة لفعل أمر به ولي األمر فيما ترك لتقديره شرعًا 2

 
 : ر في األحوال اآلتية نصت المادة على انتقاء مسئولية محدث الضر
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ـ حالة الدفاع الشرعي ، ويقصد هنا الدفاع عن الىنقس والعىر  والمىال للمىدافع وغيىره ، وقىد أجىاز        2
مىن قاتىل دون أهلىه    : " الشرع ذلك لما روى سعيد بن زيد أن النبي ـ صىلى اهلل عليىه وسىلم ـ قىال       

 " . أو ماله فقتل فهو شهيد 
 . نقسه أو ماله أو أهله فله أن يدفعه ، وليس عليه ضمان مثال ذلك لو اعتدى عليه شخص في 

وأسان ذلك ما انتهي إليه استقراء األحكام ونصىوص الشىارع مىن إقىرار المبىدأ القاضىي بوجىوب        
اختيار أهون الشرين وأخف الضررين ، إذا لم تكىن عنىد أحىدهما مندوحىة ، ومبىدأ وجىوب تحمىل        

 . ورات تبي  المحظورات وتقدر بقدرها الضرر األخف لدفع الضرر األشد ، وأن الضر
ويجب في هذه األحوال أن يكون الضرر الذي يىراد دفعىه ضىررًا مىداهمًا وحىااًل و ال يمكىن دفعىه        

 . باالتجاء إلى المحاكم قبل وقوعه ، ويكقي في ذلك غلبة الظن 
ري، أمىىا إذا وقىىد أخىىذ القىىانون بىىالرأي القائىىل بعىىدم التضىىمين طالمىىا إلتىىزم المىىدافع بالقىىدر الضىىرو    

 . تجاوزه فقد رؤي إلزامه بالتعوي، بمقدار التجاوز 
ـ كما نصت المادة في فقرتها الثانية على أنه إذا وقع الضرر بأمر من ولىي األمىر فيمىا تىرا لتقىديره      2

 . شرعًا ال تترتب عليه مسئولية 
 

ًا واإلجبيار المعتبير فيي    ـ يضاف الفعل إلى الفاعل ال اآلمر ما لم يكن الفاعيل مجبير  1( : 265)المادة 
أما الضمان المالي فيي الجنايية عليى    . التصرفات الفعلية هو اإلكراه الملجئ وحده

 . النفس فما دونها فيشترك فيه المكره والمستكره و يكونان متكافئين فيه 
ـ ومع ذلك ال يكيون الموظيف العيام مسيئواًل عين عمليه اليذي أضير بيالغير إذا قيام بيه            2

ر إليه من رئيسه متى كانت إطاعة هذا األمر واجبة علييه أو كيان   تنفيذًا ألمر صد
يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية الفعل الذي وقع منه وكان 

 . اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر 
 

بقعله بناء على أمر صدر إليه من شخص مخىر ،  تتناول الققرة األولى من هذه المادة حالة قيام شخص 
فيضاف القعل إليه ال إلى اآلمر ما لم يكن القاعل مجبىرًا ، فىإذا أمىر شىخص مخىر بهىدم جىدار فهدمىه ،         

 .فالمسئول عن الهدم هو الهادم ال اآلمر ، إال إذا أجبره اآلمر على الهدم 
  

بر كل إكراه سببًا لرفع المسئولية عن القاعىل ،  وااجبار يتم باستعمال أحد طرإل ااكراه ، ولكن ال يعت
وإلقائها علىى اآلمىر ، بىل ااكىراه الملجىئ وحىده هىو الىذي يعتبىر سىببًا لىذلك ، أمىا الضىمان المىالي فىي                

 . الجناية على النقس فما دونها يشترا فيه المكره والمستكره ويكونان متكافئين فيه 
 

، فتقضىىي بأنىىه ال يكىىون مسىىئواًل إذا قىىام بعمىىل تنقيىىذًا ألمىىر  وتتنىىاول الققىىرة الثانيىىة حكىىم الموظىىف العىىام
صدر إليه من رئيسه متى كانت اطاعة هذا األمر واجبة عليه أو يعتقد أنها واجبة ، وال يكقي أن تكون 
طاعىىة الىىرئيس واجبىىة علىىى المىىرؤون أو اعتقىىاد هىىذا األخيىىر أنهىىا واجبىىة ، بىىل يجىىب أن يكىىون القعىىل    

فإذا لم يكن مشروعًا فال يعقى الموظف من المسىئولية ، ويجىب علىى الموظىف     المأمور به مشروعًا ،  
أن يثبىىت أنىىه كىىان يعتقىىد بىىأن العمىىل الىىذي أتىىاه كىىان مشىىروعًا ، ويثبىىت ذلىىك إذا أتبىىت أنىىه راعىىى جانىىب 
الحيطة عند قيامه بالعمل ، وأنه كانت لديه أسىباب معقولىة تحملىه علىى االعتقىاد بىأن العمىل مشىروع ،         

 . ير هذه األسباب لمحكمة الموضوع ويرجع تقد
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فإذا أمر مهندن البلدية مثاًل عمال البلدية بهدم جدار مائل لالنهدام ، فهىدموه فىال مسىئولية علىيهم ، أمىا      
إذا لم يكن العمل المأمور به مشروعًا ، فىال يجىب طاعىة الىرئيس ، وإذا قىام بىه الموظىف كىان مسىئواًل          

، إذا أمر عىاماًل بضىرب صىاحب الجىدار فىإذا ضىربه كىان مسىئواًل         عن التعوي، ، فقي المثال المتقدم 
 . عن التعوي، ، ألنه لم يجز له ضربه 

 
فإذا توافرت الشروت المتقدمة كان الموظف المرؤون غير مسئول ، ولكىن ذلىك ال يعقىي الىرئيس مىن      

 . المسئولية 
 

سيئواًل بنسيبة نصييبه فييه     ـ إذا تعدد المسيئولون عين فعيل ضيار ، كيان كيل مينهم م       1( : 266)المادة 
 . دون تضامن بينهم إال لموجب يعود تقديره إلى المحكمة 

ـيي إذا كييان المتضييرر قييد اشييترك بفعلييه فييي إحييداث الضييرر أو زاد فيييه سييقط حقييه أو    2
 . بعض حقه في التعويض وذلك بنسبة اشتراكه في إضرار نفسه 

 
دين ، فىإذا أمكىن تعيىين محىدتي الضىرر      تناولت هذه المادة حالة وقوع القعل الضار مىن أشىخاص متعىد   

من بين من وقع منهم القعل الضار رغم تعددهم وإمكىان تحديىد نصىيب كىل مىنهم فىي إحداتىه ، فإنىه ال         
 . يسأل كل منهم إال عن الضرر الحادث بخطئه ، وال يسألون البتة على وجه التضامن 

يحدد القاضي ما يؤديه كل منهم معتدًا في أما فيما يتعل  برجوع المسئولين فيما بينهم عند التضامن ، ف
ذلك بجسامة الخطأ الذي وقع منه ونصيب هذا الخطأ في إحداث الضرر ، وكل ظىرف مخىر مىن شىأنه     
أن يكشف عن مدى مساهمة المسئول في الضرر الحادث مىن هىؤالء المسىئولين جميعىًا ، فىإذا اسىتحال       

وية بيىنهم إذ المقىرو  أن الىدليل لىم يقىم علىى       تحديد قسط كل مىنهم فىي المسىئولية فتكىون القسىمة بالسى      
 . تقاوت تبعاتهم ، فال يكون تمة مناص من تقرير التضامن بينهم جميعًا 

 
وفي الققه ااسالمي إذا تعددت أسباب التلف بتعدد من أحدتها وكانوا جميعىًا مباشىرين أو متسىببين ولىم     

اختالفهىا فىي إحداتىه لىزمهم الضىمان علىى       تختلف أفعالهم قوة وضىعقًا فىي إحىداث الضىرر أو لىم يتبىين       
 . التساوي 

 
 .فإن كان المتضرر اشترا معهم في إيقاع الضرر فإن حقه يسقط بقدر اشتراكه في إضرار نقسه

 
يقدر التعويض في جميع األحيوال بقيدر ميا لحيق المضيرور مين ضيرر وميا فاتيه مين            ( :267)المادة 

 . الضار كسب بشرط أن يكون ذلك بنتيجة طبيعية للفعل 
 

يتناول هذا النص أسس تقدير التعوي، وذلك بقدر ما لح  المضرور من ضرر وما فاته مىن كسىب ،   
فتعوي، الدائن يكون بقدر ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، بشرت أن يكون هذا نتيجة طبيعيىة  

الىدائن أن يتوقىاه ببىذل     ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيىة ، إذا لىم يكىن فىي اسىتطاعة      بااللتزاملعدم الوفاء 
 . جهد معقول 

 
ـ يتناول حق التعويض الضرر األدبي كذلك ، فكل تعد على الغير فيي حريتيه أوفيي    1( : 268)المادة 

عرضييه أو فييي شييرفه أو فييي سييمعته أو فييي مركييزه االجتميياعي أو فييي اعتبيياره      
 . المالي يجعل المعتدي مسئواًل عن التعويض 
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لييألزواج و لألقييربين ميين األسييرة عمييا يصيييبهم ميين   ـيي ويجييوز أن يقضييى بييالتعويض2
 .ضرر أدبي بسبب موت المصاب  

ـيي وال ينتقييل التعييويض عيين الضييرر األدبييي إلييى الغييير إال إذا تحييددت قيمتييه بمقتضييى  3
 . اتفاق أو حكم قضائي 

 
 . تتناول هذه المادة الضرر األدبي وتقرر التعوي، عنه 

 . وجوب التعوي، عن الضرر األدبي بوجه عام  وقد استقر الرأي في العصر الحاضر على
وبعد أن تقرر مبدأ التعوي، بىين القىانون مىن يحى  لىه المطالبىة بىالتعوي، ، وهىو المضىرور بطبيعىة           

 .الحال ، وكذا من يضار أدبيًا بسبب موت المصاب من أزوا  وأقارب 
 

بي إلىى الغيىر إال إذا تحىددت    ورؤي في الققرة الثالثة النص على عدم انتقال التعوي، عن الضرر األد
قيمته بمقتضى اتقاإل أو حكم  قضائي ، ألنه ال يصب  قيمة مالية تضاف إلى ذمة المتضرر وتنتقل إلى 
الورتة إال إذا اتقى  عليىه أو حكىم بىه ، فىإذا مىات مىن لىه الحى  فىي التعىوي، عىن الضىرر األدبىي قبىل                

إلىى الورتىة ، وهىذا بعكىس التعىوي، عىن الضىرر        االتقاإل عليه أو الحكم به فال ينتقل ح  المطالبىة بىه   
المادي ، الذي يعتبر قيمة مالية تضاف إلى ذمة المتضرر بمجرد حصىول الضىرر الموجىب للتعىوي،     

 . ولو قبل الحكم به أو االتقاإل عليه 
فقىىي حالىىة مىىوت المتضىىرر تبقىىى التقرقىىة فىىي التعىىوي، عىىن الضىىرر األدبىىي بىىين التعىىوي، الشخصىىي  

مضرور وبين ما يجب للمضرور نقسه من تعوي، قبل موته ، ينتقىل حى  اقتضىائه    الواجب ألقارب ال
إلى الورتة من طري  الميراث ، فيقصد بما يؤدي إلى األقارب تعويضهم عما يشعرون مىن ألىم بسىبب    
مىىوت المضىىرور ، ولهىىذه العلىىة يجىىوز للقاضىىي أن يحكىىم بىىالتعوي، ال لألقىىارب فحسىىب ، بىىل وكىىذلك   

فىىًا العائلىىة فىىي تعيىىين أقىىل أفرادهىىا نصىىيبًا مىىن الحىىزن والقجيعىىة ممىىن ال يقتصىىر   لىىألزوا  مراعيىىًا ظرو
أمرهم على رغبة اافادة ماليًا ممن كانوا يكنون للمتىوفى مىن عواطىف الحىب والىوالء ، لكىن ال يجىوز        
للقاضي أن يحكم بعىو  مىالي ألحىد أصىدقاء المتىوفى علىى سىبيل التعىوي، األدبىي  ، أمىا التعىوي،            

جب للمضرور نقسه ، فال ينتقل إلى الورتة بعد الوفاة ، إال إذا كان قد تحدد مقداره مىن قبىل   األدبي الوا
، بمقتضى اتقىاإل خىاص أو بمقتضىى حكىم حىاز قىوة الشىيء المقضىي بىه ، ذلىك أن مىا لهىذا النىوع مىن               
 التعوي، من صبغة أدبية يجعله شخصيًا من وجه فال ينتقل بطري  الميراث بأي حال من األحىوال إال 
إذا تأكدت صيغته المالية بعد تقديره بالتراضي أو بحكىم القاضىي ، وكىذلك يكىون الحكىم فىي التعىوي،        
األدبىىي الىىذي يكىىون مىىن حىى  األقىىارب شخصىىيًا ، فهىىو ال ينتقىىل إلىىى ورتىىة هىىؤالء األقىىارب إال إذا حىىدد  

 . مقداره بمقتضى اتقاإل خاص أو بمقتضى حكم له قوة الشيء المقضي به 
 

إذا لم يتيسر للمحكمة أن تعين مدى التعويض تعيينًا نهائيًا فلها أن تحيتفظ للمتضيرر    : (269)المادة 
 . بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير 

 
يحدد النص مدى الضرر الذي ينجم عن القعل الضار ، ويقدر التعوي، وفقًا للقاعدة العامة المقىررة ،  

المقام إلى أن التعوي، يتناول ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته مىن كسىب   ويكقي أن يشار في هذا 
، متى كان ذلك نتيجة مألوفة القعل الضار ، وينبغي أن يعتد في هذا الشأن بجسامة الخطأ وكىل ظىرف   

 .مخر من ظروف التشديد أو التخقيف 
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ًا كافيىًا ، كمىا هىو الشىأن  فىي      وقد ال يتيسر للقاضي أحيانىًا أن يحىدد وقىت الحكىم مىدى التعىوي، تحديىد       
جىىرح ال تسىىتبين عقبىىاه إال بعىىد انقضىىاء فتىىرة مىىن الىىزمن ، فللقاضىىي فىىي هىىذه الحالىىة أن يقىىدر تعويضىىًا  
موقوتىىًا بالتثبىىت مىىن قىىدر الضىىرر المعلىىوم وقىىت الحكىىم ، علىىى أن يعيىىد النظىىر فىىي قضىىائه خىىالل فتىىرة    

النظىىر فيمىىا حكىىم بىىه ،وقضىىي للمضىىرور   معقولىىة يتىىولى تحديىىدها ، فىىإذا انقضىىى األجىىل المحىىدد أعىىاد    
 . بتعوي، إضافي إذا اقتضى الحال ذلك 

 
ـ يصح أن يكون الضمان مقسطًا كما يصح أن يكون مبلغًا من النقود مرتبيًا دورييًا   1( : 271)المادة 

 ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا تقدره المحكمة 
يقيدر التعيويض بالنقيد عليى أنيه يجيوز       (  321) لميادة  ـ ميع مراعياة ميا تقضيي بيه ا     2

للمحكمة تبعًا للظروف وبناء على طلب المضرور أن تأمر بإعيادة الحالية إليى ميا     
 . كانت عليه ، أو أن تحكم بأمر معين متصل بالفعل الضار 

 
لتىزام  ليست المسئولية التقصيرية بوجه عام سوى جزاء للخرو  علىى إلتىزام يقرضىه القىانون ، وهىو إ     

عدم ااضرار بالغير دون سبب مشىروع ، وإذا كىان التنقيىذ هىو األصىل فىي المسىئولية التعاقديىة فعلىى          
النقي، من ذلك ، ال يكون لهذا الضرب من التنقيذ وهو يقتضي إعادة الحال إلى ما كىان عليىه ، كهىدم    

المسىئولية التقصىيرية    حائط بني بغير ح  ، أو بالتعسف في استعمال ح  إالمنزلة االستثناء في نطىاإل 
 . 

هىو القاعىدة العامىة فىي المسىئولية      ( أو مبلغ من النقود ) فالتنقيذ بمقابل أي عن طري  التعوي، المالي 
التقصيرية ، واألصل في التعوي، أن يكىون مبلغىًا مىن المىال ، ومىع ذلىك يجىوز أن تختلىف صىوره ،          

، أو لمدى الحياة ، ويجوز للمحكمة في هذه الحال أن  فيكون مبلغًا إجماليًا ، أو إيرادًا مرتبًا لمدة معينة
يلىىزم المىىدين بىىأن يقىىدم التىىأمين الىىذي تقىىدره منعىىًا للنىىزاع فىىي مقىىداره ، أو أن يىىودع مبلغىىًا كافيىىًا لضىىمان 
الوفىىاء بىىاايراد المحكىىوم بىىه ، أو يقىىدم ضىىمانًا مقبىىواًل ، ويقىىدر الضىىمان بالنقىىد ، كمىىا يجىىوز أن يكىىون     

ن تىأمر المحكمىة بإعىادة الحىال إلىى مىا كانىت عليىه ببنىاء جىدار هىدم مىثاًل ، أو إزالىة              التعوي، عينيًا بأ
جدار بني ، ويسوغ للمحكمة فضاًل عما تقدم أن يحكم في أحوال استثنائية بأداء أمىر معىين علىى سىبيل     

 .التعوي، 
 

 ل الضاريقع باطاًل كل شرط يقضي باإلعفاء من المسئولية المترتبة على الفع( : 271)المادة 
 

تتنىىاول هىىذه المىىادة االشىىترات المسىىب  علىىى عىىدم المسىىئولية عمىىا يوقعىىه الشىىخص بىىآخر مىىن فعىىل غيىىر    
مشروع يلح  به ضررًا ، وقد قضت بأن هذا االتقاإل يقع باطاًل ، وذلك العتباره مخالقًا للنظام العىام ،  

 . في تصرفاتهمإذ أن إجازته تيسر فت  باب ااضرار بالنان، أو يدفعهم إلى عدم التحرز 
 

ال تخييل المسييئولية المدنييية بالمسييئولية الجنائييية متييى تييوفرت شييرائطها وال تييأثير          ( :272)المادة 
 . للعقوبة الجنائية في تحديد نطاق المسئولية المدنية وتقدير التعويض 

 
أن السىارإل  تقرر هذه المادة حكمًا مقتضاه أن العقوبىة ال تىؤتر فىي المسىئولية المدنيىة ، ومىن تطبيقاتهىا        

يجب عليه رد المسروإل أو مثله أو قيمته ولو عوقب ، كما أن المسئولية المدنية ال تؤتر فىي المسىئولية   
 . الجنائية 
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ـ ال تسمع دعوى التعيويض الناشيئة عين الفعيل الضيار بعيد انقضياء ثيالث سينوات          1( : 273)المادة 
 .  من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه

ـ على أنه إذا كانت هيذه اليدعوى ناشيئة عين جريمية ، وكانيت اليدعوى الجزائيية ميا          2
تزال قائمة بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة ، فإن دعوى التعويض 

 . ال يمتنع سماعها إال بامتناع سماع الدعوى الجزائية 
عشرة سنة مين ييوم   ـ وال تسمع دعوى التعويض في جميع األحوال بانقضاء خمس 3

 . وقوع الفعل الضار 
 

استحدث القانون في نطاإل المسئولية التقصيرية تقادمىًا قصىيرًا ، فقضىى بعىدم سىماع دعىوى التعىوي،        
الناشئة عن القعىل الضىار بانقضىاء تىالث سىنوات علىى غىرار مىا فعىل فيمىا يتعلى  بىدعاوى الىبطالن ،              

 المضرور بالضرر الحادث ، وبالشخص الذي أحدته ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه 
 

وإذا كان القعل الضار يستتبع قيام دعوى جزائية إلى جانب الدعوى المدنية ، وكانت الدعوى الجزائية 
ما تىزال قائمىة بعىد انقضىاء المواعيىد المشىار إليهىا فىي الققىرة السىابقة، فىإن دعىوى التعىوي، ال يمتنىع               

ائيىة قائمىة ، وفىي جميىع األحىوال ال تسىمع دعىوى التعىوي، بانقضىاء          سماعها مىا دامىت الىدعوى الجز   
 . خمس عشرة سنة من يوم وقوع القعل الضار 

 
 

 ب ـ ما يقع على النفس
 

ـيي الجنايييات علييى اليينفس ومييا دونهييا تطبييق عليهييا األحكييام العاميية للفعييل الضييار ،   1( : 274)المييادة 
 . كأحكام المباشرة والتسبب وتعدد المسئولين 

أميا الضيمان الميالي فتطبيق فييه أحكيام اليديات و األرة وحكومية العيدل ، كميا هيو            ـ 2
مقرر في الفقه اإلسالمي ، مضافًا إليها نفقات العيالج الضيروري ، وميا فاتيه مين      
كسب ويعود إلى المحكمة تقدير ميا يجيب أن يتحمليه المسيئول بيالتعويض الميالي       

  .من ذلك 
 

ة علىىى الىىنقس ومىىا دونهىىا األحكىىام العامىىة للقعىىل الضىىار ، كأحكىىام    تبىىين المىىادة أنىىه تطبىى  بشىىأن الجنايىى  
 .المباشرة والتسبب وتعدد المسئولين ، والتي سب  إيضاحها في المواد السابقة 

  
كما أنه تطب  بشأن الضمان المالي أحكام الديات واألرو، والحكومات المقررة فىي الققىه ااسىالمي ،    

ترتب عليه في بعى، األحيىان أن يسىتح  علىى الجىاني الديىة إن أدى       فاايذاء الذي يقع على النقس قد ي
اايذاء إلى القتل ، أو األر، وهو جزء الدية الذي يستح  في إيذاء ما دون الىنقس ، أو حكومىة العىدل    
وذلىىك بىىأن يقىىدر مىىا نقىىص مىىن المجنىىي عليىىه بسىىب الجنايىىة ، وال يجىىوز الجمىىع بىىين الديىىة أو األر، أو 

عىىوي، ، ألن التعىىوي، ال يكىىون إال عنىىد عىىدم وجىىود الديىىة أو األر، أو حكومىىة حكومىىة العىىدل ، والت
العدل ، فإذا استحقت ، فإنها تكون األصل ، وال ينبغي الجمع بين البىدل والمبىدل عنىه ، كمىا أن المىادة      
أوجبت نققة العال  الضروري على الجاني، وخولت المحكمة تقدير مىا يجىب أن يتحملىه المسىئول مىن      

 .الي تعوي، م
 



 

112

 إتالف المال -ج 
 

من أتلف مال غيره أو أفسده عوض مثله إن كان مثلييًا وقيمتيه إن كيان قيمييًا وذليك       ( :275)المادة 
 . مع مراعاة األحكام العامة للمسئولية عن الفعل الضار 

 
 : ي تتناول هذه المادة حكم إتالف المال ،وتقضي بالضمان في هذه الحالة ، والمقصود بااتالف ما يل

 .ـ الهالا الكلي للمال بحيأ ال يبقى للعين قيمة بعد تلقها كإحراإل الثوب  2
 .ـ الهالا الجزئي للمال بأن يتلف بع، العين  2
ـ تعيب العين بعيب يذهب بكل منافعها أو بمعظمهىا أو بمىا هىو دون ذلىك كمىا فىي قطىع الثىوب علىى           6

 . وضع ال يصل  معه 
 . بكل منافعها أو بعضها ، كما هو في طحن البر وخبز الدقي   ـ تغيير العين تغييرًا يذهب 4
 . ـ تغييب العين في محل مجهول ، أو ال يتيسر الوصول إليه  2
 

ويشترت لضمان ااتالف أن يكون المال المتلف مملوكًا لغير المتلىف ، أو مملوكىًا للمتلىف ولكىن تعلى       
 . يتعل  به ح  لغيره ال يلزمه شيء قضاء به ح  الغير ، فلو أتلف صاحب المال ماله الذي ال 

 
 . أما إذا كان المال المتلف مملوكًا للغير فإنه يضمنه ولو ظن أنه ماله 

 
كما يستوي من حيأ الضمان المالي أن يكىون المتلىف مميىزًا أو غيىر مميىز ، ألن غيىر المميىز يؤاخىذ         

 . بأفعاله في ماله 
 

، فإن كىان إتىالف المىال بىإذن صىاحبه فىال ضىمان ، وهىذا          ويشترت أن يكون ااتالف بغير إذن المالك
 .ااذن قد يكون صراحة وقد يكون داللة 

  
والضمان يكىون بالمثىل فىي المثليىات وبالقيمىة فىي القيميىات ، هىذا إن كىان ااتىالف كليىًا ، أمىا إن كىان              

بىالقرإل بىين قيمىة المىال      جزئيًا فيلزم المتلف بمثل ما أتلف أو قيمته ، ويقدر الضمان في الحالة األخيرة
 . قبل حدوث الضر وقيمته بعد حدوته ، والقرإل بينهما هو ما يلزم به المتلف 

 
إذا كان اإلتالف جزئيًا ضمن المتلف نقص القيمة ، فإذا كان النقص فاحشيًا فصياحب    ( :276)المادة 

مية  المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقيص وإن شياء تيرك الميال للمتليف وأخيذ القي      
 .مع مراعاة األحكام العامة للمسئولية عن الفعل الضار 

 
لىىو أحىىدث شىىخص فىىي مىىال غيىىره نقصىىانًا مىىن حيىىأ القيمىىة ، فإنىىه يضىىمن ذلىىك النقصىىان، والمقصىىود     

 .بالنقصان هنا القيمة ولو لم يكن هناا نقصان حسي 
 

ن فاحشًا فإن لصىاحب المىال   وإذا كان النقصان يسيرًا فيلزم المتلف بقيمة النقصان ، أما إذا كان النقصا
 . ترا ذلك المال للمتلف وتضمينه كل قيمته 
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وطري  معرفة النقصان هو تقويم المال الذي حدث فيه القعل الضار قبل حدوته ، وتقويمه بعىد حدوتىه   
، وما يوجىد مىن فىرإل بىين القيمتىين يلىزم بىه مىن أحىدث القعىل ، فىإذا لىم يوجىد فىرإل بىين القيمتىين كىان                  

معتبر ، وكذلك إذا كان القرإل تافهًا ال يأبه له النان عادة أو جرت عىادة النىان بالتسىام     الضرر غير 
 . فيه 
 

 الغصب والتعدي -د 
 

ـ على اليد ما أخذت حتى تؤديه فمن غصب مااًل يجب عليه رده بعينه سواء أكيان  1( : 277)المادة 
 . العامة للفعل الضار المال مثليًا أو قيميًا ، دون إخالل بمسئوليته وفق القواعد 

ـ إذا تعذر رد عين المغصوب ألي سيبب كيان ، فيإن كيان مثلييًا وجيب رد مثليه ، وإن        2
 . كان قيميًا أو مثليًا قد انقطعت أمثاله وجب رد قيمته 

 . ـ منافع المغصوب وزوائده تأخذ حكمه 3
 

أو اسىتهلكه الغاصىب ،   تبين المادة أن على الغاصب أن يلتزم برد المغصىوب إلىى صىاحبه ، فىإن هلىك      
 . أوعجز عن رده فعليه مثله أوقيمته ، فإن انقطع مثله وجب رد قيمته 

 
وكالمغصىىوب فىىي ذلىىك زوائىىده الحاصىىلة حىىال الغصىىب ، كلىىبن الحيىىوان وتمىىر البسىىتان وعسىىل النحىىل،  

رهىا  فعلى الغاصىب ردهىا إن كانىت قائمىة ، ومثلهىا أو قيمتهىا إن لىم تكىن قائمىة ، وكىذلك المنىافع باعتبا           
 . أموااًل 

 
 . وهذا النص بعمومه يشمل المنقول والعقار ، إذ العقار يقبل الغصب كما يقبله المنقول

 
كما أنه شمل بعمومه حالة الهالا والتلف واالسىتهالا وااتىالف والعجىز عىن الىرد بىأي سىبب ، وكىذا         

ار أو االسىتعمال ، وسىواء فىي    التغيير سواء أكان تغييرًا حسيًا أو تغييرًا فىي القيمىة نتيجىة تغييىر األسىع     
ذلك كله الجزئي والكلي ، وكذا التعيب تعيبًا يىذهب بمنقعتىه التىي تطلىب منىه عىادة ، فكىل ذلىك يخضىع          
للحكم العام ، وهىو وجىوب رد عىين المغصىوب إن كىان قائمىًا ومثلىه أو قيمتىه إن لىم يكىن قائمىًا ، وفىي             

غصىوب عينىًا ، ومثىل أو قيمىة مىا فىات منىه إال إذا        حالة الهالا أو االستهالا الجزئي يرد القائم من الم
 . كان النقصان فاحشًا ، فعلى الغاصب أن يرد مثله أو قيمته كله ويأخذ المغصوب 

 
ـ للمغصوب منه حق استرداد المغصوب من أي يد يجيده فيهيا ، فيإن كيان ذو الييد      1( : 278)المادة 

 .ه منه قد تلقى المغصوب بمعاوضة كان له الرجوع على من تلقا
ـيي وإذا هلييك المغصييوب عنييد ذي اليييد كييان للمغصييوب منييه تضييمين الغاصييب أو         2

 :تضمين ذي اليد ، الذي له الحق في الرجوع على الغاصب 
 .أـ فإذا كان قد تلقاه من الغاصب تبرعًا رجع عليه بما ضمن 

ب ـ وإذا كيان تلقياه معاوضية رجيع عليى الغاصيب بيالعوض اليذي بذليه أو بميا            
 .ك أيهما أكثر ضمنه للمال

 
تبين المادة أنه يح  للمغصوب منه استرداد العين المغصوبة ، فله أن يستردها من يىد الغاصىب ، كمىا    
أن له أن يستردها مىن غيىر يىد الغاصىب ، كىأن يجىدها مىع شىخص مخىر ، فىإن اسىتردها مىن الشىخص              
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ذ منه إذا كان قد تلقاهىا  اآلخر ، فإنه في هذه الحالة يح  للشخص اآلخر أن ينرجع على الغاصب بما أخ
 .من الغاصب عن طري  المعاوضة كالبيع ونحوه 

 
كما بينت المادة في الققرة الثانية حالة هالا المغصوب عند الشخص اآلخر غيىر الغاصىب ، فقىي هىذه     
الحالة يخير المغصوب منه في تضمين أيهما شىاء ، فىإن ضىمن الشىخص اآلخىر ، فإنىه ال يخلىو األمىر         

 : من 
كون الشخص اآلخر قد تلقاها من الغاصب عن طري  التبرع ، وفي هذه الحالة فىإن للشىخص   ـ أن ي 2

 . اآلخر أن يرجع على الغاصب بما ضمن 
ـ أن يكون الشخص اآلخر قد تلقاها من الغاصب عن طري  المعاوضة ، فإنه في هىذه الحالىة يرجىع     2

 . كثر رجع به عليه على الغاصب بالعو  الذي دفعه له أو بما ضمنه هو، فأيهما أ
 

ـيي إذا أتلييف أحييد المييال المغصييوب وهييو فييي يييد الغاصييب فللمغصييوب منييه تضييمين  1( : 279)المييادة 
الغاصييب أو المتلييف ، فييإذا اختييار تضييمين الغاصييب كييان لهييذا حييق الرجييوع علييى   

 . المتلف 
ـ أما إذا تصرف الغاصب فيي الميال المغصيوب بمعاوضية أو تبيرع وهليك المغصيوب        2

صرف إلييه الغاصيب فللمغصيوب منيه تضيمين أيهميا شياء فيإن اختيار          في يد من ت
تضمين الغاصب نفذ تصرفه وإن اختار تضمين اآلخر كان ليه حيق الرجيوع عليى     

 .  الغاصب وفقًا ألحكام القانون 
 

إذا أتلف أحد المال المغصىوب الىذي هىو فىي يىد الغاصىب ولىيس فىي يىد صىاحب المىال أو أمينىه ، فىإن              
إن شاء ضمن الغاصب قيمتىه يىوم الغصىب إن كىان مىن القيميىات ومثلىه        : مخيرًا المغصوب منه يكون 

إن كان من المثليات ، وللغاصب أن يرجىع علىى المتلىف اسىتنادًا إلىى أنىه قىد صىار مالكىًا للمغصىوب ،           
وإن شاء ضمن المتلىف قيمتىه يىوم اتالفىه إن كىان مىن المثليىات ، وفىي هىذه الصىورة ال يرجىع المتلىف             

 . ويكون استقرار الضمان على المتلف ألن المتلف ضامن في كل حال نتيجة اتالفه  على الغاصب ،
وبعد أن عر  القانون لحالة إتىالف المغصىوب فىي يىد الغاصىب ، عىالو حالىة تصىرف الغاصىب فىي           
الشيء المغصىوب ،وألىزم الغاصىب ومىن تصىرف لىه بالضىمان، فىإن ضىمن الغاصىب صىار الغاصىب             

ر مسىتند إلىى وقىت الغصىب ، فصىادف تصىرفه ملكىًا لىه فيصى  ، أمىا أن           بالضمان مالكًا للمغصوب بأت
ضمن المتصرف إليه ، فلهذا أن يرجع على الغاصب إن كىان لىه حى  الرجىوع وفقىًا ألحكىام القىانون ،        
فمثاًل إن كان المتصرف إليه مشتريًا كان له الرجوع بضىمان االسىتحقاإل أمىا إن كىان موهوبىًا هبىة بىال        

 . عو  فليس له ذلك 
 

 . ـ غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب 1( : 281)المادة 
ـ فإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب األول يبرأ الثياني وحيده ،   2

وإذا رده إلييى المالييك يبييرأ هييو والغاصييب األول، وهييذه البييراءة تقتصيير علييى        
المسييئولية بييرد عييين الشيييء المغصييوب دون بقييية المسييئوليات التييي تلحييق        

صب بمقتضى قواعيد الفعيل الضيار ، كضيمان منيافع المغصيوب ، وزوائيده        الغا
 . وثمراته ، ولو لم يستفد منها الغاصب بل تركها تضيع 

ـ إذا تلف المغصيوب أو أتليف فيي ييد غاصيب الغاصيب فالمغصيوب منيه مخيير إن          3
 . شاء ضمنه الغاصب األول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني 
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ل والمقيدار اآلخير الثياني ، فيإذا ضيمن الغاصيب       وله أن يضمن مقيدار منيه األو  
األول كان لهذا أن يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على 

 . األول 
 

بعىىد أن عىىر  القىىانون حالىىة إتىىالف المغصىىوب ، وحالىىة التصىىرف فيىىه ، تنىىاول فىىي هىىذه المىىادة حكىىم   
ذلىك يجىب عليىه رد عىين المغصىوب       الغاصب من الغاصب ، وتقتضي بأنه في حكم الغاصب ، وعلى

 .إن كان قائمًا ومثله أو قيمته إن هلك أواستهلك
  

)     فإن رد الغاصب الثاني المال المغصوب إلى المغصوب منه األصلي بىريء هىو والغاصىب األول   
بىىريء هىىو وحىىده ، ( المغصىىوب منىىه الثىىاني ) وإن رده إلىىى الغاصىىب األول ( المغصىىوب منىىه الثىىاني 

 . ضامنًا المال للمغصوب منه األول ( المغصوب منه الثاني ) األول  وظل الغاصب
 

وفي حالة الضمان ، بأن هلك المغصوب أو استهلك في يد الغاصب الثىاني كىان للمغصىوب منىه األول     
الح  في الرجوع علىى أيهمىا بكىل الضىمان ، فىإن رجىع علىى الغاصىب األول كىان لهىذا أن           ( المالك ) 

اني ، وإن رجىىع علىىى الغاصىىب الثىىاني لىىم يكىىن لهىىذا أن يرجىىع علىىى الغاصىىب يرجىىع علىىى الغاصىىب الثىى
األول ، كمىىا أن لىىه أن يرجىىع علىىى كىىل منهمىىا بجىىزء مىىن الضىىمان ، وفىىي هىىذه الحالىىة تنطبىى  القاعىىدة      

 . المتقدمة أيضًا 
 

 : يعتبر في حكم الغاصب ويلتزم بجميع مسئولياته  ( :281)المادة 
المستعير إذا تعدى على األمانة أو قصير فيي حفظهيا أو    أـ كل أمين على مال كالوديع و
 . جحدها أو مات مجهاًل لها 

 . ب ـ سارق المال ، ولو قضي عليه بالعقوبة 
ج ـ كل من وقع منه فعل يساوي الغصب في االستيالء على مال الغيير بوجيه ال شيبهة     

 .فيه 
  

  :تناولت المادة األشخاص الذين يكونون في حكم الغاصب ، وهم 
 
ـ األمين، فإذا تعدى األمىين كىالمودع والمسىتعير علىى األمانىة ، أو قصىر فىي الحقىظ ، أو منعهىا عىن           2

صاحبها بدون ح  ، أو جحدها ، أو مات مجهاًل لها ، أو هلكت ولو بدون تعىد ، كىان ضىامنًا لهىا     
 . بالمثل إن كانت مثلية وبالقيمة إذا كانت قيمية 

ر إما أن تكون العين المسروقة قائمة أو تالقىة ، فىإن كانىت قائمىة، فإنىه      ـ سارإل المال ، وال يخلو األم2
يجب عليه ردها إلى مالكها ، أما إن كانت تالقة فإنه يجب عليه رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثليىة  
، عوقب أو لم يعاقب ، موسرًا أو معسرًا ، ألنها عين يجب ضمانها بالرد إن كانت باقية ، ويجب 

ا كانىىت تالقىىة ، كمىىا لىىو لىىم يعاقىىب ، والعقوبىىة والغىىرم حقىىان يجبىىان لمسىىتحقين فجىىاز        ضىىمانها إذ
 . اجتماعهما 

وقد رؤي األخذ بوجوب رد العين أو مثلها أو قيمتها عوقىب أم لىم يعاقىب بنىاء علىى أن المسىئولية       
المىىادة الجنائيىىة ال تخىىل بالمسىىئولية المدنيىىة وال بالمسىىئولية الجنائيىىة وهىىو مىىا قىىرره المشىىروع فىىي    

(212 . ) 
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ـىى كىىل مىىن صىىدر عنىىه فعىىل يماتىىل الغصىىب فىىي االسىىتيالء علىىى مىىال الغيىىر بوجىىه ال شىىبهة فيىىه كقطىىع  6
 .الطري  ونحوه 

 
ـ إذا تغير المغصوب من تلقاء نفسه يخير المغصوب منه بين اسيترداد المغصيوب   1( : 282)المادة 

 . أو البدل 
معهييا اسييمه أو طبيعتييه يضييمن  ـيي وإذا تغييير المغصييوب بفعييل الغاصييب بصييورة يتغييير2

 . الغاصب البدل 
ـ وإذا زاد الغاصب في المغصيوب شييئًا مين ماليه غيير قابيل للفصيل وزادت بيه قيمية          3

المغصييوب دون أن يتغييير بهييا اسييمه أو طبيعتييه يخييير المالييك بييين أن يييدفع قيميية   
 . الزيادة ويسترد المغصوب ذاته وبين تركه للغاصب وتضمينه قيمته

ت قيمة المغصوب نتيجة استعمال الغاصب أو بفعيل شيخص آخير أو ب فية     ـ وإذا نقص4
سييماوية نقصييانًا يسيييرًا يضييمن الغاصييب فييرق القيميية ، وإذا كييان نقصييان القيميية   
 . فاحشًا يخير المالك بين ذلك وبين ترك المغصوب للغاصب وتضمينه قيمته كلها 

 
بيان أحكام الغصب عند تغييىر المغصىوب مىن     بينت هذه المادة حكم الحاالت المشار إليها اعتمادًا على

تلقىىاء نقسىىه أو بقعىىل الغاصىىب أو زيىىادة الغاصىىب فىىي المغصىىوب شىىيئًا مىىن مالىىه أو إذا انقضىىت قيمىىة       
المغصىىوب نتيجىىة اسىىتعمال الغاصىىب أو بقعىىل شىىخص مخىىر أو بآفىىة سىىماوية ، وحىىاالت رجىىوع المالىىك 

 . على الغاصب بالضمان
 
 

 الفرع الثاني
 ل الغيرالمسئولية عن فع
 ـــــ

 
ـ ال يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك للمحكمة بناء على طلب المضرور أن ت ليزم  1( : 283)المادة 

 :بأداء التعويض من أوقع الضرر 
من وجبت عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابية الشيخص اليذي وقيع منيه اإلضيرار        أـ 

ال إذا وهييو تحييت رقابتييه بسييبب قصييره أو حالتييه العقلييية أو الجسييمية إ    
أثبت أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضيرر كيان   

 . البد واقعًا ولو قام بهذا الواجب 
ـ ميين وقييع اإلضييرار ميين تابعييه الييذي عليييه سييلطة فعلييية فييي تيسيييره          ب      

وتوجيهييه ورقابتييه  ولييو لييم يكيين حييرًا فييي اختيييار هييذا التييابع إذا كييان       
 . تأدية وظيفته أو بسببها  اإلضرار قد صدر عنه في حالة

ـ ولمن أدى التعويض عمن وقع منه اإلضرار في كلتا الحالتين أن يرجيع علييه بميا      2
 . أدى عنه 

 
وال تىزر  ) المبدأ المقرر في الشريعة ااسالمية أنه ال يسأل إنسان عن ضرر أحدته غيره لقولىه تعىالى   

) وقولىه  ( سعها لها مىا كسىبت وعليهىا مىا اكتسىبت     ال يكلف اهلل نقسًا إال و) وقوله ( وازرة وزر أخرى 
إال إذا أكره شخص غيره إكراهًا يجعله كاآللة في يد المكىره وهىو ااكىراه    ( كل نقس بما كسبت رهينة 
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الملجيء المعتبر شىرعًا فعندئىٍذ يكىون المكىره مسىئواًل لتنزيلىه حينئىٍذ منزلىة المباشىر ، والمباشىر منزلىة            
 . اآللة 

 
ة إذا وجدت مبررًا من الظروف أن تقضي بناء على طلب المضرور بإلزام المكلف لكن يجوز للمحكم

بالرقابة أو المتبوع بأن يدفع ما حكم به على المسئول أصاًل علىى أن يكىون لىه حى  الرجىوع عليىه بمىا        
 . دفعه عنه ، وذلك رعاية لجانب المضرور 

 
ه على من هو في رقابته إذا ارتكىب فعىاًل   وكي يجوز أمر المكلف بالرقابة بأداء التعوي، الذي يحكم ب

 : ضارًا ال بد من توافر الشروت التالية 
ـ أن تجب عليىه هىذه الرقابىة قانونىًا أو اتقاقىًا ، أمىا وجوبهىا قانونىًا فاألصىل أن أحكىام قىانون األحىوال             2

الشخصية تبين ذلك ، وهي تلقي عبء الرقابة على األب أو األم أو الوصي علىى حسىب األحىوال    
، وأمىىا وجوبهىىا اتقاقىىًا فكمىىا هىىو الشىىأن فىىي وضىىع مىىري، فىىي مستشىىقى األمىىرا  العقليىىة مىىثاًل ،  

 . ويكلف شخص مخر برقابته بحيأ يكون مسئواًل عنه 
ـ أن يكون الشخص الموضوع في رقابة غيره في حاجة إلى هذه الرقابة إما بسىبب قصىره كالصىغير    2

الجسىمية كالمقعىد ، فىال تترتىب هىذه المسىئولية علىى        أو بسبب حالته العقليىة كىالمجنون ، أو حالتىه    
 . الرقابة التي ال تقوم بسبب من هذه األسباب كرقابة السجان على المسجونين

ـ أال يثبت المكلف بالرقابة أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان ال بد واقعًا لىو قىام بهىذا الواجىب     6
 . بما ينبغي من العناية 

 :ام المتبوع بأداء التعوي، الذي يحكم به على التابع توافر الشرطين اآلتيين كما يجب لجواز إلز
ـ قيام عالقة التبعية ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًا في إختيار تابعه متى كانىت عليىه   2

عنصىر السىلطة القعليىة    : سلطة فعلية فىي رقابتىه وتوجيهىه ، فعالقىة التبعيىة تقىوم علىى عنصىرين         
 . عنصر التوجيه و الرقابة و

 .ـ وقوع االضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيقته أو بسببها 2
 
 

 القرع الثالأ
 مسئولية الشخص عن الحيوان والبناء واألشياء

 ــــــــ
 

جناية العجماء جبار ولكن فعلهيا الضيار مضيمون عليى ذي الييد عليهيا مالكيًا كيان أو          ( :284)المادة 
 .إذا قصر أو تعدى غير مالك 

 
 . تتناول هذه المادة المسئولية عن فعل الحيوان وما ينشأ عنه من ضرر 

 
فاألصىىل فىىي الققىىه ااسىىالمي أن فعىىل الحيىىوان ومىىا ينشىىأ عنىىه مىىن ضىىرر يكىىون هىىدرًا ، أي ال يسىىتتبع   

 .مسائله ذلك ، ألنه ال ذمة له وال إدراا 
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" العجمىاء جرحهىا جبىار    : " م ـ فيمىا رواه أبىي هريىرة     والسند في ذلك قول النبي ـ صلى اهلل عليه وسىل  
 . رواه مسلم ،  والجبار الهدر ، والعجماء الدابة 

 
وفي حالة المسئولية عن فعل الحيوان ، فالمسئول هو ذو اليد عليها مالكًا كان أو مسىتعيرًا أو مسىتأجرًا   

هىىو دون المالىىك، فالضىىمان ال  أو غاصىىبًا ، فىىإذا كانىىت البهيمىىة فىىي يىىد الراعىىي فأتلقىىت زرعىىًا ، ضىىمن  
 . يتعل  برقبتها، بل بذي اليد عليها

 
فالحيوان إذا أتلف شيئًا أو تسبب بخسارة وضرر ألحد النان فليس على صاحبه شيء من الضىمان مىا   

لو ترا إنسان حيوانه مطلقًا في الطري  العام ، وهو ممىا  : لم ينشأ ذلك عن تعد أو تقصير ، مثال ذلك 
 لشوارع فأتلف مااًل، أو قتل إنسانًا ، فتلزمه دية القتيل ، أو قيمة المال المتلف ال يطل  في ا

 
ـيي الضييرر الييذي يحدثييه للغييير إنهيييار البنيياء كلييه أو بعضييه يضييمنه مالييك البنيياء أو  1( : 285)المييادة 

 . المتولي عليه إال إذا ثبت عدم تعديه أو تقصيره 
ن يطالييب المالييك باتخيياذ مييا يلييزم ميين ـيي ولميين كييان مهييددًا بضييرر يصييبه ميين البنيياء أ 2

التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فإن لم يقم المالك بذلك ، كان للمحكمة أن تأذن 
 .له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك 

 

 تتناول هذه المادة المسئولية عن انهدام البناء كاًل أو بعضًا وما قد يترتب على ذلك من ضرر للغير 
  

الىذي يحدتىىه للغيىر انهىدام البنىىاء كلىه أو بعضىه يكىىون مضىمون فىي حالىىة التعىدي أو التقصىىير         فالضىرر  
 . وغير مضمون عند انعدام التعدي أو التقصير 

 

والمسئول عن الضمان في هذه الحالة هو مالك البناء أو ناظر الوقف إن كان البناء وققًا ، وولىي اليتىيم   
لبنىىاء لىىه ، دون المسىىتأجر والمسىىتعير لعىىدم واليىىة هىىذين فىىي   والقىىيم علىىى غيىىر كامىىل األهليىىة إن كىىان ا 

 . النق، واازالة 
 

وإذا كان الشخص مهددًا بضرر قد يصيبه من البناء ، فإن له أن يطالب المالك باتخاذ التىدابير الالزمىة   
ة لىدرء  لذلك ، فإذا لم يستجب المالك فإن له أن يتقىدم إلىى المحكمىة لتىأذن لىه فىي اتخىاذ التىدابير الالزمى         

 . الخطر ، ويكون ذلك على حساب المالك لتقصيره وعدم قيامه بما هو من واجباته
 

كل من كيان تحيت تصيرفه أشيياء تتطليب عنايية خاصية للوقايية مين ضيررها أو آالت            ( :286)المادة 
ميكانيكية يكون ضامنًا لما تحدثه من ضرر إال ما ال يمكن التحيرز منيه هيذا ميع عيدم      

 .في ذلك من أحكام خاصة اإلخالل بما يرد 
 

ويالحىظ أن اآللىة واألشىياء المنىوه عنهىا فىي       ( غيىر البنىاء   ) تتناول هذه المادة المسئولية عن الجمادات 
المادة تختلف عن الحيوان ، إذ الحيوان يتحرا بغير إرادة صاحبه أو المسيطر عليه ، فكان مىا يحىدث   

أو صىاحب السىيطرة عليىه ، ولهىذا وجىب أن       عنه من الضرر مىن قبيىل التسىبب بىالنظر إلىى صىاحبه ،      
يكون الضرر الناشيء عن فعل الحيوان نتيجة تقصىير وتعىد كىي يسىأل عنىه صىاحبه ، أمىا اآللىة فلىيس          
لهىىا حركىىة إال بتحريىىك صىىاحبها ، فكىىان مىىا يحىىدث عنهىىا مىىن الضىىرر مىىن قبيىىل الضىىرر المباشىىر ،           

 . والمباشرة ال يشترت فيها التعدي 
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ا يحدث من هذه األشياء واآلالت من ضرر يضاف إلي من هي تحت تصرفه، وهىذا  واستنادًا إلى أن م

األسان يجعل الحكم مقصورًا على األشياء التي تحتىا  إلىى عنايىة خاصىة و األشىياء الميكانيكيىة ، أمىا        
غيرهىىا فسىىهل علىىى المسىىيطرين عليهىىا الوقايىىة مىىن ضىىررها وإال كىىانوا متسىىببين فىىي إلحىىاإل الضىىرر       

 . بأنقسهم 
 
قصد به من له السيطرة القعلية على الشيء ، سىواء  .. " كل من كان تحت تصرفه أشياء " لتعبير بـ وا

 . أكان مالكًا أم غير مالك ، كمستأجر لآلالت 
 

ورؤي أن ينص بصراحة على استثناء ما ال يمكن التحرز عنىه تطبيقىًا للقاعىدة الشىرعية أنىه ال تكليىف       
 . إال بمقدور 

 
ااخالل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة قطعًا ببقاء ما يكون موجودًا فعاًل من  كما قضي النص بعدم

 . األحكام الخاصة ، وإشارة إلى احتمال وجود أحكام خاصة مخالقة في المستقبل 
 

استعمال الحق العام مقيد بسالمة الغير فمن استعمل حقه العيام وأضير بيالغير ضيررًا      ( :287)المادة 
 .كان ضامنًا  يمكنه التحرز منه

 
المراد بالح  العام ما كان أمرًا مباحًا مشتركًا ال يختص به إنسىان بعينىه كالسىير فىي الطريى  واختيىار       
القناطر والجسور وغيرها ، أما الح  الخاص فهو ما خص به صىاحبه فكىان لىه وحىده كالتصىرف فىي       

مال الطري  العىام ، ولكىن ذلىك    ماله بكل أنواع التصرفات واالنتقاع به ونحو ذلك فلكل واحد ح  استع
مقيىىد بشىىرت سىىالمة الغيىىر ، وبعبىىارة أخىىرى بشىىرت عىىدم ااضىىرار بىىالغير، فىىإذا أضىىر فىىي اسىىتعماله       

 .الطري  العام الغير ضررًا يمكن التحرز عنه كان ضامنًا 
 

 الفصل الرابع
 الفعل النافع أو اإلثراء بال سبب

 ــــــ
 

بيال سيبب شيرعي فعلييه رده إذا كيان قائميًا أو تعويضيه إذا        من حصل لديه مال لغيره  ( :288)المادة 
 .كان هالكًا 

 
وهىذه  " على اليد مىا أخىذت حتىى تؤديىه     : " القاعدة التي تقررها هذه المادة تستند إلى الحديأ الشريف 

القاعدة تضع أسان قاعدة ااتىراء بىال سىبب ، ذلىك أن األصىل أن مىال الشىخص ال ينتقىل إلىى شىخص           
اتقاإل الشخصين على ذلك ، أو كان القانون هو الذي قضى بانتقال المىال ،  : لتين اتنتين مخر إال في حا

 . فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجب إعادته إلى صاحبه ، وهذه هي قاعدة ااتراء بال سبب 
 

 الفرع األول
 دفع ما ال يجب 

 ــــــ
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 .م تبين عدم وجوبه فله استرداده من دفع شيئًا يظن وجوبه عليه ث ( : 289) مادة 

 
، ويجعلىون مىن   " وال عبىرة للتىوهم   " " ال عبىرة بىالظن البىين خطىؤه     :" يقرر الققهاء قاعىدة عامىة أنىه    

تطبيقىىات هىىذه القاعىىدة أنىىه لىىو ظىىن أن عليىىه دينىىًا فبىىان خالفىىه فلىىه أن يرجىىع بمىىا أدى ، وقىىد رأى األخىىذ  
قاب، ما أخذه بدون ح  على ظاهره ، أي بىدون تقرقىة   بالحكم في الققه ااسالمي ، وهو وجوب رد ال

 . بين حسن النية وسوئها ، وال بين كامل األهلية وناقصها 
 

من وفى دينًا ثم تبين أن سببه لم يتحقيق ، أو أنيه زال بعيد تحققيه، أو أنيه مؤجيل ليم         ( :291)المادة 
 .يحل أجله فله استرداده 

 
تجتمىىع لىىه الشىىروت الواجىىب توافرهىىا فىىي سىىائر التصىىرفات الوفىىاء بالىىدين تصىىرف قىىانوني ، فيجىىب أن 

القانونية ، فيشترت أن يكون بوجه خاص خلوه مما يعيب الرضىا، وأن يصىدر ممىن تتىوافر لديىه أهليىة       
الوفاء ، فإذا شاب الرضا عيب من العيوب ، أو تخلف شىرت األهليىة ، فىإن مىن تسىلم مىن أوفىى بىه أو         

قًا للقواعد العامة ، وعلى ذلىك يقتضىي العمىل أن يكىون مىن واجىب       أدى على هذا الوجه، ملزم بالرد وف
 : من يدعي أداء ما لم يكن مستحقًا أن يقيم الدليل على أمرين 

 
قيامه بوفاء تلح  به صقة التصرف القانوني ، ويخضع بذلك للقواعد العامة في إتبات العالقىة  : أولهما 

 . اب ااتبات بالكتابة أو البينة القانونية ، وعلى وجه الخصوص ما تعل  منها بنص
 

وقد قصد القانون من عموم العبارة التي استعملت في صياغة القاعدة الخاصة بدفع غير المسىتح  إلىى   
مواجهة كىل الحىاالت التىي تشىملها دون أن يخىص صىورة مىن صىور الوفىاء وضىربًا مىن ضىروب مىا              

 . يحصل الوفاء به 
 

 : أما األمر الثاني 
 :بما لم يكن مستحقًا في ذمته ، ويتيسر له ذلك فقيامه بالوفاء 

كمىا إذا كىان الىوارث قىد أوفىى بىدين لىم يكىن مورتىه          : إذا أتبت عدم وجود سبب الدين الذي أداه إطالقًا 
 . ملتزمًا به 

أو إذا أتبت أن سبب الدين لم يتحق  ، كما إذا أدى مدين دينًا بموجب عقىد موقىوف أو معلى  بشىرت لىم      
 . يتحق  

 
إذا أتبت أن سبب الدين قد زال بعد تحققه ، كما إذا نقذ أحد العاقدين إلتزامه فىي عقىد أبطىل أو فسى      أو 

 . بعد ذلك 
 

أو إذا أتبت أن الوفاء بالدين كان قبل حلول أجله ، وأن الدفع حصل نتيجة للغلط أو من جىراء ظىروف   
حلىول األجىل ، فىإذا أقىام المىدعي هىذا        لها حكم الغلط ، فله أن يسترد ما دفعه على أن يقوم بالوفاء عند

 . الدليل ، فيقر  أنه قد أوفى خطأ ، وأن من حقه أن يسترد ما دفع 
 



 

111

في الحاالت التي يحق فيها استرداد دفع ما ال يجب إذا حصيل وفياء مين غيير الميدين       ( :291)المادة 
الميدين  وتخلى الدائن وهو حسن النية عن سند الدين أو تأميناته أو تيرك حقيه تجياه    

يتقادم ، اعتمادًا على الوفاء الذي حصل ، فحينئٍذ ينقطيع حيق الميوفى فيي االسيترداد      
 من الدائن ، وله الرجوع على المدين بما وفى عن ذمته إذا كان الوفاء بأمر منه 

 
إذا قىىام غيىىر المىىدين بوفىىاء الىىدين معتقىىدًا أنىىه ملىىزم بأدائىىه ، فمىىن حقىىه أن يسىىترد مىىا أدى، وفقىىًا للقواعىىد  
الخاصة بدفع ما ال يستح  ، سواء أكان الىدائن حسىن النيىة أم سىيئها ، ومىع ذلىك فقىد رؤي اختصىاص         
الدائن بقسط من الرعاية ، فاسقط عنه االتزام بالرد إذا ترتب على إلتزامه برد ما قبضه إلحاإل ضىرر  

للوفاء به ، وإمىا   إما من ناحية الواقع بسبب تجرده من سند الدين ، أو من التأمينات المخصصة. بحقه 
من ناحية القانون بسبب سكوته عن مطالبة المدين الحقيقي وتقادم دعواه قبله تقريعًا علىى ذلىك، فىالح     
أن الموازنة بين الغير الذي أدى دينًا لم يكن ملزمًا بأدائه ، وبين الدائن حسن النية وقىد تجىرد مىن سىند     

خيىىر أولىىي بالرعايىىة مىىن األول ، ومىىؤدى هىىذه   دينىىه معتقىىدًا صىىحة الوفىىاء تنتهىىي دون شىىك إلىىى أن األ  
 . الرعاية أال يلتزم برد ما قب، 

على أن هذه الرعاية للدائن ال تحرم من أوفى بالىدين مىن الرجىوع علىى المىدين الحقيقىي بمىا أداه ، بىل         
 . وأيضًا بالتعوي، إن كان له محل 

 
ولكين أذن بيه القاضيي أو أوجبتيه     الفضولي هو مين قيام بفعيل نيافع للغيير دون أميره        ( :292)المادة 

 .ضرورة أو قضي به عرف فإنه يعتبر نائبًا عنه وتسري عليه األحكام التالية 
 

 .تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي ( :293) المادة 
 

الشىروت التىي يجىب توافرهىا فىي القضىولي كىي يكىون لىه حى  الرجىوع وتكييىف             ( 212)تتناول المادة 
 . مركزه 

 
فتعرف القضالة بأنها القيام بشأن نافع للغير بدون أمره ، وبعبىارة أعىم بىدون إذن شىرعي بىأن لىم يكىن        
وكىىياًل وال وليىىًا وال وصىىيًا وال قيمىىًا علىىى صىىاحب الشىىأن ، فيشىىترت حتىىى تكىىون هنىىاا فضىىالة تخىىول     

فإن كىان هنىاا إذن   الرجوع على صاحب الشأن ، أن يقوم شخص عنه بال إذن شرعي بعمل نافع له ، 
 . شرعي ، أو كان العمل غير نافع، فال توجد القضالة بالمعنى المقصود بها 

 
ويشترت النطباإل األحكىام المنصىوص عليهىا فيمىا بعىد ـ ومنهىا رجىوع القضىولي علىى رب العمىل بمىا             
 أنقىى  ـ الحصىىول قبىىل القيىىام بالعمىىل علىىى إذن القاضىىي أو أن توجىىب القيىىام بىىه ضىىرورة أو يقضىىي بىىه     
عرف ، وكىل ذلىك يعنىي وجىود حالىة االسىتعجال واالضىطرار ، وهىو مىا يخىول للقضىولي تىولي شىأن              

 . غيره مع الرجوع عليه النتقاء نية التبرع 
 

وقد بىت القىانون فىي صىقة القضىولي عندئىٍذ فأضىقى عليىه عنىد تىوافر الشىروت المتقدمىة صىقة النائىب،               
 . ويترتب على ذلك تطبي  قواعد النيابة 

 
 .ر المالك بما فعله القضولي ، أصب  القضولي بمنزلة الوكيل ، وتطب  عليه أحكام الوكالةوإذا أق
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يجييب علييى الفضييولي أن يمضييي فييي العمييل الييذي بييدأه إلييى أن يييتمكن رب العمييل ميين  ( :294)المادة 
 .مباشرته بنفسه كما يجب عليه أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك 

 
مباشرًا التزامات القضىولي ، ولىو أنهىا تنشىأ بمناسىبة عمىل إرادي ، ويلىزم هىذا          يعتبر القانون مصدرًا

 . النص القضولي بالمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يمكن رب العمل من مباشرته بنقسه 
ولما كان لرب العمل أن يكف القضولي عن التدخل فيما تصدى له ، وجب علىى القضىولي أن يخطىره    

تتاح لىه ، ومتىى تيسىر لىرب العمىل أن يباشىره بنقسىه كىان مىن حقىه وواجبىه أن            بتدخله في أول فرصة 
 . يقوم بذلك 

 
الفضولي مسئول عما يلحق رب العمل من أضرار وللقاضي تحديد الضمان إذا كانت  ( :295)المادة 

 . الظروف تبرر ذلك 
 

كل إضرار يقىع منىه لىرب    يالحظ أن القضولي يلزم ما بقي قائمًا بالعمل بعدم ااضرار برب العمل ، و
العمل يستتبع مساءلته ، ومع ذلك فينبغي التسام  في تقدير هذه المسئولية إذ القر  أن القضىولي قىام   
بما تصدى له من شئون رب العمل بإذن القاضي أو استوجبته الضرورة أو العرف لىدفع ضىرر يتهىدد    

 .هذا الغير 
 

العميل أو ببعضيه كيان مسيئواًل عين تصيرفات نائبيه        إذا عهد الفضولي إلى غيره بكيل   ( :296)المادة 
 .دون إخالل بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب 

 
 : قد يعهد القضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه فقرر النص 

 . ـ مسئولية القضولي عمن عهد إليه بذلك باعتبار أن عمل اآلخر مضاف إليه  2
 . لقضولي بالعمل من قبل رب العمل مباشرة ـ مسئولية من عهد إليه ا 2
 

يلزم الفضولي بما يلتيزم بيه الوكييل مين رد ميا اسيتولى علييه بسيب الفضيالة وتقيديم            ( :297)المادة 
 .حساب عما قام به 

 
يقوم هذا الحكم على أسان ما تقدم من أن القضولي نائب عن رب العمل ، فهو كالوكيل يجب عليه أن 

 . تولى عليه بسبب القضالة ، وأن يقدم حسابًا عما قام به يرد لرب العمل ما اس
 

علييى رب العمييل أن ينفييذ التعهييدات التييي عقييدها الفضييولي لحسييابه وأن يعوضييه عيين  ( :298)المادة 
التعهييدات التييي إلتييزم بهييا وأن يييرد لييه النفقييات الضييرورية والنافعيية التييي سييوغتها      

امييه بالعمييل وال يسييتحق   الظييروف وأن يعوضييه عيين الضييرر الييذي لحقييه بسييبب قي      
 .الفضولي أجرًا عن عمله إال أن يكون من أعمال مهنته 

 
أن القضولي في الحىاالت المنصىوص عليهىا فىي تلىك المىادة يصىب  نائبىًا عىن          (  212) تقدم في المادة 

رب العمل فيما ندب نقسىه إليىه مىن شىئون رب العمىل ، فىإذا قىام القضىولي بمىا يجىب عليىه مىن رعايىة              
 : رة بحيأ ال يضر رب العمل ، كان له على رب العمل أمور تالتة حسن اادا
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 : أولها 
 : إلزام رب العمل بالوفاء بما تعهد به القضولي ، وينبغي التقرقة في هذا الصدد  بين فرضين 

ـ إذا كانت هذه التعهدات قد تولى عقدها القضولي باسم رب العمل بأن أضاف العقد إليىه ، إلتىزم بهىا    2
بمقتضى النيابة القانونية التي تنشأ مىن القضىالة ، وبهىذا يصىب  مباشىرة دائنىًا ومىدينًا لمىن          مباشرة

 . تعاقد معه القضولي 
ـ فإذا تعاقد القضولي باسىمه شخصىيًا بىأن أضىاف العقىد إلىى نقسىه ال إلىى رب العمىل، ال يصىب  هىذا            2

وإلتزاماتىه إلىى القضىولي ، ولكىن     دائنًا أو مدينًا لمن تعاقد معه القضولي ،إنما ترجىع حقىوإل العقىد    
رب العمل يلزم بتعويضه عن جميع ما فقد مىن التعهىدات علىى هىذا الوجىه ، وفقىًا لقواعىد الكسىب         

 . بال سبب 
 

 : ثانيها 
إلتزام رب العمل بأن يؤدي إلى القضولي جميع ما اقتضىت الظىروف مىن نققىات ضىرورية أو نافعىة ،       

ولو كانت نافعة إلىى الحىد المعقىول ، ويكىون للقضىولي فىي هىذه        على أنه يجوز إنزال النققات المقرطة 
 . الحالة ، أن ينتزع ما جاوز الحد على أن يعيد الشيء إلى حاله التي كان عليها من قبل 

 
واألصل أن القضولي ال يستح  أجرًا عن عمله ، إذ يقر  عليه أن يتبرع بخدمة يؤديها لىرب العمىل   

كان ما قام القضولي به يدخل في نطاإل أعمال مهنتىه ، كمىا هىو الشىأن      ، إال أن هذه القرينة تسقط متى
في طبيب يقوم بعال  مري، ، أو مهندن يتولى ترميم عين من األعيان ، فعندئىٍذ يصىب  مىن حقىه أن     

 . يؤجر على هذا العمل 
 

 : ثالثها 
  معنىى العدالىة   إلتزام رب العمل بتعوي، القضولي عما يلحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل ، ويتحق

في التعوي، متى كان متناسبًا مع ما لم يستطع القضولي اتقاءه من ضرر مع بذل المألوف من أسباب 
 . العناية 

 
ـ إذا ميات الفضيولي إلتيزم ورثتيه بميا يلتيزم بيه ورثية الوكييل عنيد انتهياء الوكالية             1( : 299)المادة 

 .بموت الوكيل 
مييًا نحييو الورثيية بمييا كييان ملتزمييًا بييه نحييو   ـيي إذا مييات رب العمييل بقييي الفضييولي ملتز 2

 .مورثهم 
 

إذا مات رب العمل يظل القضولي مرتبطًا بإلتزاماته هذه قبىل الورتىة إذ يىؤول إلىيهم مىا كىان لمىورتهم        
 . من حقوإل في هذا الصدد عن طري  الميراث 

لورتىىة إلتزامىىًا وإذا مىىات القضىىولي تنقضىىي إلتزاماتىىه وال تنتقىىل إلىىى ورتتىىه ، ومىىع ذلىىك فيلىىزم هىىؤالء ا 
 . شخصيًا مباشرًا بما يلتزم به ورتة الوكيل 

 
 الفرع الثالو

 عدم سماع الدعوى
 ـــــ
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ال تسمع دعوى اإلثراء بال سبب في جميع األحوال المتقدمية بانقضياء ثيالث سينوات      ( :311)المادة 
ميين اليييوم الييذي علييم فيييه الييدائن بحقييه فييي الرجييوع وفييي جميييع األحييوال ال تسييمع       

 .وى بانقضاء خمس عشر سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوعالدع
 

ينشىىئ القىىانون فىىي هىىذا الىىنص تقادمىىًا قصىىيرًا يمنىىع مىىن سىىماع الىىدعوى مدتىىه تىىالث سىىنوات ، وال يبىىدأ   
سريانه إال من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بحقه في الرجوع ، أي في المطالبة بالرد أو بىالتعوي،، وقىد   

دم القصير إلى جانب التقادم بالمدة الطويلة وهي خمس عشرة سىنة ، ويبىدأ سىريانها    نص على هذا التقا
 . من اليوم الذي ينشأ فيه الح  في الرجوع ، وبعبارة أخرى االتزام 

وهذا النص يسري على كل الحاالت الناشئة عىن القعىل النىافع ، فيسىري علىى دعىوى اسىترداد مىا أخىذ          
 . أو وفاء لدين الغير ، ودعوى القضالة  من مال الغير ، وما دفع بغير ح 

 
 الفصل الخامس
 القانون
 ـــ

 
الحقوق التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التيي   ( :311)المادة 

 .أنشأتها 
 

تواجىىه هىىذه المىىادة الحقىىوإل التىىي تنشىىأ عىىن وقىىائع أخىىرى غيىىر العقىىد واارادة المنقىىردة والقعىىل الضىىار    
لقعل النافع ، فتقرر خضوعها للنصوص القانونية التي أنشأتها ، ومثال هذه الحقوإل الحى  فىي النققىة    وا

 .وحقوإل غير كاملي األهلية في مواجهة األولياء واألوصياء 
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 البــاب الثـانـى
 آثـــــار  االلـــــــتـزام

 ــــــــ
 أحـكــــام عــامـــــــة

 ـــــــــ
 

يجـب على المدين تنفيذ التزامه عـند استحقـاقـه فإذا امتنع نفـذ عليـه جـبرًا متى  : 312المادة 
 .اسـتوفى شرائطه القانونية

 
تعر  المادة إلى القاعدة العامة في أتر االلتزام المستوفي شرائطه القانونية عند استحقاقه وجوب قيام 

نع عن التنقيذ بطوعه واختياره أجيز للدائن اللجوء إلى السلطة المدين بتنقيذه طوعا واختيارًا  فإذا امت
المختصة المخولة قانونا اجبار المدين على التنقيذ العيني إذا كان ذلك ممكنا أما إذا صار تنقيذ 
االلتزام عينا  مستحيال ألي سبب لم يعد هناا جدوى من المطالبة بالتنقيذ العيني فللدائن أن يرجع 

 .لتعوي، على المدين با
 

إذا لم يسـتوف اإللـتزام الشـرائط القـانونيـة لتنفـيذه جبرًا يبقـى قائمـاص فى ذمـة  : 313المادة 
فاذا وفـاه مخـتارًا كان وفـاؤه صحيحًا وال يعتـبر تبرعا وال دفعـًا لما . المدين ديانـة
 .ال يستحق

 
ال جبر في تنقيذه يبقى قائما قي ذمة  تعر  المادة لاللتزام الذي لم يستوف شرائطه القانونية فما

المدين ديانة كما يسمى في الققه ااسالمي ويسمى أيضا في الققه الحديأ االلتزام الطبيعى وهو التزام 
فقد عنصر المسؤولية الذي يمكن الدائن بمقتضاه من اللجوء إلى المحكمة المختصة الجبار المدين 

بقى هذا االلتزام محتقظا بعنصر المديونية في ذمة المدين فإن على تنقيذه إذا لم يقم بتنقيذه طوعا وي
وفاه المدين بإختياره وهو على بينة من أنه ليس ملزما قانونا بالوفاء به إنما يقوم بالوفاء إرضاء 
لضميره وإبراء لذمته ص  وفاؤه وال يعتبر متبرعا وال دافعا لما ال يستح  ويكون الدائن قد استوفى 

 .في ما في ذمتهحقه والمدين و
 

 .اإللـتزام القـائـم ديانـة يعـتبر اسـاسًا صالحًا ألن يبنـى عليه المدين إلـتزامًا قـانونيًا : 314المادة 
 

تعر  المادة ألتر مخر من متار االلتزام القائم ديانة بأنه يصل  سببا اللتزام مدني والمقصود به 
القائم ديانة بأن يقي بهذا االلتزام وهو يعلم أنه غير مواجهة القر  الذي يتعهد به المدين بااللتزام 

مجبر على الوفاء به وإنمام يقصد الوفاء به إبراء لذمته وليس في نيته التبرع فتعهده يعتبر صحيحا 
ويترتب عليه أن يصب  ملتزمًا بالتزام مدني يقوم االلتزام القائم ديانة منه مقام دور السبب في نشوء 

يجبر على تنقيذه وبذلك يكون ألداء المدين حكم الوفاء ال حكم التبرع فيمتنع عليه االلتزام المدني ف
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المطالبة برد ما دفع فهو لم يؤد وفاء لدين غير مستح  أو تبرعا يجوز الرجوع ليه وإنما أدى وفاء 
 .لما هو واجب في ذمته والدائن قد استوفى حقا له 

 
 الفصل األول
 التنفيذ الجبرى

 ـــــ
 
 االول الفـرع

 التنفــيذ العينى
 ـــــ

 
 .يجبر المدين بعد اعذاره على تنفـيذ التزامـه عينيًا متى كان ذلك ممكـنًا - 1:   315المادة 

على أنه اذا كان فى التنفـيذ العينى إرهـاق للمدين حسن النيـه ، جاز للمحكمة - 2
ذا كان ذلك بناء على طلبـه أن تقصر حق الدائن على اقتضـاء تعويض نقدى ، إ

 .ال يلحـق به ضررًا جسـيمًا  
 

تعر  المادة إلى أن المدين إذا لم ينقذ التزامه عينا بعد اعذاره يجبر على تنقيذه متى كان ذلك ممكنا 
أما إذا كان في التنقيذ العيني إرهاإل للمدين حسن النية أي أن يكون التنقيذ العيني ممكنا في حد ذاته إال 

يجوز للمحكمة في هذه الحالة بناء على ( خسارة جسيمة)ن النية ضررًا مرهقًا أنه يلح  بالمدين حس
طلب المدين أن تقصر ح  الدائن على اقتضاء تعوي، نقدي إذا كان ذلك العدول عن التنقيذ العيني ال 
يلح  بالدائن ضررًا جسيما إذ يجب تحقي  التوازن بين مصال  الدائن ومصال  المدين إن أمكن 

هاإل المدين ولو بضرر يسير يصيب الدائن أما إذا التنقيذ العيني اليترتب عليه إرهاإل شديد لتقادي إر
للمدين أو ترتب عليه هذا االرهاإل ولكن العدول عنه إلى التعوي، يلح  بالدائن ضرارًا جسيما وجب 

 .الرجوع إلى األصل وهو وجوب التنقيذ العيني لاللتزام فالدائن هنا أولى بالرعاية 
 

إذا تعلق الحـق مثلى لم يحدد إال بنوعـه ومقداره ووصفه ،  فانه ال يختص - 1:  316ادة  الم
 .بشئ بذاته من ذلك النوع إال بعد تعيينه باالتفـاق 

فاذا لم يقع االتفـاق على التعيين كان للدائن تحصيل المقدار المطلوب من النوع - 2
ا فى حالة اضطراره ذاته على حساب المدين بإذن المحكمة أو دون اذنه

لالستعجال كما يجوز له ان يطالب بقيمـة الشئ فى الحالتين مع حقه فى 
 .التعويض ان كان له مقتضى 

 
إذا تعل  الح  بمال مثلي لم يحدد إال بنوعه ومقداره ووصقه فال يختص الدائن بشئ  2تقرر الققرة 

تعيينه غير معروف فيستحيل أن تنتقل ملكية بذاته من ذلك النوع إال بعد تعيينه باالتقاإل ألن الشئ قبل 
 .الشئ أو أي ح  عيني مخر يتعل  به إلى الدائن قبل هذا التعيين 

 
فتقرر أنه إذا لم يتم االتقاإل على التعيين بإفراز الشئ كان للدائن بإذن المحكمة تحصيل  2أما الققرة 

ل تحصيل المقدار المطلوب دون المقدار المطلوب من النوع ذاته وله في حالة اضطراره لالستعجا
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إذن من المحكمة والرجوع بالثمن والمصروفات على المدين كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ في 
 .الحالتين السابقتين مع حقه في العوي، أن كا له مقتضى 

 
ويكون . اإللـتزام بتسليم شئ معين يسـتلزم المحافظة عليه حتى التسليم - 1:   317المادة 

 .دين مسئواًل خالل ذلك عن كل ما يصيبه بسبب تقصيره الم
فاذا لم يقـم المدين بتسـليمه بعد أن اعـذر حتى هلك أو تعيب ولو بدون تقصير - 2

 .منه كانت تبعـة ذلك عليه 
فاذا كان الشئ فى يـد حائزة بطريق غير مشروع ، فعليه تبعة ما يصيبه فى - 3

 .جميع األحوال 
 

يم شئ معين يستلزم المحافظة عيه حتى يتم التسليم ويستوي في ذلك أن يكون االلتزام بتسل( 2)
المعقود عليه شيئا معينا بذاته أو شيئا معينا بنوعه فحسب وعلى المدين أن يبذل في تنقيذ هذا االلتزام 

 .التبعي عناية الشخص العادي ويكون المدين مسؤوال خالل ذلك عن كل ما يصيبه بسبب تقصيره 
ا لم يسلم المدين الشئ بعد إعذاره من قبل الدائن وهلك الشئ أو تعيب ولو بدون تقصير منه إذ( 2)

تحمل تبعة الهالا ما لم تكن هذه التبعة واجبة على الدائن ذلك إن االعذار يلزم المدين دليل التخلف 
هذا ويثبت عليه بذلك خطأ يرتب مسؤوليته متى كان الهالا من جراء حادث فجائي راجعا إلى 

التخلف إذ في الواقع أن المدين في مثل هذه الحالة يكون متسببا في الهالا بقعله أما إذا اتبت المدين 
أن الشئ كان يهلك في يد الدائن أيضا لو أنه سلم إليه فهو بهذا يقيم الدليل على أن الهالا ال يرجع إلى 

 .وينقضي التزامه( هالتبع) تخلقه بل يرجع حقيقة إلى حادث فجائي وبذلك تندفع عنه 
بيد أن المدين يتحمل التبعه كاملة إذا كان الشئ في يده بطري  غير مشروع ذلك أن خطأه األول ( 6)

بحيازته مع أن واجبه أن يرده لصاحبه ولم يقعل فال يسقط عنه ولو بإقامة الدليل على أن الهالا 
 .يرجع في الحقيقة إلى حادث فجائي

 
م بعمل ، اذا نـص االتفاق أو اسـتوجبت طبيعة العمل ان ينفذ المدين فى االلـتزا : 318المادة 

 .االلـتزام بنفسـه ، جاز للدائن أن يرفض الوفـاء من غير المدين 
 

يعر  النص صورة االلتزام بعمل إذا نص االتقاإل أو استوجبت طبيعة العمل أن ينقذ المدين العمل 
لوفاء بالعمل من شخص مخر غير المدين وله أن يلجأ إلى وللدائن رف، ا. الذي التزم القيام به بنقسه

 .وسائل إجبار المدين التي نص عليها االتقاإل أو القانون على التنقيذ العيني 
 

فى االلـتزام بعمل ،  اذا لم يقـم المدين بتنفـيذ التزامـه ،  جاز للدائن أن يطلب - 1:   319المادة 
على حساب المدين اذا كان هذا التنفـيذ  اذنـًا من المحكمة بتنفـيذ االلـتزام

 .ممكـنًا
يجوز فى حالة اضطرار الدائن الى الى االستعجـال أن ينفـذ االلـتزام على - 2

 .حساب المدين دون أذن من المحكمة 
 
إلى صورة االلتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنقيذ التزامه بنقسه فللدائن القيام  2تعر  المادة فقرة 

ذ من غير تدخل المدين إذا كان هذا التنقيذ ممكنا بعد استصدار إذن من المحكمة يخوله أن يتولى بالتنقي
 .التنقيذ على حساب المدين 
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يجوز للدائن في حالة اضطراره لالستعجال أن يتولى تنقيذ االلتزام على حساب المدين  2وبمقتضى 
 .تزم المؤجر القيام بهادون الحصول على إذن من المحكمة كإجراء إصالحات عاجلة يل

 
فى االلـتزام بعمل ، يقـوم حكم المحكمة مقـام التنفـيذ ، اذا سمحت بهذا طبيعة  : 311المادة 

 .االلتزام وذلك دون اخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل 
 

ه كما تقر المادة بأن يقوم حكم المحكمة مقام التنقيذ العيني رغم ضرورة وفاء المدين نقسه بما التزم ب
لو امتنع البائع عن تنقيذ التزامه بالتصدي  على إمضائه في عقد البيع تمهيدًا لتسجيل العقد جاز 
للمشترى أن يستصدر حكما بصحة التعاقد فيكون هذا الحكم بمنزلة العقد وتنتقل ملكية العقار المبيع 

 .بمقتضاه للمشترى عند تسجيله في السجل العقاري
 

تزام بعمل ، اذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن فى االلـ : 311المادة 
يقوم بإدارته أو أن يتوخـى الحيطة فى تنفـيذ التزامـة ، فانه يكون قـد وفـى 
بااللتزام اذا بذل فى تنفـيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى ولو لم يتحقق 

حقيق غاية فال يعتبر الوفاء حاصال إال الغرض المقصود ، أما اذا كان المطلوب هو ت
 .بتحقيق تلك الغايـة 

 
تعر  المادة لاللتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين حقظ شئ أو إدارته أو القيام بعمل مخر مثل 
التزام الطبيب بالعال  والمحامي بالدفاع عن موكله يكون المدين قد وفي التزامه إذ بذل العناية 

و لم يتحق  الغر  المقصود واألصل في العناية التي ويطلب من المدين بذلها هي المطلوبة منه ول
التي قررها النص عناية الشخص العادي فهي بهذه المثابة وسط بين المراتب ينات بالمألوف في عناية 
سواد النان بشؤونهم الخاصة وعلى هذا النحو يكون معيار معيار التقدير معيارًا عاما مجرداص 

طلب من المدين إال االلتزام درجة وسطى من العناية أيا كان مبلغ تشدده أو اعتداله أو تساهلة فليس ي
 .في العناية بشؤون نقسه

 
ولكن قد ينص القانون على درجة من العناية أكبر أو أقل من عناية الشخص العادي كما في التزام 

ظ الشئ المودع كما قد يتق  على درجة المستعير بحقظ الشئ المعار والتزام الوديع غير المأجور بحق
خاصة من العناية تختلف عن عناية الشخص العادي فإذا بذل المدين العناية المطلوبة منه فال يكون 
مسؤواًل ولو لم تتحق  الغاية التي قصد إليها الدائن ألن المدين لم يلتزم بتحقي  غاية بل التزام ببذل 

 .عناية
 

 .ي  غاية فال يعتبر الوفاء حاصال إال بتحقي  تلك الغايةأما إذا كان المطلوب هو تحق
 

إذا الـتزم المدين باالمتناع عن عمل وأخل بهذا االلتزام ، كان للدائن أن يطلب إزالة  : 312المادة 
ما وقع مخالفا لاللتزام مع التعويض اذا كان له مقتضى ، وله أن يطلب اذنـًا من 

 .على حساب المدينالقضاء فى أن يقـوم بهذه اإلزالة 
 

تعر  المادة إلى االلتزام باالمتناع عن عمل وهو التزام بتحقي  غاية باالمتناع عن عمل كان من 
ح  المدين أن يقوم به لوال وجود االلتزام فإذا أخل المدين بالتزامه بأن قام بالعمل الذي وجب عليه أن 
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استحدث إخالال بااللتزام يكون للدائن أن يمتنع عنه وكان الوفاء العيني ممكنا عن طري  إزالة ما 
 .يستصدر إذنا من القضاء بأن يقوم بهذه اازالة على نققة المدين

 
 

 الفــرع الثـانـى
 التنفــيذ بطريق التعويــض

 ــــــ
 

اذا كان التنفـيذ العيني ممكنا ، وامتنع عنه المدين يحكم عليه به مع التعويض - 1:   313المادة 
 .ير عن ضرر التأخ

على أنه اذا أصبح التنفـيذ العيني غير ذى جدوى بفوات المقصود منه ،  يبقى - 2
 .للدائن حق التعويض ، ما لم يكن المانع للمدين سـببًا أجنبيـًا ال يد له فـيه 

 
إذا كان التنقيذ العيني ممكنا في ذاته لو أراد المدين القيام به كما لو كان محل االلتزام عمال فنيا ( 2)

ولشخص المدين فيه اعتبار ال يقوم غيره به وامتنع عن الوفاء به يحكم بناء على طلب الدائن 
 .بالزامه بالوفاء عينا مع التعوي، عن ضرر التأخير في التنقيذ عن الموعد المحد

 
على أنه إذا أصب  التنقيذ العيني غير ذي جدوى للدائن بقوات المقصود منه يبقي للدائن ح  ( 2)

عما اصابه من ضرر ما لم يكن المانع للمدين سبب أجنبي البد له فيه وإذا أتبت السبب  التعوي،
 .األجنبي أسقط قرينة الخطأ عن نقسه 

 
إذا استحال التنقيذ العيني وكان المدين في وضع المقصر المسئول عن سبب االستحالة أي لم ( 6)

امه فيعد مقصرًا عن الوفاء بما التزم به يبذل العناية الالزمة عناية الشخص العادي في تنقيذ التز
 .يحكم عليه بالتنقيذ التعويضي بصورة شاملة لقيمة االلتزام وتعوي، ضرر التأخير

 
أما إذا لم يكن المدين في وضع المقصر المسئول بإتباته أن استحالة التنقيذ ترجع إلى سبب أجنبي ال 

 .زامه والتزام الدائن المقابل لهيد له فيه فيسقط عن نقسه قرينة الخطأ كما يسقط الت
 

يجـوز االتفـاق على اعفـاء المدين من تعويض الضرر الناشئ عن عدم تنفـيذ  : 314المادة  
التـزامه التعاقـدى أو تأخره فيه ، إال ما يكون عن غـش أو خطأ جسـيم منه، أو 

 .من احـد االشخاص الذين يستخـدمهم فى تنفـيذ التزامه 
 
االتقاإل على إعقاء المدين من تعوي، الضرر الناشئ عند عدم تنقيذ التزامه التعاقدي  يقرر النص بأن

أو تأخره فيه صحي  في حالة الخطأ اليسير الذي ال غا فيه وال يص  اشترات ااعقاء بالنسبة 
لمسؤولية المدين بالتعوب، في حالتي ارتكابه هو أو أحد األشخاص الذين يستخدمهم في تنقيذ التزامه 
غشا أو خطأ جسيما ألن هذا االشترات لو ص  لكان مشجعا على إرتكاب الغا وعلى عدم التحرز 

 .من الخطأ الجسيم لعدم الخشية من الجزاء وهو مخالف للنظام العام
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اذا تم االتفـاق على أن يتحمل المدين تبعـة الحادث المفاجئ أو القـوة القاهرة جاز  : 315المادة  
مدين من هذه المسـئولية أو تعديلها وفقـا لما تستوحيه العدالة للمحكمة اعفـاء ال

 .ويقع باطال كل شرط يخالف ذلك  
 

تعر  المادة بأنه إذا تم االتقاإل على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المقاجئ أو القوة القاهرة أي أن 
لمدين مؤمنا للدائن يتحمل المدين المسؤولية كاملة حتى في حالة عدم وجود خطأ من جانبه يكون ا

ويجوز للمحكمة في هذه الحالة إعقاء المدين من هذه المسؤولية أو تعديلها مراعية في ذلك مقتضيات 
 .ويقع باطال كل شرت يخالف ذلك. العدالة فتدخل في اعتبارها كافة الظروف الخاصة بطرفي التعاقد 

 
 .ما لم ينص على خالف ذلك ال يسـتحق التعويض إال بعـد اعـذار المدين  : 316المادة  

 
يعر  النص لضرورة اعذار المدين حتى يستح  التعوي، ما لم ينص االتقاإل أو القانون على 
خالف ذلك واالعذار دعوى يوجهها الدائن للمدين يطلب منه المبادرة لتنقيذ التزامه ويحمله تبعة عدم 

جعل المدين في وضع ليس له فيه عذر التنقيذ أو تأخيرة إذ أن مجرد حلول أجل االلتزام ال يكقي ل
يبرر تخلقه عن تنقيذ التزامه فقد يعتبر المدين سكوت الدائن تسامحا ورضا بتأخره عن تنقيذ التزامه 

 .قبل االعذار 
 

يكون اعذار المدين بإنـذاره كتابه على الوجه المبين فى القـانون بلـزوم تنفـيذ  : 317المادة  
 .التزامه بال تأخـير 

 
ن المادة أن اعذار المدين يكون بإنذاره كتابة بلزوم المبادرة إلى تنقيذ التزامه بال تأخير وتحميله تبي

تبعة عدم التنقيذ أو التأخير عن التنقيذ باللجوء إلى القضاء وقد تكقل قانون المرافعات ببيان محتويات 
 .اانذار وكيقية إعالنه للمدين

 
 
 

 :المدين فى الحاالت اآلتيــة   ال ضـرورة العـذار : 318المادة  
اذا اتفـق الطرفان كتابة على تنفـيذ االلـتزام بمجـرد حلول أجله دون حاجة الى - أ 

 .أعـذار 
 .اذا أصبح تنفـيذ االلتزام غير ممكن أو غير مجـد بفعل المدين - ب
 .اذا كان محل االلتـزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع - ج
 .االلـتزام رد شئ تسلمه المدين دون حق وهو عالم بذلك اذا كان موضوع- د 
 .اذا صرح المدين كتابـه أنه ال يريـد القـيام بالتزامـه - هـ
 

- :تنص هذه المادة على أنه ال ضرورة لالعذار في الحاالت اآلتية 
يعتبر مجرد إذا اتق  الطرفان كتابة على تنقيذ االلتزام بمجرد حلول أجله دون حاجة العذار إذ   -أ  

 .حلول أجل االلتزام اشعارًا كافيا للمدين بوجوب تنقيذ التزامه وإال كان مسؤوال عن التعوي،
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إذا أصب  تنقيذ االلتزام غير ممكن أو غير مجد بقعل المدين فال معنى إذن العذار المدين كالتزام  -ب 
المقاول التزامه  مقاول ببناء مكان في معر  ألحد العارضين وينتهي المعر  قبل تنقيذ

 .وكالتزام محامي برفع استئناف عن حكم وانتهى الميعاد قبل أن يرفعه
 
إذا كان محل االلتزام تعويضًا ترتب على عمل غير مشروع ذلك أن العمل غير المشروع اخالل  -  

بالتزام الشخص أن يتخذ الحيطة الواجبة لعدم االضرار بالغير ومتى أخل الشخص بهذا االلتزام 
 .أضر بالغير لم يعد التنقيذ العيني لاللتزام ممكنا فال جدوى من هذا االعذار ف

 
إذا كان محل االلتزام رد شئ تسلمه المدين دون ح  وهو عالم بذلك فقي هذه الحالة يكون المدين   -د 

 .سيء النية إذ يجب عليه رده إلى الدائن وليس الدائن بمقتضي النص في حاجة العذاره 
 
صرح المدين كتابة أنه ال يريد القيام بالتزامه فبعد هذا التصري  الثابت بالكتابة ال جدوى من  إذا  -هـ

 .اعذاره فهو قد أوض  سلقا أنه ال يريد القيام بالتزامه
 

يجوز للمتعاقـدين أن يحددا مقـدمًا مقـدار التعويض بالنص عليه فى العقـد أو فى  : 319المادة  
 281فى الحالتين ،  أحكام القـانون والسيما المواد من  اتفـاق الحق ،  ويراعـى

 .  283إلى 
 

تعر  المادة إلى أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما مقدار التعوي، بالنص عليه في العقد أو في 
ومؤداها ( 226إلى  226)اتقاإل الح  ويستح  عند إخالل المدين بالتزامه ويراعى أحكام المواد 

 .التعوي، االتقاقي وشرائطهحاالت استحقاإل 
 

التعوي، االتقاقي ويسمى كذلك الشرت الجزائي عندما يرد في بند في العقد كجزاء عن االخالل بتنقيذ 
االلتزام يأمل الدائن أن يحمل من طريقة المدين على الوفاء بالتزامه على الوجه المتعهد به وهو شرت 

بهذه الصقة التزام تبعي مرتبط بالتزام أصلي يتبعه  متداول في عقود المقاولة والتوريد والعمل وهو
وجودًا أو سقوطًا فإذا انقضي االلتزام األصلي باستحالة الوفاء به فإن الشرت الجزائي ينقضي تبعا 
انقضائه وال يح  للدائن ما دام التنقيذ العيني ممكنا أن يطلب تطبي  الشرت الجزائي ما لم يوافقه 

أو تخييري وال يكقي الشرت الجزائي اللزام المدين بأداء التعوي، وإنما  ليس بمنزلة التزام بدلي
 .يجب توافر الخطأ والضرر وعالقة السببية 

 
وأهمية الشرت الجزائي تكمن في مجال ااتبات فهو يعقي الدائن من إتبات خطأ المدين ومن إتبات 

تقاإل على الشرت الجزائي تضرره أو إتبات تكافؤ ضرره مع مبلغ الشرت الجزائي إذ يتضمن اال
تسليما من المدين بأن إخالله بالتزامه يرتب عليه ضرر للدائن مما يستوجب التعوي، وتقدير مبلغ 

 .التعوي، 
 

اذا لم يكن التعويض مقـدرًا  فى العقـد ،  أو بنـص القـانون ،  قـدرته المحكمة  : 321المادة  
لك طبيعـة المسئولية مراعية فى ذ  271- 268-267طبق أحكام المواد 

 .التعاقدية
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( القوائد)أو مقدرًا بنص القانون ( الشرت الجزائي)تقضي المادة أنه إذا لم يكن التعوي، مقررًا بالعقد 
مراعية في ذلك طبيعة المسؤولية ( 216، 212،  211)تولت المحكمة تقديره طبقا ألحكام المواد 
في المسؤولية التقصيرية بعنصرين قوامهما ما لح  الدائن التعاقدية وبنات هذا التقدير كما هو الشأن 

من خسارة وما فاته من كسب ويشترت الستحقاإل التعوي، أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم 
النتيجة الطبيعية إلى الضرر الذي لم يكن في استطاعة ) الوفاء بااللتزام أو للتأخر فيه وتنصرف 

دينه إذا اشترا خطؤه مع خطأ مدينه في إحداث الضرر دون أن الدائن أن يتوقاه فالدائن يقاسم م
يستغرإل أحد الخطأين اآلخر متى كان في استطاعته أن يدفع هذا الش  ببذل قسط معقول من الحيطة 
ومؤدى هذا أن نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما ال يكون للدائن قبل بتوقيه وهذا المقصود 

لمدين عن الوفاء بااللتزام ويكون للمسؤولية التعاقدية في حالتي الغا بالنتيجة الطبيعية لتخلف ا
والخطأ الجسيم حكم المسؤولية التقصيرية أما في غير هاتين الحالتين فال يسأل المدين عن النتيجة 
الطبيعية للتخلف عن الوفاء بمجردها بل يشترت أن تكون النتيجة مما يمكن توقعه عادة وقت التعاقد 

يتحق  في النتيجة هذا الشرت خرجت بذلك من نطاإل المسؤولية التعاقدية وسقط وجوب فإذا لم 
التعوي، عنها ويراعى في هذا الصدد أن توقع المتعاقدين للضرر الواجب تعويضه يجب أن ال 

 .يقتصر على مصدر الضرر أو سببه بل ينبغي أن يتناول فوإل ذلك مقداره ومداه 
 

تعويض االتفاقى مستحقـا اذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقـه أى ال يكون ال- 1:   321المادة 
 .ضرر 

يجوز للمحكمة أن تخفض هـذا التعويض إلى ما يساوى الضرر ، اذا أثبت - 2
 .المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه أو أو أاللتـزام األصلى قـد نفـذ فى جـزء منه 

نتيجـة لغـش أو خطأ جسـيم من  اذا جاوز الضرر مقـدار التعويض االتفاقى- 3
 .المدين جاز للدائن أن يطالب بزيادة التعويض الى القـدر المساوى للضرر 

 .يقـع باطال كل اتفـاق يخالف أحكام الفقـرات السـابقـة  - 4
 

يتض  من نص المادة أن االتقاإل يبقي على ركن الضرر فال يحكم بالتعوي، إذا لم يترتب على 
تزامه أي ضرر للدائن ولكن يظهر أتر االتقاإل على تقدير التعوي، فيما يتعل  بركن إخالل المدين بال

الضرر في مجال ااتبات إذ يترتب عليه افترا  حصول الضرر مساًو لما قدره المتعاقدان فال يكلف 
الدائن بإتبات وجود ضرر كما أن من يدعي من الطرفين أن الضرر الواقع فعاًل يقل أو يزيد عما هو 

 .تق  عليه فعليه عبء إتبات ذلك م
 

 فإذا اتبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فيكون أحد اركان المسؤولية قد تخلف وبالتالي - 2
 .ال تحكم المحكمة بأي تعوي،

 
أما إذا لم يثبت المدين ذلك وكلنه أتبت أن الضرر الحادث أقل من التعوي، المتق  عليه فيجوز - 2

- :التعوي، إلى ما يساوي الضرر في الحالتين للمحكمة أن تخق، 
 

 .إذا أتبت المدين أن الضرر الواقع فعال أقل من المتق  عليه :الحالة األولى 
أن يثبت المدين أن االلتزام قد نقذ في جزء منه ذلك أن القرو  أن التقدير  :الحالة الثانية 

 االتقاقي للتعوي، كان لعدم التنقيذ الكلي ؟
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المقرو  أن الضرر مساو لما قدره المتعاقدان فإنه إذا ادعى الدائن أنه قد لحقه ضرر  ولما كا- 6
يزيد على المتق  عليه كان عليه عبء إتبات ذلك وفي هذه الحالة ال تحكم المحكمة بزيادة 
التعوي، لمواجهة الزيادة في الضرر إال إذا أتبت الدائن أن المدين قد ارتكب غشًا أو خطأ 

جع هذا الحكم إلى أن االتقاقي على تقدير التعوي، مقدما يتضمن اتقاقا على ااعقاء جسيمًا وير
من المسؤولية عما يجاوز التعوي، المتق  عليه من الضرر ، واألصل إن هذا االتقاإل يعتبر 

 .صحيحا ويعمل به إال في حالة غا المدين أو خطئه الجسيم 
 
رة بالنص فهى متعلقة بالنظام العام وبالتالي فكل اتقاإل وبما أن األحكام في الققرات السابقة مقر- 4

 .يخالقها يقع باطال ال أتر له 
 
 
 
 
 
 

 
 الفـصـل الثـانـى

 وسـائل ضـمان تنفـيذ االلـتزامات
 ــــــــ
 

أموال المدين جميعها ضامـنه للوفـاء بديونه ،  وجميع الديون متساوية فى جواز  : 322المادة 
المدين جميعا ال تقتدم لدين سابق على الحق وال أولوية إال االستيفـاء من أموال 

 .بنـص القـانون 
 

تعر  المادة للضمان العام للدائنين ويقصد به أن لكل دائن أن يستوفي حقه جبرًا على المدين بالتنقيذ 
على أمواله وعمومية الضمان تظهر من ناحيتين ناحية أموال المدين فللدائن أن ينقذ على أي مال 
يوجد في ذمة المدين وقت التنقيذ سواء كان موجودًا وقت نشوء الح  الذي يراد استيقاؤه جبرًا أو 
وجد في ذمة المدين بعد نشوء الح  وال يستثنى من أموال المدين إال األموال التي ال يجوز الحجز 

 .عليها قانونا 
 

ويتساوى الدائنون في هذا الضمان  كما تظهر العمومية من ناحية أن الضمان العام مقرر لكل الدائنين
بمعنى أنه إذا اشترا عدة دائنين في التنقيذ على مال للمدين ولم يكف المتحصل من بيعه للوفاء بكل 

 .ديونهم يقسم بينهم قسمة الغرماء
 

ولكن هذه المساواة ال تكون إال بالنسبة للدائنين العاديين أما بالنسبة للدائنين الذين لهم حقوإل تخولهم 
 .التقدم كالرهم أو االمتياز فيستوفون حقوقهم كل بحسب مرتبته فإن بقي شئ اقتسمه الدائنون العاديون

 
 الفــرع االول

 مطالبة الدائن بحقـوق مدينـه
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 ــــــ
 أو 

 الدعـوى غير المباشـــرة
 ــــــ

 
ينه نيابه لكـل دئان ولو لم يكن حقـه مستحق األداء أن يطالب قضائيا بحقوق مد : 323المادة 

عنه، إال ما كان منها متصال بشـخصه خاصة أو غير قابـل للحجز ،  وذلك اذا أهمل 
المدين هذه المطالبة وكان من شأن هذا االهمال أن يؤدى إلى اعسـاره أو يزد فيه 

 .ويجب ادخال المدين فى الدعوى
 

الدعوى غير )المطالبة قضائيا  تتناول المادة بيان الشروت الواجب توافرها لمباشرة الدائن باسم مدينه
بحقوإل مدينه نيابة عنه فال يشترت من ناحية الدائن إال تحق  وجود الدين دون حلول أجل ( المباشرة

الوفاء ذلك أن الدعوى تعتبر في صلة الدائن بمدينه إجراء تحقظيا يجوز إتخاذه بمقتضى دين مضاف 
ير الذي يستعمل الح  في مواجهته فتتكيف هذه إلى أجل أو معل  على شرت  أما في صلة المدين بالغ

الدعوى وفقا لطبيعة هذا الح   تكون بذلك إجراء تحقظيا أو إجراء تنقيذيا فإذا حصل الدائن على قيد 
رهن رسمي باسم مدينة كانت الدعوى من قبيل ااجراءات المتحقظية ويكقي للحصول على هذا القيد 

 وجودا دون أن يكون مستح  األداء أن يكون الدين المضمون بذلك الرهن م
 

أما إذا طالب الدائن باسم المدين بدين واجب له فتعتبر الدعوى من قبيل ااجراءات التنقيذية ويشترت 
 .الستعمالها أن يكون الدين مستح  األداء 

 
كون وينبغى أن يكون الح  الذي استعمله الدائم باسم مدينه داخال في الضمان العام لدائنيه أي أن ي

قابال للحجز ولم ينتقل لشخص المدين على وجه التخصيص كالح  في اقتضاء تعوي، عن ضرر 
 .أدبي 

 
فعلى الدائن أن يقيم الدليل على أن : أما المدين الذي يستعمل الح  باسمه فيشترت بالنسبة له شرطان 

عسار وهذا هو وجه احجام المدين عن استعمال حقه من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا اال
 .مصلحة الدائن في االلتجاء إلى الدعوى 

 
ويتعين على الدائن من ناحية أخرى أن يقيم الدليل على أن احجام المدين يرجع إلى سوء نية هذا 
المدين وإما إلى مجرد إهماله فمتى توافر للدائن هذا الدليل كان له أن يخر  مدينه عن موقف االحجام 

ه وهو في هذا الوضع ال يلتزم إال موققا سلبيا من الرقابة واالشراف ولو أنه ويتولى األمر بنقس
 .يشترا في الخصومة 

 
وإذا كان من ح  الدائن أن يقاضي الغير باسم مدينه دون اعذار ساب  فإن عليه أن يدخل المدين 

 .بالدعوى لقبولها 
 

ق بسـائر أموال المدين ويدخل فى كل نفـع يعود من مطالبة الدائن بحقوق مدينه يلح : 324المادة 
 . 322الضمان العام طبقا للمادة 
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تبين المادة أن الدائن في الدعوى غير المباشرة نائب عن المدين وعليه فإن الحكم الذي يصدر في 
الدعوى ضد الخصم إنما يصدر لصال  المدين وباسمه وما يحكم به يدخل في أموال المدين فيندر  

دائنين وال يستأتر به الدائن الذي رفع الدعوى أو الدائنون الذين دخلوا في في الضمان العام لل
 .الخصومة

 
وينبني على أن الح  المحكوم به للمدين يكون ضمانا عاما لكل الدائنين أن لهؤالء الدائنين جميعا أن 

يكن الدائن الذي  ينقذوا عليه فيقتسموه فيما بينهم قسمة غرماء وإذا كان ألحد من هؤالء الدائنين ولو لم
رفع الدعوى على الح  المحكوم به ما يجعله يتقدم به على سائر الدائنين كما إذا كان له رهن أو 

 .امتياز فإن يتقاضى حقه قبل الجميع 
 
 

 
 الفــرع الثـانـى

 دعوى عـدم نفـاذ تصرفات المديـن
 فى حــق دائـنـيــــه

 ـــــــ
 

رعًا بما ال يلزمه ولم تجـر العادة به وترتب عليه احاطة اذا تصر المدين تب- 1:   325المادة 
ديونه الحالة بأمواله بحق لكل دائن أن يطلب عـدم نفـاذ هذه التصرف فى 

 .حقه، ويطبق هذا الحكم اذا تسلسل التبرع من خلف الى خلف 
فاذا كان تصرف المدين معاوضة فانه يشترط لعـدم نفاذه فى حـق الدائنـين أن - 2

لمدين وخلفـه الذى تلقى منه عالمين عند التصرف باحاطة الدين بمال يكون ا
 .المدين 

واذا تسلسل المتصرف من خلف الى خلف كان حق الخلف المعارض محصنًا - 3
فى وجه الدائنين ما لم يثبـت علم المدين عند تصرفه وعلـم هذا الخلف 

 .المعارض 
 

ي حقه تبرعا بما ال يلزمه ولم تجر العادة به لكل دائن أن يطلب عدم نقاذ تصرف المدين ف( 2)
وترتب عليه إحاطة ديونه الحالة بأمواله أي أن تصرف المدين مققرا مقضيا إلى إعساره أو يزيد 
في إعساره وذلك بدعوى عدم نقاذ تصرفات المدين في ح  دائنيه ويقضى فيها بعدم نقاذ 

رع إليه حسن النية أي ال يعلمان بإحاطة تصرفات المدين في حقه ولو كان كل من المدين والمتب
الديون الحالة بأموال المدين إذ بنى النص على مبدأ تقضيل األولى بالرعاية فمصلحة الدائن في 
دفع الضرر الذي يصيبه من إعسار المدين أولى بالرعاية من مصلحة المتبرع إليه في االحتقاظ 

وينطب  هذا الحكم إذا . قاسد أولى من جلب المنافعبمنقعة مجانية لم يبذل من أجلها تمنا فدرءا الم
 .تسلسل التبرع من خلف إلى خلف

 
أما إذا كان تصرف المدين معاوضة فقد ذهب النص إلى أن مصلحة الدائن في دفع الضرر عن ( 2)

نقسه يعارضها ح  المتصرف إليه معاوضة في االحتقاظ بمال اكتسبه بعو  بطري  مشروع 
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أي ال يعلم بأن الديون تحيط بمال المدين فحقه أولى بالرعاية وإما إذا كان فإن كان حسن النية 
المدين وخلقه الذي تلقى الح  منه معاوضة عالمين عند التصرف بالحاطة الديون بمال المدين 

 .فإن مصلحة الدائن هي األولى بالرعاية فال ينقذ التصرف في حقهم
 

( الثاني)خلف معاوضة كان ح  هذا الخلف المعاو   وإذا تسلسل التصرف من خلف إلى( 6)الققرة 
محصنا في وجه الدائنين أي ال يقبل الطعن بدعوى عدم نقاذ تصرفات المدين إال إذا أتبت هذا الدائن 
بأن المدين وخلقه المعاو  كانا عالمين عند التصرف األول باحاطة الديون بمال المدين فحينئذ ال 

 .ئنين ينقذ كال التصرفين في ح  الدا
 

اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسـر لم يدفع ثمنـه فانه يتخلص من الدعوى  : 326المادة 
 .متى كان هذا الثمن هو ثمن المـثل وقـام بايداعه خزانـة المحكمة  

تقرر المادة بأنه للمتصرف إليه الذي حقا من المدين المعسر ولم يدفع تمنه التخلص من الدعوى متى 
الثمن هو تمن المثل وقام بايداعه خزانة المحكمة بغ، النظر عن كون المتصرف إليه  كان هذا

مشتريا أم لم يكن كذلك فقد يكون متبرعا إليه ويرغب في االحتقاظ بالمال لسبب ما فايداعه تمن المثل 
 .خزانة المحكمة ينتقى معه شرت الضرر أيا كانت ظروف المتصرف إليه

 
ن المدين الذى أحاطت ديونه بأمواله يأخذ حكم التبرع اذا كان قبل حلول الوفـاء م : 327المادة 

الدين ويأخـذ حكم المعاوضة اذا كان بعد حلول الدين فاذا أريد بهذا الوفـاء تفضيل 
 .أحد الدائنين حرم هذا الدائن من هذه المزيـة 

 
حد دائنيه قبل حلول األجل يأخذ تعر  المادة إلى أن وفاء المدين الذي أحاطت ديونه الحالة بأموالة أل

حكم التبرع فال ينقذ في ح  باقي الدائنين ويكون لكل منهم أن يطعن بعدم نقاذ التصرف وفقا ألحكام 
التبرعات أي دون حاجة الشترات علم المدين الموفي بأن الدين يحيط بأمواله وعلم الدائم المستوفي 

 .بأن الدين يحيط بأموال المدين
 

الوفاء بعد حلول األجل فقد أنزل النص هذا الوفاء منزلة المعاوضة فاشترت لعدم نقاذه في أما إذا كان 
تواطئا أي غشا ) ح  باقي الدائنين علم المدين وعلم الدائم الموفى له بأن الديون تحيط بأموال المدين 

 .ولباقي الدائنين الطعن بالوفاء بدعوى عدم نقاذ التصرف في حقهم ( مشتركا 
 

تقضيال وامتيازا ( تواطئا)الوفاء ألحد الدائنين إعطاء المدين ألحدهم تأمينا يوجب له بسوء نية ومثل 
على سواه دون ح  كما لو اعطاه المدين رهنا بدينه فقي هذه الحالة أيضا يوجب القانون عدم سريان 

ذ التصرف لحرمان هذا التقضيل الذي أراده المدين على بقية الدائنين فلهم الطعن فيه بدعوى عدم نقا
 .ذلك الدائن من هذه الميزة عليهم

 
اذا أدعى الدائن احاطة الدين بمال المدين فلـس على الدائن إال أن يثبت مقدار ما فى  : 328المادة 

ذمة المدين من ديون حالة وعلى المدين أن يثبت أن له أموااًل تساوى مقدار تلك 
 .الديون أو تزيد عليه 
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حد شروت دعوى عدم نقاذ التصرف وهو شرت إعسار المدين فإذا كان األصل أن تعر  المادة إلى أ
الدائن هو الذي يقع عليه عبئ ااتبات إال أن النص يكتقي أن يثبت ما في ذمة المدين من ديون وعلى 
المدين إذا أراد أن يثبت أنه موسر أن يثبت أن لديه من المال ما يساوي ما عليه من ديون أو يزيد 

 .عليها
 

 .متى تقـرر عـدم نفـاذ التصرف اسـتفـاد من ذلك جميع الدائـنين الذين يضارون به : 329المادة 
 

تقضي المادة بأن الحكم بعدم نقاذ تصرف المدين يستقيد منه جميع الدائنين الذين يضارون به ولو 
ان القانوني كانت هذه الديون قد اصبحت مستحقة األداء من جراء إعسار المدين نزوال على األس

لهذه الدعوى وهو بقاء األموال المتصرف فيها في الضمان العام للدائنين فال يكون هناا معنى أن 
يختص بقائدتها دائن دون اآلخر ألن في ذلك إعطاء ح  امتياز ألحد الدائنين بغير نص أو حكام وهذا 

 .الحكم يتق  مع المذهب المالكي
 

ـدم نفـاذ التصرف بعد انقضاء ثالث سنوات من اليـوم الذى ال تسـمع دعـوى ع- 1:   331المادة 
 .علم فيه الدائن بسبب عدم نفـاذ التصرف 

وال تسـمع الدعوى فى جميع االحوال بعـد انقضـاء خمس عشـرة سـنة من - 2
 .وقـت صدور التصرف 

 
بدأ سريانها تعر  المادة لتقادم دعوى عدم نقاذ التصرف فال تسمع الدعوى بانقضاء تالث سنوات ي

من اليوم الذي يعلم فيه الدائن سبب عدم نقاذ التصرف وفي جميع األحوال ال تسمع الدعوى بانقضاء 
 .خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف وذلك ضمانا الستقرار المعامالت

 
 الفــرع الثـالـو
 حبـس المـــال

 ـــــ
 

الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بما يجب عليه  لكل من التـزم بشئ ان يمتنع عن : 331المادة 
 .مقـابل ذلك بمقـتضى القـانون أو العقـد أو العرف  

 
تبين المادة أن ح  الحبس يقتر  أن دائنا تقوم به في الوقت ذاته صقة المدين قبل مدينه فهو من هذا 

القكرة حتى تمتثل عند الوجه ال يعدو أن يكون توسعا في فكرة المقاصة وليس يمتنع أن تتسع هذه 
التطبي  في صورة حجز يوقعة المدين تحت يد نقسه والجوهرى في نظام الحبس بأسره وجوب توافر 
االرتبات بين دينين فاللمتعاقد في العقود التبادلية أن يحتبس ما يلزم بأدائه حتى يقي المتعاقد اآلخر 

 .إال تطبيقا خاصا من تطبيقات ح  الحبسبالتزامه وهذا هو الدفع بعدم التنقيذ وهو في جملته ليس 
 

ويالحظ أنه يجب أن يكون االلتزام المحبون أو الذي يوقف المدين تنقيذه حتى يستوفي االلتزام 
المقابل التزاما يتأخر تنقيذه عن تنقيذ االلتزام المقابل له وإما إذا كان االلتزامان المتقابالن واجبي 

ن يودع كل من العاقدين التزامه في يد عدل ويسلم العدل كال منهما التنقيذ في وقت واحد لم يب  إال أ
 .حقه في نقس الوقت
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لمن أنفـق على ملك غيره وهو فى يده بطريق مشروع أن يحبسـه حتى يأخذ ما  : 332المادة 

أنفقـه اذا كان االنفـاق باذن المحكمة أو كانت النفقـة ضرورية أو واجـبة على 
 .ما لم يقضى القانون بغير ذلك المالك وتعـذر األذن 

 
تتناول المادة أحد تطبيقات ح  الحبس وهو ما يعر  عند انقاإل الحائز مصروفات على الشئ الذي 
يكون في يده بطري  مشروع وملزم برده إلى مالكه ولكن من حقه في الوقت نقسه أن يسترد ما يكون 

ها على هذا الشئ بإذن المحكمة أو كانت له الح  في استرداده من مصروفات ضرورية أو نافعة أنقق
النققة ضرورية وواجبة على المالك وتعذر الحصول على إذن المحكمة أو كانت نتيجة التزامين 

 .مرتبطين على وجه التبادل
ويتقرع عن ارتباطهما هذا تبوت ح  صاحب اليد في أن يحبس الشئ حتى يستوفى ما هو مستح  له 

 .بغير ذلك ما لم يتق  أو يقضي القانون
 

 .على الحابـس أن يحافظ على الشئ ،  وأن يقـدم حسابًا عن غلـته - 1:   333المادة 
واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهالك أو التعيب فـللحابـس أن - 2

يستحصل إذنـًا من المحكمة ببيعـه وفقـا لالجراءات الخاصة ببـيع المرهون 
 .ثمـنه حيازة وينتقـل حقـه فى الحبس الى 

 
 :تعر  المادة إلى أنه يترتب على الحابس بسبب حبسه الشئ االلتزامات التالية

 .ليس له أن ينتقع به وعليه أن يقوم بالمحافظة عليه وأن يقدم حسابا عن غلته( 2)
إذا كان الشئ المحبون يخشى عليه الهالا أو التعيب فللحابس أن يستحصل على إذن من (  2)

 .فقا لإلجراءات الخاصة ببيع المرهون حيازة وينتقل حقه في الحبس إلى تمنه المحكمة في بيعة و
 

من حـبس الشئ اعمـااًل لحقـه فى الحبس كان أحـق من باقـى الدائـنين فى استيفـاء  : 334المادة 
 . حقـه منــه  

 
ألجله من  تقضى المادة بأن لحابس الشئ التقدم على سائر الغرماء في اقتضاء حقه الذي حبس الشئ

 .الشئ المحبون أو تمنه وهذا الحكم منقول من المذهب الحنقي
 

ينقضـى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يـد حائزه أو نحرزه ما لم ينص  : 335المادة 
القـانون على غير ذلك ، ومع ذلك يجوز للحابـس اذا خرج الشئ من يـده دون 

ثالثين يوما من الوقـت الذى عـلم  علمـه أو رغـم معارضته أن يطلب استرداده خالل
 .فيه بخروج الشئ من يـده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه 

 
تعر  المادة إلى انقضاء الح  في الحبس بخرو  الشئ المحبون من يد حائزه أو محرزه ما لم 

ومع ذلك فإذا خر  الشئ من يد حابسه دون علمه أو رغم معارضته . ينص القانون على غير ذلك 
ظل حقه في الحبس قائما له أن يسترده خالل تالتين يوما من تاري  علمه وقبل انقضاء سنة من وقت ي

خروجه إذ رؤي إن من مصلحة وضع حد زمني ينقضي الحبس خالله ولو لم يعلم الحابس بخرو  
 .الشئ من يده لوضع حد للمنازعات 
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 الفــرع الرابـــــع

 الحجــر بســبب الديــن
 ـــــــ
 

يجـوز الحجـر على المدين اذا زادت ديونه الحالة على أمواله ،  وخاف غرماؤه  : 336المادة 
اضاعـة ماله ،  أو اخفـاءه أو نقـله الى اسـم غيره وكان تخوفهم مـبنيا على أسباب 

 .معقـولة
 

المدين  يكـون الحجـر بحكـم تصدره المحكمة بنـاء على طلب أحـد الدائـنين أو طلب : 337المادة 
 .نفسه

 
تبين المادتان أنه يجوز على المدين بمقتضى حكم قضائي بناء على طلب أحد الدائنين وال يشترت 
طلبهم جميعهم أو بناء على طلب المدين نقسه إشهار إعساره ليقيد مما يوفره نظام ااعسار من مزايا 

ة األداء والحصول على نققة له كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة ومد أجل الديون غير المستحق
وعن من يعيله وذلك إذا زادت ديونه المستحقة األداء على أمواله أي أن تكون أمواله غير كافية لوفاء 
ما هو مستح  األداء منها الذي هو جزء من مجموع ديونه وخشي غرماؤه ألسباب معقولة إضاعة 

لألضرار بحقوقهم كانتقاص حقوقه أو زيادة ماله أو إخقائه أو نقلة إلى أسم غيره أو التصرف فيه 
وللمحكمة سلطة واسعة لتقدير . التزاماته أو تقضيل بع، الدائنين برهن عقاراته تأمينا لديونهم لديه

 .جدية أسباب تخوف الدائنين وكذلك الظروف العامة والخاصة المحيطة بالمدين
 

دينـه أن تقـرر حجز أموال المدين يجـوز للمحكمة بنـاء على طلب أى دائـن حل  : 338المادة 
المحجور عليه من عقـارات ومنقـوالت وديون فى ذمـة الغير عـدا األموال التى 

ويكون هذا الحجر لمصلحـة جميع الدائـنين ما دام المدين محجـورًا . اليجوز حجـزها
 .عليـه
 

لب دائن حل أجل دينه تعر  المادة إلى أن للمحكمة بعد صدور حكمها بالحجر أن تقرر بناء على ط
حجز أموال المدين المحجور عليه الجائز حجزها قانونا من عقارات ومنقوالت وديون في ذمة الغير 
ويكون هذا الحجز لمصلحة جميع الدائنين ما دام المدين محجورا عليه وذلك تحقيقا للمساواة القانونية 

 .ما هو مقرر في الققه ااسالميوالقعلية بين الدائنين عن طري  إجراءات جماعية التنقيذ ك
 

تقـدر المحكمة للمدين المحجـور عليه بنـاء على طلبه نفقـه من أموالـه تكفـيه  : 339المادة 
 .بالمصروف لحاجاته الضرورية وحاجات من تلزمه نفـقـتهـم 
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تكقي تقضي المادة بأن للمحكمة بناء على طلب المحجور عليه تقدير نققة له يتقاضاها من أمواله 
بمصروفات حاجاته الضرورية وحاجات من تلزمه نققتهم ويكون من حقه تقاضي هذه النققة حتى 

 .تنتهى تصقية أمواله 
 

متى سجلت دعوى الحجر على المدين لدى المحكمة ال ينفـذ فى حق الدائـنين أى  : 341المادة 
قص من تصرف للمدين يكون من شأنه أن يقـرر حقـًا عينيًا على أمواله أو ين

كما ال ينفـذ فى حقهم أى وفـاء يخص به المدين .  حقوقـه أو يزيـد من التزاماتـه 
 .أحـدهـم

 
تعر  المادة إلى أنه متى سجلت دعوى الحجر على المدين لدى المحكمة ال ينقذ في ح  الدائنين أي 

يزيد في  تصرف للمدين يكون من شأنه أن يقرر حقا عينيا على أمواله أو ينتقص من حقوقه أو
 .التزاماته

 
وكذلك يكون الحكم في كل وفاء يخص به المدين أحد الدائنين وفي هذا تطبي  عملى ألحكام دعوى 

ذلك أن مشقة إقامة الدليل على ااعسار والتواطئ . عدم نقاذ التصرف في كنف نظام األحكام القانونية
 .ة حالهتسقط عن عات  الدائن إذ المدين بحكم الحال معسر عالم بحقيق

 
ال يحول الحجر على المدين دون اتخاذ الدائنـين اجراءات فرديه ضد المدين وتكون  : 341المادة 

 .نتائج هذه االجراءات لمصلحة جميع الدائـنين 
 

تتضمن المادة بأن الحجر على المدين ال يحول دون إتخاذ الدائنين إجراءات فردية ضد المدين تكون 
 .نتائجها لمصلحة الجميع

 
يجوز للمدين بأذن المحكمة أن يتصرف فى ماله معاوضه ، ولو بغير رضا الدائـنين  : 342المادة 

، على أن يكون ذلك بثمن المثـل وأن يقـوم المشترى بايداع الثمـن خزينـة المحكمة 
 .حتى يوزع وفقـا الجراءات التوزيع 

 
المحجور عليه يجوز له أن يتصرف تقضي المادة بأنه استثناء من قاعدة عدم نقاذ تصرفات المدين 

في ماله معاوضة بإذن المحكمة ولو بغير رضا الدائنين بشرت أن يكون التصرف بثمن المثل وأن 
يودع المشترى الثمن في خزينة المحكمة حتى يوزع بين الدائنين وفقا اجراءات التوزيع ويتقرع عن 

ف في ح  الدائنين إال إذا أكمل المشترى ذلك إن كان الثمن أقل من تمن المثل أنه ال يسرى التصر
 .الثمن إلى ما يعادل تمن المثل وأودعه خزينة المحكمة على ذمة الدائنين

 
ينتهـى الحجر بحكم تصدره المحكمة بناء على طلب ذى المصلحة فى الحالتين  : 343المادة 

 :التالـيتـين 
 .أمواله  اذا ثبـت أن ديون المدين المحجـور أصبحت ال تزيد على- أ 
 .اذا وزعــت أموالـه بين غرمـائــه  - ب
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تعر  المادة إلى أن حالة الحجر تنتهي بحكم تصدره المحكمة التى أصدرت حكم الحجر بناء على 
( المدين أو الدائن أو خلف إليه مال المدين)طلب كل ذي مصلحة في إخرا  المدين من نطاإل الحجر 

ر فيه في هاما تسجيل حكم الحجر وذلك في الحالتين ي يصد2ويسجل هذا الحكم في اليوم ال
 :التاليتين 

إذا تبت أن ديون المدين المحجور عليه اصبحت ال تزيد على أمواله إما بزيادة الحقوإل كما إذا   -أ 
مل إليه مال عن طرإل األرث أو الهبة أو الوصية وإما بسبب نقص الديون كما إذا انقضى حزء 

 .ابراءمنها بطري  الوفاء أو ا
 .متى زال السبب الذي حجر على المدين من أجله بقسمة أمواله بين الغرماء   -ب

 
انتـهاء الحجر على المدين ال يخل بما اتخـذه كل دائن من االجراءات الفردية ضد  : 344المادة 

 .المدين وال يمنـع الدائـنين من المطالبة بحقوق مدينهم وال من الطعن فى تصرفاته
 

المادة إلى أن إنتهاء الحجر على المدين ال يخل بما اتخذه كل دائن من ااجراءات القردية  تعر  هذه
ضد المدين كحقوإل االختصاص التي كان الدائنون قد أخذوها بعد تسجيل صحيقة دعوى الحجر فإنها 

لمطالبة تصب  نافذة في ح  الدائنين الذين استجدوا بعد تسجيل صحيقة الدعوى وال يمنع الدائنين من ا
بحقوإل مدينهم وال من الطعن بتصرفاته نيابة عنه باستعمال أسمه في الدعوى المباشرة أو الطعن في 

 .تصرفاته بعدم نقاذها بحقهم باستعمالهم دعوى نقاذ التصرف
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 البــاب الـثالــو
 أوصــــاف االلــــــتـزام

 
 الفـصل األول

 التعـلـيق على الشـــرط
 ـــــــ
 

التعليق على شرط هو ربط التصرف فى وجوده أو زواله بأمر مسـتقـبل محتمـل  : 345المادة 
 .الوقـوع 

 
تضمنت المادة تعريقا للشرت جمع مزايا التعريقات الققهية وتعريقات القوانين الحديثة فالتعلي  على 

منطويا على عناصر . شرت هو ربط التصرف في وجوده أو زواله بأمر مستقبل محتمل الوقوع
قرقة بين الشرت الذي يعل  عليه نشوء التزام وهو الذي يطل  عليه في القوانين الحديثة اصطالح الت

الشرت الواقف وبين الشرت الذي يترتب على تحققه زوال االلتزام وهو الذي يطل  عليه في القوانين 
 .الحديثة اصطالح الشرت القاس  وأن مصدر الشرت دائما االتقاإل أو اارادة المنقردة 

 
ينعقـد التصرف المعلـق على شرط سـببا مفـضيا الى حكمه ، ولكن يتأخر حكمه الى  : 346المادة 

 .حين تحقـق الشـرط المعلـق عليه
 

تقضي المادة بأن التصرف المعل  على شرت ينعقد ولكن يتراخى حكمه إلى حين تحق  الشرت 
ي االلتزام المعل  على شرت ناشئ من المعل  عليه أي يعتبر الدائن خالل القترة التعلي  ذو ح  ف

وقت االتقاإل ولكنه ح  مرتبط بتحق  الشرت فالدائن ليس مجرد صاحل أمل بل له ح  منعقد السبب 
 .ولكنه ليس كالحقوإل المنجزة ألن وجود المنتو مرتبط بوجود شرت معل  عليه

 
 .ـل التعليق على أمـر كائـن تنجـيز والتعليق على مسـحيل باط : 347المادة 

 
تعر  المادة إلى أنه إذا عل  االلتزام على أمر كائن يكون االلتزام منجزًا ولو كان المتعاقدان على 
جهل بذلك وإما إذا على االلتزام على شرت مستحيل الوقوع إستحالة مطلقة كان االلتزام باطاًل وإما 

ال تعيب االلتزام وإذا عل   إذا كانت االستحالة نسبية أي إذا غلب على القكر إمكان وقوعها فإنها
 .االلتزام على أمر محق  الوقوع كان االلتزام مضافا إلى أجل

 
ال ينشـأ االلـتزام إذا علـق على شـرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على  : 348المادة 

 .أمـر ممنوع بمقتضى قواعـد الشريعة أو النظام العـام
 

نشأ إذا عل  على شرت يكون القصد من التعلي  عليه الح، على وتعر  المادة إلى أن االلتزام ال ي
أمر ممنوع بمقتضى قواعد الشريعة أو النظام العام أي أن يكون الشرت غير المشروع هو السبب 
الدافع إلى االلتزام ومثاله أن يهب رجل ألمرأة مااًل ألجل استمرارها معه في حياة غير مشروعة 

 .اد المال إذا انقطعت عنه فقي مثل هذه الحالة يكون التزام الهبة باطال ويشترت إنقساخ الهبة واسترد
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 .المعلق على شرط ال يثبـت حكمه قـبل تحقـق الشـرط  : 349المادة 

 
تعر  المادة إلى أن االلتزام المعل  على شرت يثبت حكمه عند تحق  الشرت ال قبله فاألمر المعل  

 .ويوجد بوجوده من غير أن يكون له أتر رجعي على شرت يعتبر عدما قبل وجود الشرت
 

 الفصـل الثـانـى
 االضـافــة إلى األجــل

 ــــــ
 

 .التصرف المضاف هو ما أضيف الى أجل مستقـبل محقـق الوقوع - 1:   351المادة 
التصرف المضاف ينعقد سببا في الحال لكن يتأخر حكمه إلى حلول األجل - 2

 .المضاف إليه
 

 :يسقـط حـق المديـن فى األجـل    : 351المادة 
اذا حكم عليه بالحجر بسـبب الدين إال اذا كان هناك شرط بعدم سقـوط األجل أو - 1

 .طلبه الدائنـون جميعا 
 .اذا لم يقـدم تأمـينات الدين المتفـق عليها  - 2
 .ـااذا نقصت توثيقـات الدين بفعله أو سبب البـد له فيه ما  لم يبادر الى تكملته- 3
 

يجوز التعجيل بالوفـاء ممن كان األجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررًا - 1:  352المادة  
 .بالطرف اآلخر 

عند الشك فى كون األجل لمصلحة المدين أو الدائن فاألصل أن يعتـبر لمصلحة - 2
 .المدين 

فاذ  قضى المدين الدين قبل حلول األجل ثم استحق المقبوض عـاد الدين - 3
 .مؤجال كما كان 

 
 :الدين المؤجـل ال يحـل بموت الدائن ويحـل بموت المدين إال فى الحـاالت التاليــة   : 353المادة 

 .اذا كان الدين موثقـا أو قـدم الورثة توثيقـا كافـيا عينيـا أو شخصـيا - أ 
 .اذا وافـق جميع الدائنين على بقـاء ديونهـم مؤجلـة - ب
 

يجوز االتفاق على تأجيل الوفـاء بالدين إلى حين الميسـرة أو المقـدرة سواء - 1:   354المادة 
ورد ذلك صراحة فى العقـد أو فهم من ظروف التعاقد واذا ادعى الدائن مماطلة 
المدين ولم يحصل االتفاق على تحديد أجل معين للوفاء حددت المحكمة أجال 

لك موارد المدين الحالية يكون مظنة للقدرة ، أو قسطت الدين مراعية فى ذ
 .والمستقـبلية ووجوب حرصـه على الوفـاء بالتزامــه 

 .يسـقط األجل والتقسـيط بميسـرة المدين - 2
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اذا عجـز المدين عن الوفاء فى األجل المحدد وجب على الدائن إمهاله ، فان لم  : 355المادة 
ن مراعية فى ذلك احكام يفعل أمهلته المحكمة إلى مظنة الميسـرة أو قسطت له الدي

 .المادة السـابقـة 
 

 .تناولت هذه المواد التصرف المضاف إلى أجل وأحكامه بوصقه معدال ألتار االلتزام 
 

بأن التصرف المضاف هو ما أضيف إلى أجل مستقبل محق  الوقوع أي أن  626وقد تضمنت المادة 
رتب نقاذ االلتزام أو إنقضاؤه على ااضافة إلى أجل وصف من واألوصاف التي تلح  االلتزام يت

حلوله وهو في العادة موعد يعين يضرب لنقاذ االلتزام أو النقضائه وقد يكون فعال كالتأجيل إلى 
الحصاد وعند ذلك ال يراد منه إال زمنه ومصدر األجل هو اارادة أو القانون أو القضاء وينطوي 

عليه نقاذ التزام الذي يطل  عليه في القوانين  التعريف على عناصر التقرقة بين األجل الذي يتوقف
 .الحديثة األجل الواقف وبين األجل الذى يتوقف عليه زوال االلتزام والذي يطل  عليه األجل القاس  

 
أن التصرف المضاف ينعقد سببا في الحال ولكن يتأخر حكمه  626من المادة ( 2)وأوضحت الققرة 

ح  الدائن قبل حلول األجل يكون حقا مؤكد الوجود ولكنه غير  إلى حلول األجل المضاف إليه أي أن
 .مستح  األداء

 
 :حاالت سقود ح  المدين فى األجل وهي اآلتية  622وأوردت المادة 

الحكم بالحجر على المدين بسبب الدين يستتبع سقوت اجال الديون إال إذا كان هناا شرت بعدم - 2
 .سقوت األجل أو طلبه الدائنون جميعا 

إذا لم يقدم المدين تأمينات الدين المتق  عليها ألن المقرو  أن الدائن لم ير  باألجل إال - 2
اعتمادًا على التأمينات الموعودة سواء كانت تأمينات شخصية كالكقالة أو عينية فإذا أخلف المدين 

 .بوعده سقط األجل الذى لم يمن  له إال بسببها

المدين كهدمه البيت الضامن للدين أو بسبب ال يد له فيه كحدوث  إذا انقضت توتيقات الدين بقعل- 6
 .زلزال أدى إلى هدم البيت الضامن للدين ولم يبادر المدين لتكملة التأمينات ليتوقى سقوت األجل

 
جواز التعجيل بالوفاء أي التنازل عن األجل ممن له مصلحة فيه سواء كان ( 2) 622وتقرر المادة 

ما لم يلح  التعجيل ضررًا بالطرف اآلخر فإذا كان األجل قد ضرب لمصلحة المدين المدين أو الدائن 
وحده كما هو في حالة القر  بدون فائدة كان له أن يتنازل عنه ويقي الدين فورا وإذا كان األجل قد 
ضرب لصال  الدائن وحده كما في حالة الوديعة بدون أجر فللمودع أن يتنازل عنه ويطلب استردادها 

ما إذا كان مقررًا لصال  الطرفين معا فال يستطيع أي منهما أن يستقل بالتنازل عنه بإرادته المنقردة أ
 .ألن لكل من الطرفين مصلحة بالتمسك باألجل

 
 .أما إذا قام الشك حول من تقرر األجل لمصلحته فاألصل أن يعتبر لمصلحة المدين( 2)
 
 .تم استح  المقبو  عاد الدين مؤجال كما كان وإذا قضى المدين الدين قبل حلول األجل( 6)
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الدين المؤجل ال يحل بموت الدائن ويحل بموت المدين وهو حكم يرجع في ( أ) 626وتعر  المادة 
 : أصله إلى بع، األراء في الققه ااسالمي إال في الحاالت التالية 

 .يقا كافيا عينيا أو شخصيا إذا كان الدين موتقا أي مضمونا بتأمين خاص أو إذا قدم الورتة توت
 

 .إذا واف  جميع الدائنين على بقاء ديونهم مؤجله( ب)وفقرة 
 

لحكم اتقاإل العاقدين على أن يقي المدين الدين عند المقدرة أو الميسرة ( 2)فقرة  624وتعر  المادة 
ين إلى أجل سواء ورد ذلك صراحة في العقد أو فهم من ظروف التعاقد بأن القصد إضافة التزام المد

هو ميسرته أو قدرته على الوفاء وإدعى الدائن مماطلة المدين ولم يحصل اتقاإل على تحديد أجل 
 .معين للوفاء عهد النص إلى المحكمة بتعيين الموعد المناسب لذلك الوفاء أو تقسيط الدين

 

له موسرًا أي وتلتمس المحكمة من الظروف والمالبسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلو
مقتدرًا على الوفاء بااللتزام مراعية في ذلك التقدير موارد المدين عند النظر بالدعوى وما يتوقع أن 
يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهو في ما يجريه ذات 

 .درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه 
 

 .يسقط األجل والتقسيط بميسرة المدين( 2)فقرة 
 

مصدر مخر لألجل يسمى باألجل القضائي وفي الققه نظرة الميسرة حيأ عهد  622وتتناول المادة 
النص إلى المحكمة إذا عجز المدين عن الوفاء بدينه في األجل المحدد ولم يمهله الدائن الواجب عليه 

القدرة على األداء أو قسطت له الدين مراعية في ذلك أحكام المادة إمهاله أمهلته المحكمة إلى مظنة 
 (.624)السابقة

 
 
 

 
 الفصـل الثـالـو

 تعـدد محـل االلــــتزام
 ـــــــ

 
 

 .فى هذا الشأن  232 - 227يراعى فى خيار التعين أحكام المواد من  : 356المادة 
 

 .ون فيرجع لألحكام الواردة فيها من هذا القان 262 - 221أحالت هذه المادة على المواد 
 

يكون االلتـزام بدليـا اذا لم يشمل محله إال شـيئا واحدًا ولكن تبـرأ ذمـة المدين - 1:   357المادة 
 .اذا أدى بدال منه شـيئا آخر  

 .األصل ال البديـل هـو وحـده محـل االلــتزام - 2
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من النص إذا انحصر المحل في أمر واحد يعين تقضي المادة بأن يكون االلتزام بدليا كما هو واض  
إبتداء مع تخويل المدين الح  في الوفاء بمحل بديل عنه أي أن البدل ليس محال لاللتزام ولكنه يقوم 
مقام المحل األصلي في الوفاء ومثاله أن يتق  المقر  مع المقتر  على أنه يجوز له عند حلول 

يم سيارة أو شقة سكنية وينبني على تقديمه لها براءة ذمته األجل بدال من الوفاء بمبلغ القر  تقد
وليس للدائن مطالبة المدين إال بالمحل األصلي لاللتزام ومؤدى ذلك أنه ليس للمحكمة أن تحكم بالبديل 

 .إال إذا عر  المدين قبول البديل منه
 

ب بالتعوي، عنه وليس له إذا هلك المحل األصلي لاللتزام بخطأ المدين فال يكون للدائن إال أن يطال
أن يطلب البديل وإنما يجوز للمدين إذا شاء أن يوفي بالبديل فيتوقى دفع التعوي، أما إذا هلك الشئ 

 .األصلي بسبب أجنبي برأت ذمة المدين حتى ولو كان البلد قائما لم يهلك
 

المحل ال تبعا للبديل فإذا فإن طبيعة االلتزام ونوعيته إنما تتعين تبعا للشئ الذي هو ( 2)طبقا للققرة 
كان ذلك المحل عقارًا كان االلتزام عقاريا حتى ولو كان البديل منقوال وكانت المحكمة المختصة 
بشأن الخصومة فيه هي المحكمة التي يقع هذا العقار في دائرة اختصاصها وكذلك يحدد اختصاص 

 .لتزام ال إلى قيمة البديلالمحكمة من حيأ المبلغ بالنظر إلى قيمة الشئ الذي هو محل اال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابــع
 تعـدد طرفـــى االلـــــــتـزام

 ـــــــــ
 الفـرع االول

 تضــامن الدائــنين
 ـــــــ
 

 .ال يكون التضامن بين الدائنـين إال باتفـاق أو بنص فى القـانون  : 358المادة 
 

إال بناء على نص في القانون أو بناء على اتقاإل  تنص المادة على أن التضامن بين الدائنين ال يكون
بين الطرفين أي ال يقتر  وليس المقصود باتقاإل الطرفين أن يكون االتقاإل مشروطا بصري  العبارة 
إذ يكقي أن تنصرف إليه اارادة ضمانا بداللة بينة ال خقاء فيها فإذا البس الشك هذه األدلة وجب 

 .هتأويلها لنقي التضامن ال اتبات
 

 .للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين - 1:   359المادة 
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للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنـيه المتضامنين بأوجه االعتراض - 2
الخاصة بهذا الدائن وباألوجه المشتركة بين جميع الدائنين وليس له أن 

 .دائن آخر يعترض عليه بأوجه االعتراض الخاصة ب
 

على أن للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منقردين مطالبة المدين بكل الدين أي أن  2تنص الققرة 
 .المدين يلتزم بدين واحد في مواجهة الدائنين

 
للمدين أن يعتر  على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين رغم وحدة الدين بأوجه  2وتعطي الققرة 

ن كأن تكون الرابطة التي تربط المدين بهذا الدائن مشوبه بعيب في االعترا  الخاصة بهذا الدائ
رضا المدين لغلط أو تدليس أو إكراه إما إذا كان الغلط أو ااكراه صادر عن دائن مخر غير الدائن 
الذي يطالبه فليس لهذا المدين ح  باالعترا  وإنما للمدين االعترا  بأوجه االعتراضات المشتركة 

جميعا كأن يكون العقد المنشئ لاللتزام التضامني باطال في األصل لعدم توافر شروت بين الدائنين 
 .المحل أو السبب

 
كل ما يسـتوفـيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعا أن يحاصونه فيه  : 361المادة 

 .إال اذا نص القانون أو اتفقوا على خالف ذلك 
 

بين الدائنين المتضامنين فإذا كانت صلة الدائنين بالمدين تتأسس على  ترسى المادة القاعدة في العالقة
اعتبار الدين وحدة ال تتجزأ فإن الصلة بين الدائنين المتضامنين بعضهم ببع، تؤسس على تقسيم 
الدين ومن تم فإن ما يستوفيه أحدهم يعد من حقهم جميعهم ويوزع بينهم بنسبة خصة كل منهم ما لم 

 .نص في القانون يقضى بغير ذلك يوجد اتقاإل أو 
 

للمدين أن يوفي دينه إلى أي من الدائنين المتضامنين إال أنذره أحدهم بعدم وفاء : 361المادة 

 .نصيبه إلى دائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر للمدين

 يتي  نص المادة للمدين أن يوفي الدين كله لمن يختاره من الدائنين المتضامنين وال يكون لهذا

الدائن أن يرف، استيقاء ما يزيد على نصيبه من الدين بل عليه أن يقبضه كله فإن امتنع جاز للمدين 

أن يعرضه عليه عرضا حقيقيا وبإيداعه تبرأ ذمته قبل ذلك الدائن وسائر الدائنين وال يستطيع المدين 

صته لهذا الدائن فقد يحذوه إلى الوفاء للدائن الذي اختاره للوفاء له إذا أنذره أحد الدائنين بعدم وفاء ح

ذلك االعترا  التوقي من خطر اعسار الدائن الذي اختاره المدين للوفاء له ويتعين على المدين في 

 .هذه الحالة أن يوفي الدائن المعتر  قدر نصيبه في الدين إذا لم يترتب على ذلك ضرر له

 

ضامنين بسبب غير الوفاء، ال تبرأ ذمته قبل إذا برنت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المت: 362المادة 

 .باقي الدائنين إال بقدر حصة الدائن الذي برنت ذمة المدين قبله
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تضع المادة قاعدة عامة في حالة براءة ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء 

ر حصة الدائن الذي برنت ذمة المدين وتقضي بأن المدين ال تبرأ ذمته بالنسبة إلى باقي الدائنين إال بقد

قبله اعتبارا بأن أسباب انقضاء االلتزام بغير الوفاء هي أسباب خاصة بمن انقضى التزامه بسبب منها 

 .فال يضار بها بقية الدائنين إذ تستمر ذمة المدين مشغولة بباقي الدين بالنسبة لهؤالء الدائنين

 

ضامنين عمال من شأنه االضرار بالدائنين اآلخرين ال ينفذ هذا إذا أتى أحد الدائنين المت: 363المادة 

 .العمل في حقهم

تقرر المادة مبدأ مقاده بان ما كان من عمل أحد الدائنين المتضامنين يقيد سائر الدائنين فإنهم يقيدون 

 منه وما كان من عمل يضرهم فال يسري أتره في حقهم أي ال يضارون به وإذا ارتكب أحد الدائنين

المتضامنين خطأ استوجب مسئوليته قبل المدين فإن هذا الخطأ ال يتعدى أتره إلى سائر الدائنين 

 .المتضامنين

 

 .ال ينتقل التضامن إلى ورثة الدائن المتضامن إال إذا كان غير قابل لالنقسام: 364المادة  

كان قابال لالنقسام على تعر  المادة إلى أنه إذا مات أحد الدائنين المتضامنين انقسم الدين إذا 

ورتته فال يستطيع المدين أن يقي ألي منهم إال بقدر حصته في الميراث وال يجوز للوارث أن يطالب 

المدين إال بنسبة حصته في الدين وأما إذا كان الدين غير قابل لالنقسام كأن يرد على كل ال يقبل 

يعتبر كال ال يحتمل التبغي، كسيارة مثال  التجزأة بطبيعته كما هو الشأن في تسليم شيء معين بذاته

ينتقل التضامن إلى الورتة ويجوز للمدين أن يوفي الدين كله ألي وارث، كما يجوز ألي وارث أن 

 .يطالب المدين بكل الدين

 الفرع الثاني

 تضامن المدينين

 ــــ

 .ال يكون التضامن بين المدينين إال باتفاق أو بنص القانون: 365المادة

لمادة على أن التضامن بين المدينين ال يكون إال باتقاإل أو بنص القانون أي ال يقتر  شأنه تنص ا

 .شأن التضامن بين الدائنين
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يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجال أو معلقا على شرط أو : 366المادة  

 .ك الوصفمرتبطا بأي وصف مؤثر فيه، وكان دين غيره منجزًا أو خاليا من ذل

شأنه شأ التضامن اايداعي منوت ( التضامن السلبي)تعر  المادة إلى أن التضامن بين المدينين 

بقكرتين األولى وحدة المحل واألخرى تعدد الروابط والمقصود بوحدة المحل في مقام التضامن السلبي 

ود بتعدد الروابط أن كل أن كل المدينين المتضامنين ملزمون في مواجهة الدائن بالدين كامال والمقص

مدين تربطه بالدائن رابطة مستلة ومتميزة عن الروابط التي تربط المدينين اآلخرين لهذا فإذا تعيبت 

الرابطة الخاصة بواحد من المدينين المتضامنين بقيت روابط سائر المدينين سليمة ورجوع الدائن على 

البس روابطهم المتعددة من أوصاف، قد مدينيه المتضامنين أو على بعضهم يكون في حدود ما ي

يخالف بعضها بعضا فقد يكون أحدهم مدينا تحت شرت، ويكون دين غيره منجزا أو مضافا إلى أجل 

فال يكون للدائن أن يطالب المدين تحت شرت إال عند تحق  الشرت أو أن يطالب المدين المؤجل دينه 

 .إال عند حلول اآلجل

 

لمدينين المتضامنين ويكون للمدين إذا رفض الدائن أن يستوفي الدين إذا وفى أحد ا: 367المادة 

كله أن يعرض عليه الدين عرضا حقيقيا وفقا لإلجراءات المقررة وتبرأ ذمته وذمم 

 .باقي المدينين المتضامنين يعد إيداع الدين

 

في عالقته بكل للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم مراعيا ما : 368المادة 

 .مدين من وصف مؤثر في الدين، ومطالبته ألحدهم ال تمنعه من مطالبة الباقين

تعر  المادة لح  الدائن في مطالبة مدينيه المتضامنين أو بعضهم بكل الدين اعتبارا بأن التضامن 

ن منوت بقكرتين األولى وحدة المحل واألخرى تعدد الروابط والمقصود بوحدة المحل أن كال م

المدينين المتضامنين ملزم في مواجهة الدائنين بالدين كامال غير مقسم والمقصود بتعدد الروابط أن كل 

مدين تربطه بالدائن رابطة مستقلة ومتميزة عن الروابط التي تربط اآلخرين بهذا الدائن ورجوع الدائن 

متعددة من أوصاف يخالف عن مدينيه المتضامنين أو بعضهم يكون في حدود ما قد يالبس روابطهم ال

بعضها البع، فقد يكون أحدهم مدينا تحت شرت ويكون دين غيره منجزا أو مضافا إلى أجل فال 

 .يكون للدائن أن يطالب المدين تحت شرت إال عند تحق  الباقيين

 

إذا وقعت مقاصة بين الدائن واحد المدينين المتضامنين برنت ذمته وذمة الباقين تجاه : 369المادة 

الدائن بقدر التقاص، ويرجع المدين الذي وقعت معه المقاصة على الباقين بمقدار 

 .أنصبتهم
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تقرر المادة أنه في حالة وقوع المقاصة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين تبرأ ذمته وذمة 

بتهم ألنه المدينين الباقين بقدر التقاص ويرجع المدين الذي وقعت معه القاصة على الباقين بمقدار أنص

 .يكون في حكم من وفى الدين وقد وفاه فعال بطريقة المقاصة

 

إذا اجتمعت صفة الدائن والمدين في أحد المدينين المتضامين فإن الدين ال ينتقص : 371المادة 

 .بالنسبة إلى باقي المدينين إال بقدر حصة هذا المدين

يه المتضامنين ويتحق  ذلك عن طري  يواجه نص المادة حكم اتحاد الذمة بين الدائن وأحد مدين

 .خالفة الثاني لألول فال ينقضي الدين بالنسبة إلى باقي المدينين إال بقدر حصة هذا المدين

 

إذا برأ الدائن احد المدينين المتضامنين من الدين فقط برنت ذمته وذمة الباقين من  -1: 371المادة 

 .حصته وبقى تضامنه

فقط بقى دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة وإذا أبرأه من التضامن  -2

 .اآلخرين، ولهؤالء الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم

وإذا أبرأه بصورة مطلقة، انصرف اإلبراء إلى الدين والتضامن معا، ما لم يتبين  -3

 .من ظروف الحال أو من طبيعة التعامل أن اإلبراء ينصرف إلى أحدهما

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط تبرأ وذمة الباقين من حصته ويبقى ( 2)

 .تضامنه

أما إذا أبرأه من التضامن فقط بقى دينه في ذمته وامتنع على الدائن مطالبته بحصص باقي ( 2)

 .ه بحكم التضامن بينهمالمدينين المتضامنين وإذا دفع هؤالء للدائن رجعوا على المدين بما يدفعونه عن

وأما إذا أبرأه بصورة مطلقة انصرف اابراء على الدين والتضامن معا ما لم يتبين من ( 6)

 .ظروف الحال أو من طبيعة التعامل أن اابراء ينصرف إلى أحدهما

 

أن  إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن فلباقي المدينين: 372المادة 

 .يرجعوا على هذا المدين بنصيبه من حصة المعسر منهم

يقضي النص أنه على الرغم من إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين أو من التضامن 

 .يبقى المدين مشتركا في تحمل حصة المعسر من المدينين
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تضامنين ال يفيد باقي عدم سماع الدعوى للتقادم بالنسبة ألحد المدينين الم -1: 373المادة 

 .المدينين إال بقدر حصة ذلك المدين

وقف سريان التقادم أو انقطاعه بالنسبة ألحد المدينين المتضامنين ال يعطي الحق  -2

 .للدائن بالتمسك به ضد الباقين

ا إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة ألحد المدينين المتضامنين فال يقيد منه باقي المدينين وانم( 2)

 .يظل االلتزام قائما تجاه الدائن في الباقي من الدين بعد طرح حصة المدين الذي تقادم دينه من بينهم

أن وقف سريان التقادم وانقطاعه بالنسبة ألحد المدينين المتضامنين ال يعطي الح  للدائن ( 2)

 .بالتمسك به ضد المدينين الباقين

 

فيذ االلتزام عن فعله وفعل باقي المدينين المتضامنين المدين المتضامن مسئول في تن: 374المادة 

 .في موضوع التضامن

تقضي المادة بان المدين المتضامن مسئول عن فعله وعن فعل غيره من المدينين في موضوع 

التضامن كأن يتقبل أي شريك من الشركاء في شركة األعمال عمال كعمل قطعة قما، رداءا وخياطته 

تزم به مع بقية الشركاء فكل واحد منهم مطالب بالوفاء بهذا العمل ومضمون فهذا العمل يلزمه ويل

عليهم جميعا إذا تلف بيد أحدهم فيلزم الشريك المتلف وبقية الشركاء بتعوي، الدائن بصقتهم مدينين 

 .متضامنين وفقا لقواعد الكقالة التي يقوم عليها التضامن بين المدينين

 

لذي يعقده أحد المدينين المتضامنين على الباقي ما لم يرتب في ذمتهم ينفذ الصلح ا -1: 375المادة 

 .التزاما جديدا أو يزد في التزامهم فإنه ال ينفذ بحقهم إال بإجازتهم

( 373)يرجع المدين المصالح على الباقين بما دفعه عنهم طبقا ألحكام المادة  -2

باألقل من الدين وبدل غير أنه إذا كان بدل الصلح من غير جنس الدين فالعبرة 

 .الصلح

تنطوي المادة على تطبي  من تطبيقات القاعدة العامة المستقرة في أعمال فكرة النيابة التبادلية بين 

 :المدينين المتضامنين حيأ تنص

إذا تصال  الدائن من أحد المدينين المتضامنين صلحا فيه منقعة لهم كما لو تضمن اسقاطا ( 2)فقرة 

 .لقوائد التأخير فإنه في حقهم ويستقيدون منهلبع، الدين أو 
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أما إذا كان من شأن هذا الصل  ما يضرهم كما إذا رتب في ذمتهم التزاما أو يزيد عما هم ملتزمون 

فيه فال ينقذ ف يحقهم ما لم يجيزه باقي المدينين وغنى عن البيان أنه بالنظر إلى أن الصل  ال يقبل 

 .تضامنين أن يتمسكوا بالجزء الذي يقيدهم وأن يطرحوا ما يضرهمالتجزئة فال يجوز للمدينين الم

غير أنه إذا ( 216)يرجع المدين المصال  على الباقين بما دفعه عنهم طبقا ألحكام المادة ( 2)فقرة 

 .كان بدل الصل  من غير جنس الدين فالعبرة باألقل من الدين وبدل الصل 

 

تضامنين بما عليه من الدين ملزم له بمقتضى إقراره وملزم إقرار أحد المدينين الم -1: 376المادة 

 .للباقين بمقتضى تضامنهم معه

وإقراره بما عليه وعلى الباقين من الدين ملزم له بكل ما أقر به وملزم للباقين  -2

 .بمقدار حصة المقر من الدين

ية بين المدينين بشان تتضمن المادة أحد تطبيقات القاعدة العامة في أعمال فكرة النيابة التبادل

 :ااقرار حيأ تنص

فإقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين ملزم له بمقتضى إقراره وملزم للباقين  -2

 .بمقتضى تضامنهم معه

وإقراره بما عليه وعلى الباقين من الدين ملزم له بكل ما أقر به وملزم للباقين بمقدار حصة  -2

 .المقر من الدين

 

للمدين المتضامن الذي أدى الدين كله أو أدى أكثر من نصيبه أن يرجع على  -1: 377دة الما

المدينين المتضامنين الباقين بما دفعه زائدا على نصيبه كل بقدر حصته، كما له 

 .أن يرجع على أحدهم بنصيبه من الدين وبحصته من نصيب اآلخرين

لدين فله أن يرجع على اآلخرين إذا أدى أحد الكفالء المتضامنين أي قدر من ا -2

فيقاسهم فيما أدى بالسوية، كما أنه له الرجوع على أحدهم بنصف ما دفعه ثم 

 .يرجعان على الباقين

إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين كله او ما يزيد على حصته فيه فإنه ( 2)تقضي المادة 

تلك الزيادة كما أن له أن يرجع على أحدهم  يرجع على بقية المدينين كل بقدر حصته في الدين أو في

 .بنصيبه من الدين وبحصته من نصيب اآلخرين
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أما إذا أدى أحد الكقالء المتضامنين أي قدر من الدين فله أن يرجع على اآلخرين فيقاسهم ( 2)فقرة 

 .بما أدى بالسوية كما أن له الرجوع على أحدهم بنصف ما دفعه تم يرجعان على الباقين

 

يكون الدين مشتركا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، كما لو كان دينا آل باإلرث إلى عدة : 378ادة الم

 .ورثة، أو تعويضا لمال مشترك أتلف بالتعد أو ثمنا لمبيع مشترك بيع بصفقة واحدة

 

 .لكل من الشركاء في الدين المشترك أن يطلب حصته فيه: 379المادة 

 

د الشريكين بعض الدين المشترك فللمشترك اآلخر أن يشاركه فيه إذا قبض أح -1: 381المادة 

بنسبة حصته ويتبعان المدين بما بقى أو أن يترك للقابض ما قبضه على أن يتبع 

 .هو المدين بحصته

فإذا اختار الشرك متابعة المدين فليس له أن يرجع على شريكه ولو هلك باقي  -2

ان على الرجوع على القابض في هذه الدين عند المدين إال إذا اتفق الشريك

 .الحالة

إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها أو استهلكها  -1: 381المادة 

 .فللشركاء اآلخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها

فإذا هلكت في يده بال تقصير منه فال ضمان عليه ألنصبة شركائه فيها ويكون قد  -2

 .وما بقى من الدين بذمة المدين يكون لشركائه اآلخرين استوفى حصته

 

إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كفيال بحصته في الدين المشترك أو أحاله المدين على : 382المادة 

آخر فللشركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال 

 .عليه

 

بنصيبه في دين مشترك ماال من الدين فللشركاء أن يضمنوه  إذا اشترى أحد الشركاء: 383المادة 

ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين وليس 

 .لهم أن يشاركوه فيما اشتراه إال برضاه
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يجوز ألحد الشركاء أن يهب حصته في الدين للمدين أو يبرئه منها وال يضمن أنصبة : 384المادة 

 .ما وهب أو أبرأشركائه في

 

يجوز لحد الشريكين في الدين المشترك أن يصالح المدين عن حصته فيه، فإن كان  -1: 385المادة 

بدل الصلح من جنس الدين جاز للشريك الذي لم يصالح أن يترك لشريكه ما صالح 

عليه ويتبع المدين بنصيبه كامال، وله أن يقاسم الشريك المصلح فيما صالح عليه، 

على المدين بباقي نصيبه ، كما يرجع المصالح نفسه على المدين بما أخذه ويرجع 

 .شريكه منه

فإن هلك بعض ما في ذمة المدين اقتسم الشريكان ما قبضاه بنسبة ما لك لمنهما  -2

 .عند المدين

وإن كان بدل الصلح من غير جنس الدين جاز للشريك اآلخر أن يتبع المدين أو  -3

لمصالح إذا اختار الشريك اآلخر متابعته أن يدفع له نصيبه الشريك المصالح، ول

 .في المقبوض أو نصيبه في الدين

ال يجوز ألحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا  -1: 386المادة 

 .التأجيل

ويجوز أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم  -2

 .فيما يقبضون من الدين

الدين المشترا بوصقه صورة من صور التضامن بين الدائنين، كما  621 -612تناولت المواد 

الدين وعالقة الدائنين ببعضهم وعالقة الدائنين بالمدين وتتضمن صور  فيتضمنت متار االشتراا 

وتجرى جميعها طبقا  تصرف أحد الدائنين في حصته بالمبيع أو الشراء أو الهيبة أو المصالحة،

 .للقواعد العامة في الدين المشترا

مصدر الدين المشترا االتقاإل أو القانون كما إذا تحد سببه أو كان دينا مل  612وقد أوردت المادة 

باارث إلى عدة ورتة أو تعويضا لمال مشترا اتلف بالتعدي أو تمنا مشترا بيع بصققة واحدة أو بدل 

 .اقر  متحصل منه مال مشتر

عالقة الدائنين في الدين المشترا بالمدين فلكل دائن من الشركاء في الدين ( 611)وتضمنت المادة 

 .المشترا أن يطلب حصته فيه

لعالقة الدائنين ببع، في الدين المشترا حيأ تتجلى ذاتية نظام الدين ( 626)فيما تعر  المادة 

للشريك اآلخر الخيار إنشاء شاركه فيه بنسبة المشترا فإذا قب، أحد الشريكين بع، الدين المشترا ف
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حصته ويتبعان المدين بما بقى لكل منهما في ذمته وإن شاء سلم للقاب، ما قب، واتبع المدين بحصته 

أما إذا اختار الشريك متابعة المدين فال يرجع على القاب، بشيء ولو هلك باقي الدين عند المدين 

 .الرجوع على القاب، في هذه الحالة كإعساره إال إذا اتق  الشريكان على

حاالت قب، أحد الشركاء حصة من الدين المشترا والتصرف فيها أو ( 622)وتعالو المادة 

هالكها فإذا قب، أحد الشركاء حصته من المدين في الدين المشترا وتصرف فيها أو استهلكها 

 .فللشركاء اآلخرين تضمينه ما يعادل حصصهم فيما قب،

ك ما قبضه الدائن في يده بال تقصير فال ضمان عليه لنصبة شركائه فيها ويكون قد وأما إذا هل

 .استوفى حصته في الدين وما بقى من الدين في ذمة المدين يكون لشركائه اآلخرين

أنه إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كقيال بحصته في الدين المشترا أو إحالة  622وتقرر المادة 

شركاء أن يشاركوه بحصصهم في المبلغ الذي يأخذه من الكقيل أو المحال عليه المدين على مخر فلل

 .بنسبة حصصهم في الدين

إلى قاعدة أخرى في عالقة الدائنين ببعضهم في الدين المشترا فإذا اشترى  626وتعر  المادة 

من  أحد الشركاء بنصيبه في دين مشترا ماال من المدين فللشركاء أن يضمنوه ما أصاب حصصهم

تمن ما اشتراه أو أن يرجعوا بحصصهم على المدين وليس لهم أن يشاركوه فيما اشتراه إال برضاه ألن 

الشريك تملك المال الذي اشتراه بعقد البيع ال بالدين وحتى لو ظهر أخيرا عدم صحة الدين فال يبطل 

 .البيع

را للمدين أو إبرائه منها لهبة أحد الشركاء حصته في الدين المشت( 2)فقرة  624وتعر  المادة 

 .فإنه ال يضمن أنصبة شركائه فيما وهب أو إبراء أي تص  هبته فال يكون ضانا حصة شركائه

عالقة الدائنين ببعضهم في الدين المشترا إذا صال  أحد الشريكين في الدين  622وتناولت المادة 

آلخر الذي لم يصال  أن المشترا عن حصته فيه وكان بدل الصل  من جنس الدين جاز للشريك ا

يترا لشريكه بدل الصل  ويتبع المدين بنصيبه، كما يجوز له أيضا أن يجيز الصل  ويقاسم الشريك 

المصال  فيما صال  عليه ويرجع على المدين بباقي حصته كما أن لشريك المصال  الرجوع على 

 .المدين بما أخذه منه شريكه

مدين اقتسم الشريكان ما قبضاه بنسبة ما لكل منهما عند أما أن هلك بع، ما في ذمة ال( 2)فقرة 

 .المدين

وأما إذا كان بدل الصل  من غير جنس الدين جاز للشريك اآلخر أن يدفع المدين أو ( 6)فقرة 

الشريك المصال ، وللشريك المصال  إذا اختار الشريك اآلخر متابعته أن يدفع له نصيبه في المقبو  

 .أو نصيبه في الدين
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إلى قاعدة أخرى في عالقة الدائنين ببعضهم في الدين المشترا فال يجوز  621عر  المادة وت

للشريك الدائن تأجيل الدين دون موافقة الشركاء اآلخرين إنما يجوز له أن يؤجل حصته في الدين 

 .بدون موافقة الباقين وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اب الرابعالب

 انقضاء االلتزام

 

 الفصل األول

 اءــالوف

 ــ

 الفرع األول

 طرفا الوفاء

 ـــ

 :يصح الوفاء: 387المادة 

 .من المدين أو من نائبه أو من أي شخص مخر له مصلحة في الوفاء -أ

ممن ال مصلحة له في الوفاء على أنه يجوز للدائن أن يرف، الوفاء في هذه الحالة إذا أبلغ  -ب

 (.216)ين الدائن اعتراضه على ذلك، ويراعى في ذلك أحكام المادة المد
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 :يشترط لنفاذ الوفاء: 388المادة 

 .أن يكون الموفي به ملكا للموفى -1

أن يكون الموفي كامل األهلية، فإذا كان ناقصها فإن وفاءه دون إذن نائبه  -2

 .الشرعي يكون موقوفا على اإلجازة

وطه كعمل قانوني حيأ اشترطت لنقاذه أن يكون الموفي به ملكا للموفى تتناول المادة الوفاء وشر

أو أن تتوفر في الموفي األهلية للتصرف بالمال الموفي به أي يجب أن يكون بالغا عاقال أما إذا كان 

ناقص أهلية األداء ووفى الدين دون إذن نائبه الشرعي يكون وفاؤه موقوفا على إجازة نائبه الشرعي 

وفاء يكون قابال لإلبطال لمصلحة الموفي ناقص األهلية فيجوز له أن يطلب إبطال الوفاء أي أن ال

 .واسترداد ما وفى

 

إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين فلهم : 389المادة 

 .الرجوع على المستوفي ومشاركته فيما أخذ

موته بع، دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين إخالال  تعر  المادة لحالة وفاء المدين في مر 

بقاعدة المساواة بين الدائنين العاديين أمام الضمان العام للمدين بما يحل  الضرر بباقي الدائنين فلهم 

 .الرجوع على الموفي لهم ومشاركتهم بما أخذوه من المدين يقسم بينهم بنسبة ديونهم قسمة الغرماء

 

 :الوفاء مبرئنا لذمة المدين إذا وقع يكون: 391المادة 

 .للدائن كامل األهلية أو لنائبه -2

 .للنائب الشرعي عن الدائن القاصر -2

للدائن ناقص األهلية إذا انتفع بهذا الوفاء وحينئذ تكون براءة المدين بقدر هذا  -3

 .النفع

 .لمن يقدم وثيقة مخالصة صحيحة صادرة من الدائن -4

 .دائن في الظاهر إذا وقع الوفاء إليه بحسن نيةلمن يكون هو ال -5

 .لمن تأذن المحكمة بالوفاء إليه -6

 :تقرر المادة أن الوفاء يكون مبرءا لذمة المدين في الحاالت اآلتية
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 .إذا تم الوفاء للدائن ناقص األهلية بقدر ما تعود عليه من منقعة بسبب هذا الوفاء -2

 .ن الدائنلمن يقدم مخالصة صحيحة صادرة ع -2

للدائن الظاهر وهو الذي يعتبر في نظر النان أنه هو صاحب الح ، وذلك بشرت أن يكون  -4

 .الموفي له حسن النية أي ال يعلم بأن المستوفى ليس هو الدائن الحقيقي

 .لمن تأذن المحكمة بالوفاء إليه كحائز مال المدين تحت يد الغير -2

 الفرع الثاني

 رفض الوفاء

 ـــ

إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه من المدين رفضا صريحا أو : 391 المادة

ضمنيا كما لو رفض القيام باألعمال التي ال يتم الوفاء بدونها فللمدين أن يعرض 

 .عليه الوفاء بالفعل عرضا رسميا فإن رضه كان للمدين الحق في إيداعه

فإن ر الدائن قبول الوفاء المعرو  عليه من المدين على المدين أن يعر  الوفاء على الدائن 

رفضا صريحا أو ضمنيا كما لو رف، القيام باألعمال التي ال يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه لن يقبل 

الوفاء فإن للمدين أن يلجأ إلى عر  الوفاء عليه بالقعل عرضا رسميا بأن يلجأ إلى اعذاره بإنذار 

ن هذا الرف، الدائن قبول الوفاء جاز للمدين أن يلجأ إلى اايداع القانوني يسجل به المدين على الدائ

 .الذي له صور تختلف باختالف طبيعة األشياء المراد إيداعها

 

يترتب على العرض الفعلي الرسمي أن يصير الشيء محل االلتزام في ضمان الدائن : 392المادة 

الحق في مطالبة الدائن  أن كان من قبل في ضمان المدين وأن يصبح للمدين

 .بتعويض ما لحقه من ضرر

يترتب على العر  القعلي الرسمي على ما سلف في المادة السابقة انتقال تبعة هالا محلي 

االلتزام في ضمان الدائن أن كان من قبل في ضمان المدين وأن يصب  للمدين الح  بمطالبة الدائن 

زام عينا معينة بالذات ويمتنع الدائن دون مبرر عن بتعوي، ما لحقه من ضرر كأن يكون محل االلت

تسلمها فتبقى شاغلة للمكان الذي هي فيه مدة طويلة فيكون للمدين في هذه الحالة أن يطالب الدائن 

بتعوي، الضرر الذي أصابه من جراء ذلك ويتمثل هذا التعوي، عادة في أجرة هذا المكان طوال 

 .مدة بقائها
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ون العرض الفعلي الرسمي صحيحا إذا إذا كان لكمل الدين المستحق ال يك -1: 393المادة 

 .ومصروفاته حسبما يقتضيه العقد او نوع الدين

يجوز العرض الفعلي حال المرافقة، أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا  -2

 .كان الدائن المعروض عليه أو نائبه حاضرا

كل شيء بحسب طبيعته أما يكون اإليداع بإذن المحكمة وحيو تأمره في  -3

 .بإيداعه عينا أو بوضعه تحت الحراسة

أن يقع الوفاء بالشيء أو ( 2)أوردت المادة شروت صحة العر  القعلي الرسمي وحاالته وهي 

العمل ذاته كامال الذي أنصب عليه التزام المدين ومصروفاته حسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين وال 

يئا مخر أو عمال مخر ولو كان أكبر قيمة مما هو مستح  باألصل إال إذا يجوز له أن يقي لدائنه ش

 .رضي الدائن إذ يصب  الوفاء في هذه الحالة من قبيل الوفاء بمقابل

يجوز العر  القعلي في حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان الدائن ( 2)

 .المعرو  عليه أو نائبه حاضرا

دائن أو نائبه الحاضر في الجلسة عر  المدين القعلي يكون اايداع بإذن المحكمة إذا رف، ال( 6)

حيأ تأمر في كل شيء بحسب طبيعته إما بإيداعه في خزانة المحكمة إذا كان المعرو  من النقود أو 

 .المنقوالت السهلة الحمل وغما إذا كان عقارا أو منقوال بوضعه تحت الحراسة

 

محل الوفاء شيئا يسرع إليه الفساد أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقات غير إذا كان : 394المادة 

معقولة جاز للمدين بإذن المحكمة أو بدون استئذانها في حالة الضرورة لالستعجال 

أن يبيعه بسعره المعروف في األسواق فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني ويقوم بإيداع 

 .الثمن مقام إيداع الشيء نفسه

ل الوفاء من األشياء التي يسرع إليها القساد أو يكلف إيداعها أو حراستها نققات كبيرة ال إن كل مح

تتناسب مع قيمتها جاز للمدين بإذن المحكمة أو بدون استئذانها في حالة الضرورة باالستعجال بيعها 

مزاد إال إذا بسعرها المعروف في األسواإل فإن تعذر ذلك فبالمزاد العلني أي أنه ال يجوز بيعها بال

تعذر بيعها بالتراضي بسعرها باألسواإل كي ال يتضرر الدائن بنققات المزاد دون موجب ويقوم إيداع 

 .الثمن مقام إيداع الشيء نقسه

 

 :يستغنى عن العرض ويكتفى باإليداع أو ما يقوم مقامه في الحاالت التالية: 395المادة 

 .إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه -1
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 .إذا كان الدائن محجورا عليه وليس له نائب يقبل الوفاء -2

 .إذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص -3

 .إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى -4

تواجه المادة الحاالت التالية التي يستغنى فيها عن العر  ويكتقي باايداع مباشرة أو بما يقوم 

 .مقامه

ائن أو موطنه كما لو كان الدائن وارتا مجهوال أو مققودا كأن إذا كان المدين يجهل شخصية الد -2

 .يكون الدائن األصلي قد مات ويجهل المدين ورتته أو موطنه

 .إذا كان الدائن محجورا عليه ولم يكن له نائب يقبل الوفاء -2

إذا كان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص كأن يموت الدائن ويتنازع الدين الوارث  -6

 .موصي له ولم يتيسر للمدين التثبيت من صاحب الح  من بينهموال

إذا كانت هناا أسباب جدية أخرى تبرر هذا ااجراء كأن يريد المشتري الوفاء بالثمن للبائع  -4

ولكن البائع يمتنع عن التصدي  على إمضائه فال يجد المشتري بدا من إيداع الثمن على ذمة البائع 

التصدي  على اامضاء، وكما إذا كان للمدين يطالب بالتزام لم يتيسر له  بشرت إال يقبضه إال بعد

 .استيقاءه قبل تنقيذ التزامه فله أن يقوم باايداع في هذه الحالة

 

إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع على الوجه الصحيح قام ذلك مقام  -1: 396المادة 

اإليداع وصار ذلك الزما للمدين ال يقبل الوفاء وترتب عليه جميع نتائجه من تاريخ 

 .منه رجوع فيه

 .يتحمل الدائن نفقات العرض الرسمي واإليداع -2

فإذا عر  المدين الدين واتبع العر  ( 2)تتناول المادة األتر القانوني للعر  واايداع فقرة 

اع ويترتب عليه جميع بإيداعه على الوجه الصحي  يكون له حكم الوفاء ويعتبر أنه قد تم إعالن اايد

نتائجه من تاري  اايداع فتعتبر ذمة المدين ذمم الملتزمين معه في الدين وذمم الكقالء قد برنت من هذا 

 .الوقت وال يقبل من المدين الرجوع فيه

نققات العر  الرسمي واايداع تكون على الدائن إذا كان قد رف، العر  الودي من ( 2)فقرة 

الجأ المدين إلى العر  الرسمي وغني عن البيان بأن المدين إذا الجأ إلى المدين قبل ذلك حتى 

العر  الرسمي للوفاء دون أن يسبقه بعر  ودي فإن الدائن إذا قبل العر  الرسمي ال يتحمل شيئا 

 .من نققاته



 

151

 

ق على المدين بعد اإليداع إعالم الدائن به فإن لم يفعل لزمه تعويض الضرر الذي يلح: 397المادة 

الدائن من جراء ذلك ويعفى المدين من هذا اإلعالم في الحاالت التي يتعذر فيها طبقا 

 .395للمادة 

على المدين بعد إيداع محل الوفاء إعالم الدائن بذلك فإن لم يقعل لزمه تعوي، الدائن عن الضرر 

من هذا  612ام المادة الذي يلح  به ما لم يتعذر عليه ااعالم في الحاالت التي يتعذر فيها طبقا ألحك

 .القانون

 

 

 

 الفرع الثالو

 محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته وإثباته

 ـــــــ

 

يكون الوفاء بالشيء المستحق أصال، فال يجبر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى : 398المادة 

 .قيمة

ام المدين وال يجوز يكون الوفاء بالشيء المستح  أصال أو بالعمل ذاته الذي انصب عليه التز

للمدين أن يقي دائنه بشيء أو عمل مخر ولو كان أكبر قيمة مما هو مستح  في األصل إال إذا رضي 

الدائن به وحينئذ يصب  من قبل الوفاء بمقابل وسواء كان الوفاء بالشيء المستح  أو بمقابل ينقضي 

 .االلتزام

 

ول وفاء جزئي لدين واحد ما لم يوجد اتفاق أو ليس للمدين أن يجبر الدائن على قب -1: 399المادة 

 .نص يجيز ذلك

فإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف  -2

 .به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء
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 إذا كان الدين معين المقدار مستح  األداء فليس للمدين أن يجيز الدائن على قبول وفاء جزئي

فاألصل أن الدائن يستأدي الدين بأسره ما لم يوجد اتقاإل أو نص يجيز خالف ذلك فقد يكون بين 

الطرفين اتقاإل على تخويل المدين ح  تجزئة الوفاء وقد يمن  القاضي للمدين أجال ليتيسر له الوفاء 

 .بعده

متنع عن الوفاء بهذا وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وأقر المدين بجزء منه فليس للمدين أن ي

 .الجزء متى طالب به الدائن بداعي التريأ حتى يحسم النزاع في الجزء اآلخر

 

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه : 411المادة 

لم المدني ال يفي بهذه الديون جميعا، فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه ما 

 .يوجد مانع اتفاقي أو قانوني من هذا التعيين

تناولت المادة حكم تعدد الديون وعدم كقاية الوفاء بها جميعها وكانت من جنس واحد لدائن واحد 

فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفائه منها ما لم يوجد مانع اتقاقي أو قانوني يحول دون هذا 

 .التعيين

 

يعين المدين جهة الوفاء وتعذر الرجوع إليه، يحسب المدفوع من الدين الحال أو إذا لم : 411المادة 

األقرب حلوال، فإذا كانت كلها حالة أو مؤجلة إلى أجل واحد يحسب المدفوع من 

 .أشدها كلفة على المدين، فإن تساوت في الكلفة قسم المدفوع بحسب كل منها

فاء وتعذر الرجوع إليه فإن المدفوع يكون من حساب تقضي المادة بأن المدين إذا لم يعين جهة الو

الدين الحال أو األقرب حلوال فإن كانت كلها حالة أو مؤجلة إلى أجل يحسب المدفوع من أشد هذه 

 .الديون كلقة على المدين وأن تساوت في الكلقة قسم المدفوع بحسب كل منها

 

جد اتفاق أن نص بخالف ذلك مع مراعاة األصل في االلتزام أن يوفي فورا ما لم يو: 412المادة 

 .351أحكام المادة 

إذا كان االلتزام غير المرتبط بأجل مقرر اتقاقا أو قانونا أو قضاء يجب أن يتم الوفاء به فور 

استحقاقه أما إذا كان مضافا إلى أجل فإنه ال يجب وفاؤه إال بعد حلول األجل إال في الحاالت 

لقانون على حلول أجال الديون كما في حالتي الحكم واافالن والحجر االستثنائية التي ينص فيها ا

 .وكالجل القانوني في حالة األزمات االقتصادية عندما يصدر قانون بتأجيل الديون

 



 

153

 :يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه باالتفاق أو بنص خاص كما يلي: 413المادة 

لتزام إذا كان ذلك الشيء في مكان وجود الشيء محل الوفاء وقت نشوء اال -2

معينا بذاته وكان الدائن عالما بمكانه ، فإن لم يكن عالم بمكانه تعين الوفاء في 

 .مكان إنشاء العقد

 .في مكان وقوع الفعل الضار بالنسبة لاللتزامات الناشئة عنه -2

 .في مكان نشوء االلتزام بالنسبة لسائر الديون األخرى -3

أن يوفي الدين للدائن في أي مكان لقيه فيه ما لم يكن  على أنه يجوز للمدين -4

 .من شأن ذلك أن يلحق ضررا بالدائن

 

 .تكون نفقات الوفاء على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بخالفه: 414المادة 

تقضي المادة بان نققات الوفاء في جميع أحوالها تكون على المدين ما لم يوجد اتقاإل أو نص 

ات الوفاء بااللتزام من متمماته ملحقة بااللتزام نقسه ويدخل فيها في البيع مثال نققات بخالف ذلك فنقق

 .تعيين الشيء المبيع وزنا أو تعدادا أو كيال ونققات الثمن واارسال إلى مكان الوفاء ونحو ذلك

 

ض الدائن لم يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب وثيقة مخالصة بما وفاه ، فإذا رف: 415المادة 

 .ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين

لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه سواء اكان المدين نقسه ام الغير أن يحصل من الدائن على الدليل 

المثبت له فيطلب من الدائن مخالصة ويسترد منه سند الدين وإن كان الوفاء جزئيا فليس للمدين إا 

أدى أو التأشير على سند الدين فإن لم يستجب الدائن لطلب الموفي يكون له أن المطالبة بمخالصة بما 

 .يلجأ إلى العر  الحقيقي وباايداع يكون قد حصل على الدليل الذي يطلبه

 

 القصل الثاني

 انقضاء االلتزام بما يعادل الوفاء

 

 الفرع األول

 الوفاء البديل
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 ــــ

 

 .ق عليه الطرفانيصح وفاء الدين ببديل يتف: 416المادة 

 

 .تسري على الوفاء البديل شرائط العقد الذي يناسبه وأحكامه بحسب األحوال -1: 417المادة 

 .وتسري عليه أحكام الوفاء في قضاء الدين -2

تناولت المادتان وفاء الدين ببديل يتق  عليه وأحكامه فإذا اتق  المدين مع الدائن على أن يقي له 

قام هذا مقام الوفاء ويسمى في لغة القانون االعتيا  أي تغيير محل االلتزام بشيء مخر غير المستح  

بالتزام جديد يحل محل الدين المستبدل شبيه بطريقة تجديد الدين بتغير محله ويشترت في الوفاء 

االعتياضي أن ينقل الموفي فورا إلى الدائن ح  الملكية في العو  المبدول له في مقابل الدين فيعتبر 

لبيع من هذه الجهة فتجرى عليه أحكام البيع وشرائطه فيشترت في الموفي أهلية التصرف المطلوبة كا

في البائع ويطب  بشأن البديل األحكام المتعلقة بضمان العيوب الخقية في المبيع وضمان االستحقاإل إذا 

ء في قضاء الدين ظهر مستح  له وبمقتضى اشتمال الوفاء البديل على الوفاء تطب  فيه أحكام الوفا

مما يترتب عليه أن الدين الذي يؤخذ المقابل عوضا عنه ينقضي وما يتبعه من ملحقات كالتأمينات ولو 

ظهر للعو  مستح  وقضى له بأخذه من الدائن فالوفاء يظل نافذا رغم االستحقاإل ولكن للدائن أن 

عتيا  ذاته كما وتطب  يرجع على الموفي بدعوى ضمان االستحقاإل ما لم يطلب الحكم بقس  اال

القواعد المتعلقة بتحديد جهة الدافع إذا وقع الوفاء االعتياضي عن ديون متعددة ولم يكن العو  

 .المقابل كافيا ألدائها جميعا

 

 الفرع الثاني

 ةـالمقاص 

 ـــ

 .المقاصة هي انقضاء دينين لشخصين كل منهما دائن ومدين لآلخر: 418المادة 

وجوبية تقع بحكم القانون بمجرد توافر شرائطها، ورضائية تقع : ة نوعانالمقاص: 419المادة 

 .باتفاق الطرفين

يشترك في المقاصة الوجوبية أن يكون كل من الدينين حاال وأن يتماثال جنسا ووصفا : 411المادة 

 .وقوة وضعفا
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فإذا أوقع الغير  ال يجوز أن تقع المقاصة إذا كانت تلحق ضررا بحقوق اكتسبها الغير،: 411المادة 

حجزا على مال المدين ثم أصبح المدين دائنا لدائنه فال يجوز له أن يتمسك بالمقاصة 

 .ضد الحاجز

إذا اتلف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين، وقعت المقاصة فإن لم : 412المادة 

 .تكن من جنسه ال تقع المقاصة إال باتفاق الطرفين

كان للوديع دين على صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين إذا : 413المادة 

المغصوبة، والدين من جنس الوديعة أو العين المغصوبة فال تقع المقاصة إال باتفاق 

 .الطرفين

 .إذا اختلف مقدار الدينين تقع المقاصة بقدر األقل منهما: 414المادة 

بها أحد الطرفين، وال يجوز التنازل عنها قبل ثبوت الحق  ال تتم المقاصة إال إذا تمسك: 415المادة 

 .فيها

إذا تقادم أحد الدينين بعد ثبوت الحق لصاحبه في المقاصة ال يمنعه ذلك من التمسك : 416المادة 

 .بها

إذا أوفى المدين دينا عليه وكان له أن يقاض فيه بحق له، يسقط ما قد يكون لحقه من : 417المادة 

 .قدمة من الغير، إال إذا كان يجهل وجوده وقت الوفاءالضمانات الم

المقاصة وفقا لتصوير الققهاء لطبيعتها وسيلة لتساقط بين دينين ( 421 -462تناولت المواد من 

لشخصين كل منهما دائن ومدين لآلخر كأنما كل من الدينين يقص اآلخر قصا، ومن تم سمى ذلك 

 .وم بوظيقة الوفاء المزدو بالققه ااسالمي مقاصة أو تقاص وهي تق

 :إلى نوعى المقاصة( 461)وقد عرضت المادة 

 .الوجوبية وهي المقاصة القانونية في القوانين الحديثة تقع بمجرد توافر شروطها( 2)فقرة 

والمقاصة الرضائية مجالها يكون حيأ يتخلف شرت أو أكثر من الشروت الالزمة لوقوع ( 2)فقرة 

ئذ تقع تلك المقاصة بإرادة أو اتقاإل الطرفين بالتجاوز عن الشرت أو الشروت المقاصة الوجوبية وعند

 .المانعة من المقاصة القانونية

شروت المقاصة الوجوبية أن يكون كل من الدينين حالين صالحين ( 426(وتضمنت المادة 

 .للمطالبة بهما قضاء وأن يتماتال في الجنس والوصف والقوة والضعف

قاعدة أساسية تقضي بأنه ال يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوإل كسبها ( 422(وتضع المادة 

الغير كما إذا أوقع الدائن حجزا تحت يد مدين مدينه تم نشأ بعد ذلك دين للمحجوز لديه بذمة دائنه 
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صال  للمقاصة بالدين الموقع عليه الحجز فإن المقاصة ال تقع في هذه الصورة لعدم المضارة بحقوإل 

 .الذي كسب حقا بالحجزالحاجز 

حالة إتالف الدائن عينا من مال المدين وكانت من جنس الدين فإنها تسقط ( 422(وعرضت المادة 

 .قصاصا فإن لم تكن من جنسه فال تقع المقاصة إال باتقاإل الطرفين

لحالتين ال تقع فيما المقاصة رغم توفر الشروت وهما إذا كان للوديع دين ( 426(وتعر  المادة 

لى صاحب الوديعة أو كان للغاصب دين على صاحب العين المغصوبة والدين من جنس الوديعة أو ع

العين المغصوبة يجوز أن تقع المقاصة باتقاإل الطرفين وال يجوز للوديع أن يتمسك بالمقاصة بين ما 

ه بمقتضى ترتب له بذمة المودع وبين ما يكون في يده من مال على سبيل الوديعة مما يكون ملزما برد

 .التعاقد احتراما لما ينبغي أن يسود التعامل من تبادل الثقة وتطبيقا لخطر انتصاف الشخص لنقسه

وكذلك فليس للدائن الغاصب أن يتمسك بالمقاصة بين التزام له قبل المدين وبين التزام يوجب عليه 

 .أن يرد لهذا المدين ما غصبه منه

ذا اختلف مقدار الدينين فإنه يسقط الدين األقل ومقدار ما إلى أتر المقاصة إ( 424)تعر  المادة 

 .يقابله من الدين األكثر

إلى أن المقاصة ال تتم إال بناء على طلب أحد الطرفين، وذلك تأكيدا لعدم ( 422)وتعر  المادة 

ا قبل ارتباطها بالنظام العام أو تخويل القضاء سلطة الحكم بها من تلقاء نقسه كما ال يجوز التمسك به

 .تبوت الح  فيها

إلى أنه لما كانت المقاصة وقت تالقي الدينين فهي ترتب أترها ما دام الدين ( 421)وتعر  المادة 

الذي توافرت فيه صالحية التقاص قائما لم ينق، بالتقادم في هذا الوقت ولو تم اكتمال مدة التقادم 

 .وقت طلب المقاصة

إذا وفى المدين دينا في ذمته وهو يعلم أن له أن يطلب حكما مؤداه أنه ( 421)وتضمنت المادة 

المقاصة فيه يح  له بذمة الدائن الذي أوفاه فإن ذلك وأن كان يعد نزوال عن المقاصة فإنه يجب أن ال 

يكون من شأن هذا النزول إلحاإل الضرر بالغير فإن كان دينه بذمة غريمه مضمونا بتأمينات مقدمة 

لتمسك بتلك التأمينات اعتبارا بأنه لم يكن قد دفع دينه إلى غريمه وتمسك من الغير فإنه ال يملك ا

بالمقاصة ال ينقضي الدينان قصاصا وسقطت التأمينات، أما إذا أوفى المدين دينه وكان يجهل وجود 

هذا الح  فإن تطبي  القواعد العامة كان من شأنه وقوع المقاصة وانقضاء دين ذلك المدين بما يكلقه 

أمينات ويبقى له أن يسترد ما دفعه طبقا لقواعد استرداد غير المستح  ولكن استثناء من ذلك من الت

ورعاية لما كان من حسن نية المدين رؤى االعتداد بالوفاء الصادر منه على أنه وفاء لدين قائم بذمته 

 .لم تقع به المقاصة وأن حقه بذمة غريمه يكون قائما بما يكلقه من التأمينات
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 ع الثالوالفر

 اتحاد الذمة

 ـــ

 

إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دين واحد، انقضى هذا الدين  -1: 418المادة 

 .بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة

ال تجتمع الصفتان إذا كان الدائن وارثا للمدين، وإنما يكون أسوة الغرماء في  -2

 .اقتضاء دينه من التركة

لذمة يتحق  إذا اجتمع في شخص واحد صقة الدائن والمدين في من واحد وهو اتحاد ا( 2)فقرة 

أكثر ما يقع عن طري  األرث كما أو ورث المدين دائنه فإن كان الوريأ الوحيد فإن وصف الدائن 

يثبت له مع صقته كمدين القائمة به فينقضي كل الدين الذي كان عليه إذ يستحيل أن يطالب به نقسه 

 .الدائن ورتة مخرون انقضى من الدين بقدر حصة المدين من الميراث وأما إذا ورث

إذا ورث الدائن مدينه فإن اتحاد الذمة يكون ممتنعا ألن مقتضى قواعد الققه ااسالمي أن ( 2)فقرة 

ال تركة إال بعد سداد الديون فالدائن ال يرث دينه الذي يكون له على التركة وإنما تبقى التركة منقصلة 

تى تسدد ديونها كافة ومنها الوارث تم يعود الباقي بعد سداد الديون إلى الورتة جميعا كل بقدر عنه ح

 .حصته في الميراث

 

 .إذا زال سبب اجتماع صفة الدائن والمدين، عاد الدين إلى ما كان عليه: 419المادة 

واحد بسبب له أتر تقضي المادة بأنه إذا زال سبب اجتماع صقة الدائن والمدين بالنسبة إلى دين 

رجعي يزول المانع ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن فيعود الدين كما كان بأصله وترتد إليه قوته في 

المطالبة كما تعود إيه صقاته وتأميناته كأن يكون العقد الذي اشترى به المستأجر العين المؤجرة قابال 

يس له أتر رجعي فإن الدين الذي يترتب علي لإلبطال وقضى ببطالنه أما إذا زال اتحاد الذمة بسبب ل

ذلك الوجه ال تبقى له التأمينات المقدمة من الغير فإذا ما ورث المدين دائنه واجتمعت له صقتا الدائنيه 

والمديونية تم قام بوصقه دائنا بحوالة الح  إلى شخص مخر فإنه يعود من جديد مدينا للمحال له بالدين 

إنما تبرأ ذمة الكقيل الشخصي أو العيني الذي كان يكقل الدين اعتبارا بأنه الذي كان بذمته لمورته و

 .من الغير باالتقاإل الذي تم بين مكقوله وبين المحال له
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 الفصل الثالو

 انقضاء االلتزام دون الوفاء به

 ـــــ

 الفرع األول

 اإلبراء

 ـــ

 

 .ئنينقضي التزام الدين إذا أبرأه منه الدا: 421المادة 

ال يتوقف اإلبراء على قبول المدين، ولكنه يرتد برده إذا لم يسبق منه القبول ما لم  -1: 421المادة 

 .ينص القانون على خالف ذلك

 .إذا مات المدين دون قبول وال رد، كان اإلبراء نافذا -2

 .اإلبراء ال يصح إال من دين قائم: 422المادة 

 .حكام الموضوعية التي تسري على كل تبرعتسري على اإلبراء األ -1: 423المادة 

وال يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه  -2

 .القانون أو اتفاق عليه المتعاقدان

اابراء كسبب من أسباب انقضاء االلتزام دون وفاء وال بما يعادل ( 422و 426)تتناول المادتان 

يتم بإرادة الدائن وحده يولي أتره بمجرد صدوره فينقضي االلتزام وتنقضي الوفاء فهو تصرف قانوني 
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تبعا لذلك جميع التأمينات الضامنة للدين إذا لم يرده المدين، أي ال يتوقف اابراء على قبول المدين 

ما ولكنه يرتد برده إذا لم يسب  منه القبول فإن رده فيعود الدين كما كان وتبقى له صقاته وتأميناته ك

يظل خاضعا للدفوع التي تالزمه وإذا مات المدين دون قبول وال رد كان اابراء نافذا يؤخذ الدين من 

 .تركته

إلى أن اابراء اسقات للدين فال يكون إال في الدين القائم والواجب األداء  422وتعر  المادة 

 .وعليه فال يشمل الحقوإل القادمة بعد تاريخه

ة اابراء باعتباره تبرعا أو هبة فتسري على اابراء األحكام إلى صح 426وتعر  المادة 

الموضوعية التي تسري على كل تبرع ويقصد بذلك األهلية فيتعين أن يكون المبر  أهال للتبرع فال 

 .يص  إبراء المجنون وال المعتوه وال إبراء الصغير

رإل أمواله وإذا لم تستغرإل كما انه ليس للمري، مر  الموت حرية اابراء إذا كانت ديونه تستغ

ديونه جميع أمواله فإن إبراءه أحد ورتته من دين ال يص  إال بإجازة الباقيين إبراؤه األجنبي من دين 

 .له عليه ال يص  إال من تلأ التركة

واابراء وإن كان يصدر على سبيل التبرع أو الهبة إال أن يعتبر من قبيل الهبات غير المباشرة 

فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترت لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتق  التي ال يشترت 

عليه المتعاقدان وعلى ذلك يص  اابراء من التزام مصدره عقد شكلي سواء كان الشكل مقروضا 

بحكم القانون أو كان الشكل الزما باتقاإل الطرفين كاتقاقهما على أن يكون البيع بورقة رسمية فإنه 

 .براء المشتري من التزامه بثمن المبيع الوعد بالهبة بغير ورقة رسميةيص  إ

 

 الفرع الثاني

 استحالة التنفيذ

 ــــ

 

ينقضي التزام المدين إذا استحال تنفيذه بسبب أجنبي ال يد له فيه، وينقضي كذلك : 424المادة 

 .االلتزام المقابل إن وجد

ند انقضاء االلتزام إذا استحال تنقيذه بعد نشوئه لحكم تقضيه طبيعة األشياء ع 424تعر  المادة 

 .بسبب أجنبي ال يد للمدين فيه، يستوي في ذلك أن تكون االستحالة فعلية أو قانونية
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كما يستوي أن يكون السبب األجنبي هو الحادث القجائي أو القوة القاهرة ويترتب على استحالة 

 .االلتزام المقابل لتخلف سببه التنقيذ في العقود الملزمة للجانبين وهو انقضاء

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 التقادم المانع من سماع الدعوى

 ـــــ

 

ال يسقط الحق بالتقادم ولكن ال تسمع الدعوى به على من ينكره، بانقضاء خمس : 425المادة 

عشرة سنة دون عذر شرعي مع مراعاة االستثناءات الواردة في هذا القانون وما 

 .م خاصةترد فيه من أحكا

ال تسمع الدعوى عند اإلنكار بعد مرور ثالث سنوات في الحقوق التالية ما لم  -1: 426المادة 

 :ينص القانون بخالف ذلك

حقوإل األطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء واألساتذة والمعلمين ووكالء التقليسة  -أ

 .ما أنققوه من نققة والسماسرة والوسطاء عما أدوه من عمل متصل بمهنتهم

 .الحقوإل الدورية المتجددة، كأجور العقارات والمرتبات ومعاشات التقاعد -ب

على أنه ال يتقادم الربع الواجب على متولي الوقف أداءه للموقوف عليهم، وال التعوي،  -2

 .الواجب على الحائز الشيء النية، إال بانقضاء خمس عشرة سنة

 

 :ى عند اإلنكار بعد مرور سنة في الحقوق التاليةال تسمع الدعو: 427المادة 
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 .حقوإل التجار والصناع عما قدموه من بضائع أو مصنوعات لغير التجار -أ

 .حقوإل أصحاب القنادإل والمطاعم عن أجر ااقامة وتمن الطعام وكل ما يقدمونه لزبائنهم -ب

 .تمن ما قدموه من أشياءحقوإل العمال والخدم واألجراء من أجور يومية وغير يومية، ومن  - 

 

ولو استمر نوع  428و 427ال تسمع الدعوى في الحقوق المذكورة في المادتين : 428المادة 

 .التعامل بين أصحابها والمدين بها

فإنه ال يتقادم سماع  428و 427إذا كتب سند بحق من الحقوق المثبتة في المادتين : 429المادة 

 .من تاريخ كتابة السند الدعوى إال بانقضاء خمس عشرة سنة

 .تبدأ مدة تقادم عدم سماع الدعوى من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق األداء: 431المادة 

 .إذا انتقل الحق من سلف إلى خلف تضم المدتان في حساب التقادم: 431المادة 

 .ألخيرعند حساب مدة التقادم ال يحسب اليوم األول منها وتتم بنهاية اليوم ا: 432المادة 

يقف سريان التقادم كلما وجد عذر شرعي تتعذر معه المطالبة بالحق فال تحسب مدة : 433المادة 

 .قيام العذر

إذا ترك الدائنون المتعددون اإلدعاء بالحق، يسري التقادم على من ليس له عذر : 434المادة 

 .شرعي منهم

 :تنقطع مدة التقادم -1: 435المادة 

 .ق صراحة أو داللةبإقرار المدين بالح -أ

 .بالمطالبة القضائية ولو كانت المحكمة غير مختصة -ب

 .بأي إجراء آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه -ج

إذا انقطع التقادم بدأت له مدة جديدة مماثلة تبدأ من انتهاء األثر المترتب على  -2

 .سبب االنقطاع

 .دم أو إطالتهاال يجوز االتفاق على تقصير مدة التقا -1: 436المادة 

 .ال يجوز إسقاط المدين حقه في التمسك بالتقادم قبل ثبوت هذا الحق له -2

إسقاط المدين حقه في التمسك بالتقادم ضد بعض دائنيه ال ينفذ على الباقين إذا  -3

 .أضر بهم
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 .ال تقضي المحكمة بالتقادم إال بناء على طلب المدين، أو ذي مصلحة فيه -1: 437المادة 

جوز التمسك بالتقادم في جميع مراحل الدعوى ما لم يسبق التنازل عنه صراحة ي -2

 .أو ضمنا

األحكام الخاصة بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى بالنسبة ( 461 -422)تناولت المواد من 

 .لبع، الحقوإل وهذا القصل يقابل فصل انقضاء الح  بالتقادم في القوانين الحديثة

ال يبطل ح  )ي الشريعة ااسالمية قاعدة أرسى أصولها الحديأ الشريف ومن المعروف أن ف

من المجلة على أن الح  ال يسقط بتقادم ( 2114)وعلى ذلك نصت المادة ( امر  مسلم وإن قدم

 .الزمان

وفي المذهبين المالكي والحنقي أن الح  ال ينقضي وال يسقط بتقادم الزمان ولكن ال تسمع الدعوى 

كره بانقضاء خمس عشرة سنة دون عذر شرعي وهو استحسان وجهه منع التزوير به على من أن

والحيل ألن ترا الدعوى مع التمكن من قيامها يدل على عدم وجود الح  ظاهرا وأن منع القاضي من 

 .سماع الدعوى في هذا المقام من قبيل تخصيص قضائه بالزمان والمكان والخصومة

يسقط بمرور الزمن على تقاوت بين المدد بالنسبة لكل ح  بما يتق  وقد أقر القانون مبدأ الح  ال 

 .مع طبيعته وتقتضيه المصلحة

أنواع الحقوإل والمدد وهي سنة وتالث سنوات ال تسمع ( 422، 421، 421)وأوردت المواد 

  بعدها الدعوى على المنكر ولو استمر الدائنون بها بعملهم لدى المدينين مراعية في ذلك طبيعة الح

وما تقتضيه المصلحة، وقد جرت عادات النان وأعرافهم بالنسبة لها بمبادرة أصحابها باستيقائها 

وبعدم قعود الملزمين طوياًل دون الوفاء بها فهم يعولون عليها في عملهم ونققات معيشتهم وال يظن أن 

قرينة على الوفاء بها،  يهمل المدينون بها أكثر من المدة المذكورة فإن مضت ولم يطالبوا بها كان ذلك

وذلك فإن القوانين التي أخذت بقكرة سقوت الح  بالتقادم لم تلتزم بشان تلك الطائقة من الحقوإل بمدة 

التقادم العام خمس عشرة سنة بل جعلت التقادم في كل نوع من أنواعها بمدة دون تناسب مجريات 

ع عليهم االلتزام بكل منها وإذا حرر سند التعامل فيه والمدة المألوفة للوفاء بمراعاة ظروف من يق

بالح  كانت المدة المقررة خمس عشرة سنة قياسا على مدة عدم سماع الدعوى الخاصة بالحقوإل 

 .المثبتة بإسناد ممضاه من المدين
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 الكتاب الثاني

 القيود المسماة

 

 الباب األول

 عقود التمليك

 

 الفصل األول

 (( عــالبي))  -2

 ــــ

 .البيع تملك ما أو حق مالي للمشتري مقابل ثمن نقدي: 438المادة 

على المتعارف وهو البيع المطل  أحد أقسام  462جرى القانون أن يجري في تعريف البيع بالمادة 

البيع وأشهرها بيع المال بالثمن وأورد في التعريف أهم خصائص عقد البيع تمليك مال أو ح  مالي 

لمالي للمشتري مقابل تمن نقدي فكونه ناقال للملكية يميزه عن عقد اايجار وكونه أي نقل ملكية الح  ا

معاوضة يميزه عن عقد الهبة وكون العو  فيه مبلغا من النقود يميزه عن عقد المقايضة وهذه 

 .الخصائص حرصت غالبية التقنيات المدنية على إبرازها

 

 .د المشتري علما نافيا للجهالةيشترط أن يكون المبيع معلوما عن -1: 439المادة 
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يكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة لها وإذا كان  -2

 .حاضرا تكفي اإلشارة إليه

إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري علم بالمبيع كافيا فال حق له في طلب إبطال  -3

 .العقد لعدم العلم إال إذا ثبت تدليس البائع

يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة القاحشة واألصل في العلم  2، 2لققرتين وفقا ل

في المبيع أن يكون برؤيته ذاتا على ما يقول به المذهب الحنقي ولكن يجوز تحصيل هذا العلم من 

الوصف مقام اشتمال عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه األساسية بيانا يمكن من تعريقه فيقوم هذا 

الرؤية على نحو ما أخذت به مذاهب السنة الثالتة المالكي والحنبلي والشافعي وإذ كان المبيع حاضرا 

 .تكقي ااشارة إليه ألن ااشارة الحسية للمبيع أبلغ أنواع التعريف

عن إن إقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع علما كافيا وسبقت له رؤيته يغني ( 6)فقرة 

وصقه وتعريقه بوجه مخر ويكون هذا حجة عليه فال يكون له الح  بإبطال البيع بدعوى عدم علمه 

 .بالمبيع إال إذا أتبت تدليس البائع بأن أراه عينا أخرى وأوهمه بأنها العين المبيعة

 

 .وجب أن يكون المبيع مطابقا لها( النموذج)إذا كان البيع بالعينة  -1: 441المادة 

تلقت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعًا أو  وإذا -2

 .مشتريا أن يثبت أن الشيء مطاب  للعينة أو غير مطاب 

حالة البيع أي نموذ  يتق  عليه المتعاقدان ( 2)تعالو المادة حالة البيع بالعينة وهالا العينة فقرة 

يع مطابقا لها ويسمى هذا النوع من البيع بالققه ااسالمي بالبيع على فينعقد البيع على أن يكون المب

رؤية بع، المبيع فقد يتعذر رؤية جميع المبيع فيكتقى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود ويكون البيع 

قد انعقد على مبيع مطاب  للعينة ومن تم وجب على المشتري عند تسلم المبيع أن يتأكد بان يكون 

ها، وإال جاز له أن يرف، المبيع أو أي جزء منه ال يطاب  العينة ويكون الجزاء طبقا للقواعد مطابقا ل

العامة المطالبة بالتنقيذ العيني بإجبار البائع على تقديم ما يطاب  العينة أو فس  البيع أو طلب انقاص 

ون إخالل بح  المشتري وذلك د. الثمن إذا كانت قيمة المبيع أقل من قيمة المبيع الذي يطاب  العينة

 .بالتعوي، إذا كان له محل

إذا تلقت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين أو بدون خطأ كان على المتعاقد بائعا ( 2)فقرة 

 .أومشتريا أن يثبت أن الشيء المقدم مطاب  للعينة أو غير مطاب 
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أو يرفضه، وعلى البائع أن  في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل البيع: 441المادة 

يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة 

المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي معقوله يعينها البائع فإذا 

 .انقضت هذه المدة وسكت المشتري مت تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبوال

أحكام البيع بشرت التجربة فشرت التجربة شبيه بخيار الشرت في الققه ااسالمي ألن  تتضمن المادة

كال منهما يقصد به التروي أي تجربة المشتري للمبيع ليتبين صالحية المبيع للغر  المقصود منه أو 

يستوت  من أن المبيع هو الشيء المناسب له مناسبة شخصية والمشتري وحده صاحب القول في ذلك 

لى البائع تمكين المشتري من التجربة ليستطيع البت في قبول البيع أو رفضه كما أن على المشتري وع

إذا رف، البيع إعالم البائع برفضه خالل المدة المتق  عليها وإذا لم يكن بينهما اتقاإل على المدة فقي 

دها البائع دون أن يخبر مدة معقولة يعينها البائع فإذا انقضت المدة المتق  عليها أو المدة التي حد

المشتري البائع برفضه البيع وسكت يعتبر ذلك قبوال للمبيع حتى ولو لم يجربه إذ أن تمكن المشتري 

 .من التجربة والسكوت كالقبول إبراما وإنقاذا لحكم العقد المعل 

 

وإذا هلك  إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع: 442المادة 

 .قبل التسليم بسبب ال يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائع

تعر  المادة لحكم حالتي هالا المبيع في يد المشتري أو بيد البائع حيأ تقضي المادة بأن هالا 

المبيع في يد المشتري بعد تسلمه يلزمه أداء الثمن المسمى للبائع وهالكه بيد البائع قبل تسليمه 

 .بسبب ال يد للمشتري فيه يكون مضمونا على البائعللمشتري 

 

 .يسري حكم البيع بعد التجربة والرضا بالمبيع من تاريخ البيع: 443المادة 

يتناول النص حكم البيع بعد التجربة والرضا بالمبيع أن المشتري يعتبر مالكا للمبيع ملكية باتة من 

ع بينما تزول ملكية البائع بأتر رجعي من تاري  البيع تاري  البيع فتبقى الحقوإل التي رتبها على المبي

 .وتزول تبعا لذلك الحقوإل التي رتبها البائع على المبيع

إما إذا رف، المشتري وأعلن هذا الرف، للبائع خالل المدة المتق  عليها يزول البيع بأتر رجعي 

على شرت واقف وتصب   ويعتبر كأنه لم يكن وتزول ملكية المشتري التي كانت معلقة بأتر رجعي

ملكية البائع التي كانت معلقة على شرت فاس  ملكية باتة منذ البداية وتبقى الحقوإل العينية على المبيع 

 .من جهة البائع خالل مدة التجربة وتزول الحقوإل العيمية التي ترتبت عليه من جهة المشتري
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وجب على الولي أو الوصي أو القيم إذا فقد المشتري أهليته قبل أن يجيز البيع، : 444المادة 

 .اختيار ما هو في صالحه

على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هو في صال  المشتري في البيع بشرت التجربة إذا فقد 

 .أهليته قبل إجازة البيع أو رفضه

 

جربة له، إذا مات المشتري قبل اختياره وكان له دائن أحاط دينه بماله انتقل حق الت: 445المادة 

وإال انتقل هذا الحق للورثة فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رده لزم ما اتفقوا عليه، 

 .وإن أجاز البعض ورد اآلخر لزم الرد

يعر  النص لحكم وفاة المشتري بشرت التجربة قبل اختياره وكان له دائن أحات دينه بماله ينتقل 

ار أن أموال المتوفى جميعها ضامنة لدينه فيكون له ح  التجربة له ألن حقه معل  بكل التركة باعتب

الح  في القبول أو الرف، بما يراه يحق  مصلحته وإال انتقل ح  التجربة إلى الورتة باعتبارهم خلقا 

عاما لمورتهم فكما أن المورث يستح  المبيع متصقا بالوصف المرغوب فيه فوارته أيضا يستح  

اإل الورتة على إجازة البيع أو رده لزم ما اتققوا عليه وإن أجاز المبيع متصقا بذلك الوصف فإن اتق

 .البع، ورد اآلخر لزم الرد

 

ال يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع ف يمدة التجربة إال بقدر ما تتطلبه التجربة على : 446المادة 

 .الوجه المتعارف عليه، فإذا زاد االستعمال زيادة ال يقصد منها التجربة لزم البيع

تبين المادة بأن على المشتري استعمال المبيع بشرت التجربة خالل مدة التجربة بقدر ما تتطلبه 

التجربة على الوجه المتعارف عليه بالنسبة لنوع المبيع فإن زاد استعمال المبيع زيادة ال يقصد بها 

إنما يدل على إجازة  التجربة سقط خيار المشتري ولزم البيع أي ال يعتبر هذا االستعمال بقصد التجربة

فعلية للبيع كمشتري سيارة بشرت التجربة إذا استعملها مدة أطول من المدة المتق  عليها أو أطول من 

 .المدة المتعارف عليها فال يعتبر هذا االستعمال بقصد التجربة إنما يعتبر إجازة فعلية للبيع فيلزم البيع

 

على البيع بشرط المذاق، إال أن خيار المذاق ال تسري أحكام البيع بشرط التجربة : 447المادة 

 .يورث

تتناول المادة البيع بشرت المذاإل وهو البيع الذي يشترت فيه المشتري على البائع اختبار مذاإل 

المطعومات وهو من الناحية تابع لهوى المشتري ومزاجه الشخصي فهو يقدر مالئمته أو عدمها 

 .بميزان ذوقه الخاص
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اإل في الحقيقة نوع من البيوع بشرت التجربة يجمعها غر  االختبار فتسري البيع بشرت المذ

أحكام البيع بشرت التجربة على البيع بشرت المذاإل إال ان خيار المذاإل ال يورث ألنه خاص بتذوإل 

المشتري ويختلف النان في أذواقهم للمطعومات، وإذا مات المشتري قبل أن يقرر قبول المبيع أو 

ل شرت المذاإل إلى ورتته لن المذاإل صقة خاصة به وال ينتقل إلى الورتة إال الصقات رفضه فال ينتق

 .القابلة لالنتقال

إذا اتفق المتبايعان على تحديد الثمن بسعر السوق، فيعتبر سعر السوق في زمان : 448المادة 

ومكان البيع، وإن لم يكن في هذا المكان سوق اعتبر المكان الذي يقضي العرف بأن 

 .كون أسعاره ساريةت

بأنه ال يترتب على عدم تحديد الثمن بطالن البيع إذا تبين من االتقاإل أو ( 442)تقرر المادة 

الظروف أن المتعاقدين جعاله للتقدير ببيان األسس التي يحدد بمقتضاها إذا قد المتعاقدان التعامل بسعر 

لثمن هو سعر السوإل يعتبر سعر السوإل في السوإل فيعتبر الثمن قابال للتحديد فإذا كان أسان تقدير ا

الزمان والمكان الذي تم فيهما البيع فإذا لم يكن في مكان البيع سوإل المكان اعتبر المكان الذي يقضي 

 .العرف بأنه تكون أسعار سارية

 

 :يشترط أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلومات ويكون معلوما: 449المادة 

 .يه إن كان حاضرابمشاهدته واإلشارة إل -1

 .بتبيان مقداره وجنسه ووصفه إن لم يكن حاضرا -2

بأن يتفق المتبايعان على أسس صالحة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها الجهالة  -3

 .حين التنفيذ

 :يشترت أن يكون الثمن المسمى حين البيع معلوما ويكون معلوما

 .البيع ألن المشاهدة أبلغ وسائل التعريفمجلس  بمشاهدته وااشارة إليه إن كان حاضرا في -2

 .إن لم يكن حاضرا بمجلس البيع ببيان جنسه ومقداره ووصقه -2

بأن يتق  المتبايعان على أسس صالحة لتحديده بصورة تنتقي معها الجهالة حين التنقيذ فقي هذه  -6

تداول في التجارة أو سعر الحالة يكون المتعاقدان قد جعاله قابال للتحديد كأن يكون الثمن السعر الم

 .السوإل وكما هو الحال في بيوعات األمانة
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يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضعية أو التولية إذا كان رأس مال المبيع  -1: 451المادة 

معلوما حين العقد، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية 

 .محددا

 .د في بيان مقدار رأس المال فللمشتري حق الزيادةإذا ظهر أن البائع قد زا -2

وإذا لم يكن رأس مال المبيع معلوما عند التعاقد فللمشتري فسخ العقد عند  -3

معرفته وكذا الحكم لو كتم البائع أمرا ذا تأثير في المبيع أو رأس المال ويسقط خياره 

 .قيمته إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسلمه وتلزمه

يجوز البيع بطري  المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا اتق  المتبايعان على أن يتخذ ( 2)فقرة 

الثمن الذي سب  أن اشترى به البائع أساسا لتقدير تمن المبيع فيشتري المشتري بمثل ما اشترى به 

وتسمى عندهم بيوعات  البائع أو أكثر أو أقل ولهذه الصور من البيع مكان خاص في الققه ااسالمي

األمانة ألن المشتري يشتري من البائع على أسان الثمن الذي اشترى به مطمئنا إلى أمانته في البيان 

عن هذا فأما أن يزيد عليه قدرا معلوما من الرب  فيسمى البيع مرابحة وأما أن ينقصه قدرا معلوما 

 ينقص ويشتري من البائع بمثل ما اشترى يتحمله البائع فيسمى وضيعة أو مواضعة وأما أال يزيد وال

 .به فيسمى البيع تولية

معلوما وقت ( رأن مال المبيع)ويجب لصحة العقد في هذه البيوع جميعا أن يكون الثمن األول 

إبرام العقد وأن يكون مقدار الرب  في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا، وذلك منعا 

ثمن ما جرت العادة على الحاقه به من مصروفات وال يكتقى من البائع ببيان للجهالة والغرر ويلح  بال

مجمل عن الثمن بل يجب عليه أيضا أن يبين ما أحات بالثمن من مالبسات وما اقترن به من أوصاف 

 .قد تؤتر فى رضا المشتري بالصققة

قيقة يكون البيع صحيحا إذ أتبت المشتري أن الثمن األول الذي ذكره البائع أعلى من الح( 2)فقرة 

وللمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي فيكون له أن يحط المقدار الزائد من رأن المال وما يناسبه من 

الرب  أن كان البيع مرابحة أو المقدار الزائد من رأن المال فقط أن كان البيع تولية أو المقدار الزائد 

وضيعة ويسترد المشتري القدر الزائد أن كان قد  من رأن المال وما يناسبه من الخق، أن كان البيع

 .دفعه وال يلتزم بدفعه له أن كان لم يدفعه

إذا لم يكن رأن مال المبيع معلوما عند التعاقد فللمشتري فس  العقد عند معرفته، وكذا ( 6)فقرة 

مبيع أو استهلك أو الحكم لو كتم البائع أمرا ذات تأتير في المبيع أو رأن المال ويسقط خياره إذا هلك ال

 .خر  من ملكه بعد تسلمه وتلزمه قيمته
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الثمن في البيع المطلق يستحق معجال ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجال  -1: 451المادة 

 .أو مقسطا لجل معلوم

إذا كان الثمن مؤجال أو مقسطا فإن األجل يبدأ من تاريخ تسلم المبيع ما لم يتفق  -2

 .على خالف ذلك

الثمن في البيع المطل  يستح  معجال أي وقت تسليم المبيع ما لم يوجد اتقاإل أو عرف يقضي 

 .بتأجيل دفع الثمن أو تقسيطه

 عـار البيـأث -2

 ــــ

 التزامات البائع: أوال

 نقل الملكية -أ 

 ـــــ

 

أو االتفاق بغير تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد إتمام البيع ما لم يقض القانون : 452المادة 

 .ذلك

حكم البيع وهو نقل ملكية المبيع للمشتري بمجرد إتمام البيع فإذا كان المبيع عينا معينا بالذات 

ومملوكه للبائع انتقلت ملكيته فورا للمشتري يتم بمجرد العقد ما لم يق، القانون أو االتقاإل بغير ذلك، 

ال باافراز ذلك أن المعين بالنوع يكون قبل اافراز وإن لم يعين المبيع إال بنوعه فال تنتقل ملكيته إ

غير محدد بالذات فتكون هناا استحالة طبيعية في أن تنقل ملكيته للمشتري قبل إفرازه، وكذلك قد 

يجعل القانون أو االتقاإل انتقال الملكية رهنا بالقيام بعمل معين فقد ينص القانون على عدم انتقال 

قد يعل  االتقاإل انتقالها على الوفاء بكل الثمن وهو ما يعرف بشرت االحتقاظ  الملكية إال بالتسجيل كما

 .بالملكية

 

إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء : 453المادة 

 .المعين بالذات

األشياء التي تقدر  وفي اصطالح الققهاء)قضت بأن البيع الجزافي وهو بيع أشياء ذات القدر 

جملة بال تقدير بثمن محدد جملة أيضا من قبيل المبيع ( كمياتها بإحدى وسائل القيان كالكيل أو الوزن
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المعين بالذات أي تنتقل فيه ملكية الشيء للمشتري على النحو الذي تنتقل فيه الملكية في المبيع المعين 

 .بالذات

القم  بمائة دينار انتقلت الملكية للمشتري بمجرد إتمام بمجرد إتمام العقد كما لو بيعت صبره من 

 .البيع

يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجال أو مقسطا تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى  -1: 454المادة 

 .يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع

 .وإذا تم استيفاء الثمن، تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع -2

عر  المادة لحكم البيع مع االحتقاظ بالملكية لسداد الثمن فللبائع إذا كان الثمن مؤجال أو مقسطا ت

أن يحتقظ بالملكية ولو تم تسليم المبيع للمشتري إلى أن يستوفي كل الثمن وهذا ضمان تلجأ إليه 

فاحتقاظ . غيرهاالشركات والتجار الذين يبيعون سلعهم بالتقسيط كاآلالت الزراعية وعربات النقل و

البائع بملكية المبيع حتى يستوفي الثمن أبلغ في الضمان من فس  البيع بعد أن تكون الملكية قد انتقلت 

 .وإذا تم استيقاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع أي بأتر رجعي. للمشتري

 

 تسليم المبيع -ب 

 ــــ

يع إلى المشتري مجردا من كل حق وأن يقوم بما هو ضروري يلتزم البائع بتسليم المب: 455المادة 

 .من جانبه لنقل الملكية إليه

تتضمن المادة التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجردا من كل ح  للغير ألن المبيع إذا كان 

ين مشغوال بح  للغير يكون ذلك مانعا من تسلمه في حين يجب أن ال يكون هناا مانع وال حائل ب

المشتري وقب، المبيع كما أن على البائع أيضا أن يقوم بكافة األعمال التي تجعل نقل ملكية المبيع 

إلى المشتري متيسرة كتقديم الشهادات الالزمة للتسجيل وتصديقه على إمضائه لتسجيل العقد وشطب 

لعين بأي تصرف التكاليف المقررة على العين قبل البيع ووزن المثليات واالمتناع عن التصرف با

 .يضر بالمشتري

 

 .يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع: 456المادة 
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تتناول المادة التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وصقا وقدرا 

لتي هو عليها وقت قيامه وليست هذه القاعدة من ألن التراضي الذي أنشأ العقد بالمبيع على الحالة ا

 .النظام العام إذ يجوز للمتايعين أن يتققا على غير ذلك كتسليم المبيع في حال أحسن مما كانت عليه

 

يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وكل ما أعد الستعماله بصفة : 457المادة 

 .توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد دائمة وما جرى العرف على أنه من

تتضمن المادة بان التزام البائع تسليم المبيع يشمل ملحقاته ولو لم تذكر في العقد ولتحديد الملحقات 

نصت المادة أنها تشمل كل ما أعد بصقة دائمة الستعمال المبيع ويهتدي في ذلك باالتقاإل على تعين 

فإذا لم يوجد اتقاإل وال عرف . العرف على أنه من توابع المبيع الملحقات التي يشملها المبيع وما جرى

فقد تكقل النص ببيان ما يعد ملحقا يشمله البيع فبيع المنزل مثال يشمل األشياء المتصلة به اتصال قرار 

بحيأ ال يمكن أن تنقصل عنه دون تلف وال يشمل منقوال ال يمكن فصله دون تلف ويترتب على ذلك 

فران المثبتة في المطاب  تلق  بالمنزل المبيع وال تلح  به المزايا غير المثبتة أما بيع أن المغاسل واأل

البستان مثال فيشمل األشجار المغروسة فيه وال يشمل األشجار المغروسة في أوعية أو التي أعدت 

 .للنقل إلى أماكن أخرى

 

ب أصبح غير مسئول عما يصيب إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري خاليا من العيو: 458المادة 

 .المبيع بعد ذلك

تعر  المادة إلى أن البائع إذا سلم المبيع إلى المشتري خاليا من العيوب اعتبر منقذا اللتزامه غير 

مسئول عما يصيبه بعد ذلك إذ تنتقل المسئولية عن المبيع من عهدة البائع وضمانه إلى عهدة المشتري 

 .من هالا سواء من ذاته أو بأفه سماويةوضمانه في كل ما يصيب المبيع 

 

إذا عين في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف : 459المادة 

 :بهذا الشأن وجب اتباع القواعد التالية

إذا كان المبيع ال يضره التبعي، فالزيادة من ح  البائع يستح  استردادها عينا والنقص من  -2

 .واء كان الثمن محددا لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيعحسابه س

إذا كان المبيع يضره التبعي، وكان الثمن محددا على أسان الوحدة القياسية فالزيادة من ح   -2

 .البائع يستح  عنها والنقص من حسابه
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النقص ال إذا كان المبيع مما يضره التبعي، وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري و -6

 .يقابله شيء من الثمن

إذا كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تقرإل عليه الصققة كان له الخيار  -4

 .في فس  البيع ما لم يكن المقدار ناقصا وال يخل النقص في مقصود المشتري

المشار إليه في الققرة  إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط حقه في خيار القس  -2

 .السابقة

تعر  المادة حكم ظهور الزيادة أو النقص في مقدار المبيع عن المقدار المتق  عليه ولم يوجد 

 :اتقاإل أو عرف بهذا الشأن يجب اتباع القواعد الواردة في المادة

ح   إذا كان المبيع ال يضره التبعي، كالمثليات من مكيل أو موزون مثال فالزيادة من -2

البائع يستح  استردادها عينا ويحتقظ بها أن كان لم يسلم المبيع والنقص من حسابه سواء 

 .كان الثمن محددا لكل وحدة قياسية أم المجموع المبيع

إذا كان المبيع يضره التبعي، وكان الثمن محددا على أسان الوحدة القياسية فالزيادة من  -2

ابه كما إذا بيع خاتم من الذهب على أن وزنه ح  البائع يستح  تمنها والنقص من حس

خمسين غراما بسعر الغرام عشرة دراهم فظهر وزنه أكثر من خمسين غراما أو أقل من 

 .خمسين غراما تحسب الزيادة أو النقص بما يقابلها من الثمن

 إذا كان المبيع يضره التبغي، وكان الثمن المسمى لمجموعه فالزيادة للمشتري والنقص ال -6

يقابله استحقاإل الثمن كبيع خاتم على أن وزنه مائة غرام بألف درهم تم ظهر أن أنقص أو 

 .أزيد وزنا فالزيادة للمشتري والنقص ال يقابله شيء من الثمن

إذا كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تقرإل عليه الصققة كان له  -4

مقدار تافها وال يخل النقص بمقصود المشتري من الخيار في فس  البيع ما لم يكن ال

 .المبيع

إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه بأنه ناقص سقط ح  خياره القس  المشار إليه بالققرة  -2

 .السابقة ولزم البيع

 

ال تسمع الدعوى بفسخ العقد أو انقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة على التسليم : 461المادة 

 .يعالفعلي للب
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تقضي المادة بأن دعوى المشتري بطلب انقاص الثمن أو بطلب فس  البيع ال تسمع بعد انقضاء 

سنة على التسليم القعلي للمبيع، وكذلك يكون الحكم بشان دعوى البائع بتكملة الثمن أو بطلب رد 

 .الزيادة

 

يع والمشتري مع اإلذن له يتم تسليم المبيع إما بالفعل أو بأن يخلي البائع بين المب -1: 461المادة 

 .بقبضه وعدم وجود مانع يحول دون حيازته

 .ويكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختالف حاله -2

تضمنت المادة بأن تسليم المبيع إما بالقعل بأن يقبضه المشتري أو بأن يخلي البائع بين المشتري 

من قبضه واالنتقاع به دون حائل حتى ولو لم والمبيع بأن يوضع المبيع تحت ترصقه بحيأ يتمكن 

 .يستول عليه استيالء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك أو أذن له به

 .يكون التسليم في كل شيء حسب طبيعته ويختلف باختالف الحالة

 

إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب تعتبر هذه الحيازة : 462المادة 

 .ا ما لم ينص على خالف ذلكتسليم

تعر  المادة للتسليم الحكمي للمبيع عندما يكون تحت يد المشتري قبل البيع بأي صقة أو بسبب 

مشروع أو غير مشروع كما لو كان المبيع لديه وديعة أو عارية أو مأجورا أو مرهونا من قبل البائع 

صبا له من البائع فإذا اشتري الشيء رهن حيازة او كان بسبب غير مشروع كما لو كان المشتري غا

الذي في يده من مالكه اعتبر بمجرد تمام عقد البيع مستلما ذلك الشيء المبيع ما لم ينص على خالف 

 .ذلك ألن التسليم المراد تحصيله حاصل

 

إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري متسلما للمبيع في حالة معينة أو إذا أوجبت : 463المادة 

 .نصوص التشريعية اعتبار بعض الحاالت تسليما اعتبر التسليم قد تم حكماال

تتناول المادة صورة أخرى للتسليم الحكمي للمبيع اتقاإل المتبايعين على اعتبار المشتري متسلما 

للمبيع في حالة معينة أو إذ أوجبت النصوص التشريعية اعتبار بع، الحاالت تسليما يعتبر التسليم قد 

كما إذا أجر المشتري المبيع للبائع قبل قبضه أو باعه أو وهبه إياه أو رهنه له اعتبر المشتري  تم حكما

قابضا للمبيع، وكذا إذا أجر المشتري المبيع قبل قبضه او باعه أو تصرف فيه أي تصرف مخر لغير 

تبر المشتري البائع ما يستلزم القب، وقبضه المتصرف إليه قام هذا القب، مقام قب، المشتري أي اع
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قابضا حكما وهاتان الصورتان ليست إال من تطبيقات المبدأ العام في انتقال الحيازة من شخص إلى 

 .مخر انتقاالت حكميا

 

 :كما يعتبر التسليم حكميا: 464المادة 

 .إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري -1

 .لم المبيع خالل فترة معقولة فلم يفعل اعتبر متسلماإذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتس -2

 :قضى النص بأن المشتري يعتبر متسلما للمبيع حكما

 .إذا بقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري( 2)فقرة 

إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خالل فترة فلم يقعل اعتبر متسلما للمبيع ( 2)فقرة 

ترتب على ذلك نتائو التسليم اعتبار البائع منقذا التزامه وانتقال المسئولية عن المبيع وضمانه إلى وي

عهدة المشتري وضمانه في كل ما يصيب المبيع بسبب جديد طار  بعد التسليم من تغير أو تغيب أو 

 .هالا

 

 .دالبيع المطلق يقتضي تسليم المبيع في محل وجوده وقت العق -1: 465المادة 

إذا تضمن العقد أو اقتضى العرف  إرسال المبيع إلى المشتري فال يتم التسليم إال  -2

 .إذا جرى إيصاله إليه ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك

تقر المادة بأن مكان تسليم المبيع في عقد البيع المطل  الذي ال يبين فيه مكان تسليم المبيع يسلم 

 .لمبيع وقت العقدالمبيع هو المكان الذي كان فيه ا

وإذا تضمن العقد أو اقتضى العرف إرسال المبيع إلى المشتري فال يتم التسليم إال إذا جرى إيصاله 

 .إليه ما لم يوجد اتقاإل على غير ذلك

 

إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب ال يد ألحد المتبايعين فيه انفسخ البيع واسترد  -1: 466المادة 

 .لثمنالمشتري ما أداه من ا

فإذا تلف بعض المبيع يخير المشتري إن شاء فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي  -2

 .بحصته من الثمن
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إذا هلك المبيع عند البائع قبل التسليم بسبب ال يد ألحد المتعاقدين فيه فإن ( 2)تعر  المادة فقرة 

ن إحراز المبيع فكل خطر هالكه يكون على حساب البائع لن المشتري لم يلتزم بالثمن إال على أسا

يحي  بالمبيع قبل التسليم ولو بآفه سماوية إنما يكون على ضمان البائع وحينئذ ينقس  البيع الستحالة 

 .تنقيذه ويسترد المشتري ما أداه من الثمن

إذا تلف بع، المبيع فالخيار للمشتري إن شاء فس  البيع واسترد ما أرده من الثمن ( 2)فقرة 

 .عليه أو أمضى البيع في المقدار الباقي من المبيع بحصته من الثمنلتقرإل الصققة 

إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري اعتبر قابضا للمبيع  -1: 467المادة 

 .ولزمه أداء الثمن

إذا كان للبائع حق الخيار في هذه الحالة واختار الفسخ ضمن له المشتري مثل  -2

 .وتملك ما تبقى منه المبيع أو قيمته

لحالة هالا المبيع أو تلف بعضه قبل التسليم بقعل المشتري فال يسقط عنه ( 2)تعر  المادة فقرة 

شيء من الثمن ألنه صار قابضا للمبيع بااتالف الكامل أو بإتالف البع، إذ ال يتمكن من إتالفه إال 

 .قس  سواء كان الهالا كليا أو جزئيابعد إتبات يده عليه، ويكون ملزما بالثمن كامال ويمتنع ال

أما إذا كان للبائع ح  الخيار في هذه الحالة واختار القس  ضمن له المشتري مثل المبيع ( 2)فقرة 

 .أو قيمته وتملك ما تبقى منه

 

إذا هلك المبيع قبل التسليم بفعل شخص آخر كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ  -1: 468المادة 

 .ازه، وله حق الرجوع على المتلف بضمان مثل المبيع أو قيمتهالبيع وإن شاء أج

 :وإذا وقع اإلتالف على بعض المبيع كان للمشتري الخيار بين األمور التالية -2

 .فس  البيع -أ

 .أخذ الباقي بحصته من الثمن وينقس  البيع فيما تلف -ب

 .لف بضمان ما أتلفإمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المت - 

تتناول المادة حالة هالا المبيع قبل التسليم بقعل شخص مخر يصب  المشتري مخيرا فإن شاء ( 2)

اختار تثبيت البيع ودفع الثمن إلى البائع وله مالحقة المتلف في مثل المبيع أو قيمته وفقا للمباد  العامة 

ألن المشتري أصب  مالكا بمجرد العقد فيتمتع  التي قررها القانون في المسئولية عن القعل الضار ذلك

 .بسائر حقوإل المالك

 :أما إذا وقع ااتالف على بع، المبيع كان للمشتري الخيار بين األمور التالية( 2)
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 .فس  البيع -أ

 .أخذ الباقي بحصته من الثمن وينقس  البيع فيما تلف -ب

 .على المتلف بضمان ما أتلف إمضاء البيع في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع - 

يضمن البائع سالمة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب  -1: 469المادة 

 .االستحقاق سابقا على عقد البيع

ويضمن البائع أيضا إذا استند االستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن  -2

 .فعله

الغير فعال حيأ يتلزم البائع بضمان تعر  الغير تعر  المادة لضمان سالمة المبيع من تعر  

الذي يدعي على المبيع حقا موجودا سابقا على البيع ويحتو به على المشتري يتعار  مع ما 

للمشتري من ح  على المبيع كما يكون البائع ملزما بالضمان أيضا إذا استند المتعر  إلى ح  نشأ 

وأما التعر  المادي من الغير فإنه ال يوجب . يجة لقعلهبعد البيع قد مل إليه من البائع أو كان نت

 .الضمان وعلى المشتري أن يدفعه بما وضعه القانون في يده من وسائل

وغني عن البيان أن الضمان ال يجب على البائع إال إذا تعر  الغير فعال للمشتري أما احتمال 

 .التعر  فال يكقي

 .يع قبل تسلمه يجب أن توجه إلى البائع والمشتري معاالخصومة في استحقاق المب -1: 471المادة 

إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع رسميا،  -أ   -2

 .كان على البائع أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري

إذا تم اإلخطار ولم يتدخل البائع في الدعوى وجب عليه الضمان إال إذ ثبت  -ب

الصادر في الدعوى كان نتيجة لتدليس أو خطأ جسيم من  أن الحكم

 .المشتري

إذا لم يخطر المشتري البائع قبل قفل باب المرافعة وصدر في الدعوى حكم  -ج

قطعي فقد المشتري حقه بالرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن دخله في كان 

 .يؤدي إلى ردها

 

السابقة، إذا قضى باستحقاق المبيع كان للمستحق  مع مراعاة ما نصت عليه المادة -1: 471المادة 

 .الرجوع عل البائع بالثمن إذا أجاز البيع، ويخلص المبيع للمشتري

 .إذا لم يجز المستحق البيع انفسخ العقد وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن -2
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م ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسين نافع مقدرا بقيمته يو -3

 .التسليم للمستحق

 .ويضمن البائع أيضا للمشتري األضرار التي نشأت باستحقاق المبيع -4

أن الخصومة في دعوى استحقاإل المبيع ( 416)لكيقية تنقيذ االلتزام بضمان التعر  تقضي المادة 

فيها  قبل تسلمه توجه إلى البائع والمشتري معا وإما إذا رفعت على المشتري وجب عليه إدخال البائع

وإذا لم يقم المشتري بإخطار البائع قبل ققل . إلى جنبه ليقوم بتنقيذ التزامه بضمان التعر  تنقيذا عينيا

باب المرافعة وصدر في الدعوى حكم نهائي لصال  الغير فقد اشترى حقه في الرجوع  على البائع ولم 

 إذا أتبت أن الحك في يتدخل في الدعوى وصدر حكم بها في صال  الغير وجب عليه الضمان إال

إذا  412وبعد مراعاة ما نصت عليه المادة . الدعوى كان نتيجة تدليس أو خطأ جسيم من المشتري

أجاز المستح  بعد الحكم البيع كان له الرجوع بالثمن على البائع ويخلص المبيع للمشتري أما إذا لم 

لبائع وبقيمة ما أحدته من تحسين بالمبيع يجيز المستح   المبيع انقس  عقد البيع ورجع المشتري على ا

 .مقدار يوم تسليم المبيع للمستح  وكذلك يضمن له التعوي، عما أصابه من ضرر بسبب االستحقاإل

 

ال يصح اشتراط عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاق المبيع وفسد البيع بهذا  -1: 472المادة 

 .الشرط

س ملكا للبائع من رجوعه بالثمن عند وال يمنع علم المشتري بأن المبيع لي -2

 .االستحقاق

تقضي المادة بأنه ال يص  اشترات عدم ضمان البائع للثمن عند استحقاإل المبيع ألن هذا الشرت 

يقسد البيع ويجعل الثمن لدى البائع بال مقابل في عقد معارضة من قبيل ااتراء بال سبب وهو ممنوع 

م بالرد أو التعوي، وهذه وجهة نظر الققه ااسالمي الذي يقضي في القانون ويعد من موجبات االلتزا

 .ببطالن هذا الشرت إذ يصب  عقد البيع مع هذا الشرت من قبيل العقود االحتمالية

ال يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكا للبائع من رجوعه على البائع بالثمن عند االستحقاإل نقال 

وزنا لعلم المشتري بح  األجنبي بالمبيع وقت الشراء بل يجعل له ح   عن الققه ااسالمي الذي ال يقيم

الرجوع على البائع بالثمن عند االستحقاإل ولو كان المشتري عالما بسبب االستحقاإل عند الشراء ألن 

 .علمه بح  الغير ال يحل للبائع الثمن بال مقابل

 

االستحقاق مبنيا على إقراره أو نكوله ال يملك المشتري الرجوع على البائع إذا كان : 473المادة 

 .عن اليمين
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تعر  المادة إلى أن المشتري بإقراره لمدعى االستحقاإل بملكيته للمبيع والقضاء له بناءا على هذا 

ااقرار يققده حقه في الرجوع على بائعه ألن االقرار حجة قاصرة على المقر فال يؤخذ البائع بإقرار 

الستحقاإل وإال كان ذلك وسيلة لتآمر المدعى مع المشتري وتواطؤهما المشتري لألجنبي المدعى با

على البائع بالباطل، وكذلك يكون الحكم إذا نكل المشتري عن حلف اليمين إذ الققه ااسالمي يشترت 

لمسئولية البائع أن يثبت االستحقاإل بالبينة أو إقرار البائع أو نكوله عن حلف اليمين ال بإقرار المشتري 

 .كوله عن حلف اليمينأو ن

 

إذا صالح المشتري مدعى االستحقاق على مال قبل القضاء له وانكر البائع حق  -1: 474المادة 

المدعى كان على المشتري أن يثبت أن المدعى محق في دعواه وبعد االثبات يخير 

 .البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن إلى المشتري

بعد القضاء للمستحق احتفظ المشتري بالمبيع وحق له الرجوع وإذا كان الصلح  -2

 .على البائع بالثمن

 .بينت المادة حكم المصالحة قبل القضاء للمستح  وبعده

فإذا وقعت المصال  قبل القضاء باستحقاإل المبيع وانكار البائع ح  المدعى كان على المشتري أن 

تبات يخير البائع بين أداء ما يعادل بدل الصل  أو يثبت أن مدعى االستحقاإل مح  في دعواه وبعد اال

 .رد الثمن إلى المشتري

أما إذا وقعت المصالحة بعد القضاء للمستح  بالمبيع احتقظ المشتري بالمبيع وح  له الرجوع على 

 .البائع بالثمن إذ ال شأن عندئذ للبائع صال  عليه المشتري بل يكون ملزما بضمان االستحقاإل

 

إذا استحق بعض المبيع قبل ان يقبضه المشتري كله كان له أن يرد ما قبضه  -1: 475المادة 

 .ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق

وإذا استحق بعض المبيع بعد قبضه كله وأحدث االستحقاق عيبا في الباقي كان  -2

بحصته من الثمن وإن لم للمشتري رده والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي 

يحدث عيبا كان الجزء المستحق هو األقل فليس للمشتري إال الرجوع بحصة الجزء 

 .المستحق

إذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع  -3

 .هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن
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االستحقاإل بع، المبيع قبل أن يقبضه المشتري كله فيجوز له أن يرد  حكم( 2)تواجه المادة فقرة 

 .ما قب، ويسترد الثمن أو أن يقبل المبيع ويرجع على البائع بحصة الجزء المستح  من الثمن

أما إذا استح  بع، المبيع بعد قبضه كله واحداث االستحقاإل عيبا في الباقي كان ( 2)فقرة 

بائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن كمن يشتري مجموعة للمشتري رده والرجوع على ال

أجزاء الوسيط في شرح القانون المدني واستح  بعد القب، قسما من هذه األجزاء فهذا االستحقاإل 

يحدث عيبا وكان الجزء المستح  هو األقل فليس للمشتري إال الرجوع بحصة الجزء المستح  كمن 

ان احتياطيان فاستح  أحد ااطارين ويرجع المشتري على البائع بحصة يشتري سيارة وفيها إطار

 .الجزء المستح  من الثمن ألن خسارة المشتري ليست جسيمة بسبب االستحقاإل الجزئي

أما إذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقا للغير كما لو ظهر المبيع مأجورا لمدة لم ( 6)فقرة 

 .نتظار رفع هذا الح  أو فس  البيع والرجوع على البائع بالثمنتنقضي كان للمشتري الخيار بين ا

 

إذا وقع االدعاء باالستحقاق بعد هالك المبيع بيد المشتري ضمن للمستحق قيمته  -1: 476المادة 

 .يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن

 وإذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى كان له الرجوع -2

 (.466)من المادة ( 4)بالفرق مع ضمان األضرار التي يستحقها وفقا للفقرة 

تواجه المادة حكم وقوع االدعاء باالستحقاإل بعد هالا المبيع بيد المشتري فإنه يضمن للمستح  

قيمة المبيع بيوم شرائه ويرجع على البائع بالثمن، وإذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من 

من المادة ( 4)لمسمى كان له الرجوع بالقرإل مع ضمان األضرار التي يستحقها وفقا للققرة الثمن ا

(412.) 

 

للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلته بعد خصم ما احتاج إليه : 477المادة 

 .اإلنتاج من النفقات ويرجع المشتري على البائع بما أداه للمستحق

المشتري إذا رد الريع أو غلة المستح  للبائع بعد خصم ما احتا  إليه اانتا  من  تقضي المادة بأن

 .النققات رجع على البائع بما أداه
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 (خيار العيب)ضمان العيوب الخفية 

 

يعتبر البيع منعقدا على أساس خلو المبيع من العيوب إال ما جرى العرف على  -1: 478المادة 

 .التسامح فيه

اعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة أحكام تسري القو -2

 .المواد التالية

البيع دون بيان ما في المبيع من عيوب يعتبر منعقدا على أسان أنه سالم خالي من العيوب كما لو 

اشترطت سالمته في العقد إال ما جرى العرف على التسام  فيه كما إذا وجد المشتري في الحبوب 

راها أتربة جرى العرف على التسام  فهيا وتسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد التي اشت

 .البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية

 

إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا بين رده أو إمساكه والرجوع  -1: 479المادة 

 .على البائع بنقصان الثمن

ا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد يعتبر العيب قديما إذ -2

 .البائع قبل التسليم

يعتبر العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا إلى سبب قديم  -3

 .موجود في المبيع عند البائع

 .يعتبر في العيب القديم أن يكون خفيا ال يتبينه الشخص العادي -4

إذا ظهر عيب في المبيع فالخيار للمشتري بين رده أو إمساكه والرجوع ( 2)تعر  المادة فقرة 

 .على البائع بنقصان الثمن

ويعتبر العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده وهو في يد البائع ( 2)فقرة 

 .قبل التسليم

ن سببه قديما موجودا في البيع عند يعتبر البيع الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كا( 6)فقرة 

 .البائع فحكم هذا العيب الخيار للمشتري بين رد المبيع وبين إمساكه والرجوع على البائع بالثمن

ويشترت في العيب القديم أن يكون خقيا ال يتبينه المشتري إذا بذل في فحص المبيع عناية ( 4)فقرة 

 .الشخص العادي وهو شخص متوسط اادراا
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 :ال يكون البائع مسئوال عن العيب القديم في الحاالت التالية: 481ة الماد

 .إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع -2

 .إذا اشترى المشتري المبيع هو عالم بما فيه من العيب -2

 .إذا رضى المشتري بالعيب بعد اطالعه عليه أو بعد علمه به من آخر -3

م مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إال إذا باع البائع المبيع بشرط عد -4

 .إذا تعمد البائع إخفاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من االطالع على العيب

 .إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو اإلدارية -5

ن العيب القديم تناولت المادة حاالت على سبيل الحصر ال المثال ال يكون البائع فيها مسئوال ع

 :وهي

إذا بين البائع عيب المبيع حين البيع، فهذا البيان وااليضاح يقيدان أن المشتري قبل المبيع على  -2

 .عيوبه ورضى به

إذا اشترى المشتري المبيع هو عالم بما فيه من العيب كأن يشتري المشتري كمية من الغالل  -2

وإنما تصل  كمادة أولية لصنع  التي يعرف عيوبها وأنها ال تصل  لالستهالا البشري

 .األعالف

إذا رضى المشتري بالعيب بعد اطالعه عليه أو بعد علمه به من مخر كأن يكتشف أن السيارة  -6

التي اشتراها سب  أن تعرضت لالنقالب وفيها كسر في هيكلها واطلع عليه أو علم به من 

 .العيب القديم خبير فني، ومع ذلك قبل المبيع فال يكون البائع مسئوال عن

إذا باع البائع المبيع بشرت عدم مسئوليته عن كل عيب فيه أو عن عيب معين إال إذا تعمد البائع  -4

إخقاء العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من االطالع على العيب ألن التعمد في إخقاء العيب 

كسر هيكل السيارة يدل على نية ااضرار أو القصد السيئ وهو تدليس كالبائع الذي يطلي 

اخقاء العيب فيظل البائع مسئوال عن ذلك فالقصد السيئ يرد على أهله والحكم ذاته إذا لم 

 .يستطع المشتري فحص السيارة

إذا جرى البيع بالمزاد من قبل السلطات القضائية أو اادارية إذ يعتبر المشتري مشتريا للمبيع  -2

محتمال على عهدته ما يظهر فيها من عيوب ووجهة  بحالته الحاضرة كيقما كانت وراضيا بها

النظر القانونية في هذا االستثناء لما توفره هذه البيوع من ضمانات وإجراءات يعلن عنها عادة 

 .قبل مدة من وقوعها وتتاح القرصة للمزايدين أن يقحصوا األشياء المراد بيعها
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بعد اطالعه على العيب القديم سقط إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف الملك : 481المادة 

 .خياره في الرد

تقضي المادة بانه إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف الملك بعد اطالعه على العيب القديم 

وسقط خياره في رده لن هذا التصرف يدل ضمنا على قبوله بالمبيع متعيبا وغنى عن البيان أن رضاء 

 .المشتري بعيب يسقط حقه في الضمان

إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في ي المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب رجع : 482دة الما

 .على البائع بنقصان العيب من الثمن

يقضي النص بأن ضمان المبيع بعيب قديم يبقى قائما حتى ولو هلك المبيع بيد المشتري أو 

مكسور، ولم يخبر البائع بذلك وأدى ذلك استهالكه قبل علمه بالعيب كما لو كان المبيع سيارة وهيكلها 

 .العيب لتدهور السيارة وتلقها فإن للمشتري الرجوع على البائع بنقصان العيب من الثمن

 

إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم وإنما  -1: 483المادة 

 .بأخذه على عيبه الجديدله مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم يرض البائع 

 .إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم -2

إذا حدث عيب جديد لدى المشتري تم ظهر به عيب قديم فليس للمشتري أن يرد المبيع ( 2)فقرة 

 .عيبه الجديدبالعيب القديم وإنما له مطالبة البائع بنقصان الثمن ما لم ير  البائع بأخذه على 

 .و إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري ح  رد المبيع على البائع بالعيب القديم( 2)فقرة 

 

إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فإنه  -1: 484المادة 

 .يرجع على البائع بنقصان العيب وليس للبائع الحق في استرداد المبيع

 .ادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيعوالزي -2

حالة حدوث زيادة في المبيع من مال المشتري متصلة به غير متولدة عنه ( 2)تواجه المادة فقرة 

مانعة من رده كصنع القما، أو تقصيله وخياطته رداءا أو جعل الطحين خبزا تم ظهر للمشتري عيب 

تري الرجوع على البائع بنقصان العيب من الثمن وليس للبائع الح  قديم في المبيع فيمتنع رده وللمش

 .في استرداد المبيع

 .والزيادة المانعة هل كل شيء من مال المشتري يتصل بالمبيع( 2)فقرة 
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إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم فالمشتري  -1: 485المادة 

 .ن المسمى أو ردها كلهابالخيار بين قبولها بالثم

وإذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس  -2

في تفريقها ضرر، فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن، وليس له أن يرد الجميع 

بدون رضاء البائع، فإن كان في تفريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله 

 .البائع بذات الثمنويعود على 

لحكم بيع أشياء متعددة صققة واحدة وظهر في بعضها عيب قبل التسليم ( 2)تعر  المادة فقرة 

 .فالمشتري بالخيار بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها

وإذا بيعت أشياء متعددة صققة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيب قديم وليس في ( 2)فقرة 

، فللمشتري رد المعيب بحصته من الثمن، وليس له أن يرد الجميع بدون رضاء البائع، تقريقها ضرر

 .فإن كان في تقريقها ضرر فله أن يرد جميع المبيع أو يقبله ويعود على البائع بذات الثمن

 

ال تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم المبيع ما لم يلتزم  -1: 486المادة 

 .بالضمان لمدة أطول البائع

 .وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه -2

بعدم سماع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة أشهر على تسليم ( 2)فقرة ( 421)تقضي المادة 

البائع مهددا  المبيع ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول وذلك تحقيقا الستقرار التعامل ولئال يكو

 .بالضمان أمدا يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب

ليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا تبت أن إخقاء العيب كان بغا منه فتبقى الدعوى ( 2)فقرة 

 .مسموعة حتى انقضاء خمس عشرة سنة

 التزامات المشتري:  ثانيا

 دفع الثمن وتسلم المبيع -أ 

 ـــــــ

 .المشتري دفع الثمن قبل تسلم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك على: 487المادة 

إن على المشتري دفع الثمن قبل تسلم المبيع بمجرد تمام البيع حتى تنقيذ االلتزامات المتقابلة في 

وقت واحد وذلك ما لم يوجد اتقاإل أو عرف يخالف ذلك فقد يتق  المتعاقدان على أجل لدفع الثمن فال 
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زم المشتري بدفعه إال عند حلول هذا الجل، وقد يقضي العرف بأن يكون دفع الثمن في وقت معين يلت

 .فيتعين اتباع هذا العرف

 

للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم  -1: 488المادة 

 .المشتري رهنا أو كفالة

 .حبس المبيع والتزم بتسليمه للمشتريفإذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في  -2

يقرر النص أحقية البائع بحبس المبيع إذا لم يكن قد تسلمه المشتري حتى يستوفي ما هو ( 2)فقرة 

مستح  من الثمن ولو قدم المشتري رهنا أو كقالة ألن يطلب حقا واجب الوفاء بالحال فال يكقيه أن 

 .اء بحقه فعنده نظيرهما فله ح  حبس المبيعيقدم له المشتري رهنا أو كقالة يضمن له الوف

أما إذا من  البائع المشتري أجال للدفع سقط حقه في الحبس والتزم بتسليم المبيع ( 2)فقرة 

 .للمشتري

 

إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن على مرآى من البائع ولم يمنعه كان ذلك  -1: 489المادة 

 .أذنا بالتسلم

تري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده وإذا قبض المش -2

 .وإذا هلك أو تغيب في يد المشتري اعتبر متسلما إال إذا شاء البائع استرداده معيبا

إذا قب، المشتري المبيع قبل أداء الثمن بمشاهدة البائع الذي له ح  حبسه ولم يمنعه يعتبر ذلك  -2

 .أي نزوال من البائع عن حقه في حبس المبيع فال يستطيع استردادهإذنا من البائع بالتسلم 

أما إذا قب، المشتري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع استرداده وإذا هلك أو  -2

 .تغيب في يد المشتري اعتبر متسلما إال إذا شاء البائع استرداده معيبا

 

كان العقد عن التعاقد وكان المشتري يجهل ذلك، فللمشتري إذا لم يكن المبيع في م: 491المادة 

 .فسخ البيع ما لم يعرض البائع تسلم المبيع في مكان العقد

تعر  المادة لمكان تسليم المبيع إذا لم يكن في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهل ذلك، 

ي المكان الذي كان فيه المبيع وقت العقد وإذا لم يبين في عقد البيع مكان تسليمه فيسلم إلى المشتري ف

ال في مكان عقد البيع، وإذا كان المشتري ال يعلم مكان المبيع وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان له فس  

 .البيع وترا المبيع ما لم يعر  البائع المبيع في مكان العقد
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مبيع وقت العقد ما لم يوجد يلتزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود ال -1: 491المادة 

 .اتفاق أو عرف يغاير ذلك

إذا كان الثمن دينا مؤجال على المشتري، ولم يجر اتفاق على الوفاء به، في مكان  -2

 .معين، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول األجل

قد ولم يكن تولي النص تحديد زمان الثمن ومكانه إذا لم يكن زمان دفع الثمن ومكانه محددين في الع

هناا عرف جار يغاير ذلك فعلى المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع، وذلك حتى يتم 

تنقيذ االلتزامات ف يوقت واحد فالمبيع واجب التسليم بمجرد إتمام البيع وعلى المشتري أن يبدأ بتسليم 

إذ أن ح  البائع في حبس المبيع  الثمن المعجل كله أو تسليم القسم المعجل منه أن كان بعضه مؤجال

حتى استيقاء الثمن يستلزم أن يكون المشتري مكلقا بأن يبدأ هو بتنقيذ بالدفع تم يتلوه البائع بتسليم 

 .المبيع

أما إذا كان الثمن دينا مؤجال على المشتري، ولم يجر اتقاإل على الوفاء به، في مكان معين، لزم 

 .جلهأداؤه في موطن المشتري وقت حلول أ

 

إذا قبض المشتري شيئا على سوم الشراء وهلك أو فقد في يده وكان الثمن مسمى : 492المادة 

 .لزمه أداؤه، فإن لم يسم الثمن فال ضمان على المشتري إال بالتعدي أو التقصير

تنص المادة على أنه إذا قب، المشتري من البائع على سوم الشراء فغن هلك أو فقد في يده وكان 

مسمى لزمه أداؤه، وأما إذا قبضه بدون أن يسمى له تمنا كان ذلك المال أمانة بيده فال ضمان الثمن 

 .عليه إال بالتعدي أو التقصير

 

إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على البيع  -1: 493المادة 

لبائع كفيال مليئا يضمن أو آيل إليه من البائع جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم ا

للمتري رد الثمن عند ثبوت االستحقاق وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف 

 .المشتري إيداع الثمن لديها بدال من تقديم الكفيل

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا تبين للمشتري في المبيع عيب قديم مضمونا على  -2

 .البائع

 :للمشتري حبس الثمنتنص المادة على حالتين يجوز فيهما 

إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاإل المبيع مستندة إلى ح  ساب  على البيع أو ميل إليه  -2

 .من البائع إلى مدعي االستحقاإل
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إذا ظهر للمشتري عيب قديم في المبيع يضمنه البائع فقي هاتين الحالتين يح  للمشتري حبس  -2

بائع الح  في استيقاء الثمن المستح  رغم إدعاء الثمن ما ل يمنعه في العقد غير أن لل

المشتري عيب المبيع أو إدعاء غيره باالستحقاإل إذ قدم كقيال مليئا يضمن للمتري رد الثمن 

 .عند تبوت االستحقاإل وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها 

 

الثمن واشترط فهي أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن إذا حدد في البيع موعد معين ألداء : 494المادة 

خالله فال بيع بينهما، فإن لم يؤده والمبيع لم يزل في يد البائع اعتبر البيع منفسخا 

 .حكما

تعر  المادة لجزاء إخالل المشتري بالتزامه بدفع الثمن في ميعاد استحقاقه مع وجود شرت في 

 بيع بينهما، ولم يزل المبيع في يد البائع يعتبر البيع منطويا العقد مؤداه بأن المشتري إذا لم يؤده فال

على شرت فاس  يقس  البيع بموجبه حكما وهو ما يقترب من خيار النقد في الققه ااسالمي الذي أخذته 

وإذا كان ذلك مقصورا لمصلحة البائع فله أن ال يعتبر البيع مقسوخا وأن ( 626)به المجلة في المادة 

 .تري بالتنقيذ بالرغم من تأخره في دفع الثمنيطالب المش

 

إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات معسرا قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد  -1: 495المادة 

 .المبيع ويكون الثمن دينا على التركة ويصبح البائع كسائر الغرماء

ئع حبس المبيع حتى وإذا مات المشتري معسرا قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبا -2

 .يستوفي الثمن ويكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الثمن منه

وإذا قبض البائع الثمن ومات معسرا قبل تسليم المبيع كان المبيع أمانة في يده  -3

 .والمشتري أحق به من سائر الغرماء

إذا تسلم المشتري للمبيع والثمن في حالة إعسار المدين البائع فتقضي ( 2)تعر  المادة فقرة 

المبيع تم مات معسرا قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع ويكون الثمن دينا على التركة ويصب  

البائع كسائر الغرماء، فإذا كان الثمن مؤجال يكون البائع بتسليمه المبيع إلى المشتري قد أسقط ح  

المشتري على الغرماء، أما إذا كان الثمن معجال حبسه للمبيع فيباع المبيع ويقسم تمنه مع سائر أموال 

 .فالبائع أح  في بدل المبيع من غيره

إذا مات المشتري معسرا قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتى ( 2)فقرة 

ي يستوفي الثمن فكما أن للبائع حبس المبيع في حياة المشتري يستوفي الثمن فله ذلك بعد وفاة المشتر

فالمبيع ينتقل إلى الورتة ويتعل  به ح  البائع، فإذا بيع بأزيد من تمنه األصلي أخذ البائع الثمن 
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األصلي فقط ويعطي الباقي للغرماء، وإذا بيع بأنقص من الثمن األصلي أخذ البائع الثمن األصلي فقط 

 .ويعطي الباقي للغرماء الذي بيع به ويكون بالباقي كالغرماء

ا قب، البائع الثمن ومات معسرا قبل تسليم المبيع كان المبيع أمانة في يده والمشتري وإذ( 6)فقرة 

أح  به من سائر الغرماء وال يدخل فيما يقسم بين الغرماء ألنه ال ح  للغرماء فيه لكونه ال يعد من 

 .تركة البائع

 

تضيها عقد البيع تكون نفقات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نفقات يق: 496المادة 

على المشتري ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع ما لم يوجد اتفاق أو نص في 

 .ذلك قانون خاص أو عرف يقضي بغير 

تقضي المادة بأن نققات تسليم الثمن وعقد البيع وتسجيله وغير ذلك من نققات يقتضيها عقد البيع 

ها على البائع ألنه ملزم بالوفاء بالمبيع فتقع على عاتقه على المشتري وأما نققات تسليم المبيع فإن

مصاريف نقل المبيع وفرزه أو عده أو وزنه ما لم يوجد اتقاإل أو نص في قانون خاص أو عرف 

 .يقضي بغير ذلك

 

 بيوع مختلفـة   - 2
 السلــم  -أ 

 
 .السـلم بيـع مال مؤجـل التســليم بثمـن معجـل   : 497المادة  

 
 :المادة السلم ، بأنه بيع مجل بعاجل واآلجل هو المبيع ، والعاجل هو الثمن  تعرف هذه

ويعتبر السلم من عقود المعاوضة وهو وإن كان مخالقا للقيان فإنه رخص فيه شرعا لمصال  النان 
 .وحاجاتهم

 
 :يشـترط لصحـة بيــع الســـلـم  : 498المادة  

عيينها بالوصف والمقدار ويتوافر أن يكون المبيع من األموال التى يمكن ت- 1
 .وجودها عادة فى وقت التسـليم 

 أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصفته ومقداره وزمان ايفـائه - 2
 

 :شروت صحة بيع السلم وهي كالتالي  412تحدد المادة 
ليم ، وقد أجيز أن يكون محل السلم مما يمكن تعيينه بالوصف والمقدار ومتوفرًا عادة وقت التس  -2

 .في المكيالت والموزونات والمعدودات المتقاربة والمذروعات
أن يتضمن العقد بيان جنس المبيع ونوعه وصقته ومقداره وأجل إيقائه، وهذا ما أشار إليه حديأ   -2

 " .من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " في قوله ( ص)الرسول
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 .اذا لم يعين فى العقد مكان التسليم لزم البائع تسـليم المبيع فى مكان العقـد  : 499المادة  

 
تشير هذه المادة إلى المكان الذي يتم فيه التسليم في حالة عدم تعيينه في مضامين العقد ، فتقرر بأن 

 .ة من المجل 622يقع التسليم من البائع في مكان إبرام العقد، وهو ما يقهم من شرح المادة 
 

 .ان يكون معلوما قـدرًا ونوعًا ( أى ثمنه ) يشـترط فى رأس مال السـلم  : 511المادة  
 

 .أن يكون معلوما قدرًا ونوعًا( أي تمنه ) يشترت في رأن مال السلم 
شرطا يتمثل في أن يكون رأن  411و  412تشترت هذه المادة باالضافة إلى ما أشترطته المادتان 

قدر والنوع في حالة كونه موزونا أو مذروعا أو عدديا إن كان من المثليات ، فإن مال السلم معلوم ال
كان من القيميات فتكتقي رؤيته عن معرفة قيمته ، ومعرفة نوعه تستلزم معرفة جنسه أيضا ألن 

 .النوع أخص من الجنس
 

ان طعاما فال يجوز للمشترى أن يتصرف فى المبيع المسلم فيه قبل قبضه إال اذا ك : 511المادة  
 .يجوز التصرف فيه إال بعقد قبضه 

 
تجيز المادة التصرف في المبيع بيع سلم قبل تسلمه من بائعه بكل أنواع التصرفات المعتبرة شرعا 

 .معاوضة أو تبرعا ، غير أن المادة استثنت الطعام من التصرف فيه قبل قبضه من بائعه 
 

لمالكي تقضي بأنه يجوز بيع الشئ قبل قبضه من ومضمون المادة مستقى من قاعدة في المذهب ا
أن ( على التقدير )مالكه إال أن يكون طعام معاوضة مبيعا بالتقدير فال يجوز لمن اشتراه على الكيل 

 .جاز له أن يبيعه قبل قبضه( جملة)يبيعه قبل قبضه بالكيل فإن اشتراه جزافا 
 

جل بسبب انقطاع وجوده لعارض طار  كان اذا تعذر تسليم المبيع عند حلول اال : 512المادة  
 .المشترى مخيرًا بين انتظار وجوده أو فسـخ البيع 

 
هذه المادة تتضمن حكما يقضي بأنه إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول األجل بسبب انقطاع وجوده 

أجمع لطار  عار  ، وهو أن يخير المشتري بين انتظار وجود المبيع أو فس  العقد وهي قاعدة 
 .عليها كل من المذهب الحنقي والحنبلي والمالكي

 
إذا مات البائع فى السلم قبل حلول األجل انتقل االلتزام الى التركة وفى هذه الحالة  : 513المادة  

يحجز منها ما يفى بقيمة المبيع إال إذا قـدم الورثة كفـيال مليئا يضمن تسليم 
 .المبيع عند حلول أجله 

 
دة إلى الحكم الواجب اتباعه في حالة موت البائع في السلم قبل حلول األجل المتق  عليه تشير هذه الما

، ويتمثل في انتقال االلتزام إلى التركة حيأ يحجز منها ما يقي بح  المشتري خوفا من أن يتعر  
ال للضرر من جراء قسمة التركة إن لم يقدم الورتة كقيال مليئا لضمان ح  المشتري، فإن قدموه ف

 .حجز
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اذا استغل المشترى فى السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصوال مستقـبال - 1:   514المادة  

بسعر أو بشروط مجحفة اجحافـًا بينـا ، كان للبائع حينما يحين الوفاء ان 
يطلب الى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول معها االجحاف 

تبار ظروف الزمان والمكان ومستوى وتأخذ المحكمة فى ذلك بعين االع
االسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف 

. 
وللمشترى الحق فى عدم قبول التعديل الذى تراه المحكمة واسترداد الثمن - 2

الحقيقى الذى سلمه فعال للبائع وحينئذ يحق للبائع ان يبيع محصوله لم 
 .يشـاء 

باطال كل اتفاق أو شرط يقصد به اسقاط هذا الحق سواء أكان مشروطا  يقع- 3
 .فى عقـد السـلم نفسـه أو كان فى صورة التزام آخر منفصل أيـا كان نوعـه 

 
تتضمن المادة حكما مقاده أنه يح  للمزارع في السلم طلب تعديل السعر المتق  عليه إذا كان ضحية 

ويعتبر باطاًل كل شرت يتضمنه عقد البيع أو غيره يقضي  استغالل فاحا بين من طرف المشتري،
بإسقات ح  البائع في طلب تعديل السعر أو الشروت في هذه الحاالت ، وهذا الحكم في التعديل الذي 
يملكه البائع بمقتضى الققرة الثالثة من نقس المادة يعتبر من النظام العام ومصادر هذا الحكم تستخلص 

 :مما يلي 
ومن أمثلته بيع الركبان حسب المذهبين ( الخداع وااكراه )كم الغبن المجرد عن الخالبة من ح  -أ 

الحنجلي والمالكي ، وبيع مال اليتيم والوقف وبيت المال، حيأ يجوز القس  للغبن المجرد حسب 
 .المذهب الحنقي حماية لهؤالء الضعقاء واستحسانا بالمصلحة 

السعر وما هو مجحف من الشروت ما لم يرت، المشتري ما للمحكمة من سلطة في تعديل  -ب 
 .القس  عن التعديل
 

 التخــــارج  -ب  
 

التخـارج بيع الوارث نصيبه فى التركه بعد وفاة المورث آخر أو أكثر بعوض  : 515المادة  
 .معلوم ولو لم تكن موجودات التركه معينه 

 
ا أن يصطل  الورتة على إخرا  بعضهم من وشرع. عرفت هذه المادة التخار  وهو لغة من الخرو 

وهو عقد معاوضة ، أحد بدله نصيب الوارث . الميراث في مقابل شئ معلوم من التركة أو من غيرها
 .في التركة ، والبدل اآلخر هو المال المعلوم الذي يدفع للوارث المخر  

 
 :وللتخار  صور عديدة منها 

مقابل شئ يأخذه من مال الوارث الخاص فيحل الثاني  أن يخر  أحد الورتة نصيبه لآلخر في  -2
 .محل األول في نصيبه من التركة ، وتضم سهامه إلى سهامه

أن يخر  أحد الورتة عن نصيبه لبقية الورتة في مقابل مال يدفعونه إليه من غير التركة بنسبة   -2
 .خر  غير وارثانصبائهم ، فتكون كل التركة لبقية الورتة بنسبة انصبائهم ويكون الم
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أن يخر  أحد الورتة عن نصيبه لبقية الورتة في مقابل مال يدفعونه إليه بالتساوي من غير   -6
 .التركة فتقسم الحصة المصال  عليها بين بقية الورتة بالتساوي

فتقسم : أن يخر  أحد الورتة عن نصيبه لبقية الورتة في مقابل مال يدفعونه إليه من التركة   -4
 .ار  على سائر الورتة بنسبة انصبائهم حصة الخ

 
ينقل عقد التخارج حصة البائع االرثية الى المشترى ويحل محل البائع فى - 1:    516المادة  

 .استحقاق نصيبـه من التركة 
ال يشمل عقد التخارج كل مال يظهر للميت بعد العقد ولم يكن المتخارجان - 2

 .على علم به وقت العقـد 
التخارج الحقوق التى للتركة على المتخارجين أو على أحدهم وال ال يشمل - 3

 .الحقوق التى عليها لهم أو الحـدهم  
 

تتضمن هذه المادة اآلتار التي تترتب عن عقد التخار  ، وهي نقل حصة البائع في التركة إلى 
ر للموروث وعدم منحه أي ح  محتمل على أي مال يظه. المشتري الذي يحل محل البائع في التركة

بعد العقد شرت جهله من المتعاقدين وقت التعاقد ، كما ال يسري أتر عقد التخار  على الحقو التي 
للتركة أو التي للمتخارجين أو عليهم سواء كانوا منقردين أو متعددين أو كان أحدهم منقردا واآلخر 

 .متعددًا 
 

وثبوت حصته االرثية اذا جرى العقد ال يضمن البائع للمشترى غير وجود التركة  : 517المادة  
 .دون تفصيل مشـتمالت التركة 

 
على المشترى اتباع االجراءات التى يوجبها القـانون بنقل كل حق اشتملت عليه  : 518المادة  

 .الحصة االرثية محل التخارج 
 

مادي نطاإل ضمان البائع لنصيبه في التركة ضمانا ينصب فقط على الوجود ال  261تحدد المادة 
للتركة ، وتبوت الحصة األرتية فيها ، وذلك في حالة عدم النص في عقد البيع بتقصيل على 

 .مشتمالت التركة 
 

فتتعل  ببيان ااجراءات التي يوجبها القانون على المشتري لنقل الحصة المبيعة في  262أما المادة 
ء الرسوم المتطلبة لمثله وإشهاره التركة محل عقد التخار  كتحريره في وتيقة رسمية أو عرفية وأدا

 .طب  القانون 
 

 البيـع فى مـرض المــوت  -ج 
 

هو المرض الذى يعجز فيه اإلنسان عن متابعة أعماله :  مرض الموت - 1:   519المادة  
المعتادة ويغلب فيه الهالك ، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن 

زدياد سنة أو أكثر تكون تصرفاته إمـتد مرضه وهو على حالة واحدة دون ا
 .كتصرفات الصحيح 



 

191

يعتبر فى حكم مرض الموت الحاالت التى يحيط باالنسان فيها خطر الموت - 2
 .ولو لم يكن مريضا .. ويغلب فى امثالها الهال 

 
 تتكون هذه المادة من فقرتين

 :ة تعرف مر  الموت باعتباره عارضا من عوار  األهلية، وشروطه أربع: األول 
 .عجز المري، عن القيام بمصالحه المعتادة التي يستطيع األصحاء عادة مباشرتها- أ 
أن يغلب في المر  خوف الهالا كأن يكون مرضا خطيرا ينتهي عادة بالموت، فإن لم يصل إلى - ب

 .هذا الحد فال يعتبر مر  موت ولو كان المري، عاجزا عن متابعة أعماله المعتادة
 .بالموت فعال ، ولو لم يكن الموت بسبب المر  انتهاء المر -  
أن ال يمتد هذا المر  على حالة واحدة سنة فأكثر ، فإن مضت السنة أو أكثر وهو على نقس الحالة - د 

 .ولم يتزايد المر  اعتبر صحيحا ، وتعد تصرفاته صحيحة كتصرفات الرجل المعتاد
 

ت، كحاالت المخاطر الجسيمة التي يغلب فيها تشير إلى الحاالت المشابهة لمر  المو: الثانية 
الموت ولو لم يكن الشخص مريضا ، مثل المحكوم عليه بااعدام والمحبون بسبب القتل والمشرف 

 .على الغرإل
 

كل تصرف ناقل للملكية يصدر من شخص فى مرض الموت مقصود به التبرع أو  : 111المادة  
اباة تصرفا مضافـًا الى ما بعد الموت المحاباة يعتبر كله أو بقدر ما فيه من مح

 .وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى له
 

تتعل  هذه المادة بآتار التصرفات الناقلة للملكية على وجه التبرع ، أو المحاباة الصادرة من شخص 
لموت وتطب  في في مر  الموت ، حيأ تتمثل هذه اآلتار في اعتبارها تصرفا مضافا إلى ما بعد ا

شأنه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي أعطيت للعقد موضوع التصرف، بشرت أن يثبت الورتة 
 .أن مورتهم قد صدر منه التصرف وهو في مر  الموت، وذلك بجميع طرف ااتبات

 
ائنين ال ينفـذ بيع المريض الجنبى بأقـل من قيمة مثله ولو بغـبن يسـير فى حق الد : 511المادة  

إذا كانت التركـة مستغرقـة بالديون، وللمشترى دفع ثمن المثل وإال جـاز للدائنين 
 .فسـخ البيع 

 
تتضمن هذه المادة حكما مقاده أن المري، إذا باع ألجنبي بأقل من قيمة مثل بيعه ولو بغبن يسير ، 

ا تمثل ضمانهم العام مستغرقة فإن هذا البيع ال يكون نافذًا في ح  الدائنين إذا كانت التركة باعتباره
بالديون ، وعلى المشتري دفع تمن المثل ، فإن لم يدفعه جاز للدائنين فس  البيع لتعل  حقهم الشخصي 

باعيان أموال المدين المري، مر  الموت ، والذي هو محجور عن التصرف ولو  -وهو الدين  -
 .بغبن يسير لصالحهم 
 

بيع المريض اذا تصرف المشترى تصرفا أكسب من كان حسن ال يجوز فسـخ - 1:    512المادة  
 .النية حقـا فى عين المبيع لقـاء عوض 

وفى هذه الحالة يجوز لدائنى التركة المستغرقـة بالديون الرجوع على - 2
المشترى من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع وللورثـة هذا الحق ان 
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ا وجب عليه رد ما يكمل ثلثى قيمة كان المشترى احدهم ، وان كان اجنبي
 .المبيع للتركـة 

 
هذه المادة تتعر  لحكم الحالة التي يكتسب فيها أجنبي حسن النية حقا على العين التي بيعت في 

 :مر  الموت وتقضي بما يلي 
عدم جواز فس  بيع المري، إن تبين أن المشتري الثاني حسن النية وهو الذي ال يدري أن - أ 

ي اشتراه كان مشتريا من مري، مر  الموت وال يعلم وقت الشراء تعل  ح  الشئ الذ
 .الورتة بالعين

تجيز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع بالقرإل بين الثمن وقيمة المبيع من المشتري - ب
 .من المري، 

د ما يكمل تبوت نقس الح  للورتة إذا كان المشتري أحدهم إما إن كان أجنبيا فيجب عليه ر-  
 .تلثي قيمة المبيع 

 
 بيـع النائــب لنفـســــه  -د 

 
اليجوز لمن له النيابة عن غيره بنص فى القانون أو باتفاق أو أمر من السلكة  : 513المادة  

المختصة ان يشترى بنفسـه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد ما أنيط 
 .حكام األحول الشخصية به بمقتضى هذه النيابة وذلك مع مراعاة أ

 
ال يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشـتروا باسمائهم أو باسم مستعار األموال التى  : 514المادة  

 .عهد اليهم بيعها أو تقدير قيمتها 
 

يصح الشراء فى األحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين إذا أجازه من  : 515المادة  
وقت االجازة حائزا لالهلية الواجبة أما إذا لم يجيزه ،  تم البيع لحسابه متى كان 

وبيع المال من جديد ، يحمل المشترى األول مصروف البيع الثانى وما عسى أن 
 .يكون قد نقص من قيمة المبيع 

 
ال يجوز للقضاه أو اعضاء النيابة العامة وموظفى المحاكم والدوائر القضائية  : 516المادة  

يين وال للمحامين ان يشتروا ، ال بأسمائهم وال باسم مستعار ، والمساعدين العدل
الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص 
المحكمة أو الدائرة القضائية التى يباشرون اعمالهم فى منطقتها وإال كان البيع 

 .باطال 
 
لنقسه واالتار المترتبة على ذلك، والناب هو الذي  الحكم المتعل  ببيع النائب( 226)أوردت المادة 

 .يتولى النظر نيابة عن غيره بمقتضى القانون أو االتقاإل، أو بتكليف من الجهة المختصة 
 

وبيع النائب لنقسه هو أن يشتري الشئ المكلف ببيعه نيابة عن غيره ، لمصلحته الخاصة وذلك بأن 
تعار قصد إبرام العقد ، وهو تصرف غير جائز طبقا للمادة يتولي طرفي العقد أو أن يستعين باسم مس

. 
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باالضافة إلى النائب القانوني واالتقاقي أو المأمور من السلطة ( 221)و ( 224)كما عددت المادتان 

 :األشخاص الممنوعين أيضا من البيع ألنقسهم وهم كالتالي 
 .ر الوسطاء ، والخبراء ، باسمائهم الشخصية أو باسم مستعا- 2
القضاة ، أو أعضاء النيابة العامة ، وموظقو المحاكم ، والدوائر القضائية والمساعدون - 2

العدليون ، والمحامون باسمائهم الخاصة أو باسم مستعار متى كان الح  المتنازع فيه كله أو 
بعضه يدخل النظر فيه في اختصاص المحكمة أو الدائرة القضائية التي يباشرون أعمالهم في 

 .ائرتهاد
 

حكما مقاده اعتبار الشراء الواقع في األحوال المنصوص عليها في ( 222)كما تضمنت المادة 
أي حالة بيع النائب القانوني أو االتقاقي لنقسه صحيحا إذا اجازه من تم ( 224)و ( 226)المادتين 

 .البيع لمصلحته ، وكان كامل األهلية وقت البيع 
 

من جديد تحمل المشتري األول مصاريف البيع الثاني وما يمكن أن يكون  أما إذا لم يجزه وبيع المال
 .قد حصل من نقص في قيمة المبيع 

 
 بيــع مـلك الـغــــير  -هـ 

 
اذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشترى أن يطلب فسـخ البيع ما لم - 1:    517المادة  

 . تؤل ملكية المبيع الى البائع بعد ابرام العقد
 .اذا أجـاز المالك البيع نفـذ البيع فى حقـه - 2
 

حكم بيع ملك الغير وإمكان نقاذه ، وعلقت ذلك على إجازة صاحب الح  ، فإن ( 221)أبانت المادة 
أجازه هذا األخير سرى العقد في حقه ونقذ في ح  المشتري الذي يملك الح  في طلب فس  البيع إذا 

 .ئع بعد إبرام العقد لم تؤل ملكية المبيع إلى البا
 

 :  المقايضـــــة  -و 
 

 .المقايضـة عقـد مبادلة مال أو حـق مالى بعـوض غير النقـود  : 518المادة  
 

يعتبر كل من المتقايضين بائعا للشئ الذى قايض به ومشتريًا للشئ الذى قايض  : 519المادة  
 .عليه 

 
ى المقايضة عند المتقايضين جاز تعويض الفرق إذا تفاوتت قيمة البديلين ف- 1:    521المادة  

 .بما يعادله من النقـود 
 .ال يجوز هذا التعيدل إذا وقعت المقايضة على مال ربوى - 2
 

مصروفات عقـد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفى  : 521المادة  
 .العقد ما لم يتفق على غير ذلك 
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 .ى أحكام البيع على المقايضة فيما ال يتعارض مع طبيـعتها تسـر : 522المادة  

 
 .تعرف هذه المواد المقايضة من حيأ كونها عقد مبادلة مال أو ح  مالي بعو  غير النقود 

 
والح  المالي يكون شامال للحقين العيني والشخصي ، والعو  الغير النقدي يشمل العقارات 

 .ا يقوم بالنقود والمنقوالت، بينما يقصد بالمال كل م
 

طبيعة المقايضة حيأ اعتبرت كل من طرفي العقد فيها بائعا ومشتريا ( 221)وقد أوضحت المادة 
على الحكم في حالة تقاوت قيمة البديلين ( 226)في نقس الوقت ، ونصت الققرة األولى من المادة 

 .في المقايضة في المقايضة ، حيأ أجازت التعوي، النقدي في حالة القرإل بين العوضين 
 

 .بينما لم تجز الققرة الثانية من نقس المادة ، التعوي، النقدي إذا كان محل المقايضة ماال ربويا 
 
لمصروفات العقد ، ونققات التسليم ، حيأ جعلتها مناصقة بين الطرفين ما ( 222)وتعرضت المادة 

 .لم يتق  على خالف ذلك ، وهذا حكم خاص بالمقايضة
 
 .المقايضة ألحكام عقد البيع إذا لم يكن هناا تعار  مع طبيعتها ( 222)ة وأخضعت الماد

 
 الفصـل الثانـى

 ـــــ
 الفــرع االول
 الهـــبـة

 
 .الهبـة عقـد يملك بمقتضاه شخص حال حياته آخر ماال أو حقا ماليا دون عـوض  : 523المادة  

 
يشـترط على الموهوب له التزاما  يجوز للواهب دون التجرد عن نية التبرع أن : 524المادة  

 .معينا 
 

الهبة بأنها عقد يقيد تمليك شخص آلخر حال حياته حقا ماليا بال عو  ، بينما ( 226)تعرف المادة 
للواهب دون التجرد عن نية التبرع أن يقر  على الموهوب له القيام بالتزام  224أجازت المادة 

مدى الحياة ، ويعتبر االلتزام في هذه الحالة عوضا ، وقد  معين كإلزام الموهوب له أن يدفع له مرتبا
 من المجلة إذ نص على أنه تص  الهبة بشرت العو  ويعتبر الشرت ، 222جاء ذلك في القصل 
 

 
 .تنعـقـد الهبة بااليجـاب والقـبول - 1:    525المادة  

وصيه يكفى فى الهـبة مجرد االيجاب إذا كان الواهب ولى الموهوب له أو - 2
والشئ الموهوب فى حوزته وكذا لو كان الموهوب له صغيرا يقوم الواهب 

 .على تربيته 



 

195

 
تقرر هذه المادة القاعدة العامة على أن الهبة تتم بااليجاب والقبول ، ويجوز انعقادها بمجرد االيجاب 

ولي  إذا كان الواهب ولي الموهوب له أو وصيه والشئ الموهوب في حوزته ، وكذا على نيابة
القاصر عن هذا األخير في  قب، الشئ الموهوب ، وقد قرر الققهاء أن الولي ينوب مناب القاصر 
في القب، ، فلو وهب أحد األولياء للصغير شيئا والمال في يديه صحت الهبة ويصير قابضا 

 .للصغير
 

لم يجزه المالك  ال ينفـذ عقـد الهبة اذا كان المال الموهوب غير مملوك للواهب ما : 526المادة  
 .ويتم القبض برضـاه  

 
حكم هبة مالك الغير  إذا كان الشئ الموهوب غير مملوا للواهب ، فنصت على ( 221)تحدد المادة 

 .عدم نقاذ الهبة إال إذا أقرها المالك وتم القب، برضاه
 

 
 .تصح هـبة الدين للمدين وتعتبر إبراء - 1:    527المادة  

 .وتنفـذ إذا دفع المدين بالدين له وتصح لغير المدين - 2
 
في فقرتها األولي حكما مقاده أنه إذا وهب شخص دائن دينه لمدينه ، كانت ( 221)تضمنت المادة 

من  216هبته ، صحيحة ، واعتبرت إبراءًا للمدين مما عليه من دين، وهذا الحكم تضمنته المادة 
ين ، فليس له الرجوع ألن الهبة هنا إسقات المجلة حيأ نصت على أنه إذا وهب الدائن دينه للمد

 .والساقط ال يعود 
 

أما الققرة الثانية من المادة فقد نصت على صحة عقد هبة الدئن لغير المدين وعلقت نقاذ ذلك على 
 .دفع المدين الدين الموهوب له 

 
فى حالة عدم  يجوز للواهب استرداد الهبة اذا اشترط فى العقد حق استردادها- 1:    528المادة  

قـيام الموهوب له بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره فـلـم 
 .يقـم بها  

فاذا كان الموهوب هالكـا أو كان الموهوب له قـد تصرف فيه استحق الواهب - 2
 .قيمته وقت التصرف أو الهالك  

 
 :تتضمن هذه المادة في فقرتيها حكمين 

 .المشروطة ، وحكم انتقال الشئ إلى الغير حكم استرداد الواهب هبته 
فنصت في األولى على أنه يجوز للواهب استرداد الهبة إذا كانت مقرونة بالتزام على كاهل الموهوب 

 له ولم يف هذا األخير بالتزامه سواء اتجاه الواهب أو الغير 
 

الشئ وقت التصرف أو  بينما نصت في الثانية على الحكم المتضمن إلزام الموهوب له بإرجاع قيمة
 .الهالا 
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يجب أن يكون العوض فى الهبة المشروطة به معلومة وإال جاز لكل من - 1:    529المادة  
الطرفين فسـخ العقد ولو بعد تسلم الموهوب ما  لم يتفقـا على تعيين العوض 

 .قبل الفسـخ 
رد  فاذا هلك الموهوب أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسـخ وجب عليه- 2

 .قيمته يوم القبض 
 

هذه المادة تتضمن في فقرتها األولى شرطا مقاده أن يكون العو  في الهبة بشرت ولو بعد القب، 
 .ما لم يتققا على تعيين العو  قبل القس  

 
بينما تضمنت الققرة الثانية من نقس المادة الحكم في حالة هالا الشئ الموهوب أو التصرف فيه قبل 

 .تزام الموهوب له برد قيمته يوم القب،القس  ، وهو ال
 

 .ال  تنعقـد الهـبة بالوعـد وال على مال مسـتقـبل  : 531المادة  
 

تتضمن هذه المادة حكما مستقى من قواعد الققه ااسالمي التي تشترت وجود محل العقد وقت انعقاده 
من المجلة على أنه  221 ، على اعتبار أن هبة األموال المستقبلة تقع باطلة ، وقد نصت المادة

يشترت وجود الموهوب في وقت الهبة وبناء عليه ، ال تص  هبة عنب بستان سيدرا أو ولد فرن 
 .سيولد

 
اذا توفى أحد طرفى عقد الهبة أو أعسـر الواهب قبل قبض الموهوب بطلت الهبة  : 531المادة  

 .ولو كان بعوض 
 

أو الموهوب له أو إعسار الواهب وهو بطالن الهبة ولو  تشير المادة إلى الحكم في حالة وفاة الواهب
 .قبل القب، 

 
 .تسرى على الهـبة فى مرض الموت أحكـام الوصـية  : 532المادة  

 
تعتبر المادة الهبة في مر  الموت كالوصية وخاضعة ألحكامها وبالتالي تطب  بشأنها قاعدة ال 

عد موته صحت ، أما لو أجازوها قبل موته لم وصية لوارث ، ولكن لو أجاز الورتة هبة المري، ب
وإنما تتوقف صحة . تجز ، إذ المعتبر هو ااجازة بعد الموت ، ألن ح  الورتة إنما يثبت بعد الموت 

الهبة على إجازة الورتة إذا مات المري، من ذلك المر  أما لو بر  المري، نقذت الهبة ولو لم 
 .يجزها الورتة 

 
توقف نفـاذ عقد الهبة على أى اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية ي- 1:    533المادة  

 .عليه ويجوز لكل من طرفى العقد استكمال االجراءات الالزمة
 .وتتم فى المنقـول بالقـبض  - 2
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تشير المادة إلى ااجراءات القانونية الواجب اتباعها من الطرفين في عقد الهبة ليصب  نافذًا ، وتنتقل 
تضاه ملكية الشئ الموهوب للموهوب له ، وأجازت لكل من طرفي العقد استكمال ااجراءات بمق

 .كما اعتبرت المادة هذه ااجراءات تامة وصحيحة في المنقول بمجرد القب، . الالزمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفــرع الثـانى
 آثــــار الهـبــة

 ـــــــ
 

 بالنســبة للواهـــــب  -1
 

الواهب تسليم الموهوب الى الموهوب له ويتبع فى ذلك أحكام تسليم المبيع  يلتزم : 534المادة  
. 
 

ال يضمن الواهب استحقاق الموهوب وال ما يترتب عليه من ضرر إال إذا - 1:    535المادة  
تعمد إخفـاء سبب االستحقاق أو كانت الهبة بعوض فيضمن بقدر ما أداه 

 .الموهوب له من عوض وما أصابه من ضرر 
للطرفين أن يتفقـا على تعديل الصمان أو على إسقاطه ما لم يتعمد الواهب - 2

 .إخفـاء سبب االستحقاق 
 

إذا استحق الموهوب بعد هالكه عند الموهب له واختار المستحق تصمينه كان له  : 536المادة  
 .الرجوع على الواهب بما ضمن للمستحق 

 
 .لشئ الموهوب من العيب ال يضمن الواهب خلو ا- 1:    537المادة  

على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشئ الموهوب من - 2
 .العيوب كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب 

وإذا كانت الهبة بعوض ، كان الواهب ملزما بالتعويض على اال يجاوز هذا - 3
 .ن عوض التعويض قدر ما أداه الموهوب له م

 
 :اآلتار وااللتزامات المترتبة عن عقد الهبة بالنسبة للواهب ومن بينها  261إلى  264تتضمن المواد 

 االلتزام بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له وذلك على النحو المبين في أحكام تسليم المبيع - أ 
 .ضمان االستحقاإل - ب
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الواهب تعمد إخقاء سبب االستحقاإل أو كانت الهبة  فإذا استح  الموهوب في يد الموهب له وكان

 .بعو  ، ضمن استحقاإل الموهوب وما ترتب عنه من ضرر
 

 .وفي هذه الحالة يضمن الواهب ما أداه الموهوب له من عو  وما أصابه من ضرر 
 

ب أما إذا تبت استحقاإل الموهوب بعد هالكه في يد الموهوب له واختار المستح  تضمينه كان للموهو
 .له مطالبة الواهب بما ضمن للمستح  

 
 .ضمان العيوب الخقية -  

 
تقضي بأن ال يضمن الواهب العيب  261ذلك أن القاعدة المقررة بمقتضي الققرة األولى من المادة 

الخقي في الموهوب إال في حالة تعمده إخقاء العيب، أو كان ضمن خلو المال من العيب ، فقي هذه 
 .ا بتعوي، الموهوب له عن الضرر الذي أصابه من جراء العيبالحالة يصب  ملتزم

 
أما إذا كانت الهبة بعو  ، التزم الواهب بتعوي، الموهوب له عما أصابه من ضرر شرت أال 

 .يتجاوز هذا التعوي، قدر العو  المدفوع
 
 

 :بالنسـبة للموهـوب له   -2
 

من عوض سـواء كان هذا العوض  على الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب : 538المادة  
 .للواهب أم للغير 

 
إذا كان عوض الهبة وفـاء دين على الواهب فال يلتزم الموهوب له إال بوفاء  : 539المادة  

 .الدين القائم وقت الهبة ما لم يتفق على غير ذلك 
 

آخر فإن إذا كان الموهوب مثقـال بحق وفاء لدين فى ذمة الواهب أو ذمة شخص  : 541المادة  
 .الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما  لم يتفق على غير ذلك  

 
تتضمن هذه المواد االلتزامات الملقاة على الموهوب له بمناسبة عقد الهبة ، فإذا كانت الهبة بعو  ، 

 .فيلتزم الموهوب له بأداء ما اشترطه الواهب عليه من عو  سواء لهذا األخير أم للغير 
 

 .عو  وفاء دين فيلتزم الموهوب له بوفائه حسب االتقاإلوإذا كان ال
وإذا كان المال الموهوب مثقال بدين فإن الموهوب له يكون ملتزما بأداء هذا الدين محل الواهب ما لم 

 .يكن هناا اتقاإل مخالف
 

إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد فى الموهب زيادة ال تقبل الفصل  : 541المادة  
 .ضرر فليس للمستحق ان يسترده قبل دفع قيمة الزيادة حين االستحقـاق  دون
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تتعل  هذه المادة بالحالة التي يستح  فيها الموهوب ويكون الموهوب له قد أحدث فيه زيادة وكان ال 
يمكن فصل الموهوب دون ضرر فإنه ليس للمستح  أن يسترده قبل أداء ما يعادل قيمة الزيادة 

 .للموهوب له 
 

نفقـات عقد الهبـة ومصروفات تسليم الموهوب ونقله على الموهوب له إال إذا  : 542المادة  
 .اتفق على غير ذلك 

 
ترتب هذه المادة حكما مقاده كون جميع النققات المترتبة عن عقد الهبة ومصروفات التسليم تقع كاملة 

رع ما لم يوجد اتقاإل على غير على عات  الموهوب له على اعتبار أن عقد الهبة هو من عقود التب
 .ذلك
 
 

 الفــرع الثـالــــو
 الرجــوع فى الهـبــــة

 ــــــ
 

 .للواهب ان يرجع  فى الهبة قبل القبض دون رضا الموهوب له - 1:    543المادة  
وله أن يرجع فيها بعد القبض بقبول الموهوب له فإن لم يقبل جاز للواهب أن - 2

هبة متى كان يستند إلى سبب مقبول ما  لم يوجد يطلب من القضاء فسـخ ال
 .مانع من الرجوع 

 
 :يعتبر من األسباب المقبولة لفسـخ الهبـة أو الرجوع فيها :    544المادة  

أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسـه أسباب المعيشة بما يتفق مع - 1
 .النفقـة للغير  مكانته أو أن يعجز عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من

إخالل الموهوب له بالتزاماته المشروطة فى العقد دون مبرر أو إخالله بما - 2
يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقاربه بحيو يكون هذا االخالل جحودًا كـبيرًا 

. 
أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدًا يظل حيا حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له - 3

 .هبة فإذا هو حى ولد يظنه ميتـا وقت ال
 

إذا قـتل الموهوب له الواهب عمدًا أو قصـدًا بال وجه حق كان لورثته حق ابطال  : 545المادة  
 .الهبـة 

 
للواهب الح  في الرجوع عن الهبة دون موافقة أو رضا الموهوب له إذا كان هذا  246تعطي المادة 

قب، بقبول الموهوب له ، فإن لم يقبل جاز الرجوع قبل تمام القب، ، ويجوز الرجوع في الهبة بعد ال
للواهب أن يطلب من القضاء فس  الهبة والرجوع فيها إذا كان هناا سبب معقول ، ألن الضرر يزال 

 .ما لم يوجد مانع من الرجوع 
 



 

211

 :هي 242و  244واألسباب المبررة للرجوع في الهبة حسب نص المادتين 
اب المعيشة الالئقة به أو أن يصب  عاجزًا على االنقاإل أن يصب  الواهب عاجزًا عن توفير أسب- 2

 .عمن تجب عليه نققته قانونا
أن يرزإل الواهب ولدًا يظل حيا حتى تاري  الرجوع ، أو أن يكون له ولد يظنه ميتا وقت الهبة - 2

 .ويتبين أنه حي 
ا يجب عليه نحو إخالل الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر ، أو إخالله بم- 6

 .الواهب أو أقاربه بحيأ يكون هذا ااخالل جحودًا كبيرًا للنعمة والمعروف من جانبه
قتل الموهوب له الواهب عمدًا وبغير وجه ح  حيأ يكون للورتة الح  في المطالبة بإبطال عقد - 4

 .الهبة 
 

 :يعتبر من موانـع الرجـوع فى الهـبة ما يلى  : 546المادة  
انت الهـبة من أحد الزوجين لآلخر أو لدى رحم محـرم ما  لم يترتب إذا ك- 1

 .عليها مفاضلة بين هـؤالء بال مـبرر 
إذا تصرف الموهوب له فى الموهوب تصرفا ناقال للملكية فاذا اقتصر - 2

 .التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب ان يرجع فى الباقى 
ذات اهمية تزيد من قيمتها أو غير إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة - 3

 .الموهوب له الشئ الموهوب على وجه تبدل فيه اسـمه 
 .إذا مات أحد طرفى العقـد بعد قبضها - 4
إذا هلك الموهوب فى يد الموهوب له ،  فاذا كان الهالك جزئيا جاز الرجوع - 5

 .فى الباقى 
 .إذا كانت الهبة بعوض - 6
 .لجهة من جهات الـبر إذا كانت الهبة صدقـة أو - 7
 .إذا وهب الدائن الدين للمدين - 8
 

حددت هذه المادة موانع الرجوع في الهبة وهي مستمدة في ذلك من الققه الحنقي، مع بع، التعديالت 
استند فيها إلي المذكور في نيل األوطار للشوكاني كتخصيص بع، األقارب من ذوي الرحم المحرم 

مبرر للمقاضلة كعجز أحد الورتة أو حاجته فال مانع من الرجوع وموانع  بال مبرر أما إذا كان هناا
 :الرجوع في الهبة هي كاآلتي 

 

 .صلة الزوجية أو صلة الرحم المحرم شريطة أال تترتب عليها مقاضلة أو إمتياز غير مبرر- 2
 .التصرف في الموهوب من طرف الموهوب له- 2
 .ر الموهوب تغييرًا يتبدل بسببه أسمهالزيادة المتصلة في الموهوب أو تغيي- 6
 .موت أحد طرفي العقد بعد القب،- 4
 .هالا الموهوب في يد الموهوب له أو استهالكه كليا، فإن كان جزئيا جاز الرجوع في الباقي- 2
 .الهبة بعو  ، ال رجوع فيها بسبب العو  وصيرورة الهبة كالبيع- 1
البر، إذ ال يص  الرجوع في الصدقة بعد القب،  إذا كانت الهبة صدقة أو لجهة من جهات- 1

 .لوجود العو  المعنوي فيها وهو الثواب
هبة الدين للمدين ، ألن التنازل عن الدين وإسقاطه يقابله عو  معنوي وهو التواب مما يبرر - 2

 .عدم إمكانية الرجوع عن ذلك
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 .اال ألثر العقـد يعتبر الرجوع فى الهبة رضاء أو قضاء إبط- 1:    547المادة  
وال يرد الموهوب له الثمار إال من تاريخ الرجوع رضاء أو المطالبة - 2

القضائية وله ان يسترد النفقات االخرى فال يسترد منها إال ما زاد فى قيمة 
 .الموهوب 

 
توض  المادة في فقرتيها اآلتار المترتبة عن الرجوع في الهبة رضاء أو قضاء وهذه اآلتار هي 

 :الي كالت
 

 .محو كل أتر لعقد الهبة - أ 
عدم إلتزام الموهوب له برد الثمار التي جناها إال تلك التي حصل عليها من تاري  الرجوع في - ب

 .الهبة ، أو من تاري  المطالبة القضائية
ح  الموهوب له في استرجاع كل النققات الضرورية أما المصروفات األخرى التي انققها على -  

 .وهوب فال يسترد منها إال تلك التي زادت في قيمتهالشئ الم
 

إذا استعاد الواهب الشئ الموهوب بغير رضاء أو قضاء كان ضامنا هالكه - 1:    548المادة  
 .مهما كان سببه

أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشئ في يد الموهوب له بعد - 2
 .للهالك مهما كان سببهإعذاره بالتسليم فإن الموهوب له كان ضامنا 

 
تعتبر هذه المادة الواهب ضامنا لهالا الشئ الموهوب مهما كان سبب الهالا إذا استرده دون رضا 

كما اعتبرت الموهوب له ضامنا للهالا أيضا إذا صدر حكم . الموهوب له أو دون حكم من القضاء
 .ب الهالابالرجوع في الهبة وإعذر بالتسليم وهلك الشئ في يده مهما كان سب

 
 الفصـل الثـالــو

 ــــــ
 الفـرع االول

 الشـركـة بوجه عــــام
 ـــــ

 
 حكـام عـامـــةأ  -1

 
الشركة عقـد يلـتزم شخصان أو أكثر بان يسـاهم كل منهم فى مشروع مالى  : 549المادة  

بتقـديم حصة من مال أو عمل الستثمار ذلك المشروع واقتسـام ما قـد ينشـأ عنه 
 .ح أو خسـارة من رب

 
 .تعتبر الشركة شخـصا اعتباريا بمجرد تكوينهـا - 1:    551المادة  
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وال يحتج بهذه الشخصية على الغـير إال بعد استيفـاء اإلجراءات التى يتطلبها - 2
 .القانون 

 وللغير أن يتمسـك بهذه الشخصية رغم عدم استيفـاء اإلجراءات المقررة - 3
 

 .ب أن يكون عقـد الشركة مكتـوبا يج- 1:    551المادة  
وإذا لم يكن العقد مكتوبًا فال يؤثـر على حق الغير وأما بالنسبة للشركاء - 2

أنفسهم فيعتبر العقد صحيحا إال إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح ،  
 .فيسرى هذا على العقد من تاريخ اقامة الدعـوة 

 
قتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في الشركة بأنها عقد يلتزم بم 241عرفت المادة 

مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل الستثمار ذلك المشروع، واقتسام ما قد ينشأ عنه من 
من المجلة التي عرفت  261رب  أو خسارة وهذا التعريف مقتبس من التعريف الذي أوردته المادة 

 .ى أن يكون رأن المال والرب  مشتركا بينهما أو بينهم شركة العقد بأنها شركة بين اتنين أو أكثر عل
 

مبدءًا يقضي أن الشركة بمجرد تكوينها تكتسب الشخصية االعتباربية مع  226بينما تضمنت المادة 
استثناء مقاده أن هذه الشخصية االعتبارية ال يحتو بها على الغير إال بعد استكمال ااجراءات التي 

وإيداع، في حين يمكن للغير الذي تعامل مع الشركة عن حسن نية أن  يتطلبها القانون من شهر
يتمسك بهذه الشخصية االعتبارية رغم عدم استيقاء تلك ااجراءات القانونية ، إذ ال يمكن أن يتضار 

 .من ذلك التقصير
 

تيقة في فقرتها األولى أن يكون عقد الشركة مكتوبا ، سواء كان ذلك في و 222بينما تشترت المادة 
عرفية أو رسمية ، أما إذا لم ينظم هذا العقد كتابة فإن الغير الذي تعامل مع الشركة حسب الققرة 
الثانية ال يمكن مواجهته بذلك ، كما يعبر العقد صحيحا بالنسبة للشركاء رغم عدم تحريره كتابة إال 

مواجهة الشركاء ابتداء إذا طلب أحد الشركاء اعتباره غير صحي ، ويسرى هذا الحكم على العقد في 
 .من تاري  إقامة الدعوى

 
يجوز أن تكون الحصة فى رأس المال نقودًا أو ما فى حكمها ، أو حقا - 1:    552المادة  

معنويا أو منقوالت أو عقارات أو حق انتفاع بشئ من ذلك ويجوز كذلك أن 
 .تكون الحصة عمال لواحد أو اكثر من الشركاء 

من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمتها عند التعاقد أو بيان  إذا لم تكن الحصة- 2
 .األسس التى تسمح بتحديد هذه القيمة فيما بعد تحديدًا نافيا للجهالة

وال يجوز أن تتكون الحصة من دين للشريك فى ذمة الغير ، أو أن تقتصر - 3
 .على ما يكون للشريك من نفوذ أو ما يتمتع به من ثقـة مالية 

 
ه المادة أن تكون الحصة في رأن مال الشركة نقودًا أو ما في حكمها ويدخل في ذلك تجيز هذ

األموال المادية المنقولة أو عقارية تم األموال المعنوية كالحقوإل الشخصية والملكية األدبية والقنية 
تكن  وشهادات االختراع، كذلك يجوز أن تكون الحصة ملكية مال ما أو مجرد االنتقاع به ، وإذا لم

الحصة من النقود فيجب أن تقدر قيمتها عند التعاقد أو بيان األسس التي تسم  بهذا التحديد رفعا 
للجهالة ، وال تجيز هذه المادة أن تكون الحصة المساهم بها في رأن مال الشركة دينا للشريك في 
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يتمتع به من تقة ذمة الغير ، كما ال تجيز أن تقتصر الحصة على ما يكون للشريك من نقوذ أو ما 
 .مالية

 
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق عينى آخر فإن أحكام البيع هى التى - 1:    553المادة  

تسرى فيما يتعلق بضمان هذه الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها 
 .عيب او نقص 

حكام أما إذا كانت الحصة مجرد التزامه بتقـديم شئ تنتفع به الشركة ، فإن أ- 2
 .االيجار هى التى تسرى على ذلك 

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى - 3
 .بغير ذلك 

تعتبر حصص الشركاء واردة على ملكية الشئ ال على مجرد االنتفـاع به ما  - 4
 .لم يوجد اتفـاق أو عرف يقضى بغير ذلك  

 
حصة الشريك في الشركة ح  ملكية الشئ الذي يقدمه، أو حقا تشير هذه المادة إلى أنه إذا كانت 

عينيا مخر كح  االنتقاع أو االستعمال أو ح  إرتقاإل لمدة تكون محددة بحياة الشركة ، فإن أحكام عقد 
البيع هي التي تسري على هذه الحقوإل فيما يتعل  بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب 

 .أو نقص
 

ت الحصة مجرد االنتقاع بالمال، فإن أحكام االيجار هي التي تسري على ذلك، وتعتبر أما إذا كان
حصص الشركاء متساوية القيمة، كما تعتبر هذه الحصص واردة على ملكية الشئ ال على مجرد 

 .االنتقاع به ما لم يوجد اتقاإل أو عرف يقضي بغير ذلك
 

 .وجه المشروط فى العقـد توزع األرباح والخسائر على ال- 1:   554المادة  
فإذا لم يعين فى عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى االرباح والخسائر - 2

 .فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم فى رأس المال 
 

ال يجوز أن يتقـق الشركاء فى العقد على أن يكون ألى منهم مقطوع من - 1:    555المادة  
يتم توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم فى الربح ، ويبطل الشرط على أن 

 .رأس المال 
إذا اتفق فى العقـد على أن أحد الشركاء ال يسـتفـيد من أرباح الشركة وال - 2

 .يسـاهم فى خسائرها كان عقـد الشركة باطال 
 
لطريقة توزيع األرباح والخسائر ، فنصت على أنها توزع طبقا لما هو متق   224تعرضت المادة 

ين الشركاء في عقد الشركة، وإال تم توزيعها بنسبة حصة كل من الشركاء في رأن مال عليه ب
 .الشركة

 
أن اشترات تخصيص أحد الشركاء بمبلغ معين من الرب  يعتبر باطال،  222في حين تقيد المادة 

ركاء ويستح  بما يعادل حصته من رأن المال، كما تقيد أنه إذا اتق  في عقد الشركة على أن أحد الش
ال يستقيد من أرباح الشركة أو ال يساهم في حسارتها ، كان عقد الشركة باطال ، ويطل  على هذا 
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 الشرا 
 .وهذا الشرت باطل ومبطل لعقد الشركة" شرت األسد " 

 
إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه فى الربح - 1:    556المادة  

ن هذا العمل ، فإذا كان قد إضافة إلى عمله نقودا أو تبعا لما تفـيده الشركة م
أى شئ آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عن ما قدمه إضافة إلى العمل ما 

 .لم يتفق على خالف ذلك 
يعفى الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر بشرط أن ال - 2

 .يكون قـد تقـرر له أجر عن عمله 
 
دة حكما مقاده أنه إذا كانت حصة الشريك في الشركة مقصورة على عمله، كأن يدير تتضمن هذه الما

شؤونها أو يشرف على مرف  من مرافقها أو يشغل ملياتها قدر نصيبه في أرباح الشركة تبعا لما 
استقادته الشركة من هذا العمل ، وإذا قدم فوإل عمله نقودًا أو أي شئ مخر كان له نصيب عن العمل 

 .ما قدم فوإل ذلكومخر ع
 

كما قررت هذه المادة إعقاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر التي تكبدتها 
الشركة بشرت أال يكون قد تقرر له أجر عن عمله هذا فإذا تقرر له أجر عن عمله تحمل نصيبه من 

 .الخسائر
 

 دارة الشـركـةإ  -2
 

ر وكيال عن باقى الشركاء فى مباشرة أعمال الشركة وفى كل شريك يعتب- 1:    557المادة  
التصرف بما يحقق الغرض الذى أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص أو 

 .اتفاق على غير ذلك 
 .وكل شريك يعتبر أمـينا على مال الشركـة الذى فى يـده  - 2
 

شريك يعد بمثابة وكيل عن  تنص هذه المادة على أنه في حالة عدم وجود اتقاإل بين الشركاء، فإن كل
باقي الشركاء، في إدارة الشركة والقيام بكامل التصرفات التي من شأنها تحقي  الغر  الذي انشئت 
الشركة من أجله، ويعتبر كل شريك أمينا على مال الشركة الذي في يده ويترتب على تقريطه 

 .الضمان
 

بة أحد الشركاء فى تمثيل الشركة وإدارة إذا اتفق فى عقـد الشركة على إنا- 1:    558المادة  
أعمالها تثبـت له وحده والية التصرف فى كل ما تناولته االنابة وما يتصل 

 .بها من توابع ضرورية 
وإذا كانت االنابة ألكثر من شريك ولم يؤذن لهم باالنفراد كان عليهم أن - 2

فى أمر عاجل يعملوا مجتمعين إال فيما ال يحتاج فيه الى تبادل الرأى أو 
 .يترتب على تفويته ضرر الشركة 

وال يجوز عزل من اتفـق على إنابته فى عقـد الشركة وال تفـيد تلك االنابة - 3
 .دون مسوغ ما دامت الشـركة قائمـة 
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تتعل  هذه المادة باألحكام المتعلقة بتكليف أحد الشركاء بتمثيل الشركة وإدارة أعمالها، وتتمثل هذه 

أنه تثبت لهذا النائب وحده صالحية القيام بكل التصرفات الضرورية والنافعة لصال  األحكام في 
الشركة ، وإذا كانت النيابة معقودة التنين من الشركاء فليس الحدهما وحده التصرف في األمر الذي 

كة ، وكال به إال فيما ال يحتا  فيه إلى تبادل الرأي ، أو في أمر عاجل يترتب على تقويته ضرر للشر
كما تحظر هذه المادة عزل من اتق  على إنابته أو تقييد هذه النيابة دون سبب مقبول مادامت الشركة 

 .موجودة وقائمة 
 

 .يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر- 1:    559المادة  
ن يتقـيد للمدير أن يتصرف فى حدود أغراض الشركة التى نبطت بـه على أ- 2

 .فى ذلك بنصوص العقد فان لم تكن فيما جرى العرف به 
إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصه ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من - 3

 .جـراء تصرفـه 
 

 .يجوز أن يتعدد المديرون للشركة على أن تحدد اختصاصات كل منهم- 1:    561المادة  
 .ى تم تعيينه بها ويجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقـة الت- 2
 

ال يجوز لمن أنيب فى إدارة الشركة أو عين مديرًا لها أن يعزل نفسه أو يستقـيل  : 561المادة  
 .فى وقت يلحق بالشركة ضررًا  

 
ليس للشركاء من غير المديرين حق اإلدارة ولهم أن يطلعوا بأنفـسهم على دفاتر  : 562المادة  

 .كل اتفاق يحرمهم من هذا الحق الشركة ومستنداتها ، ويقع باطال 
 

يلتزم الشريك الذى عهدت إليه إدارة الشركة أن يبذل فى اإلدارة ما يبذله فى - 1:    563المادة  
تدبير مصالحه الخاصة من عناية ، فإذا كان يتقاضى أجرًا عن إدارته فال 

 .يجوز له أن ينزل فى ذلك عن عناية الشخص المعتاد
تنع عن أى تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف ويلزمه أيضا أن يم- 2

 .الغرض الذى أنشـئت من أجلـه 
 

تتضمن هذه المواد القواعد العامة المتعلقة بتعيين المديرين وإقالتهم وطرإل إدارتهم للشركة، وهذه 
القواعد تتمثل في أنه يجوز للشركاء تعيين مدير للشركة وإمكانية اختياره من بين الشركاء أو من 

 .لغير بأجر أو بغير أجرا
 

وللمدير أن يقوم بجميع أعمال اادارة كلما كانت داخلة في أغرا  الشركة، على أن يتقيد في ذلك 
بنصوص عقد الشركة، وإال فبما جرى به العرف التجاري، وإذا ما تجاوز االختصاصات المخولة له 

 .فإنه يكون مسؤوال شخصيا عن كل ضرر يلح  بالشركة
 

على إمكانية تعدد المديرين بشرت توزيع السلطات فيما بينهم تقاديا لتداخلها ،  216لمادة كما نصت ا
 .كما يجوز عزلهم أو عزل أحدهم بنقس الكيقية التي تم تعيينهم بها
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فإن الشخص النائب عن الشركة أو مديرها ال يجوز له التحلل من التزاماته أو  212وبمقتضى المادة 

 .قت من شأنه االضرار بالشركة وذلك حقاظا على مصالحها وسيرها العاديتقديم استقالته في و
 

أما الشركاء الباقون فليس لهم ح  اادارة ، إال أنه يجوز لهم ااطالع على دفاتر الشركة وحساباتها ، 
 .وكل شرت مضمن في عقد الشركة أو غيره من شأنه أن يحرمهم من هذا الح  يعتبر باطال

 
الشريك المكلف بإدارة الشركة أن يقوم باألعمال المنوطة به بكامل العناية التي  216وتلتزم المادة 

يبذلها لتسيير أعماله الخاصة ، وإذا كان معينا بأجر وجب عليه أال ينزل في ذلك عن عناية الشخص 
العادي ، كما يجب عليه أال يقوم بأعمال أو تصرفات من شأنها االضرار بالشركة أو تخالف 

 .  التي من أجلها أسست وإال ترتبت مسؤوليته عن تصرفهاألغرا
 

 ثــار  الشــركةآ  -3
 

ال يجوز للشـريك أن يتحتجز لنفسـه شـيئا من أموال الشركة ،  وال أن يسـتخدمه  : 564المادة  
لحسابه الخاص وإال كان ملزما بتعويض الشركة من الضرر الذى يلحقهـا من 

 .جراء ذلك 
 

اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف بـه أموالها لزم - 1 :   565المادة  
الشركاء فى أموالهم الخاصة ما بقى من الدين بمقدار نصيب كل منهم فى 

 .خسائر الشركة ويقع باطال كل اتفاق يقضى بغير ذلك 
أما اذا اشترط ضمان الشركاء فى عقد الشركة فانهم يتحملون الدين جميعا - 2

 .متضامنين 

إذا كانت ذمة الشركة مثقلة بديون ولم تف موجوداتها بأدائها، فإن الشركاء : 212وبمقتضى المادة 

 يلتزمون بأدائها من أموالهم الخاصة كل بقدر نصيبه في رأن مال الشركة، وكل اتقاإل في قانون

الشركة يقضي بخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا كان الشركاء متضامنين بمقتضى النظام األساسي 

 .للشركة تحملوا تضامنا بينهم الدين المثقلة به ذمتها

 
 

اذا كان أحد الشركاء مدينا آلخر بيدن شخصى فليس لدائنه أن يستوفى حقـه - 1:    566المادة  
مال الشركة ،  ولكن يجوز له استيفـاءه فيما يخص ذلك الشريك فى رأس 

مما يخص مدينه من اربح أما بعد تصفـية الشركة فيكون له أن يسـتوفى 
 .حقه من نصيب المدين فى رأس مالها 

ومع ذلك يجوز للدائن الشخصى للشريك توقيع الحجز التحفظى تحت يد - 2
 .المصفى على ما سيؤول الى مدينه عند التصفية 
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مادة ال يجوز لشريك دائن لحد الشركاء بدين شخصي أن يستوفي دينه من رأن بمقتضى هذه ال

مال الشركة، وإنما له استيقاء دينه مما ينوب مدينه من رب  كما يجوز له استيقاء دينه مما ينوب مدينه 

 .في رأن مال الشركة في حالة التصقية

إيقاع حجز تحقظي على ما يؤول  وتجيز المادة في فقرتها الثانية للدائن أن يلتمس من المحكمة

 .لمدينه بعد التصقية وذلك حتى يضمن استيقاء دينه

 
 انقـضــــاء  الشـــركـاء  - 4

 
 :تنقضـى الشركة بأحـد األمـور اآلتيـــة :    567المادة  

 .انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذى قامت من أجلـه - 1
يتعذر تحقيق أغراض الشركة أو هالك رأس المال أو جزء كبير منه بحيو - 2

 .هالك رأس مال أحد الشركاء قبل تسليمه أو استحالة تسليمه
موت أحد الشركاء أو الحجز عليه أو اعساره أو افالسه ومع ذلك يجوز - 3

االتفاق على استمرارها بين باقى الشركاء أو مه من يمثل ناقس األهلية أو 
 .رًا فاقـديها أو ورثـة المتوفى ولو كانوا قص

 .اجماع الشركاء على حلها - 4
 .صدور حكم قضائى بحلـها  - 5

تتضمن هذه المادة األسباب العامة التي بمقتضاها تنتهي الشركة وتنمحي شخصيتها المعنوية، 

وهذه األسباب تنحصر في انتهاء المدة التي تعاقد عليها الشركاء أو انتهاء العمل الذي من أجله قامت 

ن مال لشركة كليا أو هالا جزء كبير منه بحيأ يصب  استمرار الشركة من الشركة، وهالا رأ

 .جرائه غير مجدي، وكذا هالا رأن مال أحد الشركاء قبل تسليمه أو استحالة تسليمه

كما تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجز عليه بسبب جنونه مثال أو إعساره أو إفالسه، إال 

التقاإل على استمرار الشركة مع الولي أو الوصي أو ورتة المتوفي ولو أنه مع ذلك يجوز للشركاء ا

 .كانوا قصرا

وتعتبر إرادة الشركاء الجماعية سببا للحل تطبيقا للقواعد العامة، كما تنتهي الشركة بصدور حكم 

 .قضائي بحلها

 
استمرارًا يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مـد أجلها ويكون ذلك - 1:    568المادة  

للشركة ،  أما اذا مـد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها كان هذا 
 .شركة جديدة  

واذا انقضت المدة المحددة للشركة وانتهى العمل الذى قامت من أجله ثم - 2
استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتدادًا ضمنيا للشركة بشروطها األولى 

 .ولكن لمدة غير محددة 
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ويجوز لدائن أحد الشركاء ان يعترض على امتداد الشركة ويترتب على - 3
 .اعتراضه وقف أثـر االمـتداد فى حقـه 

تتعل  هذه المادة بالحالة التي يتم فيها االتقاإل على تمديد أجل الشركة قبل انصرام األجل المحدد 

كان التمديد بعد انقضاء أجلها  في عقد تأسيسها، ويعتبر هذا التمديد استمرارا للعقد األصلي، أما إذا

 .فيعتبر ذلك بمثابة شركة جديدة

وإذا استمر الشركاء فعليا في أعمالهم بعد انقضاء مدة الشركة أو بعد انتهاء العمل الذي قامت من 

أجله اعتبر ذلك بمثابة تمديد ضمني للعقد األصلي ولمدة غير محددة، ويجوز لدائن أحد الشركاء أن 

لتمديد ويترتب عن ذلك سريان أتر التمديد في حقه كما ال يسري أتر التمديد في يعتر  على هذا ا

 .ح  الشريك

 
يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء  : 569المادة  

شريك بما تعهد به أو اللحاقـه بالشركة ضررًا جوهريا أو ألى سبب تقتنع به 
 .المحكمة  

المادة للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به أحد الشركاء احالل تجيز هذه 

أحدهم بالتزاماته أو الحاقه بالشركة ضررا جوهريا أو ألي سبب مخر ال يرجع للشركاء، وتقدير 

خطورة هذا السبب متروا للمحكمة التي تراعى في ذلك تحقي  المصلحة وعدم ااضرار بالغير 

 .ر المعامالترعيا الستقرا

 
اذا كانت مدة الشركة غير محددة جاز ألى من الشركاء أن ينسحب منها على - 1:    571المادة  

أن يعلن ارادته فى االنسحاب الى سائر الشركاء قبل حصوله بستة أشهر 
 .على األقـل وأن ال يكون انسحابه فى وقت مناسب 

شركة ما لم يتفق على يترتب على انسحاب الشريك من الشركة انتهاء ال- 2
 .خالف ذلك  

كما يجوز أيضا ألى شريك أن يطلب من المحكمة اخراجه من الشركة اذا - 3
وفى هذه الحالة تحل الشركة ، . كانت محددة المدة فى ذلك ألسباب معقولة 
 .ما لم يتفق باقى الشركاء على استمرارها 

ر محددة المدة فإنه يجوز ألي واحد من تتضمن هذه المادة حكما مقاده أنه إذا كانت الشركة غي

الشركاء أن يعلن عن انسحابه منها شريطة أن يبلغ إرادته في االنسحاب إلى باقي الشركاء بستة أشهر 

على األقل وأن ال يكون انسحابه هذا في وقت غير مناسب من شأنه أن يلح  ضررا بالشركة، كما 

 .اتقاإل الشركاء على استمرارها رتبت على هذا االنسحاب انتهاء الشركة إال إذا
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أما الققرة الثالثة من المادة فقد أجازت ألي واحد من الشركاء إذا كانت عقد الشرا محدد المدة 

وكانت لديه أسباب معقولة أن يطلب من المحكمة إخراجه من الشركة ويترتب على هذا ااخرا  حل 

 .نسحابالشركة ما لم يتق  الشركاء على استمرارها رغم هذا اال

 
يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده  : 571المادة  

قـد أثـار اعتراضا على مـد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا 
 .مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائمة بين الباقـين

أي من الشركاء من الشركة بشرت أن يكون وجوده هذه المادة تجيز لكل شريك طلب الحكم بقصل 

في الشركة سببا في عدم االتقاإل على مد أجلها بعد انتهاء مدتها إذا كانت محددة المدة، أو كانت 

تصرفات هذا الشريك تشكل أسبابا جدية أو قوية من شأنها أن تضر بالشركة مما يبر حلها، وفي هذه 

 .فإن الشركة تستمر مع باقي الشركاء الحالة رغم إخرا  أو فصل هذا الشريك

 
 تصـفــية الشـركـة وقـســـمتـها  - 5

 
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقـة التى ارتضاها الشركاء فاذا لم  : 572المادة  

يتفـقـوا جاز ألى من اصحاب المصلحة أن يطلب من المحكمة تعيين مصف أو 
 .أكثر الجراء التصفية والقسـمـة 

 
 .تبقى للشركة شخصيتها االعـتبارية بالقـدر الالزم للتصـفـية - 1:    573المادة  

ويعتبر مدير الشركة أو مديروها فى حكم المصفى بالنسبة للغير حتى يتم - 2
 .تعيين المصفى 

 
يقـوم المصفى بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركة استيفـاء - 1:    574المادة  

ـاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيئا للقـسـمة مراعيا حقوقها ووف
فى ذلك القـيود المنصوص عليها فى قرار تعيينه وليس له أن يقوم بعمل ال 

 .تقـتضيه التصفية 
واذ  تعدد المصفـون فال يجوز للواحد منهم أن ينفرد بالعمل ما  لم يصرح له - 2

 .بذلك فى قرار تعيينه أو قرار الحـق 

تشير هذه المواد إلى الوسائل وااجراءات المتبعة في تصقية الشركة وقسمتها، وذلك بناء على 

إرادة الشركاء فإن لم يحصل اتقاقهم على ذلك أمكن لكل شريك أن يطلب من المحكمة تعيين مصف 

 .واحد أو أكثر اجراء عملية التصقية والقسمة

وية إلى حين انتهاء إجراءات التصقية، ويقوم وأتناء مرحلة التصقية تحتقظ بشخصيتها المعن

المصقي أتناءها بجميع األعمال الداخلة في مهامه، وليس له أن يخر  عن إطار الصالحيات 
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الممنوحة له في قرار تعيينه، وفي حالة تعيين عدة مصقين فإنه ال يجوز ألي أحد منهم أن يعمل 

 .أو في قرار الح  منقردا ما لم يؤذن له بذلك صراحة في قرار تعيينه

 
 .يتبـع فى قـسمـة الشركات القواعد المتعلقـة بقسـمة المال الشائـع  : 575المادة  

 
يقسـم مال الشركة بين الشركاء بعد وفـاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء - 1:    576المادة  

الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدى النفقـات الناشـئة عن 
 .صفية الت

ويختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته فى رأس المال ، وينال من - 2
الربح ويتحمل من الخسـارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها فى 

 .أحكام القـانون 
 

قسمة الشركات لإلجراءات والقواعد المطبقة عادة في قسمة المال الشائع،  212أخضعت المادة 

ينت األحكام الواجب اتباعها في ذلك واشترطت أال تتم القسمة إال بعد استيقاء فقد ب 211أما المادة 

الدائنين لحقوقهم وتخصيص مبلغ ألداء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها وأداء مصاريف 

التصقية، إتر ذلك يختص كل شريك في الشركة بمبلغ يتناسب وحصته في رأن المال، كما ينال من 

من الخسارة طب  الكيقية أو األحكام أو النسب المتق  عليها في عقد الشركة أو  الرب  أو يتحمل

 .المنصوص عليها قانونا

 
 الفــرع الثـانـى

 بـعــض أنــواع الشــركات
 ــــــــ
 

 شـركـة االعـمــال  - 1
 

 شـركة االعمال عقـد يتفـق بمقتضـاه شخصان أو أكثر على التزام بعمل للغير : 577المادة  
 .وضمانه لقـاء أجـر سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين 

 
 .يلـتزم الشركاء بالتضامن بأداء العمل الذى تقـبله وتعهده أحدهم - 1:    578المادة  

يوحق لكل منهم اقتضاء األجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعـه - 2
 .الى أى منهم 

يتق  بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام بعمل للغير  شركة العمل بأنها عقد 211تعرف المادة 

 .وضمانه مقابل أجر سواء كانوا متساوين أو متقاصلين في توزيع العمل

 .من المجلة بأنها عقد شركة على تقبل األعمال 2622وقد عرفتها المادة 



 

211

على إنجازه  يلتزم الشركاء في شركة األعمال بأداء العمل الذي اتق  أحدهم 212وبمقتضى المادة 

لقائدة الطرف اآلخر، وهذا األخير تبرأ ذمته بدفع الجر المتق  عليه ألي واحد من الشركاء بالتضامن 

 .وهذا الح  في اقتضاء األجر مخول لكل واحد من الشركاء

 
 

ال يجـبر الشريك على ابقـاء ما تقبله من العمل بنفسه فله أن يعطيه الى شريكة أو  : 579المادة  
 .ر من غير الشركاء اال اذا شـرط عليه صاحب العمل ان يقـوم به بنفـسـه  الى آخ

تعطي هذه المادة الخيار للشريك، في أن يقوم بتنقيذ العمل المتق  عليه بنقسه أو إعطائه لشريكه أو 

 .تكليف الغير لتنقيذه، بشرت أال يكون قد التزم في العقد القيام بالعمل المطلوب منه بصقة شخصية

 
 .يقسـم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه - 1:    581مادة  ال

 .ويجوز التفاضل فى الربح ولو اشـترط التساوى فى العمل - 2

نصت هذه المادة على إعطاء الشركاء الح  في تقسيم الرب  المحصل عليه في شركة العمال طبقا 

 .ضل في الرب  ولو اشترطوا التساوي في العملللكيقية المتق  عليها في العقد، كما أجازت لهم التقا

الشركاء متضامنون فى ايفـاء العمل ويستحق كل منهم حصته من الربح جون  : 581المادة  
 .اعتبار نوع أو مقـدار العمل الذى يقوم به كل منهم 

نال كل تقرر هذه المادة قيام تضامن بين الشركاء في القيام بالعمل المتق  عليه وتنقيذه على أن ي

 .منهم نصيبه من الرب  دون مراعاة نوع أو قرد العمل الذي قام به كل واحد منهم

 
اذا تلف الشئ الذى يجب العمل فيه أو تغيب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل  : 582المادة  

أن يضمن ماله أى شريك شـاء وتقسـم الخسارة بين الشركاء بقـدر ضمان كل 
 .منهم 

ادة بالحالة التي يتلف فيها الشيء الذي يجب العمل فيه أو يتعيب بقعل أو بخطأ أحد تتعل  هذه الم

الشركاء، ويح  لصاحب العمل الرجوع على أي واحد من الشركاء بالضمان من جراء الضرر الذي 

 .لحقه، وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمن كل منهم

 
المكان مع بعض الشركاء واالالت واألدوات تجوز شركة االعمال على أن يكون  : 583المادة  

من االخرين كما يجوز أن يكون المكان واالالت واألدوات من بعضهم والعمل من 
 .االخرين 

 
يجوز فى شركة األعمال أن تتفاوت الوسائل واالدوات العائدة لكل شريك فى  : 584المادة  

 .نوعها وقدرتها على العمل ما دام كل شريك ضامنا للعمل 
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هاتان المادتان تجيزان في شركة األعمال أن يكون المكان لبع، الشركاء واآلالت واألدوات 

لآلخرين أو أن يكون المكان من بعضهم والعمل من اآلخرين، كما تجيزان أن يكون هناا تقاوت في 

الوسائل واألدوات الموضوعة من طرف الشركاء رهن إشارة الشركة سواء من حيأ النوع أو القدرة 

 .على العمل ما دام الشركاء ضامنين للعمل الذي سينجز من طرفهم

 
 :  شــركـة  الوجــــوه  - 2

 
شركة الوجوه عقـد يتفـق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن - 1:    585المادة  

 .مؤجل بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء فى الربح 
ال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا يضمن الشركاء ثمن الم- 2

 .الشراء معا أم منفـردين 
 

يقسـم الربح والخسارة بين الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم فى المال المشترى  : 586المادة  
 .ويقـع باطال كل اتفـاق على خالف ذلك 

ى شراء األموال نسيئة تعرف هاتان المادتان شركة الوجوه بكونها عقا يتق  بمقتضاه الشركاء عل

بينهم باالعتماد على وجاهتهم تم بيعها واقتسام ما يحصل من الرب ، كما تجعل ضمان الشركاء لثمن 

المال المشترى بنسبة حصة كل واحد منهم فيه، وتوزيع الرب  والخسارة وموازاة بما للشركاء من 

 .اطالضمان ويعتبر كل اتقاإل يخالف ما ورد في المادتين المذكورتين ب

 
 :  شـركـة المضـاربــة  - 3

 
شـركة المضاربة عقـد يتفـق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال  : 587المادة  

 .وللمضارب بالسعى والعمل ابتغاء الربح 
 

 :يشــترط لصحـة المضـاربـة   : 588المادة  
 .أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة - 1
 .مال معلوما وصالحا للتعامل أن يكـون رأس ال- 2
 .تسـليم رأس المال الى المضـارب - 3
 .أن تكون حصة كل من المتعاقدين فى الربح جزءا معلوما شائعا - 4

شركة المضاربة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم رب المال بتقديم رأن المال  221عرفت المادة 

المال رب المال وللعامل مضارب،  والمضارب بالسعي والعمل من أجل الرب ، ويقال لصاحب رأن

بينما اشترطت المادة " ومخرون يضربون في األر  يبتغون من فضل اهلل: "وقد جاء القرمن الكريم

لصحة المضاربة أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة، وأن يكون رأن المال ماال  222

لعقار والعرو  والدين في الذمة تص  به الشركة ومعلوما وصالحا للتعامل فال يجوز أن يكون ا
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رأن مال في المضاربة، كما تشترت تسليم رأن المال للمضارب تسليما فعليا وأن تكون حصة 

 .المتعاقدين من الرب  جزءا معلوما وشائعا، فإذا فقد شرت من هذه الشروت فسدت المضاربة

 
ـة التصرف فيه بالوكالة عن يثبـت للمضارب بعد تسليم رأى المال اليه والي- 1:    589المادة  

 .صاحبه 
 .يكون المضارب أمـينا على رأس المال وشريكا فى الربح - 2

بمقتضى هذه المادة للمضارب والية التصرف في مال المضاربة تصرف الوكيل في مال الموكل، 

اتو ورأن المال في يده في حكم الوديعة وأمينا عليه، وإذا حصل على رب  كان شريكا في الرب  الن

 .عن عمله

 
يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع  : 591المادة  

 .من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقـيدة 
 

اذا كان عقد المضاربة مطلقا اعتبر المضارب مأذونا بالعمل والتصرف برأس - 1:    591المادة  
تفرع منها وفقا للعرف السائد فى هذا الشـأن المال فى شئون المضاربة وما ب

. 
واذ قـيد رب المال المضاربة بشرط مفـيد وجب على المضارب مراعاته فاذا - 2

تجاوز فى تصرفـه الحدود المأذون بها فالربـح على ما اتفـق عليه وعلى 
المضارب الخسارة وما أصاب رأس المال من تلـف مع ضمان الضرر الذى 

 .ا التصرف ينجم عن مثل هذ

أن تكون المضاربة عامة ومطلقة أو خاصة مقيدة زمانيا أو مكانيا أو بتجارة  216أجازت المادة 

 .معينة أو بشروت مقيدة

مطلقا كان للمضارب كامل التصرف في رأن المال  212فإذا كان عقد المضاربة حسب المادة 

 .وما يتعل  بالمضارب وفقا للعرف السائد

مقيدا بشرت من الشروت المقيدة وتجاوزه المضارب تحمل الخسارة الناجمة عن  وإذا كان هذا العقد

 .ذلك وكان الرب  حسبما وقع االتقاإل عليه

 
ال يجوز للمضارب خلط  مال المضاربة بما له وال اعطاؤه للغير مضاربة إال - 1:    592المادة  

 .اذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل
جوز له هـبة مال المضاربة وال اقرضه وال اقترضه الى حد يصبح معه وال ي- 2

 .الدين أكثر من رأس المال إال باذن صريح من رب المال 
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تتضمن هذه المادة في فقرتها األولى قاعدة مقادها أنه ال يح  للمضارب خلط ماله بمال المضاربة 

 .إال إذا جرى العرف بذلك أو فوضه رب المال العمل برأيه

كما ال يجوز للمضارب بمقتضى الققرة الثانية من نقس المادة هبة مال المضاربة أو إقراضه أو 

 .اقتراضه إلى حد يصب  معه الدين أكثر من رأن المال إال إذا كان بإذن صري  من رب المال

 
 يوزرع الربح على كل من رب المال والمضارب وفقـا للنسبة المتفق عليها ،- 1:    593المادة  

 .فاذا لم يوجد اتفاق فى هذا الشأن ، فللمضـارب أجر مثله 
واذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأس مال المضاربة قـسم الربح بنسـبة - 2

رأس المال فيأخذ المضارب ربح رأس ماله ويوزع ربح مال المضاربة بين 
 .المتعاقدين على الوجه المبين فى الفـترة االولى 

 

زيع الرب  بين طرفي عقد المضارب وذلك استنادا إلى النسبة المتق  عليها في تحدد المادة كيقية تو

العقد، وفي حالة عدم وجود اتقاإل فللمضارب أجر مثله، وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأن مال 

المضاربة فينال رب  رأن ماله ويوزع رب  مال المضاربة وف  الكيقية المتق  عليها وإال حصل 

 .جر مثلهالمضارب على أ

 
 .يتحمل رب المال الخسارة وحده ويقع باطال كل شرط يقضى بخالف ذلـك - 1:    594المادة  

واذا تلف شئ من مال المضاربة حسب من الربح فان جاوزه حسب الباقى - 2
 .من رأى المال واليضمنه المضارب 

 

عتبر كل شرت مضمن بمقتضى الققرة األولى من هذه المادة يتحمل رب المال الخسارة وحده وي

 .في عقد المضاربة يقضي بغير ذلك باطال

أما الققرة الثانية فتشير إلى الحكم الواجب اتباعه في حالة تلف جزء من مال المضاربة فتقضي 

باحتسابه من الرب  وال يسري إلى رأن المال، فإذا جاوز حسب القدر المتجاوز به من رأن المال 

 .فال ضمان على المضارب

 
تنتهى المضاربة بفسـخ العقـد من قبل أحد المتعاقدين واذا وقع الفسـخ فى وقت  : 595ة  الماد

غير مناسب ضمن المتسبب لشريكه التعويض عن الضرر الناجـم عن هذا 
 .التصـرف 

 
 .تنتـهى المضاربة بعزل رب المال المضـارب - 1:    596المادة  

تصرف فى أموال المضاربة ان ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن ي- 2
 .كانت من النقـود 
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 .وان كانت من غيرها جاز له تحويلها الى نقـود - 3
 

تنـتهى المضاربة بانقضاء األجل اذا كانت محددة بوقت معين ،  أو انتـهاء العمل  : 597المادة  
 .الذى عقـدت من أجلـه 

 
ل حلول األجل جاز للمتضرر منهما أن اذا أنهى أحـد المتعاقـدين المضاربة قب : 598المادة  

 .يرجع على اآلخر بضمان ما أصابه من ضـرر 
 

 .تنقضى المضاربة بموت أحـد المتعاقـدين أو جنونه أو الحجر عليه  : 599المادة  
 

اذا مات المضارب وكانت أموال المضاربة موجودة عينا ،  فانها ترد الى صاحبها  : 611المادة  
ذه األموال عـينا ولم يتعين حالها ،  كان حق رب المال منها ،  واذا لم توجد ه
 .دينـا فى الشـركـة 

 
اذا انتهت المضاربة يجب على المضارب أن يصل باألعمال التى بدأها الى - 1:    611المادة  

 .حالة ال تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحهـا للتـلف أوالنقص
نتهاء المضاربة أن يتصرف فى أموال وال يجوز للمضارب بعد علمه با- 2

 .المضاربة أو أن يهـدأ أعماال جديدة 
وفى حالة انتـهاء المضاربة بموت المضارب يجب على ورثـته أو نائبهم أن - 3

يبـادروا إلى اخطار رب المال بموت مورثتهم وأن يتخذوا من التدابيـر ما 
 .تقتضـيه الحال للمحافظة على أموال المضاربـة 

 
تسـرى األحكام العامة للشركة على شركات األعمال والوجوه والمضاربة فى كل  : 612ادة  الم

 .ما يخالف النصوص الخاصة بكل منها 

 :بمقتضى هذه المواد تنتهي المضاربة في األحوال اآلتية وتنتو عنها اآلتار التالية

 .بقس  العقد -أ

 .بعزل رب المال المضارب -ب

 .ان عقد المضاربة محدد المدة أو انتهاء العمل المتق  عليهبانقضاء اآلجل إذا ك - 

 :بموت أحد المتعاقدين أو جنونه أو الحجر عليه ولكل حالة من هذه الحاالت أحكامها -د

فقي حالة الق  إذا كان في وقت غير مناسب تحمل المتسبب التعوي، عن الضرر الناجم عن  -

 .ذلك

بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إذا وفي حالة عزل المضارب يمتنع عليه  -

 .كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز له أن يستبدلها بالنقود
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وإذا فس  أحد المضاربين المضارب قبل حلول األجل المتق  عليه لزمه تعوي، الطرف  -

 .اآلخر غير المتسبب في القس  عما لحقه من ضرر من جراء هذا القس 

ة الموت ترد الموال العينية إلى صاحبها، فإن لم توجد كان ح  رب المال منها دينا وفي حال -

 .على التركة

وإذا انتهت المضاربة تعين على المضارب إنهاء األعمال التي بدأها ويقع عليه التزام يتمثل  -

 .في صيانة أموال المضاربة وأرباحها من التلف أو النقص

لمضارب تعين على الورتة أو من يمثلهم أن يخطر رب المال وإذا انتهت المضاربة بموت ا -

بذلك كما يجب عليهم أن يتخذوا كافة ااجراءات الالزمة لصيانة أموال المضاربة والمحافظة 

 .عليها

تقضي بسريان األحكام العامة للشركة على شركات األعمال والوجوه  162بينما المادة 

 .صة بهاوالمضاربة فيما ال يخالف النصوص الخا

 
 الفصـل الـرابـــــــع

 ــــــ
 الـقــــــــرض

 ـــــ
 

القـرض عقـد تمليك مال أو شئ مثلي الخر على أن يرد مثلـه قـدرًا ونوعا وصفـة  : 613المادة  
 .الى المقرض عند نهاية مـدة القـرض  

 ، ومجاله في تعرف هذه المادة القر  بأنه عقد تمليك مال ألنه يترتب عليه ملك المال المقر

األموال المثلية ويلزم المقتر  في نهاية مدة القر  برد مثل المال قدرا ونوعا وصقة، وهو جائز 

 .بالسنة وااجماع ويص  بلقظ القر  والسلف وبما يؤدي معناه

 
يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال أو الشئ المقـترض ويثـبت فى - 1:    614المادة  

 .ـله ذمـة المقـترض مث
 .فاذا هلكـت العـين بعد العقـد وقـبل القبض فال ضمـان على المقـترض - 2
 

يشـترط فى المقرض أن يكون اهال للتبرع وفى المقـترض أن يكون أهال - 1:    615المادة  
 .لاللـتزام 

اقـراض أو اقـتراض مال ( القـيم ) ال يملك الولى أو الوصى أو مقـدم القاضى - 2
 .يتـه من هو فى وال
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صحة عقد القر  على تمام قب، المال أو الشيء المقتر  الذي يصب  مثله  164علقت المادة 

دينا في ذمة المقتر ، ونصت في فقرتها الثانية على أن المقتر  ال يضمن هالا المال أو الشيء 

 .المقتر  إذا وقع الهالا بعد العقد وقبل القب،

رها لصحة عقد القر ، وهي أن يكون المقر  أهال الشروت الواجب توف 162وتضمنت المادة 

للتبرع، بأن يكون بالغا عاقال راشدا غير محجور عليه لسقه أو إفالن ونحوهما ألنه عقد مال، وفي 

المقتر  أن يكون أهال لاللتزام، وال يملك الولي أو الوصي أو المقدم إقرا  أو اقترا  مال من 

 .هو في واليته

 
 
 

 .ترط فى المـال المقـترض ان يكون مثـليـا اسـتهـالكـيا يشـ : 616المادة  

هذه المادة تشترت في المال المقتر  أن يكون مثليا، وهو ما تماتلت محاده أو أفراده بحيأ يمكن 

أن يحل بعضها محل بع، فال يص  القر  في القيميات وهي التي تتقاوت محادها تقاوتا تختلف به 

 .قيمتها

 
 .باطال كل شرط بزيادة فى العـوض يؤديهـا المقـترح للمقـرض  يقـع : 617المادة  

تمنع هذه المادة كل شرت يترتب عنه زيادة في العو  من قبل المقتر  للمقر ، ألن القر  

 .يصب  في هذه الحالة قر  منقعة، وهو منهي عنه شرعا باعتبار أن كل قر  جر منقعة فهو ربا

 
مقرض وهو قائـم فى يـد المقـترض سـقط التزامـه برد مثله ول اذا اسـتحق المل ال : 618المادة  

تضمين المقرض ما قـد يلحقـه من ضرر بسبب هذا االستحقـاق اذا كان سـئ 
 .الـنيـة  

تتضمن هذه المادة حكما يتعل  بحالة استحقاإل المال المقر  وهو قائم في يد المقتر  ويقضي 

لمقر  ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا االستحقاإل إذا بعدم التزام المقتر  برد مثله وتضمينه ا

 .كان سيء النية بأنه تعمد إخقاء سبب االستحقاإل

 
اذا ظهر فى المال المقترض عيب خفـى فال يلـتزم المقترض إال برد قـيمته معـيبـًا  : 619المادة  

. 

لمقتر  استيقاءه تقضي هذه المادة برد قيمة الشيء المقتر  معيبا إذا ظهر عيب خقي واختار ا

ألن المعيب ال مثل له فترد قيمة المعيب فقط ألن األصل فيه أال يلتزم المقر  بضمان العيب ألنه 

 .متبرع
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اذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول األجل وان لم يكن له أجل  : 611المادة  
ينتفع به االنتفـاع فال يلـتزم المقترض برده إال اذا انقضت مـدة يمكنه فيها أن 

 .المعهود فى امثاله 

تحدد هذه المادة اآلجال التي يجب فيها رد الشيء المقتر  في حالة ما إذا كان للقر  أجل، فال 

يجوز للمقر  استرداد مبلغ القر  قبل حلول اآلجل المتق  عليه وفي حالة عدم تحديد أجل لرده 

ومعقولة تمكن من االنتقاع به االنتقاع المعهود في  فإنه ال يمكن استرداده إال إذا مرت مدة كافية

 .أمثاله

 
يلـزم المقترض برد مثل ما قبض مقـدرا ونوعا وصفـة عـند انتهاء مـدة - 1:    611المادة  

القرض وال عبرة لما يطرأ على قيمته من تغيير وذلك فى الزمـان والمكان 
 .المتفـق عليهمـا 

مقترضـة انتقـل حـق المقـرض الى قيمتها يـوم فاذا تعـذر رد مثل العين ال- 2
 .قـبضـها  

تشير هذه المادة في فقرتها األولى إلى نوع المال الواجب رده من طرف المقتر  إذ يلزم برد ما 

قبضه مقدارا ونوعا وصقة عند انتهاء مدة القر  دون نظر ما قد يكون طرأ على قيمته من تغيير 

ية إن تعذر رد مثل العين المقترضة التزم المقتر  بإرجاع قيمتها يوم منعا للربا وحسب الققرة الثان

 .القب،

 
اذا اقـترض عـدة اشخاص ماال وقبضـه احدهم برضـا الباقـين فليس ال يهم ان  : 612المادة  

 .يطالبـه إال بمقـدار حصته فيما قـبض 

ر  برضاهم، فال يجوز تقضي هذه المادة بأنه في حالة تعدد المقترضين وقب، أحدهم مال الق

 .للمقتر  مطالبة أحدهم إال بمقدار حصته فيما قب،

 
يلـتزم المقترض الوفـاء فى بلـد القرض ولو غير المقرض موطنه إال اذا - 1:    613المادة  

 .اتفـق صراحـة أو ضمنا على خالفـه 
واذا تغير موطن كل من الطرفين الى بلد آخـر مشـترك أو مختلف تتفـاوت - 2

فيه قـمية المال المقرض عنها فى بلـد القرض ينتقـل حق المقرض الى 
 .القـيمة فى بلـد القـرض 

تعين هذه المادة في فقرتها األولى مكان الوفاء، وهو بلد القر  ما لم يتق  على غير ذلك صراحة 

 .أو ضمنا

ك اختالف قيمة وفي حالة تغير موطن الطرفين كما تشير إلى ذلك الققرة الثانية وترتب عن ذل

 .المال المقتر  في بلد القر  انتقل ح  المقر  إلى القيمة في بلد القر 
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 الفــصـل الخـامــس
 الصــلـــــــــح

 ـــــ
 

الصلح عقـد يحـسم الطرفان بمقـتضاه نزاعا قائما أو يتوقـيان به نزاعا محتمال  : 614المادة  
 .وذلك فيما يجـوز التصالح فـيه 

 
يشـترط فيمن يعقد صلحـا أن يكون أهال للتصرف بعوض فى الحقـوق التى - 1:    615المادة  

 .يشـملها عقـد الصلح 
 .وتشـترط أهلية التبرع اذا تضمن الصلح اسـقاط شئ من الحقوق - 2
 

صلح الصبى المميز المأذون له صحيح أن لم يكن فيه ضـرر بين وكـذا الحكم فى  : 616المادة  
 .األوصياء والقـوام صلح األوليـاء و

بأنه عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين ( 124م)تعرضت المواد أعاله لعقد الصل  وعرفته 

في عاقدي الصل  أن يكونا ( 122م)المتصالحين بالتراضي فيما يجوز التصال  فيه بينما اشترطت 

 .متوفرين على أهلية التصرف والتبرع

ي المأذون له إن لم يكن فيه ضرر بين كما أجازت صل  فقد أجازت صل  الصب 121أما المادة 

 .الولي والوصي والمقدم أي أن صل  الصبي غير المأذون له والمجنون والمعتوه غير جائز

 
يشـترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخـذ البدل فى مقابله وأن يكون معلوما  : 617المادة  

 .فيما يحتاج الى القـبض والتسـليم 
 

 .يشترط أن يكون بدل الصلح معلوما ان كان يحتاج الى القبض والتسليم- 1:    618دة  الما
واذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فان نفـاذ الصلح يتوقف - 2

 .على اجازة ذلك الغير 

في المصال  فيه أن يكون مما يجوز أخذ العو  عنه سواء كان المصال  ( 121)تشترت المادة 

ه مما يجوز بيعه من عين ودين أو مما ال يجوز بيعه كقصاص وسكنى دار، بينما تشترت المادة عن

أن يكون بدل الصل  معلوما إن كان يحتا  إلى القب، والتسليم فإن كان مجهوال لم يص  ( 142)

 .الصل 

إجازة  وإذا كان البدل المصال  به مملوكا للغير فالصل  موقوف غير نافذ ألن نقاذه موقوف على

 .ذلك الغير مالك العين أو المنقعة
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يصـح الصلح عن الحقوق سـواء أقـر بها المدعى عليه أو انكرها أو سـكت - 1:    619المادة  
 .ولم يبـد فيها اقرارا وال انكـارًا 

اذا وقع الصلح فى حالة االقـرار على بدل معين يدفعه المقر فهو فى حكم - 2
 .ة فهو فى حكم االيجار البيع وان كان على المنفع

واذا وقع الصلح عن انكار أو سكوت فهو فى حق المدعى معاوضة وفى حق - 3
 .المدعى عليه افـتداء لليمين وقطع للخصومة 

تضمنت الققرة األولى من هذه المادة حكم الصل  فقررت أن الصل  في الحقوإل جائز من غير 

 .اره لها أو سكوته بحيأ لم يبد إقراره وال إنكارهنظر إلى إقرار المدعي عليه بهذه الحقوإل أو إنك

ونصت الققرة الثانية من المادة على حكم الصل  الذي يقع على بدل معين والحالة أن المدعي عليه 

 .مقر فاعتبرته في حكم البيع كما إذا تم الصل  على دار مثال

 .اايجارأما إذا كان الصل  على منقعة الدار فقط دون العين فيعتبر في حكم 

إن وقع الصل  عن إنكار أو سكوت المدعى عليه، كأن يدعي شخص شيئا مخر  6وبمقتضى الققرة 

فيسكت من غير إقرار وال إنكار، تم يصالحه عنه، اعتبر معاوضة في ح  المدعي وافتداء لليمين 

 .وقطعا للنزاع في ح  المدعي عليه

 
عى بها أو على مقدار مما يدعيه فى ذمة اذا صالح شخص على بعض العين المد :  621المادة  

 .االخر فقـد اسـقط  حق اداعائـه فى الباقـي 
 

اذا تصالح شخصان يدعى كل منهما عينـا فى يـد االخر على أن يحتفظ كل واحد  : 621المادة  
بالعين التى في يـده جرى على الصلح حكم المقايضة وال تتوقف صحته على العلم 

 .بالعوضـين 

إلى أنه إذا تعل  الصل  بين المتداعين على جزء من العين المدعاة كربعها أو  126مادة تشير ال

 .نصقها أو على مقدار مما يدعيه المدعي في ذمة اآلخر فقد أسقط نزاعه في الباقي

إلى الحكم في حالة تصال  شخصين على أن يبقى كل منهما حائزا للشيء  122بينما تشير المادة 

فيها حيأ اعتبرت الصل  بمثابة مقايضة وال تتوقف صحة هذا الصل  على العلم  أو العين المدعى

 .بقيمة العوضين

 
يترب على الصلح انتقـال حق المصالح الى البدل المصالح عليه وسـقوط حقـه  : 622المادة  

 .الذى كان محل النزاع وال يسوغ اليهما أو لورثتـه من بعده الرجوع فـيه  
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عقود المعاوضة فإنه يترتب عليه انتقال ح  المصال  إلى البدل المصال  عليه بما أن الصل  من 

وانقطاع الخصومة والمنازعة بين المتداعين شرعا فال تسمع دعواهما بعدئذ وال يح  لورتتهما 

 .نقضه

 
 
 

 .يقتصر أثـر الصلح على الحقوق التى تناولها وحسـم الخصومة فيها دون غيرها  : 623المادة  

ى هذه المادة فإن أتر الصل  يقتصر فقط على الحقوإل التي كانت محل صل  وال يتعداها بمقتض

 .إلى غيرها

 
يجـوز لطرفى الصلح اقـالتـه بالتراضى اذا كان فى حكم المعاوضة والتجوزر - 1:    624المادة  

 .اقـالته اذا تضمـن اسـقـاطا لبعض الحقـوق 
 
ر شـبها به من حيو صحته واألثـار التى تسرى على الصلح أحكام العقـد األكث-2

 .تترتـب عليــه  
 

تقرر هذه المادة في فقرتها األولى حكما مقاده أن الصل  الزم، ولزوميته هذه ال تمنع طرفيه من 

أن يتققا على إقالته أي فسخه وإنهائه إذا كان في حكم المعاوضة، إال ان هذه ااقالة ال تجوز إذا 

 .ع، الحقوإل أو التنازل عنهاتضمن الصل  إسقاطا لب

أما الققرة الثانية فتشير إلى األحكام المطبقة على عقد الصل  وهي تلك التي تسري على أكثر 

العقود شبها به وما يترتب عنها من متار فإن كان صلحا عن إقرار وجرى على عين غير المدعاة فهو 

 .نع التصرف قبل القب، وهكذابيع بلقظ الصل  تثبت فيه أحكامه من شقعه، ورد بالعيب، وم

 

 

 

 

 

 

 



 

222

 

 

 

 

 الباب الثاني

 عقود المنفعة

 الفصل األول

 االيجار

 ــ

 الفرع األول

 اإليجار بوجه عام

 ـــــــ

اإليجار عقد تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة : 625المادة 

 .لقاء عوض معلوم

عقد اايجار إذ نصت على أنه تمليك المؤجر للمستأجر منقعة  تتضمن هذه المادة تعريقا لماهية

مقصودة من الشيء مقابل أجرة معلومة لمدة معينة، وقد تبتت مشروعية عقد اايجار بالكتاب والسنة 

 .وااجماع

 شروط عقد اإليجار

 ـــــ

 .المعقود عليه في اإلجازة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها: 626المادة 

وهو المنقعة وبينت طريقة تسليمها رفعا ( محل العقد)شارت هذه المادة إلى ماهية المعقود عليه أ

لكل التبان، ألن ااجازة بيع المنقعة، والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القب، وال تستوفي إال شيئًا 

 .فشيئًا

 

 :يشترط في المنفعة المعقود عليها: 627المادة 
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 .على استيفائهاأن يكون مقدورا  -1

 .أن تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع -2

 أن تكون معتبرة شرعا -3

 .شروت الصحة في العقود عليه في عقد اايجار 121بينت المادة 

فالشرت األول القدرة على التسليم، فإن تعذر التسليم كإجارة دابة فارة فال يجوز ذلك لتعذر التسليم 

 .واستيقاء المنقعة منها

 .الشرت الثاني أن تكون المنقعة مباحة شرعا، فال يجوز استئجار النائحة للنوح والبكاء منهاو

والثالأ أن تكون معلومة المحل، كدار أو سيارة، فإن كانت مجهولة جهالة مقضية إلى المنازعة 

 .دفال يص  العقد عليها، ألن ذلك يمنع من التسليم والتسلم، وبذلك ال يتحق  المقصود من العق

 

يشترط أن تكون األجرة معلومة وذلك بتعيين نوعها، ومقدارها، إن كانت من النقود، :  628المادة 

 .وبيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها إن كانت من غير النقود

 

 .يجوز أن تكون األجرة عينا أو دينا او منفعة وكل ما صلح ثمنا في البيع -1: 629المادة  

هولة جاز فسخ العقد ولزم أجر المثل عن المدة الماضية قبل إذا كانت األجرة مج -2

 .الفسخ

 

 .تستحق األجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها: 631المادة 

 :نصت هذه المواد على شروت األجرة فأوجبت

أن تكون معلومة، والعلم يكون إما ببيان النوع أو بالوصف وتحديد مقدارها إن كانت من : أوال

 .العرو  والمكبالت والموزونات

أن تكون مما يص  أن يكون أجرة من عين كجوهرة أو دين في الذمة أو منقعة كشغل محل : تانيا

 .تجاري، وغير ذلك مما أن يكون تمنا في البيع

أال تكون األجرة مجهولة فإن كانت مجهولة جاز القس ، واستح  أجر المثل عن المدة السالقة : تالثا

 .للقس 
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أن األجرة تصب  مستحقة إذا استقيت المنقعة أو كان في المقدور استقاؤها أي بالتمكن من : بعارا

 .ذلك ولو لم تستوف فعال

 

 

 يصح اشتراك تعجيل األجرة أو تأجيلها أو تقسيطها إلى أقساط تؤدي في أوقات معينة:  631المادة 

استحقت الجرة المحددة للمنفعة بعد إذا لم يعين في العقد ميعاد دفع األجرة،  -1: 632المادة  

 .استيفائها أو بعد تحقق القدرة على ذلك

يتبع العرف بشأن مواعيد أداء األجرة المستحقة عن وحدة زمنية، وإال حددتها  -2

 .بناء على طلب من صاحب المصلحة المحكمة

 .فمن تاريخ العقد تبدأ مدة اإليجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فإن لم يحدد:  633المادة 

تناولت هذه المواد كيقية دفع األجرة بان أجازت للمتعاقدين االتقاإل على تعجيل األجرة أو تأجيلها 

إلى وقت محدد أو تقسيمها إلى أقسات تؤدى في أوقات معينة، كيوم بيوم، ألن أجازة العين بيع لمنقعتها 

ال فإن خال عقد من االتقاإل على كيقية والعو  في البيع يجوز أن يكون حاال ويجوز أن يكون مؤج

 .أداء األجرة استحقت بعد استيقاء المنقعة أو القدرة على استيقائها

ويتبع العرف في شأن مواعيد أداء األجرة الحالة وإال قامت المحكمة بتحديدها بناء على طلب 

 .صاحب المصلحة

تسليم المأجور إلى المستأجر  فتقضي بعدم استحقاإل األجرة عن مدة انقضت قبل 166أما المادة 

في حالة كون هذا األخير ليس متسببا، وذلك بناء على أن األجرة تصب  الزمة باستيقاء المنقعة أو 

 .التمكن من استيقاءها

أما المادة التي تليها فإنها تشير إلى التاري  الذي يبدأ فيه سريان اايجار وهو ما اتق  عليه من 

 .ن تاريخهالطرفين في العقد وإال فم

 

 .إذا عقد العقد لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعتبر العقد مستمرا لتلك المدة: 635المادة 

 .تصبح إضافة اإليجار إلى مدة مستقبلة: 636المادة 

بجواز ارتباا مدة عقد اايجار بحياة المؤجر أو المستأجر ويعتبر العقد مستمرًا  162تقضي المادة 

من المجلة التي تشير أن عقد اايجار يص  على أي  414ا يقهم من نص المادة لتلك المدة وأكثر، وم

 .مدة طالت أم قصرت
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على صحة اايجار المضاف وتعتبره الزما بمجرد العقد وقبل حلول إبانه  161وتنص المادة 

 .للطرفين وال يجوز ألحدهما فسخه ألنه يؤدي إلى إبطال ح  الطرف اآلخر

 

يجار مال الوقت واليتيم مدة تزيد عن ثالث سنوات إال بإذن المحكمة ال يصح إ: 637المادة 

 .المختصة فإذا عقد لمدة أطول رد إلى ثالث سنوات

بمقتضى هذه المادة ال يجوز إيجار مال الوقت واليتيم لمدة تزيد على تالث سنوات إال بإذن من 

 .سنوات المحكمة المختصة فإذا كان العقد لمدة تتجاوز العقد رد إلى تالث

 

إذا انقضت مدة اإليجار وثبت قيام ضرورة ملحة المتدادها فإنها تمتد بقدر الضرورة : 638المادة 

 .على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل

تنص هذه المادة على امتداد عقد اايجار بعد انقضاء مدته المشترطة، فإذا انتهت مدته ودعت 

د على قدر الضرورة الداعية إلى امتداده مقابل أداء الضرورة إلى امتداده إلى وقت مخر فإنه يمت

 .المستأجر أجرة المثل عن المدة الزائدة

 التزامات المؤجر

 تسليم المأجور -أ

 ـــــ

على المؤجر تسليم المأجور وتوابعه في حالة يصلح معها الستيفاء المنفعة  -1: 639المادة 

 .المقصودة كاملة

من قبض المأجور دون مانع يعوق االنتفاع به مع  بتمكين المستأجر التسليمويتم  -2

 .بقائه متصال حتى تنقضي مدة اإليجار

 

 .للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي األجرة المعجلة: 641المادة 

 :إلى االلتزامات الواقعة على عات  المؤجر 161تشير المادة 

تيقاء المنقعة المقصودة كاملة، ألن القصد من وهي تسليم المأجور وتوابعه في حالة يصل  معها الس

 .اايجار هو الحصول على المنقعة والتمكن من االنتقاع
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فإنها تعطي للمؤجر الح  في حبس العين المؤجرة في يده، أو االمتناع عن تسليم  146أما المادة 

 .الشيء المؤجر حتى يستوفي األجر المعجل

 

شيء معين بأجرة إجمالية وذكر عدد وحداته دون بيان أجرة  إذا عقد اإليجار على -1:  641المادة 

كل وحدة منه فظهرت وحداته أزيد أو أنقص كانت األجرة هي المسماة في العقد 

 .ال يزاد عليها وال يحط منها وفي حال النقصان للمستأجر الخيار في فسخ العقد

المسمى للوحدات فإذا سمي في العقد أجر كل وحدة فإن المستأجر يلتزم باألجر  -2

ويلتزم المؤجر بحط األجر المسمى للوحدات الناقصة وللمستأجر خيار  الزائدة

 .الفسخ في الحالتين

على أن مقدار النقص أو الزيادة إذا كان يسيرا وال أثر له على المنفعة المقصودة  -3

 .للمستأجر خيارفال 

ر اختالف في عدد الوحدات المذكورة تشير هذه المادة في فقرتها األولى إلى الحكم في حالة ظهو

في العقد، فإن ظهرت زيادة أو نقصان فيها فاألجرة المسامة في العقد يؤديها المستأجر ألنها مقابل 

الشيء المؤجر المحدد أو المعين ، وإذا ظهر نقصان في الوحدات المسامة كان المستأجر مخيرا في 

 .دات الناقصةفس  عقد اايجار وال يح  له طلب رد أجرة الوح

أما الققرة الثانية فتتعل  بحالة تعيين أجرة كل وحدة في العقد فإذا ظهرت الزيادة على عدد الوحدات 

المذكورة في العقد وجب على المستأجر أداء أجرة الوحدات الزائدة بحساب أجرة الوحدة المسماة في 

الناقصة من األجرة المعينة في العقد وإذا ظهر النقصان في عددها أنقص المستأجر أجرة الوحدات 

العقد ومع ذلك فله خيار القس  سواء في النقصان أو الزيادة، أما الققرة الثالثة فتتعل  بالحالة التي 

تكون فيها الزيادة أو النقصان يسيرة وليس لها أدنى تأتير على االنتقاع بالمأجور فإنه ال خيار 

 .للمستأجر

 

أجور وتوابعه ما يسري على تسليم المبيع من آثار ما لم يتفق يسري على تسليم الم: 642المادة 

 .الطرفان على ما يخالفه

تحدد المادة األحكام الخاصة بتسليم الشيء المؤجر إلى المستأجر فتنبه على أن اآلتار التي تسري 

لى ما على تسليم المبيع في عقد البيع تسري أيضا على تسليم الشيء المؤجر إال إذا اتقاإل الطرفان ع

 .يخالف ذلك
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 صيانة المأجور -ب

 ـــــ

يلزم المؤجر أن يقوم بإصالح ما يحدث من خلل في المأجور يؤثر في استيفاء  -1:  643المادة 

المنفعة المقصودة فإن لم يفعل جاز للمستأجر فسخ العقد أو الحصول على إذن 

ر المتعارف من المحكمة يخوله االصالح والرجوع على المؤجر بما أنفق بالقد

 .عليه

إذا كان الخلل الذي يلزم المؤجر اصالحه عرفا من األمور البسيطة أو المستعجلة  -2

التي ال تحتمل التأخير وطلب إليه المستأجر اصالحه فتأخر أو تعذر االتصال به 

 للمستأجر اصالحه واقتطاع نفقته بالقدر المعروف من األجرة جاز

 

تأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو اصالحات لمنفعة المأجور أو إذا أحدث المس -1:  644المادة 

 .صيانته رجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف وإن لم يشترط له الرجوع

أما إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على  -2

 .المؤجر ما لم يتفق على غير ذلك

الشيء المؤجر واصالح ما يحدث فيه من خلل من شأنه أن المؤجر بصيانة  146ألزمت المادة 

يؤتر في استيقاء المنقعة فإن لم يقم بذلك كان للمستأجر الخيار بين فس  العقد أو الحصول على إذن 

 .من المحكمة باالصالح والرجوع بالنققة المتعارف عليها على المؤجر

لب المستأجر من المؤجر اصالحه فلم وإذا كان الخلل بسيطا أو مستعجال ال يحتمل التأخير وط

 .يستجب، جاز للمستأجر القيام بذلك واقتطاع ما أنققه من المؤجر

إذا كانت االصالحات المحدتة لمصلحة المستأجر الشخصية فليس له  144وبمقتضى المادة 

المؤجر الرجوع على المؤجر بنققتها، إال إذا اتققا على غير ذلك أما إذا كانت عائدة لمنقعة الشيء 

 .فللمستأجر الرجوع على المؤجر بما أنققه بالقدر المتعارف عليه

 

يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من أي عمل يفضي إلى تخريب أو تغيير في  -1:  645المادة 

 .المأجور ومن وضع آالت وأجهزة قد تضره أو تنقص من قيمته
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لعقد وضمان الضرر الذي فإذا لم يمتنع كان للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ ا -2

 .سببه هذا التعدي

تشير هذه المواد في فقرتها األولى إلى أن المؤجر له الح  في أن يمنع المستأجر من القيام بأي 

عمل في المأجور من شأنه أن يؤدي إلى تخريبه، وفي منعه أيضا من وضع ملة فيه تضره بحركتها أو 

 .تنقص من قيمته

ثانية الجزاء الذي يتعر  له المستأجر الذي لم يستجب لطلب المؤجر ولم وتبين المادة في فقرتها ال

يمتنع عما نهاه عنه، وهو أن يطلب من المحكمة المختصة فس  عقد اايجار قبل انقضاء مدته وبأن 

يضمن الضرر الذي حدث بالمأجور ألن المستأجر ضامن متار تعديه، وليس للمؤجر فس  عقد اايجار 

 .من تلقاء نقسه

 

ال يجوز للمؤجر أن  يتعرض للمستأجر في استيفاء المنفعة مدة اإليجار وال أن  -1:  646المادة 

يحدث في المأجور تغييرا يمنع من االنتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها 

 .وإال كان ضامنا

ضمان المؤجر على األعمال التي تصدر منه أو من اتباعه بل يمتد  يقتصروال  -2

ضمان إلى كل تعرض أو ضر مبني على سبب قانوني يصدر م أي مستأجر هذا ال

 .أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر

 

إذا ترتب على التعرض حرمان المستأجر من االنتفاع بالمأجور طبقا للعقد جاز له أن : 647المادة 

 .يطلب الفسخ أو إنقاص األجرة مع ضمان ما أصابه من ضرر

إلى التزامات المؤجر من حيأ عدم جواز تعرضه لمستؤجر في  141و 141تعرضت المادتان 

استيقاد المنقعة وسريان الضمان على كل تعر  أو ضرر يصدر منه أو من أي مستأجر مخر إذ يمنع 

على المأجور أن يعر  المستؤجر بما يزعجه في استيقاء المنقعة ويضمن له أيضا عدم تعر  أي 

الضرر مبنيا على سبب قانوني وهذا ما يعرف بالتزام المؤجر شخص له ولو كان هذا التعر  أو 

 .بضمان عدم التعر ، وهو يشمل منع التعر  الشخصي ومنع تعر  الغير

للمستأجر ح  فس  العقد إذا ترتب على التعر  حرمانه من االنتقاع  141وقد رتبت المادة 

مع ضمان ما أصابه من ضرر  بالمأجور طبقا للعقد، كما أجازت له الح  في طلب انقاص األجرة

 .بسبب التعر 
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يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون  -1:  648المادة 

االنتفاع به أو تنقص منه نقصا فاحشا وال يضمن العيوب التي جرى العرف على 

 .التسامح فيها

ت التعاقد أو كان من وال يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر على علم به وق -2

 .اليسير أن يعلم به

إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من االنتفاع بالمأجور جاز له أن يطلب الفسخ : 649المادة 

 .أو إنقاص األجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر

 تسري على وجود العيب في اإليجار أحكام خيار العيب في المبيع في كل ما ال يتنافى: 651المادة 

 .مع طبيعة اإليجار

 

 .كل اتفاق يقضي باإلعفاء من ضمان التعرض أو العيب يقع باطال: 651المادة 

تحدد هذه المواد األحكام الخاصة بوجود العيب في الشيء المأجور إذا لم يكن المستأجر على علم 

 .به وقت العقد يترتب على حرمان المستؤجر من االنتقاع بالمأجور بسببه

على وجوب ضمان المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في الشيء المأجور  142مادة وهكذا نصت ال

من عيوب تحول دون استيقاء المنقعة منه أو كن من شأنها أن تنق، منه نقصانا فاحشا يتعدى ما 

جرى العرف على التسام  فيه، كما أفادت أنه ال ضمان على المؤجر إذا كان المستأجر على علم 

 .إبرام العقد أو كان من اليسير عليه أن يعلم بهبوجود العيب وقت 

إلى الحكم في حالة ما إذا ترتب على العيب في المأجور حرمان المستأجر  141وتعرضت المادة 

 .من االنتقاع به فنصت على جواز القس  أو نقص األجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر

يب في اايجار فنصت على أن إلى األحكام الخاصة بخيار الع 126في حين تعرضت المادة 

األحكام التي تطب  على خيار العيب في المبيع تسري على الحاالت المتعلقة بالعيب في اايجار في 

 .كل ما ال يتنافى مع طبيعة عقد اايجار

على بطالن كل اتقاإل تيم بين المتعاقدين يقضي بااعقاء من ضمان العيب  122ونصت المادة 

 .ة ضمان التعر  والعيب في عقود اايجار من النظام العامحيأ اعتبرت هذه الماد
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إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على األجرة المسامة بعد انتهاء مدة : 652المادة 

 .اإليجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزا للمأجور دون اعتراض

الذي طلبه منه المؤجر بعد انتهاء مدة اايجار إذا  تلزم هذه الزيادة المستأجر برفع األجرة إلى القدر

استمر بعد انتهائها حائزا للمأجور غير معتر  على طلب المؤجر، ألنه لو كان غير را  بالزيادة 

المطلوبة منه بعد انتهاء مدة اايجار لبادر إلى االعترا  عليه والتصري  بأنه غير قابل لتلك الزيادة، 

 .ضاه بها، إذ السكوت في معر  الحاجة بيانفسكوته عنها دليل على ر

 

إذا بيع المأجور بدون إذن المستأجر يكون البيع نافذا بين البائع والمشتري وال يؤثر : 653المادة 

 .ذلك على حق المستأجر

تشير هذه المادة إلى أتر بيع المأجور على عقد اايجار، وتبين العالقة التي تنشأ بين المستأجر 

لمأجور إذ البيع ال أتر له على هذه العالقة، وعلى ح  المستأجر، فإذا ما بيع الشيء وبين مشتري ا

 .المؤجر بدون إذن المستأجر فالبيع نافذ وال تأتير له على حقه

 التزامات المستأجر

 المحافظة على المأجور

 ـــــــ

ف أو فقدان ناشئ المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تل -1:  654المادة 

 .عن تقصيره أو تعديه، وعليه أن يحافظ عليه محافظة الشخص العادي

إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا لألضرار الناشئة عن تعديه أو  -2

 .تقصيره

 

ال يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في : 655المادة 

يكن هناك اتفاق وجب االنتفاع به طبقا لما أعد له وعلى نحو ما جرى العقد، فإن لم 

 .العرف به

أن المأجور أمانة في يد المستأجر وعليه أن يبذل عناية كافية في المحافظة عليه  124تبين المادة 

واتخاذ االحتياطات الضرورية لسالمته، فإذا أصابه ضرر أو تلف من شأنه أن ينقص من قيمته أو 

تلف فعليه الضمان، وهذا الضمان لزمه لتعديه وتقصيره، كما وضعت المادة معيارا أصيب ب
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موضوعيا للعناية بالمأجور وهي أن تكون عناية الشخص العادي بملكه والشخص العادي هو الحازم 

 .الرشيد

أما الققرة الثانية فتتعر  للحال التي يتعدد فيها المستأجرون وأوضحت أن كال منهم ضامنا 

ا للضر الناشئ عن تعديه أو تقصيره، وتعتبر مسئوليتهم هنا مسئولية تعاقدية ومن خصائصها شخصي

 .أنه ال تضامن بين المتحملين لها

إلى أن المستأجر ال يح  له عند استعمال المأجور تجاوز حدود المنقعة  122بينما تشير المادة 

يحددها، تعين على المستأجر أن يستعمل المتق  عليها في العقد، فإذا لم يتضمن عقد اايجار بندا 

المأجور وفقا لما أعد له وحسب ما جرى به العرف وهذا ما يعرف بالتزام المستأجر باالستعمال 

 .المحدد

 

ال يجوز للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييرا بغير إذن المؤجر إال إذا كان  -1:  656المادة 

 .يستلزمه إصالح المأجور وال يلحق ضررا به

فإذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه عند انقضاء اإليجار إعادة المأجور  -2

 .إلى الحالة التي كان عليها

تمنع هذه المادة المستأجر من أن يحدث في المأجور وبغير إذن المؤجر تغييرات مادية تسبب 

 .أجور فال تبعة عليهضررا للشيء المأجور، فإذا لم ينشأ عنها ضرر بل كان ذلك يتطلبه إصالح الم

بينما حددت الققرة الثانية من هذه المادة االلتزامات الواقعة على كاهل المستأجر إن تجاوز هذا 

المنع، وهو قيامه عند انتهاء مدة اايجار بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بداية مدة 

 .جز أو غيرهاايجار، دون أن يتلف العين أو يصيبها بضرر بإقامة حا

 

 .يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التي جرى العرف على أنه مكلف بها -1:  657المادة 

ويقع على عهدة المستأجر خالل مدة اإليجار تنظيف المأجور وإزالة ما تراكم فيه  -2

 .من أتربة أو نفايات وسائر ما يقتضى العرف بأنه مكلف به

ر أن يمنع المؤجر من القيام باألعمال الضرورية لصيانة ال يجوز للمستأج -1:  658المادة 

 .المأجور

إذا ترتب على هذه األعمال ما يخل بانتفاع المستأجر كان له الحق في فسخ  -2

 .العقد ما لم يستمر على استيفاء المنفعة وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة
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المستأجر للمحافظة على المأجور  لبع، األعمال األساسية التي يتحملها 121تتعر  المادة 

فتلزم المستأجر بأن يقوم بإجراء االصالحات البسيطة التي نص عليها العقد أو التي يقتضيها العرف 

 .ليتحق  استعمال المأجور استعماال مألوفا من جهة وصيانته من جهة أخرى

إزالة التراب المتراكم كما ترتب على عهدة المستأجر طيلة مدة اايجار القيام بتنظيف المأجور و

 .فيه وكل ما اقتضى العرف أنه مكلف بإجرائه

يمنع على المستأجر التعر  لقيام المؤجر باألعمال الضرورية لصيانة  122وبمقتضى المادة 

 .المأجور، واألعمال الضرورية للصيانة يقصد بها األعمال المستعجلة والتي ال تتحمل االنتظار

ب على قيام المؤجر بأعمال الصيانة إخالل باالنتقاع المقصود، كان كما تشير إلى انه إذا ترت

للمستأجر ح  فس  اايجار حيأ صار المأجور غير صال  لالنتقاع به ما لم يظل محتقظا بالمأجور 

 .وهو ساكت حتى انتهاء أعمال الصيانة حيأ يسقط له هذا الح 

 

األجرة عن المستأجر مدة فوات المنفعة  إذا فات االنتفاع بالمأجور كله سقطت -1:  659المادة 

 .وينفسخ اإليجار بالهالك الكلي للمأجور

فإذا كان فوات المنفعة جزئيا وبصورة تؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة كان  -2

له فسخ العقد وتسقط األجرة من تاريخ الفسخ أو اإلمساك مع إنقاص األجرة 

 .بقدر ما فاته من منفعة

مأجور قبل الفسخ سقط عن المستأجر من األجر بمقدار ما فات من ال أصل فإذا  -3

 .منفعة وال خيار له في الفسخ

إلى حكم فوات االنتقاع بالمأجور كله فبينت أن المأجور إذا ( 121)تشير الققرة األولى من المادة 

أما إذا أصيب  صار ال يمكن االنتقاع به البتة سقطة األجرة عن المستأجر بدءا من وقت فوات المنقعة،

 .الشيء المأجور بالهالا الكلي انقس  اايجار

أما الققرة الثانية فتتعل  بحالة القوات لالنتقاع بالمأجور في حالة حدوث خلل يخل باستيقاء المنقعة 

المقصودة جزئيا فللمستأجر الح  في فس  اايجار وتسقط األجرة من تاري  القس  أو بقدر ما فاته من 

 .منقعة

لققرة الثالثة فتتعل  بالحالة التي يبادر فيها المؤجر إلى إصالح المأجور قبل القس  حيأ يسقط أما ا

 .على المستأجر من األجر بمقدار ما فاته من منقعة وليس له خيار في القس 
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إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع االنتفاع الكلي بالمأجور دون سبب من  -1:  661المادة 

 .فسخ اإليجار وتسقط األجرة وقت المنعالمستأجر ين

المنع يخل بنفع المأجور بصورة تؤثر جزئيا في استيفاء المنفعة  كانوإذا  -2

 .المقصودة فللمستأجر الفسخ أو اإلمساك مع بقاء األجرة

حكم الحالة التي يكون حرمان المستأجر من االنتقاع الكلي  116بينت الققرة األولى من المادة 

ترتبا على عمل السلطة المختصة دون سبب منه، وهو إنقساخ اايجار تلقائيا لقوات محله، بالمأجور م

 .وتسقط األجرة عن المستأجر من تاري  منعه من االنتقاع الكلي

على عمل السلطة المختصة الذي أخل باالنتقاع جزئيا حقا  -من نقس المادة -وترتب الققرة الثانية

ل السلطة المختصة تعتبر من قبيل القوة القاهرة التي ال يضمنها للمستأجر في فس  العقد، وأعما

المؤجر ولكنه يتحمل تبعتها، أما إذا كان منع السلطات المختصة ال يؤتر في نقع المأجور واستيقاء 

المستأجر من منقعته المقصودة فإن المستأجر يخير بين أمرين القس  أو االحتقاظ بالمأجور مع بقاء 

 .األجرة

 

على المستأجر رد المأجور عند انقضاء مدة اإليجار إلى المؤجر بالحالة التي  -1:  661ة الماد

 .تسلمه بها

فإذا أبقاه تحت يده دون حق كان ملزما بأن يدفع للمؤجر أجر المثل مع ضمان  -2

 .الضرر

نت الققرة تشير هذه المادة إلى االلتزامات الملقاة على عات  المستأجر عند انتهاء مدة اايجار وبي

األولى منها أنه يجب على المستأجر رد المأجور بأكمله وملحقاته عند انقضاء مدة اايجار للمالك وهو 

على الحالة التي كان عليها عند بدء االنتقاع به ويتم الرد بوضع المأجور تحت تصرف المؤجر بحيأ 

 .يتمكن من حوزه دون مانع

جزاء في حالة إخالل المستأجر بالتزامه من رد المأجور، أما الققرة الثانية من المادة فتعرضت لل

فإذا أبقاه ف يحوزه وتصرفه دون تجديد لعقد اايجار وجب عليه أن يؤدي أجرة المثل للمؤجر عن 

المدة التي احتقظ فيها بالمأجور وأداء تعوي، يعادل الضرر الذي لح  بالمؤجر طبقا لقواعد 

 .المسئولية المدنية
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إذا أحدث المستأجر بناءا أو غراسا في المأجور ولو بإذن المؤجر كان للمؤجر  -1:  662المادة 

عند انقضاء اإليجار مطالبته بهدم البناء أو قلع الغراس أو تملك ما استحدث 

 .بقيمته مستحق القلع إن كان هدمه أو إزالته مضرا بالعقار

ن يبقيه بغير رضاء الهدم أو اإلزالة ال يضر بالعقار فليس للمؤجر أ كانفإن  -2

 .المستأجر

تشير هذه المادة إلى مآل البناء أو الغران المحدث في المأجور من طرف المستأجر ولو بإذن 

 :المؤجر تم ينقضي أمد اايجار، حيأ أعطته الخيار بين أمرين

مطالبة المستأجر بإزالة ما أحدته من بناء أو غران على نققته ورد المأجور إلى المؤجر  -2

 .غافار

تملك المؤجر ذلك مقابل أداء قيمة البناء مستح  الهدم أو قيمة الغران مستح  اازالة إذا كانت  -2

 .إزالته مضرة بالمأجور بحيأ تنقص من قيمته

كما بينت نقس المادة أن المؤجر ال يبقى بإرادته المنقردة دون رضاء المستأجر ما أحدته هذا 

 .إزالتهاألخير في حالة عدم تضرر المأجور ب

 

 تأجير المأجور

 ـــ

ال يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور أو يتنازل عنه كله أو بعضه إال بإذن المؤجر أو : 663المادة 

 .إجازته الخطية

يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير بقيود المنفعة التي كان يملكها : 664المادة 

 .نوعا وزمنا

ازل المستأجر عن العقد بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر إذا تن: 665المادة 

 .األول في جميع الحقوق وااللتزامات المترتبة بمقتضى العقد األول

إلى الحالة التي يقوم فيها المستأجر بإيجار الشيء المأجور للغير وهو ما يطل   116تشير المادة 

المستأجر في منقعة المأجور تصرفا بعو ، وهو حسب هذه عليه باايجار من الباطن وهو تصرف 

وجوب تقيد المستأجر في  114المادة غير جائز إال بإذن المؤجر أو إجازته الخطية، وتقرر المادة 

حالة تصرفه في منقعة المأجور بحدود المنقعة التي كان يملكها بمقتضى عقد اايجار األصلي، سواء 

ن طري  اايجار من الباطن أو بغير عو  عن طري  العارية أو كان تصرفه في المنقعة بعو  ع
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الوديعة، وبينت أن حدود منقعة المأجور تشتمل على بيان نوعها هل هي سكنى أو اعتمار لمزاولة 

حرفة مثال، وتتضمن بيان مدة استيقائها فال يتعدى المستأجر في تصرفه بالمنقعة حدودها المقررة في 

 .العقد األصلي

فتعرضت ألتار التنازل عن اايجار من الباطن فبينت العالقة فيما بين المستأجرين  112ادة أما الم

وهي أن المستأجر القرعي يحل محل المستأجر األصلي في جميع حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد 

ت، اايجار األصلي ألنه خلف خاص عنه ويكون هذا اايجار بمثابة الحوالة في الحقوإل وااللتزاما

 .وذلك إذا وقع التنازع بإذن المؤجر األصلي

 انتهاء عقد اإليجار

 ـــــ

 .ينتهي عقد اإليجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تجديده تلقائيا -1:  666المادة 

عقد اإليجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو  انتهىإذا  -2

 .د مجددا بشروطه األولىالضمني اعتبر العق

 .ال ينتهي عقد اإليجار بوفاة المتعاقدين -1: 667المادة 

إال أنه يجوز لورثة المستأجر فسخ العقد إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت  -2

 .وفاة موروثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم أو تتجاوز حدود حاجتهم بسبب

ن يطلب فسخ عقد اإليجار لعذر طار  متعلق به وحينئذ لكل من المتعاقدين أ -1:  668المادة 

 .يضمن ما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر للمتعاقد اآلخر

إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فال يجبر المستأجر على رد المأجور  -2

 .حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كاف

تار المترتبة عن ذلك فقد أشارت الققرة األولى من المادة تتعل  هذه المواد بانتهاء عقد اايجار واآل

إلى أن اايجار ينتهي بانتهاء مدته، فإذا كان لمدة محددة وانقضت انتهى بانتهائها دونما حاجة  111

اخطار من المؤجر، لكن إذا نص العقد على كون اايجار يتجدد تلقائيا عند انقضاء مدته إلى مدة 

ددة اعتبر الشرت صحيحا، بينما تعرضت الققرة الثانية إلى حالة التجديد بعلم أخرى محددة أو غير مح

 .المؤجر ودون معارضته فإن هذا يعتبر تجديدا ضمنيا لإليجار الساب  بنقس الشروت

فتتعل  بالحالة التي يتوفى فهيا أحد المتعاقدين قبل انقضاء مدة اايجار، فنصت  111أما المادة 

جار بالوفاة ورتبت على ذلك أنه إذا مات المؤجر حل ورتته محله في االنتقاع على عدم انتهاء ااي

بالمأجور، كما أباحت لورتة المستأجر أن يطلبوا إنهاء اايجار عن طري  القس  إذا أتبتوا أنهم بسبب 

 .وفاة مورتهم أصبحوا عاجزين عن إيقاء األجرة وأتبتوا عجزهم
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جار للقس  أتناء تنقيذه بسبب العذر الطار  المتعلقة بأحد فتعرضت لقابلية ااي 112أما المادة 

عاقديه، فإذا حصل عذر طار  للمؤجر أو للمستأجر فله ح  فس  اايجار، إذ ال يجوز تحميل أحد 

 .المتعاقدين ضررا ال يقتضيه العقد

 وإذا استعمل أحد الطرفين ح  القس  ألجل العذر الطار  ونتو عنه ضرر للمتعاقد اآلخر وجب

عليه أن يعوضه عنه تعويضا عادال يراعى فيه العرف، وبمقتضى الققرة الثانية من نقس المادة إذا 

كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء عقد اايجار فإن المستأجر ال يجبر على رد المأجور إال إذا حصل 

 .على تعوي، من المؤجر بسبب ذلك اانهاء على ضمان كاف

 الفرع الثاني

 يجاربعض أنواع اإل

 ـــــ

 إيجار األراضي الزراعية: أوال

 ـــــ

يصح إيجار األرض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما : 669المادة 

 .شاء

ال تصح إجارة األرض إجارة منجزة وهي مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان : 671المادة 

 .الزرعمزروعا بحق إال إذا كان المستأجر هو صاحب 

 :تصح إجارة األرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليم األرض للمستأجر: 671المادة 

 .إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين اإليجار -1

 .إذا كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا أم ال -2

 .ون األرض فيه خاليةتصح إجارة األرض المشغولة بالزرع إجارة مضافة إلى وقت تك: 672المادة 

ايجار األراضي الزراعية واعتبرته صحيحا لن الزراعة منقعة مقصودة من  111تعرضت المادة 

األر  المعدة للقالحة إذا كان مصحوبا ببيان الشيء المزروع فيها أو إذا فو  المؤجر الخيار 

األر  للزراعة بيان من المجلة التي اشترطت في حصة  424للمستأجر، وهذا ما نصت عليه المادة 

 .الحب المزروع أو يخير المستأجر في أن يزرع ما يشار من الحبوب الصالحة لها على وجه التعميم

فتعرضت لحكم إيجار األر  المشغولة بزرع قائم، حيأ نصت  112و 112و 116أما المواد 

كان مزروعا بصورة على أنه إذا كان اايجار منجزا والزرع لغير المستأجر ولم يدرا موان حصاده و

 .في مطلعها وجزاؤه البطالن 116مشروعة فاايجار غير صحي  كما أفادته المادة 
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وإذا كان الزرع القائم على األر  المؤجرة في حوز وتصرف المستأجر فاايجار صحي  أدرا 

 .الزرع أو لم يدرا

را وقت حصاده حين وكذا إذا كان اايجار منجزا والزرع لغير المستأجر ولكنه مزروع بح  وأد

اايجار الحاضر فحكمه الصحة ويؤمر صاحبه بقلعه وتسليم األر  خالية إلى المستأجر الحالي كما 

وإذا كان اايجار منجزا والزرع لغير المستأجر ولكنه مزروع  112أفادته الققرة األولى من المادة 

ؤمر صاحب الزرع بقلعه بصورة غير مشروعة فحكمه الصحة سواء أدرا الزرع أم لم يدرا إذ ي

 .112لتسليم األر  خالية إلى المستأجر حسبما تقيده الققرة الثانية من المادة 

إذا كان اايجار مضافا إلى وقت معين مستقبل يتم فيه حصد الزرع بحيأ  112وبمقتضى المادة 

غير تكون األر  خالية فهو صحي  كان الزرع للمستأجر أو لغيره، مزروعا بصورة شرعية أو 

 .شرعية أدرا وقت حصاده حين اايجار أو لم يدركه

 

إذا استأجر شخص األرض للزراعة شمل اإليجار جميع حقوقها وال تدخل األدوات  -1:  673المادة 

 .واآلالت الزراعية وما ال يتصل باألرض اتصال قرار إال بنص في العقد

على المستأجر أن يتعهدها فإذا تناول العقد إيجار األدوات الزراعية وغيرها وجب  -2

 .بالصيانة وأن يستعملها طبقا للمألوف

بمقتضى الققرة األولى من هذه المادة إذا استأجر شخص األر  للزراعة، فإن اايجار يشمل 

جميع الحقوإل المتعلقة بمحل العقد من ح  للمرور والسقي، ويعتبر هذا الشمول مقررا بمقتضى 

باألر  اتصال قرار مما هو مخصص الستغاللها، كما قررت  القانون، ويندر  فهي كل ما يتصل

الققرة األولى من نقس المادة، عدم شمولية عقد اايجار لألدوات واآلالت الزراعية التي توجد 

 .باألر  والتي هي في ملك المؤجر إال بنص خاص

آلالت واألدوات أما الققرة الثانية فقد وضعت التزاما على كاهل المستأجر يتمثل في صيانة هذه ا

واستعمالها وف  االستعمال العادي إذا كان شملها عقد اايجار، فإذا تعسف في استعمالها وأصابها تلف 

 .أو ضرر لزمه تعوي، المؤجر عن الضرر الذي لح  به

 .من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها في جميع فصول السنة: 674المادة 

لمادة يح  لمستأجر األر  الزراعية زرعها مرتين أو أكثر خالل مدة بمقتضى إطالإل هذه ا

إيجارها إذا كانت األر  تقبل تكرار الزراعة في فصل الصيف وفي فصل الشتاء، وأن ينوع ما 

 .يزرع من الحبوب في األر  المؤجرة
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يه ترك باجر إذا انقضت مدة إيجار األرض قبل أن يدرك الزرع لسبب ال يد للمستأجر ف: 675المادة 

 .المثل حتى يتم إدراكه وحصاده

تتعر  هذه المادة لتسوية حالة قد تحصل عند انتهاء اايجار لألر  الزراعية، كأن ينتهي إيجار 

أر  السقي وال يتم طيب زرع المستأجر النابت فيها، فبررت إلزام المؤجر بأن يترا في أرضه 

) ضجه لسبب خار  عن إرادة المستأجر، مثال زرع المستأجر إلى حين نضجه وحصاده إذا تأخر ن

فيمتد اايجار بقوة القانون المدة الكافية لنضو الزرع وحصاده، على أن يؤدي ( انخقا  الماء فيها

 .المستأجر زيادة على األجر المسمى في العقد أجر المثل عن المدة ااضافية

 

لمقتضيات االستغالل المألوف وعليه على المستأجر أن يستغل األرض الزراعية وفقا : 676المادة 

أن يعمل على أن تبقى األرض صالحة لإلنتاج وليس له أن يغير في طريقة االنتفاع 

 .بها تغيرا يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء اإليجار

 .يلزم المؤجر بإجراء االصالحات التي يترتب عليها استيفاء المنفعة المقصودة -1:  677المادة 

ر إجراء االصالحات التي يقتضيها االنتفاع المعتاد باألرض على المستأج -2

 .وصيانة السواقي والمصارف والطرق والقناطر واآلبار

 .وهذا كله ما لم يجر االتفاق أو العرف بغير ذلك -3

على  111تتعل  المادتان ببع، التزامات المستأجر والمؤجر في األر  الزراعية فتنص المادة 

ن يستعمل األر  المؤجرة وف  الطريقة المتبعة في استغاللها مراعيا طبيعة أن المستأجر ملزم با

األر  ومقتضيات العرف الزراعي من غير أن يحدث أي تغيير في الطريقة التي تستغل بها األر  

 .المؤجرة حتى تبقى صالحة بعد انقضاء اايجار لإلنتا 

ؤجر يتمثل في تعهده األر  المؤجرة التزاما على الم 111كما تضع الققرة األولى من المادة 

بإجراء االصالح الذي يتوقف عليه استيقاء المنقعة المقصودة أما الققرة الثانية فتجعل المستأجر ملزما 

بالقيام باالصالحات البسيطة التي يقتضيها االستعمال المألوف لألر ، فيقوم بأعمال الصيانة المعتادة 

 .ذا كله ما لم يقع اتقاإل أو يقضي العرف بخالف ذلكلآلبار والسواقي والطرإل وغيرها وه

إذا حالت قوة قاهرة دون زراعة األرض المأجورة فللمستأجر فسخ العقد وال تجب : 678المادة 

 .عليه األجرة

إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب ال يد للمستأجر فيه فله طلب إسقاط األجرة بنسبة ما : 679المادة 

ان في استطاعته أن يزرع مثل األول فعليه حصة ما بقى من هلك من زرعه إال إذا ك

 .المدة
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ال يجوز فسخ العقد وال إسقاط األجرة أو بعضها إذا كان بإمكان المستأجر الحصول : 681المادة 

 .على تعويض أو ضمان مناسب من أية جهة عما أصابه من ضرر

منع المستأجر من زراعة األر  للحاالت الطارئة والغير المتوقعة والتي ت 112تتعر  المادة 

المؤجرة، كاألمطار المتوالية على األر  حتى غرقت وفات إبان الزراعة والجقاف، وهذه الحاالت 

 .تؤتر في عقد اايجار ولجله يح  للمستأجر فس  العقد والتحرر من االلتزام بأداء األجرة

واشترطت في تأتيره على فتتعل  بالطار  الذي يهلك المحصول قبل حصاده  611أما المادة 

اايجار أال يكون المستأجر يد فيه بحيأ ال يعزى الهالا لخطأ من هذا األخير، فإذا توفر هذا الشرت 

نتو عنه ذلك إعقاء المستأجر من األجر الذي ينوبه عن مدة اايجار ما بعد ااصابة إذا كان المستأجر 

 .ذلك وجب عليه أداء أجرة ما بقى من المدة ال يتمكن فيه من إعادة الزراعة، فإذا كان بإمكانه

فتتعر  للحكم في حالة ما إذا كان المستأجر قد عو  من الجهات المختصة أو  126أما المادة 

من أي جهة أخرى عما أصابه من ضرر كما إذا كان مؤمنا عن هالا المحصول أو حصل على 

له طلب فس  العقد وال إسقات األجرة أو  تعوي، من التعاونية القالحية أو من أية جهة أخرى فال يح 

 .جزء منها

 المزارعة: ثانيا

 ــــ

المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب األرض وآخر يعمل في استثمارها : 681المادة 

 .على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها

يتعل  باستثمار أر  زراعية يتم بين مالكها تعرضت المادة لتعريف المزارعة، فبينت أنها عقد 

وبين شخص مخر يستثمرها بعمله القالحي، على أن يكون محصول األر  مشتركا بينما بنسب 

يتققان عليها عند إبرام العقد، كما تسمى هذه محاقلة، وهي تشبه الشركة واايجار، فهي مشاركة في 

وهي إيجار عن طري  المشاركة في . عليها الناتو بين صاحب األر  والمزارع بالنسبة المتق 

 .استغالل األر 

 إنشاء العقد -1

 ـــــ

 :يشترط لصحة عقد المزارعة: 682المادة 

 .أن تكون األرض معلومة وصالحة للزراعة -1

 .أن يعين نوع الزرع أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما يشاء -2
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 .ة بنسبة شائعةأن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدر -3

أن تحدد مدة الزراعة بحيو تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فإن لم تحدد انصرف  -4

 .العقد إلى دورة زراعية واحدة

 

ال يصح االتفاق على أن تكون حصة أحد المتعاقدين مقدرا محددا من المحصول  -1:  683المادة 

 .التأو محصول موضع معين من األرض أ شيئا من غير الحاص

وال يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة األرض من أصل  -2

 .المحصول قبل القسمة

 122تناولت المادتان صحة عقد المزارعة وما ال يص  االتقاإل عليه في هذا العد فتضمنت المادة 

 :أربعة شروت لصحة عقد المزارعة وهي

 .استثمارها وصالحيتها للزراعة معرفة المزارع لألر  التي سيعمل على -2

 .بيان نوع الزرع الذي سيزرعه في األر  أو تعميمه يترا الخيار للمزارع -2

 .بيان حصة كل طرف من المحصول على أن تكون شائعة -6

 .تحديد مدة الزراعة فإن لم تحدد المدة اعتبر االتقاإل حاصال على دورة زراعية واحدة -4

عدم جواز االتقاإل في عقد المزارعة إذا كانت حصة أحد المتعاقدين على  126بينما نصت المادة 

معين من األر ، كما ال يجوز اشترات إخرا  ( مقطع)مقدرا معينا من المحصول أو منتو  قسم 

 .البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة األر  من أصل المحصول قبل القسمة

 

 

 

 آثار العقد -2

 ــــ

المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق  إذا تم عقد: 684المادة 

 .عليها
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تشير المادة إلى اآلتار التي تترتب عن عقد المزارعة إذ توافرت فيه شروت الصحة، وهي أن 

المحصول يكون مشتركا على الشياع بين المتعاقدين، فإذا نص العقد على أن حصة رب األر  تلثا 

 .ة المزارع الثلأ منه فهما شريكان فيه حسب ما نص عليه العقدالمحصول، وحص

 

إذا استحقت أرض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا  -1:  685المادة 

العقد حسني النية غير عالمين بسبب االستحقاق، فلهما استبقاء األرض تحت 

 .األرض أجر مثلها للمستحقالمزارعة إلى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى دافع 

وإن كان كالهما سيء النية كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من  -2

 .كل شاغل وال شيء عليه ألحد منهما

وإن كان دافع األرض وحده سيء النية ولم يرض المستحق بترك األرض  -3

 :لهما بأجر المثل إلى نهاية الموسم يطبق ما يلي

دافع األرض فالمزارع عليه أجر مثل عمله مع إن كان البذر من  -أ

تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر 

المعروف إذا كان العقد يلزم ببذل ما ذكر ولدافع األرض أن يتالفى 

ذلك بأن يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار إلى 

 .آوان إدراكه

على دافع األرض قيمة حصته من  وإن كان البذر من المزارع فله -ب

 .الزرع مستحقا للقرار إلى حين إدراكه

وللمزارع في الحالين سواء كان البذر منه أو من صاحب األرض أن  -ج

 .يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ ال شيء له سواه

بينت أن  تناولت هذه المادة أحكام استحقاإل أر  المزارعة بعد زرعها وقبل حصاد الزرع، حيأ

 :تلك األحكام تختلف باختالف نية طرفي عقد المزارعة، وهي كما يلي

يح  لهما استبقاء زرعهما باألر  المستحقة إلى أن يتم حصاده لما لهما من شبهة في زراعتها  -

متمثلة في حسن نيتهما، وفي هذه الحالة ال يقبل طلب المستح  الرامي إلى قلع الزرع من أرضه، 

 .أجر المثل عن أرضه ولكنه يستح 

وإذا كان كالهما سيء النية أمكن للمستح  قلع زرعهما من األر  واسترجاعها وأخذها فارغة  -

 .من كل شاغل لها، وال يترتب عليه من جراء ذلك أي ح  لصالحهما بسبب سوء نيتهما

 :تلفوإذا كان دافع األر  سيء النية وحده لم ير  المستح  ترا األر  لهما فالحكم يخ -
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للمزارع أجر مثل عمله مع تعوي، يعادل ما بذله من مال وأجور عمال بالقدر المعروف إذا  -أ

كان البذر من دافع األر ، وكان العقد يتضمن شرطا يلزمه ذلك، ويجوز لهذا األخير أن يتوقى ذلك 

 .بأن يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار ال مقلوعا إلى موان إدراكه

وإذا كان البذر من المزارع فله على من قدم األر  قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار إلى -ب

 .موان إدراكه

 

 التزامات صاحب األرض -3

 ـــــ

على صاحب األرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها االرتفاقية كالشرب  -1:  686المادة 

 .تصال بها اتصال قراروالممر ومع جميع ما هو مخصص الستغاللها إذا كان م

ويلتزم أيضا باصالح األدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل  -2

 .إذا احتاجت إلى االصالح نتيجة االستعمال المعتاد

تنص هذه المادة على التزامات صاحب األر  الناشئة عن عقد المزارعة فيكون قيامه بها واجبا 

 :يعليه بقوة القانون، وهي كالتال

تسليمه للمزارع األر  الزراعية وهي صالحة للزراعة، مع حقوقها االرتقاقية وتوابعها  -أ

 .المتصلة بها بصقة مستقرة تابتة وهي صالحة للعمل القالحي

التزامه بإصالح األدوات الزراعية هي من مراف  األر  محل االستثمار القالحي إذا  -ب

 .االستعمال المعتاد عند المزارعيناحتاجت إليه بسبب استعمال المزارع لها 

 

 

 التزامات المزارع -4

 ــــــ

يلتزم المزارع بمؤونة األعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه،  -1:  687المادة 

 .وبنفقات مجاري الري وما ماثلها إلى أن يحين أوان حصاد الزرع

لنفقات التي يحتاج إليها أما مؤونة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه وا -2

 .حتى تقسم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته
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على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على األرض وما يتبعها وعلى  -1:  688المادة 

 .الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي

 .ر كان ضامنا لهفإذا قصر في شيء من ذلك ونشا عن تقصيره ضر -2

 .تعرضت المادتان اللتزامات المزارع الناشئة عن عقد المزارعة

في فقرتها األولى على التزام المزارع بمؤونة األعمال الزراعية ومتطلباتها،  121فنصت المادة 

وبأعمال الصيانة والمحافظة على الزرع، كما تلزمه المادة بالنققات الخاصة بمجاري الري وأعمال 

 .وما شابه ذلك إلى حين أوان حصاد الزرع السقي

أما مؤونة الزرع بعد إدراكه في الحصاد وما يتلوه، والنققات األخرى التي يحتا  إليها إلى حين 

 .اقتسام الغلة فيلتزم بها كل واحد من المتعاقدين بحسب حصته، كما تقيد ذلك الققرة الثانية من المادة

لمزارع يلزمه بأن يبذل في الزراعة والمحافظة على األر  على التزام مخر ل 122ونصت المادة 

وكذا الزرع والمحصول ما يبذله الشخص العادي، وجاءت الققرة الثانية من هذه المادة لترتب على 

 .عاتقه الضمان إذا صدر منه أي تقصير في التزاماته بالمحافظة على ذلك

 

يكل زراعتها لغيره إال برضا صاحب  ال يجوز للمزارع أن يؤجر األرض أو -1:  689المادة 

 .األرض

فإن فعل فلصاحب األرض فسخ المزارعة فإن كانت األرض حين الفسخ مزروعة  -2

والبذر من صاحب األرض فله استردادها وتضمين المزارع ما لحقه من ضرر، 

وإن لم يكن البذر منه، فله الخيار بين استرداد األرض مزروعة مع إعطاء قيمة 

حبهن وبين ترك الزرع لهما إلى وقت حصاده وتضمين المزارع األول البذر لصا

 .أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر

تعرضت الققرة األولى من هذه المادة إلى تصرف المزارع في منقعة األر  الزراعية فمنعته من 

 .انتأجيرها أو إسناد زرعتها لغيره بدون موافقة صاحب األر  سواء كان مقابل عو  أو بالمج

أما الققرة الثانية فحددت الجزاء الناتو عن تصرف المزارع في األر  وبينت أن صاحب األر  

يح  له فس  العقد فإذا فسخه استرجع أرضه ذا لم تزرع بعد، فإن كانت مزروعة فغما أن يكون البذر 

لم  منه فله استرجاع أرضه وطلب التعوي، عما لحقه من ضرر بسبب هذا التصرف الممنوع، وإن

يكن البذر من صاحب األر  فهذا األخير مخير بين أن يسترجع أرضه مزروعة ويدفع قيمة البذر 

لصاحبه وبين أن يتركها ويطالب المزارع الذي أبرم معه عقد المزارعة بأداء أجر المثل عن المدة 

 .الباقية إلى وقت الحصاد مع التعوي، عن الضرر الذي لحقه
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 انتهاء المزارعة -5

 ـــــ

ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت قبل أن يدرك الزرع فللمزارع : 691المادة 

استبقاء الزرع إلى أن يدرك وعليه أجر مثل األرض بقدر حصته من المحصول عن 

المدة الالحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب األرض والزارع بقدر 

 .حصصهما

المزارعة ينتهي بانتهاء مدته وقد تنقضي مدة المزارعة قبل أن يدرا  بينت هذه المادة أن عقد

الزرع فيح  للمزارع إبقاء الزرع النابت في األر  حتى يتم إدراكه ولكنه يؤدي لصاحب األر  

 .أجر مثل األر  بقدر نصيبه من المحصول عن المدة الالزمة حتى يدرا ويحصد

ا الزرع أوان حصاده فإن مصروفاته يتحملها الطرفان وبما أن عقد المزارعة قد انتهى قبل إدرا

معا ال فرإل بين المصروفات التي يحتاجها الزرع قبل إدراكه من أجل السقي والتنقية وبين التي 

 .يحتاجها بعد إدراكه من نققات الحصاد وغيره ألنه مشترا بينهما فيلزمهما على قدر ملكهما

 

الزرع لم يدرك يستمر الزارع في العمل حتى يدرك إذا مات صاحب األرض و -1:  691المادة 

 .الزرع وليس لورثته منعه

وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وإن  -2

 .أبى صاحب األرض

تعرضت هذه المادة إلى الحكم في حالة وفاة أحد طرفي عقد المزارعة بعد زراعة األر  وقبل 

أن وفاة صاحب األر  ال تكون سببا لقس  العقد بقوة القانون فإذا توفى صاحب إدراكه، فأفادت 

 .األر  في هاته الحالة استمر مقعول العقد حتى يدرا الزرع بنقاذ مدته

وإذا توفى المزارع فيستمر العقد أيضا ويقوم ورتته مقامه عمال بالقاعدة الققهية من مات على ح  

ار في العمل وليس لصاحب األر  أن يمنعهم منه كما ال ح  لهم في فلوارته، فلهم الح  في االستمر

 .أجر مقابل عملهم ألنهم قاموا مقام المزارع فهم خلقه العام

 

إذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطالنه أو قضى بإبطاله كان جميع المحصول  -1: 692المادة 

ه وإن كان هو لصاحب البذر فإذا كان اآلخر هو المزارع استحق أجر مثل عمل

 .صاحب األرض استحق أجر مثل األرض
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وال يجوز في الحالتين أن يتجاوز أجر مثل العمل األرض قيمة حصة صاحبه من  -2

 .المحصول

تتحدث المادة عن اآلتار المترتبة عن فس  عقد المزارعة أو بطالنه أو القضاء بإبطاله بالنسبة 

 :وصاحب األر ، وهذه اآلتار هي كالتالي -عالمزار -ألطراف عقد المزارعة وهم صاحب البذر

إذا انتهى مقعول العقد سواء بالقس  أو البطالن ولو قضائيا يكون المحصول بأجمعه لصاحب  -أ

 .البذر

 .إذا كان الطرف الثاني في عقد المزارعة هو المزارع استح  أجر مثل عمله -ب

 .إذا كان هذا الطرف هو صاحب األر  استح  أجر مثل أرضه - 

أنه ال يجوز في الحالتين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو  112وأوضحت الققرة الثانية من المادة 

 .األر  فيه حصة صاحبه من المحصول

 المساقاة: ثالثا

 ـــــ

المساقاة عقد شركة على استغالل األشجار بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها  -1: 693المادة 

 .هاوإصالحها بحصة معلومة من ثمر

 .والمراد بالشجر هنا كل نبات تبقى أصوله في األرض أكثر من سنة -2

تعرف هذه المادة المساقاة بأنها عقد شركة على استغالل األشجار والكروم يتم بين صاحبها وبين 

 .شخص مخر يقوم بخدمتها وتنميتها مقابل حصة معلومة من تمرها

ل نبات يبقى أصله تابتا في األر  أكثر من وقد أوضحت أن الشجر في موضوع المساقاة يقسر بك

سنة ويقسر أصل الشجرة بما يشمل جذورها وعروقها، ويقصد بالثمر هنا محصول األشجار والكروم، 

ومن ها يكون محل المساقاة شامال الشجر ولغيرها من كل ما يكون أصله تابتا في األر  أكثر من 

 .سنة

 

 ون حصة كل من الطرفين في الغلة مقدرة بنسبة شائعةيشترط لصحة المساقاة أن تك: 694المادة 

تضمنت المادة بيان شرت صحة المساقاة حيأ يشترت في صحتها أن تكون حصة كل من 

المتعاقدين في الغلة على الشياع، فيقدر كل واحد منهما جزء شائع منها، فإن لم تكن هذه الحصة شائعة 

 .ال تص  المساقاة
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بين في العقد مدة المساقاة تنصرف إلى أو غلة تحصل فال سنة العقد ما لم إذا لم ي -1:  695المادة 

 .يجر العرف على غير ذلك

وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصال فال يستحق أحد  -2

 .العاقدين شيئا على اآلخر

من طرف المتعاقدين انصرفت  تنص المادة في فقرتها األولى أن المساقاة إذا لم تبين مدتها في العقد

 .مدتها إلى أول غلة تحصل في سنة العقد إال إذا درى العرف على ما يخالف ذلك

أما الققرة الثانية فتعرضت لعقد المساقاة الذي حددت فيه مدتها بأجل يحتمل فيه ظهور الثمر 

الة ال يستح  ونضجه تم يتأخر نضجه ويمضي األجل كله بدون أن يظهر الثمر أصال، فقي هذه الح

 .أحد العاقدين شيئا على اآلخر

 

األعمال والنفقات التي تحتاج إليها المساقاة تتبع فيها األحكام التالية ما لم يتفق على : 696المادة 

 :خالفها

األعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها  -1

وتقليمه تكون على عهدة المساقي وأما األعمال إلى أن تدرك كالسقي وتلقيح الشجر 

الثابتة التي ال تتكرر كل سنة كحفر اآلبار وإقامة مستودعات لحفظ الغلة فهي على 

 .صاحب الشجر

النفقات المالية التي يحتاج إليها االستغالل والعناية المعتادة كثمن سماد وأدوية  -2

 .ب الشجرلمكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلة تلزم صاح

أما النفقات التي يحتاج إليها بعد إدراك الغلة كنفقة القطاف والحفظ فلتزم الطرفين  -3

 .كال بنسبة حصته في الغلة

 :تعرضت هذه المادة لمن يتحمل األعمال والنققات التي تحتا  إليها المساقاة وصنقتها كالتالي

تمارها فهي إما يسيرة أو كثيرة األعمال المتعلقة بخدمة األشجار إلى أن يحين أوان قطاف  - أ

والعمل اليسير هو الذي ينقطع أتره بانتهاء مدة المساقاة أو يبقى بعد االنتهاء بزمن قليل فال 

يبقى نقعه لسنة أخرى مثل تقليم األشجار وزبر الدوالي وإعداد السواقي فكل عمل كان يسيرا 

 .في المساقاة يتحمله المساقي
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لمساقاة فهو الذي يبقى أتره بعد انتهاء المساقاة وينتقع به صاحب الشجر أما العمل الكثير في باب ا

لكونه تابتا ال يتكرر كل سنة مثل حقر البئر وغرن الشجر من جديد فيتحمله صاحب الشجر وال 

 .يلزم المساقي القيام به

درا الغلة تقع النققات المالية التي يحتا  إليها االستغالل كثمن السماد ومبيد الحشرات إلى أن ت -ب

 .على عات  صاحب الشجر

النققات التي يحتا  إليها بعد انتهاء طيب الغلة كنققات القطاف والصيانة فهي الزمة للطرفين  - 

 .معا على حسب شركتهما في الغلة

 

ال يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر فإن فعل كان صاحب الشجر : 697المادة 

أخذ الغلة كلها وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله وإن شاء ترك بالخيار، إن شاء 

الغلة لهما ورجع على المساقي األول بأجر مثل محل المساقاة وضمنه ما لحق به من 

 .ضرر بسبب فعله

تتعر  هذه المادة لحكم مساقاة الغير، فمنعت المساقي من أن يساقي شخصا مخر دون إذن 

لشجر مخير بين أخذ جميع الغلة وإعطاء المساقي الثاني أجر مثل صاحب الشجر، فإن فعل فصاحب ا

عمله، وبين ترا الغلة للمساقين معا على أن يطلب من المساقي األول أداء أجر مثل محل المساقاة مع 

 .التعوي، عن الضرر الذي لح  المحل من عمله هذا

 

ساقاة أو أحدهما قد أنفق أو قام إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في الم: 698المادة 

 :بعمل ذي أثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يلي بحسب األحوال

إذا أجاز المستحق عقد المساقاة حل محل دافع الشجر تجاه المساقي في جميع  -1

الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد ويؤدي المستحق إلى دافع الشجر مثل ما 

 .بحسب العرفأنفقه من نفقات نافعة 

فإن لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاة معقودة بحسن نية دون علم أحد من  -2

الطرفين بسبب االستحقاق كان للمستحق الخيار إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع 

للمساقي أجر مثله ويؤدي لدافع الشجر ما أنفق من نفقات نافعة بحسب العرف 

ية موسمها ويأخذ من دافع الشجر تعويضا بحسب وإما أن يترك لهما الغلة إلى نها

 .العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا االنتظار
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وإذا كان المتعاقدان في المساقاة سيئ النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما  -3

 .استحقه وال شيء عليه ألحد منهما

على وإن كان أحدهما سيء النية واآلخر حسنها ترتب لحسن النية منهما  -4

 .المستحق تعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر والثمر بنفقته وبعمله

تتحدث المادة عن متار االستحقاإل على عقد المساقاة فإذا قام المتعاقدان أو أحدهما بإنقاإل أو بعمل 

يؤتر في نمو الشجر أو الثمر تم طرأ استحقاإل لمحل المساقاة فال يخلو الحال من أمرين ألن المستح  

إما أن يجيز المساقاة أو ال يجيزها، فإن أجازها اعتبر في محل دافع الشجر ووجب عليه أن يؤدي له 

مثل ما أنققه من نققة نافعة بحسب العرف وصار العقد قائما بين المستح  والمساقي وأصبحا شريكين 

 .في الغلة

بسبب االستحقاإل عند  وإذا لم يجز المستح  تلك المساقاة وكان بحسن النية ودون علم الطرفين

التعاقد، فالمستح  مخير بين أن يأخذ محل المساقاة عاجال ويؤدي للمساقي أجر مثل عمله ولألخر 

نققته بالمعروف وبين أن يتركه لهما الغلة إلى نهاية الموسم ويأخذ من دافع الشجر وحده تعويضا عما 

 .يقوته من منقعة طيلة مدة االنتظار ووفقا للعرف

سوء نية كل واحد منهما تبت للمستح  الح  في أخذ محله عاجال وال يؤدي ألي واحد وإذا تبت 

 .منهما شيئا

وإذا كان أحد المتعاقدين سيء النية واآلخر حسن النية استح  حسن النية تعويضا عادال عن نققته 

 .وعمله وفقا للعرف السائد

 

كان على الشجر ثمر لم يبد صالحه إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فإن  -1: 699المادة 

فللمساقي الخيار إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحساب 

 .صاحب الشجر وإن شاء رد العمل

فإذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق  -2

ق عليه حتى يدرك فيرجع عليه أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها أو أن ينف

 .بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر

تتعل  هذه المادة بحكم المساقاة التي تنتهي مدتها المنصوص عليها في العقد وكان على الشجر تم لم 

ينضو بعد، فقي هذه الحالة يمتد العقد إلى وقت انتهاء إدراا الثمار وتمام قطقها إن طلب المساقي 

 .غوبه، لكن بغير أجر عليه لحساب صاحب الشجر، وإن شاء رد العملامتداده ليحق  مر
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وإذا لم يطلب المساقي امتداد العقد إلى وقت إدراا الغلة فلصاحب الشجر الخيار بين طلب اقتسام 

الثمر الذي لم يبد صالحه وف  الشرت المتق  عليه، أو إعطائه للمساقي قيمة نصيبه من الغلة أو إنقاقه 

 .ى يتم إدراكه تم يرجع بذلك في حصة المساقي من الغلةعلى الثمر حت

 

ال تنفسخ المساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثته منع المساقي من متابعة  -1:  711المادة 

 .عمله طبقا للعقد

أما إذا توفى المساقي فورثته الخيار بين فسخ العقد أو االستمرار في العمل، فإن  -2

ينضج استحقوا عند نضجه ما يصيب مورثهم منه  اختاروا الفسخ والثمر لم

 .بنسبة ما عمل حتى وفاته

وإذا كان مشروطا على المساقي أن يعمل بنفسه تنفسخ المساقاة بوفاته ويستحق  -3

 .ورثته عند نضج الثمار ما يصيبه منها بنسبة عمله

 :كون الحكم كالتاليتتعر  هذه المادة لحالة وفاة أحد طرفي عقد المساقاة قبل نضو الغلة حيأ ي

إذا توفى صاحب الشجر فال تنقس  المساقاة بوفاته ويستمر المساقي في إتمام عمله وليس لورتة  -أ

 .صاحب الشجر منعه من إتمام عمله إعماال للعقد

إذا توفى المساقي قبل نضو الثمر ولم يكن مشروطا عليه العمل بشخصه فال تنقس  المساقاة  -ب

أن يتموا عمل المساقاة وبين فس  الع ، فإن أرادوا فس  العقد استحقوا عند ولورتته الخيار بين 

 .إدراا الثمر ما كان يستحقه مورتهم من الغلة بنسبة عمله إلى حين وفاته

أما إذا نص العقد على أن المساقي يمارن عمل المساقاة شخصيا فإنها تنقس  بوفاته ويستح   - 

 .مورتهم منها بنسبة عمله حتى وفاته ورتته من الغلة بعد نضجها ما يصيب

 .تسري أحكام المزارعة على المساقاة فيما لم تتناوله النصوص السابقة: 711المادة 

تبين هذه المادة أن المساقاة تثبت لها وتسري عليها أحكام المزارعة بالنسبة للحاالت التي لم يقع 

 .النص عليها في باب المساقاة

 المغارسة: رابعا 

 ـــــ

يجوز عقد المساقاة في صورة مغارسة بأن يتفق صاحب األرض مع آخر على تسليمه : 712لمادة ا

األرض ليقوم بغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من 
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الوسائل خالل مدة معينة على أن تكون بعدها األرض والشجر  المغروس وما يتبعها 

 .فاق، ما لم ينص القانون على خالف ذلكمن منش ت شركة بينهما طبقا لالت

 .تسري أحكام المساقاة على المغارسة فيما ال يتعارض مع طبيعتها: 713المادة 

بيان حكم المغارسة وتحديد طبيعتها فبينت أن حكمها شرعا هو الجواز  162تضمنت المادة 

قاة، تم حددت مقهومها، ويسري عليها ما يسري على المساقاة من أحكام ألنها تعتبر نوعا من المسا

فهي عقد شركة يتم بين صاحب أر  بيضاء، وشخص مخر يقوم بغرسها بأنواع األشجار وخدمتها، 

، 166أما شروطها وأتارها فهي مثل شروت وأتار المساقاة فيما يتناسب مع طبيعتها ما أفادته المادة 

 .ا ينتو عن ذلك من غاللفالبد أن تكون المغارسة بحصة شائعة من األر  والشجر المغرون وم

 إيجار الوقف: خامسا

 ـــــ

 .لمن يتولى إدارة الوقف والية إيجاره -1:  714المادة 

وإذا كانت الولية على الوقف الثنين فليس ألحدهما االنفراد برأيه في اإلجازة دون  -2

 .اآلخر

 .وإن عين للوقف متول ومشرف فال يستحق المتولي باإليجار دون رأي المشرف -3

ال يجوز للمتولي أن يستأجر الوقف لنفسه أو يؤجره ألصوله وفروعه ولو بأجر المثل : 715المادة 

 .إال بإذن المحكمة

ليس للموقوف عليه إيجار الوقف وال قبض بدل إجاره ولو انحصر فيه االستحقاق ما : 716المادة 

 .لم يكن مولي من قبل الواقف أو مأذونا ممن له والية اإليجارة

دث هذه المواد عمن يكون له الح  في إيجار الوقف فبينت أن المتولي على شئون الوقف هو تتح

الذي له ح  إيجار الوقف فإذا كانت التولية لشخصين لم يجز ألحدهما االنقراد برأيه دون اآلخر لن 

 .كل واحد منهما له الح  في إبرام هذا العقد إال أن يوكله على ذلك

لى الوقف إذا كان معه مشرف على الوقف فيجب عليه أن يستشير المشرف كما بينت أن المتولي ع

 .في إيجار الوقف

فمنعت متولي الوقف من أن يستأجره لنقسه أو ألصوله أو فروعه ولو بأجر المثل  162أما المادة 

 .إال إذا حصل على إذن مسب  من المحكمة

 :أما الموقوف عليه فممنوع من إيجار الوقف إال في حالتين

 .أن يكون متولي على الوقف من طرف الواقف -أ
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 .أن يكون مأذونا له من طرف من له والية اايجارة -ب

 

 .يراعى شرط الواقف في إجازة الوقف فإن عين مدة لإليجار فال تجوز مخالفتها -1: 717المادة 

وإذا لم يوجد من يرغب في استئجاره المدة المعينة ولم يشترط للمتولي حق  -2

ير بما هو أنفع للوقف رفع األمر إلى المحكمة لتأذن بالتأجير المدة التي التأج

 .تراها أصلح للوقف

إذا لم يحدد الواقف المدة تؤجر العقارات لمدة سنة واألراضي لمدة ثالث سنين  -1: 718المادة 

 .على األكثر إذا اقتضت مصلحة الواقف غير ذلك وصدر به إذن من المحكمة

اإلجازة لمدة أطول ولو بعقود متتابعة انقضت إلى المدة المبينة  وأما إذا عقدت -2

 (.1)في الفقرة 

وإذا كان الوقف بحاجة للتعمير وليس له ريع يعمر به جاز للمحكمة أن تأذن  -3

 .بإيجاره مدة تكفي لتعميره

على ضرورة مراعاة شرت الواقف في  161تحدتت المادتان عن مدة إيجار الوقف، فنصت المادة 

إجارة الوقف إذ ال يخلو شرت الواقف من أمرين، ألنه إما أن يحدد مدته أو يجعله مطلقا، فإن حدد 

مدته فال يجوز للمتولي أن يخالف تحديده ألن تحديده يعتبر من شروت الواقف إال إذا خالقت هذه 

المتولي من الشروت مصلحة الوقف، فإذا شرت الواقف لعقار أال تزيد مدة إيجاره على سنة ولم يجد 

 .يستأجره إال لسنوات رفع األمر إلى المحكمة

وإذا لم يحدد الواقف مدة اايجار فال يزيد المتولي في إيجار المباني على سنة واحدة وفي إيجار 

األر  على تالث سنين إال إذا اقتضت مصلحة الوقف الزيادة على ذلك أو النقص منه وأذنت 

 .162ة المحكمة به كما تنص على ذلك الماد

فإذا تجاوز المتولي في اايجار التقدير المذكور بدون مصلحة أرجعته المحكمة إلى المدة المبينة في 

 .الققرة األولى ولو وقع بعقود متتابعة كل واحد لمدته القانونية

وإذا كان الوقف محتاجا للتعمير فللمحكمة أن تأذن بإيجاره لمدة طويلة كافية لتعميره إذا لم يكن له 

 .يع يعمر بهر

ال تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إال بغبن يسير ويلزم المستأجر بإتمام  -1: 719المادة 

أجر المثل ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله الخيار في فسخه أو 

 .القبول بأجر المثل عن المدة الباقية
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قت الذي أبرم فيه العقد وال يعتد ويجري تقدير أجر المثل من قبل الخبراء في الو -2

 .بالتغيير الطار  أثناء المدة المعقود عليها

إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة األجرة زيادة : 711المادة 

فاحشة وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصالح وتعمير دخل فيه، يخير 

 .أجر المثل الجديد من وقت التحسن المستأجر بين الفسخ أو قبول

لصحة إجارة الوقف أال يقل عن أجر المثل إال بغبن يسير ألن هذه هي  161اشترطت المادة 

القاعدة الشرعية في المعامالت المالية كلها والتي ال ضرر فيها على الوقف وال على المستأجر والتي 

المثل عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجر يجري التعامل على أساسها ويقس  ما كان بأقل من أجر 

المثل وكان قد روعي في ذلك مصلحة الوقف ويقدر أجر المثل وقت العقد على يد خبراء وال يتأتر 

 .بأي تغيير يطرأ بعد ذلك

إذا طرأ على موقع العقار تحسن في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة األجرة زيادة  126وبمقتضى المادة 

ت للمستأجر الخيار بين إنهاء العقد أو قبول أجر المثل الجديد ابتداء من تاري  حصول فاحشة فقد جعل

 .التحسن

إذا انقضت مدة اإلجارة وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من   -1: 711المادة 

ماله لنفسه بإذن من له والية التأجير كان أولى من غيره باإلجارة لمدة مستقبلة 

 .لمثلبأجر ا

وإذا أبى القبول بأجر المثل وكان هدم البناء أو قلع الشجر مضرا بالمأجور حق  -2

لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم عليه بقيمته مستحق القلع ما لم يتفقا على أن يترك 

 .البناء أو الغراس إلى أن يسقط فيأخذ المستأجر ما بقى منه

البناء والغراس بإذن مالكها على أن  ويجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع -3

 .يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من بذلك اإليجار

إذا انتهت مدة اإلجارة وكان للمستأجر بناء أو شجر أقامه بماله في العين الموقوفة : 712المادة 

دون إذن يؤمر بهدم ما بناه وقلع ما غرسه إن لم يكن في ذلك على الوقف، وإن كان 

ر على الوقف يجبر على التريو حتى يسقط البناء أو الشجر يحصل من ذلك ضر

وفي كال الحالتين يحق لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرس بثمن  -فيأخذ أنقاضه

 .ال يتجاوز أقل قيمته مهدوما في البناء ومقلوعا في الغراس أو قائما في أي منهما

ي كل ما ال يتعارض مع النصوص تسري أحكام عقد اإليجار على إجارة الوقف ف: 713المادة 

 .السابقة
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فجعلت . حالة لبناء والغران المقام في العين الموقوفة بإذن صاحب الشأن 122تناولت المادة 

األولوية للمستأجر في االستمرار لمدة مستقبلة بأجر المثل، وإذا لم يقبل وكان الهدم أو القلع مضرا 

مستح  القلع، ما لم يتققا على ترا البناء أو الغران إلى بالشيء، كان لجهة الوقف أن تتملكه بقيمته 

حين السقوت فيح  للمستأجر أخذ ما بقى منه ويجوز لمتولي الوقف أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء 

 .والغران بإذن مالكها على أن يعطيه مقدار ما يصيب ملكه من األجرة

المستأجر البناء أو الغران بدون إذن، فإنه عند فقد تعرضت للحالة التي يقيم فيها  122أما المادة 

انتهاء مدة اايجار يؤمر بهدم البناء أو الغران إذا لم يكن في ذلك ضر على الوقف وإال يجبر على 

التريأ حتى يسقط البناء والغران فيأخذ أنقاضه، كما يح  لجهة الوقف أن تتملك ما شيد أو غرن 

 .أو مقلوعا أو قائما في أي منهمابثمن ال يتجاوز أقل قيمتيه مهدوما 

فقد أحالت على أحكام عقد اايجار في كل ما لم يرد فيه نص خاص في إجارة  126أما المادة 

 .الوقف وال يتعار  مع أحكامه

 

 

 

 

 القصل الثاني

 ااعارة

اإلعارة عقد تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو بغرض معين  على : 714المادة 

 .رده بعد االستعمالأن ي

 .تتم اإلعارة بقبض الشيء المعار وال أثر لها قبل القبض: 715المادة 

 .يشترط في الشيء المعار أن يكون معينا صالحا لالنتفاع به مع بقاء عينه: 716المادة 

ااعارة بأنها عقد تمليك الغير منقعة شيء بغير عو  لمدة معينة أو لغر   124تعرف المادة 

ن خالل هذا التعريف يتبين أنها أخذت بمذهب الحنقية، ولم تأخذ بتعريف الشافعية والحنابلة معين، وم

الذين يرون أنها أباحة المنقعة، ومن ملك لمنقعة جاز له استيقاؤها بنقسه أو بغيره بااعارة أو 

عو  فيها، بااجارة، أما من أبيحت له المنقعة فال يملك تمليكها لغيره، وهي من عقود التبرع فال 

 122كما اشترطت المادة . وتختلف عن الهبة ألنها واردة على المنافع أما الهبة فترد على عين المال

 .تمام القب، لصحة ااعارة التي ال أتر لها قبل القب،
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فقد اشترطت في العارية أن تكون معينة صالحة لالنتقاع بها مع بقاء الشيء المعار  121أما المادة 

 .ذا كان االنتقاع به ال يتم إال باستهالكها فإنها تعتبر قرضا ال عاريةقائما ألنه إ

 أحكام اإلعارة -1

 ـــــ

 لكل من الطرفين في عقد اإلعارة إنهاؤه متى شاء ولو ضرب له أجل: 717المادة 

العارية أمانة في يد المستعير فإذ هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بال تعد وال تقصير : 718المادة 

 . ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلكفال

يجوز للطرفين معا إنهاء عقد ااعارة في أي وقت أرادا ساء كانت مقيدة  121بمقتضى المادة 

 .بأجل أم ال

وتعتبر العارية أمانة في يد المستعير فال يعتبر مسئوال عما يلحقه بها من تعيب أو تلف أو نقصان 

 .122م يخر  في ذلك عن الحد المتعارف عليه كما تقيد ذلك لمادة ناتو عن االستعمال العادي ما دام ل

ال يجوز للولي أو الوصي أو القيم إعارة مال من هو تحت واليته فإذا أعاره أحدهم : 719المادة 

 .لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامنا

مال من هو تحت واليته لما في ذلك من  منعت هذه المادة على الولي أو الوصي أو القيم إعارة

ضرر بمصلحته فإذا تمت مثل هذه ااعارة كان الجانب المستعير ملزما بأداء أجر المثل، وإذا هلكت 

 .العارية كان المعير ملزما بالضمان

ال يجوز ألحد أن يعير ماال يملك عينه أو منفعته آلخر بغير إذن صاحبه فإذا فعل كان : 721المادة 

الحق الرجوع بالضمان على المعير أو المستعير ولزم المستعير أجر المثل  لصاحب

 .وال يرجع المعير على المستعير فيما ضمن

تناولت هذه المادة الشرت المطلوب في المعير وهو أن يكون مالكا للعارية أو منقعتها حتى يتمكن 

ح  في الرجوع عليه بالضمان ولزم من إعارتها للغير، فإن فعل بدون إذن صاحبها كان لهذا األخير ال

 .المستعير أجر المثل وال يرجع المعير على المستعير فيما ضمن

 .ال ضمان على المعير إذا استحقت العارية إال تعمد إخفاء سبب االستحقاق -1:  721المادة 

وال ضمان عليه إذا ظهرت بها عيوب خفية إال إذا تعمد إخفاءها أو ضمن سالمتها  -2

 .منها

إذا وقع استحقاق بعد هالك العارية عند المستعير بال تعد أو تقصير منه واختار  -3

 .المستحق تضمينه فللمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق
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المعير يكون مسئوال عن كل ضرر يلحق بالمستعير بسبب تعمد إخفاء العيب أو  -4

 .االستحقاق

ية، حيأ نصت على أنه ال ضمان على المعير إذا استحقت تشير هذه المادة إلى حكم استحقاإل العار

العارية إال إذا تعمد إخقاء سبب االستحقاإل، كما ال ضمان عليه إذا ظهرت بها عيوب خقية إال إذا تعمد 

 .إخقاءها

ويكون مسئوال عن كل ضرر بسبب االستحقاإل إذا وقع استحقاإل العارية بعد هالكها عند المستعير 

ير منه واختار المستح  تضمينه فللمستعير الرجوع على المعير بما ضمن من غير تع أو تقص

 .للمستح 

إذا كانت اإلعارة مؤقتة بأجل نصا أو عرفا فرجع المعير فيها قبل حلول األجل  -1:  722المادة 

 .ولحق المستعير ضرر بسبب ذلك يلزم المعير تعويضه عن ضرره

كالرجوع في واسطة النقل المعارة  وإذا كان الرجوع يجعل المستعير في حرج -2

للسفر خالل الطريق أو الرجوع في األرض المعارة بعد زرعها قبل األجل كان 

للمستعير حق استبقاء العارية إلى أن يزول الحرج لقاء أجر مثلها عن المدة التي 

 .تلي الرجوع

بأجل نصا أو عرفا قبل تبين هذه المادة في فقرتها األولى حكم رجوع المعير عن ااعارة المؤقتة 

حلول األجل، ولح  المستعير من جراء ذلك ضرر، فقضت بأنه يتوجب على المعير تعوي، 

المستعير عن الضرر الذي لحقه، حيأ ال يح  للمعير الرجوع إال بعد انقضاء األجل فإن لم يتحدد 

ليه المادة يتق  مع أجل يلزم المعير بما يرى النان أنه مدة كافية لمثل تلك العارية، وما نصت ع

إذ تقضي بأن المدة المعتادة كالمدة المشروطة في " العرف كالشرت والعادة محكمة: "القاعدة المقررة

 .اللزوم

وفي فقرتها الثانية منحت المستعير ح  استبقاء المعار في حالة ما إذا كان الرجوع في العارية من 

ة النقل المعارة للسقر حيأ يسبب رجوع المعير شأنه أن يحرجه ومثلت لذلك بالرجوع في إعارة وسيل

 .فيها حرجا وضررا للمستعير

 التزامات المستعير

 ــــــ

على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي  -1:  723المادة 

 .بماله

 .انفإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضم -2
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 .بالعارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها( االنتفاع)على المستعير نفقة :  721المادة 

 :التزامات المستعير والممثلة في اآلتي 124و 126تتناول المادتان 

بأن يحقظها ويصونها ممن يخاف منه عليها ويبذل في  المحافظة عليها ما يبذله : حفظ العين -أ

ن ينزل في عنايته عن عناية الشخص المعتاد بماله، فإن ظهر في المحافظة على ماله دون أ

منه تقصير في الصيانة أو في دفع الضرر عنها رغم استطاعته ذلك عد مقرطا وترتب عليه 

 .الضمان

 .االلتزام بنققة العارية في مدة العارية ومصاريف ردها أو مؤونة أخذها ونقلها من المعير -ب

 

ن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في اإلعارة المطلقة التي لم تقيد للمستعير أ -1:  725المادة 

 .بزمان أو مكان أو بنوع من االنتفاع

فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند  -2

 .تعيين نوع االنتفاع أن يجاوز القدر المماثل أو األقل ضررا

استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصا من قيمتها فال يضمن  إذا حدث من -1:  726المادة 

 .المستعير قيمة ذلك النقص إال إذا كان ناشئا عن استعمالها على خالف المعتاد

إذا تجاوز المستعير المألوف في استعمال العارية أو استعملها على خالفه فهلكت  -2

 .أو تعيبت ضمن للمعير ما أصابها

يلتزم المستعير باالنتقاع بالعارية حسب نوع العارية، فإذا كانت  122و 124بمقتضى المادتين 

مطلقة غير مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من االنتقاع انتقع بها على الوجه المألوف المعتاد عرفا 

 .وإذا كانت مقيدة بزمان أو بمكان وجب عليه مراعاة القيد فال يخالقه. وعادة 

عينا فليس له أن يجاوز القدر المماتل واألقل ضررا، فإذا استعمل العارية وإذا كان نوع االنتقاع م

وف  االستعمال المعتاد ترتب عنه نقص في قيمتها أتناء هذا االستعمال فال ضمان عليه، إال أنه إذا كان 

 .العيب بسبب االستعمال غير المألوف، فإنه يضمن قيمة ذلك النقص كما يضمن قيمتها إذا هلكت

ال يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفا يرتب لحد حقا في :  727 المادة

 .منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو إجارة وغير ذلك

يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها وال يضمنها إذا :  728المادة 

 .هلكت عنده دون تعد أو تقصير
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يلتزم المستعير بعدم التصرف في العارية بدون إذن المعير، فال  122و 121ادتين بمقتضى الم

يجوز له أن يبرم أي تصرف يرتب منقعة على الشيء المستعار كااجازة، وال أي تصرف يترتب 

 .عليه نقل الملكية، كبيع أو هبة

ى حقظها فإذا ويجوز له إيداع العارية لدى شخص مخر بشرت أن يكون ن أودعت عنده أمينا عل

 .هلكت من غير تقصير أو تعد فال ضمان عليه

 انتهاء اإلعارة -3

 ــــ

تنفسخ اإلعارة برجوع المعير أو المستعير عنها أو بموت أحدهما وال تنتقل إلى  -1:  629المادة 

 .ورثة المستعير

وإذا مات المستعير مجهال العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة  -2

 .ا على التركةدين

تعرضت الققرة األولى للحكم الذي يترتب عن رجوع المعير أو المستعير عن العارية، أو موت 

 .أحدهما، فبينت أن مآل ذلك هو القس ، وال تنتقل إلى ورتة المستعير ألنها مقصودة للمستعير

ون دينا واجب وفي حالة موت المستعير مجهال العارية بأن لم يكن لها وجود في تركته فإنها تك

 .األداء من التركة

 .ينتهي عقد اإلعارة بانقضاء الجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل اإلعارة: 931المادة 

تتضمن هذه المادة حكم حاالت انتهاء ااعارة وذلك بقوات األجل المتق  عليه في العقد أو استيقاء 

 .عارةالمستعير المنقعة محل ااعارة حيأ ينتهي عقد اا

إذا انفسخت اإلعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية إلى صاحبها  -1:  731المادة 

 .واالمتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها

 .وإذا انفسخت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها إلى المعير عند الطلب -2

 .نقساخ ااعارة وانتهائهاالتزامات المستعير عند ا: تناولت هذه المادة

 .التوقف عن استعمال الشيء المعار ورده إلى صاحبه ما لم يجز له القانون استبقاءه: فأوجبت عليه

أما إذا كان االنتهاء بسبب موته فإن الورتة ملزمون بتسليم الشيء المعار إلى صاحبه بمجرد 

 .الطلب
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سة وجب على المستعير تسليمها بنفسه إلى إذا كانت العارية من األشياء النفي -1:  732المادة 

المعير، أما األشياء األخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته 

 .من القادرين على تسليمها

يجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإال ففي المكان الذي أعيرت فيه أو ما  -2

 .يقضي به العرف

 .زم ورثته بتسليمها إال في مكان وجودهاإذا توفى المستعير فال يلت -3

تتحدث هذه المادة في فقرتها األولى عن التزامات المستعير برد العارية، فأوجبت أن يكون ردها 

من المستعير شخصيا إذا كانت شيئًا نقيسا، وأجازت ردها منه أو من غيره ممن هم في رعايته ولهم 

 .سةالقدرة على ذلك إن لم تكن من األشياء النقي

وفي الققرة الثانية تعرضت لمكان رد العارية الذي هو المكان المتق  عليه أو مكان إعارتها أو ما 

 .يقضي به العرف

 .بينما حددت الققرة الثالثة مكان الرد في حالة موت المستعير وجعلته المكان الذي توجد به العارية

 

 البــاب  الثالــو
 عقــــود العمــــل

 
 الفصل األول

 قــد المقـاولــــةعـ
 ــــــــ

 
 .المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين بصنع شىء أو اداء عمل لقاء أجر : 733المادة  

 
يجوز أن يقتصر االتفاق على أن يلتزم المقاول بتقديم العمل على أن يقدم - 1:   734المادة  

 .يام بعمله  صاحب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين  بها فى الق
 .كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المادة والعمــل - 2
 

يجب فى عقد المقاولة تعيين محله ببيان نوعه وأوصافه ومدة انجازه وتحديد  : 735المادة  
 .مايقابله من بدل 

 
 عقد المقاولة وعقد)وهي . تعرضت هذه المواد إلى عقد المقاولة الذي هو من عقود العمل الخمسة

فعقد المقاولة ، عقد رضائي ملزم للجانبين وال ( العمل وعقد الوكالة وعقد اايداع وعقد الحراسة
وجرى العرف على اصطالحه عوضا عن عقد االستصناع بعد أن اتسع . يشترت انعقاده شكال معينا
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أنع عقد يلتزم المشار إليها أنقا تعريقا لعقد المقاولة ب 162ميدان العمل والصناعة ، وتضمنت المادة 
التزامات  161و  161بمقتضاه أحد المتعاقدين بصنع شئ أو أداء عمل لقاء أجر وبينت المادتان 

طرفي عقد العمل المقاول وصاحب العمل وأجازت أن يقتصر االتقاإل على أن يلتزم المقاول بتقديم 
قيام بعمله ، كما يجوز أن العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في ال

يلتزم المقاول بتقديم المادة والعمل ، على أنه يجب في عقد المقاولة تعيين محله ببيان نوعه وأوصافه 
وميزته عن العقود األخرى ( الذي يشمل الثمن واألجرة )ومدة إنجازةه وتحديد ما يقابله من بدل 

 .كااجارة والعمل والوكالة والبيع
 
 
 
 

 
 امــات المقــــــاولالتـز  - 1

 
إذا اشترط على المقاول تقديم مادة العمل كلها أو بعضها وجب عليه تقديمها  -  1:   736المادة  

وفقا لشروط العقد ، فاذا لم يتفق على شروط أو مواصفات، وجب أن تكون 
 .المادة وافية بالغرض المقصود 

جب على المقاول أن واذا كان صاحب العمل هو الذى قدم مادة العمل ، و- 2
يحافظ عليها بعناية الشخص  العادى ، وأن يراعى فى عمله األصول الفنية 
وأن يرد الى صاحب العمل مابقى منها ، وعليه ضمان هذه المادة أو مابقى 

 .منها ، وعليه ضمان هذه المادة ان تلفت أو تعيبت تحت يده
 

فى انجاز العمل من آالت وأدوات إضافية  على المقاول أن يأتى بما يحتاج اليه : 737المادة  
 .على نفقته ما لم يقض االتفاق أو العرف بغيره 

 
يجب على المقاول انجاز العمل وفقا لشروط العقد وفى المدة المتفق عليها ، - 1:    738المادة  

فان لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على  مدة التزم بانجازه وفقا لألصول 
 . فى المدة المعقولة التى تقتضيها طبيعة العمل المتعارف عليها و

واذا تبين اثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب  أو  مناف - 2
لشروط العقد ، جاز لصاحب العمل انذاره بااللتزام بهذه الشروط وتصحيح 
العمل ضمن مدة معقولة يحددها له ، فاذا انقضت هذه المدة دون تصحيح 

العمل بعد اثبات الحالة فسخ العقد أو أن يعهد الى مقاول اخر  جاز لصاحب
 .باتمام العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول األول

ويجوز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد فى الحال إذا استحال اصالح ما - 3
فى طريقة التنفيذ من عيوب أو منافاة لشروط العقد ، أو إذا تأخر المقاول فى 

نفيذ العمل أو فى إنجازه تأخير اال يرجى معه مطلقا أن يتمكن من البدء فى ت
القيام به فى المدة المتفق عليها  أو إذا اتخذ مسلكا ينم عن نيته فى عدم 

 .تنفيذ التزامه أو اتى فعال من شأنه أن يجعل تنفيذ هذا االلتزام مستحيال 
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رر أو خسارة سواء أكان بتعديه يضمن المقاول ما تولد عن فعله وصنعه من ض : 739المادة  
 .أو تقصيره أم ال وينتفى الضمان اذا نجم ذلك عن حادث ال يمكن التحرز منه 

 
اذا كان لعمل المقاول اثر فى العين جاز له حبسها حتى يستوفى االجرة - 1:    741المادة  

 .المستحقة واذا تلفت فى يده قبل سداد أجرة فال ضمان عليه وال اجر له
ذا لم يكن لعمله اثر فى العين فليس له أن يحبسها الستيفاء االجرة فان فعل فا- 2

 .وتلفت كان عليه ضمان الغصب
 

اذا كان محل  المقاولة اقامة بناء يضع المهندس تصميمه وينفذه المقاول - 1:    741المادة  
تحت اشرافه كانا متضامنين فى تعويض صاحب العمل عما يحدث خالل عشر 

تهدم كلى او جزئى فيما شيداه من مبان  أو اقاماه من منشأت  سنوات من
وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسالمته ولو كان التهدم أو العيب ناشئا عن 

 .عيب فى األرض أو كان صاحب العمل قد رضى باقامة المنشأت المعيبة 
ة هذه تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ويجوز االتفاق على اطال- 2

 .المدة 
 

اذا اقتصر عمل المهندس  على وضع التصميم  دون االشراف على التنفيذ كان  : 742المادة  
مسئوال فقط عن عيوب التصميم واذا عمل المقاول باشراف مهندس أو باشراف 
صاحب العمل الذى اقام نفسه مقام المهندس فال يكون مسئوال اال عن العيوب التى 

 .عيوب التصميم  تقع فى التنفيذ دون
 

يقع باطال كل شرط يقصد به اعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه  : 743المادة  
. 

 
التسمع دعوى الضمان بعد انقضاء ثالث سنوات على حصول التهديم أو اكتشاف  : 744المادة  

 .العيب 
 

تضى عقد المقاولة سواء في تقديم مادة بينت هذه المواد التزامات المقاول وما يجب عليه القيام به بمق
العمل كلها أو بعضها ، وفيما إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم مادة العمل وجب على المقاول أن 
يحافظ عليها وأن يراعى في عمله األصول القنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي من مادة العمل 

ن يأتي بما يحتا  إليه من مالت وأدوات إضافية وضمان ما تلف أو تعيب تحت يده وعلى المقاول أ
وعليه إنجاز العمل وتسليمه ضمن المدة المتق  . على نققته ما لم يق، االتقاإل أو العرف بغير ذلك

عليها وضمان ما يترتب عليه بعد التسليم ، وأجازت لصاحب العمل تصحي  العمل إذا تبين أتناء 
قد إذا تعذر إصالحه أو تأخر تنقيذه وأن يعهد إلى مقاول سيره أنه على وجه معيب أو طلب فس  الع

مخر بذلك على نققة المقاول وكذلك إذا استحال إصالح العيوب أو المنافاة لشروت العقد أو إتيانه ما 
يجعل تنقيذ االلتزام مستحيال ، وأكدت ضمان المقاول الضرر إذا كان بتعديه أو تقصيره ما لم يكن 

وأجازت للمقاول ح  حبس العين حتى يستوفي األجرة المستحقة إن . ز عنهعن سبب ال يمكن التحر
كان لعمله أتر فيها، وبينت أحكام إقامة بناء يضع المهندن تصميمه على أن ينقذه المقاول تحت 
إشرافه حيأ يكونان متضامنين في التعوي، لصاحب العمل عما يحدث خالل عشر سنوات من تهدم 
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من مبان أو أقاماه من منشآت وعن كا عيب يهدد متانة البناء وسالمته ولو  كلي أو جزئي فيما شيداه
كان التهدم أو العيب ناشئا عن عيب في األر  أو رضى صاحب العمل بإقامة المنشآت المعيبة 
وتبدأ هذه المدة من وقت تسلم العمل مع جواز االتقاإل على إطالة هذه المدة ، أما إذ أقتصر عمل 

. التصميم دون االشراف على التنقيذ فإنه يكون مسؤوال عن عيوب التصميم فقط المهندن على وضع
إال أنه إذا عمل المقاول بإشراف مهندن أو صاحب العمل فال يكون مسؤوال إال عن العيوب التي تقع 

ويقع باطال كل شرت يقصد به إعقاء المقاول أو المهندن من . في التنقيذ دون عيوب التصميم
حد منه إال أن دعوى الضمان هذه ال تسمع بعد انقضاء تالث سنوات على حصول الضمان أو ال

 .التهديم أو اكتشاف العيب
 

 التزامـات صاحــب العمــل  - 2
 

يلتزم صاحب العمل بتسلم ماتم من العمل متى انجزه المقاول ووضعه تحت  : 745المادة  
لف فى يد المقاول أو تصرفه فان امتنع بغير سبب مشروع رغم دعوته الى ذلك وت

 .تعيب دون تعديه أو تقصيره فال ضمان عليه 
 

يلتزم صاحب العمل بالوفاء باالجر عند تسلم المعقود عليه اال اذا نص -  1:    746المادة  
 .االتفاق  أو جرى العرف على غير ذلك 

اذا كان العمل مكونا من عدة أجزاء أو كان االجر محددا على أساس الوحدة ، - 2
التزم صاحب العمل بان يفى للمقاول من االجر بقدر ما انجــز من العمل بعد 
معاينته وتقبله ، على ان يكون ما تم انجازه متميزا أو قسما ذات أهمية 

 .بالنسبة الى العمل فى جملته ، وذلك مالم يتفق على غير 
 

بين فى أثناء العمل أن اذا ابرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وت- 1:    747المادة  
من الضرورى لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة 
محسوسة وجب على المقاول أن يخطر فى الحال صاحب العمل بذلك مبينا 
مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن فان لم يفعل سقط حقه فى استرداد ما 

 .جاوز به قيمة المقايسة من نفقات 
فاذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن - 2

يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون ابطاء مع إيفاء المقاول 
 .قيمة ما أنجزه من االعمال مقدرة وفقا لشروط العقد

 
أجر إجمالى فليس  اذا تم عقد المقاولة  بموجب تصميم متفق عليه لقاء- 1:   748المادة  

للمقاول أن يطالب بأية زيادة فى االجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة 
فى العمل أو أرتفعت أجور  العمال أو غيرها من التكاليف ما لم يتفق على 

 .غير ذلك 
واذا حدث فى التصميم تعديل أو اضافة برضى صاحب العمل يراعى االتفاق - 2

 .هذا التعديل أو االضافة  الجارى مع المقاول بشأن
على انه اذا انهار التوازن االقتصادى بين التزامات كل من صاحب العمل - 3

والمقاول بسبب حوداث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد 
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وتداعى بذلك األساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز 
 .أو بفسـخ العقد  للمحكمة أن تقضى بزيادة األجر

 
اذا لم يعين فى العقد على العمل استحق المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من  : 749المادة  

 .المواد التى يتطلبه أجر العمل 
 

اذا لم يتفق المهندس الذى قام بتصميم البناء واألشراف على تنفيذه على - 1:    751المادة  
 .جرى عليه العرف االجر استحق أجر المثل طبقا لما 

فاذا طرأ ما يحول دون اتمام تنفيذ العمل وفقا للتصميم الذى أعده استحق - 2
 .أجر مثل ما قام به 

 
حددت هذه المواد التزامات صاحب العمل وذلك بتمكين المقاول من إنجاز العمل وتسليمه بعد إنجازه 

ول أو تعيب بدون تقصير فال ووضعه تحت تصرفه فإن امتنع بغير عذر مشروع وتلف في يد المقل
ضمان عليه ، وعلى صاحب العمل دفع األجرة عند تسلم المعقود عليه إال إذا نص االتقاإل أو جرى 
العرف على غير ذلك وان يقي للمقاول من األجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وتقبله إن كان 

الوحدة ، وأوضحت حالة ما إذا كان  العمل مكون من عدة أجزاء أو كان األجر محددًا على أسان
عقدا لمقاولة بمقتضى مقايسة على أسان الوحدة وتبين أتناء العمل أن من الضروري لتنقيذ التصميم 
مجاوزة محسوسة وجب على المقاول إخطار صاحب العمل بذلك مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة في 

أما إذا كانت المجاوزة التي . لمقايسة من نققاتالثمن وإال سقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمة ا
يقتضيها تنقيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنقيذ مع إيقاد المقاول قيمة 
ما أنجزه وفقا لشروت العقد إال أنه إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميم متق  عليه لقاء أجر إجمالي 

ية زيادة في األجر ولو ارتقعت أسعار المواد األولية أو ارتقعت أجور فليس للمقاول أن يطالب بأ
العمال ما لم يتق  على غير ذلك وكذلك يراعى االتقاإل إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة برضا 
صاحب العمل على أنه إذا انهار التوازن االقتصادي بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في 

جاز للمحكمة أن تقضي بزيادة األجر أو بقس  العقد، وفي حالة عدم تعيين أجر  الحسبان وف  التعاقد
على العمل استح  المقاول أجر المثل مع قيمة ما قدمه من مواد ، وبينت أيضا استحقاإل المهندن 
الذي قام بتصميم البناء واالشراف على تنقيذه ألجر المثل في حالة عدم االتقاإل على أجر أو إذا طرأ 

 .حاول دون تنقيذ العمل وفقا للتصميم الذي أعده ما ي
 

 (المقاول من الباطن ) المقـاول الثانـى   - 3
 

يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل كله أو بعضه الى مقاول أخر إذا لم يمنعه - 1:   751المادة  
 .شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضى أن يقوم به نفسه

 .المقاول األول قائمة قبل صاحب العمل وتبقى مسئولية - 2
 

اليجوز للمقاول الثانى ان يطالب صاحب العمل بشىء مما يستحقه المقاول األول  : 752المادة  
 .إال إذا أحاله على صاحب العمـل 
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المقاول )بينت المادتان األحوال التي يجوز للمقاول أن يكل تنقيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول تان 
إذا لم يمنعه شرت في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تقتضي أن يقوم به بنقسه ألن العمل ( باطنمن ال

يختلف باختالف الصانع جودة ورداءة لذلك فإن الشرت مقيد ويلزم العمل به ، على أن تبقى مسؤولية 
ل بشئ مما المقاول األول قائمة قبل صاحب العمل مع عدم جواز مطالبة المقاول الثاني لصاحب العم

 .يستحقه المقاول األول على صاحب العمل 
 

 انقضــاء المقاولـــة  - 4
 

 .ينتهى عقد المقاولة بانجاز العمل المتفق عليه أو بفسخه رضاء أو    قضــاء : 753المادة  
 

 .اذا حدث عذر دون تنفيذ العقد أو اتمام  تنفيذه جاز ألحد عاقديه أن يطلب فسخه : 754المادة  
 
اذا بدأ المقاول فى التنفيذ ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب ال يد له فيه فأنه  : 755ادة  الم

يستحق قيمة ما تم من االعمال وما انفق فى سبيل التنفيذ بقدر  ما يعود على 
 .صاحب العمل من نفع 

 
ا للمتضرر من الفسخ أن يطالب الطرف االخر بتعويضه فى الحدود التى يقره : 756المادة  

 .العــرف 
 

ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول اذا كان متفقا على ان يعمل بنفسه أو - 1:   757المادة  
 .كانت مؤهالته الشخصية محل االعتبار فى التعاقد 

واذا خال العقد من مثل هذا الشرط أو لم تكن شخصية المقاول محل اعتبار - 2
تتوافر فى الورثة الضمانات   جاز لصاحب العمل ان يطلب فسخ العقد  اذا لم

 .الكافية لحسن تنفيذ العمل 
وفى كال الحالتين يستحق الورثة  قيمة ما تم من العمال والنفقات وفقا - 3

 .لشروط  العقد وما يقتضيه العرف 
 

أوضحت هذه المواد طرإل انقضاء عقد المقاولة وانتهائه سواء بإنجاز العمل المتق  عليه أو بقسخة 
اء ، وإذا حدث عذر يحول دون تنقيذه فقد جوزت ألحد عاقديه طلب فسخه فإذا بدأ رضاء أو قض

المقاول في التنقيذ تم أصب  عاجزًا عن إتمامه لسبب قاهر ال يد له فيه فإنه يستح  فيمة ما تم من 
وأعطى الح  للمتضرر . األعمال وما انق  في سبيل التنقيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نقع

القس  المطالبة بالتعوي، في الحدود التي يقرها العرف وبينت أن عقد المقاولة ينقس  بموت من 
المقاول إذا كان متققا على أن يعمل بنقسه أو كانت مؤهالته الشخصية محل االعتبار في التعاقد أما 

ات الكافية إذا لم يكن كذلك جاز لصاحب العمل أن يطلب فس  العقد إذا لم تتوافر في الورتة الضمان
لحسن تنقيذ العمل إال أنه في كال الحالتين يستح  الورتة قيمة ما تم من األعمال والنققات وفقا لشروت 

 .العقد وما يقتضيه العرف
 

 الفصـــل الثانــــى
 عقــــد العمــــل
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 ـــــــ
 

 : انعقـــــاده وشرائطـــــه  - 1
 

بأن يقوم بعمل لمصلحة االخر تحت اشرافه أو  عقد العمل عقد يلتزم أحد طرفيه : 758المادة  
 .ادارته لقاء أجـــر 

 
 .يجوز أن يكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين -1:    759المادة  

وال يجوز أن تتجاوز مدته خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس - 2
. 

 
لذى عين فى العقد فإن لم يعين وقت بدئه فمن تاريخ تبدأ مدة العمل من الوقت ا : 761المادة  

 .العقد ما لم يقض العرف أو ظروف العقد بغير ذلك 
 

أجر العامل هو ما يتقاضاه بمقتضى العقد من مال أو منفعة فى أى صورة - 1:   761المادة  
 .كانت 

ليه فإذا لم يكن األجر مقدرا فى العقد كان للعامل أجر مثله طبقا لما جرى ع- 2
 .العرف فإذا لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة 

 
تدخل فى أجر العامل وتعتبر جزءا منه العموالت والنسب المئوية والمنح ومقابل  : 762المادة  

الخدمة فى األعمال التى جرى العرف فيها على منحها وتحتسب عند تسوية 
 .حقوقه أو توقيع الحجز عليها 

 
إذا عمل أحد الخر عمال بناء على طلبه دون اتفاق على األجر فله أجر المثل أن  : 763مادة  ال

 .كان ممن يعمل باالجر أو كان العمل مما لم تجر العادة بالتبرع  به
 

إذا كان العمل المعقود عليه تعليم شىء مما يكون فى تعلمه مساعدة من المتعلم  : 764المادة  
العقد أيهما يستحق أجرا على اآلخر فإنه يتبع فى ذلك عرف للمعلم ولم يبين فى 

 .ذوى  الشأن فى مكان العمل 
 

أوضحت هذه المواد تعريف عقد العمل وكيقية انعقاده وشرائطه ، فعرفته بأنه عقد يلتزم أحد طرفيه 
و ويجوز أن يكون لمدة محددة أ. بأن يقوم بعمل لمصلحة اآلخر تحت إشرافه أو إدارته لقاء أجر

غير محددة أو لعمل معين وروعي فيه مصلحة العامل بأال تتجاوز مدته خمس سنوات حتى ال يكون 
في العقد استغالل لضعف العامل أو ظروفه وتبدأ مدة العمل من التاري  المتق  عليه في العقد ، فإذا 

أجر العامل  وبينت أن. لم يعين فيه فمن تاري  العقد ما لم يق، العرف أو ظروف العقد بغير ذلك
هو ما يتقاذاه بمقتضى العقد من مال أو منقعة فإذا جاء العقد خاليا منهما كان للعامل أجر مثله وفقا 
للعرف ، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة تقديره وفقا لمقتضيات العدالة ، وتدخل في أجرة العامل 

التي جرى العرف فيها على وتعتبر جزء منه العموالت والنسب المئوية والمن  ومقابل الخدمة 
منحها وإذا عمل أحد آلخر عمال بناء على طلبه دون اتقاإل على األجر فله أجر المثل إن كان يعمل 
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باألجر أو كان العمل فيما لم تجر العادة بالتبرع به ، كما بينت حالة إذا كان العمل المعقود عليه 
م ولم يبين في العقد أيهما يستح  أجرا عن تعليم شئ مما يكون في تعلمه مساعدة من المتعلم للمعل
 .اآلخر فيتبع في ذلك عرف ذوي الشأن في مكان العمل

 
 ثــار عقــد العمـــلآ  - 2

 
 التــزامات العامــل -أ 

 
 :يجب على العامـل  : 765المادة  

 

 .أن يؤدى العمل بنفسه ويبذل فى تأديته عناية الشخص العادى - 1
 .ه مقتضيات اللياقة واألداب أن يراعى فى تصرفات- 2
أن  يأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه فى كل ماال - 3

 .يعرضه للخطر وال يخالف النظام العام واألداب 
 .أن يحرص على حفظ األشياء المسلمة اليه لتأدية عملــه - 4
نقضاء العقد وفقا لما أن يحتفظ باسرار العمل الصناعية والتجارية ولو بعد ا- 5

 .يقتضيه االتفاق أو العرف 
 

يلتزم العامل بكل ما جرى العرف على انه من توابع العمل ولو لم يشترط فى  : 766المادة  
 .العقد

 
اليجوز للعامل أن يشغل نفسه وقت العمل بشىء آخر وال أن يعمل خالل مدة العقد  : 767المادة  

احب العمل فسخ العقد أو انقاص األجر بقدر لدى غير صاحب العمل وإال جاز لص
 .اشتغاله لغير صاحب العمل 

 
يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره  : 768المادة  

 .أو تعديه 
 

إذا كان العامل يقوم بعمل يسمح له باالطالع على أسرار العمل ومعرفة - 1:    769المادة  
أة جاز للطرفين ان يتفقا على أال يجوز للعامل ان ينافس صاحب عمالء المنش

 .العمل أو يشترك فى عمل ينافسه بعد انتهاء العقد 
على ان االتفاق ال يكون مقبوال اال اذا كان مقيدا بالزمان والمكان ونوع - 2

 .العمل بالقدر الضرورى لحماية المصالح المشروعة لصاحب العمل 
 

اتفق الطرفان على تضمين العامل فى حالة االخالل باالمتناع عن المنافسة اذا  : 771المادة  
تضمنينا مبالغا فيه بقصد اجباره على البقاء لدى صاحب العمل كان الشرط غير 

 .صحيح 
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اذا وفق العامل الى اختراع أو اكتشاف جديد اثناء عمله فال حق لصاحب - 1:   771المادة  
 :راع أو االكتشاف اال فى الحالتين االتيتين العمل فى استغالل هذا االخت

اذا اتفق صراحة على ان يكون له الحق فى كل مايهتدى اليه العامل من - أ 
 .اختراعات أو اكتشافات 

اذا كانت طبيعة العمل الموكول الى العامل تستهدف التوصل الى - ب
 .اختراعات أو اكتشافات 

 

حالتين السابقتين أهمية اقتصادية كبيرة اذا كان لالختراع أو االكتشاف فى ال- 2
كان للعامل أن يطالب صاحب العمل بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات 
العدالة ويراعى فى تقديره بصفة خاصة ما قدمه صاحب العمل للعامل من 

 .معونة 
 

بنقسه وأن من أتار عقد العمل بينت هذه المواد التزامات العامل وواجباته بتنقيذ العمل المتق  عليه 
يراعى في تصرفاته مقتضيات اللياقة واآلداب والحرص على صيانة العمل وحقظ كل ما تحت يده 
والمحافظة على اسرار صاحب العمل واالستئمار بأوامره وعدم جواز االشتغال وقت العمل بشئ 

إنقاص  مخر أو العمل لدى غير صاحب العمل خالل مدة العقد وإال جاز لصاحب العمل فس  العقد أو
األجرة كما يضمن العامل ما يصيب مال صاحب العمل من نقص أو تلف أو فقد بسبب تقصيره أو 
تعديه وأجيز للطرفين أن يتققا على أال يجوز للعامل أن ينافس صاحب العمل أو يشترا في عمل 

قدر حماية ينافسه بعد إنتهاء العقد على أن يكون هذا االتقاإل مقيدا بالزمان والمكان ونوع العمل ب
المصال  المشروعة لصاحب العمل ولكن ال يص  االتقاإل على تضمين العامل في حالة ااخالل 
باالمتناع عن المنافسة تضمينا مبالغا فيه بقصد إجباره على البقاء وإال كانت موافقته مشوبة بعيب 

ه فال ح  لصاحب ااكراه ، وفي حالة ما إذا وف  العامل إلى احتراع أو إكتشاف جديد أتناء عمل
العمل فيهما إال إذا اتق  على ذلك صراحة أو كانت طبيعة العمل الموكول إلى العامل تستهدف 

إما إذا كان لهذه االختراعات أو االكتشافات أهمية اقتصاديةة كبيرة كان للعامل أن . التوصل إليها
هذه األحكام احترام ما يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة ، وقد ورعي في صياغة 
 .يتق  عليه المتعاقدان والتشجيع على بذل الجهد لالبتكار واالحتراع واالكتشاف

 
 

 التـزامات صاحـــب العمــل  -ب 
 

على صاحب العمل أن يؤدى للعامل فى مكان العمل أجره المتفق عليه متى ادى  : 772المادة  
عمل مالم ينص العقد على خالف عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وأن لم يسند اليه 

 .ذلك
 

 :على صاحـب العمل  : 773المادة  
 

أن يوفر كل أسباب األمن والسالمة فى منشأته وأن يهيىء كل مايلزم لتمكين - 1
 .العامل من تنفيذ التزاماتـه 

 .أن يعنى بصالحية اآلالت واألجهزة الخاصة بالعمل حتى اليقع منها ضرر- 2
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 .اآلداب واللياقة فىعالقته بالعامل  أن يراعى مقتضيات- 3
أن يعطى العامل فى نهاية خدمته شهادة بنوع عمله وتاريخ مباشرته - 4

 .وانتهائه ومقدار أجره وكل ما كان يتقاضاه من إضافات أخرى 
 .أن يـرد للعامل األوراق الخاصـة بـه - 5
 

يكرمه لزمه أجر مثله سواء  إذا طلب صاحب العمل من آخر القيام بعمل على أن : 774المادة  
 .كان ممن يعمل بأجر أم ال 

 
يلزم صاحب العمل كسوة العامل أو طعامه إذا جرى العرف به سواء اشترط ذلك  : 775المادة  

 .فى العقد أم ال 
 

إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد ما يقتضي مد أجلها يستمر العقد بقدر - 1:    776المادة  
 .صاحب العمل أجر مثل المدة المضافة الحاجة ويلزم 

اذا انهى صاحب العمل العقد معين المدة أو المبرم لعمل معين قبل انقضاء - 2
مدته أو قبل انجاز العمل وكان ذلك بال عذر ودون أن يقع من العامل مايبرر 
فسخ العقد ، إلتزم صاحب العمل بأداء األجر المستحق للعامل عن المدة كاملة 

 .مل كامـال أو عن الع
 

على كل من صاحب العمل والعامل أن يقوم باإللتزامات التى تفرضها القوانين  : 777المادة  
 .الخاصة الى جانب االلتزامات المبينة فى المواد السابقة 

 
تتناول هذه المواد التزامات صاحب العمل بأن يؤدي األجرة المتق  عليها للعامل متى أدى عمله أو 

غ له بإعتباره أجيرًا خاصا وعليه توفير أسباب األمن والسالمة في منشآته والعناية أعد نقسه وتقر
بصالحية األجهزة الخاصة بالعمل حتى ال يقع منها ضرر وأن يراعى مقتضيات اآلداب واللياقة في 
ره عالقته مع العامل وإعطائه بعد إنتهاء خدمته شهادة بنوع عمله وتاري  مباشرته وانتهائه ومقدار أج

وما يتقاضاه من إضافات وأن يرد إليه أوراقه الخاصة ، وإذا طلب صاحب العمل من مخر القيام 
بعمل على أن يكرمه لزمه أجر مثله سواء كان يعمل بأجر أم ال ذلك ألن ااكرام في هذه الحالة معناه 

كما يلزم صاحب األجرة ولما كانت األجرة في هذه الحالة مجهولة فجهالة البدل توجب أجر المثل ، 
العمل كسوة العامل وإطعامه وتأدية أجر مثل المدة المضافة إذا انقضت المدة المعينة للعمل ووجد ما 
يقتضى مد أجلها وأن يدفع األجر المستح  للعامل عن المدة كاملة أو عن العمل كامال إذا أنهى العقد 

انين الخاصة إلى جانب االلتزامات بال عذر والزم كل من صاحب العمل والعام بمراعاة أحكام القو
 .المبينة منقا 

 
 نتهــاء عقـد العمــلإ  - 3

 
إذا كان عقد العمل مبرما لمدة معينة أو إلنجاز عمل معين فإنه ينتهى من - 1:    778المادة  

 .تلقاء نفسه بانقضاء مدته أو بانجاز العمل ما لم يتفق على تجديـده 
يذ العقد بعد إنقضاء مدته أو بعد إنجاز عمل قابل وإذا استمر الطرفان فى تنف- 2

 .بطبيعته ألن يتجدد اعتبر ذلك تجديدا ضمنيا للعقد 
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إذا لم تكن مدة العمل معينة باالتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه جاز لكل - 1:    779المادة  

من العاقدين إنهاء العقد فى أي وقت بشرط أن يعلن العاقد اآلخر بذلك فى 
 .المواعيد التى يحددها القانون أو العرف 

ويستحق العامل فى هذه الحالة أجر المثل عن المدة التى عمل فيها على أال - 2
 .يتجاوز األجر المسمى 

 
 .يجوز فسخ العقد إذا حدث عذر يمنع تنفيــذ موجبه - 1:    781المادة  

 .يطلب فسخ  العقدويجوز ألحد العاقدين عند وجود عذر طارىء يتعلق به أن - 2
وفى الحالتين المشار إليهما يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن الفسخ من - 3

 .ضرر للمتعاقد اآلخر 
 

ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كانت شخصيته قد  : 781المادة  
 .روعيت فى إبرام العقد 

 
ن عقد العمل بعد انقضاء سنة على تاريخ إنتهاء ال تسمع الدعاوى الناشئة ع- 1:    782المادة  

 .العقـد 
وال تسرى هذه المدة على الدعاوى المتعلقة بإنتهاك حرمة أسرار العمل - 2

 .الصناعية والتجارية 
 

تناولت هذه المواد حاالت انتهاء عقد العمل وذلك بانتهاء المدة المحددة له أو بإنجاز العمل ما لم يتق  
استمر الطرفان على تنقيذ العقد اعتبر ذلك تجديدا ضمنيا للعقد أما إذا لم تكن مدة  على تجديده وإذا

العمل معينة باالتقاإل أو بنوع العمل أو بالغر  منه جاز لكل من العاقدين إنهاء العقد في أي وقت 
 شرت أن يعلن العاقد اآلخر في المواعيد التي يحددها القانون أو العرف وفي هذه الحالة يستح 
العامل أجر المثل عن المدة التي عمل فيها على أن ال يتجاوز األجر المسمى ، وجوزت فس  العقد إذا 

أو عند وجود عذر طار  وفي كال الحالتين يضمن طالب القس  ضرر . حدث عذر يمنع تنقيذه
نت المتعاقد اآلخر كما أن عقد العمل ينقس  بوفاة العامل كما ينقس  بوفاة صاحب العمل إذا كا

إلى عدم سماع الدعاوى الناشئة عن ( 122)شخصيته قد روعيت في إبرام العقد وأشارت المادة 
العمل بعد إنقضاء سنة على تاري  انتهاء عقد العمل وعدم سريان هذه المدة على الدعاوى المتعلقة 

ستقرار بانتهاا حرمة أسرار العمل الصناعية والتجارية وقد وضعت هذه المدة ألغرا  تنظيمية وال
 .المعامالت ألجل أال يكون أي طرف منهما مهددًا بالمطالبة إلى أجل غير معين

 
التسرى أحكام عقد العمل الواردة فى هذا الفصل على العمال الخاضعين لتشريعات  : 783المادة  

العمل إال بالقدر الذى ال تتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة 
 .بهم
 

في تنظيم عقد العمل على النهو الذي أتبعه في سائر العقود وعنى بالمسائل األساسية سار القانون 
واكتقى بالنسبة للمسائل األخرى بااحالة إلى التشريعات الخاصة بالعمل حيأ نص على عدم سريان 
 أحكام عقد العمل الواردة في هذا القصل على العمال الخاضعين لتشريعات العمل إال بالقدر الذي ال
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تتعار  فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات الخاصة بهم ذلك ألن أحكام القانون الخاص هي 
 .المعمول بها حين التعار 

 
 الفصـل الثالـــو 
 عقــد الوكالـــة

 ــــــــــ
 إنشــاء الوكالـــة (  1)

 
ز معلوم للوكالة عقد يقيم  بمقتضاه الموكل شخصا اخر مقام نفسه فى تصرف جائ : 784المادة  

. 
 

 :يشترط لصحة الوكالـة -  1:    785المادة  
 .أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه- أ 
 .ان يكون الوكيل اهال لمباشرة التصرف الذى وكل به  -ب 
 .ان يكون محل الوكالة معلوما قابال للنيابة  -ج 
 

 .وال يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم - 2
 

يصح أن يكون التوكيل مطلقا أو مقيدا أو معلقا على شرط أو مضافا إلى وقت  : 786المادة  
 .مستقبل 

 
تكون الوكالة خاصة إذا  اقتصرت على امر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل  : 787المادة  

 .امر يقبل النيابـة 
 

فيها وما يتصل بها  فاذا كانت خاصة فليس للوكيل اال مباشرة االمور المعينة- 1
 .من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرف 

واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات - 2
والصلح واالبراء والتحكيم والقرض واالحوال الشخصية ما لم يكن مصرحا 

 .بها فى التوكيل 
 

رن بما يوضح المقصود منه فال تخول الوكيل إال إذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقت : 788المادة  
 .أعمال اإلدارة والحفـظ 

 
كل عمل ليس من أعمال االدارة والحفظ يستوجب توكيال خاصا محددا لنوع العمل  : 789المادة  

 .وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات 
 

 .قة تعتبر االجازة الالحقــة للتصرف فى حكم الوكالة الساب : 791المادة  
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. تناولت هذه المواد عقد الوكالة وكيقية إنشائه باعتباره من العقود المسماة التي ترد على العمل
بأنها عقد يقيم بمقتضاه الموكل شخصا مخر مقام نقسه في تصرف جائز معلوم : بتعريف الوكالة 

له التصرف  ومحلها عمل الوكيل إذ الوكالة تقوي، أحد في تصرف معلوم من المعامالت مما يجوز
فيه بنقسه أو ضحت شروت صحتها بأن يكون الموكل مالكا ح  التصرف بنقسه فيما وكل فيه فإذا 
كانت خاصة فليس للوكيل إال مباشرة األمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية  

عدا وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات ما . تقتضيها طبيعة التصرف
التبرعات والصل  واابراء والتحكيم والقر  واألحوال الشخصية ما لم يكن مصرحا بها في 
التوكيل وإذا جاءت الوكالة بلقظ عام فال تخول الوكيل إال أعمال اادارة والحقظ ألن كل عمل ال 

يكون  يدخل ضمنها يستوجب توكيال خاصا محددًا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة من تصرفات وأن
الوكيل أهال لمباشرة التصرف الذي وكل به وأن يكون محل الوكالة معلوما قابال للنيابة وال تص  في 
المباحات وال يشترت لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخم إال إن التوكيل يص  إن يكون مطلقا أو 

إذا اقتصرت على  مقيدًا أو معلقا على شرت أو مضافا إلى مستقبل وقسمت الوكالة إلى وكالة خاصة
أمر أو أمور معينة ، ووكالة عامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة ولكل منهما أحكام خاصة تخول 
الوكيل مباشرة األمور المعينة فيها واعتبرت ااجازة الالحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة ألن 

قسوخة أو النافذة وتلح  باألقوال كما ااجازة الالحقة ترد في العقود الموقوفة وال تلح  العقود الم
 .تلح  باألفعال أيضا

 
 
 
 

 
 اثــار الوكالـــــة(  2)

 
 التزامـات الوكيـــل  -أ 

 
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة والية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان  : 791المادة  

 .يتجاوز حدوده اال فيما هو اكثر نفعا للموكـل  
 

على الوكيل ان يبذل فى تنفيذ ما وكل به العناية التى يبذلها فى أعماله - 1:    792المادة  
 .الخاصة اذا كانت الوكالة بال اجـــر 

 .وعليه ان يبذل بها عناية الشخص المعتاد اذا كانت بأجـر - 2
 

حدود بينت هاتان المادتان التزامات الوكيل وتبوت والية تصرفه بموجب عقد الوكالة وعدم تجاوز 
وكالته أال فيما هو أكثر نقعا للموكل وأن يبذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة في تنقيذ ما وكل 

 .به إن كانت الوكالة بال أجر وعناية الشخص المعتاد إذا كانت بأجر 
 

 .االنفراد فيما وكل به له عقد مستقل كان اذا تعدد الوكالء وكان لكل منهم- 1:    793المادة  
وان وكلوا بعقد واحد لم يأذن الموكل لكل منهم باالنفراد كان عليهم ال يمكن - 2

االجتماع عليه كالخصومة بشرط ان يأخذ رأى من وكل معه دون حضوره أو 
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فيما ال يحتاج فيه الى تنبادل الرأى كايفاء الدين وقبضه  ورد الوديعة وقبول 
 .الهبـة المعينـة 

ا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة اذا تعدد الوكالء كانو-  3
 .النقسام او كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشتـرك 

 
ليس للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل به اال اذا كان ماذونا له من قبل الموكل - 1:   794المادة  

 .او مصرحا له بالعمل برأيه 
ل االصلى فال ينعزل بعزل الوكيل االول ويعتبر الوكيل الثانى وكيال عن الموك

 .وال بموتـه
الوكيل المخول له حق توكيل الغير يكون مسئوال تجاه موكله عن خطأه فى - 2

 .اختياره للوكيل او فيما اصدره من تعليمات كانت سببا فى الضــرر
 .لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثانى الذى عينه الوكيل االول- 3
 

كيقية عمل الوكالء في حالة تعددهم بعقد مستقل أو بعقد واحد  114و 116المادتان نظمت 
ومسؤوليتهم بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة الوكالة غير قابلة لالنقسام أو كان الضرر الذي 
أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترا حيأ أن التصرف الذي فو  إلى أتنين ال يقدر أحدهما وحده 

وحظرت على الوكيل أن يوكل غيره إال إذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له . على عمله
بالعمل برأيه حيأ يعتبر الوكيل الثاني وكيال عن الموكل األصلي وال ينعزل بعزل الوكيل األول وال 
 بموته ولكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل األول والوكيل المخول
 .مسؤوال تجاه موكله عن خطئه في اختيار للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سببا في الضرر

 
التصح عقود الهبة واالعارة والرهن وااليداع واالقراض والشركة والمضاربة  : 795المادة  

 .والصلح عن انكار التى يعقدها الوكيل إذا لم يضفها إلى موكلـه
 

تشترط اضافة العقد الى الموكل فى عقود البيع والشراء واإلجارة والصلح ال - 1:    796المادة  
عن اقرار فإن إضافة الوكيل الى الموكل فى حدود الوكالة فان حقوقه تعود 
للموكل وان إضافة لنفسه دون ان يعلن انه يتعاقد  بوصفه وكيال فان حقوق 

 .العقد تعود اليه 
 .ــة للموكل وفى كلتــا الحالتيـن تثبت الملكي- 2
 

يعتبر المال الذى قبضه الوكيل لحساب موكله فى حكم الوديعة فاذا هلك فى يده  : 797المادة  
 .بغير تعد أو تقصير فال ضمان عليـــه 

 
الوكيل  بالقبض ال يملك الخصومة والوكيل بالخصومة اليملك القبض اال باذن  : 798المادة  

 .خاص من الموكل 
 
حقوإل العقد في العقود التي يمارسها الوكيل فلم يجعلها  112، 111، 111 ،112أوضحت المواد 

تعود إلى الموكل مطلقا وال إلى الوكيل مطلقا كما لم يجعلها تعود إلى الوكيل مطلقا إذا أضاف العقد 
إلى نقسه وال إلى الموكل مطلقا إذا أضاف الوكيل العقد إلى الموكل بل جعلها تعود إلى الموكل إذا 
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ف الوكيل العقد إلى موكله ألنه في هذه الحالة بحكم الرسول، وتعود حقوإل العقد إلى الوكيل إذا أضا
اضاف العقد إلى نقسه إى إذا كان من تعاقد مع الوكيل يعلم بوجود الوكالة وبأن الوكيل أنما تعاقد 

ل يستوي عنده لحساب موكله أو كان من تعاقد معه الوكيل ال ينظر في تعاقده إلى شخصية الوكيل ب
أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل، فقي هاتين الحالتين تكون حقوإل العقد عائدة للوكيل وللموكل ولكل 

أال أنه . منهما أن يطالب المتعاقد بحقوإل العقد ، كما للمتعاقد معه أن يطالب كل واحد منهما بالحقوإل
الشكرة والمضاربة والصل  عن ال تص  في عقود الهبة وااعارة والرهن واايداع وااقرا  و

والتى يعقدها الوكيل إذا لم يضقها ( الذي مثله السكون وهو إسقات مح، وليس فيه معاوضة ) إنكار 
إلى موكله، أما في عقود البيع والشراء وااجارة والصل  عن إقرار فال يشترت إضافة العقد إلى 

فإن حقوإل العقد تعود إلى الموكل وأن اضافه الموكل فإن اضافه الوكيل إلى الموكل في حدود الوكالة 
لنقسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصقه وكيال فإن حقوإل العقد تعود إليه وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية 
للموكل ويعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فال ضمان عليه إذا هلك في 

الوكيل بالقب، بأنه ال يملك الخصومة والوكيل بالخصومة ال يملك  يده بغير تعد أو تقصير ، وقيدت
 .القب، إال بإذن خاص من الموكل

 
 .للوكيل بشراء شىء دون بيان ثمنه ان يشتريه بثمن المثل ويغتفر الغبن اليسير  : 799المادة  

 
اء للموكل ال يجوز لمن وكل بشراء شئ معين ان يشتريه لنفسه ويكون الشر- 1:    811المادة  

 .ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه 
 .وال يجــوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكلــه - 2

 
 :  يكـون الشـراء للوكيــــل :    811المادة  

 

 .إذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه- 1
 .إذا اشترى الوكيـل بغبن فاحش- 2
 .ضـور الموكلإذا صرح بشراء المال لنفسه فى ح- 3
 

إذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله  مع - 1:    812المادة  
 .ماانفقـه فى سيبل تنفيذ الوكالة  بالقدر المعتاد

 .ولـه أن يحبس ما اشتراه الى ان يقبض الثمن- 2
 

حت بأن الوكيل بشراء شئ التزامات الوكيل بالشراء وأوض 262، 262، 266، 111حددت المواد 
دون بيان ضمنه أن يشتريه بثمن المثل ويغتقر الغبن اليسير فيه وليس لمن وكل بشراء شئ معين أن 
يشتريه لنقسه ويكون الشراء في هذه الحالة للموكل ولو ضرح الوكيل بأنه يشتريه لنقسه كما ليس 

للوكيل الشراء بما يزيد على الثمن الذي  للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله واعتبر من قبيل الشراء
عينه الموكل أو الشراء بغبن فاحا أو إذا صرح بالشراء لنقسه بحضور الموكل ، وإذا دفع الوكيل 
بالشراء تمن المبيع من ماله فله الرجوع على موكله به مع ما أنققه في سبيل الوكالة بالقدر المعتاد 

 .لثمنوله أن يحبس ما اشتراه إلى أن يقب، ا
 

 .للوكيل الذى وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب - 1:    813المادة  
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 .واذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنــه - 2
فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة الحقة وسلم الى - 3

سترداد المبيع او اجازة البيع أو تضمين المشترى  فالموكل بالخيار بين ا
 .الوكيل قيمة النقصـــان 

 
 .اليجوز للوكيل بالبيع أن يشترى لنفسه ما وكل ببيعــه - 1:    814المادة  

وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه أو زوجة أو لمن كان التصرف معه - 2
 .ليجر مغنما  او يدفع مغرما اال بثمن يزيد  عن ثمن المث

ويجوز البيع لنفسه ولهؤالء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن - 3
 .يشـــاء 

 
اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله أن يبيع مال موكله نقدا أو - 1:    815المادة  

 .نسيئة حسب العرف 
شترى بما باعه واذا باع الوكيل نسيئة فله أن يأخذ رهنا أو كفيال على الم- 2

 .نسيئة وان لم يفوضه الموكل فى ذلك 
 

للموكل حق قبض ثمن  المبيع من المشترى وان كان قبضه من حق الوكيل - 1:    816المادة  
 .فللمشترى أن يمتنع عن دفعه للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته

تحصيله  إذا  كان الوكيل بغير أجر فال يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع وال- 2
اما إذا كان الوكيل بأجر فإنه . وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله

 .يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله
 

التزامات الوكيل بالبيع وبينت أن للوكيل الذي وكل ببيع   261، 262، 264، 266حددت المواد 
له الموكل تمنا له فإذا باعه بنقص  مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب إال إذا حدد

دون أذن ساب  أو اجازة الحقة بالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو أجازه البيع أو تضمين الوكيل 
قيمة النقصان كما أوجب القانون على الوكيل بالبيع عدم جواز شراء ما وكل ببيعه كما ليس له أن 

كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما إال بثمن  يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن
يزيد على تمن المثل أو كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء وللوكيل البيع نقدا أو نسيئة حسب 
العرف إال إذا قيده الموكل وله أن يأخذ رهنًا أو كقياًل عن المشترى فيما باعه نسيئة ولم يقوضه 

، تمن المبيع من المشترى وإن كان قبضه من ح  الوكيل إال أن الموكل في ذلك وللموكل ح  قب
للمشترى أن يمتنع عن دفعه له ، إما إذا كان الوكيل بال أجر فال يكون ملزمًا باستيقاء تمن البيع وال 
تحصيله وإنما يلزمه أن يقو  موكله بذلك أما إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزمًا باستيقاء الثمن 

 .وتحصيله
 

يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ -  1:    817المادة  
 .الوكالة كلما طلب الموكل ذلك 

يجب على الوكيل بعد تنفيذ الوكالة ان يقدم حسابا مفصال مدعما بالمستندات - 2
  يستوثق بمقتضاها الموكل من سالمة تصرفاته ان كانت  الوكالة تقتضى

 .ذلك
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أوجبت هذه المادة بأن يلتزم بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنقذ الوكالة 
كلما طلب الموكل ذلك وأن يطلعه من حين آلخر على ما يقوم به من عمل وأن يقدم حسابا مقصال 

 .مدعما بالمستندات لتأييد سالمة تصرفاته إن كانت الوكالة تقتضي ذلك
 

 ــزامات الموكــلالت -ب
 

على الموكل أداء األجر المتفق عليه للوكيل متى قام فان لم يتفق على األجر وكان  : 818المادة  
 .الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل وإال كان متبرعا

 
 .على الموكـل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف عليه : 819المادة  

 
يلتزم الموكل بكل ما ترتب فى ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة - 1:    811  المادة

 .تنفيذا معتــادا 
ويكون مسئوال عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا - 2

 .ما لم يكن ناشئا عن تقصير الوكيل أو خطئه 
 

نه من مالـه وأداه اعتبر ذلك توكيال ورجع المأمور إذا أمر أحد غيره بأداء دي- 1:    811المادة  
 .على اآلمر بما أداه سواء شرط األمر الرجوع أو لـم يشترط 

وإذا أمره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر - 2
 .المعروف وإن لم يشترط الرجوع

 
ص عليها فى هذا القانون على عالقة تسرى أحكام النيابة فى التعاقد المنصو : 812المادة  

 .الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل  مع الوكيل 
 

التزامات الموكل بموجب عقد الوكالة وما في حكمه حيأ أن الوكيل  222إلى  262بينت المواد 
مقو  عن الموكل وأمينا له فعلى الموكل أن يؤدى إليه ألجر المتق  عليه حيأ يستح  األجر 

. ي األجاره الصحيحة أو أجر المثل إن كان الوكيل ممن يعملون بأجر ، وإال كان متبرعا المسمى ف
وعلى الموكل رد ما أنققه الوكيل في تنقيذ الوكالة وااللتزام بما يترتب في ذمة الوكيل بسبب تنقيذها 

دينه من  وما أصاب الوكيل من ضرر ما لم يكن ناشئا عن تقصيره أو خطئه وإذا أمر أحد غيره بأداء
ماله وأداه اعتبر ذلك توكيال ورجع المأمور على اآلمر بما أداه سواء شرت اآلمر الرجوع أو لم 
يشترت ، ألن المأمور بأداء الدين مأمور ووكيل بشراء الدين الثابت للدائن في ذمة اآلمر وكذلك إذا 

قدر المعروف وإن لم أمره بأن يصرف عليه وأو على أهله وعياله فإنه يعود عليه بما صرفه بال
وإن هذا الح  تابت له ولورتته من بعده إن توفى وعلى اآلمر أو على تركته إن . يشترت الرجوع

توفي اآلمر ، وأكدت على سريان أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على 
الة بقيد فليس للوكيل المخالقة ، عالقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل وإذا قيدت الوك

 .فإن خالف فال ينقذ تصرفه في ح  الموكل
 

 :انتهــاء الوكالـــة   - 3
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تنتهـى الوكالـة باتمام العمل الموكل به أو باستحالة تنفيذه ، أو بانتهاء االجل  : 813المادة  

 .ليتهالمحدد لها ، كما تنتهى بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أه
 

للموكل ان يعزل وكيله متى أراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد  : 814المادة  
صدرت لصالح الوكيل فإنه ال يجوز أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت 

 .لصالحه 
 

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذى يلحق بالوكيل من جراء عزلـه فى وقت غير  : 815المادة  
 .ناسب أو بغير مبرر مقبــول م

 
للوكيل أن يتخلى عن الوكالة بشرط أن اليتعلق بها حق للغير وأن يعلم موكله - 1:    816المادة  

 .بإنعزالـه 
ويجب عليه أن يتابع القيام باألعمال التى بدأها حتى يبلغ مرحلة ال يخشى - 2

 .معها ضرر على الموكل 
 

ما ينجم عن تنازله عن التوكيل فى وقت غير مناسب أو بغير  يضمن الوكيل- 1:    817المادة  
 .مبرر من ضرر للموكل إذا كانت الوكالة بأجر 

فإذا تعلق بالوكالة حق الغير فقد وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم - 2
تقم أسباب جدية تبرر تنازله ، وعليه فى هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق 

 .يستطيع فيه صيانة حقــه وأن ينظره إلى أجل 
 

ينعـزل الوكيل بالخصومة إذا أقر عن موكله فى غير مجلس القضاء كما ينعزل إذا  : 818المادة  
 .استثنى اإلقرار من الوكالة فأقر فى مجلس القضاء أو خارجـه

 
الة بحاالت انتهاء الوكالة حيأ تنتهي بإتمام العمل الموكل به أو بإستح 222- 226تتعل  المواد 

تنقيذه أو بإنتهاء األجل المحدد لها ، كما تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو يققد أحدهما أهليته وذلك 
 .حماية لمن يتعاقد مع الوكيل وهو ال يعلم بإنتهاء وكالته

كما إذا تعل  . وللموكل عزل وكيله وللوكيل أن يعزل نقسه إال في بع، الحاالت التي ال تجيز له ذلك
ح  للغير أو صدرت الوكالة لصال  الوكيل فال يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون بالوكالة 

موافقة من صدرت لصالحه على أن يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلح  بالوكيل إن كان العزل 
في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول، وأعطت الح  للوكيل أن يتخلى عن الوكالة شرت أال 

وأوجبت عليه متابعة األعمال التي بدأها حتى يبلغ . ح  للغير وأن يعلم موكله بعزله يتعل  بها 
مرحلة ال تخشى معها ضرر على الموكل وإن يصل باألعمال التى بدأها لصيانة الموكل من 
األضرار المتوقع حصولها ويضمن ما ينجم عن تنازله عن التوكيل قي وقت غير مناسب أو بغير 

وكالة بأجر ، أما إذا تعل  بالوكالة ح  للغير فعليه أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب مبرر إن كانت ال
جديه تبرر تنازله وفي هذه الحالة عليه إعالن صاحب الح  وأن ينظره إلى أجل يستطيع فيه صيانة 
له حقه كما أوجد القانون حالة جديدة تستوجب عزل الوكيل بالخصومة وهي حالة ما إذا أقر عن موك

في غير مجلس القضاء ألن غير مجلس القضاء ليس محال للخصومة ، إي الدفاع عن الحقوإل التى 
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هو وكيل فيها وكذلك إذا أستثنى الموكل ااقرار من الوكالة فأقر الوكيل في مجلس القضاء أو خارجه 
صومة الوكيل وذلك ألن ااقرار إذا مستثنى فال يكون بعد ذلك صحيحا إذ لم يكن مأذونا به وتصب  خ

 .ومرافعته غير صحيحتين
 
 
 

 الفصل الرابـــع
 عـقـد اإليــداع
 ـــــــــــ

 عقـد االيـداع(  1) 
 إنشـاء العـقــــد  -أ 

 
االيداع عقد يلتزم به شخص أن يتسلم ماال من آخر ، على أن يتولى حفظ هذا - 1:    819المادة  

 .المال وعلى أن يرده عينـا 
 .لمال المودع فى يـد أمينة لحفظـه الوديعة هـى ا- 2
 

 .يشترط لصحة العقد أن تكون الوديعة ماال قابـال إلثبات اليــد عليـه  : 821المادة  
 

 .يتم عقــد االيداع بقبـض الوديعـة حقيقــة أو حكمـا  : 821المادة  
 

 .على غير ذلـك ليس للمودع لديه أن يتقاضى أجرًا على حفظ الوديعة ما لم يتفق : 822المادة  
 

عقد اايداع وكيقية إنشائه  222إلى  221الوديعة من العقود الواردة على العمل وقد بينت المواد 
وعرفت اايداع بأنه عقد يلتزم به شخص أن يتسلم ماال من مخر على أن يحقظه ويرده عينا وللوديعة 

يه ويشترت لصحة العقد أن تكون حكمان ، األول كونها أمانة بيد الوديع ، والثاني وجوب حقظها عل
الوديعة ماال قابال اتبات اليد عليه أي صال  للقب، ويتم القب، حقيقة أو حكما وليس للمودع لديه 

 .أن يتقاضى أجرًا على حقظ الوديعة ما لم يتق  على غير ذلك( الوديع)
 

 : ثـــار العـقــدآ(  2)
 التزامات المودع لديـه  - 1

 
ديعة أمانة فى يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه أو بتقصيره فى الو : 823المادة  

 .حفظها ما لم يتفق على غير ذلـك
 

يجب على المودع لديه أن يعنى بحفظ الوديعة عناية الشخص العادى بحفظ - 1:    824المادة  
 .مالـه وعليه أن يضعها فى حرز مثلهـا 

 .يأتمنه على حفظ مالـه ممن يعولهم ولـه أن يحفظها بنفسه أو بمن - 2
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ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة عند أجنبى بغير أذن من المودع إال إذا - 1:    825المادة  
 .كان مضطرا وعليه استعادتها بعد زوال السبب 

فإذا أودعها لدى الغير بإذن من المودع تحلل من التزامـه وأصبح الغير هـو - 2
 .المودع لديه 

 
ال يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير إذن  : 826مادة  ال

 .المودع فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنا 
 

علـى المودع لديه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع فى مكان ايداعها عند - 1:    827المادة  
حة للعاقدين أو ألحدهما فإنه يجب طلبها إال إذا تضمن العقد شرطا فيه مصل

 .مراعاة الشــرط 
فإذا هلكت الوديعة أو نقصت قيمتها بغير تعد أو تقصير من المودع لديه - 2

وجب عليه أن يؤدى إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إليه ما 
 .عسى أن يكون له من حقوق قبل الغير بسبب ذلك 

 
 .ه رد منافع الوديعة وثمارها إلى المودع على المودع لدي : 828المادة  

 
إذا تعدد المودع لديهم وكانت الوديعة التقبل القسمة جاز حفظها لدى أحدهم  : 829المادة  

بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم فإن كانت تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم 
 .ليحفظ كل منهم حصتــه 

 
المودع لديه وبيان الحاالت التي يضمن فيها والتي ال يضمن  بالتزامات 221إلى  226تتعل  المواد 

وفيما إذا كان المودع أو المودع لديه متعددين وفي اعتبار أن الوديعة أمانة في يد المودع لديه فعليه 
ضمانها إذا هلكت بتعديه أو بتقصيره في حقظها ما لم يتق  على غير ذلك وعليه أن يعني بالوديعة 

ادي لحقظ ماله وأن يحقظها بنقسه أو بمن يأتمنه في حقظ ماله ممن يعولهم وليس عناية الشخص الع
له أن يودعها لدى أجنبي بغير إذن المودع إال إذا كان مضطرًا وعليه استعادتها بعد زوال سبب هذا 
ز اايداع وإذا أودعها لدى الغير بإذن المودع تحلل من التزامه وأصب  الغير هو المودع لديه وال يجو

له أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقا للغير بغير إذن المودع فإن فعل فتلقت أو نقصت قيمتها 
كان ضامنا وعليه رد الوديعة وتسليمها إلى المودع في مكان إيداعها وإذا هلكت أو نقصت قيمتها 

يه ما بغير قصد أو بقصد وجب عليه أن يؤدي إلى المودع ما حصل عليه من ضمان وأن يحيل إل
عسى أن يكون له من حقوإل قبل الغير بسبب ذلك وعليه رد منافع الوديعة وتمارها ، وإذا تعدد 
المودع لديهم وكانت الوديعة ال تقبل القسمة جاز حقظها لدى أحدهم بموافقة الباقين أو بالتبادل بينهم 

 .فإن كانت قابلة للقسمة جازت قسمتها بينهم
 

ع غيبة منقطعة وجب على المودع لديه حفظ الوديعة حتى يتحقق اذا غاب المود : 831المادة  
من موتـه أو حياته فإن كانت الوديعة مما يفسد بالمكو كان عليه أن يطلب من 

 .المحكمة المختصة بيعها وحفظ ثمنها أمانة بخزينة المحكمة
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ا رد حصته فى إذا أودع اثنان ماال مشتركا لهما عند اخر وطلب منه أحدهم- 1:    831المادة  
غيبة اآلخر فعليه ردها إن كان المال مثليا ورفض ردها إن كان المال قيميا 

 .إال بقبول اآلخـر 
وإن كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة - 2

 .اآلخر أو أمر من المحكمة المختصـة 
 

لوديعة عينا فى تركته فهى أمانة فى يد إذا مات المودع لديه ووجدت ا- 1:    832المادة  
 .الوارث وعليه ردها إلى صاحبها 

 :وإذا لم توجد عينا فال  ضمان على التركة - 2
إذا أثبت الوارث أن المودع لديه قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت   -أ 

 .أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير 
ت أو هلكت بعد وفاة إذا عرفها الوارث ووصفها وأظهر أنها ضاع- ب

 .المورث بدون تعد أو تقصير 
 

فإذا مات مجهال للوديعة ولم توجد فى تركته فإنها تكون دينا فيها ويشارك - 3
 .صاحبها سائر الغرمــاء 

 
إذا مات المودع لديه فباع وارثه الوديعة وسلمها للمشترى فهلكت فصاحبها - 1:    833المادة  

أو المشترى قيمتها يوم البيع أن كانت قيمية أو بالخيار بين تضمين البائع 
 .مثلها أن كانت مثليــة 

وإذا كانت الوديعة قائمة بيد المشترى يخير صاحبها أن شاء أخذها ورد البيع - 2
 .وإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن 

 
لديه ، األحكام المتعلقة بغياب المودع غيبة منقطة وبموت المودع  266إلى  266تتناول المواد 

فنصت على أنه غاب المودع غيبه منقطعة وجب على المودع لديه فظ الوديعة حتى يتحق  من موته 
أو حياته فإن كانت الوديعة مما يقسد بالمكأ كان عليه أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها وحقظ 

ه أحدهما رد حصته تمنها أمانة بخزينة المحكمة وإذا أودع أتنان ماال مشتركا لهما عند مخر وطلب من
وإن . في غيبة اآلخر فعليه ردها إن كان المال مثليا ورف، ردها إن كان المال قيميا إال بقبول اآلخر 

كانت الوديعة محل نزاع بينهما فليس له ردها إلى أحدهما بغير موافقة اآلخر أو أمر من المحكمة 
وعليه . كته فهي أمانة في يد الوارثالمختصة ، وإذا مات المودع لديه ووجدت الوديعة عينا في تر

ردها إلى صاحبها ، وإذا لم توجد عينا فال ضمان على التركة في حالة إتبات الوارث أن المودع لديه 
قد بين حال الوديعة كأن ردها أو هلكت أو ضاعت منه دون تعد أو تقصير أو إذا عرفها الوارث 

ث، فإذا مات المودع لديه مجهال للوديعة ولم ووصقها وأظهر أنها ضاعت أو هلكت بعد وفاة المور
توجد في تركته فإنها تكون دينا فيها ويشارا صاحبها سائر الغرماء وإذا مات المودع لديه فباع 
وارته الوديعة وسلمها إلى المشتري فهلكت فصاحبها بالخيار بين تضمين البائع أو المشتري فيمتها 

ا كانت قائمة بيد المشتري فله الخيار بأخذها أو إجازة البيع وقت البيع أو مثلها إن كانت مثليه وإذ
 .وأخذ الثمن 
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 التــزامات المـودع  -ب 
 

 .على المودع أن يؤدى األ؟جر المتفتق عليه إذا كانت الوديعة  بأجر : 834المادة  
 

ة بشرط أال على المودع أن يؤدى إلى المودع لديه ما أنفقه فى حفظ الوديعــ- 1:    835المادة  
 .تتجاوز قيمتها ما أنفقـه 

فإذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه ان يرفع االمر الى المحكمة لتأمر فيه - 2
 .بما تراه 

 
إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير اذن المودع أو المحكمة كان متبرعا - 1:    836المادة  

. 
ت الضرورية أو المستعجلة أن ينفق إال أنه يجوز للمودع لديــه فى الحاال- 2

 .على الوديعة بالقدر المتعارف ويرجع بما أنفقه من ماله على المودع 
 

 .علـى المودع مصاريـف رد الوديعة ونفقات تسليمهـا - 1:   837المــادة  
وعليـه ضمان كل ما لحق المودع لديـه من ضرر بسبب الوديعة ما لم يكن - 2

 .صيره  ناشئا عن تعديه أو تق
 

إذا استحقـت الوديعة وضمنها المودع لديـه حق له الرجوع بما ضمنه على  : 838المــادة  
 .المودع

 
إذا مات المودع سلمت الوديعة لورثته أو من يمثلهم على وجه قانونى إال إذا - 1:   839المــادة  

 .كانت تركته مستغرقة بالديون فال يجوز تسليمها بغير إذن المحكمة 
وإذا تعدد الورثة ، كان للمودع عنده الخيار بين أن يرفع األمر للقاضى - 2

وإجراء ما يأمره به إلبعاد المسئولية عنه ، وبين أن يرد الوديعة للورثة كل 
بقدر نصيبه، وهنا يتحمل مسئولية فعله ، وإذا كان الشىء المودع غير قابل 

نهم على ذلك وإذا  كان من للتبعيض ، وجب لتسلم الورثة إياه اتفاقهم فيما بي
بينهم قاصرون او غائبون لم يسغ رد الوديعة إال بإذن القاضى ، فإذا لم يتفق 
الورثة أو لم يحصلوا على إذن القاضى كان للمودع عنده أن يبرىء ذمته 
بايداع الشىء فى المحل المخصص لألمانات على وفق مايقضى به القانون 

راء هذا االيداع بناء على طلب كل من له ويسوغ أيضا أن يلزمه القاضى بإج
 .مصلحـة 

على انه يجب على المودع عنده عند اعسار التركة وعند وجود وصايا       
 .رفع األمر إلى القاضى 

 
بالتزامات المودع وذلك بأدائه إلى المودع لديه األجر المتق  عليه إذا  261 - 264تتعل  المواد 

على حقظ الوديعة شرت إال تتجاوز قيمتها ما دامت الوديعة تحتلو إلى كانت الوديعة بأجر وما أنققه 
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نققة فإذا كان المودع غائبا جاز للمودع لديه أن يرفع األمر إلى المحكمة لتقضي بما تراه حيأ أن 
إنقاقه على الوديعة بغير إذن المودع أو المحكمة يكون تبرعا في غير الحاالت الضرورية أو 

يز له أن ينق  عليها بالقدر المتعارف عليه ويرجع بع على المودع ، وعلى المودع المستعجلة التي تج
مصاريف رد الوديعة ونققات تسليمها إليه وضمان ما يلح  المودع لديه من ضرر بسببها ما لم يكن 

 .ناشئا عن تعديه أو تقصيره وكذلك ضمان الرجوع عليه إذا استحقت
 

لم الوديعة إلى ورتته أو من يمثلهم إال إذا كانت تركته مستغرقة وبينت حالة ما إذا مات المودع فتس
بالديون حيأ ال يجوز تسليمها إال بإذن المحكمة وإذا تعدد الورتة فللمودع لديه الخيار بين رفع األمر 
إلى القاضي اجراء ما يأمر به ابعاد المسؤولية عنه ، أو رد الوديعة إلى الورتة كل بقدر حصته 

حمل مسؤولية فعل هذه فإذا كان الشئ غير قابل للتبعي، وجب اتقاإل الورتة، أما إذا كان على أن يت
بينهم قاصر أو غائب فال ترد الوديعة إال بإذن المحكمة فإن لم يحصل ااذن كان له إيداع الشئ في 
المحل المخصص لألمانات وما يقرره القانون ولكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي بإجراء هذا 

ايداع كذلك يجب رفع األمر إلى القاضي عند إعسار التركة أو وجود وصايا الذي بأمره تعطى ا
 .الوديعة إلى الجهة التي تقتضي إعطاؤها

 
على نزالء الفنادق والخانات أو ما يماثلها أن يخطروا أصحابها بما ضاع - 1:   841المــادة  

ر دون مسوغ مشروع منهم أو سرق قبل مغادرتها فإن أبطأوا  فى االخطا
 .سقطت حقوقهم 

وال تسمع دعوى ضمان ما ضاع أو سرق بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ - 2
 .المغادرة 

 
أوجبت هذه المادة مراعاة لمصال  النان وحمايتهم على نزالء القنادإل والخانات أو ما يماتلها أن 

وديعة أمانة الزمة الحقظ من إذ أن ال. يخطروا أصحابها بما ضاع منهم أو سرإل قبل مغادرتهم 
وعدم سماع دعوى الضمان بعد إنقضاء ستة أشهر على تاري  المغادرة ألجل أال يبقى . المودع لديه

 . صاحب القندإل أو الخان مهددًا إلى أجل غير محدد في المطالبة وأن تكون هناا جدية في الشكوى
 

لمودع الوديعة فى مواجهة الولى إذا عرض للمودع لديه جنون واثبت ا- 1:   841المــادة  
أوالوصى فان كانت موجودة عينا ترد الى صاحبها وان كانت غير موجودة 

 .يستوفى المودع ضمانها من مال المجنون على أن يقدم كفيال مليئا 
وإذا أفاق المودع لديه وادعي ردها أو هالكها بدون تعد وال تقصير صدق - 2

 .ه ما أخذ من ماله بدال عن الوديعة بيمينه واسترد من المودع أو كفيل
 

أوضحت هذه المادة حالة ما إذا عر  للمودع لديه جنون وحصل يأن من صحوته وأفاقته وأتبت 
المودع الوديعة في موجهة الولي أو الوصي حيأ ترد إلى صاحبها في حالة وجودها وبخالفه 

يمتها إن كانت من القيميات وذلك يستوفي الضمان عنها أي يستوفي مثلها إن كانت من المثليات وق
من مال المجنون إن كاه له مال ، على أن يقدم صاحبها كقيال مليئا وإذا لم يكن للمجنون ماال ال يلزم 
الضمان من مال الولي أو الوصي بل ينتظر إلى حال يسره ، فإذا أفاإل المودع لديه وأدعى ردها أو 

ما أخذ من ماله بدال عنها من صاحب الوديعة أو  هالكها دون تعد أو تقصير صدإل بيمينه وأسترد
 .كقيله
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لكل من المودع والمدع لديه فسخ العقد متى شاء على أن ال يكون الفسخ في - 1:  842المــادة  

 .وقت غير مناسب 
وأما إذا كان اإليداع مقابل أجر فليس ألى منهما حق الفسخ قبل حلول األجل - 2

يعة في أي وقت إذا دفع كامل األجر المتفق ولكن للمودع أن يطلب رد الود
 .عليه ولم يوجد شرط يحول دون ذلك 

 
أعطت هذه المادة للطرفين المودع والمودع لديه ح  فس  العقد باعتبار أن عقد اايداع من العقود 
غير الالزمة على أن ال يكون القس  في وقت غير مناسب، فللمودع أن يسترد وديعته ألنه صاحب 

للمودع لديه رد الوديعة متى أراد ألنه متبرع بخصوص حقظها إال إذا وقع اايداع مقابل المال و
أجرة فإنه يدخل حينئذ في باب ااجازة ويكون الوديع أجيرًا وليس ألحد الطرفين فس  العقد قبل تمام 

م وجود المدة وحلول األجل ، إال أنه للمودع طلب رد الوديعة في أي وقت إذا دفع كامل األجر وعد
 .شرت يحول دون ذلك
 

 الفصــل الخامس
 عقد الحراســة

 ـــــ
 
الحراسة عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه  : 843المادة  

 .وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه 
 

أو أكثر فال يجوز ألحدهم إذا اتفق الطرفان على وضع المال في يد شخصين  : 844المادة 
 .االنفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقيين 

 
يجوز ألحد المتنازعين على مال عند عدم االتفاق أن يطلب من القضاء دفعا لخطر  : 845المادة 

عاجل أو إستنادًا لسبب عادل تعيين حارس يقوم باستالم هذا المال لحفظه وإدارته 
 .أي حق يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين أو تخويله ممارسة

 
عقد الحراسة من العقود الواردة على العمل وعرف على أنه عقد يعهد الطرفان المتنازعان إلى مخر 
بمال ليقوم بحقظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الح  فيه ألن الضرر يزال وواجب 

المال في يد شخصين أو أكثر فال يجوز ألحدهم االنقراد  عدم ايقاعه وإذا اتق  المتعاقدان على وضع
بحقظه أو التصرف فيه غلته بغير قبول الباقين، وإذا رضي أحدهما بإمساا اآلخر جاز ، كما يجوز 
ألحد المتنازعين على مال عند عدم االتقاإل أن يطلب من القضاء دفعا لخطر عاجل تعيين حارن 

ي ح  يرى فيه القضاء مصلحة للطرفين وهذه هي دعوى لحقظه وإدارته أو تخويله ممارسة أ
 .الحراسة القضائية 
 

تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في األحوال اآلتية إذا تبين أن الحرسة  : 846المادة 
 :إجراء البد منه للمحافظة على ما قد يكون لدى الشأن من حقوق 
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متولين على وقف أو بين متول إذا كان الوقف شاغرًا أو قام نزاع بين ال- 1
وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولى ، وتنتهى الحراسة 
في هذه األحوال إذا عين متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان 

 .بصفة نهائية 
 .إذا كان الوقف مدينا - 2
ة لصيانة إذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا وتبين أن الحراسة ضروري- 3

حقوق الدائنين فتفرض الحراسة على حصته إال إذا تعذر فصلها فتفرض على 
 .أموال الوقف كله 

 

 .إذا لم يتفق أطراف النزاع على شخص الحارس تولت المحكمة تعيينه  : 847المادة 
 

المال في يد الحارس أمانة وال يجوز له أن يتجاوز في مهمته الحدود المرسومة  : 848المادة 
 .ه وإال كان ضامنا ل

 

يحدد االتفاق أو الحكم الصادر بفرض الحراسة حقوق الحارس والتزاماته وماله  : 849المادة 
من سلطة وإال طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع 

 .طبيعة الحراسة واألحكام المنصوص عليها في هذا الفصل 
 

افظ على األموال المعهودة إليه وأن يعنى بإدارتها ويجب أن على الحارس أن يح : 851المادة 
 .يبذل في كل ذلك عناية الشخص المعتاد 

 

ال يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ واإلدارة أن يتصرف إال برضاء أطراف  : 851المادة 
النزاع أو بإذن من القضاء ما لم تكن هناك ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة 

 .لمنقول الفساد أو الهالك أو المال ا
 

الحراسة القضائية على أموال الوقف كال أو جزءًا في حالة إذا كان  222إلى  241أجازت المواد 
الوقف شاغرا أو قام نزاع بين المتولين أو بين المتولي وناظر عليه أو إقامة دعوى بعزل المتولي 

مؤقتة أو نهائية ، وتجوز الحراسة على  وتنتهي هذه الحراسة إذا عين متولي على الوقف سواء بصقة
الوقف أيضا إذا كان مدينًا ، أو كان أحد المستحقين مدينا معسرا وتبين أنها ضرورية لصيانة حقوإل 

وبما أن . الدائنين حيأ تقر  الحراسة على حصته إال إذا تعذر فصلها فتقر  على الوقف كله
ن هذا الح  عائدا لذوى الشأن أصحاب العالقة الحراسة من قبيل وضع المال تحت يد العدل وبما أ

فإذا لم يتققوا على ذلك انتقل هذا الح  للمحكمة حيأ ان للقضاء الوالية العامة على أموال الوقف وأن 
من مقتضى هذه الوالية المحافظة على حقوإل الوقف ودفع الضرر عنه بقدر اامكان وتولي شؤون 

و مصلحة المستحقين ألي ضرر ، وحيأ أن المال في يد الوقف وإدارته حتى ال تتعر  مصلحته أ
إذ ليس للعدل إعطاء ما وضع تحت يده . الحارن أمانة فال يجوز له تجاوز مهمته وإال كان ضامنا

إلى أحد الطرفين وال ألجنبي بال ضرورة فإن فعل كان ضامنا ضمان الغصب ويحدد االتقاإل أو 
والتزاماته وإال طبقت أحكام الوديعة والوكالة بالقدر الحكم الصادر بقر  الحراسة حقوإل الحارن 

الذي ال يتعار  مع طبيعة الحراسة وأحكامها، وأوجبت على الحارن القضائي المحافظة على 
األموال المعهودة إليه والعناية بإدارتها وعدم جواز التصرف في غير أعمال الحقظ واادارة إال 
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لم تكن هناا ضرورة ملحة يخشى معها على الغلة أو المال  برضا أطراف النزاع أو بإذن القضاء ما
 .المنقول القساد أو الهالا 

 
يلتزم الحارس بأن يوافى ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية التي تتعلق بتنفيذ  : 852المادة 

مهمته وبأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان 
 .ء أو يأمر بها القضا

 
 .للحارس أن يحتسب المبالغ التي صرفها مصرف المثل في أداء مهمته  : 853المادة 

 
إذا اشترط الحارس إجراء استحقه بإيفاء العمل وإن لم يشترطه وكان ممن  : 854المادة 

 .يعملون بأجر فله أجر مثله 
 

أن وأن يتابع للحارس أن يتخلى عن مهمته متى أراد على أن يبلغ أصحاب الش : 855المادة 
 .القيام باألعمال التى بدأها حتى تبلغ مرحلة ال تلحق ضررًا بأطراف النزاع 

 
على الحارن أن يوافى ذوي الشأن بالمعلومات الضرورية في تنقيذ  222إلى  222أوجبت المواد 

لقضاء مهمته وأن يقدم الحساب عنها في المواعيد وبالطريقة التي أتق  عليها الطرفان أو يأمر بها ا
ويحتسب المبالغ التي صرفها فى أداء مهمته ويستح  األجر المسمى بإيقاء العمل أو أجر المثل عند 
عدم االتقاإل على األجر المسمى إن كان ممن يعملون بأجر وأوجبت على الحارن في حالة تخليه عن 

 تلح  ضررًا وعليه متابعة األعمال التى بدأها حتى تبلغ مرحلة ال. مهمته تبليغ أصحاب الشأن
 .بأطراف النزاع

 
إذا مات الحارس أو عجز عن القيام بالمهام المكلف بها أو وقع خالف بينه وبين  : 856المادة 

أحد أصحاب الشأن ولم يتفق الطرفان على اختيار غيره فللمحكمة أن تعين حارسا 
 .تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنفيذ مهمته 

 
نتهى الحراسة بإتمام العمل أو بإتفاق ذوي أو بحكم القضاء وعلى الحارس ت : 857المادة 

عندئذ أن يبادر إلى رد ما في عهدته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو تعينه 
 .المحكمة 

 
موت الحارن أو عجزه عن القيام بالمهمة المكلف بها  أو وقوع خالف  221-221عالجت المادتان 

أن ولم يتق  الطرفان علي غيره فأجيز في هذه الحاالت الثالث للمحكمة بينه وبين أحد أصحاب الش
أن تعين حارسا تختاره بناء على طلب أحد الطرفين لمتابعة تنقيذ مهمته ، أوضحت المادة الثانية 
حاالت انتهاء الحراسة سواء بإتمام العمل أو باتقاإل ذوي الشأن على إنهائها أو بحكم القضاء وعلى 

 .ا في عهدته إلى من يتق  عليه ذوو الشأن أو يأمر به القضاءالحارن رد م
 

 

 الباب الرابع
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 عقود الغـرر
 

 الفصل األول
 الرهـان و المقامـرة

 ـــــــــــــــ
 

الرهان هو أن يتبارى شخصان أو أكثر على شئ يكون أو ال يكون فمن - 1:     858المادة 
 .ر تحقق قوله أو فعله فله ما أتفق عليه من اآلخ

القمار هو اللهو الذي يقصد به الحصول على المال إعتمادًا على الحظ، - 2
 .ويؤدى بالضرورة إلى خسارة أحد طرفي التعامل وربح اآلخر

 
 .كل اتفاق على مقامرة أو رهان يكون باطال - 1:     859المادة 

ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خالل سنة إبتداء من - 2
قت الذي ادعى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق مخالف لما ذكر وله أن الو

 .يثبت ما ادعاه بجميع طرق اإلثبات 
 

استثناء من أحكام المادة السابقة يكون جائزًا عقد الرهان الذي يلتزم فيه أحد  : 861المادة 
 المتسابقين أو غيرهما ببذل مبلغ من النقود أو شئ آخر جعال يتفق عليه لمن

 .يفوز بتحقيق الهدف المعين في العقد 
 

ال يجوز عقد الرهان إال في السباق والرماية وفيما هو من الرياضة أو اإلستعداد  : 861المادة 
 .ألسباب القوة المادية أو المعنوية 

 
 :يشـترط لصحة العقـد  : 862المادة 

 .أن يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته -  1
يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة كأن يحدد في السباق  أن-  2

المسافة بين البداية والنهاية وأن يبين في الرماية عدد الرشقات واإلصابة 
 .المقبولة 

 
إذا كان الرهان بين اثنين أو فئتين جاز أن يكون بذل العوض من أحدهما أو - 1:    863المادة 

 .م الشخص الواحد في اإللتزام بالجعلمن غيرهما ويعتبر كل فئة بحك
ويجوز أن يكون الجعل عينا أو دينا حاال أو مؤجال أو بعضه حاال وبعضه - 2

 .مؤجال 
 

إذا كان المتسابقون في الرهان أكثر من اثنين واريد أن يخصص لغير السابق شئ  : 964المادة 
 .من الجعل وجب أن يكون نصيب التالي أقل من نصيب من تقدمه 
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 214-222وأوضحت المواد . لرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين من عقود الغررا
أحكام الرهان والمقامرة فعرفت الرهان بالتباري على شئ يكون أوال يكون وعرف القمار بأنه اللهو 
في الذي يقصد به الحصول على المال اعتمادًا على الحظ ، ويؤدي بالضرورة إلى خسارة أحد طر

التعامل ورب  اآلخر وإن كل اتقاإل على مقامرة أو رهن يعتبر باطال وأعطى الح  لمن خسر منهما 
أن يسترد ما دفعه خالل سنة من تاري  الخسارة وله أن يثبت ما إدعاه بجميع طرإل ااتبات في ضوء 

ي يلتزم فيه قاعدة ال يجوز ألحد أن يأخذ مال أحد بال سبب شرعي واستثني من ذلك عقد الرهان الذ
أحد المتسابقين أو غيرهما ببذل مبلغ من النقود أو شئ مخر جعال يتق  عليه لمن يقوز بتحقي  الهدف 
المعين في العقد وجوز ذلك في السباإل والرماية وفيما هو من الرياضة أو ااستعداد ألسباب القوة 

ى المصلحة وما لم يكن كذلك المادية أو المعنوية ، حيأ روعي أنه يجب أن يكون التصرف مبنيا عل
ال يكون صحيحا واشترت لصحة العقد أن يكون الجعل معلوما والملتزم ببذله معينا بذاته ويجوز أن 
يكون الجعل عينا أو دينا حاال أو مؤجال أو بعضه حاال وبعضه مؤجال على أن يتم وصقه بصورة 

و فئتين وأجازت أن يكون بدل العو  من نافية للجهالة ، وبينت حالة ما إذا كان الرهان بين اتنين أ
واعتبار كل فئة بحكم الشخص الواحد في االلتزام بالجعل كما أوضحت حالة ما . أحدهما أو غيرهما

إذا كان المتسابقون في الرهان أكثر من اتنين وأريد أن يخصص لغير الساب  شئ من الجعل وجب 
 .أن يكون نصيب التالي أقل من نصيب من تقدمه

 
 ـل الثانيالفص

 المرتب مـدى الحياة
 ـــــــــــــ
 

يجوز أن يلتزم شخص آلخر بأن يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو - 1:    865المادة 
 .بغير عوض 

فإذا تعلق االلتزام بتعليم أو عالج أو إنفاق فإنه يجب الوفاء به طبقا لما - 2
 . يجرى به العرف إال إذا تضمن االلتزام غير ذلك

 .ويشترط في صحة هذا االلتزام أن يكون مكتوبا - 3
 

يجوز أن يكون االلتزام بالمرتب مدى حياة الملتزم أو الملتزم به أو أي - 1:     866المادة 
 .شخص آخر 

ويعتبر االلتزام المطلق مقررًا مدى حياة الملتزم له إال إذا اتفق على غير ذلك - 2
. 

 
زم بالتزامه كان للطرف اآلخر أن يطلب تنفيذ العقد وإذا كان العقد إذا لم يف الملت : 867المادة 

 .بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر 
 

تبإالعناأليامالتيعاشهامنقررالمرتبال يكون للمستحق حق في المر- 1:     868المادة 
حياتهمدى. 

ه حل األجل وجاز لهذا أن يطلب التعويض إذا مات الملتزم قبل وفاة الملتزم ل- 2
عن األيام التي عاشها الملتزم سواء كان الوعد بعوض أو بدون ما لم يوجد 

 .اتفاق على غير ذلك 
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إلزام الوفاء قضاء باعتبار أن الوعد كله الزم ويقضى به على الواعد  212إلى  212تناولت المواد 

قوعها بعد العقد فجوزت التزام أي شخص ألخر بأن ورتبت أحكاما روعي فيها األحوال المحتمل و
يؤدي له مرتبا دوريا مدى الحياة بعو  أو بغير عو  ووجوب الوفاء به إذا تعل  بتعليم أو عال  
أو إنقاإل طبقا لما يجرى به العرف ما لم يق، االتقاإل بغير ذلك ، حيأ يلزم مراعاة الشرت قدر 

كتوبا وأجازت أن يكون االلتزام به مدى حياة الملتزم أو اامكان واشترطت لصحة العقد أن يكون م
الملتزم له إال إذا اتق  على غير ذلك وإذا لم يف الملتزم كان للطرف اآلخر أن يطلب تنقيذ العقد وإذا 
كان العقد بعو  جاز له أن يطلب فسخه مع ضمان ما لحقه من ضرر مادام هو المتسبب في 

ال يكون للمستح  ح  في المرتب إال عن األيام التي عاشها من الضرر الناشئ والموجب للضمان و
قرر المرتب مدى الحياة ، وأجازت مطالبة الملتزم له بالتعوي، عن األيام التي عاشها الملتزم إذا 

 .مات الملتزم قبله ما لم يوجد اتقاإل على غير ذلك 
 

 
 الفصل الثالو
 عقد التأمـين
 ـــــــــ

 أحكام عامــة
 

ينظم القانون األحكام المتعلقة باألجهزة التى تباشر التأمين وخاصة فيما يتعلق  :  869المادة 
بشكلها القانوني وكيفية إنشائها وأساليب مباشرتها لنشاطها واإلشراف عليها 
وذلك بما يحقق األهداف التعاونية للتأمين وال يخالف األحكام القطعية والمباد  

 .األساسية للشريعة اإلسالمية 
 

أشارت هذه المادة إلى أن األحكام المتعلقة باألجهزة التي تباشر التأمين تنظمها 
 .قوانين خاصة 

 
 
 
 

 أركان العقـد وشـروطـه( 1) 
 

التأمين عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي  :  871المادة 
تبا أو أي عوض مالي آخر في اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مر

حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل 
 .مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن

 
يجوز أن يتم التأمين ضد األخطار الناجمة عن الحواث الشخصية وطوار  العمل  :  871المادة 

ان السيارات والمسئولية المدنية وكل الحوادث التي والسرقة وخيانة األمانة وضم
 .جرى العرف والقوانين الخاصة علي التأمين ضدها 
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 :يقع باطاًل كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط التالية  :  972المادة 

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق عن التأمين بسبب مخالفة القوانين إال إذا - 1
 .جريمة قصدية انطوت المخالفة على 

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق المؤمن له بسبب تأخره في إعالن الحادث - 2
المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخطارها أو في تقديم المستندات إذا تبين 

 .أن التأخير كان لعذر مقبول 
كل شرط مطبوع لم يبرر بشكل ظاهر إذا كان متعلقا بحالة من األحوال التي - 3

 .ى بطالن العقد أو سقوط حق المؤمن له يؤدي عل
شرط التحكيم إذا لم يرد في اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة - 4

 .المطبوعة في وثيقة التأمين 
كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه - 5

. 
 
ت التأمين بأنه عقد يلتزم به أركان عقد التأمين وشروطه فعرف 212إلى  216أوضحت المواد 

المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستقيد مبلغا من المال أو إيرادًا مرتبا أو أي عو  مالي 
مخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحق  الخطر المبين في العقد مقابل مبلغ محدد أو أقسات 

جوز فيها التأمين وبطالن كل ما لم يرد في وتيقة يؤديها المؤمن له للمؤمن ، وبينت الحاالت التي ي
التأمين من شروت العقد منها تجنب الضرر في العقد وأتباع العرف السائد بين النان رعاية 

ويبقى العقد قائما كما هو حيأ أن . لمصالحهم ومقاصدهم حيأ يبطل الشرت في تلك الحاالت
العقد لو لم تذكر في أتنائه وهذه الشروت ال  الشروت التي هي من مقتضيات العقد هي التي يوجبها

تقيد شيئا زائدا عن العقد بل هي مؤكدة لما يوجبه لكن الشرت الذي يالئم العقد يجب مراعاته والشرت 
 .الذي ليس فيه نقع ألحد الطرفين لغو

 
ه أو يجوز االتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا أقر المستفيد بمسئوليت- 1:     873المادة 

 .دفع ضمانا للمتضرر دون رضاء المؤمن 
وال يجوز التمسك بهذا االتفاق إذا كان إقرار المستفيد قاصرًا على واقعة - 2

 .مادية أو إذا ثبت أن دفع الضمان كان في صالح المؤمن 
 

 حكم هذه المادة جواز االتقاإل على إعقاء المؤمن من الضمان في حالة إقرار المستقيد بمسؤوليته أو
دفعه ضمانا دون رضا المؤمن باعتباره شرطا يقتضيه العقد على أن هذا االتقاإل ال يجوز التمسك به 
إذا كان إقرار المستقيد قاصرا على واقعة مادية أو إذا تبت أن دفع الضمان كان في صال  المؤمن 

ذلك ليس من  كأداء المؤمن له مبلغا من التعوي، أإل مما يثبت له فيه ح  الرجوع على المؤمن ألن
 .شأنه أن يلح  أي ضرر بالمؤمن

 
يجوز للمؤمن أن يحل محل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى  :  874المادة 

التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي تحصلت عنه مسئولية 
و المؤمن ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أ

 .من أزواجه وأصهاره أو شخصا يكون المؤمن له مسئوال عن أفعاله
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أجازت هذه المادة للمؤمن ح  القيام مقام المؤمن له الدائن عند إيقائه بدين مترتب للمؤمن له في ذمة 
الغير وأن يرجع على هذا الغير باعتبار أن التعوي، نشأ في ذمة المؤمن عن سبب واحد وهو 

ه في العقد، أما ااستثناء المنصوص عليه في عجز هذه الققرة في إحداث الضرر المضمون علي
الضرر غير المتعمد فمرده إلى أن التأمين يشمل عادة كل خطأ يصدر عن أولئك المقربين للمؤمن له 
كما أن المنع من الحلول يرجع إلى إلى أن المبلغ الذي ترتب على المؤمن أداؤه في عقود التأمين على 

يس له صقة التعوي، وإلى أن المؤمن يتقاضي مقابله من المؤمن له وعلى هذا ال يكون الحياة ل
للمؤمن ح  في شئ يرجع به على الغير ليسوغ له الحلول محل المؤمن له بالمطالبة به وإال من  أخذ 

 .المال الغير دون سبب شرعى 
 

 أثـار العقـد(  2)
 التزامات المؤمـن له -أ 

 
 :م المؤمن له يلتز :  875المادة 

 .بأن يدفع المبالغ المتفق عليها في األجل المحدد في العقد - 1
وأن يقرر وقت إبرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير - 2

 .المخاطر التي يأخذها على عاتقة 
وأن يخطر المؤمن بما يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه - 3

 . المخاطر
 

إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرًا أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من - 1:     876المادة 
أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير في موضوعه أو إذا أخل عن 
غش بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم له 

 .باالقساط المستحقة قبل هذا الطلب 
وإذا انتفي الغش أو سوء النية فإنه يجب على المؤمن عند طلبه الفسخ أن - 2

يرد للمؤمن له األقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في 
 .مقابله خطرًا ما 

 
بالتزامات المؤمن له بأن يدفع المبالغ المتق  عليها في اآلجل المحدد  211-212تتعل  المادتان 
يقدم البيانات الصحيحة التي يتطلبها العقد وتهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي بالعقد وبأن 

يأخذها على عاتقه وأن يخطر المؤمن بما يطرأ أتناء مدة العقد من أمور تؤدي إلى زيادة هذه 
المخاطر ، كما أوضحت حالة ما إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرًا أو قدم بيانا غير صحي  بصورة 

قلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تغير موضوعه أو أخل عن غا بالوفاء بما تعهد به حيأ ت
أعطى للمؤمن الح  بأن يطلب فس  العقد مع الحكم له باألقسات المستحقة قبل هذا الطلب إال أنه إذا 

أو يرد  أنتقى الغا أو سوء النية فيجب عليه عند طلب القس  أن يرد للمؤمن له األقسات التي دفعت
 .منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرًا ما

 
  التزامـات المومـن  -ب 
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على المؤمن أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على  :  877المادة 
 .الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول األجل المحدد في العقد

 
م المؤمن أثره في التأمين من المسئولية المدنية إال إذا قام المتضرر ال ينتج التزا :  878المادة 

 .بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسئولية
 

ال يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه  :  879المادة 
 .ه مادام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصاب

 
ال تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد إنقضاء ثالث سنوات على - 1:     881المادة 

 .حدوث الواقعة التى تولدت عنها أو على علم ذي المصلحة بوقوعها 
وال يبدأ سريان هذا الميعاد في حالة إخفاء المؤمن له البيانات المتعلقة - 2

غير صحيحة إال من تاريخ علم المؤمن  بالخطر المؤمن منه أو تقديمه بيانات
 .بذلك 

 
التزامات المؤمن سواء بأدء الضمان أو المبلغ المستح  إلى المؤمن له أو  226-211حددت المواد 

المستقيد من أحكام العقد على الوجه المتق  عليه عند تحق  الخطر أو حلول األجل ، فال ينتو التزام 
لية المدنية إال إذا قام المتضرر بمطالبة المستقيد بعد وقوع الحادث المؤمن أتره في التأمين من المسئو

الذي نجمت عنه هذه المسئولية ، كما ال يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المتضرر مبلغ التأمين المتق  
 .عليه كله أو بعضه ما دام المتضرر لم يعو  عن الضرر الذي أصابه

 
ى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء تالث سنوات موضوع منع سماع الدعو 226وتناولت المادة 

على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو علم ذي المصلحة بوقوعها مراعاة للمصلحة العامة التي 
اقتضتها ظروف العقد واستقرار المعامالت وأكدت عدم سريان هذا الميعاد في حالة إخقاء المؤمن له 

 .نه أو تقديمه بيانات غير صحيحة إال من تاري  علم المؤمن بذلكالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن م
 

 أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين 
 التأمين التعاوني التبادلي  -1

 
يجوز قيام عدة أشخاص بتكوين شركة تضامن يكون هدفها القيام بأعمال - 1:    881المادة 

لتعويض من التأمين التعاوني التبادلي وذلك باشتراكهم بحصص نقدية 
يصيبه ضرر منهم سواء من الممتلكات أو المسئولية المدنية فإذا لم يكف 
رأس مال الشركة لتعويض الضرر يقوم المساهمون كل بقدر حصته بدفع 

 .المبالغ الالزمة لجبر الضرر
 .ويعتبر كل عضو في هذه الشركة مؤمنا لديه بطريق التعاون - 2
المشروعة وذلك باالبتعاد عن المحظورات تستثمر أموال الشركة في األوجه - 3

 .الشرعية 
 .يوزع ناتج االستثمار على األعضاء وفقا للنظام األساسي للشركة- 4
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تناولت هذه المادة حالة خاصة من أحكام بع، أنواع التأمين وهو التأمين التعاوني التبادلي حيأ 
بأعمال التأمين التعاوني وذلك  أجازت قيام عدة أشخاص بتكوين شركة تضامن يكون هدفها القيام

باشتراكهم بحصص نقدية لتعوي، من يصيبه ضرر منهم وقيام المساهمين كل بقدر حصته بدفع 
المبالغ الالزمة لجبر الضرر في حالة عدم كقاية رأن مال الشركة ويعتبر كل عضو في هذه الشركة 

األوجه المشروعة ويوزع ناتو مؤمنا ومؤمنا لديه بطري  التعاون ، وتستثمر أموال الشركة في 
االستثمار على األعضاء وفقا للنظام األساسي للشركة مستهدفا بذلك التعاون من خالل مسئولية كل 

 .منهم في التعوي، لجبر الضرر اآلخر
 

 التأمين من الحريق  -2
 

 :يكون المؤمن مسئوال في التأمين ضد الحريق  :  882المادة 
لحريق ولو كانت ناجمة عن الزالزل والصواعق عن األضرار الناشئة عن ا- 1

والزوابع والرياح واألعاصير واإلنفجارات المنزلية واإلضطرابات التي 
يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية األخرى وعن كل ما يعتبر عرفا 

 .داخال في شمول هذا النوع من التأمين 
 .عن األضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق - 2
األضرار التي تلحق باالشياء المؤمن عليها بسبب الوسائل المتخذة  عن- 3

 .لالنقاذ أو لمنع إمتداد الحريق 
عن ضياع االشياء المؤمن عليها أو إختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن - 4

 .ذلك كان نتيجة سـرقة 
 

خطأ المؤمن له  يكون المؤمن مسئوال عن أضرار الحريق الذي يحدث بسبب- 1:     883المادة 
 .أو المستفيد 

وال يكون المؤمن مسئوال عن األضرار التى يحدثها المؤمن له أو المستفيد - 2
 .عمدًا أو غشًا ولو أتفق على غير ذلك 

 
يكون المؤمن مسئوال عن أضرار الحريق الذي تسبب فيه تابعو المؤمن له أيا ما  :  884المادة 

 .كان نوع خطئهم  
 

يكون المؤمن مسئوال عن األضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن  :  885المادة 
 .عيب في الشئ المؤمن عليه 

 
يجب على من يؤمن على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كال - 1:     886المادة 

 .منهم بالتأمينات األخرى وقيمة كل منها وأسماء غيره من المؤمنين
قيمة الشئ أو المصلحة  -إذا تعدد المؤمنون  -ز قيمة التأمين ويجب إال تتجاو- 2

 .المؤمن عليها 
 

إذا تم التأمين على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن بمبالغ تزيد في مجموعها  :  887المادة 
على قيمة الشئ أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزما بدفع جزء يعادل 
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ليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون أن يجاوز مجموع النسبة بين المبلغ المؤمن ع
 .ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحريق  

 
التأمين من الحريق الذي يعقد على منقوالت المؤمن له جملة وتكون موجودة  :  888المادة 

وقت الحريق في األماكن التي يشغلها يمتد أثره إلى األشياء المملوكة ألعضاء 
 .شخاص الملحقين بخدمته إذا كانو معه في معيشة واحدةأسرته واأل

 
إذا كان الشئ المؤمن عليه مثقال برهن أو تأمين أو غير ذلك من التوثيقات - 1:     889المادة 

العينية انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد 
 .التأمين

من ولو بكتاب مضمون فال يجوز فإذا سجلت هذه الحقوق أو أبلغت إلى المؤ-  2
 .له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إال برضاء أولئك الدائنين

 
أحكام التأمين من الحري  ومسؤولية المؤمن عن األضرار الناشئة عن  221إلى  222نظمت المواد 

الحري  ولو كانت ناجمة عن الزالزل والصواع  والزوابع والرياح واألعاصير واالنقجارات 
منزلية واالضطرابات التي يحدته سقوت الطائرات والسقن الجوية األخرى وكل ما يعتبر عرفا ال

داخال في شموله هذا النوع من التأمين وكذلك مسؤولية المؤمن عن األضرار التي تكون نتيجة حتمية 
تي تحدث للحري  أو التي تلح  باألشياء المؤمن عليها وعن ضياعها أو إختقائها أتناء الحري  أو ال

بسبب خطأ المؤمن له أو المستقيد إال في حالة أحداتها عمدا أو غشا وكذلك مسؤولية المؤمن عن 
األضرار التي تسبب فيها تابعو المؤمن له أو التي تنشأ عن عيب في الشئ المؤمن عليه وعلى من 

قيمة كل منها يؤمن على شئ أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن أن يخطر كال منهم بالتأمينات األخرى و
ويكون كل مؤمن . وأسماء غيره من المؤمنين على أن ال تتجاوز قيمة التأمين قيمة الشئ المؤمن عليه

ملزما بدفع جزء يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة دون أن يجاوز 
منقوالت المؤمن له جملة أما التأمين على . مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما أصابه من الحري 

فيمتد أتره إلى األشياء المملوكة ألعضاء أسرته والملحقين بخدمته أيضا وإذا كان الشئ المؤمن عليه 
مثقال برهن أو تأمين أو غير ذلك فتنتقل هذه الحقوإل إلى الضمان المستح  للمؤمن له وال يجوز 

 .لحقوإل أو إبالغها إلى المؤمن للمؤمن دفعها له إال برضا الدائنين في حالة تسجيل هذه ا
 
 

 التأمـين على الحيـاة  - 3
 

يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد  :  891المادة 
المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول األجل المنصوص 

 .المؤمن له أو المستفيد من ضررعليه في العقد دون الحاجة إلثبات ما لحق 
 

يشترط لنفاذ عقد التأمين على حياة الغير موافقته خطيا قبل إبرام العقد فإذا لم  :  891المادة 
 .تتوافر فيه األهلية فال ينفذ العقد إال بموافقة من يمثله قانونا 
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ه وعليه أن يرد إلى من ال يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن ل- 1:    892المادة 
 .يؤول إليه الحق بمقتضي العقد مبلغا يساوى قيمة احتياطي التأمين 

فإذا كان االنتحار عن غير إختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي إلى فقدان  -2
وعلي المستفيد أن . اإلرادة فإن المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه 

 .كان فاقد اإلرادة وقت إنتحارهيثبت أن المؤمن على حياته 
 

تبرأ ذمة المؤمن من إلتزامه إذا تم التأمين لصالح شخص آخر وتسبب - 1:     893المادة 
 .المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحريض منه 

فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص في وفاة - 2
يض مه فإنه يحرم من مبلغ التأمين، وإذا ما المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحر

وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل 
 . بالمستفيد شخصا آخر 

 
للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين إلى أشخاص معينين في العقد أو إلى - 1:     894المادة 

 .من يعينهم فيما بعد 
مصلحة زوج المؤمن له أو أوالده أو فروعه أو ورثته فإن وإذا كان التأمين ل- 2

مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له وإذا كان 
الورثة هم المستفيدين فإن مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا لألنصبة الشرعية 

 .في الميراث 
 

بأن القصد منه هو تأمين مدى حياة أحكام التأمين على الحياة و 214إلى  216أوضحت المواد 
المؤمن له أو أي شحص يجرى لمصلحته وهو مستقيد والغاية منه هو اادخار والتأمين عند العجز 
والشيخوخة وااصابات التي قد تقضي إلى الموت وهو من العقود المباحة التي يتعارف عليها النان 

يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستقيد المبالغ ولم يرد نص يمنع جوازها وبينت التزامات المؤمن بأن 
إال أن من شروت نقاذ عقد . المتق  عليها عند وقوع الحادث أو حلول اآلجل المتق  عليه في العقد

التأمين على حياة الغير موافقته الخطية أو من يمثله قانونا أن لم تتوفر فيه األهلية وذلك قبل إبرام 
لغ التأمين إذا انتحر المؤمن له إال إذا كان االنتحار عن غير اختيار أو العقد وال يلزم المؤمن دفع مب

إدراا وعبء أتبات ذلك على المستقيد إال أن ذمة المؤمن تبرأ من التزامه إذا تم التأمين لصال  
شخص مخر وتسبب المؤمن له في وفاته أو وقعت الوفاة بتحري، منه أما إذا كان التأمين لصال  

لمؤمن له وتسبب هذا في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحري، منه فإنه يحرم شخص مخر غير ا
من مبلغ التأمين أما في حالة الشروع في إحداث الوفاة فله الح  في أن يستبدل بالمستقيد شخصا مخر 
وأجيز للمؤمن له أن يشترت دفع مبلغ التأمين إلى أشخاص يعينهم في العقد أو فيما بعد وإذا كان 

تعيين لمصلحة زو  المؤمن له أو أوالده أو فروعه أو ورتته فإن مبلغ التأمين يدفع لمن تثبت له ال
 .هذه الصقة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورتة هم المستقيدين فيقسم بينهم طبقا لألنصبة الشرعية

 

ي وقت بشرط إعالم للمؤمن له الذي ال يلتزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أ :  895المادة 
 .المؤمن خطيا برغبته وتبرأ ذمته من األقساط الالحقة 

 



 

293

ال يترتب على البيانات الخاطئة وال على الغلط في سن من تم التأمين علي - 1:    896المادة 
حياته بطالن التأمين إال إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد 

 .المعين في لوائح التأمين 
وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداؤه فإنه - 2

يجب تخفيض التأمين بما يساوى النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط 
 .الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية 

وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية - 3
حياته فإنه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التى دفعت له وأن  للمؤمن على

 .يخفض األقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية 
 

مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل  -في التأمين على الحياة  -إذا دفع المؤمن  :  897المادة 
الحادث المؤمن منه أو  المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في

 .المسئول عنه 
 

ال تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس لدائنيه  :  898المادة 
حق فيها ولكن لهم حق استرداد ما دفعه إذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن له 

 .المالية 
 
بطالنه والحلول محل المؤمن له أو المستقيد حاالت إنهاء عقد التأمين و 212 -212عرضت المواد 

إذ أعطى الح  للمؤمن له الذي ال يلتزم بدفع أقسات دورية أن ينهي العقد برغبته شرت إعالم المؤمن 
خطيا وتبرأ ذمته من األقسات الالحقة ، إال أنه ال يترتب على البيانات الخاطئة وال الغلط في السن 

ن الحقيقية ال تزيد على الحد المعين في لوائ  التأمين فإذا ترتب على بطالن التأمين إال إذا كانت الس
البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداءه فيجب تخقي، التأمين بما يساوي النسبة على 
أسان السن الحقيقية فإذا كان القسط المتق  عليه أكبر مما يجب دفعه فيجب على المؤمن أن يرد 

تي دفعت وتخقي، األقسات التالية على أسان السن الحقيقية ، ولكن ليس للمؤمن إذا دفع الزيادة ال
مبلغ التأمين ح  الحلول محل المؤمن له أو المستقيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه 

بدائنيه  أو المسؤول عنه، كما ال تدخل المبالغ المتق  على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته وليس
ح  فيها ال أن لهم ح  استرداد ما دفعه إذا كان باهظا بالنسبة لحالة المؤمن المالية دفعا للضرر 

 .عنهم
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 الباب الخامس
 عقود التوثيقـات الشخـصية

 
 الفصل األول
 الكفـالـــة
 ـــــــــــ

 
تزام عليه بأن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ إل :  899المادة 

 .يتعهد للواثق بأدائه إذا لم يؤده المدين 
 

 .يكفي في إنعقاد الكفالة ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له : 911المادة 
 

 .يشترط في إنعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهال للتبرع  :  911المادة 
 

شرط صحيح أو معلقة على شرط مالئم أو يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة ب :  912المادة 
 .مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة 

 
يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على األصيل دينا أو عينا أو  :  913المادة 

 .نفسا معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل 
 

 .ل القضاء بها أو التراضي عليهاتصح الكفالة بنفقة الزوجة واألقارب ولو قب :  914المادة 
 

ال تصح الكفالة في كل عين هي أمانة كالودائع ومال الشركات والعارية وال - 1:     915المادة 
كفالة الوكيل بالثمن عن المشتري فيما باعه وال كفالة الوصي فيما باعه من 

 .مال الصغير وال كفالة الناظر فيما باعه من مال الوقف 
 .الة العين المضمونة بغيرها كالبيع قبل القبض والرهن وال تصح كف- 2

 
 .ال تصح كفالة المريض مرض الموت إذا كان مدينا بدين محيط بماله- 1:     916المادة 

 .تصح كفالته إذا لم يكن مدينا وتطبق عليها أحكام الوصية - 2
 

 .براءة المحيل كفالةالكفالة بشرط براءة األصيل حوالة والحوالة بشرط عدم  :  917المادة 
 

 .للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين :  918المادة 
 

 .تشتمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير   ذلك :  919المادة 
 

الشخصية التي تشمل أيضا عقد الكقالة باعتباره من عقود التوتيقات  161إلى  211نظمت المواد 
حوالة الدين وحوالة الح  فعرفت الكقالة بأنها عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في 
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تنقيذ التزام عليه بأن يتعهد للدائن بأدائه إن لم يؤده المدين ويكقي النعقادها ونقاذها إيجاب الكقيل 
ها على قبوله باعتبارها عقد تانوي تابع اللتزام وحده إال أنها ترد برد المكقول له وال يتوقف انعقاد

أصلي بين الدائن والمدين وبينت شروت انعقادها ونقاذها وأهلية الكقيل للتبرع بأن يكون عاقال بالغًا 
راضيًا ، ويص  أن تكون الكقالة منجزة حيأ يطالب الكقيل فهيا حاال إن كان الدين معجال في ح  

نة  إن كان مؤجال ، وقد تكون مقيدة بشرت صحي  أو معلقة على شرت األصل وعند ختام المدة المعي
مالئم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة فال يطالب الكقيل فيها ما لم يتحق  الشرت ويحل الزمان 
ويشترت لصحتها أن يكون المكقول به مضمونا على األصيل دينا أو عينا أو نقسا معلومة أي أن 

كما تص  بنققة الزوجة واألقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عليها وذلك إيقاءه يلزم األصيل 
استحسانا وإن كانت دينا غير صحي  وال تص  في كل عين هي أمانة لكونها غير مضمونة على 
األصيل وال بكقالة الوكيل بالثمن عن المشترى فيما باعه وال بكقالة الوصي فيما باعه من مال 

الناظر فيما باعه من مال الوقف وال كقالة العين المضمونة بغيرها كالبيع قبل الصغير وال كقالة 
القب، أو الرهن وعدم صحتها في كقالة المري، مر  الموت إذا كان مدينا بيدن محيط بماله 
وتص  إن لم يكن مدينا وتطب  عليها أحكام الوصية أو الكقالة بشرت براءة األصيل حوالة حيأ 

المطالبة وتنحصر المطالبة بالكقيل وحدة ألنه أصب  محاال عليه ال كقيال يتخلص األصيل من 
والحوالة بشرت عدم براءة المحيل كقالة إال أن للكقيل في الكقالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن 
كقالته قبل ترتيب الدين باعتبار أن الكقالة فيهما غير الزمة على الكقيل قبل تحق  الشروت المعلقة 

ها وتحق  ما أضيقت إليه في الكقالة المضافة ، وأوضحت بأن الكقالة تشمل ملحقات الدين علي
ومصروفات المطالبة أيضا ألنها من توابع الدين والتابع للشئ في الوجود تابع له في الحكم ما لم يتق  

 .على غير ذلك 
 
 

 الكفـالة بالنفــس
 

باحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب  الكفالة بالنفس تلزم الكفيل- 1:    911المادة  
المكفول له فإن لم يفعل جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة تهديدية ولها 

 .أن تعفيه منها إذا ثبت عجزه عن إحضاره 
وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي من خالل - 2

وللمحكمة أن تعفيه منه كله أو  عدم احضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ
 .بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذلك 

 
 .ذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه:     911المادة 

 

 .أدى محل الكفالة أو يبرأ الكفيل بالنفس إذا سلم الدين إلى المكفول له- أ :     912المادة 
برأ بموت المكفول وال يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في كما ي- ب

 .مطالبة الكفيل بتسلم المكفول في الوقت المحدد 
 

أحكام الكقالة بالنقس مع أن هناا قواعد مقررة بخصوص الكقالة  122إلى  126تناولت المواد 
قد تدعو إلى الكقالة بالنقس كالنزاع الذي بالنقس تناولتها القوانين ااجرائية الجزائية ، إال أن الحاجة 

يحصل بالنسبة للصغير في دور الحضانة وهي الكقالة بتسليم شخص معلوم حيأ ال تعتبر الكقالة 
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بنقس مجهولة وال لغائب غير معلوم وأن الكقيل بالنقس ملزم بإحضار المكقول في الوقت المعين 
م يقعل جاز للمحكمة أن تقضي على الكقيل بغرامة والميعاد المتق  عليه عند طلب المكقول له فإن ل

تهديديه ولها أن تعقيه منها في حالة تبوت عجزه عن إحضاره وإذا تعهد كقيل النقس بأداء مبلغ معين 
على سبيل الشرت الجزائي من خالل عدم إحضاره لزمه أداء ذلك المبلغ وللمحكمة أن تعقيه من كله 

ك ألن فكرة الغرامة التهديدية في التعهد بدفع مبلغ معين على سبيل أو بعضه إذا تبين لها ما يبرر ذل
الشرت الجزائي وضعت ضمانا لح  المكقول له ورعاية للمصلحة خالفا للتعهد بأداء الدين حيأ يلزم 
به الكقيل إذا لم يقم بتسليم المكقول ، وأوضحت حاالت إبراء الكقيل بالنقس سواء بتسليم الدين إلى 

أو أداء محل الكقالة ألن موجب الكقالة ومقتضاها قد حصال كذلك يبرأ الكقيل بموت المكقول له 
المكقول إذ بموته يحكم بسقوت االقتدار على تسليم المكقول لكنه يبرأ بموت الدائن المكقول له حيأ 

 .ينتقل ح  المطالبة لورتته من بعده 
 

 الكفالة بالـدرك
 

 .لة بأداء ثمن المبيع إذا استحق الكفالة بالدرك هي كفا :  913المادة 
 

ال يطالب كفيل البائع بالدرك إال إذا قضي باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد  :  914المادة 
 .الثمن 

 

مسؤولية الكقيل بالدرا فعرفت الكقالة بأنها الكقالة بأداء تمن المبيع إذا  124-126حددت المادتان 
في المال المبيع وبينت مسؤولية كقيل البائع بالدرا حيأ ال  استح  أي في حالة ظهور ح  للغير

يطالب ما لم يدعي على المشتري مدعي االستحقاإل بالمبيع ويثبت المدعي دعواه ويحكم بأن المبيع 
ملك المدعى تم يدعي المشتري بعد هذا على البائع بطلب الثمن لضبط المبيع من يده باالستحقاإل 

من للمشتري ألن البيع ال ينق، بمجرد اادعاء باستحقاإل المبيع وال يجب ويحكم على البائع برد الث
على البائع إعادة الثمن ألنه يجوز للمستح  أن يجيز البيع بعد الحكم وقبل القس  وذلك ألجل تأمين 

 .ح  الكقيل بالرجوع على البائع بثمن المبيع وضمان ح  المشتري حسن النية عند الشراء
 

 آثـار الكفـالة
 بين الكفـيل والدائن  -1

 
 .على الكفيل أن يفي بإلتزامه عند حلول األجل - 1:     915المادة 

فإذا كان التزامه معلقا على قيد أو شرط فإنه يتعين الوفاء به عند تحقق القيد - 2
 .أو الشرط  

 
 .للدائن مطالبة األصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا - 1:      916المادة 

 .مطالبته ألحدهم ال تسقط حقه في مطالبة الباقين  على أن- 2
 

يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل  :  917المادة 
 .وذلك بشرط موافقة المدين 
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 إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن إلتزام الكفيل يتبع إلتزام األصيل معجال كان أو مؤجال :  918المادة 
. 

 
إذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل واألصيل معا إال  :  919المادة 

إذا أضاف الكفيل األجل إلى نفسه أو اشتراط الدائن األجل للكفيل فإن الدين ال 
 .يتأجل على األصيل 

 
معها ولم يكن الكفيل إذا كان الدين موثقا بتأمين عينى قبل الكفالة أو - 1:     921المادة 

متضامنا مع المدين فال يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على 
 .األموال الموثقة للدين 

فإن لم يف الرهن بالدين رجع الدائن على أمواله األخرى فإن لم تكن أو لم - 2
 .تف رجع بالبقية على الكفيل 

 
ين الكقيل والدائن حيأ أوجبت إيقاء الكقيل بالتزامه متار الكقالة والعالقة ب 126-122بينت المواد 

عند حلول األجل أو تحق  القيد أو الشرت المعلقة عليه ألنها غير الزمة قبل تحققهما وعلى الكقيل أن 
يؤدي المكقول به عند مطالبة الدائن سواء أكان المكقول به دينا أم عينا أو نقسا معلومة وسوغت 

الكقيل أو مطالبتهما معا وإذا كان للكقيل كقيل فللدائن مطالبة من شاء منهما  للدائن مطالبة األصيل أو
على أن مطالبته ألحدهما مطالبته ألحدهما ال يسقط حقه في مطالبة الباقين وأجازت أن تكون الكقالة 
مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكقيل بشرت موافقة المدين وإذا وقعت الكقالة 
مطلقة فإن التزام الكقيل يتبع التزام األصيل معجال كان أو مؤجال وإذا كقل أحدهم بالدين المعجل 
كقالة مؤجلة تأجل الدين على الكقيل واألصيل معا إال إذا أضاف الكقيل األجل إلى نقسه أو اشترت 

بتأمين عيني قبل  الدائن األجل للكقيل فإن الدين ال يتأجل على األصيل ، أما إذا كان الدين موتقا
الكقالة أو معها كما لو كان مرهونا ولم يكن الكقيل متضامنا فال يجوز التنقيذ على أموال الكقيل قبل 
التنقيذ على أموال الكقيل قبل التنقيذ على األموال الموتقة للدين ، وذلك ألن الكقالة هي ضم ذمة 

جوع على أمواله األخرى قبل التنقيذ في الكقيل إلى ذمة األصيل نقسه عند وجود الرهن ال يص  الر
الرهن والمرتهن أح  من غيره باستيقاء الدين من الرهن أما إذا لم يف الرهن بالدين رجع الدائن 
على أموال المدين األخرى فإن لم تكن أو لم تف رجع بالبقية على الكقيل ذلك ألن الكقالة التزام تابع 

 .اللتزام ساب  في ذمة المدين
 

ال يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ما لم يكن  :  921 المادة
 .متضامنا معـه 

 
قيدت هذه المادة الدائن بأن ليس له الرجوع على كقيل الكقيل قبل رجوعه على الكقيل ما لم يكن 

لضامن ، متضامنا معه ذلك ألن المضمون إذا كان موسرا وحاضرا فليس لصاحب الدين مطالبة ا
 .وهذا بعمومه يشمل الكقيل بالنسبة لألصيل ويشمل الكقيل بالنسبة للكقيل

 
إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات  :  922المادة 

. 
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كة أوضحت هذه المادة الحكم إذا مات الكقيل أو المدين قبل حلول الدئن المؤجل حيأ يستح  الدين تر
 .من مات ألن الكقالة المالية ال تبطل كالكقالة بالنقس بوفاة الكقيل 

 
إذا تعدد الكفالء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إال إذا كفلوا جميعا  :  923المادة 

 .بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فال يطالب أحد منهم إال بقدر حصته
 

ء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن إذا كان الكفال :  924المادة 
 .يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم

 
للدائن في حالة تعدد الكقاالت بدين واحد مطالبة كل منهم بكل الدين،  124-126أجازت المادتان 

خرين إال إذا كقلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترت فيه وإذا طالب أحدهم فال يسقط حقه في مطالبة اآل
تضامنهم فال يطالب أحد منهم ال بقدر حصته في الدين وفي حالة وفاء أحد الكقالء المتضامنين الدين 
عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم 

 .لكون الكل كقالء هنا 
 

تستلزم الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية تضامن الكفالء فيما بينهم - 1:     925المادة 
 .وتضامنهم مع المدين 

 .أما الكفالة االتفاقية فال تستلزم تضامنهم إال بشرط - 2
 

كن حددت هذه المادة العالقة بين الكقيل والدائن ، فلم تعتبر الكقالة االتقاقية تضامنية إال بشرت ، ل
الكقالة القانونية أو القضائية أو التجارية تستلزم تضامن الكقالء فيما بينهم وتضامنهم مع المدين حيأ 
روعى في ذلك المصلحة العامة حتى ال يلزم واحد دون مخر من الكقالء عند تعددهم إال بنص القانون 

 .أو حكم محكمة 
 

آخر برئت ذمة األصيل والكفيل إال إذا  إذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئا :  926المادة 
 .استحق ذلك الشئ 

 
 .تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من تأمينات على الكفيل- 1:     927المادة 

يقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة - 2
 .وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون 

ة الكفيل لمجرد عدم إتخاذ الدائن اإلجراءات ضد المدين عند حلول ال تبرأ ذم- 3
 .أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها 

إذا انذر الكفيل الدائن بإتخاذ اإلجراءات ضد المدين كان للكفيل أن يطلب - 4
براءة ذمته إذا لم يقم الدائن بإتخاذ هذه اإلجراءات خالل ثالثة أشهر من 

 .لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا  تاريخ اإلنذار ما
وال يحول دون حق الكفيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمنح الدائن المدين - 5

 .أجال دون موافقة الكفيل 
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إذا أفلس المدين ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة سقط حقه في الرجوع على  :  928المادة 
 .تقدم بدينه فيها الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه 

 
ليس للكفيل أن يرجع على األصيل بشئ مما يؤديه إال إذا كانت الكفالة بطلبه - 1:     929المادة 

 .أو موافقته وقام الكفيل بأدائها 
 .وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إال بعد حلول األجل- 2

 
عند وفائه الدين جميع المستندات الالزمة  على الدائن أن يسلم الكفيل- 1:     931المادة 

 .الستعمال حقه في الرجوع على المدين 
فإذا كان الدين موثقا بتوثيق عيني آخر فإنه يجب على الدائن التخلى عنه - 2

للكفيل إن كان منقوال ، أو نقل حقوقه له إن كان عقارًا على أن يتحمل الكفيل 
 . نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين

 
إذا استحق الدين ، ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل أن ينذر الدائن  :  931المادة 

باتخاذ اإلجراءات ضد المدين ، وإذا لم يقم بذلك خالل ستة أشهر من تاريخ اإلنذار 
 .ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا خرج الكفيل من الكفالة 

 
الت اابراء من الكقالة وذكل إذا استوفي الدائن مقابل دينه شيئا حا 162إلى  121تناولت المواد 

ألن الح  الواحد ال يستوفى من اتنين . مخر حيأ تبرأ ذمة األصيل والكقيل إال إذا استح  ذلك الشئ
كال على حدة بتمامه ، كما تبرأ ذمة الكقيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من تأمينات على الكقيل 

دين أو مقرة بحكم القانون لكن ال تبرأ لمجرد عدم اتخاذ الدائن ااجراءات ضو خصصت لضمان ال
المدين عند حلول أجل الدين أو تأخره في اتخاذها إال أنه إذا أنذر الكقيل الدائن في اتخاذ ااجراءات 

اانذار  ضد المدين كان للكقيل أن يطالب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن بها خالل تالتة أشهر من تاري 
ما لم يقدم المدين للكقيل ضمانا كافيا وال يحول دون ح  الكقيل في التمسك ببراءة ذمته أن يمن  
الدائن المدين أجال دون موافقته ، كما أوضحت هذه المواد سقوت ح  الدائن في الرجوع على الكقيل 

و أنه تقدم فيها كما اشترت إذا أفلس المدين ولم يتقدم بالدين على التقليسة بقدر ما كان يستوفيه ل
لغر  رجوع الكقيل على األصيل أن تكون الكقالة بطلبه أو موافقته وقام الكقيل بأدائها ، إال أنه ليس 
له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إال بعد حلول األجل ، وصيانة لح  الكقيل بالرجوع 

وجب أن يسلم الدائن إلى الكقيل وقت وفاء الدين  على المدين فيما لو قوع منه اايقاء طبقا للقانون
المستندات الالزمة الستعمال حقه في الرجوع على المدين وله أن يمتنع عن اايقاء ما لم يتسلم ذلك 
وإذا كان الدين موتقا بتوتي  عيني مخر فيجب على الدائن التخلي عنه للكقيل إن كان منقوال ليحبسه 

كان عقارا ألنه حل محل الدائن بذلك على أن يتحمل الكقيل نققات النقل بالدين أو نقل حقوقه له إن 
ألن هذا النقل يقع لمصلحته ويرجع بها على المدين ألنه المسبب لذلك وهذا ما تقتضيه العدالة 
والمصلحة ، أما إذا استح  الدين ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكقيل أن ينذر الدائن باتخاذ 

الستيقاء حقه من المدين وإذا لم يقم بذلك خالل ستة أشهر من تاري  اانذار ومل يقدم ااجراءات 
المدين للكقيل ضمانا كافيا خر  الكقيل من الكقالة حتى ال يقع في الضرر فيما إذا أصاب المدين 

 .إعسار طار  أو أي سبب مخر يحلو دون استيقاء الح  منه وألن الضرر يزال
 

 لمديـنبين الكفـيل وا  -ب
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إذا أدي الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بما كفله ال بما  :  932المادة 

 .أداه 
أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما أداه صلحا ال بجميع  

 .الدين 
 

يمنع الدائن من  إذا أدي األصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب- 1:     933المادة 
المطالبة وجب عليه اخبار الكفيل فإن لم يفعل وأدي الكفيل الدين كان له 

 .الخيار في الرجوع على األصيل أو الدائن 
وإذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال األصيل فيها فإن لم يفعل - 2

 .دائن جاز لألصيل أن يتمسك قبله بكل ما كان يستطيع أن يدفع به دعوى ال
 

 .للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضي الكفالة  :  934المادة 
 

إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا أن يرجع على أي منهم  :  935المادة 
 .بكل ما وفاه من الدين 

 
فيها المصلحة من أن للضامن العالقة بين الكقيل والمدين حيأ روعي  162-162تضمنت المواد 

أي الكقيل مطالبة المكقول عنه بتخليصه تبرئة لذمته من الكقالة حتى لو لم يطالب الكقيل وجعلت 
للكقيل ح  الرجوع على المدين المكقول مطلقا سواء كانت الكقالة بأمر أو بغير أمر ألن الكقيل يعتبر 

لكقيل عوضا عن الدين شيئا مخر يرجع على المدين باألداء حاال محل الدائن ومقرضا للدين فإذا أدى ا
بما كقله ال بما أداه حيأ أن في ذلك مبادلة ويعود ما ينشأ عن هذه المبادلة من رب  أو خسارة على 
الكقيل والدائن الذين اجريا المبادلة وبهذه المبادلة يملك الكقيل ما في ذمة األصيل من دين فله الرجوع 

إذا صال  الدائن على مقدار من الدين فيرجع بما أداه صلحا ألنه لما أدى بدل عليه بجميع الدئن أما 
الصل  حسب الكقالة ملك ذلك المقدار أي بدل الصل  في ذمة المكقول عنه فقط وليس له الرجوع بما 
سقط ، وعلى المدين إذا أدى الدين قبل أداء الكقيل أو علم بما يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه 

ار الكقيل فإن لم يقعل فقللكقيل في حالة أداء الدين الخيار في الرجوع على المدين األصيل أو إخط
الدائن وإذا أقيمت الدعوى على الكقيل وجب عليه إدخال األصيل فيها ضمانا لحقه في دعوى الدائن 

ين فلمن كقلهم وللكقيل الرجوع بما يؤديه من نققات لتنقيذ مقتضى الكقالة وإذا كان المدينون متضامن
 .بطلبهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين 

 
 إنتهـاء الكفـالـة  -3

 
تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم المكفول به وبإبراء الدائن للمدين أو كفيله من  :  936المادة 

 .الدين
 

لبيع أو استحق المبيع أو رد بعيب الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة إذا انفسخ ا : 937المادة  
. 
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إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا  :  938المادة 
اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من 

 .بكل الدين  الكفيل والباقي من األصيل وإن شاء ترك الكفيل وطالب األصيل
إذا مات الدائن وانحصر أرثه في المدين بر  الكفيل من الكفالة فإن كان له وارث  :  939المادة 

 .آخر بر  الكفيل من حصة المدين فقط 
 

 .ال يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إال عن االلتزامات المترتبة في مدة  الكفالة :  941المادة 
 

حال الكفيل أو األصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر إذا أ- 1:     941المادة 
حوالة مقبوله من المحال له والمحال عليه بر  األصيل والكفيل في حدود 

 .هذه الحوالة 
 .وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط بر  وحدة دون األصيل - 2
 

يها الكقالة وذلك بأداء الدين سواء كان األداء الحاالت التي تنتهي ف 142إلى  161أوضحت المواد 
من األصيل أو من الكقيل أو بتسليم المكقول به سواء أكان المسلم األصيل أو الكقيل ألن الح  الواحد 
ال يستوفى مرتين وكذلك ببراءة الدائن للمدين أو كقيله من الدين ألن اابراء إسقات وببراءة الكقيل 

بيع أو استح  المبيع أو رد بعيب حيأ أن الثمن في هذا العقد قد تحق  أنه غير بثمن البيع إذا انقس  ال
ملزم فيكون قد بر  الكقيل من الكقالة وليس للبائع أن يطلب تمن المبيع من األصيل أو من الكقيل 
 لزوال المطالبة بزوال سببها، وإذا صال  الكقيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من
الباقي أما إذا اشترطت براءة الكقيل وحده فالدائن مخير إن شاء أخذ القدر المصال  عليه من الكقيل 
والباقي من األصيل وإن شاء ترا الكقيل وطالب األصيل بكل الدين، وتنتهى الكقالة إذا مات الدائن 

ال له وعنه أما إذا وانحصر أرته بالمدين فقط ألن الدين يؤول إلى المدين فال يجوز أن يكون مكقو
كان له وارث مخر بر  الكقيل من حصة المدين فقط دون حصة غيره ، كما أن من مقتضيات العدالة 
عدم جواز مطالبة الكقيل في الكقالة المؤقتة إال عن االلتزامات المترتبة في مدة الكقالة حيأ يبقى 

ة من المحال له والمحال عليه على مسؤوال عنها ، وتبرأ ذمة الكقيل واألصيل في حالة قبول الحوال
 .مخر إال إذا اشترت في الحوالة براءة الكقيل فقط فإنه يبرأ وحده دون األصيل 

 
 الفصل الثاني
 حوالـة الديـن
 ــــــــــ

 :  إنشـاء الحـوالـة  - 1
 

 .الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه  :  942المادة 
 

 .الحوالة عقد الزم إال إذا اشترط أحد أطرافه لنفسه خيار الرجوع  :  943 المادة
 

الحوالة بأنها نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه واعتبرتها  142عرفت المادة 
 .عقدا الزما ال يمكن التحلل من جانب واحد إال إذا اشترت أحد أطرافه لنقسه خيار الرجوع 

 
 :يشترط إلنعقاد الحوالة فضال عن الشروط العامة  :  944 المادة
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 .أن تكون منجزة غير معلقة إال على شرط مالئم أو متعارف عليه - 1
 .أال يكون األداء فيها مؤجال إلى أجل مجهول - 2
 .أال تكون مؤقتة بموعد - 3
 .أن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح االعتياض عنه - 4
المال المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة دينا أو عينا  أن يكون- 5

ال يصح االعتياض عنه وأن يكون كال المالين متساويين جنسا وقدرا وصفـة 
. 

 
أكدت هذه المادة ، أنه يشترت النعقاد الحوالة فضال عن الشروت العامة أن تكون منجزة وغير معلقة 

يه وأن من شروت انعقادها أن يكون المال المحال به دينا معلوما إال على شرت مالئم أو متعارف عل
يص  االعتيا  عنه قياسا على الكقالة فال تص  الحوالة بمجهول وذلك لما في الجهالة من الضرر 
المقسد لكل معاوضة حيأ يتعذر استيقاؤه وإيقاؤه وأن يكون المال المحال به على المحال عليه في 

أو عينا ال يص  االعتيا  عنه وأن يكون كال المالين متساويان جنسا وقدرًا  الحوالة المقيدة دينا
وصقة ويراد بالصقة الجودة والرداءة والحلول والتأجيل وقدر التأجيل ال صقة التوتي  برهن أو 
ضمان حيأ تسقط هذه الضمانات عن المدينين بمجرد الحوالة ألنها بمثابة القب، وهو أمر يتق  

والة ، كما يشترت النعقاد الحوالة عدم وجود شرت غير جائز مبطل لها كالتعلي  والغر  من الح
والتوقيت أو مقسد لها كالتأجيل إلى أجل مجهول جهالة فاحشة ألن ذلك ينافي طبيعة الحوالة ويقضي 
إلى النزاع خالف التأجيل باألجل المعلوم والمتعارف عليه إذ ال غرر فيه كاألجل لموسم معروف 

 .شهر أو وقت الحصاد فلو قيل الحوالة قابل لمدة سنة واحدة مثال فال حوالة أصالكقاية 
 

 .تكون الحوالة مقـيدة أو مطلقة - 1:     945المادة 
فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال - 2

 .عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة 
 .والة المطلقة هي التي لم تقيد بشئ من ذلك ولو كان موجودا والح- 3
 

قسمت الحوالة إلى قسمين مطلقة وهي التى لم يقيد فيها إيقاد المحال به بشئ ما ومقيدة وهي التى تقيد 
بدين خاص للمحيل على المحال عليه أو بعين له عده أمانة أو مضمونة ، وقد تكون مقيدة بدين خاص 

نة كالعارية والوديعة والعين الموهوبة إذا اتق  على ردها أو قضى بها أو المأجور أو بعين هى أما
وقد تكون مقيدة بعين مضمونة كالمغصوب وبدل الصل  عن عدم العمد . بعد انقضاء مدة ااجارة 

والبيع بيعا فاسدا والمقبو  على سوم الشراء ، ويجب أن تكون العين مضمونة بنقسها أما الحوالة 
قة فقد تكون حالة وهي الحوالة التي يطالب فيها بدين حال على المحيل ألن الدين يتحول بالصقة المطل

التي كان عليها للمحيل وقد تكون مؤجلة وهي التي اشترت فيها أجل معين إذا كانت بدين مؤجل على 
 .المحيل أو على المحال عليه

 
 .المحال عليه والمحال له يشترط لصحة الحوالة رضا المحيل و-  1:     946المادة 

وتنعقد الحوالة الت تتم بين المحيل والمحال عليه موقوفة على قبول المحال -  2
 .له 

يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مدينا للمحال له وال يشترط أن يكون  :  947المادة 
 .المحال عليه مدينا للمحيل فإذا قبل الحوالة لزمة الدين 
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قبول األب أو الوصي الحوالة على الغير جائز إن كان فيه مصلحة للصغير بأن  :  948المادة 

يكون المحال عليه أمأل من المحيل وغير جائز إن كان مقاربا أو مساويا له في 
 .اليسار 

 
وأن يكون المحيل ( المحيل والمحال عليه والمحال له)ويشترت لصحة الحوالة التراضي بين أطرافها 

ترت أن يكون المحال عليه مدينا للمحيل ورضا المحال عليه ضرورى ولو خار  مدينا له وال يش
مجلس العقد إذا تمت الحوالة بين الطرفين اآلخرين وعندئذ يكون رضاه شرطا لنقاذ العقد وأجيز 
قبول األب أو الوصي بالحوالة على الغير إن كان فيه مصلحة للصغير بأن يكون المحال عليه أمأل 

 .ير جائز إن كان مقاربًا أو مساويًا في اليسار من المحيل وغ
 

 .تبطل الحوالة إذا انتفى أحد شروط انعقادها ويعود الدين على المحيل- 1:     949المادة 
فإذا كان المحال عليه قدم دفع إلى المحال له قبل ظهور البطالن فإنه يكون - 2

 .مخيرا بين الرجوع على المحيل أو على المحال له
 

هذه المادة حالة إبطال الحوالة عند انتقاء أحد شرائط انعقادها كما تقتضيه القواعد العامة للعقد  عالجت
ومتى تقرر البطالن فإنه يستتبع نق، ما تم تنقيذه من العقد قبل تقرير البطالن تم رد ما يستلزم هذا 

ى المحيل أو المحال النق، ويعود الدين على المحيل على أن للمحال عليه ح  الرجوع بما دفعه عل
 .له قبل ظهور البطالن 
 

 : آثـار الحوالة  -2
 

 فيما بين المحال له والمحال عليه  -أ 
 

 .يثبت للمحال له حق مطالبته المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين والمطالبة معا  :  951المادة 
 

 .ل ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته التي على المحي :   951المادة 
 

 .تبقي للدين المحال ضماناته بالرغم من تغييرشخص المدين - 1:    952المادة 
ومع ذلك ال يعفي الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملزما قبل الدائن إال إذا رضي - 2

 .بالحوالة 
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين والتي كانت له  :  953المادة 

 .مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له في
 
إن من متر الحوالة بين المحال له والمحال عليه تبوت ح  مطالبة  126إلى  126أوضحت المواد 

المحال له للمحال عليه وإبراء المحيل من الدين والمطالبة معًا وانتقال الدين إلى المحال عليه بصقاته 
على المحيل مع بقاء ضماناته بالرغم من تغير شخص المدين ألن التوتي  جاء ألجل الدين فهو التي 

أما الكقالة سواء . الص  به فال أتر لتبدل شخص المدين ذلك ألن الضمانات السابقة كالرهن تبقى
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ال عليه أن وللمح. كانت عينية أم شخصية قإن الكقيل ال يبقى ملتزما قبل الدائن إال إذا رضى بالحوالة
 .يتمسك بكافة الدفوع المتعلقة بالدين قبل المحال له

 
 فيما بين المحيل والمحال عليه  -ب

 
للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد  :  954المادة 

الحوالة بايهما وذلك إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له فإن أدى سقط ما عليه 
 .بقدر ما أدي 

 
إن كانت الحوالة مقيدة بدين أو عين فال يكون للمحيل أن يطالب المحال - 1:     955المادة 

 .عليه، وال يكون للمحال عليه أن يفي للمحيل، فإن فعل ضمن للمحاله له
إذا أعسر المحيل أو أفلس قبل قيام المحال عليه األداء ، فليس لغرمائه حق -  2

 .في المحال به
 

إذا تمت الحوالة المطلقة برضا المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت  :  956لمادة ا
 .المقاصة بدينه بعد األداء 

 .وإن لم يكن له دين عنده يرجع المحال عليه بعد األداء  
 
العالقة بين المحيل والمحال عليه حيأ أعطى الح  للمحيل بمطالبة  121إلى  124تضمنت المواد 

ال عليه بما له في ذمته من دين أو عين إذا لم تقيد الحوالة بأيهما وإلى أن يؤدي المحال به إلى المح
المحال له فإن أدي سقط ما عليه بقدر ما أدى وإذا كانت الحوالة مقيدة بدين أو عين فال تكون للمحيل 

ه ذلك ألن ح  أن يطلب المحال عليه وليس للمحال عليه أن يقي للمحيل فإن فعل ضمن للمحال ل
المطالبة ينتقل إلى المحال له ، وللمحال عليه أن يسترد من المحيل ما وفاه إليه ، وإذا أعسر المحيل 
أو أفلس قبل قيام المحال عليه باألداء فليس لغرمائه ح  في المحال به وإذا تمت الحوالة المطلقة 

ينه بعد األداء وإن لم يكن له دين برضا المحيل فإن كان له دين عند المحال عليه جرت المقاصة بد
 .يرجع المحال عليه على المحيل بعد األداء

 
 فيما بين المحال له والمحيل  -ج 

 
على المحيل أن يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم بيانات أو  :  957المادة 

 .وسائل لتمكينه من حقه 
 

ه يسار المحال عليه فال ينصرف هذا الضمان إال إلي إذا ضمن المحيل للمحال ل :  958المادة 
 .يساره وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك 

 
إذا مات المحيل قبل استيفاء دين الحوالة المقيدة اختص المحال له بالمال - 1:     959المادة 

 .الذي بذمة المحال عليه 
ويحل بموت المحال  ويبقي أجل الدين في الحوالة بنوعيها إذا مات المحيل- 2

 .عليه 
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تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر سابق عليها - 1:     961المادة 

 .ويرجع المحال له بحقه على المحيل 
وال تبطل الحوالة المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت العين بأمر عارض بعدها - 2

 .لمحيل بما أداه وللمحال عليه الرجوع بعد األداء على ا
 

 :للمحال له أن يرجع على المحيل في األحوال التاليـة  :   961المادة 
 .إذا كانت الحوالة مقيدة وفسخت باتفاق أطرافها - 1
إذا تعذر استيفاء الدين من المحال عليه بسبب موته مفلسا أو جحده للحوالة - 2

ة بافالسه وقبل ولم تكن ثمة بينة بها وحلف على نفيها أو حكمت المحكم
 .األداء 

 . 961إذا كانت الحوالة مقيدة وبطلت وفقا ألحكام المادة - 3
 

العالقة فيما بين المحال له والمحيل فحيأ أن الحوالة تعطي المحال له  112إلى  121عالجت المواد 
الوصول  ح  مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة وبما أن تمكين المحال له من

إلى حقه واجب وأن هذا الواجب ال يمكن التوصل إليه إال إذا تسلم من المحيل سند الح  المحال به 
وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل أخرى لذلك وضع هذا الحكم استنادًا إلى هذا األصل الشرعي، وال 

تمشيا مع قاعدة األصل  ينصرف ضمان المحيل للمحال له إال إلى يسار المحال عليه إلى وقت الحوالة
سريان العقد من تاري  وقوعه ما لم يتق  على غير ذلك وإضافة الحادث إلى أقرب أوقاته واألصل 
في الصقات العارضة العدم ، وفي حال وفاة المحيل قبل استيقاء دين الحوالة المقيدة يختص المحال 

الة بنوعيها إذا مات المحيل لكنه يحل له بالمال الذي بذمة المحال عليه ، ويبقى أجل الدين في الحو
بموت المحال عليه، وعرضت هذه المواد إلى حال ابطال الحوالة المقيدة فقررت بطالن الحوالة إذا 

ويرجع المحال له بحقه على المحيل وال تبطل الحوالة . سقط الدين أو استحقت العين بأمر ساب  عليها
ر  بعدها حيأ للمحال عليه الرجوع بعد األداء على المقيدة إذا سقط الدين أو استحقت بأمر عا

 :المحيل بما أداه ، كما أن للمحال له أن يرجع على المحيل في حاالت تالث 
 .إذا كانت الحوالة مقيدة وفسخت باتقاإل أطرافها  :األولى 
تكن تمة بينة إذا تعذر استيقاء الدين من المحال عليه بسبب موته مقلسا أو جحده للحوالة ولم  :الثانية 

 .بها ، وحلف على نقيها أو حكم المحكمة بإفالسه قبل األداء 
إذا كانت الحوالة مقيدة وأبطلت بسقوت الدين أو هالا العين أو استحقاقها بأمر ساب  عليها  :الثالثة 

 .وكانت غير مضمونة حيأ يرجع المحال له بحقه على المحيل 
 

 إنتهاء الحوالـة
 

 .الحوالة أيضا بأداء محلها إلى المحال له أداءًا حقيقيا أو حكميًا  تنتهي :  962المادة 
 

 . تنتهي الحوالة وفقا لهذه المادة بأداء محلها إلى المحال له أداء حقيقيا أو حكميا
 .ويكون األداء حقيقيا إذا أدي المحال عليه المال المحال به إلى المحال له
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ه بما يعادل األداء الحقيقي كان يهب المحال له المال إلى ويكون األداء حكميًا إذا قام المحال علي
المحال عيه أو أن يرث المحال عليه المحال له حصرا ، كذلك يكون األداء حكميًا إذا أبرأ المحال له 

 .المحال عليه
 

 الفصل الثالو
 حـوالة الحـــق

 
ون ذلك نص القانون أو يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر ، إال إذا حال د :  963المادة 

 .اتفاق المتعاقدين أو طبيعة االلتزام ، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين 
 

 .ال تجوز حوالة الحق إال بمقدار ما يكون منه قابال للحجز  :  964المادة 
 

 لن ال تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إال إذا قبلها المدين أو أع :  965المادة 
بها ، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت 

 .التاريخ 
 

يجوز قبل إعالن الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من اإلجراءات ما  :  966المادة 
 .يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه 

 
لكفالة واإلمتياز والرهن كما تعتبر شاملة لما حل تشمل حوالة الحق ضماناته ، كا :  967المادة 

 .من فوائد وأقساط 
 
تعريف حوالة الح  وأحوال نقاذها وإجراءات قبولها وضمانها حيأ  111إلى  116تضمنت المواد 

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص مخر، إال إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتقاإل المتعاقدين أو 
ألن األصل في الحقوإل جواز الحوالة في كل التزام غير مخالف للقانون كالنص على طبيعة االلتزام 

عدم جواز حوالة الح  الذي ال يقبل الحجز، ألنه إذا لم يكن قابال للحجز يمتنع التصرف به ضمانا 
كون فيها لبقائه ، أو إذا كان الح  نافيًا بطبيعته لقكرة إبدال الدائن كما هو الحال في االلتزامات التي ي

لشخصية المتعاقد االعتبار األول أو إذا اتق  المتعاقدان على عدم جواز ااحالة ، فكل التزام يثبت حقا 
للملتزم له على المدين الملتزم فعقد القر  يحق  التزاما يثبت فيه ح  للمقتر  عن المستقر  أداء 

ؤمن له وهو أداء المبلغ المؤمن مثل القر  إليه، كذلك الرهن والتأمين يثبت للمؤمن حقا على الم
واالزام بعمل للغير يولد حقا لهذا الغير على الملتزم وهو إيقاءه له بالعمل فهذه الحقوإل يجوز نقلها 

واألصل في حوالة الح  أن ترد على جميع الحقوإل أيا كان محلها وإن . بعو  أو بغير عو  للغير
النقود وتتم دون حاجة إلى رضا المدين بل باتقاإل  كان الغالب فيها أن ترد على ح  اقتضاء مبلغ من

المحيل والمحال له ألن المدين يستوي لديه استبدال دائن بدائن وال تجوز إال بمقدار ما يكون منه قابال 
للحجز وال تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إال إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نقاذها قبل 

ين يستلزم أن يكون هذا القبول تابت التاري  وذلك دفعا للغا بوضع تاري  غير الغير بقبول المد
حقيقي فقد يعمد الدائن بالتواطؤ مع المدين على ذلك إضرار بدائنه وللدائن المحال له اتخاذ 
ااجراءات للمحافظة على الح  الذي أنتقل إليه وذلك قبل إعالن الحوالة أو قبولها، وتشمل حوالة 
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ناته كالكقالة واالمتياز والرهن ألن هذه الصقة مالزمة لها ويستتبع ما حل من األقسات الح  ضما
 .المستحقة وفوائدها ألنها تابعة للدين والتابع للشئ في الوجود تابع له في الحكم

 
إذا كانت الحوالة بعوض فال يضمن المحيل إال وجود الحق المحال به وقت - 1:     968المادة 

 .لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك  الحوالة ، ما
أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فال يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق - 2

. 
 

 .ال يضمن المحيل يسار المدين إال إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان- 1:     969المادة 
ار وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فال ينصرف هذا الضمان إال إلى اليس- 2

 .وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك 
 

حاالت ضمان المحيل، فإذا كانت الحوالة بعو  فال يضمن المحيل إال  111و 112بينت المادتان 
وجود الح  المحال به وقت الحوالة ما لم يكن هناا اتقاإل على غير ذلك ألن هذا المقدار من الضمان 

إذا كانت الحوالة بغير عو  فال ضمان على المحيل  هو األصل هو الظاهر من إرادة الطرقين أما
بشئ ألن التبرع ينافي الضمان إال إذا كان بين المتعاقدين اتقاإل خالف ذلك كما ال يستلزم ضمان 
المحيل يسار المحال عليه إال إذا وجد اتقاإل خاص على هذا الضمان وإذا اشترت ضمان يسار المدين 

عليه وقت الحوالة وال ينصرف الشرت أكثر من ذلك ما لم يتق  على فإنه ال يتناول إال مركز المحال 
 .غير ذلك

 
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فال يلزم  :  971المادة 

المحيل إال برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي 
 .بغير ذلك

 
اية المحيل عند الرجوع عليه بالضمان وف  ما ذكر في المادتين السابقتين ال قررت هذه المادة حم

 .يتجاوز تضمينه إال رد ما أخذه من المحال له من المصروفات ولو وجد اتقاإل يقضي بغير ذلك
 

يكون المحيل مسئوال عن أفعاله الشخصية ، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو  :  971المادة 
 .ناشترط عدم الضما

 
بمقتضي هذه المادة يسقط الضمان عن المحيل إذا كانت الحوالة بغير عو  إذا لم يتق  على خالف 

 .ذلك لكنه ضامن عن فعله الشخصي وبتعديه مطلقا
 

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل  :  972المادة 
وز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يج

 .الحوالة 
 

بأن يحتو على المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك ( المدين)ترتب هذه المادة حقا للمحال عليه 
بها قبل المحيل قبل صيرورة الحوالة نافذة في حقه فكل دفع نشأ سببه قبل الوقت الذي أصبحت فيه 
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ين يجوز لهذا المدين أن يتمسك بها قبل الدائن الجديد المحال له ولو ترتب الحوالة نافذة في ح  المد
حكمه بعد النقاذ كما هو الحال في تحق  الشرت القاس  بعد نقاذ الحوالة في ح  المدين، أما الدفوع 
الناشئة أسبابها بعد نقاذ الحوالة في ح  المحال عليه فال تصل  مستمسكا للمحال عليه خالف الدفوع 

 .مستمدة من عقد الحوالة التي يجوز له التمسك بهاال
 

إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون نافذة في حق الغير قبل  :  973المادة 
 .غيرها 

 
من متار حوالة الح  بين المحال له والغير أن الحوالة إذا تعددت بح  واحد قدمت الحوالة التي تكون 

 .ل غيرها وفضلت منها الحوالة السابقة بالنقاذ نافذة في ح  الغير قب
 

إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، - 1:     974المادة 
 .كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر 

وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق - 2
ر، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر الغي

قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به 
 .المحال له قيمة الحوالة 

 
فإن كانت الحوالة نافذة قبل الحجز فال عبرة . نظمت هذه المادة حالة تزاحم الحاجز والمحال له

ي ذمة المحال عليه أصب  بحكم الحوالة النافذة حقا إلى الدائن الجديد وانقطعت بالحجز ألن الدين ف
أما لو . صلة الدائن الساب  المحيل عن هذا الدين الذي ورد عليه الحجز بعد انتقاله إلى الدائن الجديد
ر فإذا وقع الحجز أوال تم جاءت حوالة الح  فإن الحجز يبقى نافذا ويعتبر المحال له بمنزلة حاجز مخ

وقع بعد هذه الحوالة حجز مخر فإن الدين الذي في ذمة المحال عليه يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال 
له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن ما يصيب الحاجز المتأخر يستقطع منه للمحال له ما يقي 

 .ع فإنه يبقى للحاجز المتأخربمبلغ الحوالة فإن فضل شئ مما يصيبه بقسمة الغرماء بعد هذا االستقطا
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 الكتاب الثالو

 الباب األول

 حق الملكية

 الفصل األول

 حق الملكية بوجه عام

 الفرع األول

 مدى الحق ووسائل حمايته

 

حق الملكية سلطة للمالك في أن يستعمل الشيء المملوك له وأن يستغله وأن  -1: 975المادة  

 .ت الجائزة شرعايتصرف فيه بجميع التصرفا

لمالك الشيء وحده الحق في الحصول على كل ثماره ونتاجه وملحقاته إال إذا  -2

 .نص القانون أو قضى االتفاق بغير ذلك

االستعمال واالستغالل والتصرف، وتوقى أن : جمع هذا التعريف عناصر الملكية الثالتة وهي

قيود قانونية وإمكان ورود قيود اتقاقية  يصف الملكية بأنها ح  مطل ، نظرا لتعار  ذلك مع ورود

 .على الملكية تتقرر إما لمصلحة عامة وإما لمصلحة خاصة مشروعة

مع مالحظة أن الملكية وإن لم تكن حقا مطلقا، إال أن االستقادة منها مقصورة أساسا على المالك، 

الحصول على كل وهذا ما عبر عنه في التعريف عامة بأن مالك الشيء وحده هو صاحب الح  في 

 .تماره ونتائجه وملحقاته

 :وتشمل الملكية، عدا الشيء ذاته بجميع أجزائه، ما يتقرع عن هذا الشيء وهو أنواع تالتة

الثمار وهي ما ينتجه الشيء من تمار أو غلة متجددة، وقد تكون الثمار طبيعية كالزرع الذي  -2

الذي ينتو عن الشيء بتدخل من اانسان أو يخر  من األر  من تلقاء ذاته، أو صناعية كالمحصول 

 .مدنية كاألجرة

 .المنتجات وهي ما يخرجه الشيء من أشياء غير متجددة -2

وهي كل ما أعد بصقة دائمة الستعمال الشيء وفقا لما تقضي به طبيعته وعرف / الملحقات -6

 .الجهة وقصد المتعاقدين، دون أن تكون جزءا من الشيء ذاته وال متولدة عنه
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فقد يتق  . ويالحظ أن شمول الملكية للثمار والمنتجات والملحقات مقيد بعدم وجود اتقاإل مخالف

وقد يوجد نص في القانون يقضي بجعل . على أن ملكية الشيء ال تشمل تماره أو منتجاته أو ملحقاته

 .الثمار أو المنتجات في حاالت خاصة لغير مالك الشيء

ملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيو ال يمكن فصله عنه مالك الشيء ي -1: 976المادة  

 .دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير

وكل من ملك أرضا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها  -2

 .علوا وعمقا إال إذا نص القانون أو قضى االتفاق بغير ذلك

ى ما يرد عليها من قيود، تولت المادة تحديد بعد أن ذكر التعريف عناصر ح  الملكية وأشار إل

 .مدى أو نطاإل هذا الح 

فح  ملكية شيء معين يشمل جميع أجزائه المكونة له، والجزئية أيتها أن يكون الجزء مندمجا في 

وتطبي  هذا القكرة على األر  مقاده أن . الكل، بحيأ لو فصل منه لهلك الشيء أو تلف أو تغير

حها وما فوقه من علو وما تحته من عم  إلى الحد الذي يمكن للمالك أن ملكية األر  تشمل سط

 .يستعمله أو يستقيد منه، إال إذا نص القانون أو قضي االتقاإل على غير ذلك

 .ال يحرم أحد من ملكه إال بسبب شرعي -1:  977المادة  

يقرره وال ينزع ملك أحد إلى للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفقا لما  -2

 .القانون

يحمي المشرع ح  الملكية ويحرم االعتداء عليه، واألصل أنه  إذا تبت ح  الملكية لشخص بسبب 

 .من أسباب تبوته ال ينتقل منه إلى غيره إال برضائه وطيب نقس منه مادام على قيد الحياة

مصلحة أولى ولكن الضرورة قد تدعو إلى نقل ح  الملكية ولو بدون رضاء صاحبه، وذلك لتحقي  

بالرعاية، وال شك أن المصلحة العامة أولى بالرعاية من المصلحة الخاصة، لن في المصلحة العامة 

 .تحقي  منقعة للكافة، ومنقعة الكافة ترج  على منقعة اآلحاد

ونص المادة يرسم وسيلة لحماية ح  الملكية ويضع قيودا على نزعه بدون رضاء صاحبه، وهذه 

 :القيود هي

يحرم المالك من ملكه إلى بسبب شرعي أي إال في حالة من حاالت التي ينص عليها القانون ال  -2

 .صراحة ومنها نزع الملكية للمنقعة العامة

يقرر القانون ااجراءات التي تتبع في حالة نزع الملكية للمنقعة العامة وفي تقدير التعوي،  -2

 .العادل
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 القرع الثاني

 قيود الملكية

على المالك أن يراعي في استعمال ملكه ما تقضي به القوانين والنظم من قيود   :978المادة 

 مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة

تتضمن هذه المادة مبدأ تقييد سلطة االستعمال بما هو مقرر في القوانين والنظم من قيود سواء 

 .للمصلحة العامة أو الخاصة

اته، أو في قوانين أخرى أو في لوائ  وقرارات أخرى وقد توجد تلك القيود في القانون المدني ذ

 .تصدر عن أجهزة السلطة المختصة

إذا تعلق حق الغير بالملك فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفا ضارا إال بإذن :   979المادة 

 .صاحب الحق

 يخول ح  الملكية لصاحبه سلطة التصرف في الشيء المملوا له، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة،

إذ تتقيد بوجود ح  لشخص مخر غير المالك، كح  انتقاع أو ح  استعمال أو ح  سكن، أي أن المالك 

يلتزم باحترام هذه الحقوإل، ومضمون التزامه هذا هو أال يتصرف تصرفا يضر بهذه الحقوإل إال يإذن 

 .وموافقة أصحابها، منعا لهذا الضرر

 .بب للغير ضرراليس للمالك أن يستعمل ملكه بما يس: 981المادة 

ويراعي في تقدير الضرر العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة لألخرى والغرض 

 .الذي خصصت له

إذا أحدث المالك في استعماله لملكه ضررا لغيره، كان للمضرور أن يطلب  -1: 981المادة  

 .إزالة الضرر مع حقه في التعويض إن كان له مقتضى

ص اإلداري الصادر للمالك دون استعمال المضرور لحقه في وال يحول الترخي -2

 .طلب اإلزالة أو التعويض

إذا كان لحد ملك يتصرف فيه تصرفا مشروعا فأحدث غيره بجواره بناء تضرر مع : 982المادة 

 .الوضع القديم فليس للمحدث أن يدعي التضرر من ذلك

تقييد  126مات الجوار وتقيد المادة ما يعرف باسم حقوإل والتزا 122و 122و 126تنظم المواد 

 .سلطة المالك في االستعمال بعدم ااضرار بالغير وليس بالجار فقط
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وحظرت على المالك أن يتسبب في استعماله لملكه بإحداث أي ضرر للغير، فلم تجعل الحظر 

 .مقصورا على الضرر القاحا أو غير المألوف

وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة  كما أشارت أنه يراعى في تقدير الضرر العرف

 .لألخرى والغر  الذي خصصت له

نصت على التزام المالك فإن كل شخص ولو لم يكن كل مالكا يتقيد بالقيد  126ورغم أن المادة 

 .الوارد في هذه المادة كالمستأجر وصاحب ح  االنتقاع

ي التعوي، إن كان لذلك للمضرور أن يطلب إزالة الضرر مع حقه ف 126وخولت المادة 

مقتضى، ذلك إن إزالة الضرر قد ال تكون كاملة، كما أن إزالة الضرر وإن حالت دون حدوته في 

 .المستقبل، إال أنها قد ال تزيل الضرر الذي حدث في الماضي

بأن الترخيص ااداري ال يحول دون استعمال المضرور  122وقد قضت الققرة الثانية من المادة 

 .لب اازالة أو التعوي، إن كان له مقتضىحقه في ط

فتقيد أنه ال يجوز لمن تضرر من وضع قديم ساب  على وضع أحدته أن يطلب  122أما المادة 

غزالة الوضع القديم أو التعوي، عما أحدته من ضرر، فالضرر الذي يزال هو الضرر الحديأ وليس 

 .الضرر القديم

في تصرفه عقدا كان أو وصية شروطا تقيد حقوق ليس للمالك أن يشترط  -1: 983المادة  

المتصرف إليه إذا كانت هذه الشروط لمدة محددة ومعقولة وقصد بها حماية 

 .مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير

يقع باطال كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه أحكام  -2

 .الفقرة السابقة

إذا كان شرط المنع من التصرف صحيحا وفقا ألحكام المادة السابقة، وتصرف  -1: 984المادة  

المشترط عليه بما يخالف الشرط، كان لكل من المشترط ومن تقرر الشرط 

 .لمصلحته إبطال التصرف المخالف

ومع ذلك يصح التصرف المخالف إذا أقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد  -2

 .يجب كذلك أن يقره هذا الغيرتقرر لمصلحة الغير، ف

ال يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير، إال إذا كان على علم به  -1: 985المادة  

 .وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به

فإذا كان الشيء عقارا وتم إعالن التصرف الذي ورد به الشرط، اعتبر الغير  -2

 .عالما بالشرط من وقت اإلعالن
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نظم القانون االتقاإل أو الشرت المانع من التصرف في تالث مواد، وقد صاغ القانون القاعدة العامة 

صياغة تتق  مع األصل وهو عدم جواز اشترات منع المالك من  126في هذا الشأن في المادة 

الملك إليه  التصرف في ملكه، ألن ذلك ينافي مقتضى العقد الذي نقل الملكية إليه، أو الوصية التي مل

 .بموجبها

ولكن عدم جواز اشترات منع المالك من التصرف يرتقع إذا كان الغر  من المنع حماية مصلحة 

أو منقعة مشروعة من هذا المنع، فتوافر هذه المصلحة أو المنقعة يجيز اشترات المنع، مع مراعاة أن 

 .يكون هذا المنع لمدة محددة ومعقولة

كان الشرت المانع من التصرف باطال، وص  العقد أو صحت الوصية فإذا لم يتوافر هذا الشرت 

المتضمنة لذلك الشرت، ما لم يكن شرت المنع الباطل هو الدافع إلى العقد أو الوصية، فقي هذه الحالة 

 .يبطل الشرت ويبطل العقد أو الوصية كذلك وفقا للقواعد العامة

صحيحا، فقررت تخويل كل من المشترت ومن أتر الشرت المانع إذا وقع  124وقد نظمت المادة 

تقرر الشرت لمصلحته إبطال التصرف المخالف، وذلك على أسان أنهما صاحبا المصلحة في احترام 

الشرت، ومصلحة من تقرر الشرت لمصلحته واضحة، أما المشترت فال شك أن له مصلحة ولو أدبية 

ال يكون لغير المشترت ومن تقرر الشرت في اشترات المنع من التصرف وإال ما كان قد اشترطه، و

 .لمصلحته أن يتمسك ببطالن التصرف المخالف

فإذا كان الشرت المانع قد تقرر لمصلحة المشترت وحده، فإن التصرف المخالف يص  بإقرار هذا 

المشترت وأما إذا كان الشرت قد تقرر لمصلحة الغير، فالبد من إقرار كل من المشترت والغير لكي 

 .تصرف المخالفيص  ال

لالحتجا  بالشرت المانع على الغير، أن يكون على علم به وقت التصرف،  122وأوجبت المادة 

أو على األقل أن يكون في مقدوره أن يعلم به واعتبرت المادة الغير عالما بالشرت إذا كان الشيء الذي 

العقد أو الوصية : شرتمنع المالك من التصرف فيه عقارا، وقد تم إعالن التصرف الذي تضمن ال

وبدهي أن المقصود بااعالن أي وسيلة أو إجراء يشترطه القانون اعالم الغير بالتصرفات التي ترد 

 .على العقارات

 الفرع الثالو الملكية الشائعة

إذا تملك اثنان، أو أكثر شيئا بسبب من أسباب التملك، دون أن تفرز حصة كل منهم : 986المادة 

على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل فيه فهم شركاء 

 .على غير ذلك
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الملكية الشائعة، ويتبين من هذا التعريف أن الشيوع يقتر  وجود أكثر من  121عرفت المادة 

مالك للشيء الواحد، وأن كل مالك له حصة في هذا الشيء ال تتركز في جزء منه بالذات، ومصدر 

 .بب من أسباب كسب الملكية بصقة عامة، كالعقد والوصيةالشيوع قد يكون أي س

واعتبرت المادة حصة كل شريك مساوية لحصص سائر الشركاء ما لم يثبت عدم التساوي في قدر 

 .الحصص

لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن من  -1: 987المادة  

 .ق سائر الشركاءباقي شركائه بشرط أال يلحق ضررا بحقو

إذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء  -2

عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف 

إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وإذا كان المتصرف إليه 

ا مفرزة حين العقد، فله الحق يجهل أن المتصرف ال يملك العين المتصرف فيه

 .في إبطال التصرف

للشريك على الشيوع سلطة التصرف في حصته الشائعة بأي تصرف من التصرفات التي يجيزها 

 .القانون شرت أن ال يلح  ضررا بالشركاء

إذا وقع التصرف على جزء مقرز من المال الشائع وكان مساويا لحصته ووقع هذا الجزء المقرز 

في نصيب المالك الذي صدر منه التصرف كان التصرف صحيحا، أما إذا لم يقع الجزء  عند القسمة

المتصرف فيه عند السمة في نصيب المتصرف، فإن هذا التصرف يعتبر صادرا من غير مالك، 

ويكون للمتصرف إليه أن يطلب إبطال التصرف على هذا األسان مادام كان يجهل حيأ التصرف أن 

 .جزء المتصرف فيه مقرزاالمتصرف ال يملك ال

أما إذا كان المتصرف إليه يعلم حين التصرف أن المتصرف ال يملك الجزء المتصرف فيه مقرزا، 

 .فإن ح  المتصرف إليه ينتقل من وقت التصرف إلى الجزء الذي مل إلى المتصرف بطري  القسمة

في الخلط واالختالط فإنه للشريك على الشيوع بيع حصته بال إذن الشريك اآلخر إال : 988المادة 

ال يجوز البيع بغير إذن شريكه وليس له أن يتصرف في حصته تصرفا مضرا 

 .بدون إذن شريكه

 :تضمنت هذه المادة حكمين

أنه يجوز للشريك على الشيوع بيع حصته بال إذن الشريك اآلخر في غير صور الخلط : األول

 .واالختالت

 .ت ال يجوز للشريك بيع حصته بغير إذن شريكهأنه في حالة الخلط واالختال: والثاني
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 .والمراد بالخلط خلط النصيبين بحيأ ال يتميز أحدهما عن اآلخر

أما االختالت فصقة للمال تثبت من فعل الشركاء ويؤدي إلى تعذر قيام الشريك المتصرف بتسليم 

 .البيع على إذنهمالحصة الشائعة التي تصرف فيها إال مختلطة بحصص سائر شركائه، ولذا يتوقف 

 .تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك -1: 989المادة  

 .فإذا تولى أحد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيال عنهم -2

بية يكون أي أغلبية الشركاء في اإلدارة الشائعة ملزما للجميع وتعتبر األغل -1: 991المادة  

 .بقيمة األنصبة

فإن لم يتفق الشركاء جاز لألغلبية أن تختار مديرا وأن تضع إلدارة المال  -2

واالنتفاع به نظام يسري على الشركاء جميعا وعلى خلفائهم سواء أكان 

الخلف عاما أو خاصا أو أن يطلب أحدهم من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحفظ 

 .المال وأن تعين مديرا للمال الشائع

للشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل  -1: 991المادة  

تحسين االنتفاع بهذا المال من التغييرات األساسية والتعديل في الغرض الذي 

أعد له ما يخرج عن حدود اإلدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي 

ولمن خالف من هؤالء حق الرجوع إلى المحكمة الشركاء باعتذار رسمي 

 .خالل شهرين من تاريخ التبليغ

وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار األغلبية أن تقرر مع هذا ما  -2

تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تقرر إعطاء المخالف من 

 .ضاتالشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعوي

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو :  992المادة 

 .كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف :  993المادة 

الشركاء كل بقدر  الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع

 .حصته

إدارة المال الشائع فاألصل أن هذه اادارة من ح  الشركاء مجتمعين  116 – 121تناولت المواد 

 .سواء قاموا بها بأنقسهم أو وكلوا أحدهم أو شخصا من الغير في القيام بذلك

من  121 والتوكيل في إدارة المال الشائع قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا، وقد نصت المادة

 .القانون صراحة على أنه إذا تولى أحد الشركاء اادارة دون اعترا  من الباقين عد وكيال عنهم
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ولما كان انعقاد إجماع الشركاء قد يتعذر في بع، الحاالت، فقد وضع المشروع قواعد لمعالجة 

لك حتى ال يتعطل الوضع الناتو عن عدم تحق  ااجماع بما يكقل التوفي  بين المصال  المتعارضة، وذ

 .استغالل المال الشائع

وقد فرإل القانون فيما وضع من قواعد بين أعمال اادارة المعتادة وأعمال اادارة غير المعتادة، 

فقيما يتعل  بأعمال اادارة المعتادة كتأجير المال الشائع لمدة محددة ال تتجاوز المدة المسموح للوكيل 

لبية الشركاء أن تقرر القيام بعمل من هذه األعمال، أو أن تعين مديرا باادارة التأجير لها، يجوز ألغ

 .للقيام بها سواء من بين الشركاء أو من غيرهم

كما يجوز لألغلبية أن تضع ادارة المال الشائع إدارة معتادة نظاما يسري على الشركاء جميعا 

 .وعلى خلقائهم العامين والخاصين

 .ترضوا على شيء مما تقدموال يكون لباقي الشركاء أن يع

فإذا لم تكن هناا أغلبية، جاز ألي من الشركاء أن يطلب من المحكمة أن تتخذ ما يلزم لحقظ المال 

 .وأن تعين مديرا للمال الشائع

أما فيما يتعل  باألعمال التي تخر  عن حدود اادارة المعتادة كإدخال تغييرات أساسية في المال 

ي الغر  الذي أعد له بهدف تحسين االنتقاع بهذا المال، فاألغلبية الشركاء الشائع أو إجراء تعديل ف

وحماية لحقوإل باقي الشركاء، . الذين يملكون على األقل تالتة أربع المال الشائع أن تقرر ما تراه فيها

لى فقد ألزم األغلبية قراراتها في هذا الشأن إلى األقلية باعذار رسمي، وأجاز ألي شريك لم يواف  ع

 .القرار أن يرفع األمر إلى المحكمة خالل شهرين من تاري  التبليغ

فإذا رفع األمر إلى المحكمة كان لها أن تلغي قرار األغلبية، كما يكون لها أن تقرر رأي األغلبية، 

ولها في هذه الحالة أن تأمر األغلبية بأن تقدم للمعتر  من الشركاء كقالة تضمن الوفاء بما قد يستح  

 .من تعوي، عن األضرار التي قد تصيبه من جراء تنقيذ قرار األغلبيةله 

وفيما يتعل  بحقظ المال الشائع فهو من ح  كل شريك في الشيوع، ولذلك فلكل شريك أن يتخذ من 

الوسائل ما يلزم دون حاجة إلى أخذ موافقة باقي الشركاء على ذلك، على أال يتعدى ما يقوم به أعمال 

 .الحقظ

قات إدارة المال الشائع وحقظه والضرائب المقروضة عليه أو على استغالله وسائر النققات وتقع نق

 .الناتجة عن الشيوع على جميع الشركاء كل بقدر حصته

 القرع الرابع

 انقضاء الشيوع بالقسمة

 .القسمة إفراز وتعيين الحصة الشائعة وقد تتم بالتراضي أو بحكم المحكمة:  994المادة 
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المادة القسمة بأنها إفراز وتعيين الحصة الشائعة، وبينت أنها قد تتم بالتراضي أي عرفت هذه 

 .باتقاإل الشركاء عليها، أو بحكم المحكمة إذا لم يتق  الشركاء جميعا على القسمة

 .يجب أن يكون المقسوم عينا قابلة للقسمة مملوكة للشركاء عند إجرائها:  995المادة 

وت الواجب توافرها في المقسوم، وتوجب أوال أن يكون المقسوم عينا تنص هذه المادة على الشر

 .قابلة للقسمة، فإذا لم تكن قابلة للقسمة فال تقسم وتبقى على حالة الشيوع

ويشترت في العين المقسومة أن  تكون مملوكة للشركاء عند إجراء القسمة فإذا كانت العين كلها أو 

 .وقعت القسمة باطلة لورودها على ملك الغيرجزء منها مملوكة لغير المتقاسمين، 

مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق :  996المادة 

 .مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية

أن  طلب القسمة رخصة لكل شريك على الشيوع، فإذا لم يتق  الشركاء على القسمة كان ألي منهم

يطلب من المحكمة أن تقضي بها، وذلك ما لم يكن ممنوعا من طلب القسمة بمقتضى نص في القانون 

 .كما لو تبين من الغر  الذي خصص له المال الشائع أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع

 .إذا كان أحد الشركاء غائبا أو فاقدا األهلية وناقصها فال تصح القسمة الرضائية: 997المادة 

إذا كان أحد الشركاء غائبا ولم يكن هناا من ينوب عنه أو فاقدا األهلية وناقصها فال تص  القسمة 

 .الرضائية

 .يشترط لصحة القسمة أن تتم بطلب من أحد أصحاب الحصص المشتركة -1:  998المادة 

 .وتتم قسمة القضاء ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب -2

ة القضائية أن يطلبها أحد الشركاء من القضاء وال يجوز لغيرهم أن تشترت هذه المادة لصحة القسم

 .يطلب القسمة

ومتى طلب أحد الشركاء القسمة، وأعلن الشركاء اآلخرون بهذا الطلب وفقا للقانون، يكون للمحكمة 

أن تقضي بالقسمة ولو لم يواف  أحد الشركاء عليها، أو تغيب عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر 

 .القسمة طلب

 .يجب أن يكون المال المشترك قابال بحيو ال تفوت المنفعة المقصودة منه بالقسمة:  999المادة 

إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة :  1111المادة 

الدين المراد قسمتها جاز ألي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو أن يطلب 

 .مة بيعها بالطريق المبينة في االقنونمن المحك

 .أن يكون المال المشترا قابال للقسمة بحيأ ال تقوت المنقعة المقصودة منه بها 111توجب المادة 
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ولكن نظرا ألن أحد الشركاء في المال غير القابل للقسمة قد تكون له مصلحة في عدم البقاء في 

صته لشريك مخر، فإذا لم يرغب أي من الشركاء في أن يبيع ح 2666الشيوع، فقد أجازت له المادة 

شراء هذه الحصة كان للشريك الراغب في الخرو  من حالة الشيوع أن يطلب من المحكمة بيع 

حصته بالطري  المبينة في القانون، ويصب  المشتري شريكا في الشيوع محل الشريك الذي طلب 

 .الخرو  من الشيوع، ويظل المال شائعا

رضائية كانت أو قضائية وذلك  -لدائني كل شريك االعتراض على القسمة -1:  1111المادة 

بإنذار يبلغ إلى جميع الشركاء إذا كانت رضائية أو بالتدخل أمام المحكمة إذا 

 ..كانت قضائية

 .وال تنفذ القسمة في حق الدائنين إذا لم يدخلهم الشركاء في جميع اإلجراءات -2

لدائن الذي لم يتدخل أن يطعن عليها إال في حالة فإذا تمت القسمة فليس ل -3

 .الغش

إذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تنفسخ القسمة إال إذا أدى الورثة :  1112المادة 

الدين أو أبرئهم الدائنون منه أو ترك الميت ماال آخر غير المقسوم وسدد منه 

 .الدين

لهؤالء  2662الشركاء ، ولذلك أجازت المادة  ال شك أن قسمة المال الشائع قد تضر بدائني

 .الدائنين االعترا  على القسمة

فإذا كانت القسمة قد تمت باتقاإل الشركاء جميعا، كان لدائنيهم أو لدائني بعضهم االعترا  عليها 

بإنذار يبلغ إلى جميع الشركاء فإذا قام الشركاء بتالفي أسباب اعترا  الدائنين كان بها، أما إذا 

اهلوا هذا االعترا  ومضوا في تنقيذ القسمة كان لدائنيهم ح  الطعن فيها بدعوة عدم نقاذ تج

تصرفات المدين في ح  دائنيه، أما إذا كانت القسمة قضائية فإن وسيلة الدائنين إلى االعترا  عليها 

بمبادرة هي دخولهم في دعوى القسمة أمام المحكمة، ودخول الدائنين في دعوى القسمة إما أن يتم 

 .منهم، وإما أن يتم بأن يدخلهم الشركاء في هذه الدعوى

فإذا تدخل الدائنون في دعوى القسم أو أدخلوا فيها، فإن الحكم النهائي الصادر بالقسمة يكون نافذا 

في مواجهتهم، أما إذا لم يعلم الدائنون بدعوى القسمة فلم يتدخلوا فيها، ولم يدخلوا الشركاء فيها، فإن 

 .الذي يصدر في هذه الدعوى ال يكون نافذا في حقهم الحكم

أما إذا علم الدائنون بدعوى القسمة ولكنهم لم يعترضوا على إجراء القسمة ولم يطلبوا إدخالهم في 

دعوى القسمة ولم يدخلهم الشركاء فيها، فإن القسمة تكون نافذة في حقهم، وال يكون لهم الطعن فيها إال 

 .الة تبوت تواطؤ الشركاء لإلضرار بالدائنينفي حالة الغا، أي في ح
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قبل سداد ما على المورث من ( التركة)فتواجه حالة تمام قسمة الموال الموروتة  2662أما المادة 

 .ديون فتجعل جزاء ذلك انقساخ القسمة، بال تقرقة بين القسمة الرضائية والقسمة القضائية

 :خ القسمة في تالث حاالتولكن هذه المادة تجيز للمتقاسمين تجنب انقسا

 .إذا أدوا الدين الذي على مورتهم -2

 .إذا أبرأهم دائنو المورث من هذا الدين -2

 .إذا ترا المورث ماال غير المال المقسوم وسدد منه الدين -6

 .يعتبر المتقاسم مالكا على وجه االستقالل لنصيبه الذي آل إليه بعد القسمة:  1113المادة 

ة أن أتر القسمة هو تحديد نصيب كل شريك وحصره في جزء من الشيء الشائع تبين هذه الماد

يتميز به وال يختلط باألجزاء األخرى التي خصصت لسائر الشركاء، وبذلك يصب  كل متقاسم مالكا 

 .للجزء الذي خصص له بالقسمة وحده على سبيل االستقالل

ال أنه يجوز لجميع الشركاء فسخ ال يسوغ الرجوع عن القسمة بعد تمامها إ:  1114المادة 

 .القسمة واقالتها برضائهم وإعادة المقسوم مشتركا بينهم كما كان

هذه المادة تطبي  للقواعد العامة، فالقسمة متى  تمت بحكم قضائي نهائي، أو بعقد صحي ، تكون 

متقاسمين ملزمة لجميع المتقاسمين، فال يجوز لواحد منهم أو بعضهم الرجوع عنها، ولكن يجوز لل

جميعا الرجوع في هذه القسمة واعتبارها كأن لم تكن سواء كانت القسمة قضائية أو رضائية، فأحكام 

القضاء ولو كانت قضائية يجوز النزول عن التمسك بها ممن صدرت لمصلحتهم وهم في القسمة 

 .المتقاسمون جميعا، والعقود الصحيحة يجوز إقالتها بتراضي جميع أطرافها

يجرى في القسمة خيار الغبن وخيار االستحقاق وخيار إجازة القسمة الفضولي : 1115المادة 

كما يجرى في تقسيم األجناس المختلفة أيضا وفي القيميات المتحدة الجنس، خيار 

الشرط، وخيار الرؤية وخيار العيب أما المثليات فيجرى فيها خيار العيب دون 

 ..خيار الرؤية والشروط

 .ا للمتقاسمين خيارات الغبن واالستحقاإل وإجازة قسمة القضوليتثبت القسمة عموم

فإذا كانت األشياء المقسومة أجنان مختلقة أو قيميات متحدة الجنس فيثبت فيها كذلك خيارات 

 .الشرت والرؤية والعيب

 .أما إذا كانت األشياء المقسومة من المثليات فيثبت فيها خيار العيب دون خيار الرؤية والشرت

رر عدم تبوت خيار الرؤية وخيار الشرت في المثليات بأنه عند قسمة المثليات قسمة إفراز ويب

 .يكون كل متقاسم قد أخذ عين حصته
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يجوز لمن لحقه غبن فاحش في قسمة الرضا أن يطلب من المحكمة فسخ  -1:  1116المادة 

 .القسمة وإعادتها عادلة

 .وم وقت القسمةوتكون العبرة في تقدير الغبن بقيمة المقس -2

 .ال تسمع دعوى الفسخ وإعادة القسمة إذا لم ترفع خالل سنة من تاريخ القسمة:  1117المادة 

تبطل القسمة إذا استحق المقسوم كله أو جزء شائع منه ويتعين حينئذ إعادة :  1118المادة 

 .القسمة فيما بقى منه

في المال المقسوم صراحة أو قسمة الفضولي موقوفة على إجازة الشركاء :  1119المادة 

 .ضمنا

لمن لحقه غبن فاحا من القسمة الرضائية أن يطلب من المحكمة فسخها  2661تجيز المادة 

 .وإجراء قسمة جديدة عادلة برفع الغبن عنه

وتشترت المادة في الغبن الذي يجيز للمغبون طلب فسخها لقسمة أن يكون الغبن فاحشا يترا 

 .ع األمر إليها، على أن يراعى في تقدير الغبن قيمة المقسوم وقت القسمةللمحكمة تقديره عندا يرف

وإجازة طلب فس  القسمة للغبن القاحا مقصورة كما هو واض  من نص الققرة األولى من المادة 

 .على القسمة الرضائية، أما القسمة التي تتم بحكم المحكمة، فال يجوز طلب فسخها للغبن 2661

على  2661منازعات التي قد تثور في شأن وجود غبن في القسمة، نصت المادة ولمنع إطالة أمد ال

وجوب رفع دعوى فس  القسمة خالل سنة من تاريخها، فإذا مضت السنة دون رفع الدعوى، كانت 

 .غير مقبولة

والواقع أنه إذا عر  أحد المتقاسمين أو بعضهم تكملة حصة المتقاسم المغبون عينا بما يرفع عنه 

ال تقصل بين طلب فس   2661فإن للمحكمة أن تعدل القسمة وفقا للعر  المتقدم، ألن المادة  الغبن

 .القسمة وطلب إعادتها عادلة

 .أن يكون المقسوم كله مملوكا للشركاء حين القسمة وإال كانت باطلة 2662وتشترت المادة 

ت القسمة كذلك ويتعين وإذا كانت حصة شائعة في المقسوم مملوكة للغير كالنصف أو الربع بطل

 .إعادتها فيما بقى من المقسوم

قسمة القضولي فتقرر أنها تكون موقوفة على إجازة الشركاء في المال  2661وتواجه المادة 

المقسوم صراحة أو ضمنا، فشرت انعقاد  القسمة نافذة هو رضاء جميع الشركاء بها، فإذا لم يتحق  في 

ير الشركاء دون وكالة منهم، كان هذا الشخص فضوليا، وال الرضاء، بأن أجرى القسمة شخص من غ
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تنقذ قسمته في مواجهة الشركاء إال باجازتهم، وإذا كانت من أجرى القسمة وكيال عن بع، الشركاء 

 .فقط، فال تكون هذه القسمة نافذة في مواجهة سائر الشركاء إال باجازتهم

 .كون صريحة أو ضمنيةوإجازة الشركاء للقسمة التي يجريها القضولي قد ت

 قسمة المهايأة - أ

المهايأة قسمة المنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي األولى يتناوب الشركاء :  1111المادة 

في االنتفاع بجميع المال الشائع مدة تتناسب مع حصة كل منهم وفي الثانية 

 .ينتفع كل منهم بجزء معين من العين الشائعة

ال قسمة ملكية، ولذلك فهي ال تنهي حالة الشيوع، وهي طريقة من طرإل  قسمة المهايأة هي انتقاع

 .االنتقاع بالمال الشائع

والمهايأة قد تكون زمانية وقد تكون مكانية، فقي المهايأة الزمانية يتق  جميع الشركاء على أن 

ب مع حصته يتناوبوا االنتقاع بجميع المال الشائع بحيأ تحدد لكل واحد منهم مدة لالنتقاع تتناس

الشائعة، وفي المهايأة المكانية يتق  جميع الشركاء على أن يختص كل واحد منهم بمنقعة جزء مقرز 

 .من المال الشائع توازي حصته الشائعة

 .يجب تعيين المدة في المهايأة زمانا وال يلزم في المهايأة مكانا -1:  1111المادة 

يتفقوا فللمحكمة أن تعين المدة لتي  يتفق الشركاء على مدة المهايأة، وإذا لم -2

وتجرى القرع لتعيين البدء . تراها مناسبة حسب طبيعة النزاع والمال الشائع

 .في المهايأة زمانا وتعيين المحل في المهيأة مكانا

توجب هذه المادة تعيين المدة في المهايأة زمانا دون المهايأة مكانا، فإذا اتق  فاألصل أن يقوم 

 .الشيوع على تعيين مدة المهايأة زمانية كانت أو مكانية نقذت الشركاء على

وإذا لم يتق  الشركاء على تحديد مدتها فإن ذلك ال يبطل المهايأة زمانية كانت أو مكانية، بل تكون 

المهايأة صحيحة، وإذا تنازع الشركاء إلى القضاء، فللمحكمة أن تعين مدة مناسبة للمهايأة مراعية في 

 .النزاع والمال الشائعذلك طبيعة 

واألصل أن يقوم الشركاء عند االتقاإل على المهايأة بتعيين من يبدأ بها منهم في حالة المهايأة 

الزمانية، ويتعين محل انتقاع كل شريك في المهايأة المكانية، فإذا تم ذلك كان اتقاإل الشركاء في هذا 

 .الشأن نافذا

دء في المهايأة الزمانية، أو المحل في المهايأة المكانية، أما إذا لم يتق  الشركاء على تعيين الب

فتجرى القرعة لتعيين أي من الشركاء ينتقع أوال، ومن يليه وهكذا، كما تجرى القرعة لتعيين محل 

 .انتقاع كل شريك في المهيأة المكانية
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من حيو تخضع أحكام قسمة المهايأة من حيو جواز االحتجاج بها على الغير و:  1112المادة 

أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرف اإلثبات ألحكام عقد اإليجار إذا 

 .لم تتعارض مع طبيعة هذه القسمة

يعتبر كل شريك في المهيأة المكانية في حكم المستأجر بالنسبة للجزء الذي خصص له، وفي حكم 

 .المؤجر بالنسبة للجزء أو األجزاء التي خصصت لغيره من الشركاء

كذلك فقي المهيأة الزمانية يعتبر الشريك الذي ينتقع بالمال الشائع كله في حكم المستأجر لهذا المال 

من سائر شركائه طول مدة انتقاعه، ويعتبر في حكم المؤجر لهذا المال خالل مدة انتقاع غيره من 

 .الشركاء به

ايجار من حيأ األهلية وبناء على ذلك تخضع المهايأة زمانية كانت أو مكانية لحكام عقد ا

 .المطلوبة لدى المتقاسمين، وحقوقهم والتزاماتهم وإتبات المهيأة، واالحتجا  بها في مواجهة الغير

الشركاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال  -1:  1113المادة 

 .الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية

تفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد فإذا تعذر ا -2

 .الشركاء أن تأمر بها

تنص الققرة األولى من هذه المادة على أن للشركاء أن يتققوا أتناء إجراءات القسمة النهائية على أن 

 .يقسم المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية

ة التي يتق  عليها الشركاء أتناء إجراءات القسمة النهائية تنتهي حتما مع مراعاة أن قسمة المهايأ

بتمام القسمة النهائية، وقد تنتهي قبل ذلك إذا حدد لها الشركاء مدة وانقضت هذه المدة قبل تمام القسمة 

 .النهائية

لم يكن تمة  أما الققرة الثانية من المادة فتجيز أن تتم قسمة المهايأة بأمر أو حكم من القضاء إذا

 .اتقاإل عليها

إذا طلب القسمة أحد الشركاء في المال المشترك القابل للقسمة وطلب  -1:  1114المادة 

 .اآلخرون المهايأة تقبل دعوى القسمة

وإذا طلب أحدهم المهيأة دون أن يطلب أيهم القسمة وامتنع اآلخرون يجبرون  -2

 .على المهايأة

ين المشتركة التي ال تقبل القسمة وامتنع وإذا طلب أحد المهيأة في الع -3

 .اآلخرون يجبرون على المهايأة
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 .هذه المادة تواجه حالتين يجمع بينهما عدم اتقاإل الشركاء في المال المشترا على القسمة

فالحالة األولى هي حالة ما إذا طلب بع، الشركاء قسمة المال المشترا قسمة نهائية أي قسمة 

ن قسمة المال قسمة مهايأة زمانية أو مكانية، وفي هذه الحالة يغلب طلب ملك، في حين طلب مخرو

قسمة الملك على طلب قسمة المهايأة لن قسمة الملك تؤدي إلى إنهاء حالة الشيوع، وتضع بذلك حدا 

 .للخالف بين الشركاء

يأة وامتنع والحالة الثانية هي حالة ما إذا لم يطلب أي من الشركاء قسمة الملك وطلب بعضهم المها

وفي هذه الحالة يجاب طالب المهايأة إلى طلبه فيقضي بقسمة . اآلخرون عن الموافقة على هذا الطلب

 .المال قسمة مهايأة وذلك سواء كان هذا المال يقبل القسمة النهائية أو كان ال يقبلها

ال تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا : 1115المادة 

 .ته من ما محلهوحل ورث

مقتضى هذه المادة أن تظل المهايأة زمانية أو مكانية نافذة حتى تنتهي المدة المحدودة لها، سواء 

حددت هذه المادة باتقاإل الشركاء أو بحكم من المحكمة دون أن يكون لوفاة أحد الشركاء أو جميعهم 

 .ت الشركاءأتر على بقاء المهايأة لمدتها فتسري المهايأة في ح  ورتة من ما

 الشيوع ااجباري -2

من هذا القانون ليس للشركاء في  977و 966مع مراعاة ما جاء في المادتين : 1116المادة 

مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال أنه 

 .يجب أن يبقى دائما على الشيوع

ع في طلب القسمة، ال يجوز ألي من استثناء من األصل وهو ح  كل شريك في المال الشائ

الشركاء أن يطلب قسمة هذا المال إذا تبين ممن الغر  الذي خصصه له هذا المال أنه يجب أن يبقى 

 .دائما على الشيوع

ويسمى الشيوع الذي ال يجوز فيه طلب القسمة بالشيوع ااجباري، ألن الشركاء مجبرون على 

 .البقاء في حالة شيوع بصقة دائمة

دير ما إذا كان الشيوع إجباريا أم ال، يتوقف على الغر  الذي خصص له المال الشائع، فإذا وتق

تبين أن هذا المال خصص لغر  معين ال يتحق  إذا قسم المال الشائع، فإن الشيوع يكون إجباريا، 

 .ويمتنع على الشركاء أن يطلبوا قسمة هذا المال

انتهاء حالة الشيوع بغير القسمة، كما لو باع جميع  ويالحظ أن كون الشيوع إجباريا ال يمنع من

الشركاء حصصهم إلى شخص واحد، فقي هذه الحالة تنتهي حالة الشيوع، ويصب  المشتري مالكا 

 .للمال الشائع ملكية مقرزة
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كذلك إذا توفى أحد الشريكين في المال الشائع شيوعا إجباريا وورتة الشريك اآلخر، فإن حالة 

 .في هذه الحالة ولو أنه كان إجبارياالشيوع تنتهي 

 القرع الخامس

 ملكية األسرة

ألعضاء األسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة :  1117المادة 

على إنشاء ملكية األسرة وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا 

ا من أي مال آخر مملوك لهم على جعلها كلها أو بعضها ملكا لألسرة وإم

 .اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية

إنشاء ملكية األسرة فيه مصلحة ألفراد األسرة إذ يؤدي إلى المحافظة على ملكيتهم وتعاونهم في 

 .تنمية هذه الملكية واالنتقاع بها بما يحق  مصلحتهم جميعا

ن يكون أطراف هذا االتقاإل منتمين إلى والمصدر الوحيد انشاء ملكية األسرة هو االتقاإل ويجب أ

أسرة واحدة، وأن تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة سواء في ذلك المصلحة المالية أو المصلحة 

 .األدبية

كذلك يجب أن يكون محل هذه الملكية أشياء مملوكة لكل أو بع، أفراد األسرة التي اتققت على 

لوكة ألفراد األسرة، فال أهمية لمصدر هذه الملكية، فقد إنشاء ملكية األسرة، ومادامت هذه األشياء مم

تكون ملكية هذه األشياء قد ملت إلى أفراد األسرة بالميراث، وقد تكون قد ملت إليهم بسبب مخر من 

وقد تطلبت المادة أن يكون االتقاإل على إنشاء ملكية األسرة . أسباب كسب الملكية كالوصية، والعقد

أن تستمر هذه الملكية مدة طويلة، ومن شان كتابة االتقاإل أن يحدد أحكام هذه  كتابة، وذلك لن الغالب

 .الملكية بدقة ووضوح يحول دون قيام منازعات بين أعضاء األسرة

والكتابة هنا تعتبر ركنا، فاالتقاإل على ملكية األسرة إذن هو اتقاإل شكلي، ولكن أي كتابة تكقي، فال 

 .يشترت أن تكون الكتابة رسمية

يجوز االتفاق على إنشاء ملكية األسرة لمدة ال تزيد على خمس عشرة سنة  -1:  1118لمادة ا

على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة اإلذن له في إخراج نصيبه 

 .قبل إنقضاء اآلجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك. من هذه الملكية

كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد  -2

 .بعد ستة أشهر من يوم إعالن الشركاء برغبته في إخراج نصيبه
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يجب أال تزيد مدة ملكية األسرة على خمس عشرة سنة، وإذا اتق  أعضاء األسرة على مدة تزيد 

رة بعد على خمسة عشرة سنة، انقضت إلى هذا الحد، ولكن ال يوجد ما يمنع من تجديد مدة ملكية األس

 .انقضائها

واألصل أن يلتزم جميع أعضاء األسرة بالبقاء في الملكية التي اتققوا عليها لكل مدتها مادامت ال 

تتجاوز خمس عشرة سنة، فال يجوز ألي من الشركاء أن يخر  من هذه الملكية بإرادته المنقردة قبل 

محكمة ااذن له في إخرا  نصيبه انقضاء المدة المتق  عليها، ولكن يجوز لكل شريك أن يطلب من ال

 .من هذه الملكية قبل انقضاء الجل المتق  عليه إذا وجد مبرر لذلك

وإذا لم يحدد الشركاء أجال لملكية األسرة، فإنها تكون غير محددة المدة، ويكون لكل شريك في هذه 

ء، وما قد يترتب عليها الحالة أن يخر  نصيبه منها بإرادته المنقردة، ولكن منعا لمقاجأة سائر الشركا

من ضرر يصيبهم، يجب على الشريك الذي يريد إخرا  نصيبه من ملكية األسرة أن يعلن شركاءه 

 .برغبته وأن ينتظر ستة أشهر من يوم ااعالن

ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية األسرة قائمة وال يجوز ألي  -1:  1119المادة 

جنبي عن األسرة إال بموافقة الشركاء شريك أن يتصرف في نصيبه أل

 .جميعا

وإذا تملك أجنبي عن األسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا  -2

عليه فال يكون هذا األجنبي شريكا في ملكية األسرة إال برضائه ورضاء باقي 

 .الشركاء

 :تتميز ملكية األسرة بصقتين

 .لقسمة فهي صورة من صور الشيوع ااجباريأنها ال تجوز فيها المطالبة با: األولى

أنه ال يجوز فيها للشريك أن يتصرف في نصيبه ألجنبي عن األسرة إال بموافقة الشركاء : الثانية

جميعا ولكن يجوز له أن يتصرف في هذا النصيب كله أو بعضه ألحد الشركاء، كما يجوز لدائني أحد 

ذا النصيب جبرا على صاحبه، وقد يكون المشتري الشركاء أن ينقذوا على نصيب مدينهم فيباع ه

 .أجنبيا عن األسرة، وال يحتا  المر إلى موافقة جميع الشركاء

أما إذا تملك أجنبي حصة أحد الشركاء سواء في بيع اختياري بموافقة الشركاء جميعا، أو ي بيع 

ا األجنبي بعيدا عن هذه جبري، فإن ذلك ال يعني أن يصب  األجنبي شريكا في ملكية األسرة، فيظل هذ

والغر  من هذا التقييد أن . الملكية إال إذا واف  هو وجميع الشركاء على دخوله في ملكية األسرة

 .تبقى الملكية مقصورة على أفراد األسرة بقدر اامكان



 

326

ألصحاب أغلبية الحصص في ملكية األسرة أن يعينوا من بينهم واحدا أو  -1:  1121المادة 

المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية األسرة من التغيير  أكثر إلدارة

في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق االنتفاع بهذا 

 .المال ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك

وال يجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها ولو اتفاق على غير ذلك، كما  -2

ء على طلب أي شريك إذا وجد سبب قوي يبرر هذا يجوز للمحكمة عزله بنا

 .العزل

فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة وأحكام : 1121المادة 

 .التركة على ملكية األسرة

 .تتم إدارة المال المشترا محل ملكية األسرة عن طري  مدير أو أكثر

مديرين من الشركاء في ملكية األسرة ويتم تعيين المدير بقرار ويشترا أن يكون هذا المدير أو ال

من أغلبية الشركاء محسوبة على أسان قيمة األنصباء، ولهذا المدير سلطة أوسع من سلطة المدير في 

المال الشائع بصقة عامة، فله سلطة القيام بأعمال اادارة المعتادة وغير المعتادة، وله بصقة خاصة أن 

ال المشترا تعديالت تغير من الغر  الذي أعد له مما يحسن به طرإل االنتقاع بهذا يدخل على الم

 .المال، إال إذا نص في قرار تعيينه أو في قرار الح  على حرمانه من ذلك

ويتم عزل المدير بذات الطري  التي عين بها، أي بقرار من أغلبية الشركاء، كما يجوز ألي من 

عزل المدير إذا وجد سب قوي يبرر ذلك وفي غير الخصائص السابقة الشركاء أن يطلب من المحكمة 

التي يتميز بها التصرف في المال المشترا وإدارته، تخضع ملكية األسرة للقواعد العامة في الملكية 

 .الشائعة، وفي الوكالة، وفي التركة

 القرع السادن

 ملكية الطبقات والشق 

ية أو شققها المختلفة فإنهم يعدون شركاء في ملكية إذا تعد مالك طبقات البنا: 1122المادة 

األرض وملكية أجزاء البناء المعدة لالستعمال المشترك بين الجميع أو أي جزء 

آخر يسجل بهذا الوصف أو تقتضي طبيعة البناء أن يكون مشتركا فيه وتشمل 

 :بوجه خاص ما يلي

 .األساسات والجدران الرئيسية -1

 .مشتركة والجدران المعدة للمداخن وللحملالجدران الفاصلة ال -2

 .مجاري التهوية للمنافع -3
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ركائز السقوف والقناطر والمداخل واألقنية والسطح والساللم وأقفاصها والممرات والدهاليز  -4

 .وقواعد األرضيات والمصاعد وغرف البوابين

ب والمجاري والتركيبات أجهزة التدفئة والتبريد وسائر أنواع األنابيب والقساطل والمزاري -5

والتمديدات المشتركة كتجهيزات اإلنارة والمياه وملحقاتها وكل ما يكون تابعا للبناء إال ما 

 .كان منها داخل الطبقة أو الشقة

ملكية الطبقات أو الشق  تشمل ملكية مقرزة وهي الطبقات أو الشق  التي تحتويها البناية والتي 

ملكية شائعة هي ملكية أجزاء البناية المعدة لالستعمال المشترا بين يملكها مقرزة مالا مختلقون، و

 .الجميع

 :وقد اعتبرت تالتة معايير العتبار الجزء من البناء ملكا مشتركا، وهذه المعايير هي

 .أن يكون الجزء معدا لالستعمال المشترا -2

وصوفا بأنه مشترا أن يكون الجزء مسجال بهذا الوصف، والمقصود بذلك أن يكون الجزء م -2

 .في السند الذي تملك بموجبه الشركاء طبقاتهم وشققهم

وأعطت المادة بعد ذلك أمثلة لما يعتبر من األجزاء المشتركة، وتحديد األجزاء المشتركة وفقا 

للمعايير واألمثلة الموضحة بالمادة ال يمنع االتقاإل عند تملك الطبقات والشق  على تحديد مخالف 

 .تركةلألجزاء المش

 .كما قد يوجد نص أمر في قانون خاص يقضي بعدم اعتبار جزء معين من أجزاء البناء مشتركا

األجزاء المشتركة من المبنى والمنصوص عليها في المادة السابقة ال تقبل :  1123المادة 

القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة نصيبه في المبنى وليس ألي مالك أن 

 .ستقال عن الجزء الذي يملكهيتصرف في نصيبه م

تعتبر األجزاء المشتركة في البناية ملكا شائعا شيوعا إجباريا لجميع مالا طبقات وشق  البناية ال 

تقبل القسمة، فال يكون ألي من الشركاء أن يطلب قسمتها، لتعار  هذه القسمة مع استمرار إعداد 

 .األجزاء المشتركة لالستعمال المشترا

في ( الطبقة أو الشقة)ل شريك في ملكية األجزاء المشتركة بنسبة نصيبه المقرز ويتحدد نصيب ك

المبنى، وليس للشريك في األجزاء المشتركة أن يتصرف في نصيبه في هذه األجزاء استقالال عن 

 .الجزء المقرز الذي يملكه وذلك لما بين الجزئين من عالقة تبعية

ين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين الحوائط المشتركة بين شقت: 1124المادة 

 .إذا لم تكن في عداد القسم المشترك
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قد يكون جزء من البناء معدا الستعمال بع، أصحاب الطبقات دون غيرهم، وفي هذه الحالة ال 

يمكن القول بأنه معد لالستعمال المشترا بين الجميع، ولذلك فإن ملكية هذا الجزء تكون مشتركة بين 

المالا الذين أعد الستعمالهم الخاص، وقد مثلت المادة لذلك بالحوائط المشتركة بين شقتين فاعتبرتها 

 .مملوكة ملكية مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين فقط دون سائر مالا الشق  األخرى

لكل مالك أن ينتفع باألجزاء المشتركة فيما أعدت له على أال يحول ذلك دون : 1125المادة 

 .عمال باقي الشركاء لحقوقهماست

لكل شريك في األجزاء المشتركة باعتبارها ملكا على الشيوع أن يستعمل هذه األجزاء ولكنه يتقيد 

 :في هذا االستعمال بما يلي

 .أن يكون االستعمال فيما أعد له الجزء المشترا فال يجوز له أن يستعمله في غر  مخر -2

 .را دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهماال يحول استعماله للجزء المشت -2

على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ األجزاء المشتركة وصيانتها  -1:  1126المادة 

وإدارتها ويكون نصيبه في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك في العقار طبقا لما 

هو مبين في نظام إدارة البناء وكل مالك يتسبب في زيادة نفقات البناء 

 .مسئوال يكون

وال يحق لمالك أني تخلى عن نصيبه في األجزاء المشتركة للتخلص من  -2

 .االشتراك في التكاليف

نظرا ألن لكل شريك االنتقاع باألجزاء المشتركة، فمن الطبيعي ان يتحمل نصيبا في التكاليف التي 

 .يقتضيها حقظ هذه األشياء وصيانتها وإدارتها

 .لتكاليف بنسبة قيمة ما يملكه في البناية من األجزاء المقرزةويتحدد نصيب الشريك في هذه ا

وإذا تسبب أحد الشركاء بعمله في زيادة نققات وتكاليف الحقظ والصيانة واادارة، فإنه يتحمل 

 .وحده هذه الزيادة

ونصيب الشريك في تكاليف األجزاء المشتركة التزام ال يستطيع التخلص منه عن طري  التخلي 

( الطبقة أو الشقة)في ملكية هذه األجزاء، ولكن إذا تخلى الشريك عن نصيبه المقرز عن نصيبه 

ونصيبه الشائع في األجزاء المشتركة، فإن التزامه بااسهام في تكاليف حقظ وصيانة األجزاء 

 المشتركة ينقضي من تاري  هذا التخلي فقط

لمشتركة بغير موافقة جميع المالك ال يجوز ألي مالك إحداث تعديل في األجزاء ا:  1127المادة 

حتى عند تجديد البناء إال إذا كان التعديل الذي يقوم به من شأنه أن يعود بالنفع 

 .على تلك األجزاء ودون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالمالك األخرين
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شتركة إال األصل أنه ال يجوز لحد من مالا الطبقات أو الشق  أن يحدث تعديال في األجزاء الم

بموافقة جميع المالا، ولكن المادة تجيز ألي مالك إحداث مثل هذا التعديل بموافقة الجميع إذا توافر 

 :شرطان

 .أن يكون من شأن التعديل أن يعود بالنقع على تلك األجزاء كما لو كان يسهل استعمالها -2

 .أال يحل  التعديل ضررا بالمالا األخرين -2

 .احب السفل أن يقوم باألعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلوعلى ص:  1128المادة 

فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات فللمحكمة بناء على طلب المتضرر أن  -2

تأمر بإجراء الترميمات الالزمة وللمتضرر الرجوع على صاحب السفل بما 

 .يصيبه من النفقات

على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله كما في السابق إذا انهدم البناء وجب  -1:  1129المادة 

فإذا امتنع وعمره صاحب العلوم بإذنه أو إذن المحكمة فله الرجوع بحصة 

 .صاحب السفل مما أنفق

وإذا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلوم بدون إذن المحكمة أو إذن  -2

بناء وقت صاحب السفل فله أن يرجع على صاحب السفل بنصيبه من قيمة ال

 .التعمير

واما إذا عمر صاحب العلو السفل بدون مراجعة صاحب السفل وثبوت امتناعه  -3

 .فيعتبر صاحب العلو متبرعا وليس له الرجوع بشيء

ويجوز لصاحب العلوم في الحالتين األوليين أن يمنع صاحب السفل من  -4

ن المحكمة التصرف واالنتفاع حتى يوفيه حقه ويجوز له أيضا أن يؤجره بإذ

 .ويستخلص حقه من أجرته

 .ال يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع البناء بحيو يضر بصاحب السفل: 1131المادة 

تضمنت المواد الحقوإل والقيود التي ترد على ملكية الطبقات أو الشق  ذلك أن ملكية الطبقات 

 .ى قيود قانونية أو حقوإل ارتقاإلوالشق  ال تشمل على ملكية مقرزة وملكية شائعة فحسب بل تشمل عل

فصاحب السقل عليه أن يقوم بكل األعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوت العلو، فإذا امتنع  -2

مالك السقل عن الترميم كان لمالك العلو أن يقوم بنقسه بترميم السقل، وذلك بعد أن يحصل على أمر 

ققة مالك السقل، ولصاحب العلو أن يرجع عليه أو إذن من المحكمة بذلك، ويكون هذا الترميم على ن

 .بما أنققه في هذا الترميم
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وكذلك إذا انهدم البناء يجب على صاحب السقل أن يعيد بناء سقله فإذا امتنع كان لصاحب العلو أن 

وفي هذه . يعمره بإذن صاحب السقل أو إذن المحكمة في حالة امتناع صاحب السقل عن إعطاء إذنه

لصاحب العلو الذي عمر السقل أن يرجع على صاحب السقل بنصيبه من قيمة البناء وقت الحالة يكون 

 .التعمير

أما إذا عمر صاحب العلو السقل بدون إذن صاحبه أو إذن المحكمة، فيعتبر صاحب العلو متبرعا 

 .وليس له الرجوع على صاحب السقل بشيء

في إعادة البناء أن يكون قد قام بالتعمير على أنه يشترت العتبار صاحب العلو متبرعا بما أنققه 

 .دون مراجعة صاحب السقل وإتبات امتناعه عن التعمير أو إعطاء ااذن بالتعمير

أما إذا كان صاحب العلو قد راجع صاحب السقل وطلب منعه تعميره أو ااذن له بتعميره فإنه 

 .يكون له أن يرجع عليه بنصيبه من قيمة البناء وقت التعمير

انا لح  صاحب العلو في الرجوع على صاحب السقل بما أنققه في تعمير السقل، يجوز له أن وضم

يمنع صاحب السقل من التصرف واالنتقاع بسقله حتى يوفيه حقه، ويجوز لصاحب العلو أن يؤجر 

والتزام صاحب السقل بترميمات سقله أو إعادة بنائه . السقل بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته

 .زام عيني يستطيع التخلص منه بالتخلي عن ملكية السقلالت

أما صاحب العلو فال يجوز له أن يزيد في ارتقاع بنائه بحيأ يضر بالسقل، وال أن يقوم بأي  -2

 .عمل مخر بحيأ يضر بهذا السقل

 :اتحاد مالك الطبقات والشقق

أو شقق جاز للمالك أن حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات  -1:  1131المادة 

 .يكونوا اتحادا فيما بينهم إلدارته وضمان حسن االنتفاع به

ويجوز أن يكون الغرض من تكوين االتحاد بناء العقارات أو شرائها لتوزيع  -2

 .ملكية أجزائها على أعضائها

يخضع االتحاد في تأليفه ونظامه وإدارته وصالحيته وما يتعلق به ألحكام  -3

 .خاصة بذلكالقوانين ال

تجيز هذه المادة لمالا الطبقات أو الشق  أن يكونوا اتحادا فيما بينهم سواء كان ذلك بعد تملكهم 

للطبقات أو الشق ، أو قبل أن يملكوها كأن يكونوا اتحادا لبناء عمارة أو لشرائها بقصد أن يمتلكوا 

 .طبقاتها أو شققها

 .على خير وجه بما يضمن حسن االنتقاع بها والغر  من االتحاد هو إدارة األجزاء المشتركة
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ولم تقصل المادة كيقية تكوين هذا االتحاد ونظامه وسلطاته، وتركت تحديد ذلك ألحكام القوانين 

 .الخاصة بذلك

 القصل الثاني

 أسباب كسب الملكية

 إحراز المباحات

 القرع األول

 إحراز المباحات في المنقول والعقار

 :المنقول -1

 .ن أحرز منقوال مباحا ال مالك له بنية تملكه ملكهم: 1132المادة 

 .يصبح المنقول بغير مالك إذا تركه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته -1:  1133المادة 

تعتبر الحيوانات غير اآلليفة مباحة مادامت طليقة وما روض من الحيوانات  -2

دام طليقا وآلف الرجوع إلى مكانه المخصص له ثم فقد العادة أصبح مباحا ما

 .ولن يتبعه صاحبه ما لم ينص القانون على غير ذلك

المقصود بااحراز الحيازة بركنيها المادي والمعنوي، فيتحق  الركن المادي بوضع اليد والسيطرة 

 .على المنقول سيطرة فعلية ويتحق  الركن المعنوي بنية التملك عند واضع اليد

 .لك لهاوااحراز ال يكون إال على منقوالت ال ما

هذا الحكم تطبيقا خاصا مقاده أن الحيوان غير األليف  2666وقد طبقت الققرة الثانية من المادة 

الذي يرو  بحيأ يرجع إلى المكان الذي خصص له تم يققد هذه العادة، فإنه يعود مباحا إذا لم يتبعه 

يوجد نص في قانون من  صاحبه، اعادته أو إذا كف عن بحثه عنه يأسا من العثور عليه على أنه قد

 .القوانين الخاصة بتضمن حكما مغايرا، في هذه الحالة يطب  الحكم الخاص

الحق في الكنوز والمعادن والمياه واللقطة واألشياء األثرية وصيد البر والبحر : 1134المادة 

 .تنظمه القوانين الخاصة

ياء الضائعة واألشياء األترية وصيد لم ينظم القانون أحكام الكنوز والمعادن والمياه والقطة واألش

البر والبحر بل ترا تنظيم ذلك للتشريعات الخاصة التي تنظم تملك هذه المنقوالت نظرا لصعوبة 

وضع أحكام موحدة لها وعدم مالءمة تضمن القانون المدني لكثير من التقصيالت فميا لو تقرر تنظيم 

 .كسب ملكية هذه المنقوالت فيه
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 :العقار -2

 .األراضي الموات التي ال مالك لها تكون ملكا للدولة -1:  1135المادة 

ال يجوز تملك هذه األراضي أو وضع اليد عليها بغير إذن كتابي من الدولة  -2

 .ووفقا للقوانين

من أحيى أو عمر أرضا من األراضي الموات بإذن السلطة المختصة كان  -1:  1136المادة 

 .مالكا لها

 .ن تأذن بإحياء األرض على أن ينتفع بها فقط دون تملكهاوللسلطة المختصة أ -2

 .تحجير األرض الموات ال يعتبر إحياء لها -1:  1137المادة 

ومن قام بتحجير أرض ال يملكها إال بانقضاء ثالث سنوات على هذا التحجير  -2

 .وقيامه بإحيائها وحصوله على إذن بالتملك من السلطة المختصة

 .فر بئرا تامة في أرض موات بإذن من السلطة المختصة تملكهامن ح:  1138المادة 

أن األراضي الموات تكون ملكا للدولة، وهذا يعني أنه ال توجد في األصل  2662/2نصت المادة 

 .أراضي مباحة يمكن تملكها بااحراز أو االستيالء

 :لتملك األر  الموات توافر شرطين 2661وتشترت المادة 

 .المختصة في الدولة لشخص بأن يقوم بإحياء هذه األر  أو تعميرها أن تأذن السلطة -2

 .أن يقوم هذا الشخص فعال بإحياء هذه األر  او تعميرها -2

وفي هذه الحالة يتملك المحيي أو المعمر هذه األر  فور تمام ااحياء أو التعمير أي دون حاجة 

 .إلى مضي مدة معينة

ر  على أن ينتقع بها فقط، فإن المحيي ال يتملك األر  التي وإذا أذنت الدولة للشخص بإحياء األ

 .أحياها، بل يكسب فقط ح  انتقاع عليها، مع بقاء ملكية رقبتها للدولة

على أن تحجير األر  الموات، ال يعد إحياء لها، وفي هذه الحالة ال يتملك  2661ونصت المادة 

التحجير ال يعتبر إحياء لها بل يجب أن  هذا الشخص األر  التي حجرها من تاري  تحجيرها، لن

 .ينقضي تالث سنوات على هذا التحجير

فااحياء أو ااعمار يؤدي إلى تملك المحيي أو المعمر لما أحياه أو عمره فورا مادام قد حصل  

 .على إذن من السلطة المختصة بذلك
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وات من التحجير وبشرت أما التحجير يؤدي إلى تملك المحجر لما حجره إال بعد انقضاء تالث سن

أن يحييها وأن يعمرها خالل السنوات الثالث والحصول بعد ذلك على إذن بالتملك من السلطة 

 .المختصة

ومجرد إقامة سور أو سيا  حول األر  من الحجارة أو الخشب أو أغصان األشجار اليابسة فال 

 .يعتبر إحياء لها بل تحجيرا

إحراإل الشواطئ الموجود بها حقر بئر بها ليس بإحياء  كذلك فإن تنقية الحشيا من األر  أو

 .ولكنه تحجير

على أنه من حقر بئرا تامة في أر  موات بإذن من السلطة المختصة  2662وقضت المادة 

يتملك هذه البئر فشرت أن يتملك الحافر البئر أن يكون قد حصل على إذن بحقرها وأن يكون قد أتم 

 .الحقر

خر  الماء منها، بعد حصوله على إذن بالحقر من السلطة المختصة، فإنه فمن حقر البئر بحيأ ي

يملك هذه البئر، ونظرا لنه ال يستطيع االستقادة من هذه البئر إال باستعمال األر  التي تحيط بها، فإن 

حافر البئر يتملك كذلك األر  التي تحيط البئر من جميع جهاته ومقدارها من كل جهة أو طرف 

 .عا وتسمى هذه األر  حريم البئرأربعون ذرا

 القرع الثاني

 كسب الملكية بالخلقية

 :الضمان -1

المضمونات تملك بالضمان ملكا مستندا إلى وقت سببه، وبشرط أن يكون المحل : 1139المادة 

 .قابال لثبوت الملك فيه ابتداء

مان ما أتلقه إذا غصب أحد مال غيره أو أتلقه أو ألح  بمال غيره ضررا فإنه يجب عليه ض

وتعوي، الضرر وعندئذ يملك المعو  له ذلك العو  ويملك الغاصب أو المتلف الشيء الذي 

ويثبت هذا الملك للمتعدى مستندا إلى وقت تعديه وضمانه على أنه يشترت لتملك المال  -غصبه أو أتلقه

 .المغصوب أو المتلف بالضمان أن يكون المحل قابال لثبوت الملك ابتداء

 :ميراثال -2

 .يتملك الوارث بطريق الميراث العقارات والمنقوالت والحقوق الموجودة بالتركة: 1141المادة 
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اكتقى القانون فيما يتعل  بالميراث بالنص على اعتباره سببا أما أحكام الميراث سواء فيما يتعل  

المورث تنظمها إما بتعيين الورتة أو تحديد أنصبتهم في اارث ووتت انتقال التركة وحقوإل دائني 

 .الشريعة ااسالمية مباشرة أو القوانين الخاصة

 :الوصية -3

 .الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت -1:  1141المادة 

 .ويتملك الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به -2

المال  اكتقت المادة بتعريف الوصية وبااشارة إلى أنها هي سبب كسب الموصى له لملكية

الموصى به، وذلك على أسان أن أحكام الوصية مقصلة أساسا في الشريعة ااسالمية أو في القوانين 

 .الخاصة

 القرع الثالأ

 انتقال الملكية بين األحياء

 االتصال: أوال

 :االتصال بالعقار -2

 :االتصال بفعل الطبيعة - أ

 .أحد يكون ملكا لهالطمي الذي يأتي به النهر أو السيل إلى أرض :  1142المادة 

قد يأتي النهر أو السيل بطمي إلى أر  شخص من األشخاص، وفي هذه الحالة يتملك مالك 

 .األر  هذا الطمي

يجوز لمالك األرض التي تتحول عن مكانها بسب حادث وقع قضاء أن يطالب  -1: 1143المادة 

 بها إذا تحققت معرفتها ويضمن صاحب األرض األكثر قيمة لصاحب األرض

 .األقل قيمة قيمتها ويمتلكها

 .وال تسمع دعوى المطالبة بها بعد مضي سنة على وقوع الحادث -2

قد تتحول األر  المملوكة لشخص عن مكانها بسبب حادث وقع قضاء أي بقعل الطبيعة دون 

تدخل من اانسان، كما لو جرفها تيار النهر، أو سقطت األر  المرتقعة على أر  أسقلها بقعل 

، فإذا لم يمكن معرفة وتحديد هذه األر  كما لو ذابت في مياه النهر، فإن ملكية صاحبها تزول زلزال

أما إذا أمكن معرفة وتحديد األر  كما لو اتصلت بشاطئ النهر في مكان معين، فإن ملكية صاحبها 

 .ال تزول، ويجوز لمالك األر  أن يطالب بها في مكانها الجديد
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منخقضة عنها واندمجت معها، فقي هذه الحال ينظر أيهما أكبر  وإذا سقطت األر  على أر 

قيمة، فإن كانت األر  التي تحولت عن مكانها وسقطت على أر  تحتها أكبر قيمة من األر  

التي سقطت عليها، فإن مالك األر  العليا يتملك األر  السقلى باالتصال ويلتزم بأن يدفع لمالك 

ت قيمة األر  السقلى أكبر قيمة األر  التي سقطت عليها، فإن األر  السقلى قيمتها، وإذا كان

مالك األر  السقلى يتملك األر  التي سقطت عليها باالتصال، ويلتزم بأن يدفع قيمتها لمالك 

 .األر  العليا

 .وال تسمع دعوى المطالبة بشيء مما تقدم بعد مضي سنة من تاري  وقوع الحادث

لصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى األنهار أو مجاري الجزر الكبيرة وا: 1144المادة 

 .المياه تعتبر جزءا ممن أمالك الدولة الخاصة

الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون داخل البحيرات وكذلك طمي البحيرات : 1142المادة 

 .والبحر تعتبر من أمالك الدولة الخاصة

حر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات التي ال األراضي التي ينكشف عنها الب: 1146المادة 

 .مالك لها تكون ملكا للدولة

تعتبر مجاري األنهار وغيرها من مجاري المياه، وكذلك البحر والبحيرات التي ال مالك لها ملكا 

للدولة، ولذلك فإذا تكونت في هذه المياه جزر كبيرة كانت أو صغيرة بقعل الطبيعة، فإن هذه الجزر 

 .ون بدورها ملكا للدولةتك

وإذا حدث أن انحسر ماء البحر أو البحيرات أو الغدران أو المستنقعات فإن األر  التي ينكشف 

 .عنها تكون ملكا خاصا للدولة، ألن القاع نقسه كان مملوكا للدولة أتناء تغطية المياه له

ة للمجرى القديم حق إذا اتخذ نهر مجري جديدا كان ألصحاب األراضي المجاور: 1147المادة 

أخذ هذا المجرى ببدل المثل كل في الجزء الذي يقع أمام أرضه حتى خط مفترض 

في وسط المجرى يوزع ثمن المجرى القديم على أصحاب األراضي التي شغلها 

 .المجرى الجديد كله بنسبة ما فقد من أرضه

جديدا في أر  أخرى  قد يؤدي فعل الطبيعة إلى تحول نهر عن مجراه األصلي واتخاذه مجرى

 .مملوكة

وقد بينت المادة حكم هذا التحول من ناحية حقوإل أصحاب األراضي المجاورة للمجرى القديم 

 .وأصحاب األراضي التي شغلها المجرى الجديد

فبالنسبة ألصحاب األراضي المجاورة للمجرى القديم قررت المادة أنه يح  لكل واحد منهم أن 

رى هو الجزء الذي يقع أما أرضه حتى منتصف هذا المجرى، وذلك مقابل يتملك جزءا من هذا المج



 

336

وفيما يتعل  بأصحاب األراضي التي . دفع بدل المثل ويكون سب ملكيته لهذا الجزء هو االتصال

شغلها المجرى الجديد، وبالتالي فقدوا أراضيهم، نصت المادة على أن يعوضوا من تمن المثل الذي 

 .لذين تملكوا القديم، وذلك كل بنسبة ما فقد من أرضهدفعه أصحاب األراضي ا

 :االتصال بفعل اإلنسان -ب

كل ما على األرض أو تحتها من منش ت أو غراس يعتبر من عمل مالك األرض : 1148المادة 

 .إقامة على نفقته يكون ملكا له ما لم يقم دليل على خالفه

اعتباره مالكا لما فوإل هذه األر  وما تحتها تقيم هذه المادة قرينة لصال  مالك األر  مضمونها 

 .وأنه هو الذي أقام ذلك على نققته ما لم يثبت عكس ذلك

إذا بذر أجنبي في أرض الغير بدون إذنه كان للمالك الخيار بين أن يمتلكه البذر : 1149المادة 

 .بمثله وبين أن يترك األرض بيد األجنبي حتى الحصاد باألجر مثلها

 :في أر  مملوكة لغيره بدون إذن مالكها فإنه يكون لمالك األر  أن يختار بينإذا بذر شخص 

 .أن يتملك البذور وبالتالي النبات والثمار التي تنتو عنه، وذلك بثمن مثل هذه البذور

أو أن يترا األر  بيد األجنبي حتى يتم حصاد ما زرعه فيها، على أن يلتزم الباذر بأجر مثل هذه 

 .قاء الزرع فيهااألر  عن مدة ب

إذا بنى مالك على أرضه بمواد مملوكة لغيره أو بذرها بحبوب غيره بدون إذنه : 1151المادة 

فإن كانت المواد قائمة وطلب صاحبها استردادها وجب على صاحب األرض 

إعادتها إليه وإما أن كانت هالكة أو مستهلكة فيجب عليه دفع قيمتها ألصحابها، 

 .لى صاحب األرض أن يدفع تعويضا أن كان له وجهوفي كلتا الحالتين ع

تواجه هذه المادة حالة ما إذا قام مالك األر  بالبناء على أرضه بمواد مملوكة لغيره، أو بذرها 

بحبوب غيره بدون إذن هذا الغير، وفي هذه الحالة يجوز لصاحب المواد او الحبوب أن يطلب 

 .مةاستردادها أي نزعها من األر  إذا كانت قائ

فإذا لم يطلب صاحب المواد استردادها، أو طلب ذلك ولكن كان في نزعها ضرر يسبب األر ، 

 .فإن صاحب يتملك المنشآت التي أقيمت بمواد غيره في مقابل أن يدفع قيمتها ألصحابها

إذا أحدث شخص بناء أو غرسا أو منش ت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم : 1151المادة 

لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا أن يطلب قلع المحدثات على أنها مملوكة 

نفقة من أحدثها فإذا كانت اإلزالة مضرة باألرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها 

 .مستحقة اإلزالة
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تواجه هذه المادة حالة ما إذا قام مالك مواد بالبناء أو الغران على أر  مملوكة لغيره وهو يعلم 

األر  وفي هذه الحالة يكون لمالك األر  أن يطلب إزالة المنشآت التي ذلك دون رضاء مالك 

أقامها مالك المواد وذلك على نققة من أقامها أو أحدتها، ولمالك األر  بدال من أن يطلب إزالة هذه 

المنشآت أن يستبقيها وفي هذه الحالة فإنه يتملكها مقابل أن يدفع لمن أقامها قيمتها مستحقة اازالة أي 

 .باعتبارها أنقاضا

إذا أحدث شخص بناء أو غرسا أو منش ت أخرى بمواد من عنده على أرض : 1152المادة 

مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي فإن كانت قيمة المحدثات قائمة أكثر من قيمة 

األرض كان للمحدث أن يمتلك األرض بثمن مثلها وإذا كانت قيمة األرض  ال تقل 

 .صاحب األرض أن يمتلكها بقيمتها قائمةعن قيمة المحدثات كان ل

تواجه هذه المادة ما إذا كان من أحدث المنشآت على أر  مملوكة لغيره حسن النية أي يعتقد أن 

هناا سببا شرعيا يجيز له إقامتها، وفي هذه الحالة ال يكون لمالك األر  أن يطلب إزالة هذه 

 .ته إذا كان ذلك ال يضر باألر المنشأت ولكن يجوز لمن أقامها أن ينزعها على نقق

 :فإذا لم تزل هذه المنشآت أو المحدتات فإن المادة تقرإل بين حالتين

أن تكون قيمة المنشآت أكثر من قيمة األر ، وفي هذا القر  يتملك المحدث األر  : األول

 .مقابل دفع تمن مثلها لمالكها

قل منها، وفي هذا القر  يتملك مالك أن تكون قيمة المنشآت مساوية لقيمة األر  أو أ: الثاني

 .األر  هذه المنشآت بقيمتها قائمة

إذا أحدث شخص منش ت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه فإن لم يكن : 1153المادة 

بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فال يجوز لصاحب األرض أن يطلب إزالة 

زالتها، أن يؤدي إليه المحدثات ويجب عليه إذا لم  يطلب صاحب المحدثات إ

 .قيمتها قائمة

تواجه المادة حالة ما إذا أذن مالك األر  لشخص غيره أن يقيم منشآت على هذه األر  بمواد 

 .مملوكة لهذا الغير، دون أن يتققا على مصير هذه المنشآت

حب وفي هذه الحالة ال يجوز لمالك األر  أن يطلب إزالة المنشآت التي أقيمت بإذنه، ولكن لصا

 .المنشآت أن يزيلها، وليس لمالك األر  أن يمنعه من ذلك إذا كانت اازالة ال تضر باألر 

 .فإذا لم تزل المنشآت، فإن مال األر  يتملكها مقابل أي يؤدي إلى من أقامها قيمتها قائمة

إذا أحدث شخص غراسا أو منش ت أخرى بمواد مملوكة لغيره على أرض أحد : 1154المادة 

الك المواد ان يطلب استردادها وإنما له أن يرجع بالتعويض على المحدث فليس لم
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كما جاز له أن يرجع على صاحب األرض بما ال يزيد عما هو باقي في ذمته 

 .للمحدث من قيمة تلك المنش ت

تواجه هذه المادة حالة ما إذا أقام شخص منشآت بمواد مملوكة لغيره على أر  مملوكة لشخص 

 .يعوضهمن المحدث أن 

 .ويتملك مالك األر  المنشآت التي أقيمت على أرضه مقابل دفع قيمتها للمحدث

ولما كان مالك المواد دائنا لمحدث المنشآت بالتعوي،، فإنه يكون لهذا األخير أن يرجع على مالك 

 .األر  بهذا التعوي، في حدود ما هو باإل في ذمة مالك األر  للمحدث من قيمة تلك المنشآت

 :ال بالمنقولاالتص -1

إذا اتصل منقوالن لمالكين مختلفين بحيو ال يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن : 1155المادة 

هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مسترشدة بالعرف وقواعد 

 .العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما

المنقوالت، وهي حالة تقتر  حصول اندما  بين منقولين مملوكين  تواجه هذه المادة حالة اتصال

لشخصين مختلقين بحيأ ال يمكن فصلهما دون تلف ودون أن يكون هناا اتقاإل بين هذين الشخصين 

 .حول مصير ملكية الشيء الناجم عن هذا االندما 

كتقت بأن طلبت من وقد تركت المادة للمحكمة تقدير األمر واختيار الحكم أو الحل المالئم وا

المحكمة أن تراعي عند اختيار هذا الحكم العرف وقواعد العدالة مع مراعاة الضرر الذي وقع وحالة 

الطرفين وحسن نية كل منهما، ومقهوم من صياغة هذه المادة أنها ال تضع ترتيبا ملزما يجب على 

ة تستطيع مثال أن تطرح العرف إذا المحكمة أن تأخذ به عند اختيارها للحكم المالئم، بمعنى أن المحكم

قدرت أن يتنافى مع قواعد العدالة، أو مع من تقتضيه حالة الطرفين المالية من حيأ القدرة على الوفاء 

 .بما يحكم به ألحد المالكين من تعوي،

 :العقد: تانيا

تى استوفى تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار بالعقد م: 1156المادة 

 .أركانه وشروطه طبقا ألحكام القانون

 .ال تنتقل ملكية المنقول غير المعين بنوعه إال بإفرازه طبقا للقانون: 1157المادة 

إذا اشترط القانون إجراء النتقال الملكية والحقوق العينية األخرى فال تنتقل إال : 1158المادة 

 .باستكمال اإلجراء المذكور
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عهد بنقل ملكية عقار بموجب االلتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده الت: 1159المادة 

 .سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد أم لم يشترط

تنتقل الملكية بالعقد في المنقول المعين بالذات، أما إذا كان المنقول لم يعين بالذات وإنما بنوعه 

 .فقط، فال تتقل ملكيته إال بإفرازه

فقد نصت على أنه إذا اشترت القانون النتقال الملكية والحقوإل العينية األخرى  2622دة أما الما

إجراء معينا كما هو الحال بالنسبة للعقارات حيأ يشترت التسجيل أو القيد، وفي هذه الحالة ال تنتقل 

اء المطلوب، الملكية إال باستكمال هذا ااجراء بحيأ يتراخى انتقال الملكية إلى حين القيام بااجر

 .ولكن ذلك ال ينقي أن مصدر كسب الملكية هو العقد

التعهد بنقل ملكية عقار فقررت أن هذا التعهد يوجب االلتزام بالضمان  2621وقد واجهت المادة 

 .إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء أكان التعوي، قد اشترت في التعهد ام لم يشترت

 :الشفعة: ثالثا

ة هي حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام الشفع: 1161المادة 

 .عليه من الثمن والنفقات

الخصائص األساسية للشقعة وأهمها أنها سبب لكسب ملكية العقارات فقط  2616أوضحت المادة 

، وأخيرًا وأنها ال تكون إال في البيع، وأنها تتم ولو جبرا على المشتري، أي دون حاجة إلى موافقة منه

أن تملك الشقيع للعقار المبيع ال يحصل مجانا بل في مقابل أداء الثمن الذي تم به البيع والنققات التي 

 .أنققها المشتري

 :يثبت الحق في الشفعة: 1161المادة 

 .للشريك في نفس المبيع -1

 .للخليط في حق المبيع -2

 .للجار المالصق -3

 :تالث حاالت الشقعة في 2612حصرت المادة 

والغر  أن العقار المبيع مملوا على الشيوع لعدة شركاء، فباع . الشريك في نقس المبيع -2

 .أحدهم حصته، فيكون لشريكه أو لشركاء تملك الحصة المبيعة بالشقعة

وتقتر  هذه الحالة أن يكون ألحد العقارين المشقوع والمشقوع فيه  -للخليط في ح  المبيع -2

 .اآلخر، فيكون صاحب العقار مشاركا في الح  المرتب على عقاره أو لهارتقاإل على العقار 

 .للجار المالص  -6
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إذا اجتمعت أسباب الشفعة قدم الشريك في نفس العقار ثم الخليط في حق المبيع : 1162المادة 

 .ثم الجار المالصق

 .إذا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانت الشفعة بينهم بالتساوي: 1163المادة 

 .وإذا اجتمع الخلطاء قدم األخص على األعم -2

ترتب الشقعاء درجات على  2612حالة تعدد الشقعاء، فالمادة  2616و 2612تواجه المادتان 

 :النحو اآلتي

 .الشريك في نقس العقار المبيع: الدرجة األولى

 .الخليط في ح  المبيع: الدرجة الثانية

 .الجار المالص : الدرجة الثالثة

 .بيع عقار واجتمعت أسباب الشقعة لدى أكثر من شخص قدم الشقيع األعلى درجةفإذا 

فتواجه حالة تزاحم الشقعاء من درجة واحدة، كما لو اجتمعت أسباب الشقعة لعدة  2616أما المادة 

شركاء في نقس العقار، أو لعدة خلطاء في المبيع، أو لعدة جيران مالصقين، ويقضي حكم هذه المادة 

ضيل أي من الشركاء المتزاحمين ماداموا من درجة واحدة، فيتملكون جميعا العقار المبيع بعدم تق

بالشقعة ويكون لكل منهم نصيب في هذا العقار يساوي أنصبة األخرىن، واستثنت الققرة الثانية من 

خلطاء، من هذا التساوي حالة ما إذا كان الشقعاء المتزاحمين من الدرجة الثانية وهم ال 2616المادة 

 .فنصت على أنه في هذه الحالة يقدم األخص على األعم

إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها آلخر قبل أخذها بالشفعة : 1164المادة 

فللشفيع أخذها بالثمن الذي قام على المشتري األول وللمشتري الثاني أن يسترد 

 .الفرق من المشتري األول إن وجد

لحالة توالي البيوع قبل تمام األخذ بالشقعة، وتقرر ح  الشقيع في أخذ العقار  تعر  هذه المادة

الذي دفع في ( أو الذي يليه)المبيع بالثمن الذي اشترى به المشتري األول مع ح  المشتري الثاني 

 .العقار تمنا يزيد على هذا الثمن، أن يرجع على من باع له بالقرإل بين الثمنين

 .بت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لهاتث -1: 1165المادة 

 .وتعتبر الهبة بشرط العوض في حكم البيع -2

 .يشترط في المبيع الذي تثبت فيه الشفعة أن تكون عقارا: 1166المادة 

يشترط في العقار المشفوع به أن يكون مملوكا للشفيع وقت شراء العقار : 1167المادة 

 .المشفوع
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وجود سبب من األسباب الموجبة " ولى من هذه المادة شرطي تبوت الشقعة وهماأوردت الققرة األ

للشقعة كالمشاركة في نقس العقار المبيع أو االختالت في ح  له، أو الجوار المالص ، وحصول بيع 

 .للعقار المطلوب أخذه بالشقعة

 .ة في العقار الموهوبوتنزل الققرة الثانية الهبة بعو  منزلة البيع، وبالتالي تثبت بها الشقع

في المشقوع فيه أن يكون عقارا، فإذا كان المبيع منقوال فال تص  الشقعة  2616وتشترت المادة 

 .فيه

فتشترت في المشقوع به أن يكون مملوكا للشقيع وقت حصول بيع العقار  2611أما المادة 

 .المطلوب أخذه بالشقعة

 .البائع أو المشتري أو الشفيع إذا ثبتت الشفعة فال تبطل بموت: 1168المادة 

تقيد هذه المادة بأنه إذا توافرت أسباب األخذ بالشقعة لدى شخص معين وقت بيع العقار، فال يؤتر 

 .على قيام هذا السبب موت البائع أو المشتري أو الشقيع بعد ذلك

د انقطعت صلته فإذا مات البائع فال يسقط ح  الشقيع في الشقعة، وذلك بدهي، ألن البائع بالبيع ق

بالمبيع، وإذا مات المشتري وجهت إجراءات الشقعة إلى ورتته، وإذا مات الشقيع ولم يكن حقه في 

 .األخذ بالشقعة قد سقط، فإن حقه هذا ينتقل إلى ورتته

 :ال شفعة: 1169المادة 

 .في الوقت وال له إال بمسوغ شرعي أو قانوني -1

 .أو صدقة أو إرث أو وصيةفيما ملك بهبة بال عوض مشروط فيها  -2

 .فيما تجرى قسمته في العقارات -3

 .في البيع بالمزاد العلني وفقا للقانون -4

أوردت المادة الحاالت التي ال شقعة فيها فليس للوقف أن يشقع وال يشقع فيه وذلك ألنه ليس ملكا 

األخذ بالشقعة إال إذا ألحد ولن ذلك يقوت الغر  منه وهو حصر منافعه في وجوه البر وال يقت  باب 

كان هناا نقل للملكية المشقوع فيه ببيع أو مايقوم مقامه من هبة بشرت العو ، فال شقعة في غير 

ذلك، وبصقة خاصة ال شقعة في الهبة بدون عو ، أو في الصدقة، او عند انتقال الملكية بالميراث أو 

 .الوصية

سمة ال تنقل ملكية األجزاء المقسومة بل تقرز كما ال شقعة فيما تجرى قسمته من عقارات، ألن الق

 .أنصبة المتقاسمين
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وال شقعة في البيع بالمزاد العلني وفقا للقانون، إذ يستطيع الشقيع أن يدخل في المزاد، وفي اشترات 

 .أن يكون المزاد علينا وأن يتم وفقا للقانون ضمان لجديته

ع أن يأخذ بعض العقار جبرا على المشتري الشفعة ال تقبل التجزئة فليس للشفي: 1171المادة 

 .إال إذا تعدد المشترون واتحد البائع فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي

تقيد هذه المادة أن الشقعة ال تقبل التجزئة ألن في التجزئة تقري  لصققة والمشتري قد يتضرر من 

تعدد المشترون كان للشقيع أخذ حصة  تقري  الصققة أو من مشاركة شخص له في المبيع، ولكن إذا

 .أحدهم أو بعضهم بالشقعة دون حصص األخرين

 :ال تسمع دعوى الشفعة: 1171المادة 

 .إذا وقع البيع بين األصول والفروع أو بين الزوجين -1

 .إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحة أو داللة -2

 :منعت هذه المادة سماع دعوى الشقعة في حالتين

إذا وقع البيع بين األصول والقروع أو بين الزوجين، وذلك ألن الصققة عائلية، والغالب  أن  -2

تكون شخصية المشتري وقرابته أو صقته محل اعتبار سواء في موافقة البائع على البيع له، أو في 

على صققة تحديد الثمن، واجازة الشقعة في هذه البيوع تهدر هذا االعتبار، وتؤدي إلى دخول أجنبي 

 .عائلية

 .إذا نزل الشقيع عن الشقعة صراحة أو داللة، فال يجوز له بعد ذلك أن يطلب األخذ بالشقعة -2

 :إجراءات الشفعة -1

ال على من يريد األخذ بالشفعة أن يرفع الدعوى خالل ستين يوما من تاريخ  -1: 1172المادة 

 .إنذاره بوقوع البيع وإال سقط حقه في الشفعة

أن يتضمن اإلنذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط  يجب -2

 .العقد

تنظم هذه المادة إجراءات الشقعة فتقرر أنه إذا تم البيع، فلكل من البائع والمشتري أن يوجه إنذارا 

 .إلى الشقيع يعلمه بالبيع ليحدد موققه من األخذ بالشقعة

الكافية التي تمكن الشقيع في اتخاذ قراره فيما إذا كان يشقع  ويجب أن يتضمن هذا اانذار البيانات

وتتعل  هذه البيانات بكل من المشتري وبالمبيع والثمن وشروت العقد التي يلتزم بها الشقيع إذا . أم ال

 .قرر األخذ بالشقعة
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اره فإذا تم هذا اانذار وجب على الشقيع أن يقيم دعوى الشقعة خالل ستين يوما من تاري  إنذ

بوقوع البيع وإال سقط حقه في الشقعة، ومدة الستين يوما تبدأ كما هو واض  من النص من تاري  تبليغ 

 .اانذار

ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة التي تفصل في كل : 1173المادة 

  نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها أن تمهل الشفع شهرا لدفع ما

 .تطلب منه دفعة وإال بطلت شفعته

تنظم هذه المادة دعوى الشقعة وتقيد أنه على الشقيع أن يرفعها على المشتري، وال يلزم اختصام 

البائع في هذه الدعوى ألنه بالبيع انقطعت صلته بالمبيع، ولكن ال يوجد ما يمنع من هذا االختصام، كما 

ذا كانت له مصلحة في ذلك كما لو كان لم يتسلم كامل يستطيع البائع أن يتدخل في دعوى الشقعة إ

 .الثمن من المشتري

وضمانا لجدية الشقيع فللمحكمة أن تلزمه قبل الحكم له بالشقعة أن يدفع ما يجب عليه وهو الثمن 

والنققات قبل اصدارها لهذا الحكم، ولها أن تمهل الشقيع شهرا لذلك، فإن ل يدفع خالل هذه المهلة، 

 .تهبطلت شقع

وتختص المحكمة التي ترفع أمامها دعوى الشقعة بالقصل في كل المسائل األولية التي يتوقف 

 .عليها القصل في طلب الشقعة، كالمنازعات المتعلقة بحقيقة الثمن الذي تم به البيع

يثبت الملك للشفيع في البيع بقضاء المحكمة أو بتسليمه من المشتري بالتراضي، : 1174المادة 

 .مع مراعاة قواعد التسجيلوذلك 

تقيد هذه المادة أنه إذا سلم المشتري للشقيع بحقه في أخذ المبيع بالشقعة تكون الشقعة قد تمت 

بالتراضي، ويعتبر االتقاإل على ذلك هو سند الشقيع فيما له من حقوإل وما عليه من التزامات، بما في 

 .ذلك ح  تملك المبيع

ف يحقه في  أخذ المبيع بالشقعة، واضطر المشتري إلى إقامة  أما إذا لم يسلم المشتري للشقيع

دعوى الشقعة، فإن الحكم الذي يصدر بأحقية الشقيع في تملك بالشقعة، يكون هو سند الشقيع فيما له 

 .من حقوإل وما عليه من التزامات بما في ذلك ح  تملك المبيع

اتقاقه مع المشتري أو الحكم الصادر له وال تنتقل ملكية العقار المشقوع إلى الشقيع إال بتسجيل 

 .بأحقيته في األخذ بالشقعة

 :آثار الشفعة -ب

تملك العقار المشفوع قضاء أو رضاء يعتبر شراء جديدا يثبت به خيار الرؤية  -1: 1175المادة 

 .والعيب للشفيع وأن تنازل المشتري عنهما
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ع الثمن إال برضاء يحق للشفيع االنتفاع باألجل الممنوح للمشتري في دف  -2

 .البائع

وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من  -3

 .أداه إليه من البائع أو المشتري

تنظم هذه المادة العالقة بين الشقيع وكل من البائع والمشتري، وتعتبر تملك الشقيع للعقار المشقوع 

تثبت للشقيع جميع الحقوإل التي تثبت للمشتري قبل البائع، كالرد  فيه في حكم الشراء ابتداء، ولذلك

بخيار الرؤية وخيار العيب والرجوع بالثمن عند االستحقاإل، ولكن ال يح  للشقيع االنتقاع باألجل 

 .الذي كان ممنوحا للمشتري إال برضاء البائع

أو بنى أو غرس فيه قبل إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئا من ماله  -1: 1176المادة 

دعوى الشفعة فالشفيع مخير بين أن يترك الشفعة وبين أن يمتلك العقار 

 .بثمنه مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس

وأما إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الدعوى فللشفيع أن يترك  -2

اإلبقاء مع دفع قيمة الزيادة  الشفعة أو أن يطلب اإلزالة إن كان لها محل أو

 .دوما أحدث مقلوعا

وإذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري أو بفعله لمصلحته فللشفيع  -3

أخذه بكل الثمن أو تركه ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص إذا تم ذلك 

 .بفعل المشتري لغير مصلحة

أو نقص أو تغيير، فقيما يتعل  بالزيادة التي يحدتها  تواجه هذه المادة حالة ما إذا حدث بالمبيع زيادة

المشتري في العقار المشقوع على نققته، أو بقيام المشتري بالبناء أو الغران في العقار، يقرإل بين 

 :تالتة حاالت

حالة ما إذا تمت الزيادة أو البناء أو الغران قبل دفع دعوى الشقعة وفي هذه الحالة يكون  -2

ا الشقعة أو أن يمضي فيها، فإذا اختار أن يمضي فيها، فإنه يتملك العقار للشقيع أن يتر

المشقوع بثمنه ويلتزم بدفع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغران، وليس للشقيع أن 

 .يجبر المشتري على هدم البناء أو قلع الغران

ى الشقعة وفي هذه الحالة يكون حالة ما إذا تمت الزيادة أو البناء أو الغران بعد رفع دعو -2

طلب إزالة الزيادة أو البناء أو الغران، أو : للشقيع إذا مضى في إجراءات الشقعة الخيار بين

 .اابقاء عليها مع ما دفع قيمتها مقلوعة
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حالة ما إذا نقص العقار المشقوع بغير فعل المشتري أو بقعله لمصلحة فللشقيع في هذه الحالة  -6

خذ المشقوع بكل الثمن أو تركه، وإذا نقص العقار المشقوع بقعل المشتري لغير الخيار بين أ

 .مصلحة يحط عن الشقيع من تمنه قيمته ما نقص

للشفيع أن ينقص جميع تصرفات المشتري ولو وقف العقار المشفوع أو جعله :  1177المادة 

 .محل عبادة

على العقار المشقوع فتقرر أن للشقيع أن  تواجه المادة حالة ما إذا كان المشتري قد أجرى تصرفات

ينق، جميع هذه التصرفات، أي أن هذه التصرفات ال تسري في ح  الشقيع، أيا كانت طبيعتها، 

وحرصت المادة على ذكر أن هذا الحكم ينطب  ولو كان تصرف المشتري وققا أو جعل العقار محال 

 .الشقيع للعبادة، وذلك ألن في سريان هذه التصرفات إضاعة لح 

 :خامسا الحيازة

الحيازة سيطرة فعلية من الشخص نفسه أو بواسطة غيره على شيء أو حق  -1: 1178المادة 

 .يجوز التعامل فيه

 .ويكسب غير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية -2

ال تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخص على أنه مجرد إباحة أو عمل يتحمله  -3

 .الغير على سبيل التسامح

الحيازة هي وضع مادي سيطر به الشخص سيطرة فعلية على شيء يجوز التعامل فيه، ويمكن أن 

 .يكون محل الحيازة حقا من الحقوإل كح  االنتقاع وح  االرتقاإل وح  الرهن

ونا وال يشترت أن يكون الحائز مميزا، فغير المميز يمكن أن يكون جائزا إذا كان من يمثله قان

 .يسيطر على الشيء لحسابه

ويجب أن تكون السيطرة على الشيء سيطرة متعدية أما إذا كان الشخص يقوم بعمل مادي على 

الشيء باعتبار ذلك عمل يبيحه له القانون، أو يقبله صاحب الح  على الشيء على سبيل التسام ، فإن 

 .من يباشر هذا العمل ال يعتبر حائزا

رنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فال يكون لها أثر إذا اقت:  1179المادة 

تجاه من وقع عليه اإلكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إال من 

 .الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب

تبين هذه المادة الشروت التي يجب أن تتوافر في الحيازة الصحيحة وهي الهدوء والظهور 

ح، فالحيازة التي تحصل بااكراه ال تكون هادئة والحيازة التي تتم خقية ال تكون ظاهرة، والوضو

والحيازة التي يكون فهيا لبس ال تكون واضحة، ويترتب على اقتران الحيازة بعيب من هذه العيوب أال 
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لتبس عليه تكون صحيحة، وبالتالي فال يكون له أي أتر قبل من وقع عليه ااكراه أو أخقيت عنه أو ا

أمرها، فهذه العيوب كلها نسبية، وهي فضال عن ذلك عيوب مؤقتة، فإذا زالت أمكن االحتجا  

 .بالحيازة، وذلك من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب

تعتبر الحيازة مستمر من بدء ظهورها باستعمال الشيء أو الحق استعماال  -1: 1181المادة 

 .اعتياديا وبصورة منتظمة

لمن يدعي بالتقادم أن يستند إلى حيازة الشخص الذي اتصل منه العقار يحق  -2

 .إليه

وال يجوز للمستأجر والمنتفع والمودع لديه والمستعير أو ورثتهم اإلدعاء  -3

 .بالتقادم

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من : 1181المادة 

يسيطر على الشيء أو الحق محل الحيازة ولو لم يتم  انتقلت إليه الحيازة أن

 .تسليمه

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شيء أو حق واحد اعتبر بصفة  -1: 1182المادة 

مؤقتة أن حائز الشيء هو من له الحيازة المادية إال إذا أثبت أنه قد حصل 

 .على هذه الحيازة بطريقة معيبة

فتها التي بدأت بها وقت كسبها ما لم يقم دليل على تبقى الحيازة محتفظة بص -2

 .عكس ذلك

يعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ويفترض : 1183المادة 

 .حسن النية إلى أن يثبت العكس

ال تزول صفة حسن النية لدى الحائز إال من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن  -1: 1184المادة 

 .ه اعتداء على حق الغيرحيازت

 .يزول حسن النية من وقت إعالن الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى -2

 .يعد سيء النية من اغتصب باإلكراه الحيازة من غيره -3

كيقية كسب الحيازة ومتى يكون الحائز حسن النية ومتى  2624إلى  2626تواجه المواد من 

 .يكون سيء النية

أن الحيازة تكسب بقيام شخص باستعمال الشيء أو الح  استعماال اعتياديا  2626فتقرر المادة  -2

 .وبصورة منتظمة وهذا هو الركن المادي للحيازة
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 .وتعتبر الحيازة من هذا الوقت مستمر إلى أن يثبت انقطاعها

لحكم انتقال الحيازة، فتقرر أن الحيازة تنتقل باالتقاإل ما بين السلف  2622وتعر  المادة  -2

لف على أن تنتقل السيطرة القعلية على الشيء أو الح  إلى الخلف، وقد يكون هذا االنتقال والخ

حكميا فال يتم تسليم مادي، كما لو استمر السلف جائزا لحساب الخلف أو أصب  حائزا لحساب 

نقسه بعد أن كان يجوز لحساب الخلف كالمستأجر الذي يشتري الشيء، وكذلك في حالة تسليم 

 .البضاعة أو سندات إيداعها إلى الخلف سندات شحن

حالة تنازع عدة أشخاص وإدعائهم حيازة شيء واحد، فتعتبر بصقة  2622وتواجه المادة  -6

مؤقتة أن حائز الشيء هو من له الحيازة المادية بشرت أال يكون قد حصل عليها بطريقة 

لحيازة بصقة معيبة فتظل معيبة، فالحيازة المادية قرينة على الحيازة الحقيقية، وإذا بدأت ا

الحائز حسن النية إذا كان  2626محتقظة بهذه الصقة إلى أن يثبت زوالها كذلك وتعتبر المادة 

يجهل أنه بحيازته الشيء يعتدي على ح  الغير، ويقتر  حسن النية لدى الشخص فال يكلف 

 .بإقامة الدليل عليه، وذلك إلى أن يثبت العكس

الحائز من الوقت الذي يعلم فيه أن حيازته اعتداء على ح  غيره، وتزول صقة حسن النية لدى 

وتزول صقة حسن النية على أي حال من وقت إعالن الحائز بعيوب حيازته في صحيقة الدعوى، 

وكذلك يعد الحائز سيء النية ولو كان يجهل أنه يعتدي بحيازته على ح  للغير إذا كان قد اغتصب 

 .الحيازة من غيره بااكراه

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو الحق أو فقدها : 1185لمادة ا

 .بأية طريقة أخرى

ال تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو  -1:  1186المادة 

 .الحق مانع وقتي

ان ناشئا من حيازة ال تسمح الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة وك -2

 .جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه

تحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة ومن  -3

وقت علم الحائز األول إذا بدأت خفية، وإذا وجد مانع جوهري من إقامة 

 .الدعوى تحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها

ا أقام الحائز دعوى رفع اليد السترداد حيازته فله أن يطلب منع المدعي عليه إذ: 1187المادة 

من إنشاء أبنية أو غرس أشجار في العقار المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى بشرط 

أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعي عليه من الضرر إذا ظهر أن 

 .المدعي غير محق في دعواه
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 .حالة فقد الحيازة 2621إلى  2622ن تواجه المواد م

فالحائز يققد الحيازة إذا فقد عنصريها المادي والمعنوي، أو فقد أحد العنصرين دون اآلخر كما  -2

 .لو تخلى عن الشيء بإرادته

كذلك إذا انتقل العنصر المادي إلى شخص مخر دون إرادة صاحبه، كما لو كان انتقاله خلسة  -2

ااكراه ، فإن الحائز ال يققد الحيازة إال إذا مضت سنة كاملة، وتبأ هذه دون علم الحائز، أو ب

السنة من وقت بدء حيازة الغير إذا كانت ظاهرة، أو من بدء علم الحائز بها إذا بدأت خقية 

بشرت قدرة الحائز عل إقامة الدعوى باسترداد الحيازة خالل هذه السنة، فإذا وجد مانع 

ى االسترداد، فال تبدأ مدة السنة في السريان إال من تاري  زوال جوهري يمنع من إقامة دعو

 .هذا المانع

لرافع  2621وحماية لحقوإل الحائز من تصرفات الغير خالل دعوى رفع اليد أجازت المادة  -6

الدعوى أن يطلب من المحكمة منع المدعي عليه من إنشاء أبنية أو غرن أشجار في العقار 

ام الدعوى، وقيدت ذلك بشرت أن يقدم رافع الدعوى تأمينات كافية لضمن المتنازع فيه أتناء قي

 .ما يصيب المدعي عليه من ضرر إذا تبت أن المدعي غير مح  في دعواه

 أثار الحيازة

 التقادم المكسب -1

من حاز منقوال أو عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل باعتباره ملكا له أو حافز : 1188المادة 

منقول، أو حقا عينيا غير مسجل على عقار، واستمرت حيازته  حقا عينيا على

دون انقطاع خمس عشرة سنة فال تسمع عليه عند اإلنكار دعوى الملك أو دعوى 

 .الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي

إذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني وكان غير مسجل في دائرة  -1: 1189المادة 

يازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح التسجيل واقترنت الح

 .فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات

 :والسبب الصحي  هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدى الوسائل التالية -2

 .االستيالء على األراضي الموات -أ

 .انتقال حيازة العقار باارث أو الوصية -ب

 .الهبة - 

 .القراغ أو البيع الرسمي أو العادي -د
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ال تسمع دعوى أصل الوقف مع التمكين وعدم العذر الشرعي على من كان  -1: 1191المادة 

واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بال منازعة أو انقطاع مدة 

 .ست وثالثين سنة

ئات العامة التابعة وال يجوز تملك الموال والعقارات المملوكة للدولة او الهي -2

لها، وكذلك أموال وعقارات األوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية 

 .أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم

ال تسمع دعوى الملك المطلق وال دعوى اإلرث أو الوقف الذري على واضع  -1: 1191المادة 

ه العقار إليه اليد على العقار إذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل من

بشراء أو هبة أو وصية أو إرث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع 

 .الدعوى

ويعتبر وضع اليد إذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قرينه على قيامه  -2

 .بين الزمنين ما لم يقم دليل ينفيه

لمطلق إذا كان ليس ألحد أن يتمسك بالتقادم المانع من سماع دعوى الملك ا: 1192المادة 

واضعا يده على عقار يسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه سبب 

 .وضع يده وال األصل بحقه عذر شرعي

ال يسري التقادم برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها : 1193المادة 

 .خالل سنة

التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة  تسري قواعد التقادم المسقط على: 1195المادة 

ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به أمام القضاء، والتنازل عنه واالتفاق على 

تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم 

 .المكسب ومع مراعاة األحكام السابقة

ماع دعوى الملك بسب مرور الزمن أو التقادم على منع س 2612إلى  2622نصت المواد من 

 .وحيازة شخص للعقار أو المنقول

فيما يتعل  بالعقار يشترت لمنع سماع دعوى الملك به ضرر الحائز أال يكون مسجال في دائرة  -2

 .التسجيل

والمدة المطلوبة لمنع سماع دعوى الملك هي خمس عشرة سنة سواء بالنسبة للعقار أو المنقول،  -2

. أنه كان العقار موقوفا فإن مدة عدم سماع دعوى أصل الوقف هي ست وتالتون سنةإال 
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والمقصود بالوقف هنا هو الوقف األهلي، وشرت عدم سماع الدعوى بمرور هذه المدد أال 

 .يكون للمالك عذر شرعي منعه من إقامة الدعوى

صحي  فإن المدة التي تمنع على انه إذا اقترنت حيازة العقار بحسن النية واستندت إلى سبب  -6

 .سماع الدعوى تكون سبع سنوات

وحسن النية مقتر ، أما السبب الصحي  فهو كل تصرف أو حادث من شأنه أن ينقل الملكية أو 

باالستيالء على  2621/2الح  العيني إلى الحائز فيما لو صدر من مالك، وقد مثلت له المادة 

ة والقراغ أو البيع الرسمي أو العادي وكلها تصرفات أو األراضي الموات، واارث والوصية والهب

 .حوادث تؤدي إلى نقل الملكية فيما لو صدرت من مالك

أما التصرفات التي ال تؤدي إال إلى الكشف عن الملكية كالقسمة والصل ، أو التي تنشئ حقوقا 

حا، وال يقتر  توافر شخصية فقط كاايجار والعارية والوديعة والحراسة فإنها ال تعتبر سببا صحي

 .السبب الصحي  لدى حائز العقار، بل يقع عليه عبء إتباته

عل أنه ال يجوز تملك الموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة  2616ونصت المادة 

التابعة لها، وكذلك أموال وعقارات األوقاف الخيرية والعقارات المتروكة والمحمية أو كسب أي حقي 

ي عليها بالتقادم، وبذلك فإن دعوى الملك أو الوقف الخاصة بهذه العقارات تسمع في أي وقت، عين

 .وذلك حماية من إهمال أو تالعب القائمين عليها

 .قواعد حساب مدة سماع الدعوى 2612و 2612وقد عرضت المادتان  -4

دة وضع يد من على ح  واضع اليد لمدة معينة أن يضم إلى مدة وضع يده م 2612فنصت المادة 

انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو وصية أو إرث وغير ذلك، أي إذا كانت هناا عالقة استخالف 

 .بين واضعي اليد سواء كانت الخالفة عامة أو خاصة

وتسهيال اتبات استمرار وضع اليد المدة المتطلبة لمنع سماع الدعوى على واضع اليد، نصت 

كان وضع اليد قائما في حال وتبت قيامه في زمن ساب ، فإن ذلك يتبر قرينة أنه إذا  2612/2المادة 

 .على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل ينقيه

حالة من يضع يده على عقار بناء على تصرف غير ناقل للملكية أو للح   2612وواجهت المادة 

الدعوى، وعلى ذلك فال يجوز لمن العيني فقررت أنه ال يجوز له التمسك بمرور الزمن المانع لسماع 

يضع يده على عقار بموجب عقد إيجار أو عارية أو وكالة أو حراسة أن يستند إلى وضع يده هذا 

للتمسك بالتقادم، وذلك ألن هذه التصرفات ليست ناقلة للملكية، وال توفر له الركن المعنوي للحيازة 

لهذا الشخص أن يغير بنقسه سبب وضع يده وهو إدعاء الح  لنقسه وإنكاره على غيره، فال يجوز 

 .هذا، وال األصل الذي يقوم عليه وهو التصرف غير الناقل للملكية
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لوقف سريان مدة عدم سماع الدعوى فنصت على أن هذه المدة توقف  2616وتعرضت المادة  -2

 كلما حال بين صاحب الح  والمطالبة بحقه عذر شرعي، كما لو كان صاحب الح  غائبًا أو

 .غير كامل األهلية، ولم يكن له من يمثله قانونا من وكيل أو ولي أو وصي أو قيم

على أنه إذا زالت حيازة الشخص برفع يده عن العقار فإن التقادم ال  2614ونصت المادة  -1

وتقتر  . ينقطع إذا قام الحائز باسترداد وضع يده أو رفع دعواه بهذا االسترداد خالل سنة

 .رفع يد الحائز عن العقار قد تم بغير موافقتههذه الحالة أن 

ورغبة في عدم تقصيل أحكام حساب مدة التقادم الكسب التي تق  مع أحكام حساب مدة التقادم  -1

صراحة على أن تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم  2612المسقط، نصت المادة 

والتمسك به أمام القضاء والتنازل  المكسب فيما يتعل  بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه

عنه واالتقاإل على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي ال تتعر  فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم 

 .المكسب، ومع مراعاة األحكام السابقة

 حيازة المنقول -2

دا ال تسمع دعوى الملك على من جاز منقوال أو حقا عينيا على منقول أو سن -1: 1196المادة 

 .لحامله وكانت حيازته تستند إلى سبب صحيح وحسن نية

 .وتقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم يثبت العكس -2

استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا كان  -1: 1197المادة 

خالل ثالث  قد فقده أو سرق منه او غصب أن يسترده ممن حازه بحسن نية

سنوات من تاريخ فقده أو سرقته أو غصبه وتسري على الرد أحكام المنقول 

 .المغصوب

فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع أو المغصوب في حيازته قد  -2

اشتراه بحسن نية في سوق أو في مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله 

 .ن يعجل له بالثمن الذي دفعهفإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أ

 :ألحكام كسب المنقول بالحيازة، ويشترت لذلك 2611و 2611تنص المادتان 

أن يكون محل الحيازة منقوال، أو حقا عينيا على منقول كرهن حيازي أو سندا لحامله وهو  -2

 .يتضمن حقا شخصيا تجسد في السند ذاته فاخذ حكم المنقول المادي

 .زة بركنيها المادي والمعنويأن تتوافر الحيا -2

 .أن تكون الحيازة مقترنة بحسن نية -6
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 .أن تستند الحيازة إلى سبب صحي  -4

 .وكل من حسن النية والسبب الصحي  يقتر  وافره بمجرد تبوت الحيازة ما لم يثبت عكس ذلك

الل تالث وإذا كان المنقول مققودا أو مسروقا أو مغصوبا، فإن دعوى الملك ضد الحائز تسم  خ

سنوات من تاري  الققد أو السرقة أو الضياع فإذا مضت تالث سنوات من هذا التاري  فال تسمع 

 .الدعوى

واألصل أنه إذا رفعت دعوى ضد الحائز حسن النية خالل تالث سنوات من تاري  الققد أو السرقة 

لكن مراعاة الستقرار و. أو الغصب أن يسترد المالك المنقول دون أن يلتزم بدفع أي شيء  للحائز

المعامالت، فإن المالك الذي يسترد ملكه من حائز حسن النية اشتراه في سوإل أو في مزاد علني أو 

 .ممن يتجر في مثله، عليه أن يعمل لهذا الحائز الثمن الذي اشترى به المنقول

 تملك الثمار بالحيازة -3

 .ر والمنافع مدة حيازتهيملك الحائز حسن النية ما قبضه من الثما: 1198المادة 

يكون الحائز سيء النية مسئواًل عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في  -1: 1199المادة 

 .قبضها من وقت أن يصبح سيء النية

 .ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار -2

سواء كانت الثمار . بضه لهاإذا توافرت الحيازة وحسن النية لدى حائز الثمار فإنه يتملكها فور ق

طبيعية أو صناعية مستحدتة أو مدنية، فإن شرت تملك الحائز لها هو القب، وبه تبدأ الحيازة، وأن 

 .يكون الحائز حسن النية وقت القب، أي يجهل في هذا الوقت أنه يعتدي على ح  الغير

يلتزم برد هذه الثمار إلى  أما إذا كان الحائز سيء النية فإنه ال يتملك ما يقبضه من تمار، بل

صاحب الح  فيها عينا إذا كانت قائمة، أو برد قيمتها إذا كانت قد استهلكت، كما يلتزم الحائز سيء 

 .النية برد قيمة الثمار التي قصر في قبضها

ومن جهة أخرى فإن المالك الذي يسترد الثمار أو قيمتها من الحائز سيء النية يلتزم أن يرد لهذا 

 .ما أنققه في إنتا  الثمار كأجر العمل وتمن البذور ومصروفات الجني أو الحصدالحائز 

 استرداد النفقات -2

على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من  -1: 1198المادة 

 .النفقات الضرورية الالزمة لحفظ العين من الهالك

من  1153و 1151ا أحكم المادتين أما المصروفات النافعة فتسري في شأنه -2

 .هذا القانون
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وال يلتزم المالك برد النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه  -3

النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته األولى، وللمالك أن يستبقيها لقاء 

 .قيمتها مستحقة اإلزالة

حائز سابق وأثبت أنه أدى إلى سلفه ما  إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو: 1111المادة 

 .أنفقه من نفقات فله أن يطالب بها سلفه أو المسترد

ال يكون الحائز حسن النية مسئوال عما أصاب الشيء هالك أو تلف إال بقدر ما : 1112المادة 

 .عاد عليه من تعويضات أو تأمينات ترتبت على هذا الهالك أو التلف

ائز سيء النية فإنه يكون مسئوال عن هالك الشيء أو تلفه ولو وقع إذا كان الح: 1113المادة 

 .ذلك بسبب ال يد له فيه

عن استرداد الحائز للنققات، وعن مسئولية الحائز عما  2266إلى  2266تكلمت المواد من 

 .يصيب الشيء من الهالا أو التلف

 :فقيما يتعل  بالنققات فرقت هذه المواد بين تالتة أنواع منها -2

ذا كانت النققات ضرورية وهي الالزمة لحقظ الشيء من الهالا أو التلف، يح  للحائز أن فإ

يستردها من المالك الذي يرد إليه ملكه، وذلك سواء كان هذا الحائز حسن النية أو سيئها، ألن المالك 

 .كان سينق  هذه النققات ولو بقى الشيء في حيازته

ي تزيد من قيمة الشيء أو منقعته وهذه النققات يستردها الحائز أما النققات النافعة فهي النققات الت

 2626و 2622كلها أو بعضها تبعا لما إذا كان حسن النية أو سيئها، فتطب  بشأنها أحكام المادتين 

 .من القانون

ويالحظ أن الحائز قد يكون تلقى الحيازة من مالك أو حائز ساب  هو الذي أنق  على الشيء من 

على أنه في هذه  2262، وتقاضى من الحائز الحالي هذه النققات، وقد نصت المادة ماله الخاص

الحالة يكون لهذا الحائز إذا اضطر إلى رد الشيء إلى مالكه أن يسترد النققات التي سب  أن أداها إلى 

 .سلقه إما من هذا السلف وإما من المالك الذي يسترد ملكه

، 2262الشيء او تلقه وهو في يد مالكه، فتقرإل المادتان  أما فيما يتعل  بالمسئولية عن هالا -2

بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية فإذا هلك الشيء أو تلف في يد حائز حسن  2266

النية فال يكون مسئوال عن هذا الهالا أو التلف العتقاده أنه ح  له على أنه إذا عادت على 

كتعوي، أو مبلغ تأمين، فإنه يلتزم بأن يرد ما قبضه  الحائز فائدة بسبب هذا الهالا أو التلف

 .من ذلك إلى المالك المسترد
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أما إذا كان الحائز سيء النية وهلك الشيء في يده، فإنه يكون مسئوال عن هذا الهالا، ويلتزم 

بتعوي، المالك عن الضرر الذي أصابه نتيجة له، ولو كان الهالا بسبب أجنبي عنه كقوة قاهرة أو 

 .شخصي من الغيرخطأ 

 

 

 

 الباب الثاني

 الحقوإل المتقرعة عن ح  الملكية

 القصل األول

 ح  التصرف

لمن ( األميرية)يجوز للدولة أن تبيح حق التصرف في األراضي المملوكة لها  -1: 1114المادة 

 .يرغب بالشروط التي يفرضها القانون

 .يجب أن يكون سند التصرف مسجال في دائرة تسجيل األراضي -2

يحق للمتصرف في األراضي المملوكة للدولة أن يزرعها وأن ينتفع بها  -1: 1115المادة 

ويستفيد من حاصالتها الناتجة عن عمله ومما نبت فيها بدون عمله، وأن 

يغرس فيها ما شاء من األشجار والدوالي وأن يتخذها حديقة او مرعى وله 

حتاج إليه في زراعته ان ينشيء فيها دورا ودكاكين ومصانع وأي بناء ي

على أن ال يتوسع في ذلك بشكل يجعل الشيء المتصرف فيه مخالف لما 

 .أعد له

وله أن يفرغها وأن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف توثيقا  -2

 .للدين أو رهنا حيازيا

أن األبنية وما يتبعها التي تنشئ على األراضي المملوكة للدولة وما يغرس  -3

من أشجار ودوالي تسري عليها األحكام الموضوعة لألراضي  فيها

 .المملوكة للدولة فيما يتعلق بالتصرف واالنتقال

يجوز لمن له حق التصرف في أرض مملوكة للدولة أن ينتفع بترابها وأن يبيع : 1116المادة 

 .رمالها وأحجارها بشرط مراعاة القوانين واألنظمة الخاصة بذلك

 .على حق التصرف من القيود القانونية واالتفاقية ما يرد على حق الملكيةيرد  1117المادة 
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يسري على الشيوع في حق التصرف ما يسري على الشيوع في حق الملكية من : 1118المادة 

 .األحكام إال ما تعارض منها مع نص خاص أو مع طبيعة حق التصرف

 . يوصي به وال توقفحق التصرف في األراضي المملوكة للدولة ال: 1119المادة 

 .يجب أن يتم فراغ األرض المملوكة للدولة بسند رسمي: 1111المادة 

 .تراعى في المواد الواردة في هذا الفصل ا يرد في التشريعات الخاصة من أحكام: 1111المادة 

 .ح  التصرف باعتباره أحد الحقوإل المتقرعة عن ح  الملكية 2222إلى  2264تنظم المواد من 

لتصرف يرد عل األراضي المملوكة للدولة، ويكون إنشاؤه بإذن من الدولة وفقا للشروت وح  ا

أن يكون سند التصرف مسجال  2264التي يقرضها القانون الخاص بهذه األراضي، وتشترت المادة 

مدى حقوإل المتصرف من زراعة  2261و 2262في دائرة تسجيل األراضي، وتبين المادتان 

ف، وما يستدعيه ذلك من إقامة مباني مع مراعاة عدم التوسع في ذلك بشكل لألر  محل ح  التصر

يغير من الغر  الذي أعدت له األر ، كما يبي  ح  التصرف للمتصرف أن يقرغ هذه األر  

 .وأن يؤجرها وأن يعيرها وأن يرهن حقه في التصرف رهنا توتيقيا أو حيازيا

ألبنية التي تنشأ على األراضي المملوكة للدولة، فتقرر حكم ا 2262وتبين الققرة الثالثة من المادة 

 .خضوعها لألحكام الموضوعة لألراضي المملوكة للدولة فيما يتعل  بالتصرف واالنتقال

لمن له ح  التصرف أن ينتقع بتراب األر  وأن يبيع رمالها وأحجارها  2261وتجيز المادة 

لمقصود بهذه القوانين واألنظمة ما قد توجد من بشرت مراعاة القوانين واألنظمة الخاصة بذلك، وا

 .قيود على سلطة اغتراف األتربة واستخرا  األحجار من األراضي

أن القيود التي ترد على ح  الملكية ترد كذلك على ح  التصرف، سواء  2261وتوض  المادة 

 .كانت هذه القيود قانونية أو اتقاقية

وع في ح  التصرف ما يسري على الشيوع في على أن يسري على الشي 2262وتنص المادة 

ح  الملكية من األحكام باستثناء ما يتعار  منها مع نص خاص بح  التصرف أو مع طبيعة هذا 

 .الح 

أن يتم إفراغ األر   2226الوصية بح  التصرف أو وققه تشترت المادة  2261وتحظر المادة 

 .المملوكة للدولة بسند رسمي

ملوكة غالبا ما تخضع لتشريعات ونظم خاصة تختلف من دولة ألخرى، ونظرا ألن األراضي الم

القصل الخاص )على أن يراعى في تطبي  المواد الواردة في هذا القصل  2222فقد نصت المادة 

ما يرد في التشريعات الخاصة من أحكام، ومقتضى ذلك عدم تطبي  ما ورد في هذا ( بح  التصرف

 .حكم وارد في تشريع خاصالقصل من أحكام إذا تعارضت مع 
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 القصل الثاني

 القرع األول

 ح  االنتقاع

حق االنتفاع حي عيني أصلي يخول للمنتفع استعمال واستغالل عين مملوكة : 1112المادة 

 .لغيره

يستخلص من هذه المادة أن ح  االنتقاع ح  عيني، وبذلك يتميز ح  االنتقاع عن الحقوإل 

النتقاع بشيء مملوا للغير كح  المستأجر، كذلك تحدد المادة الشخصية التي قد تخول ألصحابها ا

مضمون ح  االنتقاع بأنه يخول للمنتقع سلطتي االستعمال واالستغالل، وبذلك يتميز ح  االنتقاع عن 

 .ح  الملكية الذي يخول للمالك سلطة التصرف في العين المملوكة فضال عن استعمالها واستغاللها

 .االنتفاع بالتصرف القانوني أو بالحيازة أو بالتقادميكسب حق : 1113المادة 

تبين هذه المادة الطرإل التي سكب بها ح  االنتقاع، وهي ذات األسباب التي تكسب بها الملكية بعد 

استبعاد ما ال ينطب  منها على ح  االنتقاع، كالميراث إذ أن ح  االنتقاع ال يورث ألنه ينقضي بوفاة 

 .الشقعة وااللتصاإل واالستيالء المنتقع، وبعد استبعاد

فيكسب ح  االنتقاع بالتصرف القانوني كالبيع والهبة والوصية، ويكسب ح  االنتقاع بالحيازة 

وحدها، ويتحق  ذلك إذا كان محل الح  منقوال، وكانت الحيازة مستندة إلى سبب صحي  وحسن 

 .حاجة إلى مرور زمن معين النية، فقي هذه الحالة يكسب الحائز ح  انتقاع على المنقول دون

كذلك يكسب ح  االنتقاع بالتقادم المكسب، سواء في ذلك التقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة، 

أو التقادم القصير ومدته سبع سنوات بشرت أن تقترن الحيازة في هذه الحالة بحسن النية وأن تستند 

 .إلى سبب صحي 

 أثار حق االنتفاع

قوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشئ حق االنتفاع وكذلك األحكام يراعى في ح: 1114المادة 

 .المقررة في المواد اآلتية

أن حقوإل والتزامات المنتقع تحدد أساسا بما هو منصوص عليه في السند الذي  2224تبين المادة 

هو األعمال أنشأ ح  االنتقاع، وهو العقد أو الوصية إذا كان االنتقاع قد نشأ عن تصرف قانوني، و

التي در  عليها صاحب ح  االنتقاع إذا كان حقه قد نشأ بالحيازة أو التقادم المكسب، فإذا لم يكن في 

السند المنشئ لح  االنتقاع بيان لحقوإل والتزامات المنتقع، أو جاء هذا البيان غير كمل، فإن القانون 

 .2224التالية للمادة يتكقل بتحديد مدى حقوإل المنتقع التزاماته، وذلك في المواد 
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 .ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه: 1115المادة 

تبين هذه المادة مدى ح  المنتقع فتقرر أن له الح  في تملك الثمار التي تنتو عن الشيء المنتقع به 

ية أو مستحدتة خالل مدة انتقاعه، وذلك بدون تقرقة بين أنواع الثمار، أي سواء كانت هذه الثمار طبيع

 .أو مدنية كأجرة الشيء المنتقع به إذا قام المنتقع بتأجيره

على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له  -1: 1116المادة 

 .وأن يديره إدارة حسنة

وللمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة  -2

ت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات فإن الشيء، فإذا أثب

لم يقدمها المنتفع أو ظل على الغرم من اعتراض المالك يستعمل العين 

استعماال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها، فللمحكمة أن تنتزع هذه 

العين من تحت يده وأن تسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ولها تبعا لخطورة 

 .ن تحكم بإنهاء حق االنتفاع دون إخالل بحقوق الغيرالحال أ

المنتفع ملزم في أثناء انتفاعه بالنفقات التي يقتضيها حفظ العين المنتفع بها  -1: 1117المادة 

 .وأعمال الصيانة

أما النفقات غير المعتادة واالصالحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ  -2

 .المنتفع فإنها تكون على المالك

 .تسري أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك -3

 .على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد -1: 1118المادة 

 .فإذا تلف الشيء أو هلك دون تعد أو تقصير من المنتفع فال ضمان عليه -2

لمنتفع به إذا تلف أو هلك بعد انقضاء مدة على المنتفع ضمان قيمة الشيء ا: 1119المادة 

االنتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء 

 .المدة وإن لم يطلبه المالك

 :على المنتفع أن يخطر المالك -1: 1121المادة 

 .إذا ادعى الغير حقا على الشيء المنتفع به أو اغتصبه غاصب -أ

لشيء أو تلف أو احتاج إلى اصالحات جسيمة مما يقع على إذا هلك ا -ب

 .عاتق المالك

 .إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر كان خفيا -ج
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 .فإذا لم يقم المنتفع باألخطار فإنه يكون مسئوال عن الضرر الذي يلحق المالك -2

كلها حول وجود التزامات المنتقع، وتدور هذه االلتزامات  2226إلى  2221تبين المواد من 

 .المحافظة على الشيء محل ح  االنتقاع مراعاة لح  مالك الرقبة

 :ويخلص من المواد السابقة أن المنتقع يتحمل بااللتزامات اآلتية

استعمال الشيء بالحالة التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له هذا الشيء فال يجوز للمنتقع أن : أوال

 .أن يستعمل الشيء في غر  مخر غير الغر  الذي أعد لهيغير من حالة الشيء أو طبيعتها أو 

. كذلك يلتزم المنتقع بأال يستعمل الشيء استعماال غير مشروع مخالف للنظام العام أو اآلداب

فإذا لم يعبأ . وللمالك أن يعتر  على أي استعمال غير مشروع للشيء أو غير متق  مع طبيعته

أن حقوقه في خطر كان له أن يطلب من المنتقع تقديم تأمينات  المنتقع باعترا  المالك، وأتبت المالك

تضمن الوفاء بحقوقه، فإذا لم يقدم المنتقع هذه التأمينات، أو ظل رغم اعترا  المالك يستعمل الشيء 

استعماال غير مشروع، جاز للقاضي بناء على طلب المالك أن ينزع الشيء من يد المنتقع وأن يسلمه 

ارته ويسلم صافي تماره للمنتقع، كما يجوز للقاضي تبعا لخطورة الحال أن يحكم إلى أمين يتولى إد

بانتهاء ح  االنتقاع رغم عدم انقضاء مدته، وذلك دون إخالل بالحقوإل التي يكون الغير قد كسبها 

 .كمستأجر لم تنق، مدة إيجاره بعد، أو دائن مرتهن لح  االنتقاع

به، ويلتزم المنتقع بأن يبذل من العناية في ذلك ما يبذله المحافظة على الشيء المنتقع : تانيا

 .الشخص المعتاد

فإذا بذل المنتقع هذه العناية، فال مسئولية عليه في حالة ما إذا تلف الشيء أو هلك ألن ذلك يكون 

 .دون تعد أو تقصير منه

 .رد الشيء المنتقع به إلى مالك الرقبة عند انتهاء ح  االنتقاع: تالثا

تأخر المنتقع في هذا الرد مع إمكانه ذلك، فهلك الشيء أو تلف كان المنتقع مسئوال عن قيمته فإذا 

في مواجهة مالك الرقبة، ولو كان الهالا أو التلف بسبب أجنبي عن المنتقع، ولو لم يستعمل المنتقع 

 .الشيء بعد انتهاء مدة االنتقاع ولو يم يطالبه المالك برده

ما يتهدد الشيء المنتقع به من أخطار، سواء كانت هذه األخطار تهدد حقوإل إخطار المالك ب: رابعا

المالك على الشيء كما لو ادعى الغير حقا على الشيء المنتقع به أو اغتصبه غاصب، أو كانت 

األخطار تهدد الشيء ذاته كما إذا هلك الشيء أو تلف أو أوشك على ذلك واحتا  إلى اصالحات 

ت  المالك، أو مست الحاجة إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خقي يهدد حقوإل جسيمة مما يقع على عا

المالك أو يهدد الشيء ذاته، فإذا لم يقم المنتقع بإخطار المالك فإنه يكون مسئوال عن الضرر الذي 

 .لح  الملك من جراء عدم ااخطار أو التأخر فيه
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بالنققات التي يقتضيها حقظ العين المنتقع بها يلتزم المنتقع في أتناء انتقاعه  -الوفاء بالنققات: خامسا

 .وأعمال الصيانة

أما النققات غير المعتادة، والنققات التي تقتضيها االصالحات الجسيمة فإن المنتقع ال يلتزم بها إال 

 .إذا نشأت عن خطئه

ى ويقع عبء النققات غير المعتادة ونققات االصالحات الجسيمة على المالك دون جبر عليه بمعن

أنه إذا قام المالك بهذه االصالحات فإنه ال يرجع بنققاتها على المنتقع، ولكن المنتقع ال يستطيع إجباره 

 .على القيام بها

للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقوالت التي ال يمكن االنتفاع بها أي  -1: 1121المادة 

قه في االنتفاع وعليه باستهالك عينها وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد انتهاء ح

 .ضمانها إذا هلكت قبل االنتفاع بها ولو بغير تعدية لكونها قرضا

إذا مات المنتفع بالمنقوالت المشار إليها قبل أن يردها لصاحبها فضمان  -2

 .مثلها أو قيمتها في تركته

ه إال تورد هذه المادة حكما خاصا بح  االنتقاع الذي يتقرر على منقول ال يمكن االنتقاع ب

باستهالا عينه، فتعطي هذا المنقول حكم القر ، وتوجب على المنتقع الذي استهلكه أن يرد مثله إلى 

المالك عند انتهاء حقه في االنتقاع، أو رد قيمته، كما أنه إذا هلك المنقول قبل االنتقاع به ولو بغير 

 .خطأ من المنتقع، فإن المنتقع يلتزم برد قيمته إلى المالك

ات المنتقع قبل أن يرد مثل هذا المنقول أو قيمته إلى المالك، فإن رد المثل أو القيمة يكون وإذا م

 .واجبا في تركته

 :ينتهي االنتفاع: 1122المادة 

 .بانقضاء األجل المحدد له -1

 .بهالك العين المنتفع بها -2

 .بتنازل المنتفع -3

 .بإنائه بقضاء المحكمة لسوء االستعمال -4

صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت  باتحاد -5

 .الرقبة مرهونة

 .بموت المنتفع إذا لم ينص القانون على غير ذلك -6
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أسباب انتهاء ح  االنتقاع، فهذا الح  ينتهي انتهاء طبيعيا بانقضاء األجل  2222تواجه المادة 

 .ين المنتقع بها إذ بهذا الهالا لم يعد له محلالمحدد له كذلك ينتهي ح  االنتقاع بهالا الع

وح  االنتقاع باعتباره مقررا للمصلحة الشخصية ينتهي بتنازل صاحب المصلحة عنه وهو 

المنتقع، وإذا أساء المنتقع استعمال العين المنتقع بها، وطلب مالك الرقبة إنهاء ح  االنتقاع، فللمحكمة 

 .أن تقضي بإنهائه تبعا لخطورة الحال

وإذا حدث أن اتحدت صقتا المالك والمنتقع بأن ورث أحدهما اآلخر مثال، فإن ح  االنتقاع ينتهي، 

ولكن هذا الح  يبقى رغم اتحاد صقتى المالك والمنتقع إذا كانت للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت 

ص القانون على غير الرقبة مرهونة، وينتهي ح  االنتقاع بوفاة المنتقع فال ينتقل إلى ورتته ما لم ين

 .ذلك

إذا انقضى الجل المحدد لالنتفاع أو مات المنتفع في أثنائه وكانت األرض المنتفع : 1123المادة 

بها مشغولة بزرعه تركت األرض للمنتفع أو ورثته بأجر المثل حتى يدركه الزرع 

 .وتحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك

ل ح  االنتقاع أرضا زراعية وانتهى هذا الح  بانقضاء أجله تواجه هذه المادة حالة ما إذا كان مح

أو بوفاة المنتقع وكانت األر  مشغولة بما زرعه، فتقرر وجوب ترا األر  في هذه الحالة للمنتقع 

 .أو ورتته حتى يدرا الزرع ويحصد، ويكون ذلك بمقابل أجر المثل

عنه تعويض أو تأمين انتقل حق  إذا انتهى حق المنفعة بهالك الشيء ودفع -1: 1124المادة 

 .المنفعة إلى العوض ومبلغ التأمين

وإذا لم يكن الهالك راجعا إلى خطأ المالك فال يجبر على إعادة الشيء إلى  -2

أصله ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق االنتفاع إذا لم يكن الهالك بسببه ما 

 .لم يتفق على غير ذلك

يء المنتقع به فتقرر من ناحية انتقال ح  المنتقع إلى التعوي، أو تواجه هذه المادة أتر هالا الش

التأمين الذي يدفع عن الشيء الهالك وتقرإل من ناحية أخرى بين الهالا الراجع إلى خطأ المالك 

فإذا هلك الشيء بخطأ من المالك للمنتقع إجباره على إعادة . والهالا الذي ال يرجع إلى هذا الخطأ

أما إذا لم يرجع الهالا إلى خطأ الملك فال يجبر المالك على ذلك، ولكن إذا قام . الشيء إلى أصله

المالك من تلقاء نقسه بإعادة الشيء إلى أصله رجع للمنتقع ح  االنتقاع بشرت أال يكون الهالا بسبب 

 .يرجع إلى المنتقع

العين المنتفع بها وال تنازل المنتفع عن حق االنتفاع ال يؤثر على التزاماته لمالك : 1125المادة 

 .على حقوق الغير
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إذا انتهى ح  االنتقاع بتنازل المنتقع عنه، فإن ذا ال يؤتر على التزامات المنتقع قبل مالك العين 

المنتقع بها، كالتزامه بتعويضه عن األضرار التي قد تكون لحقت بالعين من جراء إهماله في صيانتها 

 .أو سوء إدارته لها

نازل المنتقع على حقوإل الغير، كم لو كان المنتقع قد رهن حقه في االنتقاع، فيظل كذلك ال يؤتر ت

 .ح  االنتقاع محمال بالرهن إلى حين وفاء الدين الذي يضمنه هذا الرهن

ال تسمع دعوى المطالبة بحق االنتفاع إذا انقضت على عدم استعماله منه خمس : 1126المادة 

 .عشر سنة

عم استعمال ح  االنتقاع وتقرر عدم سماع دعوى المطالبة به إذا انقضت تواجه هذه المادة حالة 

على عدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، وفي ذلك يتق  ح  االنتقاع مع سائر الحقوإل المتقرعة عن 

 .الملكية

 القرع الثاني

 ح  االستعمال، وح  السكن

 .سكنى أو عليهما معايصح أن يقع االنتفاع على حق االستعمال أو حق ال: 1127المادة 

تجيز هذه المادة أن يتقيد االنتقاع بح  استعمال العين أو بح  سكناها دون الح  في استغاللها، 

 .وح  السكنى نوع من االستعمال مقصور على السكنى

يتحدد مدى حق االستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الشقة وأسرته ألنفسهم : 1128المادة 

 .كام السند المنشئ للحقفحسب وذلك مع مراعاة أح

تواجه هذه المادة مدى ح  االستعمال وح  السكنى فتقر أنهما مقصور على ما يكون صاحب 

 .الح  في حاجة إليه هو وأسرته؟، وذلك ما لم يكن في السند المنشئ للح  أحكام تخالف ذلك

ويكون ما يبينه يلتزم صاحب حق السكنى بإجراء عمارة الدار إذا احتاجت لها  -1: 1129المادة 

 .ملك له ولورثته من بعده

فإذا امتنع عن القيام بها جاز للمحكمة أن تؤجر الدار إلى آخر يقوم بتعميرها  -2

وتحسم نفقات العمارة من األجرة على أن ترد الدار إلى صاحب حق السكنى 

 .بعد انتهاء مدة اإليجار

 .ى غير ذلككل ذلك ما لم ينص السند المنشئ للحق أو القانون عل -3

تقرر هذه المادة التزام صاحب ح  السكنى باصالح الدار محل حقه إذا احتاجت لذلك، فإن لم يقعل 

جاز للمحكمة أن تؤجر الدار لشخص يقوم بإصالحها، وتخصم نققات االصالح من األجرة الواجبة 
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ني يكون ملكا على هذا الشخص وإذا أقام صاحب ح  السكنى مباني في الدار فإن ما يقيمه من مبا

خالصا له ينتقل إلى ورتته، وعند انتهاء الح  تؤول هذه المباني إلى من يحدده السند المنشئ للح  أو 

 .من يحدده القانون

ال يجوز التنازل للغير عن حق االستعمال أو عن ح السكنى إال بناء على شرط : 1131المادة 

 .صريح في سند إنشاء الحق

عمال وح  السكنى مقصور على صاحب الح  وأسرته بقدر حاجته األصل أن كال من ح  االست

الشخصية، ولذلك ال يجوز لصاحب الح  أن ينزل عنه للغير إال إذا وجد شرت صري  في السند الذي 

 .أنشا الح  يجيز النزول عنه

تسري أحكام حق االنتفاع على حق االستعمال وحق السكنى فيما يم يرد به نص : 1131المادة 

ذين الحقين، وفيما ال يتعارض مع طبيعة هذين الحقين وبصفة خاصة خاص به

 .كونهما مقصورين على أصحابهما

 القصل الثالأ

 الوقف

 .الوقف حبس عين المال المملوك عن التصرف وتخصيص منافعه للغير ولو ماال: 1132المادة 

 .يكون الوقف خيريا إذا خصصت منافعه لجهة بر ابتداء -1: 1133المادة 

ويكون ذريا إذا خصصت منافعه إلى شخص أو أشخاص معينين وذرياتهم من  -2

 .بعدهم ثم إلى جهة من جهات البر عند انقراض الموقف عليهم

 ويكون مشتركا إذا خصصت الغلة إلى الذرية وجهة البر معا -3

 .يجب في جميع األحوال أن ينتهي الوقف إلى جهة بر ال تنقطع: 1134المادة 

 .للوقف شخصية حكمية يكتسبها من سند إنشائه -1 :1135المادة 

وله ذمة مالية متميزة تسأل عن ديونه التي أنفقت على مصارفه طبقا لشروط  -2

 .الواقف

تعريف الوقف، ويتضمن هذا التعريف الخصيصتين األساسيتين للوقف وهما  2262تناولت المادة 

 .ا للبر ولو في المستقبلمنع التصرف في العين الموقوفة، ولزوم تخصيص منافعهم

 :أنواع الوقف من حيأ الجهة الموقوف عليها وهي 2266بينت المادة 
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وقف خيري وهو الذي تخصص منافعه لجهة من جهات البر ابتداء كالوقف المخصص  -2

 .للمساجد والمدارن والمستشقيات والجمعيات الخيرية

قف أو إلى الشخص أو أشخاص وقف ذري وهو الذي تخصص منقعته في البداية إلى الوا -2

أخرين معينين وذرياتهم على أن تؤول هذه المنقعة إلى جهة من جهات البر عند انقرا  

 .الموقوف عليهم

وقف مشترا وهو الذي تخصص منقعته منذ البداية إلى جهة من جهات البر وإلى أشخاص  -6

 .معينين

لوقف إلى جهة بر ال تنقطع، وذلك أنه يجب في جميع الحاالت أن ينتهي ا 2264وأكدت المادة 

 .تحقيقا للخصيصة األساسية من خصائص الوقف

فقد قررت للوقف شخصية قانونية حكمية أو اعتبارية وذمة مالية مستقلتين عن  2262أما المادة 

 .شخصية الواقف وذمته وعن شخصية المستحقين في الوقف وذممهم

لوقف لنفسه أو لغيره حق التغيير والتبديل إذا أعطى الواقف حين إنشاء ا -1: 1136المادة 

واإلعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل واالستبدال جاز له أو لذلك 

 .الغير استعمال هذا الحق على الوجه المبين في سند إنشاء الوقف

 .يتم الوقف أو التغيير في مصارفه وشروطه بسند رسمي -2

 .لنفسه ذلك حين الوقف للواقف تغيير المتولي ولو لم يشرط -3

 .إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط: 1137المادة 

 .ال يجوز التغيير في وقف المسجد وال فيما وقف عليه: 1138المادة 

تواجه هذه المواد الشروت التي قد تقترن بالوقف، فتجيز هذه الشروت قاعدة عامة بشرت أال تكون 

على أنه إذا اقترن الوقف بشرت غير صحي  بطل الشرت  2261لمادة غير صحيحة، وقد نصت ا

 .وحده وص  الوقف

من الشروت الصحيحة المعتبرة أن يعطي الواقف حين إنشاء الوقف لنقسه  2261واعتبرت المادة 

أو لغيره ح  التغيير والتبديل وااعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والبدل واالستبدال، وأوجبت 

 .ل هذه الشروت وفقا لما جاء في سند إنشاء الوقفاستعما

وأجازت هذه المادة للواقف تغيير المتولي على الوقف ولو لم يشترت ذلك لنقسه صراحة، كما 

أوجبت هذه المادة أن يتم الوقف والتغيير في مصارفه وشروطه بسند رسمي منعا للتزوير والتالعب، 
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وقف المسجد فلم تجز التغيير فيه وال فيما وقف عليه ألن  من األحكام السابقة 2262واستثنت المادة 

 .هذا الوقف يحمل صقة اللزوم

 .يجوز وقف العقار والمنقول المتعارف على وقفه -1: 1139المادة 

ويجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزا مستقال بذاته ال شائعا إذا  -2

 .كان مسجدا أو مقبرة

ما يجوز وققه، فتشترت أن يكون إما عقارا، وإما منقوال جرى العرف  تتناول هذه المادة تحديد

بوققه، وتشترت أن يكون القدر الموقوف في العقار مقرزا مستقال بذاته إن كان مسجدا أو مقبرة فال 

 .تجيز أن يكون هذا القدر شائعا

 .أما في غير وقف المسجد والمقبرة، فيجوز أن يكون القدر الموقوف حصة شائعة

يجوز استبدال العقار الموقوف عند وجود المسوغ الشرعي بإذن المحكمة، وأما : 1141لمادة ا

 .المنقول الموقوف فيخضع ألحكامه الخاصة في الوقف

تجيز هذه المادة استبدال العقار الموقوف وإحالل عقار مخر محله بشرت وجود مسوغ شرعي لهذا 

 .يخضع لألحكام الخاصة به االستبدال، أما إذا كان الموقوف منقوال فإنه

تسري على شروط صحة الوقف وشروط الواقف وقواعد االستحقاق أحكام : 1141المادة 

 .الشريعة اإلسالمية والقوانين الخاصة بالوقف

أم ير القانون ضرورة لتقصيل أحكام شروت صحة الوقف وشروت الواقف وقواعد االستحقاإل 

 .مية بصقة عامة والقوانين الخاصة بالوقفوأحال في ذلك إلى أحكام الشريعة ااسال

ال تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ويجوز فيه التهايؤ  -1: 1142المادة 

 .بالتراضي

أما إذا كان الموقوف شائعة مشتركة بين الوقف ومالك آخر آو مشتركة بين  -2

ين بإذن وقفين جازت القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقف

 .المحكمة المختصة

ال تجوز قسمة العقار الموقوف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم ألن من شأن هذه القسمة جعل 

األجزاء المقسمة ملكا خالصا للمتقاسم مما ينهي الوقف، ولكن يجوز قسمة العقار الموقوف قسمة 

نية ويشترت لهذه القسمة تراضي مهايأة، أي قسمة منافعة سواء في ذلك المهايأة المكانية أو الزما

 .جميع الموقوف عليهم
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ولكن إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الوقف ومالك مخر أو مشتركة بين وققين، فإن 

قسمة الملك تجوز بغر  إفراز الموقوف عن غيره، مع بقاء الوقف قائما، ويشترت للقسمة في هذه 

 .الحالة أن تأذن بها المحكمة

يكون للوقف من يمثله أمام الجهات المختلفة ويتولى إدارته واإلشراف على : 1143المادة 

 .موارده ومصاريفه طبقا لشروط الواقف وأحكام القانون

للوقف شخصية حكمية أو اعتبارية، ومن الواض  أن إدارة الموقوف وااشراف عليه، وتحصيل 

عه للموقوف عليهم يحتا  إلى وجود إيراداته واانقاإل منها سواء على الموقوف ذاته أو صرف ري

شخص طبيعي يتولى القيام بهذه األعمال، ولذلك نصت المادة على وجوب أن يكون للوقف متولي أو 

 .مشرف يتولى القيام بهذه األعمال ويمثل الوقف أمام الجهات المختلقة

الخيري مع مراعاة شروط الواقف تتولى الجهة المختصة اإلشراف على الوقف : 1144المادة 

 .ويتولى إدارته واستغالله وإنفاق غلته على الجهات التي حددها الواقف

إذا كان الوقف خيريا ولم يكن الواقف قد عين متوليا عليه، فإن الجهة المختصة التي يعينها القانون 

الخاص بالوقف هي التي تتولى ااشراف على هذا الوقف الخيري، وتقوم بإدارته واستغالله وإنقاإل 

 .ته على الجهات التي حددها الواقفغل

يجوز للمحكمة بناء على طلب أصحاب الشأن عزل المتولي أو المشرف على : 1145المادة 

الوقف ولو كان هو الواقف أو منصوبه إذا ثبتت خيانته أو قيام مانع شرعي من 

إذا توليته، ولها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزا عن القيام بمهمته بانفراده، أما 

كان المتولي أو المشرف منصوبا من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو 

 .إلى ذلك ولها أن تقيم غيره مؤقتا إلى أن يفصل في أمر العزل نهائيا

تقرإل هذه المادة بين حالة ما ذا كان المتولي على الوقف هو الواقف ذاته أو من عينه الواقف، 

هي التي عينت هذا المتولي، فإذا كان المتولي هو الواقف أو معينا من وحالة ما إذا كانت المحكمة 

قبل الواقف، فال يجوز عزله إال إذا تبتت خيانته أو قام مانع شرعي من توليته، وإذا تبين عجز هذا 

 .المتولي عن القيام بمهمته منقردا، جاز للمحكمة أن تضم إليه غيره في ااشراف على الوقف وإدارته

كان المتولي على الوقف معينا من قبل المحكمة فلها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك،  أما إذا

دون حاجة إلى تبوت خيانته أو قيام مانع شرعي من توليه، فيكقي أن تقتضي مصلحة الوقف تعيين 

غيره، وتستطيع المحكمة في هذه الحالة أن تعين متوليا بصقة مؤقتة إلى أن يقصل في أمر العزل 

 .نهائيا

 الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة
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 :الحكر

الحكر عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا يخوله االنتفاع بأرض موقوفة، : 1146المادة 

بإقامة مبان عليها أو استعمالها للغراس أو ألي غرض آخر ال يضر بالوقف، لقاء 

 .أجر محدود

 2241در الذي ينشئ هذا الح ، وقد عرفت المادة الحكر يطل  على الح  كما يطل  على المص

الحكر بمصدره فقررت أنه عقد يكسب المحتكر بمقتضاه حقا عينيا، وقد قصرت المادة هذا الح  على 

األر  الموقوفة دون غيرها من األشياء، كما بينت مضمون ح  الحر بأنه يخول المحتكر االنتقاع 

ا للغرن أو ألي غر  مخر غير البناء والغرن بشرت أال باألر  بإقامة بناء عليها أو باستعماله

 .يضر ذلك بالوقف، كما أوضحت المادة بأن تقرير هذا الح  يكون في مقابل أجر محدود

 .ال يصبح التحكير إال لضرورة أو مصلحة محققة للوقف -1: 1147المادة 

 .ويجب أن يتم بإذن من المحكمة المختصة وأن يسجل وفقا للقانون -2

را ألن التحكير يكون عادة لمدة طويلة، فقد اشترطت المادة لصحة التحكير أن تدعو إليه نظ

ضرورة أو مصلحة محققة للوقف، كأن تكون األر  الموقوفة تحتا  إلى اصالحات جسيمة تتكلف 

نققات كبيرة حتى يمكن االستقادة منها، وال تتوافر هذه النققات لدى الوقف، وال يقبل النان على 

 .ئجارها للمدد المألوفة نظرا لكبر هذه النققاتاست

وتشترت الققرة الثانية من المادة أن تأذن المحكمة المختصة بإنشاء الحكر على الوقف، وذلك 

ضمانا للتحق  من وجود ضرورة أو مصلحة للوقف من التحكير، كما تشترت تسجيل العقد المنشئ 

 .للحكر نظرا ألنه يرتب حقا عينيا على عقار

ال يجوز التحكير لمدة تزيد على ست وثالثين سنة فإذا عينت مدة تزيد على ذلك : 1148مادة ال

 .أو لم تعين مدة اعتبر الحكر معقودا لمدة ست وثالثين سنة

نظرا ألن الحكر ال يجوز إال إذا دعت الضرورة أو مصلحة للوقف، وأن الضرورة التي دعت إلى 

فقد حددت المادة أقصى مدة يجوز التحكير لها بست وتالتين  التحكير قد تزول بعد فترة من الزمن،

سنة، بحيأ أنه إذا عقد الحكر مؤبدا أو دون تحديد مدة، أو لمدة تزيد على ست وتالتين سنة، فإنه 

يعتبر معقودا لمدة ستة وتالتين سنة ينتهي الحكر بانقضائها، وبدهي أنه يجوز عقد الحكر لمدة تقل 

 .عن ست وتالتين سنة

 .للمحتكر أن يتصرف ف يحقه وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوصية -1: 1149لمادة ا
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وإذا مات قبل أن يبني أو يغرس في األرض المحتكرة أو يباشر العمل المتفق  -2

عليه انفسخ الحكر وليس لورثته حينئذ البناء أو الغراس فيها دون إذن 

 .المتولي

فيه بجميع أنواع التصرفات الجائزة قانونا، كأن يبيعه  للمحتكر ح  عيني، ولذلك فله أن يتصرف

أو يهبه، ويجوز له أن يققه، فيصب  كل من الحكر والرقبة موقوبا، وللمحتكر كذلك أن يوصي بحقه 

في الحكر، وذا توفى المحتكر قبل انقضاء مدة الحكر انتقل حقه إلى ورتته، بشرت أن يكون قد بنى أو 

ل وفاته، أي إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرن أو يباشر العمل غرن في األر  المحتكرة قب

المتق  عليه، فإن الحكر يقس  وال يكون لورتة المحتكر أن يقوموا بالبناء أو الغرن في األر  

 .المحتكرة إال بإذن المتولي

ة تكون األبنية التي يقيمها المحتكر واألغراس التي يغرسها على األرض المحتكر: 1151المادة 

 .ملكا ال يصح بيعها ورهنا ووقفها والوصية بها وتورث عنه

ما يقيمه المحتكر على األر  المحتكرة أو يغرسه فيها يملكه ملكا خالصا، وتتميز هذه الملكية 

عن ح  الحكر، ويترتب على ذلك أن يكون للمحتكر أن يتصرف في البناء أو الغران بجميع أنواع 

لحكر، كما يجوز له أن يتصرف في ح  الحكر دون البناء أو الغران، التصرفات منقصال عن ح  ا

ولكن الغالب أن يتصرف المحتكر في حقيه مجتمعين لن كال منهما مكمل لآلخر، وألنه إذا تصرف 

 .في أحدهما دون اآلخر، فإنه قد يصعب على المتصرف إليه االستقادة من المتصرف له به

يخلفه أن يؤدي األجرة المتفق عليها إلى المحكر أو من على المحتكر أو من : 1151المادة 

 .يخلفه في نهاية كل سنة إال إذا نص عقد الحكر على غير ذلك

 .ال يجوز تحكير األراضي الموقوفة بأقل من أجرة المثل -1: 1152المادة 

 .وتزيد األجرة إذا زاد أجر المثل في نفسه زيادة فاحشة ال تقل عن الخمس -2

 .المحتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس وال تلزم -3

ألهم التزام من التزامات المحتكر وهو الوفاء باألجرة، ويجب  1152و 1151تعرض المادتان 

 .ها الوفاء في نهاية كل سنة إال إذا اتفاق على موعد آخر للوفاء باألجرة

أجرة المثل، فإذا قلت واألجرة الواجب الوفاء بها هي األجرة المتق  عليها بشرت أال تقل عن 

 .األجرة المتق  عليها عن أجرة المثل، وجب على المحتكر الوفاء بأجرة المثل

ويجب أال تقل األجرة الواجبة عن أجرة المثل طول مدة الحكر، فإذا زادت أجرة المثل بعد انعقاد 

ل، بشرت أال العقد زيادة فاحشة ال تقل عن الخمس، وجب زيادة أجرة الحكر إلى مقدار أجرة المث
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تكون الزيادة راجعة إلى ما أحدته المحتكر من بناء أو غران في األر  المحتكرة، فقي هذه الحالة 

 .ال تلزم المحتكر زيادة في األجرة

على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل األرض المحكرة صالحة : 1153المادة 

األرض والغرض الذي أعدت له لالستغالل مراعيا الشروط المتفق عليها وطبيعة 

 .وما يقضي به عرف الجهة التي تقع بها

االلتزام الثاني على المحتكر هو أن يتخذ الوسائل الالزمة لجعل األر  صالحة لالستعمال، 

ويراعى في التحق  من قيام المحتكر بهذا االلتزام الشروت المتق  عليها في عقد الحكر، وطبيعة 

 .لهاألر  والغر  الذي أعدت 

ويعتبر من مستلزمات هذا االلتزام أن يقوم المحتكر بالمحافظة على األر  المحتكرة، فال يجوز 

 .له أن يهمل العناية بها أو أن يتركها دون استغالل

 :يجوز للمحكر فسخ عقد التحكير: 1154المادة 

 .إذا لم يدفع المحتكر األجرة السنوية مدة ثالث سنوات متتالية -1

ع من المحتكر إهمال جسيم في القيام بما يجب عليه نحو تعمير أو إذا وق -2

 .األرض

 .ويتم الفسخ في الحالتين بحكم من المحكمة المختصة -3

تبين هذه المادة الجزاء المترتب على إخالل المحتكر بالتزاميه بدفع األجرة وجعل األر  صالحة 

تنظم هذا الجزاء تنظيما خاصا قد ال يتق  لالستغالل، وهذا الجزاء هو فس  عقد الحكر، ولكن المادة 

فالقس  لعدم الوفاء باألجرة، ال يكون إال إذا . تماما مع ما تقضي به القواعد العامة في فس  العقود

تأخر المحتكر في الوفاء بأجرة تالث سنوات متتالية، فالتأخير في الوفاء بأجرة سنة واحدة أو سنتين 

قيام المحتكر باتخاذ الوسائل التي تجعل األر  صالحة لالستغالل  والقس  لعدم. ال يجيز فس  العقد

ال يكون إال إذا أمكن أن ينسب إلى المحتكر إهمال جسيم في تعميرها، فااهمال غير الجسيم ال يبرر 

 .فس  العقد

والعلة في ذلك أن الحكر ينشئ حقا عينيا يكلف المحتكر نققات كثيرة، فال يص  أن يهدد بالقس  إال 

مع مالحظة أنه يمكن مطالبة المحتكر بالوفاء . عد فترة مالئمة من الزمن، وإال إذا كان إهماله جسيماب

 .باألجرة المتأخرة عليه وتنقيذ ذلك جبرا عليه دون حاجة النتظار انقضاء تالث سنوات

 .والقس  في الحالتين ال يكون إال بحكم من المحكمة بناء على طلب متولي الوقف

 الحكرانتهاء حق 
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 :ينتهي حق الحكر: 1155المادة 

 .بحلول األجل المحدد له -1

قبل حلول األجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إال إذا طلب جميع  -2

 .الورثة بقاء المحتكر وإذن المتولي بذلك

قبل حلول األجل إذا استبدل الموقوف المحكر أو نزعت ملكيته للمصلحة  -3

 .م اإلخالل بها للمحتكر من حقوق طبقا للقانونالعامة، وذلك مع عد

للمحتكر إذا فسخ عقد التحكير أو انتهى الجل المحدد له أن يطلب إزالة البناء  -1: 1156المادة 

أو الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتهما مستحقي اإلزالة أو البقاء 

 .ما لم يتفق على غير ذلك

وفاء بمقابل البناء أو الغراس وميعاد سداده عند وللمحكمة أن تقرر وسيلة ال -2

 .عجز المحكر عن الوفاء

أسباب انتهاء ح  الحكر، فهذا الح  ينتهي بانقضاء األجل المحدد له، وهذا هو  2222تبين المادة 

 .االنتهاء الطبيعي لح  الحكر

يبني أو يغرن كذلك ينتهي ح  الحكر بوفاة المحتكر قبل حلول الجل إذا حدتت الوفاة قبل أن 

واستثناء من هذا الحكم ال ينتهي ح  الحكر ولو توفى المحتكر قبل حلول األجل وقبل البناء أو الغرن 

 :إذا توافر شرطان

 .أن يطلب جميع الورتة المحتكر بقاء الحكر -2

 .أن يأذن المتولي بذلك -2

ا نزعت ملكيته للمصلحة وينتهي ح  الحكر قبل حلول أجله إذا تم استبدال الموقوف المحكر او إذ

 .أو المنقعة العامة

ونصت المادة على أن انتهاء حقوإل الحكر ال يخل للمحتكر من حقوإل طبقا للقانون، والمقصود 

 .بذلك الحقوإل التي تترتب له نتيجة انتهاء حقه

فتبين أتر انتهاء ح  الحكر على البناء أو الغران الذي أقامه المحتكر على  2221أما المادة 

 :ر  المحكرة، وتجيز المادة للمحكر أن يختار بين أمريناأل

 .أن يطلب إزالة البناء أو الغران: األول

قيمة البناء أو الغران مستح  اازالة أو : أن يطلب استبقاءهما مقابل أن يدفع أقل القيمتين: الثاني

ر المحتكر وإذا اختا. قيمتهما قائمين، وذلك ما لم يكن الطرفان قد اتققا على غير ذلك
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استبقاء البناء أو الغران ولكن تبين عجزه عن الوفاء بمقابلهما نقدا، جاز للمحكمة أن تقر 

 .وسيلة الوفاء بهذا المقابل وموعده

ال تسمع دعوى المطالبة بحق الحكر غير الموقوف إذا انفضت مدة خمس عشرة : 1157المادة 

كانت المدة ستا وثالثين  سنة على عدم استعماله، وإذا كان حق المحكر موقوفا

 .سنة

إذا كان ح  الحكر غير موقوف فإن مدة تقادم دعوى المطالبة به تكون خمس عشرة سنة، وإذا قام 

المحتكر بوقف ح  الحكر، يأخذ حكم الوقف فال تتقادم دعوى المطالبة به إال بمضي ست وتالتين 

 .سنة

القسمة على حق الحكر حيثما كان ذلك تسري أحكام الملكية المتعلقة بالشيوع و: 1158المادة 

 .ممكنا

ح  الحكر كح  الملكية ح  عيني، وقد يكون ح  الحكر مقررا لعدة أشخاص على الشيوع، 

فتجوز قسمته، ولذلك نصت المادة على أنه تسري أحكام ح  الملكية المتعلقة بالشيوع والقسمة على 

الشائعة والقسمة على الحكر منوت بعدم  ح  الحكر كلما كان ذلك ممكنا، فسريان أحكام الملكية

 .تعار  هذه األحكام مع طبيعة ح  الحكر

 عقد اإلجارتين

عقد اإلجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء في حاجة إلى االصالح  -1: 1159المادة 

مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساويا لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي 

 .وأجرة سنوية لألرض مساوية ألجر المثلعلى عمارة الوقف 

تسري أحكام الحكر على عقد اإلجارتين إال فيما يتعارض منها مع الفقرة  -2

 .السابقة

عقد ااجارتين نوع من أنواع الحكر يتميز بكون محله أرضا موقوفة عليها بناء في حاجة إلى 

هما منجز واآلخر سنوي، ويكون أحد: إصالح، فيقوم الوقف بتحكير األر  والبناء مقابل مبلغين

 .المبلغ المنجز مساويا لقيمة البناء ويصرف بمعرفة متولي الوقف على عمارة هذا البناء

أما المبلغ المنجز فعبارة عن أجرة سنوية لألر  مساوية ألجرة المثل ويصرف هذا المبلغ أو ما 

 .يتبقى منه بعد استكمال عمارة البناء إلى المستحقين في الوقف

، تسري على عقد ااجارتين 2221فيما عدا الحكم الساب  الوارد في الققرة األولى من المادة و

 .أحكام الحكر

 الفصل الرابع
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 حقوق االرتفاق

 الفرع األول

 إنشاء حقوق االرتفاق

 .حق االرتفاق تكليف مقرر لمنفعة عقار على عقار مملوك آلخر: 1161المادة 

دا على العقار يتقرر لمنقعة عقار مملوا لشخص مخر، والمنقعة يعتبر ح  االرتقاإل تكليقا أو قي

يؤديها العقار المرتق  به للعقار المرتق ، دون أن يلتزم مالك العقار المرتق  به بحسب األصل بأي 

 .عمل

 .تكتسب حقوق االرتفاق بالتصرف القانوني أو باإلرث -1: 1161المادة 

الظاهرة بما فيها حق المرور والمجرى  وال تكسب بالتقادم إال حقوق االرتفاق -2

 .والمسيل

إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين ارتفاقا ظاهرا بينهما بقى الحق إذا انتقل العقار أو : 1162المادة 

 .إحداهما إلى مالك آخر دون تغير في حالتهما ما لم يتفق على غير ذلك

 ما تعار  منها مع طبيعة ح  يكسب ح  االرتقاإل بذات األسباب التي تكسب بها الملكية إال

االرتقاإل كاالستيالء وااللتصاإل، فيكسب ح  االرتقاإل بالتصرف القانوني كالعقد والوصية، ويكسب 

بالميراث، فهو ينتقل إلى ورتة مالك العقار المرتق  فال ينقضي بوفاة هذا المالك، كذلك يكسب ح  

االرتقاإل ظاهرا تدل عليه عالمة مادية خارجية  االرتقاإل بالتقادم ولكن يشترت في هذه الحالة أن يكون

كح  المرور إذا كان الطري  الذي يتم فيه المرور مخططا ومعبدا، وح  المجرى والمسيل إذا وجدت 

 .قناة تجري فيها المياه أو تصرف فيها

ويكسب ح  االرتقاإل كذلك بتخصيص المالك األصلي، ويتحق  هذا التخصيص إذا قام مالك 

لين بجعل أحدهما يخدم اآلخر، ووضع عالمة مادية ظاهرة لذلك، فإذا ملك العقارين بعد عقارين منقص

ذلك مالكان مختلقان دون أن تتغير حالتهما عن ح  االرتقاإل مرتبا ألحد العقارين على اآلخر، وذلك 

 .مالم يتق  على غير ذلك عند انقصال ملكية العقارين

 القرع الثاني

 بع، حقوإل االرتقاإل

 ائط المشتركالح -1

إذا كان الحائط مشتركا بين اثنين أو أكثر فال يجوز ألي من الشركاء فيه أن : 1163المادة 

 .يحدث أي تغيير في البناء بغير إذن من األخرين
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للشريك في الحائط المشترك إذا كانت له مصلحة جدية في تعليته أن يعليه  -1: 1164المادة 

ررا جسيما وعليه صيانة الحائط على نفقته بشرط إال يحلق بشريكه ض

 .وتهيئته لحمل العيب الناشيء عن التعلية دون أن يؤثر ذلك على قدرته

فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء  -2

 .أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته وحده

للغرض الذي أقيم من أجله فنفقة  إذا وهن الحائط المشترك ولم يعد صالحا: 1165المادة 

 .إصالحه وتجديده على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه

ال يجوز للجار أن يجبر جاره عل إقامة حائط أو غيره على حدود ملكه وال  -1: 1166المادة 

 .على النزول عن جزء من حائط أو من األرض القائم عليها الحائط

مه دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي وليس المالك الحائط أن يهد -2

 .يستتر ملكه بالحائط

الحائط الذي يكون وقت إنشائه فاصال بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما  -1: 1167المادة 

 .ما لم يقم دليل على غير ذلك

للحائط الذي يقصل بين عقارين، وهذا الحائط قد يكون  2211إلى  2216تعرضت المواد 

 .أي مملوكا ألكثر من شخص، وقد يكون مملوكا لشخص واحد مشتركا

فإذا كان الحائط مشتركا جاز لكل شريك أن يستعمله بحسب الغر  الذي أعد له دون أن يحول 

ذلك دون استعمال سائر الشركاء له، ولكن ليس ألي من الشركاء أن يحدث تغييرا في الحائط بغير 

 (.2216المادة )إذن األخرين 

ا  الحائط إلى ااصالح أو ترميم ولم يكن ذلك بخطأ أحد من الشركاء، فإن نققات ذلك وإذا احت

تكون على الشركاء كل بحسب حصته، وقد يقتضي الغر  الذي أعد له الحائط تعليته لمصلحة كل 

الشركاء كل بحسب حصته، وقد يقتضي الغر  الذي أعد له الحائط تعليته لمصلحة كل الشركاء، 

أما إذا ( 2212المادة )لة تكون نققات التعلية على الشركاء جميعا كل بحسب حصته وفي هذه الحا

اقتضت التعلية مصلحة جدية لحد الشركاء دون اآلخر كان لهذا الشريك أن يعلي الحائط بشرت أال 

يلح  ذلك بشريكه ضررا جسيما، وعلى أن يتحمل نققة التعلية وصيانة الجزء المعلي، وإجراء ما 

كين الحائط من أن يتحمل زيادة العبء الواقع عليه بسبب التعلية، وإذا اقتضت التعلية هدم يلزم لتم

الحائط وإعادة بنائه بشكل أكثر متانة ليتحمل عبء التعلية، كان لمن له مصلحة جدية في التعلية أن 

 (.2214المادة )يهدم الحائط وأن يعيد بناءه كله على نققته وحده 
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على قرينة قانونية على كون الحائط مشتركا وليس مملوكا ملكية مقرزة،  2211وقد نصت المادة 

 :واشترطت لقيام هذه القرينة شرطين

أن يكون الحائط فاصال بين بنائين، فال يكفي أن يكون فاصال بين أرض  -1

 .وأرض أو بين أرض وبناء

إنشاء أن يكون الحائط قد فصل بين البنائين منذ انشائه، فإذا لم يوجد وقت  -2

الحائط سوى بناء واحد، ثم قام بعد ذلك بناء آخر استتر بالحائط، فإن 

القرينة القانونية ال تقوم ويعتبر الحائط مملوكا ملكية خالصة لمالك البناء 

األول، ما لم يثبت مالك البناء الثاني اشتراكه في هذه الملكية وفقا للقواعد 

 .العامة

لمملوا ملكية خالصة ألحد الجارين، فتضع الققرة األولى منها حالة الحائط ا 2211وتواجه المادة 

حكما مؤداه أن إقامة العقار للحائط أمر متروا الختياره، فال يجوز لجار أن يجبر جاره على إقامة 

حائط أو غيره على حدود ملكه، فإذا أقام أحد الجارين حائطا على أرضه، فال يجوز لجاره أن يجبره 

 .لكية جزء من هذا الحائط أو من األر  المقام عليها الحائطعلى النزول له عن م

ومن ناحية أخرى إذا استتر أحد الجارين بالحائط الذي أقامه جاره، فليس مالك الحائط أن يهدمه 

 .دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار المستتر

 :حق الطريق -2

قا لما تقضي به القوانين المتعلقة يجوز لكل مالك على طريق عام أن يفتح بابا طب: 1168المادة 

 .بذلك

الطريق الخاص كالملك المشتري لمن لهم حق المرور فيه وال يجوز لحد أصحاب : 1169المادة 

 .الحق فيه أن يحدث شيئًا بغير إذن من الباقين

ال يجوز لمن لهم حق المرور في الطريق الخاص االتفاق على بيعه أو قسمته أو : 1171المادة 

 .هسد مدخل

 .ال يجوز لغير الشركاء في الطريق الخاص فتح أبواب عليه أو المرور فيه -1: 1171المادة 

 .يجوز للمارين في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص عند الضرورة -2

إذا قام أحد الشركاء في الطريق الخاص بسد بابه المفتوح عليه فال يسقط حق : 1172المادة 

 .لفه من بعده أن يعيد فتحهمروره ويجوز له ولخ
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نفقات تعمير الطريق الخاص على كل من الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من : 1173المادة 

 .فائدة

 .أحكام كل من الطري  العام والطري  الخاص 2216إلى  2212تضمنت المواد من 

ى هذا الطري  على ح  من يقع ملكه على الطري  العام في أن يقت  بابا عل 2212فنصت المادة 

 .مع مراعاة ما تضقي به القوانين المتعلقة بالطرإل العامة

الطري  الخاص كالملك المشترى أي مملوكا ملكية مشتركة لجميع الذين  2211واعتبرت المادة 

لهم ح  المرور فيه، وال يجوز ألي من الشركاء في الطري  أن يحدث فيه تعديالت أو تغييرات إال 

، وتعتبر ملكية الطري  الخاص ملكية شائعة شيوعا إجباريا، (2211المادة )اء بإذن من سائر الشرك

 (.2216المادة )فال يجوز بيعه وال قسمته وال سد مداخله 

ويترتب على اعتبار الطري  الخاص ملكا مشتركا أنه ال يجوز لغير الشركاء فيه فت  أبواب عليه 

ي الطري  العام الدخول إلى الطري  الخاص عند أو المرور فيه، واستثناء من ذلك يجوز للمارين ف

كان تدعو الضرورة إلى وجوب القيام بأعمال ترميمية أو إنشائية تستدعي ( 2212المادة )الضرورة 

المرور بالطري  الخاص، أو الستعادة شيء ضائع أو توقي خطر ال يمكن توقيه إال بدخول هذا 

 .الطري  كإطقاء حري 

نه إذا قام أحد الشركاء في الطري  الخاص بسد بابه المقتوح عليه، فال على أ 2212ونصت المادة 

يسقط ح  مروره ويجوز له ولخلقه من بعده أن يعيد فتحه، ويعني ذلك أن ح  المرور في الطري  

مسألة نققات تعمير الطري  الخاص، فتقرر  2216الخاص ال يسقط بعدم االستعمال، وتواجه المادة 

الشركاء فيه بنسبة ما يعود عليه من فائدة، وهو حكم عادل ألن من يسكن في  أنها تقع على كل من

 .أول الطري  ال يقيد منه كما يقيد المقيم في مخره

 حق المرور -3

إذا ثبت لحد حق المرور في أرض مملوكة آلخر فليس لصاحبها منعه إال إذا كان : 1174المادة 

 .مروره على وجه التسامح

األرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي ال يصلها بهذا الطريق ممر مالك : 1175المادة 

كاف إذا كان ال يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إال بنفقة باهظة أو مشقة 

كبيرة، له حق المرور في األراضي المجاورة بالقدر الالزم الستغالل أرضه 

ال يستعمل هذا واستعمالها على الوجه المألوف وذلك في نظير تعويض عادل و

الحق إال في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق 

 .فيه ذلك



 

375

إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف : 1176المادة 

قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فال تجوز 

 .ور إال في هذه األجزاءالمطالبة بحق المر

تنظم المادتان ح  المرور المقرر لمنقعة أر  مملوكة لشخص معين على أر  مملوكة لغيره، 

القاعدة العامة فيشان ح  المرور، ومضمونها أنه ليس لمالك األر  المقرر  2214فتضع المادة 

أن التزام هذا المالك عليها ح  المرور أن يمنع من تبت الح  له من هذا المرور، وتوض  المادة 

مناطه تبوت ح  المرور، بحيأ أنه إذا كان المرور عبر أر  ال يتم بناء على ح  بل تسامحا من 

مالك هذه األر  فإنه يكون لصاحب األر  منع هذا المرور في أي وقت، ألن تسامحه هذا يعتبر 

 .من قبيل التقضل الذي يجوز له الرجوع فيه متى شاء

تبين أن منات نشوء ح  المرور هو انحبان األر  عن الطري  العام، سواء ف 2212أما المادة 

كان هذا الحبس تاما بأن كان ال يصل األر  بالطري  العام أي ممر، أو كان الحبس جزئيا بان 

كانت األر  يصلها بالطري  العام ممر، ولكن هذا الممر كان غير كاف ال يتيسر الوصول منه 

 .باهظة أو مشقة كبيرة للطري  العام إال بنققة

وتوض  هذه المادة أن ح  المرور الذي يتقرر لألر  المحبوسة يكون بالقدر الالزم الستغاللها 

واستعمالها على الوجه المألوف، وإن تقرير ح  المرور يكون نظير تعوي، عادل، وتبين المادة 

ن العقارات المجاورة كذلك أنه يختار لح  المرور عقار مجاور يكون المرور فيه أخف ضررا م

اختيار موضوع  2212األخرى، وفي موضوع من هذا العقار يتحق  فيه هذا االعتبار، وتقيد المادة 

الممر في حالة ما إذا كان الحبس عن الطري  العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف 

هذا العقار، فال يجوز  قانوني كالقسمة أو البيع، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء

 .المطالبة بح  المرور إال في هذه األجزاء، كما كان األمر قبل تجزئة العقار

 :حق الشرب -4

 .حق الشرب هو حصة االنتفاع بالماء سقيا لألرض أو الغرس: 1177المادة 

من أنشأ جدوال أو مجرى ماء لرى أرضه فليس ألحد غيره حق االنتفاع به إال : 1178المادة 

 .إذنه أو وفقا للقانونب

ليس ألحد الشركاء في النهر أو الجدول المشترك أن يشق منه جدوال آخر إال : 1179المادة 

 .بإذن باقي الشركاء

إذا لم يتفق أصحاب الشرب على القيام باالصالحات الضرورية للنهر المشترك : 1181المادة 

 .جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم
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حق الشرب يورث ويوصى باالنتفاع به وال يباع إال تبعا لألرض وال يوهب وال : 1181لمادة ا

 .يؤجر

 .ح  الشرب بأنه حصة االنتقاع بالماء سقيا لألر  أو الغرن 2211عرفت المادة 

أن مجاري المياه الخاصة تكون مملوكة لمن أنشأها، ويكون االنتقاع بها له  2212وبينت المادة 

يجوز لغيره االنتقاع بها إال بإذنه أو وفقا للقانون، والمقصود بهذه العبارة األخيرة القانون  وحده، وال

الخاص الذي قد يسم  لغير مالا المجرى باالستقادة من مياهه إذ بقى به ماء بعد استيقاء مالكه 

 .حاجتهم

هذه الحالة ال  وإذا تعدد مالا المجرى الخاص فإنه يكون مشتركا أو مملوكا على الشيوع، وفي

أن يش  منه جدوال مخر إال ( النهر أو الجدول)ألحد الشركاء في هذا المجرى  2211تجيز المادة 

 .بإذن باقي الشركاء

أنه إذا احتا  المجرى المشترا إلى اصالحات ضرورية ولم يتق  أصحاب  2226وتبين المادة 

ه االصالحات بناء على طلب أي واحد ح  الشرب على القيام بها، فإنه يجوز إلزامهم بالقيام بهذ

 .منهم، وتوزع نققات هذه االصالحات على الشركاء بنسبة حصصهم

أن ح  الشرب ينتقل بالميراث وبالوصية، ولكنه ال يباع مستقال عن األر   2222وبينت المادة 

 .التي تقرر لمنقعتها، كما ال تجوز هبته وال تأجيره

 :حق المجرى -5

المجرى هو حل مالك األرض في جريان ماء الرى في أرض غيره لتصل  حق -1: 1182المادة 

 ..من موردها البعيد إلى أرضه

فإذا ثبت لحد هذا الحق فليس لمالك األراضي التي تجري فيها هذه المياه  -2

 .منعه

إذا ثبت ألحد المجرى في ملك آخر وتحقق ضرورة فعلى صاحب المجرى تعميره : 1183المادة 

الضرر فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة  وإصالحه لرفع

 .صاحب المجرى بالقدر المعروف

لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو االصطناعية  -1: 1184المادة 

التي يكون له حق التصرف بها أن يحصل على مرور هذه المياه في 

بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضا  األراضي المتوسطة بينها وبين أرضه

معجال وعلى شرط أن ال يخل ذلك بانتفاع صاحب األرض إخالال بينا وإذا 
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أصاب األرض ضرر من جراء ذلك فإن لصاحب األرض أن يطلب تعويضا 

 ..عما أصابه من ضرر

وعلى صاحب األرض أن يسمح بإن تقام على أرضه اإلنشاءات الالزمة لح  -2

قاء تعويض يدفع مقدما وله االنتفاع بهذه المجرى ألرض مجاورة ل

المنش ت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل االنتفاع بها قدرا 

 .يتناسب مع ما يعود عليه من نفع

لمالك العقار إذا أصابه ضرر بسبب المنش ت المشار فتخوله إليها في المادة : 1185المادة 

 .منش ت ممن استفادوا منهاالسابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذه ال

ح  المجرى لمالك األر  البعيدة عن مأخذ المياه، فتخوله إمرار المياه  2222تثبت المادة 

الالزمة لري أرضه الجار حتى تصل إلى أرضه وبدهي أنه إذا تبت ح  المجرى لشخص على 

 .ة ألرضهأر  جاره، فليس لهذا الجار أن يمنع صاحب ح  المجرى من تمرير المياه الالزم

لثبوت ح  المجرى على أر  معينة أال يخل ذلك بانتقاع  2224من المادة ( 2)وتشترت الققرة 

 .صاحب األر  إخالال بينا

حقوإل والتزامات كل من صاحب ح  المجرى ومالك  2222و 2224و 2226وتبين المواد 

 .األر  التي تمر بها المياه

المنشآت الالزمة لالستقادة من ح  المجرى  فتقرر لصاحب ح  المجرى أن يقيم في أر  جاره

كحقر القنوات، أو مد أنابيب في باطن األر ، أو وضع مضخات دفع أو رفع المياه ويتحمل صاحب 

ح  المجرى نققات إقامة هذه المنشآت، ولمالك األر  التي أقيمت بها المنشأت أن ينتقع بها على أن 

 .ما يعود عليه من نقع من استعمالهايتحمل من مصروفات إقامتها قدرا يتناسب مع 

ويلتزم صاحب ح  المجري أن يدفع تعويضا معجال لصاحب األر  التي أقيمت بها المنشآت 

مقابل استخدام أرضه، وإذا أصاب األر  ضرر من جراء مرور المياه الالزمة لري أر  صاحب 

رع، فلمالك األر  التي ح  المجرى كما لو تسربت المياه إلى باطن األر  أو تلف ما بها من ز

 .بها المجرى أن يطلب تعويضه عن هذا الضرر

 :حق المسيل -6

المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو : 1186المادة 

 .الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير

طبيعيا من األراضي العالية تتلقى األراضي المنخفضة المياه السائلة سيال  -1: 1187المادة 

 .دون أن يكون ليد اإلنسان دخل في إسالتها
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 .ال يجوز لمالك األرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذه السيل -2

ال يجوز لمالك األرض العالية أن يقوم بعمل يزيد عن عبء األرض  -3

 .المنخفضة

لطبيعية أو الصناعية حق لمالك األرض الزراعية الذي يروي أرضه بالمياه ا: 1188المادة 

تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير 

 .مقابل تعويض مناسب

لمالك األراضي التي تجري فيها مياه المسيل أن ينتفعوا بالمنش ت الخاصة : 1189المادة 

ها بتصريف مياه أراضيهم على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنش ت وتعديل

 .وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة

ال يجوز ألحد إجراء مسيل في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال : 1191المادة 

 .الضرر ولو كان قديما

 .ال يجوز ألصحاب المنش ت الجديدة تصريف مسيلها إلى ملك آخر دون إذن منه: 1191المادة 

قار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها مياه األمطار في أرضه على مالك الع -1: 1192المادة 

 .أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين واألنظمة الخاصة

 .ال يجوز له إسالة هذه المياه في األرض المجاورة -2

ح  المسيل لمالك األر  البعيدة عن مصارف المياه فتخوله تمرير مياه  2221تثبت المادة 

 .ره لتصل إلى المصارف العامةالصرف عبر أر  غي

إسالة المياه السائلة سيال طبيعيا من األراضي المرتقعة إلى األراضي  2221وتواجه المادة 

المنخقضة دون تدخل يد اانسان كمياه األمطار ومياه العيون، فتوجب على مالك األر  المنخقضة 

ال تجيز له أن يقيم سدا لمنع هذا تحمل سيل هذه المياه في أرضه دون أن يطالب بتعوي، عن ذلك، و

 .السيل

ولكن ال يجوز لمالك األر  العالية أو المرتقعة أن يقوم بأعمال في أرضه من شأنها أن تزيد في 

 .العبء الذي يتحمله مالك األر  المنخقضة من جراء سيل المياه الطبيعية في أرضه

الزائدة عن حاجة أر  معينة، فتقرر فتواجه حالة سيل المياه غير الصالحة أو  2222أما المادة 

لمالك هذه األر  ح  مسيل يخوله سيل هذه المياه عبر أر  جاره لتصل إلى المصارف العامة، 

 .وذلك نظير تعوي، مناسب
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ويجوز لصحاب ح  المسيل أن يقيم بأر  جاره المنشآت الالزمة الستعمال ح  كش  مجرى 

ل صاحب ح  المسيل نققات إقامة هذه المنشآت، وإذا للسيل أو دفن أنابيب في باطن األر ، ويتحم

أراد مالك األر  التي يمر هذا المصرف عبرها االستقادة منه، يكون له ذلك على أن يسهم في تحمل 

 .قدر من نققات إقامة المصرف بقدر ما يعود عليه من فائدة

إجراء مسييل قيدا هاما على استعمال ح  المسيل ومضمونه عدم جواز  2216وتضع المادة 

ضار في ملك الغير أو الطري  العام أو الخاص، فإذا وجد مثل هذا المسيل الضار، فإنه يزال ولو كان 

 .قديما

حالة مسيل المياه من المنشآت الجديدة كالمباني، وتقرر عدم جواز إسالة  2212وتواجه المادة 

 .هذه المياه في ملك شخص مخر إال بإذنه

من يقيم مباني أن يهيئ سطحها بصورة تسيل معها مياه األمطار في على  2212وتوجب المادة 

أرضه أو في الطري  العام، ال في األر  المجاورة، ويراعى في ذلك ما تقرضه القوانين واألنظمة 

 .الخاصة بالمباني

 

 القرع الثالأ

 أتار حقوإل االرتقاإل

ائها ولميا جيري بيه عيرف     تخضع حقيوق االرتفياق للقواعيد المقيررة فيي سيند إنشي       : 1193المادة 

 . الجهة التي يقع بها العقار 

 : يخضع حق االرتفاق لألحكام اآلتية :  1194المادة 

نققىىات األعمىىال الالزمىىة السىىتعمال حىى  االرتقىىاإل والمحافظىىة عليىىه تكىىون علىىي مالىىك العقىىار          -2

 . المرتق  به ما لم يشترت غير ذلك

لف بان يقوم بتلك األعمال علي نققته كىان لىه دائمىا أن    فإذا كان مالك العقار المرتق  به هو المك -2

 . يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتق  به كله أو بعضه لمالك العقار المرتق 

إذا كانت األعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتق  به ، كانت نققىة الصىيانة علىي الطىرفين كىل       -6

  .بنسبة ما يعود عليه من القائدة

ال يجوز لصاحب العقار إال إذا كان االنتفاع في المكيان القيديم أصيبح اشيد إرهاقيا      :  1195المادة 

لمالك العقار الخيادم أو كيان يمنعيه عين القييام االصيالحات المفييدة، وحينئيذ لماليك          
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هذا العقار أن يطلب نقل الحق إلي موضيع ييتمكن فييه مين اسيتعمال حقيه بسيهولة        

 . الموضع القديم

إذا جز  العقيار المخيدوم بقيى حيق االرتفياق مسيتحقا لكيل جيزء منيه عليي أال            -1: 1196ة الماد

 . يزيد ذلك في أعباء العقار الخادم

فإذا كان الحق ال يفيد إال بعض هذه األجزاء فلصياحب العقيار الخيادم أن يطليب      -2

 . إنهاءه عن باقيها

 . لي جزء كل منهإذا جز  العقار الخادم بقى االرتفاق ع -1: 1197المادة 

غير انه إذا كان الحيق غيير مسيتعمل فيي الواقيع عليي بعيض هيذه األجيزاء وال           -2

يمكن أن يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها أن يطلب إسقاط هذا الحق من 

 . الجزء الذي يخصه

أن أحكىام حى  االرتقىاإل إمىا أن تسىتمد مىن السىند الىذي أنشىاه أو           2214و  2216توض  المادتان 

 . وما بعدها 2214ف أو من األحكام الواردة في المواد من الصر

ويستقاد من هذه المواد انه إذا احتا  اسىتعمال حى  االرتقىاإل إلىي عمىل أو أعمىال معينىة، فىان علىي          

مالك العقار المرتق  القيام بهذه األعمال، وهو الذي يتحمل بنققاتها ما لم ينص فىي السىند المنشىئ لحى      

ك، فىإذا نىص فىي هىذا السىند علىي أن مالىك العقىار المرتقى  بىه هىو الىذي يتحمىل              االرتقاإل علي غير ذلى 

بنققىىات األعمىىال الالزمىىة السىىتقادة صىىاحب حىى  االرتقىىاإل مىىن حقىىه، فانىىه يجىىب أن يقىىوم مالىىك العقىىار     

المرتق  به بهذه األعمال، ويتحمل نققاتها، ولكن يكون له دائما أن يتخلص من هذا االلتزام بىان يتخلىى   

، علىي انىه إذا كانىت األعمىال     (المخىدوم )لمالىك العقىار المرتقى     ( الخىادم )ة العقار المرتقى  بىه   عن ملكي

الالزمىة السىىتعمال حىى  االرتقىىاإل مقيىىدة كىىذلك لمالىىك العقىىار المرتقىى  بىىه، فانىىه يتحمىىل بحصىىة مىىن هىىذه  

 .النققات بقدر ما يعود عليه من منقعة بسببها

به أي التزام ايجابي لمصلحة مالىك العقىار المرتقى ،    واألصل انه ليس علي صاحب العقار المرتق  

وكل ما يجب علي مالك العقار المرتق  به هو أال يتعىر  لصىاحب العقىار المرتقى  فىي تمتعىه بحقىه،        

 . فال يجوز له أن يقوم بعمل من شانه انتقاص من هذا الح  أو جعله أكثر مشقة

وضىىع اسىىتعمال حىى  االرتقىىاإل وينقلىىه إلىىي كىىذلك ال يجىىوز لمالىىك العقىىار المرتقىى  بىىه أن يغيىىر مىىن م

تغييىىر موضىىع  2212موضىىع مخىىر إال بموافقىىة مالىىك العقىىار المرتقىى  ، علىىي انىىه يجىىوز وفقىىا للمىىادة      

 : استعمال ح  االرتقاإل دون موافقة مالك العقار المرتق  في حالتين

لعقىار المرتقى  بىه    إذا كان االنتقاع بح  االرتقاإل في وضعه القديم قد أصب  اشد إرهاقىا لمالىك ا   -2

 (. الخادم)
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إذا كان بقىاء الوضىع القىديم يمنىع مالىك العقىار المرتقى  بىه عىن القيىام بإصىالحات ضىرورية أو              -2

 . مقيدة في عقاره

وفي هاتين الحالتين يكون لمالك العقىار المرتقى  بىه أن يطلىب مىن المحكمىة نقىل الحى  إلىي موضىع           

 . م  له بالقيام بااصالحات الالزمة في هذا العقاريتمكن فيه من استعمال عقاره بسهولة، أو يس

اتىىر تجزئىىة أي مىىن العقىىارين المرتقىى  والمرتقىى  بىىه علىىي حىى        2211و  2211وتبىىين المادتىىان  

( المخىدوم )االرتقاإل ، وتقرر بقاء هذا الح  رغم هذه التجزئة، بحيأ انه إذا جز  العقىار المرتقى  بىه    

، ( الخىادم )بشرت إال يزيىد ذلىك فىي أعبىاء العقىار المرتقى  بىه        بقي ح  االرتقاإل مستحقا لكل جزء منه 

إال انه إذا كان الح  ال يقيد إال بع، هذه األجزاء، فلصاحب العقار المرتقى  بىه أن يطلىب إنهىاءه عىن      

 .بقية األجزاء التي ال تستقيد من ح  االرتقاإل 

زء منه، غير انه إذا كىان حى    ، بقى ح  االرتقاإل على كل ج( الخادم)وإذا جزء العقار  المرف  به 

ال يستعمل في الواقع على بع، هذه األجزاء وال يمكن أن يستعمل عليها، فلصاحب كل جزء منها أن 

 .يطلب إنهاء ح  االرتقاإل من الجزء الذي يخصه

 

 القرع الرابع                                      

 إل االرتقاإلانقضاء حقو                                    

 ينقضي حق االرتفاق:  1198المادة 

 . بانقضاء اآلجل المحدد له أو بزوال محله -2

باجتماع العقارين الخادم والمخدوم في يد مالك واحىد ويعىود إذا زال انقضىائه زواال يرجىع إلىي       -2

 . الماضي

د الوضىع إلىي مىا    إذا تعذر استعماله بسبب تغير وضع العقارين الخىادم والمخىدوم ويعىود إذا عىا     -6

 . كان عليه

 . بإبطال صاحبه الستخدامه وإعالمه لصاحب العقار الخادم العدول عن تخصيصه -4

إذا زال الغر  منه للعقار المخدوم أو بقيت له فائدة محدودة ال تتق  مىع األعبىاء الواقعىة علىي      -2

 . العقار الخادم

 . بهالا العقارين أو احدهما هالكا تاما -1

 . انتفاع احد الشركاء علي الشيوع بحق االرتفاق بقطع التقادم لمصلحة الباقين: 1199المادة 
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ال تسمع دعوى المطالبة بحق االرتفاق إذا انقضت علي عدم استعماله مدة خمس : 1211المادة 

 . عشرة سنة فإذا كان الحق موقوفا كانت المدة ستا وثالثين سنة 

 . بها حقوإل االرتقاإلاألسباب التي تنتهي  2212تبين المادة 

فتقرر انتهاء ح  االرتقاإل بانقضاء اآلجل المحدد له، فإذا لىم يتضىمن السىند المنشىئ لحى  االرتقىاإل       

 .    مجال له، فانه يكون مؤيدا تأييد ح  الملكية

سىواء كىان هىذا الهىالا     ( الخىادم )وينتهي ح  االرتقاإل كذلك بهىالا محلىه وهىو العقىار المرتقى  بىه       

قانونيىىا، كمىىا لىىو نزعىىت ملكيىىة هىىذا العقىىار للمنقعىىة العامىىة وكىىان وجىىود حىى  االرتقىىاإل       ماديىىا، أو كىىان

 . بتعار  مع هذه المنقعة

وينتهي ح  االرتقاإل باجتماع العقارين المرتق  والمرتق  به في يد مالك واحىد، كمىا لىو ورث احىد     

الىة االجتمىاع هىذه زواال    مالكي العقارين اآلخر، أو اشتري العقىار اآلخىر مىع مالحظىة انىه إذا زالىت ح      

يرجع أتره إلي الماضي كما لىو فسى  العقىد الىذي أدي إلىي اجتمىاع العقىارين فىي ملىك واحىد، فىان حى              

 . االرتقاإل يعود

كمىا لىو أصىب      ،وإذا تعذر استعمال ح  االرتقاإل بسبب تغير وضع العقارين المرتق  والمرتقى  بىه  

  العىام، فىإن حى  االرتقىاإل بىالمرور ينتهىي، فىإذا        المقرر عليه ح  المرور غيىر متصىل بىالطري    العقار

الوضع إلىي مىا كىان عليىه، فىان حى  االرتقىاإل يعىود وينتهىي حى  االرتقىاإل بىالنزول عنىه مىن قبىل                عاد 

صاحبه سواء صراحة أو ضمنا بالتوقف عن اسىتخدامه وإعالمىه لصىاحب العقىار المرتقى  بىه العىدول        

 . عن تخصيصه

غر  منه للعقار المرتق  بان لىم يصىب  فائىدة لىه أو بقيىت لىه فائىدة        وينتهي ح  االرتقاإل إذا زال ال

كمىىا لىىو كىىان حىى  ارتقىىاإل بالمسىىيل، . حىىدوده ألي تناسىىب مىىع األعبىىاء الواقعىىة علىىي العقىىار المرتقىى  بىىه 

وتقىرر للعقىىار المرتقىى  مسىيل مخىىر، أو كىىان حىى  ارتقىاإل بالشىىرب، وتقىىرر للعقىار المرتقىى  مأخىىذ أخىىر     

 . للمياه

  االرتقىىاإل بىىزوال أو هىىالا محلىىه والعقىىار المرتقىى  بىىه، فانىىه ينتهىىي بهىىالا العقىىار  وكمىىا ينتهىىي حىى

 . المرتق  وبهالا العقارين معا

وأخيرا ال تسمع المطالبة بح  االرتقاإل إذا انقضت علي عدم استعماله مدة خمس عشىرة سىنة، فىإذا    

صىحاب حى  االرتقىاإل الواحىد     كان الح  موقوفا كانت المىدة سىتا وتالتىين سىنة، ويالحىظ انىه إذا تعىدد أ       

 . علي الشيوع، فان استعمال أي منهم لح  االرتقاإل يقطع مضي المدة لمصلحة الباقين

 

 الكتاب الرابع 
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 التأمينات العينية 

 الباب األول 

 الرهن التأميني 

الرهن الرسمي عقد بيه يكسيب اليدائن عليي عقيار مخصيص لوفياء دينيه حقيا           -1:  1211المادة 

بمقتضاه أن يتقدم علي الدائنين العياديين واليدائنين التياليين ليه      عينيا يكون له

 . في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون

 . ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن ما لم يتفق علي غير ذلك -2

عينيىا   خصىائص الىرهن التىأميني، فهىو عقىد ينشىئ حقىا        2262يبرز التعريف الىذي أتىت بىه المىادة     

 . علي عقار مخصص لوفاء دين

ومن شان الح  الذي ينشأ عىن عقىد الىرهن أن يخىول للىدائن سىلطة علىي العقىار المرهىون يسىتوفي           

بمقتضاها حقه من تمن هذا العقار، وذلك باألولوية أو التقدم علي الدائنين العاديين والدائنين التاليين لىه  

ة ، وذلك أيا كان مالك العقار المرهون وقت استيقاء الدائن وهذه هي سلطة التقدم أو أولوي. في المرتبة

 . المرتهن لحقه وهذه هي سلطة التتبع

 . وتضع الققرة الثانية من المادة نققات عقد الرهن علي عات  الراهن ما لم يتق  علي غير ذلك

 . يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهال للتصرف فيه -1:  1212المادة 

 . يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيال عينيا يقدم رهنا لمصلحته -2

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنيه موقوفيا عليي أجيازة الماليك      : 1213المادة 

بسند رسمي، وإذا لم تصدر هذه األجازة فان حق الرهن ال يترتيب عليي العقيار إال    

 . قار مملوكا للراهنمن الوقت الذي يصبح فيه هذا الع

الراهن سواء أكان هو المدين أو الكقيل العينىي يجىب أن يكىون مالكىا للعقىار المرهىون، وان تتىوافر        

لديه أهلية التصرف، الن الرهن من عقود التصرف فان كان الراهن غير مالىك للعقىار المرهىون، فىان     

 .   الرهن ال يسري في مواجهة مالك العقار، وال يرتب ح  الرهن عليه

فىي   2266ولكن عقد الرهن الصىادر مىن غيىر المالىك يرتىب حى  الىرهن علىي العقىار وفقىا للمىادة            

 : حالتين

 . إذا اقر مالك العقار الرهن بسند رسمي: األول 
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إذا أصب  الراهن مالكا للعقار المرهون بعد الرهن، أيا كان السبب الذي اكسبه الملكيىة، وال  : الثانية

الحالىىة إال مىىن وقىىت أن يصىىب  الىىراهن مالكىىا للعقىىار المرهىىون أي دون اتىىر   ينشىىأ حىى  الىىرهن فىىي هىىذه

 . رجعي

 . يجب أن يكون العقار المرهون موجودا وقت العقد:  1214المادة 

 . ال يجيز أن يقع الرهن إال علي عقار يصح بيعه استغالال بالمزاد العلني -1: 1215المادة 

اليذات تعيينيا دقيقيا مين حييو طبيعتيه       ويجيب أن يكيون العقيار المرهيون معينيا ب      -2

 . وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد الحق و إال وقع الرهن باطال

تبين هاتان المادتىان الشىروت الواجىب توافرهىا فىي محىل الىرهن، فتوجبىا أن يكىون الشىئ المرهىون            

يكىون موجىودا وقىت    عقارا، فال يجوز رهن المنقول رهنا تأمينيا، وتشترت المادتان فىي هىذا العقىار أن    

إبرام عقد الرهن، وعلي ذلىك فىال يجىوز رهىن العقىارات المسىتقبلة، فىإذا لىم يكىن العقىار موجىودا وقىت             

 . الرهن وقع الرهن باطال بطالنا مطلقا

وتشترت المادتان كذلك أن يكون العقار المرهون معينا بالذات تعيينا دقيقا من حيأ طبيعته وموقعه 

 . 

يين في عقد الرهن ذاته، أو في عقد الحى ، ولكىن يالحىظ انىه إذا ورد تعيىين      ويجب أن يرد هذا التع

العقار المرهون في عقد الح  فان عقد الرهن ال يعتبر معقودا إال من تاري  هذا العقد الالحى ، ويعبىر   

 . عن شرت تعيين العقار المرهون بالذات بمبدأ تخصيص الرهن من حيأ محله

ال في عقد الرهن وال في عقد الحى ، فىان الىرهن يكىون بىاطال بطالنىا        فإذا لم يعين العقار المرهون

 . مطلقا

 . يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقارا -1: 1216المادة 

ويشييمل بوجييه خيياص حقييوق االرتفيياق واألبنييية واألغييراض التييي تكييون قائميية   -2

ييع التحسيينات   وقت الرهن علي العقيار المرهيون أو التيي تسيتحدث بعيده وجم     

واإلنشاءات التي تجري في العقار المرهون ميا ليم يتفيق عليي غيير ذليك وميع        

عييدم اإلخييالل بحقييوق الغييير القائميية علييي هييذه الملحقييات وقييت دخولهييا فييي         

 . الرهن

 . تلح  ملحقات العقار المرهون بهذا العقار في الرهن، فتكون مرهونة مثله ضمانا لذات الدين

ا الىرهن هىي الملحقىات التىي تعتبىر عقىارا، سىواء بطبيعتهىا أو بالتخصىيص،          والملحقات التي يشىمله 

وقد مثلت المىادة لهىذه الملحقىات بحقىوإل االرتقىاإل التىي تكىون مقىررة للعقىار المرهىون علىي غيىره مىن              

العقارات، واألبنية واألغرا  المقامة علىي األر  المرهونىة، سىواء كانىت موجىودة وقىت الىرهن أو        
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حى  بالعقىار المرهىون كىذلك جميىع التحسىينات واانشىاءات التىي تجىري فىي العقىار            ويل. استحدتت بعده

المرهون، وإذا كان العقار المرهون ح  رقبة، تم مل ح  االنتقاع إلي مالىك الرقبىة، شىمل الىرهن حى       

 . االنتقاع باعتباره تابعا للرقبة

 . يتق  علي خالفها أحكام مكملة ارادة المتعاقدين يعمل بها ما لم 2261وأحكام المادة 

وقد حرصت الققرة الثانية من المىادة علىي الىنص شىمول الىرهن لملحقىات العقىار المرهىون ال يخىل          

وعلي ذلىك اذا كىان حى  االنتقىاع فىي      . بحقوإل الغير القائمة علي هذه الملحقات وقت دخولها في الرهن

رهن مالك الرقبة لالنتقاع  المثال الساب  مرهونا لشخص غير الشخص الذي ارتهن الرقبة، فان شمول

ال يضىىر بالىىدائن المىىرتهن لالنتقىىاع، فتظىىل لهىىذا الىىدائن مرتبىىة علىىي حىى  االنتقىىاع متقدمىىة علىىي مرتبىىة     

وإذا أقام مالك األر  المرهونة بناء عليها ولم يف باجر المقاول الذي أقام هىذا البنىاء،   . مرتهن الرقبة

 . النسبة للبناء تتأخر عن امتياز المقاولفان الرهن وان شمل هذا البناء إال أن مرتبته ب

يبقي نافذا الرهن الصادر من جميع مالك العقار الشائع أيا كانت النتيجية التيي    -1: 1217المادة 

 . تترتب علي قسمة العقار أو علي بيعه لعدم مكان قسمته

إذا رهن احد الشركاء حصته الشيائعة كلهيا أو بعضيها فيان اليرهن يتحيول بعيد         -2

 . ة إلي الجزء المقرر الذي وقع في نصيبهالقسم

وتخصص المبالغ التي تستحق للراهن من تعادل الحصص أو مين ثمين العقيار     -3

 . لسداد الدين المضمون بالرهن

تواجه هذه المادة حالة ما إذا كان العقار مملوكا علي الشيوع لعىدة أشىخاص فتجيىز لجميىع الشىركاء      

ه الحالة يبقي الرهن نافذا في ح  جميع الشركاء أيا كانت النتيجىة  في الشيوع رهن هذا العقار، وفي هذ

التي تترتب علي قسمة العقار المرهون قسمة عينية، أو إذا بيع العقىار لعىدم امكىان قسىمته عينىا، سىواء       

ويجوز لكل شريك فىي الشىيوع أن يىرهن حصىته     . كان المشتري هو احد الشركاء أو شخصا من الغير

ضىها، وإذا تمىت القسىمة بعىد الىرهن وقبىل اسىتيقاء الىدائن المىرتهن لحقىه المضىمون            الشائعة كلهىا أو بع 

 . بالرهن فان الرهن يتحول بعد القسمة إلي الجزء المقرر الذي وقع في نصيب الراهن

وتواجه الققرة الثالثة من المادة حالىة مىا إذا تحىول حى  الىراهن فىي العقىار المرهىون كلىه أو بعضىه           

صورة معدل قسمة أو تمن بيه به العقار، وتقرر أن تخصص المبالغ التىي تسىتح    إلي نقود، سواء في 

 . للراهن في هذه الحالة لسداد الدين المضمون بالرهن

يشترط في مقابل اليرهن أن يكيون دينيا ثابتيا فيي الذمية أو موعيودا بيه محيددا أو          :  1218المادة 

 . عينا من األعيان المضمونة
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لواجىىب توافرهىىا فىىي مقابىىل الىىرهن أي الىىدين أو االلتىىزام الىىذي يضىىمنه     تبىىين هىىذه المىىادة الشىىروت ا 

الرهن، فتوجب أن يكون هذا الدين تابتا في الذمة أي قائما ومؤكدا، وتجيز أن يكون هذا الدين موعودا 

به أي دينا مستقبال، بشرت تحديد مقدار هىذا الىدين، كمىا تجيىز المىادة أن يكىون مقابىل الىرهن عينىا مىن           

 . لمضمونةاألعيان ا

الرهن ال يتجزأ وكل جيزء مين العقيار المرهيون ضيامن لكيل اليدين وكيل جيزء مين           : 1219المادة 

 . الدين مضمون بالعقار المرهون

يىرتبط العقىار المرهىون والىىدين المضىمون ارتباطىا مبنيىىا علىي عىدم تجزئىىة الىرهن ، ولهىذه القاعىىدة          

 : شقان

هون ضامن لكل الدين، فلو باع الراهن جىزءا مىن   مقتضاه أن أي جزء من العقار المر: الش  األول

العقار المرهون، كان للدائن المرتهن أن يرجع بكل الدين علي الجزء المبيع في يد حائزه، وال يقتصىر  

 . رجوعه علي جزء من الدين يتناسب مع قيمة الجزء المبيع

لو وفي المدين بجىزء  مقتضاه أن أي جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون، ف: والش  الثاني

مىىن الىىدين المضىىمون، فىىان كىىل العقىىار المرهىىون يبقىىي مىىع ذلىىك ضىىامنا للجىىزء البىىاقي مىىن الىىدين، وال     

علي أن قاعدة عدم تجزئة الرهن ليسىت مىن النظىام العىام،     . يتخلص من الرهن بنسبة ما وفي من الدين

 . إل الح فيجوز للمتعاقدين أن يتققا علي تجزئته في عقد الرهن نقسه أو باتقا

تسري أحكام الرهن علي المنقول الذي تقضي قوانينه الخاصية تسيجيله كالسييارة    : 1211المادة 

 . والسفينة

تقضي هذه المادة بسريان أحكام الرهن التأميني علي رهن المنقوالت التي توجب القوانين الخاصىة  

 . بها تسجيلها كالسيارات والسقن

 

 القصل األول 

 متار الرهن التأميني 

 :بين عاقديه : أوال

 الرهن -1

 . للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون دون أن يؤثر ذلك علي حقوق المرتهن: 1211المادة 

للييراهن رهنييا تأمينيييا حييق إدارة عقيياره المرهييون والحصييول علييي غلتييه حتييى  -1: 1212المييادة 

 . تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين
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 . لمرهون من تاريخ نزع الملكيةوتلحق غلته بالعقار ا -2

. يسىتبقي الىراهن حىى  التصىرف فىي العقىىار المرهىون، ويسىتبقي كىىذلك عنصىري الملكيىة األخىىرىن        

سلطة االستعمال وسىلطة االسىتغالل، فلىه أن يسىتعمل العقىار المرهىون بنقسىه ، ولىه أن يسىتغله فبجنىي           

الملكيىىة ضىىده فىىان غلىىة العقىىار   تمراتىىه ويسىىتهلكها لحسىىابه الخىىاص، ولكىىن إذا اتخىىذت إجىىراءات نىىزع    

 . المرهون تلح  بالعقار ذاته من تاري  نزع الملكية

يضمن الراهن العقار المرهون وهو مسئول عن سيالمته حتيى تياريخ وفياء اليدين      : 1213المادة 

وللمييرتهن أن يتعييرض علييي كييل نقييص فييي ضييمانه وان يتخييذ ميين اإلجييراءات مييا    

 . راهنيحفظ حقه علي أن يرجع بالنفقات علي ال

إذا هليك العقيار المرهيون أو تعييب بخطيأ مين اليراهن كيان للميرتهن أن يطليب            -1: 1214الميادة  

 . وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه

يب بسبب ال يد لليراهن فييه كيان ليه خييار بيين أن يقيدم        تعفإذا كان الهالك أو ال -2

 . ضمانا كافيا للدين أو وفاءه قبل حلول األجل

وقعيت أعميال ميين شيانها أن تعييرض العقيار المرهييون للهيالك أو التعيييب أو      إذا  -3

تجعلييه غييير كيياف للضييمان كييان للمييرتهن أن يطلييب ميين المحكميية وقييف هييذه      

 . األعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

ينتقل الرهن عند هالك المرهون رهنا تأمينيا أو تعيبه إليي الميال اليذي حيل محليه      : 1215المادة 

 . وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقا لمرتبته

يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن ، فال يجوز له أن يقوم بأي عمل من شانه نقىص ضىمان الىدائن    

المرتهن، كأن يخرب العقار المرهون تحت الحراسىة، وإذا نىزع الىراهن شىيئا مىن العقىار المرهىون أو        

إذا أمكن قانونىا ، و أال يكىون لىه الحى  فىي الرجىوع علىي        من ملحقاته، فللدائن أن يطلب إعادة ما نزع 

 . الراهن بالضمان، وللمرتهن أن يرجع بجميع ما أنققه للمحافظة علي سالمة الرهن علي الراهن 

 . اتر هالا العقار المرهون أو تعيبه أو تهديده بما يؤدي إلي ذلك 2224وتواجه المادة 

ت أعمىىال مىىن شىىانها أن تعىىر  العقىىار المرهىىون للهىىالا أو  فتقىىرر الققىىرة الثالثىىة منهىىا انىىه إذا وقعىى 

التعيىىب أو تجعلىىه غيىىر كىىاف للضىىمان، فانىىه يكىىون الىىدائن المىىرتهن أن يطلىىب مىىن المحكمىىة وقىىف هىىذه   

 . األعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

ن التقرقىة  من المادة حالة حصول هالا أو تعيىب للعقىار المرهىون وتوجبىا     2و  2وتواجه الققرتان 

 . بين الهالا أو التعيب بخطأ الراهن والهالا والتعيب بدون خطأ من الراهن
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أن يطلب مىن  : فإذا هلك العقار المرهون بخطأ من الراهن كان للدائن المرتهن أن يختار بين أمرين

 . المدين وفاء الدين المضمون بالرهن فورا أو أن يقدم ضمانا مخر يكقي للوفاء بهذا الدين

إذا كىىان الهىىالا أو التعيىىب بىىدون خطىىا مىىن الىىراهن فانىىه يكىىون للىىراهن أن يختىىار بىىين األمىىرين   أمىىا

 . السابقين، فإما أن يقي بالدين فورا وإما أن يقدم ضمان مخر يكقي لوفاء الدين

وإذا هلك العقار المرهون أو تعيب وترتب علي ذلك نشوء ح  للراهن كتعوي، أخذه من المسئول 

لعيب أو مبلغ تامين تقاضاه من شركة تىامين، فىان حى  الىدائن المىرتهن ينتقىل إلىي هىذا         عن الهالا أو ا

التعوي، أو إلي التىامين باعتبىار انىه حىل محىل العقىار المرهىون، ويكىون للىدائن المىرتهن أن يسىتوفي            

 . حقه من هذا المبلغ وفقا لمرتبة رهنه

اء اليدين مين غيري العقيار المرهيون      إذا كان اليراهن كفييال عينييا فيال يجيوز اقتضي      : 1216المادة 

 . وليس له أن يطلب الرجوع علي المدين قبل التنفيذ علي عقاره

فىال يجىوز   ( كقىيال عينيىا   ) ح  الىرهن يتركىز فىي العقىار المرهىون، فىإذا كىان الىراهن غيىر المىدين           

ذ علىي العقىار   للمرتهن أن ينقذ علي مال مىن أمىوال هىذا الكقيىل إال مىا رهىن ، وإذا أراد المىرتهن التنقيى        

المرهون، فال يجوز للكقيل العيني أن يجبره علي أن يرجع أوال علىي أمىوال لمىدين، الن عقىار الكقيىل      

مرهون في الدين ، فليس للكقيل العيني ح  طلب تجريد المدين من أمواله أوال قبل التنقيذ علىي عقىاره   

 . المرهون ضمانا لنقس الدين

 المرتهن  -2

 . أن ينقل حقه آلخر بسند رسمي ويشترط موافقة المدين للمرتهن: 1217المادة 

 : تجير هذه المادة للدائن المرتهن أن ينقل حقه آلخر، ولكنها تشترت لذلك أمرين

 . أن يكون نقل الح  بسند رسمي : األول 

 . أن يواف  المدين علي هذا النقل: الثاني 

مرهييون عنييد حلييول اجييل الييدين طبقييا للمييرتهن أن يسييتوفي دينييه ميين العقييار ال -1: 1218المييادة 

 . لمرتبته ووفقا لإلجراءات المقررة

فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينيه عليي أميوال الميدين كيدائن       -2

 . عادل

 : للدائن المرتهن صقتان

 . صقته باعتباره دائنا عاديا -2

 . وصقته باعتباره دائنا مرتهنا -2
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كىز فىي العقىار المرهىون ويخولىه سىلطة اسىتيقاء حقىه مىن هىذا العقىار عنىد             وح  الدائن باعتباره يتر

حلول اجل الدين طبقا لمرتبته، أي بالتقدم علي الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة ويكىون  

 . استيقاء الدائن المرتهن لحقه وفقا لإلجراءات المقررة

انه وصف يخوله في حالة عدم وفاء العقار المرهون بىالح   أما اعتبار الدائن المرتهن دائنا عاديا، ف

المضمون بالرهن كله أي أن يرجع بباقي حقه علي أموال المدين األخرى السىتقاء هىذا البىاقي دون أن    

 . يكون له تقدم علي غيره من الدائنين

أن ليم   إذا اشترط في عقد الرهن تمليك العيين المرهونية للميرتهن فيي مقابيل دينيه      : 1219المادة 

 . يؤده الراهن في األجل المعين فالرهن صحيح والشرط باطل

تبين هذه المادة بطالن الشرت الذي قد يرد في عقد الىرهن ويكىون مضىمونه انىه إذا لىم يىف المىدين        

بدينه في األجل المعين، يكون للدائن الح  في تملك العقىار المرهىون فىي مقابىل هىذا الحى  دون حاجىة        

 . ت المقررة في القانونإلي اتخاذ ااجراءا

ويقتصر اتر هذا البطالن علي شرت التملك عنىد عىدم الوفىاء، فىال يمتىد إلىي عقىد الىرهن ذاتىه الىذي           

يكون صىحيحا، والعلىة فىي بطىالن شىرت تملىك المىرتهن للعقىار المرهىون عنىد عىدم وفىاء المىدين دون              

رضت لضىمان حى  كىل مىن الىدائن      حاجة إلي إتباع ااجراءات المقررة قانونا، أن هذه ااجراءات قد ف

المرتهن والراهن بما يحق  التوازن بين المصال  المتعارضة، فااخالل بشئ مىن هىذا ال يقىره القىانون     

 . ولو ارتضاه المتعاقدان إذ يخشى أن يكون الدائن المرتهن قد استغل حاجة الراهن وانتزع منه رضاه

اهن ال تنفيذ فيي حيق الميرتهن إال إذا كانيت      اإلجيارة المنجيزة الصيادرة مين الير      -1: 1221المادة 

 . ثابتة التاريخ قبل الرهن

أما اإلجارة المضافة التيي تبيدأ بعيد انتهياء اإلجيارة المنجيزة فيال تنفيذ فيي حيق            -2

 . المرتهن مطلقا إال إذا سجلت في عقد الرهن

وااجىىارة تواجىىه هىىذه المىىادة حكىىم ااجىىارة الصىىادر مىىن الىىراهن ، فتقىىرإل بىىين ااجىىارة المنجىىزة          

المضافة، فإذا كانت ااجارة منجزة فإنها ال تنقىذ فىي حى  الىدائن المىرتهن إال إذا كىان لهىا تىاري  تابىت          

قبل عقد الرهن ، أما إذا كانت ااجارة مضافة ال تبدأ إال بعد انتهاء ااجارة المنجزة، فإنهىا ال تنقىذ فىي    

 . ن ذاتهح  الدائن المرتهن إال إذا ورد النص عليها في عقد الره

 :بالنسبة إلي غير المتعاقدين: ثانيا 

ينفذ الرهن في حق غير المتعاقدين مين تياريخ تسيجيله قبيل ان يكسيب الغيير حقيا        : 1221المادة 

 . عينيا علي العقار المرهون
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يقتصيير اثيير الييرهن علييي المبلييغ المحييدد فييي سييند الييرهن مييا لييم ييينص القييانون أو  : 1222المييادة 

  .االتفاق علي غير ذلك

ال تنفذ حوالة الرهن وال نقله أو التنازل عين مرتبتيه فيي حيق غيير المتعاقيدين إال       : 1223المادة 

 . بقيدها علي سند الحق األصلي وتسجيلها

لنقىاذ هىذا    2222تتضمن هذه المواد أتار الرهن التأميني بصقة عامة بالنسبة للغير، فتشترت المادة 

 . يله قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا علي العقار المرهونالرهن في ح  غير المتعاقدين أن يتم تسج

أن نقاذ الرهن في ح  الغير يقتصر أتىره علىي مبلىغ الىدين المضىمون بىالرهن        2222وتبين المادة 

المحدد في سند الرهن الذي تم تسجيله ، إال إذا اتق  الطرفان أو نص القانون علي غيىر ذلىك، كمىا هىو     

نون علىىي إضىىافة بعىى، الملحقىىات إلىىي مبلىىغ الىىدين األصىىلي المحىىدد فىىي سىىند   الحىىال بالنسىىبة لىىنص القىىا

 . الرهن

تسىجيل حوالىة الىرهن ونقلىه أو النىزول عىن مرتبتىه، وذلىك حتىى تسىري            2226وقد أوجبت المادة 

هذه التصرفات في مواجهة الغير، وذلىك نظىرا لمىا يترتىب عليهىا مىن متىار تمىس الغيىر كمىا هىو الحىال             

ه الىىذي أوجىىب القىىانون تسىىجيله، ويىىتم تسىىجيل حوالىىة الىىرهن أو نقلىىه أو النىىزول عىىن بالنسىىبة للىىرهن ذاتىى

 . مرتبته بعد قيد ذلك علي سند الح  األصلي

 : حق التقدم

تؤدي ديون الدائنين من ثمن العقار المرهيون أو مين الميال اليذي حيل محليه طبقيا        : 1224المادة 

د وذلك بعد خصيم ميا اتفيق فيي     لمرتبة كل منهم ولو كانوا اجروا القيد في يوم واح

 . هذا الشأن في الدوائر المختصة

يجوز للدائن المرتهن أن ينزل علي مرتبية رهنيه بمقيدار دينيه ليدائن ميرتهن آخير        : 1225المادة 

 . علي ذات العقد

 . تعتبر مرتبة الرهن من تاريخ تسجيله ويحتفظ بمرتبته حتى انقضائه: 1226المادة 

قيد الرهن إدخال مصيروفات العقيد والتسيجيل ضيمنيا فيي ديين اليرهن        يترتب علي : 1227المادة 

 . ومرتبته

يترتب علي الرهن التأميني أن يتقدم الدائن المرتهن في اقتضىاء حقىه علىي الىدائنين العىاديين وعلىي       

الدائنين التالين له في المرتبة، وتتحدد مرتبة الدائن المرتهن من وقىت تسىجيل الىرهن، ويحىتقظ الىرهن      

 . ة هذه حتى انقضائهبمرتب
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ومؤدي سلطة التقدم المقررة للدائن المرتهن أن يكون لىه أن يسىتوفي حقىه المضىمون بىالرهن طبقىا       

لمرتبته من تمن العقار عند بيعه وفقا لإلجراءات المقررة أو من الح  الذي حل محل العقار المرهىون  

 . في اتخاذ تلك ااجراءات كالتعوي، أو مبلغ التامين وذلك يعد خصم المصروفات التي أنققت

إدخىال مصىروفات   ( والمقصىود تسىجيله   ) علي انه يترتب علي قيد الىرهن   2221وقد نص المادة 

العقد والتسجيل ضمنيا في دين الرهن، أي ضمها إلي مبلغ الدين األصىلي المضىمون بىالرهون، بحيىأ     

 . ه للدين األصلي وبذات المرتبةيكون للدائن المرتهن استيقاؤها من تمن العقار المرهون مع استيقائ

 : حق التتبع 

للدائن المرتهن حق تتبيع العقيار المرهيون فيي ييد أي حيائز ليه السيتيفاء حقيه           -1: 1228المادة 

 . منه عند حلول الوفاء به طبقا لمرتبته

ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد تسجيل الرهن ملكية هيذا   -2

نييي عليييه بييأي سييبب ميين األسييباب دون أن يكييون ملتزمييا        العقييار أو حييق عي 

 . شخصيا بالدين المطعون بالرهن

للدائن المرتهن أن يتخذ إجراءات نزع ملكيية العقيار المرهيون وبيعيه إذا ليم ييؤد       :  1229المادة 

 . الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقا للقانون

لمرهون أن ييؤدي ديين اليرهن والنفقيات بعيد إنيذاره عليي أن يرجيع         لحائز العقار ا: 1231المادة 

بمييا أداه علييي المييدين ولييه أن يحييل محييل الييدائن الييذي اسييتوفي دينييه فيمييا لييه ميين   

 . حقوق

لحائز العقار المرهون حق تطهيير العقيار اليذي آل إلييه مين كيل حيق عينيي ترتيب          : 1231المادة 

 . ريخ إجراء بيعه وفقا للقانونعليه توثيقا لدين مسجل بأداء الدين حتى تا

تتم إجراءات نزع الملكيية الجبيري للعقيار المرهيون وبيعيه عنيد عيدم وفياء اليدين          : 1232المادة 

 . طبقا للقانون

يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيع العقيار بيالمزاد، فيإذا رسيا     : 1233المادة 

ر المرهيييون بمقتضيييي سيييند ملكيتيييه الميييزاد علييييه وادي اليييثمن اعتبييير مالكيييا للعقيييا

 . األصلي ويتطهر العقار من كل حق مسجل عليه

إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون عليي غيير حيائزه فانيه يكسيب ملكيتيه بمقتضيي        : 1234المادة 

 . قرار رسو المزاد ويتلقى حقه من الحائز

 . و تعييبيضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أ -1: 1235المادة 
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 . وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين -2

 . إذا زاد ثمن العقار المبيع علي قيمة الديون الموثقة كانت الزيادة للحائز: 1236المادة 

لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا أن يعترض علي الدين الذي بيع العقيار بسيببه   : 1237المادة 

ين أن يعتييرض بييه إذا كييان الييدين موثقييا بعييد سييند ملكييية   بكييل مييا كييان يجييوز للمييد 

 . الحائز

يرجع الحائز بدعوى الضمان علي المالك السابق في الحيدود التيي يرجيع بهيا      -1: 1238المادة 

 . الخلف علي من تلقي منه الملكية معاوضة أو تبرعا

متيه  ويرجع الحائز أيضا علي المدين بما دفعه زيادة علي ما هو مستحق في ذ -2

بمقتضي سند حقه أييا كيان السيبب فيي دفيع هيذه الزييادة ويحيل محيل اليدائنين           

الذي وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل الميدين بميا فيي ذليك ميا لهيم مين        

 . تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر

ميني للىىدائن المىىرتهن، سىىلطة التتبىىع التىىي يخولهىىا حىى  الىىرهن التىىأ  2262إلىىي  2222تىىنظم المىىواد 

القاعدة العامة في هذا الشأن وهىي أن للىدائن المىرتهن حى  تتبىع العقىار المرهىون         2222فتضع المادة 

وعرفىت الققىرة الثانيىة    . في يد أي حائز له السىتيقاء حقىه منىه عنىد حلىول اجىل الوفىاء بىه طبقىا لمرتبتىه          

لعقار المرهون أو حى  عينىي عليىه بىأي سىبب      الحائز بأنه كل من انتقلت إليه بعد تسجيل الرهن ملكية ا

فهىذا الحىائز يتلقىى    . من أسباب كسب الملكية بشرت أال يكون ملزما شخصيا بالىدين المضىمون بىالرهن   

 . العقار مثقال بالرهن، ويكون للدائن المرتهن ح  تتبع العقار المرهون تحت يده

ن أن يتخىىذ إجىىراءات نىىزع ملكيىىة  مقتضىىي سىىلطة التتبىىع فتجيىىز للىىدائن المىىرته  2221وتبىىين المىىادة 

العقىىار المرهىىون وبيعىىه إذا لىىم يىىؤد الىىدين فىىي ميعىىاده، وذلىىك بعىىد إنىىذار كىىل مىىن المىىدين والحىىائز طبقىىا    

 . للقانون

 . حقوإل الحائز في مواجهة إنذار الدائن المرتهن له 2262، 2266وتبين المادتان 

رهىىون بىىان يىىؤدي المىىدين المضىىمون للحىىائز أن يتجنىىب نىىزع ملكيىىة العقىىار الم 2266فتجيىىز المىىادة 

بالرهن هو والنققات التي يلتزم بها المدين باعتبارها من ملحقات هذا الدين، فإذا قام الحائز بأداء الىدين  

ن الحىائز لىم يكىن هىو المىدين، فانىه يحى  لىه أن         المضمون وملحقاته انقصىي هىذا الىدين، ولكىن نظىرا أل     

ل الدائن الذي استوفي حقه فيما كان لهذا الىدائن مىن حقىوإل    يرجه بما أداه علي المدين، وله أن يحل مح

 . قبل المدين

للحائز تطهير العقار المرهون، فتقرر أن للحىائز حى  تطهيىر العقىار الىذي مل       2262وتجيز المادة 

 . إليه كما كل ح  عيني ترتب عليه توتيقا لدين مسجل بأداء الدين حتى تاري  إجراء بيعه وفقا للقانون
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ح  التطهير وفقا لهذه المادة هو أداء الىدين المضىمون بىالرهن، وهىو ذاتىه مضىمون أداء       فمضمون 

لىم تقيىد مباشىرة حى  التطهيىر بىان        2262، وان كانت المىادة  2266الدين المنصوص عليه في المادة 

نىذر  يكون بعد إنذار الدائن للمدين والحائز، مما يقيد أن الحىائز يسىتطيع أن يلجىأ إلىي التطهيىر ولىو لىم ي       

 . بأداء الدين، بل ولو لم يحل اجل الوفاء بهذا الدين

أن تتم  إجراءات نزع الملكية الجبري للعقار المرهىون وبيعىه عنىد عىدم وفىاء       2262وتقرر المادة 

فالقىىانون هىىو الىىذي يبىىين ويىىنظم إجىىراءات التنقيىىذ الجبىىري علىىي العقىىار المرهىىون، . الىىدين طبقىىا للقىىانون

 . ابتاع هذه ااجراءات ويجب علي الدائن المرتهن

تصقية مركز الحىائز فىي مواجهىة إجىراءات التنقيىذ الجبىري        2262إلي  2266وتنظم  المواد من 

 . وبعدها

للحائز أن يدخل في إجىراءات بيىع العقىار المرهىون بىالمزاد، فىإذا رسىا المىزاد          2266فأجيز المادة 

لي، ال من وقت رسىو المىزاد وال يكىون رسىو     عليه فان الملكية تعتبر منتقلة إليه وقت سند ملكيته األص

 .المزاد إال مؤكدا النتقال الملكية، ويتطهر العقار بدفع الثمن إلي الدائن أو بإيداعه خزانة المحكمة

أما إذا رسا المزاد علي غيىر الحىائز، فىان قىرار رسىو المىزاد هىو الىذي ينقىل الملكيىة إلىي مىن رسىا              

 . المزاد عليه

د الثمن الذي رسا به المزاد علي قيمة الديون المضمونة بالرهن، فان الزيىادة  وفي هذه الحالة إذا زا

 . 2261تكون للحائز وفقا للمادة 

 . حقوإل والتزامات الحائز 2262و  2261و  2262وتبين المواد 

أن الحىائز يضىمن كىل مىا يصىيب العقىار المرهىون مىن تخريىب أو تعيىب الن            2262فتثرر المىادة  

 . إلي حين تسليمه للراسي عليه المزاد العقار كان في يده

 . ويخضع ضمان الحائز للقواعد العامة للضمان المنصوص عليها في هذا القانون

ويلتزم الحائز برد الغلة التي يدرها العقار من وقت إنذاره بوفاء الدين، وتلح  هىذه الغلىة أو قيمتهىا    

 . بالدين المضمون بالرهن وتكون مضمونة بنقس مرتبة الرهن

للحىائز إذا مىا انىذر بىدفع الىدين أن يعتىر ، وان يتمسىك فىي مواجهىة الىدائن            2261وتجيز المىادة  

المرتهن بالدفوع التىي ال يىزال للمىدين حى  التمسىك بهىا، بشىرت أن يكىون الىدين موتقىا بعىد سىند ملكيىة              

 . الحائز

 . لمدينحقوإل الحائز قبل كل من المالك الساب  للعقار المرهون وا 2262وتنظم المادة 
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فتجيز الققرة األولي من هذه المادة للحائز أن يرجع علي من تلقي منه المالك بالضمان وفقىا لقواعىد   

 . الضمان في المعاوضات أو التبرعات

وللحائز أن يرجع علي المدين بما دفعه زيادة علي ما هو مستح  في ذمته بمقتضي سند ملكيتىه أيىا   

الحىائز فىي رجوعىه علىي المىدين محىل الىدائنين الىذين وفىاهم           كان السىبب فىي دفىع هىذه الزيىادة، ويحىل      

حقوقهم فيما كان لهؤالء الدائنين من حقوإل قبل المدين، بما في ذلك التأمينىات التىي قىدمها المىدين دون     

 . التأمينات المقدمة من شخص أخر

 

 القصل الثاني 

 انقضاء الرهن 

 . وثق بهينقضي الرهن بالقضاء االلتزام الم -1: 1239المادة 

فإذا زال سب انقضاء االلتزام عاد اليرهن كميا كيان دون مسياس بحقيوق الغيير        -2

 . حسن النية التي احسبها بين زوال الحق وعودته

 . للمدين أن يؤدي الدين الموثق بالرهن وملحقاته قبل حلول اجل الوفاء به: 1241المادة 

لقييانون ويييدفع ثمنييه إلييي الييدائنين     ينقضييي الييرهن ببيييع العقييار الرهييون وفقييا ل     : 1241المييادة 

 . المرتهنين طبقا لمرتبة كل منهم أو إيداعه

ينقضييي الييرهن التييأميني بانتقييال ملكييية العقييار المرهييون إلييي الييدائن المييرتهن أو   : 1242المييادة 

انتقييال حييق الييرهن إلييي الييراهن علييي أن يعييود بييزوال السييبب إذا كييان لزوالييه اثيير    

 . رجعي

رهن التأميني إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازال موثقا وليه أن يتنيازل   ينقضي ال: 1243المادة 

 . عن حق الرهن مع بقاء الدين

 . ينقضي الرهن التأميني بهالك محله -2: 1244المادة 

 . تراعي أحكام هالك المرهون المنصوص عليها في هذا القانون -2

موثييق بييالرهن، جيياز للييراهن أن يطلييب  إذا انقضييت مييدة التقييادم علييي الييدين ال  -1: 1245المييادة 

 . الحكم بفك الرهن

وإذا انتقل العقار المرهون إلي حائز فليه أن يحيتج بالتقيادم إذا سيكت الميرتهن       -2

 . دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة
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 . ال ينقضي الرهن بموت الراهن أو المرتهن ويبقي قائما عند الورثة: 1246المادة 

ويخلىص منهىا أن الىرهن قىد ينقضىي      .  حىاالت انقضىاء الىرهن    2241إلىي   2261المواد مىن  تبين 

بصىىقة تبعيىىة النقضىىاء االلتىىزام أو الىىدين المضىىمون بىىه، وقىىد ينقضىىي بصىىقة أصىىلية مىىع بقىىاء االلتىىزام      

 . المضمون

قضىاء  القاعدة العامة وهي انقضاء الرهن بانقضاء االلتزام الموتى  بىه، ويىتم ان    2261فتقرر المادة 

علىىي انىىه إذا زال سىىبب انقضىىاء االلتىىزام . الىىرهن أيىىا كىىان السىىبب الىىذي انقضىىي بىىه االلتىىزام المضىىمون

المضمون بالرهن بأتر يرجع إلي الماضي، فان الىرهن يعىود كمىا كىان أي بىذات مرتبتىه، ولكىن عىودة         

المضىىمون  الىىرهن ال تمىىس بىىالحقوإل التىىي كسىىبها الغيىىر حسىىن النيىىة فىىي القتىىرة بىىين انقضىىاء االلتىىزام       

 . وعودته

علي النص انه يجوز للمدين أن يىؤدي الىدين الموتى  بىالرهن وملحقاتىه       2246وقد حرصت المادة 

قبل حلول اجل الوفىاء بىه، فىال يجىوز للىدائن أن يعتىر  علىي حصىول هىذا الوفىاء قبىل حلىول األجىل،              

ومىن صىور   . ذي يضمنهومتي وفي المدين بالدين، فان هذا الدين ينقضي، وينقضي تبعا لذلك الرهن ال

انقضاء الرهن بصقة تبعية أن يتم اتخاذ إجراءات التنقيذ الجبري علي العقار المرهون ويباع وفقا لهذه 

ااجراءات ويدفع الثمن الناتو عن هذا البيع للدائنين المرتهين طبقا لمرتبىة كىل مىنهم أو يىتم إيىداع هىذا       

 . اء الرهن في هذه الحالةانقض 2242وتقرر المادة . الثمن في الجهة المختصة

بانقضاء الرهن بانتقال ملكيىة العقىار المرهىون إلىي المىرتهن أو انتقىال        2242وكذلك تقضي المادة 

ح  الرهن إلي الراهن، فيتحق  ذلك تجتمع صقتا الراهن والمرتهن علي ران شخص فينقضي الرهن 

أدي إلي هىذا اادغىام بىأتر رجعىي فىان       علي انه إذا زال السبب الذي. بما يسمي اتحاد الذمة أو اادغام

 . الرهن يعود متي كان الدين المضمون به باقيا

للىىدائن المىىرتهن أن يتنىىازل عىىن حىى  الىىرهن سىىواء مىىع تنازلىىه عىىن الىىدين           2246وتجيىىز المىىادة  

المضمون به، أو مع بقاء هذا الدين، فينقضي ح  الرهن بهذا التنازل، ولكن يشىترت أن يكىون التنىازل    

ومن الواض  انه إذا تم النزول عن الرهن دون الدين المضمون بىه، فىان انقضىاء الىرهن يكىون      . موتقا

 . بصقة أصلية

بانقضىىاء حىى  الىرهن بهىىالا محلىىه، ولكىىن يراعىي فىىي ذلىىك تطبيىى  األحكىىام    2244وتقضىي المىىادة  

مرهىون إلىي   الواردة في القانون بصدد هالا العقار المرهون، ومنها انتقال الرهن عنىد هىالا العقىار ال   

 (. 2222المادة )المال الذي حل محله 

وانقضاء الرهن بهالا العقار المرهون ال يؤتر علي بقاء الدين المضىمون بهىذا الىرهن، فيظىل هىذا      

 . وهنا كذلك يكون الرهن قد انقضي بصقة أصلية. الدين قاتما ولكنه ال يكون مضمونا
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عدة أن ح  الرهن ال يتقادم في مواجهة الىراهن  اتر التقادم علي الرهن، والقا 2242وتواجه المادة 

استقالال عن تقادم الدين المضمون فإذا تقادم الدين المضمون بىالرهن، فىان الىرهن ينقضىي تبعىا لىذلك،       

أما إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلي حائز، فانه يمكن تصور انقصىال الىرهن عىن الىدين مىن حيىأ       

ين، فتسىقط دعىوى الىرهن بالتقىادم مسىتقلة عىن دعىوى الىدين، إذا سىكت          التقادم، الن الحائز لم يكقل الىد 

الدائن المرتهن عن رفع دعوى الرهن علي الحائز مدة خمس عشرة سنة وتحسب هذه المىدة مىن وقىت    

حلول اجل الدين المضمون أو مىن وقىت تمكىن الىدائن المىرتهن مىن رفىع الىدعوى إذا كىان هنىاا سىبب            

 . التقادم بإنذار الحائز بالدفع يوقف سريان المدة، وتنقطع مدة

عدم انقضاء الرهن ال يموت الىراهن وال يمىوت المىرتهن بحيىأ يبقىي الىرهن        2241وتقرر المادة 

قائما عند الورتة، فالعقار يبقي مثقال بالرهن، ويجوز لورتة الدائن المرتهن في حالة وفاته التنقيذ عليىه  

 . اته أو في مواجهة ورتته إذا كان الراهن قد توفياستيقاء لح  مورتهم سواء في مواجهة الراهن ذ

 

 الباب الثاني 

 الرهن الحيازي 

 القصل األول 

 إنشاء الرهن الحيازي 

الرهن الحيازي هو عقد ييتم احتبياس ميال فيي ييد اليدائن أو ييد عيدل ضيمانا لحيق           : 1247المادة 

 . يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم علي سائر الدائنين

يجب أن يكون الميال المرهيون موجيودا ومعينيا وقيت العقيد وان يكيون مميا يصيح          : 1248دة الما

 . بيعه استقالال بالمزاد العلني

يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون دينا ثابتا فيي الذمية أو موعيودا بيه محيددا أو      : 1249

 . عينا من األعيان المضمونة

ي ولزوميه أن يقيبض اليدائن أو العيدل الميال المرهيون       رهن الحيازليشترط لتمام ا: 1251المادة 

 . وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم

تعريقىىا للىىرهن الحيىىازي بمصىىدره وهىىو العقىىد، وقىىد أطلقىىت المىىادة وصىىف       2241تتضىىمن المىىادة  

المرهون بأنه ليشمل المنقول والعقار في ذلك يختلف الرهن الحيازي عن الرهن التأميني الىذي ال يىرد   

إال علي عقارات، كما تبرز المادة خصيصىة أخىرى للىرهن الحيىازي وهىي انىه يقتضىي احتبىان المىال          

المرهون لدي المرتهن أو لدي شخص مخر يسمي اصطالحا العدل وذلك حتى يتم استيقاء الىدائن لحقىه   

 . المضمون في هذا المال بالتقدم علي سائر الدائنين
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رهىىا فىىي المىىال المرهىىون فتوجىىب أن يكىىون هىىذا المىىال   الشىىروت الواجىىب تواف 2242وتبىىين المىىادة 

موجودا ومعينىا وقىت العقىد، فىال يجىوز رهىن األمىوال المسىتقبلة، وال يجىوز أن يكىون المىال المرهىون             

 . غير معين

كذلك تشترت هذه المادة أن يكون المال المرهون مما يص  بيعه استقالال بالمزاد العلني، فال يجىوز  

 . جوز بيعها استقالالرهن األموال التي ال ي

الشروت الواجب توافرهىا فىي مقابىل الىرهن الحيىازي أي فىي الىدين المضىمون          2241وتبين المادة 

بالرهن، واألصل انه الدين المؤكد وجوده في ذمة المدين، ولكن المادة تجيز أن يكون الدين المضمون 

ون الدين بعين من األعيىان بشىرت   موعودا به، أي دينا مستقال بشرت أن يكون محددا، كما تجيز أن يك

 . أن تكون مضمونة

لتمام الىرهن الحيىازي ولزومىه أن يقىب، الىدائن أو العىدل المىال المرهىون،          2226وتشترت المادة 

 . وتجيز للراهن أن يرجع عن الرهن ما دام التسليم لم يتم

ييد عيدل وييتم    للراهن والمرتهن أن ينفقيا عليي وضيع الميال المرهيون حيازييا فيي        : 1251المادة 

 . الرهن بقبضه وتصبح يد العدل كيد المرتهن

ال يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو للمرتهن دون رضيا اآلخير ميا دام     -1: 1252المادة 

 . الدين قائما وله أن يسترده إذا كان قد سلمه

 . وإذا تلف المرهون قبل االسترداد ضمن العدل قيمته -2

العييدل ولييم يتفييق الييراهن والمييرتهن علييي إيييداع الييرهن عنييد غيييره جيياز إذا تييوفي : 1253المييادة 

 . النهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره

يستوجب الرهن انتقال حيازة المال المرهون إلي شخص مخر غير الراهن، واألصل أن يكىون هىذا   

الطرفىان علىي وضىع المىال المرهىون       أن يتق  2222الشخص هو الدائن المرتهن، ولكن تجيز المادة 

في يد شخص غير المرتهن يسمي عدال، فإذا قبل العدل حيازة المال المرهون فان الىرهن يىتم بقبضىه،    

 . ويصب  الزما، وتصب  يد العدل كيد المرتهن

التزامات العدل، فتوجب عليه االحتقاظ بحيازة المال المرهىون، وتحظىر عليىه     2222وتبين المادة 

إلي الراهن أو إلي المرتهن دون رضاء الطرف اآلخر، ما دام الدين المضمون بىالرهن قائمىا ،   تسليمه 

فإذا خالف العدل هذا الحظر وسلم المال المرهون إلي الراهن أو المرتهن دون موافقة الطىرف اآلخىر،   

أن  وجب عليه أن يسترده، وإذا حدث أن تلىف المىال المرهىون وهىو فىي يىد مىن تسىلمه مىن العىدل قبىل           

 . يقوم باسترداده، فان العدل يكون مسئوال عن هذا التلف ويلتزم بان يدفع قيمة المال المرهون
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حالة وفاة العدل، فنصت علىي انىه إذا لىم ينقى  المىرتهن والىراهن علىي مىن          2226وواجهت المادة 

المىال،   يتسلم المال المرهون، فانه يجوز ألي منهما أن يطلىب مىن المحكمىة اختيىار شىخص يتسىلم هىذا       

 . ويحوزه باعتباره عدال

 . يجب أن يكون الراهن رهنا حيازيا مالكا للمال المرهون وأهال للتصرف فيه -1: 1254المادة 

 . ويجوز أن يكون الرهن هو نفس المدين أو كفيال عينيا يقدم رهنا لمصلحته -2

 . ال يجوز رهن ملك الغير إال إذا اجازه المالك الحقيقي: 1255المادة 

الشروت الواجب توافرها فىي الىراهن واألتىر المترتىب علىي تخلىف        2222و  2224بين المادتان ت

 . شرت منها

أن يكون الراهن مالكا للمىال المرهىون وان تتىوافر لديىه أهليىة التصىرف فىي         2224فتوجب المادة 

لمضىمون،  ومتي توافر هذان الشرطان ص  الرهن، سواء كىان الىراهن هىو المىدين بالىدين ا     . هذا المال

 . أو كان شخصا مخر قبل أن يقدم ماال مملوكا له ضمانا لدين غيره وهذا هو الكقيل العيني

انىه إذا كىىان الىراهن ال يملىك المىال المرهىىون، فىان رهنىه ال يجىوز إذا اجىىازه         2222وبينىت المىادة   

الغيىر ال ينىتو أي   ومقتضي ذلك انه إذا لم تتم هىذه ااجىازة، فىان رهىن مىال      . المالك الحقيقي لهذا المال

 . اتر في مواجهة مالك هذا المال

تسيري عليي رهين الميال الشيائع رهنيا حيازييا أحكيام اليرهن التيأميني المنصيوص            : 1256المادة 

 . من هذا القانون 1194عليها في المادة 

تسييري علييي الييرهن الحيييازي أحكييام عييدم جييواز تجزئيية المرهييون ضييمانا للييدين     : 1257المييادة 

من هذا القانون ويبقي كله ضيمانا لكيل اليدين     1211في المادة  المنصوص عليها

 . أو لجزء منه

إحالىة علىىي أحكىام الىرهن التىىأميني، ومقتضىي ذلىك أن األحكىىام       2221و  2221تتضىمن المادتىان   

 . الخاصة برهن المال الشائع رهنا تأمينيا وبعد تجزئة الرهن التأميني تنطب  علي الرهن الحيازي

 . شمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهوني: 1258المادة 

نطىىاإل الىىرهن الحيىىازي مىىن حيىىأ محلىىه، فتقىىرر انىىه يشىىمل إلىىي جانىىب المىىال       2222تبىىين المىىادة 

المرهون كل ما يعد من ملحقاته كما هي محددة بالنسىبة للمىال المبيىع، بحيىأ أن الملحقىات التىي تىدخل        

ي الرهن أيضا بىال ذكىر ويكىون مرهونىة مىع المىال المرهىون، مىا دامىت هىذه           في البيع بال ذكر يدخل ف

 . الملحقات متصلة به، كالمباني والغران الموجودة علي األر  المرهونة
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يجوز أن يكون المرهون حيازيا ضامنا ألكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن  -1: 1259المادة 

 . يتم رهنه بعقد واحد

 . ند كل من الدائنين مقابل دينهويكون كله مرهونا ع -2

تجيز هذه المادة رهن مال واحد ضمانا لدين أكثر مىن شىخص ، وتقىرر أن تكىون مرتبىة رهىن كىل        

 . من المرتهنين هي نقس مرتبة اآلخر بشرت أن يتم رهن كل واحد منهما بعقد واحد

ي الىراهن ديىن   ويترتب علي هذا الرهن أن المال المرهون كله يضمن ح  كىل دائىن، بحيىأ إذا وفى    

احد المرتهنين كامال، فان المال يظل مرهونىا كلىه ضىمان لىدين بىاقي المىرتهنين فىال يجىوز للىراهن أن          

 . يسترد جزءا من المال المرهون ما دام أن من الدائنين المتعددين من لم يستوف حقه كامال

مانه أو يضيمن اليراهن سيالمة المرهيون ولييس ليه أن ييأتي عميال يينقص مين ضي           : 1261الميادة  

 . يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه

تسري علي الرهن الحيازي أحكام تلف المرهون أو تعيييه بسيبب خطيأ اليراهن أو     : 1261المادة 

ميين هييذا   1214المنصييوص عليهييا فييي المييادة    ( القييوة القيياهرة  ) قضيياء وقييدرا  

 . القانون

إلييي المييال الييذي حييل محلييه   ينتقييل الييرهن عنييد هييالك المرهييون حيازيييا أو تعييييه    : 1262المييادة 

 . من هذا القانون 1215وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقا ألحكام المادة 

انىىه يضىىمن   2216بعىى، التزامىىات الىىراهن، فتقىىرر المىىادة    2212إلىىي  2216تبىىين المىىواد مىىن  

سالمة الرهن، ومضمون هذا االلتزام انه ال يجىوز للىراهن أن يقىوم بىأي عمىل مىادي أو قىانوني يكىون         

من شانه أن ينتقص من ضمانه أو أن يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه الناشئة عن عقد الىرهن وإذا  

مىن هىذا    2224حدث أن تلف المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن أو قضىاء وقىدرا فىان أحكىام المىادة      

 . 2212القانون الواردة في شان الرهن التأميني تنطب  وقد أحالت عليها صراحة المادة 

حالة هالا المرهىون أو تعيبىه مىع حلىول مىال مخىر محلىه كتعىوي، أو مبلىغ           2212واجه المادة وت

 . تامين، وتقرر انتقال الرهن في هذه الحالة إلي المال الذي حل محل المرهون

علييي المييرتهن أن يحفييظ المرهييون حيازيييا بنفسييه أو بامينييه وان يعنييي بييه عناييية  : 1263المييادة 

ل عيين هالكييه أو تعيبييه مييا لييم يثبييت أن ذلييك يرجييع إلييي الرجييل المعتيياد وهييو مسييئو

ميين هييذا   1267،  889سييبب ال يييد لييه فيييه وعلييي أن تراعييي أحكييام المييادتين        

 . القانون

للييدائن المييرتهن أن ينتفييع بالشييئ المرهييون فييي مقابييل اجيير مثلييه وعليييه أن    -1:  1264المييادة 

أن يغير من طريقة  يديره وان يستثمره استثمارا كامال وفقا لطبيعته،وليس له
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استثماره إال برضاء الراهن كما يجب علييه أن يبيادر إليي إخطيار اليراهن عين       

 . كل أمر يستلزم تدخله، كل ذلك ما لم يتفق علي غيره

ويستنزل اجر المثل وما حصل علييه اليدائن مين اسيتثمار الشيئ المرهيون مين         -2

يكيون االسيتنزال   المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكين قيد حيل اجليه، عليي أن      

ثيم   ىخرأوال من قيمة ما انفق في المحافظة علي المال ثم من المصروفات األ

 . من اصل الدين

إذا أساء استعمال الشئ المرهون أو قصر في إدارته أو استثماره كان لليراهن أن  : 1265المادة 

 . يطلب وضع المرهون تحت يد عدل أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه

للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا إلي أن يستوفي كامل دينه وما يتصل بيه مين   : 1266المادة 

 . ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرده إلي راهنه

إذا اتلف المرتهن المرهون أو عيبه بتعديه أو تقصيره في حفظه ضمن قيمته  -2: 1267المادة 

 . يوم القبض

 . لقيمة الدين المضمون به سقط الدينفإذا كانت قيمة المال المرهون مساوية  -2

وإذا كانييت قيمتييه أكثيير ميين الييدين سييقط الييدين عيين الييراهن وضييمن المييرتهن       -3

 . الباقي

وإذا كانت قيمته اقل من الدين سقط من الدين بقدر هذه القيمية ويرجيع اليدائن     -4

 . بما بقي له علي المدين

نيا تأمينييا فيي التنفييذ عليي المرهيون ثيم        للمرتهن رهنا حيازيا حقوق الميرتهن ره : 1268المادة 

علي سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه المنصوص عليها في الميادة  

 . من هذا القانون 1218

تسري علي الرهن الحيازي أحكام بطيالن االتفياق عليي تمليك المرهيون عنيد عيدم        : 1269المادة 

ميين هييذا   1219ي المييادة وفيياء الييدين فييي الييرهن التييأميني المنصييوص عليهييا فيي    

 . القانون

 . حقوإل والتزامات الدائن المرتهن 2211إلي  2216تبين المواد من 

علىىي المىىرتهن أن يحىىافظ علىىي الشىىئ المرهىىون بنقسىىه أو بىىأمين يعهىىد إليىىه      2216فتوجىىب المىىادة 

عتبىىر مينىىه أن يبىىدال فىىي المحافظىىة علىىي المرهىىون عنايىىة الرجىىل المعتىىاد، ويأبحقظىىه، وعلىىي المىىرتهن و

التزام المرتهن بالحقظ التزاما بنتيجة بحيأ انه يسال إذا هلك المرهون أو تعيب دون حاجة إلىي إتبىات   

خطأ في جانبهن ولكن يستطيع أن يتخلص مىن مسىئوليته هىذه بإتبىات أن الهىالا أو التعيىب يرجىع إلىي         
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من  2211و  221لمادتين سبب ال يد له فيه، وأحالت هذه المادة في بيان اتر الهالا أو التعيب علي ا

 . القانون

علىىي المىىرتهن أن يىىدير الشىىئ المرهىىون وان يسىىتثمره اسىىتثمارا كىىامال وفقىىا  2214وتوجىىب المىىادة 

وتجيز هذه المادة للمىرتهن أن  . لطبيعته، وتحظر عليه أن يغير من طريقة استثماره إال برضاء الراهن

االنتقىاع فىي مقابىل اجىر مثلىه فىال يجىوز أن         ينتقع بالشئ المرهىون لنقسىه ولكنهىا توجىب أن يكىون هىذا      

ن يستنزل اجر المقل وما حصل عليه الىدائن المىرتهن مىن    أينتقع المرتهن بالمرهون له لنقسه، فتوجب 

ويىتم االسىتنزال أو ال مىن    . استثمار المرهون من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن اجله قد حل بعىد 

التي يلتزم بها الىراهن تىم مىن اصىل      ىخرتم من المصروفات األ قيمة ما انق  في المحافظة علي المال

 . الدائن

علي المرتهن أن يبادر إلي إخطار الراهن عن كل أمىر يسىتلزم تدخلىه، كىان      2214وتوجب المادة 

يحتىىا  الشىىئ المرهىىون إلىىي صىىيانة ال يسىىتطيع سىىوي الىىراهن القيىىام بهىىا، أو يتعىىر  لىىه متعىىر  مىىن 

 . دفع تعرضهالغير مما يلتزم الراهن ب

جىىزاء إخىىالل المىىرتهن بالتزاماتىىه وتجيىىز للىىراهن إذا أسىىاء الىىدائن اسىىتعمال        2212وتبىىين المىىادة  

المرهون أو قصر في إدارته أو استثماره أن يطلب وضع المرهون تحت عدل يقوم بإدارته واستثماره 

وفي هىذه الحالىة يكىون لىه      وفقا لما يتطلبه القانون، أو أن يقي بالدين المضمون ولو لم يكن قد حل اجله

 . أن يسترد المرهون

للىىدائن المىىرتهن الحىى  فىىي حىىبس المرهىىون إلىىي أن يسىىتوفي كامىىل دينىىه مىىع      2211وتقىىرر المىىادة 

 . ملحقاته، فإذا تم استيقاء المرتهن لحقوقه، التزم بان يرد المرهون إلي الراهن

ة عامىة مقتضىاها انىه إذا تلىف     اتر تلف المرهىون بخطىأ المىرتهن، فتضىع قاعىد      2211وتبين المادة 

المرهىىون أو تعيىىب بتعىىدي المىىرتهن أي بخطئىىه العمىىدي، أو بتقصىىيره فىىي حقظىىه فانىىه يلتىىزم بتعىىوي،   

وتجري المادة المقاصة بين ما يلتزم به المرتهن مىن  . الراهن عن قيمة المرهون يوم قب، المرتهن له

رهىون مسىاوية لقيمىة الىدين المضىمون      تعوي، وحقوقه المضىمونة بىالرهن، فىإذا كانىت قيمىة المىال الم      

وإذا كانت قيمىة المرهىون أكثىر مىن الىدين، انقضىي       . بالرهن انقضي الدين وانقضي االلتزام بالتعوي،

وإذا كانت قيمة المرهون اقىل مىن الىدين انقضىي     . الدين وظل الدائن ملتزما بالوفاء بالقرإل بين القيمتين

هىىذه القيمىىة، وبقىىي الىىراهن ملتزمىىا بالبىىاقي مىىن الىىدين،    االلتىىزام بىىالتعوي، كلىىه، وانقضىىي الىىدين بقىىدر  

فيمىىا يتعلىى  بحقىىوإل الىىدائن المىىرتهن رهنىىا حيازيىىا فىىي التنقيىىذ علىىي  2211و  2212وأحالىىت المادتىىان 

المرهون، وببطالن االتقاإل علي تملك المرهون عند عدم الوفاء بالدين المضمون بالرهن علي األحكام 

 . بخصوص الرهن التأميني  2221، 2221الواردة في المادتين 
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 بالنسبة للغير  –تانيا 

 ح  الحبس وح  التتبع واألولوية 

يجب لنفاذ عقد اليرهن الحييازي فيي حيق الغيير أن يكيون المرهيون فيي ييد اليدائن           : 1271المادة 

 . المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان

توفي دينيه كيامال فيإذا زاليت ييده      للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يسي : 1271المادة 

 . عنه دون إرادته كان له حق استرداده

يشترت للزوم الىرهن الحيىازي أن يقىب، المىرتهن الشىئ المرهىون أو أن يقبضىه العىدل الىذي يتقى            

لنقىىاذ الىىرهن أن تسىىتمر حيىىازة المىىرتهن أو العىىدل المرهىىون   2216عليىىه المتعاقىىدان، وتشىىترت المىىادة 

للمىرتهن الحى  فىي حىبس المىال المرهىون        2212وبناء علي ذلك تخىول المىادة    طول مدة بقاء الرهن،

تحت يده وعدم دره إلي الراهن حتى يستوفي دينه كامال، وإذا حىدث أن نىزع المرهىون مىن يىد الحىائز       

دون علمه أو دون إرادته كان له ح  استرداده، حتى تظل حيازته له، ويظل الرهن نافىذا فىي مواجهىة    

 . الغير

يضمن المرهون حيازيا اصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن : 1272ة الماد

 . الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه

تبين هذه المادة ما يضمنه الرهن، فتقىرر أن يضىمن اصىل الىدين والنققىات الضىرورية التىي يؤديهىا         

إبىرام عقىد الىرهن وتنقيىذه كنققىات      المرتهن عن الراهن كنققات المحافظة علىي المرهىون ومصىروفات    

 . تسجيل العقد

 

 القصل الثاني 

 أحكام خاصة ببع، الرهون الحيازية 

 رهن العقار : أوال 

 

يشترط لنفاذ الرهن الحيازي العقاري في حق الغيير إليي جانيب انتقيال الحييازة أن      : 1237المادة 

 . يسجل عقد الرهن

لمرهون حيازييا أو ييؤجره إليي راهنيه عليي أن يظيل       للدائن المرتهن أن يعير ا -2: 1272المادة 

لمرهييون ضييامنا لوفيياء الييدين ودون أن يييؤثر ذلييك علييي نفيياذ الييرهن فييي حييق   

 . الغير
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مين   1264ويتبع في شان األجرة المدفوعة من الراهن ما نصت عليه الميادة   -2

 . هذا القانون بشان غلة العين المرهونة

النفقات الالزمية إلصيالح المرهيون وصييانته وميا يسيتحق       يؤدي الدائن المرتهن :  1275المادة 

عليه من ضرائب وتكاليف علي أن يخصم ذلك من غلة المرهون أو من ثمنه عنيد  

 . بيعه وفقا لمرتبة دينه

 . أحكاما خاصة برهن العقار رهنا حيازيا 2212إلي  2216تضع المواد من 

هىة الغيىر، وبىذلك فىال يكقىي لنقىاذ الىرهن        تسجيل هىذا الىرهن لنقىاذه فىي مواج     2216فتشترت المادة 

الحيازي العقاري انتقال حيازة المرهون إلي الدائن المرتهن أو إلي عدل، بل يجب فضىال عىن ذلىك أن    

 . يتم تسجيل هذا الرهن

واستثناء من تطلب حيازة المرتهن أو العدل للمرهون لنقاذ الرهن فىي مواجهىة الغيىر، تجيىز المىادة      

ن أن يعير العقار المرهون حيازيا أو أن يىؤجره إلىي الىراهن، دون أن يمنىع ذلىك      للدائن المرته 2214

 . من بقاء المرهون ضمانا لوفاء الدين ودون أن يؤتر علي نقاذ الرهن في ح  الغير

الدائن المرتهن بأداء النققات الالزمة اصىالح العقىار المرهىون وصىيانته ومىا       2212وتلزم المادة 

وتكاليف، علي أن يخصم ما ينققه الىدائن المىرتهن فىي هىذه الوجىوه مىن غلىة         يستح  عليه من ضرائب

 . المرهون أو من تمن العقار ذاته عند بيعه تبعا لمرتبة رهنه

 رهن المنقول : ثانيا

ال يعتبيير رهيين المنقييول حيازيييا نافييذا فييي حييق الغييير إال إذا دون فييي ورقيية ثابتيية     : 1276المييادة 

 . لمال المرهون إلي جانب انتقال الحيازة إلي المرتهنالتاريخ يحدد فيها الدين وا

إذا كييان المرهييون مهييددا بييان يصيييبه هييالك أو نقييص فييي القيميية أعليين المييرتهن    : 1277المييادة 

الراهن بذلك فإذا لم يقدم الراهن تأمينا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمية  

 . بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن إلي الثمن

يجوز للراهن أن يطلب مين المحكمية إذنيا بييع الشيئ المرهيون إذا سينحت فرصية         : 1278مادة ال

لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل اليدين وتحيدد المحكمية عنيد اإلذن     

 . شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن

نين التجاريييية تسيييري األحكيييام السيييابقة بالقيييدر اليييذي ال تتعيييارض فييييه ميييع القيييوا: 1279الميييادة 

 . والقوانين الخاصة

لنقاذ رهن المنقول رهنا حيازيا في ح  الغير أن يسلم المرهىون إلىي الىدائن     2211ال تكتقي المادة 

المرتهن أو إلي عدل ليحوزه طوال مدة الرهن، بل تشترت بجانب انتقال الحيازة أن يىدون عقىد الىرهن    
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هن في ورقة تابتة التاري  فانه ال ينقذ فىي حى  الغيىر ولىو     في ورقة تابتة التاري ، فإذا لم يتم تدوين الر

 . تسلم الدائن المرتهن أو العدل الشئ المرهون

والتىىاري  الثابىىت لورقىىة المىىدون بهىىا الىىرهن هىىو الىىذي يحىىدد مرتبىىة الىىرهن فىىي حالىىة تعىىدد الرهىىون    

 . الواردة علي المنقول

ي هالكىه أو نقىص فىي قيمتىه، فتوجىب      حالة تهديىد المرهىون بمىا قىد يىؤدي إلى       2211وتواجه المادة 

علىىي المىىرتهن فىىي هىىذه الحالىىة أن يخطىىر الىىراهن بىىذلك، وللىىراهن فىىي هىىذه الحالىىة أن يقىىدم تأمينىىا أخىىر   

يضمن ح  الدائن، فإذا لم يقدم الراهن تأمينا أخر، جاز له وللدائن المرتهن أن يطلب من المحكمىة بيىع   

 . الدائن المرتهن إلي تمنهالمرهون، فإذا بيع المنقول المرهون انتقل ح  

للراهن أن يطلب من المحكمة ااذن ببيع المنقول المرهون إذا تحقى  نقىع مىن     2212وتجيز المادة 

بيعىىه بىىان وجىىدت فرصىىة لبيعىىه تعتبىىر صىىققة رابحىىة، ويحىى  للىىراهن طلىىب ااذن ولىىو قبىىل حلىىول اجىىل  

 . بيع وتقصل في أمر إيداع الثمنالدين، فإذا رأت المحكمة ااذن ببيع المرهون فإنها تحدد شروت ال

فىىي المجىىاالت  2212و  2211و  2211علىىي عىىدم تطبيىى  أحكىىام المىىواد   2211وتىىنص المىىادة 

التي تخضع ألحكام أخرى تتعار  معها، سواء وردت هذه األحكىام فىي القىوانين التجاريىة أو قىوانين      

 . أخرى تتعل  بأحوال خاصة برهن المنقول

 رهن الديون: ثالثا

 . من رهن دينا له يلزمه أن يسلم إلي المرتهن السند المثبت لهذا الدين: 1281 المادة

ال يكون رهن الدين نافذا في حق المدين أو قبل الغير إال إذا أعلين هيذا اليرهن     -2: 1281المادة 

 . رسميا إلي المدين أو رضي به

 . هونوال يكون نافذا في حق الغير إال بحيازة المرتهن لسند الدين المر -2

 . وتحسب للرهن مرتبته من التاري  الثابت لإلعالن أو القبول 

ييتم رهين اإلسيناد االسيمية أو المحيررة ألمير بالطريقية الخاصية التيي نيص عليهيا            : 1282المادة 

 . القانون لحوالتها علي أن يذكر أن الحوالة تمت علي سبيل الرهن

 . الة أو الحجزال يجوز رهن الدين الذي ال يقبل الحو: 1283المادة 

للمرتهن أن يحصل علي االستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة : 1284المادة 

 . به وله أن يخصم ذلك من النفقات ثم من اصل الدين
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علي الدائن المرتهن المحافظة علي المرهون فيإذا كيان ليه يقتضيي شييئا مين هيذا        : 1285المادة 

كيان علييه أن يقتضييه فيي الزميان والمكيان المعينيين        الدين دون تدخل من الراهن 

 . لالستيفاء وان يبادر إلي إخطار الراهن بذلك

للميدين فيي اليدين المرهيون أن يتمسيك قبيل اليدائن بأوجيه اليدفع المتعلقية بصيحة            : 1286المادة 

المضمون بالرهن وكذلك بأوجيه اليدفع التيي تكيون ليه قبيل دائنيه األصيلي كيل ذليك           

جييوز فيييه للمييدين فييي حاليية الحواليية أن يتمسييك بهييذه الييدفوع قبييل      بالقييدر الييذي ي 

 . المحال ليه

يجب علي المدين في اليدين المرهيون أن ييؤدي اليدين إليي اليراهن والميرتهن         -1: 1287المادة 

 . معا إذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن

ل حتيى يسيتحق   وللراهن والمرتهن أن يتفقيا عليي إييداع ميع يؤدييه فيي ييد عيد         -2

 . الدين المضمون وينتقل حق الرهن إلي ما تم إيداعه

إذا أصبح المرهون والدين المضمون بالرهن كالهما مسيتحق األداء وليم يسيتوف    : 1288المادة 

المرتهن حقيه جياز ليه أن يقيبض مين اليدين المرهيون ميا يكيون مسيتحقا ليه وييرد             

ين المرهون من جنس واحد واال الباقي إلي الراهن، هذا إذا كان المستحق له والد

 . جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته الستيفاء حقه

تسري أحكام رهن المنقيول حيازييا عليي رهين اليدين بميا ال يتعيارض ميع األحكيام          : 1289المادة 

 .السابقة

السىند المثبىت   الىراهن يتسىلم    2226رهن الدين، فتلزم المادة  2221إلي  2226تتناول المواد من 

للدين إلي الدائن المرتهن، وذلك ألنه بدون هذا السند ال يستطيع المرتهن ممارسة حقوقه المترتبة علي 

 . ارتهانه للدين

ولما كان رهن الدين يتم برضاء كل من الىراهن والمىرتهن ، ولىيس المىدين بالىدين المرهىون طرفىا        

جهىىة المىىدين أمىىا إعالنىىه بىىه إعالنىىا رسىىميا أو   لنقىىاذ الىىرهن فىىي موا  2222فيىىه، فقىىد اسىىتوجبت المىىادة  

 . رضاءه به

لنقىاذ هىذا الىرهن فىي مواجهىة       2222ونظرا لتأتر حقوإل الغيىر بىرهن الىدين، فقىد اشىترطت المىادة       

الغير أن يكون المرتهن حائزا لسند الدين، كما قررت هذه المادة أن مرتبة رهن الىدين تتحىدد بالتىاري     

 . وله بالرهنالثابت اعالن المدين أو قب

وإذا كان الدين المرهون تابتىا فىي سىند اسىمي أو ألمىره فىان رهنىه يىتم بىذات الطريقىة التىي يىتم بهىا              

 . حوالته مع ذكر أن الحوالة تمت علي سبيل الرهن
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فىىي الىىدين المرهىىون أن يكىىون ممىىا يقبىىل الحوالىىة أو الحجىىز، وعلىىي ذلىىك        2226وتشىىترت المىىادة  

 . وال الحجز عليها ال يجوز رهنها فالديون التي ال تجوز حوالتها

 . علي التزامات الدائن المرتهن 2222و  2224وتنص المادتان 

الىىدائن المىىرتهن أن يقىىوم بتحصىىيل االسىىتحقاقات الدوريىىة للىىدين المرهىىون وان  2224فتلىىزم المىىادة 

مضىمون  يقوم بوفاء التكاليف المتصلة بهن علي أن يخصم ما يحصله من النققات تم من اصىل الحى  ال  

 . بالرهن

الدائن المرتهن بالمحافظة علي الدين المرهون، كأن يقطع التقادم، وإذا كان له  2222وتلزم المادة 

أن يقتضي هذا الدين دون تدخل مىن الىراهن ، وجىب عليىه أن يقتضىيه فىي الزمىان والمكىان المحىددين          

 . لالستيقاء وان يبادر إلي إخطار الراهن بذلك

المرتهن حقه المضمون برهن الدين كامال، وجىب عليىه أن يىرد سىند الىدين إلىي       وإذا استوفي الدائن 

الىىراهن إذا كانىىت لىىه مصىىلحة فىىي ذلىىك كمىىا لىىو كانىىت قيمىىة الىىدين اكبىىر مىىن قيمىىة حىى  الىىدائن المىىرتهن   

 .المضمون به والذي استوفاه الدائن

 . حقوإل والتزامات المدين بالدين المرهون 2222إلي  2221وتبين المواد من 

لهىىذا المىىدين الحىى  فىىي أن يتمسىىك قبىىل الىىدائن المىىرتهن بأوجىىه الىىدفع المتعلقىىة   2221فتقىىرر المىىادة 

بصىىحة الحىى  المضىىمون بىىالرهن، فلىىو كىىان العقىىد الىىذي نشىىا عنىىه هىىذا الحىى  بىىاطال، كىىان الىىرهن بىىاطال 

. كىىذلك، فيجىىوز للمىىدين أن يتمسىىك بىىبطالن العقىىد الىىذي كىىان مىىن المقىىرو  أن ينشىىئ الحىى  المضىىمون

للمدين أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع التي تكون له قبل دائنه األصلي، كما لو كان الىدين  و

أو االلتزام المرهون قد انقضي قبل رهنه بأي سبب من أسباب انقضاء االلتىزام، كىل ذلىك بالقىدر الىذي      

 . يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه

مركز المدين في الدين المرهون في حالة حلول اجىل الوفىاء بهىذا     2222و  2221وتبين المادتان 

 : الدين، ويستخلص من هاتين المادتين انه يجب التقرقة بين فرضين

 . أن يستح  الدين المرهون قبل استحقاإل الدين المضمون بالرهن -األول 

دي هىذا الىدين إلىي الىراهن والمىرتهن معىا، فىال        وفي هذه الحالة يجىب علىي المىدين المرهىون أن يىؤ     

 . حدهما منقردا لتعل  ح  كل منهما بهذا الدينإيجوز له أداؤه إلي 

أن يصىىب  الىىدين المرهىىون والىىدين المضىىمون بىىالرهن مسىىتحقي األداء ، قبىىل أن يسىىتوفي     –الثىىاني 

حالة يجب علي المىدين  المرتهن حقه، وكان المستح  له والدين المرهون من جنس واحد ز وفي هذه ال

في الدين المرهون أن يقي للدائن المرتهن ما يكىون مسىتحقا لىه، فىإذا بقىي شىئ مىن الىدين المرهىون أو          

 . تمليكه له بقيمته الستيقاء حقه
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علي أن تسري أحكىام رهىن المنقىول حيازيىا      2221ولما كان الدين يعتبر منقوال، فقد نصت المادة 

 . مع األحكام السابقة التي وردت في شان رهن الدين خاصةعلي رهن الدين بما ال يتعار  

 

 القصل الثالأ 

 انقضاء الرهن الحيازي

ينقضيي حيق اليرهن الحييازي بانقضياء اليدين الموثيق ويعيود معيه إذا زال السيبب           : 1291المادة 

الذي انقضي به الدين دون إخالل بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قيد كسيبها   

 . ترة من بين انقضاء الدين وعودتهقانونا في الف

ينقضي الرهن الحيازي أيضا بتنازل الدائن المرتهن عن حقه فيي اليرهن صيراحة    : 1291المادة 

 . أو داللة

يقتضي الرهن الحيازي أيضا باتحاده مع حق الملكية في يد واحيدة عليي أن يعيود    : 1292المادة 

 . إذا زال السبب بأثر رجعي

 . لرهن الحيازي بهالك الشئ أو انقضاء الحق المرهونينقضي ا: 1293المادة 

ال ينقضييي الييرهن بمييوت الييراهن أو المييرتهن ولورثيية المييرتهن أو للعييدل حييبس     : 1294المييادة 

  .المرهون حتى يتم وفاء الدين

 . األسباب التي ينقضي بها الرهن الحيازي 2216إلي  2216تبين المواد من 

فىىي هىىذا الشىىأن وهىىي انقضىىاء لىىرهن الحيىىازي بصىىقة تبعيىىة       القاعىىدة العامىىة  2216فتضىىع المىىادة  

بانقضاء الدين المضمون به، علي انه إذا زال السبب الذي انقضي به هذا الدين فىان الىرهن يعىود دون    

إخالل بالحقوإل التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في القترة ما بين انقضىاء الىدين المضىمون    

 . وعودته

الحيازي بصقة أصلية مستقال عن انقضاء الدين المضمون في حاالت نصت عليها وينقضي الرهن 

 . 2216إلي  2212المواد من 

بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن، سواء تم هىذا   2212فينتهي الرهن الحيازي وفقا للمادة 

يىازة الشىئ المرهىون    التنازل صىراحة أو داللىة ، ويسىتقاد التنىازل داللىة بتخلىي الىدائن المىرتهن عىن ح         

 . ورده إلي الراهن باختياره، أو بموافقة دون تحقظ علي تصرف الراهن فيه

انقضىىاء الىىرهن الحيىىازي باتحىىاده مىىع حىى  الملكيىىة فىىي يىىد واحىىدة ، كمىىا إذا       2212وتقىىرر المىىادة 

اشىىىتري الىىىدائن المىىىرتهن العىىىين المرهونىىىة، أو تىىىوفي الىىىدائن المىىىرتهن عىىىن وارث واحىىىد هىىىو الىىىراهن 
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ازي، وإذا زال السبب الذي أدي إلي اتحاد ذمة الراهن والمرتهن كما لو فس  عقد البيع الذي تملك الحي

 . به المرتهن الشئ المرهون، فان الرهن يعود

بهالا الشئ أو انقضاء الح  المرهون، فإذا كان المرهون  2216ويزول الرهن أخيرا وفقا للمادة 

ن الالرهىىن الحيىىازي ينقضىىي، وإذا كىىان   إأو تىىامين، فىى بنىىاء وتهىىدم ولىىم يحىىل محلىىه مىىال مىىن تعىىوي،     

المرهون حقا كح  انتقاع وانقضي هذا الح  بحلول اجله فان الىرهن الحيىازي ينقضىي إذ يعتبىر محلىه      

 . قد هلك هالكا قانونيا

علىىي الىىنص علىىي أن الىىرهن الحيىىازي ال ينقضىىي ال بمىىوت الىىراهن وال      2214وحرصىىت المىىادة  

العدل، كان لورتة كل منهما أن يحسبا الشىئ المرهىون حتىى يىتم وفىاء الىدين       يموت المرتهن، فإذا مات 

 . المضمون بالرهن

 
 

 الباب الثالو
 التوثيق العيني بنص القانون

 حقوق االمتياز
 ـــــــــــــ

 الفصل األول
 أحكـام عـامــــة
 ـــــــــــــ

 
ضاء حقه مراعاة لصفته ويتقرر االمتياز حق عينى تابع يخول الدائن اسبقية اقت : 1295المادة 

 .بنص القانون 
 

تناول القصل األول من الباب الثالأ من الكتاب الرابع األحكام العامة لحقوإل 
اامتياز وهي تأمينات خاصة يقررها القانون بعينها على مال أو أموال معينه أو 

 .على كل أموال المدين
 

عيني يخول الدائن أسبقية  ح " بأنه  2212لقد ورد تعريف االمتياز بالمادة 
 " .اقتضاء حقه مراعاة لصقته ويتقرر بنص القانون 

 
فاالمتياز يرجع إلى طبيعة الح  والقانون هو الذي يحدد الح  الممتاز كما يحدد 

 .محل االمتياز أي المال الذي يستوفي منه صاحب الح  حقه باألولوية
 

 .انون مرتبة االمتياز يحددها الق-  1:    1296المادة 
فإذا لم يحدد القانون مرتبة االمتياز كان متأخرًا عن كل امتياز منصوص -  2

 .على مرتبته
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وإذا كان الحقوق الممتازة في واحدة فإنها تستوفي بنسبة قيمة كل منها -  3
 .ما لم ينص القانون على غير ذلك

 
القانون يقضي النص بأن مرتبة اامتياز يحددها القانون وكل ح  ممتاز لم ينص 

على مرتبة امتيازه يتأخر في المرتبه عن الحقوإل الممتازة المنصوص على مرتبتها 
وإذا كانت الحقوإل الممتازة في مرتبة واحدة فإنها تستوفي بنسبة كل منها ما لم 

 .ينص القانون على غير ذلك
 

فيرد على منقول يقع االمتياز العام على جميع أموال المدين أما االمتياز الخاص  : 1297المادة 
 .أو عقار معين

 
تتضمن المادة نوعي االمتياز من حيأ األموال التي ترد عليها فهو أما أن يكون 
امتيازًا عامًا يقع على جميع أموال المدين من منقول وعقار كامتياز النققه وامتياز 

متياز المبالغ المستحقه لإلجراء وإما امتيازًا خاصًا يقع على منقول أو عقار معين كا
 .المؤجر وبائع المنقول أو العقار 

 .ال يؤثر االمتياز على حقوق حائز المنقول إذا كان حسن النية -  1:    1298المادة 
ويعتبر جائزا في حكم الفقرة السابقة مؤجر المكان بالنسبة للمنقوالت -  2

 .الموجودة بالعين المؤجرة وصاحب الفندق بالنسبة ألمتعة النزالء 
احب االمتياز على المنقول إذا خشى ضياعه أو التصرف فيه أن ولص-  3

 .يطلب وضعه تحت الحراسة 
 
تتضمن المادة بأنه ال يحتو بح  امتياز بائع المنقول على حائزه إذا كان حسن  -2

 .النية
يعتبر حائزًا حسن النية في حكم الققرة السابقة مؤجر العقار بالنسبة للمنقوالت  -2

المؤجره كما إذا اشترى شخص منقوال لم يدفع تمنه وأدخله في  الموجودة بالعين
العين المؤجرة وكان المؤجر حسن النية ال يعلم بامتياز البائع فإن هذا االمتياز 
األخير ال يحتو به على هذا المؤجر وكذلك األمر لو كان المنقول لم يدفع تمنه 

 .ئع على صاحب القندإلودخل في أمتعة التريل بالقندإل فال يحتو بامتياز البا
وإذا كان ح  االمتياز الخاص على منقول معرضًا للضياع فلصحاب ح   -6

 .االمتياز على المنقول أن يطلب وضعه تحت الحراسة
 

تسرى أحكام الرهن التأميني على حقوق االمتياز الواردة على العقار بما -  1:    1299المادة 
 .ال يتنافي مع طبيعتها 

محل لتسجيل حقوق االمتياز الموثقة لحقوق خزانة الدولة  على أنه ال-  2
 .ورسوم ونفقات البيوع

 
تقضي المادة بسريان أحكام الرهن التأميني على حقوإل االمتياز الواردة على العقار 

 .بما ال يتعار  مع طبيعتها 
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وال محل لتسجيل حقوإل االمتياز الموتقة لحقوإل خزانة الدولة ورسوم البيوع 
 .ة ألن هذه الحقوإل تخول صاحبها ح  التتبع سواء تم تسجيلها أم لم تسجلالقضائي

 
 .تسرى أحكام الرهن التأميني المتعلقة بهالك الشئ وتعيبه على حقوق االمتياز : 1311المادة 

 
عرضت المادة ألتر هالا الشئ المحمل باالمتياز أو تعيبه فأحالت على أحكام 

ك محل االمتياز بخطأ المدين كان للدائن صاحب الرهن التأميني بناء عليه إذا هل
االمتياز الخيار بين أن يقتضي تأمينًا كافيًا أو يستوفي الدين فورًا وإن كان الهالا 
أو التلف قد نشأ بسبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء حقه بال تأمين كان المدين مخيرًا 

هلك أو تلف أو ترتب على ذلك بين أن يقدم تأمينًا كافيًا أو يوفي الدين فورًا فإذا 
تبوت ح  كالتعوي، أو مبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنقعه العامة انتقل 

 .االمتياز إلى هذا الح 
 
 

ينقضى حق االمتياز بنفس الطرق التى ينقضى بها حق الرهن التأميني والحيازي  : 1311المادة 
 .يقضي بغير ذلكووفقا ألحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص 

 
عرضت المادة انقضاء ح  االمتياز فينقضي بنقس الطرإل التي ينقضي بها ح  

وبناءًا عليه يكون إنقضاء . الرهن التأميني والحيازي ما لم يوجد نص بخالف ذلك
االمتياز أيًا كان محله بصقة تبعية إذا انقضي الدين المضمون به وينقضي االمتياز 

له عقارًا باألسباب التي ينقضي بها الرهن التأميني إذا تمت بصقة أصلية إذا كان مح
 .إجراءات التطهير وبإيداع الثمن أو دفعه للدائن إذا بيع العقار بالمزاد العلني

 
وإذا كان محل االمتياز منقواًل فينقضي بصقة أصلية باألسباب التي ينقضي بها 

تهن عن االمتياز وباتحاد الرهن الحيازي الوارد على المنقول بنزول الدائن المر
 .من هذا القانون( 2216-2216)و( 2242-2216المواد )الذمة وبهالا المحل 

 
 الفصل الثاني

 أنـواع الحقوق الممتازة
 ـــــــــــــــــــ

 
بعد أن وضع القانون األحكام العامة لحقوإل االمتياز تناول في هذا القصل أنواع 

 .التشريعية أن ترد في القانون المدني الحقوإل الممتازة التي تقضي السياسة
 

الحقوق المبينة في النصوص التالية تكون ممتازة بمرتبها فيها وتستوفى فيما  : 1312المادة 
 .بينها بنسبة كل منها إلى جانب حقوق االمتياز المقررة بنصوص خاصة

 
 

 حقوق االمتياز العامة وحقوق االمتياز الخاصة على منقول:  أوال 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يكون للمصروفات القضائية التى انفقت لمصلحة الدائنين المشتركين في حفظ  : 1313المادة 
 .أموال المدين وبيعها حق امتياز على ثمن هذه األموال وتستوفى قبل أي حق آخر

 
الح  الممتاز الممتاز وفقا لهذا النص ح  من أنق  مصروفات قضائية لمصلحة 

نين المشتركة في حقظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها أي أن تكون المصروفات الدائ
قد انققت في إجراءات تتم أمام القضاء أو على يد أعوان القضاء وال يقصد بالحقظ 
في هذا الخصوص الحقظ المادي من الهالا أو التلف ألن مصروفات هذا الحقظ 

وإنما يقصد  2662ه المادة مضمونة بامتياز مخر متأخر في المرتبة نصت علي
 .الحقظ القانوني تمهيدًا لبيع األموال وتوزيع تمنها

 
ويشترت أن تكون المصروفات قد انققت لمصلحة جميع الدائنين الذين يتقدم عليهم 

 .الدائن
 

أما محل االمتياز فهو تمن أموال المدين التي انققت المصروفات لحقظها فيقدم 
على كل ح  مخر سواء كان صاحب هذا الح  دائنًا امتياز المصروفات القضائية 

عاديًا أو كان له تأمين عيني وإذا تعددت المصروفات التي انققت في الحقظ 
فيتساوى الدائنون بها بمعنى أن تستوفى قبل أي ح  مخر بنسبة قيمة كل منها 
 والحكمة من تقرير هذا االمتياز هي أن الدائن بالح  الممتاز قد افاد الدائنين

 .اآلخرين بإنقاقه المصروفات في استيقاء حقوقهم من األموال التي انققت عليها
 

للضرائب والرسوم والحقوق األخرى من أي نوع كانت المستحقة لخزانة - 1:   1314المادة 
 .الدولة امتياز بالشروط المقررة في القوانين الصادرة بهذا الشأن

المثقلة باالمتياز في أي يد كانت  وتستوفى هذه المستحقات من ثمن األموال- 2
 .قبل أي حق آخر عدا المصروفات القضائية

 
يتضمن النص الحقوإل الممتازة للضرائب والرسوم والحقوإل األخرى من أي نوع 
كانت المستحقة لخزانة الدولة طبقًا للقوانين الصادرة بشأنها ووفقا لشروطها أي ال 

نا بامتياز بل البد من نص خاص يكقي أن يثبت ح  ما للدولة ح  يكون مضمو
يقرر االمتياز ومحل االمتياز قد يرد على أموال المدين وقد يرد على أموال معينة 
وتستوفي من تمنها في أي يدي كانت قبل أي ح  مخر ولو كان ممتازًا أو مضمونًا 

 .برهن عدا المصروفات القضائية
 

أو إصالحه امتياز عليه وتستوفى من ثمنه للنفقات التى صرفت في حفظ المنقول  :  1315المادة 
 .بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة لخزانة الدولة

 
تضمنت المادة ح  امتياز مصروفات حقظ أو إصالح المنقول ح  من انق  هذه 
المصروفات والمقصود بااصالح هنا هو منع الهالا أو التلف وعلى ذلك تعتبر 
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ذا االمتياز أجرة النجار الذي أصل  األتاث وأجرة من المصروفات المضمونة به
الميكانيكي الذي أصل  السيارة وال يشمل االمتياز المصروفات التي لم تحقظ 
المنقول بل كان الغر  منها تغييره أو تحسينه مثل مصروفات صباغة السيارة 

 .الجديدة لمجرد تغيير لونها
 

صالحه وتستوفي المصروفات من ومحل االمتياز هو المنقول الذي تم حقظه أو إ
تمنه بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة وإذا تعددت 
المصروفات المضمونة بهذا االمتياز فيقدم منها ما انق  أخيرًا على ما أنق  قبله إذ 
لوال المصروفات األخيرة لهلك الشئ ولم يحصل من أنق  أواًل على شئ أو لتلف 

 .فنقصت قيمته المنقول
 

يكون للحقوق اآلتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة أشهر األخيرة حق - 1:   1316المادة 
 :امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار 

أجور ومرتبات وتعويضات ومكاف ت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير - أ 
 .آخر 

ين ولمن يعوله من مأكل وملبس المبالغ السمتحقة عما تم توريده للمد- ب
 .ودواء 

 .النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه- ج
وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة -  2

لخزانة الدولة ومصروفات الحفظ واالصالح ، أما فيما بينها فتسوفى بنسبة 
 .كل منها

 
في الستة شهور (    -ب -أ) للحقوإل الواردة بققراتها  تتضمن المادة بأن

األخيرة ح  امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار بعد حقوإل 
وفيما بينها تستوفى بنسبة  2662و 2664و 2666االمتياز السابقة في المواد 

 .كاًل منها باعتبار أنها جميعًا بمرتبة واحدة
 

ثمان البذار والسماد وغيره من مواد التخصيب والمبيدات الحشرية يكون ال- 1:   1317المادة 
ونفقات الزراعة والحصاد امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه 

 .وتستوفي من ثمنه بعد الحقوق السابقة إن وجدت 
كما يكون الثمان اآلالت الزراعية ونفقات اصالحها امتياز عليها في نفس - 2

 .المرتبة
 

دة للح  الممتاز المبالغ التي صرفت في شراء البذار والسماد وغيره تعر  الما
من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات وما صرف في أعمال الزراعة 
والحصاد مثل أجرة األدوات واألالت التي استخدمت في هذه األعمال وإن محل هذا 

كانت المدة التي  االمتياز هو المحصول الذي صرفت المصروفات في انتاجه أيًا
 .اقتضاها إنتا  المحصول
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كما يكونا ألتمان اآلالت الزراعية ونققات إصالحها امتيازاص على المحصول 
بنقس المرتبة ومرتبة هذا االمتياز بعد الحقوإل الممتازة المبينة في المواد السابقة 

 . 2661و 2662و 2664و  2666
 

ز فتكون لها جميعا مرتبة واحدة وإذا تعددت المصروفات التي يضمنها االمتيا
 .فتستوفي بنسبة كل ح  منها

 
ألجرة العقارات واألراضي الزراعية لسنتين أو لمدة االيجار إذ قلت عن ذلك ،  : 1318المادة 

ولكل حق آخر للمؤجر بمقتضي عقد االيجار امتياز على ما يكون موجودًا بالعين 
 .حجز أو محصول زراعىالمؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل لل

 
يثبت امتياز األجرة المشار إليه في المادة السابقة ولو كانت المنقوالت مملوكة  : 1319المادة 

لزوج المستأجر أو كانت مملوكة للغير الذي يجهل المؤجر حقه ، وذلك مع 
 .مراعاة األحكام الخاصة بالمنقول المسروق أو الضائع 

 
جرة على المنقوالت والمحصوالت الموجودة بالعين المؤجرة يثبت امتياز األ : 1311المادة 

والمملوكة للمستأجر الثاني إذا نص في القانون أو في عقد االيجار على منع 
المستأجر من التأجير لغيره ، فإذا لم ينص على ذلك فال يثبت االمتياز إال للمبالغ 

 .لبةالمستحقة للمستأجر األصلى في ذمة المستأجر منه عند المطا
 

للمؤجر حق تتبع األموال المثقلة باالمتياز إذا نقلت من العين المؤجرة بغير رغبته  : 1311المادة 
أو بغير علمه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة وذلك دون 
إخالل بحقوق حسنى النية من الغير على هذه األموال ويبقى االمتياز قائما على 

نقلت ولو أضر بحق الغير لمدة ثالث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع  األموال التي
المؤجر عليها حجزًا في خالل ثالثين يوما من تاريخ النقل ، ومع ذلك إذا بيعت 
هذه األموال إلى مشترى حسن النية في سوق عام أو مزاد علنى أو ممن ينجز في 

 .مثلها وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشترى
 
تستوفى أجرة العقارات واألراضي الزراعية من ثمن األموال المثقلة باالمتياز بعد  : 1312مادة ال

الحقوق الواردة في المواد السابقة إال ما كان منها غير نافذ في حق المؤجر 
 .باعتباره حائزًا حسن النية 

 
الح  الممتاز بأنه ح  مؤجر العقارات  2661و 2662وصقت المادتان 

الزراعية لمدة سنتين أو لمدة االيجار إن قلت عن ذلك وكذلك كل ح   واألراضي
أخر يثبت للمؤجر وبمقتضي عقد االيجار كالتعوي، الذي يستح  المؤجر عن تلف 
العين المؤجره أو استعمالها في غير ما أعدت له أو عن عدم قيام المستأجر بالتزام 

إصالحات معينة في العين  يقرضه عليه عقد االيجار كالتزامه بعمل تغيرات أو
 .المؤجرة أو ملحقاتها
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ومحل االمتياز أموال المستأجر القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ومن 
المحصول الزراعي مع مراعاة األحكام الخاصة بالمنقول المسروإل أو الضائع 

لغيرهما ويثبت االمتياز أيضًا على أموال زوجة المستأجر أو على األموال المملوكة 
الموجودة في المأجور ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم بذلك وقت وضعها في العين 
المؤجرة ، إما إذا كان يعلم أنها ليست مملوكة للمستأجر أو لزوجته فاالمتياز ال 

 .يشملها
 

بأنه إذا كانت المنقوالت أو المحصوالت مملوكة للمستأجر  2626وتقضي المادة 
ة يرد عليها إذا كان قد اشترت صراحة على المستأجر بعقد الثاني فإمتياز األجر

االيجار وعدم التأجير للغير أو ورد نص في القانون بذلك فإذا لم يوجد نص أو 
شرت فال يثبت له االمتياز على منقوالت المستأجر الثاني إال بضمان المبالغ التي 

أنذره بعدم دفع هذه تكون مستحقة للمستأجر األصلي في ذمة المستأجر الثاني إذا 
 .المبالغ للمستأجر األصلي

 
 
 

المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجرة االقامة -  1:    1313المادة 
والمؤونه وما صرف لحسابه ، لها امتياز على األمتعة التي أحضرها 

 .النزيل في الفندق أو ملحقاته
غير مملوكة للنزيل ، إذا لم يثب أن ويقع االمتياز على األمتعة ولو كانت -  2

صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير بشرط أن ال تكون 
تلك األمتعة مسروقة أو ضائعة ، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل 
األمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كامال ، فإذا نقلت األمتعة رغم 

متياز يبقى قائما عليها دون إخالل معارضته أو دون علمه ، فإن حق اال
 .بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية على هذه األموال

 
يكون المتياز صاحب الفندق مرتبة امتياز المؤجر ، فإذا اجتمع الحقان قدم  : 1314المادة 

 .اسبقهما تاريخا ما لم يكن غير نافذ في حق اآلخر 
 

المستحقة لصاحب القندإل في ذمة النزيل  تضمنت المادتان بأن ح  االمتياز للمبالغ
عن أجرة ااقامة والمؤونة وما صرف لحسابه فيشمل االمتياز تمن الطعام 
والشراب والخدمات التي يقدمها القندإل للنزيل ومن معه كأفراد أسرته وخدمه مثل 
أجرة غسيل المالبس وأجرة كرا  السيارة الملح  بالقندإل كما يشمل ما دفعه 

إل لحساب النزيل عندما كلقه بذلك كأجرة التاكسي وشراء بع، صاحب القند
 .األشياء التي طلبها

 
ويقع االمتياز على األمتعة والنقود والسيارة والبضائع التي يشتريها النزيل 
ويحضرها إلى القندإل أو أحد ملحقاته كالمخازن ، واألصل إن االمتياز يرد على 

و مملوكة لتابعيه ويعتبر صاحب القندإل حائزًا هذه األشياء إذا كانت مملوكة للنزيل أ
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حسن النية فال يحتو عليه بح  الغير إذا كان ال يعلم وقت إدخال األشياء في القندإل 
وفقًا للقاعدة العامة في هذا الشأن وإذا نقلت األمتعة رغم معارضة صاحب القندإل 

وإل التي كسبها أو دون علمه فإن ح  اامتياز يبقي قائما عليها دون إخالل بالحق
 .الغير حسن النية على هذه األموال 

 
وتقع مرتبة إمتياز المؤجر بعد حقوإل اامتياز السابقة وإذا تزاحم صاحب امتياز 
القندإل وصاحب االمتياز المؤجر وهما في مرتبة واحدة قدم األسب  في التاري  ما 

لمنقول من العين لم يكن غير نافذ بالنسبة لصاحب الح  اآلخر وعلى ذلك إذا نقل ا
المؤجرة دون علم المؤجر أو رغم معارضته ووضع في القندإل فيكون امتياز 
المؤجر أسب  في التاري  فيتقدم على امتياز صاحب القندإل إذا تبت أن صاحب 

وإذا لم يثبت ذلك أعتبر القندإل حائزًا حسن النية . القندإل كان يعلم بامتياز المؤجر
 .ياز المؤجرللمنقول فال يحتو عليه بامت

 
لبائع المنقول امتياز عليه بالثمن وملحقاته ويبقى هذا االمتياز ما دام المنقول - 1:   1315المادة 

محتفظا بذاتيته وذلك دون إخالل بالحقوق التى اكتسبها من كان حسن النية 
 .من الغير ومع مراعاة األحكام الخاصة بالمواد التجارية

المتقدمة والواقعة على منقول ويسرى في حق ويلي هذا االمتياز الحقوق - 2
المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت علمهما به عند وضع المنقول في العين 

 .المؤجرة أو في الفندق 
 

تعر  المادة إلى ح  بائع المنقول في الثمن كله أو ما بقي منه في ذمة المشتري 
ى المنقول المبيع ذاته ما وملحقات هذا الثمن مثل نققات المطالبة به له ح  إمتياز عل

دام محتقظًا بذاتيته ولم يكتسب عليه الغير حسن النية أي ح  من شأنه أن نعطيه 
إمتيازًا يسب  به إمتياز البائع وذلك مع مراعاة أحكام المواد التجارية بشأن 

 .المعامالت الخاصة بالبيع ألجل أو على دفعات دورية
 

متازة المتقدمة الواقعة على منقول ويسري في ومرتبة هذا اامتياز تلي الحقوإل الم
ح  المؤجر وصاحب القندإل إذا تبت أنهما كانا يعلمان به عد وضع المنقول بالعين 

 .المؤجرة أو في القندإل 
 

للشركاء في المنقول إذا إقتسموه إمتيازًا عليه ضمانا لحق كل منهم في - 1:   1316المادة 
 .استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدلالرجوع على اآلخرين بسبب القسمة و

 .والمتياز المتقاسم مرتبة امتياز البائع ويقدم اسبقهما تاريخا إذا اجتمعا- 2
 

تتضمن المادة الح  الممتاز ح  كل متقاسم لمنقول في الرجوع على غيره من 
المتقاسمين بسبب القسمة سواء كانت اتقاقية أو قضائية وساء كانت قسمة عينية أو 

والحقوإل التي تثبت .   التصقية أي عن طري  بيع المقسوم لتوزيع تمنهبطري
- :للمتقاسم بسبب القسمة هي 
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عدل القسمة أي القرإل بين قيمة الحصص الذي تقرر دفعه إلى المتقاسم م :  أوال
 .الذي اختص بأقل من نصيبه عينًا 

ن قسمته عينًا إذا ما يستحقه المتقاسم من تمن المنقول الذي بيع لعدم إمكا :  ثانيا
 .كان البيع ألحد الشركاء 

ما يستحقه المتقاسم من تعوي، إذا ما استح  شئ مما مل إليه في القسمة   : ثالثا
 .على أسان االلتزام بالضمان

 
ومحل اامتياز هو المنقول أو المنقوالت التي وقعت في نصيب المتقاسم الذي يكون 

كان الح  هو معدل القسمة ورد اامتياز على  مدينًا بالح  المضمون باالمتياز فإذا
وإذا كان الح  الممتاز هو ما . ما وقع من منقوالت في نصيب من يلتزم بالمعدل

يخص أحد المتقاسمين من تمن المنقول الذي اشتراه غيره من المتقاسمين ورد 
 وإذا كان الح  الممتاز هو التعوي، بسبب االستحقاإل. اامتياز على هذا المنقول

ورد اامتياز على جميع المنقوالت التي اختص بها غيره من الشركاء كل بقدر ما 
 .يلتزم به من التعوي،

 
ومرتبة هذا االمتياز ذات مرتبة امتياز بائع المنقول وإذا تزاحم الحقان قدم األسب  

 .في التاري 
 
 

 حقوق االمتياز الخاصة على العقار:  ثانيا 
 ـــــــــــــــــــــ

 
ما يستحق لبائع العقار أو مفرغة ، من الثمن وملحقاته ، له حق امتياز على - 1:   1317ادة الم

 .العقار المبيع أو المفرغ 
 .ويجب تسجيل حق االمتياز وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله- 2
 

تضمن النص ح  امتياز ما يستح  لبائع العقار أو مقرغه من الثمن وملحقاته من 
ى العقار المبيع أو المقرغ على نحو ما سب  ذكره بالنسبة المصروفات يقع عل

امتياز بائع المنقول ونظرًا إلى أن اامتياز خاص ويرد على عقار فيجب تسجيله 
مع عقد البيع أو القراغ حتى يحتو به على الغير ويسهل تتبع العقار بما عليه من 

 .ح  إمتياز وتكون مرتبته من تاري  تسجيله
 

للشركاء في العقار إذا اقتسموه حق امتياز عليه ضمانا لحق رجوع أيهم على - 1:   1318المادة 
 .اآلخرين بما تخوله القسمة من حق في انقضاء معدلها 

ويجب تسجيل االمتياز الناشئ عن حق القسمة وتحدد مرتبته من تاريخ - 2
 .التسجيل 

 
سم ما يثبت له من نصت المادة على ح  إمتياز متقاسم العقار الذي يضمن للمتقا

ح  قبل الشركاء المتقاسمين اآلخرين بسبب القسمة كدفع المعدل وكضمان 
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االستحقاإل ومحل االمتياز هو ما وقع في نصيب الشريك أو الشركاء الذي يرجع 
عليهم المتقاسم صاحب الح  بما تخوله القسمة وتحدد مرتبة هذا االمتياز من تاري  

 .تسجيله
 
 

 فهرس
 ي العربي الموحد القانون المدن

 ومذكرته االيضاحية
 ـــــــــــــــ

 الصفحة الموضــــــــوع

 1 باب تمهيدي
 1 قواعد كلية فقهية:  الفصل األول 
 66 أحكام عامـة:  الفصل الثاني 

  

 :الكتــاب األول 
 االلتزامات أو الحق الشخصية 

 

 22 مصادر  االلتـزام:  البــاب األول 
 22 العقـد:  الفصل األول 
 262 اإلرادة المنفـردة:  الفصل الثاني 
 226 الفعـل الضـار:  الفصل الثالو 
 221 الفعل النافع أو اإلثراء بال سبب:  الفصل الرابع 
 262 القـانـون:  الفصل الخامس

  

 266 آثــار االلـتزام:  البــاب  الثـانـي 
 264 التنفيذ الجبري:  الفصل األول 

 242 وسائل ضمان تنفيذ االلتزامات:  ل الثاني الفص
  

 222 أوصــاف  االلـتـزام:  البــاب الثـالـو 
 222 التعليـق على شـرط:  الفصل األول 
 222 اإلضافة إلى إجـل:  الفصل الثاني 
 222 تعـدد محـل االلـتزام:  الفصل الثالو 
 221 تعـدد طرفي االلـتزام:  الفصل الرابع 
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 211 انقـضــاء االلــتزام:  البــاب الرابــع  
 211 الوفــــاء:  الفصل األول 
 212 انقضاء االلتزام بما يعادل الوفــاء:  الفصل الثاني 
 211 انقضاء االلتزام دون الوفاء به:  الفصل الثالو 
 212 التقادم المانع من سماع الدعوي:  الفصل الرابع 

  

 :  ـي الكتــاب الثـان
 العـقـود المسـماه

 

 222 عـقـود التملـيك:  البــاب األول  
 222 البـيـع:  الفصل األول 
 222 الهـبة:  الفصل الثاني 
 226 الشـركــة:  الفصل الثالو 
 261 القـــرض:  الفصل الرابع 
 262 الصـلــح:  الفصل الخامس

  

 246 عـقــود  المنفـعـة:  البــاب الثـانـي  
 246 االيجـار:  الفصل األول 
 216 اإلعــارة:  الفصل الثاني 

  

 211 عـقـود العمـل:  البــاب الثـالـو 

 211 عـقـد المقـاولة:  الفصل األول 
 222 عـقـد العمـل:  الفصل الثاني 
 212 عـقـد الوكـالة:  الفصل الثالو 
 211 عـقـد االيـداع:  الفصل الرابع 

 662 عـقـد الحراسـة:  خامس الفصل ال
  

 661 عـقــود الغــرر:  البــاب الرابــع 

 661 الرهـان والمقامـرة:  الفصل األول 
 626 المرتب مـدى الحياة:  الفصل الثاني 
 622 عـقـد التأمـين:  الفصل الثالو 
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 622 عقـود التوثيقـات :  البــاب الخامس 
 622 ةالكـفـال:  الفصل األول 
 666 حـوالة الديـن:  الفصل الثاني 
 662 حـوالة الحـق:  الفصل الثالو 

  

  :  الكــتاب الثالو 

 661 حـق الملكـيـة:  البــاب األول  

 661 حق الملكية بوجه عام:  الفصل األول 
 612 أسـباب كسـب الملكـية:  الفصل الثاني 

  

 621 عـة عن حـق الملكـيةالحقوق المتفر:  البــاب الثـانـي 
 621 حــق التصـرف:  الفصل األول 
 612 حــق االنتفـاع:  الفصل الثاني 
 612 الوقــف:  الفصل الثالو 
 461 حقـوق االرتفـاق:  الفصل الرابع 

  

 :  الكـتاب الرابــع 
 التأمـينات  العينيـــة

 

 422 الرهـن التأميني:  البــاب األول  
 422 إنشـاء الرهـن التأميني:  ول الفصل األ

 466 انقضاء الرهن التأميني:  الفصل الثاني 
  

 462 الرهـن الحـيـازي:  البــاب الثـانـي  
 462 إنشاء الرهن الحيـازي:  الفصل األول 
 442 أحكام خاصة ببعض الرهون الحيازية:  الفصل الثاني 
 441 انقضاء الرهـن الحيازي:  الفصل الثالو 

  

 441 التوثيـق العيني بنص القـانون:  البــاب الثـالـو  
 441 أحكـام عـامــة:  الفصل األول 
 422 أنـواع الحقـوق الممتازة:  الفصل الثاني 

  

 
 


