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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة القانون المدني
يعتبر القانون المدنن المرعدا الدر يي تد تناديع المعدامدن المننيدأل بدين ا

د ا

ت المعتما ،وال مبالغأل إذا قلنا أن القانون المنن يننرج ضمن الت دريعان الر ييديأل

الت ال ييتقيع البناء القانون بنونها.

دعبان  3921هعريدأل والميدتمن

وتُعن معلأل ا حكداع العنليدأل العامانيدأل الردانر تد
مددن الهقددح الحنه د القددانون المددنن اليددارا ت د ا ارض د الهلي د ين إل د يومنددا هددذا
حيث مض عل يريانها قرابأل  341عاماً.

وق ددن الق ددن تك ددر وض ددا تقن ددين ح ددنيث للمع ددامدن المنني ددأل يني ددعع م ددا المي ددتعنان
معارضأل قويأل من المناتعين عن معلأل ا حكاع العنليأل الياريأل المهعول ت تلي ين
منذ العهن العامان  ،وقن رأى المناتعون عن معلأل ا حكاع العنليأل بأن نرو

هذه

المعلددأل أرددبحن اري د أل ومعروتددأل لددنى رعددال القددانون والقضدداء والمتقاضددين وأن ال
ناعد غلغا هددا ،وانرددر التهكيددر لددنى الم ددرس الهليد ين إلد ا

ددذ بددالرأا القا ددل

بإن ال تعنيدن عز يأل عل معلأل ا حكاع العنليأل إال أنح تبين أن هذا العددج ييدر

كا

لمواعهأل ما ك هن عندح الن اريدان بدأن التعدنيل عداعز عدن ميداير الت دور تد

الحاعان االقترانيأل واالعتماعيأل وما ايتعن من اتعاهان ت ن داق العلدع والعمدل،

وأ يد د اًر اي ددتقر الد درأا علد د ي ددن ق ددانون م ددنن ح ددنيث يواكد د

المتغيد دران ويي ددتوع

ا تكار الحنياأل ومما عا هذا االتعاه أن معاع البلنان العربيدأل وال يديما تلدل التد

كانن ت بق معلأل ا حكاع العنليأل قن أرنرن تقنينان مننيأل.

وقن عكهن اللعنأل القانونيأل تياننها لعنأل ريايأل الت دريعان علد مراععدأل ميدونان

الق دوانين المقترحددأل وتنقيحه ددا و االيددتهان م ددن كاتددأل العهددون الي ددابقأل اليدديما م ددروس

الق ددانون الم ددنن المع ددن م ددن لعن ددأل تني ددأل مت رر ددأل ض ددمن م ددروس ت ددوير ا
القانونيأل.
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ويعن م روس التقنين المنن ت حن ذاتح أم اًر ميتحنااً ت النااع القانون المعدرو
ُ
تد تليد ين ،ووعددح االيددتحناث يتماددل تد تكددر التقنددين ذاتهددا أا تعميددا النرددو
الت تتعلق بالميا ل الت تدناع عدان تد ت دريا عداما يردنر بردور ريدميأل ،تهد

تلي د ين ال يوعددن تقنددين مددنن بددل توعددن ت دريعان ميددتقلأل ومتندداار كددل منهددا يد ُدناع

موضددوعاً ،لددذلل يعددن م ددروس التقنددين الم دنن تتح داً عنيددناً ت د معددال ت ددوير النادداع
القانون الم بق ت تلي ين.

ولددع يقترددر التعنيددن عل د تكددر التقنددين ذاتهددا والتبويد

ريايأل نرو

بددل تعل د بوضددو تد وحددن

القانون ،حيدث ايدتأني تد رديايأل نروردح بمدا عرتتدح التقنيدان

الحنياددأل مددن ردديايأل تمتدداز بإيعدداز ت د التعبيددر ،ونقددأل ت د ا ناء ،واتددن نرددو

القانون ت ريايأل موحن مت دور ممدا ععلهدا متعانيدأل ومتراب دأل ومتواردلأل بدالريع
من تعنن مرانرها وا تدتها.

ومن إيعابيان القانون أنح أكمل النق

الذا يوعن ت المعلدأل ،وييرهدا مدن القدوانين

التد د ت ددناع مي ددا ل تنامه ددا التقني ددان المنني ددأل ع ددان  ،وذل ددل باي ددتنبا ح بم ددا ورن تد د
التقنيان الحنياأل من نرو

 ،تناع موضدوعان لدع تدناع مدن قبدل تد تليد ين تد

إ د ددار الت د د دريعان المنني د ددأل أو تع د دداله علد د د نح د ددو متكام د ددل ،منه د ددا تن د ددازس القد د دوانين،

وال

ردديأل االعتباريددأل ،وناريددأل العقددن ،وأحكدداع االلت دزاع ،وايعددار ا ارض د الزراعيددأل

وحوالددأل الحددق وعقددن المقاولددأل ،والت دزاع الم ارتددق العامددأل ،وعقددن العمددل ،وعقددن الح اريددأل
والره ددان والمق ددامر ،والمرتد د

م ددنى الحي ددا  ،وعق ددن الت ددأمين وملكي ددأل ا ي ددر واغعي ددار

وترهيأل ال ركان ،وحق اال ترا

 ،حق االمتيداز ،والتقدانع ....الدك ،كمدا أضدا

الم ددرس إل د الهكددر القددانون ميددا ل تهردديليأل ،تتماددل ت د إضدداتان ورنن ت د تنددازس

القد دوانين ،وعي ددو اغران  ،وتد د المي ددىوليأل العقني ددأل علد د تع ددل الغي ددر ،وتد د الهع ددل
الضددار ،وتد د حقددوق االرته دداق  ،وت د ال ددر المددانا للتر ددر  ،وت د إلغ دداء العق ددون
العينيأل وعنها من العقون الرضا يأل ،وت االلتزاع الت ييرا .....الك.
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عل االيتهان من الهكر القانون الوضع ولكن لع

يأ ذ منح إال ما يواتق بي تنا وال ي ال

أحكاع ال ريعأل اغيدميأل وما يمكن ت ريعدح

عل د أحك دداع ال دريعأل اغي دددميأل وقددن تعلد د ذل ددل ت د قددرار المعلددي ح ددذ

التددأمين عل د الحي ددا وقبددل ذل ددل كل د
اغيدميأل لنرايأل القانون والوقو

كدذلل لدع تغهدل نردو

أحك دداع

المعلددي لعن ددأل مددن الم تر ددين ت د ال ددريعأل

علد ا حكداع التد ي دتبح تد م الهتهدا لل دريعأل،

القدانون مدا هددو موعدون تد الهقدح اغيددم  ،بدل أ دذن مددن

الهقد ددح اغيد دددم نون التقيد ددن بمد ددذه

معد ددين ،مد ددا يد دددءع حاعد ددان المعتمد ددا ويلب د د

مت لبان الت ور تيح.

ولعل أبرز مدا يميدز القدانون المدنن أندح مرتدق بدح مدذكران توضديحيأل تُيداعن القضدا
الم ددتغلين ت د المعددال القددانون عل د ناريددأل
والمحددامين والبدداحاين و لبددأل القددانون و ُ

وتهع نرورح.

د .أحمد محمد بحر
رئيس المجلس

التشريعي باإلنابة
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القانون المدني

رقم ( )4لسنة 2112
ر يي اليل أل الو نيأل الهلي ينيأل

بعن اغ دس عل القانون ا ياي لينأل  9111وتعنيدتح،
وعل معلأل ا حكاع العنليأل،

وعل قانون الم الهان المننيأل رقع ( )13لينأل  3244وتعنيدتح،
وعل قانون تقيين ايعاران نور اليكن رقع ( )44لينأل  3241وتعنيدتح،

وعل قانون تقيين ايعاران العقاران التعاريأل رقع ( )3لينأل  3243وتعنيدتح،

وعل قانون العمل رقع ( )7لينأل ،9111

داء علد د د م د ددا أقد د دره المعل د ددي الت د د دريع الهليد د د ين بعلي د ددتح المنعق د ددن بت د دداريك
وبن د د ً
9139/3/93ع،
وبعن أن أربح القانون مرن اًر بقو المان ( )43من القانون ا يايد ليدنأل 9111

وتعنيدتح،

بيع اهلل اع بإيع ال ع

رنر القانون التال

العرب الهلي ين ،
باب تمهيدي
أحكام عامة

الفصل األول

القانون والحق
 .3تيرا نرو

مان ()3

هذا القانون عل عميا الميا ل التد تتناولهدا تد لهاهدا أو تد

تحواها.
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 .9إذا لددع يعددن القاضد نرداً ت دريعياً يمكددن ت بيقددح حكددع بمقتضد مبددان ال دريعأل

اغيدميأل تإذا لع توعن تبمقتض العر  ،تإذا لع يوعن تبمقتض مبان القانون

ال بيع وقواعن العنالأل.
تحي

مان ()9

المواعين بالتقويع الميدنا ما لع ين

مان ()1

القانون عل

د

ذلل.

من ايتعمل حقح ايتعماالً م روعاً ال يضمن ما ين أ عن ذلل من ضرر.
ال يعوز التعي

ت ايتعمال الحق.

مان ()4
مان ()5

يعن ايتعمال الحق تعيهياً ت ا حوال اآلتيأل

 .3إذا لع يقرن بح يوى اغضرار بالغير.

 .9إذا كانن المرالح الت يرم إل تحقيقها يير م روعأل.

 .1إذا كانن المرالح الت يرم إل تحقيقها قليلأل ا هميأل بحيث ال تتنايد
ما ما يري

البتدأل

الغير من ضرر بيببها.

 .4إذا كان من أنح أن يلحق بالغير ضر اًر يير مألو .
مان ()3

يتبا ت إعراءان اغابان قواعن القانون ال ا

بها.

الفصل الثاني

التطبيق الزمني للقانون
مان ()7
يعمل بالقانون من تاريك نهاذه ،وال ييرا عل ما يبقح من الوقا ا إال بن

يقض بذلل.
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ت ريع أو وق

ال يعوز إلغاء ن

مان ()8

العمل بح إال بن

علد ذلددل ،أو ي ددتمل عل د مددا يتعددارر مددا ند

تنايمًا عنينًا.

ت قانون ا

 .3ال يعوز إلغاء ن

بموع

 .9الن

يلغ ما يعارضح ت الن

 .3تيددرا النرددو

ت ريع الحق ين

يعارضدح تد قدانون عداع ردنر

ن
العاع.

مان ()31

المتعلقددأل با هلي ددأل عل د عميددا ا

ال رو المقرر ت هذه النرو

 .9إذا ت دواترن ا هليددأل ت د

د

.

بق داً لنرددو

دد ا

الددذين تن بددق عل دديهع

قنيمددأل ،اددع أرددبح ندداق

بمقتض نرو

عنين تد أار لذلل ت تررتاتح القانونيأل اليابقأل.

بمقتض نرو

عنين تد أار لذلل ت تررتاتح القانونيأل اليابقأل.

 .1إذا كددان د

ندداق

ردراحأل

الت دريا القددنيع ،أو يددناع موضددوعح

مان ()2

بعنه إال إذا رر بذلل.
ال ا
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ا هليددأل بق دًا لنرددو

ا هليددأل

قنيمددأل ،اددع أرددبح كامددل ا هليددأل

مان ()33

 .3تيدرا النرددو

العنيدن المتعلقددأل بالتقددانع مدن وقددن العمدل بهددا علد كدل تقددانع لددع

 .9تيرا النرو

القنيمأل عل الميا ل ال ارأل ببنء التقانع ووقهدح وانق اعدح وذلدل

يكتمل.

عن المن اليابقأل عل العمل بالنرو

إذا قرر الن

العنين .

مان ()39

العنين من للتقانع أقرر مما قرره الن

وقن العمل بالن

القنيع يرن المن العنين مدن

العنين ولو كانن المن القنيمأل قن بنأن قبدل ذلدل ،تدإذا كدان البداق

مددن المددن التد قررهددا القددانون القدنيع أقرددر مددن المددن التد قررهددا القددانون العنيددن ،تددان

التقانع يتع بانقضاء هذا الباق .
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مان ()31

المعمدول بهدا تد الوقدن الدذا أعدنن تيدح

ت ضا ا نلأل التد تعدن مقدنماً للنردو

أو ت الوقن الذا كان ينبغ تيح إعنانها.

الفصل الثالث

التطبيق المكاني للقانون
مان ()34
القدانون الهليد ين هدو المرعددا تد تكييد
تتنازس القوانين لمعرتأل القانون الواع

العدقددان ذان العنردر ا عنبد عنددنما

ت بيقح.

مان ()35
د ا

 .3ييرا قانون النولأل الت ينتمد إليهدا ا
وأهليتهع.

بعنيديتهع علد حدالتهع المننيدأل

 .9علد أندح بالنيددبأل للتردرتان الماليدأل التد تعقدن تد تليد ين وترتد
إذا كان أحن أ راتها أعنبياً ناق
بعنييتح وكان نق

ا هليأل بحي

ثاارهدا تيهددا،

قانون النولأل الت ينتم إليهدا

أهليتح ممدا ال ييدت يا ال در الادان تبدين يدببح ولدو بدذل

ت ذلل عهن الرعل المعتان تان هذا اليب

مان ()33

 .3ييددرا عل د النادداع القددانون لأل د ا

االعتباريددأل ا عنبيددأل قددانون النولددأل الت د

ات ذن تيها مركز إنارتها الر يي الهعل .

 .9ييد ددرا القد ددانون الهلي د د ين عل د د ا
ن ا ها الر يي ت تلي ين.

ال يىار ت رحأل تررتح.

دد ا

االعتباريد ددأل ا عنبيد ددأل إذا با د ددرن

مان ()37

 .3يرعا ت ال رو الموضوعيأل لرحأل عقن الزواج إل قانون كل من الزوعين.

 .9أما من حيث ال كل تيعن الزواج ما بين أعنبيين أو بين أعنب وتلي ين رحيحاً
إذا عقن وتقاً لقانون البلن الذا تع تيح أو قانون كل من الزوعين.
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مان ()38

 .3ييرا قانون النولأل الت ينتم إليها الزوج وقن انعقان الزواج عل عميا اآلاار
الت يرتبها عقن الزواج ،بما ت ذلل من أار بالنيبأل إل المال.

 .9إذا اتحدددنن عنيد دديأل الد ددزوعين بعدددن الد ددزواج ي بد ددق قد ددانون عني دديتهما عل د د أاد ددار
الزواج.

مان ()32

 .3ييرا عل ال دق قانون النولأل الت ينتم إليها الزوج وقن ال دق.
 .9ييددرا عل د الت ليددق القضددا  ،والهيددك ،واالنهرددال ،قددانون النولددأل الت د ينتم د
إليها الزوج وقن انعقان الزواج.

مان ()91

ييرا القدانون الهليد ين تد ا حدوال المنردو

عليهدا تد المدانتين اليدابقتين إذا

كان أحن الزوعين تلي ينياً وقن انعقان الزواج ،تيما عنا ري أل ا هليأل للزواج.
مان ()93

ييرا عل االلتزاع بالنهقأل تيما بين ا قار قانون نولأل الم ال

بها.

مان ()99

ييددرا عل د الميددا ل الموضددوعيأل ال ارددأل بالواليددأل والورددايأل والقوامددأل وييرهددا مددن
الددناع المقددرر لحمايددأل عددنيم ا هليددأل وناقردديها والمحعددورين والغددا بين والمهقددونين

قانون نولأل ال

الذا تع

حمايتح.

مان ()91

 .3ييددرا عل د المي دراث قددانون نولددأل المددورث وقددن موتددح ،عل د أنددح بالنيددبأل لغيددر
الميددلمين ،ال يددرث ا عنب د مددن الهلي د ين  ،إذا كددان قددانون نولددأل ا عنب د ال

يورث الهلي ين .

 .9ت ددىول إلد د النول ددأل الحق ددوق المالي ددأل لألعنبد د ال ددذا ال وارث ل ددح الموع ددون علد د
إقليمها ،ولو رر قانون نولتح ب د

ذلل.
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مان ()94

 .3ييرا عل ا حكاع الموضوعيأل للوريأل ويا ر التررتان المضاتأل إل ما بعن
المون قانون نولأل المترر وقن موتح.

كل الوريأل ويا ر التررتان المضداتأل إلد مدا بعدن المدون قدانون

 .9ييرا عل

نولأل المترر أو النولأل الت تع تيها الترر .
مان ()95

 .3ييرا عل االلتزامان التعاقنيدأل قدانون النولدأل التد يوعدن تيهدا المدو ن الم دترل
للمتعاقنين ،تان ا تلها مو ناً ييرا قانون النولأل الت تع تيها العقن مدا لدع يتهدق
المتعاقنان أو يبين من الارو

أن قانوناً ث ر هو المران ت بيقح.

 .9ييرا عل العقون الت أبرمن ب أن العقار قانون موقعح.
مان ()93

ييرا عل الحياز والملكيأل والحقوق العينيأل ا

رى قانون موقا العقار تيما ي ت

بح ،وييرا عل المنقول قانون النولأل الت يوعن تيها وقن تحقق اليب

عليح كي

الذا ترت

تلل الحقوق أو تقنها تإذا تغير موقعح تي بق قانون الموقا العنين.
مان ()97

القددانون الددذا يحددنن مددا إذا كددان ال د ء عقددا اًر أو منقدوالً هددو قددانون النولددأل التد يوعددن

تيها ذلل ال
ال

ء ،وقن إبراع الترر أو تحقق الواقعدأل التد تكيد

ء.

ت ضددا العقددون مددا بددين ا حيدداء ت د

الحدق علد هدذا

مان ()98
ددكلها لقددانون البلددن الددذا تمددن تيددح ،أو للقددانون

الددذا ييددرا عل د أحكامهددا الموضددوعيأل ،أو لقددانون مددو ن المتعاقددنين أو قانونهمددا

الو ن الم ترل.

مان ()92
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3ييددرا عل د االلت ازمددان ييددر التعاقنيددأل قددانون النولددأل الت د حددنان تيهددا الواقعددأل
المن أل لدلتزاع.

 .9ال تيرا أحكاع الهقر اليدابقأل علد االلت ازمدان النا د أل عدن الهعدل الضدار ،الدذا
وقا ت ال ارج وكان م روعاً ت تلي ين ولو كان يير م روس ت البلن الدذا

وقا تيح.

مان ()11

ييددرا قددانون النولددأل الت د تقدداع تيهددا الددنعوى أو تبا ددر تيهددا اغع دراءان عل د قواعددن
اال ترا

واعراءان التقاض .

مان ()13

ال تيرا أحكاع الموان اليابقأل من هذا الهرل إذا وعن ن
ا

أو ت اتهاقيأل نوليأل ناتذ ت تلي ين.

علد

دتهدا تد قدانون

مان ()19
ت بيقددح عل د ا

 .3يعددين القاض د القددانون الواع د

د ا

الذين تابن لهع عنييان متعنن أعنبيأل ت وقن واحن.

 .9ي ب ددق الق ددانون الهلي د د ين علد د ا
إحناها العنييأل الهلي ينيأل.

إذا كان القانون الواع

دد ا

معهددول العنيدديأل أو

ال ددذين يحمل ددون عني دديان متعدددنن

مان ()11

ت بيقح هدو قدانون نولدأل تتعدنن تيهدا ال د ار ا ،تدان قدانون تلدل

النولأل هو الذا يقرر أيأل ريعأل منها يع
إذا تقدرر أن قانونداً أعنبيداً هدو الواعد

ت بيقها.

مان ()14

نون الت تتعلق بالقانون النول ال ا

ت بيقدح ،تددد ي بدق منددح إال أحكامدح النا ليددأل،
.

مان ()15
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

تتبددا مبددان القددانون الددنول ال ددا

ن

أغسطس (آب) 2102

ت د حدداالن تنددازس الق دوانين تيمددا لددع يددرن ب ددأنها

ت الموان اليابقأل من هذا الهرل.

مان ()13

ال يعوز ت بيق أحكاع قانون أعنب عينتح النرو
ت ال

النااع العاع أو اآلنا

النول ال ا

.

اليابقأل إذا كانن هذه ا حكداع

ت تلي ين وت حالأل الم الهأل ت بق مبان القانون
مان ()17

ي بق القانون الهلي ين إذا تعذرن معرتأل القانون ا عنب الواع
تحنيددن منلولددح إذا كددان الندزاس يتعلددق بددا حوال ال

ردديأل ،أمددا إذا كددان الندزاس يتعلددق

بالمعامدن الماليأل تت بق مبان القانون النول ال ا
الفصل الرابع

ت بيقح أو تعذر

.

األشخاص

الفرع األول

الشخص الطبيعي
 .3تبنأ

مان ()18

ريأل اغنيان بتماع والنتح حياً وتنته بموتح.

 .9يحنن القانون حقوق الحمل الميتكن.

مان ()12

تابن الوالن والوتا باليعدن الريميأل المعدن لدذلل ،تدإذا لدع توعدن يدعدن أو تبدين
عنع رحأل ما أنرج تيها ،عاز اغابان بأيأل وييلأل من ويا ل اغابان القانونيأل.
مان ()41

تناع اليعدن الريميأل للموالين والوتيان والتبليغان المتعلقأل بها بقانون ا
مان ()43
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.

عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

تددناع أحكدداع اللقددي والمهقددون والغا د

اغيدميأل.

أغسطس (آب) 2102

قدوانين ارددأل ،تددان لددع توعددن تأحكدداع ال دريعأل
مان ()49

 .3يناع العنييأل الهلي ينيأل قانون ا

.

 .9الموا ن هو كل من ابتن لح العنييأل الهلي ينيأل وا عنب كدل مدن لدع تابدن لدح
هذه العنييأل.

تتكون أيدر ال د

أرل م ترل.

مان ()41
مدن زوعدح وذوا قربداه ويعدن مدن ذوا القربد كدل مدن يعمعهدع
مان ()44

 .3القرابأل المبا ر ه الراب أل ما بين ا رول والهروس.
 .9الق اربدأل ييددر المبا ددر هد الراب ددأل مددا بددين أ د ا
أن يكون أحنهع ترعاً لآل ر.
يراع ت حيا

يعمعهددع أرددل م ددترل نون

مان ()45

نرعأل القرابأل المبا ر حيبان كل ترس نرعأل عندن الردعون لألردل

ب روج هذا ا ردل ،وعندن حيدا

نرعدأل الق اربدأل ييدر المبا در تعدن الدنرعان ردعوناً

مددن اله ددرس لألرددل الم ددترل اددع ن ددزوالً من ددح إل د اله ددرس اآل ددر ،وك ددل تددرس تيم ددا ع ددنا
ا رل الم ترل يعن نرعأل.

مان ()43

يعددن أقددار أحددن الددزوعين ت د ذان الق اربددأل والنرعددأل بالنيددبأل إل د الددزوج اآل ددر مددا لددع

ي ال

ذلل ال ريعأل اغيدميأل.

 .3يكون لكل

ايع ولق

مان ()47
ويلحق لقبح بأيماء أوالنه وزوعتح.
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9ي ارع د أن تكددون أيددماء ا
ميلمين.

 .1يناع أيماء ا

ا

د ا

أغسطس (آب) 2102

عربيددأل مددا لددع يكددن المولددون مددن أبددوين ييددر

وألقابهع وتغييرها وحمايتها قانون ا
مان ()48

.

لكددل مددن نازعددح الغيددر تد ايددتعمال ايددمح أو لقبددح أو كليهمددا بددد ميددو ومددن انتحددل
الغير ايمح أو لقبح أو كليهما نون حق ،أن ي ل

عما يكون قن لحقح من ضرر.

وق

هذا االعتناء ما التعدوير

مان ()42

المددو ن هددو المكددان الددذا يقدديع تيددح ال د
وقن واحن أكار من مو ن.
يعن المكان الذا يبا ر تيح ال

عددان  ،ويعددوز أن يكددون لل د

تد

مان ()51

تعار أو مهنأل أو حرتأل مو نداً لدح بالنيدبأل إلد

إنار ا عمال المتعلقأل بهذه التعار أو المهنأل أو الحرتأل.
مان ()53

 .3مو ن عنيع ا هليأل والقارر والمحعور عليدح والمهقدون والغا د
ينو عنهع قانوناً.

هدو مدو ن مدن

 .9يعددوز أن يكددون للقارددر الددذا بلددو مددي ع ددر يددنأل ومددن ت د حكمددح مددو ن
ا

بالنيبأل لألعمال والتررتان الت يعنه القانون أهدً لمبا رتها.
مان ()59

 .3يع ددوز ات دداذ م ددو ن م ت ددار لتنهي ددذ عم ددل ق ددانون مع ددين ،ويك ددون ه ددو الم ددو ن
بالنيدبأل لكدل مدا يتعلدق بهدذا العمدل بمددا تد ذلدل إعدراءان التنهيدذ العبدرا ،مدا لددع

ي تر رراحأل قرر هذا المو ن عل أعمال نون أ رى.
 .9يكون إابان المو ن الم تار بالكتابأل.
- 14 -

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

مان ()51

بلددو يددن الر ددن متمتعداً بقدواه العقليددأل ،ولددع يحعددر عليددح يكددون كامددل

 .3كددل د

ا هليأل لمبا ر حقوقح المننيأل.

 .9ين الر ن امان ع ر ينأل ميدنيأل كاملأل.
مان ()54

 .3ال يكون أهدً لمبا ر حقوقدح المننيدأل مدن كدان تاقدن التمييدز لردغر تد اليدن أو
عاهأل ت العقل.

 .9كل من لع يبلو اليابعأل يعن عنيع التمييز.

مان ()55

كل من بلو ين التمييز ولع يبلو ين الر ن ،وكل من بلو ين الر ن وكان يهيهاً أو
ذا يهلأل يكون ناق

ا هليأل وتقاً لما يقرره القانون.
مان ()53

ي ضددا ناقرددو ا هليددأل وعددنيموها حكدداع الواليددأل أو الورددايأل أو القوامددأل – بحي د

ا حوال – وتقاً للقواعن المقرر ت القانون.

مان ()57

 .3ليي حن النزول عن أهليتح أو التعنيل ت أحكامها.
 .9ال يعوز أن تكون الحريأل ال

ريأل محدً للتعامل.
مان ()58

ال تك ددون مقوم ددان كي ددان اغني ددان الماني ددأل محد ددً للترد درتان بع ددور ،م ددا ل ددع ي ددن

القانون عل

د

ذلل.

مان ()52

لكل من وقا عليح اعتناء يير م روس ت حق مدن الحقدوق المدزمدأل ل
ي ل

وق

هذا االعتناء ،ما التعوير عما يكون قن لحقح من ضرر.
- 15 -

رديتح أن

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

الفرع الثاني

الشخص االعتباري
ا

ا

مان ()31

االعتباريأل ه

 .3النولأل ووحناتها اغناريأل والبلنيان وييرها بال ار
 .9المرالح والهي ان والمن آن العامأل.
 .1ا وقا .

 .4الهي ان وال وا

النينيأل الت تعتر لها النولأل ب

الت يحننها القانون.

ريأل اعتباريأل.

 .5ال ركان التعاريأل والمننيأل والعمعيان والمىييان المن أ وتقا حكاع القانون.

 .3كل معموعأل من ا
ن

ت القانون.

يتمتددا ال د

ا

أو ا موال تابن لها ال

ريأل االعتباريأل بمقتض

مان ()33

االعتبددارا بعميددا الحقددوق إال مددا كددان منهددا مدزم داً لرددهأل اغنيددان

ال بيعيأل وذلل ت الحنون الت يقررها القانون.
يكون لل

االعتبارا

مان ()39

 .3ذمأل ماليأل ميتقلأل.

 .9أهليأل ت الحنون الت يعينها ينن إن ا ح أو الت يقررها القانون.

 .1مو ن ميتقل ،ويعن مو نح المكدان الدذا يوعدن تيدح مركدز إنارتدح ،أمدا ال دركان
التد د يك ددون مركزه ددا ال ددر يي تد د ال ددارج وله ددا ن ددا تد د تليد د ين تيع ددن مرك ددز
إنارتهد ددا بالنيد ددبأل إل د د القد ددانون الهلي د د ين هد ددو المكد ددان الد ددذا توعد ددن تيد ددح اغنار

المحليأل.

 .4من يمالح ت التعبير عن إرانتح.
 .5حق التقاض .
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

ت ضا ا

ا

أغسطس (آب) 2102

مان ()31

االعتباريأل حكاع القوانين ال ارأل بها.
الفصل الخامس

األشياء واألموال
مان ()34

كددل د ء ال ي ددرج عددن التعامددل ب بيعتددح أو بحكددع القددانون يرددح أن يكددون مح ددً
للحقوق الماليأل.
ا

مان ()35

ددياء التد د ت ددرج ع ددن التعام ددل ب بيعته ددا هد د التد د ال يي ددت يا أح ددن أن يي ددتأار

بحيازتها ،أمدا التد ت درج عدن التعامدل بحكدع القدانون تهد التد ال يعيدز القدانون أن

تكون محدً للحقوق الماليأل.
 .3ا

مان ()33

ددياء الماليددأل ه د مددا تماالددن أو تقاربددن ثحانهددا أو أعزاىهددا بحيددث يمكددن أن

يقوع بعضها مقاع بعر عرتداً عندن الوتداء بدد تدرق يعتدن بدح ،وتقدنر تد التعامدل
بالعنن أو القياي أو الكيل أو الوزن.

 .9ا

ياء القيميأل ه ما تتهاون ثحانها ت الرهان أو ت القيمأل تهاوتاً يعتن بح،

أو يننر وعون أماال لها ت التناول.

مان ()37

 .3ا

ياء االيتهدكيأل ه ما ال يتحقق االنتهاس ب را رها إال بايتهدكها.

 .9ا

ياء االيتعماليأل ه ما يتحقق االنتهاس بها بايتعمالها م ار اًر ما بقاء عينها.
مان ()38

كل د ء ميدتقر بحيدزه اابدن تيدح ال يمكدن نقلدح مندح نون تلد
عقار ،وكل ما عنا ذلل من

ء تهو منقول.

مان ()32
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أو تغييدر هي تدح تهدو

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

 .3يعن ماالً عقارياً كل حق عين يقا عل عقار بما ت ذلل حق الملكيأل ،وكدذلل
كل نعوى تتعلق بحق عين عل عقار.

 .9يعن ماالً منقوالً ما عنا ذلل من الحقوق الماليأل.
مان ()71

يعن عقا اًر بالت ري

المنقول الذا يضدعح مالكدح تد عقدار لدح ،رردناً علد

هذا العقار أو ايتغدلح ،ولو لع يكن متردً بالعقار اترال قرار.

نمدأل

مان ()73

 .3تع ددن أمد دواالً عام ددأل العق دداران والمنقد دوالن التد د للنول ددأل أو لأل د د ا

االعتباري ددأل

العامأل والت تكون م ررأل لمنهعأل عامأل بالهعل أو بمقتض القانون.

 .9ال يعوز الترر ت ا موال العامأل أو الحعز عليها أو تملكها بالتقانع.
مان ()79

تهقددن ا م دوال العامددأل هددذه الرددهأل بانتهدداء ت ريرددها للمنهعددأل العامددأل ،وينته د هددذا
الت رددي

بمقتض د القددانون ،أو بالهعددل ،أو بانتهدداء الغددرر الددذا ررددن مددن

أعلح تلل ا موال للمنهعأل العامأل.

الكتاب األول
االلتزامات

الباب األول

مصادر االلتزام
الفصل األول
العقد

مان ()71
تيرا عل العقون القواعن العامأل المنرو
ما قواعن منرو

عليهدا تد هدذا الهردل مدا لدع تتعدارر

عليها ت هذا القانون أو ت قوانين أ رى.
الفرع األول
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

أركان العقد

 - 1التراضي:

مان ()74

ينعق دن العقددن بمعددرن أن يتبددانل ال درتين التعبيددر عددن إرانتددين مت ددابقتين مددا لددع يقددرر
القانون توق ذلل أوضاعاً معينأل النعقانه.

مان ()75

اغيعددا

تهو إيعا

والقبددول كددل تعبيدرين ميددتعملين عرتداً غن دداء العقددن ،وأا تعبيددر رددنر أوالً
والاان قبول.

مان ()73

 .3التعبيددر عددن اغران يكددون بدداللها ،أو بالكتابددأل ،أو باغ ددار المعهددون عرت داً ،أو
بات اذ موق

ال تنس ارو

الحال كاً ت ناللتح عل حقيقأل المقرون.

 .9يعد ددوز أن يكد ددون التعبيد ددر عد ددن اغران ضد ددمنياً ،إذا لد ددع يد ددن
ال رتان عل أن يكون رريحاً.

القد ددانون أو يتهد ددق

مان ()77

ينددته التعبيددر عددن اغران أادره تد الوقددن الددذا يترددل تيددح بعلددع مددن وعددح إليددح ،ويعددن
ورول التعبير قرينأل عل العلع بح ،ما لع يقع نليل عل عكي ذلل.
مان ()78

 .3إذا مدان مددن رددنر منددح التعبيددر عددن اغران أو تقددن أهليتددح قبددل أن ينددته التعبيددر
أادره تددان ذلددل ال يمنددا مددن ترتد

هددذا ا اددر عنددن اترددال التعبيددر بعلددع مددن وعددح

إليح ،هذا ما لع يتبين العكي من التعبير أو من بيعأل التعامل.

 .9ييددق التعبيددر عددن اغران وال ينددته أا دره إذا مددان مددن وعددح إليددح التعبيددر أو تقددن
ا هليأل قبل التعبير إليح.
مان ()72
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يعددن عددرر البضددا ا مددا بيددان امنهددا إيعاب داً ،أمددا الن ددر واغعدددن وبيددان ا يددعار

العارا التعامل بها ،وكل بيدان ث در متعلدق بعدرر ،أو بإعدندان موعهدأل للعمهدور
أو تران معينين تد يعن إيعاباً ،ما لع ياهر العكي من ارو
مان ()81

 .3ال يني

الحال.

إل ياكن قول ولكن اليكون ت معرر الحاعأل بيان ،يعن قبوالً.

 .9ويعن اليكون قبوالً بوعح ا

القانون عل ذلل.

أ .إذا ن

 .إذا كددان هنددال تعامددل يددابق ،واترددل اغيعددا
عن الرن.

وعح إليح اغيعا

ج .إذا تم ر اغيعا

بهددذا التعامددل ،ويددكن مددن

لمنهعأل من وعح إليح.

ن .إذا كانن بيعأل المعاملأل أو العر أو يير ذلل من الارو
الموعد د

مناي .

ل ددع ينتا ددر ترد دريحاً ب ددالقبول ول ددع ي ددتع رت ددر اغيع ددا

 .9ييت ل

الميعان من ارو

 .3إذا رددنر اغيعددا
للموع

تد د وق ددن

مان ()83

 .3إذا عددين ميعددان للقبددول التددزع الموع د
الميعان.

تنل عل أن

بالبقدداء عل د إيعابددح إل د أن ينقض د هددذا

الحال أو من بيعأل المعاملأل.
مان ()89

ت د معلددي العقددن مددن ييددر أن يتضددمن ميعدداناً للقبددول ،تددان

أن يعنل عن إيعابح ت أا وقن ما لع يرنر قبول م ابق لح قبل أن

ينهر المعلي.

 .9إذا لددع يعددنل الموع د

ولكددن معلددي العقددن انهددر بمغددانر الموع د

برنور تعل أو قول منح ينل عل إعراضح عن اغيعا

مان ()81
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تكرار اغيعا
يع

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

قبل القبول ييق اغيعا

ا ول ويعتن تيح باغيعا

مان ()84

أغسطس (آب) 2102

ا

ير.

أن يكون القبول م ابقاً لإليعدا  ،تدإذا اقتدرن القبدول بمدا يزيدن تد اغيعدا

يقينه ،أو يعنل تيح يعن رتضاً يتضمن إيعاباً عنيناً.

أو

مان ()85

 .3إذا اته ددق ال رت ددان علد د عمي ددا المي ددا ل العوهري ددأل تد د العق ددن واحتها ددا بمي ددا ل
تهريليأل يتهقان عليها تيما بعن ،ولع ي تر ا أن العقن ال ينعقن عنن عدنع االتهداق

عليهددا ،عددن العقددن قددن انعقددن ،واذا قدداع ددد

عل د الميددا ل الت د لددع يددتع االتهدداق

عليها ،تان المحكمأل تقض تيها بقاً ل بيعأل المعاملأل وأحكاع هذا القانون.

 .9االتهدداق عل د بعددر الميددا ل العوهريددأل ال يكه د غل دزاع ال درتين ولددو أابددن هددذا
االتهاق بالكتابأل.

مان ()83

 .3يعن التعاقن ما بين الغا بين قن تع ت المكان والزمان اللذين يعلدع تيهمدا الموعد
بالقبول ،ما لع يوعن اتهاق أو ن

 .9يهتددرر أن الموعد
تيهما هذا القبول.

يعددن التعاقددن بالهددات

يقض بغير ذلل.

قددن علددع بددالقبول تد المكددان وتد الزمددان اللددذين ورددل إليددح
مان ()87

أو بأيددأل ريقددأل أ ددرى مماالددأل تعاقددناً بددين حاض درين مددن حيددث

الزمان وبين يا بين من حيث المكان.

مان ()88

ال ينعقن العقن تد الم ازيدنان إال بريدو المدزان ،وييدق الع داء بع داء يزيدن عليدح ولدو

كان با دً.

مان ()82
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يقترر القبول ت عقون اغذعان عل معرن التيليع ب درو مقدرر يضدعها الموعد

وال يقبل مناق أل تيها.

مان ()21

 .3االتهدداق الددذا يتعهددن بموعبددح كددد المتعاقددنين أو أحددنهما بددإبراع عقددن معددين ت د
الميددتقبل ،ال ينعقددن إال إذا عينددن عميددا الميددا ل العوهريددأل للعقددن الم دران إب ارمددح،

والمن الت يع

إبرامح تيها.

 .9إذا ا تر القدانون النعقدان العقدن ايدتيهاء دكل معدين تهدذا ال دكل يعد

مراعاتدح

أيضاً ت االتهاق الذا يتضمن الوعن بإبراع العقن.
مان ()23

إذا وعددن د

بددإبراع عقددن اددع نكددل وقاضدداه الموعددون لددح البداً تنهيددذ الوعددن ،وكانددن

ال ددرو الدزمددأل النعقددانه ،ارددأل مددا يتعلددق منهددا بال ددكل مت دواتر ،قدداع الحكددع مت د

أربح نها يا مقاع العقن.

مان ()29

 .3نتا العربون وقن إبراع العقن يهين أن لكل من المتعاقنين الحدق تد العدنول عندح
ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.

 .9إذا عنل من نتا العربون ،تقنه ،واذا عنل من قبضح رنه ومالح.

النيابة في التعاقد:

مان ()21
يعوز التعاقن ب ريق النيابأل ما لع ين

القانون عل

مان ()24

 .3تكون النيابأل ت التعاقن اتهاقيأل أو قانونيأل.
 .9يحنن عقن النيابأل يل ان النا
 .1يحنن القانون يل ان النا

د

ت النيابأل االتهاقيأل.

ت النيابأل القانونيأل.
مان ()25
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3إذا تددع العقددن ب ريددق النيابددأل ،كددان د

أغسطس (آب) 2102

النا د

ال د

ا ردديل هددو محددل

االعتد ددنان عن د دن الناد ددر ت د د عيد ددو اغران أو ت د د أاد ددر العلد ددع بد ددبعر الاد ددرو
ال ارأل ،أو اتترار العلع بها.

 .9وم ددا ذل ددل إذا ك ددان النا د د

وك دديدً ،وتر ددر وتقد داً لتعليم ددان مح ددنن تلقاه ددا م ددن

ا ريل ،تانح ال يكون لهذا ا

ير أن يتميل بعهل نا بح أمو اًر كان يعلمها هو

أو كددان مهروضداً تيددح أن يعلمهددا ،كمددا يعد
إران ا ريل من عيو .

إذا أبرع النا

مان ()23

ت حنون نيابتح عقناً بايدع ا رديل تدان مدا ين دأ عدن هدذا العقدن مدن

حقوق والتزامان يضا
إذا لع يعلن النا

االعتددنان تد هددذه الحالددأل بمددا ددا

إل ا ريل ،ما لع ين

مان ()27

القانون عل

د

وقن إبراع العقن أنح يتعاقن برهتح نا باً ،تان أار العقن ال يضدا

إل ا ريل ،إال إذا كان من المهرور حتماً أن من تعاقن معدح النا د
النيابأل ،أو كان ييتوا عننه أن يتعامل ما ا ريل أو النا .

إذا كددان النا د

ذلل.

يعلدع بوعدون

مان ()28

ومددن تعاقددن معددح يعهدددن مع داً وقددن العقددن انقضدداء النيابددأل ،ت دان أاددر

العق ددن ال ددذا يبرم ددح حقد داً ك ددان أو الت ازمد داً يض ددا

إلد د ا ر دديل ،نون إ دددل بح ددق

ا ريل ت الرعوس عل نا بح اليابق بالتعوير.
مان ()22

ال يع ددوز ل د د

أن يتعاق ددن م ددا نهي ددح باي ددع م ددن ين ددو عن ددح ،يد دواء ك ددان التعاق ددن

لحيددابح هددو أع لحيددا

د

ث ددر نون تددر ي

مددن ا ردديل ،عل د أنددح يعددوز

لألردديل ت د هددذه الحالددأل أن يعيددز التعاقددن ،مددا م ارعددا مددا ي ددال
القانون أو قواعن التعار .

أهلية التعاقد:
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كل
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أهل للتعاقن ما لع تيل

أغسطس (آب) 2102

مان ()311

أهليتح أو يحن منها بحكع القانون.

مان ()313

ليي لغير المميز حق الترر ت مالح وتكون عميا تررتاتح با لأل.
مان ()319

 .3تردرتان الرددب المميدز رددحيحأل متد كانددن ناتعدأل نهعداً محضداً ،وبا لددأل متد
كانن ضار ضر اًر محضاً.

 .9ترد درتان الر ددب ال ددنا ر ب ددين النه ددا والض ددرر تك ددون قابل ددأل لإلب ددال لمر ددلحأل
القارر ،ويزول حق التميل باغب ال بإعاز الول أو الور أو بإعازتهدا مدن
الممي ددز نهي ددح بع ددن بلويد دح ي ددن الر ددن ،أو م ددن المحكم ددأل بحيد د

للقانون.

ا حد دوال وتقد داً

مان ()311

إذا بلو الردب المميدز ال اميدأل ع در مدن عمدره وأذن لدح مدن وليدح أو مدن المحكمدأل
تد تيددلع أموالددح أو عددزء منهددا ،أو تيددلمها بحكددع القددانون ،كانددن التردرتان الرددانر
منح رحيحأل ت الحنون الت ريمها القانون.

مان ()314

للول أن يلغ اغذن الرانر للرب المأذون بال ريقأل الت تع بها.
مان ()315

 .3للمحكمأل أن تأذن للرب المميز إذا بلو ال اميأل ع ر ت تيلع أموالح أو عزء
منها عنن امتناس الول عن اغذن.

 .9يعوز للمحكمأل بعن اغذن أن تلغيح إذا رأن ميوياً لذلل.
مان ()313
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عـدد ممتاز

تكون الواليأل عل الردب تد مالدح بيدح ادع لورد ا

العن اع للمحكمأل أو من تعينح المحكمأل ورياً.
 .3التررتان الت يعريها ا

أغسطس (آب) 2102

ادع لعدنه بيدح ادع لورد

مان ()317

والعن ت مال الرغير تكون ناتذ إذا كانن بمادل

القيمأل أو بغبن ييير.

 .9إذا عددر ا

أو العددن بيددوء الترددر عدداز للمحكمددأل أن تقيددن مددن واليتهمددا أو

أن تيلبهما هذه الواليأل.

مان ()318

 .3عقددون اغنار الرددانر مددن الورد تد مددال الرددغير تكددون رددحيحأل ناتددذ وتقداً
لل رو وا وضاس الت يقررها القانون.

 .9يعن من عقون اغنار اغيعار إذا لع تزن منتح عل ادث يدنوان وأعمدال الحهدا
والردديانأل وايددتيهاء الحق دوق والوتدداء بالددنيون ،وبيددا المحر دوالن الزراعيددأل ،وبيددا

المنقول يريا التل

والنهقأل عل الرغير.

مان ()312

التررتان الرانر من الور ت مال الرغير ،والت ال تدن ل تد أعمدال اغنار

ومنها البيا والرهن والقرر والرلح وقيمأل المال ال ا ا ،وايتامار النقون ،ال تكون

رحيحأل وناتذ إال بإذن من المحكمأل وتقاً لل رو وا وضاس الت يقررها القانون.
مان ()331

المعنون والمعتوه وذو الغهلأل واليهيح تحعر عليهع المحكمأل وترتا الحعر عنهع وتقاً
للقواعن واغعراءان المقرر ت القانون.

مان ()333
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يقا با دً ترر المعنون والمعتوه إذا رنر الترر بعن تيعيل قدرار الحعدر ومدا ذلدل
إذا رنر الترر قبل تيدعيل قدرار الحعدر ،تدد يكدون بدا دً ،إال إذا كاندن حالدأل العندون
أو العتح ا عأل وقن التعاقن ،أو كان ال ر اآل ر عل بينأل منها.
مان ()339

 .3الترددر الرددانر مددن المغهددل أو اليددهيح بعددن رددنور ق درار الحعددر وتيددعيلح ،ييددرا
عليددح مددا ييددرا عل د ترددر الرددب المميددز مددن أحكدداع ،مددا لددع يددن
د

القددانون عل د

ذلل.

 .9أمددا الترددر الرددانر منددح قبددل رددنور قدرار الحعددر وتيددعيلح تيكددون رددحيحاً ،إال إذا
كان نتيعأل ايتغدل أو توا ى.

 .1تكددون الواليددأل علد د اليددهيح وذا الغهل ددأل للمحكمددأل ،أو لم ددن تعينددح المحكم ددأل قيم داً عليددح
وليي بيح أو لعنه واليأل عليح.

مان ()331

 .3يكددون ترددر المحعددور عليددح ليددهح أو يهلددأل بددالوق
المحكمأل ت ذلل.

أو بالوردديأل رددحيحاً متد أذنتددح

 .9تكددون أعمددال اغنار الرددانر مددن المحعددور عليددح ليددهح أو يهلددأل ،المددأذون لددح بتيددلع
أموالح ،رحيحأل ت الحنون الت ريمها القانون.
مان ()334

تب ددين القد دوانين واللد دوا ح اغعد دراءان التد د تتب ددا تد د الحع ددر علد د المحع ددورين وانار أمد دوالهع
وايتامارها والترر تيها ويير ذلل من الميا ل المتعلقأل بالواليأل والورايأل والقوامأل.
مان ()335
أردع أبكددع ،أو أعمد أردع ،أو أعمد أبكددع ،أو كدان مريضداً يحتدداج

 .3إذا كدان ال د

إل مياعن وتعدذر عليدح بيدب

تعين لح

ذلدل التعبيدر عدن إرانتدح ،عداز للمحكمدأل الم تردأل أن

راً يياعنه ت التررتان الت تقتض مرلحتح تيها ذلل.

 .9يكون قابدً لإلب ال كدل تردر مدن التردرتان التد تقدررن تيهدا الميداعن إذا
رددنر مددن ال د

المياعن وتيعيلح.

الددذا تقددررن ميدداعنتح بغيددر معاونددأل ميدداعنه ،بعددن ق درار
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()333

التررتان الرانر من ا ولياء وا ورياء والقواع ،تكدون ردحيحأل تد الحدنون التد
ريمها القانون.
يعد ددوز لند دداق

مان ()337
ا هليد ددأل أن ي ل د د

بالتعوير ،إذا لعأ إل

عيوب اإلرادة:

اب د ددال العقد ددن هد ددذا مد ددا عد ددنع اغ د دددل بإل ازم د ددح

رق احتياليأل لي ه نق

أهليتح.

الغلط:

مان ()338
إذا وقا الغل ت ماهيأل العقن ،أو ت اليب  ،أو ت المحل ،ب ل العقن.
مان ()332

 .3إذا وق ددا المتعاق ددن تد د يلد د ع ددوهرا ع دداز ل ددح أن ي لد د

إب ددال العق ددن ،إن ك ددان

المتعاقن اآل ر قدن وقدا مالدح تد هدذا الغلد  ،أو كدان علد علدع بدح ،أو كدان مدن

اليهل عليح أن يتبينح.

إب ددال العقددن نون اعتبددار لعلددع المتعاقددن اآل ددر

 .9يعددوز تد عقددون التبرعددان لد
بالغل .

مان ()391

 .3يكددون الغل د عوهري داً إذا بلددو حددناً مددن العيددامأل بحيددث يمتنددا معددح المتعاقددن عددن
إبراع العقن لو لع يقا ت هذا الغل .

 .9يعن الغل عوهرياً عل ا

أ .إذا وقا ت رهأل لل

ء تكون عوهريأل ت اعتبار المتعاقنين أو يع

كذلل لما يدبي العقن من ارو

اعتبارهدا

ولما ينبغ ت التعامل من حين النيأل.

 .إذا وقددا تد ذان المتعاقددن أو تد رددهأل مددن رددهاتح ،وكانددن تلددل الددذان أو هددذه
الرهأل اليب

الر يي ت التعاقن.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()393

يكون العقدن قدابدً لدب دال لغلد تد القدانون إذا تدواترن تيدح د ار
بقاً للمانتين اليابقتين ما لع ين

القانون عل

مان ()399

ال يىار ت رحأل العقن معرن الغل ت الحيا

مان ()391

د

الغلد تد الواقدا

ذلل.

أو الكتابأل ،وانما يع

ترحيحح.

 .3لدديي لمددن وقددا تد الغلد أن يتميددل بددح علد وعددح يتعددارر مددا مددا يقضد بددح
حين النيأل.

 .9يبق المتعاقن ملزماً بالعقن الذا قرن إبرامح ،إذا أاهر ال در اآل در ايدتعنانه
لتنهيذ هذا العقن.

التغرير:

مان ()394

 .3يعددوز إب ددال العقددن للتغريددر إذا كانددن الحيددل الت د لعددأ إليهددا أحددن المتعاقددنين أو
نا

عنح ،من العيامأل بحيث لوالها لما أبرع ال ر الاان العقن.

 .9يعن تغري اًر تعمن اليكون غ هاء أمر إذا ابن أن المغرر بح مدا كدان ليبدرع العقدن
لو علع بح.

 .1يعوز للمغرر بح الم البأل بالتعوير إن كان لح مقتر.
مان ()395

 .3إذا كان التغرير ران اًر من يير المتعاقنين وأابن المغرر بح أن المتعاقن اآل در
كان يعلع بالتغرير وقن العقن أو كان من المهرور أن يعلع بح ،عاز لدح إب دال

العقن.

 .9عل أندح إذا كدان التردر تبرعداً تاندح يعدوز للمغدرر بدح أن ي لد
ولو كان المتعاقن اآل ر ال يعلع بالتغرير وقن الترر .
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إب دال العقدن

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

اإلكراه:
مان ()393

 .3يعددوز اب ددال العقددن لإلكدراه إذا تعاقددن د

تحددن يددل ان رهبددأل بعاهددا المتعاقددن

اآل ر ت نهيح نون حق ،وكانن قا مأل عل أياي.

 .9تكددون الرهبددأل قا مددأل عل د أيدداي إذا كانددن اددرو
ي ددنعيها أن

الحددال ترددور لل ددر الددذا

د د اًر عي دديماً مح ددنقاً يه ددننه ه ددو أو ييد دره تد د ال ددنهي أو العي ددع أو

ال ر أو المال.

 .1ي ارعد تد تقددنير اغكدراه عددني مددن وقددا عليددح اغكدراه ويددنح وحالتددح االعتماعيددأل
والرحيأل وكل ار ث ر من أنح أن يىار ت عيامأل اغكراه.
مان ()397

إذا رنر اغكراه من يير المتعاقنين ،تليي للمتعاقن المكدره أن ي لد

إب دال العقدن،

ما لع يابدن أن المتعاقدن اآل در كدان يعلدع أو كدان مدن المهدرور حتمداً أن يعلدع بهدذا

اغكراه.

االستغالل:
 .3إذا ايددتغل د

مان ()398

ت د ث ددر حاعددأل ملع ددأل ،أو ي داً بين داً ،أو هددوى عامح داً ،أو

عددنع بددر  ،وععلددح ذلددل يبددرع لرددالحح أو لرددالح ييدره عقددناً ين ددوا عنددن إب ارمددح
علد عددنع تنايد

بدداها بددين مددا يلتددزع بأنا ددح بمقتضدداه ومددا يعدره عليددح مددن نهددا

م ددانا أو أنبد د  ،ك ددان لل ددر المغب ددون أن ي لد د

إب ددال العق ددن أو أن ي ددنق

التزمد ددح .ويعد ددوز للمتعاقد ددن اآل د ددر أن يتد ددوق إب د ددال العقد ددن إذا عد ددرر مد ددا ت د دراه
ا

المحكمأل كاتياً لرتا الغبن.

 .9ت عقون التبرس ولين االيتغدل يكون للمتبدرس أن ي لد
قنر المتبرس بح إذا أابن أن التزاماتح ال تتناي

المتبرس بح ت مال الارو

إ دقاً ما اروتح أو ما ما قدنر

الت تع تيها هذا التبرس.
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إب دال العقدن أو نقد

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .1يراع ت ت بيق الهقرتين اليابقتين عنع اغ دل با حكاع ال اردأل بدالغبن تد
بعر العقون.

مان ()392

ييددق الحددق ت د رتددا نعددوى اغب ددال بيددب

االيددتغدل إذا لددع يرتعهددا مددن ددرعن

لمرلحتح دل ينأل من تاريك العقن واال كانن يير مقبولأل.
 -2المحل:

مان ()311

 .3إذا لدع يكدن محدل االلتدزاع معينداً بذاتدح ،وعد
كان العقن با دً.

أن يكدون معينداً بنوعدح ومقددناره واال

 .9يكهد د أن يك ددون المح ددل معيند داً بنوع ددح إذا تض ددمن العق ددن م ددا يي ددت اس ب ددح تعي ددين
مقناره.

 .1إذا لددع يتهددق المتعاقددنان عل د نرعددأل عددون ال د ء ،ولددع يمكددن ايددت د
العر أو من بيعأل المعاملأل ،التزع المنين بأن ييلع ي اً من رن

مان ()313

إذا كان محل االلتزاع م الها للنااع العاع أو اآلنا
مان ()319

ذلددل مددن

متوي .

كان العقن با دً.

إذا كان محل االلتزاع ميتحيدً ت ذاتح وقن العقن ،كان العقن با دً.
مان ()311

إذا كددان محددل االلت دزاع نق دوناً التددزع المددنين بقددنر عددننها المددذكور ت د العقددن نون أن
يكون الرتهاس قيمأل هذه النقون أو الن هاضها وقن الوتاء أا أار.
مان ()314

 .3يعوز أن يكون محل االلتزاع ي اً ميتقبدً مىكن الوعون.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9التعامددل ت د تركددأل إنيددان عل د قيددن الحيددا با ددل ،ولددو كددان برضدداه ،إال ت د
ا حوال الت ن

 – 3السبب:

عليها القانون.

ال ين أ االلتزاع إذا لع يكن لح يب

مان ()315

ويب ل العقن.

مان ()313

 .3يهترر ت كل التزاع أن لح يبباً حقيقياً ،ولو لع يذكر اليب .
 .9ويهترر أن اليب
يير ذلل.

المذكور ت العقن هو اليب

الحقيق ما لع يقع النليل علد

مان ()317

 .3يكون العقن با دً إذا كان يببح يير م روس.
 .9يعن يب

اآلنا .

العقن يير م روس إذا كان الباعدث الدناتا إليدح م الهداً للناداع العداع أو
مان ()318

 .3يهتددرر ت د كددل عقددن أن لددح يددبباً م ددروعاً ولددو لددع يددذكر اليددب  ،واذا ابددن أن
يب

العقن يير م روس ،ب ل العقن.

 .9ال يعوز ت عقون المعاوضان أن يتميل المتعاقدن الدذا قداع لنيدح الباعدث ييدر
الم روس بب دن العقن إال إذا كان المتعاقن اآل ر عل علع بهذا الباعث.

العقد الباطل:
 .3العقن البا ل ال يرت

مان ()312

أا اًر وال ترن عليح اغعاز .

 .9لك ددل ذا مر ددلحأل أن يتمي ددل ب ددالب دن ،وللمحكم ددأل أن تقضد د ب ددح م ددن تلقد دداء
نهيها.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

تيق نعوى الب دن بمض

مان ()341

مي ع ر ينأل مدن وقدن العقدن ،أمدا الدنتا بدالب دن

تيعوز إبناىه ت أا وقن.
إذا كان العقن ت

أغسطس (آب) 2102

مان ()343

ق منح با دً أو قابدً لإلب ال تهذا ال ق وحنه هو الذا يب ل،

إال إذا تبددين أن العقددن مددا كددان ليددتع بغيددر ال ددق الددذا وقددا بددا دً أو قددابدً لإلب ددال

تيب ل العقن كلح.

مان ()349

إذا كان العقن با دً أو قابدً لإلب ال وتواترن تيح أركان عقن ث ر ،تإن العقن يكون

رد ددحيحاً باعتبد دداره العقد ددن الد ددذا ت د دواترن أركاند ددح إذا تبد ددين أن نيد ددأل المتعاقد ددنين كاند ددن
تنرر إل إبراع هذا العقن.

العقد القابل لإلبطال:

مان ()341
إذا ععددل القددانون حددن المتعاقددنين حق داً ت د إب ددال العقددن تلدديي للمتعاقددن اآل ددر أن
يتميل بهذا الحق.

مان ()344

 .3يزول حق إب ال العقن باغعاز الرريحأل أو الضمنيأل.

 .9وتيتنن اغعاز إل التاريك الذا تع تيح العقن ،نون إ دل بحقوق الغير.

 .1ومددا ذلددل يعددوز لكددل ذا مرددلحأل ت د العقددن أن يعددذر مددن لددح حددق إب ددال العقددن
بوعددو إبددناء ريبتددح تد إعازتددح أو إب الددح ،دددل مددن ال تزيددن علد تيددعين يومداً،
تبنأ من تاريك اغعذار ،تإذا انقضن هذه المن نون إبناء ريبتح تعن إعاز للعقن.
مان ()345

 .3ييق الحق تد إب دال العقدن إذا لدع يتميدل بدح رداحبح ددل اددث يدنوان مدا لدع
ين

القانون عل

د

ذلل.
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9ويبددنأ ي دريان هددذه المددن ت د حالددأل نق د

أغسطس (آب) 2102

ا هليددأل ،مددن اليددوع الددذا يددزول تيددح هددذا

اليب  ،وت حالأل الغل أو التغرير ،من اليوع الذا ينك

تيح ،وت حالأل اغكراه

من يوع انق اعح ،وت كل حال ال يعوز التميل بحق اغب ال لغلد أو تغريدر أو

إكراه إذا انقضن مي ع ر ينأل من وقن تماع العقن.
مان ()343

 .3ت حالت اب ال العقن أو ب دنح يعان المتعاقنان إلد الحالدأل التد كاندا عليهدا قبدل
العقن ،تإذا كان هذا ميتحيدً عاز الحكع بتعوير عانل.

 .9وما ذلل ال يلزع ناق
عليح من منهعأل بيب

ا هليأل إذا اب ل العقدن لدنق

تنهيذ العقن.

أهليتدح أن يدرن ييدر مدا عدان

الفرع الثاني
آثار العقد

مان ()347

العقددن دريعأل المتعاقددنين ،ال يعددوز نقضددح وال تعنيلددح إال باتهدداق ال درتين ،أو لأليددبا

الت يقررها القانون.
 .3يع

مان ()348

تنهيذ العقن بقاً لما ا تمل عليح وب ريقأل تتهق ما ما يوعبح حين النيأل.

 .9ال يقترددر العقددن عل د إل دزاع المتعاقددن بمددا ورن تيددح ولكددن يتندداول أيضددا مددا هددو مددن
ميتلزماتح وتقاً للقانون والعر و بيعأل الترر .

 .1ت العقون المعن عل نماذج لتوحين تنايع عدقان تعاقنيأل تقنع ال رو المضاتأل
إل تلل النماذج عل ال رو ا رليأل ولو لع ت
مان ()342

هذه ا

ير .

إذا كانن االلتزامان المتقابلأل ت العقون الملزمأل للعانبين ميتحقأل الوتاء ،عاز لكل من
المتعاقنين أن يمتنا عن تنهيذ التزامح ،مدا ناع المتعاقدن اآل در ممتنعداً عدن تنهيدذ الت ازمدح

المقابل.

مان ()351
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

إذا تع العقن ب ريق اغذعان وكان قدن تضدمن درو ًا تعيدهيأل ،عداز للمحكمدأل أن تعدنل
هذه ال رو  ،أو أن يعه ال ر المذعن منها وتقاً لما تقض بح العنالأل ،ويقا با دً
كل اتهاق ين

بغير ذلل.

مان ()353

إذا درأن حدوانث ايددتانا يأل عامددأل لددع يكددن تد الويددا توقعهددا ،وترتد

علد حددنواها أن

تنهيذ االلتزاع التعاقنا ،أربح مرهقًا للمنين ،يهدننه ب يدار تانحدأل ،عداز للمحكمدأل تبعدًا

للارو

ذلل.

أن ترن االلتزاع المرهق إل الحن المعقول ،ويقا با دً كدل اتهداق يقضد بغيدر
مان ()359

ينرر أار العقن إل المتعاقنين وال ل

العاع نون إ دل بالقواعن المتعلقأل بالميراث،

مددا لددع يتبددين مددن العقددن أو مددن بيعددأل التعامددل أو مددن ن د

ينرر إليح.

إذا أن ددأ العقددن الت ازمددان وحقوق داً
ددا

مان ()351

ردديأل تترددل ب د ء انتقددل بعددن ذلددل إل د

 ،تددان هددذه االلت ازمددان والحقددوق تنتقددل إلد هددذا ال لد

تيددح ال د ء ،إذا كانددن مددن ميددتلزماتح ،وكددان ال لد
ال

القددانون أن هددذا ا اددر ال

ال ددا

لد

تد الوقددن الددذا ينتقددل

يعلددع بهددا وقددن انتقددال

ء إليح.

ال يرت

مان ()354

العقن التزاماً ت ذمأل الغير ولكن يعوز أن يكيبح حقاً.

 .3إذا تعهن د

مان ()355

بدأن يععدل الغيدر يلتدزع بدأمر ،تدد يلدزع الغيدر بتعهدنه ،تدإذا رتدر

الغير أن يلتزع وع

أن يت ل

عل المتعهن أن يعدور مدن تعاقدن معدح ،ويعدوز لدح مدا ذلدل

من التعوير بأن يقوع هو بنهيح بتنهيذ االلتزاع الذا تعهن بح.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9إذا قبل الغير هدذا التعهدن تدان قبولدح ال يندته أاد ًار إال مدن وقدن ردنوره مدا لدع يتبدين
أنددح قرددن ردراحألً أو ضددمناً أن ييددنن أاددر هددذا القبددول إلد الوقددن الددذا رددنر تيددح
التعهن.

 .3يعوز لل

مان ()353

أن يتعاقن بايدمح علد حقدوق ي دتر ها لمردلحأل الغيدر إذا كدان لدح

ت تنهيذها مرلحأل

 .9يترت

ريأل مانيأل كانن أو أنبيأل.

عل هذا اال ت ار أن يكي

الغير حقاً مبا اًر قبل المتعهن بتنهيدذ اال دت ار

يي ددت يا أن ي الب ددح بوتا ددح ،م ددا ل ددع يوع ددن اته دداق يقضد د بغي ددر ذل ددل ،ويك ددون له ددذا

المتعهن أن يتميل قبل المنتها بالنتوس الت تن أ عن العقن.

 .1يعوز للم تر أن ي ال

أن المنتها وحنه هو راح

بتنهيذ ما ا تر لمرلحأل المنتها ،إال إذا تبين من العقن
الحق ت ذلل.

مان ()357

 .3يعوز للم تر نون نا نيح أو وراتح أن ينقر الم ار أل قبل أن يعلن المنتهدا إلد

المتعهن أو إل الم تر ريبتح ت االيدتهان منهدا .مدا لدع يكدن م الهدًا لمدا يقتضديح

العقن.

 .9ال يترت

عل نقر الم ار أل أن تب أر ذمدأل المتعهدن قبدل الم دتر  ،إال إذا اتهدق

رراحألً أو ضمناً عل

د

ذلل ،وللم دتر إحددل منتهدا ث در محدل المنتهدا

ا ول ،كما لح أن ييتأار لنهيح باالنتهاس من الم ار أل.
مان ()358

يع ددوز تد د اال ددت ار لمر ددلحأل الغي ددر أن يك ددون المنته ددا
ميددتقبلأل ،كمددا يعددوز أن يكددون

رد داً مي ددتقبدً أو عه ددأل

ر داً أو عهددأل ييددر معينددين وقددن العقددن ،إذا كددان

تعيينهما ميت اعاً حين ينته العقن أاره بقاً لد ت ار .
الفرع الثالث
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

تفسير العقد
مان ()352

 .3العبر ت العقون للمقارن والمعان ال لأللهاا والمبان .
 .9ا رل ت الكدع الحقيقأل تد يعوز حمل اللها عل المعاز إال إذا تعذر حملح
عل معناه الحقيق .

مان ()331

ال عبر بالناللأل ت مقابل الترريح.

مان ()333

إعمال الكدع أول من إهمالح ،لكن إذا تعذر إعمال الكدع يهمل.
مان ()339

ذكر بعر ما ال يتع أز كذكره كلح.

مان ()331

الم لق يعرا عل إ دقح ما لع يقع نليل عل التقيين نراً أو ناللأل.
الور

مان ()334

ت الحاضر لغو ،وت الغا

معتبر.

مان ()335

 .3إذا كانددن عبددار العقددن واضددحأل تددد يعددوز االنح د ار
للتعر عل إران المتعاقنين.

 .9إذا كان هندال محدل لتهيدير العقدن تيعد
نون الوق ددو

عنهددا مددن ريددق تهيدديرها

البحدث عدن النيدأل الم دتركأل للمتعاقدنين

عن ددن المعند د الحرتد د لألله دداا ،م ددا االي ددتهناء تد د ذل ددل ب بيع ددأل

التعام ددل ،وبم ددا ينبغد د أن يتد دواتر م ددن أمان ددأل واق ددأل ب ددين المتعاق ددنين وتقد داً للع ددر

العارا ت المعامدن.

مان ()333
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أغسطس (آب) 2102

 .3يهير ال ل ت مرلحأل المنين.

 .9وما ذلل ال يعوز أن يكون تهيير العبداران الغامضدأل تد عقدون اغذعدان ضدا اًر
بمرلحأل ال ر المذعن.

الفرع الرابع

انحالل العقد
مان ()337
 .3للمتعاقنين أن يتقايد العقن برضاهما بعن انعقانه.
 .9ت ضا اغقالأل لل رو العامأل للعقن.

 .1تعوز اغقالأل ت بعر المعقون عليح بما يقابلح من عور.
مان ()338

ي ددتر لرددحأل اغقالددأل ،إمكددان عددون المتعاقددنين إل د الحالددأل الت د كانددا عليهددا قبددل
التعاقن.

مان ()332

اغقالأل ت حق العاقنين تيك ،وت حق الغير عقن عنين.
مان ()371

 .3تد العقددون الملزمددأل للعددانبين إذا لددع يددو
اآل ددر بعددن إعددذار المددنين أن ي ال د
الحالتين إن كان لح مقتر.

أحددن المتعاقددنين بالت ازمددح عدداز للمتعاقددن

بتنهيددذ العقددن أو بهي د ح مددا التعددوير ت د

 .9يعدوز للقاضد أن يمددنح المدنين أعددً إذا اقتضدن الاددرو
أن يد درتر الهي ددك إذا ك ددان م ددا ل ددع ي ددو

االلتزاع ت عملتح.

ذلدل ،كمددا يعدوز لددح

ب ددح الم ددنين قلي ددل ا همي ددأل بالني ددبأل إلد د

مان ()373

 .3يع ددوز االته دداق علد د أن يع ددن العق ددن مهي ددو اً م ددن تلق دداء نهي ددح عن ددن ع ددنع الوت دداء
بااللتزامان النا أل عنح نون حاعأل إل حكع.
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أغسطس (آب) 2102

 .9ال يعه هدذا االتهداق مدن اغعدذار مدا لدع يتهدق المتعاقدنان ردراحألً علد اغعهداء
منح.

مان ()379

ت العقون الملزمأل للعانبين إذا انقضد االلتدزاع بيدب

ايدتحالأل تنهيدذه ،تنقضد معدح

االلتزامان المقابلأل وينهيك العقن من تلقاء نهيح.
مان ()371

 .3إذا أربح االلتزاع ميتحيدً ت عزء منح عاز للدنا ن التميدل بانقضداء مدا يقابلدح
من التزاع أو ي ل

من المحكمأل تيك العقن.

 .9إذا كاند ددن االيد ددتحالأل وقتيد ددأل ت د د العقد ددون الميد ددتمر عد دداز للد ددنا ن أن ي ل د د
المحكمأل تيك العقن.

مد ددن

مان ()374

إذا تيك العقن أعيدن المتعاقدنان إلد الحالدأل التد كاندا عليهدا قبدل العقدن ،تدإذا ايدتحال
ذلل عاز الحكع بالتعوير.

الفصل الثاني

اإلرادة المنفردة
مان ()375
يعددوز أن يلتددزع ال د

بإرانتددح المنهددرن نون توق د

موضوس يقرر تيح القانون ذلل.

عل د قبددول الميددتهين ت د كددل

مان ()373

تيددرا ا حكدداع ال ارددأل بددالعقون علد الترددر بدداغران المنهددرن  ،إال مددا تعلددق منهددا
بضرور وعون ارانتين مت ابقتين النعقان العقن.

مان ()377

إذا ايتوت الترر بداغران المنهدرن أركاندح و د ار ح تدد يعدوز للمتردر الرعدوس

تيح ما لع ين

القانون عل

د

ذلل.
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مان ()378

 .3مدن وعددح للعمهددور وعدناً بعددا ز يع يهددا عدن عمددل معددين ،التدزع بإع دداء العددا ز
لمن قاع بهذا العمل ،ولو قاع بح نون نار إل الوعن بالعا ز أو نون العلع بها.

 .9إذا نهدذ العمددل أكاددر مددن د

كانددن العددا ز لأليددبق ،تددإذا تعددنن المنهددذون تد

وقن واحن كانن العا ز يويأل بينهع.

 .1إذا تعدداون عددن أ د ا

تد تحقيددق العمددل وعد

علد الواعددن أن يقيددع العددا ز

بينهع عل أياي تقنير عانل قوامح ما يكون لح من نري

ت إنعاز العمل.

 .4إذا لع يعين الواعن أعدً للقياع بالعمل ،عاز لح الرعوس ت وعنه بدإعدن للعمهدور،
عل أال يىار ذلل تد حدق مدن أتدع العمدل قبدل الرعدوس تد الوعدن ،وتيدق بالتقدانع
نعددوى الم البددأل بالعددا ز إذا لددع ترتددا دددل يددتأل أ ددهر مددن تدداريك إعدددن العددنول

للعمهور ،أو بانقضاء مي ع ر ينأل من تاريك الوعن.

الفصل الثالث
الفعل الضار
الفرع األول

المسئولية عن األفعال الشخصية
كل من ارتك
 .3يكون ال

تعدً يب

مان ()372

ضر اًر للغير يلزع بتعويضح.
مان ()381

مي والً عن أتعالح الضار مت رنرن منح وهو مميز.

 .9إذا وقا الضرر مدن د

ييدر مميدز ،ولدع يكدن هندال مدن هدو ميد ول عندح ،أو

تعددذر الحرددول عل د تعددوير مددن المي د ول ،عدداز للقاض د أن يلددزع مددن وقددا منددح

الضرر بتعوير عانل ،ما مراعا مركز ال روع.
مان ()383
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عـدد ممتاز

إذا اابددن ال د

أن الضددرر قددن ن ددأ عددن يددب

دأ مددن المضددرور ،أو

يوعن ن

أغسطس (آب) 2102

أعنبد ال يددن لددح تيددح ،كقددو قدداهر  ،أو

دأ مددن الغيددر ،كددان ييدر ملددزع بتعددوير هدذا الضددرر مددا لددع

أو اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()389

من أحنث ضر اًر وهو تد حالدأل نتداس درع عدن نهيدح أو مالدح أو عدن نهدي الغيدر أو
مالح ،كان يير مي ول ،عل أال يتعاوز ت نتاعح القنر الضرورا ،واال أربح ملزما
بالتعوير بقنر ما تعاوزه.

ال يكددون الموا د

مان ()381

ال عددن عملددح الددذا أضددر بددالغير إذا قدداع بددح تنهيددذًا مددر
العدداع مي د و ً

رنر إليح من ر ييح مت كانن إ اعأل ا مدر واعبدأل عليدح ،أو كدان يعتقدن أنهدا واعبدأل،

و أقداع الدنليل علد اعتقدانه بم ددروعيأل الهعدل الددذا وقدا منددح ،وكدان اعتقددانه مبنيدًا علد
أيبا

معقولأل وأنح راع ت عملح عان

مددن يددب

الحي أل والحذر.

مان ()384

ضددر ًار للغيددر ليتهددانى ضددر ًار أكبددر ،محددنقا بددح أو بغي دره ،ال يكددون ملزم دًا إال

بالتعوير الذا تراه المحكمأل منايباً.

مان ()385

إذا تعنن المي ولون عن تعل ضار التزع كل منهع ،ت مواعهأل المضرور لتعوير كل

الضددرر .ويتددوزس يددرع المي د وليأل بيددنهع بقددنر نور كددل مددنهع ت د إحددناث الضددرر ،تددان
تعذر تحنين هذا النور ،وزس عليهع يرع المي وليأل بالتياوا.

مان ()383

يقنر التعوير ت عميا ا حوال بقنر ما لحق المضرور من ضدرر ،ومدا تاتدح مدن
كي

ب ر أن يكون ذلل نتيعأل بيعيأل للهعل الضار.
مان ()387
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 .3كل مدن تعدنى علد الغيدر تد حريتدح أو تد عرضدح أو درتح أو يدمعتح أو تد

مركزه االعتماع أو ت اعتباره المال يكون مي والً عما لحق الغير من ضرر

أنب .

 .9يعددوز أن يقضد بددالتعوير للددزوج والقريد
ضرر أنب بيب

 .1ال ينتق ددل الح ددق تد د

مددن النرعددأل الاانيددأل عمددا يردديبح مددن

مون المرا .
لد د

التع ددوير ع ددن الض ددرر ا نبد د إلد د الغي ددر ،إال إذا

تحننن قيمتح بمقتض اتهاق أو بحكع قضا

نها .

مان ()388

إذا ل ددع يتيي ددر للقاضد د أن يع ددين م ددنى التع ددوير تعييند داً نها يد داً ،اح ددتها للمض ددرور

ب ل

إعان النار ت التقنير دل من محنن .

 .3يقنر التعوير بالنقن.

مان ()382

 .9يع ددوز للمحكم ددأل تبعد داً للا ددرو  ،وبن دداء علد د

لد د

المض ددرور أن ت ددأمر بإع ددان

الحالأل إل ما كانن عليح ،أو أن تحكع بأمر معين مترل بالهعل الضار.

 .1يعددوز أن يكددون التعددوير مقيد اً ،أو مرتبداً نوريداً ،ويعددوز تد هدداتين الحددالتين
إلزاع المنين بأن يقنع تأميناً تقنره المحكمأل.

مان ()321

يقا با د كل ر يقض باغعهاء أو الت هي

من الميد وليأل المترتبدأل علد الهعدل

الضددار ،ومددا ذلددل يعددوز ا ددت ار ت ددنين هددذه المي د وليأل ،مددا لددع يددن
د

ذلل.

مان ()323

القددانون عل د

ال ت ل المي وليأل المننيدأل بالميد وليأل العنا يدأل متد تدواترن درو ها ،وال تدأاير للعقوبدأل

الع از يأل ت تحنين ن اق المي وليأل المننيأل وتقنير التعوير.

الفرع الثاني
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المسئولية عن فعل الغير
 .3كددل مددن يع د

قارد ًار ،أو بيددب

مان ()329

عليددح قانون داً أو اتهاق داً رقابددأل د

يحناددح ذلددل ال د

ت د حاعددأل إل د الرقابددأل ،لكونددح

حالتددح العقليددأل أو العيددميأل ،يكددون ملزمدًا بتعددوير الضددرر الددذا
للغيددر بهعلددح الضددار ،ويترتد

منح الهعل الضار يير مميز.

هددذا االلتدزاع ولددو كددان مددن وقددا

 .9يعددن القارددر بحاعددأل إل د الرقابددأل مددا لددع يبلددو يددن الر ددن ،وتنتقددل الرقابددأل عليددح إل د
معلمح ت المنريأل أو الم ر عل الحرتأل ما ناع القارر تحن إ ار

المعلع أو

الم ر  ،أو للزوج عل زوعتح القارر أو لمن يتول الرقابأل عل الزوج.

 .1يي ددت يا المكلد د

م ددن الميد د وليأل ،إذا أاب ددن أن ددح ق دداع بواعد د

بالرقاب ددأل أن ي ددت ل

الرقابددأل بمددا ينبغد مددن العنايددأل ،أو أابددن أن الضددرر كددان ال بددن واقعداً ولددو قدداع بهددذا

الواع .

مان ()321

ال عن الضرر الذا يحناح تابعح بهعلدح الضدار ،متد كدان واقعدًا
 .3يكون المتبوس مي و ً
منح ت حال تأنيتح وايهتح أو بيببها.

 .9تقوع راب أل التبعيأل ،ولو لع يكن المتبوس ح اًر ت ا تيار تابعدح ،متد كاندن لدح عليدح
يل أل تعليأل ت رقابتح وت توعيهح.

مان ()324

للمي د ول عددن تعددل الغيددر ،ي دواء كددان متددول الرقابددأل أو متبوع دًا حددق الرعددوس عليددح ت د

الحنون الت يكون تيها هذا الغير مي والً عن تعوير الضرر.

الفرع الثالث

المسئولية عن الحيوان واألشياء
مان ()325
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حاري الحيوان ،و لو لع يكن مالكاً لح مي ول عما يحناح الحيوان مدن ضدرر ،و لدو
ضل الحيوان أو تير ما لدع يابدن الحداري أن وقدوس الضدرر كدان بيدب

ين لح تيح.

أعنبد ال

مان ()323

حاري البناء ،و لو لع يكن مالكاً لح ،مي ول عما يحناح انهناع البناء مدن ضدرر ،و
أعنبد ال يدن لدح تيدح ،أو

لو كدان انهدناماً عز يداً ،مدا لدع يابدن أن الضدرر كدان بيدب

أن الحانث ال يرعا يببح إل إهمال ت الريانأل أو قنع ت البناء أو عي

حدداري اآلالن الميكانيكيددأل وا
يكون مي والً عما تحناح هذه ا
بيب

مان ()327

ددياء ا

ددرى الت د تت ل د

تيح.

ح اريددتها عنايددأل ارددأل،

ياء من ضرر ،مدا لدع يابدن أن وقدوس الضدرر كدان

أعنب ال ين لح تيح ،ما مراعا ما ورن من أحكاع ت القوانين ال ارأل.
مان ()328

 .3يعددوز لمددن كددان مهددنناً بضددرر يردديبح مددن د ء أن ي ال د
بات اذ ما يلزع من التنابير لنرء

ره.

 .9تددإن لددع يددتع ات دداذ هددذه التددنابير ت د وقددن مناي د

حاريددح أو مالكددح

عدداز لمددن يتهددننه ال

يحرددل عل د إذن مددن المحكمددأل ت د إع ار هددا عل د حيددا

ددر أن

الحدداري أو المالددل.

ويعوز لح ت حالأل االيتععال ،أن يت ذ ما يلزع من التدنابير لدنرء ال

در علد

نهقأل الحاري أو المالل نون حاعأل إل إذن.
مان ()322

 .3تيق بالتقانع نعوى التعوير النا أل عن الهعل الضار بانقضاء ادث يدنوان
من اليوع الذا علع تيح المضرور بحنوث الضرر و بال

المي ول عنح.

 .9تيق هذه النعوى ت عميا ا حوال بانقضداء مدي ع در يدنأل مدن يدوع وقدوس
الهعل الضار.
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 .1علد أنددح إذا كانددن هددذه الددنعوى نا د أل عددن عريمددأل وكانددن الددنعوى الع از يددأل لددع

تيق بعدن انقضداء المواعيدن المقدرر تد الهقدر اليدابقأل ،تدإن نعدوى التعدوير ال

تيق إال بيقو النعوى الع از يأل.

الفصل الرابع

الفعل النافع " اإلثراء بال سبب "
الفرع األول

القاعدة العامة
كددل د

مان ()911

 ،ولددو ييددر مميددز ،ياددرا نون يددب

م ددروس علد حيددا

يلتددزع تد حددنون مددا أاددرى بددح بتعددوير هددذا ال د

هذا االلتزاع و لو زال اغاراء تيما بعن.

د

أ ددر،

عمددا لحقددح مددن يددار ،و يبقد

الفرع الثاني

قبض غير المستحق
مان ()913

 .3كل من تيلع عل يبيل الوتاء ما ليي ميتحقاً لح وع

عليح رنه.

 .9ال محددل للددرن إذا كددان مددن قدداع بالوتدداء يعلددع أنددح ييددر ملددزع بمددا نتعددح إال إذا كددان
ناق

ا هليأل ،أو أكره عل الوتاء.
مان ()919

يرح ايترنان يير الميتحق إذا كان الوتاء قن تع تنهيدذاً اللتدزاع لدع يتحقدق يدببح ،أو
اللتزاع زال يببح بعن أن تحقق.

مان ()911

 .3يرددح ايددترنان ييددر الميددتحق إذا كددان الوتدداء قددن تددع تنهيددذاً اللتدزاع لددع يحددل أعلددح
وكان الموت عاهدً بقياع ا عل.

- 44 -

عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9عل أنح يعوز للنا ن أن يقترر علد رن مدا ايدتهانه بيدب
حنون ما لحق المنين من ضرر.

أغسطس (آب) 2102

الوتداء المععدل تد

مان ()914

عليدح أن

ال محل اليترنان يير الميتحق إذا حرل الوتاء من يير المنين ،وترتد

النا ن وهو حيدن النيدأل ،قدن تعدرن مدن يدنن الدنين أو ممدا كدان يضدمنح مدن تأميندان،

أو تددرل نعدواه قبددل المددنين الحقيقد تيددق بالتقددانع ،ويلتددزع المددنين الحقيقد تد هددذه

الحالأل برن التعوير وتقاً لقواعن اغاراء بد يب .
مان ()915

 .3إذا كان من تيلع يير الميتحق حين النيأل ،تد يلتزع أن يرن إال ما تيلع.
أو مندداتا

 .9أمددا إذا كددان يددية النيددأل تإنددح يلتددزع أيضداً أن يددرن مددا عندداه مددن مكايد

ردديأل ،أو مددا قرددر تد عنيددح مددن ال د ء الددذا تيددلمح بغيددر حددق وذلددل مددن

يوع تيلمح أو من اليوع الذا أربح تيح يية النيأل.

 .1وعل أا حال يلتزع من تيلع يير الميتحق برن ما عناه أو ما قرر تد عنيدح
من مكاي

وامار من يوع رتا نعوى الرن عليح.
مان ()913

إذا لدع تتدواتر أهليددأل التعاقددن تدديمن تيددلع ييددر الميدتحق تددد يكددون ملتزمداً إال بقددنر مددا

عان عليح من كي

هذا التيلع.

بيب

الفرع الثالث
الفضالة

الهضالأل هد أن يتدول

د

نون أن يكون ملزماً بذلل.

مان ()917

عدن قردن القيداع ب دأن عاعدل لحيدا
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د

أ در

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

مان ()918

تتحقق الهضالأل ولو كان الهضول أاناء توليدح دأناً لنهيدح ،قدن تدول

أغسطس (آب) 2102

دأن ييدره ،لمدا

بين ال أنين من ارتبا ال يمكن معح القياع بأحنهما منهرد عن اآل ر.
مان ()912

تيرا قواعن الوكالأل عل الهضالأل إذا أقر ر العمل ما قاع بح الهضول .
يع

مان ()931

عل الهضول أن يمض ت العمدل الدذا بدنأه إلد أن يدتمكن ر العمدل مدن

مبا رتح بنهيح ،كما يع
يعد

ر بتن لح ر العمل مت ايت اس ذلل.

عليح أن ي

مان ()933

علد الهضددول أن يبددذل تد القيدداع بالعمددل عنايددأل ال د

المعتددان ،واال كددان

ميد د والً عم ددا يلح ددق ر العم ددل م ددن أضد درار ،وللمحكم ددأل تحني ددن التع ددوير إذا كان ددن

الارو

تبرر ذلل.

مان ()939

إذا عهددن الهضددول إل د يي دره بكددل العمددل أو ببعضددح كددان مي د والً عددن أعمالددح ،نون
إ دل بما لر العمل من الرعوس مبا ر عل الغير.
مان ()931

إذا تعنن الهضوليون ت القياع بعمل واحن ،كانوا متضامنين ت المي وليأل.
مان ()934

يلتزع الهضول برن ما ايتول عليح بيب

الهضالأل ،وتقنيع الحيا

عما قاع بح.

مان ()935

يعددن الهضددول نا ب داً عددن ر العمددل ،مت د كددان قددن بددذل ت د إنارتددح عنايددأل ال د

العانا ،ولو لع تتحقق النتيعأل المرعو  ،وت هذه الحالأل يكون ر العمل ملزمداً بدأن
ينهذ التعهنان الت عقنها الهضول لحيابح.

مان ()933
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

يكون ر العمل ملزماً بأن يعور الهضول عدن التعهدنان التد التدزع بهدا والضدرر
الذا لحقح بيب

قيامح بالعمل ،وأن يرن لح النهقان الضروريأل والناتعأل الت يدويتها

الارو  ،وال ييتحق الهضول أع اًر عن عملح إال أن يكون من أعمال مهنتح.
مان ()937

 .3إذا لع تتواتر ت الهضول أهليأل التعاقدن تدد يكدون ميد والً عدن إنارتدح إال بالقدنر
الذا أارى بح ،ما لع تكن مي وليتح نا أل عن تعل يير م روس.

 .9أما ر العمل تتبق مي وليتح كاملأل ،ولو لع تتواتر تيح أهليأل التعاقن.
مان ()938

 .3إذا مددان الهضددول التددزع وراتددح بمددا يلتددزع بددح وراددأل الوكيددل عنددن انتهدداء الوكالددأل
بمون الوكيل.

 .9واذا مدان ر العمدل بقد الهضدول ملتزمداً نحدو الورادأل بمدا كدان ملتزمداً بدح نحدو
موراهع.

الفرع الرابع

سقوط الدعوى
مان ()932

تيددق بالتقددانع الددنعوى النا د أل عددن الهعددل الندداتا بانقضدداء ادددث يددنوان مددن اليددوع
الذا يعلع تيح النا ن بحقدح .وتيدق كدذلل تد عميدا ا حدوال بانقضداء مدي ع در

ينأل من اليوع الذا ين أ تيح هذا الحق.

الفصل الخامس
القانون

مان ()991
االلتزامان الت تن أ مبا ر عن القانون وحنه تيرا عليها النرو

أن أتها.
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القانونيأل التد

عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

أغسطس (آب) 2102

الباب الثاني
آثار االلتزام

أحكام عامة
مان ()993

 .3ينهذ االلتزاع عب اًر عل المنين.

 .9و ما ذلل إذا كان االلتزاع بيعياً تد عبر ت تنهيذه.
مان ()999

تقدنر المحكمدأل عندن عددنع الدن

مدا إذا كددان هندال التدزاع بيعد  ،و تد كدل حددال ال
النااع العاع أو اآلنا .

يعوز أن يقوع التزاع بيع ي ال

مان ()991

ال يعددوز للمددنين ايددترنان مددا أناه با تيدداره قارددناً أن يددوت الت ازم داً بيعي داً ،وال يعددن

وتاىه تبرعاً وال نتعاً لغير الميتحق.

مان ()994

االلتزاع ال بيع يرلح يبباً اللتزاع منن .

الفصل األول

التنفيذ الجبري
الفرع األول

التنفيذ العيني
مان ()995

 .3يعبر المنين بعن إعذاره عل تنهيذ التزامح تنهيذاً عينياً مت كان ذلل ممكناً.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

لد

داء عل د
 .9إذا كددان التنهيددذ العين د مرهق دًا للمددنين ،عدداز للمحكمددأل بند ً
يقرددر حددق الددنا ن علد اقتضدداء تعددوير نقددنا ،إذا كددان ذلددل ال يلحددق بددح ضددر اًر
عييماً.

المددنين أن

مان ()993

االلتدزاع بنقددل الملكيددأل أو أا حددق عيند ث ددر ينقددل مددن تلقدداء نهيددح هددذا الحددق ،إذا كددان

محددل االلت دزاع ددي ًا معين دًا بالددذان يملكددح الملتددزع ،وذلددل نون إ دددل بالقواعددن المتعلقددأل
بالتيعيل.

مان ()997

 .3إذا ورن االلتزاع بنقل حق عين عل
بإتراز هذا ال

ء.

ء لع يعين إال بنوعدح ،تدد ينتقدل الحدق إال

 .9إذا لع يقع المنين بتنهيذ التزامح ،عداز للدنا ن أن يحردل علد

د ء مدن الندوس ذاتدح

علد نهقددأل المددنين بقدرار مددن المحكمددأل أو نون قددرار منددح تد حالددأل االيددتععال كمددا
يعوز لح أن ي ال

كان لح مقتر.

بقيمأل ال

ء ت الحالتين ،نون إ دل بحقح ت التعدوير إن
مان ()998

االلتزاع بنقل حق عين يتضمن االلتزاع بتيليع ال

ء والمحاتاأل عليح حت التيليع.

مان ()992

 .3إذا التددزع المددنين أن ينقددل حق دًا عيني دًا ،أو أن يقددوع بعمددل وتضددمن الت ازمددح أن ييددلع
ددي ا ،ولددع يقددع بتيددليمح بعددن أن أعددذر تددان هدددل ال د ء يكددون عليددح ،ولددو كددان

الهدل قبل اغعذار عل النا ن.

 .9ال يكون الهدل عل المنين ولو أعذر ،إذا أابن أن ال

ء كدان يهلدل كدذلل عندن

النا ن لو أنح يلع إليح ،ما لع يكن المنين قن قبل أن يتحمل تبعأل القو القاهر .
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عـدد ممتاز

إذا كان ال

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

أغسطس (آب) 2102

مان ()911

ء ت يدن حدا ز ب ريدق ييدر م دروس ،تعليدح تبعدأل مدا يرديبح تد عميدا

ا حوال.
تد د االلتد دزاع بعم ددل ،إذا ند د

مان ()913
االته دداق ،أو اي ددتوعبن بيع ددأل العم ددل أن ينه ددذ الم ددنين

االلتزاع بنهيح ،عاز للنا ن أن يرتر الوتاء من يير المنين.
مان ()919

 .3تد االلتدزاع بعمددل ،إذا لددع يقددع المددنين بتنهيددذ الت ازمددح ،عدداز للددنا ن أن ي لد
المحكمأل تنهيذ االلتزاع عل نهقأل المنين مت كان ذلل ممكناً.

مددن

 .9يع ددوز تد د حال ددأل االي ددتععال أن ينه ددذ االلتد دزاع علد د نهق ددأل الم ددنين نون إذن م ددن
المحكمأل.

مان ()911

ت االلتزاع بعمل يقوع حكع المحكمأل مقاع التنهيذ ،إذا يمحن بهذا بيعأل االلتزاع.
مان ()914

 .3تد االلتدزاع بعمدل ،إذا كددان الم لدو مدن المددنين أن يحداتا علد ال د ء أو أن
يقددوع بإنارتددح أو أن يتددو

الحي ددأل تد تنهيددذ الت ازمددح تددإن المددنين يكددون قددن وتد

بدداغلتزاع إذا بددذل ت د تنهيددذه مددن العنايددأل كددل مددا يبذلددح الرعددل العددانا ،ولددو لددع
يتحقق الغرر المقرون ،هذا ما لع ين

القانون أو االتهاق عل يير ذلل.

 .9وت كل حال يبق المنين مي والً عما يأتيح من يش أو

أ عييع.

مان ()915

إذا التدزع المددنين باالمتنداس عددن عمدل وأ ددل بالت ازمدح ،عدداز للدنا ن أن ي لد

وق ددا م الهد داً لدلتد دزاع م ددا التع ددوير إن ك ددان ل ددح مقتضد د  ،ول ددح أن ي لد د
المحكمأل ت أن يقوع بهذه اغزالأل عل نهقأل المنين.
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إ ازلدأل مددا

إذند داً م ددن

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()913

 .3إذا ك ددان تنهي ددذ االلتد دزاع عيند داً يي ددر ممك ددن أو يي ددر مد ددع إال إذا ق دداع ب ددح الم ددنين
يرمدأل
نهيح ،عاز للنا ن أن يحرل عل حكع بإلزاع المنين بهذا التنهيذ ،وبدنتا ا

تهنينيأل إذا امتنا عن ذلل.

 .9إذا رأا القاض أن مقنار الغ ارمدأل لديي كاتيداً غكدراه المدنين الممتندا عدن التنهيدذ
عاز لح أن يزين ت الغرامأل كلما رأى ناعياً للزيان .

 .1إذا تددع التنهيددذ العين د أو أرددر المددنين عل د رتددر التنهيددذ حددنن القاض د مقددنار
التعددوير الددذا يلددزع بددح المددنين ،مراعيداً تد ذلددل الضددرر الددذا أرددا
والعنن الذا بنا من المنين.

الددنا ن،

الفرع الثاني

التنفيذ بطريق التعويض
مان ()917

إذا ايددتحال عل د المددنين أن ينهددذ االلت دزاع عين داً حكددع عليددح بددالتعوير لعددنع الوتدداء
بالت ازمددح مددا لددع يابددن أن ايددتحالأل التنهيددذ قددن ن ددأن عددن يددب

أعنب د ال يددن لددح تيددح،

ويكون الحكع كذلل إذا تأ ر المنين ت تنهيذ التزامح أو نهذه تنهيذاً عز ياً أو معيباً.

مان ()918

 .3يعددوز االتهدداق علد إعهدداء المددنين مددن تعددوير الضددرر النا ددة عددن عددنع تنهيددذ
التزامح التعاقنا كلياً أو عز ياً أو بيب
إال مدا يكددون عددن يددش أو

ددأ عيدديع مندح ،ومددا ذلددل يعددوز للمددنين أن ي ددتر

عدنع ميد وليتح عددن الغددش أو ال

ت تنهيذ التزامح.

تنهيذه علد وعدح معيد  ،أو تدأ ره تيدح،

ددأ العيدديع الددذا يقددا مددن أ د ا

 .9يعوز االتهاق عل أن يتحمل المنين تبعأل اليب
- 51 -

ا عنب .

ييددت نمهع

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()912
 .3إذا لع يكن التعوير مقن اًر ت العقن ،قنرتح المحكمأل ،وي مل التعوير ما لحق
النا ن من يار وما تاتدح مدن كيد  ،ب در أن يكدون هدذا نتيعدأل بيعيدأل لعدنع

الوتاء بااللتزاع كلياً أو عز ياً ،أو تنهيدذه علد وعدح معيد  ،أو للتدأ ر تد الوتداء
بح ،ويعن الضرر نتيعأل بيعيأل إذا لع يكدن تد ايدت اعأل الدنا ن أن يتوقداه ببدذل

عهن معقول.

 .9إذا كددان االلتددزاع مرددنره العقددن تددد يلتددزع المددنين الددذا لددع يرتك د

ي داً أو

عييما إال بتعوير الضرر الذا كان يمكن توقعح عان وقن التعاقن.

ددأ

 .1ي مل التعوير الضرر ا نب أيضاً ،وت هذه الحالأل ،ال يعدوز أن ينتقدل إلد
الغير إال إذا تحننن قيمتح بمقتض اتهاق أو بحكع قضا
مان ()941

يعددوز للمتعاقددنين أن يحددننا مقددنماً مقددنار التعددوير بددالن

اتهاق الحق ،ما مراعا أحكاع القانون.

نها .

عليددح ت د العقددن أو ت د

مان ()943

 .3ال يكددون التعددوير االتهدداق ميددتحقاً إذا أابددن المددنين أن الددنا ن لددع يلحقددح أا
ضرر.

 .9يع ددوز للقاضد د أن ي ه ددر ه ددذا التع ددوير ،إذا أاب ددن الم ددنين أن التقد دنير ك ددان
مبالغاً تيح أو أن االلتزاع ا رل قن نهذ ت عزء منح.

 .1إذا عاوز الضرر قيمأل التعوير االتهاق تد يعوز للنا ن أن ي ال
هذه القيمأل إال إذا أابن أن المنين قن ارتك

 .4يقا با د كل اتهاق ي ال

ي اً أو

أحكاع الهقران اليابقأل.
مان ()949
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اً عييماً.

بأكار من

عـدد ممتاز

يعوز للمحكمأل أن تنق

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مقنار التعوير إذا كان النا ن قن ا ترل ب

الضرر أو زان تيح ،أو أال تحكع بتعوير ما إذا ايتغرق

الفرع الثالث

ىه

ح ت إحدناث

أ المنين.

اإلعذار

مان ()941

ال ييتحق التعوير إال بعن إعذار المنين ما لع يوعن اتهاق أو ن
ذلل.

يقض ب د

مان ()944

يكددون إعددذار المددنين بإنددذاره أو بمددا يقددوع مقدداع اغنددذار ،ويعددوز أن يددتع اغعددذار عددن
ريق البرين.

مان ()945

ال وعو غعذار المنين ت الحاالن اآلتيأل

 .3إذا اتهق ال رتدان كتابدأل علد تنهيدذ االلتدزاع بمعدرن حلدول ا عدل نون حاعدأل إلد
إعذار.

 .9إذا أربح تنهيذ االلتزاع يير ممكن أو يير معن بهعل المنين.
 .1إذا كان محل االلتزاع تعويضاً ترت
 .4إذا كان موضوس االلتزاع رن

عل تعل ضار.

ء تيلمح المنين نون حق وهو عالع بذلل.

 .5إذا رر المنين كتابأل أنح ال يرين تنهيذ التزامح.
الفصل الثاني

وسائل ضمان تنفيذ االلتزام
مان ()943
 .3أموال المنين عميعها ضامنأل للوتاء بنيونح ،ما مراعا أحكاع القانون.

 .9عميددا الددنا نين متيدداوون ت د هددذا الضددمان ،إال مددن كددان لددح حددق التقددنع بق داً
للقانون.
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الفرع األول

الدعوى غير المباشرة
مان ()947

 .3لكل نا ن ولو لع يكن حقح ميتحق ا ناء أن ييتعمل بايع منينأل عميا حقوق هذا
المنين ،إال ما كان منها متردً ب

رح ارأل أو يير قابل للحعز.

 .9ال يكددون ايددتعمال الددنا ن لحقددوق منينددأل مقبدوالً إال إذا أابددن أن المددنين لددع ييددتعمل
هذه الحقوق وان عنع ايتعمالح لها من أنح أن ييب

إعياره أو أن يزيدن تد هدذا

اغعيار ،وال ي تر إعذار المدنين اليدتعمال حقدح ولكدن يعد

النعوى.

إن الدح ردمًا تد

مان ()948

كدل نهددا يعدون مددن م البددأل الدنا ن بحقددوق منينددأل يلحدق بيددا ر أمدوال المدنين ويددن ل تد

الضمان العاع للوتاء بنيونح.

الفرع الثاني

دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
مان ()942

لكددل نا ددن أرددبح حقددح ميددتحق ا ناء ،ورددنر مددن منينددح ترددر ضددار بددح أن ي لد

عنع نهاذ هذا التردر تد حقدح إذا كدان التردر قدن أنقد
ت د التزامات ددح وترتد د

ال رو المنرو

مدن حقدوق المدنين أو زان

علي ددح إعي ددار الم ددنين أو الزيددان تد د إعي دداره وذل ددل متد د تد دواترن

عليها ت المان اآلتيأل.

مان ()951

 .3إذا كان ترر المنين بعور ،ا تر لعنع نهاذه ت حق النا ن أن يكون من ويًا

عل د يددش مددن المددنين وأن يكددون مددن رددنر لددح الترددر عل د علددع بهددذا الغددش،

ويكهد لحيددبان التردر من ويداً علد الغددش أن يكددون قدن رددنر مدن المددنين وهددو

عدالع أنددح معيدر ،كمددا يعدن مددن ردنر لددح التردر عالمدًا بغدش المددنين إذا كدان قددن

علع أن هذا المنين معير.
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أغسطس (آب) 2102

 .9إذا كان الترر تبرعًا تاندح ال ينهدذ تد حدق الدنا ن ولدو كدان مدن ردنر لدح التبدرس
حين النيأل ولو ابن أن المنين لع يرتك

 .1إذا كددان ال ل د
لد

ي اً.

الددذا انتقددل إليددح ال د ء مددن المددنين قددن ترددر تيددح بعددور إل د

ث ددر ،تددد يرددح للددنا ن أن يتميددل بعددنع نهدداذ الترددر إال إذا كددان ال ل د

الاان يعلع يش المنين وعلع ال ل
بعور ،أو كان ال لد

ا ول بهذا الغدش إن كدان المدنين قدن تردر

الادان يعلدع إعيدار المدنين وقدن تردرتح لل لد

كان المنين قن ترر لح تبرعاً.

ا ول إن

مان ()953

إذا كان من تلقد حقداً مدن المدنين المعيدر لدع يدنتا امندح ،تاندح يدت ل
مت كان هذا الامن هو امن المال وقاع بإيناعح زينأل المحكمأل.

مدن الدنعوى

مان ()959

 .3الوتدداء مددن المددنين المعيددر يأ ددذ حكددع التبددرس إذا كددان قبددل حلددول أعددل الددنين،
ويأ ذ حكع المعاوضأل إذا كان بعن حلول أعل النين.

 .9إذا أرين بهذا الوتاء تهضيل أحن النا نين يحرع النا ن من هذه الميز .

مان ()951

إذا انع النا ن إعيار المدنين تعليدح أن يابدن مقدنار مدا تد ذمدأل المدنين مدن نيدون
وعل المنين أن يابن أن لح أمواالً تياوا مقنار تلل النيون أو تزين عليها.
مان ()954

إذا تق ددرر ع ددنع نه دداذ التر ددر اي ددتهان م ددن ذل ددل عمي ددا ال ددنا نين ال ددذين ر ددنر ه ددذا

الترر إض ار اًر بهع.

مان ()955
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

تيق بالتقدانع نعدوى عدنع نهداذ التردر بعدن انقضداء اددث يدنوان مدن اليدوع الدذا
علدع تيدح الددنا ن يدب

عددنع نهداذ الترددر  ،و تيدق تد عميدا ا حدوال بعدن انقضدداء

مي ع ر ينأل من وقن رنور الترر .

الفرع الثالث

دعوى الصورية
مان ()953
 .3إذا أبددرع عقددن رددورا تلكددل ردداح

مرددلحأل متد كددان حيددن النيددأل أن يتميددل

بالعق ددن الر ددورا ،كم ددا ل ددح أن يتمي ددل بالعق ددن المي ددتتر ،وياب ددن بعمي ددا الوي ددا ل

روريأل العقن الذا أضر بح.

 .9إذا تعارض ددن مر ددالح ذوا ال ددأن ،تتمي ددل بعض ددهع بالعق ددن الا دداهر ،وتمي ددل
اآل رون بالعقن الميتتر ،كانن ا تضليأل لألولين.
مان ()957

إذا ي ددتر المتعاق ددنان عق ددناً حقيقيد داً بعق ددن ا دداهر ،تالعق ددن النات ددذ تيم ددا ب ددين المتعاق ددنين
وال ل

العاع هو العقن الحقيق .

الفرع الرابع

الحق في حبس المال
مان ()958

لكددل مددن التددزع بددأناء د ء أن يمتنددا عددن الوتدداء بددح مددا ناع الددنا ن لددع يعددرر الوتدداء

بالتزاع مترت
تأمين كا

عليح بيب

التدزاع المدنين ومرتب داً بدح ،أو مدا ناع الدنا ن لدع يقدع بتقدنيع

للوتاء بالتزامح هذا.

مان ()952
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 .3لمن أنهدق علد ملدل ييدره ،وهدو تد يدنه ب ريدق م دروس ،أن يحبيدح حتد يأ دذ
ما أنهقح إذا كان اغنهاق بإذن القاضد  ،أو كاندن النهقدأل ضدروريأل ،أو ناتعدأل ،أو
كانن واعبأل عل المالل وتعذر اغذن ،ما لع ين

القانون عل

د

ذلل.

 .9لمن أرابح من ة مملدول لغيدره وهدو تد يدنه ب ريدق م دروس أن يحبيدح حتد
يأ ذ حقح.
 .3عل الحابي أن يحاتا عل ال
 .9إذا كد ددان ال د د ء المحبد ددوي ي

مان ()931

ء وأن يقنع حياباً عن يلتح.

د د عليد ددح مد ددن الهد دددل أو التل د د

تللحد ددابي أن

ييتردنر إذنداً مدن القاضد ببيعدح وتقدا لإلعدراءان ال اردأل ببيدا المرهدون حيدداز
وينتقل حقح ت الحبي إل امنح.

من حبي ال

مان ()933

ء إعماالً لحقح ت الحبي كدان أحدق مدن بداق الدنا نين العدانيين تد

ايتيهاء حقح منح.

مان ()939

ينقض الحق ت الحبي

 .3بهدل ال

 .9ب روج ال

ء المحبوي أو بعنع المحاتاأل عليح.
ء من ين حا زه ما لع ين

القانون عل

د

ذلل.

 .1ب ددروج ال د ء مددن يددن حددا زه نون علمددح أو علد الددريع مددن معارضددتح ونون أن
ي ل

ايترنانه دل اداين يوما مدن الوقدن الدذا علدع تيدح ب دروج ال د ء مدن

ينه ،وقبل انقضاء ينأل من وقن روعح.

الفرع الخامس
اإلعسار

مان ()931

يعوز الحكع بإعيار المنين إذا زانن نيونح الحالأل عل أموالح.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()934
ل

يكون الحكع الرانر باغعيار بناء عل

أحن النا نين أو ل

المنين نهيح.

مان ()935

عل د المحكمددأل ت د عميددا ا ح دوال قبددل الحكددع بإعيددار المددنين أن ت ارع د الاددرو
التد د أحا ددن ب ددح عام ددأل كان ددن أع ار ددأل ،وتنا ددر إلد د مد دوارنه المي ددتقبلأل ومقنرت ددح

ال

التد د د أنن إلد د د إعي د دداره ومر د ددالح نا ني د ددح

ر د دديأل ،وميد د د وليتح ع د ددن ا ي د ددبا

الم روعأل ،وكل ار ث ر من أنح أن يىار ت حالتح الماليأل.
تكون من ال عن بااليدت نا

مان ()933

دأن اغعيدار ميدأل ع در

تد ا حكداع الردانر تد

يوما تبنأ من تاريك إعدن تلل ا حكاع.

مان ()937

 .3عل قلع المحكمأل ت اليوع الدذا تقيدن تيدح نعدوى اغعيدار أن تيدعل ردحيهتها
تد د ي ددعل ددا

بأي ددماء المعيد درين ويى ددر تد د ه ددامش ه ددذا الي ددعل الحك ددع

الرانر ت النعوى و بكل حكع يرنر بتأيينه أو بإلغا ح ت يوع رنوره.

 .9ين ددأ يددعل عدداع للتيددعيدن والتأ دديران المنرددو

ويناع بقرار يرنر من قبل المعلي ا عل للقضاء.

عليهددا ت د الهقددر ا ول د ،

 .1وعل قلع المحكمأل أن يريل إلد اليدعل العداع ردور مدن اليدعدن والتأ ديران
غاباتها ت اليعل العاع.

مان ()938

مت يعلن نعوى اغعيار لنى قلع المحكمأل ،ال ينهذ ت حق الدنا نين أا تردر

للمددنين يكددون مددن ددأنح أن يقددرر حقداً عينيداً علد أموالددح ،أو يددنق
يزين من التزاماتح ،كما ال ينهذ ت حقهع أا وتاء ي
مان ()932
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عل د المددنين إذا تغيددر مو نددح أن ي

مو نح اليابق وعل هذا الكات

ددر بددذلل كات د

أغسطس (آب) 2102

المحكمددأل الت د يتبعهددا

بمعرن علمح بتغييدر المدو ن ،يدواء أ

دره المدنين

أع علع ذلل مدن أا ريدق ث در ،أن يريدل علد نهقدأل المدنين ردور مدن حكدع دهر
اغعيددار ومددن البيانددان المى ددر بهددا تد هددامش التيددعيل إلد المحكمددأل التد يتبعهددا

المو ن العنين لتقوع بقينها ت يعدتها.
يعددوز للمحكمددأل بندداء عل د

لد

مان ()971

أا نا ددن حددل نينددح أن تقددرر حعددز أم دوال المددنين

المعيددر م دن عقدداران ومنق دوالن ونيددون ت د ذمددأل الغيددر ،عددنا ا م دوال الت د ال يعددوز
حعزها ،ويكون هذا الحعز لمرلحأل عميا النا نين ،ماناع المنين معي اًر.
مان ()973

إذا أوقا النا نون الحعز عل إيرانان المنين كان لدر يي المحكمدأل الم تردأل ب دهر

اغعيددار أن يقددرر للمددنين بندداء عل د عريضددأل يقددنمها ،نهقددأل يتقاضدداها مددن إيراناتددح
المحعوز  ،ويعوز التالع من ا مدر الدذا يردنر علد هدذه العريضدأل تد مدن ادادأل
أياع من تاريك رنوره ،إن كان التالع من المنين ومدن تداريك إعددن ا مدر للدنا نين

إن التالع منهع.
مان ()979
ال يحول اغعيار نون ات اذ النا نين إعراءان ترنيأل ضن المنين ،وتكون نتا ه هذه

اغعراءان لمرلحأل عميا النا نين.

مان ()971

 .3يعددوز للمددنين المعيددر بددإذن مددن القاض د أن يترددر ت د مالددح معاوضددأل ،ولددو
بغير رضا النا نين ،عل أن يكون ذلدل بدامن المادل ،وأن يقدوع الم دترا بإيدناس

الامن زينأل المحكمأل حت يوزس وتقاً غعراءان التوزيا.
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 .9إذا كان الامن الذا بيا بدح المدال أقدل مدن امدن المادل ،كدان التردر ييدر ناتدذ
ت حق النا نين ،إال إذا أونس الم ترا توق الامن الذا ا ترى بح ما نق

امن المال.
يعاق

من

مان ()974

المنين بعقوبأل التبنين ت الحالتين اآلتيتين

 .3إذا رتعددن عليددح نعددوى بددنين تتعمددن اغعيددار بقرددن اغض درار بنا نيددح ،وانتهددن
النعوى برنور حكع عليح بالنين وباغعيار.

 .9إذا كددان بعددن الحكددع عليددح باغعيددار ،قددن أ هد بعددر أموالددح ليحددول نون التنهيددذ
عليه ددا أو ارد د نا نيوند داً ر ددوريأل أو مبالغد داً تيه ددا وك ددان ذل ددل بقر ددن اغضد درار
بنا نيح.

مان ()975

تنتهد حالددأل اغعيددار بحكددع ترددنره المحكمددأل التد يتبعهددا مددو ن المددنين بندداء عل د
ل

ذا المرلحأل

 .3إذا قيع مال المعير بين الغرماء وكان كاتياً لينان ما عليح من نيون.
 .9إذا ابن أن نيون المنين أربحن ال تزين عل أموالح.

 .1إذا قاع المنين بوتداء نيوندح التد حلدن نون أن يكدون لإلعيدار أادر تد حلولهدا،
وت هذه الحالأل تعون ثعال النيون الت حلن باغعيار إل ما كاندن عليدح مدن

قبل ،ب ر أن يكون المنين قن وت عميا أقيا ها الت حلن.
مان ()973

ينتهد اغعيددار بقددو القددانون متد انقضددن مددي يددنوان مددن تدداريك رددنور الحكددع

باغعيار.

مان ()977
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يعوز للمنين بعن انتهاء اغعيار أن ي ل

أغسطس (آب) 2102

إعان النيون الت كانن قن حلن بيب

اغعيدار مدا لددع يدتع نتعهددا إلد أعلهددا اليدابق دري أل أن يكددون قدن وتد نيوندح التد
حلن نون أن يكون لإلعيار أار ت حلولها.

مان ()978

انتهاء إعيار المدنين ال ي دل بمدا ات دذه كدل نا دن مدن إعدراءان ترنيدأل ضدن المدنين،
وال يمنا النا نين من الم البأل بحقوق منينهع وال ال عن ت تررتاتح.
الباب الثالث

أوصاف االلتزام
الفصل األول
الشرط

يكون االلتزاع معلقاً عل

الوقوس.

مان ()972

ر إذا كان وعونه أو زوالح مترتباً عل أمر ميتقبل محتمل

مان ()981

 .3ال يك ددون االلتد دزاع قا مد داً إذا عل ددق علد د

ددر يي ددر ممك ددن أو علد د

ددر م ددال

لل دريعأل اغيدددميأل أو للنادداع العدداع أو لددآلنا  ،هددذا إذا كددان ال ددر واقهدًا ،أمددا إذا
كان تاي اً تهو ذاتح الذا يعن يير قا ع.

 .9ال يقوع االلتدزاع الدذا علدق علد
العاع أو لآلنا

در تايدك م دال

إذا كان هذا ال ر هو اليب

مان ()983
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ال يك ددون االلتد دزاع قا مد دًا إذا عل ددق علد د
محر إران الملتزع.

إذا كان االلتزاع معلقدًا علد

ددر واقد د

أغسطس (آب) 2102

يعع ددل وع ددون االلتد دزاع متوقهد دًا علد د

مان ()989

در واقد  ،تدد يكدون ناتدذًا إال إذا تحقدق ال در  ،أمدا قبدل

تحقددق ال ددر تددد يكددون االلت دزاع قددابدً للتنهيددذ العبددرا وال للتنهيددذ اال تيددارا ،عل د أنددح
يعوز للنا ن أن يت ذ من اغعراءان ما يحاتا بح عل حقح.

 .3يترت

مان ()981

عل تحقق ال ر الهايدك زوال االلتدزاع ،ويكدون الدنا ن ملزمداً بدرن مدا أ دذه،

تإذا ايتحال الرن ليب

راعا إليح وع

عليح التعوير.

 .9تبق د ناتددذ أعمددال اغنار الت د ترددنر مددن الددنا ن عل د الددريع مددن تحقددق ال ددر
الهايك.

مان ()984

 .3إذا تحقددق ال ددر ايددتنن أادره إلد الوقددن الددذا ن ددأ تيددح االلتدزاع ،إال إذا تبددين مددن
إران المتعاقنين أو من بيعأل العقن أن وعدون االلتدزاع ،أو زوالدح ،إنمدا يكدون تد

الوقن الذا تحقق تيح ال ر .

 .9ال يكون لل ر أادر رععد إذا كدان تنهيدذ االلتدزاع قبدل تحقدق ال در ييدر ممكدن
ليب

أعنب ال ين للمنين تيح.

الفصل الثاني
األجل

مان ()985

 .3يكددون االلتدزاع عددل إذا كددان نهدداذه أو انقضدداىه مترتبداً علد أمددر ميددتقبل محقددق
الوقوس.
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 .9يعن ا مر محقق الوقوس مت كان وقوعح محتماً ،ولو لع يعر الوقن الدذا يقدا
تيح.

مان ()983

إذا تبددين مددن االلت دزاع أن المددنين ال يقددوع بوتا ددح إال عنددن المقددنر أو المييددر ،عينددن
المحكمد ددأل ميعد دداناً منايد ددباً لحلد ددول ا عد ددل ،مراعيد ددأل ت د د ذلد ددل م د دوارن المد ددنين الحاليد ددأل
والميتقبلأل ،ومقتضيأل منح عنايأل الرعل الحري

مان ()987

عل الوتاء بالتزامح.

ييق حق المنين ت ا عل

 .3إذا حكع بإتديح أو إعياره.
 .9إذا لع يقنع تأمينان النين المتهق عليها.
 .1إذا أضددع

بهعلددح إل د حددن كبيددر تأمينددان الددنين مددا لددع يددىار الددنا ن أن ي ال د

بتكملأل التأمين ،أما إذا كان ضع

التأمين يرعا إل يب

ال ن ل للمنين تيح،

تإنح يكون للمنين أن يتوق يقو ا عل بالمبانر بتقنيع تأمين كا .
مان ()988

إذا كان ا عل لمرلحأل أا من ال رتين تلح أن ينزل عنح بإرانتح المنهرن .
مان ()982

 .3إذا كددان االلتد دزاع مقترن داً بأع ددل واقد د  ،تانددح ال يك ددون نات ددذاً إال ت د الوق ددن ال ددذا
ينقض تيح ا عل.

 .9يعوز للدنا ن حتد قبدل انقضداء ا عدل أن يت دذ مدن اغعدراءان مدا يحداتا علد
حقوقددح ،ولددح ت د ذلددل أن ي ال د

وايتنن إل يب
يترتد د

رعع .

معقول.

بتددأمين إذا

د إتدددي المددنين أو إعيدداره،

مان ()921

علد د انقض دداء ا ع ددل الهاي ددك زوال االلتد دزاع نون أن يك ددون له ددذا ال ددزوال أا ددر
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الفصل الثالث

تعدد محل االلتزام
الفرع األول

االلتزام التخييري
مان ()923

يكددون االلتدزاع ت ييريداً إذا ددمل محلددح أ ددياء متعددنن تبد أر ذمددأل المددنين بدراء تامددأل إذا

أنى واحناً منها ،ويكون ال يار للمنين ما لع ين
يير ذلل.

القانون أو يتهق المتعاقدنان علد

مان ()929

 .3إذا كددان ال يددار للمددنين وامتنددا عددن اال تيددار ،أو تعددنن المددنينون ولددع يتهقدوا تيمددا
بينهع ،عاز للنا ن أن ي ل

من القاض تعيين أعل ي تار تيح المنين أو يتهدق

تيح المنينون ،تإذا لع يتع ذلل تول القاض بنهيح تعيين محل االلتزاع.

 .9أما إذا كان ال يار للنا ن وامتنا عن اال تيدار أو تعدنن الدنا نون ولدع يتهقدوا تيمدا
بيددنهع ،ع ددين القاضد د أع ددً إن لد د

الم ددنين ذلد دل ،تددإذا انقضد د ا ع ددل انتق ددل

ال يار إل المنين.

مان ()921
إذا كان ال يار للمنين ،اع ايتحال تنهيذ كل من ا

ياء المتعنن الت ا تمل عليها

محدل االلتدزاع ،وكددان المدنين ميد والً عددن هدذه االيددتحالأل ولدو تيمدا يتعلددق بواحدن مددن
هذه ا

ياء كان ملزماً بأن ينتا قيمأل ث ر ية ايتحال تنهيذه.
الفرع الثاني

االلتزام البدلي
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

مان ()924

 .3يكون االلتزاع بنلياً إذا لع ي مل محلح إال ي اً واحدناً ،ولكدن تبد أر ذمدأل المدنين إذا
أنى بنالً منح ي ا أ ر.

 .9ا ريل ال البنيل هو وحنه محل االلتزاع ،وهو الذا يعين بيعتح.
الفصل الرابع

تعدد طرفي االلتزام
الفرع األول
التضامن

مان ()925
التضدامن بدين الدنا نين أو بدين المدنينين ال يهتددرر ،وانمدا يكدون بنداء علد اتهدداق أو
ت القانون.

ن

أوالا :تضامن الدائنين:

مان ()923

 .3للنا نين المتضامنين معتمعين أو منهرنين م البأل المنين بكل النين.

 .9للمددنين أن يعتددرر علد م البددأل أحددن نا نيدح المتضددامنين بأوعددح الددنتا ال ارددأل
بهذا النا ن ،وبا وعح الم تركأل بين عميا الدنا نين ،ولديي لدح أن يعتدرر عليدح

بأوعح النتا ال ارأل بنا ن أ ر.

مان ()927

كل ما ييتوتيح أحن الدنا نين المتضدامنين مدن الدنين يردير مدن حدق الدنا نين عميعداً
ويتحارون تيدح ،وتكدون القيدمأل بيدنهع بالتيداوا ،إال إذا وعدن اتهداق أو ند

ب د

ذلل.

يقضد

مان ()928

إذا كان التضامن بدين الدنا نين عداز للمدنين أن يدوت الدنين ا مدنهع ،إال إذا مدانا

أحنهع ،ولع يترت

عل ذلل ضرر للمنين.
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مان ()922

إذا بر ن ذمأل المنين قبل أحن النا نين المتضامنين بيب

أغسطس (آب) 2102

ييدر الوتداء تدد تبد أر ذمتدح

قبل الباقين ،إال بقنر حرأل النا ن الذا بر ن ذمأل المنين قبلح.
مان ()111

إذا أت د أحددن الددنا نين المتضددامنين عم ددً مددن ددأنح اغض درار بالددنا نين اآل درين ،ال
ينهذ هذا العمل ت حقهع.

مان ()113

ال ينتقل التضامن إل وراأل النا ن المتضامن إال إذا كان النين يير قابل لدنقياع.

ثاني ا :تضامن المدينين:

مان ()119

يتحقق التضامن بين المنينين ،ولو كان نين بعضهع مىعدً أو معلقاً علد

مرتب اً بور

مىار تيح ،وكان نين ييره منع اًز أو الياً من ذلل الور .
مان ()111

در أو

إذا وت أحن المنينين المتضامنين النين بر ن ذمتح وذمأل الباقين.

 .3للددنا ن أن ي ال د

مان ()114

بنينددح كددل المددنينين المتضددامنين أو بعضددهع مراعي داً تد ذلددل مددا

يلحددق عدقتددح بكددل مددنين مددن ورد

من م البأل الباقين.

يددىار تد الددنين ،وم البتددح حددنهع ال تمنعددح

 .9ال يعددوز للمددنين الددذا ي البددح الددنا ن بالوتدداء أن يحددته بأوعددح الددنتا ال ارددأل بغيدره
مددن الم دنينين ،ولكددن يعددوز لددح أن يحددته بأوعددح الددنتا ال ارددأل بددح وبأوعددح الددنتا
الم تركأل بين المنينين عميعا.

مان ()115
- 66 -

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

إذا انقضن حرأل أحن المنينين المتضامنين تد الدنين ب ريدق المقاردأل ،تدان الدنين ال

ينقض بالنيبأل لباق المنينين إال بقنر حرأل هذا المنين.
مان ()113

إذا اتحددنن الذمددأل بددين الددنا ن وأحددن منينيددح المتضددامنين تددان الددنين ال ينقض د بالنيددبأل
لباق المنينين إال بقنر حرأل المنين الذا اتحنن ذمتح ما النا ن.
يترت د

مان ()117

علد د تعني ددن ال ددنين ب ددين ال ددنا ن وأحددن الم ددنينين المتض ددامنين أن تبد د أر ذم ددع ب دداق

المنينين ،إال إذا احتها النا ن بحقح قبلهع.

مان ()118

 .3إذا أب أر النا ن أحن المدنينين المتضدامنين مدن الدنين تقد  ،بر دن ذمتدح وذمدع البداقين
من حرتح ،وبق تضامنح.

 .9تإذا أبرأه من التضامن تق بق نيندح تد ذمتدح وامتنعدن م البدأل الدنا ن لدح بحردأل
اآل رين ،ولهىالء الرعوس عليح بما ينتعونح عنح بحكع التضامن بينهع.

 .1تإذا أب أره برور م لقأل ،انرر اغبراء إل النين والتضامن معًا ،ما لع يتبين من
ارو

الحال أو من بيعأل التعامل أن اغبراء ينرر إل أحنهما.

مان ()112
 .3ت عميا ا حوال الت يبر تيها الدنا ن أحدن المدنينين المتضدامنين ،يدواء كدان
اغبدراء مددن الددنين أع مددن التضددامن ،يكددون لبدداق المددنينين أن يرعع دوا عل د هددذا

المنين بنريبح ت حرأل المعير منهع.

 .9إذا أعه النا ن المنين الذا أبدرأه مدن كدل ميد وليأل عدن الدنين ،تدان هدذا الدنا ن
هو الذا يتحمل نري

هذا المنين ت حرأل المعير.
مان ()131
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

 .3إذا انقض النين بالتقانع بالنيبأل إل أحن المنينين المتضامنين ،تد ييتهين من
ذلل باق المنينين إال بقنر حرأل هذا المنين.

 .9إذا انق عن من التقانع أو أوق

يريانح بالنيبأل إل أحن المنينين المتضامنين،

تد يعوز للنا ن أن يتميل بذلل قبل باق المنينين.
مان ()133

 .3ال يكون المنين المتضامن مي والً ت تنهيذ االلتزاع إال عن تعلح.

 .9واذا أع ددذر ال ددنا ن أح ددن الم ددنينين المتض ددامين أو قاض دداه ،ت ددد يك ددون ل ددذلل أا ددر
بالنيبأل إل باق المنينين ،أما إذا أعذر أحن المدنينين المتضدامنين الدنا ن ،تدإن

باق المنينين ييتهينون من هذا اغعذار.

مان ()139

إذا ترالح النا ن ما أحدن المدنينين المتضدامنين ،وتضدمن الردلح اغبدراء مدن الدنين

أو براء الذمأل منح بأيأل وييلأل أ رى ،ايتهان منح الباقون ،أما إذا كان مدن دأن هدذا
الرلح أن يرت

ت ذممهع التزاماً عنيناً ،أو يزين تيما يلتزمون بح ،تاندح ال ينهدذ تد

حقهع إال إذا أعازوه.

مان ()131

 .3إذا أقر أحن المنينين المتضامنين بالنين تد ييرا هذا اغقرار ت حق الباقين.

 .9إذا نكل أحن المنينين المتضامنين عن اليمين أو وعح إل النا ن يمينًا تحلهها ،تد
يضار بذلل باق المنينين لكنهع ييتهينون ت حالأل نكولح.

 .1إذا اقترددر الددنا ن علد توعيددح اليمددين إلد أحددن المددنينين المتضددامنين تحلد  ،تددان
المنينين الباقين ييتهينون من ذلل.

مان ()134

إذا رددنر حكددع عل د أحددن المددنينين المتضددامنين ،تددد يحددته بددح عل د البدداقين ،أمددا إذا

رددنر الحكددع لرددالح أحددنهع تييددتهين منددح البدداقون إال إذا كددان الحكددع مبني داً عل د يددب
ا

بالمنين الذا رنر الحكع لرالحح.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()135

لم ددن وتد د ال ددنين م ددن الم ددنينين المتض ددامنين ح ددق الرع ددوس علد د أا م ددن الب دداقين بق ددنر

حرتح ،تان كان أحنهع معي اًر ،تحمل الموت ما المويرين من المدنينين المتضدامنين
تبعأل هذا اغعيار نون إ دل بحقهع ت الرعوس عل المعير عنن مييرتح.
مان ()133

ينقيع النين إذا وتاه أحن المنينين حررًا متياويأل بين العميدا ،مدا لدع يوعدن اتهداق أو

ن

يقض ب د

ذلل.

مان ()137

إذا كددان أحددن المددنينين المتضددامنين هددو وحددنه ردداح

يتحملح كلح نحو الباقين.

المرددلحأل ت د الددنين تهددو الددذا

الفرع الثاني

الدين المشترك
مان ()138

يكددون الددنين م ددتركاً إذا اتحددن يددببح كددأن يكددون نين داً ثل بدداغرث إل د عددن وراددأل ،أو

تعويضداً عددن المددال الم ددترل الددذا أتلد

بالقرددن أو امنداً للمبيددا الم ددترل الددذا بيددا

برهقأل واحن أو بنالً للقرر الميتقرر من مال م ترل.
مان ()132

لكل من ال ركاء ت النين الم ترل أن ي ل

حرتح تيح.

مان ()191

 .3إذا قبر أحن ال ركاء بعر النين الم ترل ،تألا مدنهع أن ي داركح تيدح بنيدبأل
حرتح ،و لهع أن يتركوا للقابر ما قبضح عل أن يتبعوا المنين كل بحرتح.

 .9إذا ا تار أحن ال دركاء متابعدأل المدنين ،تلديي لدح أن يرعدا علد

دريكح القدابر

و ل ددو هل ددل ب دداق ال ددنين عن ددن الم ددنين إال إذا اته ددق ال ددركاء علد د الرع ددوس علد د

القابر ت هذه الحالأل.
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مان ()193

 .3إذا قبر أحن ال ركاء حرتح ت النين الم ترل ادع تردر تيهدا أو ايدتهلكها،
تلل ركاء اآل رين أن يرععوا عليح بأنربتهع تيها.

 .9تإذا هلكن أو أتلهن تد يدنه بدد تقردير مندح تدد ضدمان عليدح نردبأل دركا ح
تيها ،ويكون قن ايتوت حرتح ،وما بق من النين بذمأل المدنين يكدون ل دركا ح

اآل رين.

مان ()199

إذا قنع المنين حن ال ركاء كهيدً بحرتح ت النين الم ترل أو أحالح المنين عل

ث ر تلل ركاء أن ي اركوه بحرردهع تد المبلدو الدذا يأ دذه مدن الكهيدل أو المحدال

عليح.

مان ()191

إذا ا ددترى أح ددن ال ددركاء بنر دديبح تد د ني ددن م ددترل م دداالً م ددن الم ددنين تلل ددركاء أن
يضددمنوه مددا أر ددا

حررددهع مددن ام ددن مددا ا ددتراه ،وأن يرععد دوا بحررددهع علد د

المنين ،وليي لهع أن ي اركوه تيما ا تراه إال برضاه.

يعوز حن ال ركاء أن يه
أنربح ركا ح تيما وه

مان ()194

حرتح تد الدنين للمدنين أو أن يبر دح مندح ،وال يضدمن

أو أبرأ.

مان ()195

يعددوز حددن ال ددركاء ت د الددنين الم ددترل أن يرددالح عددن حرددتح تيددح ،تددان كددان بددنل
الرددلح مددن عددني الددنين عدداز للبدداقين أن ي دداركوه تد المقبددور أو أن يتبع دوا المددنين،
وان ك ددان ب ددنل الر ددلح م ددن يي ددر ع ددني ال ددنين ع دداز له ددع أن يتبعد دوا الم ددنين أو ال د دريل
المرالح ،وللمرالح أن ينتا لهع نريبهع ت المقبور أو نريبهع ت النين.

مان ()193
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 .3ال يعددوز حددن ال ددركاء تد نيددن م ددترل تأعيلددح وحددنه نون مواتقددأل البدداقين علد
هذا التأعيل.

 .9ويعددوز لددح أن يىعددل حرددتح نون مواتقددأل البدداقين ،وت د هددذه الحالددأل لدديي لددح أن
ي اركهع تيما يقبضونح من النين.

الفرع الثالث

عدم القابلية لالنقسام
مان ()197

يكون االلتزاع ييدر قابدل لدنقيداع إذا ورن علد محدل ال يقبدل ب بيعتدح أن ينقيدع ،أو

إذا تبين من الغرر الدذا رمد إليدح المتعاقدنان أن االلتدزاع ال يعدوز تنهيدذه منقيدماً،
أو إذا انررتن نيأل المتعاقنين إل ذلل.

مان ()198

 .3إذا تعنن المنينون ت التزاع يير قابل لدنقياع كان كل منهع ملزمداً بوتداء الدنين
كامدً.

 .9للمنين الذا وت بالنين حق الرعوس عل البداقين كدل بقدنر حردتح إال إذا تبدين
من الارو

يير ذلل.

مان ()192

 .3إذا تعددنن الددنا نون ت د الت دزاع ييددر قابددل لدنقيدداع أو تعددنن وراددأل الددنا ن ت د هددذا
االلتدزاع ،عدداز لكدل نا ددن أو وارث أن ي الد

بدأناء االلتدزاع كدامدً ،تددإذا اعتددرر

أح ددن ال ددنا نين أو الورا ددأل علد د ذل ددل ،ك ددان الم ددنين ملزمد داً ب ددأناء االلتد دزاع لل ددنا نين
معتمعين أو إيناس ال

ء محل االلتزاع وتقاً لما يقتضيح القانون.

 .9يرعا النا نون عل النا ن الذا ايتوت االلتزاع ،كل بقنر حرتح.
الباب الرابع

انتقال االلتزام
الفصل األول
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

حوالة الحق
يعوز للنا ن أن يحول حقح إلد

د

مان ()111

ث در ،إال إذا حدال نون ذلدل ند

تد القدانون

أو اتهاق المتعاقنين أو بيعأل االلتزاع ،وتتع الحوالأل نون حاعأل إل رضا المنين.

مان ()113

ال تعوز حوالأل الحق إال بمقنار ما يكون منح قابدً للحعز.
مان ()119

ال تكددون الحوالددأل ناتددذ قبددل المددنين أو قبددل الغيددر إال إذا قبلهددا المددنين أو أعلددن بهددا،
عل أن نهاذها قبل الغير بقبول المنين ييتلزع أن يكون هذا القبول اابن التاريك.
مان ()111

يعوز للدنا ن المحدال لدح ،قبدل إعددن الحوالدأل أو قبولهدا ،أن يت دذ مدن اغعدراءان مدا

يحاتا بح عل الحق الذا انتقل إليح.

مان ()114

ت مل حوالدأل الحدق ضدماناتح كالكهالدأل واالمتيداز والدرهن كمدا تعدن داملأل لمدا حدل مدن

أقيا .

مان ()115

عل المحيل أن ييلع إل المحال لح ينن الحق المحال بح وكدل مدا يلدزع مدن بياندان
أو ويا ل لتمكينح من حقح.

مان ()113

 .3إذا كانددن الحوالددأل بعددور ال يضددمن المحيددل إال وعددون الحددق المحددال بددح وقددن
الحوالأل ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

 .9إذا كانن الحوالأل بغير عور ،تد يكون المحيل ضامناً حت لوعون الحق.
مان ()117

 .3ال يضمن المحيل ييار المنين إال إذا وعن اتهاق ا
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عل هذا الضمان.

عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

أغسطس (آب) 2102

 .9إذا ضمن المحيل ييار المنين ،تد ينرر هذا الضمان إال إلد وقدن الحوالدأل
ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()118

إذا رعدا المحددال لددح بالضددمان بقداً للمددانتين اليددابقتين ،تددد يلدزع المحيددل إال بددرن مددا
أ ذه ما المرروتان ،ولو وعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()112

يكددون المحيددل ميد د والً عددن أتعالددح ال

ا تر عنع الضمان.

ر دديأل ،ولددو كانددن الحوال ددأل بغيددر ع ددور أو

مان ()141

للمنين أن يتميل قبل المحدال لدح بالدنتوس التد لدح أن يتميدل بهدا قبدل المحيدل وقدن
نهاذ الحوالأل ت حقح ،كما يعوز لح أن يتميل بالنتوس الميتمن من عقن الحوالأل.
مان ()143

إذا تعدننن الحوالددأل بحدق واحددن قدنمن الحوالددأل التد ترددبح قبدل ييرهددا ناتدذ تد حددق

الغير.

مان ()149

 .3إذا وقا تحدن يدن المحدال عليدح حعدز قبدل أن تردبح الحوالدأل ناتدذ تد حدق الغيدر،
كانن الحوالأل بالنيبأل إل الحاعز بماابأل حعز ث ر.

 .9وت هذه الحالأل ،إذا وقا حعز ث ر بعن أن أربحن الحوالأل ناتذ ت حق الغيدر،
تددان الددنين يقيددع بددين الحدداعز المتقددنع والمحددال لددح والحداعز المتددأ ر قيددمأل يرمدداء
عل أن يى ذ من حرأل الحاعز المتأ ر ما ييتكمل بح المحال لح قيمأل الحوالأل.

الفصل الثاني
حوالة الدين

مان ()141
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

تتع حوالأل النين باتهاق بين المنين و

أغسطس (آب) 2102

ث ر يتحمل عنح النين.

مان ()144

 .3ال تكون الحوالأل ناتذ ت حق النا ن إال إذا أقرها.

ال
د معقدو ً
 .9إذا قاع المحال عليدح أو المحيدل بدإعدن الحوالدأل إلد الدنا ن ،وعدين لدح أعد ً
ليقددر الحوالددأل اددع انقض د ا عددل نون أن يرددنر اغقدرار ،عددن يددكون الددنا ن رتض داً

للحوالأل.

مان ()145

 .3إذا لع يحنن المحال لح موقهح من الحوالأل إقد ار اًر أو رتضداً ،كدان المحدال عليدح ملزمداً
قبل المحيل بالوتاء للمحال لح ت الوقدن المنايد

مدا لدع يوعدن اتهداق يقضد بغيدر

ذلل ،وييرا هذا الحكع ولو رتر المحال لح الحوالأل.

 .9ال يعوز للمحيل أن ي ال

المحال عليح بالوتاء للمحال لح إذا لع يقدع بمدا التدزع بدح

نحو المحال عليح بمقتض عقن الحوالأل.

مان ()143

 .3يبق للنين المحال ضماناتح عل الريع من تغير
 .9ال يبق الكهيل عينياً كان أو

المنين.

رياً ملتزماً قبل النا ن إال إذا رض بالحوالأل.

مان ()147

للمحددال عليددح أن يتميددل قبددل المحددال لددح بعميددا الددنتوس المتعلقددأل بالددنين والت د كددان

للمحيل أن يتميل بها ،كما يعوز لح أن يتميل بالنتوس الميتمن من عقن الحوالأل.
مان ()148

 .3يعددوز أن تددتع حوالددأل الددنين باتهدداق بددين المحددال لددح والمحددال عليددح يتقددرر تيددح أن
يحل هذا محل المنين ا رل ت التزامح.

 .9تد هددذه الحالددأل ال يكددون االتهدداق ناتددذاً تد حددق الكهيددل إال بقبولددح ،وتبقد للددنين
ضماناتح والنتوس الت كان للمنين ا رل أن يتميل بها.
مان ()142
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يضددمن المددنين أن يكددون المحددال عليددح موي د اًر وقددن إق درار المحددال لددح للحوالددأل مددا لددع
يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()151

 .3ال ييددتتبا بيددا العقددار المرهددون رهنداً ريددمياً انتقددال الددنين المضددمون بددالرهن إل د
ذمأل الم ترا إال إذا تع االتهاق عل ذلل.

 .9تددإذا اتهددق البددا ا والم ددترا عل د حوالددأل الددنين ،ويددعل عقددن البيددا ،تعددين عل د

النا ن مت أعلن ريمياً بالحوالأل أن يقرها أو يرتضها ت ميعان ال يعداوز ادادأل
أ هر تإذا انقض هذا الميعان نون أن يعلن رأيح عن يكوتح إق ار اًر.

الباب الخامس

انقضاء االلتزام
الفصل األول
الوفاء

الفرع األول

طرفا الوفاء
مان ()153

 .3يرددح الوتدداء مددن المددنين أو مددن نا بددح أو مددن أا د
الوتدداء وذلددل مددا لددع يددن

بنهيح.

االتهدداق أو تيددتوع
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ث ددر لددح مرددلحأل تد

بيعددأل االلت دزاع أن ينهددذه المددنين

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9يرح الوتاء ممن ال مرلحأل لح تيح بأمر المنين أو بغير أمره ،علد أندح يعدوز
للددنا ن أن ي درتر الوتدداء مددن الغيددر إذا اعتددرر المددنين عل د ذلددل وأبلددو الددنا ن
باعتراضح.

مان ()159

ي تر لنهاذ الوتاء

 .3أن يكون الموت بح ملكاً للموت .

 .9أن يكون الموت كامل ا هليأل ،تإذا كان ناقرها تان وتاءه يكون قابدً لإلب ال
لمرلحتح ويزول حق التميل باغب ال إذا أعاز الوتاء بعن بلويح ين الر ن أو
رنرن اغعاز من نا بح أو من المحكمأل حي

ا حوال.

مان ()151

ال ينهددذ الوتدداء لددبعر الددنا نين ت د حددق الددنا نين اآل درين إذا كددان المددنين مريض داً
مرر المون ولع ت

تركتح بالوتاء بنيون الباقين.
مان ()154

 .3إذا قاع الغير بوتاء النين ،كان لح حق الرعوس عل المنين بقنر ما نتعح.
 .9يعوز للمنين الذا حرل الوتاء بغير أمره أن يمنا رعوس الموت بمدا وتداه عندح
كدً أو بعضاً ،إذا أابن أن لح مرلحأل ت االعترار عل الوتاء.
مان ()155

إذا قاع بالوتاء

ا حوال اآلتيأل

يير المدنين حدل المدوت محدل الدنا ن الدذا ايدتوت حقدح تد

 .3إذا كان الموت ملزماً بالنين ما المنين أو ملزماً بوتا ح عنح.

 .9إذا كان الموت نا ناً ووت نا ناً ث ر مقنماً عليح بمالح من تأمين عين  ،ولو لع
يكن للموت أا تأمين.

 .1إذا كان الموت قن ا ترى عقا اًر ونتا امنح وتاء لنا نين ر
حقوقهع.
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العقار لضمان

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

 .4إذا وعن ن

أغسطس (آب) 2102

قانون يقرر للموت حق الحلول.
مان ()153

يعددوز للددنا ن الددذا ايددتوت حقددح مددن ييددر المددنين أن يتهددق مددا هددذا الغيددر تد وقددن

الوتاء عل أن يحل محلح ،ولو لع يقبل المنين ذلل.
مان ()157

يعددوز للمددنين إذا اقتددرر مدداالً وت د بددح الددنين أن يحددل المقددرر محددل الددنا ن الددذا

ايددتوت حقددح ،ولددو بغيددر رضددا الددنا ن ،علد أن يددذكر تد عقددن القددرر أن المددال قددن
ر

العنين.

للوتداء ،وتد الم الردأل أن الوتداء كدان مدن هدذا المدال الدذا أقرضدح الدنا ن
مان ()158

من حل قانوناً أو اتهاقاً محل النا ن كان لح حقح بما لهذا الحدق مدن ردا

 ،ومدا

يلحقح من توابا ،وما يكهلح من تأمينان ،وما يرن عليح من نتوس ،ويكون هذا الحلول

بالقنر الذا أناه من مالح من حل محل النا ن.
مان ()152

 .3إذا وت د الغيددر الددنا ن عددزءاً مددن حقددح ،وحددل محلددح تيددح ،تددد يضددار الددنا ن بهددذا
الوتاء ،ويكون ت ايتيهاء ما بق لح من حق مقنماً عل من وتاه ،مدا لدع يوعدن
اتهاق يقض بغير ذلل.

 .9إذا حل

ث ر محل النا ن تيما بقد لدح مدن حدق رعدا مدن حدل أ يد اًر هدو

ومن تقنمح ت الحلول كل بقنر ما هو ميتحق لح وتقايما قيمأل يرماء.
مان ()131
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

إذا وتد حدا ز العقددار المرهدون كدل الددنين ،وحدل محددل الدنا نين ،تدد يكددون لدح بمقتضد

الحلددول أن يرعددا عل د حددا ز عقددار ث ددر مرهددون ت د ذان الددنين إال بقددنر حرددأل هددذا
الحا ز بحي

قيمأل ما حازه من عقار.

مان ()133

يكون الوتاء للنا ن أو لنا بح ،ويعن ذا رهأل ت ايتيهاء النين من يقنع للمنين م الرأل

رانر من النا ن ،إال إذا كان متهقًا عل أن الوتاء يكون للنا ن
مان ()139

ريًا.

 .3إذا كان النا ن يير كامل ا هليأل تد تب أر ذمأل المنين إال بالوتاء لنا بح ،واذا حرل

الوتاء للنا ن وهلل الموت بح ت ينه أو تقن منح أو لع ينتهدا بدح تلنا بدح م البدأل المدنين

بالنين.

 .9إذا كان الوتاء ل

يير النا ن أو نا بح ،تد تب أر ذمأل المنين إال إذا أقدر الدنا ن

هددذا الوتدداء أو عددانن عليددح منهعددأل منددح ،وبقددنر هددذه المنهعددأل ،أو تددع الوتدداء بحيددن نيددأل

ل

كان النين ت حيازتح.

مان ()131

إذا رتدر الددنا ن نون مبددرر قبدول الوتدداء المعددرور عليددح عرضدًا رددحيحًا حيددث يعد

قبولح ،أو رتر القياع با عمال الت ال يتع الوتاء بنونها أو أعلن أندح لدن يقبدل الوتداء،

أعذر إليح المنين بإعدن وحنن لح من منايبأل يقوع تيها بما يع
يترت

مان ()134

عل إعذار النا ن أن يرير ال

عليح اليتيهاء حقح.

ء محل االلتزاع ت ضمان النا ن إن كان من

قبددل ت د ضددمان المددنين ،وأن يرددبح للمددنين الحددق ت د إيناعددح علد نهقددأل الددنا ن ،وت د

الم البأل بتعوير ما لحقح من ضرر.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

مان ()135

إذا كان محل الوتاء ي اً معيناً بالذان وكان الواع

أغسطس (آب) 2102

أن ييلع ت المكان الذا يوعن

تيددح عدداز للمددنين بعددن إعددذار الددنا ن بتيددلمح أن يحرددل عل د إذن مددن القاض د ت د

إيناعددح ،تددإذا كددان هددذا ال د ء عقددا اًر أو ددي اً معددناً للبقدداء حيددث وعددن عدداز للمددنين
وضعح تحن الحرايأل.

مان ()133

إذا كددان محددل الوتدداء ددي اً ييددرس إليددح التل د

أو يكل د

نهقددان باهاددأل ت د إيناعددح أو

ح اريددتح ،عدداز للمددنين بعددن ايددت ذان المحكمددأل ،أو نون ايددت ذانها عنددن الضددرور أن
يبيعح بيعره المعرو

مقاع إيناس ال

ت اليوق ،تان تعذر ذلل تبالمزان العلند ويقدوع إيدناس الدامن

ء ذاتح.

مان ()137

ييدتغن عدن العددرر ويكتهد باغيدناس أو مددا يقدوع مقامدح مددن إعدراء إذا كدان المددنين
يعهل

نا د

ريأل النا ن أو مو نح ،أو كان النا ن عنيع ا هليأل أو ناقرها ،وليي لح

يقبددل عنددح الوتدداء ،أو كددان الددنين متنازع داً عليددح بددين عددن أ د ا

هنال أيبا

 ،أو كانددن

عنيأل تيو هذا اغعراء.

مان ()138

 .3يقددوع العددرر الحقيق د بالنيددبأل إل د المددنين مقدداع الوتدداء إذا تددده إيددناس ميددتو
ل ار ح القانونيأل أو تده أا إعراء مماال ،وذلل إذا قبلدح الدنا ن أو ردنر حكدع

نها

برحتح.

 .9يتحمل النا ن نهقان االعذار والعرر الحقيق واغيناس واللعوء إل القضاء.
مان ()132

عل المنين بعدن اغيدناس إعددع الدنا ن بدح تدان لدع يهعدل لزمدح تعدوير الضدرر الدذا
يلحق النا ن من عراء ذلل ،ويعه المنين من هذا اغعدع ت الحاالن الت يتعدذر

تيها ذلل بقا للمان (.)137
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()171

إذا رعددا المددنين ت د العددرر بعددن أن قبلددح الددنا ن ،أو بعددن أن حكددع برددحتح ،وقبددل
النا ن منح هذا الرعدوس ،لدع يكدن لهدذا الدنا ن أن يتميدل بعدن ذلدل بمدا يكهدل حقدح مدن
تأمينان وتب أر ذمأل ال ركاء ت النين وذمأل الضامنين.
الفرع الثاني
محل الوفاء

مان ()173

يكون الوتاء بال د ء الميدتحق أرددً ،وال يعبدر الدنا ن علد قبدول د ء ييدره ،ولدو

كان هذا ال

ء مياوياً لح ت القيمأل أو كانن لح قيمأل أعل .
مان ()179

 .3ليي للمنين أن يعبر الدنا ن علد قبدول وتداء عز د لحقدح مدا لدع يوعدن اتهداق أو
ن

يعيز ذلل.

 .9إذا كان النين متنازعاً ت عزء منح وقبل النا ن أن ييدتوت العدزء المعتدر بدح،
تليي للمنين أن يرتر الوتاء بهذا العزء.

مان ()171
إذا كان المنين ملزماً بأن يوت ما النين أيأل نهقان وكان ما أناه ال يه بالدنين مدا
تلل النهقان حيع ما أنى من حيدا

أو اتهاق يقض بغير ذلل.

النهقدان ادع مدن أردل الدنين مدا لدع يوعدن ند

مان ()174

إذا تعننن النيون ت ذمأل المنين وكانن لنا ن واحن ومن عني واحدن وكدان مدا أناه
المنين ال يه بهذه النيون عميعاً ،عاز للمنين عنن الوتاء أن يعين النين الذا يرين
الوتاء بح ما لع يوعن اتهاق أو ن

يقض ب د
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أغسطس (آب) 2102

مان ()175

إذا لددع يعددين الددنين عل د الوعددح المبددين ت د المددان اليددابقأل ،كددان الحيددع مددن حيددا
الددنين الددذا حددل ،أو ا قددر حل دوالً ،تددإذا تعددننن الددنيون الحالددأل تمددن حيددا
كلهددأل عل د المددنين ،تددإذا تيدداون الددنيون ت د الكلهددأل تمددن حيددا

النا ن.

أ ددنها

الددنين الددذا يعينددح

الفرع الثالث

مكان الوفاء وزمانه
 .3يع

أن يتع الوتاء تدور ترتد

أو ن

يقض ب د

ذلل.

مان ()173

االلتدزاع نها يداً تد ذمدأل المدنين مدا لدع يوعدن اتهداق

 .9عل أنح يعوز للقاض تد حداالن ايدتانا يأل إذا لدع يمنعدح ند

تد القدانون أن

ينار المنين إل أعل معقول أو ثعال ينهذ تيها التزامح إذا ايتنعن حالتح ذلدل

ولع يلحق النا ن من هذا التأعيل ضرر عييع.

مان ()177
 .3إذا كددان الددنين مددىعدً تللمددنين أن يددوت بددح قبددل حلددول ا عددل إذا كددان ا عددل
متمحض داً لمرددلحتح ،ويعبددر الددنا ن عل د القبددول مددا لددع يلحقددح ذلددل مددن ضددرر

عييع.

 .9إذا وت المنين النين قبدل حلدول ا عدل ادع ايدتحق المقبدور عدان الدنين مدىعدً
كما كان.

مان ()178
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3إذا كددان محددل االلت دزاع ددي اً معين داً بالددذان وع د

أغسطس (آب) 2102

تيددليمح ت د المكددان الددذا كددان

موعددوناً تيددح وقددن ن ددوء االلت دزاع مددا لددع يوعددن اتهدداق أو عددر أو ن د
ب د

يقض د

ذلل.

 .9تد االلت ازمددان النا د أل عددن الهعددل الضددار يكددون الوتدداء ت د مكددان وقوعددح مددا لددع
يوعن ن

يقض ب د

 .1أمددا ت د االلت ازمددان ا

ذلل.

ددرى تيكددون الوتدداء ت د المكددان الددذا يوعددن تيددح مددو ن

المنين وقن الوتاء ،أو ت المكان الذا يوعن تيدح مركدز أعمدال المدنين إذا كدان

االلتزاع متعلقاً بهذه ا عمال.

مان ()172

تكون نهقان الوتاء عل المنين ،ما لع يوعن اتهاق أو ن
مان ()181

لمددن قدداع بوتدداء الددنين أو عددزء منددح أن ي ل د
ذلل عاز للراي

يقض ب د

ذلل.

م الرددأل بمددا وتدداه ،تددإذا رتددر الددنا ن

ت الوتاء إيناس النين وتقا للقانون.

الفصل الثاني

انقضاء الدين بما يعادل الوفاء
الفرع األول

الوفاء بمقابل
مان ()183

إذا قبددل الددنا ن تد ايددتيهاء حقددح مقددابدً ايددتعار بددح عددن ال د ء الميددتحق قدداع هددذا
مقاع الوتاء.
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()189

 .3تيدرا أحكداع البيدا علد الوتداء بمقابدل إذا كدان مقابدل الوتداء دي اً معينداً أع د
ت مقابل النين.

 .9وتيرا عليح أحكاع وتاء االلتزاع من حيث أنح يترت
يترت

عليح انقضاء النين.

مان ()181

عل وتاء الدنين بمقابدل انقضداء هدذا الدنين مدا ضدماناتح ،وينتقدل حدق الدنا ن

إل المقابل.

الفرع الثاني
التجديد

يتعنن االلتزاع

مان ()184

 .3بتغيير الدنين إذا اتهدق ال رتدان علد أن ييدتبنال بدااللتزاع ا ردل الت ازمداً عنيدناً
ي تل

عنح ت محلح أو ت مرنره.

ث ددر علد د أن يك ددون م ددنيناً مك ددان

 .9بتغيي ددر الم ددنين إذا اته ددق ال ددنا ن م ددا د د

المنين ا رل وعل أن تب أر ذمأل المنين ا رل نون الحاعأل لرضدا ح ،أو إذا
ث ر قبل أن يكون هو المنين العنين.

حرل المنين عل رضا النا ن ب

 .1بتغييدر الدنا ن إذا اتهددق الدنا ن والمدنين و د
العنين.

ث در علد أن يكددون هدو الددنا ن

مان ()185

 .3ال يتع التعنين إال إذا د كل من االلتزامين القنيع والعنين من أيبا

الب دن.

 .9إذا كان االلتزاع القنيع نا اً عن عقن قابل لإلب دال ،تدد يكدون التعنيدن ردحيحاً
إال إذا قرن بااللتزاع العنين إعاز العقن ،وأن يحل محلح.
مان ()183
- 83 -

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

 .3التعنين ال يهتدرر ،بدل يعد
من الارو .

أغسطس (آب) 2102

بوضدو

أن يتهدق عليدح ردراحأل ،أو أن ييدت ل

 .9ال ييتهان التعنين من كتابأل ينن بنين موعدون قبدل ذلدل وممدا يحدنث تد االلتدزاع
مددن تغييددر ال يتندداول إال زمددان الوتدداء أو مكانددح أو كيهيتددح ،وال ممددا يددن ل عل د

االلتزاع من تعنيل ال يتناول إال التأمينان ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()187

ال يكددون تعنيددناً معددرن تقييددن االلتدزاع تد حيددا
ررين الحيا

عددار ،وانمددا يتعددنن االلتدزاع إذا ق ددا

وتع إق ارره ،عل أنح إذا كدان االلتدزاع مكهدوالً بتدأمين دا

التأمين يبق موعوناً ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
 .3يترت

 ،تدان هدذا

مان ()188

عل التعنين انقضاء االلتزاع ا رل ون وء التزاع عنين يحل محلح.

 .9ال ينتقل إل االلتزاع العنين التأمينان الت كانن تكهل تنهيذ االلتزاع ا رل إال
بددن

تد القددانون ،أو إذا تبددين مددن االتهدداق أو مددن الاددرو

قن انررتن إل ذلل.

أن نيددأل المتعاقددنين

مان ()182

 .3إذا كان ددن هن ددال تأمين ددان عيني ددأل ق ددنمها الم ددنين لكهال ددأل االلتد دزاع ا ر ددل  ،ت ددان
االتهاق عل نقل هذه التأمينان إل االلتزاع العنين تراع تيح ا حكاع اآلتيأل

أ .إذا كددان التعنيددن بتغييددر الددنين ،عدداز للددنا ن والمددنين أن يتهقددا عل د انتقددال
التأمينان لدلتزاع العنين ت الحنون الت ال تلحق ضر اًر بالغير.

 .إذا كددان التعنيددن بتغييددر المددنين ،عدداز للددنا ن والمددنين العنيددن أن يتهقددا علد
ايتيهاء التأمينان العينيأل نون الحاعأل إل رضا المنين القنيع.

ج .إذا كد ددان التعنيدددن بتغييدددر الدددنا ن عد دداز للمتعاق ددنين ادا ددتهع أن يتهق د دوا عل د د
ايتبقاء التأمينان.
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9ال يكدون االتهداق علد نقدل التأمينددان العينيدأل ناتدذاً تد حدق الغيددر إال إذا تدع مددا
التعنين ت وقن واحن ،هذا ما مراعا ا حكاع المتعلقأل بالتيعيل.
مان ()121

ال تنتقددل إل د االلت دزاع العني دن الكهالددأل عينيددأل كانددن أع

ردديأل وال التضددامن ،إال إذا

رض الكهدء والمنينون المتضامنون.
الفرع الثالث
اإلنابة

مان ()123

 .3تتع اغنابأل إذا حرل المنين علد رضدا الدنا ن ب د

ث در يلتدزع بوتداء الدنين

مكان المنين.

 .9ال تقتضد د اغناب ددأل أن تك ددون هن ددال منيوني ددأل ي ددابقأل م ددا ب ددين الم ددنين وال د د
اآل ر.

مان ()129

 .3إذا اتهددق المتعاقددنون ت د اغنابددأل عل د أن ييددتبنلوا بددالتزاع يددابق الت ازمددا عنيددناً،
كانددن هددذه اغنابددأل تعنيددناً لدلت دزاع بتغييددر المددنين ،ويترت د

المني د

قبددل المنددا

عليهددا أن تب د أر ذمددأل

ل ددح ،عل د أن يكددون االلت دزاع العني ددن الددذا ارتضدداه المن ددا

رحيحا ،وأال يكون المنا

معي اًر وقن اغنابأل.

 .9ال يهتددرر التعنيددن ت د اغنابددأل ،تددإذا لددع يددتع االتهدداق عل د التعنيددن قدداع االلت دزاع
العنين إل عان

االلتزاع ا ول.

مان ()121
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يكددون التدزاع المنددا

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

قبددل المنددا

أغسطس (آب) 2102

لنيددح رددحيحاً ،ولددو كددان التدزاع المنددا

با دً أو كان هذا االلتزاع اضعاً لنتا من النتوس ،وال يبق للمنا

قبددل المنيد

إال حدق الرعدوس

عل المني  ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
الفرع الرابع
المقاصة

مان ()124
المقارأل إما قانونيدأل تقدا بقدو القدانون ،أو ا تياريدأل تدتع باتهداق ال درتين ،أو قضدا يأل

تتع بحكع من المحكمأل.

مان ()125

ي تر ت المقارأل القانونيأل أن يكون كد ال درتين نا نداً ومدنيناً لآل در ولدو ا تلد

يب

النين وأن يتماال الدنينان عنيداً ووردهاً وايدتحقاقاً وقدوً وضدعهاً وال يمندا وقدوس

المقارأل أن يتأ ر الوتاء لمهلأل منحتها المحكمأل أو تبرس بها النا ن.
مان ()123

يعوز للمنين أن يتميل بالمقارأل ولو ا تل

مكان الوتاء ت النينين ،ولكدن يعد

عليددح ت د هددذه الحالددأل أن يعددور الددنا ن عمددا لحقددح مددن ضددرر لعددنع تمكنددح بيددب
المقاردأل مدن ايددتيهاء مدا لددح مدن حددق أو الوتداء بمددا عليدح مددن نيدن تد المكدان الددذا

عين لذلل.

مان ()127

 .3تتع المقارأل القضا يأل بحكع من المحكمأل إذا تواترن ار ها ،ب ل
عارر.

أرل أو

 .9إذا كددان أحددن الددنينين ييددر معددين المقددنار أو كددان متنازع داً عليددح عدداز للقاض د
إعراء المقارأل بينهما ،هذا ما مراعا الهقر ا ول من هذه المان .
مان ()128
- 86 -

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

إذا ت لهددن إحددنى ال د ار

المنرددو

أغسطس (آب) 2102

عليهددا ت د المقارددأل القانونيددأل ،تددان ذلددل ال

يحول نون اتهاق ال رتين عل إعراء المقارأل.

مان ()122

ال تقا المقارأل القانونيأل ت الحاالن اآلتيأل

 .3إذا كان أحن النينين ي اً نزس نون حق من ين مالكح وكان م لوباً رنه.
 .9إذا كان أحن النينين ي اً مونعاً أو معا اًر عاريأل ايتعمال.
 .1إذا كان حق أحن النا نين يير قابل للحعز.

 .4إذا كان أحن النينين تعويضاً عن ضرر عينا.
مان ()411

 .3ال تقا المقارأل إال إذا تميل بها من لح مرلحأل تيهدا وال يعدوز الندزول عنهدا قبدل
ابون الحق تيها.

 .9يترت

عل المقارأل انقضاء النينين بقنر ا قل منهما ،منذ الوقن الذا يردبحان

تيددح رددالحين للمقارددأل ،ويكددون تعيددين عهددأل الددنتا ت د المقارددأل ماددل تعيينهددا ت د

الوتاء.

مان ()413

ال يعوز أن تقا المقارأل إض ار ًار بحقوق اكتيبها الغير.
مان ()419

إذا أوقا الغير حع اًز تحدن يدن المدنين ،ادع أردبح المدنين نا نداً تدد يعدوز لدح أن يتميدل
بالمقارأل إض ار ًار بالحاعز.

مان ()411
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أغسطس (آب) 2102

 .3إذا حول النا ن حقح للغير وقبدل المدنين الحوالدأل نون تحهدا تدد يعدوز لهدذا المدنين
أن يتميل قبل المحال لح بالمقارأل الت كان لح أن يتميل بها قبدل قبولدح للحوالدأل

وال يكون لح إال الرعوس بحقح عل المحيل.

 .9إذا لددع يقبددل المددنين الحوالددأل ولكددن أعلددن بهددا تددد تمنعددح هددذه الحوالددأل مددن التميددل
بالمقارأل.

إذا وت المنين نيناً وكان لح أن ي ل

مان ()414

المقارأل تيح بحق لح ،تد يعدوز لدح أن يتميدل

بالتأمينددان الت د تكهددل حقددح إض د ار اًر بددالغير إال إذا كددان يعهددل وعددون هددذا الحددق بعددذر
مقبول ،تلح أن ييترن ما وت بح وتبق التأمينان ضامنأل للحق.
مان ()415

إذا كان النين قن يق بالتقانع وقن التميل بالمقارأل تد يمنا ذلل من وقوس المقارأل
القانونيددأل مددا نامددن مددن التقددانع لددع تكددن قددن تمددن ت د الوقددن الددذا ت دواترن تيددح د ار

المقارأل.

الفرع الخامس
اتحاد الذمة

مان ()413
 .3إذا اعتم ددا تد د

دد

واح ددن ر ددهتا ال ددنا ن والم ددنين بالني ددبأل إلد د ني ددن واح ددن،

انقض هذا النين بالقنر الذا اتحنن تيح الذمأل.

 .9إذا زال اليب

الذا أنى التحان الذمأل ،وكان لزوالح أار رععد عدن اتحدان الذمدأل

كددأن لددع يكددن ،وعددان الددنين إل د الوعددون هددو وملحقاتددح بالنيددبأل إل د ذوا ال ددأن

عميعاً.

الفصل الثالث

انقضاء االلتزام دون الوفاء به
الفرع األول
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

اإلبراء
مان ()417

ينقض االلتزاع إذا أب أر النا ن منينح م تا اًر ،ويتع اغبراء مت ورل إل علع المنين

ويرتن اغبراء برن المنين لح.

مان ()418

 .3تيرا عل اغبراء ا حكاع الموضوعيأل الت تيرا عل كل تبرس.
 .9ال ي تر ت اغبراء كل ا
لقيامح كل ن

ولو وقا عل التزاع نا ة عن ترر ي تر

عليح القانون أو اتهق عليح المتعاقنان.
الفرع الثاني

استحالة التنفيذ
مان ()412

ينقضد االلت دزاع إذا أابددن المددنين أن الوتدداء بددح أرددبح ميددتحيدً عليددح ليددب

عنح.

أعنب د

الفرع الثالث

التقادم المسقط
مان ()431

تتقددانع الم البددأل القضددا يأل بددأا التدزاع بانقضدداء مددي ع ددر يددنأل تيمددا عددنا الحدداالن
الت يحنن تيها القانون من أ رى والحاالن المنرو
 .3يتقانع بمض

مان ()433

عليها ت الموان اآلتيأل.

مي ينوان كل حق نورا متعنن ولو أقر بح المدنين مادل أعدر

المبان وا راض الزراعيأل والمرتبان والمعا ان ،ومقابل الحكر.

 .9ال ييدق الريدا الميدتحق تد ذمدأل الم در أو المتدول علد الوقد
الحا ز يية النيأل إال بانقضاء مي ع ر ينأل.
مان ()439
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3تتقانع بمض

مي يدنوان الضد ار

هذه المن ت الض ار

أغسطس (آب) 2102

والريدوع الميدتحقأل للنولدأل ،و يبدنأ يدريان

والريوع الينويأل من نهايأل الينأل الت تيتحق عنها وت

الريددوع الميددتحقأل عددن ا وراق القضددا يأل مددن تدداريك انتهدداء المراتعددأل تد الددنعوى

التد د حد ددررن تد د

د ددأنها ه ددذه ا وراق ،أو م ددن ت دداريك تحريرهد ددا إذا ل ددع تحرد ددل

مراتعأل.

 .9يتقددانع بمض د ا دددث يددنوان الح ددق ت د الم الب ددأل بددرن الضدد ار
نتعن بغير حق ،ويبنأ يريان هذه المن من يوع نتعها.

 .1ال ت ل ا حكاع اليابقأل بأحكاع النرو

والريددوع التد د

الوارن ت القوانين ال ارأل.

مان ()431

تتقد ددانع بمض د د اد دددث يد ددنوان حقد ددوق ا

بد دداء والرد دديانلأل والمحد ددامين والمهننيد ددين

وال براء وا ياتذ والمعلمين ووكدء التهلييأل والوي اء ،عل أن تكون هذه الحقوق

ميتحقأل لهع عما أنوه من عمل من أعمال مهنتهع وما أنهقوه من مرروتان.
مان ()434

تتقانع بمض ينأل واحن الحقوق اآلتيأل

 .3حقوق التعار والردناس عدن أ دياء ورنوهدا
أر ددحا

لحيا

د ا

ال يتداعرون تيهدا ،وحقدوق

الهن ددانق والم دداعع ع ددن أع ددر اغقام ددأل وام ددن ال ع دداع وك ددل م ددا أنهق ددوه

عمد هع.

 .9حقوق العمال وال نع وا عراء ومقابل ما قاموا بح من تورينان.
مان ()435

يبنأ يريان التقانع ت الحقوق المذكور ت المانتين اليدابقتين ( )434( ،)431مدن

الوقن الذا يتع تيح النا نون تقنماتهع وان ايتمروا يىنون تقنمان أ رى.
مان ()433

إذا حدرر إقدرار أو يدنن بددأا حدق مددن الحقددوق المنردو

عليهددا تد المدوان اليددابقأل،

تد يتقانع الحق إال بانقضاء مي ع ر ينأل عل ايتحقاقح.
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مان ()437

 .3ال يبنأ يريان من التقانع تيما لع يرن تيح ن

أغسطس (آب) 2102

ا

إال من اليوع الدذا يردبح

تيح النين ميتحق ا ناء.

 .9و برهأل ارأل ال تيرا من التقانع بالنيبأل إل
أ .النين المعلق عل

ر واق

إال من الوقن الذا يتحقق تيح ال ر .

 .النين المىعل إال من الوقن الذا ينقض تيح ا عل.

ج .ضمان االيتحقاق إال من الوقن الذا يابن تيح االيتحقاق.
 .1إذا كان تحنين ميعان الوتاء متوقهاً عل إران النا ن يرن من التقانع من الوقن
الذا يتمكن تيح النا ن من إعدن إرانتح.

ييق الحق بالتقانع إذا تركح اليل

المقرر لتقانمح.
تحي

من التقانع با ياع وال يحي

إال إذا ران

مان ()438

مدن بعدنه وبلدو معمدوس المدنتين المدن

اع ال ل

مان ()432

اليوع ا ول منها ،وتكمل بانقضداء ث در يدوع منهدا

ع لأل ريميأل تانح يمتن إل اليوع التال .

مان ()491

 .3ال ييرى التقانع كلما وعن مانا يتعدذر معدح علد الدنا ن أن ي الد
المانا أنبيًا ،وكذلل ال ييرى التقانع تيما بين ا ريل والنا
وال تحي

من قياع المانا ت المن المقرر للتقانع.

 .9ال ييددرى التقددانع الددذا تزيددن منتددح عل د
ا هليأل أو ت حق الغا

نا

يمالح قانوناً.

بحقدح ولدو كدان

وال تيما بين الوراأل،

مددي يددنوان ت د حددق مددن ال تت دواتر تيددح

أو ت حق المحكوع عليدح بعقوبدأل عنا يدأل إذا لدع يكدن لدح
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()493

ينق ا التقانع بالم البأل القضا يأل ولو رتعن النعوى إل محكمأل يير م ترأل وبالتنبيح

وبالحعز ،وبال ل

الذا يتقنع بح النا ن للتميل بحقح أاناء اليير ت إحنى النعاوى.
مان ()499

 .3ينق ا التقانع إذا أقر المنين بحق النا ن إق ار اًر رريحاً أو ضمنياً.

ال لح مرهونًا رهنًا حيازيًا تأميندًا
 .9يعن إق ار ًار ضمنيًا أن يترل المنين تحن ين النا ن ما ً
لوتاء النين.

مان ()491

 .3إذا انق ا التقانع بنأ تقانع عنين ييدرا مدن وقدن انتهداء ا ادر المترتد
االنق اس ،وتكون منتح ه من التقانع ا ول.

 .9إذا رددنر حكددع نه ددا

علد يدب

بالددنين أو إذا كددان ال ددنين ممددا يتقددانع بي ددنأل واحددن وانق ددا

تقانمددح بددإقرار المددنين ،كانددن مددن التقددانع العنيددن

مددي ع ددر يددنأل ،إال إذا كددان

ال ددنين المحك ددوع ب ددح متض ددمناً اللت ازم ددان نوري ددأل متع ددنن ال تي ددتحق ا ناء إال بع ددن
رنور الحكع.

يترت

مان ()494

عل التقانع انقضاء االلتزاع ،وما ذلل يبق ت ذمأل المنين التزاع بيع .
مان ()495

انقضدداء الحددق بالتقددانع ييددتتبا انقضدداء توابعددح ولددو لددع تكتمددل المددن المقددرر للتقددانع

بالنيبأل لهذه التوابا.

مان ()493

 .3ال يعوز الندزول عدن الدنتا بالتقدانع قبدل ابدون الحدق تيدح ،كمدا ال يعدوز االتهداق
عل أن يتع التقانع ت من ت تل

عن المن الت حننها القانون.
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 .9يعددوز لكددل د

أغسطس (آب) 2102

يملددل الترددر تد حقوقددح أن ينددزل ولددو ضددمناً عددن التقددانع

بعددن ابددون الحددق تيددح ،عل د أن هددذا النددزول ال ينهددذ ت د حددق الددنا نين إذا رددنر

إض ار اًر بهع.

مان ()497

 .3ال يعددوز للمحكمددأل أن تقضد بالتقددانع مددن تلقدداء ذاتهددا ،بددل يعد
بناء عل

ل

المنين ،أو ل

يتميل بح المنين.

نا نيح ،أو أا

أن يكددون ذلددل

لدح مردلحأل تيدح ولدو لدع

 .9يعددوز إبددناء الددنتا بالتقددانع تد أيددأل حالددأل تكددون عليهددا الددنعوى ولددو أمدداع محكمددأل
االيت نا

إال إذا تبين من الارو

أن راح

أو ضمناً.

- 93 -

الحق تيح قدن ندزل عندح ردراحألً

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

الكتاب الثاني

العقود المسماة
الباب األول

عقود التمليك
الفصل األول
عقد البيع

الفرع األول
أركان البيع

مان ()498

البيا عقن يلتزع بمقتضاه البا ا أن ينقل للم ترا ملكيأل
امن نقنا.

ء أو حقاً مالياً ت مقابل

مان ()492

 .3ي تر أن يكون المبيا معلوماً عنن الم ترا علماً كاتياً.

 .9ويكدون المبيددا معلومداً عنددن الم دترا ببيددان أحوالدح وأوردداتح المميدز لددح واذا كددان
موعوناً تكه اغ ار إليح.

مان ()411

إذا ذكددر ت د عقددن البيددا أن الم ددترا عددالع بددالمبيا علم داً كاتي داً يددق حقددح ت د
إب ال البيا بنعوى عنع علمح بح إال إذا أابن تنليي البا ا.

لد

مان ()413

 .3إذا كان البيا بالعينأل (النموذج) وع

أن يكون المبيا م ابقاً لها.

 .9إذا اهدر أن المبيدا ييدر م ددابق للعيندأل يكدون الم ددترا م يد اًر إن داء قبلددح وان
اء رنه.
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .1إذا تلهن العينأل أو هلكدن أو تقدنن تد يدن أحدن المتعاقدنين ،ولدو نون
عل المتعاقن با عاً أع م ترياً أن يابن أن ال

لها.

 .3إذا ا تل

دأ كدان

ء م ابق للعينأل أو يير م ابق

مان ()419
المتعاقنان ت م ابقأل المبيا للعينأل ،وكانن العينأل والمبيدا موعدونين

تالرأا هل ال بر .

 .9إذا كانن العيندأل تد يدن د

ث در باتهداق ال درتين وتقدنن ،تدالقول للبدا ا تد

الم ابقأل ما لع يابن الم ترا العكي.

مان ()411

 .3يعوز البيا ب ر التعربأل ما االتهداق علد مدن معلومدأل ،تدان يدكن المتعاقدنان
عن تحنينها ت العقن ،حملن عل المن المعقولأل.

 .9يلتزع البا ا بتمكين الم ترا من التعربأل.
يعددن البيددا ب ددر التعربددأل معلق داً عل د
االتهاق أو الارو

مان ()414
ددر واق د

أن البيا معلق عل

هددو قبددول المبيددا إال إذا تبددين مددن

ر تايك.

مان ()415

 .3يع ددوز للم ددترا تد د م ددن التعرب ددأل أن يقب ددل المبي ددا أو يرتض ددح ،ول ددو ل ددع يعرب ددح،
وي تر ت حالأل الرتر إعدع البا ا.

 .9إذا انقضن من التعربأل ويكن الم ترا ما تمكنح من تعربأل المبيا عن يكوتح
قبوال ولزع البيا.

مان ()413

ال يعددوز للم ددترا أن ييددتعمل المبيددا ت د مددن التعربددأل إال بقددنر مددا تت لبددح التعربددأل
عل الوعح المتعار عليح تدان زان تد االيدتعمال زيدان ال يقردن منهدا التعربدأل لدزع

البيا.
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()417

إذا مددان الم ددترا معي د اًر دددل التعربددأل وكددان لددح نا ددن انتقددل حددق التعربددأل لددح ،واال
انتقل هذا الحدق للورادأل ،تدان اتهقدوا علد إعداز البيدا أو رنه لدزع مدا اتهقدوا عليدح ،وان
أعاز البعر ورن اآل ر لزع الرن.

مان ()418

إذا تقددن الم ددترا أهليتددح قبددل أن يقبددل البيددا وع د

ا تيار ما هو ت رالحح.

عل د الددول أو الور د أو القدديع

مان ()412

ييرا حكع البيا من تاريك إبرامح إذا قبل الم ترا المبيا بعن تعربتح ،أو إذا مضن
من التعربأل نون رتر.

مان ()441

 .3إذا بيا ال د ء ب در المدذاق كدان للم دترا أن يقبدل البيدا إن داء ،ولكدن عليدح
أن يعلن هذا القبول ت المن الت يعينها االتهاق أو العدر  ،وال ينعقدن البيدا إال

من الوقن الذا يتع تيح هذا اغعدن.
 .9يار المذاق ال يورث.

مان ()443

 .3الامن هو ما تراض عليح المتعاقنان ت مقابل المبيا.
 .9يعوز أن يقترر تقنير الامن عل بيان ا يي الت يحنن بمقتضاها تيما بعن.
 .1إذا أتهددق عل د أن الددامن هددو يددعر اليددوق ،وع د
يعر اليوق ت المكان والزمان اللدذين يعد
لع يكن ت مكان التيليع يوق ،وع

عنددن ال ددل ،أن يكددون الددامن

تيهمدا تيدليع المبيدا للم دترا ،تدإذا

الرعوس إل يعر اليوق ت المكان الدذا

يقض تيح العر أن تكون أيعاره ه الياريأل.
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أغسطس (آب) 2102

مان ()449

إذا لع يحنن المتعاقنان امناً للمبيا ،تد يترت

الادرو

عل ذلل ب دن البيا متد تبدين مدن

أن المتعاقدنين قدن نويدا اعتمدان اليدعر المتدناول تد التعدار أو اليدعر الددذا

عرى عليح التعامل بينهما.

مان ()441

إذا أعلن المتعاقنان امناً مغاي اًر لحقيقأل ما اتهقا عليح ،تكون العبر بالامن الحقيق .
مان ()444

إذا كدان الددامن محددنناً بنددوس مدن النقددون ،وكانددن لددح أتدران م تلهددأل انرددر إلد أكارهددا
تناوال ت مكان البيا.

مان ()445

 .3زيان الم ترا ت الدامن بعدن العقدن تلحدق بأردل العقدن إذا قبلهدا البدا ا ،ويردبح
الامن الميم ما الزيان مقابدً للمبيا كلح.

 .9ما ح ح البا ا من الامن الميم بعن العقن يلحق بأرل العقن إذا قبلح الم ترا
ويربح الباق بعن ذلل هو الامن الميم .

مان ()443

 .3يع ددوز البي ددا ب ري ددق المرابح ددأل أو الوض دديعأل أو التولي ددأل إذا كان ددن تكله ددأل المبي ددا
معلومأل حين العقن وكان مقنار الربح ت المرابحأل ومقنار ال يار ت الوضديعأل

محنناً.

 .9إذا اهر أن البا ا قن زان ت مقنار التكلهأل للم ترا ح الزيان .
 .1إذا لع تكن تكلهأل المبيا معروتدأل عندن التعاقدن للم دترا تيدك العقدن عندن معرتتهدا،
وكذا الحكدع لدو كدتع البدا ا أمد اًر ذا تدأاير تد المبيدا أو التكلهدأل ،وييدق

هلل المبيا أو ايتهلل أو رج من ملكح بعن تيلمح.
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3إذا بي ددا عق ددار ممل ددول ل د د
تاحش ،تللبا ا أن ي ل

 .9يع

أغسطس (آب) 2102

مان ()447

ال تتد دواتر تي ددح ا هلي ددأل ،وك ددان تد د البي ددا ي ددبن

تكملأل الامن إل امن المال.

لتقنير ما إذا كان الغبن تاح اً أن يقوع العقار بحي

قيمتح وقن البيا.

 .1الغبن الهاحش هو ما يزين عل ال مي.

مان ()448

 .3تيددق بالتقددانع نعددوى تكملددأل الددامن بيددب

الغددبن إذا انقضددن ادددث يددنوان مددن

وقن تواتر ا هليأل أو من اليوع الذا يمون تيح راح

العقار المبيا.

 .9ال تلحددق هددذه الددنعوى ضددر اًر بددالغير حيددن النيددأل الددذا كي د
العقار المبيا.

حق داً عيني داً عل د

الفرع الثاني

التزامات البائع
مان ()442

يلتزع البا ا بأن يقوع بما هو ضرورا لنقل ملكيأل المبيا إل الم ترا وأن يك

عن

أا عمل من أنح أن يععل نقل الملكيأل ميتحيدً أو عيدي اًر ،تدإذا لدع يقدع بدذلل كدان
للم ددترا أن يرتددا نعددوى ي ل د

مقاع التنهيذ العين .

تيهددا إل ازمددح بنقددل الملكيددأل يقددوع الحكددع الرددانر تيهددا
مان ()451

إذا كددان البيددا ع ازت داً انتقلددن الملكيددأل إل د الم ددترا عل د النحددو الددذا تنتقددل بددح ت د

ال د ء المعددين بالددذان ،ويددتع البيددا ع ازتداً ولددو كددان تحنيددن الددامن موقوتداً علد تقددنير

المبيا.

مان ()453

 .3إذا كددان البيددا مىعددل الددامن عدداز للبددا ا أن ي ددتر أن يكددون نقددل الملكيددأل إل د
الم ترا موقوتاً عل ايتيهاء الامن كلح ولو تيلع المبيا.
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 .9إذا كان الامن ينتا أقيا ًا ،عاز للمتعاقنين أن يتهقا علد أن ييدتبق البدا ا عدزءًا
منددح تعويضد داً ل ددح ع ددن تيددك البي ددا إذا ل ددع ت ددو

للمحكمأل تبعاً للارو

عميددا ا قي ددا  ،وم ددا ذل ددل يع ددوز

أن ت هر التعوير المتهق عليح.

 .1إذا وتيدن ا قيدا عميعدًا ،تدان انتقدال الملكيددأل إلد الم دترا يعدن ميدتننًا إلد وقددن
البيا.

 .4ال تيرا أحكاع الهقران الادث اليابقأل إذا يم المتعاقنان البيا إيعا ًار.
مان ()459

يلتزع البا ا بتيليع المبيا للم ترا بالحالأل الت كان عليها وقن البيا.
مان ()451

 .3ي مل البيا ملحقدان ال د ء المبيدا وكدل مدا أعدن بردهأل نا مدأل اليدتعمالح بقداً لمدا
تقض بح بيعأل ا

ياء وعر العهأل وقرن المتعاقنين.

 .9إذا كان ددن بيع ددأل المبي ددا تت لد د
العارا ،وع

تي ددليع وا ددا ق ملكيت ددح ،بقد داً للق ددانون أو الع ددر

عل البا ا تيليمها للم ترا.

مان ()454

 .3إذا عين ت العقن مقنار المبيا كان البا ا مي والً عدن نقد

هدذا المقدنار ،بحيد

مددا يقددر بددح العددر  ،مددا لددع يوعددن اتهدداق يقض د بغيددر ذلددل ،عل د أنددح ال يعددوز

للم ددترا أن ي ل د

تيددك العقددن لددنق

بحيث أنح لو كان يعلمح لما أتع العقن.

 ،إال إذا أابددن أن هددذا الددنق

مددن العيددامأل

 .9إذا تبين أن مقنار المبيا يزين علد مدا ذكدر تد العقدن ،وكدان الدامن مقدن ًار بحيدا
الوحن  ،وع

عل الم ترا إذا كان المبيا ييدر قابدل للتبعدير ،أن يكمدل الدامن،

إال إذا كانددن الزيددان عيدديمأل ،تيعددوز لددح أن ي ل د

يقض بغير ذلل.

 .1إذا تيلع الم ترا المبيا ما علمح بأندح نداق

تيددك العقددن مددا لددع يوعددن اتهدداق

يدق حقدح تد

يدار الهيدك الم دار

إليح ت الهقر اليابقأل إال ت الحالأل الت يتحها تيها الم ترا عل وعون النق

مان ()455
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تيددق بالتقددانع نعددوى تيددك العقددن أو إنقددا
وقن تيليع المبيا تيليماً تعلياً.

أغسطس (آب) 2102

الددامن أو تكملتددح إذا انقضددن يددنأل مددن

مان ()453

يك ددون التي ددليع بوض ددا المبي ددا تح ددن تر ددر الم ددترا ،بحي ددث ي ددتمكن م ددن حيازت ددح
دتيدء مانيداً ،مدا ناع البدا ا قدن أعددذره
واالنتهداس بدح نون عدا ق ولدو لدع ييدتول عليدح اي ً
بذلل ،ويحرل التيليع عل النحو الذا يتهق ما بيعأل ال ء المبيا.
مان ()457

يعددوز أن يددتع التيددليع بمعددرن ت ارضد المتعاقددنين إذا كددان المبيددا تد حيدداز الم ددترا

قبددل البيددا أو كددان البددا ا قددن ايددتبق المبيددا ت د حيازتددح بعددن البيددا ليددب
الملكيأل.

ث ددر ييددر

مان ()458

 .3يقتض د البيددا تيددليع المبيددا ت د محددل وعددونه وقددن العقددن مددا لددع يوعددن اتهدداق أو
عر يقض بغير ذلل.

 .9إذا لدع يكدن المبيدا تد مكدان العقدن عندن التعاقدن وكدان الم دترا يعهدل ذلدل التددزع
البا ا بتيليع المبيا ت مكان العقن.

 .1إذا وع

ترنير المبيا إل الم ترا تد يتع التيدليع إال إذا وردل المبيدا إليدح،

ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()452

 .3إذا هلددل المبي ددا قب ددل التي ددليع لي ددب

ال يددن للب ددا ا تي ددح انهي ددك العق ددن ،واي ددترن

الم ترا الامن إال إذا كان الهدل قن حنث بعن إعذار الم ترا بتيلع المبيا.

 .9إذا تل د

بعددر المبيددا قبددل التيددليع ي يددر الم ددترا إن دداء تيددك البيددا ،أو

أ ذ المقنار الباق بحرتح من الامن ،ويعدوز للم دترا تد هدذه الحالدأل إمضداء
المتل
العقن ت المبيا كلح بالامن الميم  ،والرعوس عل ُ
مان ()431
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 .3إذا هلددل المبيددا قبددل التيددليع أو تل د
ولزمح أناء الامن.

أغسطس (آب) 2102

بعضددح بهعددل الم ددترا عددن قابض داً للمبيددا

 .9إذا كان للبا ا حق ال يار ت هذه الحالأل وا تار الهيك ضمن لح الم دترا مادل
المبيا أو قيمتح وتملل الم ترا ما بق منح.
مان ()433

 .3يضدمن البددا ا عددنع التعددرر للم ددترا تد االنتهدداس بددالمبيا كلددح أو بعضددح يدواء
كان التعرر من تعلح أع من تعل أعنب يكدون لدح وقدن البيدا حدق علد المبيدا

يحته بح عل الم ترا.

 .9يكدون البددا ا ملزمدا بالضددمان ولددو كدان ا عنبد قدن ابددن حقددح بعدن البيددا إذا كددان
هذا الحق قن ثل إليح من البا ا نهيح.

مان ()439

 .3إذا رتع ددن علد د الم ددترا نع ددوى باي ددتحقاق المبي ددا كليد داً أو عز يد داً وأ
عليح أن يتدن ل تد الدنعوى إلد عاند

البا ا ،وع

محلح.

 .9إذا تددع اغ

ددر به ددا

الم دترا أو أن يحدل تيهدا

ددار ت د الوقددن المد ددع ولددع يتددن ل البددا ا ت د الددنعوى ،وع د

عليددح

الضددمان إال إذا أاب ددن أن الحكددع الر ددانر تدد الددنعوى ك ددان نتيعددأل لتغري ددر م ددن

الم ترا أو ل
 .1إذا لددع ي
نهددا

أ عييع منح.

ددر الم ددترا البددا ا بالددنعوى ت د الوقددن المد ددع ورددنر عليددح حكددع

تقددن حقددح بددالرعوس بالضددمان إذا أابددن البددا ا أن تن لددح ت د الددنعوى كددان

يىنى إل رتر نعوى االيتحقاق.

مان ()431

إذا قض بايتحقاق المبيا كان للميتحق الرعدوس علد البدا ا بدالامن إذا أعداز البيدا
وي ل

المبيا للم ترا.

مان ()434
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يابن حق الم ترا ت الضمان ولو اعتر وهو حين النيأل لألعنبد بحقدح أو تردالح
معح عل هذا الحق نون أن ينتار ت ذلل ردنور حكدع قضدا

متد كدان قدن أ

در

البا ا بالنعوى ت الوقن المد ع ونعاه أن يتن ل تيها تلع يهعل ،ما لع يابن البا ا أن

ا عنب لع يكن عل حق ت نعواه.

مان ()435

إذا ايتحق كل المبيا كان للم ترا أن ي ل

 .3قيمأل المبيا وقن االيتحقاق.

من البا ا

 .9قيمأل الامار الت ألزع الم ترا برنها لمن ايتحق المبيا.

 .1المرددروتان الناتعددأل الت د ال ييددت يا أن يلددزع بهددا الميددتحق وكددذلل المرددروتان
الكماليأل إذا كان البا ا يية النيأل.

 .4مرروتان نعوى الضمان ونعوى االيتحقاق عنا ما كدان ييدت يا أن يتقيدح منهدا
لو أ

ر البا ا بالنعوى.

 .5التعوير عما لحقح من يار أو ما تاتح من كي

ايتحقاق المبيا.

بيب

كل هذا ما لع يكن رعوس الم ترا مبنيًا عل الم البأل بهيك البيا أو إب الح.
مان ()433

د بتكليد  ،وكاندن يدار الم دترا مدن ذلدل
 .3إذا ايتحق بعدر المبيدا أو وعدن مداق ً
قن بلغن قن اًر لو علمح لما أتع العقن ،كدان لدح أن ي الد

البدا ا بالمبدالو المبيندأل تد

المان اليابقأل ( )435عل أن يرن لح المبيا وما أتانه منح.

 .9إذا ا تددار الم ددترا ايددتيهاء المبيددا ،أو كانددن ال يددار الت د لحقتددح لددع تبلددو القددنر
المبددين ت د الهقددر اليددابقأل ،لددع يكددن لددح إال أن ي ال د

ضرر بيب

االيتحقاق.

 .3يعوز للمتعاقنين باتهاق ا

أو أن ييق ا هذا الضمان.

بددالتعوير عمددا أرددابح م دن

مان ()437
أن يزينا ضمان االيدتحقاق ،أو أن ينقردا مندح،
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9يهتددرر ت د حددق االرتهدداق أن البددا ا قددن ا ددتر عددنع الضددمان إذا كددان هددذا الحددق
ااه ار أو كان البا ا قن أبان عنح للم ترا.

 .1يقا با دً كل ر ييدق الضدمان أو ينقردح إذا كدان البدا ا قدن تعمدن إ هداء حدق
ا عنب .

 .4كذلل يقا با دً كدل در يقضد بعدنع ضدمان البدا ا عدن االيدتحقاق النا دة مدن
تعلح و لو لع يتعمن البا ا إ هاء حق ا عنب .
مان ()438

 .3يكددون البددا ا ملزمداً بالضددمان إذا لددع يتدواتر تد المبيددا وقددن التيددليع الرددهان الت د
كهل للم ترا وعونها تيح ،أو إذا كان بالمبيا عي
بحي

ينق

من قيمتدح أو مدن نهعدح

الغايأل المقرون الميدتهان ممدا هدو مبدين تد العقدن أو ممدا هدو اداهر مدن

بيعددأل ال د ء ،أو الغددرر الددذا أعددن لددح ،ويضددمن البددا ا هددذا العيد

عالما بوعونه.

ولددو لددع يكددن

 .9وما ذلل ال يضمن البدا ا العيدو التد كدان الم دترا يعرتهدا وقدن البيدا ،أو كدان
ييت يا أن يتبينها بنهيح لو أنح تحد

المبيدا بعنايدأل الرعدل العدانا ،إال إذا أابدن

الم ددترا أن البددا ا قددن أكددن لددح لددو المبيددا مددن هددذا العي د  ،أو أابددن أن البددا ا قددن

تعمن إ هاء العي

ي ًا منح.

مان ()432

ال يضمن البا ا عيباً عرى العر عل التيامح تيح.
 .3إذا تيلع الم ترا المبيا ،وع
وتقا للمألو

مان ()471

عليح التحقق من حالتح بمعرن أن يتمكن من ذلل،
عيبًا يضمنح البا ا وع

ت التعامل ،تإذا ك

دل من معقولأل ،تإذا لع يهعل عن قابدً للمبيا.

 .9إذا كددان العي د
وع

عي .

عليح أن ي

ممددا ال يمكددن الك د

عنددح بددالهح

عليح أن ي

دره بدح

المعتددان اددع ك ددهح الم ددترا،

د للمبيدا بمدا تيدح مدن
ر بح البا ا بمعرن اهوره ،واال اعتبر قاب ً
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ر الم ترا البا ا بالعي

مان ()473

ت الوقن المد ع ،كان لح أن يرعا عليح بالضمان.
مان ()479

تبق نعوى الضمان ولو هلل المبيا بأا يب
 .3إذا اهر ت المبيا عي

كان.

مان ()471

قنيع كان الم ترا م ي ًار إن اء رنه أو اء قبلح بالامن

الميم والم البأل بما أنقرح العي

 .9يعن العي

أغسطس (آب) 2102

من الامن.

قدنيماً إذا كدان موعدوناً تد المبيدا قبدل البيدا أو حدنث بعدنه وهدو تد يدن

البا ا قبل التيليع.

القنيع أن يكون هياً وهو الدذا ال يعدر بم داهن اداهر المبيدا

 .1ي تر ت العي
أو ال يتبينح ال

 .4يعددن العي د

العانا أو ال يك هح يير بير ،أو ال ياهر إال بالتعربأل.

الحددانث عنددن الم ددترا بحكددع القددنيع إذا كددان ميددتنناً إل د يددب

موعون ت المبيا عنن البا ا.

مان ()474

إذا ترددر الم ددترا تد المبيددا ترددر المالددل بعددن إ دعددح علد العيد
ياره.

إذا هلل المبيا المعي

بعي

عل البا ا بنقران العي

قنيع ت ين الم ترا أو ايدتهلكح قبدل علمدح بالعيد

من الامن.

 .3إذا حددنث ت د المبيددا لددنى الم ددترا عي د
ويعوز لح م البأل البا ا بنقران العي

عل عيبح العنين.

 .9إذا زال العي

القددنيع يددق

مان ()475

مان ()473

قددنيع

عنيددن تلدديي لددح أن يددرنه بالعي د

رعدا

القددنيع،

القنيع من الامن ،ما لع يرر البا ا بأ دذه

الحانث عان للم ترا حق رن المبيا عل البا ا بالعي
مان ()477
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3إذا حنث ت المبيا زيدان مانعدأل مدن الدرن ادع اهدر للم دترا عيد

قدنيع تيدح تلدح

الرعوس عل البا ا بنقران العي  ،وليي للبا ا الحق ت ايترنان المبيا.

 .9الزيان المانعأل ه كل

ء من مال الم ترا يترل بالمبيا.
مان ()478

 .3إذا بيعددن أ ددياء متعددنن رددهقأل واحددن  ،واهددر ت د بعضددها عي د
تالم ترا بال يار بين قبولها بالامن الميم أو رنها كلها.

قبددل التيددليع،

 .9إذا بيعن أ ياء متعنن رهقأل واحدن واهدر تد بعضدها بعدن التيدليع عيد
وليي ت تبعيضها ضرر عييع للم ترا رن المعي

لح أن يرن العميا بنون رض البا ا.
يع ددوز للمتعاق ددنين باته دداق ددا

قدنيع

بحرتح من الدامن ،ولديي

مان ()472

أن يزي ددنا تد د الض ددمان أو أن ينقر ددا من ددح أو أن

ييددق ا هددذا الضددمان ،عل د أن كددل ددر ييددق الضددمان أو ينقرددح يقددا بددا دً إذا

كان البا ا قن تعمن إ هاء العي
ال ضمان للعي

ت المبيا ي اً منح.
مان ()481

ت البيوس القضا يأل ،وال ت البيوس اغناريأل إذا كانن بالمزان.
مان ()483

إذا ضمن البا ا ردحيأل المبيا للعمل من معلومأل اع اهدر لدل تد المبيدا ،تعلد
الم ددترا أن ي

ددر البددا ا بهددذا ال لددل ت د مددن

الدنعوى تد مددن يددتأل أ دهر مددن هددذا اغ
يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
ينتقل حق ضمان العي

ددهر مددن تدداريك اهددوره ،وأن يرتددا

ددار ،واال يددق حقدح تد الضددمان ،مددا لددع

مان ()489

إل الوراأل بوتا الم ترا.
مان ()481
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3تكون يلأل المبيا المرنون بالعي  ،والت ال تعن عزءًا منح للم ترا من وقن قبضح
للمبيا إل يوع تيدك البيدا ،وال يعدوز لدح الرعدوس علد البدا ا بمدا أنهقدح علد المبيدا
ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.

 .9أما يلأل المبيا الت تعتبر عزءًا منح تتكون للبا ا.

 .1للم ترا الرعوس عل البا ا بما أنهقح عل المبيا الذا ال يلأل لح.
 .3تيق بالتقانع نعوى ضمان العي

مان ()484

يلتزع البا ا بالضمان لمن أ ول.

بعن انقضاء يتأل أ هر عل تيلع المبيا ما لدع

 .9ليي للبا ا أن يتميل بهذه المن إذا أابن أن إ هاء العي

الفرع الثالث

كان بغش منح.

التزامات المشتري
مان ()485

 .3يكون الامن ميتحق الوتاء تد الوقدن الدذا ييدلع تيدح المبيدا مدا لدع يوعدن اتهداق أو
عر يقض بغير ذلل.

 .9إذا كددان الددامن ميددتحقًا وقددن تيددليع المبيددا وع د

عل د الم ددترا أن يه د بددح ت د

المكان الذا يلع تيح المبيا ،ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.

 .1إذا لددع يكددن الددامن ميددتحقًا وقددن تيددليع المبيددا ،وع د
يوعن تيح مو ن الم ترا وقن ايتحقاقح.

الوتدداء بددح ت د المكددان الددذا

مان ()483

 .3إذا تعرر أحن للم ترا ميتننًا إل حق يابق عل المبيا أو ثل إليدح مدن البدا ا،
أو إذا ي

عل المبيا أن ينزس من يدن الم دترا ،عداز لدح مدا لدع يمنعدح در تد

العقددن أن يحددبي الددامن حت د ينق ددا التعددرر أو يددزول ال
للبددا ا ت د هددذه الحالددأل أن ي ال د
ي ل

من المحكمأل تكلي

ددر ،ومددا ذلددل يعددوز

بايددتيهاء الددامن عل د أن يقددنع كهدديدً ملي داً أو أن

الم ترا بإيناس الامن لنيها.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

 .9ييددرا حكددع الهقددر اليددابقأل إذا تبددين الم ددترا تد المبيددا عيبدًا قددنيمًا مضددمونًا علد
البا ا.

مان ()487

 .3إذا كان الامن كلدح أو بعضدح ميدتحق الدنتا تد الحدال تللبدا ا أن يحدبي المبيدا
حت د ييددتوت مددا هددو ميددتحق لددح ولددو قددنع الم ددترا رهن داً أو كهالددأل ،هددذا مددا لددع
يمنح البا ا الم ترا أعدً بعن البيا.

 .9يعوز للبا ا أن يحبي المبيا ولو لع يحدل ا عدل الم دتر لدنتا الدامن إذا يدق
حق الم ترا ت ا عل.

مان ()488

إذا هلل المبيا ت ين البا ا وهدو حدابي لدح كدان الهددل علد الم دترا ،مدا لدع يكدن

المبيا قن هلل بهعل البا ا.

مان ()482

 .3إذا قددبر الم ددترا المبيددا قبددل أناء الددامن ت د حضددور البددا ا ،ولددع يمنعددح كددان
ذلل إذناً بالتيلع.

 .9إذا قبر الم ترا المبيا قبل أناء الامن بدنون إذن البدا ا كدان للبدا ا ايدترنانه،
واذا هلددل أو تعي د

معيباً.

ت د يددن الم ددترا أعتبددر متيددلماً إال إذا دداء البددا ا ايددترنانه
مان ()421

إذا لع يعدين االتهداق أو العدر مكانداً أو زمانداً لتيدلع المبيدا وعد

علد الم دترا أن

يتيدلمح تد المكددان الددذا يوعددن تيددح وقددن البيددا وأن ينقلددح نون إب دداء إال مددا يقتضدديح

النقل من زمن.

مان ()423

للم ددترا امددر المبيددا ونمدداىه مددن وقددن تمدداع البيددا ،وعليددح تكددالي

الوقن أيضا ،ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

مان ()429

ت بيا المنقوالن إذا اتهق عل ميعان لنتا الامن وتيدلع المبيدا يكدون البيدا مهيدو ا
نون حاعأل إل إعذار إن لع ينتا الامن عنن حلول الميعدان إذا ا تدار البدا ا ذلدل مدا

لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()421

 .3إذا تيددلع الم ددترا المبيددا اددع مددان معي د اًر قبددل أناء الددامن تلدديي للبددا ا ايددترنان
المبيا ،ويكون الامن نيناً عل التركأل.

 .9إذا مدان الم ددترا معيد اًر قبدل تيددلع المبيددا وأناء الددامن كدان للبددا ا حددبي المبيددا
حت د ييددتوت الددامن ويكددون أحددق مددن بدداق الددنا نين العددانيين بايددتيهاء الددامن

منح.

 .1إذا قبر البا ا الامن ومان معي اًر قبل تيليع المبيا ،كان المبيدا أماندأل تد يدنه
والم ترا أحق بح من يا ر النا نين.

مان ()424

نهقان تيليع الدامن وعقدن البيدا وتيدعيلح تكدون علد الم دترا ،ونهقدان تيدليع المبيدا
عل البا ا ما لع يوعن اتهاق أو ن

أو عر يقض بغير ذلل.

الفرع الرابع

بعض أنواع البيوع

 - 1بيع الوفاء:

مان ()425

إذا احتها البا ا عنن البيا بحق ايترنان المبيا دل من معينأل وقا البيا با دً.

 - 2بيع ملك الغير:
 .3إذا باس

مان ()423

ملل ييره بغير إذنح عاز للم ترا أن ي ل

إب ال البيا.

 .9يكون ا مر كذلل ولو وقا البيا عل عقار ،يعل العقن أو لع ييعل.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

 .1ال ييرا هذا البيا ت حق مالل العين المبيعأل ولدو ندزل الم دترا عدن حقدح تد
إب ال العقن.

ل

مان ()427

 .3إذا أقر المالل البيا يرى العقن ت حقح وانقل
 .9ينقل د

رحيحاً ت حق الم ترا.

البيددا رددحيحاً ت د حددق الم ددترا إذا ثلددن ملكيددأل المبيددا إل د البددا ا بعددن

انعقان العقن.

مان ()428

إذا حكددع للم ددترا بإب ددال البيددا وكددان يعهددل أن المبيددا ييددر مملددول للبددا ا ،تلددح أن

ي ال

بتعوير ولو كان البا ا حين النيأل.

 - 3بيع التخارج:

مان ()422

الت ارج بيا الوارث نريبح ت التركأل بعن وتا المورث لدوارث ث در أو أكادر بعدور

معلوع ولو لع تكن موعونان التركأل معينأل.

مان ()511

 .3ينقددل عقددن الت ددارج حرددأل البددا ا اغرايددأل إل د الم ددترا ويحددل محددل البددا ا ت د
ايتحقاق نريبح من التركأل.

 .9ال ي مل عقن الت ارج كل ما ياهر للمين بعن العقن ،ولع يكن المت ارعان عل
علع بح وقن العقن.

 .1ال ي ددمل الت ددارج الحقددوق الت د للترك ددأل عل د المت ددارعين أو عل د أح ددنهع ،وال
الحقوق الت عليها لهع أو حنهع.

مان ()513

ال يضددمن البددا ا للم ددترا ييددر وعددون التركددأل وابددون حرددتح اغرايددأل إذا عددرى العقددن

نون تهريل م تمدن التركأل.
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أغسطس (آب) 2102
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مان ()519

إذا كددان البددا ا قددن ايددتوت بعددر مددا للتركددأل مددن الددنيون أو بدداس ددي اً ممددا ا ددتملن
أن يددرن للم ددترا مددا ايددتول عليددح مددا لددع يكددن عقددن البيددا قددن ا ددتر

عليددح ،وع د

رراحألً عنع الرن.

مان ()511

يرن الم ترا للبا ا مدا وتداه هدذا مدن نيدون التركدأل ويحيد
بح للتركأل ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

للبدا ا كدل مدا يكدون نا نداً

مان ()514

 .3عل الم ترا اتباس اغعراءان الت يوعبها القانون لنقل كل حق ا دتملن عليدح
الحرأل اغرايأل محل الت ارج.

 .9ال يي ددرا الت ددارج تد د ح ددق الغي ددر إال م ددن ت دداريك اي ددتيهاء الم ددترا لإلعد دراءان
المنرو

عليها ت الهقر اليابقأل.

 - 4البيع في مرض الموت:

مان ()515

 .3مرر المون هو المرر الذا يععز تيح اغنيان عن متابعأل أعمالدح المعتدان ،
ويغل

تيدح الهددل ،ويمدون علد تلدل الحدال قبدل مدرور يدنأل ،تدان امتدن مرضدح

ينأل أو أكار تد يكون مرر مون.

 .9يعددن ت د حكددع مددرر المددون الحدداالن الت د يحددي اغنيددان تيهددا
ويغل

ددر المددون،

ت أماالها الهدل ،ولو لع يكن مريضاً.

 .3بيا المرير

مان ()513

ء من مالح حن وراتح ال ينهذ ما لع يكن بامن المال ،أو بغبن

ييير ،أو إذا أعازه باق الوراأل بعن مون المورث.

 .9بي ددا المد درير عنبد د ب ددامن الما ددل أو بغ ددبن يي ددير نات ددذ ال يتوقد د
الوراأل.
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مان ()517

 .3بيا المرير عنب بامن يقل عن قيمأل المبيا وقن المون ناتذ ت حق الوراأل
إذا كانن زيان قيمأل المبيا ال تتعاوز الث التركأل نا دً تيها المبيا ذاتح.

 .9أما إذا تعاوزن هذه الزيان الث التركأل تد ينهذ البيا ما لع يقدره الورادأل أو يكمدل
الم ترا الا قيمأل المبيا واال كان للوراأل تيك البيا.
مان ()518

 .3عل وراأل المترر أن يابتوا أن الترر القدانون قدن ردنر مدن مدوراهع وهدو
ت مرر المون ،ولهدع إابدان ذلدل بعميدا ال درق ،وال يحدته علد الورادأل بيدنن

الترر إال إذا كان اابن التاريك.

 .9إذا أابن الوراأل أن الترر الدذا ردنر مدن مدوراهع تد مدرر المدون ،اعتبدر
الترددر رددان اًر عل د يددبيل التبددرس ،مددا لددع يابددن مددن رددنر لددح الترددر ييددر
ذلل أو وعنن أحكاع ارأل ت الهح.

مان ()512

ال ينهذ بيا المرير عنب بأقل من قيمأل مالح ولو بغبن ييير ت حق النا نين إذا
كانددن التركددأل ميددتغرقأل بالددنيون ،وللم ددترا نتددا امددن الماددل واال عدداز للددنا نين تيددك

البيا.

مان ()531

ال يعوز تيك بيا المرير إذا تردر الم دترا تد المبيدا تردرتاً أكيد

مدن كدان

حيددن النيددأل حق داً ت د المبيددا لقدداء عددور ،ويعددوز لددنا ن التركددأل الميددتغرقأل بالددنيون
الرعددوس عل د الم ددترا مددن الم درير بددالهرق بددين الددامن وقيمددأل المبيددا ،وللوراددأل هددذا
الحق إن كان الم ترا أحدنهع ،تدان كدان أعنبيداً وعد

المبيا للتركأل.

 - 5بيع النائب لنفسه:
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مان ()533

ال يع ددوز لم ددن ين ددو ع ددن ييد دره بمقتضد د اته دداق أو ند د

أغسطس (آب) 2102

أو أم ددر م ددن الي ددل ان

الم ترددأل أن ي ددترا بنهيددح مبا ددر أو بايددع ميددتعار ولددو ب ريددق الم دزان العلن د مددا
أني بح بيعح بموع

هذه النيابأل ما لع يكن ذلدل بدإذن مدن القاضد  ،وذلدل مدا عدنع

اغ دل بما نرن عليح القوانين ا

رى.

مان ()539

ال يعددوز للوي د اء أو ال ب دراء أن ي ددتروا بأيددما هع أو بايددع ميددتعار ا م دوال الت د
عهن إليهع بيعها أو تقنير قيمتها.
يرح العقن ت ا حوال المنرو

مان ()531

عليها تد المدانتين اليدابقتين إذا أقدره مدن تدع البيدا

لحيابح وتواترن تيح ا هليأل الدزمأل لذلل.

 - 6بيع الحقوق المتنازع عليها:

مان ()534

 .3يعن الحق متنازعاً تيح إذا كان موضوعح قن رتعن بدح نعدوى أو قداع تد
عنا.

 .9إذا كان الحق المتنازس تيح قن نزل عنح راحبح بمقابل إلد
ضددنه أن يددت ل

د

دأنح ندزاس

ث در تللمتندازل

مددن الم البددأل إذا هددو رن إل د المتنددازل لددح الددامن الحقيق د الددذا

نتعح ما المرروتان من وقن النتا.

مان ()535

ال تيرا أحكاع المان اليابقأل ت ا حوال اآلتيأل

 .3إذا كان الحق المتنازس تيح نا دً ضمن معموعأل أموال بيعن عزاتاً بامن واحن.

 .9إذا كان الحق المتنازس تيح ا عاً بين وراأل أو مدل وباس أحنهع نريبح لآل ر.
 .1إذا نزل المنين للنا ن عن حق متنازس تيح وتاء للنين الميتحق ت ذمتح.

 .4إذا كان الحق المتنازس تيح ياقل عقا اًر وبيا الحق لحا ز العقار.
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مان ()533

ال يعوز للقضا وال عضاء النيابأل وال للمحامين وال لكتبأل المحاكع وال للعاملين بهدا
أن ي ددتروا بأيددما هع وال بايددع ميددتعار الحددق المتنددازس تيددح كلددح أو بعضددح إذا كددان
النار ت النزاس يدن ل تد ا تردا

واال كان البيا با دً.

المحكمدأل التد يبا درون أعمدالهع تد نا رتهدا

مان ()537

ال يعددوز للمحددامين أن يتعدداملوا مددا مددوكليهع تد الحقددوق المتنددازس تيهددا إذا كددانوا هددع
الددذين يتولددون الددنتاس عنهددا يدواء أكددان التعامددل بأيددما هع أع بايددع ميددتعار واال كددان

العقن با دً.

الفصل الثاني
المقايضة

مان ()538

المقايضددأل عقددن يلتددزع بمقتضدداه كددل مددن المتعاقددنين أن ينقددل إل د اآل ددر ،عل د يددبيل
التبانل ملكيأل مال ليي من النقون.

مان ()532

إذا كان لأل دياء المتقداير تيهدا قديع م تلهدأل تد تقدنير المتعاقدنين عداز تعدوير الهدرق

ال.
بمبلو من النقون يكون معن ً

مان ()591

مرد ددروتان عقد ددن المقايضد ددأل ونهقد ددان التيد ددليع وييرهد ددا م د دن النهقد ددان ا

المتقايضان منارهأل ،ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.

د ددرى يتحملهد ددا

مان ()593

تيرا عل المقايضأل أحكداع البيدا ،بالقدنر الدذا تيدمح بدح بيعدأل المقايضدأل ،ويعدن كدل

من المتقايضين با عاً لل

ء الذا قاير بح وم ترياً لل

الفصل الثالث
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أغسطس (آب) 2102
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الهبة

الفرع األول

انعقاد الهبة
مان ()599

 .3الهبددأل عقددن يلتددزع بمقتضدداه الواه د

حددال حياتددح بنقددل ملكيددأل المددال الموهددو إل د

الموهو لح نون عور.

 .9يعددوز للواه د  ،نون أن يتعددرن عددن نيددأل التبددرس ،أن يهددرر عل د الموهددو ل ددح
القياع بالتزاع معين.
 .3إذا ورنن الهبأل عل
أن ي لد

مان ()591

ة معين بالذان ،يير مملول للواه  ،عاز للموهدو لدح

إب ددال الهبددأل ويكددون ا مددر كددذلل ولددو وقعددن الهبددأل علد عقددار يددعل

العقن أو لع ييعل.

 .9وتد كددل حددال ال تيددرا هددذه الهبددأل تد حددق الواهد
الموهو لح العقن.

للعددين الموهوبددأل ،ولددو أعدداز

 .1إذا أقددر المالددل لل د ء الموهددو يددرن الهبددأل تد حقددح وانقلد
الموهو لح.

 .4وتنقل

الواه
يعددوز للواه د

رددحيحاً تد حددق

الهبأل رحيحأل ت حق الموهدو لدح إذا ثلدن ملكيدأل ال دة الموهدو إلد
بعن رنور الهبأل.

مان ()594

ايددترنان الهبددأل إذا أ ددتر ت د العقددن حددق ايددترنانها ت د حالددأل عددنع قيدداع

الموهددو لددح بالت ازمددان معينددح لمرددلحأل الواهد

تد يددن الموهددو لددح بيددب

وقن الهدل أو الترر .

أو مددن يهمددح أمدره ،تددإذا هلددل الموهددو

يرعددا إليددح ،أو كددان قددن ترددر تيددح ،ايددتحق الواهد
مان ()595
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يع

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

أن يكون العور ت الهبأل الم رو أل بح معلومًا واال عاز لكل من ال رتين تيك

العقن ولو بعن تيلع الموهو لح للمال ،ما لع يتهقا عل تعيين العور قبل الهيك.

الفرع الثاني
آثار الهبة

يلتزع الواه

مان ()593

بتيليع الموهو إل الموهو لح ،ويتبا ت ذلل أحكاع تيليع المبيا.

 .3ال يض ددمن الواهد د

مان ()597

اي ددتحقاق الموه ددو إال إذا تعم ددن إ ه دداء ي ددب

االي ددتحقاق ،أو

كانن الهبأل بعور ،وت الحالأل ا ول يقنر القاضد للموهدو لدح تعويضداً عدانالً

عمددا أرددابح مددن الضددرر ،وت د الحالددأل الاانيددأل ال يضددمن الواه د

الموهو لح من عور.

إال بقددنر مددا أناه

 .9يعوز لل رتين أن يتهقا عل تعنيل الضمان أو علد إيدقا ح مدا لدع يتعمدن الواهد
إ هاء يب

االيتحقاق.

مان ()598

تيما لح من حقوق ونعاوى.

إذا ايتحق الموهو حل الموهو لح محل الواه

مان ()592

إذا ايتحق الموهو وكان الموهو لح قن زان تد الموهدو زيدان ال تقبدل الهردل نون
ضرر ،تليي للميتحق أن ييترنه قبل نتا قيمأل الزيان .

 .3ال يضمن الواه

العي

مان ()511

ال ه ت الموهو .

 .9إذا كانن الهبأل بنون عور وتعمن الواه

إ هداء العيد

أو ضدمن لدو ال د ء

الموهددو منددح كددان ملزمداً بتعددوير الموهددو لددح عددن الضددرر الددذا ييددببح ،تددإذا
كانددن الهبددأل بعددور التددزع الواه د

عانالً.

بددرن العددور وتعددوير الموهددو لددح تعويض داً
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مان ()513

يلتددزع الموهددو لددح بددأناء مددا ا ددتر عليددح مددن عددور لمرددلحأل الواهد
أعنب أو للمرلحأل العامأل.

أو لمرددلحأل

مان ()519

إذا تبددين أن الموهددو أقددل ت د القيمددأل مددن العددور الم ددتر تددد يكددون الموهددو لددح

ملزماً بأن يىنا من هذا العور إال بقنر قيمأل ال
مان ()511

إذا ا ددتر الواهد

ء الموهو .

عوضداً عددن الهبددأل وتدداء نيونددح ،تددد يكددون الموهددو لددح ملزمداً إال

بوتاء النيون الت كانن موعون وقن الهبأل ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
إذا ا ددتر الواه د

مان ()514

أن يقددوع الموهددو لددح باغنهدداق عليددح أو عل د يي دره مددنى الحيددا

التزع الموهو لح بهذا ال ر  ،تإذا أ دل بالت ازمدح كدان للواهد

االلتزاع أو بهيك الهبأل.

أن ي الد

بتنهيدذ هدذا

مان ()515

إذا ك ددان الموه ددو م دداقدً بح ددق عيند د ض ددماناً ل ددنين تد د ذم ددأل الواهد د  ،أو تد د ذم ددأل
د

ث ددر ،تددان الموهددو لددح يلتددزع بوتدداء هددذا الددنين ،مددا لددع يوعددن اتهدداق يقض د

بغير ذلل.

الفرع الثالث

الرجوع في الهبة
 .3يعوز للواه

مان ()513

أن يرعا ت الهبأل إذا قبل الموهو لح ذلل.

 .9تإذا لدع يقبدل الموهدو لدح عداز للواهد

أن ي لد

مدن القضداء التدر ي

لدح تد

الرعوس مت كان ييتنن ت ذلل إل عذر مقبول ،ولع يوعن مانا من الرعوس.
مان ()517
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 .3يعن عذ اًر مقبوالً للرعوس ت الهبأل

أ .أن ي ل الموهو لح بما يع

أغسطس (آب) 2102

عليح نحو الواه

أو نحو أحدن أقاربدح بحيدث

يعن ذلل عحوناً من عانبح.

 .أن يربح الواه

عاع اًز عن أن يدوتر لنهيدح أيدبا

المعي دأل بمدا يتهدق مدا

مكانتددح االعتماعيددأل أو أن يرددبح ييددر قددانر عل د الوتدداء بمددا يهرضددح عليددح

القانون من النهقأل عل الغير.

ج .إذا كانددن الهبددأل مقنمددأل مددن أحددن ال

يبددين لآل ددر وتي د ن ال

بددأل ليددب

يرعا إل الموهو لح.

ن .إذا لع يكن للواه

ولن ورزق بعن الهبأل بولدن ادل حيداً إلد وقدن الرعدوس ،أو

أن يكون لح ولناً وحين يانح ميتاً وقن الهبأل ،تإذا بح ح .

 .9ويعن مانعاً للرعوس عن الهبأل

أ .إذا حرددل لل د ء الموهددو زيددان ً مترددلألً موعبددأل لزيددان قيمتددح تددإذا زال المددانا
عان حق الرعوس.

 .إذا مان أحن رت عقن الهبأل.
ج .إذا تر ددر الموه ددو ل ددح تد د ال د د ء الموه ددو ترد درتاً نها يد داً .ت ددإذا اقتر ددر
الترر عل بعر الموهو  .عاز للواه

أن يرعا ت الباق .

ن .إذا كانن الهبأل مدن أحدن الدزوعين لآل در ولدو أران الواهد

الرعدوس بعدن انقضداء

الزوعيأل.

ه .إذا كانن الهبأل لذا رحع محرع.
و .إذا هل ددل ال ددة الموه ددو تد د ي ددن الموه ددو ل ددح ،يد دواء ك ددان اله دددل بهعل ددح أو
بحددانث أعنب د ال يددن ل ددح تيددح أو بيددب

ال

ء ،عاز الرعوس ت الباق .

ز .إذا قنع الموهو لح عوضاً عن الهبأل.

االيددتعمال ،ت ددإذا لددع يهلددل إال بع ددر

 .إذا كانن الهبأل رنقأل أو عمدً من أعمال البر.
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يكددون لوراددأل الواه د

أغسطس (آب) 2102

مان ()518

حددق الرعددوس ت د الهبددأل إذا قتددل الموهددو لددح الواه د

قرناً بد وعح حق أو ا ترل ت ذلل.

عمددناً أو

مان ()512

يكون للواه

أو وراتح ت حالأل الرعوس عن الهبدأل ايدترنان الموهدو إن كدان تد يدن

الموهو لح أو الم البأل بقيمتح إن كان قن رج من ينه ا يب
 .3يترت

مان ()541

كان.

عل الرعوس ت الهبأل بالتراض أو بالتقاض أن تعن الهبأل كأن لع تكن.

 .9ال يددرن الموهددو لددح الامددار إال مددن وقددن االتهدداق عل د الرعددوس ،أو مددن وقددن رتددا
النعوى ،ولح أن يرعا بعميا مدا أنهقدح مدن مردروتان ضدروريأل ،أمدا المردروتان

الناتعأل تد يعاوز ت الرعوس بها القنر الذا زان ت قيمأل ال
 .3إذا اي ددتول الواهد د

مان ()543

ء الموهو .

علد د ال د د ء الموه ددو  ،بغي ددر الت ارضد د أو التقاضد د  ،ك ددان

ال قبددل الموهددو لددح عددن هدددل ال د ء ي دواء أكددان الهدددل بهعددل الواه د
مي د و ً
بيب

أعنب  ،أع بيب

أع

االيتعمال.

 .9إذا رددنر حكددع بددالرعوس ت د الهبددأل ،وهلددل ال د ء ت د يددن الموهددو لددح بعددن إعددذاره
ال عن هذا الهدل ولو كان بيب
بالتيليع ،يكون مي و ً

أعنب ال يرعا إليح.

مان ()549
نهقددان الهبددأل بمددا ت د ذلددل مرددروتان العقددن والريددوع والنقددل والتيددليع والتيددلع عل د
الموهو لح ،أما نهقان الرعوس ت الهبدأل تتكدون علد الواهد  ،مدا لدع يوعدن ند

اتهاق يقض بغير ذلل.
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أغسطس (آب) 2102

الفصل الرابع
الشركة

أحكام عامة
ال ركأل عقن يلتزع بمقتضاه

مان ()541

ران أو أكار بأن يياهع كل منهما ت م روس مال

بتقنيع حرتح من مال أو من عمل اليتامار ذلل الم روس ،واقتياع ما قن ين دأ مدن

ربح أو يار .

 .3تعن ال ركأل

مان ()544

راً اعتبارياً بمعرن تكوينها.

 .9ال يحدته بهدذه ال

رديأل علد الغيدر إال بعدن ايددتيهاء إعدراءان التيدعيل والن ددر

الت يقررها القانون.

 .1للغير أن يتميل بهذه ال
إليها.

ريأل عل الريع من عنع ايتيهاء اغعراءان الم ار
الفرع األول

أركان الشركة
 .3يع د

مان ()545

د كددل مددا
د ،وكددذلل يكددون بددا ً
أن يكددون عقددن ال ددركأل مكتوب دًا واال كددان بددا ً

ين ل عل العقن من تعنيدن نون أن تيتوت ال كل الذا أتر تيح ذلل العقن.

 .9ال يعوز لل ركاء االحتعاج بهذا الب دن قبل الغير ،وال يكدون لدح أادر تيمدا بدين
ال ركاء أنهيهع إال من وقن أن ي ل
تعدن حرد

ال ريل الحكع بالب دن.

مان ()543

ال ددركاء متيداويأل القيمدأل ،وأنهددا وارن علد ملكيدأل المددال ال علد معددرن

االنتهاس بح ،ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.
مان ()547
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أغسطس (آب) 2102

ال يعوز أن تقترر حرأل ال ريل عل ما يكون لح من نهوذ ،أو عل مدا يتمتدا بدح

من اقأل ماليأل.

مان ()548

إذا كانددن حرددأل ال دريل ت د ال ددركأل حددق ملكيددأل أو حددق منهعددأل أو أا حددق عين د
ث ر ،تان أحكاع البيا ه الت تيرا ت ضمان الحرأل إذا هلكن أو ايدتحقن أو
اهددر تيهددا عيد

أو نقد

 ،أمددا إذا كانددن الحرددأل معددرن االنتهدداس بالمددال تددان أحكدداع

اغيعار ه الت تيرا ت كل ذلل.
 .3إذا كاندن الحرددأل عمددً وعد

مان ()542

علد ال دريل أن يقدوع بالعمددل الددذا تعهدن بددح تد

العقن ،وأن يقنع حياباً عما يكون قن كيبح من وقن قياع ال ركأل بمزاولتدح العمدل
الذا قنمح حرأل لح.

 .9ال يكون ال ريل ت هذه الحالأل ملزماً بأن يقنع لل ركأل ما يكون قن حرل عليدح
من حق ا تراس ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()551

 .3توزس ا ربا وال يا ر عل الوعح الم رو ت العقن.
 .9إذا لع يبين ت عقن ال ركأل نري

كدل مدن ال دركاء تد ا ربدا وال يدا ر تاندح

يتعين توزيعها بنيبأل حرأل كل منهع ت رأي المال.
مان ()553

إذا اتهق ال ركاء تد العقدن علد أن يكدون يهدع قدنر مق دوس مدن الدربح كدان ال در
با دً ويتع توزيا الربح بقاً لحرأل كل منهع ت رأي المال.
مان ()559

إذا كانددن الحرددأل الت د قددنمها ال دريل ه د نيددون لددح ت د ذمددأل الغيددر ،تددد ينقض د
الت ازمددح لل ددركأل إال إذا ايددتوتين هددذه الددنيون ،ويكددون ال دريل تددوق ذلددل ميد والً عددن
تعوير الضرر الذا لحق بال ركأل إذا لع تو
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مان ()551

 .3إذا اقترددر العق ددن علد د تعيددين نر ددي
النري

أغسطس (آب) 2102

ال ددركاء تدد ال دربح ،وعد د

ت ال يار .

 .9إذا كانددن حرددأل أحددن ال ددركاء مقرددور عل د عملددح وع د

حي ددبان ه ددذا

أن يقددنر نردديبح ت د

الربح وال يار تبعاً لما تهينه ال دركأل مدن هدذا العمدل ،تدإذا قدنع تدوق عملدح نقدوناً
عددن عملددح وث ددر عمددا قنمددح باغضدداتأل إل د

أو أا د ء ث ددر كددان لددح نرددي

العمل.

مان ()554

 .3إذا اتهدق تد عقددن ال دركأل علد أن أحددن ال ددركاء ال ييداهع تد أربددا ال ددركأل أو
ت

يا رها كان العقن با دً.

 .9يعددوز االتهدداق علد إعهدداء ال دريل الددذا لددع يقددنع ييددر عملددح مددن الميدداهمأل تد
ال يا ر ري أل أال يكون قن تقرر لح أعر عن عملح.
الفرع الثاني

إدارة الشركة
إذا لع يوعن ن

ا

عل

مان ()555

ريقأل اغنار  ،عن كل ريل مهوضاً من اآل درين تد

إنار ال ركأل ،وكان لح أن يبا ر أعمدال ال دركأل نون الرعدوس إلد ييدره مدن ال دركاء
علد د أن يك ددون لهد دىالء أو ا م ددنهع ح ددق االعتد درار علد د أا عم ددل قب ددل تمام ددح،

و يلبيأل ال ركاء الحق ت رتر هذا االعترار.
 .3لل دريل المنتددن

لدإلنار بددن

مان ()553
دا

تد عقدن ال ددركأل أن يقدوع علد الدريع مددن

معارض ددأل ي ددا ر ال ددركاء بأعم ددال اغنار والترد درتان التد د ت ددن ل تد د ي ددرر

ال ددركأل ،مت د كانددن أعمالددح وتر درتاتح اليددأل مددن الغددش ،وال يعددوز عددزل هددذا

ال ريل من اغنار نون ميو  ،ما نامن ال ركأل باقيأل.
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 .9إذا كان انتنا

أغسطس (آب) 2102

ال ريل لدإلنار الحقدا بعقدن ال دركأل ،عداز الرعدوس تيدح كمدا يعدوز

ت التوكيل العانا.

 .1المنيرون من يير ال ركاء قابلون نا ماً للعزل.
مان ()557

 .3إذا تعددنن ال ددركاء المنتددنبون لددإلنار نون أن يعددين ا ترددا
ين

كددل مددنهع ونون أن

عل انهران أا مدنهع بداغنار  ،كدان لكدل مدنهع أن يقدوع منهدرنًا بدأا عمدل مدن

أعمددال اغنار  ،علد أن يكددون لكددل مددن بدداق ال ددركاء المنتددنبين أن يعتددرر عل د

العمل قبل تمامح ،ويكون من حق أيلبيأل ال ركاء المنتنبين رتر هذا االعتدرار،

تإذا تياوى العانبان كان الرتر من حق أيلبيأل ال ركاء عميعاً.

 .9إذا اتهق عل أن تكون ق ارران ال ركاء المنتنبين لإلنار باغعماس أو با يلبيأل،
ت ددد يع ددوز ال ددروج علد د ذل ددل ،إال أن يك ددون م ددر عاع ددل يترتد د

علد د تهويت ددح

يار عييمأل ال تيت يا ال ركأل تعويضها.
مان ()558

إذا وع

الحر

أن يرنر قرار با يلبيأل ،تعين ا

ذ با يلبيأل محيوبأل عل أياي قيمأل

 ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()552

ال ددركاء ييددر المددنيرين ممنوعددون مددن اغنار ولكددن يعددوز لهددع أن ي لع دوا بأنهيددهع

عل نتاتر ال ركأل وميتنناتها ،ويعن با دً كل اتهاق يقض بغير ذلل.

ال يعوز لمن انتن
ضر اًر بال ركأل.

مان ()531

غنار ال ركأل أو عين مني اًر لها أن يترل اغنار ت وقن يلحدق
الفرع الثالث
آثار الشركة
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يع
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مان ()533

عل ال ريل الذا ينا بح تحقيق مرالح ال ركأل أن يبذل ت يبيل ذلدل مدن

العنايددأل مددا يبذلددح تد تحقيددق مرددالحح ال ارددأل ،إال إذا كددان منتددنباً للعمددل بددأعر تددد
يعوز لح أن ينزل عن عنايأل الرعل المعتان ،ويعد

يلحق الضرر بال ركأل أو ي ال

عليدح أن يمتندا عدن أا تردر

الغرر الذا أن أن من أعلح.
مان ()539

ال يعوز لل ريل أن يحتعز لنهيح ي اً من مال ال ركأل ،تان تعدل كدان ضدامناً لكدل

ضرر يلحق بها من عراء هذا االحتعاز.

مان ()531

 .3إذا كانن ال دركأل منيندأل بدنين متردل بدأيرار ال دركأل ولدع تد

ال ددركاء ت د أم دوالهع ال ارددأل مددا بق د مددن الددنين بمقددنار نرددي

بدح أموالهدا ،لدزع
كددل مددنهع ت د

يددا ر ال ددركأل ،مددا لددع يوعددن اتهدداق يقض د بغيددر ذلددل ،ويقددا بددا دً كددل اتهدداق

يعه ال ريل من المي وليأل عن نيون ال ركأل.

 .9يكددون لددنا ن ال ددركأل – ت د عميددا ا ح دوال – حددق م الب دأل ال ددركاء كددل بقددنر
الحرأل الت

ررن لح ت أربا ال ركأل.
مان ()534

ال تضددامن بددين ال ددركاء تيمددا يلددزع كددل مددنهع مددن نيددون ال ددركأل مددا لددع يوعددن اتهدداق
يقض بغير ذلل .تإذا أعيدر أحدن ال دركاء ،وزعدن حردتح تد الدنين علد البداقين،

كل بقنر نريبح ت تحمل ال يار .

مان ()535

 .3إذا ك ددان ح ددن ال ددركاء نا ن ددون
يتقاض د دوا حق د ددوقهع ممد ددا ي د د د

ر دديون ،تل دديي له ددع أان دداء قي دداع ال ددركأل أن

ذلد ددل ال د د دريل ت د د رأي الم د ددال ،وانمد ددا له د ددع أن

يتقاض ددوها مم ددا ي ر ددح تد د ا رب ددا  ،أم ددا بع ددن تر ددهيأل ال ددركأل تيك ددون له ددع أن
يتقاضوا حقوقهع من نري

المنين ت رأي المال.
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 .9يعوز للنا ن ال
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ر لل دريل توقيدا الحعدز التحهاد تحدن يدن المرده علد

ما ييىول إل منينح عنن الترهيأل.

الفرع الرابع

انقضاء الشركة
مان ()533

 .3تنتهد ال ددركأل بانقضدداء الميعددان المعددين لهددا ،أو بانتهدداء العمددل الددذا قامددن مددن
أعلح.

 .9إذا انقضددن المددن المعينددأل أو أنته د العمددل وأيددتمر ال ددركاء يقومددون بعمددل مددن
نددوس ا عمددال الت د تألهددن مددن أعلهددا ال ددركأل ،امتددن العقددن يددنأل تيددنأل بال ددرو

ذاتها.

 .1يجوز لدائن أحد الشرركاء أن يعتررض علرذ هرذا االمترداد ويترترب علرذ اعتراضره وقرف أثرره
في حقه.

مان ()537

 .3تنته ال ركأل بهدل عميا رأي مالها أو عدزء كبيدر مندح بحيدث ال تبقد تا دن تد
ايتمرارها.

 .9إذا كان أحن ال ركاء قن تعهن بأن يقنع حرتح ي ًا معينًا بالذان وهلل هذا ال
قبل تقنيمح ،أربحن ال ركأل منحلأل ت حق عميا ال ركاء.

ء

مان ()538

 .3تنته ال ركأل بمون أحن ال ركاء أو بالحعر عليح أو بإعياره أو بإتديح.

 .9يعوز االتهداق علد أندح إذا مدان أحدن ال دركاء تيدتمر ال دركأل مدا وراتدح ولدو كدانوا
قر ًار.

 .1يعددوز االتهدداق علد ايددتمرار ال ددركأل بددين بدداق ال ددركاء إذا مددان أحددنهع أو حعددر
عليددح أو أعيددر أو أتلددي أو انيددح  ،وت د هددذه الحالددأل ال يكددون لهددذا ال دريل أو
وراتددح إال نردديبح ت د أم دوال ال ددركأل ويقددنر هددذا النرددي

الحانث الذا أنى إل

بحي د

قيمتددح يددوع وقددوس

روعح من ال ركأل وينتا لح نقناً ،وال يكون لح نري
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ييددتعن بعددن ذلددل مددن حقددوق إال بقددنر مددا تكددون تلددل الحقددوق ناتعددأل عددن عمليددان

يابقأل عل ذلل الحانث.
 .3تنته ال دركأل بانيدحا

مان ()532

أحدن ال دركاء إذا كاندن مدنتها ييدر معيندح ،علد أن يعلدن
إلد يدا ر ال دركاء قبدل حردولح ،وأال يكدون انيدحابح

ال ريل إرانتح ت االنيدحا

عن يش أو ت وقن يير ال ق.

 .9تنته ال ركأل بإعماس ال ركاء عل حلها.

مان ()571

لد

 .3يعوز للمحكمأل أن تقض بحل ال دركأل بنداء علد

أحدن ال دركاء  ،لعدنع وتداء

دريل بمددا تعهددن بددح ،أو غلحاقددح بال ددركأل ضددر اًر عوهريداً أو ا يددب

هذا الحل ولو كان ال يرعا إل ال ركاء.

ث ددر ييددو

 .9يكون با دً كل اتهاق يقض بغير ذلل.

 .3بعددوز لكددل دريل أن ي ل د

مان ()573

مددن القضدداء الحكددع بهرددل أا مددن ال ددركاء يكددون

وعونه ت ال ركأل قن أاار اعتراضاً عل من أعلها أو تكون تررتاتح ممدا يمكدن

حي ددبانها ي ددبباً مي ددوياً لح ددل ال ددركأل ،علد د أن تا ددل ال ددركأل قا م ددأل تيم ددا ب ددين

الباقين.

 .9يعوز ا ريل إذا كانن ال ركأل معيندأل المدن أن ي لد
مددن ال ددركأل مت د أيددتنن ت د ذلددل إل د أيددبا

معقولددأل ،وت د هددذه الحالددأل تنحددل

ال ركأل ما لع يتهق باق ال ركاء عل ايتمرارها.
الفرع الخامس

تصفية الشركة وقسمتها
مان ()579
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أغسطس (آب) 2102

تدتع تردهيأل أمدوال ال دركأل وقيدمتها بال ريقدأل المبينددأل تد العقدن ،وعندن لدوه مدن حكددع
تتبا ا حكاع الوارن ت الموان اآلتيأل.

ا

مان ()571

تنتهد يددل أل المددنيرين عنددن حددل ال ددركأل ،وال يعددوز لهددع أن يقوم دوا بددأا عمددل عنيددن
يتعلددق بال ددركأل واال كددان كددل مددن ا ددترل ت د هددذا العمددل مي د والً مي د وليح تضددامنيأل

عنح.

مان ()574
ريتها االعتباريأل بالقنر الدزع للترهيأل.

تبق لل ركأل

مان ()575

 .3يقددوع بالترددهيأل عنددن االقتضدداء ،إمددا عميددا ال ددركاء ،وامددا مر د
تعينهع أيلبيأل ال ركاء.

واحددن أو أكاددر

داء عل د
 .9إذا لددع يتهددق ال ددركاء عل د تعيددين المردده  ،تددول القاض د تعيينددح ،بند ً
ل أحنهع.

 .1ت د الحدداالن الت د تكددون تيهددا ال ددركأل با لددأل تعددين المحكمددأل المردده  ،وتحددنن
ريقأل الترهيأل بناء عل

ل

ذوا المرلحأل.

 .4يعن مدنير ال دركأل أو مدنيروها تد حكدع المرده بالنيدبأل للغيدر حتد يدتع تعيدين
المره .

مان ()573
 .3ال يع ددوز للمر دده أن يب ددنأ أعم دداالً عني ددن لل ددركأل ،إال أن تك ددون الزم ددأل غتم دداع
أعمال يابقأل.

 .9يعدوز للمرده أن يبيدا مداالً منقدوالً أو عقدا اًر لل دركأل بدالمزان أو بالمماريدأل ،مددا
لع ين

ت أمر تعيينح عل تقيين هذه اليل أل.
مان ()577
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 .3تقيددع أم دوال ال ددركأل بددين ال ددركاء عميع داً بعددن ايددتيهاء الددنا نين لحقددوقهع ،وبعددن
حيدع المبددالو الدزمدأل لوتدداء الدنيون التد لدع تحددل أو الدنيون المتنددازس تيهدا ،وبعددن
رن المرروتان أو القرور الت تكون حن ال ركاء قبل ال ركأل.

 .9ي ت

كدل واحدن مدن ال دركاء بمبلدو يعدانل قيمدأل الحردأل التد قدنمها تد رأي

المال كما ه مبينح ت العقن ،أو يعانل قيمأل هذه الحردأل وقدن تيدليمها إذا لدع

تبين قيمتها ت العقن ،ما لع يكن ال ريل قن اقترر عل تقنيع عملح أو اقترر

تيما قنمح من
 .1إذا بق

ا ربا .

 .4إذا لددع يكد

عليهع بحي

ء عل معرن االنتهاس بح.

ء بعن ذلل وعبن قيمتح بين ال دركاء بنيدبأل نردي
رددات مددال ال ددركأل للوتدداء بحرد
الني

كدل مدنهع تد

ال ددركاء ،تددإن ال يددار تددوزس

المتهق عليها ت توزيا ال يا ر.
مان ()578

تتبا ت قيمأل ال ركان القواعن المتعلقأل بقيمأل المال ال ا ا.

الفصل الخامس
القرررض

مان ()572
القرر عقن يلتزع بمقتضاه المقرر بدأن ينقدل إلد المقتدرر ملكيدأل مبلدو مدن النقدون

أو أا ة مال ث ر ،عل أن يرن إليح المقترر عنن نهايأل من القرر دي اً مالدح

ت مقناره ونوعح ورهتح.
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أغسطس (آب) 2102

مان ()581

ي تر ت المال المقترر أن يكون مالياً ايتهدكياً.
 .3يع

عل المقرر أن ييلع ال

مان ()583

ء موضوس العقن إلد المقتدرر ،وال يعدوز لدح

أن ي البح برن المال إال عنن نهايأل من القرر.

 .9إذا هلل ال

ء قبل تيليمح إل المقترر كان الهدل عل المقرر.
مان ()589

 .3ي د ددتر ت د د المقد ددرر أن يكد ددون أه د ددً للتبد ددرس وت د د المقتد ددرر أن يكد ددون أه د ددً
للترر .

 .9ال يملل الور أو القيع إقرار أو اقترار مال من هو ت واليتح إال بإذن من
المحكمأل الم ترأل.

مان ()581

إذا ايتحق الغير المدال المقدرر وهدو قدا ع تد يدن المقتدرر يدق الت ازمدح بدرن مالدح،
ولددح تضددمين المقددرر مددا قددن يلحقددح مددن ضددرر بيددب

النيأل.
إذا اهر ت المال المقترر عي

هددذا االيددتحقاق إذا كددان يددية

مان ()584

ه تد يلزع المقترر إال برن قيمتح معيباً.

مان ()585
إذا كان للقرر أعل تلديي للمقدرر ايدترنانه قبدل حلدول ا عدل ،واذا لدع يتهدق علد

أعددل أو اتهددق علد أن يكددون الددرن عنددن المييددر حددننن المحكمددأل ميعدداناً منايددباً للددرن
تبعا للارو .

مان ()583
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إذا تعددذر رن ماددل العددين المقترضددأل انتقددل حددق المقددرر إل د قيمتهددا يددوع قبضددها وال
عبر لما ي أر عل قيمتها من تغيير.

إذا اقتددرر عددن أ د ا

مان ()587

مدداالً وقبضددح أحددنهع برض د البدداقين تلدديي ا مددنهع أن

ي البح إال بمقنار حرتح تيما قبر.

مان ()588

 .3يلتدزع المقتددرر بالوتدداء تد مكددان انعقددان القددرر ،مددا لددع يددتع االتهدداق ردراحألً أو
ضمناً عل يير ذلل.

 .9إذا انتقدل مددو ن كددل مدن ال درتين إلد بلدن ث ددر م ددترل أو م تلد

تتهدداون تيددح

قيمددأل المددال المقددرر عنهددا تد بلددن القددرر ينتقددل حددق المقددرر إلد القيمددأل ت د

مكان انعقان القرر.

الفصل السادس
الصلرح

مان ()582
الرلح عقن ينه ال رتان بمقتضداه ن ازعداً قا مداً بينهمدا أو يتوقيدان بدح ن ازعداً محدتمدً
تيما يعوز الترالح تيح ،وذلل بأن ينزل كدل منهمدا علد وعدح التقابدل عدن عدزء مدن

انعا ح.

مان ()521

 .3ي ددتر تدديمن يعقددن رددلحاً أن يكددون أه ددً للترددر بعددور ت د الحقددوق الت د
ي ملها عقن الرلح.

 .9ت تر أهليأل التبرس إذا تضمن الرلح إيقا

مان ()523
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ييرا عل ردلح الردب المميدز المدأذون لدح وردلح الدول والورد والقديع القدوانين

ال ارأل با حوال ال

ريأل.

مان ()529

ال يعددوز الرددلح ت د الميددا ل المتعلقددأل بالحالددأل ال

ردديأل أو بالنادداع العدداع ،ولكددن

يعددوز الرددلح عل د المرددالح الماليددأل الت د تن ددأ عددن الحالددأل ال

إحنى الع ار ع.

ردديأل أو ارتكددا

مان ()521

ال يابن الرلح إال بالكتابأل.

مان ()524

 .3ي تر أن يكون المرالح عنح مما يعوز أ ذ البنل ت مقابلح.
 .9ي تر أن يكون كل من المرالح عنح وبنل الرلح معلوماً.

 .1إذا كان بنل الرلح عيناً أو منهعأل مملوكدأل للغيدر تدإن نهداذ الردلح يتوقد
إقرار ذلل الغير.

علد

مان ()525

 .3يرح الرلح عدن الحقدوق يدواء أقدر بهدا المدنع عليدح أو أنكرهدا أو يدكن ولدع
يبن تيها إق ار اًر وال إنكا اًر.

 .9إذا وقا الرلح ت حالأل اغقرار عل بنل معين ينتعح المقر تهو ت حكع البيا
وان كان عل المنهعأل تهو ت حكع اغيعار.

 .1إذا وقا الرلح عن إنكار أو يكون تهو ت حدق المدنع معاوضدأل وتد حدق
المنع عليح إتتناء من اليمين وق ا لل رومأل.
إذا رالح

مان ()523

عل بعر العين المنع بها أو عل مقنار مما ينعيح تد ذمدأل

اآل ر تقن أيق حق انعا ح ت الباق .

مان ()527
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إذا ترالح

أغسطس (آب) 2102

ران ينع كل منهمدا عينداً تد يدن اآل در علد أن يحدتها كدل واحدن

بالعين الت ت ينه عرى عل الرلح حكع المقايضأل ،وال تتوق

بقيمأل البنلين.
يترت

رحتح عل العلدع

مان ()528

عل الرلح انتقال حق المرالح إل البنل المرالح عليح ويقو حقح الذا

كان محل النزاس ،وال يعوز يهما أو لوراتح من بعنه الرعوس تيح.
مان ()522

تنتهد بالرددلح المنازعددان التد تناولهددا ،ويترتد

الت نزل عنها أا من المتعاقنين نزوالً نها ياً.
للرلح أار كا

عليددح انقضدداء الحقددوق واالنعدداءان

مان ()311

بالنيبأل لمدا تناولدح مدن الحقدوق ويقتردر هدذا ا ادر علد الحقدوق

المتنازس تيها نون ييرها.

مان ()313

يعوز ل رت الرلح إقالتح بالت ارضد إذا كدان تد حكدع المعاوضدأل ،وال تعدوز إقالتدح
إذا تضمن إيقا اً لبعر الحقوق.
ال يعوز ال عن ت الرلح بيب

مان ()319

يل ت القانون.
مان ()311

الر ددلح ال يتعد دزأ ،ت ددب دن ع ددزء من ددح يتض ددمن ب دددن العق ددن كل ددح ،إال إذا تب ددين م ددن
عباران العقن ،أو مدن الادرو

بعضها عن بعر.

أن المتعاقدنين قدن اتهقدا علد أن أعدزاء العقدن ميدتقلأل
الباب الثاني

عقود المنفعة
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الفصل األول
اإليجررررار

الفرع األول
أركان اغيعار
مان ()314

اغيعددار عقددن يلتددزع بمقتضدداه المددىعر أن يمكددن الميددتأعر مددن االنتهدداس ب د ء معددين

من معينح لقاء أعر معلومأل.

مان ()315

ال يعدوز لمدن ال يملدل إال حدق اغنار أن يعقدن إيعدا اًر تزيدن منتدح علد اددث يدنوان
مدن العهددأل الم تردأل ،تددإذا عقدن اغيعدار لمددن أ دول مددن ذلدل أنقرددن

إال بتدر ي

يقض ب د

المن إل ادث ينوان ،ما لع يوعن ن

مان ()313

ذلل.

اغعار الرانر ممن لح حق المنهعأل تنقض بانقضاء هذا الحق إذا لدع يعزهدا مالدل

الرقب ددأل ،علد د أن ت ارعد د المواعي ددن المق ددرر للتنبي ددح ب دداغ دء والمواعي ددن الدزم ددأل لنق ددل

محرول الينأل.

مان ()317

تبددنأ مددن اغيعددار مددن التدداريك المتهددق عليددح تد العقددن تددإن لددع يحددننه المتعاقددنان تمددن
تاريك العقن.
 .3يع

مان ()318

أن تكون من اغيعار معينأل.

 .9إذا عقن اغيعار نون اتهاق عل مدن أو عقدن لمدن ييدر معيندأل ،أو تعدذر إابدان

المددن المددنعا  ،عددن اغيعددار منعقددناً للهتددر المحددنن لددنتا ا عددر  ،وتنقضد بانقضدداء
هذه الهتر بناء عل

ل

أحن المتعاقنين إذا هو أ
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مان ()312

ار بداغ دء كتابدأل قبدل انتهداء مدن اغيعدار بادادأل أ دهر إذا كاندن هدذه

المن تزين عل يتأل أ هر تإذا كانن أقل من ذلل وع
ا

ير ،ما لع يوعن اتهاق أو ن

يقض ب د

ذلل.

اغ

ار قبل بنايدأل نردهها

مان ()331

إذا انتهن من اغيعار وابن قياع ضرور ملحأل المتنانها عداز للمحكمدأل مدنها بقدنر

الضرور عل أن يىنا الميتأعر أعر المال عنها.
مان ()333

 .3ال يعوز أن تزين من اغيعار عل اداين عاماً.

 .9إذا عقددن اغيعددار لمددن حيددا المددىعر أو الميددتأعر يعددن العقددن ميددتم اًر لتلددل المددن
ولو زانن عل اداين عاماً.

 .1إذا تضمن عقن اغيعار ر اً يقض بأن يبق ما بقد الميدتأعر يدنتا ا عدر،
عن أنح قن عقن لمن حيا الميتأعر.

مان ()339

يعوز أن تكون ا عر نقوناً ،كما يعوز أن تكون أا تقنمأل أ رى.
مان ()331

إذا لع يتهق المتعاقنان عل مقنار ا عر أو عل كيهيأل تقدنيرها ،أو إذا تعدذر إابدان
مقنارها ،وع

حيبان أعر المال.
مان ()334

يعددوز االتهدداق عل د تععيددل ا عددر أو تأعيلهددا أو تقيددي ها إل د أقيددا تددىنا ت د

أوقان معينح.

مان ()335

 .3تيتحق ا عر بايتيهاء المنهعأل أو بإمكان ايتيها ها.
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 .9إذا لع يبين ت العقن ميعان نتا ا عدر ايدتحقن ا عدر المحدنن للمنهعدأل بردور
م لقأل بعن ايتيهاء المنهعأل أو بعن تحقق القنر عل ايتيها ها.

 .1ا عر الميتحقأل عدن وحدن زمنيدأل يتبدا العدر ب دأن مواعيدن أنا هدا واال حدننتها
ل

المحكمأل بناء عل

راح

المرلحأل.

مان ()333

ال تيدتحق ا عددر عددن مددن انقضددن قبددل تيدليع العددين المددىعر مددا لددع يكددن الميددتأعر

هو المتيب .

الفرع الثاني

التزامات المؤجر
مان ()337

يلتددزع المددىعر أن ييددلع الميددتأعر العددين المددىعر وملحقاتهددا تد حالددأل ترددلح معهددا ن

ته بما أعنن لح من المنهعأل وتقاً لما تع االتهاق عليح أو ل بيعأل العين المىعر .
مان ()338

 .3إذا يلمن العين المىعر ت حالأل ال تكدون تيهدا ردالحأل لدنتهداس الدذا أعدرن مدن
أعلح أو إذا نقد
أو إنقا

هدذا االنتهداس نقرداً كبيد اًر ،عداز للميدتأعر أن ي لد

ا عر بقنر ما نق

لذلل مقتر.

تيدك العقدن

مدن االنتهداس ،مدا التعدوير تد الحدالتين إذا كدان

 .9إذا أرددبحن العددين المددىعر ت د حالددأل مددن ددأنها أن تعددرر رددحأل الميددتأعر أو
من يقيمون معدح أو ميدت نميح أو عمالدح ل

تيددك العقددن أو إنقددا

ا عددر بقددنر مددا نق د

الحالتين إذا كان لذلل مقتر.

در عيديع ،عداز للميدتأعر أن ي لد

مددن االنتهدداس مددا التعددوير ت د

مان ()332

يعوز للمىعر أن يمتنا عن تيليع العين المىعر حت ييتوت ا عر المععلأل.
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مان ()391

ييرا عل االلتزاع بتيليع العين المىعر ما ييرا عل االلتزاع بتيليع العين المبيعأل
من أحكاع ،ارأل ما يتعلق منها بزمان التيليع ومكانح وتحنين مقنار العين المىعر
وملحقاتها ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()393

 .3يلتددزع المددىعر بردديانأل العددين المددىعر لتبقد علد الحالددأل التد يددلمن بهددا وأن يقددوع
ت أاناء اغعار بعميا الترميمدان الضدروريأل نون الترميمدان التأعيريدأل ،وعليدأل أن

يعرا ا عمال الدزمأل لألي ح واآلبار ومرار المياه.

 .9يتحمل المىعر التكالي

والض ار

الميتحقأل عل العين المىعر ويلزع بامن المياه

إذا كانن تقنر عزاتاً تإذا كانن تقنر بالعنان التزع بها الميتأعر ،أما امن الكهرباء
والغاز وكل ما هو ا

بااليتعمال ال

ر تيتحملح الميتأعر.

 .1تيرا أحكاع الهقرتين اليابقتين ،ما لع يوعن ن
مان ()399

أو اتهاق يقض بغير ذلل.

 .3إذا ت ددأ ر الم ددىعر بع ددن إع ددذاره ع ددن القي دداع بتنهي ددذ االلت ازم ددان المبين ددأل تد د الم ددان

اليددابقأل ،عدداز للميددتأعر أن يحرددل عل د إذن مددن القاض د بددإعراء ذلددل بنهيددح

وايتيهاء ما أنهقح حيماً من ا عدر وذلدل نون إ ددل بحقدح تد

إنقا

ا عر .

لد

الهيدك أو

 .9يعددوز للميددتأعر نون حاعددأل إل د إذن مددن القاض د أن يقددوع بددإعراء الترميمددان
الميتععلأل أو البيي أل مما يلتزع بح المىعر ،يواء كان العي

موعوناً وقن بنء

االنتهدداس أو د أر بعددن ذلددل إذا لددع يقددع المددىعر بعددن إعددذاره بتنهيددذ هددذا االلتدزاع تد

ميعان مناي  ،عل أن ييتوت ما أنهقح حيماً من ا عر .
مان ()391

 .3إذا هلكن العين المىعر أاناء اغيعار هدكاً كلياً ،انهيك العقن من تلقاء ذاتح.
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 .9إذا كددان هدددل العددين عز ي داً أو إذا أرددبحن ت د حالددأل ال ترددلح معهددا لدنتهدداس
هذا االنتهاس نقراً كبيد اًر ولدع يكدن للميدتأعر يدن

الذا أعرن من أعلح ،أو نق

ت ذلل عداز لدح إذا لدع يقدع المدىعر تد ميعدان منايد

الت كانن عليها أن ي ل

تبعاً للارو  ،إما إنقا

بإعدان العدين إلد الحالدأل

ا عر  ،أو تيك اغيعار،

نون إ دل بما لح من حق ت أن يقوع بنهيح بتنهيدذ التدزاع المدىعر وتقداً حكداع

المان اليابقأل.

 .1ال يعوز للميتأعر ت الحالتين اليابقتين أن ي ل
التل

يرعا إل يب

ال ين للمىعر تيح.

تعويضاً إذا كان الهدل أو

مان ()394

 .3ال يعوز للميتأعر أن يمنا المىعر من إعراء الترميمان الميتععلأل التد تكدون
ضددروريأل لحهددا العددين المددىعر ،علد أنددح إذا ترتد

علد هددذه الترميمددان إ دددل

كل د أو عز د باالنتهدداس بددالعين ،عدداز للميددتأعر أن ي ل د
تيك اغيعار أو إنقا

ا عر .

تبع داً للاددرو

 .9إذا بق الميتأعر ت العين المىعر إل أن تتع الترميمان يدق حقدح تد
الهيك.

إمددا

لد

مان ()395

 .3يلتدزع المددىعر بدأن يمتنددا عدن كددل مدا مددن دأنح أن يحددول نون انتهداس الميددتأعر
بالعين المىعر  ،وال يعوز لح أن يحنث بالعين أو بملحقاتها أا تغيير ي ل بهذا

االنتهاس.

 .9ال يقترددر ضددمان المددىعر عل د ا عمددال الت د ترددنر منددح أو مددن أتباعددح ،بددل
يمتددن هددذا الضددمان إلد كددل تعددرر أو إضدرار مبند علد يددب

من أا ميتأعر ث ر أو من أا

قددانون يرددنر

تلق الحق عن المىعر.
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مان ()393

 .3إذا أحنث الميتأعر بإذن المىعر إن اءان أو إردحان لمنهعدأل العدين المدىعر
أو ريانتها رعا عليح بما أنهقح بالقنر المتعار عليح ،وان لع ي تر الرعوس.

 .9إذا كددان مددا أحناددح الميددتأعر عا ددناً لمنهعتددح ال

ردديأل تلدديي لددح الرعددوس عل د

المىعر ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()397

 .3إذا انعد د أعنبد د حقد داً يتع ددارر م ددا م ددا للمي ددتأعر م ددن حق ددوق بمقتضد د عق ددن
اغيعددار ،وعد

علد الميددتأعر أن يبددانر بإ

ددار المددىعر بددذلل ولددح أن ي لد

إ راعح من النعوى ،وت هذه الحالأل توعح اغعراءان إل المىعر.

 .9إذا ترت

عل هذا االنعاء حرمان الميتأعر من االنتهاس بالعين المدىعر ،عداز

لددح تبعددا للاددرو

مقتض .

أن ي لد

الهيددك أو إنقددا

ا عددر مددا التعددوير إن كددان لددح

مان ()398

 .3إذا تعددنن الميددتأعرون لعددين واحددن تضددل مددن يددبق مددنهع إل د وضددا يددنه عليهددا
نون يش أو توا ى ،ما لع يكن عقن أحن الميتأعرين اابن التداريك وكدان حيدن

النيأل قبل أن يضا ميتأعر ث ر ينه عل العين المدىعر أو قبدل أن يتعدنن عقدن

إيعاره ،تانح هو الذا يهضل.
 .9إذا ل ددع يوع ددن ي ددب
حقوقهع إال ل

إذا ترت

لتهض دديل أح ددن المي ددتأعرين تل دديي له ددع تيم ددا تعارض ددن تي ددح

التعوير.

مان ()392

عل أعمال اليل ان الم ترأل ت حنون القانون نق

بالعين المىعر  ،عاز للميتأعر أن ي ل

اتهاق يقض بغير ذلل.

تيك العقن أو إنقا
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مان ()311

 .3ال يض ددمن الم ددىعر للمي ددتأعر التع ددرر الم ددانا إذا ر ددنر م ددن أعنبد د م ددا ناع
المتع ددرر ال ي ددنع حق ددا ،ويع ددوز للمي ددتأعر أن يرت ددا باي ددمح علد د المتع ددرر

نعوى الم البأل بالتعوير ونعاوى وضا الين.

 .9إذا كان التعرر المانا ال ين للميتأعر تيدح ،وكدان هدذا التعدرر مدن العيدامأل
بحيددث يحددرع الميددتأعر مددن االنتهدداس بددالعين المددىعر عدداز لددح تبع داً للاددرو

ي ل

ا عر .

تيك العقن أو إنقا

أن

مان ()313

 .3يضددمن المددىعر للميددتأعر مددا يوعددن ت د الع دين المددىعر مددن عيددو تحددول نون
االنتهداس بدح أو تدنق

عل التيامح تيها.

 .9إذا ترت

عل العي

ي ل

الهيك أو إنقا

مندح نقرداً تاح داً ،وال يضدمن العيدو التد عدرى العددر
حرمان الميتأعر من االنتهداس بدالعين المدىعر عداز لدح أن

 .1ال يضدمن المددىعر العيد

ا عر ما ضمان ما يلحقح من ضرر.

إذا كددان الميددتأعر علد علددع بددح وقدن التعاقددن أو كددان

من الييير عليح أن يعلع بح.
مان ()319
يقا با دً كل اتهاق يقض باغعهاء أو الحن من ضمان التعرر أو العي

المىعر قن أ ه عن يش يب

هذا الضمان.

الفرع الثالث

التزامات المستأجر
مان ()311
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 .3العين المىعر أماندأل تد يدن الميدتأعر ،يضدمن مدا يلحقهدا مدن نقد
تقنان بيب

أو تلد

يرعا إليح ،وعليح أن يحاتا عليها محاتاأل الرعل المعتان.

أو

 .9إذا تعنن الميتأعرون كان كل منهع ضامناً لألضرار النا أل عن تعلح وحنه ،ما
لع يرن د

.

ذلل ت قانون ا

مان ()314

يلتددزع الميددتأعر بددأن ييددتعمل العددين المددىعر علد النحددو المتهددق عليددح ،تددان لددع يكددن
هنال اتهاق التزع أن ييتعمل العين بحي

ما أعنن لح.

مان ()315

 .3ال يعوز للميتأعر أن يحنث ت العين المىعر تغييد اًر بغيدر إذن المدىعر إال إذا
كان ييتلزمح إردحها وال يلحق ضر اًر بها.

 .9إذا تعاوز الميتأعر هذا المنا وع

عليح إعان العين المىعر إل الحالدأل التد

كانن عليها ،ما التعوير إن كان لح مقتر.
مان ()313

 .3يلتزع الميتأعر بإعراء الترميمان التأعيريأل التد يقضد بهدا العدر مدا لدع يوعدن
اتهاق يقض بغير ذلل.

 .9يلتزع الميتأعر دل من اغيعار بتناي

من أتربأل أو نهايان ،وما يقض العر بح.

العدين المدىعر  ،وا ازلدأل مدا تد اركع تيهدا

مان ()317
يلتددزع الميددتأعر باالمتندداس عددن أا عمددل يهض د إل د ت ري د

المددىعر أو وضددا ثالن أو أعهددز تلحددق ضددرر بهددا أو تددنق
يمتنددا الميددتأعر عدداز للمددىعر أن ي لد

الذا يببح هذا العمل.

أو تغييددر ت د العددين
مددن قيمتهددا ،تددإذا لددع

مددن المحكمددأل تيددك العقددن وضددمان الضددرر

مان ()318
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 .3الميددتأعر مي د ول عددن حريددق العددين المددىعر إال إذا أابددن أن الحريددق ن ددأ عددن
يب

أعنب .

 .9إذا تعددنن الميددتأعرون لعددين واحددن  ،كددان كددل مددنهع مي د والً عددن الحريددق بنيددبأل

العدزء الددذا ي ددغلح ،ويتندداول ذلدل المددىعر إن كددان مقيمداً تد العقددار ،هددذا مددا لدع

يابددن أن النددار ابتددنأ ددبوبها تد العددزء الددذا ي ددغلح أحددنهع تيكددون وحددنه ميد والً

عن الحريق.
يع

مان ()312

عل الميتأعر أن يبانر إلد إ

دار المدىعر بكدل أمدر ييدتوع

تحت دداج الع ددين إلد د ترميم ددان مي ددتععلأل ،أو ينك د د

عيد د

تن لدح ،كدأن

به ددا ،أو يق ددا ايتر ددا

عليها ،أو يعتنا أعنب بالتعرر لها ،أو بإحناث ضرر بها.
 .3يع

مان ()341

عل الميتأعر أن يقوع بالوتاء با عر ت المواعين المتهق عليها ،تإذا لع

يوعن اتهاق وع

عليح الوتاء با عر ت المواعين الت يعينها العر .

 .9يكون الوتاء ت مو ن الميتأعر ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.
مان ()343

الوتداء بقيد مددن ا عددر قرينددأل علد الوتداء با قيددا اليددابقأل علد هددذا القيد حتد
يقوع النليل عل عكي ذلل.

إذا كانددن العددين المددىعر عقددا اًر وع د

مان ()349

علد الميددتأعر أن يضددا تيهددا منقدوالن تكددون

قيمتهددا كاتيددأل لضددمان ا عددر عددن مددن يددنتين مددا لددع تكددن ا عددر قددن ععلددن أو كددان

المي ددتأعر ق ددن ق ددنع تأميند داً ث ددر أو وع ددن اته دداق يقضد د بإعه دداء المي ددتأعر م ددن ه ددذا

االلتزاع.

مان ()341
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 .3يك ددون للم ددىعر ض ددماناً لك ددل ح ددق ياب ددن ل ددح بمقتضد د عق ددن اغيع ددار ،أن يح ددبي
المنقد دوالن القابلد ددأل للحع ددز الموعدددون بد ددالعين الم ددىعر مدددا نام ددن ماقلدددأل بامتيد دداز
المىعر ،ولو لع تكن مملوكأل للميتأعر ،وللمىعر الحق ت أن يمانا تد نقلهدا،
تإذا نقلن عل الدريع مدن معارضدتح أو نون علمدح كدان لدح الحدق تد ايدترنانها

مددن الحددا ز لهددا ولددو كددان حيددن النيددأل ،وذلددل مددا عددنع اغ دددل بمددا يكددون لهددذا

الحا ز من حقوق.

 .9لدديي للمددىعر أن ييددتعمل حقددح ت د الحددبي أو ت د االيددترنان إذا كددان نقددل هددذه
ا

ددياء أم د ار اقتضددتح حرتددأل الميددتأعر أو المددألو

تد

د ون الحيددا  ،أو كانددن

المنقوالن الت تركن ت العين المىعر ته بضمان ا عر .

 .3يع د

مان ()344

عل د الميددتأعر أن يددرن العددين المددىعر عنددن انتهدداء اغيعددار ،تددإذا أبقاهددا

تحن ينه نون حق كدان ملزمدا أن يدنتا للمدىعر تعويضداً ت ارعد تيدح أعدر المادل
وما أرا

 .9يعد

المىعر من ضرر.

أن تكددون العددين المددىعر عنددن الددرن بالحالددأل التد تيددلمها الميددتأعر عليهددا،

إال ما يكون قن أرابها من هدل أو تل

ليب

مان ()345

ال يرعا إليح.

 .3إذا أوع د ددن المي د ددتأعر تد د د الع د ددين الم د ددىعر بن د دداء أو ي اريد د داً أو يي د ددر ذل د ددل م د ددن
التحيينان مما يزين ت قيمتها وكان ذلل بمواتقأل المىعر ،التزع المدىعر أن يدرن
للميدتأعر عنددن انتهداء اغيعددار مدا أنهقددح تد هدذه التحيددينان أو مدا زان تد قيمددأل

العقار ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

 .9إذا كانددن تلددل التحيددينان قددن ايددتحنان نون علددع المددىعر أو عل د الددريع مددن
معارضددتح ،كددان لددح أن ي ل د

مددن الميددتأعر إزالتهددا مددا التعددوير إن كددان لددح

مقتر.
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 .1إذا ا ت ددار الم ددىعر أن يح ددتها به ددذه التحي ددينان تد د مقاب ددل رن إح ددنى القيمت ددين
المنرددو

عليهمددا تد الهقددر ا ولد عدداز للمحكمددأل أن تنا دره إلد أعددل الوتدداء

بها.
إذا ل د

مان ()343
المددىعر مددن الميددتأعر زيددان معينددأل عل د ا عددر المي دما بعددن انتهدداء مددن

اغيعار لزمتح الزيان إذا انقضن المن وال حا اًز للعين المىعر نون اعترار.
الفرع الرابع

النزول عن اإليجار واإليجار من الباطن
مان ()347
ال يعد ددوز للميد ددتأعر أن يد ددىعر العد ددين المد ددىعر أو أن يند ددزل عد ددن اغيعد ددار كلهد ددا أو

بعضها ،إال بإذن كتاب من المىعر.

مان ()348

يتقي ددن المي ددتأعر الم ددأذون ل ددح ب ددالنزول ع ددن اغيع ددار أو الت ددأعير م ددن الب ددا ن بقي ددون

انتهاعح نوعاً وزمناً.

مان ()342

إذا ند ددزل الميد ددتأعر عد ددن العقد ددن بد ددإذن المد ددىعر تد ددان الميد ددتأعر العنيد ددن يحد ددل محد ددل
الميتأعر ا ول ت عميا الحقوق وااللتزامان المترتبأل بمقتض العقن ا ول ،ويبق

الميتأعر ضامناً للمتنازل لح ت تنهيذ التزاماتح.

مان ()351
 .3إذا كانددن العددين المددىعر عقددا اًر أن ددأ بددح الميددتأعر مرددنعاً أو متع د اًر ،واقتضددن
الض ددرور أن يبي ددا المي ددتأعر ه ددذا المر ددنا أو المتع ددر ،ع دداز للقاضد د أن يل ددزع

المىعر بإبقاء اغيعار ب رو ح ا رليأل وتحقق اآلت
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أ .أن يكون المرنا أو المتعدر الدذا أن دأ تد العدين المدىعر قدن تدواترن لدح
العنارر المانيأل والمعنويأل الت ن

عليها القانون.

 .أن يقنع الم ترا للمىعر ضماناً كاتياً.

ج .أن ال يلحق المىعر من عراء البيا ضر اًر محققاً.

ن .أن يحر ددل الم ددىعر علد د ني ددبأل تق ددنرها المحكم ددأل علد د أن ال تزي ددن علد د
نر

الامن بعن حيع قيمأل الموعونان المانيأل الت

 .9كد ددل ذلد ددل مد ددا لد ددع ي ل د د
الميتأعر.

ملها البيا.

المد ددىعر ال د دراء لنهيد ددح عل د د أن يلتد ددزع بد ددنتا حرد ددأل
مان ()353

يلت ددزع المي ددتأعر م ددن الب ددا ن ب ددأن ي ددىنا للم ددىعر مبا ددر م ددا يك ددون اابتد داً تد د ذمت ددح
للميتأعر ا رل من وقن أن ينذره المدىعر ،وال يعدوز لدح أن يتميدل قبدل المدىعر

بما يكون قن تع االتهاق عليح ما الميتأعر ا رل .
مان ()359

تب أر ذمأل الميتأعر ا رل قبل المىعر ت إحنى الحالتين اآلتيتين
 .3إذا رنر من المىعر قبول رريح بالنزول عن اغيعار أو بالتأعير من البا ن
بعن حرولح.

 .9إذا ايتوت المىعر حقوقح مبا ر من المتنازل لدح أو مدن الميدتأعر مدن البدا ن
نون إبناء تحها قبل الميتأعر ا رل .

الفرع الخامس
انتهاء اإليجار
مان ()351

ينته اغيعار بانتهاء المن المعينأل ت العقن نون الحاعأل إل تنبيح باغ دء.
مان ()354
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ينته د اغيعددار إذا ايددتعمل الميددتأعر العددين المددىعر تيمددا ي ددال

اآلنا .

النادداع العدداع أو

مان ()355

 .3إذا انتهد د عق ددن اغيع ددار وبقد د المي ددتأعر منتهعد داً ب ددالعين الم ددىعر بعل ددع الم ددىعر
ونون اعترار منح عن اغيعار قن تعنن ب رو ح ا ول لمن ينأل واحن مدا لدع

تكن من اغيعار أقل من ذلل.

 .9يعددن هددذا التعنيددن إيعددا اًر عنيددناً ،ال معددرن امتددنان لإليعددار ا رددل  ،ومددا ذلددل
تنتقددل إلد اغيعددار العنيددن التأمينددان العينيددأل التد كددان الميددتأعر قددن قددنمها تد
اغيعار القنيع ،ما مراعا قواعن القين ،أما الكهالدأل

رديأل كاندن أع عينيدأل تدد

تنتقل إل اغيعار العنين إال إذا رض الكهيل بذلل.
مان ()353

 .3إذا نبددح أحددن ال درتين علد اآل ددر بدداغ دء ،وايددتمر الميددتأعر مددا ذلددل منتهعداً
بالعين المىعر بعن انتهاء اغيعدار ،تدد يهتدرر أن اغيعدار قدن تعدنن مدا لدع يقدع

النليل عل

د

ذلل.

 .9إذا نبددح أحددن ال درتين عل د اآل ددر بدداغ دء مددا لددع يقبددل أعددر عنيددن أو ددرو اً
أ ددرى تيددكن مددن وعددح إليددح التنبيددح عددن هددذا الي دكون قب دوالً يتعددنن بددح اغيعددار

تعنيناً ضمنياً با عر أو بال رو العنين .

مان ()357

 .3ال ينته اغيعار بمون المىعر ،وال بمون الميتأعر.
 .9إذا مان الميتأعر عاز لوراتح أن ي لبدوا إنهداء العقدن إذا أابتدوا أندح بيدب

مدون

مدوراهع أرددبحن أعبداء العقددن ال تتحملهدا مدوارنهع أو أن اغيعدار أرددبح يعدداوز

حاعتهع.

مان ()358
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إذا لع يعقن اغيعار إال بيب

أغسطس (آب) 2102

حرتأل الميتأعر أو يدبا

مان ،عاز لوراتح أو للمىعر أن ي لبوا إنهاء العقن.
 .3ال يترت

أ درى تتعلدق ب

ردح ادع

مان ()352

عل إعيار الميتأعر أن تحل أعر لع تيتحق.

 .9إذا أعيد ددر الميد ددتأعر عد دداز للمد ددىعر أن ي ل د د
تأمينان تكهل الوتاء با عر الت لع تحل.

 .1يعددوز للمي ددتأعر إذا أعي ددر ،ول ددع ي ددر
اغيعار من البدا ن أن ي لد

تعويضاً عانالً.

تيد ددك اغيعد ددار إذا لد ددع تقد ددنع لد ددح

ل ددح تد د الن ددزول ع ددن اغيع ددار أو تد د

الهيدك ،وتد هدذه الحالدأل يحدق للمدىعر أن ي لد
مان ()331

 .3إذا انتقل ددن ملكي ددأل الع ددين الم ددىعر ا تي ددا اًر أو عبد د اًر إلد د
اغيعددار ناتددذاً ت د حددق هددذا ال د

دد

ث ددر ،ال يك ددون

إذا لددع يكددن لددح تدداريك اابددن يددابق عل د

الترر الذا نقل الملكيأل.

 .9يعوز لمن انتقلن إليح الملكيأل أن يتميل بعقن اغيعار ولو كان هذا العقن يير
ناتذ ت حقح.

مان ()333

 .3ال يعوز لمدن انتقلدن إليدح ملكيدأل العدين المدىعر ولدع يكدن اغيعدار ناتدذاً تد حقدح
أن يعبر الميتأعر عل اغ دء إال بعن إ

عليها ت المان (.)312
 .9إذا أ

اره بذلل ت المواعيدن المنردو

ر الميتأعر باغ دء قبل انقضاء اغيعدار تدإن المدىعر يلتدزع بدأن يدنتا

للميددتأعر تعويض داً مددا لددع يوعددن اتهدداق يقض د بغيددر ذلددل ،وال يعبددر الميددتأعر
عل د اغ دددء إال بعددن أن يتقاض د التعددوير مددن المددىعر أو ممددن انتقلددن إليددح

الملكي ددأل نياب ددأل ع ددن الم ددىعر أو بع ددن أن يحر ددل علد د ت ددأمين ك ددا

التعوير.
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مان ()339

ال يعوز للميتأعر أن يتميل بما ععلح من ا عر قبدل مدن انتقلدن إليدح الملكيدأل إذا
أابن هذا أن الميتأعر وقن النتا كان يعلع بانتقال الملكيأل ،أو كدان مدن المهدرور
حتما أن يعلع ،تإذا ععز مدن انتقلدن إليدح الملكيدأل عدن اغابدان تدد يكدون لدح الرعدوس

إال عل المىعر ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()331

 .3إذا كددان عقددن اغيعددار محددنن المددن  ،عدداز لكددل مددن المتعاقددنين أن ي ل د
العقدن قبددل انقضدداء منتددح ،إذا وعددنن ادرو

إنهدداء

يددر ييددر متوقعددأل مددن ددأنها أن

تععل تنهيذ اغيعار من مبنأ ا مدر أو تد أانداء يدريانح مرهقداً علد أن يعدور

ال ر اآل ر تعويضاً عانالً.

 .9إذا كان المىعر هو الذا ي ل

إنهاء العقن ،تد يعبر الميتأعر عل رن العين

المىعر حت ييتوت التعوير أو يحرل عل تأمين كا .

يعوز للموا

مان ()334

أو الميت نع إذا اقتض عملح أن يغير محل إقامتح أن ي ل

إيعار ميكنأل إذا كان هذا اغيعار معين المن  ،ما مراعا إ

ت المواعين المقرر ت المان (.)312

إنهداء

ار المىعر بداغ دء

الفرع السادس

 - 1إيجار األراضي الزراعية:

بعض أنواع اإليجار
مان ()335

 .3يعوز إيعار ا رر الزراعيأل ما بيان ما يدزرس تيهدا أو ت ييدر الميدتأعر أن يدزرس
ما اء.
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 .9من ايتأعر أرضا عل أن يزرعها ما اء تلح أن يزرعها وال الينأل ،ما لع يوعن
اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()333

ال تعوز إعار ا رر الم غولأل بزرس يير منرل (يير ناضه) آل ر إذا كان مزروعا
بحق ،ما لع يكن الميتأعر هو راح

الزرس.

مان ()337

تعوز إعار ا رر الم غولأل بالزرس ،ويكل

راحبح بقلعح وتيليمها للميتأعر

 .3إذا كانن مزروعأل بحق وكان الزرس منركا حين اغيعار.

 .9إذا كانن مزروعأل بغير حق يواء كان الزرس منركا أع ال.
مان ()338

تعوز إعار ا رر الم غولأل بالزرس إعار مضاتأل إل وقن تكون ا رر تيح اليأل.
 .3إذا ايتأعر

مان ()332

ا رر للزراعأل مل اغيعار ا رر وملحقاتها وتوابعها.

 .9ال ي مل إيعار ا رر الزراعيأل الموا

وا نوان واآلالن الزراعيأل وما ال يترل

با رر اترال قرار ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

 .1إذا تن دداول العق ددن إيع ددار الموا د د وا نوان واآلالن الزراعي ددأل وييره ددا ،وعد د
الميتأعر أن يتعهنها بالرعايأل و الريانأل ،وأن ييتعملها بقا للمألو .

مان ()371

إذا انقضن من إيعار ا رر قبدل أن يدنرل الدزرس ليدب
العقن بإيعار المال حت يتع إنراكح وحرانه.

مان ()373
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أغسطس (آب) 2102

عل د الميددتأعر أن ييددتغل ا رر الزراعيددأل وتق داً لمقتضدديان االيددتغدل المددألو ،
وعليح أن يعمل عل أن تبق ا رر رالحأل لإلنتاج وليي لح أن يغيدر تد

ريقدأل

االنتهاس بها تغيي اًر يمتن أاره إل ما بعن انتهاء اغيعار.
مان ()379

يلت ددزع المي ددتأعر ب ددأن يق ددوع ب ددإعراء اغر دددحان التد د يقتض دديها االنته دداس الم ددألو

ب ددا رر الم ددىعر ،ويلت ددزع بوع ددح ددا

بت هي ددر قند دوان ال ددرا والعي ددون ور دديانتها،

وكددذلل القيدداع بأعمددال الردديانأل المعتددان لل ددرق وا ي دوار واآلبددار ،والمبددان المعددن
لليكن أو االيتغدل ،كل هذا ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.
مان ()371

يلتزع المىعر بإقامأل المبان واغردحان الضروريأل الدزمأل للمبدان القا مدأل وييرهدا

مددن ملحقددان ا رر وتوابعهددا واآلبددار وقندوان الددرا والعيددون وال ازنددان مددا لددع يوعددن

اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.

مان ()374

إذا حالدن قددو قدداهر نون ز ارعددأل ا رر ،عدداز للميددتأعر تيددك العقددن وال تعد

عليددح

ا عر ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.
مان ()375

 .3إذا هلدل الددزرس قبددل حرددانه بيددب

قددو قدداهر  ،عدداز للميددتأعر أن ي لد

ا عر .

 .9إذا لددع يهلددل إال بع در الددزرس ،ولكددن ترت د
ا رر ،كان للميتأعر أن ي ل

إنقا

عل د الهدددل نق د

إيددقا

كبيددر ت د ريددا

ا عر .

مان ()373

ال يعددوز تيددك العقددن وال إيددقا ا عددر أو إنقارددها إذا كددان الميددتأعر قددن عددور عمددا
أرابح من ضرر بما عان عليح من أربا ت من اغعار كلها أو بما حرل عليح مدن
ريق التأمين أو من أا ريق ث ر.
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 - 2المرزارعرة:
مان ()377

المزارعد ددأل عقد ددن بمقتضد دداه تيد ددتامر أرر زراعيد ددأل بد ددين مقد ددنع ا رر وث د ددر يعمد ددل ت د د

ايتامارها عل أن يكون المحرول م تركًا بينهما بالحر
ي تر لرحأل عقن المزارعأل

مان ()378

الت يتع االتهاق عليها.

 .3أن يكون مكتوبًا.

 .9أن تكون ا رر معلومأل ومحنن ورالحأل للزراعأل.

 .1أن يعين نوس الزرس أو يترل ال يار للزارس ت زراعأل ما اء.
 .4أن تكون حرأل كل من ال رتين مقنر بنيبأل ا عأل.
مان ()372

إذا لع تعين من المزارعأل كانن المن نور زراعيأل واحن .
مان ()381

 .3ال يعوز أن تكون حرأل أحن المتعاقنين مقنا ًار محننًا من المحرول ،أو محرول
موضا معين من ا رر أو ي اً من يير الحاردن الزراعيأل.

 .9ال يعوز إ راج البذور أو الضريبأل المترتبأل عل رقبأل ا رر من أرل المحرول
قبل القيمأل.

مان ()383

ي مل عقن المزارعأل ا نوان الزراعيأل والموا

الت توعدن تد ا رر وقدن التعاقدن إذا

كانن مملوكأل لمقنع ا رر ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()389

 .3علد د مق ددنع ا رر تي ددليمها ر ددالحأل للز ارع ددأل م ددا ملحقاته ددا وتوابعه ددا  ،وم ددا ه ددو
م ر

اليتغدلها إذا كان متردً بها اترال قرار.

 .9يلتددزع مقددنع ا رر بإرددد ا نوان الزراعيددأل الت د يع د
للعمل إذا احتاعن لإلرد نتيعأل االيتعمال المألو .
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مان ()381

 .3يلتزع المزارس بمىونأل ا عمال الزراعيأل وريانأل الزرس والمحاتاأل عليح ونهقان الرا
إل أن يحين أوان حران الزرس.

 .9مىونأل الدزرس بعدن إن اركدح ،مدن الحردان ومدا يتلدوه ،والنهقدان التد يحتداج إليهدا حتد
تقييع الغلأل يلتزع بها كل من المتعاقنين بقنر حرتح.

 .3يع

مان ()384

عل المزارس أن يبذل تد الز ارعدأل وتد المحاتادأل علد الدزرس مدن العنايدأل مدا

يبذلح ت

د ون نهيدح ،وهدو ميد ول عمدا يردي

ا رر مدن التلد

إال إذا أابن أنح بذل ت المحاتاأل عليها وت ريانتها ما يبذلح ال

 .9ال يلزع المزارس أن يعور مقنع ا رر عما نهق من الموا
الزراعيأل نون تقرير منح.

أانداء االنتهداس
المعتان.

أو بل مدن ا نوان

مان ()385

 .3توزس الغلأل بين ال رتين بالنيبأل المتهدق عليهدا أو بالنيدبأل التد يعينهدا العدر  ،تدإذا
لع يوعن اتهاق أو عر كان لكل منهما نر

 .9إذا هلكددن الغلددأل كلهددا أو بعضددها بيددب

الغلأل.

قددو قدداهر  ،تحمددل ال رتددان مع داً تبعددأل هددذا

الهدل ،وال يرعا أحن منهما عل اآل ر.

مان ()383

ال يعوز أن ينزل المزارس عن المزارعأل أو أن يزارس تيها من البا ن إال بإذن كتاب من

مقنع ا رر أو بإعازتح ال

يأل.

مان ()387

ال تنقض المزارعأل بمون مقنع ا رر ،ولكنها تنقض بمون المزارس.
مان ()388

 .3إذا انتهددن المزارعددأل قبددل انقضدداء مددنتها وعد

أن يددرن للمدزارس أو وراتددح مددا أنهقددح

عل المحرول الذا لدع يدتع إن اركدح مدا تعدوير عدانل عمدا قداع بدح المدزارس مدن

العمل.
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 .9إذا انتهدن المزارعدأل بمددون المدزارس ،عدداز لوراتدح عوضداً عدن ايددتعمال حقهدع تد

ايترنان النهقان المتقنع ذكرها أن يحلدوا محدل مدوراهع حتد يدنرل المحردول مدا
ناموا ييت يعون القياع بذلل.

مان ()382

ما مراعا ا حكاع اليابقأل تيرا أحكاع اغيعار عل المزارعأل إذا لع يوعن اتهاق أو

عر ي الهها.

 -3المسررراقاة:
مان ()321
 .3الميدداقا عقددن يلتددزع بمقتضدداه رداح

ا

ددعار والكددروع بددأن يقددنمها آل ددر يقددوع

عل تربيتها والعنايأل بها مقابل حرأل معلومأل من امرها.

 .9المران با

عار كل نبان تبق أرولح ت ا رر أكار من ينأل.

ي تر لرحأل عقن المياقا

مان ()323

 .3أن يكون مكتوباً.

 .9أن تكون حرأل كل من المتعاقنين ت الغلأل مقنر بنيبأل ا عأل.
مان ()329

 .3إذا لع يبين ت العقن من للمياقا  ،تنرر إل أول يلأل تحرل ت ينأل العقن
ما لع يعر العر عل يير ذلل.

 .9إذا حنن ت العقن من يحتمل تيها اهور الامر ولدع يبدنأ أرددً تدد ييدتحق أحدن
المتعاقنين ي اً عل اآل ر.

ا عمدال التد يحتداج إليهدا تد

مان ()321

نمدأل ال دعر ونمدو الغلدأل وعونتهدا والمحاتادأل عليهدا

إلد أن تددنرل ماددل اليدق والتلقدديح والتقلدديع تكدون علد عهددنه الميداق  ،أمددا ا عمددال

الاابتأل الت ال تتكرر كل ينأل مال حهر اآلبار واقامأل الميتونعان يلزع بها راح
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ال ددعر ،أمددا نهقددان االيددتغدل والعنايددأل ماددل اليددمان وأنويددأل مكاتحددأل الح دران إل د
حين إنرال الغلأل ونهقان الق

والحها تتكون بنيبأل حرأل كل منهما ،ما لدع يوعدن

اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()324

ال يعوز للمياق أن يياق يير نون إذن راح

ال عر ،تدإن تعدل كدان رداح

ال ددعر بال يددار إن دداء أ ددذ الغلددأل كلهددا ،وأع د مددن قدداع بالعمددل أعددر ماددل عملددح،

وان دداء ت ددرل الغل ددأل لهم ددا ورع ددا علد د المي دداق ا ول ب ددأعر ما ددل مح ددل المي دداقا ،
وضمنح ما لحقح من ضرر بيب

تعلح.

مان ()325

إذا ايتحق ال عر أو الامر وكان المتعاقنان ت المياقا أو أحنهما قن انهدق أو قداع
ما يأت بحي

بعمل ذا أار ت نمو ال عر أو الامر ترت

ا حوال

 .3إذا أع داز الميددتحق عقددن الميدداقا حددل محددل مقددنع ال ددعر اتعدداه الميدداق تد د
عميا الحقوق وااللتزامان النا أل عدن العقدن ويدىنا الميدتحق إلد مقدنع ال دعر
العر .

مال ما أنهقح من نهقان ناتعأل بحي

 .9إذا لع يعز الميتحق العقن وكانن المياقا معقون بحين نيأل نون علع أحن من
ال رتين بيب

االيتحقاق كان للميتحق ال يار ،إما أن يأ ذ ما ايتحقح وينتا

للمياق أعر مالح ولمقنع ال عر ما أنهق من نهقان ناتعأل بحي

العدر  ،وامدا

أن يتدرل لهمددا الغلددأل إلد نهايددأل مويددمها ويأ دذ مددن مقددنع ال ددعر تعويضداً عددانالً
بحي

العر عما تاتح من منهعأل بيب

 .1إذا كان المتعاقنان ت الميداقا يدي
ايتحقح وال

ء عليح حن منهما.

هذا االنتاار.

النيدأل حدين التعاقدن كدان للميدتحق أ دذ مدا

 .4إذا كان أحن المتعاقنين يية النيأل واآل ر حينها ترت
الميددتحق تعددوير عددانل بحي د

بعملح.

لحين النيأل منهما علد

العددر عمددا أتددان ال ددعر أو الامددر بنهقتددح أو
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مان ()323

ال ددعر تيددك العقددن إذا ععددز الميدداق عددن العمددل أو ابددن أنددح ييددر

مأمون عل الامر وعليح أعر مال عمل المياق قبل الهيك.
مان ()327

إذا انقضددن مددن الميدداقا انته د العقددن تددإن كددان عل د ال ددعر امددر لددع يبددن ردددحح

تللمياق ال يار إن اء قاع علد العمدل حتد يدنرل الامدر بغيدر أعدر عليدح لحردأل

راح

ال عر وان اء رن العمل ،تإذا رن العمل كان راح

أن يقيدع الامددر حيد

ال عر بال يدار بدين

المتهددق عليددح أو أن يع د الميدداق قيمددأل نردديبح منددح ،أو أن

ينهق عليح حت ينرل ويرعا بما أنهقح ت حرأل المياق من الامر.

 .3ال تنته المياقا بوتا راح
عملح وتقا للعقن.

مان ()328

ال عر ،وليي لوراتدح مندا الميداق مدن متابعدأل

 .9إذا توت المياق تلوراتح ال يار بين تيك العقدن أو االيدتمرار تد العمدل ،تدإن
ا تداروا الهيدك والامدر لدع يدنرل ايدتحقوا عندن نضدعح نردي

مدوراهع مندح بنيددبأل

ما عمل حت وتاتح.

 .1إذا كد ددان م د ددرو اً عل د د الميد دداق أن يعمد ددل بنهيد ددح ،تنهيد ددك الميد دداقا بوتات د ددح
وييتحق وراتح عنن إنرال الامار ما كان ييتحقح منها بنيبأل عملح.
مان ()322

تيرا أحكاع المزارعأل عل المياقا ت كل ما لع تتناولح أحكامها.

 - 4المغارسة:

مان ()711

المغاري ددأل عق ددن بمقتض دداه يته ددق رد دداح

ا رر الزراعي ددأل م ددا ث ددر علد د تيد ددليمح

ا رر ليقددوع بايتردددحها ويريددها وتربيددأل الغ دراي والعنايددأل بددح وان دداء مددا ييددتلزمح
ذلل من الويا ل دل مدن معيندأل علد أن تكدون بعدنها ا رر وال دعر المغدروي
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ومددا يتبعهددا مددن من ددآن ددركأل بينهمددا حيددبما يقض د االتهدداق ،مددا لددع يددن

عل

د

القددانون

ذلل.

مان ()713

 - 3ي تر النعقان المغاريأل

أ .أن يكون العقن ريمياً ومقيناً بنا ر تيعيل ا راض .
 .أن يغري ت ا رر أ عار اابتأل ا رول.

ج .أن تحددنن مددن العقددن وي ارع د ت د تحنيددنها نددوس ال ددعر والتربددأل المغرويددأل تيددح
وعر العهأل.

ن .أن تتهق أرنا
 - 9يترت

ال عر أو تتقار ت من إامارها.

الب دن عل ت ل

أا ري أل من ال ار
مان ()719

 .3إذا انقضددن المغاري ددأل نون تحق ددق الغ ددرر منهددا وعد د

اليابقأل.
علد د ر دداح

يىنا للمغاري تعويضا تراع تيح قيمأل الغري وأعر مال عملح.

 .9يعددوز لردداح

ا رر أن يددت ل

ا رر أن

مددن التعددوير الم ددار إليددح تد الهقددر اليددابقأل

ويلزع المغاري بقلا الغري إذا أابن أن الغري ال تا ن منح.
مان ()711

تيرا أحكاع المياقا عل المغاريأل تيما ال يتعارر ما بيعتها.

 - 5إيجار الوقف:

مان ()714

تيرا أحكاع النرو

اآلتيأل ما لع تتعارر وأحكاع القوانين المنامأل للوق .

لمن يتول إنار الوق

واليأل إيعاره ،وقبر ا عر .

مان ()715
مان ()713
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ال يعدوز للمتدول أن ييدتأعر المدال الموقددو
بأعر المال إال بإذن من القاض .
ليي للموقو

عليح إيعار الوق

لع يكن متولياً من قبل الواق
 .3يراع

ر الواق

أغسطس (آب) 2102

لنهيدح أو يدىعره ردولح أو تروعدح ،ولددو

مان ()717

وال قبر بنل إيعاره ولو انحرر تيح االيتحقاق ،ما

أو مأذوناً ممن لح واليأل اغعار أو من القاض .
مان ()718

ت إعار الوق  ،تإن عين من اغيعار تد يعوز م الهتها.

 .9إذا تعددذر وعددون مددن يري د

التددأعير بمددا هددو أنهددا للوق د

يراها.

 .3إذا لددع يحددنن الواق د

ت د ايددت عاره المددن المعينددأل ،ولددع ي ددتر للمتددول حددق
يرتددا ا مددر إل د القاض د ليددأذن بالتددأعير المددن الت د

مان ()712

المددن يددىعر الوق د

اقتضن مرلحأل الوق

لمددن ادددث يددنوان علد ا كاددر إال إذا

يير ذلل ورنر بح إذن من القاض .

 .9إذا عقنن اغعار لمن أ دول ولدو بعقدون متتابعدأل أنقردن إلد المدن المبيندأل تد
الهقر اليابقأل.

 .1إذا كددان الوق د

بحاعددأل إل د التعميددر ولدديي لددح ريددا يعمددر بددح عدداز للقاض د أن

يأذن بإيعاره من تكه لتعميره.

 .3ال تعوز إعار الوق

مان ()731

بأقل من أعر المال إال بغبن ييير ويلزع الميتأعر بإتماع

أعددر الماددل ،ونتددا مددا نقد

منددح عددن المددن الماضدديأل مددن العقددن ولددح ال يددار تد

تي ح أو القبول بأعر المال عن المن الباقيأل.

 .9يقنر أعر المال من قبل ال براء ،وتكون العبر ت تقنيره بالوقن الدذا أبدرع تيدح
عقن اغيعار ،وال يعتن بالتغيير الحارل بعن ذلل.
مان ()733
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إذا أر عل موقدا عقدار الوقد

أغسطس (آب) 2102

تحيدين تد ذاتدح وأنى ذلدل إلد زيدان ا عدر زيدان

تاح ح وليي لما أنهقح الميتأعر وما أحناح مدن إردد أو تعميدر ن دل تيدح ،ي يدر
الميتأعر بين الهيك أو قبول أعر المال العنين من وقن التحيين.
مان ()739

 .3إذا انقضددن مددن اغيعددار وكددان الميددتأعر قددن بند أو يددري تد العددين الموقوتددأل
مددن مالددح لنهيددح بددإذن مددن لددح واليددأل التددأعير كددان أول د مددن ييددر باغعددار لمددن

ميتقبلأل بأعر المال.

 .9إذا لع يقبل الميتأعر بأعر المال ،وكان هنع البناء أو قلا ال عر مض اًر بالعين
الموقوتأل عاز لعهأل الوق

لع يوعن ن

أن تمتلل ما أقديع عليهمدا بقيمتدح ميدتحق اغ ازلدأل ،مدا

أو اتهاق يقض بغير ذلل.

 .1يعوز للمتول أن يدىعر العدين الموقوتدأل مدا البنداء والغدري بدإذن مالكهمدا علد
أن يع يح مقنار نري

ملكح من ا عر .

مان ()731

تيددرا أحكدداع عقددن اغيعددار عل د إعددار الوق د

تيمددا ال يتعددارر وأحكدداع النرددو

اليابقأل.
خلو االنتفاع:
مان ()734

لو االنتهاس عقن يىعر بمقتضاه الوق

عيناً مقابدل قدنر مدن المدال يدنتا للواقد

أو

المتول لديتعانأل بح عل تعمير الوق  ،ما أعر اابتأل ال تقل عن أعر المال لمن

يير محننه.

 .3ال لو يورث وال يباس.

مان ()735
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عـدد ممتاز

 .9لر دداح

المتول .

ال ل ددو ح ددق القد درار تد د

أغسطس (آب) 2102

ل ددوه ول ددح الن ددزول عن ددح ب ددإذن م ددن الواقد د

أو

مان ()733

يلتزع الميتأعر بمقتض عقن ال لو أن يععل العين رالحأل لديتغدل.
للوقد

مان ()737

حدق تيدك عقدن ال لدو بعدن التنبيدح ريدمياً علد رداحبح بقداً للقواعدن ال اردأل

باغيعار ،عل أن يرن لح ما أنهقح عل المن آن من نهقان ضروريأل بعن حيع قيمأل

ما أتانه منها.

مان ()738

تيددرا علد عقددن لددو االنتهدداس ا حكدداع المتعلقددأل بإيعددار العقدداران الموقوتددأل ،تيمددا ال

يتعارر ما ا حكاع اليابقأل.

الفصل الثاني
العارية

مان ()732
العاريأل عقن يلتزع بمقتضاه المعير أن ييلع الميدتعير دي اً ييدر قابدل لديدتهدل أو

اعتبددر لذاتددح قيمي داً ،لييددتعملح بددد عددور لمددن معينددأل أو تد يددرر معددين عل د أن
يرنه بعن االيتعمال.
ي تر ت ال

مان ()791

ء المعار أن يكون معيناً رالحاً لدنتهاس بح ما بقاء عينح.
الفرع األول

التزامات المعير
مان ()793

يلتددزع المعيددر أن ييددلع الميددتعير ال د ء المعددار بالحالددأل التد يكددون عليهددا وقددن انعقددان

العاريأل ،وأن يتركح للميتعير وال من العاريأل ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
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مان ()799

إذا كانن العاريدأل محدنن بأعدل اتهاقداً أو عرتداً ،ورعدا المعيدر تيهدا قبدل حلدول ا عدل
ولحق الميتعير ضرر بيب

ذلل التزع المعير بتعويضح.
مان ()791

العاريأل أمانأل ت ين الميتعير تإذا هلكن أو نقرن قيمتها ليب

ضمان عليح ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

ال يرعا إليدح ،تدد

مان ()794

ال يعوز للور أو القيع إعار مال من هو تحن رعايتح إال بإذن من القاض  ،تإذا

أعاره لزع الميتعير أعر المال واذا هلكن العاريأل كان المعير ضامنا.
مان ()795

ال يعددوز حددن أن يعيددر مددا ال يملددل عينددح أو منهعتددح آل ددر بغيددر إذن ردداحبح ،تددإذا
تعد ددل كد ددان لرد دداح

الحد ددق الرعد ددوس بالضد ددمان عل د د المعيد ددر أو الميد ددتعير ،ويلد ددزع

الميتعير أعر المال ،وال يرعا المعير عل الميتعير تيما ضمن.
مان ()793

 .3إذا اض د ر الميددتعير إل د اغنهدداق للمحاتاددأل عل د ال د ء أاندداء العاريددأل ،التددزع
المعير أن يرن إليح ما أنهقح من المرروتان.

 .9أمددا المرددروتان الناتعددأل ،تيلتددزع المعيددر بددنتا مددا أنهقددح الميددتعير أو مددا زان تد
قيمددأل العاريددأل بيددب

هددذه المرددروتان ،ويعددوز للمعيددر أن ي ل د

مددن الميددتعير

أن يزيل عل نهقتح ما أن أه ما التعوير إن كان لح مقتر.
مان ()797

ال ضدمان علد المعيدر تد ايددتحقاق ال د ء المعددار إال أن يكددون هندال اتهدداق علد
الضددمان ،أو أن يكددون المعيددر قددن تعمددن إ هدداء يددب
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كددذلل ت د العيددو ال هيددأل ،ييددر أنددح إذا تعمددن إ هدداء العي د  ،أو إذا ضددمن يدددمأل

ال

ء منح لزمح تعوير الميتعير عن الضرر الذا يببح ذلل.
الفرع الثاني

التزامات المستعير
مان ()798

يلتددزع الميددتعير بددأن ييددتعمل ال د ء المعددار عل د الوعددح المعددين وبالق دنر المحددنن،
وذل ددل بقد داً لم ددا يبين ددح العق ددن أو تقبل ددح بيع ددأل ال د د ء أو يعين ددح الع ددر  ،وال يك ددون

الميددتعير مي د والً عمددا يلحددق ال د ء المعددار مددن تغييددر أو تل د
الذا تبيحح العاريأل.

بيددب

مان ()792

ال يعوز للميتعير بنون إذن المعير أن يترر ت العاريأل تررتاً يرت

االيددتعمال

حن حقداً

ت منهعتها أو عينها بأن يعيرها أو يرهنها أو يىعرها أو يير ذلل من التررتان.
مان ()711

إذا اقتضد د اي ددتعمال ال د د ء نهق ددح م ددن المي ددتعير تل دديي ل ددح اي ددترنانها وه ددو مكلد د
بالنهقأل الدزمأل لريانأل ال

ء ريانأل معتان  ،ولح أن ينزس من ال

يكون قن أضاتح إليح ،عل أن يعين ال

ء عل حالتح ا رليأل.

ء المعار كل ما

مان ()713

 .3علد د المي ددتعير أن يب ددذل تد د المحاتا ددأل علد د ال د د ء العناي ددأل التد د يب ددذلها تد د
المحاتاأل عل مالح نون أن ينزل ت ذلل عن عنايأل الرعل المعتان.

 .9يكددون الميددتعير ضددامناً لهدددل ال د ء المعددار إذا ن ددأ الهدددل عددن قددو قدداهر
وكان ت ويدعح أن يتحا داه بايدتعمال د ء مدن ملكدح ال دا
ينقذ ي ا مملوكا لح أو ال

ء المعار تا تار أن ينقذ ما يملكح.
مان ()719
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عـدد ممتاز

يعوز للميتعير أن يونس العاريأل لنى

إذا هلكن عننه بيب

أغسطس (آب) 2102

أمدين قدانر علد حهاهدا ،وال يضدمنها

ال يرعا إليح.

الفرع الثالث

انتهاء العارية
مان ()711

 .3تنتهد د العاري ددأل بانقض دداء ا ع ددل المته ددق علي ددح ،ت ددإذا ل ددع يع ددين له ددا أع ددل انته ددن
بايتعمال ال

ء تيما أعير من أعلح.

 .9يعوز للميتعير أن يرن ال

ء المعار قبل انتهاء العاريأل ،يير أندح إذا كدان هدذا

الرن يضر المعير تد يعبر عل قبولح.

 .3يعوز للمعير أن ي ل

مان ()714

إنهاء العاريأل ت أا وقن ت ا حوال اآلتيأل

أ .إذا عرضن لح حاعأل عاعلأل لل
 .إذا أياء الميتعير ايتعمال ال

ء لع تكن متوقعأل.

أو قرر ت االحتيا الواع

للمحاتاأل عليح.

ج .إذا أعير الميتعير بعن انعقان العاريأل أو كان معي اًر قبل ذلل نون علع المعير.

 .9إذا كان الرعوس يععل الميتعير تد حدرج دنين حدق لدح ايدتبقاء العاريدأل إلد أن
يزول الحرج لقاء أعر مالها عن المن الت تلن الرعوس.
مان ()715

تنته العاريأل بمون المعير أو الميتعير ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.
يع

ذلل.

مان ()713

رن العاريأل ت المكان الذا أعيرن تيدح مدا لدع يوعدن اتهداق أو عدر يقضد بغيدر

الباب الثالث

العقود الواردة علذ العمل
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

الفصل األول

عقد المقاولة
مان ()717

المقاولددأل عقددن يتعهددن بمقتضدداه أحددن المتعاقددنين أن يرددنا ددي اً أو أن يددىنا عم ددً لقدداء
بنل يتعهن بح المتعاقن اآل ر.
يع د

ت د عقددن المقاولددأل ور د

وتحنين ما يقابلح من بنل.

مان ()718

محلددح وبيددان نوعددح وق دنره و ريقددأل أنا ددح ومددن إنعددازه
الفرع األول

التزامات المقاول
مان ()712

 .3يعددوز أن يقترددر المقدداول علد التعهددن بتقددنيع عملددح علد أن يقددنع ردداح
المان الت ييت نمها أو ييتعين بها ت القياع بعملح.

العمددل

 .9يعوز أن يتعهن المقاول بتقنيع العمل والمان معاً.
مان ()741

إذا تعهن المقاول بتقنيع مدان العمدل كلهدا أو بعضدها وعد

ال عن عونتها وعليح ضمانها لراح
وكان مي و ً

مان ()743

إذا كددان ردداح

ال

العمل.

تقدنيمها وتقداً ل درو العقدن،

العمددل هددو الددذا قددنع مددان  ،التددزع المقدداول بالمحاتاددأل عليهددا بعنايددأل

المعتان ،وأن يراع ت عملح ا رول الهنيأل ،وأن يدرن إلد رداح

العمدل

ما تبق منها وعليح ضدمانها أو مدا تبقد منهدا إذا أتلهدن أو تعيبدن تحدن يدنه بيدب

يرعا إليح.

مان ()749
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يلتدزع المقداول بددأن يدأت بمدا يحتدداج إليدح تد إنعدداز العمدل مدن ثالن وأنوان إضدداتيأل

عل نهقتح ما لع يوعن اتهاق أو عر يقض بغير ذلل.
 .3يعد

مان ()741

عل د المقدداول إنعدداز العمددل وتق داً ل ددرو العقددن وت د المددن المتهددق عليهددا،

تددإن لددع تكددن هنددال ددرو أو لددع يتهددق عل د مددن التددزع بإنعددازه وتق داً لألرددول
المتعار عليها وت المن المعقولأل الت تقتضيها بيعأل العمل.

 .9إذا تبددين أاندداء العمددل أن المقدداول يقددوع بددح عل د وعددح معي د
العقددن ،عدداز لردداح

أو منددا

ل ددرو

العمددل أعددذاره بددااللتزاع بهددذه ال ددرو وترددحيح ا عمددال

الم الهأل ضدمن مدن معقولدأل يحدننها لدح ،تدإذا انقضدن هدذه المدن نون تردحيح،

عاز لراح

العمدل بعدن إابدان الحالدأل تيدك العقدن أو أن يعهدن إلد مقداول ث در

بإتماع العمل أو ترحيحح عل نهقأل المقاول ا ول.

 .1يعددوز لردداح

العمددل أن ي ل د

أع ددل إذا ك ددان إر ددد م ددا تد د

تيددك العقددن ت د الحددال نون حاعددأل إل د تحنيددن

ريق ددأل التنهي ددذ م ددن عي ددو مي ددتحيدً ،أو مناتيد داً

ل ددرو العقددن أو إذا تددأ ر المق دداول ت د البددنء ت د تنهي ددذ العمددل ،أو ت د إنع ددازه

تأ ي اًر ال يرع معح م لقداً أن يدتمكن مدن القيداع بدح تد المدن المتهدق عليهدا ،أو

إذا ات ددذ ميددلكاً يددنع عددن نيتددح تد عددنع تنهيددذ الت ازمددح ،أو أتد المقدداول تعددً مددن
أنح أن يععل تنهيذ االلتزاع ميتحيدً.

مان ()744
 .3يضددمن المهنددني والمقدداول متضددامنين مددا يحددنث دددل ع ددر يددنوان مددن تهددنع
كل أو عز تيما ينوه من مبان ،أو أقاموه من من آن اابتأل أ رى ،ولو كان
التهدنع نا د اً عدن عيد

تد ا رر التد أقيمدن عليهددا ،أو كدان رداح

العمددل

قن أعداز إقامتهدا معيبدأل ،مدا لدع يكدن المتعاقدنان تد هدذه الحالدأل قدن أرانا أن تبقد

هذه المن آن أو المبان من أقل من ع ر ينوان.
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 .9ي د ددمل الضد ددمان المنرد ددو
والمن آن من عيو يترت

أغسطس (آب) 2102

عليد ددح ت د د الهقد ددر اليد ددابقأل مد ددا يوعد ددن ت د د المبد ددان

عليها تهنين متانأل البناء ويدمتح.

 .1تبددنأ مددن اليددنوان الع ددر مددن وقددن تيددلع ردداح

العمددل لددح ،وال تيددرا أحكدداع

ه ددذه الم ددان علد د م ددا ق ددن يك ددون للمق دداول م ددن ح ددق الرع ددوس علد د المق دداولين م ددن

البا ن.

مان ()745

إذا اقترددر عمددل المهنددني عل د وضددا الترددميمان نون أن يكل د

باغ د ار

عل د

التنهي ددذ ك ددان ميد د والً تقد د ع ددن عي ددو التر ددميع ،واذا عم ددل المق دداول تح ددن إ د د ار
المهنني أو راح

العمل الذا أقاع نهيح مقاع المهنني تد يكدون ميد والً إال عدن

العيو الت تقا ت التنهيذ نون عيو الترميع.
مان ()743

د كل ر يقرن بح إعهاء المهنني أو المقاول من الضمان أو الحن منح.
يكون با ً

مان ()747

تيدددق بالتقد ددانع نعدددوى الضد ددمان بانقضد دداء اد دددث يد ددنوان عل د د حر ددول التهد ددنع أو
اكت ا

العي .

الفرع الثاني

التزامات صاحب العمل
يلتددزع ردداح

مان ()748

العمددل بتيددلع م ددا تددع مددن العمددل متد د أنع دزه المق داول ووضددعح تح ددن

تررتح تان امتنا بغير يب

المقاول بيب

م روس علد الدريع مدن نعوتدح إلد ذلدل وتلد

ال يرعا إليح تد ضمان عليح.
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يلتزع راح

أغسطس (آب) 2102

مان ()742

العمل بالوتاء بالبنل عندن تيدلع العمدل مدا لدع يوعدن اتهداق يقضد بغيدر

ذلل.

مان ()751

إذا كان العمل مكوناً من عن أعزاء أو كان البدنل محدنناً علد أيداي الوحدن  ،التدزع
ردداح

العمددل بددأن يه د للمقدداول مددن البددنل بقددنر مددا أنعدزه مددن العمددل بعددن معاينتددح

وتقبلح ،عل أن يكون ما تع إنعازه متمي اًز أو قيدماً ذا أهميدأل بالنيدبأل إلد العمدل تد
عملتح ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()753

 .3إذا أبددرع العقددن بمقتضد مقاييددأل علد أيدداي الوحددن وتبددين تد أاندداء العمددل أنددح
من الضرورا لتنهيذ الترميع المتهق عليح معاوز المقاييأل المقنر معداوز ييدر

عيدديمأل ،وعد

علد المقدداول أن ي

ددر ردداح

العمددل مبين داً مقددنار مددا يتوقعددح

مددن زيددان ت د البددنل ،تددان لددع يهعددل يددق حقددح ت د ايددترنان مددا عدداوز بددح قيمددأل

المقاييأل من نهقان.

 .9إذا كانن المعاوز الت يقتضيها تنهيذ الترميع عييمأل عاز لراح
يتحلل من العقن ويق

العمدل أن

التنهيذ عل أن يكون ذلل نون إب اء ،مدا إيهداء المقداول

قيمأل ما أنعزه من ا عمال المقنر وتقاً ل رو العقن ،أو أن ي لد

مدن المقداول

االيتمرار ت التنهيذ ما التزامح بنتا قيمأل الزيان ت البنل.
مان ()759

 .3إذا أبرع العقن ببنل إعمال علد أيداي تردميع اتهدق عليدح مدا رداح
تليي للمقاول أن ي ال

العمدل،

بأيأل زيان ت البنل ولو حنث ت هذا الترميع تعدنيل

أو إضاتأل إال أن يكون ذلل راععاً إل

بح منح واتهق ما المقاول عل البنل.
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 .9يعد

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

أن يحرددل هددذا االتهدداق كتابددأل ،إال إذا كددان العقددن ا رددل قددن اتهددق عليددح

هاهأل.

 .1لديي للمقدداول إذا ارتهعددن أيدعار المدوان ا وليددأل وأعدور ا يددنا العاملددأل أو ييرهددا
من التكدالي

أن ييدتنن إلد ذلدل ل لد

زيدان البدنل ،ولدو بلدو هدذا االرتهداس حدناً

يععل تنهيذ العقن عيي اًر ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()751

يعوز للمحكمأل أن تقض بزيان البدنل أو بهيدك العقدن إذا انهدار التدوازن االقتردانا
بين التزامان كل من راح

العمل والمقاول بيب

حوانث ايتانا يأل عامدأل لدع تكدن

ت الحيبان وقن التعاقن ،وتناع بذلل ا ياي الذا قاع عليح التقرير المدال لعقدن
المقاولأل.
إذا لع يحنن البنل يلهاً وع

مان ()754

الرعوس ت تحنينه إل قيمأل العمل ونهقان المقاول.
مان ()755

 .3ييدتحق المهندني بدنالً ميددتقدً عدن وضدا التردميع وعمددل المقاييدأل ،وث در عددن
إنار العمل واغ ار

عل تنهيذه ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

 .9إذا لع يحنن العقن هذا البنل ،ايتحق المهنني بنل المال.

 .1إذا لددع يددتع العمددل بمقتضد الترددميع الددذا وضددعح المهنددني ،وعد
بحي

الزمن الذا ايتغرقح وضا الترميع ،ما مراعا
الفرع الثالث

المقاولة من الباطن
مان ()753
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 .3يعددوز للمقدداول أن يكددل تنهيددذ العمددل ت د عملتددح أو ت د عددزء منددح إل د مقدداول مددن
البا ن إذا لع يمنعح مدن ذلدل در تد العقدن أو لدع تكدن بيعدأل العمدل تقتضد أن

يقوع بح بنهيح.

ال عن المقاول من البا ن قبل راح
 .9يبق المقاول ت هذه الحالأل مي و ً
مان ()757

 .3يكددون للمقدداولين مددن البددا ن وللعمددال الددذين ي ددتغلون لحيددا
العمل ،حق م البأل راح

العمل.

المقدداول ت د تنهيددذ

العمل مبا ر بما ال يعاوز القنر الذا يكون منيناً بح

للمقاول ا رل وقدن رتدا الدنعوى ،ويكدون لعمدال المقداولين مدن البدا ن مادل هدذا

الحق قبل كل من المقاول ا رل وراح

العمل.

 .9وله ددع تد د حال ددأل توقي ددا الحع ددز م ددن أح ددنهع تح ددن ي ددن ر دداح

العم ددل أو المق دداول

ا رددل امتيدداز عل د المبددالو الميددتحقأل للمقدداول ا رددل أو للمقدداول مددن البددا ن
وقن توقيا الحعز ،ويكون االمتياز لكل منهع بنيبأل حقح.

 .1حقددوق المق دداولين م ددن البددا ن والعم ددال المق ددرر بمقتضد د هددذه الم ددان مقنم ددأل علد د
حقوق من ينزل لح المقاول عن نينح قبل راح

الفرع الرابع

العمل.

انقضاء المقاولة
مان ()758

قضاء.
رضاء أو
ينقض عقن المقاولأل بإنعاز العمل المتهق عليح أو بهي ح
ً
ً
مان ()752

ينقض عقن المقاولأل بايتحالأل تنهيذ العمل المعقون عليح ،يواء كانن االيدتحالأل راععدأل

إل المتعاقنين أو إل أحنهما أو إل يب

أعنب .

مان ()731
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 .3يع ددوز لر دداح

أغسطس (آب) 2102

التنهي ددذ تد د أا وق ددن قب ددل

العم ددل أن يتحل ددل م ددن العق ددن ويوقد د

إتمامددح ،عل د أن يعددور المقدداول عددن عميددا مددا أنهقددح مددن المرددروتان ،ومددا

أنعزه من ا عمال وما كان ييت يا كيبح لو أنح أتع العمل.

 .9يعوز للمحكمأل أن ت هر التعوير الميدتحق عمدا تدان المقداول مدن كيد
كان ددن الا ددرو
تددنق

تعع ددل ه ددذا الت ه ددير ع ددانالً ،ويتع ددين عليه ددا بوع ددح ددا

منددح مددا يكددون المقدداول قددن اقترددنه مددن ع دراء تحلددل ردداح

العقن وما يكون قن كيبح بايت ناع وقتح ت أمر ث ر.
 .3إذا هلل ال
ي ال

ء بيب

مان ()733

قو قاهر قبل تيدليمح لرداح

إذا
أن

العمددل مددن

العمدل ،تلديي للمقداول أن

ببنل عملح وال برن نهقاتح ،ويكون هدل المان عل من قاع بتورينها من

المتعاقنين.

العمددل المقدداول بددأن يتيددلع ال د ء ،أو كددان هدددل ال د ء أو

 .9إذا أعددذر ردداح

تلهح قبل التيدليع راععداً إلد

يكون قن ورنه من مان العمل.

 .1إذا كان راح

أو تلهددح راعع داً إل د

دح ،وعد

عليدح أن يعدور رداح

العمدل عمدا

العمل هو الذا أعذر أن يتيدلع ال د ء ،أو كدان هددل ال د ء
ددأ منددح أو إل د عي د

ت د المددان الت د قدداع بتوريددنها كددان

هدل المان عليح وكان للمقاول الحق ت البنل وت التعوير عنن االقتضاء.
مان ()739

 .3ينقض د عقددن المقاولددأل بمددون المقدداول إذا كددان متهق داً عل د أن يعمددل بنهيددح ،أو
كانن مىهدتح ال

ريأل محل اعتبار ت التعاقن.

 .9إذا ددد العقددن مددن ماددل هددذا ال ددر أو لددع تكددن
ع دداز لر دداح

العم ددل أن ي لد د

الكاتيأل لحين تنهيذ العمل.

ردديأل المقدداول محددل اعتبددار

تي ددك العق ددن إذا ل ددع تتد دواتر تد د الورا ددأل الض ددمانان
مان ()731
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 .3إذا انقض د العقددن بمددون المقدداول ،وع د

أغسطس (آب) 2102

عل د ردداح

العمددل أن يددنتا للتركددأل

قيمأل ما تع من ا عمال وما أنهق لتنهيذ ما لع يدتع ،وذلدل بقدنر النهدا الدذا يعدون

عليح من هذه ا عمال والنهقان.

 .9يعوز لراح

العمل ت مقابدل ذلدل أن ي الد

بتيدليع المدوان التد تدع إعدنانها

والريوع الت بن ت تنهيذها ،عل أن ينتا عنها تعويضاً عانالً.

 .1تيرا هذه ا حكاع أيضداً إذا بدنأ المقداول تد تنهيدذ العمدل ادع أردبح عداع اًز عدن
إتمامح بيب

ال يرعا إليح.

الفرع الخامس

التزام المرافق العامة
مان ()734

التدزاع الم ارتددق العامددأل عقددن الغددرر منددح إنار مرتددق عدداع ذا رددهأل اقترددانيأل ويكددون
هددذا العقددن بددين عهددأل اغنار الم ترددأل بتنادديع هددذا المرتددق وبددين تددرن أو ددركأل يعهددن

إليها بايتغدل المرتق تتر معينأل من الزمن.

مان ()735

يتعهن ملتزع المرتق العاع بمقتض العقن الذا يبرمح مدا عميلدح بدأن يدىنا لهدذا العميدل

عل الوعح المألو  ،ال نمان المقابلأل لألعدر الدذا يتقاضداه وتقدا لل درو المنردو
عليها ت عقن االلتزاع وملحقاتح وما تقتضيح بيعأل هذا العمل ،ونرو
مان ()733

 .3إذا كددان ملتددزع المرتددق محتك د اًر لددح احتكددا اًر قانوني داً أو تعلي داً ،وع د

القانون.

عليددح أن يحقددق

المياوا التامأل بين عمد ح يواء ت ال نمان العامأل أو ت تقاض ا عور.

 .9ال تحول المياوا نون أن تكون هنال معاملأل ارأل تن وا عل ت هير ا عور

أو اغعهدداء منهددا ،علد أن ينتهددا بهددذه المعاملددأل مددن ي لد ذلددل ممددن تدواترن تيددح

ال رو الت يعينهدا الملتدزع بوعدح عداع ،وال يعدوز للملتدزع أن يمدنح أحدن عمد دح

ميزان يرتر منحها لآل رين.
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 .1كل تمييز يمنح عل

د

أغسطس (آب) 2102

ما تقض بح الهقر اليابقأل ،يوع

يعور الضرر الذا قن يري

الغير من عراء ما يترت

عل الملتزع أن

عل هدذا التمييدز مدن

إ دل بالتوازن ال بيع ت المناتيأل الم روعأل.
مان ()737

 .3يكددون لتعريهددان ا يددعار الت د قررتهددا اليددل أل العامددأل قددو القددانون بالنيددبأل إل د

العقددون التد يبرمهددا الملتددزع مددا عمد ددح ،وال يعددوز للمتعاقددنين أن يتهقددا علد مددا
ي الهها.

 .9يعددوز إعددان الناددر ت د تعريهددان ا يددعار تددإذا عددنلن ا يددعار المعمددول بهددا،
يرن ا يعار العنين نون أار رعع من وقن الترنيق عليها.

 .3كل انح ار

مان ()738

أو يل يقا عنن ت بيدق تعريهدأل ا يدعار علد العقدون الهرنيدأل يكدون

قابد للترحيح.

 .9إذا وقدا االنحد ار

أو الغلد ضدن مردلحأل العميددل كدان لدح الحدق تد ايدترنان مددا

نتعددح زيددان علد ا يددعار المقددرر واذا وقددا ضددن مرددلحأل الملتددزع كددان لددح الحددق

ت ايتكمال ما نق

من ا يعار المقرر ويقا با دً كل اتهاق ي ال

ذلل.

 .1تيددق بالتقددانع نعددوى الترددحيح بانقضدداء يددنأل مددن وقددن العلددع بم الهددأل ا عددور
المقبوضأل لأليعار المقرر .

مان ()732

 .3يتحم ددل عم دددء الم ارت ددق المتعلق ددأل بتوزي ددا المي دداه والغ دداز والكهرب دداء واالتر دداالن
اليددلكيأل والديددلكيأل ومددا ددابح ذلددل ،مددا يدددزع أنوان هددذه الم ارتددق مددن ع ددل أو
لل لمن قرير إذا كانن تقتضيح ريانأل ا نوان الت ينار بها المرتق.

 .9إذا كددان الع ددل أو ال لددل يزي ددن علد د المددألو

تد د منت ددح أو ت د عي ددامتح ع دداز

للملتزع أن ينتا مي وليتح إذا أابن أن ذلل يرعا إل قو قداهر ،ويعدن اغضد ار
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كذلل إذا أقداع الملتدزع الدنليل علد أن وقدوس اغضد ار كدان نون

لع يكن ت ويعح أن يتدتاه بأيأل وييلأل أ رى.
تيرا النردو

دأ مندح ،وأندح

مان ()771

المنامدأل اللتدزاع الم ارتدق العامدأل مدا لدع تتعدارر مدا أحكداع القدوانين

ال ارأل.

الفصل الثاني
عقد العمل

الفرع األول

أركان عقد العمل
مان ()773

عقن العمل هو العقن الذا يتعهدن بمقتضداه أحدن المتعاقدنين بدأن يقدوع بعمدل لمردلحأل
المتعاقن اآل ر ،تحن إنارتح أو إ راتح مقابل أعر يتعهن بح المتعاقن اآل ر.
مان ()779

تيددرا أحكدداع عقددن العم ددل عل د العدقددأل مددا ب ددين أرددحا

ا عمددال وبددين الممال ددين

التع دداريين ،ومن ددنوب الت ددأمين ،ويي ددرهع م ددن الويدد اء ،ول ددو ك ددانوا م ددأعورين ب ريق ددأل

العمولد ددأل أو كد ددانوا يعملد ددون لحيد ددا
ا

ا

تابعين رحا

عملد ددأل مد ددن أرد ددحا

ا عمد ددال ،مد ددا ناع ه د دىالء

ا عمال و اضعين لرقابتهع.
مان ()771

 .3يعوز أن يبرع عقن العمل ل نمأل معينأل أو لمن معينأل ،كما يعوز أن يكون يير
معين المن .

 .9إذا كددان عقددن العمددل لمددن ييددر معينددأل ،أو لمددن تزيددن عل د

مددي يددنوان ،عدداز

للعامل بعن انقضاء مي يدنوان أن ينهد العقدن نون تعدوير علد أن ي

راح

العمل قبل يتأل أ هر من تاريك االنقضاء.
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مان ()774

يهترر ت أناء العمل أن يكون بأعر إذا كان هذا العمدل لدع تعدر العدان بدالتبرس بدح
أو كان عمدً نا دً ت مهنأل من أناه.

مان ()775

 .3أعددر العامدل هددو مددا يتقاضدداه بمقتضد العقددن مددن مددال أو منهعددأل ت د أيددأل رددور
كانن.

 .9إذا لددع يكددن ا عددر مقددن اًر تد العقددن كددان للعامددل أعددر مالددح بقداً لمددا عددرى عليددح
العر تإذا لع يوعن عر تول القاض تقنيره وتقاً لمقتضيان العنالأل.
مان ()773

يددن ل ت د أعددر العامددل ويعددن عددزءاً منددح ،مددا يتقاضدداه العامددل مددن العم دوالن والني د

الم ويددأل والمددنح ومقابددل ال نمددأل ت د ا عمددال الت د عددرى العددر تيهددا عل د منحهددا،
وتحتي

عنن تيويأل حقوقح ،أو توقيا الحعز عليها.
مان ()777

 .3ال يلحق بدا عر مدا يع د علد يدبيل الوهبدأل إال تد الردناعأل أو التعدار التد
عرى تيها العر بنتا هذه الوهبح عل أن تكون لها قواعن تيمح بضب ها.

 .9تعددن الوهبددأل عددزءاً مددن ا عددر ،إذا كددان مددا ينتعددح منهددا العمدددء إل د ميددت نم
المتعر أو المرنا الواحن يعما تد ردننوق م دترل ليقدوع رداح

العمدل بعدن

ذلل بتوزيعح عل هىالء الميت نمين بنهيح أو تحن إ راتح.

 .1يعددوز تد بعددر أعمددال الهنددانق (النددزل) والم دداعع والمقدداه والم ددار  ،أن ال
يكون للعامل أعر يوى ما يحرل عليح من وهبأل وما يتناولح من عاع.
مان ()778
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إذا كان العمل تعليع

أغسطس (آب) 2102

ء مما يكون ت تعلمح مياعن من المتعلع للمعلع ،ولع يبين

ت العقن أيهمدا ييدتحق أعد اًر علد اآل در ،تاندح يتبدا تد ذلدل عدر ذوا ال دأن تد
مكان العمل.

الفرع الثاني

التزامات العامل
مان ()772
يلتزع العامل بأن

 .3يىنا العمل بنهيح ويبذل ت تأنيتح عنايأل ال

 .9يراع ت تررتاتح مقتضيان اللياقأل واآلنا .
 .1يأتمر بأوامر راح
لل

 .4يحر

ر وال ي ال

المعتان.

العمل ال ارأل بتنهيذ العمدل المتهدق عليدح تيمدا ال يعرضدح

القانون أو اآلنا .

عل حها ا

ياء الميلمأل إليح لتأنيأل عملح.

 .5يحاتا عل أيدرار رداح

العمدل الردناعيأل والتعاريدأل ولدو بعدن انقضداء العقدن،

وتقا لما يقتضيح االتهاق أو العر .

مان ()781

ال يعددوز للعامددل أن ي ددغل نهيددح وقددن العمددل ب د ء ث ددر ،وال أن يعمددل دددل مددن
العقددن لددنى ييددر ردداح

العمددل ،واال عدداز لردداح

العمددل تيددك العقددن أو إنقددا

ا عر بقنر تقرير العامل ت عملح لنيح ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()783

 .3إذا كان العمل الموكول إل العامدل ييدمح لدح بمعرتدأل عمددء رداح

العمدل أو

ب دداال دس علد د ي ددر أعمال ددح ،ع دداز االته دداق علد د أال ين دداتي العام ددل ر دداح

العمل ،وال أن ي ترل ت م روس يناتيح بعن انتهاء العقن.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9ي ددتر لرددحأل هددذا االتهدداق أن يكددون العامددل بالغ داً ر ددنه وقددن إب دراع العقددن ،وأن
يكون القين مقرو اًر من حيث الزمان والمكان ونوس العمل علد القدنر الضدرورا

لحمايأل المرالح الم روعأل لراح

 .1ال يعوز أن يتميل راح

العمل.

العمل بهذا االتهاق إذا تيك العقن أو رتر تعنيدنه

نون أن يقددا مددن العامددل مددا ييددو ذلددل ،كمددا ال يعددوز لددح التميددل باالتهدداق إذا

وقا منح ما ييو تيك العامل للعقن.

مان ()789

إذا اتهددق عل د

ددر ع از د ت د حالددأل اغ دددل باالمتندداس عددن المناتيددأل ،وكددان ت د

ال در مبالغدأل تععلدح ويديلأل غعبدار العامدل علد البقداء تد ردناعأل رداح

العمددل

من أ ول من المن المتهق عليها عاز للمحكمأل إلغاء ال ر أو تعنيلح.
مان ()781

 .3إذا وتددق العامددل إل د ا ت دراس عنيددن ت د أاندداء نمددأل ردداح
لراح

العمددل ،تددد يكددون

العمل حق ت ذلل اال تراس ولدو كدان العامدل قدن ايدتنب ح بمنايدبأل مدا

قاع بح من أعمال ت

نمتح ،ما لع تكن بيعأل ا عمدال التد تعهدن بهدا العامدل

تقتض د منددح إت د ار عهددنه ت د االبتددناس ،أو إذا كددان ردداح

العمددل قددن ا ددتر

رراحأل ت العقن أن يكون لح الحق تيما يهتنا إليح العامل من الم ترعان.

 .9إذا ك د ددان اال تد د دراس ذا أهميدد ددأل اقتر د ددانيأل عنيد د ددأل ،عد د داز للعامد د ددل تد د د الحدد دداالن
المنرد ددو

عليهد ددا ت د د الهقد ددر اليد ددابقأل أن ي ال د د

بمقابد ددل د ددا

لمقتضدديان العنالددأل ،وي ارعد تد تقددنيره المعونددأل التد قددنمها ردداح

ايت نع ت هذا اليبيل من من آتح.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

الفرع الثالث

التزامات صاحب العمل
يلتزع رداح

مان ()784

العمدل أن يدنتا إلد العامدل أعدره تد الزمدان والمكدان اللدذين يحدننهما

العقن أو العر  ،مت أنى عملح أو أعن نهيح وتهر لح ،وان لع يينن إليح عمل.
مان ()785

يلتزع راح

العمل بأن

 .3يددوتر كددل أيددبا

ا مددن واليدددمأل ت د من ددآتح وأن يهيددة كددل مددا يلددزع لتمكددين

العامل من تنهيذ التزاماتح.

 .9يعن بردحيأل اآلالن وا عهز ال ارأل بالعمل حت ال يقا منها ضرر.
 .1يراع مقتضيان اللياقأل واآلنا

ت عدقتح بالعامل.

 .4يع د د العام ددل تد د نهاي ددأل نمت ددح ددهان بن ددوس عمل ددح وت دداريك مبا د درتح وانتها ددح
ومقنار أعره وكل ما كان يتقاضاه من إضاتان أ رى.

 .5يرن للعامل ا وراق ال ارأل بح.
إذا ل

راح

مان ()783

العمل من ث ر القيداع بعمدل علد أن يكرمدح لزمدح أعدر مالدح يدواء

كان ممن يعمل بأعر أع ال.
يلتزع راح

مان ()787

العمل بكيو العامل أو إ عامح إذا عرى العر بدح يدواء ا دتر ذلدل

ت العقن أع ال.

مان ()788

 .3إذا انقضدن المددن المعيندأل للعمددل ووعدن مددا يقتضد مدن أعلهددا ييدتمر العقددن بقددنر
الحاعأل ويلزع راح

العمل أعر مال المن المضاتأل.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9إذا أنه رداح

أغسطس (آب) 2102

العمدل العقدن المعدين المدن أو المبدرع لعمدل معدين قبدل انقضداء

منتددح أو قبددل إنعدداز العمددل وكددان ذلددل بددد عددذر ونون أن يقددا مددن العامددل مددا
ييو تيدك العقدن التدزع رداح

كاملأل أو عن العمل كامد.
يلتددزع كددل مددن ردداح

عان

العمدل بدأناء ا عدر الميدتحق للعامدل عدن المدن
مان ()782

العمددل والعامددل أن يقددوع بمددا تهرضددح الق دوانين ال ارددأل إل د

االلتزامان المبينأل ت الموان اليابقأل.

الفرع الرابع

انتهاء عقد العمل
مان ()721

 .3ينته عقن العمل بانقضاء منتح أو بإنعاز العمل ،ما لع يتهق عل تعنينه.
 .9إذا ايددتمر ال رتددان تد تنهيددذ العقددن بعددن انقضدداء منتددح أو بعددن إنعدداز عمددل قابددل
ب بيعتح ن يتعنن عن ذلل تعنيناً ضمنياً للعقن.
مان ()723

 .3إذا لع تكن من العمل معينأل باالتهاق أو بندوس العمدل أو بدالغرر مندح عداز لكدل
من ال رتين إنهاء العقن ت أا وقن ،ويع

إ

تد ايدتعمال هدذا الحدق أن ييدبقح

ار بذلل ت المواعين الت يحننها القانون أو العر .

 .9ييدتحق العامددل أعددر الماددل عددن المددن التد عمددل تيهددا علد أال يقددل عددن ا عددر
الميم ت العقن.

 .3يعوز ل

مان ()729

تيك العقن إذا حنث عذر يمنا تنهيذ موعبح.

 .9يعوز حن ال رتين عنن وعون عذر ار يتعلق بح أن ي ل
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()721

 .3يعددوز الحكددع بددالتعوير عددن الهرددل ولددو لددع يرددنر هددذا الهرددل مددن ردداح
العمددل إذا ك ددان ه ددذا ا

يددر ق ددن نت ددا العامددل بترددرتاتح أو بمعاملت ددح الع ددا ر أو

بم الهأل رو العقن إل أن يكون هو ت الااهر الذا أنه العقن.

 .9يعن تردً تعيهياً نقل العامدل إلد مركدز أقدل ميدز أو مدءمدأل مدن المركدز الدذا
كان ي غلح بغير يب

 .1إذا تيددك العقددن بتعي د

يرعا إل العامل إذا كان الغرر منح اغياء إليح.

مددن أحددن المتعاقددنين كددان للمتعاقددن اآل ددر ،إل د عان د

التعدوير الدذا يكدون ميدتحقاً لدح بيددب
تعددوير مددا أرددابح مددن ضددرر بيددب

تعيددهياً إذا وقددا بيددب
بيب

عدنع م ارعدا ميعدان اغ

دار الحدق تد

تيددك العقددن تي د اً تعيددهياً ،ويعددن الهرددل

حعددوز أوقعددن تحددن يددن ر العمددل ،أو وقددا هددذا الهرددل

نيون يكون العامل قن التزع بها للغير.
مان ()724

ينهيك العقن بوتا العامل ،وال ينهيك بوتا راح

روعين ت إبراع العقن.

ريتح قن

العمل إال إذا كانن

مان ()725

 .3تيددق بالتقددانع الددنعاوى النا د أل عددن عقددن العمددل بانقضدداء يددنأل تبددنأ مددن تدداريك
انتهاء العقن ،إال تيما يتعلق بالعمالأل والم اركأل تد ا ربدا والنيد

الم ويدأل تد

عملأل اغيران تان المن تيها ال تبنأ إال من الوقن الذا ييلع تيدح رداح

إل العامل بيانا بما ييتحقح بحي

أ ر عرن.

العمدل

 .9ال تي د ددرا ه د ددذه الم د ددن علدد د ال د ددنعاوى المتعلق د ددأل بانته د ددال حرم د ددأل أيدد درار العم د ددل
الرناعيأل والتعاريأل.

مان ()723

ال تيد ددرا أحكد دداع عقد ددن العمد ددل ال د دوارن ت د د هد ددذا الهرد ددل عل د د العمد ددال ال اضد ددعين

لت ريعان العمل ال ارأل ،إال إذا لن هذه الت ريعان من الن
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

الفصل الثالث
عقد الوكالة
الفرع األول

أركان عقد الوكالة
مان ()727

الوكالأل عقن يلتزع بمقتضاه الوكيل بأن يقوع بعمل قانون لحيا
يع د

الموكل.

مان ()728

أن يت دواتر ت د الوكالددأل ال ددكل الواع د

محل الوكالأل ،ما لع يوعن ن

يقض ب د

ت دواتره ت د العمددل القددانون الددذا يكددون
ذلل.

مان ()722

يعددوز أن تكددون الوكالددأل عامددأل أو ارددأل أو معلقددأل علد
ميتقبل.

ددر أو مضدداتأل إلد وقددن

مان ()811

 .3الوكالأل ال ارأل ال تععدل للوكيدل ردهأل إال تد مبا در ا مدور المعيندأل تيهدا ومدا
يترل بها من توابا ضروريأل تقتضيها بيعأل الترر والعر العارا.

 .9الوكالأل ال ارأل ت ندوس معدين مدن أندواس ا عمدال القانونيدأل تردح ولدو لدع يعدين
محل هذا العمل عل وعح الت ري

إال إذا كان العمل من التبرعان.

مان ()813

 .3إذا كانن الوكالأل بلها عاع لع يقترن بما يوضح المقرون منح تدد ت دول الوكيدل
إال أعمال اغنار .

 .9يع ددن م ددن أعم ددال اغنار اغيع ددار إذا ل ددع ت ددزن منت ددح علد د ا دددث ي ددنوان وأعم ددال
الحها والريانأل وايتيهاء الحقوق ووتاء النيون وكدل عمدل مدن أعمدال التردر

تقتض دديح اغنار كبي ددا المحر ددول وبي ددا البض دداعأل أو المنق ددول ال ددذا يي ددرس إلي ددح

التل

و راء ما ييتلزمح ال

ء محل الوكالأل من أنوان لحهاح.
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()819

يعن اغقرار الدحق للترر ت حكع الوكالأل اليابقأل.
الفرع الثاني

التزامات الوكيل
مان ()811

 .3يلتددزع الوكيددل بتنهيددذ عقددن الوكالددأل نون أن يتعدداوز حددنونه المريددومأل إال تيمددا هددو
أكار نهعا للموكل.

 .9يعوز للوكيل أن ي رج عن حنون الوكالأل مت كدان يتعدذر عليدح إ
يددلها ،وكانددن الاددرو
وعليح أن يبانر بإ

يغل د

دار الموكدل

معهددا الاددن بمواتقددأل الموكددل عل د هددذا الترددر ،

ار الموكل بتعاوزه حنون الوكالأل.

 .3إذا كانن الوكالأل بد أعر ،وع

مان ()814

عل الوكيدل أن يبدذل تد تنهيدذها العنايدأل التد

يب ددذلها تد د أعمال ددح ال ار ددأل ،نون أن يكلد د

المعتان.

 .9إذا كانددن الوكالددأل بددأعر ،وع د
المعتان.

تد د ذل ددل أزي ددن م ددن عناي ددأل الرع ددل

عل د الوكيددل أن يبددذل ت د تنهيددذها عنايددأل الرعددل
مان ()815

يلتددزع الوكيددل بددأن ي دوات الموكددل بالمعلومددان الضددروريأل عمددا ورددل إليددح ت د تنهيددذ

الوكالأل ،وأن يقنع لح حياباً عنها إذا كانن الوكالأل تقتض ذلل.
مان ()813

ال يعوز للوكيل أن ييتعمل مال الموكل لرالح نهيح ،تان ايدتعملح التدزع بتعدوير
الموكل عما لحقح من ضرر بيب

ذلل.
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()817

 .3إذا تعنن الوكدء كانوا مي ولين بالتضامن مت كانن الوكالدأل ييدر قابلدأل لدنقيداع،
أو كان الضرر الذا أرا

الموكل نتيعأل

أ م ترل.

 .9ال ييددأل الددوكدء ولددو كددانوا متضددامنين عمددا تعلددح أحددنهع معدداو ًاز حددنون الوكالددأل أو
متعيهاً ت تنهيذها.

 .1إذا عددين الددوكدء تد عقددن واحددن نون أن يددر

بددانهرانهع تد العمددل ،كددان علدديهع

أن يعمل دوا معتمعددين ،مددا لددع يكددن العمددل ممددا ال يحتدداج تيددح إل د تبددانل ال درأا ماددل

قبر النين أو وتا ح.

مان ()818

 .3إذا عهددن الوكيددل إلد ييدره بتنهيددذ الوكالددأل نون أن يكددون مر رداً لددح تد ذلددل ،كددان
ال عن عمل الوكيل الاان  ،كما لو كان هذا العمل قن ردنر مندح هدو ،ويكدون
مي و ً
الوكيل والوكيل الاان ت هذه الحالأل متضامنين ت المي وليأل.

 .9إذا ر د

للوكيددل ت د أن يوكددل يي دره نون تعيددين

يكون مي وال إال عن

لح من تعليمان.

رددح ،تددان الوكيددل ا ول ال

دح تد ا تيدار الوكيدل الادان  ،أو عدن

دح تيمدا أردنره

 .1يعددوز ت د الحددالتين اليددابقتين للموكددل والوكيددل الاددان أن يرعددا كددل منهمددا مبا ددر
عل اآل ر.

مان ()812

الوكي ددل ب ددالقبر ال يمل ددل ال ر ددومأل ،والوكي ددل بال ر ددومأل ال يمل ددل الق ددبر إال ب ددإذن
ا

من الموكل.

للوكيل ب راء

مان ()831

ء نون بيان امنح أن ي تريح بامن المال أو بغبن ييير.

 .3ال يعوز لمن وكل ب راء

مان ()833

ء معين أن ي تريح لنهيح.

 .9ال يعوز للوكيل بال راء أن يبيا مالح لموكلح ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

مان ()839

يكون ال راء للوكيل

 .3إذا عين الموكل الامن وا ترى الوكيل بما يزين عليح.
 .9إذا ا ترى الوكيل بغبن تاحش.

 .1إذا رر الوكيل ب راء المال لنهيح ت حضور الموكل.
مان ()831

إذا نتا الوكيل بال راء امن المبيا من مالح ،رعا بح عل موكلح ما ما أنهقح ت يبيل
تنهيذ الوكالأل بالقنر المعتان ،ويعوز لح أن يحبي ما ا تراه إل أن يقبر الامن.
مان ()834

 .3للوكيل الذا وكل ببيا مال موكلح أن يبيعح بالامن المناي .

 .9إذا عددين الموكددل امددن المبيددا تددد يعددوز للوكيددل أن يبيعددح بمددا يقددل عنددح ،تددإذا باعددح
بددنق

نون إذن يددابق مددن الموكددل أو إعدداز الحقددأل ويددلع إل د الم ددترا تالموكددل

بال يار بين ايترنان المبيا أو إعاز البيا أو تضمين الوكيل قيمأل النقران.
مان ()835

 .3ال يعوز للوكيل بالبيا أن ي ترا لنهيح ما وكل ببيعح.

 .9وليي لح أن يبيعح إل أرولح أو تروعح أو زوعح أو لمن كان الترر معح يعدر
مغنم دًا أو يددنتا مغرم دًا ،مددا لددع يكددن الموكددل قددن توضددح ت د البيددا لمددن ي دداء بددامن

المال.

مان ()833

 .3إذا كان الوكيل بالبيا ييدر مقيدن بدالبيا بدامن مععدل ،تلدح أن يبيدا مدال موكلدح نقدناً
أو نيي أل حي

العر .

د عل الم ترا بما باعدح وان
 .9إذا باس الوكيل بامن مىعل تلح أن يأ ذ رهنًا أو كهي ً
لع يهوضح الموكل ت ذلل.

مان ()837
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

للموكل حق قبر امدن المبيدا مدن الم دترا ،تدان كدان قبضدح مدن حدق الوكيدل عداز
للم ترا أن يمتنا عن نتعح للموكل ،وان نتعح بر ن ذمتح.
الفرع الثالث

التزامات الموكل
مان ()838

يلتزع الموكدل بدأناء ا عدر المتهدق عليدح للوكيدل متد قداع بالعمدل ،تدان لدع يتهدق علد
ا عر وكان الوكيل ممن يعملون بح تلح أعر المال ،واال كان متبرعا.
مان ()832

يلتزع الموكل بأن يىنا للوكيل ما أنهقح ت تنهيذ الوكالأل بالقنر المتعار عليح.
يكددون الموكددل مي د والً عمددا أرددا

الوكالأل تنهيذاً معتاناً.
إذا وكل أ

ا

مان ()891

الوكيددل مددن ضددرر نون

ددأ منددح بيددب

تنهيددذ

مان ()893

متعننون وكيدً ت عمل م ترل كدان عميدا المدوكلين متضدامنين

قبل الوكيل ت تنهيذ الوكالأل ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()899

تي ددرا أحك دداع النياب ددأل تد د التعاق ددن المنر ددو

عليه ددا تد د ه ددذا الق ددانون علد د عدق ددأل

الموكل والوكيل بالغير الذا يتعامل ما الوكيل.
الفرع الرابع

انتهاء الوكالة
مان ()891
تنته الوكالأل

 .3بإتماع العمل الموكل بح.

 .9بانتهاء ا عل المحنن لها.
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 .1بوتا الموكل أو بهقنه أهليتح إال إذا تعلق بالوكالأل حق الغير.

 .4بوتددا الوكي ددل أو بهقددنه أهليت ددح ول ددو تعلددق بالوكال ددأل ح ددق الغيددر يي ددر أن الد دوارث أو
الور إذا علع بالوكالأل وتواترن تيح ا هليأل ،تعليدح أن ي
يت ذ من التنابير ما يقتضيح الحال لمرلحأل الموكل.

در الموكدل بالوتدا وأن

مان ()894

للموكل أن يعزل وكيلح متد أران إال إذا تعلدق بالوكالدأل حدق للغيدر أو كاندن قدن ردنرن

لر ددالح الوكي ددل تإن ددح ال يع ددوز للموك ددل أن ينهيه ددا أو يقي ددنها نون مواتق ددأل م ددن ر ددنرن

لرالحح.

مان ()895

يلتزع الموكل بضمان الضرر الذا يلحق بالوكيل من عراء عزلح ت وقن يير مناي
أو بغير مبرر مقبول.

مان ()893

للوكيل أن يقيدل نهيدح مدن الوكالدأل التد ال يتعلدق بهدا حدق الغيدر وعليدح أن يعلدن موكلدح
وأن يتددابا القيدداع با عمددال الت د بددنأها حت د تبلددو مرحلددأل ال ي

الموكل.

د معهددا ضددرر عل د

مان ()897

 .3يضددمن الوكيددل مددا يددنعع عددن نزولددح عددن التوكيددل ت د وقددن ييددر مناي د
مبرر من ضرر للموكل إذا كانن الوكالأل بأعر.

 .9تإذا تعلق بالوكالأل حق الغير تقدن وعد
أيبا

أو بغيددر

علد الوكيدل أن يدتع مدا وكدل بدح مدا لدع تقدع

عنيأل تبرر نزولح ،وعليح ت هذه الحالأل أن يعلدن رداح

إل أعل ييت يا تيح ريانأل حقح.

مان ()898

الحدق وأن ينادره

ينعددزل الوكيددل بال رددومأل إذا أقددر عددن موكلددح تد ييددر معلددي القضدداء كمددا ينعددزل إذا

اُيتان اغقرار من الوكالأل تأقر ت معلي القضاء أو ارعح.

الفصل الرابع
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الوديعة
مان ()892

أن يتيدلع دي اً مدن ث در ،علد أن يتدول حهادح

الونيعأل عقن يلتزع بمقتضاه
وأن يرنه عيناً.

الفرع األول

التزامات المودع لديه
مان ()811
 .3عل المونس لنيح أن يتيلع الونيعأل.

 .9الونيعأل أمانأل ت ين المونس لنيح وعليح ضمانها إذا هلكن بيب
لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

يرعا إليح ،مدا

مان ()813

عل د المددونس لنيددح أن يبددذل مددن العنايددأل ت د

 .3إذا كانددن الونيعددأل بغيددر أعددر وعد

حهددا ال د ء مددا يبذلددح ت د حهددا مالددح ،نون أن يكل د

الرعل المعتان.

 .9إذا كانددن الونيعددأل بددأعر ،وع د
الرعل المعتان.

ت د ذلددل أزيددن مددن عنايددأل

عل د المددونس لنيددح أن يبددذل ت د حهاهددا عنايددأل
مان ()819

ال يع ددوز للم ددونس لني ددح أن ي ددونس الونيع ددأل عن ددن الغي ددر نون إذن م ددن الم ددونس إال إذا

ألعأتددح إلد د ذلددل ض ددرور ملحددأل ،ت ددإذا أونعهددا ل ددنى الغيددر ب ددإذن المددونس تحل ددل م ددن
التزاماتح وأربح الغير هو المونس لنيح.

مان ()811

ال يعوز للمونس لنيدح أن ييدتعمل الونيعدأل أو يرتد
المونس رراحألً أو ضمناً.

مان ()814
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 .3عل المونس لنيح رن الونيعأل وتيليمها إل المونس ت مكان إيناعها عنن لبها
ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

 .9إذا هلكن الونيعأل أو نقرن قيمتهدا بيدب

أعنبد  ،وعد

علد المدونس لنيدح أن

يىنا إل المونس ما قن يحرل عليح من تعدوير ،وأن يحيدل إليدح مدا قدن يكدون

لح من حقوق قبل الغير بيب

ذلل.

مان ()815

عل المونس لنيح رن مناتا الونيعأل وامارها ونتاعها إل المونس.
إذا يدا

المددونس ييبدأل منق عددأل وعد

مان ()813

علد المددونس لنيدح حهددا الونيعدأل حتد يتحقددق

مددن موتددح أو حياتددح تددان كانددن ممددا يتلد

بمددرور الددزمن ،وعد

من القاض ببيعها وحها امنها أمانأل ب زينأل المحكمأل.

عليددح أن ي لد

إذنداً

مان ()817

إذا أونس

ران ي اً م دتركاً لهمدا عندن ث در ،و لد

مندح أحدنهما رن حردتح تد

ييبددأل اآل ددر ،تعليددح رنهددا إن كددان ال د ء ماليداً ،ورتددر رنهددا إن كددان ال د ء قيميداً
إال بقبول اآل ر ،تدإذا كاندن الونيعدأل محدل ندزاس بينهمدا ،تلديي لدح رنهدا إلد أحدنهما

بغير إذن من القاض .

مان ()818

 .3إذا مان المدونس لنيدح ووعدنن الونيعدأل عينداً تد تركتدح تهد أماندأل تد يدن الورادأل
وعليهع رنها إل راحبها.

 .9إذا أاب ددن الورا ددأل أن الم ددونس لني ددح ق ددن رن الونيع ددأل أو أنه ددا هلك ددن أو تق ددنن من ددح
بيب

أعنب قبل الوتا أو بعنها ،تد ضمان عل التركأل.

 .1إذا مان المونس لنيح معهد للونيعأل ،ولع توعن ت تركتح تإنها تكون نيندا تيهدا،
وي ارل راحبها باق النا نين.

مان ()812
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أغسطس (آب) 2102

إذا بدداس وراددأل المددونس لنيددح الونيعددأل وهددع حيددنو النيددأل تلدديي علدديهع لمالكهددا إال رن مددا

قبضددوه مددن الددامن أو النددزول لددح عددن حقددوقهع عل د الم ددترا ،وأمددا إذا تر درتوا تيهددا
تبرعاً تانهع يلتزمون بقيمتها وقن التبرس.

الفرع الثاني

التزامات المودع
مان ()841
يلتزع المونس بأن يىنا للمونس لنيح ا عر المتهق عليح إن كانن الونيعأل بأعر.
مان ()843

عل د المددونس أن يددىنا إل د المددونس لنيددح مددا أنهقددح ت د حهددا الونيعددأل ،ب ددر أن ال
يتعاوز قيمتها.

مان ()849

 .3إذا أنهق المونس لنيح بغير إذن من المونس أو المحكمأل كان متبرعاً.

 .9يع ددوز للم ددونس لني ددح تد د حال ددأل االي ددتععال أو الض ددرور أن ينه ددق علد د الونيع ددأل
بالقنر المتعار عليح ،ويرعا بما أنهقح عل المونس.
مان ()841

عل المونس نهقان تيدليع الونيعدأل ومرداري
لنيح من ضرر بيب

رنهدا ،وعليدح ضدمان مدا لحدق المدونس

الونيعأل ،ما لع يكن نا اً عن يب
مان ()844

يرعا إليح.

إذا ايتحقن الونيعأل وضمنها المونس لنيح حق لح الرعوس بما ضمنح عل المونس.

مان ()845

 .3إذا مددان المددونس يددلمن الونيعددأل لوراتددح أو مددن ينددو عددنهع قانون دًا ،إال إذا كانددن
تركتح ميدتغرقأل بالدنيون أو كدان بدين الورادأل قردر أو يدا بون أو كدان المدونس لنيدح

قن مان معي اًر أو وعنن ورايا تد يعوز تيليمها بغير إذن من القاض .
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 .9إذا تعنن الوراأل ،كان للمونس لنيح أن يرن لهع الونيعأل كدل بقدنر نرديبح علد أن
يتحمدل تبعددأل ذلدل ،تددان كددان ال د ء المددونس ييدر قابددل للتعز ددأل ولدع يتهددق الوراددأل
الحرددول عل د إذن مددن القاض د بتيددليمها لهددع أو لمددن ينددو

تيمددا بيددنهع وعد

عنهع.

مان ()843

إذا كانددن الونيعددأل مبلغددا مددن النقددون أو أا د ء ث ددر ممددا يهلددل بااليددتعمال ،وكددان

المونس لنيح مأذوناً لح ت ايتعمالح عن العقن قرضاً.
 .3يكون أرحا

مان ()847

النزل وما يماالها تيما يع

عليهع من عنايأل بحها ا

يأت بها المياترون والنزالء ،مي ولين حت عن تعل المترننين عليها.

ياء الت

 .9يي ددر أنه ددع ال يكون ددون ميد د ولين تيم ددا يتعل ددق ب ددالنقون وا وراق المالي ددأل وا

ددياء

الامينددأل مددا لددع يكون دوا قددن تيددلموها لحهاهددا أو رتض دوا نون ميددو أن يتيددلموها

عهن ت ذمتهع ،أو يكونوا قن تيدببوا تد وقدوس الضدرر ب
تابعيهع.

 .3علد النزيددل أن ي
علمح بوقوس

ددر ردداح

دأ مدنهع أو مدن أحدن

مان ()848

النددزل بيدرقأل ال د ء أو ضددياعح أو تلهددح بمعددرن

ء من ذلل ،تان أب أ ت اغ

 .9تيددق بالتقددانع نعددوى النزيددل ضددن ردداح
تاريك المغانر .

مان ()842

 .3لكل من المونس والمونس لنيح إنهاء العقن مت
وقن يير مناي .

ار نون عذر يق ن حقوقح.

النددزل بعددن انقضدداء يددتأل أ ددهر مددن

اء عل أن ال يكون الهيك تد

 .9إذا كانن الونيعأل بأعر وأنهاها المدونس قبدل حلدول ا عدل تاندح يلتدزع بدنتا كامدل
ا عر ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
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الفصل الخامس
عقد الحراسة
مان ()851

الحرايأل عقدن يعهدن بمقتضداه ال رتدان إلد
من المال يقوع ت

د

ث در بمنقدول أو عقدار أو معمدوس

أنح نزاس ،أو يكون الحق تيدح ييدر اابدن ،تيتكهدل هدذا ال د

بحهاح وبإنارتح وبرنه ما يلتح المقبوضأل إل من يابن لح الحق تيح.
مان ()853

إذا اتهددق ال رتددان عل د وضددا المددال ت د يددن

رددين أو أكاددر تددد يعددوز حددنهع

االنهران بحهاح أو إنارتح أو الترر ت يلتح بغير قبول الباقين.
مان ()859

 .3يعوز حن المتنازعين عل مال عنن عنع االتهاق أن ي لد
ل

ر عاعل أو ايتناناً ليب

مدن المحكمدأل نتعداً

عانل تعيين حاري يقوع بتيلع هذا المال لحهاح

وانارتح أو ت ويلح أا حق ترى تيح المحكمأل مرلحأل لل رتين.

 .9ويعوز للمحكمأل أن تأمر بتعيين حاري ت ا حدوال ا
ت القانون.

مان ()851

تعوز الحرايأل القضا يأل عل أموال الوق

 .3إذا كددان الوق د

درى المنردو

عليهدا

ت ا حوال اآلتيأل

دداي ار أو قدداع ن دزاس بددين المتددولين عليددح ،أو كانددن هنددال نعددوى

مرتوعددأل بعددزل المتددول  ،وتنتهد الح اريددأل تد هددذه ا حدوال إذا عددين متددول علد
الوق

يواء كان برهأل مىقتأل أع كان برهأل نها يأل.

 .9إذا كان الوق

منيناً.

 .1إذا كان أحن الميتحقين منينًا معي ًار ،وتكون الحرايأل عل حرتح وحنها إن أمكن
ترزهدا واال تعلد الوقد

كلدح ،وي دتر أن تكدون الح اريدأل تد الحدالتين هد الويديلأل

الوحين لعنع ضياس حقوق النا نين بيب

يوء إنار متول الوق .
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إذا لع يتهق أ ار

النزاس عل

أغسطس (آب) 2102

مان ()854

الحاري تول القاض تعيينح.

مان ()855

يحددنن االتهدداق أو القدرار الرددانر بغددرر الح اريددأل حقددوق الحدداري والتزاماتددح ،ومالددح مددن

يددل أل ،واال بق ددن أحك دداع الونيعددأل وأحك دداع الوكال ددأل بالق ددنر الددذا ال تتع ددارر تي ددح م ددا

ا حكاع المنرو

عليها ت هذا الهرل.

مان ()853

 .3يلتزع الحاري بالمحاتاأل عل ا موال المعهون إليح حرايتها وبدإنار هدذه ا مدوال،
ويع

أن يبذل ت كل ذلل عنايأل الرعل المعتان.

 .9ال يعدوز للحدداري أن يحددل محلدح تد أناء مهمتددح كلهدا أو بعضددها أحددن ذوا ال ددأن
نون رضاء اآل رين.

مان ()857

ال يعوز للحاري ت يير أعمال اغنار والحها أن يترر إال برضداء أ د ار
أو بإذن من القاض ما لع تكدن هندال ضدرور ملحدأل ي

المنقول من الهدل أو التل .

الندزاس

د معهدا علد الغلدأل أو المدال

مان ()858

يلتزع الحاري بدأن يدوات ذوا ال دأن بالمعلومدان الضدروريأل التد تتعلدق بتنهيدذ مهمتدح،

وبأن يقنع الحيا

القاض .

عنها ت المواعين وبال ريقأل الت يتهدق عليهدا ال رتدان أو يدأمر بهدا
مان ()852

للحاري أن ييترن المبالو الت أنهقها ت أناء مهمتح بالقنر المتعار عليح.
ييتحق الحاري أع اًر عن عملح إذا ن
ند

مان ()831

اتهاق أو قرار تعيينح علد ذلدل ،تدان لدع يوعدن

ت د هددذا ال ددأن تلددح أعددر مالددح ،مددا لددع يتبددين مددن الاددرو

ا عر.
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مان ()833

للحاري أن يت ل عن مهمتح مت أران ،عل أن يبلدو ذوا ال دأن ،وأن يتدابا القيداع
با عمال الت بنأها حت تبلو مرحلأل ال تلحق ضر اًر بأ ار
مان ()839

إذا مان الحاري أو ععز عدن القيداع بالمهداع المكلد

أحددن ذوا ال ددأن ،عددين القاضد حاريداً ث ددر بندداء علد
تنهيذ المهمأل ما لع يتهق ال رتان عل ا تيار ييره.

النزاس.

بهدا أو وقدا دد
لد

بيندح وبدين

أحددن ال درتين لمتابعددأل

مان ()831

تنتهد الح اريددأل باتهدداق ذوا ال ددأن أو بق درار مددن القاضد  ،وعلد الحدداري حين ددذ أن
يبانر إل رن ما ت عهنتح إل من يتهق عليح ذوو ال أن أو يعينح القاض .
الباب الرابع

عقود الغرر

الفصل األول

الرهان والمقامرة
يكون با دً كل اتهاق ا

مان ()834

بمقامر أو رهان.

ولمدن يددر تد مقدامر أو رهددان أن ييددترن مدا نتعددح دددل اددث يددنوان مددن الوقددن
الذا أنى تيح ما يره ولو كان هنال اتهاق يقض بغير ذلل .ولح أن يابن ما أناه

بعميا ال رق.

الفصل الثاني

المرتب مدى الحياة
 .3يعوز أن يلتزع د

مان ()835

آل در بدأن يدىنا لدح مرتبداً نوريداً مدنى الحيدا بعدور أو

بغير عور ،ويكون هذا االتهاق بعقن أو وريأل.
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 .9إذا تعلق االلتزاع بتعليع أو عددج أو إنهداق تاندح يعد
بح العر إال إذا تضمن االلتزاع يير ذلل.

العقددن الددذا يرتد

المرتد

الوتداء بدح بقدا لمدا يعدرا

مان ()833

مددنى الحيددا ال يكددون رددحيحاً إال إذا كددان مكتوبداً ،وذلددل

نون إ دل بما يت لبح القانون من كل ا

مان ()837

لعقون التبرس.

ال يرح أن ي تر عنع عواز الحعز عل المرت
التبرس.

إال إذا كان قدن تقدرر علد يدبيل

مان ()838
مدنى حيدا الملتدزع أو الملتدزع لدح أو أا د

 .3يعوز أن يكون االلتزاع بالمرت
ث ر.

 .9يعن االلتزاع مقر ار منى حيا الملتزع لح ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
إذا لع ي

مان ()832

الملتزع بالتزامح كان لل ر اآل ر أن ي لد

بعور عاز لح أيضاً أن ي ل

تنهيدذ العقدن ،تدإذا كدان العقدن

تي ح ما ضمان ما لحقح من ضرر.
مان ()871

 .3ال يكون للميتحق حق ت المرت

إال عدن ا يداع التد عا دها مدن قدرر المرتد

منى حياتح.

 .9إذا ا تر النتا مقنماً كان للميتحق حق ت القي الذا حل.
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أغسطس (آب) 2102

الفصل الثالث
عقد التأمين
الفرع األول

أركان عقد التأمين
مان ()873

التأمين عقن يلتدزع بمقتضداه المدىمن أن يدىنا إلد المدىمن لدح أو إلد الميدتهين الدذا
ا تر التأمين لرالحح مبلغاً من المال أو إيراناً مرتباً أو أا عور مدال ث در تد
حالددأل وقددوس الحددانث أو تحقددق ال

ددر المبددين بالعقددن ،وذلددل ت د نايددر قي د أو أيددأل

نتعأل ماليأل أ رى يىنيها المىمن لح للمىمن.

مان ()879

تيرا ا حكاع الوارن ت هذا الهرل بما ال يتعارر وأحكاع القوانين ال ارأل.
مان ()871

يكددون محددً للتددأمين كددل مرددلحأل اقترددانيأل م ددروعأل تعددون علد ال د
وقوس

ر معين.

مددن عددنع

مان ()874

ال يعدوز أن يكدون محددً للتدأمين كدل مدا يتعدارر مدا مبدان ال دريعأل اغيدددميأل أو

النااع العاع أو اآلنا .

مان ()875

يقا با د كل ما يرن ت وايقأل التأمين من ال رو اآلتيأل
 .3ال ددر الددذا يقض د بي ددقو الحددق ت د الت ددأمين بيددب
ان ون الم الهأل عل عريمأل عمنيأل.

 .9ال ددر الددذا يقض د بيددقو حددق المددىمن لددح بيددب
المددىمن منددح إلد العهددان الم لددو إ

أن التأ ير كان لعذر مقبول.

م الهددأل القد دوانين إال إذا
تددأ ره ت د إعدددن الحددانث

ارهددا أو تد تقددنيع الميددتننان ،إذا تبددين
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 .1كددل ددر م بددوس لددع يبددرز ب ددكل ادداهر وكددان متعلق داً بحالددأل مددن ا ح دوال الت د
تىنا إل الب دن أو اليقو .

 .4ر التحكديع إذا ورن تد الوايقدأل بدين درو ها العامدأل الم بوعدأل ،ال تد ردور
اتهاق ا

منهرل عن ال رو العامأل.

 .5كل ر تعيه ث ر لع يكن لم الهتح أار ت وقوس الحانث المىمن منح.
مان ()873

 .3يعددوز االتهدداق علد إعهدداء المددىمن مددن الضددمان إذا أقددر الميددتهين بمي د وليتح أو
نتا ضماناً للمتضرر نون رضاء المىمن.
 .9ال يعوز االتهاق عل إعهداء المدىمن مدن الضدمان إذا كدان إقدرار الميدتهين مقردو اًر
عل واقعأل مانيأل ،أو إذا أابن أن نتا الضمان كان ت رالح المىمن.

مان ()877

يعددوز للمددىمن إذا نتددا تعويضداً عددن الضددرر أن يحددل محددل المددىمن لددح تد الددنعاوى
الت تكون للمىمن لح قبل من تيب

ت الضرر الدذا حدنان عندح ميد وليأل المدىمن

بما نتعح من ضمان ،ما لع يكن من أحنث الضرر يير المتعمن من أرول المىمن
لح وتروعح أو من زوعح أو

راً يكون المىمن لح مي والً عن أتعالح.
الفرع الثاني

التزامات المؤمن له
مان ()878
يلتزع المىمن لح بأن

 .3ينتا المبالو المتهق عليها ت ا عل المحنن ت العقن.
 .9يقد ددر وقدددن إب د دراع العقدددن بكد ددل المعلومد ددان الت د د ي ل د د
الم ا ر الت يأ ذها عل عاتقح.

 .1ي

الم ددىمن معرتتهد ددا لتقد ددنير

ر المىمن بما يلزع أاناء من العقن من أمور تىنا إل زيان هذه الم ا ر.
مان ()872
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 .3إذا كددتع المددىمن لددح بيددوء نيددأل أم د اًر أو قددنع بيان داً ييددر رددحيح برددور تقلددل مددن
أهمي ددأل ال

ددر الم ددىمن من ددح أو ت ددىنا إلد د تغيي ددر موض ددوعح أو إذا أ ددل يا د داً

بالوتداء بمددا تعهدن بددح ،كدان للمددىمن أن ي لد
با قيا الميتحقأل قبل هذا ال ل .

 .9واذا انتهد د الغ ددش أو ي ددوء الني ددأل ،وعد د

تيددك العقدن ،ويعددوز لدح أن ي الد

علد د الم ددىمن عن ددن لد د

الهي ددك أن ي ددرن

للمىمن لح ا قيا الت نتعن أو يرن منها القنر الذا لع يتحمدل تد مقابلدح
ما.

د ًار

الفرع الثالث

التزامات المؤمن
مان ()881

ال يلتزع المىمن ت تعوير المىمن لح إال عن الضرر الناته من وقوس ال

منح ب ر أال يعاوز ذلل قيمأل التأمين.

ر المىمن

مان ()883

عل المىمن أناء الضمان أو المبلو الميدتحق إلد المدىمن لدح أو الميدتهين علد الوعدح

المتهق عليح عنن تحقق ال

ر أو حلول ا عل المحنن ت العقن.
مان ()889

ال ين ددته التد دزاع الم ددىمن أاد دره تد د الت ددأمين م ددن الميد د وليأل المنني ددأل إال إذا ق دداع المتض ددرر
بم البأل الميتهين بعن وقوس الحانث الذا نعمن عنح هذه المي وليأل.
مان ()881

ال يعوز للمىمن أن يدنتا لغيدر المتضدرر مبلدو التدأمين المتهدق عليدح كلدح أو بعضدح مدا

ناع المتضرر لع يعور عن الضرر الذا أرابح.

مان ()884
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 .3تيددق بالتقددانع الددنعاوى النا د أل عددن عقددن التددأمين بعددن انقضدداء ادددث يددنوان علد
حنوث الواقعأل الت تولنن عنها هذه النعاوى.

 .9وما ذلل ال تيرا هذه المن

أ .ت حالأل إ هاء المىمن لح البيانان المتعلقأل بدال

ر المدىمن مندح ،أو تقدنيع بياندان

يير رحيحأل أو يير نقيقأل إال من اليوع الذا علع تيح المىمن بذلل.

 .ت حالأل وقوس الحانث المىمن منح إال من اليوع الذا علع تيح ذوو ال أن بوقوعح.

يقا با دً كل اتهاق ي دال

مان ()885

أحكداع النردو

الدوارن تد هدذا الهردل ،إال أن يكدون

ذلل لمرلحأل المىمن لح أو لمرلحأل الميتهين.

الفرع الرابع

أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين

 - 1التأمين التعاوني التبادلي:
 .3يعددوز قيدداع عددن أ د ا
بحر

مان ()883

بأعمددال التددأمين التعدداون التبددانل وذلددل با ددتراكهع

نقنيأل لتعوير من يرديبح ضدرر مدنهع يدواء تد الدنهي أو تد المدال

أو ت د د المي د د وليأل المننيد ددأل تد ددإذا لد ددع يك د د

رأي المد ددال لتعد ددوير الضد ددرر يقد ددوع

المياهمون كل بقنر حرتح بنتا المبالو الدزمأل لعبر الضرر.

 .9يعن كل عضو ت هذا النااع مىمناً لنيح ب ريق التعاون.

 .1يعوز االتهاق عل ايتامار هذه ا مدوال ويدوزس نداته االيدتامار علد ا عضداء
وتقا لما يتع االتهاق عليح.

 - 2التأمين من الحريق:
مان ()887
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 .3يكون المىمن ت التأمين من الحريق مي والً عن عميا ا ضرار النا أل مبا ر

ددر

عددن حريددق ،أو عددن بنايددأل حريددق يمكددن أن يرددبح حريق داً كددامدً ،أو عددن

حريق يمكن أن يتحقق.

 .9يتناول التزاع المىمن ا ضرار الت تكون نتيعدأل حتميدأل للحريدق ،وبردهأل اردأل
ما يلحق ا

دياء المدىمن عليهدا مدن ضدرر بيدب

امتنان الحريق.

 .1يك ددون الم ددىمن ميد د والً ع ددن ض ددياس ا

ات داذ ويدا ل اغنقداذ أو لمندا

ددياء الم ددىمن عليه ددا أو ا تها ه ددا أاند دداء

الحريق ،ما لع يابن أن ذلل كان نتيعأل يرقأل.
مان ()888

ال عن أضرار الحريق الذا يحنث بيب
 .3يكون المىمن مي و ً
قبل المىمن لح أو الميتهين.

دأ ييدر متعمدن مدن

 .9ال يكون المىمن مي والً عن ا ضرار الت يحناها المىمن لح أو الميدتهين عمدناً أو
ي ًا ولو اتهق عل يير ذلل.

مان ()882

ال عن أضرار الحريق الذا تيب
يكون المىمن مي و ً
هع ومناه.

تيح تابعو المىمن لح أيا كدان ندوس

مان ()821

ال عن ا ضرار الناعمأل عن الحريق ولو ن أ هذا الحريق عدن عيد
يكون المىمن مي و ً

ت ال

ء المىمن عليح.

مان ()823

 .3يع

عل من يدىمن علد

 .9يع د

أال تتعدداوز قيمددأل التددأمين –إذا تعددنن المىمنددون– قيمددأل ال د ء أو المرددلحأل

منهع بالتأمينان ا

د ء أو مردلحأل لدنى أكادر مدن مدىمن أن ي

رى وقيمأل كل منها وأيماء ييره من المىمنين.

المىمن عليها.
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إذا تدع التددأمين علد

عل قيمأل ال

أغسطس (آب) 2102

مان ()829

د ء أو مردلحأل لددنى أكاددر مددن مدىمن بمبددالو تزيددن تد معموعهددا

ء أو المردلحأل المدىمن عليهدا ،كدان كدل مدىمن ملزمداً بدنتا عدزء يعدانل

النيددبأل بددين قيمددأل ال د ء أو المرددلحأل المددىمن عليهددا ومبددالو التددأمين معتمعددأل نون أن
يعاوز معموس ما ينتا للمىمن لح قيمأل ما أرابح من الحريق.
مان ()821

التددأمين مددن الحريددق الددذا يعقددن عل د منق دوالن المددىمن لددح عملددأل وتكددون موعددون وقددن

الحريددق ت د ا مدداكن الت د ي ددغلها ،يمتددن أا دره إل د ا

وا

ا

الملحقين ب نمتح المقيمين معح.

ددياء المملوكددأل عضدداء أي درتح

مان ()824

 .3إذا كدان ال د ء المدىمن عليددح مداقدً بددرهن أو تدأمين أو ييددر ذلدل مددن التأمينددان
العينيددأل ،انتقلددن هددذه الحقددوق إل د الضددمان الميددتحق للمددىمن لددح بمقتض د عقددن

التأمين.

 .9إذا يددعلن هددذه الحقددوق أو أبلغددن إل د المددىمن ،تددد يعددوز لددح أن يددنتا مددا هددو
ملزع بح للمىمن لح إال برضاء أول ل النا نين.

 .1إذا حعددز عل د ال د ء المددىمن عليددح أو وضددا هددذا ال د ء تحددن الح اريددأل ،تددد
يعوز للمىمن إذا أعلن بذلل أن ينتا للمىمن لح ي ا مما هو ملزع لح.
مان ()825

يحددل للمددىمن قانون داً بمددا نتعددح مددن تعددوير عددن الحريددق ت د الددنعاوى الت د تكددون

للمىمن لح قبل من تيب

بهعلدح تد الضدرر الدذا نعمدن عندح ميد وليأل المدىمن ،مدا

لع يكن ممن أحنث الضرر قريباً أو ره اًر للمىمن لح ممن يكوندون معدح تد معي دأل
واحن أو

راً يكون المىمن لح مي والً عن أتعالح.
الباب الخامس
الكفالة
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أغسطس (آب) 2102

الفصل األول

أركان الكفالة
الكهالددأل عقددن بمقتضدداه يكهددل د
االلتزاع إذا لع ي

بح المنين نهيح.

مان ()823

تنهيددذ الت دزاع ،بددأن يتعهددن للددنا ن بددأن يه د بهددذا

مان ()827

ال تابن الكهالأل إال بالكتابأل ولو كدان مدن العدا ز إابدان االلتدزاع ا ردل بأيدأل ريقدأل

من رق اغابان.

إذا التزع المنين بتقنيع كهيل ،وع

مان ()828
أن يقنع

أن يقنع عوضاً عن الكهيل تأميناً عينياً كاتياً.

راً موي اًر ومقيماً تد تليد ين ،ولدح

مان ()822

تعوز كهالأل المنين بغير علمح ،وتعوز أيضا عل الريع من معارضتح.
مان ()211

ي تر ت انعقان الكهالأل أن يكون الكهيل أهدً للتبرس.
مان ()213

ال تكون الكهالأل رحيحأل إال إذا كان االلتزاع المكهول رحيحاً.
مان ()219

 .3يعوز أن تكون الكهالأل منعز أو مقين ب ر رحيح أو معلقأل عل
أو مضاتأل إل زمن ميتقبل أو مىقتأل.

ر مد ع

 .9إذا كان الكهيل ت النين الميتقبل لع يعين من للكهالأل ،كان لح ت أا وقن أن
يرعا تيها ما ناع النين المكهول لع ين أ.

مان ()211
- 197 -

عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

من كهل التزاع ناق

ا هليأل ،وكانن الكهالأل بيب

االلتزاع إذا لع ينهذه المنين المكهول.

أغسطس (آب) 2102

نق

ا هليأل ،كان ملزماً بتنهيدذ

مان ()214

 .3كهالأل النين التعارا تعن عمدً مننياً ولو كان الكهيل تاع اًر.

 .9عل أن الكهالأل النا أل عن ضمان ا وراق التعاريأل ضماناً احتيا ياً ،تعن نا ماً
عمدً تعارياً.

مان ()215

ال تعدوز الكهالدأل تد مبلدو أكبدر ممدا هدو ميدتحق علد المدنين ،وال ب درو أ دن مددن
رو النين المكهول ،ولكن تعوز ت مبلو أقل وب رو أيير.
مان ()213

ت د ددمل الكهالد ددأل ملحقد ددان الد ددنين ،ومرد ددروتان الم البد ددأل ا ول د د  ،ومد ددا ييد ددتعن مد ددن

المرروتان بعن إ

ار الكهيل ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
الفصل الثاني
آثار الكفالة
الفرع األول

العالقة بين الكفيل والدائن
مان ()217

 .3يبد أر الكهيددل بمعددرن بدراء المددنين ،ولددح أن يتميددل بعميددا ا وعددح التد يحددته بهددا
المنين.

 .9إذا كان الوعح الذا يحته بح المنين هو نق

وقن التعاقن ،تليي لح أن يحته بهذا الوعح.
مان ()218

أهليتح ،وكان الكهيل عالمداً بدذلل

إذا قبل النا ن أن ييتوت ت مقابل النين ي اً ث در بر دن ذمدأل الكهيدل ولدو ايدتحق
هذا ال

ء.
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مان ()212

 .3تب أر ذمأل الكهيل بقنر ما أضاعح النا ن من الضمانان.
 .9يقرددن بالضددمانان كددل تددأمين ي ر د
وكل تأمين مقرر بحكع القانون.

لضددمان الددنين ولددو تقددرر بعددن الكهالددأل،

مان ()231

 .3ال تب أر ذمأل الكهيل إذا تأ ر النا ن ت ات داذ اغعدراءان ضدن المدنين أو ندح لدع
يت ذها.

 .9عل أن ذمأل الكهيل تبد أر إذا لدع يقدع الدنا ن بات داذ اغعدراءان ضدن المدنين ددل
يتأل أ هر من إعذار الكهيل للنا ن ،ما لع يقنع المنين للكهيل ضمانا كاتيا.

إذا أتلي المدنين وعد

مان ()233

علد الدنا ن أن يتقدنع إلد مدأمور التهلييدأل بالدنين ،واال يدق

حقدح تد الرعددوس علد الكهيددل بقددنر مددا أردا

النا ن.

هددذا ا

يددر مدن ضددرر بيددب

إهمددال

مان ()239

 .3يلتددزع الددنا ن بددأن ييددلع الكهيددل وقددن وتا دح الددنين الميددتننان الدزمددأل اليددتعمال
حقح ت الرعوس.

 .9إذا كان النين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوي ،وع

عل النا ن أن يت ل

عنح للكهيل.

 .1إذا كدان الدنين مضددموناً بتدأمين عقددارا ،التدزع الدنا ن بالقيدداع بداغعراءان الدزمددأل
لنقل هذا التأمين ،ويتحمل الكهيل مرروتان هذه اغعراءان عل أن يرعدا بهدا

عل المنين.

مان ()231

 .3ال يعوز للنا ن أن يرعا عل الكهيل إال بعن رعوعح عل المنين.
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 .9ال يعددوز للددنا ن أن ينهددذ علد أم دوال الكهيددل إال بعددن تعريددنه المددنين مددن أموالددح،
ويع

 .3إذا ل د

عل الكهيل ت هذه الحالأل أن يتميل بهذا الحق.
الكهيددل التعريددن ،وع د

مان ()234

عليددح أن يقددوع عل د نهقتددح بإر ددان الددنا ن إل د

أموال المنين.

 .9ال عبددر بددا موال التد د ير ددن عنهددا الكهي ددل ،إذا كانددن هددذه ا مد دوال تقددا ددارج
تلي ين ،أو كانن متنازعا تيها.

مان ()235

إذا ار ددن الكهي ددل ع ددن أمد دوال للم ددنين ،ك ددان ال ددنا ن مي ددىوالً قب ددل الكهي ددل ع ددن إعي ددار

المنين إذا لع يقع بات اذ اغعراءان الدزمأل ت الوقن المناي .
إذا كان هنال تأمين عين

ر

مان ()233

قانوناً أو اتهاقاً لضمان النين وقدنمن كهالدأل بعدن

هددذا التددأمين أو معددح ،ولددع يكددن الكهيددل متضددامناً مددا المددنين ،تددد يعددوز التنهيددذ علد
ررن لهذا التأمين.

أموال الكهيل إال بعن التنهيذ عل ا موال الت

مان ()237

 .3إذا تعدنن الكهددء لددنين واحدن وبعقددن واحدن ،وكدانوا ييددر متضدامنين تيمددا بيدنهع ،قيددع
النين عليهع ،وال يعوز للنا ن أن ي ال

كل كهيل إال بقنر نريبح ت الكهالأل.

 .9إذا كان الكهدء قن التزموا بعقون متواليدأل ،تدان كدل واحدن مدنهع يكدون ميد والً عدن
النين كلح ،إال إذا كان قن احتها لنهيح بحق التقييع.
مان ()238

ال يعوز للكهيل المتضامن ما المنين أن ي ل

مان ()232
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يعوز للكهيل المتضدامن أن يتميدل بمدا تميدل بدح الكهيدل ييدر المتضدامن مدن نتدوس

متعلقأل بالنين.

مان ()291

يكون الكهدء نا ما متضامنين ت الكهالأل القضا يأل أو القانونيأل.
مان ()293

تعوز كهالأل الكهيل ،وت هذه الحالأل ال يعوز للنا ن أن يرعا عل كهيل الكهيل قبل

رعوعح عل الكهيل إال إذا كان كهيل الكهيل متضامناً ما الكهيل.
مان ()299

إذا كددان الكهدددء متضددامنين تيمددا بيددنهع ووت د أحددنهع الددنين عنددن حلولددح كددان لددح أن
يرعا عل كل من الباقين بحرتح ت النين وبنريبح ت حرأل المعير منهع.
الفرع الثاني

العالقة بين الكفيل والمدين
يع د

عل د الكهيددل أن ي

مان ()291

ددر المددنين قبددل أن يقددوع بوتا ددح الددنين ،واال يددق حقددح ت د

الرعوس عل المنين إذا كان هذا قن وت الدنين أو كاندن عندنه وقدن االيدتحقاق أيدبا

تقض بب دن النين أو بانقضا ح ،تإذا لع يعارر المنين ت الوتاء ،يبق للكهيل حقح

ت الرعوس عليح ولو كان المنين قن نتا النين أو كانن لنيح أيبا

بانقضا ح.

تقض بب دنح أو

مان ()294

إذا وتد الكهيددل الددنين ،كددان لددح أن يحددل محددل الددنا ن تد عميددا مددا لددح مدن حقددوق قبددل
المددنين ،ولكددن إذا لددع يددو

النا ن كل حقح من المنين.

إال بعددر الددنين ،تددد يرعددا بمددا وتدداه إال بعددن أن ييددتوت
مان ()295
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أغسطس (آب) 2102

للكهيدل الدذا وتد الدنين أن يرعددا علد المددنين يدواء كانددن الكهالدأل قددن عقدنن بعلمددح أع
بغيددر علمددح ،ويرعددا بأرددل الددنين والمرددروتان الت د نتعهددا مددن وقددن إ

باغعراءان الت ات ذها ضنه.

دداره المددنين

مان ()293

إذا أنى الكهيددل عوضددا عددن الددنين ددي اً ث ددر تانددح يرعددا عل د المددنين بمددا كهلددح ال بمددا
أناه ،أمدا إذا رددالح الدنا ن علد مقدنار مددن الددنين تاندح يرعددا بمدا أناه رددلحا ال بعميددا

النين.

مان ()297

إذا تعددنن المددنينون ت د نيددن واحددن ،وكددانوا متضددامنين ،تللكهيددل الددذا ضددمنهع أن يرعددا

عليهع عميعاً أو عل أا منهع بعميا ما وتاه من النين.
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أغسطس (آب) 2102

الكتاب الثالث

الحقوق العينية
الباب األول

الحقوق العينية األصلية
الفصل األول
حق الملكية
الفرع األول

 -1نطاقه ووسائل حمايته:

حق الملكية بوجه عام
مان ()298

ء وحنه حق ايتعمالح وايتغدلح والترر تيح ت حنون القانون.

لمالل ال
 .3مالل ال

مان ()292

ء يملل كل ما يعن من عنارره العوهريأل بحيث ال يمكن ترلح عندح

نون أن يهلل أو يتل

أو يتغير.

 .9ملكيددأل ا رر ت ددمل مددا توقهددا ومددا تحتهددا إلد الحددن المهيددن تد التمتددا بهددا علدواً
وعمقاً.

 .1ال يع ددوز أن تك ددون ملكي ددأل يد د ح ا رر منهر ددلأل ع ددن ملكي ددأل م ددا توقه ددا أو م ددا
تحتها إال إذا وعن ن

ت القانون أو اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()211

لمالددل ال د ء وحددنه الحددق تد الحرددول علد كددل امدداره ومنتعاتددح وملحقاتددح مددا لددع

يوعن ن

أو اتهاق يقض بغير ذلل.
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أغسطس (آب) 2102

مان ()213

ال يعددوز أن يحددرع أحددن م ددن ملكددح أو مددن االنتهدداس ب ددح ،وال ينددزس ملددل مددن أح ددن إال
للمنهعددأل العامددأل ،ويكددون كددل ذلددل ت د ا ح دوال الت د يقررهددا القددانون وبال ريقددأل الت د
يريمها ،وت مقابل تعوير عانل.

 -2القيود التي ترد علذ حق الملكية:
مان ()219

علد المالددل أن ي ارع د تد ايددتعمال حقددح مددا تقض د بددح القددوانين والم اريدديع والل دوا ح

المتعلقأل بالمرلحأل العامأل أو بالمرلحأل ال ارأل.
مان ()211

إذا تعلددق بالملددل حددق الغيددر تلدديي للمالددل أن يترددر تيددح تر درتا ضددا ار إال بددإذن
راح

ذلل الحق.

مان ()214

 .3عل المالل أال يغلو ت ايتعمال حقح إل حن يضر بملل العار.
 .9ل دديي للع ددار أن يرع ددا علد د ع دداره تد د مض ددار العد دوار المألوت ددأل التد د ال يمك ددن
تعنبهددا ،وانمددا لددح أن ي لد

إ ازلددأل هددذه المضددار إذا تعدداوزن الحددن المددألو

علد

أن ي ارعد تد تقددنير الضددرر العددر و بيعددأل العقدداران وموقددا كددل منهددا بالنيددبأل

لآل ددر والغ ددرر الددذا رر ددن م ددن أعلددح وال يح ددول التددر ي

العهان اغناريأل الم ترأل نون ايتعمال العار لهذا الحق.
 .3من أن أ ت ملكح ب اًر أو قنا

الر ددانر م ددن

مان ()215

ارأل للرا كان لح وحنه حق ايتعمالها.

 .9للمدل المعاورين أن ييتعملوا الب ر أو القنا تيما تحتاعح أراضيهع من را بعن
أن يكون المالل قن ايتوت حاعتح منها ،وعليهع ت هذه الحالأل أن يياهموا ت

نهقان إن اء الب ر أو القنا وريانتها بنيبأل مياحأل أراضيهع الت تنتها منها.
مان ()213
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عل مالل ا رر أن ييمح بأن تمر بأرضح المياه الكاتيأل لرا ا راض البعيدن

عن ب ر المياه ،ب ر أن يعور عن ذلل تعويضاً عانالً.
مان ()217

 .3مالددل ا رر المحبويددأل عددن ال ريددق العدداع ،أو التد ال يرددلها بهددذا ال ريددق ممددر
كددا  ،إذا كددان ال يتييددر لددح الورددول إل د ذلددل ال ريددق إال بم ددقأل كبيددر أو نهقددأل

باها ددأل ،ل ددح ح ددق الم ددرور تد د ا ارضد د المع دداور بالق ددنر ال دددزع الي ددتغدل أرض ددح
وايددتعمالها عل د الوعددح المددألو  ،مددا نامددن هددذه ا ارض د محبويددأل عددن ال ريددق

العاع ،وذلل ت مقابل تعوير عانل.

 .9ال ييددتعمل هددذا الحددق إال ت د العقددار الددذا يكددون المددرور تيددح أ د
موضا منح يتحقق تيح ذلل.

ضددر ًار ،وت د

 .1إذا كان الحبي عن ال ريق العاع نا د ًا عدن تعز دأل عقدار تمدن بنداء علد تردر
قددانون  ،وكددان مددن الميددت اس إيعددان ممددر كددا

الم البأل بحق المرور إال ت هذه ا عزاء.

تد أع دزاء هددذا العقددار ،تددد يعددوز

مان ()218

لك ددل مال ددل أن يعب ددر ع دداره علد د وض ددا ح ددنون مدكهم ددا المتدر ددقأل ،وتك ددون نهق ددان

التحنين ركأل بينهما.
لمالل الحا

مان ()212

الم ترل أن ييتعملح بحي

الغرر الذا أعن لح نون أن يحمل الحا

توق اقتح ،ويتحمل ال ركاء نهقان إردحح وتعنينه كل بنيبأل حرتح تيح.
مان ()241

 .3للمالدل إذا كانددن لدح مرددلحأل عنيدأل تد تعليدأل الحددا

الم دترل أن يعليددح ب ددر أال

يلحددق ضددر ار عيدديما ب دريكح ،وعليددح وحددنه أن ينهددق عل د التعليددأل وردديانأل العددزء
المعل وعمل ما يلدزع لععدل الحدا

أن يهقن ي ا من متانتح.

يتحمدل زيدان العد ء النا دة عدن التعليدأل نون
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 .9إذا لددع يكددن الحددا

أغسطس (آب) 2102

الم ددترل رددالحاً لتحمددل التعليددأل تعل د مددن يري د

ال ركاء أن يعين بناء الحدا

تيهددا مددن

كلدح علد نهقتدح ،بحيدث يقدا مدا زان مدن يدمكح تد

ناحيت ددح ه ددو بق ددنر االي ددت اعأل ويا ددل الح ددا

المع ددنن تد د يي ددر الع ددزء المعلد د

م تركا نون أن يكون للعار الذا أحنث التعليأل حق ت التعوير.
مان ()243

للعار الذا لع يياهع تد نهقدان تعليدأل الحدا

الم دترل أن يردبح دريكاً تد العدزء

المعل إذا نتا نريبح تيما أنهدق عليدح وقيمدأل نرد

اليمل إن كانن هنال زيان .
الحا

ا رر التد تقدوع عليهدا زيدان

مان ()249

الذا يكون وقن إن ا ح تاردً بين عقارين يعن م تركاً حت مهرقهما ،ما لع

يقع نليل عل عكي ذلل.

مان ()241

 .3لدديي للعددار أن يعبددر عدداره عل د تحددوي ملكددح ،وال عل د النددزول عددن عددزء مددن
الحا

أو من ا رر الت تقا عليها الحا .

 .9لدديي لمالددل الحددا

أن يهنمددح م تددا اًر نون عددذر قددوا إن كددان هددذا يضددر العددار

الذا ييتتر ملكح بالحا .

مان ()244

 .3ال يعوز للعار أن يكون لح عل عاره م ل مواعح عل مياتأل تقدل عدن متدرين
من اهر الحا

الذا تيح الم ل.

 .9ال يعوز أن تقل الميداتأل تد الم دل المنحدر عدن متدر مدا لدع يكدن هدذا الم دل
مواعح لل ريق العاع.

 .1إذا كي

أحن بالتقانع الحق ت م دل مواعدح لملدل العدار علد ميداتأل تقدل عدن

مترين ،تد يحق لهذا العار أن يبن عل أقل من مترين يقايا بال ريقأل اليابق

بيانها وذلل عل

ول البناء الذا تتح تيح الم ل.
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مان ()245

ال ت ددتر أي ددأل مي دداتأل له ددتح المن دداور وهد د التد د تعل ددو قاع ددنتها ع ددن قام ددأل اغني ددان
المعتان وال يقرن منها إال مرور الهواء ونهاذ النور ،نون أن ييت اس اغ دل منها
عل العقار المعاور.

مان ()243

المردانا واآلبدار واآلالن الب اريدأل ،وعميدا المحدال المضدر بدالعيران يعد
الت تهرضها القوانين واللوا ح.

وتقا لل ار

أن تن دأ

مان ()247

 .3إذا تضمنن عقون التبرس أو الوريأل ر اً يقض بمنا الترر ت عقار ،تد
يرددح هددذا ال ددر مددا لددع يكددن مبني داً عل د باعددث م ددروس ،ومقرددو اًر عل د مددن

معقولأل.

 .9يكددون الباعددث م ددروعاً ،مت د كددان الم دران بددالمنا مددن الترددر حمايددأل مرددلحأل
م روعأل للمترر أو المترر إليح أو الغير.

 .1يع

أال تزين المن المعقولأل عل

يقا موقوتاً كل تردر ي دال

مي ع ر ينأل.

مان ()248

در المندا مدن التردر الدوارن تد عقدون التبدرس أو

الوردديأل إذا كددان ال ددر رددحيحاً وتقددا حكدداع المددان اليددابقأل مددا لددع يعدزه مددن تقددرر

ال ر لمرلحتح.

مان ()242

 .3ال يحته بال ر المانا من الترر عل الغير إال إذا كدان علد علدع بدح وقدن
الترر أو كان ت مقنوره أن يعلع بح.

 .9إذا كان ال

ء عقا اًر وتع تيعيل الترر الذا ورن تيح ال ر عن الغير عالما

بال ر من تاريك التيعيل.
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 -3الملكية الشائعة:
مان ()251

إذا ملدل اانددان أو أكاددر ددي اً ،نون أن تحدنن حرددأل كددل مددنهع تيدح ،تهددع ددركاء علد
حر

ال يوس ،وتحي

كل منهع متياويأل إذا لع يقع نليل عل يير ذلل.
مان ()253

 .3كل ريل ت ال ديوس يملدل حردتح ملكداً تامداً ،ولدح أن يتردر تيهدا كيد
نون إذن من باق ال ركاء ب ر أال يلحق ضر اًر بحقوقهع.

داء

 .9إذا كان الترر منرباً علد عدزء مهدرز مدن المدال ال دا ا ولدع يقدا هدذا العدزء
عنن القيمأل ت نري

المترر انتقل حق المترر إليح من وقدن التردر

إل د العددزء الددذا ثل إل د المترددر ب ريددق القيددمأل ،تددإذا كددان المترددر إليددح
يعهددل أن المترددر ال يملددل العددزء المترددر تيهددا مهددر از حددين العقددن ،كددان لددح

الحق ت

ل

إب ال الترر .

مان ()259

 .3تكددون إنار المددال مددن حددق ال ددركاء معتمعددين ،مددا لددع يوع دن اتهدداق يقض د بغيددر
ذلل.

 .9إذا تول أحن ال ركاء اغنار نون اعترار من الباقين عن وكيدً عنهع.
مان ()251

 .3يكددون رأا أيلبيددأل ال ددركاء ت د أعمددال اغنار المعتددان ملزم داً للعميددا ،وتحي د

ا يلبيأل عل أياي قيمأل ا نربأل ،تان لع يكن امأل أيلبيأل تللقاض بنداء علد
ل

أحن ال ركاء أن يت ذ من التنابير ما تقتضديح الضدرور ولدح أن يعدين عندن

الحاعأل من ينير المال ال ا ا.

 .9و لأليلبيددأل أيضددا أن ت تددار مددني اًر ،وأن تضددا غنار المددال واالنتهدداس بددح ناام داً
ييرا عل ال ركاء عميعاً وعل

لها هع يواء كان ال ل
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مان ()254

 .3لل ددركاء الددذين يملكددون عل د ا قددل اداددأل أربدداس المددال ال ددا ا أن يقددرروا ،ت د
يبيل تحيين االنتهاس بهدذا المدال مدن التغييدران ا يايديأل والتعدنيل تد الغدرر

الددذا أعددن لددح مددا ي ددرج عددن حددنون اغنار المعتددان  ،عل د أن يبلغ دوا ق درارهع إل د
باق ال ركاء ،ولمن ال

من هىالء حق تقنيع االعترار إلد المحكمدأل ددل

اداين يوما من وقن اغعدن.

 .9للمحكمددأل عنددن ناددر االعت درار إذا واتقددن عل د ق درار ا يلبيددأل أن تقددرر مددا ت دراه
منايددبا مددن التددنابير ولهددا بوعددح ددا

للم ال

أن تددأمر ا يلبيددأل بتقددنيع كهالددأل تضددمن

من ال ركاء الوتاء بما قن ييتحق من التعويضان.
مان ()255

لكل ريل ت ال يوس الحدق تد أن يت دذ مدن الويدا ل مدا يلدزع لحهدا المدال ال دا ا،
ولو كان ذلل بغير مواتقأل باق ال ركاء.

مان ()253

نهقان إنار المال ال ا ا وحهاح والض ار

المهروضأل عليح ويا ر التكالي

الناتعأل

عن ال يوس أو المقرر عل المال ،يتحملها عميا ال ركاء ،كدل بقدنر نرديبح ،مدا لدع

يوعن اتهاق أو ن

يقض ب د

ذلل.

مان ()257

لل ددركاء الددذين يملكددون عل د ا قددل اداددأل أربدداس المددال ال ددا ا ،أن يقددرروا الترددر
تيح ،إذا ايتننوا ت ذلل إل أيبا
ولمن ال

قويدأل علد أن يعلندوا قدرارهع إلد بداق ال دركاء،

من هىالء حق تقنيع اعترار إل المحكمأل دل يدتين يومدا مدن وقدن

اغعدددن ،وللمحكمددأل عنددنما تكددون قيددمأل المددال ال ددا ا ضددار بمرددالح ال ددركاء ،أن

تقرر تبعاً للارو

ما إذا كان الترر واعباً.
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مان ()258

 .3لل دريل ت د المنقددول ال ددا ا أو ت د المعمددوس مددن المددال أن ييددترن قبددل القيددمأل
الحرأل ال ا عأل الت باعهدا دريل ث در عنبد ب ريدق المماريدأل ،وذلدل ددل
ميد ددأل ع د ددر يوم د داً مدددن تددداريك علمدددح ب ددالبيا أو م ددن ت دداريك إعدندددح بدددح ،ويدددتع

االيددترنان ب ددإعدن يوع ددح إل د ك ددل م ددن الب ددا ا والم ددترا ،ويح ددل المي ددترن مح ددل
الم ترا ت عميا حقوقح والتزاماتح إذا هو عوضح عن كل ما أنهقح.

 .9إذا تعنن الميترنون تلكل منهع أن ييترن بنيبأل حرتح.

 -4انقضاء الشيوع بالقسمة:
 .3لكددل دريل أن ي ال د
ال يوس بمقتض ن

مان ()252

بقيددمأل المددال ال ددا ا مددا لددع يكددن معب د اًر عل د البقدداء ت د

أو اتهاق.

 .9ال يعوز بمقتض االتهداق أن تمندا القيدمأل إلد أعدل يعداوز مدي يدنوان تدإذا
كددان ا عددل ال يعدداوز هددذه المددن نهددذ االتهدداق ت د حددق ال دريل وت د حددق مددن

ي لهح.

مان ()231

 .3لل ركاء إذا انعقن إعماعهع ،أن يقتيموا المال ال ا ا بال ريقأل الت يرونها.

 .9إذا ك ددان أح ددن ال ددركاء يا بد داً أو تاقد ددناً ا هلي ددأل أو ناقر ددها ت ددد تر ددح القيد ددمأل
الرضا يأل نون وعون من ينو عنح قانوناً.

 .3إذا ا تل
أن يكل

 .9ينددن

مان ()233

ال دركاء تد اقتيداع المدال ال دا ا تعلد مدن يريدن ال دروج مدن ال ديوس
باق ال ركاء بالحضور أماع قاض الرلح غعراء القيمأل.

القاض د إن رأى وعهددا لددذلل بي د اًر أو أكاددر لتقددويع المددال ال ددا ا وقيددمتح

حررا إن كان المال يقبل القيمأل عيناً نون أن يلحقح نق
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مان ()239

علد د أي دداي أر ددغر نر ددي

حتد د ل ددو كان ددن القي ددمأل

عز يأل ،تإذا تعذرن القيمأل عل هذا ا ياي عاز لل بير أن يعند

حرتح.

 .9إذا تعذر أن ي ت
من نريبح.

أحن ال ركاء بكامل نريبح عيناً ،عور بمعنل عما نق
مان ()231

 .3يهرددل قاض د الرددلح ت د المنازعددان الت د تتعلددق بتحنيددن الحر د
المنازعان ا

رى الت تن ل ت ا ترارح.

 .9إذا قاع نزاس بين ال ركاء ال ين ل ت ا ترا
ال روع إل المحكمأل الم ترأل ،وتق

ذلل النزاس.

نعوى القيمأل إل أن يهرل نها يا تد

 .3إذا انته د الهر ددل ت د منازع ددان ال ددركاء وكانددن الحرد د

قددن عين ددن ب ري ددق

التعني  ،أرنر قاض الرلح حكماً بإع اء كل دريل النردي

 .9إذا كانددن الحرد د

وت د كددل

قاض الرلح تعليح أن يحيل

مان ()234

ثل إليح.

لكدل دريل

ل ددع تعددين ب ري ددق التعنيد د

المهدرز الدذا

تعددرا القي ددمأل ب ري ددق القرع ددأل،

وتابددن المحكمددأل ذلددل تد محضددرها ويرددنر القاضد حكمداً بإع دداء كددل دريل

نريبح المهرز.

مان ()235

 .3إذا تعددذرن القيددمأل عينداً أو كددان مددن ددأنها إحددناث نقد
المران قيمتح ،بيا هذا المال ب ريق المزاين .

كبيددر تد قيمددأل المددال

 .9يعوز أن تقترر المزاين عل ال ركاء إذا لبوا ذلل باغعماس.
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مان ()233

 .3لنا ن كل ريل أن يعارضوا تد أن تدتع القيدمأل عينداً أو أن يبداس المدال الم دترل
بددالمزان بغيددر تددن لهع ،وتوعددح المعارضددأل إل د كددل ال ددركاء ،ويترت د

عليهددا إل دزامهع

بأن ين لوا من عارر من النا نين ت عميا اغعراءان متد كاندن حقدوقهع اابتدأل

التاريك قبل رتا نعوى القيمأل ،واال كانن القيمأل يير ناتذ ت حقهع.

 .9إذا تمن القيمأل تد يعدوز للدنا نين الدذين لدع يتدن لوا تيهدا أن ي عندوا عليهدا إال تد
حالأل الغش.

مان ()237

يعتبر المتقايع مالكًا للحرأل الت ثلن إليدح بالقيدمأل مندذ أن تملدل تد ال ديوس ،وأندح لدع
.

يملل ييرها ي اً ت بقيأل الحر

مان ()238

 .3يضمن المتقايمون بعضهع لبعر ما قن يقا من ايتحقاق أو تعرر تد الحردأل
الت د ثلددن إل د أحددنهع بيددب

يددابق عل د القيددمأل ،ويكددون كددل مددنهع ملزم داً بنيددبأل

حرتح أن يعور ميتحق الضمان عل أن تكون العبدر تد تقدنير ال د ء بقيمتدح

وقددن القيددمأل ،تددإذا كددان أحددن المتقايددمين معي د اًر أو مهلي داً وزس القددنر الددذا يلزمددح
عل ميتحق الضمان وعميا المتقايمين يير المعيرين أو المهليين.

 .9ال محددل للض ددمان إذا كددان هن ددال اتهدداق رد دريح يقض د باغعه دداء منددح تد د الحال ددأل
ال ارأل الت ن أ عنها ،ويمتنا الضمان أيضا إذا كان االيتحقاق راععاً إلد تعدل

المتقايع نهيح.

مان ()232

يعددوز نقددر القيددمأل الحارددلأل بالت ارض د إذا أابددن أحددن المتقايددمين أنددح قددن لحقددح منهددا

يبن يزين عل ال مي ،عل أن تكون العبر ت التقنير بقيمأل ال

لع يكمل للمنع نقناً أو عيناً ما نق

من حرتح.

ء وقن القيمأل ،ما

مان ()271

تيق نعوى نقر القيمأل إذا لع ترتا دل ينأل من تاريك القيمأل.
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مان ()273

تعوز قيمأل الهضول وتنعقن موقوتأل عل إعاز ال ركاء ت المدال المقيدوع ردراحألً

أو ضمناً.

 -5قسمة المهايأة:
مان ()279
كددل مددنهع بمنهعددأل عددزء معددين ي دوازا

 .3يعددوز أن يتهددق ال ددركاء عل د أن ي ددت

حرددتح تد د الم ددال ال ددا ا ،ن ددازالً ل ددركا ح ت د مقاب ددل ذل ددل عددن االنته دداس بب دداق

ا عزاء.

 .9يكددون هددذا االتهدداق لمددن ال تزيددن علد

مددي يددنوان ،تددان لددع ي ددتر لددح مددن أو

انتهن المن المتهق عليها ولع يحرل اتهاق عنين كانن المن ينأل واحن تتعدنن
ما لع يعلن ال ريل إل

ركا ح ريبتح ت إنهاء هذا االتهاق.
مان ()271

 .3إذا نامددن القيددمأل الم ددار إليهددا ت د المددان اليددابقأل مددي ع ددر يددنأل ،انقلبددن
قيمأل نها يأل ،ما لع يتهق ال ركاء عل يير ذلل.

 .9إذا حاز ال ريل عل ال يوس عزءاً معيناً من المال ال ا ا من

مي ع ر ينأل

اتترر أن حيازتح لهذا العزء تيتنن إل قيمأل مهايأ .
مان ()274

يعددوز أن تكددون قيددمأل المهايددأ بددأن يتهددق ال ددركاء عل د أن يتندداوبوا االنتهدداس بعميددا
المال الم ترل كل منهع لمن محنن تتناي

ما حرتح.

مان ()275

ت ضا قيمأل المهايأ مدن حيدث عدواز االحتعداج بهدا علد الغيدر ،ومدن حيدث أهليدأل
المتقايمين وحقوقهع ،والتزاماتهع و رق اغابان حكاع عقن اغيعار ،ما نامن هدذه

ا حكاع ال تتعارر ما بيعأل هذه القيمأل.
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مان ()273

 .3يعوز لل ركاء أن يتهقوا أاناء إعراء القيمأل النها يأل علد أن يقيدع المدال ال دا ا
مهايأ بينهع ،وتال هذه القيمأل ناتذ حت تتع القيمأل النها يأل.

 .9إذا تعذر اتهاق ال ركاء عل قيمأل المهايأ  ،عاز للقاض بنداء علد

لد

أحدن

ال ركاء أن يأمر بها ،ولح االيتعانأل ب بير أو أكار إذا اقتض ا مر ذلل.
مان ()277

اآل رون المهايأ تقبل نعوى القيمأل.

 .3إذا ل

أحن ال ركاء القيمأل و ل

 .9إذا لد د

أح ددن ال ددركاء المهاي ددأ ول ددع ي لد د

الب دداقون القي ددمأل ،أو كان ددن الع ددين

الم تركأل ال تقبل القيمأل أمر القاض بالمهايأ .

 -6الشيوع اإلجباري:

مان ()278

ال يعوز لل ركاء ت مال ا ا أن ي لبوا قيمتح إذا تبين من الغدرر الدذا أعدن لدح

هذا المال ،أنح يع

 -7ملكية األسرة:
.3

أن يبق نا ما عل ال يوس.
مان ()272

عضاء ا ير الواحن الذين تعمعهع وحن العمل أو المرلحأل أن يتهقوا كتابدأل
عل إن اء ملكيأل لألير .

 .9تتكددون ملكيددأل ا يددر إمددا مددن تركددأل وراوهددا واتهق دوا عل د ععلهددا كلهددا أو بعضددها
ملك داً لأليددر  ،وامددا مددن أا مددال ث ددر مملددول لهددع اتهق دوا عل د إن الددح ت د هددذه

الملكيأل.

مان ()281

 .3يعدوز االتهدداق علد إن دداء ملكيددأل لأليددر لمددن ال تزيددن علد
علد أنددح يعددوز لكددل دريل أن ي لد

مددي ع ددر يددنأل،

مددن القاضد اغذن لددح تد إ دراج نردديبح

من هذه الملكيأل قبل انقضاء ا عل المتهق عليح إذا وعن مبرر قوا لذلل.
- 214 -

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9إذا لع يكن للملكيأل المذكور أعدل معدين ،كدان لكدل دريل أن ي درج نرديبح منهدا
بعن يتأل أ هر من يوع أن يعلن إل ال ركاء ريبتح ت إ راج نريبح.
مان ()283

 .3لدديي لل ددركاء أن ي لب دوا القيددمأل مددا نامددن ملكيددأل ا يددر قا مددأل ،وال يعددوز ا
ريل أن يترر ت نريبح عنب عن ا ير إال بمواتقأل ال ركاء عميعا.

 .9إذا تملددل أعنب د عددن ا يددر حرددأل أحددن ال ددركاء برضدداء هددذا ال دريل أو عب د اًر
دريكاً ت د ملكيددأل ا يددر إال برضددا ح ورضدداء بدداق

عليددح ،تددد يكددون ا عنب د

ال ركاء.

مان ()289

 .3لل ددركاء أرددحا

تد ملكيددأل ا يددر أن يعيندوا مددن

ا يلبيددأل مددن قيمددأل الحرد

بينهع واحناً أو أكار غنار المال الم ترل وللمدنير أن يدن ل علد ملكيدأل ا يدر

من التغيير ت الغرر الذا أعن لح المال الم ترل ما يحين بح رق االنتهداس

بهذا المال ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

 .9يعوز عزل المنير بال ريقأل الت عين بها ولو اتهق عل ييدر ذلدل ،كمدا يعدوز
للقاض عزلح بناء عل

ل

أا ريل إذا وعن يب
مان ()281

قوا ييو هذا العزل.

تيمددا عددنا ا حكدداع اليددابقأل ت بددق قواعددن الملكيددأل ال ددا عأل وقواعددن الوكالددأل علد ملكيددأل
ا ير .

 -8ملكية الطبقات والشقق:
مان ()284
حيامددا وعددنن ملكيددأل م ددتركأل لبندداء مقيددع إلد

القانون ال ا

بها.

 -9ملكية السفل والعلو:
مان ()285
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بقددان أو ددقق ت بددق ب ددأنها أحكدداع

عـدد ممتاز

إذا كان العلدو ل د

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

اليهل ويكون لراح
 .3عل راح

ييدر رداح

أغسطس (آب) 2102

اليدهل ،يكدون لرداح

اليهل حق اليق

العلدو حدق القدرار علد

ت العلو.

مان ()283

اليهل أن يقوع با عمال والترميمان الدزمأل لمنا يقو العلو.

 .9إذا امتنددا عددن القيدداع بهددذه الترميمددان تللمحكمددأل بندداء عل د
تأمر بإعراء الترميمان الدزمأل عل نهقأل راح
مان ()287

 .3إذا انهددنع البندداء وعد

علد ردداح

 .9ت د الحالددأل ا

يددر يعددوز لردداح

لد

اليددهل أن يعيددن بندداء يددهلح تددإذا امتنددا عدداز

للقاض د د أن يد ددأمر بإعد ددان اليد ددهل ،إذا ل د د

راحبح.

اليهل.

المتضددرر أن

رد دداح

العلد ددو ذلد ددل عل د د نهقد ددأل

العلددو أن يمنددا ردداح

اليددهل مددن اليددكن

واالنتهدداس حتد يددىنا مددا تد ذمتددح ،ويعددوز لددح أيضددا أن يحرددل علد إذن ت د

إيعار اليهل أو يكناه ايتيهاء لحقح.

مان ()288

ال يعوز لراح

 -1االستيالء:

العلو أن يزين ت ارتهاس بنا ح بحيث يضر باليهل .
الفرع الثاني

أسباب كسب الملكية
مان ()282

من وضا ينه عل منقول ال مالل لح بنيأل تملكح ،ملكح.
مان ()221

 .3يربح المنقول بغير مالل إذا ت ل عنح مالكح بقرن النزول عن ملكيتح.
 .9تعن الحيوانان يير ا ليهأل ال مالل لها ما نامن ليقأل ،واذا قدبر علد حيدوان
منها اع أ لق عان ال مالل لدح إذا لدع يتبعدح المالدل تدو اًر أو كد
- 216 -

عدن تتبعدح ،ومدا

عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

رور منها وأل

مالل لح.

الرعوس إل المكان الم ر

أغسطس (آب) 2102

لح ادع تقدن هدذه العدان يرعدا ال

مان ()223

 .3الكن ددز الم ددنتون أو الم ب ددوء ال ددذا ال يي ددت يا أح ددن أن ياب ددن ملكيت ددح ل ددح ،يك ددون
لمالل العقار الذا وعن تيح الكنز أو لمالل رقبتح.

 .9الكنز الذا يعار عليح ت عين موقوتأل يكون ملكاً اراً للواق
مان ()229

الح ددق تد د ر ددين البح ددر والب ددر واللق ددأل وا

ال ارأل.

ولوراتح.

ددياء ا اري ددأل تنامه ددا القد دوانين واللد دوا ح

مان ()221

 .3ا راض الموان والت ال مالل لها تكون ملكا للنولأل.

 .9ال يعوز تملل هدذه ا ارضد أو وضدا اليدن عليهدا إال بتدر ي
للقانون.

مدن النولدأل وتقداً

مان ()224

 .3من أحيا أو عمر أرضداً مدن ا ارضد المدوان بدإذن مدن اليدل أل الم تردأل كدان
مالكاً لها.

 .9يعوز لليل أل الم ترأل أن تدأذن بإحيداء ا رر علد أن ينتهدا بهدا مدن أحياهدا
نون أن يتملكها.

مان ()225

يكددون اغحيدداء بددزرس ا رر ييددر المزروعددأل أو يريددها أو البندداء عليهددا وايددتعمالها

من

مي ينوان متتابعأل.

مان ()223
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

إذا أحيا أحن عزءاً من أرر أذن لح بإحيا ها وترل باقيها ،كان مالكاً لما أحيداه نون

الباق .

مان ()227

 .3تحعير ا رر الموان ال يعن إحياء لها.

 .9مدن قداع بتحعيدر أرر مدوان يملكهدا بانقضداء اددث يدنوان علد هدذا التحعيددر
وقيامح بإحيا ها وحرولح عل إذن بالتملل من اليل أل الم ترأل.
مان ()228

من حهر ب ار تامأل ت أرر موان بإذن من اليل أل الم ترأل تهو ملكح.

 -2كسب الملكية بالميراث:

مان ()222
 .3يكي د د

التركأل.

ال د دوارث ب ريد ددق المي د دراث العق دداران والمنق د دوالن والحق ددوق الموعد ددون ت د د

 .9تعيين الوراأل وتحنين أنربتهع ت اغرث وانتقال التركدأل ي ضدا حكداع ال دريعأل
اغيدميأل والقوانين الرانر ت

أن التركأل.

مان ()3111

 .3إذا عددين المددورث ورددياً للتركددأل وع د
ال أن تابين هذا التعيين.

عل د المحكمددأل بندداء عل د

لد

أرددحا

 .9ييرا عل ور التركأل ما ييرا عل المره من أحكاع.
مان ()3113

 .3إذا لع يعين المورث ورياً لتركتح عاز حدن ذوا ال دأن أن ي لد
تعيين مر

مدن القاضد

لها.

 .9يعددين القاض د مددن يعمددا الوراددأل عل د ا تيدداره ،تددان لددع يعمددا الوراددأل عل د أحددن
تول القاض ا تيدار المرده علد أن يكدون بقدنر الميدت اس مدن بدين الورادأل،

وذلل بعن يماس أقوالهع.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

مان ()3119

 .3لمن عين مردهياً أن يدرتر تدول هدذه المهمدأل أو أن يتنحد عنهدا بعدن توليتهدا،
وذلل بقا حكاع الوكالأل.

 .9يعددوز للقاض د  ،إذا ل د

إليددح أحددن ذوا ال ددأن ،أو نون ل د

عددزل المردده

وايتبنال ييره بح مت وعن أيباباً تبرر ذلل.
مان ()3111

 .3تعن المحكمأل الم ترأل يعدً اراً تقين تيدح القد ارران الردانر بتعيدين أوردياء
التركأل ،أو تابيتهع إذا عينهع المورث أو بعزلهع أو تنحيهع.

 .9يكون لهذا القيدن حعيدأل بالنيدبأل لمدن يتعامدل مدن الغيدر مدا الورادأل ب دأن عقداران
التركأل.

مان ()3114

 .3يتيددلع المردده أمدوال التركددأل بمعددرن تعيينددح ،ويتددول تردهيتها برقابددأل المحكمددأل،
ولح أن ي ل منها أع اًر عانالً مقابل قيامح بمهمتح.
 .9تتحمل التركأل نهقان الترهيأل ،ويكون لهذه النهقان امتياز المرروتان القضا يأل.
مان ()3115

يت ذ القاض عنن االقتضاء عميا ما يلزع من إعراءان للمحاتادأل علد التركدأل بنداء

علد د
وا

ا

لد د

أح ددن ذوا ال ددأن أو ب ددنون لد د

ول ددح أن ي ددأمر بإي ددناس النق ددون وا وراق

ددياء ذان القيم ددأل زين ددأل المحكم ددأل الك ددا ن تد د نا رته ددا أمد دوال الترك ددأل ،أو وض ددا

تاع عليها حت تتع الترهيأل.

مان ()3113
 .3يقددوع المردده بالرددر مددن مددال التركددأل لتيددنين نهقددان تعهيددز الميددن ونهقددان
مأتمددح بمددا يناي د

حالتددح ،وعليددح أن ييترددنر ق د ار اًر مددن القاض د برددر نهقددأل
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

كاتي ددأل م ددن ه ددذا الم ددال إلد د م ددن ك ددان الم ددورث يع ددولهع م ددن ورات ددح حتد د تنتهد د

الترهيأل ،عل أن ت رع النهقأل الت ترر لكل وارث من نريبح ت اغرث.

 .9يهرل القاض ت كل منازعأل تتعلق بهذه النهقأل.

جرد التركة:

مان ()3117
 .3ال يعوز للنا نين أن يت ذوا أا إعراء علد التركدأل مدن وقدن قيدن ا مدر الردانر
بتعيددين المردده  ،كمددا ال يعددوز لهددع أن ييددتمروا ت د أا إع دراء ات ددذوه إال ت د

مواعهأل المره .
 .9يعد

وقد

عميدا اغعدراءان التد ات ددذن ضدن المددورث حتد تددتع تيدويأل عميددا

نيون التركأل مت

ل

أحن ذوا ال أن ذلل.
مان ()3118

ال يعوز للوارث قبل أن يتيلع حعأل ببيان نريبح ت رات التركأل أن يترر تد

مددال التركددأل ،وال يعددوز لددح أن ييددتأنا مددا للتركددأل مددن نيددون أو أن يععددل نينددا عليددح

قرارا بنين عليها.

مان ()3112

 .3عل د المر دده تد د أان دداء التر ددهيأل أن يت ددذ عمي ددا اغعددراءان للمحاتا ددأل علد د

أموال التركأل ،وأن يقوع بما يلزع مدن أعمدال اغنار ،وعليدح أن يندو عدن التركدأل
ت النعاوى ،وأن ييتوت مالها من نيون قن حلن.

 .9المره  ،ولو لع يكن بأعر ،مي ول مي وليأل الوكيل بأعر ،وعليح تقنيع حيدا
عن إنارتح ت المواعين الت يحننها القاض .
مان ()3131

 .3علد المردده أن يوعددح لددنا ن التركددأل ومددنينيها نعددو بتقددنيع بيددان بمددا لهددع مددن
حقوق وما عليهع من نيون ،دل اداين يوما من تاريك تكليههع بذلل.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أن يلرق التكلي

 .9يع

أغسطس (آب) 2102

علد لوحدأل إعدندان المحكمدأل الكدا ن تد نا رتهدا ث در

مدو ن للمدورث والمحكمدأل التد تقدا تد نا رتهدا أعيددان التركدأل ،ويعدوز أن ين ددر

ت إحنى الرح

اليوميأل إذا رأن المحكمأل ذلل.
مان ()3133

للمرده أن ييدتعين تد تقددنير أمدوال التركدأل وعرنهدا ب بيددر أو أكادر ،وأن يابدن مددا
تك

عنح أوراق المورث ،وما يرل إلد علمدح عنهدا ،وعلد الورادأل أن يبلغدوه بكدل

ما يعرتونح من نيون التركأل وحقوقها.

مان ()3139

 .3عل المره أن يونس المحكمأل الم ترأل ،دل يتين يومدا مدن تداريك تعييندح
قا مدأل ت دمل تقددني اًر مبدن ياً لقيمددأل أمدوال التركدأل ،ومددا لهدا ،ومددا عليهدا ،وأن ي
كل ذا أن بهذه القا مأل.

ددر

 .9يعوز للقاضد أن يدأمر بمدن الميعدان الم دار إليدح بدالهقر اليدابقأل إذا رأى ميدويا
لذلل.

مان ()3131

ك ددل منازع ددأل تد د ر ددحأل الع ددرن وبيان ددان القا م ددأل الم ددار إليه ددا تد د الم ددان الي ددابقأل،
وب ارددأل مددا يتعلددق منهددا بإيهددال أعيددان أو حقددوق للتركددأل أو عليهددا أو بإاباتهددا ترتددا
بنعوى أماع المحكمأل الم ترأل دل اداين يوما من تاريك إيناس القا مأل قلع كتا

المحكمأل.
يعاقد

مان ()3134

بعقوبددأل ياندأل ا مانددأل كددل مدن ايددتول ي داً علد

كان وارااً.

تسوية ديون التركة:
مان ()3135
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د ء مددن مدال التركددأل ولددو

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يقددوع المردده بعددن ايددت ذان القاض د بوتدداء الددنيون الت د لددع يقددع ت د

ددأنها ن دزاس بعددن

انقض دداء الميع ددان المح ددنن لرت ددا المنازع ددان المتعلق ددأل ب ددالعرن ،أم ددا ال ددنيون المتن ددازس تيه ددا

تتيوى بعن الهرل ت رحتها نها ياً.

مان ()3133

عل المره ت حالدأل إعيدار التركدأل أو تد حالدأل احتمدال إعيدارها ،أن يوقد

أا نيددن ،ولددو لددع يقددع تد
بنيون التركأل.

تيدويأل

ددأنح ندزاس حتد يهرددل نها يدًا تد عميددا المنازعددان المتعلقددأل
مان ()3137

 .3يقوع المره بوتاء نيون التركأل ممدا يحردلح مدن حقوقهدا ،وممدا ت دتمل عليدح مدن
نقون ومن امن ما يكون قن باعح بيعر اليوق من أوراق ماليأل ،ومن امن منقدوالن

التركأل ،تان لع يكن ذلل كاتيا تمن امن ما ت التركأل من عقاران.

 .9تبد دداس منق د دوالن التركد ددأل وعقاراتهد ددا بد ددالمزان العلن د د وتقد ددا لألوضد دداس وت د د المواعيد ددن
المنرو

عليها ت البيدوس العبريدأل ،إال إذا اتهدق عميدا الورادأل علد أن يدتع البيدا

ب ريقأل أ رى أو عل أن يتع مماريأل ،تإذا كانن التركأل معير لزمن أيضًا مواتقأل
عميا النا نين ،وللوراأل ت عميا ا حوال حق ن ول المزان.

للمحكمددأل بندداء علد

الذا ييتحقح النا ن.

لد

 .3إذا لع يعما الوراأل علد

مان ()3138

عميددا الوراددأل أن تحكددع بحلددول الددنين المىعددل وبتعيددين المبلددو

لد

مان ()3132

حلدول الدنين المىعدل ،تولدن المحكمدأل توزيدا الدنيون

المىعلأل ،وتوزيا أموال التركأل بحيث ي ت

كل وارث من عملأل نيون التركأل ومدن

عملأل أموالها بما يكون ت نتيعتح معانالً لرات حرتح ت اغرث.

 .9ترتد

المحكمددأل لكددل نا ددن مددن نا ند التركدأل تأمينداً كاتيداً علد عقددار أو منقددول،

عل د أن تحددتها لمددن كددان لددح تددأمين ددا

بددنهي هددذا التددأمين ،تددإذا ايددتحال

تحقيددق ذلددل ،ولددو بإضدداتأل تددأمين تكميل د يقنمددح الوراددأل مددن مددالهع ال ددا
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 ،أو

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

باالته دداق علد د أي ددأل تي ددويأل أ ددرى ،رتب ددن المحكم ددأل الت ددأمين علد د أمد دوال الترك ددأل

عميعها.

 .1ت عميا ا حدوال إذا ورن تدأمين علد عقدار ،ولدع يكدن قدن يدبق تيدعيلح ،وعد
أن ييعل هذا التأمين ،وتقا لألحكاع المقرر ت تيعيل حق اال ترا
مان ()3191

يعددوز لكددل وارث بعددن توزيددا الددنيون المىعلددأل أن يددنتا القددنر الددذا ا ددت

حلول ا عل.

.

بددح قبددل

مان ()3193

ال يعددوز للددنا نين الددذين لددع ييددتوتوا حقددوقهع لعددنع اهورهددا تد قا مددأل العددرن ولددع تكددن
لهع تأمينان عل أموال التركأل أن يرععوا عل من كي

بحين نيأل حقاً عينياً عل

تلل ا موال ،ولهع الرعوس عل الوراأل ت حنون ما عان عليهع من التركأل.
مان ()3199

يتول المره بعن تيويأل نيون التركأل تنهيذ الورايا وييرها من التكالي .

تسليم أموال التركة وقسمة هذه األموال:

مان ()3191
يددىول مددا بق د مددن أم دوال التركددأل إل د الوراددأل بعددن تنهيددذ التزاماتهددا كددل حي د

ال رع .

مان ()3194

ترنر المحكمأل الم ترأل بناء عل

حرر الوراأل ،وبيان نري

نردديبح

ل

أحن الوراأل أو ذا المرلحأل دهان تقدرر

كل منهع ت اراح ال رع .
مان ()3195

 .3ييلع المره إل الوراأل ما ثل إليهع من أموال التركأل.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9يعددوز للوراددأل بمعددرن انقضدداء الميعددان المحددنن للمنازعددان المتعلقددأل بعددرن التركددأل
الم البددأل بايددتدع ا

ددياء والنقددون الت د ال تيددتلزمها الترددهيأل أو بعضددها وذلددل

برهأل مىقتأل مقابل تقنيع كهالأل أو بنونها.

مان ()3193

لكددل وارث أن ي ل د

مددن المردده أن ييددلمح نردديبح ت د اغرث مهددر اًز ،إال إذا كددان

هذا الوارث ملزماً بالبقاء ت ال يوس بناء عل اتهاق أو ن
مان ()3197

القيدمأل واعد

 .3إذا كان ل

ت القانون.

القبدول ،تدول المرده إعدراء القيدمأل ب ريقدأل ونيدأل

عل أال تربح هذه القيمأل نها يأل إال بعن أن يقرها الوراأل باغعماس.

 .9إذا لع ينعقن إعماس الوراأل عل القيمأل ،وع

عل المره أن يرتا علد نهقدأل

التركأل نعوى بالقيدمأل وتقداً حكداع القدانون ،وتحيدع نهقدان الدنعوى مدن أنردباء

المتقايمين.

مان ()3198

تيددرا علد قيددمأل التركددأل القواعددن المقددرر تد القيددمأل ،وبوعددح ددا

مددا تعلددق منهددا

بضمان التعرر وااليتحقاق والغبن وامتياز المتقايع.
مان ()3192

إذا كددان بددين أم دوال التركددأل مددا ييددتغل زراعي داً أو رددناعياً أو تعاري داً ويعتبددر وح ددن

اقترانيأل قا مأل بذاتها ولع يتهق الوراأل عل ايتمرار العمل تيها ،ولع يتعلق بها حدق

للغيد ددر ،وع د د

ت ريرد ددح بكاملد ددح لمد ددن ي لبد ددح مد ددن الوراد ددأل إذا كد ددان أقد ددنرهع عل د د

االض د دس بددح ،عل د أن يقددوع امددن هددذا الميددتغل ،ويحيددع مددن نرددي
التركأل ،تإذا تياون قنر الوراأل علد االضد دس بدح رد

أعل قيمأل بحيث ال تقل عن امن المال.

مان ()3111
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ال دوارث ت د

لمدن يع د مدن بيدنهع

عـدد ممتاز

إذا ا ت

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

أحن الوراأل عنن القيمأل بنين للتركأل ،تان باق الوراأل ال يضمنون لح المدنين

إذا هو أعير بعن القيمأل ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()3113

ترددح الوردديأل بقيددمأل أعيددان التركددأل عل د وراددأل المور د  ،بحيددث يعددين لكددل وارث أو

لبعر الوراأل قنر نرديبح ،تدان زانن قيمدأل مدا عدين حدنهع علد ايدتحقاقح تد التركدأل

تأ ذ الزيان حكع الوريأل.

مان ()3119

يعوز الرعوس ت القيمأل المضاتأل إل ما بعن المون ،وتربح الزمأل بوتا المور .
مان ()3111

إذا لددع ت ددمل القيددمأل عميددا أمدوال المددورث وقددن وتاتددح تددان ا مدوال التد لددع تددن ل تد

القيمأل تىول ا عأل إل الوراأل بقا لقواعن الميراث.
مان ()3114

إذا مان قبل وتا المورث واحدن أو أكادر مدن الورادأل المحتملدين الدذين ن لدوا تد القيدمأل
تان الحرأل المهرز الت وقعن ت نردي

مدن مدان تدىول إلد ميدتحقيها وتقدا لقدانون

رقع ( )31لينأل 3239ب أن الوريأل الواعبأل.

مان ()3115

تيرا عل القيمأل المضاتأل إل ما بعن المون أحكاع القيمأل ما عنا أحكاع الغبن.
مان ()3113

إذا لع ت مل القيمأل نيون التركأل ،أو ملتها ولكن لع يواتق النا نون عل هدذه القيدمأل،
عدداز ا وارث عنددن عددنع االتهدداق مددا الددنا نين أن ي ل د

وتيويأل النيون ،وللمحكمأل أن ترتد

مددن المحكمددأل إع دراء القيددمأل

لكدل نا دن تأميندًا عينيدًا علد أمدوال التركدأل أو علد

أا عق ددار أو منق ددول منه ددا ،علد د أن ت ارعد د بق ددنر اغمك ددان القي ددمأل التد د أورد د به ددا

المورث واالعتباران الت بنين عليها.

مان ()3117
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

إذا لددع تكددن التركددأل قددن رددهين وتقددا لألحكدداع اليددابقأل عدداز لددنا ن التركددأل العددانيين أن
ينهذوا بحقوقهع أو بما أور بح لهع عل عقاران التركأل الت حرل الترر تيهدا

أو الت رتبن عليها حقوق عينيأل لرالح الغيدر ،إذا أوقعدوا عليهدا حعد اًز لقداء نيدونهع

قبل تيعيل التررتان.

 -3كسب الملكية بالوصية:
مان ()3118

 .3الوريأل ترر ت التركأل مضا

إل ما بعن المون.

 .9يتملل المور لح ب ريق الوريأل المال المور بح.
مان ()3112

 .3تيرا عل الوريأل أحكاع ال ريعأل اغيدميأل والقوانين الرانر ت

أنها.

 .9ال يمددنح ا عنب د حددق االيددتهان مددن الوردديأل بعقددار ت د تلي د ين إال إذا كانددن
قوانين بدنه تمنح مال هذا الحق للهلي ينيين.
مان ()3141

ال تيما عنن اغنكار نعوى الوريأل أو الرعوس عنها بعن وتا المورد إال إذا وعدن

ينن ريم بها أو كاندن محدرر ب د المتدوت وعليهدا إمضداىه ومردنقاً علد توقيدا

المور من العهأل الم ترأل.

مان ()3143

تيددرا عل د الوردديأل ت د مددرر المددون قواعددن اغابددان واالحتعدداج بهددا عل د الوراددأل
المنرو
إذا ترر

عليها ت المان ( )532من هذا القانون.
مان ()3149

حن وراتح واحتها بأيأل ريقأل كانن بحياز العدين التد تردر

تيهددا وبحقددح تد االنتهدداس بهددا مددنى حياتددح ،عددن الترددر مضدداتاً إلد مددا بعددن المددون
وتيرا عليح أحكاع الوريأل ما لع يقع نليل عل

 -4انتقال الملكية بين األحياء:
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د

ذلل.

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

االلتصاق بالعقار:
مان ()3141

ال م الذا يأت بح الييل أو النهر إل أرر أحن يكون ملكاً لح.
مان ()3144

 .3يع ددوز لمال ددل ا رر التد د تتح ددول ع ددن مكانه ددا بي ددب
ي ال

ح ددانث وق ددا قض دداء أن

بها إذا تحققن معرتتها.

 .9إذا كانددن ا رر الت د تحولددن عددن مكانهددا ييددر رددالحأل لدنتهدداس بهددا وحددنها
ض د ددمن ر د دداح

ا رر ا كا د ددر قيم د ددأل لر د دداح

ا رر ا ق د ددل قيم د ددأل قيمته د ددا

ويمتلكه ددا ،وتي ددق بالتق ددانع نع ددوى الم الب ددأل به ددا بع ددن مضد د ي ددنأل علد د وق ددوس

التحول.

 .3ا رر الت د د ينك د د
للنولأل.

مان ()3145

عنهد ددا البحد ددر أو البحي د دران أو الميد ددتنقعان تكد ددون ملك د داً

 .9ال يعددوز التعددنا علد أرر البحددر إال إذا كددان ذلددل غعددان حددنون الملددل الددذا
غ عليح البحر.

مان ()3143

 .3كل ما عل ا رر أو تحتها من من آن أو بناء أو يراي يعن من عمل مالدل
ا رر وأنح أقامح عل نهقتح ويكون ملكاً لح ما لع يقع النليل عل

د

ذلل.

 .9يعوز ما ذلل أن يقاع النليل علد أن أعنبيداً قدن أقداع هدذه المن دآن علد نهقتدح،
كمدا يعددوز أن يقداع الددنليل علد أن مالدل ا رر قددن ددول أعنبيداً ملكيددأل من ددآن
كانن قا مأل من قبل أو ولح الحق ت إقامأل هذه المن آن وتملكها.
مان ()3147
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

إذا بن المالل عل أرضح بموان مملوكأل لغيره أو بذرها بحبو ييره نون إذنح ،تان

كانددن المدوان قا مددأل و لد

ردداحبها ايددترنانها وعد

إليددح ،وأمددا إن كانددن هالكددأل أو تعددذر رنهددا تيعد
كلتا الحالتين يلتزع راح

علد ردداح

ا رر إعانتهددا

عليددح نتددا قيمتهددا رددحابها ،وتد

ا رر بأن ينتا تعويضا إن كان لح مقتر.
مان ()3148

يعلدع

بناء أو يراياً أو من دآن أ درى بمدوان مدن عندنه علد
 .3إذا أحنث
ً
أنهددا لغي دره نون رضدداء ردداحبها كددان لردداح ا رر أن ي ل د إزالتهددا عل د

نهق ددأل م ددن أح ددناها م ددا التع ددوير إن ك ددان ل ددح وع ددح ،ت ددإذا كان ددن اغ ازل ددأل مض ددر
با رر تلح أن يتملكها بقيمتها ميتحقأل اغزالأل ،أو نتا مبلدو ييداوا مدا زان تد

قيمأل ا رر بيب

هذه المن آن.

 .9يعوز لمن أقاع المن آن أن ي ل
إال إذا ا تار راح

نزعها إن كان ذلل ال يلحق با رر ضر اًر،

ا رر أن ييتبق المن آن بقا حكاع الهقر اليابقأل.
مان ()3142

 .3إذا كان من أقاع المن دآن الم دار إليهدا تد المدان اليدابقأل يعتقدن بحيدن نيدأل أن لدح
ا رر أن ي ل

الحق ت إقامتها ،تد يكون لراح

اغزالأل ،وانما ي ير بين أن

يددنتا قيمددأل الم دوان وأعددر العمددل ،أو أن يددنتا مبلغ داً ييدداوا مددا زان ت د امددن ا رر
بيب

هذه المن آن ،هذا ما لع ي ل

راح

المن آن نزعها.

 .9إذا كانن المن آن قدن بلغدن حدناً مدن العيدامأل يرهدق رداح
ما هو ميتحق عنها ،كان لح أن ي ل

تعوير عانل.

ا رر أن يدىنا

تمليل ا رر لمن أقاع المن دآن نايدر

مان ()3151

إذا أقاع أعنب من آن بمدوان مدن عندنه بعدن الحردول علد إذن مدن مالدل ا رر ،تدد
يعوز لهذا المالل إذا لع يوعن اتهاق ب أن هذه المن آن أن ي ل
- 228 -

إزالتها ،ويعد

عليدح

عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

راح

إذا لع ي ل

ت امن ا رر بيب

أغسطس (آب) 2102

المن آن نزعها أن يىنا إليدح قيمدأل المدوان وأعدر العمدل أو مدا زان
هذه المن آن.

مان ()3153

إذا كدان مالدل ا رر وهدو يقديع عليهدا بنداء قددن عدار بحيدن نيدأل علد عدزء مددن ا رر
المدرقأل ،عداز للمحكمدأل إذا رأن محدد لدذلل أن تعبدر رداح

هدذه ا رر علد أن

ينزل لعاره عن ملكيأل العزء الم غول بالبناء ،وذلل ت مقابل تعوير عانل.
مان ()3159

إذا أقدداع أعنبد من ددآن بمدوان مملوكددأل لغيدره ،تلدديي لمالددل المدوان أن ي لد

ايددترنانها،

وانما يكون لح أن يرعا بالتعوير عل هذا ا عنب  ،ولح أن يرعا عل مالل ا رر
بما ال يزين عل ما هو باق ت ذمتح من قيمأل تلل المن آن.

 .3إذا بن أحن أرحا
اآل رين اع ل
وان أرا
لد

بيب

الحر

لنهيح ت الملل الم ترل القابل للقيمأل بدنون إذن

اآل رون القيمأل يقيع ،تان أرا

حرأل ث ر يكل

بقدداء البندداء يكلد
البناء.

مان ()3151

البان بهنمح إذا ل

ذلل البنداء حردأل بانيدح ملكدح

راح

الحردأل اغ ازلدأل ،تدان

بددنتا قيمددأل البندداء وأعددر العمددل أو مددا زان تد قيمددأل حرددتح

 .9إذا أقيع البناء بإذن من باق ال ركاء ا ت

االلتصاق بالمنقول:

البان با رر الت أقيع عليها.

مان ()3154

إذا الترددق منق دوالن لمددالكين م تلهددين ،بحيددث ال يمكددن ترددلهما نون تل د  ،ولددع يكددن
هنددال اتهدداق بددين المددالكين ،قضددن المحكمددأل ت د ا مددر مددا م ارعددا الضددرر الددذا وقددا

وحالأل ال رتين وحين نيأل كل منهما.

 -5العقد:

مان ()3155
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

تنتقدل الملكيدأل وييرهدا مدن الحقدوق العينيدأل تد المنقدول والعقدار بالعقدن متد ايددتوتين

ال ار

بقا حكاع القانون.

 -6الشفعة:

مان ()3153

 .3ال هعأل ه حق تملدل العقدار المبيدا ولدو عبد اًر عدن الم دترا بمدا أناه مدن الدامن
والنهقان.

 .9يابن الحق ت ال هعأل بتماع البيا.

مان ()3157

 .3يابن الحق ت ال هعأل

أ .لمالل الرقبأل إذا بيا كل حق االنتهاس المدبي لها أو بعضح.
 .لل ريل ت ال يوس إذا بيا

ج .لراح

ء من العقار ال ا ا إل أعنب .

حق االنتهاس إذا بيعن كل الرقبأل المدبيأل لهذا الحق أو بعضها.

ن .لمالل الرقبأل ت الحكر إذا بيا حق الحكر ،وللميتحكر إذا بيعن الرقبأل.
 .9ويابن الحق ت ال هعأل للعار المالل ت ا حوال اآلتيأل

أ .إذا كانن العقاران من المبان أو من ا راض المعن للبناء.
 .إذا كان ددن ل ددألرر المبيع ددأل ح ددق إرته دداق علد د أرر الع ددار ،أو ك ددان ح ددق
االرتهاق رر العار عل ا رر المبيعأل.

ج .إذا كانددن أرر العددار مدرددقأل لددألرر المبيعددأل مددن عهتددين وتيدداوا مددن
القيمأل نر

امن ا رر المبيعأل عل ا قل.
مان ()3158

 .3إذا تدزاحع ال دهعاء يكدون ايدتعمال حدق ال دهعأل علد حيد
عليح ت المان اليابقأل.

الترتيد

المنردو

 .9إذا ت دزاحع ال ددهعاء مددن بقددأل واحددن يكددون ايددتحقاق كددل مددنهع لل ددهعأل عل د قددنر
نريبح.
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .1إذا كدان الم دترا قدن تدواترن تيدح ال د ار

أغسطس (آب) 2102

التد كانددن تععلدح دهيعًا بمقتضد ند

المان اليابقأل ،تانح يهضل علد ال دهعاء الدذين هدع مدن بقتدح أو مدن بقدأل أنند ،

ولكن يتقنمح الذين هع من بقأل أعل .

مان ()3152

 .3إذا ا ددترى د
ا

عقددا اًر تعددوز تيددح ال ددهعأل اددع باعددح قبددل أن تعلددن إليددأل ريبددأل ت د

ذ بال هعأل أو قبل أن يتع تيعيل هذه الريبأل ،تد يعوز ا

الم ترا الاان وبال رو الت ا ترى بها.

دذ بال دهعأل إال مدن

 .9تإذا تع البيا بعدن إعددن الريبدأل تد ال دهعأل تلل دهيا أ دذها بدالامن الدذا ا دترى بدح
الم ترا ا ول ،وللم ترا الاان أن ييترن الهرق من الم ترا ا ول.
مان ()3131

إذا ابن الحق ت ال هعأل تد ييق بمون البا ا أو الم ترا أو ال هيا.
مان ()3133

ال هعأل ال تقبل التعز أل تليي لل هيا أن يأ ذ بعدر العقدار عبد اًر علد الم دترا إال إذا
تعنن الم ترون واتحن البا ا تلل هيا أن يأ ذ نري

 .3ال يعوز ا

ذ بال هعأل

مان ()3139

بعضهع ويترل الباق .

أ .ت البيا بالمزان العلن وتقاً للقانون.

 .إذا وقا البيا بين ا رول والهروس أو بين الزوعين أو بدين ا قدار حتد النرعدأل
الرابعأل أو بين ا رهار حت النرعأل الاانيأل.

ج .إذا كددان العقددار قددن بيددا ليععددل محددل عبددان أو ليلحددق بمحددل عبددان أو للمنهعددأل
العامأل.

ن .إذا كان العقار تعرا قيمتح وتقاً للقانون.

 .9ال هعأل ت الوق

إجراءات الشفعة:

وال لح إال بميو

رع أو قانون .

مان ()3131
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عل من يرين ا

أغسطس (آب) 2102

ذ بال هعأل أن يعلن ريبتح تيها إل كل من البا ا والم ترا دل

ميددأل ع ددر يومددا مددن تدداريك اغ

ددار العددنل الددذا يوعهددح إليددح البددا ا أو الم ددترا

واال يددق حقددح تد ال ددهعأل ،ويدزان علد تلددل المددن ميعددان الميدداتأل إذا اقتضد ا مددر

ذلل.

ي تمل اغ

كان با دً

ار العنل المنرو

مان ()3134

عليح ت المان اليابقأل عل البيانان اآلتيأل واال

 .3بيان العقار العا ز أ ذه بال هعأل بياناً كامدً.

 .9بيان الامن والنهقان و رو البيا وايع كل من البا ا والم ترا ولقبح ورناعتح
ومو نح.
 .3إعدن الريبأل با
 .9يع

مان ()3135

ذ بال هعأل يع

ار عنل واال كان با دً.

أن يكون بإ

عل ال هيا أن يرتا نعوى ال هعأل وأن يونس الامن الحقيقد الدذا حردل

بح البيا زانأل المحكمأل الكا ن تد نا رتهدا العقدار ددل ادادين يومدا مدن تداريك

إعدن الريبأل واال يق حق ا

 .1إذا علدع ال ددهيا بدالبيا نون اغ

ذ بال هعأل.

ددار المنرددو

عليدح تد المدان اليددابقأل تعليددح

أن يقد ددوع بد ددإعدن الريبد ددأل ورتد ددا الد ددنعوى وايد ددناس الد ددامن د دددل المد ددن المد ددذكور

محيوبأل من تاريك علمح.

مان ()3133

تهرل المحكمأل الم ترأل تد كدل ندزاس يتعلدق بدالامن الحقيقد للعقدار الم دهوس ولهدا

أن تمهل ال هيا لنتا ما ت ل

منح نتعح تان لع ييتع
مان ()3137
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يق الحق ت ال هعأل.

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يابددن الملددل لل ددهيا ت د المبيددا بحكددع المحكمددأل أو بتيددليمح مددن الم ددترا بالت ارض د

وذلل نون إ دل بالقواعن المتعلقأل بالتيعيل.

أثار الشفعة:

مان ()3138

 .3يحل ال هيا قبل البا ا محل الم ترا ت عميا حقوقح والتزاماتح.
 .9ال يح ددق لل ددهيا االنته دداس با ع ددل الممن ددو للم ددترا تد د نت ددا ال ددامن إال برض ددا
البا ا.

 .1إذا ايددتحق العقددار للغيددر بعددن أ ددذه بال ددهعأل ،تلدديي لل ددهيا أن يرعددا إال عل د
البا ا.

مان ()3132

 .3إذا بن الم ترا ت العقار الم هوس أو يري تيح أ عا اًر قبل إعدن الريبأل ت

ال هعأل ،كان ال هيا ملزماً تبعاً لما ي تاره الم ترا أن يدنتا لدح إمدا المبلدو الدذا
أنهقح أو مقنار ما زان ت قيمأل العقار بيب

البناء أو الغراي.

 .9إذا حر ددل البن دداء أو الغد دراي بع ددن إع دددن الريب ددأل تد د ال ددهعأل ،ك ددان لل ددهيا أن
ي لد

اغ ازلدأل ،تددإذا ا تدار أن ييددتبق البنداء أو الغدراي تدد يلتددزع إال بدنتا قيمددأل

أنوان البناء وأعر العمل أو نهقان الغراي.

مان ()3171

ال ييرا ت حق ال هيا أا رهن ريم أو أا حق ا ترا
وال أا بيا يرنر من الم دترا وال أا حدق عيند رتبدح أو ترتد

أ ذ ضدن الم دترا،
ضدنه علد العقدار

الم هوس إذا كان ذلل بعن التاريك الذا تع تيح إعددن الريبدأل تد ال دهعأل ،ويبقد مدا
ذلددل للددنا نين المقيددنين مددا كددان لهددع مددن حقددوق ا ولويددأل تيمددا ثل للم ددترا مددن امددن

العقار.

مان ()3173
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

ييق الحق ت ا

أغسطس (آب) 2102

ذ بال هعأل ت ا حوال اآلتيأل

ذ بال هعأل ولو قبل البيا.

 .3إذا نزل ال هيا عن حقح ت ا

 .9إذا انقضن أربعأل أ هر من تاريك تيعيل عقن البيا.
 .1ت ا حوال ا

 -7الحيازة:

رى الت ين

 .3الحيدداز يددي ر تعليددأل مددن ال د

عليها القانون.

مان ()3179

بنهيددح أو بواي د أل يي دره عل د

يعوز التعامل تيح.

 .9يكي

د ء أو حددق

يير المميز الحياز عن ريق من ينو عنح نيابأل قانونيأل.
مان ()3171

 .3ال تقوع الحياز عل عمل يأتيح

عمل يتحملح الغير عل يبيل التيامح.

عل أنح معرن ر رأل من المباحان أو

 .9إذا اقترنن الحياز بدإكراه أو حردلن هيدأل أو كدان تيهدا لدبي تدد يكدون لهدا أادر
قبل من وقا عليح اغكراه أو أ هيدن عندح الحيداز أو التدبي عليدح أمرهدا ،إال مدن

الوقن الذا تزول تيح هذه العيو .

مان ()3174

 .3ترح الحياز بالويا أل مت كان الويي يبا رها بايع الحا ز وكان مترددً بدح
اتراالً يلزمح بتنهيذ أوامره تيما يتعلق بهذه الحياز .

 .9يهتددرر عنددن ال ددل أن مبا ددر الحيدداز إنمددا يحددوز لنهيددح ،تددان كانددن اي ددتم ار اًر
لحياز يابقأل اتترر أن هذا االيتمرار لحيا

مان ()3175
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البان بها.

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3تنتقددل الحيدداز مددن الحددا ز إلد ييدره إذا اتهقددا علد ذلددل وكددان تد ايددت اعأل مددن
انتقلن إليح أن ييي ر عل الحق الوارن عليح الحيداز  ،ولدو لدع يكدن هندال تيدلع

مانا لل

ء موضوس هذا الحق.

 .9يعوز أن يتع نقل الحياز نون تيليع مانا إذا ايتمر الحا ز واضعا ينه لحيا
من ي لهح ت الحياز ،أو ايتمر ال ل

واضعا ينه ولكن لحيا

مان ()3173

نهيح.

 .3تيددليع اليددننان المع ددا عددن البضددا ا المعهددون بهددا إلد أمددين النقددل أو المونعددأل
ت الم ازن يقوع مقاع تيليع البضا ا ذاتها.

 .9إذا تيلع

هذه الميتننان وتيلع ث ر البضاعأل ذاتها وكان كدهما حيدن

النيأل تا تضليأل لمن تيلع البضاعأل.
 .3تنتقل الحياز لل ل
ال ل

مان ()3177

العاع برهاتها ،عل أنح إذا كان اليل

يية النيدأل ،وأابدن

أنح كان ت حيازتح حين النيأل عاز لح أن يتميل بحين نيتح.

 .9يعوز لل ل

ال ا

أن يضع إل حيازتح حياز يلهح تد كدل مدا يرتبدح القدانون

عل الحياز من أار.

مان ()3178

تعتبددر الحيدداز ميددتمر مددن بددنء اهورهددا بايددتعمال ال د ء أو الحددق ايددتعماالً عاني داً

وبرور منتامأل.

مان ()3172

تزول الحياز إذا ت ل الحا ز عن يي رتح الهعليدأل علد ال د ء أو الحدق أو إذا تقدن
هذه اليي ر بأيأل ريقأل أ رى.

مان ()3181
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عـدد ممتاز

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .3ال تنقض الحياز إذا حال نون مبا ر اليي ر الهعليأل عل ال
وقت .

أغسطس (آب) 2102

ء أو الحق مدانا

 .9تنقض الحياز إذا ايتمر المانا ينأل كاملأل ،وكان نا اً عن حيداز عنيدن  ،وقعدن
دناء مدن الوقدن الدذا
عل الريع من إران الحدا ز أو نون علمدح ،وتحيد اليدنأل ابت ً
بددنأن تيددح الحيدداز العنيددن  ،إذا بددنأن علنددا ،أو مددن وقددن علددع الحددا ز ا ول بهددا إذا
بنأن هيأل.

حماية الحيازة (دعاوى الحيازة):
مان ()3183

دل الينأل التاليدأل لهقدنها رنهدا إليدح ،تدإذا كدان تقدن الحيداز

 .3لحا ز العقار أن ي ل

هيأل بنأ يريان الينأل من وقن أن ينك

ذلل.

 .9يعوز أيضا أن ييترن الحياز من كان حا اًز بالنيابأل عن ييره.
مان ()3189

 .3إذا لع يكن من تقن الحياز قن انقضن عل حيازتح يدنأل مدن وقدن تقدنها تدد يعدوز
أن ييددترن الحيدداز مددن د

ييددتنن إل د حيدداز أحددق بالتهضدديل ،والحيدداز ا حددق

بالتهضدديل هد د الحي دداز التد د تق ددوع علد د يددنن ق ددانون  ،ت ددإذا ل ددع يك ددن ل ددنى أا م ددن

الحا زين ينن أو تعانلن ينناتهع كانن الحياز ا حق ه ا يبق ت التاريك.

 .9إذا كان تقن الحياز بالقو  ،تللحا ز ت عميا ا حوال أن ييترن دل الينأل التاليدأل
حيازتح من المعتنا.

مان ()3181

للحا ز أن يرتا ت الميعان القانون نعوى ايدترنان الحيداز علد مدن انتقلدن إليدح حيداز

ال

ء أو الحق المغتر

منح ولو كان هذا ا

ير حين النيأل.

مان ()3184

من حاز عقدا ار وايدتمر حدا از لدح يدنأل كاملدأل ادع وقدا لدح تعدرر تد حيازتدح عداز لدح أن

يرتا دل الينأل التاليأل نعوى بمنا هذا التعرر.

مان ()3185
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يبا

 .3من حاز عقا ًار وايتمر حا ًاز لح ينأل كاملأل و

معقولأل التعرر لح مدن
البداً وقد

عراء أعمال عنين تهنن حيازتدح ،كدان لدح أن يرتدا ا مدر إلد القاضد

هذه ا عمال ،ب ر أال تكون قن تمن ولع ينقر عاع عل البدنء تد العمدل الدذا

يكون من أنح أن يحنث الضرر.

 .9للقاضد أن يمنددا ايددتمرار ا عمددال أو أن يددأذن تد ايددتمرارها ،وتد كلتددا الحددالتين
يعوز لح أن يأمر بتقنيع كهالأل منايبأل تكون ت حالأل الحكع بوق

غرددد الضددرر النا ددة مددن هددذا الوق د  ،مت د تبددين بحكددع نهددا

ا عمال ضمانًا
أن االعت د ارر

علد ايدتمرارها كددان علد ييددر أيداي ،وتكدون تد حالدأل الحكددع بايدتمرار ا عمددال

ضمانًا غزالأل هذه ا عمدال كلهدا أو بعضدها إرددحًا للضدرر الدذا يردي
إذا حرل عل حكع نها

إذا تنازس أ

ا

ت مرلحتح.

الحدا ز

مان ()3183

ء أو حق واحن عن برهأل مىقتأل أن الحدا ز

متعننون عل حياز

هو من لح الحياز المانيأل إال إذا اهر أنح قن حرل عل هذه الحياز ب ريقأل معيبأل.
من كان حا اًز لل

مان ()3187

ء أو الحق عن راحبح حت يقوع النليل عل

 .3يعن حين النيأل من يحوز ال

مان ()3188

ء أو الحق وهو يعهل أنح يعتنا علد حدق الغيدر،

إال إذا كان هذا العهل نا اً عن

 .9إذا كان الحا ز

د

ذلل.

أ عييع.

رًا اعتباريًا تالعبر بنيأل من يمالح.

 .1يهترر حين النيأل ما لع يقع النليل عل

د

مان ()3182

ذلل.

 .3ال يزول حين النيدأل لدنى الحدا ز إال مدن الوقدن الدذا يردبح تيدح عالمداً أن حيازتدح
اعتناء عل حق الغير.
ً
 .9يزول حين النيأل من وقن إعدن الحدا ز بعيدو حيازتدح تد ال حدأل الدنعوى ،ويعدن
يية النيأل من ايتر

باغكراه الحياز من ييره.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

مان ()3121

تبق الحياز محتهاأل بالرهأل الت بنأن بها وقن كيبها ،ما لع يقع النليل عل

ذلل.

د

آثار الحيازة:

التقادم المكسب:
مان ()3123

ال أو عقددا ًار أو حق دًا عيني دًا عل د عقددار ،ييددر ميددعل ت د نا ددر التيددعيل،
مددن حدداز منق دو ً
حيدداز قانونيددأل ،وايددتمرن حيازتددح نون انق دداس

ملكيأل العقار أو الحق العين .

مددي ع ددر يددنأل كددان لددح أن يكي د

مان ()3129

 .3إذا وقعن الحياز عل عقار أو عل حدق عيند علد عقدار وكاندن مقترندأل بحيدن
النيددأل وايددتننن تد الوقددن ذاتددح إلد يددب
الحق تكون مي ينوان.

رددحيح ،تددان المددن الدزمددأل لكيد

 .9ال ي تر تواتر حين النيأل إال وقن تلق الحق.
 .1اليددب

الرددحيح هددو يددنن يرددنر مددن د

للحق الذا يران كيبح بمرور الزمن ويع

هددذا

ال يكددون مالك دًا لل د ء أو ردداحبًا

أن يكون ميعدً بقاً للقانون.

مان ()3121

 .3ال ييرا التقانع تيما يتعلق بحقوق اغرث بين الوراأل.

 .9ال يعد ددوز تملد ددل ا م د دوال المملوكد ددأل للنولد ددأل أو لأل د د ا
الوق  ،أو كي

أا حق عين عل هذه ا موال بالتقانع.

االعتباريد ددأل العامد ددأل ،أو

 .1ال يعددوز التعددنا عل د ا م دوال الم ددار إليهددا بددالهقر اليددابقأل ،وت د حالددأل حرددول
التعنا يكون للعهأل اغناريأل الم ترأل حق إزالتح إناريا.
مان ()3124
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

ال ،تددان ذلددل يكددون قرينددأل
إذا ابددن قيدداع الحيدداز تد وقددن يددابق معددين وكانددن قا مددأل حددا ً
عل قيامها ت المن ما بين الزمنين ،ما لع يقع النليل عل
ليي حن أن يكي

د

عل

مان ()3125

د

ذلل.

يننه ،تد ييدت يا أحدن أن يغيدر بنهيدح لنهيدح يدب

حيازتح وال ا رل الذا تقوع عليح الحياز  ،ولكن ييت يا أن يكي

بالتقانع إذا تغيرن

رددهأل حيازتددح إمددا بهعددل الغيددر ،وامددا بهعددل منددح يعددن معارضددأل لحددق المالددل ،وت د هددذه

الحالأل ال ييرا التقانع إال من تاريك التغيير.

مان ()3123

تيددرا قواعددن التقددانع الميددق عل د التقددانع المكي د

تيمددا يتعلددق بحيددا

المددن ووق د

التقددانع وانق اعددح والتميددل بددح أمدداع القضدداء والنددزول عنددح واالتهدداق عل د تعددنيل المددن ،

وذلل بالقنر الذا ال تتعارر تيح هذه القواعن ما بيعأل التقانع المكي .
مان ()3127

يق

التقانع المكي

مت وعن يب للوق أياً كانن من هذا التقانع.
مان ()3128

 .3ينق ا التقانع المكي

إذا ت ل الحا ز عن الحياز أو تقنها ولو بهعل الغير.

 .9ال ينق ددا التق ددانع بهق ددن الحي دداز إذا اي ددترنها الح ددا ز دددل ي ددنأل أو رت ددا نع ددوى
بايترنانها ت هذا الميعان.

تملك المنقول بالحيازة:
 .3مددن حدداز بيددب

مان ()3122

رددحيح منقدوالً أو حقداً عينيداً علد منقددول أو يددنناً لحاملددح تانددح

يربح مالكاً لح إذا كان حين النيأل وقن حيازتح.

 .9إذا كددان حيددن النيددأل واليددب
الياً من التكالي

الرددحيح قددن تدوات ار لددنى الحددا ز تد اعتبدداره ال د ء

والقيون العينيأل ،تانح يكي
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الملكيأل الرأل منها.

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

 .1الحياز ت ذاتها قرينأل عل وعون اليب
عل

د

ذلل.

أغسطس (آب) 2102

الرحيح وحين النيأل ما لع يقع الدنليل

مان ()3311

 .3يعددوز لمالددل المنقددول أو اليددنن لحاملددح إذا تقددنه أو يددرق منددح ،أن ييددترنه ممددن
يك ددون ح ددا از ل ددح بحي ددن ني ددأل وذل ددل دددل ا دددث ي ددنوان م ددن وق ددن الض ددياس أو

اليرقأل.

 .9تإذا كان من يوعن ال

ء الميروق أو الضا ا ت حيازتح قن ا دتراه بحيدن نيدأل

ت يوق أو مزان علند أو ا دتراه ممدن يتعدر تد مالدح ،تدان لدح أن ي لد

ييترن هذا ال

ء أن يععل لح الامن الذا نتعح.

ممدن

تملك الثمار بالحيازة:
 .3يكي

مان ()3313

الحا ز ما يقبضح من امار ما ناع حين النيأل.

 .9الامار ال بيعيأل أو الميتحناأل تعن مقبوضأل مدن يدوع تردلها ،أمدا الامدار المننيدأل
تتعن مقبوضأل يوماً تيوماً.

مان ()3319

يكددون الحددا ز يددية النيددأل مي د وال مددن وقددن أن يرددبح يددية النيددأل عددن عميددا الامددار

التد يقبضددها أو التد قردر تد قبضددها ،ييددر أندح يعددوز لددح أن ييدترن مددا أنهقددح تد

إنتاج هذه الامار.

استرداد المصروفات:
مان ()3311

 .3علد د المال ددل ال ددذا ي ددرن إلي ددح ملك ددح أن ي ددىنا إلد د الح ددا ز عمي ددا م ددا أنهق ددح م ددن
المرروتان الضروريأل.

 .9أما المرروتان الناتعأل تييرا ت

أنها ا حكاع ال ارأل بها ت هذا القانون.
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 .1إذا كانددن المرددروتان كماليددأل تلدديي للح دا ز أن ي ال د

أغسطس (آب) 2102

ب د ء منهددا ،ومددا ذلددل

يعددوز لددح أن ينددزس مددا ايددتحناح مددن من ددآن عل د أن يعيددن ال د ء إل د حالتددح
ا ول  ،إال إذا ا تار المالل أن ييتبقيها مقابل نتا قيمتها ميتحقأل اغزالأل.
مان ()3314

إذا تلق

الحياز من مالل أو حا ز يابق وأابن أندح أنى إلد يدلهح مدا أنهقدح

من مرروتان تلح أن ي ال
يعوز للمحكمأل بناء عل
المنرو

بها يلهح أو الميترن.
مان ()3315

لد

المالدل أن تقدرر مدا تدراه منايدباً للوتداء بالمردروتان

عليها ت المانتين اليابقتين.

مان ()3313

 .3إذا كان الحا ز حين النيدأل وانتهدا بال د ء وتقداً لمدا يحيدبح مدن حقدح ،تدد يكدون
ء إليح عن أا تعوير بيب

مي وال قبل من هو ملزع برن ال

 .9ال يكون الحا ز ميىوالً عما يري

ال

ء من هدل أو تلد

هذا االنتهاس.

إال بقدنر مدا عدان

عليح من تعويضان أو تأمينان ترتبن عل هذا الهدل أو التل .
مان ()3317

إذا كددان الحددا ز يددية النيددأل تانددح يكددون ميددىوالً عددن هدددل ال د ء أو تلهددح ،ولددو كددان
ذلل نا ا عن يب

ال يدن لدح تيدح ،إال إذا أابدن أن ال د ء كدان يهلدل أو يتلد

كان باقيا ت ين من ييتحقح.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

الفصل الثاني

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفرع األول

حق التصرف
مان ()3318

 .3يع ددوز للنول ددأل أن تب دديح ح ددق التر ددر تد د ا ارضد د المملوك ددأل له ددا لم ددن يريد د
بال ار

 .9يع

الت يهرضها القانون.

أن يكون ينن الترر ميعدً ت نا ر تيعيل ا راض .
مان ()3312

يراع ت تنايع هذا الحق ما يرن ب أنح من أحكاع ت الت ريعان ال ارأل.
مان ()3331

 .3يحق للمترر ت ا راض المملوكأل للنولأل أن يزرعها وأن ينتهدا بهدا وييدتهين
من حاردتها الناتعأل عن عملح ،ومما نبدن تيهدا بدنون عملدح ،وأن يغدري تيهدا

مددا دداء مددن ا

ددعار وأن يت ددذها حنيقددأل أو مرع د  ،وأن ين ددة تيهددا أا بندداء

يحتاج إليح علد أن ال يتويدا تد ذلدل إلد نرعدأل تععدل ال د ء المتردر تيدح

م الهاً لما أعن لح.

 .9يح ددق للمترد ددر أن يند ددزل عنهد ددا وأن يىعرهدددا وأن يعيرهدددا وأن يد ددرهن حقدددح ت د د
الترر رهنا ريميا للنين أو رهنا حيازيا.

 .1ا بنيددأل ومددا يتبعهددا الت د تن ددأ عل د ا رر المملوكددأل للنولددأل ومددا يغددري تيهددا مددن
أ ددعار تيددرا عليه ددا ا حكدداع الموض ددوعأل لأل ارض د المملوكددأل للنول ددأل تيمددا يتعل ددق

بالترر .

مان ()3333

يعوز لمن لح حق التردر تد أرر مملوكدأل للنولدأل أن ينتهدا بترابهدا وأن يبيدا رمالهدا

وأحعارها ب ر مراعا القوانين واللوا ح ال ارأل بذلل.
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عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

مان ()3339

يرن عل حق الترر من القيون القانونيأل واالتهاقيأل ما يرن عل حق الملكيأل.
مان ()3331

ييددرا عل د ال دديوس ت د حددق الترددر مددا ييددرا عل د ال دديوس ت د حددق الملكيددأل مددن

ا حكاع إال ما تعارر تيها ما ن

أو ما بيعأل حق الترر .

ا

مان ()3334

 .3حق الترر ت ا راض المملوكأل للنولأل ال يور بح وال يوق .
 .9ينتقل حق الترر للوراأل.
يع

مان ()3935

أن يتع النزول عن حق الترر بينن ميعل ت نا ر تيعيل ا راض .
الفرع الثاني

حق االنتفاع

 .3يكي

مان ()3333

حق االنتهاس بالترر القانون أو بال هعأل أو بالتقانع.

 .9يعددوز أن يور د بحددق االنتهدداس

د ا

متعدداقبين إذا كددانوا موعددونين عل د قيددن

الحيا وقن الوريأل ،كما يعوز االيراء بح للحمل الميتكن.
مان ()3337

ي ارعد د تد د حق ددوق المنته ددا والتزامات ددح الي ددنن ال ددذا أن ددأ ح ددق االنته دداس وك ددذلل ا حك دداع

المقرر ت الموان اآلتيأل.
تكون امار ال

مان ()3338

ء المنتها بح من حق المنتها بنيبأل من انتهاعح.
مان ()3332

 .3علد المنتهددا أن ييددتعمل ال د ء بحالتددح الت د تيددلمح بهددا وبحيد
ينيره إنار الرعل المعتان.
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9للمال ددل أن يعت ددرر علد د أا اي ددتعمال يي ددر م ددروس أو يي ددر مته ددق م ددا بيع ددأل
ال

ر عاز لدح أن ي الد

ء ،تإذا أابن أن حقوقح ت

بتقدنيع تأميندان ،تدإن لدع

يقددنمها المنتهددا أو اددل علد الددريع مددن اعتدرار المالددل ييددتعمل العددين ايددتعماالً
ييددر م ددروس أو ييددر متهددق مددا بيعتهددا ،عدداز للمحكمددأل بندداء عل د

الرقبأل أن تحكع بانتهاء حق االنتهاس نون إ دل بحقوق الغير.

لد

مالددل

مان ()3391

 .3المنتهددا ملددزع أاندداء انتهاعددح بكددل مددا يهددرر عل د العددين المنتهددا بهددا مددن التكددالي

المعتددان  ،وبكددل النهقددان الت د تقتضدديها أعمددال الردديانأل مددا لددع يوعددن اتهدداق يقض د

بغير ذلل.

 .9النهقان يير المعتان واغردحان العييمأل الت لع تن دأ عدن

دأ المنتهدا تكدون

عل المالل ،تإن كان المنتها هو الدذا قداع باغنهداق كدان لدح ايدترنان النهقدان عندن

انتهاء حق االنتهاس.

مان ()3393

 .3عل المنتها أن يبذل من العنايأل ت حها ال
 .9المنتها مي ول عن هدل ال

ء ولو بيب

راحبح بعن انتهاء حق االنتهاس.

علد د د المنته د ددا أن يب د ددانر بإ
إردحان عييمأل مما يع

ء ما يبذلح ال

المعتان.

أعنب إذا كان قدن تدأ ر عدن رنه إلد

مان ()3399

د ددار المال د ددل إذا هل د ددل ال د د د ء أو تلد د د

أو احت د دداج إلد د د

عل المالل أن يتحمل نهقاتح أو إل ات اذ إعراء يقيح من

ر لع يكن مناو ًار ،إذا انع أعنب بحق عل ال

مان ()3391

ء نهيح.

 .3إذا كدان المددال المقدرر عليددح حدق االنتهدداس منقدوال وعد

عدرنه ولددزع المنتهدا تقددنيع

كهالددأل بددح مددا لددع يوعددن اتهدداق يقضد بغيددر ذلددل ،تددإذا كددان هددذا المددال المنقددول ال
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

يمكن االنتهداس بدح إال بايدتهدل عيندح ،كدان علد المنتهدا أن يدرن مالدح أو قيمتدح

بعن انتهاء حقح ت االنتهاس.

 .9إذا كددان المددال مددن الموا د تللمنتهددا نتاعهددا وعليددح أن يعددور المالددل عمددا نهددق
أعنب .

منها ولو بيب

مان ()3394

ينته حق االنتهاس

 .3بانقضاء ا عل المحنن لح ،تإن لع يحنن لح أعل ،عن مقر اًر منى حيا المنتها.
 .9بمون المنتها ما لع ين
 .1بهدل ال

القانون عل

ء إال أنح ينتقل من هذا ال

د

ذلل.

ء إل ما قن يقوع مقامح من تأمين أو

عور.

 .4بنزول المنتها.

 .5باتحان رهت المالل والمنتها.
 .3بعنع ايتعمالح من
 .7بإنها ح بحكع نها

مي ع ر ينأل.

من المحكمأل ليوء االيتعمال.
مان ()3395

 .3إذا كان المال المقرر عليح حق االنتهاس أرضاً زراعيأل وكانن م غولأل بزرس قا ع
عنددن انقضدداء ا عددل أو وتددا المنتهددا تركددن ا رر للمنتهددا أو لوراتددح إلد حددين

إنرال الزرس مقابل مال أعر ا رر عن هذه الهتر من الزمن.

 .9إذا لددع يكددن الهدددل راعع داً إل د

ددأ المالددل تددد يعبددر عل د إعددان ال د ء إل د

ارلح ،ولكن إذا أعانه رعا للمنتها حق االنتهاس إذا لع يكن الهدل بيب

إليح.

راعا

مان ()3393

ندزول المنتهددا عددن حددق االنتهدداس ال يددىار علد التزاماتددح لمالددل العددين المنتهددا بهددا وال
عل حقوق الغير.
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أغسطس (آب) 2102

الفرع الثالث

حق االستعمال وحق السكنذ
مان ()3397

يتحنن ن اق حق االيتعمال وحق اليكن بمقنار ما يحتداج إليدح رداح

الحدق هدو

وأيرتح ل ارأل أنهيهع وذلل نون إ دل بما يقرره الينن المن ة للحق من أحكاع.
مان ()3398

داء علد
ال يعوز النزول للغير عن حق االيتعمال أو عن حق اليكن إال بن ً
رريح ت ينن إن اء الحق أو ميو قوا.

در

مان ()3392

تيرا أحكاع حدق االنتهداس علد حدق االيدتعمال وحدق اليدكن تيمدا ال يتعدارر مدا
بيعأل هذين الحقين.

الفرع الرابع

حق المساطحة (القرار)
مان ()3311

الميددا حأل حددق عين د يع د ردداحبح الحددق ت د إقامددأل بندداء أو ي دراي عل د أرر

الغير.

مان ()3313

حق الميا حأل باالتهاق أو بالتقانع.

 . 3يكي

 . 9ينتقل هذا الحق بالميراث أو الوريأل.
 . 1يرت

الينن المن ة للحق حقوق راحبح والتزاماتح.
مان ()3319

 .3يعوز النزول عن حق الميا حح أو إعراء رهن ريم عليح.
 .9يعوز ترتي

حقوق االرتهاق عليح ،عل أال تتعارر ما بيعتح.
مان ()3311
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 .3ال يعوز أن تزين من الميا حح عل

أغسطس (آب) 2102

ميين ينأل.

 .9إذا لددع يتهددق ال رتددان علد مددن الميددا حح عدداز لكددل مددن ردداح

الحددق ومالددل

الرقبأل أن ينه العقن بعن ادث ينوان من وقن التنبيح عل اآل ر بذلل.
يمل ددل ر دداح

مان ()3314

ح ددق المي ددا حح م ددا أحنا ددح علد د ا رر م ددن مب ددان أو يد دراي ول ددح أن

يترر تيها مقترنأل بحق الميا حح.

مان ()3315

ينتهد د ح ددق المي ددا حح بانته دداء منت ددح أو باتح ددان ر ددهت المال ددل ور دداح

بت ل

راح

بغير ذلل.

الح ددق ،أو

الحق عن أناء البنل المتهق عليح من ينتين ،ما لع يوعن اتهاق يقض
مان ()3313

 .3ال ينته حق الميا حح بزوال البناء أو الغراي قبل انتهاء المن المتهق عليها.

 .9إذا انته د حددق الميددا حح عدداز لمالددل الرقبددأل أن يمتلددل البندداء أو الغ دراي بقيمتددح
ميتحق اغزالأل إذا كان الهنع أو اغزالأل يضر بالعقار.

 .1إذا كددان هددنع البندداء أو إ ازلددأل الغ دراي ال يضددر بالعقددار تددد يعددوز لمالددل الرقبددأل أن
يبقيح بغير رضاء راح

حق الميا حح ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

الفرع الخامس

االستحقاق في الوقف
 .3االيتحقاق ت الوق
 .9االيتحقاق ت الوق

مان ()3317

هو ت ري

مناتا المال المملول المحبوي ولو مآال.

ينامح قانون ا

.

الفرع السادس
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

الحكر
الحكددر عقددن بمقتضدداه يكي د

مان ()3318

المحتكددر حق داً عيني داً ي ولددح االنتهدداس بددأرر موقوتددأل،

بإقامأل مبان عليها أو ايتعمالها للغراي أو ا يرر ث در ال يضدر بدالوق  ،لقداء

أعر محنن.

مان ()3312

 .3ال يعوز التحكير إال لضرور أو مرلحأل محققأل للوق .
 .9يع

أن يتع التحكير بإذن من المحكمأل الم ترأل وأن ييعل ت نا ر التيعيل.

ال يعددوز التحكيددر لمددن تزيددن علد

تعين من عن الحكر معقونًا لمن

مان ()3341

ميددين يددنأل تددإذا عينددن مددن تزيددن عل د ذلددل أو لددع

ميين ينأل.

مان ()3343

للمحتكر أن يترر ت حقح ،وينتقل هذا الحق بالميراث أو الوريأل.
مان ()3349

يمتلدل المحتكددر مددا أحنادح مددن بندداء أو يدراي أو ييدره ملكداً تامداً ،ولددح أن يترددر تيددح

وحنه أو مقترنًا بحق الحكر.

مان ()3341

 .3عل المحتكر أن يىنا ا عر المتهق عليها إل المحكر.
 .9تكون ا عر ميتحقح النتا ت نهايأل كل ينأل ما لع ين
ذلل.

عقن التحكيدر علد ييدر

مان ()3344

 .3ال يعوز التحكير بأقل من أعر المال.

 .9يعددوز زيددان هددذه ا عددر أو إنقارددها كلمددا بلددو التغييددر تد أعددر الماددل حددناً يعدداوز
ال مي زيان أو نقرانًا ،عل أن يكون قن مض ع ر ينوان عل ث ر تقنير.
مان ()3345
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 .3يرعا ت تقنير الزيان أو النق

أغسطس (آب) 2102

إلد مدا لدألرر مدن قيمدأل إيعاريدح وقدن التقدنير،

ويراع ت ذلل موقا ا رر وريبدان النداي تيهدا نون اعتدنان بمدا تيهدا مدن أبنيدح

أو ي د دراي أو بمد ددا أحناد ددح المحتكد ددر تيهد ددا مد ددن تحيد ددين أو إتد ددد  ،نون تد ددأار بمد ددا

للمحتكر عل ا رر من حق القرار.

 .9ال ييددرا التقددنير العنيددن إال مددن الوقددن الددذا يتهددق ال رتددان عليددح ،واال تمددن يددوع
إقامأل النعوى.

مان ()3343

عل المحتكر أن يت ذ من الويا ل ،مدا يلدزع لععدل ا رر ردالحأل لديدتغدل مراعيداً
ت ذلل ال رو المتهق عليها ،و بيعأل ا رر ،والغرر الذا أعنن لدح ،ومدا يقضد

بح عر العهأل الت تقا بها.

مان ()3347

 .3ينته حق الحكر بحلول ا عل المحنن لح.

 .9ينته هذا الحق قبل حلول ا عل إذا مان المحتكر قبل أن يبن أو يغري إال إذا
ل

أحن الوراأل ذلل.

 .1وينته أيضدا قبدل حلدول ا عدل إذا ازلدن ردهأل ا رر المحكدر أو نزعدن ملكيتهدا
للمنهعأل العامأل ،ما عنع اغ دل بحقوق المحتكر بقا للقانون.

يعوز للمحكر ل

مان ()3348

تيك عقن التحكير من المحكمأل الم ترأل ت الحالتين اآلتيتين

 .3إذا لع ينتا المحتكر ا عر الينويأل من ادث ينوان.
 .9إذا وقا من المحتكر إهمال عييع ت القياع بما يع
مان ()3342

 .3عنددن تيددك العقددن أو انتها ددح يكددون للمحكددر أن ي ل د

عليح نحو تعمير ا رر.

إمددا إ ازلددأل البندداء والغ دراي أو

ايددتبقا هما مقابددل نتددا أقددل قيمتيهمددا ميددتحق اغ ازلددأل أو البقدداء مددا لددع يوعددن اتهدداق

يقض بغير ذلل.
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 .9يعوز للقاض أن يمهل المحكر ت النتا إذا كانن هندال ادرو

ايدتانا يأل تيدو

اغمهال ،وت هذه الحالأل يقنع المحكر كهالأل لضمان الوتاء بما ييتحق ت ذمتح.

مان ()3351

ينته حق الحكر بعنع ايتعمالح من

مي ع ر ينأل.

مان ()3353

تيددرا أحك دداع الملكيددأل المتعلق ددأل بال دديوس والقي ددمأل علد د حددق الحك ددر كلمددا ك ددان ذل ددل
ممكناً.

عقد االجارتين:
مان ()3359

أرض داً عليهددا بندداء ت د حاعددأل إل د اغرددد

 .3عقددن االعددارتين هددو أن يحكددر الوق د

مقابل نتا مبلو مععل من المال مياو لقيمأل البناء ،يرر بمعرتدأل المتدول علد

عمار الوق  ،وأعر ينويأل لألرر مياويأل عر المال.

 .9تيرا أحكاع الحكر عل عقن االعارتين إال تيما يتعارر منها ما الهقر اليابقأل.
الفرع السابع

حقوق االرتفاق
االرتهدداق تكلي د

مادة ()1153

ث ددر ،ويعددوز أن يترت د

علد عقددار لها ددن عقددار ييدره يملكددح د

االرتهدداق عل د مددال عدداع إذا كددان ال يتعددارر مددا االيددتعمال الددذا ر د

المال.

 .3يكي
 .9ال يكي

مان ()3354

االرتهاق بالترر القانون أو بالميراث ،أو بن

القانون.

بالتقانع إال االرتهاقان الااهر بما تيها حق المرور.
مان ()3355

 .3يعوز ت االرتهاقان الااهر أن ترت

بت ري
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 .9يكددون الت رددي

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

أغسطس (آب) 2102

مددن المالددل ا رددل إذا كددان مالك داً لعقددارين منهرددلين وأن ددأ

ارتهاق داً ادداه اًر بينهمددا تيبق د هددذا الحددق إذا انتقددل العقدداران أو أحددنهما إل د مالددل

ث ر نون تغيير ت حالتهما ما لع يتع االتهاق رراحأل عل يير ذلل.
مان ()3353

 .3تعن القيون المهروضأل علد حدق مالدل العقدار تد البنداء حقدوق إرتهداق علد هدذا
العقار لها ن العقاران الت ترضن لمردلحتها هدذه القيدون ،مدا لدع يوعدن ند

اتهاق يقض بغير ذلل.

أو

 .9ك ددل م الهد ددأل له ددذه القيدددون تعدددوز الم الب ددأل بإرد دددحها عين د داً ،وم ددا ذلد ددل يعد ددوز
االقترار عل الحكع بالتعوير إذا رأن المحكمأل ما ييو ذلل.
مان ()3357

ت ضا حقوق االرتهداق للقواعدن المقدرر تد يدنن إن دا ها ولمدا عدرى بدح عدر العهدأل

الت يقا بها العقار ولألحكاع الوارن ت الموان اآلتيأل.
مان ()3358

 .3لمالل العقار المرتهق أن يعرا من ا عمال ما هو ضرورا اليتعمال حقح تد

االرتهاق ،وما يلزع للمحاتاأل عليح ،وأن ييتعمل هذا الحدق علد الوعدح الدذا ال

ين أ عنح إال أقل ضرر ممكن.
 .9ال يعددوز أن يترت د
ع ء االرتهاق.

عل د مددا يعددن مددن حاعددان العقددار المرتهددق أيددأل زيددان ت د

 .1إذا عددن مددن حاعددان العقددار المرتهددق مددا مددن ددأنح زيددان ع د ء االرتهدداق ،عدداز
للقاضد د بع ددن الموازن ددأل ب ددين مر ددلحأل ال د درتين أن يقضد د بتع ددنيل االرته دداق بم ددا
تقتضيح ضرور مواعهأل الزيان  ،وذلل ت ناير مقابل عانل.
مان ()3352
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

ال يلدزع مالدل العقدار المرتهدق بدح أن يقدوع بدأا عمدل لمردلحأل العقدار المرتهدق إال أن

يكددون عمددد إضدداتياً يقتضدديح ايددتعمال االرتهدداق عل د الوعددح المددألو  ،مددا لددع يوعددن
اتهاق يقض بغير ذلل.

مان ()3331

 .3نهقأل ا عمال الدزمأل اليتعمال حق االرتهاق والمحاتاأل عليح تكدون علد مالدل
العقار المرتهق ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

 .9تإذا كان مالل العقار المرتهق بح هو المكل
كددان لددح أن يددت ل

مددن هددذا التكلي د

بعضح لمالل العقار المرتهق.

أن يقوع بتلل ا عمال عل نهقتح،

بددالت ل عددن العقددار المرتهددق بددح كلددح أو

 .1إذا كانن ا عمال ناتعح – أيضاً – لمالل العقار المرتهق بح ،كانن نهقتها علد
ال رتين كل بنيبأل ما يعون عليح من نها.

مان ()3333

 .3ال يع ددوز لمال ددل العق ددار المرته ددق ب ددح أن يعم ددل ددي ا ي ددىنا إلد د االنتق ددا
ايتعمال حق االرتهاق أو ععلح أكار م قأل ،وال يعوز لدح بوعدح دا

م ددن

أن يغيدر

مدن الوضددا القددا ع أو أن يبددنل بالموضددا المعدين أرددً اليددتعمال حددق االرتهدداق

موضعاً ث ر.

 .9إذا كان الموضا الذا عين أرددً اليدتعمال حدق االرتهداق قدن أردبح مدن دأنح

أن يزيدن تد عد ء هدذا الحددق أو أرددبح مانعداً مددن إحددناث تحيدينان تد العقددار
المرتهددق بددح ،تلمالددل هددذا العقددار أن ي ل د

نقددل االرتهدداق إل د موضددا ث ددر مددن

العقددار ،أو إل د عقددار ث ددر يملكددح أعنب د إذا قبددل ا عنب د ذلددل ،كددل هددذا مت د

كددان ايددتعمال االرتهدداق تد وضددعح العنيددن مييددو اًر لمالددل العقددار المرتهددق بالقددنر
الذا كان مييو ار بح ت وضعح اليابق.

مان ()3339
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أغسطس (آب) 2102

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

إذا عز العقار المرتهق بق االرتهاق لكدل عدزًء مندح ،علد أال يزيدن ذلدل تد العد ء
الواقدا علد العقددار المرتهدق بددح ،ييددر أندح إذا كددان حددق االرتهداق ال يهيددن إال عددزءاً أو
بعض داً مددن هددذه ا ع دزاء تلمالددل العقددار المرتهددق بددح أن ي ل د

ا عزاء ا

رى.

زوال هددذا الحددق عددن

مان ()3331

إذا عز العقار المرتهق بح بق حق االرتهاق واقعاً عل كل عدزء مندح ،ييدر أندح إذا
كددان حددق االرتهدداق ال ييددتعمل ت د الواقددا عل د بعددر هددذه ا ع دزاء ،وال يمكددن أن
ييتعمل عليها ،تلراح

يملكح.

كل عزء منها أن ي ل

إيقا هذا الحق عن العزء الدذا

مان ()3334

 .3ينته حق االرتهاق

أ .بانقضاء ا عل المحنن لح أو بزوال محلح.
 .بن ددزول ر دداح

الح ددق ع ددن مبا د درتح واعدم ددح لر دداح

بالعنول عن ت ريرح.

العق ددار المرته ددق ب ددح

ج .باعتمدداس العقددارين المرتهددق والمرتهددق بددح تد يددن واحددن  ،ويعددون إذا عددان الوضددا
إل ما كان عليح.

ن .إذا تغيددر وضددا العقدداران بحيددث ترددبح ت د حالددأل ال يمكددن تيهددا ايددتعمال هددذا
الحق.

 .9ت الحالتين المنرو

عليهما ت البننين (ج و ن) من الهقر ا ول يعون هذا

الحق إذا عدانن العقداران إلد وضدا يمكدن معدح ايدتعمال الحدق ،مدا لدع يكدن قدن

انته بعنع االيتعمال.

مان ()3335

 .3ينتهد حددق االرتهدداق بعددنع ايددتعمالح مددن مددي ع ددرً يددنح ،تددإذا كددان االرتهدداق
مقر ار لمرلحح عين موقوتأل كانن المن يتاً واداين ينأل.
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( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

 .9إذا ملل العقار المرتهق عن

أغسطس (آب) 2102

ركاء عل ال يوس تانتهداس أحدنهع باالرتهداق يق دا

التق ددانع لمر ددلحأل الب دداقين ،كم ددا أن وقد د

التق ددانع لمر ددلحأل أح ددن هد دىالء ال ددركاء

يععلح موقوتاً لمرلحتهع عميعاً.

مان ()3333

لمالل العقار المرتهق بح أن يتحرر من االرتهداق كلدح أو بعضدح إذا تقدن االرتهداق كدل
منهعأل للعقار المرتهق أو لع تبق لدح ييدر تا دن محدنون ال تتنايد

الواقعأل عل العقار المرتهق بح.

البتدأل مدا ا عبداء

الباب الثاني

الحقوق العينية التبعية
الفصل األول

الرهن الرسمي
الددرهن الريددم عقددن بددح يكيد

مان ()3337

الددنا ن علد عقددار م رد

لوتدداء نينددح حقداً عينيداً،

يكون لح بمقتضاه أن يتقنع عل النا نين العانيين والنا نين التالين لح ت المرتبأل ت

ايتيهاء حقح من امن ذلل العقار ت أا ين يكون.
الفرع األول

إنشاء الرهن الرسمي
مان ()3338
 .3ال ينعقن الرهن الريم إال بورقأل ريميأل تناع بنا ر التيعيل.

 .9يلتزع الراهن بنهقان العقن ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()3332

 .3يعوز أن يكون الراهن هو نهي المنين ،كما يعدوز أن يكدون
رهناً ريميا لمرلحأل المنين.
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 .9ت كل حالأل يع

أغسطس (آب) 2102

د للترر تيح.
أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون وأه ً

مان ()3371

 .3ال يعوز رهن ملل الغير إال إذا أقره المالل الحقيق بينن ميعل.
 .9يقا با د رهن المال الميتقبل.

مان ()3373

يبق د قا م داً لمرددلحأل الددنا ن الم درتهن الددرهن الرددانر مددن المالددل الددذا تقددرر ب دددن
ينن ملكيتح أو تي ح أو إلغا ح أو زوالدح ا يدب

ث در ،إذا كدان هدذا الدنا ن حيدن

النيأل ت الوقن الذا أبرع تيح الرهن.

مان ()3379

 .3ال يعوز أن يرن الرهن الريم إال عل عقار ،ما لع يوعن ن
ذلل.

 .9يع د

يقض ب دد

أن يكددون العقددار المرهددون ممددا يرددح بيعددح ايددتقدالً بددالمزان العلن د  ،وأن

يكددون معين داً بالددذان تعيين داً نقيق داً مددن حيددث بيعتددح وموقعددح ،وأن يددرن ت د عقددن

الرهن ذاتح ،واال وقا الرهن با دً.

مان ()3371

ي ددمل الددرهن ملحقددان العقددار المرهددون التد تعددن عقددا اًر ،وي ددمل بوعددح ددا
االرتهدداق والعقدداران بالت رددي

حقددوق

والتحيددينان واغن دداءان الت د تعددون بمنهعددأل عل د

المالددل ،مددا لددع يوعددن اتهدداق يقض د بغيددر ذلددل ،مددا عددنع اغ دددل بامتيدداز المب ددالو
الميتحقأل للمقاولين أو المهننيين.

مان ()3374
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عل تيعيل تنبيح نزس الملكيأل أن يلحق بالعقار ما يغلدح مدن امدار وايدران عدن

المددن التد أعقبددن التيددعيل ويعددرا تد توزيددا هددذه الغلددأل مددا يعددرا تد توزيددا امددن
العقار.

مان ()3375

يعددوز لمالددل المبددان القا مددأل عل د أرر الغيددر أن يرهنهددا ،وت د هددذه الحالددأل يكددون
للنا ن المرتهن حق التقدنع تد ايدتيهاء الدنين مدن امدن ا نقدار إذا هدنمن المبدان ،

ومن التعوير الذا ينتعدح مالدل ا رر إذا ايدتبق المبدان وتقداً لألحكداع ال اردأل

بااللتراق.

مان ()3373

 .3يبق ناتذاً الرهن الرانر من عميا المدل لعقار ا ا ،أيداً كاندن النتيعدأل التد
ترتبن عل قيمأل العقار تيما بعن أو عل بيعح لعنع إمكان قيمتح.

 .9إذا رهن أحن ال ركاء حرتح ال ا عأل ت العقار أو عزءاً معينداً مدن هدذا العقدار،
اع وقا ت نريبح عنن القيمأل أعيان يير الت رهنها ،انتقل الرهن بمرتبتدح إلد

قنر من هذه ا عيان يعانل قيمأل العقار الذا كدان مرهونداً تد ا ردل ،ويعدين
القاضد د ه ددذا الق ددنر عن ددن ع ددنع االته دداق علي ددح ،علد د أن يق ددوع ال ددنا ن المد درتهن

بتيددعيل الددرهن العنيددن بعددن تيددعيل القيددمأل ،وال يضددر انتقددال الددرهن عل د هددذا

الوعح برهن رنر من عميا ال ركاء وال بامتياز المتقايمين.
يع ددوز أن يترتد د

مان ()3377

ال ددرهن ض ددماناً ل ددنين معل ددق علد د

احتمال  ،كما يعوز أن يترت

ددر أو ني ددن مي ددتقبل أو ني ددن

ضماناً العتمان مهتو  ،أو لهتح حيا

عار عل أن

يتحنن ت عقن الرهن مبلو النين المضمون أو الحدن ا قرد الدذا ينتهد إليدح هدذا

النين.

مان ()3378
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كددل عددزء مددن العقددار أو العقدداران المرهونددأل ضددامن لكددل الددنين ،وكددل عددزء مددن الددنين
مضمون بالعقار أو بالعقاران المرهونأل كلها ،ما لع يوعن ن

ذلل.

أو اتهاق يقض بغير

مان ()3372

 .3يكون الرهن تابعاً للنين المرهون تد ردحتح وتد انقضدا ح مدا لدع يدن
عل

د

ذلل.

 .9إذا كان الراهن يير المنين كان لدح إلد عاند

القدانون

تميدكح بأوعدح الدنتا ال اردأل بدح

أن يتميل بما للمنين التميل بح من أوعح النتا المتعلقأل بالنين ،ويبق لدح هدذا
الحق ولو نزل عنح المنين.

مان ()3381

تيددرا أحكدداع الددرهن الريددم علد المنقددول الددذا تقضد قوانينددح ال ارددأل بتيددعيلح ماددل

الييار واليهينأل.

 -1بالنسبة إلي الراهن:

الفرع الثاني
آثار الرهن

مان ()3383

يعددوز لل دراهن أن يترددر ت د العقددار المرهددون ،نون أن يددىار ذلددل ت د حددق الددنا ن

المرتهن.

مان ()3389

لل دراهن حددق إنار عقدداره المرهددون والحرددول عل د يلتددح حت د تدداريك تيددعيل تنبيددح نددزس
ملكيتح عب اًر عنن عنع وتاء النين ،وتلحق يلتح بالعقار المرهون من هذا التاريك.
مان ()3381
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أغسطس (آب) 2102

 .3اغيعددار الرددانر م ددن ال دراهن ال ينهددذ تد د حددق الددنا ن المد درتهن إال إذا كددان ااب ددن
التاريك قبل تيعيل تنبيح نزس الملكيأل ،تإذا لع يكن اغيعدار اابدن التداريك علد هدذا

الوعح ،أو كان قن عقن بعن تيعيل التنبيح ،ولع تععل تيح ا عر تد يكون ناتذاً إال

د ت أعمال اغنار الحينأل.
إذا أمكن اعتباره نا ً

 .9ال يك ددون اغيع ددار الي ددابق علد د تي ددعيل تنبي ددح ن ددزس الملكي ددأل نات ددذاً تد د ح ددق ال ددنا ن
المرتهن إال لمن

مي ينوان ،ما لع يكن قن يعل قبل تيعيل الرهن.
مان ()3384

ال تكون الم الرأل با عر مقنماً لمن ال تزين عل ادث ينوان وال الحوالأل بها ناتذ

ت حق النا ن المرتهن إال إذا كاندن اابتدأل التداريك قبدل تيدعيل تنبيدح ندزس الملكيدأل ،تدإذا
كانن لمن تزين علد اددث يدنوان وعد

أن تكدون اابتدأل التداريك وميدعلح قبدل تيدعيل

الرهن ،واال هضن المن إل ادث ينوان.

مان ()3385

يضددمن ال دراهن العقددار المرهددون وهددو مي د ول عددن يدددمتح حت د تدداريك وتدداء الددنين،
وللمرتهن أن يعترر عل كل نق

ت ضمانح وأن يت ذ من اغعدراءان مدا يحهدا

حقح عل أن يرعا بالنهقان عل الراهن.
 .3إذا تيب

مان ()3383

ح ت هدل العقار المرهون أو تلهح ،كان الدنا ن المدرتهن

الراهن ب

م ي اًر بين أن يقتض تأميناً كاتياً أو أن ييتوت حقح تو اًر.

 .9إذا كان الهدل أو التل

قن ن دأ عدن يدب

أعنبد  ،ولدع يقبدل الدنا ن بقداء الدنين

بنون تأمين كان المنين م ي اًر بين أن يقنع تأميناً كاتياً أو أن يوت بالنين تو اًر

قبل حلول ا عل.

 .1تد د عمي ددا ا حد دوال إذا وقع ددن أعم ددال م ددن ددأنها أن تع ددرر العق ددار المره ددون
لله دددل أو التلد د
القاض وق

أو تععل ددح يي ددر ك ددا

للض ددمان ك ددان لل ددنا ن أن ي لد د

هذه ا عمال وات اذ الويا ل الت تمنا وقوس الضرر.
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إذا هلدل العقدار المرهدون أو تلد

أغسطس (آب) 2102

مان ()3387
ا يدب

انتقل الرهن بمرتبتح إل الحق الذا يترت
امناً تقرر مقابل نزس الملكيأل.

كدان ،أو نزعدن ملكيتدح للمنهعدأل العامدأل

عل ذلل يواء كان تعويضاً أع تأمينداً أع

 .2بالنسبة إلي الدائن المرتهن :
إذا كان الراهن

مان ()3388

راً يير المنين تد يعوز التنهيذ عل مالدح إال مدا رهدن مدن هدذا

المال ،وال يعوز لح النتا بتعرين المنين ،ما لع يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.
مان ()3382

 .3لل ددنا ن بع ددن التنبي ددح علد د الم ددنين بالوت دداء أن ينه ددذ بحق ددح علدد العق ددار المره ددون،
وي ل

بيعح وتقاً لألوضاس المقرر قانوناً.

 .9إذا كان ال ارهن

راً ث ر يير المنين عاز لح تهانياً لإلعراءان الموعهأل إليدح

أن يت لد عددن العقدار المرهددون ،تدإذا لددع يد

العقدار بالددنين كدان للددنا ن المدرتهن

الرعوس بباق النين عل أموال المنين برهتح نا ناً عانياً.
مان ()3321

 .3يقددا بددا دً كددل اتهدداق يععددل للددنا ن الحددق عنددن عددنع ايددتيهاء الددنين وقددن حلددول
أعلح ت أن يتملل العقار المرهدون تد نايدر امدن معلدوع أيداً كدان ،أو أن يبيعدح
نون م ارعددا اغعدراءان التد ترضددها القددانون ولددو كددان هددذا االتهدداق قددن أبددرع بعددن

الرهن.

 .9ومددا ذلددل يعددوز بعددن حلددول الددنين أو قي د منددح االتهدداق عل د أن ينددزل المددنين
وتاء لنينح.
لنا نح عن العقار المرهون ً
 -3بالنسبة إلي الغير:
مان ()3323
- 259 -

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102
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 .3ال يكدون الددرهن ناتدذاً تد حدق الغيددر إال إذا يدعل العقددن أو الحكدع المابددن للددرهن
قبددل أن يكي د

هددذا الغيددر حق داً عيني داً عل د العقددار ،وذلددل نون إ دددل با حكدداع

المقرر ت اغتدي.

 .9ال تنهددذ حوالددأل الددرهن الريددم أو الحلددول محددل الددنا ن ت د هددذا الحددق أو النددزول
عددن مرتبتددح ت د حددق ييددر المتعاقددنين إال إذا حرددل التأ ددير بددذلل ت د هددامش

اليعل ا رل .

مان ()3329

 .3يتبا ت إعراء التيعيل وتعنينه ومحوه والغاء المحو واآلاار المترتبأل علد ذلدل
كل ا حكاع الوارن ت قانون التيعيل العقارا.

 .9مرروتان التيعيل وتعنينه ومحوه عل الراهن ما لع يوعن اتهاق يقضد بغيدر
ذلل.

مان ()3321

يقترددر أاددر الددرهن الريددم عل د المبلددو المحددنن ت د يددنن الددرهن والاابددن ت د نا ددر
القين ،ما لع يوعن ن

أو اتهاق يقض بغير ذلل.
الفرع الثالث

حق التقدم وحق التتبع
مان ()3324

ييتوت النا نون المرتهنون حقوقهع قبل النا نين العدانيين مدن امدن العقدار المرهدون،
أو من المال الذا حل محل هذا العقار ،بحي

التيعيل ت يوع واحن.

مان ()3325
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أغسطس (آب) 2102

مرتبأل الرهن من وقن التيعيل ،ولو كان النين المضمون بالرهن معلقاً عل

ر أو كان نيناً ميتقبدً أو احتمالياً.

 .3يترت د

مان ()3323

عل د تيددعيل الددرهن إن ددال مرددروتان العقددن والتيددعيل والتعنيددن إن دداالً

ضمنياً ت التوزيا وت مرتبأل الرهن نهيها.

 .9إذا يعل أحن النا نين تنبيح نزس الملكيأل انتها يا ر النا نين بهذا التيعيل.
مان ()3327

 .3يعددوز للددنا ن المدرتهن أن ينددزل عددن مرتبددأل رهنددح بمقددنار نينددح لددنا ن مدرتهن ث ددر
عل ذان العقار.

 .9يجوز التمسك قبل هذا الدائن اآلخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الردائن

األول عرردا مررا كرران منهررا متعلقرا بانقضرراء حررق هررذا الرردائن األول إذا كرران االنقضرراء الحقرا

للنزول عن المرتبة.

مان ()3328

 .3يعوز للنا ن المرتهن عنن حلول أعل النين أن ي ل
تد

نزس ملكيأل العقار المرهون

يددن الحددا ز لهددذا العقددار ،إال إذا ا تددار الحددا ز أن يقض د الددنين أو ي هددر

العقار من النين أو يت ل عنح.

 .9يعن حا اًز للعقار المرهون كل من انتقلن إليح بأا يب

من ا يبا

ملكيأل هدذا

العقار ،أو أا حق عين ث ر عليدح قابدل للدرهن نون أن يكدون ميد والً ميد وليح
ريأل عن النين المضمون بالرهن.

مان ()3322

يعوز للحا ز عنن حلول النين المضمون بالرهن أن النين وملحقاتدح ومدا ردر مدن

نهقددان تد اغعدراءان مددن وقددن إعددذاره بددنتا الددنين ،ويبقد حقددح هددذا قا مداً إلد يددوع

ريدو المدزان ،ويكدون لدح تد هدذه الحالدأل أن يرعدا بكدل مدا يوتيدح علد المدنين ،وعلد
المالددل اليددابق للعقددار المرهددون ،كمددا يكددون لددح أن يحددل محددل الددنا ن الددذا ايددتوت
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عـدد ممتاز

النين تيما لح من حقدوق إال مدا كدان منهدا متعلقداً بتأميندان قدنمها د

المنين.
يعد

أغسطس (آب) 2102

ث در ييدر

مان ()3911

علد الحدا ز أن يحددتها بتيدعيل الدرهن الدذا حددل تيدح محدل الدنا ن وأن يعددننه

عنددن االقتضدداء ،وذلددل إل د أن تمح د القيددون الت د كانددن موعددون عل د العقددار وقددن

تيعيل ينن هذا الحا ز.

 .3إذا كددان ت د ذمددأل الحددا ز بيددب

مان ()3913
امتدكددح العقددار المرهددون مبلددو ميددتحق ا ناء

حدداال يكهد لوتدداء عميددا الددنا نين المقيددن حقددوقهع علد العقددار ،تلكددل مددن ه دىالء
النا نين أن يعبره عل الوتاء بحقح ب ر أن يكون ينن ملكيتح قن يعل.

 .9إذا كددان الددنين الددذا تد ذمددأل الحددا ز ييددر ميددتحق ا ناء حدداالً ،أو كددان الحددال

منددح أقددل مددن الددنيون الميددتحقأل للددنا نين ،أو مغدداي اًر لهددا ،عدداز للددنا نين إذا اتهق دوا

عميعاً أن ي البوا الحدا ز بدنتا مدا تد ذمتدح ويكدون الدنتا بقداً لل درو التد التدزع
الحا ز ت أرل تعهنه أن ينتا بمقتضاها وت ا عل المتهق عل النتا تيح.

 .1ت كلتا الحالتين ال يعوز للحدا ز إذا يدعل يدنن ملكيتدح أن يدت ل

مدن الت ازمدح

بالوتاء للنا نين بت ليح عن العقار ،ولكدن إذا هدو وتد لهدع مدا تد ذمتدح كدان لدح

الحق ت

ل

محو ما عل

العقار من القيون.

مان ()3919

لحددا ز العقددار المرهددون رهن داً ريددمياً حددق ت هيددر العقددار الددذا ثل إليددح مددن كددل حددق
عين د ترت د

عليددح توايق داً لددنين ميددعل ،بددأناء الددنين حت د تدداريك إع دراء بيعددح أو ت د

المواعين الت حننها القانون.

مان ()3911
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إذا أران الحا ز ت هير العقار وع

موا نهع المذكور ت التيعيل إ

أغسطس (آب) 2102

عليح أن يوعح إل النا نين الميعلأل حقدوقهع تد

اران ت تمل عل البيانان اآلتيأل

 .3درأل مدن يدنن ملكيدأل الحدا ز تقتردر علد بيدان ندوس التردر وتاري دح وايدع
المالل اليابق للعقار ما تعيين هذا المالل تعييناً نقيقاً ومحل العقدار مدا تعييندح
وتحنينه بنقأل ،واذا كان الترر بيعاً يذكر أيضا الامن وما عي أن يوعن من
تكالي

تعن عزءا من الامن.

 .9تاريك تيعيل ملكيأل الحا ز ورقع هذا التيعيل.
 .1المبلددو الددذا يقددنره الحددا ز قيمددأل للعقددار ولددو كددان الترددر بيعداً ،ويعد

أال يقددل

هذا المبلو عن اليعر الذا يت ذ أياياً لتقنير الدامن تد حالدأل ندزس الملكيدأل ،وال

أن يق ددل تد د أا ح ددال ع ددن الب دداق تد د ذم ددأل الح ددا ز م ددن ام ددن العق ددار إذا ك ددان

الترددر بيعددا ،واذا كانددن أعدزاء العقددار ماقلددأل برهددون م تلهددأل وعد

كل عزء عل حن .

تقددنير قيمددأل

 .4قا مددأل بددالحقوق الت د تددع تيددعيلها عل د العقددار قبددل تيددعيل يددنن الحددا ز ت ددتمل
عل بيان تاريك هذه التيعيدن ومقنار هذه الحقوق وأيماء النا نين.

يعد

مان ()3914

علد الحدا ز أن يددذكر تد اغعدددن أنددح ميدتعن أن يددوت الدنيون الميددعلأل إلد

القنر الذا قوع بح العقار ،وليي عليح أن يرح

العددرر ت د إاهددار ايددتعنانه للوتدداء بمبلددو واع د
ايتحقاق النيون الميعلأل.

مان ()3915

العرر بدالمبلو نقدناً بدل ينحردر
الددنتا ت د الحددال أيددا كددان ميعددان

يعوز لكل نا ن يدعل حقدح ولكدل كهيدل حدق ميدعل أن ي لد

بيدا العقدار الم لدو

ت هيره ،ويكون ذلل دل اداين يوماً من ث ر إعدن ريم يضدا

إليهدا مواعيدن

المياتأل بقا لقانون أرول المحاكمان المننيأل ،عل أال تزيدن مواعيدن الميداتأل علد

اداين يوما أ رى.
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 .3يكدون ال لد

أغسطس (آب) 2102

مان ()3913

بددإعدن يوعدح إلد الحدا ز والد المالدل اليددابق ويوقعدح ال الد

من يوكلح ت ذلل وكالأل ارأل ،ويع

أن يونس ال ال

أو

زانأل المحكمدأل مبلغدا

كاتيا لتغ يأل مردروتان البيدا بدالمزان ،وال يعدوز أن ييدترن مدا ايدتغرق مندح تد

المرددروتان إذا لددع يددري الم دزان بددامن أعل د مددن المبلددو الددذا عرضددح الحددا ز،
با دً إذا لع تيتو

ويكون ال ل

 .9ال يع ددوز لل الد د

أن يتنحد د ع ددن لب ددح إال بمواتق ددأل عمي ددا ال ددنا نين المي ددعلين

وعميا الكهدء.
 .3إذا ل

بندداء عل د

مان ()3917

بيا العقار وع
لد

هذه ال ار .

ردداح

اتباس اغعراءان المقرر ت البيوس العبريأل ويتع البيدا

المرددلحأل ت د التععيددل أو الحددا ز ،وعل د مددن يبا ددر

اغعراءان أن يذكر ت إعدنان البيا المبلو الذا قوع بح العقار.

 .9يلتددزع ال اري د عليددح الم دزان أن يددرن إل د الحددا ز الددذا نزعددن ملكيتددح المرددروتان
الت د أنهقهددا ت د تيددعيل يددنن ملكيتددح وتيمددا قدداع بددح مددن اغعدنددان ،وذلددل إل د
عان د د

التزاماتد ددح بدددالامن الد ددذا ري د د ب ددح الم د دزان وبالمرد ددروتان الت د د اقتضد ددتها

إعراءان الت هير.
إذا لع ي ل

مان ()3918

بيا العقار ت الميعان المحنن وبا وضاس المقدرر أو لد

البيدا ولكدن

لددع يعددرر ت د الم دزان ام دن أعل د ممددا عرضددح الحددا ز ايددتقرن ملكيددأل العقددار نها يددا
للحا ز الرأل من كل حق ميعل ،إذا هو نتا المبلو الذا قدوع بدح العقدار للدنا نين

ال ددذين تي ددمح مد درتبتهع باي ددتيهاء حق ددوقهع من ددح ،أو إذا ه ددو أونس ه ددذا المبل ددو ازن ددأل

المحكمأل.

مان ()3912
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أغسطس (آب) 2102

 .3تكون ت ليأل العقار المرهون بتقرير يقنمح الحا ز إل قلع محكمأل البنايأل ،ويعد
عليح أن ي ل

التأ ير بذلل ت هامش تيدعيل التنبيدح بندزس الملكيدأل ،وأن يعلدن

النا ن المبا ر لإلعدراءان بهدذه الت ليدأل تد

بها.

 .9يعددوز لمددن لددح مرددلحأل ت د التععيددل أن ي ل د

ددل ميدأل أيداع مدن وقدن التقريدر
إل د قاض د ا مددور الميددتععلأل

تعيين حاري تت ذ ت مواعهتح إعراءان نزس الملكيدأل ،ويعدين الحدا ز حاريدا إذا
ل

ذلل.

مان ()3931

إذا لع ي تر الحا ز أن يقض النيون الميعلأل أو ي هر العقار من الرهن أو يت لد
ع ددن ه ددذا العق ددار ،ت ددد يع ددوز لل ددنا ن المد درتهن أن يت ددذ تد د مواعهت ددح إعد دراءان ن ددزس

الملكي ددأل وتقد داً حك دداع الق ددانون إال بع ددن إن ددذاره ب ددنتا ال ددنين المي ددتحق أو ت لي ددح ع ددن
العقار ،ويكون اغنذار بعن التنبيح عل المنين بنزس الملكيأل أو ما هذا التنبيدح بوقدن

واحن.

مان ()3933

 .3يعوز للحا ز الذا يعل ينن ملكيتح ،ولع يكن رتاً ت النعوى الت حكع تيهدا
عل المنين بالنين ،أن يتميل بأوعح النتا الت كان للمنين أن يتميل بهدا إذا

كان الحكع بالنين الحقاً لتيعيل ينن الحا ز.

 .9يعددوز للحددا ز ت د عميددا ا ح دوال أن يتميددل بالددنتوس الت د ال ي دزال للمددنين بعددن
الحكع بالنين حق التميل بها.

مان ()3939

يعوز للحا ز أن ين ل ت المزان ب ر أال يعرر تيح امناً أقل من الباق ت ذمتح

من امن العقار العارا بيعح.

مان ()3931
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إذا نزعن ملكيأل العقار المرهدون ولدو بعدن ات داذ إعدراءان الت هيدر أو الت ليدأل ،وريدا

المزان عل الحدا ز نهيدح ،عدن مالكداً للعقدار بمقتضد يدنن ملكيتدح ا ردل  ،ويت هدر
العقددار مددن كددل حددق ميددعل إذا نتددا الحددا ز الددامن الددذا ري د بددح الم د ازن أو أونعددح
زانأل المحكمأل.

مان ()3934

إذا ري المدزان تد ا حدوال المتقنمدأل علد

د

يتلق حقح من الحا ز بمقتض حكع ريو المزان.

ييدر الحدا ز ،تدإن هدذا ال د

مان ()3935

إذا زان الددامن الددذا ريد بددح المدزان علد مددا هددو ميددتحق للددنا نين الميددعلأل حقددوقهع،
كانن الزيان للحا ز ،وكان لنا ن الحا ز المرتهنين أن ييتوتوا نيونهع منها.
مان ()3933

يعون للحا ز ما كان لح قبل انتقال ملكيأل العقار إليح من حقوق إرتهاق وحقوق عينيأل
أ رى.
مان ()3937

يلت ددزع الحدددا ز بد ددرن امد ددار العقد ددار مدددن وقدددن إع ددذاره بال ددنتا أو الت ليدددأل ،تد ددإذا تركدددن

اغع دراءان مددن ادددث يددنوان ،تددد يددرن الامددار إال مددن وقددن أن يوعددح إليددح إعددذار
عنين.

مان ()3938

 .3يرعددا الحددا ز بددنعوى الضددمان عل د المالددل اليددابق ت د الحددنون التد يرعددا بهددا
ال ل

عل من تلق منح الملكيأل معاوضأل أو تبرعاً.

 .9يرعا الحا ز أيضداً علد المدنين بمدا نتعدح زيدان علد مدا هدو ميدتحق تد ذمتدح
بمقتض ينن ملكيتح أيا كدان اليدب

تد نتدا هدذه الزيدان  ،ويحدل محدل الدنا نين
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الددذين وتدداهع حقددوقهع وبوعددح ددا

التأمينان الت قنمها
الحا ز مي ول

أغسطس (آب) 2102

تيمددا لهددع مددن تأمينددان قددنمها المددنين نون

ث ر يير المنين.

رياً عما يري

مان ()3932

العقار المرهون من تل

الفرع الرابع

بيب

راعا إليح.

انقضاء الرهن الرسمي
مان ()3991

ينقض د حددق الددرهن الريددم بانقضدداء الددنين المضددمون ،ويعددون معددح إذا زال اليددب

الذا انقض بح النين ،نون إ دل بالحقوق الت يكون الغير حين النيدأل قدن كيدبها

ت الهتر ما بين انقضاء الحق وعونتح.

مان ()3993

إذا تمددن إع دراءان الت هيددر انقض د حددق الددرهن الريددم ولددو ازلددن ا يددب
ا يبا

ملكيأل الحا ز الذا هر العقار.

مددن

مان ()3999

ينقضد حددق الددرهن الريددم إذا بيددا العقددار المرهددون بيعداً عبريداً بددالمزان العلند وتقداً

للقانون ونتدا امندح إلد الدنا نين المدرتهنين بقداً لمرتبدأل كدل مدنهع ،أو بإيناعدح ازندأل

المحكمأل.

مان ()3991

ينقضد د ال ددرهن الري ددم إذا ن ددزل ال ددنا ن المد درتهن عن ددح بورق ددأل ري ددميأل ت ددناع ب ددنا ر

التيعيل ،ولح أن ينزل عن حق الدرهن مدا بقداء الدنين ،وتد هدذه الحالدأل يبقد الدنين

قا ما ما لع يتبين أن النين قرن إبراء المنين منح.
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الفصل الثاني

حق االختصاص
الفرع األول

إنشاء حق االختصاص
 .3يعوز لكل نا ن بينه حكع نها

مان ()3994

التنهيذ ردانر تد موضدوس الدنعوى يلدزع

واع

المددنين ب د ء معددين أن يحرددل مت د كددان حيددن النيددأل ،عل د حددق ا ترددا

بعقار أو عقاران للمنين ضماناً لتنهيذ هذا الحكع.

 .9ال يى ددذ حددق اال ترددا
وال

من المحكمأل.

بندداء عل د يددنن ولددو كددان ريددمياً أو بندداء عل د أمددر
مان ()3995

ال يعددوز للددنا ن أن يحرددل علد حددق ا ترددا

أو كان ت تتر الريبأل.

إذا كددان المددنين معيد اًر أو مهليداً،

مان ()3993

 .3ال يعددوز للددنا ن بعددن مددون المددنين الحرددول عل د حددق ا ترددا
التركأل.

 .9ال يعددوز الحرددول عل د حددق ا ترددا

بعقددار ت د

بندداء عل د حكددع رددانر مددن محكمددأل

أعنبيأل ،أو عل قرار رانر مدن محكمدين إال إذا أردبح الحكدع أو القدرار واعد

التنهيذ ت تلي ين بعن ات اذ اغعراءان المقرر قانوناً.

 .1ال يعوز الحرول عل حق ا ترا

بناء عل حكع رانر برحأل التوقيا.

مان ()3997

ال يعددوز الحرددول عل د حددق ا ترددا

إال عل د عقددار أو عقددا ارن معينددأل مملوكددأل

للمنين وقن قين هذا الحق وعا ز بيعها بالمزان العلن .
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مان ()3998

عل النا ن الذا يريدن أ دذ حدق ا تردا

علد عقداران منيندأل أن يقدنع لبداً بدذلل

إلد د ر دديي محكم ددأل البناي ددأل التد د تقد ددا تد د نا رته ددا العق ددار أو العق دداران التد د يريدددن
اال ترا

يعد

بها.

أن يكددون ال لد

مان ()3992

الم ددار إليددح تد المددان اليددابقأل مرددحوباً برددور ريددميأل مددن

الحك ددع أو ب ددهان م ددن قل ددع المحكم ددأل م ددنون تيه ددا من ددوق الحكد دع وأن ي ددتمل علد د

البيانان اآلتيأل

 .3ايددع الددنا ن ولقبددح ومهنتددح ومو نددح ا رددل والمددو ن الم تددار الددذا يعينددح ت د
البلن الت يقا تيها مقر المحكمأل.

 .9ايع المنين ولقبح ومهنتح ومو نح.

 .1تاريك الحكع وبيان المحكمأل الت أرنرتح.
 .4مقددنار الددنين ،تددإذا كددان الددنين المددذكور ت د الحكددع ييددر محددنن المقددنار ،تددول
ر يي المحكمأل تقنيره مىقتاً وعين المبلو الذا يى ذ بح حق اال ترا

.

 .5تعيين العقار أو العقاران تعييناً نقيقاً وبيان موقعها وتقنير قيمتها.
مان ()3911
عل المحكمأل عنن إرنار القرار باال ترا

المبيندأل بال لد

أن ت ارعد مقدنار الدنين وقيمدأل العقداران

علد وعددح التقريد  ،وعنددن االقتضدداء تععددل اال ترددا

مقرددو ار علد

بعر هذه العقاران أو علد واحدن منهدا تقد أو علد عدزء مدن أحدنها إذا رأن أن ذلدل

كا

لتأمين نتا النين والمرروتان الميتحقأل للنا ن.
مان ()3913

علد قلددع المحكمددأل إعدددن المددنين بددالقرار الرددانر باال ترددا

دددل اداددأل أيدداع مددن

تدداريك رددنور هددذا الق درار ،عل د أن يى ددر بهددذا الق درار عل د رددور الحكددع التنهيذيددأل أو
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علد د ال ددهان المرتق ددأل بال لد د

المق ددنع

أغسطس (آب) 2102

ددذ اال تر ددا

ددر قل ددع المحكم ددأل

 ،وأن ي

الرانر منها الحكع للتأ ير بذلل عل كل رور أو هان أ رى ييلمها للنا ن.
مان ()3919

أمدداع ر دديي محكمددأل

 .3يعددوز للمددنين أن يعتددرر عل د الق درار الرددانر باال ترددا

البنايأل الذا أرنر القرار ،ويكون القرار الرانر ت االعترار قابد لديت نا .

 .9إذا قضد بتأييددن القدرار الرددانر باال ترددا
عليها ت المان اليابقأل.

تعددين ات دداذ اغعدراءان المنرددو

مان ()3911

الحرددول علد د ح ددق اال ترددا

إذا رتددر ر دديي محكمددأل البناي ددأل لد د

النا ن ،عاز لح أن ي عن ت قرار الرتر أماع محكمأل االيت نا .

المق ددنع م ددن

الفرع الثاني

آثار حق االختصاص وانقاصه وانقضائه
مان ()3914

 .3يع ددوز لك ددل ذا مر ددلحأل أن ي لد د
كانددن العقدداران الت د رت د

النين.

 .9يكون إنقا

اال ترا

اال تر ددا

إنق ددا

إلد د الح ددن المنايد د

عليهددا هددذا الحددق تزيددن قيمتهددا عل د مددا يكه د لضددمان

إما بقرره عل عزء مدن العقدار أو العقداران التد رتد

عليها ،أو بنقلح إل عقار ث ر تكون قيمتح كاتيأل لضمان النين.

 .1المرددروتان الدزمددأل غعدراء اغنقددا
اغنقا

.

القرار الرانر باال ترا

ولددو تمددن بمواتقددأل الددنا ن تكددون علد

الذا رت

الد

مان ()3915

ال يحته بح ت مواعهأل الغير إال من تاريك تيعيلح بدنا ر

التيددعيل ،وكددذلل الق د ارران الرددانر بإنقددا
عليح الحق.

إذا

هددذا الحددق أو بددإحدل عقددار محددل العق دار

مان ()3913
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يكددون للددنا ن الددذا حرددل عل د حددق اال ترددا

حرل علد رهدن ريدم  ،وييدرا علد اال تردا

أغسطس (آب) 2102

الحقددوق ذاتهددا الت د للددنا ن الددذا
مدا ييدرا علد الدرهن الريدم

مددن أحكدداع ،وب ارددأل مددا يتعلددق بتيددعيلح وتعنيددنه ومحددوه وعددنع تعز ددأل الحددق وأا دره،

وانقضا ح ،كل ذلل ما عنع اغ دل بما ورن من أحكاع ارأل ت هذا الهرل.
الفصل الثالث

الرهن الحيازي
الفرع األول

أركان الرهن الحيازي
مان ()3917

ضماناً لنين عليح أو عل ييره ،أن ييلع

الرهن الحيازا عقن بمقتضاه يلتزع

إل النا ن أو إل أعنب يعينح المتعاقنان ،ي اً يرت

عليح للنا ن حقاً عينيداً ي ولدح

حددبي ال د ء حتد ايددتيهاء الددنين ،وأن يتقددنع الددنا نين العددانيين والددنا نين التددالين لددح

ت المرتبأل ت اقتضاء حقح من امن ال

ء ت أا ين يكون.

مان ()3918

ال يكون محددً للدرهن الحيدازا إال مدا يمكدن بيعدح ايدتقدالً بدالمزان العلند مدن منقدول

أو عقار.

مان ()3912

تي د ددرا عل د د د ال د ددرهن الحيدد ددازا أحك د دداع الم د د دوان (،3372 ،3378 ،3377 ،3373

 )3381المتعلقأل بالرهن الريم .

مان ()3941
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إذا يلع ال

أغسطس (آب) 2102

ء المرهون عنب باتهاق المتعاقنين تد يعوز لهذا ا عنب أن ييلمح

إل أحنهما نون رضا اآل ر ما ناع الدنين قا مداً ،تدإذا يدلمح كدان لدح حدق ايدترنانه،
واذا تل

قبل االيترنان ضمن قيمتح.

مان ()3943

تيرا علد رهدن المدال ال دا ا رهنداً حيازيداً أحكداع الدرهن الريدم المنردو

ت المان ( )3388من هذا القانون.

عليهدا

مان ()3949

يعوز أن يرهن ال

يحوزه لحيا

أرحا

ء رهنداً حيازيداً ضدماناً لعدن نيدون ،إذا قبدل مدن تيدلع ال د ء أن
تلل النيون حت ولو كان هو أحنهع.
الفرع الثاني

 -1فيما بين المتعاقدين:

التزامات الراهن:

أثار الرهن الحيازي

مان ()3941

 .3يلتددزع ال دراهن بتيددليع ال د ء المرهددون إل د الددنا ن أو إل د ال د
المتعاقنان لتيلمح.

 .9ييرا عل االلتزاع بتيليع ال

ء المرهون أحكاع االلتزاع بتيليع ال
مان ()3944

الددذا عينددح
ء المبيا.

إذا رعا ال ية المرهدون الد حيداز الدراهن انقضد الدرهن ،اال اذا أابدن الدنا ن المدرتهن

أن الرعوس كان بيب

ال يقرن بح انقضاء الرهن ،ما عنع اال دل بحقوق الغير.

مان ()3945
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من قيمأل ال د ء

يضمن الراهن يدمأل الرهن ونهاذه ،وليي لح أن يأت عمدً ينق

المرهون أو يحول نون ايتعمال النا ن لحقوقح الميتمن من العقن ،وللدنا ن المدرتهن

ت د حالددأل االيددتععال أن يت ددذ عل د نهقددأل ال دراهن كددل الويددا ل الت د تلددزع للمحاتاددأل
ء المرهون.

عل ال

مان ()3943

 .3يضددمن الدراهن هدددل ال د ء المرهددون أو تلهددح إذا كددان الهدددل أو التلد

ليددب

يرعددا إليددح ،ويكددون ال ددنا ن الم درتهن م ي د اًر ب ددين أن يقتض د تأمين داً كاتيد داً أو أن

ييتوت حقح تو اًر.

 .9إذا كدان الهدددل أو التلد

أعنبد ولددع يقبددل الددنا ن بقدداء الددنين

قددن ن ددأ عددن يدب

بددد تددأمين كددان المددنين م ي د اًر بددين أن يقددنع تأمين داً كاتي داً أو أن يددوت الددنين تددو اًر

قبل حلول أعلح.

مان ()3947

إذا وقعن أعمدال مدن دأنها أن تعدرر ال د ء المرهدون للهددل أو التلد
يير كا

للضدمان كدان للدنا ن المدرتهن أن ي لد

مدن القاضد وقد

أو تععلدح

هدذه ا عمدال

وات اذ الويا ل الت تمنا من وقوس الضرر.
إذا هل ددل ال د د ء المره ددون أو تلد د
يترت

مان ()3948
ا ي ددب

ك ددان ،انتق ددل ال ددرهن إلد د الح ددق ال ددذا

عل ذلل يواء كان تعويضاً أو تأميناً أو مقابل نزس الملكيأل للمنهعأل العامأل.
مان ()3942

إذا كددان ال دراهن كهدديد عينيددا تددد يعددوز اقتضدداء الددنين مددن ييددر ال د ء المرهددون،
وليي لح أن ي ل

الرعوس عل المنين قبل التنهيذ عل هذا ال

التزامات الدائن المرتهن:

مان ()3951
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إذا تيلع النا ن المرتهن ال
ما يبذلح ال

يرعا ليب

أغسطس (آب) 2102

ء المرهون تعليح أن يبذل ت حهاح ورديانتح مدن العنايدأل

المعتان ،وهو مي ول عن هددل ال د ء أو تلهدح مدا لدع يابدن أن ذلدل

أعنب ال ين لح تيح.

مان ()3953

 .3ليي للنا ن المرتهن أن ينتها بال
يوعن اتهاق يقض بغير ذلل.

ء المرهون نون مقابل ،وعليح أن ييتامره ما لع

 .9وما حرل عليح النا ن المرتهن من رات الريدا ي ردع مدن قيمدأل النهقدان ادع مدن
المرروتان اع من المبلو المضمون بالرهن ولو لع يكن قن حل أعلح.
مان ()3959

إذا لع يعين ال رتان أعدً لحلول النين المضمون تد يعوز للدنا ن أن ي الد

بايدتيهاء

حقح إال عن ريق ايتنزالح من قيمأل الامار ،نون إ دل بحق المنين ت الوتاء بالنين

ت أا وقن أران.

 .3يتول النا ن المرتهن إنار ال
يبذلح ال

مان ()3951

ء المرهون ،وعليح أن يبذل ت ذلل من العنايدأل مدا

المعتان ،وليي لح أن يغير من ريقدأل ايدتغدل ال د ء المرهدون إال

برضا الراهن ،ويع

عليح أن يبانر بإ

ار الراهن عن كل أمر يقتض تن لح.

 .9إذا أياء الدنا ن ايدتعمال هدذا الحدق أو أنار ال د ء إنار يدي أل أو ارتكد
إهماال عييما ،كان للراهن الحق ت أن ي ل

ييترنه مقابل نتا ما عليح.

تد ذلدل

وضا ال د ء تحدن الح اريدأل أو أن

مان ()3954

يلتزع النا ن المدرتهن بدرن ال د ء المرهدون إلد الدراهن بعدن أن ييدتوت كامدل حقدح ،ومدا

يترل بهذا الحق من ملحقان ومرروتان وتعويضان.

مان ()3955

- 274 -

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

إذا كددان الدراهن

أغسطس (آب) 2102

رددا ث ددر ييددر المددنين ،تددد يعددوز التنهيددذ علد مددال لددح ب ددد

ال د ء المرهددون ،وال يكددون لددح حددق الددنتا بتعريددن المددنين مددا لددع يوعددن اتهدداق يقض د
بغير ذلل.

مان ()3953

 .3يقا با د كدل اتهداق يععدل للدنا ن المدرتهن الحدق عندن عدنع ايدتيهاء الدنين وقدن
حلول أعلح أن يتملل ال

ء المرهون ت ناير امدن معلدوع أيداً كدان ،أو تد أن

يبقيح نون مراعا لإلعراءان الت ترضها القانون ،ولو كان هذا االتهاق قدن أبدرع

بعن الرهن.

 .9يع ددوز بع ددن حل ددول ال ددنين أو قيد د من ددح االته دداق علد د أن ين ددزل الم ددنين لل ددنا ن
المرتهن عن ال

ء المرهون وتاء لنينح.

 -2بالنسبة إلذ الغير:
 .3يع د

مان ()3957

لنهدداذ الددرهن ت د حددق الغيددر أن يكددون ال د ء المرهددون ت د يددن الددنا ن أو

ا عنب الذا ارتضاه المتعاقنان.

 .9يعوز أن يكون ال

ء المرهون ضامناً لعن نيون.
مان ()3958

 .3ي ول الرهن الدنا ن المدرتهن الحدق تد حدبي ال د ء المرهدون عدن النداي كاتدأل،
نون إ دل بما للغير من حقوق تع حهاها وتقا للقانون.

 .9إذا ددرج ال د د ء م ددن ي ددن ال ددنا ن نون إرانت ددح أو نون علم ددح ك ددان ل ددح الح ددق تد د
ايترنانه من الغير وتقا حكاع الحياز .

مان ()3952

ال يقترر الرهن الحيازا عل ضمان أردل الحدق وانمدا يضدمن أيضداً وتد المرتبدأل

ذاتها ما يأت
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 .3المرروتان الضروريأل الت أنهقن للمحاتاأل علد ال د ء ،نون إ ددل بامتيداز
مرروتان الحها.

 .9التعويضان عن ا ض ارر النا أل عن عيو ال

ء.

 .1مرروتان العقن الذا أن أ النين ومرروتان عقن الرهن الحيازا وتيعيلح عنن
االقتضاء.

 .4المرروتان الت اقتضاها تنهيذ الرهن الحيازا.
الفرع الثالث

 -1رهن العقار:

بعض أنواع الرهن الحيازي
مان ()3931

ال يعن رهن العقدار حيازيدا ناتدذا بالنيدبأل للغيدر إال بتيدعيلح ،وذلدل إلد عاند

انتقدال

الحيدداز إل د الددنا ن الم درتهن ،وتيددرا عل د هددذا التيددعيل ا حكدداع ال ارددأل بتيددعيل
الرهن الريم .

مان ()3933

يعوز للنا ن المرتهن رهنا حيازيا لعقار أن يىعره إل الراهن نون أن يمندا ذلدل مدن
نهداذ الدرهن تد حدق الغيددر ،تدإذا اتهدق علد اغيعدار تد عقدن الدرهن وعد

تد التيدعيل ،أمددا إذا اتهدق عليددح بعدن الددرهن وعد

ذكدر ذلددل

أن يى ددر بدح تد هدامش اليددعل،

إال أن هذا التأ ير ال يكون ضروريا إذا عنن اغيعار تعنيناً ضمنياً.
مان ()3939

 .3عل النا ن المرتهن لعقدار رهنداً حيازيداً أن يتعهدنه بالرديانأل ،وأن يقدوع بالنهقدان
الدزم دأل لحهاددح ،وان يددنتا مددا ييددتحق يددنوياً مددن ض د ار

وتكددالي  ،عل د أن

يحيددع ذلددل كلددح مددن الامددار الت د يحرددلها ،وأن ييددتوتيح مددن امددن العقددار ت د

المرتبأل الت ي ولها لح القانون.

 .9يعوز للنا ن أن يتحلل من هذه االلتزامان إذا هو ت ل عن حق الرهن.
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 -2رهن المنقول:
مان ()3931

ي تر لنهاذ رهن المنقول ت حق الغير إل عان

انتقال الحياز أن ينون العقن ت

ورقددأل اابتددأل التدداريك يبددين تيهددا المبلددو المضددمون بددالرهن والعددين المرهونددأل بيانددا كاتيددا،

وهذا التاريك الاابن يحنن مرتبأل النا ن المرتهن.

مان ()3934

 .3ا حكدداع المتعلقددأل باآلاددار الت د تترت د

الت لحاملها تيرا عل رهن المنقول.

عل د حيدداز المنق دوالن المانيددأل واليددننان

 .9يكون للمرتهن إذا كان حين النيأل أن يتميل بحقدح تد الدرهن ،ولدو كدان الدراهن
ال يملددل الترددر ت د ال د ء المرهددون ،كمددا يعددوز لكددل حددا ز حيددن النيددأل أن

يتميددل بددالحق الددذا كيددبح عل د ال د ء المرهددون ولددو كددان ذلددل الحق داً لتدداريك

الرهن.

 .3إذا كان ال

مان ()3935
ء المرهون مهننا بالهدل أو التل

أن يرددبح ييددر كددا

أو نقد

لضددمان حددق الددنا ن ،ولددع ي ل د

ء ث ر يقنع بنلح ،عاز للنا ن أو للراهن أن ي ل

بالمزان العلن أو بيعر اليوق.

د

القيمدأل بحيدث ي

ال دراهن رنه إليددح مقابددل

من القاض اغذن تد بيعدح

 .9يهرل القاض تد أمدر إيدناس الدامن عندن اغذن تد البيدا ،وينتقدل حدق الدنا ن تد
هذه الحالأل من ال

ء إل امنح.

يعوز للراهن إذا عرضن تررأل لبيا ال

مان ()3933

ء المرهون وكان البيا ردهقأل رابحدأل ،أن ي لد

مدن

القاضد اغذن ببيعدح ،ولدو كدان ذلددل قبدل حلدول أعدل الددنين ،ويحدنن القاضد تد اغذن د ار

البيا ويهرل ت أمر إيناس الامن.
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مان ()3937
 .3يعوز للنا ن المرتهن إذا لع ييتو

حقح أن ي ل

المرهون بالمزان العلن أو بيعر اليوق.

 .9ويع ددوز ل ددح أيض ددا أن ي لد د
يحي

عليح بقيمتح بحي

مدن القاضد اغذن لدح تد بيدا ال د ء

م ددن القاضد د أن ي ددأمر بتملك ددح ال د د ء وت دداء لل ددنين علد د أن
تقنير ال براء.

مان ()3938

تي ددرا ا حك دداع الي ددابقأل بالق ددنر ال ددذا ال تتع ددارر تي ددح م ددا أحك دداع القد دوانين التعاري ددأل والقد دوانين
ال ارأل.

 -3رهن الدين:
مان ()3932

ال يكددون رهددن الددنين ناتددذا تد حددق المددنين إال بددإعدن هددذا الددرهن إليددح أو بقبولددح لددح ،وال يكددون
ناتذا ت حق الغير إال بحياز المرتهن لينن النين المرهون ،وتحي
الاابن لإلعدن أو القبول.

للرهن مرتبتدح مدن التداريك

مان ()3971

اليننان االيميأل واليننان اغذنيأل يتع رهنها بال ريقأل ال ارأل الت ريمها القانون لحوالأل هذه
اليددننان عل د أن يددذكر أن الحوالددأل قددن تمددن عل د يددبيل الددرهن ،ويددتع الددرهن نون حاعددأل إل د

إ

ار.

مان ()3973
ال يعوز رهن النين الذا ال يقبل الحوالأل أو الحعز.
مان ()3979

للنا ن المرتهن أن يحرل عل االيتحقاقان النوريأل الت لهذا النين عل أن يحيع
ما يحرل عليح من المرروتان ،اع من أرل النين المضمون بدالرهن مدا لدع يوعدن

اتهاق يقض بغير ذلل.
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أغسطس (آب) 2102

مان ()3971

يلتددزع الددنا ن المدرتهن بالمحاتاددأل علد الددنين المرهددون تددإذا كددان لددح أن يقتضد

ددي اً

مددن هددذا الددنين نون تددن ل مددن ال دراهن ،كددان عليددح أن يقتضدديح ت د الزمددان والمكددان

المعينين لديتيهاء ،وأن يبانر بإ

ار الراهن بذلل.

مان ()3974

يعوز للمنين ت النين المرهون أن يتميل قبل النا ن المرتهن بأوعح النتا المتعلقدأل
بر ددحأل الح ددق المض ددمون ب ددالرهن ،وك ددذلل بأوع ددح ال ددنتا التد د تك ددون ل ددح قب ددل نا ن ددح
ا رل  ،كل ذلدل بالقدنر الدذا يعدوز تيدح للمدنين تد حالدأل الحوالدأل أن يتميدل بهدذه

النتوس قبل المحال إليح.

مان ()3975

 .3إذا حل النين المرهون قبل حلول النين المضمون بالرهن ،تدد يعدوز للمدنين أن
يددوت الددنين إال للم درتهن وال دراهن مع داً ،ولكددل مددن هددذين أن ي ل د

إل د المددنين

إيناس ما يىنيح ،وينتقل حق الرهن إل ما تع إيناعح.

 .9عل المرتهن والراهن أن يتعاوندا علد ايدتغدل مدا أناه المدنين ،وأن يكدون ذلدل
علد أنهددا الوعدوه للدراهن ،نون أن يكددون تيددح ضددرر للددنا ن المدرتهن ،مددا إن دداء
رهن عنين لمرلحأل هذا النا ن عل ما أناه المنين.
مان ()3973

إذا أربح كل من النين المرهون والنين المضمون بدالرهن ميدتحق ا ناء ،عداز للدنا ن

المرتهن إذا لع ييتو

حقدح ،أن يقدبر مدن الدنين المرهدون مدا يكدون ميدتحقاً لدح ،ويدرن

الباق إل الراهن ،هذا إذا كان الميتحق لح والنين المرهون من عني واحدن ،واال عداز
لح أن ي ل

بيا النين المرهون أو تملكح بقيمتح اليتيهاء حقح.
مان ()3977

تيرا أحكاع رهن المنقول حيازيا عل رهن النين بما ال يتعارر ما ا حكاع اليابقأل.

الفرع الرابع
- 279 -

( الــوقــائــع الفـلســطـينـية)

عـدد ممتاز

أغسطس (آب) 2102

انقضاء الرهن الحيازي
مان ()3978

 .3ينقض حق الرهن الحيازا بانقضاء النين المضدمون ويعدون معدح إذا زال اليدب
الددذا انقض د بددح الددنين نون إ دددل بددالحقوق الت د يكددون الغيددر حيددن النيددأل قددن

كيبها قانوناً ت الهتر ما بين انقضاء الحق وعونتح.

 .9وينقض أيضا بأحن ا يبا

اآلتيأل

أ .إذا نددزل الددنا ن المدرتهن عددن هددذا الحددق ،وكددان ذا أهليددأل تد إبدراء ذمددأل المددنين
مددن الددنين ،ويعددوز أن ييددتهان النددزول ضددمنا مددن ت ل د الددنا ن با تيدداره عددن

ال د ء المرهددون أو مددن مواتقتددح عل د الترددر تيددح نون تحهددا ،عل د أنددح إذا
كان الرهن ماقد بحق تقرر لمرلحأل الغير ،تان نزول النا ن ال ينهدذ تد حدق

هذا الغير إال إذا أقره.

 .إذا اعتما حق الرهن الحيازا ما حق الملكيأل ت ين

ج .إذا هلل ال

ء أو انقض الحق المرهون.

الفصل الرابع

حقوق االمتياز
الفرع األول

األحكام العامة
مان ()3972

 .3االمتياز أولويأل يقررها القانون لحق معين مراعا منح لرهتح.
 .9ال يكون للحق امتياز إال بمقتض ن

ت القانون.

مان ()3981
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 .3مرتبددأل االمتيدداز يحددننها القددانون ،تددإذا لددع يددن

أغسطس (آب) 2102

ر دراحأل ت د حددق االمتيدداز عل د

مرتبددأل امتيددازه ،كددان هددذا الحددق متددأ اًر ت د المرتبددأل عددن كددل امتيدداز ورن ت د هددذا

الهرل.

 .9إذا كانن الحقوق الممتاز ت مرتبدأل واحدن  ،تإنهدا تيدتوت بنيدبأل قيمدأل كدل منهدا
ما لع يوعن ن

يقض ب د

ذلل.

مان ()3983

تدرن حقددوق االمتيدداز العامددأل علد عميددا أمدوال المددنين مددن منقددول وعقددار ،أمددا حقددوق
االمتياز ال ارأل تتكون مقرور عل منقول أو عقار معين.
مان ()3989

 .3ال يحته بحق االمتياز عل من حاز المنقول بحين نيأل.

 .9يعتبدر حددا از تد حكددع هددذه المددان مددىعر العقددار بالنيددبأل للمنقدوالن الموعددون تد
العين المىعر ،وراح

 .1إذا

النزل بالنيبأل متعأل النزالء.

النا ن ،تبنين أو هدل أو تل

عاز لح أن ي ل

وضعح تحن الحرايأل.

المنقدول الماقدل بحدق امتيداز لمردلحتح

مان ()3981

 .3تيددرا عل د حقددوق االمتيدداز الواقعددأل عل د عقددار ،أحكدداع الددرهن الريددم بالقددنر
الددذا ال تتعددارر تيددح مددا بيعددأل هددذه الحقددوق ،وبرددهأل ارددأل أحكدداع الت هيددر
والتيعيل وما يترت

عليح من ثاار وما يترل بح من تعنين ومحو.

 .9وم ددا ذل ددل ت ددان حق ددوق االمتي دداز العام ددأل ،ول ددو ك ددان محله ددا عق ددا اًر ال يعد د

تيه ددا

التيد ددعيل بد ددنا ر التيد ددعيل ،وال يابد ددن تيهد ددا حد ددق التتبد ددا ،وال حاعد ددأل – أيضد ددا –
لتيعيل حقدوق االمتيداز العقاريدأل الضدامنأل لمبدالو ميدتحقأل لل ازندأل العامدأل ،وهدذه
الحقوق الممتاز عميعا تكون أيبق ت المرتبأل عل أا حق امتياز عقارا ث ر
أو حق رهن ريم مهما كدان تداريك تيدعيلح ،أمدا تيمدا بينهدا تاالمتيداز الضدامن

للمبالو الميتحقأل لل زانأل يتقنع عل حقوق االمتياز العامأل.
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مان ()3984

ييرا عل االمتياز ما ييرا عل الدرهن الريدم مدن أحكداع متعلقدأل بهددل ال د ء
أو تلهح.

مان ()3985

ينقض حق االمتياز بذان ال درق التد ينقضد بهدا حدق الدرهن الريدم وحدق رهدن

الحياز  ،ووتقا حكاع انقضاء هذين الحقين ،وذلل بالقنر الذا ال تتعارر تيح تلدل
ا حكاع ما بيعأل االمتياز ،ما لع يوعن ن

الفرع الثاني

ا

يقض ب د

ذلل.

أنواع الحقوق الممتازة
مان ()3983

تكددون الحقددوق المبينددأل ت د الم دوان اآلتيددأل ممتدداز إل د عان د
بنرو

حقددوق االمتيدداز المقددرر

ارأل.

 -1حقوق االمتياز الواقعة علذ منقول:
مان ()3987

 .3المر ددروتان القض ددا يأل التد د أنهق ددن لمر ددلحأل عمي ددا ال ددنا نين تد د حه ددا أمد دوال
المنين وبيعها ،لها امتياز عل امن هذه ا موال.

 .9تيتوت هدذه المردروتان قبدل أا حدق ث در ولدو كدان ممتدا اًز أو مضدموناً بدرهن
ريددم  ،بمددا تد ذلددل حقددوق الددنا نين الددذين أنهقددن المرددروتان تد مرددلحتهع،
وتتق ددنع المر ددروتان التد د أنهق ددن تد د بي ددا ا مد دوال علد د تل ددل التد د أنهق ددن تد د

إعراءان التوزيا.

مان ()3988
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 .3المبالو الميتحقأل لل ازندأل العامدأل مدن ضد ار

أغسطس (آب) 2102

وريدوع وحقدوق أ درى مدن أا ندوس

كان ،يكون لها امتياز بال رو المقرر ت القوانين الرانر ت هذا ال أن.

 .9تيتوت هذه المبالو من امن ا موال الماقلأل بهذا االمتياز ت أيأل يدن كاندن قبدل
أا ح ددق ث ددر ،ول ددو ك ددان ممت ددا اًز أو مض ددموناً ب ددرهن ت ددأمين ع ددنا المر ددروتان

القضا يأل.

مان ()3982

 .3المبالو الت أنهقن ت حها المنقول ،وتيما يلزع لح من ترميع ،يكدون لهدا امتيداز
عليح كلح.

 .9وتي د ددتوت ه د ددذه المب د ددالو م د ددن ام د ددن ه د ددذا المنق د ددول الماق د ددل بح د ددق االمتي د دداز بع د ددن
المردروتان القضدا يأل والمبدالو الميدتحقأل لل ازنددأل العامدأل مبا در  ،أمدا تيمدا بينهددا
تيقنع بعضها عل بعر بحي

الترتي

العكي لتواريك ررتها.

مان ()3921

 .3يكون للحقوق اآلتيأل امتياز عل عميا أموال المنين من منقول وعقار

أ .المب ددالو المي ددتحقأل لل ددنع والكتب ددأل والعم ددال وك ددل أعي ددر ث ددر وذل ددل بالني ددبأل
لألعور والروات

من أا نوس كان عن ا

هر اليتأل ا

ير .

 .المبالو الميتحقأل عما تع تورينه إل المنين أو لمن يعولح من مأكل وملدبي
ونواء ت اليتأل أ هر ا

ير .

ج .النهقأل الميتحقأل ت ذمدأل المدنين لمدن تعد
ا

ير .

نهقدتهع عليدح عدن ا

دهر اليدتأل

 .9تيتوت هذه المبالو مبا ر بعن المرروتان القضا يأل والمبالو الميتحقأل لل زانأل
العامأل ونهقان الحها والترميع ،أما تيما بينها تتيتوت بنيبأل كل منها.
مان ()3923
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 .3ام ددن الب ددذور والي ددمان وييره ددا م ددن مد دوان الت ر ددي

أغسطس (آب) 2102

والمد دوان المقاوم ددأل للح د دران

واآلتان ،والمبالو المنررتأل ت أعمال الزراعأل والحران ،يكون لها امتياز عل

المحرول الذا ررتن ت إنتاعح ،وتكون لها عميعاً مرتبأل واحن .

 .9تيتوت هذه المبالو من امن المحرول مبا ر بعن الحقوق المتقنمأل الذكر.
 .1يكددون للمبددالو الميددتحقأل تد مقابددل ثالن الز ارعددأل ونهقددان إردددحها حددق امتيدداز
ت نهي المرتبأل عل هذه اآلالن.

مان ()3929

 .3أعددر المبددان وا ارض د الزراعيددأل ليددنتين أو لمددن اغيعددار إن قلددن عددن ذلددل،
وكل حق ث ر للمىعر بمقتض عقن اغيعار ،يكون لها عميعا امتياز عل ما

يكد ددون موعد ددونا بد ددالعين المد ددىعر ومملوك د داً للميد ددتأعر مد ددن منق د دول قابد ددل للحعد ددز
ومحرول زراع .

 .9ياب ددن ه ددذا االمتي دداز ول ددو كان ددن المنقد دوالن مملوك ددأل ل ددزوج المي ددتأعر أو كان ددن
مملوكددأل للغيددر ولددع يابددن أن المددىعر كددان يعلددع وقددن وضددعها تد العددين المددىعر

بوعد ددون حد ددق للغيد ددر عليهد ددا ،وذلد ددل نون إ د دددل با حكد دداع المتعلقد ددأل بد ددالمنقوالن

الميروقأل أو الضا عأل.

 .1يقا االمتياز أيضاً عل المنقوالن والمحروالن المملوكأل للميتأعر مدن البدا ن
إذا كان المىعر قن ا تر رراحأل عنع اغيعار من البا ن ،تإذا لع ي تر ذلل

تددد يابددن االمتيدداز إال للمبددالو التد تكددون ميددتحقأل للميددتأعر ا رددل تد ذمددأل
الميتأعر من البا ن ت الوقن الذا ي

ره تيح المىعر.

 .4تيددتوت هددذه المبددالو الممتدداز مددن امددن ا م دوال الماقلددأل باالمتيدداز بعددن الحقددوق
المتقنمأل الذكر ،إال ما كان من هذه الحقوق يير ناتذ ت حق المدىعر بحيدبانح

حا از حين النيأل.

مان ()3921
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أغسطس (آب) 2102

 .3إذا نقلددن ا م دوال الماقلددأل باالمتيدداز مددن العددين المددىعر بغيددر ريبددأل المددىعر أو
بغي ددر علم ددح ول ددع يب ددق تد د الع ددين أمد دوال كاتي ددأل لض ددمان الحق ددوق الممت دداز ،بقد د

االمتيدداز قا مددا عل د ا مدوال الت د نقلددن نون أن يضددر ذلددل بددالحق الددذا كيددبح

الغيددر حيددن النيددأل عل د هددذه ا م دوال ،ويبق د االمتيدداز قا م داً عل د ا م دوال الت د

نقلددن ولددو أضددر بحددق الغيددر لمددن ادددث يددنوان مددن يددوع نقلهددا إذا أوقددا المددىعر
عليها حع از دل اداين يوما من تاريك علمح بنقلها.

 .9إذا بيعن هذه ا موال إل م تر حين النيأل ت يوق عاع أو ت مزان علن أو
ممن يتعر ت مالها وع
 .3المبالو الميتحقأل لراح

عل المىعر أن يرن الامن إل هذا الم ترا.
مان ()3924

النزل ت ذمدأل النزيدل عدن أعدر اغقامدأل والمىوندأل ومدا

رر لحيدابح ،يكدون لهدا امتيداز علد ا متعدأل التد أحضدرها النزيدل تد الندزل

أو ملحقاتح.

 .9يق ددا االمتي دداز علد د ا متع ددأل ول ددو كان ددن يي ددر مملوك ددأل للنزي ددل إذا ل ددع ياب ددن أن
راح

الهننق كان يعلع وقن إن الهدا عندنه بحدق الغيدر عليهدا ب در أال تكدون

هذه ا متعأل ميروقأل أو ضا عأل.

ولردداح

النددزل أن يعددارر ت د نقددل ا متعددأل مددا ناع لددع ييددتو

حقددح كددامدً ،تددإذا

نقلن ا متعأل عل الريع من معارضتح أو نون علمح ،تان حق االمتيداز يبقد قا مدا

عليها نون إ دل بالحقوق الت كيبها الغير بحين نيأل.
مان ()3925

يكددون المتيدداز ردداح

النددزل مرتبددأل الم ددىعر ،تددإذا ت دزاحع الحقددان قددنع ا يددبق تد د

التاريك ما لع يكن يير ناتذ ت حق اآل ر.

مان ()3923
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 .3مددا ييددتحق لبددا ا المنقددول مددن الددامن وملحقاتددح ،يكددون لددح امتيدداز عل د ال د ء
المبيددا ،ويبقد االمتيدداز قا مددا مددا ناع المبيددا محتهاداً بذاتيتددح ،وذلددل نون إ دددل
بددالحقوق الت د كيددبها الغيددر بحيددن ني دأل ،مددا م ارعددا ا حكدداع ال ارددأل بددالموان

التعاريأل.

 .9يكددون هددذا االمتيدداز تاليداً تد المرتبددأل لمددا تقددنع ذكدره مددن حقددوق االمتيدداز الواقعددأل
عل د منقددول ،إال أنددح ييددرا ت د حددق المددىعر وردداح

النددزل إذا أابددن البددا ا

أنهما كانا يعلمان بح وقن وضا المبيا ت العين المىعر أو النزل.
مان ()3927

 .3لل ركاء الذين اقتيموا منقوالً ،حق امتياز عليح تأميناً لحق كل منهع تد الرعدوس
عل اآل رين بيب

القيمأل وت ايتيهاء ما تقرره لهع تيها من معنل.

 .9تكون المتياز المتقايع نهي المرتبأل الت المتيداز البدا ا ،تدإذا تدزاحع الحقدان قدنع
ا يبق ت التاريك.

 -2حقوق االمتياز الخاصة الواقعة علذ عقار:
مان ()3928

 .3م ددا يي ددتحق لب ددا ا العق ددار م ددن ال ددامن وملحقات ددح ،يك ددون ل ددح امتي دداز علد د العق ددار
المبيا.

 .9يع

أن ييعل هذا االمتياز ،وتكون مرتبتح من تاريك تيعيلح.
مان ()3922

 .3المبددالو المي ددتحقأل للمقدداولين والمهنني ددين ال ددذين عهددن إل دديهع ت د ت دديين أبني ددأل أو
من آن أ رى أو ت إعدان ت ديينها أو تد ترميمهدا أو تد رديانتها ،يكدون لهدا

امتيدداز علد هددذه المن ددآن ،ولكددن بقددنر مددا يكددون از ددناً بيددب

قيمأل العقار وقن بيعح.

 .9ما مراعا ما تقض بح المدان ( )3997يعد
مرتبتح من تاريك تيعيلح.
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أغسطس (آب) 2102

مان ()3111

لل ركاء الذين اقتيموا عقا اًر ،حق امتياز عليح تأميناً لما ت ولح القيدمأل مدن حدق تد
رعددوس كددل مددنهع علد اآل درين بيددب

اآل د درين م ددن مع ددنل ،ويعد د
تيعيلح.

القيددمأل وتد ايددتيهاء مددا تقددرره لهددع تيهددا علد

أن يي ددعل ه ددذا االمتي دداز ،وتك ددون مرتبت ددح م ددن ت دداريك
مان ()3113

تيرا أحكاع معلأل ا حكاع العنليأل تيما لع يرن ب أنح ن

ت أحكاع هذا القانون.

مان ()3119

عل العهان الم ترأل كاتأل -كدل تيمدا ي ردح -تنهيدذ أحكداع هدذا القدانون ،ويعمدل
بح بعن اداين يوماً من تاريك ن ره ت العرين الريميأل.
رنر بتاريك 9139/7/93ع
المواتق  /7رمضان3411/هد
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