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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة القانون المدني 
يعتبر القانكف المػنن  المرعػا الػر يس تػ  تنظػيـ المعػامدن المننيػأل بػصف ا  ػ اص 
ت  المعتما، كال مبالغأل إذا قلنا أف القانكف المنن  صننرج ضمف الت ػرععان الر ييػيأل 

 ال ييتقيـ  البناء القانكن  بنكنيا. الت 
ىعرعػأل كالميػػتمنا  3991كُتعػن معلػأل ا امػػاـ العنليػأل العةمانيػػأل اليػانرا تػ   ػػعباف 

مػػف الهقػػو الانهػػ  القػػانكف المػػنن  اليػػارا تػػ  ا راضػػ  الهليػػطصن  إلػػ  صكمنػػا ىػػذا 
 عامًا. 341اصث مض  عل  يرعانيا قرابأل 

دن المننيػػػػأل صنيػػػػعـ مػػػػا الميػػػػتعنان كقػػػن القػػػػن تمػػػػرا كضػػػػا تقنػػػػصف اػػػػنصث للمعػػػػام
معارضأل قكيأل مف المناتعصف عف معلأل ا اماـ العنليأل اليارعأل المهعكؿ ت  تليطصف 
منذ العين العةمان ، كقن رأى المناتعكف عف معلأل ا اماـ العنليأل بأف نيكص ىذه 
المعلػػأل أيػػبان رايػػ أل كمعركتػػأل لػػنى رعػػاؿ القػػانكف كالقضػػاء كالمتقاضػػصف كأف ال 

إللغا يػػا، كانيػػرؼ التهمصػػر لػػنى الم ػػرع الهليػػطصن  إلػػ  ا  ػػذ بػػالرأا القا ػػ  ناعػػ  
بإن اؿ تعنيدن عز يأل عل  معلأل ا اماـ العنليأل إال أنو تبصف أف ىذا العػدج يصػر 
ماؼ لمكاعيأل ما م هن عنػو النرايػان بػأف التعػنص  عػاعز عػف ميػاصرا التطػكر تػ  

ن مف اتعاىان ت  نطػاؽ العلػـ كالعمػ ، الااعان االقتيانيأل كاالعتماعيأل كما ايتع
كأ صػػػرًا ايػػػتقر الػػػػرأا علػػػ  يػػػػف قػػػانكف مػػػػنن  اػػػنصث صكا ػػػػ  المتغصػػػران كييػػػػتكع  
ا تمار الانصةأل كمما  عا ىذا االتعاه أف معظـ البلناف العربيػأل كال يػيما تلػؾ التػ  

 مانن تطبق معلأل ا اماـ العنليأل قن أينرن تقنصنان مننيأل.
نكنيأل تياننىا لعنأل ييايأل الت ػرععان علػ  مراععػأل ميػكنان كقن عمهن اللعنأل القا

القػػػكانصف المقتراػػػأل كتنقيايػػػا ك االيػػػتهانا مػػػف ماتػػػأل العيػػػكن اليػػػابقأل اليػػػيما م ػػػركع 
القػػػػانكف المػػػػنن  المعػػػػن مػػػػف لعنػػػػأل تنيػػػػأل مت ييػػػػأل ضػػػػمف م ػػػػركع تطػػػػكعر ا طػػػػر 

 القانكنيأل.
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  النظاـ القانكن  المعػركؼ كُيعن م ركع التقنصف المنن  ت  ان ذاتو أمرًا ميتانةًا ت
تػ  تليػػطصف، ككعػػو االيػػتاناث صتمةػػ  تػػ  تمػػرا التقنػػصف ذاتيػػا أا تعميػػا النيػػكص 
الت  تتعلق بالميا   الت  تػنظـ عػانا تػ  ت ػرعا عػاما ييػنر بيػكرا ريػميأل، تهػ  
تليػػطصف ال صكعػػن تقنػػصف مػػنن  بػػ  تكعػػن ت ػػرععان ميػػتقلأل كمتنػػاةرا مػػ  منيػػا صػػُنظـ 

م ػػركع التقنػػصف المػػنن  تتاػػًا عنصػػنًا تػػ  معػػاؿ تطػػكعر النظػػاـ  مكضػػكعًا، لػػذلؾ يعػػن
 القانكن  المطبق ت  تليطصف.

كلػػـ يقتيػػر التعنصػػن علػػ  تمػػرا التقنػػصف ذاتيػػا كالتبكعػػ  بػػ  تعلػػ  بكضػػكح تػػ  كاػػنا 
، اصػث ايػتأنس تػ  يػيايأل نيكيػو بمػا عرتتػو التقنيػان القانكف ييايأل نيكص 

عبصػػػر، كنقػػػأل تػػػ  ا ناء، كاتػػػن نيػػػكص الانصةػػػأل مػػػف يػػػيايأل تمتػػػاز بإصعػػػاز تػػػ  الت
ت  ييايأل مكانا متطػكرا ممػا ععليػا متعانيػأل كمترابطػأل كمتكايػلأل بػالريـ  القانكف 

 مف تعنن ميانرىا كا تدتيا.
أنو أ م  النقص الذا صكعن ت  المعلػأل، كيصرىػا مػف القػكانصف  القانكف كمف إصعابيان 

لػػػؾ بايػػػتنباطو بمػػػا كرن تػػػ  التػػػ  تػػػنظـ ميػػػا   تنظميػػػا التقنيػػػان المننيػػػأل عػػػانا، كذ
التقنيان الانصةأل مف نيكص، تنظـ مكضػكعان لػـ تػنظـ مػف قبػ  تػ  تليػطصف تػ  
إطػػػػػار الت ػػػػػرععان المننيػػػػػأل أك تعػػػػػاله علػػػػػ  ناػػػػػك مت امػػػػػ ، منيػػػػػا تنػػػػػازع القػػػػػكانصف، 
صعػػػار ا راضػػػ  الزراعيػػػأل  كال  يػػػيأل االعتبارعػػػأل، كنظرعػػػأل العقػػػن، كأامػػػاـ االلتػػػزاـ، كاع

قاكلػػػأل، كالتػػػزاـ المراتػػػق العامػػػأل، كعقػػػن العمػػػ ، كعقػػػن الارايػػػأل كاكالػػػأل الاػػػق كعقػػػن الم
كالرىػػػاف كالمقػػػامرا، كالمرتػػػ  مػػػنى الايػػػاا، كعقػػػن التػػػأمصف كمل يػػػأل ا يػػػرا كاإلعيػػػار 
كتيهيأل ال رمان، كاق اال تياص، اق االمتيػاز، كالتقػانـ ....الػك، ممػا أضػاؼ 

ن كرنن تػػ  تنػػازع الم ػػرع إلػػ  الهمػػر القػػانكن  ميػػا   تهيػػصليأل، تتمةػػ  تػػ  إضػػاتا
القػػػػكانصف، كعصػػػػك  اإلرانا، كتػػػػ  الميػػػػىكليأل العقنيػػػػأل علػػػػ  تعػػػػ  الغصػػػػر، كتػػػػ  الهعػػػػ  
الضػػػار، كتػػػ  اقػػػكؽ االرتهػػػاؽ ، كتػػػ  ال ػػػرف المػػػانا للتيػػػرؼ، كتػػػ  إلغػػػاء العقػػػكن 

 العصنيأل كعنىا مف العقكن الرضا يأل، كت  االلتزاـ الت صصرا .....الك.
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اليتهانا مف الهمر القانكن  الكضع  كل ف لـ ارص عل  ا القانكف كالعنصر ذمره أف 
يأ ذ منو إال ما صكاتق بص تنا كال ص الف أاماـ ال رععأل اإليدميأل كما يممف ت رععػو 
علػػػ  أامػػػاـ  ال ػػػرععأل اإليػػػدميأل كقػػػن تعلػػػ  ذلػػػؾ تػػػ  قػػػرار المعلػػػس اػػػذؼ أامػػػاـ 
التػػػأمصف علػػػ  الايػػػاا كقبػػػ  ذلػػػؾ ملػػػف المعلػػػس لعنػػػأل مػػػف الم تيػػػصف تػػػ  ال ػػػرععأل 

إليدميأل لنرايأل القانكف كالكقكؼ علػ  ا امػاـ التػ  ي ػتبو تػ  م الهتيػا لل ػرععأل، ا
مػا ىػػك مكعػكن تػ  الهقػو اإليػدم ، بػ  أ ػذن مػػف  القػانكف مػذلؾ لػـ تغهػ  نيػكص 

الهقػػػػو اإليػػػػػدم  نكف التقصػػػػػن بمػػػػػذى  معػػػػػصف، مػػػػا يػػػػػدءـ ااعػػػػػان المعتمػػػػػا كعلبػػػػػ  
 متطلبان التطكر تيو.

المػنن  أنػو مرتػقه بػو مػذمران تكضػيايأل ُتيػاعن القضػاا  كلع  أبرز مػا يمصػز القػانكف 
كالماػػامصف كالبػػااةصف كطلبػػأل القػػانكف كالُم ػػػتغلصف تػػ  المعػػاؿ القػػانكن  علػػ  ناريػػػأل 

 .نيكيوكتيـ 
 

 د. أحمد دمحم بحر
رئيس المجمس 
 التشريعي  باإلنابة
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 القانون المدني
 2102( لسنة 4رقم )

 يألر يس اليلطأل الكطنيأل الهليطصن
 كتعنيدتو، 9111بعن اإلطدع عل  القانكف ا ياي  لينأل 

 كعل  معلأل ا اماـ العنليأل،
 كتعنيدتو،  3944( لينأل 16كعل  قانكف الم الهان المننيأل رقـ )

 كتعنيدتو،  3941( لينأل 44كعل  قانكف تقصصن اصعاران نكر اليمف رقـ )
 كتعنيدتو، 3943( لينأل 6)كعل  قانكف تقصصن اصعاران العقاران التعارعأل رقـ 

 ، 9111( لينأل 7كعل  قانكف العم  رقـ )
كبنػػػػػاًء علػػػػػ  مػػػػػا أقػػػػػره المعلػػػػػس الت ػػػػػرعع  الهليػػػػػطصن  بعليػػػػػتو المنعقػػػػػنا بتػػػػػارعك     

 ـ،96/6/9139
 9111( مػف القػانكف ا يايػ  ليػنأل 43كبعن أف أيبح القانكف مينرًا بقكا المانا )

 كتعنيدتو،
 عرب  الهليطصن ، بيـ هللا ةـ بإيـ ال ع  ال

 ينر القانكف التال  
 باب تمييدي
 أحكام عامة
 الفصل األول
 القانون والحق

 (3مانا )
تيرا نيكص ىذا القانكف عل  عميا الميا   التػ  تتناكليػا تػ  لهظيػا أك تػ   .3

 تاكاىا.
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يممػػف تطبيقػػو امػػـ بمقتضػػ  مبػػان  ال ػػرععأل  ت ػػرععياً  إذا لػػـ صعػػن القاضػػ  نيػػاً  .9
تكعن تبمقتض  العرؼ، تإذا لـ صكعن تبمقتض  مبان  القانكف  اإليدميأل تإذا لـ

 الطبيع  كقكاعن العنالأل.
 (9مانا )

 تاي  المكاعصن بالتقكيـ الميدنا ما لـ صنص القانكف عل   دؼ ذلؾ.
 (1مانا )

 ال يضمف ما صن أ عف ذلؾ مف ضرر. م ركعاً  مف ايتعم  اقو ايتعماالً 
 (4مانا )

 ماؿ الاق.ال صعكز التعيف ت  ايتع
 (5مانا )

  ت  ا اكاؿ اآلتيأل ؿ الاق تعيهياً يعن ايتعما
 إذا لـ يقين بو يكى اإلضرار بالغصر. .3
 إذا مانن الميالح الت  صرم  إل  تاقيقيا يصر م ركعأل. .9
إذا مانن الميالح الت  صرم  إل  تاقيقيا قلصلأل ا ىميأل باصث ال تتنايػ  البتػأل  .1

 ما ما ييص  الغصر مف ضرر بيببيا.
 يصر مألكؼ. ذا ماف مف  أنو أف صلاق بالغصر ضرراً إ .4

 (6مانا )
 صتبا ت  إعراءان اإلةبان قكاعن القانكف ال اص بيا.
 الفصل الثاني

 التطبيق الزمني لمقانون 
 (7مانا )

يعم  بالقانكف مف تارعك نهاذه، كال ييرا عل  ما يبقو مف الكقا ا إال بنص يرعح 
 يقض  بذلؾ.
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 (8مانا )
غاء نص ت رعع  أك كقف العم  بو إال بنص ت رعع  الاق صنص يػرااأل ال صعكز إل

علػػ  ذلػػؾ، أك ي ػػتم  علػػ  مػػا صتعػػارض مػػا نػػص الت ػػرعا القػػنيـ، أك صػػنظـ مكضػػكعو 
 .عنصناً  تنظيماً 

 (9مانا )
ال صعكز إلغاء نص ت  قانكف  اص بمكع  نص يعارضػو تػ  قػانكف عػاـ يػنر  .3

 بعنه إال إذا يرح بذلؾ.
 ما يعارضو ت  النص العاـ.النص ال اص صلغ   .9

 (31مانا )
تيػػػرا النيػػػكص المتعلقػػػأل با ىليػػػأل علػػػ  عميػػػا ا  ػػػ اص الػػػذصف تنطبػػػق علػػػصيـ  .3

 ال ركف المقررا ت  ىذه النيكص.
لنيػػكص قنيمػػأل، ةػػـ أيػػبح نػػاقص ا ىليػػأل  إذا تػػكاترن ا ىليػػأل تػػ   ػػ ص طبقػػاً  .9

 بمقتض  نيكص عنصنا تد أةر لذلؾ ت  تيرتاتو القانكنيأل اليابقأل.
إذا مػػاف  ػػػ ص نػػاقص ا ىليػػػأل طبقػػًا لنيػػػكص قنيمػػأل، ةػػػـ أيػػبح مامػػػ  ا ىليػػػأل  .1

 بمقتض  نيكص عنصنا تد أةر لذلؾ ت  تيرتاتو القانكنيأل اليابقأل.
 (33مانا )

تيػرا النيػػكص العنصػنا المتعلقػػأل بالتقػانـ مػػف كقػن العمػػ  بيػا علػػ  مػ  تقػػانـ لػػـ  .3
 يمتم .

نء التقانـ ككقهػو كانقطاعػو كذلػؾ تيرا النيكص القنيمأل عل  الميا   ال ايأل بب .9
 عف المنا اليابقأل عل  العم  بالنيكص العنصنا.

 (39مانا )
إذا قرر النص العنصن منا للتقانـ أقير مما قرره النص القنيـ يرن المنا العنصنا مػف 
كقن العم  بالنص العنصن كلك مانن المنا القنيمأل قن بنأن قبػ  ذلػؾ، تػإذا مػاف البػاق  

قررىػػا القػػانكف القػػنيـ أقيػػر مػػف المػػنا التػػ  قررىػػا القػػانكف العنصػػن، تػػاف  مػػف المػػنا التػػ 
 التقانـ صتـ بانقضاء ىذا الباق .
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 (31مانا )
للنيػكص المعمػكؿ بيػا تػ  الكقػن الػذا أعػنن تيػو  ت ضا ا نلػأل التػ  تعػن مقػنماً 

 أك ت  الكقن الذا ماف صنبغ  تيو إعنانىا.
 الفصل الثالث

 التطبيق المكاني لمقانون 
 (34مانا )

القػانكف الهليػػطصن  ىػك المرعػػا تػػ  ت صصػف العدقػػان ذان العنيػر ا عنبػػ  عنػػنما 
 تتنازع القكانصف لمعرتأل القانكف الكاع  تطبيقو.
 (35مانا )

ييرا قانكف النكلأل الت  صنتمػ  إلصيػا ا  ػ اص بعنيػصتيـ علػ  اػالتيـ المننيػأل  .3
 كأىلصتيـ.

تعقػن تػ  تليػػطصف كترتػ  اةارىػا تصيػػا، علػ  أنػو بالنيػػبأل للتيػرتان الماليػأل التػػ   .9
ناقص ا ىليأل باي  قانكف النكلأل الت  صنتم  إلصيػا  إذا ماف أان أطراتيا أعنبياً 

بعنيصتو كماف نقص أىلصتػو ممػا ال ييػتطيا الطػرؼ الةػان  تبػصف يػببو كلػك بػذؿ 
 ت  ذلؾ عين الرع  المعتان تاف ىذا اليب  ال صىةر ت  ياأل تيرتو.

 (36مانا )
لػػ  النظػػاـ القػػانكن  لا ػػ اص االعتبارعػػأل ا عنبيػػأل قػػانكف النكلػػأل التػػ  ييػػرا ع .3

 ات ذن تصيا مرمز إنارتيا الر يس الهعل .
ييػػػػرا القػػػػػانكف الهليػػػػطصن  علػػػػػ  ا  ػػػػ اص االعتبارعػػػػػأل ا عنبيػػػػأل إذا با ػػػػػرن  .9

 ن اطيا الر يس ت  تليطصف.

 (37مانا )
   مف الزكعصف.صرعا ت  ال ركف المكضكعيأل لياأل عقن الزكاج إل  قانكف م .3
 أما مف اصث ال م  تيعن الزكاج ما بصف أعنبصصف أك بصف أعنب  كتليطصن  يايااً  .9

 لقانكف البلن الذا تـ تيو أك قانكف م  مف الزكعصف. إذا عقن كتقاً 
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 (38مانا )
ييرا قانكف النكلأل الت  صنتم  إلصيا الزكج كقن انعقان الزكاج عل  عميا اآلةار  .3

 ج، بما ت  ذلؾ مف أةر بالنيبأل إل  الماؿ.الت  صرتبيا عقن الزكا
إذا اتاػػػػنن عنيػػػػيأل الػػػػزكعصف بعػػػػن الػػػػزكاج يطبػػػػق قػػػػانكف عنيػػػػصتيما علػػػػ  أةػػػػار  .9

 الزكاج.
 (39مانا )

 ييرا عل  الطدؽ قانكف النكلأل الت  صنتم  إلصيا الزكج كقن الطدؽ. .3
ييػػرا علػػ  التطلصػػق القضػػا  ، كالهيػػك، كاالنهيػػاؿ، قػػانكف النكلػػأل التػػ  صنتمػػ   .9

 لصيا الزكج كقن انعقان الزكاج.إ
 (91مانا )

ييرا القػانكف الهليػطصن  تػ  ا اػكاؿ المنيػكص علصيػا تػ  المػانتصف اليػابقتصف إذا 
 كقن انعقان الزكاج، تيما عنا  رعطأل ا ىليأل للزكاج. ماف أان الزكعصف تليطصنياً 

 (93مانا )
 مطال  بيا.ييرا عل  االلتزاـ بالنهقأل تيما بصف ا قار  قانكف نكلأل ال

 (99مانا )
ييػػػرا علػػػ  الميػػػا   المكضػػػكعيأل ال ايػػػأل بالكاليػػػأل كالكيػػػايأل كالقكامػػػأل كيصرىػػػا مػػػف 
الػػنظـ المقػػررا لامايػػأل عػػنيم  ا ىليػػأل كناقيػػصيا كالماعػػكرعف كالغػػا بصف كالمهقػػكنصف 

 قانكف نكلأل ال  ص الذا تع  اماصتو.
 (91مانا )

علػػػ  أنػػػو بالنيػػػبأل لغصػػػر  ييػػػرا علػػػ  المصػػػراث قػػػانكف نكلػػػأل المػػػكرث كقػػػن مكتػػػو، .3
الميػػػلمصف، ال صػػػرث ا عنبػػػ  مػػػف الهليػػػطصن ، إذا مػػػاف قػػػانكف نكلػػػأل ا عنبػػػ  ال 

 صكرث الهليطصن .
تػػػىكؿ إلػػػػ  النكلػػػأل الاقػػػػكؽ الماليػػػأل لاعنبػػػػ  الػػػذا ال كارث لػػػػو المكعػػػكنا علػػػػ   .9

 إقليميا، كلك يرح قانكف نكلتو ب دؼ ذلؾ.
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 (94مانا )
يأل كيا ر التيرتان المضاتأل إل  ما بعن ييرا عل  ا اماـ المكضكعيأل للكي .3

 المكن قانكف نكلأل المتيرؼ كقن مكتو.
ييرا عل   م  الكييأل كيا ر التيرتان المضػاتأل إلػ  مػا بعػن المػكن قػانكف  .9

 نكلأل المتيرؼ أك النكلأل الت  تـ تصيا التيرؼ.
 (95مانا )

الم ػترؾ  ييرا عل  االلتزامان التعاقنيػأل قػانكف النكلػأل التػ  صكعػن تصيػا المػكطف .3
ييرا قانكف النكلأل الت  تـ تصيا العقن مػا لػـ صتهػق  للمتعاقنصف، تاف ا تلها مكطناً 

 ا ر ىك المران تطبيقو. المتعاقناف أك صبصف مف الظركؼ أف قانكناً 
 ييرا عل  العقكن الت  أبرمن ب أف العقار قانكف مكقعو. .9

 (96مانا )
 رى قانكف مكقا العقار تيما ص تص ييرا عل  الايازا كالمل يأل كالاقكؽ العصنيأل ا 

بػػو، كييػػرا علػػ  المنقػػكؿ قػػانكف النكلػػأل التػػ  صكعػػن تصيػػا كقػػن تاقػػق اليػػب  الػػذا 
ترتػػػ  عليػػػو ميػػػ  تلػػػؾ الاقػػػكؽ أك تقػػػنىا تػػػإذا تغصػػػر مكقعػػػو تيطبػػػق قػػػانكف المكقػػػا 

 العنصن.
 (97مانا )
أل التػػ  صكعػػن ىػػك قػػانكف النكلػػ أك منقػػكالً  القػػانكف الػػذا ياػػنن مػػا إذا مػػاف ال ػػ ء عقػػاراً 

تصيا ذلؾ ال  ء، كقن إبراـ التيرؼ أك تاقق الكاقعػأل التػ  ت يػ  الاػق علػ  ىػذا 
 ال  ء.

 (98مانا )
ت ضػػا العقػػكن مػػا بػػصف ا ايػػاء تػػ   ػػمليا لقػػانكف البلػػن الػػذا تمػػن تيػػو، أك للقػػانكف 
الػػذا ييػػػرا علػػػ  أاماميػػػا المكضػػػكعيأل، أك لقػػػانكف مػػػكطف المتعاقػػػنصف أك قانكنيمػػػا 

  ترؾ.الكطن  الم
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 (99مانا )
ييػػػرا علػػػ  االلتزامػػػان يصػػػر التعاقنيػػػأل قػػػانكف النكلػػػأل التػػػ  اػػػنةن تصيػػػا الكاقعػػػأل  .3

 المن  أل لدلتزاـ.
ال تيرا أاماـ الهقرا اليػابقأل علػ  االلتزامػان النا ػ أل عػف الهعػ  الضػار، الػذا  .9

ت  تليطصف كلك ماف يصر م ركع ت  البلن الػذا  كقا ت  ال ارج كماف م ركعاً 
 كقا تيو.

 (11مانا )
ييػػرا قػػانكف النكلػػأل التػػ  تقػػاـ تصيػػا الػػنعكى أك تبا ػػر تصيػػا اإلعػػراءان علػػ  قكاعػػن 

عراءان التقاض .  اال تياص كاع
 (13مانا )

ال تيرا أاماـ المكان اليابقأل مف ىذا الهي  إذا كعن نص علػ   دتيػا تػ  قػانكف 
  اص أك ت  اتهاقيأل نكليأل ناتذا ت  تليطصف.
 (19مانا )

القػػػانكف الكاعػػػ  تطبيقػػػو علػػػ  ا  ػػػ اص معيػػػكل  العنيػػػيأل أك  يعػػػصف القاضػػػ  .3
 الذصف تةبن ليـ عنييان متعننا أعنبيأل ت  كقن كاان.

يطبػػػػق القػػػػانكف الهليػػػػطصن  علػػػػ  ا  ػػػػ اص الػػػػذصف ياملػػػػكف عنيػػػػيان متعػػػػننا  .9
 إاناىا العنييأل الهليطصنيأل.

 (11مانا )
ال ػرا ا، تػاف قػانكف تلػؾ إذا ماف القانكف الكاع  تطبيقو ىػك قػانكف نكلػأل تتعػنن تصيػا 

 النكلأل ىك الذا يقرر أيأل  رععأل منيا صع  تطبيقيا.
 (14مانا )

ىػك الكاعػػ  تطبيقػو، تػػد يطبػق منػػو إال أامامػو النا ليػػأل،  أعنبيػػاً  إذا تقػرر أف قانكنػاً 
 نكف الت  تتعلق بالقانكف النكل  ال اص.
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 (15مانا )
القػػكانصف تيمػػا لػػـ صػػرن ب ػػأنيا  تتبػػا مبػػان  القػػانكف الػػنكل  ال ػػاص تػػ  اػػاالن تنػػازع

 نص ت  المكان اليابقأل مف ىذا الهي .
 (16مانا )

ال صعكز تطبصق أاماـ قانكف أعنب  عصنتو النيكص اليابقأل إذا مانن ىذه ا امػاـ 
ت الف النظاـ العاـ أك اآلنا  ت  تليطصف كت  االأل الم الهأل تطبق مبان  القانكف 

 النكل  ال اص.
 (17مانا )

انكف الهليطصن  إذا تعذرن معرتأل القانكف ا عنب  الكاع  تطبيقو أك تعذر يطبق الق
تانصػػن منلكلػػو إذا مػػاف النػػزاع صتعلػػق بػػا اكاؿ ال  يػػيأل، أمػػا إذا مػػاف النػػزاع صتعلػػق 

 بالمعامدن الماليأل تتطبق مبان  القانكف النكل  ال اص.
 الفصل الرابع
 األشخاص
 الفرع األول

 الشخص الطبيعي
 (18مانا )

 كتنتي  بمكتو. تبنأ   ييأل اإلنياف بتماـ كالنتو اياً  .3
 يانن القانكف اقكؽ الام  الميت ف. .9

 (19مانا )
تةبن الكالنا كالكتاا باليعدن الريميأل المعػنا لػذلؾ، تػإذا لػـ تكعػن يػعدن أك تبػصف 

 عنـ ياأل ما أنرج تصيا، عاز اإلةبان بأيأل كيصلأل مف كيا   اإلةبان القانكنيأل.
 (41مانا )

 نظـ اليعدن الريميأل للمكالصن كالكتيان كالتبليغان المتعلقأل بيا بقانكف  اص.ت
 (43مانا )
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تػػنظـ أامػػاـ اللقػػيف كالمهقػػكن كالغا ػػ  قػػكانصف  ايػػأل، تػػاف لػػـ تكعػػن تأامػػاـ ال ػػرععأل 
 اإليدميأل.

 (49مانا )
 صنظـ العنييأل الهليطصنيأل قانكف  اص. .3
يأل كا عنب  مػ  مػف لػـ تةبػن لػو المكاطف ىك م  مف ةبتن لو العنييأل الهليطصن .9

 ىذه العنييأل.
 (41مانا )

تت كف أيػرا ال ػ ص مػف زكعػو كذكا قربػاه كيعػن مػف ذكا القربػ  مػ  مػف صعمعيػـ 
 أي  م ترؾ.

 (44مانا )
 القرابأل المبا را ى  الرابطأل ما بصف ا يكؿ كالهركع. .3
ف القرابػأل يصػػر المبا ػػرا ىػ  الرابطػػأل مػػا بػػصف أ ػ اص صعمعيػػـ أيػػ  م ػػترؾ نك  .9

 لآل ر. أف يمكف أانىـ ترعاً 
 (45مانا )

صراع  ت  ايا  نرعأل القرابأل المبا را ايباف م  ترع نرعػأل عنػن اليػعكن لايػ  
 ب ركج ىذا ا يػ ، كعنػن ايػا  نرعػأل القرابػأل يصػر المبا ػرا تعػن الػنرعان يػعكناً 

منػػػو إلػػػ  الهػػػرع اآل ػػػر، كمػػػ  تػػػرع تيمػػػا عػػػنا  مػػػف الهػػػرع لايػػػ  الم ػػػترؾ ةػػػـ نػػػزكالً 
 ي  الم ترؾ يعن نرعأل.ا 

 (46مانا )
مػػا لػػـ  يعػػن أقػػار  أاػػن الػػزكعصف تػػ  ذان القرابػػأل كالنرعػػأل بالنيػػبأل إلػػ  الػػزكج اآل ػػر

 .ص الف ذلؾ ال رععأل اإليدميأل
 (47مانا )

 يمكف ل     ص ايـ كلق  كعلاق لقبو بأيماء أكالنه كزكعتو. .3
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بػػكعف يصػػر صراعػػ  أف ت ػػكف أيػػماء ا  ػػ اص عربيػػأل مػػا لػػـ يمػػف المكلػػكن مػػف أ .9
 ميلمصف.

 صنظـ أيماء ا   اص كألقابيـ كتغصصرىا كاماصتيا قانكف  اص. .1
 (48مانا )

ل ػػ  مػػف نازعػػو الغصػػر تػػ  ايػػتعماؿ ايػػمو أك لقبػػو أك ملصيمػػا بػػد ميػػكغ كمػػف انتاػػ  
الغصر ايمو أك لقبو أك ملصيما نكف اق، أف يطل  كقف ىذا االعتناء ما التعػكيض 

 عما يمكف قن لاقو مف ضرر.
 (49نا )ما

المػػكطف ىػػك الممػػاف الػػذا يقػػيـ تيػػو ال ػػ ص عػػانا، كععػػكز أف يمػػكف لل ػػ ص تػػ  
 كقن كاان أ ةر مف مكطف.

 (51مانا )
لػو بالنيػبأل إلػ   يعن المماف الذا صبا ر تيو ال  ص تعارا أك مينأل أك ارتأل مكطنػاً 

 إنارا ا عماؿ المتعلقأل بيذه التعارا أك المينأل أك الارتأل.
 (53مانا )

نيـ ا ىليأل كالقاير كالماعكر عليػو كالمهقػكن كالغا ػ  ىػك مػكطف مػف مكطف ع .3
 .صنك  عنيـ قانكناً 

صعػػػكز أف يمػػػكف للقايػػػر الػػػذا بلػػػو  مػػػس ع ػػػرا يػػػنأل كمػػػف تػػػ  اممػػػو مػػػكطف  .9
 لمبا رتيا.  اص بالنيبأل لاعماؿ كالتيرتان الت  يعنه القانكف أىدً 

 (59مانا )
عػػػصف، كيمػػػكف ىػػػك المػػػكطف صعػػػكز ات ػػػاذ مػػػكطف م تػػػار لتنهصػػػذ عمػػػ  قػػػانكن  م .3

بالنيػبأل ل ػ  مػا صتعلػق بيػذا العمػ  بمػػا تػ  ذلػؾ إعػراءان التنهصػذ العبػرا، مػا لػػـ 
 ي ترف يرااأل قير ىذا المكطف عل  أعماؿ نكف أ رى.

 يمكف إةبان المكطف الم تار بال تابأل. .9
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 (51مانا )
بقػػكاه العقليػػأل، كلػػـ ياعػػر عليػػو يمػػكف مامػػ   مػػ   ػػ ص بلػػو يػػف الر ػػن متمتعػػاً  .3

  ىليأل لمبا را اقكقو المننيأل.ا
 يف الر ن ةمان  ع را ينأل ميدنيأل ماملأل. .9

 (54مانا )
لمبا ػرا اقكقػو المننيػأل مػف مػاف تاقػن التمصصػز ليػغر تػ  اليػف أك  ال يمكف أىدً  .3

 عاىأل ت  العق .
 م  مف لـ صبلو اليابعأل يعن عنيـ التمصصز. .9

 (55مانا )
أك  كم  مف بلو يف الر ن كماف يهصياً بلو يف التمصصز كلـ صبلو يف الر ن،  م  مف

 ذا يهلأل يمكف ناقص ا ىليأل كتقًا لما يقرره القانكف.
 (56مانا )

بايػػ   –ص ضػػا ناقيػػك ا ىليػػأل كعػػنيمكىا  امػػاـ الكاليػػأل أك الكيػػايأل أك القكامػػأل 
 للقكاعن المقررا ت  القانكف. كتقاً  –ا اكاؿ 

 (57مانا )
 ص  ت  أاماميا.ليس  ان النزكؿ عف أىلصتو أك التعن .3
 للتعام . ال صعكز أف ت كف الارعأل ال  ييأل مادً  .9

 (58مانا )
للتيػػػرتان بعػػػكض، مػػػا لػػػـ صػػػنص  ال ت ػػػكف مقكمػػػان ميػػػاف اإلنيػػػاف المانيػػػأل ماػػػدً 

 القانكف عل   دؼ ذلؾ.
 (59مانا )

ل   مف كقا عليو اعتناء يصر م ركع تػ  اػق مػف الاقػكؽ المدزمػأل ل  يػصتو أف 
 تناء، ما التعكيض عما يمكف قن لاقو مف ضرر.يطل  كقف ىذا االع
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 الفرع الثاني
 الشخص االعتباري 

 (61مانا )
  ا   اص االعتبارعأل ى 

 النكلأل ككاناتيا اإلنارعأل كالبلنيان كيصرىا بال را ف الت  ياننىا القانكف. .3
 الميالح كاليص ان كالمن آن العامأل. .9
 ا كقاؼ. .1
 ليا النكلأل ب  ييأل اعتبارعأل.اليص ان كالطكا ف النصنيأل الت  تعترؼ  .4
 ال رمان التعارعأل كالمننيأل كالعمعيان كالمىييان المن أا كتقا  اماـ القانكف. .5
م  معمكعأل مف ا   اص أك ا مكاؿ تةبن ليا ال  ييأل االعتبارعأل بمقتض   .6

 نص ت  القانكف.

 (63مانا )
هأل اإلنيػػاف ليػػ صتمتػػا ال ػػ ص االعتبػػارا بعميػػا الاقػػكؽ إال مػػا مػػاف منيػػا مدزمػػاً 

 الطبيعيأل كذلؾ ت  الانكن الت  يقررىا القانكف.
 (69مانا )

  يمكف لل  ص االعتبارا 
 ذمأل ماليأل ميتقلأل. .3
 أىليأل ت  الانكن الت  يعصنيا ينن إن ا و أك الت  يقررىا القانكف. .9
مكطف ميتق ، كيعن مكطنو الممػاف الػذا صكعػن تيػو مرمػز إنارتػو، أمػا ال ػرمان  .1

يعػػػن مرمػػػز تلػػػر يس تػػػ  ال ػػػارج كليػػػا ن ػػػاف تػػػ  تليػػػطصف التػػػ  يمػػػكف مرمزىػػػا ا
إنارتيػػػػا بالنيػػػػبأل إلػػػػ  القػػػػانكف الهليػػػػطصن  ىػػػػك الممػػػػاف الػػػػذا تكعػػػػن تيػػػػو اإلنارا 

 الماليأل.
 مف يمةلو ت  التعبصر عف إرانتو. .4
 اق التقاض . .5
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 (61مانا )
 ت ضا ا   اص االعتبارعأل  اماـ القكانصف ال ايأل بيا.

 الفصل الخامس
 والاألشياء واألم
 (64مانا )

 مػػ   ػػػ ء ال ص ػػػرج عػػف التعامػػػ  بطبيعتػػػو أك بامػػػـ القػػانكف ييػػػح أف يمػػػكف ماػػػدً 
 للاقكؽ الماليأل.

 (65مانا )
ا  ػػػياء التػػػ  ت ػػػرج عػػػف التعامػػػ  بطبيعتيػػػا ىػػػ  التػػػ  ال ييػػػتطيا أاػػػن أف ييػػػتأةر 
بايازتيا، أمػا التػ  ت ػرج عػف التعامػ  بامػـ القػانكف تيػ  التػ  ال صعصػز القػانكف أف 

 للاقكؽ الماليأل. كف مادً ت 
 (66مانا )

ا  ػػياء المةليػػأل ىػػ  مػػا تماةلػػن أك تقاربػػن ااانىػػا أك أعزاىىػػا باصػػث يممػػف أف  .3
عنػن الكتػاء بػد تػرؽ يعتػن بػو، كتقػنر تػ  التعامػ   يقكـ بعضيا مقاـ بعض عرتػاً 

 بالعنن أك القياس أك ال ص  أك الكزف.
يعتن بو،  ن أك ت  القيمأل تهاكتاً ا  ياء القيميأل ى  ما تتهاكن ااانىا ت  اليها .9

 أك صننر كعكن أمةاؿ ليا ت  التناكؿ.

 (67مانا )
 ا  ياء االيتيد يأل ى  ما ال صتاقق االنتهاع ب يا ييا إال بايتيد يا. .3
 ما بقاء عصنيا. ا  ياء االيتعماليأل ى  ما صتاقق االنتهاع بيا بايتعماليا مراراً  .9

 (68مانا )
ن تيػو ال يممػف نقلػو منػو نكف تلػف أك تغصصػر ىص تػو تيػك م   ػ ء ميػتقر باصػزه ةابػ

 عقار، كم  ما عنا ذلؾ مف   ء تيك منقكؿ.
 (69مانا )
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عقارعًا م  اق عصن  يقا عل  عقار بما ت  ذلؾ اق المل يأل، كمػذلؾ  يعن ماالً  .3
 تتعلق باق عصن  عل  عقار.ى م  نعك 

 منقكاًل ما عنا ذلؾ مف الاقكؽ الماليأل. يعن ماالً  .9

 (71)مانا 
علػ   نمػأل  بالت ييص المنقكؿ الذا يضػعو مال ػو تػ  عقػار لػو، ريػناً  يعن عقاراً 

 بالعقار اتياؿ قرار. ىذا العقار أك ايتغدلو، كلك لـ يمف متيدً 
 (73مانا )

عامػػػػأل العقػػػػاران كالمنقػػػػكالن التػػػػ  للنكلػػػػأل أك لا ػػػػ اص االعتبارعػػػػأل  تعػػػػن أمػػػػكاالً  .3
 الهع  أك بمقتض  القانكف.العامأل كالت  ت كف م ييأل لمنهعأل عامأل ب

 ال صعكز التيرؼ ت  ا مكاؿ العامأل أك الاعز علصيا أك تمل يا بالتقانـ. .9
 (79مانا )

تهقػػػن ا مػػػكاؿ العامػػػأل ىػػػذه اليػػػهأل بانتيػػػاء ت يييػػػيا للمنهعػػػأل العامػػػأل، كعنتيػػػ  ىػػػذا 
الت يػػيص بمقتضػػ  القػػانكف، أك بالهعػػ ، أك بانتيػػاء الغػػرض الػػذا  ييػػن مػػف 

 ؿ للمنهعأل العامأل.أعلو تلؾ ا مكا
 الكتاب األول
 االلتزامات
 الباب األول
 مصادر االلتزام
 الفصل األول
 العقد
 (71مانا )

تيرا عل  العقكن القكاعن العامأل المنيػكص علصيػا تػ  ىػذا الهيػ  مػا لػـ تتعػارض 
 ما قكاعن منيكص علصيا ت  ىذا القانكف أك ت  قكانصف أ رى.

 الفرع األول
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 أركان العقد
 :ضيالترا - 0

 (74مانا )
عػػف إرانتػػصف متطػػابقتصف مػػا لػػـ يقػػرر  بمعػػرن أف صتبػػانؿ الطػػرتصف التعبصػػرصنعقػػن العقػػن 

 معصنأل النعقانه. القانكف تكؽ ذلؾ أكضاعاً 
 (75مانا )

 إلن ػػاء العقػػن، كأا تعبصػػر يػػنر أكالً  اإلصعػػا  كالقبػػكؿ مػػ  تعبصػػرعف ميػػتعملصف عرتػػاً 
 تيك إصعا  كالةان  قبكؿ.

 (76مانا )
، أك ر عػػػف اإلرانا يمػػػكف بػػػاللهك، أك بال تابػػػأل، أك باإل ػػػارا المعيػػػكنا عرتػػػاً التعبصػػػ .3

 ت  ناللتو عل  اقيقأل المقيكن. بات اذ مكقف ال تنع ظركؼ الااؿ  ماً 
، إذا لػػػػـ صػػػػنص القػػػػانكف أك صتهػػػػق صعػػػػكز أف يمػػػػكف التعبصػػػػر عػػػػف اإلرانا ضػػػػمنياً  .9

 .الطرتاف عل  أف يمكف يرعااً 
 (77مانا )

إلرانا أةػػره تػػ  الكقػػن الػػذا صتيػػ  تيػػو بعلػػـ مػػف كعػػو إليػػو، كيعػػن صنػػته التعبصػػر عػػف ا
 كيكؿ التعبصر قرعنأل عل  العلـ بو، ما لـ يقـ نلص  عل  عمس ذلؾ.

 (78مانا )
إذا مػػان مػػف يػػنر منػػو التعبصػػر عػػف اإلرانا أك تقػػن أىلصتػػو قبػػ  أف صنػػته التعبصػػر  .3

ر بعلػػـ مػػف كعػػو أةػػره تػػاف ذلػػؾ ال يمنػػا مػػف ترتػػ  ىػػذا ا ةػػر عنػػن اتيػػاؿ التعبصػػ
 إليو، ىذا ما لـ صتبصف العمس مف التعبصر أك مف طبيعأل التعام .

ييػػقف التعبصػػر عػػف اإلرانا كال صنػػته أةػػره إذا مػػان مػػف كعػػو إليػػو التعبصػػر أك تقػػن  .9
 ا ىليأل قب  التعبصر إليو.

 
 (79مانا )
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، أمػػػا الن ػػػر كاإلعػػػدف كبيػػػاف ا يػػػعار يعػػػن عػػػرض البضػػػا ا مػػػا بيػػػاف ةمنيػػػا إصعابػػػاً 
مكعيػأل للعميػكر  إعدنػانالعارا التعام  بيا، كم  بيػاف ا ػر متعلػق بعػرض، أك ب

 ، ما لـ يظير العمس مف ظركؼ الااؿ.أك  تران معصنصف تد يعن إصعاباً 
 (81مانا )

 ال صني  إل  يا ن قكؿ كل ف اليمكن ت  معرض الااعأل بياف، يعن قبكاًل. .3
  بكعو  اص كيعن اليمكن قبكالً  .9

 عل  ذلؾ. إذا نص القانكف  .أ 
إذا مػػاف ىنػػػاؾ تعامػػػ  يػػػابق، كاتيػػػ  اإلصعػػػا  بيػػػذا التعامػػػ ، كيػػػمن مػػػف  .  

 كعو إليو اإلصعا  عف الرن. 
 إذا تم ض اإلصعا  لمنهعأل مف كعو إليو. .ج 
إذا مانن طبيعأل المعاملأل أك العرؼ أك يصر ذلؾ مف الظركؼ تنؿ عل  أف  .ن 

قػػػػن بػػػالقبكؿ كلػػػـ صػػػتـ رتػػػػض اإلصعػػػا  تػػػ  ك  المكعػػػ  لػػػـ صنتظػػػر تيػػػػرعااً 
 مناي .

 (83مانا )
إذا عػػصف ميعػػان للقبػػكؿ التػػـز المكعػػ  بالبقػػاء علػػ  إصعابػػو إلػػ  أف صنقضػػ  ىػػذا  .3

 الميعان.
 ييت لص الميعان مف ظركؼ الااؿ أك مف طبيعأل المعاملأل. .9

 (89مانا )
للقبػػكؿ، تػػاف  إذا يػػنر اإلصعػػا  تػػ  معلػػس العقػػن مػػف يصػػر أف صتضػػمف ميعػػاناً  .3

كقن ما لـ يينر قبكؿ مطابق لو قب  أف  للمكع  أف يعنؿ عف إصعابو ت  أا
 صنهض المعلس.

إذا لػػػـ يعػػػنؿ المكعػػػ  كل ػػػف معلػػػس العقػػػن انهػػػض بمغػػػانرا المكعػػػ  لػػػو الممػػػاف أك  .9
 لو عف اإلصعا  تاف ذلؾ يعن رتضاً  بينكر تع  أك قكؿ منو صنؿ عل  إعراضو
 (81مانا )
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 ا  ا  صر.ت رار اإلصعا  قب  القبكؿ ييقف اإلصعا  ا كؿ كيعتن تيو باإلصع
 (84مانا )

لإلصعػا ، تػإذا اقتػرف القبػكؿ بمػا صزعػن تػ  اإلصعػا  أك  صع  أف يمكف القبكؿ مطابقاً 
 .عنصناً  صتضمف إصعاباً  يقصنه، أك يعنؿ تيو يعن رتضاً 

 (85مانا )
إذا اتهػػػق الطرتػػػاف علػػػ  عميػػػا الميػػػا   العكىرعػػػأل تػػػ  العقػػػن كااتهظػػػا بميػػػا    .3

كلـ ي ترطا أف العقن ال صنعقن عنن عػنـ االتهػاؽ  تهيصليأل صتهقاف علصيا تيما بعن،
ذا قػػاـ  ػػدؼ علػػ  الميػػا   التػػ  لػػـ صػػتـ االتهػػاؽ  علصيػػا، عػػن العقػػن قػػن انعقػػن، كاع

 القانكف.ىذا لطبيعأل المعاملأل كأاماـ  علصيا، تاف الماممأل تقض  تصيا طبقاً 
ا االتهػػاؽ علػػ  بعػػض الميػػا   العكىرعػػأل ال يمهػػ  إللػػزاـ الطػػرتصف كلػػك أةبػػن ىػػذ .9

 االتهاؽ بال تابأل.
 (86مانا )

يعن التعاقن ما بصف الغا بصف قن تـ ت  المماف كالزماف اللذصف يعلػـ تصيمػا المكعػ   .3
 بالقبكؿ، ما لـ صكعن اتهاؽ أك نص يقض  بغصر ذلؾ.

يهتػػرض أف المكعػػ  قػػن علػػـ بػػالقبكؿ تػػ  الممػػاف كتػػ  الزمػػاف اللػػذصف كيػػ  إليػػو  .9
 تصيما ىذا القبكؿ.

 (87مانا )
بػػصف ااضػػرعف مػػف اصػػث  تعاقػػن باليػػاتف أك بأيػػأل طرعقػػأل أ ػػرى مماةلػػأل تعاقػػناً يعػػن ال

 الزماف كبصف يا بصف مف اصث المماف.
 (88مانا )

ال صنعقن العقن تػ  المزاصػنان إال بريػك المػزان، كييػقف العطػاء بعطػاء صزعػن عليػو كلػك 
 .ماف باطدً 

 
 (89مانا )
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ب ػركف مقػررا يضػعيا المكعػ   يقتير القبكؿ ت  عقكن اإلذعاف عل  معرن التيليـ
 كال يقب  مناق أل تصيا.

 (91مانا )
االتهػػػاؽ الػػػذا صتعيػػػن بمكعبػػػو مػػػد المتعاقػػػنصف أك أاػػػنىما بػػػإبراـ عقػػػن معػػػصف تػػػ   .3

الميػػتقب ، ال صنعقػػن إال إذا عصنػػن عميػػا الميػػا   العكىرعػػأل للعقػػن المػػران إبرامػػو، 
 كالمنا الت  صع  إبرامو تصيا.

ن العقػن ايػػتيهاء  ػم  معػػصف تيػذا ال ػػم  صعػ  مراعاتػػو إذا ا ػترف القػانكف النعقػػا .9
 ت  االتهاؽ الذا صتضمف الكعن بإبراـ العقن. أيضاً 

 (93مانا )
تنهصػػذ الكعػػن، كمانػػن  إذا كعػػن  ػػ ص بػػإبراـ عقػػن ةػػـ نمػػ  كقاضػػاه المكعػػكن لػػو طالبػػاً 

ال ػػركف الدزمػػأل النعقػػانه،  ايػػأل مػػا صتعلػػق منيػػا بال ػػم  متػػكاترا، قػػاـ الامػػـ متػػ  
 بح نيا يا مقاـ العقن.أي

 (99مانا )
نتا العربكف كقن إبراـ العقن يهصن أف ل   مف المتعاقنصف الاػق تػ  العػنكؿ عنػو  .3

 ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
ذا عنؿ مف قبضو رنه  .9  كمةلو.إذا عنؿ مف نتا العربكف، تقنه، كاع

 :النيابة في التعاقد
 (91مانا )

 بأل ما لـ صنص القانكف عل   دؼ ذلؾ.صعكز التعاقن بطرعق النيا
 (94مانا )

 ت كف النيابأل ت  التعاقن اتهاقيأل أك قانكنيأل. .3
 يانن عقن النيابأل يلطان النا   ت  النيابأل االتهاقيأل. .9
 يانن القانكف يلطان النا   ت  النيابأل القانكنيأل. .1

 (95مانا )
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ىػػك ماػػ  إذا تػػـ العقػػن بطرعػػق النيابػػأل، مػػاف  ػػ ص النا ػػ  ال  ػػ ص ا يػػص   .3
االعتػػػػنان عنػػػػن النظػػػػر تػػػػ  عصػػػػك  اإلرانا أك تػػػػ  أةػػػػر العلػػػػـ بػػػػبعض الظػػػػركؼ 

 ال ايأل، أك اتتراض العلـ بيا.
لتعليمػػػان ماػػػننا تلقاىػػػا مػػػف  ، كتيػػػرؼ كتقػػػاً إذا مػػػاف النا ػػػ  كمػػػيدً كمػػػا ذلػػػؾ  .9

ماف يعلميا ىك  ا يص ، تانو ال يمكف ليذا ا  صر أف صتميؾ بعي  نا بو أمكراً 
تيػػو أف يعلميػػا، ممػػا صعػػ  االعتػػنان تػػ  ىػػذه الاالػػأل بمػػا  ػػا   أك مػػاف مهركضػػاً 

 إرانا ا يص  مف عصك .

 (96مانا )
بايػـ ا يػص  تػاف مػا صن ػأ عػف ىػذا العقػن مػف  إذا أبـر النا   ت  انكن نيابتو عقناً 

 اقكؽ كالتزامان يضاؼ إل  ا يص ، ما لـ صنص القانكف عل   دؼ ذلؾ.
 (97مانا )

، تاف أةر العقن ال يضػاؼ كقن إبراـ العقن أنو صتعاقن بيهتو نا باً إذا لـ يعلف النا   
أف مف تعاقن معػو النا ػ  يعلػـ بكعػكن  إل  ا يص ، إال إذا ماف مف المهركض اتماً 

 النيابأل، أك ماف ييتكا عننه أف صتعام  ما ا يص  أك النا  .
 (98مانا )

انقضػػاء النيابػػأل، تػػاف أةػػر  إذا مػػاف النا ػػ  كمػػف تعاقػػن معػػو صعيػػدف معػػًا كقػػن العقػػن
يضػػػػاؼ إلػػػػ  ا يػػػػص ، نكف إ ػػػػدؿ باػػػػق  مػػػػاف أك التزامػػػػاً  العقػػػػن الػػػػذا صبرمػػػػو اقػػػػاً 

 ا يص  ت  الرعكع عل  نا بو اليابق بالتعكيض.
 (99مانا )

ال صعػػػكز ل ػػػ ص أف صتعاقػػػن مػػػا نهيػػػو بايػػػـ مػػػف صنػػػك  عنػػػو، يػػػكاء مػػػاف التعاقػػػن 
يػػص ، علػػ  أنػػو صعػػكز لايػػابو ىػػك أـ لايػػا   ػػ ص ا ػػر نكف تػػر يص مػػف ا 

لايػػص  تػػ  ىػػذه الاالػػأل أف صعصػػز التعاقػػن، مػػا مراعػػاا مػػا ص ػػالف ذلػػؾ مػػف أامػػاـ 
 القانكف أك قكاعن التعارا.

  :أىمية التعاقد
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 (311مانا )
 م    ص أى  للتعاقن ما لـ تيل  أىلصتو أك يان منيا بامـ القانكف.

 (313مانا )
 عميا تيرتاتو باطلأل.ليس لغصر الممصز اق التيرؼ ت  مالو كت كف 

 
 (319مانا )

، كباطلػػأل متػػ  ماضػاً  تيػرتان اليػػب  الممصػز يػػاياأل متػ  مانػػن ناتعػأل نهعػػاً  .3
 .ماضاً  مانن ضارا ضرراً 

أل تيػػػػرتان اليػػػػب  الػػػػنا را بػػػػصف النهػػػػا كالضػػػػرر ت ػػػػكف قابلػػػػأل لإلبطػػػػاؿ لميػػػػلا .9
، كعزكؿ اق التميؾ باإلبطاؿ بإعازا الكل  أك الكي  أك بإعازتيػا مػف القاير

 ممصػػػز نهيػػػو بعػػػن بلكيػػػو يػػػف الر ػػػن، أك مػػػف الماممػػػأل بايػػػ  ا اػػػكاؿ كتقػػػاً ال
 للقانكف.

 (311مانا )
إذا بلو اليػب  الممصػز ال اميػأل ع ػرا مػف عمػره كأذف لػو مػف كليػو أك مػف الماممػأل 
تػػ  تيػػلـ أمكالػػو أك عػػزء منيػػا، أك تيػػلميا بامػػـ القػػانكف، مانػػن التيػػرتان اليػػانرا 

 ميا القانكف.منو ياياأل ت  الانكن الت  ري
 (314مانا )

 للكل  أف صلغ  اإلذف اليانر لليب  المأذكف بالطرعقأل الت  تـ بيا.
 (315مانا )

للماممأل أف تأذف لليب  الممصز إذا بلو ال اميأل ع را ت  تيلـ أمكالو أك عزء  .3
 منيا عنن امتناع الكل  عف اإلذف.

 لذلؾ. صعكز للماممأل بعن اإلذف أف تلغيو إذا رأن ميكياً  .9
 
 (316مانا )
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ت كف الكاليأل عل  اليػب  تػ  مالػو  بيػو ةػـ لكيػ  ا   ةػـ لعػنه  بيػو ةػـ لكيػ  
 .العن ةـ للماممأل أك مف تعصنو الماممأل كيياً 
 (317مانا )

التيرتان الت  صعرعيا ا   كالعن ت  ماؿ اليغصر ت كف ناتذا إذا مانن بمةػ   .3
 القيمأل أك بغبف ييصر.

لتيػػرؼ عػػاز للماممػػأل أف تقصػػن مػػف كالصتيمػػا أك إذا عػػرؼ ا   أك العػػن بيػػكء ا .9
 أف تيلبيما ىذه الكاليأل.

 (318مانا )
 عقػػكن اإلنارا اليػػانرا مػػف الكيػػ  تػػ  مػػاؿ اليػػغصر ت ػػكف يػػاياأل ناتػػذا كتقػػاً  .3

 لل ركف كا كضاع الت  يقررىا القانكف.
يعن مف عقكن اإلنارا اإلصعار إذا لـ تزن منتو عل  ةػدث يػنكان كأعمػاؿ الاهػك  .9

يانأل كايػػتيهاء الاقػػكؽ كالكتػػاء بالػػنصكف، كبيػػا المايػػكالن الزراعيػػأل، كبيػػا كاليػػ
 المنقكؿ يرعا التلف كالنهقأل عل  اليغصر.

 (319مانا )
التيرتان اليانرا مف الكي  ت  ماؿ اليغصر، كالتػ  ال تػن   تػ  أعمػاؿ اإلنارا 

كن، ال ت كف كمنيا البيا كالرىف كالقرض كاليلح كقيمأل الماؿ ال ا ا، كايتةمار النق
 لل ركف كا كضاع الت  يقررىا القانكف. ياياأل كناتذا إال بإذف مف الماممأل كتقاً 
 (331مانا )

 المعنكف كالمعتكه كذك الغهلأل كاليهيو تاعر علصيـ الماممأل كترتا الاعر عنيـ كتقاً 
 للقكاعن كاإلعراءان المقررا ت  القانكف.

 
 
 (333مانا )
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معتكه إذا ينر التيرؼ بعن تيعص  قػرار الاعػر كمػا ذلػؾ تيرؼ المعنكف كال يقا باطدً 
، إال إذا مانػن االػأل العنػكف إذا ينر التيرؼ قب  تيػعص  قػرار الاعػر، تػد يمػكف بػاطدً 

 أك العتو  ا عأل كقن التعاقن، أك ماف الطرؼ اآل ر عل  بصنأل منيا.
 (339مانا )

كتيػػػعصلو، ييػػػرا التيػػػرؼ اليػػػانر مػػػف المغهػػػ  أك اليػػػهيو بعػػػن يػػػنكر قػػػرار الاعػػػر  .3
عليػػو مػػا ييػػرا علػػ  تيػػرؼ اليػػب  الممصػػز مػػف أامػػاـ، مػػا لػػـ صػػنص القػػانكف علػػ  

  دؼ ذلؾ.
، إال إذا أمػػا التيػػرؼ اليػػانر منػػو قبػػ  يػػنكر قػػرار الاعػػر كتيػػعصلو تيمػػكف يػػايااً  .9

 ماف نتصعأل ايتغدؿ أك تكاطى.
عليػػػو  قيمػػػاً ت ػػػكف الكاليػػػأل علػػػ  اليػػػهيو كذا الغهلػػػأل للماممػػػأل، أك لمػػػف تعصنػػػو الماممػػػأل  .1

 كليس  بيو أك لعنه كاليأل عليو.
 (331مانا )

متػػ  أذنتػػو  يمػػكف تيػػرؼ الماعػػكر عليػػو ليػػهو أك يهلػػأل بػػالكقف أك بالكيػػيأل يػػايااً  .3
 الماممأل ت  ذلؾ.

ت ػػػكف أعمػػػاؿ اإلنارا اليػػػانرا مػػػف الماعػػػكر عليػػػو ليػػػهو أك يهلػػػأل، المػػػأذكف لػػػو بتيػػػلـ  .9
 .أمكالو، ياياأل ت  الانكن الت  ريميا القانكف 

 (334مانا )
نارا أمػػػكاليـ  تبػػػصف القػػػكانصف كاللػػػكا ح اإلعػػػراءان التػػػ  تتبػػػا تػػػ  الاعػػػر علػػػ  الماعػػػكرعف كاع

 كايتةمارىا كالتيرؼ تصيا كيصر ذلؾ مف الميا   المتعلقأل بالكاليأل كالكيايأل كالقكامأل.
 (335مانا )

 ياتػػاج إذا مػػاف ال ػػ ص أيػػـ أبمػػـ، أك أعمػػ  أيػػـ، أك أعمػػ  أبمػػـ، أك مػػاف مرعضػػاً  .3
إل  مياعنا كتعػذر عليػو بيػب  ذلػؾ التعبصػر عػف إرانتػو، عػاز للماممػأل الم تيػأل أف 

 يياعنه ت  التيرتان الت  تقتض  ميلاتو تصيا ذلؾ. تعصف لو   ياً 
لإلبطاؿ مػ  تيػرؼ مػف التيػرتان التػ  تقػررن تصيػا الميػاعنا إذا  يمكف قابدً  .9

بعػػػن قػػػرار يػػػنر مػػػف ال ػػػ ص الػػػذا تقػػػررن ميػػػاعنتو بغصػػػر معاكنػػػأل ميػػػاعنه، 
 المياعنا كتيعصلو.
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 (336مانا )
التيرتان اليانرا مف ا كلياء كا كيياء كالقكاـ، ت ػكف يػاياأل تػ  الاػنكن التػ  

 ريميا القانكف.
 (337مانا )

صعػػػػػكز لنػػػػػاقص ا ىليػػػػػأل أف يطلػػػػػ  ابطػػػػػاؿ العقػػػػػن ىػػػػػذا مػػػػػا عػػػػػنـ اإل ػػػػػدؿ بإلزامػػػػػو 
 بالتعكيض، إذا لعأ إل  طرؽ ااتياليأل لص ه  نقص أىلصتو.

 :عيوب اإلرادة
 :الغمط

 (338مانا )
 إذا كقا الغلف ت  ماىيأل العقن، أك ت  اليب ، أك ت  الما ، بط  العقن.

 (339مانا )
إذا كقػػػا المتعاقػػػن تػػػ  يلػػػف عػػػكىرا عػػػاز لػػػو أف يطلػػػ  إبطػػػاؿ العقػػػن، إف مػػػاف  .3

المتعاقن اآل ر قػن كقػا مةلػو تػ  ىػذا الغلػف، أك مػاف علػ  علػـ بػو، أك مػاف مػف 
 أف صتبصنو. اليي  عليو

صعػػكز تػػ  عقػػكن التبرعػػان طلػػ  إبطػػاؿ العقػػن نكف اعتبػػار لعلػػـ المتعاقػػن اآل ػػر  .9
 بالغلف.

 (391مانا )
مػػف العيػػامأل باصػػث يمتنػػا معػػو المتعاقػػن عػػف  إذا بلػػو اػػناً  يمػػكف الغلػػف عكىرعػػاً  .3

 إبراـ العقن لك لـ يقا ت  ىذا الغلف.
   عل  ا  ص يعن الغلف عكىرعاً  .9
ت كف عكىرعأل ت  اعتبػار المتعاقػنصف أك صعػ  اعتبارىػا  إذا كقا ت  يهأل لل  ء .أ 

 مذلؾ لما يدبس العقن مف ظركؼ كلما صنبغ  ت  التعام  مف ايف النيأل.
إذا كقػػا تػػ  ذان المتعاقػػن أك تػػ  يػػهأل مػػف يػػهاتو، كمانػػن تلػػؾ الػػذان أك ىػػذه  .  

 اليهأل اليب  الر يس ت  التعاقن.
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 (393مانا )
  القػانكف إذا تػكاترن تيػو  ػرا ف الغلػف تػ  الكاقػا يمكف العقػن قػابًد لدبطػاؿ لغلػف تػ

 للمانتصف اليابقتصف ما لـ صنص القانكف عل   دؼ ذلؾ. طبقاً 
 (399مانا )

نما صع  تياياو.  ال صىةر ت  ياأل العقن معرن الغلف ت  الايا  أك ال تابأل، كاع
 (391مانا )

بػػو  لػػيس لمػػف كقػػا تػػ  الغلػػف أف صتميػػؾ بػػو علػػ  كعػػو صتعػػارض مػػا مػػا يقضػػ  .3
 ايف النيأل.

بالعقن الذا قين إبرامو، إذا أظير الطػرؼ اآل ػر ايػتعنانه  صبق  المتعاقن ملزماً  .9
 لتنهصذ ىذا العقن.

 :التغرير
 (394مانا )

صعػػكز إبطػػاؿ العقػػن للتغرعػػر إذا مانػػن الاصػػ  التػػ  لعػػأ إلصيػػا أاػػن المتعاقػػنصف أك  .3
 العقن.نا   عنو، مف العيامأل باصث لكالىا لما أبـر الطرؼ الةان  

مػا مػاف لصبػـر العقػن  رر بوتعمن اليمكن إل هاء أمر إذا ةبن أف المغ يعن تغرعراً  .9
 لك علـ بو.

 صعكز للمغرر بو المطالبأل بالتعكيض إف ماف لو مقتض. .1

 
 (395مانا )

أف المتعاقن اآل ػر بو مف يصر المتعاقنصف كأةبن المغرر  إذا ماف التغرعر يانراً  .3
أك ماف مف المهركض أف يعلـ بو، عاز لػو إبطػاؿ  ماف يعلـ بالتغرعر كقن العقن

 العقن.
أف يطلػ  إبطػاؿ العقػن بػو تانػو صعػكز للمغػرر  عل  أنػو إذا مػاف التيػرؼ تبرعػاً  .9

 كلك ماف المتعاقن اآل ر ال يعلـ بالتغرعر كقن التيرؼ.
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 :اإلكراه
 (396مانا )

تعاقػػن صعػػكز ابطػػاؿ العقػػن لإل ػػراه إذا تعاقػػن  ػػ ص تاػػن يػػلطاف رىبػػأل بعةيػػا الم .3
 اآل ر ت  نهيو نكف اق، كمانن قا مأل عل  أياس.

ت ػػكف الرىبػػأل قا مػػأل علػػ  أيػػاس إذا مانػػن ظػػركؼ الاػػاؿ تيػػكر للطػػرؼ الػػذا  .9
صػػػنعصيا أف  طػػػرًا عيػػػيمًا ماػػػنقًا صيػػػننه ىػػػك أك يصػػػره تػػػ  الػػػنهس أك العيػػػـ أك 

 ال رؼ أك الماؿ.
االعتماعيػػأل صراعػػ  تػػ  تقػػنصر اإل ػػراه عػػنس مػػف كقػػا عليػػو اإل ػػراه كيػػنو كاالتػػو  .1

 كاليايأل كم  ظرؼ ا ر مف  أنو أف صىةر ت  عيامأل اإل راه.

 (397مانا )
إذا ينر اإل راه مف يصر المتعاقنصف، تليس للمتعاقػن الممػره أف يطلػ  إبطػاؿ العقػن، 
ما لـ صةبػن أف المتعاقػن اآل ػر مػاف يعلػـ أك مػاف مػف المهػركض اتمػًا أف يعلػـ بيػذا 

 اإل راه.
 :االستغالل

 (398مانا )
، أك ، أك ىػػكى عاماػػاً بصنػػاً  إذا ايػػتغ   ػػ ص تػػ  ا ػػر ااعػػأل ملع ػػأل، أك طي ػػاً  .3

صنطػػكا عنػػن إبرامػػو  عػػنـ  بػػرا، كععلػػو ذلػػؾ صبػػـر ليػػالاو أك ليػػالح يصػػره عقػػناً 
علػػ  عػػنـ تنايػػ  بػػاىك بػػصف مػػا صلتػػـز بأنا ػػو بمقتضػػاه كمػػا صعػػره عليػػو مػػف نهػػا 

قػػػػن أك أف صػػػػنقص مػػػػانا أك أنبػػػػ ، مػػػػاف للطػػػػرؼ المغبػػػػكف أف يطلػػػػ  إبطػػػػاؿ الع
التزامػػػػو. كععػػػػكز للمتعاقػػػػن اآل ػػػػر أف صتػػػػكق  إبطػػػػاؿ العقػػػػن إذا عػػػػرض مػػػػا تػػػػراه 

 لرتا الغبف. الماممأل ماتياً 
ت  عقكن التبرع كلصنا االيتغدؿ يمكف للمتبػرع أف يطلػ  إبطػاؿ العقػن أك نقػص  .9

ما ةركتو أك ما ما قػنر  قنر المتبرع بو إذا أةبن أف التزاماتو ال تتناي  إطدقاً 
 المتبرع بو ت  مة  الظركؼ الت  تـ تصيا ىذا التبرع.
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صراع  ت  تطبصق الهقرتصف اليابقتصف عنـ اإل دؿ با امػاـ ال ايػأل بػالغبف تػ   .1
 بعض العقكن.

 (399مانا )
ييػػقف الاػػػق تػػ  رتػػػا نعػػكى اإلبطػػػاؿ بيػػػب  االيػػتغدؿ إذا لػػػـ صرتعيػػا مػػػف  ػػػرعن 

ال مانن يص  ر مقبكلأل.لميلاتو  دؿ ينأل مف تارعك العقن كاع
 :المحل -2

 (311مانا )
ال  بذاتػو، كعػ  أف يمػكف معصنػاً  إذا لػـ يمػف ماػ  االلتػزاـ معصنػاً  .3 بنكعػو كمقػػناره كاع

 .ماف العقن باطدً 
بنكعػػػو إذا تضػػػمف العقػػػن مػػػا ييػػػتطاع بػػػو تعصػػػصف  يمهػػػ  أف يمػػػكف الماػػػ  معصنػػػاً  .9

 مقناره.
دص ذلػػؾ مػػف إذا لػػـ صتهػػق المتعاقػػناف علػػ  نرعػػأل عػػكنا ال ػػ ء، كلػػـ يممػػف ايػػت  .1

 مف ينف متكيف. العرؼ أك مف طبيعأل المعاملأل، التـز المنصف بأف ييلـ  ص اً 

 (313مانا )
 .إذا ماف ما  االلتزاـ م الها للنظاـ العاـ أك اآلنا  ماف العقن باطدً 

 (319مانا )
 .ت  ذاتو كقن العقن، ماف العقن باطدً  إذا ماف ما  االلتزاـ ميتايدً 

 
 (311مانا )

التػػػـز المػػنصف بقػػػنر عػػػننىا المػػذمكر تػػػ  العقػػػن نكف أف  اف ماػػػ  االلتػػزاـ نقػػػكناً إذا مػػ
 يمكف الرتهاع قيمأل ىذه النقكن أك الن هاضيا كقن الكتاء أا أةر.

 (314مانا )
 مىمن الكعكن. ميتقبدً  صعكز أف يمكف ما  االلتزاـ  ص اً  .3
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ال تػػ  التعامػػ  تػػ  ترمػػأل إنيػػاف علػػ  قصػػن الايػػاا باطػػ ، كلػػك مػػاف برضػػاه، إ .9
 ا اكاؿ الت  نص علصيا القانكف.

 :السبب – 3
 (315مانا )

 ال صن أ االلتزاـ إذا لـ يمف لو يب  كعبط  العقن.
 (316مانا )

 ، كلك لـ صذمر اليب .اقيقياً  يهترض ت  م  التزاـ أف لو يبباً  .3
كيهترض أف اليب  المذمكر ت  العقن ىك اليب  الاقيق  ما لـ يقـ النلص  علػ   .9

 يصر ذلؾ.

 (317مانا )
 إذا ماف يببو يصر م ركع. يمكف العقن باطدً  .3
للنظػاـ العػاـ أك  يعن يب  العقن يصر م ركع إذا ماف الباعػث الػناتا إليػو م الهػاً  .9

 اآلنا .
 (318مانا )

ذا ةبػػن أف  م ػػركعاً  يهتػػرض تػػ  مػػ  عقػػن أف لػػو يػػبباً  .3 كلػػك لػػـ صػػذمر اليػػب ، كاع
 يب  العقن يصر م ركع، بط  العقن.

  عقكن المعاكضان أف صتميؾ المتعاقػن الػذا قػاـ لنيػو الباعػث يصػر ال صعكز ت .9
 الم ركع ببطدف العقن إال إذا ماف المتعاقن اآل ر عل  علـ بيذا الباعث.

 
 :العقد الباطل

 (319مانا )
 كال ترن عليو اإلعازا. العقن الباط  ال صرت  أةراً  .3
مػػػػف تلقػػػػاء ل ػػػػ  ذا ميػػػػلاأل أف صتميػػػػؾ بػػػػالبطدف، كللماممػػػػأل أف تقضػػػػ  بػػػػو  .9

 نهييا.



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 32 - 

 (341مانا )
تيقف نعكى البطدف بمض   مس ع را ينأل مػف كقػن العقػن، أمػا الػنتا بػالبطدف 

 تصعكز إبناىه ت  أا كقن.
 (343مانا )

لإلبطاؿ تيذا ال ق كانه ىك الذا صبط ،  أك قابدً  إذا ماف العقن ت   ق منو باطدً 
لإلبطػػاؿ  أك قػػابدً  ا كقػػا بػػاطدً إال إذا تبػػصف أف العقػػن مػػا مػػاف لصػػتـ بغصػػر ال ػػق الػػذ

 تصبط  العقن ملو.
 (349مانا )

لإلبطاؿ كتكاترن تيو أرماف عقن ا ر، تإف العقن يمكف  أك قابدً  إذا ماف العقن باطدً 
يػػػػاياًا باعتبػػػػاره العقػػػػن الػػػػذا تػػػػكاترن أرمانػػػػو إذا تبػػػػصف أف نيػػػػأل المتعاقػػػػنصف مانػػػػن 

 تنيرؼ إل  إبراـ ىذا العقن.
 :بطالالعقد القابل لإل

 (341مانا )
تػػػ  إبطػػػاؿ العقػػػن تلػػػيس للمتعاقػػػن اآل ػػػر أف  إذا ععػػ  القػػػانكف  اػػػن المتعاقػػػنصف اقػػػاً 

 صتميؾ بيذا الاق.
 (344مانا )

 صزكؿ اق إبطاؿ العقن باإلعازا اليرعاأل أك الضمنيأل. .3
 كتيتنن اإلعازا إل  التارعك الذا تـ تيو العقن، نكف إ دؿ باقكؽ الغصر. .9
ا ميػػلاأل تػػػ  العقػػن أف يعػػػذر مػػف لػػػو اػػق إبطػػػاؿ العقػػػن كمػػا ذلػػػؾ صعػػكز ل ػػػ  ذ .1

بكعػػك  إبػػناء ريبتػػو تػػ  إعازتػػو أك إبطالػػو،  ػػدؿ مػػنا ال تزعػػن علػػ  تيػػعصف صكمػػًا، 
 تبنأ مف تارعك اإلعذار، تإذا انقضن ىذه المنا نكف إبناء ريبتو تعن إعازا للعقن.

 (345مانا )
ؿ ةػدث يػنكان مػا لػـ ييقف الاق تػ  إبطػاؿ العقػن إذا لػـ صتميػؾ بػو يػاابو  ػد .3

 صنص القانكف عل   دؼ ذلؾ.
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كعبػػنأ يػػرعاف ىػػذه المػػنا تػػ  االػػأل نقػػص ا ىليػػأل، مػػف الصػػـك الػػذا صػػزكؿ تيػػو ىػػذا  .9
اليب ، كت  االأل الغلف أك التغرعر، مف الصـك الذا صنم ف تيو، كت  االأل اإل راه 

رعػر أك مف صـك انقطاعو، كت  م  ااؿ ال صعكز التميؾ باق اإلبطاؿ لغلػف أك تغ
 إ راه إذا انقضن  مس ع را ينأل مف كقن تماـ العقن.

 (346مانا )
ت  االت  ابطاؿ العقن أك بطدنو يعان المتعاقناف إلػ  الاالػأل التػ  مانػا علصيػا قبػ   .3

 عاز الامـ بتعكيض عانؿ. العقن، تإذا ماف ىذا ميتايدً 
رن يصػر مػا عػان كما ذلؾ ال صلـز ناقص ا ىليأل إذا ابطػ  العقػن لػنقص أىلصتػو أف صػ .9

 عليو مف منهعأل بيب  تنهصذ العقن.
 الفرع الثاني
 آثار العقد

 (347مانا )
العقػػن  ػػرععأل المتعاقػػنصف، ال صعػػكز نقضػػو كال تعنصلػػو إال باتهػػاؽ الطػػرتصف، أك لايػػبا  

 الت  يقررىا القانكف.
 (348)مانا 

 ف النيأل.لما ا تم  عليو كبطرعقأل تتهق ما ما صكعبو اي صع  تنهصذ العقن طبقاً  .3
ال يقتيػػر العقػػن علػػ  إلػػزاـ المتعاقػػن بمػػا كرن تيػػو كل ػػف صتنػػاكؿ أيضػػا مػػا ىػػك مػػف  .9

 للقانكف كالعرؼ كطبيعأل التيرؼ. ميتلزماتو كتقاً 
ت  العقكن المعنا عل  نماذج لتكاصن تنظيـ عدقان تعاقنيأل تقنـ ال ركف المضاتأل  .1

  صرا.إل  تلؾ النماذج عل  ال ركف ا يليأل كلك لـ ت ط  ىذه ا 

 (349مانا )
إذا مانن االلتزامان المتقابلأل ت  العقكن الملزمأل للعانبصف ميتاقأل الكتاء، عاز ل   مف 

عػف تنهصػذ التزامػو  المتعاقنصف أف يمتنا عف تنهصذ التزامو، مػا ناـ المتعاقػن اآل ػر ممتنعػاً 
 المقاب .

 (351مانا )
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يأل، عػاز للماممػأل أف تعػنؿ تعيػه إذا تـ العقن بطرعق اإلذعاف كماف قػن تضػمف  ػركطاً 
 لما تقض  بو العنالأل، كيقا باطدً  ىذه ال ركف، أك أف يعه  الطرؼ المذعف منيا كتقاً 

 م  اتهاؽ صنص بغصر ذلؾ.
 (353مانا )

إذا طػػرأن اػػكانث ايػػتةنا يأل عامػػأل لػػـ يمػػف تػػ  الكيػػا تكقعيػػا، كترتػػ  علػػ  اػػنكةيا أف 
صيػننه ب يػارا تاناػأل، عػاز للماممػأل تبعػًا  للمنصف، تنهصذ االلتزاـ التعاقنا، أيبح مرىقاً 

مػ  اتهػاؽ يقضػ  بغصػر  للظركؼ أف ترن االلتزاـ المرىق إل  الان المعقكؿ، كيقا باطدً 
 ذلؾ.

 (359مانا )
صنيرؼ أةر العقن إل  المتعاقنصف كال لف العاـ نكف إ دؿ بالقكاعن المتعلقأل بالمصراث، 

أك مػػػف نػػػص القػػػانكف أف ىػػػذا ا ةػػػر ال  مػػػا لػػػـ صتبػػػصف مػػػف العقػػػن أك مػػػف طبيعػػػأل التعامػػػ 
 صنيرؼ إليو.

 (351مانا )
  يػػيأل تتيػػ  ب ػػ ء انتقػػ  بعػػن ذلػػؾ إلػػ   لػػف  إذا أن ػػأ العقػػن التزامػػان كاقكقػػاً 

 ػػاص، تػػاف ىػػذه االلتزامػػان كالاقػػكؽ تنتقػػ  إلػػ  ىػػذا ال لػػف تػػ  الكقػػن الػػذا صنتقػػ  
 يػػا كقػػن انتقػػاؿتيػػو ال ػػ ء، إذا مانػػن مػػف ميػػتلزماتو، كمػػاف ال لػػف ال ػػاص يعلػػـ ب

 ليو.ال  ء إ
 
 (354مانا )

 .ت  ذمأل الغصر كل ف صعكز أف يميبو اقاً  ال صرت  العقن التزاماً 
 (355مانا )

إذا تعين  ػ ص بػأف صععػ  الغصػر صلتػـز بػأمر، تػد صلػـز الغصػر بتعيػنه، تػإذا رتػض  .3
الغصر أف صلتـز كع  عل  المتعين أف يعػكض مػف تعاقػن معػو، كععػكز لػو مػا ذلػؾ 

  لص مف التعكيض بأف يقـك ىك بنهيو بتنهصذ االلتزاـ الذا تعين بو.أف صت
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إال مػف كقػن يػنكره مػا لػـ صتبػصف  إذا قب  الغصر ىػذا التعيػن تػاف قبكلػو ال صنػته أةػراً  .9
أف ييػػنن أةػػر ىػػذا القبػػكؿ إلػػ  الكقػػن الػػذا يػػنر تيػػو  أك ضػػمناً  أنػػو قيػػن يػػرااألً 

 التعين.

 (356مانا )
علػ  اقػكؽ ي ػترطيا لميػلاأل الغصػر إذا مػاف لػو  صعكز لل  ص أف صتعاقن بايػمو .3

 ت  تنهصذىا ميلاأل   ييأل مانيأل مانن أك أنبيأل.
قب  المتعين بتنهصػذ اال ػتراف  مبا راً  صترت  عل  ىذا اال تراف أف يمي  الغصر اقاً  .9

ييػػػتطيا أف يطالبػػػو بكتا ػػػو، مػػػا لػػػـ صكعػػػن اتهػػػاؽ يقضػػػ  بغصػػػر ذلػػػؾ، كيمػػػكف ليػػػذا 
 نتها بالنتكع الت  تن أ عف العقن.المتعين أف صتميؾ قب  الم

صعكز للم ترف أف يطال  بتنهصذ ما ا ترف لميلاأل المنتها، إال إذا تبصف مف العقن  .1
 أف المنتها كانه ىك ياا  الاق ت  ذلؾ.

 (357مانا )
صعكز للم ترف نكف نا نيو أك كرةتو أف صنقض الم ارطأل قب  أف يعلف المنتهػا إلػ   .3

لمػا يقتضػيو  بتو ت  االيػتهانا منيػا. مػا لػـ يمػف م الهػاً المتعين أك إل  الم ترف ري
 العقن.

ال صترت  عل  نقض الم ارطأل أف تبرأ ذمػأل المتعيػن قبػ  الم ػترف، إال إذا اتهػق  .9
أك ضمنًا عل   دؼ ذلؾ، كللم ػترف إاػدؿ منتهػا ا ػر ماػ  المنتهػا  يرااألً 

 ا كؿ، مما لو أف ييتأةر لنهيو باالنتهاع مف الم ارطأل.

 
 (358) مانا

أك عيػػػػأل  ميػػػػتقبدً  صعػػػػكز تػػػػ  اال ػػػػتراف لميػػػػلاأل الغصػػػػر أف يمػػػػكف المنتهػػػػا   يػػػػاً 
أك عيػػأل يصػػر معصنػػصف كقػػن العقػػن، إذا مػػاف  ميػػتقبلأل، ممػػا صعػػكز أف يمػػكف   يػػاً 

 لد تراف. اصف صنته العقن أةره طبقاً  تعصصنيما ميتطاعاً 
 الفرع الثالث
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 تفسير العقد
 (359مانا )

 ين كالمعان  ال لالهاظ كالمبان .العبرا ت  العقكن للمقا .3
ا ي  ت  ال دـ الاقيقأل تد صعكز ام  اللهك عل  المعاز إال إذا تعذر املو  .9

 عل  معناه الاقيق .
 (361مانا )

 ال عبرا بالناللأل ت  مقاب  التيرعح.
 (363مانا )

 إعماؿ ال دـ أكل  مف إىمالو، ل ف إذا تعذر إعماؿ ال دـ صيم .
 (369مانا )

 بعض ما ال صتعزأ مذمره ملو. ذمر
 (361مانا )

 أك ناللأل. المطلق صعرا عل  إطدقو ما لـ يقـ نلص  عل  التقصصن نياً 
 (364مانا )

 الكيف ت  الااضر لغك، كت  الغا   معتبر.
 (365مانا )

إذا مانػػػن عبػػػارا العقػػػن كاضػػػاأل تػػػد صعػػػكز االناػػػراؼ عنيػػػا مػػػف طرعػػػق تهيػػػصرىا  .3
 صف.للتعرؼ عل  إرانا المتعاقن

إذا ماف ىنػاؾ ماػ  لتهيػصر العقػن تصعػ  الباػث عػف النيػأل الم ػترمأل للمتعاقػنصف  .9
نكف الكقػػػكؼ عنػػػػن المعنػػػ  الارتػػػػ  لالهػػػػاظ، مػػػا االيػػػػتيناء تػػػ  ذلػػػػؾ بطبيعػػػػأل 

للعػػػرؼ  التعامػػػ ، كبمػػػا صنبغػػػ  أف صتػػػكاتر مػػػف أمانػػػأل كةقػػػأل بػػػصف المتعاقػػػنصف كتقػػػاً 
 العارا ت  المعامدن.

 (366مانا )
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 يلاأل المنصف.يهير ال ؾ ت  م .3
كما ذلؾ ال صعكز أف يمكف تهيصر العبػاران الغامضػأل تػ  عقػكن اإلذعػاف ضػارًا  .9

 بميلاأل الطرؼ المذعف.
 الفرع الرابع
 انحالل العقد

 (367مانا )
 للمتعاقنصف أف صتقايد العقن برضاىما بعن انعقانه. .3
 ت ضا اإلقالأل لل ركف العامأل للعقن. .9
 بما يقابلو مف عكض.تعكز اإلقالأل ت  بعض المعقكن عليو  .1

 (368مانا )
ي ػػػترف ليػػػاأل اإلقالػػػأل، إممػػػاف عػػػكنا المتعاقػػػنصف إلػػػ  الاالػػػأل التػػػ  مانػػػا علصيػػػا قبػػػ  

 التعاقن.
 (369مانا )

 اإلقالأل ت  اق العاقنصف تيك، كت  اق الغصر عقن عنصن.
 (371مانا )

اقػػن تػػ  العقػػكن الملزمػػأل للعػػانبصف إذا لػػـ صػػكؼ أاػػن المتعاقػػنصف بالتزامػػو عػػاز للمتع .3
اآل ػػر بعػػن إعػػذار المػػنصف أف يطالػػ  بتنهصػػذ العقػػن أك بهيػػ و مػػا التعػػكيض تػػ  

 الاالتصف إف ماف لو مقتض.
إذا اقتضػن الظػػركؼ ذلػؾ، ممػػا صعػكز لػػو  صعػكز للقاضػ  أف يمػػنح المػنصف أعػػدً  .9

أف صػػػرتض الهيػػػك إذا مػػػاف مػػػا لػػػـ صػػػكؼ بػػػو المػػػنصف قلصػػػ  ا ىميػػػأل بالنيػػػبأل إلػػػ  
 االلتزاـ ت  عملتو.

 (373مانا )
مػػػف تلقػػػاء نهيػػػو عنػػػن عػػػنـ الكتػػػاء  صعػػػكز االتهػػػاؽ علػػػ  أف يعػػػن العقػػػن مهيػػػك اً  .3

 بااللتزامان النا  أل عنو نكف ااعأل إل  امـ.
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علػ  اإلعهػاء  ال يعه  ىػذا االتهػاؽ مػف اإلعػذار مػا لػـ صتهػق المتعاقػناف يػرااألً  .9
 منو.

 (379مانا )
االأل تنهصػذه، تنقضػ  معػو ت  العقكن الملزمأل للعانبصف إذا انقضػ  االلتػزاـ بيػب  ايػت

 االلتزامان المقابلأل كعنهيك العقن مف تلقاء نهيو.
 (371مانا )

ت  عزء منو عاز للػنا ف التميػؾ بانقضػاء مػا يقابلػو  إذا أيبح االلتزاـ ميتايدً  .3
 مف التزاـ أك يطل  مف الماممأل تيك العقن.

لػػػػ  مػػػػف إذا مانػػػػن االيػػػػتاالأل كقتيػػػػأل تػػػػ  العقػػػػكن الميػػػػتمرا عػػػػاز للػػػػنا ف أف يط .9
 الماممأل تيك العقن.

 (374مانا )
إذا تيػك العقػن أعصػن المتعاقػناف إلػ  الاالػأل التػ  مانػا علصيػا قبػ  العقػن، تػإذا ايػتااؿ 

 ذلؾ عاز الامـ بالتعكيض.
 الفصل الثاني
 اإلرادة المنفردة

 (375مانا )
صعػػكز أف صلتػػـز ال ػػ ص بإرانتػػو المنهػػرنا نكف تكقػػف علػػ  قبػػكؿ الميػػتهصن تػػ  مػػ  

 يقرر تيو القانكف ذلؾ. مكضكع
 (376مانا )

تيػػرا ا امػػاـ ال ايػػأل بػػالعقكن علػػ  التيػػرؼ بػػاإلرانا المنهػػرنا، إال مػػا تعلػػق منيػػا 
 بضركرا كعكن ارانتصف متطابقتصف النعقان العقن.

 (377مانا )
إذا ايتكت  التيرؼ بػاإلرانا المنهػرنا أرمانػو ك ػرا طو تػد صعػكز للمتيػرؼ الرعػكع 

 قانكف عل   دؼ ذلؾ.تيو ما لـ صنص ال
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 (378مانا )
بعػػا زا يعطصيػػا عػف عمػػ  معػػصف، التػـز بإعطػػاء العػػا زا  مػف كعػػو للعميػػكر كعػناً  .3

 لمف قاـ بيذا العم ، كلك قاـ بو نكف نظر إل  الكعن بالعا زا أك نكف العلـ بيا.
إذا نهػذ العمػػ  أ ةػػر مػػف  ػػ ص مانػػن العػػا زا لايػػبق، تػػإذا تعػػنن المنهػػذكف تػػ   .9

 نن العا زا يكيأل بصنيـ.كقن كاان ما
إذا تعػػاكف عػػنا أ ػػ اص تػػ  تاقصػػق العمػػ  كعػػ  علػػ  الكاعػػن أف يقيػػـ العػػا زا  .1

 بصنيـ عل  أياس تقنصر عانؿ قكامو ما يمكف لو مف نيص  ت  إنعاز العم .
للقياـ بالعم ، عاز لو الرعكع تػ  كعػنه بػإعدف للعميػكر،  إذا لـ يعصف الكاعن أعدً  .4

مػف أتػـ العمػ  قبػ  الرعػكع تػ  الكعػن، كتيػقف بالتقػانـ  عل  أال صىةر ذلؾ تػ  اػق
نعػػكى المطالبػػأل بالعػػا زا إذا لػػـ ترتػػا  ػػدؿ يػػتأل أ ػػير مػػف تػػارعك إعػػدف العػػنكؿ 

 للعميكر، أك بانقضاء  مس ع را ينأل مف تارعك الكعن.
 الفصل الثالث
 الفعل الضار
 الفرع األول

 المسئولية عن األفعال الشخصية
 (379مانا )

 للغصر صلـز بتعكيضو. يب  ضرراً     تعدً م  مف ارت
 (381مانا )

 عف أتعالو الضارا مت  ينرن منو كىك ممصز. يمكف ال  ص مي كالً  .3
إذا كقا الضرر مػف  ػ ص يصػر ممصػز، كلػـ يمػف ىنػاؾ مػف ىػك ميػ كؿ عنػو، أك  .9

تعػػذر الايػػكؿ علػػ  تعػػكيض مػػف الميػػ كؿ، عػػاز للقاضػػ  أف صلػػـز مػػف كقػػا منػػو 
.الضرر بتعكيض عانؿ،   ما مراعاا مرمز ال يـك

 (383مانا )
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إذا اةبػػن ال ػػ ص أف الضػػرر قػػن ن ػػأ عػػف يػػب  أعنبػػ  ال صػػن لػػو تيػػو، مقػػكا قػػاىرا، أك 
 طػأ مػػف المضػػركر، أك  طػأ مػػف الغصػػر، مػػاف يصػر ملػػـز بتعػػكيض ىػذا الضػػرر مػػا لػػـ 

 صكعن نص أك اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (389مانا )

ف نهيػو أك مالػو أك عػف نهػس الغصػر أك كىك تػ  االػأل نتػاع  ػرع  عػ مف أانث ضرراً 
ال أيبح ملزما  مالو، ماف يصر مي كؿ، عل  أال صتعاكز ت  نتاعو القنر الضركرا، كاع

 بالتعكيض بقنر ما تعاكزه.
 (381مانا )

 مػػر  عػػف عملػػو الػػذا أضػػر بػػالغصر إذا قػػاـ بػػو تنهصػػذاً  ال يمػػكف المكظػػف العػػاـ ميػػ كالً 
ا مػر كاعبػأل عليػو، أك مػاف يعتقػن أنيػا كاعبػأل، ينر إليو مف ر ييو مت  مانن إطاعأل 

علػػ   ك أقػػاـ الػػنلص  علػػ  اعتقػػانه بم ػػركعيأل الهعػػ  الػػذا كقػػا منػػو، كمػػاف اعتقػػانه مبنيػػاً 
 أيبا  معقكلأل كأنو راع  ت  عملو عان  الايطأل كالاذر.

 (384مانا )
إال  أ بػػر، ماػػنقا بػػو أك بغصػػره، ال يمػػكف ملزمػػاً  للغصػػر لصتهػػانى ضػػرراً  مػػف يػػب  ضػػرراً 

 .بالتعكيض الذا تراه الماممأل منايباً 
 (385مانا )

إذا تعنن المي كلكف عف تع  ضار التـز م  منيـ، ت  مكاعيأل المضركر لتعكيض م  
الضػػرر. كعتػػكزع يػػـر الميػػ كليأل بصػػنيـ بقػػنر نكر مػػ  مػػنيـ تػػ  إاػػناث الضػػرر، تػػاف 

 تعذر تانصن ىذا النكر، كزع علصيـ يـر المي كليأل بالتياكا.
 (386) مانا

يقنر التعكيض ت  عميا ا اكاؿ بقنر ما لاق المضركر مف ضػرر، كمػا تاتػو مػف 
 مي  ب رف أف يمكف ذلؾ نتصعأل طبيعيأل للهع  الضار.

 (387مانا )
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م  مػف تعػنى علػ  الغصػر تػ  ارعتػو أك تػ  عرضػو أك  ػرتو أك يػمعتو أك تػ   .3
الغصر مف ضػرر عما لاق  مرمزه االعتماع  أك ت  اعتباره المال  يمكف مي كالً 

 أنب .
صعػػكز أف يقضػػ  بػػالتعكيض للػػزكج كالقرعػػ  مػػف النرعػػأل الةانيػػأل عمػػا ييػػصبو مػػف  .9

 ضرر أنب  بيب  مكن الميا .
ال صنتقػػػػ  الاػػػػق تػػػػ  طلػػػػ  التعػػػػكيض عػػػػف الضػػػػرر ا نبػػػػ  إلػػػػ  الغصػػػػر، إال إذا  .1

 تاننن قيمتو بمقتض  اتهاؽ أك بامـ قضا   نيا  .
 (388مانا )

، ااػػػتهك  للمضػػػركر نيا يػػػاً  يعػػػصف مػػػنى التعػػػكيض تعصصنػػػاً إذا لػػػـ صتييػػػر للقاضػػػ  أف 
 بطل  إعانا النظر ت  التقنصر  دؿ منا ماننا.

 (389مانا )
 يقنر التعكيض بالنقن. .3
للظػػػركؼ، كبنػػػاء علػػػ  طلػػػ  المضػػػركر أف تػػػأمر بإعػػػانا  صعػػػكز للماممػػػأل تبعػػػاً  .9

 الاالأل إل  ما مانن عليو، أك أف تامـ بأمر معصف متي  بالهع  الضار.
، كععػػكز تػػ  ىػػاتصف الاػػالتصف نكرعػػاً  ، أك مرتبػػاً كز أف يمػػكف التعػػكيض مقيػػطاً صعػػ .1

 تقنره الماممأل. إلزاـ المنصف بأف يقنـ تأمصناً 
 (391مانا )

يقا باطد م   رف يقض  باإلعهاء أك الت هصف مف الميػ كليأل المترتبػأل علػ  الهعػ  
القػػانكف علػػ   الضػػار، كمػػا ذلػػؾ صعػػكز ا ػػتراف ت ػػنصن ىػػذه الميػػ كليأل، مػػا لػػـ صػػنص

  دؼ ذلؾ.
 (393مانا )

ال ت   المي كليأل المننيػأل بالميػ كليأل العنا يػأل متػ  تػكاترن  ػركطيا، كال تػأةصر للعقكبػأل 
 العزا يأل ت  تانصن نطاؽ المي كليأل المننيأل كتقنصر التعكيض.

 الفرع الثاني
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 المسئولية عن فعل الغير
 (399مانا )

ابػػأل  ػػ ص تػػ  ااعػػأل إلػػ  الرقابػػأل، ل كنػػو رق أك اتهاقػػاً  مػػ  مػػف صعػػ  عليػػو قانكنػػاً  .3
بتعػػكيض الضػػرر الػػذا  ، أك بيػػب  االتػػو العقليػػأل أك العيػػميأل، يمػػكف ملزمػػاً قايػػراً 

يانةػػو ذلػػؾ ال ػػ ص للغصػػر بهعلػػو الضػػار، كعترتػػ  ىػػذا االلتػػزاـ كلػػك مػػاف مػػف كقػػا 
 منو الهع  الضار يصر ممصز.

تقػػ  الرقابػػأل عليػػو إلػػ  يعػػن القايػػر بااعػػأل إلػػ  الرقابػػأل مػػا لػػـ صبلػػو يػػف الر ػػن، كتن .9
معلمو ت  المنريأل أك الم رؼ عل  الارتأل ما ناـ القاير تان إ راؼ المعلـ أك 

 الم رؼ، أك للزكج عل  زكعتو القاير أك لمف صتكل  الرقابأل عل  الزكج.
ييػػػتطيا المملػػػف بالرقابػػػأل أف صػػػت لص مػػػف الميػػػ كليأل، إذا أةبػػػن أنػػػو قػػػاـ بكاعػػػ   .1

كلػػك قػػاـ بيػػذا  ، أك أةبػػن أف الضػػرر مػػاف ال بػػن كاقعػػاً الرقابػػأل بمػػا صنبغػػ  مػػف العنايػػأل
 الكاع .

 (391مانا )
 عف الضرر الذا يانةو تابعو بهعلػو الضػار، متػ  مػاف كاقعػاً  يمكف المتبكع مي كالً  .3

 منو ت  ااؿ تأنصتو كظيهتو أك بيببيا.
 ت  ا تيار تابعػو، متػ  مانػن لػو عليػو تقـك رابطأل التبعيأل، كلك لـ يمف المتبكع اراً  .9

 يلطأل تعليأل ت  رقابتو كت  تكعصيو.
 (394مانا )

اػػق الرعػػكع عليػػو تػػ   للميػػ كؿ عػػف تعػػ  الغصػػر، يػػكاء مػػاف متػػكل  الرقابػػأل أك متبكعػػاً 
 عف تعكيض الضرر. الانكن الت  يمكف تصيا ىذا الغصر مي كالً 

 
 الفرع الثالث

 المسئولية عن الحيوان واألشياء
 (395مانا )
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لو مي كؿ عما يانةو الاصكاف مػف ضػرر، ك لػك  مال اً اارس الاصكاف، ك لك لـ يمف 
ض  الاصكاف أك تير  ما لػـ صةبػن الاػارس أف كقػكع الضػرر مػاف بيػب  أعنبػ  ال 

 صن لو تيو.
 (396مانا )

لو، مي كؿ عما يانةو انيناـ البناء مػف ضػرر، ك  اارس البناء، ك لك لـ يمف مال اً 
ر مػاف بيػب  أعنبػ  ال صػن لػو تيػو، أك ، مػا لػـ صةبػن أف الضػر عز يػاً  لك مػاف انيػناماً 

 أف الاانث ال صرعا يببو إل  إىماؿ ت  الييانأل أك قنـ ت  البناء أك عص  تيو.
 (397مانا )

اػػارس اآلالن الميمانيميػػػأل كا  ػػػياء ا  ػػػرى التػػػ  تتطلػػػ  ارايػػػتيا عنايػػػأل  ايػػػأل، 
مػاف  عما تانةو ىذه ا  ياء مف ضرر، مػا لػـ صةبػن أف كقػكع الضػرر يمكف مي كالً 

 بيب  أعنب  ال صن لو تيو، ما مراعاا ما كرن مف أاماـ ت  القكانصف ال ايأل.
 (398مانا )

بضػػرر ييػػصبو مػػف  ػػ ء أف يطالػػ  ااريػػو أك مال ػػو  صعػػكز لمػػف مػػاف ميػػنناً  .3
 بات اذ ما صلـز مف التنابصر لنرء  طره.

تػػإف لػػـ صػػتـ ات ػػاذ ىػػذه التػػنابصر تػػ  كقػػن منايػػ  عػػاز لمػػف صتيػػننه ال طػػر أف  .9
يػػا علػػ  ايػػػا  الاػػارس أك المالػػػؾ.  يػػ  علػػ  إذف مػػػف الماممػػأل تػػػ  إعرايا

كععكز لو ت  االأل االيتععاؿ، أف صت ذ ما صلـز مف التػنابصر لػنرء ال طػر علػ  
 نهقأل الاارس أك المالؾ نكف ااعأل إل  إذف.

 
 (399مانا )

تيقف بالتقانـ نعكى التعكيض النا  أل عف الهع  الضار بانقضاء ةدث يػنكان  .3
 لصـك الذا علـ تيو المضركر بانكث الضرر ك بال  ص المي كؿ عنو.مف ا

تيقف ىذه النعكى ت  عميا ا اكاؿ بانقضػاء  مػس ع ػرا يػنأل مػف صػكـ كقػكع  .9
 الهع  الضار.
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علػػ  أنػػو إذا مانػػن ىػػذه الػػنعكى نا ػػ أل عػػف عرعمػػأل كمانػػن الػػنعكى العزا يػػأل لػػـ  .1
، تػإف نعػكى التعػػكيض ال تيػقف بعػن انقضػاء المكاعصػػن المقػررا تػ  الهقػرا اليػػابقأل

 تيقف إال بيقكف النعكى العزا يأل. 
 الفصل الرابع

 الفعل النافع " اإلثراء بال سبب "
 الفرع األول
 القاعدة العامة

 (911مانا )
مػػ   ػػ ص، كلػػك يصػػر ممصػػز، صةػػرا نكف يػػب  م ػػركع علػػ  ايػػا   ػػ ص أ ػػر، 

ا، ك صبقػػ  صلتػػـز تػػ  اػػنكن مػػا أةػػرى بػػو بتعػػكيض ىػػذا ال ػػ ص عمػػا لاقػػو مػػف  يػػار 
 ىذا االلتزاـ ك لك زاؿ اإلةراء تيما بعن.

 الفرع الثاني
 قبض غير المستحق

 (913مانا )
 لو كع  عليو رنه. م  مف تيلـ عل  يبص  الكتاء ما ليس ميتاقاً  .3
ال ماػػ  للػػرن إذا مػػاف مػػف قػػاـ بالكتػػاء يعلػػـ أنػػو يصػػر ملػػـز بمػػا نتعػػو إال إذا مػػاف  .9

 ناقص ا ىليأل، أك أ ره عل  الكتاء.

 
 (919مانا )

اللتػزاـ لػـ صتاقػق يػببو، أك  ييح ايترنان يصر الميتاق إذا ماف الكتاء قن تـ تنهصػذاً 
 اللتزاـ زاؿ يببو بعن أف تاقق.

 (911مانا )
اللتػػزاـ لػػـ ياػػ  أعلػػو  ييػػح ايػػترنان يصػػر الميػػتاق إذا مػػاف الكتػػاء قػػن تػػـ تنهصػػذاً  .3

 بقياـ ا ع . كماف المكت  عاىدً 
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ف أف يقتير علػ  رن مػا ايػتهانه بيػب  الكتػاء المععػ  تػ  عل  أنو صعكز للنا  .9
 انكن ما لاق المنصف مف ضرر. 

 (914مانا )
ال ما  اليترنان يصر الميتاق إذا اي  الكتاء مف يصر المنصف، كترتػ  عليػو أف 
النا ف كىك ايػف النيػأل، قػن تعػرن مػف يػنن الػنصف أك ممػا مػاف يضػمنو مػف تأمصنػان، 

ف الاقيقػػ  تيػػقف بالتقػػانـ، كعلتػػـز المػػنصف الاقيقػػ  تػػ  ىػػذه أك تػػرؾ نعػػكاه قبػػ  المػػنص
 لقكاعن اإلةراء بد يب . الاالأل برن التعكيض كتقاً 

 (915مانا )
 إذا ماف مف تيلـ يصر الميتاق ايف النيأل، تد صلتـز أف صرن إال ما تيلـ. .3
أف صػػرن مػػا عنػػاه مػػف ممايػػ  أك منػػاتا  أمػػا إذا مػػاف يػػصة النيػػأل تإنػػو صلتػػـز أيضػػاً  .9

 يػػيأل، أك مػػا قيػػر تػػ  عنيػػو مػػف ال ػػ ء الػػذا تيػػلمو بغصػػر اػػق كذلػػؾ مػػف  
 صـك تيلمو أك مف الصـك الذا أيبح تيو يصة النيأل.

كعل  أا ااؿ صلتـز مف تيلـ يصر الميتاق برن ما عناه أك ما قير تػ  عنيػو  .1
 مف مماي  كةمار مف صكـ رتا نعكى الرن عليو.

 (916مانا )
إال بقػػنر مػػا  تػػيمف تيػػلـ يصػػر الميػػتاق تػػد يمػػكف ملتزمػػاً إذا لػػـ تتػػكاتر أىليػػأل التعاقػػن 

 عان عليو مف مي  بيب  ىذا التيلـ.
 

 الفرع الثالث
 الفضالة
 (917مانا )

الهضالأل ىػ  أف صتػكل   ػ ص عػف قيػن القيػاـ ب ػأف عاعػ  لايػا   ػ ص أ ػر 
 بذلؾ. نكف أف يمكف ملزماً 
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 (918مانا )
لنهيػو، قػن تػكل   ػأف يصػره، لمػا   ػأناً  تتاقق الهضالأل كلك ماف الهضكل  أةناء تكليػو

 بصف ال أنصف مف ارتباف ال يممف معو القياـ بأانىما منهيد عف اآل ر.
 (919مانا )

 تيرا قكاعن الكمالأل عل  الهضالأل إذا أقر ر  العم  ما قاـ بو الهضكل .
 (931مانا )

مػف صع  عل  الهضكل  أف يمض  تػ  العمػ  الػذا بػنأه إلػ  أف صػتممف ر  العمػ  
 مبا رتو بنهيو، مما صع  عليو أف ص طر بتن لو ر  العم  مت  ايتطاع ذلؾ.

 (933مانا )
ال مػػاف  صعػػ  علػػ  الهضػػكل  أف صبػػذؿ تػػ  القيػػاـ بالعمػػ  عنايػػأل ال ػػ ص المعتػػان، كاع

عمػػػا صلاػػػق ر  العمػػػ  مػػػف أضػػػرار، كللماممػػػأل تانصػػػن التعػػػكيض إذا مانػػػن  ميػػػ كالً 
 الظركؼ تبرر ذلؾ.

 (939مانا )
عػػف أعمالػػو، نكف  الهضػػكل  إلػػ  يصػػره بمػػ  العمػػ  أك ببعضػػو مػػاف ميػػ كالً  إذا عيػػن

 إ دؿ بما لر  العم  مف الرعكع مبا را عل  الغصر.
 (931مانا )

 إذا تعنن الهضكلصكف ت  القياـ بعم  كاان، مانكا متضامنصف ت  المي كليأل.
 (934مانا )

 الايا  عما قاـ بو. صلتـز الهضكل  برن ما ايتكل  عليو بيب  الهضالأل، كتقنيـ
 (935) مانا

عػػف ر  العمػػ ، متػػ  مػػاف قػػن بػػذؿ تػػ  إنارتػػو عنايػػأل ال ػػ ص  يعػػن الهضػػكل  نا بػػاً 
بػأف  العانا، كلك لـ تتاقق النتصعأل المرعكا، كت  ىذه الاالأل يمكف ر  العم  ملزمػاً 

 صنهذ التعينان الت  عقنىا الهضكل  لايابو.
 (936مانا )
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عكض الهضكل  عػف التعيػنان التػ  التػـز بيػا كالضػرر بأف ي يمكف ر  العم  ملزماً 
الذا لاقو بيب  قيامو بالعم ، كأف صرن لو النهقان الضركرعأل كالناتعأل الت  يػكيتيا 

 عف عملو إال أف يمكف مف أعماؿ مينتو. الظركؼ، كال ييتاق الهضكل  أعراً 
 (937مانا )

عػف إنارتػو إال بالقػنر  إذا لـ تتكاتر ت  الهضكل  أىليػأل التعاقػن تػد يمػكف ميػ كالً  .3
 الذا أةرى بو، ما لـ ت ف مي كلصتو نا  أل عف تع  يصر م ركع.

 أما ر  العم  تتبق  مي كلصتو ماملأل، كلك لـ تتكاتر تيو أىليأل التعاقن. .9

 (938مانا )
إذا مػػػان الهضػػػكل  التػػػـز كرةتػػػو بمػػػا صلتػػػـز بػػػو كرةػػػأل الكمصػػػ  عنػػػن انتيػػػاء الكمالػػػأل  .3

 بمكن الكمص .
ذا مػان ر  .9 بػو ناػك  ناػك الكرةػأل بمػا مػاف ملتزمػاً  العمػ  بقػ  الهضػكل  ملتزمػاً  كاع

 مكرةيـ.
 الفرع الرابع
 سقوط الدعوى 

 (939مانا )
تيػػقف بالتقػػانـ الػػنعكى النا ػػ أل عػػف الهعػػ  النػػاتا بانقضػػاء ةػػدث يػػنكان مػػف الصػػكـ 
الذا يعلـ تيو النا ف باقػو. كتيػقف مػذلؾ تػ  عميػا ا اػكاؿ بانقضػاء  مػس ع ػرا 

 الصـك الذا صن أ تيو ىذا الاق.ينأل مف 
 

 الفصل الخامس
 القانون 
 (991مانا )

االلتزامان الت  تن أ مبا را عف القانكف كانه تيرا علصيا النيكص القانكنيأل التػ  
 أن أتيا.
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 الباب الثاني
 آثار االلتزام
 أحكام عامة

 (993مانا )
 عل  المنصف. صنهذ االلتزاـ عبراً  .3
 تد عبر ت  تنهصذه. طبيعياً ك ما ذلؾ إذا ماف االلتزاـ  .9

 (999مانا )
تقػنر الماممػأل عنػن عػػنـ الػنص مػا إذا مػػاف ىنػاؾ التػزاـ طبيعػػ ، ك تػ  مػ  اػػاؿ ال 

 صعكز أف يقـك التزاـ طبيع  ص الف النظاـ العاـ أك اآلنا .
 (991مانا )

 ، كال يعػػػنطبيعيػػػاً  أف صػػػكت  التزامػػػاً  ال صعػػػكز للمػػػنصف ايػػػترنان مػػػا أناه با تيػػػاره قايػػػناً 
 لغصر الميتاق. كال نتعاً  كتاىه تبرعاً 

 (994مانا )
 اللتزاـ منن . االلتزاـ الطبيع  ييلح يبباً 

 
 
 
 

 الفصل األول
 التنفيذ الجبري 
 الفرع األول
 التنفيذ العيني

 (995مانا )
 .مت  ماف ذلؾ مممناً  عصنياً  صعبر المنصف بعن إعذاره عل  تنهصذ التزامو تنهصذاً  .3
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علػػ  طلػػ  المػػنصف أف  للمػػنصف، عػػاز للماممػػأل بنػػاءً  نػػ  مرىقػػاً إذا مػػاف التنهصػػذ العص .9
 يقيػػر اػػق الػػنا ف علػػ  اقتضػػاء تعػػكيض نقػػنا، إذا مػػاف ذلػػؾ ال صلاػػق بػػو ضػػرراً 

 .عييماً 
 (996مانا )

االلتػػزاـ بنقػػ  المل يػػأل أك أا اػػق عصنػػ  ا ػػر صنقػػ  مػػف تلقػػاء نهيػػو ىػػذا الاػػق، إذا مػػاف 
، كذلػػػؾ نكف إ ػػػدؿ بالقكاعػػػن المتعلقػػػأل بالػػػذان يمل ػػػو  معصنػػػاً  ماػػػ  االلتػػػزاـ  ػػػص اً  الملتػػػـز

 بالتيعص .
 (997مانا )

إذا كرن االلتزاـ بنق  اق عصن  عل    ء لـ يعصف إال بنكعػو، تػد صنتقػ  الاػق إال  .3
 بإتراز ىذا ال  ء.

إذا لـ يقـ المنصف بتنهصذ التزامو، عػاز للػنا ف أف يايػ  علػ   ػ ء مػف النػكع ذاتػو  .9
الماممػػأل أك نكف قػػرار منػػو تػػ  االػػأل االيػػتععاؿ ممػػا  علػػ  نهقػػأل المػػنصف بقػػرار مػػف

صعكز لو أف يطال  بقيمأل ال  ء ت  الاالتصف، نكف إ دؿ باقو ت  التعػكيض إف 
 ماف لو مقتض.

 (998مانا )
 االلتزاـ بنق  اق عصن  صتضمف االلتزاـ بتيليـ ال  ء كالمااتظأل عليو ات  التيليـ.

 
 
 
 (999مانا )

، أك أف يقػػـك بعمػػ  كتضػػمف التزامػػو أف ييػػلـ عصنيػػاً  قػػ  اقػػاً إذا التػػـز المػػنصف أف صن .3
 ػػػص ا، كلػػػـ يقػػػـ بتيػػػليمو بعػػػن أف أعػػػذر تػػػاف ىػػػدؾ ال ػػػ ء يمػػػكف عليػػػو، كلػػػك مػػػاف 

 اليدؾ قب  اإلعذار عل  النا ف.
ال يمكف اليدؾ عل  المنصف كلك أعذر، إذا أةبن أف ال ػ ء مػاف صيلػؾ مػذلؾ عنػن  .9

 مف المنصف قن قب  أف صتام  تبعأل القكا القاىرا.النا ف لك أنو يلـ إليو، ما لـ ي
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 (911مانا )
إذا ماف ال  ء ت  صػن اػا ز بطرعػق يصػر م ػركع، تعليػو تبعػأل مػا ييػصبو تػ  عميػا 

 ا اكاؿ.
 (913مانا )

تػػػ  االلتػػػزاـ بعمػػػ ، إذا نػػػص االتهػػػاؽ، أك ايػػػتكعبن طبيعػػػأل العمػػػ  أف صنهػػػذ المػػػنصف 
 كتاء مف يصر المنصف.االلتزاـ بنهيو، عاز للنا ف أف صرتض ال

 (919مانا )
تػػ  االلتػػزاـ بعمػػ ، إذا لػػـ يقػػـ المػػنصف بتنهصػػذ التزامػػو، عػػاز للػػنا ف أف يطلػػ  مػػف  .3

 .الماممأل تنهصذ االلتزاـ عل  نهقأل المنصف مت  ماف ذلؾ مممناً 
صعػػػكز تػػػ  االػػػأل االيػػػتععاؿ أف صنهػػػذ االلتػػػزاـ علػػػ  نهقػػػأل المػػػنصف نكف إذف مػػػف  .9

 الماممأل.

 (911مانا )
 لتزاـ بعم  يقـك امـ الماممأل مقاـ التنهصذ، إذا يمان بيذا طبيعأل االلتزاـ. ت  اال

 (914مانا )
تػ  االلتػزاـ بعمػ ، إذا مػػاف المطلػك  مػف المػػنصف أف ياػاتك علػ  ال ػػ ء أك أف  .3

يقػػكـ بإنارتػػو أك أف صتػػك   الايطػػأل تػػ  تنهصػػذ التزامػػو تػػإف المػػنصف يمػػكف قػػن كتػػ  
العنايػػػأل مػػػ  مػػػا صبذلػػػو الرعػػػ  العػػػانا، كلػػػك لػػػـ  بػػػاإللتزاـ إذا بػػػذؿ تػػػ  تنهصػػػذه مػػػف

 صتاقق الغرض المقيكن، ىذا ما لـ صنص القانكف أك االتهاؽ عل  يصر ذلؾ.
 عما يأتيو مف يش أك  طأ عييـ. كت  م  ااؿ صبق  المنصف مي كالً  .9

 (915مانا )
 إذا التػـز المػػنصف باالمتنػاع عػػف عمػ  كأ ػػ  بالتزامػو، عػػاز للػنا ف أف يطلػػ  إزالػأل مػػا

مػػػف  لدلتػػػزاـ مػػػا التعػػػكيض إف مػػػاف لػػػو مقتضػػػ ، كلػػػو أف يطلػػػ  إذنػػػاً  كقػػػا م الهػػػاً 
 الماممأل ت  أف يقـك بيذه اإلزالأل عل  نهقأل المنصف.
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 (916مانا )
يصػػػر مممػػػف أك يصػػػر مد ػػػـ إال إذا قػػػاـ بػػػو المػػػنصف  إذا مػػػاف تنهصػػػذ االلتػػػزاـ عصنػػػاً  .3

التنهصذ، كبػنتا يرامػأل  نهيو، عاز للنا ف أف ياي  عل  امـ بإلزاـ المنصف بيذا
 تينصنيأل إذا امتنا عف ذلؾ.

إل ػراه المػنصف الممتنػا عػف التنهصػذ  إذا رأا القاض  أف مقػنار الغرامػأل لػيس ماتيػاً  .9
 للزعانا. عاز لو أف صزعن ت  الغرامأل ملما رأى ناعياً 

إذا تػػـ التنهصػػذ العصنػػ  أك أيػػر المػػنصف علػػ  رتػػض التنهصػػذ اػػنن القاضػػ  مقػػنار  .1
تػػ  ذلػػؾ الضػػرر الػػذا أيػػا  الػػنا ف،  صلػػـز بػػو المػػنصف، مراعيػػاً  التعػػكيض الػػذا

 كالعنن الذا بنا مف المنصف.
 الفرع الثاني

 التنفيذ بطريق التعويض
 (917مانا )

إذا ايػػػتااؿ علػػػ  المػػػنصف أف صنهػػػذ االلتػػػزاـ عصنػػػًا امػػػـ عليػػػو بػػػالتعكيض لعػػػنـ الكتػػػاء 
  أعنبػػ  ال صػػن لػػو تيػػو، بالتزامػػو مػػا لػػـ صةبػػن أف ايػػتاالأل التنهصػػذ قػػن ن ػػأن عػػف يػػب

 كيمكف الامـ مذلؾ إذا تأ ر المنصف ت  تنهصذ التزامو أك نهذه تنهصذًا عز يًا أك معصبًا.
 
 
 (918مانا )

صعػػكز االتهػػاؽ علػػ  إعهػػاء المػػنصف مػػف تعػػكيض الضػػرر النا ػػة عػػف عػػنـ تنهصػػذ  .3
يػو، أك بيب  تنهصذه علػ  كعػو معصػ ، أك تػأ ره ت أك عز ياً  التزامو التعاقنا ملياً 

إال مػا يمػػكف عػػف يػػش أك  طػػأ عيػػيـ منػو، كمػػا ذلػػؾ صعػػكز للمػػنصف أف ي ػػترف 
عػنـ ميػػ كلصتو عػػف الغػػش أك ال طػػأ العيػػيـ الػػذا يقػػا مػػف أ ػػ اص ييػػت نميـ 

 ت  تنهصذ التزامو.
 صعكز االتهاؽ عل  أف صتام  المنصف تبعأل اليب  ا عنب . .9
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 (919مانا )

الماممأل، كي م  التعكيض ما لاق  ت  العقن، قنرتو إذا لـ يمف التعكيض مقنراً  .3
النا ف مف  يارا كما تاتػو مػف ميػ ، ب ػرف أف يمػكف ىػذا نتصعػأل طبيعيػأل لعػنـ 

، أك تنهصػذه علػ  كعػو معصػ ، أك للتػأ ر تػ  الكتػاء أك عز ياً  الكتاء بااللتزاـ ملياً 
بو، كيعن الضرر نتصعأل طبيعيأل إذا لـ يمػف تػ  ايػتطاعأل الػنا ف أف صتكقػاه ببػذؿ 

 كؿ.عين معق
أك  طػػأ  إذا مػػاف االلتػػزاـ ميػػنره العقػػن تػػد صلتػػـز المػػنصف الػػذا لػػـ صرت ػػ  ي ػػاً  .9

 عييما إال بتعكيض الضرر الذا ماف يممف تكقعو عانا كقن التعاقن.
ي م  التعكيض الضرر ا نب  أيضًا، كت  ىذه الاالأل، ال صعػكز أف صنتقػ  إلػ   .1

 ا   نيا  .الغصر إال إذا تاننن قيمتو بمقتض  اتهاؽ أك بامـ قض

 (941مانا )
مقػػنار التعػػكيض بػػالنص عليػػو تػػ  العقػػن أك تػػ   صعػػكز للمتعاقػػنصف أف ياػػننا مقػػنماً 

 اتهاؽ الاق، ما مراعاا أاماـ القانكف.
 (943مانا )

إذا أةبػػػن المػػػنصف أف الػػػنا ف لػػػـ صلاقػػػو أا  ال يمػػػكف التعػػػكيض االتهػػػاق  ميػػػتاقاً  .3
 ضرر.

ةبػػػن المػػػنصف أف التقػػػنصر مػػػاف صعػػػكز للقاضػػػ  أف ص هػػػض ىػػػذا التعػػػكيض، إذا أ .9
 تيو أك أف االلتزاـ ا يل  قن نهذ ت  عزء منو. مبالغاً 

إذا عاكز الضرر قيمأل التعكيض االتهاق  تد صعكز للنا ف أف يطال  بأ ةر مف  .1
 .عييماً   اً أك  ط ىذه القيمأل إال إذا أةبن أف المنصف قن ارت   ي اً 

 يابقأل.يقا باطد م  اتهاؽ ص الف أاماـ الهقران ال .4

 (949مانا )
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صعكز للماممأل أف تنقص مقنار التعكيض إذا ماف النا ف قن ا ترؾ ب ط و ت  إاػناث 
 الضرر أك زان تيو، أك أال تامـ بتعكيض ما إذا ايتغرؽ  طىه  طأ المنصف.

 الفرع الثالث
 اإلعذار
 (941مانا )

  ب دؼ ال ييتاق التعكيض إال بعن إعذار المنصف ما لـ صكعن اتهاؽ أك نص يقض
 ذلؾ.

 (944مانا )
يمػػكف إعػػذار المػػنصف بإنػػذاره أك بمػػا يقػػكـ مقػػاـ اإلنػػذار، كععػػكز أف صػػتـ اإلعػػذار عػػف 

 طرعق البرعن. 
 (945مانا )

  ت  الااالن اآلتيألال كعك  إلعذار المنصف 
إذا اتهق الطرتػاف متابػأل علػ  تنهصػذ االلتػزاـ بمعػرن الػكؿ ا عػ  نكف ااعػأل إلػ   .3

 إعذار.
 هصذ االلتزاـ يصر مممف أك يصر معن بهع  المنصف.إذا أيبح تن .9
 ترت  عل  تع  ضار. إذا ماف ما  االلتزاـ تعكيضاً  .1
 إذا ماف مكضكع االلتزاـ رن   ء تيلمو المنصف نكف اق كىك عالـ بذلؾ. .4
 إذا يرح المنصف متابأل أنو ال صرعن تنهصذ التزامو. .5

 الفصل الثاني
 وسائل ضمان تنفيذ االلتزام

 (946مانا )
 أمكاؿ المنصف عميعيا ضامنأل للكتاء بنصكنو، ما مراعاا أاماـ القانكف. .3
 عميػػػا الػػػنا نصف متيػػػاككف تػػػ  ىػػػذا الضػػػماف، إال مػػػف مػػػاف لػػػو اػػػق التقػػػنـ طبقػػػاً  .9

 للقانكف.
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 الفرع األول
 الدعوى غير المباشرة

 (947مانا )
 ل   نا ف كلك لـ يمف اقو ميتاق ا ناء أف ييتعم  بايـ منصنأل عميا اقكؽ ىذا .3

 المنصف، إال ما ماف منيا متيًد ب  يو  ايأل أك يصر قاب  للاعز.
إال إذا أةبػػن أف المػػنصف لػػـ ييػػتعم   ال يمػػكف ايػػتعماؿ الػػنا ف لاقػػكؽ منصنػػأل مقبػػكالً  .9

ف عنـ ايتعمالو ليا مف  أنو أف ييب  إعيػاره أك أف صزعػن تػ  ىػذا  ىذه الاقكؽ كاع
كل ػف صعػ  إن الػو  يػمًا تػ  اإلعيار، كال ي ترف إعػذار المػنصف اليػتعماؿ اقػو 

 النعكى.

 (948مانا )
مػ  نهػػا يعػكن مػػف مطالبػػأل الػنا ف باقػػكؽ منصنػػأل صلاػق بيػػا ر أمػػكاؿ المػنصف كعػػن   تػػ  

 الضماف العاـ للكتاء بنصكنو.
 الفرع الثاني

 دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيو
 (949مانا )

تيػػرؼ ضػػار بػػو أف يطلػػ   ل ػػ  نا ػػف أيػػبح اقػػو ميػػتاق ا ناء، كيػػنر مػػف منصنػػو
عنـ نهاذ ىذا التيػرؼ تػ  اقػو إذا مػاف التيػرؼ قػن أنقػص مػف اقػكؽ المػنصف أك زان 
تػػػ  التزاماتػػػو كترتػػػ  عليػػػو إعيػػػار المػػػنصف أك الزعػػػانا تػػػ  إعيػػػاره كذلػػػؾ متػػػ  تػػػكاترن 

 ال ركف المنيكص علصيا ت  المانا اآلتيأل.
 (951مانا )

 اذه ت  اق النا ف أف يمكف منطكياً إذا ماف تيرؼ المنصف بعكض، ا ترف لعنـ نه .3
علػػ  يػػش مػػف المػػنصف كأف يمػػكف مػػف يػػنر لػػو التيػػرؼ علػػ  علػػـ بيػػذا الغػػش، 

علػ  الغػػش أف يمػػكف قػن يػػنر مػف المػػنصف كىػػك  كيمهػ  لايػػباف التيػرؼ منطكيػػاً 
بغػش المػػنصف إذا مػاف قػػن  عػالـ أنػػو معيػر، ممػػا يعػن مػػف يػنر لػػو التيػرؼ عالمػػاً 

 علـ أف ىذا المنصف معير.
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تانػو ال صنهػذ تػ  اػق الػنا ف كلػك مػاف مػف يػنر لػو التبػرع  ا ماف التيرؼ تبرعاً إذ .9
 .ايف النيأل كلك ةبن أف المنصف لـ صرت   ي اً 

إذا مػػاف ال لػػف الػػذا انتقػػ  إليػػو ال ػػ ء مػػف المػػنصف قػػن تيػػرؼ تيػػو بعػػكض إلػػ   .1
 لػػف ا ػػر، تػػد ييػػح للػػنا ف أف صتميػػؾ بعػػنـ نهػػاذ التيػػرؼ إال إذا مػػاف ال لػػف 

يعلـ يش المنصف كعلـ ال لف ا كؿ بيذا الغػش إف مػاف المػنصف قػن تيػرؼ الةان  
بعكض، أك مػاف ال لػف الةػان  يعلػـ إعيػار المػنصف كقػن تيػرتو لل لػف ا كؿ إف 

 .ماف المنصف قن تيرؼ لو تبرعاً 
 (953مانا )

مػف المػنصف المعيػر لػـ صػنتا ةمنػو، تانػو صػت لص مػف الػنعكى  إذا ماف مف تلقػ  اقػاً 
 ذا الةمف ىك ةمف المة  كقاـ بإصناعو  زعنأل الماممأل.مت  ماف ى

 (959مانا )
الكتػػػاء مػػػف المػػػنصف المعيػػػر يأ ػػػذ امػػػـ التبػػػرع إذا مػػػاف قبػػػ  الػػػكؿ أعػػػ  الػػػنصف،  .3

 كيأ ذ امـ المعاكضأل إذا ماف بعن الكؿ أع  النصف.
 إذا أرعن بيذا الكتاء تهضص  أان النا نصف ياـر النا ف مف ىذه المصزا. .9

 
 
 (951مانا )

إذا انع  النا ف إعيػار المػنصف تعليػو أف صةبػن مقػنار مػا تػ  ذمػأل المػنصف مػف نصػكف 
 تياكا مقنار تلؾ النصكف أك تزعن علصيا. كعل  المنصف أف صةبن أف لو أمكاالً 

 (954مانا )
إذا تقػػػػرر عػػػػنـ نهػػػػاذ التيػػػػرؼ ايػػػػتهان مػػػػف ذلػػػػؾ عميػػػػا الػػػػنا نصف الػػػػذصف يػػػػنر ىػػػػذا 

 بيـ. التيرؼ إضراراً 
 (955مانا )
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يقف بالتقػانـ نعػكى عػنـ نهػاذ التيػرؼ بعػن انقضػاء ةػدث يػنكان مػف الصػكـ الػذا ت
علػـ تيػو الػػنا ف يػب  عػػنـ نهػاذ التيػػرؼ، ك تيػقف تػػ  عميػا ا اػػكاؿ بعػن انقضػػاء 

  مس ع را ينأل مف كقن ينكر التيرؼ.
 الفرع الثالث
 دعوى الصورية

 (956مانا )
النيػػأل أف صتميػػؾ  إذا أبػػـر عقػػن يػػكرا  تل ػػ  يػػاا  ميػػلاأل متػػ  مػػاف ايػػف .3

بالعقػػػن اليػػػكرا، ممػػػا لػػػو أف صتميػػػؾ بالعقػػػن الميػػػتتر، كعةبػػػن بعميػػػا الكيػػػا   
 يكرعأل العقن الذا أضر بو.

إذا تعارضػػػػن ميػػػػالح ذكا ال ػػػػأف، تتميػػػػؾ بعضػػػػيـ بالعقػػػػن الظػػػػاىر، كتميػػػػؾ  .9
 اآل ركف بالعقن الميتتر، مانن ا تضليأل لاكلصف.

 (957مانا )
بعقػػػن ظػػػاىر، تالعقػػػن الناتػػػذ تيمػػػا بػػػصف المتعاقػػػنصف  يػػػاً اقيق إذا يػػػتر المتعاقػػػناف عقػػػناً 

 كال لف العاـ ىك العقن الاقيق .
 
 
 

 الفرع الرابع
 الحق في حبس المال

 (958مانا )
ل ػػ  مػػف التػػـز بػػأناء  ػػ ء أف يمتنػػا عػػف الكتػػاء بػػو مػػا ناـ الػػنا ف لػػـ يعػػرض الكتػػاء 

ناـ الػنا ف لػـ يقػـ بتقػنيـ بػو، أك مػا  بالتزاـ مترت  عليو بيب  التػزاـ المػنصف كمرتبطػاً 
 تأمصف ماؼ للكتاء بالتزامو ىذا.

 (959مانا )
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لمف أنهػق علػ  ملػؾ يصػره، كىػك تػ  صػنه بطرعػق م ػركع، أف يابيػو اتػ  يأ ػذ  .3
ما أنهقو إذا ماف اإلنهاؽ بإذف القاضػ ، أك مانػن النهقػأل ضػركرعأل، أك ناتعػأل، أك 

 كف عل   دؼ ذلؾ.مانن كاعبأل عل  المالؾ كتعذر اإلذف، ما لـ صنص القان
لمف أيابو مف  ة مملػكؾ لغصػره كىػك تػ  صػنه بطرعػق م ػركع أف يابيػو اتػ   .9

 يأ ذ اقو.

 (961مانا )
 عف يلتو. عل  الاابس أف يااتك عل  ال  ء كأف يقنـ اياباً  .3
إذا مػػػػاف ال ػػػػ ء المابػػػػكس ص  ػػػػ  عليػػػػو مػػػػف اليػػػػدؾ أك التلػػػػف تللاػػػػابس أف  .9

عػراءان ال ايػأل ببيػا المرىػكف ايػػازا مػف القاضػ  ببيعػو كتقػا لإل ييتيػنر إذنػاً 
 كعنتق  اقو ت  الابس إل  ةمنو.

 (963مانا )
لاقو ت  الاػبس مػاف أاػق مػف بػاق  الػنا نصف العػانصصف تػ   مف ابس ال  ء إعماالً 

 ايتيهاء اقو منو.
 (969مانا )

  صنقض  الاق ت  الابس
 بيدؾ ال  ء المابكس أك بعنـ المااتظأل عليو. .3
 اا زه ما لـ صنص القانكف عل   دؼ ذلؾ.ب ركج ال  ء مف صن  .9
ب ػػركج ال ػػ ء مػػف صػػن اػػا زه نكف علمػػو أك علػػ  الػػريـ مػػف معارضػػتو كنكف أف  .1

يطل  ايترنانه  دؿ ةدةصف صكما مػف الكقػن الػذا علػـ تيػو ب ػركج ال ػ ء مػف 
 صنه، كقب  انقضاء ينأل مف كقن  ركعو.

 الفرع الخامس
 اإلعسار
 (961مانا )

 المنصف إذا زانن نصكنو الاالأل عل  أمكالو.صعكز الامـ بإعيار 
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 (964مانا )
 يمكف الامـ اليانر باإلعيار بناء عل  طل  أان النا نصف أك طل  المنصف نهيو.

 (965مانا )
عل  الماممأل ت  عميا ا اكاؿ قب  الامـ بإعيار المنصف أف تراع  الظركؼ الت  

ميتقبلأل كمقنرتو ال  يػيأل، أااطن بو عامأل مانن أـ  ايأل، كتنظر إل  مكارنه ال
كميػػػ كلصتو عػػػف ا يػػػبا  التػػػ  أنن إلػػػ  إعيػػػاره كميػػػالح نا نيػػػو الم ػػػركعأل، كمػػػ  

 ظرؼ ا ر مف  أنو أف صىةر ت  االتو الماليأل.
 (966مانا )

ت كف منا الطعف بااليػت ناؼ تػ  ا امػاـ اليػانرا تػ   ػأف اإلعيػار  ميػأل ع ػر 
 صكما تبنأ مف تارعك إعدف تلؾ ا اماـ.
 (967نا )ما

عل  قلـ الماممأل ت  الصكـ الػذا تقصػن تيػو نعػكى اإلعيػار أف تيػع  يػايهتيا  .3
تػػػػ  يػػػػع   ػػػػاص بأيػػػػماء المعيػػػػرعف كعى ػػػػر تػػػػ  ىػػػػامش ىػػػػذا اليػػػػع  الامػػػػـ 

 اليانر ت  النعكى ك بم  امـ يينر بتأصصنه أك بإلغا و ت  صكـ ينكره.
ا كلػػػ ،  صن ػػػأ يػػػع  عػػػاـ للتيػػػعيدن كالتأ ػػػصران المنيػػػكص علصيػػػا تػػػ  الهقػػػرا .9

 .للقضاء معلس ا عل الكعنظـ بقرار يينر مف قب  
كعل  قلـ الماممأل أف صري  إلػ  اليػع  العػاـ يػكرا مػف اليػعدن كالتأ ػصران  .1

 إلةباتيا ت  اليع  العاـ.
 (968مانا )

مت  يعلن نعكى اإلعيار لنى قلـ الماممأل، ال صنهذ ت  اق الػنا نصف أا تيػرؼ 
علػػ  أمكالػػو، أك صػػنقص مػػف اقكقػػو، أك  عصنيػػاً  اقػػاً  للمػػنصف يمػػكف مػػف  ػػأنو أف يقػػرر

 صزعن مف التزاماتو، مما ال صنهذ ت  اقيـ أا كتاء ص ص بو المنصف أانىـ.
 (969مانا )
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صعػػػ  علػػػ  المػػػنصف إذا تغصػػػر مكطنػػػو أف ص طػػػر بػػػذلؾ ماتػػػ  الماممػػػأل التػػػ  صتبعيػػػا 
ره المػنصف مكطنو اليابق كعل  ىذا ال ات  بمعرن علمو بتغصصػر المػكطف، يػكاء أ طػ

أـ علـ ذلؾ مػف أا طرعػق ا ػر، أف صريػ  علػ  نهقػأل المػنصف يػكرا مػف امػـ  ػير 
اإلعيػػار كمػػف البيانػػان المى ػػر بيػػا تػػ  ىػػامش التيػػعص  إلػػ  الماممػػأل التػػ  صتبعيػػا 

 المكطف العنصن لتقـك بقصنىا ت  يعدتيا.
 (971مانا )

اؿ المػػػنصف صعػػكز للماممػػأل بنػػػاء علػػ  طلػػ  أا نا ػػػف اػػ  نصنػػو أف تقػػػرر اعػػز أمػػك 
المعيػػر مػػف عقػػاران كمنقػػكالن كنصػػكف تػػ  ذمػػأل الغصػػر، عػػنا ا مػػكاؿ التػػ  ال صعػػكز 

 .اعزىا، كيمكف ىذا الاعز لميلاأل عميا النا نصف، ماناـ المنصف معيراً 
 (973مانا )

إذا أكقا النا نكف الاعز عل  إصرانان المنصف ماف لػر يس الماممػأل الم تيػأل ب ػير 
نػػاء علػػ  عرعضػػػأل يقػػنميا، نهقػػأل صتقاضػػػاىا مػػف إصراناتػػػو اإلعيػػار أف يقػػرر للمػػػنصف ب

الماعكزا، كععكز التظلـ مف ا مػر الػذا ييػنر علػ  ىػذه العرعضػأل تػ  مػنا ةدةػأل 
أياـ مف تارعك ينكره، إف ماف التظلـ مف المػنصف كمػف تػارعك إعػدف ا مػر للػنا نصف 

 إف التظلـ منيـ.
 
 (979مانا )

ف إعراءان ترنيأل ضن المنصف، كت كف نتا ه ىذه ال ياكؿ اإلعيار نكف ات اذ النا نص
 اإلعراءان لميلاأل عميا النا نصف.

 (971مانا )
صعػػكز للمػػنصف المعيػػر بػػإذف مػػف القاضػػ  أف صتيػػرؼ تػػ  مالػػو معاكضػػأل، كلػػك  .3

بغصر رضا الػنا نصف، علػ  أف يمػكف ذلػؾ بػةمف المةػ ، كأف يقػكـ الم ػترا بإصػناع 
 عراءان التكزعا.إل الةمف  زعنأل الماممأل ات  صكزع كتقاً 
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إذا ماف الةمف الذا بيا بػو المػاؿ أقػ  مػف ةمػف المةػ ، مػاف التيػرؼ يصػر ناتػذ  .9
ت  اق النا نصف، إال إذا أكنع الم ترا تكؽ الةمف الذا ا ترى بو ما نقص مف 

 ةمف المة .
 (974مانا )

  بأل التبنصن ت  الاالتصف اآلتصتصفيعاق  المنصف بعقك 
عمػػػن اإلعيػػار بقيػػن اإلضػػرار بنا نيػػو، كانتيػػػن إذا رتعػػن عليػػو نعػػكى بػػنصف تت .3

 النعكى بينكر امـ عليو بالنصف كباإلعيار.
إذا مػػاف بعػػن الامػػـ عليػػو باإلعيػػار، قػػن أ هػػ  بعػػض أمكالػػو لياػػكؿ نكف التنهصػػذ  .9

تصيػػػػا كمػػػػاف ذلػػػػؾ بقيػػػػن اإلضػػػػرار  يػػػػكرعأل أك مبالغػػػػاً  علصيػػػػا أك ايػػػػطنا نصكنػػػػاً 
 بنا نيو.

 (975مانا )
المػػنصف بنػػاء علػػ   بامػػـ تيػػنره الماممػػأل التػػ  صتبعيػػا مػػكطفتنتيػػ  االػػأل اإلعيػػار 
  طل  ذا الميلاأل

 لينان ما عليو مف نصكف. إذا قيـ ماؿ المعير بصف الغرماء كماف ماتياً  .3
 إذا ةبن أف نصكف المنصف أيبان ال تزعن عل  أمكالو. .9
إذا قاـ المنصف بكتػاء نصكنػو التػ  الػن نكف أف يمػكف لإلعيػار أةػر تػ  الكليػا،  .1

  ىذه الاالأل تعكن اعاؿ النصكف الت  الن باإلعيار إل  ما مانػن عليػو مػف كت
 قب ، ب رف أف يمكف المنصف قن كت  عميا أقياطيا الت  الن.

 (976مانا )
صنتيػػ  اإلعيػػار بقػػكا القػػانكف متػػ  انقضػػن  مػػس يػػنكان مػػف تػػارعك يػػنكر الامػػـ 

 باإلعيار.
 (977مانا )
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يطل  إعانا النصكف الت  مانن قن الن بيػب  صعكز للمنصف بعن انتياء اإلعيار أف 
اإلعيػار مػا  لػػـ صػتـ نتعيػػا إلػ  أعليػػا اليػابق  ػرعطأل أف يمػػكف قػن كتػػ  نصكنػو التػػ  

 الن نكف أف يمكف لإلعيار أةر ت  الكليا.
 (978مانا )

انتيػاء إعيػار المػنصف ال ص ػ  بمػا ات ػذه مػ  نا ػف مػف إعػراءان ترنيػأل ضػن المػنصف، 
 ف المطالبأل باقكؽ منصنيـ كال الطعف ت  تيرتاتو.كال يمنا النا نصف م

 
 الباب الثالث
 أوصاف االلتزام
 الفصل األول
 الشرط
 (979مانا )

عل  أمر ميتقب  ماتم   عل   رف إذا ماف كعكنه أك زكالو مترتباً  يمكف االلتزاـ معلقاً 
 الكقكع.

 
 
 
 (981مانا )

أك علػػػ   ػػػرف م ػػػالف إذا علػػػق علػػػ   ػػػرف يصػػػر مممػػػف  ال يمػػػكف االلتػػػزاـ قا مػػػاً  .3
، أمػػا إذا لل ػػرععأل اإليػػدميأل أك للنظػػاـ العػػاـ أك لػػآلنا ، ىػػذا إذا مػػاف ال ػػرف كاقهػػاً 

 تيك ذاتو الذا يعن يصر قا ـ. ماف تاي اً 
ال يقـك االلتزاـ الػذا علػق علػ   ػرف تايػك م ػالف لل ػرععأل اإليػدميأل أك للنظػاـ  .9

 ا لدلتزاـ.العاـ أك لآلنا  إذا ماف ىذا ال رف ىك اليب  النات
 (983مانا )
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علػػػ   إذا علػػػق علػػػ   ػػػرف كاقػػػف صععػػػ  كعػػػكن االلتػػػزاـ متكقهػػػاً  ال يمػػػكف االلتػػػزاـ قا مػػػاً 
.  ماض إرانا الملتـز

 (989مانا )
إال إذا تاقػق ال ػرف، أمػا قبػ   علػ   ػرف كاقػف، تػد يمػكف ناتػذاً  إذا ماف االلتزاـ معلقػاً 

لعبػػرا كال للتنهصػػذ اال تيػػارا، علػػ  أنػػو للتنهصػػذ ا تاقػػق ال ػػرف تػػد يمػػكف االلتػػزاـ قػػابدً 
 صعكز للنا ف أف صت ذ مف اإلعراءان ما يااتك بو عل  اقو.

 (981مانا )
بػرن مػا أ ػذه،  صترت  عل  تاقق ال رف الهايػك زكاؿ االلتػزاـ، كيمػكف الػنا ف ملزمػاً  .3

 تإذا ايتااؿ الرن ليب  راعا إليو كع  عليو التعكيض.
  تيػػػنر مػػػف الػػػنا ف علػػػ  الػػػريـ مػػػف تاقػػػق ال ػػػرف تبقػػػ  ناتػػػذا أعمػػػاؿ اإلنارا التػػػ .9

 الهايك.
 (984مانا )

إذا تاقػػق ال ػػرف ايػػتنن أةػػره إلػػ  الكقػػن الػػذا ن ػػأ تيػػو االلتػػزاـ، إال إذا تبػػصف مػػف  .3
إرانا المتعاقنصف أك مف طبيعأل العقن أف كعػكن االلتػزاـ، أك زكالػو، إنمػا يمػكف تػ  

 الكقن الذا تاقق تيو ال رف.
رععػ  إذا مػاف تنهصػذ االلتػزاـ قبػ  تاقػق ال ػرف يصػر مممػف ال يمكف لل رف أةػر  .9

 ليب  أعنب  ال صن للمنصف تيو.

 
 الفصل الثاني
 األجل
 (985مانا )

علػػ  أمػػر ميػػتقب  ماقػػق  يمػػكف االلتػػزاـ  عػػ  إذا مػػاف نهػػاذه أك انقضػػاىه مترتبػػاً  .3
 الكقكع.



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 63 - 

ذا يقػا ، كلك لـ يعرؼ الكقن الػيعن ا مر ماقق الكقكع مت  ماف كقكعو ماتماً  .9
 تيو.

 (986مانا )
إذا تبػػصف مػػف االلتػػزاـ أف المػػنصف ال يقػػـك بكتا ػػو إال عنػػن المقػػنرا أك المييػػرا، عصنػػن 

لالػػػػكؿ ا عػػػػ ، مراعيػػػػأل تػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػكارن المػػػػنصف الااليػػػػأل  منايػػػػباً  الماممػػػػأل ميعػػػػاناً 
 كالميتقبلأل، كمقتضيأل منو عنايأل الرع  الارعص عل  الكتاء بالتزامو.

 (987مانا )
  المنصف ت  ا ع  ييقف اق

 .إذا امـ بإتديو أك إعياره .3
 إذا لـ يقنـ تأمصنان النصف المتهق علصيا. .9
إذا أضػػعف بهعلػػو إلػػ  اػػن مبصػػر تأمصنػػان الػػنصف مػػا لػػـ صػػىةر الػػنا ف أف يطالػػ   .1

بت ملأل التأمصف، أما إذا ماف ضعف التأمصف صرعا إل  يب  ال ن   للمنصف تيو، 
 ا ع  بالمبانرا بتقنيـ تأمصف ماؼ.تإنو يمكف للمنصف أف صتكق  يقكف 

 (988مانا )
 إذا ماف ا ع  لميلاأل أا مف الطرتصف تلو أف صنزؿ عنو بإرانتو المنهرنا.

 (989مانا )
إال تػػػ  الكقػػػن الػػػذا  بأعػػػ  كاقػػػف، تانػػػو ال يمػػػكف ناتػػػذاً  إذا مػػػاف االلتػػػزاـ مقترنػػػاً  .3

 صنقض  تيو ا ع .
مػف اإلعػراءان مػا ياػاتك علػ   صعكز للػنا ف اتػ  قبػ  انقضػاء ا عػ  أف صت ػذ .9

اقكقػػػو، كلػػػو تػػػ  ذلػػػؾ أف يطالػػػ  بتػػػأمصف إذا   ػػػ  إتػػػدس المػػػنصف أك إعيػػػاره، 
 كايتنن إل  يب  معقكؿ.

 (991مانا )
صترتػػػ  علػػػ  انقضػػػاء ا عػػػ  الهايػػػك زكاؿ االلتػػػزاـ نكف أف يمػػػكف ليػػػذا الػػػزكاؿ أةػػػر 

 رعع .
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 الفصل الثالث
 تعدد محل االلتزام
 الفرع األول

 التخييري االلتزام 
 (993مانا )

إذا  ػػم  مالػػو أ ػػياء متعػػننا تبػػرأ ذمػػأل المػػنصف بػػراءا تامػػأل إذا  يمػػكف االلتػػزاـ ت صصرعػػاً 
أنى كاانًا منيا، كيمكف ال يار للمنصف ما لـ صنص القانكف أك صتهق المتعاقػناف علػ  

 يصر ذلؾ.
 (999مانا )

كلػػـ صتهقػػكا تيمػػا  إذا مػػاف ال يػػار للمػػنصف كامتنػػا عػػف اال تيػػار، أك تعػػنن المػػنصنكف  .3
بصنيـ، عاز للنا ف أف يطل  مف القاض  تعصصف أع  ص تار تيو المنصف أك صتهػق 

 تيو المنصنكف، تإذا لـ صتـ ذلؾ تكل  القاض  بنهيو تعصصف ما  االلتزاـ.
أما إذا ماف ال يار للنا ف كامتنا عف اال تيػار أك تعػنن الػنا نكف كلػـ صتهقػكا تيمػا  .9

إف طلػػػ  المػػػنصف ذلػػػؾ، تػػػإذا انقضػػػ  ا عػػػ  انتقػػػ   بصػػػنيـ، عػػػصف القاضػػػ  أعػػػدً 
 ال يار إل  المنصف.

 
 
 
 (991مانا )

إذا ماف ال يار للمنصف، ةـ ايتااؿ تنهصذ م  مف ا  ياء المتعننا الت  ا تم  علصيا 
ماػ  االلتػزاـ، كمػػاف المػنصف ميػ كاًل عػػف ىػذه االيػػتاالأل كلػك تيمػا صتعلػػق بكااػنا مػػف 

 ة ايتااؿ تنهصذه.صأف صنتا قيمأل ا ر  ىذه ا  ياء ماف ملزمًا ب
 الفرع الثاني
 االلتزام البدلي
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 (994مانا )
، كل ػف تبػرأ ذمػأل المػنصف إذا كااػناً  إذا لـ ي م  مالو إال  ص اً  يمكف االلتزاـ بنلياً  .3

 منو  ص ا أ ر. أنى بنالً 
 ا يص  ال البنص  ىك كانه ما  االلتزاـ، كىك الذا يعصف طبيعتو. .9

 الفصل الرابع
 عدد طرفي االلتزامت

 الفرع األول
 التضامن

 (995مانا )
نمػا يمػكف بنػاء علػ  اتهػػاؽ أك  التضػامف بػصف الػنا نصف أك بػصف المػنصنصف ال يهتػػرض، كاع

 نص ت  القانكف.
 :من الدائنين: تضاأوالا 

 (996مانا )
 للنا نصف المتضامنصف معتمعصف أك منهرنصف مطالبأل المنصف بم  النصف. .3
  مطالبػػأل أاػػن نا نيػػو المتضػػامنصف بأكعػػو الػػنتا ال ايػػأل للمػػنصف أف يعتػػرض علػػ .9

بيذا النا ف، كبا كعو الم ترمأل بصف عميا الػنا نصف، كلػيس لػو أف يعتػرض عليػو 
 بأكعو النتا ال ايأل بنا ف أ ر.

 (997مانا )
 م  ما ييتكتيو أان الػنا نصف المتضػامنصف مػف الػنصف ييػصر مػف اػق الػنا نصف عميعػاً 

القيػمأل بصػنيـ بالتيػاكا، إال إذا كعػن اتهػاؽ أك نػص يقضػ   كعتاايكف تيػو، كت ػكف 
 ب دؼ ذلؾ.

 (998مانا )
إذا ماف التضامف بػصف الػنا نصف عػاز للمػنصف أف صػكت  الػنصف  ا مػنيـ، إال إذا مػانا 

 أانىـ، كلـ صترت  عل  ذلؾ ضرر للمنصف.
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 (999مانا )
الكتػاء تػد تبػرأ ذمتػو  إذا بر ن ذمأل المنصف قب  أان النا نصف المتضامنصف بيب  يصػر
 قب  الباقصف، إال بقنر ايأل النا ف الذا بر ن ذمأل المنصف قبلو.

 (111مانا )
مػػف  ػػأنو اإلضػػرار بالػػنا نصف اآل ػػرعف، ال  إذا أتػػ  أاػػن الػػنا نصف المتضػػامنصف عمػػدً 

 صنهذ ىذا العم  ت  اقيـ.
 (113مانا )

 ف النصف يصر قاب  لدنقياـ.ال صنتق  التضامف إل  كرةأل النا ف المتضامف إال إذا ما
 :: تضامن المدينينثانياا 

 (119مانا )
علػ   ػرف أك  أك معلقاً  صتاقق التضامف بصف المنصنصف، كلك ماف نصف بعضيـ مىعدً 

 مف ذلؾ الكيف. أك  الياً  بكيف مىةر تيو، كماف نصف يصره منعزاً  مرتبطاً 
 (111مانا )
 ن ذمتو كذمأل الباقصف.إذا كت  أان المنصنصف المتضامنصف النصف بر 
 
 
 (114مانا )

تػػ  ذلػػؾ مػػا  للػػنا ف أف يطالػػ  بنصنػػو مػػ  المػػنصنصف المتضػػامنصف أك بعضػػيـ مراعيػػاً  .3
صلاػػق عدقتػػو بمػػ  مػػنصف مػػف كيػػف صػػىةر تػػ  الػػنصف، كمطالبتػػو  اػػنىـ ال تمنعػػو 

 مف مطالبأل الباقصف.
ل ايػػأل بغصػػره ال صعػػكز للمػػنصف الػػذا يطالبػػو الػػنا ف بالكتػػاء أف ياػػته بأكعػػو الػػنتا ا .9

مػػػف المػػػنصنصف، كل ػػػف صعػػػكز لػػػو أف ياػػػته بأكعػػػو الػػػنتا ال ايػػػأل بػػػو كبأكعػػػو الػػػنتا 
 الم ترمأل بصف المنصنصف عميعا.

 (115مانا )
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إذا انقضن ايأل أان المنصنصف المتضامنصف تػ  الػنصف بطرعػق المقايػأل، تػاف الػنصف ال 
 صنقض  بالنيبأل لباق  المنصنصف إال بقنر ايأل ىذا المنصف.

 (116مانا )
إذا اتاػػنن الذمػػأل بػػصف الػػنا ف كأاػػن منصنيػػو المتضػػامنصف تػػاف الػػنصف ال صنقضػػ  بالنيػػبأل 

 لباق  المنصنصف إال بقنر ايأل المنصف الذا اتانن ذمتو ما النا ف.
 (117مانا )

صترتػػػ  علػػػ  تعنصػػػن الػػػنصف بػػػصف الػػػنا ف كأاػػػن المػػػنصنصف المتضػػػامنصف أف تبػػػرأ ذمػػػـ بػػػاق  
 نا ف باقو قبليـ.المنصنصف، إال إذا ااتهك ال

 (118مانا )
إذا أبرأ النا ف أان المػنصنصف المتضػامنصف مػف الػنصف تقػف، بر ػن ذمتػو كذمػـ البػاقصف  .3

 مف ايتو، كبق  تضامنو.
تإذا أبرأه مف التضامف تقف بقػ  نصنػو تػ  ذمتػو كامتنعػن مطالبػأل الػنا ف لػو بايػأل  .9

 ف بصنيـ.اآل رعف، كليىالء الرعكع عليو بما صنتعكنو عنو بامـ التضام
، ما لـ صتبصف مف تإذا أبرأه بيكرا مطلقأل، انيرؼ اإلبراء إل  النصف كالتضامف معاً  .1

 ظركؼ الااؿ أك مف طبيعأل التعام  أف اإلبراء صنيرؼ إل  أانىما.
 
 
 (119مانا )

ت  عميا ا اكاؿ الت  صبر  تصيا الػنا ف أاػن المػنصنصف المتضػامنصف، يػكاء مػاف  .3
لتضػػامف، يمػػكف لبػػاق  المػػنصنصف أف صرععػػكا علػػ  ىػػذا اإلبػػراء مػػف الػػنصف أـ مػػف ا

 المنصف بنيصبو ت  ايأل المعير منيـ.
إذا أعه  الػنا ف المػنصف الػذا أبػرأه مػف مػ  ميػ كليأل عػف الػنصف، تػاف ىػذا الػنا ف  .9

 ىك الذا صتام  نيص  ىذا المنصف ت  ايأل المعير.

 (131مانا )
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صف المتضامنصف، تد ييتهصن مف إذا انقض  النصف بالتقانـ بالنيبأل إل  أان المنصن .3
 ذلؾ باق  المنصنصف إال بقنر ايأل ىذا المنصف.

إذا انقطعن منا التقانـ أك أكقف يرعانو بالنيبأل إل  أان المنصنصف المتضامنصف،  .9
 تد صعكز للنا ف أف صتميؾ بذلؾ قب  باق  المنصنصف.

 (133مانا )
 إال عف تعلو. ال يمكف المنصف المتضامف مي كاًل ت  تنهصذ االلتزاـ .3
ذا أعػػػػذر الػػػػنا ف أاػػػػن المػػػػنصنصف المتضػػػػامصف أك قاضػػػػاه، تػػػػد يمػػػػكف لػػػػذلؾ أةػػػػر  .9 كاع

بالنيبأل إل  باق  المنصنصف، أما إذا أعذر أاػن المػنصنصف المتضػامنصف الػنا ف، تػإف 
 باق  المنصنصف ييتهصنكف مف ىذا اإلعذار.
 (139مانا )

مف اليػلح اإلبػراء مػف الػنصف إذا تيالح النا ف ما أاػن المػنصنصف المتضػامنصف، كتضػ
أك براءا الذمأل منو بأيأل كيصلأل أ رى، ايتهان منو الباقكف، أما إذا ماف مػف  ػأف ىػذا 

، أك صزعن تيما صلتزمكف بو، تانػو ال صنهػذ تػ  عنصناً  اليلح أف صرت  ت  ذمميـ التزاماً 
 اقيـ إال إذا أعازكه.

 (131مانا )
 تد ييرا ىذا اإلقرار ت  اق الباقصف. إذا أقر أان المنصنصف المتضامنصف بالنصف .3
تالهيا، تد  إذا نم  أان المنصنصف المتضامنصف عف اليمصف أك كعو إل  النا ف يمصناً  .9

 يضار بذلؾ باق  المنصنصف ل نيـ ييتهصنكف ت  االأل نمكلو.
إذا اقتيػػر الػػنا ف علػػ  تكعيػػو اليمػػصف إلػػ  أاػػن المػػنصنصف المتضػػامنصف تالػػف، تػػاف  .1

 صف ييتهصنكف مف ذلؾ.المنصنصف الباق

 (134مانا )
إذا يػػنر امػػـ علػػ  أاػػن المػػنصنصف المتضػػامنصف، تػػد ياػػته بػػو علػػ  البػػاقصف، أمػػا إذا 

علػػ  يػػب   يػػنر الامػػـ ليػػالح أاػػنىـ تييػػتهصن منػػو البػػاقكف إال إذا مػػاف الامػػـ مبنيػػاً 
  اص بالمنصف الذا ينر الامـ ليالاو.
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 (135مانا )
ضػػػامنصف اػػػق الرعػػػكع علػػػ  أا مػػػف البػػػاقصف بقػػػنر لمػػػف كتػػػ  الػػػنصف مػػػف المػػػنصنصف المت

، تام  المكت  ما المكيرعف مف المػنصنصف المتضػامنصف ايتو، تاف ماف أانىـ معيراً 
 تبعأل ىذا اإلعيار نكف إ دؿ باقيـ ت  الرعكع عل  المعير عنن مييرتو.

 (136مانا )
ـ صكعػن اتهػاؽ أك متياكيأل بصف العميػا، مػا لػ صنقيـ النصف إذا كتاه أان المنصنصف ايياً 

 نص يقض  ب دؼ ذلؾ.
 (137مانا )

إذا مػػاف أاػػن المػػنصنصف المتضػػامنصف ىػػك كاػػنه يػػاا  الميػػلاأل تػػ  الػػنصف تيػػك الػػذا 
 صتاملو ملو ناك الباقصف.

 الفرع الثاني
 الدين المشترك

 (138مانا )
اؿ بػػاإلرث إلػػ  عػػنا كرةػػأل، أك  إذا اتاػػن يػػببو مػػأف يمػػكف نصنػػاً  يمػػكف الػػنصف م ػػترماً 

للمبيػػا الم ػػترؾ الػػذا بيػػا  عػػف المػػاؿ الم ػػترؾ الػػذا أتلػػف بالقيػػن أك ةمنػػاً  كيضػاً تع
 للقرض الميتقرض مف ماؿ م ترؾ. بيهقأل كاانا أك بنالً 

 (139مانا )
 ل   مف ال رماء ت  النصف الم ترؾ أف يطل  ايتو تيو.

 (191مانا )
و بنيػبأل إذا قبض أان ال رماء بعض النصف الم ترؾ، تاا مػنيـ أف ي ػارمو تيػ .3

 ايتو، ك ليـ أف صترمكا للقابض ما قبضو عل  أف صتبعكا المنصف م  بايتو.
إذا ا تار أان ال ػرماء متابعػأل المػنصف، تلػيس لػو أف صرعػا علػ   ػرعمو القػابض  .9

ك لػػػك ىلػػػؾ بػػػاق  الػػػنصف عنػػػن المػػػنصف إال إذا اتهػػػق ال ػػػرماء علػػػ  الرعػػػكع علػػػ  
 القابض ت  ىذه الاالأل.
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 (193مانا )
ن ال رماء ايتو ت  النصف الم ترؾ ةػـ تيػرؼ تصيػا أك ايػتيل يا، إذا قبض أا .3

 تلل رماء اآل رعف أف صرععكا عليو بأنيبتيـ تصيا.
تإذا ىل ن أك أتلهن تػ  صػنه بػد تقيػصر منػو تػد ضػماف عليػو  نيػبأل  ػرما و  .9

تصيا، كيمكف قن ايتكت  ايتو، كما بق  مف النصف بذمأل المػنصف يمػكف ل ػرما و 
 اآل رعف.

 (199) مانا
بايتو ت  النصف الم ترؾ أك أاالو المنصف عل   إذا قنـ المنصف  ان ال رماء مهيدً 

ا ر تلل رماء أف ي ارمكه باييػيـ تػ  المبلػو الػذا يأ ػذه مػف ال هصػ  أك الماػاؿ 
 عليو.

 (191مانا )
مػػػف المػػػنصف تلل ػػػرماء أف  إذا ا ػػػترى أاػػػن ال ػػػرماء بنيػػػصبو تػػػ  نصػػػف م ػػػترؾ مػػػاالً 

ا  اييػػػيـ مػػػف ةمػػػف مػػػا ا ػػػتراه، كأف صرععػػػكا باييػػػيـ علػػػ  يضػػػمنكه مػػػا أيػػػ
 المنصف، كليس ليـ أف ي ارمكه تيما ا تراه إال برضاه.

 
 (194مانا )

صعكز  ان ال رماء أف صي  ايتو تػ  الػنصف للمػنصف أك أف صبر ػو منػو، كال يضػمف 
 أنيبو  رما و تيما كى  أك أبرأ.

 (195مانا )
 ػػترؾ أف ييػػالح عػػف ايػػتو تيػػو، تػػاف مػػاف بػػنؿ صعػػكز  اػػن ال ػػرماء تػػ  الػػنصف الم

اليػػلح مػػف عػػنس الػػنصف عػػاز للبػػاقصف أف ي ػػارمكه تػػ  المقبػػكض أك أف صتبعػػكا المػػنصف، 
كاف مػػػاف بػػػنؿ اليػػػلح مػػػف يصػػػر عػػػنس الػػػنصف عػػػاز ليػػػـ أف صتبعػػػكا المػػػنصف أك ال ػػػرعؾ 

 الميالح، كللميالح أف صنتا ليـ نيصبيـ ت  المقبكض أك نيصبيـ ت  النصف.
 (196)مانا 
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ال صعػػكز  اػػن ال ػػرماء تػػ  نصػػف م ػػترؾ تأعصلػػو كاػػنه نكف مكاتقػػأل البػػاقصف علػػ   .3
 ىذا التأعص .

كععػػكز لػػو أف صىعػػ  ايػػتو نكف مكاتقػػأل البػػاقصف، كتػػ  ىػػذه الاالػػأل لػػيس لػػو أف  .9
 مف النصف. نوي ارميـ تيما يقبضك 

 الفرع الثالث
 عدم القابمية لالنقسام

 (197مانا )
دنقيػاـ إذا كرن علػ  ماػ  ال يقبػ  بطبيعتػو أف صنقيػـ، أك يمكف االلتزاـ يصػر قابػ  ل

، إذا تبصف مف الغرض الػذا رمػ  إليػو المتعاقػناف أف االلتػزاـ ال صعػكز تنهصػذه منقيػماً 
 أك إذا انيرتن نيأل المتعاقنصف إل  ذلؾ.
 (198مانا )

ف بكتػاء الػنص إذا تعنن المنصنكف ت  التزاـ يصر قاب  لدنقياـ ماف م  منيـ ملزمػاً  .3
 .مامدً 

للمنصف الذا كت  بالنصف اق الرعكع عل  البػاقصف مػ  بقػنر ايػتو إال إذا تبػصف  .9
 مف الظركؼ يصر ذلؾ.

 (199مانا )
إذا تعػػنن الػػنا نكف تػػ  التػػزاـ يصػػر قابػػ  لدنقيػػاـ أك تعػػنن كرةػػأل الػػنا ف تػػ  ىػػذا  .3

ض ، تػػإذا اعتػػر االلتػػزاـ، عػػاز ل ػػ  نا ػػف أك كارث أف يطالػػ  بػػأناء االلتػػزاـ مػػامدً 
بػػػأناء االلتػػػزاـ للػػػنا نصف  أاػػػن الػػػنا نصف أك الكرةػػػأل علػػػ  ذلػػػؾ، مػػػاف المػػػنصف ملزمػػػاً 

 لما يقتضيو القانكف. معتمعصف أك إصناع ال  ء ما  االلتزاـ كتقاً 
 صرعا النا نكف عل  النا ف الذا ايتكت  االلتزاـ، م  بقنر ايتو.  .9

 الباب الرابع
 انتقال االلتزام
 الفصل األول
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 حوالة الحق
 (111) مانا

صعكز للنا ف أف ياكؿ اقو إلػ   ػ ص ا ػر، إال إذا اػاؿ نكف ذلػؾ نػص تػ  القػانكف 
 أك اتهاؽ المتعاقنصف أك طبيعأل االلتزاـ، كتتـ الاكالأل نكف ااعأل إل  رضا المنصف.

 (113مانا )
 للاعز. ال تعكز اكالأل الاق إال بمقنار ما يمكف منو قابدً 

 (119مانا )
بػػ  المػػنصف أك قبػػ  الغصػػر إال إذا قبليػػا المػػنصف أك أعلػػف بيػػا، ال ت ػػكف الاكالػػأل ناتػػذا ق

 عل  أف نهاذىا قب  الغصر بقبكؿ المنصف ييتلـز أف يمكف ىذا القبكؿ ةابن التارعك.
 (111مانا )

صعػكز للػنا ف الماػػاؿ لػو، قبػ  إعػػدف الاكالػأل أك قبكليػا، أف صت ػػذ مػف اإلعػراءان مػػا 
 يااتك بو عل  الاق الذا انتق  إليو.

 (114مانا )
ت م  اكالػأل الاػق ضػماناتو مال هالػأل كاالمتيػاز كالػرىف ممػا تعػن  ػاملأل لمػا اػ  مػف 

 أقياف.
 (115مانا )

عل  الماص  أف ييلـ إل  المااؿ لو ينن الاق المااؿ بو كمػ  مػا صلػـز مػف بيانػان 
 أك كيا   لتممصنو مف اقو.

 (116مانا )
كن الاػػق الماػػػاؿ بػػو كقػػػن إذا مانػػن الاكالػػػأل بعػػكض ال يضػػػمف الماصػػ  إال كعػػػ .3

 الاكالأل، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 ات  لكعكن الاق. إذا مانن الاكالأل بغصر عكض، تد يمكف الماص  ضامناً  .9

 (117مانا )
 ال يضمف الماص  ييار المنصف إال إذا كعن اتهاؽ  اص عل  ىذا الضماف. .3
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 إلػ  كقػن الاكالػأل إذا ضمف الماص  ييار المنصف، تد صنيرؼ ىذا الضماف إال .9
 ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (118مانا )
للمػػانتصف اليػػابقتصف، تػػد صلػـز الماصػػ  إال بػػرن مػػا  إذا رعػا الماػػاؿ لػػو بالضػػماف طبقػاً 

 أ ذه ما الميركتان، كلك كعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (119مانا )

غصػػػر عػػػكض أك عػػػف أتعالػػػو ال  يػػػيأل، كلػػػك مانػػػن الاكالػػػأل ب يمػػػكف الماصػػػ  ميػػػ كالً 
 ا ترف عنـ الضماف.

 (141مانا )
للمنصف أف صتميؾ قب  الماػاؿ لػو بالػنتكع التػ  لػو أف صتميػؾ بيػا قبػ  الماصػ  كقػن 
 نهاذ الاكالأل ت  اقو، مما صعكز لو أف صتميؾ بالنتكع الميتمنا مف عقن الاكالأل.

 (143مانا )
رىػػا ناتػذا تػػ  اػػق إذا تعػننن الاكالػػأل باػق كااػػن قػنمن الاكالػػأل التػ  تيػػبح قبػ  يص

 الغصر.
 
 (149مانا )

إذا كقا تاػن صػن الماػاؿ عليػو اعػز قبػ  أف تيػبح الاكالػأل ناتػذا تػ  اػق الغصػر،  .3
 مانن الاكالأل بالنيبأل إل  الااعز بمةابأل اعز ا ر.

كت  ىذه الاالأل، إذا كقا اعز ا ر بعن أف أيبان الاكالأل ناتذا ت  اق الغصػر،  .9
نـ كالماػػاؿ لػػو كالاػػاعز المتػػأ ر قيػػمأل يرمػػاء تػػاف الػػنصف يقيػػـ بػػصف الاػػاعز المتقػػ

 عل  أف صى ذ مف ايأل الااعز المتأ ر ما ييت م  بو المااؿ لو قيمأل الاكالأل.
 الفصل الثاني
 حوالة الدين

 (141مانا )
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 تتـ اكالأل النصف باتهاؽ بصف المنصف ك  ص ا ر صتام  عنو النصف.
 (144مانا )

  إذا أقرىا.ال ت كف الاكالأل ناتذا ت  اق النا ف إال .3
 معقػكالً  إذا قاـ المااؿ عليػو أك الماصػ  بػإعدف الاكالػأل إلػ  الػنا ف، كعػصف لػو أعػدً  .9

 ليقػػر الاكالػػأل ةػػـ انقضػػ  ا عػػ  نكف أف ييػػنر اإلقػػرار، عػػن يػػمكن الػػنا ف رتضػػاً 
 للاكالأل.

 (145مانا )
 لزمػاً ، مػاف الماػاؿ عليػو مأك رتضػاً  إذا لـ يانن المااؿ لو مكقهو مف الاكالأل إقػراراً  .3

قب  الماص  بالكتاء للمااؿ لو ت  الكقػن المنايػ  مػا لػـ صكعػن اتهػاؽ يقضػ  بغصػر 
 ذلؾ، كييرا ىذا الامـ كلك رتض المااؿ لو الاكالأل.

ال صعكز للماص  أف يطال  المااؿ عليو بالكتاء للمااؿ لو إذا لـ يقػـ بمػا التػـز بػو  .9
 ناك المااؿ عليو بمقتض  عقن الاكالأل.

 (146مانا )
 للنصف المااؿ ضماناتو عل  الريـ مف تغصر   ص المنصف. صبق  .3
 قب  النا ف إال إذا رض  بالاكالأل. ملتزماً  ماف أك   يياً  ال صبق  ال هص  عصنياً  .9

 (147مانا )
للماػػاؿ عليػػو أف صتميػػؾ قبػػ  الماػػاؿ لػػو بعميػػا الػػنتكع المتعلقػػأل بالػػنصف كالتػػ  مػػاف 

 بالنتكع الميتمنا مف عقن الاكالأل.للماص  أف صتميؾ بيا، مما صعكز لو أف صتميؾ 
 (148مانا )

صعػػكز أف تػػتـ اكالػػأل الػػنصف باتهػػاؽ بػػصف الماػػاؿ لػػو كالماػػاؿ عليػػو صتقػػرر تيػػو أف  .3
 يا  ىذا ما  المنصف ا يل  ت  التزامو.

تػػ  اػػق ال هصػػ  إال بقبكلػػو، كتبقػػ  للػػنصف  تػػ  ىػػذه الاالػػأل ال يمػػكف االتهػػاؽ ناتػػذاً  .9
 صف ا يل  أف صتميؾ بيا.ضماناتو كالنتكع الت  ماف للمن

 (149مانا )
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كقػػن إقػػرار الماػػاؿ لػػو للاكالػػأل مػػا لػػـ  يضػػمف المػػنصف أف يمػػكف الماػػاؿ عليػػو مكيػػراً 
 صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (151مانا )
انتقػػاؿ الػػنصف المضػػمكف بػػالرىف إلػػ   ريػػمياً  ال ييػػتتبا بيػػا العقػػار المرىػػكف رىنػػاً  .3

 ؾ.ذمأل الم ترا إال إذا تـ االتهاؽ عل  ذل
تػػإذا اتهػػػق البػػػا ا كالم ػػػترا علػػػ  اكالػػػأل الػػنصف، كيػػػع  عقػػػن البيػػػا، تعػػػصف علػػػ   .9

بالاكالأل أف يقرىا أك صرتضيا ت  ميعػان ال صعػاكز ةدةػأل  النا ف مت  أعلف ريمياً 
 .أ ير تإذا انقض  ىذا الميعان نكف أف يعلف رأيو عن يمكتو إقراراً 

 
 
 
 
 
 

 الباب الخامس
 انقضاء االلتزام
 الفصل األول
 الوفاء

 الفرع األول
 طرفا الوفاء

 (153مانا )
ييػػح الكتػػاء مػػف المػػنصف أك مػػف نا بػػو أك مػػف أا  ػػ ص ا ػػر لػػو ميػػلاأل تػػ   .3

الكتػػاء كذلػػؾ مػػا لػػـ صػػنص االتهػػاؽ أك تيػػتكع  طبيعػػأل االلتػػزاـ أف صنهػػذه المػػنصف 
 بنهيو.
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ييح الكتاء ممف ال ميلاأل لو تيو بأمر المنصف أك بغصر أمره، علػ  أنػو صعػكز  .9
 ف أف صػػرتض الكتػػاء مػػف الغصػػر إذا اعتػػرض المػػنصف علػػ  ذلػػؾ كأبلػػو الػػنا ف للػػنا

 باعتراضو.

 (159مانا )
  ي ترف لنهاذ الكتاء

 للمكت . أف يمكف المكت  بو مل اً  .3
أف يمكف المكت  مام  ا ىليأل، تإذا ماف ناقييا تاف كتاءه يمكف قابًد لإلبطاؿ  .9

لكتاء بعن بلكيو يف الر ن أك لميلاتو كعزكؿ اق التميؾ باإلبطاؿ إذا أعاز ا
 ينرن اإلعازا مف نا بو أك مف الماممأل اي  ا اكاؿ. 

 (151مانا )
 ال صنهػػػذ الكتػػػاء لػػػبعض الػػػنا نصف تػػػ  اػػػق الػػػنا نصف اآل ػػػرعف إذا مػػػاف المػػػنصف مرعضػػػاً 

 مرض المكن كلـ تف ترمتو بالكتاء بنصكف الباقصف.
 (154مانا )

 الرعكع عل  المنصف بقنر ما نتعو. إذا قاـ الغصر بكتاء النصف، ماف لو اق .3
صعكز للمنصف الذا اي  الكتاء بغصر أمره أف يمنا رعكع المكت  بمػا كتػاه عنػو  .9

 ، إذا أةبن أف لو ميلاأل ت  االعتراض عل  الكتاء.أك بعضاً  مدً 

 (155مانا )
إذا قاـ بالكتاء   ص يصر المػنصف اػ  المػكت  ماػ  الػنا ف الػذا ايػتكت  اقػو تػ  

 تيأل  ا اكاؿ اآل
 بكتا و عنو. بالنصف ما المنصف أك ملزماً  إذا ماف المكت  ملزماً  .3
عليو بمالو مف تأمصف عصن ، كلك لـ  ا ر مقنماً  ككت  نا ناً  إذا ماف المكت  نا ناً  .9

 يمف للمكت  أا تأمصف.
كنتا ةمنو كتاء لنا نصف  يص العقار لضماف  إذا ماف المكت  قن ا ترى عقاراً  .1

 اقكقيـ.
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 قانكن  يقرر للمكت  اق الالكؿ. إذا كعن نص .4

 (156مانا )
صعػػكز للػػنا ف الػػذا ايػػتكت  اقػػو مػػف يصػػر المػػنصف أف صتهػػق مػػا ىػػذا الغصػػر تػػ  كقػػن 

 الكتاء عل  أف يا  مالو، كلك لـ يقب  المنصف ذلؾ.
 (157مانا )

كتػػ  بػػو الػػنصف أف ياػػ  المقػػرض ماػػ  الػػنا ف الػػذا  صعػػكز للمػػنصف إذا اقتػػرض مػػاالً 
ك بغصػػر رضػػا الػػنا ف، علػػ  أف صػػذمر تػػ  عقػػن القػػرض أف المػػاؿ قػػن ايػػتكت  اقػػو، كلػػ

 يص للكتػاء، كتػ  الم اليػأل أف الكتػاء مػاف مػف ىػذا المػاؿ الػذا أقرضػو الػنا ف 
 العنصن.

 (158مانا )
ما  النا ف ماف لو اقو بما ليذا الاػق مػف  يػا ص، كمػا  أك اتهاقاً  مف ا  قانكناً 

، كما صرن عليو مف نتكع، كيمكف ىذا الالكؿ صلاقو مف تكابا، كما يمهلو مف تأمصنان
 بالقنر الذا أناه مف مالو مف ا  ما  النا ف.

 
 (159مانا )

مػػف اقػػو، كاػػ  مالػػو تيػػو، تػػد يضػػار الػػنا ف بيػػذا  إذا كتػػ  الغصػػر الػػنا ف عػػزءاً  .3
عل  مف كتاه، مػا لػـ صكعػن  الكتاء، كيمكف ت  ايتيهاء ما بق  لو مف اق مقنماً 

 ؾ.اتهاؽ يقض  بغصر ذل
ىػك  إذا ا    ص ا ر ما  النا ف تيما بقػ  لػو مػف اػق رعػا مػف اػ  أ صػراً  .9

 كمف تقنمو ت  الالكؿ م  بقنر ما ىك ميتاق لو كتقايما قيمأل يرماء.

 
 (161مانا )
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إذا كتػ  اػا ز العقػػار المرىػكف مػ  الػػنصف، كاػ  ماػػ  الػنا نصف، تػد يمػػكف لػو بمقتضػػ  
تػػ  ذان الػػنصف إال بقػػنر ايػػأل ىػػذا الالػػكؿ أف صرعػػا علػػ  اػػا ز عقػػار ا ػػر مرىػػكف 

 الاا ز باي  قيمأل ما اازه مف عقار.
 (163مانا )

يمكف الكتاء للنا ف أك لنا بو، كيعن ذا يهأل ت  ايتيهاء النصف مف يقنـ للمنصف م اليأل 
 .عل  أف الكتاء يمكف للنا ف   يياً  يانرا مف النا ف، إال إذا ماف متهقاً 

 (169مانا )
ذا اي  إذا ماف النا ف ي. 3 صر مام  ا ىليأل تد تبرأ ذمأل المنصف إال بالكتاء لنا بو، كاع

الكتاء للنا ف كىلؾ المكت  بو ت  صنه أك تقن منو أك لـ صنتهػا بػو تلنا بػو مطالبػأل المػنصف 
 بالنصف.

ذا ماف الكتاء ل  ص يصر النا ف أك نا بو، تد تبرأ ذمأل المػنصف إال إذا أقػر الػنا ف . إ9
نن عليػػو منهعػػأل منػػو، كبقػػنر ىػػذه المنهعػػأل، أك تػػـ الكتػػاء بايػػف نيػػأل ىػػذا الكتػػاء أك عػػا

 ل  ص ماف النصف ت  ايازتو.
 
 
 
 
 (161مانا )

اصػػث صعػػ   يػػايااً  إذا رتػض الػػنا ف نكف مبػػرر قبػكؿ الكتػػاء المعػػركض عليػػو عرضػاً 
قبكلو، أك رتض القياـ با عماؿ الت  ال صتـ الكتاء بنكنيا أك أعلػف أنػو لػف يقبػ  الكتػاء، 

 عذر إليو المنصف بإعدف كانن لو منا منايبأل يقـك تصيا بما صع  عليو اليتيهاء اقو.أ 
 (164مانا )

صترت  عل  إعذار النا ف أف ييصر ال  ء ما  االلتزاـ ت  ضماف النا ف إف ماف مػف 
قبػػ  تػػ  ضػػماف المػػنصف، كأف ييػػبح للمػػنصف الاػػق تػػ  إصناعػػو علػػ  نهقػػأل الػػنا ف، كتػػ  

 لاقو مف ضرر.المطالبأل بتعكيض ما 
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 (165مانا )
بالذان كماف الكاع  أف ييلـ ت  المماف الذا صكعن  معصناً  إذا ماف ما  الكتاء  ص اً 

تيػػو عػػاز للمػػنصف بعػػن إعػػذار الػػنا ف بتيػػلمو أف يايػػ  علػػ  إذف مػػف القاضػػ  تػػ  
للبقػػػاء اصػػػث كعػػػن عػػػاز للمػػػنصف  معػػػناً  أك  ػػػص اً  إصناعػػػو، تػػػإذا مػػػاف ىػػػذا ال ػػػ ء عقػػػاراً 

 لارايأل.كضعو تان ا
 (166مانا )

ييػػرع إليػػو التلػػف أك يملػػف نهقػػان باىظػػأل تػػ  إصناعػػو أك  إذا مػػاف ماػػ  الكتػػاء  ػػص اً 
ارايػػػتو، عػػػاز للمػػػنصف بعػػػن ايػػػت ذاف الماممػػػأل، أك نكف ايػػػت ذانيا عنػػػن الضػػػركرا أف 
صبيعو بيعره المعركؼ ت  اليكؽ، تاف تعذر ذلػؾ تبػالمزان العلنػ  كيقػكـ إصػناع الػةمف 

  ء ذاتو.مقاـ إصناع ال 
 (167مانا )

ييػػتغن  عػػف العػػرض كيمتهػػ  باإلصػػناع أك مػػا يقػػكـ مقامػػو مػػف إعػػراء إذا مػػاف المػػنصف 
صعي    ييأل النا ف أك مكطنو، أك ماف النا ف عنيـ ا ىليأل أك ناقييا، كليس لو 

عليػػو بػػصف عػػنا أ ػػ اص، أك مانػػن  نا ػػ  يقبػػ  عنػػو الكتػػاء، أك مػػاف الػػنصف متنازعػػاً 
 يكغ ىذا اإلعراء.ىناؾ أيبا  عنيأل ت

 (168مانا )
يقػػـك العػػرض الاقيقػػ  بالنيػػبأل إلػػ  المػػنصف مقػػاـ الكتػػاء إذا تػػده إصػػناع ميػػتكؼ  .3

ل را طو القانكنيأل أك تده أا إعراء مماة ، كذلؾ إذا قبلػو الػنا ف أك يػنر امػـ 
 نيا   بياتو.

 صتام  النا ف نهقان االعذار كالعرض الاقيق  كاإلصناع كاللعكء إل  القضاء. .9

 (169مانا )
علػػ  المػػنصف بعػػن اإلصػػناع إعػػدـ الػػنا ف بػػو تػػاف لػػـ يهعػػ  لزمػػو تعػػكيض الضػػرر الػػذا 
صلاق النا ف مف عراء ذلؾ، كيعه  المنصف مف ىذا اإلعدـ ت  الااالن الت  صتعػذر 

 (.167تصيا ذلؾ طبقا للمانا )
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 (171مانا )
بيػػػاتو، كقبػػػ   إذا رعػػػا المػػػنصف تػػػ  العػػػرض بعػػػن أف قبلػػػو الػػػنا ف، أك بعػػػن أف امػػػـ

النا ف منو ىذا الرعػكع، لػـ يمػف ليػذا الػنا ف أف صتميػؾ بعػن ذلػؾ بمػا يمهػ  اقػو مػف 
 تأمصنان كتبرأ ذمأل ال رماء ت  النصف كذمأل الضامنصف.

 الفرع الثاني
 محل الوفاء

 (173مانا )
، كال صعبػر الػنا ف علػ  قبػكؿ  ػ ء يصػره، كلػك يمكف الكتاء بال ػ ء الميػتاق أيػدً 

 لو ت  القيمأل أك مانن لو قيمأل أعل .   ء مياكياً ماف ىذا ال
 (179مانا )

ليس للمنصف أف صعبر الػنا ف علػ  قبػكؿ كتػاء عز ػ  لاقػو مػا لػـ صكعػن اتهػاؽ أك  .3
 نص صعصز ذلؾ.

ت  عزء منو كقب  النا ف أف ييػتكت  العػزء المعتػرؼ بػو،  إذا ماف النصف متنازعاً  .9
 تليس للمنصف أف صرتض الكتاء بيذا العزء.
 

 (171انا )م
بأف صكت  ما النصف أيأل نهقان كماف ما أناه ال يهػ  بالػنصف مػا  إذا ماف المنصف ملزماً 

تلؾ النهقان ايـ ما أنى مف ايػا  النهقػان ةػـ مػف أيػ  الػنصف مػا لػـ صكعػن نػص 
 أك اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (174مانا )
مػاف مػا أناه إذا تعننن النصكف ت  ذمأل المنصف كمانن لنا ف كاان كمف عػنس كااػن ك 

، عاز للمنصف عنن الكتاء أف يعصف النصف الذا صرعن المنصف ال يه  بيذه النصكف عميعاً 
 الكتاء بو ما لـ صكعن اتهاؽ أك نص يقض  ب دؼ ذلؾ.
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 (175مانا )
إذا لػػـ يعػػصف الػػنصف علػػ  الكعػػو المبػػصف تػػ  المػػانا اليػػابقأل، مػػاف الايػػـ مػػف ايػػا  

، تػػإذا تعػػننن الػػنصكف الاالػػأل تمػػف ايػػا  أ ػػنىا الػػنصف الػػذا اػػ ، أك ا قػػر  الػػكالً 
ملهػػأل علػػ  المػػنصف، تػػإذا تيػػاكن الػػنصكف تػػ  ال لهػػأل تمػػف ايػػا  الػػنصف الػػذا يعصنػػو 

 النا ف.
 الفرع الثالث

 مكان الوفاء وزمانو
 (176مانا )

تػ  ذمػأل المػنصف مػا لػـ صكعػن اتهػاؽ  صع  أف صتـ الكتاء تػكر ترتػ  االلتػزاـ نيا يػاً  .3
 ذلؾ.أك نص يقض  ب دؼ 

عل  أنو صعكز للقاض  تػ  اػاالن ايػتةنا يأل إذا لػـ يمنعػو نػص تػ  القػانكف أف  .9
صنظر المنصف إل  أع  معقكؿ أك اعاؿ صنهذ تصيا التزامو إذا ايتنعن االتو ذلػؾ 

 كلـ صلاق النا ف مف ىذا التأعص  ضرر عييـ.
 
 
 (177مانا )

إذا مػػػاف ا عػػػ  تللمػػػنصف أف صػػػكت  بػػػو قبػػػ  الػػػكؿ ا عػػػ   إذا مػػػاف الػػػنصف مػػػىعدً  .3
لميػػلاتو، كععبػػر الػػنا ف علػػ  القبػػكؿ مػػا لػػـ صلاقػػو ذلػػؾ مػػف ضػػرر  متماضػػاً 
 عييـ.

 إذا كت  المنصف النصف قبػ  الػكؿ ا عػ  ةػـ ايػتاق المقبػكض عػان الػنصف مػىعدً  .9
 مما ماف.

 (178مانا )
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بالػػذان كعػػ  تيػػليمو تػػ  الممػػاف الػػذا مػػاف  معصنػػاً  إذا مػػاف ماػػ  االلتػػزاـ  ػػص اً  .3
كقػػػن ن ػػػكء االلتػػػزاـ مػػػا لػػػـ صكعػػػن اتهػػػاؽ أك عػػػرؼ أك نػػػص يقضػػػ   تيػػػو مكعػػػكناً 

 ب دؼ ذلؾ.
تػػ  االلتزامػػان النا ػػ أل عػػف الهعػػ  الضػػار يمػػكف الكتػػاء تػػ  ممػػاف كقكعػػو مػػا لػػـ  .9

 صكعن نص يقض  ب دؼ ذلؾ.
أمػػػا تػػػ  االلتزامػػػان ا  ػػػرى تيمػػػكف الكتػػػاء تػػػ  الممػػػاف الػػػذا صكعػػػن تيػػػو مػػػكطف  .1

الذا صكعػن تيػو مرمػز أعمػاؿ المػنصف إذا مػاف  المنصف كقن الكتاء، أك ت  المماف
 بيذه ا عماؿ. االلتزاـ متعلقاً 

 (179مانا )
 ت كف نهقان الكتاء عل  المنصف، ما لـ صكعن اتهاؽ أك نص يقض  ب دؼ ذلؾ.

 (181مانا )
لمػػف قػػاـ بكتػػاء الػػنصف أك عػػزء منػػو أف يطلػػ  م اليػػأل بمػػا كتػػاه، تػػإذا رتػػض الػػنا ف 

 تاء إصناع النصف كتقا للقانكف.ذلؾ عاز للراي  ت  الك 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 انقضاء الدين بما يعادل الوفاء

 الفرع األول
 الوفاء بمقابل

 (183مانا  )
ايػػتعاض بػػو عػػف ال ػػ ء الميػػتاق قػػاـ ىػػذا  إذا قبػػ  الػػنا ف تػػ  ايػػتيهاء اقػػو مقػػابدً 

 مقاـ الكتاء.
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 (189مانا )
أعطػػ   معصنػػاً  قابػػ  الكتػػاء  ػػص اً تيػرا أامػػاـ البيػػا علػػ  الكتػػاء بمقابػػ  إذا مػاف م .3

 ت  مقاب  النصف.
 كتيرا عليو أاماـ كتاء االلتزاـ مف اصث أنو صترت  عليو انقضاء النصف. .9

 (181مانا )
صترت  عل  كتاء الػنصف بمقابػ  انقضػاء ىػذا الػنصف مػا ضػماناتو، كعنتقػ  اػق الػنا ف 

 إل  المقاب .
 الفرع الثاني
 التجديد
 (184مانا )

  ـصتعنن االلتزا
 عنصػناً  بتغصصر الػنصف إذا اتهػق الطرتػاف علػ  أف ييػتبنال بػااللتزاـ ا يػل  التزامػاً  .3

 ص تلف عنو ت  مالو أك ت  مينره.
ممػػػاف  بتغصصػػػر المػػػنصف إذا اتهػػػق الػػػنا ف مػػػا  ػػػ ص ا ػػػر علػػػ  أف يمػػػكف مػػػنصناً  .9

المنصف ا يل  كعل  أف تبرأ ذمأل المنصف ا يل  نكف الااعأل لرضػا و، أك إذا 
 صف عل  رضا النا ف ب  ص ا ر قب  أف يمكف ىك المنصف العنصن.اي  المن

بتغصصػر الػنا ف إذا اتهػػق الػنا ف كالمػنصف ك ػػ ص ا ػر علػ  أف يمػػكف ىػك الػػنا ف  .1
 العنصن.

 (185مانا )
 ال صتـ التعنصن إال إذا  د م  مف االلتزامصف القنيـ كالعنصن مف أيبا  البطدف. .3
 عقن قاب  لإلبطػاؿ، تػد يمػكف التعنصػن يػايااً عف  إذا ماف االلتزاـ القنيـ نا  اً  .9

 إال إذا قين بااللتزاـ العنصن إعازا العقن، كأف يا  مالو.
 (186مانا )
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التعنصن ال يهتػرض، بػ  صعػ  أف صتهػق عليػو يػرااأل، أك أف ييػت لص بكضػكح  .3
 مف الظركؼ.

ال ييتهان التعنصن مف متابأل ينن بنصف مكعػكن قبػ  ذلػؾ كممػا ياػنث تػ  االلتػزاـ  .9
مػػف تغصصػػر ال صتنػػاكؿ إال زمػػاف الكتػػاء أك ممانػػو أك ميهصتػػو، كال ممػػا صػػن   علػػ  
 االلتزاـ مف تعنص  ال صتناكؿ إال التأمصنان، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (187مانا )
نمػػا صتعػػنن االلتػػزاـ إذا قطػػا  ال يمػػكف تعنصػػناً  معػػرن تقصصػػن االلتػػزاـ تػػ  ايػػا  عػػار، كاع

بتػأمصف  ػاص، تػاف ىػذا  ره، عل  أنو إذا مػاف االلتػزاـ ممهػكالً ريصن الايا  كتـ إقرا
 ، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.التأمصف صبق  مكعكناً 

 (188مانا )
 صترت  عل  التعنصن انقضاء االلتزاـ ا يل  كن كء التزاـ عنصن يا  مالو. .3
زاـ ا يل  إال ال صنتق  إل  االلتزاـ العنصن التأمصنان الت  مانن ت ه  تنهصذ االلت .9

بػػنص تػػ  القػػانكف، أك إذا تبػػصف مػػف االتهػػاؽ أك مػػف الظػػركؼ أف نيػػأل المتعاقػػنصف 
 قن انيرتن إل  ذلؾ.

 
 (189مانا )

إذا مانػػػػن ىنػػػػاؾ تأمصنػػػػان عصنيػػػػأل قػػػػنميا المػػػػنصف ل هالػػػػأل االلتػػػػزاـ ا يػػػػل ، تػػػػاف  .3
 تيأل  االتهاؽ عل  نق  ىذه التأمصنان إل  االلتزاـ العنصن تراع  تيو ا اماـ اآل

إذا مػػػاف التعنصػػػن بتغصصػػػر الػػػنصف، عػػػاز للػػػنا ف كالمػػػنصف أف صتهقػػػا علػػػ  انتقػػػاؿ  .أ 
 بالغصر. التأمصنان لدلتزاـ العنصن ت  الانكن الت  ال تلاق ضرراً 

إذا مػػاف التعنصػػن بتغصصػػر المػػنصف، عػػاز للػػنا ف كالمػػنصف العنصػػن أف صتهقػػا علػػ   .  
 نصف القنيـ.ايتيهاء التأمصنان العصنيأل نكف الااعأل إل  رضا الم

إذا مػػػػاف التعنصػػػػن بتغصصػػػػر الػػػػنا ف عػػػػاز للمتعاقػػػػنصف ةدةػػػػتيـ أف صتهقػػػػكا علػػػػ   .ج 
 ايتبقاء التأمصنان.
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تػػ  اػق الغصػػر إال إذا تػـ مػػا  ال يمػكف االتهػاؽ علػػ  نقػ  التأمصنػػان العصنيػأل ناتػذاً  .9
 التعنصن ت  كقن كاان، ىذا ما مراعاا ا اماـ المتعلقأل بالتيعص . 

 (191مانا )
إلػػ  االلتػػزاـ العنصػػن ال هالػػأل عصنيػػأل مانػػن أـ   يػػيأل كال التضػػامف، إال إذا ال تنتقػػ  

 رض  ال هدء كالمنصنكف المتضامنكف.
 

 الفرع الثالث
 اإلنابة
 (193مانا )

تتـ اإلنابأل إذا اي  المنصف علػ  رضػا الػنا ف ب ػ ص ا ػر صلتػـز بكتػاء الػنصف  .3
 مماف المنصف.

يػػػابقأل مػػػا بػػػصف المػػػنصف كال ػػػ ص ال تقتضػػػ  اإلنابػػػأل أف ت ػػػكف ىنػػػاؾ منصكنيػػػأل  .9
 اآل ر. 

 
 
 (199مانا )

، إذا اتهػػق المتعاقػػنكف تػػ  اإلنابػػأل علػػػ  أف ييػػتبنلكا بػػالتزاـ يػػابق التزامػػا عنصػػػناً  .3
لدلتػػػزاـ بتغصصػػػر المػػػنصف، كعترتػػػ  علصيػػػا أف تبػػػرأ ذمػػػأل  مانػػػن ىػػػذه اإلنابػػػأل تعنصػػػناً 

ضػػػاه المنػػػا  المنصػػػ  قبػػػ  المنػػػا  لػػػو، علػػػ  أف يمػػػكف االلتػػػزاـ العنصػػػن الػػػذا ارت
 كقن اإلنابأل. ياياا، كأال يمكف المنا  معيراً 

ال يهتػػػرض التعنصػػػن تػػػ  اإلنابػػػأل، تػػػإذا لػػػـ صػػػتـ االتهػػػاؽ علػػػ  التعنصػػػن قػػػاـ االلتػػػزاـ  .9
 العنصن إل  عان  االلتزاـ ا كؿ.

 (191مانا )
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، كلػػك مػػاف التػػزاـ المنػػا  قبػػ  المنصػػ  يمػػكف التػػزاـ المنػػا  قبػػ  المنػػا  لنيػػو يػػايااً 
لنتا مف النتكع، كال صبق  للمنا  إال اػق الرعػكع  ك ماف ىذا االلتزاـ  اضعاً أ باطدً 

 عل  المنص ، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 الفرع الرابع
 المقاصة
 (194مانا )

المقايأل إما قانكنيػأل تقػا بقػكا القػانكف، أك ا تيارعػأل تػتـ باتهػاؽ الطػرتصف، أك قضػا يأل 
 تتـ بامـ مف الماممأل.

 
 (195مانا )

لآل ػر كلػك ا تلػف  كمػنصناً  ي ترف ت  المقايأل القانكنيأل أف يمكف مد الطػرتصف نا نػاً 
كال يمنػا كقػكع  كضػعهاً  كقػكاً  كايػتاقاقاً  ككيػهاً  يب  النصف كأف صتماة  الػنصناف عنيػاً 

 المقايأل أف صتأ ر الكتاء لميلأل مناتيا الماممأل أك تبرع بيا النا ف.
 (196مانا )

ميؾ بالمقايأل كلك ا تلف مماف الكتاء ت  النصنصف، كل ػف صعػ  صعكز للمنصف أف صت
عليػػو تػػػ  ىػػػذه الاالػػػأل أف يعػػػكض الػػػنا ف عمػػػا لاقػػػو مػػػف ضػػػرر لعػػػنـ تممنػػػو بيػػػب  
المقايػأل مػف ايػػتيهاء مػا لػػو مػف اػػق أك الكتػاء بمػػا عليػو مػػف نصػف تػػ  الممػاف الػػذا 

 عصف لذلؾ.
 (197مانا )

تكاترن  را طيا، بطل  أيل  أك تتـ المقايأل القضا يأل بامـ مف الماممأل إذا  .3
 عارض.

عليػػػو عػػػاز للقاضػػػ   إذا مػػاف أاػػػن الػػػنصنصف يصػػػر معػػػصف المقػػػنار أك مػػػاف متنازعػػػاً  .9
 مانا.الإعراء المقايأل بصنيما، ىذا ما مراعاا الهقرا ا كل  مف ىذه 

 (198مانا )
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إذا ت لهػػػن إاػػػنى ال ػػػرا ف المنيػػػكص علصيػػػا تػػػ  المقايػػػأل القانكنيػػػأل، تػػػاف ذلػػػؾ ال 
 كف اتهاؽ الطرتصف عل  إعراء المقايأل.ياكؿ ن

 (199مانا )
  ايأل القانكنيأل ت  الااالن اآلتيألال تقا المق

 رنه. نزع نكف اق مف صن مال و كماف مطلكباً  إذا ماف أان النصنصف  ص اً  .3
 عارعأل ايتعماؿ. أك معاراً  مكنعاً  إذا ماف أان النصنصف  ص اً  .9
 إذا ماف اق أان النا نصف يصر قاب  للاعز. .1
 عف ضرر عينا. إذا ماف أان النصنصف تعكيضاً  .4

 
 (411مانا )

ال تقا المقايأل إال إذا تميؾ بيا مف لو ميلاأل تصيػا كال صعػكز النػزكؿ عنيػا قبػ   .3
 ةبكن الاق تصيا.

صترت  عل  المقايأل انقضاء النصنصف بقنر ا ق  منيما، منذ الكقن الذا ييػبااف  .9
ا تػػ  المقايػػأل مةػػ  تعصصنيػػا تػػ  تيػػو يػػالاصف للمقايػػأل، كيمػػكف تعصػػصف عيػػأل الػػنت

 الكتاء.

 
 (413مانا )

 باقكؽ ا تيبيا الغصر. ال صعكز أف تقا المقايأل إضراراً 
 (419مانا )

تػد صعػكز لػو أف صتميػؾ  تاػن صػن المػنصف، ةػـ أيػبح المػنصف نا نػاً  إذا أكقا الغصر اعزاً 
 بالااعز. بالمقايأل إضراراً 

 (411مانا )
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المػنصف الاكالػأل نكف تاهػك تػد صعػكز ليػذا المػنصف  إذا اكؿ النا ف اقو للغصر كقبػ  .3
أف صتميؾ قب  المااؿ لو بالمقايأل الت  ماف لو أف صتميؾ بيا قبػ  قبكلػو للاكالػأل 

 كال يمكف لو إال الرعكع باقو عل  الماص .
إذا لػػػـ يقبػػػ  المػػػنصف الاكالػػػأل كل ػػػف أعلػػػف بيػػػا تػػػد تمنعػػػو ىػػػذه الاكالػػػأل مػػػف التميػػػؾ  .9

 بالمقايأل.

 (414مانا )
كماف لو أف يطل  المقايأل تيو باق لو، تد صعػكز لػو أف صتميػؾ  ذا كت  المنصف نصناً إ

بػػػالغصر إال إذا مػػػاف صعيػػػ  كعػػكن ىػػػذا الاػػػق بعػػػذر  بالتأمصنػػان التػػػ  ت هػػػ  اقػػػو إضػػراراً 
 مقبكؿ، تلو أف ييترن ما كت  بو كتبق  التأمصنان ضامنأل للاق.

 (415مانا )
التميؾ بالمقايأل تد يمنا ذلؾ مف كقكع المقايأل إذا ماف النصف قن يقف بالتقانـ كقن 

القانكنيػػأل مػػا نامػػن مػػنا التقػػانـ لػػـ ت ػػف قػػن تمػػن تػػ  الكقػػن الػػذا تػػكاترن تيػػو  ػػرا ف 
 المقايأل.

 الفرع الخامس
 اتحاد الذمة

 (416مانا )
إذا اعتمػػػا تػػػػ   ػػػػ ص كااػػػػن يػػػػهتا الػػػػنا ف كالمػػػػنصف بالنيػػػػبأل إلػػػػ  نصػػػػف كااػػػػن،  .3

 اتانن تيو الذمأل. انقض  ىذا النصف بالقنر الذا
إذا زاؿ اليب  الذا أنى التاان الذمأل، كماف لزكالو أةر رععػ  عػن اتاػان الذمػأل  .9

مػػػأف لػػػـ يمػػػف، كعػػػان الػػػنصف إلػػػ  الكعػػػكن ىػػػك كملاقاتػػػو بالنيػػػبأل إلػػػ  ذكا ال ػػػأف 
 .عميعاً 

 الفصل الثالث
 انقضاء االلتزام دون الوفاء بو

 الفرع األول
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 اإلبراء
 (417مانا )

، كعتـ اإلبراء مت  كي  إل  علـ المنصف إذا أبرأ النا ف منصنو م تاراً صنقض  االلتزاـ 
 كعرتن اإلبراء برن المنصف لو.

 (418مانا )
 تيرا عل  اإلبراء ا اماـ المكضكعيأل الت  تيرا عل  م  تبرع. .3
ال ي ترف ت  اإلبراء  م   اص كلك كقا عل  التزاـ نا ة عف تيرؼ ي ترف  .9

 ف أك اتهق عليو المتعاقناف.لقيامو  م  نص عليو القانك 
 الفرع الثاني
 استحالة التنفيذ

 (419مانا )
عليػػو ليػػب  أعنبػػ   صنقضػػ  االلتػػزاـ إذا أةبػػن المػػنصف أف الكتػػاء بػػو أيػػبح ميػػتايدً 

 عنو.
 الفرع الثالث
 التقادم المسقط

 (431مانا )
ن بانقضػػاء  مػػس ع ػػرا يػػنأل تيمػػا عػػنا الاػػاال المطالبػػأل القضػػا يأل بػػأا التػػزاـتقػػانـ ت

 الت  يانن تصيا القانكف منا أ رى كالااالن المنيكص علصيا ت  المكان اآلتيأل.
 (433مانا )

صتقانـ بمض   مس ينكان م  اق نكرا متعنن كلك أقر بو المػنصف مةػ  أعػرا  .3
 المبان  كا راض  الزراعيأل كالمرتبان كالمعا ان، كمقاب  الامر.

تػكل  علػ  الكقػف أك تػ  ذمػأل ال ييػقف الرعػا الميػتاق تػ  ذمػأل الم ػرؼ أك الم .9
 الاا ز يصة النيأل إال بانقضاء  مس ع را ينأل.

 (439مانا )
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تتقانـ بمض   مس يػنكان الضػرا   كالريػـك الميػتاقأل للنكلػأل، ك صبػنأ يػرعاف  .3
ىذه المنا ت  الضرا   كالريكـ الينكيأل مف نيايأل الينأل الت  تيتاق عنيا كت  

ف تػػارعك انتيػػاء المراتعػػأل تػػ  الػػنعكى الريػػـك الميػػتاقأل عػػف ا كراؽ القضػػا يأل مػػ
التػػػػ  اػػػػررن تػػػػ   ػػػػأنيا ىػػػػذه ا كراؽ، أك مػػػػف تػػػػارعك تارعرىػػػػا إذا لػػػػـ تايػػػػ  

 مراتعأل.
صتقػػػانـ بمضػػػ  ةػػػدث يػػػنكان الاػػػق تػػػ  المطالبػػػأل بػػػرن الضػػػرا   كالريػػػكـ التػػػ   .9

 نتعن بغصر اق، كعبنأ يرعاف ىذه المنا مف صـك نتعيا.
 ص الكارنا ت  القكانصف ال ايأل.ال ت   ا اماـ اليابقأل بأاماـ النيك  .1

 (431مانا )
تتقػػػػانـ بمضػػػػ  ةػػػػدث يػػػػنكان اقػػػػكؽ ا طبػػػػاء كاليػػػػيانلأل كالماػػػػامصف كالميننيػػػػصف 
كال براء كا ياتذا كالمعلمصف ككمدء التهلييأل كالكيطاء، عل  أف ت كف ىذه الاقكؽ 

 ميتاقأل ليـ عما أنكه مف عم  مف أعماؿ مينتيـ كما أنهقكه مف ميركتان.
 (434) مانا

  نـ بمض  ينأل كاانا الاقكؽ اآلتيألتتقا
اقكؽ التعار كاليػناع عػف أ ػياء كرنكىػا   ػ اص ال صتػاعركف تصيػا، كاقػكؽ  .3

أيػػػػاا  الهنػػػػانؽ كالمطػػػػاعـ عػػػػف أعػػػػر اإلقامػػػػأل كةمػػػػف الطعػػػػاـ كمػػػػ  مػػػػا أنهقػػػػكه 
 لايا  عمد يـ.

 اقكؽ العماؿ كال نـ كا عراء كمقاب  ما قامكا بو مف تكرعنان. .9

 (435مانا )
( مػف 434(، )431صبنأ يرعاف التقانـ ت  الاقكؽ المػذمكرا تػ  المػانتصف اليػابقتصف )

ف ايتمركا صىنكف تقنمان أ رى.  الكقن الذا صتـ تيو النا نكف تقنماتيـ كاع
 (436مانا )

إذا اػرر إقػػرار أك يػنن بػػأا اػق مػػف الاقػػكؽ المنيػكص علصيػػا تػ  المػػكان اليػػابقأل، 
  مس ع را ينأل عل  ايتاقاقو. تد صتقانـ الاق إال بانقضاء
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 (437مانا )
ال صبنأ يرعاف منا التقانـ تيما لـ صرن تيو نص  اص إال مف الصـك الػذا ييػبح  .3

 تيو النصف ميتاق ا ناء.
  ال تيرا منا التقانـ بالنيبأل إل ك بيهأل  ايأل  .9

 النصف المعلق عل   رف كاقف إال مف الكقن الذا صتاقق تيو ال رف. .أ 
  مف الكقن الذا صنقض  تيو ا ع .النصف المىع  إال .  

 ضماف االيتاقاؽ إال مف الكقن الذا صةبن تيو االيتاقاؽ. .ج 

عل  إرانا النا ف يرن منا التقانـ مف الكقن  إذا ماف تانصن ميعان الكتاء متكقهاً  .1
 الذا صتممف تيو النا ف مف إعدف إرانتو.
 (438مانا )

مػف بعػنه كبلػو معمػكع المػنتصف المػنا ييقف الاق بالتقانـ إذا ترمو اليلف ةـ ال لف 
 المقررا لتقانمو.

 (439مانا )
تاي  منا التقانـ با ياـ كال ياي  الصـك ا كؿ منيا، كت م  بانقضػاء ا ػر صػـك منيػا 

 إال إذا يانؼ عطلأل ريميأل تانو يمتن إل  الصـك التال .
 
 
 (491مانا )

أف يطالػ  باقػو كلػك مػاف ال ييرى التقانـ ملما كعن مانا صتعػذر معػو علػ  الػنا ف  .3
المانا أنبيًا، كمذلؾ ال ييرى التقانـ تيما بصف ا يص  كالنا   كال تيما بصف الكرةأل، 

 كال تاي  منا قياـ المانا ت  المنا المقررا للتقانـ.
ال ييػػرى التقػػانـ الػػذا تزعػػن منتػػو علػػ   مػػس يػػنكان تػػ  اػػق مػػف ال تتػػكاتر تيػػو  .9

المامـك عليػو بعقكبػأل عنا يػأل إذا لػـ يمػف لػو ا ىليأل أك ت  اق الغا   أك ت  اق 
 نا   يمةلو قانكنًا.
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 (493مانا )
صنقطا التقانـ بالمطالبأل القضا يأل كلك رتعن النعكى إل  ماممأل يصر م تيأل كبالتنبيو 
 كبالاعز، كبالطل  الذا صتقنـ بو النا ف للتميؾ باقو أةناء اليصر ت  إانى النعاكى.

 (499مانا )
 .أك ضمنياً  يرعااً  إذا أقر المنصف باق النا ف إقراراً صنقطا التقانـ   .3
 تأمصنػاً  ايازعاً  رىناً  لو مرىكناً  أف صترؾ المنصف تان صن النا ف ماالً  ضمنياً  يعن إقراراً  .9

 لكتاء النصف.
 (491مانا )

إذا انقطا التقانـ بنأ تقانـ عنصن ييػرا مػف كقػن انتيػاء ا ةػر المترتػ  علػ  يػب   .3
 و ى  منا التقانـ ا كؿ.االنقطاع، كت كف منت

إذا يػػػنر امػػػـ نيػػػا   بالػػػنصف أك إذا مػػػاف الػػػنصف ممػػػا صتقػػػانـ بيػػػنأل كااػػػنا كانقطػػػا  .9
تقانمػػو بػػإقرار المػػنصف، مانػػن مػػنا التقػػانـ العنصػػنا  مػػس ع ػػرا يػػنأل، إال إذا مػػاف 

 اللتزامػػػػان نكرعػػػأل متعػػػننا ال تيػػػتاق ا ناء إال بعػػػػن الػػػنصف المامػػػـك بػػػو متضػػػمناً 
 ينكر الامـ.

 (494) مانا
 صترت  عل  التقانـ انقضاء االلتزاـ، كما ذلؾ صبق  ت  ذمأل المنصف التزاـ طبيع .

 
 (495مانا )

انقضػػاء الاػػق بالتقػػانـ ييػػتتبا انقضػػاء تكابعػػو كلػػك لػػـ ت تمػػ  المػػنا المقػػررا للتقػػانـ 
 بالنيبأل ليذه التكابا.

 (496مانا )
ممػا ال صعػكز االتهػاؽ  ال صعكز النػزكؿ عػف الػنتا بالتقػانـ قبػ  ةبػكن الاػق تيػو، .3

 عل  أف صتـ التقانـ ت  منا ت تلف عف المنا الت  اننىا القانكف.
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عػػف التقػػانـ  صعػػكز ل ػػ   ػػ ص يملػػؾ التيػػرؼ تػػ  اقكقػػو أف صنػػزؿ كلػػك ضػػمناً  .9
بعػػن ةبػػكن الاػػق تيػػو، علػػ  أف ىػػذا النػػزكؿ ال صنهػػذ تػػ  اػػق الػػنا نصف إذا يػػنر 

 بيـ. إضراراً 
 (497مانا )

تقضػػ  بالتقػػانـ مػػف تلقػػاء ذاتيػػا، بػػ  صعػػ  أف يمػػكف ذلػػؾ ال صعػػكز للماممػػأل أف  .3
بناء عل  طل  المنصف، أك طل  نا نيو، أك أا   ص لػو ميػلاأل تيػو كلػك لػـ 

 صتميؾ بو المنصف.
صعػػكز إبػػناء الػػنتا بالتقػػانـ تػػ  أيػػأل االػػأل ت ػػكف علصيػػا الػػنعكى كلػػك أمػػاـ ماممػػأل  .9

 نػزؿ عنػو يػرااألً االيت ناؼ إال إذا تبصف مف الظركؼ أف ياا  الاق تيو قػن 
 .أك ضمناً 
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 الكتاب الثاني
 العقود المسماة
 الباب األول
 عقود التمميك
 الفصل األول
 عقد البيع
 الفرع األول
 أركان البيع

 (498مانا )
ت  مقاب   مالياً  البيا عقن صلتـز بمقتضاه البا ا أف صنق  للم ترا مل يأل   ء أك اقاً 

 ةمف نقنا.
 (499مانا )

 .ماتياً  عنن الم ترا علماً  بيا معلكماً ي ترف أف يمكف الم .3
ذا مػػاف  كيمػكف المبيػػا معلكمػاً  .9 عنػػن الم ػترا ببيػػاف أاكالػو كأكيػػاتو الممصػزا لػػو كاع

 ت ه  اإل ارا إليو. مكعكناً 
 (411مانا )

يػػقف اقػػو تػػ  طلػػ   ماتيػػاً  إذا ذمػػر تػػ  عقػػن البيػػا أف الم ػػترا عػػالـ بػػالمبيا علمػػاً 
 إذا أةبن تنليس البا ا. إبطاؿ البيا بنعكى عنـ علمو بو إال

 (413مانا )
 ليا. إذا ماف البيا بالعصنأل )النمكذج( كع  أف يمكف المبيا مطابقاً  .3
إف  ػاء قبلػػو كاف  إذا ظيػر أف المبيػا يصػر مطػػابق للعصنػأل يمػكف الم ػػترا م صػراً  .9

  اء رنه.
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إذا تلهن العصنأل أك ىل ػن أك تقػنن تػ  صػن أاػن المتعاقػنصف، كلػك نكف  طػأ مػاف  .1
أف صةبن أف ال  ء مطابق للعصنأل أك يصر مطابق  أـ م ترعاً  تعاقن با عاً عل  الم

 ليا.

 (419مانا )
إذا ا تلف المتعاقناف ت  مطابقأل المبيا للعصنأل، كمانن العصنأل كالمبيػا مكعػكنصف  .3

 تالرأا  ى  ال برا.
إذا مانن العصنػأل تػ  صػن  ػ ص ا ػر باتهػاؽ الطػرتصف كتقػنن، تػالقكؿ للبػا ا تػ   .9

 ما لـ صةبن الم ترا العمس.المطابقأل 
 (411مانا )

صعكز البيا ب رف التعربأل ما االتهػاؽ علػ  مػنا معلكمػأل، تػاف يػمن المتعاقػناف  .3
 عف تانصنىا ت  العقن، املن عل  المنا المعقكلأل.

 صلتـز البا ا بتممصف الم ترا مف التعربأل. .9

 (414مانا )
لمبيػػا إال إذا تبػػصف مػػف علػػ   ػػرف كاقػػف ىػػك قبػػكؿ ا يعػػن البيػػا ب ػػرف التعربػػأل معلقػػاً 

 االتهاؽ أك الظركؼ أف البيا معلق عل   رف تايك.
 (415مانا )

صعػػػكز للم ػػػترا تػػػ  مػػػنا التعربػػػأل أف يقبػػػ  المبيػػػا أك صرتضػػػو، كلػػػك لػػػـ صعربػػػو،  .3
 كي ترف ت  االأل الرتض إعدـ البا ا.

إذا انقضن منا التعربأل كيمن الم ترا ما تممنو مف تعربأل المبيا عن يمكتو  .9
 كلـز البيا.قبكال 

 (416مانا )
ال صعػػكز للم ػػترا أف ييػػتعم  المبيػػا تػػ  مػػنا التعربػػأل إال بقػػنر مػػا تتطلبػػو التعربػػأل 
عل  الكعو المتعارؼ عليو تػاف زان تػ  االيػتعماؿ زعػانا ال يقيػن منيػا التعربػأل لػـز 

 البيا.
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 (417مانا )
ال  ػػدؿ التعربػػأل كمػػاف لػػو نا ػػف انتقػػ  اػػق التعربػػ إذا مػػان الم ػػترا معيػػراً  أل لػػو، كاع

ف  انتق  ىذا الاػق للكرةػأل، تػاف اتهقػكا علػ  إعػازا البيػا أك رنه لػـز مػا اتهقػكا عليػو، كاع
 أعاز البعض كرن اآل ر لـز الرن.

 (418مانا )
إذا تقػػػن الم ػػػترا أىلصتػػػو قبػػػ  أف يقبػػػ  البيػػػا كعػػػ  علػػػ  الػػػكل  أك الكيػػػ  أك القػػػيـ 

 ا تيار ما ىك ت  يالاو.
 (419مانا )

مف تارعك إبرامو إذا قب  الم ترا المبيا بعن تعربتو، أك إذا مضن ييرا امـ البيا 
 منا التعربأل نكف رتض.

 (441مانا )
إذا بيا ال ػ ء ب ػرف المػذاؽ مػاف للم ػترا أف يقبػ  البيػا إف  ػاء، كل ػف عليػو  .3

أف يعلف ىذا القبكؿ ت  المنا الت  يعصنيا االتهاؽ أك العػرؼ، كال صنعقػن البيػا إال 
 صتـ تيو ىذا اإلعدف.مف الكقن الذا 

  يار المذاؽ ال صكرث.  .9
 (443مانا )

 الةمف ىك ما تراض  عليو المتعاقناف ت  مقاب  المبيا. .3
 صعكز أف يقتير تقنصر الةمف عل  بياف ا يس الت  يانن بمقتضاىا تيما بعن. .9
إذا أتهػػق علػػ  أف الػػةمف ىػػك يػػعر اليػػكؽ، كعػػ  عنػػن ال ػػؾ، أف يمػػكف الػػةمف  .1

اف كالزماف اللػذصف صعػ  تصيمػا تيػليـ المبيػا للم ػترا، تػإذا يعر اليكؽ ت  المم
لـ يمف ت  مماف التيليـ يكؽ، كع  الرعكع إل  يعر اليكؽ ت  المماف الػذا 

 يقض  تيو العرؼ أف ت كف أيعاره ى  اليارعأل.
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 (449مانا )
 للمبيا، تد صترت  عل  ذلؾ بطدف البيا متػ  تبػصف مػف إذا لـ يانن المتعاقناف ةمناً 

الظػػركؼ أف المتعاقػػنصف قػػن نكيػػا اعتمػػان اليػػعر المتػػناكؿ تػػ  التعػػارا أك اليػػعر الػػذا 
 عرى عليو التعام  بصنيما.

 (441مانا )
 لاقيقأل ما اتهقا عليو، ت كف العبرا بالةمف الاقيق . مغاصراً  إذا أعلف المتعاقناف ةمناً 

 (444مانا )
ران م تلهػػأل انيػػرؼ إلػػ  أ ةرىػػا بنػػكع مػف النقػػكن، كمانػػن لػػو أتػ إذا مػاف الػػةمف ماػػنناً 
 تناكال ت  مماف البيا.

 (445مانا )
زعانا الم ترا ت  الػةمف بعػن العقػن تلاػق بأيػ  العقػن إذا قبليػا البػا ا، كييػبح  .3

 للمبيا ملو. الةمف الميم  ما الزعانا مقابدً 
ما اطو البا ا مف الةمف الميم  بعن العقن صلاق بأي  العقن إذا قبلو الم ترا  .9

 الباق  بعن ذلؾ ىك الةمف الميم . كييبح

 (446مانا )
صعػػػػكز البيػػػػا بطرعػػػػق المراباػػػػأل أك الكضػػػػيعأل أك التكليػػػػأل إذا مانػػػػن ت لهػػػػأل المبيػػػػا  .3

معلكمأل اصف العقن كماف مقنار الربح ت  المراباأل كمقنار ال يارا ت  الكضػيعأل 
 .مانناً 

 إذا ظير أف البا ا قن زان ت  مقنار الت لهأل للم ترا اف الزعانا. .9
إذا لـ ت ف ت لهأل المبيا معركتػأل عنػن التعاقػن للم ػترا تيػك العقػن عنػن معرتتيػا،  .1

ذا تػأةصر تػ  المبيػا أك الت لهػأل، كييػقف  يػاره إذا  كمذا الامػـ لػك مػتـ البػا ا أمػراً 
 ىلؾ المبيا أك ايتيلؾ أك  رج مف مل و بعن تيلمو.
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 (447مانا )
، كمػػػاف تػػػ  البيػػػا يػػػػبف إذا بيػػػا عقػػػار مملػػػكؾ ل ػػػ ص ال تتػػػكاتر تيػػػو ا ىليػػػأل .3

 تااش، تللبا ا أف يطل  ت ملأل الةمف إل  ةمف المة .
 أف يقـك العقار باي  قيمتو كقن البيا. صع  لتقنصر ما إذا ماف الغبف تاا اً  .9
 الغبف الهااش ىك ما صزعن عل  ال مس. .1

 (448مانا )
تيػػقف بالتقػػانـ نعػػكى ت ملػػأل الػػةمف بيػػب  الغػػبف إذا انقضػػن ةػػدث يػػنكان مػػف  .3

 تكاتر ا ىليأل أك مف الصـك الذا يمكن تيو ياا  العقار المبيا. كقن
علػػػ   عصنيػػػاً  بػػػالغصر ايػػػف النيػػػأل الػػػذا ميػػػ  اقػػػاً  ال تلاػػػق ىػػػذه الػػػنعكى ضػػػرراً  .9

 العقار المبيا.
 الفرع الثاني
 التزامات البائع

 (449مانا )
عف صلتـز البا ا بأف يقكـ بما ىك ضركرا لنق  مل يأل المبيا إل  الم ترا كأف يمف 

، تػإذا لػـ يقػـ بػذلؾ مػاف أك عيػصراً  أا عم  مف  أنو أف صعع  نق  المل يأل ميتايدً 
للم ػػترا أف صرتػػا نعػػكى يطلػػ  تصيػػا إلزامػػو بنقػػ  المل يػػأل يقػػكـ الامػػـ اليػػانر تصيػػا 

 مقاـ التنهصذ العصن .
 (451مانا )

تػػػ   انتقلػػػن المل يػػػأل إلػػػ  الم ػػػترا علػػػ  الناػػػك الػػػذا تنتقػػػ  بػػػو إذا مػػاف البيػػػا عزاتػػػاً 
علػػ  تقػػنصر  كلػػك مػػاف تانصػػن الػػةمف مكقكتػػاً  ال ػػ ء المعػػصف بالػػذان، كعػػتـ البيػػا عزاتػػاً 

 المبيا.
 (453مانا )

إذا مػػػاف البيػػػا مىعػػػ  الػػػةمف عػػػاز للبػػػا ا أف ي ػػػترف أف يمػػػكف نقػػػ  المل يػػػأل إلػػػ   .3
 عل  ايتيهاء الةمف ملو كلك تيلـ المبيا. الم ترا مكقكتاً 
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 للمتعاقنصف أف صتهقا علػ  أف ييػتبق  البػا ا عػزءاً ، عاز إذا ماف الةمف صنتا أقياطاً  .9
لػػػو عػػػف تيػػػك البيػػػا إذا لػػػـ تػػػكؼ عميػػػا ا قيػػػاف، كمػػػا ذلػػػؾ صعػػػكز  منػػػو تعكيضػػػاً 
 للظركؼ أف ت هض التعكيض المتهق عليو. للماممأل تبعاً 

إلػ  كقػػن  ، تػاف انتقػاؿ المل يػأل إلػ  الم ػترا يعػن ميػتنناً إذا كتصػن ا قيػاف عميعػاً  .1
 البيا.

 .ماـ الهقران الةدث اليابقأل إذا يم  المتعاقناف البيا إصعاراً ال تيرا أا .4
 (459مانا )

 صلتـز البا ا بتيليـ المبيا للم ترا بالاالأل الت  ماف علصيا كقن البيا.
 (451مانا )

لمػا  ي م  البيػا ملاقػان ال ػ ء المبيػا كمػ  مػا أعػن بيػهأل نا مػأل اليػتعمالو طبقػاً  .3
 أل كقين المتعاقنصف.تقض  بو طبيعأل ا  ياء كعرؼ العي

للقػػػػانكف أك العػػػػرؼ  إذا مانػػػػن طبيعػػػػأل المبيػػػػا تتطلػػػػ  تيػػػػليـ كةػػػػا ق مل صتػػػػو، طبقػػػػاً  .9
 العارا، كع  عل  البا ا تيليميا للم ترا.

 (454مانا )
عػف نقػص ىػذا المقػنار، بايػ   إذا عصف ت  العقن مقنار المبيا ماف البا ا مي كالً  .3

صػػػر ذلػػػؾ، علػػػ  أنػػػو ال صعػػػكز مػػػا يقػػػض بػػػو العػػػرؼ، مػػػا لػػػـ صكعػػػن اتهػػػاؽ يقضػػػ  بغ
للم ػػترا أف يطلػػ  تيػػك العقػػن لػػنقص، إال إذا أةبػػن أف ىػػذا الػػنقص مػػف العيػػامأل 

 باصث أنو لك ماف يعلمو لما أتـ العقن.
بايػا   إذا تبصف أف مقنار المبيا صزعن علػ  مػا ذمػر تػ  العقػن، كمػاف الػةمف مقػنراً  .9

بعػيض، أف يممػ  الػةمف، الكانا، كع  عل  الم ترا إذا ماف المبيا يصر قابػ  للت
إال إذا مانػػن الزعػػانا عيػػيمأل، تصعػػكز لػػو أف يطلػػ  تيػػك العقػػن مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ 

 يقض  بغصر ذلؾ.
إذا تيلـ الم ترا المبيا ما علمو بأنػو نػاقص يػقف اقػو تػ   يػار الهيػك الم ػار  .1

 إليو ت  الهقرا اليابقأل إال ت  الاالأل الت  صتاهك تصيا الم ترا عل  كعكن النقص.

 (455مانا )



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 011 - 

تيػػقف بالتقػػانـ نعػػكى تيػػك العقػػن أك إنقػػاص الػػةمف أك ت ملتػػو إذا انقضػػن يػػنأل مػػف 
 .تعلياً  كقن تيليـ المبيا تيليماً 

 (456مانا )
يمػػػكف التيػػػليـ بكضػػػا المبيػػػا تاػػػن تيػػػرؼ الم ػػػترا، باصػػػث صػػػتممف مػػػف ايازتػػػو 

بػػا ا قػػن أعػػذره ، مػػا ناـ المانيػػاً  كاالنتهػاع بػػو نكف عػػا ق كلػػك لػػـ ييػػتكؿ عليػو ايػػتيدءً 
 بذلؾ، كياي  التيليـ عل  الناك الذا صتهق ما طبيعأل ال  ء المبيا.

 (457مانا )
صعػػكز أف صػػتـ التيػػليـ بمعػػرن تراضػػ  المتعاقػػنصف إذا مػػاف المبيػػا تػػ  ايػػازا الم ػػترا 
قبػػ  البيػػا أك مػػاف البػػا ا قػػن ايػػتبق  المبيػػا تػػ  ايازتػػو بعػػن البيػػا ليػػب  ا ػػر يصػػر 

 المل يأل.
 (458مانا )

يقتضػػ  البيػػا تيػػليـ المبيػػا تػػ  ماػػ  كعػػكنه كقػػن العقػػن مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ أك  .3
 عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.

إذا لػـ يمػف المبيػا تػ  ممػاف العقػن عنػن التعاقػن كمػاف الم ػترا صعيػ  ذلػؾ التػػـز  .9
 البا ا بتيليـ المبيا ت  مماف العقن.

المبيػا إليػو،  إذا كع  تينصر المبيا إل  الم ترا تد صتـ التيػليـ إال إذا كيػ  .1
 ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (459مانا )
إذا ىلػػػؾ المبيػػػا قبػػػ  التيػػػليـ ليػػػب  ال صػػػن للبػػػا ا تيػػػو انهيػػػك العقػػػن، كايػػػترن  .3

 الم ترا الةمف إال إذا ماف اليدؾ قن انث بعن إعذار الم ترا بتيلـ المبيا.
يػػا، أك إذا تلػػف بعػػض المبيػػا قبػػ  التيػػليـ ص صػػر الم ػػترا إف  ػػاء تيػػك الب .9

أ ذ المقنار الباق  بايتو مف الةمف، كععػكز للم ػترا تػ  ىػذه الاالػأل إمضػاء 
 ف بضماف ما تلف.تل  العقن ت  المبيا ملو بالةمف الميم ، كالرعكع عل  المُ 

 (461مانا )
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للمبيػػػا  إذا ىلػػؾ المبيػػا قبػػ  التيػػػليـ أك تلػػف بعضػػو بهعػػ  الم ػػػترا عػػن قابضػػاً  .3
 كلزمو أناء الةمف.

 ا اق ال يار ت  ىذه الاالأل كا تار الهيك ضمف لو الم ػترا مةػ  إذا ماف للبا .9
 المبيا أك قيمتو كتملؾ الم ترا ما بق  منو.

 (463مانا )
يضػمف البػػا ا عػػنـ التعػػرض للم ػػترا تػ  االنتهػػاع بػػالمبيا ملػػو أك بعضػػو يػػكاء  .3

ماف التعرض مف تعلو أـ مف تع  أعنب  يمػكف لػو كقػن البيػا اػق علػ  المبيػا 
 ل  الم ترا.ياته بو ع

يمػكف البػػا ا ملزمػا بالضػػماف كلػػك مػاف ا عنبػػ  قػن ةبػػن اقػػو بعػن البيػػا إذا مػػاف  .9
 ىذا الاق قن اؿ إليو مف البا ا نهيو.
 (469مانا )

كأ طػػػر بيػػػا  أك عز يػػػاً  إذا رتعػػػن علػػػ  الم ػػػترا نعػػػكى بايػػػتاقاؽ المبيػػػا مليػػػاً  .3
ياػ  تصيػا  البا ا، كع  عليو أف صتػن   تػ  الػنعكى إلػ  عانػ  الم ػترا أك أف

 مالو.
إذا تػػـ اإل طػػار تػػ  الكقػػن المد ػػـ كلػػـ صتػػن   البػػا ا تػػ  الػػنعكى، كعػػ  عليػػو  .9

الضػػػماف إال إذا أةبػػػن أف الامػػػـ اليػػػانر تػػػ  الػػػنعكى مػػػاف نتصعػػػأل لتغرعػػػر مػػػف 
 الم ترا أك ل طأ عييـ منو.

إذا لػػػـ ص طػػػر الم ػػػترا البػػػا ا بالػػػنعكى تػػػ  الكقػػػن المد ػػػـ كيػػػنر عليػػػو امػػػـ  .1
بػػالرعكع بالضػػماف إذا أةبػػن البػػا ا أف تن لػػو تػػ  الػػنعكى مػػاف  نيػػا   تقػػن اقػػو

 صىنى إل  رتض نعكى االيتاقاؽ.
 (461مانا )

إذا قض  بايتاقاؽ المبيا ماف للميتاق الرعػكع علػ  البػا ا بػالةمف إذا أعػاز البيػا 
 كع لص المبيا للم ترا.

 (464مانا )
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اعنبػ  باقػو أك تيػالح صةبن اق الم ترا ت  الضماف كلك اعترؼ كىك ايف النيػأل ل
معو عل  ىذا الاق نكف أف صنتظر ت  ذلؾ يػنكر امػـ قضػا   متػ  مػاف قػن أ طػر 
البا ا بالنعكى ت  الكقن المد ـ كنعاه أف صتن   تصيا تلـ يهع ، ما لـ صةبن البا ا أف 

 ا عنب  لـ يمف عل  اق ت  نعكاه.
 (465مانا )

  ف البا اا ماف للم ترا أف يطل  مإذا ايتاق م  المبي
 قيمأل المبيا كقن االيتاقاؽ. .3
 قيمأل الةمار الت  ألـز الم ترا برنىا لمف ايتاق المبيا. .9
الميػػركتان الناتعػػأل التػػ  ال ييػػتطيا أف صلػػـز بيػػا الميػػتاق كمػػذلؾ الميػػركتان  .1

 ال ماليأل إذا ماف البا ا يصة النيأل.
و منيػا ميركتان نعكى الضماف كنعكى االيتاقاؽ عنا ما مػاف ييػتطيا أف صتقيػ .4

 لك أ طر البا ا بالنعكى.
 التعكيض عما لاقو مف  يارا أك ما تاتو مف مي  بيب  ايتاقاؽ المبيا. .5

 عل  المطالبأل بهيك البيا أك إبطالو. م  ىذا ما لـ يمف رعكع الم ترا مبنياً 
 (466مانا )

بت لصػف، كمانػن  يػارا الم ػترا مػف ذلػؾ  إذا ايتاق بعػض المبيػا أك كعػن مػةقدً  .3
لك علمو لما أتـ العقن، مػاف لػو أف يطالػ  البػا ا بالمبػالو المبصنػأل تػ   قنراً  قن بلغن

 ( عل  أف صرن لو المبيا كما أتانه منو.465المانا اليابقأل )
إذا ا تػػار الم ػػترا ايػػتيهاء المبيػػا، أك مانػػن ال يػػارا التػػ  لاقتػػو لػػـ تبلػػو القػػنر  .9

لتعكيض عمػػا أيػػابو مػػف المبػػصف تػػ  الهقػػرا اليػػابقأل، لػػـ يمػػف لػػو إال أف يطالػػ  بػػا
 ضرر بيب  االيتاقاؽ.

 (467مانا )
صعكز للمتعاقنصف باتهاؽ  اص أف صزعنا ضماف االيػتاقاؽ، أك أف صنقيػا منػو،  .3

 أك أف ييقطا ىذا الضماف.
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يهتػػرض تػػ  اػػق االرتهػػاؽ أف البػػا ا قػػن ا ػػترف عػػنـ الضػػماف إذا مػػاف ىػػذا الاػػق  .9
 ظاىرا أك ماف البا ا قن أباف عنو للم ترا.

م   رف ييػقف الضػماف أك صنقيػو إذا مػاف البػا ا قػن تعمػن إ هػاء اػق  باطدً  يقا .1
 ا عنب .

مػ   ػرف يقضػ  بعػنـ ضػماف البػا ا عػف االيػتاقاؽ النا ػة مػف  مذلؾ يقا باطدً  .4
 تعلو ك لك لـ صتعمن البا ا إ هاء اق ا عنب .

 (468مانا )
لتيػػليـ اليػػهان التػػ  بالضػػماف إذا لػػـ صتػػكاتر تػػ  المبيػػا كقػػن ا يمػػكف البػػا ا ملزمػػاً  .3

مه  للم ترا كعكنىا تيو، أك إذا ماف بالمبيا عص  صنقص مف قيمتػو أك مػف نهعػو 
باي  الغايأل المقيكنا الميػتهانا ممػا ىػك مبػصف تػ  العقػن أك ممػا ىػك ظػاىر مػف 
طبيعػػأل ال ػػ ء، أك الغػػرض الػػذا أعػػن لػػو، كيضػػمف البػػا ا ىػػذا العصػػ  كلػػك لػػـ يمػػف 

 عالما بكعكنه.
ضمف البػا ا العصػك  التػ  مػاف الم ػترا يعرتيػا كقػن البيػا، أك مػاف كما ذلؾ ال ي .9

ييتطيا أف صتبصنيا بنهيو لك أنو تاػص المبيػا بعنايػأل الرعػ  العػانا، إال إذا أةبػن 
الم ػػترا أف البػػا ا قػػن أ ػػن لػػو  لػػك المبيػػا مػػف ىػػذا العصػػ ، أك أةبػػن أف البػػا ا قػػن 

 منو. تعمن إ هاء العص  ي اً 

 (469مانا )
 عرى العرؼ عل  التيامح تيو. البا ا عصباً ال يضمف 

 (471مانا )
إذا تيلـ الم ترا المبيا، كع  عليو التاقق مف االتو بمعرن أف صتممف مف ذلؾ،  .3

يضمنو البا ا كع  عليو أف ص طػره بػو  كتقا للمألكؼ ت  التعام ، تإذا م ف عصباً 
 للمبيا.  دؿ منا معقكلأل، تإذا لـ يهع  عن قابدً 

عصػػ  ممػػا ال يممػػف ال  ػػف عنػػو بػػالهاص المعتػػان ةػػـ م ػػهو الم ػػػترا، إذا مػػاف ال .9
ال اعتبػر قػابدً  للمبيػا بمػا تيػو مػف  كع  عليو أف ص طر بو البا ا بمعرن ظيكره، كاع

 عص .
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 (473مانا )
 إذا أ طر الم ترا البا ا بالعص  ت  الكقن المد ـ، ماف لو أف صرعا عليو بالضماف.

 (479مانا )
 كلك ىلؾ المبيا بأا يب  ماف.تبق  نعكى الضماف 

 (471مانا )
إف  اء رنه أك  اء قبلو بالةمف  إذا ظير ت  المبيا عص  قنيـ ماف الم ترا م صراً  .3

 الميم  كالمطالبأل بما أنقيو العص  مف الةمف.
تػ  المبيػا قبػ  البيػا أك اػنث بعػنه كىػك تػ  صػن  إذا مػاف مكعػكناً  يعن العص  قػنيماً  .9

 البا ا قب  التيليـ.
كىك الػذا ال يعػرؼ بم ػاىنا ظػاىر المبيػا  رف ت  العص  القنيـ أف يمكف  هياً ي ت .1

 أك ال صتبصنو ال  ص العانا أك ال يم هو يصر  بصر، أك ال يظير إال بالتعربأل.
إلػػػ  يػػػب  قػػػنيـ  يعػػػن العصػػػ  الاػػػانث عنػػػن الم ػػػترا بامػػػـ القػػػنيـ إذا مػػػاف ميػػػتنناً  .4

 مكعكن ت  المبيا عنن البا ا.
 (474مانا )

تيػػرؼ الم ػػترا تػػ  المبيػػا تيػػرؼ المالػػؾ بعػػن إطدعػػو علػػ  العصػػ  القػػنيـ يػػقف إذا 
  ياره.

 (475مانا )
إذا ىلؾ المبيا المعص  بعص  قنيـ ت  صن الم ترا أك ايػتيل و قبػ  علمػو بالعصػ  رعػا 

 عل  البا ا بنقياف العص  مف الةمف.
 (476مانا )

صػػرنه بالعصػػ  القػػنيـ،  إذا اػػنث تػػ  المبيػػا لػػنى الم ػػترا عصػػ  عنصػػن تلػػيس لػػو أف .3
كععكز لو مطالبأل البا ا بنقياف العص  القنيـ مف الةمف، ما لـ صرض البا ا بأ ػذه 

 عل  عصبو العنصن.
 إذا زاؿ العص  الاانث عان للم ترا اق رن المبيا عل  البا ا بالعص  القنيـ. .9

 (477مانا )
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يـ تيػو تلػو إذا انث ت  المبيا زعػانا مانعػأل مػف الػرن ةػـ ظيػر للم ػترا عصػ  قػن .3
 الرعكع عل  البا ا بنقياف العص ، كليس للبا ا الاق ت  ايترنان المبيا.

 الزعانا المانعأل ى  م    ء مف ماؿ الم ترا صتي  بالمبيا. .9

 (478مانا )
إذا بيعػػن أ ػػياء متعػػننا يػػهقأل كااػػنا، كظيػػر تػػ  بعضػػيا عصػػ  قبػػ  التيػػليـ،  .3

 نىا مليا.تالم ترا بال يار بصف قبكليا بالةمف الميم  أك ر 
إذا بيعن أ ياء متعننا يهقأل كااػنا كظيػر تػ  بعضػيا بعػن التيػليـ عصػ  قػنيـ  .9

كليس ت  تبعيضيا ضرر عييـ للم ترا رن المعص  بايتو مف الػةمف، كلػيس 
 لو أف صرن العميا بنكف رض  البا ا.

 (479مانا )
صعػػػػكز للمتعاقػػػػنصف باتهػػػػاؽ  ػػػػاص أف صزعػػػػنا تػػػػ  الضػػػػماف أك أف صنقيػػػػا منػػػػو أك أف 

إذا  يػػقطا ىػػذا الضػػماف، علػػ  أف مػػ   ػػرف ييػػقف الضػػماف أك صنقيػػو يقػػا بػػاطدً ي
 منو. ماف البا ا قن تعمن إ هاء العص  ت  المبيا ي اً 

 (481مانا )
 ال ضماف للعص  ت  البصكع القضا يأل، كال ت  البصكع اإلنارعأل إذا مانن بالمزان.

 (483مانا )
لكمأل ةـ ظيػر  لػ  تػ  المبيػا، تعلػ  إذا ضمف البا ا يدايأل المبيا للعم  منا مع

الم ػػترا أف ص طػػر البػػا ا بيػػذا ال لػػ  تػػ  مػػنا  ػػير مػػف تػػارعك ظيػػكره، كأف صرتػػا 
ال يػػقف اقػو تػػ  الضػػماف، مػػا لػػـ  الػنعكى تػػ  مػػنا يػػتأل أ ػير مػػف ىػػذا اإل طػػار، كاع

 صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (489مانا )

 صنتق  اق ضماف العص  إل  الكرةأل بكتاا الم ترا.
 (481نا )ما
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منو للم ترا مف كقن قبضو  ت كف يلأل المبيا المرنكن بالعص ، كالت  ال تعن عزءاً  .3
للمبيا إل  صـك تيػك البيػا، كال صعػكز لػو الرعػكع علػ  البػا ا بمػا أنهقػو علػ  المبيػا 

 ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
 منو تت كف للبا ا. أما يلأل المبيا الت  تعتبر عزءاً  .9
 ا الرعكع عل  البا ا بما أنهقو عل  المبيا الذا ال يلأل لو.للم تر  .1

 (484مانا )
تيقف بالتقانـ نعكى ضماف العص  بعن انقضاء يتأل أ ير عل  تيلـ المبيا ما لػـ  .3

 صلتـز البا ا بالضماف لمنا أطكؿ.
 ليس للبا ا أف صتميؾ بيذه المنا إذا أةبن أف إ هاء العص  ماف بغش منو. .9

 الفرع الثالث
 زامات المشتري الت

 (485مانا )
يمكف الةمف ميتاق الكتاء تػ  الكقػن الػذا ييػلـ تيػو المبيػا مػا لػـ صكعػن اتهػاؽ أك  .3

 عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
كقػػػن تيػػػليـ المبيػػػا كعػػػ  علػػػ  الم ػػػترا أف يهػػػ  بػػػو تػػػ   إذا مػػػاف الػػػةمف ميػػػتاقاً  .9

 المماف الذا يلـ تيو المبيا، ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
كقػػن تيػػليـ المبيػػا، كعػػ  الكتػػاء بػػو تػػ  الممػػاف الػػذا  لػػـ يمػػف الػػةمف ميػػتاقاً  إذا .1

 صكعن تيو مكطف الم ترا كقن ايتاقاقو.

 (486مانا )
إل  اق يابق عل  المبيا أك اؿ إليو مػف البػا ا،  إذا تعرض أان للم ترا ميتنناً  .3

ف تػ  أك إذا  صف عل  المبيا أف صنزع مف صػن الم ػترا، عػاز لػو مػا لػـ يمنعػو  ػر 
العقػػن أف ياػػبس الػػةمف اتػػ  صنقطػػا التعػػرض أك صػػزكؿ ال طػػر، كمػػا ذلػػؾ صعػػكز 

أك أف  ملص ػػاً  للبػػا ا تػػ  ىػػذه الاالػػأل أف يطالػػ  بايػػتيهاء الػػةمف علػػ  أف يقػػنـ مهػػيدً 
 يطل  مف الماممأل ت لصف الم ترا بإصناع الةمف لنصيا.
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علػػ   مضػػمكناً  يماً قػػن ييػػرا امػػـ الهقػػرا اليػػابقأل إذا تبػػصف الم ػػترا تػػ  المبيػػا عصبػػاً  .9
 البا ا.

 (487مانا )
إذا ماف الةمف ملػو أك بعضػو ميػتاق الػنتا تػ  الاػاؿ تللبػا ا أف ياػبس المبيػا  .3

أك مهالػػأل، ىػػذا مػػا لػػـ  اتػػ  ييػػتكت  مػػا ىػػك ميػػتاق لػػو كلػػك قػػنـ الم ػػترا رىنػػاً 
 بعن البيا. يمنح البا ا الم ترا أعدً 

لم ػترف لػنتا الػةمف إذا يػقف صعكز للبا ا أف يابس المبيا كلك لـ ياػ  ا عػ  ا .9
 اق الم ترا ت  ا ع .

 (488مانا )
إذا ىلؾ المبيا ت  صن البا ا كىػك اػابس لػو مػاف اليػدؾ علػ  الم ػترا، مػا لػـ يمػف 

 المبيا قن ىلؾ بهع  البا ا.
 (489مانا )

إذا قػػبض الم ػػترا المبيػػا قبػػ  أناء الػػةمف تػػ  اضػػكر البػػا ا، كلػػـ يمنعػػو مػػاف  .3
 بالتيلـ. ذلؾ إذناً 

إذا قبض الم ترا المبيا قب  أناء الةمف بػنكف إذف البػا ا مػاف للبػا ا ايػترنانه،  .9
ذا ىلػػؾ أك تعصػػ  تػػ  صػػن الم ػػترا أعتبػػر متيػػلماً  إال إذا  ػػاء البػػا ا ايػػترنانه  كاع

 .معصباً 
 (491مانا )

لتيػلـ المبيػا كعػ  علػ  الم ػترا أف  أك زمانػاً  إذا لـ يعػصف االتهػاؽ أك العػرؼ ممانػاً 
الممػػاف الػػذا صكعػػن تيػػو كقػػن البيػػا كأف صنقلػػو نكف إبطػػاء إال مػػا يقتضػػيو صتيػلمو تػػ  

 النق  مف زمف.
 (493مانا )

للم ػػترا ةمػػػر المبيػػػا كنمػػػاىه مػػػف كقػػػن تمػػػاـ البيػػػا، كعليػػػو ت ػػػالصف المبيػػػا مػػػف ىػػػذا 
 الكقن أيضا، ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
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 (499مانا )
عان لنتا الةمف كتيػلـ المبيػا يمػكف البيػا مهيػك ا ت  بيا المنقكالن إذا اتهق عل  مي

نكف ااعأل إل  إعذار إف لـ صنتا الةمف عنن الػكؿ الميعػان إذا ا تػار البػا ا ذلػؾ مػا 
 لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (491مانا )
قبػػ  أناء الػػةمف تلػػيس للبػػا ا ايػػترنان  إذا تيػػلـ الم ػػترا المبيػػا ةػػـ مػػان معيػػراً  .3

 عل  الترمأل. نصناً المبيا، كيمكف الةمف 
قبػ  تيػػلـ المبيػػا كأناء الػػةمف مػاف للبػػا ا اػػبس المبيػػا  إذا مػان الم ػػترا معيػػراً  .9

اتػػ  ييػػتكت  الػػةمف كيمػػكف أاػػق مػػف بػػاق  الػػنا نصف  العػػانصصف بايػػتيهاء الػػةمف 
 منو.

قب  تيليـ المبيا، ماف المبيػا أمانػأل تػ  صػنه  إذا قبض البا ا الةمف كمان معيراً  .1
 مف يا ر النا نصف.كالم ترا أاق بو 

 (494مانا )
نهقان تيليـ الػةمف كعقػن البيػا كتيػعصلو ت ػكف علػ  الم ػترا، كنهقػان تيػليـ المبيػا 

 عل  البا ا ما لـ صكعن اتهاؽ أك نص أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
 الفرع الرابع

 بعض أنواع البيوع
 :بيع الوفاء - 0

 (495مانا )
 .المبيا  دؿ منا معصنأل كقا البيا باطدً إذا ااتهك البا ا عنن البيا باق ايترنان 

 :بيع ممك الغير - 2
 (496مانا )

 إذا باع   ص ملؾ يصره بغصر إذنو عاز للم ترا أف يطل  إبطاؿ البيا. .3
 يمكف ا مر مذلؾ كلك كقا البيا عل  عقار، يع  العقن أك لـ ييع . .9
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ف اقػو تػ  ال ييرا ىذا البيا ت  اق مالؾ العصف المبيعأل كلػك نػزؿ الم ػترا عػ .1
 طل  إبطاؿ العقن.

 (497مانا )
 ت  اق الم ترا. إذا أقر المالؾ البيا يرى العقن ت  اقو كانقل  يايااً  .3
تػػ  اػػق الم ػػترا إذا الػػن مل يػػأل المبيػػا إلػػ  البػػا ا بعػػػن  اً صنقلػػ  البيػػا يػػايا .9

 انعقان العقن.

 (498مانا )
للبػػا ا، تلػػو أف  إذا امػػـ للم ػػترا بإبطػػاؿ البيػػا كمػػاف صعيػػ  أف المبيػػا يصػػر مملػػكؾ

 يطال  بتعكيض كلك ماف البا ا ايف النيأل.
 :بيع التخارج - 3

 (499مانا )
الت ارج بيا الكارث نيصبو ت  الترمأل بعن كتاا المكرث لػكارث ا ػر أك أ ةػر بعػكض 

 معلـك كلك لـ ت ف مكعكنان الترمأل معصنأل.
 (511مانا )

ياػػػ  ماػػػ  البػػػا ا تػػػ  صنقػػػ  عقػػػن الت ػػػارج ايػػػأل البػػػا ا اإلرةيػػػأل إلػػػ  الم ػػػترا ك  .3
 ايتاقاؽ نيصبو مف الترمأل.

ال ي م  عقن الت ارج م  ما يظير للمصن بعن العقن، كلـ يمف المت ارعاف عل   .9
 علـ بو كقن العقن.

ال ي ػػػم  الت ػػػارج الاقػػػكؽ التػػػ  للترمػػػأل علػػػ  المت ػػػارعصف أك علػػػ  أاػػػنىـ، كال  .1
 الاقكؽ الت  علصيا ليـ أك  انىـ.

 (513مانا )
 ا للم ػػترا يصػػر كعػػكن الترمػػأل كةبػػكن ايػػتو اإلرةيػػأل إذا عػػرى العقػػن ال يضػػمف البػػا

 نكف تهيص  م تمدن الترمأل.
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 (519مانا )
ممػػا ا ػػتملن  إذا مػػاف البػػا ا قػػن ايػػتكت  بعػػض مػػا للترمػػأل مػػف الػػنصكف أك بػػاع  ػػص اً 

عليػػػو، كعػػػ  أف صػػػرن للم ػػػترا مػػػا ايػػػتكل  عليػػػو مػػػا لػػػـ يمػػػف عقػػػن البيػػػا قػػػن ا ػػػترف 
 عنـ الرن. يرااألً 

 (511مانا )
 صرن الم ترا للبا ا مػا كتػاه ىػذا مػف نصػكف الترمػأل كيايػ  للبػا ا مػ  مػا يمػكف نا نػاً 

 بو للترمأل ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (514مانا )

عل  الم ترا اتباع اإلعراءان الت  صكعبيا القانكف لنق  م  اق ا ػتملن عليػو  .3
 الايأل اإلرةيأل ما  الت ارج.

تػػػ  اػػػق الغصػػػر إال مػػػف تػػػارعك ايػػػتيهاء الم ػػػترا لإلعػػػراءان ال ييػػػرا الت ػػػارج  .9
 المنيكص علصيا ت  الهقرا اليابقأل.

 :البيع في مرض الموت - 4
 (515مانا )

مرض المكن ىك المرض الذا يععز تيو اإلنياف عف متابعػأل أعمالػو المعتػانا،  .3
كيغل  تيػو اليػدؾ، كيمػكن علػ  تلػؾ الاػاؿ قبػ  مػركر يػنأل، تػاف امتػن مرضػو 

 أك أ ةر تد يمكف مرض مكن. ينأل
يعػػن تػػ  امػػـ مػػرض المػػكن الاػػاالن التػػ  ياػػيف اإلنيػػاف تصيػػا  طػػر المػػكن،  .9

 .كيغل  ت  أمةاليا اليدؾ، كلك لـ يمف مرعضاً 
 (516مانا )

بيا المرعض   ء مف مالو  ان كرةتو ال صنهذ ما لـ يمف بةمف المة ، أك بغبف  .3
 المكرث.ييصر، أك إذا أعازه باق  الكرةأل بعن مكن 

بيػػػا المػػػرعض  عنبػػػ  بػػػةمف المةػػػ  أك بغػػػبف ييػػػصر ناتػػػذ ال صتكقػػػف علػػػ  إعػػػازا  .9
 الكرةأل.



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 000 - 

 (517مانا )
بيا المرعض  عنب  بةمف يق  عف قيمأل المبيا كقن المكن ناتذ ت  اق الكرةأل  .3

 تصيا المبيا ذاتو. إذا مانن زعانا قيمأل المبيا ال تتعاكز ةلث الترمأل نا دً 
لزعانا ةلث الترمأل تد صنهذ البيا ما لـ يقػره الكرةػأل أك يممػ  أما إذا تعاكزن ىذه ا .9

ال ماف للكرةأل تيك البيا.  الم ترا ةلة  قيمأل المبيا كاع

 (518مانا )
عل  كرةأل المتيرؼ أف صةبتكا أف التيرؼ القػانكن  قػن يػنر مػف مػكرةيـ كىػك  .3

ت  مرض المكن، كليػـ إةبػان ذلػؾ بعميػا الطػرؽ، كال ياػته علػ  الكرةػأل بيػنن 
 التيرؼ إال إذا ماف ةابن التارعك.

إذا أةبن الكرةأل أف التيػرؼ الػذا يػنر مػف مػكرةيـ تػ  مػرض المػكن، اعتبػر  .9
علػػ  يػػبص  التبػػرع، مػػا لػػـ صةبػػن مػػف يػػنر لػػو التيػػرؼ يصػػر  التيػػرؼ يػػانراً 

 ذلؾ أك كعنن أاماـ  ايأل ت الهو.
 (519مانا )

ييصر ت  اق النا نصف إذا ال صنهذ بيا المرعض  عنب  بأق  مف قيمأل مةلو كلك بغبف 
ال عػػاز للػػنا نصف تيػػك  مانػػن الترمػػأل ميػػتغرقأل بالػػنصكف، كللم ػػترا نتػػا ةمػػف المةػػ  كاع

 البيا.
 (531مانا )

أ يػ  مػف مػاف  ال صعكز تيك بيا المرعض إذا تيػرؼ الم ػترا تػ  المبيػا تيػرتاً 
 تػػػ  المبيػػا لقػػػاء عػػػكض، كععػػكز لػػػنا ف الترمػػأل الميػػػتغرقأل بالػػػنصكف  ايػػف النيػػػأل اقػػاً 

الرعػػكع علػػ  الم ػػترا مػػف المػػرعض بػػالهرؽ بػػصف الػػةمف كقيمػػأل المبيػػا، كللكرةػػأل ىػػذا 
كعػ  عليػو رن مػا يممػ  ةلةػ  قيمػأل  الاق إف ماف الم ترا أاػنىـ، تػاف مػاف أعنبيػاً 

 المبيا للترمأل.
 
 :بيع النائب لنفسو - 5
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 (533مانا )
ن ال صعػػػػكز لمػػػػف صنػػػػك  عػػػػف يصػػػػره بمقتضػػػػ  اتهػػػػاؽ أك نػػػػص أك أمػػػػر مػػػػف اليػػػػلطا 

الم تيػػأل أف ي ػػترا بنهيػػو مبا ػػرا أك بايػػـ ميػػتعار كلػػك بطرعػػق المػػزان العلنػػ  مػػا 
أنيف بو بيعو بمكع  ىذه النيابأل ما لـ يمف ذلػؾ بػإذف مػف القاضػ ، كذلػؾ مػا عػنـ 

 اإل دؿ بما نين عليو القكانصف ا  رى.
 (539مانا )

ا مػػػكاؿ التػػػ   ال صعػػػكز للكيػػػطاء أك ال بػػػراء أف ي ػػػتركا بأيػػػما يـ أك بايػػػـ ميػػػتعار
 عين إلصيـ بيعيا أك تقنصر قيمتيا.

 (531مانا )
ييح العقن ت  ا اكاؿ المنيكص علصيا تػ  المػانتصف اليػابقتصف إذا أقػره مػف تػـ البيػا 

 لايابو كتكاترن تيو ا ىليأل الدزمأل لذلؾ.
 :بيع الحقوق المتنازع عمييا - 6

 (534مانا )
قػن رتعػن بػو نعػكى أك قػاـ تػ   ػأنو نػزاع تيو إذا ماف مكضكعو  يعن الاق متنازعاً  .3

 عنا.
إذا ماف الاق المتنازع تيو قن نزؿ عنو ياابو بمقاب  إلػ   ػ ص ا ػر تللمتنػازؿ  .9

ضػػنه أف صػػت لص مػػف المطالبػػأل إذا ىػػك رن إلػػ  المتنػػازؿ لػػو الػػةمف الاقيقػػ  الػػذا 
 نتعو ما الميركتان مف كقن النتا.
 (535مانا )

    ا اكاؿ اآلتيأللمانا اليابقأل تال تيرا أاماـ ا
 بةمف كاان. ضمف معمكعأل أمكاؿ بيعن عزاتاً  إذا ماف الاق المتنازع تيو نا دً  .3

 بصف كرةأل أك مدؾ كباع أانىـ نيصبو لآل ر. إذا ماف الاق المتنازع تيو  ا عاً  .9

 إذا نزؿ المنصف للنا ف عف اق متنازع تيو كتاء للنصف الميتاق ت  ذمتو. .1

 كبيا الاق لاا ز العقار. و صةق  عقاراً إذا ماف الاق المتنازع تي .4
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 (536مانا )
ال صعكز للقضاا كال  عضاء النيابأل كال للماامصف كال ل تبأل الماا ـ كال للعاملصف بيػا 
أف ي ػػػتركا بأيػػػما يـ كال بايػػػـ ميػػػتعار الاػػػق المتنػػػازع تيػػػو ملػػػو أك بعضػػػو إذا مػػػاف 

أعمػػاليـ تػػ  نا رتيػػا النظػر تػػ  النػػزاع صػػن   تػػ  ا تيػػاص الماممػػأل التػػ  صبا ػػركف 
ال ماف البيا باطدً   .كاع

 (537مانا )
ال صعػػكز للماػػامصف أف صتعػػاملكا مػػا مػػكملصيـ تػػ  الاقػػكؽ المتنػػازع تصيػػا إذا مػػانكا ىػػـ 
ال مػػاف  الػػذصف صتكلػػكف الػػنتاع عنيػػا يػػكاء أ ػػاف التعامػػ  بأيػػما يـ أـ بايػػـ ميػػتعار كاع

 .العقن باطدً 
 الفصل الثاني
 المقايضة

 (538مانا )
قايضػػػأل عقػػػن صلتػػػـز بمقتضػػػاه مػػػ  مػػػف المتعاقػػػنصف أف صنقػػػ  إلػػػ  اآل ػػػر، علػػػ  يػػػبص  الم

 التبانؿ مل يأل ماؿ ليس مف النقكن.
 (539مانا )

إذا ماف لا ػياء المتقػايض تصيػا قػيـ م تلهػأل تػ  تقػنصر المتعاقػنصف عػاز تعػكيض الهػرؽ 
 .بمبلو مف النقكن يمكف معنالً 

 (591مانا )
ن التيػػػػليـ كيصرىػػػػا مػػػػف النهقػػػػان ا  ػػػػرى صتامليػػػػا ميػػػػركتان عقػػػػن المقايضػػػػأل كنهقػػػػا

 المتقايضاف منايهأل، ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
 (593مانا )

تيرا عل  المقايضأل أاماـ البيػا، بالقػنر الػذا تيػمح بػو طبيعػأل المقايضػأل، كيعػن مػ  
 .لل  ء الذا قايض عليو لل  ء الذا قايض بو كم ترعاً  مف المتقايضصف با عاً 

 الفصل الثالث



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 004 - 

 اليبة
 الفرع األول
 انعقاد اليبة

 (599مانا )
اليبػػأل عقػػن صلتػػـز بمقتضػػاه الكاىػػ  اػػاؿ اياتػػو بنقػػ  مل يػػأل المػػاؿ المكىػػك  إلػػ   .3

 المكىك  لو نكف عكض.
صعػػػكز للكاىػػػ ، نكف أف صتعػػػرن عػػػف نيػػػأل التبػػػرع، أف يهػػػرض علػػػ  المكىػػػك  لػػػو  .9

 القياـ بالتزاـ معصف.
 (591مانا )

أل عل   ة معصف بالذان، يصر مملكؾ للكاى ، عػاز للمكىػك  لػو إذا كرنن اليب .3
أف يطلػػ  إبطػػاؿ اليبػػأل كيمػػكف ا مػػر مػػذلؾ كلػػك كقعػػن اليبػػأل علػػ  عقػػار يػػع  

 العقن أك لـ ييع .
كتػػ  مػػ  اػػاؿ ال تيػػرا ىػػذه اليبػػأل تػػ  اػػق الكاىػػ  للعػػصف المكىكبػػأل، كلػػك أعػػاز  .9

 المكىك  لو العقن.
اليبػػأل تػػ  اقػػو كانقلػػ  يػػاياًا تػػ  اػػق إذا أقػػر المالػػؾ لل ػػ ء المكىػػك  يػػرن  .1

 المكىك  لو.
كتنقل  اليبأل ياياأل ت  اق المكىػك  لػو إذا الػن مل يػأل ال ػة المكىػك  إلػ   .4

 الكاى  بعن ينكر اليبأل.

 (594مانا )
صعػػكز للكاىػػ  ايػػترنان اليبػػأل إذا أ ػػترف تػػ  العقػػن اػػق ايػػترنانىا تػػ  االػػأل عػػنـ قيػػاـ 

لكاى  أك مف صيمو أمره، تإذا ىلؾ المكىك  ت  المكىك  لو بالتزامان معصنو لميلاأل ا
صن المكىك  لو بيب  صرعػا إليػو، أك مػاف قػن تيػرؼ تيػو، ايػتاق الكاىػ  قيمتػو كقػن 

 اليدؾ أك التيرؼ.
 (595مانا )
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ال عاز ل   مف الطرتصف تيك  صع  أف يمكف العكض ت  اليبأل الم ركطأل بو معلكماً  كاع
 ما لـ صتهقا عل  تعصصف العكض قب  الهيك. العقن كلك بعن تيلـ المكىك  لو للماؿ،

 الفرع الثاني
 آثار اليبة

 (596مانا )
 صلتـز الكاى  بتيليـ المكىك  إل  المكىك  لو، كعتبا ت  ذلؾ أاماـ تيليـ المبيا.

 (597مانا )
ال يضػػػمف الكاىػػػ  ايػػػتاقاؽ المكىػػػك  إال إذا تعمػػػن إ هػػػاء يػػػب  االيػػػتاقاؽ، أك  .3

 عػانالً  لأل ا كل  يقنر القاضػ  للمكىػك  لػو تعكيضػاً مانن اليبأل بعكض، كت  الاا
عمػػا أيػػابو مػػف الضػػرر، كتػػ  الاالػػأل الةانيػػأل ال يضػػمف الكاىػػ  إال بقػػنر مػػا أناه 

 المكىك  لو مف عكض.
صعكز للطرتصف أف صتهقا عل  تعنص  الضػماف أك علػ  إيػقاطو مػا لػـ صتعمػن الكاىػ   .9

 إ هاء يب  االيتاقاؽ.
 (598مانا )

 ىك  ا  المكىك  لو ما  الكاى  تيما لو مف اقكؽ كنعاكى.إذا ايتاق المك 
 (599مانا )

إذا ايتاق المكىك  كماف المكىك  لو قن زان تػ  المكىػك  زعػانا ال تقبػ  الهيػ  نكف 
 ضرر، تليس للميتاق أف ييترنه قب  نتا قيمأل الزعانا.

 (511مانا )
 ال يضمف الكاى  العص  ال ه  ت  المكىك . .3
نكف عكض كتعمػن الكاىػ  إ هػاء العصػ  أك ضػمف  لػك ال ػ ء إذا مانن اليبأل ب .9

بتعػػكيض المكىػػك  لػػو عػػف الضػػرر الػػذا ييػػببو، تػػإذا  المكىػػك  منػػو مػػاف ملزمػػاً 
 مانػػن اليبػػأل بعػػكض التػػـز الكاىػػ  بػػرن العػػكض كتعػػكيض المكىػػك  لػػو تعكيضػػاً 

 .عانالً 
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 (513مانا )
ىػػ  أك لميػػلاأل صلتػػـز المكىػػك  لػػو بػػأناء مػػا ا ػػترف عليػػو مػػف عػػكض لميػػلاأل الكا 

 أعنب  أك للميلاأل العامأل.
 (519مانا )

إذا تبػػصف أف المكىػػك  أقػػ  تػػ  القيمػػأل مػػف العػػكض الم ػػترف تػػد يمػػكف المكىػػك  لػػو 
 بأف صىنا مف ىذا العكض إال بقنر قيمأل ال  ء المكىك . ملزماً 

 (511مانا )
إال  مػػاً عػػف اليبػػأل كتػػاء نصكنػػو، تػػد يمػػكف المكىػػك  لػػو ملز  إذا ا ػػترف الكاىػػ  عكضػػاً 

 بكتاء النصكف الت  مانن مكعكنا كقن اليبأل، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (514مانا )

إذا ا ػػترف الكاىػػ  أف يقػػـك المكىػػك  لػػو باإلنهػػاؽ عليػػو أك علػػ  يصػػره مػػنى الايػػاا 
التـز المكىك  لو بيذا ال رف، تػإذا أ ػ  بالتزامػو مػاف للكاىػ  أف يطالػ  بتنهصػذ ىػذا 

 هيك اليبأل.االلتزاـ أك ب
 (515مانا )

لػػػنصف تػػػ  ذمػػػأل الكاىػػػ ، أك تػػػ  ذمػػػأل  باػػػق عصنػػػ  ضػػػماناً  إذا مػػػاف المكىػػػك  مػػػةقدً 
 ػػ ص ا ػػر، تػػاف المكىػػك  لػػو صلتػػـز بكتػػاء ىػػذا الػػنصف، مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ يقضػػ  

 بغصر ذلؾ.
 الفرع الثالث
 الرجوع في اليبة

 (516مانا )
 و ذلؾ.صعكز للكاى  أف صرعا ت  اليبأل إذا قب  المكىك  ل .3
تػإذا لػـ يقبػػ  المكىػك  لػو عػػاز للكاىػ  أف يطلػػ  مػف القضػاء التػػر يص لػو تػػ   .9

 الرعكع مت  ماف ييتنن ت  ذلؾ إل  عذر مقبكؿ، كلـ صكعن مانا مف الرعكع.

 (517مانا )
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  للرعكع ت  اليبأل مقبكالً  يعن عذراً  .3
أف ص   المكىك  لو بما صع  عليو ناك الكاى  أك ناػك أاػن أقاربػو باصػث  .أ 

 مف عانبو. ذلؾ عاكناً  يعن
عػف أف صػكتر لنهيػو أيػبا  المعي ػأل بمػا صتهػق مػا  أف ييبح الكاى  عػاعزاً  .  

ممانتػػو االعتماعيػػأل أك أف ييػػبح يصػػر قػػانر علػػ  الكتػػاء بمػػا يهرضػػو عليػػو 
 القانكف مف النهقأل عل  الغصر.

إذا مانػػن اليبػػأل مقنمػػأل مػػف أاػػن ال طصبػػصف لآل ػػر كتيػػ ن ال طبػػأل ليػػب   .ج 
   لو.صرعا إل  المكىك 

إلػ  كقػن الرعػكع، أك  إذا لـ يمف للكاى  كلن كرزؽ بعن اليبػأل بكلػن ظػ  ايػاً  .ن 
 كقن اليبأل، تإذا بو ا . كاصن يظنو مصتاً  أف يمكف لو كلناً 

 كيعن مانعًا للرعكع عف اليبأل   .9
قيمتػػو تػػإذا زاؿ المػػانا  كىػػك  زعػػانًا متيػػلأًل مكعبػػأل لزعػػاناإذا ايػػ  لل ػػ ء الم .أ 

 عان اق الرعكع.
 ان طرت  عقن اليبأل.إذا مان أ .  
المكىػػػك  تيػػػرتًا نيا يػػػًا. تػػػإذا اقتيػػػر   ءإذا تيػػػرؼ المكىػػػك  لػػػو تػػػ  ال ػػػ .ج 

 التيرؼ عل  بعض المكىك . عاز للكاى  أف صرعا ت  الباق .
إذا مانن اليبػأل مػف أاػن الػزكعصف لآل ػر كلػك أران الكاىػ  الرعػكع بعػن انقضػاء  .ن 

 الزكعيأل.
. .ق   إذا مانن اليبأل لذا راـ ماـر
ة المكىػػػك  تػػػ  صػػػن المكىػػػك  لػػػو، يػػػكاء مػػػاف اليػػػدؾ بهعلػػػو أك إذا ىلػػػؾ ال ػػػ .ك 

باػػػانث أعنبػػػ  ال صػػػن لػػػو تيػػػو أك بيػػػب  االيػػػتعماؿ، تػػػإذا لػػػـ صيلػػػؾ إال بعػػػض 
 ، عاز الرعكع ت  الباق . ءال 

 إذا قنـ المكىك  لو عكضًا عف اليبأل. .ز 
 إذا مانن اليبأل ينقأل أك عمًد مف أعماؿ البر. .ح 
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 (518مانا )
أك  ق الرعػػػكع تػػػ  اليبػػػأل إذا قتػػػ  المكىػػػك  لػػػو الكاىػػػ  عمػػػناً يمػػػكف لكرةػػػأل الكاىػػػ  اػػػ

 بد كعو اق أك ا ترؾ ت  ذلؾ. قيناً 
 (519مانا )

يمكف للكاى  أك كرةتو ت  االأل الرعكع عػف اليبػأل ايػترنان المكىػك  إف مػاف تػ  صػن 
 المكىك  لو أك المطالبأل بقيمتو إف ماف قن  رج مف صنه  ا يب  ماف.

 (541مانا )
 الرعكع ت  اليبأل بالتراض  أك بالتقاض  أف تعن اليبأل مأف لـ ت ف. صترت  عل  .3
ال صػػرن المكىػػك  لػػو الةمػػار إال مػػف كقػػن االتهػػاؽ علػػ  الرعػػكع، أك مػػف كقػػن رتػػا  .9

النعكى، كلو أف صرعا بعميا مػا أنهقػو مػف ميػركتان ضػركرعأل، أمػا الميػركتان 
 ال  ء المكىك .الناتعأل تد صعاكز ت  الرعكع بيا القنر الذا زان ت  قيمأل 

 (543مانا )
 إذا ايتكل  الكاى  عل  ال  ء المكىك ، بغصر التراض  أك التقاض ، ماف مي كالً  .3

قبػػػ  المكىػػػك  لػػػو عػػػف ىػػػدؾ ال ػػػ ء يػػػكاء أ ػػػاف اليػػػدؾ بهعػػػ  الكاىػػػ  أـ بيػػػب  
 أعنب ، أـ بيب  االيتعماؿ.

ذاره إذا يػػنر امػػـ بػػالرعكع تػػ  اليبػػأل، كىلػػؾ ال ػػ ء تػػ  صػػن المكىػػك  لػػو بعػػن إعػػ .9
 عف ىذا اليدؾ كلك ماف بيب  أعنب  ال صرعا إليو. بالتيليـ، يمكف مي كالً 

 
 (549مانا )

نهقػػػان اليبػػػأل بمػػػا تػػػ  ذلػػػؾ ميػػػركتان العقػػػن كالريػػػـك كالنقػػػ  كالتيػػػليـ كالتيػػػلـ علػػػ  
المكىك  لو، أما نهقان الرعكع تػ  اليبػأل تت ػكف علػ  الكاىػ ، مػا لػـ صكعػن نػص أك 

 اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
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 الفصل الرابع
 الشركة
 أحكام عامة

 (541مانا )
ال رمأل عقن صلتـز بمقتضاه   ياف أك أ ةر بأف يياىـ م  منيما ت  م ركع مال  
بتقنيـ ايتو مف ماؿ أك مف عم  اليتةمار ذلؾ الم ركع، كاقتياـ ما قن صن ػأ مػف 

 ربح أك  يارا.
 (544مانا )

 بمعرن ت كعنيا. اعتبارعاً  تعن ال رمأل   ياً  .3
ياػته بيػذه ال  يػيأل علػػ  الغصػر إال بعػن ايػػتيهاء إعػراءان التيػعص  كالن ػػر  ال .9

 الت  يقررىا القانكف.
للغصر أف صتميؾ بيذه ال  ييأل عل  الريـ مف عنـ ايتيهاء اإلعراءان الم ار  .1

 إلصيا.
 الفرع األول
 أركان الشركة

 (545مانا )
ال مػػاف بػػاطدً  صعػػ  أف يمػػكف عقػػن ال ػػرمأل ممتكبػػاً  .3 مػػ  مػػا  يمػػكف بػػاطدً ، كمػػذلؾ كاع

 صن   عل  العقن مف تعنيدن نكف أف تيتكت  ال م  الذا أترغ تيو ذلؾ العقن.
ال صعكز لل رماء االاتعاج بيذا البطدف قب  الغصر، كال يمػكف لػو أةػر تيمػا بػصف  .9

 ال رماء أنهييـ إال مف كقن أف يطل  ال رعؾ الامـ بالبطدف.

 (546مانا )
لقيمػأل، كأنيػػا كارنا علػ  مل يػأل المػػاؿ ال علػ  معػػرن تعػن ايػص ال ػػرماء متيػاكيأل ا

 االنتهاع بو، ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
 (547مانا )
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ال صعكز أف تقتير ايأل ال رعؾ عل  ما يمكف لو مف نهكذ، أك عل  مػا صتمتػا بػو 
 مف ةقأل ماليأل.

 (548مانا )
أك أا اػػػق عصنػػػ   إذا مانػػن ايػػػأل ال ػػػرعؾ تػػػ  ال ػػػرمأل اػػق مل يػػػأل أك اػػػق منهعػػػأل

ا ر، تاف أاماـ البيا ى  الت  تيرا ت  ضماف الايأل إذا ىل ن أك ايػتاقن أك 
ظيػػر تصيػػا عصػػ  أك نقػػص، أمػػا إذا مانػػن الايػػأل معػػرن االنتهػػاع بالمػػاؿ تػػاف أامػػاـ 

 اإلصعار ى  الت  تيرا ت  م  ذلؾ.
 (549مانا )

عيػن بػػو تػػ  كعػ  علػػ  ال ػػرعؾ أف يقػكـ بالعمػػ  الػػذا ت إذا مانػن الايػػأل عمػػدً  .3
عما يمكف قن ميبو مف كقن قياـ ال رمأل بمزاكلتػو العمػ   العقن، كأف يقنـ اياباً 
 الذا قنمو ايأل لو.

بأف يقنـ لل رمأل ما يمكف قن اي  عليػو  ال يمكف ال رعؾ ت  ىذه الاالأل ملزماً  .9
 مف اق ا تراع، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (551مانا )
 الكعو الم ركف ت  العقن. تكزع ا رباح كال يا ر عل  .3
إذا لـ صبصف ت  عقن ال رمأل نيص  مػ  مػف ال ػرماء تػ  ا ربػاح كال يػا ر تانػو  .9

 صتعصف تكزععيا بنيبأل ايأل م  منيـ ت  رأس الماؿ.

 (553مانا )
إذا اتهق ال رماء تػ  العقػن علػ  أف يمػكف  صيػـ قػنر مقطػكع مػف الػربح مػاف ال ػرف 

 ايأل م  منيـ ت  رأس الماؿ.ل كعتـ تكزعا الربح طبقاً  باطدً 
 (559مانا )

إذا مانػػػن الايػػػأل التػػػ  قػػػنميا ال ػػػرعؾ ىػػػ  نصػػػكف لػػػو تػػػ  ذمػػػأل الغصػػػر، تػػػد صنقضػػػ  
عػػف  التزامػػو لل ػػرمأل إال إذا ايػػتكتصن ىػػذه الػػنصكف، كيمػػكف ال ػػرعؾ تػػكؽ ذلػػؾ ميػػ كالً 
 تعكيض الضرر الذا لاق بال رمأل إذا لـ تكؼ ىذه النصكف عنن الكؿ اعاليا.
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 (551مانا )
إذا اقتيػػػر العقػػػن علػػػ  تعصػػػصف نيػػػص  ال ػػػرماء تػػػ  الػػػربح، كعػػػ  ايػػػباف ىػػػذا  .3

 النيص  ت  ال يارا.
إذا مانػػن ايػػأل أاػػن ال ػػرماء مقيػػكرا علػػ  عملػػو كعػػ  أف يقػػنر نيػػصبو تػػ   .9

 لما تهصنه ال ػرمأل مػف ىػذا العمػ ، تػإذا قػنـ تػكؽ عملػو نقػكناً  الربح كال يارا تبعاً 
و كا ػػر عمػػا قنمػػو باإلضػػاتأل إلػػ  أك أا  ػػ ء ا ػػر مػػاف لػػو نيػػص  عػػف عملػػ

 العم .

 (554مانا )
إذا اتهػق تػػ  عقػػن ال ػرمأل علػػ  أف أاػػن ال ػػرماء ال ييػاىـ تػػ  أربػػاح ال ػػرمأل أك  .3

 .ت   يا رىا ماف العقن باطدً 
صعػػكز االتهػػاؽ علػػ  إعهػػاء ال ػػرعؾ الػػذا لػػـ يقػػنـ يصػػر عملػػو مػػف الميػػاىمأل تػػ   .9

 لو.ال يا ر  رعطأل أال يمكف قن تقرر لو أعر عف عم
 الفرع الثاني
 إدارة الشركة

 (555مانا )
مف اآل ػرعف تػ   إذا لـ صكعن نص  اص عل  طرعقأل اإلنارا، عن م   رعؾ مهكضاً 

إنارا ال رمأل، كماف لو أف صبا ػر أعمػاؿ ال ػرمأل نكف الرعػكع إلػ  يصػره مػف ال ػرماء 
علػػػ  أف يمػػػكف ليػػػىالء أك  ا مػػػنيـ اػػػق االعتػػػراض علػػػ  أا عمػػػ  قبػػػ  تمامػػػو، 

 بيأل ال رماء الاق ت  رتض ىذا االعتراض.ك يل
 (556مانا )

لل ػرعؾ المنتػػن  لػإلنارا بػػنص  ػاص تػػ  عقػن ال ػػرمأل أف يقػـك علػػ  الػريـ مػػف  .3
معارضػػػػأل يػػػػا ر ال ػػػػرماء بأعمػػػػاؿ اإلنارا كالتيػػػػرتان التػػػػ  تػػػػن   تػػػػ  يػػػػرض 
ال ػػػرمأل، متػػػ  مانػػػن أعمالػػػو كتيػػػرتاتو  اليػػػأل مػػػف الغػػػش، كال صعػػػكز عػػػزؿ ىػػػذا 

 ارا نكف ميكغ، ما نامن ال رمأل باقيأل.ال رعؾ مف اإلن
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إذا ماف انتنا  ال رعؾ لػإلنارا الاقػا بعقػن ال ػرمأل، عػاز الرعػكع تيػو ممػا صعػكز  .9
 ت  التكمص  العانا.

 للعزؿ. المنصركف مف يصر ال رماء قابلكف نا ماً  .1
 (557مانا )

إذا تعػػنن ال ػػرماء المنتػػنبكف لػػإلنارا نكف أف يعػػصف ا تيػػاص مػػ  مػػنيـ كنكف أف  .3
بػأا عمػ  مػف  ص عل  انهران أا منيـ بػاإلنارا، مػاف ل ػ  مػنيـ أف يقػـك منهػرناً صن

أعمػػاؿ اإلنارا، علػػ  أف يمػػكف ل ػػ  مػػف بػػاق  ال ػػرماء المنتػػنبصف أف يعتػػرض علػػ  
العم  قب  تمامو، كيمكف مف اق أيلبيأل ال رماء المنتنبصف رتض ىػذا االعتػراض، 

 .ال رماء عميعاً تإذا تياكى العانباف ماف الرتض مف اق أيلبيأل 
إذا اتهق عل  أف ت كف قراران ال رماء المنتنبصف لإلنارا باإلعماع أك با يلبيأل،  .9

تػػػد صعػػػكز ال ػػػركج علػػػ  ذلػػػؾ، إال أف يمػػػكف  مػػػر عاعػػػ  صترتػػػ  علػػػ  تهكعتػػػو 
  يارا عييمأل ال تيتطيا ال رمأل تعكيضيا.

 (558مانا )
يأل مايكبأل عل  أياس قيمأل إذا كع  أف يينر قرار با يلبيأل، تعصف ا  ذ با يلب

 الايص، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (559مانا )

ال ػػػرماء يصػػػر المػػػنصرعف ممنكعػػػكف مػػػف اإلنارا كل ػػػف صعػػػكز ليػػػـ أف يطلعػػػكا بأنهيػػػيـ 
 م  اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ. عل  نتاتر ال رمأل كميتنناتيا، كيعن باطدً 
 
 (561مانا )

ك عصف منصرًا ليا أف صترؾ اإلنارا ت  كقن صلاػق ال صعكز لمف انتن  إلنارا ال رمأل أ
 بال رمأل. ضرراً 

 الفرع الثالث
 آثار الشركة
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 (563مانا )
صع  عل  ال رعؾ الذا صناف بو تاقصق ميالح ال رمأل أف صبذؿ ت  يبص  ذلػؾ مػف 

للعمػػ  بػػأعر تػػد  العنايػػأل مػػا صبذلػػو تػػ  تاقصػػق ميػػالاو ال ايػػأل، إال إذا مػػاف منتػػنباً 
ؿ عف عنايأل الرع  المعتان، كععػ  عليػو أف يمتنػا عػف أا تيػرؼ صعكز لو أف صنز 

 ن مف أعلو.أصلاق الضرر بال رمأل أك ص الف الغرض الذا أن 
 (569مانا )
ل ػ   مف ماؿ ال رمأل، تاف تعػ  مػاف ضػامناً  ال صعكز لل رعؾ أف ياتعز لنهيو  ص اً 
 ضرر صلاق بيا مف عراء ىذا االاتعاز.
 (561مانا )

منصنػأل بػنصف متيػ  بػأيراض ال ػرمأل كلػـ تػف بػو أمكاليػا، لػـز  إذا مانن ال ػرمأل .3
ال ػػرماء تػػ  أمػػكاليـ ال ايػػأل مػػا بقػػ  مػػف الػػنصف بمقػػنار نيػػص  مػػ  مػػنيـ تػػ  

مػػ  اتهػػاؽ   يػػا ر ال ػػرمأل، مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ يقضػػ  بغصػػر ذلػػؾ، كيقػػا بػػاطدً 
 يعه  ال رعؾ مف المي كليأل عف نصكف ال رمأل.

اػػق مطالبػػػأل ال ػػرماء مػػ  بقػػػنر  –ا اػػكاؿ تػػػ  عميػػا  –يمػػكف لػػنا ن  ال ػػرمأل  .9
 الايأل الت   يين لو ت  أرباح ال رمأل.

 (564مانا )
ال تضػػامف بػػصف ال ػػرماء تيمػػا صلػػـز مػػ  مػػنيـ مػػف نصػػكف ال ػػرمأل مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ 
يقض  بغصر ذلؾ. تػإذا أعيػر أاػن ال ػرماء، كزعػن ايػتو تػ  الػنصف علػ  البػاقصف، 

 م  بقنر نيصبو ت  تام  ال يارا.
 (565انا )م

إذا مػػػاف  اػػػػن ال ػػػػرماء نا نػػػكف   يػػػػصكف، تلػػػػيس ليػػػـ أةنػػػػاء قيػػػػاـ ال ػػػػرمأل أف  .3
نمػػػػػا ليػػػػػـ أف  صتقاضػػػػػكا اقػػػػػكقيـ ممػػػػػا ص ػػػػػص ذلػػػػػؾ ال ػػػػػرعؾ تػػػػػ  رأس المػػػػػاؿ، كاع
صتقاضػػػكىا ممػػػا ص يػػػو تػػػ  ا ربػػػاح، أمػػػػا بعػػػن تيػػػهيأل ال ػػػرمأل تيمػػػكف ليػػػػـ أف 

 صتقاضكا اقكقيـ مف نيص  المنصف ت  رأس الماؿ.
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ال  ي  لل ػرعؾ تكقيػا الاعػز التاهظػ  تاػن صػن الميػه  علػ   صعكز للنا ف .9
 ما يصىكؿ إل  منصنو عنن التيهيأل.

 الفرع الرابع
 انقضاء الشركة

 (566مانا )
تنتيػػ  ال ػػرمأل بانقضػػاء الميعػػان المعػػصف ليػػا، أك بانتيػػاء العمػػ  الػػذا قامػػن مػػف  .3

 أعلو.
كمػػكف بعمػػ  مػػف إذا انقضػػن المػػنا المعصنػػأل أك أنتيػػ  العمػػ  كأيػػتمر ال ػػرماء يق .9

نػػػكع ا عمػػػاؿ التػػػ  تألهػػػن مػػػف أعليػػػا ال ػػػرمأل، امتػػػن العقػػػن يػػػنأل تيػػػنأل بال ػػػركف 
 ذاتيا.

يجوز لدائن أحد الشرركاء أن يعتررض عمرذ ىرذا االمترداد ويترترب عمرذ اعتراضرو وقر  أثرره  .1
 في حقو.

 (567مانا )
تنتي  ال رمأل بيدؾ عميا رأس ماليا أك عػزء مبصػر منػو باصػث ال تبقػ  تا ػنا تػ   .3

 ايتمرارىا.
إذا ماف أان ال رماء قن تعين بأف يقنـ ايتو  ص ًا معصنًا بالذان كىلؾ ىذا ال  ء  .9

 قب  تقنيمو، أيبان ال رمأل منالأل ت  اق عميا ال رماء.

 (568مانا )
 تنتي  ال رمأل بمكن أان ال رماء أك بالاعر عليو أك بإعياره أك بإتديو. .3
اء تيػتمر ال ػرمأل مػا كرةتػو كلػك مػانكا صعكز االتهػاؽ علػ  أنػو إذا مػان أاػن ال ػرم .9

 قيرًا. 
صعػػكز االتهػػاؽ علػػ  ايػػتمرار ال ػػرمأل بػػصف بػػاق  ال ػػرماء إذا مػػان أاػػنىـ أك اعػػر  .1

عليػػػو أك أعيػػػر أك أتلػػػس أك انيػػػا ، كتػػػ  ىػػػذه الاالػػػأل ال يمػػػكف ليػػػذا ال ػػػرعؾ أك 
كرةتػػو إال نيػػصبو تػػ  أمػػكاؿ ال ػػرمأل كيقػػنر ىػػذا النيػػص  بايػػ  قيمتػػو صػػـك كقػػكع 

ث الذا أنى إل   ركعو مف ال رمأل كعنتا لو نقنًا، كال يمكف لو نيص  تيما الاان
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ييػػتعن بعػػن ذلػػؾ مػػف اقػػكؽ إال بقػػنر مػػا ت ػػكف تلػػؾ الاقػػكؽ ناتعػػأل عػػف عمليػػان 
 يابقأل عل  ذلؾ الاانث.

 (569مانا )
تنتي  ال ػرمأل بانيػاا  أاػن ال ػرماء إذا مانػن مػنتيا يصػر معصنػو، علػ  أف يعلػف  .3

االنيػاا  إلػ  يػا ر ال ػرماء قبػ  ايػكلو، كأال يمػكف انيػاابو ال رعؾ إرانتو ت  
 عف يش أك ت  كقن يصر ال ق.

 . ال رمأل بإعماع ال رماء عل  اليا تنتي  .9

 (571مانا )
صعكز للماممأل أف تقض  با  ال ػرمأل بنػاء علػ  طلػ  أاػن ال ػرماء ، لعػنـ كتػاء  .3

ا يػػب  ا ػػر ييػػكغ أك   عكىرعػػاً   ػػرعؾ بمػػا تعيػػن بػػو، أك إللااقػػو بال ػػرمأل ضػػرراً 
 ىذا الا  كلك ماف ال صرعا إل  ال رماء.

 يمكف باطًد م  اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ. .9

 (573مانا )
بعػػكز ل ػػ   ػػرعؾ أف يطلػػ  مػػف القضػػاء الامػػـ بهيػػ  أا مػػف ال ػػرماء يمػػكف  .3

عل  من أعليا أك ت كف تيػرتاتو ممػا يممػف  كعكنه ت  ال رمأل قن أةار اعتراضاً 
  ال ػػػػرمأل، علػػػػ  أف تظػػػػ  ال ػػػػرمأل قا مػػػػأل تيمػػػػا بػػػػصف ايػػػػبانيا يػػػػببًا ميػػػػكيًا لاػػػػ

 الباقصف.
صعكز  ا  رعؾ إذا مانن ال رمأل معصنػأل المػنا أف يطلػ  مػف القضػاء إ راعػو   .9

مػػف ال ػػرمأل متػػ  أيػػػتنن تػػ  ذلػػؾ إلػػػ  أيػػبا  معقكلػػأل، كتػػػ  ىػػذه الاالػػأل تناػػػ  
 ال رمأل ما لـ صتهق باق  ال رماء عل  ايتمرارىا.
 الفرع الخامس
 وقسمتيا تصفية الشركة
 (579مانا )
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تػتـ تيػهيأل أمػكاؿ ال ػرمأل كقيػمتيا بالطرعقػأل المبصنػػأل تػ  العقػن، كعنػن  لػكه مػف امػػـ 
  اص تتبا ا اماـ الكارنا ت  المكان اآلتيأل.
 (571مانا )

تنتيػػ  يػػلطأل المػػنصرعف عنػػن اػػ  ال ػػرمأل، كال صعػػكز ليػػـ أف يقكمػػكا بػػأا عمػػ  عنصػػن 
ال مػػاف مػػ  مػػف ا ػػترؾ تػػ   ىػػذا العمػػ  ميػػ كاًل ميػػ كليو تضػػامنيأل صتعلػػق بال ػػرمأل كاع

 عنو.
 (574مانا )

 تبق  لل رمأل   يصتيا االعتبارعأل بالقنر الدـز للتيهيأل.
 (575مانا )

مػػا ميػػف كااػػن أك أ ةػػر  .3 يقػػكـ بالتيػػهيأل عنػػن االقتضػػاء، إمػػا عميػػا ال ػػرماء، كاع
 تعصنيـ أيلبيأل ال رماء.

  تعصصنػػػو، بنػػػاًء علػػػ  إذا لػػػـ صتهػػػق ال ػػػرماء علػػػ  تعصػػػصف الميػػػه ، تػػػكل  القاضػػػ .9
 طل  أانىـ.

تػػ  الاػػػاالن التػػػ  ت ػػكف تصيػػػا ال ػػػرمأل باطلػػػأل تعػػصف الماممػػػأل الميػػػه ، كتاػػػنن  .1
 طرعقأل التيهيأل بناء عل  طل  ذكا الميلاأل.

يعن مػنصر ال ػرمأل أك مػنصركىا تػ  امػـ الميػه  بالنيػبأل للغصػر اتػ  صػتـ تعصػصف  .4
 الميه .

 
 (576مانا )

عنصػػػنا لل ػػػرمأل، إال أف ت ػػػكف الزمػػػأل إلتمػػػاـ  ال صعػػػكز للميػػػه  أف صبػػػنأ أعمػػػاالً  .3
 أعماؿ يابقأل.

لل ػرمأل بػالمزان أك بالمماريػأل، مػػا  صعػكز للميػه  أف صبيػا مػااًل منقػكاًل أك عقػاراً   .9
 لـ صنص ت  أمر تعصصنو عل  تقصصن ىذه اليلطأل.

 (577مانا )
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تقيػػـ أمػػكاؿ ال ػػرمأل بػػصف ال ػػرماء عميعػػًا بعػػن ايػػتيهاء الػػنا نصف لاقػػكقيـ، كبعػػػن  .3
ايػـ المبػػالو الدزمػأل لكتػػاء الػنصكف التػػ  لػـ تاػػ  أك الػنصكف المتنػػازع تصيػا، كبعػػن 

 رن الميركتان أك القركض الت  ت كف  ان ال رماء قب  ال رمأل.
ص تص مػ  كااػن مػف ال ػرماء بمبلػو يعػانؿ قيمػأل الايػأل التػ  قػنميا تػ  رأس   .9

تيػليميا إذا لػـ الماؿ مما ى  مبصنو ت  العقن، أك يعانؿ قيمأل ىذه الايػأل كقػن 
تبصف قيمتيا ت  العقن، ما لـ يمف ال رعؾ قن اقتير عل  تقنيـ عملو أك اقتير 

 عل  معرن االنتهاع بو.  ءف  تيما قنمو م
بعن ذلؾ كعبن قيمتو بصف ال ػرماء بنيػبأل نيػص  مػ  مػنيـ تػ    ءإذا بق     .1

 ا رباح.
 يػػارا تػػكزع إذا لػػـ يمػػف يػػات  مػػاؿ ال ػػرمأل للكتػػاء بايػػص ال ػػرماء، تػػإف ال  .4

 علصيـ باي  الني  المتهق علصيا ت  تكزعا ال يا ر.

 (578مانا )
 تتبا ت  قيمأل ال رمان القكاعن المتعلقأل بقيمأل الماؿ ال ا ا.

 
 
 
 

 الفصل الخامس
 القرررض
 (579مانا )

القرض عقن صلتـز بمقتضاه المقرض بػأف صنقػ  إلػ  المقتػرض مل يػأل مبلػو مػف النقػكن 
عل  أف صرن إليو المقترض عنن نيايأل منا القرض  ػص ًا مةلػو أك أا  ة مةل  ا ر، 
 ت  مقناره كنكعو كيهتو.
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 (581مانا )
 .ايتيد ياً  أف يمكف مةلياً ي ترف ت  الماؿ المقترض 

 (583مانا )
صع  عل  المقرض أف ييلـ ال  ء مكضكع العقن إلػ  المقتػرض، كال صعػكز لػو  .3

 .قرضن المة  إال عنن نيايأل منا الأف يطالبو بر 
 .   المقترض ماف اليدؾ عل  المقرضإذا ىلؾ ال  ء قب  تيليمو إل  .9

 (589مانا )
ي ػػػػػترف تػػػػػ  المقػػػػػرض أف يمػػػػػكف أىػػػػػًد للتبػػػػػرع كتػػػػػ  المقتػػػػػرض أف يمػػػػػكف أىػػػػػًد  .3

 للتيرؼ.
ال يملؾ الكي  أك القيـ إقراض أك اقتراض ماؿ مف ىك ت  كالصتو إال بإذف مف  .9

 الماممأل الم تيأل.
 (581مانا )

ق الغصر المػاؿ المقػرض كىػك قػا ـ تػ  صػن المقتػرض يػقف التزامػو بػرن مةلػو، إذا ايتا
كلػػو تضػػمصف المقػػرض مػػا قػػن صلاقػػو مػػف ضػػرر بيػػب  ىػػذا االيػػتاقاؽ إذا مػػاف يػػصة 

 النيأل.
 (584مانا )

 إذا ظير ت  الماؿ المقترض عص   ه  تد صلـز المقترض إال برن قيمتو معصبًا.
 
 (585مانا )

ذا لػـ صتهػق علػ  إذا ماف للقرض أع  تلػي س للمقػرض ايػترنانه قبػ  الػكؿ ا عػ ، كاع
للػػرن  منايػػباً  أعػػ  أك اتهػػق علػػ  أف يمػػكف الػػرن عنػػن المييػػرا اػػننن الماممػػأل ميعػػاناً 

 تبعا للظركؼ.
 (586مانا )
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إذا تعػػذر رن مةػػ  العػػصف المقترضػػأل انتقػػ  اػػق المقػػرض إلػػ  قيمتيػػا صػػـك قبضػػيا كال 
 عبرا لما يطرأ عل  قيمتيا مف تغصصر.

 (587مانا )
إذا اقتػػرض عػػنا أ ػػ اص مػػااًل كقبضػػو أاػػنىـ برضػػ  البػػاقصف تلػػيس  ا مػػنيـ أف 

 يطالبو إال بمقنار ايتو تيما قبض. 
 (588مانا )

أك  صلتػـز المقتػػرض بالكتػػاء تػػ  ممػػاف انعقػػان القػػرض، مػػا لػػـ صػػتـ االتهػػاؽ يػػرااألً  .3
 ضمنًا عل  يصر ذلؾ.

م ػػترؾ أك م تلػف تتهػػاكن تيػػو  إذا انتقػ  مػػكطف مػػ  مػف الطػػرتصف إلػػ  بلػن ا ػػر .9
قيمػػأل المػػاؿ المقػػرض عنيػػا تػػ  بلػػن القػػرض صنتقػػ  اػػق المقػػرض إلػػ  القيمػػأل تػػ  

 مماف انعقان القرض.
 الفصل السادس
 الصمرح
 (589مانا )

اليلح عقػن صنيػ  الطرتػاف بمقتضػاه نزاعػًا قا مػًا بصنيمػا أك صتكقيػاف بػو نزاعػًا ماػتمًد 
صنزؿ مػ  منيمػا علػ  كعػو التقابػ  عػف عػزء مػف تيما صعكز التيالح تيو، كذلؾ بأف 

 انعا و.
 
 
 (591مانا )

ي ػػػترف تػػػيمف يعقػػػن يػػػلاًا أف يمػػػكف أىػػػًد للتيػػػرؼ بعػػػكض تػػػ  الاقػػػكؽ التػػػ   .3
 ي مليا عقن اليلح.

 ت ترف أىليأل التبرع إذا تضمف اليلح إيقاف  ة مف الاقكؽ. .9
 (593مانا )
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الكيػ  كالقػيـ القػكانصف ييرا عل  يػلح اليػب  الممصػز المػأذكف لػو كيػلح الػكل  ك 
 ال ايأل با اكاؿ ال  ييأل.

 (599مانا )
ال صعػػػكز اليػػػلح تػػػ  الميػػػا   المتعلقػػػأل بالاالػػػأل ال  يػػػيأل أك بالنظػػػاـ العػػػاـ، كل ػػػف 
صعػػكز اليػػػلح علػػ  الميػػػالح الماليػػأل التػػػ  تن ػػأ عػػػف الاالػػأل ال  يػػػيأل أك ارت ػػػا  

 إانى العرا ـ.
 (591مانا )

 ال صةبن اليلح إال بال تابأل.
 (594ا )مان

 ي ترف أف يمكف الميالح عنو مما صعكز أ ذ البنؿ ت  مقابلو.  .3
 ي ترف أف يمكف م  مف الميالح عنو كبنؿ اليلح معلكمًا. .9
إذا ماف بنؿ اليلح عصنًا أك منهعأل مملكمػأل للغصػر تػإف نهػاذ اليػلح صتكقػف علػ   .1

 إقرار ذلؾ الغصر. 
 (595مانا )

عليػو أك أنمرىػا أك يػمن كلػـ  ييح اليلح عػف الاقػكؽ يػكاء أقػر بيػا المػنع  .3
 صبن تصيا إقرارًا كال إنمارًا. 

إذا كقا اليلح ت  االأل اإلقرار عل  بنؿ معصف صنتعو المقر تيك ت  امـ البيا  .9
ف ماف عل  المنهعأل تيك ت  امـ اإلصعار.  كاع

إذا كقا اليلح عف إنمار أك يمكن تيك ت  اػق المػنع  معاكضػأل كتػ  اػق   .1
 ليمصف كقطا لل يكمأل.المنع  عليو إتتناء مف ا

 (596مانا )
إذا يالح   ص عل  بعض العصف المنع  بيا أك عل  مقنار مما صنعيو تػ  ذمػأل 

 اآل ر تقن أيقف اق انعا و ت  الباق .
 (597مانا )
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إذا تيالح   ياف صنع  م  منيمػا عصنػًا تػ  صػن اآل ػر علػ  أف ياػتهك مػ  كااػن 
ايضأل، كال تتكقف ياتو عل  العلػـ بالعصف الت  ت  صنه عرى عل  اليلح امـ المق

 بقيمأل البنلصف.
 (598مانا )

صترت  عل  اليلح انتقاؿ اق الميالح إل  البنؿ الميالح عليو كيقكف اقو الذا 
 ماف ما  النزاع، كال صعكز  صيما أك لكرةتو مف بعنه الرعكع تيو.

 (599مانا )
ء الاقػػكؽ كاالنعػػاءان تنتيػػ  باليػػلح المنازعػػان التػػ  تناكليػػا، كعترتػػ  عليػػو انقضػػا

 الت  نزؿ عنيا أا مف المتعاقنصف نزكاًل نيا يًا.
 (611مانا )

لليلح أةر ما ف بالنيبأل لمػا تناكلػو مػف الاقػكؽ كيقتيػر ىػذا ا ةػر علػ  الاقػكؽ 
 المتنازع تصيا نكف يصرىا.

 (613مانا )
لتػو صعكز لطرت  اليلح إقالتو بالتراضػ  إذا مػاف تػ  امػـ المعاكضػأل، كال تعػكز إقا

 إذا تضمف إيقاطًا لبعض الاقكؽ. 
 (619مانا )

 ال صعكز الطعف ت  اليلح بيب  يلف ت  القانكف.
 

 (611مانا )
اليػػػلح ال صتعػػػزأ، تػػػبطدف عػػػزء منػػػو صتضػػػمف بطػػػدف العقػػػن ملػػػو، إال إذا تبػػػصف مػػػف 
عباران العقن، أك مػف الظػركؼ أف المتعاقػنصف قػن اتهقػا علػ  أف أعػزاء العقػن ميػتقلأل 

 بعض.  بعضيا عف
 الباب الثاني
 عقود المنفعة
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 الفصل األول
 اإليجررررار
 الفرع األول
 أرماف اإلصعار

 (614مانا )
اإلصعػػار عقػػن صلتػػـز بمقتضػػاه المػػىعر أف يممػػف الميػػتأعر مػػف االنتهػػاع ب ػػ ء معػػصف 

 منا معصنو لقاء أعرا معلكمأل.
 (615مانا )

تزعػن منتػو علػ  ةػدث يػنكان  ال صعػكز لمػف ال يملػؾ إال اػق اإلنارا أف يعقػن إصعػاراً 
إال بتػر يص مػف العيػػأل الم تيػأل، تػػإذا عقػن اإلصعػار لمػػنا أطػكؿ مػػف ذلػؾ أنقيػػن 

 المنا إل  ةدث ينكان، ما لـ صكعن نص يقض  ب دؼ ذلؾ.
 (616مانا )

اإلعارا اليانرا ممف لو اق المنهعأل تنقض  بانقضاء ىذا الاق إذا لػـ صعزىػا مالػؾ 
كاعصػػػن المقػػػررا للتنبيػػػو بػػػاإل دء كالمكاعصػػػن الدزمػػػأل لنقػػػ  الرقبػػػأل، علػػػ  أف تراعػػػ  الم

 مايكؿ الينأل.
 (617مانا )

تبػػنأ مػػنا اإلصعػػار مػػف التػػارعك المتهػػق عليػػو تػػ  العقػػن تػػإف لػػـ ياػػننه المتعاقػػناف تمػػف 
 تارعك العقن.

 (618مانا )
 صع  أف ت كف منا اإلصعار معصنأل. .3
يصػر معصنػأل، أك تعػذر إةبػان إذا عقن اإلصعار نكف اتهاؽ عل  مػنا أك عقػن لمػنا  .9

المػػنا المػػنعاا، عػػن اإلصعػػار منعقػػنًا للهتػػرا الماػػننا لػػنتا ا عػػرا، كتنقضػػ  بانقضػػاء 
 ىذه الهترا بناء عل  طل  أان المتعاقنصف إذا ىك أ طر المتعاقن اآل ر باإل دء.
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 (619مانا )
مانػن ىػذه  قبػ  انتيػاء مػنا اإلصعػار بةدةػأل أ ػير إذا أليمكف اإل طار بػاإل دء متابػ

المنا تزعن عل  يتأل أ ير تإذا مانن أق  مف ذلؾ كع  اإل طار قب  بنايػأل نيػهيا 
 ا  صر، ما لـ صكعن اتهاؽ أك نص يقض  ب دؼ ذلؾ.

 (631مانا )
إذا انتين منا اإلصعار كةبن قياـ ضركرا ملاأل المتنانىا عػاز للماممػأل مػنىا بقػنر 

 عنيا.الضركرا عل  أف صىنا الميتأعر أعرا المة  
 (633مانا )

 .ال صعكز أف تزعن منا اإلصعار عل  ةدةصف عاماً  .3
لتلػػؾ المػػنا  إذا عقػػن اإلصعػػار لمػػنا ايػػاا المػػىعر أك الميػػتأعر يعػػن العقػػن ميػػتمراً  .9

 .كلك زانن عل  ةدةصف عاماً 
يقض  بأف صبق  ما بقػ  الميػتأعر صػنتا ا عػرا،  إذا تضمف عقن اإلصعار  رطاً  .1

 ا الميتأعر. عن أنو قن عقن لمنا ايا
 (639مانا )

 ، مما صعكز أف ت كف أا تقنمأل أ رى. صعكز أف ت كف ا عرا نقكناً 
 (631مانا )

إذا لـ صتهق المتعاقناف عل  مقنار ا عرا أك عل  ميهيأل تقػنصرىا، أك إذا تعػذر إةبػان 
 مقنارىا، كع  ايباف أعرا المة .

 
 (634مانا )
ليػػػا أك تقيػػػيطيا إلػػػ  أقيػػػاف تػػػىنا تػػػ  صعػػػكز االتهػػػاؽ علػػػ  تععصػػػ  ا عػػػرا أك تأعص

 أكقان معصنو.
 (635مانا )

 تيتاق ا عرا بايتيهاء المنهعأل أك بإمماف ايتيها يا. .3
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إذا لـ صبصف ت  العقن ميعان نتا ا عػرا ايػتاقن ا عػرا الماػننا للمنهعػأل بيػكرا  .9
 مطلقأل بعن ايتيهاء المنهعأل أك بعن تاقق القنرا عل  ايتيها يا.

ال اػننتيا ا عرا الميػتاق .1 أل عػف كاػنا زمنيػأل صتبػا العػرؼ ب ػأف مكاعصػن أنا يػا كاع
 الماممأل بناء عل  طل  ياا  الميلاأل.

 (636مانا )
ال تيػتاق ا عػػرا عػػف مػػنا انقضػػن قبػػ  تيػليـ العػػصف المػػىعرا مػػا لػػـ يمػػف الميػػتأعر 

 ىك المتيب .
 الفرع الثاني
 التزامات المؤجر

 (637مانا )
ر العػػصف المػػىعرا كملاقاتيػػا تػػ  االػػأل تيػػلح معيػػا  ف صلتػػـز المػػىعر أف ييػػلـ الميػػتأع

 ته  بما أعنن لو مف المنهعأل كتقًا لما تـ االتهاؽ عليو أك لطبيعأل العصف المىعرا.
 (638مانا )

إذا يلمن العصف المىعرا ت  االأل ال ت ػكف تصيػا يػالاأل لدنتهػاع الػذا أعػرن مػف  .3
للميػتأعر أف يطلػ  تيػك العقػن ، عػاز مبصػراً  أعلو أك إذا نقػص ىػذا االنتهػاع نقيػاً 

أك إنقاص ا عرا بقنر ما نقص مػف االنتهػاع، مػا التعػكيض تػ  الاػالتصف إذا مػاف 
 لذلؾ مقتض.

إذا أيػػبان العػػصف المػػىعرا تػػ  االػػأل مػػف  ػػأنيا أف تعػػرض يػػاأل الميػػتأعر أك   .9
يطلػ   مف يقيمكف معػو أك ميػت نميو أك عمالػو ل طػر عيػيـ، عػاز للميػتأعر أف

إنقػػػاص ا عػػػرا بقػػػنر مػػػا نقػػػص مػػػف االنتهػػػاع مػػػا التعػػػكيض تػػػ  تيػػػك العقػػػن أك 
 الاالتصف إذا ماف لذلؾ مقتض.

 (639مانا )
 صعكز للمىعر أف يمتنا عف تيليـ العصف المىعرا ات  ييتكت  ا عرا المععلأل. 
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 (691مانا )
ييرا عل  االلتزاـ بتيليـ العصف المىعرا ما ييرا عل  االلتزاـ بتيليـ العصف المبيعأل 

ف أاماـ،  ايأل ما صتعلق منيا بزماف التيليـ كممانو كتانصن مقنار العصف المىعرا م
 كملاقاتيا، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (693مانا )
صلتػػـز المػػىعر بيػػيانأل العػػصف المػػىعرا لتبقػػ  علػػ  الاالػػأل التػػ  يػػلمن بيػػا كأف يقػػـك  .3

مػان التأعصرعػأل، كعليػأل أف ت  أةناء اإلعارا بعميا الترميمػان الضػركرعأل نكف الترمي
 صعرا ا عماؿ الدزمأل لايطح كاآلبار كميارؼ المياه.

صتام  المىعر الت الصف كالضرا   الميتاقأل عل  العصف المىعرا كعلـز بةمف المياه  .9
إذا مانن تقنر عزاتًا تإذا مانن تقنر بالعنان التـز بيا الميتأعر، أما ةمف ال يرباء 

 يتعماؿ ال  ي  تصتاملو الميتأعر.كالغاز كم  ما ىك  اص باال
 تيرا أاماـ الهقرتصف اليابقتصف، ما لـ صكعن نص أك اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ. .1

 (699مانا )
إذا تػػػأ ر المػػػىعر بعػػػن إعػػػذاره عػػػف القيػػػاـ بتنهصػػػذ االلتزامػػػان المبصنػػػأل تػػػ  المػػػانا  .3

اليػػابقأل، عػػاز للميػػتأعر أف يايػػ  علػػ  إذف مػػف القاضػػ  بػػإعراء ذلػػؾ بنهيػػو 
هاء ما أنهقو ايمًا مف ا عػرا كذلػؾ نكف إ ػدؿ باقػو تػ  طلػ  الهيػك أك كايتي

 إنقاص ا عرا.
صعػػكز للميػػتأعر نكف ااعػػأل إلػػ  إذف مػػف القاضػػ  أف يقػػكـ بػػإعراء الترميمػػػان  .9

الميتععلأل أك البييطأل مما صلتـز بو المىعر، يكاء ماف العص  مكعكنًا كقن بنء 
ىعر بعػػن إعػػذاره بتنهصػػذ ىػػذا االلتػػزاـ تػػ  االنتهػػاع أك طػػرأ بعػػن ذلػػؾ إذا لػػـ يقػػـ المػػ

 ميعان مناي ، عل  أف ييتكت  ما أنهقو ايمًا مف ا عرا.
 (691مانا )

 إذا ىل ن العصف المىعرا أةناء اإلصعار ىد ًا مليًا، انهيك العقن مف تلقاء ذاتو. .3



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 036 - 

إذا مػػاف ىػػدؾ العػػصف عز يػػًا أك إذا أيػػبان تػػ  االػػأل ال تيػػلح معيػػا لدنتهػػاع  .9
رن مف أعلو، أك نقص ىذا االنتهاع نقيًا مبصػرًا كلػـ يمػف للميػتأعر صػن الذا أع

ت  ذلؾ عػاز لػو إذا لػـ يقػـ المػىعر تػ  ميعػان منايػ  بإعػانا العػصف إلػ  الاالػأل 
الت  مانن علصيا أف يطل  تبعًا للظركؼ، إما إنقاص ا عرا، أك تيك اإلصعار، 

لتػزاـ المػىعر كتقػًا  امػاـ نكف إ دؿ بما لو مف اق ت  أف يقكـ بنهيو بتنهصػذ ا
 المانا اليابقأل.

ال صعكز للميتأعر ت  الاالتصف اليابقتصف أف يطل  تعكيضًا إذا ماف اليدؾ أك  .1
 التلف صرعا إل  يب  ال صن للمىعر تيو.
 (694مانا )

ال صعكز للميتأعر أف يمنا المىعر مف إعراء الترميمان الميتععلأل التػ  ت ػكف  .3
عرا، علػػ  أنػػو إذا ترتػػ  علػػ  ىػػذه الترميمػػان إ ػػدؿ ضػػركرعأل لاهػػك العػػصف المػػى 

ملػػ  أك عز ػػ  باالنتهػػاع بػػالعصف، عػػػاز للميػػتأعر أف يطلػػ  تبعػػًا للظػػركؼ إمػػػا 
 تيك اإلصعار أك إنقاص ا عرا.

إذا بق  الميتأعر ت  العصف المىعرا إل  أف تتـ الترميمان يػقف اقػو تػ  طلػ   .9
 الهيك.

 (695مانا )
مػػ  مػا مػػف  ػأنو أف ياػػكؿ نكف انتهػاع الميػػتأعر  صلتػـز المػػىعر بػأف يمتنػػا عػف .3

بالعصف المىعرا، كال صعكز لو أف يانث بالعصف أك بملاقاتيا أا تغصصر ص   بيذا 
 االنتهاع.

ال يقتيػػر ضػػماف المػػىعر علػػ  ا عمػػاؿ التػػ  تيػػنر منػػو أك مػػف أتباعػػو، بػػ   .9
يمتػػن ىػػذا الضػػماف إلػػ  مػػ  تعػػرض أك إضػػرار مبنػػ  علػػ  يػػب  قػػانكن  ييػػنر 

 أا ميتأعر ا ر أك مف أا   ص تلق  الاق عف المىعر.مف 
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 (696مانا )
إذا أانث الميتأعر بإذف المىعر إن اءان أك إيداان لمنهعػأل العػصف المػىعرا  .3

ف لـ ي ترف الرعكع.   أك ييانتيا رعا عليو بما أنهقو بالقنر المتعارؼ عليو، كاع
يس لػػػو الرعػػػكع علػػػ  لمنهعتػػػو ال  يػػػيأل تلػػػ إذا مػػاف مػػػا أانةػػػو الميػػػتأعر عا ػػػناً  .9

 المىعر ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (697مانا )

صتعػػػارض مػػػا مػػػا للميػػػتأعر مػػػف اقػػػكؽ بمقتضػػػ  عقػػػن  إذا انعػػػ  أعنبػػػ  اقػػػاً  .3
اإلصعػػار، كعػػ  علػػ  الميػػتأعر أف صبػػانر بإ طػػار المػػىعر بػػذلؾ كلػػو أف يطلػػ  

 إ راعو مف النعكى، كت  ىذه الاالأل تكعو اإلعراءان إل  المىعر.
ا ترت  عل  ىذا االنعاء ارماف الميتأعر مف االنتهاع بالعصف المػىعرا، عػاز إذ .9

لػػو تبعػػا للظػػركؼ أف يطلػػ  الهيػػك أك إنقػػاص ا عػػرا مػػا التعػػكيض إف مػػاف لػػو 
 مقتض .

 (698مانا )
إذا تعػػنن الميػػتأعركف لعػػصف كااػػنا تضػػ  مػػف يػػبق مػػنيـ إلػػ  كضػػا صػػنه علصيػػا  .3

ميتأعرعف ةابن التػارعك كمػاف ايػف نكف يش أك تكاطى، ما لـ يمف عقن أان ال
النيأل قب  أف يضا ميتأعر ا ر صنه عل  العصف المػىعرا أك قبػ  أف صتعػنن عقػن 

 إصعاره، تانو ىك الذا يهض .
إذا لػػػػـ صكعػػػػن يػػػػب  لتهضػػػػص  أاػػػػن الميػػػػتأعرعف تلػػػػيس ليػػػػـ تيمػػػػا تعارضػػػػن تيػػػػو  .9

 اقكقيـ إال طل  التعكيض.
 
 (699مانا )

م تيأل ت  انكن القانكف نقص مبصر تػ  االنتهػاع إذا ترت  عل  أعماؿ اليلطان ال
بالعصف المىعرا، عاز للميتأعر أف يطل  تيك العقن أك إنقاص ا عػرا، مػا لػـ صكعػن 

 اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 038 - 

 (611مانا )
ال يضػػػػمف المػػػػىعر للميػػػػتأعر التعػػػػرض المػػػػانا إذا يػػػػنر مػػػػف أعنبػػػػ  مػػػػا ناـ  .3

بايػػػمو علػػػ  المتعػػػرض المتعػػػرض ال صػػػنع  اقػػػا، كععػػػكز للميػػػتأعر أف صرتػػػا 
 نعكى المطالبأل بالتعكيض كنعاكى كضا الصن.

إذا ماف التعرض المانا ال صن للميتأعر تيػو، كمػاف ىػذا التعػرض مػف العيػامأل  .9
للظػػركؼ أف  باصػػث ياػػـر الميػػتأعر مػػف االنتهػػاع بػػالعصف المػػىعرا عػػاز لػػو تبعػػاً 

 يطل  تيك العقن أك إنقاص ا عرا.
 (613مانا )

أعر مػػا صكعػػن تػػ  العػػصف المػػىعرا مػػف عصػػك  تاػػكؿ نكف يضػػمف المػػىعر للميػػت .3
، كال يضػمف العصػك  التػ  عػرى العػػرؼ تاا ػػاً  االنتهػاع بػو أك تػنقص منػو نقيػاً 

 عل  التيامح تصيا.
إذا ترت  عل  العص  ارماف الميتأعر مف االنتهػاع بػالعصف المػىعرا عػاز لػو أف  .9

 يطل  الهيك أك إنقاص ا عرا ما ضماف ما صلاقو مف ضرر.
ال يضػمف المػػىعر العصػ  إذا مػػاف الميػػتأعر علػ  علػػـ بػػو كقػن التعاقػػن أك مػػاف  .1

 مف الييصر عليو أف يعلـ بو. 
 

 (619مانا )
م  اتهاؽ يقض  باإلعهاء أك الان مف ضماف التعرض أك العص  إذا ماف  يقا باطدً 

 المىعر قن أ ه  عف يش يب  ىذا الضماف.
 

 الفرع الثالث
 التزامات المستأجر

 (611)مانا 
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العصف المىعرا أمانػأل تػ  صػن الميػتأعر، يضػمف مػا صلاقيػا مػف نقػص أك تلػف أك  .3
 تقناف بيب  صرعا إليو، كعليو أف يااتك علصيا مااتظأل الرع  المعتان.

لاضرار النا  أل عف تعلو كانه، ما  إذا تعنن الميتأعركف ماف م  منيـ ضامناً  .9
 لـ صرن  دؼ ذلؾ ت  قانكف  اص.
 (614مانا )

ـ الميػػتأعر بػػأف ييػػتعم  العػػصف المػػىعرا علػػ  الناػػك المتهػػق عليػػو، تػػاف لػػـ يمػػف صلتػػز 
 ىناؾ اتهاؽ التـز أف ييتعم  العصف باي  ما أعنن لو.

 (615مانا )
بغصػر إذف المػىعر إال إذا  ال صعكز للميتأعر أف يانث ت  العصف المىعرا تغصصػراً  .3

 بيا. ماف ييتلزمو إيدايا كال صلاق ضرراً 
لميتأعر ىذا المنا كع  عليو إعانا العصف المػىعرا إلػ  الاالػأل التػ  إذا تعاكز ا .9

 مانن علصيا، ما التعكيض إف ماف لو مقتض.

 (616مانا )
صلتـز الميتأعر بإعراء الترميمان التأعصرعأل التػ  يقضػ  بيػا العػرؼ مػا لػـ صكعػن  .3

 اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
زالػأل مػا تػرا ـ تصيػا صلتـز الميتأعر  دؿ منا اإلصعار بتنظصف العػصف المػى  .9 عرا، كاع

 مف أتربأل أك نهايان، كما يقض  العرؼ بو.
 

 (617مانا )
صلتػػػـز الميػػػتأعر باالمتنػػػاع عػػػف أا عمػػػ  يهضػػػ  إلػػػ  ت رعػػػ  أك تغصصػػػر تػػػ  العػػػصف 
المػػىعرا أك كضػػا االن أك أعيػػزا تلاػػق ضػػرر بيػػا أك تػػنقص مػػف قيمتيػػا، تػػإذا لػػـ 

مػػأل تيػػك العقػػن كضػػماف الضػػرر يمتنػػا الميػػتأعر عػػاز للمػػىعر أف يطلػػ  مػػف المام
 الذا يببو ىذا العم . 

 (618مانا )
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الميػػتأعر ميػػ كؿ عػػف ارعػػق العػػصف المػػىعرا إال إذا أةبػػن أف الارعػػق ن ػػأ عػػف  .3
 يب  أعنب .

عػػف الارعػػق بنيػػػبأل  إذا تعػػنن الميػػتأعركف لعػػصف كااػػػنا، مػػاف مػػ  مػػنيـ ميػػػ كالً  .9
  العقػػار، ىػػذا مػػا لػػـ تػ العػزء الػػذا ي ػػغلو، كعتنػػاكؿ ذلػؾ المػػىعر إف مػػاف مقيمػػاً 

 صةبػػن أف النػػار ابتػػنأ  ػػبكبيا تػػ  العػػزء الػػذا ي ػػغلو أاػػنىـ تيمػػكف كاػػنه ميػػ كالً 
 عف الارعق.

 (619مانا )
صع  عل  الميتأعر أف صبانر إلػ  إ طػار المػىعر بمػ  أمػر ييػتكع  تن لػو، مػأف 
تاتاج العصف إل  ترميمان ميتععلأل، أك صنم ف عص  بيا، أك يقا ايتيا  علصيا، 

 ك يعتنا أعنب  بالتعرض ليا، أك بإاناث ضرر بيا.أ
 (641مانا )

صع  عل  الميتأعر أف يقكـ بالكتاء با عرا ت  المكاعصن المتهق علصيا، تػإذا لػـ  .3
 صكعن اتهاؽ كع  عليو الكتاء با عرا ت  المكاعصن الت  يعصنيا العرؼ.

 بغصر ذلؾ.يمكف الكتاء ت  مكطف الميتأعر ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض   .9

 (643مانا )
الكتػاء بقيػػف مػػف ا عػػرا قرعنػػأل علػػ  الكتػاء با قيػػاف اليػػابقأل علػػ  ىػػذا القيػػف اتػػ  

 يقـك النلص  عل  عمس ذلؾ.
 (649مانا )

كعػػ  علػػ  الميػػتأعر أف يضػػا تصيػػا منقػػكالن ت ػػكف  إذا مانػػن العػػصف المػػىعرا عقػػاراً 
را قػػن ععلػػن أك مػػاف قيمتيػػا ماتيػػأل لضػػماف ا عػػرا عػػف مػػنا يػػنتصف مػػا لػػـ ت ػػف ا عػػ

ا ػػػر أك كعػػػن اتهػػػاؽ يقضػػػ  بإعهػػػاء الميػػػتأعر مػػػف ىػػػذا  الميػػػتأعر قػػػن قػػػنـ تأمصنػػػاً 
 االلتزاـ.

 (641مانا )
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ل ػػػ  اػػػق صةبػػػن لػػػو بمقتضػػػ  عقػػػن اإلصعػػػار، أف ياػػػبس  يمػػػكف للمػػػىعر ضػػػماناً  .3
المنقػػػػكالن القابلػػػػأل للاعػػػػز المكعػػػػكنا بػػػػالعصف المػػػػىعرا مػػػػا نامػػػػن مةقلػػػػأل بامتيػػػػاز 

 ف مملكمأل للميتأعر، كللمىعر الاق ت  أف يمانا تػ  نقليػا، المىعر، كلك لـ ت
تإذا نقلن عل  الػريـ مػف معارضػتو أك نكف علمػو مػاف لػو الاػق تػ  ايػترنانىا 
مػػف الاػػا ز ليػػا كلػػك مػػاف ايػػف النيػػأل، كذلػػؾ مػػا عػػنـ اإل ػػدؿ بمػػا يمػػكف ليػػذا 

 الاا ز مف اقكؽ.
إذا مػػاف نقػػ  ىػػذه لػػيس للمػػىعر أف ييػػتعم  اقػػو تػػ  الاػػبس أك تػػ  االيػػترنان  .9

ا  ػػياء أمػػرا اقتضػػتو ارتػػأل الميػػتأعر أك المػػألكؼ تػػ   ػػ كف الايػػاا، أك مانػػن 
 المنقكالن الت  ترمن ت  العصف المىعرا ته  بضماف ا عرا.

 (644مانا )
صعػػ  علػػػ  الميػػػتأعر أف صػػرن العػػػصف المػػػىعرا عنػػػن انتيػػاء اإلصعػػػار، تػػػإذا أبقاىػػػا  .3

تراعػ  تيػو أعػرا المةػ   مػىعر تعكيضػاً تان صنه نكف اػق مػاف ملزمػا أف صػنتا لل
 كما أيا  المىعر مف ضرر.

صعػػ  أف ت ػػكف العػػصف المػػىعرا عنػػن الػػرن بالاالػػأل التػػ  تيػػلميا الميػػتأعر علصيػػا،  .9
 إال ما يمكف قن أيابيا مف ىدؾ أك تلف ليب  ال صرعا إليو.

 (645مانا )
مػػػػػف  أك يصػػػػػر ذلػػػػػؾ إذا أكعػػػػػن الميػػػػػتأعر تػػػػػ  العػػػػػصف المػػػػػىعرا بنػػػػػاء أك يرايػػػػػاً  .3

التايصنان مما صزعن ت  قيمتيا كماف ذلؾ بمكاتقأل المىعر، التـز المػىعر أف صػرن 
للميػتأعر عنػػن انتيػاء اإلصعػػار مػا أنهقػػو تػػ  ىػذه التايػػصنان أك مػا زان تػػ  قيمػػأل 

 العقار ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
إذا مانػػػن تلػػػؾ التايػػػصنان قػػػن ايػػػتانةن نكف علػػػـ المػػػىعر أك علػػػ  الػػػريـ مػػػف  .9

ارضػػتو، مػػاف لػػو أف يطلػػ  مػػف الميػػتأعر إزالتيػػا مػػا التعػػكيض إف مػػاف لػػو مع
 مقتض.
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إذا ا تػػػار المػػػىعر أف ياػػػػتهك بيػػػذه التايػػػػصنان تػػػ  مقابػػػػ  رن إاػػػنى القيمتػػػػصف  .1
المنيػػكص علصيمػػا تػػ  الهقػػرا ا كلػػ  عػػاز للماممػػأل أف تنظػػره إلػػ  أعػػ  الكتػػاء 

 بيا.
 (646مانا )
نػػأل علػػ  ا عػػرا الميػػماا بعػػن انتيػػاء مػػنا إذا طلػػ  المػػىعر مػػف الميػػتأعر زعػػانا معص

 للعصف المىعرا نكف اعتراض. اإلصعار لزمتو الزعانا إذا انقضن المنا كظ  اا زاً 
 الفرع الرابع

 النزول عن اإليجار واإليجار من الباطن
 (647مانا )

ال صعػػػػكز للميػػػػتأعر أف صػػػػىعر العػػػػصف المػػػػىعرا أك أف صنػػػػزؿ عػػػػف اإلصعػػػػارا مليػػػػا أك 
 ذف متاب  مف المىعر.بعضيا، إال بإ

 (648مانا )
صتقصػػػن الميػػػتأعر المػػػأذكف لػػػو بػػػالنزكؿ عػػػف اإلصعػػػار أك التػػػأعصر مػػػف البػػػاطف بقصػػػكن 

 .كزمناً  انتهاعو نكعاً 
 (649مانا )

إذا نػػػػزؿ الميػػػػتأعر عػػػػف العقػػػػن بػػػػإذف المػػػػىعر تػػػػاف الميػػػػتأعر العنصػػػػن ياػػػػ  ماػػػػ  
تض  العقن ا كؿ، كعبق  الميتأعر ا كؿ ت  عميا الاقكؽ كااللتزامان المترتبأل بمق

 للمتنازؿ لو ت  تنهصذ التزاماتو. الميتأعر ضامناً 
 
 
 (651مانا )

إذا مانػػن العػػصف المػػىعرا عقػػارًا أن ػػأ بػػو الميػػتأعر ميػػنعًا أك متعػػرًا، كاقتضػػن  .3
الضػػػركرا أف صبيػػػا الميػػػتأعر ىػػػذا الميػػػنا أك المتعػػػر، عػػػاز للقاضػػػ  أف صلػػػـز 

  يأل كتاقق اآلت صعار ب ركطو ا يلالمىعر بإبقاء اإل
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أف يمكف المينا أك المتعػر الػذا أن ػأ تػ  العػصف المػىعرا قػن تػكاترن لػو  .أ 
 العناير المانيأل كالمعنكيأل الت  نص علصيا القانكف.

 .ماتياً  أف يقنـ الم ترا للمىعر ضماناً  .  
 .ماققاً  أف ال صلاق المىعر مف عراء البيا ضرراً  .ج 
أف ال تزعػػػن علػػػ   أف يايػػػ  المػػػىعر علػػػ  نيػػػبأل تقػػػنرىا الماممػػػأل علػػػ  .ن 

 نيف الةمف بعن ايـ قيمأل المكعكنان المانيأل الت   مليا البيا.
مػػػػػ  ذلػػػػػؾ مػػػػػا لػػػػػـ يطلػػػػػ  المػػػػػىعر ال ػػػػػراء لنهيػػػػػو علػػػػػ  أف صلتػػػػػـز بػػػػػنتا ايػػػػػأل  .9

 الميتأعر.

 (653مانا )
تػػػ  ذمتػػػو  صلتػػػـز الميػػػتأعر مػػػف البػػػاطف بػػػأف صػػػىنا للمػػػىعر مبا ػػػرا مػػػا يمػػػكف ةابتػػػاً 

ره المػىعر، كال صعػكز لػو أف صتميػؾ قبػ  المػىعر للميتأعر ا يل  مف كقن أف صنذ
 بما يمكف قن تـ االتهاؽ عليو ما الميتأعر ا يل .

 (659مانا )
  لمىعر ت  إانى الاالتصف اآلتصتصفتبرأ ذمأل الميتأعر ا يل  قب  ا

إذا ينر مف المىعر قبكؿ يرعح بالنزكؿ عف اإلصعار أك بالتأعصر مف الباطف  .3
 بعن ايكلو.

المىعر اقكقو مبا را مف المتنازؿ لػو أك مػف الميػتأعر مػف البػاطف إذا ايتكت   .9
 نكف إبناء تاهك قب  الميتأعر ا يل .

 الفرع الخامس
 انتياء اإليجار

 (651مانا )
 صنتي  اإلصعار بانتياء المنا المعصنأل ت  العقن نكف الااعأل إل  تنبيو باإل دء.

 (654مانا )
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العػػػصف المػػىعرا تيمػػػا ص ػػالف النظػػػاـ العػػػاـ أك صنتيػػ  اإلصعػػػار إذا ايػػتعم  الميػػػتأعر 
 اآلنا .

 (655مانا )
بػػػالعصف المػػػىعرا بعلػػػـ المػػػىعر  إذا انتيػػػ  عقػػػن اإلصعػػػار كبقػػػ  الميػػػتأعر منتهعػػػاً  .3

كنكف اعتراض منو عن اإلصعار قن تعنن ب ركطو ا كل  لمنا ينأل كااػنا مػا لػـ 
 ت ف منا اإلصعار أق  مف ذلؾ.

، ال معػػػرن امتػػػنان لإلصعػػػار ا يػػػل ، كمػػػا ذلػػػؾ ناً عنصػػػ يعػػػن ىػػػذا التعنصػػػن إصعػػػاراً  .9
تنتقػػ  إلػػ  اإلصعػػار العنصػػن التأمصنػػان العصنيػػأل التػػ  مػػاف الميػػتأعر قػػن قػػنميا تػػ  
اإلصعار القنيـ، ما مراعاا قكاعػن القصػن، أمػا ال هالػأل   يػيأل مانػن أـ عصنيػأل تػد 

 تنتق  إل  اإلصعار العنصن إال إذا رض  ال هص  بذلؾ.
 (656مانا )

 نبػػو أاػػن الطػػرتصف علػػ  اآل ػػر بػػاإل دء، كايػػتمر الميػػتأعر مػػا ذلػػؾ منتهعػػاً  إذا .3
بالعصف المىعرا بعن انتياء اإلصعػار، تػد يهتػرض أف اإلصعػار قػن تعػنن مػا لػـ يقػـ 

 النلص  عل   دؼ ذلؾ.
 إذا نبػػو أاػػن الطػػرتصف علػػ  اآل ػػر بػػاإل دء مػػا لػػـ يقبػػ  أعػػرا عنصػػنا أك  ػػركطاً  .9

صتعػػنن بػػو اإلصعػػػار  التنبيػػو عػػن ىػػذا اليػػمكن قبػػكالً أ ػػرى تيػػمن مػػف كعػػو إليػػو 
 با عرا أك بال ركف العنصنا. ضمنياً  تعنصناً 

 (657مانا )
 ال صنتي  اإلصعار بمكن المىعر، كال بمكن الميتأعر. .3
إذا مان الميتأعر عاز لكرةتو أف يطلبػكا إنيػاء العقػن إذا أةبتػكا أنػو بيػب  مػكن  .9

يػػا مػػكارنىـ أك أف اإلصعػػار أيػػبح صعػػاكز مػػكرةيـ أيػػبان أعبػػاء العقػػن ال تتامل
 ااعتيـ.

 
 (658مانا )
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إذا لـ يعقن اإلصعار إال بيب  ارتأل الميتأعر أك  يػبا  أ ػرى تتعلػق ب  يػو ةػـ 
 مان، عاز لكرةتو أك للمىعر أف يطلبكا إنياء العقن.

 (659مانا )
 ال صترت  عل  إعيار الميتأعر أف تا  أعرا لـ تيتاق. .3
عاز للمىعر أف يطل  تيك اإلصعار إذا لـ تقنـ لو تأمصنان  إذا أعير الميتأعر .9

 ت ه  الكتاء با عرا الت  لـ تا .
صعػػػكز للميػػػتأعر إذا أعيػػػر، كلػػػـ صػػػر ص لػػػو تػػػ  النػػػزكؿ عػػػف اإلصعػػػار أك تػػػ   .1

اإلصعار مف البػاطف أف يطلػ  الهيػك، كتػ  ىػذه الاالػأل ياػق للمػىعر أف يطلػ  
 .عانالً  تعكيضاً 

 (661مانا )
 ػػػ ص ا ػػػر، ال يمػػػكف   مل يػػػأل العػػػصف المػػػىعرا ا تيػػػارًا أك عبػػػرًا إلػػػإذا انتقلػػػن  .3

اإلصعػػػار ناتػػػذًا تػػػ  اػػػق ىػػػذا ال ػػػ ص إذا لػػػـ يمػػػف لػػػو تػػػارعك ةابػػػن يػػػابق علػػػ  
 التيرؼ الذا نق  المل يأل.

صعكز لمف انتقلن إليو المل يأل أف صتميؾ بعقن اإلصعار كلك ماف ىذا العقن يصر   .9
 ناتذ ت  اقو.

 (663مانا )
مػف انتقلػن إليػو مل يػأل العػصف المػىعرا كلػـ يمػف اإلصعػار ناتػذًا تػ  اقػو ال صعكز ل .3

أف صعبر الميتأعر عل  اإل دء إال بعن إ طاره بذلؾ تػ  المكاعصػن المنيػكص 
 (.619علصيا ت  المانا )

إذا أ طر الميتأعر باإل دء قب  انقضاء اإلصعػار تػإف المػىعر صلتػـز بػأف صػنتا  .9
اتهػػاؽ يقضػػ  بغصػػػر ذلػػؾ، كال صعبػػر الميػػػتأعر  للميػػتأعر تعكيضػػًا مػػا لػػػـ صكعػػن

علػػ  اإل ػػدء إال بعػػن أف صتقاضػػ  التعػػكيض مػػف المػػىعر أك ممػػف انتقلػػن إليػػو 
المل يػػػأل نيابػػػأل عػػػف المػػػىعر أك بعػػػن أف يايػػػ  علػػػ  تػػػأمصف مػػػاؼ للكتػػػاء بيػػػذا 

 التعكيض.
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 (669مانا )
المل يػأل إذا ال صعكز للميتأعر أف صتميؾ بما ععلو مف ا عرا قبػ  مػف انتقلػن إليػو 

أةبن ىذا أف الميتأعر كقن النتا ماف يعلـ بانتقاؿ المل يأل، أك مػاف مػف المهػركض 
اتما أف يعلـ، تإذا ععز مػف انتقلػن إليػو المل يػأل عػف اإلةبػان تػد يمػكف لػو الرعػكع 

 إال عل  المىعر، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (661مانا )

ز ل ػػ  مػػف المتعاقػػنصف أف يطلػػ  إنيػػاء إذا مػػاف عقػػن اإلصعػػار ماػػنن المػػنا، عػػا .3
العقػن قبػػ  انقضػػاء منتػػو، إذا كعػػنن ظػركؼ  طصػػرا يصػػر متكقعػػأل مػػف  ػػأنيا أف 

علػ  أف يعػكض  تعع  تنهصذ اإلصعار مف مبنأ ا مػر أك تػ  أةنػاء يػرعانو مرىقػاً 
 .عانالً  الطرؼ اآل ر تعكيضاً 

ر عل  رن العصف إذا ماف المىعر ىك الذا يطل  إنياء العقن، تد صعبر الميتأع .9
 المىعرا ات  ييتكت  التعكيض أك ياي  عل  تأمصف ماؼ.

 (664مانا )
صعكز للمكظف أك الميت نـ إذا اقتض  عملو أف يغصر ما  إقامتو أف يطل  إنيػاء 
إصعار ميمنأل إذا ماف ىذا اإلصعار معصف المنا، ما مراعاا إ طار المػىعر بػاإل دء 

 (.619ت  المكاعصن المقررا ت  المانا )
 

 الفرع السادس
 بعض أنواع اإليجار

 :إيجار األراضي الزراعية - 0
 (665مانا )

صعكز إصعار ا رض الزراعيأل ما بياف مػا صػزرع تصيػا أك ت صصػر الميػتأعر أف صػزرع  .3
 ما  اء.
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مف ايتأعر أرضا عل  أف صزرعيا ما  اء تلو أف صزرعيا طكاؿ الينأل، ما لـ صكعن  .9
 اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ. 

 (666) مانا
ال تعكز إعارا ا رض الم غكلأل بزرع يصر منرؾ )يصر ناضه( آل ر إذا ماف مزركعا 

 باق، ما لـ يمف الميتأعر ىك ياا  الزرع.
 (667مانا )
  ف ياابو بقلعو كتيليميا للميتأعرتعكز إعارا ا رض الم غكلأل بالزرع، كيمل

 إذا مانن مزركعأل باق كماف الزرع منرما اصف اإلصعار. .3
 إذا مانن مزركعأل بغصر اق يكاء ماف الزرع منرما أـ ال. .9

 (668مانا )
 تعكز إعارا ا رض الم غكلأل بالزرع إعارا مضاتأل إل  كقن ت كف ا رض تيو  اليأل.

 (669مانا )
 إذا ايتأعر   ص ا رض للزراعأل  م  اإلصعار ا رض كملاقاتيا كتكابعيا. .3
نكان كاآلالن الزراعيأل كمػا ال صتيػ  ال ي م  إصعار ا رض الزراعيأل المكا   كا  .9

 با رض اتياؿ قرار ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
إذا تنػػػاكؿ العقػػػن إصعػػػار المكا ػػػ  كا نكان كاآلالن الزراعيػػػأل كيصرىػػػا، كعػػػ  علػػػ   .1

 الميتأعر أف صتعينىا بالرعايأل ك الييانأل، كأف ييتعمليا طبقا للمألكؼ.
 
 (671مانا )

ا رض قبػ  أف صػنرؾ الػزرع ليػب  ال صػن للميػتأعر تيػو امتػن إذا انقضن منا إصعار 
 العقن بإصعار المة  ات  صتـ إنرا و كايانه.
 (673مانا )
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لمقتضػػػيان االيػػػتغدؿ المػػػألكؼ،  علػػػ  الميػػػتأعر أف ييػػػتغ  ا رض الزراعيػػػأل كتقػػػاً 
كعليو أف يعم  عل  أف تبق  ا رض يالاأل لإلنتاج كليس لو أف يغصػر تػ  طرعقػأل 

 يمتن أةره إل  ما بعن انتياء اإلصعار. بيا تغصصراً  االنتهاع
 (679مانا )

صلتػػػػـز الميػػػػتأعر بػػػػأف يقػػػػكـ بػػػػإعراء اإليػػػػداان التػػػػ  يقتضػػػػصيا االنتهػػػػاع المػػػػألكؼ 
بػػػا رض المػػػىعرا، كعلتػػػـز بكعػػػو  ػػػاص بتطيصػػػر قنػػػكان الػػػرا كالعصػػػكف كيػػػيانتيا، 

بػػار، كالمبػػػان  المعػػػنا كمػػذلؾ القيػػػاـ بأعمػػاؿ اليػػػيانأل المعتػػػانا للطػػرؽ كا يػػػكار كاآل
 لليمف أك االيتغدؿ، م  ىذا ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.

 (671مانا )
صلتـز المىعر بإقامأل المبان  كاإليداان الضركرعأل الدزمأل للمبػان  القا مػأل كيصرىػا 
مػػف ملاقػػان ا رض كتكابعيػػا كاآلبػػار كقنػػكان الػػرا كالعصػػكف كال زانػػان مػػا لػػـ صكعػػن 

 أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ. اتهاؽ
 (674مانا )

إذا االػػن قػػكا قػػاىرا نكف زراعػػأل ا رض، عػػاز للميػػتأعر تيػػك العقػػن كال تعػػ  عليػػو 
 ا عرا ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.

 (675مانا )
إذا ىلػؾ الػػزرع قبػػ  ايػػانه بيػػب  قػػكا قػػاىرا، عػػاز للميػػتأعر أف يطلػػ  إيػػقاف  .3

 ا عرا.
ض الػػػزرع، كل ػػػف ترتػػػ  علػػػ  اليػػػدؾ نقػػػص مبصػػػر تػػػ  رعػػػا إذا لػػػـ صيلػػػؾ إال بعػػػ .9

 ا رض، ماف للميتأعر أف يطل  إنقاص ا عرا.
 (676مانا )

ال صعػػكز تيػػك العقػػن كال إيػػقاف ا عػػرا أك إنقايػػيا إذا مػػاف الميػػتأعر قػػن عػػكض عمػػا 
أيابو مف ضرر بما عان عليو مف أرباح ت  منا اإلعارا مليا أك بما اي  عليو مػف 

 مصف أك مف أا طرعق ا ر.طرعق التأ
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 :المرزارعرة - 2
 (677مانا )

المزارعػػػػأل عقػػػػن بمقتضػػػػاه تيػػػػتةمر أرض زراعيػػػػأل بػػػػصف مقػػػػنـ ا رض كا ػػػػر يعمػػػػ  تػػػػ  
 بصنيما بالايص الت  صتـ االتهاؽ علصيا. ايتةمارىا عل  أف يمكف المايكؿ م ترماً 
 (678مانا )

  ي ترف لياأل عقن المزارعأل
 أف يمكف ممتكبًا. .3
 رض معلكمأل كماننا كيالاأل للزراعأل.أف ت كف ا  .9
 أف يعصف نكع الزرع أك صترؾ ال يار للزارع ت  زراعأل ما  اء. .1
 أف ت كف ايأل م  مف الطرتصف مقنرا بنيبأل  ا عأل. .4

 (679مانا )
 إذا لـ تعصف منا المزارعأل مانن المنا نكرا زراعيأل كاانا.

 (681مانا )
مف المايكؿ، أك مايكؿ  مانناً  ال صعكز أف ت كف ايأل أان المتعاقنصف مقناراً  .3

 مف يصر الاايدن الزراعيأل. مكضا معصف مف ا رض أك  ص اً 
ال صعكز إ راج البذكر أك الضرعبأل المترتبأل عل  رقبأل ا رض مف أي  المايكؿ  .9

 قب  القيمأل.
 (683مانا )

ي م  عقن المزارعأل ا نكان الزراعيأل كالمكا   التػ  تكعػن تػ  ا رض كقػن التعاقػن إذا 
 انن مملكمأل لمقنـ ا رض، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.م

 (689مانا )
علػػػػ  مقػػػػنـ ا رض تيػػػػليميا يػػػػالاأل للزراعػػػػأل مػػػػا ملاقاتيػػػػا كتكابعيػػػػا ، كمػػػػا ىػػػػك  .3

 م يص اليتغدليا إذا ماف متيًد بيا اتياؿ قرار.
صلتػػػـز مقػػػنـ ا رض بإيػػػدح ا نكان الزراعيػػػأل التػػػ  صعػػػ  عليػػػو تيػػػليميا يػػػالاأل  .9

 إذا ااتاعن لإليدح نتصعأل االيتعماؿ المألكؼ.للعم  
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 (681مانا )
صلتـز المزارع بمىكنأل ا عماؿ الزراعيأل كييانأل الزرع كالمااتظأل عليو كنهقان الػرا  .3

 إل  أف ياصف أكاف ايان الزرع.
مىكنأل الػزرع بعػن إنرا ػو، مػف الايػان كمػا صتلػكه، كالنهقػان التػ  ياتػاج إلصيػا اتػ   .9

 يا م  مف المتعاقنصف بقنر ايتو.تقييـ الغلأل صلتـز ب

 (684مانا )
صع  عل  المػزارع أف صبػذؿ تػ  الزراعػأل كتػ  المااتظػأل علػ  الػزرع مػف العنايػأل مػا  .3

صبذلو ت   ػ كف نهيػو، كىػك ميػ كؿ عمػا ييػص  ا رض مػف التلػف أةنػاء االنتهػاع 
 .إال إذا أةبن أنو بذؿ ت  المااتظأل علصيا كت  ييانتيا ما صبذلو ال  ص المعتان

ال صلـز المزارع أف يعكض مقنـ ا رض عما نهق مف المكا   أك بل  مػف ا نكان  .9
 الزراعيأل نكف تقيصر منو.

 (685مانا )
تكزع الغلأل بصف الطرتصف بالنيبأل المتهػق علصيػا أك بالنيػبأل التػ  يعصنيػا العػرؼ، تػإذا  .3

 لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ ماف ل   منيما نيف الغلأل.
بعضػػيا بيػػب  قػػكا قػػاىرا، تامػػ  الطرتػػاف معػػًا تبعػػأل ىػػذا  إذا ىل ػػن الغلػػأل مليػػا أك .9

 اليدؾ، كال صرعا أان منيما عل  اآل ر.
 (686مانا )

ال صعكز أف صنزؿ المزارع عف المزارعأل أك أف صزارع تصيا مف الباطف إال بإذف متاب  مف 
 مقنـ ا رض أك بإعازتو ال طيأل.

 (687مانا )
 كل نيا تنقض  بمكن المزارع.ال تنقض  المزارعأل بمكن مقنـ ا رض، 
 (688مانا )

إذا انتيػػن المزارعػػأل قبػػ  انقضػػاء مػػنتيا كعػػ  أف صػػرن للمػػزارع أك كرةتػػو مػػا أنهقػػو  .3
عل  المايكؿ الذا لػـ صػتـ إنرا ػو مػا تعػكيض عػانؿ عمػا قػاـ بػو المػزارع مػف 

 العم .
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إذا انتيػن المزارعػأل بمػػكن المػزارع، عػػاز لكرةتػو عكضػػًا عػف ايػػتعماؿ اقيػـ تػػ   .9
ترنان النهقان المتقنـ ذمرىا أف يالػكا ماػ  مػكرةيـ اتػ  صػنرؾ المايػكؿ مػا اي

 نامكا ييتطيعكف القياـ بذلؾ. 
 (689مانا )

ما مراعاا ا اماـ اليابقأل تيرا أاماـ اإلصعار عل  المزارعأل إذا لـ صكعن اتهػاؽ أك 
 عرؼ ص الهيا. 

 :المسررراقاة -3
 (691مانا )

اا  ا  ػػعار كال ػػركـ بػػأف يقػػنميا آل ػػر يقػػـك الميػػاقاا عقػػن صلتػػـز بمقتضػػاه يػػ .3
 عل  تربصتيا كالعنايأل بيا مقاب  ايأل معلكمأل مف ةمرىا.

 المران با  عار م  نبان تبق  أيكلو ت  ا رض أ ةر مف ينأل. .9

 (693مانا )
  ي ترف لياأل عقن المياقاا

 .أف يمكف ممتكباً  .3
 عأل.أف ت كف ايأل م  مف المتعاقنصف ت  الغلأل مقنرا بنيبأل  ا  .9

 (699مانا )
إذا لـ صبصف ت  العقن منا للمياقاا، تنيرؼ إل  أكؿ يلأل تاي  ت  ينأل العقن  .3

 ما لـ صعر العرؼ عل  يصر ذلؾ.
إذا انن ت  العقن منا ياتم  تصيا ظيكر الةمر كلػـ صبػنأ أيػًد تػد ييػتاق أاػن  .9

 المتعاقنصف  ص ًا عل  اآل ر.
 (691مانا )

مػأل ال ػعر كنمػك الغلػأل كعكنتيػا كالمااتظػأل علصيػا ا عمػاؿ التػ  ياتػاج إلصيػا تػ   ن
إلػ  أف تػػنرؾ مةػػ  اليػق  كالتلقػػيح كالتقلػػيـ ت ػكف علػػ  عيػػنه الميػاق ، أمػػا ا عمػػاؿ 
قامأل الميتكنعان صلـز بيا ياا   الةابتأل الت  ال تت رر م  ينأل مة  اهر اآلبار كاع
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الا ػػػران إلػػػ  ال ػػعر، أمػػػا نهقػػان االيػػػتغدؿ كالعنايػػأل مةػػػ  اليػػمان كأنكيػػػأل مماتاػػأل 
اصف إنراؾ الغلأل كنهقان القطف كالاهك تت كف بنيبأل ايأل م  منيما، ما لػـ صكعػن 

 اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (694مانا )

ال صعكز للمياق  أف يياق  يصرا نكف إذف ياا  ال عر، تػإف تعػ  مػاف يػاا  
ال ػػعر بال يػػار إف  ػػاء أ ػػذ الغلػػأل مليػػا، كأعطػػ  مػػف قػػاـ بالعمػػ  أعػػر مةػػ  عملػػو، 

ف  ػػػاء تػػػرؾ الغلػػػأل ليمػػػا كرعػػػا علػػػ  الميػػػاق  ا كؿ بػػػأعر مةػػػ  ماػػػ  الميػػػاقاا، ك  اع
 كضمنو ما لاقو مف ضرر بيب  تعلو.

 (695مانا )
إذا ايتاق ال عر أك الةمر كماف المتعاقناف ت  المياقاا أك أانىما قن انهػق أك قػاـ 

  الةمر ترت  ما يأت  باي  ا اكاؿبعم  ذا أةر ت  نمك ال عر أك 
از الميػػػتاق عقػػػن الميػػػاقاا اػػػ  ماػػػ  مقػػػنـ ال ػػػعر اتعػػػاه الميػػػاق  تػػػ  إذا أعػػػ .3

عميا الاقكؽ كااللتزامان النا  أل عػف العقػن كعػىنا الميػتاق إلػ  مقػنـ ال ػعر 
 مة  ما أنهقو مف نهقان ناتعأل باي  العرؼ.

إذا لـ صعز الميتاق العقن كمانن المياقاا معقكنا بايف نيأل نكف علـ أان مف  .9
يتاقاؽ ماف للميتاق ال يار، إما أف يأ ذ ما ايتاقو كعنتا الطرتصف بيب  اال

مػا  للمياق  أعر مةلو كلمقنـ ال عر ما أنهق مف نهقان ناتعأل باي  العػرؼ، كاع
 عػػانالً  أف صتػرؾ ليمػػا الغلػػأل إلػػ  نيايػػأل مكيػػميا كيأ ػذ مػػف مقػػنـ ال ػػعر تعكيضػػاً 

 باي  العرؼ عما تاتو مف منهعأل بيب  ىذا االنتظار.
عاقناف ت  الميػاقاا يػص   النيػأل اػصف التعاقػن مػاف للميػتاق أ ػذ مػا إذا ماف المت .1

 ايتاقو كال   ء عليو  ان منيما.
إذا ماف أان المتعاقنصف يصة النيأل كاآل ر اينيا ترت  لايف النيأل منيما علػ   .4

الميػػػتاق تعػػػكيض عػػػانؿ بايػػػ  العػػػرؼ عمػػػا أتػػػان ال ػػػعر أك الةمػػػر بنهقتػػػو أك 
 بعملو.
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 (696مانا )
  ال ػػعر تيػػك العقػػن إذا ععػػز الميػػاق  عػػف العمػػ  أك ةبػػن أنػػو يصػػر صعػػكز ليػػاا

 مأمكف عل  الةمر كعليو أعر مة  عم  المياق  قب  الهيك.
 (697مانا )

إذا انقضػػن مػػنا الميػػاقاا انتيػػ  العقػػن تػػإف مػػاف علػػ  ال ػػعر ةمػػر لػػـ صبػػن يػػداو 
و لايػأل تللمياق  ال يار إف  اء قاـ علػ  العمػ  اتػ  صػنرؾ الةمػر بغصػر أعػر عليػ

ف  اء رن العم ، تإذا رن العم  ماف ياا  ال عر بال يػار بػصف  ياا  ال عر كاع
أف يقيػـ الةمػػر ايػػ  المتهػػق عليػػو أك أف يعطػػ  الميػػاق  قيمػػأل نيػػصبو منػػو، أك أف 

 صنهق عليو ات  صنرؾ كعرعا بما أنهقو ت  ايأل المياق  مف الةمر.
 (698مانا )

ليس لكرةتػو منػا الميػاق  مػف متابعػأل ال تنتي  المياقاا بكتاا ياا  ال عر، ك  .3
 عملو كتقا للعقن.

إذا تكت  المياق  تلكرةتو ال يار بصف تيك العقػن أك االيػتمرار تػ  العمػ ، تػإف   .9
ا تػاركا الهيػك كالةمػر لػـ صػنرؾ ايػتاقكا عنػن نضػعو نيػص  مػكرةيـ منػو بنيػػبأل 

 ما عم  ات  كتاتو.
يػػػػػك الميػػػػػاقاا بكتاتػػػػػو إذا مػػػػػاف م ػػػػػركطًا علػػػػػ  الميػػػػػاق  أف يعمػػػػػ  بنهيػػػػػو، تنه .1

 كييتاق كرةتو عنن إنراؾ الةمار ما ماف ييتاقو منيا بنيبأل عملو.
 (699مانا )

 تيرا أاماـ المزارعأل عل  المياقاا ت  م  ما لـ تتناكلو أاماميا.
 :المغارسة - 4

 (711مانا )
المغاريػػػػأل عقػػػػن بمقتضػػػػاه صتهػػػػق يػػػػاا  ا رض الزراعيػػػػأل مػػػػا ا ػػػػر علػػػػ  تيػػػػليمو 

ن ػػاء مػػا ييػػتلزمو ا رض ليقػػـك با يتيػػدايا كيريػػيا كتربيػػأل الغػػراس كالعنايػػأل بػػو كاع
ذلؾ مف الكيا    دؿ مػنا معصنػأل علػ  أف ت ػكف بعػنىا ا رض كال ػعر المغػركس 
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كمػػا صتبعيػػا مػػف من ػػآن  ػػرمأل بصنيمػػا ايػػبما يقضػػ  االتهػػاؽ، مػػا لػػـ صػػنص القػػانكف 
 عل   دؼ ذلؾ. 

 (713مانا )
  ي ترف النعقان المغاريأل - 3
 بنا را تيعص  ا راض . كمقصناً  يمكف العقن ريمياً أف  .أ 
 أف يغرس ت  ا رض أ عار ةابتأل ا يكؿ. .  
أف تاػػػنن مػػػنا العقػػػن كعراعػػػ  تػػػ  تانصػػػنىا نػػػكع ال ػػػعر كالتربػػػأل المغركيػػػأل تيػػػو  .ج 

 كعرؼ العيأل.
 أف تتهق أيناؼ ال عر أك تتقار  ت  منا إةمارىا. .ن 
 اليابقأل. صترت  البطدف عل  ت لف أا  رعطأل مف ال را ف - 9

 (719مانا )
أف إذا انقضػػػن المغاريػػػأل نكف تاقػػػق الغػػػرض منيػػػا كعػػػ  علػػػ  يػػػاا  ا رض  .3

 صىنا للمغارس تعكيضا تراع  تيو قيمأل الغرس كأعرا مة  عملو.
صعػػكز ليػػاا  ا رض أف صػػت لص مػػف التعػػكيض الم ػػار إليػػو تػػ  الهقػػرا اليػػابقأل  .9

 نا منو.كعلـز المغارس بقلا الغرس إذا أةبن أف الغرس ال تا 
 (711مانا )

 تيرا أاماـ المياقاا عل  المغاريأل تيما ال صتعارض ما طبيعتيا.
 :إيجار الوق  - 5

 (714مانا )
 تيرا أاماـ النيكص اآلتيأل ما لـ تتعارض كأاماـ القكانصف المنظمأل للكقف.

 (715مانا )
 لمف صتكل  إنارا الكقف كاليأل إصعاره، كقبض ا عرا.

 (716مانا )
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لمتػكل  أف ييػتأعر المػاؿ المكقػػكؼ لنهيػو أك صػىعره  يػكلو أك تركعػو، كلػػك ال صعػكز ل
 بأعر المة  إال بإذف مف القاض .

 (717مانا )
ليس للمكقكؼ عليو إصعار الكقف كال قبض بنؿ إصعاره كلك اناير تيو االيتاقاؽ، ما 

 ض .مف قب  الكاقف أك مأذكنًا ممف لو كاليأل اإلعارا أك مف القا لـ يمف متكلياً 
 (718مانا )

 صراع   رف الكاقف ت  إعارا الكقف، تإف عصف منا اإلصعار تد صعكز م الهتيا. .3
إذا تعػػذر كعػػكن مػػف صريػػ  تػػ  ايػػت عاره المػػنا المعصنػػأل، كلػػـ ي ػػترف للمتػػكل  اػػق  .9

التػػأعصر بمػػا ىػػك أنهػػا للكقػػف صرتػػا ا مػػر إلػػ  القاضػػ  ليػػأذف بالتػػأعصر المػػنا التػػ  
 صراىا. 

 (719مانا )
ياػػنن الكاقػػف المػػنا صػػىعر الكقػػف لمػػنا ةػػدث يػػنكان علػػ  ا  ةػػر إال إذا  إذا لػػـ .3

 اقتضن ميلاأل الكقف يصر ذلؾ كينر بو إذف مف القاض . 
إذا عقنن اإلعارا لمنا أطػكؿ كلػك بعقػكن متتابعػأل أنقيػن إلػ  المػنا المبصنػأل تػ   .9

 الهقرا اليابقأل. 
عػػاز للقاضػػ  أف إذا مػػاف الكقػػف بااعػػأل إلػػ  التعمصػػر كلػػيس لػػو رعػػا يعمػػر بػػو  .1

 يأذف بإصعاره منا ت ه  لتعمصره.
 (731مانا )

ال تعكز إعارا الكقف بأق  مف أعر المة  إال بغبف ييصر كعلـز الميتأعر بإتماـ  .3
أعػػر المةػػ ، كنتػػا مػػا نقػػص منػػو عػػف المػػنا الماضػػيأل مػػف العقػػن كلػػو ال يػػار تػػ  

 تي و أك القبكؿ بأعر المة  عف المنا الباقيأل.
مف قب  ال براء، كت كف العبرا ت  تقنصره بالكقن الػذا أبػـر تيػو يقنر أعر المة   .9

 عقن اإلصعار، كال يعتن بالتغصصر الااي  بعن ذلؾ.

 (733مانا )
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إذا طرأ عل  مكقػا عقػار الكقػف تايػصف تػ  ذاتػو كأنى ذلػؾ إلػ  زعػانا ا عػرا زعػانا 
و، ص صػر تاا و كليس لما أنهقو الميتأعر كما أانةو مػف إيػدح أك تعمصػر ن ػ  تيػ

 الميتأعر بصف الهيك أك قبكؿ أعر المة  العنصن مف كقن التايصف.
 (739مانا )

إذا انقضػػن مػػنا اإلصعػػار كمػػاف الميػػتأعر قػػن بنػػ  أك يػػرس تػػ  العػػصف المكقكتػػأل  .3
مػػف يصػػرا باإلعػػارا لمػػنا   مػػاف أكلػػ مػػف مالػػو لنهيػػو بػػإذف مػػف لػػو كاليػػأل التػػأعصر

 بأعر المة . ألميتقبل
بالعصف  عر بأعر المة ، كماف ىنـ البناء أك قلا ال عر مضراً إذا لـ يقب  الميت أ .9

المكقكتأل عاز لعيأل الكقف أف تمتلؾ ما أقػيـ علصيمػا بقيمتػو ميػتاق اإلزالػأل، مػا 
 لـ صكعن نص أك اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

صعكز للمتكل  أف صػىعر العػصف المكقكتػأل مػا البنػاء كالغػرس بػإذف مال يمػا علػ    .1
 مل و مف ا عرا.أف يعطيو مقنار نيص  

 (731مانا )
تيػػرا أامػػاـ عقػػن اإلصعػػار علػػ  إعػػارا الكقػػف تيمػػا ال صتعػػارض كأامػػاـ النيػػكص 

 اليابقأل.
 

 :خمو االنتفاع
 (734مانا )

 لك االنتهاع عقن صىعر بمقتضاه الكقف عصنًا مقابػ  قػنر مػف المػاؿ صػنتا للكاقػف أك 
أل ال تق  عف أعرا المة  لمنا المتكل  لديتعانأل بو عل  تعمصر الكقف، ما أعرا ةابت

 يصر ماننه.
 (735مانا )

 ال لك صكرث كال صباع. .3
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ليػػػاا  ال لػػػك اػػػق القػػػػرار تػػػ   لػػػكه كلػػػو النػػػػزكؿ عنػػػو بػػػإذف مػػػف الكاقػػػػف أك  .9
 المتكل .

 (736مانا )
 صلتـز الميتأعر بمقتض  عقن ال لك أف صعع  العصف يالاأل لديتغدؿ.

 (737مانا )
لتنبيػػو ريػػميًا علػ  يػػاابو طبقػػًا للقكاعػػن ال ايػػأل للكقػف اػػق تيػػك عقػػن ال لػك بعػػن ا

باإلصعار، عل  أف صرن لو ما أنهقو عل  المن آن مف نهقان ضركرعأل بعن ايـ قيمأل 
 ما أتانه منيا.

 (738مانا )
تيػػرا علػػ  عقػػن  لػػك االنتهػػاع ا امػػاـ المتعلقػػأل بإصعػػار العقػػاران المكقكتػػأل، تيمػػا ال 

 صتعارض ما ا اماـ اليابقأل.
 لثانيالفصل ا
 العارية
 (739مانا )

العارعأل عقن صلتـز بمقتضاه المعصر أف ييلـ الميػتعصر  ػص ًا يصػر قابػ  لديػتيدؾ أك 
، لييػػتعملو بػػد عػػكض لمػػنا معصنػػأل أك تػػ  يػػرض معػػصف علػػ  أف اعتبػػر لذاتػػو قيميػػاً 

 صرنه بعن االيتعماؿ.
 (791مانا )

 بو ما بقاء عصنو. ي ترف ت  ال  ء المعار أف يمكف معصنًا يالاًا لدنتهاع
 الفرع األول
 التزامات المعير

 (793مانا )
صلتػػـز المعصػػر أف ييػػلـ الميػػتعصر ال ػػ ء المعػػار بالاالػػأل التػػ  يمػػكف علصيػػا كقػػن انعقػػان 
 العارعأل، كأف صترمو للميتعصر طكاؿ منا العارعأل، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
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 (799مانا )
أك عرتػًا، كرعػا المعصػر تصيػا قبػ  الػكؿ ا عػ   قػاً إذا مانن العارعػأل ماػننا بأعػ  اتها

 كلاق الميتعصر ضرر بيب  ذلؾ التـز المعصر بتعكيضو.
 (791مانا )

العارعأل أمانأل ت  صن الميتعصر تإذا ىل ن أك نقين قيمتيا ليب  ال صرعا إليػو، تػد 
 ضماف عليو، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (794مانا )
قيـ إعارا ماؿ مف ىك تان رعاصتو إال بإذف مف القاض ، تإذا ال صعكز للكي  أك ال

ذا ىل ن العارعأل ماف المعصر ضامنا.   أعاره لـز الميتعصر أعر المة  كاع
 
 (795مانا )

ال صعػػكز  اػػن أف يعصػػر مػػا ال يملػػؾ عصنػػو أك منهعتػػو آل ػػر بغصػػر إذف يػػاابو، تػػإذا 
لميػػػػػتعصر، كعلػػػػػـز تعػػػػػ  مػػػػػاف ليػػػػػاا  الاػػػػػق الرعػػػػػكع بالضػػػػػماف علػػػػػ  المعصػػػػػر أك ا
 الميتعصر أعر المة ، كال صرعا المعصر عل  الميتعصر تيما ضمف.

 (796مانا )
إذا اضػػطر الميػػتعصر إلػػ  اإلنهػػاؽ للمااتظػػأل علػػ  ال ػػ ء أةنػػاء العارعػػأل، التػػـز  .3

 المعصر أف صرن إليو ما أنهقو مف الميركتان.
ر أك مػػا زان تػػ  أمػػا الميػػركتان الناتعػػأل، تصلتػػـز المعصػػر بػػنتا مػػا أنهقػػو الميػػتعص  .9

قيمػػأل العارعػػأل بيػػب  ىػػذه الميػػركتان، كععػػكز للمعصػػر أف يطلػػ  مػػف الميػػتعصر 
 أف صزع  عل  نهقتو ما أن أه ما التعكيض إف ماف لو مقتض.

 (797مانا )
ال ضػماف علػػ  المعصػر تػػ  ايػػتاقاؽ ال ػ ء المعػػار إال أف يمػػكف ىنػاؾ اتهػػاؽ علػػ  

يػػب  االيػػػتاقاؽ، كال ضػػػماف عليػػػو الضػػماف، أك أف يمػػػكف المعصػػػر قػػن تعمػػػن إ هػػػاء 



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 059 - 

مػػػذلؾ تػػػ  العصػػػك  ال هيػػػأل، يصػػػر أنػػػو إذا تعمػػػن إ هػػػاء العصػػػ ، أك إذا ضػػػمف يػػػدمأل 
 ال  ء منو لزمو تعكيض الميتعصر عف الضرر الذا يببو ذلؾ.

 الفرع الثاني
 التزامات المستعير

 (798مانا )
نر الماػػػنن، صلتػػػـز الميػػػتعصر بػػػأف ييػػػتعم  ال ػػػ ء المعػػػار علػػػ  الكعػػػو المعػػػصف كبالقػػػ

كذلػػػػؾ طبقػػػػًا لمػػػػا صبصنػػػػو العقػػػػن أك تقبلػػػػو طبيعػػػػأل ال ػػػػ ء أك يعصنػػػػو العػػػػرؼ، كال يمػػػػكف 
عمػػا صلاػػػق ال ػػ ء المعػػػار مػػف تغصصػػػر أك تلػػف بيػػػب  االيػػػتعماؿ  الميػػتعصر ميػػػ كالً 

 الذا تبياو العارعأل.
 (799مانا )

 قػاً صرت   ان ا ال صعكز للميتعصر بنكف إذف المعصر أف صتيرؼ ت  العارعأل تيرتاً 
 ت  منهعتيا أك عصنيا بأف يعصرىا أك صرىنيا أك صىعرىا أك يصر ذلؾ مف التيرتان.

 (711مانا )
إذا اقتضػػػ  ايػػػتعماؿ ال ػػػ ء نهقػػػو مػػػف الميػػػتعصر تلػػػيس لػػػو ايػػػترنانىا كىػػػك مملػػػف 
بالنهقأل الدزمأل لييانأل ال  ء ييانأل معتانا، كلو أف صنزع مف ال  ء المعار م  ما 

 ل  أف يعصن ال  ء عل  االتو ا يليأل.يمكف قن أضاتو إليو، ع
 
 (713مانا )

علػػػ  الميػػػتعصر أف صبػػػذؿ تػػػ  المااتظػػػأل علػػػ  ال ػػػ ء العنايػػػأل التػػػ  صبػػػذليا تػػػ   .3
 المااتظأل عل  مالو نكف أف صنزؿ ت  ذلؾ عف عنايأل الرع  المعتان.

ليػػدؾ ال ػػ ء المعػػار إذا ن ػػأ اليػػدؾ عػػف قػػكا قػػاىرا  يمػػكف الميػػتعصر ضػػامناً   .9
أف صتاا ػاه بايػتعماؿ  ػ ء مػف مل ػو ال ػاص، أك مػاف لػو أف  كماف ت  كيػعو

 صنقذ  ص ا مملكما لو أك ال  ء المعار تا تار أف صنقذ ما يمل و.
 (719مانا )
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صعكز للميتعصر أف صكنع العارعأل لنى   ص أمػصف قػانر علػ  اهظيػا، كال يضػمنيا 
 إذا ىل ن عننه بيب  ال صرعا إليو.

 الفرع الثالث
 انتياء العارية

 (711مانا )
تنتيػػػ  العارعػػػأل بانقضػػػاء ا عػػػ  المتهػػػق عليػػػو، تػػػإذا لػػػـ يعػػػصف ليػػػا أعػػػ  انتيػػػن  .3

 بايتعماؿ ال  ء تيما أعصر مف أعلو.
صعكز للميتعصر أف صرن ال  ء المعار قب  انتياء العارعأل، يصر أنػو إذا مػاف ىػذا  .9

 الرن يضر المعصر تد صعبر عل  قبكلو.
 (714مانا )

   رعأل ت  أا كقن ت  ا اكاؿ اآلتيألياء العاصعكز للمعصر أف يطل  إن .3
 إذا عرضن لو ااعأل عاعلأل لل  ء لـ ت ف متكقعأل. .أ 
 إذا أياء الميتعصر ايتعماؿ ال   أك قير ت  االاتياف الكاع  للمااتظأل عليو. .  
 قب  ذلؾ نكف علـ المعصر. إذا أعير الميتعصر بعن انعقان العارعأل أك ماف معيراً  .ج 
يتعصر تػ  اػرج  ػنصن اػق لػو ايػتبقاء العارعػأل إلػ  أف إذا ماف الرعكع صعع  الم .9

 صزكؿ الارج لقاء أعر مةليا عف المنا الت  تلن الرعكع.

 
 (715مانا )

 تنتي  العارعأل بمكن المعصر أك الميتعصر ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض  بغصر ذلؾ.
 (716مانا )

أك عػرؼ يقضػ  بغصػر صع  رن العارعأل ت  المماف الػذا أعصػرن تيػو مػا لػـ صكعػن اتهػاؽ 
 ذلؾ.

 الباب الثالث
 العقود الواردة عمذ العمل
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 الفصل األول
 عقد المقاولة

 (717مانا )
لقػػاء  المقاكلػػأل عقػػن صتعيػػن بمقتضػػاه أاػػن المتعاقػػنصف أف ييػػنا  ػػص ًا أك أف صػػىنا عمػػدً 

 بنؿ صتعين بو المتعاقن اآل ر.
 (718مانا )

نره كطرعقػػػأل أنا ػػػو كمػػػنا إنعػػػازه صعػػػ  تػػػ  عقػػػن المقاكلػػػأل كيػػػف مالػػػو كبيػػػاف نكعػػػو كقػػػ
 كتانصن ما يقابلو مف بنؿ.

 الفرع األول
 التزامات المقاول

 (719مانا )
صعػػكز أف يقتيػػر المقػػاكؿ علػػ  التعيػػن بتقػػنيـ عملػػو علػػ  أف يقػػنـ يػػاا  العمػػ   .3

 المانا الت  ييت نميا أك ييتعصف بيا ت  القياـ بعملو.
 معًا. صعكز أف صتعين المقاكؿ بتقنيـ العم  كالمانا .9

 (741مانا )
ل ػركف العقػن،  إذا تعين المقاكؿ بتقنيـ مػانا العمػ  مليػا أك بعضػيا كعػ  تقػنيميا كتقػاً 

 عف عكنتيا كعليو ضمانيا لياا  العم . كماف مي كالً 
 (743مانا )

إذا مػػاف يػػاا  العمػػ  ىػػك الػػذا قػػنـ مػػانا، التػػـز المقػػاكؿ بالمااتظػػأل علصيػػا بعنايػػأل 
ت  عملو ا يكؿ الهنيػأل، كأف صػرن إلػ  يػاا  العمػ   ال  ص المعتان، كأف صراع 

ما تبق  منيا كعليو ضػمانيا أك مػا تبقػ  منيػا إذا أتلهػن أك تعصبػن تاػن صػنه بيػب  
 صرعا إليو.

 (749مانا )
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صلتػـز المقػاكؿ بػػأف يػأت  بمػا ياتػػاج إليػو تػ  إنعػػاز العمػ  مػف االن كأنكان إضػػاتيأل 
 بغصر ذلؾ. عل  نهقتو ما لـ صكعن اتهاؽ أك عرؼ يقض 
 (741مانا )

صعػػ  علػػ  المقػػاكؿ إنعػػاز العمػػ  كتقػػًا ل ػػركف العقػػن كتػػ  المػػنا المتهػػق علصيػػا،  .3
تػػػإف لػػػـ ت ػػػف ىنػػػاؾ  ػػػركف أك لػػػـ صتهػػػق علػػػ  مػػػنا التػػػـز بإنعػػػازه كتقػػػًا لايػػػكؿ 

 المتعارؼ علصيا كت  المنا المعقكلأل الت  تقتضصيا طبيعأل العم .
بػػو علػػػ  كعػػػو معصػػ  أك منػػػاؼ ل ػػػركف إذا تبػػصف أةنػػػاء العمػػ  أف المقػػػاكؿ يقػػػـك  .9

العقػػن، عػػػاز ليػػػاا  العمػػ  أعػػػذاره بػػػااللتزاـ بيػػذه ال ػػػركف كتيػػػايح ا عمػػػاؿ 
الم الهأل ضػمف مػنا معقكلػأل ياػننىا لػو، تػإذا انقضػن ىػذه المػنا نكف تيػايح، 
عاز لياا  العمػ  بعػن إةبػان الاالػأل تيػك العقػن أك أف يعيػن إلػ  مقػاكؿ ا ػر 

 ل  نهقأل المقاكؿ ا كؿ.بإتماـ العم  أك تياياو ع
صعػػكز ليػػاا  العمػػ  أف يطلػػ  تيػػك العقػػن تػػ  الاػػاؿ نكف ااعػػأل إلػػ  تانصػػن  .1

 ، أك مناتيػػػاً أعػػػ  إذا مػػػاف إيػػػدح مػػػا تػػػ  طرعقػػػأل التنهصػػػذ مػػػف عصػػػك  ميػػػتايدً 
ل ػػػركف العقػػػن أك إذا تػػػأ ر المقػػػاكؿ تػػػ  البػػػنء تػػػ  تنهصػػػذ العمػػػ ، أك تػػػ  إنعػػػازه 

مف مػف القيػاـ بػو تػ  المػنا المتهػق علصيػا، أك أف صػتم ال صرع  معو مطلقػاً  تأ صراً 
مػػف  صػػنـ عػػف نصتػػو تػػ  عػػنـ تنهصػػذ التزامػػو، أك أتػػ  المقػػاكؿ تعػػدً  إذا ات ػػذ ميػػل اً 

 . أنو أف صعع  تنهصذ االلتزاـ ميتايدً 
 
 (744مانا )

يضػػمف المينػػنس كالمقػػاكؿ متضػػامنصف مػػا ياػػنث  ػػدؿ ع ػػر يػػنكان مػػف تيػػنـ  .3
، كلك ماف ى ف، أك أقامكه مف من آن ةابتأل أ ر امل  أك عز   تيما  صنكه مف مب

التيػنـ نا ػ ًا عػف عصػػ  تػ  ا رض التػ  أقيمػن علصيػػا، أك مػاف يػاا  العمػػ  
قن أعػاز إقامتيػا معصبػأل، مػا لػـ يمػف المتعاقػناف تػ  ىػذه الاالػأل قػن أرانا أف تبقػ  

 ىذه المن آن أك المبان  منا أق  مف ع ر ينكان.
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الهقػػػػرا اليػػػػابقأل مػػػػا صكعػػػػن تػػػػ  المبػػػػان   ي ػػػػم  الضػػػػماف المنيػػػػكص عليػػػػو تػػػػ  .9
 كالمن آن مف عصك  صترت  علصيا تينصن متانأل البناء كيدمتو.

تبػػنأ مػػنا اليػػنكان الع ػػر مػػف كقػػن تيػػلـ يػػاا  العمػػ  لػػو، كال تيػػرا أامػػاـ   .1
ىػػػذه المػػػانا علػػػ  مػػػا قػػػن يمػػػكف للمقػػػاكؿ مػػػف اػػػق الرعػػػكع علػػػ  المقػػػاكلصف مػػػف 

 الباطف. 

 (745مانا )
المينػػنس علػػ  كضػػا التيػػميمان نكف أف يملػػف باإل ػػراؼ علػػ  إذا اقتيػػر عمػػ  

ذا عمػػػ  المقػػػاكؿ تاػػػن إ ػػػراؼ  التنهصػػػذ مػػػاف ميػػػ كالً  تقػػػف عػػػف عصػػػك  التيػػػميـ، كاع
إال عػف  الميننس أك ياا  العم  الذا أقاـ نهيو مقاـ الميننس تد يمػكف ميػ كالً 

 العصك  الت  تقا ت  التنهصذ نكف عصك  التيميـ.
 (746مانا )

 م   رف يقين بو إعهاء الميننس أك المقاكؿ مف الضماف أك الان منو. طدً يمكف با
 (747مانا )

تيػػػػقف بالتقػػػػانـ نعػػػػكى الضػػػػماف بانقضػػػػاء ةػػػػدث يػػػػنكان علػػػػ  ايػػػػكؿ التيػػػػنـ أك 
 ا ت اؼ العص .

 
 
 

 الفرع الثاني
 التزامات صاحب العمل

 (748مانا )
اكؿ ككضػػػعو تاػػػن صلتػػػـز يػػػاا  العمػػػ  بتيػػػلـ مػػػا تػػػـ مػػػف العمػػػ  متػػػ  أنعػػػزه المقػػػ

تيرتو تاف امتنا بغصر يب  م ركع علػ  الػريـ مػف نعكتػو إلػ  ذلػؾ كتلػف تػ  صػن 
 المقاكؿ بيب  ال صرعا إليو تد ضماف عليو.
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 (749مانا )
بغصػر     مػا لػـ صكعػن اتهػاؽ يقضػصلتـز ياا  العم  بالكتاء بالبنؿ عنػن تيػلـ العمػ

 ذلؾ.
 (751مانا )

علػ  أيػاس الكاػنا، التػـز  اء أك ماف البػنؿ ماػنناً مف عنا أعز  إذا ماف العم  ممكناً 
يػػاا  العمػػ  بػػأف يهػػ  للمقػػاكؿ مػػف البػػنؿ بقػػنر مػػا أنعػػزه مػػف العمػػ  بعػػن معاصنتػػو 

ذا أىميػأل بالنيػبأل إلػ  العمػ  تػ   أك قيػماً  كتقبلو، عل  أف يمكف ما تـ إنعػازه متمصػزاً 
 عملتو ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (753مانا )

لعقػػن بمقتضػػ  مقاييػػأل علػػ  أيػػاس الكاػػنا كتبػػصف تػػ  أةنػػاء العمػػ  أنػػو إذا أبػػـر ا .3
مف الضركرا لتنهصذ التيميـ المتهق عليو معاكزا المقاييأل المقنرا معػاكزا يصػر 

مقػػنار مػػا صتكقعػػو  عيػػيمأل، كعػػ  علػػ  المقػػاكؿ أف ص طػػر يػػاا  العمػػ  مبصنػػاً 
بػػو قيمػػأل مػػف زعػػانا تػػ  البػػنؿ، تػػاف لػػـ يهعػػ  يػػقف اقػػو تػػ  ايػػترنان مػػا عػػاكز 

 المقاييأل مف نهقان.
إذا مانن المعاكزا الت  يقتضصيا تنهصذ التيميـ عييمأل عاز لياا  العمػ  أف  .9

صتال  مف العقن كيقف التنهصذ عل  أف يمكف ذلؾ نكف إبطاء، مػا إيهػاء المقػاكؿ 
ل ركف العقن، أك أف يطلػ  مػف المقػاكؿ  قيمأل ما أنعزه مف ا عماؿ المقنرا كتقاً 

 التنهصذ ما التزامو بنتا قيمأل الزعانا ت  البنؿ.االيتمرار ت  
 (759مانا )

إذا أبـر العقن ببنؿ إعمال  علػ  أيػاس تيػميـ اتهػق عليػو مػا يػاا  العمػ ،  .3
تليس للمقاكؿ أف يطال  بأيأل زعانا ت  البنؿ كلك انث ت  ىذا التيميـ تعػنص  

 ف مأذكنػاً إل   طأ يػاا  العمػ  أك أف يمػك  أك إضاتأل إال أف يمكف ذلؾ راععاً 
 بو منو كاتهق ما المقاكؿ عل  البنؿ.
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صعػػ  أف يايػػ  ىػػذا االتهػػاؽ متابػػأل، إال إذا مػػاف العقػػن ا يػػل  قػػن اتهػػق عليػػو  .9
  هاىأل.

لػيس للمقػػاكؿ إذا ارتهعػػن أيػعار المػػكان ا كليػػأل كأعػكر ا صػػنا العاملػػأل أك يصرىػػا  .1
 رتهػاع اػناً مف الت ػالصف أف ييػتنن إلػ  ذلػؾ لطلػ  زعػانا البػنؿ، كلػك بلػو ىػذا اال

 ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ. صعع  تنهصذ العقن عيصراً 
 (751مانا )

صعكز للماممأل أف تقض  بزعانا البػنؿ أك بهيػك العقػن إذا انيػار التػكازف االقتيػانا 
بصف التزامان م  مف ياا  العم  كالمقاكؿ بيب  اكانث ايتةنا يأل عامػأل لػـ ت ػف 

  بذلؾ ا ياس الذا قاـ عليػو التقرعػر المػال  لعقػن ت  الايباف كقن التعاقن، كتناع
 المقاكلأل.

 (754مانا )
 كع  الرعكع ت  تانصنه إل  قيمأل العم  كنهقان المقاكؿ. إذا لـ يانن البنؿ يلهاً 

 
 (755مانا )

عػف كضػا التيػميـ كعمػػ  المقاييػأل، كا ػر عػػف  ميػػتقدً  ييػتاق المينػنس بػنالً  .3
 ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.إنارا العم  كاإل راؼ عل  تنهصذه، 

 إذا لـ يانن العقن ىذا البنؿ، ايتاق الميننس بنؿ المة . .9
إذا لػػـ صػػتـ العمػػ  بمقتضػػ  التيػػميـ الػػذا كضػػعو المينػػنس، كعػػ  تقػػنصر البػػنؿ  .1

 باي  الزمف الذا ايتغرقو كضا التيميـ، ما مراعاا طبيعأل ىذا العم .
 الفرع الثالث

 المقاولة من الباطن
 (756مانا )
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صعػػكز للمقػػاكؿ أف يمػػ  تنهصػػػذ العمػػ  تػػ  عملتػػػو أك تػػ  عػػزء منػػػو إلػػ  مقػػاكؿ مػػػف  .3
الباطف إذا لـ يمنعو مػف ذلػؾ  ػرف تػ  العقػن أك لػـ ت ػف طبيعػأل العمػ  تقتضػ  أف 

 يقـك بو بنهيو.
 عف المقاكؿ مف الباطف قب  ياا  العم . صبق  المقاكؿ ت  ىذه الاالأل مي كالً  .9

 (757مانا )
مػػػف البػػػاطف كللعمػػػاؿ الػػػذصف ي ػػػتغلكف لايػػػا  المقػػػاكؿ تػػػ  تنهصػػػذ يمػػػكف للمقػػػاكلصف  .3

بو  العم ، اق مطالبأل ياا  العم  مبا را بما ال صعاكز القنر الذا يمكف منصناً 
للمقاكؿ ا يل  كقػن رتػا الػنعكى، كيمػكف لعمػاؿ المقػاكلصف مػف البػاطف مةػ  ىػذا 

 الاق قب  م  مف المقاكؿ ا يل  كياا  العم .
تكقيػػػا الاعػػػز مػػػف أاػػػنىـ تاػػػن صػػػن يػػػاا  العمػػػ  أك المقػػػاكؿ كليػػػـ تػػػ  االػػػأل  .9

ا يػػل  امتيػػاز علػػ  المبػػالو الميػػتاقأل للمقػػاكؿ ا يػػل  أك للمقػػاكؿ مػػف البػػاطف 
 كقن تكقيا الاعز، كيمكف االمتياز ل   منيـ بنيبأل اقو.

اقػػػكؽ المقػػػاكلصف مػػػف البػػػاطف كالعمػػػاؿ المقػػػررا بمقتضػػػ  ىػػػذه المػػػانا مقنمػػػأل علػػػ   .1
 و المقاكؿ عف نصنو قب  ياا  العم .اقكؽ مف صنزؿ ل

 الفرع الرابع
 انقضاء المقاولة

 (758مانا )
 .أك قضاءً  صنقض  عقن المقاكلأل بإنعاز العم  المتهق عليو أك بهي و رضاءً 

 (759مانا )
صنقض  عقن المقاكلأل بايتاالأل تنهصذ العم  المعقكن عليو، يكاء مانن االيػتاالأل راععػأل 

 أانىما أك إل  يب  أعنب .إل  المتعاقنصف أك إل  
 

 (761مانا )
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صعػػػكز ليػػػاا  العمػػػ  أف صتالػػػ  مػػػف العقػػػن كعكقػػػف التنهصػػػذ تػػػ  أا كقػػػن قبػػػ   .3
إتمامػػػو، علػػػ  أف يعػػػكض المقػػػاكؿ عػػػف عميػػػا مػػػا أنهقػػػو مػػػف الميػػػركتان، كمػػػا 

 أنعزه مف ا عماؿ كما ماف ييتطيا ميبو لك أنو أتـ العم .
مػا تػان المقػاكؿ مػف ميػ  إذا صعكز للماممأل أف ت هض التعكيض الميػتاق ع .9

، كعتعػػػصف علصيػػػا بكعػػػو  ػػػاص أف مانػػػن الظػػػركؼ تععػػػ  ىػػػذا الت هػػػيض عػػػانالً 
تػػنقص منػػو مػػا يمػػكف المقػػاكؿ قػػن اقتيػػنه مػػف عػػراء تالػػ  يػػاا  العمػػ  مػػف 

 العقن كما يمكف قن ميبو بايت ناـ كقتو ت  أمر ا ر.
 (763مانا )

العمػ ، تلػيس للمقػاكؿ أف إذا ىلؾ ال  ء بيب  قكا قاىرا قب  تيػليمو ليػاا   .3
يطال  ببنؿ عملو كال برن نهقاتو، كيمكف ىدؾ المانا عل  مف قاـ بتكرعنىا مف 

 المتعاقنصف.
إذا أعػػذر يػػاا  العمػػ  المقػػاكؿ بػػأف صتيػػلـ ال ػػ ء، أك مػػاف ىػػدؾ ال ػػ ء أك  .9

إلػ   ط ػو، كعػ  عليػو أف يعػكض يػاا  العمػ  عمػا  تلهو قب  التيػليـ راععػاً 
 مانا العم .يمكف قن كرنه مف 

إذا ماف ياا  العم  ىك الذا أعػذر أف صتيػلـ ال ػ ء، أك مػاف ىػدؾ ال ػ ء  .1
إلػػ   طػػأ منػػو أك إلػػ  عصػػ  تػػ  المػػانا التػػ  قػػاـ بتكرعػػنىا مػػاف  أك تلهػػو راععػػاً 

 ىدؾ المانا عليو كماف للمقاكؿ الاق ت  البنؿ كت  التعكيض عنن االقتضاء.

 (769مانا )
علػػ  أف يعمػػ  بنهيػػػو، أك  قػػاكؿ إذا مػػاف متهقػػاً صنقضػػ  عقػػن المقاكلػػأل بمػػكن الم .3

 مانن مىىدتو ال  ييأل ما  اعتبار ت  التعاقن.
إذا  د العقن مف مة  ىذا ال رف أك لـ ت ف   ييأل المقاكؿ ما  اعتبار عاز  .9

ليػػاا  العمػػ  أف يطلػػ  تيػػك العقػػن إذا لػػـ تتػػكاتر تػػ  الكرةػػأل الضػػمانان ال اتيػػأل 
 لايف تنهصذ العم .

 (761مانا )
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إذا انقضػػػ  العقػػػن بمػػػكن المقػػػاكؿ، كعػػػ  علػػػ  يػػػاا  العمػػػ  أف صػػػنتا للترمػػػأل  .3
قيمأل ما تـ مف ا عماؿ كما أنهق لتنهصذ ما لـ صػتـ، كذلػؾ بقػنر النهػا الػذا يعػكن 

 عليو مف ىذه ا عماؿ كالنهقان.
صعكز لياا  العمػ  تػ  مقابػ  ذلػؾ أف يطالػ  بتيػليـ المػكان التػ  تػـ إعػنانىا  .9

 .عانالً    تنهصذىا، عل  أف صنتا عنيا تعكيضاً كالريـك الت  بن  ت
عػف  إذا بػنأ المقػاكؿ تػ  تنهصػذ العمػ  ةػـ أيػبح عػاعزاً  تيرا ىذه ا اماـ أيضػاً  .1

 إتمامو بيب  ال صرعا إليو.
 الفرع الخامس

 التزام المرافق العامة
 (764مانا )

يمػػكف التػػزاـ المراتػػق العامػػأل عقػػن الغػػرض منػػو إنارا مرتػػق عػػاـ ذا يػػهأل اقتيػػانيأل ك 
ىػػذا العقػػن بػػصف عيػػأل اإلنارا الم تيػػأل بتنظػػيـ ىػػذا المرتػػق كبػػصف تػػرن أك  ػػرمأل يعيػػن 

 إلصيا بايتغدؿ المرتق تترا معصنأل مف الزمف.
 (765مانا )

صتعين ملتـز المرتق العاـ بمقتض  العقن الذا صبرمو مػا عمصلػو بػأف صػىنا ليػذا العمصػ  
ذا صتقاضػاه كتقػا لل ػركف المنيػكص عل  الكعو المألكؼ، ال نمان المقابلأل لاعػر الػ

 علصيا ت  عقن االلتزاـ كملاقاتو كما تقتضيو طبيعأل ىذا العم ، كنيكص القانكف.
 (766مانا )

، كعػػ  عليػػو أف ياقػػق أك تعليػػاً  قانكنيػػاً  لػػو اات ػػاراً  إذا مػػاف ملتػػـز المرتػػق مات ػػراً  .3
 ا عكر.المياكاا التامأل بصف عمد و يكاء ت  ال نمان العامأل أك ت  تقاض  

ال تاكؿ المياكاا نكف أف ت كف ىناؾ معاملأل  ايأل تنطكا عل  ت هيض ا عكر  .9
تػػكاترن تيػػو  أك اإلعهػػاء منيػػا، علػػ  أف صنتهػػا بيػػذه المعاملػػأل مػػف يطلػػ  ذلػػؾ ممػػف

ال ركف الت  يعصنيػا الملتػـز بكعػو عػاـ، كال صعػكز للملتػـز أف يمػنح أاػن عمد ػو 
 مصزان صرتض منايا لآل رعف.
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يمنح عل   دؼ ما تقض  بو الهقرا اليابقأل، صكع  عل  الملتـز أف م  تمصصز  .1
يعكض الضرر الذا قن ييص  الغصر مف عراء ما صترت  عل  ىػذا التمصصػز مػف 

 إ دؿ بالتكازف الطبيع  ت  المناتيأل الم ركعأل.
 (767مانا )

يمػػكف لتعرعهػػان ا يػػعار التػػ  قررتيػػا اليػػلطأل العامػػأل قػػكا القػػانكف بالنيػػبأل إلػػ   .3
لعقػػكن التػػ  صبرميػػا الملتػػـز مػػا عمد ػػو، كال صعػػكز للمتعاقػػنصف أف صتهقػػا علػػ  مػػا ا

 ص الهيا.
صعػػػكز إعػػػانا النظػػػر تػػػ  تعرعهػػػان ا يػػػعار تػػػإذا عػػػنلن ا يػػػعار المعمػػػكؿ بيػػػا،  .9

 يرن ا يعار العنصنا نكف أةر رعع  مف كقن التينصق علصيا.

 (768مانا )
يػعار علػ  العقػكن الهرنيػأل يمػكف م  اناراؼ أك يلف يقا عنن تطبصػق تعرعهػأل ا  .3

 قابد للتيايح.
إذا كقػا االناػراؼ أك الغلػف ضػن ميػلاأل العمصػػ  مػاف لػو الاػق تػ  ايػترنان مػػا  .9

ذا كقػػا ضػػن ميػػلاأل الملتػػـز مػػاف لػػو الاػػق  نتعػػو زعػػانا علػػ  ا يػػعار المقػػررا كاع
 م  اتهاؽ ص الف ذلؾ. ت  ايت ماؿ ما نقص مف ا يعار المقرر كيقا باطدً 

لتقػػانـ نعػػكى التيػػايح بانقضػػاء يػػنأل مػػف كقػػن العلػػـ بم الهػػأل ا عػػكر تيػػقف با .1
 المقبكضأل لايعار المقررا.

 (769مانا )
صتامػػػ  عمػػػدء المراتػػػق المتعلقػػػأل بتكزعػػػا الميػػػاه كالغػػػاز كال يربػػػاء كاالتيػػػاالن  .3

اليػػل يأل كالديػػل يأل كمػػا  ػػابو ذلػػؾ، مػػا يػػدـز أنكان ىػػذه المراتػػق مػػف عطػػ  أك 
 مانن تقتضيو ييانأل ا نكان الت  صنار بيا المرتق.  ل  لمنا قيصرا إذا

إذا مػػػاف العطػػػ  أك ال لػػػ  صزعػػػن علػػػ  المػػػألكؼ تػػػ  منتػػػو أك تػػػ  عيػػػامتو عػػػاز  .9
للملتـز أف صنتا مي كلصتو إذا أةبن أف ذلؾ صرعا إل  قكا قػاىرا، كيعػن اإلضػرا  
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نػو مذلؾ إذا أقػاـ الملتػـز الػنلص  علػ  أف كقػكع اإلضػرا  مػاف نكف  طػأ منػو، كأ
 لـ يمف ت  كيعو أف صتدتاه بأيأل كيصلأل أ رى.

 (771مانا )
تيرا النيػكص المنظمػأل اللتػزاـ المراتػق العامػأل مػا لػـ تتعػارض مػا أامػاـ القػكانصف 

 ال ايأل.
 الفصل الثاني
 عقد العمل
 الفرع األول

 أركان عقد العمل
 (773مانا )

ف يقػكـ بعمػ  لميػلاأل عقن العم  ىك العقن الذا صتعيػن بمقتضػاه أاػن المتعاقػنصف بػأ
 المتعاقن اآل ر، تان إنارتو أك إ راتو مقاب  أعر صتعين بو المتعاقن اآل ر.

 (779مانا )
تيػػػرا أامػػػاـ عقػػػن العمػػػ  علػػػ  العدقػػػأل مػػػا بػػػصف أيػػػاا  ا عمػػػاؿ كبػػػصف الممةلػػػصف 
التعػػػارعصف، كمنػػػنكب  التػػػأمصف، كيصػػػرىـ مػػػف الكيػػػطاء، كلػػػك مػػػانكا مػػػأعكرعف بطرعقػػػأل 

كا يعملػػػػكف لايػػػػا  عملػػػػأل مػػػػف أيػػػػاا  ا عمػػػػاؿ، مػػػػا ناـ ىػػػػىالء العمكلػػػػأل أك مػػػػان
 ا   اص تابعصف  ياا  ا عماؿ ك اضعصف لرقابتيـ.

 
 (771مانا )

صعكز أف صبـر عقن العم  ل نمأل معصنأل أك لمنا معصنأل، مما صعكز أف يمكف يصر  .3
 معصف المنا.

عػػاز  إذا مػػاف عقػػن العمػػ  لمػػنا يصػػر معصنػػأل، أك لمػػنا تزعػػن علػػ   مػػس يػػنكان، .9
للعام  بعن انقضاء  مس يػنكان أف صنيػ  العقػن نكف تعػكيض علػ  أف ص طػر 

 ياا  العم  قب  يتأل أ ير مف تارعك االنقضاء.
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 (774مانا )
يهترض ت  أناء العم  أف يمكف بأعر إذا ماف ىذا العمػ  لػـ تعػر العػانا بػالتبرع بػو 

 ت  مينأل مف أناه. نا دً  أك ماف عمدً 
 (775مانا )

  ىػػك مػػا صتقاضػػاه بمقتضػػ  العقػػن مػػف مػػاؿ أك منهعػػأل تػػ  أيػػأل يػػكرا أعػػر العامػػ .3
 مانن.

لمػػا عػػرى عليػػو  تػػ  العقػػن مػػاف للعامػػ  أعػػر مةلػػو طبقػػاً  إذا لػػـ يمػػف ا عػػر مقػػنراً  .9
 لمقتضيان العنالأل. العرؼ تإذا لـ صكعن عرؼ تكل  القاض  تقنصره كتقاً 

 (776مانا )
ه العامػػ  مػػف العمػػكالن كالنيػػ  منػػو، مػػا صتقاضػػا صػػن   تػػ  أعػػر العامػػ  كيعػػن عػػزءاً 

الم كيػػأل كالمػػنح كمقابػػ  ال نمػػأل تػػ  ا عمػػاؿ التػػ  عػػرى العػػرؼ تصيػػا علػػ  منايػػا، 
 كتاتي  عنن تيكيأل اقكقو، أك تكقيا الاعز علصيا.

 (777مانا )
ال صلاق بػا عر مػا يعطػ  علػ  يػبص  الكىبػأل إال تػ  اليػناعأل أك التعػارا التػ   .3

 عل  أف ت كف ليا قكاعن تيمح بضبطيا. عرى تصيا العرؼ بنتا ىذه الكىبو
مػػف ا عػػر، إذا مػػاف مػػا صنتعػػو منيػػا العمػػدء إلػػ  ميػػت نم   تعػػن الكىبػػأل عػػزءاً  .9

المتعر أك المينا الكاان صعما تػ  يػننكؽ م ػترؾ ليقػكـ يػاا  العمػ  بعػن 
 ذلؾ بتكزععو عل  ىىالء الميت نمصف بنهيو أك تان إ راتو.

( كالمطػػاعـ كالمقػػاى  كالم ػػار ، أف ال صعػػكز تػػ  بعػػض أعمػػاؿ الهنػػانؽ )النػػزؿ .1
 يمكف للعام  أعر يكى ما ياي  عليو مف كىبأل كما صتناكلو مف طعاـ.

 
 (778مانا )
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إذا ماف العم  تعليـ   ء مما يمكف ت  تعلمو مياعنا مف المتعلـ للمعلـ، كلـ صبصف 
تػ  علػ  اآل ػر، تانػو صتبػا تػ  ذلػؾ عػرؼ ذكا ال ػأف  ت  العقن أصيمػا ييػتاق أعػراً 

 مماف العم .
 الفرع الثاني
 التزامات العامل

 (779مانا )
  صلتـز العام  بأف

 صىنا العم  بنهيو كعبذؿ ت  تأنصتو عنايأل ال  ص المعتان. .3
 صراع  ت  تيرتاتو مقتضيان اللياقأل كاآلنا . .9
يأتمر بأكامر ياا  العم  ال ايأل بتنهصذ العمػ  المتهػق عليػو تيمػا ال يعرضػو  .1

 لقانكف أك اآلنا .لل طر كال ص الف ا
 يارص عل  اهك ا  ياء الميلمأل إليو لتأنيأل عملو. .4
يااتك عل  أيػرار يػاا  العمػ  اليػناعيأل كالتعارعػأل كلػك بعػن انقضػاء العقػن،  .5

 كتقا لما يقتضيو االتهاؽ أك العرؼ.
 (781مانا )

ال صعػػكز للعامػػ  أف ي ػػغ  نهيػػو كقػػن العمػػ  ب ػػ ء ا ػػر، كال أف يعمػػ   ػػدؿ مػػنا 
ال عػػػاز ليػػاا  العمػػ  تيػػػك العقػػن أك إنقػػػاص  العقػػن لػػنى يصػػػر يػػاا  العمػػ ، كاع

 ا عر بقنر تقيصر العام  ت  عملو لنيو، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (783مانا )

إذا ماف العم  المكمكؿ إل  العامػ  ييػمح لػو بمعرتػأل عمػدء يػاا  العمػ  أك  .3
العامػػػػ  يػػػػاا  بػػػػاالطدع علػػػػ  يػػػػر أعمالػػػػو، عػػػػاز االتهػػػػاؽ علػػػػ  أال صنػػػػاتس 

 العم ، كال أف ي ترؾ ت  م ركع صناتيو بعن انتياء العقن.
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ر ػػنه كقػػن إبػػراـ العقػػن، كأف  ي ػػترف ليػػاأل ىػػذا االتهػػاؽ أف يمػػكف العامػػ  بالغػػاً  .9
مف اصث الزماف كالمماف كنكع العم  علػ  القػنر الضػركرا  يمكف القصن مقيكراً 

 لامايأل الميالح الم ركعأل لياا  العم .
تميؾ ياا  العم  بيذا االتهاؽ إذا تيك العقن أك رتض تعنصػنه ال صعكز أف ص .1

نكف أف يقػػا مػػف العامػػ  مػػا ييػػكغ ذلػػؾ، ممػػا ال صعػػكز لػػو التميػػؾ باالتهػػاؽ إذا 
 كقا منو ما ييكغ تيك العام  للعقن.
 (789مانا )

إذا اتهػػق علػػ   ػػرف عزا ػػ  تػػ  االػػأل اإل ػػدؿ باالمتنػػاع عػػف المناتيػػأل، كمػػاف تػػ  
علػو كيػصلأل إلعبػار العامػ  علػ  البقػاء تػ  يػناعأل يػاا  العمػػ  ال ػرف مبالغػأل تع

 منا أطكؿ مف المنا المتهق علصيا عاز للماممأل إلغاء ال رف أك تعنصلو.
 (781مانا )

إذا كتػػق العامػػ  إلػػ  ا تػػراع عنصػػن تػػ  أةنػػاء  نمػػأل يػػاا  العمػػ ، تػػد يمػػكف  .3
منايػبأل مػا لياا  العم  اق ت  ذلػؾ اال تػراع كلػك مػاف العامػ  قػن ايػتنبطو ب

قاـ بو مف أعماؿ ت   نمتو، ما لـ ت ػف طبيعػأل ا عمػاؿ التػ  تعيػن بيػا العامػ  
تقتضػػػ  منػػػو إتػػػراغ عيػػػنه تػػػ  االبتػػػناع، أك إذا مػػػاف يػػػاا  العمػػػ  قػػػن ا ػػػترف 

 يرااأل ت  العقن أف يمكف لو الاق تيما صيتنا إليو العام  مف الم ترعان.
از للعامػػػػػػ  تػػػػػػ  الاػػػػػػاالن إذا مػػػػػػاف اال تػػػػػػراع ذا أىميػػػػػػأل اقتيػػػػػػانيأل عنيػػػػػػأل، عػػػػػػ .9

المنيػػػػكص علصيػػػػا تػػػػ  الهقػػػػرا اليػػػػابقأل أف يطالػػػػ  بمقابػػػػ   ػػػػاص يقػػػػنر كتقػػػػا 
لمقتضػػيان العنالػػأل، كعراعػػ  تػػ  تقػػنصره المعكنػػأل التػػ  قػػنميا يػػاا  العمػػ  كمػػا 

 ايت نـ ت  ىذا اليبص  مف من آتو.
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 الفرع الثالث
 التزامات صاحب العمل

 (784مانا )
إلػ  العامػ  أعػره تػ  الزمػاف كالممػاف اللػذصف ياػننىما  صلتـز يػاا  العمػ  أف صػنتا

ف لـ يينن إليو عم .  العقن أك العرؼ، مت  أنى عملو أك أعن نهيو كتهرغ لو، كاع
 (785مانا )

  صلتـز ياا  العم  بأف
صػػػكتر مػػػ  أيػػػبا  ا مػػػف كاليػػػدمأل تػػػ  من ػػػآتو كأف صيصػػػة مػػػ  مػػػا صلػػػـز لتممػػػصف  .3

 العام  مف تنهصذ التزاماتو.
 دايأل اآلالن كا عيزا ال ايأل بالعم  ات  ال يقا منيا ضرر.يعن  بي .9
 صراع  مقتضيان اللياقأل كاآلنا  ت  عدقتو بالعام . .1
يعطػػػ  العامػػػ  تػػػ  نيايػػػأل  نمتػػػو  ػػػيانا بنػػػكع عملػػػو كتػػػارعك مبا ػػػرتو كانتيا ػػػو  .4

 كمقنار أعره كم  ما ماف صتقاضاه مف إضاتان أ رى.
 صرن للعام  ا كراؽ ال ايأل بو. .5

 (786مانا )
إذا طل  ياا  العم  مف ا ر القيػاـ بعمػ  علػ  أف يمرمػو لزمػو أعػر مةلػو يػكاء 

 ماف ممف يعم  بأعر أـ ال.
 (787مانا )

صلتـز ياا  العم  بميكا العام  أك إطعامو إذا عرى العرؼ بػو يػكاء ا ػترف ذلػؾ 
 ت  العقن أـ ال.

 (788مانا )
أعليػػا ييػتمر العقػػن بقػػنر  إذا انقضػن المػػنا المعصنػأل للعمػػ  ككعػن مػػا يقتضػػ  مػن .3

 الااعأل كعلـز ياا  العم  أعر مة  المنا المضاتأل. 



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 075 - 

إذا أني  يػاا  العمػ  العقػن المعػصف المػنا أك المبػـر لعمػ  معػصف قبػ  انقضػاء  .9
منتػػو أك قبػػ  إنعػػػاز العمػػ  كمػػػاف ذلػػؾ بػػد عػػػذر كنكف أف يقػػا مػػػف العامػػ  مػػػا 

تاق للعامػ  عػف المػنا ييكغ تيػك العقػن التػـز يػاا  العمػ  بػأناء ا عػر الميػ
 ماملأل أك عف العم  مامد.

 (789مانا )
صلتػػػـز مػػػ  مػػػف يػػػاا  العمػػػ  كالعامػػػ  أف يقػػػـك بمػػػا تهرضػػػو القػػػكانصف ال ايػػػأل إلػػػ  

 عان  االلتزامان المبصنأل ت  المكان اليابقأل.
 الفرع الرابع

 انتياء عقد العمل
 (791مانا )

 ا لـ صتهق عل  تعنصنه.صنتي  عقن العم  بانقضاء منتو أك بإنعاز العم ، م .3
إذا ايػػتمر الطرتػػاف تػػ  تنهصػػذ العقػػن بعػػن انقضػػاء منتػػو أك بعػػن إنعػػاز عمػػ  قابػػ   .9

 للعقن. ضمنياً  بطبيعتو  ف صتعنن عن ذلؾ تعنصناً 
 (793مانا )

إذا لـ ت ف منا العم  معصنأل باالتهاؽ أك بنػكع العمػ  أك بػالغرض منػو عػاز ل ػ   .3
كعع  تػ  ايػتعماؿ ىػذا الاػق أف ييػبقو  مف الطرتصف إنياء العقن ت  أا كقن،

 إ طار بذلؾ ت  المكاعصن الت  ياننىا القانكف أك العرؼ.
ييػتاق العامػػ  أعػػر المةػػ  عػػف المػػنا التػ  عمػػ  تصيػػا علػػ  أال يقػػ  عػػف ا عػػر  .9

 الميم  ت  العقن.
 (799مانا )

 صعكز طل  تيك العقن إذا انث عذر يمنا تنهصذ مكعبو. .3
 كن عذر طار  صتعلق بو أف يطل  تيك العقن.صعكز  ان الطرتصف عنن كع .9
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 (791مانا )
صعػػكز الامػػـ بػػالتعكيض عػػف الهيػػ  كلػػك لػػـ ييػػنر ىػػذا الهيػػ  مػػف يػػاا   .3

العمػػػ  إذا مػػػاف ىػػػذا ا  صػػػر قػػػن نتػػػا العامػػػ  بتيػػػرتاتو أك بمعاملتػػػو العػػػا را أك 
 بم الهأل  ركف العقن إل  أف يمكف ىك ت  الظاىر الذا أني  العقن.

نق  العامػ  إلػ  مرمػز أقػ  مصػزا أك مدءمػأل مػف المرمػز الػذا  يهياً يعن تيًد تع .9
 ماف ي غلو بغصر يب  صرعا إل  العام  إذا ماف الغرض منو اإلياءا إليو.

إذا تيػػػك العقػػػن بتعيػػػف مػػػف أاػػػن المتعاقػػػنصف مػػػاف للمتعاقػػػن اآل ػػػر، إلػػػ  عانػػػ   .1
ق تػػ  التعػػكيض الػػذا يمػػكف ميػػتاقًا لػػو بيػػب  عػػنـ مراعػػاا ميعػػان اإل طػػار الاػػ

تعػػكيض مػػا أيػػابو مػػف ضػػرر بيػػب  تيػػك العقػػن تيػػ ًا تعيػػهيًا، كيعػػن الهيػػ  
تعيػػهيًا إذا كقػػا بيػػب  اعػػكز أكقعػػن تاػػن صػػن ر  العمػػ ، أك كقػػا ىػػذا الهيػػ  

 بيب  نصكف يمكف العام  قن التـز بيا للغصر.

 (794مانا )
صتو قن صنهيك العقن بكتاا العام ، كال صنهيك بكتاا ياا  العم  إال إذا مانن   ي

 ركعصن ت  إبراـ العقن.
 (795مانا )

تيػػقف بالتقػػانـ الػػنعاكى النا ػػ أل عػػف عقػػن العمػػ  بانقضػػاء يػػنأل تبػػنأ مػػف تػػارعك  .3
انتياء العقن، إال تيما صتعلق بالعمالأل كالم ارمأل تػ  ا ربػاح كالنيػ  الم كيػأل تػ  

عمػ  عملأل اإلصران تاف المنا تصيا ال تبنأ إال مف الكقن الذا ييلـ تيػو يػاا  ال
 إل  العام  بيانا بما ييتاقو باي  أ ر عرن.

ال تيػػػػػرا ىػػػػػذه المػػػػػنا علػػػػػ  الػػػػػنعاكى المتعلقػػػػػأل بانتيػػػػػاؾ ارمػػػػػأل أيػػػػػرار العمػػػػػ   .9
 اليناعيأل كالتعارعأل.

 (796مانا )
ال تيػػػػرا أامػػػػاـ عقػػػػػن العمػػػػ  الػػػػكارنا تػػػػػ  ىػػػػذا الهيػػػػ  علػػػػػ  العمػػػػاؿ ال اضػػػػػعصف 

 ف النص علصيا.لت رععان العم  ال ايأل، إال إذا  لن ىذه الت رععان م
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 الفصل الثالث
 عقد الوكالة
 الفرع األول

 أركان عقد الوكالة
 (797مانا )

 الكمالأل عقن صلتـز بمقتضاه الكمص  بأف يقـك بعم  قانكن  لايا  المكم .
 (798مانا )

صعػػ  أف صتػػكاتر تػػ  الكمالػػأل ال ػػم  الكاعػػ  تػػكاتره تػػ  العمػػ  القػػانكن  الػػذا يمػػكف 
 نص يقض  ب دؼ ذلؾ.ما  الكمالأل، ما لـ صكعن 

 (799مانا )
صعػػكز أف ت ػػكف الكمالػػأل عامػػأل أك  ايػػأل أك معلقػػأل علػػ   ػػرف أك مضػػاتأل إلػػ  كقػػن 

 ميتقب .
 (811مانا )

الكمالأل ال ايأل ال تععػ  للكمصػ  يػهأل إال تػ  مبا ػرا ا مػكر المعصنػأل تصيػا كمػا  .3
 صتي  بيا مف تكابا ضركرعأل تقتضصيا طبيعأل التيرؼ كالعرؼ العارا.

أل ال ايػأل تػ  نػكع معػصف مػف أنػكاع ا عمػاؿ القانكنيػأل تيػح كلػك لػـ يعػصف الكمالػ .9
 ما  ىذا العم  عل  كعو الت ييص إال إذا ماف العم  مف التبرعان.

 (813مانا )
إذا مانن الكمالأل بلهك عاـ لـ يقترف بما صكضح المقيكن منو تػد ت ػكؿ الكمصػ   .3

 إال أعماؿ اإلنارا.
إذا لـ تزن منتو عل  ةدث ينكان كأعماؿ الاهك يعن مف أعماؿ اإلنارا اإلصعار  .9

كالييانأل كايتيهاء الاقكؽ ككتاء النصكف كم  عم  مف أعماؿ التيرؼ تقتضيو 
اإلنارا مبيا المايكؿ كبيا البضاعأل أك المنقكؿ الذا ييػرع إليػو التلػف ك ػراء 

 ما ييتلزمو ال  ء ما  الكمالأل مف أنكان لاهظو.
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 (819مانا )
 اق للتيرؼ ت  امـ الكمالأل اليابقأل.يعن اإلقرار الد

 الفرع الثاني
 التزامات الوكيل

 (811مانا )
صلتػػـز الكمصػػ  بتنهصػػذ عقػػن الكمالػػأل نكف أف صتعػػاكز اػػنكنه المريػػكمأل إال تيمػػا ىػػك  .3

 أ ةر نهعا للمكم .
صعكز للكمص  أف ص رج عف انكن الكمالأل مت  مػاف صتعػذر عليػو إ طػار المكمػ   .9

  معيػػا الظػػف بمكاتقػػأل المكمػػ  علػػ  ىػػذا التيػػرؼ، يػػلها، كمانػػن الظػػركؼ يغلػػ
 كعليو أف صبانر بإ طار المكم  بتعاكزه انكن الكمالأل.

 (814مانا )
إذا مانن الكمالأل بد أعر، كع  عل  الكمصػ  أف صبػذؿ تػ  تنهصػذىا العنايػأل التػ   .3

صبػػػذليا تػػػ  أعمالػػػػو ال ايػػػأل، نكف أف يملػػػػف تػػػ  ذلػػػػؾ أزعػػػن مػػػػف عنايػػػأل الرعػػػػ  
 المعتان.

انػػن الكمالػػأل بػػأعر، كعػػ  علػػ  الكمصػػ  أف صبػػذؿ تػػ  تنهصػػذىا عنايػػأل الرعػػ  إذا م .9
 المعتان.

 (815مانا )
صلتػػـز الكمصػػ  بػػأف صػػكات  المكمػػ  بالمعلكمػػان الضػػركرعأل عمػػا كيػػ  إليػػو تػػ  تنهصػػذ 

 عنيا إذا مانن الكمالأل تقتض  ذلؾ. الكمالأل، كأف يقنـ لو اياباً 
 (816مانا )

المكم  ليالح نهيو، تاف ايػتعملو التػـز بتعػكيض  ال صعكز للكمص  أف ييتعم  ماؿ
 المكم  عما لاقو مف ضرر بيب  ذلؾ.
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 (817مانا )
إذا تعنن الكمدء مانكا مي كلصف بالتضامف مت  مانن الكمالػأل يصػر قابلػأل لدنقيػاـ،  .3

 أك ماف الضرر الذا أيا  المكم  نتصعأل  طأ م ترؾ.
اػػنكن الكمالػػأل أك  لػػو أاػػنىـ معػػاكزاً ال ييػػأؿ الػػكمدء كلػػك مػػانكا متضػػامنصف عمػػا تع .9

 ت  تنهصذىا. متعيهاً 
إذا عػػصف الػػكمدء تػػ  عقػػن كااػػن نكف أف صػػر ص بػػانهرانىـ تػػ  العمػػ ، مػػاف علػػصيـ  .1

أف يعملػػكا معتمعػػصف، مػػا لػػـ يمػػف العمػػ  ممػػا ال ياتػػاج تيػػو إلػػ  تبػػانؿ الػػرأا مةػػ  
 قبض النصف أك كتا و.

 (818مانا )
لػػو تػػ  ذلػػؾ، مػػاف  الكمالػػأل نكف أف يمػػكف مر يػػاً  إذا عيػػن الكمصػػ  إلػػ  يصػػره بتنهصػػذ .3

عف عم  الكمص  الةان ، مما لك ماف ىذا العم  قن يػنر منػو ىػك، كيمػكف  مي كالً 
 الكمص  كالكمص  الةان  ت  ىذه الاالأل متضامنصف ت  المي كليأل.

إذا ر ػػص للكمصػػػ  تػػػ  أف صكمػػ  يصػػػره نكف تعصػػػصف   يػػو، تػػػاف الكمصػػػ  ا كؿ ال  .9
عف  ط ػو تػ  ا تيػار الكمصػ  الةػان ، أك عػف  ط ػو تيمػا أيػنره  يمكف مي كال إال
 لو مف تعليمان.

صعػػكز تػػ  الاػػالتصف اليػػابقتصف للمكمػػ  كالكمصػػ  الةػػان  أف صرعػػا مػػ  منيمػػا مبا ػػرا  .1
 عل  اآل ر.

 (819مانا )
الكمصػػػ  بػػػالقبض ال يملػػػؾ ال يػػػكمأل، كالكمصػػػ  بال يػػػكمأل ال يملػػػؾ القػػػبض إال بػػػإذف 

  اص مف المكم .
 (831) مانا

 للكمص  ب راء   ء نكف بياف ةمنو أف ي ترعو بةمف المة  أك بغبف ييصر.
 (833مانا )

 ال صعكز لمف كم  ب راء   ء معصف أف ي ترعو لنهيو. .3
 ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ ال صعكز للكمص  بال راء أف صبيا مالو لمكملو .9
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 (839مانا )
  يمكف ال راء للكمص 

 ف كا ترى الكمص  بما صزعن عليو.إذا عصف المكم  الةم .3
 إذا ا ترى الكمص  بغبف تااش. .9
 إذا يرح الكمص  ب راء الماؿ لنهيو ت  اضكر المكم . .1

 (831مانا )
إذا نتا الكمص  بال راء ةمف المبيا مف مالو، رعا بو عل  مكملو ما ما أنهقو ت  يبص  

 إل  أف يقبض الةمف.تنهصذ الكمالأل بالقنر المعتان، كععكز لو أف يابس ما ا تراه 
 (834مانا )

 للكمص  الذا كم  ببيا ماؿ مكملو أف صبيعو بالةمف المناي . .3
إذا عػػصف المكمػػ  ةمػػف المبيػػا تػػد صعػػكز للكمصػػ  أف صبيعػػو بمػػا يقػػ  عنػػو، تػػإذا باعػػو  .9

بػػنقص نكف إذف يػػابق مػػف المكمػػ  أك إعػػازا الاقػػأل كيػػلـ إلػػ  الم ػػترا تالمكمػػ  
 ك إعازا البيا أك تضمصف الكمص  قيمأل النقياف.بال يار بصف ايترنان المبيا أ

 (835مانا )
 ال صعكز للكمص  بالبيا أف ي ترا لنهيو ما كم  ببيعو. .3
كليس لو أف صبيعو إل  أيكلو أك تركعو أك زكعو أك لمف ماف التيرؼ معو صعػر  .9

، مػػا لػػـ يمػػف المكمػػ  قػػن تكضػػو تػػ  البيػػا لمػػف ي ػػاء بػػةمف أك صػػنتا مغرمػػاً  مغنمػػاً 
 المة .

 (836نا )ما
 إذا ماف الكمص  بالبيا يصػر مقصػن بػالبيا بػةمف مععػ ، تلػو أف صبيػا مػاؿ مكملػو نقػناً  .3

 أك نيص أل اي  العرؼ.
عل  الم ترا بما باعػو كاف  أك مهيدً  إذا باع الكمص  بةمف مىع  تلو أف يأ ذ رىناً  .9

 لـ يهكضو المكم  ت  ذلؾ.
 
 (837مانا )
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تػاف مػاف قبضػو مػف اػق الكمصػ  عػاز  للمكم  اق قبض ةمػف المبيػا مػف الم ػترا،
 للم ترا أف يمتنا عف نتعو للمكم ، كاف نتعو بر ن ذمتو.

 الفرع الثالث
 التزامات الموكل

 (838مانا )
صلتـز المكمػ  بػأناء ا عػر المتهػق عليػو للكمصػ  متػ  قػاـ بالعمػ ، تػاف لػـ صتهػق علػ  

ال ماف   متبرعا.ا عر كماف الكمص  ممف يعملكف بو تلو أعر المة ، كاع
 (839مانا )

 صلتـز المكم  بأف صىنا للكمص  ما أنهقو ت  تنهصذ الكمالأل بالقنر المتعارؼ عليو. 
 (891مانا )

عمػػػا أيػػػا  الكمصػػػ  مػػػف ضػػػرر نكف  طػػػأ منػػػو بيػػػب  تنهصػػػذ  يمػػػكف المكمػػػ  ميػػػ كالً 
 .معتاناً  الكمالأل تنهصذاً 

 (893مانا )
عميػا المػكملصف متضػامنصف ت  عم  م ترؾ مػاف  إذا كم  أ  اص متعننكف كميدً 

 قب  الكمص  ت  تنهصذ الكمالأل ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (899مانا )

تيػػػرا أامػػػاـ النيابػػػأل تػػػ  التعاقػػػن المنيػػػكص علصيػػػا تػػػ  ىػػػذا القػػػانكف علػػػ  عدقػػػأل 
 المكم  كالكمص  بالغصر الذا صتعام  ما الكمص .
 الفرع الرابع
 انتياء الوكالة

 (891مانا )
 مالأل تنتي  الك 

 بإتماـ العم  المكم  بو. .3
 بانتياء ا ع  المانن ليا. .9
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 بكتاا المكم  أك بهقنه أىلصتو إال إذا تعلق بالكمالأل اق الغصر. .1
بكتػػػاا الكمصػػػ  أك بهقػػػنه أىلصتػػػو كلػػػك تعلػػػق بالكمالػػػأل اػػػق الغصػػػر يصػػػر أف الػػػكارث أك  .4

الكتػاا كأف الكي  إذا علـ بالكمالأل كتكاترن تيو ا ىليأل، تعليػو أف ص طػر المكمػ  ب
 صت ذ مف التنابصر ما يقتضيو الااؿ لميلاأل المكم .

 (894مانا )
للمكم  أف يعزؿ كمصلو متػ  أران إال إذا تعلػق بالكمالػأل اػق للغصػر أك مانػن قػن يػنرن 
ليػػػالح الكمصػػػ  تإنػػػو ال صعػػػكز للمكمػػػ  أف صنيصيػػػا أك يقصػػػنىا نكف مكاتقػػػأل مػػػف يػػػنرن 

 ليالاو.
 (895مانا )

الضرر الذا صلاق بالكمص  مف عراء عزلو ت  كقن يصر مناي   صلتـز المكم  بضماف
 أك بغصر مبرر مقبكؿ.

 (896مانا )
للكمص  أف يقصػ  نهيػو مػف الكمالػأل التػ  ال صتعلػق بيػا اػق الغصػر كعليػو أف يعلػف مكملػو 
كأف صتػػابا القيػػػاـ با عمػػاؿ التػػػ  بػػنأىا اتػػػ  تبلػػو مرالػػػأل ال ص  ػػ  معيػػػا ضػػرر علػػػ  

 المكم .
 (897مانا )

يضػػمف الكمصػػ  مػػا صػػنعـ عػػف نزكلػػو عػػف التكمصػػ  تػػ  كقػػن يصػػر منايػػ  أك بغصػػر  .3
 مبرر مف ضرر للمكم  إذا مانن الكمالأل بأعر.

تإذا تعلق بالكمالأل اق الغصر تقػن كعػ  علػ  الكمصػ  أف صػتـ مػا كمػ  بػو مػا لػـ تقػـ  .9
أيبا  عنيأل تبرر نزكلو، كعليو ت  ىذه الاالأل أف يعلػف يػاا  الاػق كأف صنظػره 

 أع  ييتطيا تيو ييانأل اقو.إل  
 (898مانا )

صنعػػزؿ الكمصػػ  بال يػػكمأل إذا أقػػر عػػف مكملػػو تػػ  يصػػر معلػػس القضػػاء ممػػا صنعػػزؿ إذا 
 اإلقرار مف الكمالأل تأقر ت  معلس القضاء أك  ارعو. يتةن   اُ 

 الفصل الرابع
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 الوديعة
 (899مانا )

أف صتػكل  اهظػو مػف ا ػر، علػ   الكنيعأل عقن صلتـز بمقتضاه   ص أف صتيػلـ  ػص اً 
 .كأف صرنه عصناً 

 الفرع األول
 التزامات المودع لديو

 (811مانا )
 عل  المكنع لنيو أف صتيلـ الكنيعأل. .3
الكنيعأل أمانأل ت  صن المكنع لنيو كعليو ضمانيا إذا ىل ن بيب  صرعا إليو، مػا  .9

 لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (813مانا )

لمػػكنع لنيػػو أف صبػػذؿ مػػف العنايػػأل تػػ  إذا مانػػن الكنيعػػأل بغصػػر أعػػر كعػػ  علػػ  ا .3
اهػػك ال ػػ ء مػػا صبذلػػو تػػ  اهػػك مالػػو، نكف أف يملػػف تػػ  ذلػػؾ أزعػػن مػػف عنايػػأل 

 الرع  المعتان.
إذا مانػػن الكنيعػػأل بػػأعر، كعػػ  علػػ  المػػكنع لنيػػو أف صبػػذؿ تػػ  اهظيػػا عنايػػأل  .9

 الرع  المعتان.
 (819مانا )

ذف مػػػف المػػػػكنع إال إذا ال صعػػػكز للمػػػكنع لنيػػػو أف صػػػكنع الكنيعػػػػأل عنػػػن الغصػػػر نكف إ
ألعأتػػػو إلػػػ  ذلػػػؾ ضػػػركرا ملاػػػأل، تػػػإذا أكنعيػػػا لػػػنى الغصػػػر بػػػإذف المػػػكنع تالػػػ  مػػػف 

 التزاماتو كأيبح الغصر ىك المكنع لنيو.
 (811مانا )

للغصػر، نكف إذف مػف  ال صعكز للمكنع لنيػو أف ييػتعم  الكنيعػأل أك صرتػ  علصيػا اقػاً 
 .أك ضمناً  المكنع يرااألً 

 (814مانا )
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كنع لنيو رن الكنيعأل كتيليميا إل  المكنع ت  مماف إصناعيا عنػن طلبيػا عل  الم .3
 ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

إذا ىل ن الكنيعأل أك نقين قيمتيػا بيػب  أعنبػ ، كعػ  علػ  المػكنع لنيػو أف  .9
صىنا إل  المكنع ما قن ياي  عليو مف تعػكيض، كأف ياصػ  إليػو مػا قػن يمػكف 

   ذلؾ.لو مف اقكؽ قب  الغصر بيب
 (815مانا )

 عل  المكنع لنيو رن مناتا الكنيعأل كةمارىا كنتاعيا إل  المكنع.
 (816مانا )

إذا يػا  المػػكنع يصبػأل منقطعػػأل كعػ  علػػ  المػػكنع لنيػو اهػػك الكنيعػأل اتػػ  صتاقػػق 
 مػػف مكتػػو أك اياتػػو تػػاف مانػػن ممػػا صتلػػف بمػػركر الػػزمف، كعػػ  عليػػو أف يطلػػ  إذنػػاً 

 ا أمانأل ب زعنأل الماممأل.مف القاض  ببيعيا كاهك ةمني
 (817مانا )

ليمػا عنػن ا ػر، كطلػ  منػو أاػنىما رن ايػتو تػ   م ػترماً  إذا أكنع   ياف  ص اً 
 ، كرتػػض رنىػػا إف مػػاف ال ػػ ء قيميػػاً يصبػػأل اآل ػػر، تعليػػو رنىػػا إف مػػاف ال ػػ ء مةليػػاً 

إال بقبػكؿ اآل ػر، تػإذا مانػن الكنيعػػأل ماػ  نػزاع بصنيمػا، تلػػيس لػو رنىػا إلػ  أاػػنىما 
 غصر إذف مف القاض .ب

 (818مانا )
تػ  ترمتػو تيػ  أمانػأل تػ  صػن الكرةػأل  إذا مان المػكنع لنيػو ككعػنن الكنيعػأل عصنػاً  .3

 كعلصيـ رنىا إل  ياابيا.
إذا أةبػػػن الكرةػػػأل أف المػػػكنع لنيػػػو قػػػن رن الكنيعػػػأل أك أنيػػػا ىل ػػػن أك تقػػػنن منػػػو  .9

 بيب  أعنب  قب  الكتاا أك بعنىا، تد ضماف عل  الترمأل.
المكنع لنيو معيد للكنيعأل، كلـ تكعن ت  ترمتو تإنيا ت كف نصنػا تصيػا،  إذا مان .1

 كي ارؾ ياابيا باق  النا نصف.
 (819مانا )
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إذا بػػاع كرةػػأل المػػكنع لنيػػو الكنيعػػأل كىػػـ ايػػنك النيػػأل تلػػيس علػػصيـ لمال يػػا إال رن مػػا 
 قبضػػكه مػػف الػػةمف أك النػػزكؿ لػػو عػػف اقػػكقيـ علػػ  الم ػػترا، كأمػػا إذا تيػػرتكا تصيػػا

 تانيـ صلتزمكف بقيمتيا كقن التبرع. تبرعاً 
 الفرع الثاني
 التزامات المودع

 (841مانا )
 صلتـز المكنع بأف صىنا للمكنع لنيو ا عر المتهق عليو إف مانن الكنيعأل بأعر.

 (843مانا )
علػػ  المػػكنع أف صػػىنا إلػػ  المػػكنع لنيػػو مػػا أنهقػػو تػػ  اهػػك الكنيعػػأل، ب ػػرف أف ال 

 صتعاكز قيمتيا.
 (849ا )مان

 .إذا أنهق المكنع لنيو بغصر إذف مف المكنع أك الماممأل ماف متبرعاً  .3
صعػػػكز للمػػػكنع لنيػػػو تػػػ  االػػػأل االيػػػتععاؿ أك الضػػػركرا أف صنهػػػق علػػػ  الكنيعػػػأل  .9

 بالقنر المتعارؼ عليو، كعرعا بما أنهقو عل  المكنع.
 (841مانا )

ا لاػق المػكنع عل  المكنع نهقان تيػليـ الكنيعػأل كميػارعف رنىػا، كعليػو ضػماف مػ
 عف يب  صرعا إليو. لنيو مف ضرر بيب  الكنيعأل، ما لـ يمف نا  اً 

 (844مانا )
 إذا ايتاقن الكنيعأل كضمنيا المكنع لنيو اق لو الرعكع بما ضمنو عل  المكنع.

 (845مانا )
، إال إذا مانػػن إذا مػػان المػػكنع يػػلمن الكنيعػػأل لكرةتػػو أك مػػف صنػػك  عػػنيـ قانكنػػاً  .3

الػنصكف أك مػاف بػصف الكرةػأل قيػر أك يػا بكف أك مػاف المػكنع لنيػو ترمتو ميػتغرقأل ب
 أك كعنن كيايا تد صعكز تيليميا بغصر إذف مف القاض . قن مان معيراً 
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إذا تعنن الكرةأل، ماف للمكنع لنيو أف صرن ليـ الكنيعأل مػ  بقػنر نيػصبو علػ  أف  .9
هػػق الكرةػػأل صتامػ  تبعػػأل ذلػؾ، تػػاف مػػاف ال ػ ء المػػكنع يصػر قابػػ  للتعز ػػأل كلػـ صت

تيمػػا بصػػنيـ كعػػ  الايػػكؿ علػػ  إذف مػػف القاضػػ  بتيػػليميا ليػػـ أك لمػػف صنػػك  
 عنيـ.

 (846مانا )
إذا مانػػن الكنيعػػأل مبلغػػا مػػف النقػػكن أك أا  ػػ ء ا ػػر ممػػا صيلػػؾ بااليػػتعماؿ، كمػػاف 

 .لو ت  ايتعمالو عن العقن قرضاً  المكنع لنيو مأذكناً 
 (847مانا )

تيما صع  علصيـ مف عنايأل باهك ا  ياء الت  يمكف أياا  النزؿ كما يماةليا  .3
 يأت  بيا المياتركف كالنزالء، مي كلصف ات  عف تع  المترننصف علصيا.

يصػػػر أنيػػػـ ال يمكنػػػػكف ميػػػ كلصف تيمػػػا صتعلػػػػق بػػػالنقكن كا كراؽ الماليػػػأل كا  ػػػػياء  .9
الةمصنػػػأل مػػػا لػػػـ يمكنػػػكا قػػػن تيػػػلمكىا لاهظيػػػا أك رتضػػػكا نكف ميػػػكغ أف صتيػػػلمكىا 

ذمتيـ، أك يمكنكا قن تيػببكا تػ  كقػكع الضػرر ب طػأ مػنيـ أك مػف أاػن عينا ت  
 تابعصيـ.

 (848مانا )
علػػ  النزعػػ  أف ص طػػر يػػاا  النػػزؿ بيػػرقأل ال ػػ ء أك ضػػياعو أك تلهػػو بمعػػرن  .3

 علمو بكقكع   ء مف ذلؾ، تاف أبطأ ت  اإل طار نكف عذر يقطن اقكقو.
ضػػاء يػػتأل أ ػػير مػػف تيػػقف بالتقػػانـ نعػػكى النزعػػ  ضػػن يػػاا  النػػزؿ بعػػن انق .9

 تارعك المغانرا.

 (849مانا )
ل   مف المكنع كالمكنع لنيو إنياء العقن مت   اء عل  أف ال يمكف الهيك تػ   .3

 كقن يصر مناي .
إذا مانن الكنيعأل بأعر كأنياىا المػكنع قبػ  الػكؿ ا عػ  تانػو صلتػـز بػنتا مامػ   .9

 ا عر، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 087 - 

 الفصل الخامس
 د الحراسةعق

 (851مانا )
الارايأل عقػن يعيػن بمقتضػاه الطرتػاف إلػ   ػ ص ا ػر بمنقػكؿ أك عقػار أك معمػكع 
مف الماؿ يقكـ ت   أنو نزاع، أك يمػكف الاػق تيػو يصػر ةابػن، تصت هػ  ىػذا ال ػ ص 

 باهظو كبإنارتو كبرنه ما يلتو المقبكضأل إل  مف صةبن لو الاق تيو.
 (853مانا )

كضػػا المػػاؿ تػػ  صػػن   يػػصف أك أ ةػػر تػػد صعػػكز  اػػػنىـ  إذا اتهػػق الطرتػػاف علػػ 
 االنهران باهظو أك إنارتو أك التيرؼ ت  يلتو بغصر قبكؿ الباقصف.

 (859مانا )
 نتعػاً  ماممػألصعكز  ان المتنازعصف عل  ماؿ عنن عنـ االتهاؽ أف يطلػ  مػف ال .3

هظو ليب  عانؿ تعصصف اارس يقـك بتيلـ ىذا الماؿ لا ل طر عاع  أك ايتناناً 
نارتو أك ت كعلو أا اق   ميلاأل للطرتصف. ماممألرى تيو التكاع

أمر بتعصصف اارس ت  ا اػكاؿ ا  ػرى المنيػكص علصيػا تأف ماممأل كععكز لل .9
 ت  القانكف.

 (851مانا )
    أمكاؿ الكقف ت  ا اكاؿ اآلتيألتعكز الارايأل القضا يأل عل

أك مانػػن ىنػػاؾ نعػػكى إذا مػػاف الكقػػف  ػػايرا أك قػػاـ نػػزاع بػػصف المتػػكلصف عليػػو،  .3
مرتكعػػأل بعػػزؿ المتػػكل ، كتنتيػػ  الارايػػأل تػػ  ىػػذه ا اػػكاؿ إذا عػػصف متػػكؿ علػػ  

 الكقف يكاء ماف بيهأل مىقتأل أـ ماف بيهأل نيا يأل.
 .إذا ماف الكقف منصناً  .9
، كت كف الارايأل عل  ايتو كانىا إف أممف معيراً  إذا ماف أان الميتاقصف منصناً  .1

ال تعلػ  الكقػف ملػو، ك  ي ػترف أف ت ػكف الارايػأل تػ  الاػالتصف ىػ  الكيػصلأل ترزىػا كاع
 الكاصنا لعنـ ضياع اقكؽ النا نصف بيب  يكء إنارا متكل  الكقف.
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 (854مانا )
 إذا لـ صتهق أطراؼ النزاع عل    ص الاارس تكل  القاض  تعصصنو.

 (855مانا )
الػػو مػػف ياػػنن االتهػػاؽ أك القػػرار اليػػانر بغػػرض الارايػػأل اقػػكؽ الاػػارس كالتزاماتػػو، كم

ال طبقػػػن أامػػػاـ الكنيعػػػأل كأامػػػاـ الكمالػػػأل بالقػػػنر الػػػذا ال تتعػػػارض تيػػػو مػػػا  يػػػلطأل، كاع
 ا اماـ المنيكص علصيا ت  ىذا الهي .
 (856مانا )

صلتـز الاارس بالمااتظأل عل  ا مكاؿ المعيكنا إليو ارايتيا كبػإنارا ىػذه ا مػكاؿ،  .3
 كعع  أف صبذؿ ت  م  ذلؾ عنايأل الرع  المعتان.

ز للاػػارس أف ياػ  مالػػو تػػ  أناء ميمتػو مليػػا أك بعضػيا أاػػن ذكا ال ػػأف ال صعػك  .9
 نكف رضاء اآل رعف.

 (857مانا )
ال صعكز للاارس ت  يصر أعمػاؿ اإلنارا كالاهػك أف صتيػرؼ إال برضػاء أطػراؼ النػزاع 
أك بإذف مف القاض  ما لـ ت ػف ىنػاؾ ضػركرا ملاػأل ص  ػ  معيػا علػ  الغلػأل أك المػاؿ 

 ؾ أك التلف.المنقكؿ مف اليد
 (858مانا )

صلتـز الاارس بػأف صػكات  ذكا ال ػأف بالمعلكمػان الضػركرعأل التػ  تتعلػق بتنهصػذ ميمتػو، 
كبأف يقنـ الايا  عنيا ت  المكاعصن كبالطرعقأل التػ  صتهػق علصيػا الطرتػاف أك يػأمر بيػا 

 القاض .
 (859مانا )

 المتعارؼ عليو. للاارس أف ييترن المبالو الت  أنهقيا ت  أناء ميمتو بالقنر
 (861مانا )

عف عملو إذا نص اتهاؽ أك قرار تعصصنو علػ  ذلػؾ، تػاف لػـ صكعػن  ييتاق الاارس أعراً 
نػػص تػػ  ىػػذا ال ػػأف تلػػو أعػػر مةلػػو، مػػا لػػـ صتبػػصف مػػف الظػػركؼ أنػػو قػػن نػػزؿ عػػف ىػػذا 

 ا عر.
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 (863مانا )
با القيػاـ للاارس أف صت ل  عف ميمتو مت  أران، عل  أف صبلػو ذكا ال ػأف، كأف صتػا

 بأطراؼ النزاع. با عماؿ الت  بنأىا ات  تبلو مرالأل ال تلاق ضرراً 
 (869مانا )

إذا مان الاارس أك ععز عػف القيػاـ بالميػاـ المملػف بيػا أك كقػا  ػدؼ بصنػو كبػصف 
ا ػػر بنػػاء علػػ  طلػػ  أاػػن الطػػرتصف لمتابعػػأل  أاػػن ذكا ال ػػأف، عػػصف القاضػػ  ااريػػاً 

 تاف عل  ا تيار يصره.تنهصذ الميمأل ما لـ صتهق الطر 
 (861مانا )

تنتيػػ  الارايػػأل باتهػػاؽ ذكا ال ػػأف أك بقػػرار مػػف القاضػػ ، كعلػػ  الاػػارس اصن ػػذ أف 
 صبانر إل  رن ما ت  عينتو إل  مف صتهق عليو ذكك ال أف أك يعصنو القاض .

 الباب الرابع
 عقود الغرر
 الفصل األول
 الرىان والمقامرة

 (864مانا )
 ؽ  اص بمقامرا أك رىاف.م  اتها يمكف باطدً 

كلمػف  يػػر تػػ  مقػامرا أك رىػػاف أف ييػػترن مػا نتعػػو  ػػدؿ ةػدث يػػنكان مػػف الكقػػن 
الذا أنى تيو ما  يره كلك ماف ىناؾ اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ. كلو أف صةبن ما أناه 

 بعميا الطرؽ.
 الفصل الثاني

 المرتب مدى الحياة
 (865مانا )

مػنى الايػاا بعػكض أك  نكرعػاً  مرتبػاً  صعكز أف صلتـز  ػ ص آل ػر بػأف صػىنا لػو .3
 بغصر عكض، كيمكف ىذا االتهاؽ بعقن أك كييأل.
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إذا تعلق االلتزاـ بتعليـ أك عػدج أك إنهػاؽ تانػو صعػ  الكتػاء بػو طبقػا لمػا صعػرا  .9
 بو العرؼ إال إذا تضمف االلتزاـ يصر ذلؾ.

 (866مانا )
، كذلػػؾ ذا مػػاف ممتكبػػاً إال إ العقػػن الػػذا صرتػػ  المرتػػ  مػػنى الايػػاا ال يمػػكف يػػايااً 

 نكف إ دؿ بما صتطلبو القانكف مف  م   اص لعقكن التبرع.
 (867مانا )

ال ييح أف ي ترف عنـ عكاز الاعز عل  المرت  إال إذا ماف قػن تقػرر علػ  يػبص  
 التبرع.

 (868مانا )
صعكز أف يمكف االلتزاـ بالمرت  مػنى ايػاا الملتػـز أك الملتػـز لػو أك أا  ػ ص  .3

 ا ر.
 االلتزاـ مقررا منى اياا الملتـز لو ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.يعن  .9

 (869مانا )
إذا لـ صف الملتـز بالتزامو ماف للطرؼ اآل ر أف يطلػ  تنهصػذ العقػن، تػإذا مػاف العقػن 

 أف يطل  تي و ما ضماف ما لاقو مف ضرر. بعكض عاز لو أيضاً 
 (871مانا )

عػف ا يػاـ التػ  عا ػيا مػف قػرر المرتػ  ال يمكف للميتاق اق ت  المرت  إال  .3
 منى اياتو.

 ماف للميتاق اق ت  القيف الذا ا . إذا ا ترف النتا مقنماً  .9
 
 
 
 
 



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 090 - 

 الفصل الثالث
 عقد التأمين
 الفرع األول

 أركان عقد التأمين
 (873مانا )

التأمصف عقن صلتػـز بمقتضػاه المػىمف أف صػىنا إلػ  المػىمف لػو أك إلػ  الميػتهصن الػذا 
أك أا عكض مػال  ا ػر تػ   مرتباً  مف الماؿ أك إصراناً  لتأمصف ليالاو مبلغاً ا ترف ا

االػػأل كقػػكع الاػػانث أك تاقػػق ال طػػر المبػػصف بالعقػػن، كذلػػؾ تػػ  نظصػػر قيػػف أك أيػػأل 
 نتعأل ماليأل أ رى صىنصيا المىمف لو للمىمف.
 (879مانا )

 ال ايأل.تيرا ا اماـ الكارنا ت  ىذا الهي  بما ال صتعارض كأاماـ القكانصف 
 (871مانا )

للتػػأمصف مػػ  ميػػلاأل اقتيػػانيأل م ػػركعأل تعػػكن علػػ  ال ػػ ص مػػف عػػنـ  يمػػكف ماػػدً 
 كقكع  طر معصف.

 (874مانا )
للتػأمصف مػ  مػا صتعػارض مػا مبػان  ال ػرععأل اإليػػدميأل أك  ال صعػكز أف يمػكف ماػدً 
 النظاـ العاـ أك اآلنا .

 (875مانا )
  مف ال ركف اآلتيألكةيقأل التأمصف  يقا باطد م  ما صرن ت 

ال ػػػرف الػػػذا يقضػػػ  بيػػػقكف الاػػػق تػػػ  التػػػأمصف بيػػػب  م الهػػػأل القػػػكانصف إال إذا  .3
 انطكن الم الهأل عل  عرعمأل عمنيأل.

ال ػػرف الػػذا يقضػػ  بيػػقكف اػػق المػػىمف لػػو بيػػب  تػػأ ره تػػ  إعػػدف الاػػانث  .9
المػػىمف منػػو إلػػ  العيػػان المطلػػك  إ طارىػػا أك تػػ  تقػػنيـ الميػػتننان، إذا تبػػصف 

  صر ماف لعذر مقبكؿ.أف التأ
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باالػػأل مػػف ا اػػكاؿ التػػ   مػػ   ػػرف مطبػػكع لػػـ صبػػرز ب ػػم  ظػػاىر كمػػاف متعلقػػاً  .1
 تىنا إل  البطدف أك اليقكف.

 رف التامػيـ إذا كرن تػ  الكةيقػأل بػصف  ػركطيا العامػأل المطبكعػأل، ال تػ  يػكرا  .4
 اتهاؽ  اص منهي  عف ال ركف العامأل.

   كقكع الاانث المىمف منو.م   رف تعيه  ا ر لـ يمف لم الهتو أةر ت .5

 (876مانا )
صعػػكز االتهػػاؽ علػػ  إعهػػاء المػػىمف مػػف الضػػماف إذا أقػػر الميػػتهصن بميػػ كلصتو أك  .3

 للمتضرر نكف رضاء المىمف. نتا ضماناً 
 ال صعكز االتهاؽ علػ  إعهػاء المػىمف مػف الضػماف إذا مػاف إقػرار الميػتهصن مقيػكراً  .9

 ماف ماف ت  يالح المىمف.عل  كاقعأل مانيأل، أك إذا أةبن أف نتا الض

 (877مانا )
عػػف الضػػرر أف ياػػ  ماػػ  المػػىمف لػػو تػػ  الػػنعاكى  صعػػكز للمػػىمف إذا نتػػا تعكيضػػاً 

الت  ت كف للمىمف لو قب  مف تيب  ت  الضرر الػذا اػنةن عنػو ميػ كليأل المػىمف 
بما نتعو مف ضماف، ما لـ يمف مف أانث الضرر يصر المتعمن مف أيكؿ المىمف 

 عف أتعالو. يمكف المىمف لو مي كالً  مف زكعو أك   ياً لو كتركعو أك 
 الفرع الثاني

 التزامات المؤمن لو
 (878مانا )

  صلتـز المىمف لو بأف
 صنتا المبالو المتهق علصيا ت  ا ع  المانن ت  العقن. .3
يقػػػػر كقػػػػن إبػػػػراـ العقػػػػن بمػػػػ  المعلكمػػػػان التػػػػ  يطلػػػػ  المػػػػىمف معرتتيػػػػا لتقػػػػنصر  .9

 عاتقو. الم اطر الت  يأ ذىا عل 
 ص طر المىمف بما صلـز أةناء منا العقن مف أمكر تىنا إل  زعانا ىذه الم اطر. .1

 (879مانا )
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يصػػر يػػايح بيػػكرا تقلػػ  مػػف  أك قػػنـ بيانػػاً  إذا مػػتـ المػػىمف لػػو بيػػكء نيػػأل أمػػراً  .3
 أىميػػػأل ال طػػػر المػػػىمف منػػػو أك تػػػىنا إلػػػ  تغصصػػػر مكضػػػكعو أك إذا أ ػػػ  يا ػػػاً 

مف أف يطلػ  تيػػك العقػن، كععػػكز لػو أف يطالػػ  بالكتػاء بمػػا تعيػن بػػو، مػاف للمػػى 
 با قياف الميتاقأل قب  ىذا الطل .

ذا انتهػػػ  الغػػػش أك يػػػكء النيػػػأل، كعػػػ  علػػػ  المػػػىمف عنػػػن طلػػػ  الهيػػػك أف صػػػرن  .9 كاع
 للمىمف لو ا قياف الت  نتعن أك صرن منيا القنر الذا لـ صتام  تػ  مقابلػو  طػراً 

 ما.
 الفرع الثالث
 التزامات المؤمن

 (881مانا )
ال صلتـز المىمف ت  تعكيض المىمف لو إال عف الضرر الناته مف كقكع ال طر المىمف 

 منو ب رف أال صعاكز ذلؾ قيمأل التأمصف.
 (883مانا )

عل  المىمف أناء الضماف أك المبلو الميػتاق إلػ  المػىمف لػو أك الميػتهصن علػ  الكعػو 
 لعقن.المتهق عليو عنن تاقق ال طر أك الكؿ ا ع  المانن ت  ا

 (889مانا )
ال صنػػػته التػػػزاـ المػػػىمف أةػػػره تػػػ  التػػػأمصف مػػػف الميػػػ كليأل المننيػػػأل إال إذا قػػػاـ المتضػػػرر 

 بمطالبأل الميتهصن بعن كقكع الاانث الذا نعمن عنو ىذه المي كليأل.
 (881مانا )

ال صعكز للمىمف أف صػنتا لغصػر المتضػرر مبلػو التػأمصف المتهػق عليػو ملػو أك بعضػو مػا 
 لـ يعكض عف الضرر الذا أيابو. ناـ المتضرر

 
 
 (884مانا )



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 094 - 

تيػػقف بالتقػػانـ الػػنعاكى النا ػػ أل عػػف عقػػن التػػأمصف بعػػن انقضػػاء ةػػدث يػػنكان علػػ   .3
 انكث الكاقعأل الت  تكلنن عنيا ىذه النعاكى.

  كما ذلؾ ال تيرا ىذه المنا .9
نػان ت  االأل إ هاء المىمف لو البيانان المتعلقأل بػال طر المػىمف منػو، أك تقػنيـ بيا .أ 

 يصر ياياأل أك يصر نقيقأل إال مف الصـك الذا علـ تيو المىمف بذلؾ.
 ت  االأل كقكع الاانث المىمف منو إال مف الصـك الذا علـ تيو ذكك ال أف بكقكعو. .  

 (885مانا )
م  اتهاؽ ص ػالف أامػاـ النيػكص الػكارنا تػ  ىػذا الهيػ ، إال أف يمػكف  يقا باطدً 

 الميتهصن.ذلؾ لميلاأل المىمف لو أك لميلاأل 
 الفرع الرابع

 أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
 :التأمين التعاوني التبادلي - 0

 (886مانا )
صعػػػكز قيػػػاـ عػػػنا أ ػػػ اص بأعمػػػاؿ التػػػأمصف التعػػػاكن  التبػػػانل  كذلػػػؾ با ػػػترا يـ  .3

بايص نقنيأل لتعكيض مف ييػصبو ضػرر مػنيـ يػكاء تػ  الػنهس أك تػ  المػاؿ 
يمػػػػف رأس المػػػػاؿ لتعػػػػكيض الضػػػػرر يقػػػػـك  أك تػػػػ  الميػػػػ كليأل المننيػػػػأل تػػػػإذا لػػػػـ

 المياىمكف م  بقنر ايتو بنتا المبالو الدزمأل لعبر الضرر.
 لنيو بطرعق التعاكف. يعن م  عضك ت  ىذا النظاـ مىمناً  .9
صعكز االتهاؽ عل  ايتةمار ىذه ا مػكاؿ كعػكزع نػاته االيػتةمار علػ  ا عضػاء  .1

 كتقا لما صتـ االتهاؽ عليو.

 
 
 :لحريقالتأمين من ا - 2

 (887مانا )
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عف عميا ا ضرار النا  أل مبا را  يمكف المىمف ت  التأمصف مف الارعق مي كالً  .3
، أك عػػف  طػػر مػػامدً  عػػف ارعػػق، أك عػػف بنايػػأل ارعػػق يممػػف أف ييػػبح ارعقػػاً 

 ارعق يممف أف صتاقق.
صتناكؿ التزاـ المىمف ا ضرار الت  ت كف نتصعػأل اتميػأل للارعػق، كبيػهأل  ايػأل  .9

ياء المػىمف علصيػا مػف ضػرر بيػب  ات ػاذ كيػا   اإلنقػاذ أك لمنػا ما صلاق ا  ػ
 امتنان الارعق.

عػػػػف ضػػػػياع ا  ػػػػياء المػػػػىمف علصيػػػػا أك ا تها يػػػػا أةنػػػػاء  يمػػػػكف المػػػػىمف ميػػػػ كالً  .1
 الارعق، ما لـ صةبن أف ذلؾ ماف نتصعأل يرقأل.

 (888مانا )
مػف  عف أضرار الارعق الذا يانث بيب   طأ يصػر متعمػن يمكف المىمف مي كالً  .3

 قب  المىمف لو أك الميتهصن.
أك  عف ا ضرار الت  يانةيا المىمف لو أك الميػتهصن عمػناً  ال يمكف المىمف مي كالً  .9

 كلك اتهق عل  يصر ذلؾ. ي اً 
 (889مانا )

عف أضرار الارعق الذا تيب  تيو تابعك المىمف لو أيا مػاف نػكع  يمكف المىمف مي كالً 
  ط يـ كمناه.

 (891مانا )
عف ا ضرار الناعمأل عف الارعق كلك ن أ ىذا الارعق عػف عصػ   ىمف مي كالً يمكف الم

 ت  ال  ء المىمف عليو.
 (893مانا )

 صع  عل  مف صػىمف علػ   ػ ء أك ميػلاأل لػنى أ ةػر مػف مػىمف أف ص طػر مػدً  .3
 منيـ بالتأمصنان ا  رى كقيمأل م  منيا كأيماء يصره مف المىمنصف.

قيمػػػأل ال ػػػ ء أك الميػػػلاأل  –ا تعػػػنن المىمنػػػكف إذ–يمػػػأل التػػػأمصف صعػػػ  أال تتعػػػاكز ق .9
 المىمف علصيا.
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 (899مانا )
إذا تػـ التػػأمصف علػػ   ػػ ء أك ميػلاأل لػػنى أ ةػػر مػػف مػىمف بمبػػالو تزعػػن تػػ  معمكعيػػا 

بػنتا عػزء يعػانؿ  عل  قيمأل ال  ء أك الميػلاأل المػىمف علصيػا، مػاف مػ  مػىمف ملزمػاً 
كمبػػالو التػػأمصف معتمعػػأل نكف أف النيػػبأل بػػصف قيمػػأل ال ػػ ء أك الميػػلاأل المػػىمف علصيػػا 

 صعاكز معمكع ما صنتا للمىمف لو قيمأل ما أيابو مف الارعق.
 (891مانا )

التػػأمصف مػػف الارعػػق الػػذا يعقػػن علػػ  منقػػكالن المػػىمف لػػو عملػػأل كت ػػكف مكعػػكنا كقػػن 
الارعػػػق تػػػ  ا مػػػا ف التػػػ  ي ػػػغليا، يمتػػػن أةػػػره إلػػػ  ا  ػػػياء المملكمػػػأل  عضػػػاء أيػػػرتو 

 قصف ب نمتو المقيمصف معو.كا   اص الملا
 (894مانا )

بػػرىف أك تػأمصف أك يصػػر ذلػؾ مػػف التأمصنػػان  إذا مػاف ال ػػ ء المػىمف عليػػو مػةقدً  .3
العصنيػػأل، انتقلػػن ىػػذه الاقػػكؽ إلػػ  الضػػماف الميػػتاق للمػػىمف لػػو بمقتضػػ  عقػػن 

 التأمصف.
إذا يػػعلن ىػػذه الاقػػكؽ أك أبلغػػن إلػػ  المػػىمف، تػػد صعػػكز لػػو أف صػػنتا مػػا ىػػك  .9

 و للمىمف لو إال برضاء أكل ؾ النا نصف.ملـز ب
إذا اعػػز علػػ  ال ػػ ء المػػىمف عليػػو أك كضػػا ىػػذا ال ػػ ء تاػػن الارايػػأل، تػػد  .1

 صعكز للمىمف إذا أعلف بذلؾ أف صنتا للمىمف لو  ص ا مما ىك ملـز لو. 

 (895مانا )
بمػػػا نتعػػػو مػػػف تعػػػكيض عػػػف الارعػػػق تػػػ  الػػػنعاكى التػػػ  ت ػػػكف  ياػػػ  للمػػػىمف قانكنػػػاً 

قب  مف تيب  بهعلػو تػ  الضػرر الػذا نعمػن عنػو ميػ كليأل المػىمف، مػا  للمىمف لو
للمىمف لو ممف يمكنػكف معػو تػ  معي ػأل  أك ييراً  لـ يمف ممف أانث الضرر قرعباً 

 عف أتعالو. يمكف المىمف لو مي كالً  كاانا أك   ياً 
 الباب الخامس
 الكفالة
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 الفصل األول
 أركان الكفالة

 (896مانا )
ضػػاه يمهػػػ   ػػ ص تنهصػػذ التػػػزاـ، بػػأف صتعيػػن للػػػنا ف بػػأف يهػػ  بيػػػذا ال هالػػأل عقػػن بمقت

 االلتزاـ إذا لـ صف بو المنصف نهيو.
 (897مانا )

ال تةبن ال هالأل إال بال تابأل كلك مػاف مػف العػا ز إةبػان االلتػزاـ ا يػل  بأيػأل طرعقػأل 
 مف طرؽ اإلةبان.

 
 (898مانا )

تػ  تليػطصف، كلػو  كمقيماً  مكيراً  اً إذا التـز المنصف بتقنيـ مهص ، كع  أف يقنـ   ي
 .ماتياً  عصنياً  عف ال هص  تأمصناً  أف يقنـ عكضاً 

 (899مانا )
 تعكز مهالأل المنصف بغصر علمو، كتعكز أيضا عل  الريـ مف معارضتو.

 (911مانا )
 للتبرع. ي ترف ت  انعقان ال هالأل أف يمكف ال هص  أىدً 
 (913مانا )

 .ا ماف االلتزاـ الممهكؿ يايااً ال ت كف ال هالأل ياياأل إال إذ
 (919مانا )

صعكز أف ت كف ال هالأل منعزا أك مقصنا ب رف يايح أك معلقأل عل   رف مد ـ  .3
 أك مضاتأل إل  زمف ميتقب  أك مىقتأل.

إذا ماف ال هص  ت  النصف الميتقب  لـ يعصف منا لل هالأل، ماف لو ت  أا كقن أف  .9
 أ.صرعا تصيا ما ناـ النصف الممهكؿ لـ صن 

 (911مانا )
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بتنهصػذ  مف مه  التزاـ ناقص ا ىليأل، كمانن ال هالأل بيب  نقص ا ىليأل، ماف ملزماً 
 االلتزاـ إذا لـ صنهذه المنصف الممهكؿ.

 (914مانا )
 .كلك ماف ال هص  تاعراً  مننياً  مهالأل النصف التعارا تعن عمدً  .3
 ، تعن نا ماً ااتياطياً  عل  أف ال هالأل النا  أل عف ضماف ا كراؽ التعارعأل ضماناً  .9

 .تعارعاً  عمدً 
 (915مانا )

ال تعػكز ال هالػأل تػ  مبلػو أ بػر ممػا ىػك ميػتاق علػ  المػنصف، كال ب ػركف أ ػن مػػف 
  ركف النصف الممهكؿ، كل ف تعكز ت  مبلو أق  كب ركف أيير.

 (916مانا )
ت ػػػػم  ال هالػػػػػأل ملاقػػػػػان الػػػػػنصف، كميػػػػػركتان المطالبػػػػػأل ا كلػػػػػ ، كمػػػػػا ييػػػػػتعن مػػػػػف 

 كتان بعن إ طار ال هص ، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.المير 
 الفصل الثاني
 آثار الكفالة
 الفرع األول

 العالقة بين الكفيل والدائن
 (917مانا )

صبػػرأ ال هصػػ  بمعػػرن بػػراءا المػػنصف، كلػػو أف صتميػػؾ بعميػػا ا كعػػو التػػ  ياػػته بيػػا  .3
 المنصف.

بػذلؾ  تو، كماف ال هصػ  عالمػاً إذا ماف الكعو الذا ياته بو المنصف ىك نقص أىلص .9
 كقن التعاقن، تليس لو أف ياته بيذا الكعو.

 (918مانا )
ا ػر بر ػن ذمػأل ال هصػ  كلػك ايػتاق  إذا قب  النا ف أف ييتكت  ت  مقاب  النصف  ص اً 

 ىذا ال  ء.
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 (919مانا )
 تبرأ ذمأل ال هص  بقنر ما أضاعو النا ف مف الضمانان. .3
لضػػماف الػػنصف كلػػك تقػػرر بعػػن ال هالػػأل،  يقيػػن بالضػػمانان مػػ  تػػأمصف ص يػػص .9

 كم  تأمصف مقرر بامـ القانكف.
 (931مانا )

ال تبرأ ذمأل ال هص  إذا تأ ر النا ف ت  ات ػاذ اإلعػراءان ضػن المػنصف أك  نػو لػـ  .3
 صت ذىا.

عل  أف ذمأل ال هص  تبػرأ إذا لػـ يقػـ الػنا ف بات ػاذ اإلعػراءان ضػن المػنصف  ػدؿ  .9
 للنا ف، ما لـ يقنـ المنصف لل هص  ضمانا ماتيا.يتأل أ ير مف إعذار ال هص  

 (933مانا )
ال يػقف  إذا أتلس المػنصف كعػ  علػ  الػنا ف أف صتقػنـ إلػ  مػأمكر التهلييػأل بالػنصف، كاع
اقػػو تػػ  الرعػػكع علػػ  ال هصػػ  بقػػنر مػػا أيػػا  ىػػذا ا  صػػر مػػف ضػػرر بيػػب  إىمػػاؿ 

 النا ف.
 (939مانا )

و الػػنصف الميػػتننان الدزمػػأل اليػػتعماؿ صلتػػـز الػػنا ف بػػأف ييػػلـ ال هصػػ  كقػػن كتا ػػ .3
 اقو ت  الرعكع.

بمنقكؿ مرىكف أك مابكس، كع  عل  النا ف أف صت ل   إذا ماف النصف مضمكناً  .9
 عنو لل هص .

بتػأمصف عقػػارا، التػـز الػنا ف بالقيػػاـ بػاإلعراءان الدزمػػأل  إذا مػاف الػنصف مضػػمكناً  .1
اءان عل  أف صرعػا بيػا لنق  ىذا التأمصف، كعتام  ال هص  ميركتان ىذه اإلعر 

 عل  المنصف.

 (931مانا )
 ال صعكز للنا ف أف صرعا عل  ال هص  إال بعن رعكعو عل  المنصف. .3



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 211 - 

ال صعػػكز للػػنا ف أف صنهػػذ علػػ  أمػػكاؿ ال هصػػ  إال بعػػن تعرعػػنه المػػنصف مػػف أمكالػػو،  .9
 كعع  عل  ال هص  ت  ىذه الاالأل أف صتميؾ بيذا الاق.

 (934مانا )
عرعػػػن، كعػػػ  عليػػػو أف يقػػػـك علػػػ  نهقتػػػو بإر ػػػان الػػػنا ف إلػػػ  إذا طلػػػ  ال هصػػػ  الت .3

 أمكاؿ المنصف.
ال عبػػػرا بػػػا مكاؿ التػػػ  صر ػػػن عنيػػػا ال هصػػػ ، إذا مانػػػن ىػػػذه ا مػػػكاؿ تقػػػا  ػػػارج  .9

 تليطصف، أك مانن متنازعا تصيا.
 (935مانا )

قبػػػ  ال هصػػػ  عػػػف إعيػػػار  إذا ار ػػػن ال هصػػػ  عػػػف أمػػػكاؿ للمػػػنصف، مػػػاف الػػػنا ف ميػػػىكالً 
 ذا لـ يقـ بات اذ اإلعراءان الدزمأل ت  الكقن المناي .المنصف إ

 (936مانا )
لضماف النصف كقػنمن مهالػأل بعػن  أك اتهاقاً  إذا ماف ىناؾ تأمصف عصن   يص قانكناً 

مػػا المػػنصف، تػػد صعػػكز التنهصػػذ علػػ   ىػػذا التػػأمصف أك معػػو، كلػػـ يمػػف ال هصػػ  متضػػامناً 
 الت   يين ليذا التأمصف.أمكاؿ ال هص  إال بعن التنهصذ عل  ا مكاؿ 
 (937مانا )

إذا تعػنن ال هػدء لػػنصف كااػن كبعقػػن كااػن، كمػانكا يصػػر متضػامنصف تيمػػا بصػنيـ، قيػػـ  .3
 النصف علصيـ، كال صعكز للنا ف أف يطال  م  مهص  إال بقنر نيصبو ت  ال هالأل.

ف عػ إذا ماف ال هدء قن التزمكا بعقكن متكاليػأل، تػاف مػ  كااػن مػنيـ يمػكف ميػ كالً  .9
 النصف ملو، إال إذا ماف قن ااتهك لنهيو باق التقييـ.

 (938مانا )
 ال صعكز لل هص  المتضامف ما المنصف أف يطل  التعرعن.

 
 (939مانا )
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صعكز لل هص  المتضػامف أف صتميػؾ بمػا تميػؾ بػو ال هصػ  يصػر المتضػامف مػف نتػكع 
 متعلقأل بالنصف.

 (991مانا )
  هالأل القضا يأل أك القانكنيأل.يمكف ال هدء نا ما متضامنصف ت  ال

 (993مانا )
تعكز مهالأل ال هص ، كت  ىذه الاالأل ال صعكز للنا ف أف صرعا عل  مهص  ال هص  قب  

 ما ال هص . رعكعو عل  ال هص  إال إذا ماف مهص  ال هص  متضامناً 
 (999مانا )

لػػو أف إذا مػػاف ال هػػدء متضػػامنصف تيمػػا بصػػنيـ ككتػػ  أاػػنىـ الػػنصف عنػػن الكلػػو مػػاف 
 صرعا عل  م  مف الباقصف بايتو ت  النصف كبنيصبو ت  ايأل المعير منيـ.

 
 الفرع الثاني

 العالقة بين الكفيل والمدين
 (991مانا )

ال يػػػقف اقػػػو تػػػ   صعػػػ  علػػػ  ال هصػػػ  أف ص طػػػر المػػػنصف قبػػػ  أف يقػػػـك بكتا ػػػو الػػػنصف، كاع
االيػتاقاؽ أيػبا  الرعكع عل  المنصف إذا ماف ىذا قن كت  الػنصف أك مانػن عنػنه كقػن 

تقض  ببطدف النصف أك بانقضا و، تإذا لـ يعارض المنصف ت  الكتاء، صبق  لل هص  اقو 
ت  الرعكع عليو كلك ماف المنصف قن نتا النصف أك مانن لنيو أيبا  تقض  ببطدنو أك 

 بانقضا و.
 (994مانا )

ف اقػػكؽ قبػػ  إذا كتػػ  ال هصػػ  الػػنصف، مػػاف لػػو أف ياػػ  ماػػ  الػػنا ف تػػ  عميػػا مػػا لػػو مػػ
المػػنصف، كل ػػف إذا لػػػـ صػػكؼ إال بعػػػض الػػنصف، تػػد صرعػػػا بمػػا كتػػػاه إال بعػػن أف ييػػػتكت  

 النا ف م  اقو مف المنصف.
 (995مانا )
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لل هصػ  الػذا كتػػ  الػنصف أف صرعػا علػػ  المػنصف يػػكاء مانػن ال هالػأل قػػن عقػنن بعلمػػو أـ 
 طػػاره المػػنصف بغصػػر علمػػو، كعرعػػا بأيػػ  الػػنصف كالميػػركتان التػػ  نتعيػػا مػػف كقػػن إ

 باإلعراءان الت  ات ذىا ضنه.
 (996مانا )
ا ػػر تانػػو صرعػػا علػػ  المػػنصف بمػػا مهلػػو ال بمػػا  إذا أنى ال هصػػ  عكضػػا عػػف الػػنصف  ػػص اً 

أناه، أمػػا إذا يػػالح الػػنا ف علػػ  مقػػنار مػػف الػػنصف تانػػو صرعػػا بمػػا أناه يػػلاا ال بعميػػا 
 النصف.

 (997مانا )
مػػانكا متضػػامنصف، تلل هصػػ  الػػذا ضػػمنيـ أف صرعػػا إذا تعػػنن المػػنصنكف تػػ  نصػػف كااػػن، ك 

 أك عل  أا منيـ بعميا ما كتاه مف النصف. علصيـ عميعاً 
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 الكتاب الثالث
 الحقوق العينية
 الباب األول

 الحقوق العينية األصمية
 الفصل األول
 حق الممكية
 الفرع األول

 حق الممكية بوجو عام
 :نطاقو ووسائل حمايتو -0

 (998مانا )
 ال  ء كانه اق ايتعمالو كايتغدلو كالتيرؼ تيو ت  انكن القانكف.لمالؾ 

 (999مانا )
مالؾ ال  ء يملؾ م  ما يعن مف عنايره العكىرعأل باصث ال يممف تيلو عنػو  .3

 نكف أف صيلؾ أك صتلف أك صتغصر.
 مل يػػأل ا رض ت ػػم  مػػا تكقيػػا كمػػا تاتيػػا إلػػ  الاػػن المهصػػن تػػ  التمتػػا بيػػا علػػكاً  .9

 .كعمقاً 
ز أف ت ػػػكف مل يػػػأل يػػػطح ا رض منهيػػػلأل عػػػف مل يػػػأل مػػػا تكقيػػػا أك مػػػا ال صعػػػك  .1

 تاتيا إال إذا كعن نص ت  القانكف أك اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (911مانا )
لمالػػؾ ال ػػ ء كاػػنه الاػػق تػػ  الايػػكؿ علػػ  مػػ  ةمػػاره كمنتعاتػػو كملاقاتػػو مػػا لػػـ  

 صكعن نص أك اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
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 (913مانا )
أاػػػن مػػػف مل ػػػو أك مػػػف االنتهػػػاع بػػػو، كال صنػػػزع ملػػػؾ مػػػف أاػػػن إال ال صعػػػكز أف ياػػػـر 

للمنهعػػأل العامػػأل، كيمػػكف مػػ  ذلػػؾ تػػ  ا اػػكاؿ التػػ  يقررىػػا القػػانكف كبالطرعقػػأل التػػ  
 صريميا، كت  مقاب  تعكيض عانؿ.

 :القيود التي ترد عمذ حق الممكية -2
 (919مانا )

انصف كالمرايػػيـ كاللػػكا ح علػػ  المالػػؾ أف صراعػػ  تػػ  ايػػتعماؿ اقػػو مػػا تقضػػ  بػػو القػػك 
 المتعلقأل بالميلاأل العامأل أك بالميلاأل ال ايأل.

 (911مانا )
إذا تعلػػػق بالملػػػؾ اػػػق الغصػػػر تلػػػيس للمالػػػؾ أف صتيػػػرؼ تيػػػو تيػػػرتا ضػػػارا إال بػػػإذف 

 ياا  ذلؾ الاق.
 (914مانا )

 عل  المالؾ أال يغلك ت  ايتعماؿ اقو إل  ان يضر بملؾ العار. .3
عػػػاره تػػػ  مضػػػار العػػػكار المألكتػػػأل التػػػ  ال يممػػػف لػػػيس للعػػػار أف صرعػػػا علػػػ   .9

نمػػا لػػو أف يطلػػ  إزالػػأل ىػػذه المضػػار إذا تعػػاكزن الاػػن المػػألكؼ علػػ   تعنبيػػا، كاع
أف صراعػػ  تػػ  تقػػنصر الضػػرر العػػرؼ كطبيعػػأل العقػػاران كمكقػػا مػػ  منيػػا بالنيػػبأل 
لآل ػػػر كالغػػػرض الػػػذا  ييػػػن مػػػف أعلػػػو كال ياػػػكؿ التػػػر يص اليػػػانر مػػػف 

 م تيأل نكف ايتعماؿ العار ليذا الاق.العيان اإلنارعأل ال

 (915مانا )
 أك قناا  ايأل للرا ماف لو كانه اق ايتعماليا. مف أن أ ت  مل و ب راً  .3
للمدؾ المعاكرعف أف ييتعملكا الب ر أك القناا تيما تاتاعو أراضصيـ مف را بعن  .9

ت  أف يمكف المالؾ قن ايتكت  ااعتو منيا، كعلصيـ ت  ىذه الاالأل أف يياىمكا 
 نهقان إن اء الب ر أك القناا كييانتيا بنيبأل ميااأل أراضصيـ الت  تنتها منيا.

 (916مانا )
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صع  عل  مالؾ ا رض أف ييمح بأف تمر بأرضو المياه ال اتيأل لرا ا راض  البعصػنا 
 .عانالً  عف ب ر المياه، ب رف أف يعكض عف ذلؾ تعكيضاً 

 (917مانا )
العػػاـ، أك التػػ  ال ييػػليا بيػػذا الطرعػػق ممػػر مالػػؾ ا رض المابكيػػأل عػػف الطرعػػق  .3

مػػاؼ، إذا مػػاف ال صتييػػر لػػو الكيػػكؿ إلػػ  ذلػػؾ الطرعػػق إال بم ػػقأل مبصػػرا أك نهقػػأل 
باىظػػػأل، لػػػو اػػػق المػػػركر تػػػ  ا راضػػػ  المعػػػاكرا بالقػػػنر الػػػدـز اليػػػتغدؿ أرضػػػو 
كايػػتعماليا علػػ  الكعػػو المػػألكؼ، مػػا نامػػن ىػػذه ا راضػػ  مابكيػػأل عػػف الطرعػػق 

 ؾ ت  مقاب  تعكيض عانؿ.العاـ، كذل
، كتػػ  ال ييػػتعم  ىػػذا الاػػق إال تػػ  العقػػار الػػذا يمػػكف المػػركر تيػػو أ ػػف ضػػرراً  .9

 مكضا منو صتاقق تيو ذلؾ.
عػف تعز ػأل عقػار تمػن بنػاء علػ  تيػرؼ  إذا ماف الابس عف الطرعق العاـ نا ػ اً  .1

قػػانكن ، كمػػاف مػػف الميػػتطاع إصعػػان ممػػر مػػاؼ تػػ  أعػػزاء ىػػذا العقػػار، تػػد صعػػكز 
 مطالبأل باق المركر إال ت  ىذه ا عزاء.ال

 (918مانا )
ل ػػػ  مالػػػؾ أف صعبػػػر عػػػاره علػػػ  كضػػػا اػػػنكن  مد يمػػػا المتديػػػقأل، كت ػػػكف نهقػػػان 

 التانصن  رمأل بصنيما.
 (919مانا )

لمالؾ الاا ف الم ترؾ أف ييتعملو باي  الغرض الذا أعن لو نكف أف يام  الاػا ف 
 يداو كتعنصنه م  بنيبأل ايتو تيو.تكؽ طاقتو، كعتام  ال رماء نهقان إ

 (941مانا )
للمالػؾ إذا مانػػن لػو ميػػلاأل عنيػأل تػػ  تعليػأل الاػػا ف الم ػترؾ أف يعليػػو ب ػػرف أال  .3

صلاػػق ضػػػررا عيػػػيما ب ػػرعمو، كعليػػػو كاػػػنه أف صنهػػػق علػػ  التعليػػػأل كيػػػيانأل العػػػزء 
المعل  كعم  ما صلػـز لععػ  الاػا ف صتامػ  زعػانا العػ ء النا ػة عػف التعليػأل نكف 

 أف يهقن  ص ا مف متانتو.
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لتامػػ  التعليػػأل تعلػػ  مػػف صريػػ  تصيػػا مػػف  إذا لػػـ يمػػف الاػػا ف الم ػػترؾ يػػالااً  .9
ال رماء أف يعصن بناء الاػا ف ملػو علػ  نهقتػو، باصػث يقػا مػا زان مػف يػممو تػ  
نااصتػػػو ىػػػك بقػػػنر االيػػػتطاعأل كيظػػػ  الاػػػا ف المعػػػنن تػػػ  يصػػػر العػػػزء المعلػػػ  

 أانث التعليأل اق ت  التعكيض.م ترما نكف أف يمكف للعار الذا 
 (943مانا )

تػ  العػزء  للعار الذا لـ يياىـ تػ  نهقػان تعليػأل الاػا ف الم ػترؾ أف ييػبح  ػرعماً 
المعل  إذا نتا نيصبو تيما أنهػق عليػو كقيمػأل نيػف ا رض التػ  تقػكـ علصيػا زعػانا 

 اليمؾ إف مانن ىناؾ زعانا.
 (949مانا )
ات  مهرقيما، ما لـ  بصف عقارعف يعن م ترماً  الاا ف الذا يمكف كقن إن ا و تايدً 

 يقـ نلص  عل  عمس ذلؾ.
 (941مانا )

لػػيس للعػػار أف صعبػػر عػػاره علػػ  تاػػكيف مل ػػو، كال علػػ  النػػزكؿ عػػف عػػزء مػػف  .3
 الاا ف أك مف ا رض الت  تقا علصيا الاا ف.

نكف عػػذر قػػكا إف مػػاف ىػػذا يضػػر العػػار  لػػيس لمالػػؾ الاػػا ف أف صينمػػو م تػػاراً  .9
 ييتتر مل و بالاا ف.الذا 

 (944مانا )
ال صعكز للعار أف يمكف لو عل  عاره مط  مكاعو عل  مياتأل تقػ  عػف متػرعف  .3

 مف ظير الاا ف الذا تيو المط .
ال صعكز أف تق  الميػاتأل تػ  المطػ  المناػرؼ عػف متػر مػا لػـ يمػف ىػذا المطػ   .9

 مكاعو للطرعق العاـ.
لػؾ العػار علػ  ميػاتأل تقػ  عػف إذا مي  أان بالتقانـ الاق ت  مطػ  مكاعػو لم .1

مترعف، تد ياق ليذا العار أف صبن  عل  أق  مف مترعف يقايا بالطرعقأل اليابق 
 بيانيا كذلؾ عل  طكؿ البناء الذا تتح تيو المط .
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 (945مانا )
ال ت ػػػترف أيػػػأل ميػػػاتأل لهػػػتح المنػػػاكر كىػػػػ  التػػػ  تعلػػػك قاعػػػنتيا عػػػف قامػػػأل اإلنيػػػػاف 

كر اليكاء كنهاذ النكر، نكف أف ييتطاع اإلطدؿ منيا المعتانا كال يقين منيا إال مر 
 عل  العقار المعاكر.

 (946مانا )
الميػانا كاآلبػار كاآلالن الب ارعػأل، كعميػا الماػاؿ المضػرا بػالعصراف صعػ  أف تن ػأ 

 كتقا لل را ف الت  تهرضيا القكانصف كاللكا ح.
 (947مانا )

نا التيرؼ ت  عقار، تد يقض  بم إذا تضمنن عقكن التبرع أك الكييأل  رطاً  .3
علػػ  مػػنا  علػػ  باعػػث م ػػركع، كمقيػػكراً  ييػػح ىػػذا ال ػػرف مػػا لػػـ يمػػف مبنيػػاً 

 معقكلأل.
، متػػ  مػػاف المػػران بػػالمنا مػػف التيػػرؼ امايػػأل ميػػلاأل يمػػكف الباعػػث م ػػركعاً  .9

 م ركعأل للمتيرؼ أك المتيرؼ إليو أك الغصر.
 صع  أال تزعن المنا المعقكلأل عل   مس ع را ينأل. .1

 (948مانا )
م  تيػرؼ ص ػالف  ػرف المنػا مػف التيػرؼ الػكارن تػ  عقػكن التبػرع أك  يقا مكقكتاً 

كتقػػا  امػػاـ المػػانا اليػػابقأل مػػا لػػـ صعػػزه مػػف تقػػرر  الكيػػيأل إذا مػػاف ال ػػرف يػػايااً 
 ال رف لميلاتو.

 (949مانا )
ال ياته بال رف المانا مف التيرؼ عل  الغصر إال إذا مػاف علػ  علػـ بػو كقػن  .3

 ت  مقنكره أف يعلـ بو.التيرؼ أك ماف 
كتـ تيعص  التيرؼ الذا كرن تيو ال رف عن الغصر عالما  إذا ماف ال  ء عقاراً  .9

 بال رف مف تارعك التيعص .
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 :الممكية الشائعة -3
 (951مانا )

، نكف أف تاػنن ايػػأل مػػ  مػػنيـ تيػو، تيػػـ  ػػرماء علػػ  إذا ملػؾ اةنػػاف أك أ ةػػر  ػػص اً 
 إذا لـ يقـ نلص  عل  يصر ذلؾ. ال صكع، كتاي  ايص م  منيـ متياكيأل
 (953مانا )

، كلػو أف صتيػرؼ تصيػا مصػف  ػاء تامػاً  م   رعؾ ت  ال ػصكع يملػؾ ايػتو مل ػاً  .3
 باقكقيـ. نكف إذف مف باق  ال رماء ب رف أال صلاق ضرراً 

علػ  عػزء مهػرز مػف المػاؿ ال ػا ا كلػـ يقػا ىػذا العػزء  إذا ماف التيرؼ منيباً  .9
انتق  اق المتيرؼ إليو مف كقػن التيػرؼ  عنن القيمأل ت  نيص  المتيرؼ

إلػػ  العػػزء الػػذا اؿ إلػػ  المتيػػرؼ بطرعػػق القيػػمأل، تػػإذا مػػاف المتيػػرؼ إليػػو 
صعيػػ  أف المتيػػرؼ ال يملػػؾ العػػزء المتيػػرؼ تصيػػا مهػػرزا اػػصف العقػػن، مػػاف لػػو 

 الاق ت  طل  إبطاؿ التيرؼ.

 (959مانا )
ن اتهػػاؽ يقضػػ  بغصػػر ت ػػكف إنارا المػػاؿ مػػف اػػق ال ػػرماء معتمعػػصف، مػػا لػػـ صكعػػ .3

 ذلؾ.
 عنيـ. إذا تكل  أان ال رماء اإلنارا نكف اعتراض مف الباقصف عن كميدً  .9

 (951مانا )
للعميػػػا، كتايػػػ   يمػػػكف رأا أيلبيػػػأل ال ػػػرماء تػػػ  أعمػػػاؿ اإلنارا المعتػػػانا ملزمػػػاً  .3

ا يلبيأل عل  أياس قيمأل ا نيبأل، تاف لـ يمف ةمأل أيلبيأل تللقاضػ  بنػاء علػ  
اء أف صت ذ مف التنابصر ما تقتضػيو الضػركرا كلػو أف يعػصف عنػن طل  أان ال رم

 الااعأل مف صنصر الماؿ ال ا ا.
 ، كأف تضػػا إلنارا المػػاؿ كاالنتهػػاع بػػو نظامػػاً ك لايلبيػػأل أيضػػا أف ت تػػار مػػنصراً  .9

 .أـ  اياً  كعل   لها يـ يكاء ماف ال لف عاماً  ييرا عل  ال رماء عميعاً 
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 (954مانا )
ل ػػػكف علػػػ  ا قػػػ  ةدةػػػأل أربػػػاع المػػػاؿ ال ػػػا ا أف يقػػػرركا، تػػػ  لل ػػػرماء الػػػذصف يم .3

يبص  تايصف االنتهاع بيػذا المػاؿ مػف التغصصػران ا يايػيأل كالتعػنص  تػ  الغػرض 
الػػذا أعػػن لػػو مػػا ص ػػرج عػػف اػػنكن اإلنارا المعتػػانا، علػػ  أف صبلغػػكا قػػرارىـ إلػػ  

مػأل  ػدؿ باق  ال رماء، كلمف  الف مف ىىالء اق تقنيـ االعتراض إلػ  المام
 ةدةصف صكما مف كقن اإلعدف.

للماممػػأل عنػػن نظػػر االعتػػراض إذا كاتقػػن علػػ  قػػرار ا يلبيػػأل أف تقػػرر مػػا تػػراه  .9
منايػػبا مػػف التػػػنابصر كليػػا بكعػػػو  ػػاص أف تػػػأمر ا يلبيػػأل بتقػػػنيـ مهالػػأل تضػػػمف 

 للم الف مف ال رماء الكتاء بما قن ييتاق مف التعكيضان.
 (955مانا )

الاػق تػ  أف صت ػذ مػف الكيػا   مػا صلػـز لاهػك المػاؿ ال ػا ا، ل    رعؾ ت  ال صكع 
 كلك ماف ذلؾ بغصر مكاتقأل باق  ال رماء.
 (956مانا )

نهقان إنارا الماؿ ال ا ا كاهظو كالضرا   المهركضأل عليو كيا ر الت الصف الناتعأل 
عف ال صكع أك المقررا عل  الماؿ، صتامليا عميا ال رماء، مػ  بقػنر نيػصبو، مػا لػـ 

 كعن اتهاؽ أك نص يقض  ب دؼ ذلؾ.ص
 (957مانا )

لل ػػرماء الػػذصف يمل ػػكف علػػ  ا قػػ  ةدةػػأل أربػػاع المػػاؿ ال ػػا ا، أف يقػػرركا التيػػرؼ 
تيو، إذا ايتننكا ت  ذلؾ إل  أيبا  قكيػأل علػ  أف يعلنػكا قػرارىـ إلػ  بػاق  ال ػرماء، 

مػف كقػن  كلمف  الف مف ىىالء اق تقنيـ اعتراض إل  الماممأل  ػدؿ يػتصف صكمػا
اإلعػػدف، كللماممػػأل عنػػنما ت ػػكف قيػػمأل المػػاؿ ال ػػا ا ضػػارا بميػػالح ال ػػرماء، أف 

 .للظركؼ ما إذا ماف التيرؼ كاعباً  تقرر تبعاً 
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 (958مانا )
لل ػػرعؾ تػػ  المنقػػكؿ ال ػػا ا أك تػػ  المعمػػكع مػػف المػػاؿ أف ييػػترن قبػػ  القيػػمأل  .3

ريػأل، كذلػؾ  ػدؿ الايأل ال ا عأل الت  باعيػا  ػرعؾ ا ػر  عنبػ  بطرعػق المما
مف تارعك علمو بالبيا أك مف تارعك إعدنو بو، كعتـ االيترنان   ميأل ع ر صكماً 

بػإعدف صكعػػو إلػػ  مػػ  مػػف البػػا ا كالم ػػترا، كياػػ  الميػػترن ماػػ  الم ػػترا تػػ  
 عميا اقكقو كالتزاماتو إذا ىك عكضو عف م  ما أنهقو.

 إذا تعنن الميترنكف تل   منيـ أف ييترن بنيبأل ايتو. .9
 :انقضاء الشيوع بالقسمة -4

 (959مانا )
علػػ  البقػػاء تػػ   ل ػػ   ػػرعؾ أف يطالػػ  بقيػػمأل المػػاؿ ال ػػا ا مػػا لػػـ يمػػف معبػػراً  .3

 ال صكع بمقتض  نص أك اتهاؽ.
ال صعكز بمقتض  االتهػاؽ أف تمنػا القيػمأل إلػ  أعػ  صعػاكز  مػس يػنكان تػإذا  .9

اػػػق مػػػف  مػػػاف ا عػػػ  ال صعػػػاكز ىػػػذه المػػػنا نهػػػذ االتهػػػاؽ تػػػ  اػػػق ال ػػػرعؾ كتػػػ 
 ص لهو.

 (961مانا )
 لل رماء إذا انعقن إعماعيـ، أف يقتيمكا الماؿ ال ا ا بالطرعقأل الت  صركنيا. .3
ا ىليػػػػأل أك ناقيػػػػيا تػػػػد تيػػػػح القيػػػػمأل  أك تاقػػػػناً  إذا مػػػػاف أاػػػػن ال ػػػػرماء يا بػػػػاً  .9

 .الرضا يأل نكف كعكن مف صنك  عنو قانكناً 
 (963مانا )

 ا تعلػ  مػف صرعػن ال ػركج مػف ال ػصكع إذا ا تلف ال ػرماء تػ  اقتيػاـ المػاؿ ال ػا .3
 أف يملف باق  ال رماء بالاضكر أماـ قاض  اليلح إلعراء القيمأل.

أك أ ةػػر لتقػػكيـ المػػاؿ ال ػػا ا كقيػػمتو  صنػػن  القاضػػ  إف رأى كعيػػا لػػذلؾ  بصػػراً  .9
 نكف أف صلاقو نقص مبصر ت  قيمتو. اييا إف ماف الماؿ يقب  القيمأل عصناً 
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 (969مانا )
الايػػػص علػػػ  أيػػػاس أيػػػغر نيػػػص  اتػػػ  لػػػك مانػػػن القيػػػمأل يعػػػصف ال بصػػػر  .3

عز يأل، تإذا تعذرن القيمأل عل  ىذا ا ياس عاز لل بصر أف صعنػ  ل ػ   ػرعؾ 
 ايتو.

، عكض بمعنؿ عما نقص إذا تعذر أف ص تص أان ال رماء بمام  نيصبو عصناً  .9
 مف نيصبو.

 (961مانا )
ص كتػػ  مػػ  يهيػػ  قاضػػ  اليػػلح تػػ  المنازعػػان التػػ  تتعلػػق بتانصػػن الايػػ .3

 المنازعان ا  رى الت  تن   ت  ا تيايو.
إذا قاـ نزاع بصف ال رماء ال صن   ت  ا تياص قاض  اليلح تعليػو أف ياصػ   .9

ال يكـ إل  الماممأل الم تيأل، كتقف نعكى القيمأل إل  أف يهي  نيا يا تػ  
 ذلؾ النزاع.

 (964مانا )
عصنػػػن بطرعػػػق إذا انتيػػػ  الهيػػػ  تػػػ  منازعػػػان ال ػػػرماء كمانػػػن الايػػػص قػػػن  .3

بإعطاء م   ػرعؾ النيػص  المهػرز الػذا  التعنص ، أينر قاض  اليلح امماً 
 اؿ إليو.

إذا مانػػػن الايػػػص لػػػـ تعػػػصف بطرعػػػق التعنصػػػ  تعػػػرا القيػػػمأل بطرعػػػق القرعػػػأل،  .9
بإعطػػاء مػػ   ػػرعؾ  كتةبػػن الماممػػأل ذلػػؾ تػػ  ماضػػرىا كييػػنر القاضػػ  اممػػاً 

 نيصبو المهرز.

 (965مانا )
أك مػػاف مػػف  ػػأنيا إاػػناث نقػػص مبصػػر تػػ  قيمػػأل المػػاؿ  إذا تعػػذرن القيػػمأل عصنػػاً  .3

 المران قيمتو، بيا ىذا الماؿ بطرعق المزاصنا.
 .صعكز أف تقتير المزاصنا عل  ال رماء إذا طلبكا ذلؾ باإلعماع .9
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 (966مانا )
أك أف صبػاع المػاؿ الم ػترؾ  لنا ن  م   رعؾ أف يعارضكا تػ  أف تػتـ القيػمأل عصنػاً  .3

كتكعػػو المعارضػػأل إلػػ  مػػ  ال ػػرماء، كعترتػػ  علصيػػا إلػػزاميـ  بػػالمزان بغصػػر تػػن ليـ،
بأف صن لكا مف عارض مف النا نصف ت  عميا اإلعراءان متػ  مانػن اقػكقيـ ةابتػأل 

ال مانن القيمأل يصر ناتذا ت  اقيـ.  التارعك قب  رتا نعكى القيمأل، كاع
صيػا إال تػ  إذا تمن القيمأل تد صعػكز للػنا نصف الػذصف لػـ صتػن لكا تصيػا أف يطعنػكا عل .9

 االأل الغش.
 (967مانا )

للايأل الت  الن إليػو بالقيػمأل منػذ أف تملػؾ تػ  ال ػصكع، كأنػو لػـ  يعتبر المتقايـ مال اً 
 ت  بقيأل الايص. يملؾ يصرىا  ص اً 

 (968مانا )
يضمف المتقايمكف بعضيـ لبعض ما قن يقا مف ايتاقاؽ أك تعرض تػ  الايػأل  .3

بنيػػبأل  لقيػػمأل، كيمػػكف مػػ  مػػنيـ ملزمػػاً التػػ  الػػن إلػػ  أاػػنىـ بيػػب  يػػابق علػػ  ا
ايتو أف يعكض ميتاق الضماف عل  أف ت كف العبػرا تػ  تقػنصر ال ػ ء بقيمتػو 

كزع القػػنر الػػذا صلزمػػو  أك مهليػػاً  كقػػن القيػػمأل، تػػإذا مػػاف أاػػن المتقايػػمصف معيػػراً 
 عل  ميتاق الضماف كعميا المتقايمصف يصر المعيرعف أك المهليصف.

ىنػػػاؾ اتهػػػاؽ يػػػرعح يقضػػػ  باإلعهػػػاء منػػػو تػػػ  الاالػػػأل  ال ماػػػ  للضػػػماف إذا مػػػاف .9
إلػ  تعػ   ال ايأل الت  ن أ عنيا، كيمتنا الضماف أيضا إذا ماف االيتاقاؽ راععاً 

 المتقايـ نهيو.

 (969مانا )
صعػػكز نقػػض القيػػمأل الاايػػلأل بالتراضػػ  إذا أةبػػن أاػػن المتقايػػمصف أنػػو قػػن لاقػػو منيػػا 

ا ت  التقنصر بقيمأل ال  ء كقن القيمأل، ما يبف صزعن عل  ال مس، عل  أف ت كف العبر 
 ما نقص مف ايتو. أك عصناً  لـ يمم  للمنع  نقناً 

 (971مانا )
 تيقف نعكى نقض القيمأل إذا لـ ترتا  دؿ ينأل مف تارعك القيمأل.
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 (973مانا )
 تعكز قيمأل الهضكل  كتنعقن مكقكتأل عل  إعازا ال رماء ت  المػاؿ المقيػكـ يػرااألً 

 .أك ضمناً 
 :مة الميايأةقس -5

 (979مانا )
صعػػػكز أف صتهػػػق ال ػػػرماء علػػػ  أف ص ػػػتص مػػػ  مػػػنيـ بمنهعػػػأل عػػػزء معػػػصف صػػػكازا  .3

ل ػػػرما و تػػػ  مقابػػػ  ذلػػػؾ عػػػف االنتهػػػاع ببػػػاق   ايػػػتو تػػػ  المػػػاؿ ال ػػػا ا، نػػػازالً 
 ا عزاء.

يمػػكف ىػػذا االتهػػاؽ لمػػنا ال تزعػػن علػػ   مػػس يػػنكان، تػػاف لػػـ ي ػػترف لػػو مػػنا أك  .9
كلـ ياي  اتهاؽ عنصن مانن المنا ينأل كاانا تتعػنن  انتين المنا المتهق علصيا

 ما لـ يعلف ال رعؾ إل   رما و ريبتو ت  إنياء ىذا االتهاؽ.
 (971مانا )

إذا نامػػػن القيػػػمأل الم ػػػار إلصيػػػا تػػػ  المػػػانا اليػػػابقأل  مػػػس ع ػػػرا يػػػنأل، انقلبػػػن  .3
 قيمأل نيا يأل، ما لـ صتهق ال رماء عل  يصر ذلؾ.

مف الماؿ ال ا ا منا  مس ع را ينأل  معصناً  زءاً إذا ااز ال رعؾ عل  ال صكع ع .9
 اتترض أف ايازتو ليذا العزء تيتنن إل  قيمأل ميايأا.

 (974مانا )
صعػػكز أف ت ػػكف قيػػمأل الميايػػأا بػػأف صتهػػق ال ػػرماء علػػ  أف صتنػػاكبكا االنتهػػاع بعميػػا 

 الماؿ الم ترؾ م  منيـ لمنا ماننا تتناي  ما ايتو.
 (975مانا )

يػأا مػف اصػث عػكاز االاتعػاج بيػا علػ  الغصػر، كمػف اصػث أىليػأل ت ضا قيمأل الميا
المتقايمصف كاقكقيـ، كالتزاماتيـ كطرؽ اإلةبان  اماـ عقن اإلصعار، ما نامن ىػذه 

 ا اماـ ال تتعارض ما طبيعأل ىذه القيمأل.
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 (976مانا )
ا صعكز لل رماء أف صتهقكا أةناء إعراء القيمأل النيا يأل علػ  أف يقيػـ المػاؿ ال ػا  .3

 ميايأا بصنيـ، كتظ  ىذه القيمأل ناتذا ات  تتـ القيمأل النيا يأل.
إذا تعذر اتهاؽ ال رماء عل  قيمأل الميايأا، عاز للقاض  بنػاء علػ  طلػ  أاػن  .9

 ال رماء أف يأمر بيا، كلو االيتعانأل ب بصر أك أ ةر إذا اقتض  ا مر ذلؾ.

 (977مانا )
 ميايأا تقب  نعكى القيمأل.إذا طل  أان ال رماء القيمأل كطل  اآل ركف ال .3
ف القيػػػػمأل، أك مانػػػن العػػػػصف ك إذا طلػػػ  أاػػػن ال ػػػػرماء الميايػػػأا كلػػػػـ يطلػػػ  البػػػاق .9

 الم ترمأل ال تقب  القيمأل أمر القاض  بالميايأا.
 :الشيوع اإلجباري  -6

 (978مانا )
ال صعكز لل رماء ت  ماؿ  ا ا أف يطلبكا قيمتو إذا تبصف مػف الغػرض الػذا أعػن لػو 

 نو صع  أف صبق  نا ما عل  ال صكع.ىذا الماؿ، أ
 :ممكية األسرة -7

 (979مانا )
 عضاء ا يرا الكاانا الذصف تعمعيـ كانا العم  أك الميلاأل أف صتهقكا متابػأل  .3

 عل  إن اء مل يأل لايرا.
تت ػػكف مل يػػأل ا يػػرا إمػػا مػػف ترمػػأل كرةكىػػا كاتهقػػكا علػػ  ععليػػا مليػػا أك بعضػػيا  .9

مػػػا مػػػف أا مػػاؿ مل ػػاً  ا ػػػر مملػػػكؾ ليػػػـ اتهقػػكا علػػػ  إن الػػػو تػػػ  ىػػػذه  لايػػػرا، كاع
 المل يأل.

 (981مانا )
صعػكز االتهػػاؽ علػػ  إن ػػاء مل يػػأل لايػػرا لمػػنا  ال تزعػػن علػػ   مػػس ع ػػرا يػػنأل،  .3

علػػ  أنػػو صعػػكز ل ػػ   ػػرعؾ أف يطلػػ  مػػف القاضػػ  اإلذف لػػو تػػ  إ ػػراج نيػػصبو 
 ؾ.مف ىذه المل يأل قب  انقضاء ا ع  المتهق عليو إذا كعن مبرر قكا لذل
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إذا لـ يمف للمل يأل المذمكرا أعػ  معػصف، مػاف ل ػ   ػرعؾ أف ص ػرج نيػصبو منيػا  .9
 بعن يتأل أ ير مف صـك أف يعلف إل  ال رماء ريبتو ت  إ راج نيصبو.

 (983مانا )
لػػيس لل ػػرماء أف يطلبػػكا القيػػمأل مػػا نامػػن مل يػػأل ا يػػرا قا مػػأل، كال صعػػكز  ا  .3

 إال بمكاتقأل ال رماء عميعا. رعؾ أف صتيرؼ ت  نيصبو  عنب  عف ا يرا 
 إذا تملػػؾ أعنبػػ  عػػف ا يػػرا ايػػأل أاػػن ال ػػرماء برضػػاء ىػػذا ال ػػرعؾ أك عبػػراً  .9

تػػػ  مل يػػػأل ا يػػػرا إال برضػػػا و كرضػػػاء بػػػاق   عليػػػو، تػػػد يمػػػكف ا عنبػػػ   ػػػرعماً 
 ال رماء.

 (989مانا )
لل ػػرماء أيػػاا  ا يلبيػػأل مػػف قيمػػأل الايػػص تػػ  مل يػػأل ا يػػرا أف يعصنػػكا مػػف  .3

أك أ ةر إلنارا الماؿ الم ترؾ كللمػنصر أف صػن   علػ  مل يػأل ا يػرا  اناً بصنيـ كا
مف التغصصر ت  الغرض الذا أعن لو الماؿ الم ترؾ ما يايف بو طػرؽ االنتهػاع 

 بيذا الماؿ، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
صعكز عزؿ المنصر بالطرعقأل الت  عصف بيا كلك اتهق عل  يصػر ذلػؾ، ممػا صعػكز  .9

 عزلو بناء عل  طل  أا  رعؾ إذا كعن يب  قكا ييكغ ىذا العزؿ. للقاض 

 (981مانا )
تيمػػا عػػنا ا امػػاـ اليػػابقأل تطبػػق قكاعػػن المل يػػأل ال ػػا عأل كقكاعػػن الكمالػػأل علػػ  مل يػػأل 

 ا يرا.
 :ممكية الطبقات والشقق -8

 (984مانا )
امػػاـ اصةمػػا كعػػنن مل يػػأل م ػػترمأل لبنػػاء مقيػػـ إلػػ  طبقػػان أك  ػػقق تطبػػق ب ػػأنيا أ

 القانكف ال اص بيا.
 ممكية السفل والعمو: -9

 (985مانا )
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إذا ماف العلػك ل ػ ص يصػر يػاا  اليػه ، يمػكف ليػاا  العلػك اػق القػرار علػ  
 اليه  كيمكف لياا  اليه  اق اليقف ت  العلك.

 (986مانا )
 عل  ياا  اليه  أف يقـك با عماؿ كالترميمان الدزمأل لمنا يقكف العلك. .3
عػػف القيػػاـ بيػػػذه الترميمػػان تللماممػػأل بنػػػاء علػػ  طلػػ  المتضػػػرر أف إذا امتنػػا  .9

 تأمر بإعراء الترميمان الدزمأل عل  نهقأل ياا  اليه .

 (987مانا )
إذا انيػػنـ البنػػاء كعػػ  علػػ  يػػاا  اليػػه  أف يعصػػن بنػػاء يػػهلو تػػإذا امتنػػا عػػاز  .3

للقاضػػػػ  أف يػػػػأمر بإعػػػػانا اليػػػػه ، إذا طلػػػػ  يػػػػاا  العلػػػػك ذلػػػػؾ علػػػػ  نهقػػػػػأل 
 ياابو.

تػػ  الاالػػأل ا  صػػرا صعػػكز ليػػاا  العلػػك أف يمنػػا يػػاا  اليػػه  مػػف اليػػمن   .9
كاالنتهػػاع اتػػ  صػػىنا مػػا تػػ  ذمتػػو، كععػػكز لػػو أيضػػا أف يايػػ  علػػ  إذف تػػ  

 إصعار اليه  أك يمناه ايتيهاء لاقو.
 (988مانا )

 ال صعكز لياا  العلك أف صزعن ت  ارتهاع بنا و باصث يضر باليهل .
 الفرع الثاني

 كسب الممكيةأسباب 
 :االستيالء -0

 (989مانا )
 مف كضا صنه عل  منقكؿ ال مالؾ لو بنيأل تمل و، مل و.

 (991مانا )
 ييبح المنقكؿ بغصر مالؾ إذا ت ل  عنو مال و بقين النزكؿ عف مل صتو. .3
ذا قػبض علػ  اصػكاف  .9 تعن الاصكانان يصر ا ليهأل ال مالؾ ليا ما نامن طليقأل، كاع

أك مػف عػف تتبعػو، كمػا  الؾ لػو إذا لػـ صتبعػو المالػؾ تػكراً منيا ةـ أطلق عان ال م
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ركض منيا كألف الرعكع إل  المماف الم يص لو ةػـ تقػن ىػذه العػانا صرعػا ال 
 مالؾ لو.

 (993مانا )
ال نػػػز المػػػنتكف أك الم بػػػكء الػػػذا ال ييػػػتطيا أاػػػن أف صةبػػػن مل صتػػػو لػػػو، يمػػػكف  .3

 لمالؾ العقار الذا كعن تيو ال نز أك لمالؾ رقبتو.
 للكاقف كلكرةتو.  اياً  ال نز الذا يعةر عليو ت  عصف مكقكتأل يمكف مل اً  .9

 (999مانا )
الاػػػػق تػػػػ  يػػػػصن الباػػػػر كالبػػػػر كاللقطػػػػأل كا  ػػػػياء ا ةرعػػػػأل تنظميػػػػا القػػػػكانصف كاللػػػػكا ح 

 ال ايأل.
 (991مانا )

 ا راض  المكان كالت  ال مالؾ ليا ت كف مل ا للنكلأل. .3
 الصػن علصيػا إال بتػر يص مػف النكلػأل كتقػاً ال صعكز تملؾ ىػذه ا راضػ  أك كضػا  .9

 للقانكف.

 (994مانا )
مػف ا راضػ  المػكان بػإذف مػف اليػلطأل الم تيػأل مػاف  مف أايا أك عمر أرضػاً  .3

 ليا. مال اً 
صعكز لليلطأل الم تيأل أف تػأذف بإايػاء ا رض علػ  أف صنتهػا بيػا مػف أاياىػا  .9

 نكف أف صتمل يا.
 (995مانا )

صػػر المزركعػػأل أك يريػػيا أك البنػػاء علصيػػا كايػػتعماليا يمػػكف اإلايػػاء بػػزرع ا رض ي
 منا  مس ينكان متتابعأل.

 
 (996مانا )
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لما أايػاه نكف  مف أرض أذف لو بإايا يا كترؾ باقصيا، ماف مال اً  إذا أايا أان عزءاً 
 الباق .

 (997مانا )
 تاعصر ا رض المكان ال يعن إاياء ليا. .3
ةػدث يػنكان علػ  ىػذا التاعصػػر  مػف قػاـ بتاعصػر أرض مػكان يمل يػا بانقضػاء .9

 كقيامو بإايا يا كايكلو عل  إذف بالتملؾ مف اليلطأل الم تيأل.

 (998مانا )
 مف اهر ب را تامأل ت  أرض مكان بإذف مف اليلطأل الم تيأل تيك مل و.

 :كسب الممكية بالميراث -2
 (999مانا )

ا تػػػػ  يميػػػػ  الػػػػكارث بطرعػػػػق المصػػػػراث العقػػػػاران كالمنقػػػػكالن كالاقػػػػكؽ المكعػػػػكن .3
 الترمأل.

تعصصف الكرةأل كتانصن أنيبتيـ ت  اإلرث كانتقاؿ الترمػأل ص ضػا  امػاـ ال ػرععأل  .9
 اإليدميأل كالقكانصف اليانرا ت   أف الترمأل.

 (3111مانا )
للترمػػأل كعػػ  علػػ  الماممػػأل بنػػاء علػػ  طلػػ  أيػػاا   إذا عػػصف المػػكرث كيػػياً  .3

 ال أف تةبصن ىذا التعصصف.
 عل  الميه  مف أاماـ.ييرا عل  كي  الترمأل ما ييرا  .9

 (3113مانا )
لترمتو عاز  اػن ذكا ال ػأف أف يطلػ  مػف القاضػ   إذا لـ يعصف المكرث كيياً  .3

 تعصصف ميف ليا.
يعػػصف القاضػػ  مػػف صعمػػا الكرةػػأل علػػ  ا تيػػاره، تػػاف لػػـ صعمػػا الكرةػػأل علػػ  أاػػن  .9

تكل  القاض  ا تيػار الميػه  علػ  أف يمػكف بقػنر الميػتطاع مػف بػصف الكرةػأل، 
 بعن يماع أقكاليـ.كذلؾ 
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 (3119مانا )
أف صػرتض تػكل  ىػذه الميمػأل أك أف صتناػ  عنيػا بعػن تكلصتيػا،  لمف عصف ميػهياً  .3

 كذلؾ طبقا  اماـ الكمالأل.
صعػػكز للقاضػػػ ، إذا طلػػػ  إليػػو أاػػػن ذكا ال ػػػأف، أك نكف طلػػ  عػػػزؿ الميػػػه   .9

 تبرر ذلؾ. كايتبناؿ يصره بو مت  كعن أيباباً 
 (3111مانا )

تقصن تيػو القػراران اليػانرا بتعصػصف أكيػياء   اياً  لم تيأل يعدً تعن الماممأل ا .3
 الترمأل، أك تةبصتيـ إذا عصنيـ المكرث أك بعزليـ أك تناصيـ.

يمكف ليذا القصػن اعيػأل بالنيػبأل لمػف صتعامػ  مػف الغصػر مػا الكرةػأل ب ػأف عقػاران  .9
 الترمأل.

 (3114مانا )
هصتيا برقابػػأل الماممػػأل، صتيػػلـ الميػػه  أمػػكاؿ الترمػػأل بمعػػرن تعصصنػػو، كعتػػكل  تيػػ .3

 مقاب  قيامو بميمتو. عانالً  كلو أف يطل  منيا أعراً 
 تتام  الترمأل نهقان التيهيأل، كيمكف ليذه النهقان امتياز الميركتان القضا يأل. .9

 (3115مانا )
صت ذ القاض  عنن االقتضاء عميا ما صلـز مف إعراءان للمااتظػأل علػ  الترمػأل بنػاء 

بػػػػنكف طلػػػػ  كلػػػػو أف يػػػػأمر بإصػػػػناع النقػػػػكن كا كراؽ  علػػػػ  طلػػػػ  أاػػػػن ذكا ال ػػػػأف أك
كا  ػػػياء ذان القيمػػػأل  زعنػػػأل الماممػػػأل ال ػػػا ف تػػػ  نا رتيػػػا أمػػػكاؿ الترمػػػأل، أك كضػػػا 

 ا  تاـ علصيا ات  تتـ التيهيأل.
 
 
 (3116مانا )

يقػػـك الميػػه  باليػػرؼ مػػف مػػاؿ الترمػػأل لتيػػنصن نهقػػان تعيصػػز المصػػن كنهقػػان  .3
مػػف القاضػػ  بيػػرؼ نهقػػأل  أف ييتيػػنر قػػراراً  مأتمػػو بمػػا صنايػػ  االتػػو، كعليػػو
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ماتيػػػأل مػػػف ىػػػذا المػػػاؿ إلػػػ  مػػػف مػػػاف المػػػكرث يعػػػكليـ مػػػف كرةتػػػو اتػػػ  تنتيػػػ  
 التيهيأل، عل  أف ت يـ النهقأل الت  تيرؼ ل   كارث مف نيصبو ت  اإلرث.

 يهي  القاض  ت  م  منازعأل تتعلق بيذه النهقأل. .9
 :جرد التركة

 (3117مانا )
ت ذكا أا إعراء علػ  الترمػأل مػف كقػن قصػن ا مػر اليػانر ال صعكز للنا نصف أف ص .3

بتعصػػصف الميػػه ، ممػػا ال صعػػكز ليػػـ أف ييػػتمركا تػػ  أا إعػػراء ات ػػذكه إال تػػ  
 مكاعيأل الميه .

صعػ  كقػػف عميػا اإلعػػراءان التػ  ات ػػذن ضػن المػػكرث اتػ  تػػتـ تيػكيأل عميػػا  .9
 نصكف الترمأل مت  طل  أان ذكا ال أف ذلؾ.

 (3118مانا )
لكارث قب  أف صتيلـ اعأل ببياف نيصبو ت  يات  الترمأل أف صتيرؼ تػ  ال صعكز ل

مػػاؿ الترمػػأل، كال صعػػكز لػػو أف ييػػتأنا مػػا للترمػػأل مػػف نصػػكف أك أف صععػػ  نصنػػا عليػػو 
 قيايا بنصف علصيا.

 (3119مانا )
علػػػ  الميػػػه  تػػػ  أةنػػػاء التيػػػهيأل أف صت ػػػذ عميػػػا اإلعػػػراءان للمااتظػػػأل علػػػ   .3

صلػـز مػف أعمػاؿ اإلنارا، كعليػو أف صنػك  عػف الترمػأل أمكاؿ الترمأل، كأف يقـك بمػا 
 ت  النعاكى، كأف ييتكت  ماليا مف نصكف قن الن.

الميه ، كلك لـ يمف بأعر، مي كؿ مي كليأل الكمص  بأعر، كعليو تقنيـ ايػا   .9
 عف إنارتو ت  المكاعصن الت  ياننىا القاض .

 (3131مانا )
نعػػكا بتقػػنيـ بيػػاف بمػػا ليػػـ مػػف  علػػ  الميػػه  أف صكعػػو لػػنا ن  الترمػػأل كمػػنصنصيا .3

 اقكؽ كما علصيـ مف نصكف،  دؿ ةدةصف صكما مف تارعك ت ليهيـ بذلؾ.
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صع  أف صليػق الت لصػف علػ  لكاػأل إعدنػان الماممػأل ال ػا ف تػ  نا رتيػا ا ػر  .9
مػػكطف للمػػكرث كالماممػػأل التػػ  تقػػا تػػ  نا رتيػػا أعيػػاف الترمػػأل، كععػػكز أف صن ػػر 

 أن الماممأل ذلؾ.ت  إانى الياف الصكميأل إذا ر 
 (3133مانا )

للميػه  أف ييػتعصف تػ  تقػػنصر أمػكاؿ الترمػأل كعرنىػا ب بصػػر أك أ ةػر، كأف صةبػن مػػا 
ت  ف عنو أكراؽ المكرث، كما يي  إلػ  علمػو عنيػا، كعلػ  الكرةػأل أف صبلغػكه بمػ  

 ما يعرتكنو مف نصكف الترمأل كاقكقيا.
 (3139مانا )

 دؿ يتصف صكمػا مػف تػارعك تعصصنػو عل  الميه  أف صكنع الماممأل الم تيأل،  .3
لقيمػػأل أمػكاؿ الترمػأل، كمػػا ليػا، كمػػا علصيػا، كأف ص طػػر  مبػن ياً  قا مػأل ت ػم  تقػػنصراً 

 م  ذا  أف بيذه القا مأل.
صعكز للقاضػ  أف يػأمر بمػن الميعػان الم ػار إليػو بػالهقرا اليػابقأل إذا رأى ميػكيا  .9

 لذلؾ.

 (3131مانا )
قا مػػػأل الم ػػػار إلصيػػػا تػػػ  المػػػانا اليػػػابقأل، مػػػ  منازعػػػأل تػػػ  يػػػاأل العػػػرن كبيانػػػان ال

كب ايػػأل مػػا صتعلػػق منيػػا بإيهػػاؿ أعيػػاف أك اقػػكؽ للترمػػأل أك علصيػػا أك بإةباتيػػا ترتػػا 
بنعكى أماـ الماممأل الم تيأل  دؿ ةدةصف صكما مف تارعك إصناع القا مػأل قلػـ متػا  

 الماممأل.
 (3134مانا )

لػ   ػػ ء مػػف مػاؿ الترمػػأل كلػػك ع يعاقػ  بعقكبػػأل  يانػأل ا مانػػأل مػػ  مػف ايػػتكل  ي ػػاً 
 .ماف كارةاً 

 :تسوية ديون التركة
 (3135مانا )
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يقػػػـك الميػػػه  بعػػػن ايػػػت ذاف القاضػػػ  بكتػػػاء الػػػنصكف التػػػ  لػػػـ يقػػػـ تػػػ   ػػػأنيا نػػػزاع بعػػػن 
انقضػػػاء الميعػػػان الماػػػنن لرتػػػا المنازعػػػان المتعلقػػػأل بػػػالعرن، أمػػػا الػػػنصكف المتنػػػازع تصيػػػا 

 .تتيكى بعن الهي  ت  ياتيا نيا ياً 
 (3136انا )م

عل  الميػه  تػ  االػأل إعيػار الترمػأل أك تػ  االػأل ااتمػاؿ إعيػارىا، أف صكقػف تيػكيأل 
تػػ  عميػػا المنازعػػان المتعلقػػأل  أا نصػػف، كلػػك لػػـ يقػػـ تػػ   ػػأنو نػػزاع اتػػ  يهيػػ  نيا يػػاً 

 بنصكف الترمأل.
 (3137مانا )

يقـك الميه  بكتاء نصكف الترمأل ممػا يايػلو مػف اقكقيػا، كممػا ت ػتم  عليػو مػف  .3
نقكن كمف ةمف ما يمكف قن باعو بيعر اليكؽ مف أكراؽ ماليأل، كمف ةمف منقػكالن 

 الترمأل، تاف لـ يمف ذلؾ ماتيا تمف ةمف ما ت  الترمأل مف عقاران.
تبػػػػػاع منقػػػػػكالن الترمػػػػػأل كعقاراتيػػػػػا بػػػػػالمزان العلنػػػػػ  كتقػػػػػا لاكضػػػػػاع كتػػػػػ  المكاعصػػػػػن  .9

لكرةػأل علػ  أف صػتـ البيػا المنيكص علصيا ت  البصػكع العبرعػأل، إال إذا اتهػق عميػا ا
مكاتقأل  بطرعقأل أ رى أك عل  أف صتـ مماريأل، تإذا مانن الترمأل معيرا لزمن أيضاً 

 عميا النا نصف، كللكرةأل ت  عميا ا اكاؿ اق ن كؿ المزان.
 (3138مانا )

للماممػػأل بنػػاء علػػ  طلػػ  عميػػا الكرةػػأل أف تامػػـ بالػػكؿ الػػنصف المىعػػ  كبتعصػػصف المبلػػو 
  ف.الذا ييتاقو النا

 (3139مانا )
إذا لـ صعما الكرةأل علػ  طلػ  الػكؿ الػنصف المىعػ ، تكلػن الماممػأل تكزعػا الػنصكف  .3

المىعلأل، كتكزعا أمكاؿ الترمأل باصث ص تص م  كارث مف عملأل نصكف الترمأل كمػف 
 ليات  ايتو ت  اإلرث. عملأل أمكاليا بما يمكف ت  نتصعتو معانالً 

علػػ  عقػػار أك منقػػكؿ،  ماتيػػاً  أل تأمصنػػاً ترتػػ  الماممػػأل ل ػػ  نا ػػف مػػف نا نػػ  الترمػػ .9
علػػػ  أف تاػػػتهك لمػػػف مػػػاف لػػػو تػػػأمصف  ػػػاص بػػػنهس ىػػػذا التػػػأمصف، تػػػإذا ايػػػتااؿ 
تاقصػػق ذلػػؾ، كلػػك بإضػػاتأل تػػأمصف ت مصلػػ  يقنمػػو الكرةػػأل مػػف مػػاليـ ال ػػاص، أك 
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باالتهػػػاؽ علػػػ  أيػػػأل تيػػػكيأل أ ػػػرى، رتبػػػن الماممػػػأل التػػػأمصف علػػػ  أمػػػكاؿ الترمػػػأل 
 عميعيا.

ؿ إذا كرن تػأمصف علػ  عقػار، كلػـ يمػف قػن يػبق تيػعصلو، كعػ  ت  عميا ا اػكا .1
 أف ييع  ىذا التأمصف، كتقا لااماـ المقررا ت  تيعص  اق اال تياص.

 (3191مانا )
صعػػػكز ل ػػػ  كارث بعػػػن تكزعػػػا الػػػنصكف المىعلػػػأل أف صػػػنتا القػػػنر الػػػذا ا ػػػتص بػػػو قبػػػ  

 الكؿ ا ع .
 (3193مانا )

اقػػكقيـ لعػػنـ ظيكرىػػا تػػ  قا مػػأل العػػرن كلػػـ ت ػػف  ال صعػػكز للػػنا نصف الػػذصف لػػـ ييػػتكتكا
عل   عصنياً  ليـ تأمصنان عل  أمكاؿ الترمأل أف صرععكا عل  مف مي  بايف نيأل اقاً 
 تلؾ ا مكاؿ، كليـ الرعكع عل  الكرةأل ت  انكن ما عان علصيـ مف الترمأل.

 (3199مانا )
 الت الصف. صتكل  الميه  بعن تيكيأل نصكف الترمأل تنهصذ الكيايا كيصرىا مف

 :أموال التركة وقسمة ىذه األموال تسميم
 (3191مانا )

صػػىكؿ مػػا بقػػ  مػػف أمػػكاؿ الترمػػأل إلػػ  الكرةػػأل بعػػن تنهصػػذ التزاماتيػػا مػػ  ايػػ  نيػػصبو 
 ال رع .

 (3194مانا )
تينر الماممأل الم تيأل بناء عل  طل  أان الكرةأل أك ذا الميلاأل  ػيانا تقػرر 

   ارةو ال رع .اير الكرةأل، كبياف نيص  م  منيـ ت
 
 (3195مانا )

 ييلـ الميه  إل  الكرةأل ما اؿ إلصيـ مف أمكاؿ الترمأل. .3
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صعػػػكز للكرةػػػأل بمعػػػرن انقضػػػاء الميعػػػان الماػػػنن للمنازعػػػان المتعلقػػػأل بعػػػرن الترمػػػأل  .9
المطالبػػأل بايػػتدـ ا  ػػػياء كالنقػػكن التػػ  ال تيػػػتلزميا التيػػهيأل أك بعضػػيا كذلػػػؾ 

 نكنيا.بيهأل مىقتأل مقاب  تقنيـ مهالأل أك ب
 (3196مانا )

، إال إذا مػػاف ل ػػ  كارث أف يطلػػ  مػػف الميػػه  أف ييػػلمو نيػػصبو تػػ  اإلرث مهػػرزاً 
 بالبقاء ت  ال صكع بناء عل  اتهاؽ أك نص ت  القانكف. ىذا الكارث ملزماً 

 (3197مانا )
إذا ماف طل  القيػمأل كاعػ  القبػكؿ، تػكل  الميػه  إعػراء القيػمأل بطرعقػأل كنيػأل  .3

 القيمأل نيا يأل إال بعن أف يقرىا الكرةأل باإلعماع. عل  أال تيبح ىذه
إذا لـ صنعقن إعماع الكرةأل عل  القيمأل، كع  عل  الميه  أف صرتا علػ  نهقػأل  .9

 امػاـ القػانكف، كتايػـ نهقػان الػنعكى مػف أنيػباء  الترمأل نعكى بالقيػمأل كتقػاً 
 المتقايمصف.

 (3198مانا )
قيػػمأل، كبكعػػو  ػػاص مػػا تعلػػق منيػػا تيػػرا علػػ  قيػػمأل الترمػػأل القكاعػػن المقػػررا تػػ  ال

 بضماف التعرض كااليتاقاؽ كالغبف كامتياز المتقايـ.
 (3199مانا )

كيعتبػػػر كاػػػنا  أك تعارعػػػاً  أك يػػػناعياً  إذا مػػػاف بػػػصف أمػػػكاؿ الترمػػػأل مػػػا ييػػػتغ  زراعيػػػاً 
اقتيانيأل قا مأل بذاتيا كلـ صتهق الكرةأل عل  ايتمرار العم  تصيا، كلـ صتعلق بيا اػق 

ت يييػػػػػو بماملػػػػػو لمػػػػػف يطلبػػػػػو مػػػػػف الكرةػػػػػأل إذا مػػػػػاف أقػػػػػنرىـ علػػػػػ  للغصػػػػػر، كعػػػػػ  
االضػػطدع بػػو، علػػ  أف يقػػـك ةمػػف ىػػذا الميػػتغ ، كيايػػـ مػػف نيػػص  الػػكارث تػػ  
الترمأل، تإذا تياكن قنرا الكرةأل علػ  االضػطدع بػو  يػص لمػف يعطػ  مػف بصػنيـ 

 أعل  قيمأل باصث ال تق  عف ةمف المة .
 (3111مانا )
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عنن القيمأل بنصف للترمأل، تاف باق  الكرةأل ال يضمنكف لو المػنصف إذا ا تص أان الكرةأل 
 إذا ىك أعير بعن القيمأل ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (3113مانا )
تيػػح الكيػػيأل بقيػػمأل أعيػػاف الترمػػأل علػػ  كرةػػأل المكيػػ ، باصػػث يعػػصف ل ػػ  كارث أك 

اقو تػ  الترمػأل لبعض الكرةأل قنر نيػصبو، تػاف زانن قيمػأل مػا عػصف  اػنىـ علػ  ايػتاق
 تأ ذ الزعانا امـ الكييأل.

 (3119مانا )
 صعكز الرعكع ت  القيمأل المضاتأل إل  ما بعن المكن، كتيبح الزمأل بكتاا المكي .

 (3111مانا )
إذا لػػـ ت ػػم  القيػػمأل عميػػا أمػػكاؿ المػػكرث كقػػن كتاتػػو تػػاف ا مػػكاؿ التػػ  لػػـ تػػن   تػػ  

 صراث.القيمأل تىكؿ  ا عأل إل  الكرةأل طبقا لقكاعن الم
 (3114مانا )

إذا مان قب  كتاا المكرث كااػن أك أ ةػر مػف الكرةػأل الماتملػصف الػذصف ن لػكا تػ  القيػمأل 
قػانكف كتقػا ل تاف الايأل المهرزا الت  كقعن ت  نيػص  مػف مػان تػىكؿ إلػ  ميػتاقصيا

 .ب أف الكييأل الكاعبأل 3969( لينأل31رقـ )
 (3115مانا )
 المكن أاماـ القيمأل ما عنا أاماـ الغبف.تيرا عل  القيمأل المضاتأل إل  ما بعن 
 (3116مانا )

إذا لـ ت م  القيمأل نصكف الترمأل، أك  ملتيا كل ف لـ صكاتق النا نكف عل  ىػذه القيػمأل، 
عػػاز  ا كارث عنػػن عػػنـ االتهػػاؽ مػػا الػػنا نصف أف يطلػػ  مػػف الماممػػأل إعػػراء القيػػمأل 

علػ  أمػكاؿ الترمػأل أك علػ   نيػاً عص كتيكيأل النصكف، كللماممأل أف ترتػ  ل ػ  نا ػف تأمصنػاً 
أا عقػػػار أك منقػػػكؿ منيػػػػا، علػػػ  أف تراعػػػ  بقػػػػنر اإلممػػػاف القيػػػمأل التػػػػ  أكيػػػ  بيػػػػا 

 المكرث كاالعتباران الت  بنصن علصيا.
 (3117مانا )
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إذا لػػـ ت ػػف الترمػػأل قػػن يػػهصن كتقػػا لاامػػاـ اليػػابقأل عػػاز لػػنا ن  الترمػػأل العػػانصصف أف 
ـ عل  عقاران الترمأل الت  اي  التيرؼ تصيػا صنهذكا باقكقيـ أك بما أكي  بو لي

لقػاء نصػكنيـ  أك الت  رتبن علصيا اقكؽ عصنيأل ليالح الغصػر، إذا أكقعػكا علصيػا اعػزاً 
 قب  تيعص  التيرتان.

 :كسب الممكية بالوصية -3
 (3118مانا )

 الكييأل تيرؼ ت  الترمأل مضاؼ إل  ما بعن المكن. .3
 لمكي  بو.صتملؾ المكي  لو بطرعق الكييأل الماؿ ا .9

 (3119مانا )
 تيرا عل  الكييأل أاماـ ال رععأل اإليدميأل كالقكانصف اليانرا ت   أنيا. .3
ال يمػػنح ا عنبػػ  اػػق االيػػتهانا مػػف الكيػػيأل بعقػػار تػػ  تليػػطصف إال إذا مانػػن  .9

 قكانصف بدنه تمنح مة  ىذا الاق للهليطصنصصف.
 (3141مانا )

عنيا بعن كتاا المكيػ  إال إذا كعػن ال تيما عنن اإلنمار نعكى الكييأل أك الرعكع 
علػ  تكقيػا  ينن ريم  بيا أك مانػن ماػررا ب ػف المتػكت  كعلصيػا إمضػاىه كميػنقاً 

 المكي  مف العيأل الم تيأل.
 (3143مانا )

تيػػرا علػػ  الكيػػيأل تػػ  مػػرض المػػكن قكاعػػن اإلةبػػان كاالاتعػػاج بيػػا علػػ  الكرةػػأل 
 مف ىذا القانكف. (569)المنيكص علصيا ت  المانا 

 (3149انا )م
إذا تيرؼ   ص  ان كرةتو كااتهك بأيأل طرعقأل مانن بايازا العػصف التػ  تيػرؼ 

إلػػ  مػػا بعػػن المػػكن  تصيػػا كباقػػو تػػ  االنتهػػاع بيػػا مػػنى اياتػػو، عػػن التيػػرؼ مضػػاتاً 
 كتيرا عليو أاماـ الكييأل ما لـ يقـ نلص  عل   دؼ ذلؾ.

 :انتقال الممكية بين األحياء -4
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 :االلتصاق بالعقار
 (3141انا )م

 لو. الطم  الذا يأت  بو اليص  أك النير إل  أرض أان يمكف مل اً 
 (3144مانا )

صعػػػكز لمالػػػؾ ا رض التػػػ  تتاػػػكؿ عػػػػف ممانيػػػا بيػػػب  اػػػانث كقػػػا قضػػػػاء أف  .3
 يطال  بيا إذا تاققن معرتتيا.

إذا مانػػن ا رض التػػ  تاكلػػن عػػف ممانيػػا يصػػر يػػالاأل لدنتهػػاع بيػػا كاػػنىا   .9
 ةػػػػػر قيمػػػػػأل ليػػػػػاا  ا رض ا قػػػػػ  قيمػػػػػأل قيمتيػػػػػا ضػػػػػمف يػػػػػاا  ا رض ا 

كيمتل يػػػػا، كتيػػػػقف بالتقػػػػانـ نعػػػػكى المطالبػػػػأل بيػػػػا بعػػػػن مضػػػػ  يػػػػنأل علػػػػ  كقػػػػكع 
 التاكؿ.

 (3145مانا )
 ا رض التػػػػ  صنم ػػػػػف عنيػػػػػا الباػػػػػر أك الباصػػػػران أك الميػػػػػتنقعان ت ػػػػػكف مل ػػػػػاً  .3

 للنكلأل.
ملػػؾ الػػذا ال صعػػكز التعػػنا علػػ  أرض الباػػر إال إذا مػػاف ذلػػؾ إلعػػانا اػػنكن ال .9

 طغ  عليو البار.
 (3146مانا )

م  ما عل  ا رض أك تاتيا مف من آن أك بناء أك يراس يعن مف عم  مالػؾ  .3
 لو ما لـ يقـ النلص  عل   دؼ ذلؾ. ا رض كأنو أقامو عل  نهقتو كيمكف مل اً 

قػن أقػاـ ىػذه المن ػآن علػ  نهقتػو،  صعكز ما ذلؾ أف يقاـ النلص  علػ  أف أعنبيػاً  .9
مل يػػأل من ػػآن  ز أف يقػاـ الػػنلص  علػػ  أف مالػؾ ا رض قػػن  ػػكؿ أعنبيػاً ممػا صعػػك 

 مانن قا مأل مف قب  أك  كلو الاق ت  إقامأل ىذه المن آن كتمل يا.

 
 (3147مانا )
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إذا بن  المالؾ عل  أرضو بمكان مملكمأل لغصره أك بذرىا بابك  يصره نكف إذنو، تاف 
علػػ  يػػاا  ا رض إعانتيػػا  مانػػن المػػكان قا مػػأل كطلػػ  يػػاابيا ايػػترنانىا كعػػ 

إليػػو، كأمػػا إف مانػػن ىال ػػأل أك تعػػذر رنىػػا تصعػػ  عليػػو نتػػا قيمتيػػا  يػػاابيا، كتػػ  
 ملتا الاالتصف صلتـز ياا  ا رض بأف صنتا تعكيضا إف ماف لو مقتض.

 (3148مانا )
يعلػـ   أك من ػآن أ ػرى بمػكان مػف عنػنه علػ   أك يراياً  إذا أانث   ص بناءً  .3

ضػػػاء يػػػاابيا مػػػاف ليػػػاا  ا رض أف يطلػػػ  إزالتيػػػا علػػػ  أنيػػػا لغصػػػره نكف ر 
نهقػػػػأل مػػػػف أاػػػػنةيا مػػػػا التعػػػػكيض إف مػػػػاف لػػػػو كعػػػػو، تػػػػإذا مانػػػػن اإلزالػػػػأل مضػػػػرا 
با رض تلو أف صتمل يا بقيمتيا ميتاقأل اإلزالأل، أك نتا مبلػو ييػاكا مػا زان تػ  

 قيمأل ا رض بيب  ىذه المن آن.
، ذلؾ ال صلاق با رض ضرراً  صعكز لمف أقاـ المن آن أف يطل  نزعيا إف ماف .9

 إال إذا ا تار ياا  ا رض أف ييتبق  المن آن طبقا  اماـ الهقرا اليابقأل.

 (3149مانا )
إذا ماف مف أقاـ المن ػآن الم ػار إلصيػا تػ  المػانا اليػابقأل يعتقػن بايػف نيػأل أف لػو  .3

نما ص صر بصف  أف الاق ت  إقامتيا، تد يمكف لياا  ا رض أف يطل  اإلزالأل، كاع
ييػػاكا مػػا زان تػػ  ةمػػف ا رض  صػػنتا قيمػػأل المػػكان كأعػػرا العمػػ ، أك أف صػػنتا مبلغػػاً 

 بيب  ىذه المن آن، ىذا ما لـ يطل  ياا  المن آن نزعيا.
مػف العيػامأل صرىػق يػاا  ا رض أف صػىنا  إذا مانن المن آن قػن بلغػن اػناً  .9

نظصػر  ما ىك ميتاق عنيا، ماف لو أف يطل  تمليؾ ا رض لمف أقاـ المن ػآن
 تعكيض عانؿ.

 
 (3151مانا )

إذا أقاـ أعنب  من آن بمػكان مػف عنػنه بعػن الايػكؿ علػ  إذف مػف مالػؾ ا رض، تػد 
صعكز ليذا المالؾ إذا لـ صكعن اتهاؽ ب أف ىذه المن آن أف يطل  إزالتيا، كععػ  عليػو 
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زان  إذا لـ يطل  ياا  المن آن نزعيا أف صىنا إليػو قيمػأل المػكان كأعػرا العمػ  أك مػا
 ت  ةمف ا رض بيب  ىذه المن آن.

 (3153مانا )
إذا مػاف مالػؾ ا رض كىػك يقػيـ علصيػا بنػاء قػػن عػار بايػف نيػأل علػ  عػزء مػػف ا رض 
المديقأل، عػاز للماممػأل إذا رأن ماػد لػذلؾ أف تعبػر يػاا  ىػذه ا رض علػ  أف 

 ؿ.صنزؿ لعاره عف مل يأل العزء الم غكؿ بالبناء، كذلؾ ت  مقاب  تعكيض عان
 (3159مانا )

إذا أقػػاـ أعنبػػ  من ػػآن بمػػكان مملكمػػأل لغصػػره، تلػػيس لمالػػؾ المػػكان أف يطلػػ  ايػػترنانىا، 
نما يمكف لو أف صرعا بالتعكيض عل  ىذا ا عنب ، كلو أف صرعا عل  مالؾ ا رض  كاع

 بما ال صزعن عل  ما ىك باؽ ت  ذمتو مف قيمأل تلؾ المن آن.
 (3151مانا )

يص لنهيو ت  الملؾ الم ترؾ القاب  للقيمأل بػنكف إذف إذا بن  أان أياا  الا .3
اآل رعف ةـ طل  اآل ركف القيمأل يقيـ، تاف أيا  ذلؾ البنػاء ايػأل بانيػو مل ػو 
كاف أيا  ايأل ا ر يملف البان  بينمو إذا طل  ياا  الايػأل اإلزالػأل، تػاف 

يػػتو طلػػ  بقػػاء البنػػاء يملػػف بػػنتا قيمػػأل البنػػاء كأعػػرا العمػػ  أك مػػا زان تػػ  قيمػػأل ا
 بيب  البناء.

 إذا أقيـ البناء بإذف مف باق  ال رماء ا تص البان  با رض الت  أقيـ علصيا. .9
 :االلتصاق بالمنقول

 (3154مانا )
إذا التيػػػق منقػػػكالف لمػػػال صف م تلهػػػصف، باصػػػث ال يممػػػف تيػػػليما نكف تلػػػف، كلػػػـ يمػػػف 

لػػذا كقػػا ىنػػاؾ اتهػػاؽ بػػصف المػػال صف، قضػػن الماممػػأل تػػ  ا مػػر مػػا مراعػػاا الضػػرر ا
 كاالأل الطرتصف كايف نيأل م  منيما.

 :قدالع -5
 (3155مانا )
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تنتقػ  المل يػأل كيصرىػا مػف الاقػكؽ العصنيػأل تػ  المنقػكؿ كالعقػار بالعقػن متػ  ايػػتكتصن 
 ال را ف طبقا  اماـ القانكف.

 :الشفعة -6
 (3156مانا )

الػةمف  عػف الم ػترا بمػا أناه مػف ال هعأل ىػ  اػق تملػؾ العقػار المبيػا كلػك عبػراً  .3
 كالنهقان.

 صةبن الاق ت  ال هعأل بتماـ البيا. .9

 (3157مانا )
  صةبن الاق ت  ال هعأل .3

 لمالؾ الرقبأل إذا بيا م  اق االنتهاع المدبس ليا أك بعضو. .أ 
 لل رعؾ ت  ال صكع إذا بيا   ء مف العقار ال ا ا إل  أعنب . .  
 بعضيا.لياا  اق االنتهاع إذا بيعن م  الرقبأل المدبيأل ليذا الاق أك  .ج 
 لمالؾ الرقبأل ت  الامر إذا بيا اق الامر، كللميتامر إذا بيعن الرقبأل. .ن 
  للعار المالؾ ت  ا اكاؿ اآلتيأل كعةبن الاق ت  ال هعأل .9
 إذا مانن العقاران مف المبان  أك مف ا راض  المعنا للبناء. .أ 
إذا مانػػػػن لػػػػارض المبيعػػػػأل اػػػػق إرتهػػػػاؽ علػػػػ  أرض العػػػػار، أك مػػػػاف اػػػػق  .  

 العار عل  ا رض المبيعأل. االرتهاؽ  رض
إذا مانػػن أرض العػػػار مديػػػقأل لػػارض المبيعػػػأل مػػػف عيتػػصف كتيػػػاكا مػػػف  .ج 

 القيمأل نيف ةمف ا رض المبيعأل عل  ا ق .
 (3158مانا )

إذا تػزااـ ال ػهعاء يمػكف ايػتعماؿ اػق ال ػهعأل علػ  ايػ  الترتصػ  المنيػكص  .3
 عليو ت  المانا اليابقأل.

ا يمػػػكف ايػػػتاقاؽ مػػػ  مػػػنيـ لل ػػػهعأل علػػػ  قػػػنر إذا تػػػزااـ ال ػػػهعاء مػػػف طبقػػػأل كااػػػن .9
 نيصبو.
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بمقتضػ  نػػص  إذا مػاف الم ػترا قػن تػكاترن تيػو ال ػػرا ف التػ  مانػن تععلػو  ػهيعاً  .1
المانا اليابقأل، تانو يهض  علػ  ال ػهعاء الػذصف ىػـ مػف طبقتػو أك مػف طبقػأل أننػ ، 

 كل ف صتقنمو الذصف ىـ مف طبقأل أعل .

 (3159مانا )
تعػػكز تيػػو ال ػػهعأل ةػػـ باعػػو قبػػ  أف تعلػػف إليػػأل ريبػػأل تػػ   إذا ا ػػترى  ػػ ص عقػػاراً  .3

ا  ذ بال هعأل أك قب  أف صتـ تيعص  ىذه الريبأل، تد صعكز ا  ػذ بال ػهعأل إال مػف 
 الم ترا الةان  كبال ركف الت  ا ترى بيا.

تإذا تـ البيػا بعػن إعػدف الريبػأل تػ  ال ػهعأل تلل ػهيا أ ػذىا بػالةمف الػذا ا ػترى بػو  .9
 كللم ترا الةان  أف ييترن الهرؽ مف الم ترا ا كؿ. الم ترا ا كؿ،

 (3161مانا )
 إذا ةبن الاق ت  ال هعأل تد ييقف بمكن البا ا أك الم ترا أك ال هيا.

 (3163مانا )
علػ  الم ػترا إال إذا  ال هعأل ال تقب  التعز أل تليس لل هيا أف يأ ذ بعػض العقػار عبػراً 

 ف يأ ذ نيص  بعضيـ كعترؾ الباق .تعنن الم تركف كاتان البا ا تلل هيا أ
 (3169مانا )

  ال صعكز ا  ذ بال هعأل .3
 للقانكف. ت  البيا بالمزان العلن  كتقاً  .أ 
إذا كقا البيا بصف ا يكؿ كالهركع أك بصف الزكعصف أك بػصف ا قػار  اتػ  النرعػأل  .  

 الرابعأل أك بصف ا ييار ات  النرعأل الةانيأل.
بػػػانا أك لصلاػػػق بماػػػ  عبػػػانا أك للمنهعػػػأل إذا مػػػاف العقػػػار قػػػن بيػػػا لصععػػػ  ماػػػ  ع .ج 

 العامأل.
 للقانكف. إذا ماف العقار تعرا قيمتو كتقاً  .ن 
 ال  هعأل ت  الكقف كال لو إال بميكغ  رع  أك قانكن . .9

 :إجراءات الشفعة
 (3161مانا )



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 232 - 

عل  مف صرعن ا  ذ بال هعأل أف يعلف ريبتو تصيا إل  م  مف البا ا كالم ترا  دؿ 
تػػارعك اإل طػػار العػػنل  الػػذا صكعيػػو إليػػو البػػا ا أك الم ػػترا  ميػػأل ع ػػر صكمػػا مػػف 

ال يػػقف اقػػو تػػ  ال ػػهعأل، كعػػزان علػػ  تلػػؾ المػػنا ميعػػان الميػػاتأل إذا اقتضػػ  ا مػػر  كاع
 ذلؾ.

 (3164مانا )
ال  ي تم  اإل طار العنل  المنيكص عليو ت  المانا اليابقأل عل  البيانان اآلتيأل كاع

  ماف باطدً 
 .مامدً  ذه بال هعأل بياناً بياف العقار العا ز أ  .3
بياف الةمف كالنهقان ك ركف البيا كايـ م  مف البا ا كالم ترا كلقبو كيناعتو  .9

 كمكطنو.
 (3165مانا )

ال ماف باطدً  .3  .إعدف الريبأل با  ذ بال هعأل صع  أف يمكف بإ طار عنل  كاع
صع  عل  ال هيا أف صرتا نعكى ال هعأل كأف صكنع الةمف الاقيقػ  الػذا ايػ   .9

و البيا  زانأل الماممأل ال ا ف تػ  نا رتيػا العقػار  ػدؿ ةدةػصف صكمػا مػف تػارعك ب
ال يقف اق ا  ذ بال هعأل.  إعدف الريبأل كاع

إذا علػـ ال ػػهيا بػالبيا نكف اإل طػػار المنيػػكص عليػو تػػ  المػانا اليػػابقأل تعليػػو  .1
صناع الةمف  دؿ المنا المذمكرا مايػكب أل أف يقكـ بإعدف الريبأل كرتا النعكى كاع

 مف تارعك علمو.

 (3166مانا )
تهي  الماممػأل الم تيػأل تػ  مػ  نػزاع صتعلػق بػالةمف الاقيقػ  للعقػار الم ػهكع كليػا 
 أف تمي  ال هيا لنتا ما تطل  منو نتعو تاف لـ ييتع  يقف الاق ت  ال هعأل.

 
 (3167مانا )
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 صةبػػن الملػػؾ لل ػػهيا تػػ  المبيػػا بامػػـ الماممػػأل أك بتيػػليمو مػػف الم ػػترا بالتراضػػ 
 كذلؾ نكف إ دؿ بالقكاعن المتعلقأل بالتيعص .

 :أثار الشفعة
 (3168مانا )

 يا  ال هيا قب  البا ا ما  الم ترا ت  عميا اقكقو كالتزاماتو. .3
ال ياػػػق لل ػػػهيا االنتهػػػاع با عػػػ  الممنػػػكح للم ػػػترا تػػػ  نتػػػا الػػػةمف إال برضػػػا  .9

 البا ا.
ا أف صرعػػػا إال علػػػ  إذا ايػػػتاق العقػػػار للغصػػػر بعػػػن أ ػػػذه بال ػػػهعأل، تلػػػيس لل ػػػهي .1

 البا ا.

 (3169مانا )
قب  إعدف الريبػأل تػ   إذا بن  الم ترا ت  العقار الم هكع أك يرس تيو أ عاراً  .3

لما ص تاره الم ترا أف صػنتا لػو إمػا المبلػو الػذا  تبعاً  ال هعأل، ماف ال هيا ملزماً 
 أنهقو أك مقنار ما زان ت  قيمأل العقار بيب  البناء أك الغراس.

البنػػػاء أك الغػػػراس بعػػػن إعػػػدف الريبػػػأل تػػػ  ال ػػػهعأل، مػػػاف لل ػػػهيا أف  إذا ايػػػ  .9
يطلػ  اإلزالػأل، تػػإذا ا تػار أف ييػػتبق  البنػاء أك الغػػراس تػد صلتػػـز إال بػنتا قيمػػأل 

 أنكان البناء كأعرا العم  أك نهقان الغراس.
 (3171مانا )

ال ييرا ت  اق ال هيا أا رىف ريم  أك أا اق ا تياص أ ذ ضػن الم ػترا، 
ال أا بيا يينر مف الم ػترا كال أا اػق عصنػ  رتبػو أك ترتػ  ضػنه علػ  العقػار ك 

الم هكع إذا ماف ذلؾ بعن التارعك الذا تـ تيػو إعػدف الريبػأل تػ  ال ػهعأل، كعبقػ  مػا 
ذلػػؾ للػػنا نصف المقصػػنصف مػػا مػػاف ليػػـ مػػف اقػػكؽ ا كلكيػػأل تيمػػا اؿ للم ػػترا مػػف ةمػػف 

 العقار.
 
 (3173مانا )
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   ذ بال هعأل ت  ا اكاؿ اآلتيألا ييقف الاق ت   
 إذا نزؿ ال هيا عف اقو ت  ا  ذ بال هعأل كلك قب  البيا. .3
 إذا انقضن أربعأل أ ير مف تارعك تيعص  عقن البيا. .9
 ت  ا اكاؿ ا  رى الت  صنص علصيا القانكف. .1
 :الحيازة -7

 (3179مانا )
أك اػػق الايػػازا يػػيطرا تعليػػأل مػػف ال ػػ ص بنهيػػو أك بكايػػطأل يصػػره علػػ   ػػ ء  .3

 صعكز التعام  تيو.
 يمي  يصر الممصز الايازا عف طرعق مف صنك  عنو نيابأل قانكنيأل. .9

 (3171مانا )
ال تقـك الايازا عل  عم  يأتيو   ص عل  أنو معرن ر يأل مف المبااان أك  .3

 عم  صتاملو الغصر عل  يبص  التيامح.
يمػكف ليػا أةػر إذا اقترنن الايػازا بػإ راه أك ايػلن  هيػأل أك مػاف تصيػا لػبس تػد  .9

قب  مف كقا عليو اإل ػراه أك أ هصػن عنػو الايػازا أك التػبس عليػو أمرىػا، إال مػف 
 الكقن الذا تزكؿ تيو ىذه العصك .
 (3174مانا )

بػو  تيح الايازا بالكياطأل مت  ماف الكييف صبا رىا بايـ الاا ز كماف متيػدً  .3
 صلزمو بتنهصذ أكامره تيما صتعلق بيذه الايازا. اتياالً 

 تػػػرض عنػػػن ال ػػػؾ أف مبا ػػػر الايػػػازا إنمػػػا ياػػػكز لنهيػػػو، تػػػاف مانػػػن ايػػػتمراراً يه .9
 لايازا يابقأل اتترض أف ىذا االيتمرار لايا  البان  بيا.

 
 
 
 (3175مانا )
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تنتقػػ  الايػػازا مػػف الاػػا ز إلػػ  يصػػره إذا اتهقػػا علػػ  ذلػػؾ كمػػاف تػػ  ايػػتطاعأل مػػف  .3
كلػك لػـ يمػف ىنػاؾ تيػلـ  انتقلن إليو أف يييطر عل  الاق الكارنا عليو الايػازا،

 مانا لل  ء مكضكع ىذا الاق.
صعكز أف صتـ نق  الايازا نكف تيليـ مانا إذا ايتمر الاا ز كاضعا صنه لايا   .9

 مف ص لهو ت  الايازا، أك ايتمر ال لف كاضعا صنه كل ف لايا  نهيو.

 (3176مانا )
أك المكنعػػأل تيػػليـ اليػػننان المعطػػاا عػػف البضػػا ا المعيػػكن بيػػا إلػػ  أمػػصف النقػػ   .3

 ت  الم ازف يقكـ مقاـ تيليـ البضا ا ذاتيا.
إذا تيلـ   ص ىذه الميتننان كتيلـ ا ر البضاعأل ذاتيا كماف مدىما ايػف  .9

 النيأل تا تضليأل لمف تيلـ البضاعأل.
 (3177مانا )

تنتق  الايازا لل لف العاـ بيهاتيا، عل  أنو إذا ماف اليلف يصة النيػأل، كأةبػن  .3
 ايازتو ايف النيأل عاز لو أف صتميؾ بايف نصتو. ال لف أنو ماف ت 

صعكز لل لف ال اص أف يضـ إل  ايازتو ايازا يلهو تػ  مػ  مػا صرتبػو القػانكف  .9
 عل  الايازا مف أةر.

 (3178مانا )
 عانيػػاً  تعتبػػر الايػػازا ميػػتمرا مػػف بػػنء ظيكرىػػا بايػػتعماؿ ال ػػ ء أك الاػػق ايػػتعماالً 

 كبيكرا منتظمأل.
 (3179مانا )

يازا إذا ت ل  الاا ز عف ييطرتو الهعليػأل علػ  ال ػ ء أك الاػق أك إذا تقػن تزكؿ الا
 ىذه الييطرا بأيأل طرعقأل أ رى.

 
 (3181مانا )
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ال تنقض  الايازا إذا ااؿ نكف مبا را الييطرا الهعليأل عل  ال  ء أك الاق مػانا  .3
 كقت .

صػنا، كقعػن عف ايػازا عن تنقض  الايازا إذا ايتمر المانا ينأل ماملأل، كماف نا  اً  .9
مػف الكقػن الػذا  عل  الريـ مف إرانا الاػا ز أك نكف علمػو، كتايػ  اليػنأل ابتػناءً 

بػػنأن تيػػو الايػػازا العنصػػنا، إذا بػػنأن علنػػا، أك مػػف كقػػن علػػـ الاػػا ز ا كؿ بيػػا إذا 
 بنأن  هيأل.

 حماية الحيازة )دعاوى الحيازة(:
 (3183مانا )

نىا رنىػا إليػو، تػإذا مػاف تقػن الايػازا لاا ز العقار أف يطل   دؿ الينأل التاليػأل لهقػ .3
  هيأل بنأ يرعاف الينأل مف كقن أف صنم ف ذلؾ.

 بالنيابأل عف يصره. صعكز أيضا أف ييترن الايازا مف ماف اا زاً  .9

 (3189مانا )
إذا لـ يمف مف تقن الايازا قن انقضن عل  ايازتو يػنأل مػف كقػن تقػنىا تػد صعػكز  .3

يػػازا أاػػق بالتهضػػص ، كالايػػازا ا اػػق أف ييػػترن الايػػازا مػػف  ػػ ص ييػػتنن إلػػ  ا
بالتهضػػػص  ىػػػ  الايػػػازا التػػػ  تقػػػـك علػػػ  يػػػنن قػػػانكن ، تػػػإذا لػػػـ يمػػػف لػػػنى أا مػػػف 

 الاا زعف ينن أك تعانلن ينناتيـ مانن الايازا ا اق ى  ا يبق ت  التارعك.
إذا ماف تقن الايازا بالقكا، تللاا ز ت  عميا ا اكاؿ أف ييترن  دؿ الينأل التاليػأل  .9

 ازتو مف المعتنا.اي
 (3181مانا )

للاا ز أف صرتا ت  الميعان القانكن  نعكى ايػترنان الايػازا علػ  مػف انتقلػن إليػو ايػازا 
 ال  ء أك الاق المغتي  منو كلك ماف ىذا ا  صر ايف النيأل.

 (3184مانا )
مف ااز عقػارا كايػتمر اػا زا لػو يػنأل ماملػأل ةػـ كقػا لػو تعػرض تػ  ايازتػو عػاز لػو أف 

  دؿ الينأل التاليأل نعكى بمنا ىذا التعرض. صرتا
 (3185مانا )
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لو ينأل ماملأل ك     يبا  معقكلأل التعرض لو مػف  كايتمر اا زاً  مف ااز عقاراً  .3
كقػف  عراء أعماؿ عنصػنا تيػنن ايازتػو، مػاف لػو أف صرتػا ا مػر إلػ  القاضػ  طالبػاً 

تػ  العمػ  الػذا  ىذه ا عماؿ، ب رف أال ت كف قن تمن كلـ صنقض عاـ عل  البػنء
 يمكف مف  أنو أف يانث الضرر.

للقاضػ  أف يمنػػا ايػػتمرار ا عمػػاؿ أك أف يػػأذف تػ  ايػػتمرارىا، كتػػ  ملتػػا الاػػالتصف  .9
 صعكز لو أف يأمر بتقنيـ مهالأل منايبأل ت كف ت  االأل الامـ بكقف ا عماؿ ضماناً 
ض إليػػدح الضػػرر النا ػػة مػػف ىػػذا الكقػػف، متػػ  تبػػصف بامػػـ نيػػا   أف االعتػػرا

علػ  ايػتمرارىا مػػاف علػ  يصػػر أيػاس، كت ػكف تػػ  االػأل الامػػـ بايػتمرار ا عمػػاؿ 
للضػرر الػذا ييػص  الاػا ز  إلزالأل ىذه ا عمػاؿ مليػا أك بعضػيا إيػدااً  ضماناً 

 إذا اي  عل  امـ نيا   ت  ميلاتو.

 (3186مانا )
ا ز إذا تنازع أ  اص متعننكف عل  ايازا   ء أك اق كاان عن بيهأل مىقتأل أف الاػ
 ىك مف لو الايازا المانيأل إال إذا ظير أنو قن اي  عل  ىذه الايازا بطرعقأل معصبأل.

 (3187مانا )
 لل  ء أك الاق عن ياابو ات  يقـك النلص  عل   دؼ ذلؾ. مف ماف اا زاً 

 (3188مانا )
يعن ايف النيأل مف ياكز ال  ء أك الاق كىك صعي  أنو يعتنا علػ  اػق الغصػر،  .3

 عف  طأ عييـ. ا العي  نا  اً إال إذا ماف ىذ
 تالعبرا بنيأل مف يمةلو. اعتبارعاً  إذا ماف الاا ز   ياً  .9
 يهترض ايف النيأل ما لـ يقـ النلص  عل   دؼ ذلؾ. .1

 (3189مانا )
أف ايازتػو  ال صزكؿ ايف النيػأل لػنى الاػا ز إال مػف الكقػن الػذا ييػبح تيػو عالمػاً  .3

 عل  اق الغصر. اعتناءً 
ن إعػدف الاػا ز بعصػك  ايازتػو تػ  ال اػأل الػنعكى، كيعػن صزكؿ ايف النيأل مف كق .9

 يصة النيأل مف ايتي  باإل راه الايازا مف يصره.
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 (3191مانا )
تبق  الايازا ماتهظأل باليهأل الت  بنأن بيا كقن ميبيا، ما لـ يقـ النلص  عل   دؼ 

 ذلؾ.
 :آثار الحيازة

 :التقادم المكسب
 (3193مانا )

علػػ  عقػػار، يصػػر ميػػع  تػػ  نا ػػرا التيػػعص ،  عصنيػػاً  أك اقػػاً  مػػف اػػاز منقػػكاًل أك عقػػاراً 
ايػػازا قانكنيػػػأل، كايػػتمرن ايازتػػػو نكف انقطػػاع   مػػػس ع ػػرا يػػػنأل مػػاف لػػػو أف يميػػػ  

 مل يأل العقار أك الاق العصن .
 (3199مانا )

إذا كقعن الايازا عل  عقار أك عل  اػق عصنػ  علػ  عقػار كمانػن مقترنػأل بايػف  .3
اتػػو إلػػ  يػػب  يػػايح، تػػاف المػػنا الدزمػػأل ل يػػ  ىػػذا النيػػأل كايػػتننن تػػ  الكقػػن ذ
 الاق ت كف  مس ينكان.

 ال ي ترف تكاتر ايف النيأل إال كقن تلق  الاق. .9
اليػػب  اليػػايح ىػػك يػػنن ييػػنر مػػف  ػػ ص ال يمػػكف مال ػػًا لل ػػ ء أك يػػاابًا  .1

 للاق الذا صران ميبو بمركر الزمف كعع  أف يمكف ميعًد طبقًا للقانكف.
 (3191مانا )

 يرا التقانـ تيما صتعلق باقكؽ اإلرث بصف الكرةأل.ال ي .3
ال صعػػػػػكز تملػػػػػؾ ا مػػػػػكاؿ المملكمػػػػػأل للنكلػػػػػأل أك لا ػػػػػ اص االعتبارعػػػػػأل العامػػػػػأل، أك  .9

 الكقف، أك مي  أا اق عصن  عل  ىذه ا مكاؿ بالتقانـ.
ال صعػػكز التعػػػنا علػػػ  ا مػػػكاؿ الم ػػػار إلصيػػا بػػػالهقرا اليػػػابقأل، كتػػػ  االػػػأل ايػػػكؿ  .1

 اإلنارعأل الم تيأل اق إزالتو إنارعا. التعنا يمكف للعيأل
 
 (3194مانا )
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، تػػاف ذلػػؾ يمػػكف قرعنػػأل إذا ةبػػن قيػػاـ الايػػازا تػػ  كقػػن يػػابق معػػصف كمانػػن قا مػػأل اػػاالً 
 عل  قياميا ت  المنا ما بصف الزمنصف، ما لـ يقـ النلص  عل   دؼ ذلؾ.

 (3195مانا )
صػر بنهيػو لنهيػو يػب  ليس  ان أف يمي  عل   دؼ يننه، تد ييػتطيا أاػن أف يغ

ايازتو كال ا ي  الذا تقـك عليو الايازا، كل ف ييتطيا أف يمي  بالتقانـ إذا تغصرن 
مػػا بهعػػ  منػػو يعػػن معارضػػأل لاػػق المالػػؾ، كتػػ  ىػػذه  يػػهأل ايازتػػو إمػػا بهعػػ  الغصػػر، كاع

 الاالأل ال ييرا التقانـ إال مف تارعك التغصصر.
 (3196مانا )

  التقػػػانـ المميػػػ  تيمػػا صتعلػػػق بايػػا  المػػػنا ككقػػػف تيػػرا قكاعػػػن التقػػانـ الميػػػقف علػػ
التقػػانـ كانقطاعػػو كالتميػػؾ بػػو أمػػاـ القضػػاء كالنػػزكؿ عنػػو كاالتهػػاؽ علػػ  تعػػنص  المػػنا، 

 كذلؾ بالقنر الذا ال تتعارض تيو ىذه القكاعن ما طبيعأل التقانـ الممي .
 (3197مانا )

 ا التقانـ.مانن منا ىذ يقف التقانـ الممي  مت  كعن يب  للكقف أياً 
 (3198مانا )

 صنقطا التقانـ الممي  إذا ت ل  الاا ز عف الايازا أك تقنىا كلك بهع  الغصر. .3
ال صنقطػػػا التقػػػانـ بهقػػػن الايػػػازا إذا ايػػػترنىا الاػػػا ز  ػػػدؿ يػػػنأل أك رتػػػا نعػػػكى  .9

 بايترنانىا ت  ىذا الميعان.
 :تممك المنقول بالحيازة

 (3199مانا )
لااملػػو تانػػو  علػػ  منقػػكؿ أك يػػنناً  عصنيػػاً  اقػػاً أك  مػػف اػػاز بيػػب  يػػايح منقػػكالً  .3

 لو إذا ماف ايف النيأل كقن ايازتو. ييبح مال اً 
الاػػا ز تػػ  اعتبػػاره ال ػػ ء  ىلنيػػأل كاليػػب  اليػػايح قػػن تػػكاترا لػػنإذا مػػاف ايػػف ا .9

 مف الت الصف كالقصكن العصنيأل، تانو يمي  المل يأل  اليأل منيا.  الياً 
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اليب  اليايح كايف النيأل ما لـ يقـ الػنلص  الايازا ت  ذاتيا قرعنأل عل  كعكن  .1
 عل   دؼ ذلؾ.

 (3311مانا )
صعػػكز لمالػػؾ المنقػػكؿ أك اليػػنن لااملػػو إذا تقػػنه أك يػػرؽ منػػو، أف ييػػترنه ممػػف  .3

يمػػػكف اػػػا زا لػػػو بايػػػف نيػػػأل كذلػػػؾ  ػػػدؿ ةػػػدث يػػػنكان مػػػف كقػػػن الضػػػياع أك 
 اليرقأل.

قػن ا ػتراه بايػف نيػأل  تإذا ماف مف صكعن ال  ء الميركؽ أك الضا ا ت  ايازتو .9
ت  يكؽ أك مػزان علنػ  أك ا ػتراه ممػف صتعػر تػ  مةلػو، تػاف لػو أف يطلػ  ممػف 

 ييترن ىذا ال  ء أف يعع  لو الةمف الذا نتعو.
 

 :تممك الثمار بالحيازة
 (3313مانا )

 يمي  الاا ز ما يقبضو مف ةمار ما ناـ ايف النيأل. .3
صػكـ تيػليا، أمػا الةمػار المننيػأل الةمار الطبيعيأل أك الميتانةأل تعن مقبكضأل مػف  .9

 .تصكماً  تتعن مقبكضأل صكماً 
 (3319مانا )

يمػػكف الاػػا ز يػػصة النيػػأل ميػػ كال مػػف كقػػن أف ييػػبح يػػصة النيػػأل عػػف عميػػا الةمػػار 
التػ  يقبضػػيا أك التػػ  قيػر تػػ  قبضػػيا، يصػػر أنػو صعػػكز لػػو أف ييػترن مػػا أنهقػػو تػػ  

 إنتاج ىذه الةمار.
 :استرداد المصروفات

 (3311مانا )
علػػػ  المالػػػؾ الػػػذا صػػػرن إليػػػو مل ػػػو أف صػػػىنا إلػػػ  الاػػػا ز عميػػػا مػػػا أنهقػػػو مػػػف  .3

 الميركتان الضركرعأل.
 ىذا القانكف.ال ايأل بيا ت  اماـ ا الميركتان الناتعأل تييرا ت   أنيا أما  .9
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 ا ز أف يطالػػ  ب ػػ ء منيػػا، كمػػا ذلػػؾإذا مانػػن الميػػركتان مماليػػأل تلػػيس للاػػ .1
ن ػػػآن علػػػ  أف يعصػػػن ال ػػػ ء إلػػػ  االتػػػو صعػػػكز لػػػو أف صنػػػزع مػػػا ايػػػتانةو مػػػف م

 ا كل ، إال إذا ا تار المالؾ أف ييتبقصيا مقاب  نتا قيمتيا ميتاقأل اإلزالأل.
 (3314مانا )

إذا تلق    ص الايازا مف مالؾ أك اا ز يابق كأةبن أنػو أنى إلػ  يػلهو مػا أنهقػو 
 مف ميركتان تلو أف يطال  بيا يلهو أك الميترن.

 (3315مانا )
للكتػاء بالميػركتان  لماممأل بناء علػ  طلػ  المالػؾ أف تقػرر مػا تػراه منايػباً صعكز ل

 المنيكص علصيا ت  المانتصف اليابقتصف.
 (3316مانا )

لمػا يايػبو مػف اقػو، تػد يمػكف  إذا ماف الاا ز ايف النيػأل كانتهػا بال ػ ء كتقػاً  .3
 .مي كال قب  مف ىك ملـز برن ال  ء إليو عف أا تعكيض بيب  ىذا االنتهاع

عما ييص  ال  ء مف ىدؾ أك تلػف إال بقػنر مػا عػان  ال يمكف الاا ز ميىكالً  .9
 عليو مف تعكيضان أك تأمصنان ترتبن عل  ىذا اليدؾ أك التلف.

 (3317مانا )
عػػف ىػػدؾ ال ػػ ء أك تلهػػو، كلػػك مػػاف  إذا مػػاف الاػػا ز يػػصة النيػػأل تانػػو يمػػكف ميػػىكالً 
بػن أف ال ػ ء مػاف صيلػؾ أك صتلػف كلػك ذلؾ نا  ا عف يب  ال صػن لػو تيػو، إال إذا أة

 ماف باقيا ت  صن مف ييتاقو.
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 الفصل الثاني
 الحقوق المتفرعة عن حق الممكية

 الفرع األول
 حق التصرف

 (3318مانا )
صعػػػكز للنكلػػػأل أف تبػػػيح اػػػق التيػػػرؼ تػػػ  ا راضػػػ  المملكمػػػأل ليػػػا لمػػػف صريػػػ   .3

 بال را ف الت  يهرضيا القانكف.
 ت  نا را تيعص  ا راض . رؼ ميعدً صع  أف يمكف ينن التي .9

 (3319مانا )
 صراع  ت  تنظيـ ىذا الاق ما صرن ب أنو مف أاماـ ت  الت رععان ال ايأل.

 (3331مانا )
ياق للمتيرؼ ت  ا راض  المملكمأل للنكلأل أف صزرعيا كأف صنتهػا بيػا كييػتهصن  .3

رس تصيػا مف اايدتيا الناتعأل عف عملو، كمما نبػن تصيػا بػنكف عملػو، كأف يغػ
مػػػا  ػػػاء مػػػف ا  ػػػعار كأف صت ػػػذىا انيقػػػأل أك مرعػػػ ، كأف صن ػػػة تصيػػػا أا بنػػػاء 
ياتاج إليو علػ  أف ال صتكيػا تػ  ذلػؾ إلػ  نرعػأل تععػ  ال ػ ء المتيػرؼ تيػو 

 لما أعن لو. م الهاً 
ياػػػػق للمتيػػػػرؼ أف صنػػػػزؿ عنيػػػػا كأف صىعرىػػػػا كأف يعصرىػػػػا كأف صػػػػرىف اقػػػػو تػػػػ   .9

 يازعا.التيرؼ رىنا ريميا للنصف أك رىنا ا
ا بنيػػأل كمػػا صتبعيػػا التػػ  تن ػػأ علػػ  ا رض المملكمػػأل للنكلػػأل كمػػا يغػػرس تصيػػا مػػف  .1

أ ػػػعار تيػػػرا علصيػػػا ا امػػػاـ المكضػػػكعأل لاراضػػػ  المملكمػػػأل للنكلػػػأل تيمػػػا صتعلػػػق 
 بالتيرؼ.

 (3333مانا )
صعكز لمف لو اق التيػرؼ تػ  أرض مملكمػأل للنكلػأل أف صنتهػا بترابيػا كأف صبيػا رماليػا 

 رف مراعاا القكانصف كاللكا ح ال ايأل بذلؾ.كأاعارىا ب 
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 (3339مانا )
 صرن عل  اق التيرؼ مف القصكن القانكنيأل كاالتهاقيأل ما صرن عل  اق المل يأل.

 (3331مانا )
ييػػػرا علػػػ  ال ػػػصكع تػػػ  اػػػق التيػػػرؼ مػػػا ييػػػرا علػػػ  ال ػػػصكع تػػػ  اػػػق المل يػػػأل مػػػف 

 يرؼ.ا اماـ إال ما تعارض تصيا ما نص  اص أك ما طبيعأل اق الت
 (3334مانا )

 اق التيرؼ ت  ا راض  المملكمأل للنكلأل ال صكي  بو كال صكقف. .3
 صنتق  اق التيرؼ للكرةأل. .9

 (3935مانا )
 صع  أف صتـ النزكؿ عف اق التيرؼ بينن ميع  ت  نا را تيعص  ا راض .

 الفرع الثاني
 حق االنتفاع

 (3336مانا )
 أل أك بالتقانـ.يمي  اق االنتهاع بالتيرؼ القانكن  أك بال هع .3
صعػػكز أف صكيػػ  باػػق االنتهػػاع   ػػ اص متعػػاقبصف إذا مػػانكا مكعػػكنصف علػػ  قصػػن  .9

 الاياا كقن الكييأل، مما صعكز االيياء بو للام  الميت ف.
 (3337مانا )

صراع  ت  اقكؽ المنتها كالتزاماتو الينن الذا أن أ اق االنتهاع كمذلؾ ا اماـ المقررا 
 ت  المكان اآلتيأل.

 (3338مانا )
 ت كف ةمار ال  ء المنتها بو مف اق المنتها بنيبأل منا انتهاعو.

 (3339مانا )
علػػ  المنتهػػا أف ييػػتعم  ال ػػ ء باالتػػو التػػ  تيػػلمو بيػػا كبايػػ  مػػا أعػػن لػػو كأف  .3

 صنصره إنارا الرع  المعتان.
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للمالػػػػؾ أف يعتػػػػرض علػػػػ  أا ايػػػػتعماؿ يصػػػػر م ػػػػركع أك يصػػػػر متهػػػػق مػػػػا طبيعػػػػأل  .9
اقكقو ت   طر عاز لػو أف يطالػ  بتقػنيـ تأمصنػان، تػإف لػـ  ال  ء، تإذا أةبن أف

يقػػنميا المنتهػػا أك ظػػ  علػػ  الػػريـ مػػف اعتػػراض المالػػؾ ييػػتعم   العػػصف ايػػتعمااًل 
يصػػػر م ػػػركع أك يصػػػر متهػػػق مػػػا طبيعتيػػػا، عػػػاز للماممػػػأل بنػػػاء علػػػ  طلػػػ  مالػػػؾ 

 الرقبأل أف تامـ بانتياء اق االنتهاع نكف إ دؿ باقكؽ الغصر.
 
 (3391مانا )

المنتهػػا ملػػـز أةنػػاء انتهاعػػو بمػػ  مػػا يهػػرض علػػ  العػػصف المنتهػػا بيػػا مػػف الت ػػالصف  .3
المعتػػانا، كبمػػ  النهقػػان التػػ  تقتضػػصيا أعمػػاؿ اليػػيانأل مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ يقضػػ  

 بغصر ذلؾ.
النهقان يصر المعتانا كاإليداان العييمأل الت  لـ تن ػأ عػف  طػأ المنتهػا ت ػكف  .9

تها ىك الػذا قػاـ باإلنهػاؽ مػاف لػو ايػترنان النهقػان عنػن عل  المالؾ، تإف ماف المن
 انتياء اق االنتهاع.

 (3393مانا )
 عل  المنتها أف صبذؿ مف العنايأل ت  اهك ال  ء ما صبذلو ال  ص المعتان. .3
المنتها مي كؿ عف ىدؾ ال  ء كلك بيب  أعنب  إذا ماف قػن تػأ ر عػف رنه إلػ   .9

 ياابو بعن انتياء اق االنتهاع.
 (3399) مانا

علػػػػػ  المنتهػػػػػا أف صبػػػػػانر بإ طػػػػػار المالػػػػػؾ إذا ىلػػػػػؾ ال ػػػػػ ء أك تلػػػػػف أك ااتػػػػػاج إلػػػػػ  
إيداان عييمأل مما صع  عل  المالؾ أف صتام  نهقاتو أك إل  ات اذ إعراء يقيو مف 

  طر لـ يمف منظكرًا، إذا انع  أعنب  باق عل  ال  ء نهيو.
 (3391مانا )

ع منقػكال كعػػ  عػرنه كلػػـز المنتهػا تقػػنيـ إذا مػاف المػػاؿ المقػرر عليػػو اػق االنتهػػا .3
مهالػػأل بػػو مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ يقضػػ  بغصػػر ذلػػؾ، تػػإذا مػػاف ىػػذا المػػاؿ المنقػػكؿ ال 
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يممف االنتهػاع بػو إال بايػتيدؾ عصنػو، مػاف علػ  المنتهػا أف صػرن مةلػو أك قيمتػو 
 بعن انتياء اقو ت  االنتهاع.

أف يعػػكض المالػػؾ عمػػا نهػػق إذا مػػاف المػػاؿ مػػف المكا ػػ  تللمنتهػػا نتاعيػػا كعليػػو  .9
 منيا كلك بيب  أعنب .

 (3394مانا )
  صنتي  اق االنتهاع

 منى اياا المنتها. بانقضاء ا ع  المانن لو، تإف لـ يانن لو أع ، عن مقرراً  .3
 بمكن المنتها ما لـ صنص القانكف عل   دؼ ذلؾ.  .9
ف تأمصف أك بيدؾ ال  ء إال أنو صنتق  مف ىذا ال  ء إل  ما قن يقـك مقامو م  .1

 عكض.
 بنزكؿ المنتها. .4
 باتاان يهت  المالؾ كالمنتها. .5
 بعنـ ايتعمالو منا  مس ع را ينأل. .6
 بإنيا و بامـ نيا   مف الماممأل ليكء االيتعماؿ. .7

 (3395مانا )
إذا ماف الماؿ المقرر عليو اق االنتهاع أرضًا زراعيأل كمانن م غكلأل بزرع قا ـ  .3

ترمػػن ا رض للمنتهػػا أك لكرةتػػو إلػػ  اػػصف  عنػػن انقضػػاء ا عػػ  أك كتػػاا المنتهػػا
 إنراؾ الزرع مقاب  مة  أعرا ا رض عف ىذه الهترا مف الزمف.

إذا لػػـ يمػػف اليػػدؾ راععػػًا إلػػ   طػػأ المالػػؾ تػػد صعبػػر علػػ  إعػػانا ال ػػ ء إلػػ   .9
ايلو، كل ف إذا أعانه رعا للمنتها اق االنتهاع إذا لـ يمف اليدؾ بيب  راعا 

 إليو.
 (3396مانا )

زكؿ المنتهػػا عػػف اػػق االنتهػػاع ال صػػىةر علػػ  التزاماتػػو لمالػػؾ العػػصف المنتهػػا بيػػا كال نػػ
 عل  اقكؽ الغصر. 
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 الفرع الثالث
 حق االستعمال وحق السكنذ

 (3397مانا )
صتانن نطاؽ اق االيتعماؿ كاق اليمن  بمقنار ما ياتػاج إليػو يػاا  الاػق ىػك 

 ه الينن المن ة للاق مف أاماـ.كأيرتو ل ايأل أنهييـ  كذلؾ نكف إ دؿ بما يقرر 
 (3398مانا )

ال صعكز النزكؿ  للغصر عف اق االيتعماؿ أك عف اق اليمن  إال بنػاًء علػ   ػرف 
 يرعح ت  ينن إن اء الاق أك ميكغ قكا.
 (3399مانا )

تيرا أاماـ اػق االنتهػاع علػ  اػق االيػتعماؿ كاػق اليػمن  تيمػا ال صتعػارض مػا 
 طبيعأل ىذصف الاقصف.

 الرابعالفرع 
 حق المساطحة )القرار(

 (3311مانا )
الميػػاطاأل اػػق عصنػػ  يعطػػ  يػػاابو الاػػق تػػ  إقامػػأل بنػػاء أك يػػراس علػػ  أرض 

 الغصر.
 (3313مانا )

 يمي  اق المياطاأل باالتهاؽ أك بالتقانـ. . 3
 صنتق  ىذا الاق بالمصراث أك الكييأل. . 9
 صرت  الينن المن ة للاق اقكؽ ياابو كالتزاماتو. . 1

 (3319مانا )
 كز النزكؿ عف اق المياطاو أك إعراء رىف ريم  عليو.صع .3
 صعكز ترتص  اقكؽ االرتهاؽ عليو، عل  أال تتعارض ما طبيعتو. .9

 (3311مانا )



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 247 - 

 ال صعكز أف تزعن منا المياطاو عل   ميصف ينأل. .3
إذا لػػـ صتهػػق الطرتػػاف علػػ  مػػنا الميػػاطاو عػػاز ل ػػ  مػػف يػػاا  الاػػق كمالػػؾ  .9

 ينكان مف كقن التنبيو عل  اآل ر بذلؾ. الرقبأل أف صني  العقن بعن ةدث 
 (3314مانا )

يملػػػؾ يػػػاا  اػػػق الميػػػاطاو مػػػا أانةػػػو علػػػ  ا رض مػػػف مبػػػاف أك يػػػراس كلػػػو أف 
 صتيرؼ تصيا مقترنأل باق المياطاو.

 (3315مانا )
صنتيػػػ  اػػػق الميػػػاطاو بانتيػػػػاء منتػػػو أك باتاػػػان يػػػػهت  المالػػػؾ كيػػػاا  الاػػػػق، أك 

المتهق عليو منا ينتصف، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بت لف ياا  الاق عف أناء البنؿ 
 بغصر ذلؾ.

 (3316مانا )
 ال صنتي  اق المياطاو بزكاؿ البناء أك الغراس قب  انتياء المنا المتهق علصيا. .3
إذا انتيػػػ  اػػػق الميػػػاطاو عػػػاز لمالػػػؾ الرقبػػػأل أف يمتلػػػؾ البنػػػاء أك الغػػػراس بقيمتػػػو  .9

 بالعقار. ميتاق اإلزالأل إذا ماف الينـ أك اإلزالأل يضر
إذا مػػاف ىػػنـ البنػػاء أك إزالػػأل الغػػراس ال يضػػر بالعقػػار تػػد صعػػكز لمالػػؾ الرقبػػأل أف  .1

 صبقيو بغصر رضاء ياا  اق المياطاو ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 الفرع الخامس

 االستحقاق في الوق 
 (3317مانا )

 ال.االيتاقاؽ ت  الكقف ىك ت ييص مناتا الماؿ المملكؾ المابكس كلك مآ .3
 االيتاقاؽ ت  الكقف صنظمو قانكف  اص. .9

 
 

 الفرع السادس
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 الحكر
 (3318مانا )

الامػػر عقػػن بمقتضػػاه  يميػػ  المات ػػر اقػػًا عصنيػػًا ص كلػػو االنتهػػاع بػػأرض مكقكتػػأل، 
بإقامأل مباف علصيا أك ايتعماليا للغراس أك  ا يرض ا ػر ال يضػر بػالكقف، لقػاء 

 أعر مانن.
 (3319مانا )

 إال لضركرا أك ميلاأل ماققأل للكقف.ال صعكز التامصر  .3
 صع  أف صتـ التامصر بإذف مف الماممأل الم تيأل كأف ييع  ت  نا را التيعص . .9

 (3341مانا )
ال صعػػكز التامصػػر لمػػنا تزعػػن علػػ   ميػػصف يػػنأل تػػإذا عصنػػن مػػنا تزعػػن علػػ  ذلػػؾ أك لػػـ 

 لمنا  ميصف ينأل. تعصف منا عن الامر معقكناً 
 (3343مانا )

 رؼ ت  اقو، كعنتق  ىذا الاق بالمصراث أك الكييأل.للمات ر أف صتي
 (3349مانا )

، كلػػو أف صتيػػرؼ تيػػو يمتلػؾ المات ػػر مػػا أانةػو مػػف بنػػاء أك يػراس أك يصػػره مل ػػًا تامػاً 
 كانه أك مقترنًا باق الامر.

 (3341مانا )
 عل  المات ر أف صىنا ا عرا المتهق علصيا إل  المامر. .3
يايأل م  ينأل ما لـ صنص عقن التامصػر علػ  يصػر ت كف ا عرا ميتاقو النتا ت  ن .9

 ذلؾ.
 (3344مانا )

 ال صعكز التامصر بأق  مف أعرا المة . .3
صعػػاكز  صعػػكز زعػػانا ىػػذه ا عػػرا أك إنقايػػيا ملمػػا بلػػو التغصصػػر تػػ  أعػػرا المةػػ  اػػناً  .9

 ، عل  أف يمكف قن مض  ع ر ينكان عل  ا ر تقنصر.ال مس زعانا أك نقياناً 
 (3345مانا )
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  تقنصر الزعانا أك النقص إلػ  مػا لػارض مػف قيمػأل إصعارعػو كقػن التقػنصر، صرعا ت .3
كعراع  ت  ذلػؾ مكقػا ا رض كريبػان النػاس تصيػا نكف اعتػنان بمػا تصيػا مػف أبنيػو 
أك يػػػػراس أك بمػػػػا أانةػػػػو المات ػػػػر تصيػػػػا مػػػػف تايػػػػصف أك إتػػػػدؼ، نكف تػػػػأةر بمػػػػا 

 للمات ر عل  ا رض مف اق القرار.
ال تمػػف صػػـك ال ييػػرا التقػػنصر الع .9 نصػػن إال مػػف الكقػػن الػػذا صتهػػق الطرتػػاف عليػػو، كاع

 إقامأل النعكى.
 (3346مانا )

عل  المات ر أف صت ذ مف الكيػا  ، مػا صلػـز لععػ  ا رض يػالاأل لديػتغدؿ مراعيػًا 
ت  ذلؾ ال ركف المتهق علصيا، كطبيعأل ا رض، كالغرض الذا أعػنن لػو، كمػا يقضػ  

 بو عرؼ العيأل الت  تقا بيا.
 (3347نا )ما

 صنتي  اق الامر بالكؿ ا ع  المانن لو. .3
صنتي  ىذا الاق قب  الكؿ ا ع  إذا مان المات ر قب  أف صبن  أك يغرس إال إذا  .9

 طل  أان الكرةأل ذلؾ.
كعنتي  أيضػا قبػ  الػكؿ ا عػ  إذا زالػن يػهأل ا رض المامػرا أك نزعػن مل صتيػا  .1

 طبقا للقانكف. للمنهعأل العامأل، ما عنـ اإل دؿ باقكؽ المات ر
 (3348مانا )

  التصف اآلتصتصفصعكز للمامر طل  تيك عقن التامصر مف الماممأل الم تيأل ت  الا
 إذا لـ صنتا المات ر ا عرا الينكيأل منا ةدث ينكان. .3
 إذا كقا مف المات ر إىماؿ عييـ ت  القياـ بما صع  عليو ناك تعمصر ا رض. .9

 
 (3349مانا )

 ػػو يمػػػكف للمامػػػر أف يطلػػػ  إمػػا إزالػػػأل البنػػػاء كالغػػػراس أك عنػػن تيػػػك العقػػػن أك انتيا .3
ايػػتبقا يما مقابػػ  نتػػا أقػػ  قيمتصيمػػا ميػػتاق  اإلزالػػأل أك البقػػاء مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ 

 يقض  بغصر ذلؾ.
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صعكز للقاض  أف يمي  المامر ت  النتا إذا مانن ىنػاؾ ظػركؼ ايػتةنا يأل تيػكغ  .9
 ماف الكتاء بما ييتاق ت  ذمتو. اإلمياؿ، كت  ىذه الاالأل يقنـ المامر مهالأل لض

 (3351مانا )
 صنتي  اق الامر بعنـ ايتعمالو منا  مس ع را ينأل.

 (3353مانا )
تيػػػرا أامػػػاـ المل يػػػأل المتعلقػػػأل بال ػػػصكع كالقيػػػمأل علػػػ  اػػػق الامػػػر ملمػػػا مػػػاف ذلػػػؾ 

 .مممناً 
 :عقد االجارتين

 (3359مانا )
  ااعػػأل إلػػ  اإليػػدح عقػػن االعػػارتصف ىػػك أف يامػػر الكقػػف أرضػػًا علصيػػا بنػػاء تػػ .3

مقاب  نتا مبلو معع  مف الماؿ مياك لقيمأل البناء، ييرؼ بمعرتػأل المتػكل  علػ  
 عمارا الكقف، كأعرا ينكيأل لارض مياكيأل  عرا المة .

 تيرا أاماـ الامر عل  عقن االعارتصف إال تيما صتعارض منيا ما الهقرا اليابقأل. .9
 الفرع السابع
 حقوق االرتفاق

 (0053مادة )
االرتهػػاؽ ت لصػػف علػػ  عقػػار لها ػػنا عقػػار يصػػره يمل ػػو  ػػ ص ا ػػر، كععػػكز أف صترتػػ  
االرتهػػػاؽ علػػػ  مػػػاؿ عػػػاـ إذا مػػػاف ال صتعػػػارض مػػػا االيػػػتعماؿ الػػػذا  يػػػص لػػػو ىػػػذا 

 الماؿ.
 (3354مانا )

 يمي  االرتهاؽ بالتيرؼ القانكن  أك بالمصراث، أك بنص القانكف. .3
 ا بما تصيا اق المركر.االرتهاقان الظاىر إال ال يمي  بالتقانـ  .9

 (3355مانا )
 صعكز ت  االرتهاقان الظاىرا أف ترت  بت ييص مف المالؾ ا يل . .3
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يمػػكف الت يػػيص مػػف المالػػؾ ا يػػل  إذا مػػاف مال ػػًا لعقػػارعف منهيػػلصف كأن ػػأ  .9
ارتهاقػػًا ظػػاىرًا بصنيمػػا تصبقػػ  ىػػذا الاػػق إذا انتقػػ  العقػػاراف أك أاػػنىما إلػػ  مالػػؾ 

 لتيما ما لـ صتـ االتهاؽ يرااأل عل  يصر ذلؾ.ا ر نكف تغصصر ت  اا
 (3356مانا )

تعن القصكن المهركضأل علػ  اػق مالػؾ العقػار تػ  البنػاء اقػكؽ إرتهػاؽ علػ  ىػذا  .3
العقار لها نا العقاران الت  ترضن لميػلاتيا ىػذه القصػكن، مػا لػـ صكعػن نػص أك 

 اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
ايا عصنػػػػًا، كمػػػػا ذلػػػػؾ صعػػػػكز مػػػػ  م الهػػػػأل ليػػػػذه القصػػػػكن تعػػػػكز المطالبػػػػأل بإيػػػػد .9

 االقتيار عل  الامـ بالتعكيض إذا رأن الماممأل ما ييكغ ذلؾ.
 (3357مانا )

ت ضا اقػكؽ االرتهػاؽ للقكاعػن المقػررا تػ  يػنن إن ػا يا كلمػا عػرى بػو عػرؼ العيػأل 
 الت  يقا بيا العقار كلااماـ الكارنا ت  المكان اآلتيأل.

 
 (3358مانا )

ف صعرا مف ا عماؿ ما ىك ضركرا اليتعماؿ اقو تػ  لمالؾ العقار المرتهق أ .3
االرتهاؽ، كما صلـز للمااتظأل عليو، كأف ييتعم  ىذا الاػق علػ  الكعػو الػذا ال 

 صن أ عنو إال أق  ضرر مممف.
ال صعػػػكز أف صترتػػػ  علػػػ  مػػػا صعػػػن مػػػف ااعػػػان العقػػػار المرتهػػػق  أيػػػأل زعػػػانا تػػػ   .9

 ع ء االرتهاؽ.
مػػا مػػف  ػػأنو زعػػانا عػػ ء االرتهػػاؽ، عػػػاز إذا عػػن مػػف ااعػػان العقػػار المرتهػػق  .1

للقاضػػػ  بعػػػن المكازنػػػأل بػػػصف ميػػػلاأل الطػػػرتصف أف يقضػػػ  بتعػػػنص  االرتهػػػاؽ بمػػػا 
 تقتضيو ضركرا مكاعيأل الزعانا، كذلؾ ت  نظصر مقاب  عانؿ.

 (3359مانا )
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ال صلػـز مالػؾ العقػار المرتهػق بػو أف يقػكـ بػأا عمػ  لميػلاأل العقػار المرتهػق إال أف 
تيًا يقتضػػيو ايػػتعماؿ االرتهػػاؽ علػػ  الكعػػو المػػألكؼ، مػػا لػػـ صكعػػن يمػػكف عمػػد إضػػا

 اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 (3361مانا )

نهقأل ا عماؿ الدزمأل اليتعماؿ اق االرتهاؽ كالمااتظأل عليو ت ػكف علػ  مالػؾ  .3
 العقار المرتهق، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

يقـك بتلؾ ا عماؿ عل  نهقتو، تإذا ماف مالؾ العقار المرتهق بو ىك المملف أف  .9
مػػاف لػػو أف صػػت لص مػػف ىػػذا الت لصػػف بػػالت ل  عػػف العقػػار المرتهػػق بػػو ملػػو أك 

 بعضو لمالؾ العقار المرتهق.
لمالؾ العقار المرتهق بو، مانن نهقتيا علػ   –أيضًا  –إذا مانن ا عماؿ ناتعو  .1

 الطرتصف م  بنيبأل ما يعكن عليو مف نها.
 (3363مانا )

مالػػػؾ العقػػػار المرتهػػػق بػػػو أف يعمػػػ   ػػػص ا صػػػىنا إلػػػ  االنتقػػػاص مػػػف ال صعػػػكز ل .3
ايتعماؿ اق االرتهاؽ أك ععلو أ ةر م قأل، كال صعكز لػو بكعػو  ػاص أف يغصػر 
مػف الكضػػا القػػا ـ أك أف صبػػنؿ بالمكضػػا المعػصف أيػػًد اليػػتعماؿ اػػق االرتهػػاؽ 

 مكضعًا ا ر.
قػن أيػبح مػف  ػأنو  إذا ماف المكضا الذا عصف أيػًد اليػتعماؿ اػق االرتهػاؽ .9

أف صزعػن تػػ  عػػ ء ىػذا الاػػق أك أيػػبح مانعػًا مػػف إاػػناث تايػصنان تػػ  العقػػار 
المرتهػػق بػػو، تلمالػػؾ ىػػذا العقػػار أف يطلػػ  نقػػ  االرتهػػاؽ إلػػ  مكضػػا ا ػػر مػػف 
العقػػار، أك إلػػ  عقػػار ا ػػر يمل ػػو أعنبػػ  إذا قبػػ  ا عنبػػ  ذلػػؾ، مػػ  ىػػذا متػػ  

لمالػػؾ العقػػار المرتهػػق بالقػػنر  يػػكراً مػػاف ايػػتعماؿ االرتهػػاؽ تػػ  كضػػعو العنصػػن مي
 الذا ماف مييكرا بو ت  كضعو اليابق.
 (3369مانا )
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إذا عز  العقار المرتهق بق  االرتهاؽ ل ػ  عػزًء منػو، علػ  أال صزعػن ذلػؾ تػ  العػ ء 
الكاقػا علػػ  العقػػار المرتهػق بػػو، يصػػر أنػو إذا مػػاف اػػق االرتهػاؽ ال يهصػػن إال عػػزءًا أك 

تلمالػػؾ العقػػار المرتهػػق بػػو أف يطلػػ  زكاؿ ىػػذا الاػػق عػػف  بعضػػًا مػػف ىػػذه ا عػػزاء
 ا عزاء ا  رى.

 (3361مانا )
إذا عز  العقار المرتهق بو بق  اق االرتهاؽ كاقعًا عل  م  عػزء منػو، يصػر أنػو إذا 
مػػػاف اػػػق االرتهػػػاؽ ال ييػػػتعم  تػػػ  الكاقػػػا علػػػ  بعػػػض ىػػػذه ا عػػػزاء، كال يممػػػف أف 

ا أف يطل  إيقاف ىذا الاق عف العزء الػذا ييتعم  علصيا، تلياا  م  عزء مني
 يمل و.

 (3364مانا )
  رتهاؽصنتي  اق اال .3
 بانقضاء ا ع  المانن لو أك بزكاؿ مالو. .أ 
بنػػػػزكؿ يػػػػاا  الاػػػػق عػػػػف مبا ػػػػرتو كاععدمػػػػو ليػػػػاا  العقػػػػار المرتهػػػػق بػػػػو  .  

 بالعنكؿ عف ت يييو.
ن الكضػػا باعتمػػاع العقػػارعف المرتهػػق كالمرتهػػق بػػو تػػ  صػػن كااػػنا، كيعػػكن إذا عػػا .ج 

 إل  ما ماف عليو.
إذا تغصػػر كضػػا العقػػاران باصػػث تيػػبح تػػ  االػػأل ال يممػػف تصيػػا ايػػتعماؿ ىػػذا  .ن 

 الاق.
ت  الاالتصف المنيكص علصيما ت  البننصف )ج ك ن( مف الهقرا ا كل  يعكن ىذا  .9

الاق إذا عػانن العقػاران إلػ  كضػا يممػف معػو ايػتعماؿ الاػق، مػا لػـ يمػف قػن 
 انتي  بعنـ االيتعماؿ.

 (3365مانا )
صنتيػػ  اػػق االرتهػػاؽ بعػػنـ ايػػتعمالو مػػنا  مػػس ع ػػرًا يػػنو، تػػإذا مػػاف االرتهػػاؽ  .3

 كةدةصف ينأل. مقررا لميلاو عصف مكقكتأل مانن المنا يتاً 
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إذا ملؾ العقار المرتهق عنا  رماء عل  ال صكع تانتهػاع أاػنىـ باالرتهػاؽ يقطػا  .9
أل أاػػػن ىػػػىالء ال ػػػرماء التقػػػانـ لميػػػلاأل البػػػاقصف، ممػػػا أف كقػػػف التقػػػانـ لميػػػلا

 صععلو مكقكتًا لميلاتيـ عميعًا.
 (3366مانا )

لمالؾ العقار المرتهق بو أف صتارر مف االرتهػاؽ ملػو أك بعضػو إذا تقػن االرتهػاؽ مػ  
منهعأل للعقار المرتهق أك لـ تبق لػو يصػر تا ػنا ماػنكنا ال تتنايػ  البتػأل مػا ا عبػاء 

 الكاقعأل عل  العقار المرتهق بو.
 
 الثانيالباب 

 الحقوق العينية التبعية
 الفصل األول
 الرىن الرسمي

 (3367مانا )
الػػرىف الريػػم  عقػػن بػػو يميػػ  الػػنا ف علػػ  عقػػار م يػػص لكتػػاء نصنػػو اقػػًا عصنيػػًا، 
يمكف لو بمقتضاه أف صتقنـ عل  النا نصف العانصصف كالنا نصف التالصف لو ت  المرتبأل ت  

 ن يمكف.ايتيهاء اقو مف ةمف ذلؾ العقار ت  أا ص
 الفرع األول

 إنشاء الرىن الرسمي
 (3368مانا )

 ال صنعقن الرىف الريم  إال بكرقأل ريميأل تنظـ بنا را التيعص . .3
 صلتـز الراىف بنهقان العقن، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ. .9

 (3369مانا )
صعكز أف يمكف الراىف ىك نهس المنصف، ممػا صعػكز أف يمػكف   يػًا ا ػر يقػنـ  .3

 ميا لميلاأل المنصف.رىنًا ري
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 ت  م  االأل صع  أف يمكف الراىف مال ًا للعقار المرىكف كأىًد للتيرؼ تيو. .9
 (3371مانا )

 ال صعكز رىف ملؾ الغصر إال إذا أقره المالؾ الاقيق  بينن ميع . .3
 يقا باطد رىف الماؿ الميتقب . .9

 (3373مانا )
لمالػػؾ الػػذا تقػػرر بطػػدف صبقػػ  قا مػػًا لميػػلاأل الػػنا ف المػػرتيف الػػرىف اليػػانر مػػف ا

ينن مل صتو أك تي و أك إلغا و أك زكالػو  ا يػب  ا ػر، إذا مػاف ىػذا الػنا ف ايػف 
 النيأل ت  الكقن الذا أبـر تيو الرىف.

 (3379مانا )
ال صعكز أف صرن الرىف الريم  إال عل  عقار، ما لـ صكعن نص يقض  ب ػدؼ  .3

 ذلؾ.
بػػالمزان العلنػػػ ، كأف  ايػػتقدالً صعػػ  أف يمػػكف العقػػار المرىػػػكف ممػػا ييػػح بيعػػػو  .9

يمػػكف معصنػػًا بالػػذان تعصصنػػًا نقيقػػًا مػػف اصػػث طبيعتػػو كمكقعػػو، كأف صػػرن تػػ  عقػػن 
ال كقا الرىف باطًد.  الرىف ذاتو، كاع

 (3371مانا )
ي ػػم  الػػرىف ملاقػػان العقػػار المرىػػكف التػػ  تعػػن عقػػارًا، كي ػػم  بكعػػو  ػػاص اقػػكؽ 

كاإلن ػػػاءان التػػػ  تعػػػكن بمنهعػػػأل علػػػ   االرتهػػػاؽ كالعقػػػاران بالت يػػػيص كالتايػػػصنان
المالػػػؾ، مػػػا لػػػـ صكعػػػن اتهػػػاؽ يقضػػػ  بغصػػػر ذلػػػؾ، مػػػا عػػػنـ اإل ػػػدؿ بامتيػػػاز المبػػػالو 

 الميتاقأل للمقاكلصف أك الميننيصف.
 
 
 (3374مانا )
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صػران عػف  صترت  عل  تيعص  تنبيو نزع المل يأل أف صلاق بالعقار ما يغلػو مػف ةمػار كاع
ا تػػ  تكزعػػا ىػػذه الغلػػأل مػػا صعػػرا تػػ  تكزعػػا ةمػػف المػػنا التػػ  أعقبػػن التيػػعص  كععػػر 

 العقار. 
 (3375مانا )

صعػػكز لمالػػؾ المبػػان  القا مػػأل علػػ  أرض الغصػػر أف صرىنيػػا، كتػػ  ىػػذه الاالػػأل يمػػكف 
للنا ف المرتيف اق التقػنـ تػ  ايػتيهاء الػنصف مػف ةمػف ا نقػاض إذا ىػنمن المبػان ، 

لمبػان  كتقػًا لاامػاـ ال ايػأل كمف التعكيض الذا صنتعػو مالػؾ ا رض إذا ايػتبق  ا
 بااللتياؽ.

 (3376مانا )
مانػن النتصعػأل التػ   صبق  ناتذًا الرىف اليانر مف عميا المدؾ لعقار  ا ا، أيػاً  .3

 ترتبن عل  قيمأل العقار تيما بعن أك عل  بيعو لعنـ إمماف قيمتو.
قػار، معصنػًا مػف ىػذا الع إذا رىف أان ال رماء ايتو ال ا عأل ت  العقار أك عزءاً  .9

ةـ كقا ت  نيصبو عنن القيمأل أعياف يصر الت  رىنيا، انتق  الػرىف بمرتبتػو إلػ  
قنر مف ىذه ا عياف  يعانؿ قيمأل العقار الذا مػاف مرىكنػًا تػ  ا يػ ، كيعػصف 
القاضػػػػ  ىػػػػذا القػػػػنر عنػػػػن عػػػػنـ االتهػػػػاؽ عليػػػػو، علػػػػ  أف يقػػػػـك الػػػػنا ف المػػػػرتيف 

يضػػػر انتقػػػاؿ الػػػرىف علػػػ  ىػػػذا  بتيػػعص  الػػػرىف العنصػػػن بعػػػن تيػػػعص  القيػػػمأل، كال
 الكعو برىف ينر مف عميا ال رماء كال بامتياز المتقايمصف.

 (3377مانا )
صعػػػكز أف صترتػػػ  الػػػػرىف ضػػػمانًا لػػػػنصف معلػػػق علػػػػ   ػػػرف أك نصػػػػف ميػػػتقب  أك نصػػػػف 
ااتمال ، مما صعكز أف صترت  ضمانًا العتمان مهتكح، أك لهتح ايا  عار عل  أف 

النصف المضمكف أك الاػن ا قيػ  الػذا صنتيػ  إليػو ىػذا  صتانن  ت  عقن الرىف مبلو
 النصف.

 
 (3378مانا )
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مػػ  عػػزء مػػف العقػػار أك العقػػاران المرىكنػػأل ضػػامف ل ػػ  الػػنصف، كمػػ  عػػزء مػػف الػػنصف 
مضمكف بالعقار أك بالعقاران المرىكنأل مليا، ما لـ صكعن نص أك اتهاؽ يقض  بغصر 

 ذلؾ.
 (3379مانا )

المرىكف تػ  يػاتو كتػ  انقضػا و مػا لػـ صػنص القػانكف  يمكف الرىف تابعًا للنصف .3
 عل   دؼ ذلؾ.

إذا ماف الراىف يصر المنصف مػاف لػو إلػ  عانػ  تميػمو بأكعػو الػنتا ال ايػأل بػو  .9
تميؾ بما للمنصف التميؾ بو مف أكعو النتا المتعلقأل بالنصف، كعبق  لػو ىػذا   صأف 

 الاق كلك نزؿ عنو المنصف.
 (3381مانا )

لػػرىف الريػػم  علػػ  المنقػػكؿ الػػذا تقضػػ  قكانصنػػو ال ايػػأل بتيػػعصلو مةػػ  تيػػرا أامػػاـ ا
 الييارا كاليهصنأل.

 الفرع الثاني
 آثار الرىن

 :بالنسبة إلي الراىن -0
 (3383مانا )

صعػػكز للػػراىف أف صتيػػرؼ تػػ  العقػػار المرىػػكف، نكف أف  صػػىةر ذلػػؾ  تػػ  اػػق الػػػنا ف 
 المرتيف.

 (3389مانا )
ىػػكف كالايػػكؿ علػػ  يلتػػو اتػػ  تػػارعك تيػػعص  تنبيػػو نػػزع للػػراىف اػػق إنارا عقػػاره المر 

 مل صتو عبرًا عنن عنـ كتاء النصف، كتلاق يلتو بالعقار المرىكف مف ىذا التارعك.
 
 (3381مانا )
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اإلصعػػػار اليػػػانر مػػػف الػػػراىف ال صنهػػػذ تػػػ  اػػػق الػػػنا ف المػػػرتيف إال إذا مػػػاف ةابػػػن  .3
اإلصعػار ةابػن التػارعك علػ  ىػذا التارعك قب  تيعص  تنبيو نزع المل يأل، تإذا لـ يمف 

الكعو، أك ماف قن عقن بعن تيعص  التنبيو، كلـ تعع  تيو ا عرا تد يمكف ناتذًا إال 
 إذا أممف اعتباره نا ًد ت  أعماؿ اإلنارا الاينأل.

ال يمػػػكف اإلصعػػػار اليػػػابق علػػػ  تيػػػعص  تنبيػػػو نػػػزع المل يػػػأل ناتػػػذًا تػػػ  اػػػق الػػػنا ف  .9
 ما لـ يمف قن يع  قب  تيعص  الرىف. المرتيف إال لمنا  مس ينكان،

 (3384مانا )
ال ت كف الم اليأل با عرا مقنمًا  لمنا ال تزعن عل  ةدث ينكان كال الاكالأل بيا ناتذا 
ت  اق النا ف المرتيف إال إذا مانػن ةابتػأل التػارعك قبػ  تيػعص  تنبيػو نػزع المل يػأل، تػإذا 

بتػأل التػارعك كميػعلو قبػ  تيػعص  مانن لمنا تزعن علػ  ةػدث يػنكان كعػ  أف ت ػكف ةا
ال  هضن المنا إل  ةدث ينكان.  الرىف، كاع
 (3385مانا )

يضػػمف الػػراىف العقػػار المرىػػكف كىػػك ميػػ كؿ عػػف يػػدمتو اتػػ  تػػارعك كتػػاء الػػنصف، 
كللمرتيف أف يعترض عل  م  نقص ت  ضمانو كأف صت ذ مف اإلعػراءان مػا ياهػك 

 اقو عل  أف صرعا بالنهقان عل  الراىف. 
 (3386انا )م

إذا تيب  الراىف ب ط و ت  ىدؾ العقار المرىكف أك تلهو، مػاف الػنا ف المػرتيف  .3
 م صرًا بصف أف يقتض  تأمصنًا ماتيًا أك أف ييتكت  اقو تكرًا.

إذا ماف اليدؾ أك التلف قن ن ػأ عػف يػب  أعنبػ ، كلػـ يقبػ  الػنا ف بقػاء الػنصف  .9
تأمصنًا ماتيًا  أك أف صكت  بالنصف تكرًا بنكف تأمصف ماف المنصف م صرًا بصف أف يقنـ 

 قب  الكؿ ا ع .
تػػػػ  عميػػػػا ا اػػػػكاؿ إذا كقعػػػػن أعمػػػػاؿ مػػػػف  ػػػػأنيا أف تعػػػػرض العقػػػػار المرىػػػػكف  .1

لليػػػػدؾ أك التلػػػػف أك تععلػػػػو يصػػػػر مػػػػاؼ للضػػػػماف مػػػػاف للػػػػنا ف أف يطلػػػػ  إلػػػػ  
 القاض  كقف ىذه ا عماؿ كات اذ الكيا   الت  تمنا كقكع الضرر.
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 (3387مانا )
ا ىلػؾ العقػار المرىػكف أك تلػف  ا يػب  مػاف، أك نزعػن  مل صتػو للمنهعػأل العامػأل إذ

ـ انتق  الرىف بمرتبتو إل  الاق الذا صترت  عل  ذلؾ يكاء ماف تعكيضًا أـ تأمصنػًا أ
 .ةمنًا  تقرر مقاب  نزع المل يأل

 . بالنسبة إلي الدائن المرتين :2
 (3388مانا )

ف تد صعكز التنهصذ علػ  مالػو إال مػا رىػف مػف ىػذا إذا ماف الراىف   يًا يصر المنص
 الماؿ، كال صعكز لو النتا بتعرعن المنصف، ما لـ صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

 (3389مانا )
للػػػنا ف بعػػػن التنبيػػػو علػػػ  المػػػنصف بالكتػػػاء أف صنهػػػذ باقػػػو علػػػ  العقػػػار المرىػػػكف،  .3

 كيطل  بيعو كتقًا  لاكضاع المقررا قانكنًا.
ىف   يًا ا ر يصر المنصف عاز لو تهانيًا لإلعراءان المكعيػأل إليػو إذا ماف الرا  .9

أف صت لػ  عػػف العقػار المرىػػكف، تػإذا لػػـ صػػف العقػار بالػػنصف مػاف للػػنا ف المػػرتيف 
 الرعكع بباق  النصف عل  أمكاؿ المنصف بيهتو نا نًا عانيًا.

 (3391مانا )
الػػنصف كقػػن الػػكؿ يقػػا بػػاطًد مػػ  اتهػػاؽ صععػػ  للػػنا ف الاػػق عنػػن عػػنـ ايػػتيهاء  .3

مػاف، أك أف صبيعػو  أعلو ت  أف صتملؾ العقار المرىػكف تػ  نظصػر ةمػف معلػكـ أيػاً 
نكف مراعػػاا اإلعػػراءان التػػ  ترضػػيا القػػانكف كلػػك مػػاف ىػػذا االتهػػاؽ قػػن أبػػـر بعػػن 

 الرىف.
كمػػا ذلػػؾ صعػػكز بعػػن الػػكؿ الػػنصف أك قيػػف منػػو االتهػػاؽ علػػ  أف صنػػزؿ المػػنصف  .9

 كتاًء لنصنو. لنا نو عف العقار المرىكف 
 : بالنسبة إلي الغير -3

 (3393مانا )
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ال يمػكف الػػرىف ناتػذًا تػػ  اػق الغصػػر إال إذا يػع  العقػػن أك الامػـ المةبػػن للػػرىف  .3
قبػػ  أف يميػػ  ىػػذا الغصػػر اقػػًا عصنيػػًا علػػ  العقػػار، كذلػػؾ نكف إ ػػدؿ با امػػاـ 

 المقررا ت  اإلتدس.
ا ف تػػ  ىػػذا الاػػق أك النػػزكؿ  ال تنهػػذ اكالػػأل الػػرىف الريػػم  أك الالػػكؿ ماػػ  الػػن .9

عػػف مرتبتػػو تػػ  اػػق يصػػر المتعاقػػػنصف إال إذا ايػػ  التأ ػػصر بػػذلؾ تػػ  ىػػػامش 
 اليع  ا يل .

 (3399مانا )
لغاء الماك كاآلةار المترتبأل علػ  ذلػؾ  .3 صتبا ت  إعراء التيعص  كتعنصنه كماكه كاع

 م  ا اماـ الكارنا ت  قانكف التيعص  العقارا.
صنه كماكه عل  الراىف ما لـ صكعن اتهػاؽ يقضػ  بغصػر ميركتان التيعص  كتعن .9

 ذلؾ.
 

 (3391مانا )
يقتيػػر أةػػر الػػرىف الريػػم  علػػػ  المبلػػو الماػػنن تػػ  يػػػنن الػػرىف كالةابػػن تػػ  نا ػػػرا 

 القصن، ما لـ صكعن نص أك اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.
 الفرع الثالث

 حق التقدم وحق التتبع
 (3394مانا )

كقيـ قب  النا نصف العػانصصف مػف ةمػف العقػار المرىػكف، ييتكت  النا نكف المرتينكف اق
أك مف الماؿ الذا ا  ما  ىذا العقار، باي  مرتبأل م  منيـ كلك مانكا قػن أعػركا 

 التيعص  ت  صـك كاان.
 
 (3395مانا )
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تاي  مرتبأل الرىف مف كقن التيعص ، كلك ماف النصف المضمكف بالرىف معلقًا عل  
 أك ااتماليًا.   رف أك ماف  نصنًا ميتقبدً 

 (3396مانا )
صترتػػ  علػػ  تيػػعص  الػػرىف إن ػػاؿ ميػػركتان العقػػن كالتيػػعص  كالتعنصػػن إن ػػااًل  .3

 ضمنيًا ت  التكزعا كت  مرتبأل الرىف نهييا.
 إذا يع  أان النا نصف تنبيو نزع المل يأل انتها يا ر النا نصف بيذا التيعص . .9

 (3397مانا )
تبػػأل رىنػػو بمقػػنار نصنػػو لػػنا ف مػػرتيف ا ػػر صعػػكز للػػنا ف المػػرتيف أف صنػػزؿ عػػف مر  .3

 عل  ذان العقار.
يجوز التمسك قبل ىذا الدائن اآلخر بجميع أوجو الدفع التي يجوز التمسك بيا قبل الردائن  .9

األول عرردا مررا كرران منيررا متعمقرراا بانقضرراء حررق ىررذا الرردائن األول إذا كرران االنقضرراء الحقرراا 
 لمنزول عن المرتبة.

 (3398مانا )
ا ف المرتيف عنن الكؿ أع  النصف أف يطل  نزع مل يأل العقار المرىكف صعكز للن .3

تػػػ   صػػػن الاػػػا ز ليػػػذا العقػػػار، إال إذا ا تػػػار الاػػػا ز أف يقضػػػ  الػػػنصف أك يطيػػػر 
 العقار مف النصف أك صت ل  عنو.

يعن اا زًا للعقار المرىكف م  مف انتقلن إليو بأا يب  مف ا يبا  مل يأل ىػذا  .9
ن  ا ر عليػو قابػ  للػرىف نكف أف يمػكف ميػ كاًل ميػ كليو العقار، أك أا اق عص

   ييأل عف النصف المضمكف بالرىف.
 (3399مانا )

صعكز للاا ز عنن الكؿ النصف المضمكف بالرىف أف النصف كملاقاتػو كمػا يػرؼ مػف 
نهقػػان تػػ  اإلعػػراءان مػػف كقػػن إعػػذاره بػػنتا الػػنصف، كعبقػػ  اقػػو ىػػذا قا مػػًا إلػػ  صػػكـ 

لػو تػ  ىػذه الاالػأل أف صرعػا بمػ  مػا صكتيػو علػ  المػنصف، كعلػػ   ريػك المػزان، كيمػكف 
المالػػؾ اليػػابق للعقػػار المرىػػكف، ممػػا يمػػكف لػػو أف ياػػ  ماػػ  الػػنا ف الػػذا ايػػتكت  
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النصف تيما لو مف اقػكؽ إال مػا مػاف منيػا متعلقػًا بتأمصنػان قػنميا  ػ ص ا ػر يصػر 
 المنصف.

 (3911مانا )
ف الػذا اػػ  تيػو ماػ  الػنا ف كأف صعػػننه صعػ  علػ  الاػا ز أف ياػػتهك بتيػعص  الػرى

عنػػن االقتضػػاء، كذلػػؾ إلػػ  أف تماػػ  القصػػكن التػػ  مانػػن مكعػػكنا علػػ  العقػػار كقػػن 
 تيعص  ينن ىذا الاا ز. 

 (3913مانا )
إذا مػػػاف تػػػ  ذمػػػأل الاػػػا ز بيػػػب  امتد ػػػو العقػػػار المرىػػػكف مبلػػػو ميػػػتاق ا ناء  .3

العقػػار، تل ػػ  مػػف ىػػىالء  اػػاال يمهػػ  لكتػػاء عميػػا الػػنا نصف المقصػػنا اقػػكقيـ علػػ 
 النا نصف أف صعبره عل  الكتاء باقو ب رف أف يمكف ينن مل صتو قن يع .

، أك مػػاف الاػػاؿ إذا مػػاف الػػنصف الػػذا تػػ  ذمػػأل الاػػا ز يصػػر ميػػتاق ا ناء اػػاالً  .9
منػػو أقػػ  مػػف الػػنصكف الميػػتاقأل للػػنا نصف، أك مغػػاصرًا ليػػا، عػػاز للػػنا نصف إذا اتهقػػكا 

اػا ز بػنتا مػا تػ  ذمتػو كيمػكف الػنتا طبقػًا لل ػركف التػ  التػـز عميعًا أف يطالبكا ال
 الاا ز ت  أي  تعينه أف صنتا بمقتضاىا كت  ا ع  المتهق عل  النتا تيو. 

ت  ملتا الاالتصف ال صعكز للاػا ز إذا يػع  يػنن مل صتػو أف صػت لص مػف التزامػو  .1
تػ  ذمتػو مػاف لػو بالكتاء للنا نصف بت ليو عف العقار، كل ػف إذا ىػك كتػ  ليػـ مػا 

 الاق ت  طل  ماك ما عل   العقار مف القصكن.
 (3919مانا )

اػػق تطيصػػر العقػػار الػػذا اؿ إليػػو مػػف مػػ  اػػق  لاػػا ز العقػػار المرىػػكف رىنػػًا ريػػمياً 
عصنػػ  ترتػػ  عليػػو تكةيقػػًا لػػنصف ميػػع ، بػػأناء الػػنصف اتػػ  تػػارعك إعػػراء بيعػػو أك تػػ  

 المكاعصن الت  اننىا القانكف.
 
 
 (3911مانا )
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إذا أران الاا ز تطيصر العقار كع  عليو أف صكعو إل  النا نصف الميعلأل اقػكقيـ تػ  
  طاران ت تم  عل  البيانان اآلتيألمكاطنيـ المذمكرا ت  التيعص  إ 

 ديأل مػف يػنن مل يػأل الاػا ز تقتيػر علػ  بيػاف نػكع التيػرؼ كتارع ػو كايػـ  .3
كما  العقػار مػا تعصصنػو  قيقاً ن المالؾ اليابق للعقار ما تعصصف ىذا المالؾ تعصصناً 

ذا ماف التيرؼ بيعاً  صذمر أيضا الةمف كما عي  أف صكعن مف  كتانصنه بنقأل، كاع
 ت الصف تعن عزءا مف الةمف.

 تارعك تيعص  مل يأل الاا ز كرقـ ىذا التيعص . .9
، كععػػ  أال يقػػ  المبلػػو الػػذا يقػػنره الاػػا ز قيمػػأل للعقػػار كلػػك مػػاف التيػػرؼ بيعػػاً  .1

لتقنصر الػةمف تػ  االػأل نػزع المل يػأل، كال  يعر الذا صت ذ أياياً ىذا المبلو عف ال
أف يقػػػػ  تػػػػ  أا اػػػػاؿ عػػػػف البػػػػاق  تػػػػ  ذمػػػػأل الاػػػػا ز مػػػػف ةمػػػػف العقػػػػار إذا مػػػػاف 
ذا مانػػن أعػػزاء العقػػار مةقلػػأل برىػػكف م تلهػػأل كعػػ  تقػػنصر قيمػػأل  التيػػرؼ بيعػػا، كاع

 م  عزء عل  انا.
ص  يػػنن الاػػا ز ت ػػتم  قا مػػأل بػػالاقكؽ التػػ  تػػـ تيػػعصليا علػػ  العقػػار قبػػ  تيػػع .4

 عل  بياف تارعك ىذه التيعيدن كمقنار ىذه الاقكؽ كأيماء النا نصف.
 (3914مانا )

صعػ  علػػ  الاػا ز أف صػػذمر تػ  اإلعػػدف أنػػو ميػتعن أف صػػكت  الػنصكف الميػػعلأل إلػػ  
بػ  صنايػر  القنر الذا قكـ بو العقار، كليس عليو أف ييا  العرض بػالمبلو نقػناً 

يػػتعنانه للكتػػاء بمبلػػو كاعػػ  الػػنتا تػػ  الاػػاؿ أيػػا مػػاف ميعػػان العػػرض تػػ  إظيػػار ا
 ايتاقاؽ النصكف الميعلأل.

 (3915مانا )
صعكز ل   نا ف يػع  اقػو كل ػ  مهصػ  اػق ميػع  أف يطلػ  بيػا العقػار المطلػك  

مف ا ػر إعػدف ريػم  يضػاؼ إلصيػا مكاعصػن  تطيصره، كيمكف ذلؾ  دؿ ةدةصف صكماً 
لماا مان المننيأل، علػ  أال تزعػن مكاعصػن الميػاتأل علػ  المياتأل طبقا لقانكف أيكؿ ا

 ةدةصف صكما أ رى.
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 (3916مانا )
يمػكف الطلػ  بػػإعدف صكعػو إلػػ  الاػا ز كالػػ  المالػؾ اليػػابق كعكقعػو الطالػػ  أك  .3

مف صكملو ت  ذلؾ كمالأل  ايأل، كعع  أف صكنع الطال   زانأل الماممػأل مبلغػا 
 صعػكز أف ييػترن مػا ايػتغرؽ منػو تػ  ماتيا لتغطيأل ميػركتان البيػا بػالمزان، كال

الميػػػركتان إذا لػػػـ صػػػرس المػػػزان بػػػةمف أعلػػػ  مػػػف المبلػػػو الػػػذا عرضػػػو الاػػػا ز، 
 إذا لـ تيتكؼ ىذه ال را ف. كيمكف الطل  باطدً 

ال صعػػػكز للطالػػػ  أف صتناػػػ  عػػػف طلبػػػو إال بمكاتقػػػأل عميػػػا الػػػنا نصف الميػػػعلصف  .9
 كعميا ال هدء.

 (3917مانا )
كع  اتباع اإلعراءان المقررا ت  البصكع العبرعأل كعتـ البيػا  إذا طل  بيا العقار .3

بنػػاء علػػ  طلػػ  يػػاا  الميػػلاأل تػػ  التععصػػ  أك الاػػا ز، كعلػػ  مػػف صبا ػػر 
 اإلعراءان أف صذمر ت  إعدنان البيا المبلو الذا قكـ بو العقار.

صلتػػـز الرايػػ  عليػػو المػػزان أف صػػرن إلػػ  الاػػا ز الػػذا نزعػػن مل صتػػو الميػػركتان  .9
أنهقيػػػا تػػ  تيػػػعص  يػػنن مل صتػػػو كتيمػػا قػػػاـ بػػو مػػػف اإلعدنػػان، كذلػػػؾ إلػػػ   التػػ 

عانػػػػ  التزاماتػػػػو بػػػػالةمف الػػػػذا ريػػػػ  بػػػػو المػػػػزان كبالميػػػػركتان التػػػػ  اقتضػػػػتيا 
 إعراءان التطيصر.

 (3918مانا )
إذا لـ يطل  بيا العقار ت  الميعان المانن كبا كضاع المقػررا أك طلػ  البيػا كل ػف 

ف أعلػػ  ممػػا عرضػػو الاػػا ز ايػػتقرن مل يػػأل العقػػار نيا يػػا لػػـ يعػػرض تػػ  المػػزان ةمػػ
للاا ز  اليأل مف م  اق ميع ، إذا ىك نتا المبلو الذا قػكـ بػو العقػار للػنا نصف 
الػػػػذصف تيػػػػمح مػػػػرتبتيـ بايػػػػتيهاء اقػػػػكقيـ منػػػػو، أك إذا ىػػػػك أكنع ىػػػػذا المبلػػػػو  زانػػػػأل 

 الماممأل.
 (3919مانا )
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الاا ز إل  قلـ ماممأل البنايأل، كععػ  ت كف ت ليأل العقار المرىكف بتقرعر يقنمو  .3
عليو أف يطل  التأ صر بذلؾ ت  ىامش تيػعص  التنبيػو بنػزع المل يػأل، كأف يعلػف 
النا ف المبا ر لإلعػراءان بيػذه الت ليػأل تػ   ػدؿ  ميػأل أيػاـ مػف كقػن التقرعػر 

 بيا.
صعػػكز لمػػف لػػو ميػػلاأل تػػ  التععصػػ  أف يطلػػ  إلػػ  قاضػػ  ا مػػكر الميػػتععلأل  .9

تت ذ ت  مكاعيتو إعراءان نزع المل يػأل، كيعػصف الاػا ز ااريػا إذا تعصصف اارس 
 طل  ذلؾ.

 (3931مانا )
إذا لـ ص تر الاا ز أف يقض  النصكف الميعلأل أك يطير العقار مف الرىف أك صت لػ  
عػػػف ىػػػذا العقػػػار، تػػػد صعػػػكز للػػػنا ف المػػػرتيف أف صت ػػػذ تػػػ  مكاعيتػػػو إعػػػراءان نػػػزع 

ال بعػػػػن إنػػػذاره بػػػػنتا الػػػػنصف الميػػػػتاق أك ت ليػػػػو عػػػػف المل يػػػأل كتقػػػػًا  امػػػػاـ القػػػػانكف إ
العقار، كيمكف اإلنذار بعن التنبيو عل  المنصف بنزع المل يأل أك ما ىذا التنبيػو بكقػن 

 كاان.
 (3933مانا )

صعكز للاا ز الذا يع  ينن مل صتو، كلـ يمف طرتًا ت  النعكى الت  امـ تصيػا  .3
لت  ماف للمنصف أف صتميؾ بيػا إذا عل  المنصف بالنصف، أف صتميؾ بأكعو النتا ا
 ماف الامـ بالنصف الاقًا لتيعص  ينن الاا ز. 

صعػػكز للاػػا ز تػػ  عميػػا ا اػػكاؿ أف صتميػػؾ بالػػنتكع التػػ  ال صػػزاؿ للمػػنصف بعػػن  .9
 الامـ بالنصف اق التميؾ بيا. 

 (3939مانا )
ذمتو  صعكز للاا ز أف صن   ت  المزان ب رف أال يعرض تيو ةمنًا أق  مف الباق  ت 

 مف ةمف العقار العارا بيعو.
 
 (3931مانا )
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إذا نزعن مل يأل العقار المرىػكف كلػك بعػن ات ػاذ إعػراءان التطيصػر أك الت ليػأل، كريػا 
للعقػار بمقتضػ  يػنن مل صتػو ا يػل ، كعتطيػر  المزان عل  الاػا ز نهيػو، عػن مال ػاً 

ن أك أكنعػػو العقػػار مػػف مػػ  اػػق ميػػع  إذا نتػػا الاػػا ز الػػةمف الػػذا ريػػ  بػػو المػػزا
  زانأل الماممأل.

 (3934مانا )
إذا ري  المػزان تػ  ا اػكاؿ المتقنمػأل علػ   ػ ص يصػر الاػا ز، تػإف ىػذا ال ػ ص 

 صتلق  اقو مف الاا ز بمقتض  امـ ريك المزان.
 (3935مانا )

إذا زان الػػةمف الػػذا ريػػ  بػػو المػػزان علػػ  مػػا ىػػك ميػػتاق للػػنا نصف الميػػعلأل اقػػكقيـ، 
 كماف لنا ن  الاا ز المرتينصف أف ييتكتكا نصكنيـ منيا. مانن الزعانا للاا ز،

 (3936مانا )
يعكن للاا ز ما ماف لو قب  انتقاؿ مل يأل العقار إليو مف اقكؽ إرتهاؽ كاقكؽ عصنيأل 

 أ رى.
 

 (3937مانا )
صلتػػػػـز الاػػػػا ز بػػػػرن ةمػػػػار العقػػػػار مػػػػف كقػػػػن إعػػػػذاره بالػػػػنتا أك الت ليػػػػأل، تػػػػإذا ترمػػػػن 

كان، تػػػد صػػػرن الةمػػػار إال مػػػف كقػػػن أف صكعػػػو إليػػػو إعػػػذار اإلعػػػراءان مػػػنا ةػػػدث يػػػن
 عنصن.

 (3938مانا )
صرعػػا الاػػا ز بػػنعكى الضػػماف علػػ  المالػػؾ اليػػابق تػػ  الاػػنكن التػػ  صرعػػا بيػػا  .3

 ال لف عل  مف تلق  منو المل يأل معاكضأل أك تبرعًا.
صرعا الاا ز أيضػًا علػ  المػنصف بمػا نتعػو زعػانا علػ  مػا ىػك ميػتاق تػ  ذمتػو  .9

  ينن مل صتو أيا مػاف اليػب  تػ  نتػا ىػذه الزعػانا، كياػ  ماػ  الػنا نصف بمقتض
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الػػذصف كتػػػاىـ اقػػػكقيـ كبكعػػو  ػػػاص تيمػػػا ليػػػـ مػػف تأمصنػػػان قػػػنميا المػػػنصف نكف 
 التأمصنان الت  قنميا   ص ا ر يصر المنصف.

 (3939مانا )
 الاا ز مي كؿ   ييًا عما ييص  العقار المرىكف مف تلف بيب  راعا إليو.

 الرابع الفرع
 انقضاء الرىن الرسمي

 (3991مانا )
صنقضػػ  اػػق الػػرىف الريػػم  بانقضػػاء الػػنصف المضػػمكف، كيعػػكن معػػو إذا زاؿ اليػػب  
الذا انقض  بو النصف، نكف إ دؿ بالاقكؽ الت  يمكف الغصر ايف النيػأل قػن ميػبيا 

 ت  الهترا ما بصف انقضاء الاق كعكنتو.
 (3993مانا )

انقضػػ  اػػػق الػػػرىف الريػػػم  كلػػك زالػػػن  ا يػػػب  مػػػف إذا تمػػن إعػػػراءان التطيصػػػر 
 ا يبا  مل يأل الاا ز الذا طير العقار. 

 
 (3999مانا )

صنقضػػ  اػػق الػػرىف الريػػم  إذا بيػػا العقػػار المرىػػكف بيعػػًا عبرعػػًا بػػالمزان العلنػػ  كتقػػًا 
للقػانكف كنتػػا ةمنػو إلػػ  الػنا نصف المػػرتينصف طبقػًا لمرتبػػأل مػ  مػػنيـ، أك بإصناعػو  زانػػأل 

 اممأل.الم
 (3991مانا )

صنقضػػػػ  الػػػػرىف الريػػػػم  إذا نػػػػزؿ الػػػػنا ف المػػػػرتيف عنػػػػو بكرقػػػػأل ريػػػػميأل تػػػػنظـ بػػػػنا را 
التيعص ، كلو أف صنزؿ عف اق الػرىف مػا بقػاء الػنصف، كتػ  ىػذه الاالػأل صبقػ  الػنصف 

 قا ما ما لـ صتبصف أف النصف قين إبراء المنصف منو.
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 الفصل الثاني
 حق االختصاص
 الفرع األول

 حق االختصاصإنشاء 
 (3994مانا )

صعكز ل   نا ف بصنه امـ نيا   كاع  التنهصذ يػانر تػ  مكضػكع الػنعكى صلػـز  .3
المػػنصف ب ػػ ء معػػصف أف يايػػ  متػػ  مػػاف ايػػف النيػػأل، علػػ  اػػق ا تيػػاص 

 لتنهصذ ىذا الامـ. بعقار أك عقاران للمنصف ضماناً 
  أمػػر أك بنػػاء علػػ ال صى ػػذ اػػق اال تيػػاص بنػػاء علػػ  يػػنن كلػػك مػػاف ريػػمياً  .9

 كال   مف الماممأل.
 (3995مانا )

، أك مهليػػاً  ال صعػػكز للػػنا ف أف يايػػ  علػػ  اػػق ا تيػػاص إذا مػػاف المػػنصف معيػػراً 
 أك ماف ت  تترا الرعبأل.

 (3996مانا )
ال صعػػػكز للػػػنا ف بعػػػن مػػػكن المػػػنصف الايػػػكؿ علػػػ  اػػػق ا تيػػػاص بعقػػػار تػػػ   .3

 الترمأل.
مػػػف ماممػػػأل ال صعػػػكز الايػػػكؿ علػػػ  اػػػق ا تيػػػاص بنػػػاء علػػػ  امػػػـ يػػػانر  .9

أعنبيأل، أك عل  قرار يانر مػف ماممػصف إال إذا أيػبح الامػـ أك القػرار كاعػ  
 .التنهصذ ت  تليطصف بعن ات اذ اإلعراءان المقررا قانكناً 

 ال صعكز الايكؿ عل  اق ا تياص بناء عل  امـ يانر بياأل التكقيا. .1
 (3997مانا )

ن معصنػػأل مملكمػػأل ال صعػػكز الايػػكؿ علػػ  اػػق ا تيػػاص إال علػػ  عقػػار أك عقػػارا
 للمنصف كقن قصن ىذا الاق كعا ز بيعيا بالمزان العلن .
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 (3998مانا )
بػذلؾ  عل  النا ف الذا صرعػن أ ػذ اػق ا تيػاص علػ  عقػاران منصنػأل أف يقػنـ طلبػاً 

إلػػػػ  ر ػػػػيس ماممػػػػأل البنايػػػػأل التػػػػ  تقػػػػا تػػػػ  نا رتيػػػػا العقػػػػار أك العقػػػػاران التػػػػ  صرعػػػػن 
 اال تياص بيا.

 (3999مانا )
بيػػكرا ريػػميأل مػػف  يمػػكف الطلػػ  الم ػػار إليػػو تػػ  المػػانا اليػػابقأل ميػػاكباً صعػػ  أف 

ـ كأف ي ػػػتم  علػػػ  الامػػػـ أك ب ػػػيانا مػػػف قلػػػـ الماممػػػأل مػػػنكف تصيػػػا منطػػػكؽ الامػػػ
  البيانان اآلتيأل

ايػػـ الػػنا ف كلقبػػو كمينتػػو كمكطنػػو ا يػػل  كالمػػكطف الم تػػار الػػذا يعصنػػو تػػ   .3
 البلنا الت  يقا تصيا مقر الماممأل.

 منصف كلقبو كمينتو كمكطنو.ايـ ال .9
 تارعك الامـ كبياف الماممأل الت  أينرتو. .1
مقػػػنار الػػػنصف، تػػػإذا مػػػاف الػػػنصف المػػػذمكر تػػػ  الامػػػـ يصػػػر ماػػػنن المقػػػنار، تػػػكل   .4

 كعصف المبلو الذا صى ذ بو اق اال تياص. ر يس الماممأل تقنصره مىقتاً 
 ر قيمتيا.كبياف مكقعيا كتقنص نقيقاً  تعصصف العقار أك العقاران تعصصناً  .5

 (3911مانا )
عل  الماممأل عنن إينار القػرار باال تيػاص أف تراعػ  مقػنار الػنصف كقيمػأل العقػاران 
المبصنػأل بالطلػػ  علػػ  كعػػو التقرعػػ ، كعنػػن االقتضػػاء تععػػ  اال تيػػاص مقيػػكرا علػػ  
بعض ىذه العقاران أك علػ  كااػن منيػا تقػف أك علػ  عػزء مػف أاػنىا إذا رأن أف ذلػؾ 

 النصف كالميركتان الميتاقأل للنا ف.ماؼ لتأمصف نتا 
 (3913مانا )

علػػ  قلػػـ الماممػػأل إعػػدف المػػنصف بػػالقرار اليػػانر باال تيػػاص  ػػدؿ ةدةػػأل أيػػاـ مػػف 
تػػارعك يػػنكر ىػػذا القػػرار، علػػ  أف صى ػػر بيػػذا القػػرار علػػ  يػػكرا الامػػـ التنهصذيػػأل أك 
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الماممػػػأل علػػػ  ال ػػػيانا المرتقػػػأل بالطلػػػ  المقػػػنـ   ػػػذ اال تيػػػاص، كأف ص طػػػر قلػػػـ 
 اليانر منيا الامـ للتأ صر بذلؾ عل  م  يكرا أك  يانا أ رى ييلميا للنا ف.

 (3919مانا )
صعػػكز للمػػنصف أف يعتػػرض علػػ  القػػرار اليػػانر باال تيػػاص أمػػاـ ر ػػيس ماممػػأل  .3

 البنايأل الذا أينر القرار، كيمكف القرار اليانر ت  االعتراض قابد لديت ناؼ.
يػػانر باال تيػػاص تعػػصف ات ػػاذ اإلعػػراءان المنيػػكص إذا قضػػ  بتأصصػػن القػػرار ال .9

 علصيا ت  المانا اليابقأل.
 (3911مانا )

إذا رتػػػض ر ػػػيس ماممػػػأل البنايػػػأل طلػػػ  الايػػػكؿ علػػػ  اػػػق اال تيػػػاص المقػػػنـ مػػػف 
 النا ف، عاز لو أف يطعف ت  قرار الرتض أماـ ماممأل االيت ناؼ.

 الفرع الثاني
نقاصو وانقضائو  آثار حق االختصاص وا 

 (3914)مانا 
صعػػػكز ل ػػػ  ذا ميػػػلاأل أف يطلػػػ  إنقػػػاص اال تيػػػاص إلػػػ  الاػػػن المنايػػػ  إذا  .3

مانػػن العقػػػاران التػػػ  رتػػ  علصيػػػا ىػػػذا الاػػق تزعػػػن قيمتيػػػا علػػ  مػػػا يمهػػػ  لضػػػماف 
 النصف.

يمكف إنقاص اال تياص إما بقيره عل  عزء مػف العقػار أك العقػاران التػ  رتػ   .9
 يأل لضماف النصف.علصيا، أك بنقلو إل  عقار ا ر ت كف قيمتو مات

الميػػركتان الدزمػػأل إلعػػراء اإلنقػػاص كلػػك تمػػن بمكاتقػػأل الػػنا ف ت ػػكف علػػ  طالػػ   .1
 اإلنقاص.

 (3915مانا )
القرار اليانر باال تياص ال ياته بو ت  مكاعيأل الغصر إال مف تارعك تيعصلو بػنا را 
ار التيػػعص ، كمػػذلؾ القػػراران اليػػانرا بإنقػػاص ىػػذا الاػػق أك بػػإادؿ عقػػار ماػػ  العقػػ

 الذا رت  عليو الاق.
 (3916مانا )
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يمػػكف للػػنا ف الػػذا ايػػ  علػػ  اػػق اال تيػػاص الاقػػكؽ ذاتيػػا التػػ  للػػنا ف الػػذا 
اي  علػ  رىػف ريػم ، كييػرا علػ  اال تيػاص مػا ييػرا علػ  الػرىف الريػم  
مػػف أامػػاـ، كب ايػػأل مػػا صتعلػػق بتيػػعصلو كتعنصػػنه كماػػكه كعػػنـ تعز ػػأل الاػػق كأةػػره، 

 نـ اإل دؿ بما كرن مف أاماـ  ايأل ت  ىذا الهي .كانقضا و، م  ذلؾ ما ع
 الفصل الثالث
 الرىن الحيازي 
 الفرع األول

 أركان الرىن الحيازي 
 (3917مانا )

لنصف عليو أك عل  يصره، أف ييلـ  الرىف الايازا عقن بمقتضاه صلتـز   ص ضماناً 
ص كلػو  عصنيػاً  اقاً  صرت  عليو للنا ف إل  النا ف أك إل  أعنب  يعصنو المتعاقناف،  ص اً 

اػػبس ال ػػ ء اتػػ  ايػػتيهاء الػػنصف، كأف صتقػػنـ الػػنا نصف العػػانصصف كالػػنا نصف التػػالصف لػػو 
 ت  المرتبأل ت  اقتضاء اقو مف ةمف ال  ء ت  أا صن يمكف.

 (3918مانا )
بػالمزان العلنػ  مػف منقػكؿ  للػرىف الايػازا إال مػا يممػف بيعػو ايػتقدالً  ال يمكف ماػدً 

 أك عقار.
 (3919مانا )
( 3381، 3379، 3378، 3377، 3376تيرا عل  الرىف الايازا أاماـ المكان )

 المتعلقأل بالرىف الريم .
 
 
 
 (3941مانا )
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إذا يلـ ال  ء المرىكف  عنب  باتهاؽ المتعاقنصف تد صعكز ليذا ا عنب  أف ييلمو 
ايػترنانه، ، تػإذا يػلمو مػاف لػو اػق إل  أانىما نكف رضا اآل ر ما ناـ الػنصف قا مػاً 

ذا تلف قب  االيترنان ضمف قيمتو.  كاع
 (3943مانا )

أامػاـ الػرىف الريػم  المنيػكص علصيػا  ايازعػاً  تيرا علػ  رىػف المػاؿ ال ػا ا رىنػاً 
 مف ىذا القانكف. (3388)ت  المانا 

 (3949مانا )
لعػنا نصػكف، إذا قبػ  مػف تيػلـ ال ػ ء أف  ضػماناً  ايازعػاً  صعكز أف صرىف ال  ء رىنػاً 

 لايا  أياا  تلؾ النصكف ات  كلك ماف ىك أانىـ.ياكزه 
 الفرع الثاني

 أثار الرىن الحيازي 
 :فيما بين المتعاقدين -0

 :التزامات الراىن
 (3941مانا )

صلتػػػـز الػػػراىف بتيػػػليـ ال ػػػ ء المرىػػػكف إلػػػ  الػػػنا ف أك إلػػػ  ال ػػػ ص الػػػذا عصنػػػو  .3
 المتعاقناف لتيلمو.

 أاماـ االلتزاـ بتيليـ ال  ء المبيا.ييرا عل  االلتزاـ بتيليـ ال  ء المرىكف  .9

 (3944مانا )
إذا رعا ال ػصة المرىػكف الػ  ايػازا الػراىف انقضػ  الػرىف، اال اذا أةبػن الػنا ف المػرتيف 

 أف الرعكع ماف بيب  ال يقين بو انقضاء الرىف، ما عنـ اال دؿ باقكؽ الغصر.
 

 
 (3945مانا )
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صنقص مف قيمػأل ال ػ ء  يأت  عمدً  يضمف الراىف يدمأل الرىف كنهاذه، كليس لو أف
المرىكف أك ياكؿ نكف ايتعماؿ النا ف لاقكقو الميتمنا مف العقن، كللػنا ف المػرتيف 
ت  االأل االيتععاؿ أف صت ذ عل  نهقأل الراىف م  الكيا   الت  تلـز للمااتظأل عل  

 ال  ء المرىكف.
 (3946مانا )

ف اليػػدؾ أك التلػػف ليػػب  يضػػمف الػػراىف ىػػدؾ ال ػػ ء المرىػػكف أك تلهػػو إذا مػػا .3
أك أف  ماتيػػػاً  بػػػصف أف يقتضػػػ  تأمصنػػػاً  صرعػػػا إليػػػو، كيمػػػكف الػػػنا ف المػػػرتيف م صػػػراً 

 .ييتكت  اقو تكراً 
إذا مػاف اليػػدؾ أك التلػػف قػػن ن ػػأ عػػف يػب  أعنبػػ  كلػػـ يقبػػ  الػػنا ف بقػػاء الػػنصف  .9

 تػػكراً  أك أف صػػكت  الػػنصف ماتيػػاً  بػػصف أف يقػػنـ تأمصنػػاً  بػػد تػػأمصف مػػاف المػػنصف م صػػراً 
 قب  الكؿ أعلو.

 (3947مانا )
إذا كقعػن أعمػاؿ مػف  ػػأنيا أف تعػرض ال ػ ء المرىػػكف لليػدؾ أك التلػف أك تععلػػو 
يصر ماؼ للضػماف مػاف للػنا ف المػرتيف أف يطلػ  مػف القاضػ  كقػف ىػذه ا عمػاؿ 

 كات اذ الكيا   الت  تمنا مف كقكع الضرر.
 (3948مانا )
ا يػػػب  مػػػاف، انتقػػػ  الػػػرىف إلػػػ  الاػػػق الػػػذا إذا ىلػػػؾ ال ػػػ ء المرىػػػكف أك تلػػػف  
 أك مقاب  نزع المل يأل للمنهعأل العامأل. أك تأمصناً  صترت  عل  ذلؾ يكاء ماف تعكيضاً 

 (3949مانا )
إذا ماف الراىف مهيد عصنيا تد صعكز اقتضاء النصف مف يصر ال  ء المرىكف، كليس 

  ء.لو أف يطل  الرعكع عل  المنصف قب  التنهصذ عل  ىذا ال 
 

 :التزامات الدائن المرتين
 (3951مانا )
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إذا تيلـ النا ف المرتيف ال  ء المرىكف تعليو أف صبذؿ ت  اهظو كيػيانتو مػف العنايػأل 
ما صبذلو ال  ص المعتان، كىك مي كؿ عف ىػدؾ ال ػ ء أك تلهػو مػا لػـ صةبػن أف ذلػؾ 

 صرعا ليب  أعنب  ال صن لو تيو.
 (3953مانا )

أف صنتها بال  ء المرىكف نكف مقاب ، كعليو أف ييتةمره ما لـ ليس للنا ف المرتيف  .3
 صكعن اتهاؽ يقض  بغصر ذلؾ.

كما اي  عليو النا ف المرتيف مف يات  الرعػا ص يػـ مػف قيمػأل النهقػان ةػـ مػف  .9
 الميركتان ةـ مف المبلو المضمكف بالرىف كلك لـ يمف قن ا  أعلو.

 (3959مانا )
ؿ النصف المضمكف تد صعكز للػنا ف أف يطالػ  بايػتيهاء إذا لـ يعصف الطرتاف أعًد لالك 

اقو إال عف طرعق ايتنزالو مف قيمأل الةمار، نكف إ دؿ باق المنصف ت  الكتاء بالنصف 
 ت  أا كقن أران.

 (3951مانا )
صتكل  النا ف المرتيف إنارا ال  ء المرىكف، كعليو أف صبذؿ ت  ذلؾ مف العنايػأل مػا  .3

ليس لو أف يغصر مف طرعقػأل ايػتغدؿ ال ػ ء المرىػكف إال صبذلو ال  ص المعتان، ك 
 برضا الراىف، كعع  عليو أف صبانر بإ طار الراىف عف م  أمر يقتض  تن لو.

إذا أياء الػنا ف ايػتعماؿ ىػذا الاػق أك أنار ال ػ ء إنارا يػص أل أك ارت ػ  تػ  ذلػؾ  .9
أك أف إىماال عييما، ماف للراىف الاق ت  أف يطلػ  كضػا ال ػ ء تاػن الارايػأل 

 ييترنه مقاب  نتا ما عليو.
 (3954مانا )

صلتـز الػنا ف المػرتيف بػرن ال ػ ء المرىػكف إلػ  الػراىف بعػن أف ييػتكت  مامػ  اقػو، كمػا 
 صتي  بيذا الاق مف ملاقان كميركتان كتعكيضان.

 (3955مانا )



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 275 - 

إذا مػػاف الػػراىف   يػػا ا ػػر يصػػر المػػنصف، تػػد صعػػكز التنهصػػذ علػػ  مػػاؿ لػػو ب ػػدؼ 
مرىػػكف، كال يمػػكف لػػو اػػق الػػنتا بتعرعػػن المػػنصف مػػا لػػـ صكعػػن اتهػػاؽ يقضػػ  ال ػػ ء ال
 بغصر ذلؾ.

 (3956مانا )
يقا باطد مػ  اتهػاؽ صععػ  للػنا ف المػرتيف الاػق عنػن عػنـ ايػتيهاء الػنصف كقػن  .3

مػاف، أك تػ  أف  الكؿ أعلو أف صتملؾ ال  ء المرىكف ت  نظصر ةمػف معلػكـ أيػاً 
  ترضيا القانكف، كلك ماف ىذا االتهػاؽ قػن أبػـر صبقيو نكف مراعاا لإلعراءان الت

 بعن الرىف.
صعػػػػكز بعػػػػن الػػػػكؿ الػػػػنصف أك قيػػػػف منػػػػو االتهػػػػاؽ علػػػػ  أف صنػػػػزؿ المػػػػنصف للػػػػنا ف  .9

 المرتيف عف ال  ء المرىكف كتاء لنصنو.
 :بالنسبة إلذ الغير -2

 (3957مانا )
ك صعػػ  لنهػػػاذ الػػػرىف تػػػ  اػػػق الغصػػػر أف يمػػكف ال ػػػ ء المرىػػػكف تػػػ  صػػػن الػػػنا ف أ .3

 ا عنب  الذا ارتضاه المتعاقناف.
 لعنا نصكف. صعكز أف يمكف ال  ء المرىكف ضامناً  .9

 (3958مانا )
ص كؿ الرىف الػنا ف المػرتيف الاػق تػ  اػبس ال ػ ء المرىػكف عػف النػاس ماتػأل،  .3

 نكف إ دؿ بما للغصر مف اقكؽ تـ اهظيا كتقا للقانكف.
مػػػو مػػػاف لػػػو الاػػػق تػػػ  إذا  ػػػرج ال ػػػ ء مػػػف صػػػن الػػػنا ف نكف إرانتػػػو أك نكف عل .9

 ايترنانه مف الغصر كتقا  اماـ الايازا.
 (3959مانا )

نمػا يضػمف أيضػاً  كتػ  المرتبػأل  ال يقتير الرىف الايازا عل  ضماف أيػ  الاػق كاع
 ذاتيا ما يأت  
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الميركتان الضركرعأل الت  أنهقن للمااتظأل علػ  ال ػ ء، نكف إ ػدؿ بامتيػاز  .3
 ميركتان الاهك.

 ر النا  أل عف عصك  ال  ء.التعكيضان عف ا ضرا .9
ميركتان العقن الذا أن أ النصف كميركتان عقن الرىف الايازا كتيعصلو عنن  .1

 االقتضاء.
 الميركتان الت  اقتضاىا تنهصذ الرىف الايازا. .4

 الفرع الثالث
 بعض أنواع الرىن الحيازي 

 :رىن العقار -0
 (3961مانا )

إال بتيػعصلو، كذلػؾ إلػ  عانػ  انتقػاؿ  ال يعن رىف العقػار ايازعػا ناتػذا بالنيػبأل للغصػر
الايػػازا إلػػ  الػػنا ف المػػرتيف، كتيػػرا علػػ  ىػػذا التيػػعص  ا امػػاـ ال ايػػأل بتيػػعص  

 الرىف الريم .
 (3963مانا )

صعكز للنا ف المرتيف رىنا ايازعا لعقار أف صىعره إلػ  الػراىف نكف أف يمنػا ذلػؾ مػف 
تػػ  عقػن الػرىف كعػ  ذمػر ذلػػؾ نهػاذ الػرىف تػ  اػق الغصػػر، تػإذا اتهػق علػ  اإلصعػار 

تػ  التيػعص ، أمػػا إذا اتهػق عليػػو بعػن الػػرىف كعػ  أف صى ػػر بػو تػػ  ىػامش اليػػع ، 
 .ضمنياً  إال أف ىذا التأ صر ال يمكف ضركرعا إذا عنن اإلصعار تعنصناً 

 (3969مانا )
أف صتعيػنه باليػيانأل، كأف يقػكـ بالنهقػان  ايازعػاً  عل  النا ف المرتيف لعقػار رىنػاً  .3

مػػػف ضػػػرا   كت ػػػالصف، علػػػ  أف  أل لاهظػػػو، كاف صػػػنتا مػػػا ييػػػتاق يػػػنكياً الدزمػػػ
يايػػػـ ذلػػػؾ ملػػػو مػػػف الةمػػػار التػػػ  يايػػػليا، كأف ييػػػتكتيو مػػػف ةمػػػف العقػػػار تػػػ  

 المرتبأل الت  ص كليا لو القانكف.
 صعكز للنا ف أف صتال  مف ىذه االلتزامان إذا ىك ت ل  عف اق الرىف. .9
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 :رىن المنقول -2
 (3961مانا )

هاذ رىف المنقكؿ ت  اق الغصر إل  عان  انتقاؿ الايازا أف صنكف العقن ت  ي ترف لن
كرقػػأل ةابتػػأل التػػارعك صبػػصف تصيػػا المبلػػو المضػػمكف بػػالرىف كالعػػصف المرىكنػػأل بيانػػا ماتيػػا، 

 كىذا التارعك الةابن يانن مرتبأل النا ف المرتيف.
 (3964مانا )

منقػػػكالن المانيػػػأل كاليػػػننان ا امػػاـ المتعلقػػػأل باآلةػػػار التػػ  تترتػػػ  علػػػ  ايػػازا ال .3
 الت  لاامليا تيرا عل  رىف المنقكؿ.

يمكف للمرتيف إذا ماف ايف النيأل أف صتميػؾ باقػو تػ  الػرىف، كلػك مػاف الػراىف  .9
ال يملػػؾ التيػػرؼ تػػ  ال ػػ ء المرىػػكف، ممػػا صعػػكز ل ػػ  اػػا ز ايػػف النيػػأل أف 

رعك لتػػا صتميػػؾ بػػالاق الػػذا ميػػبو علػػ  ال ػػ ء المرىػػكف كلػػك مػػاف ذلػػؾ الاقػػاً 
 الرىف.

 (3965مانا )
إذا ماف ال  ء المرىكف ميننا باليدؾ أك التلف أك نقػص القيمػأل باصػث ص  ػ   .3

أف ييػػػبح يصػػػر مػػػاؼ لضػػػماف اػػػق الػػػنا ف، كلػػػـ يطلػػػ  الػػػراىف رنه إليػػػو مقابػػػ  
  ء ا ر يقنـ بنلو، عاز للنا ف أك للراىف أف يطل  مف القاضػ  اإلذف تػ  بيعػو 

 .بالمزان العلن  أك بيعر اليكؽ 
يهيػ  القاضػػ  تػ  أمػػر إصػناع الػػةمف عنػن اإلذف تػػ  البيػا، كعنتقػػ  اػق الػػنا ف تػػ   .9

 ىذه الاالأل مف ال  ء إل  ةمنو.
 (3966مانا )

صعكز للراىف إذا عرضن تريأل لبيا ال  ء المرىكف كماف البيػا يػهقأل راباػأل، أف يطلػ  مػف 
ضػ  تػ  اإلذف  ػػرا ف القاضػ  اإلذف ببيعػو، كلػك مػاف ذلػػؾ قبػ  الػكؿ أعػ  الػػنصف، كياػنن القا

 البيا كيهي  ت  أمر إصناع الةمف.
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 (3967مانا )
صعكز للنا ف المرتيف إذا لـ ييتكؼ اقو أف يطل  مػف القاضػ  اإلذف لػو تػ  بيػا ال ػ ء  .3

 المرىكف بالمزان العلن  أك بيعر اليكؽ.
كععػػػكز لػػػو أيضػػػا أف يطلػػػ  مػػػف القاضػػػ  أف يػػػأمر بتمل ػػػو ال ػػػ ء كتػػػاء للػػػنصف علػػػ  أف  .9

 ليو بقيمتو باي  تقنصر ال براء.ياي  ع
 (3968مانا )

تيػػػرا ا امػػػاـ اليػػػابقأل بالقػػػنر الػػػذا ال تتعػػػارض تيػػػو مػػػا أامػػػاـ القػػػكانصف التعارعػػػأل كالقػػػكانصف 
 ال ايأل.

 :رىن الدين -3
 (3969مانا )

ال يمػػكف رىػػف الػػنصف ناتػػذا تػػ  اػػق المػػنصف إال بػػإعدف ىػػذا الػػرىف إليػػو أك بقبكلػػو لػػو، كال يمػػكف 
اق الغصر إال بايازا المرتيف لينن النصف المرىكف، كتاي  للرىف مرتبتػو مػف التػارعك ناتذا ت  

 الةابن لإلعدف أك القبكؿ.
 (3971مانا )

اليننان االيميأل كاليننان اإلذنيأل صتـ رىنيا بالطرعقأل ال ايأل الت  ريميا القانكف لاكالأل ىذه 
ف، كعػػتـ الػػرىف نكف ااعػػأل إلػػ  اليػػننان علػػ  أف صػػذمر أف الاكالػػأل قػػن تمػػن علػػ  يػػبص  الػػرى

 إ طار.
 (3973مانا )

 ال صعكز رىف النصف الذا ال يقب  الاكالأل أك الاعز.
 (3979مانا )

للنا ف المرتيف أف ياي  عل  االيتاقاقان النكرعأل الت  ليذا النصف عل  أف يايـ 
ما ياي  عليو مف الميركتان، ةـ مف أي  النصف المضمكف بػالرىف مػا لػـ صكعػن 

 يقض  بغصر ذلؾ. اتهاؽ
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 (3971مانا )
 صلتػػـز الػػنا ف المػػرتيف بالمااتظػػأل علػػ  الػػنصف المرىػػكف تػػإذا مػػاف لػػو أف يقتضػػ   ػػص اً 
مػػف ىػػذا الػػنصف نكف تػػن   مػػف الػػراىف، مػػاف عليػػو أف يقتضػػيو تػػ  الزمػػاف كالممػػاف 

 المعصنصف لديتيهاء، كأف صبانر بإ طار الراىف بذلؾ.
 (3974مانا )

نصف المرىكف أف صتميؾ قب  النا ف المرتيف بأكعو النتا المتعلقػأل صعكز للمنصف ت  ال
بيػػػاأل الاػػػق المضػػػمكف بػػػالرىف، كمػػػذلؾ بأكعػػػو الػػػنتا التػػػ  ت ػػػكف لػػػو قبػػػ  نا نػػػو 
ا يل ، م  ذلػؾ بالقػنر الػذا صعػكز تيػو للمػنصف تػ  االػأل الاكالػأل أف صتميػؾ بيػذه 

 النتكع قب  المااؿ إليو.
 (3975مانا )

ف قب  الكؿ النصف المضمكف بالرىف، تػد صعػكز للمػنصف أف إذا ا  النصف المرىك  .3
، كل ػػػ  مػػػف ىػػػذصف أف يطلػػػ  إلػػػ  المػػػنصف صػػكت  الػػػنصف إال للمػػػرتيف كالػػػراىف معػػػاً 

 إصناع ما صىنيو، كعنتق  اق الرىف إل  ما تـ إصناعو.
علػ  المػرتيف كالػراىف أف صتعاكنػا علػ  ايػتغدؿ مػا أناه المػنصف، كأف يمػكف ذلػؾ  .9

كه للػػراىف، نكف أف يمػػكف تيػػو ضػػرر للػػنا ف المػػرتيف، مػػا إن ػػاء علػػ  أنهػػا الكعػػ
 رىف عنصن لميلاأل ىذا النا ف عل  ما أناه المنصف.

 (3976مانا )
إذا أيبح م  مف النصف المرىكف كالنصف المضمكف بػالرىف ميػتاق ا ناء، عػاز للػنا ف 

لػو، كعػرن  المرتيف إذا لـ ييتكؼ اقػو، أف يقػبض مػف الػنصف المرىػكف مػا يمػكف ميػتاقاً 
ال عػاز  الباق  إل  الراىف، ىذا إذا ماف الميتاق لو كالنصف المرىكف مف عػنس كااػن، كاع

 لو أف يطل  بيا النصف المرىكف أك تمل و بقيمتو اليتيهاء اقو.
 (3977مانا )

 تيرا أاماـ رىف المنقكؿ ايازعا عل  رىف النصف بما ال صتعارض ما ا اماـ اليابقأل.
 الفرع الرابع
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 اء الرىن الحيازي انقض
 (3978مانا )

صنقض  اق الرىف الايازا بانقضاء النصف المضػمكف كيعػكن معػو إذا زاؿ اليػب   .3
الػػذا انقضػػ  بػػو الػػنصف نكف إ ػػدؿ بػػالاقكؽ التػػ  يمػػكف الغصػػر ايػػف النيػػأل قػػن 

 ت  الهترا ما بصف انقضاء الاق كعكنتو. ميبيا قانكناً 
  كعنقض  أيضا بأان ا يبا  اآلتيأل  .9
ؿ الػػنا ف المػػرتيف عػػف ىػػذا الاػػق، كمػػاف ذا أىليػػأل تػػ  إبػػراء ذمػػأل المػػنصف إذا نػػز  .أ 

مػػػف الػػػنصف، كععػػػكز أف ييػػػتهان النػػػزكؿ ضػػػمنا مػػػف ت لػػػ  الػػػنا ف با تيػػػاره عػػػف 
ال ػػ ء المرىػػكف أك مػػف مكاتقتػػو علػػ  التيػػرؼ تيػػو نكف تاهػػك، علػػ  أنػػو إذا 

تػ  اػق  ماف الرىف مةقد باق تقرر لميلاأل الغصر، تاف نزكؿ النا ف ال صنهػذ
 ىذا الغصر إال إذا أقره.

 إذا اعتما اق الرىف الايازا ما اق المل يأل ت  صن   ص كاان. .  
 إذا ىلؾ ال  ء أك انقض  الاق المرىكف. .ج 

 الفصل الرابع
 حقوق االمتياز
 الفرع األول
 األحكام العامة

 (3979مانا )
 االمتياز أكلكيأل يقررىا القانكف لاق معصف مراعاا منو ليهتو. .3
 للاق امتياز إال بمقتض  نص ت  القانكف. ال يمكف  .9

 
 
 
 (3981مانا )
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مرتبػػأل االمتيػػاز ياػػننىا القػػانكف، تػػإذا لػػـ صػػنص يػػرااأل تػػ  اػػق االمتيػػاز علػػ   .3
تػػ  المرتبػػأل عػػف مػػ  امتيػػاز كرن تػػ  ىػػذا  مرتبػػأل امتيػػازه، مػػاف ىػػذا الاػػق متػػأ راً 

 الهي .
يػبأل قيمػأل مػ  منيػا إذا مانن الاقكؽ الممتازا ت  مرتبػأل كااػنا، تإنيػا تيػتكت  بن .9

 ما لـ صكعن نص يقض  ب دؼ ذلؾ.
 (3983مانا )

تػرن اقػػكؽ االمتيػػاز العامػػأل علػػ  عميػػا أمػكاؿ المػػنصف مػػف منقػػكؿ كعقػػار، أمػػا اقػػكؽ 
 االمتياز ال ايأل تت كف مقيكرا عل  منقكؿ أك عقار معصف.

 (3989مانا )
 ال ياته باق االمتياز عل  مف ااز المنقكؿ بايف نيأل. .3
ا تػػ  امػػـ ىػػذه المػػانا مػػىعر العقػػار بالنيػػبأل للمنقػػكالن المكعػػكنا تػػ  يعتبػر اػػا ز  .9

 العصف المىعرا، كياا  النزؿ بالنيبأل  متعأل النزالء.
إذا     النا ف، تبنصن أك ىدؾ أك تلف المنقػكؿ المةقػ  باػق امتيػاز لميػلاتو  .1

 عاز لو أف يطل  كضعو تان الارايأل.
 (3981مانا )

قعػػأل علػػ  عقػػار، أامػػاـ الػػرىف الريػػم  بالقػػنر تيػػرا علػػ  اقػػكؽ االمتيػػاز الكا .3
الػػذا ال تتعػػارض تيػػو مػػا طبيعػػأل ىػػذه الاقػػكؽ، كبيػػهأل  ايػػأل أامػػاـ التطيصػػر 

 كالتيعص  كما صترت  عليو مف اةار كما صتي  بو مف تعنصن كماك.
ال صعػػػ  تصيػػػا  كمػػػا ذلػػػؾ تػػػاف اقػػػكؽ االمتيػػػاز العامػػػأل، كلػػػك مػػػاف ماليػػػا عقػػػاراً  .9

 –أيضػػػػا  –ال صةبػػػػن تصيػػػػا اػػػػق التتبػػػػا، كال ااعػػػػأل التيػػػػعص  بػػػػنا را التيػػػػعص ، ك 
لتيعص  اقػكؽ االمتيػاز العقارعػأل الضػامنأل لمبػالو ميػتاقأل لل زانػأل العامػأل، كىػذه 
الاقكؽ الممتازا عميعا ت كف أيبق ت  المرتبأل عل  أا اق امتياز عقارا ا ر 
أك اق رىف ريم  ميما مػاف تػارعك تيػعصلو، أمػا تيمػا بصنيػا تاالمتيػاز الضػامف 

 لمبالو الميتاقأل لل زانأل صتقنـ عل  اقكؽ االمتياز العامأل.ل
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 (3984مانا )
ييرا عل  االمتياز ما ييرا عل  الػرىف الريػم  مػف أامػاـ متعلقػأل بيػدؾ ال ػ ء 

 أك تلهو.
 (3985مانا )

صنقض  اق االمتياز بذان الطػرؽ التػ  صنقضػ  بيػا اػق الػرىف الريػم  كاػق رىػف 
ىذصف الاقصف، كذلؾ بالقنر الذا ال تتعارض تيو تلػؾ  الايازا، ككتقا  اماـ انقضاء

 ا اماـ ما طبيعأل االمتياز، ما لـ صكعن نص  اص يقض  ب دؼ ذلؾ.
 الفرع الثاني

 أنواع الحقوق الممتازة
 (3986مانا )

ت ػػكف الاقػػكؽ المبصنػػأل تػػ  المػػكان اآلتيػػأل ممتػػازا إلػػ  عانػػ  اقػػكؽ االمتيػػاز المقػػررا 
 بنيكص  ايأل.

 :ولتياز الواقعة عمذ منقحقوق االم -0
 (3987مانا )

الميػػػركتان القضػػػا يأل التػػػ  أنهقػػػن لميػػػلاأل عميػػػا الػػػنا نصف تػػػ  اهػػػك أمػػػكاؿ  .3
 المنصف كبيعيا، ليا امتياز عل  ةمف ىذه ا مكاؿ.

بػرىف  أك مضػمكناً  تيتكت  ىػذه الميػركتان قبػ  أا اػق ا ػر كلػك مػاف ممتػازاً  .9
الميػػركتان تػػ  ميػػلاتيـ،  ريػػم ، بمػػا تػػ  ذلػػؾ اقػػكؽ الػػنا نصف الػػذصف أنهقػػن

كتتقػػػنـ الميػػػركتان التػػػ  أنهقػػػن تػػػ  بيػػػا ا مػػػكاؿ علػػػ  تلػػػؾ التػػػ  أنهقػػػن تػػػ  
 إعراءان التكزعا.

 
 
 (3988مانا )
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المبالو الميتاقأل لل زانػأل العامػأل مػف ضػرا   كريػكـ كاقػكؽ أ ػرى مػف أا نػكع  .3
 .ماف، يمكف ليا امتياز بال ركف المقررا ت  القكانصف اليانرا ت  ىذا ال أف

تيتكت  ىذه المبالو مف ةمف ا مكاؿ المةقلأل بيذا االمتياز ت  أيأل صػن مانػن قبػ   .9
بػػػرىف تػػػأمصن  عػػػنا الميػػػركتان  أك مضػػػمكناً  أا اػػػق ا ػػػر، كلػػػك مػػػاف ممتػػػازاً 

 القضا يأل.

 (3989مانا )
المبالو الت  أنهقن ت  اهك المنقكؿ، كتيما صلـز لو مف ترميـ، يمػكف ليػا امتيػاز  .3

 عليو ملو.
ىػػػػػذه المبػػػػػالو مػػػػػف ةمػػػػػف ىػػػػػذا المنقػػػػػكؿ المةقػػػػػ  باػػػػػق االمتيػػػػػاز بعػػػػػن كتيػػػػػتكت   .9

الميػركتان القضػا يأل كالمبػالو الميػتاقأل لل زانػػأل العامػأل مبا ػرا، أمػا تيمػا بصنيػػا 
 تيقنـ بعضيا عل  بعض باي  الترتص  العمي  لتكارعك يرتيا.

 (3991مانا )
  قارميا أمكاؿ المنصف مف منقكؿ كعيمكف للاقكؽ اآلتيأل امتياز عل  ع .3

المبػػػالو الميػػػتاقأل لل ػػػنـ كال تبػػػأل كالعمػػػاؿ كمػػػ  أعصػػػر ا ػػػر كذلػػػؾ بالنيػػػبأل  .أ 
 لاعكر كالركات  مف أا نكع ماف عف ا  ير اليتأل ا  صرا.

المبالو الميتاقأل عما تـ تكرعنه إل  المنصف أك لمف يعكلو مف مأ   كملػبس  .  
 كنكاء ت  اليتأل أ ير ا  صرا.

 اليػتأل تعػ  نهقػتيـ عليػو عػف ا  ػير النهقأل الميتاقأل ت  ذمػأل المػنصف لمػف .ج 
 ا  صرا.

تيتكت  ىذه المبالو مبا را بعن الميركتان القضا يأل كالمبالو الميتاقأل لل زانأل . 9
 العامأل كنهقان الاهك كالترميـ، أما تيما بصنيا تتيتكت  بنيبأل م  منيا.

 
 (3993مانا )
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كمػػػأل للا ػػػران ةمػػػف البػػػذكر كاليػػػمان كيصرىػػػا مػػػف مػػػكان الت يػػػص  كالمػػػكان المقا .3
كاآلتان، كالمبالو المنيرتأل ت  أعماؿ الزراعأل كالايان، يمكف ليا امتيػاز علػ  

 مرتبأل كاانا. المايكؿ الذا يرتن ت  إنتاعو، كت كف ليا عميعاً 
 تيتكت  ىذه المبالو مف ةمف المايكؿ مبا را بعن الاقكؽ المتقنمأل الذمر. .9
كنهقػػان إيػػدايا اػػق امتيػػاز يمػػكف للمبػػالو الميػػتاقأل تػػ  مقابػػ  االن الزراعػػأل  .1

 ت  نهس المرتبأل عل  ىذه اآلالن.
 (3999مانا )

أعػػػرا المبػػػان  كا راضػػػ  الزراعيػػػأل ليػػػنتصف أك لمػػػنا اإلصعػػػار إف قلػػػن عػػػف ذلػػػؾ،  .3
كم  اق ا ر للمىعر بمقتض  عقن اإلصعار،  يمكف ليا عميعا امتياز عل  ما 

كؿ قابػػػػ  للاعػػػػز للميػػػػتأعر مػػػػف منقػػػػ يمػػػػكف مكعػػػػكنا بػػػػالعصف المػػػػىعرا كمملكمػػػػاً 
 كمايكؿ زراع .

صةبػػػػن ىػػػػذا االمتيػػػػاز كلػػػػك مانػػػػن المنقػػػػكالن مملكمػػػػأل لػػػػزكج الميػػػػتأعر أك مانػػػػن  .9
مملكمػػأل للغصػػر كلػػـ صةبػػن أف المػػىعر مػػاف يعلػػـ كقػػن كضػػعيا تػػ  العػػصف المػػىعرا 
بكعػػػػكن اػػػػػق للغصػػػػػر علصيػػػػػا، كذلػػػػؾ نكف إ ػػػػػدؿ با امػػػػػاـ المتعلقػػػػػأل بػػػػػالمنقكالن 

 الميركقأل أك الضا عأل.
عل  المنقكالن كالمايكالن المملكمأل للميتأعر مػف البػاطف  متياز أيضاً يقا اال .1

إذا ماف المىعر قن ا ترف يرااأل عنـ اإلصعار مف الباطف، تإذا لـ ي ترف ذلؾ 
تػػد صةبػػن االمتيػػاز إال للمبػػالو التػػ  ت ػػكف ميػػتاقأل للميػػتأعر ا يػػل  تػػ  ذمػػأل 

 الميتأعر مف الباطف ت  الكقن الذا ص طره تيو المىعر.
تيػػػتكت  ىػػػذه المبػػػالو الممتػػػازا مػػػف ةمػػػف ا مػػػكاؿ المةقلػػػأل باالمتيػػػاز بعػػػن الاقػػػكؽ  .4

المتقنمأل الذمر، إال ما ماف مف ىذه الاقكؽ يصر ناتذ ت  اق المػىعر بايػبانو 
 اا زا ايف النيأل.

 
 (3991مانا )
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إذا نقلػػػن ا مػػػكاؿ المةقلػػػأل باالمتيػػػاز مػػػف العػػػصف المػػػىعرا بغصػػػر ريبػػػأل المػػػىعر أك  .3
كلػػػـ صبػػػق تػػػ  العػػػصف أمػػػكاؿ ماتيػػػأل لضػػػماف الاقػػػكؽ الممتػػػازا، بقػػػ  بغصػػػر علمػػػو 

االمتيػػاز قا مػػا علػػ  ا مػػكاؿ التػػ  نقلػػن نكف أف يضػػر ذلػػؾ بػػالاق الػػذا ميػػبو 
علػػ  ا مػػكاؿ التػػ   الغصػػر ايػػف النيػػأل علػػ  ىػػذه ا مػػكاؿ، كعبقػػ  االمتيػػاز قا مػػاً 

المػػىعر  نقلػػن كلػػك أضػػر باػػق الغصػػر لمػػنا ةػػدث يػػنكان مػػف صػػـك نقليػػا إذا أكقػػا
 علصيا اعزا  دؿ ةدةصف صكما مف تارعك علمو بنقليا.

إذا بيعن ىذه ا مكاؿ إل  م تر ايف النيأل ت  يكؽ عاـ أك ت  مزان علن  أك  .9
 ممف صتعر ت  مةليا كع  عل  المىعر أف صرن الةمف إل  ىذا الم ترا.

 (3994مانا )
قامػأل كالمىكنػأل كمػا المبالو الميتاقأل لياا  النزؿ ت  ذمػأل النزعػ  عػف أعػرا اإل .3

يرؼ لايػابو، يمػكف ليػا امتيػاز علػ  ا متعػأل التػ  أاضػرىا النزعػ  تػ  النػزؿ 
 أك ملاقاتو.

يقػػػػا االمتيػػػػاز علػػػػ  ا متعػػػػأل كلػػػػك مانػػػػن يصػػػػر مملكمػػػػأل للنزعػػػػ  إذا لػػػػـ صةبػػػػن أف  .9
ياا  الهننؽ ماف يعلـ كقن إن اليػا عنػنه باػق الغصػر علصيػا ب ػرف أال ت ػكف 

 ضا عأل.ىذه ا متعأل ميركقأل أك 
، تػػإذا كليػػاا  النػػزؿ أف يعػػارض تػػ  نقػػ  ا متعػػأل مػػا ناـ لػػـ ييػػتكؼ اقػػو مػػامدً 

نقلن ا متعأل عل  الريـ مف معارضتو أك نكف علمو، تاف اق االمتيػاز صبقػ  قا مػا 
 علصيا نكف إ دؿ بالاقكؽ الت  ميبيا الغصر بايف نيأل.

 (3995مانا )
تػػػزااـ الاقػػػاف قػػػنـ ا يػػػبق تػػػ   يمػػػكف المتيػػػاز يػػػاا  النػػػزؿ مرتبػػػأل المػػػىعر، تػػػإذا

 التارعك ما لـ يمف يصر ناتذ ت  اق اآل ر.
 
 
 (3996مانا )



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 286 - 

مػػا ييػػػتاق لبػػػا ا المنقػػكؿ مػػػف الػػػةمف كملاقاتػػو، يمػػػكف لػػػو امتيػػاز علػػػ  ال ػػػ ء  .3
بذاتصتػػو، كذلػػؾ نكف إ ػػدؿ  المبيػػا، كعبقػػ  االمتيػػاز قا مػػا مػػا ناـ المبيػػا ماتهظػػاً 

أل، مػػػا مراعػػػاا ا امػػػاـ ال ايػػػأل بػػػالمكان بػػػالاقكؽ التػػػ  ميػػػبيا الغصػػػر بايػػػف نيػػػ
 التعارعأل.

تػػ  المرتبػػأل لمػػا تقػػنـ ذمػػره مػػف اقػػكؽ االمتيػػاز الكاقعػػأل  يمػػكف ىػػذا االمتيػػاز تاليػػاً  .9
علػػػ  منقػػػكؿ، إال أنػػػو ييػػػرا تػػػ  اػػػق المػػػىعر كيػػػاا  النػػػزؿ إذا أةبػػػن البػػػا ا 

 أنيما مانا يعلماف بو كقن كضا المبيا ت  العصف المىعرا أك النزؿ.
 (3997مانا )

لاق م  منيـ تػ  الرعػكع  ، اق امتياز عليو تأمصناً لل رماء الذصف اقتيمكا منقكالً  .3
 عل  اآل رعف بيب  القيمأل كت  ايتيهاء ما تقرره ليـ تصيا مف معنؿ.

ت كف المتياز المتقايـ نهس المرتبأل الت  المتيػاز البػا ا، تػإذا تػزااـ الاقػاف قػنـ  .9
 ا يبق ت  التارعك.

 :الخاصة الواقعة عمذ عقار المتيازحقوق ا -2
 (3998مانا )

مػػػا ييػػػتاق لبػػػا ا العقػػػار مػػػف الػػػةمف كملاقاتػػػو، يمػػػكف لػػػو امتيػػػاز علػػػ  العقػػػار  .3
 المبيا.

 صع  أف ييع  ىذا االمتياز، كت كف مرتبتو مف تارعك تيعصلو. .9
 (3999مانا )

المبػػػالو الميػػػتاقأل للمقػػػاكلصف كالميننيػػػصف الػػػذصف عيػػػن إلػػػصيـ تػػػ  ت ػػػصصن أبنيػػػأل أك  .3
آن أ رى أك تػ  إعػانا ت ػصصنىا أك تػ  ترميميػا أك تػ  يػيانتيا، يمػكف ليػا من 

بيػػب  ىػػذه ا عمػػاؿ تػػ   امتيػػاز علػػ  ىػػذه المن ػػآن، كل ػػف بقػػنر مػػا يمػػكف زا ػػناً 
 قيمأل العقار كقن بيعو.

( صعػ  أف ييػع  ىػذا االمتيػاز، كت ػكف 3997ما مراعاا ما تقضػ  بػو المػانا ) .9
 مرتبتو مف تارعك تيعصلو.



  2102)آب( أغسطس                              ) الــوقــائــع الفـلســطـينـية( ممتاز                                   عـدد     
 

 

 - 287 - 

 (3111مانا )
لما ت كلو القيػمأل مػف اػق تػ   ، اق امتياز عليو تأمصناً لل رماء الذصف اقتيمكا عقاراً 

رعػػكع مػػ  مػػنيـ علػػ  اآل ػػرعف بيػػب  القيػػمأل كتػػ  ايػػتيهاء مػػا تقػػرره ليػػـ تصيػػا علػػ  
اآل ػػػػرعف مػػػػف معػػػػنؿ، كععػػػػ  أف ييػػػػع  ىػػػػذا االمتيػػػػاز، كت ػػػػكف مرتبتػػػػو مػػػػف تػػػػارعك 

 تيعصلو.
 (3113مانا )

 القانكف.ىذا أاماـ  تيما لـ صرن ب أنو نص ت ا اماـ العنليأل تيرا أاماـ معلأل 
 (3119مانا )

تنهصػذ  أامػاـ ىػذا القػانكف، كيعمػ   -مػ  تيمػا ص يػو -عل  العيان الم تيأل ماتأل
 بو بعن ةدةصف صكمًا مف تارعك ن ره ت  العرعنا الريميأل.

   
 ـ96/7/9139ينر بتارعك  

 ىػ3411رمضاف/ /7المكاتق  
 طة الوطنية الفمسطينيةرئيس السم

 

 


