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دو 
) ( 2004 / 22
ا ن ا
س ا ت

د ااد1186 :
 2008/12/26 :
 ر ا

! .01ب   ي أم  )(63 - 1
 .01ا ,-.ا+ول )( ا ن و'&  # $ %ا"ن وا ن )(38 - 1
 .01ا.ع ا/ول )( ا ن )(2 - 1
'&ن ا ن  # $ا"ن )(9 - 3
 .02ا.ع ا1
 .03ا.ع ا&' #1ن ا ن  # $ا ن )(38 - 10
ا34+ص )(55 - 39
 .02ا ,-.ا1
 .01ا.ع ا/ول ا 637ا)(52 - 39) 5
ا 637ا 85ي )(55 - 53
 .02ا.ع ا1
 .03ا ,-.ا #1ا4/ء وا/ال )(61 - 56
 .04ا ,-.اا!< ا'; 5ل ا(63 - 62) (:
 .02ا?> ا/ول ا:ق ا --37أو ا";/ت )(0 - 0
 .01ا;ب ا/ول ا";/ات !@ %م )(0 - 0
 .01ا)ب ا/ول -در ا";/ام )(240 - 64
 .01ا ,-.ا/ول ا(191 - 64) 5
 .01ا.ع ا+ول أرآن ا(157 - 64) 5
 .01أو ً/ا )(147 - 65
 .01أ -ا; $ )5اEرادة )(107 - 65
 * .05اF&/ب )(71 - 69
 * .06ا)ل )(74 - 72
 * .07ار)ط اF&Eب !)ل )(80 - 75
 * .08ا  !8ا;(90 - 81) 5
 ,4 * .09ا(95 - 91) 5
H J5! * .10ر   HIا;(107 - 96) 5
 = .01ا !;(99 - 96) 5
 = .02ا;!5! 5ن )(102 - 100
 = .03ا;" ! 5ا& ة )(104 - 103
 = .04ا;E! 5ذن )(107 - 105
 .02ب L' -اء )(129 - 108
 * .01ا+ه(129 - 109) M
@ .03ـ -ب اء )(147 - 130
 * .01ا(133 - 130) PMQ
 * .02ا; (136 - 134) R
 * .03اEآا(139 - 137) S
 * .04اLQ;'/ل )(142 - 140
 * .05ا(147 - 143) $)Q
ً ا (154 - 148) ,:
 T .02
ً ا?)(157 - 155) U
1T .03
ا)Lن )(168 - 158
 .02ا.ع ا1
 .01أو ً/ا 5ا!!V ,ل )(162 - 158
ً ا 5ا)(163 - 163) ,W
 T .02
ً أ Tا)Lن )(168 - 164
1T .03
 .03ا.ع اTX #1ر ا(182 - 169) 5
 .01أو ?. ً/ا 5و(170 - 169) %  Y & :
ً اة ا (174 - 171) 5M "M
 T .02
ً ?)ّ أ Tا(182 - 175) 5
1T .03
 .04ا.ع اا!< ا L:ل ا(191 - 183) 5
ا/دارة ا .8دة )(198 - 192
 .02ا ,-.ا1
 .03ا ,-.ا #1ا ?\و  $ا [ , 5ا 7وع )(219 - 199
 .01أ ا ?]  $ا +ل ا(207 - 199) -37
 .02ب ا ?]  ,  $ا(211 - 208) Q
 .03ج ا ?]  $اYر ا $ >@8ا4+ء )(213 - 212
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 .04د  J&5اYر  $ا [ , 5ا 7وع )(219 - 214
 .04ا ,-.اا!< اT/اء دون ')? _M Uب ا(239 - 220) Q
 .02أ ? [ >Mا ?;(228 - 222) (:
 .03ب ا(239 - 229) Y.
 .05ا ,-.ا R3ا ن )(240 - 240
اTر ا";/ام )(284 - 241
 .02ا)ب ا1
 .01ا ,-.ا/ول  `.8ا";/ام )(268 - 241
 .01أ ا; `.8ا)Fي )(244 - 241
 .02ب ا; `.8ا(255 - 245) 85
 .03ج ا; (&! `.8ا;(268 - 256) J&5
ا Yن ا5م  Mا $8bوو' ,bا (284 - 269) %M a:
 .02ا ,-.ا1
 .01أ ا Yن ا5م  Mا(269 - 269) $8b
 .02ب ا'; 5ل ا ا $bق  &)%8ا ى [ ا )4ة( )(271 - 270
 .03ج دى  م .ذ ا;-ف )(279 - 272
 .04د ا  (:ا(284 - 280) R):
 .03ا)ب ا #1ا/وHف ا Te  5ر ا";/ام )(323 - 285
 .01ا ,-.ا/ول ا7ط وا(296 - 285) ,@+
 .01أ ا7ط )(290 - 285
 .02ب ا(296 - 291) ,@+
 5د  ,:ا";/ام )(301 - 297
 .02ا ,-.ا1
 .01أ ا";/ام ا;3ي )(300 - 297
 .02ب ا";/ام ا)  )(301 - 301
 .03ا ,-.ا 5 #1د  Wا";/ام )(323 - 302
 (1 .00ا;(302 - 302) $Y
 .01أ ا; $! $Yا ا(306 - 303) $8b
 .02ب ا; $! $Yا &(320 - 307) $8
  (2 .02م ا!? L Mم )(323 - 321
 .04ا)ب اا!< ا ;ل ا";/ام )(353 - 324
 .01ا ,-.ا/ول ا ا(336 - 324) (:
ا ا &(353 - 337) $
 .02ا ,-.ا1
 .05ا)ب ا R3ا Yء ا";/ام )(369 - 354
 .01ا ,-.ا+ول اء )(378 - 354
 .01ا.ع ا+ول  Wاء )(369 - 354
 ,:اء )(378 - 370
 .02ا.ع ا1
ا Yء ا";/ام !  &5دل اء )(399 - 379
 .02ا ,-.ا1
 .01ا.ع ا+ول اء ! !(380 - 379) ,
ا;(386 - 381) & F
 .02ا.ع ا1
 .03ا.ع ا #1ا  ! Eاء )(389 - 387
 .04ا.ع اا!< ا (397 - 390) H
 .05ا.ع ا R3ا:د ا` )(399 - 398
 .03ا ,-.ا #1ا Yء ا";/ام دون اء !(418 - 400) %
 .01ا.ع ا+ول ا!Eاء )(401 - 400
ا'; :ا;(402 - 402) `.8
 .02ا.ع ا1
 .03ا.ع ا #1ا;دم ا ?(418 - 403) P
ا5د ا ? ة )(0 - 0
 .02ا;ب ا1
 .01ا)ب ا/ول ا5د ا; <  _Mا (581 - 419) M
 .01ا ,-.ا/ول ا)< )(487 - 419
 .01ا.ع ا+ول ا)< !@ %م )(473 - 419
 .03أو ً/أرآن ا)< )(428 - 421
ً TXر ا)< )(473 - 429
 T .04
 .04أ ا;"ات ا)(465 - 432) <b
 .05ب ا;"ات ا ;7ي )(473 - 466
! J5أ اع ا)ع )(487 - 474
 .02ا.ع ا1
 .01أو <! ً/اء )(474 - 474
ً !<  fMا(476 - 475) Q
 T .02
ً !< ا:ق ا ;8زع  )(479 - 477
1T .03
ً !< ا(481 - 480) %?.8 Ub8
 .04را!5
ً !< ا;آ )(485 - 482
?I .05
ً ا)<  ض ا ت )(487 - 486
' .06د'
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ا &(491 - 488) Y
 .02ا ,-.ا1
 .03ا ,-.ا #1ا) )(512 - 492
 .02أو ً/أرآن ا) )(497 - 493
ً TXر ا) )(504 - 498
 T .03
 .01أ ا;"ات ااه(501 - 498) U
 .02ب ا;"ات ا هب (504 - 502) %
ً ا@ع  ا) )(512 - 505
1T .04
 .04ا ,-.اا!< ا7آ )(563 - 513
 .02أو ً/أرآن ا7آ )(523 - 515
ً إدارة ا7آ )(528 - 524
 T .03
ً TXر ا7آ )(533 - 529
1T .04
ً ا Yء ا7آ )(539 - 534
 .05را!5
ً  .-ا7آ و? ; )(545 - 540
?I .06
 J5! * .07أ اع ا7آت )(563 - 546
 .01أو4 ً/آ ا +ل )(550 - 546
ً 4آ ا@(553 - 551) S
 T .02
ً 4آ ا Yر! )(563 - 554
1T .03
 .05ا ,-.ا R3اض )(572 - 564
 .06ا ,-.ا?دس ا(581 - 573) jM-
 .01أو ً/أرآن ا(576 - 574) jM-
ً TXر ا(580 - 577) jM-
 T .02
ً !Lن ا(581 - 581) jM-
1T .03
ا5د ا; د  5.8 _Mا4/ء )(681 - 582
 .02ا)ب ا1
 .01ا ,-.ا/ول اF&/ر )(669 - 582
 .01ا.ع ا+ول اF&Eر !@ %م )(637 - 582
 .02أو ً/أرآن اF&/ر )(589 - 583
ً TXر اF&Eر )(619 - 590
 T .03
 .01أ ا;"ات ا \@ )(606 - 590
 .02ب ا;"ات ا ?;(619 - 607) @k
ً ا;8زل  $اF&Eر واF&Eر  $ا)(624 - 620) $W
1T .04
ً ا ;ء اF&Eر )(637 - 625
 .05را!5
! J5أ اع اF&Eر )(669 - 638
 .02ا.ع ا1
 .01أو ً/إ&Fر ا+را ا"را )(647 - 638
ً ا "ار )(660 - 648
 T .02
ً إ&Fر ا(669 - 661) l
1T .03
اEرة )(681 - 670
 .02ا ,-.ا1
 .02أوTX ً/ر اEرة )(678 - 671
 .01أ ا;"ات ا (673 - 671) 5
 .02ب ا;"ات ا ?;(678 - 674) 5
ً ا ;ء اEرة )(681 - 679
 T .03
 .03ا)ب ا #1ا5د ا; د  _Mا(762 - 682) , 5
 .01ا ,-.ا/ول ا و )(715 - 682
 .01ا.ع ا+ول اا ا M 5و )(707 - 682
 .01أو >&  ً/اد ا(686 - 683) , 5
ً ا;"ات ا ول )(691 - 687
 T .02
ً ا;"ات رب ا(700 - 692) , 5
1T .03
ً ا و  $ا)(702 - 701) $W
 .04را!5
ً ا ;ء ا و )(707 - 703
?I .05
وا7 Eءات )(715 - 708
ا+م ا ! H3و/ت ا )
 .02ا.ع ا1
اآ )(737 - 716
 .02ا ,-.ا1
 .01أو ً/أرآن اآ )(721 - 717
ً TXر اآ )(733 - 722
 T .02
 .01أ  -ا;"ات اآ(728 - 722) ,
 .02ب  -ا;"ات ا آ(733 - 729) ,
ً ا ;ء اآ )(737 - 734
1T .03
 .03ا ,-.ا #1ا &/اع )(753 - 738
 .02أوTX ً/ر ا &Eاع )(743 - 739
 .01أ ا;"ات ا دع  &(741 - 739) %
 .02ب ا;"ات ا دع )(743 - 742
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ً ا ;ءا &Eاع )(749 - 744
 T .03
ً ! J5أ اع ا &Eاع )(753 - 750
1T .04
 .04ا ,-.اا!< ا:ا' )(762 - 754
 .04ا)ب اا!< د اQر )(807 - 763
 .01ا ,-.ا/ول ا ة واهن )(764 - 763
اا  Uى ا:ة )(770 - 765
 .02ا ,-.ا1
 .03ا ,-.ا  #1ا;(807 - 771) $k
 .02أو ً/إ!ام  ا;(780 - 772) $k
ً ا;"ات ا \(789 - 781) % $
 T .03
ً ا;"ات ا \(794 - 790) $
1T .04
ً ا ;ل ا:ق وا";/ات ا $ ]48ا; $kوا Yؤه )- 795
 .05را!5
(807
 .05ا)ب ا R3ا(836 - 808) .
 .01ا ,-.ا/ول أرآن ا(816 - 808) .
TXر ا(836 - 817) .
 .02ا ,-.ا1
 .01أ ا $! L5ا ,.وا ا(832 - 817) $b
 .02ب ا $! L5ا ,.وا &(836 - 833) $
ا:ق ا(0 - 0) 85
 .03ا?> ا1
 .01ا;ب ا/ول ا:ق ا 85ا(0 - 0) MH/
 .01ا)ب ا/ول ( ا (1014 - 837) M
 .01ا ,-.ا/ول أم  )(903 - 837
 .01ا.ع ا/ول ق ( ا (840 - 837) M
اد ا; د  ( _Mا (851 - 841) M
 .02ا.ع ا1
 .03ا.ع ا #1ا  Mا(903 - 852) 5b7
 .01أ أم ا7ع )(862 - 852
 .02ب ا Yء ا7ع !?  )(872 - 863
 .03ج ?  ا &kة )(877 - 873
 .04د ا7ع ا)@/ري )(878 - 878
 .05هـ  Mا'+ة )(883 - 879
 .06و  Mا)ت وا(892 - 884) (7
 .07ز ا:د ا Lك )(900 - 893
 .08ح ا? ,.وا(903 - 901) M5
أ')ب آ? Uا (1014 - 904) M
 .02ا ,-.ا1
 .01ا.ع ا/ول آ? Uا  Mا!; اء )اL;'/ء( )(908 - 904
آ? Uا  $! Mا/ء )(972 - 909
 .02ا.ع ا1
 * .01ا-;/ق )(918 - 909
)(919 - 919
 * .02ا;-ف ا 
 * .03ا(934 - 920) 5.7
 * .04ا:زة )(972 - 935
 .01أ  l&5ا:زة وأرآ  )(941 - 935
 .02ب إ)Tت ا:زة )(944 - 942
 .03ج ? $و'ء  ا(947 - 945) "b:
 .04د ا ;ل ا:زة )(952 - 948
 .05هـ زوال ا:زة )(954 - 953
 .06و  & ا:زة ) دوي ا:زة اL1ث ( )(959 - 955
 .07ز   fMا 1ر !:زة )(961 - 960
 .08ح ا';داد ا- M "b:وت )(964 - 962
 .09ط ا ?]  $اLك )(965 - 965
 .10ي ا;)ر ا:زة د _M ًLا (969 - 966) fM
 .11ك زة ا 8ل )(972 - 970
 .03ا.ع ا #1آ? Uا  U)?! Mاة )(1014 - 973
 .01أ ا اث و .-ا;آ )(980 - 973
 .02ب @د ا;آ )(988 - 981
 .03ج ?& د&ن ا;آ )(996 - 989
 .04د ? >Mأال ا;آ و? ; )(1011 - 997
(1012 - 1012) q
 .05هـ أم ا;آت ا; > l-
 .06و ا(1014 - 1013) H
ا:ق ا ; ( $ .ا (1057 - 1015) M
 .02ا)ب ا1
 .01ا ,-.ا/ول ( ا.; /ع و( ا 5;'/ل و( ا?(1028 - 1015) _8
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 ( * .01ا.; /ع )(1025 - 1015
 ( * .02ا 5;'/ل و( ا?(1028 - 1026) _8
( ا(1042 - 1029) :
 .02ا ,-.ا1
 .03ا ,-.ا ( #1ا/ر.ق )(1057 - 1043
ا:ق ا 85ا;)" 5ا;8ت ا(1186 - 1058) "85
 .02ا;ب ا1
)(1115 - 1058
 .01ا)ب ا/ول اه $ا'
)(1070 - 1058
 .01ا ,-.ا/ول ا 7ء اه $ا'
)(1112 - 1071
اTر اه $ا'
 .02ا ,-.ا1
 .01ا.ع ا/ول أ Tاه $!   $ا ;(1080 - 1071) $& 5
أ Tاه )?8! $إ_ ا(1112 - 1081) Q
 .02ا.ع ا1
 .07أو ( ً/ا; م )(1091 - 1088
ً ( ا;;)< )(1112 - 1092
 T .08
)(1115 - 1113
 .03ا ,-.ا #1ا Yء اه $ا'
( ا-;I/ص )(1127 - 1116
 .02ا)ب ا1
 .03ا)ب ا #1اه $ا:زي )(1164 - 1128
 .01ا ,-.ا/ول ا 7ء اه $ا:زي )(1133 - 1128
ّTر اه $ا:زي )(1145 - 1134
ا
 .02ا ,-.ا1
 .03ا ,-.ا #1ا Yء اه $ا:زي )(1147 - 1146
 .04ا ,-.اا!< ! J5أ اع اه $ا:زي )(1164 - 1148
 .01ا.ع ا/ول ره $ا5ر )(1150 - 1148
ره $ا 8ل )(1156 - 1151
 .02ا.ع ا1
 .03ا.ع ا #1ره $ا &(1164 - 1157) $
 .04ا)ب اا!< ق ا;/ز )(1186 - 1165
 .01ا ,-.ا/ول ام  )(1173 - 1165
ا اع ا:ق ا ;زة )(1186 - 1174
 .02ا ,-.ا1
 .01ا.ع ا/ول ق ا;/ز ا 5وق ا;/ز ا8 _M H3ل )- 1175
(1183
ق ا ;ز ا H3اا _M 5ا5ر )(1186 - 1184
 .02ا.ع ا1

! - 1ب   ي
أم  )(63 - 1
 - 1.1ا ,-.ا+ول
)( ا ن و'&  # $ %ا"ن وا ن )(38 - 1
 - 1.1.1ا.ع ا/ول
)( ا ن )(2 - 1
ا دة ر> 1

 - 1تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولھا ھذه النصوص بمنطوقھا أو بمفھومھا.
 - 2إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القا ضي بمقت ضى ال شريعة اإل سالمية  ،فإذا لم ي جد  ،ح كم بمقت ضى ال عرف  ،وإال فبمقت ضى
قواعد العدالة .

ا دة ر> 2

 - 1ال يلغى نص تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحة على ھذا اإللغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع السابق.
 - 2إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعا ً كان ينظمه تشريع سابق  ،ألغى التشريع الجديد كل ما أورده التشريع السابق من
أحكام.
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 - 1.1.2ا.ع ا1
'&ن ا ن  # $ا"ن )(9 - 3
ا دة ر> 3

 - 1يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به  ،ما لم يرد به نص يقضي بغير ذلك .
 - 2تبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامھا  ،وذ لك ما لم ت كن أح كام ال قانون الجد يد متعل قة بالن ظام ال عام
فتسري على ما يترتب من ھذه اآلثار بعد العمل به.
ا دة ر> 4

 - 1النصوص المتعلقة باألھلية تسري من وقت العمل بھا على جميع األشخاص الذين تتناولھم أحكامھا.
 - 2ال يترتب على تغ ّير األھلية بمقتضى أحكام القانون الجديد أي أثر في التصرفات السابقة على العمل به.
ا دة ر> 5

تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بـھا ع لى كل ت قادم لم يكت مل .ع لى أن الن صوص القدي مة ھي
التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه  ،وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
ا دة ر> 6

إذا أطال القانون الجديد مدة تقادم لم يكتمل  ،اعتد بما انقضى من مدته قبل العمل بـھذا القانون .
ا دة ر> 7

إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم  ،سـرت المدة الجديدة من و قت الع مل به  ،ما لم ي كن ال باقي من مدة الت قادم و فق
القانون القديم أقل  ،فيتم التقادم بانقضائھا .

ا دة ر> 8

تسري في شأن األدلة وحجيتھا أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتـھا .
ا دة ر> 9

تحسب المواعيد بالتقويم الميالدي  ،ما لم ينص القانون على غير ذلك .
 - 1.1.3ا.ع ا#1
'&ن ا ن  # $ا ن )(38 - 10
ا دة ر> 10

القانون القطري ھو المرجع في تكييف العالقات القانونية  ،عندما يلزم تحد يد نوع ھذه العال قات في ق ضية تت نازع في ھا
القوانين لمعرفة القانون الواجب التطبيق من بينھا .
ا دة ر> 11

الحالة المدنية لألشخاص وأھليتھم يسري علي ھا قانون الدو لة ا لتي ينت مون إلي ھا بجن سيتھم .و مع ذ لك ف في الت صرفات
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المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارھا فيھا ،إذا كان أحد الطرفين أجنب يا ً ناقص األھل ية و كان ن قص أھلي ته ير جع إ لى
سبب فيه خفاء ال يسھل على الطرف اآلخر تب ُّينه  ،فإن ھذا السبب ال يؤثر في أھليته .
ا دة ر> 12

النظام القانوني لألشخاص المعنو ية األجنب ية  ،من شركات وجمع يات ومؤس سات وغير ھا  ،ي سري عل يه قانون الدو لة
التي اتخذت فيھا ھذه األشخاص مركز إدارتھا الرئيسي الفعلي  .و مع ذ لك إذا با شرت ن شاطھا الرئي سي في ق طر  ،و لو لم يو جد
فيھا مركز إدارتھا الرئيسي الفعلي  ،فإن القانون القطري ھو الذي يسري .
ا دة ر> 13

ير جع في ال شروط المو ضوعية لصح ـة ا لزواج  ،كاألھل ية و صحة الر ضاء والخ لو من الموا نع ال شرعية  ،إ لى قانون
جنسية كل من الزوجين وقت انعقاد الزواج .وإذا كان أحد الزوجين قطريا ً وقت انعقاد الزواج  ،سرى القانون القطري وحده فيما
عدا شرط األھلية .
ا دة ر> 14

يرجع في األو ضاع ال شكلية ل لزواج  ،كالتوثيق والمرا سم الدين ية  ،إ لى قانون الب لد ا لذي تم ف يه ا لزواج أو إ لى قانون
جنسية كل من الزوجين أو قانون موطنھما المشترك .
ا دة ر> 15

يرجع في إثبات الزواج إلى القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية.
ا دة ر> 16

-1
-2

يرجع في اآلثار الشخصية واآلثار المالية للزواج  ،كحل المعاشرة والطاعة والعدة والنفقة والمھر  ،إلى قانون جن سية
الزوج وقت انعقاد الزواج .
على أنه إذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج  ،يطبق قانون جنسيتھما على آثار الزواج .

ا دة ر> 17

يســري علــى الطــالق والتطليــق واالنفصــال قــانون الجنســية المشــتركة للــزوجين وقــت الطــالق أو وقــت رفــع دعــوى التطليــق أو
ً
جنسية  ،سرى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج .
االنفصال  .فإن اختلفا
ا دة ر> 18

تسري على الخطبة األحكام المبينة في المواد السابقة بشأن الزواج .
ا دة ر> 19

يسري قانون جن سية األب و قت الم يالد ع لى الم سائل الخا صة بالبنوة واال عتراف بالبنوة وإنكار ھا  ،وإذا مات األب ق بل الم يالد
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سرى قانون جنسيته وقت الوفاة .
ا دة ر> 20

يسري قانون جنسية األب في المسائل الموضوعية الخاصة بالوالية على النفس والحضانة .
ا دة ر> 21

يسري على االلتزام بالنفقة فيما بين األقارب واألصھار قانون جنسية الملتزم بھا .

ا دة ر> 22

يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالوالية والوصاية والقوامة وغير ھا من الن ظم المو ضوعة لحما ية القا صرين
والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته .
ا دة ر> 23

-1يسري على الميراث قانون جنسية المورث وقت موته .
 -2وتسري على التركات التي ال وارث لھا الموجودة في قطر أحكام القانون القطري .

ا دة ر> 24

 -1يسري على الوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون جنسية من صدر منه التصرف وقت موته .
 -2ومع ذ لك ي سري ع لى شكل الو صية والت صرفات األ خرى الم ضافة إ لى ما ب عد ال موت قانون جن سية المت صرف و قت
التصرف أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف .
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ا دة ر> 25

&?ي  _Mزة ا5ر  ،و %;Mوا:ق ا 85ا; ;U
-1
 %MوWق آ? Uه` Sا:ق وا ; وا   ، bYن < ا5ر .
 -2ويحدد قانون الدولة التي يوجد بھا المال ما إذا كان ھذا المال عقاراً أو منقوالً.

ا دة ر> 26

يسري على حيازة المنقول  ،وملكيته والحقوق العينية التي تترتب عليه وطرق كسب ھذه الحقوق وانتقالھا وانق ضائھا ،
قانون الجھة التي يوجد فيھا ھذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملك ية أو الح قوق العين ية األ خرى
أو انتقالھا أو انقضاؤھا.
ا دة ر> 27

ي سري ع لى الع قد من ح يث ال شروط المو ضوعية النع قاده و من ح يث اآل ثار ا لتي تتر تب عل يه  ،قانون الدو لة ا لتي يو جد في ھا
الموطن المشترك للمتعاقدين  ،فإن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيھا العقد  ،ھذا ما لم يت فق المتعا قدان أو يتب ين من
الظروف أن قانونا ً آخر ھو الذي يراد تطبيقه  .على أن قانون موقع العقار ھو الذي يسري على الع قود ا لتي أبر مت في شأن ھذا
العقار.

ا دة ر> 28

يسري على عقود العمل التي يبرمھا أرباب األعمال مع عمالھم ومستخدميھم قانون الدولة التي يوجد بھا مركز إدارة ھذه
األعمال  .فإذا كان المركز الرئيسي لھذه األعمال في الخارج وكانت فروعھا في قطر ھي التي أبرمت ھذه العقود  ،كان القانون
القطري ھو الواجب التطبيق .

ا دة ر> 29
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يسري على العقد  ،من حيث الشكل  ،قانون الب لد ا لذي تم ف يه  ،وي جوز أي ضا ً سريان ال قانون ا لذي يخ ضع له الع قد في أحكا مه
الموضوعية  ،كما يجوز سريان قانون موطن المتعاقدين أو قانونھما الوطني المشترك .

ا دة ر> 30

يسري على االلتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ لاللتزام .

وال تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في قطر  ،ولو كا نت ت عد غير م شروعة في
البلد الذي وقعت فيه .

ا دة ر> 31

ي سري ع لى االلتزا مات النا شئة عن اإل ثراء بال سبب ود فع غير الم ستحق والف ضالة قانون الب لد ا لذي و قع ف يه الف عل المن شئ
لاللتزام.
ا دة ر> 32

تط بق م حاكم ق طر في العال قات القانون ية ذات العن صر األج نبي  ،قوا عد االخت صاص وجم يع الم سائل الخا صة باإلجراءات ال تي
يقررھا القانون القطري .

ا دة ر> 33

ال تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص على خالفھا في قانون خاص أو في معاھدة دولية نافذة في قطر .
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ا دة ر> 34

تتبع فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص .

ا دة ر> 35

-1

يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة األشخاص ا لذين ال ت عرف ل ھم جن سية  ،أو ا لذين تث بت ل ھم جن سيات
متعددة في وقت واحد.

-2

على أن األشخاص الذين تثبت لھم في و قت وا حد بالن سبة إ لى ق طر الجن سية القطر ية  ،وبالن سبة إ لى دو لة أجنب ية أو
عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول  ،يطبق عليھم القانون القطري .

ا دة ر> 36

متى تبـين من أحكام المواد السابقة أن القانون الواجب التطبيق ھو قانون دولة معي نة تت عدد في ھا ال شرائع  ،فإن ال قانون الداخ لي
لتلك الدولة ھو الذي يقرر أية شريعة من ھذه يجب تطبيقھا .

ا دة ر> 37

إذا تقرر أن قانونا ً أجنبيا ً ھو الواجب التطبيق  ،فال يطبق منه إال أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص .

ا دة ر> 38
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ال يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته المواد السابقة إذا كانت ھذه األحكام تخالف النظام العام أو اآلداب في ق طر  ،ويتع ين في
ھذه الحالة تطبيق القانون القطري.

 - 1.2ا ,-.ا1
ا34+ص )(55 - 39
 - 1.2.1ا.ع ا/ول
ا 637ا)(52 - 39) 5
ا دة ر> 39

 -1تبدأ شخصية اإلنسان بتمام والدته حيا ً  ،وتنتھي بموته.

 -2تسري في شأن المفقود والغائب واللقيط األحكام المقررة في قوانين خاصة  ،فإن لم توجد فأحكام الشريعة اإلسالمية .

ا دة ر> 40

الحمل المستكن أھل لثبوت الحقوق التي ال يحتاج سببھا إلى قبول  ،وذلك بشرط تمام والدته حيا ً .

ا دة ر> 41

موطن الشخص ھو المكان الذي يقيم فيه على وجه معتاد  ،ويجوز أن يكون له في وقت واحد أكثر من موطن .

ا دة ر> 42

يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا ً له بالنسبة إلى ما يتعلق بھذه التجارة أو الحرفة.
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ا دة ر> 43

-1

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب ھو موطن من ينوب عن ھؤالء قانونا ً .

-2

ومع ذلك يكون للقاصر والمحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى األعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أھالً ألدائھا.

ا دة ر> 44

 -1يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين .
 -2ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالعمل القانوني الذي اختير له  ،بما في إجراءات التنفيذ الجبري  ،إال إذا
اشترط صراحة قصر ھذا الموطن على أعمال دون أخرى .
 -3ويجب إثبات الموطن المختار كتابة .

ا دة ر> 45

 -1تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه .
-2

وذوو القربى ھم من يجمعھم أصل مشترك .

ا دة ر> 46

 -1القرابة المباشرة ھي الصلة بين الفروع واألصول .
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 -2وقرابة الحواشي ھي الصلة بين من يجمعھم أصل مشترك دون أن يكون أحدھم فرعاً لآلخر .
ا دة ر> 47

 -1تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة  ،دون حساب األصل .

 -2وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع لألصل المشترك ثم نزوالً منه إلى الفرع اآل خر ب غير ح ساب
ذلك األصل .

ا دة ر> 48

تحدد درجة المصاھرة بدرجة القرابة للزوج .
ا دة ر> 49

 -1كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل األھلية ألداء التصرفات القانونية  ،ما لم يكن قد قضي باستمرار الوالية أو الوصاية
على ماله أو بالحجر عليه .
 -2وسن الرشد ثمانية عشرة سنة كاملة.

ا دة ر> 50

 -1ال يكون أھالً ألداء التصرفات القانونية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون .

 -2وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر عديم التمييز .
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ا دة ر> 51

كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد  ،وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيھا ً أو ذا غفلة  ،يكون ناقص األھلية وف قا ً
لما يقرره القانون.
ا دة ر> 52

يخضع فاقدو األھلية وناقصوھا ألحكام الوالية على المال المقررة في قوانين خاصة .

 - 1.2.2ا.ع ا1
ا 637ا 85ي )(55 - 53
ا دة ر> 53

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ :

-1الدولة،ووحداتھا اإلدارية التي يمنحھا القانون شخصية معنوية ،والبلديات.

-2الھيئات ت والمؤسسات العامة .

-3األوقاف.

-4الشركات المدنية والتجارية  ،إال ما استثني منھا بنص خاص.

-5الجمعيات والمؤسسات الخاصة  ،وفقا ً لما يقرره القانون .
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وكل مجموعة من األشخاص أو األموال يمنحھا القانون شـخصية معنوية

ا دة ر> 54

 -1يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق إال ما كان منھا مالزما ً لخصائص الشخص الطبيعي  ،وذلك في الحدود المقررة في
القانون .

 - 2يكون للشخص المعنوي

أ -ذمة مالية مستقلة .

ب -أھلية في الحدود التي يعينھا سند إنشائه أو التي يقررھا القانون .

ج -حق التقاضي .

د -موطن مستقل  ،وھو المكان الذي يو جد ف يه مر كز إدار ته الرئي سي  ،وي جوز اعت بار الم كان ا لذي يو جد ف يه أ حد فروع
الشخص المعنوي موطنا ً له إلى ما يدخل في نشاط ھذا الفرع .

ھـ  -جنسية .

 -3يكون للشخص المعنوي من يمثله في التعبير عن إرادته.

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 17 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

ا دة ر> 55

الشخص المعنوي الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في قطر ،يعتبر المكان ا لذي تو جد ف يه إدار ته المحل ية موط نا ً
له بالنسبة إلى ذلك النشاط .

 - 1.3ا ,-.ا#1
ا4/ء وا/ال )(61 - 56
ا دة ر> 56

 -1كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محالً للحقوق المالية .
 -2وا4+ء ا; 3ج  $ا; ;5)! ,5ه ا;  <;?& /أ أن
ّ ا3ر@  $ا;5ـ:! ,ـ> اـ ن ـ
&?;:! Tkز  ،أم
ا;  "F& /ا ن أن ن :M ًL:ق ا  .

ا دة ر> 57

 );5 -1أا < @  ً/ا5رات أو ا /8ت ا;  Mو أو 34sص
ا  &85ا 5إذا آ  ,5.!  5.8  --3 tأو ! ; _Yا ن.
-2وفي جميع األحوال ال يجوز التصرف في ھذه األموال أو الحجز عليھا  ،أو تملكھا بالتقادم .

ا دة ر> 58
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تفقـد األموال العامة صفتھا بانتھاء تخصيصھا للمنفعة العامة .
وينتھي ھذا التخ صيص بالف عل أو بمقت ضى ال قانون  ،أو بانت ھاء ال غرض ا لذي من أج له خص صت ت لك األ موال للمنف عة

ا دة ر> 59

 -1ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺤﻴﺰﻩ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻨﻪ دون ﺗﻠﻒ أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﻘﺎر  .وﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻘﻮل.

 -2وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﻘﺎراً ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ  ،اﻟﻤﻨﻘـﻮل اﻟﺬي ﻳﻀﻌﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻳﻤﻠﻜﻪ  ،رﺻﺪاً ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺎر أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ .

 -3وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻً ﻋﻘﺎرﻳﺎً ﻛﻞ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر .وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎﻻً ﻣﻨﻘﻮﻻً ﻛﻞ ﻣﺎﻋﺪا ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .

ا دة ر> 60

-1

األشياء المثلية ھي ما تماثلت آحادھا أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضھا مقام بعض عرفا ً بال فرق يعتد به  ،وت قدر
في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس .

-2

واألشياء القيمية ھي ما تتفاوت آحادھا في الصفات أو القيمة تفاوتا ً يعتد به عرفا ً أو يندر وجود آحادھا في التداول
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ا دة ر> 61

 -1األشياء االستھالكية ھي ما ال يتحقق االنتفاع بھا إال باستھالكھا أو إنفاقھا.
 -2ويعتبر ماالً استھالكيا ً كل ما يعد في المتاجر للبيع .

 - 1.4ا ,-.اا!<
ا'; 5ل ا(63 - 62) (:

ا دة ر> 62

من استعمل حقه استعماالً مشروعا ً ال يكون مسئوالً عمـا ينشأ عن ذلك من ضرر .
ا دة ر> 63

يكون استعمال الحق غير مشروع في الحاالت التالية :
-1
-2
-3
-4

إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقھا غير مشروعة.
إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير.
إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تحقيقھا ال تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.
إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشا ً غير مألوف .
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 - 2ا?> ا/ول
ا:ق ا --37أو ا";/ت )(0 - 0
 - 2.1ا;ب ا/ول
ا";/ات !@ %م )(0 - 0
 - 2.1.1ا)ب ا/ول
-در ا";/ام )(240 - 64
 - 2.1.1.1ا ,-.ا/ول
ا(191 - 64) 5
 - 2.1.1.1.1ا.ع ا+ول
أرآن ا(157 - 64) 5

ا دة ر> 64

ينعقد العقد بمجرد ارتباط اإليجاب بالقبول  ،إذا كان محله وسببه معتبرين قانونا ً  ،وذلك دون إخالل بما يتطلبه القانون من
أوضاع خاصة النعقاد بعض العقود.

 - 2.1.1.1.1.1أوً/
ا )(147 - 65
 - 2.1.1.1.1.1.1أ-
ا; $ )5اEرادة )(107 - 65

ا دة ر> 65

-1

التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو باإلشارة الشائعة االستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على الترا ضي  ،أو
باتخاذ أي موقف آخر ال تدع ظروف الحال شكا ً في داللته على حقيقة المقصود منه.

-2

يجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا ً  ،ما لم يستلزم القانون أو االتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحا ً .

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 21 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

ا دة ر> 66

-1

يكون التعبير عن اإلرادة قائ ما ً بم جرد صدوره عن صاحبه .و مع ذ لك ف ھو ال ي حدث أ ثره إال بات صاله بع لم من و جه
إليه .

-2

ويعتبر وصول التعبير عن اإلرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به  ،ما لم يقم الدليل على خالف ذلك .

ا دة ر> 67

ج ه إل يه عدول ع نه  ،ق بل أن ي صل إل يه ھذا التع بير أو في الو قت
ال يكون للتعبير عن اإلرادة أثر ،إذا وصل إلى من و ّ
الذي وصل إليه فيه .
ا دة ر> 68

 -1إذا اختلف التعبير عن اإلرادة مع حقيقة قصد صاحبه  ،كانت العبرة بالقصد.

-2

وجه إل يه التع بير عن اإلرادة أن يع تد به ر غم مخالف ته لحقي قة ق صد صاحبه  ،إذا أث بت أ نه كان
ومع ذلك يجوز لمن ّ
يعتقـد مطابقته لحقيقة اإلرادة  ،ولم يكن من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة .
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* - 2.1.1.1.1.1.1.5
اF&/ب )(71 - 69

ا دة ر> 69

-1

يصح أن يوجه اإليجاب إلى أشخاص غير محددين  ،طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي
في التعاقد .

-2

ويعتبر إيجابا ً بوجه خاص  ،عرض البضائع مع بيان أثمانھا  ،دون إخالل بما تقتضيه قواعد التجارة .

-3

أما النشر واإلعالن وإر سال أو توز يع قوائم األ سعار ال جاري التعا مل ب ھا  ،و كل ب يان آ خر متع لق ب عروض أو طل بات
موجه للجمھور أو ألفراد معينين  ،فال يعتبر إيجابا ً  ،ما لم يظھر خالف ذلك من ظروف الحال .

ا دة ر> 70

 -1للموجب خيار الرجوع في إيجابه  ،طالما لم يقترن به قبول.

 -2ومع ذلك  ،إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول  ،أو اقتضى ھذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة  ،بقى اإلي جاب قائ ما ً طوال
ھذا الميعاد  ،وسقط بفواته.

ا دة ر> 71

يسقط اإليجاب بموت الموجب أو بفقـده األھلية.
* - 2.1.1.1.1.1.1.6
ا)ل )(74 - 72

ا دة ر> 72

 -1يلزم النعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا ً لإليجاب.
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وإذا جاء الرد ع لى اإلي جاب ب ما يز يد عل يه أو ين قص م نه أو ي عدل ف يه بأ ية طري قة أ خرى  ،اع تبر رف ضا ً له مت ضمنا ً
إيجابا ً جديداً .

ا دة ر> 73

 -1ال ينسب إلى ساكت قول  ،ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبوالً.

-2

ويعتبر السكوت قبوالً بوجه خاص  ،إذا كان ھ ناك تعا مل سابق ب ين المتعا قدين وات صل اإلي جاب ب ھذا التعا مل  ،أو إذا
تمخض اإليجاب لمنفعة من وجه إليه  .وكذلك يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع ا لتي ا شتراھا ق بوالً ل ما
ورد في قائمة الثمن من شروط.

ا دة ر> 74

يسقط القبول بموت القابل أو بفقده األھلية قبل أن يتصل القبول بعلم الموجب .

* - 2.1.1.1.1.1.1.7
ار)ط اF&Eب !)ل )(80 - 75

ا دة ر> 75

إذا صدر اإلي جاب في مج لس الع قد  ،من غير أن يت ضمن مي عاداً للق بول  ،كان الطر فان بالخ يار إ لى آ خر المج لس  ،وإذا ر جع
الموجب أو انفض المجلس دون أن يصدر القبول  ،اعتبر اإليجاب مرفوضا ً .
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ا دة ر> 76

إذا ارتبط اإليجاب بالقبول انعقد العقد  ،ما لم يتفق على غير ذلك  ،أو يقض القانون أو العرف بخالفه .

ا دة ر> 77

يعتبر التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان اللذين يت صل فيھ ما الق بول بع لم المو جب  ،ما لم يت فق ع لى غير ذ لك أو ي قض
القانون أو العرف بخالفه .

ا دة ر> 78

يعتبر التعاقد بالھاتف  ،أو بأية طريقة مماثلة  ،كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان  ،وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان .

ا دة ر> 79

إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوھرية في العقد  ،واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليھا فيما بعد ولم يشترطا أن العقد
ال يتم عند عدم االتفاق عليھا ،اعتبر العـقد قد تم .

وإذا قام خالف على المسائل التي لم يتم االتفاق عليھا  ،فإن المحكمة تقضي فيھا طبقا ً لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرف
وقواعد العدالة .
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ا دة ر> 80

-1

إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونھما أحكام عقد نموذج أو الئحة نموذجية  ،سرت ھذه األح كام ما لم يث بت
أي منھما أنه عند حصول االتفاق  ،لم يكن يعلم بھذه األحكام ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بـھا .

-2

وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو الالئحة النموذجية التي لم يحصل العلم بھا أساسية  ،ب طل الع قد  .فإن كا نت ثانو ية ،
تولى القاضي حسم الخالف في شأنـھا  ،وفقا ً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري وقواعد العدالة .

* - 2.1.1.1.1.1.1.8
ا  !8ا;(90 - 81) 5

ا دة ر> 81

يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة  ،ما لم يستلزم القانون حصوله باألصالة .

ا دة ر> 82

 -1تتحدد سلطة النائب وفقا ً لما يقضي به سند نيابته.

 -2ومع ذلك  ،إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق  ،وأعلن األصيل عن سلطات نائبه أو أخطر بھا الغير  ،فإ نه ي كون ل من تل قى
اإلعالن أو اإلخطار أن يتعاقد مع النائب وفق ھذه السلطات  ،ولو تجاوزت ما ورد في سند النيابة .

ا دة ر> 83

 -1في التعا قد بطر يق النيا بة ت كون ال عبرة ب شخص النا ئب ال ب شخص األ صيل في اعت بار ع يوب الر ضاء  ،و في أ ثر الع لم أو
الجھل ببعض الظروف أو افتراض العلم أو الجھل بـھا .
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 -2ومـع ذلك  ،إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق  ،وتصرف النائب وفقا ً لتعليمات محددة تلقاھا من األصيل  ،فإنه ال يكون لھذا
األخير  ،في حدود تنفيذ تعليماته  ،أن يتمسك بجھل نائبه أموراً كان يعلمھا ھو  ،أو كان مفروضا ً فيه أن يعلمھا،ويجب عندئذ
االعتداد بما شاب رضاء األصيل من عيوب .

ا دة ر> 84

إذا أبرم النائب  ،في حدود نيابته  ،عقداً باسم األصيل  ،فإن كل ما يتر تب ع لى ھذا الع قد من آ ثار ين صرف مبا شرة إ لى

األصيل .
ا دة ر> 85

إذا تعاقد شخص مع نائب لم يظھر صفته  ،اع تبر الع قد قد تم ب ين النا ئب شخ صيا ً وب ين من تعا قد م عه إال إذا كان من تعا قد مع
النائب يعلم بھذه الصفة أو كان من المفروض فيه أن يع لم ب ھا  ،أو كان ي ستوي ع نده أن يتعا قد مع النا ئب أو مع األ صيل  ،فإن
آثار العقد تنصرف إلى األصيل .
ا دة ر> 86

في النيابة االتفاقية  ،إذا تعاقد النائب باسم األصيل بعد انتھاء نيابته  ،كان لمن تعاقد معه أن يتمسك بالتعاقد على أساس قيام
النيابة  ،إذا كان ھو والنائب ال يعلمان وقت التعاقد بانتھائھا  ،ولم يكن في مقدورھما العلم بذلك لو أنھما بذال عناية الشخص
العادي وفق ما تقتضيه ظروف الحال .

ا دة ر> 87

 -1إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه  ،أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته  ،فإن آثار ھذا العقد ال تنصرف إلى
األصيل  ،إال إذا تم إقراره وفق القانون .

 -2فإذا لم يتم إقرار التصرف  ،كان للمتعاقد اآلخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيا بة أو ت جاوز حدودھا بالتعويض  ،ما
لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو تجاوز حدودھا  ،أو كان مفروضا ً فيه أن يعلم بذلك .
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ا دة ر> 88

ال يجوز للنائب أن يتعاقد باسم األصيل مع نفسه  ،ولو لحساب شخص آخر  ،إال بإذن من األصيل  ،وإال كان التصرف غير نافذ في
حق األصيل ما لم يقره  .وذلك كله ما لم يقض القانون أو العرف بغيره.

ا دة ر> 89

ال يجوز للنائب أن يعھد بنيابته إلى غيره  ،ما لم يسمح له بذلك االتفاق أو القانون .

ا دة ر> 90

يسوغ له حبسه في يده ألي سبب كان .
إذا انتھت النيابة وكان النائب قد تسـلم السند المثبت لھا  ،التزم برده فور انتھائھا  ،وال ّ

* - 2.1.1.1.1.1.1.9
 ,4ا(95 - 91) 5

ا دة ر> 91

 -1ال يلزم النعقاد العقد حصول الرضاء به في شكل معين  ،ما لم يقض القانون بغير ذلك .

 -2وإذا فرض القانون شكالً معينا ً النعقاد العقد  ،ولم يراع ھذا الشـكل في إبرامه  ،وقع العقد باطالً .

ا دة ر> 92

إذا اشترط المتعاقدان لقيام العقد اتباع شكل معين في إبرامه  ،فال ي جوز أل حدھما دون ر ضاء اآل خر أن يتم سك بق يام الع قد ما لم
يأت في الشكل المتفق عليه.

ا دة ر> 93

إذا استلزم القانون شكالً معينا ً  ،أو اتفق العاقدان على وجوبه  ،وثار الشك حول ما إذا كان الشكل متطلبا ً لقيام العقد أو لغير ذلك ،
وجب عدم اعتباره متطلبا ً لقيام العقد.
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ا دة ر> 94

إذا استلزم القانون أو االتفاق شكالً معينا ً لقيام العقد  ،وجب مراعاة ھذا الشكل في ع قد الو عد به و في االتفا قات الالح قة المعد لة
آلثاره  ،ال فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية ال تتعارض مع ما جاء ف يه  ،وذ لك ك له ما لم ي نص ال قانون أو ت سمح
طبيعة المعاملة بغيره .

ا دة ر> 95

إذا تعلق العقد بشيء  ،فإن تسليمه ال يكون الزما ً لقيام العقد  ،ما لم يقض القانون أو االتفاق أو العرف بغير ذلك .

* - 2.1.1.1.1.1.1.10
!H J5ر   HIا;5

)(107 - 96

ا دة ر> 96

العقد الذي يعد بموجبه كال المتعاقدين أو أحدھما بإبرام عقد مع ّين في المستقبل ال ينع قد إال إذا ع ّي نت ف يه جم يع الم سائل
الجوھرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه خاللھا  ،وذلك مع عدم اإلخالل بما تقضي به المادة ). (94

= - 2.1.1.1.1.1.1.10.1
ا !;(99 - 96) 5

ا دة ر> 97

 -1إذا كان عقد الوعد ملزما ً للجانبين وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النھائي في الميعاد الذي يحدده عقد الوعد .

 -2ويبرم العقد الموعود به بنفس شروط عقد الوعد  ،ما لم يتفق على إجراء تعديل فيھا  ،أو كان ھذا التعديل مما ت ستوجبه
طبيعة المعاملة أو ظروف الحال .
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= - 2.1.1.1.1.1.1.10.2
ا;!5! 5ن )(102 - 100

ا دة ر> 98

-1

إذا كان ع قد الو عد ملز ما ً لجا نب وا حد  ،فإن الع قد المو عود به ي قوم إذا ارت ضاه من صدر ل صالحه الو عد  ،وات صل
رضاؤه بعلم الواعد  ،خالل المدة المحددة لبقاء الوعد .

-2

وال يحول موت الواعد أو فقد أھليته  ،دون قيام العقد الموعود بإبرامه  ،إذا تم الرضاء به على نحو ما يقضي به الب ند
السابق .

-3

وإذا مات الموعود له انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه  ،ما لم تكن شخصية الموعود له م حل اعت بار
في الوعد .

= - 2.1.1.1.1.1.1.10.3
ا;" ! 5ا& ة )(104 - 103

ا دة ر> 99

 - 1إذا أخل أحد طرفي عقد الوعد بالتزامه بإبرام العقد المو عود به  ،كان لل طرف اآل خر  ،إذا لم ي كن م خالً بالتزاما ته  ،أن
يطلب الحكم في مواجھته بصحة عقد الوعد ونفاذه .

 - 2ويقوم الحكم بصحة ونفاذ عقد الوعد مقام العقد الموعود به  ،وذلك دون إخالل بما قد يتطلبه القانون لشھر ھذا العقد

= - 2.1.1.1.1.1.1.10.4
ا;E! 5ذن )(107 - 105

ا دة ر> 100

التعاقد بالعربون :

دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه  ،ما لم يظھر أنھما قصدا غير ذ لك  ،أو كان ال عرف يق ضي
بخالفه .
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ا دة ر> 101

إذا عدل من دفع العربون فقده  ،وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله  ،ذلك ولو لم يترتب على العدول أي ضرر .

ا دة ر> 102

 -1إذا لم يحدد االتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول  ،بقى ھذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل
على رغبته في تأكيد قيام العقد .

 -2ع لى أ نه إذا ق عد أ حد المتعا قدين عن تنف يذ التزاما ته في األ جل الم حدد  ،أو ترا خى في ذ لك مدة ت جاوز ال مألوف  ،جاز
للمتعاقد اآلخر أن يعتبر ذلك عدوالً منه عن العقد .

ا دة ر> 103

التعاقـد بالمزايـدة :

في المزايدات يبقى المتزايد ملتزما ً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل  ،أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسو على أحد.

وال يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل  ،أن يقع العطاء األخير باطالً أو أن يرفض  .ويتم الع قد بإر ساء ال مزاد  ،و مع ذ لك  ،إذا
كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه  ،لزم إجراء الم صادقة لق يام الع قد  ،ويع تبر الع قد عند ئذ منع قداً من
تاريخ رسو المزاد .
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وذلك كله ما لم ينص القانون على خالفه  ،أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين .

ا دة ر> 104

استثنا ًء من أحكام المادة السابقة ال يسقط عطاء المتزايد بعطاء أفضل في المزايدات التي تجرى داخل مظاريف  ،ويكون للداعي
إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح  ،وذلك ما لم ينص القانون على خالفه أو يتضح غيره من قصد
المتعاقدين.

ا دة ر> 105

ال يمنع من قيام العقد أن ي جيء الق بول من أ حد طرف يه إذعا نا ً إلرادة ال طرف اآل خر  ،بأن يرت ضي الت سليم بم شروع ع قد و ضعه
الموجب مسبقا ً لسائر عمالئه وال يقبل مناقشة في شروطه.

ا دة ر> 106

ذا تم العقد بطريق اإلذعان وتضمن شروطا ً تعسفية  ،جاز للقاضي  ،بنا ًء على طلب الطرف المذعن  ،أن يعدل من ھذه الشروط
بما يرفع عنه إجحافھا أو أن يعفيه منھا كلية ولو ثبت علمه بـھا  ،وذلك وفقا ً لما تقضي به العدالة  ،ويقع باطالً كل اتفاق على
خالف ذلك.

ا دة ر> 107
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في عقود اإلذعان يفسر الشك في مصلحة الطرف المذعن دائنا ً كان أو مدينا ً.
 - 2.1.1.1.1.1.2ب-
' Lاء )(129 - 108

ا دة ر> 108

سـالمة الرضـاء :

ال يكون الرضاء بالعقد سليما ً إال إذا جاء عن ذي أھلية إلجرائه وخاليا ً من العيوب .

* - 2.1.1.1.1.1.2.1
ا+ه(129 - 109) M

ا دة ر> 109

األھليـة :

كل شخص أھل ٌ للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أھليته أو ُينقص منھا .

ا دة ر> 110

تكون التصرفات المالية للصغير غير المميز باطلة .
ا دة ر> 111

-1

التصرفات المالية للصبي المميز تكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا ً محضاً ،وتكون باطلة إذا كا نت ضارة به ضرراً
محضا ً .

 -2ومع مراعاة ما تق ضي به الن صوص التال ية  ،ت كون الت صرفات المال ية لل صبي الم ميز ا لدائرة بح سب أ صلھا ب ين الن فع
والضرر قابلة لإلبطال لمصلحته  ،إال إذا أجازھا من له وال ية إجرائ ھا ع نه اب تدا ًء أو المحك مة بح سب األ حوال  ،أو
أجازھا الصغير بعد بلوغه سن الرشد  .وذلك وفقا ً للقانون .
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ا دة ر> 112

إذا بلغ الصبي المميز السادسة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله إلدارتھا  ،أو تسلمھا بحكم القانون  ،كانت أعمال
اإلدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي يرسمھا القانون .

ا دة ر> 113

الصبي المميز الذي تسلم أمواله إلدارتھا تكون له أھلية إجراء التصرفات التي تقتضيھا إدارة ھذه األموال .
على أنه ال تكون له أھلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة .

ا دة ر> 114

للصبي المميز أھلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال ألغراض نفق ته  .وت صح التزاما ته المتعل قة ب ھذه
األغراض في حدود ھذا المال فقـط .

ا دة ر> 115

-

للصبي المميز أن يبرم عقد العمل الفردي وفقا ً ألحكام القانون  ،وللمحكمة بنا ًء على طلب الولي أو الوصي أو ذي ال شأن
إنھاء العقد رعاية لمصلحة الصبي أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاھرة.
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يكون الصبي المميز الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره أھالً للتصرف في ما يكسبه من عمله من أجر وغيره  .وت صح
التزامـاته في حدود ھذه األ موال ف قط  .و مع ذ لك ي جوز للمحك مة إذا اقت ضت الم صلحة  ،أن تق يد أھل ية ال صبي في
التصرف في األموال المذكورة  ،وعندئ ٍذ تجري أحكام الوالية أو الوصاية على حسب األحوال.

ا دة ر> 116

للصبي المميز الذي بلغ السادسة عشرة من عمره أھلية إبرام الوصية بإذن المحكمة.
ا دة ر> 117

-1

ال يمنع ناقص األھلية من أن يتمسك بنقص أھليته  ،على نحو ما يقضي به القانون  ،أن ي كون قد اد عى توا فر األھل ية
لديه .

-2

على أنه إذا لجأ القاصر  ،في سبيل إخفاء نقص أھليته  ،إ لى طرق تدلي سية من شأنھا أن تح مل ع لى االعت قاد بتوا فر
األھلية لديه  ،كان ملتزما ً بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه إبطال العقد من ضرر  .ويجوز للقاضي في ھذه الحا لة
أن يقضي برفض دعوى اإلبطال على سبيل التعويض .

ا دة ر> 118

 -1المجنون والمعتوه وذو الغف لة وال سفيه تح جر علي ھم المحك ـمة  ،وتر فع الح جر عن ھم  ،وف قا ً للقوا عد واإل جراءات ال تي
يقررھا القانون .

 -2تقيد طلبات الحجر في سجالت تعد لھذا الغرض  ،يؤشر فيھا بمضمون القرارات الصادرة في شأنھا .

ا دة ر> 119

-1

&< !- ًLWف ا 8Fن وا  ، S;5ا`ي ر < ا، %M F:

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

القانون المدني ) ( 2004 / 22

Page 35 of 302
;_  Hر ا;-ف !5



 UMWا. F:

أ إذا  Hر ا;-ف ) UMW  ,ا& L ، F:ن ! ًLWإ /إذا
-2
آ   tا8Fن أو ا 5b4 %;5و tا; ، 5أو آن اف ا_M Ie
!. 8 8

ا دة ر> 120

 -1تصرفات المحجور عليھم لسفه أو غفلة  ،بعد ق يد ط لب الح جر  ،ت سري علي ھا أح كام ت صرفات ال صبي الم ميز المن صوص
عليھا في المادة )(111
 -2أمـا التصرفات الصادرة قبل قيد طلب الحجر  ،فال تكون باطلة أو قابلة لإلبطال  ،إال إذا أبرمت بالتواطؤ توقيا ً للحجر .

ا دة ر> 121

يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحا ً  ،إذا أذنته المحكمة في إجرائه .
ا دة ر> 122

تكون أعمال اإلدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غف لة  ،ال مأذون له بت سلم أموا له  ،صحيحة وف قا ً للقوا عد واإل جراءات
التي يقررھا القانون في الحدود المنصوص عليھا في المادة ) (112في شأن الصبي المميز .

ا دة ر> 123

للمحجور عليه لسفه أو غفلة المأذون له في اإلدارة أھلية إجراء التصرفات التي تقتضيھا إدارة ما يسلم إليه من أموال .

ا دة ر> 124

للمحجور عليه لسفه أو غفلة أھلية التصرف فيما يخصص له من مال أل غراض نفق ته  ،في ن فس ال حدود ا لتي تث بت في ھا أھل ية
التصرف في مال النفقة للصبي المميز المنصوص عليھا في المادة ). (114
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ا دة ر> 125

تثبت للمحجور عليه لسفه أو غفلة أھلية إبرام عقد الع مل وأھل ية الت صرف في ما ي عود عل يه من عم له  ،أ جراً كان أم غيره  ،في
نفس الحدود التي تقررھا المادة ) (115في شأن الصبي المميز.

ا دة ر> 126

التصرفات الصادرة من األولياء واألوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي يقررھا القانون .
ا دة ر> 127

إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه اإللمام بظروف التعاقد  ،أو التعبير عن إرادته  ،وعلى األخص
إذا كان أصما ً أبكما ً أو أعمى أصما ً أو أعمى أبكما ً  ،جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائيا ً  ،يعاونه في التصرفات التي ترى أن
مصلحته تقتضي المساعدة فيھا.

ا دة ر> 128

يكون قابالً لإلبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه  ،متى صدر من ال شخص ب عد ق يد قرار م ساعدته  ،بغ ير
معاونة المساعد  .وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له باالنفراد في إبرامه .

ا دة ر> 129

إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة المساعد  ،أو إذا امتنع الشخص عن ذ لك
 ،جاز للمحك مة أن تأذن للم ساعد الق ضائي في أن يبر مه باالنفراد نيا بة ع نه  ،إذا كان من شأن عدم إبرا مه أن ي ھدد م صالحه
بالخطر .

@ - 2.1.1.1.1.1.3ـ-
ب اء )(147 - 130
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* - 2.1.1.1.1.1.3.1
ا(133 - 130) PMQ

ا دة ر> 130

جـ  -عيوب الرضـاء :

الغلـط :

 -1إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى التعاقد  ،بحيث أنه لوال وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء  ،فإنه يجوز له ط لب إب طال الع قد
 ،إذا كان المتعاقد اآلخر قد وقع معه في نفس الغلط  ،أو علم بوقوعه فيه  ،أو كان من السھل عليه أن يتبين ذلك.

 -2على أنه في التبرعات يجوز طلب اإلبطال  ،دون اعتبار لمشاركة المتعاقد اآلخر في الغلط أو علمه بحصوله .

ا دة ر> 131

ال يحول دون إعمال أثر الغلط أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.
ا دة ر> 132

ال يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط أن يتمسك بذلك على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية  .ويكون لل طرف اآل خر
 ،على األخص  ،أن يتمسك في مواجھته بإتمام العقد الذي قصـد إبرامه دون أن يناله من ذلك ضرر كبير.
ا دة ر> 133

ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة  .ويجب تصحيح ھذا الغلط .
* - 2.1.1.1.1.1.3.2
ا; (136 - 134) R

ا دة ر> 134

اﻝﺘدﻝﻴس :

 -1يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجھت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد  ،إذا أث بت أ نه
ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لوال خديعته بتلك الحيل.

-2

ويعتبر من قبيل الحيل  ،الكذب في اإلدالء بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد ومالبساته أو السكوت عن ذكرھا.
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ا دة ر> 135

-1

يلزم إلبطال العقد على أساس التدليس  ،أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد اآلخر أو من نائبه أو من أحد أتبا عه أو
ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن ُيبرم العقد لمصلحته.

-2

فإن صدرت الحيل من الغير  ،فليس لمن انخدع بھا أن يتمسك باإلبطال  ،إال إذا كان المتعاقد اآلخر يعلم عند إبرام الع قد
بتلك الحيل  ،أو كان من المفروض حتما ً أن يعلم بھا.

ا دة ر> 136

يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد إذا جاء الرضاء به نتيجة التدليس  ،ولو كان التدليس صادراً من الغير .
* - 2.1.1.1.1.1.3.3
اEآا(139 - 137) S

ا دة ر> 137

اإلكـــــراه :

 -1يجوز طلب إبطال العقد لإلكراه لمن تعاقد تحت سلطان رھبة قائمة على أساس بعثت في نفسه دون حق .

 -2وتعتبر الرھبة قائمة على أساس  ،إذا وجھت إلى المتعاقد وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى ج سيم م حدق يت ھدده
أو غيره في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال .

-3

ويرا عى في ت قدير الرھ بة في ن فس المتعا قد حال ته من ا لذكورة أو األنو ثة  ،و سنه  ،وعل مه أو جھ له  ،و صحته أو
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مرضه  ،وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مدى ھذه الرھبة .

ا دة ر> 138

-1

يلزم إلبطال العقد على أساس اإلكراه  ،أن يكون اإلكراه قد وقع بفعل المتعاقد اآلخر أو بفعل نائبه أو أحد أتبا عه أو من
وسطه في إبرام العقد أو من أُبرم العقد لمصلحته.

-2

فإذا وقع اإلكراه بفعل ال غير  ،فإ نه ال ي كون للمتعا قد الم كره أن يتم سك باإلب طال  ،إال إذا كان المتعا قد اآل خر يع لم ع ند
إبرام العقد بحصول اإلكراه  ،أو كان من المفروض حتما ً أن يعلم به.

ا دة ر> 139

يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد  ،إذا جاء الرضاء به نتيجة اإلكراه  ،ولو كان اإلكراه صادراً من الغير .
* - 2.1.1.1.1.1.3.4
اLQ;'/ل )(142 - 140

ا دة ر> 140

إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة أو طيشا ً بينا ً أو ضعفا ً ظاھراً أو ھوى جامحا ً أو ا ستغل ف يه سطوته األدب ية عل يه  ،وجع له
يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باھظ بين ما يلتزم بأدائه وبين ما يجره عليه العقد من نفع
مادي أو أدبي  ،كان للقاضي بناء على طلب الطرف ضحية االستغالل أن ينقص من التزاماته أو يز يد من التزا مات ال طرف اآل خر
أو يبطل العقد.

ا دة ر> 141

في عقود التبرع التي تجئ وليدة االستغالل  ،يكون للقاضي بناء على طلب الطرف المتبرع أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال
المتبرع به وفقا ً لظروف الحال ،وبمراعاة مقتضيات العدالة واالعتبارات اإلنسانية.
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ا دة ر> 142

 -1تسقط بالتقادم دعوى االستغالل بمضي سنة من وقت إبرام العقد.

-2

على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه االستغالل مستمراً  ،فإن مدة السنة ال تبدأ إال من تاريخ زوال ھذا العيب  .وت سقط
الدعوى في أية حال بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .

* - 2.1.1.1.1.1.3.5
ا(147 - 143) $)Q

ا دة ر> 143

الغبن الذي ال يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل ال يكون له تأثير ع لى الع قد إال في األ حوال الخا صة ال تي
يحددھا القانون .
ا دة ر> 144

 -1إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرھا من األشخاص المعنوية العا مة أو أل حد عديمي األھل ية أو ناق صيھا أو لج ھة
الوقف  ،جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف اآلخر أو تعديل التزامه ھو بما يرفع عنه الفحش في الغبن .

 -2ويعتبر الغبن فاحشا ً إذا زاد عند إبرام العقد على الخمس .

-3وال يحول دون الطعن بالغبن أن يكون قد أجرى العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقا ً للقانون  ،أو أذنت به المحكمة .

ا دة ر> 145

يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد بطلب الفسخ  ،وذلك ما لم ينص القانون على خالفه .
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ا دة ر> 146

ال يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة  ،إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون .
ا دة ر> 147

تسقط بالتقادم دعوى الغبن إذا لم ترفع خالل سنة  ،تبدأ بالنسبة للدو لة أو غير ھا من األ شخاص المعنو ية العا مة ولج ھة الو قف
من وقت إ برام الع قد .وبالن سبة ل عديمي األھل ية وناق صيھا من تاريخ اكت مال األھل ية أو ال موت  .وع لى أ ية حال ت سقط ا لدعوى
بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.
 T - 2.1.1.1.1.2
ً
ا (154 - 148) ,:

ا دة ر> 148

إذا كان محل االلتزام مستحيالً في ذاته كان العقد باطالً .
ا دة ر> 149

 -1يجوز أن يرد العقد على شيء مستقبل  ،إذا انتفى الغرر .

 -2غير أن التعامل في تر كة إن سان مازال ع لى ق يد الح ياة ي كون باطالً و لو تم بر ضائه  ،إال في األ حوال ا لتي ي نص علي ھا
القانون .

ا دة ر> 150

 -1يلزم أن يكون محل االلتزام معينا ً تعيينا ً نافيا ً للجھالة الفاحشة  ،وإال وقع العقد باطالً.

 -2وإذا تعلق االلتزام بشيء  ،وجب أن يكون ھذا الشيء محدداً بذاته  ،أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته.

على أنه إذا تعين الشيء بنوعه  ،فإ نه يك في أن يت ضمن الع قد ما ي ستطاع به تعي ين م قداره  .وإذا لم يت فق المتعا قدان ع لى
درجة جودته  ،ولم يمكن استخالص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر  ،التزم ال مدين بأن ي سلم شيئا ً من صنف
متوسط .
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ا دة ر> 151

إذا كان محل االلتزام مخالفا ً للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطالً .

ا دة ر> 152

إذا كان محل االلتزام دفع مبلغ من النقود  ،التزم المدين ب قدر عددھا الم حدد في الع قد دون أن ي كون للتغ يير في قيمت ھا
أثر  ،ولو اتفق على خالف ذلك .
ا دة ر> 153

 -1في االلتزامات بدفع مبلغ من النقود  ،يكون الوفاء بالعملة القطرية.

 -2ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بـھا .

ا دة ر> 154

 -1يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان إذا لم يكن ممنوعا ً قانونا ً أو مخالفا ً للنظام العام أو اآلداب
 -2فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع بطل الشرط وصح العقد  ،ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن يرتضي العقد
بغيره فيبطل العقد .
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1T - 2.1.1.1.1.3
ً
ا?)(157 - 155) U

ا دة ر> 155

 -1يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع .

 -2ويعتد في السبب بالباعث الدافع إلى التعاقد إذا كان المتعاقد اآلخر يعلمه أو كان من المفروض حتما ً أن يعلمه .

ا دة ر> 156

يفترض أن لاللتزام سببا ً مشروعا ً ولو لم يذكر في العقد  ،ما لم يقم الدليل على غـير ذلك .

ا دة ر> 157

 -1يعتبر السبب المذكور في العقد ھو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك.

 -2وإذا ثبتت صورية السبب  ،كان على من يدعي أن لاللتزام سببا ً آخر مشروعا ً أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه .
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 - 2.1.1.1.2ا.ع ا1
ا)Lن )(168 - 158
 - 2.1.1.1.2.1أوً/
ا 5ا!!V ,ل )(162 - 158

ا دة ر> 158

ضي بإبطاله اعتبر كأن لم يكن أصالً .
العقد القابل لإلبطال ينتج آثاره ما لم يقض بإبطاله  ،فإذا ُق َ
ا دة ر> 159

 -1إذا جعل القانون ألحد المتعاقدين حقا ً في إبطال العقد  ،فليس للمتعاقد اآلخر أن يتمسك بھذا الحق .

-2

وإذا قام سبب اإلبطال  ،وتمسك به من تقرر لمصلحته  ،تعين على المحكمة القضاء به  ،ما لم ينص القانون على غير
ذلك.

ا دة ر> 160

إجازة العقد القابل لإلبطال ممن له الحق في طلب إبطاله  ،صريحـة كانـت أم ضمنية  ،تزيل ھذا الحق بالن سبة إ لى الع يب
الذي انصبت عليه اإلجازة .
ا دة ر> 161

-1

يسقط بالتقادم الحق في طلب إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خالل ثالث سنوات  ،ما لم يقض القانون بغير ذلك .

-2

ويبدأ سريان مدة السقوط في حالة ن قص األھل ية من يوم اكتمال ھا  ،و في حا لة الغ لط أو ال تدليس من يوم انك شافه ،
وفي حالة اإلكراه من يوم زواله.

 -3وفي جميع األحوال يسقط الحق في طلب إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من وقت إبرامه.
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ا دة ر> 162

-1

يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطا له خالل مدة ال ت قل عن
ثالثة أشھر تبدأ من تاريخ اإلعذار .

 -2وال يعتد باإلعذار إال إذا وجه بعد بدء سريان مدة سقوط حق اإلبطال .

-3

وإذا انقضى ميعاد اإلعذار دون أن ي بدي من له حق اإلب طال رغب ته في إ جازة الع قد أو إبطا له  ،و كان اإل عذار قد سلم

لشخصه  ،اعتبر ذلك إجازة للعقد .

 T - 2.1.1.1.2.2
ً
ا 5ا)(163 - 163) ,W

ا دة ر> 163

 -1العقد الباطل ال ينتج أي أثر  ،ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطالنه  ،وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسھا .
 -2وﻻ ﻳﺼﺤﺢ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻹﺟﺎزة أو ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ .
 -3وتسقط دعوى البطالن بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد .

1T - 2.1.1.1.2.3
ً
أ Tا)Lن )(168 - 164

ا دة ر> 164

-1

في حالتي إبطال العقد وبطالنه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليھا قبل العقد  .فإذا كان ھذا م ستحيالً جاز الح كم
بتعويض معادل .

-2

ومع ذلك ال يلزم عديم األھلية أو ناقصھا  ،في حالة بطالن العقد أو إبطاله بسبب انعدام أو نقص أھليته  ،بأن يرد غ ير
ما عاد عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد .
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ا دة ر> 165

-1

اليحتج بإبطال العقود الناقلة للملكية في مواجھة الخلف الخاص الذي تلقى حقا ً عينيا ً من أ حد المتعا قدين  ،إذا كان ھذا
الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .

-2

ويعتبر الخلف الخاص حسن النية إذا كان عند التصرف له ال يعلم سبب إبطال عقد سلفه  ،ولم يكن في مقدوره أن يع لم
به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي .

ا دة ر> 166

إذا كان العقـد في شق منه باطالً أو قابالً لإلبطال فھذا الشق وحده ھو الذي يبطل  .إال إذا تبين أن العقد ما كان لي تم بغ ير
ھذا الشق فيبطل العقد كله .
ا دة ر> 167

إذا كان العقد باطالً أو قابالً لإلبطال  ،وتوافرت فيه أركان عقد آخر  ،فإن العقد يكون صحيحا ً باعتباره العقد الذي توافرت
أركانه  ،إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام ھذا العقد .
ا دة ر> 168

 -1إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين  ،كان للمتعاقد اآلخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطالن
أو اإلبطال من ضرر .

 -2على أنه ال محل للتعويض إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطالن أو اإلبطال قد ساھم في ما أدى إ لى وقو عه  ،أو كان يع لم
سببه  ،أو ينبغي عليه أن يعلم به.

 -3وذلك جميعه مع مراعاة ما نص عليه في المادة ). (117

 - 2.1.1.1.3ا.ع ا#1
TXر ا(182 - 169) 5
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 - 2.1.1.1.3.1أوً/
 ?.ا 5و(170 - 169) %  Y & :

ا دة ر> 170

 -1يفسر الشك لمصلحة المدين .

 -2على أنه إذا تضمن العقد شرطا ً باإلعفاء من المسئولية فإنه يفسر تفسيراً ضيقا ً .

ا دة ر> 169

 -1إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز االنحراف عنھا عن طريق تفسيرھا للتعرف على إرادة المتعاقدين .

 -2أ ما إذا كان ھ ناك م حل لتف سير الع قد  ،في جب الب حث عن الن ية الم شتركة للمتعا قدين دون التو قف ع ند الم عنى الحر في
لأللفاظ  ،مع االستھداء في ذلك بطبيعة التعامل  ،وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وث قة ب ين المتعا قدين  ،وذ لك وف قا ً
للعرف الجاري في المعامالت .

 T - 2.1.1.1.3.2
ً
اة ا (174 - 171) 5M "M

ا دة ر> 171

 -1العقد شريعة المتعاقدين  ،فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررھا القانون .
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Page 48 of 302

-2

ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعھا وترتب على حدوثھا أن تنف يذ اال لتزام التعا قدي ،
وان لم يصبح مستحيالً  ،صار مرھقا ً للمدين بحيث يھدده بخسارة فادحة  ،جاز للقاضي تبعا ً للظروف وبعد الموازنة
بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرھق إلى الحد المعقول .ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك .

ا دة ر> 172

 -1يجب تنفيذ العقد طبقا ً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .

 -2وال يقت صر الع قد ع لى إ لزام المتعا قد ب ما ورد ف يه  ،ول كن يت ناول أي ضا ً ما ھو من م ستلزماته  ،وف قا ً لل قانون
والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام .

ا دة ر> 173

منھما.

إذا أبرم عقد صوري  ،فإن العقد المستتر  ،دون العقد الظاھر  ،ھو ا لذي ي سري في ما ب ين المتعا قدين والخ لف ال عام ل كل

ا دة ر> 174

 -1لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص لكل منھما  ،أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثب توا بجم يع الو سائل صورية الع قد
أضر بھم .كما أن لھم  ،متى كانوا حسني النية  ،أن يتمسكوا بالعقد الصوري.
الذي
ّ

وتمسك اآلخرون بالعقد الم ستتر
تمسك البعض بالعقد الصوري
-2وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن  ،بأن ّ
ّ
 ،كانت األفضلية لألولين .
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1T - 2.1.1.1.3.3
ً
ّ أ Tا(182 - 175) 5
?)

ا دة ر> 175

تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف ال عام  ،دون إ خالل بأح كام ال ميراث .إال إذا اقت ضى الع قد أو طبي عة التعا مل أو
نص في القانون عدم انصراف ھذه اآلثار إلى الخلف العام .
ا دة ر> 176

 -1إذا أنشأ العقد التزامات وحقو قا ً شخ صية تت صل ب مال مع ين وت عد م حددة أو مكم لة له  ،وانت قل ال مال ب عد ذ لك إ لى خ لف
خاص  ،فإن ھذه االلتزامات والحقوق تنتقل إلى ھذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه المال.

 -2ويشترط لترتيب ذلك األثر بالنسبة إلى االلتزامات المذكورة أن يكون الخلف الخاص على علم بھا وقت انتقال المال إليه ،
أو أن يكون في مقدوره العلم بـھا.

 -3وذلك جميعه ما لم ينص القانون على غيره .

ا دة ر> 177

ال يرتب العقد التزاما ً في ذمة الغير  ،ولكن يجوز أن يكسبه حقا ً .

ا دة ر> 178

 -1إذا تعھد شخص آلخر بأن يجعل الغير يلتزم بأمر معين  ،التزم ھو بتعھده دون ذلك الغير .

 -2وإذا رفض الغير تحمل االلتزام  ،التزم المتعھد بتعويض المتعھد له عما يناله من ضرر بسبب إخالله بھذا التع ھد  ،وذ لك
ما لم يقم ھو بنفسه باألمر المتعھد به  ،إذا كان ذلك في مقدوره وال يسبب ضرراً للمتعھد له .

 -3أما إذا قبل الغير التعھد  ،فإنه يتحمل به وتبرأ منه ذمة المتعھد  .ويكون تحمله به من وقت ر ضائه ما لم يث بت أ نه ق صد
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إسناد أثر ھذا الرضاء إلى وقت صدور التعھد .

ا دة ر> 179

-1

يجوز لل شخص  ،في تعا قده عن نف سه  ،أن ي شترط ع لى المتعا قد م عه التزا مات معي نة يتع ھد بأدائ ھا لل غير  ،إذا كان
للمشترط في تنفيذ ھذه االلتزامات مصلحة مادية أو أدبية.

-2

وي جوز في اال شتراط لم صلحة ال غير أن ي كون الم ستفيد شخ صا ً م ستقبالً  ،أو أن ي كون شخ صا ً غير مع ين بذا ته ع ند
االشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بااللتزام المشترط .

ا دة ر> 180

 -1يترتب على االشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد في ذمة المتع ھد حق شخ صي ي ستأديه م نه مبا شرة  ،وذ لك ما لم
يتفق على خالفه.

 -2ويجوز للمشترط أن يطالب المتعھد بأداء الحق المشترط للمستفيد  ،ما لم يتبين من الع قد أن ذ لك مق صور ع لى الم ستفيد
وحده .

ا دة ر> 181

يجوز للمتعھد أن يتمسك في مواجھة المستفيد بكل الدفوع التي تنشأ له من العقد  ،والتي كان يمك نه أن يتم سك ب ھا في
مواجھة المشترط .
ا دة ر> 182

-1

يجوز للمشترط  ،دون ورث ته أو دائن يه  ،أن ين قض الم شارطة ق بل أن يع لن الم ستفيد للم شترط أو للمتع ھد رغب ته في
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اإلفادة منھا  ،ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد .

-2

وال يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعھد الذي يبقى ملتزما ً ِق َبلَ المشترط  ،ما لم يتفق على غير ذلك أو كانت
طبيعة االلتزام تقتضي غيره.

-3

وللم شترط  ،ع ند ن قض الم شارطة  ،أن ي حل م ستفيداً آخ ـر م حل الم ستفيد األ صلي  ،أو أن ي ستأثر بالمنف عة الخا صة
لنفسه.

 - 2.1.1.1.4ا.ع اا!<
ا L:ل ا(191 - 183) 5

ا دة ر> 183

 -1في العقود الملزمة للجانبين  ،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه  ،جاز للمتعا قد اآل خر ب عد إ عذاره أن يط لب ف سخ الع قد
مع التعويض إن كان له مقتض .

 -2ويجوز للقاضي أن ُينظر المدين إلى أجل يحدده إذا اقتضت الظروف ذلك  ،كما يجوز له أن يرفض الف سخ  ،إذا كان ما لم
يوف به المدين قليل األھمية بالنسبة إلى التزاماته في جملتھا .

ا دة ر> 184

-1

يجوز االتفاق على أن يعتبر الع قد مف سوخا ً من تل قاء نف سه دون حا جة إ لى ح كم ق ضائي ع ند عدم الو فاء بااللتزا مات
الناشئة عنه .

-2

ال يعمل بذلك الشرط  ،وال باالتفاق على تقييد سلطة القاضي إزاء الفسخ  ،إال إذا كانت عبارة الع قد صريحة في الدال لة
على انصراف إرادة المتعاقدين إلى ذلك.
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وال يعفي شرط اعتبار العقد مفسوخا ً من تلقاء نفسه  ،في غير المواد التجارية  ،من اإلعذار  ،وال يعتد باتفاق الطرف ين
على غير ذلك.

ا دة ر> 185

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليھا قبل العقد  ،فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .
ا دة ر> 186

-1

ال يحتج بفسخ العقود الناقلة للملكية في مواجھة الخلف الخاص الذي تلقى ح قا ً عين يا ً ب عوض من أ حد المتعا قدين  ،إذا
كان ھذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .

-2

ويعتبر الخلف حسن النية إذا كان عند التعاقد معه ال يعلم السبب الذي أفضى إلى فسخ عقد سلفه  ،ولم يكن في مقدوره
أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

ا دة ر> 187

 -1في العقود الملزمة لجانب واحد  ،إذا أصبح تنفيذ االلتزام مستحيالً لسبب أجنبي ال يد للمدين ف يه  ،انف سخ الع قد من تل قاء
نفسه .

 -2فإن كانت االستحالة جزئية  ،جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من االلتزام ممكن التنفيذ .

ا دة ر> 188

 -1في العقود الملز مة لل جانبين  ،إذا أ صبح تنف يذ ا لتزام أ حد المتعا قدين م ستحيالً ل سبب أج نبي ال يد له ف يه  ،انق ضى ھذا
االلتزام  ،وانقضت معه االلتزامات المقابلة له.وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
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 -2فإن كانت االستحالة جزئية جاز للدائن بحسب األحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من االلتزام ممكن التنف يذ  ،أو أن يط لب
فسخ العقد .

ا دة ر> 189

 -1للمتعاقدين أن يتقايال العقد برضائھما بعد انعقاده  ،ما بقي المعقود عليه قائما ً وموجوداً في يد أحدھما.

 -2فإذا ھلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه  ،جازت اإلقالة في الباقي منه بقدر حصته في العرض .

ا دة ر> 190

تعتبر اإلقالة من حيث أثرھا بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير .
ا دة ر> 191

في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت االلتزامات المتقابلة مستحقة األداء  ،جاز لكل من المتعا قدين أن يمت نع عن الو فاء
بالتزامه  ،إذا لم يقم المتعاقد اآلخر بالوفاء بما التزم به  .وذلك ما لم يتفق على خالفه أو يقض العرف بغيره .

 - 2.1.1.2ا ,-.ا1
ا/دارة ا .8دة )(198 - 192

ا دة ر> 192

 -1التصرف القانوني الصادر باإلرادة المنفردة ال ينشئ التزاما ً وال ي عدّل في ا لتزام قائم وال ينھ يه  ،إال في األ حوال الخا صة
التي ينص عليھا القانون.

 -2فإذا قضى القانون بنشوء اال لتزام أو بتعدي له أو بانق ضائه بمقت ضى الت صرف ال قانوني ال صادر باإلرادة المن فردة  ،سرى
على ھذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أح كام ال قانون  ،إال ما كان من ھا متعار ضا ً مع ق يام الت صرف
على اإلرادة المنفردة.
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ا دة ر> 193

وجه للجمھور وعداً بجائزة يعطيھا عن عمل معين  ،التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بھذا العمل وف قا ً لل شروط المعل نة
من ّ
 ،ولو كان قد أداه قبل الوعد أو دون نظر إليه أو دون العلم به.
ا دة ر> 194

 -1إذا حدد الواعد أجالً لوعده  ،امتنع عليه الرجوع عن الوعد خالله وسقط الوعد بفواته.

-2

فإذا لم يعين الواعد أجالً لوعده  ،كان له أن يرجع عنه بإعالن يوجه للجمھور على الو جه ا لذي تم به توج يه الو عد ،
أو على أي وجه إعالمي مشابه .

ا دة ر> 195

 -1ال يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أ ثر إال من تاريخ إعال نه للجم ھور .وال يؤ ثر في ال حق في المكا فأة ل من ي كون قد
أنجــز العمل قبل ذلك .

 -2فإذا لم ينجز أحد العمل  ،كان لمن بدأ العمل قبل إعالن الرجوع عن الوعد دون أن يتمه  ،مطالبة الواعد في حدود الجائزة
بقيمة ما أنفقه وما بذله من جھد  ،إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب .

ا دة ر> 196

يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خالل ستة أ شھر من تاريخ انت ھاء األ جل الم حدد في اإل عالن  ،ما لم يت ضمن
اإلعالن ميعاداً آخر .
ا دة ر> 197

ال يتر تب ع لى الو عد بال جائزة وال ع لى إعطائ ھا لم ستحقھا ث بوت حق للوا عد في ث مرة الع مل  ،ما لم تت ضمن شروط
الواعد ما يخالف ذلك .
ا دة ر> 198
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تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرھا من الحقوق المترتبة على الو عد ب مرور ستة أ شھر من انت ھاء أ جل ال بت في
استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعالن الرجوع في الوعد على حسب األحوال .
 - 2.1.1.3ا ,-.ا#1
ا ?\و  $ا [ , 5ا 7وع )(219 - 199
 - 2.1.1.3.1أ
ا ?]  $ا +ل ا(207 - 199) -37

ا دة ر> 199

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.

ا دة ر> 200

 -1يكون الشخص مسئوالً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وھو مميز .

 -2ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن ھناك من ھو م سئول ع نه  ،أو ت عذر الح صول ع لى ت عويض من
المسئول  ،جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل  ،مراعيا ً في ذلك مركز الخصوم.

ا دة ر> 201

-1

يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وق عت والك سب ا لذي فات ،
طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع .

-2

وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للع مل غير الم شروع  ،إذا لم ي كن في الم قدور تفاديھ ما ب بذل
الجھد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي .

ا دة ر> 202

 -1يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا ً .
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 -2ومع ذلك ال يجوز الحكم بالتعويض عن ال ضرر األد بي النا شئ عن الو فاة إال لألزواج واأل قارب إ لى الدر جة الثان ية ع ما
يصيبھم من ألم من جراء موت المصاب .

ا دة ر> 203

ال ينتقل الحق في التعويض عن الضرر األدبي إلى الغير إال إذا كانت قيمته محددة بمقتضى ال قانون أو االت فاق  ،أو كان ا لدائن قد
طالب به أمام القضاء.
ا دة ر> 204

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أج نبي ال يد له ف يه  ،ك قوة قاھرة أو حادث ف جائي أو خ طأ الم ضرور أو
خطأ الغير  ،كان غير ملزم بالتعويض  ،وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
ا دة ر> 205

من أحدث ضرراً وھو في حالة دفاع شرعي عن نف سه أو عر ضه أو ما له أو عن ن فس ال غير أو عر ضه أو ما له  ،كان
غير مسئول عن تعويض ھذا الضرر  ،على أال يتجاوز القدر الضروري لدفع األذى  ،فإن تجاوز ھذا القدر  ،التزم بتعويض تراعى
فيه مقتضيات العدالة .

ا دة ر> 206

من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقا ً به أو بغيره ال يكون ملزما ً إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا ً .

ا دة ر> 207

ال يكون الموظف العام مسئوالً عن عمله الذي أضر بالغير  ،إذا أداه تنفيذاً ألمر صدر إليه من رئيسه  ،متى كا نت إطا عة
ھذا األمر واجبة عليه  ،أو كان يعتقد أنـھا واجبة  ،وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية الع مل ا لذي قام به
 ،وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
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 - 2.1.1.3.2ب
ا ?]  ,  $ا(211 - 208) Q

ا دة ر> 208

المسئولية عن عمل الغـير :

 -1كل من يجب عليه قانونا ً أو اتفاقا ً رقابة شخص في حا جة إ لى الرقا بة ب سبب ق صره أو ب سبب حال ته العقل ية أو الج سمية
يكون ملزما ً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع.ويترتب ھذا االلتزام و لو كان من
وقع منه العمل الضار غير مميز.

 -2ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة  ،أو بلغھا وكان في كنف القائم على تربيته .

 -3وتنت قل الرقا بة ع لى القا صر إ لى معل مه في المدر سة أو الم شرف في الحر فة  ،ما ب قى القا صر ت حت إ شراف المع لم أو
المشرف .

 -4وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجھا أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

 -5ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أث بت أ نه قام بوا جب الرقا بة ب ما ينب غي من العنا ية أو أن ال ضرر
كان ال بد واقعا ً ولو قام بھذا الواجب.

ا دة ر> 209

 -1يكون المتبوع مسئوالً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع  ،متى كان واقعا ً منه حال أداء وظيفته أو بسببھا .

 -2وتقوم رابطة التبع ية و لو لم ي كن المت بوع حراً في اخت يار تاب عه  ،متى كان من شأن المھ مة المك لف ب ھا ال تابع أن تث بت
للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيھه .
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ا دة ر> 210

 -1للمسئول عن عمل الغير أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا ً عن عمله غير المشروع.

 -2ومع ذلك ال يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة الخاصة أو المعھد الخاص الرجوع على المع لم ب ما يدف عه للم ضرور  ،ح تى
لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ،وذلك ما لم يثبت على المعلم خطأ شخصي.

ا دة ر> 211

كل من يشغل مكانا ً للسكنى أو لغيرھا من األغراض يكون مسئوالً عن تعويض ما يحدث للغير من ضرر بسبب ما يلقى أو يسقط
من ھذه األماكن من أشياء  ،ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي ال يد له فيه  ،وذلك دون إخالل بحقه في الرجوع بما
يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

 - 2.1.1.3.3ج
ا ?]  $اYر ا $ >@8ا4+ء )(213 - 212

ا دة ر> 212

 -المسئولية عن الضرر الناجم عن األشياء :

 -1كل من يتو لى حرا سة أ شياء تتط لب عنا ية خا صة لم نع و قوع ال ضرر من ھا  ،ي لتزم بت عويض ال ضرر ا لذي تحد ثه ھذه
األشياء  ،ما لم يثبت أن ھذا الضرر وقع بسبب أجنبي ال يد له فيه .

 -2وتعتبر من األشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منھا السيارات والطائرات والسفن وغير ھا من المرك بات
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 ،واآلالت الميكانيكية  ،واألسلحة  ،واألسالك والم عدات الكھربائ ية  ،والحيوا نات  ،والم باني  ،و كل شيء آ خر ي كون بح سب
طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر .

 -3وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس  ،حتى لو ضل الحيوان أو تسرب .

 -4ومع ذلك ال يكون الحارس مسئوالً إذا وقع ال ضرر في األ ماكن ا لتي يط لق في ھا الح يوان للر عي ب غير سيطرة عل يه من
أحد .

ا دة ر> 213

 -1يجوز لكل من يتھدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره .

 -2فإن لم يقم ما لك ال شيء أو حار سه بات خاذ ال تدابير الالز مة لدرء خ طره في و قت منا سب  ،جاز ل من يت ھدده الخ طر أن
يحصل على إذن من القضاء باتخاذ ھذه التدابير على حساب المالك أو الحارس .

 -3ويجوز  ،في حالة االستعجال  ،لمن يتھدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه على نف قة مال كه أو حار سه ،
من غير حاجة إلى إذن القاضي .

 - 2.1.1.3.4د
 J&5اYر  $ا [ , 5ا 7وع )(219 - 214

ا دة ر> 214

إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع  ،تولى القاضي تحديده.
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ا دة ر> 215

 -1يقدر القاضي التعويض بالنقد .

 -2ويجوز للقاضي تبعا ً للظروف وبنا ًء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت عل يه أو بأي أداء آ خر ع لى
سبيل التعويض .

ا دة ر> 216

 -1يحدد القاضي التعويض بال قدر ا لذي يراه جابراً لل ضرر و فق ما ت قرره المادت ـان ) ، (202) ، (201وذ لك مع مرا عاة
الظروف المالبسة .

 -2وإن لم يتيسر للقاضي وقت الحكم تحديد مقدار التعويض بصفة نـھائية  ،جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يط لب
خالل مدة معينة إعادة النظر في التقدير .

ا دة ر> 217

يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط  ،أو في صورة إ يراد مر تب ل مدة معلو مة أو ل مدى الح ياة  .وي كون له
عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف إن كان له مقتض.
ا دة ر> 218

ال يحول استيفاء الدية باعتبارھا ضمانا ً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن الم ضار األ خرى
على من يلتزم به وفقا ً ألحكام المسئولية عن العمل غير المشروع  ،ما لم يثبت أنه نـزل عن حقه فيه .
ا دة ر> 219

 -1تسقط بالتقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثالث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن ي سأل
عنه  ،أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع  ،أي المدتين أقرب .

 -2على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنـھا ال ت سقط ما بق يت ا لدعوى الجنائ ية
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قائمة  ،ولو كانت المواعيد المنصوص عليھا في البند السابق قد انقضت.

 - 2.1.1.4ا ,-.اا!<
اT/اء دون ')? _M Uب ا(239 - 220) Q

ا دة ر> 220

كل شخص  ،ولو غير مميز  ،يثري دون سبب مشروع على ح ساب شخص آ خر ي لتزم في حدود ما أ ثرى به بتعو يض
ھذا الشخص عما لحقه من خسارة  .ويبقى ھذا االلتزام قائما ً ولو زال اإلثراء فيما بعد .
ا دة ر> 221

ت سقط بالت قادم د عوى اإل ثراء دون سبب بم ضي ثالث سنوات من ال يوم ا لذي يع لم ف يه من لحق ته الخ سارة بح قه في
التعويض  ،أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ھذا الحق  ،أي المدتين أقرب .
 - 2.1.1.4.2أ
? [ >Mا ?;(228 - 222) (:

ا دة ر> 222

 -1كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا ً له  ،وجب عليه رده .
 -2على أنه ال محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه  ،إال أن يكون ناقص األھلية  ،أو يكون قد أكره على
ھذا الوفاء .

ا دة ر> 223

يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً اللتزام لم يتحقق سببه أو اللتزام زال سببه بعد أن تحقق .
ا دة ر> 224

إذا كان الوفاء قد تم تنف يذاً ال لتزام لم ي حل أج له  ،و كان المو في جاھالً ق يام األ جل  ،جاز ل لدائن أن يقت صر ع لى رد ما
استفاده بسبب الوفاء المعجل  ،في حدود ما لحق المدين من ضرر .
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ا دة ر> 225

ال محل السترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن  ،وھو حسن النية  ،تجرد من سند الدين ،
أو مما كان يضمن حقه من تأمينات  ،أو ترك دعواه ِق َبل َ المدين تسقط بالتقادم  .ويلتزم المدين في ھذه الحالة بتعويض الغير ا لذي
قام بالوفاء.

ا دة ر> 226

 -1إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية  ،فال يلتزم أن يرد إال ما تسلم فإذا كان سيئ الن ية  ،فإ نه ي لتزم أن يرد أي ضا ً
الثمار التي جناھا أو التي قصر في جنيھا  ،وذلك من يوم ت سلمه ال شيء أو من ال يوم ا لذي أ صبح ف يه سيئ الن ية
بحسب األحوال.

 -2وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الثمار من يوم رفع الدعوى عليه بطلب رده .

ا دة ر> 227

إذا لم تتوافر أھلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق  ،فال يكون ملزما ً بالرد إال في حدود ما عاد عليه من نفع .
ا دة ر> 228

تسقط بالتقادم دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانق ضاء ثالث سنوات من ال يوم ا لذي يع لم ف يه من د فع غير الم ستحق
بحقه في االسترداد  ،أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه ھذا الحق  ،أي المدتين أقرب .
 - 2.1.1.4.3ب
ا(239 - 229) Y.

ا دة ر> 229

 -1الفضالة ھي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما ً بذلك .
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 -2وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأن نفسه قد تو لى شأن غيره ل ما ب ين ال شأنين من ترابط ال يم كن
معه القيام بأحدھما منفصالً عن اآلخر.

ا دة ر> 230

إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي  ،سرت قواعد الوكالة .
ا دة ر> 231

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من أن يتواله بنفسه  .ك ما ي جب عل يه أن ي بادر
بإخطار رب العمل بتدخله عندما يتيسر له ذلك .

ا دة ر> 232

 -1يلتزم الفضولي بأن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي  ،فإن قصر في ذلك التزم بتعويض الضرر الناجم عن خطئه .

 -2ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على خطأ الفضولي أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك .

ا دة ر> 233

إذا عھد الفضولي إلى غيره بالعمل كله أو بعضه  ،كان مسئوالً عن أعمال نائبه دون إخالل ب حق رب الع مل في الر جوع
مباشرة على ھذا النائب .
ا دة ر> 234

إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد  ،كانوا متضامنين في المسئولية إزاء رب العمل .
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ا دة ر> 235

يلتزم الفضولي بأن يرد إلى رب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة  .كما يلتزم بأن يقدم له حسابا ً عما قام به  ،وذ لك ع لى
نحو ما يلتزم به الوكيل ِق َبل َ الموكل .

ا دة ر> 236

 -1إذا مات الفضولي التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله .

 -2وإذا مـات رب العمل  ،بقي الفضـولي ملتزما ً نحو ورثته بما كان ملتزما ً به نحوه.

ا دة ر> 237

 -1يع تبر الف ضولي نائ با ً عن رب الع مل إذا كان قد بذل في الق يام بالع مل عنا ية ال شخص ال عادي و لو لم تتح قق النتي جة
المرجوة  .وفي ھذه الحالة يكون رب العمل ملزما ً بأن ينفذ التعھدات ا لتي ع قدھا الف ضولي لح سابه  ،و بأن يعو ضه
عن التعھدات التي التزم بھا  ،وبأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة ا لتي سوغتھا ال ظروف  ،و بأن يعو ضه عن
الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.

 -2وال يستحق الفضولي أجراً عن عمله  ،إال أن يكون من أعمال مھنته .

ا دة ر> 238

 -1إذا لم تتوافر في الفضولي أھلية التعاقد  ،فال يكون في قيامه بالعمل مسئوالً إال في حدود ما عاد عليه من نفع  ،وذ لك ما
لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع .

 -2أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أھلية التعاقد .
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ا دة ر> 239

تسقط بالتقادم دعوى الفضالة بانقضاء ثالث سنوات من يوم العلم بنشوء الحق ،أو بانقضاء خمس عشرة سنة من ال يوم
الذي ينشأ فيه  ،أي المدتين أقرب .

 - 2.1.1.5ا ,-.اR3
ا ن )(240 - 240

ا دة ر> 240

االلتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليھا النصوص القانونية التي أنشأتھا .

 - 2.1.2ا)ب ا1
اTر ا";/ام )(284 - 241
 - 2.1.2.1ا ,-.ا/ول
 `.8ا";/ام )(268 - 241
 - 2.1.2.1.1أ
ا; `.8ا)Fي )(244 - 241

ا دة ر> 241

 -1إذا لم ينفذ المدين االلتـزام باختياره  ،نفذ جبراً عليه .
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 -2ومع ذلك إذا كان االلتزام طبيعياً  ،فال جبر في تنفيذه .

ا دة ر> 242

يقدر القاضي  ،ع ند عدم ال نص  ،ما إذا كان ھ ناك ا لتزام طبي عي.و في كل حال ال ي جوز أن ي قوم ا لتزام طبي عي يخا لف
النظام العام .
ا دة ر> 243

ال يسترد المدين ما أداه باختياره قاصداً أن يوفي التزاما ً طبيعيا ً  ،وال يعتبر متبرعا ً بما أداه .
ا دة ر> 244

االلتزام الطبيعي يصلح سببا ً اللتزام مدني .
 - 2.1.2.1.2ب
ا; `.8ا85

)(255 - 245

ا دة ر> 245

 -1يجبر المدين  ،بعد إعذاره  ،على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا ً  ،متى كان ذلك ممكنا ً .

 -2ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرھاق للمدين جاز للمحكمة بنا ًء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض
إذا كان ذلك ال يلحق به ضرراً جسيما ً .

ا دة ر> 246

اال لتزام بن قل الملك ية أو أي حق ع يني آ خر ين قل من تل قاء نف سه ھذا ال حق  ،إذا كان م حل اال لتزام شيئا ً معي نا ً با لذات يمل كه
الملتزم  .وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
ا دة ر> 247

 -1إذا ورد االلتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إال بنوعه  ،فال ينتقل الحق إال بإفراز ھذا الشيء .
 -2فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه  ،جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نف قة ال مدين ب عد ا ستئذان القا ضي أو
دون استئذانه في حالة االستعجال  .كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخالل في الحالتين بحقه في التعويض .
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ا دة ر> 248

االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
ا دة ر> 249

 -1إذا التزم المدين أن يسلم شيئا ً ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره  ،كان ھالك ال شيء عل يه  ،و لو كان ھال كه ق بل اإل عذار ع لى
الدائن.

 -2ومع ذلك  ،ال يكون الھالك على المدين ولو أعذر  ،إذا أثبت أن الشيء كان يھلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه  ،ما لم
يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاھرة أو الحادث الفجائي .

 -3على أن الشيء المسروق إذا ھلك أو ضاع بأية صورة كانت  ،فإن تبعة ذلك تكون على السارق .

ا دة ر> 250

في اال لتزام بع مل  ،إذا نص االت فاق أو ا ستوجبت طبي عة ا لدين أن ين فذ ال مدين اال لتزام بنف سه  ،جاز ل لدائن أن ير فض
الوفاء من غير المدين .
ا دة ر> 251

 -1في االلتزام بعمل  ،إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزا مه  ،جاز ل لدائن أن يط لب إذ نا من القا ضي في تنف يذ اال لتزام ع لى نف قة
المدين إذا كان ھذا التنفيذ ممكنا ً.

 -2ويجوز في حالة االستعجال أن ينفذ الدائن االلتزام على نفقة المدين  ،دون إذن من القضاء .
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ا دة ر> 252

يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة االلتزام .
ا دة ر> 253

 -1إذا كان المط لوب من ال مدين أن ي حافظ ع لى شيء أو أن ي قوم بإدار ته  ،أو أن يتو خى الحي طة في تنف يذ التزا مه  ،فإ نه
يكون قد وفى بااللتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي ولو لم يتح قق ال غرض المق صود  .ھذا ما لم ي نص
القانون أو االتفاق على غير ذلك .

-2

وفي جميع األحوال يكون المدين مسئوالً عما يأتيه من غش أو خطـأ جسيم .

ا دة ر> 254

إذا التزم المدين باالمت ناع عن ع مل وأ خل ب ھذا اال لتزام  ،جاز ل لدائن أن يط لب إزا لة ما و قع مخال فا ً لال لتزام  ،و له أن
يطلب من القاضي إذنا ً بأن يقوم بھذه اإلزالة على نفقة المدين مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض .
ا دة ر> 255

 -1إذا كان تنفيذ االلتزام عينا ً غير مم كن أو غير مال ئم إال إذا قام به ال مدين نف سه ،جاز ل لدائن أن يح صل ع لى ح كم بإلزام
المدين بھذا التنفيذ وبدفع غرامة تھديدية إذا امتنع عن ذلك .

 -2وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بھا غير كاف لحمل المدين على التنفيذ  ،جاز لھا أن تزيد في الغرا مة كل ما
رأت داعيا ً للزيادة.

 -3فإذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنف يذ حددت المحك مة م قدار الت عويض ا لذي ي لزم به ال مدين عن عدم
التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

 - 2.1.2.1.3ج
ا; (&! `.8ا;(268 - 256) J&5

ا دة ر> 256

إذا لم ينفذ المدين االلتزام عينا ً  ،أو تأخر في تنفيذه  ،التزم بتعويض الضرر الذي لحق الدائن  ،وذلك ما لم يث بت أن عدمم التنف يذ أو
التأخير كان لسبب أجنبي ال يد له فيه .
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ا دة ر> 257

زاد فيه .

يجوز للمحكمة أن تنقص مقدار التعويض أو ال تحكم بتعويض ما  ،إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ال ضرر أو

ا دة ر> 258

يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاھرة أو الحادث المفاجئ .

ا دة ر> 259

 -1يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو على التأخير في تنف يذه  ،إال
ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

 -2كما يجوز االتفاق على إعفاء ال مدين من الم سئولية عن ال غش أو الخ طأ الج سيم ا لذي ي قع من أ شخاص ي ستخدمھم في
تنفيذ التزامه.

 -3ويقع باطالً كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع  ،ويكون من شأنه أن يعفي منھا كليا ً أو جزئيا ً .

ا دة ر> 260

ال يستحق التعويض إال بعد إعذار المدين  ،ما لم يتفق الطرفان أو ينص القانون على غير ذلك .
ا دة ر> 261

يكون إعذار المدين بإنذاره  ،أو بورقة رسمية تقوم مقام اإل نذار  .وي جوز أن ي تم اإل عذار عن طر يق البر يد الم سجل أو
بأية وسيلة أخرى يتفق عليھا .
ا دة ر> 262

ال ضرورة لإلعذار في الحاالت التالية :
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 -1إذا اتفق على اعتبار المدين معذراً بمجرد حلول أجل الدين .

 -2إذا أصبح تنفيذ االلتزام عينا ً غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .

 -3إذا كان محل االلتزام تعويضا ً ترتب على عمل غير مشروع .

 -4إذا كان محل االلتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق  ،أو شيء تسلمه دون حق وھو عالم بذلك .

 -5إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه .

ا دة ر> 263

 -1تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون .

 -2ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ك سب  ،ب شرط أن ي كون ھذا نتي جة طبيع ية ل عدم الو فاء بااللتزام أو
للتأخر في الوفاء به  .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جھد معقول .

 -3ومع ذلك إذا كان االلتزام مصدره العقد  ،فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب غ شا ً أو خ طأ ج سيما ً إال بت عويض ال ضرر ا لذي
كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .

ا دة ر> 264

يشمل التعويض الضرر األدبي  ،وتطبق في شأنه المادتان ).(203) ، (202
ا دة ر> 265

إذا لم يكن محل االلتزام مبلغا ً من النقود  ،جاز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما ً قيمة التعويض في العقد أو في اتفاق الحق .
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ا دة ر> 266

ال يكون التعويض المتفق عليه مستحقا ً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر  .ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما ھو
متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا ً فيه إلى درجة كبيرة  ،أو أن االلتزام قد نفذ في جزء منه  .ويقع باطالً كل اتفاق
يقضي بغير ذلك.

ا دة ر> 267

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه  ،فال يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من ھذه القي مة  ،إال إذا أث بت أن المد ين
قد ارتكب غشا ً أو خطأ جسيما ً .
ا دة ر> 268

إذا كان محل االلتزام مبلغا ً من النقود  ،ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره ،وأثبت الدائن أنه لحقه ب سبب ذ لك ضرر ،
جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .

 - 2.1.2.2ا ,-.ا1
ا Yن ا5م  Mا $8bوو' ,bا (284 - 269) %M a:
 - 2.1.2.2.1أ
ا Yن ا5م  Mا(269 - 269) $8b

ا دة ر> 269

 -1أموال المدين جميعھا ضامنة للوفاء بديونه
 -2وجميع الدائنين متساوون في ھذا الضمان  ،إال من كان له منھم حق التقدم طبقا ً للقانون .

 - 2.1.2.2.2ب
ا'; 5ل ا ا $bق  &)%8ا ى [ ا )4ة( )(271 - 270

ا دة ر> 270

-1

لكل دائن  ،ولو لم يكن حقه مستحق األداء  ،أن يستعمل باسم مدينه حقوق ھذا المدين المالية  ،إال ما كان منھا متصـالً
بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز  ،إذا أثبت أن المدين لم يستعمل ھذه الحقوق  ،وأن عدم استعماله لھا من شأنه
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أن يسبب إعساره أو يزيد في ھذا اإلعسار .

-2

وال يلزم الستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار ھذا المدين  ،ويجب إدخاله في الدعوى وإال كانت غير مقبولة .

ا دة ر> 271

يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا ً عن ھذا المدين  .وكل فائدة تنتج من ا ستعمال ھذه الح قوق تدخل في أ موال
المدين وتكون ضمانا ً لجميع دائنيه .

 - 2.1.2.2.3ج
دى  م .ذ ا;-ف )(279 - 272

ا دة ر> 272

لكل دائن حقه مستحق األداء  ،وصدر من مدينه تصرف ضار به  ،أن يطلب عدم نفاذ ھذا التصرف في حقه  ،إذا كان الت صرف قد
أنقــص مــن حقــوق المــدين أو زاد فــي التزاماتــه  ،وترتــب عليــه إعســار المــدين أو زيــادة إعســاره  ،وذلــك إذا توافــرت الشــروط
المنصوص عليھا في المادتين التاليتين .

ا دة ر> 273

 -1إذا كان تصرف المدين بعوض  ،اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بھذا الغش  .ويفترض
غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر  ،كما يفترض علم المتصرف إليه بغش ال مدين إذا أث بت
الدائن أن المتصرف إليه كان يعلم وقت التصرف بأن المدين معسر .
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 -2وإذا كان تصرف المدين تبرعا ً  ،فإنه ال يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وال حسن نية المتصرف إليه

ا دة ر> 274

-1

إذا كان تصرف المدين بعوض  ،ثم ت صرف الخ لف ا لذي انت قل إل يه ال حق المت صرف ف يه إ لى خ لف آ خر ب عوض  ،فال
يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إال إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف األول يع لم
بھذا الغش .

-2

وإذا كان تصرف المدين تبرعا ً  ،ثم ت صرف الخ لف ا لذي انت قل إل يه ال حق المت صرف ف يه إ لى خ لف آ خر ب عوض  ،فال
يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إال إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يع لم غش ال مدين و قت ت صرفه للخ لف
األول.

ا دة ر> 275

إذا ادعى الدائن إعسار المدين  ،فليس عليه إال أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون  .وعلى المدين إذا ادعى أ نه مو سر
أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليھا .

ا دة ر> 276

إذا تقرر عدم نفاذ التصرف  ،استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر ھذا التصرف إضراراً بھم .
ا دة ر> 277

للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة ال مال المت صرف ف يه ع لى أن ال ي قل عن
ثمن المثل .
ا دة ر> 278

 -1إذا كان ت صرف ال مدين المع سر بتف ضيل دا ئن ع لى غيره دون حق  ،كان ل لدائنين اآل خرين ط لب عدم ن فاذ الت صرف في
حقھم  .وذلك مع مراعاة أحكام المواد من ) (272إلى ). (275
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 -2وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء األجل الذي عين أصالً للوفاء ،كان للدائنين اآلخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في
حقھم  ،أما إذا أوفى المدين الدين بعد انقضاء األجل  ،فال يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إال إذا كان قد تم بالتواطؤ بين
المدين والدائن الذي استوفى دينه.

ا دة ر> 279

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي ع لم ف يه ا لدائن ب سبب عدم ن فاذ الت صرف
في حقه  .وتسقط الدعوى في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .

 - 2.1.2.2.4د
ا  (:ا(284 - 280) R):

ا دة ر> 280

 -1لكل من التزم بأداء شيء أن يمت نع عن الو فاء به ما دام ا لدائن لم ي عرض الو فاء بالتزام عل يه م ستحق األداء ومرت بط
بالتزام المدين  ،أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا ً كافيا ً للوفاء بالتزامه .

 -2ومع ذلك يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى ي ستوفى ما ھو م ستحق له من م صروفات ضرورية أو
نافعة يكون قد أنفقھا على الشيء  ،إال إذا كان التزامه بالرد ناشئا ً عن عمل غير مشروع .

ا دة ر> 281

 -1على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا ً ألحكام رھن الحيازة  ،وأن يقدم حسابا ً عن غلته .
 -2وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الھالك أو التلف  ،فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقا ً إلجراءات
تحددھا  ،وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة االستعجال .وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.
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ا دة ر> 282

مجرد الحق في الحبس ال يعطي الحابس حق امتياز عليه .
ا دة ر> 283

إذا ھلك الشيء المحبوس أو تلف  ،انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض .
ا دة ر> 284

 -1ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء المحبوس من يد الحابس .

 -2ومع ذلك يـجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته  ،أن يطلب استرداده خالل ثالثين يوما ً من
الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

 - 2.1.3ا)ب ا#1
ا/وHف ا Te  5ر ا";/ام )(323 - 285
 - 2.1.3.1ا ,-.ا/ول
ا7ط وا(296 - 285) ,@+
 - 2.1.3.1.1أ
ا7ط )(290 - 285

ا دة ر> 285

يكون االلتزام معلقا ً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا ً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .
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ا دة ر> 286

 -1إذا كان الشرط المعلق عليه االلتزام مخالفا ً للنظام العام أو اآلداب أو مستحيالً فإنه يمنع من قيام االلتزام إن كان الشرط
واقفا ً  .أما إن كان الشرط فاسخا ً فھو الذي ال يقوم وال يؤثر في نفاذ االلتزام .

- 2ومع ذلك ال يقوم االلتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو اآلداب إذا كان ھذا الشرط
لاللتزام.

ھو السبب الدافع

ا دة ر> 287

ال ينشأ االلتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا ً على محض إرادة الملتزم .

ا دة ر> 288

 -1االلتزام المعلق على شرط واقف ال يكون نافذاً إال إذا تحقق الشرط .

 -2على أنه يجوز للدائن  ،قبل تحقق الشرط  ،أن يتخذ من اإلجراءات ما يحافظ به على حقه .

ا دة ر> 289

 -1االلتزام المعلق على شـرط فاسخ ينفذ في الحال  .فإذا تح قق ال شرط زال اال لتزام  ،و كان ع لى ا لدائن رد ما أ خذه  ،فإذا
استحال عليه الرد لسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض .

 -2ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال اإلدارة يبقى نافذاً رغم تحقق الشرط.
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ا دة ر> 290

 -1إذا تحقق الشرط  ،واقفا ً كان أو فاسخا ً  ،استند أثره إلى الو قت ا لذي تم ف يه الع قد  ،إال إذا تب ين من إرادة المتعا قدين أو
من طبيعة العقد أن وجود االلتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط .

 -2ومع ذلك ال يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ االلتزام قبل تحقق الشرط مستحيالً لسبب أجنبي ال يد للمدين فيه .

 - 2.1.3.1.2ب
ا(296 - 291) ,@+

ا دة ر> 291

يكون االلتزام ألجل إذا كان نفاذه أو انتھاؤه مترتبا ً على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
ا دة ر> 292

 -1إذا كان االلتزام مضافا ً إلى أجل واقف  ،فإنه ال يكون نافذاً إال في الوقت الذي ينقضي فيه األجل.

 -2على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء األجل أن يتخذ من اإلجراءات ما يحافظ به على حقه  ،وله بو جه خاص أن يطا لب
بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفالسه واستند في ذلك إلى سبب معقول .

ا دة ر> 293

 -1يفترض في األجل الوا قف أ نه ضرب لم صلحة ال مدين إال إذا نص ال قانون أو تب ين من الع قد أو من ال ظروف أ نه ضرب
لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا ً .
 -2وإذا تمخض األجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه .

ا دة ر> 294

يسقط حق المدين في األجل الواقف في الحاالت التالية :
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 -1إذا حكم بإفالسه .

 -2إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص حتى لو كان ھذا التأمين قد أعطي بعقد ال حق أو بمقت ضى
القانون  ،وھذا ما لم يختر الدائن أن يط ـالب بتكم لة ال تأمين .أ ما إذا كان إ ضعاف ال تأمين يرج ـع إ لى سبب ال د خل
إلرادة المدين فيه  ،فإن األجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا ً كافيا ً .

 -3إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .

ا دة ر> 295

إذا تبين من االلتزام أن المدين ال يقوم بوفائه إال عند المقدرة أو الميسرة  ،عينت المحكمة ميعاداً منا سبا ً لح لول األ جل ،
مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
ا دة ر> 296

االلتزام المقترن بأجل فاسخ يكون نافذاً في الحال.ول كن يتر تب ع لى انق ضاء األ جل انت ھاء اال لتزام  ،دون أن ي كون ل ھذا
االنتھاء أثر رجعي .
 - 2.1.3.2ا ,-.ا1
 5د  ,:ا";/ام )(301 - 297
 - 2.1.3.2.1أ
ا";/ام ا;3ي )(300 - 297

ا دة ر> 297

 -1يكون االلتزام تخييريا ً إذا شمل محله أشياء متعددة تبـرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منھا  ،ويكون الخيار في تعيينه للمد ين
أو للدائن .

 -2وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين  ،إال إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن .
ا دة ر> 298

 -1يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيھا الخيار  .فإذا أطلق الخيار دون مدة حددت له المحك مة ال مدة المنا سبة
بنا ًء على طلب أي من الطرفين .

 -2وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن االختيار  ،أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينھم  ،جاز للدائن أن يطلب من المحك مة
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أن تتولى بنفسھا تعيين محل االلتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن االخت يار  ،أو ت عدد ا لدائنون و لم يتف قوا في ما بين ھم
انتقل الخيار إلى المدين .

ا دة ر> 299

 -1إذا كان خيار التعيين للمدين وھلك أحد الشيئين في يده  ،كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني  .فإن ھل كا جمي عا ً انق ضى
االلتزام .

 -2وإذا كان المدين مسئوالً عن الھالك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين  ،كان ملزما ً أن يدفع قيمة آخر شيء ھلك .

ا دة ر> 300

ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.
 - 2.1.3.2.2ب
ا";/ام ا) 

)(301 - 301

ا دة ر> 301

 -1يكون االلتزام بدليا ً إذا لم يكن محله إال شيئا ً واحداً  ،ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدالً منه شيئا ً آخر .

 -2واألصل ال البدل ھو وحده محل االلتزام .

 - 2.1.3.3ا ,-.ا#1
 5د  Wا";/ام )(323 - 302
(1 - 2.1.3.3.0
ا;(302 - 302) $Y

ا دة ر> 302

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين ال ي فترض وإن ما ي كون ب نا ًء ع لى ات فاق أو نص في ال قانون  ،وذ لك مع مرا عاة
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قواعد التجارة.
 - 2.1.3.3.0.1أ
ا; $! $Yا ا(306 - 303) $8b

ا دة ر> 303

 -1يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين  ،ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من
وصف يعدل من أثر الدين .

 -2وال يجوز للمدين الذي طالبه أحد الدائنين المت ضامنين بالو فاء أن يح تج عل يه بأو جه ا لدفع الخا صة ب غيره من ا لدائنين ،
ول كن ي جوز له أن يح تج ع لى ا لدائن المطا لب بأو جه ا لدفع الخا صة ب ھذا ا لدائن  ،وبأو جه ا لدفع الم شتركة ب ين
الدائنين جميعا ً .

ا دة ر> 304

 -1ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ أن ﻳﻮﻓﻰ ﻛﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ  ،إﻻ إذا أﻧﺬرﻩ داﺋﻦ آﺧﺮ ﺑﺄن ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ذﻟﻚ.

 -2وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺤﻮل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ دون اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﻦ ورﺛﺔ أﺣﺪ اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ  ،إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم

ا دة ر> 305

 -1إذا برئت ذمة المدين ِق َبل َ أحد الدائنين المت ضامنين ب سبب غير الو فاء  ،فال تبرأ ذم ته ِقب َ لَ باقي ا لدائنين إال ب قدر ح صة
الدائن الذي برئت ذمة المدين ِق َب َله .

 -2وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عمال من شأنه اإلضرار بغيره من الدائنين  ،لم ينفذ ھذا العمل في حقھم .
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ا دة ر> 306

كل ما ي ستوفيه أ حد ا لدائنين المت ضامنين من ا لدين ي صير من حق ا لدائنين جمي عا ً ويقت سمونه بالت ساوي  ،إال إذا و جد
اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

 - 2.1.3.3.0.2ب
ا; $! $Yا &(320 - 307) $8

ا دة ر> 307

 -1يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين  ،ويراعى في ذلك ما يل حق براب طة كل مدين من
وصف يعدل من أثر الدين  .وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتدا ًء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين .

 -2وال يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين  ،ولكن ي جوز له أن يح تج
بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وباألوجه المشتركة بين المدينين جميعا ً .

ا دة ر> 308

يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا ً أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين .
ا دة ر> 309

يتر تب ع لى تجد يد ا لدين ب ين ا لدائن وأ حد ال مدينين المت ضامنين أن تبرأ ذ مة باقي ال مدينين إال إذا احت فظ ا لدائن بح قه

ِق َب َلھم .
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ا دة ر> 310

اآلخر .

ال ي جوز لل مدين المت ضامن أن يح تج بالمقا صة ا لتي ت قع ب ين ا لدائن و مدين مت ضامن آ خر إال ب قدر ح صة ھذا المد ين

ا دة ر> 311

 -1إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فال تبرأ ذمة الباقين إال إذا صرح الدائن بذلك .
 -2فإذا لم يصدر منه ھذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما بقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي
أبرأه  ،ومع ذلك يكون له مطالبتھم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بھذا الحق  ،وفي ھذه الحالة األخيرة يكون لھؤالء المدينين حق
الرجوع على المدين الذي صدر اإلبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين .

ا دة ر> 312

ذلك .

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يت فق ع لى غ ير

ا دة ر> 313

 -1في جميع األحوال التي يبرئ فيھا ا لدائن أ حد ال مدينين المت ضامنين سواء أ كان اإل براء من ا لدين أم من الت ضامن ي كون
لباقي المدينين أن يرجعوا عند االقتضاء على ھذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منھم وفقا ً للمادة ).(319

 -2على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين  ،فإن الدائن ھو الذي يتحمل نصيب ھذا ال مدين في
حصة المعسر.

ا دة ر> 314

 -1إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فال يستفيد من ذلك باقي المدينين إال بقدر حصة ھذا المدين .

 -2وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانھا بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فال يجوز للدائن أن يتمسك بذلك ِق َبل َ باقي
المدينين .

ا دة ر> 315
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 -1ال يكون المدين المتضامن مسئوالً فيما يتعلق بتنفيذ االلتزام إال عن فعله .
 -2وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه  ،فال يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين  .أما إذا أعذر أحد
المدينين المتضامنين الدائن  ،فإن باقي المدينين يستفيدون من ھذا اإلعذار .

ا دة ر> 316

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين  ،وتضمن الصلح اإلبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية و سيلة أ خرى  ،ا ستفاد
منه الباقون  .أ ّمــا إذا كان من شأن ھذا الصلح أن يرتب في ذمتھم التزاما ً أو أن يزيد فيما ھم ملتزمون به  ،فإنه ال ينفذ في حق ھم
إال إذا قبلوه .

ا دة ر> 317

أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فال يسري ھذا اإلقرار في حق الباقين.
 -1إذا ّ
 -2وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا ً حلفھا فال يضار بذلك باقي المدينين .
 -3وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفھا فإن المدينين اآلخرين يستفيدون من ذلك .
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ا دة ر> 318

 -1إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فال يحتج به على الباقين .

 -2أما إذا صدر الحكم لصالح أحدھم فإن الباقين يستفيدون منه  ،إال إذا كان الحكم مبنيا ً على سبب خاص بالمدين الذي صدر
الحكم لصالحه .

ا دة ر> 319

 -1إذا و ّفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه  ،أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء  ،فال
يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إال بقدر حصته في الدين ولو كان رجو عه بدعوى ا لدائن ا ستناداً إ لى ما له
من حق الحلول .

 -2ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا ً متساوية بين الجميع  ،ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .

-3

وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تح مل تب عة ھذا اإلع سار ال مدين ا لذي وف ّى ا لدين و سائر ال مدينين اآل خرين كل
بقدر حصته  ،وذلك دون إخالل بحقھم في الرجوع على المعسر عند ميسرته .

ا دة ر> 320

إذا كان أحد المدينين المتضامنين ھو وحده صاحب المصلحة في الدين فھو الذي يتحمل به كله في عالقته بالباقين .
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(2 - 2.1.3.3.2
 م ا!? L Mم )(323 - 321

ا دة ر> 321

يكون االلتزام غير قابل لالنقسام في الحالتين التاليتين :

 -1إذا ورد على محل ال يقبل بطبيعته أن ينقسم .

 -2إذا تبين من الغرض الذي ر مى إل يه المتع ـاقدان أن اال لتزام ال ي جوز تنف يذه منق سما ً  ،أو إذا ان صرفت ن ية المتعا قدين إ لى
ذلك .

ا دة ر> 322

إذا ت عدد ال مدينون في ا لتزام غير قا بل لالنق سام  ،كان كل من ھم ملز ما ً بو فاء اال لتزام كامالً  .ولل مدين ا لذي و فى حق
الرجوع على الباقين كل بقدر حصته إال إذا تبين من الظروف غير ذلك .
ا دة ر> 323

إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل لالنقسام  ،أو تعدد ورثة الدائن في ھذا االلتزام  ،جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء
االلتزام كامالً  .فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك  ،كان المدين ملزما ً بأداء االلتزام للدائنين مجتمعين  ،أو بإيداع
الشيء محل االلتزام وفقا ً لما يقتضيه القانون .
ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى االلتزام كل بقدر حصته .
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 - 2.1.4ا)ب اا!<
ا ;ل ا";/ام )(353 - 324
 - 2.1.4.1ا ,-.ا/ول
ا ا(336 - 324) (:

ا دة ر> 324

يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ماله من حق في ذمة مدينه  ،إال إذا حال دون ذلك نص في ال قانون أو ات فاق المتعاقد ين
أو طبيعة االلتزام  .وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .

ا دة ر> 325

ال تجوز حوالة الحق إال بمقدار ما يكون منه قابالً للحجز .
ا دة ر> 326

ال تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إال إذا قبلھا ال مدين أو أع لن ب ـھا  .ع لى أن نفاذ ھا في حق الغ ير
بقبول المدين يستلزم أن يكون ھذا القبول ثابت التاريخ .
ا دة ر> 327

يجوز  ،قبل إعالن الحوالة أو قبولھا  ،أن يتخذ الدائن المحال له من اإلجراءات ما يحافظ بـه على الحق المحال .
ا دة ر> 328

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته .
ا دة ر> 329

على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به  ،وأن يقدم له وسائل إثباته ،و ما ھو ضروري من بيا نات لتمكي نه
من استيفائه .
ا دة ر> 330

 -1إذا كانت الحوالة بعوض فال يضمن المحيل إال وجود الحق المحال بــه وقت الحوالة  ،ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
-2

أ ّما إذا كانت الحوالة بغير عوض  ،فال يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.
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ا دة ر> 331

 -1ال يضمن المحيل يسار المدين إال إذا وجد اتفاق خاص على ھذا الضمان .

 -2وإذا ضمن المحيل يسار المدين  ،فال ينصرف ھذا الضمان إال إلى اليسار وقت الحوالة  ،ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .

ا دة ر> 332

 -1إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا ً لل مادتين ال سابقتين  ،فال ي لزم المح يل إال برد ما أ خذه من الم حال له مع
المصروفات  ،حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك .

 -2ومع ذلك يلتزم المحيل  ،إذا كان يعلم عدم وجود ال حق في ذ مة ال مدين  ،بت عويض الم حال له ح سن الن ية ع ما نا له من
ضرر .

ا دة ر> 333

 -1ي كون المح يل م سئوالً عن ت عويض الم حال له ع ما يلح قه من ضرر ب سبب أفعا له الشخ صية و لو كا نت الحوا لة بغ ير
عوض .
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 -2ويقع باطالً كل شرط يقضي بغير ذلك .

ا دة ر> 334

للمدين أن يتمسك ِق َبل َ المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بھا ِق َبلَ المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه.كما يجوز له أن يتمسك
بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
ا دة ر> 335

إذا تعددت الحوالة بحق واحد  ،قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذھا في حق الغير .
ا دة ر> 336

 -1إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق ال غير  ،كا نت الحوا لة بالن سبة إ لى ال حاجز بمثا بة ح جز
ثان .

 -2وفي ھذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ،فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والم حال
له والحاجز المتأخر قسمة غرماء  ،على أن يؤخذ من ح صة ال حاجز الم تأخر ما ي ستكمل به الم حال له ال حق الم حال
به .

 - 2.1.4.2ا ,-.ا1
ا ا &(353 - 337) $

ا دة ر> 337

 -1تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخــر على نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه .

 -2وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد األداء فيھا بعين أو دين لل مدين في ذ مة الم حال عل يه  ،وت كون مطل قة إذا لم يتق يد األداء
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فيھا بشيء من ذلك ولو كان للمدين في ذمة المحال عليه دين أو عين يمكن األداء منھا .

ا دة ر> 338

أقرھا .
 -1ال تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إال إذا ّ

 -2وإذا قام المدين األصلي أو المحال عليه بإعالن الحوالة إلى ا لدائن  ،وع ين له أ جالً منا سبا ً إلقرار ھا  ،ثم انق ضى األ جل
دون أن يصدر ھذا اإلقرار  ،اعتبر سكوت الدائن رفضا ً للحوالة .

ا دة ر> 339

يلتزم المحال عليه ِق َبل َ المدين األصلي بوفاء الدين المحال به إلى الدائن في الو قت المنا سب  ،ما لم يو جد ات فاق يق ضي
بغير ذلك  .ويسري ھذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة .
ا دة ر> 340

يجوز أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عل يه  ،ول كن إذا لم ي قر ال مدين األ صلي الحوا لة فال ي كون للم حال
عليه حق في الرجوع عليه إال طبقا ً لقواعد اإلثراء دون سبب إذا توافرت شروطھا .
ا دة ر> 341

إذا كان الدائن طرفا ً في عقد الحوالة أو أقرھا  ،برئت ذمة المدين األصلي من الدين .
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ا دة ر> 342

يضمن المدين األصلي يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
ا دة ر> 343

 -1ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته .
 -2ومع ذلك ال يبقى الكفيل  ،عينيا ً كان أو شخصيا ً  ،ملزما ً ِق َبلَ الدائن إال إذا رضي بالحوالة .

ا دة ر> 344

للمحال عليه أن يتمسك ِق َبل َ الدائن بما كان للمدين األصلي من دفوع متعلقة بذات ا لدين  ،ك ما ي جوز له التم سك با لدفوع
المستمدة من عقد الحوالة .
ا دة ر> 345

 -1إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة لسبب عارض بعد انعقادھا ،فال يؤثر ذلك في قيام الحوا لة  .وي كون للم حال عل يه
الرجوع على المدين األصلي بقدر ما أداه للدائن.

-2أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة لسبب سابق على انعقادھا وال يعزى إلى المحال عليه  ،فإن الحوالة تبطل.

ا دة ر> 346

في جميع األحوال التي يستحق فيھا المبيع الذي أحيل ثمنه  ،يكون للمحال عليه الذي أدى الث من الخ يار في الر جوع إ ما
على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه .
ا دة ر> 347

إذا أحال المدين دائنه على المودع لد يه حوا لة مق يدة بالعين المود عة ع نده  ،ثم ھل كت الودي عة ق بل أدائ ھا ل لدائن بغ ير
خطـأ من المودع لديه  ،ترتب على ذلك فسخ الحوالة .أما إذا استحقت الوديعة للغير  ،فتبطل الحوالة .
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ا دة ر> 348

إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة  ،وھلكت العين في يد الغاصب قبل أدائ ھا ل لدائن  ،فال
يؤثر ذلك في قيام الحوالة  .أما إذا استحقت العين المغصوبة للغير  ،فتبطل الحوالة .
ا دة ر> 349

ال يجوز للدائن أن يرجع على المدين األصلي إال إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من الم حال عل يه ،
أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو ھالك العين أو استحقاقھا وفقا ً للمواد األربع السابقة .
ا دة ر> 350

إذا أحال المدين األصلي دينه حوا لة مطل قة  ،و لم ي كن له ع ند الم حال عل يه د ين أو ع ين  ،ر جع الم حال عل يه ب عد أداء
الدين على المدين األصلي بقدر الدين المحال به.
ا دة ر> 351

إذا أحال المدين األصلي دينه حوالة مطلقة  ،وكان له ع ند الم حال عل يه د ين أو ع ين مود عة أو مغ صوبة  ،ب قي له ب عد
الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه با لدين أو الع ين إ لى أن يؤدي ا لدين الم حال به إ لى ا لدائن  ،وإن قام الم حال عل يه باألداء
للدائن سقط ما عليه بقدر ما أدى.
ا دة ر> 352

إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين  ،فال يكون للمدين األصلي مطالبة المحال عليه  ،وال يكون للمحال عليه الوفاء لذلك
المدين .
ا دة ر> 353

-1

ال يستتبع بيع العقار المرھون رھ نا ر سميا ً انت قال ا لدين الم ضمون بالرھن إ لى ذ مة الم شتري إال إذا كان ھ ناك ات فاق
على ذلك .

-2

فإذا اتفق ال بائع والم شتري ع لى حوا لة ا لدين  ،و سجل ع قد الب يع  ،تع ين ع لى ا لدائن متى أع لن ر سميا ً بالحوا لة أن
يق ـرھا أو يرف ضھا في مي عاد ال يت جاوز ستة أ شھر .فإذا انق ضى ھذا المي عاد دون أن ي بت برأي  ،اع تبر سكوته
إقراراً.

 - 2.1.5ا)ب اR3
ا Yء ا";/ام )(369 - 354
 - 2.1.5.1ا ,-.ا+ول
اء )(378 - 354
 - 2.1.5.1.1ا.ع ا+ول
 Wاء )(369 - 354

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 92 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

ا دة ر> 354

 -1يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الو فاء وذ لك مع مرا عاة ما جاء في ال مادة )
. (250

 -2ويصح الوفاء أيضا ً ممن ال مصلحة له ف يه  ،و لو كان ذ لك دون ع لم ال مدين أو ر غم إراد ته  ،ع لى أ نه ي جوز ل لدائن أن
يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن ھذا االعتراض .

ا دة ر> 355

-1
(250

يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء في المادة )

 -2ويصح الوفاء أيضا ً ممن ال مصلحة له فيه  ،ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته  ،على أنه يجوز للدائن أن يرفض
الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن ھذا االعتراض .
 -3إذا وفى المدين دين بعض الدائنين وھو في مرض موته  ،وكان ماله ال يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى
اإلضرار ببقية الدائنين  ،فإن الوفاء ال ينفذ في حق ھؤالء الباقين .

ا دة ر> 356

 -1إذا قام الغير بوفاء الدين  ،كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما أوفى.
 -2ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كالً أو بعضا ً  ،إذا أثبت أن له
مصلحة في االعتراض على الوفاء.

ا دة ر> 357

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين  ،حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الحاالت التالية :
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 -1إذا كان الموفي ملزما ً بالدين مع المدين أو ملزما ً بوفائه عنه .

 -2إذا كان الموفي دائنا ً ووفى دائنا ً آخـر مقدما ً عليه بما له من تأمين عيني  ،ولو لم يكن للموفي أي تأمين .

 -3إذا كان الموفي قد تملك شيئا ً وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه .

 -4إذا قرر نص خاص حق الحلول للموفي.

ا دة ر> 358

-1

للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع ھذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل ال مدين ذ لك  ،وال ي صح
أن يتأخر ھذا االتفاق عن وقت الوفاء.

-2

ويجوز أيضا ً للمدين  ،إذا اقترض ماالً وفى به الدين  ،أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير ر ضاء
ھذا الدائن  ،على أن يذكر في عقد القرض أن ال مال خ صص ل ھذا الو فاء  ،و في المخال صة أن الو فاء كان من ھذا
المال الذي اقترضه من الدائن الجديد .

-3

ويجب لنفاذ الحلول في حق الغير أن يكون االتفاق مع الدائن وكل ٌ من عقد القرض والمخالصة ثابت التاريخ .

ا دة ر> 359

من حل قانونا ً أو اتفاقا ً محل الدائن كان له حقه  ،بما لھذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات
وما يرد عليه من دفوع  ،ويكون ھذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.
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ا دة ر> 360

 -1إذا وفى غير المدين للدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه  ،فال يضار الدائن بھذا الحلول  ،ويكون في استيفاء ما بقي له من
الحق مقدما ً على من وفاه  ،ما لم يتفق على غير ذلك.

 -2وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيراً ھو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما ھو
مستحق له وتقاسما قسمة غرماء .

ا دة ر> 361

إذا وفى حائز العقار المرھون كل الدين وحل محل الدائنين  ،فال يكون له بمقتضى ھذا الحلول أن يرجع ع لى حائز لع قار
آخر مرھون في ذات الدين إال بقدر حصة ھذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار .
ا دة ر> 362

يكون الوفاء للدائن أو لنائبه  .ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن  ،إال إذا كان
متفقا ً على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا ً .
ا دة ر> 363

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه  ،فال تبرأ ذمة المدين إال إذا أقر الدائن ھذا الو فاء أو عادت عل يه منف عة م نه
وبقدر ھذه المنفعة  ،أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته .
ا دة ر> 364

 -1إذا رفض الدائن بغير مبرر ق بول الو فاء الم عروض عل يه عر ضا ً صحيحا ً  ،أو ر فض الق يام باألع مال ا لتي ال ي تم الو فاء
بدونھا  ،أو أعلن أنه يرفض الوفاء  ،كان للمدين أن ينذره مسجالً عليه ھذا الرفض .

 -2فإذا تم اإلنذار تحمل الدائن تبعة ھالك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نف قة ا لدائن والمطال بة
بالتعويض إن كان له مقتض .

ا دة ر> 365

يقوم مقام الوفاء عرض الدين عرضا ً حقيقيا ً  ،إذا تاله إيداع يتم وفقا ً ألحكام قانون المرافعات  ،أو تاله أي إجراء مماثل
 ،وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نھائي بصحته .
ا دة ر> 366
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يقوم مقام الوفاء أيضا ً إيداع المدين الدين مباشرة  ،أو اتخاذه اإلجراء البديل عن اإليداع  ،في الحاالت التالية :

أ -إذا كان المدين يجھل شخصية الدائن وموطنة .

ب -إذا كان الدائن عديم األھلية أو ناقصھا وليس له نائب يقبل عنه الوفاء .

ج -إذا كان الدين متنازعا ً فيه .

د -إذا كانت ھناك أسباب جديه يجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء اإل يداع أو اإل جراء
البديل عنه .

ا دة ر> 367

 -1إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو إجراء مماثل  ،جاز له أن يرجع في ھذا ال عرض مادام ا لدائن لم يقب له ،
أو مادام لم يصدر حكم نھائي بصحته .وإذا رجع فال تبرأ ذ مة شركائه في ا لدين وال ذ مة ال ضامنين وتب قى التأمي نات
التي تكفل الدين .

 -2أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن  ،أو بعد أن حكم نھائيا ً بصحته  ،وقبل الدائن منه ھذا الرجوع  ،فإ نه ال
يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات  ،وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .

ا دة ر> 368

إذا كان محل الوفاء شيئا ً معينا ً بالذات  ،وكان من الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد ف يه  ،جاز لل مدين ب عد أن ي نذر
الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه .فإذا كان ھذا ال شيء ع قاراً أو شيئا ً م عداً للب قاء ح يث و جد  ،جاز
للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
ا دة ر> 369
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إذا كان م حل الو فاء شيئا ً ي سرع إل يه الت لف أو يك لف نف قات باھ ظة في إيدا عه أو حرا سته  ،جاز لل مدين ب عد ا ستئذان
القاضي أو دون استئذانه عند الضرورة أن يبيع الشيء ب سعره الم عروف في األ سواق  ،فإن ت عذر ذ لك ف بالمزاد الع لني  .وي قوم
إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه .
 - 2.1.5.1.2ا.ع ا1
 ,:اء )(378 - 370

ا دة ر> 370

يكون الوفاء بالشيء المستحق  ،فال يجبر الدائن على القبول بشيء غيره  ،ولو كان ھذا الشيء مساويا ً له في القيمة أو
كانت له قيمة أعلى.
ا دة ر> 371

 -1ال يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا ً لحقه  ،ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .

 -2وإذا كان الديـن متنازعا ً في جـزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به  ،فل يس لل مدين أن يرفض الو فاء ب ھذا
الجزء .

ا دة ر> 372

إذا كان ال مدين ملز ما ً بأن يو في مع ا لدين م صروفات وتعوي ضات عن ال تأخير في الو فاء  ،و كان ما أداه ال ي في بذ لك
جميعه  ،خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات ثم من أصل الدين  ،ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
ا دة ر> 373

إذا تعددت الديون في ذمة المدين  ،وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد  ،وكان ما أداه ال مدين من ھا ال ي في ب ھذه ا لديون
جميعا ً  ،جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به  ،ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون ھذا التعيين .
ا دة ر> 374

إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة السابقة  ،كان الخصم من حساب الدين ا لذي حل  ،فإذا
تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدھا كلفة على المدين  ،فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .

ا دة ر> 375

 -1يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتـب االلتزام نھائيا ً في ذمة المدين  ،ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
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 -2ومع ذلك يجوز للقاضي في حاالت استثنائية  ،إذا لم يمنعه نص في القانون  ،أن ينظر المدين إ لى أ جل منا سب أو يق سط
الدين عليه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم .

ا دة ر> 376

 -1إذا كان محل االلتزام شيئا ً معينا ً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء االلتزام .
 -2أما في االلتزامات األخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء  ،أو في المكان الذي يوجد فيه
مركز أعمال المدين إذا كان االلتزام متعلقا ً بھذه األعمال .
 -3وكل ذلك ما لم يقض االتفاق أو القانون أو طبيعة االلتزام بغيره .

ا دة ر> 377

تكون نفقات الوفاء على المدين  ،إال إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك .
ا دة ر> 378

 -1لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخال صة ب ما و فاه مع التأ شير ع لى سند ا لدين بح صول ھذا الو فاء  ،فإذا و فى
الدين كله كان له أن يسترد سند الدين أو أن يطلب إلغاءه  ،فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يط لب من ا لدائن أن
يقر كتابة بضياع سند الدين .

 -2فإذا رفض الدائن القيام بما فرضه عليه البند السابق  ،جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق طبقا ً للقانون .
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 - 2.1.5.2ا ,-.ا1
ا Yء ا";/ام !  &5دل اء )(399 - 379
 - 2.1.5.2.1ا.ع ا+ول
اء ! !(380 - 379) ,

ا دة ر> 379

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا ً آخر غير الشيء المستحق  ،قام ھذا مقام الوفاء .
ا دة ر> 380

عطي مقابل الدين  ،أحكام البيع  ،وعلى األخص ما تعلق منھا بأھلية
 -1يسري على الوفاء بمقابل  ،إذا كان بنقل ملكية شيء أ ُ َ
المتعاقدين وضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية.
 -2ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء  ،وعلى األخص ما تعلق منھا بتعيين الدين الموفى به وانقضاء
التأمينات .

 - 2.1.5.2.2ا.ع ا1
ا;(386 - 381) & F

ا دة ر> 381

يتجدد االلتزام :

 -1بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدال بااللتزام األصلي التزاما ً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره .

 -2بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن ي كون ھذا األج نبي مدينا ً م كان ال مدين األ صلي  ،وع لى أن تب ـرأ ذ مة المد ين
األصلي دون حاجة إلى رضائه .أو إذا حصل المدين األصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون ھو المدين الجديد .

 -3بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون ھذا األجنبي ھو الدائن الجديد.
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ا دة ر> 382

 -1ال يتم التجديد إال إذا كان االلتزام القديم والجديد قد خال كل منھما من أسباب البطالن .
 -2أما إذا كان االلتزام القديم ناشئا ً عن عقد قابل لإلبطال  ،فال يكون التجديد صحيحا ً إال إذا قصد بااللتزام الجديد إجازة العقد ،
وأن يحل محله .

ا دة ر> 383

 -1التجديد ال يفترض  ،بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .

 -2وبوجه خاص ال يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود ق بل ذ لك  ،وال م ما ي حدث في اال لتزام من تغ يير ال يت ناول إال
زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته  ،وال مما يدخل على االلتزام من تعديل ال يتناول إال التأمينات .

وكل ھذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

ا دة ر> 384

 -1يترتب على التجديد انقضاء االلتزام األصلي بتوابعه  ،وينشأ مكانه التزام جديد.
 -2وال تنتقل إلى االلتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن االلتزام األصلي إال بنص في القانون  ،أو تبـين أن نية المتعاقدين قد
انصرفت إلى ذلك .
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ا دة ر> 385

-1

إذا كان اال لتزام األ صلي مك فوالً بتأمي نات عين ية مقد مة من ال مدين  ،فإن االت فاق ع لى نقل ھا إ لى اال لتزام الجد يد ي تم
بمراعاة األحكام التالية :

أ -إذا كان التجديد بتغيير الدين  ،جاز االتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات في الحدود التي ال
تلحق ضرراً بالغير .

ب -إذا كان التجديد بتغيير المدين  ،جاز االت فاق ب ين ا لدائن وال مدين الجد يد ع لى ا ستبقاء التأمي نات دون
حاجة إلى رضاء المدين األصلي .

ج -إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز ألطراف التجديد الثالثة االتفاق على استبقاء التأمينات .

-2

وفي جميع األحوال ال يكون االتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إال إذا تم وقت االتفاق على التجديد
 ،وذلك مع مراعاة األحكام الخاصة بالتسجيل .

ا دة ر> 386

ال ينتقــل إلــى االلــتزام الجديــد الكفالــة  ،عينيــة أو شخصــية  ،وال التضــامن  ،إال إذا رضــي بــذلك الكفــالء والمــدينون
المتضامنون .
 - 2.1.5.2.3ا.ع ا#1
ا  ! Eاء )(389 - 387

ا دة ر> 387

 -1تتم اإلنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين .

 -2وال تقتضي اإلنابة أن يكون ھناك مديونية سابقة ما بين المدين واألجنبي.
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ا دة ر> 388

 -1إذا اتفق المتعاقدون في اإلنابة على أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب  ،كانت ھذه اإلنابة تجد يداً لال لتزام بتغ يير المد ين
 ،ويترتب عليھا أن تبرأ ذمة المنيب ِق َبل َ المناب لديه  ،على أال يكون المناب معسراً وقت اإلنابة .

 -2ومع ذلك ال يفترض التجديد في اإلنابة  ،فإذا لم يكن ھناك اتفاق على التجديد ،قام االلتزام الجديد إلى جانب االلتزام األول .

ا دة ر> 389

يكون التزام المناب ِق َبل َ المناب لديه صحيحا ً ولو كان التزامه ِق َبلَ المنيب باطالً أو كان خاضعا ً لدفع من ا لدفوع .وال يب قى
للمناب إال حق الرجوع على المنيب  ،ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
 - 2.1.5.2.4ا.ع اا!<
ا (397 - 390) H

ا دة ر> 390

 -1للمدين حق المقاصة بين ما ھو مستحق عليه لدائنه وما ھو مستحق له ِق َبل َ ھذا الدائن ولو اختلف سبب ا لدينين إذا كان
موضوع كل منھما نقـوداً أو مثليـات متحـدة في ال نوع وال جودة  ،و كان كل منھ ما خال يا ً من ا لنزاع م ستحق األداء
صالحا ً للمطالبة به قضا ًء .

 -2وال يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بنا ًء على مھلة منحھا القاضي أو تبرع بھا الدائن.

ا دة ر> 391

تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين  ،وفي ھذه الحالة يجب على من تمسك بھا أن يعوض ال طرف اآلخ ـر
عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك .
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ا دة ر> 392

تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرھا  ،وذلك فيما عدا الحاالت التالية :

 -1إذا كان محل أحد الدينين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه .

 -2إذا كان محل أحد الدينين رد شيء مودع أو معار .

 -3إذا كان أحد الدينين حـقا ً غير قابل للحجــز.

 -4إذا كان أحد الدينين دين نفقة.

ا دة ر> 393

 -1ال تقع المقاصة إال إذا تمسك بھا من له مصلحة فيھا .وال يجوز النزول عنھا قبل ثبوت الحق فيھا .

 -2ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر األقل منھما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة .

 -3وإذا تعددت ديون المدين  ،فيكون تعيين ال ّتقاص فيھا كالتعيين عند الوفاء بھا .

ا دة ر> 394

إذا كان الدين قد مضت عل يه مدة الت قادم و قت التم سك بالمقا صة  ،فال يم نع ذ لك من و قوع المقا صة به ر غم التم سك
بالتقادم  ،مادامت ھذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.
ا دة ر> 395

 -1ال يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير .
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 -2فإذا أو قع ال غير ح جزاً ت حت يد ال مدين  ،ثم أ صبح ال مدين دائ نا ً لدائ نه بدين صالح للت قاص  ،فال ي جوز له أن يتم سك
بالمقاصة إضراراً بالحاجز .

ا دة ر> 396

-1

إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ  ،فال يجوز لھذا المدين أن يتم سك ِقب َ ل َ الم حال له بالمقا صة
التي كان له أن يتمسك بھا قبل قبوله للحوالة ،وال يكون له إال الرجوع بحقه على المحيل .

-2

أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بھا  ،فال تمنعه ھذه الحوالة من أن يتمسك بالمقا صة  ،إال إذا كان ال حق
الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعالن الحوالة.

ا دة ر> 397

إذا و ّفى المدين دينا ً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له  ،امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه إضراراً بالغير  .إال إذا
كان يجھل وجود ھذا الحق.
 - 2.1.5.2.5ا.ع اR3
ا:د ا` )(399 - 398

ا دة ر> 398

الذمة .

إذا اجتمع في شخص وا حد صفتا ا لدائن وال مدين بالن سبة إ لى د ين وا حد  ،انق ضى ھذا ا لدين بال قدر ا لذي ات حدت ف يه

ا دة ر> 399

إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة  ،وكان لزوا له أ ثر رج عي  ،عاد ا لدين إ لى الو جود ھو وملحقا ته بالن سبة إ لى

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 104 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

ذوي الشأن جميعا ً  ،ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

 - 2.1.5.3ا ,-.ا#1
ا Yء ا";/ام دون اء !(418 - 400) %
 - 2.1.5.3.1ا.ع ا+ول
ا!Eاء )(401 - 400

ا دة ر> 400

 -1ينقضي االلتزام إذا أبــرأ الدائن مدينه .ويتم اإلبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده.

 -2ويترتب على الرد إعادة االلتزام بما يلحقه من صـفات  ،وما يضمنه من تأمينات  ،وما يرد عليه من دفوع .

ا دة ر> 401

تسري على اإلبراء األحكام الموضوعية للتبرع  ،وال يشترط فيه شكل خاص و لو و قع ع لى ا لتزام ي شترط لقيا مه توا فر
شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
 - 2.1.5.3.2ا.ع ا1
ا'; :ا;(402 - 402) `.8

ا دة ر> 402

ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيالً عليه لسبب أجنبي ال يَـدْ له فيه .
 - 2.1.5.3.3ا.ع ا#1
ا;دم ا ?(418 - 403) P

ا دة ر> 403

تتقادم دعوى المطالبة بحق من الحقوق الشخصية بمضي خ مس ع شرة سنة  ،وذ لك في ما عدا األ حوال ا لتي يع ين في ھا
القانون مدة أخرى  ،واألحوال المنصوص عليھا في المواد التالية .
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ا دة ر> 404

 -1تت قادم بم ضي خ مس سنوات د عوى المطال بة ب كل حق دوري مت جدد  ،كأجرة الم باني واألرا ضي الزراع ية والروا تب
واألجور واإليرادات المرتبة ومعاشات التقاعد .

 -2وال تت قادم د عوى المطال بة بالريع الم ستحق في ذ مة ال حائز سيئ الن ية  ،وال الر يع الوا جب ع لى ناظر الو قف أداؤه
للمستحقين إال بمضي خمس عشرة سنة .

ا دة ر> 405

تت قادم بم ضي خ مس سنوات د عاوى المطال بة بح قوق األط باء وال صيادلة والم حامين والمھند سين وال خبراء و مديري
التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرھم ممن يزاولون المھن الحرة  ،ع لى أن ت كون ھذه الح قوق واج بة ل ھم مقا بل ما أدوه من
أعمال مھنھم أو ما أنفقوه من مصروفات.
ا دة ر> 406

 -1تت قادم بم ضي خ مس سنوات د عاوى المطال بة بال ضرائب والرس ـوم الم ستحقة للدو لة  ،وي بدأ سريان ھذه ال مدة في
الضرائب والرسوم السنوية من نھاية السنة التي تستحق عنھا  ،وفي الرسوم المستحقة عن األوراق الق ضائية من
تاريخ انتھاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنھا ھذه األوراق أو من تاريخ تحريرھا إذا لم تحصل مرافعة .

 -2وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق  .ويبدأ سريان ال مدة من يوم
دفع ھـذه الضرائب والرسوم.

 -3وال تخل األحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة .
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ا دة ر> 407

-1

تتقادم الدعوى بمضي سنة واحدة إذا كانت المطالبة بحق من الحقوق التالية :

وردوھا ألشخاص ال يتجرون فيھا .وحقوق أصحاب الف نادق والمطا عم
أ -حقوق التجار والصناع عن أشياء ّ
عن أجر اإلقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عمالئھم .

ب -حقوق خدم الم نازل و من في حكم ھم من أ جور يوم ية و غير يوم ية  ،وث من ما قاموا به من تور يدات
لمخدوميھم .

 -2ويجب على من يتمسك بتقادم الدعوى طبقا ً لھذه المادة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعالً  ،فإن كان وار ثا ً
للمدين أو نائبا ً قانونيا ً عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه ال يعلم بوجود الدين أو يعلم بحصول الوفاء .وتو جه
المحكمة ھذه اليمين من تلقاء نفسھا .

ا دة ر> 408

 -1يبدأ سريان مدة الت قادم في الح قوق المن صوص علي ھا في ال مادتين ) (407) (405من الو قت ا لذي ُي تم ف يه ا لدائنون
تقدماتھم  ،ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى .

 -2وإذا ُح ّرر سند بحق من ھذه الحقوق  ،فال تتقادم الدعوى إال بانقضاء خمس عشرة سنة .

ا دة ر> 409

تح سب مدة الت قادم باأل يام ال بال ساعات  .وال يح سب ال يوم األول من ھا  ،وتك مل بانق ضاء آ خر يوم إال إذا صادف عط لة
رسمية فتمتد إلى أول يوم عمل بعدھا.
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ا دة ر> 410

 -1ال يبدأ سريان مدة التقادم إال من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق األداء  ،ما لم ينص القانون على غير ذلك .

 -2وبخا صة ال ت سري ال مدة ال مذكورة بالن سبة إ لى د ين مع لق ع لى شرط وا قف إال من الو قت ا لذي يتح قق ف يه ال شرط ،
وبالنسبة إلى ضمان االستحقاق إال من الوقت الذي يثبت فيه االستحقاق  ،وبالنسبة إلى الدين المؤجل إال من الو قت
الذي ينقضي فيه األجل.

 -3وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا ً على إرادة الدائن  ،سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعالن إرادته.

ا دة ر> 411

-1

ال تسري مدة التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على ا لدائن أن يطا لب بح قه و لو كان ال مانع أدب يا ً  ،ك ما أن ھا ال ت سري
بين األصيل والنائب

-2

ويعتبر مانعا ً تتعذر معه المطالبة بالحق  ،عدم توافر األھلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم ي كن
له نائب يمثله قانونا ً .

ا دة ر> 412

إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة للتقادم بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن  ،فإن المدة ال تقف بالنسبة إلى بقية الورثة .
ا دة ر> 413

تنقطع مدة التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مخت صة .ك ما تنق طع بإعالن ال سند التنف يذي ،
وبالحجز  ،وبالطلب الذي يتقدم به ا لدائن لق بول ح قه في تفل يس أو في توز يع  ،و بأي ع مل ي قوم به ا لدائن للتم سك بح قه أث ناء
السير في إحدى الدعاوى .
ا دة ر> 414

 -1تنقطع مدة التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا ً أو ضمنيا ً .

 -2ويعتبر إقراراً ضمنيا ً ترك المدين ماالً له ت حت يد ا لدائن إذا كان ال مال مرھو نا ً رھ نا ً حياز يا ً تأمي نا ً لو فاء ا لدين  ،أو كان
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الدائن قد حبسه بنا ًء على حقه في االمتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به .

ا دة ر> 415

 -1إذا انقطعت مدة التقادم  ،بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتھاء األثر المترتب على سبب االنقطاع  ،وت كون مد ته ھي مدة
التقادم األول .

 -2على أ نه إذا ح كم بالحق و حاز الح كم قوة األ مر المق ضي  ،أو كان ال حق م ما تت قادم د عوى المطال بة به بم ضي خ مس
سنوات طبقا ً للمادة ) (405أو بمضي سنة واحدة طب قا ً لل مادة ) ، (407وانق طع ھذا الت قادم بإقرار ال مدين  ،كا نت
مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة  ،إال أن يكون الحكم متضمنا ً التزامات دورية متجددة ال ت ستحق إال ب عد صدور
الحكم .

ا دة ر> 416

الدعوى .

يتر تب ع لى ت قادم د عوى المطال بة بالحق ت قادم د عوى المطال بة بملحقا ته  ،و لو لم تكت مل ال مدة الم قررة لت قادم ھذه

ا دة ر> 417

ناء ع لى
 -1ال يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نف سھا  ،وإن ما ي جب أن ي كون ذ لك ب نا ًء ع لى ط لب ال مدين  ،أو ب ً
طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .

 -2ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليھا الدعوى ولو ألول مرة أمام المحكمة االستئنافية.

ا دة ر> 418

-1
ال يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه  .كما ال يجوز االتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة المعينة في
القانون.

 -2وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل و لو ضمنا عن الت قادم ب عد ث بوت ال حق ف يه  ،ع لى أن ھذا ا لنزول ال
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ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بھم .

 - 2.2ا;ب ا1
ا5د ا ? ة )(0 - 0
 - 2.2.1ا)ب ا/ول
ا5د ا; <  _Mا (581 - 419) M
 - 2.2.1.1ا ,-.ا/ول
ا)< )(487 - 419
 - 2.2.1.1.1ا.ع ا+ول
ا)< !@ %م )(473 - 419

ا دة ر> 419

البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ً ماليا ً آخر في مقابل ثمن نقدي.
ا دة ر> 420

يشمل البيع ملحقات المبيع  ،وكل ما أعد بصفة دائمة الستعماله  ،وذلك وفقا ً لما تقضي به طبي عة األ شياء و عرف الج ھة
وقصد المتعاقدين .
 - 2.2.1.1.1.3أوً/
أرآن ا)< )(428 - 421

ا دة ر> 421

 -1يجب أن يكون المبيع معلوما ً للمشتري علما ً كافيا ً  ،وإال كان له الحق في طلب إبطال البيع .

 -2ويعتبر علما ً كافيا ً بالمبيع  ،اشتمال العقد على بيان المبيع وأوصافه األساسية  ،بيانا ً يمكن من تعرفه .

 -3وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع  ،ال ي كون له ط لب إب طال الب يع بدعوى عدم عل مه به  ،إال إذا أث بت تدل يس
البائع .

 -4وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خالل مدة معقولة  ،اعتبر ذلك قبوالً له .
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ا دة ر> 422

 -1إذا كان البيع بالعينة  ،وجب أن يكون المبيع مطابقا ً لھا.

 -2وإذا تلفت العينة أو ھلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه  ،كان على ھذا المتعاقد بائعا ً كان أو م شتريا ً أن يث بت
أن المبيع مطابق للعينة أو غير مطابق لھا .

ا دة ر> 423

-1

في البيع بشـرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المب يع أو يرف ضه  .وع لى ال بائع أن يمك نه من التجر بة  .فإذا ر فض
المشتري المب يع و جب أن يع لن ا لرفض في ال مدة المت فق علي ھا  ،فإن لم ي كن ھ ناك ات فاق ع لى ال مدة  ،ف في مدة
معقولة يعينھا البائع  ،فإذا انقضت ھذه المدة وسكت المشتري  ،مع تمكنه من تجربة المبيع  ،اعتبر سكوته قبوالً .

-2

ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا ً على شرط واقف ھو قبول المبيع  .إال إذا تبين من االتفاق أو الظروف أن البيع مع لق
على شرط فاسخ .

ا دة ر> 424

إذا بيع الشيء ب شرط ال مذاق  ،كان للم شتري أن يق بل الب يع إن شاء  ،ول كن عل يه أن يع لن ھذا الق بول في ال مدة ال تي
يعينھا االتفاق أو العرف  .وال ينعقد البيع إال من الوقت الذي يتم فيه ھذا اإلعالن.

ا دة ر> 425

يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن على بيان األسس التي تصلح لتقديره .
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ا دة ر> 426

-1

ال يتر تب ع لى عدم ذ كر الث من ب طالن الب يع  ،إذا تب ين من االت فاق أو ال ظروف أن المتعا قدين ق صدا التعا مل بال سعر
المتداول بينھما أو بسعر السوق.

-2

فإذا اتفق الطرفان على أن الثمن ھو سعر السوق  ،كان الثمن ھو سعر السوق في الم كان والز مان ال لذين ي جب فيھ ما
تسليم المب يع للم شتري  .فإذا لم ي كن في م كان الت سليم سوق  ،و جب الر جوع إ لى سعر ال سوق في الم كان ا لذي
يقضي العرف بأن تكون أسعاره ھي السائدة  ،وذلك كله ما لم يتفق على غيره.

ا دة ر> 427

ذلك .

إذا قدر الثمن على أ ساس ا لوزن  ،ي كون ا لوزن ال صافي ھو المع تبر  ،إال إذا ات فق الطر فان أو جرى ال عرف ع لى غ ير
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره .

ا دة ر> 428

 -1يجوز البيع مرابحة أو تولية أو إشراكا ً أو وضيعة .

-2

والمرابحة بيع بم ثل الث من األول ا لذي ا شترى به ال بائع مع ز يادة ر بح مع لوم  ،والتول ية ب يع بم ثل الث من األول دون
زيادة أو نقص  ،واإلشراك تولية ب عض المب يع بب عض الث من  ،والو ضيعة ب يع بم ثل الث من األول مع نق صان م قدار
معلوم منه.

 -3إذا ثبت أن الثمن الذي اشترى به البائع أقل مما ذكره  ،كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي .

 -4ويعتبر تدليسا ً كتمان البائع مالبسات أحاطت بشرائه  ،إذا كان من شأنھا أن تؤثر في رضاء المشتري .
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 T - 2.2.1.1.1.4
ً
TXر ا)< )(473 - 429

ا دة ر> 429

إذا كان البيع جزافا ً  ،انتقلت الملكية إ لى الم شتري ع لى الن حو ا لذي تنت قل به في ال شيء المع ين با لذات .وي كون البي ـع
جزافا ً ولو كان تحديد الثمن موقوفا ً على تقدير المبيع .
ا دة ر> 430

 -1إذا كان البيع مؤجل الثمن  ،جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا ً على استيفاء الثمن كله و لو
تم تسليم المبيع .

 -2فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ً  ،جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جز ًءا منه تعويضا ً له عن ف سخ الب يع إذا لم
تدفع جميع األقساط  ،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا ً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه .

 -3وإذا تم الوفاء بالثمن  ،فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع .

وتسري أحكام الفقرات الثالث السابقة ولو س ّمى المتعاقدان البيع إيجاراً .

 -4وتسري أحكام الفقرات الثالث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع ايجاراً.

ا دة ر> 431

يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع  ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

 - 2.2.1.1.1.4.4أ
ا;"ات ا)(465 - 432) <b
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ا دة ر> 432

يلتزم البائع أن يقوم بما ھو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري  ،وأن يمتنع عن أي ع مل من شأنه أن يج عل ن قل
الحق مستحيالً أو عسيراً .
ا دة ر> 433

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليھا وقت البيع .
ا دة ر> 434

 -1يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع البيانات الضرورية عن المبيع  ،وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به .

 -2إذا كان استعمال المبيع يقتضي وبصفة خاصة اتخاذ احتيا طات معي نة  ،فع لى ال بائع أن يخ طر ب ھا الم شتري  ،وأن ينب ھه
إلى الطريقة الصحيحة الستعماله وإال التزم بتعويضه.

ا دة ر> 435

إذا عين في العقد مقدار المبيع  ،كان البائع مسئوالً عن نقص ھذا القدر بحسب ما يقضي به العرف  ،ما لم يتفق على غير
ذلك .على أنه ال يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إال إذا أثبت أن ھذا النقص من الجسامة بحيث انه لو كان
يعلمه لما أتم العقد.
ا دة ر> 436

 -1إذا تبين أن قدر المبيع يزيد على ما حدد في العقد  ،وكان الثمن مقدراً بالوحدة ،كا نت الز يادة لل بائع إن كان المب يع قا بالً
للتبعيض ما لم ير المشتري أخذھا بما يقابلھا من الثمن .وإن كان المبيع غير قابل للتبع يض  ،و جب ع لى الم شتري
أن يدفع ثمن الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجـوز له أن يطلب فسخ العقد.

 -2فإذا كان الثمن مقدراً جملة واحدة  ،كانت الزيادة للمشتري ما لم ت كن من الج سامة بح يث لو كان يعلم ھا ال بائع ل ما أ تم
العقد  .و في ھذه الحا لة ي كون الم شتري بالخ يار ب ين ز يادة الث من ب ما يتنا سب مع الز يادة في المب يع وب ين ف سخ
البيع .

 -3وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .

ا دة ر> 437

فعليا ً .

تتقادم الدعوى بطلب فسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة إذا انقضت سنة من و قت ت سليم المب يع ت سليما ً
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ا دة ر> 438

يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف الم شتري بح يث يتم كن من حياز ته واالنت فاع ب ـه دون عائق  ،و لو لم يقب ضه
بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك  .ويحصل ھذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
ا دة ر> 439

يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري عند الب يع  ،أو ات فق ع لى أن ي ستبقيه
البائع في حيازته بعد البيـع لسبب آخر غير الملك .
ا دة ر> 440

يجب أن يتم التسليم في الوقت الذي حدده العقد  ،فـإذا لم يحـدد العقد وقتا ً لذلك  ،التزم البائع بتسليمه فور انع قاد الع قد .
مع مراعاة المواعيد التي تستلزمھا طبيعة المبيع أو يقضي بھا العرف .

ا دة ر> 441

 -1يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد  ،ما لم يتفق على غير ذلك .

 -2فإذا كان المبيع منقوالً ولم يعين مكان وجوده  ،وجب تسليمه في موطن البائع .

ا دة ر> 442

إذا التزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين  ،فال يتم التسليم إال بوصوله إلى ھذا المكان  ،ما لم يتفق على غير ذلك .

ا دة ر> 443
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نفقات التسليم تكون على البائع  ،ما لم يقض االتفاق أو العرف بغير ذلك .
ا دة ر> 444

إذا ھلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي ال يد ألحد المتعا قدين ف يه  ،انف سخ الب يع وا سترد الم شتري ما أداه من الث من ،
وذلك ما لم يكن الھالك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع .
ا دة ر> 445

إذا ھلك المبيع في جـزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم  ،أو قبل حصول اإلعذار المشار إل يه في ال مادة ال سابقة  ،و كان
الھالك أو التلف بسبب أجنبي ال يد ألحد المتعاقدين فيه  ،جاز للمشتري إ ما أن يط لب ف سخ الب يع إذا كان ال ھالك أو الت لف ج سيما ً
بحيث لو طـرأ قبل العقد لما أتم البيع  ،وإما أن يطلب إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع .

ا دة ر> 446

 -1إذا ھلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما ً بالثمن.

-2

فإذا كان الھالك أو التلف لسبب يرجع إلى البائع  ،كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر ما ن قص
من قيمة المبيع  ،وذلك مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إن كان له مقتض .

ا دة ر> 447

يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه  ،ولو اتفق على غير ذلك .
ا دة ر> 448

يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه  ،الصادر من أي شخص يدعي وقت البيع حقا على المبيع يحتج
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به على المشتري  .كما يلتزم البائع بالضمان إذا ادعى المتعرض حقا آل إليه من البائع بعد البيع.

ا دة ر> 449

-1

إذا رفعت ع لى الم شتري د عوى با ستحقاق المب يع ك له أو بع ضه  ،و جب عل يه الم بادرة بإخ طار ال بائع  .وع لى البا ئع
وبحسـب األحوال ووفقا ً لقانون المرافعات  ،أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل محله فيھا .

-2

فإذا تم اإلخطار في الوقت المالئم  ،ولم يتدخل البائع في الدعوى  ،وجب عليه ال ضمان  ،إال إذا أث بت أن الح كم ال صادر
في الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه .

-3

ضي  ،ف قد الم شتري
وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المالئم  ،و صدر عل يه ح كم حاز قوة األ مر المق ّ
حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفضھا .

ا دة ر> 450

-1

إذا استحق المبيع كله  ،كان للمشتري أن يطلب إلزام البائع بأداء قيمته و قت اال ستحقاق  ،وأن يعو ضه ع ما لح قه من
خسارة وما فاته من كسب بسبب ذلك.

-2

ومع ذلك ال يلتزم البائع  ،إذا أثبت أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب االستحقاق  ،إال بتعويض المشتري بقدر ما أداه من
الثمن .

ا دة ر> 451

-1إذا استحق بعض المبيع أو ثبت عليه حق للغير  ،وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو عل مه ل ما أ تم الع قد ،
كان له أن يرد المبيع وما أفاده منـه  ،على أن يعوضه البائع عمـا لحقه من خسارة وما فاته من كسب .
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-2فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع  ،أو كانت الخسارة التي لحقته لم تب لغ ال قدر المب ين في الب ند ال سابق  ،لم ي كن له أن
يطالب إال بالتعويض.

 -3ويراعى في الحالتين ما يقضي به البند ) (2من المادة السابقة .

ا دة ر> 452

ال يضمن البائع حقا ً ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان له عنه وقت التعاقد  ،أو كان ھذا الحق ارتفاقا ً ظاھراً أو
ناشئا ً عن قيد قانوني على الملكية .
ا دة ر> 453

-1يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان االستحقاق أو أن ينقصا منـه  ،أو أن يسقطا ھذا الضمان .

 -2ومع ذلك يقع باطالً كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه  ،إذا كان البائع قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق .

ا دة ر> 454

إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا  ،فإن البائع يكون مع ذلك مسئوالً عن رد الثمن  ،إال إذا أث بت أن الم شتري كان يع لم
وقت البيع سبب االستحقاق  ،أو أنه اشترى ساقط الخيار .

ا دة ر> 455

يكون البائع ملزما ً بالضمان وفقا ً ألحكام المادة ) ، (451إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيم ته  ،أو ين قص
من منفعته بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما ھـو مبين في العقد أو مما ھـو ظاھر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أ عد ل ـه ،
ويضمن البائع العيب ولو لم يكن عالما ً بوجوده.
ا دة ر> 456

ال يضمن البائع عيبا ً جرى العرف على التسامح فيـه.
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ا دة ر> 457

ال ي ضمن ال بائع عي با ً كان الم شتري يعر فه و قت الب يع  ،أو كان ي ستطيع أن يتبي نه بنف سه لو أ نه ف حص المب يع بعنا ية
الشخص العادي  ،إال إذا أثبت المشتري أن البائع قد أ ّكد له خلو المبيع من ھذا العيب  ،أو أنه قد تعمّد إخفاءه عنه غشا ً .
ا دة ر> 458

-1

إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمك نه من ذ لك  ،وف قا ً لل مألوف في التعا مل .فإذا ك شف
عيبا ً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خالل مدة معقولة  ،فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان .

-2

أما إذا كان العيب مما ال يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك  ،فإنه يجب أن يخ طر به البا ئع
بمجرد كشفه  ،وإال سقط حقه في الضمان.

ا دة ر> 459

تبقى دعوى الضمان ولـو ھلك المبيع بأي سبب كان.

ا دة ر> 460

إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف المالك  ،فال رجوع له بالضمان .
ا دة ر> 461

 -1يجـوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا ھذا الضمان .

 -2ومع ذلك يقع باطالً كل شرط بإنقاص الضمان أو بإسقاطه  ،إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا ً منه .
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ا دة ر> 462

 -1تتقادم دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع  ،ولو لم يكتشف المشتري الع يب إال ب عد ذ لك  ،ما لم
يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول .

 -2وال يجوز للبائع أن يتمسك بالتقادم  ،إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه .

ا دة ر> 463

ال ضمان للعيب في البيوع القضائية وال في البيوع اإلدارية التي تمت بطريق المزايدة العلنية.
ا دة ر> 464

إذا لم تتوافر في المبيع وقت الت سليم ال صفات ا لتي ك فل ال بائع للم شتري وجود ھا ف يه  ،كان للم شتري إ ما أن يط لب رد
المبيع مع التعويض في حدود ما يقضي به البند ) (1من المادة ) ، (451وإما أن يط لب ا ستبقاء المب يع مع تعوي ضه ع ما أ صابه
من ضـرر بسبب عدم توافر تلك الصفات .

ا دة ر> 465

-1

إذا ضمن البائع صالحية المبيع للعمل مدة معي نة  ،ثم ظ ھر خ لل في المب يع خالل ت لك ال مدة  ،كان ع لى الم شتري أن
يخطر البائع بـھذا الخلل خالل شھر من ظھوره.

-2

فإذا لم يقم البائع بإصالح الخلل  ،كان للمشتري أن يرد المبيع أو أن يستبقيه مع التعويض في الحالتين وفق ما تق ضى
به المادة السابقة .

-3

ويجب رفع الدعوى خالل ستة أشھر من تاريخ اإلخطار بوجود الخلل  ،وإال سقط حق المشتري في طلب الضمان.
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وذلك جميعه ما لم يتفق على غيره .

 - 2.2.1.1.1.4.5ب
ا;"ات ا ;7ي )(473 - 466

ا دة ر> 466

 -1يكون الثمن مستحق الوفاء فور تمام البيع  ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

 -2فإذا تعرض أحـد للمشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع  ،أو آيل إليه من البائع أو نتيجة لفعله  ،أو إذا خ يف أل سباب
جدية أن يستحق المبيع  ،جاز للمشتري ما لم يمنعه شـرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينت ھي الت عرض أو يزول
خطر االستحقاق .ومع ذلك يجوز للبائع في ھذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيالً .

 -3ويسري حكم البند السابق إذا ظھر عيب في المبيع .

ا دة ر> 467

يكون الثمن مستحق األداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع  ،فإذا لم يكن الثمن م ستحقا ً و قت ت سليم المب يع  ،و جب
أداؤه في موطن المشتري وقت استحقاقه  ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
ا دة ر> 468

إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه  ،أو أخل بااللتزامات األخرى التي يرتبھا عقد الب يع  ،ي كون ال بائع بالخ يار ب ين
طلب إلزام المشتري بالتنفيذ أو طلب فسخ البيع .

ا دة ر> 469

إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق األداء في الحال  ،فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما ھو م ستحق له و لو قدم
المشتري رھنا ً أو كفالة  ،ھذا ما لم يمنح البائع المشتري أجالً بعد البيع .
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ا دة ر> 470

إذا ھلك المبيع في يد البائع وھو حابس له  ،كان الھالك على المشتري  ،ما لم يكن المبيع قد ھلك بفعل البائع.
ا دة ر> 471

في ب يع ال عروض وغير ھا من المن قوالت  ،إذا ات فق ع لى مي عاد ألداء الث من ولت سلم المب يع  ،كان لل بائع اعت بار الب يع
مفسوخا ً دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري الثمن عند حلول األجل  ،ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
ا دة ر> 472

إذا لم يعين االتفاق أو العرف مكانا ً أو زمانا ً لتسلم المبيع  ،وجب ع لى الم شتري أن يت سلمه في الم كان ا لذي يو جد في ـه
المبيع وقت البيع  ،وأن ينقله من ھذا المكان دون إبطاء  ،إال بقدر ما يقتضيه النقل من زمـن .
ا دة ر> 473

يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وغير ذلك من مصروفات  ،ما لم
يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
 - 2.2.1.1.2ا.ع ا1
! J5أ اع ا)ع )(487 - 474
 - 2.2.1.1.2.1أوً/
!< اء )(474 - 474

ا دة ر> 474

إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع وقع العقد باطالً .
 T - 2.2.1.1.2.2
ً
!<  fMا(476 - 475) Q

ا دة ر> 475

 -1إذا باع شخص شيئا ً معينا ً بالذات وھو ال يملكه  ،جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع  .ويكون األمر كذلك ولو وقع البيع
على عقار  ،سجل العقد أو لم يسجل.

 -2وفي كل حال ال يسري ھذا البيع في حق المالك للعين المبيعة  ،ولو أجاز المشتري العقد.
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ا دة ر> 476

 -1إذا أقر المالك البيع  ،سرى العقد في حقه  ،وانقلب صحيحا ً في حق المشتري.

 -2وكذلك ينقلب العقد صحيحا ً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد .

 -3إذا حكم للمشتري ببطالن البيع  -وفقا ً للمادة السابقة -وكان يجھل أن المبيع غير مم لوك لل بائع  ،ف له أن يطا لب بتعو يض
ولو كان البائع حسن النية .

1T - 2.2.1.1.2.3
ً
!< ا:ق ا ;8زع  )(479 - 477

ا دة ر> 477

 -1إذا بيع حق متنازع فيه  ،كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات.
 -2ويعتبر الحق متنازعا ً فيه إذا كان موضوعه قـد رفعت بـه دعوى  ،أو قام في شأنه نزاع جـدي.
 -3يسقط االسترداد بمضي ستين يوما ً من تاريخ علم المسترد بالبيع .

ا دة ر> 478

ال يسري حكم المادة السابقة في الحاالت التالية :
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 -1إذا كان الحق المتنازع فيه داخالً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا ً بثمن واحد .

 -2إذا كان الحق المتنازع فيه شائعا ً وباع أحد الشركاء نصيبه فيه لشريك آخر.

 -3إذا كان الحق المتنازع فيه قد تصرف فيه صاحبه وفاء لدين مستحق في ذمة الدائن .

 -4إذا كان الحق المتنازع فيه مضمونا ً برھن يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز ھذا العقار.

ا دة ر> 479

ال يجوز للق ضاة وال ألع ضاء النيا بة العا مة وال للم حامين وال لكت بة الم حاكم وال ل مأموري التنف يذ أن ي شتروا و لو با سم
مستعار حقا ً متنازعا ً فيه  ،وإال كان العقد باطالً .
 - 2.2.1.1.2.4را!5
ً
!< ا(481 - 480) %?.8 Ub8

ا دة ر> 480

 -1ال يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى نص في القانون أو اتفاق أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنف سه مبا شرة
أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما يناط به بيعه بموجب ھذه النيا بة ما لم ي كن ذ لك بإذن الق ضاء  ،و مع
عدم اإلخالل بما يكون منصوصا ً عليه في قوانين أخرى .

 -2ويصح العقد إذا أجازه من تم البيع لحسابه .

ا دة ر> 481

 -1ال ي جوز للسما سرة وال لل خبراء أن ي شتروا و لو با سم م ستعار األ موال المع ھود إلي ھم بيع ھا أو ت قدير قيمت ھا أو مبا شرة
الخبرة في شأنھا .

 -2ويصح البيع في ھذه األحوال إذا أقره من تم البيع لحسابه.
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?I - 2.2.1.1.2.5
ً
!< ا;آ )(485 - 482

ا دة ر> 482

من باع تركة أو حصة فيھا دون تفصيل لمشتمالتـھا  ،ال يضمن إال ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك.
ا دة ر> 483

إذا بيعت تركة أو حصة فيھا  ،فال يسري البيع في حق ال غير إال إذا ا ستوفى الم شتري اإل جراءات الواج بة لن قل كل حق
اشتملت عليه التركة  .فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين  ،وجب أيضا ً أن تستوفى ھذه اإلجراءات .

ا دة ر> 484

إذا كان ال بائع قد ا ستوفى ب عض ما للتر كة من ح قوق  ،أو باع شيئا ً م ما ا شتملت عل يه أو ا ستھلكه  ،و جب أن يرد
للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استھلكه  ،ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد .

ا دة ر> 485

يرد المشتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة  ،ويوفيه بما يكون له من حقوق عليھا  ،ما لم يوجد ات فاق يق ضي
بغير ذلك .
' - 2.2.1.1.2.6د'
ً
ا)<  ض ا ت )(487 - 486

ا دة ر> 486

 -1إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المب يع و قت ال موت  ،فإن الب يع ي سري في حق
الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن ال تجاوز ثلث التركة داخالً فيھا المبيع ذاته .

 -2أما إذا كانت ھذه الزيادة تجاوز ث لث التر كة  ،فإن الب يع في ما ي جاوز الث لث ال ي سري في حق الور ثة إال إذا أ قروه أو رد
المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.
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 -3ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ). (1014

ا دة ر> 487

المبيعة.

ال تسري أح كام ال مادة ال سابقة إ ضراراً بالغير ح سن الن ية  ،إذا كان ھذا ال غير قد ك سب ب عوض ح قا ً عين يا ً ع لى الع ين

 - 2.2.1.2ا ,-.ا1
ا &(491 - 488) Y

ا دة ر> 488

المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى اآلخر  ،على سبيل التبادل  ،ملكية مال ليس من النقود .
ا دة ر> 489

إذا تفاوتت قيمة البدلين في تقدير المتقايضين  ،جاز أن يكون فرق القيمة معدالً من النقود.
ا دة ر> 490

تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح بـه طبي عة المقاي ضة  .ويع تبر كل من المتقاي ضين بائ عا ً ل ما قا يض
بـه ومشتريا ً لما قايض عليه .
ا دة ر> 491

ذلك .

مصروفات عقد المقايضة ورسوم التسجيل وغير ذلك من النفقات  ،يتحملھا المتقايضان مناصفة  ،ما لم يت فق ع لى غ ير

 - 2.2.1.3ا ,-.ا#1
ا) )(512 - 492

ا دة ر> 492

 -1الھبة تمليك مال أو حق مالي آلخر حال حياة المالك دون عوض .

 -2ويجوز للواھب مع بقاء فكرة التبرع أن يشترط على الموھوب له القيام بالتزام معين ويعتبر ھذا االلتزام عوضا ً .

 - 2.2.1.3.2أوً/
أرآن ا) )(497 - 493

ا دة ر> 493
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 -1تنعقد الھبة باإليجاب والقبول وتتم بالقبض .

 -2ويكفي في الھبة م جرد اإلي جاب إذا كان الوا ھب و لي المو ھوب له أو و صيه وال مال المو ھوب في حوز ته و كذا لو كان
الموھوب له صغيراً يقوم الواھب على تربيته .

 -3يتوقف نفاذ عقد الھبة على أي إجراء تعلق القوانين نقل الملكية عل يه وي جوز ل كل من طر في الع قد ا ستكمال اإل جراءات
الالزمة .

ا دة ر> 494

ال تنعقد الھبــة على مــال مســتقبل .

ا دة ر> 495

ال ينفذ عقد الھبة إذا كان المال الموھوب غير مملوك للواھب ما لم يجزه المالك ويتم القبض برضاه .

ا دة ر> 496

ھبـة المال الشائع جائزة ولو كان قابالً للقسمة .
ا دة ر> 497
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تسـري على الھبـة في مرض الموت أحكام الوصية .
 T - 2.2.1.3.3
ً
TXر ا) )(504 - 498
 - 2.2.1.3.3.1أ
ا;"ات ااه(501 - 498) U

ا دة ر> 498

 -1ي لتزم الوا ھب بت سليم ال مال المو ھوب  ،إذا لم ي كن المو ھوب له قد قب ضه  ،وت سري في ذ لك األح كام المتعل قة بت سليم
المبيع .

 -2فإذا ھلك المال الموھوب قبل تسليمه أو حصل فيه ت غير أو ن قص  ،ال ي كون الوا ھب م سئوالً إال عن فع له الع مد أو خط ئه
الجسيم .

ا دة ر> 499

ال يضمن الواھب إال التعرض الناشئ عن فعله  ،كما ال يضمن استحقاق الموھوب إال إذا تعمد إخفاء سبب اال ستحقاق أو
كانت الھبة مقرونة بتكليف  ،ما لم يقض القانون أو االتفاق بغير ذلك.
ا دة ر> 500

 -1إذا استحق الموھوب وكان الواھب قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق يقدر القاضي للموھوب له تعويضا ً عادالً .

 -2فإن كانت الھبة مقترنة بتكليف فال يلتزم الواھب بضمان االستحقاق إال في حدود ما أداه المو ھوب له من ھذا التكل يف .
ويحل الموھوب له محل الواھب فيما يكون له من حقوق ودعاوى .

ا دة ر> 501

ال ي ضمن الوا ھب براءة المو ھوب من الع يب  ،إال إذا ات فق ع لى غير ذ لك  ،أو كان الوا ھب قد تع مد إخ فاء الع يب ،
وعندئ ٍذ ال يكون ملزما ً إال بتعويض الموھوب له عما سببه العيب من ضرر  .ويكون كذلك ملزما ً بالتعويض إذا كانت الھبة مقرو نة
بتكليف  ،على أال يجاوز التعويض في ھذه الحالة قدر ما أداه الموھوب له من ھذا التكليف .
 - 2.2.1.3.3.2ب
ا;"ات ا هب (504 - 502) %
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ا دة ر> 502

ي لتزم المو ھوب له بالق يام ب ما يفر ضه عل يه الع قد من تكل يف  ،سواء كان ھذا التكل يف م شروطا ً لم صلحة الوا ھب أو
لمصلحة الغير أو للمصلحة العامة .
ا دة ر> 503

إذا تبين أن قيمه الشيء الموھوب وقت الھبة كانت أقل من قيمة التكليف المقترن بھا  ،وكان الموھوب له على غير ع لم
بذلك  ،فإنه ال يكون ملزما ً بأن يقوم بالتكليف إال في حدود قيمة الشيء الموھوب .
ا دة ر> 504

 -1إذا كا نت الھ بة مقتر نة بتكل يف المو ھوب له الو فاء بديون الوا ھب  ،فإ نه ال ي كون ملز ما ً إال بو فاء ا لديون ا لتي كا نت
موجودة وقت الھبة  ،ما لم يتفق على غير ذلك .

 -2وإذا كان الشيء الموھوب مثقالً بحق عيني ضمانا ً لدين في ذمة الواھب أو في ذمة شخص آخر  ،فإن الموھوب له ي لتزم
بوفاء ھذا الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

1T - 2.2.1.3.4
ً
ا@ع  ا) )(512 - 505

ا دة ر> 505

 -1ال يجوز للواھب الرجوع في ھبته  ،إال إذا قبل الموھوب له ذلك أو كانت الھبة فيما وھبه الوالدان لولدھما .

 -2ومع ذلك  ،يجوز الرجوع في الھبة بترخيص من القضاء إذا استند الواھب في ذلك إلى عذر مقبول.

 -3وفي جميع األحوال  ،يراعى ما تقضي به المادتان ) (507و ).(508
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ا دة ر> 506

يعتبر على وجه الخصوص عذراً مقبوالً للرجوع في الھبة :

 -1أن يخل الموھوب له بما يجب عليه نحو الواھب إخالالً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه .

 -2أن يصبح الواھب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعي شة ب ما يت فق مع مكان ته االجتماع ية  ،أو أن ي صبح غير قادر
على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير .

 -3أن يرزق الواھب بعد الھبة ولداً يظل حيا ً إلى وقت الرجوع  ،أو أن يكون له ولد يظنه ميتا ً وقت الھبة وتبين أنه حي .

ا دة ر> 507

يمتنع الرجوع في الھبة في الحاالت التالية :

 -1إذا كانت الھبة من األم  ،وكان ولدھا يتيما ً وقت الرجوع .

 -2إذا كانت الھبة من أحد الزوجين لآلخر ما دامت الزوجية قائمة .

 -3إذا مات الواھب أو الموھوب لــه .

 -4إذا تصرف الموھوب له في الشيء الموھوب تصرفا ً نھائيا ً يخرجه عن ملكه  ،فإذا اقتصر التصرف على بعض المو ھوب
 ،جاز للواھب الرجوع في الباقي.

-5إذا ھلك الشئ الموھوب في يد الموھوب له ،سوا ًء كان الھالك بفع له أو ب سبب ال يد له ف يه أو ب سبب اال ستعمال  ،فإذا لم
يھلك إال بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي .
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 -6إذا حصل تغير في ذات الشيء الموھوب يخرجه عن طبيع ته  ،أو ح صلت ف يه ز يادة مت صلة موج بة لز يادة قيم ته  .فإذا
زال المانع عاد حق الرجوع.

 -7إذا اقترنت الھبة بتكليف تـم تنفيذه .

 -8إذا كانت الھبة لغرض خيري .

ا دة ر> 508

باإلضافة إلى موانع الرجوع المنصوص عليھا في ال مادة ال سابقة  ،يمت نع ر جوع الوا لدين في ھبتھ ما لو لدھما في الحالت ين
التاليتين :

 -1إذا تعامل الموھوب له مع الغير على اعتبار قيام الھبة  ،وكان في الرجوع ضرر يصيب الموھوب له أو الغير .

 -2إذا مرض الواھب أو الموھوب له مرضا ً يخشى معه الموت  ،فإذا زال المرض عاد الحق في الرجوع .

ا دة ر> 509

إذا قتل الموھوب لـه الواھب عمداً ودون حق  ،جاز ألي من ورثته أن يطلب فسخ الھبة .
ا دة ر> 510

 _M U;& -1ا@ع إدة ا 7ء ا هب إ_ Mـ fااهـ Uـ $وـt
 م ا@ع   < ،م اLIEل !ا ا ;. ,F?;! M5

 -2وال يرد الموھوب له الثمار إال من وقت االتفاق ع لى الر جوع أو و قت ر فع ا لدعوى.ول ـه أن ير جع ع لى الوا ھب ب كل ما
أنف قه من الم صروفات ال ضرورية  ،أ ما الم صروفات الناف عة فال ي جاوز في الر جوع ب ھا ال قدر ا لذي زاد في قي مة
الشيء الموھوب.
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ا دة ر> 511

 -1إذا استعاد الواھب ال شيء المو ھوب ب غير ر ضاء أو ق ضاء  ،كان م سئوالً عن ھال كه سواء كان ال ھالك بفع له أو ب سبب
أجنبي ال يد له فيه أو بسبب االستعمال .

 -2أما إذا صدر حكم بالرجوع في الھبة  ،وھلك الشيء الموھوب في يد الموھوب له بعد إعذاره بالتسليم  ،فإن المو ھوب له
يكون مسئوالً عن الھالك  ،ولو كان بسبب أجنبي .

ا دة ر> 512

تكون نفقات الھبة على الموھوب له  ،ونفقات الرجوع على الواھب  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
 - 2.2.1.4ا ,-.اا!<
ا7آ )(563 - 513

ا دة ر> 513

الشركة عقـد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساھم كل منھم في مشروع مالي  ،بتقديم حصـة من مال أو من ع مل
واقتسام ما قد ينشأ عن ھذا المشروع من ربح أو من خسارة .
ا دة ر> 514

 -1تعتبر الشركة شخصا ً معنويا ً بمجرد تكوين ھا  ،ول كن ال يح تج ب ھذه الشخ صية ع لى ال غير إال ب عد ا ستيفاء إ جراءات الن شر ال تي
يقررھا القانون .

 -2ومع ذلك فللغير  ،إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة  ،أن يتمسك بشخصيتھا .

 - 2.2.1.4.2أوً/
أرآن ا7آ )(523 - 515

ا دة ر> 515

 -1يجب أن يكون عقد الشركة مكتو با ً وإال كان باطالً  ،و كذلك ي كون باطالً كل ما يدخل ع لى الع قد من ت عديالت دون أن ت ستوفى
الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.

 -2غير أن ھذا البطالن ال يجوز أن يحتج به ال شركاء ع لى ال غير  .وال ي كون له أ ثر في ما ب ين ال شركاء أنف سھم  ،إال من و قت أن
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يطلب الشريك الحكم بالبطالن.

ا دة ر> 516

تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة  ،وواردة على ملكية المال ال على مجرد االنتفاع به  ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف
يقضي بغير ذلك .
ا دة ر> 517

ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ  ،أو على ما يتمتع بـه من ثقة مالية .
ا دة ر> 518

إذا تعھد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا ً من النقود  ،ولم يقدم ھذا المبلغ  ،جاز لل شركة فوق مطالب ته بالو فاء
بالتزامه  ،أن تطالبه بالتعويض عما لحقھا من ضرر بسبب تأخره في الوفاء .
ا دة ر> 519

 -1إذا كانت حصة ال شريك حق ملك ية أو حق منف عة أو أي حق ع يني آ خر  ،فإن أح كام الب يع ھي ا لتي ت سري في ضمان
الحصة إذا ھلكت أو استحقت أو ظھر فيھا عيب أو نقص.

 -2أما إذا كانت الحصة مجرد االنتفاع بالمال  ،فإن أحكام اإليجار ھي التي تسري في كل ذلك .

ا دة ر> 520

-1إذا تعھد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عمال  ،وجب أن يقوم بالخدمات التي تع ھد ب ھا  ،وأن ي قدم ح سابا ً ع ما ي كون
قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.

-2على أنه ال يكون ملزما ً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع  ،إال إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

ا دة ر> 521

إذا كانت الحصة التي قدمھا الشريك ھي ديون له في ذمة الغير  ،فال ينقضي التزامه للشركة إال إذا استوفيت ھذه ا لديون
 ،ويكون الشريك فوق ذلك مسئوالً عن تعويض الضرر  ،إذا لم توف الديون عند حلول أجلھا .
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ا دة ر> 522

 -1توزع األرباح بين الشركاء على الوجه المبين في العقد  ،فإذا خال العقد من اتفاق على ذلك  ،وزعت األرباح بينھم بنسبة
حصة كل منھم في رأس المال .

 -2أما الخسائر فيجب توزيعھا بنسبة حصة كل شريك في رأس المال  ،ويقع باطالً كل اتفاق على غير ذلك .

 -3وإذا كانت حصة أحد ال شركاء مق صورة ع لى عم له  ،و جب أن ي قدر ن صيبه في ا لربح تب عا ً ل ما تف يده ال شركة من ھذا
العمل  .وتقتصر حصته في الخسائر على عمله .فإذا قدم فوق عم له ن قوداً أو أي شيء آ خر  ،كان له ن صيب عن
العمل وآخر عما قدمه فوقه .

ا دة ر> 523

إذا اتفق على أن أحد الشركاء ال يساھم في أرباح الشركة أو في خسائرھا  ،كان عقد الشركة باطالً .

 T - 2.2.1.4.3
ً
إدارة ا7آ )(528 - 524

ا دة ر> 524

 -1للشريك المنتدب لإلدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم  ،بالرغم من معارضة سائر الشركاء  ،بأعمال اإلدارة والتصرفات
التي تدخل في غرض الشركة  ،متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من ال غش  ،وال ي جوز عزل ھذا ال شريك من اإلدارة دون
مسوغ ما دامت الشركة باقية .

 -2وإذا كان انتداب الشريك لإلدارة الحقا ً لعقد الشركة  ،جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي .

 -3أما المديرون من غير الشركاء فھم دائما ً قابلون للعزل.
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ا دة ر> 525

 -1إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإلدارة دون أن يعين اختصاص كل منھم ودون أن ينص على عدم جواز ان فراد أي من ھم باإلدارة ،
كان لكل منھم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال اإلدارة  ،على أن يكون لكل من باقي ال شركاء المن تدبين أن ي عترض ع لى
الع مل ق بل تما مه  ،وع لى أن ي كون من حق أغلب ية ال شركاء المن تدبين ر فض ھذا اال عتراض  ،فإذا ت ساوى الجان بان كان
الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا ً.

 -2أما إذا اتفق على أن تكون قرارات ال شركاء المن تدبين باإلج ماع أو باألغلب ية فال ي جوز ال خروج ع لى ذ لك  ،إال أن ي كون أل مر
عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة ال تستطيع الشركة تعويضھا .

ا دة ر> 526

إذا وجب أن يصدر قرار باألغلبية  ،تعين األخذ باألغلبية العددية  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
ا دة ر> 527

الشركاء غير المديرين ممنوعون من اإلدارة  ،ولكن يجوز لھم أن يطلعوا بأنفسھم ع لى د فاتر ال شركة وم ستنداتھا و كل
اتفاق على غير ذلك باطل.
ا دة ر> 528

إذا لم يوجد نص على طريقة اإلدارة  ،اعتبر كل شريك مفوضا ً من اآلخرين في إدارة الشركة  ،وكان له أن يباشر أع مال
ال شركة دون ر جوع إ لى غيره من ال شركاء  ،ع لى أن ي كون ل ھؤالء أو ألي من ھم حق اال عتراض ع لى أي ع مل ق بل تما مه ،
وألغلبية الشركاء الحق في رفض ھذا االعتراض .
1T - 2.2.1.4.4
ً
TXر ا7آ )(533 - 529

ا دة ر> 529

 -1على الشريك أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذل في تدبير مصالحه الخا صة  ،إال إذا كان من تدبا ً لإلدارة
بأجر فال يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي .

 -2وعليه أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفا ً للغرض الذي أنشئت من أجله .
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ا دة ر> 530

 -1ال يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا ً من مال الشركة  ،فإن فعل التزم بتعويض الشركة عن كل ضـرر ينشـأ من ج ـراء
ذلك .

 -2وإذا أمد الشريك الشركة من ماله  ،أو أنفق في مصلحتھا مصروفات نافعة عن حسن نية وتب صر  ،كا نت ال شركة ملز مة
بتعويضه عن كل ضرر ينشأ عـن ذلك.

 -3وال يلزم الستحقاق التعويض في الحالين أن يكون مسبوقا ً بإعذار.

ا دة ر> 531

إذا لم تف أموال الشركة بديونھا  ،كان الشركاء مسئولين عن ھذه الديون في أموالھم الخاصة  ،كل من ھم بن سبة ن صيبه
في خسائر الشركة  ،ويكون باطالً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .
ا دة ر> 532

 -1ال تضامن بين الشركاء فيما يلزم كال منھم من ديون الشركة  ،ما لم يتفق على غير ذلك .

 -2غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء  ،وزعت حصته في الدين على الباقين ،كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .

ا دة ر> 533

إذا كان ألحد الشركاء دائنون شخصيون  ،فليس لھم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقھم م ما ي خص ذ لك ال شريك في
رأس المال  ،وإنما لھم أن يتقاضوھا مما يخصه في األرباح  .أما بعد تصفية الشركة في كون ل ھم أن يتقا ضوا ح قوقھم من ن صيب
مدينھم في أموال الشركة بعد استنزال ديونھا  ،ومع ذلك يجوز لھم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب ھذا المدين .
 - 2.2.1.4.5را!5
ً
ا Yء ا7آ )(539 - 534

ا دة ر> 534

 -1تنتھي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لھا  ،أو بانتھـاء الع مل ا لذي قا مت من أج له  ،فإذا ات فق ال شركاء ق بل ذ لك ع لى
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استمرارھا امتد العقد .

 -2وإذا انقضت المدة المعينة أو انتھى العمل  ،ثــم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع األعمال ا لتي تأل فت ل ھا ال شركة ،
تجـدد العقد سـنة فسنة بالشروط ذاتھا .

 -3ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على االمتداد أو التجديد  ،ويترتب على اعتراضه وقف أثر ذلك في حقه .

ا دة ر> 535

 -1تنتھي الشركة بھالك جميع مالھا أو جزء كبير منه بحيث ال تبقى فائدة من استمرارھا .
 -2وإذا كان أحد الشركاء قد تعھد بأن يقدم حصته شيئا ً معينا ً بالذات  ،وھلك ھذا الشيء قبل تقديمه  ،أصبحت الشركة منحلة في
حق جميع الشركاء.

ا دة ر> 536

 -1تنتھي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره .

 -2ومع ذلك يجوز االتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته  ،ولو كانوا قصراً.

 -3وي جوز أي ضا ً االت فاق ع لى أن ت ستمر ال شركة في ما ب ين ال باقين من ال شركاء إذا مات أ حدھم أو ح جر عل يه أو أع سر أو
انسحب وفقا ً ألحكام المادة التالية  ،وفي ھذه الحالة ال يكون ل ھذا ال شريك أو ورث ته إال ن صيبه في أ موال ال شركة ،
ويقدر ھذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من ال شركة  ،و يدفع له ن قداً  ،وال ي كون
له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق  ،إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة .

ا دة ر> 537

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 137 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

 -1تنتھي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتھا غير معينة  ،ع لى أن يع لن ال شريك إراد ته في االن سحاب إ لى سائر
الشركاء قبل حصوله  ،وأال يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير الئق .

 -2وتنتھي الشركة أيضا ً بإجماع الشركاء على حلھا .

ا دة ر> 538

 -1يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء ع لى ط لب أ حد ال شركاء ل عدم و فاء شريك ب ما تع ھد ب ـه أو ألي سبب آ خر ال
يرجع إلى الشركاء  ،ويقدر القاضي ما ينطوي عليه ھذا السبب من خطورة تسوغ الحل.

 -2ويكون باطالً كل اتفاق يقضي بغير ذلك .

ا دة ر> 539

-1

يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي شريك يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا ً ع لى مد أجل ھا
 ،أو ت كون ت صرفاته م ما يم كن اعت باره سببا ً م سوغا ً ل حل ال شركة  ،أو أل ية أ سباب جد ية أ خرى  ،ع لى أن ت ظل
الشركة قائمة فيما بين الباقين .

-2

ويجوز ألي شريك  ،إذا كانت الشركة معينة المدة أن يط لب من الق ضاء إخرا جه من ھا متى ا ستند في ذ لك إ لى أ سباب
معقولة  ،وفي ھذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارھا.

-3

وفي الحالتين السابقتين يسـري على نصيب الشريك المفصول أو المنسحب أحكام البند ) (3من ال مادة ) ، (536وي قدر
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ھذا النصيب بحسـب قيمته يوم رفع الدعوى .

?I - 2.2.1.4.6
ً
 .-ا7آ و? ; )(545 - 540

ا دة ر> 540

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتھا بالطريقة المبي نة في الع قد  ،وع ند خل ّوه من ح كم خاص  ،تت بع األح كام المن صوص
عليھا في المواد التالية.
ا دة ر> 541

تنت ھي ع ند حل ال شركة سلطة ال مديرين  ،أ ما شخ صية ال شركة فتب قى بال قدر ا لالزم للت صفية  ،وإ لى أن تنت ھي ھذه
التصفية .
ا دة ر> 542

 -1يقوم بالتصفية عند االقتضاء  ،إما جميع الشركاء  ،وإما مصف واحد أو أكثر تعينھم أغلبية الشركاء.

 -2وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي  ،تولى القاضي تعيينه  ،بناء على طلب أحدھم .

 -3وفي الحاالت التي تكون فيھا الشركة باطلة  ،تع ين المحك مة الم صفي  ،وت حدد طري قة الت صفية  ،ب ناء ع لى ط لب كل ذي
شأن .

 -4وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين .

ا دة ر> 543

 -1يقوم المصفي بجميع أعمال التصفية  ،من جرد منقوالت الشركة واستيفاء حقوقھا ووفاء ديونھا وبيع أموالھا بالمزاد أو
بالممارسة  ،حتى يصبح المال مھيئا ً للقسمة  ،ويراعى في كل ذلك القيود المنصوص عليھا في أمر تعيينه .

 -2وليس له أن يقوم بعمل ال تقتضيه التصفية  ،وليس له على وجه الخصوص أن ي بدأ أع ماالً جد يدة لل شركة  ،إال أن ت كون
الزمة إلتمام أعمال سابقة .
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ا دة ر> 544

-1

تقسم أموال ال شركة ب ين ال شركاء جمي عا ً  ،وذ لك ب عد ا ستيفاء ا لدائنين لح قوقھم وب عد ا ستنزال الم بالغ الالز مة لو فاء
الديون التي لم تحل والديون المتنازع عليھا  ،وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد ال شركاء قد با شرھا
في مصلحة الشركة .

-2

ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمھا في رأس المال  ،كما ھي مبينة في العقد  ،أو يعادل
قيمة ھذه الحصة وقت تسليمھا للشركة إذا لم تبين قيمتھا في العقد  ،ما لم يكن الشريك قد اقت صر ع لى ت قديم عم له
 ،أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد االنتفاع بـه.

 -3وإذا بقي شيء بعد ذلك  ،وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منھم في األرباح .

-4

أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء  ،فإن الخ سارة توزع علي ھم جمي عا ً بن سبة ح صة كل من ھم
في رأس المال.

ا دة ر> 545

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .
* - 2.2.1.4.7
! J5أ اع ا7آت )(563 - 546
 - 2.2.1.4.7.1أوً/
4آ ا +ل )(550 - 546

ا دة ر> 546

شركة األعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تقبل األعمال من الغير وااللتزام بأدائھا ل قاء أ جر  ،واقت سام ما
ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة .
ا دة ر> 547

الشركاء مسئولون بالتضامن عن أداء العمل الذي يتقبله أحدھم  ،ويجوز ألي منھم اقتضاء األجر من صاحب العمل .
ا دة ر> 548

للشريك الذي تقبل العمل أن يعھد به إلى آخــر من الشركاء أو من غيرھم  ،ما لم يكن صاحب الع مل قد ا شترط عل يه أن
يؤديه بنفسه .
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ا دة ر> 549

شريك.

يق سم ا لربح ب ين ال شركاء بالن سبة المت فق علي ھا في ع قد ال شركة  ،دون اعت بار ل نوع أو م قدار الع مل ا لذي يؤد يه كل
ويستحق الربح ولو حال مانع دون مساھمة الشريك في العمل .

ا دة ر> 550

تقسم الخسارة بين الشركاء بنسبة ما يضطلع به كل منھم من عمل .
 T - 2.2.1.4.7.2
ً
4آ ا@(553 - 551) S

ا دة ر> 551

شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجل بما لھم من اعتبار  ،ثم بي عه واقت سام ما
ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة .

ا دة ر> 552

يلتزم الشركاء بالتضامن بأداء ثمن المال المشترى  ،سواء باشروا الشراء مجتمعين أم منفردين  .ويرجع من وفى الدين
على الباقين كل بنسبة حصته فيه .
ا دة ر> 553

يوزع الربح والخسارة بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم في المال المشترى  ،ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك .
1T - 2.2.1.4.7.3
ً
4آ ا Yر! )(563 - 554

ا دة ر> 554

شركة المضاربة عقد يلتزم بمقتضاه رب المال بتقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح .
ا دة ر> 555

يجب أن يكون كل من رب المال والمضارب أھالً للتصرف .
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ا دة ر> 556

المقيدة.

يصح أن تكون الم ضاربة مطل قة  ،أو أن ت كون مق يدة بز مان أو م كان أو نوع من األع مال  ،أو ب غير ذ لك من ال شروط

ا دة ر> 557

إذا كا نت الم ضاربة مطل قة  ،كان للم ضارب أن ي قوم بجم يع الت صرفات واألع مال ا لتي تقت ضيھا طبي عة اال ستثمار وف قا ً
للعرف السائد.
ا دة ر> 558

إذا كا نت الم ضاربة مق يدة  ،و جب علـى الم ضارب مرا عاة ال شروط المت فق علي ھا  ،وإالّ كـان ضامنا ً م ـا ي صيب مـال
المضاربة من ھالك أو تلف  ،وأن يعوض رب المال عما يلحق به من ضرر بسبب ذلك .

.

ا دة ر> 559

 -1ال يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله  ،وال أن يعطيه للغير مضاربة  ،إال إذا جرى العرف بذلك  ،أو فو ضت له
أمور المضاربة بحسب ما يراه .

 -2وال يجوز له في أي حال أن يھب مال المضاربة أو أن يقرضه  ،وال أن يقترض إلى حد يصبح م عه ا لدين أ كثر من رأس
المال  ،إال بإذن صريح من رب المال.

ا دة ر> 560

 -1يستحق كل من رب المال والمضارب نصيبا ً من الربح بحسب النسبة المتفق عليھا  ،فإذا لم يع ين ع قد ال شركة ح صة كل
منھما قسم الربح بحسب ما جرى به العرف  ،فإن لم يكن ھناك عرف قسم الربح بينھما مناصفة .
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 -2وإذا جاز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله  ،قسـم ا لربح بن سبة رأس ال مال  ،فيأ خذ الم ضارب ر بح ما له  ،و يوزع
ربح مال المضاربة على الوجه المبين في البند السابق .

ا دة ر> 561

-1يتحمل رب المال الخسارة وحده  ،ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك .

-2وإذا نقص مال المضـاربة بسبب الخسائر أو التلف  ،فإن النقص يجبر من الربح  ،فإن جاوز النقص الربح  ،حسب
الزائد من رأس المال  .وال ضمان على المضارب في ذلك .

ا دة ر> 562

 -1ي جوز ل كل من المتعا قدين أن ين ھي الم ضاربة إذا كا نت مطل قة  ،ع لى أال ي كون ذ لك في و قت غير منا سب  ،وإال ا لتزم
بتعويض المتعاقد اآلخر عما يلحق به من ضرر.

 -2وال يعتبر ھذا اإلنھاء إال من وقت إعذار المتعاقد اآلخر به .

 -3فإذا انتھت المضاربة على ھذا الوجه  ،وجب على المضارب أن يمتنع عن التصرف في مال الم ضاربة إن كان من الن قود
 ،فإن كان من غير النقود جاز له بيعه وقبض ثمنه .

ا دة ر> 563

 -1على أي وجه كان انتھاء المضاربة  ،فإنه ي جب ع لى الم ضارب أن ي صل باألع مال ا لتي بدأھا إ لى حا لة ال تت عرض مع ھا
أموال المضاربة للخسارة أو التلف.
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 -2وفي حالة انتھاء المضاربة بموت المضارب  ،يجب على ورثته أو نائبيھم أن يبادروا إلى إخطار رب المال بموت مورثھـم
 ،وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال للمحافظة على أموال المضاربة.

 - 2.2.1.5ا ,-.اR3
اض )(572 - 564

ا دة ر> 564

القرض عقد يلتزم بـه المقرض أن ينقل إلى الم قترض ملك ية مب لغ من الن قود أو أي شيء مث لي آ خر ع لى أن يرد إل يه
مثله نوعا ً وصفة وقدراً .
ا دة ر> 565

 -1يجب على المقرض أن يسـلم الشيء المتفق عليه إلى المقترض وقت تمام العقد ما لم يتفق على تسليمه في وقت آخر .

 -2فإذا ھلك الشيء قبل تسليمه كان ھالكه على المقرض.

ا دة ر> 566

ال ضمان على المقرض في استحقاق الشيء المقترض  ،إال أن ي كون ھ ناك ات فاق ع لى ال ضمان  ،أو أن ي كون الم قرض
قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق .
ا دة ر> 567

 -1إذا ظھر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استبقاءه  ،فال يلزمه أن يرد إال قيمة الشيء معيبا ً.

 -2فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب  ،فإنه يكون مسئوالً عما يسببه العيب من ضرر .

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 144 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

ا دة ر> 568

إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض  ،عدا ضمان حق المقرض  ،بطل الشرط وصح العقد.
ا دة ر> 569

 -1على المقترض أن يرد المثل عند حلول األجل المتفق عليه أو عند سقوطه .

 -2فإذا لم يتفق على األجل  ،أو اتفق على أن يكون ا لرد ع ند الم قدرة أو المي سرة  ،ع ين القا ضي مي عاداً منا سبا ً ل لرد وف قا ً
للظروف.

ا دة ر> 570

إذا لم يتفق على مكان رد المثل  ،كان الرد واجبا ً في موطن المقرض.
ا دة ر> 571

 -1ال عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد .

 -2وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق  ،كان المقرض بالخيار  :إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى ال سوق  ،فيرد
المقترض مثله  ،وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيھما الرد .

ا دة ر> 572

نفقات القرض والـرد تكون على المقترض  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
 - 2.2.1.6ا ,-.ا?دس
ا(581 - 573) jM-

ا دة ر> 573

الصلح عقد يح سم به عا قداه نزا عا ً قائ ما ً بينھ ما  ،أو يتوق يان به نزا عا ً محت مالً ،وذ لك بأن ينزل كل منھ ما ع لى و جه
التقابل  ،عن جزء من ادعائه .
 - 2.2.1.6.1أوً/
أرآن ا(576 - 574) jM-
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ا دة ر> 574

يشترط فيمن يعقد صلحا ً  ،أن يكون أھالً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملھا عقد الصلح .

ا دة ر> 575

ال يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام ال عام  ،ول كن ي جوز ال صلح ع لى الح قوق المال ية ال تي
تترتب على الحالة الشخصية  ،أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
ا دة ر> 576

ال يثبت الصلح إال بالكتابة أو بمحضر رسـمي.
 T - 2.2.1.6.2
ً
TXر ا(580 - 577) jM-

ا دة ر> 577

 -1يحسـم الصلح المنازعات التي يتناولھا .

 -2ويترتب عليه انقضاء الحقوق واالدعاءات التي ينزل عنھا أي من المتعاقدين نزوالً نھائيا ً.

ا دة ر> 578

 -1للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيھا دون غيرھا .

 -2وتف سر ع بارات الت نازل ا لتي يت ضمنھا ال صلح تف سيراً ضيقا ً  .وأي ّ ا كا نت ت لك الع بارات فإن الت نازل ال ين صب إال ع لى
الحقوق التي كانت وحدھا بصفة جلية محالً للنزاع الذي حسمه الصلح .

ا دة ر> 579
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 -1ال يترتب على الصلح نفع أو ضـرر لغير عاقديه  ،حتى لو وقع على محل ال يقبل التجزئة .

 -2ومع ذلك يحق للمتضامنين  ،دائنين كانوا أو مدينين  ،أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدھم  ،إذا رأوا فيه نفعا ً لھم .

ا دة ر> 580

من تصالح على حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معين  ،ثم تل قى ھذا ال حق ذا ته من شخص آ خر أو ب ناء ع لى
سبب آخر  ،ال يكون ھذا الحق الذي كسبه من جديد مرتبطا ً بالصلح السابق .
1T - 2.2.1.6.3
ً
!Lن ا(581 - 581) jM-

ا دة ر> 581

 -1الصلح ال يتجزأ  ،فبطالن جزء منه أو إبطاله  ،يقتضي بطالن العقد كله أو إبطاله .

 -2على أن ھذا الحكم ال يسري  ،إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اع تبرا أ جزاء ال صلح منف صلة
ومستقلة بعضھا عن بعض .

 - 2.2.2ا)ب ا1
ا5د ا; د  5.8 _Mا4/ء )(681 - 582
 - 2.2.2.1ا ,-.ا/ول
اF&/ر )(669 - 582
 - 2.2.2.1.1ا.ع ا+ول
اF&Eر !@ %م )(637 - 582

ا دة ر> 582

اإليجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من االنتفاع بشيء معين لمدة محدودة في مقابل عوض مالي .
 - 2.2.2.1.1.2أوً/
أرآن اF&/ر )(589 - 583

ا دة ر> 583

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 147 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

ال يجوز ل من يقت صر ح قه ع لى اإلدارة أن يع قد إي جاراً تز يد مد ته ع لى ثالث سنوات  ،إال بإذن م من يمل كه  .فإذا ع قد
اإليجار لمدة أطـول أنقصت مدته إلى ثالث سنوات  .وكل ھذا ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

ا دة ر> 584

-1اإليجار الصادر ممن له حق المنفعة ال ينفذ بعد انقضاء ھذا الحق في مواج ھة ما لك الرق بة ما لم ي قره  ،ع لى أن ترا عى
المواعيد المقررة للتنبيه باإلخالء والمواعيد الالزمة لنضج المحصول القائم ونقله .
 -2أما من ليس له إال حق االستعمال أو السكنى  ،فال يجوز له التأجير إال بإذن صريح أو لمبرر قوي .
ا دة ر> 585

يجوز أن تكون األجرة نقوداً  .كما يجوز أن تكون أي مقابل مالي آخر .
ا دة ر> 586

إذا لم يحدد المتعاقدان األجرة أو كيفية تقديرھا  ،أو إذا تعذر إثبات مقدارھا ،وجبت أجرة المثل وقت إبرام العقد .
ا دة ر> 587

إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بـدء اإليجار كان بدؤه من تاريخ العقد.
ا دة ر> 588

-1
-2

إذا عقد اإليجار دون تحديد مدة  ،أو عقد لمدة غير معينة  ،أو ّ
تعـذر إثبات مدته  ،اعتبر اإليجار منع قداً لل مدة الم حددة
لدفع األجرة .
وينتھي اإليجار بانقضاء ھذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين على اآل خر باإلخالء ق بل ن صفھا األ خير ع لى أال يز يد مي عاد
التنبيه على ثالثة أشھر .

ا دة ر> 589

ال يجوز أن تتجاوز مدة اإليجار خمسا ً وعشرين سنة  .فإن كان عقد اإليجار لمدة أطول أو كان مؤبداً ردت مدته إ لى ھذا
القدر  ،ما لم يكن اإليجار معقوداً لمدة حياة المؤجر أو المستأجر  ،فيستمر العقد لھذه المدة ولو زادت على خمس وعشرين سنة .
 T - 2.2.2.1.1.3
ً
TXر اF&Eر )(619 - 590
 - 2.2.2.1.1.3.1أ
ا;"ات ا \@ )(606 - 590

ا دة ر> 590

يلتزم المؤجر بأن يسلم للمستأجر العين المؤجرة وملحقات ھا في حا لة ت صلح مع ھا ألن ت في ب ما أ عدت له من المنف عة ،
وفقا ً لما تم االتفاق عليه أو لطبيعة العين .
ا دة ر> 591
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-1

إذا سلمت الع ين المؤ جرة في حا لة ال ت صلح مع ھا ال ستيفاء المنف عة المق صودة  ،أو كان من شأن حالت ھا ن قص ھذه
المنف عة نقصـا ً ك بيراً  ،جاز للمسـتأجر أن يط لب فسـخ العقـد أو إن قاص األجـرة بمقـدار ما نقـص من المنف عة مع
التعويض في الحالين إن كان له مقت َ ض  .وذ لك دون إ خالل ب حق الم ستأجر في إ لزام المؤ جر بالق يام ب ما ي لزم من
اإلصالحات لتمكينه من االنتفاع المقصود.

-2

فإذا كانت العين المؤجرة في حا لة من شأنھا أن ت عرض صحة الم ستأجر أو من يعي شون م عه أو م ستخدميه أو عما له
لخطر جسيم  ،جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد  ،ولو كان قد سبق له التنازل عن ھذا الحق .

ا دة ر> 592

يسري على االلتزام بتسليم العين المؤجرة ما ي سري ع لى اال لتزام بت سليم الع ين المبي عة من أح كام  ،وع لى األ خص ما
يتعلق منھا بزمان التسليم ومكانه وتحديد العين المؤجرة وملحقاتھا أو العجــز والزيادة فيھا  ،ما لم يقض القانون بغير ذلك .
ا دة ر> 593

يلتزم المؤ جر أن يتع ھد الع ين المؤ جرة بال صيانة لتب قى في حا لة ت صلح مع ھا لالنت فاع المق صود  ،بأن ي قوم أث ناء مدة
اإليجار بجميع اإلصالحات الضرورية طبقا ً لما يقضى به العرف  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
ا دة ر> 594

 -1إذا تأخر المؤجر ب عد إ عذاره عن إ جراء ما يلز مه الق يام به من اإل صالحات إع ماالً ل ما تق ضي به الماد تان ) (591و )
 (593جـاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك اإلصالحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما ً من
األجرة  ،وذلك دون إخالل بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص األجرة وفقا ً لما يقضي به القانون .
 -2وال يكون إذن القضاء ضروريا ً إذا كانت اإلصالحات مستعجلة أو قليلة الكلفة.
ا دة ر> 595

 -1للمؤجر أن يجري جميع اإلصالحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ الع ين المؤ جرة  ،و لو عارض الم ستأجر في
ذلك  ،على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائھا قبل بدئھا بمدة مناسبة .
 -2فإن كان من شأن ھذه اإلصالحات حصول إخالل كلي أو جزئي باالنتفاع المقصود ،جاز للمستأجر أن يطلب فسخ اإلي جار
أو إنقاص األجرة.
-3

ومع ذلك إذا بقي المستأجـر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات  ،سقط حقه في طلب الفسخ .

ا دة ر> 596

 -1إذا ھلكت العين المؤجرة أثناء مدة اإليجار ھالكا ً كليا ً  ،انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
ً
 -2أم ّ ا إذا كان ھالك الع ين جزئ يا ً  ،أو إذا أ صبحت الع ين في حا لة ال ت صلح مع ھا لالنت فاع المق صود كامال  ،و لم ي كن
للمستأجر يد في ذلك  ،جاز له إذا لم يقم المؤجر في مي عاد منا سب بإ عادة الع ين إ لى الحا لة ا لتي كا نت علي ھا  ،أن
يط لب إ ما إن قاص األ جرة أو ف سخ اإلي جار  ،وذ لك دون إ خالل بح قه في أن ي قوم بنف سه بإ صالح الع ين المؤ جرة
وإعادتھا إلى أصلھا وفقا ً ألحكام المادة ) (593إذا لم يكن في ذلك إرھاق للمؤجر.
 -3وال يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا ً إذا كان الھالك يرجع إلى سبب ال يد للمؤجر فيه .
ا دة ر> 597

 -1ال ي جوز للمؤ جر أن يت عرض للم ستأجر في ا ستيفائه المنف عة طوال مدة اإلي جار  ،وال أن ي حدث في الع ين المؤ جرة أو
ملحقاتھا تغييراً يمنع من االنتفاع بھا أو يخل بھذا االنتفاع .
 -2ويعتبر في حكم تعرض المؤجر  ،التعرض الصادر من أحد أتباعه .
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ا دة ر> 598

ال يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إال إذا كان مبنيا ً على سبب قانوني .
ا دة ر> 599

 -1إذا ادعى الغير حقا ً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد اإليجار  ،وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار
المؤجـر بذلك  ،وكان له أن يخرج من الدعوى  ،وفي ھذه الحالة ال توجه اإلجراءات إال إلى المؤجر .
 -2فإذا ترتب على ھذا االد عاء حر مان المستأج ـر من االنت فاع ا لذي يخو له له ع قد اإلي جار  ،جاز له أن يط لب الف سخ أو
إنقاص األجرة مع التعويض إن كان له مقتض.
ا دة ر> 600

 -1ال يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض ال يدعي ح قا ً  ،ول كن ھذا ال ي خل ب ما
للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى الحيازة .
 -2على أنه إذا و قع الت عرض ال مادي  ،ب سبب ال يد للم ستأجر ف يه وال ِقب َ ل َ له بدف عه ،و كان من الج سامة بح يث يحر مه من
االنتفاع بالعين أو ينقص من انتفاعه بھا إنقاصا ً كبيراً  ،جاز له أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة .
ا دة ر> 601

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة  ،فضل منھم من سبق إلى وضع يده عليھا وھو حسن النية  ،فإن لم ي ضع أ حدھم يده
دون غش  ،فضل من كان منھم أسبق في التعاقد .
ا دة ر> 602

 -1إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انت فاع الم ستأجر  ،جاز له أن يط لب ف سخ
العقد أو إنقاص األجرة  ،ما لم يكن عمل السلطة لسبب يعزى إليه .
 -2وال يكون للمستأجر حق في التعويض ِق َبل َ المؤجر إال إذا كان عمل السلطة العا مة قد صدر ل سبب ي كون المؤ جر م سئوالً
عنه .
 -3وكل ھذا ما لم يقض االتفاق بغيره .
ا دة ر> 603

 -1يضمن المؤجر للمستأجر خلو العين المؤجرة من العيوب التي تحول دون االنتفاع بھا  ،أو تنقص من ھذا االنتفاع إنقاصا ً
كبيراً.
 -2ومع ذلك ال يضمن المؤ جر عي با ً جرى ال عرف ع لى الت سامح ف يه  ،ك ما أ نه ال ي ضمن عي با ً كان الم ستأجر يع لم به و قت
التعاقد  ،أو كان يستطيع أن يتبينه لو أ نه ف حص الع ين المؤ جرة ب ما ينب غي من العنا ية  ،إال إذا أث بت الم ستأجر أن
المؤجر قد أكد له خلو العين المؤجرة من ھذا العيب  ،أو أنه قد تعمد إخفاءه غ ّ
شا ً .
 -3وكل ھذا ما لم يقض االتفاق بغيره .

ا دة ر> 604

إذا ظھر بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان  ،جاز للم ستأجر أن يط لب إ صالح الع يب  ،أو أن ي قوم ھو بإ صالحه
على نفقة المؤجر  ،إذا كان ھذا اإلصالح ال يرھقه  ،وذلك دون إخالل بحق المستأجر في طلب فسخ اإلي جار أو إن قاص األ جرة مع
التعويض إن كان له مقتض .
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ا دة ر> 605

يقع باطالً كل شرط باإلعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان .
ا دة ر> 606

إذا لم تتوافر في العين المؤجرة الصفات التي كفل المؤجر للمستأجر وجودھا فيه ،كان للم ستأجر أن يط لب ف سخ اإلي جار
أو إنقاص األجرة  ،وذلك دون إخالل بحقه في التعويض إن كان له مقتض .

 - 2.2.2.1.1.3.2ب
ا;"ات ا ?;(619 - 607) @k

ا دة ر> 607

 -1يجب على المستأجر الوفاء باألجرة في المواعيد المتفق عليھا  ،فإذا لم يكن ھناك اتفاق  ،وجب الوفاء بھا في المواع يد
التي يعينھا العرف .
 -2ويكون الوفاء باألجرة في موطن المستأجر  ،ما لم يكن ھناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

ا دة ر> 608

الوفاء باألجرة عن مدة معينة يعتبر قرينة على الوفاء باألجرة عن المدة السابقة  ،ما لم يثبت المؤجر عكس ذلك .
ا دة ر> 609

 -1يكون للمؤجر  ،ضمانا ً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد اإليجار  ،أن يح بس جم يع المن قوالت القاب لة للح جز المو جودة في
العين المؤجرة  ،مادامت مثقلة بامتياز المؤجر  ،و لو لم ت كن مملو كة للم ستأجر .وللمؤ جر ال حق في أن ي مانع في
نقلھا  ،فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه  ،كان له الحق في استردادھا من ال حائز ل ھا و لو كان ح سن الن ية ،
مع عدم اإلخالل بما يكون لھذا الحائز من حقوق.
 -2وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الح بس أو في اال سترداد إذا كان ن قل ھذه األ شياء أ مراً اقت ضته حر فة الم ستأجر أو
المألوف في شئون الحياة  ،أو كا نت المن قوالت ا لتي تر كت في الع ين المؤ جرة أو ا لتي تم ا ستردادھا ت في ب ضمان
األجرة وفا ًء تاما ً .
ا دة ر> 610

ي لتزم الم ستأجر بأن ي ستعمل الع ين المؤ جرة ع لى الن حو المت فق عل يه  ،فإن لم ي كن ھ ناك ات فاق  ،ا لتزم أن ي ستعملھا
بحسب ما أعدت له  ،ووفقا ً لما يقتضيه العرف .
ا دة ر> 611
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ال يجوز للمستأجر بغير إذن المؤجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً ينشأ عنه ضرر للمؤجــر .
ا دة ر> 612

 -1يجوز للمستأجر أن يضع في العين المؤجرة أجھزة أو تركيبات تكفل له االنتفاع المقصود  ،مادامت الطريقة التي توضع
بھا متفقة مع األصول السليمة  ،وذلك ما لم يكن في وضع ھذه األج ھزة أو التركي بات إ ضرار بالعين أو إن قاص من
قيمتھا .
 -2فإذا كان تدخل المؤجر الزما ً إلجراء شيء من ذلك  .كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر .
ا دة ر> 613

 -1يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليھا ما يبذله الشخص العادي .
 -2وھو مسئول عما يصيب العين المؤجرة أثناء انتفاعه بھا من تلف أو ھالك ناشئ عن استعماله استعماالً غير مألوف .
ا دة ر> 614

يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله  ،كأن تحتاج العين المؤجرة إلى إ صالح عا جل
 ،أو ينكشف بھا عيب  ،أو يقع عليھا غصب  ،أو يحصل التعرض له فيھا  ،أو يحدث بھا ضرر.

ا دة ر> 615

اإلصالحات الب سيطة ا لتي يقت ضيھا ا ستعمال الع ين المؤ جرة ا ستعماالً مألو فا ً  ،ويق ضي ب ھا ال عرف  ،ت كون ع لى عا تق
المستأجر  ،ما لم يتفق على غير ذلك.
ا دة ر> 616

يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة وملحقاتھا عند انتھاء اإليجار  ،فإذا أبقاھا تحت يده دون حق  ،كان ملز ما ً إ لى جا نب
الرد بأن يدفع للمؤجر تعويضا ً يراعى في تقديره القيمة االيجارية وما أصاب المؤجر من ضرر .
ا دة ر> 617

-1

على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمھا عليھا  ،إال ما يكون قد أ صابھا من ھالك أو ت لف ب غير خ طأ
يسأل عنه .

-2

فإذا كان تسليم العين المؤجرة قد تم دون ب يان لحالت ھا  ،ا فترض أن الم ستأجر قد ت سلمھا في حا لة ح سنة حتى ي قوم
الدليل على خالف ذلك .

ا دة ر> 618

مصروفات رد العين المؤجرة تكون على المستأجر  ،ما لم يقض االتفاق أو العرف بغير ذلك .
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ا دة ر> 619

 -1إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بنا ًء أو غراسا ً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قي مه الع قار  ،ا لتزم المؤ جر أن
يرد للمستأجر عند انقضاء اإليجار ما أنفقه في ھذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار أيھما أقل  ،ما لم يكن ھ ناك ات فاق يق ضي
بغير ذلك .

 -2فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤ جر أو ر غم معار ضته  ،كان له أي ضا ً أن يط لب من الم ستأجر إزالت ھا .
وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا ً عن الضـرر الذي يصيب العين المؤجرة من ھذه اإلزالة إن كان للتعويض مقتض .

 -3فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بھذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرھما  ،جاز للمحك مة أن تن ظره إ لى أ جل
للوفاء بھا .

1T - 2.2.2.1.1.4
ً
ا;8زل  $اF&Eر واF&Eر  $ا)(624 - 620) $W

ا دة ر> 620

للمستأجر حق التنازل عن اإليجار أو اإليجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه  ،ما لم ي قض االت فاق ب غير ذ لك ،
أو إذا تبين أن شخصية المستأجر كانت محل اعتبار عند التعاقد.
ا دة ر> 621

 -1منع المستأجر من التنازل عن اإليجار يقتضي منعه من التأجير من الباطن  ،وكذلك العكس .

 -2ومع ذلك إذا كان األمر خاصا ً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع الم ستأجر ھذا الم صنع أو
المتجر  ،جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تق ضي بإب قاء اإلي جار إذا قدم الم شتري ضمانا ً كاف يا ً و لم
يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .

ا دة ر> 622
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في حالة التنازل عن اإليجار  ،ي حل المت نازل له م حل الم ستأجر األ صلي في جم يع حقو قه والتزاما ته النا شئة عن ع قد
اإليجار  ،ومع ذلك يبقى المستأجر األصلي ضامنا ً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته .
ا دة ر> 623

 -1في حالة اإليجار من الباطن تبقى العال قة ب ين الم ستأجر األ صلي وب ين المؤ جر خا ضعة ألح كام الع قد ال مبرم بينھ ما  ،أ ما
العالقة بين المستأجر األصلي وبين المستأجر منه فتسري عليھا أحكام عقد اإليجار من الباطن .

 -2ومع ذلك يكون المستأجر من الباطن ملزما ً بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا ً في ذم ته للم ستأجر األ صلي و قت أن
ينذره المؤجر بذلك  .وال يجوز له أن يتمسك ِق َب َله بما يكون قد عجله من األجرة للمستأجر األصلي  ،ما لم يكن قد تم
قبل اإلنذار  ،وبسند ثابت التاريخ .

ا دة ر> 624

تبرأ ذمة المستأجر األصلي ِق َبل َ المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمت نازل له في حا لة الت نازل عن اإلي جار  ،أو في ما يتع لق
بمـا يفرضه عقد اإليجار األصلي من التزامات في حا لة اإلي جار من ال باطن  ،إذا صدر من المؤ جر ق بول صريح أو
ضمني بالتنازل عن اإليجار أو باإليجار من الباطن  ،ويعتبر قبوالً ضمنيا ً قبض المؤجر األجرة مبا شرة من المت نازل
له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأن حقوقه ِق َبل َ المستأجر األصلي .
 - 2.2.2.1.1.5را!5
ً
ا ;ء اF&Eر )(637 - 625

ا دة ر> 625

ينتھي اإليجار بانقضاء ال مدة الم حددة له في الع قد دون حا جة إ لى تنب يه باإلخالء ،ما لم ي كن ھ ناك ات فاق ع لى ام تداد
اإليجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه في ميعاد معين .

ا دة ر> 626

 -1إذا انتھى عقد اإليجار وبقي المستأجر منتفعا ً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض م نه  ،اع تبر اإلي جار قد ت جدد
بشروطه األولى ولكن لمدة غير محددة،وتسري على اإليجار إذا تجدد على ھذا الوجه أحكام المادة
). (588

 -2وتنتقل إلى اإليجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر األصلي قد قدمھا ضمانا ً لإليجار القديم  ،مع مراعاة قوا عد
شھر الحقوق .أما التأمينات المقدمة من الغير فال تنتقل إلى اإليجار الجديد إال إذا رضي مقدمھا بذلك.
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ا دة ر> 627

 -1إذا نبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا ً بالعين المؤ جرة ب عد انت ھاء اإلي جار ،فال يعت بر
اإليجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على خالف ذلك .

 -2أما إذا أخطر المؤجر المستأجر ب عدم تجد يد اإلي جار إال بأجرة م حددة أو ب شروط معي نة أ خرى  ،ف سكت الم ستأجر  ،فإن
سكوته يعتبر تجديداً لإليجار باألجرة أو بالشروط التي أخطره بھا المؤجر .

ا دة ر> 628

 -1إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص  ،فال يكون اإليجار نافذاً في حقه  ،ما لم يث بت أ نه كان يع لم به  ،أو كان
له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية .

 -2ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد اإليجار  ،ولو كان ھذا العقد غير نافذ في حقه .

ا دة ر> 629

ال يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة  ،ولم يكن اإليجار نافذاً في حقه ،أن يجبر المستأجر على رد الع ين إال ب عد
التنبيه عليه بذلك وفقا ً للمادة ) ، (588وبعد حصول المستأجر على تعويض من المؤجر بسبب رد العين قبل انتھاء مدة اإلي جار ،
أو بعد الحصول على تأمين كاف للوفاء بھذا التعويض .
ا دة ر> 630
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 -1إذا نفذ عقد اإليجار في حق من انتقلت إليه الملكية  ،فإنه يحل م حل المؤ جر في جم يع ما يرت به ع قد اإلي جار من ح قوق
والتزامات.

 -2و مع ذ لك ال ي جوز للم ستأجر أن يتم سك ب ما دف عه من األ جرة في مواج ھة من انتق لت إل يه الملك ية  ،إذا أث بت ھذا أن
المستأجر كان يع لم و قت ا لدفع بانت قال الملك ية أو كان من الم فروض حت ما ً أن يع لم  ،فإن عجـ ـز من انتق لت إل يه
الملكية عن اإلثبات  ،فال يكون له الرجوع إال على المؤجر.

ا دة ر> 631

إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينھي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين  ،وجب عليه عند استعمال ھذا ال حق أن
ينبه على المستأجر باإلخالء في المواعيد المبينة بالمادة ) ، (588ما لم يقض االتفاق بغير ذلك .
ا دة ر> 632

 -1إذا جدت ألحد طرفي العقد ظروف غير متوقعة من شأنھا أن تج عل ا ستمرار اإلي جار مرھ قا ً له  ،جاز للقا ضي ب نا ًء ع لى
طلبه  ،وبعد الموازنة بين مصالح الطرفين  ،إنھاء اإليجار مع تعويض الطرف األخر تعويضا ً عادالً .

 -2فإذا كان المؤجر ھو الذي يطلب إنھاء العقد فال يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو يح صل
ف.
على تأمين كا ٍ

ا دة ر> 633

 -1ال ينتھي عقد اإليجار بموت المؤجر وال بموت المستأجر .

 -2ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطل بوا إن ھاء الع قد إذا أثب توا أ نه ب سبب موت مورثھم أ صبحت أع باء الع قد
أثقل من أن تتحملھا مواردھم  ،أو أصبح اإليجار مجاوزاً حدود حاجتھم .
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ا دة ر> 634

إذا مات المستأجر ولم يكن اإليجار قد عقد إال بسبب حرفته أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه  ،جاز لورث ته أو للمؤ جر
أن يطلبوا إنھاء العقد .
ا دة ر> 635

إذا اقتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته  ،جاز له أن يطلب إنھاء إيجار مسكنه.
ا دة ر> 636

يجب على من يطلب إنھاء اإليجار في الحاالت المن صوص علي ھا في ال مواد من ) (632إ لى ) ، (635أن يرا عي مي عاد
التنبيه المنصوص عليه في المادة ). (588

ا دة ر> 637

-1

إذا لم يباشر المستأجر االنتفاع بالعين المؤجرة  ،أو لم ينتفع بھا إال انتفاعا ً ناقصا ً  ،وكان ذلك ير جع إ لى خط ئه أو إ لى
أمر يتعلق بشخصه  ،فإنه يبقى ملزما ً باإليجار وبالو فاء ب ما يفر ضه عل يه الع قد من االلتزا مات  ،مادام المؤ جر قد
وضع العين المؤجرة تحت تصرفه في حالة صالحة لالنتفاع المتفق عليه .

-2

وفي ھذه الحالة يجب ع لى المؤ جر أن يخ صم من األ جرة ما اقت صده من نف قات وقي مة ما حق قه من ن فع ب سبب عدم
انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة .

 - 2.2.2.1.2ا.ع ا1
! J5أ اع اF&Eر )(669 - 638
 - 2.2.2.1.2.1أوً/
إ&Fر ا+را ا"را )(647 - 638

ا دة ر> 638

تسري أحكام اإليجار على إيجار األراضي مع مراعاة أحكام المواد التالية  ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .

ا دة ر> 639

 -1إيجار األراضي الزراعية ال يشمل المواشي و الدودات الموجودة فيھا  ،إال بنص في العقد .
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 -2فإذا تناول اإليجار األشياء المذكورة  ،التزم المستأجر بأن يرعاھا و يتعھدھا بالصيانة بحسب المألوف في استعمالھا .

ا دة ر> 640

إذا ذكر في العقد أن اإليجار قد ع قد ل سنة أو ل عدة سنوات  ،كان المق صود من ذ لك ا نه ع قد لدورة زراع ية سنوية أو ل عدة
دورات .

ا دة ر> 641

 -1يكون استغالل األرض المؤجرة على النحو المتفق عليه  ،فإن لم يكن ھناك اتفاق ن كان على المستأجر أن يستغلھا وفقا ً
لطبيعتھا و ما يجري به العرف الزراعي  ،و أن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحه لإلنتاج .

 -2و ال يجوز له دون رضاء المؤجر  ،أن يدخل على الطريقة المتبعة في استغاللھا أي تغيير جوھري يمتد أثره إلى ما بعد
انقضاء اإليجار .

ا دة ر> 642

 -1على الم ستأجر أن ي قوم بإجراء اإل صالحات ا لتي يقت ضيھا اال ستغالل ال مألوف لألرض المؤ جرة  ،و ي لتزم بو جه خاص
بأعمال الصيانة المعتادة لآلبار و مجاري المياه و المباني المعدة للسكنى أو لالستغالل .

 -2أما إجراء اإلصالحات التي يتوقف عليھا استيفاء المنفعة المقصودة  ،فيلزم بھا المؤجر .

ا دة ر> 643

 -1إذا استحال على المستأجر تھيئة األرض للزراعة أو بذرھا  ،برئت ذمته من األجرة كلھا أو بعضھا بحسب األحوال .

 -2و إذا ھلك الزرع كله قبل حصاده لسبب أجنبي ال يد للمستأجر فيه  ،جاز له أن يطلب إسقاط األجرة .

 -3و إذا ھلك بعض الزرع  ،و ترتب على ھالكه نقص كبير في ريع األرض  ،كان للمستأجر أن يطلب إنقاص األجرة بما
يتناسب مع ما نقص من ريع األرض .
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ا دة ر> 644

ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط األجرة أو إنقاصھا طب قا ً ل ما تقت ضي به ال مادة ال سابقة  ،إذا كان قد عوض ع ما أ صابه من
ضرر بما عاد علية من أرباح في مدة اإليجار كلھا أو بما حصل عليه من أي طريق آخر .

ا دة ر> 645

ليس للمستأجر طلب إسقاط األجرة أو إنقاصھا إذا ھلك المحصول بعد حصاده  ،ما لم يكن متف قا ً ع لى أن للمؤ جر ح قا ً معلو ما ً
من المحصول  ،فيتحمل المؤجر نصيبه فيما ھلك  ،على أال يكون الھالك قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد إعذاره بالتسليم .

ا دة ر> 646

إذا لـم تنضـج غلــة األرض عنـد انتھـاء اإليجـار  ،ب قي المسـتأجر في العيـن المؤ جرة بـأجرة المثـل حـتى ي تم نضـج الغ لة و
حصادھا  .فإذا كان عدم نضج الغلة راجعا ً إلى خطأ المستأجر التزم أيضا ً بتعويض المؤجر .

ا دة ر> 647

ال ي جوز للم ستأجر أن يأتي ع مالً من شأنه أن ين قص أو يؤ خر انت فاع من يخل فه  .و ي جب عل يه بو جه خاص قب يل إ خالء
األرض أن يسمح لھذا الخلف بتھيئة األرض و بذرھا إذا لم يصبه ضرر من ذلك

 T - 2.2.2.1.2.2
ً
ا "ار )(660 - 648

ا دة ر> 648

يجوز تأجير األرض الزراعية واألرض المغروسة باألشجار مزار عة للم ستأجر في مقا بل أ خذ المؤ جر ج ـزءاً معي نا ً من
المحصول .
ا دة ر> 649

تسري أحكام اإليجار على المزارعة مع مراعاة األحكام التالية  ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
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ا دة ر> 650

إذا لم تحدد للمزارعة مـدة  ،كانت مدتھا ھي المدة الالز مة لج مع المح صول المت فق عل يه  .فإذا لم يت فق ع لى مح صول
معين كانت المدة دورة زراعية سنوية .

ا دة ر> 651

تدخل في المزارعة المواشي واألدوات الزراعية الموجودة في األرض وقت التعاقد  ،إذا كانت مملوكة للمؤجر .
ا دة ر> 652

يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شئون نفسه  ،وأن ي بذل في
المحافظة على األرض وما يتبعھا عناية الشخص العادي.
ا دة ر> 653

ال يجوز للمستأجر أن يحل غيره في المزارعة أو يشركه فيھا  ،إال برضاء المؤجر.
ا دة ر> 654

 -1يتحمــل المســتأجر مصــروفات الزراعــة والمحافظــة علــى الــزرع حــتى تنضــج الغلــة  ،وعليــه صــيانة األدوات وإجــراء
اإلصالحات البسيطة للمباني .

 -2ويتحمل المؤجر مصروفات اإلصالحات األخرى  ،كما يتحمل التحسينات الالزمة لألرض .

 -3ويتحمل الطرفان  ،كل بنسبة حصته في الغلة  ،نفقات البذر والتسميد وثمن المبيدات ومصروفات الحصاد و ما يت لوه ح تى
القسمة .

ا دة ر> 655

 -1زع ا $! MQا )?8! $ا ;u ، M (.ذا > &;_M (.
?) رو tا )?8ا; &Fي ! ا5ف u.ذا > &@ ا.ق أو ف آن
 l-  8 ,ا.MQ
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 -2وال يجوز االتفاق على أن تكون حصـة أحد الطرفين مقداراً محدداً من المحصول  ،أو محصول جزء معين من األرض .

ا دة ر> 656

إذا ھلكت الغلة كلھا أو بعضھا لسبب أجنبي ال يد ألحد الطرفين فيه  ،ھلكت عليھما معا ً .
ا دة ر> 657

تسري أحكام المادة ) (646إذا لم تنضج غلة األرض عند انتھاء المزارعة  ،ل كن الم ستأجر ال ي لتزم من أ جرة الم ثل إال
بنسبة حصته في المحصول .
ا دة ر> 658

إذا عجز المستأجر عن زراعة األرض لمرض أو ألي سبب آخر  ،ولم يكن في اإلمكان أن يحل محله أحد من أ فرادد أ سرته
 ،جاز لكل من الطرفين أن يطلب فسخ العقد .
ا دة ر> 659

ال تنتھي المزارعة بموت المؤجر  ،لكنھا تنتھي بموت المستأجر .

ا دة ر> 660

 -1إذا انتھت المزارعة قبل انتھاء مدتھا وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على الزرع الذي
لم ي تم ن ضجه مع ت عويض ي عادل أ جرة الم ثل عن عم له  ،ع لى أال ي جاوز جم يع ذ لك قي مة ح صة الم ستأجر في
المحصول.

 -2ومع ذلك إذا انتھت المزارعة بموت المستأجر  ،يكون لورثته الخيار بين تقا ضي ما ت قدم ذ كره أو الح لول م حل مورث ھم
في العمل حتى ينضج المحصول  ،ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي.
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1T - 2.2.2.1.2.3
ً
إ&Fر ا(669 - 661) l

ا دة ر> 661

 -1للناظر على الوقف والية إيجاره .
 -2فال يملكھا الموقوف عليه ولو انحصر فيه االستحقاق  ،إال إذا كان متوليا ً من ِق َبلَ الواقف أو مأذونا ً ممن له وال ية اإلي جار
من ناظر أو قاض .

ا دة ر> 662

والية قبض األجرة للناظر ال للموقوف عليه  ،إال إن أذن له الناظر في قبضھا .

ا دة ر> 663

ال يجوز لناظر الوقف أن يستأجر مال الوقف  ،وال أن يؤجره لزوجه أو ألحد أصوله أو فروعه .
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ا دة ر> 664

 -1ال ت صح إ جارة الو قف بالغبن ال فاحش  ،إال إذا كان المؤ جر ھو الم ستحق الوح يد ا لذي له وال ية الت صرف في الو قف ،
فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه ال في حق من يليه من المستحقين.

 -2وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش  ،وجب على المستأجر تكملة األجرة إلى أجرة المثل  ،وإال فسخ العقد .

ا دة ر> 665

 -1إذا عين الواقف مدة اإليجار اتبع شرطه  ،وليس للناظر مخالفته إال إذا كان مأذونا ً بالتأجير بما ھو أنفـع للوقف .

 -2فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينھا الواقف أو كان اإليجار ألكثر من تلك المدة أنفع للوقف  ،جاز
للناظر بعد استئذان القاضي أن يؤجره لمدة أطول .

ا دة ر> 666

فيما عدا األوقاف المشمولة بالنظارة العـامة للجھة المختصة قانونا ً  ،فال يجوز للناظر  ،إذا لم يع ين الوا قف مدة اإلي جار
 ،أن يؤجر الدار والحانوت وما إليھما لمدة تزيد ع لى سنة  ،أو يؤ جر األرض ل مدة ت قل عن ثالث سنين  ،إال إذا كا نت الم صلحة
تقتضي الزيادة في إيجار الدار والحانوت  ،أو النقص في إيجار األرض.
ا دة ر> 667

 -1فيما عدا األوقاف المشمولة بالنظارة العامة للجھة المختصة قانونا ً  ،فال يجوز لل ناظر ب غير إذن القا ضي أن يؤ جر الو قف
مدة تزيد على ثالث سنين  ،ولو كان ذ لك بع قود متراد فة  ،فإذا ع قد اإلي جار ل مدة أ طول  ،أنق صت ال مدة إ لى ثالث
سنين.

 -2ومع ذلك إذا كان الناظر ھو الوا قف أو الم ستحق الوح يد  ،جاز له ب غير إذن القا ضي أن يؤ جر الو قف مدة تز يد ع لى
ثالث سنين  ،وھذا دون إخالل بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثالث سنين.
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ا دة ر> 668

ال ينتھي إيجار الوقف بموت الناظر وال بعزلـه .
ا دة ر> 669

تسري أحكام عقد اإليجار على إيجار الوقف في كل ما ال يتعارض مع النصوص السابقة .

 - 2.2.2.2ا ,-.ا1
اEرة )(681 - 670

ا دة ر> 670

اإلعارة عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا ً غير قابل لالستھالك  ،ليستعمله مـن غير عوض لمدة معينـة أو فـي
غرض معين  ،على أن يرده بعد االستعمال.
 - 2.2.2.2.2أوً/
TXر اEرة )(678 - 671
 - 2.2.2.2.2.1أ
ا;"ات ا (673 - 671) 5

ا دة ر> 671

يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التي يكون عليھا وقت انعقاد اإلعارة .
ا دة ر> 672

 -1إذا اضطر المستعير إلى اإلنفاق للمحافظة على الشيء المعار  ،التزم المعير بأن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.

 -2أما المصروفات النافعة فتتبع في شأنھا األحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقھا من يحوز الشيء وھو سيئ النية .

ا دة ر> 673
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 -1ال يضمن المعير استحقاق الشيء المعار  ،إال إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق ،أو كان ھناك اتفاق على الضمان .

 -2وال يضمن كذلك براءة الشيء من العيب  ،إال إذا تعمد إخفاء العيب  ،أو ضمن سالمة الشيء منه  ،فيلزمه تعويض
المستعير عما يسببه العيب من أضرار.

 - 2.2.2.2.2.2ب
ا;"ات ا ?;(678 - 674) 5

ا دة ر> 674

 -1إذا ق يدت اإل عارة بز مان أو م كان أو ب نوع من أ نواع اال ستعمال  ،فل يس للم ستعير أن ي ستعمل ال شيء الم عار في غ ير
الزمان والمكان المعينين  ،أو أن يخالف االستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه.

 -2فإذا كانت اإلعارة غير مقيدة بأي قيد  ،جاز للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في أي زمان ومكان وبأي استعمال أراد ،
بشرط أال يتجاوز المألوف في استعماله.

 -3وفي الحالتين  ،ال يكون المستعير مسئوالً عما يل حق ال شيء من تغ يير أو ت لف أو نق صان ب سبب اال ستعمال ا لذي تخو له
اإلعارة.

ا دة ر> 675

ال يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو أن يعيره  ،إال بإذن من المعـير .
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ا دة ر> 676

نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة  ،وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير.

ا دة ر> 677

 -1يجب على المستعير أن يبذل من العنا ية في المحاف ظة ع لى ال شيء الم عار  ،ما يبذ له في المحاف ظة ع لى ما له  ،دون أن
ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي .

 -2وفي كل حال يكون الم ستعير ضامنا ً ل ھالك ال شيء إذا ن شأ ال ھالك عن حادث م فاجئ أو قوة قاھرة و كان في و سعه أن
يتحاشى ذلك باستعمال شيء من مل كه ال خاص  ،أو كان ب ين أن ين قذ شيئا ً مملو كا ً له أو ال شيء الم عار فاخ تار أن
ينقذ ما يملكه .

ا دة ر> 678

 -1متى انت ھت اإل عارة و جب ع لى المس ـتعير أن يرد ال شيء بالحا لة ا لتي ي كون علي ھا  ،وذ لك دون إ خالل بم سئوليته عن
الھالك أو التلف .
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 -2ويجب رد الشيء في المكان الذي يكون المستعير قد تسلمه فيه  ،ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

 T - 2.2.2.2.3
ً
ا ;ء اEرة )(681 - 679

ا دة ر> 679

1
  ;8اEرة ! Yء ا ,@+ا ;u ، %M (.ذا > &  $5أ@ ,ا ;t!'; 5ل ا 7ء ا 5ر   أ  $أ@.%M
 -2فإذا لم يكن ھناك سبيل لتعيين مدة اإلعارة جاز للمعير أن يطلب إنھاءھا في أي وقت .
 -3وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتھاء اإلعارة  ،غير أنه إذا كان ھذا الرد يضر المعير فال يرغم على
قبوله.

ا دة ر> 680

 -1إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء المعار لم تكن متوقعة.

-2إذا أساء المستعير استـعمال الشيء أو قصر في االحتياط الواجب للمحافظة عليه .

-3إذا أعسر المستعير بعد انعقاد اإلعارة  ،أو كان معسراً قبل ذلك دون علم المعير.
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ا دة ر> 681

تنتھي اإلعارة بموت المستعير  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
ا دة ر> 981

 -1ال ي جوز من و قت ق يد األ مر ال صادر بتعي ين الم صفي أن يت خذ ا لدائنون أي إ جراء ع لى التر كة  ،ك ما ال ي جوز ل ھم أن
يستمروا في أي إجراء اتخذوه  ،إال في مواجھة المصفي .

 -2وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النھائية  ،يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى طلب ذلك أ حد
ذوي الشأن .

 - 2.2.3ا)ب ا#1
ا5د ا; د  _Mا(762 - 682) , 5
 - 2.2.3.1ا ,-.ا/ول
ا و )(715 - 682
 - 2.2.3.1.1ا.ع ا+ول
اا ا M 5و )(707 - 682

ا دة ر> 682

المقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يصنع شيئا ً أو أن يؤدي عمالً للطرف اآلخر لقاء أجر  ،دون أن يكون تابعا ً
لھذا الطرف أو نائبا ً عنه .

 - 2.2.3.1.1.1أوً/
 &> اد ا(686 - 683) , 5

ا دة ر> 683

 -1يجوز أن يقتصر التزام المقاول على تنفيذ العمل المتفق عليه  ،على أن يقدم رب العمل المواد الالزمة لذلك .
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 -2كما يجوز أن يلتزم المقاول بتقديم المواد كلھا أو بعضھا إلى جانب التزامه بالعمل .

ا دة ر> 684

 -1إذا التزم المقاول بتقديم مواد العمل كلھا أو بعضھا  ،وجب أن تكون ھذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليھا  ،فإذا لم
يتفق على مواصفات  ،وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود .

 -2ويضمن المقاول ما في ھذه المواد من عيوب  ،وفقا ً ألحكام ضمان العيب في الشيء المبيع .

ا دة ر> 685

 -1إذا كانت مواد الع مل مقد مة من رب الع مل  ،ا لتزم الم قاول بأن ي بذل في المحاف ظة علي ھا عنا ية ال شخص ال عادي  ،وأن
يراعي األصول الفنية في استخدامھا  ،وأن يؤدي حسابا ً عنھا لرب العمل  ،ويرد إليه ما بقي منھا.

 -2فإذا صارت المواد أو بعضھا غير صالحة لالستعمال بسبب إھمال المقاول أو قصور كفايته الفن ية  ،ا لتزم برد قيمت ھا إ لى
رب العمل  ،مع التعويض إن كان له مقتض.

ا دة ر> 686

 -1إذا حدثت أو ظھرت أثناء تنفيذ الع مل  ،ع يوب في ال مواد ا لتي قدمھا رب الع مل  ،أو قا مت عوا مل أ خرى من شأنھا أن
تعوق تنفيذ العمل في أحوال مالئمة وجب على المقاول أن يخطر رب العمل فوراً بذلك .

 -2فإذا أھمل المقاول في اإلخطار  ،كان مسئوالً عن ما يترتب على إھماله من نتائج .
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 T - 2.2.3.1.1.2
ً
ا;"ات ا ول )(691 - 687

ا دة ر> 687

 -1على المقاول أن ينجز العمل طبقا ً للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليھا  ،فإن لم تكن ھناك شروط أو
لم يتفق على مدة  ،التزم بإنجازه وفقا ً لألصول المتعارف عليھا وفي المدة المعقولة التي تقت ضيھا طبي عة الع مل مع
مراعاة عرف الصنعة .

 -2وعليه أن يقدم على نفقته ما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومھمات  ،ما لم يقض االتفاق أو ال عرف بغ ير
ذلك .

ا دة ر> 688

 -1إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد  ،جاز لرب العمل أن ينذره بأن ي صحح
من طريقة التنفيذ خالل أجل معقول يحدده له  ،فإذا انقضى األ جل دون أن ير جع الم قاول إ لى الطري قة ال صحيحة أو
المتفق عليھا  ،جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الحصول على ترخيص من الق ضاء في تنف يذ اال لتزام ع لى
نفقة المقاول إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك .

 -2ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إعذار أو تحديد أجل  ،إذا كان إصالح العيب أو المخالفة مستحيالً .

 -3وفي جميع األحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التنفيذ ليس من شأنه أن يقلل إ لى حد كب ير
من قيمة العمل أو من صالحيته لالستعمال المقصود  ،مع عدم اإلخالل بالحق في التعويض إن كان له مقتض .

ا دة ر> 689

إذا تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً ال يرجى معه مطلقا ً أن يتمكن من القيام به ك ما ينب غي في
المدة المتفق عليھا  ،أو إذا اتخذ مسلكا ً ي نم عن ني ته في عدم تنف يذ التزا مه  ،أو أ تى ف عالً من شأنه أن يج عل تنف يذ ھذا اال لتزام
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مستحيالً  ،جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم.

ا دة ر> 690

إذا ھلك ال شيء أو ت لف ب سبب حادث م فاجئ أو قوة قاھرة ق بل ت سليمه لرب الع مل  ،فل يس للم قاول أن يطا لب باأل جر
المتفق عليه وال بقيمة المواد التي قدمھا  ،ما لم يكن رب العمل وقت الھالك أو التلف مخالً بالتزامه بتسلم العمل .

ا دة ر> 691

 -1إذا كانت المواد مقدمة من رب العمل  ،وھلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاھرة  ،فال ي كون
له أن يطا لب الم قاول بقيمت ھا ما لم ي كن الم قاول و قت ال ھالك أو الت لف م خالً بالتزا مه بت سليم الع مل  ،و لم يث بت
المقاول أن الشيء كان ليھلك أو ليتلف عند رب العمل لو أنه سلم إليه .

 -2وتعتبر مواد العمل مقدمة من رب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتھا أو عجل له مبلغا ً تحت الحساب يشمل ھذه القيمة .

1T - 2.2.3.1.1.3
ً
ا;"ات رب ا(700 - 692) , 5

ا دة ر> 692

 -1إذا كان تنفيذ العمل يقتضي من رب الع مل أن ي قوم بأداء مع ين و لم ي قم به في الو قت المنا سب  ،جاز للم قاول أن يكل فه
بأدائه خالل أجل معقول يحدده.
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 -2فإذا انقضى األجل دون أن يقوم رب العمل بالتزامه  ،جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد دون إخالل بح قه في الت عويض إن
كان له مقتض .

ا دة ر> 693

متى أتم المقاول عمله ووضعه تحت تصرف رب العمل وأخطره بذلك  ،و جب ع لى رب الع مل أن ي بادر إ لى ت سلمه وف قا ً
سلم إليه .
للمألوف في التعامل  ،فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي  ،أعتبر أن العمل قد ُ

ا دة ر> 694

 -1يجوز لرب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليھا حداً يجعله غير واف
بالغرض المقصود .

 -2فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة ھذا الحد من الج سامة  ،فل يس لرب الع مل إالّ أن يط لب إن قاص م ستحقات الم قاول بال قدر
الذي يتناسب مع أھمية الع يب أو المخال فة  ،أو إ لزام الم قاول باإل صالح في خالل أ جل مع قول ي حدده له  ،إذا كان
اإلصالح ممكنا ً وال يتكلف نفقات باھظة.

 -3و في جم يع األ حوال ي جوز للم قاول أن ي قوم باإل صالح في مدة معقو لة  ،إذا كان اإل صالح ممك نا ً وال ي سبب لرب الع مل
أضراراً ذات قيمة.
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ا دة ر> 695

ليس لرب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررھا المادة السابقة  ،إذا كان ھو المتسبب في إحداث الع يب سوا ًء كان ذ لك
بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول أو بأي طريقة أخرى.
ا دة ر> 696

 -1متى تم تسلم العمل فعالً أو حكما ً  ،انتفت مسئولية المقاول عما يكون ظاھراً فيه من عيب أو مخالفة لشروط العقد .

 -2فإذا كا نت الع يوب أو المخال فة خف ية  ،ثم تبين ھا رب الع مل ب عد الت سلم  ،و جب عل يه أن ي بادر بإخ طار الم قاول ب ھا مع
مراعاة عرف الصنعة  ،وإالّ اعتبر أنه قد قبل العمل.

ا دة ر> 697

يلتزم رب العمل بدفع مستحقات المقاول عند تسلم العمل  ،إالّ إذا قضى االتفاق أو العرف بغير ذلك .

ا دة ر> 698
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 -1إذا كان العمل مكونا ً من أ جزاء مت ميزة  ،أو كان الث من م حدداً ب سعر الو حدة  ،جاز ل كل من المتعا قدين أن يط لب إ جراء
المعاينة عقب إنجاز كل جزء أو قسم يكون ذا أھمية كافية بالنسبة إ لى الع مل في جمل ته  ،وي جوز للم قاول في ھذه
الحالة أن يستوفي من مستحقاته بقدر ما أنجز من العمل  ،ما لم يقض االتفاق بغير ذلك .

 -2ويفترض فيما دفعت عنه مستحقات المقاول أنه قد تمت معاينته وتقبله  ،ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب .

ا دة ر> 699

إذا لم يتفق على مستحقات الم قاول  ،و جب الر جوع في تحد يدھا إ لى م ثل قي مة الع مل و قت الع قد  ،وقي مة ال مواد ال تي
قدمھا المقاول وتطلبھا العمل.

ا دة ر> 700

مع عدم اإل خالل بأح كام الب ند ) (2من ال مادة ) ، (171ال ي كون الرت فاع أ سعار ال مواد األول ية وأ جور األ يدي العام لة
وغيرھا من التكاليف  ،أثر في مدى االلتزامات التي يرتبھا العقد.

 - 2.2.3.1.1.4را!5
ً
ا و  $ا)(702 - 701) $W

ا دة ر> 701

 -1يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في الع قد  ،أو
لم يكن من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.
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 -2ومع ذلك تبقى التزامات المقاول األصلي ِق َبل َ رب العمل قائمة  ،ويكون مسئوالً ِق َب َله عن أعمال المقاول من الباطن .

ا دة ر> 702

 -1يكون للمقاول من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول األصلي في تنفيذ العمل  ،حق مطالبة رب العمل مبا شرة
بما ال يجاوز القدر الذي يكون مدينا ً به للمقاول األصلي من و قت ر فع ا لدعوى  ،وي كون لع مال الم قاول من البا طن
مثل ھذا الحق ِق َبل َ كل من المقاول األصلي ورب العمل .

 -2وللمقاول من الباطن وللعمال المذكورين عند توقيعھم الحجز تحت يد رب العمل أو الم قاول األ صلي  ،امت ياز ع لى المبا لغ
الم ستحقة للم قاول األ صلي أو للم قاول من ال باطن و قت توق يع الح جز  ،وي كون االمت ياز ل كل من ھم بنس ـبة ح قه ،
ويجوز أداء ھذه المبالغ إليھم مباشرة.

 -3وحقوق المقاول من الباطن والعمال المقررة بمقتضى ھذه المادة  ،مقدمة على حقوق من ينزل له الم قاول عن ح قه ِقب َ ل َ
رب العمل .

?I - 2.2.3.1.1.5
ً
ا ;ء ا و )(707 - 703

ا دة ر> 703

إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول خالل مدة محددة بصيانة شيء أو بغير ذلك من األع مال المت جددة  ،انت ھت
المقاولة بانقضاء تلك المدة .
ا دة ر> 704

ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المتفق عليه لسبب ال يد ألحد الطرفين فيه  .وعند ئذ ي كون للم قاول ال حق في
مطالبة رب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر  ،وذلك في حدود ما عاد على رب العمل من منفعة.
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ا دة ر> 705

تنت ھي المقاو لة ب موت الم قاول  ،إذا كا نت مؤھال ته الشخ صية أو إمكانا ته م حل اعت بار في التعا قد  ،فإن لم ت كن م حل
اعتبار فال ينتھي العقد من تلقاء نفسه  ،ولكن يجوز لرب العمل أن يطلب فسخه إذا لم تتوافر في ور ثة الم قاول ال ضمانات الكاف ية
لحسـن تنفيذ العمل.

ا دة ر> 706

 -1إذا انتھت المقاولة بموت المقاول استحق ورثته قيمة ما تم من األعمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم  ،وذلك بقدر الن فع ا لذي
يعود على صاحب العمل من ھذه األعمال والنفقات .

 -2ولرب العمل أن يطالب بتسليم المواد األخرى التي تم إعدادھا والرسوم التي بدئ في تنف يذھا  ،ع لى أن يدفع عن ھا مقا بالً
عادالً.

 -3وتسري ھذه األحكام أيضا ً إذا بدأ المقاول في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب ال دخل إلرادته فيه .
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ا دة ر> 707

 -1لرب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف تنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامه  ،ع لى أن ي عوض الم قاول عن جم يع ما أنف قه
من مصـروفات  ،وما أنجزه من أعمال  ،وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

 -2على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل ھذا التخف يض
عادالً  ،ويتعين عليھا بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب الع مل من الع قد ،
وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في عمل آخر.

 - 2.2.3.1.2ا.ع ا1
ا+م ا ! H3و/ت ا )

وا7 Eءات )(715 - 708

ا دة ر> 708

 -1إذا أبرم العقد على أساس مقايسة تقديرية  ،وتبين في أثناء العمل أنه من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عل يه م جاوزة
المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة  ،وجب على الم قاول أن ي بادر بإخ طار رب الع مل بذلك مبي نا ً م قدار ما يتوق عه
من زيادة في النفقات  ،وإالّ سقط حقه في طلب ھذه الزيادة .

 -2فإذا كانت المجاوزة التي يقتضيھا تنفيذ الت صميم ج سيمة  ،جاز لرب الع مل أن يتح لل من الع قد ويو قف التنف يذ ع لى أن
يكون ذلك دون إبطاء  ،مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من األع مال  ،م قدرة وف قا ً ل شروط الع قد  ،دون أن يعو ضه
عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .

ا دة ر> 709

إذا أ برم الع قد بأجر إج مالي ع لى أ ساس تصـميم ات فق عل يه مـع رب الع مل فل يس للم قاول أن يطا لب بأي ز يادة فـي
مستحقاته بسبب تعديل أو إضافة أدخلت على ھذا التصميم  ،إالّ أن يكون ذلك راجعا ً إلى ف عل رب الع مل  ،أو ي كون مأذو نا ً به م نه
واتفق مع المقاول على ما يستحقه بسببه .
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ا دة ر> 710

إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لرب العمل  ،وكانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة الحد المنصوص عل يه في
البند ) (1من ال مادة ) ، (694ويتر تب ع لى إزال ته أ ضرار بال غة  ،فال ي كون لرب الع مل إالّ ط لب إن قاص م ستحقات الم قاول أو
إلزامه باإلصالح طبقا ً للبند ) (2من المادة المذكورة  ،وذلك دون إخالل بحق رب العمل في التعويض إن كان له مقتض.
ا دة ر> 711

 -1يضمن المقاول والمھندس متضامنين ما يحدث خالل عشر سنوات من تھدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من م بان أو
أقاماه من منشآت ثابتة  ،وذلك ولو كان الت ھدم أو الخ لل نا شئا ً عن ع يب في األرض ذات ھا  ،أو كان رب الع مل قد
أجاز المباني أو المنشآت المعيبة  ،ويشمل ھذا الضمان ما يظھر في الم باني أو المن شآت من ع يوب يتر تب علي ھا
تھديد متانتھا وسالمتھا .

 -2وإذا قصد المتعاقدان أن تبقى المباني أو المنشآت مدة أقل من عشر سنوات سرى الضمان خالل المدة األ قل  ،وت بدأ ال مدة
في جميع األحوال من تاريخ تسلم العمل.

 -3وال تسري أحكام ھذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .

ا دة ر> 712

 -1إذا اقتصر عمل المھندس على وضع تصميم البناء أو اإلن شاء أو جا نب م نه  ،كان م سئوالً عن الع يوب ا لتي تر جع إ لى
التصميم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التنفيذ .

 -2وإذا عھد رب العمل إلى المھندس باإلشراف على التنفيذ  ،أو على جانب منه كان م سئوالً أي ضا ً عن الع يوب ا لتي تر جع
إلى طريقة التنفيذ الذي عھد إليه باإلشراف عليه .
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ا دة ر> 713

 -1ال يكون المقاول مسئوالً إال عن العيوب التي تقع في التنفيذ دون العيوب ا لتي تأتي من الخ طأ في و ضع الت صميم ما لم
تكن ھذه العيوب مما ال يخفى عليه حسب أصول الصنعة .

 -2ومع ذلك يكون المقاول مسئوالً عن العيوب التي ترجع إلى التصميم  ،إذا كان المھندس الذي وضع التصميم تابعا ً له .

ا دة ر> 714

تسقط دعوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التھدم أو انكشاف العيب.
ا دة ر> 715

كل شرط يقصد به إعفاء المھندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه يكون باطالً.
 - 2.2.3.2ا ,-.ا1
اآ )(737 - 716

ا دة ر> 716

اآ 

&";Mم اآk! SY; ! ,ن &م !  , 5

?:ب ا آ. ,

 - 2.2.3.2.1أوً/
أرآن اآ )(721 - 717

ا دة ر> 717

&"Mم  :-اآ أن &ن ا آ ,أه+ ًLداء ا ,: , 5اآ .
ا دة ر> 718

& UFأن &;ا 
اآ .

اآ ا ,7اا@ Uا S

ا , 5اـ 

:ـ,

ا دة ر> 719

اآ ااردة  أ.ظ  8 _;  6-3 /ع ا 5ـ ,ا  ـ
 ,:اآ 3 / ،ل اآ .H ,إ  /أ ل اEدارة  .و& 5ـ $أ ـل
اEدارة  ،اF&Eر إذا ـ> ـ"د  ـM %ـ_ TـLث 'ـ8ات  ،وأ ـل ا.:ـw
ً آـ  ,ـ,
وا ،  -وا';.ء ا:ق  ،ووء ا &ن  ،و&   ,Iأ&Y
ا;-ف ; %YاEدارة .
ا دة ر> 720

 ,5F /اآ  .Hإ ّ/
أ و5Mف اFري .

ً ) 5آ,
)4ة ا+ر  $ا!< ور& و

ا دة ر> 721
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 $ ! / -1وآ   HIآ $ R ,  ,أ ل اEدارة  ،و!@I %ـص ـ
ـ$
ـ %ا ـ
ـ> و@ـ
ـار وا;:ـ
ـه $واEـ
ـ jMواـ
ـ< وا-ـ
ـت وا)ـ
ا;)ـ
وا ا 5أم اYء .
ع  $ $5أ اع ا +ل ا    ،و >
-2و j-اآ ا H3
& ,: $5ه`ا ا _M , 5و@ %ا; ، 6-3إ /إذا آن ا $ , 5ا;)ت .
 T - 2.2.3.2.2
ً
TXر اآ )(733 - 722
 - 2.2.3.2.2.1أ -
ا;"ات اآ(728 - 722) ,

ا دة ر> 722

 -1اآ"M ,م !; `.8اآ دون أن &Fوز  وده ا ' .
 _M-2أن  %أن &3ج   $ود اآ ;_ آن  $ا ?;M ,:ـ %إIـر
ا آ.M' ,
ً وآ  tاaـوف &MQـ5 Uـ اaـ! $ـkن ا آـ ,ـ آـن إّ/
ا(  _Mه`ا ا;-ف  .و _Mاآ  ,هـ` Sا:ـ أن &)ـدر !ـL!uغ
ا آI ,و@  $ %ود اآ .
ا دة ر> 723

 -1إذا آ  tاآ ! Lأ@  ،و@ـM Uـ_ اآـ ,أن &)ـ`ل ـ `.8هـ
ا &85ا; &)`  أ  %ا ، H3دون أن &  lMذـ fأز & ـ$
 &8ا 637ا5دي .
ً ـ .8ـ`ه &8ـ
u -2ن آ  ، @k! tو@ _M Uاآ ,أن &)`ل دا bـ
ا 637ا5دي .
ا دة ر> 724

 _Mاآ ,أن &ا آM5 ! %Mت اYور&   و ,Hإ.8  %ـ`
ً ! ?; 8ات  J& >  ،ا./ق
ً \& ا
اآ  ،وأن & م !? 8 %
أو  5)Wا  Q! M5ذ. f
ا دة ر> 725

M Rآ ,أن &?; , 5ل آ ! %?. j- %Mون إذن  ،وإ ّ/آن  Mآـ,
ً  ;Yت ا F5وyوف ا:ل .
أن &) & J&5;! %ر Sا )W
ا دة ر> 726

 -1إذا  5د اآLء وآن آ>8 ,
ا. /اد !;7& >  , 5ط %M
u -2ن وآMا ! 5وا  ،دون أن
ّ إذا آن
أن &M 5ا  ، $5 ;Fإ/
اأي .

ّ 8ـ>
 وآـ5! ,ـ ?ـ; ، ,آـن +ي
ا آ ,أن & < , 5ا). $
&. ! 6Iاده>  ا ، , 5آن Mـ>
&;:ـج ـ %إـ_ )ـدل
ا  , 5ـ ُ /

ا دة ر> 727

& -1ن اآLء ا ; 5دون ?] _; $Y;! $آ  tاآ [ !M
? Lم  ،أو آن اYر ا`ي أHب ا آ;7 kI F; ,ك !. >8
 -2و< ذk?& / fل اآLء  ،وـ آـ ا ;Yـ  ، $8ـ M5ـ %أ هـ>
ً  `.8ه .
ً  ود اآ أو ;.?5
Fوزا
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ا دة ر> 728

ً   %ذf
 -1إذا أ ب اآ `.8  S[ ,اآ دون أن &ن -I
 ،آن ?] ,  $ ً/ا Ub8آ   آن ه`ا ا H  , 5ر  %8ه  ،و!ن
اآ ,و   %)bه` Sا  $8Y; :ا ?] .
 -2أ إذا رM 6Iآ  ,إ  %8 Ubدون أن & 634 $5اu ، Ub8ن
اآ& / ,ن ?] ً/إ  %]I $ ّ/ا;Iر )bـ ، %أو ـ]I $ـ  %ـ
أ Hر M5 $ % Sت .
 -3و&Fز  ا $;:ا?!; M $آ ,و Ub8اآ ,أن &@< آ ) ,
)4ة  _Mا. Ie
 - 2.2.3.2.2.2ب -
ا;"ات ا آ(733 - 729) ,

ا دة ر> 729

ً ـ $ـ
 -1اآ )  [ _M (.;& >  ،ذ fأو &?; 6M3ـ 8
اآ. ,
ً ;ـ & اـ ،
u -2ذا ا _M (.أ@ Mآ  ،آن ه`ا اI @+ـ5
ً ! `.8 5اآ .
ّ إذا د< W
إ/
ا دة ر> 730

 _M -1ا آ ,أن &د Mآ ,
  آن  wاآ $ ,اF8ح 
 -2وإذا ا; `.8 _Yاآ أن
 ]4ن اآ و@ _M Uا آ,
ذ. f

أ  `.8  %.اآ ا ;5د  ،وذf
`.8ه .
& م ا آM ,آ. V {) ,ق 8ـ
أن & م ه` Sا )ـ{ إذا MWـ Uاآـ,

ا دة ر> 731

&ن ا آ U-&   ً/]? ,اآ $ ,ر !?) `.8 Uاآـ .8ـ`ا
ً
ً  kI $اآ. ,
ً ]4 $& >  ،
;5دا
ا دة ر> 732

ً   ;7 ,ك  ،آـن @ ـ< ا آMـ$
إذا وآ ,أ34ص ; 5دون وآ ًLوا ا
َ اآ `.8  ,اآ  > &; [ _M (.ذ. f
ِ)َ,
; $8Y
ا دة ر> 733

)( ا اد  (83) $إ_ ) (87ا!8! H3ـ ـ
ا آ ,واآ Q! ,ا`ي &; < ,5اآ. ,

ا;5ـ

ـ

Lـ

1T - 2.2.3.2.3
ً
ا ;ء اآ )(737 - 734

ا دة ر> 734

 ;8اآ ! uم ا 5ـ ,ا آـ ,ـ ، %أو ! ;ـء اFـ ,ا 5ـ$
Mآ  ،آ   ! ;8ت اآ ، ,و;8ـ آـ` ! fـت ا آـ ,إ ّ/إذا
رت اآ   :M-اآ ,أو   :M-ا Qأو أر& إ  ! 5وة
ا آ. ,
ا دة ر> 735
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أي و tأن &8

اآ أو & ه و و@ـ

ا.ـق &3ـl

 M -1آ ,
ذ. f
 _M -2أ  %إذا آ  tاآ Hدرة  j-اآ ,أو  j-اQـ  ،ـL
&Fز  Mآ ,أن & 8أو & ه دون رء  H $رت اآ . %:-
-3و آ ,ل ";M& ،م ا آ J&5;! ,اآ $ %:M&   ,ر ـ@ $ـاء
"  %و U'8 [ tأو !` Qر )ل .
ا دة ر> 736

M -1آ ,أن &;  _:8أي و $ tاآ و و@ ا.ـق &3ـ lذـ، f
ً !;5ـ& Jا آـ ,ـ$
و&;> ا; M % Lu! :8آ ، ,و&ن اآـ"M ,ـ
اYر ا`ي @ $ %:اء ا;  :8و U'8 [ tأو !` Qر )ل .
 [ -2أ F& / %ز Mآ ,أن & $ :;8اآ ;_ آن +ـ ـ $اQـ
  :M-إ /إذا و@ ت أ')ب @ & )ر ذ _M ، fأن & a:ا! Qـ`ا
ً & . :-
ً ;&  `3ا)'8 S
ً آ
ا; ، :8و&  %Mو;
ا دة ر> 737

 _M -1أي و@ %آن ا ;ء اآ M UF& ،ـ_ اآـ ,أن &-ـ +! ,ـل
ا; ! أه إ_  5 _73& / Mر  5ر  _Mا آ. ,
 -2و  ا ;ء اآ ! ت اآ _M UF& ، ,ور ، %;Tإذا اـت
> ا+ه ، Mوآ ا ! >M _Mآ  ،أن &)دروا إ_ إIر ا آـ,
! ت ر ، >Tوأن &;`3وا  $ا; ا!  ; %Yا:ل  j-ا آ. ,
 - 2.2.3.3ا ,-.ا#1
ا &/اع )(753 - 738

ا دة ر> 738

اإليداع عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يتسلم شيئا ً من آخـر على أن يتولى حفظ ھذا الشيء  ،وأن يرده عينا ً .
 - 2.2.3.3.2أوً/
TXر ا &Eاع )(743 - 739
 - 2.2.3.3.2.1أ
ا;"ات ا دع  &(741 - 739) %

ا دة ر> 739

على المودع لديه أن يتسلم الوديعة  ،وليس له أن يستعملھا بغير إذن من المودع.

ا دة ر> 740

 -1إذا كان اإليداع بغير أجر  ،التزم المودع لديه بأن يبذل من العناية في حفظ الوديعة ما يبذله في حفظ ماله  ،دون أن يك لف
في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي .
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 -2أما إذا كان اإليداع بأجر  ،فيلتزم المودع لديه أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص العادي .

ا دة ر> 741

ليس للمودع لديه  ،بغير إذن صريح من المودع  ،أن ينيب عنه غيره في حفظ الوديعة  ،إال أن يكون ذلك بسبب ضرورة
ملجئة عاجلة .
 - 2.2.3.3.2.2ب
ا;"ات ا دع )(743 - 742

ا دة ر> 742

األصل في اإليداع أن يكون بغير أجـر  ،فإذا اتفق على أجر وجب على المودع أن يؤديه في الوقت ا لذي ينت ھي ف يه ح فظ
الوديعة  ،ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
ا دة ر> 743

على المودع أن يرد للمودع لديه ما يكون قد أنفقه في حفظ الوديعة  ،وأن يعوضه عما يكون قد لحقه من ضرر بسببھا.
 T - 2.2.3.3.3
ً
ا ;ءا &Eاع )(749 - 744

ا دة ر> 744

ينتھي عقد اإليداع بانقضاء األجل المتفق عليه .فإذا لم يتفق على األجل صراحة أو ضمنا ً  ،كان لكل من المتعاقدين إنھاء
اإليداع بعد إعذار الطرف اآلخر بميعاد مناسب .

ا دة ر> 745

يجوز للمودع في كل وقت أن يطلب رد الوديعة  ،فإذا كان أجل اإليداع م حدداً لم صلحة ال مودع لد يه  ،أو كان مأذو نا ً له
في استعمال الوديعة  ،التزم المودع بأن يعوضه عما كان يعود عليه من نفع فيما بقى من مدة .
ا دة ر> 746

إذا كان أجل اإليداع محدداً لمصلحة المودع  ،وتعذر على المودع لديه االستمرار في ح فظ الودي عة أل سباب طار ئة  ،جاز
له أن يطلب إنھاء اإليداع قبل األجل المتفق عليه ،على أن يعذر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .
ا دة ر> 747

ينتھي اإليداع بموت المودع لديـه  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
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ا دة ر> 748

 -1على المودع لديه متى انتھى عقد اإليداع  ،أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارھا إلى المودع  .وع لى ال مودع أن
يعوض المودع لديه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .

 -2وترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظھا فيه  ،وتكون مصروفات الرد على المودع .

 -3وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .

ا دة ر> 749

 -1إذا باع وارث المودع لديـه الوديعة وھو حسن النية  ،وتعذر ع لى ال مودع اس ـتردادھا من الم شتري  ،فال ي كون ا لوارث
ملزما ً إال أن يرد للمودع ما قبضه  ،أو أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق ِق َبلَ المشتري .

 -2فإذا كان التصرف تبرعا ً فإن الوارث ال يلتزم إال برد قيمة الوديعة وقت التبرع .

1T - 2.2.3.3.4
ً
! J5أ اع ا &Eاع )(753 - 750

ا دة ر> 750

إذا كانت الوديعة مبلغا ً من النقود  ،أو أي شيء مما يھلك باالستعمال  ،وكان المودع لديه مأذو نا ً في ا ستعمالھا  ،اعت بر
العقد قرضا ً .
ا دة ر> 751

 -1يكون أصحاب الفنادق وما يماثلھا  ،فيما يجب عليھم من عناية بحفظ األشياء التي يأتي بھا ا لنزالء  ،م سئولين حتى عن
فعل المترددين على محالھم.

 -2ومع ذلك فإنھم ال يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود واألوراق المالية واألشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ع شرة آالف
 ، aما لم يكونوا وھم على علم بقيمة ھذه األشياء قد أخذوا على عاتقھم حفظ ھا  ،أو رف ضوا دون سبب مع قول
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أن يتسلموھا عھدة لديھم .

ا دة ر> 752

 -1على النزيل أن يخطر صاحب الفندق وما يماثله بسرقة الشيء أو فقده أو تلفه بمجرد علمه بذلك  ،فإن أب طأ في اإلخ طار
دون سبب معقول  ،سقط حقه في الرجوع على صاحب الفندق وما يماثله .

 -2وتتقادم دعوى النزيل ِق َبل َ صاحب الفندق وما يماثله بانقضاء ستة أشھر من الوقت الذي يغادر فيه الفندق .

ا دة ر> 753

يقع باطالً كل شرط بإعفاء صاحب الفندق و ما يماثله من المسئولية أو التخفيف منھا.
 - 2.2.3.4ا ,-.اا!<
ا:ا' )(762 - 754

ا دة ر> 754

الحراسة عقد يعھد ذوو الشأن بمقتضاه إلى شخص آخـر بمنقول أو ع قار أو مج موع من ال مال ي قوم في شأنه نزاع أو
يكون الحق فيه غير ثابت  ،فيتكفل ھذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

ا دة ر> 755

يجوز للقضاء  ،أن يأمر بالحراسـة :

 - 1في األحوال المشار إليھا في المادة السابقة  ،إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .
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إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من األسباب المعقولة ما يخ شى م عه خ طراً عاجالً من ب قاء
المال تحت يد حائزه.

ا دة ر> 756

تعيينه .

يكون تعيين الحارس  ،سواء أكانت الحراسة اتفاقية أو قضائية  ،باتفاق ذوي الشأن جميعا ً  ،فإذا لم يتفقوا تولى القاضي

ا دة ر> 757

يحدد االتفاق أو الحكم القاضي بفرض الحراسة  ،ما على الحارس من التزامات وما له من ح قوق و سلطة  ،وإال فتط بق
أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية.
ا دة ر> 758

 -1يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعھود إليه حراسته وبإدارته  ،ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي .

 -2وال يجوز له أن ينيب عنه في أداء مھمته كلھا أو بعضھا أحداً من ذوي الشأن دون رضاء اآلخرين أو إذن القاضي .

ا دة ر> 759

ال يجوز للحارس في غير ما تقتضيه اإلدارة أن يجرى أعمال التصرف إال برضاء ذوي الشأن جميعا ً أو بترخيص من القضاء .
ا دة ر> 760

 -1يلتزم الحارس بإمساك دفاتر حسابية منتظمة .

 -2كما يلتزم أن يقدم لذوي الشأن  ،مرة على األقل كل سنة  ،حسابا ً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات  ،وعليه إن كان
معينا ً من المحكمة أن يودع قلم كتابھا صورة من ذلك الحساب .
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ا دة ر> 761

 -1للحارس أن يتقاضى أجراً  ،ما لم يكن قد قبل الحراسة تبرعا ً .

 -2وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ الوديعة وإدارة المال المعھود إليه حراسته .

ا دة ر> 762

 -1تنتھي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا ً أو بحكم القضاء  ،كما تنتھي بانقضاء مدتھا إذا كانت لھا مدة محددة.

 -2وعلى الحارس حينئ ٍذ أن يبادر إلى رد المال المعھود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .

 - 2.2.4ا)ب اا!<
د اQر )(807 - 763
 - 2.2.4.1ا ,-.ا/ول
ا ة واهن )(764 - 763

ا دة ر> 763

 -1يقع باطالً كل اتفاق على مقامرة أو رھان .

 -2ولمن خسر في مقامرة أو رھان أن يسترد ما دفعه خالل ثالث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره  ،ولو كان ھ ناك
اتفاق يقضى بغير ذلك  ،وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.

ا دة ر> 764
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 -1تستثنى من ح كم ال مادة ال سابقة  ،الم سابقات ا لتي تع قد بج عل ل من ي فوز بتحق يق ھدف مع ين في ما ھو من الريا ضة أو
الستكمال أسباب القوة .

 -2ويصح أن يكون الجعل من أحد المتسابقين  ،فإن كان الج عل من أ كثر من مت سابق ،و جب أن ي شترك مع ھم في ال سباق
واحد على األقل لم يساھم في الجعل  ،على أن يكون كفءاً لھم فيما يتسابقون فيه .

 -3ويصح أن يكون الجعل من غير المتسابقين  ،على أال يكون رھانا ً بينھم على من يكون له الفوز من المتسابقين .

 -4وال يجوز أن يشترط المتسابقان جعالً يدفعه الخاسر للفائز .

 - 2.2.4.2ا ,-.ا1
اا  Uى ا:ة )(770 - 765

ا دة ر> 765

 -1يجوز أن يلتزم شخص بأن يؤدي لشخص آخــر راتبا ً دوريا ً مدى الحياة بغير عوض .
 - 2ويكون االلتزام بأداء الراتب حاالً أو مضافا ً إلى ما بعد موت الملتزم.

ا دة ر> 766

يستثنى من حكم ال مادة ال سابقة الرا تب مدى الح ياة ا لذي ت قرره أنظ مة ال تأمين والمعا شات في مقا بل ما يؤد يه الم ستحقون من
أقساط .
ا دة ر> 767
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 -1يجوز أن يكون الراتب مقرراً مدى حياة الملتزم له  ،أو مدى حياة الملتزم  ،أو مدى حياة شخص آخر .

 -2ويعتبر الراتب مقرراً مدى حياة الملتزم له  ،إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

ا دة ر> 768

ال يكون التصرف المنشئ لاللتزام بأداء الراتب صحيحا ً إال إذا كان مكتوبا ً  ،وذلك دون إخالل بما يتطلبه القانون من شكل
خاص لعقود التبرع .

ا دة ر> 769

يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على الراتب.

ا دة ر> 770

 -1ال يكون للمستحق حق في الراتب إال عن األيام التي عاشھا من تقرر له الراتب مدى حياته .

 -2على أنه إذا اشترط الدفع مقدما ً  ،كان للمستحق الحق في القسط الذي حل.
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 - 2.2.4.3ا ,-.ا#1
 ا;(807 - 771) $k

ا دة ر> 771

التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي للمؤمن له  ،أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا ً من المال ،
أو إيراداً مرتبا ً  ،أو أي عوض مالي آخر ،في حالة وقوع ال حادث  ،أو تح قق الخ طر المب ين بالع قد  ،وذ لك في ن ظير ق سط أو أ ية
دفعة مالية أخرى يؤديھا المؤمن له للمؤمن .
 - 2.2.4.3.2أوً/
إ!ام  ا;(780 - 772) $k

ا دة ر> 772

يكون التأمين من األضرار باطالً إذا لم يستند إلى مصلحة مشروعة.
ا دة ر> 773

يقع التأمين باطالً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه قد زال  ،أو كان قد تحقق قبل تمام العقد.

ا دة ر> 774

-1

ال يتم العقد إال إذا وقع المؤمن على وثيقة التأمين وتم تسليم ھذه الوثيقة للمؤمن له  .وإذا تم العقد اعتبر ط لب التأم ين
وما جاء به من بيانات وإقرارات مكمالً للعقد .

-2

على أن العقد يتم  ،حتى قبل تسليم الوثيقة  ،إذا قام المؤمن استجابة لط لب ال تأمين  ،بت سليم ال مؤمن له مذكرة تغط ية
مؤقتة تشتمل على األحكام األساسية التي يقوم عليھا ھذا العقد  ،والتزامات كل من الطرفين ِق َبل َ اآلخر .

-3

ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصاالً بدفع جزء من مقابل التأمين  ،كان له أن يث بت بكا فة ال طرق أن الع قد قد تم  ،ح تى
ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة .
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ا دة ر> 775

ال ي جوز االحت جاج ع لى ال مؤمن له بال شروط المتعل قة بالبطالن أو بال سقوط  ،إال إذا أ برزت ب شكل ظاھر  ،وال ب شرط
التحكيم إال إذا ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .
ا دة ر> 776

ال يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعالن الحادث المؤمن منه إ لى ال سلطات أو الج ھات
المطلوب إخبارھا أو في تقديم المستندات  ،إذا تبين من الظروف أن التأخير كان لعـذر مقبول .
ا دة ر> 777

يقع باطالً ما يرد في الوثيقة من :

 -1الشرط الذي يستثنى من نطاق التأمين األعمال المخالفة للقوانين واللوائح  ،ما لم يكن االستثناء محدداً .

 -2كل شرط تعسفي تبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه .

ا دة ر> 778

فيما عدا عقود التأمين ا لتي يرد ب شأنھا نص خاص في ال قانون  ،ي جوز ل كل من ال مؤمن وال مؤمن له  ،إذا زادت مدة
التأمين على خمس سنوات  ،أن يطلب إنھاء العقد في نھاية كل خمس سنوات من مدة التأمين  ،وذلك بإخطار الطرف اآلخر بكتاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل انقضاء ھذه المدة بستة أشھر على األقل  .ويجب ذكر ھذا الحكم في وثيقة التأمين.
ا دة ر> 779

فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنھا نص خاص في ال قانون  ،ي جوز بمقت ضى شرط م حرر في الوثي قة ب شكل ظاھر،
االتفاق على امتداد العقد من تلقاء ذاته  ،إذا لم يقم المؤمن له قبل انتھاء مدته بثالثين يوما ً على األ قل بإبالغ ال مؤمن برغب ته في
عدم امتداد العقد  .وال يسري االمتداد إال سنة فسنة  ،ويقع باطالً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك .
ا دة ر> 780

-1

يعتبر مقبوالً الطلب الذي يرسله المؤمن له إلى المؤمن  ،بكتاب مسجل م صحوب بع لم الو صول  ،مت ضمنا ً ام تداد الع قد
أو تعديله أو سـريانه بعد وقفه  ،وذ لك ما لم يرفض ال مؤمن ھذا الط لب في خالل ع شرين يو ما ً من و قت و صول
الكتاب إليه.

-2

و مع ذ لك إذا كان ق بول ال مؤمن يعت مد ع لى ف حص طبي  ،أو كان الط لب يتع لق بز يادة مب لغ ال تأمين  ،فال يع تد إال
بالموافقة الصريحة للمؤمن .
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 T - 2.2.4.3.3
ً
ا;"ات ا \(789 - 781) % $

ا دة ر> 781

 -1أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له وا لتي ي ھم ال مؤمن معرفت ھا ليتم كن من ت قدير الم خاطر ال تي
يأخذھا على عاتقه  .ويعتبر مھما ً على األخص الوقائع التي جعلھا المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة .

 -2أن يبلغ المؤمن  ،بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنھا أن تؤدي إ لى ز يادة الم خاطر فور عل مه ب ھا  .وذ لك ما لم
ينص القانون على غيره بشأن نوع من التأمين .

 -3أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه.

 -4أن يبادر إلى إبالغ المؤمن بكل حادثة من شأنھا أن تجعله مسؤوالً .

ا دة ر> 782

-1

يكون عقد التأمين قابالً لإلبطال لمصلحة المؤمن  ،إذا سـكت المؤمن له عن أمر  ،أو قدم بيانا ً غير صحيح  ،و كان من
شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل جسامته أو احتماالت وقوعـه في نظر المؤمن.

-2

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ،جاز للمؤمن أن يقرر أن العقد ي صبح باطالً ب عد ع شرة أ يام من تاريخ إخ طاره
المؤمن له بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول  ،إال إذا قبل ال مؤمن له ز يادة في الق سط تتنا سب مع الز يادة
في الخطر .ويترتب على إبطال العقد في ھذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين  ،أو يرد منه القدر الذي لم يتح مل
في مقابله خطراً ما .

-3

أما إذا ظھرت الحقيقة بعد تحقق الخطر  ،فإنه يحق للمؤمن تخفيض مبلغ التأمين بنسبة معدل األق ساط ا لتي أد يت ف عالً

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 192 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

إلى معدل األقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .

ا دة ر> 783

-1

فيما عدا عقود التأمين ا لتي يرد ب شأنھا نص خاص في ال قانون  ،إذا زادت الم خاطر ال مؤمن من ھا  ،جاز لل مؤمن أن
يخطر ال مؤمن له  ،بالطري قة المو ضحة بال مادة ال سابقة  ،باعت بار الع قد مف سوخا ً  ،إال إذا ق بل ال مؤمن له  ،خالل
األجل الذي يحدده المؤمن  ،زيادة في مقابل التأمين تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر .

-2

ومع ذلك ال يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر  ،إذا كان بعد أن علم بھا بأي وجه  ،قد أظ ھر رغب ته في ا ستبقاء
العقد  ،أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء األقساط  ،أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه .

ا دة ر> 784

يبقى عقد التأمين ساريا ً دون زيادة في المقابل  ،إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :

 -1نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن .

 -2أو نتيجة أعمال أديت امتثاالً لواجب إنساني  ،أو توخيا ً للمصلحة العامة.

ا دة ر> 785

إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا ً فيه اعتبارات من شأنھا زيادة الخطـر المؤمن منه  ،ثم زالت ھذه االعتبارات أو قلت
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أھميتھا في أثناء سريان الع قد  ،كان لل مؤمن له ع لى ا لرغم من كل ات فاق م غاير  ،أن يط لب إن ھاء الع قد دون مطال بة
بتعويض ما  ،أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين عن المدة الالحقة بما يتنا سب مع زوال ھذه االعت بارات  ،وف قا ً لتعري فة التأم ين
المعمول بھا يوم إبرام العقد.
ا دة ر> 786

 -1يستحق كل قسط من أقساط التأمين عند بداية كل فترة من فتراته  ،ما لم يتفق على غير ذلك  .ويقصد بفترة التأمين ال مدة
التي يحسب عنھا القسط  ،وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة .

 -2وال يجوز للمؤمن الذي سلم وثي قة ال تأمين ق بل أداء الق سط األول أن يتم سك ب ما قد ت نص عل يه ھذه الوثي قة من إر جاء
سريان العقد إلى ما بعد أداء ھذا القسط.

ا دة ر> 787

 -1تؤدى األقساط فيما عدا القسط األول في موطن المؤمن له .ومع ذلك يكون القسط واجب األداء في موطن ال مؤمن  ،إذا
تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره .وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .

 -2ويقع باطالً الشرط الذي يقضي بأداء األقساط في مركز إدارة ال مؤمن إذا ث بت اعت ياد ال مؤمن تح صيل األق ساط في مو طن
المؤمن له .

ا دة ر> 788

 -1إذا لم يدفع أحد األقساط في ميعاد استحقاقه  ،جاز لل مؤمن أن ي عذر ال مؤمن له بك تاب م سجل م صحوب بع لم الو صول ،
بوجوب أداء القسط  ،وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء .

 -2ويترتب على اإلعذار قطع المدة المقررة لتقادم دعوى المطالبة بالقسط .

ا دة ر> 789
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 -1فيما عدا عقود التأمين التي يرد بشأنھا نص خاص في القانون  ،إذا لم ي قم ال مؤمن له بأداء الق سط ر غم إ عذاره  ،فإن
عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثالثين يوما ً من تاريخ إرسال اإلعذار .

 -2وي جوز لل مؤمن ب عد انق ضاء ثالث ين يو ما ً من تاريخ الو قف  ،أن يط لب تنف يذ الع قد ق ضا ًء  ،أو أن يخطـ ـر ال مؤمن له
بالطريقة الموضحة بالمادة السابقة باعتبار العقد مفسوخا ً.

 -3وينتھي الوقف إذا لم يقرر المؤمن له فسخ العقد حتى تاريخ حلول القسط الجديد.

 -4وإذا أديت قبل الفسخ األقساط المتأخرة  ،وما يكون مستحقا ً من المصروفات ،عاد العقد إلى السريان من بدء ال يوم التا لي
لألداء .

 -5ويقع باطالً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن له  ،أو ينقص من المواعيد المن صوص علي ھا في الب ندين )) ، (1
. (2

1T - 2.2.4.3.4
ً
ا;"ات ا \(794 - 790) $

ا دة ر> 790

يلتزم المؤمن  ،عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول األجل المحدد في العقد  ،بأداء مب لغ ال تأمين الم ستحق خالل
ثالثين يوما ً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات الالزمة للتثبت من حقه.
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ا دة ر> 791

في التأمين من األضرار  ،يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من و قوع الخ طر ال مؤمن ع نه  ،ع لى أال
يجاوز ذلك مبلغ التأمين .
ا دة ر> 792

 -1إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة بمبالغ تزيد قيمتھا مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة
المؤمن عليھا  ،كان كل مؤمن ملزما ً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادالً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات
مجتمعة  ،دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر .
 -2فإذا أعسر أحد المؤمنين تحمل الباقون نصيبه  ،كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعھد به  ،على أال يجاوز ما يدفعه كل من ھم
المبلغ الذي أمن ھو عليه .
 -3ويجوز االتفاق على توزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس آخر .
ا دة ر> 793

-1

في التأمين من األضرار  ،يحل المؤمن قانونا ً بما دفعه من تعويض  ،في الدعاوى التي ت كون لل مؤمن له ِقب َ لَ الم سئول
عن الضرر المؤمن منه  .وذلك ما لم ي كن الم سئول عن ال ضرر قري با ً أو صھراً لل مؤمن له م من يكو نون م عه في
معيشة واحدة  ،أو شخصا ً يكون المؤمن مسئوالً عن أعماله .

-2

وتبرأ ذ مة ال مؤمن ِقب َ ل َ ال مؤمن له من كل مب لغ ال تأمين أو بع ضه  ،إذا أ صبح حلو له مح له مت عذراً ب سبب را جع إ لى
المؤمن له .

ا دة ر> 794

في جميع األحوال التي يعيد فيھا المؤمن تأمين ما ھو مؤمن لديه من الم خاطر لدى ال غير  ،ي ظل ال مؤمن و حده م سئوالً
ِق َبل َ المؤمن له أو المستفيد .
 - 2.2.4.3.5را!5
ً
ا ;ل ا:ق وا";/ات ا $ ]48ا; $kوا Yؤه )(807 - 795

ا دة ر> 795

-1

تنتقل الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد التأمين إ لى من تنت قل إل يه ملك ية ال شيء ال مؤمن عل يه ع ند الت صرف ف يه
بشرط الحصول على مواف قة ال مؤمن  .و في حا لة و فاة ال مؤمن له تنت قل ھذه الح قوق وااللتزا مات إ لى ورث ته مع
مراعاة ما تقضي به أحكام الميراث .

-2

ومع ذ لك ي جوز ل كل من ال مؤمن و من آ لت إل يه المطال بة عن طر يق اإلرث  ،أن يف سخ الع قد بإراد ته المن فردة بك تاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسله إلى الطرف اآلخر.
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ويكون استعمال المؤمن حقه في الفسخ خالل ثالثين يوما ً من التاريخ الذي يطلب ف يه من آ لت إل يه الملك ية عن طر يق
الميراث  ،نقل وثيقة التأمين إليه .

ا دة ر> 796

إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه  ،ب قي من انتق لت م نه الملك ية ملز ما ً بدفع األق ساط  ،و تبرأ ذم ته من األق ساط الم ستقبلة ،
وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بحصول التصرف الناقل للملكية.
ا دة ر> 797

اذا تعدد المتصرف إليھم أو الورثة  ،وسرى عقد التأمين بالنسبة لھم  ،كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع األقساط .

ا دة ر> 798

-1

إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقالً برھن حيازي أو رھن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية  ،انتقلت ھذه الحقوق
إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.

-2

فإذا أشھرت ھذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن  ،ولو بكتاب مسـجل مصحوب بعلم الوصـول  ،فال يجوز أن يدفع ما في
ذمته للمؤمن له إال برضـاء الدائنين .

-3

وإذا حجز على الشيء المؤمن عليه  ،أو و ضع ھذا ال شيء ت حت الحرا سة  ،فال ي جوز لل مؤمن  ،إذا أع لن بذلك ع لى
الوجه المبين في البند السابق  ،أن يدفع للمؤمن له شيئا ً مما في ذمته .

ا دة ر> 799

-1

إذا أفلس المؤمن له قبل انقضاء مدة العقد  ،بقي التأمين قائما ً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة ِق َبل َ
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المؤمن بجميع األقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشھر اإلفالس  ،ويكون لكل من الطرفين الحق في إنھاء العقد  ،في
مدى ثالثة أشھر تبدأ من ھذا التاريخ  ،وذلك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول  ،وعلى المؤمن في حالة اإلنھاء أن يرد
لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما .

-2

وإذا أفلس المؤمن  ،فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشھر اإلفالس ،ويكون للمؤمن له ال حق في ا سترداد
الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي توقف فيھا العقد .

ا دة ر> 800

-1

تنقضي بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثالث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنھا ھذه
الدعاوى .

-2

ومع ذلك ال تسري ھذه المدة :

أ -في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن م نه  ،أو ت قديم بيا نات غير دقي قة عن ھذا الخ طر  ،إال
من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .

ب-

في حالة وقوع الحادث المؤمن منه  ،إال من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .

ج -عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئا ً عن رجوع الغير على المؤمن له  ،إال من يوم
رفع الدعوى من الغير على المؤمن له  ،أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير الت عويض من ال مؤمن له بح سب
األحوال.
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ا دة ر> 801

 -1ال يجوز االتفاق على ما يخالف األحكام الواردة في ھذا الف صل أو ع لى ت عديلھا ،إال أن ي كون ذ لك لم صلحة ال مؤمن له أو
لمصلحة المستفيد .

 -2ومع ذلك ال يجوز االتفاق على إطالة المدة المقررة لتقادم ا لدعاوى المبي نة بال مادة ال سابقة وال ع لى تق صيرھا  ،حتى لو
كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد .

ا دة ر> 802

تسري األحكام المبينة في ھذا الفصل على جميع أنواع التأمين  ،مع مرا عاة ما تق ضي به الت شريعات الخا صة في شأن
نوع منھا.
ا دة ر> 803

 -1يكون المؤمن مسئوالً عن كافة األضرار الناشئة عن الحريق  ،أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حري قا ً كامالً  ،أو عن
خطر حريق يمكن أن يتحقق .

 -2وال يقتصر التزامه على األضرار الناشئة مباشرة عن الحريق  ،بل يتناول أيضا ً األضرار التي تكون نتي جة حتم ية لذلك ،
وباألخص ما لحق األشياء المؤمن عليھا من ضرر بسبب اتخاذ وسائل اإلنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .
 -3ويكون مسئوالً عن ضياع األشياء المؤمن عليھا أو اختفائھا أثناء الحريق  ،ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة .

ا دة ر> 804

يضمن المؤمن تعويض األضرار الناجمة عن الحريق  ،ولو نشـأ ھذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
ا دة ر> 805

-1

ي كون ال مؤمن م سئوالً عن األ ضرار النا شئة عن خ طأ ال مؤمن له غير المتع مد  ،وي كون م سئوالً كذلك عن األ ضرار
الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاھرة .
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أ ّما الخسائر واألضرار التي يحدثھا المؤمن له ع مداً أو غ شا ً  ،فال ي كون ال مؤمن م سئوالً عن ھا  ،و لو ات فق ع لى غ ير
ذلك.

ا دة ر> 806

ومداه .

يسأل المؤمن عن األضرار التي ت سبب في ھا األ شخاص ا لذين ي كون ال مؤمن له م سئوالً عن ھم  ،مھ ما ي كن نوع خطئ ھم

ا دة ر> 807

إذا عقد التأمين من الحريق على منقوالت المؤمن له جملة  ،امتد أثره إلى األشياء المملوكة ألعضاء أسرته ولأل شخاص
الملحقين بخدمته  ،إذا كانوا مشتركين في معيشة واحدة .
 - 2.2.5ا)ب اR3
ا(836 - 808) .
 - 2.2.5.1ا ,-.ا/ول
أرآن ا(816 - 808) .

ا دة ر> 808

الكفالة عقد يكفل شخص بمقتضاه تنفيذ التزام  ،بأن يتعھد للدائن بأن يفي بھذا االلتزام إذا لم يف به المدين نفسه .

ا دة ر> 809

ال تثبت الكفالة إال بالكتابة  ،ولو كان من الجائز إثبات االلتزام األصلي بالبينة .

ا دة ر> 810
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-1

إذا التزم المدين بتقديم كفيل  ،وجب أن يقـدم شخصا ً موسراً  ،ومقيما ً في قطر  ،وله أن ي قدم عو ضا ً عن الكف يل تأمي نا ً
عينيا ً كافيا ً .

-2

وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة  ،أو لم يعد له موطن في قطر  ،وجب تقديم كفيل آخر أو تأمين عيني كاف .

ا دة ر> 811

تجوز كفالة المدين بغير علمه  ،كما تجوز أيضا ً رغم معارضته .

ا دة ر> 812

 -1تجوز كفالة االلتزام المستقبل  ،إذا حدد مقدما ً مدى التزام الكفيل  .كما تجوز الكفالة في االلتزام الشرطي .

 -2وإذا لم يعين الكفيل في االلتزام الم ستقبل مد ًة لكفال ته  ،كان له في أي و قت أن ير جع في ھا  ،مادام اال لتزام المك فول لم
ينشأ  ،على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب .

ا دة ر> 813

 -1ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا كان االلتزام األصلي صحيحا ً .

 -2وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أھلية المدين وأبطل التزامه  ،التزم الكفيل في مواجھة الدائن بوفاء الدين المكفول باعتباره
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مدينا ً أصليا ً .

ا دة ر> 814

 -1ال تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما ھو مستحق على المدين  ،وال بشروط أشد من شروط الدين المكفول .

 -2ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أھون .

ا دة ر> 815

تشمل الكفالة توا بع اال لتزام المك فول  ،ك ما ت شمل م صروفات المطال بة األو لى  ،و ما ي ستجد من م صروفات ب عد إخ طار
الكفيل  .وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .

ا دة ر> 816

 -1كفالة الدين التجاري  ،تعتبر عمالً مدنيا ً ولو كان الكفيل تاجراً .

 -2على أن الكفا لة النا شئة عن ضمان األوراق التجار ية ضمانا ً احتياط يا ً  ،أو عن تظ ھير ھذه األوراق  ،تع تبر دائ ما ً ع مالً
تجاريا ً .
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 - 2.2.5.2ا ,-.ا1
TXر ا(836 - 817) .

ا دة ر> 817

يبرأ الكفيل ببراءة المدين .

 - 2.2.5.2.1أ
ا $! L5ا ,.وا ا(832 - 817) $b

ا دة ر> 818

 -1للكفيل أن يتمسك بجميع األوجه التي يحتج بھا المدين .

 -2على أنه ليس للكفيل أن يتمسك بنقص أھلية المدين  ،إذا كان الكفيل عالما ً بذلك وقت التعاقد .

 - 2.2.5.2.2ب
ا $! L5ا ,.وا

&(836 - 833) $

ا دة ر> 819

إذا ﻗﺒﻞ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺷﻴﺌﺎً آﺧـﺮ ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﺪﻳﻦ  .ﺑﺮﺋـﺖ ذﻣــﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﻟــﻮ
اﺳﺘﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻲء  ،إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﺪاﺋﻦ ﻗﺪ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ .
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ا دة ر> 820

-1

ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ أﺿﺎﻋﻪ اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت .

 -2وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺎدة  ،ﻛﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ُﺧﺼﺺ ﻟﻀﻤﺎن اﻟـﺪﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻘـﺮر ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻔﺎﻟﺔ
 ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن .

ا دة ر> 821

 -1ﻻ ﺗﺒﺮأ ذﻣﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻤﺠﺮد ﻋﺪم اﺗﺨﺎذ اﻟﺪاﺋﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺿﺪ اﻟﻤـﺪﻳﻦ ﻋﻨـﺪ ﺣﻠـﻮل أﺟﻞ اﻟــﺪﻳﻦ ،
أو ﻟﻤﺠﺮد ﺗﺄﺧﺮﻩ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذﻫﺎ .

 -2ﻋﻠــﻰ أن ذﻣــﺔ اﻟﻜﻔﻴــﻞ ﺗــﺒﺮأ إذا ﻟــﻢ ﻳﻘــﻢ اﻟــﺪاﺋﻦ ﺑﺎﺗﺨــﺎذ اﻹﺟ ـﺮاءات ﺧــﻼل ﺳــﺘﺔ أﺷــﻬﺮ ﻣــﻦ ﺗﺎرﻳــﺦ
إﻋﺬار اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻟﻪ  ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻟﻠﻜﻔﻴﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً .

-3

وﻻ ﻳﺤــﻮل دون ﺣــﻖ اﻟﻜﻔﻴــﻞ ﻓــﻲ اﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑــﺒﺮاءة ذﻣﺘــﻪ أن ﻳﻤﻨــﺢ اﻟــﺪاﺋﻦ ﻟﻠﻤــﺪﻳﻦ أﺟ ـﻼً دون
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ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﻔﻴﻞ .

ا دة ر> 822

إذا أﻓﻠﺲ اﻟﻤﺪﻳﻦ  ،وﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ  ،ﺳﻘﻂ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻞ  ،ﺑﻘﺪر
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺴﺘﻮﻓﻴﻪ ﻟﻮ أﻧﻪ ﺗﻘﺪم ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ .
ا دة ر> 823

-1

إذا تعدد الكفالء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس ال مدين  ،و كانوا غير مت ضامنين في ما بين ھم  ،ق سم ا لدين علي ھم
بالتساوي  ،ما لم يبين في العقد مقدار ما يكفله كل منھم .

-2

وإذا التزم الكفالء بعقود متوالية  ،كان كل منھم مسئوالً عن الدين كله  ،ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم .

ا دة ر> 824

 -1ال يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه على المدين  ،كما ال يجوز له أن ينفذ على أموال الكف يل إال ب عد
تجريد المدين من أمواله  .وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا ً مع المدين .

 -2ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه في ذلك .

ا دة ر> 825

 -1إذا طلب الكفيل تجريد المدين  ،وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله .
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 -2وال عبرة باألموال التي يدل عليھا الكفيل  ،إذا كانت متنازعا ً فيھا  ،أو كانت موجودة خارج دولة قطر .

ا دة ر> 826

في كل األحوال التي يدل في ھا الكف يل ع لى أ موال لل مدين  ،تبرأ ذ مة الكف يل ب قدر ما ا ستوفاه ا لدائن من ھذه األ موال ،
وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منھا بسبب عدم اتخاذه اإلجراءات الالزمة في الوقت المناسب .

ا دة ر> 827

إذا كان ھناك تأمين عيني مقرر على مال المدين ضمانا ً للدين  ،وقدمت كفالة بعد ھذا ال تأمين أو م عه  ،جاز للكف يل  ،إذا
لم يكن متضامنا ً مع المدين  ،أن يطلب التنفيذ على المال المحمل بالتأمين العيني قبل التنفيذ على أمواله ھو .

ا دة ر> 828

 -1يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين  ،المستندات الالزمة الستعمال حقه في الرجوع .

 -2وإذا كان الدين المكفول مضمونا ً بمنقول مرھون أو محبوس  ،وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل .

 -3وإذا كان الدين مضمونا ً بتأمين عقاري  ،التزم الدائن أن يقوم باإلجراءات الالزمة لن قل ھذا ال تأمين إ لى الكف يل  .ويتح مل
الكفيل مصروفات ھذه اإلجراءات على أن يرجع بھا على المدين .
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ا دة ر> 829

تجوز كفالة الكفيل  ،وفي ھذه الحالة يجوز لكفيل الكفيل أن يتمسك ِق َبل َ الدائن بالرجوع ع لى الكف يل ق بل الر جوع عل يه ،
إال إذا كان كفيل الكفيل متضامنا ً مع الكفيل .

ا دة ر> 830

في الكفالة القانونية أو القضائية أو التجارية يكون الكفالء دائما ً متضامنين .
ا دة ر> 831

يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .

ا دة ر> 832

إذا كان الكفالء مت ضامنين في ما بين ھم  ،أو كا نت ك فالتھم بع قود متوال ية  ،وو فى أ حدھم ا لدين ع ند حلو له  ،كان له أن
يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منھم .

ا دة ر> 833

 -1يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين  ،وإال سقط حقه في الر جوع ع لى ال مدين إذا كان ال مدين قد
وفى الدين أو كانت لديه وقت االستحقاق أسباب تؤدي إلى بطالن الدين أو انقضائه .
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 -2فإذا لم يعارض المدين في الوفاء بقي للكفيل حقه في الرجوع عليه  ،ولو كان المدين قد و فى ا لدين أو كا نت لد يه أ سباب
تؤدي إلى بطالن الدين أو انقضائه .

ا دة ر> 834

 -1للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين إذا كانت الكفالة قد عقدت لمصلحة ھذا المدين  ،وي ستوي في ذ لك أن ت كون
الكفالة قد عقدت بعلم المدين ودون معارضته أو بغير علمه .

 -2ويكون رجوع الكفيل بأصل ا لدين وتواب عه وم صروفات المطال بة األو لى  ،وب ما ي كون قد أنف قه من م صروفات من و قت
إخطاره المدين باإلجراءات التي اتخذت ضده .

ا دة ر> 835

إذا وفى الكفيل الدين  ،كان له أن يحل محل ا لدائن في جم يع ما له من ح قوق ِقب َ ل َ ال مدين  ،ول كن إذا لم يوف إال ب عض
الدين  ،فال يرجع بما وفاه إال بعد أن يستوفى الدائن باقي حقه من المدين .

ا دة ر> 836

إذا تعدد المدينون في دين واحد  ،وكانوا متضامنين فيما بينھم  ،فللكفيل الذي ضمنھم جميعا ً أن يرجع على أي منھم ب كل
ما وفاه من الدين .
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 - 3ا?> ا1
ا:ق ا(0 - 0) 85
 - 3.1ا;ب ا/ول
ا:ق ا 85ا(0 - 0) MH/
 - 3.1.1ا)ب ا/ول
( ا (1014 - 837) M
 - 3.1.1.1ا ,-.ا/ول
أم  )(903 - 837
 - 3.1.1.1.1ا.ع ا/ول
ق ( ا (840 - 837) M

ا دة ر> 837

لمالك الشيء وحده  ،في حدود القانون  ،حق استعماله واستغالله والتصرف فيه .

ا دة ر> 838

ملكية الشيء تشمل أجزاءه وثماره ومنتجاته وملحقاته  ،ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .

ا دة ر> 839

 -1ملكية األرض تشمل سطح األرض وما فوقھا وما تحتھا إلى الحد المفيد في التمتع بھا علواً وعمقا ً وفقا ً للمألوف .

 -2ويجوز بمقتضى القانون أو االتفاق أن تكون ملكية سطح األرض منفصلة عن ملكية ما فوقھا وما تحتھا .
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ا دة ر> 840

ال يجوز أن يحرم أحد من ملكه  ،إال في األحوال التي يقررھا القانون  ،وبالطريقة التي ير سمھا  ،وي كون ذ لك في مقا بل
تعويض عادل .

 - 3.1.1.1.2ا.ع ا1
اد ا; د  ( _Mا (851 - 841) M

ا دة ر> 841

 -1على المالك أال يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار .

 -2وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة ا لتي ال يم كن تجنب ھا  ،وإن ما له أن يط لب إزا لة الم ضار إذا
جاوزت ال حد ال مألوف  ،ع لى أن يرا عى في ذ لك ال عرف  ،وطبي عة الع قارات  ،ومو قع كل من ھا بالن سبة لآل خر ،
والغرض الذي خصصت له  .وال يحول الترخيص الصادر من الجھات المختصة دون استعمال ھذا الحق .

ا دة ر> 842

 -1مالك األرض المحبوسة عن الطريق العام  ،أو التي ال يصلھا بھذا الطر يق م مر كاف إذا كان ال يتي سر له الو صول إ لى
ذلك الطريق إال بنفقة باھظة أو مشقة كبيرة  ،له حق المرور في األرا ضي الم جاورة بال قدر ا لالزم ال ستغالل أر ضه
واستعمالھا على الوجه المألوف  ،ما دامت ھذه األرض محبوسة عن الطريق العام  .وذلك في نظير تعويض عادل .
وال يستعمل ھذا الحق إال في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً  ،وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك .

 -2على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا ً عن تجزئة ع قار ت مت ب ناء ع لى ت صرف قانوني  ،و كان من الم ستطاع
إيجاد ممر كاف في أجزاء ھذا العقار  ،فال يجوز المطالبة بحق المرور إال في ھذه األجزاء .
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ا دة ر> 843

لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود ألمالكھما المتالصقة  .وتكون نفقات التحديد مناصفة بينھما .

ا دة ر> 844

 -1لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض ا لذي أ عد له  ،وأن ي سند عل يه ال سقف  ،دون أن يح مل ال حائط فوق
طاقته  ،أو يحول دون استعمال الشريك اآلخر له .

 -2فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا ً للغرض الذي خصص له عادة  ،فنف قة إ صالحه أو تجد يده ت كون ع لى ال شركاء  ،كل
بنسبة حصته فيه .

ا دة ر> 845

-1

للمالك أن يعلي الحائط المشترك إذا كانت له م صلحة جد ية في ذ لك  ،ب شرط إال يل حق ب شريكة ضرراً ج سيماً ،وعل يه
وحده أن ينفق على التعلية وصيانة ال جزء المع لى  ،وع مل ما ي لزم لج عل ال حائط يتح مل ز يادة ال عبء النا شئ عن
التعلية دون أن يفقد شيئا ً من متانته .

-2

فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا ً لتحمل التعلية  ،فعلى من يرغب فيھا من ال شركاء  ،أن يع يد ب ناء ال حائط ك له ع لى
نفقته  ،بحيث يقع ما زاد من سمكه في ناحيته ھو ب قدر اال ستطاعة  .وي ظل ال حائط الم جدد في غير ال جزء المع لى
مشتركا ً دون أن يكون للجار الذي أحدث التعلية حق في التعويض .

ا دة ر> 846

للجار الذي لم يساھم في نفقات التعلية أن ي صبح شريكا ً في ال جزء المع لى  ،إذا ھو د فع ن صف ما أن فق عل يه  ،وقي مة
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نصف األرض التي تقوم عليه زيادة السمك إن كانت ھناك زيادة .

ا دة ر> 847

الحائط الذي يكون في وقت إنشائه فاصالً بين بناءين يعد مشتركا ً حتى مفرقھما  ،ما لم يقم دليل على العكس .

ا دة ر> 848

 -1ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه  ،وال ع لى ا لنزول عن جزء من حائط أو من األرض ا لتي علي ھا ال حائط اال في
الحاالت التي يعززھا القانون .

 -2ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يھدمه مختاراً دون عذر قوي  ،إن كان ھذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط .

ا دة ر> 849

ال يجوز لمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إال في الحدود التي يقررھا القانون .

ا دة ر> 850

 -1إذا ت ضمن الع قد أو الو صية شرطا ً يق ضي بم نع الت صرف في مال  ،فال ي صح ھذا ال شرط ما لم ي كن مبن يا ً ع لى با عث
مشروع  ،ومقصوراً على مدة معقولة .

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 212 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

 -2ويكون الباعث مشروعا ً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة م شروعة للمت صرف أو للمت صرف إل يه  ،أو
للغير .

 -3والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف  ،أو المتصرف إليه  ،أو الغير .

ا دة ر> 851

 -1ذا كان الشرط المانع من الت صرف صحيحا ً  ،وت صرف الم شروط عل يه ب ما ي خالف ال شرط  ،جاز ل كل من الم شترط و من
تقرر الشرط لمصلحته طلب إبطال التصرف المخالف .

 -2ويصح التصرف المخالف إذا أجازه المشترط  .ويكون لمن تقرر الشرط لمصلحته إجازة ھذا التصرف أيضا ً ما لم يتعارض
ذلك مع الباعث الذي بنى عليه الشرط .

 - 3.1.1.1.3ا.ع ا#1
ا  Mا(903 - 852) 5b7
 - 3.1.1.1.3.1أ
أم ا7ع )(862 - 852

ا دة ر> 852

إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء  ،وكانت حصة كل منھم غير مفرزة  ،فھم شركاء على الشيوع  .وتكون الحصص
متساوية  ،ما لم يقم دليل على غير ذلك .
ا دة ر> 853

 -1كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا ً تا ما ً  ،و له حق الت صرف في ھا واالنت فاع ب ھا وا ستعمالھا بح يث ال يل حق ال ضرر
بحقوق سائر الشركاء .
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 -2وإذا كان التصرف منصبا ً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع ھذا الجزء عند الق سمة في ن صيب المت صرف  ،انت قل
حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المت صرف بطر يق الق سمة  .وللمت صرف إل يه إذا كان
يجھل أن المتصرف ال يملك العين المتصرف فيھا مفرزة  ،الحق فـي إبطال التصرف .

ا دة ر> 854

تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
ا دة ر> 855

 -1ألغلبية الشركاء  ،على أسـاس قي مة الح صص  ،أن ت قوم بأع مال اإلدارة المع تادة  .ول ھا أن تع ين من ال شركاء أو من
غيرھم مديراً يقوم بھذه األعمال  .ولھا أن تضع نظاما ً لإلدارة .

 -2ويسري ما تتخذه األغلبية على جميع الشركاء وخلفائھم  ،سواء أكان الخلف عاما ً أم خاصا ً .

ا دة ر> 856

إذا لم تتوافر األغلبية المنصوص عليھا في المادة السابقة  ،فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تت خذ من ال تدابير ما
تقتضيه الضرورة  .ولھا أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .

ا دة ر> 857

إذا تولى أحد الشركاء عمالً من أعمال اإلدارة المعتادة ولم يعترض عليه أغلبية الشركاء  ،في وقت مناسب  ،اع تبر في ما
قام به نائبا عن الجميع .
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ا دة ر> 858

 -1للشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع  ،أن يقرروا في سبيل تحسين االنتفاع بھذا المال من التغييرات
األساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حـدود اإلدارة المع تادة  .ع لى أن يخ ـطروا باقي الش ـركاء
بذلك القرار كتابة قبل أحـداث التغيير أو التعديل  ،ولمن ي خالف من ھؤالء أن يت قدم إ لى المحك مة باعترا ضه خ ـالل
ثالثين يوما ً من تاريخ اإلخطار .

 -2وللمحكمة إذا اعتمدت قرار األغلبية  ،أن تقرر ما تراه منا سبا ً من ال تدابير ول ھا بو جه خاص أن تأمر بإع طاء المخا لف
من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات .
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ا دة ر> 859

لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع  ،ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء .

ا دة ر> 860

نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على ال مال  ،يتحمل ھا جم يع ال شركاء ،
كل بنسبة حصته  ،ما لم يتفق الشركاء جميعا ً على غير ذلك  ،أو يقض القانون بخالفه .

ا دة ر> 861

للشركاء الذين يملكون على األ قل ثال ثة أر باع ال مال ال شائع  ،أن ي قرروا الت صرف ف يه إذا ا ستندوا في ذ لك إ لى أ سباب
قوية  ،وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء  ،على أن يخطروا باقي الشركاء كتابة ب قرارھم  .ول من خالف من ھؤالء أن يت قدم
إلى المحكمة باعتراضه خالل ستين يوما ً من تاريخ اإلخطار  ،وللمحكمة تبعا ً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه .
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ا دة ر> 862

 -1للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال  ،أن يسترد ق بل الق سمة الح صة ال شائعة ا لتي باع ھا شريك غيره
ألجنبي بغير طريق المزاد العلني الذي يتم وفقا ً إلجراءات رسمھا القانون  ،وذلك خالل ثالثين يوما ً من تاريخ عل مه
بالبيع أو من تاريخ إخطاره به  ،ويتم االسترداد بإخطار يوجه إلى كل من ال بائع والم شتري  ،وي حل الم سترد م حل
المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا ھو عوضه عن كل ما أنفقه .

 -2وإذا تعدد المستردون  ،فلكل منھم أن يسترد بنسبة حصته .

 - 3.1.1.1.3.2ب
ا Yء ا7ع !?  )(872 - 863

ا دة ر> 863

 -1لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو االتفاق  .وال ي جوز
اإلجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى االتفاق إلى أجل يجاوز خ مس سنين  .فإذا كان األ جل ال ي جاوز ھذه ال مدة
سرى االتفاق في حق الشريك ومن يخلفه .

 -2ومع ذلك فللمحكمة  ،بناء على ط لب أ حد ال شركاء  ،أن تأمر بالب قاء في ال شيوع مدة ت حددھا  ،حتى لو جاوزت األ جل
المتفق عليه أو لم يوجد اتفاق على البقاء في الشيوع  ،وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بم صالح الشرك ـاء ،
ولھا أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء األجل المتفق عليه  ،إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك .

ا دة ر> 864

 - 1للشركاء جميعا ً أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونھا  ،ما لم ينص القانون على غير ذلك .
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وال يجوز إجراء الق سمة باالت فاق إذا كان أ حد ال شركاء غير كا مل األھل ية  ،ما لم ي كن له و لي  .و كذلك إذا كان أ حد
الشركاء غائبا ً أو مفقوداً وثبتت غيبته أو فقده .

ا دة ر> 865

 -1للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منھا غبن يز يد ع لى الخ مس  .وي كون الت قدير ح سب
قيمة األشياء وقت القسمة .

 -2وتسقط دعوى اإلبطال بمرور سنة من تاريخ القسمة .

 -3وللمدعى عليه أن يتوقى الحكم باإلبطال إذا أكمل للمدعي نقداً أو عينا ً ما نقص من نصيبه .

ا دة ر> 866

 -1إذا اخت لف ال شركاء في اقت سام ال مال ال شائع  ،فع لى من ير يد ال خروج من ال شيوع ر فع ا لدعوى بط لب الق سمة أ مام
المحكمة االبتدائية .

 -2وللمحكمة إن  -رأت وجھا ً لذلك  -أن تندب خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وإفراز األنصبة إن كان المال يق بل الق سمة
عينا دون أن يلحق نقص كبير في قيمته .

ا دة ر> 867

 -1تتكون األنصبة على أساس أصغر حصة  ،ولو كانت القسمة جزئية .

 -2ويجنب لكل شريك نصيبه  ،إذا اتفق الشركاء على ذلك  ،أو إذا تعذرت القسمة إلى أساس أصغر حصة .

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 218 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

 -3وإذا تعذر أن يختص شريك بكامل نصيبه عينا  ،عوض بمعدل ما نقص من ھذا النصيب .

ا دة ر> 868

-1

متى انتھى الفصل في المناز عات المتعل قة بت كوين األن صبة وغير ھا من المناز عات وكا نت األن صبة قد عي نت بطر يق
التجنيب  ،حكمت المحكمة بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز الذي آل إليه .

-2

فإن كا نت األن صبة قد تكو نت ع لى أ ساس أ صغر ح صة  ،أ جرت المحك مة الق سمة بطر يق اال قتراع  ،وأثب تت ذ لك في
محضرھا  ،وحكمت بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز .

ا دة ر> 869

 -1إذا كانت القسمة عينا غير ممكنة  ،أو كان من شأنھا إحداث نقص كبير في قيمة ال مال ال مراد ق سمته  ،حك مت المحك مة
ببيع ھذا المال بالطريقة المبينة في قانون المرافعات .

 -2وتأمر المحكمة بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك باإلجماع  ،ما لم يكن بينھم غير كامـل األھل ية ول يس له و لي
 ،أو كان بينھم من ثبتت غيبته أو فقده .

ا دة ر> 870

 -1لدائني كل شريك  ،سواء أكا نت الق سمة اتفاق ية أم ق ضائية  ،أن يعار ضوا في أن ت تم الق سمة عي نا ً  ،أو أن ي باع ال مال
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بالمزاد بغير تدخلھم  .وتوجه المعارضة إلى كل شريك بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول  ،ويترتب على المعار ضة
إلزام الشركاء بأن يدخلوا من عارض من الدائنين فـي جميع مراحل وإجراءات القسمة .

 -2وفي جميع األحوال يجب إدخال الدائنين المقيدة حقوقھم قبل إبرام القسمة أو رفع الدعوى .

 -3وتصبح القسمة غير نافذة في حق الدائنين ا لذين عار ضوا أو المق يدة ح قوقھم  ،ا لذين لم يدخلوا في مرا حل وإ جراءات
القسمة .

 -4وإذا تمت القسمة  ،فليس للدائنين الذين لم يعارضوا أو لم تكن حقوقھم مقيدة  ،أن يطعنوا فيھا إال في حالة الغش .

ا دة ر> 871

يعتبر المتقاسم مالكا ً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع  ،وأنه لم يملك غيرھا شيئا ً في بقية الحصص .

ا دة ر> 872

 -1يضمن المتقاسمون بعضھم لبعض ما قد يقع في الن صيب ا لذي اخ تص به أ حدھم من ت عرض أو ا ستحقاق ل سبب سابق
على القسمة .

 -2فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه  ،كان له أن يطلب ف سخ الق سمة وإ جراء ق سمة جد يدة إذا كان ذ لك ممك نا ً وال
يلحق ضرراً بأحد المتقاسمين أو بالغير  .فإذا لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة  ،كان كل من المتقا سمين
ملزما ً  ،بنسبة حصته  ،بأن يعوض مستحق الضمان ع لى أ ساس قي مة األ موال المق سومة و قت الق سمة  .فإذا كان
أحد المتقاسمين معسراً وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .

 -3غير أنه ال محل للضمان إذا كان ھ ناك ات فاق صريح يق ضي باإلع فاء م نه في الحا لة الخا صة ا لتي ن شأ عن ھا  .ويمت نع
الضمان أيضا ً إذا كان االستحقاق راجعا ً إلى خطأ المتقاسم نفسه .
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 - 3.1.1.1.3.3ج
?  ا &kة )(877 - 873

ا دة ر> 873

 -1للشركاء جميعا ً أن يتفقوا على أن يختص كل منھم بمنفعة جزء م فرز ي ساوي ح صته في ال مال ال شائع  ،وأن يت نازل ل شركائه
في مقابل ذلك عن االنتفاع بباقي األجزاء  .وال يصح ھذا االتفاق لمدة تزيد على خمس سنين .

 -2فإذا لم تشترط مدة  ،أو انتھت المدة المتفق عليھا دون اتفاق جديد واستمر الشركاء كل منھم منتفعا ً بالجزء الذي اختص به
دون اعتراض من أحدھم  ،كانت المدة سنة واحدة تتجدد لمدة مماثلة إذا لم يعلن أحد الشركاء إلى الباقين قبل انتھاء السنة
الجارية بثالثة أشھر أنه ال يرغب في تجديد المھايأة

ا دة ر> 874

إذا دامت المھايأة المنصوص عليھا في المادة السابقة خمس ع شرة سنة  ،انقل بت ق سمة نھائ ية  ،ما لم يت فق ال شركاء
على غير ذلك  .وإذا حاز الشريك على ال شيوع جزءاً م فرزاً من ال مال ال شائع مدة خ مس ع شرة سنة  ،ا فترض أن حياز ته ل ھذا
الجزء تستند إلى قسمة مھايأة .

ا دة ر> 875

للشركاء جميعا ً أن يتفقوا على أن تكون قسمة المھايأة بتناوب االنتفاع بالمال الشائع جميعه  ،كل منھم ل مدة تتنا سب مع
حصته .
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ا دة ر> 876

 -1للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النھائية على قسمة المال الشائع مھايأة بينھم  ،وتظل ھذه القسمة نا فذة ح تى
تتم القسمة النھائية .

 -2وإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المھايأة  ،جاز للمحكمة بناء على طلب أحدھم أن تأمر ب ھا  ،ب عد اال ستعانة بخ بير ،
إذا اقتضى األمر ذلك .

ا دة ر> 877

تخضع قسمة المھايأة من حيث أھلية المتقاسمين وحقوقھم والتزا ماتھم  ،و من ح يث االحت جاج ب ھا ع لى ال غير  ،ألح كام
عقد اإليجار ما لم تتعارض ھذه األحكام مع طبيعة القسمة .

 - 3.1.1.1.3.4د
ا7ع ا)@/ري )(878 - 878

ا دة ر> 878

إذا تبين من الغرض الذي أ عد له ال مال ال شائع  ،أ نه ي جب أن يب قى شائعا ً  ،فل يس لل شركاء أن يطل بوا ق سمته  .ول يس
ألحدھم أن يتصرف في حصته تصرفا ً يتعارض مع ذلك الغرض .

 - 3.1.1.1.3.5هـ
 Mا'+ة )(883 - 879

ا دة ر> 879

ألعضاء األسرة الواحدة الذين تجمعھم وحدة الع مل أو الم صلحة  ،أن يتف قوا كتا بة ع لى إن شاء ملك ية األ سرة  ،وتت كون
ھذه الملكية إما من تركة ورثوھا واتفقوا على جعلھا كلھا أو بعضھا ملكا ً لألسرة  ،وإما من أي مال آ خر مم لوك ل ھم اتف قوا ع لى
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إدخاله في ھذه الملكية .

ا دة ر> 880

 -1يجوز االتفاق على إنشاء ملكية األسرة لمدة ال تزيد على خمس ع شرة سنة  ،ع لى أ نه ي جوز ل كل شريك أن يط لب من
المحكمة اإلذن له في إخراج نصيبه من ھذه الملكية قبل انقضاء األجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوي لذلك .

 -2وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين  ،كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منھا ب عد ستة أ شھر من يوم إخ طار شركائه
برغبته في إخراج نصيبه .

ا دة ر> 881

 -1ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة مادامت ملكية األسرة قائمة  ،وال ي جوز ألي شريك أن يت صرف في ن صيبه ألج نبي عن
األسرة إال بموافقة الشركاء جميعا ً .

 -2وإذا تملك أجنبي عن األ سرة ح صة أ حد ال شركاء بر ضاء ھذا ال شريك أو جبراً ع نه  ،فال ي كون ھذا األج نبي شريكا ً في
ملكية األسرة إال برضائه ورضاء باقي الشركاء .

ا دة ر> 882

 -1للشركاء أصحاب القدر األ كبر من قي مة الح صص أن يعي نوا من بين ھم لإلدارة وا حداً أو أ كثر  ،ولل مدير أن يدخل ع لى
ملكية األسرة من التغيير في الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق االنتفاع بھذا المال  ،ما لم ي كن
ھناك اتفاق على غير ذلك .

 -2ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بھا  ،ولو اتفق على غير ذلك  ،كما يجوز للمحك مة أن تعز له ب ناء ع لى ط لب أي
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شريك  ،إذا وجد سبب قوي يبرر ھذا العزل .

ا دة ر> 883

فيما عدا األحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية األسرة .

 - 3.1.1.1.3.6و
 Mا)ت وا(892 - 884) (7

ا دة ر> 884

-1

إذا تعدد مالك طب قات ب ناء أو شققه المختل فة  ،فإنھم ي عدون شركاء في ملك ية األ جزاء الم عدة لال ستعمال الم شترك ،
وبوجه خاص ما يلي :

أ -األرض المقام عليھا البناء  ،واألفنية  ،والممرات الخارجية  ،والحدائق  ،ومواقف السيارات .
ب -أساسات البناء  ،واألسقف  ،واألعمدة المعدة لحملھا  ،والجدران الرئيسية .

ج -المداخل  ،والممرات الداخلية  ،والساللم  ،والمصاعد .

د -األماكن المخصصة للخدمات وللحراس وغيرھم من العاملين في خدمة البناء .

ھـ  -كل أنواع األنابيب واألجھزة  ،إال ما كان منھا داخل الطبقة أو الشقة وتقتصر منفعته على مالك ھذا الجزء .

 -2وذلك جميعه ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه .
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ا دة ر> 885

 -1األجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتھا على بعض المالك فقط  ،تكون ملكا ً مشتركا ً ِ◌ لھؤالء المالك .

 -2وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكا ً مشتركا ً بين مالكيھا .

ا دة ر> 886

تكون حصة كل مالك في األجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء ا لذي يمل كه م فرزاً  ،وت قدر قي مة ھذا ال جزء ع لى أ ساس
مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء .

ا دة ر> 887

األجزاء المشتركة ال تقبل القسمة  ،وال يجوز للمالك أن يتصرف فيھا مستقلة عن الجزء الذي يمل كه م فرزاً  .والت صرف
في ھذا الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في األجزاء الشائعة .
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ا دة ر> 888

لكل مالك  ،في سبيل االنتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزاً  ،أن يستعمل األ جزاء الم شتركة في ما خص صت له  ،مع مرا عاة
حقوق غيره من المالك .

ا دة ر> 889

 -1ال يجوز إحداث أي تعديل في األجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المالك  ،حتى عند تجديد البناء .

 -2ومع ذلك يجوز لكل مالك بعد الحصول على موافقة المالك الذين يملكون غالبية الح صص  ،أن ي حدث ع لى نفق ته تعد يالً
في األجزاء المشتركة  ،إذا كان من شأن ھذا التعديل تحسين االنتفاع بت لك األ جزاء دون أن ي غير من تخصي صھا أو
يلحق الضرر بالمالك اآلخرين  .وله في حالة عدم مواف قة ال مالك أ صحاب غالب ية الح صص أن يط لب من المحك مة
التصريح له بإجراء التعديل  ،وذلك ما لم يقض القانون بغيره .

ا دة ر> 890

ال يجوز ألي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يھدد سالمة البناء أو يغير في شكله أو مظھره الخارجي .

ا دة ر> 891

 -1نفقات حفظ األشـياء المشتركة وصيانتھا وإدارتھا وتجديدھا يتحملھا جميع المالك  ،كل بنسبة حصته في تلك األجزاء .

 -2ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة التي تخص بعض المالك  ،أو يتفاوت االنت فاع ب ھا تفاو تا ً وا ضحا ً  ،توزع بن سبة ما
يعود منھا على كل طابق أو شقة من منفعة .
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 -3وكل ذلك ما لم يتفق على غيره .

ا دة ر> 892

السابقة .

ال يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه في األجزاء الشائعة للتخلص من اال شتراك في النف قات المن صوص علي ھا في ال مادة

 - 3.1.1.1.3.7ز
ا:د ا Lك )(900 - 893

ا دة ر> 893

يكو نوا ات حاداً
 -1إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مق سم إ لى طب قات أو شقق  ،جاز لل مالك بأغلب ية أ صحاب الح صص  ،أن ّ
فيما بينھم .

-2

ويجوز أن يكون من بين أغراض االتحاد بناء العقارات أو شراؤھا وتوزيع أجزائھا على أعضائه .

-3

وتكون لالتحاد الشخصية المعنوية .
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ا دة ر> 894

لالت حاد أن ي ضع نظا ما ً ل ضمان ح سن االنت فاع بالع قار الم شترك وح سن إدار ته  ،وي جب د عوة جم يع ال مالك كل بك تاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول لحضور االجتماع  ،وتصدر القرارات بأغلبية ثالثة أرباع أصحاب الحصص .

ا دة ر> 895

إذا لم يوجد نظام لإلدارة  ،أو إذا خال النظام من النص على بعض األمور  ،تكون إدارة األجزاء ال شائعة من حق االت حاد  ،وت كون
قراراته في ذلك ملزمة  ،بشرط دعوة جميع المالك  ،على النحو المبين بالمادة السابقة  ،لحضور االجتماع  ،وأن ت صدر ال قرارات
بأغلبية أصحاب الحصص .

ا دة ر> 896

لالتحاد بأغلبية أصحاب الحصص  ،أن يفرض أي تأمين مشترك من األخطار التي تھدد العقار أو الشركاء في جملتھم .
وله أن يأذن في إجراء أية أعمال أو تركيبات مما تترتب عليھا زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه على نفقة من يطلبه من المالك
وبما يضعه االتحاد من شروط وما يفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء .
ا دة ر> 897

 -1كل قرض يمن حه االت حاد أل حد ال شركاء لتمكي نه من الق يام بالتزاما ته  ،ي كون م ضمونا ً بامت ياز ع لى ال جزء الم فرز ا لذي
يملكه وعلى حصته الشائعة في األجزاء المشتركة في العقار .

 -2وتحسب مرتبة ھذا االمتياز من يوم قيده .
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ا دة ر> 898

 -1يكون لالتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته  ،ويعين بأغلبية أ صحاب الح صص  ،فإن لم تتح قق األغلب ية ع ين بأمر ي صدر
من رئ يس المحك مة االبتدائ ية ب ناء ع لى ط لب أ حد ال شركاء ب عد إ عالن ال مالك اآل خرين ل سماع أ قوالھم  .وع لى
المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تل قاء نف سه ب ما ي لزم لح فظ جم يع األ جزاء الم شتركة وحرا ستھا و صيانتھا .
وله أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ھذه االلتزامات  .وكل ھذا ما لم يوجد نص في نظام االتحاد يخالفه .

 -2ويمثل المأمور االتحاد أمام القضاء حتى في مخاصمه المالك إذا اقتضى األمر .

ا دة ر> 899

 -1أجر المأمور يحدده القرار أو األمر الصادر بتعيينه .

 -2ويجوز عزل المأمور بقرار يصدر بأغلبية أصحاب الحصص  ،أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة االبتدائية بعد إعالن
الشركاء لسماع أقوالھم في ھذا العزل .

ا دة ر> 900

 -1إذا ھلك الب ناء بحر يق أو ب سبب آ خر  ،فع لى ال شركاء أن ي لتزموا من ح يث تجد يده ب ما ي قرره االت حاد بأغلب ية أ صحاب
الحصص .

 -2فإذا قرر االت حاد تجد يد الب ناء  ،خ صص ما قد ي ستحق من ت عويض ب سبب ھالك الع قار ألع مال التجد يد  ،دون إ خالل
بحقوق أصحاب الديون المقيدة .
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 - 3.1.1.1.3.8ح
ا? ,.وا(903 - 901) M5

ا دة ر> 901

 -1على صاحب السفل أن يقوم باألعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلو .

 -2فإذا امتنع عن القيام بھذه األعمال  ،جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل  .وله أن يصرح لصاحب الع لو بإجرائ ھا ع لى نف قة
صاحب السفل .

ا دة ر> 902

 -1إذا انھدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله  .فإذا امتنع جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل  ،إال إذا ط لب
صاحب العلو أن يعيد ھو بناء السفل على نفقة صاحبه .

 -2فإذا أعاد صاحب الع لو ب ناء ال سفل  ،جاز له أن يم نع صاحب ال سفل من ال سكنى واالنت فاع حتى يؤدي ما في ذم ته ،
ويجوز له أيضا ً أن يحصل على إذن القاضي في إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .

ا دة ر> 903

ال يجوز لصاحب العلو أن يزيد في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل .
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 - 3.1.1.2ا ,-.ا1
أ')ب آ? Uا (1014 - 904) M
 - 3.1.1.2.1ا.ع ا/ول
آ? Uا  Mا!; اء )اL;'/ء( )(908 - 904

ا دة ر> 904

من حاز منقوالً مباحا ً بنية تملكه  ،ملكه .

ا دة ر> 905

 -1يصبح المنقول مباحا ً إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته .

 -2وتعتبر الحيوانات غير األليفة مبا حة مادا مت طلي قة  .وإذا اعت قل ح يوان من ھا ثم أط لق  ،عاد مبا حا ً إذا لم يتب عه مال كه
فوراً  ،أو إذا كف عن تتبعه .

 -3وما روض من الحيوانات  ،وألف الرجوع إلى المكان المخصص له  ،ثم فقد ھذه العادة رجع مباحا ً .

ا دة ر> 906

الكنز المدفون أو المخبوء الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته  ،يكون خمسه لمن عثر عليه والباقي لمالك ال شيء ا لذي
وجد فيه الكنز أو لمالك رقبة العقار أو للواقف أو لورثته .
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ا دة ر> 907

الحق في صيد البر والبحر واللقطة واألشياء األثرية وما في باطن األرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة .

ا دة ر> 908

كل عقار ال مالك له يكون ملكا ً للدولة .

 - 3.1.1.2.2ا.ع ا1
آ? Uا  $! Mا/ء )(972 - 909
* - 3.1.1.2.2.1
ا-;/ق )(918 - 909

ا دة ر> 909

كل ما على األرض أو تحتھا من بناء أو منشآت أخرى أو غراس  ،يعتبر من ع مل ما لك األرض أقا مه ع لى نفق ته وي كون
مملوكا ً له  ،ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

ا دة ر> 910

 -1يكون ملكا ً خالصا ً لمالك األرض ما يحدثه فيھا من بناء أو غراس أو منشآت أ خرى يقيم ھا ب مواد مملو كة ل غيره  ،إذا لم
يكن ممكنا ً نزع ھذه المواد دون أن يلحق األرض أو المنشآت المذكورة ضرر جسيم  ،أو كان ممكنا ً نزع ھا ول كن لم
ترفع الدعوى بطلب استردادھا خالل سنة من اليوم الذي يع لم ف يه ما لك ال مواد أن ھا أدم جت في األرض أو في ھذه
المنشآت .
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 -2فإذا تملك مالك األرض المواد  ،كان عل يه أن يدفع قيمت ھا و قت الت صاقھا باألرض  .أ ما إذا ا سترد ال مواد مالك ھا  ،فإن
نزعھا يكون على نفقة مالك األرض  .ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه .

ا دة ر> 911

 -1إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنھا مملوكة لغيره دون رضاء مالك األرض  ،كان ل ھذا أن يط لب
إزالة المنشآت على نفقة من أقامھا مع التعويض إن كان له و جه  ،وذ لك في مي عاد سنة من ال يوم ا لذي يع لم ف يه
بإقامة المنشآت  ،أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتھا مستحقة اإلزالة  ،أو دفع مبلغ ي ساوي ما زاد في
ثمن األرض بسبب ھذه المنشآت .

 -2ويجوز ل من أ قام المن شآت أن يط لب نزع ھا إن كان ذ لك ال يل حق باألرض ضرراً ،إال إذا اخ تار ما لك األرض أن ي ستبقي
المنشآت طبقا ً ألحكام البند السابق .

ا دة ر> 912

 -1إذا كان من أ قام المن شآت الم شار إلي ھا في ال مادة ال سابقة يعت قد بح سن ن ية أن له ال حق في إقامت ھا  ،فال ي كون لما لك
األرض أن يطلب اإلزالة  ،وإنما يخير ب ين أن يدفع قي مة ال مواد وأ جرة الع مل أو أن يدفع مبل غا ً ي ساوي ما زاد في
ثمن األرض بسبب ھذه المنشآت  ،ھذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعھا .

 -2إال أنه إذا كانت المنشآت قد بل غت حداً من الج سامة ير ھق صاحب األرض أن يؤدي ما ھو م ستحق عن ھا  ،كان له أن
يطلب تمليك األرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .

ا دة ر> 913

يسري حكم المادة السابقة إذا أقام أجنبي منشآت ب مواد من ع نده ب عد الح صول ع لى ترخيص من ما لك األرض  ،ما لم
يتفق على غير ذلك .
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ا دة ر> 914

 -1إذا أقام أحد الشركاء منشآت لنفسه على جزء مفرز من األرض ال شائعة دون مواف قة باقي ال شركاء  ،خل صت له ملك ية
تلك المنشآت إذا وقع ھذا الجزء في نصيبه عند القسمة .

 -2أما إذا وقع الجزء الذي أقيمت عليه المنشآت في ن صيب شريك آ خر  ،فإ نه ال ي كون ل ھذا ال شريك ط لب إزا لة المن شآت .
ويجب عليه  ،إذا لم يطلب مالك المنشآت نزعھا  ،أن يؤدي إليه إحدى القيمتين المنصوص عليھما في البند ) (1من
المادة ). (912

ا دة ر> 915

ي جوز للمحك مة  ،ب ناء ع لى ط لب من ي لتزم بأداء المقا بل أو الت عويض طب قا ً لل مواد األر بع ال سابقة  ،أن ت قرر ما تراه
مناسبا ً للوفاء بما تحكم به  ،ولھا بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية  ،بشرط تقديم الضمانات الكافية .

ا دة ر> 916

إذا كان مالك األرض وھو يقيم بناء عليھا قد جار بحسن ن ية ع لى جزء ي سير من األرض المال صقة  ،جاز للمحك مة أن
تحكم بتملكه الجزء المشـغول بالبناء نظير مقابل عادل .
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ا دة ر> 917

-1إذا أقام شخص منشآت على أرض غيره ب مواد مملو كة ل شخص ثا لث  ،كان لما لك ال مواد أن ير جع بالتعويض ع لى من
أخذھا  ،كما له أن يرجع على مالك األرض بما ال يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه .

 -2وإذا كان من أقام المنشآت حسن النية  ،كان لمالك المواد أن يطلب نزعھا إذا لم يلحق ذلك باألرض ضرراً .

ا دة ر> 918

إذا التصقت منقوالت لمالك مختلفين بحيث ال يمكن فصلھا دون تلف  ،ولم يكن ھناك اتفاق ب ين ال مالك  ،ق ضت المحك مة
في النزاع مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة أطراف النزاع وحسن أو سوء نية كل منھم .

* - 3.1.1.2.2.2
ا;-ف ا 

)(919 - 919

ا دة ر> 919

تنتقل الملكية  ،كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية األخرى  ،في المنقول والعقار بالت صرف ال قانوني  ،إذا كان المت صرف
ھو صاحب الحق المتصرف فيه  ،وذلك مع مراعاة أحكام المادتين ). (247) ، (246
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* - 3.1.1.2.2.3
ا(934 - 920) 5.7

ا دة ر> 920

الشفعة حق يجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في األحوال وبالشروط المنصوص عليھا في المواد التالية .

ا دة ر> 921

يثبت الحق في الشفعة :

 -1لمالك الرقبة إذا بيع حق االنتفاع المالبس لھا أو بعضه .

 -2للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة شائعة في العقار الشائع ألجنبي .

 -3لمالك حق االنتفاع إذا بيعت كل الرقبة المالبسة لھذا الحق أو بعضھا .

 -4لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع كل حق الحكر المالبس لھا أو بعضه  ،وللم ستحكر إذا بي عت كل الرق بة المالب سة لح قه أو
بعضھا .

-5للجار المالك في الحاالت التالية :

أ -إذا كانت العقارات من المباني أو األراضي المعدة للبناء .

ب -إذا كان لألرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار  ،أو كان حق االرتفاق األرض الجار على األرض المبيعة .
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ج -إذا كانت أرض الجار مالصقة لألرض المبيعة من جھتين وتساوي من القيمة نصف ثمن األرض المبيعة على األقل .

ا دة ر> 922

 -1إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة .

 -2فإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة  ،فاستحقاق كل منھم للشفعة يكون على قدر نصيبه  .إال أ نه في ما ب ين ال جيران ي قدم
من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره .

 -3فإذا كان المشتري قد توافرت فيه ال شروط ا لتي تجع له شفيعا ً بمقت ضى نص ال مادة ال سابقة  ،فإ نه يف ضل ع لى ال شفعاء
الذين ھم من طبقته أو من طبقة أدنى  ،ولكن يتقدمه الذين ھم من طبقة أعلى .

ا دة ر> 923

 -1ال يجوز األخذ بالشفعة في الحاالت التالية :

أ  -إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا ً إلجراءات رسمھا القانون .

ب  -إذا وقع البيع بين األصول والفروع  ،أو بين الزوجين  ،أو بين األقارب حتى الدرجة الرابعة  ،أو بين األصھار
حتى الدرجة الثانية .

ج  -إذا تم البيع ليكون المبيع محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .

-2

وال يجوز لناظر الوقف أو للموقوف عليه أن يأخذ بال شفعة إال إذا كان الوا قف قد أذن بذلك ل ضم الع قار الم شفوع ف يه
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للوقف .

ا دة ر> 924

إذا اشترى شخص عينا ً ت جوز في ھا ال شفعة  ،ثم باع ھا ق بل ت سجيل رغ بة ال شفيع في األ خذ بال شفعة  ،فال ي جوز األ خذ
بالشفعة إال من المشتري الثاني  ،وبالشروط التي اشترى بـھا .

ا دة ر> 925

إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعا ً بينھم  ،فال تجوز الشفعة إال فيه بتمامه  .أما إذا عين في العقد نصيب كل منھم مفرزاً
 ،كان للشفيع الحق في طلب أخذه بتمامه  ،أو أخذ نصيب واحد أو أكثر  ،مع مراعاة القواعد المقررة لطلب األخذ بالشفعة .

ا دة ر> 926

 -1ألي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذاراً رسميا ً يعلمه فيه بالبيع .

-2

ويجب أن يشتمل اإلنذار على البيانات التالية وإال كان باطالً :
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أ -اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه .

ب-

بيان المبيع بيانا ً كافيا ً .

ج -بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع .

ا دة ر> 927

-1

على من يريد األخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيھا إلى كل من البائع والمشتري خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ عل مه
بالبيع  ،وإال سقط حقه  .ويزاد على ھذه المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى األمر ذلك .

-2

ويجب أن يكون إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة رسميا ً  ،وإال كان باطالً  .وال يعتبر ھذا اإلعالن حجة على ال غير إال إذا
سجل .

ا دة ر> 928

يجب على الشفيع أن يرفع د عوى ال شفعة ع لى كل من ال بائع والم شتري خالل ثالث ين يو ما ً من تاريخ إ عالن رغب ته ،
وذلك بعد أن يودع خزينة المحكمة الكائن في دائرتھا العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع  ،وإال سقط حقه .
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ا دة ر> 929

الحكم الذي يصدر نھائيا ً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع  ،وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .

ا دة ر> 930

 -1يحل الشفيع ِق َبل َ البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته .

 -2ومع ذلك ال يحق للشفيع االنتفاع باألجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إال برضاء البائع .

 -3وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة  ،فليس للشفيع أن يرجع إال على البائع .

ا دة ر> 931

 -1إذا أقام المشتري في العقار الم شفوع ف يه ب ناء أو غرا سا ً أو أ ية من شآت أ خرى ق بل أن يعل نه ال شفيع برغب ته في األ خذ
بالشفعة  ،كان الشفيع ملزما ً تبعا ً لما يختاره المشتري أن يدفع له إ ما المب لغ ا لذي أنف قه أو م قدار ما زاد في قي مة
العقار بسبب ما أحدثه .

 -2فإذا كان المشتري قد أقام المنشآت بعد أن أعلنه الشفيع برغبته في األخذ بالشفعة  ،كان للشفيع أن يط لب إزا لة المن شآت
 ،فإذا اختار أن يستبقيھا فال يلتزم إال بدفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة العقار بسبب اإلنشاءات .
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ا دة ر> 932

ال يسري في حق ال شفيع أي ر ھن ر سمي أو أي حق اخت صاص أ خذ ضد الم شتري  ،وال أي حق ع يني رت به أو تر تب
ضده  ،إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل ف يه إ عالن الرغ بة في األ خذ بال شفعة  .و مع ذ لك يب قى ل لدائنين المق يدين مالھم من
حقوق األولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن العقار .

ا دة ر> 933

يسقط الحق في األخذ بالشفعة في الحاالت التالية :

 -1إذا نزل الشفيع عن حقه في األخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا ً ولو قبل البيع .

 -2إذا لم يعلن الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة خالل ستة أشھر من يوم تسجيل عقد البيع .

 -3في الحاالت األُخرْ التي نص عليھا القانون .

ا دة ر> 934

ال يسقط الحق في األخذ بالشفعة بموت الشفيع  ،وإنما ينتقل إلى ورثته .
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* - 3.1.1.2.2.4
ا:زة )(972 - 935

ا دة ر> 935

الحيازة و ضع مادي ي سيطر به ال شخص ع لى حق ي جوز التعا مل ف يه  ،بأن يبا شر عل يه األع مال ا لتي ي قوم ب ھا عادة
صاحب الحق .

 - 3.1.1.2.2.4.1أ
 l&5ا:زة وأرآ  )(941 - 935

ا دة ر> 936

ال يعتد بحيازة الغير ألموال الدولة أو غيرھا من األشخاص المعنوية العامة  ،وال بحيازة األ موال الموقو فة وق فا ً خير يا ً ،
وال بحيازة أي حق عيني عليھا  ،إال في األحوال وبالشروط المقررة قانونا ً .

 - 3.1.1.2.2.4.2ب
إ)Tت ا:زة )(944 - 942

ا دة ر> 937

ال تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
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 - 3.1.1.2.2.4.3ج
? $و'ء  ا(947 - 945) "b:

ا دة ر> 938

تصح الحيازة بالوساطة متى كان الو سيط يبا شرھا با سم ال حائز  ،و كان مت صالً به ات صاالً يلز مه االئت مار بأوامره في ما
يتعلق بھذه الحيازة .

 - 3.1.1.2.2.4.4د
ا ;ل ا:زة )(952 - 948

ا دة ر> 939

يجوز لعديم األھلية أو ناقصھا أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا .

 - 3.1.1.2.2.4.5هـ
زوال ا:زة )(954 - 953

ا دة ر> 940

ال يجوز لمن يحوز باسم غيره أن يدعي الحيازة على خالف سنده  ،فال ي ستطيع أن ي غير بنف سه لنف سه صفة حياز ته ،
وإنما تتغير صفة الحيازة بفعل الغير  ،أو بفعل من ال حائز يع تبر معار ضة ل حق من كان ي حوز با سمه  .وال ت بدأ الح يازة ب صفتھا
الجديدة إال من وقت الفعل الذي أحدث التغيير .

 - 3.1.1.2.2.4.6و
 & ا:زة ) دوي ا:زة اL1ث ( )(959 - 955

ا دة ر> 941

ال تقوم الحيازة على أعمال متقطعة  .وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان في ھا ل بس  ،فال ي كون ل ھا أ ثر ِقب َ ل َ من
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وقع عليه اإلكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرھا  ،إال من الوقت الذي تزول فيه ھذه العيوب .

 - 3.1.1.2.2.4.7ز
  fMا 1ر !:زة )(961 - 960

ا دة ر> 942

العكس .

إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين سابق  ،وكانت قائ مة حاالً  ،اع تبرت قائ مة في ال مدة ما ب ين ا لزمنين  ،ما لم يث بت

 - 3.1.1.2.2.4.8ح
ا';داد ا- M "b:وت )(964 - 962

ا دة ر> 943

من كان حائزاً للحق اعتبر ھو المالك له  ،ما لم يثبت العكس .

 - 3.1.1.2.2.4.9ط
ا ?]  $اLك )(965 - 965

ا دة ر> 944

إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة  ،افترض أن من يباشر السيطرة المادية ھو الحائز  ،إال إذا ثبت العكس  .وإذا انتقلت
ھذه السيطرة من حائز سابق  ،افترض أنھا لحساب من انتقلت منه .
 - 3.1.1.2.2.4.10ي
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ا;)ر ا:زة د _M ًLا (969 - 966) fM

ا دة ر> 966

من حاز عقاراً أو منقوالً  ،ظاھراً عليه بمظھر المالك أو صاحب حق ع يني آ خر  ،وا ستمرت حياز ته مدة خ مس ع شرة

سنة  ،اعتبرت حيازته دليالً على الحق  ،ويحكم له به إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه ولو لم يبين سبب كسبه .

ا دة ر> 967

تسري أحكام المادة السابقة على األموال الموقوفة وقفا ً أھليا ً  ،إذا استمرت حيازتھا ثالثا ً وثالثين سنة .

ا دة ر> 968

تتقادم  ،عند اإلنكار  ،دعوى المطالبة بحقوق اإلرث بمضي ثالث وثالثين سنة .

ا دة ر> 969

تسري قواعد التقادم المسقط على المدة الالزمة العتبار الحيازة دليالً على الحق  ،وذلك فيما يتعلق بحساب المدة ووقفھا
وانقطاعھا واالتفاق على تعديلھا  ،وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه ھذه القواعد مع طبيعة الحيازة .
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ا دة ر> 945

 -1يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجھل أنه يعتدي على حق للغير  ،إال إذا كان ھذا الجھل ناشئا عن خطأ جسيم .

 -2فإذا كان الحائز شخصا ً معنويا ً فالعبرة بنية من يمثله .

 -3وحسن النية يفترض دائما ً ما لم يقم الدليل على العكس  .وذلك ما لم ينص القانون على غيره .

 - 3.1.1.2.2.4.11ك
زة ا 8ل )(972 - 970

ا دة ر> 946

 -1يصبح ال حائز سيئ الن ية من و قت عل مه بأن حياز ته اع تداء ع لى حق ال غير  ،أو من و قت إعال نه بع يوب حياز ته في
صحيفة الدعوى .

 -2ويعتبر سيئ النية من اغتصب باإلكراه الحيازة من غيره .

ا دة ر> 947

تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بھا وقت كسبھا إلى أن يثبت العكس .
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ا دة ر> 948

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتھا  .على أنه إذا كان السلف سيئ النية  ،وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن الن ية ،
جاز له أن يتمسك بحسن نيته .

ا دة ر> 949

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة ھذا الغير أن يسيطر على الحق الذي ترد عليه
الحيازة  ،ولو لم يكن ھناك تسلم مادي للشيء محل ھذا الحق .

ا دة ر> 950

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا ً يده لحساب من يخلفه في الحيازة  ،أو استمر الخ لف
واضعا ً يده ولكن لحساب نفسه .
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ا دة ر> 951

تسليم المستندات المعطاة عن البضائع المعھود بھا إ لى أم ين الن قل أو المود عة في الم خازن ي قوم م قام ت سليم الب ضائع
ذاتھا  ،على أنه إذا تسلم شخص ھذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتھا  ،وكان كالھما ح سن الن ية  ،فإن األف ضلية ت كون ل من
تسلم البضاعة .
ا دة ر> 952

يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر .

ا دة ر> 953

تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق  ،أو فقد ھذه السيطرة بطريقة أخرى .
ا دة ر> 954

 -1ال تزول الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية مانع وقتي .

 -2وإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبھا ثم استردھا أو رفع الدعوى بطلب ا ستردادھا خالل ال سنة التال ية
لفقدھا  ،اعتبرت أنھا لم تزل أصالً .

 -3ولكن الحيازة تزول إذا استمر المانع سنة كاملة  ،وكان ناشئا ً عن ح يازة جد يدة وق عت ر غم إرادة ال حائز أو دون عل مه .
وتحسب السنة ابتدا ًء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة إذا بدأت عل نا ً  ،أو من و قت ع لم ال حائز األول ب ھا إذا بدأت
خفية .
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ا دة ر> 955

-1

لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خالل السنة التالية لفقدھا ردھا إليه  ،فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة
من وقت أن ينكشف ذلك .

 -2ويجوز أيضا ً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره .

ا دة ر> 956

-1

إذا لم يكن من فقد الح يازة قد انق ضت ع لى حياز ته سنة و قت ف قدھا  ،فال ي جوز أن ي سترد الح يازة إال من شخص ال
يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل  .والحيازة األحق بالتفضيل ھي الحيازة ا لتي ت قوم ع لى سند قانوني  .فإذا لم ي كن
لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتھم  ،كانت الحيازة األحق بالتفضيل ھي األسبق في التاريخ .

-2

أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع األحوال أن يسترد خالل السنة التالية حيازته من المعتدي .

ا دة ر> 957

للحائز أن يرفع في الميعاد القانوني دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية .
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ا دة ر> 958

لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته  ،أن يرفع خالل السنة التالية دعوى بمنع ھذا التعرض .

ا دة ر> 959

 -1لحائز العقار إذا استمرت حيازته سنة كاملة  ،وخشي ألسباب معقولة التعرض له نتيجة أع مال جد يدة ت ھدد حياز ته  ،أن
يرفع خالل السنة التالية لبدء ھذه األعمال دعوى بوقفھا طالما أنھا لم تتم .

 -2وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار األعمال أو أن تأذن باستمرارھا  ،ولھا في ال حالين أن تأمر بت قديم تأمين كاف ضمانا ً
لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ الحكم .

ا دة ر> 960

 -1للحائز الحق فيما يقبضه من ثمار  ،وما يحصل عليه من منفعة  ،مادام حسن النية .

 -2وتعتبر الثمار الطبيعية أو المسـتحدثة مقبوضة من يوم ف صلھا  ،أ ما الث مار المدن ية  ،و كذلك المنف عة  ،فتع تبر مقبو ضة
يوما ً فيوما ً .
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ا دة ر> 961

يكون الحائز مسـئوالً من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصـل علي ھا والث مار ا لتي قب ضھا وا لتي ق صر في
قبضھا  ،ويجوز له أن يسـترد ما أنفقه في إنتاج الثمار .

ا دة ر> 962

 -1على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية .

 -2وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين ). (913) ، (912

 -3فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منھا  ،ومع ذ لك ي جوز له أن ينزع ما ا ستحدثه من من شآت
على أن يعيد الشيء إلى حالته األولى إال إذا اختار المالك أن يستبقيھا مقابل دفع قيمتھا مستحقة اإلزالة .

ا دة ر> 963

على المالك الذي ُي ّرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة عن غيره ما أداه ھذا الحائز إلى سلفه من م صروفات
 ،وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا ً للمادة السابقة .

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 251 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

ا دة ر> 964

يجوز للمحكمة  ،بناء على ط لب الما لك  ،أن ت قرر ما تراه منا سبا ً للو فاء بالم صروفات المن صوص علي ھا في المادت ين
السابقتين  .ولھا أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية .

ا دة ر> 965

 -1ال يكون الحائز حسن النية مسئوالً ِق َبل َ من يستحق الشيء عما يصيبه من ھالك أو ت لف إال ب قدر ما عاد عل يه من فا ئدة
ترتبت على ھذا الھـالك أو التلف .

 -2ويكون الحائز سيئ النية مسئوالً عن ھالك الشيء أو تلفه ولو كان ذ لك نا شئا ً عن قوة قاھرة أو حادث ف جائي  ،إال إذا
أثبت أن الشيء كان يھلك أو يتلف ولو كان في يد مستحقه .

ا دة ر> 970

 -1من حاز بسبب صحيح منقوالً أو حقا عينيا ع لى من قول أو سنداً لحام له  ،فإ نه ي صبح مال كا له إذا كان ح سن الن ية و قت
حيازته .

 -2فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا ً من الت كاليف والق يود العين ية  ،فإ نه
يكسب الملكيـة خالصة منھا .
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ا دة ر> 971

الحيازة في ذاتھا قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية  ،ما لم يقم دليل على عكس ذلك .

ا دة ر> 972

-1

يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو ل صاحب ال حق الع يني عل يه  ،إذا ف قده أو سرق م نه  ،أن ي سترده م من ي كون
حائزاً له بسبب صحيح وحسن نية  ،وذلك خالل ثالث سنوات من وقت الفقد أو السرقة .

-2

فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله  ،فله أن يطلب ممن ي سترده أن يع جل
له الثمن الذي دفعه .

 - 3.1.1.2.3ا.ع ا#1
آ? Uا  U)?! Mاة )(1014 - 973
 - 3.1.1.2.3.1أ
ا اث و .-ا;آ )(980 - 973

ا دة ر> 973

تعيين الورثة وتحديد أنصبتھم في اإلرث وانتقال أموال التركة إليھم تسري في شأنھا أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين
الصادرة في شأنھا .
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ا دة ر> 974

-1

إذا لم يعين المورث وصيا ً لتركته  ،وطلب أحد ذوي الشأن تعيين م صف ل ھا  ،عي نت المحك مة  ،إذا رأت موج با لذلك ،
من تجمع الور ثة ع لى اخت ياره  .فإن لم تج مع الور ثة ع لى اخت يار أ حد  ،تو لت المحك مة اخت يار الم صفى ع لى أن
يكون بقدر المستطاع من بين الورثة  ،وذلك بعد سماع أقوالھم .

-2

ويراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم األھلية أو ناقصھا أو غائب .

ا دة ر> 975

 -1لمن عين مصفيا ً أن يرفض تولي ھذه المھمة  ،أو أن يتنحى عنھا بعد توليھا وذلك طبقا ً ألحكام الوكالة .

 -2وللمحكمة  ،إذا طلب إليھا أحد ذوي ال شأن أو دون ط لب  ،عزل الم صفي وا ستبدال غيره به  ،متى ُو جدت أ سباب تبرر
ذلك .

ا دة ر> 976

 -1إذا َع ّين المورث وصيا ً لتركته  ،وجب أن تقر المحكمة ھذا التعيين .

 -2ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام .
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ا دة ر> 977

 -1على كاتب المحكمة أن يقيد يوما ً بيوم األوامر الصادرة بتعيين المصفين وتثبيت أو صياء التر كة في سجل عام تدون ف يه
أسماء المورثين بحسب األوضاع المقررة للفھارس األبجد ية  .وي جب أن يؤ شر في ھامش ال سجل ب كل أ مر ي صدر
بالعزل وبكل ما يقع من تنازل .

 -2ويكون لقيد األمر الصادر بتعيين المصفي من األ ثر في حق ال غير ا لذي يتعا مل مع الور ثة في شأن ع قارات التر كة ما
للتأشير المنصوص عليه في المادة ). (1012

ا دة ر> 978

 -1يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه  ،ويتولى تصفيتھا برقابة المحكمة  .وله أن يطلب منھا أجراً عادالً على قيا مه
بمھمته .

 -2ونفقات التصفية تتحملھا التركة  .ويكون لھذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات القضائية .

ا دة ر> 979

على المحكمة أن تتخذ عند االقتضاء جميع ما يجب من االحتيا طات الم ستعجلة للمحاف ظة ع لى التر كة  ،وذ لك ب ناء ع لى
ط لب أ حد ذوي الش ـأن أو دون ط لب  ،ول ھا بو جه خاص أن تأمر بو ضع األخ تام وإ يداع الن قود واألوراق المال ية واأل شياء ذات
القيمة .
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ا دة ر> 980

على المصفي أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تج ھيز الم يت ونف قات مأت مه ب ما ينا سب حال ته ،
وعليه أيضا ً أن يستصدر أمراً من قا ضي األ مور الوقت ية ب صرف نف قة كاف ية بال قدر المق بول من ھذا ال مال إ لى من كان ال مورث
يعولھم من ورثته حتى تنتھي التصفية  ،على أن تخصم النفقة التي يحصل عليھا كل وارث من نصيبه في اإلرث .

 - 3.1.1.2.3.2ب
@د ا;آ )(988 - 981

ا دة ر> 982

ال يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شھادة التوريث المنصوص عليھا في المادة ) (999أن يتصرف في مال التر كة  ،ك ما ال
يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون  ،أو أن يجعل دينا عليه قصاصا ً بدين التركة .

ا دة ر> 983

 -1على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التر كة من الو سائل التحفظ ية  ،وأن ي قوم ب ما ي لزم من أع مال
اإلدارة  .وعليه أيضا ً أن ينوب عن التركة في الدعاوى  ،وأن يستوفي ما لھا من ديون حالة .

 -2ويكون المصفي  ،ولو لم يكن مأجوراً  ،مسئوالً مسئولية الوكيل المأجور  .وللمحكمة أن تطالبه بتقديم ح ساب عن إدار ته
في مواعيد محددة .
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ا دة ر> 984

 -1على المصفي أن يوجه تكليفا ً علنيا ً لدائني التركة ومدينيھا يدعوھم فيه ألن يقدموا بيانا ً ب ما ل ھم من ح قوق و ما علي ھم
من ديون  ،وذلك خالل شھرين من التاريخ الذي ينشر فيه ھذا التكليف آخر مرة .

 -2ويجب أن يلصق التكل يف ع لى لو حة المحك مة ال كائن في دائرت ھا آ خر موطن لل مورث والمحك مة ا لتي ت قع في دائرت ھا
أعيان التركة كلھا أو بعضھا  ،وأن ينشر في إحدى الصحف اليومية .

ا دة ر> 985

على المصفي أن يودع قلم كتاب المحكمة  ،خالل ثالثة أشھر من يوم تعيينه  ،قائمة تبين ما للتركة وما عليھا  ،وت شتمل
ع لى ت قدير لقي مة ھذه األ موال  .وعل يه أي ضا ً أن يخ طر بك تاب م سجل م صحوب بع لم الو صول في المي عاد المت قدم كل ذي شأن
بحصول ھذا اإليداع  ،ويجوز له أن يطلب من المحكمة مد الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .

ا دة ر> 986

 -1للمصفي أن يستعين في الجرد  ،وفي تقدير قيمة أموال التركة  ،بخبير أو بمن تكون له في ذلك دراية خاصة .

 -2ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما ھو ثابت في السجالت العا مة من ح قوق ود يون و ما ي صل
إلى علمه عنھا من أي طريق كان  .وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي بما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لھا .
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ا دة ر> 987

يعاقب بعقوبة خيانة األمانة كل من استولى غشا ً على شيء من مال التركة ولو كان وارثا ً .

ا دة ر> 988

كل منازعة في صحة الجرد  ،وبخا صة ما كان متعل قا ً بإغ فال أع يان أو ح قوق للتر كة أو علي ھا أو بإثبات ھا  ،تر فع إ لى
المحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خالل الثالثين يوما ً التالية لإلخطار بإيداع قائمة الجرد .

 - 3.1.1.2.3.3ج
?& د&ن ا;آ )(996 - 989

ا دة ر> 989

بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المناز عات المتعل قة بالجرد  ،ي قوم الم صفي ب عد ا ستئذان المحك مة بو فاء د يون التر كة
التي لم يقم في شأنھا نزاع  ،أما الديون التي نوزع فيھا فيكون الوفاء بھا بعد الفصل في النزاع نھائيا ً .
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ا دة ر> 990

على المصفي في حالة إعسار التر كة  ،أو في حا لة احت مال إع سارھا  ،أن يو قف ت سوية أي د ين و لو لم ي قم في شأنه
نزاع  ،حتى يفصل نھائيا ً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة .

ا دة ر> 991

 -1يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقھا  ،ومما تشتمل عل يه من ن قود  ،و من ث من ما في التر كة من
منقول ومن أوراق مالية  .فإن لم يكن ذلك كافيا ً فمن ثمن ما في التركة من عقار .

 -2وت باع من قوالت التر كة وعقارات ھا بالمزاد الع لني وف قا ً لإل جراءات و في المواع يد الم حددة للب يوع الجبر ية في قانون
المرافعات  ،إال إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم الب يع بطري قة أ خرى أو ع لى أن ي تم ممار سة  ،فإذا كا نت التر كة
معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين  .وللورثة في جميع األحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد .

ا دة ر> 992

للمحكمة  ،بناء على طلب جميع الورثة  ،أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن .
ا دة ر> 993

-1

إذا لم يجمع الور ثة ع لى ط لب ح لول ا لدين المؤ جل  ،تو لت المحك مة توز يع ا لديون المؤج لة وتوز يع أ موال التر كة ،
بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التر كة و من جم لة أموال ھا ب ما ي كون في نتيج ته م عادالً ل صافي ح صته في
اإلرث .

-2

وترتب المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأمينا ً كافيا ً على عقار أو منقول  ،على أن تحتفظ ل من كان له تأمين خاص
بنفس ھذا التأمين  ،فإذا استحال تحقيق ذلك  ،ولو بإضافة تأمين تكميلي يقدمه الورثة من مالھم الخاص أو باالتفاق
على تسوية أخرى  ،رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعھا .

-3

سجل ھذا ال تأمين وف قا ً لألح كام
وفي جميع األحوال  ،إذا ورد التأمين على عقار ولم يكن قد سبق ت سجيله  ،و جب أن ُي ّ
المقررة لتسجيل حق االختصاص .
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ا دة ر> 994

يجوز لكل وارث  ،بعد توزيع الديون المؤجلة  ،أن يدفع القدر الذي اختص به منھا قبل حلول أجل الوفاء به .

ا دة ر> 995

دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقھم لعدم ظھورھا في قائمة الجرد ولم تكن لھم تأمينات ع لى أ موال التر كة  ،ال ي جوز
لھم أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا ً عينيا على تلك األموال  ،وإنما لھم الرجوع على الورثة بسبب إثرائھم .

ا دة ر> 996
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يتولى المصفي بعد تسوية ديون التركة  ،تنفيذ الوصايا وغيرھا من التكاليف .

 - 3.1.1.2.3.4د
? >Mأال ا;آ و? ; )(1011 - 997

ا دة ر> 997

بعد تنفيذ التزامات التركة  ،يؤول ما بقي من أموالھا إلى الورثة  ،كل بحسب نصيبه الشرعي .

ا دة ر> 998

يجوز للورثة  ،بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعل قة بالجرد  ،المطال بة بأن يت سلموا ب صفة مؤق تة األ شياء
والنقود التي ال تستلزمھا تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضا ً منھا  ،وذلك في مقابل تقديم كفالة أو بدونھا .
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ا دة ر> 999

تسلم المحك مة إ لى كل وارث ي قدم إعال ما شرعيا بالورا ثة أو ما ي قوم م قام ھذا اإل عالم  ،شھادة ت قرر ح قه في اإلرث
وتبين مقدار نصيبه منه  ،وتعين ما آل إليه من أموال التركة .

ا دة ر> 1000

لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في اإلرث م فرزاً  ،إال إذا كان ھذا ا لوارث ملز ما ً بالب قاء في ال شيوع
بناء على اتفاق أو نص في القانون .

ا دة ر> 1001

-1

إذا كان طلب القسمة واجب القبول  ،تولى المصفي إجراء القسمة بطريقة ود ية ع لى أال ت صبح ھذه الق سمة نھائ ية إال
بعد أن يقرھا الورثة باإلجماع .

-2

فإذا لم ينع قد إج ماعھم ع لى ذ لك  ،فع لى الم صفي أن ير فع ع لى نف قة التر كة د عوى بالق سمة وف قا ً ألح كام ال قانون .
وتستنزل نفقات الدعوى من أنصبة المتقاسمين .
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ا دة ر> 1002

ت سري ع لى ق سمة التر كة القوا عد الم قررة في الق سمة  ،وبو جه خاص ما يتع لق من ھا ب ضمان الت عرض واال ستحقاق
وبالغبن وبامتياز المتقاسم .

ا دة ر> 1003

إذا لم يتفق الورثة على قسمة األوراق العائلية أو األشياء التي تتصل بعاطفة الور ثة ن حو ال مورث  ،أ مرت المحك مة إ ما
ببيع ھذه األشياء أو بإعطائھا ألحد الورثة مع استنزال قيمتھا من نصيبه في الميراث أو دون استنزال  .ويراعى في ذلك ما جرى
عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية .

ا دة ر> 1004

إذا كان من بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو ت جاري م ما يع تبر و حدة اقت صادية قائ مة بذاتھا  ،و لم يت فق
الورثة جميعا ً على بقائه شائعا ً بينھم  ،جاز تبعا ً للظروف تخصيصه برمته لمن يطلبه من الور ثة إذا كان أ قدرھم ع لى اال ضطالع
به  .ويقدر ثمن المستغل بحسب قيمته  ،ويستنزل من نصيب ھذا ا لوارث في التر كة  ،فإذا ت ساوت قدرة الور ثة ع لى اال ضطالع
بالمستغل  ،خصص لمن يعطي من بينھم أعلى قيمة بحيث ال تقل عن ثمن المثل .
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ا دة ر> 1005

إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة  ،فإن باقي الور ثة ال ي ضمنون له ال مدين إذا أع سر ب عد الق سمة  ،ما لم
يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

ا دة ر> 1006

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي  ،بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه  ،فإن زادت
قيمة ما عين ألحدھم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية .

ا دة ر> 1007

القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيھا دائما ً  ،وتصبح الزمة بعد وفاة الموصي .
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ا دة ر> 1008

إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته  ،فإن األ موال ا لتي لم تدخل في الق سمة تؤول شائعة إ لى الور ثة
طبقا ً لقواعد الميراث .

ا دة ر> 1009

إذا مـات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة  ،فإن الحصة المفرزة التي وق عت في
نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقـا ً لقواعد الميراث .

ا دة ر> 1010

تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة  ،عدا أحكام الغبن .

ا دة ر> 1011

إذا لم تشمل القسمة ديون التركة أو شملتھا ولكن لم يوافق الدائنون على القسمة  ،جاز عند عدم تسوية الديون باالت فاق
مع الدائنين  ،أن يطلب كل وارث قسمة التركة طبقا ً للمادة ) ، (993على أن تراعى بقدر اإلمكان القسمة التي أوصى ب ھا ال مورث
 ،واالعتبارات التي بنيت عليھا .
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 - 3.1.1.2.3.5هـ
أم ا;آت ا;

(1012 - 1012) q
> l-

ا دة ر> 1012

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا ً ألحكام المواد السابقة  ،جاز لدائني التركة العاديين أن ين فذوا بح قوقھم  ،أو ب ما أو صي
به لھم  ،على عقارات التركة التي حصل التصرف فيھا  ،أو التي رتبت عليھا حقوق عينية لصالح الغير  ،إذا أشروا بديونھم وف قا ً
ألحكام القانون .

 - 3.1.1.2.3.6و
ا(1014 - 1013) H

ا دة ر> 1013

تسري على الوصية أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأنھا .

ا دة ر> 1014

 -1كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع  ،يعتبر تصرفا ً مضافا ً إلى ما بعد الموت ،
وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لھذا التصرف .

 -2وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثھم وھو في مرض الموت  .ولھم إث بات ذ لك بجم يع
الطرق .

 -3وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثھم في مرض ال موت  ،اع تبر الت صرف صادراً ع لى سبيل ال تبرع  ،ما لم
يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك  .كل ھذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
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 - 3.1.2ا)ب ا1
ا:ق ا ; ( $ .ا (1057 - 1015) M
 - 3.1.2.1ا ,-.ا/ول
( ا.; /ع و( ا 5;'/ل و( ا?(1028 - 1015) _8
* - 3.1.2.1.1
( ا.; /ع )(1025 - 1015

ا دة ر> 1015

ُ - 1يكسب حق االنتفاع بتصرف قانوني أو بالشفعة  ،وتعتبر حيازته دليالً على الحق طبقا ً للمادة ). (966

 -2ويجوز أن ُيوصى بحق االنتفاع ألشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الو صية  ،ك ما ي جوز للح مل
المستكن .

ا دة ر> 1016

يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق االنتفاع  ،وكذلك األحكام المقررة في المواد التالية .

ا دة ر> 1017

تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه  ،مع مـراعاة أحكام البند ) (2من المادة ). (1023

ا دة ر> 1018
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 -1على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بھا وبحسب ما أعد له  ،وأن يديره إدارة حسنة .

 -2ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء  ،فإذا أثبت أن حقوقه في خ طر
جاز أن يطالب بتقديم تأمينات  ،فإن لم يقدمھا المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعماالً غير
مشروع أو غير متفق مع طبيعتھا  ،فللقاضي أن ينزع ھذه العين من تحت يده وأن يسلمھا إلى آخر يتولى إدارت ھا ،
وله تبعا ً لخطورة الحال أن يحكم بانتھاء حق االنتفاع دون إخالل بحقوق الغير .

ا دة ر> 1019

 -1المنتفع ملزم أثناء انتفاعه ب كل ما ي فرض ع لى الع ين المنت فع ب ھا من الت كاليف المع تادة  ،وب كل النف قات ا لتي تقت ضيھا
أعمال الصيانة .

 -2أما التكاليف غير المعتادة واإلصالحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع  ،فإن ما لك الرق بة ال ي جبر ع لى أدائ ھا أو
القيام بھا  ،فإذا قام المنتفع بشيء من ذلك كان له استرداد ما أنفق عند نھاية حق االنتفاع .

ا دة ر> 1020

 -1على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي

 -2ويكون مسئوالً عن ھالك الشيء  ،ولو بسبب أجنبي  ،إذا تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتھاء حق االنتفاع .

ا دة ر> 1021

إذا ھلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصالحات جسيمة أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظوراً  ،فع لى المنت فع
أن يبادر بإخطار مالك الرقبة  .وعليه إخطاره أيضا ً إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه .

...:file://C:\Users\Mahmoud Najm\AppData\Local\Temp\Rar$DI31.782\civil-law-qatar.mht 2010/06/03

Page 268 of 302

القانون المدني ) ( 2004 / 22

ا دة ر> 1022

 -1إذا كان المال المقرر عليه حق االنتفاع منقوالً وجب جرده  ،ولزم المنتفع تقديم كفالة به  ،فإذا لم ي قدمھا  ،جاز للقا ضي
أن ي سلم ال مال ألم ين يديره لح ساب المنت فع  ،أو أن يق ضي ببي عه وتوظ يف ثم نه في شراء سندات عا مه يح صل
المنتفع على أرباحھا .

 -2وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل األشياء القابلة لالستھالك  ،وعليه أن يرد بدلھا عند انتھاء حقه في االنت فاع  .و له
نتاج المواشي بعد أن يعوض منھا ما نفق من األصل بحادث مفاجئ أو قوة قاھرة .

ا دة ر> 1023

-1

ينتھي حق االنتفاع بانقضاء األجل المعين  ،فإن لم يعين له أجل عد م قرراً لح ياة المنت فع  ،و ھو ينت ھي ع لى أي حال
المعين .
بموت المنتفع حتى قبل انقضاء األجل

-2

وإذا كانت األرض المنتفع بھا مشغولة عند انقضاء األجل أو موت المنتفع بزرع قائم  ،تركت األرض للمنتفع أو لورثته
لحين إدراك الزرع  ،على أن يدفعوا أجرة األرض عن ھذه الفترة من الزمن .

ا دة ر> 1024

ينتھي حق االنتفاع بھالك الشيء  ،إال أنه ينتقل من ھذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .
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ا دة ر> 1025

 -1تتقادم  ،عند اإلنكار  ،دعوى المطالبة بحق االنتفاع إذا لم يستعمل ھذا الحق مدة خمس عشرة سنة .

 -2وإذا كان حق االنتفاع لعدة شركاء على الشيوع  ،فاستعمال أحدھم الحق يقطع مدة التقادم لمصلحة الباقين  .ك ما أن و قف
المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفھا لمصلحة اآلخرين .

* - 3.1.2.1.2
( ا 5;'/ل و( ا?(1028 - 1026) _8

ا دة ر> 1026

نطاق حق االستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يح تاج إل يه صاحب ال حق ھو وأ سرته لخا صة أنف سھم  ،وذ لك دون
إخالل بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .

ا دة ر> 1027

ال يجوز النزول عن حق االستعمال أو عن حق السكنى إال بناء على شرط صريح أو مبرر قوي .
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ا دة ر> 1028

فيما عدا األحكام المتقدمة  ،تسرى األحكام الخاصة بحق االنتفاع على حق االستعمال وحق السكنى متى كانت ال تتعارض
مع طبيعة ھذين الحقين .

 - 3.1.2.2ا ,-.ا1
( ا(1042 - 1029) :

ا دة ر> 1029

الحكر عقد يكسب به المحتكر ح قا ً عين يا ً ع لى أرض و قف  ،ي خول له االنت فاع ب ھا بإقا مة ب ناء علي ھا أو غراس أو ألي
غرض آخر  ،في مقابل أجرة معينة .

ا دة ر> 1030

ال يجوز التحكير إال لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة المختصة التي تقع في دائرتھا األرض كلھا أو أكثرھا قيمة .
ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين  .ويجب تسـجيله وفقا ً ألح كام الت سجيل
العقاري .
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ا دة ر> 1031

-1

ال يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة  ،وذلك مع عدم اإلخالل بحكم البند )  ( 3من المادة ). (1039

-2

وتسري أحكام المواد التالية بما في ذلك تعيين حد أقصى لمدة الح كر ع لى جم يع األح كار حتى ال قائم من ھا و قت الع مل
بھذا القانون .

ا دة ر> 1032

سنه .

ال يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنه  ،فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة  ،اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين

ا دة ر> 1033

 -1ال يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .

 -2وتزيد ھذه األجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا  ،ع لى أن ي كون قد م ضى
ثماني سنوات على آخر تقدير .
ا دة ر> 1034

 -1يرجع في تقدير الزيادة أو النقص في أجرة المثل إلى مـا لألرض من قيمة ايجارية وقت التقدير  ،ويراعى في ذ لك صقع
األرض ورغبات الناس فيھا  ،بغض الن ظر ع ما يو جد في ھا من ب ناء أو غراس  ،ودون اعت بار ل ما أحد ثه المحت كر
في ھا من تح سين أو إ تالف في ذات األرض أو في صقع الج ھة  ،ودون تأثير ب ما للمحت كر ع لى األرض من حق
القرار .
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 -2ال يسري التقدير الجديد إال من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه  ،وإال فمن يوم رفع الدعوى .

ا دة ر> 1035

للمحتكر أن يتصرف في حقه  ،وينتقل ھذا الحق بالميراث .
ا دة ر> 1036

يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا ً تاما ً  ،وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا ً بحق الحكر .
ا دة ر> 1037

 -1على المحتكر أن يؤدي األجرة المتفق عليھا إلى المحكر .

 -2وتكون األجرة مستحقة الدفع في نھاية كل سنة  ،ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
ا دة ر> 1038

 _Mا  ;:أن &; $ `3ا'"M&  ,bم 5Fـ ,ا+رض Hـ'L :ـ;LQل ،
ً  ذ fا7وط ا ; ، M (.و 5)Wا+رض  ،واQض اـ`ي أـ ت
ا
 ، %و & %! Yف ا. F
ا دة ر> 1039

 -1ينتھي حق الحكر بانتھاء مدته .

 -2ومع ذلك ينتھي ھذا الحق قبل حلول مدته إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس  ،إال إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر .
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 -3وينتھي حق الحكر أيضا ً قبل حلول مدته إذا زالت صفة الوقف عن األرض المح كرة  ،إال إذا كان زوال ھذه ال صفة ب سبب
رجوع الواقف في وقفه أو إنقاصه لمدته  ،ففي ھذه الحالة يبقى الحكر إلى انتھاء مدته .
ا دة ر> 1040

يجوز للمحكر  ،إذا لم تدفع له األجرة ثالث سنين متوالية  ،أن يطلب فسخ العقد .

ا دة ر> 1041

-1ع ند انت ھاء الع قد أو ف سخه ي كون للمح كر أن يط لب إ ما إزا لة الب ناء أو ال غراس أو ا ستبقاءھما مقا بل د فع أ قل قيمتيھ ما
مستحقي اإلزالة أو البقاء  ،وھذا كله ما لم يتفق على غيره .

 -2وللمحكمة أن تمھل المحكر في الدفع إذا كانت ھناك ظروف استثنائية تبرر اإلمھال  ،وفي ھذه الحالة ي قدم المح كر كفا لة
لضمان الوفاء بما يستحق في ذمته .
ا دة ر> 1042

تتقادم  ،عند اإلنكار  ،دعوى المطالبة بحق الحكر إذا لم ي ستعمل ھذا ال حق مدة خ مس ع شرة سنه  .وت كون ھذه ال مدة
ثالثا ً وثالثين سنه إذا كان حق الحكر موقوفا ً .
 - 3.1.2.3ا ,-.ا#1
( ا/ر.ق )(1057 - 1043

ا دة ر> 1043

االرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر .
ا دة ر> 1044

 -1حق االرتفاق يكسب بتصرف قانوني أو بالشفعة أو بالميراث .

 -2وال تعتبر الحيازة دليالً على الحق طبقا ً للمادة ) (966إال في شأن االرتفاقات الظاھرة  ،بما فيھا حق المرور .
ا دة ر> 1045
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 -1يجوز أن ترتب االرتفاقات الظاھرة بتخصيص من المالك األصلي .

 -2فإذا تبين  ،بأي طريق من طرق اإلث بات  ،أن ما لك ع قارين منف صلين قد أ قام بينھ ما عال مة ظاھرة  ،فأن شأ بذلك عال قة
تبعية بينھما تدل على وجود ارتفاق لو أن الع قارين كا نا مم لوكين ل مالكين مختلف ين  ،ثم أ صبح الع قاران مملوك ين
لمالكين مختلفين دون تغيير في حالتيھما  ،كان االرتفاق مرتبا ً بين العقارين  ،ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك .

ا دة ر> 1046

 -1إذا فرضت قيود معينه تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف ي شاء  ،كأن ُيم نع من ت جاوز حد مع ين في االرت فاع
بالبناء  ،أو ُيمنع من إقامة البناء على م ساحة مل كه كام لة  ،فإن ھذه الق يود ت كون ح قوق ارت فاق ع لى ھذا الع قار
لفائدة العقارات التي فرضت ھذه القيود لمصلحتھا  ،ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .

 -2وكل مخالفة لھذه القيود تجوز المطالبة بإصالحھا عينا  ،ومع ذلك يجوز االقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحك مة
ما يبرر ذلك .

ا دة ر> 1047

تخضع حقوق االرت فاق ل ما ھو م قرر في سند إن شائھا  ،ول ما جرى عل يه عرف الج ھة  ،ولألح كام ا لواردة في ال مواد
التالية .
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ا دة ر> 1048

 -1لمالك العقار المرتفق أن يجري من األع مال ما ھو ضروري ال ستعمال ح قه في االرت فاق  ،و ما ي لزم للمحاف ظة عل يه .
وعليه أن يستعمل ھذا الحق على الوجه الذي ال ينشأ عنه إال أقل ضرر ممكن .

يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة في عبء االرتفاق .
 -2وال يجوز أن يترتب على ما ّ

ا دة ر> 1049

ال يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرت فق  ،إال أن ي كون ع مالً إ ضافيا ً يقت ضيه ا ستعمال
االرتفاق على الوجه المألوف .
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ا دة ر> 1050

 -1نفقات األعمال الالزمة الستعمال حق االرت فاق والمحاف ظة عل يه ت كون ع لى ما لك الع قار المرت فق  ،ما لم ي شترط غ ير
ذلك .

 -2فإذا كان مالك العقار المرتفق بـه ھو المكلف بأن يقوم بتلك األعمال على نفقته  ،كان له دائما ً أن يتخلص من ھذا التكل يف
بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .

 -3وإذا كانت األعمال نافعة أيضا ً لمالك العقار المرتفق به  ،كا نت نف قه ال صيانة ع لى ال طرفين كل بن سبة ما ي عود عل يه من
الفائدة .

ا دة ر> 1051

 -1ال يجوز لمالك العقار المر تفق به أن يعمل شيئا ً يؤدى إلى االنتقاص من استعمال حق االرتفاق أو جعله أكثر مشقة

 -2وإذا كان المو ضع ا لذي ع ين أ صالً ال ستعمال حق االرت فاق قد أ صبح من شأنه أن يز يد في عبء االرت فاق  ،أو أ صبح
االرتفاق مانعا ً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به  ،فلمالك ھذا العقار أن يطلب نقل االرتفاق إلى موضع آخر
من العقار  ،أو إلى عقار آخر يملكه ھو أو يملكه غيره إذا قبل ال غير ذ لك  .كل ھذا متى كان ا ستعمال االرت فاق في
وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق .

ا دة ر> 1052
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 -1إذا جزئ العقار المرتفق بقي االرتفاق لكل جزء منه  ،على أال يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به .

 -2غير أنه إذا كان حق االرتفاق ال يفيد في الواقع إال جزءاً من ھذه األ جزاء فلما لك الع قار المرت فق به أن يط لب إن ھاء ھذا
الحق عن األجزاء األخرى .

ا دة ر> 1053

 -1إذا جزئ العقار المرتفق به  ،بقى حق االرتفاق واقعا ً على كل جزء منه .

 -2غير أنه إذا كان حق االرتفاق ال يستعمل في الوا قع ع لى ب عض ھذه األ جزاء  ،وال يم كن أن ي ستعمل علي ھا  ،فلما لك كل
جزء منھا أن يطلب إنھاء ھذا الحق عن الجزء الذي يملكه .
ا دة ر> 1054

تنتھي حقوق االرتفاق بانقضاء األجل المعين  ،وبھالك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق ھالكا ً تاما ً  ،وباجتماع ملكية
العقارين لشخص واحد  .إال أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية زواالً يرجع أثره إلى الماضي  ،فإن حق االرتفاق يعود .
ا دة ر> 1055

-1

تتقادم  -عند اإلنكار  -دعوى المطالبة بحق االرتفاق إذا لم يستعمل مدة خ مس ع شرة سنة  .فإن كان االرت فاق م قرراً
لمصلحة عين موقوفة  ،كانت المدة ثالثا ً وثالثين سنة  .ويجوز بمضي ال مدة ذات ھا ت عديل الكيف ية ا لتي ي ستعمل ب ھا
حق االرتفاق .

-2

وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع  ،فانتفاع أحدھم باالرتفاق يق طع مدة الت قادم لم صلحة ال باقين  ،ك ما
أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفھا لمصلحة اآلخرين .

ا دة ر> 1056

ينتھي حق االرتفاق إذا تغير وضع األشياء بحيث تصبح في حالة ال يمكن معھا استعماله  ،وي عود إذا عادت األ شياء إ لى
وضع يمكن معه استعماله  ،إال أن يكون ھذا الحق قد انتھى بعدم االستعمال .
ا دة ر> 1057

لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من االرتفاق كله أو بعضه  ،إذا فقد االرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق  .أو لم ت بق له
غير فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء الواقعة على العقار المرتفق به .

 - 3.2ا;ب ا1
ا:ق ا 85ا;)" 5ا;8ت ا(1186 - 1058) "85
 - 3.2.1ا)ب ا/ول
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 - 3.2.1.1ا ,-.ا/ول
)(1070 - 1058
ا 7ء اه $ا'

ا دة ر> 1058

ا لرھن الر سمي ع قد به يك سب ا لدائن  ،ع لى ع قار مخ صص لو فاء دي نه  ،ح قا ً عين يا ً ي كون له بموج به أن يت قدم ع لى
الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .
ا دة ر> 1059

 -1ال ينعقد الرھن الرسمي إال إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقا ً للقانون .

 -2وتكون نفقات العقد على الراھن  ،إال إذا اتفق على غير ذلك .
ا دة ر> 1060

 -1يجوز أن يكون الراھن ھو نفس المدين  ،أو كفيالً عينيا ً يقدم الرھن لمصلحة المدين .

 -2وفي كلتا الحالتين  ،يجب أن يكون الراھن مالكا ً للعقار المرھون  ،وأھالً للتصرف فيه .
ا دة ر> 1061

-1

إذا كان ا لراھن غير ما لك للع قار المر ھون  ،فإن ع قد ا لرھن ي صبح صحيحا ً إذا أ قره الما لك الحقي قي بور قة ر سمية
موثقه وفقا ً للقانـون  .وإذا لم يصدر ھذا اإلقرار  ،فان حق ا لرھن ال يتر تب ع لى الع قار إال من الو قت ا لذي ي صبح
فيه ھذا العقار مملوكا ً للراھن .

-2

ويقع باطالً رھن المال المستقبل .

ا دة ر> 1062

يبقى قائما ً لمصلحة الدائن المرتھن الرھن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكي ته أو ف سخه أو إل غاؤه أو زوا له
ألي سبب آخر  ،إذا كان ھذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرھن .
ا دة ر> 1063

 -1ال يجوز أن يـرد الرھـن الرسمـي إال علـى عقـار  ،ما لـم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
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 -2ويجب أن يكون الع قار م ما ي صح بي عه ا ستقالال بالمزاد الع لني  ،وأن ي كون معي نا ً با لذات تعيي نا ً دقي قا ً من ح يث طبيع ته
وموقعه  ،وأن يرد ھذا التعيين في عقد الرھن ذاته أو في عقد رسمي الحق  ،وإال وقع الرھن باطالً .
ا دة ر> 1064

-1

-2

يشمل الرھن الرسمي ملحقات العقار المرھون التي تعتبر عقاراً .

ويشمل بوجه خاص األبنية واألشجار  ،وحقوق االرتفاق  ،والع قارات بالتخ صيص  ،والتح سينات واإلن شاءات ا لتي ت عود
بمنفعة على المالك  ،سواء ما كان من ھذه الملحقات قائما ً وقت الرھن أو استحدث بعده  ،وذلك ما لم يتفق على غيره
 ،ومع عدم اإلخالل بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المھندسين .

ا دة ر> 1065

يترتب على تسجيل الحجز أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التي أعقبت الت سجيل  .وي جري في توز يع
ھذه الغلة ما يجري في توزيع ثمن العقار .
ا دة ر> 1066

يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير أن يرھنھا رھنا ً رسميا ً  ،وفي ھذه الحالة ي كون ل لدائن ال مرتھن حق الت قدم
في استيفاء الدين من ثمن األنقاض إذا ھدمت المباني  ،ومن التعويض الذي يدفعه مالك األرض إذا استبقى المباني .
ا دة ر> 1067

 -1يبقى نافذاً الرھن الصادر من جميع المالك لعقار شائع  ،أيا ً كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار أو ع لى بي عه ل عدم
إمكان قسمته .

-2

وإذا رھن أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار كلھا أو بع ضھا أو جزءاً م فرزاً من ھذا الع قار  ،ثم و قع في ن صيبه
عند القسمة أعيان غير التي رھنھا  ،انت قل ا لرھن بمرتب ته إ لى قدر من ھذه األع يان ي عادل قي مة الع قار ا لذي كان
مرھونا ً في األصل  ،ويعين ھذا القدر بأمر على عريضة  ،وي قوم ا لدائن ال مرتھن بإجراء ق يد جد يد يب ين ف يه ال قدر
الذي انتقل إليه الرھن خالل ستين يوما ً من الوقت ا لذي يخ طره ف يه أي ذي شأن بنتي جة الق سمة  .وال ي ضر انت قال
الرھن على ھذا الوجه برھن صدر من جميع الشركاء وال بامتياز المتقاسمين .

ا دة ر> 1068

يجوز أن يتر تب ا لرھن ضمانا ً لدين مع لق ع لى شرط أو د ين م ستقبل أو دي ـن احت مالي  ،ك ما ي جوز أن يتر تب ض ـمانا ً
العتمـاد مفتوح أو لفتح حسـاب جار  ،على أن يتحدد في عقد الرھـن مبلغ الدين المضمون أو ال حد األق صى ا لذي ينت ھي إل يه ھذا
الدين .
ا دة ر> 1069

كل جزء من العقار أو العقارات المرھونة ضامن لكل الدين  .وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أو العقـارات المرھو نة
كلھا  ،ما لم ينص القانون أو يقض االتفاق بغير ذلك .
ا دة ر> 1070
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-1

يكون الرھن تابعا ً للدين المضمون في صحته وانقضائه  ،ما لم ينص القانون على غير ذلك .

-2

وإذا كان الراھن غير المدين  ،كان له إ لى جا نب تم سكه بأو جه ا لدفع الخا صة ب ـه  ،أن يتم سك ب ما لل مدين من أو جه
الدفع المتعلقة بالدين  ،ويبقى ھذا الحق ولو نزل عنه المدين .

 - 3.2.1.2ا ,-.ا1
)(1112 - 1071
اTر اه $ا'
 - 3.2.1.2.1ا.ع ا/ول
أ Tاه $!   $ا ;(1080 - 1071) $& 5

ا دة ر> 1071

يجوز للراھن أن يتصرف في العقار المرھون  .وأي تصرف يصدر منه ال يؤثر في حق الدائن المرتھن .
ا دة ر> 1072

للراھن الحق في إدارة العقار المرھون  ،وله قبض ثماره وإيراداته إلى وقت التحاقھا بالعقار .
ا دة ر> 1073

-1

اإليجار الصادر من الراھن ال ينفذ في حق الدائن المرتھن إال إذا كان ثابت التاريخ ق بل ت سجيل الح جز  ،أ ما إذا لم ي كن
اإليجار ثابت التاريخ على ھذا الوجه  ،أو كان قد عقد بعد تسجيل الحجز و لم تع جل ف يه األ جرة  ،فال ي كون نا فذاً إال
إذا كان داخالً في أعمال اإلدارة الحسنة .

-2

وإذا كان اإليجار السابق على تسجيل الحجز تزيد مدته على عشر سنوات  ،فال يكون نا فذاً في حق ا لدائن ال مرتھن إال
لمدة عشر سنوات  ،ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرھن .

ا دة ر> 1074

-1

ال ت كون المخال صة باألجرة م قدما ً ل مدة ال تز يد ع لى ثالث سنوات  ،وال الحوا لة ب ھا كذلك  ،نا فذة في حق الدا ئن
المرتھن إال إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل الحجز .

-2

أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثالث سنوات  ،فإنھا ال تكون نافذة في حق الدائن المرتھن ما لم ت كن
مسجلة قبل الرھن  ،وإال خفضت المدة إلى ثالث سنوات  ،مع مراعاة الحكم الوارد في البند السابق .

ا دة ر> 1075

يلتزم ا لراھن ب ضمان سالمة ا لرھن  ،ول لدائن ال مرتھن أن ي عترض ع لى كل ع مل أو تق صير من شأنه إن قاص ضمانه
إنقاصا ً كبيراً  .وله في حالة االستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية  ،وأن يرجع على الراھن بما أنفق في ذلك .
ا دة ر> 1076
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-1

إذا تسبب الراھن بخطئه في ھالك العقار المرھون أو تلفه  ،كان الدائن المرتھن مخيراً ب ين أن يقت ضي تأمي نا ً كاف يا ً أو
أن يستوفي حقه فوراً .

-2

فإذا كان الھالك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي  ،ولم يقبل ا لدائن ب قاء ا لدين بال تأمين  ،كان ال مدين م خيراً ب ين أن
يقدم تأمينا ً كافيا ً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول األجل .

-3

وفي جميع األحوال إذا وقعت أعمال من شأنھا أن تعرض العقار المرھون للھالك أو التلف أو تجعله غير كاف لل ضمان
 ،كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف ھذه األعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر .

ا دة ر> 1077

إذا ھ لك الع قار المر ھون أو ت لف ألي سبب كان  ،انت قل ا لرھن بمرتب ته إ لى ال حق ا لذي يتر تب ع لى ذ لك  ،كالتعو يض
ومبلغ التأمين ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة .
ا دة ر> 1078

 -1للدائن المرتـھن أن يستوفي حقه من العقار المرھون وفقا ً لإلجراءات المقررة لذلك .

 -2فإذا لم يف العقار بدينه  ،كان له الرجوع بباقي الدين على أموال المدين كدائن عادي .
ا دة ر> 1079

-1

إذا كان الراھن شخصا ً آخر غير المدين فال يجوز التنفيذ على أمواله إال ما رھن منھا  .وال يكون له حق ا لدفع بتجر يد
المدين  ،ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

-2

ويـجوز لھذا الراھن أن يتفادى أي إجـراء موجه إليه  ،إذا ھو تخلى عن العقار المرھون وفقا ً لألوضـاع وطب قا ً لألح كام
التي يتبعھا الحائز في تخليه عن العقار .

ا دة ر> 1080

يقع باطالً كل شرط يجعل للدائن المرتھن الحق  ،عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله  ،في أن يتملك العقار المر ھون
بالدين أو بأي ثمن كان  ،أو في أن يبيعه دون مراعاة اإلجراءات التي فرضھا القانون  ،ولو كان ھذا الشرط قد أبرم بعد الرھن .
 - 3.2.1.2.2ا.ع ا1
أ Tاه )?8! $إ_ ا(1112 - 1081) Q

ا دة ر> 1081

-1

ال يكون الرھن نافذاً في حق الغير إال إذا قيد قبل أن يكسب ھذا الغير حقا ً عينيا ً على العقار  ،وذلك دون إ خالل باألح كام
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المقررة في اإلفالس .

-2

وال يصح التمسك ِق َبل َ الغير بتحويل حق مضمون برھن مقيد  ،وال التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدا ئن
في ھذا الحق بحكم ال قانون أو االت فاق  ،وال التم سك بالت نازل عن مرت بة ا لرھن لم صلحة دا ئن آ خر  ،إال إذا ح صل
التأشير بذلك في ھامش القيد األصلي .

ا دة ر> 1082

يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بقائمة البيانات المرفقة به  ،أو المبلغ المستحق أيھما أقل .
ا دة ر> 1083

يسقط القيد إذا لم يجدد خالل عشر سنوات من تاريخ إجرائه  ،على أن للدائن أن يجري قيداً جديداً إن أمكن ذ لك قانو نا ،
تكون مرتبته من وقت إجرائه  .وكل تجديد ال يكون له أثر إال لمدة عشر سنوات من التاريخ الذي أُجري فيه .
ا دة ر> 1084

تجديد القيد واجب حتى أثناء إجراءات التنفيذ على العقار المرھون  ،لكنه ال يكون واجبا ً إذا انقضى الحق أو ط ھر الع قار
 ،وبوجه خاص إذا بيع العقار قضاء وانقضى ميعاد زيادة العشر .
ا دة ر> 1085

ال يجوز محو القيد إال بموجب حكم نھائي  ،أو برضاء الدائن بتقرير رسمي منه .
ا دة ر> 1086

إذا أُلغي المحو عادت للقيد مرتبته األصلية  ،ومع ذلك ال ي كون إللغا ئه أ ثر رج عي بالن سبة إ لى الق يود والت سجيالت ال تي
أجريت في الفترة ما بين المحو واإللغاء .
ا دة ر> 1087

مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراھن  ،ما لم يتفق على غير ذلك .
 - 3.2.1.2.2.7أوً/
( ا; م )(1091 - 1088

ا دة ر> 1088

يستوفي الدائنون المرتھ نون ح قوقھم قب ْ ل ا لدائنين ال عاديين من ث من الع قار المر ھون أو من ال مال ا لذي حل م حل ھذا
العقار  ،وذلك بحسب مرتبة كل منھم  ،ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .
ا دة ر> 1089

تحسب مرتبة الرھن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرھن معلقا ً على شرط أو كان دينا ً مستقبالً أو احتماليا ً .
ا دة ر> 1090

يترتب على قيد الرھن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد في التوزيع وفي مرتبة الرھن نفسھا .
ا دة ر> 1091

للدائن المرتھن أن ينزل عن مرتبة رھنه في حدود الدين الم ضمون ب ھذا ا لرھن لم صلحة دا ئن آ خر له ر ھن مق يد ع لى
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نفس العقار  .ويجوز التمسك ِق َبل َ ھذا الدائن اآلخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك ب ھا ِقب َ لَ ا لدائن األول  ،عدا ما
كان منھا متعلقا ً بانقضاء حق ھذا الدائن األول إذا كان ھذا االنقضاء الحقا ً للتنازل عن المرتبة .
 T - 3.2.1.2.2.8
ً
( ا;;)< )(1112 - 1092

ا دة ر> 1092

-1

يجوز للدائن المرتھن  ،عند حلول أجل الدين  ،أن ين فذ ع لى الع قار المر ھون في يد ال حائز ل ھذا الع قار  ،إال إذا اخ تار
الحائز أن يقضي الدين  ،أو يطھر العقار من الرھن  ،أو يتخلى عنه .

-2

ويعتبر حائزاً للعقار المرھون كل من انتقلت إليه  ،بأي سبب من األ سباب  ،ملك ية ھذا الع قار  ،أو أي حق ع يني آ خر
عليه قابل للرھن  ،دون أن يكون مسئوال مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرھن .

ا دة ر> 1093

يجوز للحائز  ،عند حلول الدين المضمون بالرھن  ،أن يق ضيه ھو وملحقا ته ب ما في ذ لك ما صرف في اإل جراءات من
وقت إنذاره بدفع الدين  .ويبقى حقه ھذا قائما ً إلى يوم إيقاع البيع  .ويكون له في ھذه الحالة أن يرجع ب كل ما يوف يه ع لى المد ين
وعلى المالك السابق للعقار المرھون  ،كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من ح قوق  ،إال ما كان من ھا
متعلقا ً بتأمينات قدمھا شخص آخر غير المدين .
ا دة ر> 1094

يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرھن الذي حل فيه محل الدائن  ،وأن يجدده عند االقتضاء  ،وذلك إلى أن تم حى الق يود
التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند ھذا الحائز .
ا دة ر> 1095

-1

إذا كان في ذمـة الحائز بسبب امتالكه الع قار المر ھون مب لغ م ستحق األداء حاالً  ،يك في لو فاء جم يع ا لدائنين المق يدة
حقوقھم على العقار  ،فلكل من ھؤالء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .

-2

فإذا كان ا لدين ا لذي في ذ مة ال حائز غير م ستحق األداء حاالً  ،أو كان أ قل من ا لديون الم ستحقة ل لدائنين  ،أو كان
مغايراً لھا  ،جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا ً أن ي طالبوا ال حائز بدفع ما في ذم ته ب قدر ما ھو م ستحق ل ھم  ،وي كون
الدفع طبقا ً للشروط التي التزم الحائز في أصل تعھده أن يدفع بمقتضاھا وفي األجل المتفق على الدفع فيه .

-3

وفي كلتا الحالتين ال يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بتخليه عن الع قار  ،ول كن إذا ھو و فى ل ھم فإن الع قار يعت بر
خالصا ً من كل رھن  ،ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من قيود .

ا دة ر> 1096

-1

يجوز للحائز  ،إذا سجل سند ملكيته  ،أن يطھر العقار من كل رھن تم قيده قبل تسجيل ھذا السند .
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وللحائز أن يستعمل ھذا الحق حتى قبل أن يقدم الدائنون طلب التنفيذ على العقار أو توج يه اإل نذار إ لى ال حائز  .ويب قى
ھذا الحق قائما ً إلى يوم إصدار قائمة شروط البيع .

ا دة ر> 1097

إذا أراد الحائز تطھير العقار  ،وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقھم إعالنا ً يشتمل على البيانات التالية :

-1خالصة من سند ملكيته تقتصر على بيان نوع التصرف وتاري خه وتحد يد الع قار تحد يداً دقي قا ً وتعي ين مال كه ال سابق  .وإذا
كان التصرف بيعا ً يذكر أيضا ً الثمن وملحقاته .

 -2تاريخ تسجيل ملكية الحائز  ،ورقم ھذا التسجيل .

 -3بيان الحقوق التي تم قيدھا على العقار قبل تسجيل سنده وتاريخ قيدھا ومقدار ھذه الحقوق وأسماء الدائنين .

 -4المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار  ،ويجب أال يقل ھذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أسا سا ً لت قدير الث من في حا لة نزع
الملكية للمنفعة العامة  .وأال يقل في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن الع قار إذا كان الت صرف بي عا ً  .وإذا
كانت أجزاء العقار مثقلة برھون مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حده .

ا دة ر> 1098

يجب على الحائز أن يذكر في اإلعالن المنصوص عليه في المادة السابقة أنه مستعد أن يوفي با لديون المق يدة إ لى ال قدر
الذي قوم به العقار  ،وليس عل يه أن ي صحب ال عرض بالمبلغ ن قداً  ،بل ينح صر ال عرض في إ بداء ا ستعداده للو فاء بمب لغ وا جب
الدفع في الحال  ،أيا ً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .
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ا دة ر> 1099

-1

يـجوز لكل دائن قيـد حقه  ،ولكل كفيل لحق مقيد  ،أن يطلـب بيع العقار المطلوب تطھيره  ،ويكون ذلك في مدى ثالثين
يوما ً من آخر إعالن رسمي .

-2

ويكون الطلب بإعالن يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق  ،ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا ً كاف يا ً لتغط ية
مصروفات البيع بالمزاد  ،وال يجوز أن يسـترد ما استغرق منه في المصـروفات إذا لم يرس ال مزاد بث من أع لى من
المبلغ الذي عرضـه الحائز  .ويكون الطلب باطالً إذا لم تسـتوف ھذه الشروط .

-3وال يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إال بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفالء .
ا دة ر> 1100

إذا ُطلب بيع العقار  ،وجب اتباع اإلجراءات المقررة في البيوع الجبرية  .ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في
التعجيل من طالب أو حائز  .وعلى من يباشر اإلجراءات أن يذكر في إعالنات البيع المبلغ الذي قوم به العقار .

ا دة ر> 1101

إذا لم ُيطلب ب يع الع قار في المي عاد الم حدد وباألو ضاع الم قررة  ،أو ُط لب الب يع و لم ُي عرض في ال مزاد ث من أع لى م ما
عرضه الحائز  ،استقرت ملكية العقار نھائيا ً لھذا الحائز خالصة من كل حق مقيد إذا ھو د فع المب لغ ا لذي ق ّوم به الع قار للدائن ين
الذين تسمح مرتبتھم باستيفاء حقوقھم منه  ،أو إذا ھو أودع ھذا المبلغ خزانة المحكمة .
ا دة ر> 1102

-1

تكون تخلية العقار المرھون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة المختصة  ،ويجب عليه أن يطلب التأ شير بذ لك
في ھامش تسجيل الحجز  ،وبأن يعلن الدائن المباشر لإلجراءات ب ھذه التخل ية خالل خم سة أ يام من تاريخ التقر ير
بھا .

-2

ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي األ مور الم ستعجلة تعي ين حارس تت خذ في مواجھ ته إ جراءات
التنفيذ  ،ويعين الحائز حارسا ً إذا طلب ذلك .
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ا دة ر> 1103

إذا لم ي ختر ال حائز أن يق ضي ا لديون المق يدة  ،أو يط ھر الع قار من ا لرھن  ،أو يتخ لى عن الع قار  ،فال ي جوز للدا ئن
المرتھن أن يتخذ في مواجھته إجراءات التنفيذ إال ب عد إ نذاره بدفع ا لدين الم ستحق أو تخل ية الع قار  ،وي كون اإل نذار ب عد ت سجيل
الحجز أو مع ھذا التسجيل في وقت واحد .
ا دة ر> 1104

 -1يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته  ،ولم يكن طرفا ً في ا لدعوى ا لتي ح كم في ھا ع لى ال مدين  ،أن يتم سك بأو جه الد فع
التي كان للمدين أن يتمسك بھا  ،إذا كان الحكم بالدين الحقا ً لتسجيل سند الحائز .

 -2ويجوز للحائز في جميع األحوال أن يتمسك بالدفوع التي ال يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بھا .
ا دة ر> 1105

يجوز للحائز أن يدخل في المزاد  ،بشرط أال يعرض فيه ثمنا ً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
ا دة ر> 1106

إذا بيع العقار المرھون جبراً  ،ولو كان ذ لك ب عد ات خاذ إ جراءات التط ھير أو التخل ية ور سا ال مزاد ع لى ال حائز  ،اعت بر
مالكا ً للعقار بمقتضى سند ملكيته األصلي  ،ويتطھر العقار من كل حق مق يد إذا د فع ال حائز الث من ا لذي ر سا به ال مزاد أو أود عه
خزانة المحكمة .
ا دة ر> 1107

إذا رسـا المزاد في األحوال المنصوص عليھا في المادة السابقة على شخص غير الحائز  ،فإن ھذا ال شخص يتل قى ح قه
عن الحائز بمقتضى حكم إيقاع البيع .
ا دة ر> 1108

إذا زاد الث من ا لذي ر سا به ال مزاد ع لى ما ھو م ستحق ل لدائنين المق يدة ح قوقھم  ،كا نت ھذه الز يادة لل حائز  ،و كان
للدائنين المرتھنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقھم من ھذه الزيادة .
ا دة ر> 1109

يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى .
ا دة ر> 1110

على الحائز أن يرد ثمار الع قار من و قت إ نذاره با لدفع أو التخل ية  .فإذا تر كت اإل جراءات مدة ثالث سنوات  ،فال يرد
الثمار إال من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد .
ا دة ر> 1111

-1

يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بھا الخلف ع لى من تل قى ال حق ع نه معاو ضة
أو تبرعا ً .

-2

ويرجع الحائز أيضا ً على المدين بما دفعه زيادة على ما ھو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا ً كان السبب في د فع
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ھذه الزيادة  ،ويحل محل الدائنين الذين وفاھم حقوقھم  ،وبوجه خاص يحل محل ھم في ما ل ھم من تأمي نات قدمھا ال مدين دون
التأمينات التي قدمھا شخص آخر .
ا دة ر> 1112

الحائز مسئول شخصيا ً ِق َبلَ الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .
 - 3.2.1.3ا ,-.ا#1
)(1115 - 1113
ا Yء اه $ا'

ا دة ر> 1113

ينق ضي الـرھن الرسـمي بانقضـاء ا لدين الم ضمون  ،وي عود معـه إذا زال ال سبب ا لذي انقضـى به ا لدين  ،دون إخـالل
بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبھا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .
ا دة ر> 1114

العقار .

إذا تمت إجراءات التطھير انقضى حق الرھن الرسمي نھائيا ً  ،ولو زالت ألي سبب من األسباب ملك ية ال حائز ا لذي ط ھر

ا دة ر> 1115

إذا بيع العقار المرھون بيعا ً جبريا ً بالمزاد العلني  ،سواء كان ذ لك في مواج ھة ما لك الع قار أو ال حائز أو ال حارس ا لذي
سلم إليه العقار عند التخلية  ،فإن حقوق الرھن على ھذا العقار تنقضي بإيداع الثمن الذي رسا به ال مزاد  ،أو بدف عه إ لى الدائن ين
المقيدين الذين تسمح مرتبتھم باستيفاء حقوقھم من ھذا الثمن .
 - 3.2.2ا)ب ا1
( ا-;I/ص )(1127 - 1116
ا دة ر> 1116

-1

-2

يجوز لكل دائن بيده حكم واجب النفاذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل  ،متى كان ح سن
النية  ،على حق اختصاص بعقارات مدينه  ،ضمانا ً ألصل الدين والمصروفات .

وال يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة .

ا دة ر> 1117

ال يجوز الحصول على حق االختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنب ية  ،أو ع لى ح كم صادر من محكم ين  ،إال
إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ .
ا دة ر> 1118

يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا ً أو اتفاقا ً بين الخصوم  ،ولكن ال يجوز الحصول على حق اختصاص
بناء على حكم صـادر بصحة التوقيع .
ا دة ر> 1119

ال يجوز أخذ حق اختصاص إال على عقار أو عقارات معي نة  ،مملو كة لل مدين و قت الح صول ع لى أ مر االخت صاص وو قت ق يده ،
وجائز بيعھا بالمزاد العلني .
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ا دة ر> 1120

-1

على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه  ،أن ي قدم بذلك عري ضة إ لى رئ يس المحك مة االبتدائ ية ال تي
تقع في دائرتھا العقارات التي يريد االختصاص بھا .

-2

ويجب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشھادة من قلم الكتاب يدون فيھا منطوق الح كم  ،وأن
تشتمل على البيانات التالية :

أ -اسـم الـدائن ولق به و صناعته وموط نه األ صلي أو ال موطن المخ تار ا لذي يعينـه فـي دا ئرة المحك مة
المذكورة إذا لم يكن موطنه
األصلي بھا .

ب -اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .

ج -تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .

د -مقدار الدين  ،فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير م حدد الم قدار  ،تو لى رئ يس المحك مة ت قديره ،
وعين المبلغ الذي
يؤخذ به حق االختصاص .
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ھـ -تعيين العقارات تعيينا ً دقيقا ً وبيان موقعھا مع تقديم األوراق الدالة على قيمتھا .
ا دة ر> 1121

 -1يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره باالختصاص .

 -2وي جب  ،عنـد األ مر باالختصـاص  ،مراعـاة مقـدار الـدين وقيمــة العقـارات المبينـة بالعريضـة بوجـه التقريـب  .ولرئيـس
المحكمة عند االقتضاء أن يجعل االختصاص مقصوراً على بعض ھذه العقارات أو على واحد منھا فقط أو على جزء
من إحداھا  ،إذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والمصروفات المستحقة للدائنين .
ا دة ر> 1122

على قلم الكتاب إعالن المدين باألمر ال صادر باالخت صاص في ن فس ال يوم ا لذي ي صدر ف يه ھذا األ مر  .وعل يه أي ضا ً أن
يؤشر ب ھذا األ مر ع لى صورة الح كم أو ع لى ال شھادة المرف قة بالط لب الم قدم أل خذ االخت صاص  ،وأن يخ طر ق لم ك تاب المحك مة
الصادر منھا الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شھادة أخرى يسلمھا للدائن .
ا دة ر> 1123

-1

ي جوز لل مدين أن يتظ لم من األ مر ال صادر باالخت صاص أ مام القا ضي اآل مر  .ك ما ي جوز له أن ير فع ھذا التظ لم إ لى
المحكمة االبتدائية.

 -2ويجب أن يؤشر على ھامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء األمر الصادر باالختصاص .
ا دة ر> 1124

إذا رفض رئيس المحكمة طلب االختصاص المقدم من الدائن  ،سواء كان ا لرفض من بادئ األ مر أو ب عد تظ لم ال مدين ،
جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة االبتدائية .
ا دة ر> 1125

إذا كان المدين معسراً وقت قيد االختصاص  ،فال يجوز للدائن الذي ح صل ع لى ھذا ال حق أن يتم سك به  ،حتى لو كان
حسن النية ِ ،ق َبل َ أي دائن آخر يكون حقه ثابت التاريخ وسابقا ً على قيد االختصاص .
ا دة ر> 1126

-1

يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص االختصاص إلى الحد المناسب  ،إذا كانت العقارات التي ر تب علي ھا ھذا ال حق
تزيد قيمتھا على ما يكفي لضمان الدين .

-2

ويكون إنقاص االختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليھا  ،أو بنقله إلى عقار آخر تكون
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قيمته كافية لضمان الدين .
ا دة ر> 1127

يكون للدائن الذي حصل على حق االختصاص نفس الح قوق ا لتي ل لدائن ا لذي ح صل ع لى ر ھن ر سمي  ،وي سري ع لى
االخت صاص ما ي سري ع لى ا لرھن الر سمي من أح كام  ،وبخا صة ما يت صل بالق يد وتجد يده وم حوه و عدم تجز ئة ال حق وأ ثره
وانقضائه  ،وذلك كله مع عدم اإلخالل بما ورد من أحكام خاصة .
 - 3.2.3ا)ب ا#1
اه $ا:زي )(1164 - 1128
 - 3.2.3.1ا ,-.ا/ول
ا 7ء اه $ا:زي )(1133 - 1128

ا دة ر> 1128

الـرھن الحيـازي عقـد بـه ي لتزم شـخص  ،ضـمانا ً لدين عل يه أو علــى غـيره  ،أن ي سلم إلــى الـدائن أو إلــى عـدل يعينـه
المتعا قدان  ،شيئا ً يتر تب عل يه حق ع يني ل لدائن يخو له ح بس ال شيء لح ين ا ستيفاء ا لدين  ،وأن يت قدم ع لى ا لدائنين العادي ين
والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن ھذا الشيء في أي يد يكون .
ا دة ر> 1129

ال يكون محالً للرھن الحيازي إال ما يمكن بيعه استقالالً بالمزاد العلني من منقول وعقار .
ا دة ر> 1130

تســــري علـــى الـــرھن الحيـــازي أحكـــام المــــواد ) (1061و ) (1062و ) (1066و) (1068و ) (1069و )(1070
المتعلقة بالرھن الرسمي .
ا دة ر> 1131

يجـوز رھن المال الشـائع رھنا ً حيازيا ً  ،وتسـري على ھذا الرھن أحكام المادة ). (1067
ا دة ر> 1132

يشمل الرھن الحيازي ملحقات الشيء المرھون  ،وذلك ما لم يتفق على غيره .
ا دة ر> 1133

يجوز أن يكون الشيء المرھون ضامنا ً لعدة ديون  ،إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب ھذه الديون .
 - 3.2.3.2ا ,-.ا1
ّTر اه $ا:زي )(1145 - 1134
ا

ا دة ر> 1134

 -1على الراھن تسليم الشيء المرھون إلى الدائن  ،أو إلى العدل الذي عينه المتعاقدان لتسلمه .

 -2ويسري على االلتزام بتسليم الشيء المرھون أحكام االلتزام بتسليم الشيء المبيع .
ا دة ر> 1135

إذا رجع الشيء المرھون إلى حيازة الراھن انقضى الرھن  ،إال إذا أثبت الدائن المرتھن أن الر جوع كان ل سبب ال يق صد
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به انقضاء الرھن  .كل ھذا دون إخالل بحقوق الغير حسن النية .
ا دة ر> 1136

يضمن الراھن سالمة الرھن ونفاذه  ،وليس له أن يأتي عمالً ين قص من قي مة ال شيء المر ھون أو ي حول دون ا ستعمال
ا لدائن لحقو قه الم ستمدة من الع قد  ،ول لدائن ال مرتھن في حا لة اال ستعجال أن يت خذ ع لى نف قة ا لراھن كل الو سائل ا لتي ت لزم
للمحافظة على الشيء المرھون .
ا دة ر> 1137

تسري على الرھن الحيازي أحكام المادتين ) (1076و ) (1077المتعلقة بھالك الشيء المرھون رھنا ً ر سميا ً أو تل فه ،
وبانتقال حق الدائن من الشيء المرھون إلى ما حل محله من حقوق .
ا دة ر> 1138

إذا تسلم الدائن المرتھن الشيء المرھون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذ له ال شخص ال عادي  .و ھو
مسئول عن ھالك الشيء أو تلفه  ،ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي ال يد له فيه .
ا دة ر> 1139

 -1ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرھون دون مقابل .

 -2وعليه أن يستثمره استثماراً كامالً وفقا ً لطبيعته  ،وذلك ما لم يتفق على غيره .

 -3وما حصل عليه الدائن من صافي الريع  ،وما استفاده من استعمال الشيء  ،يخصم من المب لغ الم ضمون بالرھن و لو لم
يكن قد حل أجله  ،على أن يكون الخصم أوالً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء واإلصالحات وما دفعه من
التكاليف  ،ثم ما استحقه من تعويضات  ،ثم من المصروفات  ،ثم من أصل الدين .
ا دة ر> 1140

-1

يتولى الدائن المرتھن إدارة الشيء المرھون  ،وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص ال عادي  .ول يس له
أن يغير من طريقة استغالل الشيء المرھون إال برضاء الراھن  .ويجب عليه أن يبادر بإخ طار ا لراھن عن كل أ مر
يقتضي تدخله .

-2

فإذا أساء استعمال ھذا الحق  ،أو أدار الشيء إدارة سيئة  ،أو ارتكب في ذلك إھماالً جسيما ً  ،كان للراھن ال حق في أن
يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه .

ا دة ر> 1141

يلتزم المرتھن برد الشيء المرھون إلى الراھن بعد أن يستوفي كامل حقه  ،و ما يت صل بالحق من ملح قات وم صروفات
وتعويضات .
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ا دة ر> 1142

تسري على الرھن الحيازي أحكام البند ) (1من المادة ) (1079المتعلق بمسئولية الراھن غير المدين  ،وأحكام ال مادة )
 (1080المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات .
ا دة ر> 1143

يجب لنفاذ الرھن في حق الغير أن يكون الشيء المرھون في يد المرتھن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان .
ا دة ر> 1144

-1

ي خول ا لرھن ا لدائن ال مرتھن ال حق في ح بس ال شيء المر ھون  ،دون إ خالل ب ما لل غير من ح قوق تم حفظ ھا وف قا ً
للقانون .

-2

وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه  ،كان له الحق في استرداده وفقا ً ألحكام الحيازة .

ا دة ر> 1145

ال يقتصر الرھن على ضمان أصل الحق  ،وإنما يضمن أيضا ً وفي نفس المرتبة :

 -1المصروفات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء .

 -2التعويضات عن األضرار الناشئة عن عيوب الشيء .

 -3م صروفات الع قد ا لذي أن شأ ا لدين  ،وم صروفات ع قد ا لرھن وق يده ع ند االقت ضاء  ،والم صروفات ا لتي اقت ضاھا تنف يذ
الرھن .
 - 3.2.3.3ا ,-.ا#1
ا Yء اه $ا:زي )(1147 - 1146

ا دة ر> 1146

ينقضي حق ا لرھن الح يازي بانق ضاء ا لدين الم ضمون وي عود م عه إذا زال ال سبب ا لذي انق ضى به ا لدين  ،دون إ خالل
بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبھا في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
ا دة ر> 1147

ينقضي أيضا ً حق الرھن الحيازي بأحد األسباب التالية :
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 -1إذا نزل الدائن المرتھن عن ھذا الحق وكان ذا أھلية في إبراء ذمة المدين من الدين  .ويجوز أن يستفاد التنازل ضمنا ً من
تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرھون أو من موافق ته ع لى الت صرف ف يه دون تح فظ  .ع لى أ نه إذا كان الد ين
المضمون بالرھن مثقالً بحق للغير  ،فإن تنازل الدائن ال ينفذ في حق ھذا الغير إال إذا أقره .

 -2إذا ھلك الشيء أو انقضى الحق المرھون .

 -3إذا اجتمع حق الرھن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد .

 -4إذا بيعت العين المرھونة بالمزاد العلني بيعا ً جبريا ً .
 - 3.2.3.4ا ,-.اا!<
! J5أ اع اه $ا:زي )(1164 - 1148
 - 3.2.3.4.1ا.ع ا/ول
ره $ا5ر )(1150 - 1148

ا دة ر> 1148

يشترط لنفاذ رھن العقار في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن ي ْق ّيد الرھن  .وتسري على ھذا الق يد األح كام الخا صة
بقيد الرھن الرسمي .
ا دة ر> 1149

 -1يجوز للدائن المرتھن لعقار أن يؤجره للراھن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرھن في حق الغير .

 -2فإذا اتفق على اإليجار في عقد الرھن  ،وجب ذكر ذلك في القيد  .أما إذا اتفق عليه بعد الرھن  ،وجب أن يؤش ـر به في
ھامش القيد  ،إال أن ھذا التأشـير ال يكون ضروريا ً إذا جدد اإليجار تجديداً ضمنيا ً .
ا دة ر> 1150

 -1على الدائن المرتھن للعقار أن يتعھده بالصيانة  ،وأن يقوم بالنفقات الالز مة لحف ظه  ،وأن يدفع ما ي ستحق سنويا ً ع لى
العقار من ضرائب وتكاليف  ،على أن يستنزل من الثمار التي يحصلھا قيمة ما أنفق أو يستوفي ھذه القيمة من ث من
العقار في المرتبة التي يخولھا له القانون .
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 -2ويجوز للدائن أن يتحلل من ھذه االلتزامات إذا ھو تخلى عن حق الرھن .
 - 3.2.3.4.2ا.ع ا1
ره $ا 8ل )(1156 - 1151

ا دة ر> 1151

يشترط لنفاذ رھن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين في ھا المب لغ
المضمون بالرھن والعين المرھونة بيانا ً كافيا ً  .وھذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرھن .
ا دة ر> 1152

-1

األحكام المتعلقة باآلثار التي تترتب على حيازة المنقوالت المادية والسندات التي لحاملھا تسري على رھن المنقول .

-2

وبوجه خاص يكون للمرتھن  ،إذا كان حسن النية  ،أن يتمسك بحقه في الرھن و لو كان ا لراھن ال يم لك الت صرف في
ال شيء المر ھون  ،ك ما ي جوز من ج ھة أ خرى ل كل حائز ح سن الن ية أن يتم سك بالحق ا لذي ك سبه ع لى ال شيء
المرھون  ،ولو كان ذلك الحقا ً لتاريخ الرھن .

ا دة ر> 1153

-1

إذا كان الشيء المرھون مھدداً بالھالك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق ا لدائن ،
ولم يطلب الراھن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله  ،جاز للمرتھن أو الراھن أن يطلب من القا ضي ا لترخيص له
في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .

-2

ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص بالبيع  .وينتقل حق الدائن في ھذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .

ا دة ر> 1154

يجوز للراھن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرھون  ،وكان البيع صفقة رابحة  ،أن يط لب من القا ضي ا لترخيص في
بيع ھذا الشيء  ،ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين  ،ويحدد القاضي عند الترخيص شروط البيع  ،ويفصل في أمر إيداع الثمن .

ا دة ر> 1155

يجوز للدائن المرتھن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيص له في ب يع ال شيء المر ھون بالمزاد الع لني أو
بسعره في السوق .
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ا دة ر> 1156

تسري األحكام المتقدمة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية  ،والقوانين التي تقرر أحكاما ً خا صة في
رھن المنقول .
 - 3.2.3.4.3ا.ع ا#1
ره $ا &(1164 - 1157) $

ا دة ر> 1157

 -1ال يكون رھن الدين نافذاً في حق المدين إال بإعالن الرھن إليه  ،أو بقبوله له .

 -2وال يكون ھذا الرھن نافذاً في حق الغير إال منذ حيازة المرتھن أو العدل لسند الدين المرھون  .وتحسب للرھن مرتبته م نذ
التاريخ الثابت إلعالن المدين أو لقبوله .
ا دة ر> 1158

السندات االسمية والسندات اإلذنية يتم رھنھا بالطريقة الخاصة التي رسمھا القانون لحوالة ھذه السندات  ،على أن يذ كر
أن الحوالة تمت على سبيل الرھن  .ويتم الرھن دون حاجة إلى إعالن .
ا دة ر> 1159

ال يجوز رھن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز .

ا دة ر> 1160

ال يسري الوفاء بالدين المرھون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو اإلبراء منه في مواجھة الدائن المرت ھن
إال بإقراره  ،كما ال يسري في مواجھته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إال بقبوله .
ا دة ر> 1161

-1

للمرتھن أن يحصل على كل االستحقاقات الدورية للدين المرھون  ،على أن يخصم ما يح صل عل يه من الم صروفات ثم
من أصل الدين المضمون بالرھن  ،وذلك ما لم يتفق على غيره .

-2

ويلتزم الدائن ال مرتھن بالمحاف ظة ع لى ا لدين المر ھون  ،فإذا كان له أن يقت ضي شيئا ً من ھذا ا لدين دون تدخل من
الراھن  ،كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين لالستيفاء وأن يبادر بإخطار الراھن بذلك .

ا دة ر> 1162

يجوز للمدين في الدين المرھون أن يتمسك ِق َبل َ المرتھن بأوجه ا لدفع المتعل قة ب صحة ال حق الم ضمون بالرھن  ،وكذ لك
بأوجه الدفع التي تكون له ِق َبل َ دائنه األصلي  ،كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتم سك ب ھذه ا لدفوع ِقب َ َل
المحال إليه .
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ا دة ر> 1163

-1

إذا حل الدين المرھون قبل حلول الدين المضمون بالرھن  ،فال يجوز للمدين أن يوفي الدين إال للمرتھن وا لراھن م عا ً ،
ولكل من ھذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه  ،وينتقل حق الرھن إلى ما تم إيداعه .

-2

وعلى المرتھن وا لراھن أن يتعاو نا ع لى ا ستغالل ما أداه ال مدين  ،وأن ي كون ذ لك ع لى أن فع الو جوه ل لراھن دون أن
يكون فيه ضرر للدائن المرتھن  ،مع المبادرة إلى إنشاء رھن جديد لمصلحة ھذا الدائن .

ا دة ر> 1164

إذا أصبح كل من الدين المرھون والدين المضمون بالرھن مستحق األداء  ،جاز ل لدائن ال مرتھن  ،إذا لم ي ستوف ح قه ،
أن يقبض من الدين المرھون ما يكون مستحقا ً له  ،أو أن يطلب بيع ھذا الدين وفقا ً للمادة ). (1155
 - 3.2.4ا)ب اا!<
ق ا;/ز )(1186 - 1165
 - 3.2.4.1ا ,-.ا/ول
ام  )(1173 - 1165

ا دة ر> 1165

 -1االمتياز أولوية يقررھا القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .

 -2وال يكون للحق امتياز إال بمقتضى نص في القانون .
ا دة ر> 1166

-1

مرتبة االمتياز يحددھا القانون  ،فإذا لم ينص صراحة في حق مم تاز ع لى مرت بة امت يازه  ،اع تبر م تأخراً في المرت بة
عن كل امتياز حددت مرتبته .

-2

وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة  ،فإنـھا تستوفى بنسبة قيمة كل منھا  ،ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

ا دة ر> 1167

ترد حقوق االمتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار  .أما حقوق االمتياز الخاصة فت كون مق صورة ع لى
منقول أو عقار معين .
ا دة ر> 1168

 -1ال يلزم القيد في حقوق االمتياز العامة ولو وردت على عقار  ،وال في ح قوق االمت ياز العقار ية ال ضامنة لم بالغ م ستحقة
للخزانة العامة .
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 -2وتكون ھذه الحقوق الممتازة جميعا ً أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رھن ر سمي مھ ما كان
تاريخ قيده  ،أما فيما
بينھا فاالمتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق االمتياز العامة .
ا دة ر> 1169

ال يترتب على حقوق االمتياز العامة حق التتبع  ،وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة
للخزانة العامة .
ا دة ر> 1170

تسري على حقوق االمتياز الخاصة الواقعة على عقار أحكام الرھن الرسمي بالقدر الذي ال تت عارض ف يه مع طبي عة ھذه
الحقوق  ،وتسري بنوع خاص أحكام التطھير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو .
ا دة ر> 1171

 -1ال يحتج بحق االمتياز على من حاز المنقول بحسن نية .

 -2ويعتبر حائزاً في حكم ھذه ال مادة مؤ جر الع قار بالن سبة إ لى المن قوالت المو جودة في الع ين المؤ جرة  ،و صاحب الف ندق
بالنسبة إلى األمتعة التي يودعھا النزالء في فندقه .

 -3وإذا خشي الدائن ألسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته  ،جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
ا دة ر> 1172

يسري على االمتياز ما يسري على الرھن الرسمي من أحكام متعلقة بھالك الشيء أو تلفه .
ا دة ر> 1173

ينقضي حق االمتياز بن فس ال طرق ا لتي ينق ضي ب ھا حق ا لرھن الر سمي و حق ا لرھن الح يازي  ،وذ لك بال قدر ا لذي ال
تتعارض فيه تلك األحكام مع طبيعة حق االمتياز  ،ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .
 - 3.2.4.2ا ,-.ا1
ا اع ا:ق ا ;زة )(1186 - 1174

ا دة ر> 1174

الحقوق المبينة في المواد التالية تكون ممتازة  ،إلى جانب حقوق االمتياز المقررة بنصوص خاصة .
 - 3.2.4.2.1ا.ع ا/ول
ق ا;/ز ا 5وق ا;/ز ا8 _M H3ل )(1183 - 1175

ا دة ر> 1175

-1

المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في ح فظ أ موال ال مدين وبيع ھا وتوزيع ھا  ،ل ھا امت ياز ع لى
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ثمن ھذه األموال .

 -2وتستوفى ھذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضمونا ً برھن .

 -3وتتقدم المصروفات التي أنفقت في حفظ وبيع األموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .
ا دة ر> 1176

-1

الم بالغ الم ستحقة للخزا نة العا مة من ضرائب ور سوم وح قوق أ خرى من أي نوع كان  ،ي كون ل ھا امت ياز بال شروط
المقررة في القوانين الصادرة في ھذا الشأن .

-2

وت ستوفى ھذه الم بالغ من ث من األ موال المثق لة ب ھذا االمت ياز في أي يد كا نت ق بل أي حق آ خر و لو كان مم تازاً أو
مضمونا ً برھن عدا المصروفات القضائية .

ا دة ر> 1177

 -1المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول  ،وفيما يلزم له من إصالح  ،يكون لھا امتياز عليه كله .

 -2وتستوفى ھذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة  .أما فيما بين ھا في قدم
بعضھا على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفھا .
ا دة ر> 1178

-1

يكون للحقوق التالية  ،بقدر ما ھو مستحق منھا في الشھور الستة األخيرة  ،حق امتياز ع لى جم يع أ موال ال مدين من
منقول وعقار :

أ -المبالغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر  ،من أجرھم ورواتبھم من أي نوع كان .

ب -المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعولھم من مأكل وملبس وكساء .
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ج -المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتھم عليه .

-2

وتستوفى ھذه المبالغ بعد الم صروفات الق ضائية والم بالغ الم ستحقة للخزا نة وم صروفات الح فظ واإل صالح  .أ ما في ما
بينھا فتستوفى بنسبة كل منھا .

ا دة ر> 1179

-1

المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخ صيب وال مواد المقاو مة للح شرات  ،والم بالغ المن صرفة في
أعمال الزراعة والحصاد  ،يكون لھا امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه ويكون لھا جميعا ً مرتبة واحدة .

 -2وتستوفى ھذه المبالغ من ثمن المحصول بعد الحقوق المذكورة في المواد السابقة .

-3

وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة حق امتياز في نفس المرتبة على ھذه اآلالت .

ا دة ر> 1180

 -1أجرة المباني واألراضي لسنتين  ،أو لمدة اإليجار إن ق ّلت عن ذلك  ،وكل حق آخر للمؤ جر بمقت ضى ع قد اإلي جار  ،ي كون
لھا جميعا ً امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤ جرة ومملو كا ً للم ستأجر من من قول قا بل للح جز و من مح صول
األرض .

 -2وتعتبر األموال الموجودة في العين المؤجرة مملوكة للمستأجر  ،ما لم ُيثبت الغير ملكيته لھا .

 -3ويقع االمتياز أيضا ً ع لى المن قوالت والمح صوالت المملو كة للمس ـتأجر من ال باطن  ،إذا كان المؤ جر قد ا شترط صراحة
ع لى الم ستأجر عدم اإلي جار من ال باطن  ،فإذا لم ي شترط ذ لك فال يث بت االمت ياز إال للم بالغ ا لتي ت كون م ستحقة
للمستأجر األصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤ جر ب عدم د فع ھذه الم بالغ للم ستأجر
األصلي .
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 -4وإذا نقلت األموال المثقلة باالمتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤ جر أو ع لى غير ع لم م نه  ،و لم ي بق
في العين أموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة  ،بقى االمتياز قائما ً على األموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق
الذي كسبه الغير حسن النية على ھذه األموال  .ويبقى االمتياز قائما ً ولو أضر بحق الغير لمدة ثالث سنوات من يوم
نقلھا إذا أوقع المؤجر عليھا حجزاً استحقاقيا ً في الميعاد القانوني  .ومع ذلك إذا بيعت ھذه األموال إ لى م شتر ح سن
النية في سوق عام أو مزاد علني أو ممن ي ّتجر في مثلھا  ،وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى المشتري .

 -5وتستوفى ھذه المبالغ الممتازة من ثمن األموال المثقلة باالمتياز بعد الحقوق المذكورة في ال مواد ال سابقة إال ما كان من
ھذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .
ا دة ر> 1181

-1

المبالغ المسـتحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن أجـرة اإلقا مة والمؤو نة و ما صرف لح سابه  ،ي كون ل ھا امت ياز
على األمتعة التي أتى بھا النزيل في الفندق أو ملحقاته .

-2

وتعتبر األمتعة الموجودة في الفندق مملوكة للنزيل  ،ما لم ُيثبت الغير ملكيته لھا  .ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل
األمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كامالً  .فإذا نقلت األمتعة ر غم معار ضته أو دون عل مه  ،فإن حق االمت ياز
يبقى قائما ً عليھا دون إخالل بالحقوق التي كسبھا الغير بحسن نية .

-3

والمتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي المتياز المؤجر  ،فإذا تزاحم الحقان قدم األسبق في التاريخ  ،ما لم يكن غ ير
نافذ بالنسبة لآلخر .

ا دة ر> 1182

 -1ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته  ،يكون له امتيـاز على الشيء المب يع  ،ويب قى االمت ياز قائ ما ً مادام المب يع
محتف ظا ً بذاتي ته  .و ھذا دون إ خالل بالحقوق ا لتي ك سبھا ال غير بح سن ن ية  ،مع مرا عاة األح كام الخا صة بالمواد
التجارية .
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وي كون ھذا االمت ياز تال يا ً في المرت بة ع لى الح قوق ال مذكورة في ال مواد ال سابقة  ،إال أ نه يت قدم ع لى امت ياز المؤ جر
وامتياز صاحب الفندق إذا ثبت أنھما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق .

ا دة ر> 1183

 -1للشركاء الذين اقتسموا منقوالً  ،حق امتياز عليه تأمينا ً لحق كل من ھم في الر جوع ع لى اآل خرين ب سبب الق سمة  ،و في
استيـفاء ما تقرر لھم فيھا من معدل .

 -2وتكون المتياز المتقاسم نفس المرتبة التي المتياز البائع  ،فإذا تزاحم الحقان قدم األسبق في التاريخ .

 - 3.2.4.2.2ا.ع ا1
ق ا ;ز ا H3اا _M 5ا5ر )(1186 - 1184

ا دة ر> 1184

 -1ما يسـتحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته  ،يكون له امتياز على العقار المبيع .

 -2ويجب أن يقيد االمتياز ولو كان البيع مسـجالً  ،وتكون مرتبته من وقت القيد .

ا دة ر> 1185

 -1المبالغ المستحقة للمقاولين والمھندسين الذين عھد إليھم بتشييد أبنية أو منشآت أ خرى أو بإ عادة ت شييدھا أو بترميم ھا
أو بصيانتھا  ،يكون لھم امتياز ع لى ھذه المن شآت ب قدر ما ي كون زا ئداً ب سبب ھذه األع مال من قي مة الع قار و قت
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بيعه .

 -2ويجب أن يقيد ھذا االمتياز  ،وتكون مرتبته من وقت القيد  ،مع مراعاة ما تقضي به المادة ). (1064

ا دة ر> 1186

 -1إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعا ً بينھم  ،فحق كل منھم في الرجوع على اآلخرين بسبب القسمة  ،وفي استيفاء ما تقرر لھم
من معدل  ،يكون مضمونا ً بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء .

 -2ويجب قيد ھذا االمتياز  ،وتكون مرتبته من وقت القيد .

ا@ء  م ا;)ر ا دة ا 5و أ SLر'  أو
 )4ا M5ت ا  

b
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