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 باب تمهيدي 
 أحكام عامة

 األول الفصل 
 القانون والحق 

  (1مادة )
تسري نصوص هذا القانون على جميع المسائل التي  تتااولهيا  ي  لف هيا  .1

 أو     حواها.
إذا لييي د ييد القاصيي  نصيياا تييير تياا دمكيي  تقتيقييب حكييي بمقت ييى م يياد   .2

مقت ى الير عة اإلسالمية  إذا لي توجد ف مقت ى العرف،  إذا لي يوجد ف 
 م اد  القانون القتيع  وقواعد العدالة. 

 الاص القددي:
 (1مادة )

تسييري نصييوص هييذا القييانون علييى جميييع المسييائل التيي  تتااولهييا  يي  لف هييا أو  يي  
  حواها.
 (2مادة )

إذا لييي د ييد القاصيي  نصيياا تييير تياا دمكيي  تقتيقييب حكييي بمقت ييى م يياد  الييير عة 
ف،  يإذا ليي يوجيد ف مقت يى م ياد  القيانون اإلسالمية  يإذا ليي توجيد ف مقت يى العير 

 القتيع  وقواعد العدالة.  
 المذكرة اإلد احية :

تبيييال ادةييياق  رييييال اييي اام اد يييارثم ادةييي،رو ييييل قايييق ادةث يييث     يييو تييييا   اد  ييي   
ادةيي،رو اديثاييي ل  اد ييو تيي ا ت  يييا اد  يي ا ات   نييالاأل دييم يييل ادةيياق  األ دييم يييل اد 
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  يييي   األ دييييم    يييي د  ادةيييي،رو ادةفيييي ل ةييييو ادةيييياق  األ دييييم ادة،ريييييم   ينيييييا اد  يييي ا  اد
نظيي  ي   ال ي فيي، يييل ادةيياق   م   اد ارثم ادة،رو األرقرو ةييو ادةيياق  ادةاريييم اد  يي   األ دييم

اد يييو اق ن ييييا  رفيييار ي،رايييم اد ييي ت قليييم ادة يييثم اد يييو   ييي،ت قيييال  ادنظييي    ل  ييي ا د
 يي ا   رييم  يياي  يييار   يييم    اد ييو ر ت ةييو اد 1804صيييا م اد  نييال ادةيي،رو اد  ريييو 

قكم دكل ادةيائل   إذا ق جز قل إيجاق ادحكم  ةاد اييل دييي  ةييو اد  يي ا   إرةييا اد اييل 
يفيي،رار رئيييييار قايييار  ،ا  ي يي    إرةا ي ف، ينيا إظيار  م اد    يم اد   ا   ت يا ه ة  ةو

 م ات     ا ي نييو  م قلييم اد ا ييو ندل ارثم يح ل ادف،ار  بج،ار  ةو ظل   ثق اد  نا
ل ةو ادنزا  يييل رفييثت اد  يي ا    ال  ةييعذا قةيي  قليييم  يييم    فيل ة  ادحكم اد ل ي 

 م ي  ايي، بييم    يي ا ي نييو ادحظيي  قلييم اد ا ييو بيي م ي حييق  يييماا خلفييم ينييم   ييل قل
ةيييو اد فيييل ةيييو ادنيييزا    احظييي  قلييييم  ي يييار ادلجيييث  إديييم  قار يييمةيييو يفييياقر   ييي   أل

 .يا قام ق،   ، ادحكم ةو ادنفثت  اال  ياق
كةييا تبييال ادةيياق  ادةفيياقر اد اييةيم االق يانيييم دل ييارثم  ب يي،  م قيي،قت ادةيياق  األ دييم 

يفييياقر اد يييارثم  تح،يييي، ةيييو اييي ي،لادةفييي،ر اد ايييةو األصيييلو   يييث اد  ييي ا    قييي،    
اديثايييي ل قليييم   يييم ادخفيييثت ادييي ل   نال ادةييي،روات ادة،رييييم ادح،يةيييم   ييياد نييي باد  نا

 .ق  يم ق،ي،    ي،ريم  اتناق ،ت بم ت نا
م يجيي ق ت يي،اق ديييا ة يي    ييل ينيي  يا  رق يل تح،ي، ادةفاقر اد اةيم دل ارثم  ال ي فيي، 

ادغيي م يييل ذديي   ي ييار  يييام   دثا يييا يييل قاييق اد يبايي     يي ا ي نييو  رييم إذا دييم يجيي، 
اد ا ييو رفييار ت يي اسيار يييي خلم ادحكييم يييل   ارتييم    يييل ر قييم  ةييعم ادةيياق  تحاييل 

ييم اد يييو تليييو اد  ييي ا  ةيييو ادة ت يييم  دييي د  قليييم اد ا يييو إديييم ي ييياق  اد ييي ا م ا ايييا
 ا ايياييم اد ا ييو   ث ييار  م يلجيي  إدايييا إذا اة  يي، اديينم   ادة فييثق بة يياق  اد يي ا م

ادة اق  ادكليم اد و تي خلم يل رفثت ادك اب  ادييينم   يياألي  باد يي،م   ادةيييا ا   
ةايي  يييل اد ثاقيي،      ادنيييو قييل  كييل  يييثام ادنييا  باد انييل   قاقيي،  ادخيي ا  باد ييةام

 ادكليم األ   .
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يلجييي  دلةفييي،ر  م    قلييييماد ييي ا م ا اييياييم ي ييياق ةيييو  ، اد ا يييو ادحيييلجييي ةيييعذا ديييم ي
رييم ي بيي  قييل االق يانو ادةييارو   ييث اد يي ع   اد يي ع يفيي،ر  يي بو    يي،ه اد يي ل  أل

ادة يييايا  اد يييو ال  ق اقييي  ادجةاقيييم    يييث  ايييال م اد ي ايييم اد يييو تييينظم ادة يييايات  تحييي،
   ا  ةو تنظيةيييا     تح،ييي، ا بيييبل ت يي بيا    اا  فييائيا قليييم  ديي د   ييام ي لح اد

دل ييي ع اد ييي،ت اد ليييو  باق  ييياره ادةفييي،ر األ م دل اقييي،  اد ارثرييييم ةيييو ادةا يييو   ارييي  
اد فثر اد ،يةم قفثر اد  ع   دكل ت ا يي  اد يي ع  يييام ت يي،م اد  يي ا  ألايي اب  ةايي   

ذديي  ال يةكييل إركييار ق ر اد يي ع ةييو   صيي ح  يي ا اد فيي  بحيي  قفيي  اد  يي ا    ييي  
دل ييارثم   ال ي  فيي  ذديي  قلييم ادة ييايات  اادحا يي   باق  يياره يفيي،رار راييةيار اق يانييي 

اد جاراييم   ييل ي يي ةل قلييم ادة ييايات اد ييو تيي، ل ةييو ريييال اد ييارثم ادةيي،رو   اييائ  
 ة    اد ارثم ادخات   اد ام قلم ق، اثا .

قكةييار يةكييل تيبي ييم     اد يي ع  ا ايياييم ةييو ي يياق  اد يي ا م  ييوةييعذا دييم يجيي، اد ا
   ل  م يلج  إدم ي اق  اد ارثم اديبي و  قثاق، اد ،ادم.

 اد  ييث  إدييم ي يياق  اد ييارثم اديبي ييو  قثاقيي، اد ،ادييم  ال ي يي، ر ثقييار يييل قبييل اد ا ييو 
م اق  يييييارات قلييييي كيييييز ا  يييييياقه تإديييييم  ييييياب  ي انيييييو  يييييل يجيييييل قلييييييم اال  يييييياق    م ي  

ليييييم ت كاييييي  ذاتيييييو  يييييات ق يييييم ال ي ييييي   ايييييي،ار تجييييياه ادنيييييزا  يث يييييث يم قاييييييم ال ق
نيييل تييار  إدييم اد ييارثم ت اال  ييياق يجييل  م يكييثم ةييو إنييار ي يياق    ادة يي  م قليييم

 اديبي و   تار  إدم اد ،ادم.
 رم ادةاق  ادةاريم ييا   رم ادةاق  األ دم يييل اد ييارثم ادةيي،رو ادجزائيي ل ةييو ت تاييل 

ادةاريييم يييل اد ييارثم ادةيي،رو ادةفيي ل ةييو  ةيياق  رييم اديفيياقر اد ييارثم   اخ ليي  قييل 
 ت ،يم ي اق  اد  ا م ا ااييم قلم اد يي ع  قاييق ي  يي،م اد يي ع قلييم ي يياق  اد يي ا م

ادةاريييم يييل اد ييارثم  رييم ادةيياق  ةييو اد ييارثم ادةيي،رو ادةفيي ل   اخ ليي  قييل  ا ايياييم
ت ةو ادة ت ييم ادة،رو األرقرو اد و   ل   قكام اد  م ا اايو األكة  يثاة م دلنفث 
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ادةاريييم ب يي، اد  يي ا  يليييا ةييو اد  تاييل ي يياق  اد يي ا م ا ايياييم  اييم يليييا اد يي ع  تليييم 
 قثاق، اد ،ادم.

 ادةاق  ادةاريم ةييو ي يي    اد ييارثم ادةيي،رو تةيي  صيييا  يا باأل لبيييم    ييام ر ل األقليييم 
  م ت تل ادةفاقر اد اةيم دل ارثم قلم ادنحث اآلتو:  

( ياق   اق،  يييل ة يي تال   ا  يي  ذديي  إدييم  قيي،  ادةث ييث  2ادةاق  )(   1تكثم ادةاق  )
قاق تح،ق ةو ادةاقتال ادةفاقر اد اةيم األصليم  االق يانيم دل ييارثم  يي ا يييل قاييق 
اد ييكل   يييا يييل قاييق ادةث ييث  ر ت األقليييم  رييم ال ةائيي،  داقادييم إدييم ي يياق  اد ييارثم 

 ييياق  اد ييي ا م ا اييياييم  اييي  يا اديبي يييو  قثاقييي، اد ،اديييم  ةيييو ظيييل   يييثق إقاديييم دة
عر ا  اد ا و إدم ي اق  اد  ا م ا ااييم ال ي ، إر اقار إدم قثاق، يحيي،ق  ةقلايا   

ين  يم ت بل اد يبا   ةا  ث ادحام ةييو اد ثاقيي، اد  يي اسيم  اد ثاقيي، اد   يييم  إرةييا  ييث 
ييم غا  يييييا   ت  يييييةل ر ت اد ييييي ا م ا ايييييادإر يييييا  إديييييم ادة ييييياق  ادكلييييييم اد يييييابيم 

"تحةيييل اد ييي ر ادخيييات  "اد ييي  رات تبييييح ادةحييي  رات" ي اصييي، ا  ادة ييياق  اآلتييييم : 
يل ي اق     ا ةو ققي  م ققث  اد ا و دا  ييياق الايي ن ا   …ادخم"اد،ة  اد  ر اد 

 ادحلثم يل ادة اق  ادكليم ةو اد  ا م ا ااييم.
اقيي، اد ،ادييم ال ت نييم ي يياق  اد ييارثم اديبي ييو  قث إدييم       د  ادحام ةييعم إقادييم اد ا ييو

ين  يم يح،ق  ت بل اد يبا    إرةا ت نو  م يج ييي، اد ا ييو ديفييل   قثاق،  إقاد م إدم
إدم قكم ادنزا  ادة   م قليم قلم  ث  اق  ارات يث ث يم ال  خفيم ت  ليي  بييم  
  يي ا يييي ث ل  م يحكييم بةييا يكييثم ي بييثالر دلةج ةيي  ق ييم  دييث دييم يكييل ي بييثالر ينييم ة يي   

ريي ع قييل ا  ييياق  خفييو  نييو   اصييا بييم ر يييام يييا يحكييم بييم اد ا ييو ي يي، ي نييو     ا  
قليييم ييييا  يييث يث يييثق ةيييو ادثاقييي  اال  ةييياقو ادييي ل يسيييي   ييييم    اد يييادو ةيييعم إقاديييم 
اد ا و إدم يا ييةم بة اق  اد ارثم اديبي و  قثاق، اد ،ادييم ال ي يي، إقادييم إدييم قثاقيي، 

ي يياق  اد يي ا م ا ايياييم اد ييو تجيي،  قارثريييم يث ييثق  باد  ييل   اد ييادو ةييعم ا قادييم إدييم
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قبييثالر ا  ةا ييييار ةيييو ادةج ةييي  تغنيييو قيييل ا قادييم إديييم ي ييياق  اد يييارثم اديبي يييو  قثاقييي، 
 اد ،ادم  إذ ال ةائ،  يل ذد   يام ا قادم إدم ي اق  اد  ا م ا ااييم  ا  يا قلايا.

ديييم  رق ةيييو  ييييل ادة اييي،  م رييي     م يفييييلح ي ييياق  اد يييارثم اديبي يييو  قثاقييي، اد ،ا
اد  نييال ادةيي،رو اديثايييي ل     يي   يييا ادة ييي   ادةيي،رو ادةفيي ل  تييي ا   يي د  قيي،ق ييييل 

 اد  نانات   فثصار يا ص،ر ينيا ةو ق،ق يل ادبل،ام اد   يم.
 ادثاق   م ا قادم إدم ي اق  اد ارثم اديبي و  قثاق، اد ،ادم ديا يا يب ر ا ةييو اد  نييال 

و دم تنم قلييم ا قادييم دة يياق  اد يي ا م ا ايياييم  اديثاي ل   ا ه يل اد  نانات اد 
 يييييا ةييييو اد  نانييييات ادة،ريييييم ادح،يةييييم اد ييييو رفيييي  قلييييم ا قادييييم إدييييم ي يييياق  اد يييي ا م 
ا ااييم دم ت  قا م داقادم إدم ي اق  اد ارثم اديبي ييو  قثاقيي، اد ،ادييم ة ييار قةييا 

م  ادغةثم  ةييو قييال  م اب  ةعم ي اق  اد ارثم اديبي و  قثاق، اد ،ادم ت يم با  يا
ي يييياق  اد يييي ا م ا ايييياييم يث ييييثق  ةييييو   يييياب ل  ايييينم راييييثدم  ةييييو   ييييل اد لييييثم 
ا اييياييم  إ ييييام   ةيييثم ي ييياق  اد يييارثم اديبي يييو  قثاقييي، اد ،اديييم   لييي  ت نانيييات 

ييي،رو إييييادو  ،ييي،(     3ق،ييي،  تحاييل إدييم ادة يياق  اد ايييم ةييو قييارثم اد، دييم )ادةيياق  
 ( اد  نال ادفانو(.1ثم اد ايم )ادةاق  )إدم ي اق  اد ار

 ر ت األقليم  رم يجل ا قادم إدييم اد يي ع قبييل ا قادييم إدييم ي يياق  اد يي ا م ا ايياييم 
ألم اد يي ع قثاقيي، يحيي،ق  ين يي يم قلييم اد ا ييو  م يي  يييا  ةييعذا دييم يجيي، ي حييام إدييم 

اد ا ييو إدييم  ي اق  اد  ا م ا ااييم ديج ييي، ديييي ن   قييا يييل تليي  ادة يياق   ةعقادييم
ي يياق  اد يي ا م ققييث  دا  ييياق  ال يجييثن دل ا ييو  م يج ييي، إال ةييو قادييم قيي،م   ييثق 
قاقييي،  قارثرييييم  ةيييعذا   ييي،ت اد اقييي،  اد ارثرييييم اد   ييييم  يجيييل قلييييم  م يي  ييييا  احييي ر 

 قليم اال  ياق.
 ال ي ، ذد  ييااار بةكارم اد  ا م ا ااييم إذ ي      م يكثم اد يي ع  ايي  يخيياد  

لنظيييام اد يييام ادييي ل ي يييكل  ةييي  اد ييي ا م ا اييياييم إذ يجيييل قلييييم  ال يخاد ييييا   قليييم د
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( ةييو ييياق   اقيي،  يييل ة يي تال قلييم 2(  )1 ث  يا ت ،م ت   األقليم صيا م ادةاقتال )
 ادنحث اآلتو :

تييي ل رفييثت  يي ا اد ييارثم قلييم  ةييي  ادةيييائل اد ييو ت نا ديييا ةييو د ظيييا    ةييو  .1
 ةحثا ا.

و رفييار ت ييي اسيار يةكيييل تيبي ييم قكيييم بة   يييم اد يي ع  ةيييعم ديييم إذا دييم يجييي، اد ا ييي  .2
 يث ، ق ع ا  ي، اد ا و يي ي،يار بة اق  اد  ا م ا ااييم.

دييم ي يياق  اد يي ا م ا ايياييم  ييياق  ةي ا ادنم ي ذم دل ا و ص اقم باال  ياق   ق،ق
 دم ةو   ا اال  ياق.

  اد ةيايي،ل ةييو ادةيياق  األ دييم قلم  ث  يا اب  ة ، تم قيع ادةاق  ادةاريم يل ادة يي   
 كةا  ث  ارق ةو ادنم ادحادو.

 (2مادة )
 تحسب المواعيد بالتقو ي الميالدي ما لي ياص القانون على غير ذلك.

 المذكرة اإلد احية :
  ييي  ادة ييي    ةيييو قيييياب ادةثاقاييي، بييياد  ثام ادةيييااقل  قييي،م األ ييي  بييياد  ثام اد ةييييو 

يج ة نييا  ييث اد  ييثام ادةييااقل  ديي د    يي  بةييا  اد ةيي ل   ا  يي  ذديي  إدييم  م ادة  يي  ةييو
  ث ي   .

 3يييل اد  نييال ادةيي،رو ادةفيي ل   ديينم ادةيياق   3ييييا   ديينم ادةيياق   2 رييم ادةيياق  
ييييل اد  نيييال ادةييي،رو األرقريييو  10ييييل اد  نيييال ادةييي،رو ادجزائييي ل   اخييياد  ريييم ادةييياق  

ييييل  89دةييياق  اد يييو تج يييل اد  يييثام اد ةييييو  يييث ادة  ييي  ةيييو قيييياب ادةثاقاييي،   ريييم ا
يييل اد  نييال ادةيي،رو  10ي     اد  نال ادة،رو اد   و ادةثق، اد ل ييييا   رييم ادةيياق  

 األرقرو.
 (3مادة )
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 م  استعمل حقب استعماالا ميروعاا ال د م  ما يايأ ع  ذلك م  صرر.
 المذكرة اإلد احية :

 ال ي ييةل تم     ادةاق  د   ر يب،  قايا  ث  م يل اا  ةل ق ييم اايي  ةاالر ي يي  قار 
يا ين ع قييل االايي  ةام يييل  يي ر    يي ا ادةبيي،  يييي ن، إدييم اد اقيي،  ادة يي ر  ةييو ادةجلييم 

 " ادجثان اد  قو يناةو اد ةام".  91م 
  رقرو. 61اثرل   3يف ل    4  و تيا   ادةاق   

  (4مادة )
 .ال د وز التعسف    استعمال الحق

 المذكرة اإلد احية :
 ةام ادح    ق،  ق  ة يييا  اد يي ا م ا ايياييم  يي ا قظ ت   ه ادةاق  اد  ي  ةو اا 

ادحييي ر بفييييا م  قكيييام تحييي ر اد  يييي  ةيييو ااييي  ةام ادحييي  تبيييز ةيييو قق ييييا  قييي،  ييييا 
تةحييين قنيييم اد كييي  اد يييارثرو ادغ  يييو ادييي ل  قر    يييثب تجيييا ن اد كييي  اد ييي قل ادييي ل 

 د  ييليي  اد نييام ألصييحاب ادح ييثل ةييو اايي  ةاديا ق م االد  ييات د اييار اال  ةا يييم ديي 
االا  ةام  إدم ت ا، األةيي اق ةييو اايي  ةام ق ييثقيم بةييا يح يي  ت اايي، ادغيي م اال  ةيياقو 
دلح ييثل   اق بيي  ا  م ادحيي  يةةييل  ظي ييم ا  ةا يييم   اجييل اايي  ةادم  ةيي   يي ا ادييييال 

  إذا ارح ع صاق م قل ذد  يكثم ق، ت ي  ةو اا  ةادم    ا  ي  ال يجثن.
يا،ل  ألم دنظ ام اد  ييي  ةييو اايي  ةام ادحيي  ةو اد اب اد ة 7 ق،     رم ادةاق  

ي نييم قايييا يج ليييا تيبيي  قلييم  ةييي  رييثاقو اد ييارثم  ةيييو تييي ل ةييو ريييال اد ييارثم 
ادةيي،رو قلييم اديي  اب  ادةاديييم  قلييم ادح ييثل اد انيييم  ادح ييثل اد خفيييم   تييي ل قلييم 
كييل اديي  اب  ةييو اد ييارثم ادخييات  قلييم ر ابيي  األقييثام اد خفيييم  قلييم اديي  اب  ةييو 

   اد  نييال ادةيي،رو 2اد ارثم اد ام    ييي ا تييم االق يي ا  بيياد  نال ادةيي،رو اديثاييي ل ادةيياق  
(  اد  نيييال ادةييي،رو األرقريييو 5(  اد  نيييال ادةييي،رو ادةفييي ل ادةييياق  )1ادييييثةا و ادةييياق  )

 (.  66ادةاق  )
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 (5مادة )
 دعد استعمال الحق تعسفياا    األحوال اآلتية:

 بالغير.إذا لي دقصد بب سوى األصرار  .1
 إذا كانت المصالح الت  يرم  إلى تحقيقها غير ميروعة. .2
إذا كانت المصالح الت  يرم  إلى تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتااسب  .3

 التتة مع ما دصيب الغير م  صرر بستتها.
 إذا كان م  شأنب أن يلحق بالغير صرراا غير مألوف. .4

 المذكرة اإلد احية :
  يييم د ح،يييي، اد  يييي  ااييي ة،ت  لييييا ييييل اد  يييم ا ايييايو  ذ ييي  ةيييو ادةييياق  ي يييايا   ر 

 تح،ييي، ا يياييق دل ا ييو قناصيي  راة ييم داا   يياق  ةييو قييال  رقت ادة ييايا  ادةااييم 
يييل اد  نييال ادةيي،رو  66يييل اد  نييال ادةيي،رو ادةفيي ل   ةييو ادةيياق    5األ دم ةييو ادةيياق   

ثقيي،   ات  يي  ييييثق  يييل ي يي    اد  نييال ادةيي،رو اد   ييو ادة 143األرقرييو  ةييو ادةيياق  
 ادة     ي    ه اد  نانات  دكل ادلجنم ر ت إ اةم ادةسيار اد اب .

 ادةسييييار األ م :  يييث يسييييار ذاتيييو ااييي    اد  يييم ا ايييايو  اد  يييم ادث ييي و  اد  يييا  
   األاييا  ادةيييم ةييو  ييي ا 226قلييم األ يي  بييم   قيي،   يي  بييم اد  نيييال األدةييارو ادةيياق  

  بفيي ع ادنظيي  قييل اايي  ةام ادحيي  ق ييم  دييث  ييام قيي، ادةسيييار قفيي، األ يي ار بييادغا 
ق يي  ين  ييم دفيياق م   اييي خلم اد فيي، يييل ار  ييا   ييل يفييلحم يييل اايي  ةام ادحيي  
ااييي  ةاالر يلحييي  اد ييي ر بيييادغا  ي يييم  يييام صييياقل ادحييي  ي ييي ع ذدييي      ييييل ت ا يييم 

 ادةفلحم اد و ت ثق قلم صاقل ادح  ةو   ه ادحادم.
ادح اد يييو ي ييييو إديييو تحقي اييييا صييياقل ادحييي  ييييل ادةسييييار ادةيييارو : إذا  ارييي  ادةفييي 

اايي  ةادم  ايي  ي يي  قم   ال تكييثم ادةفييادح  ايي  ي يي  قم إذا  ييام تحقي يييا بفييثر  
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تخاد  اد ارثم ةحيل   ل إذا  ام تحقي يييا ال ي  يي  ييي  ادنظييام اد ييام     اآلقاب   يي ا 
 م.ادةسيار ياقل ةو ظا  ه ألم ادنيم  ةا  يا تكثم را يم دة    يم ادةفلح

ادةسيار ادةادق : اا  ةام ادح  د ح ا  يفييلحم قلالييم األ ةيييم ال ت نااييل ييي  اد يي ر 
اديي ل يلحيي  بييادغا  ر يجييم ديي د     يي ا يسيييار ييياقل يفيي،ره اد  ييم ا اييايو  رق ةييو 

 يل ادةجلم )ي حةل اد  ر ادخات د،ة  اد  ر اد ام(. 26رم ادةاق   
بادغا    رار  ا  ي دثع   دم ييي ق ذ يي  ادةسيار اد اب  : إذا  ام اا  ةام ادح  يلح   

 يي ا ادةسيييار ةييو اد  نييال ادةفيي ل  ال اد  نييال األرقرييو   ال ةييو ي يي    اد  نييال ادةيي،رو 
ييييل اد  نيييال ادةييي،رو  5اد   يييو ادةثقييي،   يييام  ييي ا ادةسييييار قييي، قييي ع ييييل ريييم ادةييياق  

ادخييات ادةف ل     ا ال ي نو ق،م اق  اره يل ي ايا  اد  ي  ألرم اك  ييو بيياد يبا  
ييييل اد  نيييال ادةييي،رو ادةفييي ل دييي د    ييي،ت  708ادةث يييثق ديييم ةيييو قييي  ادةلكييييم ادةييياق  

ادلجنييييم يييييل األة ييييل  م ييييي    ةييييو ي ييييايا  اد  ييييي    اايييي ن، ةييييو األ يييي  بييييم إدييييم  م 
اد يي ا م ا ايياييم ت يي،ه يييل ي ييايا  اد  ييي     يي ا ادةسيييار  يييم ي  رييم ت ييي  د يييثر 

االق يي،اق بةابيييات  ظيي  ع  ييل قادييم   يييل ادحيييا  اال  ةا يييم   اةكييل اد ا ييو يييل 
تيبي اتييم إدييزام ادحكثيييم    ييثان اديييكام قةييا  صييا يم   صيياب  ياكيييم ر يجييم دبنييا  
ادحكثيم يحيييم يجييارل قلييم قي ييم يييل  ياكيييا  قل يي  إقارتيييا راقييم اديييكام ةييو قييو 

 ة   اكنو   ييئثديم اد   م قل األ  ار اد و تلح م بادجا ام ر يجييم اال  ييزانات ادةييي 
 اد و ييببيا ت غال  يان تثدا، ادكي  ا  ادخات بادنزم اد ل تةلكم.

     ينيجار دةةارام ادح ثل  نو قلم  اا  يي    ةو ي يياق  اد يي ا م   8 ادةاق   
ا اييياييم   ييييا ار ييييم إدييييم اد  يييم ادحييي،يق ةيييو رظ ايييم اد  يييي  ةيييو ااييي  ةام ادحييي   

األ اقيييييم   ادنزقييييات اال  ةا يييييم    اد ييييادو  تيييييح دييييي ه ادةيييياق   م ت بيييي  قييييل ادنزقييييم
 ادح،يةم    ظي ت ادفلم  انيا   ال ي اق  اد  ا م ا ااييم.

 (6مادة )
 تت ع    إجراءات اإلث ات قواعد القانون الخاص بها.
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 المذكرة اإلد احية :
تحاييل ادةيياق  إدييم قييارثم ادبانييات  قاييق تث ييل ات ييا  إ يي ا ات ا ا ييات  ةييا قيي،قت ةييو 

 بانات.قثاق، قارثم اد
 

 الفصل الثان  
 التقتيق الزما  للقانون 

 (7مادة )
دعمل بالقانون م  تار خ نفاذه، وال دسري على ما س قب م  الوقائع إال بياص 

 صر ح دق   بذلك.
 المذكرة اإلد احية :

ادةييياق  يييي  ثذ  ييييل يبييي،  اييي اام اد يييارثم بييي ا  ةيييثرل  يبييي،  قييي،م اييي اام اد يييارثم بييي ا  
ل  م قييي،م اد  سييييم ال يليييزم ادة ييي    قايييق يةكنيييم  م يييينم ر  يييو    رق ةاييييا ييييا يبيييا

 قلم ا اام اد ارثم ب ا  ر  و.
 ق  و يثق،.  90  و تيا   ادةاق   

 (8مادة )
ال د وز إلغاء نص تير ع  أو وقف العمل بب إال باص تير ع  الحق يياص 
صييراحة علييى ذلييك أو ديييتمل علييى مييا يتعييارع مييع نييص التييير ع القييددي، أو 

 تا يماا جديداا. يا ي موصوعب
 المذكرة اإلد احية :

يظييي  ييييل اديينم قييي،م اق ةييياق ت بايي  ادنييييخ   إرةييا ت باييي  ا دغيييا  بيييبل  ييياثقم ةيييو 
االا  ةام ةو يجييام اد كيي  اد ييارثرو   اييي ن، اديينم إدييم يبيي،  يييل يةليي  ا ر ييا  يةليي  
ا دغييا   ةييادنم اد  يي ا و ال يلغييو إال  يينم ت يي ا و القيي    اديينم   يي  بفييثرتال 
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ادغييا   ا دغييا  ادفيي اح   ا دغييا  اد ييةنو    اييا  ا دغييا  اد ييةنو اد  نييال ادةيي،رو د
 ادةاق  ادخاييم.  1938ا ييادو ادفاقر انم  

 األصييل  م ييي م ا دغييا  صيي اقم   ايي م ذديي  إذا رييم ت يي ا  القيي  صيي اقم قلييم إدغييا  
م ت يييي ا  اييييا     قيييي، يكييييثم ا دغييييا   ييييةنيار  اكييييثم  يييي د  ةييييو صييييثرتال  األ دييييم  

ي  ييارم ت يي ا   ،ييي، ييي  ت يي ا  قيي،يم  ايي م ا دغييا  ةييو قيي، ق اد  ييارم   ادةاريييم  م 
يييينظم ت ييي ا   ،يييي، تنظيةيييار  يييايار   ييي  رظةيييم ت ييي ا  ايييا    ةيييو  ييي ه ادحاديييم يلغيييم 
اد  يي ا   ةلييم  ت فيياار  دييث ار  ييم اد  ييارم  ييال ب يين رفييثت اد  يي ا ال اديييا   

  اداق .
     ل  ةل  ق  اد ةل باد  يي ا    ال يكييثم ذديي  إال  دم ي ادع ادنم إدغا  اد   ا  ة

يييل ي يي    اد  نييال ادةيي،رو  94    ا  الق    قيي، تيييا    يي ا اديينم ييي  رييم ادةيياق  
 اد   و ادةثق،.

 اد اق،  اد   يم ال تلغو اديينم اد  يي ا و   ا  يي  ذديي  إدييم ت يي،م اد  يي ا  قلييم اد يي ع 
 ةو ت تال يفاقر اد ارثم.

 ( يف ل.2)  و تيا   رم ادةاق   
 (9مادة )

ال د وز إلغياء نيص قيانون  ياص بموجيب نيص دعارصيب  ي  قيانون عيام  .1
 صدر بعده إال إذا صرح بذلك.

 الاص الخاص يلغ  ما دعارصب    الاص العام. .2
 المذكرة اإلد احية :

يييل ي يي    اد  نييال ادةيي،رو اد   ييو ادةثقيي،  95ييييا   رييم اد  يي   األ دييم رييم ادةيياق  
م  م ادنم ادخات ال يلغو  نم  رق ةو قارثم قييام صيي،ر ب يي،ه   ي يثم اد     األ د

 إال إذا  رق  يم ص اقم يا يلغو ادنم اد ل  رق ةو اد ارثم ادخات.



 

12 

 رم اد     ادةاريم دم ي ق يا ي ا ليا ةو ي يي    اد  نييال ادةيي،رو اد   ييو ادةثقيي،   ا نييو 
م ةييو اد ييارثم اد ييام   م اد ارثم ادخات اد ل ص،ر ب ، اد ييارثم اد ييام يلغييو يييا ي ار يي 

ةةييةار إذا   يي، قييارثم ييينظم قاقييم ادةييثظ ال باد، دييم    يي ا قييارثم قييام  بة نييم ييبيي  
قليييم  يييل قاقيييات ادةيييثظ ال باد، ديييم  ايييم صييي،ر ب ييي، ذدييي  قيييارثم  يييات بادةين،ايييال 
ادةيييثظ ال يييينظم قاقييياتيم باد، ديييم   ييييي ل اد يييارثم اد يييام قليييم  ةيييي  ادةيييثظ ال قييي،ا 

 ي ل قلايم اد ارثم ادخات  يم.ادةين،اال ينيم  ي
 ( 10مادة )

تسييري الاصييوص المتعلقيية باألهلييية علييى جميييع األشييخاص الييذي  تاقتييق  .1
 عليهي اليروط المقررة    هذه الاصوص.

إذا تييوا رت األهلييية  يي  شييخص ص قيياا لاصييوص قددميية، ثييي أصيي ح نيياقص  .2
األهلييية بمقت ييى نصييوص جديييدة  ييال أثيير لييذلك  يي  تصيير اتب القانونييية 

 بقة.السا
إذا كييان شييخص نيياقص األهلييية ص قيياا لاصييوص قددميية، ثييي أصيي ح كامييل  .3

األهلييية بمقت ييى نصييوص جديييدة  ييال أثيير لييذلك  يي  تصيير اتب القانونييية 
 السابقة.

 ( :14الاص القددي )
تسري الاصيوص المتعلقية باألهليية عليى جمييع األشيخاص اليذي  تاقتيق علييهي  .1

 اليروط المقررة    هذه الاصوص.
األهلية    شيخص ص قياا لاصيوص قددمية، ثيي أصي ح نياقص األهليية إذا توا رت   .2

 بمقت ى نصوص جديدة  ال أثر لذلك    تصر اتب القانونية السابقة.
 المذكرة اإلد احية :
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ت  ييو اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق  بييي اام ادنفييثت ادة  ل ييم باأل ليييم يييل  قيي  اد ةييل 
  يا.

اد  ،    تخ  يا ةييعذا  اريي  اييل    تي ل ادنفثت ب ا  ي ا   اثا   ار  ت ة  ال
اد  ،  ة ا دل ارثم اد يي،يم اةييارو ق يي   ايينم  رة يييا اد ييارثم ادج،ييي، إدييم إقيي،   ق يي ال 
انم  ةكل يل دييم يبليي  اييل ادثاقيي،   اد  يي ال ايينم ي يي، قاصيي ار ق ييم دييث  ليي  اييل اد  يي، 

 ةو ظل اد ارثم اد ،يم   م يكثم ق،  ل  ال اد اا م ق    انم.
 يييارثم ادج،يييي، ايييل اد  ييي، ةيييعذا  ارييي   اقييي،   ق ييي ال اييينم ةيييو ظيييل  ييييا إذا   ييين اد

اد ارثم اد ،يم     يا إدم ادةاينم ق      يي ل اد ارثم ادج،ي، قلم  ل يييل  ليي  اييل 
 ادةاينم ق     ا ، بادغار ال اد  ،  ر م اريم قف   ة   قكام اد ارثم اد ،يم.

  ييي،  ديييم تبيييال قكيييم   ييين ايييل  اد  يي   ادةارييييم  انييي  قكيييم رةييي  اد يييارثم ادج،يييي، ايييل اد
 اد  ،.

ةييعذا  ليي   ييخم اد  يي، ةييو ظييل اد ييارثم اد يي،يم    يي م تفيي ةات قارثريييم  صيي،ر قييارثم 
 ،ي، ب ، ذد   رة  ال اد  ، قاق قاق قاص ا  ةعم قكم اد ف ةات اد و    ييييا قبييل 

 ر اذ اد ارثم ادج،ي، صحيحم باد  م يل قثقتم إدم قادم اد ف .
ادج،يييي، ايييل اد  ييي، قايييق  ارييي  ةيييو ظيييل اد يييارثم اد ييي،يم  اقييي،   يييا إذا   ييين اد يييارثم 

 ق يي ال ايينم    ليي   ييخم اد اايي م ق يي    ا يي م تفيي ةار قارثريييا   ي يي،  يي ا اد فيي ع 
قييا ا دابيييام بيييبل  ثرييم  ايي  بيياد  اييل اد  يي،   صيي،ر ب يي، ذديي  قييارثم يج ييل اييل 

ادغيييا ايييل اد  ييي، ادةاينيييم ق ييي    ةيييعم اد يييخم ادييي ل   ييي م اد فييي ع اد يييارثرو يفييي ح ب
اد  يي،    يييا اد فيي ع اديي ل    يييم ةييو ظييل اد ييارثم اد يي،يم ي  ييم  ةييا  ييث قييا ا دابيييام 

 تيبي ا دل ارثم اد ،يم اد ل    م اد ف ع  ام ا اارم.
قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم إ يياةم ة يي   اادةييم دلةيياق  اد ا يي    ةييا  ييث  ارق ةييو رييم 

 ادةاق .
 يف ل. 6 تثاة  ادةاق     ق  و يثق،   11 رقرو     6  و تيا   ادةاق   
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 ( 11مادة )
تسري الاصيوص ال دييدة المتعلقية بالتقيادم مي  وقيت العميل بهيا عليى كيل  .1

 تقادم لي دكتمل.
تسيييري الاصيييوص القددمييية عليييى المسيييائل الخاصييية بتيييدء التقيييادم ووقفيييب  .2

 وانققاعب وذلك ع  المدة السابقة على العمل بالاصوص ال ديدة.
 المذكرة اإلد احية :

   األ دييم  م ادنفييثت ادج،ييي،  ادة  ل ييم باد  يياقم تييي ل بيي ا  ةييثرل يييل  قيي  تبييال اد  يي 
ر اذ ييا قلييم  ييل ت يياقم دييم يك ةييل  ةةييةا إذا قيي،د  ادنفييثت ادج،ييي،   يي    ادحيييان  
ادانيم دل  اقم ادةكيييل  ةييي ه اد يي    تيبيي  ةييثر ر يياذ ادنفييثت ادج،ييي،    إذا  اريي  

ييي،  اد  يياقم   تغايي ت ادنفييثت بحاييق ادنفييثت اد ،يةييم تج ييل ا ريي ار  ا يييا د ييي  
  ل  رة  اد،قث   ث ا   ا  ادانم د ي  ي،  اد  يياقم  ةييعم رةيي  اديي،قث   ييث ا  يي ا  

 اد ل ي ي  ي،  اد  اقم ةثر ر اذ ادنفثت ادج،ي، .
 تبيييال اد  ييي   ادةارييييم قكيييم  ييي،  اد  ييياقم   ق يييم  ار ياقيييم ة يييي ل قلاييييا ادنفيييثت اد يييو 

 يي،  اد  يياقم ةييو ظييل رفييثت قارثريييم ظييل قكييم ادبيي،  ةييو  كاريي  راةيي    قيي  ذد  ةييعذا
قادييم ر يياذ رفييثت  ،ييي،   ل  م ادةيي،  اد ييو  يي، ت ةييو ظييل ادنفييثت اد ،يةييم ت  ييم 
اييارام ةييو ظييل ادنفييثت ادج،ييي،    إذا  ق يي  ادةيي،  ةييو ظييل ادنفييثت اد ،يةييم ي  ييم 

ثت قكةيا ةو قادم ر اذ رفثت  ،ي،  ياقام ابل ادثق  قائةا يا دم ييي ق ةييو ادنفيي 
 ادج،ي،   اع ذد .

 إذا قي   ادة،  ةو ظل ادنفثت اد ،يةم ة   م   د  يا قام ابل قي يييا قائةييا ةييو 
ظل ادنفثت ادج،ييي،   يييا دييم ييي ق ةييو ادنفييثت ادج،ييي،   يياع ذديي    ادةيي،  ادييياب م 

 قلم االر يا    ي،  االر يا  ال تح يل.
 ق  و يثق،.  92 رقرو     7يف ل     7  و تيا   ادةاق   
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 ( 12ة )ماد
إذا قرر الاص ال ديد ميدة للتقيادم أقصير مميا قيرره الياص القيددي سيرت الميدة 
ال ديدة م  وقت العمل بالاص ال ديد ولو كانيت الميدة القددمية قيد بيدأت قتيل 
ذلك،  إذا كيان ال ياق  مي  الميدة التي  قررهيا القيانون القيددي أقصير مي  الميدة 

 بانق اء هذا ال اق . الت  قررها القانون ال ديد،  إن التقادم يتي
 المذكرة اإلد احية :

إذا قفيي ت ادنفييثت ادج،ييي،  ييي،  اد  يياقم   يي م تج ليييا ق يي  ايينثات ةييو قييال  اريي  
قانةييا   يي   قكةييار دييي ه ادحادييم  12 ة  ق    انم ةو ادنفثت اد ،يةم  ةادةاق  

 ة ق   ال ة  ال  ةا :
ييييل يييي،  اد  ييياقم ةيييو  األ م :  م تكييثم ادةييي،  ةيييو ادنفيييثت ادج،يييي،   قفييي  يةييا ب يييو

ادنفيييثت اد ،يةيييم  ة يييي ل ادنفيييثت ادج،يييي،  بييي ا  ي ا ييي    ال تحييييل ادةييي،  اد يييو 
ار  ييي  ةيييو ظيييل ادنفيييثت اد ،يةيييم  ةةيييةا إذا  ارييي  ادنفيييثت اد ،يةيييم تج يييل يييي،  
اد  يياقم  ةيي  ق يي   ايينم   ادنفييثت ادج،ييي،  تج ليييا ق يي  ايينثات     يي   ييخم 

،  اييا  ايينثات ةييعم ييي،  اد  يياقم ادانيييم ي،ه قلم ق ار ةييو ظييل ادنفييثت اد ،يةييم دةيي 
الك ييياب يلكيييم اد  ييار  ييو ق يي  ايينثات قيييل ادنفييثت ادج،ييي،    ال تحيييل ييي،  
ادييينثات ادييةا  ألم ادةيي،  ادة  قيييم دل  يياقم قيييل ادنفييثت اد ،يةييم اان ييا ق يي   ايينم 
 ل  نثم يل ادة،  ادانيم دل  اقم قيل ادنفييثت ادج،ييي،    ييو ق يي  ايينثات   ةييو 

ادحادييم يفيي ع ادنظيي  قييل ادييينثات ادييةا  ادةا يييم  احيييل اد  يياقم قلييم  اييا    ه  
 ادنفثت ادج،ي، .

ادةيييارو :  م تكيييثم يييي،  اد  ييياقم ادةنفيييثت قلاييييا ةيييو ادنفيييثت ادج،يييي،   نيييثم ييييل 
ادةيي،  اد اقيييم الك ةييام ييي،  اد  يياقم  ةيي  ادنفييثت اد ،يةييم  ة ييو  يي ه ادحادييم ال تيبيي  

بة ييو ادةيي،  اد اقيييم يييل ادنفييثت اد ،يةييم  ةةييةا إذا  ادنفييثت ادج،ييي،   ايي م اد  يياقم 
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كار  ي،  اد  اقم قيل ادنفثت اد ،يةم  ة  ق يي   ايينم    يي   ييخم ييي،ه قلييم 
ق يييار يييي،  ق ييي  اييينثات    ييي، ذدييي    ييي   رفيييثت  ،يييي،  تج لييييا ق ييي  اييينثات  
ةادةييي،  اد اقييييم الك ةيييام اد  ييياقم بة   يييم ادنفيييثت اد ،يةيييم  يييو  ةييي  اييينثات   يييو 

،  اد  يياقم قيييل ادنفييثت ادج،ييي،  ةايي م اد  يياقم  ةيي   قكييام ادنفييثت  قفيي  يييل ييي 
 اد ،يةم  ل بة و  ة  انثات.

يظي  يةا اب   م قكم ادةاق  ييب  قلم ادحادم اد ييو يكييثم اد يياقو يييل ادةيي،  اد ،يةييم 
 نييثم يييل  ييل ادةيي،  ادج،ييي،    افيي ع ادنظيي  قييل ادةيي،  اد ييو ييي ت يييل قبييل   ت  يي ح 

 يياذ ادنفييثت ادج،ييي،     يي ا يجنييل  نيي اع اد  ايييل ادة ا يي   ييي،   ،ييي،  تييي ل ينيي  إر
  اح   اد ،م  االا   ار.

 ق  و يثق،.    93 رقرو     8يف ل     8  و تيا   ادةاق   
   (13مادة )

تخ ع األدلة الت  تعد مقدما للاصوص المعميول بهيا  ي  الوقيت اليذي أعيدت 
 فيب، أو    الوقت الذي كان يا غ  فيب إعدادها.

 إلد احية :المذكرة ا
ادح ييثل    ا يياتا قبل  م تن يي  ادخفييثيم يت   ادةاق  قكةا ألقدم ا ا ات ادة ،  ي ،

ادك ا ييييم ايييثا   ارييي  ق  ييييم    رايييةيم اد يييو تةبييي  بة   يييا ا اد فييي ةات  األقديييم  يييو 
ق ييم اق ييم ادةييااق      ا ث   ا اتيييااد ارثريييم  ادثقييائ  ادةاقيييم اد ييو ي يي    اد ييارثم ادك ابييم 

 ادثةا .
 دكيييثم قدايييل ا ا يييات ي ييي، ي ييي،يا  ةيييعم اد يييارثم ادييي ل ييييي ل قلييييم ييييل قايييق ا ييي  انم 

قييي،اق ادييي،دال     قييي    يييثب إ  يييث اد يييارثم ادة ةيييثم بيييم  قييي   إقييي،اقه   يييكلم  ن ا يييم 
 ق،اقه.إ 

ةعذا اار رزا  بخفثت قدال إا ات تم قبييل ر يياذ اد ييارثم ادج،ييي، ةا  ييم ا ا ييات  ا يي ا 
قيي،اق قداييل ا ا ييات ةييو ظييل ر يياذه  إ قيي،     ييام يجييل   اديي ل    دل ارثم اد ،يم   ث اد ارثم 
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اد  ثق اد و تزا، قية يييا قلييم ق يي   قرييارا     ا اتةةةا إذا   ، قارثم ي يلل ادك ابم 
   اييار رييزا  ا صيي،ر ب يي، ذديي  قييارثم  ،ييي، ي ةيي  قيي، ا ا ييات بادك ابييم إدييم ق يي ال قينييار 

د ييارثم اد يي،يم   اريي  قية ييم  اام اايي بخفييثت ق يي، يييل اد  ييثق اد ييو    ييي  ةييو ظييل 
  ةعا ات ذد  ال يكثم إال بادك ابم قلم اد  م يييل  م اد ييارثم ادج،ييي، اق   قينار   م ةي

 ييل ق يي، تزايي،   ا ييات ذديي  ألرييم ا يي م ةييو ظييل قييارثم ي يي    ادك ابييم   ال ي يي    ذديي 
قييي،اق اديي،دال اديييانم إ م  قييي  إ يي ام اد  ييي،  ييث  قييي    ييثب ألقية ييم قلييم ق ييي   قرييارا  

 .ا اتم 
اد ف ع اديي ل تزايي، قية ييم   ا ات إذا ق،  اد ك   ص،ر قارثم  ،ي، ي     ادك ابم 

قلم  ةيم قرارا  ةييعم ذديي  ال يييىا  قلييم إا ييات اد فيي ع اديي ل   يي م ةييو ظييل اد ييارثم 
اد فيي ع اديي ل تزايي، قية ييم قلييم ق يي   قرييارا   إذا   ا يياتاد يي،يم اديي ل ي يي    ادك ابييم 

 يي   قرييارا   تزايي، قلييم  ةيييم قرييارا  قاييق يةكييل إا ييات كاريي  قيةييم اد  يي، ت ييل قييل ق
اد  يي،  إ يي ام اد  ، ب ل  االم يل  اائل ا ا ات  ا ق ذد  إدم  م اد ييارثم اديييارل  قيي  

  ث اد ل ييب  ق م اد ارثم ادج،ي،.
  زائ ل.   8ق اقو     13اثرل     10يف ل     9  و تيا   ادةاق   
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 الفصل الثالث 
 التقتيق المكان  للقانون 

   (14دة )ما
القييانون الفلسييقيا  هييو المرجييع  يي  تاييييف العالقييات ذات العاصيير األجاتيي  

 عادما تتاازع القواني  لمعر ة القانون الواجب تقتيقب.
 ( :18)الاص القددي  

القانون الفلسيقيا  هيو المرجيع  ي  تايييف العالقيات عايدما تتايازع القيواني  لمعر ية 
 القانون الواجب تقتيقب.

 احية :المذكرة اإلد 
  ييي ت ادةييياق  بةبييي،  اد  يييث  إديييم قيييارثم اد ا يييو ادةيييي  ت قلييييم ادنيييزا  د ح،يييي، نبي يييم 
اد اقييم قانةييا تخ ليي  اد ييثارال ب يي م ادثصيي  اد ييارثرو دلةنانقييم ذات ادييياب  اديي، دو  

ييييي،ه ة ييييم اد ييييارثم اديييي، دو ادخييييات  ي ل   يييي ا ادةبيييي،   اييييا  رظ اييييم اد قيييييم "بارتييييام" اديييي 
 ادح،يق.

إذا ق  يي  ينانقييم ذات ادييياب  اديي، دو  يييام اد  ييا  ةييو ةلييييال   رييم    ا نو يا اب 
يجل  م ي    اد  ا  إدم اد ارثم اد لييانو د ح،ي، ادثصيي  اد ييارثرو دلةنانقييم دغايييم 

تبييال اد ييارثم  إاييناقةييو ريييال نائ ييم يييل اديينظم اد ارثريييم اد ييو   يي، ديييا قثاقيي،  إق اديييا
 ادةخ م ةو اد يبا  قلايا.

 ارثم اد لييانو  ث اد ل يح،ق اديائ ييم ادخاصييم ب ييكل اد فيي ةات       ا ي نو  م اد
 ... ادخ.بحادم األ خات     ادةثاراق     ادثصيم    ادة  ز ادةادو

اد يييارثرو دلنيييزا   ةييي  اد يييارثم اد ليييييانو  ةيييعم قلييييم  م  ثصييي  ي يييم قييي،ق اد ا يييو اد
  ذديي  ي حيي،ق اد ييارثم اد و ي ي   يا اد ارثم اد لييانو   قلم  ييث   ا اناقييب  قثاق،  

 ادثا ل اد يبا    يا قلم اد ا و إال  م ي ثم   يبا    ا اد ارثم.
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 (.14(  ةا  ث  ارق ةو رم ادةاق  )18قلم  ث  يا اب  ة ، تم ت ،يل ادةاق  )
 ق  و يثق،. 96 رقرو     11اثرل     11يف ل    10  و ت ارب رم ادةاق   

 ( 15مادة )
ليهيا األشيخاص ب اسييتهي عليى حيالتهي دسري قانون الدولة الت  ياتمي  إ .1

 المدنية وأهليتهي.
على أنب بالاس ة للتصر ات المالية التي  تعقيد  ي   لسيقي  وترتيب اثارهيا  .2

، إذا كان أحد أصرا ها أجاتياا ناقص األهلية بحسب قانون الدولة الت  ا يه
مميا ال دسيتقيع القيرف الثييان   تيبص أهليقييياتمي  إليهيا ب اسييتب وكيان ن

ت ب ولو بذل    ذلك جهيد الرجيل المعتياد  يإن هيذا السيتب ال يي ثر تتي  س
    صحة تصر ب.

 المذكرة اإلد احية :
 رق ةيييو اد  ييي   األ ديييم قكيييم ي اييي،   يييث  قاديييم اد يييخم  ييييا ي فيييل  ييييا ييييل ي اكيييز 

 ةييو ذديي  ت  ييال  ي ييا    يي  األ ليييم د ييارثم ادجنييييم   ةييا  قارثريم د ييارثم ادجنييييم 
 قارثم ادةثنل ةو  ل ادحاالت.د ارثم ادجنييم قلم  

اد     ةو ي يييثم ادحادييم  يييا ييي ت    يييا يييل ي اكييز قارثريييم  إذ دييم ت  فيي    ه   تثا    
 ييل با ريييام  قلييم ادة اكييز اد ارثريييم ذات ادفيي غم اد خفيييم اد ح ييم  ثصيي يا دفييي م 

  ادح يييثل ادةادييييم    لييي  قيييارثم ادجنيييييم ية ييي، تيبي يييم دا ةةيييل قليييم ادة اكيييز اد ارثرييييم
 .األا   م قل رابيم  قادنا ةم قل ادحادم  ادة    

 ل قيي،ر  اد ييخم  األقا  ييو   ليييم   اد ييو تخ يي  د ييارثم ادجنييييم باأل ليييم ادة فييثق 
   يييا بيياقو  رييثا  األ ليييم  ةيييو تخ يي  د ييثارال   يي    اد ارثريييماد فيي ةات  إ يي ام قلييم 
  ة ييا قييل ليةييياإقادث ييثب تخ يي  د ييارثم اد، دييم ادةيي اق اد ة يي  بييادح  قلييم  ة  ليييم
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   لييييم ادةييييا دم قيييل اد  يييل اد يييار  دل يييارثم ادييي ل يحكيييم ر ييي   ادحييي  ذاتيييم ا  يييثقي
 تخ   د ارثم يحل  قث  اد  ل اد ار.

 ييو اد ييو تخ يي  د ييارثم ادجنييييم ةييو قييال ال تخ يي   األقا يظي  يةا اب   م   ليم 
   ليم ادث ثب    األ ليم ادخاصم د ارثم ادجنييم.

قييييارثم ادجنييييييم د ح،ييييي، يييييا إذا  ييييام اد ييييخم ر ييييا،ا    ريييياقم    اد ييييادو ي  يييي  إدييييم
األ لييييم     قيييي،يةيا   ةيييا يحيييي،ق اد فييي ةات اد ييييو يةكيييل  م يج ايييييا رييياقم األ ليييييم  

  اح،ق      ار يا  ر م األ ليم...ادخ.
  ة ييارثم  نييييم ادة فيي ع ةييو إ  ايييماد فيي ع ادةيي اق تح،ييي،   ليييم  إ يي ام  اد بيي    ثقيي  

  ةعذا    م  خم تف ةا ي ،ه قييارثم  نيييا م ب  ةو تح،ي، األ ليم ث ادةي     ا ادثق
   يي، ذديي   ايي   نيييا م   ييام قييارثم  نيييا م ادج،ييي، ال  . يي ا اد فيي ع إ يي ام  رييم يةليي  
 اد ف ع  ةا اا  د د  قلم صحم اد ف ع.     ام ي ،ه   ا 

 قيي،   نييييم ييارثم ادجداايي ةنا   ييام قلييم قاقيي،    ييث  األ ليييم  ادةاريييم   رق ةييو اد  يي   
   يي   يييا اد  ييا  ةييو ة ريييا ةييو اد يي م اد اايي  ق يي  اايي ة،  يي ا االايي ةنا  يييل رظ اييم 

 1869ق ةيي   نظ اييم ادةفييلحم ادثننيييم    يي، ت بحكييم دةحكةييم اديين ن اد  رييييم ايينم 
يييا قام  األ نبييو رق  يم ق،م   ثب االق ،اق  ن م األ ليم ادة  ر ةو قارثم ادة  اقيي، 

 ارييم ت اقيي، ق م   ييم  األ نبييول يخيئييا ةييو  يلييم  ييي ا اد ييارثم ادة  اق، اد  ريييو دييم يكيي 
  ي ا ادحكم.  باأل    ام قيل ادنيم   تثات  اد  ا  اد  ريو        رقثرم
  األ نبييواد  يي    يي    قيي،م االق يي،اق  يين م األ ليييم ادييثارق ةييو اد ييارثم  يي ه   رق ةييو 

تييل اايياره ةايييا    م   و  م يكييثم اد فيي ع ياديييا    م يكييثم ي  ييثقا ةييو ةلييييال  ت   
ي  يي  إدييم اييبل  يييم   ييا  ال يييييل قلييم ادة  اقيي،   األ نبييويكثم ر م   ليم ادة  اقيي،  

ريياقم األ ليييم  ة ييا د ييارثم  نيييا م   ايييل  األ نبييو    م يكييثم ادة  اقيي، تبانييماآل يي  
 األ ليم  ة ا دل ارثم اد لييانو.
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 ة ييا د ييارثم  نيييا م  أل نبييواةييعذا تييثاة ت اد يي    ادةيي  ثر   ةييعم ر ييم   ليييم ادة  اقيي، 
 م.ح  اد ادو تكثم تف ةاتم اد و ت  ، ةو ةلييال صحي   ال يىا  ةو   لا م

  لا  قلم ا   ا   م يكثم اد ف ع ادةادو ق، ق ، ةييو ةلييييال  رتييل اايياره  اةكل اد
دث ييثق دييز م ةايا ق م يةكل اد،ة  بحيل ادنيم    بةا ييةم بادةفلحم ادثننيييم  إذ ال 

م يبيي ر اديي،ة   ييث قيييل ريييم ادة  اقيي، اآل يي  اديي ل ال ي لييم  يين م   ليييم أل  يي ا اد يي  
 اةكييل تفييثر ذديي  اي ييا ةييو قادييم  م يكييثم   قيي، ي ييم قيييل قييارثم  نيييا مايييل ت 

قيييل ادنيييم ةييو  ييل األقيييثام  ل  ادة  اقيي،اد  اقيي، قيي، تييم ةييو ادخييار   إذ يجييل قةايييم 
ت ،يل صيا م اد     ادةاريييم د فيي ح اثا  تم اد  اق، ةو  ل،ه    ةو ادخار   د د  اق  ت 

ريياقم   ن اةييياقلييم ادنحييث اآلتييو )قلييم  رييم بادنييي م دل فيي ةات ادةاديييم إذا  ييام  قيي، 
يةييا ال يييي يي  ادييي ع ادةييارو تبييال    لا ييماأل ليييم قيييل قييارثم  نيييا م   ييام ر ييم 

اييب م  دييث  يي م ةييو ذديي   ييي، اد ييخم ادة  يياق  ةييعم  يي ا اديييبل ال يييىا  ةييو صييحم 
 تف ةم(.

 رقرييو   12/1 زائيي ل   10/1يفيي ل    11  و تيا   رم اد     األ دم يييل ادةيياق   
 ق  و يثق،.  97/1

 ادةيياق   األدةييارويييل قييارثم ت يي،يم اد ييارثم  7/3 اد  يي   ادةاريييم يييل ادةيياق  ت ييارب ادةيياق  
 يل اد ارثم ادةيي،رو اداثرييارو   9 ادةاق     يل األقكام اد ةيا،يم دل ارثم ا ييادو   17/2
يييل اد ييارثم  38/2يل يجةثقم اد ارثم اديي، دو ادخييات ادبثدييثرو   ادةيياق    9/3ةاق    اد

يييل اد ييارثم  18/2 ادةيياق   يييل اد ييارثم ادةيي،رو اديييثرل  13ادةيي،رو ادب تغييادو   ادةيياق  
 .ادة،رو اد  اقو
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 ( 16مادة )
دسري على الا ام القانون  لألشخاص االعت ار ية األجاتيية قيانون الدولية  .1

  يها مركز إدارتها الرئيس  الفعل .الت  اتخذت 
دسري القانون الفلسقيا  على األشخاص االعت ار ة األجاتية إذا باشيرت  .2

 نياصها الرئيس      لسقي .
 المذكرة اإلد احية :

ت يييةل ةكييي   ادنظيييام اد يييارثرو دل يييخم االق  يييارل ييييا يبيييال ن ا يييم تكثانيييم   خفيييا م 
 ئم.قارتم  ار  اإاالق  ارام    يفيم ت ،يلم   

 اييي،  م ادنظيييام اد يييارثرو دل يييخم االق  يييارل يخ ييي  ي قكةيييار  اد  ييي   األ ديييم   ييي   
 اد ئي .  إقارتمد ارثم اد، دم اد و ي خ  ةايا   ا اد خم ي  ز 

اد ييخم االق  ييارل    اريي  يثنقييم ةييو قيي،  ق م  يي م ين  يي،  إقار   إذا ت يي،قت  ائييات 
م اد ةثييييم ةييو يكييام ا يي   اد خم االق  ارل ةو يكييام   تن  يي، ادجةسييي   إقار  يجل   

قيييم  يي ا األييي  ب يي،  اد خم االق  ارل؟   قار  ة ل يكام ي  ، بم ديكثم ي  زا رئييا 
ب يي م ب يين  1926يييايث ايينم  25ص، ر قكم يل ادةحكةم اد،ائةم دل ،م اد، دو ةو 

 ألرييياادجةسيييم اد ةثييييم  ر  يياقبيييالازاا اد ليييا قاييق اق يي،ت بةكييام ا األدةاريييمادةفييادح 
 يييو تةيييار  ادييييليات اد لييييا دل يييخم االق  يييارل  ينييييا تن ييي  ايييليات يجلييي   يييو اد
  رق ةيييو ادةييياق  ا ييي  ا   م يكيييثم ي  يييز ا قار  ة لييييا   اكيييثم  ييي د  إذا  يييام   ا قار  

ي ت ييييا ارت انيييا ققي يييا باد، ديييم   ا ا ييي   ظائ يييم اد ئيييييم  ييييا   اد ليييم ييييل ذدييي  ينيييي  
 خلم يييل اد اييثق اد ييو ي   يييا قييارثم اد خم االق  ارل يل اد حايل رغ م ينم ةو اد

اد، دييم اد ييو ييي ت    يييا اد ييخم االق  ييارل بعتخيياذه ي  ييزا ال ي يي، رابيييم ققيقيييم  انييم 
 ةايا.  إقارتم  ال اد، دم اد و اتخ  ي  ز 
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   اايي ةنا   ايييا قلييم اد اقيي،  اد ييو  رقت ةييو اد  يي   األ دييم ي ةةييل  يي  اد  يي   ادةاريييم   
اد ل ي ا يي  ر ييانم  األ نبوق  ارل  خم ا ادل قلم  ةو  م اد ارثم اد لييانو يي  

 اد ئييو اد  لو ةو ق دم     .  إقارتماد ئي  ةو ةلييال ق م  دث  ام ي  ز 
االق  يييارل   يييل ي  يييال  اد يييخم ال يك يييو  م تكيييثم ةليييييال ي  يييزا ييييل ي اكيييز ر يييا  

ايي ةنا  د يبا  االا ةنا   م تكثم ةلييال ي  ز ادن ا  اد ئي  دي ا اد خم   يي ا اال
يخ ييي  ييييل  ليييثا  اد اقييي،  ادة  ل يييم ةيييو  ييي م االق ييي،اق ب يييارثم ي  يييز ا قار  ادييي ئي  
 ثصيي يا تح يي  يفييادح اد يي  ات اد  اييةاديم ادكبيي   اد ييو تةييار  ر يياناتيا ةييو ق،ييي، 
يل اد، م      م   ه اد   ات يةكنيييا باالايي ناق د اقيي،  ي  ييز ا قار  اديي ئي   ثصيي يا 

يييا االايي ناق د اقيي،  ي  ييز ا قار  اديي ئي   م تحيي،ق ي  ييز تح يي  يفييادح اد يي  ات يةكن
  يييي، ةنااديي ئي  ةييو ادةكييام اديي ل يح يي  يفييادحيا ة ييا قييل ذديي  ةييعم االايي  إقارتيييا

 ل تحاييييييل قليييييم  قكيييييام اد يييييارثم اد ليييييييانو قنييييي،يا ي ا ييييي  اد يييييخم   ييييييام ادي اييييي  
ةييو ادخييار   م قارتيي االق  ارل ر انم ةو ةلييال  ة ، ي خ  اد خم االق  ارل ي  ييزا 

ةيييو قيييال يةيييار  ر يييانم ادييي ئي  ةيييو ةليييييال ب فييي، ت ييياقل تيباييي   قكيييام اد يييارثم 
ة ييو  يي ه ادحادييم يخ يي  دل ييارثم اد لييييانو اايي ناقا إدييم  م ةلييييال  ييو   اد لييييانو

 ي  ز ر انم اد ئي .
ةييييو ادلجنييييم إدييييم ت يييي،يم اق يييي ات   يبايييي  اد ييييارثم اد لييييييانو قلييييم  األقليييييم قيييي، ذ بيييي  

ق  اراييم اد يييو ت ا يي  ر ييانا ةيييو ةلييييال ق يييم دييث دييم يكيييل رئييييار   يةيييا اال يماد خفيي 
دييم  األ لبيييميييل اد  نييال ادجزائيي ل  إال  م  10ي  ليي   ييي ا ادن ييا   اق يي،ا   يينم ادةيياق  

 ت     ي ا االق  ات.
  رقرو.  12/2يف ل     11/2  و تيا   رم ادةاق   

 



 

24 

   (17مادة )
اج إلييى قييانون كييل ميي  يرجييع  يي  اليييروط الموصييو ية لصييحة عقييد الييزو  .1

 الزوجي .
أو أجاتيي  و لسييقيا   ي الييزواج مييا بييي  أجاتييي دمييا ميي  حيييث اليييكل فيعييأ .2

صيييحيحاا إذا عقيييد و قييياا لقيييانون التليييد اليييذي تيييي فييييب أو قيييانون كيييل مييي  
 الزوجي .

 المذكرة اإلد احية :
تبيييال اد  ييي   األ ديييم  ريييم ي  ييي  د يييارثم  يييل ييييل اديييز  ال د ح،يييي، اد ييي    ادةث يييثقم 

نيييم دفييحم ادييز ا    ةييو  يي ا ت  ايي  دةييا  رق ةييو ادةيياق  األ دييم يييل ات اقيييم ال ييال ادا
  األدةيييارواد يييو   ييي ت  ييييا ت نانيييات ق،يييي،  ينييييا  1902يثرايييث اييينم  13ادة  يييثق  ةيييو 

 ..ادخ. األرقرو اديثاي ل   اديابارو   ادةف ل   
ق ر ابيي  اد  ييث  د ييارثم  ييل يييل ادييز  ال  ييي  يني ييو ألرييم ي  تييل قلييم ادييز ا    ييث   

قارثريييييم  ييييال  خفييييال   اد ييييادو يجييييل األ يييي  ب ييييارثم ق دييييم  ييييل يييييل ادييييي ةال ادليييي يل 
ي، ام ةو اد  اب  اد ارثريم  ةو قادم  ثم ادز  ام يل  نييم  اقيي،    ييبيي  قييارثم 

  نيا يةا ادة    م قلم اد     ادةث ث يم دلز ا .
م ادحيي،يق ي  يي  بةبيي،   إذا  ييام  ييل يييل ادييز  ال ين ةييو إدييم  نييييم يخ ل ييم ةييعم اد  يي 

اد يباييي  ادةيييثن  د يييارثم اديييز  ال    ييي ا ي نيييو  ريييم يك يييو الر  ييياق اديييز ا  صيييحيحا  م 
ي ثاة  ةو  ل يل ادييز  ال اد يي    اد ييو ي يلبيييا قارثرييم ة يي  ق م االق يي،اق   ليي  اد ييو 

 يا يا ي ق بخفثت يثار  ادز ا  ةا  ، يييل اد يبايي    ي  و  يا قارثم ادز   اآل  
ل ارثرال ألم ادةثار  ت فل بجث   ادز ا  ذاتم   إذا تح  يي  ةييو  قيي، ادييز  ال ادجاي  د
  يباييي ا تةييي  اآل ييي   ةييييو ت  لييي  بيييادز ا   ثقييي،  ال ت جيييز   دييي د  ي  يييال ت ةييي ةعرييييا ق
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يثاريي  ادييز ا  اد  ابييم   يةلييم يييل   .اقارثم ادييز    قييارثم ادز  ييم بخفييثت يثاريي  ادييز  
 يل قر م ي انم  اد  ،ق.

إذا  يييام  األ نبيييوال ي  ييي، بادةيييار  ادييي ل يييي ق ةيييو اد يييارثم  اد ليييييانو  قليييم اد ا يييو 
ي  ييارم ييي  ادنظييام اد ييام ةييو ةلييييال  ةييعذا  ييام قييارثم  قيي، ادييز  ال ي يي، ا يي اع 

اد  ييا  اد لييييانو ألرييم   يييام ادلييثم    ادجنييييم يار ييا الر  يياق ادييز ا  ةييا ي  يي،  يي د  
 يخل بةب،  ادةيا ا .

 اظيييي    ق ر  ايييا  بخفيييثت اد ييي    ادةث يييث يم دليييز ا   ةكييي   ادنظيييام اد يييام دييييا
اد ييو تخيياد   األ نبييوذديي   ث ييثت ةييو ن ا  ادةيييلم إذ يجييل اايي   اق  قكييام اد ييارثم 

يجاييز ن ا  ادةيييلةم بغايي  ادةيييلم   األ نبييو  ةعذا  ام اد ييارثم  ا ااييم قكام اد  ا م  
  ييو يييل ا ايياييم   م ةا ي  يي، ةييو ةلييييال  ييي ا ادحكييم دةخاد  ييم  قكييام اد يي ا   يةا

 ةن  ق ، ادز ا  ةو ةلييال ةو   ه ادحادم.يادنظام اد ام    اد ادو  
يةنيي  ت يي،ق ادز  ييات   ييام ادييز   ييييلةا ةييا ي  يي، باد ييارثم  األ نبييو إذا  ييام اد ييارثم 

ادييز ا   بار  يياق ايييةح  ا ايياييماخيياد  اد يي ا م   اد ييام  ادنظييام ألرييم يخيياد   األ نبييو
 ل.ادةارو ةو ةلييا

  رقرو.  113   يف ل   12/1  و تيا   رم ادةاق    
   (18مادة )

دسييري قييانون الدوليية التيي  ياتميي  إليهييا الييزوج وقييت انعقيياد الييزواج علييى  .1
جمييع اآلثيار التي  يرتتهييا عقيد اليزواج بمييا  ي  ذليك ميي  أثير بالاسي ة إلييى 

 المال.
إذا اتحدت جاسية الزوجي  بعد الزواج دقتق قانون جاسييتهما عليى اثيار  .2

 الزواج.
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 المذكرة اإلد احية :
تبييال اد  يي   األ دييم  م ااييار ادييز ا  تخ يي  د ييارثم  اقيي،  ييث قييارثم  نييييم ادييز    قيي  
إر  يياق ادييز ا    ةييو  يي ا ا يي اع قييل اد يي    ادةث ييث يم دلييز ا  إذ تخ يي  د ييارثم 
 نيييييم  يييل ييييل اديييز  ال   ا  ييي  ذدييي  إديييم  ريييم ييييل اد ييييا  تيباييي  قيييارثم  يييل ييييل 

قنيي، اال يي اع   ييةيياااييار ادييز ا  ةييو ذات ادثقيي  إذ دييل ي ييينم تيبايي  ادييز  ال قلييم 
إال بةخاد م اآل يي   ديي د   رق ةييو اد  يي   األ دييم قكييم تيبايي  قييارثم ادييز ا   قيي  إر  يياق 

 ادز ا  قلم ااار ادز ا  قلم  اا   رم رب اد ائلم.
ادييز ا     ان  اد     ادةاريييم قكييم اك ييياب ادييز  ال دجنييييم ي يي   م قاييق تخ يي  ااييار

 د ارثم ادجنييم ادة    م ادج،ي، .
ااييار ادييز ا  د ييارثم  نييييم ادييز    قيي  إر  يياق ادييز ا  قيي،ق     ييث  ق،   يي ت ب اقيي،    

  األرقرو.    ادجزائ ل       ادبثدثرو   ادةف ل ا ييادويل اد  نانات ادح،يةم ينيا  
   (19مادة )

 وقت القالق.دسري على القالق قانون الدولة الت  ياتم  إليها الزوج  .1
يييق الق ييائ ، والفسييخ، واالنفصييال، قييانون الدوليية التيي  لدسييري علييى التق .2

 انعقاد الزواج. ياتم  إليها الزوج وقت
 (23)  الاص القددي:

 دسري على القالق قانون الدولة الت  ياتم  إليها الزوج وقت القالق. .1
ليها اليزوج دسري على التقليق، والفسخ، واالنفصال، قانون الدولة الت  ياتم  إ .2

 وقت ر ع الدعوى.
 
 

 المذكرة اإلد احية :
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ة قيي   ييال   ريييا     ادةيياق  قكةييا يخ يي  ارحييام ادييز ا  د ييارثم  نييييم ادييز    إال 
يييل قاييق  قيي  تيبايي    اديال يل  يم  اد يلا   اد يخ  االر فام يييل  يييم   يي   

 انةيييا ي ثقييي   ادةن ييي ق   بيييا راق  قيييارثم  نيييييم اديييز    اييي ق ذدييي  ألم ادييييال قييي، يييي م 
 اد  ا .   يام اد يلا   اد يخ  االر فام قلم رة  ققث   

 ا اييل قكييم ادةيياق    ييث  ارحييام ادييز ا  د ييارثم قيي، ال يكييثم ي   ةييا دلييز  ال  قيي  
ا  ة ييي، يغاييي  اديييز    نييييا م ب ييي، ةييي إر  ييياق اديييز ا   ديييم يكيييل قا يييا ةيييو تثق يييات  ل يني

ابيييم ادز  يييم بييي ل دييم ي  يي   يييا ادز ا   اك يل  نييييم   يي   ييييةح قارثريييا بحييل اد  
ادييييال  اد يلاييي   اد ييييخ  إ  يييا قيييارثم  نييييا م  قييي  اديييز ا   دييي د  ييييل األة يييل 

قيي  إر  يياق    االر فييام د ييارثم  نييييم ادييز    قيي  ادييز ا  ألرييم  ييام ي لثيييا دلييز  ال 
 ادز ا    ام تيبي م قا ا ةو تثق اتيةا قن، ادز ا   يةا ي  ل  بارحام ادز ا .

(  ةا  ييث  ارق ةييو ادةيياق  23  يا اب  ة ، تم ت ،يل اد     ادةاريم يل ادةاق  )قلم  ث 
(19.) 

 ق  و يثق،.  99/2 رقرو     14/2يف ل     13/2  و تيا   رم ادةاق   
 ( 20مادة )

دسييري القييانون الفلسييقيا   يي  األحييوال الماصييوص عليهييا  يي  المييواد الييثال  
انعقياد اليزواج فيميا عيدا شير قة السابقة إذا كان أحد الزوجي   لسقياياا وقيت 

 لزواج.لاألهلية 
 المذكرة اإلد احية :

 رق ةييو ادةيياق  اايي ةنا  قلييم ادنفييثت اديييا   ذ   ييا بخفييثت إر  يياق ادييز ا   اايياره 
ادخاصييم  ا اييناق ار  ائم   اديبل ةو   ا االا ةنا   ث تاةو يا ي  تل قلييم قاقيي،  

د لييييانو ادةيييلم صييحيحا  ة ييا دل ييارثم باد     ادةث ث يم دلز ا  يييل اق  ييار ن ا  ا
   قييي،   ييي،  ريييم ييييل ادةائيييم األ نبييييم  يييانا  ة يييا د يييارثم  نيييييم اديييز     اد ليييييانو
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تيبا  ر يي  اد اقيي،  بادنييي م آلاييار ادييز ا   ار  ييائم تحقي ييا دل جييار  ةييو اد ييارثم اديي ل 
 .األا   يحكم رظام  

ةث يييث يم الر  ييياق اديييز ا   ا  تيييل قليييم األ ييي   يييي ا االاييي ةنا  ةيييو يجيييام اد ييي    اد
  ه اد     د ييارثم  اقيي،   إ  ا ادخ    قلم تيبا  قارثم  نييم  ل يل ادز  ال 

  ث اد ارثم اد لييانو  ذد   يةييا قيي،ا  يي     ليييم ادييز ا  ةا  يي   يييم بادنييي م إدييم  ييل 
 يل ادز  ال إدم قارثم  نيا م.

 (.109 يف،ر   ه ادةاق  اد ارثم ادينغارل )ياق   
  رقرو.  15 زائ ل    13ق اقو     19اثرل     15يف ل     14   ادةاق     و تيا

   (21مادة )
 دسري على االلتزام بالافقة فيما بي  األقارب قانون دولة المدي  بها.

 المذكرة اإلد احية :
ت ييي  ادةييياق  قكةيييا دن  يييم األقيييارب قايييق تج يييل اد يييارثم ادةخييي م  يييث قيييارثم  نيييييم 

 يييييا اد ييييو  رقت ةييييو اديييينم ةايييييا يفيييياقر  قلييييم  ادةيييي،يل  يييييا     ييييار  قييييارثم ادةيييي،يل
ادةيلثب  إذ ي   م ال ا  م اد خم ي،يل بادن  م ةو قييال قييارثم  نيييا م  ييث اديي ل 

 ادن  م  م ال.بيح،ق يا إذا  ام ي ، ي،ينا  
ة ييارثم  نييييم   قام يحليا   ار  ادةيادل  ياإد د  األقل ق ع   ار  ادة،يل  يا    

 ييي ه ادن  يييم  يييي،   بييي قا ادييي ل يحييي،ق اد يييخم ادةل يييزم اد يييخم ادةياديييل بادن  يييم  يييث 
 ا د زام  يا  ا ثنيا.

 ادة فيييثق بادن  يييم ةيييو ادييينم  يييو ادن  يييم اد اقييييم اد يييو ت  ر يييا ادنفيييثت ادةث يييث يم 
بفييي م قا ليييم ق يييم يييي م اد فيييل ةيييو  األقيييارب دييييي  ادن  يييم ادثق ييييم اد يييو يياديييل  ييييا 

ادثق يييم     ثريييا  ا  يي ا اتا يييل اديي،قث   ةادن  ييم تخ يي  د ييارثم اد ا ييو  إيييا ألرييي 
 ت  ل  بادنظام اد ام.
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 100 رقريييو   116 زائييي ل   14ايييثرل   16يفييي ل   15  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
 ق  و يثق،.

   (22مادة )
دسري على المسائل الموصيو ية الخاصية بالوالدية والوصيادة والقوامية وغيرهيا 

لمح ييور   والغييائتي  ميي  الييا ي المقييررة لحماديية عييددم  األهلييية وناقصيييها وا
 والمفقودي  قانون دولة اليخص الذي ت ب حمايتب.

 المذكرة اإلد احية :
جةيييي  ادييينظم ادةث يييث يم دحةاييييم دت ييي  قكةيييا  يييايا   رييييايظيييي  ييييل ريييم ادةييياق  

 راقفايا   ادةحجثرال   ادغائبال  ادة  ثقيل  قاق   ل قييارثم ق دييم  ق،يةو األ ليم 
 ل يييي ل قلايييا  ألرييم اة ييل اد ييثارال ةييو تييثةا  اد ييخم اديي ل تجييل قةاي ييم  ييث اديي 

 ادحةايم دم.   ا اب
 ادة فيييثق بادثالييييم ةيييو ادةاق  ادثالييييم قليييم ادةيييام  ةيييي ا ادنيييث  ييييل ادثالييييم  يييث ادييي ل 
يخ   د ارثم اد خم اد ل تجل قةاي م   يا ادثاليم قلييم اديين   ةيييو ت يي، يييل ااييار 

 خ   د ارثم  نييم األب.ادنيل    يل ااار ادز ا    و ةو  ا ادحاد ال ت
ق  ييييو  101 رقريييو  17 زائيييي ل   15ايييثرل   17يفييي ل   16  يييو تييييا   ادةيييياق  

 يثق،.
 
 
 
 
   (23مادة )
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دسييري علييى الميييرا  قييانون دوليية المييور  وقييت موتييب، علييى أنييب بالاسيي ة  .1
لغييير المسييلمي  ال ييير  األجاتيي  ميي  الفلسييقيا ، إذا كييان قييانون دوليية 

 .األجات  ال يور  الفلسقيا 
ت ول إلى الدولة الحقوق المالية لألجات  الذي ال وار  ليب الموجيود عليى  .2

 إقليمها ولو صرح قانون دولتب بخالف ذلك.
 المذكرة اإلد احية :

قييارثم ق دييم ادةييثر    ييثتبال اد  يي   األ دييم  م اد ييارثم ادثا ييل اد يبايي  قلييم ادةايي ا   
 اد  ييم ادحيي،يق ةييو ة ريييا  قاييق  ةاتم     ا  يم يخاد م دةييا اايي    قليييم اد  ييا     ق 

 أل ةيييمد ييارثم يثق ييم  رظيي ا    ييار م اد  ييا   اد  ييم ةييو ة ريييا ا  يي  ادةايي ا  ةييو اد
 ةو اد، دم ادكائل  يا   يا ادةن ثم  يخ   د ارثم يثنل ادة ثةو.  ماد  ار االق فاقي

 نبييواأل  ا  ادةيييلم يييل اد لييييانو إذ  ييام قييارثم ق دييم   األ نبو م ي       تةن  اد     
 ال يثر  اد لييانو.

ادةاديييم اديي ل يةييثت  ال  ار  دييم تييى م إدييم  األ نبييو  رق ةييو اد  يي   ادةاريييم  م ق ييثل 
   ال قبيي   بةييا  رق ةييو قييارثم ق د ييم  ق ييم إقليةييياو يييات   ييو يث ييثق  قلييم   اد، دم اد

 دث ص ت قارثم ق د م بخاع ذد .
 ا قليييم ة، يييل اييياقتيا قلييم  ايي ق ذديي  إدييم  م قيي  اد، دييم قلييم اد   ييم اد ييا    يييي 

 اد   م إدم اد، دم اد و تث ،  يا.  ة ى م
   ق  و يثق،.  102  و تيا   رم ادةاق   

 
 
   (24مادة )
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دسري على األحكيام الموصيو ية للوصيية وسيائر التصير ات الم يا ة إليى  .1
 ما بعد الموت قانون دولة المتصرف وقت موتب.

ا ة إليى ميا بعيد الميوت دسري على شيكل الوصيية وسيائر التصير ات الم ي .2
 قانون دولة المتصرف أو الدولة الت  تي  يها التصرف.

 المذكرة اإلد احية :
اد يي    ادةث ييث يم دلثصيييم  اييائ  اد فيي ةات     يي  يظي  يل اد     األ دم  ريا 

 ادة اةم إدم يا ب ، ادةثت إدم قارثم  نييم ادة ف ع  ق  يثتم.
م دفيييحم ادثصييييم   ا  يييا ييييل اد فييي ةات  اد ييي    ادةث يييث يم  يييو اد ييي    ادانيييي 

 ادة اةم إدم يا ب ، ادةثت  ت ةل  ل يا  ث ي  ل  بادة ف ع  يحل اد ف ع.
 اد  يي   األ دييم تج ييل  ييل اد يي    ادةث ييث يم تخ يي  د ييارثم  نييييم ادة فيي ع  قيي  
يثتم   ا   اد  م  رم يجل اد   قم  ييال ادثصيييم   اد فيي ةات األ يي   ادة يياةم إدييم يييا 

 ةييي  اد يي    ادةث ييث يم دلثصيييم إدييم قييارثم ادةثصييم  إ  ييا ت   يجييل ب يي، ادةييث 
 قاييثب ا راق    ايي ق ذديي  إدييم  رييم ال ي  تييل  ا يفييا  قيي  يثتييم  بةييا ةييو ذديي    ليييم 

بادثصيييم  ل ق ييثل  اد زايييات إال دحظييم ادثةييا     اد ييادو ي  ييال  ا راقلقلييم اد  بايي  
ادح يييثل ةيييو ظليييم   ل قيييارثم  نيييييم    ا د زايييياتدل يييارثم ادييي ل تن ييي   ييي ه  إ  ييياقيا

 ادةثصو  ق  ادثةا .
ادة ييياةم إديييم ييييا ب ييي، ادةيييثت ةعريييم ي  يييال  األ ييي     ييييا  يةيييا ي  لييي  بييييائ  اد فييي ةات

إديييم قيييارثم ييييل صييي،ر ينيييم اد فييي ع  قييي   راق    لييييم اد فييي ع  قايييثب ا  إ  يييا 
اد فيييي ع  يييييا اييييائ  اد يييي    ادةث ييييث يم األ يييي   ة خ يييي  د ييييارثم يييييل صيييي،ر ينييييم 

ع  ق  ادثةا .  ا بال يل اد     ادةاريم  رم دكو تكثم ادثصيييم   اةييم اد فيي ةات اد ف  
ادة اةم إدم يا ب ، ادةثت صحيحم يل ادناقيم اد كليم يجييل  م ي اقييم اد ييكل اديي ل 

 .ا يفا    قارثم  نييم ادةثصو  ق       ام رم قليم قارثم يحل ا 
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انو إ يي ام  صيييم ةييو ادخييار  ةعرييم ةليييي  راق  ةيي  يييا  رق ةييو رييم اد  يي   ادةاريييم  إذا 
ات ييا  اد ييكل ادة يي ر ةييو    ا  اد كل ادة  ر ةو اد ارثم اد لييانو  ي  ال قليم إيا ات

 .ا   ام قارثم يحل 
 يف ل. 17  و تيا   رم ادةاق   

 ( 25مادة )
دسييري علييى االلتزامييات التعاقدديية قييانون الدوليية التيي  يوجييد  يهييا المييوص   .1

ا تلفا موصايا دسيري قيانون الدولية التي  تيي  يهيا الميترك للمتعاقدي ، ان  
العقييد مييا لييي يتفييق المتعاقييدان أو يتييي  ميي  ال ييروف أن قانونييا ا يير هييو 

 المراد تقتيقب. 
 دسري على العقود الت  أبرمت بيأن العقار قانون موقع العقار. .2

 المذكرة اإلد احية :
اد  اق،يييم ب رييم اد ييارثم اديي ل  االد زاييياتتبال اد     األ دييم اد ييارثم ادثا ييل تيبي ييم قلييم 

اد يييةنيم اد يييو تيييي  اق ييييل ادظييي  ع  بعراقتيةييياتخ ييياره إراق  ادة  اقييي،يل ادفييي احم     
ا راق   اايي خاتادةخ ل م ادةحييم باد  اق،  ةييعم تخل يي  ا راق  ادفيي احم   دييم ي بييال 

يى ييي   يةيييا قليييم  إايييناقاد يييةنيم ييييل ظييي  ع اد  اقييي، ةيييعم اد  ييي     ييي    يييابيو 
 يييث ادةيييثنل ادة ييي    دلة  اقييي،يل  م اتخييي ا يثننيييا  ةيييعم تخلييي   ييي ا   األ م  دواد يييثا

   يي  د ييارثم اد، دييم اد ييو تييم ةايييا   اد يياب  ي  ييال األ يي  ب يياب  يحييل إ يي ام اد  يي،
 .إ  ايم

 رييم اد  يي   األ دييم ين  يي، ألرييم ال ي  يي  ييي  ادة يياق  اد ييو اايي    قلايييا اد  ييم  اد  ييا  
يييم ةييو يجييام اد ييارثم اديي، دو ادخييات  ألم يييا  رق  يييم  يييا اد  يي ا ات اد،ا ل ت يي    

ادةث ييثقو ادجاييي،  ادةيييب  قنيي، اييكثت إراق  ادة  اقيي،يل قييل  ا اييناقدنظ اييم  ارحيييان
 ا  يار قارثم اد  ، ة و   ه ادحادم ييب  قارثم ادةثنل ادة     دلة  اق،يل.
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ةيي  يييا  رق ةييو  دكييل ادغادييل ةييو ق ييثق اد جييار  اد، ديييم ا يي اع يييثنل ادة  اقيي،يل    
م قيي، اييك ا قييل ا  يييار ايييا قام ادة  اقيي، ا  يي ام اد  يي   األ دييم ييبيي  اد ا ييو قييارثم  ليي، 

ا يي   ييث ادةيي اق تيبي ييم   اقييارثم دييبيي  قلييم اد  يي،   دييم ي بييال يييل ادظيي  ع  م قارثريي 
اد  يي، يييل قاييق اد ييكل  إال  رييم ال ي  يي  ييي    اييناق إم  ام يائةا   ا   ام  يسيار  ل،  

ادفحيح دلجثارل ادةث ث يم ةو اد ابيم اد  ،يم   دم ي يي، يائييم  اقيي  اد  ايييل   ا اناق
 ادةاديم اد و ي م اد  اق، ةايا  اد ا  ال  ائبال.    األاثالةو 

ادة  ر ةو اد     األ دم قل يثاك م اد يييثر ادة اصيي    ا اناق قلم   ا ادنحث ي خل   
 دل جار  اد، ديم.

دكيييو تثاكيييل اد ييييثر ادة اصييي  األ ديييم ت ييي،يل اد  ييي   ةيييو ادلجنيييم  األقلييييم  قييي ق    قييي، ا
دل جار  اد، ديم قلم  اييا  األ يي   نظ اييم األقا  ادةةاييز اد ييو تييىقل إدييم تح،ييي، اد ييارثم 

صلم بادني م دكل نائ م يل نثائ  اد  ثق اد، ديم ذات اديبي م ادثاق،   يييا دييم   األ ا 
ح ظ االايي ةنائو اديي ل ار ييي  ا يي  اكةيي  اتفيياال باد  يي،  ة ييا دليي  قييارثم  ي بييال  م  نييا 

  اد   ا ات ادح،يةم.  1980إديم  ل يل ات اقيم ر يا دينم  
يييي ل قلييم االد زايييات اد  اق،يييم  -1قلييم ادنحييث اآلتييو ) األقليييم اديينم ادة  يي ت يييل 

قييارثم اد، دييم اد ييو يث يي، ةايييا ادةييثنل ادة يي    دلة  اقيي،يل  ةييعم ا  ل ييا يثننييا يييي ل 
ا يي   ا، يا دم ي    ادة  اق،ام    يبال يييل ادظيي  ع  م قارثريي صلم باد    األ ا اد ارثم  

 (. ث ادة اق تيبي م
 تبال اد     ادةاريم  م قارثم يثق  اد  ار  ث اديي ل يحكييم اد يي    ادةث ييث يم ادانيييم 

 فيي  قليييم ت تايييل ق يييثل قالر  يياق اد  ييي، ق يييم  دييث ديييم ي تيييل اد  ييي، ق ثقييا قانييييم  يييل ا
يييل ا  فييات قييارثم يثقيي  اد  ييار بادنييي م دل  ييثق خيي   ي خفيييم    يي، ا يجييار   ال 

ادةب يم ب  رم إال يا ي  ل  ب  ليم ادة  اق،يل اد و تخ   دل اق،  اد ايم ب  م األ ليييم 
اد اييييم  دل اقييي،     ييييا ي  لييي  ب يييكل اد فييي ع إذ يظيييل  ا ييي ا 19اديييثارق  ةيييو ادةييياق  

 .(32)  ادةاق   ةو  ادثارق    األ كامب  م  
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 ق  و يثق،.  104 رقرو   ت ارب   20ق اقو     25ف ل   ي  19  و تيا   ادةاق   
 ( 26مادة )

دسري على الحيازة والملاية والحقوق العياية األ رى قانون موقع العقيار فيميا 
دختص بب، و سري عليى الماقيول قيانون الدولية التي  يوجيد  يهيا وقيت تحقيق 

قتيق الستب الذي ترتب عليب كسب تلك الحقوق أو  قدها  إذا تغيير موقعيب في
 قانون الموقع ال ديد.

 (30: )الاص القددي
دسيري عليى الحييازة، والملايية والحقيوق العيايية األ يرى قيانون موقيع العقيار و سييري 
علييى الماقييول قييانون الدوليية التيي  يوجييد  يهييا وقييت تحقييق السييتب الييذي ترتييب عليييب 

 كسب تلك الحقوق أو  قدها.  
 المذكرة اإلد احية :

اد انيييم يييي ة، يييل  األقييثامةييو يجييام رظييام األيييثام     اييناقا تبييال ادةيياق   م  يياب  
 يث ث  ادة  ز اد ارثرو دلةام.

ادة  ييز اد ييارثرو دليييثام د ييارثم  يي ه األيييثام   ت يي،   إ  ييا اد، م قلم      ة  د د   
 ييي ه اد اقييي،  ييييل اد ثاقييي، األاااييييم ةيييو اد يييارثم ادييي، دو ادخيييات   اد يييادو ةيييعم ادةيييام 

 يخ   د ارثم يثق م.
   ادح ييثل اد انيييم  م ادةن ييثمادة  ل  بحيييان     يلكييي  ا اناقان  ادةاق   ي ا  اب     

قيييارثم ادجيييم اد يييو يث يي، ةاييييا ادةن ييثم  قييي  تح يي  ادييييبل  م  قايييق   ل يي مادة  ل ييم بيي 
 اد ل ت تل قليم  يل ادحيان     ادةلكيم    ادح ثل اد انيم األ   .

يثقيي  ادةن ييثم بار  ادييم إدييم ق دييم   يي   قاييق تغاا   إيكاريم ااقظ  م ادةاق  دم ت ادع 
تةثر ي كلم اد نان  ادة ح     ةو   ه ادحادييم يجييل تيبايي  قييارثم ادةثقيي  ادج،ييي، بيي ا  
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ةثرل تحقي ييا دثق،اريييم اد ييارثم اديي ل يحكييم ادةن ييثم ةييو اد، دييم اد ييو ار  ييل إدايييا ادةن ييثم 
  تثةا ا دلة م بادة ايات.

( يييل ادة يي     ةييا  ييث  ارق ةييو ادةيياق  30ةيياق  )قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل اد
(26.) 

 105ل     زائييي  17ق اقيييو   24ايييثرل   19يفييي ل   18  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
 ق  و يثق،.

 ( 27مادة )
القانون الذي دحدد ما إذا كان الي ء عقارا أم ماقيوال هيو قيانون الدولية التي  

ة الت  تاسب الحق يوجد  يها ذلك الي ء وقت إبرام التصرف أو تحقق الواقع
 على الي ء.

 المذكرة اإلد احية :
  ييث قييارثم اد، دييم  ب رييم ق ييار    ين ييثماد ييو  نبي ييم   ان  ادةيياق  اد ييارثم اديي ل يحيي،ق

دييم      قيي   حييااد و يث ، ةايييا ذديي  اد ييو   قيي  إ يي ام اد فيي ع اديي ل  ييام اد ييو  ي
 ادثاق م اد و تكيل ادح  قلم اد و .

 ( 28مادة )
ا بييي  األحييياء  يي  شييكلها لقييانون التلييد الييذي تمييت فيييب أو تخ ييع العقييود ميي

للقانون الذي دسري على أحكامها الموصيو ية، أو لقيانون ميوص  المتعاقيدي  
 ا الوصا  الميترك.مأو قانونه

 
 

 (32)  الاص القددي:
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تخ ع االلتزامات التعاقددة ما بي  األحيياء  ي  شيكلها لقيانون التليد اليذي تميت فييب 
ذي دسييري علييى أحكامهييا الموصييو ية قييانون المتعاقييدي  أو قانونهمييا أو للقييانون اليي

 الوصا  الميترك.
 المذكرة اإلد احية :

يخييثم رييم ادةيياق  ادة  اقيي،يل ا  يييار قييارثم يييل اد ييثارال اد اديييم دحكييم اد  يي، يييل قاييق 
     ييي  ل تخ يي  د ييارثم ادبليي، اديي ل  ا   ام اد كل   يا اد ارثم األ م ةيث قارثم يحل 

يح يي   قيي،  اد ييارثم اديي ل  ا اد ييارثم ادةييارو  ييث اد ييارثم اديي ل يحكييم ادةث ييث    يي    يم 
يحكييم اد  يي،   ادةادييق  ييث قييارثم يييثنل ادة  اقيي،يل ةييو قادييم اتحاق ةييا ةييو ادةييثنل إذ 

ب ييارثم يحييل  إدةيياييم ب ييارثم يييثننيم يييل  إدةاييياكةيي   يييل ادةح ةييل  م يكييثم األةيي اق 
 ييث قييارثم يييثنل ادة  اقيي،يل إذا اتحيي،ا يثننييا      إ يي ام اد فيي ع   يييا اد ييارثم اد ابيي 

 قارثريةا ادثننو ادة    .
 اد كل ادة فثق ةو ادةيياق  ي ييةل قناصيي  اد ييكل ادخار يييم   يييا إذا  ييام اد ييكل ر نييا 
النيييا الر  يياق اد  يي،  اد اييةيم ةييو ق يي، اديي  ل ةييا يييي ل قليييم إال اد ييارثم اديي ل ي  يي  

  ث .إديم دل فل ةو اد ف ع يل قاق ادةث 
  قكايييم ادةاق  دم ت    باالتجاه اد ل يخ    كل اد  ، دل ارثم اديي ل ييبيي  ةييو  يي م 
يييل  11ادةث ث يم   تجاز ب ، ذد  االد جا  إدم قييارثم يحييل إر  يياق اد فيي ع )ييياق  

يييل اد ييارثم ادبثدييثرو(  ال باالتجيياه اديي ل يخ يي   3،5 األدةييارواد  نييال  إصيي،ارقييارثم 
يييي ل قييارثم اد، دييم اد ييو  ي   يياي    قليم ادة  اق،ام  ةعذا دييم    كل اد  ثق دل ارثم اد ل

 ي     اد ارثم ادة،رو اد   و ادةثق،(.  104تم اد  اق، ةايا )ياق   
 ادةيياق  تح ييا  إدييم ت يي،يل قاييق يجييل قيي ع   ييار  االد زايييات اد  اق،يييم   احييل يحليييا 

ي  ليي  باالد زايييات ألم  اد  ييثق ألم اد ييكل ي  ليي  باد فيي ةات اد ارثريييم  ينيييا اد  يي،  ال
دل ييكل إذا  ييام ق يي،ا  ييكليا   اجييل قيي ع  متث يي، ب يي، إر  يياق اد  يي، يييي ث ي االد زايييات
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  ييييييار  قييييييارثم ادة  اقيييييي،يل  احل يحليييييييا    قييييييارثم يييييييثنل ادة  اقيييييي،يل  ألم قييييييارثم 
 ادة  اق،يل ال يخ ل  قل قارثريةا ادثننو ادة     اد ل  رق ةو ا   ادةاق .

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 32 يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )قلييم  ييث  يييا اييب  ة
 (.28ادةاق  )

  رقرو.  21اثرل     21يف ل     20  و ت ارب ادةاق   
 ( 29مادة )

دسييري علييى االلتزامييات غييير التعاقدديية قييانون الدوليية التيي  حييدثت  يهييا  .1
 الواقعة المايئة لاللتزام.

لااشيئة عي  الفعيل ال يار، ال تسري أحكام الفقرة السابقة على االلتزامات ا .2
ن مييروعا  ي   لسيقي  وليو كيان غيير مييروع االذي وقع    الخيارج وكي
    التلد الذي وقع فيب.

 المذكرة اإلد احية :
ت يي  اد  يي   األ دييم قاقيي،  قايييم ت  ييو بخ ييث  االد زايييات  ايي  اد  اق،يييم اييثا   ييام 

  يم. يف،ر ا اد  ل اد ار    اد  ل ادناة  د ارثم ادبل، اد ل  ق  
إال  م ادة ييييي      ييييي   اد يييييارثم اد ليييييييانو بادنيييييي م داد زاييييييات ادنا يييييئم قيييييل اد  يييييل 
اد ار  ةثرق ةو اد     ادةاريم  م  ص  اد  ل ب رم يييل األة ييام  ايي  ادة يي  قم يجييل 

  م ي م  ة ا دكل يل قارثم يحل  قث  اد  ل  قارثم اد ا و  ل اد ارثم اد لييانو.
ق  يييو  106 زائييي ل   20ق اقيييو   27ايييثرل   22  يفييي ل  21  يييو تييييا   ادةييياق  

 يثق،.
 
 
 ( 30مادة )
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دسييري قييانون الدوليية التيي  تقييام  يهييا الييدعوى أو ت اشيير  يهييا اإلجييراءات علييى 
 قواعد اال تصاص وإجراءات التقاص .

 :  اإلد احيةالمذكرة  
 ا ييو ب ييارثم  ق،قت ادةاق  اد ارثم اديي ل يييي ل قلييم قثاقيي، اال  فييات  إ يي ا ات اد

 م اد ام.  بادنظال، اد ل ت ا    يم   ا    ذد  التفاديا  ادب
 ت بايييي  اال  فييييات ينفيييي ع إدييييم  اليييييم ادةحيييياكم  ةييييا ينفيييي ع إدييييم اال  فييييات 
ادنييثقو  ادةكييارو  اد خفييو    م ت بايي  ا  يي ا ات ي ييةل  ةييي  األ  ييا  اد ييو ت  يي  

ا  يييا ييييل    قكيييم ق ييائو دة ا ييي   إ ييي ا ات اد ن ايي     قييي ار يييام ادةحييياكم الا فيي،ار 
 ا   ا ات اد و راةيا اد ارثم.

ق  يييو  107 رقريييو   23  ق اقيييو 28ايييثرل   23يفييي ل   22     يييو تييييا   ادةييياق
 يثق،.

 ( 31مادة )
ال تسري أحكام المواد السابقة م  هذا الفصل إذا وجيد نيص عليى  ال هيا  ي  

 قانون  اص أو    اتفاقية دولية نا ذة     لسقي . 
 المذكرة اإلد احية :

ل ادةاق  قكم ت ارم قثاق، اد ارثم اديي، دو ادخييات اد ييو ق رتيييا ادنفييثت ادييياب م تبا
ي  قكم ي  ر بة   م رم  ات    بة   م ي ا ،  ق ديم راة   ةو ةلييال   ييث 
ق،م تيبا  قثاق، اد ارثم اد، دو ادخات   تيبا  اديينم ادخييات    ادة ا يي،  اد، ديييم 

 ادناة   ةو ةلييال.
قثاق، ت يا  ادنفثت اد و ت  و ب م ادنم ادخييات يحيي، يييل    قكم ادةاق  ي    ي 

اد خفيم ةو  يي ريا   ييي  قثاقيي، ر يياذ   را،اد ام بخفثت ادةاق  اد و   نماد  إنال
 ادة ا ،ات ةو ةلييال.
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  اد يييادو إذا   ييي، ريييم  يييات     ات اقييييم ق دييييم راةييي   ةيييو ةليييييال ةيييا تيبييي  قثاقييي، 
 إرةييا ييبيي  اديينم ادخييات    االت اقيييم  اد ييارثم اديي، دو ادخييات اد ييو ت  ييارم ي يييا

 اد، ديم.
 رقريييو  تثاةييي  ادةييياق   24 زائييي ل   21ايييثرل   25يفييي ل   23  ييو تييييا   ادةييياق  

 ق اقو.  29
 ( 32مادة )

دعي  القاص  القانون الواجب تقتيقب عليى األشيخاص م هيول  ال اسيية  .1
 أو الذي  تثتت لهي جاسيات متعددة أجاتية    وقت واحد.

نون الفلسقيا  على األشخاص الذي  دحملون جاسيات متعددة دقتق القا .2
 إحداها ال اسية الفلسقياية.

 (36)  الاص القددي:
دعي  القاص  القانون الواجب تقتيقب على األشيخاص اليذي  ثتيت لهيي جاسييات  .1

 متعددة أجاتية    وقت واحد.
ن دقتق القانون الفلسقيا  على األشخاص م هيول  ال اسيية أو اليذي  دحمليو .2

 جاسيات متعددة إحداها ال اسية الفلسقياية.
 المذكرة اإلد احية :

   نبيييمادة ةةييل ةييو ابييثت  نييييات  ا يجييا وتبييال اد  يي   األ دييم  رييم ةييو قادييم اد نييان  
 قيي   اقيي،  ي يي   دل ا ييو تح،ييي، اد ييارثم ادثا ييل تيبي ييم   دييم  دل ييخات ةييوي  يي،ق  

ي  يي  اد ا ييو ب ييارثم ادجنييييم اد ييو  ي ق قايي، قلييم ق اييم اد ا ييو ةييو ذديي    ادغادييل  م
 كة  يل اثا ا. يظي  يل ادظ  ع  م اد خم ي  ل   يا 

 تبييال اد  يي   ادةاريييم  م اد ييارثم اد لييييانو  ييث اديي ل ييبيي  ةييو قادييم ت يي،ق ادجنييييات 
 يييل  ييةنيا ادجنييييم اد لييييانيم د ييخم  اقيي،   ةييو  يي ا تغلاييل ادجنييييم اد لييييانيم 
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 يي ا ي  يي  ييي  ادةبيي،  اد ييام اديي ل اايي    ةييو اد يي ع اديي، دو قلم  ا  ا يل ادجنييات    
باق  ييار  م ادجنييييم يييي دم ت  ليي  باديييياق   ال ي بييل  م تحيي كم اد، دييم ةييو  يي ريا دغايي  

 قارثريا.
  رق ةيييييو اد  ييييي   ادةارييييييم  ي يييييا   ريييييم إذا  يييييام اد يييييخم يجييييييثم ادجنيييييييم ةاد يييييارثم 

 اييي  يثة يييم ةيييو ذدييي  ألم قيييارثم ييبييي  قلييييم   اق  ييي،  م اد  ييي     يييث ادييي لاد ليييييانو 
 يحةلثم ادجنييم اد لييانيم.اد يل    ادجنييم ييب  قلم األ خات

 :   ادةاق  يجل ت ،يليا د ف ح قلم ادنحث اآلتو
ي ييال اد ا ييو اد ييارثم ادثا ييل تيبي ييم ةييو قادييم األ ييخات يجيييثدو ادجنييييم     .1

 اد يل تةب  ديم  نييات ي  ،ق  ةو  ق   اق،.

 إقيي،ا اييييانو قلييم األ ييخات اديي يل يحةلييثم  نييييات ي  يي،ق  ييب  اد ييارثم اد ل .2
 ادجنييم اد لييانيم.

ادييي ل ي يييال اد يييارثم ادثا يييل   يييث و  نيييا  قليييم ييييا  رق ةيييو اد  ييي   األ ديييم ةيييعم اد ا ييي  
ت  ،ق  نيييياتيم  يي ايم  ال تكييثم       اد يبا  قلم قادم األ خات يجيثدو ادجنييم 

 إال ييبيي  اد ييارثم اد لييييانو ةييو قادييم     ،ق  ادجنييم اد لييانيم إق،  ادجنييات ادة
 يا إذا  ار  ادجنييم اد لييانيم إق،   نييات األ خات ادة  ،ق .

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 36قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.32ادةاق  رقم )

  رقرو. 24ق اقو     33اثرل     27يف ل     25ييا   رم ادةاق   
 

 ( 33مادة )
إذا كان القيانون الواجيب تقتيقيب هيو قيانون دولية تتعيدد  يهيا التيير عات  يإن 

 قانون تلك الدولة هو الذي دقرر أدة شر عة ماها د ب تقتيقها.
 المذكرة اإلد احية :
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اد ييو  رقت ةييو ادةييثاق ادييياب م إدييم تح،ييي، قييارثم ي ييال  ا ييل  ا اناققثاق،      ارتإذا  
اد يييو ي كيييثم ينييييا يةيييل  ات ا ييي   اد يباييي  ت  ييي،ق اد اد يباييي    تبيييال  م اد يييارثم  ا يييل

ت يي،ق اد  يي ا ات اد ييو تيبيي  قلييم ادييز ا   ادةايي ا     يي،ق اديثائيي   ة ييو  يي ه ادحادييم 
  ب م اد ارثم اد،ا لو دل، دم  ث اد ل ي ييال اد  يي ا   ا ييل اد يبايي   37ت  و ادةاق   

م  ا ييل اد يبايي   اديي ل    ا يا اا    قليم اد  م  اد  ييا     يي ا ي نييو  م قييارثم اد، ديي 
ت  ييي،ق  ييييم اد  ييي ا ات اد،ا لييييم ال ي خليييم قيييل ا  فاصيييم   إرةيييا  يييث ي يييال ييييل  يييال 

د ثاقييي،  بعقةادييم يي ا   اقيي،  ا ييل اد يبايي    ايي م ذديي  تو ي كييثم ينيييا  يي اد  يي ا ات اد
 تنظيم اد نان  اد،ا لو يا  ال اد   ا ات اد و ي كثم ينيا.

ق  يييو  109 رقريييو   27 زائييي ل   23  ايييثرل  28يفييي ل   26  يييو تييييا   ادةييياق  
 يثق،.

 ( 34مادة )
الدا ليية األحكيام إذا تقرر أن قانونا أجاتيا هو الواجب تقتيقب،  ال دقتق ماب 

 دون الت  تتعلق بالقانون الدول  الخاص.
 :  اإلد احيةالمذكرة  

 ا ييل اد يبايي   ةييعم    نبييياادةنفييثت قلايييا ايياب ا قارثرييا  ا اييناقإذا قيي،قت قثاقيي، 
ادةث ييث يم  ييو اد ييو تيبيي    ال تيبيي  قثاقيي، اد ييارثم ادخييات ادةث ييثق   يييم   قكايييم 

تييىقل  ا قادييمةو  ل ادحيياالت ق ييم  دييث  اريي    ا قادم   ا يظي   م ادةاق  ال تجاز  
 ا اييناقي ال   ا  يي  ذديي  إدييم  م قثاقيي،    نبوإدم تيبا  اد ارثم ادثننو     قارثم 

اال  فييات اد  ييي ا و د يييارثم ي يييال   ةيييو قبيييثم ت اقييو اق  يييارات  اصيييم قيييال ت  ييي، 
ت ثاييي  ديييي ه االق  يييارات  ر ييين دحقي يييم ييييا ي ييي ره اد يييارثم ادييي ل تحييي،قه قثاقييي،  ا قاديييم
 يل  قكام.  ا اناق

 ق  و يثق،.  110 رقرو     28اثرل     29يف ل     27  و تيا   ادةاق   
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 ( 35مادة )
ني  فيمييا لييي يييرد تت ييع م يياد  القييانون الييدول  الخيياص  يي  حيياالت تاييازع القييوا

 بيأنها نص    المواد السابقة م  هذا الفصل.
 المذكرة اإلد احية :

تثا م ادةاق  قادم ق،م   ثق رم ةو  يي م قادييم يييل  قييثام تنييان  اد ييثارال  تحاييل ةييو 
ذد  إدم ي اق  اد ارثم اد، دو ادخات األكة   اثقا   دي ه ادة اق  يييل اييةات اد،قييم 

ي انييم يييل رييثاقو اد ييارثم يةييا يج ليييا  اقيييم د ح،ييي،  ادث ييثت  اد خفيييم ةييو راقيييم 
 اد ارثم ادثا ل تيبي م.

 ق  و يثق،.  111ق اقو    30اثرل    26يف ل   34  و تيا   ادةاق   
 ( 36مادة )

ال د وز تقتيق أحكام قيانون أجاتي  عياتيب الاصيوص السيابقة إذا كانيت هيذه 
   حالية المخالفية تقتيق األحكام تخالف الا ام العام أو اآلداب     لسقي  و 

 م اد  القانون الدول  الخاص.
 (40)  الاص القددي:

ال د وز تقتيق أحكام قانون أجات  عياتب الاصوص السابقة إذا كانيت هيذه األحكيام 
 تخالف الا ام العام أو اآلداب     لسقي .

 
 

   المذكرة اإلد احية :
قان ييم ادنفييثت إذا  ييام  رييم ال يجييثن تيبايي   قكييام قييارثم   نبييو  قلييم تيينم ادةيياق  

   اآلقاب ةييو ةلييييال     يي  رييم ادةيياق  يييل رييم  اد ييام   يي ه األقكييام يخاد ييم دلنظييام 
يييل قييارثم إصيي،ار  30يفيي ل اد ييو اايي ة، ا ادة يي   ادةفيي ل يييل ادةيياق   28ادةيياق  
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 يييل م 1926يييل اد  يي ا  ادبثدييثرو ادفيياقر ةييو ايينم   37ادةيياق      يييل  اد  نال األدةارو
  نال ا ييادو ادج،ي،.  يل اد   21ادةاق   

 ان غيييو اد نثايييم بييي م إقةيييام ةكييي   ادنظيييام اد يييام    اآلقاب د  تايييل األاييي  ادييي ل ت ييي،ي  
ا  ار  إديم  يةا ي  ل  باا   اق تيبا  اد ثارال األ نبيم يخ ل  قل  قةام  يي ه اد كيي   

 ةو ريال ر اب  االد زايات اد و ال ي، ل ةو تكثانيا قنف    نبو.  
 اق اد ييارثم األ نبييو ادة ييال إذا  تبييال اد ييارثم ادثا ييل اد يبايي  ةييو قادييم اايي  ادةاق  دم  

يييا ت ييارم ييي  ادنظييام اد ييام   األة ييل ةييو  يي ه ادحادييم تيبايي  ي يياق  اد ييارثم اديي، دو 
 ادخات.

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 40قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.36ادةاق  )

  زائ ل.  24ق اقو   32اثرل     30 يف ل     28  و تيا    
 ( 37مادة )

دقتق القانون الفلسيقيا  إذا تعيذرت معر ية القيانون األجاتي  الواجيب تقتيقيب 
أو تعذر تحديد مدلولب إذا كان الازاع يتعليق بياألحوال اليخصيية، أميا إذا كيان 

 الازاع يتعلق بالمعامالت المالية  تقتق م اد  القانون الدول  الخاص.
 (41)ددي:  الاص الق

دقتق القانون الفلسقيا  إذا تعذرت معر ة القانون األجات  الواجب تقتيقب أو تعيذر 
 تحديد داللتب.

 المذكرة اإلد احية :
 م اد ييارثم اد لييييانو  ييث اديي ل ييبيي   ل قييارثم اد ا ييو إذا ت يي رت  41تبييال ادةيياق  

 يي ا ادحكييم ال ي  يي  قالد ييم     ،ييي،ي  ةييم اد ييارثم األ نبييو ادثا ييل تيبي ييم     ت يي ر تح
ييييي  يييييا  قيييي نه اد ييييارثم اديييي، دو ادخييييات يييييل تيييييثر بخفييييثت ادة ييييايات ادةاديييييم  
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ةاألة ل  م تيب  ةو   ه ادحادم ي اق  اد ارثم اديي، دو ادخييات ألريييا ايي كثم  ة ييل 
 يل قارثم اد ا و ةو اد فل ةو ادنزا .

 خفيييم بيييبل يل ادة يي    يفييلح إذا  ييام ادنييزا  ي  ليي  بيياألقثام اد  41 رم ادةاق   
 ق،م   ثق قثاق، يث ث يم ق ديم يثق،  ي    قلايا  ال اد، م ةو   ا ادةجام.

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 41قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.37ادةاق  )

 الفصل الرابع 
 األشخاص 
 الفرع األول 

 اليخص القتيع 
 ( 38مادة )

 يا وتاته  بموتب. تتدأ شخصية اإلنسان بتمام والدتب ح .1
 دحدد القانون حقوق الحمل المستا . .2

 :  اإلد احيةالمذكرة  
تبييال اد  يي   األ دييم  م  خفيييم ا ريييام تبيي،    ةييام  القتييم  اكييثم ذديي  بار فييادم قييل 

لحظييم  اقيي،   د يييم ار فيياال تايييا   ييث قييو  يي ايم تح يي  قياتييم قنيي، تةييام ادييثالق   دييث 
 ق م دث يات ب ، ذد  ي ا   .

 ات قيا  ادةثدثق بةظييي  يييل ادةظييا   ادة دثةييم اد ييو تيي،م قلييم ادحيييا   يياد ن    ا م إا
    اد يا     اد كا     ادح  م..ادخ.

 إذا اييار اد يي  ةيييو  الق  ادةثدييثق قييييا يةكييل ادلجييث  إديييم نيي ل ا ا يييات   ا ييات قييييا  
ب يييثق  ل ادخبيي ا  يييل األن ييا       ادةثدثق  ق  تةام ادثالق    يييل  ييةنيا االايي  ارم  يي 

 ادخ....  ادةااق
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ادةييادكو   اد ييياة و ) ةيييثر ييي ا ل   ييل ادييينم  إديييم  اد  يي   األ دييم تثاةيي  يييا ذ ييل 
 .( ادحنبلو

  م  قاييق تن يييو  خفييام ا ريييام   ليي  اد  يي   األ دييم ادةييثت يث  ييا الر يييا   خفييي
  ل بح،   ادثةا .  تمبار يا  قيا

كيييثم ديييم   لييييم ادث يييثب    لييييم  ييييا  يييال اديييثالق   ادةيييثت تث ييي،  خفييييم ا رييييام   ت
 األقا .

 رق ةييو اد  يي   ادةاريييم اايي ةنا  قلييم ادحكييم اديي ل  رق ةييو اد  يي   األ دييم  يخييم ادجنييال 
قاق ااب  دم اد خفيم ةو ريال يح،ق )  ليم   ثب راقفييم( قاييق يك يييل ادح ييثل 
 اد يييو يك لييييا ديييم اد يييارثم ينييي   ييي،  ادحةيييل  ييي ايم  م يثدييي، قييييا  ديييث دلحظيييم   إال ةيييا

 يك يل  ل ق  يل ادح ثل  ت ،  خفا م   م دم تكل.
 يييل ادح ييثل اد ييو يحيي،ق ا اد ييارثم  اك يييبيا ادجنييال  ابييثت رييي م أل يييم   ق ييم ةييو  م 
تكثم دم  نييم   يم  اا ناقا إدم يب،  ق  اد،م   دم ادح  ةو ا ر    يةا يثصييم دييم 

 قيي، ادة  اقيي،يل قلييم بييم   دييم االايي  اق  يييل اال يي  ا  دةفييلحم ادغايي  اديي ل ي يي  نم 
اآل   دفادح ادجنال   االا  اق  يل ق ، اد  يال    يل ق يي، ادي ييم ييي  اد كلييي  اديي ل 
يكثم يل قبل ادثا ل قلم ادةث ثب دم    ةي   يي ه ادح ييثل ال تح ييا  إدييم قبييثم   يييا 
ادح ثل اد و تح ا  إدم قبثم يةل ادح ثل ادنا ئم قييل ق يي، ادبييي     ا يجييار ال يةكييل 

   دلجنال. م تةب
 ال يكثم ادجنييال   ييا د حةييل االد زايييات  ألرييم ال ي ة يي  ب  ليييم   ييثب  ايلييم  ييل   ليييم 

 .ادث ثب اد و تةب  دم راقفم تةكنم يل اك ياب ادح ثل ق م تحةل االد زايات
  رقرو.  13 زائ ل    25ق اقو     34اثرل     31يف ل     29  و تيا   ادةاق   

 ( 39مادة )
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بالس الت الرسمية المعدة لذلك،  إذا لي توجد سي الت أو  تثتت الوالدة والو اة
اإلث يات بأدية وسييلة مي  وسيائل اإلث يات  زرج  يهيا، جيادتتي  عدم صحة ما ا

 القانونية.
 :  اإلد احيةالمذكرة  

تبال ادةاق   م األصل  م تةب   اق ييم ادييثالق    اق ييم ادثةييا  باديييجات اد اييةيم ادة يي،  
 اق ييم ادييثالق      اق ييم ادثةييا   ييياق   الق      ييياق   ةييا  قيييا  يييل يبليي  قييل إ ديي د     

 قلم ادنةثذ  ادة ، د د .
 رظييي ا أل ةييييم  اق يييم ادةيييااق دل يييخم ر ييييم    ألقار يييم    دلةج ةييي    ييي   اد يييارثم 

اد ييي قو  ادلقيييي   قايييق قييي،ق      اييي  اق يييم ادةيييااق ايييثا  بادنيييي م دلةثديييثق اد ييي قو 
اديييثالق    قييي،ق ادبياريييات اد يييو ي ييي ةل قلاييييا اد بليييي  ادةك يييل ادييي ل يجيييل تبليغيييم  ثاق يييم 

 ادييزم ادةثظيي  ادةخيي م ب ييي، قايي،  اق ييم ادةييااق   ح اييي   ييياق   الق  ت  ييةل  ياريييات 
 ق،ق ا اد ارثم  تيلم إدم  ق،  ة اق  ا   ادةثدثق يل اد ادغال.

ايي   إذا دييم ييي م اد بلييي  قييل  اق ييم ادةييااق     تييم اد بلييي   ييي  ذديي  اييجل  ي لثيييات  
صيييحيحم ةيييو ادييييجات اد ايييةيم   ييييةكل إا يييات  اق يييم ادةيييااق بكاةيييم  ايييائل ا ا يييات 
 ينييييا ادبانيييم  اد ييييثق ألم  اق يييم ادةيييااق ييييل ادثقيييائ  ادةاقييييم   ادثقيييائ  ادةاقييييم يجيييثن 

 إقايم اد،دال قلايا بجةي  ن ل ا ا ات.
 اق ييم ادثةييا  ةحيي،ق   رظيي ا د اييار اد ارثريييم اد ييو ت  تييل قلييم  اق ييم ادثةييا   يي   اد ييارثم 

ات   ادةيي،  اد ييو ييي م  اديييا اد بلييي    قيي،ق األ ييخات ييي  ث ادجيم اد و ي م تبليغيا قل اد
 ييل قلييم ادةثظيي  ادةخيي م تح ايي   ييياق  ادثةييا        اد يل ي   قلايم ا د زام باد بلي  

 تةبييي   م  قليييم ادنةيييثذ  ادة ييي، دييي د   تييييليةيا إديييم نادبييييا ب ييي، اد ح ييي  ييييل  خفيييا
 ثةا  ب ياق  ادثةا . اق م اد
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تييم اد بلييي   ييي  ذديي  اييجل  ي لثيييات  ايي  صييحيحم     إذا دييم ييي م اد بلييي  قييل ادثةييا  
 يةكل إا ات  اق م ادثةا  بكل  اائل ا ا ات  ايي ق ذديي  دكثريييا  ةو اديجات اد اةيم 

  ادثقائ  ادةاقيم يةكل إا اتيا بكاةم  اائل ا ا ات.   اق م ياقيم 
 ق  و  يثق،.  114 زائ ل     26اثرل     32يف ل     30  و تيا   ادةاق   

 ( 40مادة )
 تا ي الس الت الرسمية للمواليد والوفيات والتتليغات المتعلقة بقانون  اص.

 المذكرة اإلد احية :
ي ق تنظيم اديجات اد اييةيم دلةثادايي،  ادث يييات  اد بليغييات ادة  ل ييم  يييا ب ييارثم األقييثام 

 ادة،ريم.
  زائ ل.  27يف ل     31  و تيا   ادةاق   

 ( 41مادة )
ئييب قييواني   اصيية،  ييإن لييي توجييد  أحكييام اتييا ي أحكييام اللقيييف والمفقييود والغ

 الير عة اإلسالمية.
 المذكرة اإلد احية :

تيبيي  قلييم ادلقييي    ادة  ييثق  ادغائييل اد ييثارال ادخاصييم   ادلقييي   ييث اد ييخم قيي،يق 
 دكل بيبل ظيي ع ييياقل ي ةةييل ادثالق  يجيثم األ ثال   ادغائل  خم  ايل األ ليم 

 م ي ييال دييم رائييل قييارثرو ييي،ي   ييئثرم ق اظييا قلايييا  قلييم يفييادح يييل   م ةو  اب م قيي 
 دم قاقم بم.

 ادة  ثق  ث ادغائل اد ل ال ي  ع يكارم  ال ت لم قياتييم     ةاتييم   ا  يي  قكييم ادغائييل 
 قليييم    ييثقاقبل ادحكم ب  ،ه   اي يي   ل يل دم يفلحم  م ييلل ادحكم باق  اره ي 

 تيبيييي  قليييييم األقكييييام ادخاصييييم   حكييييم  يييي د ادال ي يييي، ادغائييييل ي  ييييثقا إال إذا صيييي،ر 
 بادة  ثق.
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يل قارثم ق ثل اد ائلم اد ل صيي،ر بة   ييم األييي   199 ةو قيا   ز   ان  ادةاق  
 يثراث قكم ادة  ثق.  15ادةىرخ ةو   303رقم  

يحكييم قادييم يحيي،ق  ت  ليي   إذا دييم يث يي، قييارثم  ييات      يي،  دكييل دييم يث يي، رييم  يييم 
 بادلقي     ادة  ثق    ادغائل  ة لم اد ا و  م ييب   قكام اد  ا م ا ااييم.

 ( 42مادة )
 يا ي ال اسية الفلسقياية قانون  اص. .1
المواص  هو كل م  تثتيت ليب ال اسيية الفلسيقياية، واألجاتي  كيل مي  ليي  .2

 تثتت لب هذه ال اسية.
 المذكرة اإلد احية :

سيييم قارثريييم  اياايييم تحيي،ق اد، دييم  يي    تة يي  اد ييخم  يييا   ان ةييو إدييم ادجنييييم ت 
ةييو  ار يييا   قيي، ت  يي،ق  م  ييل ةلييييانو  اييثا   قييام ةييو ةلييييال   ادجنييييم اد لييييانيم

كةييي  ييييل  نيييييم ييييل  انييييا ادجنيييييم  ادجنيييييم بادنيييي م د يييخم  اقييي،   ل يكيييثم ديييم 
د يييارثم اد ليييييانو  ادةحييياكم اد ليييييانيم   ةيييو  ييي ه ادحاديييم ي ييي، ةليييييانيا ةيييو رظييي  ا

اد لييييانيم   ةييو ذديي  تغلاييل دلجنييييم اد لييييانيم قلييم ادجنييييات األ يي    يييل تةبيي  
دم ادجنييم اد لييييانيم ي يي، يثاننييا ةلييييانيا  يل دييم تةبيي  دييم ادجنييييم اد لييييانيم ي يي، 

  ادجنييم تح،ق  قكاييا ب ارثم  ات.     نبيا
 33 زائييي ل   30ق اقيييو   37  35يفييي ل   33 اد  ييي   األ ديييم تييييا   ريييم ادةييياق  

  رقرو.
 ( 43مادة )

تتايون أسيرة الييخص ميي  زوجيب وذوي قريياه، و عيد ميي  ذوي القرييى كيل ميي  
 د معهي أصل ميترك.

 المذكرة اإلد احية :
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ق ا ييا دل ييخم يييل يجة ييم بييم  صييل ي يي    ذ يي   ، ايي   اد ييخم  ييم ذ   ق  يياه   ا يي 
 .   ه  و ق ابم ادنيل  كام     رةم

  زائ ل. 32ق اقو     39اثرل     36يف ل     34تيا   ادةاق     و 
 ( 44مادة )

 القرابة الم اشرة ه  الرابقة ما بي  األصول والفروع. .1
القرابة غير الم اشرة ه  الرابقة ما بي  أشيخاص د معهيي أصيل مييترك  .2

 دون أن دكون أحدهي  رعا لآل ر.
 المذكرة اإلد احية :

  ادةييي قيم   ل  ييو اد ييو تيي     ييال   ييخات ييليييل اد  ابييم ادة ا يي    ييو ق ابييم ادخيي 
 ييل إ ق، م يييل اآل يي   ةييا  ييث األييي   ييال األصييثم  اد يي     يةييل ادجيي،  األب  اال ييل   

   ل اد  ابيييييم اد يييييو تييييي    اد يييييخم ب صيييييثدم   م قليييييثا       قيييييم   م اييييي لثا   يييييلا 
 يييييينيم اد يييييخم  ييييياألب  ادجييييي،   ب ادجييييي،   م األب   م  رحييييي،نةاألصيييييثم  يييييم ادييييي يل ي

 ادخ  إم قلثا...ادج،
حيي،ر م يييل اد ييخم يةييل اال ييل  ادبنيي    ا ييل اال ييل  ا ييل ن اد يي     ييم األةيي اق اديي يل ي

 ادبن   إم ا لثا.
  األم ق ال ي ا    يا ذ   بخفثت األب يي   قلم األم.

 اد  ابم  ا  ادة ا     ييو ق ابييم ادخيي  ادةنحيي ع    ق ابييم ادحثا ييو    ييو ق ابييم ال ت ييثم 
صييل ي يي    ق م  م يكييثم  قيي، م ة قييا     إرةا ت ييثم  ييال  ةيي اق يجة يييم  قلم اد يليل

.ادخ  ةيياال ث   صييليم ..ادخييام   نييا اد ييم       نييا آل يي   يةييل ق ابييم األخ أل يييم  ق ابييم 
ادخيييام  صيييليم       نيييا اد يييم  صيييليم ي ييي     يييث ادجييي، ألب   نيييا ي ييي     يييث األب    

 م   ك ا.ي      ث ادج، أل
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م إبةيييا ذ يييل إدييييم اد  يييم ا ايييايو بخفيييثت ق ابيييم ادحثا يييو  إذ  ديييم ي  ييي  ادة ييي    
ق ابيييم ادحثا ييييو ت نيييو ةييييو اد  يييم ا اييييايو األقيييارب ادةحييييارم ادييي يل دييييييثا  صييييثال  ال 

  نيي     ا ييل ادخييام  ا ييل اد ييم   ة  قييا  ال ي يي، ق اييل ق ابييم قثا ييو  ايي  ادةحييارم يةييل
 اد م    ن  ادخام.

 زائ ل.   33يف ل    35  و تيا   رم ادةاق   
 ( 45مادة )

يراعى    حساب القرابة الم اشرة حس ان كل  يرع درجية عايد الصيعود لألصيل 
بخيروج هيذا األصيل، وعايد حسياب درجية القرابية غيير الم اشيرة بقيدر اليدرجات 
صعودا م  الفيرع لألصيل المييترك ثيي نيزوال مايب إليى الفيرع اآل ير، وكيل  يرع 

 فيما عدا األصل الميترك دعد درجة.
 اإلد احية :  المذكرة

تحيل قر م اد  ابم ادة ا    قلييم  اييا   ييل ةيي   قر ييم قنيي، ادفيي ثق دلصييل بخيي    
م   ق اييل يييل اد،ر ييم ادةاريييم   ا األصل  ةاال ل ق اييل يييل اد،ر ييم األ دييم دييلب   دييل

دلجيي،  ةيياألب  األم ةييو اد،ر ييم األ دييم    يي د  اال ييل  ادبنيي      ييث األب   م األم     ييث 
   ك ا.  ق ال يل اد،ر م ادةاريم..  األم    م األم 

 تحيييل قر ييم اد  ابييم  ايي  ادة ا يي   قلييم  اييا  قيي، اديي،ر ات صيي ثقا يييل اد يي   إدييم 
ا قييي،ا األصيييل ي ييي، قر يييم  ةييياألخ ق ايييل ييييل اد،ر يييم ةييي األصيييل ادة ييي      يييل ةييي    ي

 األ   ق ا م يل اد،ر م ادةاريم   اد ييم ق اييل يييل اد،ر ييم ادةادةييم   اد ةييم ق ا ييم    ادةاريم
 ادخام  ادخادم  ل ينيةا ق اييل يييل اد،ر ييم ادةادةييم   ا ييل اد ييم  ا ييل    يل اد،ر م ادةادةم

 ادخام  ل ينيا ق ال يل اد،ر م اد اب م …  ك ا.
  رقرو.  36 زائ ل   34يف ل   36  و تيا   رم ادةاق  

 ( 46مادة )
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 دعد أقارب أحد الزوجي     ذات القرابة والدرجة بالاس ة إلى الزوج اآل ر.
 المذكرة اإلد احية :

ي ، ق ال  ق، ادز  ال ق ابييم ي ا يي       ايي  ي ا يي   )قثا ييو( ق ا ييا بادةفييا    دلييز   
اآل يي    يين   اد،ر ييم  ةيي  ث ادييز   ق اييل يييل اد،ر ييم ادةاريييم دلز  ييم بادةفييا        ييث 
ادز   ق ال يل اد،ر م األ دم دلز  م بادةفييا     قييم ادييز   ق اييل يييل اد،ر ييم ادةادةييم 

دةفا       ث ادز  م ق ال يل اد،ر م ادةاريم دلز   بادةفا        ييث ادز  ييم ق اييل با
ييييل اد،ر يييم األ ديييم دليييز   بادةفيييا     قيييم ادز  يييم ق ايييل ييييل اد،ر يييم ادةادةيييم دليييز   

 بادةفا   .
  ق ابم ادةفا    ق، تكثم يل  يم األب    يل  يم األم     يل  يم ادز  .

  رقرو.  37 زائ ل     35اثرل     39ل   يف   37  و تيا   رم ادةاق   
 (  47مادة )

 دكون لال شخص اسي ولقب و لحق لق ب بأسماء أوالده وزوجتب.  .1
يراعيى أن تايون أسيماء األشيخاص عرييية ميا ليي دكي  الموليود مي  أبييو    .2

 غير مسلمي .
 .يا ي أسماء األشخاص وألقابهي وتغييرها وحمايتها قانون  اص .3

 (51)  الاص القددي:
 شخص اسي ولقب و لحق لق ب بأسماء أوالده.  دكون لال .1
يراعييى أن تاييون أسييماء األشييخاص عريييية مييا لييي دكيي  المولييود ميي  أبييو   غييير  .2

 مسلمي .
 يا ي أسماء األشخاص وألقابهي وتغييرها وحمايتها قانون  اص. .3

 المذكرة اإلد احية :
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زه ةييعم ة    اد     األ دم قلم  ل  خم نبي و  م ي خ  إدم  ارل ااةم دق ا يةايي 
االام  ق،ه ال يك و دل ةااز   اد  ابم  يةا  ال األاييةا  يكييثم اييب ا دليي      يي ا ادل ييل 
يكييثم بحكييم اد ييارثم د ييل أل القه    يي ه اد  يي   ال ت  يي  قةييا  ييث ييبيي  ةييو  اقرييا يييل 
إدحال د ل ادز   بادز  م    ا يا اق اق قليييم ادنييا  ةييو  اقرييا   ام  ييام اصييلم رظييام 

 ، يل إ يياةم ن   ييم ب يي،   القه  قاييق تفيي ح اد  يي   قلييم ادنحييث اآلتييو   ر  و د د  ال
: 

 )يكثم دكل  خم اام  د ل  الح  دق م ب اةا    القه  ن   م(.
  ييي   اد  ييي   ادةارييييم قاييي،ا قليييم ا  ييييار اايييم اد يييخم  قايييق ي اقيييم  م يكيييثم اايييةا 

  ييييار ق  ييييا  ااييي ةنم ييييل ذدييي  ادةثديييثق ييييل   يييثال  اييي  يييييلةال قايييق ال قاييي، قليييم ا
االام     ا ادنم  اار  ،ال  با ا  دكل ب و  يي  ل األ لبيييم   اد لييم يييل   يي م قا ييم 
يج ة نييا دلةحيياةظ قلييم ي ثيييات  خفييا م اد ييو تح ييظ دييم  يارييم  رظيي ا دةييا يحييي   يي ا 
اد يي ل يييل ظيي  ع    ييام اديي،اة  دث يي  اديينم يييا يييية  يييل  اييةا   ايي  ق  يييم    

  ة نا.إااييم ين    يا ب ن األ خات ةو يج
ت ييا  اد  يي   ادةادةييم إدييم   ييثب   ييثق ت يي ا   ييات ييينظم  اييةا  األ ييخات   د ييا يم 

  تغاا  ا  قةاي يا.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 51قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.47ادةاق  )
 38 زائيي ل    28يفيي ل   اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق   38 اد  يي   األ دييم تيييا   ادةيياق  

 زائيي ل.  اد  يي   ادةادةييم ت ييارب  28 رقرو   اد     ادةاريييم ت ييارب اد  يي   ادةاريييم يييل ادةيياق   
 يف ل.  39ادةاق   

 ( 48مادة )
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لال مي  نازعيب الغيير  ي  اسيتعمال اسيمب أو لق يب أو كليهميا بيال مسيو  ومي  
انتحل الغير اسمب أو لق ب أو كليهما دون حق، أن دقلب وقف هيذا االعتيداء 

 عو ض عما دكون قد لحقب م  صرر.مع الت
 المذكرة اإلد احية :

االاييم دييم نبي ييم يزق  ييم  يي يا  رييم قيي  دفييا  باد خفيييم يييي ث ل ادحةايييم اد ارثريييم 
يييل  ييل اق يي،ا    صييثر االق يي،ا  قلييم االاييم    ادل ييل  ينانقييم ادغايي  دل ييخم ةييو 

رثرو ةييو اا خ،ام ااةم  دق م   م ي   م قلم اد خم يل قبل ادغا  ق م ييييثق قييا
االام    ادل ل اديي ل يحةلييم     ةييو اايي  ةادم  يييا ينيييا     ي ييي  ادغايي   ييال ادنييا   م 
االاييم  ادل ييل اديي ل يحةلييم اد ييخم دييي  ققيقيييا    ار حييام ادغايي  االاييم    ادل ييل    
كلايةيييا ق م   يييم قييي    ان حيييل ادغاييي  االايييم    ادل يييل     لايةيييا إذا اققيييم  ريييم ذدييي  

 ل ل ادةن حل.اد خم صاقل االام  اد
 ا  تل قلم تح   صثر  يل صييثرتو االق يي،ا  قلييم االاييم    ادل ييل      لايةييا قيي  
صيياقل االاييم  ادل ييل ةييو ادةياد ييم  ثقيي  االق يي،ا  ق ييم إذا دييم ي  تييل قلييم االق يي،ا  
 قث  اد  ر   يا إذا  قيي   يي ر ييياقل     ق ييو ر يجييم داق يي،ا  قلييم االاييم    ادل ييل 

ة ييي ر  م يياديييل بييياد  ثان قيييل اد ييي ر ادييي ل دحييي  بيييم    قليييم  لايةيييا   يحييي  دل
 ر يجم داق ،ا .

  رقرو.  49 زائ ل      48اثرل    53يف ل     51  و تيا   ادةاق    
 
 ( 49مادة )

الموص  هو المكان الذي دقيي فيب اليخص عادة، و  وز أن دكيون للييخص 
   وقت واحيد اكثير مي  ميوص ، وإذا ليي دكي  للييخص مكيان دقييي فييب عيادة 

 دعتتر بال موص .
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 المذكرة اإلد احية :
ادةييثنل  ييث ادة يي  اد ييارثرو دل ييخم قاق تظييي    ةيييم تح،ييي، ادةييثنل  ةييو قاقييم 

 اد خم بغا ه يل األ خات.
 اخ ل  ادةثنل قل يحل ادث ثق  ةييادةثنل   ييث ي يي  اد ييخم اديي ل ي  يي م   ييثقه 

اديي ل يث يي،  يييم  يييم بفيي م قائةييم ق ييم  دييث  يياب قنييم ة يي   قييا      يحييل ادث ييثق   ييث 
اد خم بف م  ق يم قا     ث ثقه ةو رزم د  ا  إ ييان  اييثا  ةييو قيي، ق اد، دييم اد ييو 

 يسي  ةايا     ار  ق، ق ا.
 ادةييياق   رق ةاييييا يبييي،  قيييام ةيييو تح،يييي، ييييثنل اد يييخم اديبي يييو ي ةةيييل ةيييو تح،يييي، 

قه ادةثنل بادةكام اد ل يقيم  يم اد خم قاق    ي يثم ادةخاد ييم دييي ا اديينم  م   ييث 
 ةو يكام بفثر   ا  يي ة   ال يىقل إدم   ل ذد  ادةكام يثننا دم.

 ادةثنل ي كثم يل قنف ال  األ م ياقل ي ةةييل ةييو ا قايييم اد  ليييم ةييو يكييام ي ييال 
يييل قبيييل  يييخم ي يييال   ادةيييارو ي نيييثل ي ةةييل ةيييو رييييم اد يييخم االاييي   ار ةيييو ذدييي  

ييييم بفيييثر  ييييي ة    ييي م ادةكيييام   ا ح ييي  اد نفييي  ادة نيييثل ق يييم  ديييث ديييم تكيييل ا قا
 ت خلليا ة  ات  ا م قل يكام ا قايم االق ياقيم.

 ق، يةب  دل خم اديبي و  كةيي  يييل يييثنل  ا ح يي  ذديي  إذا  ييام اد ييخم قيي، اق يياق 
ا قايم ةو اد  ام ة     ةو ادة،ينم ة             يكثم دم  كة  يل ن  ييم   ييل  اقيي،  

 ا األ   .تقيم ةو ي،ينم  ا  ادة،ينم اد و تقيم ةاي
 اةكيييل  ال يكيييثم دل يييخم ييييثنل  ذدييي   ةيييو قاديييم قييي،م ااييي   اره ةيييو يكيييام يحييي،ق  
 ادةييياق    ييي ت باد فيييثر ادييي ل   ييي  بيييم اد  نيييال ادةييي،رو األدةيييارو دلةيييثنل  قايييق ي  ييي، 
باألي  ادثاق   يا     قليم اد  ع ةو اد  ايل    ي نيي  يييل  قةييام رظييام ادجنييييم ةييو 

 م يكييثم دل ييخم  نييييم  اقيي،   يييثنل  اقيي،   دكييل تكاي  ةك   ادةثنل  ةادةيي دثع 
ق، ال يكييثم دل ييخم يييثنل    يكييثم دييم  كةيي  يييل يييثنل   ةييا قيي، ال يكييثم دل ييخم 
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 نييم     يكثم دم  كة  يييل  نييييم   ادةييثنل  ة ييا دييي ا اد فييثر قادييم  اقسيييم  ديي د  
 يييل تفثر ار ،ايم    ت ،قه.

يم قيي، ت اييل إدييم اد ييخم بحاييق تيييلم    ةيم ادةثنل تظي  ةو  م ا قارات اد  ييائ
دل يييخم ر ييييم ةيييو يثننيييم   ةيييو تح،يييي، ادةحكةيييم ادةخ فيييم  يةيييا ي  لييي  بادييي،قا   

 اد خفيم  ادةن ثدم قاق تخ م   د  يحكةم يثنل ادة،قم قليم.
 ادةييياق  ةيييو تفيييثا  ا دلةيييثنل تفيييثا ا  اقسييييا تيييي جال دة يل يييات ادحا يييات اد ةلييييم 

 يم. ت    ي  ي اق  اد  ا م ا ااي
ق  ييو  17 رقرييو   39ق اقييو   42اييثرل   42يفيي ل   40  و تيا   رييم ادةيياق  

 يثق،.
 ( 50مادة )

دعييد المكييان الييذي ي اشيير فيييب اليييخص ت ييارة أو مهايية أو حر يية موصايياا لييب 
 بالاس ة إلى إدارة األعمال المتعلقة بهذه الت ارة الو المهاة أو الحر ة.

 المذكرة اإلد احية :
نل اد جييارل     ادح ةييو     ادةينييو بادنييي م إدييم اد جييار   صييحاب تحيي،ق ادةيياق  ادةييث 

ادح ع  ادةيل   ادةثنل اد جارل    ادح ةييو    ادةينييو ال ي يي، يثننييا قايييا دل ييخم 
صاقل ادح ةم    ادةينم    اد ا     ل ي يي، يثننييا  اصييا  يةييا ي  ليي  بعقةييام ا قار  

ه ادةييياق  إظييييارا د كييي   ت ييي،ق ادةيييثنل ادة  ل يييم باد جيييار     ادح ةيييم    ادةينيييم   ت ييي،  ييي 
يييييل اد  نييييال ادةيييي،رو اديثاييييي ل  اد ييييو تج ييييل يكييييام ي ا يييي    33  صييييل  يييي ه ادةيييياق  

 اد خم اديبي و اد جار     ادةينم    ادح ةم بادني م دلغا  يثننا دم.
 رييم ادةيياق  قلييم  يي ا ادنحييث يح يي  اديييي  دلة  ييايلال   يييم يياب ييم دلثاقيي    ادةيياق  ال 

 ادةثظ  ةادةكام اد ل ي ا    يم قةلم ال ي ، يثننا  اصا بادثظي م.تيب  قلم  
ق  يييو  118 زائييي ل   37ق اقيييو   44ايييثرل   43يفييي ل   41  يييو تييييا   ادةييياق  

 يثق،.
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 ( 51مادة )
مييوص  عييددي األهلييية والقاصيير والمح ييور عليييب والمفقييود والغائييب، هييو  .1

 موص  م  ياوب عاهي قانونا.
بلييخ  ميير عيييرة سيياة وميي   يي  حكمييب د ييوز أن دكييون للقاصيير الييذي  .2

ميييوص   ييياص بالاسييي ة لألعميييال والتصييير ات التييي  دعيييده القيييانون أهيييال 
 لم اشرتها.

 (55)  الاص القددي:
موص  القاصر، وعددي األهلية، والمح ور عليب، والمفقود، والغائيب، هيو ميوص   .1

 م  ياوب عاهي قانونا.
حكمييب مييوص  د ييوز أن دكييون للقاصيير الييذي بلييخ  ميير عيييرة سيياة وميي   يي   .2

  اص بالاس ة لألعمال والتصر ات الت  دعده القانون أهال لم اشرتها.
 المذكرة اإلد احية :

قييي،يم األ لييييم  اد اصييي   ادةحجيييثر قلييييم  ادة  يييثق  ادغائيييل ال يةلكيييثم   لييييم اد فييي ع 
اد ارثرو  د د  ال ي يو  ل ينيم يثننا  اصا بم   ل ي يم يثنل يييل ينييثب قنييم  

 نثب قنم  ث يثننم.ةةحل إقايم يل ي
 ق،   انت اد     ادةاريييم دل اصيي  اديي ل  ليي   ةيي  ق يي   ايينم  يييل ةييو قكةييم  اديييفيم 
   ادةغ ييييل ادحفييييثم قلييييم إذم يييييل ادةحكةييييم  قار   ييييز  يييييل  يثادييييم    يييي ا ي يلييييل 
االق يي اع ب ،رتييم قلييم إ يي ام اد فيي ةات اد ارثريييم اد ييو ت  ليي  بييا ذم   اكييثم دييم   ليييم 

حييي، ق اد يييو رايييةيا ا ذم    ييي ا ي يليييل  م يكيييثم ديييم ييييثنل  يييات  قا   ايليييم ةيييو اد
باد فيي ةات  األقةييام اد ييو ي يي،ه اد ييارثم   ييا دة ا يي تيا    يي ا ادةييثنل يخ ليي  قييل 

 ادةثنل اد ام ادة   م قليم  نم اد ارثم   ث يثنل رائ م.
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 ا حيي،ق يييثنل اد اصيي   يةييا ي  ليي  باد فيي ةات  األقةييام ادةيييةثت دييم  يييا  ة ييا دةحييل 
إقاي ييم ادة  يياق    يحييل تجارتييم    ق ة ييم إذا  ييام ي ذ رييا  يي د     بةحييل يخ ييار د ن ايي  

 قةل    تف ع قارثرو يكثم دم ادح  ةو ي ا  تم.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 55قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.51ادةاق  )
ق  يييو  119 رقريييو   41 زائييي ل   28ايييثرل   44يفييي ل   42  يييو تييييا   ادةييياق  

 يثق،.
 ( 52مادة )

د وز اتخاذ موص  مختار لتافيذ عمل قانون  معيي ، و كيون هيو الميوص   .1
بالاس ة لال ما يتعلق بهذا العمل بما    ذلك إجراءات التافيذ ال تري، ما 

 لي ديترط صراحة قصر هذا الموص  على أعمال دون أ رى.

 دكون إث ات الموص  المختار بالاتابة. .2
 ة اإلد احية :المذكر 

ي ف، بادةثنل ادةخ ار اد ل  رق ةو ادةيياق  ادةكييام اديي ل ال يقيييم  يييم اد ييخم قيياق   
 إرةييا ادةكييام اديي ل تحيي،قه ا راق  د ن ايي  قةييل    تفيي ع قييارثرو ي ييال  بحاييق يكييثم 
يثننييا  اصييا  ييي ا اد ةييل    اد فيي ع اد ييارثرو  ةييو قييال ي يي، ادةكييام اديي ل يقيييم  يييم 

 ايا دم.اد خم قاق  يثننا ق
 ادحكةيييم ييييل تح،يييي، ادةيييثنل ادةخ يييار ت ةةيييل ةيييو اد غ يييم ةيييو تةباييي  ادةيييثنل ادخيييات 
باألقةييييام  اد فيييي ةات اد ارثريييييم نييييثام ادةيييي،  اد ييييو يييييي غ قيا تن ايييي  تليييي  األقةييييام    
اد فيي ةات     تةكييال اديي،ائنال يييل تجنييل اآلاييار اد ارثريييم ادة  ت ييم قلييم   ييثق ادةيي،يل 

 ا ات اد ن ايييي  ةيييو ييييي،   اييييل ي يييال يقيييييم ةييييو ادةييييثنل ةيييو يكييييام ب ايييي،     ت  ايييز إ يييي 
 ادةخ ار.
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 ا يي  ن  ادةيياق  ادك ابييم  ا ييات ادةييثنل ادةخ ييار   تييي،ع يييل  را  ذديي  إدييم تح ايي  
االا   ار ةو اد  ايل  قيل تن ا  األقةام  اد ف ةات اد ارثريييم   ادحيي، يييل اال يي اع 

ادةييثنل ادةخ ييار بفيي ع ادنظيي  بف،ق تح،ي، ادةثنل ادةخ ار   ادك ابم النيييم  ا ييات 
 قل قيةم األقةام  اد ف ةات اد ارثريم.  

 ادةثنل ادةخ ار يكييثم دكييل يييا ي  ليي  باألقةييام    اد فيي ةات اد ارثريييم بةييا ةييو ذديي   
إ يي ا ات اد ن ايي  ادجبيي ل   دكييل يةكييل اال يي  ا  صيي اقم قلييم قفيي  ادةييثنل ادةخ ييار 

 قلم  قةام    تف ةات ق م     .
 120 رقرييييو    42 زائيييي ل    39اييييثرل    45يفيييي ل    43اق    ييييو تيييييا   ادةيييي 

 ق  و يثق،.
 ( 53مادة )

كل شخص بلخ سي  الرشيد متمتعيا بقيواه العقليية، وليي دح ير علييب دكيون  .1
 كامل األهلية لم اشرة حقوقب المدنية.

 س  الرشد ثمان  عيرة ساب ميالددة كاملة. .2
 
 

 المذكرة اإلد احية :
يااقيييم  ايلييم  ةكييل يييل  ليي  اييل اةييارو ق يي   ايينم  اييل اد  يي،  ييو اةييارو ق يي   ايينم

 ي ة  ا ب ثاه اد  ليم ي ، ق،  ل  ال اد  ،  ا  م   د  إدم قال  ةاتم.
 تةب  دةل  ل  ال اد  ،   ليم  قا   ايلم قاييق يييي يي  إ يي ام  ةييي   رييثا  اد فيي ةات 

 اد ارثريم.
كييل ةييو قيياالت اايي ةنائيم  إذا  ليي  ا ريييام اييل اد  يي، تن يييو ييةييم ادنائييل اد ييارثرو   د

قيي، يبليي  ا ريييام اييل اد  يي،   ييي  ذديي  ال يك يييل   ليييم  قا   ايلييم   ال تن يييو ييةييم 
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ادنائييل اد ييارثرو   احيي،  ذديي  إذا دييم يكييل ي ة  ييا ب ييثاه اد  ليييم بيييبل إصييا  م ب ييارم 
ي  ،ه    ين فم اد ةااز   ا  م ق،يم األ ليم إذا  ام اد ارم ي ،يم اد ةااز ةةييل يبليي  
ال اد  ،   ث يجنييثم ال ي ة يي  إال ب  ليييم   ييثب ة يي    اكييثم قيي،يم   ليييم األقا      
ي  يييم رييياقم األ لييييم إذا  يييام اد يييارم يييين م اد ةاايييز   ادييي ل يبلييي  ايييل اد  ييي،   يييث 
ي  ييثه     اييفيم    ذ    لييم  قيي، يبليي  ا ريييام اييل اد  يي،  اك يييل   ليييم  قا   ايلييم 

أل ليييم  ي يي،ه قيي،يم اد ةااييز  اديي ل يفيياب  احيي،  ب يي، ذديي  دييم قييارم يييل قييثارم ا
بجنثم ب ،  لث م ال اد  ،   يج لم ةو قكم ادفبو ادةةاز     ييين م   لا ييم  اديي ل 

 يفاب ب ،  لثق ال اد  ، باد  م     بادي م     بادغ لم.
يفيي ل   تيييا   ادةيياق   44 اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق  تيييا   اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق  

 43 زائييي ل   ادةييياق   40ق اقيييو   اد  ييي   األ ديييم ييييل ادةييياق   46ةييياق  ايييثرل   اد 46
  رقرو.

 ( 54مادة )
ال دكييون أهييال لم اشييرة حقوقييب المدنييية ميي  كييان  اقييد التمييييز لصييغر  يي   .1

 الس  أو عاهة    العقل.
 كل م  لي يتلخ السابعة دعد عددي التمييز. .2

 المذكرة اإلد احية :
يييم األقا   د اقيي، اد ةااييز بيييبل صييغ  ةييو اديييل     تبييال اد  يي   األ دييم قيي،م ابييثت   ل

قا ييم ةييو اد  ييل    اد ييادو ال يكييثم   ييا دة ا يي   ق ثقييم ادة،ريييم   ييل ي ييثم  يي د  رائ ييم 
 اد ارثرو.

  انييي  اد  ييي   ادةارييييم  م اد يييخم ي ييي، ةاقييي، اد ةاايييز إديييم  م يبلييي  ايييل اديييياب م قايييق 
 ةااييز  ل ي ة يي  ب  ليييم  قا  يفيي ح يةاييزا إدييم اييل ادةاينييم ق يي   قاييق يفيي ح  ايييل اد

 كايلم.
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 ق  و يثق،.  122 رقرو    44اثرل   47يف ل    45  و تيا   ادةاق   
 ( 55مادة )

كل م  بلخ س  التمييز ولي يتلخ سي  الرشيد، وكيل مي  بليخ سي  الرشيد وكيان 
 سفيها أو ذا غفلة دكون ناقص األهلية و قا لما دقرره القانون.

 المذكرة اإلد احية :
اق  قكييم يييل  ليي  اييل اد ةااييز  دييم يبليي  اييل اد  يي،    ييل يييل  ليي  اييل اد  يي، تبييال ادةيي 

اييي ايا    ذا   ليييم يكيييثم رييياقم األ لييييم   قة يييا دلييي     ةييي  ادةييياق  " ة يييا دةيييا ي ييي ره 
اد ييييارثم" إذ  ييييي ه ادس ييييار  ال ي يييي، اديييييفيم    ذ  ادغ لييييم يييييل راقفييييو األ ليييييم إال ةييييو 

 ادحاالت   ا   ا ات اد و ي  ر ا اد ارثم.
 ق  و يثق،. 123 رقرو   45اثرل    48يف ل     46  و تيا   ادةاق   

 ( 56مادة )
دخ ع ناقصو األهلية وعددموها ألحكام الوالدة أو الوصادة أو القوامة بحسب 

 األحوال و قا للقواعد المقررة    القانون.
 
 

 المذكرة اإلد احية :
ادثصييايم     اد ثايييم قيييل  تخ يي  ادةيياق  ريياقم األ ليييم  قيي،يةث ا ألقكييام ادثاليييم   

األقيييثام   اد يييادو ييبييي  اد يييارثم ادييي ل يييينظم  قكيييام ادثالييييم   قكيييام ادثصيييايم   قكيييام 
اد ثايم بحيل األقثام   اجل  م ي اقم ةو ذد  ا   ا ات اد و ي  ر ا اد ييارثم   يي ا 

  ا ح يل ادس ار  األ ا   ةو ادةاق  " ة ا دل ثاق، ادة  ر  قارثرا".
 146 زائيييي ل    44ق اقييييو    46اييييثرل    49يفييي ل    46ةيييياق    يييو تيييييا   اد

 ق  و يثق،.  124 رقرو  
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 ( 57مادة )
 لير ألحد الازول ع  أهليتب، أو التعديل    أحكامها. .1
 ال د وز أن تاون الحر ة اليخصية محال للتعامل. .2

 المذكرة اإلد احية :
اييثا   كاريي    ليييم      اد     األ دييم قكةييا ي  ييو ب يي،م  ييثان ادنييز م قييل األ ليييم 

  يييييثب  م   لييييييم  قا   ألم قثاقييييي، ةا ت ييييي، ييييييل ادنظيييييام اد يييييام ال تجيييييثن يخاد  ييييييا    
ت ،يليا   قة  اد     ادةاريم ادح ام اد خفيم  إذ ال تجاز داريام ادنييز م قييل ق ا ييم 
   ي اييي، ا إال إذا  يييام ت ااييي، ا ال ي  يييارم يييي  ادنظيييام اد يييام    اآلقاب  ةيييا ييييي يي  

 م يل زم اد زايييا   يي،يا   ال يييي يي   ي ييا  م ي ايي، ق ا ييم ةييو اد ةييل  يي م ي  ييي، ا ريام  
 ب م ال ي ا   ق ةم    يينم ي انم نثام قياتم.

 125 رقريييييو    47 زائييييي ل    45ايييييثرل   50يفيييي ل    48  ييييو تييييييا   ادةييييياق  
 ق  و يثق،.
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 ( 58مادة )
، ميا ليي يياص ال تاون مقومات كيان اإلنسان الماددة محال للتصر ات بعيوع

 القانون على  الف ذلك.
 المذكرة اإلد احية :

تييي،ع ادةيياق  إدييم ادح يياو قلييم ي ثيييات  يييام ا ريييام ادةاقيييم  ة     يييا يييل يجييام 
اد ف ةات ب ثم     ا ي نو  م ا ريام ال يي يي   ي  ق ييث يييل  ق ييائم  إال إذا 

 يي  ا ريييام  م رييم اد ييارثم قلييم  ييثان ذديي    ادةنيي  ي  فيي  قلييم ادبييي   قليييم يييي 
 ي ب   ب  ث يل  ق ائم  ريام ا     ل ذد  إذا دم ينم اد ارثم قلم  اةم.

 ( 59مادة )
لاييل ميي  وقيييع عليييب اعتييداء غيييير ميييروع  يي  حيييق ميي  الحقييوق المالزمييية 
ليخصب، أن دقلب وقف هذا االعتداء مع التعو ض عما دكيون قيد لحقيب مي  

 صرر.
 المذكرة اإلد احية :

ايم اد خم يل ادغا  إذا ت ،  قلم  ل قيي  يييل ادح ييثل ادةانيييم قف،ت ادةاق  قة
د خفا م  اد  ،ل قلييم ق اييم اد ييخم    اييايم  يييةم    ايية  م األق يييم     يي ةم 
   اق  اره…ادخ. ةعذا  ق  ت ، يل ادغا  قلم  ييو  يييل ذديي   ييام دل ييخم  م ييلييل 

  ق    ا اد  ،ل   اد  ثان قل اد  ر.
 49 زائييييي ل    48ق اقيييييو    46ايييييثرل    53ل   يفييييي   51  يييييو تييييييا   ادةييييياق  

  رقرو.
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 الفرع الثان  
 اليخص االعت اري 

 ( 60مادة )
 األشخاص االعت ار ة ه  :

 الدولة ووحداتها اإلدار ة والتلددات وغيرها باليرائف الت  دحددها القانون. .1
 المصالح والهيئات والمايآت العامة. .2
 األوقاف. .3
 تعترف لها الدولة بيخصية اعت ار ة الهيئات والقوائف الدياية الت   .4
اليركات الت ار ة والمدنيية وال متييات والم سسيات الماييأة و قيا ألحكيام  .5

 القانون.
كييل م موعيية ميي  األشييخاص أو األمييوال تثتييت لهييا اليخصييية االعت ار يية  .6

 بمقت ى نص    القانون.
 المذكرة اإلد احية :

 ييي ع اد يييارثم  ييييا    ييي ا اد  ييي،اق   ييي   ادةييياق  ت ييي،اقا دل يييخات االق  ارايييم اد يييو ي 
 يي  رل  ر يياق اد  ييا  إدييم يسيييار قييام ي   ييم ةييو االق يي اع باأل ييخات االق  اراييم 
  يييي ا ادةسيييييار ي ييييي  دجةييييي  صييييثر األ ييييخات االق  اراييييم ةييييو ةلييييييال ةييييو ادثقيييي  
ادحا      ا ال يةنيي  يييل اق يي اع ادة يي   ةييو ادةييي  بل ب  ييخات اق  اراييم   يي   إذا 

ذد      ا يا يبانم رم اد     ) ( يل ادةيياق  اد ييو  قر يي  ةييو قيي،اق تيلب  ادةفلحم  
األ ييخات االق  اراييم   يي ه اد  يي   تظييي   م اديينم ال يحفيي  ةييو  يييام يييا يث يي، يييل 
األ ييخات االق  اراييم ةييو ةلييييال ةييو ادثقيي  ادحا يي   ييل ي ييةل  ييل يييا يث يي، يييل 

   خات اق  ارام ةو ادةي  بل   ايم  م ينظةيا اد ارثم.
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 يييخات االق  ارايييم تن ييييم إديييم   يييخات اق  ارايييم قاييييم    يييو اد، ديييم   ادبلييي،يات  األ
 ادةىاييييات  ادةن يييات اد اييييم اد يييو يةنحييييا اد يييارثم اد خفييييم االق  ارايييم   اديائيييات 

  اديثائ  اد،ينيم اد و ي   ع ديا ب خفيم اق  ارام يل قبل اد، دم.
م   ادجةسيييييات  ادثقيييي     ييييخات اق  اراييييم  اصييييم   ييييو اد يييي  ات اد جاراييييم  ادة،رييييي 

  ادةىايات ادخاصم.
ق  يييو  26 رقريييو   50ايييثرل   تييييا    54يفييي ل   52  يييو ت يييارب ريييم ادةييياق  

 يثق،.
 ( 61مادة )

يتمتييع اليييخص االعت يياري ب ميييع الحقييوق إال مييا كييان ماهييا مالزمييا لصييفة 
 اإلنسان القتيتية وذلك    الحدود الت  دقررها القانون.

 المذكرة اإلد احية :
ادةيياق  قكةيياعار قايييا يييي ل قلييم  ييل  ييخم اق  ييارل  قاييق   ليي  دل ييخم  ت يي 

االق  ييارل اد ة يي  بجةييي  ادح ييثل  ةييو ادحيي، ق اد ييو ي  ر ييا اد ييارثم   دكييثم اد ييخم 
االق  يييارل يخ لييي  قيييل اد يييخم اديبي يييو دييي د  ال ي ة ييي  بيييادح ثل ادةانييييم دفييي م 

يييم ا ريييام   ياريييم اد ييخم اديبي ييو  ةييادح  ةييو تكييثال  ايي    ادح ييثل ادلفييي م بج
 تكثم دل خم اديبي و  ال ي ة    يا اد خم االق  ارل.

 زائيي ل   50/1ق اقييو   48/1اثرل   55/1يف ل   53/1  و تيا   رم ادةاق  
 ق  و يثق،.  127/1 رقرو     51/1
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 ( 62مادة )
 دكون لليخص االعت اري :

 ذمة مالية مستقلة. .1
 و الت  دقررها القانون.أهلية    الحدود الت  دعياها ساد إنيائب أ .2
مييوص  مسييتقل، و عييد موصاييب المكييان الييذي يوجييد فيييب مركييز أدارتييب، أمييا  .3

اليركات الت  دكون مركزهيا اليرئير  ي  الخيارج ولهيا نيياط  ي   لسيقي  
دعد مركز إدارتها بالاس ة للقانون الفلسقيا  هيو المكيان اليذي توجيد فييب 

 اإلدارة المحلية.
 دتب.م  دمثلب    التعتير ع  إرا .4
 حق التقاص . .5

 المذكرة اإلد احية :
قكةيييا قاييييا ييييي ل قليييم  يييل األ يييخات االق  ارايييم ايييثا   كارييي   66  ييي   ادةييياق  

قايم  م  اصم  ة اب   اد     ) ( دكييل  ييخم اق  ييارل ذيييم ياديييم تكييثم  قييا ر دةييا دييم 
ييييل ق يييثل  ييييا قلييييم ييييل اد زاييييات ةيييو ادحا ييي   ادةيييي  بل    انييي  اد  ييي   )ب(  م 

االق  ييارل   ليييم ةييو قيي، ق ادغيي م اديي ل ار يي  يييل ا لييم   يي ا ادغيي م ي ييال دل ييخم 
ةو ان، إر ائم    تكثم دم األ ليم اد و ي  ر ا دم اد ارثم   األ ليم اد ييو تةبيي  دييم  ييو 
  ليم   ثب  ال تةب  دل خم االق  ارل   ليم األقا  يةل اد خم اديبي ييو   تظييي  

ي  ل    انيي  يسيييار تح،ييي، ادةييثنل بة  ييز اد     ) (  م دل خم االق  ارل يثنل ي
إقارتم  ة ينةا  ام ي  ييز إقار  اد ييخم االق  ييارل  ييام يثننييم   يييا إذا  ييام اد ييخم 
االق  ارل    م ي  ز ا اد ئي  ةو ادخار   ديا ر ا  ةو ةلييال  ي ، ي  ييز إقارتيييا 

 بادني م دل ارثم اد،ا لو ادةكام اد ل تث ،  يم ا قار  ادةحليم.
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ةو اد  يي   )ق(  رييم يجييل  م يكييثم دل ييخم االق  ييارل يييل يةةلييم ةييو اد  بايي  قييل   رق  
إراقتييم   ا  يي  ذديي  إدييم  ييثم اد يييخم االق  ييارل  ييثا     قيي ن راييح ال   ييثق ديييم  
  يي ا ي نييو دييز م   ييثق  ييخم نبي ييو يةةلييم ةييو اد  بايي  قييل إراقتييم ةييو إقار   قةادييم 

ق  ييارل بة   ييم اد  يي   ) ييي( بحيي   تفيي ةاتم اد ارثريييم ييي  ادغايي   ا ة يي  اد ييخم اال
اد  ا يييو  قايييق يةكيييل  م يكيييثم يييي، يا    يييي،قم قلييييم   ا ةييي  ادييي،قث  ييييل يةةليييم 

 قارثرا   ت ة  اد،قث  قلم يل يةةلم قارثرا.
 رقرييييو   51/12 زائيييي ل   50/2اييييثرل   55/2يفيييي ل   53/2  ييييو تيييييا   رييييم 

 ق  و يثق،.  127/2
 ( 63مادة )

 ام القواني  الخاصة.تخ ع األشخاص االعت ار ة ألحك
   المذكرة اإلد احية :

تحاييل  يي ه ادةيياق  قلييم اد ييثارال ادخاصييم بكييل  ييخم اق  ييارل  قاييق يبييال  ييل قييارثم 
  ات ب خم اق  ارل األقكام اد و تي ل قليم.

  رقرو. 52 زائ ل     51  و تيا   ادةاق   
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 الفصل الخامر 
 األشياء واألموال 

 ( 64مادة )
امل بقتيعتب أو بحكي القانون دصح أن دكون محال كل ش ء ال دخرج ع  التع

 للحقوق المالية.
 المذكرة اإلد احية :

يظي  يل ادةاق  اد ةااز  ال األ يا   األيثام  ةادةام ةو اد ارثم  ييث ادحيي  ذ  ادقيةييم 
ادةادييييم  ييييا  يييام ذدييي  ادحييي  ايييثا   كيييام قانييييا  م  خفييييا  م ق يييا ييييل ق يييثل ادةلكييييم 

ا يم..ادخ   يا اد و  اثا   كام ياقيا  م  ايي  ييياقل  ةيييث يحييل األق يم  اد نيم  ادفن
ادحيييي     ييييل  ييييو  ييييياقل     ايييي  ييييياقل ال يخيييي   قييييل اد  ايييييل بيبي  ييييم    بحكييييم 

 اد ارثم  يفح  م يكثم يحا دلح ثل ادةاديم.
 128/1 رقرييو   54ق اقييو   11/1اييثرل   83/1يفيي ل   81/1  ييو تيييا   رييم 

 ق  و يثق،.
 ( 65مادة )

ء الت  تخرج ع  التعامل بقتيعتها ه  الت  ال دستقيع أحد أن دسيتأثر األشيا
بحيازتها أما الت  تخرج ع  التعامل بحكي القانون  ه  الت  ال د يز القيانون 

 أن تاون محال للحقوق المالية.
 المذكرة اإلد احية :

  ةييو اد و  يخ   قل اد  ايل بيبي  ييم إذا ال يييي يي   قيي،  م يييي  ا  بحيانتييم  يياديا
اديييةا      ادييية  ةييو ادةييا      ادغييزام ةييو اد ييا      يكييثم ي يي   ا ةييو االر  ييا  بييم 
ك  يي م اد يية     اديييثا   دكييل إذا اايي  ا  ب ييو  يييل  يي ه األ يييا   فييا، ادييية     

 اديا     ت بئم اديثا  ةو  را ال  ةا، ل ةو اد  ايل.
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إذا  يييام اد يييو  يةلث يييا  قييي، يخييي   اد يييو  قيييل اد  اييييل بحكيييم اد يييارثم   اكيييثم ذدييي  
دل، دييم  يخففييا دلةن  ييم اد ايييم      ييام اد ييو  يحيي  ر اد  ايييل  يييم  يينم اد ييارثم 

 كادةخ،رات   ا  ا يل األ يا  ادةحظثر اد  ايل ةايا قارثرا.
 128/2 رقرييو   55ق اقييو   61/2اييثرل   83/2يفيي ل   81/2  ييو تيييا   رييم 

 ق  و يثق،
 ( 66مادة )

تماثلت أو تقاريت احادها أو أجزاؤهيا بحييث دمكي  األشياء المثلية ه  ما   .1
أن دقوم بع ها مقام بعض عر ا عاد الو اء بال  رق دعتد بب، وتقيدر  ي  

 التعامل بالعدد أو القياس أو الايل أو الوزن.
األشياء القيمية ه  ما تتفاوت احادها    الصيفات أو  ي  القيمية تفاوتيا  .2

 لتداول.دعتد بب، أو يادر وجود أمثال لها    ا
 المذكرة اإلد احية :

تبييال اد  يي   األ دييم اد ييو  ادةةلييو ب رييم يييا تةااليي     ت ار يي  اقيياقه      ييزا ه  بحاييق 
يييل اد  نييال ادب انالييو(    اديي ل يجيي ل اد يي ع قلييم  50ي ثم ب  م ي ام ب ن )ادةيياق  

 ادةيياق   يييل اد  نييال األدةييارو(  91ت اانييم باد يي،ق    ادقيييا     ادكاييل    ادييثنم )ادةيياق  
ييييل اد  نيييال ادةييي،رو ادةفييي ل اد يييو  85 ة ييي   يييال ادة نايييال يح  ييييم  ييي د  بادةييياق  

( يييل ادة يي    ا ييييادو   ادة ةييثم بييم ةييو  صيي  اد ييو  7اق يي ت ةييو ذديي  بادةيياق  )
ب رييم يةلييو  ييث  ييثان قيييام  ييو  ا يي  يييل  نيييم  رثقييم ي ايييم قنيي، ادثةييا  قيييل يييا 

 ي ف،ه ادة  اق،ام    ق،م  ثان ذد .
د ةااييل  قيي،م اد ةااييل يخ ليي  بييا  اع ادزيييام  ادظيي  ع  ة يي،يةا  اريي  األقة ييم ت يي،  ا

قيةيم ال  اةيا ةو ادنييييع  ادخاييث  ا  اةييا ت  ييا ت بييم قية يييا ر يجييم  زديييا   ريييجيا 
باألييي،ل   يييا اآلم  قيي،  صيي ح  ييل ذديي  يييل قةييل اآلالت ادةيكاريكيييم اد ييو ال تنيي ع إال 
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ثا يييل اآلم قييي، ا ييييل ادةةلييييات   ةيييا ي ييي، اآلم ييييل ي ةيييااا ةيييو  ةيييي  ادفييي ات ةاد
ادةةلييييات  يييل يييييا تث ييي،ه ادفيييناقم ادحا يييي   ييييل ادةفييينثقات ادة ةاالييييم ةيييو ادةيييياق   
 ادفيي م  اد يي،ر يةييل ا ارييو ادي ييام   اد يي اب   ادييثرل   ادك ييل ادةيبثقييم   ادك ااييات 

   ا  ذد  يل ادة ةااات ادةث ثق  ةو األاثال.
اد و  ادقيةو   ث يا ي  ييا ت قييل  ايي   ةييو ادفيي ات    ةييو قية ييم  تبال اد     ادةاريم  

 ت ا تا ي  ، بم     اد و  اد ل ين،ر   ثق  يةام دم ةو اد ،ا م.
 ادة ييثم قليييم ةييو  صيي  اد ييو  ب رييم يةلييو    قيةييو  ييث  ييثان قيييام  ييو  ا يي  يييل 

  نيم  رثقم ي ايم قن، ادثةا  بحيل قف، اد اق،يل    ق،م  ثان ذد .
 88يفيي ل    85ق  و يثق،   ت ا ل ادةييثاق   130 رقرو     156   ادةاق     و تيا
 ق اقو. 64اثرل   

 ( 67مادة )
األشيييييياء االسيييييتهالكية هييييي  مييييياال يتحقيييييق االنتفييييياع بخصائصيييييها إال  .1

 باستهالكها.
األشييياء االسييتعمالية هيي  مييا يتحقييق االنتفيياع بهييا باسييتعمالها مييرارا مييع  .2

 بقاء عياها.
 المذكرة اإلد احية :

 انييييي  ادةييييياق   م األ ييييييا  قييييي، تكيييييثم قا ليييييم دااييييي يا      اييييي  قا ليييييم ديييييم   األ ييييييا  
االا ياكيم  و اد و ين     يا باا ياكيا   ا م ذد  إيا ب نا  ياق  اد ييو       غاايي  
صيييييثرتم   ت نيييييم يييييياق  اد يييييو   يييييز ام   ثق يييييا   ااييييي يا  ادثقيييييثق    ادةييييي كثالت    

يييل صييثر  إدييم   يي     حثاييل اد يييل إدييم رييييع األق اييم…ادخ   ت غايي  صييثر  اد ييو  
  تحثال اد ةح إدم ققا   تحثال ادخ ل إدم يكاتل     اا ..ادخ.



 

70 

 اةكل اا يا  اد و  اا ياكا قارثريا  ذد   ن ل يلكا م يل  ييخم إدييم ا يي   ا يي، 
كييل  ييق قييا ا دلبييي  يةكييل  م يييي يل  قارثرييا  ةييعذا تييم  ي ييم يييي يل  اايي ياكا قارثريييا 

 م يلكا م يل اد ائ  إدم ادة   ل.بار  ا
 ييييا األ ييييا  االاييي  ةاديم ةييييو األ ييييا  اد يييو ي كييي ر االر  يييا   ييييا بااييي  ةاديا بفيييثر  
ي ك ر  ي  ب ا  قانيا ةيو ال تيل  يل االا  ةام   ال يييىا  ةييو صيي  يا اديين م اديي ل 
ييييييي   قلاييييييا بييييييبل االاييييي  ةام    ن ادييييييا يييييي  يييييي  ر ادزييييييام   ييييييل  يةليييييم األ ييييييا  

 الا  ةاديم األاا   األق ات ادكي  ائيم  اآلالت  ادييارات..ادخ.ا
 اةكييل  راق  ادة  اقيي،يل  م تغايي  صيي م اد ييو  اديي ل تحيي،ق ا نبي  ييم  ةييا يةنيي   ييثم 
اد ييو  يييل األ يييا  االايي  ةاديم بحيييل نبي  ييم  م ت  يي  إراق  ادة  اقيي،يل قلييم   لييم 

ل إذا  ي ييي  يييي م ااييي ياكيا قارثرييييا  ااييي ياكيا     اد كييي   ةاديييييارات ااييي  ةاديم  دكييي 
  ادن ثق اا ياكيم  دكل إذا      ةو ي  م  ص ح  اا  ةاديم.

 ق  و يثق،.  131اثل     87يف ل     84  و تيا   ادةاق   
 ( 68مادة )

كل ش ء مستقر بحيزه ثابت فيب ال دمك  نقلب ماب دون تلف أو تغيير هيئتيب 
 قول. هو عقار، وكل ما عدا ذلك م  ش ء  هو ما

 المذكرة اإلد احية :
 ان  ادةاق   م األ يا  تن يم إدم ق ييارات  ين ييثالت   ق ةيي  اد  ييارات ب رييم  ييل  ييو  
يي    بحاز اا يي   يييم ال يةكييل ر لييم ينييم ق م تليي     تغاايي  ةييو  ائ ييم   قيي، يييا قيي،ا 

 ذد  ين ثال.
يييل ذديي  يظييي   م ادةيياق  اك  يي      ايي  اد  ييار   قيي،ت  ييل يييا قيي،اه ين ييثال   اد لييم 

ادخ يم  م ال ي ةل  ييل يييل اد  يي ا ال  ةييي  األ يييا   ة  ةيي  اد  ييار   ت  يي  ت  ايي  
 ادةن ثم يي ن   يل ن ا  االا   اق.
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 ر ت ادةيياق  ت  ايي  اد  ييار دةييا دل  ييار يييل اق  ييارات  اصييم يةكييل تلةييييا ةييو  ةلييم 
 اد ثارال اديارام.

ات  االايي   ار اييثا   اريي   ت  ا  اد  ار ينيب  قلم  ل  ييو  ت ييثاة   يييم صيي م ادة يي 
  ه ادف م ةو  صل  ل ا م  م ق،  قليم بفن  اد     ةاألرم  يييا اتفييل  يييا يييل 
 نا    ج  ت ، ق ارار   ادةن ييثم  ييث يييا يةكييل ر لييم  تحثالييم قييل يكارييم ييي  ب ييا   ائ ييم 

  صثرتم يةل ادحاثام  ادييارات   اد  ل  اد  م  اد  ائ  …ادخ.
 ق  و يثق،.  132 رقرو     158يف ل     82/1  و تيا   رم ادةاق   

 ( 69مادة )
دعد ماال عقار ا كل حق عيا  دقع على عقيار بميا  ي  ذليك حيق الملايية،  .1

 وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيا  على عقار.

 و عد ماال ماقوال ما عدا ذلك م  الحقوق المالية. .2

 المذكرة اإلد احية :
ةن ثدييم يييل ق ييثل ياديييم     ليي   ييل ت يي م ادةيياق  يييا ي  تييل قلييم األ يييا  ادةا  ييم  اد

قيي  ي يي  قلييم ق ييار  اييثا   ييام قيي  يلكيييم    قيي  ار  ييا     قيي  ارت ييال    ر ييل  
    د   ل اد،قا   اد انيم اد و ت  ل  باد  ار.

   ل   ل يييا دييي  ييياال ق اراييا  ييياال ين ييثال    اد ييادو ت يي، ييياال ين ييثال  ةييي  ادح ييثل 
 ييم ب ييو  ين ييثم  بةييا ةييو ذديي  قيي  يلكيييم ادةن ييثم   اد،قا   اد انيم  اد خفيم ادة  ل

 ادح يييثل اد خفييييم ادة  ل يييم ب  يييار   ادح يييثل ادة  ل يييم ب يييو   اييي  يييياقل  ل ق يييثل 
 ادةلكيم اد ك ام  اد نيم  ادفنا يم..ادخ.

 يف ل.  83  و تيا   ادةاق   
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 ( 70مادة )
 دعد عقارا بالتخصيص الماقيول اليذي د يعب مالايب  ي  عقيار ليب، رصيدا عليى

  دمة هذا العقار أو استغاللب، ولو لي دك  متصال بالعقار اتصال قرار.
 المذكرة اإلد احية :

تبيييال ادةييياق   م ادةن يييثالت ادةةلث يييم دييين   اد يييخم ادييي ل يةلييي  اد  يييار  اخففييييا 
 دخ،يم اد  ار    اا غادم ت ، ق ارا باد خفيم.

ر يةليييث  ديييم  ادةييياق    ييي   قكةيييا قاييييا ي يييةل  يييل ين يييثم ي ييي م يادكيييم ةيييو ق يييا
  اخففم دخ،ي م    الا غادم  ي ، ق ارا باد خفيم.

ةاآلالت ادزرا يم  ادةثا و إذا  فف  دخ،يم األرم يل   ل ةاق يا ت يي، ق ييارات 
باد خفييييم   تخفييييم اديييييارات  ادة    يييات  األق ات دخ،ييييم ادنيييزم ت ييي، ق يييارات 

ألرم ت ييي، ق يييارار باد خفييييم   تخفييييم  قا  ادن يييل دن يييل إر يييا  ادةفييين      ل يييم ا
 باد خفيم..ادخ.

 ال ي ييي     م يكيييثم تخفييييم ادةن يييثم  ييي  راا دخ،ييييم اد  يييار   يييل يك يييو  م يكيييثم 
ي اييييي،ا ديييييم   ال ي ييييي     م يكيييييثم تخفييييييم ادةن يييييثم بفيييييثر  قائةيييييم  يييييل ي ييييي، ق يييييارا 

 باد خفيم ق م  دث  فم دخ،يم اد  ار    اا غادم ة    يل ادزيل.
ياديي  اد  ييار ةييا ي يي، ق ييارا باد خفيييم  ةادييييار    إذا  ييام ادةن ييثم يخففييا دخ،يييم

 ادة ،  داا  ةام يل قبل ياد  اد  ار ال ت ، ق ارا باد خفيم.
 ا  يييم ادةن يييثم ق يييارا باد خفييييم نادةيييا ب يييو يخففيييا دخ،ييييم    ااييي غام اد  يييار  
 تييي ل قليييم ر يي  األقكييام اد ييو تييي ل قلييم اد  ييار  ةييا يجييثن ادحجييز قلييم ادةن ييثم 

 اد  ار   ا    اد  ار اد ل ادح  بم قن، اد ف ع ةو اد  ار    ر نم. ين فا قل
 دييم ت يي    ادةيياق   م يكييثم ادةن ييثم اا  ييا ةييو األرم ديكييثم ق ييارا باد خفيييم  ةييا 

 ق  و يثق،. 133 رقرو   ادةاق     59ا   ن  ذد  ادةاق   
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 ا يييثق اد  يييار باد خفييييم إديييم نبي  يييم  افييي ح ين يييثال ةيييو قاديييم إرييييا  تخفيفيييم 
 دخ،يم اد  ار    اا غادم  تي ل قليم األقكام اد و تي ل قلم ادةن ثالت.

 إقييييا  ادةن يييثم صييي م اد  يييار باد خفييييم ال ت  لييي  بادنظيييام اد يييام   ييييي يي  يادييي  
اد  ار ادنز م قل اق  ار ادةن ثم ق ارا باد خفيييم  ا  ، ادحةايييم اد ييو ق ر ييا اد ييارثم 

 ن ثم ين فا قل اد  ار اد ل ادح  بم.دةفلح م  ا    د،ائنيم ادحجز قلم ادة
 يل ادةجلم    قيا د لو قا،ر.  128،129 يا  رق ةو ادةاق   ق ب إدم ادةاقتال  

 يف ل.  82/2  و تيا   رم ادةاق   
 ( 71مادة )

تعد أمواال عامة العقارات والماقوالت الت  للدولة أو لألشيخاص االعت ار ية  .1
 الفعل أو بمقت ى القانون.العامة والت  تاون مخصصب لمافعة عامة ب

 ال د وز التصرف    األموال العامة أو الح ز عليها أو تملاها بالتقادم. .2
 المذكرة اإلد احية :

األييييثام اد اييييم  يييو ادةةلث يييم دل، ديييم     دل يييخات االق  ارايييم اد اييييم  ادةخففيييم 
رم دةن  م قايم بة   ييم قييارثم    ي اييثم    باد  ييل   يي م ت يي  اد، دييم  ييارقا ةييو  

يةلث يييم دييييا  األ ييييا  اد اييييم ال يجيييثن ألقييي، تةلكييييا    االاييي ئةار بةن   ييييا ألم ذدييي  
ي نيييياةم ييييي  ادييييي،ع يييييل تخفيفيييييا دلةن  ييييم اد ايييييم   اييييي ثل ةييييو ذديييي  تخفيييييم 
اد  ارات    ادةن ثالت دلةن  م اد ايييم   يييل  يةلييم اد  ييارات ادةخففييم دلةن  ييم اد ايييم 

 ادةيي،ار   ادة ييارو ادحكثييييم ادةخففييم ديياقار    اد ثار   اديك  ادح،ي،يم  ادجاي ييات
اد ايييم     ا  ييا ...اديييخ   يييل  يةليييم ادةن ييثالت ادةخففييم دلةن  يييم اد ايييم اديييييارات 
ادةخففييييم ديييي د   اآلاييييار ادةث ييييثق  ةييييو ادة يييياق    األاييييا  ادةث ييييثق ةييييو ادةكاتييييل 

 ادحكثييم  ا قارات اد ايم..ادخ.
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دل ييخات االق  اراييم اد ايييم يلكيييم  اصييم   يييا   ال ت يي، األ يييا  ادةةلث ييم دل، دييم    
قايم  ل ت ،   يا   اصم يةل األرا و ادزرا يم  ادةفييار   ادة ييا     ايي  ذديي  يييل 

 األ يا  ادةةلث م يلكيم  اصم دل، دم    دل خات االق  ارام اد ايم.
ةيي  ر  األيثام اد ايم ال يجثن ادحجز قلايا  ال ت بل اد فيي ع ةايييا  ال يجييثن تةلكيييا ب

ادزيييييام   ايييي ق ذديييي  إدييييم  ريييييا ال ت بييييل اد  ايييييل ةايييييا   دكييييل ذديييي  ال يةنيييي  اد، دييييم    
اد خم االق  ارل يل اد   يم إقاراا د  ن األة اق باا  ةام ب ن األيثام اد ايييم 

 اد اب م ديا اا  ةاال يح،قا بحيل يا تيةح بم نبي  يا.
 ق  و يثق،.  134/1 رقرو     60اثرل     90يف ل    87  و تيا   رم ادةاق   

 ( 72مادة )
تفقد األموال العامة هيذه الصيفة بانتهياء تخصيصيها للمافعية العامية، و اتهي  
هيييذا التخصييييص بمقت يييى القيييانون، أو بالفعيييل، أو بانتهييياء الغيييرع اليييذي 

  صصت م  أجلب تلك األموال للمافعة العامة.
 المذكرة اإلد احية :

م األيثام دلةن  م اد ايييم باد  ييل    يل يةل  اد خفيم يةل   م ينييم  ةكةا تخف
بة   يييم قيييارثم  ييي د  ين ييييو اد خفييييم دلةن  يييم اد اييييم بة   يييم قيييارثم   ان ييييو 
اد خفيييييم  ي ييييا بار يييييا  اايييي  ةاديا باد  ييييل    االايييي  ةام اديييي ل يييييل ا لييييم قيييي،ت 
يخففم دلةن  م اد ايم  ي م ة ،ت األيثام اد ايم صيي  يا بيييبل ار يييا  تخفيفيييا 

م  صيي ح  يييل األيييثام ادخاصييم دل، دييم    دل ييخات االق  اراييم اد ايييم  دلةن  م اد اي
 ة  ثق إدم اد  ايل  اجثن اد ف ع ةايا  ادحجز قلايا  تةلكيا باد  اقم.

 يف ل. 88  و تيا   رم ادةاق   

 ________ 
____



 

75 

 الاتاب األول 
 االلتزامات 
 ال اب األول 

 مصادر االلتزام 
 الفصل األول 

 العقد 
 ( 73مادة )

لقواعيد العامية الماصيوص عليهيا  ي  هيذا الفصيل، ميا ليي تسري عليى العقيود ا
 تتعارع مع قواعد ماصوص عليها    هذا القانون أو قواني  أ رى.

 المذكرة اإلد احية :
ت ييي  ادةييياق  قاقييي،  قاييييم ت ةةيييل ةيييو  م اد ثاقييي، اد اييييم ادةنفيييثت قلاييييا ةيييو  ييي ا 

   ال اد فييييل تييييي ل قلييييم اد  ييييثق بفيييي م قايييييم بفيييي ع ادنظيييي  قييييل ت ييييييةاتيا  يييي ا
ت  ارم ي  قثاق، ينفثت قلايا ةو   ا اد ييارثم  ةةييةا رظةيي  اد  ييثق ادةيييةا  ةييو 
 يي ا اد ييارثم   يييل ق يي، ييييةم   ييي   دييم  قكييام  اصيييم بييم  ة  يي، ادبيييي  دييم  قكاييييم 
 ا يجييار دييم  قكايييم   كيي ا  ة ييي ل اد ثاقيي، اد ايييم ادةنفييثت قلايييا ةييو  يي ا اد فييل 

ةا  ياقاييي  ال ت  ييارم ييي  قثاقيي، ق يي، ادبييي     قلم ادبي   قلم  ا   يل اد  ثق ادةي
 اد  ثق ادةيةا  األ   .

 تي ل اد ثاق، ادةنفثت قلايا ةييو  يي ا اد فييل قلييم  ييل اد  ييثق يييا دييم ت  ييارم ييي  
 قكيييام قيييثارال   ييي    ةيييعذا   ييي،ت قيييثارال تييينظم ق يييثق ي انيييم  ةيييا تيييي ل  قكيييام  ييي ا 

 .  اد فل قلم تل  اد  ثق إذا ت ار   ي  تل  اد ثارال
 ق  و يثق،.  146  و تيا   رم ادةاق   
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 الفرع األول 
 أركان العقد

 التراص 
 ( 74مادة )

ياعقيد العقييد بم ييرد أن يت ييادل القيير ي  التعتيير عيي  إرادتييي  متقييابقتي  مييا لييي 
 دقرر القانون  وق ذلك أوصاعا معياة النعقادة.

 (77)  الاص القددي:
إرادتييي  متقييابقتي ، مييا لييي دقيييرر ياعقييد العقييد بم ييرد ت ييادل القيير ي  التعتيييير عيي  

 القانون أوصاعاا معياة النعقاده.
 المذكرة اإلد احية :

قي  رم ادةاق  ب    ادة      نظ ام ا راق  ادظا    بفثر   ا حم ةييو  يي ا اديينم  
   ييي،ه قيييل األ ييي   نظ ايييم ا راق  اد اننيييم  اد يييو ت يليييل الر  ييياق اد  ييي، تثاةييي  إراقتيييال  

 يياقم ادييي ةال اد  بايي  قييل إراقتييال ي ييياب  ال   يي ا   يي  بييا راق  ةثرق ةو ادنم   ار  ت
ادظييا      يييم ار فييار دل يي ا م ا ايياييم اد ييو ت  يي  بييا راق  ادظييا    ةييو إ يي ام اد  يي،  
  يي د  ادة،راييم ادج ياريييم   يي ت  ييي ا االتجيياه ةييو قييال تيي  ل ادة،راييم اداتانيييم إدييم 

 األ   با راق  اد اننم ةو ار  اق اد  ،.
يييل اد  نييال ادةيي،رو ادةفيي ل اديي ل  رق ةايييا   ييار  "ةييثل  89  يي ا اديينم  صييلم ادةيياق  

ذديييي "  رفيييييا  ةييييا ييييي تو )ين  يييي، اد  يييي، بةجيييي ق ت يييياقم ادييييي ةال اد  بايييي  قييييل إراقتييييال 
ي ييياب  ال يييا ديييم ي يي ر اد يييارثم ةييثل ذدييي     يياقا ي انييم الر  ييياق ( ةييو قيييال دييم تييي ق 

 ر ق ييا  يييم ق ييم يكييثم ي يثيييا  م ت يي،ي  ادس ييار  )ةييثل ذديي ( ةييو اديينم قاييق يجييل 
 اد ارثم أل  ا  ي انم الر  اق اد  ، ال يغنو قل تيا   ا راقتال.
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 األاييا   م ين  يي، اد  يي، بةجيي ق ت ييياقم ادييي ةال اد  بايي  قييل إراقتييال ي يييياب  ال  ألم 
األصييل  م اد  ييثق ر ييائيم  اك ييو ذديي  الر  اق ييا  دكييل ةييو قيياالت اايي ةنائيم ي يي    

 يييكا ي انيييا الر  ييياق اد  ييي، ديظيييي   ييييثر  اد  ييي، دلة  اقييي،يل  ةيييا ين  ييي، اد  ييي،  اد يييارثم 
بةج ق ت اقم ادي ةام اد  با  قل إراقتال ي ياب  ال  ييل ال يي، يييل تح يي  اد ييكل ادة يي ر 
الر  يييياق اد  يييي، با  يييياةم د يييييا   ا راقتييييال   يييييل  يةلييييم اد  ييييثق اد ييييكليم ق يييي، اديييي  ل 

   ا راقتييال ة يي   ييل با  يياةم ديي د  ال يي، يييل  ييكل اد اييةو إذ ال يك ييو الر  يياقه تيييا
رايييةو دكيييو ين  يييي، اد  ييي،   ييييام ر ل األقلييييم  م اد  يييي، ين  ييي، بةجيييي ق ارت يييا  ا يجيييياب 

 باد بثم  ةو ذد  يا ي    ي  اد  م ا اايو.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 77قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.74ادةاق  )
  زائ ل.  59يف ل    89رم ادةاق       و تيا  

 ( 75مادة )
اإلد اب والقتول كل تعتير   مستعملي  عر يا إلنيياء العقيد، وأي تعتيير صيدر 

 أوال  هو إد اب والثان  قتول.
 المذكرة اإلد احية :

تبال ادةاق   م ا يجاب  اد بثم ت بايي ال يييي  ةلال ق ةييا  ر ييا  اد  يي،   اكييثم اد  بايي  
  باييي  ادةيييارو قبيييثال   اد  باييي  قييي، يكيييثم بيييادل ظ    بادك ابيييم    با  يييار  األ م إيجابيييا  اد
 ادة ،ا دم ق ةا.
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 ( 76مادة )
التعتير ع  اإلرادة دكون باللفظ أو بالاتابة أو باإلشارة المعهيودة عر يا أو  .1

 بإتخاذ موقف ال تدع ظروف الحال شكا    داللتب على حقيقة المقصود.
رادة صمايا، إذا ليي يياص القيانون أو يتفيق د وز أن دكون التعتير ع  اإل  .2

 القر ان على أن دكون صر حا. 
 المذكرة اإلد احية :

يكيييثم اد  باييي  قيييل ا راق  صييي احا إذا تيييم بيييادل ظ    ادك ابيييم    با  يييار  ادة ييييثق   .1
 ق ةا    بعتخاذ يثق .  

م دل  بايي   ادل ييظ  ييث ادثاييالم ادة  يياق  دل  بايي  قييل ا راق    ا ريييام قيي ع  يي ه ادثاييال
قييل إراقتييم قبييل  م ي يي ع  اييائل اد  بايي  األ يي    اد  بايي  بييادل ظ  قم يييل  ايي ه قلييم 
إراق  ادةيي كلم  ققي  يييا   اجييل  م يكييثم ادل ييظ  ا ييح اد،الدييم قلييم ا راق   اييثا   كييام 
بادلغييم اد   يييم  م بغا  ييا يييل ادلغييات  يي ايم  م تكييثم ي يثيييم دلة  اقيي،يل   ال ييييم  م 

 د فحم    باد اييم     ي ا األالثب    با  .  تكثم بادلغم ا
 ادك ابم  االم دل  با  قل ا راق  ةادك اب  ادخياب  ةا ي ييثم اد  يييا  ين  يي، اد  يي،  يييا 
اثا  تة  ةو  كل  ياب      قيم    ةاكيةال     تةيي  ةييو  ييكل إقييام    ر يي    

    ييام  قيي، ةا صيي،ر يييا قام ادة  اقيي،ام ي يةاريييا  اييثا  صيي،ر ا يجيياب  اد بييثم  يييا  
ك ابم  اآل   د ظا  اثا  ص،رت يل ادنان     يل  ا  ادنان    ا  ييار  يةييل ادل ييظ 
 ادك ابييم ةييو اد  بايي  قييل ا راق    يي ايم  م تكييثم ي ،ا دييم ق ةييا دل  بايي  قييل ا راق   
 ا بيي   يييا يييل قبييل األ يي    ادنييان    يي ايم  م يكييثم ديييا ي نييم  ييات قنيي، ادنييا  

 احا قييل ا راق   يييز اديي    قةثقيييا دل،الدييم قلييم اد بييثم     ييز   ةقيييا يةةييل ت بايي ا صيي 
 دل،الدم قلم اد ةن.
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 اةكل اد  با  قل ا راق  ص اقم بعتخاذ يثق  ال ت،  ظ  ع ادحييام  ييكا ةييو قالد ييم 
قلييم ققي ييم ادة نييم ادة فييثق اديي ل يظييي  ققي ييم ا راق   ة يي م اد ييائ  ب ييائ م ييي  

ت بايي ا صيي احا قييل ا يجيياب   قييثع  اييائل ادةثاصييات  يييام اةييل  ييل رييث  ينيييا ي يي، 
  ادن ل ةو يكاريا ادة ، د د  ت با  ص اح قل إيجاب يث م إدم ادجةيثر.

يفلح اد  ل دل،الدم قلييم إراق  ادة  اقيي،يل  ييياقام اد  ييل يفييلح دل،الدييم قلييم إراق   .2
اق  ال إر ييييا  اد  يييي، ق م  م يفيييي،ر د ييييظ يييييل ادة  اقيييي،يل   اد  بايييي  باألة ييييام قييييل ا ر 

يك   قنيا ب كل ي ا    ل تي ن   ا راق  يل األة ام اد و ي ثم  يا اد ييخم قاييق 
ت ، إ ار  تك    ةنا قل ا راق   يا تنيثل قنيا   يل  يةلم اد  با  اد ييةنو قييل 
ا راق  قييييام ادث اييييل اديييي ل دييييم ي بييييل صيييي اقم ادث ادييييم   ن ايييي  ا  إذ يييييي خلم يييييل  يييي ا 

 ا   رم ق، ي     اد ارثم اد  بايي  صيي اقم قييل ا راق  ةييو اديلث  قبثدم ادث ادم  ةنا.
ب يين األقيييام د لييم ت ةةييل ةييو تنبيييم ادة  اقيي، إدييم  يييثر  اد فيي ع ادة يي،م قليييم   قيي، 
ي     اد ارثم  م ي م اد  با  قل ا راق  ةو  كل ي ال ةا  ، يل ص، ره ةييو اد ييكل 

ا راق  صييي اقم   ييي م يييي م ادةيليييثب   قييي، ي  ييي  ادة  اقييي،ام قليييم  م يييي م اد  باييي  قيييل 
االت ييال  انيةييا قلييم  م تكييثم ادك ابييم  ييو  قا  اد  بايي  قييل إراق   ييل ينيةييا   ةييو  يي ه 

 ادحاالت ال يجثن اد  با  اد ةنو قل ا راق .
 يييل   ييم ادة ييايا  ةييو اد   قييم  ييال اد  بايي  ادفيي اح  اد  بايي  اد ييةنو قييل ا راق  يييا 

 يلو :
 اييلثب اد  بايي     ن ا  ييم  ةيياد  با  قييل ا راق  ةكيي   ادةيي دثع   ايي  ادةيي دثع ةييو  .1

يكيييثم صييي احا إذا  ارييي  ن ا يييم اد  باييي  قنييييا ي دثةيييم قنييي، ادنيييا    اكيييثم قليييم 
ادنقين يل ذد   ةنيا إذا دم تكل ن ا م اد  با  قنيا ي دثةم قن، ادنييا   بحاييق 

 ال ي ات اا خات قالدم اد  با  إال يل ن ا  االا ن ا .
اد  با  ادف اح   اد  با   ا  ادة ا    ييث اد  بايي  اد ييةنو    اد  با  ادة ا    ث .2

ةاد  با  ادة ا   ادي،ع ينييم إيفييام ا قييام قييل ا راق  إدييم يييل   ييم إديييم اييثا  
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ص،ر بادل ظ    بادك ابم    ا  ار    اد  با   ا  ادة ا يي  يييي ،م ينييم قلييم   ييثق 
اق  إدييم يييل   ييم إديييم ا راق  ق م  م يكييثم ادييي،ع ينييم إيفييام ا قييام قييل ا ر 

ي ا     يةل يل يجل  ةو  اايم ر ل ةييي ا ت بايي  قييل إراقتييم ب ييكل  ايي  ي ا يي  
 قاق ي  ل ةو إ  ام ق ، ر ل.  

 قييي، ااييي  ادة ييي     ال ي فيييل ةيييو ادةييييادم  ييينم ت ييي ا و تار يييا اد حيييق قيييل ادةسييييار 
 اديليم دا  ياق.

 ق  و يثق،.  148 زائ ل      60يف ل   ادةاق    90  و تيا   رم ادةاق   
 ( 77مادة )

ياتج التعتير ع  اإلرادة أثره    الوقيت اليذي يتصيل فييب بعليي مي  وجيب إلييب، 
 و عد وصول التعتير قر اة على العلي بب، ما لي دقي دليل على عكر ذلك.

 المذكرة اإلد احية :
ي ح     ثق اد  با  قل ا راق  قال ي م ص، ره يل صاق م  اكثم   ييثقه ة ليييا  ايي  

رثرو   ق ييم ي ح يي  ادث ييثق اد ييارثرو دل  بايي  قييل ا راق  يجييل  م ي لييم بييم يييل   ييم قييا
 إديم اد  با .

 اد بيي   ةييو اد  بايي   م يث يي،   ييثقا قارثريييا ق ييم ت  تييل قليييم اآلاييار اد ارثريييم  ا يي    
 يةل ص،ر قنم اد  با   م تكثم را م قيي، اتجييي  إدييم تث ايييم إدييم ادييي ع اآل يي  ةييا 

بايي  قييل ا راق  إدييم ادييي ع اآل يي   ييل يجييل  م ي لييم بيياد  با  ر يجييم يك و  صثم اد  
دنيم يل صيي،ر قنييم اد  بايي   ةييعذا دييم ت جييم ريييم يييل صيي،ر قنييم اد  بايي  إدييم  ق،ااييم ةييو 
ذ يييل ييييل   يييم إدييييم ةيييا ي ح ييي   ل  اييي  قيييارثرو  ةةيييةا إذا قييي ر  يييخم رايييادم  ديييم 

ةييعم قلييم ادة اييل إديييم  ي اييليا  قييام  ييخم ا يي   يي، م قلةييم بعرايياديا دلة اييل إديييم 
 باد اادم ال يلزم  اتبيا ب و  ألم را م دم ت جم إدم إقام ادة ال إديم باد اادم.

 ا م تث يييم ا راق  باد فيي،ي   ايي   م  يي ا ال يك ييو  قييام يييل   ييي  إديييم   ييل يجييل 
 م ي فيييل اد  باييي  ب ليييم ييييل   يييم إدييييم ق يييم ينييي ع  اييي ه  ةيييعذا  يييام اد  باييي  قيييل ا راق  
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ةيييعم  اييي ه ي ح ييي  قيييال  صيييثدم إديييم قليييم اديييي ع ادةث يييل ديييم   اكيييثم األاييي   إيجابيييا
اد ارثرو ادة  تل قلييم ذديي   ييث  يييار اد بييثم اديي ل يةبيي  دلةث ييل دييم بحاييق يكييثم دييم  

 ادح  ةو قبثم ا يجاب قبل ار  ام يجل  اد  ،.  
ل   ييم  يا إذا  ام اد  با  قييل ا راق  قبييثال ةييا ينيي ع  ايي ه إال قييال  صييثدم إدييم قلييم ييي 

إدييييم  ةيييعذا اتفيييل ب ليييم ادةث يييل ةيييا يجيييثن دلةث يييل ديييم اد ييي، م قنيييم  انييي ع  اييي ه   يييث 
 ار  اق اد  ،.

 ا يي،  صييثم اد  بايي  قييل ا راق  ق انييم قلييم اد لييم بييم  ةييعذا  ييام إيجابييا  ي  يي م قلييم 
ادةث يييل ديييم بيييم قيييال  صيييثدم إدييييم   إذا  يييام قبيييثال  ي  ييي م قليييم ادةث يييل بيييم قيييال 

اة ييي ام اد ليييم بيياد  با  قيييل ا راق  قيييال  صييثدم إديييم اديييي ع   صييثدم إدييييم  ةاألصييل
ادةث م إديم   دكل يةكل دم  م يةب  قك  ذد  ب رم دييم ي لييم بيياد  با  قييل ا راق  ر ييم 

  صثدم إديم.
  ييام ر ل األقليييم يخ ليي   قاييق ريياقت األقليييم ب رييم إذا  ييام اد  بايي  قييل ا راق  قبييثال 

 اكييثم األايي  ار  يياق اد  يي،  إذ ال يجييثن دةييل  ت تييل  ايي ه ةييثر صيي، ره يييل ادةث ييل دييم
ص،ر قنم اد بثم  م ي ،م قنم ألم اد  ، ق، ار  ،   يي ا ي  يي  ييي  االتجيياه اديي ل يج ييل 

 اد  ، ين  ، بةج ق ارت ا  ا يجاب باد بثم  ةو   ا    ا با راق  ادظا   .
  زائ ل.  61يف ل     91  و تيا   ادةاق   

 
 
 
 ( 78مادة )
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ماييب التعتييير عي  اإلرادة، أو  قييد أهليتييب قتييل أن ياييتج إذا ميات ميي  صييدر  .1
التعتير أثره،  إن ذلك ال دماع م  ترتب هذا األثر عاد اتصال التعتير بعلي 

 م  وجب إليب، هذا ما لي يتتي  العكر م  التعتير أو م  صتيعة التعامل.
 دسقف التعتير ع  اإلرادة وال يايتج أثيره إذا ميات مي  وجيب إلييب التعتيير أو .2

  قد األهلية قتل التعتير إليب.
 (81)  الاص القددي:

إذا مات م  صيدر مايب التعتيير عي  اإلرادة أو  قيد أهليتيب قتيل أن يايتج التعتيير أثيره 
 إن ذلك ال دماع م  ترتب هذا األثر عاد اتصال التعتير بعلي م  وجيب إلييب، هيذا ميا 

 لي يتتي  العكر م  التعتير أو م  صتيعة التعامل.
 ة اإلد احية :المذكر 

يبال ادنم  م ادةثت    ة ، األ ليم ال يىا  ةو اد  با  قييل ا راق   ألم دل  بايي  قييل 
ا راق    ييثقه اد  لييو اديي ل ي ح يي  يييل  قيي  صيي، ره يييل صيياق م    يي ا ادث ييثق ي  ييم 
ق م دث يات    ة ،   لا م يل صيي،ر قنييم   اةكييل دييي ا اد  بايي   م ي حييثم إدييم ت بايي  

ادة  اقيي، اآل يي  بييم    اد ييادو ي  تييل قليييم األايي  اد ييارثرو    يي ا ادحكييم قييارثرو إذا قلييم 
دييي  إال ر يجييم ينيقيييم دلييز م اد  بايي  قييل ا راق   ةيياالد زام با ب ييا  قلييم اد  بايي  يظييل 
قائةيييا ب ييي، ادةيييثت    ة ييي، األ لييييم   ييي رم ةيييو ذدييي   ييي م  ل اد يييزام ا ييي   إال إذا  ارييي  

إيجييياب ييييل قبيييل نبايييل ي ييييثر دل ةيييل ةيييو  نبي يييم اد  اييييل تةنييي  ييييل ذدييي    ث ييييم
يي   م  ات ام تثةو اديبال ةييعم ادةييثت يييىا  ةييو اد  بايي  قييل ا راق   يييي    يي ا 
اد  با  رظ ا أل ةيم  خفيم يل ص،ر قنم اد  بايي  قييل ا راق  ةييو اد  اقيي،. ةاد  يي، ال 

 ين  ،  ال  رام اديبال  ادةي   م.
اب اييثا   ييام ادةييثت    ة يي، األ ليييم قبييل  م  ال يييىا  ادةييثت    ة يي، األ ليييم ةييو ا يجيي 

يفيييل ا يجييياب إديييم قليييم ييييل   يييم إدييييم    ب ييي، ذدييي   ألم ا يجييياب ييييي    ةيييو ذييييم 
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ادة ثةو  ان  ييل إدييم  را ييم   اييي يي  ادثراييم اد يي، م قييل ا يجيياب ألم  يي ا ادحيي  ابيي  
اييي، دةيييثرايم   يييث قيييو إال إذا  يييام ا يجييياب يلزييييا قايييق ي  اييي،  ييي د  ادثرايييم  ايييث     

 يثرايم  يةا دث  ام قيا.
 إذا صييي،ر اد بيييثم قيييل ادةث يييل ديييم ايييم تيييثةم    ة ييي،   لا يييم قبيييل  م يفيييل إديييم قليييم 
ادةث ل ةارم ال يي    ان ع  ا ه قال  صثدم إدم قلم ادةث ل  ان  ، اد  ،  ال ييزم بييم 

  رام ادةث ل دم  ان   ةو ت   م إال إذا  ار   خفا م يحل اق  ار ةو اد  ،.
م ةو ادة     يبال  ا  يثت    ة ،   ليم اد خم اد ل   ييم إديييم اد  بايي   دم ي ق ر

يييل ادة يي    ةعريييا تحاييل ةييو  1قلييم اد  بايي  قييل ا راق     يياد  ث  إدييم رييم ادةيياق  
قادم ق،م   ثق رم ت  ا و إدييم اد يي ا م ا ايياييم   ادحكييم ةييو اد يي ا م ا ايياييم 

   ة يي،   لا يييم قبييل صيي، ر قبثدييم اييي    رييم إذا   ييم ا يجيياب إدييم ادةث يييل دييم  تييثةو 
ا يجيياب   يييا إذا  ييام ذديي  ب يي، قبثدييم  ةييا  ايي  ديي د  قلييم اد  يي،  اديي ل ار  يي، بةجيي ق 
صيييي، ر اد بييييثم   يييييا إذا صيييي،ر اد بييييثم  تييييثةو    ة يييي،   لا ييييم يييييل   ييييم إديييييم اد بييييثم 
 )ادةث ل( ةعم اد  ، ين  ، بةج ق ص، ر اد بثم قييل ادةث ييل دييم  ال اايي  دةييثت    ة يي،

  ليم ادةث ل قلييم ذديي  ق ييم  دييث تييثةو    ة يي،   لا ييم قبييل  صييثم اد بييثم إدييم قلةييم  
اد ييو ت يي    دانيي ع اد  بايي  قييل  ايي    م  81   ا يا يىقل إدم تناقن ييي  رييم ادةيياق  

ي فل ب لييم يييل   ييم إديييم  قليييم يجييل   يي  رييم يحكييم قادييم يييثت    ة يي،   ليييم يييل 
   م إديم اد  با    ا   ت ادنم اآلتو:

)يييي   اد  بايي  قييل ا راق   ال ينيي ع  ايي ه إذا يييات يييل   ييم إديييم اد  بايي     ة يي، األ ليييم 
 قبل  صثم اد  با  إديم(.

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 81قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.78ادةاق  )

  زائ ل.  62يف ل    92  و تيا   رم ادةاق   
 ( 79مادة )
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مع بيان ثماها إد ابا، أما الاير واإلعالن وييان األسيعار دعد عرع ال  ائع  
ال ييياري التعاميييل بهيييا، وكيييل بييييان ا ييير متعليييق بعيييرع، أو إعيييالن موجهييية 
لل مهييور أو أل ييراد معياييي   ييال دعييد إد ابييا مييا لييي د هيير العكيير ميي  ظييروف 

 الحال.
 المذكرة اإلد احية :

بييا    انيي  اديي،قث  دل  ييا م  انيي  ادةيياق   م قيي م اد  ييائ  ييي   يييام اةنيييا ي يي، إيجا
 اق بيي ت ادن يي   ا قييام   يييام األايي ار ادجييارل اد  ايييل  يييا    ييل  يييام ا يي  ي  ليي  
ب  م    بيل ات يث يم دلجةيثر    ألة اق ي انال ققث  دل  ا م  يا دييم يظييي  يييل 

 ظ  ع ادحام  م ادة فثق  ث ا يجاب.
ر يجيييم ت ةةيييل ةيييو  م ييييا ي ا يييل  ت  تيييل قليييم اد   قيييم  يييال ادييي،قث  دل  يييا م  ا يجييياب 

ادييي،قث  دل  يييا م  يييث ا يجييياب   ييييا ي ا يييل ا يجييياب  يييث اد بيييثم   ال ين  ييي، اد  ييي، ةيييو 
ادحادم األ دييم  ان  يي، ةييو ادحادييم ادةاريييم    اد ييادو اديي،قث  دل  ييا م تيييب  ا يجيياب   ال 

 ي ا ليا اد بثم.
 ق  و يثق،.  150 رقرو    194ق اقو    80  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 80مادة )
ال ياسييب إلييى سيياكت قييول ولايي  السييكوت  يي  معييرع الحاجيية بيييان دعييد  .1

 قتوال.
 و عد السكوت قتوال بوجب  اص : .2

 إذا نص القانون على ذلك. .أ
إذا كان هااك تعامال سابقا واتصل اإلد اب بهذا التعامل، وسكت م   .ب

 وجب إليب اإلد اب ع  الرد.
 إذا تمخض اإلد اب لمافعة م  وجب إليب.  .ج
ذا كانت صتيعية المعاملية أو العيرف أو غيير ذليك مي  ال يروف تيدل إ .د

على أن الموجب لي يات ر تصر حا بيالقتول وليي ييتي ر يض اإلد ياب 
    وقت مااسب.

 المذكرة اإلد احية :
األصل  م اد  بايي  قييل ا راق  يكييثم صيي اقم     ييةنا   يي ا  ييث اد  بايي  ا يجييا و  يييا 

 انييم   ييال اد  بايي  اد ييةنو  ة ييا قييل ذديي   اديكثت ةيييث   يي  اييلبو   يي ا ا يي اع
ةعم اد  بايي  اد ييةنو يةكييل  م يكييثم إيجابييا    قبييثال   يييا اديييكثت ةييا يةكييل  م ي بيي  
قييل ا يجيياب ةييا يفييلح اديييكثت دل  بايي  قييل ا يجيياب  ال يةكييل  م يييي خلم ينييم 

    ألم ا يجيياب قيي م إيجييا و ي  يي،م بييم  قيي، ادة  اقيي،يل د  يي  تار ييا دييم  ييي  قبثدييم
رة يييم   يييث ادة قليييم األ ديييم دل  اقييي، قايييق ي ييي ةل قليييم  ييييام  ا يييح دة يييةثم اد  ييي، 

 ادة اق إ  ايم     نم   اديكثت ال يةكل  م يكثم  االم دي ا ادبيام.
  اةثر اديىام بخفثت اد بثم   ل يةكل باديكثت اد  با  قل اد بثم؟ 

 يي ه اد اقيي،  تبييال  م يييل ادةجلييم(    67اد اقيي،  اد يي  يم "ال ينيييل إدييم ايياك  قييثم" )م 
ادييييكثت ال يفيييلح  ثايييالم دل  باييي  قيييل ا راق  ايييثا   كيييام إيجابيييا  م قبيييثال    رق ةيييو 
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اد اقيي،  ادةيي  ثر  اايي ةنا  يجاييز  م يكييثم اديييكثت قاال قلييم اد بييثم إذا  ييام با يكييام 
اا خاصم يل ادظ  ع ادةابيم   د د   ةل  ادس ار  ادياب م بس ييار  ) دكييل اديييكثت 

م ادحا م  يام(   يةا اب  يظي   م اديكثت ي ب  اايي ةنا  قييل اد بييثم ةييو ةو ي   
قاالت اا ةنائيم    رق ةو ادةاق  قاالت اايي ةنائيم د  بايي  اديييكثت قييل اد بييثم   ينيييا 

 اآلتو :  435/2إذا رم اد ارثم قلم ذد   ة ،  رق ةو ادة     ادةاق   
تج  ييم ادةبييي  قيي، اييكثتم  "إذا ار    ي،  اد ج  م  اك  ادة   ل ييي  تةكنييم يييل .2

 قبثال  دزم ادبي "
كيي د  ت  ييو اد اقيي،  اد   يييم اد جاراييم  رييم ةييو قييام إراييام ادبنيي    يي  قييياب  ييار 

 د ةال د،يم  ةيك  اد ةال  دم ي   م  ق، اكثتم قبثال بفحم ادحياب.
 ينيييا اديييكثت ادةابيي  ةيييث ييي،م قلييم اد بييثم إذا  قانيي  بييم ظيي  ع ي انييم تج ييل 

ثق   صثم اد ق باد بثم   إرةا ي ثق   صثم اديي ق ةييو قادييم اديي ةن ة يي   ادةث ل ال ي 
ةاديكثت ادةاب   ث إقان م بظ  ع  يابيات تيي  ح  رييم قبييثم   ا يي   ت يي،ي  ذديي  
د ا و ادةث ث   قاق يي خلم ذد  يييل ادظيي  ع  ادةابيييات اد ييو ايي     دح يي  

 يي، اديييكثت يابيييا صيي، ر ا يجييار  يييل نبي ييم اد  يي،.  ادةيياق  رفيي  قلييم قيياالت ي
 قاال قلم اد بثم   و :

إذا   ييي، ت ايييييل اييييا    يييال ادة  اقيييي،يل  ي يييي، ادييييكثت قبييييثال   يييي ايم  م ي فييييل  .1
ا يجاب  ي ا اد  ايل اديا      ا   اق اق إراييام ب يياقم إدييم قةاييل دييم ق م  م 
ين ظ  رقا   ي ، اكثت اد ةال قبثال  قليم  م ين   اد  ،  إذا ةييو  يي ه ادحادييم  ييام 

 لم اد ةال اد ق باد ةن إذا دم تكل د،يم ريم اد بثم.ق
إذا تةخيين ا يجيياب دةن  ييم يييل   ييم إديييم  ي يي، اييكثت يييل   ييم إديييم ا يجيياب  .2

قبييثال ة يي م ادي ييم قلييم ادةث ييثب دييم  ايييك  ي يي، اييكثتم قبييثال   قيي م قاراييم 
 االا  ةام قلم ادةث ل دم  ايك  ي ، اكثتم قبثال.
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 يياب  ييي م ي يييح دل ا ييو  قا  قةليييم د ح،ييي، ي ييم يكييثم   رق ةييو اد  يي   ق يييل ادةيياق  
ادييييكثت قاالر قلييييم اد بييييثم    يييي ا ي نييييو  م ييييا  رق ةييييو ة يييي ات ادةيييياق  ادييييياب م ييييي    

 قاالت اديكثت قل قلم ابال ادةةام ال قلم ابال ادحف .  
اييييثرل  ت ا ييييل  99/2ق اقييييو   81 زائيييي ل   68يفيييي ل   98  ييييو تيييييا   ادةيييياق  

 ق  و يثق،.  151 رقرو    95ادةاق   
 ( 81مادة )

إذا عي  ميعاد للقتول التزم الموجيب بال قياء عليى إد ابيب إليى أن ياق ي   .1
 هذا الميعاد.

 دستخلص الميعاد م  ظروف الحال أو م  صتيعة المعاملة. .2
 المذكرة اإلد احية :

ي   ييي  ا يجييياب ةيييو ة يييم ادنظ ايييم اد  لا،ييييم ادييي ل ي  ييي  إديييم قيييي، اد قييييم ) ثتاييييم( إديييم 
ام  ديي د  يكييثم دلةث ييل  م ي يي،م قييل إيجابييم نادةييا دييم ييي ت   ب بييثم ادةث ييل دييم  ا دييز 

  دكل ا يجاب ي  م نادةا  م ادةث ل دم ي ،م قنم.
 قيي  ادةث ييل ةييو اد يي، م قييل ا يجيياب دييم ر ييائع قةليييم اييلبيم إذ إم األ يي  بييم ب ييكل 

يييل ييليي  يييىقل إدييم ق يييام ادة ييايات بفيي م قايييم  اد جاراييم بفيي م  اصييم يييل قا
االا   ار  ةاد ا   ق، يث م إديم اكة  يل إيجاب يح ا  إدم نيل دلة ا لم  انيييا  ةييعذا 
دم يلزم ادةث ل بة،  يجييل  م ي  ييم  اديييا إيجابييم  ةييعم ذديي  ي يي م اد ييا   دةخييان  

يييل ادة يي    اديي ل  84اد يي ر  ا ييي  اد ث ييم ةييو ادة ييايات ديي د   رق رييم ادةيياق  
ا بعيجابييم ةييو  ييام ادةي يياق ادةحيي،ق دل بييثم  ةييعذا يث ييل قلييم ادةث ييل  م يظييل ي ت ييي 

ار  م ادةي اق  دم يف،ر اد بثم  ةييا يفيي ح ا يجيياب  ايي  النم ةحيييل  ب يي،  م ة يي، 
يا تثاة  دم يل قييث  ا دييزام  ييل  ييث يييي   ايي ثنا تايييا    يي ا  ييث اد  يييا  ادة  ييثم دنيييم 

حيي،ق   ييياقام قيي، دجيي  إدييم ادةث ل  ةيث ي ف،  ال ي  م إيجابم قائةييا إال  ييام ادةيي،  ادة
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اد ح،ي،.   ا يبال  م  اا  إدزام ادةث ل  انا  ادة،  ادةحيي،ق  ييي ق إدييم إراقتييم ادةن يي ق   
   ه قادم يل ادحيياالت اد ييو رييم ةايييا اد ييارثم قلييم  م ا راق  ادةن يي ق  تكييثم يفيي،را 

 دادزام.
 ح،ييي،  ييةنيا  تح،ي، يي اق اد بثم ةو  ادل األقيام يكييثم صيي احا   دكييل قيي، يكييثم اد

يي  اق يل ظ  ع اد  ايل    نبي  م   يل  يةلم اد ح،ي، اد ةنو دل بثم   يي   ادبييي  
باد ج  م  الم   ا ادبي  ي   م اد زام اد ائ  بعيجابم  انا  ادة،  ادانيييم د ج  ييم ادةبييي   
   د  إذا   م ا يجاب إدييم  ائييل  ي  يي م  م ادةث ييل قيي، قبييل ب ييا  ا يجيياب  ييام 

ادانيييم دثصييثدم إدييم ادةث ييل دييم   اخ يي  ت يي،ي  ادةيي،  دل ا ييو  ال يخ يي  ةييو اد  يي   
 ذد  د قابم يحكةم  قلم ألم ادةي دم يي دم  اق  ال يي دم قارثم.

 ا  ييم ادةث ييل يل زيييا بعيجابييم نييثام ادةيي،  ادةحيي،ق  دل بييثم  يييا دييم يكييل قيي، ايي   قبييل 
 ار  ا  ادة،    ة م يل قبل ادةث ل دم.

  زائ ل. 63يف ل    93     و تيا   ادةاق
 ( 82مادة )

إذا صدر اإلد اب  ي  م لير العقيد مي  غيير أن يت يم  ميعياداا للقتيول،  .1
 ان للموجب أن دعدل ع  إد ابب    أي وقت ما ليي دصيدر قتيول مقيابق 

 قتل أن يافض الم لر.
إذا لي دعدل الموجب ولا  م لر العقد انقض بمغادرة الموجب لب المكيان  .2

قول ماب يدل على إعراصب ع  اإلد ياب  يإن ذليك دعيد أو بصدور  عل أو  
 ر  اا.

 
 

 المذكرة اإلد احية :
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تبييال ادةيياق  اد يي، م قييل ا يجيياب  ايي  ادةلييزم   تبييال  رييم يييل قيي  ادةث ييل  م ي يي،م 
قيييل إيجابيييم ةيييو  ل  قييي  ييييا قام ا يجييياب قييي، صييي،ر ةيييو يجلييي  اد  ييي،   يييام  اييي  

دييم قبييل اد يي، م    قبييل ار  ييام ي  ييةل دةي يياق دل بييثم  يييا دييم يفيي،ر قبييثم ييييا   
ادةجل  ةو قادم ق،م اد ، م    ي ا   يي ت ادةيياق  بةييا  رق ةييو ادةيي  ل ادحن ييو قاييق 
يكييثم دةيييل   يييم إدييييم ا يجييياب  م ي بليييم إدييم  قييي  ار  يييام ادةجلييي     إديييم ادثقييي  

يييل ادةجلييم(   ييي ا ةييعم اد  يي، ييي م  دييث دييم  183-172اديي ل يفيي،ر قنييم ا قيي ام )م 
ر ا يجييياب  إذا ديييم يفييي،ر قبيييل اة ييي ال ادة  اقييي،يل ييييا ي اييي، قييي، م يحفيييل اد بيييثم ةيييث 

 ادةث ل قل إيجابم ةو اد     اد و ت    ال ا يجاب  اد بثم.
 64ييييي،رو  رقرييييو   ت ا ييييل رييييم ادةيييياق   96يفيييي ل   94  ييييو ت ييييارب رييييم ادةيييياق  

  زائ ل.
 ( 83مادة )

  اب األ ير.تارار اإلد اب قتل القتول دسقف اإلد اب األول و عتد فيب باإلد
 المذكرة اإلد احية :

تبيييييال ادةييييياق   م تكييييي ار ا يجييييياب ييييييي   ا يجييييياب األ م  ا  ييييي، با يجييييياب األ اييييي   
ةا يجاب ت با  قل إراق  ادةث ييل  ةييعذا  يي ر ادةث ييل ا يجيياب يييي   ا يجيياب األ م 
 ا  م ا يجاب ادةارو  تك ار ا يجيياب يييل قبييل ادةث ييل ييي،م قلييم  م إراقتييم  ق  يي  

 يجاب األ م  اتجي  إدم ا يجاب ادةارو  د د  يجل االق ،اق بةييا اتجييي  إديييم قل ا
 إراق  ادةث ل.

 ي،رو يثق،.  152 رقرو    97  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 84مادة )
د ييب أن دكييون القتييول مقابقييا لإد يياب،  ييإذا اقتييرن القتييول بمييا يز ييد  يي  

 با جديدا.اإلد اب أو دقيده أو دعدل فيب دعد ر  ا يت م  إد ا
 المذكرة اإلد احية :

ق ييم ييي م اد  يي، ال يي،  م يكييثم اد بييثم يياب ييا دايجيياب   ام يفيي،ر اد بييثم ةييو ادثقيي  
ادةناال  ةعذا ص،ر اد بثم ب ، ار يا  ادةيي،  ادةحيي،ق  دايجيياب ةييا ين  يي، اد  يي، دييي ث  

 ا يجاب   اكثم اد بثم إيجابا  ،ي،ار.
 اكثم   د  إذا اق  م بةا يزايي، ةييو ا يجيياب  يي م   إذا دم يكل اد بثم يياب ا دايجاب 

يكيييثم ا يجييياب ي ةةيييل ةيييو قييي م بيييي   ي يييال   اييي م اد بيييثم بيييي    قليييم  ة يييو  ييي ه 
ادحادييم ي يي، اد بييثم رة ييا دايجيياب  ا يي، إيجابييا  ،ييي،ا   ر يي  ادحكييم ييبيي  إذا ت ييةل 

يجابيييا اد بيييثم ييييا ي اييي،    ي ييي،م ةيييو ا يجييياب   ي ييي، رة يييا ديييم  ةيييو ر ييي  ادثقييي  ي ييي، إ
 ،ي،ا  ةةةا يييل ي ييثم آل يي  ب  يي  ادييييار  بخةيييم االع قينييار  ة ييام اآل يي  ا يي  ا يا 
ب ر  م االع قينار  ةاد بثم ةو  يي ه ادحادييم ال ييييا   ا يجيياب   ال ين  يي، اد  يي،   دكييل 

 ي ، اد بثم إيجابا  ،ي،ا ةعذا  اة  اآل   قليم ار  ، اد  ،.
جييياب  اييي  قيييارثرو ي ا ييي   ةييييث ي ييي، رة يييا  ا  تيييل قليييم اد بيييثم  اييي  ادةييييا   داي

دايجاب األ م  اي     ذد  ا ث  ا يجاب    ث يل   ا ادث م ال يخ ل  قييل يجيي ق 
ادييي ةن اد ييييي     ا يجييياب ادة يييارم   ديييي  ي فييي، ييييل إريييزام اد بيييثم ادة ييي       

م ادة ،م ينزدم ا يجاب ادج،ييي، إال إقايييم ق انييم بيييييم قلييم قفيي، اد اقيي،  ةييعذا  ابيي   
ييييل صييي،ر قنيييم اد بيييثم ديييم يكيييل داب،ييييم ديييث قليييم بيييي ث  األ م اييي ي  قالديييم اد  انيييم  
 ادثاق   م اد بثم اد ل ال ي ف، بم إال يج ق اد بثم ي  يي م ةييو   لييل األقيييام بةييا ي ايي، 
ت لايي  ار  يياق اد  يي، قلييم  يي   ب ييا  ا يجيياب قائةييا ةة ييم ابيي    ييثق اد  لايي    صيي ح 

  اره إيجابا  ،ي،ا.اد بثم   م دم يكل  اي ن  اق 
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 85يل ادةجلم   ادحكم األ م ةايييا يثاةيي   180 -177 صل ةو   ه ادةاق  ادةثاق يل 
ايييثرل   اييييا   ريييم ادةييياق   97يفييي ل    96ق اقيييو   ادحكيييم ادةيييارو ي ا يييل ادةييياق  

  رقرو.  199
 ( 85مادة )

إذا اتفق القر ان على جميع المسائل ال وهر ة    العقد واحتف ا بمسائل  .1
لية يتفقان عليها فيما بعد، ولي ديترصا أن العقيد ال ياعقيد عايد عيدم تفصي

االتفاق عليها، عد العقيد قيد انعقيد وإذا قيام  يالف عليى المسيائل التي  ليي 
يييتي االتفيياق عليهييا،  ييإن المحكميية تق يي  بياهمييا ص قييا لقتيعيية المعامليية 

 وأحكام القانون والعرف والعدالة.
ر ية ال دكفي  إلليزام القير ي ، وليو ثتيت االتفاق على بعض المسيائل ال وه .2

 هذا االتفاق بالاتابة.
 المذكرة اإلد احية :

تبال ادةيياق   رييم يجييل االت ييال قلييم  ةييي  ادةيييائل ادجث  اييم دكييو ين  يي، اد  يي،  ةييعذا تييم 
االت ييال قلييم ب يين تليي  ادةيييائل ةييعم اد  يي، ال ين  يي،  دييث ابيي  االت ييال   ابييم   اك ييو 

ليييم  ةيييي  ادةييييائل ادجث  ايييم ق يييم  ديييث ديييم ي  ييي م ا ت يييال الر  ييياق اد  ييي، االت يييال ق
دلةيائل اد  فاليم       ل االت ال قلايا  يةا ب ،   دم ي يي     م اد  يي، ال ين  يي، قنيي، 

 ق،م االت ال قلايا.
 ييييا إذا تنييياق  ادة  اقييي،ام ةيييو ادةييييائل اد  فييياليم ق م  م يفيييا إديييم ات يييال بفييي،ق ا 

ل   اد  ، قلييم االت ييال قلايييا ةييعم اد  يي، ال ين  يي،   ظي   م ريم  ل يل ادي ةال ق، ق
 يييا إذا دييم تظييي  را يةييا ذديي   ةاد  يي، ين  يي،   ا ييثدم اد ا ييو  ييي  اد فييل ةييو ادةيييائل 
اد  فاليم يا دم ي  ام ادة  اق،ام ب  ريا   قلم   ا ادنحث يخ   اد ا ييو قييل يية ييم 

 م يكييثم يجيي ق ت يييا  ةييو ت يييا  اد  يي،   ا يي، ل ةييو تكثانييم   قكييم اد ا ييو ال ي يي،  
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 راق  ادة  اقييي،يل  ةيييعذا ت يييارم ادحكيييم يييي  إراق  ادة  اقييي،يل بيييام ي ييي  نا صييي اقم    
 ييةنا  م يكييثم اد  يي، بييانا قنيي، قيي،م االت ييال قلييم ادةيييائل اد ييو  قيي  ظ  يييا    ييل 

 اق  ام   ه ا راق    ال ي م اد  ، يا دم يحفل االت ال قلم تل  ادةيائل.
ادحكييم   ح،ييي، ادةيييائل اد  فيياليم ةييعم إراقتييم تحييل يحييل إراق    اد ا ييو قانةييا يفيي،ر

ادة  اقييي،يل ألريييم ي  ييي م قبيييثم ادة  اقييي،يل قليييثم إراق  اد ا يييو يحيييل إراقتايةيييا  ةيييو 
تح،يييي، ادةييييائل اد  فييياليم   اد ا يييو يلجييي  ةيييو تح،يييي، ادةييييائل اد  فييياليم إديييم نبي يييم 

 ادة ايلم  ألقكام اد ارثم  دل  ع  دل ،ادم.
 96يفييي ل   95 رقريييو   اد  ييي   ادةارييييم تثاةييي   100ق اقيييو   86  ادةييياق    يييو تثاةييي 

  زائ ل. 65اثرل   
 ( 86مادة )

دعييد التعاقييد بييي  الغييائتي  قييد تييي  يي  المكييان والزمييان الييذي دعلييي  يهمييا  .1
 الموجب بالقتول ما لي يوجد اتفاق أو نص دق   بغير ذلك. 

لزميان الليذي  وصيل دفترع أن الموجب قد علي بالقتول    المكان و ي  ا .2
 إليب  يهما هذا القتول.

 المذكرة اإلد احية :
يظييي  رييم ادةيياق   ريييا   يي ت  نظ اييم اد لييم بيياد بثم ب يي م ت اييال نيييام  يكييام ار  يياق 
اد  ،  يةا  ال ادغائبال  قاق إرم ال  ، يل قلم ادةث ل ب بثم ادةث ل دم ق ييم ين  يي، 

ا اد ارثرو إال قانةييا ي لييم  يييا يييل   ييي  إديييم اد  ،  ةاد بثم إراق   ا راق  ال تن ق  ا  
  ل قال قلم ادةث ل  يا.

 ادةاق  ت ،  صثم اد بثم إدم ادةث ل ق انم قلييم قلةييم بييم  دكنيييا ق انييم قا لييم  ا ييات 
اد كيي   ةاألصييل اة يي ام قلةييم بيياد بثم قييال  صييثدم إديييم  دكييل يةكييل دييم  م يةبيي  

إديييييم  ال يييييي ل قكييييم ادةيييياق  إذا  قكيييي  ذديييي   ل ب رييييم دييييم ي لييييم بيييياد بثم ر ييييم  صييييثدم
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ارف ة  ريييم ادة  اقيي،يل إدييم يخاد  ييم صيي اقم     ييةنا     قاييق ييينم اد ييارثم قلييم 
 اد ، م قنم إدم قكم ا  .  

 اد  اقييو  97 قيي،   يي ت ت نانييات ق  يييم ق،ييي،   نظ اييم اد لييم بيياد بثم  ينيييا ادةفيي ل م 
 ... ادخ.81   اديثقارو م 67   ادجزائ ل  97 ادلابو م   87م 

 ايي ق األ يي   نظ اييم اد لييم بيياد بثم إدييم  ريييا تح يي  يفييلحم ادةث ييل اديي ل ا  يي،  قةليييم 
اد  اق،  ةيث اد ل ق،م ا يجاب   ةنم اد      ةةييل اديبي ييو  م ي ييثدم تح،ييي، نيييام 
 يكام ار  اق اد  ،  إم دم ي م   د  ي   م  م إراقتم ادة    ييم اتجييي  إدييم يييا يح يي  

و تح،ييي، نيييام  يكييام ار  يياق اد  يي، ةييو ادةكييام اديي ل يفلح م   يي ه ادةفييلحم ت حيي  ةيي 
ي لييم  يييم ادةث ييل بيياد بثم   ييل  يي ا ةييو قادييم قيي،م االت ييال قلييم يييا يخاد ييم       ييثق 
رييييم قيييييارثرو يحييييي،ق يكييييام  نييييييام ار  ييييياق اد  يييي، بفيييييثر  يخاد يييييم دةييييا  رق ةيييييو قكيييييم 

 .86ادةاق  
  بايي  قييل ا راق  ال ينيي ع  األ يي   نظ اييم اد لييم بيياد بثم يييي قيم ييي  ادةبيي،  اد ائييل  م اد

  ا ه إال قال  صثدم إدم قلم يل   م إديم بفثر  تث ، ا يكاريم باد لم بة ةثرم.
 ت نيييو رظ ايييم اد ليييم بييياد بثم  م اد بيييثم ال يفييي ح ريائييييا إال ينييي  ادثقييي  ادييي ل يةكيييل 

 دلةث ل اد لم بم   ال ي ، اد  اق، ق، تم إال ةو   ا ادثق .
اد  يي،  بادزيييام  ادةكييام اديي ل  يكييل دلةث ييل  م ي لييم ةايييا   احيي،ق نيييام  يكييام ار  يياق

 باد بثم.
 د يي، ر ت األقليييم ةييو ادلجنييم األ يي   نظ اييم إقييام اد بييثم قلييم  اييا   ريييا ت يييح ار  يياق 
اد  ييثق بفييثر   ايي   يييل رظ اييم اد لييم بيياد بثم   يي ا يييا يح يي  ادييي قم ةييو ادة ييايات  

 بةج ق ارت ا  ا يجاب باد بثم.   ا    ي  االتجاه اد ائل ب م اد  ، ين  ،
 زائييي ل   ت ا يييل ريييم  67ايييثقارو   81دابيييو   97يفييي ل   97  يييو تييييا   ادةييياق  

 ق  و يثق،.  152/2 رقرو     102ادةاق   
 ( 87مادة )
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دعييد التعاقييد بالهيياتف أو بأديية صر قيية أ ييرى مماثليية تعاقييدا بييي  حاصيير   ميي  
 حيث الزمان والمكان ويي  غائتي  م  حيث المكان.

 المذكرة اإلد احية :
يظي  يل ادةاق   ريا ت ، اد  اق، اد ل تم قل ن ا  ادةخان ييم ادياتفيييم    ب يييم ن ا ييم 
يةاالييم   رييم قيي، تييم  ييال  خفييال يجة يةييا يجليي  اد  يي،  ل ت اقيي،  ييال قا يي ال يييل 

 قاق يكام ار  اق اد  ،  نيارم. 
   بي ا ييم يةاالييم  يييي ل    ادنييي م دلةكييام اديي ل ين  يي،  يييم اد  يي، بادةخان ييم ادياتفيييم

بف،ق تح،ي،ه يا يييي ل قلييم تح،ييي، يكييام ار  يياق اد  يي، اديي ل ييي م  ييال ادغييائبال   ا  يي  
ذد  دث ييثق  ييل يييل ادة  اقيي،يل ةييو يكييام يخ ليي  قييل ادةكييام اديي ل يث يي،  يييم اآل يي   

يييل ادة يي    ةييعم ادةكييام اديي ل ين  يي،  يييم اد  يي،  ييث يكييام  86  ة   ييم رييم ادةيياق  
 .    ثق ادةث ل

  رقرو ال ي ا ل ةو يف   ادجزائ .  101  و تيا   ادةاق   
 ( 88مادة )

ال ياعقد العقد    المزايدات إال برسو المزاد، و سقف العقاء بعقياء يز يد علييب 
 ولو كان باصال.

 المذكرة اإلد احية :
ق، ي يلل اد ارثم  م ت م اد  ثق بي ايي  ادةزاييي،    قيي، ت يلييل ذديي  االق يا ييات اد ةليييم 

لنييي اع  ةاد يييارثم ييييي لزم  يييي   ييييثام ادةييي،يل بييييبل ت فيييا ه قيييل ادثةيييا   ،يثريييم إذا د
تح  يي  اد يي    اد ارثريييم ادانيييم ديي د    قيي، ي  ييل  ييخم  م ييينظم يييزاقا  ن يييم    

  ثاايم ا   ينثب قنم ةو ذد  دبي     يى    ائا يةلث ا دم.
  يي،م باد يييا ات   يييل  قيييل ي يييثم اديينم ي يي، اة  ييات ادةزاييي،  قلييم ادييةةل ققييث  دل

ي  ،م باد يا  ي ،  رم ت يي،م با يجيياب   يييا اد بييثم ةييا ييي م إال   اييث ادةييزاق   ايي م اد  يي،  
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إال إذا   يي، رييم قييارثرو ي يي     ييي ا ا يي  با  يياةم إدييم يييا اييب  الر  يياق اد  يي، يةييل 
ا ييي  ا  تفييي،ي   ييييم ي انيييم  ةيييا ةيييو ادةيييزاقات ادحكثيييييم قايييق ال ي ايييث ادةيييزاق إال 

  ادجيييم ا قاراييم ادةخ فييم    ا يي  ا  صيياقل اد يي م  م يكييثم دييم ادحيي  ةييو   فيي،ي
رةييين    قبيييثم  ل قييييا  ة و  ييي ه ادحاديييم ال يييي م رايييث ادةيييزاق  ار  ييياق اد  ييي، إال ب ييي، 

 اا  ةام   ا ادح .
 اجيييل  م يكيييثم اد ييييا  ي ييي،يا ييييل  يييخم   يييل دييي د  ة ييي،يم األ لييييم ال يةلييي  ذدييي   

يجييل  م يكييثم ي يي،م اد يييا    ييا دل  اقيي، ةييعذا دييم   يي د  ةييو ريييال األ ليييم ادخاصييم 
يكييل  يي د  ةييا ين  يي، اد  يي، بييادةزاق  ةةييةا اد ا ييو اديي ل ي ةييل ةييو ادةحكةييم اد ييو رةيي  
إدايا ادنزا   يا ي  ل  باد و  ادة   م  ي م بادةزاق  ال ت ثة   يييم   ليييم ت يي،يم اد يييا  

قليييم  ل اايي  قييارثرو   اكييثم  ةو ذد  ادةزاق   ل قيا  ي ،م ينم ي ، بانا ال ي  تل
اد يا  قا ا دابيام إذا ت ،م بييم ريياقم األ ليييم    يييام اد يييا   قا لا ييم دابيييام ال 
يج يييل اد ييييا  ادييييا   قائةيييا ألم ادةييياق  رفييييا صييي اح ةيييو اييي ثنم   اييي ق ذدييي  إديييم 

 ار  ا  ادة،  اد و يظل يل ق،م اد يا  اديا   يلزيا با ب ا  قلم إيجابم  اديا.
ي   اد يا  ب يا  ا يي   كبيي  ينييم  ا  ييم  يي ا اد يييا  قائةييا ييياقام دييم يفيي،ر قيييا   ا

ا يي   كبيي  ي  ييةل إيجابييا قائةييا ين ظيي  اد بييثم  ألرييم قيي، ييي ةن اد يييا  األ ايي   ي  ييل 
 ادةزاق ق م  م ي م إراا ه قلم  ق،  ال ين  ، اد  ، ألم ا يجاب دم يلح م قبثم.

 رقرييو   103 زائيي ل   69ق اقييو   89 اييثرل  100يفيي ل   99  ييو تيييا   ييياق  
 ق  و يثق،.  155

 ( 89مادة )
دقتصر القتيول  ي  عقيود اإلذعيان عليى م يرد التسيليي بييروط مقيررة د يعها 

 الموجب وال دقتل مااقية  يها.
 المذكرة اإلد احية :
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األصيييل ق ايييم ا راق  ةيييو اد  اقييي،   ةيييو ادةناق يييم   ادةييييا يم   ادة ا  يييم بخفيييثت 
قكايم  إال  م اد يثر االق فاقل اد ل  ق ن    ، ةو ب يين ادحيياالت      اد  ،   

اق كيييارات دييييل      ييي،يات  بحايييق   لييي  ادةث يييل ديييم يييييلم باد ييي    اد يييو ي  ر يييا 
ادةث يييل ق م إيكارييييم ادةناق يييم    ادةييييا يم   ييي ا ييييا   يييل ادة ييي   ي ييي، ل داثاكيييل 

باد ييي    اد ييو ي  ر يييا اد يييثر االق فيياقل  اال  ةييياقو  اق بيي   م تييييليم ادةث ييل دييم 
ادةث ييل قبييثالر ي  تييل قليييم ار  يياق اد  يي،   ا يي،  يي ا اد بييثم  قيي ب إدييم اد يييليم ينييم إدييم 
ادة ائم     ا يجل  م يث   ةو ادحي ام قن، ت يييا  ق ييثق ا ذقييام  ديي د  ال يي، يييل 
ت يييييا   يييي ه اد  ييييثق بفييييثر  يخ ل ييييم قييييل ت يييييا  اد  ييييثق اد ييييو تبيييي م  نييييا  قلييييم ق اييييم 

ةيييا يم  ديي د    يي  ادة يي   رفييار  اصييار ي  ليي     يييا  ق ييثق ا ذقييام ادة ا  ييم  اد
  ال ادنفثت ادة  ل م   ن ا  اد  ثق  ت يا  ا.

 ت ةاييز ق ييثق ا ذقييام بخفييائم ت ةةييل ةييو  م يكييثم يحليييا ي  ل ييار بيييل م    بة ةيي  
   ي يي،  يي  راار دلةييي يلكال    ادةن   ييال ال يةكيينيم االايي غنا  قنييم  يةييل تثرايي، ادةييياه 

 ادكي  ا ...ادخ.  
 اجييل  م يكييثم ادةث ييل يح كيي ار دليييل م    دلة ةيي  اق كييارار قارثريييار    ة ليييار     قلييم 
األقيييل قييي،م ت   يييم بادنيييي م دييييا إال دةناةييييم يحييي، ق     م يث يييم ادةث يييل ادةح كيييي  
ا يجيياب إدييم ادجةيييثر دةيي،   ايي  يحيي،ق     يي     اقيي،    ةييو ادغادييل يث ييم ا يجيياب 

ذ  ييبيييث  يح يييثل قليييم اد ييي    اد يييو يجيييل قبثدييييا ق م يناق يييم    م ةيييو  يييكل رةيييث 
 تح ثل اد     اد و ت ةنيا ا يجاب يا يح   يفلحم ادةث ل.

 قلييم  يي ا ادنحييث ي يي، يييل قباييل ق ييثق ا ذقييام اد  ييثق اد ييو ت  يي، يييل  يي  ات ادكي  ييا  
  ادةياه  ادغان  اديا ام    ي  يفادح ادب ا،     اد لي ثرات...ادخ.

  رقرو. 104 زائ ل     70اثرل     101يف ل     100تيا   ادةاق      و
 ( 90مادة )
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االتفاق الذي يتعهد بموج يب كيال المتعاقيدي  أو أحيدهما بيإبرام عقيد معيي   .1
   المستقتل ال ياعقد إال إذا عيات جمييع المسيائل ال وهر ية للعقيد الميراد 

 إبرامب، والمدة الت  د ب إبرامب  يها.
النعقيياد العقييد اسييتيفاء شييكل معييي   هييذا اليييكل د ييب  إذا اشييترط القييانون  .2

 مراعاتب أد اا    اإلتفاق الذي يت م  الوعد بإبرام العقد.
 المذكرة اإلد احية :

يبيييال ريييم ادةييياق  قكيييم ادثقييي، باد  اقييي، ايييثا  ت لييي  ب  ييي، يليييزم دجييياربال    ب  ييي، يليييزم 
 دجارل  اق،  اثا   ام يحلم  ي ار    إيجارار     ه م...ادخ.

 اثا  ص،ر ادثق، يل اد ائ     يل ادة يي  ل   ايييةم ةييو  يي ه ادحادييم ادثقيي، باد يي ا   
    ام  ق،ار باد   ييال   اكييثم  يي د  إذا قليي  ق يي، ادبييي  قلييم  يي    اقيي  ي ةةييل ةييو 
ق م اد و  دلبي   ا  ي، ادثاقيي، دلةثقييثق دييم ةييو  يي ه ادحادييم     ييالم قلييم  ايي ه ةييو 

 دةبي .قادم ر ب م ةو اد ف ع ةو اد و  ا
 ا ييي    دفيييحم ادثقييي، باد  اقييي، تيييثاة  األر يييام األاااييييم دل  ييي،   يجيييل  م يييي م ت ايييال 
 ةيييي  ادةييييائل ادجث  ايييم دل  ييي، ادةييي اق إ  اييييم  يييادبي  ييييةار قييي،ا قبيييثم اد ييي ا  ييييل قبيييل 
ادةثقيييثق ديييم قايييق ي  فييي  ادةثقيييثق ديييم ةيييو ق ييي، ادثقييي، قليييم قبيييثم ادثقييي،   ييييا قبيييثم 

دةثقييثق دييم ةييو ي قلييم تاديييم دلثقيي،  ةييعذا تييم اد بييثم ين  يي، يث ث  ادثق،  ي تو يل قبل ا
 اد  ،.

 يييل ادةيييائل ادجث  اييم إذا  ييام ادثقيي، بييادبي   تح،ييي، ادةبييي    ادييةةل   إذا  ييام ادثقيي، 
با يجييار يجييل تح،ييي، ييي،  ا يجييار  ادةيي  ثر  األ يي    ةييعذا دييم ييي م ا ت ييال قلييم  يي ه 

ي    يم ادةحل  اديبل ةا    ذديي  إدييم   ادةيائل ال ين  ، اد  ،   يا بخفثت ت ،ي 
  ق  اد  اق، ادنيائو ال  ق  ادثق،.
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 اجييل  م ي ح يي  اد  ييا ةييو ن ةييو ادثقيي،   اجييل  م يكييثم  اديييا يييل قاييثب ا راق   
صيياقرا قييل ذل   ليييم   ا يي     م ي ييثاة  ذديي  ةييو ادثاقيي،  قيي  إ يي ام ادثقيي، ألرييم يل ييزم 

  ا يي   قيي  ار  يياق اد  يي،   ام ت ييثاة  ةييو ريائيييا ةييو  يي ا ادثقيي    ال يفيي،ر ينييم ت بايي 
ادةثقييثق دييم األ ليييم  قيي  اد  اقيي، ادنيييائو ال  قيي  ادثقيي،   ا  يي  ذديي  ألرييم ال يل ييزم إال 
بة   م اد  ، ادنيائو   ال يل زم ب و   قيي  قبثدييم ادثقيي،   ا يي     ي ييا ةييو ادةثقييثق 

 اييييل ي  ا  ييي  ةيييو ديييم  م ت يييثاة   ييييم   لييييم اد  اقييي، قنييي، قبيييثم ادثقييي، ألم ادثقييي، ق ييي، 
  يييثق قايييثب ا راق     قييي،م   ثق يييا ةيييو إراق  ادةثقيييثق ديييم إديييم  قييي  ادثقييي،    قييي  

 اد  اق، ادنيائو ألرم يف،ر ينم قبثم ةو   يل ادثق ال.
 اجييل  م ييي م االت ييال ةييو ادثقيي، باد  اقيي، قلييم ادةيي،  اد ييو يييي يي   اديييا ادةثقييثق دييم 

قم     تكييثم قا لييم دل ح،ييي،     تحيي،ق  ييةنا  إ ،ا  ر ب م  اديا   ق، تح،ق ادةيي،  صيي ا
ك م ال يجيي،ل تن ايي  اد  يي، ادةثقييثق بييم إال  ييام  قيي  ي ييال  إذا ات يي  ادثاقيي،  ادةثقييثق 
دم قلم  م تكثم ادة،  ادة  ثدم    ار  يكثرييات ادةث ييث  تيييةح   ح،ييي، ادةيي،  يفييح 

ى يي   يي د   إذا دييم ييي م ادثقيي،  ا  يي  ذديي  إدييم  م ادةيي،  قا لييم دل ح،ييي،  ةييعذا ات  ييا قلايييا ي
 االت ال ي ك ل اد ا و   ح،ي، ا.

 الييزم ادثاقيي،  ثقيي،ه نييثم ادةيي،  ادةحيي،ق  ةييعذا ار  يي  ار  ييم اد ييزام ادثاقيي،  يي ايم  ال 
 يب،ل ادةثقثق دم ر ب م قبل يثق، االر  ا .

 األصييل  م ق يي، ادثقيي، ق يي، ر ييائو   يي ا قلييم رقييين اد  نييال ادبثدييثرو اديي ل ي يي    
   يييييا إذا  ييييام اد  يييي، ادةيييي اق إ  ايييييم يييييل اد  ييييثق 62/2د  يييي، يك ث ييييا م  م يكييييثم  يييي ا ا

اد ييكليم     يي، اديي  ل اد اييةو     ق يي، اد يي  م   يجييل  م يكييثم ادثقيي،  ييكليا  قاييق 
ي      م ي ثاة   يم اد كل ادةيلثب    ام اد  يي، ادةيي اق إ  ايييم  ةييعذا دييم ي ح يي  اد ييكل 

  ال يةنيييي  يييييل ت تاييييل ب يييين اآلاييييار ادةيلييييثب ةييييعم ادثقيييي، يكييييثم بييييانا  إال  م ذديييي 
اد ارثريييم  ألم ادثقييي، ةيييو ذاتييم ت اقييي،  اييييل ي تيييل ن  ييا دةبييي،  ايييليام ا راق  اد زاييييات 
 خفييييم    اد يييادو يةكيييل ادةياد يييم بييياد  ثان إذا ديييم ي ح ييي  اد يييكل   إذا  يييام اد  ييي، 
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ن ادةيي اق إ  ايييم دييم ييي م ر يجييم د يي،م تح يي  اد ييكل ةييو ادثقيي،  ييث ق يي، ر ييل راييةو   يجييث 
 ادحكم بي ث    ل اد،يل اد ل  ام ي اق إ  ام ق ، اد  ل اد اةو د ةام ادثةا  بم.  

 إذا  ييام اد  يي، ادةيي اق إ  ايييم ر ييائيا   ييي  ذديي  ا يي    ادة  اقيي،ام ةييو ادثقيي،  م يبيي م 
اد  ، ادنيائو ةو  ييكل ي ييال  ةييي ا االت ييال ال  ايي  دييم  ألم اد ييكليم ي يي  نيا اد ييارثم  

 ق،ام    اد ادو ةعم ادثق، ين  ، ق م  دث دم ت ح   اد كليم. ال ي   نيا ادة  ا
  رقرو.  105 زائ ل    71اثرل     102يف ل     101  و تيا   ادةاق   

 ( 91مادة )
إذا وعييد شييخص بييإبرام عقييد ثييي ناييل وقاصيياه الموعييود لييب صال ييا تافيييذ الوعييد، 

 رة قييام وكانييت اليييروط الالزميية النعقيياده  اصيية مييا يتعلييق ماهييا باليييكل متييوا
 الحكي متى اص ح نهائيا مقام العقد. 

 المذكرة اإلد احية :
إذا  قلل ادةثقثق دييم قبثدييم  ييام ييي،  ادثقيي، اديي ل تييثاة ت  يييم  ةييي  اد يي    اد ارثريييم 
بةييا ةايييا اد يي    ادة  ل ييم باد ييكل   رةيين ادثاقيي، تن ايي  ادثقيي،     رةيين تح ايي  اد  يي، 

إدم اد  ا  اد ل يحكم  ةبييثت اد  يي،   ا ييثم  يث ث  ادثق،  يجثن دلةثقثق دم االد جا 
ادحكييم ي يييم اصييي ح ريائيييا ي يييام اد  ييي،  ايييجل  تن  يييل يلكييييم اد  ييار دلة ييي  ل إذا  يييام 

 يحل ادثق، ق ارا.  
 ادييي،قث  اد يييو ي ة ييييا ادةثقيييثق ديييم قليييم ادثاقييي، ةيييو قاديييم ركثديييم تييييةم ققيييث  صيييحم 

را دث يييثقه ألم ذدييي  اد  ييي، اد  اقييي،   قكيييم ادةحكةيييم ديييي  ين يييئا دل  ييي، ادنييييائو  يييل ي ييي  
 ار  ، بةج ق إ ،ا  اد غ م يل قبل ادةثقثق دم.

 يف ل.102  و تيا   رم ادةاق   
 ( 92مادة )
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د ييع العريييون وقييت إبييرام العقييد دفيييد أن لاييل ميي  المتعاقييدي  الحييق  يي   .1
 العدول عاب ما لي يوجد اتفاق أو عرف دق   بغير ذلك.

 م  ق  ب رده مثلب.  إذا عدل م  د ع العريون  قده، وإذا عدل .2
 المذكرة اإلد احية :

اد   ييثم يبليي  يييل ادةييام ي،ة ييم  قيي، ادة  اقيي،يل إدييم اآل يي   قيي  ار  يياق اد  يي،   ا  ليي  
اد كييي  اد يييارثرو ةيييو األ ييي   ،الديييم اد   يييثم  قايييق ت  ييي  اد يييثارال اد يييو ت  ييي  ادة،رايييم 

ادة،راييم ادج ياريييم  اداتانيييم ب ييكل قييام  ،الدييم  يييار اد ، م  ت  يي  اد ييثارال اد ييو ت  يي 
 ب كل قام  ،الدم ار  اق اد  ،.

 ال ت ف   ل قالدييم يييل اديي،الد ال باد يسيييم قاييق إم  ييا ينيةييا قا لييم  ا ييات اد كيي  
  ذد  بادلجث  إدم ريم ادة  اق،يل     اد  ع     ظ  ع اد  اق،.  

 نييو  م  قيي،   يي  ادة يي    بةييا ذ بيي  إديييم ادة،راييم اداتانيييم يييل  م قةيي  اد   ييثم ال ي
اد  ، ار  ،   ص ح ريائيا   ل قة  اد   ثم ي ناه  قالد م  م دكييل يييل ادة  اقيي،يل  يييار 
اد ، م قل اد  ،  ام ي،  ي  ثدم إال إذا ات   ادة  اقيي،ام صيي اقم     ييةنا قلييم  م 

 قالدم قة  اد   ثم ت كا، دل  ،    لم باتا.
ات ييال    قيي ع ي  ييو بغايي  ذديي   ادنم ي ا،  م  يار اد ، م دلة  اقيي،يل إال إذا   يي، 

 قيييياق  يحيييي،ق ادة  اقيييي،ام   ييييا الايييي  ةام  يييييار اد يييي، م   ةييييو  يييي ه ادحادييييم قلايةييييا 
اايي  ةام  يييار اد يي، م  ييام  يي ا األ ييل   يييا إذا دييم ييي م االت ييال قلييم   ييل الايي  ةام 
 يييار اد يي، م ةليييم اايي  ةادم إدييم قييال تن ايي  اد  يي،  ةييعذا ر يي   ييل يييل ادة  اقيي،يل اد  يي، 

ا يظي  را يةا ةو ق،م اا  ةام  يار اد ، م   إذا ر   اد  يي، يييل نيي ع  اقيي، ةعرييم ةي 
ال يييي يي  اايي  ةام  يييار اد يي، م   قلييم ادييي ع اآل يي   إيييا تن ايي  اد  يي،     اد يي، م 
قنييم  ة يي، اد   ييثم إذا  ييام قيي، قة ييم     رقه  يةلييم إذا  ييام قيي، ق  ييم   يييا إذا ر يي   ييل 

يار اد ، م دكل ينيةا  اى   بات ال ادي ةال  يةييا ي  ليي  يل ادة  اق،يل اد  ،  يي    
بةفييا  اد   ييثم إذا   يي، ات ييال  يي د   إيييا إذا دييم يث يي،  يخفييم اد   ييثم إذا  ييام ر ييثقا 
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يل اةل ادةبي    إذا  ام ين ثال يل رييث  ا يي   يجييل رقه إدييم يييل ق،يييم  ا  ييال ادثةييا  
 بكل ادةةل.

م  ر يييين اد  ييييي،   يكييييثم دلييييي ع اآل ييييي   إذا اايييي  ةل  قيييي، ادة  اقيييي،يل  ييييييار اد يييي،  
االق  يياو بيياد   ثم اديي ل ق  ييم       يي   يي   يييا  قاه  ق ييم  دييث دييم يفيي م  يي ر 
ر يجم دلن ن   يا إذا  ام اد  ر اد ل تح   ر يجييم دل يي، م  كبيي  يييل ي يي،ار اد   ييثم 
  يجثن ادةياد م باد  ثان  ة ا دل ثاق، اد ايييم   إذا ةيييخ اد  يي، بيييبل ي ييثق إدييم ات ييال

ادة  اق،يل     ديبل   نبييو   يجييل رق اد   ييثم إدييم يييل  قاه ألم قادييم اد يييخ تخ ليي  
 قل قادم اد ، م اال  يارل يل  ق، ن ةو اد  ،.

  رقرو.  107اثرل     104يف ل     103  و تيا   ادةاق   
 

 الايابة    التعاقد
 ( 93مادة )

 ك.د وز التعاقد بقر ق الايابة ما لي ياص القانون على  الف ذل
 المذكرة اإلد احية :

  ت اد اق   م ي  اق، اد خم  ن يم   ايم  م ت ييثاة   يييم اد يي    اد ارثريييم ادانيييم 
دل  اق،  اظي  يل ادنم  رم يةكل دل خم  م يناييل قنييم  خفييا ا يي  ي ييثم باد  اقيي، 

 ريابم قنم.  
يفييا   ادنيابييم تلبييو االق يا ييات اد ةليييم قاييق تةكييل اد اصيي     قيي،يم األ ليييم يييل  م 

قائنييا    يييي،ينا ر يجيييم دل فييي ةات اد يييو يب يييييا ادنائيييل ريابيييم قنيييم    ييي د  تةكيييل  اييييل 
األ لييييم اديييي ل ال يييييي يي   م يكييييثم يث ييييثقا ةييييو يجليييي  اد  يييي، يييييل إ يييي ام اد فيييي ةات 

  ثاايم يل ينثب قنم.
 .1449 يف،ر   ه ادةاق  يجلم األقكام اد ،ديم    قيا د لو قا،ر ادةاق   

  رقرو.    108ق     و ت ارب رم ادةا
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 ( 94مادة )
 تاون الايابة    التعاقد اتفاقية أو قانونية. .1
 دحدد عقد الايابة سلقات الاائب    الايابة االتفاقية. .2
 دحدد القانون سلقات الاائب    الايابة القانونية. .3

 المذكرة اإلد احية :
نيابييم االت اقيييم  ييو اد ييو تبال ادةاق   رثا  ادنيابم ب ريا  ريابييم ات اقيييم   ريابييم قارثريييم   اد

تن   بات ال األصال  ادنائل  قاق يي ة، ادنائل اييلي م ةييو اد  اقيي، يييل إراق  األصييال 
بةث يييل ق ييي،   اديييم يبيييال قييي، ق ادث اديييم   ادنيابيييم اد ارثرييييم  يييو اد يييو يث ييي، ا اد يييارثم 
 اييييي ة، ادنائييييل اييييلي م ةييييو اد  اقيييي، يييييل اد ييييارثم يةييييل ريابييييم ادييييثدو    ادثصييييو قلييييم 

   قيي، يخييثم اد ييارثم اد  ييا  ةييو تح،ييي،  ييخم ادنائييل  قاييق يييي ة، ادنائييل اد اصيي 
 الي م يل قكم اد ا و يةل ت اال اد ا و دثصو    قيم    قار  ق ائو.

 ي،رو  رقرو.  109  و ت ارب رم ادةاق   
 
 
 
 ( 95مادة )

إذا تييي العقييد بقر ييق الايابيية كييان شييخص الاائييب ال شييخص األصيييل هييو  .1
 ييير  ييي  عييييوب اإلرادة أو  ييي  أثييير العليييي بييي عض محيييل االعتيييداد عايييد الا

 ال روف أو ا تراع العلي بها. 
ومع ذلك إذا كان الاائب وكيال، وتصرف و قا لتعليمات محيددة تلقاهيا مي   .2

األصيييل،  انييب ال دكييون لهييذا األ ييير أن يتمسييك ب هييل نائ ييب أمييورا كييان 
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هيذه  دعلمها هو أو كيان مفروصيا فييب أن دعلمهيا، كميا د يب االعتيداد  ي 
 الحالة بما شاب إرادة األصيل م  عيوب.

 المذكرة اإلد احية :
تحييل إراق  ادنائييل يحييل إراق  األصييال ةييو إ يي ام اد  يي، ييي   ا  ييا  ديي د  ينظيي  إدييم إراق  
ادنائل ألرم ي ب  قل إراقتم ةو اد  اق،    ث ن ع ةو اد  ،   ث يخ ليي  قييل اد اييثم 

يحةييل ة يي  ر ييا ادة  اقيي،يل  يي رم  يي م اديي ل ي يي،  اييييا  ييال األصييال  ادغايي   ألرييم 
اد اييادم  ديي د  ي يي، اد  اقيي،  ثاايييم اد اييثم ت اقيي،ا  يةييا  ييال ادغييائبال  ةييو قييال اد  اقيي، 

 قل ن ا  ادنائل يكثم ت اق،ا  ال قا  ال.
 اجييل  م ي ييثاة  ةييو اد  بايي  ادفيياقر قييل ادنائييل  ييل ي ثياتييم  قاييق يجييل  م يكييثم 

قيي،ا   ايي  قييارثرو ةييو ذيييم األصييال  ديي د  ةييعم إراق  ت با ا قييل إراق  قائةييم ت جييم إدييم إ
ادنائييل  ييو اد ييو ينظيي  إدايييا يييل قاييق  لث ييا يييل اد اييثب   يييل قاييق اد لييم  يي  ن 
ادظييييي  ع ادخاصيييييم    اة ييييي ام اد ليييييم  ييييييا  دييييي د  يجيييييثن ادي يييييل  ييييي،قث  قييييي،م ر ييييياذ 
اد ف ةات ةو  ي  صاقر يل ي،يل ي ي  تثان  ي  رائييل ادة يي  ل ق ييم  دييث دييم ي لييم 

 صال باد ثانى.  األ
 يا بخفثت األ ليييم  ي  يي، ب  ليييم األصييال ال ب  ليييم ادنائييل  ةييعذا  ييام األصييال   ييا 
دل  اق، صح اد  ، اد ل ق ،ه ادنائل قنم  ال ي      م يكثم ادنائييل  ايييل األ ليييم  ييل 
يك يييو األصيييال  م ت يييثاة   ييييم األ لييييم ادانييييم دل فييي ع   ا  ييي  ذدييي  إديييم  م اايييار 

إديييم ذيييم األصييال   احيييل  م ت ييثاة   يي    األ لييييم ةييو األصيييال اد فيي ع تنفيي ع 
  ادنائل  ق  إ  ام اد ف ع يل قبل ادنائل ي  ادغا .

 إذا ا يييي     إراق  األصييييال ييييي  إراق  ادنائييييل ةييييو إ يييي ام اد  يييي،   ييييعدزام ادنائييييل ات ييييا  
ت لةيييات ي انييم يييل قبييل األصييال  انييا  اد  اقيي،   دييم ق اييم اد   ايي  ةييو  ا  ييا   يجييل 

الق ،اق بعراق  األصييال ةييو قيي، ق ت، لييم  اجييل  م تكييثم إراقتييم  اديييم يييل  ييل قاييل  ا
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 ام يكثم د،يييم األ ليييم ادانيييم دل يي، ل  اجييل االق يي،اق بحيييل    اييث  را ييم ةييو قيي، ق 
 ت، لم.

 إذا  اريي  إراق  ادنائييل ي ييث م ب اييل يييل قاييثب ا راق  ةييعم األصييال  ييث اديي ل ي ةيي  
ن دلنائييل رة يييا إال إذا  اريي    اد ييم  ييايلم ديي د      ييام ققث   بيام اد  يي،   ال يجييث 

   اا ةايا باد ات.
 إذا  يييام ادنائيييل ي فييي ع  ةييي  ت ليةيييات ي انيييم صييي،رت ديييم ييييل يث ليييم  ةيييا ييييي يي  
ادةث ل  م ي ةي  بجيل ادنائل دظ  ع  ييام ي لةيييا  ييث     ييام يييل ادة يي  م ق ةييا 

  م ي لةيا.
 159 رقرييو    111 زائيي ل    73ثرل   ا 105يف ل    104  و تيا   ادةاق   

 ق  و يثق،.
 ( 96مادة )

إذا ابرم الاائب    حدود نيابتب عقدا باسي األصيل  إن ما يايأ ع  هذا العقد 
م  حقيوق والتزاميات د ياف إليى األصييل، ميا ليي يياص القيانون عليى  يالف 

 ذلك.
 
 

 المذكرة اإلد احية :
ادنائييل إدييم األصييال اييثا   كاريي  اآلاييار يبييال اديينم ارفيي اع ااييار اد  يي، اديي ل يب يييم 

ق ثقييا  م اد زايييات قاييق ي يي، األصييال ال ادنائييل ن ةييا ةييو اد  اقيي،  تنفيي ع إديييم ااييار 
اد  يي،   ال يييي يي  األصييال ي ييم تييثاة ت  يي    ادنيابييم  م ي بييل يييا ي ييثق قليييم بييادن   

ت جييز    يل ااار  ا ةن يا يثق  قلم  ا لم يل اد زايات ألم تف ع ادنائييل  قيي،  ال
  تنف ع اااره إدم األصال.
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  رقرو.  112 زائ ل    74يف ل     105  و تيا   رم ادةاق    
 ( 97مادة )

إذا لي دعل  الاائب وقت إبرام العقد أنب يتعاقيد بصيفتب نائ يا،  يإن أثير العقيد ال 
د اف إلى األصيل، إال إذا كان م  المفروع حتما أن م  تعاقد معيب الاائيب 

 ابة أو كان دستوي عاده أن يتعامل مع األصيل أو الاائب.دعلي بوجود الاي
 المذكرة اإلد احية :

دكييو ت يياع ااييار اد فييي ع إدييم األصييال ي ا يي    يجيييل قلييم ادنائييل  م ي لييم ادغاييي  
بادنيابم   م ي  ، اد ف ع بااييم  دحييياب األصييال ادخييات   ال ي  يي، ب فيي،ه ألرييم  ييي  

بفيي  م رائ ييا  ةييعذا دييم ي  ييل ذديي  ةييعم ااييار  كييائل ةييو ر يييم  ةييا  يي،  م ي لييل  رييم ي  اقيي،
ال يكييثم ادة  اقيي، اآل يي    ميااد  ، ال ت اع إدم األصال  ل تنف ع إدم ادنائل  يي  

 ي لم  ق  اد  اق،  ث ثق ادنيابم ةعذا  ام ي لم  يا ة نف ع اآلاار إدم األصال.  
 رييم ي  ايييل بااييم  اد لييم بادنيابييم يكييثم ققيقيييا إذا  قلييل ادنائييل قييال اد  اقيي، ييي  ادغايي  

ا إذا  اريي  ادظيي  ع ت يي م ق ةييا قلييم ادغايي   يييا بيياد  م يييل ييي األصال   ق، يكييثم قكة
اكثت ادنائل قل إقام ذد    ةل ي   ل  ائا يييل يحييل تجييارل   ي  يي م  رييم ي لييم 

 بام اد ايل اد ل ي ثدم ادبي  دي  إال رائ ا قل صاقل ادةحل.
 دييث دييم ي لييم بادنيابييم إذا  ييام يييي ثل  تنف ع ااار تفيي ع ادنائييل إدييم األصييال ق ييم 

قنيي، ادغايي   م ي  اقيي، ييي  ادنائييل    األصييال  ةفيياقل ادةحييل اد جييارل اديي ل ي  يي،م دييم 
 ييخم دل يي ا  يييي ثل قنيي،ه  م يكييثم  صيياا    رائ ييا  ديي ا ت يياع ااييار اد فيي ع إدييم 

 .األصال ي ا     دث  ام صاقل ادةحل يجيل ادنيابم
  زائ ل. 75ل   يف    106  و تيا   رم ادةاق    

 ( 98مادة )
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 إذا كان م  تعاقد مع الاائب د هالن معاا وقت العقد انق اء الايابة،  يإن أثير
العقد اليذي يترميب حقيا كيان أو التزاميا د ياف إليى األصييل، دون إ يالل بحيق 

 األصيل    الرجوع على نائ ب السابق بالتعو ض.
 (101)  الاص القددي:

 هل وقيت إبيرام العقيد انق ياء الايابية،  يإن أثير العقيد إذا كان م  تعاقد مع الاائب د
حقاا كيان أو التزامياا د ياف إليى األصييل دون إ يالل بحيق األصييل  ي  الرجيوع عليى 

 نائ ب السابق بالتعو ض.
 المذكرة اإلد احية :

يحةو   ا ادنم ادغا  اد ل ت اق، ي  ادنائل   ث يجيل ار  ا  ادنيابييم   يج ييل ااييار 
م األصال  ي  ق  األصال ةييو اد  ييث  بيياد  ثان إذا   يي، يييا ييييثق اد  ، تنف ع إد

 ذد  قلم رائ م اديا  .
  يي ا اديينم ي اييل  قاييق  رييم إذا ار  يي  ادنيابييم  قلييم ادنائييل  يي د  ةلييم ي يي، رائ ييا   ال 
يجييثن دييم  م ي  اقيي، ييي  ادغايي  بفيي  م رائ ييا  ةييعذا ت اقيي، ادغايي  ي ييم ي   يي،ا   ييثق صيي م 

اايييار اد فييي ع إديييم األصيييال  ألم األصيييال  رييييم ادنيابيييم  ادنائيييل  ييييم  ةيييا تنفييي ع
 ادنائييل ي لييم  يي د  ةلييم ي يي، رائ ييا  انييا  ت اقيي،ه ييي  ادغايي   ةييعذا ت اقيي، ييي  ادغايي  ةييا ين يي  
اد  ، ةو يثا يم األصال إال إذا  ق ه  اي يي  ادغا   م ي ثق قلم يل ت اقيي، ي ييم ةييو 

  يل ذد   ييثم ادغايي  قيييل ادنيييم  ل قادم ق،م إ  ام األصال دل  ، باد  ثان   ال يغا
 م ي م تغاا  ادنم بحاق يكييثم قلييم ادنحييث اآلتييو )إذا   األقلال ي لم بار يا  ادنيابم    

كييام ادنائييل  يييل ت اقيي، ي ييم يجيييام ي ييا  قيي  اد  يي، ار  ييا  ادنيابييم  ةييعم  ايي  اد  يي، 
 اد ل يب يم  ق ا  ام  م اد زايا ي اع إدم األصال     ل ائم(.

ثم ادنم ق،     قكةا دلنيابم ادظييا    ةييعذا  ييام  ييل يييل ادنائييل  يييل ت اقيي، ي ا يك   
اد  يي، تنفيي ع إدييم األصييال    إدييم  ل ائييم قلييم  ي م يجيل ار  ييا  ادنيابييم  ةييعم ااييار

 اييا  ةكيي   ادنيابييم ادظييا      اح يي  ذديي  قةايييم ةكيي   اايي   ار اد  ايييل  قةايييم ادغايي   
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م ي   يي، بيييبل  ييي   ييي  ادنائييل قيييل ادنيييم  يي  د د  ي      م يكثم ادغا  اد ل ت اقيي،
  ايين، ادنيابييم ةييو ييي،  يي  يييل األصييال    إ ةادييم  م تفيي ع ادنائييل ةييو قيي، ق ريا  ييم   

 يي، ار يييا  ريا  ييم       ييثق   ييارات  اي ييم ةييو ا رابييم يييل  يي ريا  م تخليي  بادنائييل 
 اد ف ع ي، ل ةو ق، ق اليم ادنائل.  م االق  اق ب

يجادييييا اديبي يييو ادنيابيييم االت اقييييم  ألريييم ةيييو ادنيابيييم اد ارثرييييم ال   ةكييي   ادنيابيييم ادظيييا    
ييييي يي  ادغاييي   م يييي،قو بجيليييم قييي، ق ايييليات ادنائيييل اد يييارثرو قايييق ي  ييي م قلةيييم 

   د .
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 101قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.98ادةاق  )
ق  يييو يثقييي،   161 رقريييو    114ائييي ل   ز  76يفييي ل   107  يييو تييييا   ادةييياق  

 (.974إدم    970ي  ، ادحا ام ادةثاق )  1530إدم    1521ادةجلم ادةثاق يل 
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 ( 99مادة )
ال د وز ليخص أن يتعاقد مع نفسب باسي م  ياوب عاب، سواء كيان التعاقيد 

 يير دون تيير يص ميي  األصيييل، علييى أنييب الحسييابب هييو أو لحسيياب شييخص 
ة أن د يز التعاقد مع مراعاة ميا دخيالف ذليك مي  د وز لألصيل    هذه الحال

 أحكام القانون أو قواعد الت ارة.
 المذكرة اإلد احية :

ق، تف،ر ادنيابم  ا  ي ا،  تجاز دلنائل  م ي  اق، ييي  يييل ي ييا    قيي، ت حيي،ق ب ييخم 
ي ييال قلييم ادنائييل  م ي  اقيي، ي ييم   اديييىام  ييل تنفيي ع ادنيابييم ادةيل ييم إدييم ادنائييل 

يييي يي   م ي  اقيي، ييي  ر يييم  اكييثم  صيياا قييل ر يييم  رائ ييا قييل  ايي ه  ر يييم بحاييق 
قييل  بييي ك م ي   ل ادنائل اد و  اد ل  رال ةو  ي م     يكثم رائ ا قل  خفال ةا

   ؟  ا   ل قل اآل  ق، ةا 
   فثر        ل يجثن دلنائل اد  اق، ي  ر يم؟ 

ل يييل اد  اقيي، ييي  ر يييم   اب ادنم قلم   ا اديىام قاق     قاق،  ت ا، ين  ادنائ
اييييثا   كييييام اد  اقيييي، دحيييييابم  م دحييييياب  ييييخم ا يييي .  اةكييييل رق ذديييي  يييييل ادناقيييييم 

ن ادنائييل قيي، ق ريا  ييم  ذديي   م ادنيابييم  إم صيي،رت ييل ييم إال  ريييا ا  تجيي إدييم اد ارثريييم 
تح ثل قلم قا،  ةنو  يةا ي  ل  ب ييخم ادنائييل   ييث اد ييخم اديي ل ال ت ح يي  ةييو 

صال   ييي  ذديي   رق ةييو اديينم اايي ةنا ات تجاييز ت اقيي، ادنائييل اد  اق، ي م يفلحم األ
 ي  ر يم   و :

ادنائيييل  قييييام  د        يييان ذدييي  ب ييي،  ييي إذا ر يييم األصيييال دلنائيييل ييييي  ا  .1
باد  اق، ي  ر يم  ا    ذد  إدم  م ادةن  قف، ينم قةايم يفلحم األصييال  

 ذم بم ي ،يا.ي  دي ا  ام دم  م يجاز اد  ، ب ، تةايم     
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  يييانت قثاقييي، اد جيييار  ت اقييي، ادنائيييل يييي  ر ييييم  يةيييل  يييثان  م ي  اقييي،  إذا .2
 ادث ال باد ةثدم ي  ر يم ريابم قل ادي ةال اد يل  راباه قنيةا.

إذا   ، رم قارثرو يجاز دلنائل  م ي  اقيي، ييي  ر يييم   ةييا  ييث ادحييام ةييو  .3
م ادثاليم قلم ادةام   يجثن دييلب  م ي  اقيي، ييي  ر يييم بااييم اد اصيي  اييثا   كييا

 دحيابم  ث  م دحياب  خم ا  .
 ق  و يثق،.    162 رقرو     115 زائ ل     77   يف ل   108  و تيا   ادةاق   

 .365-363  ثاقرا   ي  ، ادحا ام ادة
 

 أهلية التعاقد 
 ( 100مادة )

  ها بحكي القانون.ماكل شخص أهل للتعاقد ما لي تسلب أهليتب أو دحد 
 المذكرة اإلد احية :

،  قايييم ت ةةييل ةييو  م  ييل  ييخم نبي ييو دييم   ليييم اد  اقيي،   يييا قيي،م ت   ادةاق  قاقيي 
األ ليييم  يجييل  م يحيي،ق  يينم اد ييارثم    يي ا ي نييو  م  ييل  ييخم ي  يي م  رييم ي ة يي  

 ليييم اد  اقيي،   ل  م  نييا  ق انييم قلييم تييثاة  األ ليييم ةييو  ييل  ييخم  دكنيييا ق انييم  ب
  ليم قليم  م يةب  ذد .قا لم  ا ات اد ك      ا ي نو  م يل ي،قو ق،م تثاة  األ

 ينييا  األ ليييم اد ةااييز ةحاييق يث يي، اد ةااييز ت ييثاة  األ ليييم   تكييثم  ايلييم إذا  ليي  اييل 
 اد  ،    راقفم إذا  ام يةازا  دم يبل  ال اد  ،.  

 يف ل.  109  و تيا   رم ادةاق   
 
 ( 101مادة )
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لييير للصييغير غييير المميييز حييق التصييرف  يي  مالييب، وتاييون جميييع تصيير اتب 
 صلة.با

 المذكرة اإلد احية :
ي يي  اديينم قاقيي،  ت ةةييل ةييو  م  ييل صييغا   ايي  يةاييز ي يي، ةاقيي،   ليييم األقا   إذ ال 
يجييثن دييم  م ي فيي ع ةييو يادييم  إذا تفيي ع ةييعم  ةييي  تفيي ةاتم بانلييم اييثا  ادناة ييم 
ر  ييا يح ييا    اد ييار   يي را يح ييا    اد ييو تيي، ر  ييال ادن يي     اد يي ر   ال تلحيي  

يل قبل  دو     صو  ألرييم قيي،يم األ ليييم    ايي  ادةةاييز  ييث يييل دييم   تف ةاتم ا  ان  
يبليي  اييل ادييياب م    ادة  ييثه    ادةجنييثم   يفيي،ر  يي ه اد اقيي،  اد يي ا م ا ايياييم  

  ييثم يييل اد ييثارال اد يي  يم ا ايياييم( ادةيبيي  ةييو قيييا  ر   اد يييم ادييياق   األي ا يي )
  ز .

 يف ل.  110  و تيا   رم ادةاق   
 ( 102مادة )

تصير ات الصييت  المميييز صييحيحة متييى كانيت نا عيية نفعييا مح ييا، وياصليية  .1
 متى كانت صارة صررا مح ا.

تصر ات الصت  الدائرة بيي  الافيع وال يرر تايون قابلية لإبقيال لمصيلحة  .2
القاصييير، و يييزول حيييق التمسيييك باإلبقيييال بإجيييازة اليييول ، أو الوصييي ، أو 

م  المحكمة بحسيب   بإجازتها م  المميز نفسب بعد بلوغب س  الرشد، أو
 األحوال و قا للقانون.

 (105)  الاص القددي:
تصر ات المميز صحيحة متى كانت نا عة نفعا مح ا، وياصلة متى كانيت صيارة  .1

 صررا مح ا.
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تصييير ات الصييييت  الممييييز الييييدائرة بييييي  الافيييع وال ييييرر تايييون قابليييية لإبقييييال  .2
، أو القييي أو لمصلحتب، و زول حق التمسيك باإلبقيال بإجيازة اليول ، أو الوصي 

بإجازتهييا ميي  المميييز نفسييب بعييد بلوغييب سيي  الرشييد، أو ميي  المحكميية بحسييب 
 األحوال و قا للقانون.

 المذكرة اإلد احية :
تبال ادةيياق  قكييم تفيي ةات ادفييبو ادةةاييز  ةاد فيي ةات ادناة ييم ر  ييا يح ييا إذا    ييييا 

إذا    ييييا تكييثم صييحيحم  يييي يي   م ي بييل ادي ييم   اد فيي ةات اد ييار   يي را يح ييا 
تكييثم بانلييم  ال  ايي  ديييا  يةييل  م ييييل يييل  يثادييم  ة ييو  يي ه ادحادييم يلحيي  بييم  يي ر 
يحيين   يييا اد فيي ةات اديي،ائ    ييال ادن يي   اد يي ر  ييادبي   االيجييار   إذا    ييييا تكييثم 
قا لم دابيام دةفلح م     ا ي نو  م يل ت اق، ي ييم ال يييي يي   م ي ةييي  بعبياديييا 

ادحيي  ةييو اد ةييي  با بيييام   م با بيييام دلفييبو ادةةاييز   اييز  ييل يةبيي  قيي  اد ةييي  
إذا   ييان ادييثدو    ادثصييو    ادقيييم    ادةحكةييم ادبييي  اديي ل    يييم ادفييبو ادةةاييز     

 إذا  ل  ادفبو ادةةاز ال اد  ،    ، ذد    ان اد ف ع.
و ةةاييز  يييا  م يكييثم دييم  دييو  ةيي د  رق ةو ادنم  لةم ادقيم يجل ق ةيا ألم ادفبو ا

 قادم ق،م   ثق ادثدو ي ال دم  صو    ت ثم ادةحكةم ي ام ادثصو.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 105قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.102ادةاق  )
 رقرييو   118اييثرل   تخيياد  ادةيياق   112   يفيي ل  111  ييو تيييا   رييم ادةيياق  

تج ييل تفيي ةات ادفييبو  102  ق  ييو يثقيي،   يظييي  اال يي اع ةييو  م ادةيياق 165 
ادةةاز اد،ائ    ال ادن    اد  ر قا لم دابيام ةو قييال تكييثم يثقثةييم بة   ييم ادةيياق  

 رقرييو    نييا  ةيي ل  ييال ادثقيي   اد ا ليييم دابيييام ةاد  يي، ادةثقييثع صييحيح  دكنييم  118
 اد  يي،ل   يييا  ا  راة   اظل يثقثةا ر اذه قلم ا  ان   ةعم   اييز ر يي   إم دييم يجييز بييي 

 م دم يكل.  ،   بيل ق إذا     ائز إبيادمإال  رم  اد ا ل دابيام ةيث ق ، صحيح راة   
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 قييييي، ايييييار  ييييياع  يييييال  ق يييييا  ادلجنيييييم ادةكل يييييم بفييييييا م رفيييييثت اد يييييارثم ادةييييي،رو 
بخفثت األ   ب ك   اد  ، ادةثقثع     اد  يي، اد ا ييل دابيييام     يي ت   لبيييم ادلجنييم 

قيييياقت األ لبيييييم    يييي ت ب كيييي   اد  يييي، اد ا ييييل ب كيييي   اد  يييي، ادةثقييييثع     يييي، ي ا  ييييات 
يييل اد ييثارال اد يي  يم ادةي  ييم ةييو  اقرييا ت  يي  ب كيي    486دابيييام  ةييو قييال ادةيياق  

 اد  ، ادةثقثع.
 ( 103مادة )

إذا بلييخ الصييت  المميييز الخامسيية عيييرة ميي  عمييره وأذن لييب ميي  وليييب أو ميي  
القييانون، كانييت  المحكميية  يي  تسييلي أموالييب، أو جييزء ماهييا، أو تسييلمها بحكييي

 التصر ات الصادرة ماب صحيحة    الحدود الت  رسمها القانون.
 المذكرة اإلد احية :

تبييال ادةيياق  قكييم تفيي ةات ادفييبو ادةةاييز اديي ل  ليي  ادخاييييم ق يي   يييل قةيي    اد ييو 
 ال ادن    اد  ر  ةا يخ ل  قكةيا قل قكييم تفيي ةات ادفييبو ادةةاييز إال إذا    رت،

دييييم    ييييل ادةحكةييم ةيييو تييييلم  يثاديييم     يييز  ينييييا     تييييلةيا ذ ريييا ديييم ييييل    كييام ي
بحكم اد ارثم  ةو   ه ادحادم تكثم تفيي ةاتم صييحيحم إذا تةيي  ةييو قيي، ق ا ذم اديي ل 
 قيو دم  ةعذا  ام ا ذم ييل ا ةلم  م ي ف ع ةييو  ييل يييا  قيييو دييم يييل يييام  ابيي م 

ذا  ييام ا ذم ي ايي،ا ةلييم  م  ةي   رثا  اد ف ةات اد ييو تيي، ر  ييال ادن يي   اد يي ر   يييا إ
ي فييي ع ةيييو قييي، ق ذدييي   ةيييعذا  يييام اد اييي، ي  لييي    فييي ةم ةيييو  يييز  ييييل ياديييم     ةيييو 
صيي  ات ال تزايي، قية يييا قييل يبليي  يحيي،ق     ةييو رييث  اد فيي ع قاييق  قيييو ا ذم ةييو 
إ يي ا  تفيي ةات ق م  ا  ييا  ةيييث ي ايي،  يي د    إذا دييم ي  ايي، بحيي، ق ا ذم ةييعم تفيي ةاتم 

ييييال ا ذم تكيييثم قا ليييم دابييييام  ل ت  ييي  قكيييم تفييي ةات ادفيييبو اد يييو تخييي   قيييل ر
 ادةةاز  ا  ادة ذ م.
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يييل ادةجلييم   يي قيا د لييو قايي،ر   972 ادةيياق     986 اق ة،ت   ه ادةيياق  قلييم ادةيياق   
 رقرييو   120  119/1يفيي ل   ت ا ييل رييم ادةيياقتال  112  ييو ت ييارب رييم ادةيياق  

 ق اقو.  99   98 
 ( 104مادة )

 اإلذن الصادر للصت  المأذون بالقر قة الت  تي بها.للول  أن يلغ  
 المذكرة اإلد احية :

ذ م   ييييلةيا   ادةييي  ذ م ديييم يحييييل اد فييي ع ةييو  يثاديييم إذا   يي، اديييثدو  م ادفيييبو ادةيي 
 يجيييثن ديييم  م يلغيييو ا ذم بادي ا يييم اد يييو تيييم  ييييا  قةاييييم ألييييثام ادفيييبو   اديييثدو ال 

    ل يةل   م يلغو ا ذم ادفاقر ينم.يي يي   م يلغو ا ذم ادفاقر  يل ادةحكةم
( يل ادةجلم   يي قيا د لييو قايي،ر    ييو ت ييارب 973 اق ة،ت   ه ادةاق  قلم ادةاق  )

  رقرو.  121ق اقو     100رم ادةاق   
 ( 105مادة )

الصت  المميز إذا بلخ الخامسة عيرة  ي  تسيلي أمواليب   للمحكمة أن تأذن .1
 .أو جزء ماها عاد امتااع الول  ع  اإلذن

 د وز للمحكمة بعد اإلذن أن تلغيب إذا رأت مسوغا لذلك. .2
 :  اإلد احيةالمذكرة  

إذا نلل ادفبو ادةةاز اد ل  ل  ادخاييم ق يي   ا ذم يييل  ديييم   يييلم  يثادييم     ييز  
يييل ادةحكةييم   دكييل إذا إذم ا يي  ينيا   قياه ادييثدو ا ذم  ةييا يبيي ر دلحفييثم قلييم 

 ةةاز  م يلج  إدم ادةحكةم ناد ا ا ذم.رةن ادثدو ا ذم يي يي  ادفبو اد
 اظيييي  ييييل ادييينم  م ادفيييبو ادةةايييز ال ييييي يي   م يلجييي  ي ا ييي   دلةحكةيييم  ايليييل 

 ينيا ا ذم ةو قادم   ثق ادثدو إال إذا رةن ادثدو  م ي ييم ا ذم.
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اد ل ت ييم ادةحكةم يجل قلم ادفييبو ادةةاييز اد  ايي، بييم  ةييعذا  ييام إذرييا ي ايي،ا    ا ذم
ي اقييم ذديي    إذا  ييام إذرييا ييل ييا  ةلييم اد يي،ر  قلييم يةاراييم تفيي ةاتم ب ييكل   م قليييم

ت يييا يبيي ر ذديي   ييل    دكل يجييثن دلةحكةييم اد ييو  قي ييم ا ذم  م تلغييو ا ذم إذا ر 
 ا ةو  يثره ادةاديم  ةليا  م تحةيم  تلغو ا ذم.ة  م تج،ه ي   ك

 ت ييارب    ييود لييو قايي،ر  ( يل ادةجلم    قيا 975اق ة،ت   ه ادةاق  قلم ادةاق  )
  رقرو.  122ق اقو     101رم ادةاق   

 ( 106مادة )
تايون الوالدية عليى الصيت   ي  ماليب ألبييب ثيي لوصي  األب ثيي ل يده ألبييب ثيي 

 لوص  ال د ثي للمحكمة أو م  تعياب المحكمة وصيا.
 (109)الاص القددي:  

ه ألبييب ثيي للمحكمية تاون الوالدة على الصغير    مالب ألبيب ثي لوص  األب ثي ل د
 أو م  تعياب المحكمة وصيا.

 المذكرة اإلد احية :
ادةيياق  يييل تكييثم دييم ادثاليييم قلييم ادفييغا  ةييو يادييم  قيي،قت ييي اتبيم  ةيياألب إذا  قانيي 

كيييام قييييا ةليييم ادثالييييم  دييييي  دغاييي ه   إذا تيييثةو  ة ييييا  م يكيييثم قييي، قيييال  صييييا قليييم 
م قييي، تيييثةو  ديييم ي يييال  صييييا  ادفيييغا  ةثصيييو األب ي ييي،م قليييم ادجييي،    ييييا  م يكيييث 

ةادثاليم دج،ه أل يم  ةعذا  ام ادج، ق، تثةو  ة ةب  ادثاليم دلةحكةم    يل ت انييم  صيييا 
قليييم ادفيييغا    ال يغاييي  ييييل ذدييي  ت ايييال ادجييي،  صييييا قبيييل  ةاتيييم  الم ادةييياق  تج يييل 

 ادثاليم ةو قادم  ةا  ادج، دلةحكةم    دةل ت انم ادةحكةم.
ادجيييي، قلييييم ادةحكةييييم    يييي ا يييييا  ييييث ي  يييي  ةييييو اد يييي ا م  يييييل األة ييييل ت يييي،يم  صييييو 

 ا ااييم.
 (.106( يل ادة     قلم ادنحث ادثارق ةو ادةاق  )109 ق، تم ت ،يل ادةاق  )

 ( يل ادةجلم    قيا د لو قا،ر.974را   ادةاق  )
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 ( 107مادة )
التصر ات الت  د ر ها األب وال د    مال الصيغير تايون نا يذة إذا كانيت  .1

 لقيمة أو بغت  دسير.بمثل ا
ال ييييد بسييييوء التصييييرف جيييياز للمحكميييية أن تقيييييد ميييي  أو  عييييرف األبإذا  .2

 ا هذه الوالدة.مواليتهما، أو أن تسلته
 :  اإلد احيةالمذكرة  

يييام ادفييغا   قاييق يييي يي  األب  متبال ادةاق  ريال ادنيابم اد ارثريم دلب  ادج، قل
 ر ايييثا   كارييي  ق يييثق تفييي ع  م  ادجييي، إ ييي ام اد فييي ةات اد يييو تييي، ر  يييال ادن ييي   اد ييي 

  ا  ا...ادخ. ق ثق إقار  قاق يي يي   ل ينيةا  ي   يثام ادفغا     ت
قةاييييم ألييييثام ادفيييغا  قايييق ا ييي  ن  دن ييياذ اد فييي ةات اد يييو      ييي   ادةييياق  يبييي،

ال  الإيب يييييا األب  ادجييي،  م تكيييثم بةةيييل قيةيييم تفييي ع ا ييي  ي يييابم    بغيييبل يييييا    
  .تكثم راة   ةو ق  ادفغا

ادجيي، إذا قيي ع  ييل ينيةييا     با  ريييال ريابييم األ يياقي  ادةاق  ادةحكةم اييليم ت    
 مم يحيي،ق رياقيييا قاييق ي فيي  ا قليي  بيييث  اد فيي ع ق صييا قلييم  يييثام ادفييغا    يي 

  .صاد ف ةات ادناة م ر  ا يح ا   بثم ادي م ريابم قل اد ا  إ  ام 
   اليييم األب    ادجيي،  ييانت دلةحكةييم إريييا يةييا اييب  قاييق  إدييم اكةيي   ذ بيي  ادةيياق  

قلم ادفغا  إذا   ، يا يي،ق  يثادم بيبل اييث  تفيي ع  ييل ينيةييا   ةييو  يي ه ادحادييم 
 ت،ي  ادةحكةم  يثام ادفغا      ت ال  صيا ي ثم   د .

( يييييل ادةجلييييم   يييي قيا د لييييو قايييي،ر   قلييييم 974اق ةيييي،ت  يييي ه ادةيييياق  قلييييم ادةيييياق  )
ييييم اد ابييي   األر  يييال ييييل ادك ييياب ( ييييل ي  ييي، ادحاييي ام   قليييم اد 82،283ادةييياقتال )

 األ م يل اد ثارال اد   يم ا ااييم.
 ق  و يثق،.  171 رقرو     124ق اقو     103 تيا   رم ادةاق   
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 ( 108مادة )
عقود اإلدارة الصيادرة مي  الوصي   ي  ميال الصيغير تايون صيحيحة نا يذة  .1

 و قا لليروط واألوصاع الت  دقررها القانون.
إلد ييار إذا ليي تييزد مدتيب عييل ثيال  سيياوات وأعمييال دعيد ميي  عقيود اإلدارة ا .2

الحفييظ والصيييانة واسييتيفاء الحقييوق والو يياء بالييديون، وييييع المحصييوالت 
 الزرا ية، وييع الماقول سر ع التلف والافقة على الصغير.

 :  اإلد احيةالمذكرة  
 انيييي  ادةيييياق  ريييييال ادنيابييييم اد ارثريييييم دلثصييييو  قيييي،قتيا ةييييو  قةييييام ا قار    يييييي يي  
ادثصييييو  م ي ييييثم بييييع  ام اد  ييييثق ادة  ل ييييم بييييعقار   يييييثام ادفييييغا    اجييييل  م تيييي م  ة ييييا 

 ر اذ يييا  ال تكيييثم قييي،  دفيييح ياي  ر يييا اد يييارثم   ذدييي  ي نيييو  ودل ييي     األ  يييا  اد ييي 
ال ين يي  إذا ناقت ي،تييم قلييم اييا    ةييا يفييح  ق يي، ا يجييار يييا    ييي  بغييبل ةيياق   

 انثات    ق ، بغبل ةاق .
ادةييياق  قليييم اد ييييم ادخييياي   األر  يييال ييييل اد يييثارال اد ييي  يم ا اييياييم  اق ةييي،ت  ييي ه 

  رقرو. 125ادةيب  ةو قيا   ز     و تيا   ادةاق   
 
 ( 109مادة )

التصير ات الصييادرة ميي  الوصي   يي  مييال الصييغير، والتي  ال تييد ل  يي  أعمييال 
ار اإلدارة وماها التيع واليره  والقيرع والصيلح وقسيمة الميال الييائع، واسيتثم

مييي  المحكمييية، و قيييا للييييروط  ذنإبيييإال الاقيييود، ال تايييون صيييحيحة ونا يييذة 
 واألوصاع الت  دقررها القانون.

 المذكرة اإلد احية :
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 انيي  ادةيياق   م اد فيي ةات اد ييو تيي، ر  ييال ادن يي   اد يي ر  ال تيي، ل ةييو ريييال ادنيابييم 
ام  ييييا  ةييي  ادقييييام  ييييا   اجيييل ادقيييي ب  ادةحكةيييم دلثصيييو ذرييي  إال إذا اد ارثرييييم دلثصيييو 

تةيييي  يخاد ييييم ديييي د  ال ت يييي، ةييييعذا  ادي ا ييييم اد ييييو قيييي،قتيا ادةحكةييييم    ي  ر ييييا اد ييييارثم 
 صحيحم  ال تن   ةو يثا يم ادفبو.  

اق ةيي،ت  يي ه ادةيياق  قلييم اد يييم ادخيياي   األر  ييال يييل اد ييثارال اد يي  يم ادةيبيي  ةييو 
 قيا   ز .

    رقرو.  126  و تيا   ادةاق   
 ( 110مادة )

تيوه وذو الغفليية والسيفيب تح ير عليييهي المحكمية وتر يع الح يير الم ايون والمع
 عاهي و قا للقواعد واإلجراءات المقرره    القانون.

 المذكرة اإلد احية :
ادغ لييم  اديييفيم   ادةحكةييم  لتبييال ادةيياق     ييثب ادحجيي  قلييم ادةجنييثم  ادة  ييثه   ذ

ات ييا    ييو اد ييو تحجيي  قلييايم  نييا  قلييم نلييل  ييل يييل دييم يفييلحم ةييو ذديي   اجييل
 ادحجيي   ييث ادةنيي  يييل اد فيي ةات  ادة يي ر  ةييو اد ييارثم دكييو تحجيي  قلييايم  ا  يي ا ات

   اد ادو ق،م ت تال  ل اا  قارثرو قلايا.    ل ق،م ار  اق ا
 127/1 ادةاق  ال تج ل ادةجنثم  ادة  ثه يحجثرا قلايةييا ديي اتيةا  ةييا  رق ةييو ادةيياق  

 ا.ة رقرو   ل ا   ن  قج  ادةحكةم قلاي
ةييو  ادةي  ييميييل اد ييثارال اد يي  يم ا ايياييم  482 ةيي،ت  يي ه ادةيياق  قلييم ادةيياق   اق

 قيا   زه.
 ( 111مادة )

قييرار  تسيي يلدقييع بيياصال تصييرف الم اييون والمعتييوه إذا صييدر التصييرف بعييد 
الح ير  يال دكيون بياصال، تس يل قيرار  الح ر ومع ذلك إذا صدر التصرف قتل  
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ائعة وقيت التعاقيد أو كيان القيرف اآل ير إال إذا كانت حالة ال اون أو العتب ش
 على بياة ماها.

 :  اإلد احيةالمذكرة  
تبيييال ادةييياق  قكيييم تفييي ةات ادةجنيييثم  ادة  يييثه  ةج لييي   يييل تفييي ع يفييي،ر ييييل  ل 

قيي ار ادحجيي  قلييم  ل ينيةييا  إيييا اد فيي ةات اد ييو تيييجال ينيةييا بييانا إذا صيي،ر ب يي، 
بانلييم إال إذا  ييام ادة  اقيي،  قيي ار ادحجيي  ةييا تكييثم تيييجال صيي،رت يييل  ل ينيةييا قبييل 

 ار  قادم ادجنثم  اد  م  ييائ م     اآل   ي   ل ينيةا قلم  انم يل ادجنثم  اد  م 
 يل قبل يل ي  ايل ي  ادةجنثم  ادة  ثه.  إقراكيابحاق يةكل 

  يي ه ادةيياق  ت يييو ادةجنييثم  ادة  ييثه ر يي  ادحكييم  ةييو قييال ة قيي  ب يين اد  يي ا ات 
ل ادةجنيييثم  ادة  ثه قايييق  قيييي   يييل ينيةيييا قكةيييا يخ ل يييا  ي ييي ا   باد  يييم ادحن يييو  يييا

 ادةييياق  ديييم ت ييي ل  يييال قييياد و ادجنيييثم ادة  يييي   ادجنيييثم ادةيبييي  ادييي ل  رق ةيييو ب ييين 
ييييييل اد يييييثارال اد ييييي  يم  483نييييييا ادةييييياق  ياد  ييييي ا ات اد يييييو تييييي ا ت باد  يييييم ادحن يييييو   

دحجيي   الم ا ااييم ادةيب  ةو قيا   ييز    اجييل  م ي يياع دلةيياق  تيييجال قيي ار ا
ادحجييييي    ييييييل تييييياراخ اد ييييييجال ت ييييي،  مم ذدييييي   م يةكيييييل ييييييل االنيييييا  قلييييي  ييييييل  ييييي 

 .بانلمتف ةاتيةا اد و ت م ب ،ه  
 ( 112مادة )

، وتسي يلب التصرف الصادر م  المغفل أو السفيب بعد صدور قرار الح ر .1
يياص  ميا ليي ،دسري عليب ما دسري على تصرف الصت  المميز م  أحكام

 لك. القانون على  الف ذ
فيكيييون  وتسييي يلب أميييا التصيييرف الصيييادر مايييب قتيييل صيييدور قيييرار الح ييير .2

 صحيحا، إال إذا كان نتي ة استغالل أو تواص .
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أو لمي  تعيايب المحكمية  ،تاون الوالدة على السيفيب وذي الغفلية للمحكمية .3
 أو ل ده والدة عليب. ألبيبقيما عليب، ولير 

 :  اإلد احيةالمذكرة  
قبييل صيي، ر قيي ار   قيي، ةا ةييعذا تفيي ع   ادةغ ييل  يييفيمتبييال ادةيياق  قكييم تفيي ةات اد

ادحج  يكثم تف ةم صحيحا إال إذا اب    ييثق اايي غام يييل قبييل ا يي   اايي غل ادييي م 
   يييل ادييييفيم  ادةغ يييل ي يييثم باد فييي ع     إذا تيييم اد ثانيييى  يييال ادييييفيم     ادغ ليييم   

يكييثم  ادةغ ييل   ييال  ييخم ا يي  ةييو إ يي ام تفيي ع اايي  اقا دفيي، ر قيي ار ادحجيي  ةييا
 اد ف ع صحيحا.

اديييفيم    قلييم ادةغ ييل  يييي ل قلييم اد فيي ةات اد ييو تبيي م يييل  مإيييا إذا تييم ادحجيي  قليي 
 إذا قجيي ت ادةحكةييم قلييم    ل ينيةا قكم اد ف ةات اد و تف،ر يل ادفبو ادةةاز

دلةحكةم    دةل ت انييم قيةييا قليييم.  ال  اليييم    يثادمادةغ ل    اديفيم تكثم ادثاليم قلم  
  ،ه قلم يادم.     أل يم
 ( يل ادةجلم    قيا د لو قا،ر.990،991  ه ادةاق  قلم ادةاقتال )  تاق ة،
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 ( 113مادة )
دكون تصرف المح ور عليب لسفب أو غفلة بالوقف أو بالوصيية صيحيحا  .1

 ذنتب المحكمة    ذلك.أمتى 
الصيادرة مي  المح يور علييب لسيفب أو غفلية الميأذون  اإلدارة  أعمالتاون   .2

 صحيحة    الحدود الت  رسمها القانون. أموالهما لهما بتسلي
 :  اإلد احيةالمذكرة  

غ ليييم بيييادثق     بادثصييييم  ة كيييثم د  يييانت ادةييياق  تفييي ةات ادةحجيييثر قلييييم ديييي م    
صحيحم ي م  ذريي  ادةحكةييم ةييو ذديي   ةاديييفيم  ادةغ ييل يييي يي   ييل ينيةييا اد فيي ع 

ي يييم تيييم بيييعذم ييييل  ب ةيييل  صييييم     قييي   اييي ل   اكيييثم اد فييي ع صيييحيحا  راةييي ا
 اد ليييم ييييل ذديي   م ادثصييييم  ادثقييي  يييل اد فييي ةات ادة ييياةم إدييم ييييا ب ييي،   ادةحكةييم

 ادةثت   ال تي،ق يفادح اديفيم    ادةغ ل  انا  قياتيةا.
ييي ذ م ديةييا  بيي يثامادفاقر  يل ادةحجييثر قليييم دييي م      لييم ادة  ل ييم   ا قار      قةام

  ق،.    ان  د ارثم  ال يح ا  ر اذ ا   يلةيا صحيحم ةو ادح، ق اد و    يا ا 
 قا،ر.  و( يل ادةجلم    قيا د ل993  ه ادةاق  قلم ادةاق  )ت  اق ة،

 ( 114مادة )
تتي  القواني  واللوائح اإلجراءات الت  تا ع    الح ر على المح يور   وإدارة 
أميوالهي واسيتثمارها والتصيرف  يهيا وغيير ذليك مي  المسيائل المتعلقية بالوالديية 

 وصادة والقوامة.وال
 المذكرة اإلد احية :

 ييي ه ادةييياق  قليييم األقكيييام اديييثارق  ةيييو قيييثارال األقكيييام اد ييي  يم ادةيبييي  ةيييو ت اق ةييي،
 ق  و يثق،.  178 رقرو    131ق اقو     111 تيا   رم ادةاق     قيا   ز .

 ( 115مادة )



 

121 

إذا كييان اليييخص أصييي أبكييي، أو أعمييى أصييي، أو أعمييى أبكييي، أو كييان  .1
إلى مساعدة، وتعيذر علييب بسيتب ذليك التعتيير عي  إرادتيب، مر  اا دحتاج  

جاز للمحكمة المختصة أن تعي  ليب شخصياا دسياعده  ي  التصير ات التي  
 ذلك.  تق   مصلحتب  

دكون قابالا لإبقال كل تصرف م  التصر ات الت  تقررت  يهيا المسياعدة  .2
مسياعده بعيد   معاونيةإذا صدر م  اليخص اليذي تقيررت مسياعدتب بغيير  

 قرار المساعدة.
 :  اإلد احيةالمذكرة   

 قيي ت ادةيياق  رظ اييم ادةييياق،  اد  ييائيم   ادةفيياب ب ييا  ال  يييم يييار  نبي ييو يح يييم 
يييييل اد يييي،ر  ادة ييييثاة   داريييييام اد يييياقل ةييييو إ يييي ام اد فيييي ةات اد ارثريييييم  ديييي د    ييييانت 

ثم    يي ايم  م يكييثم يفييابار ب ييا  ال   يي م يكيي ي ا رييمدلةحكةييم  م ت ييال دييم يييياق،ار 
    بكييم  قةييم  ةييعذا   يي،ت  يييم قا ييم  اقيي،  ةعريييا ال ت يي،    صييم  بكييم      صييم  قةييم

يار ييار يييل يثاريي  األ ليييم    م ي  تييل قلييم إصييا  م ب ييا  ال قيي،م ق،رتييم قلييم اد  بايي  
 قل إراقتم  ةعذا  ام قاقرار قلم اد  با  قل إراقتم ةا يح ا  إدم يياق،.

 ال ي   ييي  إديييم اد فيييا   اد يييو تةكنيييم ييييل ي  ةيييم   ادةفييياب ب يييا  ال ال تن فيييم ا راق  
ققي يييم األييييثر   دكيييل ا صيييابم باد يييا  ال ال تحةيييل قليييم االنةئنيييام دل  باييي  ادفييياقر 
قنييم بحاييق يكييثم يياب ييار  راقتييم ادحقيقيييم  ديي د   ةيي ت دييم ادةيياق  قةايييم ت  ييق قلييم 

يييياق،ار قايييق   يييانت دلةحكةيييم  م ت يييال ديييم ي  االنةئنيييام إديييم اد  باييي  ادفييياقر قنيييم
ةو اد ف ةات اد و ت   و يفلح م ةايا ذديي   ادةييياق، ال ي ييثم ي ييام صيياقل   ي ا رم

ألرييم دييي  رائ ييار  اد ييا  ال ةييو إ يي ام اد فيي ةات اد ارثريييم  إرةييا ي يي    ي ييم ةييو إ  اييييا 
 إرةيييا ييييياق،ار   اد فييي ةات اد يييو يج اييييا ادةيييياق، ين ييي قار ال تن ييي  ةيييو قييي  ادةفييياب 
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 و يج ايا ادةفيياب ب ييا  ال  اد ييو ت يي رت ةايييا ادةييياق،  ق م ب ا  ال   اد ف ةات اد
 ي ا رم يل يياق،ه ت ، قا لم دابيام.

 ان غييو إ يياةم تيييجال قبييل قيي ار ادةييياق،  بحاييق تفيي ح ب يي، تيييجال قيي ار ادةييياق،   
ةكل ادغايييي  يييييل ي  ةييييم ذديييي  اد يييي ار   ق ييييم يحيييي ع بيييياد  ار قلييييم ادغايييي    يييييا  ق ييييم ييييي 

 ل ت اال ادةياق، ة  ، صحيحم.اد ف ةات اد و يج ايا قب
 132اييثرل   ة  تيييا األ دييم تيييا   ادةيياق   118يفيي ل    117  ييو ت ييارب ادةيياق  

  رقرو.
 (  116مادة )

والقوام، تاون صحيحة  ي  الحيدود   واألوصياءالتصر ات الصادرة م  األولياء  
 الت  رسمها القانون.

 :  اإلد احيةالمذكرة  
ف،ر قل ادنائل اد ارثرو اثا   كام  ديييار  م  صيييار  م تبال ادةاق   م اد ف ةات اد و ت

ال تكييثم بانلييم  ةادثصييو ال إقيةار يجل  م ت م  ةيي  ادحيي، ق اد ييو رييم قلايييا اد ييارثم   
يي يي  اد ب   ب يثام ادفييغا  بة   ييم اد ييارثم  ديي د  إذ قييام ادثصييو  يي د  ةييا يكييثم 

 تف ةم صحيحار.
ت قلاييييا ةيييو قيييثارال األقكيييام اد ييي  يم ق ةييي، ةيييو  ييي ه ادةييياق  قليييم األقكيييام ادةنفيييث   

 ( يل ي  ، ادحا ام.284ادةيب  ةو قيا   ز   قلم ادةاق  )
 ق  و يثق،. 179 رقرو     123اثرل     119يف ل     118  و تثاة  ادةاق   
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 ( 117) مادة
أن دقلييب إبقييال العقييد هييذا مييع عييدم اإل ييالل بإلزامييب ايياقص األهلييية ل د ييوز

  حتيالية ليخف  نقص أهليتب.بالتعو ض، إذا ل أ إلى صرق ا
 (120)  الاص القددي:

إذا ل أ ناقص األهلية إليى صيرق احتياليية ال فياء نقيص أهليتيب  يال دماعيب ذليك مي  
 صلب إبقال العقد دون إ الل بإلزامب بتعو ض القرف اآل ر عما لحقب م  صرر.

   :  اإلد احيةالمذكرة  
م ي ةييي  بعبيييام اد  يي، اديي ل   يي   ادةيياق  قكةييا بة   يياه يييي يي  ريياقم األ ليييم  

   يييم   ال يةن ييم يييل ذديي   م يكييثم قيي،  قلييل قييل  لث ييم اييل اد  يي،  قيي  اد  اقيي،  ةييا 
يحييثم ا قييام قييل ادحيي  ةييو تةيييكم بعبيييام اد  يي، ييياقام دييم تفيياق م نيي ل اق ياديييم  

  ا ق ذد  إدم  م قلم ادة  اق،  م يةب  يل   ليم ادة  اق، اآل   اد ل ي  اق، ي م.
إذا  يي ق ريياقم األ ليييم يييل ق ييم ةييو اد ةييي  بعبيييام اد  يي، ر يجييم داقييام قييل  ألرييم

  لث م ال اد  ،  ي نو ذد   م قةايم اد اص  تف ح قةايم   ةيم.
 يييا إذا صيياقل ا قييام  بلث ييم اييل اد  يي، نيي ل اق ياديييم   يكييثم ريياقم األ ليييم قيي، 

 الييزم   م قيييل ادنيييمارتكييل ة ييا  ييارا ي تييل ييييئثدا م قبييل ادة  اقيي، اآل يي  ي ييم  ييا
   ثا م قلم  م ذد  ال يخل بح  راقم األ ليييم ةييو نلييل إبيييام اد  يي،   دكييل ي يي، 

ب ييا  إ زا  قلم راقم األ ليييم ةييو  يي ا اد يي م  ييث ق يارييم يييل ققييث  ا بيييام        ق 
 اد  ، قلم قكم ادفحم.

 يييل قاييق ادفيييا م األة ييل  م ت يياع ة يي   تيييب  اديينم  تجاييز دنيياقم األ ليييم  م 
 يلل إبيام اد  ،.ي

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 120قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.117ادةاق  )

 ق  و يثق،.  180 رقرو     134اثرل     42يف ل     119  و ت ارب ادةاق   
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 اإلرادة عيوب 
 الغلف

 ( 118ياق  )
  ةيو ادييبل ةو ياهيم اد  ،     ةو   ايم يل   ائ  االر  اق    ادغل   إذا  ق 

    ةو ادةحل بيل اد  ،.
 المذكرة اإلد احية :

ار  يياق اد  يي،   اكييثم يار ييا ةييو قادييم ادغليي  ةييو  لتبييال ادةيياق  قيياالت ادغليي  ادةييار  ييي 
ةييو قييال قينييار  1000ياهيم اد  ،   ةل يييى    ر ييم ةييو ي ا ييل   يي   ايينثام ي يي،ار ا 

ل دةيي،  ادحيييا  ي يي،اره ي تيي  إييي اقي فييثر ادييي ع اآل يي   رييم يبي ييم األرم ةييو ي ا ييل 
 قينار.  1000

 يي  ادثصيييم ب يي، االت ييال ييي  ي    ادغليي  ةييو  يي ايم يييل  يي ائ  االر  يياق   ةثصييو دييم 
 ادثرام  ام يظي   م ادثصيم بانلم.

ق ابييم تيي     انيةييا ةييو  م يي  ي   يي،ا  م رابييي آل   ادغل  ةييو اديييبل  يي م ي بيي    ييخم  
 ق ابم  انيةا.ال قال ظي   م  

   آل يي  ي   يي،ا  رييم ي يي  ل  ر ييا  اام ي  اقيي،  ييخم ييي   حييل   يي ادة    ادغليي  ةييو
    ا ا.يي   ،  رم يب

ادةييياق  ال ين  ييي، اد  ييي، رظييي ا د خلييي  ر يييل ييييل  ر يييام ار  ييياقه دييي د  يكيييثم ق ييي،ا   ةييي   
 بانا.

ت  ليي  ب يي،م تيييا   ا يجيياب ييي  اد بييثم يةييا يييىقل إدييم قيي،م  ألريام دي ه ادةاق     ز د   ال
ةييو قييال رحييل بفيي،ق  قكييام ت  ليي  ب اييثب ا راق    ال ت حييق  يي ه ار  يياق اد  يي،  اااييا  

 لاد اثب إال ب ، ار  يياق اد  يي،  قاييق ييي م اد حييق ةييو ييي،   لييث إراق   ييل يييل ادة  اقيي،ي
 يل قاثب ا راق .
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ة ييا قةييا اييب  ةييعم اديينم يح ييا  إدييم قيي ع   ييار   يي ايم يييل  يي    االر  يياق ألم 
اد  لا،ييييييم    ييييي ا  ا يييييح ييييييل ادةييييي     ادة فيييييثق  ييييييا ادييييييبل بة يثييييييم ةيييييو ادنظ ايييييم 

يييل اد  نييال ادةيي،رو األرقرييو  ألم  يي ه ادةيياق   ييو  صييل ادةيياق    152ا ي اقيم دلةاق   
  يييي  اد ليييم  م ادييينم األرقريييو صيييحيح ألريييم اك  يييم بس يييار   ييي ايم ييييل  ييي ائ  118

 االر  اق  دم ي    اديبل يك فيا   ل  ادس ار .
يييل ادةجلييم   يي قيا  208ل ي  يي، ادحايي ام  ييي  301اق ةيي،ت  يي ه ادةيياق  قلييم ادةيياق  

 د لو قا،ر.
 ( 119مادة )

إذا وقع المتعاقد    غلف جيوهري جياز ليب أن دقليب إبقيال العقيد، إن كيان  .1
المتعاقد اآل ر قد وقع مثلب    هذا الغليف، أو كيان عليى عليي بيب، أو كيان 

 م  السهل عليب أن يتتياب. 
ون اعت ار لعلي المتعاقد األ ذ د وز    عقود التترعات صلب إبقال العقد د .2

 بالغلف.  
 المذكرة اإلد احية :

  يي ت ادةيياق  بادنظ اييم ادح،يةييم ةييو ادغليي  اد ييو    يي، ا اد  ييم  اد  ييا  ةييو ة ريييا قاييق 
اد  نيييال اد  رييييو ادييي ل ي  نييي  ادنظ ايييم  لييي  1110دييم يك ييي  بةيييا  رق ةيييو ريييم ادةييياق  

اد يييا  " ثتايييم"   اد ييو تحفيي  ادغليي  اد  لا،يم ةو ادغل  اد و راق   يا اد قيم اد  ريو 
ادغليي  ةييو ييياق  اد ييو   ةييل ي يي  ل  ييائا ي   يي،ا  رييم   ادة اييل ديياراق  ةييو قيياد ال  ةييا

يييل اديي  ل  اظييي   رييم يييل ادنحييا  ادةيلييو باديي  ل   ادغليي  ةييو  ييخم ادة  اقيي، إذا 
م كاريي  د خفييا م   ةيييم ةييو اد  اقيي،  إذا  اريي   ييو اديييبل اديي ئي  دل  اقيي،    اد ييادو ديي 

ت يي   يي ه ادنظ اييم  ل ا  ةييام   ييثاة     قيي،م تييثاة  صيي ات ي انييم ةييو اد ييو  قيي، تكييثم 
 ييو اد،اة ييم دل  اقيي،   إرةييا    يي، اد  ييم  اد  ييا  يسيييار ادغليي  ادجييث  ل اديي ل ي يي   يييم 
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، بادفيي م ادجث  اييم اد ييو  يي إبيييام اد  يي،    صيي ح ي  لنليي  مقيي، ادة  اقيي،يل اديي ل يخثديي  
اد  اقيي،  ة صيي ح ادغليي  اديي ل ي اييل اد  ييا  ييث ادغليي     يا  ل يييل ادة  اقيي،يل  قيي  

ةييو صيي م  ث  اييم دل ييو  إذا  اريي  تليي  ادفيي م  ييو اد،اة ييم دل  اقيي،    يي ا يظييي   م 
 ييي  بادةسييييار اد خفيييو  ال بادةسييييار ادةييياقل ادييي ل اق ن  يييم  ادنظ ايييم ةيييو ادغلييي  ت  ييي ه 

 ادنظ ام اد  لا،يم.
غل  ادة       ث يا ي    يييم  ييل يييل    بادألل ةاصل ةو يي دم ا  ادةاق  دم ت ي     

قييي، ادة  اقييي،يل   اك  ييي  ادةييياق  بيييادغل      بيييادغل  اد ييي قل ادييي ل ي ييي   ييييم  يلادة  اقييي،
ن ةييو اد  اقيي،  ا يي  ا  م  دكنيا ا   ن   قةام قكييم ادغليي  قنيي، قيي،م ااد  قل  ث م ق

قثقييم      يي   يييم      م يكييثم اد اقيي، األ يي  قادةييا  ث آليكثم  ق، ةا ق،   ق  ا م     يم
يبيي ر نلييل اديي يام  إديييم  ييي  ل قليييم  م ي بانييم   يةييا اييب  ينيييل ي م يكثم يييل ادييي 

قليييم  ادثقث   يم    اي ن إدم  ق  يثق ا ال يج  ب م يا إذا ب و ةو ي زم قل ادغل   
ال إذا اييلم  ث ييثب ت ييثان إاد لييم بييم    تبانييم ةييا يجييثن اد يييليم بيلييل بيييام اد  يي، 

  26م يثايييييي ل    اد  نييييال اد122يييييا ات  يييييم اد  نييييال األدةييييارو م  يييي ا ادة  اقيييي،   يييي ا 
   يا يا  رق ةو ادةاق  ة يي، تيي ا  بةييا  رق ةييو اد  نييال ادةفيي ل م 91 اد  نال ادفانو م 

  ث  يي  ةب،ال يل  م يخثم يل  ق  ةو ادغل  ق  اد ةي  باد يام اييم يلزيييم   120
 يار     ل دل  ، قكييم ادفييحم  ةا يفا م يلب   آل، اقةو ذات ادثق     ثان اد ا

يييل  137 هي    د    ،  ت ثان دي ا اد اق،    صييل  يي ه اد اقيي،  يييا  رق ةييو ادةيياق  
ييييييل  662  661ييييييل اد  نييييال ادنةيييييا ل   ادةيييياقتال  178اد  نييييال ادبثدييييثرو   ادةيييياق  

 يل اد  نال ادلبنارو.  207اد  نال ادب تغادو  ادةاق   
أل م  م ادغل  اد ل يخثم ادغيياد  نلييل إبيييام اد  يي،  يةا اب  يجل اد نثام ب ي ال  ا

 ث ادغل  ادة     اد ل ي    يييم  ييل يييل ادة  اقيي،يل     ي يييبل  يييم  قيي، ةا     ي لييم 
بيييم    يكيييثم ةيييو ي ييي، ره  م ي ليييم بيييم   ال ييييىقل إديييم إبييييام اد  ييي، إذا  قييي   ييييم  قييي، 

   ييييي يي  اد ليييم بيييم   ادة  اقييي،يل ق م  م ي يييار م ادة  اقييي،    يجييي ه إدييييم    ي ليييم بيييم
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 يي  بييادغل  تبانييم  اق ييم ادغليي  ةحيييل  ييل   قثةييم آل ادةارو  رييم ال ي فيي، ب لييم ادييي ع ا
 قلم  م   ا ادغل   ام قاة ا إدم إ  ام اد  ،.  

 اجل  م يكثم ادغل  اد ل يةكل ادغاد  يل نلل إبيام اد  ،  ث  اييا   اكييثم  يي د  
يييم إدييم اد  اقيي،   ينييا  ت يي،ي  ذديي  ييي ق إدييم إذا  ام  ث اديي ل قةيي  ادة  اقيي، اديي ل  قيي   

 يسيار  خفو ي  ل    ا  ادة  اق،.
 قيي،  رق ةييو اد  يي   ادةاريييم يييل ادةيياق  قكييم يييي ح،  قاييق   ليي  ق ييثق اد بيي   قا لييم 
دابيام ةو قادم ادغل  اد  قل  د د  دم ت     يا ا     ةو اد     األ دييم يييل ادةيياق  

 يي  ي لييم بييم      ييام يييل آلليي       ييام ادة  اقيي، ا م ي يي   ييل يييل ادة  اقيي،يل ةييو ادغ
قييي،  يييام ادغييي م ييييل   ييي  اد  ييي   ادةارييييم ادحييي ت قليييم  م   اديييييل قلييييم  م ي بانيييم  

يجييو  اد بيي   يييل صيياق م قييل إراق   ادفييم يييل  ييل  ييائ م  ةحيييل ادة بيي    بيييام 
تب قيييم  م يكيييثم ر ييياه بيييم قييي،  يييا  ر يجيييم  قثقيييم ةيييو ادغلييي    ق م اق  يييار ب ييي، ذدييي  

يييل اد  نييال  147يل ادةاق      دةثق  ادة ب   دم يل  ليم     ا ادحكم ادةي ح،   
 ادكثا و.

ايييثرل   ادةييياق  تييييا   ريييم  118يفييي ل   120 اد  ييي   األ ديييم تييييا   ريييم ادةييياق   
  ثا و.  147ادةاق   

 (  120مادة )
دكيييون الغليييف جوهر يييا إذا بليييخ حيييدا مييي  ال سيييامة بحييييث دمتايييع معيييب  .1

 العقد لو لي دقع    هذا الغلف. المتعاقد ع  إبرام
 دعد الغلف جوهر ا على األ ص : .2
إذا وقع  ي  صيفة لليي ء تايون جوهر ية  ي  اعتقياد الغيالف، أو د يب  .أ

االعتداد بها كيذلك لميا يالبير العقيد مي  ظيروف ولميا يا غي   ي  التعاميل 
 م  حس  الاية.
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ذات المتعاقد أو    صيفة مي  صيفاتب، وكانيت تليك اليذات       وقعإذا   .ب
 أو هذه الصفة الستب الرئير    التعاقد.

 المذكرة اإلد احية :
قيي، ي   يي،  ييخم  ث ييثق صيي م  ث  اييم ةييو اد ييو  ت،ة ييم دل  اقيي،  يظييي   رييم  قيي  ةييو 

قاييق إم ادفيي م ادجث  اييم اد ييو قة  ييم دل  اقيي،  ايي  يث ييثق  ةييو اد ييو  يحييل  ادغليي  
فيي م  ايي  يث ييثق  م ي يي  ل  ييخم  ييائا ي   يي،ا  رييم  ايي ل  ةث يي،  م  يي ه اد اد  يي،  يي 

إبيييام اد  يي، قلييم  اييا  ادغليي  ةييو صيي م   م ييلييل م يييم قاييق إرييم قيي،يق   يكييثم ديي 
 ث  ام دل و    اجل  م تكثم   ه ادف م  و اد ييو قة  ييم دل  اقيي،  بحاييق ي بييال  رييم 

    باالق  ار ادن يو. دثال   ه ادف م دةا ت اق،     ا  
ل ييو  تكييثم  ث  اييم ةييو اق  ييار  ا ، ادغل   ث  اييا قلييم األ ييم إذا  قيي  ةييو صيي م د

ادة  اق،يل     بادني م دةا يابيي  اد  يي، يييل ظيي  ع  دةييا يجييل  م ي ييثاة  ةييو اد  ايييل 
 م يييي ت   ت ييي،ي  ادغلييي  ادجيييث  ل ب اييييل  خفيييو  يييث  ييي ييييل قييييل رييييم   ةيييو  ييي ا اد

 قيي  ةييو إذا  قيييل ادنيييم     ايييل ييياقل قثايييم ادظيي  ع اد ييو البييي  تكييثال اد  يي،    
ة  اق،     ةو ص م يل ص اتم إذا  ار   يي ه اديي ات     تليي  ادفيي م  ذات اد خم اد

 ةو اد  اق،   ادةسيار ةو   ا اد  م  خفو.    اد ئي   اديبل ادثقا،    اديبل
قلييم ايييبال  ييييا ادةيياق  ال تحييي،ق قيياالت ادغلييي  ادجييث  ل قليييم اييبال ادحفييي   ييل ذ  ت

م ادغليي   اق ييا ةييو  يييثر ديي د  يةكييل دلة  اقيي،  م ي ةييي  بعبيييام اد  يي، إذا  ييا  ادةةييام
ي  ب  ا يييل ي ةييي   يييا يييل ادة  اقيي،يل قناصيي   يي  رام دل  اقيي،  ن  ا دةييا ت  ييو بييم 

زا م ةو اد  ايل  د د  يةكل  م ي    ليي  ةييو اد اقييق     ليي  ةييو ادقيةييم      ليي  ناد
 ةو اد ارثم.

رق ةييو  ق، ق،م اق  ات دلجنم ادنم قلييم  يي ه ادفييثر إال  م   لبيييم ادلجنييم اك  يي  بةييا   
 ادنم يل ذ   قاالت ادغل  ادجث  ل قلم ابال ادةةام.

  زائ ل.  82يف ل     121  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 121مادة )
دكون العقد قيابالا لالبقيال لغليف  ي  القيانون إذا تيوا رت فييب شيرائف الغليف  ي  

 الواقع ص قا للمادتي  السابقتي  ما لي ياص القانون على  الف ذلك.
 (124)  الاص القددي:

دكون لم  وقع    الغلف الحيق  ي  صليب إبقيال العقيد لغليف  ي  القيانون إذا تيوا رت 
فيييب شييرائف الغلييف  يي  الواقييع ص قيياا للمييادتي  السييابقتي  مييا لييي ييياص القييانون علييى 

  الف ذلك.
 المذكرة اإلد احية :

 ي   ل ادةاق  قال ةو صيا  يا  ةادغ م يل     ادةاق  ي  ل  بادغل  ةييو اد ييارثم 
يفيي ل   ييو  اد ييادو )يكييثم اد  يي، قييا ا دابيييام دغليي   122  صييل  يي ه ادةيياق  ييياق  

ةو اد ارثم إذا تثاة ت  يم      ادغل  ةو ادثاق  ن  ييا دلةيياقتال ادييياب  ال   يي ا يييا دييم 
 ارثم قا ييا يييل قاييثب ا راق  يةكييل ادي ن اد ارثم بغا ه(    ه ادةاق  ق،ت ادغل  ةو  

  ، ةو قال اايي   ،  يي ا ادغليي  يييل  ييال  ايي اب نلييل ابيييام ادغاد  يل نلل إبيام اد
 اد  يي، اايي ناقا إدييم قاقيي،  اة يي ام قيي،م ادجيييل باد ييارثم   ادثاقيي   م ريييال تيبايي   يي ه 

اد ييثارال ادة  ل ييم بادنيييام اد ييام   قلييم   ييم ادخفييثت يييا ي  ليي  إال  ال ي نا م    اد اق،  
دنيييال   يكييثم دلغليي  ةييو اد ييارثم ينيييا بادةيييائل ادجنائيييم   يييا إذا  ييا ن األييي   يي ا ا

ي م اب   رم  ث  ل    م ادغل  ةو ادثاق   يل قاق ت تال قا ليم اد  يي، دابيييام يييا 
دم ي ن اد ارثم بغا  ذديي    ةييا  ييث ادحييام يييةا ةييو ق يي، ادفييلح ألم ادغليي   يييم  ايي  

 يث ل دابيام.
 ييث ييي   ةييو ب يين  ادغل  ةو اد ارثم  ادغل  ةو ادثقائ   ةعذا ةيي م يييةا  م ادييز     

ادحييياالت رفيييي  اد   يييم اق  يييي،  يييي   رييييم ال يييي   إال ر يييي  اد   يييم    ييييا  رفيييا م ةييييو 
ادةايي ا  ق م تح،ييي، دة يي،اره  ييةةل ي ييال  ةينييا يكييثم قيي،  قيي  ةييو  ليي  ةييو اد ييارثم   ال 

ا ةييو ر يي  ادغليي       يي يكثم   ا ادغليي  اييب ا ةييو ابيييام اد  يي، إال إذا  ييام ادة يي  ل  اق
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يي يي  اد لم بم   يا إذا دم يكل  اق ا ةييو ادغليي   دييث دييم ي لييم بييم  دييم قادةا بادغل       
 يكل يي يي   م ي لم بم ةا يحل دلةياد م بعبيام اد  ،.

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 124قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.121ادةاق  )

  زائ ل. 83يف ل    122  و تيا   ادةاق   
 ( 122مادة )

ييي ثر  يي  صييحة العقييد م ييرد الغلييف  يي  الحسيياب أو الاتابيية، وإنمييا د ييب  ال
 تصحيحب.

 المذكرة اإلد احية :
ةو ادحييياب     ةييو ادك ابييم    ييث  ليي   ايي    دغل يثا م ادنم قكم ادغل  ادةاقل   ا

 يييث  ل ال ييييىا  ةيييو صيييحم اد  ييي،   إرةيييا يجيييل تفيييحيحم   ايييي ل  ييي ا ادحكيييم قليييم 
 دفلح  ث م  ات.اد  ثق  ث م قام  قلم ق ، ا

ق  ييو  185 زائيي ل    84اييثرل    124يفيي ل    123  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
 يثق،.
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 ( 123مادة )
لير لم  وقع    الغلف أن يتمسك بب عليى وجيب يتعيارع ميع ميا دق ي   .1

 بب حس  الاية.
ي قييى المتعاقييد ملزمييا بالعقييد الييذي قصييد إبرامييب، إذا أظهيير القييرف اآل يير  .2

 عقد.استعداده لتافيذ هذا ال
 المذكرة اإلد احية :

ةييل  قيي  ةييو  ليي   م ييلييل ابيييام اد  يي،   ا  يي  ذديي  دكثرييم يييا  ييام اييا  اق، دييم  رييم د
ق ع ققي م األيثر     ا  ث قلم تةكانم يل اد ةي  بعبيام اد  يي،   يييل ادةح يي   م 

 يي  قيي، آليل ييزم ادة  اقيي، باد  يي، اديي ل    يييم بفيي ع ادنظيي  قييل ادغليي  يييا قام ادة  اقيي، ا
ا  م دييم قيةييم  لييي اايي  ،اقه د ن ايي ه   قلييم ذديي  يظييل يييل ي يي  ل  ييائا ي   يي،ا  اظييي 

 ا ام  ي ت يا بادبي  إذا ق م اد ائ  اا  ،اقه ألم ييلةم ر   اد ييو  اديي ل ارفيي ة  
را م إدم   ائم   ال يي يي   م ي ةي  بابيام اد  ،  ألم ةو ذد  يا ي  ييارم ييي  يييا 

 ي  و بم قيل ادنيم.
  رقرو. 156 زائ ل     85اثرل     125يف ل   124ق     و تيا   ادةا

 
 التغر ر

 ( 124مادة )
د وز إبقال العقد للتغر ر إذا كانت الحيل التي  ل يأ إليهيا أحيد المتعاقيدي   .1

 أو نائب عاب، م  ال سامة بحيث لوالها لما أبرم القرف الثان  العقد.
ب ما كان ليترم دعد تغر راا تعمد السكوت ال فاء أمر إذا ثتت أن م  غرر ب .2

 العقد لو علي بب.
 د وز للمغرر بب المقال ة بالتعو ض إن كان لب مقتض. .3
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 المذكرة اإلد احية :
ي ح يي  اد غ ايي  باايي  ةام  اييائل اق ياديييم تييىقل إدييم  م ي فييثر ادة  اقيي، األييي  قلييم 

  ا  ققي  م  ر يجم د د  ي  اق،   دث  ام ي لم ققي م األي  دةا ت اق،.
اد غ ا  قاة ييا دل  اقيي، ق ييم ي اييل اد  ييا   اكييثم  يي د  إذا  ديي،  ،قييم  اجل  م يكثم  

ألق، ادة  اق،يل تحةلم قلم اد  ا بةا دم يكل دا  م بم بغا  ا  ةعذا  ام اد غ ا  دييم 
تبل  ادثاييائل ادةييي  ةلم  يييم يييل ادجيييايم إدييم قيي،  يي،ا  ادة  اقيي،      صييل  إدييم قيي، 

د  يي،  يين   اد يي    ق ييم  دييث دييم يغيي ر ادخ،ا  دكييل ادييي ع ادةغيي ر بييم  ييام دا  ييم با
 بم  ال يكثم دل غ ا   ا ار قلم اد  ا.

 ا ، ادك ةام    اديكثت قة،ار قل  اق م تيم  ادة  اق، اآل يي  ي  ة يييا تغ ايي ار إذا ابيي  
  م ادةغ ر بم يا  ام داب م اد  ، دث قلم   ل  ادثاق م.

بييم ي ييث م ب اييل يييل قاييثب  إذا تح  يي   يي    اد غ ايي  تكييثم إراق  ادة  اقيي، ادةغيي ر 
ا راق    يجثن دم ادةياد م بعبيام اد  ،   اكثم دم  م ييادل بيياد  ثان قييل اد يي ر 

 اد ل دح  بم ر يجم دل غ ا  قلم  اا  قثاق، اد  ل اد ار.
 يف ل.  125  و تيا   رم ادةاق   

 ( 125مادة )
تعاقيد كان التغر ر صيادرا مي  غيير المتعاقيدي  وأثتيت المغيرر بيب أن المإذا   .1

اآل يير كييان دعلييي بييالتغر ر وقييت العقييد أو كييان ميي  المفييروع أن دعلييي بييب، 
 جاز لب ابقال العقد.

بييب أن دقلييب إبقييال  د ييوز للمغييرر إنييب علييى أنييب إذا كييان التصييرف تترعييا  .2
 ال دعلي بالتغر ر وقت التصرف.اآل ر العقد ولو كان المتعاقد 
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 المذكرة اإلد احية :
  ل اد  نييال ادةيي،رو اد  ريييو ةيي اد غ ايي  ادفيياقر يييل ادغايي     ا  ل   اد  نانات ةو  يي م

 اد  نييال  1261إدم ق،م تيي اا ه قلييم اد  يي،  ةييو قييال ذ ييل اد  نييال ا ايي ارو م   1116م 
 ا  ادفيياقر يييل  قيي، ادة  اقيي،يل   ذ بيي  ت نانييات غإدم اق  اره  اد   969األر ن انو م  

يييييل ت نييييال  993  ييييو   م يييييل اد  نييييال ادةغ 56يييييل اد  نييييال اد ثريييييو   م  52  يييي   م 
ييييل  28ييييل اد  نيييال ادنةييييا ل  م  875ييييل اد  نيييال األدةيييارو   م  123/2كث يييي    م 

يييل اد  نييال ادب انالييو   95يييل اد  نييال ادبثدييثرو   م  40ت نييال االد زايييات اديثاييي ل   م 
يفيي ل  إدييم  م اد غ ايي  ادفيياقر يييل ادغايي  قاييل  126يل اد  نال ادفانو   م   92 م 

 ييام ي لييم بييم     ييام ةييو اآل يي  بييم  م ادييي ع   يي رإذا  ابيي  يييل يييل قاييثب اد  ييا 
 اا ياق م  م ي لم بم   ق  إ  ام اد  ،.

 إذا ارفيي ة  ين  ييم اد  يي، ي ا يي   إدييم  ييخم  ايي  ادة  اقيي، )كادةييي  ا، ةييو اال يي  ا  
دةفلحم ادغا ( ةا يجثن إبيام اد  ، بادني م دييم إال إذا  ييام ي لييم     ييام ةييو إيكارييم 

  ا .غباد    م ي لم 
 دييث  ييام يييل صيي،ر دييم اد بيي    دابيامقا لم    ، اخ ل  قل ذد  قكم اد ب قات ةيو ت 

ريييم اد بيي   يجييل  م تكييثم ألم ال ي لييم   غ ايي  ادغايي    دييم يكييل يييي يي   م ي لييم بييم  
  ادفم يل  ثائل اد ال.

  نييو قييل ادبيييام  رييم ال يكييثم ديي،  ادة  اقيي، اييبال دار فيياع اييث  ققييث  ادةياد ييم 
 ا     دم يكل ةو ي ، ره  م ي لم بم.غ  اد  ثان إذا دم ي لم ادة  اق، اآل   باد ب

 127يث  يييات دبنيييارو  219يفييي ل   126 اد  ييي   األ ديييم ييييل ادةييياق  تييييا   ادةييياق  
  ثا و. 154 اد     ادةاريم يل ادةاق  ت ارب رم ادةاق      اثرل 
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 كراه إل ا
 ( 126مادة )

عاقييد شييخص تحييت سييلقان را يية بعثهييا د ييوز إبقييال العقييد لإكييراه إذا ت .1
 المتعاقد اآل ر    نفسب دون حق، وكانت قائمة على أساس.

تاييون الرا يية قائميية علييى أسيياس إذا كانييت ظييروف الحييال تصييور للقييرف  .2
الييذي يييدعيها أن  قييراا جسيييماا محييدقاا يهييدده هييو أو غيييره  يي  الييافر أو 

 ال سي أو اليرف أو المال.
مييي  وقيييع علييييب اإلكيييراه وسييياب وحالتيييب  يراعيييى  ييي  تقيييدير اإلكيييراه جيييار .3

االجتما ييية والصييحية وكييل ظييرف ا يير ميي  شييأنب أن ييي ثر  يي  جسييامة 
 اإلكراه.

 المذكرة اإلد احية :
ا كيي اه إ  ييار  ايي  ي يي     ي يي  قلييم إراق   ييخم يثديي، ةييو ر يييم ره ييم تحةلييم قلييم 

ا  ره ييم تييىا  اد  اقيي، دكييو ي  يياق  ر ييائع اد ي،ييي، ق ييم ال ي يي  قليييم  ةييا ك اه يثديي،  ثةيي 
قلييم اد  ييا  ت ا ييم   اديي ل ي اييل اد  ييا ديييي  ادثاييائل ادةييي خ،يم ةييو ا كيي اه   ييل 

  و اد ه م اد و ت   قلم ر   ادةك ه.
 األاا  ةو ا ك اه  م ت ثد، اد ه م  ةعذا تثديي،ت ي ح يي  ا   ييار  تكييثم ا راق  ي ييث م 

 ب ال يل قاثب ا راق .
  ييا قائةييم قلييم  اييا    تكييثم  يي د  إذا  لييل  اجييل  م تكييثم اد ه ييم اد ييو ت اييل اد

قلييم ظييل ادةكيي ه  قييث  ا كيي اه قييا ا إم دييم ي  ييل يييا  كيي ه قليييم   تكييثم اد ه ييم قائةييم 
قلم  اا  قانةا ي فثر ادةك ه  م  نييا   ييي   ييييم يحيي،ل يييي،قه  ييث     ايي ه ةييو 

قيي،  م اديين      ادجيييم    اد يي ع    ادةييام    يي ا ي يلييل ةييو ادخييي  ادةييي،ق بييم ادة  ا
يكييثم يحيي،قار  ةاد ي،ييي، اد ييام اديي ل ال ي حيي،ق  يييم رييث  ادخييي  اديي ل ايفييال ادةكيي ه ال 
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ي ييي، إك ا يييار ي ا يييار دل  يييا    م يكيييثم ادةكييي ه قييياقرار قليييم إي يييا  ييييا  ييي،ق بيييم    م يكيييثم 
ادخييي   ييييةار  ت يي،ي  ذديي  ي  يي  إدييم ادظيي  ع اد خفيييم دكييل  ييخم ةادةسيييار ةييو 

 خفييو ي  يي، بظيي  ع ادة  اقيي، اد خفيييم يييل قاييق  ت ،ي   يايم ادخييي   ييث يسيييار
 نيييم  ايينم  قاد يييم ادجيييةيم   ي يي،ار ت لةيييم   اجييل ي اقييا  ادظييي  ع اد ييو  قانييي  
بييا ك اه  ظيي ع ادلاييل    ادثقيي،    ا يي     ال يكييثم  با يكييام تاةييو ادخييي  بييييثدم  

   م يكثم ادخي    ي  ادثقث .
  اقيي، ادةكيي ه   اجييثن دييم ر يجييم ديي د   م  ا  تييل قلييم ا كيي اه   ييثق قاييل ةييو إراق  ادة

 ييلل إبيام اد  ،.
 يف ل.  127  و تيا   رم ادةاق   

 ( 127مادة )
إذا صدر اإلكراه م  غيير المتعاقيدي ،  ليير للمتعاقيد المكيره أن دقليب إبقيال 
العقد، ما لي يثتت أن المتعاقد اآل ر كان دعلي أو كان م  المفروع حتمياا أن 

 دعلي بهذا اإلكراه.
 المذكرة اإلد احية :

 ان  ادةاق  قكم ا ك اه اد ل يف،ر يل  ا  ادة  اق،يل   ييث  م  يي ا ا كيي اه ال ي اييل 
إراق  ادة  اق، إال إذا  ام ي فا بادة  اقيي، اآل يي    اكييثم ي فييا بييم إذا  ييام ي لييم بييم 
    ييام يييل ادة يي  م ق ةييار  م ي لييم بييم  ةييعم دييم يكييل ي فييا بييم ةييا يجييثن دلة  اقيي، 

دةك ه  م ييلل إبيام اد  ،   ل ي  ف  ق م قلم اد  ث  باد  ثان قلييم يييل صيي،ر ا
 قنم ا ك اه قلم  اا  قثاق، اد  ل اد ار.

 يف ل.  128  و تيا   ادةاق   
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 االستغالل 
 ( 128مادة )

 هيوى جامحيا، أو إذا استغل شخص    ا ر حاجة مل ئة، أو صييا بياا، .1
أو لصالح غيره عقيدا ياقيوي عايد   بعدم  ترة، وجعلب ذلك يترم لصالح  أو

إبرامييب علييى عييدم تااسييب بيياهظ بييي  مييا يلتييزم بأدائييب بمقت يياه، ومييا د ييره 
كان للقرف المغتون أن دقلب ابقال العقيد  عليب م  نفع مادي، أو أدب ،

بقال العقد إذا عيرع إو  وز للمتعاقد اآل ر أن يتوقى   التزامب.أو ياقص  
  .ما تراه المحكمة كافيا لر ع الغت

   عقود التترع وليدة االستغالل دكيون للمتتيرع أن دقليب ابقيال العقيد أو  .2
مع ثروتب أو  إصالقانقص قدر المتترع بب إذا اثتت أن التزاماتب ال تتااسب  

 المتترع بب    مثل ال روف الت  تي  يها هذا التترع. ممع ما قد
لخاصيية يراعييى  يي  تقتيييق الفقييرتي  السييابقتي  عييدم اإل ييالل باألحكييام ا .3

 بالغت     بعض العقود.
 (135)  الاص القددي :

 أو هييوى جامحييا، أو إذا اسيتغل شييخص  يي  ا يير حاجيية مل ئيية، أو صييييا بياييا، .1
أو لصيالح غييره عقيدا ياقيوي عايد إبراميب   بعدم  تيرة، وجعليب ذليك يتيرم لصيالح

على عدم تااسب باهظ بي  ميا يلتيزم بأدائيب بمقت ياه، وميا د يره علييب مي  نفيع 
 التزاميب.كان للقرف المغتيون أن دقليب ابقيال العقيد أو يياقص   و أدب ،مادي، أ

بقيال العقيد إذا عيرع ميا تيراه المحكمية كافييا إو  وز للمتعاقد اآل ر أن يتيوقى  
 لر ع الغت .
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   عقود التترع وليدة االستغالل دكون للمتتيرع أن دقليب ابقيال العقيد أو نقيص  .2
 ممع ثروتب أو ميع ميا قيد  إصالقا تتااسب  قدر المتترع بب إذا اثتت أن التزاماتب ال

 المتترع بب    مثل ال روف الت  تي  يها هذا التترع.
 المذكرة اإلد احية :

ت اينيييي  اد  نانييييات ةييييو يثق يييييا يييييل االايييي غام  ةيييي  ل ب  يييييا يةييييل اد  نييييال ادةيييي،رو 
األرقريييو  ي ييي    اد  نيييال ادةييي،رو اد   يييو ادةثقييي، إديييم قييي،م تنظيةيييم   اك  ييي   ث ييي  

 تنظم ادغبل.   قكام 
 دكنييييا ا  ل ييي  ةيييو  اييي ه  ةييي  ل اد  نيييال    رظةييي  ت نانيييات   ييي    قكيييام االاييي غام

االايي غام   ييث بيييام اد  يي،  قاييق  تيي اا إدييم  م  ييزا  ار  يياق اد  يي، تحيي   األدةييارو
ر    م االا غام ينيثل قلم قةل يخيياد  ديي قاب صيي،ر يييل ادة  اقيي، اديي ل قفييل 

 د د   ام ادجزا   ث اد يام.    ل تح   ادغبل   اياتمقلم ين  م ال ت ناال ي  اد ز 
إدييم اق  ييار ادغييبل قا ييا يييل قاييثب ا راق   ال قةييا  ا ييادو ذ ل ادة     اد  ريو  

 يييي  اد  نييييال ادةيييي،رو      ييييي ا دابييييياميخاد ييييا ديييي قاب   اييييي       ييييثقه قا ليييييم اد  يييي، 
 ييييياد  نال ادةييييي،رو   اد  نانيييييات اد   ييييييم اد يييييو   ييييي    قكاييييييا دااييييي غام ادةفييييي ل 

ي يي    اد  نييال ادةيي،رو اد لييييانو ب كيي      يي ادجزائيي ل   اد  نييال ادةيي،رو ادكييثا و   قيي، 
باد  نانيييات اديييياب م    اد يييادو   يييل  ي ييي ا اقا يييا ييييل قايييثب ا راق   باق  ييياره االاييي غام 
ادة  اق،يل اا غل يا  ق   يييم ادة  اقيي، اآل يي  يييل نييي   ييال       ق،    م  اد  ، اد ل 

 :اآلتيام  م  اإذا تح   األي    دابيام ث   ايح    قا م  قا ا  
 اقيي،  قيةييم يييا ي يييو ة األ م : يث ثقو   ث ة ،ام اد  اقم يييا  ييال قيةييم يييا ي  يي  اد

 .  ا ة ا قلم رحث ي ح   ي م ي نم 
ادغييبل    يي ا األييي  يييل   صييابم ادةييارو : ر يييو    ذاتييو    ييث اايي غام ادة  اقيي، اديي ل 

 اقيي، ةايييا يييا يك ييو يييل ق اييم ة دل ال يكييثم ي ييي  دجةييي  اد يي  م اد ييو  اد ةييثم بحاييق
ةلييم ي يي،  اييا  ادغييبل ب يي،  يي ا اد ثايي  قاصيي ا قلييم اة يي ام ا كيي اه   اد  ييا    ادخيييار
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ذديي  إدييم اة يي ام اد غ ايي     ادغليي     ييي ا يفيي ح ادغييبل قا ييا يييل   ييا ن ييل   ةحيييل
 قاثب اد  ا.

اد ايييل قا لييييم اد  ييي، دابييييام  ة ييي، يك  يييو        يييثق  ييي ايييي  ديييي  ييييل اد ييي  ر   م ي
إبيييام اد  يي،  ة ييو اايي ياقم   ييي   اد ا و بعر ات االد زايات ادة  نم    اد اق م      

ادة  اقيي، اآل يي   م ين ييو  يي ا األايي   إذا قيي م  م يييىقل يييا ييي اه اد ا ييو  ا يييا د ةيي  
ايييات اد اق ييم ادغييبل  قلييم  يي ا ادنحييث يكييثم  ييزا  اايي غام ادة  اقيي،  يييا إر ييات االد ز 

  إيا تكةلم االد زايات ادناقفم.
 تحيل ا  ار  إدم  م اد  ييثق االق ةاديييم ذاتيييا  يجييثن ادي ييل ةايييا قلييم  اييا  ادغييبل 

ي نيييم ا ةييي ا    ي نييييم ااييي غام قا يييم ادة  اقييي،    ني يييم    قيييي،م  اإذا ا  ةييي  ةايييي 
 يل اد  نال ادلبنارو(.  214 ب تم        إقراكم )م 

دة     ب اق،  قايم ةو ادغبل تي ن، إدييم ادةيي  ل ادن يييو    اديي اتو   ا اقم  م     ا
دييم يةن ييم يييل االد ييزام بةيي  ل ييياقل بحيي  ةييو ادغييبل ةييو ب يين ادةيييائل   يييل ذديي  
 ةييي  األقييثام اد ييو قبيي  ةايييا قييل ي نييم ادغييبل  يي قم يييل األرقييام  يةييل ادغييبل ةييو  ييي  

... (يييل ادة يي    1025اق  ةيي )ادق ار د اص    ادغييبل ادزائيي، قلييم ادخةيي  ةييو اد يييةم 
 ادخ.

اد ب    دايي،  اايي غام ي  اقيي، نييي   ييال     ييث     ثق رم ادةاق      اي ا قكةا د
 ايح …ادخ. د،  ي  اق، ا    قاق   ل  دلة بيي    م ييلييل إبيييام اد  يي،    ر ييم 
قيي،ر ادة بيي   بييم إذا اابيي   م اد زاياتييم ال ت نااييل ييل ييا ييي  ا  تييم    ييي  قيي،ر ادة بيي   

 م ةو يةل   ه ادظ  ع اد و تم ةايا اد ب  .ب
يييل اد  نييال ادكييثا و   160  159 رم ادةاق  ييي  ثذ ةييو األاييا  يييل رييم ادةيياقتال 

قلييم  ث  يي  ادكييثا و  دكل ادنم ا  ز  ب ن األةكار اديايم د د  ي  ل اد  ا، باألصييل
 ادنحث اآلتو :
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 يي  ا ظييا  ا    ا يي  قا ييم يلجئييم    ني ييا يبانييا      ةييو)إذا اايي غل  ييخم 159م 
 ث   ايحا    اا غل  يم ايثتم األق يم قليم    لم  يي د  يبيي م دفييادحم     دفييادح 
 ا ه  ق ،ا ينيثل قن، إ  ايييم  قلييم قيي،م تنااييل بييا ظ  ييال يييا يل ييزم ب قائييم بة   يياه  
 يا يج ه قليم يل ر   ييياقل     ق ييو بحاييق يكييثم إ  ايييم تنكيي ا ظييا  ا د يي ع اد  ايييل 

  ة ييييا   دنييييم   ييييام دل ا يييو  نييييا  قليييم نلييييل  يييحيم االايييي غام ي   ييييات قيييييل ا
ام  م يييين م ييييل اد زاياتيييم      م يزاييي، ةيييو اد زاييييات حييي  ي اقيييا  دظييي  ع اد  دل ،اديييم

 ادي ع اآل       م ي يل اد  ،(.
)ةييو ق ييثق اد بيي    اد ييو تجييق  دايي،  االايي غام يكثم دل ا ييو  نييا  قلييم نلييل 160م 

  حييياميييين م قييي،ر ادةيييام ادة بييي   بيييم   ة يييا دظييي  ع اد ادة بييي    م ي ييييل اد  ييي،      م
 .(  ة اقا  ي   يات اد ،ادم  االق  ارات ا رياريم

ظييا   يةييا اييب  اد ثايي  ةييو قاييل االايي غام قاييق  ييةل اايي غام ادحا ييم ادةلجئييم  
قييادع االايي غام    اد    ادظا     اديي  ادبال   اديث  ادجايح   ادييث  األق يييم   

 دة  اق،يل.  ادفاقر يل  ا  ا
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 135قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.128ادةاق  )
 
 (  129مادة )

دسقف الحق    ر ع دعوى اإلبقال بستب االستغالل إذا لي ير عها م  شيرعت 
 لمصلحتب  الل ساب م  تار خ العقد.

 المذكرة اإلد احية :
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ل  م ت ةيي   اديييا ققييث  ا بيييام يييل قبييل يييل ا يي م اد  يي، اد ييو يجيي  ادةيي،    انيي  ادةيياق  
ي  ا ا باالا غام    و ي،  انم يل تاراخ اد  ،     ه ادةيي،  ييي،  ايي ث    ديييي  ييي،  

 ت اقم د د  ال تثق   ال ت ي   ةعذا دم ت ة   ام   ه ادة،  يي   ق م ةو رة يا.
  زائ ل.  90/2يف ل     129/2  و تيا   رم ادةاق   

ن غو  م يث يي  رييم  ييات ي  ليي  ب يي،م ايي اام  قكييام االايي غام قلييم ب يين   ام ي
يييييا   اديييينم ةااد  ييييثق اد ييييو   يييي   رفييييثت بخفييييثت األقكييييام ادخاصييييم بييييادغبل 

 اكثم قلم ادنحث اآلتو: )ي اقم ةييو تيبايي  ادةيياق   128ادة   ت يكثم ة    يل ادةاق  
 ق(.ادياب م ق،م ا  ام باألقكام ادخاصم بادغبل ةو ب ن اد  ث 

ب  يي   يييي  لم رقييم  128قلم  ث  يا اب  ة ، تة  إ يياةم اديينم ادة  يي ت إدييم ادةيياق  
3. 

 
 المحل

 ( 130مادة )
إذا لي دك  محل االلتزام معياا بذاتب، وجب أن دكون معياا باوعيب ومقيداره  .1

 وإال كان العقد باصال.
دكف  أن دكون المحل معياا باوعب إذا ت م  العقد ما دستقاع بيب تعييي   .2

 قداره. م
وإذا لي يتفق المتعاقدان عليى درجية جيودة اليي ء، وليي دمكي  اسيتخالص  .3

ذلك م  العرف أو م  صتيعة المعاملة، التيزم الميدي  بيأن دسيلي شييئا مي  
 صاف متوسف.

 (138)  الاص القددي :
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إذا لييي دكيي  محييل اإللتييزام معيايياا بذاتييب تعييايياا نافييياا لل هاليية الفاحييية، وجييب أن  .1
 وعب ومقداره وإال كان العقد باصالا.دكون معيااا با

دكفيي  أن دكييون المحييل معياييا باوعييب إذا ت ييم  العقييد مييا دسييتقاع بييب تعيييي   .2
 مقداره.  

وإذا لييي يتفييق المتعاقييدان علييى درجيية جييودة الييي ء، ولييي دمكيي  اسييتخالص ذلييك  .3
ميي  العييرف أو ميي  صتيعيية المعامليية، التييزم المييدي  بييأن دسييلي شيييئا ميي  صيياف 

 متوسف.
 إلد احية :المذكرة ا

 م  يم   ادجيادم اد اق م  ييو ادنا ييئم قيجل  م يكثم يحل االد زام ي انا ال  يادم ةا
اييل  يين  ادةحييل   ةييل يبييي  قابييم يييل اديي، اب ق م  م يبييال  نييييا     يبييي  جيقييل ت

قارا يل ق ر يةلث م دم ةو ادة،ينم ق م  م يح،ق ا   يييا ادجيادييم ادييييا     ييو اد ييو ال 
صيياقيم   تةنيي  ةيياق  ةييو ادقيييم  اكييثم ادجيين  ي يييا ي لثيييا ةييا يكييثم ي يييا ت ييا ت

يبي ييم يييا  م صيي ح  ال تييىقل إدييم رييزا   يي  بحاق   ي  ا ادةحل دل  ، د يا ل ادنا  ةو  
 ةو   ا ادةخزم يل اد ةح     م يبي م يائم   ت ادم يل   ا ادنث .

ا  يييام  اجيييل  صييي  اد يييو  ادة يييال بادييي ات  صييي ا  ا ييييا د ةاايييزه قةيييا قييي،اه   ييييا إذ
اد ييو   ايي  ي ييال باديي ات   ييل قييال  نثقييم  يجييل  م يبييال ي يي،اره يييل قاييق اد يي،ق    

 ادة ا      ادثنم     ادكال   ام ي    صن م اي ا.
قييال ادةحييل بجنيييم  رثقييم ة يي    ت ييةل اد  يي، يييا يييي يا  بييم ت اييال ي يي،اره  يييا إذا 

نييا يييل ادزا ييثم ييي   ييخم ا يي  قلييم  م يبي ييم ن  ييخم ار  ، اد  يي،  ةةييةا دييث ت اقيي،
قينييار  ييي يم يييل ذديي   م يحييل  د  اديييثرل بةبليي  يائييم قينييار   ا يي    ينييم نا ثرييا بيي 

 ادبي  ق    قنانا  ةان  ، اد  ،.
  ييل  2   رةيي    صييثع  1   رةيي  يا إذا  ام ادةحل يةا ت  ييا ت قر ييم  ثقتييم  فييثع 

ت قر ييم االت ييال قلييم قر ييم ادجييثق  ةييعذا دييم ييي م ذديي    دييم يكييل باالايي ياقم اايي خا



 

142 

ادجثق  يل اد يي ع    يييل  ل ظيي ع ا يي   ةييام ادةحييل اديي ل يجييل  م ييييلم يكييثم يييل 
صيين  ي ثايي   ان  يي، اد  يي،  ق ييم ال يغييبل ادةيي،يل إذا  ييام ادفيين   ايي،ا    ال يغييبل 

 اد،ائل إذا  ام ادفن  رقيئا.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 138قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.130)ادةاق   
  زائ ل.  94يف ل     133  و تيا   رم ادةاق   

 ( 131مادة )
 إذا كان محل االلتزام مخالفا للا ام العام أو اآلداب كان العقد باصال.

 المذكرة اإلد احية :
ةيييا يجيييثن  م يكيييثم يخاد يييا دلنظيييام اد يييام     ايجيييل  م يكيييثم يحيييل االد يييزام ي ييي  ق

يخيياد  ادنظيييام اد ييام    اآلقاب   قليييم  ديي قاب   اد ا ييو  يييث ادةخييثم بادك ييي  قةييا
اد ا و  م يي   ، ارا ه ادخاصم بخفثت يا ي  ل    ح،ييي، ادنظييام اد ييام    اآلقاب  
  م ييبيي  ييي ه ا قايييا تيي،يل بييم ادجةاقييم  ييي ا ادخفييثت ال ييي ه ا ة قيييا  اصييا بييم  

حيي،ق ةاد ا و اديي ل ي  نيي  اد كيي  اال يي  اكو  ا ةييل ةييو ق دييم ر اييةاديم ال يييي يي   م ي
ةك ه ادنظام اد ام    اآلقاب قلم  ث  ي   ،اتم اال   اكيم   ل يحيي،ق ذديي  قلييم  ييث  

 ي   ،ات ادةج ة  اد  اةاديم.
ق  ييو  198/2 رقرييو    163/2 زائيي ل   96يفيي ل  135  ييو تيييا   رييم ادةيياق  

 يثق،.
 ( 132مادة )

 إذا كان محل االلتزام مستحيال    ذاتب وقت العقد، كان العقد باصال.
 المذكرة اإلد احية :
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بةييييي حال   قليييييم ال ين يييي  اد ييييزام إذا  ييييام يحييييل االد ييييزام يييييي حاا  اد اقيييي،  ال اد ييييزام 
ادةحيييل  اييي  يث يييثق   اجيييل  م تكيييثم االاييي حادم ادةيل يييم قبيييل ألم ااييي حادم ييل يييم  

ار  اق اد  ،   يا إذا ار  يي، اد  يي، اييم نيي  ت االايي حادم ادةيل ييم قلييم يحلييم ب يي، ذديي  ةييا 
ام ادة  اقيي، ةييو  يي ه ادحادييم إال  م ي ةيي  ققييث  اد يييخ ال ققييث  اديي يام   يييا يكييثم  ييي 

إذا  اريييي  االايييي حادم ريييييبيم   ل قاصيييي   قلييييم ادةل ييييزم  قيييي،ه  ةاد  يييي، صييييحيح  الييييزم 
 م اد ن ا  إذا اا حام قلم ادة،يل   ام دليي،ائل  م ي ييثم بييم قلييم   مادة  اق،   ن ا ه  قل

 دييم  ي ييا  م ييادييل بيياد  ثان إال إذا ا  ييار ةيييخ ر  ييم ادةيي،يل ن  ييا دل ثاقيي، اد ايييم  
 اد  ، ي  ادةياد م    ثان إ اةو  م  ام اةم يحل د د .

 يف ل.  132  و تيا   رم ادةاق   
 
 (  133مادة )

إذا كان محل االلتزام نقودا التزم الميدي  بقيدر عيددها الميذكور  ي  العقيد دون 
 الو اء أي أثر. أن دكون الرتفاع قيمة الاقود أو إلنخفاصها وقت

 المذكرة اإلد احية :
إذا  ييام يحييل ا د ييزام ر ييثقا يحيي،ق يحييل ا د ييزام  نثقيييا  قيي،ق ا ادة  يي  قليييم  يياالد زام 
بةائييم قينييار   ال يييىا  قلييم اد ييزام تغاايي  قيةييم ادن ييثق باالرت ييا     اديبييث  قاييق ي  ييم 

ائييم قينييار   ييل  يي ا يييا دييم اد زام ادة،يل بادثةا  بادةبل  ادة    قليييم  قيي  اد  اقيي،   ييث ي
 ي    ادة  اق،ام قلم  ا  ذد .

 إذا تييي    ادةييي،يل قيييل ادثةيييا  ةيييو يي ييياق االاييي ح ال    فيييا  ينيييم   يييام يلزييييا ب ييي ل 
 .242   241ادي    را   ادةجلم    قيا د لو قا،ر   

  رقرو. 162    زائ ل   95اثرل     135يف ل     134  و تيا   ادةاق   
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 ( 134مادة )
 محل االلتزام شيئا مستقتال م كد الوجود. د وز أن دكون  .1
التعاميل  ي  تركيية إنسيان علييى قييد الحيياة باصييل، ليو كييان برصياه، إال  يي   .2

 األحوال الت  نص عليها القانون.
 المذكرة اإلد احية :

األصل  م يكثم يحل اد  ، يث ثقا  ق  إر  اق اد  ،  ةييعذا   يي، ادةحييل   ليي  قبييل  م 
 ال ين  ، اد  ،   دكييل   ييانت ادةيياق   م يكييثم يحييل   ، ياي ين  ، اد  ،   يكثم ادةحل  

  ييي ا  يييث اد يييو    اد  ييي،  اييي  يث يييثق  صيييا  قييي  اد  اقييي،   دكنيييم اييياث ،  يةيييا ب ييي،
 ةو   ه ادحادم ين  يي، اد  يي،  يي ايم  م يكييثم ادةحييل ي انييا    قييا ا دل  اييال    ادةي  بل

،  ادث ييثق ألم تكييثم يحييا  يى ، ادث ثق    يي ا ي نييو صيياقيم األ يييا  ادةييي  بلم يى يي 
 دل  ثق.

ةعذا ار  ، اد  ،  دم يث ، اد و  ةييو ادةييي  بل ةا  تييل قلييم ذديي  اق  ييار اد  يي،   رييم دييم 
 ين  ، د ،م تح     ثق ادةحل.

  نييا  قلييم يييا اييب  ةعرييم يجييثن  م تكييثم األ يييا  ادةييي  بلم يحييا د  ييثق ادة ا  ييات 
دةحيييل يث يييثقا يةيييل ق ييي، ادييي  ل يجيييل  م يكيييثم اإذ ب ييين اد  يييثق  ايييي ةنم ييييل ذدييي  

 اد اةو   اد  ل ادحيانل.
 ت اد  ييي   ظيي   يي د    يي، اايي ةنا  ي  ليي  ةييو اد  ايييل ةييو اد   ييات ادةييي  بلم  قاييق ق

  اد  ايل ةايا ي ييةل اد فيي ةات ظ ق  ادةاريم يل ادةاق  اد  ايل ةو اد   ات ادةي  بلم
 ذد .   يا إدم  نز مقةثيا  ادبي   ادة اي م  اد   م  ادفلح  اد

ح ثل قلييم ي نييم ا  ألم اد ف ع ةو اد   ات ادةي  بلم يخاد  اآلقاب   ظ ا    ادح
 صاقل اد   م.قيا   ادة ار م قلم  
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ديييا بانلييم ق ييم  دييث  اريي  صيياقر  يييل  يحييا  اد ف ةات اد و تكثم اد   ات ادةي  بلم
  ادثق .   صاقل اد   م ر يم  إال إذا   ، رم يجاز ا  ةا  ث ادحام ةو ادثصيم

 ق  و يثق،.    199 رقرو     160 زائ ل     92يف ل     131  و تيا   رم ادةاق   
 

 الستب 
 ( 135مادة )

 ال يايأ االلتزام إذا لي دك  لب ستب و  قل العقد. 
 المذكرة اإلد احية :

ر   ادة ييي    اد   قيييم  يييال ايييبل االد يييزام  ايييبل اد  ييي،     ييي  بةيييا ريييم قلييييم اد  نيييال 
ديييم ايييبل  ألم اد  ييي، ال  ل  م االد يييزام ال ين ييي  إذا ديييم يكيييل   ادةييياق  تبيييا194ادلبنيييارو م 

اييبل االد ييزام   اييبل االد ييزام  ييث اد اقييق اديي ل ييي،ة   ة يكثم ين  ،ا ةو قادم ق،م تثا
إديييم ي ا يي      ييث  ييي ا ادثصيي  ي ةةييل ةييو صييثر   اقيي،  ةييو  ييل  يي ب يييل  يي  ب 

ة  اقيي، ادال اييبل اد ييزام اد  ييثق ادةلزيييم دجييارب  ييو ييز ا يييل اد  يي، ر يييم  ة ،االد ييزام  ا يي 
ق يي، ادبييي  اييبل اد ييزام اد ييائ    يييليم ادةبييي   ييث  ة ييو ييث اييبل اد ييزام ادة  اقيي، اآل يي  

لم ا ييييي  اييييبل اد ييييزام ادة يييي  ل  يييي،ة  ادييييةةل   ةييييو ق يييي، ا يجييييار اييييبل اد ييييزام ادةييييى   
 ادةيي  ثر  ييث اييبل اد ييزام ادةييي      يي،ة  األ يي      يياد ك …ادخ   ةييو اد  ييثق اد انيييم

ريييم اد بيي      يي ه  اييبل ا د ييزام  ييث تيلم ادة  ثق قليم  ةييو اد ب قييات   ث  د زام ا ابل  
  و ادنظ ام اد  لا،يم ةو اديبل.

 
 
 ( 136مادة )
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ميا ليي دقيي  دفترع    كل التزام أن لب ست ا حقيقيا، ولو لي يذكر الستب، .1
 الدليل على غير ذلك.

لييي دقييي  و فتييرع أن السييتب المييذكور  يي  العقييد هييو السييتب الحقيقيي  مييا .2
 عليى مي   ،لسيتبا ر ةأميا إذا قيام اليدليل عليى صيو   الدليل على غير ذلك،

 يدع  أن لإلتزام ست ا ا ر ميروعا أن يثتت ما يد يب.
 المذكرة اإلد احية :

 ا د زام.ت     ه ادةاق  قاق،تال ةو إا ات ابل  
 م ي ييثم  األ دييم : اة يي ام تييثاة  اديييبل ةييو  ييل اد ييزام  دييث ا  ييل ذ يي ه ةييو اد  يي، إدييم

إا ييات قيي،م   ييثق اديييبل قلييم قييات  ادةيي،يل  قييل اديي،دال قلييم  يياع ذديي    اكييثم 
 اد ل يي ل ةو اد  ،.

 ادةاريم : اة  ام يياب م اديبل ادة  ثر ةو اد  ، دلحقي م إدييم  م يقيييم ادةيي،يل اديي،دال 
قلييم صييثرا م. ةييعذا  قيييم  يي ا اديي،دال   ييل قلييم اديي،ائل  م يةبيي  تييثاة  االد ييزام قلييم 

 ل ققي و.اب
ةييو اد  يي   األ دييم قا ييل  ا ييات  م  اة ةو االق  يياق  م اديينم يح ييا  إدييم إ يياةم  ةيياال

  ار  يا دم ي م اد،دال قلم  ا  ذديي    اد  يي   ادةاريييم   ييانت  إ اةماد ك  د د  يجل 
صييثرام اديييبل ةييعذا اابيي  ذديي  يكييثم دةييل ييي،قو  م داد ييزام اييب ا ا يي  ي يي  قا   إا ات

 .  يا ي، يميةب م  
د د  يجل إ اةم ة    يييا دييم ي ييم اديي،دال قلييم  ايي  ذديي  ةييو اد  يي   األ دييم     ييار  ةييعذا 

اديي،دال قلييم صييثرام اديييبل ة لييم يييل ييي،قو  م داد ييزام اييب ا ا يي  ي يي  قا  م   قييام 
 يةب  يا ي، يم.

 
 ( 137مادة )
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 دكون العقد باصال إذا كان ست ب غير ميروع. .1
عييث الييدا ع إليييب مخالفييا للا ييام دعيد سييتب العقييد غييير ميييروع إذا كيان ال ا .2

 العام أو لآلداب.
   المذكرة اإلد احية :

رفيييي  ادةيييياق  قلييييم اييييبل اد  يييي،   اييييبل اد  يييي،  ييييث اد اقييييق اد خفييييو اديييي ل ييييي،قث 
  اع األقييثام ةييو ع  ييث ال ي يي،  يي ار يييل اد  اقيي، ةيييث يخ ليي  بيي   ادة  اقيي، إدييم إ  ايييم

قلييم ادييةةل دل  ليييم  ةييو قييال قيي،  اد  يي، ادثاقيي،  ةاد ييائ  قيي، يكييثم باقةييم دلبييي  ادحفييثم
 يكثم باقق ادة   ل اا  ةام اد و  ادةبي .

ر  يياق اد  يي،  م يكييثم اد اقييق اديي ل قةيي   ييل يييل ادة  اقيي،يل دل  اقيي، ي يي  قار ال ا      
ةةييةار   ةعذا  ييام باقييق  قيي، ةا  ايي  ي يي     ييام اد  يي، بييانار ألم اييب م  ايي  ي يي   

ي   قم ي يا يكثم تب قم بانار ألم اييبل اد بيي    ر ا  قاقم  ا     الي    يل ي ب    
قكيي  ادحييام دييث  ييام قيي، تبيي   ديييا بيييبل ر ب ييم ةييو إريييا  اد اقييم  ايي     ايي  ي يي   

 ادة   قم  انيةا  يكثم اد ب   صحيحار ألم اب م ي    .
لنظييام د ا يي، اييبل اد  يي،  ايي  ي يي    إذا  ييام اد اقييق اديي،اة  إديييم يخاد ييار دل ييارثم    

   اكيييثم  ييي د  قييي، اق  يييم ادة ييي    ييييا ات  يييم اد  نيييال اد  رييييو   كةييي  دييي قاباد يييام    
اد  نانات اداتانيم   دم ي    بةا ذ ل إديييم اد  نييال ادةفيي ل اديي ل دييم ي يي  إدييم يخاد ييم 

إديييم يخاد يييم  ا  يييار  اديييبل دييينم ييييل رفيييثت اد يييارثم   اييي ا ة ييل ألريييم يى ييي  قليييم 
تجييا ن   ةايييام    تجيي ق يييل اد ائيي،   يل رفييثت اد ييارثم إةيي ا  ةييو ادييي  اديبل دنم

 ة    ييييار  )رييييم اد ييييارثم( إدييييم اد ثاقيييي، اد  يييي اسيم اآلييييي   ارفيييي قيييي، ق ادة فييييثق إذا 
إذا اق ف  ادة فثق يييل  يي ه ادس ييار  قلييم اد ثاقيي،  ئ،   ادةكةلم    و تف ح ق،يةم اد ا

  لةييم اد   اسيم اآلي   اد و ال يجثن ادخ    قلايييا بة ييائم األةيي اق  ديي د  ي  ييل قيي ع
)اد يييارثم( ييييل اد  ييي   ادةارييييم قايييق تفييي ح قليييم ادنحيييث اآلتيييو "ي ييي، ايييبل اد  ييي،  اييي  
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ةييعذا  ييام اييبل    قابديي لنظييام اد ييام    دي يي    إذا  ييام اد اقييق اديي،اة  إديييم يخاد ييار 
 ."اد  ، يخاد ار ادنظام اد ام    اآلقاب يكثم اد  ، بانار 

  ق، تم ق ع  لةم اد ارثم.
 ( 138مادة )

  كل عقد أن لب ست اا مييروعاا وليو ليي ييذكر السيتب، وإذا ثتيت دفترع   .1
 أن ستب العقد غير ميروع بقل العقد.

ومع ذلك  يال د يوز  ي  عقيود المعاوصيات أن يتمسيك المتعاقيد اليذي قيام  .2
عليى  لددب ال اعث غير الميروع ب قالن العقيد إال إذا كيان المتعاقيد اآل ير

 علي بهذا ال اعث.
 :المذكرة اإلد احية  

ت   م ادةاق  ةو  ل ق ،  م اديبل اد اقق دل  اق، ي     ق م  دث دم ييي    اديييبل 
إدييم  م ي ييثم اديي،دال قلييم  يياع ذديي  بعا ييات  م اديييبل اد اقييق دل  اقيي،  ايي  ي يي     

  م اديييبل قلييم قييات  ادةيي،يل اديي ل يي ييل ةييو اد  يي،ي اكثم قل  إا ييات قيي،م ي يي    
تفييام اديييبل اادة ا  ييات  اد ب قييات بخفييثت  ة قيي  اد  يي   ادةاريييم يييل ادةيياق   ييال 

دل ةيييي   ييي يام ق يييثق ادة ا  يييات بييييبل  ة   بييي  اييي  ادة ييي    بادة  اقييي، اآل ييي   
كثم اديبل اد اقق دل  اق،  ا  ي     إدم  م يكييثم ادة  اقيي، اآل يي  ي فييا باديييبل 

  ةييا  ايي  ادة يي     ةييعذا دييم يةبيي   م ادة  اقيي، اآل يي  ال ي لييم باديييبل اد اقييق دل  اقيي،
يي يي  يل  ام باقةييم  ايي  ي يي     م ي ةييي   يي يام اد  يي،    يي ا قةايييم داايي   ار 

 يييا ةييو ق ييثق اد ب قييات  يجييثن دلة  اقيي،  م ي ةيييي     ادة ييم  قيييل ادنيييم ةييو اد  ايييل
 ييي يام اد  ييي، بييييبل  يييثم باقةيييم دل  اقييي،  اييي  ي ييي    ايييثا   يييام ادة بييي   ديييم ي ليييم 

 بم.  دم ي لم     باد اقق  ا  ادة      
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 العقد ال اصل 
 ( 139مادة )

 . اإلجازةوال ترد عليب  أثراالعقد ال اصل ال يرتب  .1
لاييل ذي مصييلحة أن يتمسييك بييال قالن، وللمحكميية أن تق يي  بييب ميي   .2

 تلقاء نفسها.
   المذكرة اإلد احية :

ايي    ا  تييل قلييم ذديي   م  قيي،  اد  يي، اد انييل قيي،م ال   ييثق دييم   اد ييادو ال ي تييل  ل  
ادة  اقييي، با  يييياره ايييثا   قليييم  ه يةلييي   بييي  اآل ييي  قليييم تن اييي ه   إذا ر ييي  ادة  اقييي،يل ال

 باد يام  م دم ي لم بم  ام دم  م يي  ق يا ر  ه.
ادة يي، م    ييل يييا يةكييل قةلييم  مال تيي ق قليي  ا  ييان  ألم  ا  ان   اد  ، اد انل ال تلح م 

اد  يي، يييل  ،ييي،   م  إ يي ااد  يي،   إ ييان   اد يي ل  ا ييح  ييال     ث  م ي اق اد  اقيي، يييل  ،ييي،
 ييل   قيي، ةام قلييم اديي يام ال تخييم  اد ةي  باد يام يةب  دكل يل ن ةييو اد  يي، أل

ت    إدم ق،م تثاة  ر ل يل  ر ييام اد  يي،  ل ت يي،م   ييثق اد  يي، يييل ادناقيييم اد ارثريييم  
 ديين   اديييبل يجييثن دكييل ذل يفييلحم  م ي ةييي  بيياد يام   احيي،ق يييل دييم يفييلحم 

م اتخييياذ اد  ييي، اد انيييل يظيييي  اد  ييي، ادفيييحيح  ةييي،ائل  قييي، بكيييل ييييل ديييم قييي  ييييىا   يييي 
 دلةحكةييم   ادة  اق،يل دم يفلحم   يام اد  ،    د  ادخل  اد ييام   ادخليي  ادخييات

 م ت  يييو بييياد يام ييييل تل ييييا  ر يييييا ي يييم تنبيييي  إديييييم ةيييو  ل قاديييم  ارييي  قلايييييا 
 بادنظام اد ام.  ااد،قث   ا    ذد  دكثم اد يام ي  ل 

 يف ل.  141رم اد     األ دم يل ادةاق     و ت ارب  
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 ( 140مادة )
تسييقف دعييوى اليي قالن بم يي   ميير عيييرة سيياب ميي  وقييت العقييد، أمييا الييد ع 

    أي وقت. إبداؤهبال قالن في وز 
   المذكرة اإلد احية :

إديييم اد  ييم  اد  ييا  ةييو ة ريييا  يييا اييار قليييم اد  نييال  يييا ذ ييلاايي جاب ادة يي    إدييم 
  نانييات يييل   ييثب   ييث  ققييث  اديي يام دل ثاقيي، اد ايييم ةييو ادةفيي ل   ايي ه يييل اد

اد و تة   اا   ت بة ييو   األ  ا اال  ةاقو  ادةحاةظم قلم    دليلاد  اقم قةايم  
ايي ث  ققييث  اديي يام بة ييو  ةيي  ق يي   ايينم يييل  140ادييزيل  ديي د  قيي رت ادةيياق  

ألرييم   ادييزيل ق  اد  يي،   ال ي فيي، يييل اديينم  م اد  يي، اد انييل ين لييل صييحيحار بةيي  ر 
   إرةييا ي فيي، بييم   م اديي،قث  اد ييو ت ةيي  د   ايي  اديي يام إقيييا ه يةكييل ب ةييم     قيي،م ال
ادة  اقييي،يل إدييم ييييا  ارييا قلييييم قبييل اد  اقييي، تييي   بةييي  ر ادييزيل   اديييزيل ادييي ل   إقيياق  

ةييعذا ييي ت  يي ه  يجل  م ت ة   ادم ققث  اد يام  ة  ق    انم يييل  قيي  اد  يي، 
 تي   اد،قث  بة و ادزيل.ادة،  ق م  م ت ة  

 ايي ث  ادييي،قث  بة يييو  ةييي  ق ييي   اييينم ال يةنييي  ييييل  يييثان ادييي،ة  بييياد يام قايييق 
يخ ليي  اديي،ة  بيياد يام قييل ققييث  اديي يام  ةةييةار ةييو ق يي، ادبييي  اد انييل إذا دييم يكييل 

تييي     ي يي  ييي،   ةيي  ق يي   ايينم قلييم ادبييي      يييليم ادةبييي  اد زايييماد ييائ  قيي، ر يي  
بل ييي  ر ادييزيل   دكييل إذا رةيي  قليييم ادة يي  ل ققييث  ييلييل ةايييا ققييث  اديي يام بييي 

م  ييي ا ينييم تيييليةم ادةبييي    ييييي يي  اد ييائ   م ييي،ة   يي ه ادييي،قث  باديي،ة  بيياد يام أل
 اد،ة  ال يي   بة  ر ادزيل.

م يييي، اييي ث  ققيييث  ادييي يام تيييي ل ييييل  قييي    يييثق ادحييي    اةكيييل ت لايييل ييييا ايييب  بييي 
قييث  اديي يام بة ييو  ةيي  ق يي   ايينم يييل  قيي  اا  ةادم  ةا فثر ايي ث  ق   إيكام

م  ييي ه ادييي،قث  تن ييي   اةكيييل رة ييييا ينييي  ذدييي  ادثقييي    يفيييح  م تيييي   ب ييي،م اد  ييي، أل
اا  ةاديا دة،   ة  ق    انم   يا اد،ة  بيياد يام ةييا ين يي   ال يةكييل اايي  ةادم يييل 
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ه  قيي  اد  ييي،   يييل  قييي  رةييي  ادييي،قث  ادةيييي ن،  إديييم اد  ييي،   ييييةكل اد ةيييي  بيييم ةيييو  ييي 
 اد،قث  بغن ادنظ  قل ادة،  اد و ار    يل تاراخ اد  ،.  

  زائ ل.  102/2يف ل     141  و تيا   رم ادةاق  ادةاريم يل ادةاق   
 ( 141مادة )

أو قابال لالبقال  هذا الييق وحيده هيو اليذي  ماب باصال  شقإذا كان العقد     
ع بياصال أو قيابال ي قل، إال إذا تتي  أن العقد ما كان ليتي بغير اليق اليذي وقي

 .لالبقال  ي قل العقد كلب
 (150: )الاص القددي

إذا كان العقيد  ي  جانيب مايب بياصالا، بقيل العقيد كليب، إال إذا كانيت حصية كيل جانيب 
م  العوع معيااا  إنيب ي قيل  ي  ال انيب ال اصيل و  قيى صيحيحاا  ي  ال ياق ، و ثتيت 

 الخيار لم  تفرقت عليب الصفقة.
 :المذكرة اإلد احية  

يييل ي يي    اد ييارثم ادةيي،رو اد   ييو ادةثقيي، اديي ل  205يف،ر   ا ادنم  رم ادةاق  
ييييل تاياييي   ايثاييي  ميحةييي،  يييل ادحييييل اد يييا ارو   ةييي    يييث قبالار فييي  دييي  ل ادفيييا

ادةيي  ل ادحن ييو  ةيي ه ا إدييم  م اد  يي، اد انييل ةييو  ارييل ينييم ي يي، بييانا  لييم  إال إذا 
 ييييل ةيييو ادجاريييل اد انيييل  ا  يييم كارييي  قفيييم  يييل  اريييل ييييل اد يييثم ي انيييم ةاريييم ي

يا ييم      يي   صييحيحار ةييو اد يياقو   يةييام ذديي   م يبييي   ييخم ب  يي،  اقيي،  ييا  ذ يييم 
 ا  ييم صييحيحا  ييي  اد ييا  اد  يييم   دكييل يةبيي   ادةا ييم  ل  ا   ةةل  ةا يل  ييي  اد ييا  
  يي ا ا يي   نظ اييم ار  ييات اد  يي،  ةييا ييييةايا اد كيي    ادخيييار دةييل ت  قيي  قليييم ادفيي  م

 ثرو ادث  و.اد ار
 ةو االق  اق  م ادةيياق  تح ييا  إدييم ت يي،يل  إقيياق  صيييا م  إذ  ييو ا يي ةل  قلييم اد  يي، 

 يي ةل قلييم اد  يي، اد ا ييل دابيييام  ة ييا قييل  م  صييليا ييي ق إدييم يثقيي  ت   دييم لاد ان
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ادفيياقبال بحاييق قييادجثا ار  ييات اد  يي، اد انييل   اد  يي، ادةثقييثع   اد  ييم ا اييايو دييم 
اد ا ييل دابيييام ةو قييال ادة يي   اق ةيي، ةكيي   اد  يي، اد ا ييل دابيييام  ي  يي  ب كيي   اد  يي، 

يف ل بخفثت ار  ات اد  يي، اد ييو  143  اد ادو األة ل األ   بةا  رق ةو ادةاق  
رفيي  قلييم )إذا  ييام اد  يي، ةييو  يي  ينييم بييانا    قييا ا دابيييام  ةييي ا اد يي   قيي،ه 

  اد يي  اديي ل  قيي  بييانا    قييا ا اد ل ي يل  إال إذا تبال  م اد  يي، يييا  ييام ين  يي، بغايي 
 دابيام ةا يل اد  ،  لم(.

يظيييي   م رظ ايييم إر يييات اد  ييي، ي   ةيييم ةيييو اد  يييم ا ايييايو  ةيييا  يييو ي   ةيييم ةيييو 
اد  نانييييات ادث ييييسيم   ااايييييا يييييا  رق ةييييو اد  نانييييات ادج ياريييييم   يييييل  انيييييا اد  نييييال 

يييل  327ارظيي   ي ييا ادةيياق  األدةارو  ت نال االد زايات اديثاي ل   اد  نييال ادبثدييثرو   
يييل اد  نييال ادةغ  ييو   ييو ت يي م الر  ييات اد  يي، قنيي،يا   308اد  نال اد ثريو  ادةيياق   

يييي ق ادييي يام    اد ا لييييم دابييييام قليييم  ييي  ينيييم   يسييييار ار  يييات اد  ييي، ةيييو اد  يييم 
ا ايييايو  يسييييار يث يييثقو بخييياع ادةسييييار ةيييو اد يييارثم ةييييث ذاتيييو ذدييي   ريييم ةيييو 

ريم ادة  اق،يل دة  ةم  ل  ارا ي ا،ام  م ي م اد  ، بغا  اد يي  اديي ل   اد ارثم ي حق ةو
 قييي  بيييانا      اريييا ال ي اييي،ام ذدييي   ة يييو ادحاديييم األ ديييم ينييي  م اد  ييي،   ةيييو ادحاديييم 
 ادةاريم ي يل اد  ،  لم  ةادةي دم إذم ي ق ا إدم ريم ادة  اقيي،يل   يي ا يسيييار ذاتييو   يييا

يث ثقو   ث  يام اد ثم دكل  ي     ق،م  يارييم  م ا اايو ةادةسيار  يم  ةو اد 
 اثا   ام    اد  ، اد ل ي اق ار  اصم بانا    يثقثةا.

 يييل  يةلييم ار  ييات اد  يي، اد ييارثرو ادث يي و ه ييم اق  ريي  ب يي    ايي  ي يي         م 
 ي ييا  رق قلييم قيي،    يييا   قيي  ادة  اقيي، ةييو  ليي   ييث  ل ب يي م  ييو  ينيييا  ة ييو  ل ييا 

ل اد يام    اد ا ليم دابيام يل اد  ، إال اد يي  اديي ل قييام بييم اييب م  ادحاد ال ال يفا
 قلييم ذديي  ي يييل اد يي   ادة  يي م بادي ييم   يكييثم ادبييي   يةييا ي  ليي  باد ييو  اديي ل  قيي  
ادغل   يييم قييا ا دابيييام   اظييل يييا ب ييو يييل اد  يي، صييحيحا باق  يياره ق يي،ا يييي  ار  يييا 
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  اد انييل    اد ا ييل دابيييام ال ين فييل قييل دم ي م ي،قو اد يام اديي،دال قلييم  م اد يي 
  ةلم اد  ،.

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 150قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.141ادةاق  )

 يف ل.  143  و تيا   ادةاق   
 ( 142مادة )

إذا كان العقد باصالا أو قابالا لالبقال وتوا رت فيب أركان عقيد ا ير،  يإن العقيد 
صحيحاا باعت اره العقد الذي تيوا رت أركانيب إذا تتيي  أن نيية المتعاقيدي  دكون  

 كانت تاصرف إلى إبرام هذا العقد.
 (151)  الاص القددي:

العقد ال اصل  ي  صيورتب إذا تيوا رت فييب أركيان عقيد ا ير  إنيب ياعقيد بيب ذليك العقيد 
 اآل ر إذا تتي  أن نية العاقدي  كانت تاصرف إليب.

 حية :المذكرة اإلد ا
ييييل ي ييي    اد يييارثم ادةييي،رو اد   يييو ادةثقييي،  ادييي ل  206يفييي،ر  ييي ا ادييينم ادةييياق  

رف  قلم رظ ام تحثم اد  ، اد انييل إذا  ةيي  ةييو اناييياه قناصيي  ق يي، صييحيح يةكييل 
اد يييثم بار  ييياقه إذا  يكيييل ي  ةيييم  م رييييم ادة  اقييي،يل ارفييي ة  إديييم  ييي ا اد  ييي، ب ييي،  م 

دييينم  ييييم ر يييم ألريييم ال ي يييةل اد  ييي، اد ا يييل ي  يييح ديةيييا بييييام اد  ييي، األ م    ييي ا ا
يفييي ل  ة يييل قايييق  رق بيييم )إذا  يييام اد  ييي،  144دابييييام  دييي د  ةيييعم ريييم ادةييياق  

بيييانا    قيييا ا دابييييام  تيييثاة ت  ييييم  ر يييام ق ييي، ا ييي   ةيييعم اد  ييي، يكيييثم صيييحيحا 
باق  ييياره اد  ييي، ادييي ل تيييثاة ت  ر اريييم  إذا تبيييال  م رييييم ادة  اقييي،يل  ارييي  تنفييي ع إديييم 

  ام   ا اد  ،(.إ 
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 يييل اد  نييال األدةييارو   ةكيي   تحييثم اد  يي، 203  يي ه ادةيياق  اايي  ا  يييل  قكييام ادةيياق  
ييييل ةكييي   االر  يييات اد يييو ايييب  ا  يييار  إداييييا  إذ ال يييي ق  يييي  اد حيييثم إديييم يجييي ق  قل 

ت ييييا   راق  ادة  اقييي،يل   يييل  م اد ا يييو يحيييل ر ييييم يحليةيييا   ابييي،ديةا ييييل ق ييي، ةا 
 ي،ا يقيةم ديةا.اد ،يم ق ،ا  ،

 ا     د حثم اد  ، األصلو إدم ق ، ا   صحيح  م يكييثم اد  يي، األصييلو بييانا    
قا ا دابيام   اجل  م ي  ةل اد  يي، األصييلو اد انييل     اد ا ييل دابيييام ةييو اناييياه 
قناصيي  ق يي، ا يي   ،ييي، صييحيح  ةييا يةليي  اد ا ييو  م ييي لة  قناصيي  إر ييا  اد  يي، 

، األصييلو   ا يي     م ي ييثم اديي،دال قلييم  م ريييم ادة  اقيي،يل ادج،ييي،  ييار  ريييال اد  يي 
كاريي  تنفيي ع إدييم االرت ييا  باد  يي، ادج،ييي،  دييث  ريةييا تبانييا يييا ةييو اد  يي، األصييلو يييل 

 ايييي خلم يةيييا ت ييي،م  م ايييليم اد ا يييو ةيييو رييييال اد حيييثم دييييي    اييي اب ادييي يام 
قيي، إال  رييم يي   يي، ةييو اق،يل إقاق  إر ييا  اد  ا اليم تحكةيم  ةعذا  ام ي ثدم قل ادة 

يةيييا بادييي ات   دييييي  اد ييي    ادة  ،ييييم ايييث  قايييثق قفييي،  ييييا  م تحييي، ييييل اذدييي  باراقت
إنيييال ت ييي،ي  اد ا يييو قليييم رحيييث ي ييييح ت  ايييل اد ييي م ييييا  يكيييل  يييال رييييم ادة  اقييي،يل 

اد ييو ال تييي ثةو يييا ين غييو ديييا يييل  مادة    ييم  را يةييا ادحقيقيييم   د ييل إق  ييار ادييي  ج
ايين،ا اذريييا    يجيي ق ت اقيي، ييي،رو  يييل   يي ن اد يبي ييات اد ةليييم اد ييو  اد يي    اد ييكليم

 يةكل  م تيال ةو ص،ق ةك   اد حثم.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 151قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.142ادةاق  )
 يف ل.  144  و تيا   رم ادةاق   
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 العقد القابل لإبقال 
 ( 143مادة )

قانون ألحد المتعاقيدي  حقيا  ي  إبقيال العقيد  ليير للمتعاقيد اآل ير إذا جعل ال
 أن يتمسك بهذا الحق.

 المذكرة اإلد احية :
قا ليييم اد  يي، دابيييام ت يي رت قةايييم دةفييلحم  اصييم بادة  اقيي،  ةييا يةبيي  ادحيي  ةييو 
نلل إبيام اد  ، اد ا ييل دابيييام إال دلة  اقيي، ادةيي اق قةاي ييم    ييث ادة  اقيي، اديي ل دحيي  

عقارتم قال يل قاثب ا قار     ت اق،   ث راقم األ ليم   يا ادة  اقيي، اآل يي   ايييل ب
األ ليم  اد ل الة  إراقتم يل قاثب ا راق  ةلي  دم ادح  ةييو اد ةييي  بعبيييام اد  يي، 

 قيي  اد ةييي  بعبيييام اد  يي، اد ا ييل دابيييام يةكييل ي ا يي تم يييل قبييل اد ا ييل دابيييام  
ائنييثه  م ي ا يي  ا  يي ا ادحيي  ريابييم قنييم قييل ن ايي  اديي،قث  رائ ييم اد ييارثرو   اييي يي  ق

  ا  ادة ا    إذا تثاة ت    نيا.
تثةو ادة  اق، قبل  م ي ةي    يام اد  ، اد ا ل دابيام ين  ل قيي  اد ةييي  إدييم    إذا

  را م قاق يةكنيم ادةياد م بعبيام اد  ، اد ا ل دابيام.
  ل. زائ  99يف ل     138  و تيا   رم ادةاق   

 ( 144مادة )
 يزول حق إبقال العقد باإلجازة الصر حة أو ال ماية.  .1
 وتستاد اإلجازة إلى التار خ الذي تي فيب العقد، دون إ الل بحقوق الغير.  .2
ر ميي  لييب حييق إبقييال عييذومييع ذلييك د ييوز لاييل ذي مصييلحة  يي  العقييد أن د .3

  العقد بوجيوب إبيداء رغتتيب  ي  إجازتيب أو إبقاليب،  يالل ميدة ال تز يد عي
تسعي  يوماا، تتدأ م  تار خ اإلعيذار،  يإذا انق يت هيذه الميدة دون إبيداء 

 رغتتب تعد إجازة للعقد.  
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 (153)  الاص القددي :
 يزول حق إبقال العقد باإلجازة الصر حة أو ال ماية.   .1
 وتستاد اإلجازة إلى التار خ الذي تي فيب العقد، دون إ الل بحقوق الغير.   .2
حة أن دعذر م  لب حق إبقال العقد بوجيوب إبيداء ومع ذلك د وز لال ذي مصل .3

رغتتب    إجازتب أو إبقاليب  يالل ميدة ال تقيل عي  ثالثية أشيهر تتيدأ مي  تيار خ 
 اإلعذار،  إذا انق ى ميعاد اإلعذار م  غير ا تيار عد ذلك إجازة للعقد.

 المذكرة اإلد احية :
قا ييا ةييو اد  يي،  ييام ا  ان  قةل قارثرو يف،ر يل  ارل  اق، يزاييل بييم ادة  اقيي،  .1

يخثدم ادح  ةو نلل إبيادم   ق، تكييثم ا  ييان  صيي احم   تكييثم بكييل ت بايي  قييل 
ا راق  ي فييي، بيييم تفيييحيح اد ايييل ادييي ل دحييي  باد  ييي،   قييي، تكيييثم ا  يييان   يييةنيم 
تييي  اق يييل  ييل ييييل     يييل  ييل قادييم تيي،م  ث ييثت قلييم ريييم ادة  اقيي، ةييو إ ييان  

اد  ، ب يي، قلةييم باد اييل اديي ل دحيي  بعراقتييم   يي م  اد  ،   ةا دث ر   ادة  اق، يخ ارا
يبييي  اد اصيي  ب يي،  لث ييم اييل اد  يي، اد  ييار اديي ل ا يي  اه   ييث قاصيي    قيي، تييي ن ع 
ا  ييان  يييل قةييل ييياقل ييي،م قلايييا   يي م ين يي  ادةكيي ه  قةيياال قلييم األرم اد ييو 

 ا   ا ا ب ، قلةم با ك اه.
 ا يييييل صيييياقبيا ق م قا ييييم  ا  تييييل قلييييم ا  ييييان   ا  ييييا اد ييييارثرو بةجيييي ق صيييي، ر  .2

 د بثديا يل ادة  اق، اآل   ألريا قةل قارثرو صاقر يل  ارل  اق،.
 ا  تييل قلييم ا  ييان  اق  ييار اد  يي، صييحيحا يييل  قيي  ار  يياقه ال يييل  قيي  إ انتييم  .3

 يةيييا  يييال ادة  اقييي،يل   ييييا بادنيييي م دلغاييي  ادييي ل اك ييييل ق يييا قانييييا قليييم اد يييو  
ق يييم   ل يجييييل  ال يكيييثم دا يييان   ايييي  يث يييث  ادحييي   يجيييل  ال تةيييي  ا  يييان  

ر  يييو بادنيييي م دلغاييي  ادييي ل اك ييييل ق يييا قانييييا قليييم اد يييو  يث يييث  ادحييي  قبيييل 
ا  ان   ةلث با  قاص  ق ارا يةلث ا دم  انا  ر م   لا م     ،  لث م اييل اد  يي، 
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 قبل إ انتم ادبييي  ر ييل اد  ييار     يي، ذديي    ييان اد  يي،  ةييعم إ انتييم ال ت يي  بحيي  
 ة تيل  ةان  ل اد  ار إدم ادة   ل ية ل باد  ل.  اد،ائل اد

اد ايييل ادييي ل قفييي، ادة  اقييي، تفيييحيحم  ةيييعذا ت ييي،قت اد ايييثب إال   ا  يييان  ال تفيييحح
 اداق م باد  ، ةا  ، يل إ انتيا  ةي ا.  

يييل ادةيياق   تيي  بحكييم يييي ح،  قاييق   ييانت دكييل ذل يفييلحم راتجييم قييل  3 اد  يي   
اد  يي،  ث ييثب إ يي،ا  ر ب ييم ةييو إ انتييم    إبيادييم  اد  يي،  م ي يي ر يييل دييم قيي  إبيييام 

 ن ااام   ي  تب،  يل تاراخ االق  ار.ا   ام ي،  ال ت ج
اااييم ا ييي  تبيي،  يييل تيياراخ ا قيي ار  ةييعذا ار  يي  ادةيي،   -ةو ادنم ال ت ل   رقت    –

ق م إ يي،ا  ر ب ييم قيي، ذديي  إ ييان  دل  يي،   يييل  يي م  يي ا اديينم ادةييي ح،   م يحيياةظ 
ل يل دم يفلحم راتجم قل اد  ،  قاق ييي ةكل يييل ت تاييل  يييثره  نييا  قلم يفلحم  

 قلم إ ،ا  اد غ م ةو ا  ان  يل ق،يم  ة ا قل تح ا  االا   ار ةو اد  ايل.  
  يل األصح صيا م رم اد     قلم ادنحث اآلتو.  

يييل دييم قيي  إبيييام اد  يي،   يي ر ييي  ذديي  يجييثن دكييل ذل يفييلحم ةييو اد  يي،  م ي -3)
  ر ب م ةو إ انتم    إبيادم  ام ييي،  ال تزايي، قييل تييي ال يثيييا تبيي،  يييل  ث ثب إ ،ا

  ، ذد  إ ان  دل  ،(.يتاراخ ا ق ار  ةعذا ار      ه ادة،  ق م إ ،ا  ر ب م  
 ا    اد  ،يل إدم  م ادة،  ال ت ييل قييل اااييم   ييي   ت ييةل  ل ييي،  اااييم   ييي   يييا 

  يني ييو  ا  يي  اد  يي،يل اااييم   ييي  يزايي، قلييم  يي ه ادةيي،    م ناديي    يي ا  ييي   ايي 
  ي ال يثيار رظ ار ال  اع ي،   ي  قل  ييي  ا يي    اد ييادو ةييعم تحيي،ق ادةيي،  باأليييام 

  يم يا يح   ادةيا ا .
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 153قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.144ادةاق  )
 ( 145مادة )



 

158 

ذا لي يتمسك بب صاح ب  الل ثيال  سياوات دسقف الحق    إبقال العقد إ .1
 ما لي ياص القانون على  الف ذلك. 

و تدأ سر ان هذه المدة    حالة نقص األهلية م  الييوم اليذي ييزول فييب  .2
هذا الستب و   حالة الغلف أو التغر ر، م  اليوم الذي ياايف فيب، و ي  

بحييق حاليية اإلكييراه ميي  يييوم انققاعييب، و يي  كييل حييال ال د ييوز التمسييك 
ت  مير عييرة سياب مي  وقيت  ينقااإلبقال لغلف أو تغر ير أو إكيراه إذا، 

 تمام العقد. 
 المذكرة اإلد احية :

اد  ، اد ا ل دابيام ق ، يث ثق  ت  تل قليم اااره إدم  م ي يي ر بيارييم   اجييل قلييم 
يل يةب  دم قيي  اد ةييي  بعبيييام اد  يي،  م ي ييثم  يي د   ييام ادةيي،  ادةحيي،ق   ديي د  ةييعذا 

ذديي  رييز ال قييل  ،  يي  ق م  م يييي  ةل صيياقل ادحيي  ق ييم ةييو نلييل ا بيييام قيي ار
ق يييم   ال ييييي يي  ب ييي، ذدييي   م ي ةيييي  با بييييام بي اييي  ادييي،قث      بي اييي  ادييي،ة   
ةاديي،ة  يييي ن، إديييم قيي  قييي ر يييل قبيييل ادة يي   دلة  اقييي، ريياقم األ لييييم    اديي ل  ييياب 

م يييي،  ي انيييم  ةيييعذا ديييم ي يييم إراقتيييم قايييل ييييل قايييثب ا راق    ا ييي     م ييييي  ةلم  يييا
 ، ذد  رز ال قنم   ال يييي يي  ب يي، ذديي   م ي ةييي  بييم يباا  ةادم  ام ادة،  ادة انم  

قيي    ييو    تخ ل  ي،  اد  يياقم بييا  اع اييبل اد ا ليييم دابيييام  ةان ،ة دث بي ا  اد
اييا  ايينثات يييل ادثقيي    ييواد ةييي  بعبيييام اد  يي، إذا  ييام اييب م ر ييم األ ليييم  بة

 يز م  يم ابل ر م األ ليم.  اد ل  
 ييييا إذا  يييام ايييبل اد ا لييييم دابييييام ادغلييي     اد غ اييي      ا كييي اه  ييييي   ادحييي  ةيييو 

اييينثات   تبييي،  ادةييي،  ةيييو قاديييم ادغلييي      ايييا  إبييييام اد  ييي، إذا ديييم ي ةيييي  بيييم  يييام
اد غ ايي  يييل اداييثم اديي ل ينك يي   يييم   ةييو قادييم ا كيي اه يييل يييثم ار ياقييم   ةييو  ييل 
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   د غ ايي      إكيي اه إذا ار  يي   ةيي    م ال يجييثن اد ةييي  بحيي  ا بيييام دغليي األقثا
 ق    انم يل  ق  تةام اد  ،.  

 .اثرل   141يف ل     140  و ت ارب رم ادةاق   
 ( 146مادة )

إبقال العقد ويقالنب دعاد المتعاقدان إلى الحالة الت  كانا عليهيا   ت    حال .1
 ز الحكي بتعو ض معادل.قتل العقد،  إذا كان هذا مستحيال، جا

ومع ذلك ال يلزم ناقص األهلية إذا ابقل العقد لاقص أهليتيب، أن ييرد غيير  .2
 ما عاد عليب م  مافعة بستب تافيذ العقد.

 المذكرة اإلد احية :
ر ل يل  ر ارم  ار يي،ام ا راق  بيييبل ار يي،ام األ ليييم د يي،م   يكثم اد  ، بانا إذا تخل 

ققي م    قكةا    ق،م   ثق اديييبل    قيي،م ي يي  قا م  اد ةااز    ق،م   ثق ادةحل  
 اكيييثم اد  ييي، قيييا ا دابييييام  إذا تيييثاة ت  ر اريييم   دكيييل  قييي،  ر اريييم   يييث اد  يييا ةيييي، 
بييييبل قايييل  يييابم    بييييبل ر يييم   لييييم  قييي، ادة  اقييي،يل    ييي ا ي نيييو  ريييم ي ييييل إذا 

ثب ا راق  اد يام دةفلح م   ث يل  يياب إراقتييم قاييل يييل قايي    تةي    د  يل    
    ام راقم األ ليم.  قا ليم اد  ، دابيام تةةل اد  يي، ةييو ييي قل ال  ي قلييم ادفييحم 

 ي قلم اد يام  ا ، ةايا اد  يي، بييانا ال قكييم دييم يييل     ت  تل قلم اد  ،  ةي  اااره 
 ق  ر ثئم  ةا تث ، ي اقل اييا   ادفييحم   قا ليييم اد  يي، دابيييام   اديي يام   إرةييا 

 ام ادفحم  اد يام.  تث ، ي قل 
 اد  ، اد انل بيبل تخل  ر ل يل  ر ارم   اد  ، اديي ل  بيييل بيييبل تةييي  يييل ابيي  

ي تل  ا ا قارثريا   ت  م قادييم ادة  اقيي،يل  ةييا ال  دم     ال  ثق   دم ادح  ةو إبيادم   د 
 ييو قبييل ادة  اقيي،  إذا دييم ين يي  اد  يي،  زئيييا     ليييا  قاييق ال يث يي، قائييل  ال ييي،يل ألم 
ادث ييي  ادييييا   قليييم اد  اقييي،  يييث ادةث يييثق   ييييا إذا ر ييي   قييي، ةا اد زاياتيييم قبيييل ت  اييي  
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اد يام   يجل رق ادة  اق،يل إدم ادحادم اد و  ارا قلايييا قبييل اد  اقيي،  ةييعذا  ييام اد  يي، 
 ي ييا دييزم قلييم ادة يي  ل  م ييي ق ادةبييي   اةيياره يييل  قيي  ادةياد ييم اد  ييائيم ةييو قادييم 

لييم اد ييائ   م ييي ق ادييةةل اديي ل ق  ييم  ألم ادحكييم بيياد يام كثرييم قيييل ادنيييم   دييزم ق
يلزييةيييا باد زايييييات  ،ييييي،   يييو رق  ييييل ي  اقيييي، ييييا تيييييلةم بةث ييييل اد  ييي، اديييي ل ت يييي ر 
بيارييم    ييل يييا اييب  ال يزاييل قيي  ادةياد ييم بيياد  ثان قلييم  اييا  ادةيييئثديم قييل 

قبييل اد  اقيي، ال اد  ييل اد ييار إذا تح  يي   يي  نيا   رق ادة  اقيي،يل إدييم يييا  ارييا قليييم 
ي ح ييي  ةيييو  يييل ادحييياالت  قايييق يةكيييل ةيييو ب  ييييا    اييي  يةكيييل  ل ييييي حال ةيييو 

     ينيا  ا  اد ال يحل اد  ، ةو ي، ادة يي  ل     ييثم نبي ييم اد  يي، ال ب  يا اآل
تيييةح  يي ق ادة  اقيي،يل إدييم يييا  ارييا قليييم قبييل اد  اقيي،     ييثق ادةيي،   ا يجييار  اد ثرايي، 

    قيي، ار  يي  بادةيي  ثر قبييل ادحكييم  يي يام ق يي، ا يجييار   ييل  اد ةل  ةعذا  ام ادةي 
 ادحكم    ثان ي اقم     ا اد  ثان ال ي ،       د ا ال ي ةنم اي يان ادةى  .

 إذا ااييي حام ادييي ق بييييبل  يييا  ادةبيييي   يييان ادحكيييم    يييثان ي ييياقم دةيييا قييياق قليييم 
 ييي  ينييم   ي يياقال  ادة   ل يل ين  م إذا  ام ادة   ل قيييل ادنيييم   تييم اديييا  ب يي،

دقيةيييم اد يييو    قييي   اكيييم ةيييو قاديييم ايييث  رييييم ادة ييي  ل  إال إذا اابييي  ادة ييي  ل  م 
 اد و   ام ييل  ق م  دث  ام تح  ي، اد ائ .  

ل يب،  األا  اد   و دل يام بح ثل ادغا  قيييل ادنيييم  ةييعذا صيي،ر ر ييل خال ي  اجل  
بل اديي يام ب ييو اديي  ل قلييم يل ياد  بيل ان، يلكا ييم  ناديي  يلكا ييم بيي ا  ر  ييو بييي 

 ، ذد      ييا قلييم يبيي،  ن ام اديي  ل ت  ييا دييز ام اادة  ثم دةفلحم اد،ائل ادة تيل    
 ادةلكيم يل   ل اا   ار ادة ايات  ققةا دلة م  االئ ةام  قةايم قيل ادنيم.  

تييي ةنو اد  يي   ادةاريييم ريياقم األ ليييم إذا تةييي  بعبيييام اد  يي،     بيييل ةييا يييي م قييل   
 ق يا قاق قليم يل ين  ييم بيييبل إال   ق إال  ة ا د ثاق، ا ا ا   ا ابل   ل ال يلزم اد

 تن ا  اد  ،.  
 يف ل.    142  و تيا   رم ادةاق   
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 الفرع الثان  
 اثار العقد

 بالاس ة للمتعاقدي  
 ( 147مادة )

العقد شير عة المتعاقيدي ، ال د يوز نق يب وال تعديليب، إال باتفياق القير ي ، أو 
 س اب الت  دقررها القانون.لأل

 المذكرة اإلد احية :
ي  تيييل قليييم   يييثق اد  ييي، صيييحيحار اايييار قارثرييييم تليييزم اديييي ةال  قايييق ال ييييي يي   ل 
ينيةا اد حلل ينيا   ا ق ذد  إدم قاقيي،  اد  يي،  يي ا م ادة  اقيي،يل    يي ا ي نييو  م قلييم 

ادةن يي ق   ييل  ال يجييثن كييل يييل ادة  اقيي،يل تن ايي  ااييار اد  يي،  قيي،م اد حلييل ينيييا بعرقاتييم 
يييل  ال يي، دل ا و  م يي  ل  ن ن اد  ،    ت ،يلم ألم يية ييم ال ت  ليي  بعر ييا  اد  ييثق

 قاق،ييا   إرةا ت  ف  قلم ت يا  ي ةثريا باد  ث  إدم ريم ادة  اق،يل.
يةييا اييب  يظييي   رييم ال يجييثن ر يين اد  يي،    ت ،يلييم إال    ا ييو قاق،يييم   اكييثم  يي ا 

 اقييي،  ،يييي،     دييييبل ييييل األاييي اب ادة ييي ر  ةيييو اد يييارثم   ةيييا  يييث اد  ا يييو بةةابيييم ت
 اد  م ةو  ا اب اد  ث  ةو ادي م.

 1134 زائييي ل   تثاةييي   106يفييي ل    147  يييو تييييا   اد  ييي   األ ديييم ييييل ادةييياق  
اد و تنم قلم )االت اقات ادةب يم قلم رحث   قو ت ثم ي ييام اد ييارثم بادنييي م   وتثري

 ق  و يثق،.  237/1إدم يل      ا(   
 ( 148مادة )

د ب تافيذ العقد ص قا لما اشتمل عليب ويقر قة تتفق مع ما يوج ب حس   .1
 الاية. 
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ال دقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيب ولا  يتااول أد ا ميا هيو  .2
 م  مستلزماتب و قا للقانون، والعرف، وصتيعة المعاملة. 

يي عالقيييات تعاقددييية، تقيييدم  ييي  العقيييود المعيييدة عليييى نمييياذج لتوحييييد تا ييي .3
اليروط الم ا ة إلى تلك الامياذج عليى الييروط األصيلية وليو ليي تييقب 

   يرة.هذه األ
 المذكرة اإلد احية :

إذا ت ييال يييا ي يي ةل قليييم اد  يي،    ييل  م ين يي  قلييم رحييث ي  يي  ييي  يييا ي   ييم قيييل 
يييم  م ين يي   ي ييا يييا ادنيم  ال ي  ف  اد ن ا  قلم إدزام ادة  اق، بةا  رق ةو اد  ،  ييل قل

ي يييي، يييييل يييييي لزياتم اد ييييو ت   ييييايا نبي ييييم االد ييييزام  ة ييييا دل ييييارثم   اد يييي ع   نبي ييييم 
 ادة ايلم.  
 م ادة فثق بة ةثم اد  يي، ال ي  فيي  قلييم إدييزام ادة  اقيي، بةييا  رق  يييم   بال يا اب  ي

قلييم   ييم ادحفيي    ييل يلزيييم  يي د  بةييا ت   يييم نبي  ييم   احيي،ق ذديي   ة ييا دل ييارثم    
 د  ع    نبي م ادة ايلم.  ا

 ، قيي،   يي  ادة يي    بييادجة   ييال يسيييارال ذاتييو قثايييم ريييم ادة  اقيي،   ا يي  ييياقل ي  يي 
 اد  ايل  نبي م ادة ايلم.    ظ  عب

ب يين اد  ييثق قنيي، اد  يييام قاييق  ةييو اظي  يل رييم ادةيياق  ادخيي    قةييا  ييام اييائ،ار 
 ثق  ةي ا اييثا   يةييا ي  ليي  تحكم ةو اد  ، اد كليم ق م ي ارايا  ةحيل ادنيم يظل اد 

   اييال ي ييةثريا  م  يةييا ي  ليي  بكيفيييم تن ايي  ا   ال يغايي  يييل ذديي   ييثم اد  يي،  يي ا م 
 ادة  اق،يل.  

  رق رم يي ح،  ةو اد  يي   ادةادةييم ي  ييو ب رييم ةييو قادييم يييا إذا   يي، رةييثذ  ييبييث  
م اد  اق،يييم  إذا د ثقا، تنظيم اد اقات اد  اق،يييم  ةييعم يييا  رق ةييو ادنةييثذ  يحكييم اد اقيي 

    نا إ ييا يم قلييم يييا  ييث يث ييثق ةييو ادنةييثذ  ةييعم  يي ه اد يي     ادة  اق،ام    اع
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اد يييو ت ييي،م ةيييو اد يباييي  قليييم اد ييي    األصيييليم ادةيبثقيييم ق يييم  ديييث ديييم ت ييييل   يييو
اد يي    ادةيبثقييم   اد لييم يييل ذديي   ا ييحم إذ إم إ يياةم  يي    دل يي    ادةيبثقييم 

ةيا قلييييم  ا  ييييا يييييل اد يييي    ياد يييي     ت يييي، تيييي،م قلييييم رغ ييييم ادة  اقيييي،يل ةييييو  يييي ه 
 ادةيبثقم   إال دةا   ، قا    اة يا.  

 2 107/1يفييييي ل   148 اد  ييييي   األ ديييييم  ادةارييييييم ييييييل ادةييييياق  تييييييا   ريييييم ادةييييياق  
  رقرو.  202 زائ ل   

 ق  و يثق،.    238 ادنم ادةي ح،  يف،ره اد     ادةادةم يل 
 ( 149مادة )

ة  يي  العقييود الملزميية لل ييانتي  مسييتحقة الو يياء، إذا كانييت االلتزامييات المتقابليي
تعاقييد اآل يير مجيياز لاييل ميي  المتعاقييدي  أن دمتاييع عيي  تافيييذ التزامييب، مييادام ال

 ممتاعا ع  تافيذ التزامب المقابل. 
 المذكرة اإلد احية :

ت يييي   يييي ه ادةيييياق  رفييييا قايييييات ييييينظم اديييي،ة  ب يييي،م اد ن ايييي     ييييي ا قيييي ا ادة يييي   قيييي   
 اديي،ة  ب يي،م اد ن ايي  يةبيي  ةييو   اد و رظة   قكام اد،ة  ب ،م اد ن ايي   اد   ا ات ادح،يةم

اد  ثق ادةلزيم دلجاربال  ا    ذد  إدم   ثق ارت ا   ال االد زايات ادة  ا لم قلييم  ييل 
ييييل ادة  اقييي،يل  قايييق يكيييثم دلة  اقييي، ادييي ل ديييم يخيييل باد زاييييم  قييي  تن اييي ه إذا ديييم ي يييم 

 ادة  اق، اآل   باد ن ا .  
ي فيي   قيي، ادة  اقيي،يل قييل تن ايي  اد زايييم   ق ييم يةبيي  ذديي  ال يي،  م تكييثم   اجييل  م

االد زايات ادنا ئم قييل اد  يي، يييي ح م األقا   اجييل اد ةييي  باديي،ة  ب يي،م اد ن ايي  بحيييل 
ريييم   ا  يي  ذديي  إدييم   ييثب تن ايي  اد  ييثق بحيييل ريييم  ةييا يييي يي  ادة  اقيي، اد ةييي  

 ن ايييي  اد زاياتييييم  دييييم يبيييي  ينيييييا إال ادييييييا    ال ب يييي،م اد ن ايييي  إذا قييييام ادة  اقيييي، اآل يييي   
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ييييي يي   م ي ةيييي  بادييي،ة  ب ييي،م اد ن اييي  إذا  يييام  يييث ادة ييييبل ةيييو ت فيييا  ادة  اقييي، 
 اآل   ةو تن ا  اد زايم.  

 ادة     إق  ييم  ايي  اد  نييال ادةفيي ل   ايي ه يييل اد  نانييات اد ييو قيي ت قيي  ه ةييو تنظيييم 
اد ييو ت  ليي  باد يييخ ةييو اد يي   ادخييات بييارحام  قكييام اديي،ة  ب يي،م اد ن ايي  ب يي، األقكييام 

  ةييو قييال ال قاقييم دليي،ة  ب يي،م اد ن ايي  بييارحام اد  يي،  ديي د   ييام يجييل  م ييينظم ،اد  يي 
 اار اد  ،  ال ادة  اق،يل.ااد،ة  ب ،م اد ن ا  ةو األقكام ادة  ل م ب

 82   ادةيياق    دةييارو 320ا ت بادةيياق   يفيي ل اد ييو تيي  161ادةيياق    148  صل ادةيياق   
 يل ادة     اد  ريو ا ييادو.  48    ادةاق  يل قارثم االد زايات اديثاي ل   

  زائ ل.   123يف ل     161  و تيا   رم ادةاق  
 ( 150مادة )

إذا تي العقد بقر ق اإلذعان وكان قد ت م  شروصا تعسفية جياز للقاصي  أن 
بييب دعييدل هييذه اليييروط أو أن دعفيي  القييرف المييذع  ماهييا، و قييا لمييا تق يي  

 العدالة و قع باصال كل إتفاق على  الف ذلك. 
 
 

 المذكرة اإلد احية :
تظيييي  ادنزقيييم اال  ةا ييييم ةيييو  ييي ا ادييينم  ةاد اقييي،   م اد  ييي،  ييي ا م ادة  اقييي،يل  إذ 

اق يي ام  يي ه اد اقيي،  يييل ادة  اقيي،يل   يييل اد ا ييو   قلييم اد ا ييو  م ييبيي  يييا  يجييل
ذقييام ييييلم ادةث ييل دييم ب يي    ي يي ر   رق ةييو اد  يي، يييل  يي     إال إرييم ةييو ق ييثق ا 

 .( يل ادة    89يا )م ةايا ادةث ل  ال ي بل يناق م   ي 
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 راق ادة يي    اد خفييي  يييل اد يي،   ادحيي   اد ييو تييانم ق ييثق ا ذقييام بادنييي م دلة  اقيي، 
ديكثم قكةيا اايي ةنا ر يييل األقكييام اد ايييم ةييو ت يييا   150ادة قل ةث   رم ادةاق  

 اد  ثق.
إذا  ار    ار  اد  ،  ا ييحم ال ديي    ال  ةييثم ةايييا ةارييم يجييل تيبايي  ةاألصل  رم  

ييييا ييييل ةااد  ييي،  ةيييا  رقت  ييييم  إال إم ذدييي  ال ينييي،ر  قليييم ق يييثق ا ذقيييام  ييييا  رق 
 ييي    ت ييييفيم  يييائ    إذ يجيييل  م ي ييي، ل اد ا يييو قيييل ن اييي  ت ييييا  ا  ديييث  ارييي  

اقيييي، ادةيييي قل قيييي، تن ييييم  ا يييحم ادس ييييار    قلييييم اد ا ييييو  م ي حييييق  يةييييا إذا  ييييام ادة  
دل يي    اد  يييفيم  م دييم ي ن ييم ديييا  ةييعذا اايي ثا  اد ا ييو يييل  م ادة  اقيي، قيي، تن ييم إدايييا 
كةييا دييث  ييام ادة  اقيي، اآل يي  قيي، اق ييا  ةج ييل تليي  اد يي    يخيثنييم بادايي، ةييو ق يي، 
ييبييث  تحيي م قلييم اد ا ييو تيبايي   يي    اد  يي، تحقي ييا دةبيي،  اايي   ار اد  ايييل   يييا إذا 

ادة  اق، ادة قل دم ين  م إدييم اد يي    اد  يييفيم  ة لييم اد ا ييو  م يييي   ، ا  تبال  م  
   ي يي،ديا ت ييي،يا يخ ييي  اد يييل  ادثاقييي  قليييم ادة  اقييي، ادةييي قل    ي فييييم ينييييا قيييي ةا 

 تةليم قثاق، اد ،ادم.
يييي   بة نيييم  ريييم ال يجيييثن االت يييال  يييال ا يييث ريييم  150 ادييينم ادةييي  ثر ةيييو ادةييياق  

اق تيبي ييم  ةييعذا   يي، إت ييال  يي د   ييال ادة  اقيي،يل ي يييل االت ييال ادة  اقيي،يل قلييم اايي   
  ايب  ادنم.  

 يييل ادةيييم اد ن ييم إديييم  م ا ذقييام ال يخيي ل  بييا ك اه  دييي د  ال يفييل األييي  إدييم قييي، 
اا   اق اد يي    اد  يييفيم اايي ناقا إدييم  م ادةيي قل قيي،  كيي ه قلييم قبثديييا ي ييم تن ييم إدايييا 

 ادة  اق، ادة قل  قبليا.
 زائيي ل   110ق اقو    176اثرل    150يف ل     149م ادةاق   ر  يا  ت  و  

  رقرو. 240 رقرو     204 
 ( 151مادة )
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إذا صييرأت حييواد  اسييتثاائية عاميية لييي دكيي   يي  الوسييع توقعهييا، وترتييب علييى 
حيييدوثها أن تافييييذ االلتيييزام التعاقيييدي، اصييي ح مرهقيييا للميييدي ، يهيييدده بخسيييارة 

ف أن ترد االلتزام المرهق إلى الحيد المعقيول،  ادحة، جاز للمحكمة ت عا لل رو 
 و قع باصال كل إتفاق دق   بغير ذلك.

 المذكرة اإلد احية :
د يي،  قت اد يييثرات اال  ةا يييم  االق فيياقيم إدييم   ييل ادة يي    ي يي، ل ةييو اد اقييات 
اد  ،يم باد  ،يل ب ف، تح ا  اد ثانم  ال ادة  اق،يل     قةايييم ادييي ع اد ييسي  ةييو 

اد  ،يم   ظي  ذد  يل تيي، ل ادة يي     ظيييار ر ب ييم ةييو يحار ييم االايي غام   اد ابيم
 ادغييبل ةييو اد  يي،   ةييو ت يييا  اد يي  دةفييلحم ادةيي،يل   ت يي،يل اد يي    اد  يييفيم    
ا ق ييا  ينيييا ةييو ق ييثق ا ذقييام   ةييو ت يي،يل ي يي،ار األ يي   دفييادح ادة ييي   ع    ةييو 

 تح،ي، ق،  قرم دل ثر.  
ا يييييو ايييييليم اد ييييي، ل ةيييييو اد  ييييي،  قاييييييم اد يييييثانم ةيييييو يفيييييلحم   قييييييم ادة ييييي    اد 

ادة  اقييي،يل  إذا  ييي،ت ظييي  ع ااييي ةنائيم ب ييي، ار  ييياقه ديييم تكيييل ي ثق يييم  قت إديييم   يييل 
تن ايي  اد ييزام  قيي، ادة  اقيي،يل ي   ييا  بحاييق يييي،قه بخيييار  ةاققييم   ةييو  يي ا   يي   نظ اييم 

 ادظ  ع اديارئم.
و بيبل ار  ار ر ت اد  قيييم     م يييل ةكيي   دم تظي    ه ادنظ ام ةو اد ارثم اد  يار

ةايا  م ادكنياثم  قاق  ا ت ةايم ةك   اد ،ادييم اد ييو يجييل  م تيييثق ةييو اد  ييثق قاييق 
ريياق ا بييادةةل اد يياقم  األ يي  اد يياقم   دييم ي  فيي  ي يييثم اد ،ادييم قنيي، م قلييم  م تث يي، 

ايي  اد  يي،    اد ييادو  ييال ادة  اقيي،يل   قيي  إ يي ام اد  يي،   ييل ريياق ا    ائيييا إدييم  م ييي م تن 
إدييم  قيي  تن ايي    قار ثا ادغبل ةو  يم ي قلم ي ح   اثا   ق  ار  اق اد  ،    ب ، ذد  

اد  ييي،  ةيييعذا   ييي م اد  ييي، ق م  يييبل    ييي، ذدييي  قييي،ا   يييثار  قبيييل تن اييي ه   لييي  ادغيييبل 
اد ييياق  يلحييي  ب قييي، ادة  اقييي،يل   يييام ديييم ادلجيييث  إديييم اد  يييا  دييي ق اد زاييييم إديييم ادحييي، 



 

167 

ا ق ة يا  اد ارثم ادكنيو ذد  إدم   ثق      ةنو قادثا  ث ييثقه ةييو اد  يي، اد اقم    
ييييىقاه ب يييا  ادظييي  ع اد يييو   ييي م ةاييييا اد  ييي، قليييم قادييييا  بحايييق إذا تغاييي ت ةيييعم ذدييي  

 يي ث ل ت ،يل ااار اد  ، بةا ي ا م ي  اد غاا .
 ييو يبيي،   قيي ع اد  ييم ا اييايو رظ اييم ادظيي  ع اديارئييم    نليي  قلايييا ةييو اد  ييم ادحن

ا قيي ار  ةييو اد  ييم ادةييادكو  ادحنبلييو )ادجائحييم(  ي ا يي   يةييا ي  ليي  بييادحثاق  اديارئييم 
ت  4   ادين،ييييييم  199-197ت  4 اييييي  ادة ثق يييييم   ييييي،ائ  ادفييييينائ  دلكاايييييارو  

-95ت  4   اديييييينيثرل يفييييياقر ادحييييي   76ت  5   ا يييييل قا ييييي،يل  459-463
118. 

   ايييياق  يبييي،  ايييليام ا راق  إديييم قييي،م  د ييي،  ق  ار  يييار ادةييي  ل اد ييي قل ةيييو   ر  يييا
األ    نظ اييم ادظيي  ع اديارئييم   قيي، تيي ا  اد  نييال ادةيي،رو اد  ريييو بادنزقييم اد  قيييم  دييم 

يييا ي ايي،  1134ييينم قلييم األ يي   نظ اييم ادظيي  ع اديارئييم   ييل  ييا  ةييو رييم ادةيياق  
 ب ،م األ    يا قاق ق م ب م اد  ، يحل يحل اد ارثم بادني م دلة  اق،يل.

 دييم ت  ييي  يحكةيييم ادييين ن اد  ريييييم ةيييو  قكاييييا  نظ ايييم ادظييي  ع اديارئيييم  قايييق ديييم 
 ت  ا  باق  ارات اد ،ادم  قيل ادنيم  رج،  ادة،يل قاا  ادحظ.

   يي،ت رظ اييم اديارئييم ةييو ة ريييا ةييو يجييام اد ييارثم ا قارل   رفيي  يجليي  اد، دييم 
ادغييان ةييو ي،ينييم  قاييق   ييان د يي  م 1916اد  ريو   ه ادنظ ام ةو قكم صيياقر قنييم 

نارئييم   يييو ادحييي ب  قت إديييم ارت يييا  اد كيييادي   ار ظ  ةييي ألم  ييثرق    ةييي  اييي   اد ثراييي، 
 رغ م ينم ةو اا ة ار ادة اة  اد ايم.

 قييي،   ييي ت اد  نانيييات ادة،رييييم ادح،يةيييم  نظ ايييم ادظييي  ع اديارئيييم   قييي،   ييي  ادة ييي    
  ات ادح،يةم.اد   ا  ق    يح  يا  151 نظ ام ادظ  ع اديارئم ةو رم ادةاق   

 تخ ل  رظ ام ادظ  ع اديارئييم قييل رظ اييم اد ييث  اد ييا     قاييق   ييل اديينم  م تن ايي  
زام اد  اقييي،ل ي   يييا دلةييي،يل ةيييو قاديييم ادظييي  ع اديارئيييم  ةيييو قيييال يكيييثم تن اييي ه  ييي ا د

 يي حاا ةو قادم اد ث  اد ا   .  
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 يةليييم   ييي   يييابيا د ح،يييي، ادحييياق   اييي  ادة ثقييي    تاةيييم ذ ييي   151 ريييم ادةييياق  
 تيبيقيم  و اق ب إدم قةل اد  م.

  اد  م يل  م رظ ام ادظ  ع اديارئم تح   اد ،ادييم إال إريييا ت   يي  دلن يي، باق  ار ييا 
اد ا و  د د       اد  نانات قلايا صيي م ياقيييم د ك ييل ديييا رفييا ا يييل   م ي، ا د حك

قةييام إ ةييو لييم ذديي  ةييو تح،ييي، ادحيياق  اديي ل دييم يكييل بادثايي  تثق ييم    جاالايي   ار   ا 
ادجزا  اد ل ي  تل قلم قيايم  ةلم ت    دل  ييا   م ي يي،ر ادحيياق   ايي  ادة ثقيي  ت يي،ي ار 
ذاتيا     خفيا   ييل اتخيي ت   ييار  ت  ييا دلظيي  ع د  نييو ا  ييار  إدييم تث ييم يث ييثقو 
ادنزقييم  ة ييا قييل  رييم  إذا ابيي  دل ا ييو تح يي  رظ اييم ادظيي  ع اديارئييم  قةيي، إدييم 

ح ي   ا  ةيييث ييين م ينييم إدييم ادحيي، ادة  ييثم   يي ا قايي، ييياقل إر ات االد زام اد ل  ص 
 ادف غم.
دم ت    بادف غم ادةاقيم ةو تح،ي، ادحاق  اد ل دم يكييل با يكييام تثق ييم   151 ادةاق   

 ةييو  يي ه ادحادييم يكييثم اد  يي،ي  ذاتيييا   ذديي  ،رقاق دم ت يي   ييابيا ياقيييا دل ا ييو دي يي 
(  ةييو قييال دييم 269ادبثدييثرو  )ادةيياق      خفيييا    يي ا يييا اييب    م ا يي  بييم اد  نييال 

د   ييي  بةسييييار يث يييثقو  151ت ييي ه اد  نانيييات ادح،يةيييم  دييي د  ال ييي، ييييل ت ييي،يل ادةييياق  
د ح،ي، ادحاق  اد ل دم يكييل با يكييام تثق ييم    يي ا ي   ييو إ يياةم ت  ييا دلظيي  ع ب يي، 

  م  ان دلةحكةم    نا يكثم ت ،ي  ا دي  ذاتيا  إرةا  ة  ادظ  ع اديائ، .
ييي  ال يجييثن دلة  اقيي،يل االت ييال قلييم يييا ا ييث قكييم  151حكييم اديي ل  رق ةييو ادةيياق   اد

يخاد ييم ةييعذا إت يي  ادة  اقيي،ام قلييم  اةييم  ةييعم  يي ا االت ييال ال قيةييم دييم  تيبيي  رظ اييم 
 .ادظ  ع اديارئم

 117/3ق اقييييييو   146اييييييثرل   148يفيييييي ل   147/2  ييييييو ت ييييييارب رييييييم ادةيييييياق  
 ق،.  ق  و يث  241 رقرو     205 زائ ل   

 ( 152مادة )
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ياصرف أثر العقد إلى المتعاقدي  والخلف العام دون إ يالل بالقواعيد المتعلقية 
بالميرا ، ما لي يتتي  م  العقد أو م  صتيعة التعامل أو م  نص القانون أن 

 هذا األثر ال ياصرف إليب. 
 المذكرة اإلد احية :

خليي  اد ييام ديةييا   ادخليي  ال ت  فيي  ااييار اد  يي، قلييم ادة  اقيي،يل   ييل تنفيي ع إدييم اد
اد ييام  ييث يييا يخليي  اديييل  ةييو ذي ييم ادةاديييم  ليييا    ةييو  ييز   ييائ  ينيييا    اد ييا يييا 

 يكثم  اراا    يثصم دم.
قيي  اديييل  يييي ل  و انيي ع قييل ارفيي اع ااييار اد  يي، إدييم ادخليي  اد ييام  م يييا يييي ل ةيي 

ليييم ال ي ييي    ابيييثت تييياراخ اد  ييي،    تييييجالم ق يييم يكيييثم قجيييم ق  ةيييو قييي  ادخلييي   
قائةييا ي ييام ادةييثر   ال ييزم بةييا اد ييزم بييم نادةييا ر يي   ،ادخل  ي ألم  ادخل      قجم دم  
قليييم قييث  ا دييزام    ييل ذديي  ال يخييل بيياد ح ظ ادخييات ب قكييام   اد  يي، صييحيحا  ت تبيي 

ادةايي ا   ذدييي   م اديييثار  ال يل يييزم  ييي،يثم يثراييم  ة يييا ألقكيييام اد ييي ا م ا اييياييم  إال 
د   م   ل   ني م يا يييى م إديييم ينيييا ةييو صييل م بادثراييم اد يياقال ب ،ر يا يى م إديم يل ا

  يي ا تيبايي  دةبيي،  ال ت  ييم إال ب يي، ايي،اق اديي،يثم  ديي ا ةييعم اد زايييات ادةييثر  ت  ييم ةييو 
 ت   م  تىق  ينيا  يا ب و يل ق ثل ةو اد   م ين  ل إدم ادثار .  
اد  يي، إدييم ادخليي    ق،  رق ةو ادنم ق،ق يل ا ا ةنا ات ال تنفيي ع بة   ييا ا ااييار

 اد ام   و  اد ادو:
إذ تبال يل اد  ،  م ادة  اق،يل اق فيي ا ااييار اد  يي، قلايةييا بحاييق ال تنفيي ع إدييم  .1

 يجيييثن ذدييي  ن  يييا د اقييي،  اد  ييي،  ييي ا م ادة  اقييي،يل    ييي ا االت يييال    رايييم  قييي، ةا
 .  قابصحيح ياقام ال يخاد  ادنظام اد ام    اآل

بار  ام اااره إدم ادخل  اد ام  ذد  ةو قادييم  ييثم إذا  ار  نبي م اد  ، ال تيةح  .2
 خفيييم ادة  اقيي، يحييل اق  ييار ةييو اد  يي، يةييل اديباييل  ادةحييايو  ادةينيي،  ةييا 

ييييا ادييييل  قبيييل  يييييي يي  ادثرايييم  م ين ييي  ا اد زايييياتيم ادناتجيييم قيييل اد  يييثق اد يييو   
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 يي، اديي ل م  يي ه اد  ييثق تن يييو  تنحييل بةجيي ق  ةاتييم    يي د  ادحييام ةييعم اد أل ةاتم   
 ي،  ادحيا  ين يو  انحل  ثةا  يل  ام ا ي اق ق، رتل دفاق م.    قا ايي تل إ

إذا رييم اد ييارثم صيي اقم قلييم ار  ييا  اد  يي،  ثةييا  ادة  اقيي،   يينم اد ييارثم قلييم  .3
 ار يا  ق  االر  ا  بةثت ادةن      ار يا  ادث ادم بةثت ادةث ل    ادث ال.  

 زائيي ل   108ق اقييو     142اييثرل     146يفيي ل   145  و تيا   رم ادةيياق   
ت  5ق  يييو يثقييي،  را ييي   ييي،ائ  ادفييينائ  دلكاايييارو   242 رقريييو    206 يييارب ت  

 يل ي  ، ادحا ام.    306   278  را   ادةاق   258
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 ( 153مادة )
إذا انيييأ العقييد التزامييات وحقوقييا شخصييية تتصييل بييي ء انتقييل بعييد ذلييك إلييى 

تاتقيل إليى هيذا الخليف  ي  الوقيت  لف  اص،  إن هذه االلتزاميات والحقيوق  
اليذي ياتقيل فييب اليي ء إذا كانيت مي  مسيتلزماتب وكيان الخليف الخياص دعليي 

 بها وقت انتقال الي ء إليب.
 المذكرة اإلد احية :

ةييو قيي  قانييو قلييم  ييو  ي ييال   ادة يي  ل   اديييل  ادخليي  ادخييات  ييث يييل يخليي 
   ادةث ثب دم.  

 ، إدم ادخل  ادخات ال  ، يييل  م يكييثم ظي  يل ادنم  رم دكو تنف ع ااار اد ا  
 يي، ب يي م اديييل  اد  يي،  تاراخ اد  ، ااب ا قلم ار  ييام اد ييو  إدييم ادخليي  ادخييات  ةييعذا 

ار  ام اد و  إدم ادخ  ادخات ةا تنف ع اااره إدم األ ا   ةةييةا إذا بييا   ييخم 
ق ييي، ينزديييم ادةيييىيل قلييييم  ييي،  يييي  ادح اييي  تن  يييل ادح يييثل  االد زاييييات ادنا يييئم قيييل 

 يي م ق يي، اد ييايال ب يي، ادبييي  ةييا يل ييزم  اد ييايال إدييم ادة  يي  ل )ادخليي  ادخييات(   يييا إذا 
ادخلييي  ادخيييات باآلايييار ادة  ت يييم قليييم ق ييي، اد ييي يال رظييي ا ألم ق ييي،ه  ايييب  ييييل ق ييي، 

 اد  يال.
  م تكثم ادح ثل  االد زايات ادنا ئم قل اد  ، يل يي لزيات اد ييو   ا يي، ادحيي  يييل 

إذا  ام يكةا دم   تكثم ادح ثل يكةلم دل ييو  إذا  ييام يييل  يي ريا يي لزيات اد و   
ق يييظ اد يييو     ت ثا يييم    قر  ادخيييي  قنيييم   ييييل  يةليييم ادح يييثل اد يييو تح يييظ اد يييو  
 ت ثام يا ي ، ت يانا دم  ةعذا  قال ادحيي  إدييم ادةحييام إديييم تن  ييل ادك ادييم    اديي  ل ي ييم 

م ادغيي م ينيييا قر  اد يي ر قييل اد ييو  كييث ي يل  يةلم ادح ثل اد و    إدم ادةحام إديم
 ق ، اد  يال قلم اد  ار ادةبي  يل  ي  ادح ا .



 

172 

، االد زايييات يييل يييي لزيات اد ييو  إذا  اريي  يحيي،ق  دل ييو   ل ت يي  قاييثقار قلييم  يي  ت
ااييي  ةادم    تحييي، ييييل ايييليات ادةادييي  قلييييم   ال ييييي يي   اييي  ادةادييي  تن اييي  ا    يييو 

 ييال رت ادةيييجلم  ةيي  اد ييارثم  يياد  ل   ق ييثل ا   ادح ثل اد انيم ادة يي ر  قلييم اد ييو  
ألريييا تحيي، يييل االر  ييا  باد ييو    الحيي   يي د  قاييثق ادبنييا  اد ييو ت ايي، ادةاديي  ةييو ادبنييا  
باالرت،اق يياةم ي انم    ق،م تجا ن ق، ي ال ةو ا رت ا     ب ،م ادبنا  ةييو يييياقم 

 األرم  ليا.
ت اد ييو   يةييل ت  ايي  ارفيي اع ااييار ق يي،  ق، ي يي ر اد ييارثم اد زايييات ت يي، يييل يييي لزيا

ا يجييار ادفيياقر  يييل اديييل  ةييو يثا يييم ادخليي  ادخييات   ة يي  ل اد  ييار  إذا  اريي  
 اا  م اد اراخ  ااب م قلم اد ف ع اد ل تةل  بم   ا ادخل .

 تن  ييل االد زايييات إدييم ادخليي  ادخييات إذا إت يي  ييي  اديييل  قلييم ذديي    تن  ييل  يي د  
ادخيييات إذا  ارييي  را يييئم قيييل ق يييثق يلزييييم دلجييياربال ق ييي، ا  االد زاييييات إديييم ادخلييي 

 اديل   ألريا ي ا ل ادح ثل اد و إر  ل  إدم ادخل  ادخات بةث ل   ه اد  ثق.  
 اجيييل  م يكيييثم ادخلييي  ادخيييات قادةيييا بيييادح     االد يييزام ادييي ل ي ييي، ييييل ييييي لزيات 

م االد زايييات إدييم اد و   ق  ار  ام اد و  إديم   تظييي    ةيييم ذديي  بادنييي م إدييم ار  ييا
ادخل  ادخات   يا ادح ثل  يةكل دم  م ييادل بار  اديا إديم ياقاييي  يييل يييي لزيات 

 اد و  ألريا ت ، يل يلح اتم  تثاب م.
 ادة فيييثق بييياد لم  نيييا اد ليييم ادحقي يييو ال يجييي ق ااييي ياقم اد ليييم بييياالد زام   ايييي ثل ةيييو 

 ثق ادفاقر  يل اديل .  ادحكم ي  اد لم ادحقي و اد لم ادة   م يل تيجال اد  
 142 زائييييي ل   ت يييييارب  109ايييييثرل    147يفييييي ل    146  يييييو تييييييا   ادةييييياق  

  رقرو. 207ق اقو   
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 ( 154مادة )
 ال يرتب العقد التزامات    ذمة الغير ولا  د وز أن دكس ب حقا.

 المذكرة اإلد احية :
 ر  م اد  ييثق ال يييل ادة يي    اد  ريييو ا ييييادو اد ييو ت يي  13 صييل  يي ه ادةيياق   ادةيياق  

  دكل يجثن  م ينف ع إدايم ر  .   ي  تل قلايا   ر دغا  قاق،ييا
 اظي  يل ادةاق   م االد زايييات اد ييو ت  تييل قلييم اد  يي، ال تنفيي ع إدييم ادغايي    دكييل 
يةكيييل  م يكييييل اد  ييي، ق ثقيييار دلغاييي   دييي د   قييييم  ييي ا ادييينم تفيييثا ار قييي،يةا دنظ ايييم 

 قلم ادنم.    قالا ةنا  ادحقي و اد ل ي  اال   ا  دةفلحم ادغا     ا  ث ا
 243 رقرييو    208اييثرل   ت ييارب   153يفيي ل    152  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
 يل ي  ، ادحا ام.    306ق  و يثق،  را   ادةاق   

 ( 155مادة )
إذا تعهد شخص بأن د عل الغير يلتزم بأمر،  ال يليزم الغيير بتعهيده،  يإذا  .1

تعهييد أن دعييوع ميي  تعاقييد معييب، ر ييض الغييير أن يلتييزم وجييب علييى الم
و  وز لب مع ذلك أن يتخلص م  التعيو ض بيأن دقيوم هيو بافسيب بتافييذ 

 االلتزام الذي تعهد بب.
إذا قتل الغير هذا التعهد  إن قتولب ال ياتج أثرا إال م  وقت صدوره ما ليي  .2

يتتي  أنب قصد صراحة أو صماا أن دساد أثر هذا القتول إلى الوقت الذي 
 التعهد.صدر فيب 

 المذكرة اإلد احية :
، قل ادغايي   تيينظم  قكاييييا   اد  ييي، قييل ادغايي    ييث ق يي، يتبال   ه ادةاق  رظ ام اد  

يل زم بة   اه  ق، ادة  اقيي،يل   ييث ادة  ييي، بيي م يج ييل  خفييا اادةييار يل ييزم ةييو يثا يييم 
ادة  اقيي، ي ييم   ل ت ييي،  ييخم آل يي  بيي م يج ييل  خفييا اادةييار   ييث ادغايي  قلييم قبييثم 
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الد ييزام بيي ي  ي ييال  يةييام ذديي   م ي  ييي، ) ( إدييم )ب( بيي م يج ييل ) ( ي يي  دييم ينزدييم  ا
  ةو اد  ي، قل ادغا  يث ، ااام   خات : ادة  ي،   ادة  ي، دم   ادة  ي، قنم.  

 ةييو اد  ييي، قييل ادغايي  ي  اقيي، ادة  ييي، بااييةم ال بااييم ادغايي  اديي ل ي  ييي، قنييم    ييي ا 
إم ادث اييل ي ةييل دحييياب يث لييم قاييق تنفيي ع ااييار  يخ ليي  ادة  ييي، قييل ادث اييل  إذ

اد  يي، إدييم األصييال   يييا ادة  ييي، ةابيي م اد  يي، بااييةم  ييث  تنفيي ع ااييار اد  يي، إديييم  ال 
 يل زم ادغا  يل   ا  ذد .

 اجيييل  م تنفييي ع إراق  ادة  يييي، قيييل ادغاييي  إديييم إديييزام ر ييييم  يييث ال إديييزام ادغاييي  إذ ال 
ةيييا  ييييم  ذدييي  تيبي يييا دل اقييي،  اد اييييم ةيييو يةكيييل إديييزام  يييخم باايييار ق ييي، ديييم يكيييل ن  

اق فيييار اايييار اد  يييثق قليييم قاقييي،ييا   اليييزم ادة  يييي، بحةيييل ادغاييي  قليييم قبيييثم اد  يييي،  
 يكثم يحل اد زام ادة  ي، ادقيام ب ةل  ث ادحفييثم قلييم قبييثم ادغايي  دل  ييي،   اد زايييم 

 اد زام   ح ا  ر يجم.  
ق،   ةم باد زايم   تبيي   ذي ييم  ق ييم  دييث   إذا قبل ادغا  األي  ادة  ي، بم يكثم ادة  ي،

دم ي  ادة  ي، قنييم  يةييا ب يي، بيياألي  اديي ل ت ييي، بييم   ا  تييل قلييم قبييثم ادغايي  بيياألي  
ادة  ييي، بييم  م يفيي ح يل زيييا ةييو يثا يييم ادة  ييي، دييم يييل تيياراخ يثاة  ييم ال يييل تيياراخ 

اد  ييي، ب يي    ق ، اد  ييي،  يييا دييم يظييي   رييم قفيي، تحةييل االد ييزام يييل تيياراخ ار  يياق ق يي،
ق،م ا اام   ا األا  اد   ييو قلييم ادغايي  اديي ل  يييل بحيييل ريييم ق ثقييار ت  ييارم ييي  

 ذد .
 دلة  يييي، قنيييم  اييييل ادح ايييم ةيييو  م ي ت يييو بييياألي  ادة  يييي، بيييم    ال ي ت ييييم  ةيييعذا 
ارت يياه ةا  يي  اد زايييم إدييم ق يي،  ،ييي، يب يييم ييي  ادة  ييي، دييم  ال إدييم ق يي، اد  ييي، قييل 

 ادغا .  
ادغاييي  إذا رةييين األيييي  ادة  يييي، بيييم   اكيييثم ادة  يييي، ر ييييم ةيييو  ييي ا ادحاديييم   ال ييييي م

ييى ال ةعذا اا يا   م ي ثم  ن يييم   ن ايي  االد ييزام باق  يياره ن ةييا ةييو اد  يي،  ةييا ت ح يي  
     ييئثدا م  يا إذا رةن ادغايي  األييي  ادة  ييي، بييم  دييم يكييل بة يي، ر ادة  ييي، ر يييم 
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ييييئثدا م  ال ييزم    ييثان ادة  ييي، دييم قييل األ يي ار اد ييو  م ي ثم   ن ا  االد زام ت ح يي  
 دح   بم.  

فييثر قكييم قيظي  يةييا اييب   م اد  ييي، قييل ادغايي  دييي  إال تيبي ييا دل اقيي،  اد ايييم ةييو 
 اد  ، قلم قاق،يم.  

 زائيي ل   114ق اقو    151اثرل    154يف ل     153  و تيا   رم ادةاق   
 .  258ت   5  ادفنائ  دلكااارو   ق  و يثق،  را    ،ائ 244 رقرو     209 

 ( 156مادة )
د وز لليخص أن يتعاقد باسمب على حقوق ديترصها لمصلحة الغيير إذا  .1

 كان لب    تافيذها مصلحة شخصية ماددة كانت أو أدبية. 
يترتب على هذا االشتراط أن دكسب الغير حقا م اشيرا قتيل المتعهيد بتافييذ  .2

ما لي يوجيد إتفياق دق ي  بغيير ذليك، االشتراط دستقيع أن دقال ب بو ائب، 
 و كون لهذا المتعهد أن يتمسك قتل الماتفع بالد وع الت  تايأ ع  العقد. 

د وز للميترط أن دقالب بتافيذ ما اشترط لمصلحة الماتفيع، إال إذا تتيي   .3
 م  العقد أن الماتفع وحده هو صاحب الحق    ذلك. 

 المذكرة اإلد احية :
اال يي  ا  دةفييلحم ادغايي   ،م اال يي  ا  دةفييلحم ادغايي    ا يي ي  ليي  رييم ادةيياق   نظ ايي 
رييم ي تييل ق ييا د ييخم اادييق فثر اد  ، قلم ادة  اق،يل  ألقاا ةنا ر ققيقيا يل قاق،   

 دم يكل ن ةا ةو اد  ،  ال  ل ا قايا     اصا دي ع  يم. 
 اال ييي  ا  دةفيييلحم ادغاييي   يييث إ ييي ام  يييخم يييييةم ادة ييي    ق ييي،ار يييي  ا ييي  يييييةم 

دةفيييلحم   نبيييو قيييل اد  ييي، يييييةم ادةن  ييي  ادييي ل ين ييي  ديييم قييي  ي ا ييي  قبيييل  ادة  يييي،
 ن ةا ةو اد  ،.  دي ادة  ي، يي يي   م يياد م بادثةا  بم  باد  م يل  رم  
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  ن اع اد  ،  ةا ادة       ادة  ي،    ادةل زم   يا ادةن    ةيث دييي  ن ةييا ةييو اد  يي، 
  ل ي ، يل ادغا .

ادغاييي  ادي يييم يييي  تكليييي   قايييق ي ييي    ادثا يييل قليييم  ييييل  يةليييم اال ييي  ا  دةفيييلحم 
ادةث ييثب دييم إقيييا   ييو     ادقيييام ب ةييل دةفييلحم ادغايي    ق يي، اد يي يال قلييم ادحيييا  
دفادح األ الق  قاق ت  ييي،  يي  م اد يي يال ي ا ييل األقيييا  اد ييو ييي،ة يا األب بيي م تيي،ة  

 يبلغا يح،قا يل ادن ثق دل الق ةو قادم  ةا  األب.  
 ييييم   يفيييلحم ، اال ييي  ا  دةفيييلحم ادغاييي  صيييحيحا إذا ديييم يكيييل دلة ييي    ال يث ييي، ق ييي 

 يفييلحم ادة يي    قيي، تكييثم ياقيييم      ق يييم   يةييام ادةفييلحم ادةاقيييم ا يي  ا  اد ييائ  
قلم ادة    ل  م ي و بادةةل     ز  ينم إدم قائنم ةةفلحم اد ائ  ياقيييم   ييو ق ييا  

 ا  األب قليييم  ييي  م اد ييي يال  قا  قييييل قلييييم دلةيييي  ا،   يةيييل ادةفيييلحم األق ييييم ا ييي 
يبليي  يييل ادن ييثق ةييو قادييم  ةاتييم إدييم   نائييم   قيي، تثايي  ةييو ةكيي   ادةفييلحم األق يييم  إذ 
ينيي،ر تفييثر بيييام اال يي  ا  دةفييلحم ادغايي  د خليي   يي ا اد يي     ييل  م يجيي ق   ييثق 

 اال   ا  دةفلحم ادغا   يم اة  ام دث ثق يفلحم ادة     األق يم.
  ا  دةفييلحم ادغايي   م يةبيي  دلةن  يي  )ادغايي ( قيي  ي ا يي   افيي ح ت تييل قلييم اال يي   

ادةن    قائنا دلة  ي، قاق يةبيي  دييم قيي   خفييو ي ا يي  تحةيييم ققييث  ي ا يي   ي ة يييا 
بااةم اد خفو قلم ادة  ي،   ل يييي يي   م ييادييل ادة  ييي، ي ا يي     ن ايي  يييا اد ييزم 

  يم.  بم   دكل دي  دم نلل ةيخ ق ، اال   ا  ألرم دي  ن ةا
 ا  تل قلم  ثم اد  ، يف،ر ق  ادةن     ةييعم قيي  ادةن  يي  ي يي ا  بكييل يييا يييىا  ةييو 
ق يي، اال يي  ا   قاييق يجييثن دلة  ييي،  م ييي،ة  ةييو يثا يييم ادةن  يي  بكييل اديي،ةث  ادةةكنييم 
كاد،ة    يام اد  ،     اد،ة  ب ،م تن ا  ادة     الد زايم   دم  م ييلل اد يييخ د يي،م 

ةيييو اال ييي  ا  ييييي يي   م ي ةييي    ق ييييمة ييي    ديييم يفيييلحم ياقييييم     دكيييثم اداد ن اييي   
ايييم ادةن  ييي  يياديييل ةاييييا ادة  يييي،   ن اييي  ق ييي، اال ييي  ا  إذا ديييم ي يييم با ققيييث  باايييةم ال

  ن ايي ه ا  ياراييا  قيي، يظييي  يييل ق يي، اال يي  ا   م قيي  يياد ييم ادة  ييي،   ن ايي  اد زايييم 
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 يي    اايي  ةام  يي ا ادحيي  ة يي   رحييث ادةن  يي   قاصيي  قلييم ادة يي     قيي،ه  يكييثم دلة
 ت ح يي   يي ه ادفييثر  ةييو ق ييثق اال يي  ا   ييال ادحكثيييم   يي  ات االق كييار بخفييثت 
اد ييي    ادة فييييثق  يييييا قةايييييم ادجةيييييثر   يكييييثم دلحكثيييييم  قيييي، ا يياد ييييم اد يييي  ات 

 بادثةا  باد زاياتيا رحث ادجةيثر.  
  ن ايي  اد زايييم رحييثه  ةييا   ق، يي  اق يل ق ، اال   ا   م دلةن     ق،ه يياد م ادة  ييي،

 يجثن دغا  ادةن    يياد م ادة  ي،.
 زائيي ل   116ق اقو    152اثرل    155يف ل     154  و تيا   رم ادةاق   

  172ت  5ق  يييو يثقييي،  را ييي   ييي،ائ  ادفييينائ  دلكاايييارو   245 رقريييو    212  
 .167ت  4 ا ل قا ،يل   

 ( 157مادة )
تييب أن يياقض المييارصة قتيل أن دعليي  د يوز للمييترط دون دائاييب أو ورث .1

الماتفع إلى المتعهد أو إلى الميترط رغتتب    االستفادة ماها، ما لي دك  
 مخالفاا لما دقت يب العقد. 

ال يترتب على نقض الميارصة أن تترأ ذمة المتعهيد قتيل المييترط، إال إذا  .2
إتفييق صييراحة أو صييماا علييى  ييالف ذلييك، وللميييترط إحييالل ماتفييع ا يير 

 ل الماتفع األول، كما لب أن دستأثر لافسب باالنتفاع م  الميارصة.مح
 (170)  الاص القددي :

دحق للميترط دون دائايب أو ورثتب أن ياقض االشتراط أو أن دحل ماتفعياا ا ير  .1
محل األول، أو  دحول المافعة لافسيب ميا ليي دعلي  الماتفيع إليى المتعهيد أو إليى 

ياص العقيد عليى  ال يب، أو دكيون ذليك م يراا   الميترط قتولب لما اشترط لب، أو
 بمصلحة المتعهد أو بحق الغير.  
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ال يترتب على نقض االشتراط أن تتيرأ ذمية المتعهيد ت ياه المييترط، إال إذا إتفيق  .2
 صراحة أو صماا على ذلك.

 المذكرة اإلد احية : 
قا يييل  ق ييي، اال ييي  ا  ادةبييي م  يييال ادة ييي     ادة  يييي، ي تيييل ق يييا دلةن  ييي     ييي ا ادحييي  

دليين ن نادةييا دييم ي لييل ادةن  يي  قييل ر ب ييم يييل االايي  اق  يييل ادة ييارنم   اةبيي  قيي  
ر ن اال   ا  دلة     ر يم  ا  يي  ذديي  دكثرييم  ييث اديي ل    يي، قيي  ادةن  يي  ةييو ذيييم 
ادة  ي،   ق  ادة     قو ر يين ادة ييارنم ي يي، ق ييا  خفيييا ال ين  ييل إدييم ادثراييم  ال 

إال دةا  قجم ادثرام    اد،ائنثم قييل ر يين ادة ييارنم     تميجثن د،ائنو ادة     ي ا   
ةييو ذديي  يفييلحم ديييم  ةحةايييم دحيي  ادةن  يي  قفيي  ادة يي   قيي  ر يين ادة ييارنم ألم 

ال  قليييم ادة ييي    ق م  را يييم    قائنييييم   قييي، ي  ييي   يييل ييييل ادة  يييي،  ادة ييي    قليييم 
احيي،  يكثم ق  ر ن اال   ا  قاص ا قلم ادة      ل ال  ، يييل ي ييار م ادة  ييي،   

 ذد  ةو قادم   ثق يفلحم دلة  ي، ةو ادثةا  دلةن    ق م  ا ه.
 قييييي  ادة ييييي    ةيييييو ر ييييين ادة يييييارنم  يجيييييل  م يييييي م قبيييييل  م ي ليييييل ادةن  ييييي  قبثديييييم 

 دا   ا .  
 اجل  م ي لل ادةن    قبثدم إدم ادة  ي، ق م يييي ل ةييو ق ييم   اجييل  م ي لييل قبثدييم 

دا يي  ا   ييل ي  يي م  رييم قبييثم دييم   إذا  ي ا دلة       ال ي يي، اييكثت ادةن  يي  رة ييا  
تيييثةو ادةن  ييي  قبيييل إقيييام قبثديييم ار  يييل  ييي ا ادحييي  إديييم  را يييم ييييا ديييم ي بيييال ييييل ق ييي، 

 اال   ا   م ادة     قف  ادح  قليم ق م  را م. 
   ييي ةن  اديييا إال إذا قيي،ق  بييل األصل ق،م   ثق ييي،  يييي ث ل قلييم ادةن  يي   م ي 

ةيييو إقيييام القييي  دلةن  ييي  ادةييي،  اد يييو يجيييل  م ي بيييل ادة ييي    ةيييو ق ييي، اال ييي  ا     
 اديا اال   ا   ةعذا إر    ادة،  ق م  م ي لييل ادةن  يي  قبثدييم ي يي، راة ييا دا يي  ا   

 كةا يي   ق  ادةن    ةو اد بثم بة  ر ادزيل.
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 ال ي ، قبثم ادةن     يي نا  يي  راا دةبييثت ادحيي  دييم   دكييل قبثدييم دا يي  ا  يى يي، ق ييم 
 ي  اا  ةام ادة     ق م ةو ر ن ادة ارنم.   احةيم يل  

اد يي يال  ذديي   ق، ت  م نبي م اد  ، ر ن ادة ارنم ةا يجثن دلة     ر  يييا   يةييام
ال ييي  ا  قليييم اقليييم األ ييييا  دفيييادح ييييل تةبييي  ديييم يلكا ييييا    يييي  اد  يييار ادة  يييثم   

ئ  اديي ا ل دليي،يل ادة ييةثم  ةييا يييي يي  اد ييا ار ادة  يي  ل قةيي  ب يين ادييةةل     لييم ايي،اق
نبي ييم اد  يي، ال تيييةح  يي د  قاييق يكييثم ألم  ر ن اال يي  ا  دةفييلحم اديي،ائل ادةيي تيل  

 دة   ل اد  ار ادة  ثم يفلحم ةو قة  ادةةل دل،ائل ق م ييي  اد  ار يل اد  ل.
 إذا ر يين ادة ييي    ادة يييارنم ةيييعم قييي  ادةن  ييي  ييييز م بييي ا  ر  يييو   قييي، يحيييل يحليييم 

و ق ييثق اد يي يال قلييم ادحيييا    ةييو  يي ه ادحادييم يحييل ين  يي  ا يي     يي ا يييا ي يي  قيياق  ةيي 
نييم   قيي، ال ا يي  بيي ا  ر  ييو  ل يييل تيياراخ ق يي، اال يي  ا  ال يييل  قيي  ت اادةن  يي  اآل

 يحل يحل ادةن    ين    ا    ةو   ه ادحادم تنف ع ااار اد  ، دم.  
اه  إذا ر    ادة ارنم يل قبل ادة     ةييا يييىقل ذديي  إدييم  م تبيي   ذيييم ادة  ييي، تجيي 

 ادة     إال إذا   ، إت ال ص اح     ةنو قلم ذد .  
 ااقيييظ   يييثق قايييل ةيييو صييييا م ادةييياق   ةييياد     األ ديييم تج يييل ادة ييي    يخاييي ا  يييال 
ر ييين ادة يييارنم     م يحيييل ين   يييار ا ييي  يحليييم.. اديييخ  ة يييا قيييل ذدييي   ةيييعم اد  ييي   

  ي، تجاه ادة    .األ دم ت ةل قلم يا  رق ةو اد     ادةاريم يل ق،م   ا   ذيم ادة 
ق  يييو يثقييي،   اق ييي ت ت ييي،يل ادييينم بحايييق  246  ادةييياق  170 يفييي،ر ريييم ادةييياق  

يجيييييثن دلة ييييي    ق م قائنييييييم     را يييييم  م يييييين ن  -1يفييييي ح قليييييم ادنحيييييث اآلتيييييو )
ادة ارنم قبل  م ي لل ادةن    إدم ادة  ي،    إدييم ادة يي    ر ب ييم ةييو االايي  اق  ينيييا 

 ال ي  تييل قلييم ر يين ادة ييارنم  م تبيي    -2   يم اد  يي،. يا دم يكل ذد  يخاد ا دةا ي
ذيييم ادة  ييي، قبييل ادة يي    إال إذا إت يي  صيي اقم     ييةنا قلييم  يياع ذديي   دلة يي    
إقييييام ين  يييي  ا يييي  يحييييل ادةن  يييي  األ م   ةييييا دييييم  م يييييي  ا  دن يييييم باالر  ييييا  يييييل 

 ادة ارنم(.  
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   قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو ( يييل ادة يي  170قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.157ادةاق  )

 ق  و يثق،.    246  و تيا   رم ادةاق   
 ( 158مادة )

د وز    االشتراط لمصلحة الغير أن دكون الماتفع شخصيا مسيتقتال أو جهية 
مستقتلية، كما د وز أن دكون شخصيا أو جهية غيير معيايي  وقيت العقيد، إذا 

 ص قا لالشتراط.مستقاعا حي  ياتج العقد أثره  امتعيياه  كان
 المذكرة اإلد احية :

تبال ادةاق   ثان  م يكثم ادةن    ةو اال   ا  دةفلحم ادغا   خفييا يييي  با  ديي د  
يجثن اد  يال قلم ادحيا  دفادح األ الق قبل إرجييا يم   اجييثن اال يي  ا  دةفييلحم  يييم 
 يييي  بلم   جةسيييم  ا اييم ا ىايي  ةييو ادةييي  بل   اجييثن اال يي  ا  د ييخم     يييم

يال دفييادح قةادييم ق م تح،ييي، ذ اتيييم    ايي  ي انييال  قيي  اد  يي،  قيييام رب اد ةييل باد يي 
 دكييل ي يي    ةييو ادةن  يي   م يكييثم يث ييثقا  قيي  ت تاييل اال يي  ا  آلايياره  ةييعذا دييم يكييل 
يث ثقا ةو   ا ادثق  ي يل اال   ا  دةفلحم ادغا    دكل ال يىقل ذد  إدييم بيييام 

  قاييق يظييل صييحيحا   ا تييل اايياره دفييادح ادة يي    اد  ، ر يم اد ل ت ةل اال يي  ا 
    را م   يةام ذد  إذا    م  ييخم ق يي، تيي يال ييي   يي  م دفييادح   القه بحاييق تيي،ة  
اد ييي  م ب ييي،  ةاتيييم يبلغيييا ييييل ادن يييثق إديييم   القه   تيييثةو األ الق قبليييم  ي ييييل اال ييي  ا  

 دةفلحم ادغا   تنف ع اااره إدم ادةىيل )األب(.
 يف ل.  156ةاق     و تيا   رم اد

 

 تفسير العقود -3
 ( 159مادة )
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 العترة    العقود للمقاصد والمعان  ال لأللفاظ والم ان . 
األصييل  يي  الاييالم الحقيقيية  ييال د ييوز حمييل اللفييظ علييى الم يياز إال إذا تعييذر 

 حملب على معااه الحقيق . 
 ( 160مادة )

 ال عترة للداللة    مقابل التصر ح.
 ( 161مادة )

 الم أولى م  إهمالب، لا  إذا تعذر أعمال الاالم يهمل.أعمال الا
 ( 162مادة )

 ذكر بعض ما ال يت زأ كذكره كلب.
 ( 163مادة )

 المقلق د ري على إصالقب، ما لي دقي الدليل على التقييد نصا أو داللة.
 ( 164مادة )

 الوصف    الحاصر لغو، و   الغائب معتتر.
 ييا  إدايييا ةييو ت يييا  اد  ييثق  ةييو اد  ييا    ةييو ادةثاق ادييياب م ت ييةن  قثاقيي، قايييم يح

اد ييارثم    ييو  ةييوةييو اد  يي،      يياتادة ييايات  اييي  ام  يييا قانةييا ال يكييثم رييم 
 ي  ثذ  يل  قكام اد  ا م ا ااييم.

  يييل  يي ت ادةجلييم دلة قييثم اييليم رايي م 65  64  63  60  13  12  3را يي  ادةييثاق 
 بان.  

،  ليييم   اد ثاقيي، ادكليييم يكاريييا   ييل اد  ييم ال رفييثت  ال دييز م دييي ه ادةييثاق ألريييا قثاقيي 
 اد ارثم.

 ( 165مادة )
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إذا كانت   ارة العقد واصحة  ال د وز االنحراف عاها م  صر ق تفسيرها  .1
 للتعرف على إرادة المتعاقدي . 

إذا كييان هايياك محييل لتفسييير العقييود في ييب ال حييث عيي  الاييية الميييتركة  .2
لفياظ، ميع االسيتهداء  ي  ى الحر ي  لأل للمتعاقدي  دون الوقوف عاد المعاي

ذلك بقتيعة التعامل، ويما يا غ  أن يتوا ر م  أمانة وثقة بي  المتعاقدي  
 و قا للعرف ال اري    المعامالت. 

 المذكرة اإلد احية :
يفيي،ر االد زايييات ادنا ييئم قييل اد  يي، إراق  ادة  اقيي،يل    يياد  م يييل  ييثم ا راق  ذاتيييم 

 يةكل ي  ة يا إال  ثاالم ياقيم  و   ييار  اد  يي، ذاتيييا  ةييعذا  اريي  بيبي  يا  إال  رم ال
  ار  اد  ،  ا حم دزم  م ت ، ت با ا صاققا قييل إراق  ي يي   م دلة  اقيي،يل   ييل قلييم 

 يي    إذا ارحيي ع اقا و ادةث ث   ال ينح ع قل ادة نم ادظييا   دلس ييار  إدييم ي نييم 
 ت يييثايا دييييا يةيييا ييييي ث ل ر ييين  قيييل   يييار  اد  ييي، ادثا يييحم  ةيييعم ذدييي  ي ييي، تح ا يييا

قكةم  إذ  م   ثت ادس ار  يةن  اد ا ييو يييل اال  ييياق ةييو اد  يييا   إذ قليييم  م يلييزم 
ييي   ادثا ييحم يل ادة   م  م ت    ادس ار    با راق  اد و قد  قلايا ادس ار  ادثا حم

قلييم ادة  اق،يل د د  ةعم اد ارثم ال يجاز االرح اع قل ن ايي  ت يييا  ا دل  يي ع   قف،
 ا راق  ادحقيقيم دلة  اق،يل   اجل تيبا  اد  ،  ةا  ث  ال تةار يي دم اد  يا .  

 ق، تكثم   ار  اد  ،  ا حم ةو ذاتيا   ي  ذد  يك ن يييا ادغةييثم بخفييثت ققي ييم 
قالد ييييا   يييل قييي، تكيييثم يخاد يييم دل فييي، ادحقي يييو دلة  اقييي،يل   ةيييو  ييي ه ادحاديييم يجيييل 

قيي،يل  قيي،م االق يي،اق بيياد  با  ادييثارق ةييو اد  يي، ادثا ييح االق يي،اق باد فيي، ادحقي ييو دلة  ا
ييييل ادة ييي    اد يييو رفييي  )اد بييي   ةيييو  159ادةحييي،ق   ذدييي  ااييي ناقار إديييم ريييم ادةييياق  

 اد  ثق دلة اص،  ادة ارو ال دلد او  ادة ارو(.
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 ق، يك ن  ادس ار  ادثا حم ادغةثم  ا  يام بادني م إدم ققي م قالد يا   يي م يحفييل 
  ارتال  ا ح ال ةو اد  ، ادثاق،   ةييا إذا  رق ةييو اد  يي،  م ادييةةل يائييم ت ارم  ال 

قينييار اييم  رق ةييو يكييام ا يي  ينييم  م ادييةةل يائييم  ق يي   قرييارا   ةادس ارتييام ادييياب  ام 
 ا يييح ام دييييث رظييي  إدييييم  يييل ينيةييييا قليييم قيييي،    دكيييل يظييييي  ادغةيييثم ةييييو ققي ييييم 

 نييا ي يلييل األييي  ت يييا  ةا        يي  ل  قيي، ةا يييل األايي ادة فييثق ينيةييا ةييو قادييم ت   
 دة  ةم يا اتجي  إديم ا راق  ادة    م.  

 ا   م  م اد  بايي  ادثا ييح ي يي، ار كااييا ديياراق   يياب ييا ديييا  ال يجييثن األ يي  بخاةييم 
إال إذا ابيي   م ذديي  يييا ارفيي ع إديييم قفيي، ادة  اقيي،يل ققي ييم   ال  يي، يييل إا ييات ذديي  

ادثا يييحم  ادة،ر يييم ةيييو اد  ييي، ةيييو  اييي   بحايييق ي ح ييي   م اديييي ةال ااييي  ةا األد ييياو
ادة نييم ققي ييم   اكييثم ا ا ييات قييل ن ايي  األقيي،ا   ادظيي  ع ادخار يييم قييل اد  بايي  
ذاتييم   قلييم اد ا ييو  م يبيي ر ت  ييم ادظييا   إدييم ادة نييم ادحقي ييو ةييو تيييبال قكةييم  
قاييق يبيييال ايييبل ااييي   اقه ادس يييار  ادثا ييحم    يييي  تثصيييل إديييم ااييي خات ادة نيييم 

 ادي ةام.اد ل قف،ه  
 ت يي،ي    ييثت ادس ييار   قيي،م اق يا يييا إدييم ت يييا     ةث يييا  اق يا يييا إديييم  يييي دم 

 قارثريم يخ   قا و ادةث ث  ةو تح،ي، ا د قابم ادةحكةم اد ليا.
إذا  اريي    ييار  اد  يي،  اي ييم ةييو قالد يييا قلييم ققي ييم ادة نييم ادة فييثق ينيييا بيييبل   

اليا بحاق تح ةل  كةيي  يييل ي نييم  ةييا  يي، يا يك ن يا يل  ةثم  إ يام يىقل إدم ت   
يييل ادلجييث  إدييم اد  يييا  د ح،ييي، اد فيي، ادحقي ييو اديي ل ذ ييل إديييم  ييل يييل ادة  اقيي،يل  
 ا يييل   ييي ه ادةيةييم اد ا ييو  قاييق تكييثم  اي ييم  م يفييل إدييم يييا قفيي،تم ا راق  

د  ييييا  اد  ييي،  اد حيييق قيييل ا راق  ادة ييي   م  تفييي،يمادة ييي   م ديةيييا   دل ا يييو قيييال 
لة  اقييي،يل  م ي  ييي   ييي  ن  ايييائل اد  ييييا  ق م األ ييي    إذ  ريييم  اييي  يليييزم بجةيييي  د

 ايييييائل اد  ييييييا  اد يييييو  رقت ةيييييو اد يييييارثم   ايييييي ي،ل اد ا يييييو دلك ييييي  قيييييل ا راق  
ادة    م دلة  اق،يل باد  ث  إدم   ارات اد  ، دة  ةم نبي م ادة ايلييم  إذ ي ييي  اد  يي، 
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ق  ييا    إ ييار ... ادييخ  ةييعذا اق ةليي    ييار  قيييل نبي  ييم  يي م يكييثم ه ييم     ي ييا    
اد  ،  كة  يل ي نم  ا  ار اد ا و ادة نم اديي ل ت   يييم نبي ييم اد فيي ع اد ييارثرو  

  ةيييو قارايييم االاييي  ةام قليييم ادةيييي  ا   م يييي ق اد يييو     يةليييم ال اييي ةليييث ا ييي    ادة 
دةييي  ا، ي ييي  ذديي  قلييم  رييم قاراييم اايي يا   إرةييا قفيي، ادة ايي  قنيي، قيي،م اديي ق إدييزام ا

 ييي،ة  اد  يييثان.   ييياد  ث  إديييم ييييا يجيييل  م ي يييثاة  ييييل  ياريييم  ا يييم  يييال ادة  اقييي،يل 
    يم ادة  اق، اآل   يل إ يام ةو اد  با . قال يي غل ادة  اق، يا  ي   و  

  اد  ث  إدم اد يي ع ادجييارل ةييو ادة ييايات ةييعذا  اريي  ادس ييار  تحةييل  كةيي  يييل ي نييم 
  قيي ع ي   ي  اد  ع   ةو قادم تنان  ق ع قام   ل قةليا قلم ادة نم اد ل ي 

 يييات ي  ييي،م اد ييي ع ادخيييات   ال ييييي  ام بييياد  ع إذا  يييام يخاد يييا دلنظيييام اد يييام    
 د قاب.  

  اد  ث  إدم ادي ا م اد و ين    يا ادة  اق،ام اد  ،  ةعذا ر   اد  ، بي ا ييم يحيي،ق  ييي،  
ا ادة يي   م قلييم  ييث  ةيي ياتيييل ادييزيل قلييم رحييث ي ييال  يييةكل دل ا ييو  م ي ييي  إراق

 ن ا م اد ن ا  اد و  اة ا قلايا.  
 ات يي  اد  ييم  اد  ييا  قلييم اق  ييار ن ا ييم اد ن ايي   اييالم يى يي،  د  يييا  إراق  ادة  اقيي،يل 
اد يييو ديييم ت  يييح ييييل  نيييثق اد  ييي،   يةيييام ذدييي  قييييام ادة يييي   ع   ييي،ة  األ ييي   ةيييو ييييثنل 

اد م دل ثاق، اد ايم اد و ت  ييو  يي،ة  يظي  إراق  ادة  اق،يل يخ   ادةى   ي،  يل ادزيل
 األ    ةو يثنل ادة ي   ع   ب م يكثم قة يا ةو يثنل ادةى  .

  اد  ث  إدم ظ  ع ادثاق  اد و يةةليا  ل قايل  ار و قل اد  يي، الايي ظيار ا راق  
ادة ييي   م  يييادظ  ع اد يييو  قانييي  بيييع  ام اد  ييي،   ييييا اييي  م    قاصييي ه ييييل ات اقييييات 

 د  ،.  ت  ل  بةث ث  ا
يظي  يةييا اييب   م اد ا ييو ةييو ت يييا ه دلس ييارات ادغاي ييم ةييو اد  يي، ي حييق قييل ادنيييم 
ادة يي   م دلة  اقيي،يل   الجيي  يييل ا ييل ادثصييثم إدييم ذديي  إدييم ي ييايا  يث ييث يم   ديي ا 
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ةارييييم ال ي  يييي، بييييا راق  ادظييييا    ادةح ييييم   ال بييييا راق  اد اننييييم ادةح ييييم   إرةييييا ي  يييي، 
 ي   ع قلايا.با راق  اد و يي يي   م  
 زائيي ل   111ق اقو    166اثرل    151يف ل     150  و تيا   رم ادةاق   

 ق  و يثق،.  248 رقرو    239 
 ( 166مادة )

 دفسر اليك    مصلحة المدي .  .1
ومع ذلك ال د وز أن دكون تفسيير الت يارات الغام ية  ي  عقيود اإلذعيان  .2

 صاراا بمصلحة القرف المذع .
 (179)  الاص القددي :

ذا تعذر إزالة ما دكتاف أحد شروط العقد غموع، ويقي  شيك  ي  حقيقية قصيد إ .1
المتعاقييدي  ماييب،  سيير اليييك لمصييلحة المتعاقييد الييذي دكييون ميي  شييأن إعمييال 

 اليرط أن د ره.
وعلى وجب الخصوص، دفسر اليك لمصيلحة الميدي ، إذا كيان مي  شيأن إعميال  .2

 ر ثقالا.اليرط أن دحملب االلتزام، أو أن د عل   أه عليب أكث
 ومع ذلك  ف  عقود اإلذعان دفسر اليك دائماا لمصلحة القرف المذع . .3
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 المذكرة اإلد احية :
إذا دييم ي لييح اد ا ييو ر ييم  قةييام قثاقيي، اد  يييا  اد ييو ت يي،ي  ا  ييار  إدايييا ةييو ي  ةييم 

   قيي،  يي    اد  يي،  نيي ا راق  ادة    م دلة  اق،يل   إذا ت  ر قلم اد ا و إنادم يا يك
م  ة لييييم  م ي يييي  اد ييي  دةفيييلحم ادة  اقييي، ادييي ل يكيييثم ييييل  ييي م إقةيييام ييييل  ةيييث 

قيي، يكييثم دفييادح اديي،ائل   قيي، يكييثم دفييادح   م اد  يييا  اد يي    م ي يي ه    يي ا ي نييو
ييي  دفييادح  ادةيي،يل  ةييعذا  ييام إقةييام اد يي   اديي ل يك ن ييم ادغةييثم ي يي  باديي،ائل  ي

ا اديينم  يياد  اد اقيي،  اد ييو اديي،ائل  إذا  ييام ي يي  بادةيي،يل ي ييي  دفييادح ادةيي،يل    يي 
ت ييييثم  بيييي م اد يييي  ي ييييي  دةفييييلحم ادةيييي،يل    يييي ه قاقيييي،   ااايييييم   يييي ت  يييييا   لييييل 
اد  نانييات   ابيي ر  يي ه اد اقيي،  قيي،  اق  ييارات ينيييا  م األصييل  يي ا   اد يييم  االايي ةنا  
اد يييزام اد يييخم   االاييي ةنا  يجيييل  ال ي ثاييي   ييييم   ينييييا  م ادييي،ائل  يييث ادييي ل يةليييو 

ادةييي،يل ةيييعذا  يييام يبيةيييا     اي يييار  يكيييثم يخيئيييار  ا حةيييل ت  يييم ذدييي   االد يييزام قليييم
    يا  اد   ةو يفلحم ادة،يل.  

 ةيييو  ييييل تيبي يييات اد اقييي،    ريييم إذا  يييام  نيييا   يييكا ةيييو قييي،ر اد يييال ادةيييى    ي يييي 
يفييلحم ادةييى   ألرييم ادةيي،يل   يييليم اد ييال ادةييى      إذا اييار  يي  قييثم ن ا ييم ادثةييا  

 يا. يفلحم ادة ي   ع  ألرم ادة،يل  باأل     ي ي  ةو 
اد  ، قلم  م ي و ادة،يل  ،ينم ةييو  ييي  ي ييال  يكييثم دييم  م ي ييو باديي،يل   ةو  إذا إت  

 ال يجييثن دليي،ائل  م يلزيييم بادثةييا  ةييو   ةييو اد ييي  ادةحيي،ق ةييو االت ييال ق ييم ا يي  يييثم 
اجييل اار  كا ةييو   ييثب إقيي ار ادةيي،يل  ةييي  اد يي  ةييو يفييلح م       إذا   اداثم األ م

 إق اره.  
بييييبل قييي،م  179دييي د  ال ييي، ييييل إقييياق  صييييا م اد  ييي تال األ ديييم  ادةارييييم ييييل ادةييياق  

  اقيي، اديي ل يكييثم يييل  يي م ةيةييا  إذ األ دييم تج ييل اد يي  ي ييي  دةفييلحم ادان ثاةيي   اد
إقةييام اد يي    م ي يي ه   ادةاريييم ت يي  قاقيي،  اد يي  ي ييي  دةفييلحم ادةيي،يل   اق  يي،  م 
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و ت بايي  قييل رزقييم ا  ةا يييم    يي، ا اد كيي  اد ييارثرو دةفييلحم  يي ه اد اقيي،   ا يييم    يي 
 .ادة،يل

 اد  يي   ادةادةييم   يي   اايي ةنا ر ي  ليي  ب  ييثق ا ذقييام ي ايي،  م ت يييا  اد يي  قائةييا يكييثم 
رييم ادييي ع اد ييسي    ادة  اقيي، ةييو يفييلحم ادييي ع ادةيي قل قائنييا  كييام  م ييي،ينا  أل

يةكنييم يييل  م ي يي م قلييم ادةيي قل  اآل   ادييي ع األقييث  اديي ل يةليي  يييل ادثاييائل يييا
رييم ي يي، ي يييب ا أل  يي  بخيئييم  ا حةييل اد   ييم  يي  نا  ا ييحم  انييم ةييعذا دييم ي  ييل ذديي   

 ةو   ا ادغةثم.  
   نا  قلم يا اب  ر   ت صيا م رم ادةاق  قلم ادنحث اآلتو:  

 ي ي  اد   ةو يفلحم ادة،يل. .1
ثق ا ذقييام  ييارار  ييي  ذديي  ال يجييثن  م يكييثم ت يييا  ادس ييارات ادغاي ييم ةييو ق يي  .2

 بةفلحم ادي ع ادة قل.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 179قلم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم  ت يي،يل ادةيياق  )

 (.166ادةاق  )
 زائييييي ل   112ق اقيييييو    167ايييييثرل    152يفييييي ل    151  يييييو تييييييا   ريييييم 

 ق  و يثق،.   248 رقرو     240 
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 الفرع الثالث 
 انحالل العقد 

 ( 167مادة )
 برصاهما بعد انعقاده.  العقد عاقدي  أن يتقايالللمت .1
 تخ ع اإلقالة لليروط العامة للعقد.  .2
 ت وز اإلقالة    بعض المعقود بما دقابلب م  عوع.  .3

 المذكرة اإلد احية :
اد ابيييم اد  ،يييم تن يي  بات ييال ادة  اقيي،يل   تحييل  ي ييا بات اقيةييا ب يي،   ثق ييا   يي ه  ييو 

قبييثم يييل ادة  اقيي،يل صيي اقم     ييةنا    اد ييادو ال ت يي،  ال تيي م إال بعيجيياب     ا قادييم 
ا ييي  ايييب  إ  اييييم  يييال  نييي اع ا قاديييم  ،ا قاديييم  م تكيييثم ق ييي،ا يبييي م ب فييي، إناديييم ق ييي 

  اق  اره   م دم يكل.  
 اد     اد و يجل تثاة  ا ةو ا قادم  و اد يي    اد ييو يجييل  م ت ييثاة  ةييو  ييل ق يي، 

 ةايييا قلييم اق  ييار اد  يي، اديي ل   يي م يييل  ث ييم قييام    فيي م  اصييم  م ينفييل ر ييا ن
 قبليةا ااب ا   م دم يكل.  

ل اد  يي، قاييق ت يي  ا قادييم ةييو اد يياقو ب يي،ر يحيي  ال يةنيي  ا قادييم  ييا     تليي  ب يين 
قف م ةو ادةةل  ةةةا ةو ادبي  ي      م ي  ييم ادةبييي      ييز  ينييم ةييو ييي، ادة يي  ل 

 يةنيي  ا قادييم ة يي،ام اد ييائ  ادييةةل اديي ل    ةييو ييي، اد ييائ  قنيي، ات اقيةييا قلييم ا قادييم.  ال
 ق  م ألرم يل ادةةليات   و ال تيل .  

ق اقييو   اد  يي   ادةاريييم  183 رقرييو   243 اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق  ت ييارب رييم ادةيياق  
 ق اقو.  182 رقرو     244 ادةادةم يل ادةاق  ت ارب رم ادةاق   
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 ( 168مادة )
متعاقدي  إلى الحالة الت  كانا عليها قتل ديترط لصحة اإلقالة، إمكان عودة ال

 التعاقد. 
 المذكرة اإلد احية :

 يي، اد  يي، ادةيي اق اا قادييم تزاييل اد  يي،  يةييا  ييال ادة  اقيي،يل بادنييي م دلةا ييو  ادةييي  بل   
  إقاد ييم  يي م دييم يكييل ةا قادييم ديييا  ايي  ر  ييو  ديي د  ال تفييح ا قادييم ةييو اد  ييثق ادزينيييم

ا ادنييث  يييل اد  ييثق األايي  اد   ييو  ةيبي ييم  يي ه اد  ييثق ال  يي  ن امقاق ال ي  تل قلييم 
تييييةح  ييي ق ادة  اقييي،يل إديييم ييييا  اريييا قلييييم قبيييل اد  اقييي،   ييييل اد  يييثق ادزينييييم ا يجيييار 

 ادخ. اد ثرا،  اد ةل...  
  يي د  ادحييام ةييو اد  ييثق اد ثراييم يةييل ق يي، ادبييي  إذا  ليي  ادةبييي  ةييو ييي، ادة يي  ل ةييا 

 قثق  ادة  اق،يل إدم يا  ارا قليم قبل اد  اق،.    تفح ا قادم رظ ا الا حادم
 ( 169مادة )

 اإلقالة    حق المتعاقدي   سخ، و   حق الغير عقد جديد.
 المذكرة اإلد احية :

ااار اد  ،  يةا  انيةا بيي ا   إدم ن امت ، ا قادم ةيخا ةو ق  ادة  اق،يل     ا يىقل  
ديي د  ال يكييثم ديييا  ايي  ر  ييو بادنييي م  ر  و   ت ، ا قادم ق ،ا  ،ي،ا ةييو قيي  ادغايي  

ل اد ييييائ  ييييي  ييييي دلغايييي   ييييل  ا  ييييا يكييييثم يييييي  با ين ييييا دا يييي ار بييييادغا   ةةييييةا إذا ت ا
ل ال ي يي  بح ييثل ادغايي   ادة يي  ل ادةييارو دل  ييار    اديي،ائل ييي ادة يي  ل  ةييعم  يي ا اد  ا

با قادييم   ادة تيل   ل تظل يلكيم اد  ار دلة   ل ادةارو بيياد  م يييل ارحييام ايين، اييل م
  ا ثق اد  ار ية ا باد  ل  ي ا.

 ق  و يثق،. 251ق اقو     183 رقرو     243  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 170مادة )
 يي  العقييود الملزميية لل ييانتي  إذا لييي يييوف أحييد المتعاقييدي  بالتزامييب جيياز  .1

للمتعاقد اآل ير بعيد إعيذار الميدي  أن دقاليب بتافييذ العقيد أو بفسيخب ميع 
 الحالتي  أن كان لب مقت ى.  التعو ض   

د وز للقاص  أن دماح المدي  أجال إذا اقت ت ال روف ذلك، كميا د يوز  .2
لب أن ير ض الفسخ إذا كان ما لي يوف بب الميدي  قلييل األهميية بالاسي ة 

 إلى االلتزام    جملتب. 
 المذكرة اإلد احية :

جيياربال   األصييل  م ييي م اد يييخ ال يكييثم إال ةييو اديي  اب  اد  ،يييم ادفييحيحم ادةلزيييم دل
قبيييل اد  يييا   نيييا  قليييم نليييل  قييي، ادة  اقييي،يل  ةيييو قاديييم إ يييام ادة  اقييي،  ييييل اد ييييخ

اآل ييي  باد زاييييم   ال ي بيييل نليييل ةييييخ اد  ييي، إال إذا ابييي   م ادييي،ائل قييي،  قييي ر ادةييي،يل 
يياد ييا إيييياه باد ن ايي    ت  ييي    ةييييم ا قيي ار ةيييو  رييم يةبييي  ت فيييا  ادةيي،يل ةيييو ادثةيييا  

يةا ي،ة  اد ا و إدم إص،ار قكم ب يخ اد  ،   ا     دكييو ي يييخ اد  يي،  م   باد زايم 
يكييثم يلزيييا دلجيياربال   ا  يي  ذديي  إدييم ةكيي   اييبل ا د ييزام ةييو  يي ه اد  ييثق  قاييق  م 
ايييبل اد يييزام ادة  اقييي،  يييث اد يييزام ادة  اقييي، اآل ييي     اد يييادو يث ييي، ارت يييا   يييال اد زاييييات 

 ا  ةو  م  ل ي  اق،   ل يييل ا د ييزام ادة ا ييل اييب ا ادة  اق،يل ادة  ا لم   اظي  االرت
الد زايم    ا اديبل ال يكثم ةو   ثق ا د ييزام ادة ا ييل ب يي،ر يييا  ييث ةييو تن ايي  ا د ييزام  
  اد يييادو إذا تةنييي   قييي، ادة  اقييي،يل قيييل تن اييي  اد زاييييم  يييان دلة  اقييي، اآل ييي   م ييليييل 

  يي، بغيي م إقيياق  ادحييام إدييم يييا يلييل ةيييخ ادياد ن ايي  دلحفييثم قلييم ي ا ييل اد زايييم    
 كام قليم قبل اد  اق،.
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 ال يةبيي  ادحيي  ةييو نلييل اد يييخ إال دلة  اقيي، اديي ل دييم ي فيي  ةييو تن ايي  اد زايييم  بحاييق 
يكثم ق،  ةو بم     قلم اا  ،اق  م ي ثم بادثةييا  بييم   ا  يي  ذديي  إدييم  م اد يييخ  ييث 

 ةو ق،م تن ا  اد  ،.    فا ه اب ا   زا  ق،م تن ا  اد  ، ةا ييادل بم يل  ام  
يلل اد يخ  م يكييثم  قيي، ادة  اقيي،يل قيي، قفيي  ةييو تن ايي  اد زايييم  ألم اد يييخ د ا      

يةبيي  دليي،ائل قنيي، قيي،م  ةييا  ادةيي،يل باد زايييم  ةييعذا  ييام قيي،م ادثةييا  ال ي ييثق إدييم ة ييل 
ار  يييا  ا د يييزام  مادةييي،يل  يييل إديييم ايييبل   نبيييو  ةيييعم ا د يييزام ين  يييو   ا  تيييل قلييي 

 ةيخ اد  ، ب ث  اد ارثم     ا يا ييل  قليم ا ر ياخ.  ادة ا ل  
 إذا قيي،م نلييل اد يييخ دل ا ييو ةلييم اديييليم اد  ،ي اييم قاييق يكييثم دييم ادخيييار  ييال ةيييخ 
اد  ييي،   تن اييي ه  ةيييعذا   ييي،  م ادةييي،يل قييي، ر ييي  ي ظيييم اد زاياتيييم  اريييم ديييم ين ييي  إال ادجيييز  

ر يي  يييل االد زايييات ةييو  ةل ييم  ال  ادييا    ام   ا ادجز  قلال األ ةيم بادني م إدم يييا
 يحكم اد ا و باد يخ   إذا   ، قك  ذد  ةلم  م يحكم باد يخ.  

 اي يي  اد ا و  م يةنح ادة،يل   ييا ييييةم ادةيلييم اد  ييائيم     رظيي   ادةيييي    إذا 
  يي، يييا يبيي ر ذديي    دييم يحيي،  ذديي  يييا يلحيي  اد يي ر بةفييلحم اديي،ائل  ةييعذا دييم ييي  

 ة،  ةا يجثن دل ا و ينحم ييلم     .  ادة،يل  ام   ه اد
اد ن اييي     اد يييخ  اد  يييثان   اييي يي  اد ا يييو  م يحكيييم اديي،ائل   اييي يي   م ييليييل

بيياد  ثان بجارييل قكةييم ب يييخ اد  يي، إذا   يي، ت ةيي،ا يييل قبييل ادةيي،يل ب يي،م اد ن ايي     
    يي، إ ةيياال  بايي ا قيي، صيي،ر قييل ادةيي،يل ةييو ذديي  بيياد  م يييل إقيي ار اديي،ائل دييم   اييا

اد  يييثان ةيييو  ييي ه ادحاديييم ي يييثق إديييم اد  يييل اد يييار  ألم اد  ييي، ب ييي، ةييييخم ال يفيييلح 
 ك اا  دل  ثان.

ق  ييييو  253 زائيييي ل   119اييييثرل   158يفيييي ل   157  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  
 يثق،.  
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 ( 171مادة )
د ييوز االتفيياق علييى أن دعييد العقييد مفسييو ا ميي  تلقيياء نفسييب عاييد عييدم  .1

 اب دون حاجة إلى حكي.الو اء بااللتزامات الااشئة ع
ال دعفيي  هييذا االتفيياق ميي  اإلعييذار مييا لييي يتفييق المتعاقييدان صييراحة علييى  .2

 اإلعفاء ماب. 
 المذكرة اإلد احية :

تجاييز ادةيياق  دلة  اقيي،يل االت ييال قلييم  م ي يي، اد  يي، ي يييث ا يييل تل ييا  ر يييم قنيي، قيي،م 
  اد ااييخ ادفيي اح  قيييام  قيي، ةا   ن ايي  االد زايييات ادنا ييئم قنييم    يي ا يييا ييييةم باد يي  

 قيي، ي  يي  قلييم  يي ا اد يي   ةييو اد  يي، ر يييم    ةييو ات ييال القيي    يي   اد يييخ ال ي يي، 
صيي احا إال إذا  ييام ي يي ر إر ييياخ اد  يي، يييل تل ييا  ر يييم قنيي، قيي،م ادثةييا  باالد زايييات 

 يين اد  ييثق بصيي احا باد يييخ يييا ي  يي  قليييم ةييو   يي نا ادنا ييئم قنييم    اد ييادو ال ي يي،
، اد  يي، كيي م يل ييزم ادة يي    ل  يي،ة  ادييةةل    ادجييز  اد يياقو ينييم ةييو تيياراخ ي ييال   إال قيي 

ي ييييث ا  ألم  ييي ا ي ييي،  ييي نا ةاايييخا  يييةنيا تيييي ن، قلييييم ققيييث  اد ييييخ ادةنفيييثت 
 ا  تييل قلييم   ييثق اد يي   اد ااييخ ادفيي اح تج ايي، اد ا ييو يييل   183قلايا ةو ادةيياق   

  ييل تةكانييم يييل اد ن ايي    الي م اد  ،ي ام إذ ال يي يي  ييينح ادةيي،يل ييلييم ق ييائيم يييل
م ادحكييم ب يييخ اد  يي، قإذ ال يةليي  اد ا ييو إال ةيييخ اد  يي،   ال يييي يي  ادةيي،يل  م ي ييث 

  ن ا ه اد زايم ب ، رة  اد،قث    يا اد،ائل  يكييثم دييم ادخيييار  ييال اد ةييي   ثقييث  اد يييخ 
 ل نلل اد ن ا .   ا  

ديي،ائل يييل  ا ييل إقيي ار  االت ال قلم      قث  اد يخ ق م قا م إدم قكم ال ي  ييو ا
ادة،يل  إال إذا ات   ص اقم ةو اد  ، قلم ا ق ا  يل ا ق ار   يي م ييينم ةييو اد  يي، 
قلم اق  ار اد  ، ي يث ا يل تل ا  ر يم ق م قا م إدم إقيي ار   ا يي  اد يييخ إذا تةنيي  
ادةييي،يل قييييل تن ايييي  اد زاييييم ق م قا ييييم إدييييم إقيييي ار ادةييي،يل    رةيييي  ققييييث  ةيييييخ   إذا 
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قليييم اد ا يييو ارحفييي  ق ره ةيييو بحيييق تيييثاة  اد ييي    ادانييييم دثقيييث   قييي م األيييي 
 اد يخ.  

 254 رقرييو    245 زائيي ل   ت ييارب  120يفيي ل    158  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
 ق  و يثق،.  

 ( 172مادة )
 ييي  العقيييود الملزمييية لل يييانتي  إذا انق يييى اإللتيييزام بسيييتب اسيييتحالة تافييييذه، 

 خ العقد م  تلقاء نفسب.ق   معب االلتزامات المقابلة و افسات
 المذكرة اإلد احية :

اييبل اد ييزام ادة  اقيي، ةييو اد  ييثق ادةلزيييم دجيياربال  ييث اد ييزام ادة  اقيي، اآل يي   ةييعذا ار يي،م 
اديبل  ي ا ادة نم  ق  االت ال  ق  اد  ، بانا   اجل  م ي  م اديبل  ييي ا ادة نييم 

الت ييال  قبييل اد ن ايي  ةييا ي يييل إدييم قييال تن ايي  االد زايييات ةييعذا نام اييبل ا د ييزام ب يي، ا
 ثق إدم  ي   ق، ادة  اقيي،يل   يييا إذا  ييام ياد  ،  ل ي يخ إذا  ام ن ام ابل ا د زام 

ابل ق،م اد ن ا  ي ييثق إدييم اييبل   نبييو قييل ادة  اقيي،يل ي يييخ اد  يي، ب ييث  اد ييارثم ق م 
إر يييياخ  إقييي ار  ألم ا قييي ار ال يكيييثم إال ةيييو قاديييم  يييثم تن اييي  ا د يييزام يةكنيييا   ا ييي 

اد  ، ق م ادلجث  إدم اد  ا    إذا رة  األي  إدم اد  ا  اق ف  قةل اد ا ييو قلييم 
بحييق  ييثم قيي،م اد ن ايي  ي ييثق إدييم اييبل   نبييو   ال يث يي، يجييام دل  ييث  قلييم ادةيي،يل 

 ثق إدم ابل   نبو.   ثق إدم  ي  ينم  ل ي باد  ثان ألم اا حادم اد ن ا  ال ي
 ق  و يثق،.    255 زائ ل     121 يف ل     159  و تيا   ادةاق   
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 ( 173مادة )
إذا اص ح اإللتزام مستحيال    جزء ماب جاز لليدائ  التمسيك بانق ياء ميا  .1

 دقابلب م  التزام أو دقلب م  المحكمة  سخ العقد.
إذا كانت االستحالة وقتية    العقيود المسيتمرة جياز لليدائ  أن دقليب مي   .2

 المحكمة  سخ العقد. 
 (861)  الاص القددي :

إذا أص ح االلتزام مستحيالا    جزء ماب انق ى هذا ال زء وما دقابليب مي  التيزام  .1
 و  وز للدائ   سخ العقد بعد إعذار المدي .

إذا كانييت االسييتحالة وقتييية  يي  العقييود المسييتمرة جيياز للييدائ   سييخ العقييد بعييد  .2
 إعذار المدي .

 المذكرة اإلد احية :
ةيييو  يييز  ييييل ا د يييزام ق م  م يكيييثم ذدييي  بييييبل  انييي  اد  ييي   األ ديييم قكيييم االاييي حادم 

ي  يي  إدييم ادةيي،يل   ييث ار  ييا   يي ا ادجييز   يييا ي ا لييم يييل اد ييزام   اجييثن دليي،ائل ةيييخ 
اد  يي، ب ييي، إقيي ار ادةييي،يل  ةةييةا ةيييو ق يي، ادبيييي  إذا  صيي ح  يييز  يييل ا د يييزام ييييي حاار 

م تن ايي ه     نلييل إر ييات ادييةةل ب يي،ر ادجييز  اديي ل اايي حا  ةييوةلل،ائل )ادة   ل( ادحيي   
 نلل ةيخ ادبي .  

  ان  اد     ادةاريم قكم االا حادم ادثق يم ةو اد  ثق ادزينيم ق م  م يكييثم ذديي  ديييبل 
ةةييةا إذا  صيي ح    ي  يي  إدييم ادةيي،يل   ييث يجاييز دليي،ائل ةيييخ اد  يي، ب يي، إقيي ار ادةيي،يل

األ يي     ثر  يغ يييم بادةييا   دييم تفييلح دلزارقييم ييي،  يييا ةييا ييي،ة  ادةييي     األرم ادةيي 
قاديييم االاييي حادم  ادةيييي ح م ةيييو  ييي ه ادةييي،    اجيييثن ديييم  م ي ييييخ اد  ييي،   اد ييييخ ةيييو

ادجزئييييم    االاييي حادم ادثق ييييم ي ييي  بيييعقام إراق  ادييي،ائل إديييم ادةييي،يل ق م قا يييم إديييم 
 اد  ا و    اد  ا و.
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   ا ادنم يييل  يي رم  م يخليي  ادةنانقييات  يةييا  ييال ادة  اقيي،يل    يييم ياييل إدييم اديي،ائل 
ق ت   صاقيم دم ةو ةيخ اد  ، ق م تح،ييي،  ييثاب  بخفييثت ي يي،ار االايي حادم قا

ادجزئيم    ادثق يم اد و يجييثن دليي،ائل بة   ييا ا  م ي يييخ اد  يي،  ديي د  يييل األة ييل  م 
يلجيي  اديي،ائل إدييم اد  ييا  ييلييل ةيييخ اد  يي،   اد ا ييو دييل ي يييخ اد  يي، إال إذا   يي،  م 

االايي حادم  زئيييم  م  ق يييم يييل ادجيييايم بحاييق  ادجز  اد ل اا حام تن ايي ه اييثا   كاريي 
بحكييم   قيي دييث قلييم بييم ادة يي  ل    ادةييي     قبييل اد  يي، دةييا ت اقيي،   اكييثم اد يييخ قيي، 

 اد  ا   ال ب ث  اد ارثم  ال با راق  ادةن  ق  دل،ائل.  
  اق  ت ادنم اآلتو :

يييا ي ا لييم  إذا  ص ح ا د زام يي حاا ةو  ز  ينم   ان دليي،ائل اد ةييي  بار  ييا   -1
 اد ا و ةيخ اد  ،. يل  يللييل اد زام     

إذا  اريييي  االايييي حادم  ق يييييم ةيييييو اد  ييييثق ادةييييي ة    يييييان دليييي،ائل  م ييلييييل ييييييل   -2
 اد ا و ةيخ اد  ،.

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 186قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.173ادةاق  )

 ق  و يثق،.  256  و تيا   رم ادةاق   
 ( 174مادة )

إذا  سيخ العقيد أعييد المتعاقيدان إليى الحالية التي  كانيا عليهيا قتيل العقيد،  ييإذا 
 استحال ذلك جاز الحكي بالتعو ض.

 المذكرة اإلد احية :
ي  تل قلم ةيخ اد  ، باالت ال    بحكم     يينم اد ييارثم ار ،ايييم  قيي،ه  يي م دييم يكييل  

د  يييثق اد ثرايييم  ال يجييي ل ادحكيييم ايييثا  بادنيييي م دلةا يييو    ادةيييي  بل  ييي ا بخفيييثت ا
قلييم اد  ييثق ادةييي ة   قاييق ي  فيي   ايي ه قلييم ادةييي  بل  ال ي نييا م ادةا ييو  ةةييةا إذا 
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ةيخ ق ، ادبي    ث يييل اد  ييثق اد ثراييم  ي نييو  يي ا إقيياق  ادة  اقيي،يل إدييم يييا  ارييا قليييم 
 قبل اد  اق، إذ يجل قلم  ل ينيةا  م ي ق يا اا لةم ر يجم دل  ،.  

خ ق يي، ا يجييار   ييث يييل اد  ييثق ادزينيييم ةييا يييي ل اد يييخ قلييم ادةا ييو  ييل  إذا ةييي 
يييي ل قلييم ادةييي  بل   يي ا ي نييو  م يييا ت تييل يييل ااييار قلييم  يي ه اد  يي، ال يةيي   ييل 

ق يي، ا يجييار اديي ل ةيييخ  اد ييو اايي ح   قييل ادةيي،   ةييو يظييل قائةييا  ديي د  ةييعم األ يي   
ثان   ا  يي  ذديي  إدييم  م نبي ييم ادياب م دثقث  اد يخ ت    ص م األ    ال صيي م اد  يي 

    يا ةات ينم ال يةكل اد  ث   يم. ااد  ثق ادةي ة   ت نو ق، ادزيل ر ل ةاي
 إذ ةيييخ اد  يي، يييل قبييل اد ا ييو بيييبل قيي،م قيييام ادةيي،يل   ن ايي  اد زايييم قييل قةيي،    

دم يا  ارييا قليييم قبييل اد  اقيي،  ايي  يةكنييم   ييان دليي،ائل إإ ةام   ار  إقاق  ادة  اق،يل 
دةياد م باد  ثان قل األ يي ار اد ييو دح يي  بييم بيييبل ة ييل ادةيي،يل ادة ةةييل ةييو قيي،م ا

قيايييم   ن ايي  اد زايييم  إذا ةيييخ اد  يي، قيي،  يي م دييم يكييل بادنييي م دلة  اقيي،يل  ادغايي     يي ا 
اد و  يييبيا ادغايي  يييل  قيي، ن ةييو اد  يي،  إال إذا  ييام ادغايي  قيييل  ل ي نو ا ث  ادح ث 
 اد يخ.  ح ثل قبل  ادادنيم  ت تب  دم 

 257 رقريييو    248 زائييي ل   ت يييارب  122يفييي ل  160  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
 ق  و يثق،.  
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 الفصل الثان  
 اإلرادة المافردة 

د ، اار  يياع ةييو اد كيي  اد ييارثرو بخفييثت ييي،  قيي،ر  ا راق  ادةن يي ق  قلييم  م تنيي ع 
قليييييم إر يييييا   اد زاييييييات  ةييييي  ب  ادة،رايييييم اداتانييييييم إديييييم إركيييييار قييييي،ر  ا راق  ادةن ييييي ق  

االد زاييييات  إذ  م االد زاييييات ال تن ييي  إال   ثاةييي  إراقتيييال  ل   يييثق ق ييي،   ا  ييي   ييي ا 
اد فثر إدم ةك   ق،يةم ت ، ا د زام رابيم  ييال  خفييال  ةييا اديي،ائل  ادةيي،يل    اد ييادو 

 ةا راق  ادثاق،  ال تن ق االد زام.
ن يي ق   ةفيي،ر داد ييزام بجارييل  ذ ب  ادة،رام ادج ياريم إدم   ييثب األ يي  بييا راق  ادة

اد  يي،   قيي، ريياق   يي د  اد قيييم ادنةيييا ل )ايييجل(   قيي، اق نيي  اد  نييال األدةييارو اق  ييار 
 داد زام.   قايا  ا راق  ادةن  ق  يف،را

 قا م  ارل يل اد  م األدةارو صيييا م رظ اييم اد فيي ع اد ييارثرو قلييم  اييا  إق  يياره 
م ةيييو ذدييي   اريييل ييييل اد  يييم اد  رييييو ) انيييو  ا راق  يفييي،را قاييييا داد يييزام  قييي،  اة يييي 

 قيةث    ثا ام(.  
 اق ن يي   ةايي  يييل اد  نانييات يييا ذ بيي  إديييم ادة،راييم ادج ياريييم  قيي،ت ا راق  ادةن يي ق  

ديييم  ةيييا  يييث ادحيييام ةيييو اد  ييي،  ايفييي،را ااييي ةنائيا داد يييزام   قييي،م اق  ار يييا يفييي،را قايييي 
اد  نيييال ا يييييادو  اد  نيييال ادةفييي ل )اد  نيييال اديثايييي ل  ت نيييال االد زاييييات ادبثديييثرو  

  ت نانات ق  يم     (.
 ت يي،م اد  نييال ادةيي،رو األرقرييو ةييو  يي ا ادةجييام ي يي ا ا باد  ييم ا اييايو ألرييم ي يي، ا راق  
ادةن يييي ق  يفيييي،را قايييييا يييييل يفيييياقر ا د ييييزام )را يييي   يييي ت يثقيييي  اد  ييييم ا اييييايو  

  يا ب ، ا(.    257ت 1ادة   ات ا ي اقيم دل ارثم ادة،رو األرقرو   
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 ادة ييي      ييي  باالتجييياه ادييي ل ي ييي، ا راق  ادةن ييي ق  يفييي،رار قاييييار داد يييزام  ادييي ل تييي ا  
باد  يييم ا ايييايو  قليييم   يييم ادخفيييثت اد  نيييال األرقريييو   ي ييي    اد  نيييال اد   يييو 

 ادةثق،.
 ( 175مادة )

د وز أن يلتزم اليخص بإرادتب المافردة دون توقف على قتيول المسيتفيد  ي  
 موصوع دقرر فيب القانون ذلك.كل 

 المذكرة اإلد احية :
اد فيي ع بييا راق  ادةن يي ق  ق م  م ي ثقيي     ييثق يي ه ادةيياق  ت نييا م ادةبيي،  اد ييام ة  يي ر 

قليييم قبيييثم ادةيييي  ا،  يييياقام ال يليييزم  اييي  ادة فييي ع   ان ييي  قيييل اد فييي ع بيييا راق  
  زام.ف ع  ق، ا  ا يم  ر ا  ا د ادةن  ق  ا د زام  ةعراق  ادة
يل ي     اد  نييال ادةيي،رو اد   ييو ادةثقيي،  ت ييارب رييم  258  و تيا   رم ادةاق  

  رقرو.  250ادةاق   
 
 ( 176مادة )

ال ميا تعليق إتسري األحكيام الخاصية بيالعقود عليى التصيرف بياإلرادة المافيردة، 
 ماها ب رورة وجود إرادتي  متقابقتي .

 المذكرة اإلد احية :
اد فييي ع بيييا راق  ادةن ييي ق   ماألقكيييام ادخاصيييم بييياد  ثق قلييي  ت اييي،  ييي ه ادةييياق  بيييي اام

باق  يياره يفيي،رار داد ييزام  ا  تييل قلييم ذديي   م ت ييثة    ليييم اد  اقيي، ةييو ادةل ييزم بعرقاتييم 
ادةن يي ق    اجييل  م تكييثم إراقتييم  اديييم يييل قاييثب اد  ييا   تييثاة  ادةحييل  اديييبل ةييو 

بييياد  ثق ييييا ي  لييي  ب ييي  ر  اد فييي ع ادييي ل ي يييثم بيييم   ايييي ةنم ييييل األقكيييام ادخاصيييم 
 تيا   ا راقتال  ألم   ا األي  ي  ل  باد  ،  ال ي  ل  با راق  ادةن  ق .
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 ق  و يثق،.    259 رقرو   ت ارب    251ق اقو     184  و تيا   رم ادةاق   
 ( 177مادة )

إذا استو ى التصيرف بياإلرادة المافيردة أركانيب وشيرائقب،  يال د يوز للمتصيرف 
 ا لي ياص القانون على  الف ذلك.الرجوع فيب، م

 المذكرة اإلد احية :
إذا تح  يي   ر ييام   يي    صييحم اد فيي ع بييا راق  ادةن يي ق  ةا  تييل قلييم ذديي  اد يييزام 
ادة فييي ع  اكيييثم يفييي،ر اد زاييييم إراقتيييم ادةن ييي ق   دييي د  ال يجيييثن ديييم  م ي  ييي  قيييل 

ديي   ةةييةا إذا تفيي ةم  ا  ييم يل زيييار بييم إال إذا   يي، رييم ةييو اد ييارثم ي  ييو بخيياع ذ
دييم ي ييال ادثاقيي، ةييو ادثقيي، بادجييائز    ييا دلقيييام باد ةييل  ييان دييم اد  ييث  ةييو  قيي،ه  ييي  

 اا  ةو ق  ادغا  اد ل  رجز اد ةل قبل اد  ث . ق،م اد 
  رقرو.    252  و تيا   رم ادةاق   

 ( 178مادة )
ميي  وجييب لل مهييور وعييدا ب ييائزة دعقيهييا عيي  عمييل معييي ، التييزم بإعقيياء  .1

م  قام بهذا العمل، ولو قيام بيب دون ن ير إليى الوعيد بال يائزة أو ال ائزة ل
 دون العلي بها. 

إذا نفذ العمل أكثر م  شخص كانت ال ائزة لألستق،  يإذا تعيدد المافيذون  .2
    وقت واحد كانت ال ائزة سو ة بياهي.

إذا تعيياون عييدة أشييخاص  يي  تحقيييق العمييل وجييب علييى الواعييد أن دقسييي  .3
ساس تقدير عادل قوامب ميا دكيون ليب مي  نصييب  ي  ال ائزة بياهي على أ

 إن از العمل.
إذا لي دعي  الواعد أجال للقيام بالعمل، جياز ليب الرجيوع  ي  وعيده بيإعالن  .4

ال ييي ثر ذلييك  يي  حييق ميي  أتييي العمييل قتييل الرجييوع  يي  ألل مهييور، علييى 
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الوعييد، وتسييقف بالتقييادم دعييوى المقال يية بال ييائزة إذا لييي تر ييع  ييالل سييتة 
تار خ إعالن العدول لل مهور، أو بانق ياء  مير عييرة سياب   اشهر م 

 م  تار خ الوعد.
 (192)  الاص القددي :

ميي  وجييب لل مهييور وعييدا ب ييائزة دعقيهييا عيي  عمييل معييي ، التييزم بإعقيياء  .1
ال ائزة لم  قام بهذا العميل، وليو قيام بيب دون ن ير إليى الوعيد بال يائزة أو دون 

 العلي بها.  
 للقيييام بالعمييل، جيياز لييب الرجييوع  يي  وعييده بييإعالن إذا لييي دعييي  الواعييد أجييالا  .2

لل مهييور علييى أال ييي ثر ذلييك  يي  حييق ميي  أتييي العمييل قتييل الرجييوع  يي  الوعييد، 
وتسقف بالتقادم دعوة المقال ة بال ائزة إذا لي تر ع  الل ستة أشيهر مي  تيار خ 

 إعالن العدول لل مهور، أو بانق اء  مر عيرة ساة م  تار خ الوعد.
 إلد احية :المذكرة ا

ت ييي،  ييي ه ادةييياق  تيبي يييار دييياراق  ادةن ييي ق   ثصييي يا يفييي،رار ييييل يفييياقر االد يييزام  قايييق 
 ر ييي ت اد زاييييا قارثرييييار  نيييا  قليييم ا راق  ادةن ييي ق  دلثاقييي،  بييي م ي ييييو  يييائز  دةيييل ي يييثم 
ب ةيييل ي يييال   ديييث قيييام بيييم ق م رظييي  إديييم ادثقييي، بادجيييائز     ق م اد ليييم  ييييا  ةيييو  ييي ه 

ل زم ق م  م يث يي، صيياقل قيي     يي ا ي نييو تيبايي  ادنظ اييم ادةاقيييم ةييو ادحادم يث ، ي
ت  اييي  ادحييي  اد يييو   ييي،ت ةيييو ادة،رايييم ادج يارييييم   ييييا ادة،رايييم اداتانييييم ةليييم ت  ييي  
با راق  ادةن  ق   ثص يا يف،رار يل يفاقر االد ييزام ألريييا تيي   ةييو االد ييزام رابيييم  ييال 

 ي ييثاة  ذديي  ةييو ادثقيي، بادجييائز  قاييق  خفال  ق، ةا قائل  اآل   ي،يل  ةو قال ال
 يث ، ي،يل   ث ادثاق،  دةا يث ، ب ، اد،ائل إال إذا قام باد ةل ادة ال.

 إذا  رجز  ق،  ة اق ادجةيثر اد ةل ادة ال ةو ادةثق، ادةحيي،ق ةعرييم يفيي ح قائنييار دلثاقيي، 
كييثم بادجائز   اثا  ر ل ةو ادحفثم قلييم ادجييائز     دييم ي  ييل   اييي ثل األييي   م ي

 ق، قام باد ةل   ث قادم بادجائز      ا  قادم  يا.
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 إذا قييام باد ةييل ادة ييال قيي،ق يييل األةيي اق ب ييكل يييي  ل ة كييثم ادجييائز  دةييل اييب  ةييو 
تح ا  اد ةل ادة ال ةو ادثق،  ةعذا ق  ثا اد ةل ادة ال ةييو ر يي  ادثقيي  ت يييم ادجييائز  

 قلايم قلم ق،ر اد    .
تح ايي  اد ةييل ادة ييال ة  يييم ادجييائز  قلييايم قلييم   إذا ت ييا م قيي،ق يييل األ ييخات ةييو

  اا  يا   دم  ل ينيم يل  ي،.
 يييل يح ييي  اد ةييل ادة يييال يكييثم قائنيييا دلثاقيي، ييييل يييثم تةيييام اد ةييل إذا  يييام ذديي  ب ييي، 

 ادثق،    يل يثم ادثق، إذا  ام ذد  ق، تم قبل ا قام قل ادثق،.
 م  اديييا  ةال ييزم ادثاقيي، بادثقيي،  إذا ص،ر ادثق، ييل ييار  ل ق م تح،ييي، ييي،  يجييل  م ييي 

اديي ل صيي،ر قنييم   دكييل دييم ادحيي  ةييو اد يي، م قييل  قيي،ه  يين   ادي ا ييم اد ييو تييم  يييا 
 ادثق،  قلم  ال يىا  ذد  ةو ق  يل  تم اد ةل قبل اد  ث  ةو ادثق،.

 اجل  م ت ة  ققث  ادةياد ييم بادجييائز  بار  ييا  ايي م   ييي  يييل تيياراخ إقييام اد يي، م 
   ا   ة  ق    انم يل تاراخ ادثق،.دلجةيثر     بار

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 192قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.178ادةاق  )

يفييي ل   ت يييارب اد  ييي   ادةارييييم  162تييييا   اد  ييي   األ ديييم  اد  ييي   األ ديييم ييييل  ادةييياق  
 ي،رو  دةارو.  660ي،رو  دةارو   ت ارب اد     ادةادةم رم ادةاق     695ادةاق   
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 الفصل الثالث 
 الفعل ال ار 

ي ق  صل ادةيئثديم اد  فا ام إدم اد ارثم اد  يارو  دكييل  يي ا اد ييارثم دييم ي يي  قاقيي،  
قايم ةو   م   ه ادةيئثديم   دم يفل إدم اد  ثان قل  ل  ييي  ينيي ع قنييم  يي ر 

ثارال بييادغا   ييل  ييام اد  ييثان قاصيي ار قلييم ب يين األة ييام اد ييو قيي،قت يييل قبييل اد يي 
 كةثت      ت ادغا     ادحاثام    إتاع ب ن األ يا  ادةاقيم.  

انييثا    قر  ة يييا  اد ييارثم اد  ريييو اد يي،يم اد   قييم  ييال ادةيييئثدا ال ادة،ريييم  ادجنائيييم    
ثا قاقييي،    م ادةييييئثديم ادة،رييييم تن ييييم إديييم يييييئثديم ق ،ييييم     ييي   ت فيييا ام   صيييا

 بل   رار بادغا .  قايم تي ث ل اد  ثان قل  ل  ي  ا
 قيينل ادة يي   اد  ريييو يييا  صييل إديييم اد يييثر اد  يييو بخفييثت ادةيييئثديم اد  فييا ام 

قلييم يييا  1382   رييم صيي اقم ةييو ادةيياق  1804د  نييال ادةيي،رو اد  ريييو اقييال اييل 
ي تو )كل قةل  يا  ام يلح    را بادغا  يلييزم يييل  قيي  بخيئييم  يي ا اد يي ر  م ي ييثم 

ة يييي   اد  ريييييو   يييي  بادنظ اييييم اد خفيييييم ةييييو ادةيييييئثديم    ثا ييييم(   يييي ا يبييييال  م اد
 اد  فا ام  ل ادةيئثديم اد و ت ثم قلم ةك   ادخي .  

ق  ييار ةكيي   ادخييي   اييا  ادةيييئثديم اد  فييا ام ق ييم   ا يي  اد يي م ةو ا م اد  م  جاق دم ي
اد اايييي  ق يييي    دكييييل ظييييي  ب يييي، ذديييي  يييييل ينيييياقل   غاايييي  األاييييا  اديييي ل ت ييييثم قليييييم 

ادةيييئثديم   ا  يي   يي ا اد غاايي   ه ييي دفييا ام  تبنييثا ةكيي   اد يي ر   اييا  ادةيييئثديم اد  
إدييم يييا يييي،ق ادة يي  ر يييل قيييام ادةيييئثديم اد  فييا ام قلييم ةكيي   ادخييي   إذ يفيي ل 
قليييييم ادة ييييي  ر ةيييييو قييييياالت ق،يييييي،  إا يييييات ادخيييييي   اصيييييم ب ييييي، ااييييي  ةام اآلالت 

 يييي،قت ق ييييثل  اد يييادو ادةيكاريكييييم  ار  ييييار ادفيييناقات ادح،يةييييم ادة  ييي،   ادة يييييثر     
  ديييي د  ريييياق ا إدييييم   ييييثب قيييييام ادةيييييئثديم اد  فييييا ام قلييييم ةكيييي   ادة يييي  ر باد يييييا 

اد يي ر ال قلييم ةكيي   ادخييي    فثصييار  م اد يي ر يةكييل  م يحيي،   يي، م  ييي  يييل 
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،  ييييم     يحييي،  اد ييي ر   ل ييييل يييي  يييث ال    قييي، ةةيييل يجيييل  م ي حةليييم ادة ييي  ر  
 ادجييثاب اديبي ييو  م يييل  قيي،  ادث يي    ؟ صيين    يي ا  يايي ا ر يي  قنييم  يي ا اد يي ر

ادخيايي   ييث اديي ل ي حةييل اد يي ر  ألرييم  ييث اديي ل اايي  اق يييل  يي ا ادث يي     يي ه  ييو 
 قاق،  )ادغنم بادغ م(.

  نييييا  قلييييم اد كيييي  اد ييييارثرو اديييييا   ظييييي ت رظ اييييم "تحةييييل اد   ييييات ادةييييي ح،ام"    
 ادنظ ام ادةث ث يم.  

ادة يي   اد  رييييو  ادنظ اييم ادةث يييث يم   اد يي ل  ييال ادنظ ايييم اد خفيييم اد يييو   يي   ييييا
اد و صييا يا  ارييل يييل اد  ييم اد  ريييو  ةييو  م ادنظ اييم األ دييم ت ييثم قلييم ةكيي   ادخييي  

  دث  ام ي    ا ة  ا ال ي بل إا ات اد ك   ادةاريم ت ثم قلم ةك   اد  ر.  
 ييي  بادنظ ايييم ادةث يييث يم ةيييو ييييي دم   قييي، تييي ا  ادة ييي   اد  رييييو باق  يييارات اد ،اديييم   

م اد ةاايييز قيييل  ة اديييم اد يييو تلحييي  اد ييي ر بيييادغا   ةيييو قيييال  م قييي،يم اد ةاايييز ال يقييي،
 1968( اييينم 5ي يييثاة   ييييم  ييي   ا قرا  اديييانم دث يييثق ادخيييي    صييي،ر اد يييارثم رقيييم )

ل اديي ا ح إدييم ييي ااريييار إدييم اد  نييال ادةيي،رو اد  ريييو اد ييو ةييي ت ق 489بع يياةم ادةيياق  
  ييي، ذديي  ق ييا  يحكةييم اديين ن اد  رييييم )اديي،ائ    ريا تي ث ل ييييا دم قيي،يم اد ةااييز  

( ادةجليييم 7/12/1977)ادييي،ائ   ادة،رييييم ادةارييييم ةيييو  20/7/1976ادة،رييييم األ ديييم ةيييو 
 (.2ة       653ت   1978اد فليم دل ارثم ادة،رو  

 ا  ل ييييييي  اد  نانيييييييات اد   ييييييييم بخفيييييييثت األ ييييييي  بادنظ ايييييييم اد خفييييييييم    بادنظ ايييييييم 
بادنظ ام اد خفيييم قييال تنظيةييم ألقكييام ادةيييئثديم     ادة    ادةف ل  ادةث ث يم ة

اد  فا ام     ل ةك   ادخي   و  اا    ه ادةيييئثديم   قيي ت ت نانييات ق  يييم ق،ييي،  
قييي   اد  نيييال ادةييي،رو ادةفييي ل ةيييو ذدييي  ينييييا ادييييثرل   ادلابيييو   ادجزائييي ل .. اديييخ  

ا ام قلييم ةكيي   ا ت ت نانييات ق  يييم   يي   باد  ييم ا اييايو   نيي  ادةيييئثديم اد  فيي   تيي 
اد يييي ر  ينيييييا اد  نييييال ادةيييي،رو األرقرييييو   اد  نييييال ادةيييي،رو ادكييييثا و   اد  نييييال ادةيييي،رو 
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ادييييثقارو    قييي،  ت نيييال يييي،رو ق  يييو   يييث اديةنيييو   ي ييي    اد  نيييال ادةييي،رو اد   يييو 
 ادةثق،.

ناديي  اييارام اد يبايي   يا ةو  اقرا ت ثم ادةيئثديم قلم ةك   اد  ر  قاق  م ادةجلم 
يل اد  م ادغ  يم  قيييا   ييز   ة ييا قييل ذديي  ةييعم قييارثم ادةخاد ييات ادة،ريييم ةو  ل  

  اديارل ةو قيا   ز   ي تل ادةيئثديم اد  فييا ام قلييم اد  ييل اد ييار ال قلييم ادخييي 
 االتجا ييييات ادح،يةييييم  ت  يييي  ب كيييي   اد يييي ر ال ب كيييي   ادخييييي    يييي   دقيييييام ادةيييييئثديم 

 .  لث اكيثريماد  فا ام    ي ا    ت  ي ا ادة،رام االرج
ق، اار  يياع قيياق  ييال  ق ييا  دجنييم صيييا م ادة يي    ادة  يي ت  قاييق ذ بيي   ادبيييم   

ا    يي د  بةييا ذ ييل  ادلجنم إدم األ   ب ك   ادخييي    يي   دقيييام ادةيييئثديم اد  فييا ام ي يي 
إديييم اد  نييال ادةفيي ل  ةييثرق رييم  ث يي  قاقيي،  قايييم ةييو ادةيييئثديم اد  فييا ام ت ييثم 

يفيي ل )كييل  ييي  اييبل  يي را دلغايي  يل ييزم يييل  163ادةيياق   يي   يينم  قلييم ادخييي    
ارتك يييم بييياد  ثان  ةيييو قيييال رييياقت األقلييييم ييييل  ق يييا  ادلجنيييم بييي م ت يييثم ادةييييئثديم 

 .  (اد  فا ام قلم ةك   اد  ر
ييييا  ةحيي ة  اديينم اديي ل ي يي  قاقيي،    ةييو ي ا  ييم ادنفييثت قيي،د  األ لبيييم قييل ر 
م ةكييي   ادخيييي      ييي   ريييم ادةييياق  قاييييم ت نيييو  م ادةييييئثديم اد  فيييا ام ت يييثم قلييي 

 ادحادو   ث  اآلتو:  179
)كل يل ارتكل ة ا ابل   را دلغا  يلزم    ثا م(    ا ادنم ي يي  قاقيي،  قايييم 
تج ل اد  ر  ث     ادةيئثديم ق م  دث دييم يث يي،  ييي    ةييو  يي ا   يي  باالتجا ييات 

 ادةث ث يم.  ادح،يةم اد و تج ل ادةيئثديم اد  فا ام ت ثم قلم  اا  ادنظ ام
يفيي ل  اق   يي  األقليييم  164   يفيي،ر ا 180 ر ت   لبيييم ادلجنييم  م ت يي  ادةيياق  

قلييم   يي   يي ه ادةيياق  ألريييا تييىقل إدييم تنيياقن ييي  ادةيياق  اد ييو تييي  يا  قاييق   ليي  
ينييا  ادةيييئثديم اد ةااييز    ا قرا    اد ييادو قيياقت إدييم ةكيي   ادخييي   ة يي،يم اد ةااييز    
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  ةييو قييال   يي  ةييو 179قيل رييم اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق   ق،يم ا قرا  ال يي م
 رم اد     ادةاريم ييا دم ق،يم اد ةااز اا ةنا         يح،ق .  

 دم يكل يا اييب   ييث ريييال اال يي اع  ييال  ق ييا  ادلجنييم  قاييق ذ بيي  األ لبيييم إدييم 
قليييم يييل صيييا م األ ق  قييم    دييم ت  يي  بةييا اة يي   صيييا م ادنفييثت ادةيي  ثر  ةييو اد

  ل   ث    قكام إ ا يم   ،ي،  دلةيئثديم اد  فا ام    اد ييادو ةييعم  اريي  األ لبيييم ت
تييي  ل إديييم  م ادنفيييثت اد يييو   ييي  يا  ا ييييم د نظييييم ادجثاريييل ادة  ييي،ق  دلةييييئثديم 

اد  نانييات ادح،يةييم ةفييثر  ق   اق  يياباد  فييا ام  ةييعم األقليييم تيي    م ادنفييثت ةايييا 
ت ادة يي     ةييو   يي يا ز د  نييال ادةيي،رو اد  اقييو  يي ينيا ادكثا و  اديييثقارو   ي يي    ا

 .    ل اد ارادنفثت اد و ت ادع اد
( قكةيييا  ،يييي،ا ال رظاييي  ديييم 239)ادةييياق   ةيييو ةةيييةا ااييي ح،  اد  نيييال ادةييي،رو ادكيييثا و

بحلثم ييئثديم اد، دييم     صييحاب ادةيي،ار     ادة ا يي،  ايي  اد اب ييم ديييا    ق مقاق  
 اد ائةييم قييل  238لييم ادة يي ر  بة   ييم ادةيياق  قلييم قيييل األقييثام يحييل ييييئثديم ادة 

ث   ييي  ينييم ةييو رقابييم اد لةايي   تث ايييم  ا  يي اع قليييم  قلييم ذديي   يي   قيي اة يي ام   
تحل ييييئثديم اد، دييم يحييل ييييئثديم ادة لييم   -1ي،رو  ثا و ب ثديا ) 239رم ادةاق  

 ييي، ةعم  ام ادة لم ي ةل ةييو ي،راييم    ي ييي، قليي  ييييئثديم صيياقل ادة،راييم    ادة
 ال يجيييثن دل، ديييم    دفييياقل ادة،رايييم    ادة يييي، اد  يييث  قليييم  -2يحيييل يييييئثدا م. 

ادة لم بةا ي،ة م دلة يي  ر  ق ييم  دييث ت يي ر اايي ي ا ه يييل يييام اد لةايي  ر يييم   ذديي  يييا 
 دم يةب   ي  ادة لم(.  

 ت ثم ادة     ا ي اقيم دل  نال ادة،رو ادكثا و ةييو  يي ا ادفيي،ق ) قيي، ارتيي   ادة يي    
 يي  بةبيي،  قلييثم اد، دييم   ا  ييا يييل  صييحاب ادةيي،ار   ادة ا يي،  ايي  اد اب ييم ديييا   ي م 

 يحل ييئثديم ادة لم(.
 قيي، راقييم ةييو ذديي  قيي،م ا ييياو ادة لةييال بةيييئثديم ا الييم ال ي حةليييا  ايي  م يييل بيياقو 
ادةثظ ال   ل  م ييئثديم ادة لم ت ةةل ةو  اق  األي    ، ا ا يل ييئثديم  ايي ه يييل 
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باد قابييييم  ق ييييم اآلبييييا   ر ييييييم  ذديييي   م  يييييام ادة لييييم يييييل اد ايايييي  ق يييي ات  ادةكل ييييال
  ق  ات يج ة ثم ي ا    م ب ، ةو ال  ،ي، ادف ث م.

قلم  م ادة     دم يياي  اد ارثم اد  ريو   ا ه يل اد ييثارال اد ييو اييارت قلييم ريجييم 
    ييا  ةييو يبيي،  ادحلييثم يحييل ييييئثديم ادة لييم قلييم إناقييم  ة يي،  ايي   يييم يييل   ييم

  يم يل   م ا  .  
ا   ةا ةةيييل ةيييو قفييي  ادحليييثم يحيييل يييييئثديم ادة ليييم قليييم تلييي  ادةييييئثديم  يييا ييييا اد 

اد ائةم قلم اة  ام  قث   ي  ينم  باق  اره يكل ييا باد قابييم قلييم رحييث يييا ت يي ره ادةيياق  
   يييا ادةيييئثديم اد ائةييم قلييم  ييي  اا يي   ةيي  يييا ت   يييم اد ثاقيي، اد ايييم  ة   ييم 238
ديم ادة لم قائةم    م   يي،ت إدييم  اربيييا ييييئثديم اد، دييم      ا  ييا يييل  صييحاب ييئث 

 .  (ادة،ار   ادة ا ،  ا  اد اب م ديا  باق  ار ا ي بثقم تي م قل تاب يا
دةييل يييي ح يا  إذا  اد،يييم   يي د   رق ةييو اد  نييال ادةيي،رو ادكييثا و إدييزام اد، دييم بيي م تيي،ة 

ينييم اآلتييو )إذا  قيي   يي ر  256 دييم يييل ادةيياق  ت يي ر ادةكليي   يييا   ييا  ةييو اد  يي   األ
قلم ادن   يةا يي ث ل اد،يم  ة ييا ألقكييام اد  ييم ا اييايو   ت يي رت ي  ةييم ادةيييئثم 

قيي، يييل  قييل ت ثا ييم   ييل اد ييةام قلييم اد، دييم  ذديي  يييا دييم يةبيي   م ادةفيياب    
   را م ق،  ق  بخيئم إدم ق،م ي  ةييم ادةيييئثم    اد ييايل(    يي ا اديينم ي جييا ب ييي 

بم اد اثم قليم ادفا   اديام قانةا ق ل قاتل قب، ل  ل ايييال ةييو  ايي   ق ميا  
يييل  ايي  ادةييام ر ييا ق ييل   قيييمادةام   ي  يا ت  م ادخلي م قة   ل ادخياب قنيي،يا 

 ةو نقام ةلم ي  ع قاتلم.
د ييا     ايي ث  األ يييا  يييل إ ق م   د  دةيييئثديم قييل رييث  يييل األ يي ار  ييينجم قييل 

 يي   يييل تجييار     صييناقم         ا  ييا يييل األييياكل ادة ييغثدم أل يي ام ادةييياكل  
ي ا    يينم    ق ةم    رحث ذد    ث يحةل ادةيئثديم يل ي غل ادةكييام   قلييم  يي ا 

 ثا و )كل يل ي غل يكارا دليكنم    دغا  ا يل األ يي ام يكييثم   242رف  ادةاق   
   يييي     ييم يي ر يةييا يل   ر قل ت ثان يا يح،  دم يييل ييئثال ةو يثا يم ادة



 

207 

 يا  يا دم يةب   م اد  ر ق، ق،  بيييبل   نبييو قنييم ال ييي، دييم  يييم   ذديي   ينم يل  
ق م إ يييام بح يييم ةيييو اد  يييث  بةيييا ي،ة يييم قليييم ييييل يكيييثم اد يييو  قييي،   د يييو    اييي   

 بخيئم(.  
قانةييا   يي  رفييا يبييال  يييم قكييم   1984 ق،  قيييل قييارثم ادة ييايات اديييثقارو دييينم  

 ي ت    ب م  ل ر ا  يل قبل ادةيئثم   ةا دث   يي، صيياقل ايي انم ةييو اد    قال ال
قيي م اد حيي   ر    خفييار يغيي ل    ييام بعيكارييم  م ين يي ه  دييم ي ييم  يي د       ةييا دييث 
  ييي، نبايييل ي ا يييا ينيييزع  اي نييي  قيييل ييييياق،تم  ةييياق ب  ذدييي  ة يييا  يييارار ييييي ث ل 

 ييييي ث ل ادةييييئثديمينيييم )ي ييي، ة يييا  يييارا  140 قليييم  ييي ا رفييي  ادةييياق   ادةييييئثديم
اي نييا  اد ييخم قييل ت يي،يم ييي، ادة ثرييم دحةايييم ادغايي  يييل  ييي  ي،ا ةييم ةييو اديين      
اد  م     ادةام   إذا  ام ةو ي ، ره  م يب م   ه ادة ثرم ق م  م ي  يي م دخييي ( 
  يي ا ادييينم يظيييي  اق نييال اد  نيييال ادييييثقارو ادةييي  ل اال  ةيياقو ادييي ل يك يييل تح اييي  

قو  ييال األةيي اق    يي ا ي نييو  رييم دييي  يييل  ا ييل اد يي ق األقجييام يبيي،  اد  ييايل اال  ةييا
ح  يي ا  ا  ييا  قييل ا  يي ار بغايي ه   ييل ية يي، إدييم يييياق،  ادغايي   ت يي،يم اد ييثم دييم    صيي 

قارثريييا إذا   يييل بيييم قييي،  ريييم ارتكيييل ة ييا  يييارار ييييي ث ل يييييئثدا م   اث ييي، اييين، ديييي ا 
يييل قييارثم اد  ث ييات  63اق  اديينم ةييو اد  يي،يل اديي ل  ق لييم ادة يي   اد  ريييو قلييم ادةيي 

إذ قيي، يجيي ق االي نييا  قييل يييياق،  ادغايي  ق م   1945يثراييث  25 اثم ادفاقر ةييو  ةباد
 اد   م دلخي    اةم. 

 ييل ادظييا   إدييم  م     قيي،  ييام اديييب  ةييو  يي ا إدييم اد  ييم ا اييايو إذ ذ ييل ادةادكيييم 
آل ييي  ادكييي  ايييبل دل يييةام إذا تييييبل قنيييم تلييي  ييييام آل ييي  )كييي م ر   إرييييام يييياالر 

 ي   ا دل ل   نار يةار    ام ةو ق،رتم إر اذه  دم ي  ل ة ل (.
كل يا اب  باد  م يل   ثق ان، دم ةييو اد  نانييات ادث ييسيم   ةييو اد  ييم ا اييايو إال 

م يييل قريي تييم ادة يي       م األ لبيم ةييو دجنييم صيييا م ادة يي    دييم ت  نيي   يي د     يي د  
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جييل  م يكييثم قيي، اايي  اق يييل اد  نانييات ت نانييات   ييسيم ةييو  يي ا ادة ييةار  ةييو قييال ي
 رم  ق،  ينيا.ادث سيم  ا تو ةو صثر  تبز ا أل

 
 الفرع األول 

 المسئولية ع  األ عال اليخصية
 ( 179مادة )

 كل م  ارتاب  عال ستب صررا للغير يلزم بتعو  ب.
 المذكرة اإلد احية :

دغايي  باد يي ر يفييال ا ت يي ر ادةيياق  قاقيي،  قايييم ت ةةييل ةييو  م  ييل يييل ارتكييل ة ييا 
يلييزم بيياد  ثان   تييي ن،  يي ه اد اقيي،  إدييم يييا  ييث ي يي ر ةييو اد  ييم ا اييايو  يييا رييم 

 .  20" اد  ر يزام" ادةاق     19ادةاق   قليم ةو ادةجلم )ال   ر  ال   ار(  
 ادةاق  تبال  ر ام ادةيئثديم اد  فا ام   و ارتكيياب ة ييل   انيي ع قييل ذديي   يي ر ةييا 

 م اببيم  انيةا.   ، يل   ثق ة ل    ر  قاق
ادةخييييياد   ل اغنيييييو د يييييظ اد ييييي ر قيييييل اصييييييات )اد ةيييييل  اييييي  ادة ييييي   (    )اد ةييييي 

ةييو اديينم ايي ق دلة ييام اد ييار  ديي د  ي يي   األييي  د  يي،ي  اد ا ييو   دل ييارثم(   دييم ييي ق
 ادنم ي ا، اد  ل  ث ثت  ديي د  ال ي ييةل قيي،م اد  ييل اديي ل ي  تييل قليييم  يي ر  ديي د  

ق م اد  يييل ادييييلبو  ةيييو قيييال تيييي ث ل ادةييييئثديم ةيييو  ي نيييا م ادييينم اد  يييل ا يجيييا و
قادم اد  ل ا يجا و  اد  ل اديلبو إذا ر ع قنييم  يي ر  ديي د  ر ت األقليييم ت يي،يل رييم 
ادةييياق  ديفييي ح قليييم ادنحيييث اآلتيييو )كيييل إ ييي ار بيييادغا  يليييزم ةاقليييم بييياد  ثان(    ييي ا 

تكيييثم  ر يييام ادييينم ي ييي ةل قليييم األ ييي ار ادناتجيييم قيييل اد  يييل    قييي،م اد  يييل    يييي ا 
 ادةيئثديم اد  فا ام  اد  ل    ق،م اد  ل   اد  ر  قاق م اديببيم  انيةا.
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 ( 180مادة )
 دكون اليخص مسئوال ع  أ عالب ال ارة متى صدرت ماب وهو مميز.  .1
إذا وقع ال رر مي  شيخص غيير ممييز، وليي دكي  هاياك مي  هيو مسيئول  .2

للقاصي  أن يليزم عاب، أو تعذر الحصول على تعو ض م  المسئول، جاز 
 م  وقع ماب ال رر بتعو ض عادل مع مراعاة مركز الخصوم. 

 المذكرة اإلد احية :
يييل اد  نييال ادةفيي ل   اد ييو ال يةكييل ةيةيييا إال قلييم  164تيييا    يي ا ادةيياق   ادةيياق  
اد و ت  ر قاق،  قايم ةييو ادةيييئثديم اد  فييا ام ت ةةييل  163 ث   ادةاق  اد و ا   يا 

دي ه ادةيئثديم قاق رفيي  قلييم )كييل  ييي  اييبل  يي رار  اادخي   ااا  ةو اق  ار ةك   
)يكييثم   رق  يييم  164دلغايي  يلييزم يييل ارتك ييم بيياد  ثان(     يي، ذديي   رق رييم ادةيياق  

اد خم ييئثال قل  قةادم  ا  ادة   قم ي م ص،رت ينم   ث يةاييز(   اد ةااييز    
ث يي،  يييي   ديي د    لييي  ا قرا  قنفيي   ايييا  ةييو ادخيييي  ةييعذا ديييم يث يي، اد ةاايييز ال ي

ال يييي قيم  180اد ةااييز ينانييا ادةيييئثديم   رييم اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق   164ادةيياق  
ج ييل اد يي ر ينييا  ادةيييئثديم اييثا  ارتكييل اد يي ر يةييل ي  لاديي  179ييي  رييم ادةيياق  

 180 رييم ادةيياق   179كام يةازا     ا  يةاز  د د    ، تنيياقن  ييال رييم ادةيياق  
يييل ادة يي       يي ا يييا ذ بيي  إديييم األقليييم ةييو  180دز م دلةيياق   يل ادة      د د  ال

 ادلجنم ةو قال ذ ب    لبا يا إدم قك  ذد .
  يييي   قاقيييي،  قاييييم تج ييييل اد ةااييييز ينانيييا األ ليييييم ةييييو  180/1 يييي  ذديييي  ةادةييياق  

ادةييييييئثديم اد  فيييييا ام    اد يييييادو ال يكيييييثم قييييي،يم اد ةاايييييز يييييييئثال قيييييل  ة اديييييم  اييييي  
 .180ي نيم ي يثم ادةخاد م يل اد     األ دم يل ادةاق   ادة   قم    ا يا 

رييم قلييم ييييا دم قيي،يم اد ةااييز  يي ايم قيي،م   ييثق  180 ةو اد     ادةاريم يل ادةاق  
 خم ا   يحفل ينم ادة   ر قلم اد  ثان  ةعذا   ،  خم ا   يك ييل قيي،يم 
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ثان   دكييل إذا اد ةااز  ة ييثدو اد قابييم يييةا   يييي يي  ادة يي  ر  م ي ييثق قليييم بيياد  
ةكييل ي ييثدو اد قابييم يييل ر ييو  قييث  ادخييي  ةييو اد قابييم  ةييا تدييم ييي ةكل يييل ذديي  بيييبل 

ينات قانئ  يل ر ث  ادة   ر قلم ق،يم اد ةااز   ييئثديم قيي،يم اد ةااييز ييييئثديم 
يخ  ييم   ثاناييم دل ا ييو  إذ ي يي   دييم  ال يحكييم بيياد  ثان اايي ناقار إدييم ايي ا  ادة يي  ر 

ز     بيبل  ي  ادة   ر ةو ت يي ان ر يييم ألة ييام قيي،يم اد ةااييز     ق،يم اد ةااة  
 دييييم  م يحكييييم    ييييثان  زئييييو    ت ييييثان  ايييييل قيييييل ادحادييييم ادةاقيييييم دكييييل يييييل 

 ادة   ر  ق،يم اد ةااز.  
  قاقييي،  قاييييم ةيييو ث ييي د 179ال ديييز م ديييي ه ادةييياق  إذ تك يييو ادةييياق   األقلييييم ةيييو ر ل 

 ادةيئثديم اد  فا ام.
 ( 181مادة )

أثتييت اليييخص أن ال ييرر قييد نيييأ عيي  سييتب أجاتيي  ال يييد لييب فيييب، كقييوة إذا 
قاهرة أو  قأ م  الم رور أو  قأ م  الغيير، كيان غيير مليزم بتعيو ض هيذا 

 ال رر ما لي يوجد نص أو إتفاق دق   بغير ذلك. 
 المذكرة اإلد احية :

ةييا ت ح يي   ق رت   ه ادةاق   رم إذا ار ،ي  رابيم اديببيم  ييال اد  ييل اد ييار  اد يي ر
ادةيئثديم   تن ،م رابيم اديببيم باديبل األ نبو  ا ق  يي ا اديييبل إدييم اد ييث  اد ييا       

م ادييييييبل األ نبيييييو ال يييييي، ت ح ييييي  ادةييييييئثديم أل  يييييي  ادة ييييي  ر     يييييي  ادغاييييي    ال
 دل خم  يم.  

 اظي  يل ادنم اة  ام  قث  اد يي ر ب  ييل اد ييخم  ة ابيييم اديييببيم ي    ييم  إال 
اد ييييخم ي تكييييل اد  ييييل اد ييييار اديييي،دال قلييييم قكيييي  ذديييي   ة ابيييييم اديييييببيم إذا  قييييام 

 ي    م  دكل اد  ل  ا  ي   م.  
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   يي  اديينم اايي ةنا ر قلييم يييا اييب  ي ةةييل ةييو   ييثق رييم ةييو اد ييارثم ال يةكييل يييل 
يييل ادة يي     قاييق يكييثم  193/1قةيي  ادةيييئثديم باديييبل األ نبييو يةييل رييم ادةيياق  

ن ييو ييييئثدا م باديييبل األ نبييو ييياقام ييم  ال يي يي   م ادة بث  ييئثال قل  ة ام تابس
قيييي، اب يييي  ييييييئثديم اد يييياب     يييي د  إذا   يييي، إت ييييال قلييييم  ال يييييي يي  اد ييييخم قةيييي  
ادةيئثديم باديييبل األ نبييو ييياقام  يي ا االت ييال ال يخيياد  ادنظييام اد ييام    اآلقاب    يي ا 

 اد  فا ام.    يا ي  ع ةو اد ك  اد ارثرو باالت ال قلم ت ،ي، ادةيئثديم
رييم  179 ةييو االق  يياق  م  يي ا اديينم يجييل ت ،يلييم  قاييق إم ادة يي    ةييو ادةيياق  

 ا  يي  إدييم  181قلييم اد  ييل اد ييار  اد ييزام يييل يةاراييم بيياد  ثان   ا ييثق ةييو ادةيياق  
ةك   ادخي   قاق   ل  ي  ادغا  يل قبال اديبل األ نبو اد ل ييي،ة  بييم ادةيييئثديم  

  ةكام يجل ادنم قلم ة ييل ادة يي  ر     ة ييل 179اق      ا ال يي قيم ي  رم ادة
يفييييي ل   اد  نيييييال  165يييييي  ثذ ييييييل ادةييييياق   181ادغاييييي    ااقيييييظ  م ريييييم ادةييييياق  

ادةفيي ل اق ةيي، ةكيي   ادخييي  ال ةكيي   اد  ييل اد ييار   اييا  دلةيييئثديم اد  فييا ام  ديي د  
ةيييعم ادنفيييثت اد يييو  رقت ةيييو اد  نيييال ادةفييي ل ينييييجةم يييي  ب  ييييا ةيييو قيييال ال 

 با  ييياةم ح يي  ذديي  ةييو ادنفييثت اد ييو  رقت ةييو ادة يي    ةييو  يي ا ادخفييثت ي 
 د د  ةعم اد  ر ق، يث ، ر يجم د  ل    ق،م   ثق اد  ل.

 261 زائيييي ل   127ق اقييييو   211اييييثرل  166يفيييي ل   165  ييييو تثاةيييي  ادةيييياق  
  رقرو.
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 ( 182مادة )
  ميي  أحييد  صييررا وهييو  يي  حاليية د يياع شييرع ، عيي  نفسييب، أو مالييب، أو عيي

نفيير الغييير أو مالييب، كييان غييير مسييئول، علييى أال يت يياوز  يي  د اعييب القييدر 
 ال روري، وإال أص ح ملزما بالتعو ض بقدر ما ت اوزه. 

 المذكرة اإلد احية :
تبييال ادةيياق   م يييل يحيي،  اد يي ر   ييث ةييو قادييم قةييا   يي قو قييل ر يييم    يادييم    

 د  ثان.قل ر   ادغا     يادم ال ت ح   ييئثديم  ال يلزم با
 ال تث ، قادم قةييا   يي قو إال إذا   يي،  ييي  قلييم اديين      ادةييام  اييي ثل  م يكييثم 
ادخي  يييي،ق يحيي،  اد يي ر ةييو ر يييم     ةييو يادييم     يييي،ق ادغايي  ةييو ر يييم     ةييو 
يادييم   ال ي يي     م ي يي  االق يي،ا  ق ييم تث يي، قادييم قةييا   يي قو  ييل يك ييو  م يحيي،  

 ييي   ت يي،ي  ذديي  إديييم يييل يكييثم ةيييو قادييم ادييي،ةا  ة ييل يخ ييم ينيييم  قييث  االق يي،ا    ا
اد ييي قو  ييي ايم  م يكيييثم يبنييييا قليييم  اييي اب ي  ثديييم تبييي ر ذدييي    اجيييل  م يكيييثم 

ي يي  قا ةييا تكييثم  قة ييم ييل ادةيي اق   ييل  ايي  ي يي     ةييعذا  ييام ادةادخييي  راتجييا قييل 
قادم قةا    قو  ةاديارل اد ل ي ييا م اد يي نو اديي ل ييييم بييادق ن قليييم ال يكييثم ةييو 

 ادم قةا    قو.  ق
يييي خ،م ب يي،ر  ةييعذا تجييا ن ذديي  يجل  م   اجل ق،م تجا ن ق، ق اد،ةا  اد  قو   ل

 يف ح ييئثال    اد ادو يلزيا باد  ثان ب ،ر يا تجا نه.
 تييي   األقلييييم  ادة ييي    ديييم يكيييل يثة يييا ألريييم   ييي  يسييييارار ياقييييا دل  يييثان ةيييو قاديييم 

ادة جييا ن بيياد  ثان ب يي،ر يييا  ييا نه   يي ا تجا ن ق، ق اد،ةا  اد يي قو ي ةةييل ةييو إدييزام  
    ييييام يييييل األة ييييل  م يحيييي   قيييي   262 يييي  بييييم اد  نييييال األرقرييييو ةييييو ادةيييياق   يييييا 

اد  ييثان    اد ييادو  ق يي ت قيي ع    يي   راقيي  ي   يييات اد ،ادييم قييال ت يي،ي ت يي ا ات 
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ا يييي  ادةيييياق     م يحييييل يحليييييا   إال اصيييي ح يلزيييييا    ييييثان ت اقييييم  يييييم ي   يييييات 
 اد ،ادم.  

 ق  و يثق،.    264/1 رقرو     262 و تيا   ادةاق     
 ( 183مادة )

ال دكون الموظف العام مسئوال ع  عملب الذي أصير بيالغير إذا قيام بيب تافييذا 
مر صدر إليب م  رئيسب متى كانت إصاعة األمر واج ة عليب، أو كان دعتقيد أل

ايب، وكيان أنها واج ة وأقام الدليل على اعتقاده بميرو ية الفعيل اليذي وقيع م
 اعتقاده متايا على أس اب معقولة وانب راعى    عملب جانب الحيقة والحذر.

 المذكرة اإلد احية :
يظييي  يييل ادةيياق   م ادةثظيي  اد ييام ال يكييثم ييييئثال قييل قةلييم اديي ل ريي ع قنييم  يي ر 
دلغا  إذا قام باد ةل تن ا ا ألي  ص،ر إديم يل رئييم ي م  ار  ناقييم اديي ئي   ا  ييم 

   يييي،  ريييييا  ا  ييييم   اجييييل  م يكييييثم اد  ييييل اديييي ل ي ييييثم بييييم ادةثظيييي  اد ييييام قليييييم    ي
ي يي  قار   اجييل قلييم ادةثظيي  اد ييام  م يةبيي   رييم  ييام ي   يي، ي يي   يم األييي    ارييم 
قييام ب ةليييم قلييم  ييي ا األاييا     م يكيييثم اق  ييياقه يبنيييا قليييم  ايي اب ي  ثديييم ال قليييم 

 ي  اد ئي .   ا ه أليج ق ادظل   ارم راقم  ارل ادح ر  ادحييم  انا  تن
 ا    ت ،ي  يا اب  دةحكةم ادةث ث   ةعذا ق،رت  م ادةثظيي  اد ييام ر يي   ييي  رئييييم 
اديي ل يجييل قليييم ناق ييم   م اد  ييل  ييام ي يي  قا  ارييم راقييم  ارييل ادحييييم  ادحيي ر  

 كام ادةثظ  اد ام ادة      ا  ييئثم  دكل ذد  ال ي  و اد ئي  يل ادةيئثديم.  
 زائيييي ل   129ق اقييييو   215ايييثرل   168يفيييي ل  167ق    يييو تيييييا   ريييم ادةييييا

  رقرو.  263
 ( 184مادة )
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كتر، محدقا بب أو بغييره، ال دكيون ملزميا أم  ستب صررا للغير ليتفادى صررا 
 إال بالتعو ض الذي تراه المحكمة مااس ا.

 
 المذكرة اإلد احية :

  إذ  يييث ايييبل تبيييال ادةييياق  قكيييم إرتكييياب اد  يييل اد يييار ر يجيييم د ح ييي  قاديييم اد ييي  ر  
اد  ر دلغا  دكو ي  اق   يي رار  كبيي  يحيي،قار بييم    بغايي ه   ةييو  يي ه ادحادييم قيي، تخ يي  

ر قاقيييم بقيايييييا   ا  يييم   يييييئثدا م    تن يييم  ة خ ييي  يييييئثدا م إذا ديييم يكيييل دلة ييي  
ي تكل اد  ل اد ييار ييييئثال ةييو  يي ه ادحادييم   ال يكييثم يلزيييا إال بيياد  ثان اديي ل تيي اه 

قلييم  اييا   رييم  دجييق إدييم ارتكيياب اد  ييل اد ييار   قايييم دن يييم    ادةحكةييم يناايي ا  
دغاييي ه ييييل  ييي ر يحييي،ل   ييي،  يييي    ييييا ادغاييي  ادييي ل  قييي  اد ييي ر  قاييييم ديييم   يكيييثم 
ييييئثال قبييل يحيي،  اد يي ر     قبييل ادة يي  ر  ة ييا د ثاقيي، اد  ييل ادنيياة  "ا ايي ا   ييا 

 ابل".  
 ر  يةكييل دةحيي،  اد يي ر قيي،م  تخ ل  اد   ر  قييل اد ييث  اد ييا     إذ ةييو قادييم اد يي  

ادقيييام باد  ييل اد ييار دييث  رييم  نييل ر يييم قلييم تحةييل اد يي ر اديي ل  ييام ي ييي،قه   اد ييث  
 اد ا    قلم رقين يل ذد  تلجق اد اقل إدم األ  ار إدجا  ال قبل دل اقل  ،ة م.  
، ييييي  تخ ليييي  قادييييم اد يييي  ر  قييييل قادييييم اديييي،ةا  اد يييي قو  إذ ةييييو قادييييم اد يييي  ر   ال 

إقيي،ا  ادخييي  اديي،ا م اديي ل ي فيي، تثقيييم  ةييو قييال ادة يي  ر ةييو قادييم دلة   ر ةييو  
 لخي .د  اد،ةا  اد  قو  ث   اتم يح، 

 ييل   قيي، تخيي ل  قادييم اد يي  ر  بحادييم اديي،ةا  اد يي قو   ذديي  ةييو قادييم يييا إذا  ييام اد
اد ار دم ييي،ة  إديييم  ييي   ييار و   إرةييا اايي لزيم  ييي  صيياقر يييل ادة يي  ر ر يييم  

 تن  و ادةيئثديم  ت    قادم اد   ر  قكم قادم اد،ةا  اد  قو.    ة و يةل   ه ادحادم
  زائ ل.    130يف ل     168  و تيا   رم ادةاق   

 ( 185مادة )
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إذا تعييدد المسييئولون عيي   عييل صييار التييزم كييل ميياهي  يي  مواجهيية الم ييرور 
لتعيو ض كيل ال يرر، و تيوزع غيرم المسييئولية بيياهي بقيدر دور كيل مياهي  يي  

ن تعييذر تحديييد هييذا الييدور، وزع عليييهي غييرم المسييئولية إحييدا  ال ييرر،  ييإ
 بالتساوي.

 المذكرة اإلد احية :
قيي رت ادةيياق  اد  ييايل ةييو قادييم ت يي،ق ادةيييئثدال قييل ة ييل  ييار  قاييق يفيي ح  ييل 
ييينيم ييييئثال ةييو يثا يييم ادة يي  ر د  ثا ييم قييل  ييل اد يي ر اديي ل ريي ع قييل اد  ييل 

ا    قليييم ييييا  يييا  يييينيم ناد يييا اد يييار  إذ ييييي يي  ادة ييي  ر  م ي  ييي  قليييايم  ةي ييي 
 اد  ثان قل  ل اد  ر  ق م ت  قم  انيم ال  اع  ق ار م ةو  قث  اد  ل اد ار.

 يا  يةا ي  ل     ث  ادةيئثدال  يةييا  ايينيم قنيي، اد  ييايل  ةاييثن  اد  ييثان اديي ل قةيي  
دلة يي  ر  ايينيم ب يي،ر ق ر  ييل ييينيم ةييو إقيي،ا  اد يي ر  ةييعذا ت يي ر تح،ييي، ق ر  ييل 

إق،ا  اد  ر  ي يم يبل  اد  ثان قلايم باد يا ل ألرم دم ي ييم اديي،دال قلييم  ينيم ةو
 ت ا ت ت  اتيم.  

 رقرييو اد ييو ال ت يي ر  265قكيي  ادةيياق     ييويفيي ل   169  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
اد  ييايل ةييو قادييم ت يي،ق ادةيييئثديم   إرةييا تج ييل  ييا ييينيم ييييئثال  نييي م رفييا م ةييو 

 ةحكةم اد  ايل  يةا  انيم.اد  ل اد ار  إال إذا ق رت اد
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 ( 186مادة )
دقدر التعو ض    جميع األحوال بقدر ما لحق الم رور م  صرر، وما  اتب 

 م  كسب بيرط أن دكون ذلك نتي ة صتيتية للفعل ال ار.
 المذكرة اإلد احية :

تبييال ادةيياق   ايي  ت يي،ي  اد  ييثان  قاييق تج لييم ي يي،ر بةييا دحيي  ادة يي  ر يييل  يي ر 
ييييل  ييي ايم  م يكيييثم ذدييي  ر يجيييم نبيسييييم دل  يييل اد يييار   ل يكيييثم  ييييا ةاتيييم ييييل  

اد  يييثان قيييل اد ييي ر ادة ا ييي  ألريييم  يييث ادن يجيييم اديبيسييييم دل  يييل اد يييار  دييي د  ال 
 ت ثان قل اد  ر  ا  ادة ا   الر ،ام رابيم اديببيم  انم   ال اد  ل اد ار.  

 ق  و يثق،.    269/1 رقرو   ت ارب    266  و تيا   رم ادةاق   
 ( 187ادة )م

كل م  تعدى على الغير    حر تب، أو    عرصب، أو شر ب، أو سمعتب،  .1
أو    مركزه االجتمياع ، أو  ي  اعت ياره الميال  دكيون مسيئوال عميا لحيق 

 الغير م  صرر أدب .
د يييوز أن دق يييى بيييالتعو ض لليييزوج، والقر يييب مييي  الدرجييية الثانيييية عميييا  .2

 دصي ب م  صرر أدب  بستب موت المصاب.
ل الحيق  ي  صليب التعيو ض عي  ال يرر األدبي  إليى الغيير، إال إذا ال ياتقي .3

 تحددت قيمتب، بمقت ى اتفاق أو بحكي ق ائ  نهائ .

 المذكرة اإلد احية :
ت يي  ادةييياق  قكةييار ي  لييي  بيياد  ثان قيييل اد يي ر األق يييو   قيي، دحييي   ييي ا ادةث يييث  

ائ  اد ،يةييم دييم ت يي ع ر يجم دلجي، ادةب  م ةو يجييام اد كيي  اد ييارثرو  ةاد يي    اتيثرار  با  
اد  ييثان قييل اد يي ر األق ييو   االتجيياه اديييائ، ةييو اد  ييم ا اييايو ييي  ل إدييم قيي،م 
اد  ثان قل اد  ر األق ييو د يي،م يادا ييم  يييل  يييم   االك  ييا  باد  ث ييم دز يي  ادجييارو 
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      دكل يحة،  ل ادحيل اد ا ارو  ق، تايا    ث قني ييم ييي   اد  ييثان  يل  يم  
ر األق ييييو ادة ةةييييل ةيييو االم اد يييي ب     ادجييي  ت  ا يييي   دل ا ييييو ادةيييادو قييييل اد ييي  

 ت ،ي ه.  
 ق،  ييام اد  ييثان قييل اد يي ر األق ييو يحييل  يياع ةييو اد  ييم اد  ريييو  ةجارييل ينكيي  

دم اةييل   ذ ييل  ارييل إدييم إيكاريييم اد  ثان قل اد  ر األق و ألرم ي    رم دي  دل
ل   انكيي  م اد  يييثان اد  ييثان قييل اد يي ر األق ييو  إذا  يييام يفيياق ا د يي ر ييياق

ق و ادةحن   ذ ل   لبيييم اد  يييا  إدييم األ يي  بيياد  ثان قييل اد يي ر قل اد  ر األ
 ق و ق م  دث دم يفاق م   ر ياقل.  األ

 ق، اا    األي  ةو ة ريا قلم  ييثان اد  ييثان ادةيياقل قييل اد يي ر األق ييو قاييق تييم 
ل  األق ييو    يي ا يييا اد  ر  نث يم ادةيياق 1382ت ،يل اد  نال اد  ريو  رظة  ادةاق  

ذ ييييل إديييييم اد  ييييا  اد  ريييييو  قاييييق  قيييي ت يحكةييييم اديييين ن اد  رييييييم اد  ييييثان قييييل 
 اد  ر األق و.  

 ق، اا    األي  ةو اد ثارال ادح،يةم  ةو  قكييام ادةحيياكم قلييم اد  ييثان قييل اد يي ر 
 األق و.  

يييم يل ادة      ةيياد     األ دييم ت يي  قاقيي،  قا 187 ةو   ا ادييال  رق رم ادةاق  
ر يجييم ديي د  يكييثم ييييئثال  ات  و ب م  ل يل ت يي،  قلييم ادغايي   ادحيي  بييم  يي را  ق ييي 

 قةا ادح  بغا ه يل   ر  ق و.  
 ةو تفييثرل  م صيييا م اد  يي   األ دييم ي ييث يا اد اييل   ذديي  يييل قاييق ادلغييم قاييق دييم 
تييي     لةيييم ةيييو قبيييل  ييي ةم   اييية  م يييي    يييثب ذ   يييا   ييييل راقييييم اارييييم ي ييييم  م 

،ل اديي ل تلحيي  اد يي ر يحيي،ق  قلييم اييبال ادحفيي   ةييا  رقت ةييو ادةيياق   قاالت اد  
ةيييو قيييال ادحييياالت اد يييو تييييبل اد ييي ر األق يييو تي  فيييو قليييم ادحفييي   دييي د  ييييل 
األة ل  م تفاق اد     قلم ادنحث اآلتو )كييل يييل ادحيي  اد يي ر األق ييو بغايي ه يكييثم 

 ييئثال قل اد  ثان(.
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   ييييار  يييام اد  يييل ادييي ل ايييبل اد ييي ر ةيييي ا ادييينم  رق  ييييم ييييل  دحييي  اد ييي ر األق يييو
قيياالت قلييم اييبال ادحفيي   اييم اد ييثم يكييثم ييييئثال  تم تجناييلاألق و  ةو   ه ادحادم 

ر ايييثا  دحييي  بيييم   ل ي ييي  قيييل اد  يييثان  ي نيييو ذدييي   ريييم يةكيييل قةييي  اد  يييثان أل
 اد  ر األق و ي ا        ام اد  ر األق و ي ت،ار.  

قيي، ادييز  ال  اد  اييل يييل  اديي ل يلحيي  ب   اةب  ادح  ةو اد  ثان قل اد  ر األق ييو
اد،ر يييييم ادةارييييييم ييييييل األاييييي   بييييييبل ييييييثت ادةفييييياب   قليييييم ذدييييي  ياقظيييييات إذ  م 
اد  ييثان يكييثم بخفييثت اد يي ر األق ييو اديي ل ييينجم قييل ادثةييا   ةييو قييال قيي، يكييثم 

 ييي، ةيييو قاديييم اد  يييثام    ةيييو قاديييم اد جيييز ادييي،ائم  دييي د   يييام قليييم  ق يييو اد ييي ر األ
ان ةييو قادييم ا صييابم اد ييو تيييبل بيياد  ث  يييم ادحيي  ةييو ادةياد ييمادة يي     م يج ييل د

 اد جز    اد  ثام  ألم   ه ادةيائل تيبل األدم ةو ر    قار م.  
 قف  ادة     اد  ثان قل اد  ر األق ييو دلييز    اد  اييل إدييم اد،ر ييم ادةاريييم   دييم 
يثةيي  ةيييو ذدييي  ألريييم قييي، يفيييال اد يييخم ادحيييزم  األديييم بييييبل إصيييابم  يييخم قزايييز 

   يييا قام قيي، قيي،  اد يي ر األق ييو يجييل اد  ييثان   قلييم يييل ييي،قو  م  يي رار ليييمق
 ةو   ه ادحادم قليم  م يةب م.  دح  بم   ق يا

ت األقليم ةو دجنم صيا م ادة      م يكثم رم اد     يث ييل اد  ييثان قييل  د د  ر 
اد  ر األق و اثا   كام ر يجييم يييثت ادةفيياب  م إصييا  م ب ا ييم  م ت ييثام  م قجييز  
  م ي ةل اد  ثان قل اد  ر األق و ق م ةو قادم يثت    إصييابم  ييخم قزاييز 

ا   بةييا  رق ةييو اد  نييال ادةفيي ل ديي د  اق  قيي  األقليييم  قليييم  إال  م األ لبيييم ب يي  ي يي 
 م ي يي،م رييم اد  يي   ادةاريييم ديفيي ح قليييم ادنحييث اآلتييو )يجييثن  م ي  ييو بييياد  ثان 

اديييز      اد  ايييل ييييل    إصيييابمدل يييخم ادييي ل دحييي  بيييم  ييي ر  ق يييو ر يجيييم دةيييثت  
 (.اد،ر م ادةاريم     خم قزاز قليم

 اد     ادةادةم   يي   قكةييا ييينظم ار  ييام ادحيي  ةييو اد  ييثان قييل اد يي ر األق ييو إدييم 
ر   ييال ي تكيييل اد  يييل اد يييار       م ت حييي،ق قية ييم بات يييال  يييال ادة ييي   مياادغايي   ييي  
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يجل  م يك  و   ةيي  اديي،قث  م ابحكم ق ائو ريائو   دم يثة  ادة     ةو ذد  إذ  
اد  ائيم دلةياد م بيياد  ثان قييل اد يي ر األق ييو قبييل يثتييم دكييو ين  ييل اد  ييثان إدييم 
ادغايي     يي ا يييا ذ بيي  إديييم األقليييم ةييو ادلجنييم إال  م األ لبيييم ر ت األ يي   يينم ادةيياق  

  رقرو  ةا  ث.   267
ا رفيي  قلييم ار  ييام ة ار قل ذد  ة ، اق ثت اد     ادةادةييم قلييم قاييل ي ةةييل ةييو  رييي 

ادح  ةو نلل اد  ثان   ادح  ةو نلل اد  ثان يييل ادح ييثل ادلفييي م باد خفيييم 
 رقرييو إذ  267/3يفيي ل   ادةيياق   222/1ال تن  ل إدم ادغا    ابال ذد  رم ادةاق  

كيييل ييييل ادةييياقتال ت يييادع ار  يييام اد  يييثان قيييل اد ييي ر األق يييو  ال ار  يييام ادحييي  ةيييو 
   اد  ثان قل اد  ر األق و.

)ال ين  يييل اد  يييثان قيييل اد ييي ر  ت ييي،يل ادييينم ديكيييثم  ييياآلتودييي د  اق  قييي  األقلييييم 
 األق و إدم ادغا  إال إذا تح،ق بة   م ات ال    نادل اد،ائل بم  يام اد  ا (.  

 د ف ح قلم ادنحث اآلتو:  187  نا  قلم يا اب   ق  ت ت ،يل رم ادةاق   
 قل اد  ثان.    كل يل ادح  اد  ر األق و بغا ه يكثم ييئثال .1
يجثن  م ي  و بيياد  ثان دل ييخم اديي ل دحيي  بييم  يي ر  ق ييو ر يجييم دةييثت  .2

 .ادز      اد  ال يل اد،ر م ادةاريم     خم قزاز قليم     إصابم
ال ين  ل اد  ثان قل اد  ر األق ييو إدييم ادغايي  إال إذا تحيي،ق بة   ييم ات ييال  .3

    نادل اد،ائل بم  يام اد  ا .
 ( 188مادة )

سر للقاص  أن دعي  مدى التعيو ض تعيياياا نهائييا احيتفظ للم يرور إذا لي يتي
 بقلب إعادة الا ر    التقدير  الل مدة محددة.
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 المذكرة اإلد احية :
 ان  م تكييثم ييياق  يييي  لم   م  ةو       ه ادةاق  ةو يكاريا   ا  ادة      دم يثة 

 188 د  ةييعم ادةيياق  رظم ادحكم ادخات    ،ي  اد  ثان  د  186ةادة     ةو ادةاق   
 .186ق   يل ادةا 2ين غو  م تكثم ة     

ييي،  ادحكييم يييل تح،ييي،   قيي   ادةيياق  تبييال  رييم ةييو ب يين األقيييام ال ييي ةكل اد ا ييو
اد  ييثان تح،يييي،ا  ا ييييا   ةيييا  يييث ادحيييام ةيييو  ييي ت     يييي  ال تيييي بال قق ييياه إال ب ييي، 

ا باد ةبايي  يييل تيي ثقث ي و ة    يل ادزيل  ةلل ا و ةييو  يي ه ادحادييم  م ي يي،ر ت ثا ييا ي
قيي،ر اد يي ر ادة لييثم  قيي  ادحكييم  قلييم  م ي ايي، ادنظيي  ةييو ق ييائم  ييام ة يي   ي  ثدييم 

دلة يي  ر  م يي  ق ل ادةح،ق  قاق ادنظ   يةا قكم بييم ألي ثدم تح،ي، ا  ةعذا ار  م ا
    ثان إ اةو  إذا اق  م ادحام.  

 ( 189مادة )
 دقدر التعو ض بالاقد.  .1
ويااء على صلب الم رور أن تيأمر بإعيادة  د وز للمحكمة ت عا لل روف، .2

 مر معي  متصل بالفعل ال ار. أالحالة إلى ما كانت عليب أو أن تحكي ب
د يييوز أن دكيييون التعيييو ض مقسيييقا أو مرت يييا دور يييا، و  يييوز  ييي  هييياتي   .3

 مياا تقدره المحكمة. أالحالتي  إلزام المدي  بأن دقدم ت
 المذكرة اإلد احية :

اد  ييثان يكييثم بادن يي،   يي ه  ييو اد اقيي،  اد ايييم ةييو ادةيييئثديم  تبييال اد  يي   األ دييم  م
اد  فييا ام   اد ييادو يخ ليي  األييي  قييل اد  ييثان ةييو ادةيييئثديم اد  ،يييم  إذ  م اد ن ايي  
اد انييو  يييث اد اقييي،  اد اييييم   تبيييال اد  يي   ادةارييييم  م دلةحكةيييم  م تحكيييم ت  يييار دلظييي  ع 

  ي ييال قلييم  ينييو بغايي  قيي     بيي بعقيياق  ادحييام إدييم يييا  اريي  قليييم   ييي،م قييائ   
ي  يةا  ن يي  ادحكييم بي ايي  ادلفيي  قلييم ر  ييم ادةحكييثم قليييم      ابال اد  ثان   ي
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يك  و ب م ينثه ةو ادحكييم بيي م يييا  قيي  يييل ادةحكييثم قليييم ي يي، اة يي ا     اييب ا د  ييثان 
ق و اديي ل  صييابم    يي ا اد  ييثان ال  ييث بيياد انو  ال ألادة   ع ةو ق م قل اد  ر ا

 اد  يي     بادن يي،ل   دكنييم قيي، يكييثم  ريييل يييا ت   يييم ادظيي  ع ةييو ب يين ادفييثر ييث 
 اقييي،    قييي، قة يييم ادةادةيييم   يييانت  م تخ لييي  صيييثر  قا  اد  يييثان ادن ييي،ل ة ييي، ي،ة يييم 

يحكيييم اد ا يييو    ييييييم     يحكيييم بيييعي اق ي تيييل   ةيييو  ييياتال ادحييياد ال تليييزم ادةحكةيييم 
 .  ةا قكم بميا د ةام ادثةا  بيانا     م يثق  ياال  ا  ادة،يل ب م ي ،م ت

ي اييل ةييو صيييا  م  قاييق يجييل  م تيي،يع اد  يي تال   189 ت   األقليم  م رييم ادةيياق   
ةييو ة يي    اقيي،     م ت يياع  لةييم بيي قا  قبييل  ييي  ي ييال ب يي، قيي ع قيي ع اد ييا   2 1

  م ت ييياع   يييار   ذدييي  قليييم ايييبال اد  يييثان ب ييي، اد  يييل اد يييار    اد يييادو تكييييثم 
اآلتيييو : ي ييي،ر اد  يييثان بادن ييي، قليييم  ريييم يجيييثن دل ا يييو ت  يييا ادفييييا م قليييم ادنحيييث 

قيياق  ادحادييم إدييم يييا  اريي  قليييم     م عر  م ي ي  ب  دلظ  ع   نا  قلم نلل ادة   
 يحكم ب قا  ي ال ي فل باد  ل اد ار  ذد  قلم ابال اد  ثان.  

 .2 ةا  و  دكل تف ح ة      3 ت  م اد      
 209اييييثرل   172يفييي ل   271ريييم ادةييياق     اد يييادو ت ييييا   ادةييياق  يييي   صيييليا

 ق  و يثق،.   270 رقرو     269 زائ ل     132ق اقو  
 ( 190مادة )

دقع باصال كل شرط دق   باإلعفاء أو التخفيف م  المسئولية المترت ية عليى 
الفعييل ال ييار، ومييع ذلييك د ييوز اشييتراط تيييديد هييذه المسييئولية، مييا لييي ييياص 

 القانون على  الف ذلك.
 

 د احية :المذكرة اإل
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 رق ةييو اديينم يييا ي ايي، قيي،م  ييثان االت ييال قلييم ا ق ييا     اد خفييي  يييل ادةيييئثديم 
 ييال قلييم ا ق ييا     تادة  ت م قلييم اد  ييل اد ييار    اد ييادو يكييثم  ييل  يي   ي نييا م اال

اد خفيييي  ينييييا بيييانا  ا يييثق ذدييي  ألم  قكيييام ادةييييئثديم اد  فيييا ام ييييل ادنظيييام اد يييام 
 دات ال.     ي ق ا إدم اد ارثم ال

 ييي  ذديي    ييان اديينم االت ييال قلييم ت يي،ي، ادةيييئثديم اد  فييا ام ألم ذديي  ال يخيياد  
 االت يييال قليييم   ادنظيييام اد يييام  االت يييال قليييم  م ي حةيييل ادةييي،يل ت  يييم ادييييبل األ نبيييو

 .از ذد جت ،ي، ادةيئثديم اد  فا ام  ائز إال إذا   ، رم قارثرو ال ي
  رقرو.    270  و تيا   رم ادةاق   

 ( 191مادة )
ال تخل المسئولية المدنية بالمسئولية ال اائية متى تو رت شروصها، وال تأثير 

 للعقوية ال زائية    تحديد نقاق المسئولية المدنية وتقدير التعو ض.
 المذكرة اإلد احية :

يخ ليي   اييا  ادةيييئثديم ادة،ريييم قييل  اييا  ادةيييئثديم ادجنائيييم  ة اييا  األ دييم ة ييل 
يةةل اق ،ا  قلييم قيي  ادغايي  يييي ث ل ادةيييا دم  اد  ييثان   ال تث يي،   ي تك م اد خم

ة ييام اد ييار  اد ييو ي  تييل قلييم اق  اةيييا ادةيييئثديم ادة،ريييم    اييا  دلحفييثر  يصييثر 
ادةيئثديم ادجنائيم  ي  ي تك ييم اد ييخم يةةييل اق يي،ا  قلييم قيي  ادةج ةيي   ا يي،   اةييم 

  اةم  ال ق ث م إال  نم.   اد ارثم ادجنائو قف  ادج ائم تيبي ا دةب،  ال  
  يييي ا ادنيييييال يحيييي،ق بادنفييييثت اد ارثريييييم اد ييييو تحيييي،ق ادجيييي ائم    اد ييييادو ةييييعم ريييييال 

   ا  يل ريال ادةيئثديم ادجنائيم.  مادةيئثديم ادة،ري
 ا  تييل قلييم ا يي اع  ايييا  ادةيييئثدا ال ا يي اع نبي ييم ادجيييزا  ادة  تييل قلييم  يييل 

،رييييم   ادة ييي  ر  يييث ادييي ل يياديييل بيييم  ينيةيييا ةييياد  ثان  يييزا  تح ييي  ادةييييئثديم ادة
 اد  ث م  زا  تح   ادةيئثديم ادجنائيم  ادنيابم اد ايييم  ييو صيياق م ادحيي  ةييو ادةياد ييم 

   ثقي  اد  ث م.  
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 إذا ر يي  قييل اد  ييل ادثاقيي، ييييئثديم ي،ريييم    يي    نائيييم  ةييعم  ييا يييل ادةيييئثدا ال 
اييي   ادةييييى ديم ادجنائييييم   ال ب تحييي  ظ بخفائفييييا   اد يييادو ال تخيييل ادةييييئثديم ادة،رييييم

دل  ث ييم ادجزائيييم ةييو تح،ييي، ريييال ادةيييئثديم ادة،ريييم  ت يي،ي  اد  ييثان  ةةييةار إذا رييزم 
 الادة يي  ر قييل ق ييم ةييو اد  ييثان ةييعم  ييام ذديي  يييي   ادةيييئثديم ادة،ريييم  إال  رييم 

ث ييم يىا  قلم ييئثديم اد اقل ادجنائيم    ا يل راقيم   يل راقيييم   يي   ةييا  ايي  دل  
ادجزائييييم ةيييو تح،يييي، رييييال ادةييييئثديم ادة،رييييم  ةيييعذا صييي،رت ق ث يييم  زائييييم يخ  يييم    
ي يييي،ق  ةييييا  ايييي  ديييييا ةييييو ي يييي،ار اد  ييييثان ادنيييياتع قييييل ادةيييييئثديم ادة،ريييييم إذ يجييييل 

  يا ةاتم يل  يل.    يل   ر  اد  ثان قلم  اا  يا دح  بادة   ر
 م بةا  رق  يم.   اق  ،  م ال دز م دي ا ادنم قاق ت  و اد ثاق، اد اي

 ق  و يثق،.    272 رقرو   ادةاق     271  و تيا   رم ادةاق   
 

 الفرع الثان  
 المسئولية ع   عل الغير

 ( 192مادة )
أداء رقابيية شييخص  يي  حاجيية إلييى  أو اتفاقييا كييل ميي  د ييب عليييب قانونييا .1

لييية أو ال سييمية دكييون ملزمييا قالرقابيية لاونييب قاصييراا، أو بسييتب حالتييب الع
الذي دحدثب ذلك اليخص للغير بفعلب ال ار و ترتب هذا   بتعو ض ال رر

 اإللتزام ولو كان م  وقع ماب الفعل ال ار غير مميز. 
دعييد القاصيير بحاجيية إلييى الرقابيية مييا لييي يتلييخ سيي  الرشييد، وتاتقييل الرقابيية  .2

عليييب إلييى معلمييب  يي  المدرسيية أو الميييرف علييى الحر يية مييا دام القاصيير 
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أو للييزوج علييى زوجييب القاصيير أو لميي  تحييت إشييراف المعلييي أو الميييرف، 
 يتولى الرقابة على الزوج. 

دسييتقيع المكلييف بالرقابيية أن يييتخلص ميي  المسييئولية إذا أثتييت أنييب قييام  .3
بواجب الرقابة بميا يا غي  مي  العاادية أو اثتيت أن ال يرر كيان البيد واقعيا 

 ولو قام بهذا الواجب. 
 المذكرة اإلد احية :

بة نييم  م اد ييخم ال يييي م إال قييل  ة ادييم  ال يييي م اد اقيي،   م ادةيييئثديم  خفيييم 
قييل  ة ييام  ايي ه  إال  م ادة يي       يي، قيياالت يييي م اد ييخم ةايييا قييل  ة ييام  ايي ه 
ينيا ييئثديم ي ثدو اد قابم  اد و ت ح    ث ثق اد زام قلم  خم   ييثدو اد قابييم قلييم 

ئييم اد فيي    قيي، ا يي    يفيي،ر  يي ا ا د ييزام قيي، يكييثم اد ييارثم    قابييم األب قلييم   نا
 يكثم االت ال   قابم ي،ي  يي   م األي ام اد  ليم قلم ي  اه.  

يييا ي ييثق إ دم ت   ادةاق  قف ا دةل يح ا ثم إدم اد قابم   ل   ليي  االد ييزام باد قابييم 
قادييم اد ييخم اد  ليييم    ادجيييةيم  ديي د  ال ت ح يي  ييييئثديم إدييم إدييم قادييم اد فيي     

   ه األا اب.  ي ثدو اد قابم ديبل يخ ل  قل
 ا     د ح ا  ييئثديم ي ثدو اد قابييم  م ي تكييل ادخا يي  دل قابييم ة ييا  ييارا بييادغا   
  اد يييادو ت ح ييي  ييييييئثديم ادخا ييي  دل قابيييم إذا  ييييام يةايييزا  ا  تيييل قلييييم ذدييي  تح يييي  

اد قابييم قلييم اة يي ام  رييم   ةييل ةييو اد قابييم     اييا  ت  يييم اد اصيي      ي ييثدو ييييئثديم
   قي م.   ةل ةو ت

 إذا  ييييام اد ييييخم اديييي ل ارتكييييل اد  ييييل اد ييييار  ايييي  يةاييييز    يييييل  ييييث ةييييو قكةييييم 
ادييي ل  180/1ادة ييي    ريييم ادةييياق    كيييادةجنثم  ة كيييثم يييييئثديم ي يييثدو اد قابيييم " ةييي 

ي ييي    اد ةاايييز د ح ييي  ادةييييئثديم"  يييييئثديم  صيييليم ال ت سييييم   ذدييي  قكييي  يييييئثديم 
 صليم.    ييئثديم ادةةاز ييئثديم  ييئثديم ت سيم    ،ي ثدو اد قابم قل ادةةاز إذ ت 



 

225 

يييل ادة يي    اد ييو تث ييل ادةيييئثديم قلييم  اييا   179 يييا اييب  ال ي  يي  ييي  ادةيياق  
اد  ل اد ار   باد ادو تكثم ييئثديم قيي،يم اد ةااييز ييييئثديم  صييليم   ييييئثديم ي ييثدو 

 اد قابم ييئثديم ت سيم.
يبلييي  ايييل اد  ييي،  ةاد قابيييم   تبيييال اد  ييي   ادةارييييم  م اد اصييي  بحا يييم إديييم رقابيييم إديييم  م

 ا  ييم قارثرييا قلييم اد اصيي  إدييم  م يبليي  اييل اد  يي،  تكييثم دثديييم اد يي قو   قيي، تن  ييل 
اد قابم باالت ال إدم  ا  ادييثدو اد يي قو  ةاد اصيي  إذا ذ ييل دل  ليييم ةييو ي،راييم    ةييو 
 ر ييم    يفيين  تن  ييل اد قابييم قليييم  انييا    ييثقه ةييو ادة،راييم    ةييو ادثر ييم    ةييو 

ل إذا  ييام ةييو ادة،راييم     إدييم يييل ي لةييم ةييو ادثر ييم  فيي ن  إدييم ي لةييم ةييو اد ادةفيي 
   ادةفييين    اد اصييي  قائةيييا يكيييثم تحييي  اد قابيييم إديييم  م يبلييي  ايييل اد  ييي،   إذا  يييام 
اد اصيي   ن ييا  تز  يي  قبييل  لث يييا اييل اد  يي، ة فيي ح اد قابييم اد زايييا قلييم ادييز     إذا 

يم ي ثدم اد قابم قلم ن   ييم إدييم  م يبليي  اييل كام ادز   قاص ا  ةعم ي ثدو اد قابم قل
اد  يي،  يفيي ح ي ثديييا دل قابييم قلييم ن   ييم  ااقييظ  رييم يجييل إ يياةم   ييار  دكثرييم  ايي  
يةاييز  قبييل دكثرييم قاصيي ار ألم ي يييثم اد فيي  ةييو اد ييارثم  ييث يييل  ليي  اييل اد ةااييز  دييم 

تفييحيح يبليي  اييل اد  يي،  ال ي ييةل  ايي  ادةةاييز   ييث يييل دييم يبليي  اييل ادييياب م  اجييل 
 كلةم ن  م بحاق تف ح ن   م.

  زائ ل.    134ق اقو     218اثرل     174يف ل     173  و تيا   رم ادةاق   
  ان  اد     ادةادةم  يفيم قة  ييئثديم ي ثدو اد قابم   يييي يي   م ييي،ة يا إذا ابيي   رييم 

 ييل قييام  ثا ييل اد قابييم  ةاد  فييا  ةييو اد قابييم ي  يي م ةييو  ارييل ي ييثدو اد قابييم دكنييم قا
 ا ييييات اد كيييي   إذ يييييي يي  ي ييييثدو اد قابييييم  م ييييي،ة  اد  فييييا  ةييييو اد قابييييم ب رييييم قييييام 
 باد قابم    م يا ين غو يييل اد نايييم  اتخيي  يييل االق يانييات د يي،م إدحييال اد يي ر بييادغا 

 قبل ادخا   دل قابم. يل
  ا ل اد قابييم ي  ييةل قيييل اد   يييم  فثصييا إذا  ييام ي ييثدو اد قابييم  بييا     يييا  ةييو 

ادحادم ال  ،  م يةب  ي ثدو اد قابم  رم دييم ييييق ت  يييم ادخا يي  دل قابييم  دييم ي فيي      ه 
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ةييو  ا ييل اد قابييم   اد ييزام ي ييثدو اد قابييم ي ييا  بةسيييار يث ييثقو  إذ يجييل قليييم  م 
 ةايا.    و يةب   رم   م قنايم اد  ل اد اقل ةو اد قابم  دم ي ف  ةو اد   يم    يي

يم ادة    ييم  ييال اد  فييا  ةييو اد قابييم    إاييا   اد   يييم   ييي ا ين ييو   ييثق قاقييم اديييبب
   ال اد  ل اد ار اد ل ص،ر يل ادخا   دل قابم.  

 إذا رجييح ي ييثدو اد قابييم ةييو قةيي  ييييئثدا م بعا ييات  رييم دييم ي فيي  ةييو اد قابييم     ر ييو 
قاقم اديببيم ةا ت ح   ييئثديم ي ثدو اد قابم   دكل ال ي نو ذد   م ادة يي  ر ة يي، 

م ةو ادةياد م باد  ثان إذ يكثم دم ذد  ةو يثا يييم ادخا يي  دل قابييم  ة ييا دل ثاقيي، ق 
اد ايييم ةييو ادةيييئثديم   يي ا إذا  ييام قاصيي ار  دكييل يييا  ييث ادحييام إذا  ييام  ايي  يةاييز؟ 

ةيييو قيييال ديييث   ييي  بادنظ ايييم ادةث يييث يم  180/2ة كيييثم يييييئثدا م  ةييي  ريييم ادةييياق  
 يل تح   ييئثدا م.اد ائةم قلم اد  ل اد ار دةا   ، قائ   

  زائ ل.    132ق اقو    218اثرل     174يف ل     173  و تيا   رم ادةاق   
 ( 193مادة )

دكون المتتوع مسئوال عي  ال يرر اليذي دحدثيب تابعيب بفعليب ال يار، متيى  .1
 ا ماب    حال تأديتب وظيفتب أو بستتها.عكان واق

بتيب، متيى كانيت تقوم رابقة الت تية ولو لي دك  المتتوع حرا    ا تيار تا .2
 لب سلقة  علية    رقابتب و   توجيهب.

 
 

 المذكرة اإلد احية :
تبييال اد  يي   األ دييم  م ادة بييث  ييييئثم قييل اد يي ر اديي ل يح،اييم تاب ييم    يي ا يبييال  م 

 يي   د ح ييي  ييييئثديم ادة بييث   ةيييا  يي،   ال ييييل تح يي  يييييئثديم   ييياب تح يي  ييييئثديم اد
ي  تييل قلييم ذديي   يي را دلغايي     م تث يي، قاقييم اد يياب  بيي م ي تكييل ة ييا  ييارا    م 
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اييببيم  ييال اد  ييل اد ييار  اد يي ر   ا يي  قلييم ادة يي  ر قييل  إا ييات اد  ييل اد ييار 
ادفيياقر قييل اد ييياب  إال إذا  اريي  ييييئثديم اد ييياب  ي    ييم  اديييائ  ادييي ل ي ييثق اييييار  

 اا،ه  ا،    ق، األ خات قام ت قيم  ظي  م    بيببيا.  
اد ييار يييل اد يياب  قييام ت قيييم  ظي  ييم    بيييببيا    يي ا يظييي   م  اجييل  م ي يي  اد  ييل 

  قاييق  يياب ل ادة يي ادة يي    تيي ا  باالتجيياه اديي ل يثايي  يييل ريييال ييييئثديم ادة بييث  قييل 
   ، اتجاه يج ليا تنحف  ةو اد  ل اد ار اد ل ي تك م اد اب  قام ت قيم  ظي  م.  

قةييام  ظي  ييم ي يي،  اق ييا قييام اد  ييل اد ييار   ييث يييىقل قةييا يييل     يياب  إذا ارتكييل اد
يل األي   م ي تكل اد  ل اد ار  نا  قلم  ي  يييل ادة بييث     غا ت قيم ادثظي م   ال ي

     ق م قلةييييم بييييم     ارتك ييييم د اقييييق بييييم ي لييييم     ق م  ييييي  ينييييم      ييييام ادة بييييث 
  خفو    باقق  ،يم ادة بث .

م يكييل يةكنييا ارتكابييم دييثال  اكييثم اد  ييل اد ييار صيياقرا قييل اد يياب  بيييبل ادثظي ييم إذا ديي 
ادثظي م  ةيث دم ي تكل اد  ل اد ار   ييث يييىقل قةييا يييل  قةييام ادثظي ييم   إرةييا ي يي  
ينيييم  يييار  رييييال ادثظي يييم إايييا   ينيييم ةيييو ااييي  ةاديا   اد  يييل اد يييار بييييبل ادثظي يييم 
ي يلل   ثق قاقم اببيم ي ا     انم   ال ادثظي م  ل دثال ادثظي ييم دةييا ارتكييل اد  ييل 

 ار     دةا ةك  ةو ارتكابم.  اد 
يييبل ادثظي ييم إذا ب ي  ذد  ي  ر اد  ييم ار  ييا  ييييئثديم ادة بييث   دييث  قيي  اد  ييل اد ييار 

 كام ادة   ر ي لم    بعيكارم  م ي لم بةجا ن  اد اب  ق، ق  ظي  م.  
ت ييي    اد  ييي   ادةارييييم   يييثق رابييييم ت سييييم  يييال ادة بيييث   اد ييياب    ل  م يكيييثم دلة بيييث    

 م قلم تاب م تةكنم يل رقا  م  تث ايم.ة لياليم  
 اديليم اد  ليييم دلة بييث  قلييم تاب ييم  ييو  اييا  قاقييم اد  سيييم  إذ دييي  يييل اد يي  رل 
 م تكييثم اييليم ق ،يييم    اييليم  يي  يم   دكييل ةييو  ةايي  يييل األقيييام تث يي، اديييليم 

حيحار  ييل اد  ليييم ر يجييم دث ييثق ق يي،  ييال ادة بييث   اد يياب    ال ي يي     م يكييثم اد  يي، صيي 
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تث ، ق م  دث  ام اد  ، بانار   ت ح   اديليم اد  ليم ق م  دث دم يكييل ادة بييث  قيي ا 
 ةو ا  يار تاب م

 ت ح   اديليم اد  ليم إذا  ييام دلة بييث  تث يييم  رقابييم تاب ييم  ذديي  ب ،رتييم قلييم إصيي،ار 
 األ اي  د اب م   م يكثم دم ي اق م اد اب  ةو تن ا  ا.  

  زائ ل.   136اثرل     175يف ل     174     و تيا   رم ادةاق
 ( 194مادة )

للمسئول ع   عل الغير سواء كان متول  الرقابة أو متتوعاا حق الرجوع علييب 
    الحدود الت  دكون  يها هذا الغير مسئوال ع  تعو ض ال رر. 

 المذكرة اإلد احية :
ارييل تح يي  إذا تح         ييئثديم اد خم قييل قةييل  ايي ه  ة  ح يي  ييييئثدا م  بج

ييئثديم ادغا  إذا  ام يةازا قيييل يييا ذ ييل إديييم ادة يي    يييل ا يي  ا  اد ةااييز  ةنييا  
كييييثم  يييييام   يييي   يييييم  خفييييام ييييييئثالم قييييل اد  ييييثان ييييي  ردلةيييييئثديم    اد ييييادو 

 اييي م  نييا  قلييم  ا يي اع ادخييي  ادةنيييثب إدييم  ييل ينيةييا األ م يييل اقيي،  اد يي ر
 يييئثم قنييم   ييث ي ييثدو اد قابييم    ادة بييث  ادةييارو  ييث ادة ا ا ييات ي   خفو  ا ييل 

  اي م قلم  اا  اة  ام ادخي   ار م.  
 انييي ع قيييل ذدييي   م  يييا اد خفيييال يليييزم بييياد  ثان إدزاييييا يب ييي،  ق م   يييثق ت يييايل 

  بفيي م آل يي صييليم   ا  انيةييا ةييو  قائييم  باق  ييار  م  قيي، ةا ييي،يل بيياد  ثان بفيي م 
  ييل اد ييار اديي ل  قيي،  اد يي ر  ال ت سيييم  ةييعذا ر يي  ادة يي  ر قلييم يييل ارتكييل اد

يييي يي  اد  ييث  قلييم اآل يي   ألم  ةييا  ادةيي،يل األصييلو باديي،يل ييي،ر  ييييئثديم ادةيي،يل 
ألرم  كة  يييي ار   ي ييم قييام  اد   واد   و   ا،  م ادة   ر  اد ار يا ي ثق قلم ادة،يل 

ادةيي،يل  ييي،ة  اد  يييثان  يييام دييم  م ي   ييييم يةيييل  قييي،  اد يي ر ادييي ل ارتكيييل اد  يييل 
م يييىقل إديييم يييا اق ةييل يييل اد  ييثان يييل  يي ا   اد ار ألرم يلزم قبل ادةيئثم قنم بيي 

 ة لم اد ار.  
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 يا إذا  ام ي تكل اد  ل اد ار  ا  يةاز  ةلي  دلةيئثم قنم  م ي    قليييم  ث ييم 
يييل ادث ييثه ألرييم ةييو  يي ه ادحادييم يكييثم ييي،ينا  صييليار   قيي،يم اد ةااييز  ايي  ييييئثم قييل 

م ةييو ذي ييم إال ييييئثديم يخ  ييم رحييث ادة يي  ر ال رحييث ادةيييئثم ادخييي   ال ت  تييل قلييي 
 قنم.  

  زائ ل.   137اثرل    176يف ل    175  و تيا   رم ادةاق   
 

 الفرع الثالث 
 المسئولية ع  الحيوان واألشياء

 ( 195مادة )
مسيئول عميا دحدثيب الحييوان مي  صيرر،   ليب  حارس الحيوان ولو لي دك  مالاا

ما لي يثتت الحارس أن وقوع ال يرر كيان بسيتب ولو صل الحيوان أو تسرب،  
 أجات  ال يد لب فيب.
 المذكرة اإلد احية :

  ذديييي  قلييييم ةكيييي   نيييي تبييييال ادةيييياق  ادةيييييئثم قييييل األ يييي ار اد ييييو ييييييببيا ادحاييييثام    
ادح ااييم   األصييل  م ياديي  ادحاييثام  ييث قاراييم   ادح ااييم تن  ييل يييل ادةاديي     يياه 

    ادحايييييثام   يكيييييثم ادحيييييار     ادةيييييي  ا كةيييييا  يييييث ادحيييييام قيييييال إقيييييار     تييييي  ا  
  ألم ديةييييا ادييييييي   اد  ليييييم قليييييم   ت يييي،ي  يييييل دييييم ادييييييي   اد  ليييييم قلييييم ادةييييي    

ادحاثام   ي  ي     د ا و ادةث ث    ق، تن  ل ادح ااييم يييل ادةاديي  إدييم ادغايي  ق م 
     م ر يياه  ةييا دييث ايي ل ادحاييثام ة كييثم ادييييي   اد  ليييم قليييم دليييارل  ديي د  ال ي يي 

 .   قمتكثم ادييي   ي
 إذ  ييل ادحاييثام    تييي ب   اريي  ق اايي م دةادكييم ي  ييم ادةاديي  ييييئثال قييل األة ييام 

 اد ار  ادفاقر  قل ادحاثام.  
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 ال تن  يييل ق اايييم ادحايييثام ييييل ادةادييي  إديييم تاب يييم ةييياد اقو  ادييييائ  ادييي ل قيييي، إدايةيييا 
صيياقل ادييييي   اد  ليييم قلييم  بييادحاثام ال تن  ييل ادح ااييم إدايةييا  ييل تظييل دلةاديي  ألرييم

ادحاييثام    رق د ييظ قاييثام بفييثر  ييل ييم    اد ييادو ينيبيي  قلييم األة ييام اد ييار  اد ييو 
ل ق اايي م تييييم  ايي  يييي  ر   ييببيا ادحاثام ادةث ثق تح  ادح اام اثا  يي  ر   

    تف ل ق اا م  نلا     ي ا،   با     صغا .
ا  ق ييم  دييث دييم ييي م االتفييام ادةيياقل  انييم  اجييل  م يحيي،  ادحاييثام ب  لييم  يي را بييادغ

ق  إدييم  قثقييم  إصييا  م  صيياب  خفييا  يي ق     ال ادة   ر  ةا دث  ةح قفييام ة
 بج  ت.  

   ل  ادةاق  ادخي  ادة   م  اااار دةيييئثديم قييار  ادحاييثام   ادخييي  ادة  يي م  ييث 
 ييو ثن دلحييار   م ينجيي  ييي  ةييو ادح ااييم    ييث  ييي   ايي  قا ييل  ا ييات اد كيي   ةييا ي

 ييي ه ب رييم قييام  ثا ييل ادح ااييم ألم اد يي ر يييا قيي،  يييل ادحاييثام إال ألم نيايييم قيي، 
ةل  يل ي، قارام    يي ا ا ةييات  ييث ادخييي    قيي، ابيي  ا ةييات  يي،دال  قييث  اد يي ر  

 يي      اد ييادو ةييعم قييار  ادحاييثام يجييل  م يكييثم يةاييزا  ةييا قا ييم  ا اتييم  ثاييالم 
يم قائةيييم قليييم ةكييي   ادخيييي  ادة  ييي م   ادخيييي  ق يييم يكيييثم يييييئثال  ألم  ييي ه ادةييييئثد

 يي ث ل اد ةااز.
 ال يي يي  قار  ادحاثام ر و ييئثدا م إال  ن و قاقم اديييببيم يييا  ييال ة ييل ادحاييثام 
 اد يي ر اديي ل  قيي    ذديي  بيي م يةبيي   م اد يي ر  قيي  ر يجييم اييبل   نبييو ييي ق إدييم قييث  

 قا        ي  ادة   ر     ي  ادغا .  
  زائ ل.    139اثرل    177يف ل     176ادةاق       و  تيا   رم

 ( 196مادة )
مسئول عما دحدثب انهدام التااء م  صيرر   حارس التااء ولو لي دك  مالاا لب

لب فييب، يد ستب أجات  ال بو كان انهداما جزئيا ما لي يثتت أن ال رر كان لو 
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و أو أن الحيياد  ال يرجييع سييت ب إلييى إهمييال  يي  الصيييانة أو قييدم  يي  التايياء أ
 عيب فيب.

 المذكرة اإلد احية :
رفيي  ادةيياق  قلييم ييييئثديم قييار  ادبنييا    قييار  ادبنييا   ييث يييل دييم ادييييي   اد  ليييم 
قلييم ادبنييا   ادةكليي  بح ظييم  صيييار م  اد  كايي، يييل قيي،م ق،يييم   لييثه يييل اد اييل   ال 
ت ييي    ادة ييي   يم ةيييو اديييييي     األصيييل  م يادييي  ادبنيييا   يييث قارايييم    ييي ه صييي م 

يم   دكل يي يي  ادةاد  إا ات قك  ذد  ب م يةبيي   رييم دييي  قاراييار دلبنييا  ي    م  
  إرةا ادح اام  ار  د خم ا    ق  ق،   اد  ر.  

 اةكيييل  م يكيييثم  يييخم ا ييي   يييث قيييار  ادبنيييا   اييي  يادكيييم   فييياقل ا ر  ييييا   
 . ادة تيل ر ل قيان    ادحائز دلبنا   نيم تةلكم  اثا   كام قيل ادنيم  م ااق ادنيم

 ادبنيييا   يييث  ل يييياق  ت فيييل بييياألرم اتفيييام قييي ار ب  يييل ا رييييام  ايييثا   كارييي  ييييل 
ادنظيي    ع ييل  يي ه األ يييا  ي ييار  بفيي   م يييلادح،ييي،     م يييلادحجييار       م يييلادخ ل   

 ليييم ايييثا   كيييام اد  ييياا، دغييي م قائيييم  م دغييي م  قيييل اديييي،ع ادييي ل  يييا، ادبنيييا  ييييل 
ريييام     دلفييناقم     دل جييار      يىقيي      نيييم ادة ييارم   اييثا   ييا،ت ديييكل ا 

 يييثا  ادحاثاريييات     دلةخيييانم    يييل ييييا ي ييا، ةيييو بيييانل األرم ييييل  ر يييال  ق ييياداز 
  ادةجارل  ادةفارع   را ال ادةياه  ادغان.. ادخ.

 ال ي ييي، اد  يييار باد خفييييم   ادةفييياق، ييييل قبايييل ادبنيييا    إرةيييا يكيييثم ادةجيييام  نيييا 
 دلةيئثديم قل األ يا  ادخي  .

نحف  ييئثديم قار  ادبنا  ةو اد  ر اد ل يلح  بادغا  يييل  يي ا  ارييي،ام ادبنييا    ت
 ا فيي، بارييي،ام ادبنييا  قيي،   ار فييام ةييو   ييزا  ينييم  اييثا   كييام ار فيياال  زئييييا  م 
كليا   االري،ام اد ل يكثم ادحار  ييئثال قنم  ث اد ل ي    إدييم ر ييم ةييو ادفيييارم 

 يي    يي م ي فيي  باد نا ييل ال ت ح يي   دبنييا  ألايي اب    قال  يم    ق،يم  ةعذا ارييي،م ا
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 مي،ييي تييئثديم قار  ادبنا   إال  م قليم  م ييي يم يييا ت  ييم ينييم  إال  ييام ييييئثال قييل 
 كحار  دلبنا .

 اديي ل اجييل  م ينيي ع قييل تييي،م ادبنييا   يي ر دلغايي    قلييم ادغايي   م يةبيي   م اد يي ر 
يييم  ييث قييار  ادبنييا  اديي ل تييي،م   صابم ق، ر ع قل تي،م ادبنا    اةبيي   م ادةيي،قو قل

م ييئثديم قار  ادبنا    ااايييا  ييي  ي  يي م ةييو  ار ييم ي ةةييل ةييو ث ةعذا  اب  ذد  ت 
إ ةادييييم ةييييو ادفيييييارم    قيييي،م ةييييو ادبنييييا     قاييييل  يييييم   اييييي يي  ادحييييار   م ييييي،ة  
ييئثدا م بيي م يةبيي   م تييي،م ادبنييا  ال ي  يي  إدييم إ ةييام ةييو ادفيييارم    قيي،م ةييو ادبنييا  

 قال  يم.    
 يف ل.    177  و تيا   رم اد     األ دم يل ادةاق   

 ( 197مادة )
حارس اآلالت الميكانيكية واألشياء األ رى الت  تتقلب حراستها عاادة  اصية 

رر، ما لي يثتت أن وقوع ال يرر صدكون مسئوال عما تحدثب هذه األشياء م  
كيام  ي  القيواني  كان بسيتب أجاتي  ال ييد ليب فييب، ميع مراعياة ميا ورد مي  أح

 الخاصة.
 المذكرة اإلد احية :

تنظم   ه ادةاق  يث ثقار دييم   ةيييم  بايي    ألرييم ي ييةل اد يي ر اديي ل ييينجم قييل اآلالت 
ادةيكاريكيييييم اد ييييو تيييي،ار بيييياد ث  اد،اة ييييم  اد خييييار    اديييين      ادكي  ييييا      اديييييثا      

يييييم  اصييييم بيييييبل اديييي ر .. ادييييخ   اد يييي ر اديييي ل ييييينجم قييييل األ يييييا  اد ييييو ت يلييييل قنا
 نبي  يا ادخي       يانييا ادخي   ادة  ج ات   األالحم  ادةثاق ادكيةا ام   ا  ا.

 دكو ت ح يي  ادةيييئثديم  ال  يي، يييل   ييثق ق ااييم قلييم تليي  األ يييا    ادحييار   ييث يييل 
اييا   م ألاد ييو   اد فيي ع ةييو  ييي ه  إقارتييم  اايي  ةادم   ا دييم ادييييي   اد  ليييم قلييم
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اد يييو  إال إذا اابييي   م ادح اايييم  ارييي  د يييخم ا ييي   قييي   قيييث  ادةادييي   يييث قيييار  
 ادحاق .  

ادةييي تيل ر يييل  إديييم  ادح اايييم قييي، تن  يييل ييييل ادةادييي  إديييم  اييي ه  ار  ادييييا إديييم ادةن  ييي   
 م     بيث  ريم     ، م ر اه  ار  اديا إدم اديارل.  يادحائز بحيل ر إدم  قيان    

قل اد ييو    إذا تخلييم ادةاديي  قييل اد ييو   ت  م ادح اام دةل تةب  دم ياقام دم ي خل 
 ادةث ثق ةو ق اا م  ص ح اائ م ق م قار .

 دكييييو ت ح يييي  ادييييييي   اد  ليييييم دل ييييخم قلييييم اد ييييو   يجييييل  م تكييييثم دييييم ادييييييي   
ادة نثام قليييم إذ ال تك ييو اديييليم ادةاقيييم  قيي، ا دكييو ت ح يي  ادييييي   اد  ليييم  ةاد يياب  

 ر .ال ي ، قاراا  إرةا ادةاد   ث ادحا
 ا ف، باد و   ل  و   ا  قو "ادجةاقات" ياق،ا ادبنا  إذا  ام يح ييا  إدييم قنايييم 
 اصيييم بييييبل ظ  ةيييم    بييييبل نبي  يييم   اد ناييييم ادخاصيييم  يييي  رييييبو  اييي  ييلييي   

 ةاد و  ذاتم ق، يح ا  إدم قنايم  اصم  ق، ال يح ا يا قيل    م.  
ايييم  اصييم ةييو  ييل األقييثام ألريييا  اآلالت ادةيكاريكيم يل األ يييا  اد ييو تح ييا  إدييم قن

 ت ح   بةح    د د  اة  م اد ارثم  ريا تح ا  قائةا إدم ق اام.  
 اييي ثل  م يكييثم اد ييو  ين ييثال    ق ييارا بيبي  ييم    ق ييارا باد خفيييم   ادةفيياق، 

  اآلالت ادزرا يم ادة ،  الا خ،اييا ةو ةاقم األرم.
األي  اديال ألم ت، ل اد ييو  قيي،  اجل  م يح،  اد و  اد  ر   تح،ي، ذد  دي  ب

يكثم إيجا يا  ق، يكثم البيا   قيي، يكييثم اد ييو  ايياكنا  قيي، يكييثم ي ح  ييا ب ييكل ذاتييو 
    ب  ل ا ريام  ةة م ي ، اد  ر ق،  ب  ل اد و ؟ 

يجل  م يكثم ت، ل اد و  ت، ا إيجا يا ةو إقيي،ا  اد يي ر   اكييثم اد يي، ل إيجا يييا 
  ةو  ا  يث  م اديبي ييو   اد يي، ل اديييلبو دل ييو  إذا  ام اد و  ةو قادم ق  م  

 ايي   يياع دقيييام ادةيييئثديم   ةييا دييث اصييي،م  قيي، األ ييخات بادييم ييكاريكيييم يث ييثقم 
 ةو يكاريا اديبي و.  
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 يسيييييار اد   قييييم  ييييال اد يييي، ل اديييييلبو  اد يييي، ل ا يجييييا و دل ييييو  صييييلم اديييييببيم  ييييال 
كييثم  يي د  ةييو  ييل قادييم اد ييو    اد يي ر  بة نييم  م اد ييو   ييث يفيي،ر اد يي ر   ا

 يكثم ةايا اد و  ةو        ةو قادم تيةح قاق   ثقث  اد  ر.  
 األصيييل اة ييي ام اد ييي، ل ا يجيييا و دل يييو  ةيييو إقييي،ا  اد ييي ر  دكيييل  ييي ا االة ييي ام 

 قا ل  ا ات اد ك  إذ يجثن دلةيئثم  م يةب   م ت، ل اد و   ام البيا.  
دةاقل ادة ا    ال اد و    ييال يييل  قيي   ال ي     دث ثق اد ، ل ا يجا و االتفام ا

 م ايار  يي قم ارح ة    ق  ذد  إدييم إصييابم  ييخم  يي ق    ثقليم اد  ر. ةةةار د
  ا ثنم   صال باد  ر ق م  م تةيم ادييار  ت ح   ييئثديم قار  األ يا .  

 ق، ي   اد  ر   اد و  تح  ييم ييي، ا ريييام  ة ح يي  ييييئثديم قييار  األ يييا  إذا  ييام 
    ي ا ةو ذاتم بحاق يح ا  إدم ق اام.  اد و

  ايييا  يييييئثديم قيييار  األ ييييا   ادخيييي  ادة  ييي م ةيييو ادح اايييم  ةيييعذا ادحييي  اد يييو  
  را بادة   ر  ي   م  م نيايم قيي، ةليي  يييل قاراييم   ال يكليي  ادة يي  ر بعا ييات 
ادخييي  ألرييم ي  يي م   ييل يك ييو  م يةبيي   م اد يي ر  قيي  ب  ييل  ييو  ت يلييل ق اايي م 

صييم    ب  ييل االت ييكاريكيييم  ةييعذا  ابيي  ذديي  ي  يي م  م اد ييو  قيي، تيي، ل قنايييم  ا
 إيجا يا ةو إق،ا  اد  ر  إال إذا ااب  ادحار  قك  ذد .

ديي د   اد كيي   ادخي  ادة   م اد ل ت ثم قليم ييييئثديم قييار  األ يييا  ال ي بييل إا ييات
رثرو قلييم  ييل ةعم ادحار  ال يي يي  إا ات  رييم دييم يفيي،ر ينييم  ييي   دث ييثق اد ييزام قييا

 اقار  ب م ي  و اد و  تح  الي م اد  ليم    ث اد زام   ح ا  ر يجم  ةعذا دييم يح  ييي 
 ادحار  ي   م  ي ه ق م قا م إدم بحق ابل تح   ادخي .  

 اي يي  قييار  األ يييا   م ييي،ة  ييييئثدا م  ن ييو قاقييم اديييببيم  ييال ادخييي  ادة  يي م 
اب   م اييبل اد يي ر ييي ق إدييم قييث  قييا        اد  ر  ل بعا ات اديبل األ نبو  ةعذا ا

 ة ل ادة   ر    ة ل ادغا  ةا يكثم ييئثالر.  
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 ادة     دم يبل  يييا  صييل إديييم اد كيي  اد ييارثرو ادحيي،يق  يةييا ي  ليي  بييعنال قكييم  يي ه 
ادةاق  قلم األ يا  بجةي   رثاقيا  ديي د  يييل ادة ايي، اق يي ات ت يي،يل اديينم ديفيي ح قلييم 

ثدم ق ااييم  ييو  يكييثم ييييئثال قةييا يح،اييم  يي ا اد ييو  يييل ادنحييث اآلتييو )كييل يييل تيي 
يييب م  ييو  اييثا   كييام ي. ةييي ا اديينم يج ييل ادةيييئثديم قييل  ييل  يي ر ( يي ر…ادخ

 ق ارار  م ين ثالر.  
  زائ ل.    138اثرل    179يف ل  178  و تيا   رم ادةاق   

 ( 198مادة )
د وز لم  كان مهددا ب رر دصيي ب مي  شي ء معييب أن دقاليب حارسيب  .1

 الاب بإتخاذ ما يلزم م  التدابير لدرء  قره. أو م
 إن لي يتي اتخاذ هذه التدابير  ي  وقيت مااسيب جياز لمي  يتهيدده الخقير  .2

أن دحصييل علييى إذن ميي  المحكميية  يي  أجرائهييا علييى حسيياب الحييارس أو 
المالك، و  وز لب    حالة االستع ال أن يتخذ ما يليزم مي  التيدابير ليدرء 

 و المالك دون حاجة إلى إذن.الخقر على نفقة الحارس أ
 المذكرة اإلد احية :

ت يييو اد  يي   األ دييم يييل  ييام يييي،قار ب يي ر يفييا م يييل  ييو  ي اييل   م ييلييل يييل 
 قارام    يل يادكم اتخاذ يا يلزم يل اد ،ا ا  د،ر   ي ه.

 ااقظ  م اد     ت   قكةار قايار ي ييةل األ يييا   ألم اديينم  رق ييل ييار ديي د  يجيي ل 
يكثم اد و  ي ا ا  ةعذا دم يكل ي ا ا ةا يي يي  يييل يييي،قه م  م يام     قلم إناق

ادخي   م ييادل بعتخاذ ت،ا ا   قائيم   ةو اق  اقل  م اد و  ق، ال يكثم  يييم قاييل 
 ييي  ذديي  قيي، ي ييكل  ييي ار ديي د  يجييل إقيييا  يييل  ييام يييي،قا ب يي ر  م ييلييل اتخيياذ 

 اد ،ا ا  ادثقائيم.
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قيييار  اد يييو     يادكيييم اتخييياذ اد ييي،ا ا  دييي،ر  ادخيييي    ادةيييي،ق باد ييي ر ييليييل ييييل 
  األقل  م ييادل ادةاد  باتخاذ تل  اد ،ا ا .  

 ييانت دةييل ي ييي،قه   يي   ادةاريييم قكييم قيي،م اتخيياذ اد يي،ا ا  ةييو  قيي  ينااييل  ة  تبييال اد
ادخيييي   م يحفيييل قليييم إذم ييييل ادةحكةيييم دي يييثم  يييث بعتخييياذ اد ييي،ا ا  ادثقائييييم  قليييم 

دحار    إذا  ام األي  يي  جا دم  م ي خ  اد يي،ا ا  ادثقائيييم قلييم قياب ادةاد     ا
 ر  م ادحار     ادةاد  ق م قا م إدم إذم ادةحكةم. 

  يييي ا ادييييينم يييييي ح،  إذ  م اد  نانيييييات األ يييي   تج يييييل اد يييي،ا ا  ادثقائييييييم ةييييو قاديييييم 
يييل ييئثديم قار  ادبنا . ةو قال اديينم ي  ليي  باأل يييا   اييثا   كاريي   نييا   م  ايي ه 

 األ يا .  
 ( 199مادة )

تسقف بالتقادم دعوى التعو ض الااشيئة عي  الفعيل ال يار بانق ياء ثيال   .1
سيياوات ميي  اليييوم الييذي علييي فيييب الم ييرور بحييدو  ال ييرر وياليييخص 

 المسئول عاب. 
تسقف هذه الدعوى    جميع األحوال بانق اء  مر عيرة ساة م  ييوم  .2

 وقوع الفعل ال ار. 
الدعوى ناشئة ع  جر مة وكانت الدعوى ال زائيية   على أنب إذا كانت هذه .3

لييي تسييقف بعييد انق يياء المواعيييد المقييررة  يي  الفقييرة السييابقة،  ييإن دعييوى 
 التعو ض ال تسقف إال بسقوط الدعوى ال زائية.

 المذكرة اإلد احية :
ت ييي  ادةييياق  قكةيييا  اصيييا    ييياقم ققيييث  ادةييييئثديم اد  فيييا ام ي  ييي  يييي  قكيييم اد  ييياقم 

اقم ققييث  اديي يام  ة  يي  بييي ث  ققييث  ادةيييئثديم اد  فييا ام بار  ييا  ادة  ليي     يي 
اا  انثات يل اداييثم اديي ل ي لييم بييم ادة يي  ر بحيي،   اد يي ر  ا يي  قلييم اد ييخم 
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اد ل  ق،ام ةعذا دم ي لم باد  ر ادحاق     دم ي   قلم  خم يييل  ق،اييم  ةييا يبيي،  
ق ييي   اييينم ييييل  قيييث  ايي اام اديييينثات اديييةا    دكيييل تيييي   ادييي،قث  بار  يييا   ةييي  

 ر.  ااد  ل اد 
اد  ييل اد ييار ادةيييئثدا ام ادجنائيييم  ادة،ريييم    اريي  اديي،قث  ادجنائيييم  ت تبيي  قلييم إذا 

ت  اقم بار  ا  ي،   نثم  ا ت   ه ادة،  بخفثت ت اقم اد،قث  ادة،ريم ةييا تييي   
ب ييي،   يي ه اديي،قث  إال بييي ث  اديي،قث  ادجنائيييم   دكيييل يةكييل  م ت ةيي  اديي،قث  ادة،ريييم

م باد  يياقم  ة يي، ال تييي   اديي،قث  ادة،ريييم إال ب يي، ار  ييا   ةيي  نائييي ايي ث  اديي،قث  ادج
ق    ايينم  ذديي  قنيي،  يييل ادة يي  ر بادحيياق     دييم ي يي  قلييم يييل  ق،اييم   ييو ييي،  
 نييثم يييل ييي،  ايي ث  اديي،قث  ادجنائيييم   ادخاصييم  م اديي،قث  ادة،ريييم قيي، ت  ييم قائةييم 

كييل ال تن  ييو اديي،قث  ادة،ريييم قبييل ار  ييا  اديي،قث  ب يي، ار  ييا  اديي،قث  ادجنائيييم   د
 ادجنائيم.  

 ق  و يثق،.   273ق اقو     232اثرل     173يف ل    172  و تيا   رم ادةاق   
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 الفصل الرابع 
 الفعل الاا ع "اإلثراء بال ستب" 

 الفرع األول 
 القاعدة العامة

 ( 200مادة )
ا ر،  دون ستب ميروع على حساب شخص ري كل شخص ولو غير مميز يث

يلتييزم  يي  حييدود مييا أثييري بييب بتعييو ض هييذا اليييخص عمييا لحقييب ميي   سييارة، 
 و  قى هذا اإللتزام ولو زال اإلثراء فيما بعد.

 المذكرة اإلد احية :
ي   ادة     قاق،  قايم ت  ل  بييا ا ا   ييا اييبل ي يي ا ا ةييو ذديي  باد  نانييات ادح،يةييم 

يييل  123اد  نييال اديثاييي ل  ادةيياق   يييل 62يل اد  نال األدةييارو  ادةيياق     812)ادةاق   
يييل اد  نييال ادةفيي ل   179يييل اد  نييال ادلبنييارو  ادةيياق   140اد  نييال ادبثدييثرو ادةيياق  

 يل ادة     اد  ريو ا ييادو(.    73يل اد  نال ادجزائ ل  ادةاق     141 ادةاق   
  ا  ح يل ادةاق   رم ي     دث ثق ا ا ا  اآلتو:

ين  يييم   يييخم ةيييا  ييي، ييييل إاييي ا   ا ح ييي  ذدييي   إذا  ييييل إاييي ا  ي  تيييل قلييييم  ييييار  
ياقيييم    ي نثاييم ت يي،ر بةييام     تجنييل  يييار  يح  ييم    ار  ييا  قيييل    ايي، قا ييم 
ياقيم    ي نثام ت ،ر بةام ةو ذاتيا     يل راقيم  يار  ادة ا ل    يي،ي  قيةييم اد ةييل 

  يل  خم ا  .إدم    اد ل قام بم  خم  ق 
يا    اييلبيا   قيي، يكييثم ي ا يي ا     ايي  ي ا يي    قيي، يكييثم ياقيييا  ادكيل ق، يكثم إيجا 

ة  األ ليم ةو ادةة ل   يجثن  م يل زم  ايي  ادةةاييز بة   ييم ا   ي نثاا   ال ي     تث 
 ا ا ا .  
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 اجييل  م ي ا ييل ا اييي ا   إة  ييار  ل يجيييل  م ت ح يي  ادخيييار  بحايييق تلحيي  ب يييخم  
    ر يجم دي ه ادخيار  يجنو  خم ا   ادكيل.

 ، اد خم دح   خفو    قانو    ار  ات قيي      ةييثات ين  ييم   ادخيار  تكثم ب
 دم ادح  ةو ادحفثم قلايا.

 ادخيييار   ادكيييل قيي، تكييثم ي ا يي       ايي  ي ا يي     قيي، تكييثم إيجا يييم    اييلبيم   قيي، 
 تكثم ياقيم    ي نثام.

ذا  ييام اييبل  ييل ا ايي ا   ا ة  ييار   ا ح يي  ذديي  إ  اجييل  م تكييثم قاقييم اييببيم  ييال
 ينيةا  اق م  اق،      إذا تبال  م  يل ادة،يل يا  ام ديح،  دثال  يار  اد،ائل.  

اييي ا      داة  يييار ادة  تيييل قلييييم ايييبل قيييارثرو يب ر ةيييا   ث يييثق ا اجيييل  ال يكيييثم د
م  انيةيييا  يبييي ر اة  يييار ادثا يييل   ييي تفيي ع قيييارثرو  يييال ادة   ييي   ادةةييي ل  ث يييثق ق ييي، ه

م    يي ن، ا ا ا  إدم قكم اد ارثم  ةعذا اك يل  ييخم  ييائا بةيي  ر  إا ا  ادةث ثب د
ادزيل ةا يي يي  ادةاد  األصلو  م ي ثق قليييم  يي،قث  ا ايي ا   ييا اييبل  ألم ييي  ر 

 ادزيل ي ، اب ا قارثريا دكيل ادح  اد انو.  
بييل      ب ييا  ا ايي ا  قائةييا إدييم  قيي  رةيي  اديي،قث   ييل يكييثم اديي ق  ا  ييا  دييث نام قي دم  

ذدييي   ةيييعذا تح  ييي   اق يييم ا اييي ا  ين ييي  اد يييزام قليييم ادةةييي ل بييياد ق  ةيييا ا ا  ي ييي،ر  قييي  
 ق ييم ن ادييم )قييارم ادةيياق   تح  م  ال قب   ب ، ذد  بةا يييي   قليييم يييل نايياق     ر فييام

يل اد  نال ادلبنارو   و تنم قلم   ا اد    ةو قادم ا ا ا  بحيييل ريييم(  قيي،   142
 يل اد  نال ادةف ل.    179اق   ت ا ت ادةاق   نم ادة

 ققيييث  ا اييي ا  قييييل ادييينم ادييي ل  رق ةيييو ادة ييي    ققيييث   صيييليم  دييييي  ققيييث  
 اق يانيم إذ يجثن دلة      م ي ا   ا  دث  اب  دم اد ارثم ن ا ا ا  .  

 ت تل ادةاق  اد زايا قلم ادةة ل    ثان ادة   يي  قةييا اة  يي  بييم   دكييل ب يي،ر يييا  ايي ل 
 قييل ادقية ييال  قيةييم ا ايي ا  اديي ل دحيي  بييم  قيةييم االة  ييار اديي ل دحيي  بييم   ل يلييزم  يي ق 

 1000قينار  دييزم ادةةيي ل  يي ق  1200قينار  االة  ار  1000بادة      ةعذا  ام ا ا ا   
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قينييار ألرييم  قييل ادقية ييال  دييث دييم يفيي،ر يييل ادةةيي ل  ييي  يحااييل قليييم  بحاييق يل ييزم 
ل قلييم يييا رادييم يييل إايي ا  ة ييا ديي د  ال ر يجييم ديي د     ييثان  ييل االة  ييار  إرةييا يحاايي 

ق ييل دحيييل    اييث  ادنيييم ةييو ت يي،ي  اد  ييثان   إذا  ييام اد كيي  بحاييق  ييام ا ايي ا  
ل  قيي قينييار ألرييم  1000قينييار يل ييزم ادةةيي ل  يي ق االة  ييار  1000قينييار  االة  ييار  1200

إدييييم ادقية ييييال   االد ييييزام بيييياد  ثان ةييييو قيييي، ق االة  ييييار ييييي ق إدييييم  م اديييي،قث  تييييي ن، 
ادةفلحم ةعم تخل   ادةفلحم ار    اد،قث    دةا  ام يييا ناق يييل إايي ا  قلييم  يييار  

 ادة     ال يفلحم دم  يم ةا ققث  دلةياد م بم.  
ف ع ادةة ل ب ثم  يةا  ا ل بم ةا يي يي  ادة      م ي ثق قلم يييل صيي،ر ت إذا  

 ا ييل اييبل قييارثرو دم اد ف ع ألم   ا األ ا  ار  ييل إديييم اد ييو  ي ا ييل قييثم   ل ي
صييل  م ينحفيي  اد  ييث  أل يييا إذا  ييام اد فيي ع  يي، م قييثم  ةا    ث اد ف ع ر يييم

قلييم ادةةيي ل ييياقام يييل صيي،ر دييم اد بيي   قيي،  ايي ل بيييبل ق يي، ادي ييم   ييث اييبل قييارثرو  
دكييل ادة يي    يجاييز ر ييث  ادة   يي  قليييم بة يي،ار يييا  ايي ل بييم اايي ناقار إدييم قاقيي،  )قر  

ن  يييم(   اكيييثم دلة   ييي  ةيييو  ييي ه ادحاديييم  م ي  ييي  قليييم اد ييي ر ي ييي،م قليييم  ليييل ادة
قينييار   500ادةة ل ادثا ل     ادةث ثب دم  ة ا دةفييلح م ةييو ذديي   ةييعذا  ييام اة  يياره 

قينييار ةةييل يفييلحم ادة   يي   400قينار    ادني م دلةث ييثب   300  ام ا ا ا  دلةة ل  
  م ي ثق قلم ادةث ثب دم.  

  زائ ل.  141اثرل     180يف ل   179  و تيا   رم ادةاق   
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 الفرع الثان  
 ق ض غير المستحق 

 ( 201مادة )
 كل م  تسلي على ستيل الو اء ما لير مستحقا لب وجب عليب رده.  .1
ال محل للرد إذا كان م  قام بالو اء دعلي أنب غيير مليزم بميا د عيب، إال إذا  .2

 كان ناقص األهلية أو أكره على الو اء.
 المذكرة اإلد احية :

ة   ايي  ادةييي ح      يي  بةفيييلح ،ادة     ق   اد  نال ادةف ل ةو األ    يي   ح يدم  
ق ن  ا  ادةي ح   ألم يفيي،ر ا د ييزام  ييث قيي ن  ايي  ادةييي ح    دييي  قةيي   ايي  

 ادةي ح .  
 ايييي   ئار  قييي ن  اييي  ادةيييي ح  ي ةةيييل ةيييو  م ي ييييلم  يييخم قليييم ايييبال ادثةيييا   يييا

ييي ح   م ييي قه إدييم يييل قييام يييي ح  دييم يييل ادةييثةو  ة لييم يييل تيييلم اد ييو   ايي  ادة
 بادثةا  بم  ألم ةو اق  اظم بم إا ا   ا ابل.  

 اييي يي  يييل ييلييل ينييم اديي ق  م يقيييم اديي،دال قلييم  م يييل قييام بادثةييا  ي لييم  رييم  ايي  
يلزم بةا قة م  ي  يي م  رييم   ةييم قلييم اييبال اد بيي    إال  م يكييثم ريياقم األ ليييم ألرييم 

 اكييثم قيي،  كيي ه قلييم ادثةييا    ةييا إذا  ييام قيي، ة يي،   تةبيي ةب  دم   ليم اد بيي        م تال  
  ب  قلم ادثةا  ر يجم د  ،اريا.     ادةخادفم    

    زائ ل. 143اثرل     182يف ل     181  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 202مادة )
دصح اسيترداد غيير المسيتحق إذا كيان الو ياء قيد تيي تافييذا اللتيزام ليي يتحقيق 

 أن تحقق.ست ب، أو اللتزام زال ست ب بعد 
 

 المذكرة اإلد احية :
قيي ن  ايي  يييي ح  تيبايي   ييات دل اقيي،  اد ايييم ةييو ا ايي ا   ييا اييبل  ةييادق ن ييي م 

 م ت يييثاة   ييييم  يييل اد ييي ائ   يجيييلل تفييي ع قيييارثرو يقليييم ايييبال ادثةيييا    ادثةيييا   ييي،
 م تكييثم  اديييم يييل  وادثا ل تثاة  ا ةييو اد فيي ةات اد ارثريييم   ي يي    ةييو إراق  ادةييثة

 ودلثةييا   ةييعذا  يياب إراق  ادةييثة  ييار    ويييل قاييثب ا راق     م يكييثم ادةييثة ل قاييل 
تخليي   يي   األ ليييم   ييام ادثةييا   ايي  صييحيح   ا يي، يييل     قاييل يييل قاييثب ا راق  

 ا ل ق م ابل  اف ح يلزيا باد ق  ة ا د ثاق، ا ا ا .    ق،  ق ن يا   ةو بم
لحيي  بييم  صيي  يدال  رم قييام  ثةييا   قلم يل ي،قو  قا  يا دم يكل يي ح ا  م يقيم اد،

 اد ف ع اد ارثرو  اخ     د  دل ثاق، اد ايم ةو إا ات اد ف ةات اد ارثريم.  
 ادة     قفيي، يييل قةييثم ادس ييار  اد ييو اايي  ةل  ةييو صيييا م اد اقيي،  ادخاصييم بقيي ن 

يثا يييم صييثر  كييل يييل تيييلم قلييم اييبال ادثةييا ()   ا  ادةييي ح  قاييق  رق ةييو اديينم
 د د .ادثةا  ق م ذ    

 اجييل  م ي ييثم بادثةييا  بةييا دييم يكييل يييي ح ا ةييو ذي ييم   ا ح يي  ذديي  إذا  ابيي  ار يي،ام 
قليييم اد ييزام بادثةييا  بانييل   لابل اد،يل اد ل  قاه إناقا    م يةب   م اد  ، اد ل رت

   إذا  اب   م ابل اد،يل دم ي ح يي   ةييا دييث  ق  ادةيي،يل قينييا ي ل ييا قلييم  يي    اقيي  
 قييي،  ر يي   إذا  ابييي   م اييبل اديي،يل قيي، نام ب ييي، تح  ييم   ةييا إذا ييي   رييم دييم ي ح يي    

 ادة  اق،يل اد زايم ةو ق ،  بيل    ةيخ ب ، ذد .  
ةييعذا  قييام ادةيي،قو  يي ا اديي،دال  ي  يي م  رييم قيي،   ةييم  ييي    م يييل ق ييم  م يييي  ق يييا 

 قة .
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 يف ل.  182  و تيا   رم ادةاق   
 ( 203مادة )

ن الو اء قيد تيي تافييذا اللتيزام ليي دحيل دصح استرداد غير المستحق إذا كا .1
 أجلب وكان المو   جاهال بقيام األجل. 

عليييى أنيييب د يييوز لليييدائ  أن دقتصييير عليييى رد ميييا اسيييتفاده بسيييتب الو ييياء  .2
 المع ل    حدود ما لحق المدي  م  صرر.

 المذكرة اإلد احية :
ثم بادثةييا  قبييل ال يلزم ادة،يل بادثةا   إال  ق  قلثم   ل االا ح ال  د د  ةعم يل ي 

 ييل يييل  يي ا   ليي  أل ييل ييي،ة  يييا دييي  يييي ح ا قليييم   قيي، ييي،ة  قبييل قلييثم األقلثم ا
 ق   يم     يل   ا  ظ  ع ديا قكم ادغل   د د  ةلةييل قةيي   م يييي  ق يييا  قاه  قلييم 

 ييل  ديي د  ةييعم قلييم اديي،ائل اديي ل قيي ن قينييم قبييل قلييثم أل م ي ثم بادثةا  قنيي، قلييثم ا
 يي      يي  قكةييا  اصييا  ييي ه ادةييي دم قاصيي،ا يييل ةن إال  م اد ييل  م ييي ق يييا قيي ألا

 را  ذدييي  ا  فيييار اال ييي ا ات  إذ   يييان دلييي،ائل قفييي  ادييي ق ةيييو  ييي ه ادحاديييم قليييم ييييا 
اايي  اقه  اديي،ائل بيييبل ادثةييا  ادة جييل ق م  م ي جييا ن ذديي  قيي،ر يييا دحيي  ادةيي،يل يييل 

قينيييار  دحييي   100 يييل أل ييي ر  ةيييعذا قييياق ر ييي  قليييم ادييي،ائل ييييل ادثةيييا  قبيييل قليييثم ا
قينييار   إذا  100قييل ادقية ييال   ييو  قينار ي،ة  اديي،ائل   120ادة،يل   ر ر يجم د د   

كييام اديي،يل اديي ل قجييل ادثةييا  بييم ر ييثقا  دييم ي  ييل ادةييثةو دييم رق ييا إدييم ادةيي،يل  قلييم 
ديييم بةيييا يغليييم  م يييل   يييام دلةييي،يل يياد يييم ادةيييثةاأل ادةييي،يل  م ييييىقل إدييييم قنييي، قليييثم

 اد،يل.
 يف ل.  183ادةاق       و ت ارب رم
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 ( 204مادة )
ال محييل السييترداد غييير المسييتحق إذا حصييل الو يياء ميي  غييير المييدي ، وترتييب 
عليب أن الدائ  وهو حس  الاية قد ت رد م  سياد اليدي  أو مميا كيان د يماب 
ميي  تأمياييات، أو تييرك دعييواه قتييل المييدي  الحقيقيي  تسييقف بالتقييادم، و لتيييزم 

 برد ما و اه الغير.المدي  الحقيق     هذه الحالة 
 

 المذكرة اإلد احية :
تثةا  قةايم دل،ائل قيل ادنيم  إذ رم قلم ق يام ادةييثةو يييل اد  ييث    ادة       راق

قليييم  يي،قث  اايي  قاق ييياال يييي ح   إذا اق ةيي، اديي،ائل قلييم  يي ا ادثةييا   تجيي ق يييل ايين، 
د  يانييات اد ييو    تجيي ق يييل ا  قينييم بعق،ايييم    قيي،م ادةحاةظييم قليييم  تل ييم ر يجييم ديي د 

  ادك اييل     ع  اقفييل قلايييا   ييةام دليي،يل   يي م ييةييل ةييو تج،ييي، اديي  ل    ي ييثم بيي 
تيي   ققييثاه قبييل ادةيي،يل ادحقي ييو تييي   بةيي  ر ادييزيل   ا  يي  ذديي  إدييم  م ادةييثةو قيي، 
قةيي  بخيئييم اديي،ائل قيييل ادنيييم إدييم اد  ييثم إدييم صييحم ادثةييا     لييم ذديي  ي جيي ق يييل 

دييخ  يةييا يةن ييم ب يي، ذديي  يييل اد  ييث  قلييم ادةيي،يل ادحقي ييو  ايين،ه    يييل ت ياناتييم.. ا
ح يارييم يييل  م ي ييثق قلييم اديي،ائل قيييل ادنيييم ب يجييل  م ي حةييل ادةييثةو ر يجييم  يئييم 

 بةا  ةاه.  
قلم  م ادغا  يي يي  اد  ث  بةا  قاه  ةادة،يل ادحقي و ق و قينم ب  ييل ادثةييا  يل ييزم 

يل زم    ثان ادغا  قلم  اييا  ا ايي ا  م قل   ةو اق  اقل  م األ    ق يا  ةاه ادغا 
  ا ابل.  

 اجل اد ح ن يل تثانييى اديي،ائل ييي  ادغايي  ةييو قادييم ايي ث  اديي،يل بةيي  ر ادييزيل    يي،يم 
تاراخ يخادفم ادثةا  داييام بحفييثم ادثةييا  قبييل ار  ييا  ييي،  ادييي ث     يي ا اد حايييل 
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 م يكييييثم يةكييييل ادغايييي  يييييل اد  ييييث  قلييييم ادةيييي،يل   ق ييييم يةكييييل تجنييييل  يييي ا يجييييل 
 دلةخادفم تاراخ اا  .  
 اثرل.  185يف ل   184  و تيا   رم ادةاق   

 
 ( 205مادة )

 إذا كان م  تسلي المستحق حس  الاية،  ال يلتزم أن يرد إال ما تسلي.  .1
أما إذا كان سيي  الايية  إنيب يلتيزم أد يا أن ييرد ميا جاياه مي  مكاسيب أو  .2

تسيلمب بغيير حيق ماا ع شخصية أو ما قصر    جاييب مي  اليي ء اليذي 
 وذلك م  يوم تسلمب، أو م  اليوم الذي أص ح فيب سي  الاية. 

وعلى أي حال يلتزم م  تسلي غير المستحق برد ما جااه أو ما قصر  ي   .3
 جايب م  مكاسب وثمار م  يوم ر ع دعوى الرد عليب.

 المذكرة اإلد احية :
م  يييل قاييق يييا يجييل دييم ايياق ادنييي  مةيي ل ادة يي     ييال ادةييثةم دييم قيييل ادنيييم  ادةييثة

رقه   قيييييل ادنيييييم ي نييييو قيييي،م قلييييم ادةييييثةم دييييم ب رييييم ال يييييي ح  ادثةييييا   قيييييل ادنيييييم 
ي  يي م   ل ال ييادييل بعا ييات قيييل ادنيييم  ييل يييل إققييم اييث  ادنيييم ديي،  ادةييثةم دييم 
قليييم  م يةبيي  ذدييي    ادةييثةم دييم قييييل ادنيييم ال يل ييزم إال  ييي ق يييا اايي لم ةيييعم  ييام ييييا 

م رق يةييل  يي ا ادةبليي  بغايي   لييم ييي،  قيييل را ييم   يييا إذا تل ييم اايي لةم يييل ادن ييثق ة لييي 
 ييائا ي انييا   اتييم ة ليييم اد ييزام  يي ق اد ييو  ذاتييم   إم  ييام يةةيي ار ال ييي ق يييا  نيياه  ييام 
ي،  قيل را م   إذا  ر   قليم يفيي  ةات النيييم دح ظييم يييل اديييا     اد ليي     يييل 

ة يي ق دييم  يي ا ادةفيي  ةات يييل   ل ادفيارم   و يا تثص  بادةفيي  ةات اد يي  رام  
ادةييثةو ادةييي  ق   يييا إذا  اريي  ادةفيي  ةات راة ييم بحاييق تزايي، يييل قيةييم اد ييو    ييو 
 ايي   يي  رام دح ظييم  صيييار م  ةادةييي  ق دييم ادخيييار  ييال قة يييا   ييال قةيي  يييا ناق ةييو 
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قيةم اد و  بيبل إر اقيا  إال إذا نلل ادةييثةم دييم رييز  يييا   ييي  إدييم اد ييو  بعر ييال 
   يييا ادةفيي  ةات ادكةاديييم اد ييو  ر  يييا ادةييثةم دييم  ةييعم ادةييي  ق ال يل ييزم تادةفيي  ةا

 يييي  إداييييا  إال إذا ا  يييار  ادحييي  ةيييو نليييل ريييز  ييييا  م ييي،ة   يييو  ينييييا   دلةيييثةم دييي 
 ادةي  ق اا   ا ه ةو ي ا ل قة  قية م يي ح م ا نادم.  

  قييا     ةعرييم ال  إذا  ل  اد ييو  ادة ييال اديي ل تيييلةم ادةييثةم دييم قيييل ادنيييم ر يجييم د ييث 
يل زم   قه   يييا إذا  ييام اديييا  بخييي  ينييم  ةال ييزم  يي ق قية ييم   إذا تفيي ع قيييل ادنيييم 

  يةا تيلةم ي  م قليم رق ي ا لم  ةعم  ام تف ةم تب قا ةا يل زم باد ق.
 يييا إذا  ييام ادةييثةم دييم ايياق ادنيييم   اكييثم  يي د  ةييو قادييم قلةييم بيي م ال قيي  دييم  يةييا 

 نايا   إذا  ييام قيي،  وف  ةقم   قه  رق اةاره اد و  نا ا ة ا   اد و تيلةم  ةعرم يل ز 
 ر   يف  ةات    رام قلييم اد ييو  دييم يياد ييم ادةييي  ق  يييا  ليييا  حيييل ادنيييم   يييا 
ادةفيي  ةات ادناة ييم ةللةييي  ق ادخيييار  ييال ييادب ييم بعنادييم يييا   ييي  ينيييا إدييم اد ييو  

اةم ب قيييل ادقية يييال  قية ييييا ييييي ح م ق م  م يحييي،  دل يييو  تل يييا    يييال  م ي  ييي  ا  ييي 
 ا نادم     قيةم يا ناق ةو اد و  بيببيا.
ةم دم او  ادنيييم يل ييزم  يي ق قية يييا دلةييي  ق  ث  إذا  لك  اد ال  دث ب ث  قا     ةعم ادة

ابيييي   ريييييا  اريييي  ايييي يل  ةييييو ييييي، ادةييييي  ق    م  ييييام قيييي،     يييييا يييييل ذي ييييم  إال إذا 
ق قية ييييا     ادة ا يييل ادييي ل قفيييل قلييييم ييييل باد فييي ع ةاييييا ي ا  يييم  يييام قلييييم ر 

ا  يييار ادةييي  ق   يييا إذا  ييام قيي، تبيي    يييا ةيييث يل ييزم إدييم اد فيي ع ةايييا  ا ييثق ذديي  
بقية يييا.  إذا رة يي  اديي،قث  قلييم اديي ل تيييلم  ايي  ادةييي ح  يلييزم  يي ق يييا  نييا    يييا 

 قف  ةو  نيم يل يكاال  اةار يل تاراخ رة  اد،قث  قليم.  
  زائ ل.    147اثرل     186يف ل     185دةاق     ث تيا   رم ا

 ( 206مادة )
هليية التعاقيد فييم  تسيلي غيير المسيتحق،  يال دكيون ملتزميا إال أإذا لي تتيوا ر  

 بقدر ما عاد عليب م  كسب بستب هذا التسلي.
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 المذكرة اإلد احية :
م دييم ريياقم األ ليييم   ييام ادثةييا   ايي  يييي ح   ةعرييم ال ي ايييل ي ايليي  إذا  ييام ادةييثةم

ايياق ادنيييم   م دم  ايل األ ليم ةو تح،ي، يا يلزم   قه  اييثا   كييام قيييل ادنيييم    مادةثة
ةييا يل ييزم بةييا  ايي ل بييم    نييا  قلييم يييا  إر يي ه  ةادة يي      لييم  ايي  يلييزم  يي ق  ييل يييا 

بييم قانييا ي انييم باديي ات   لكيي     تل يي      يياق  بيييبل ال  ماييب   إذا  ييام ادةييثة
 دييث قلييم  واأل ليم ةا يكثم يلزيا ب و  تجيياه ادةييثة ي ثق إدم  ي  ادةثةم دم راقم

 اييا  اد  ييل اد ييار   يييل قباييل ار  ييا  ادةييثةم دييم ريياقم األ ليييم بييادةثةم بييم  ادثةييا  
  ،يل قليم      ا   و  راة  دم.. ادخ.

راقم األ ليم ادةييثةم بييم ةييو  يييثر ديييث  ةييا يل ييزم  يي ق  ييو  يةييا اايي لةم      يا إذا ار
 ادنيم. دث  ام او    ق م

  زائ ل.   148اثرل     187يف ل     186  و تيا   رم ادةاق   
 

 الفرع الثالث 
 الف الة 

 ( 207مادة )
الف الة ه  أن يتولى شخص ع  قصد القييام بييأن عاجيل لحسياب شيخص 

 ا ر دون أن دكون ملزما بذلك.
 المذكرة اإلد احية :

ب  ييخم ريييا تييثدم  ييخم قييل قفيي،  يي را قييا ا دحيييا قيي ع ادة يي    اد  ييادم ب
، اد  ييييادم تيبي يييا يييييل تيبي يييات اد  ييييل ادنيييياة  ت ييي ا ييي  ق م  م يكييييثم يلزييييا  يييي د     

اد يييزام رب اد ةيييل    يييثان اد  يييثدو ييييا يةنييي  ييييل "ا اييي ا   يييا ايييبل" ألم ييييل  ييي م 
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 رييم دكييو تث يي، ة ييادم ال يي، يييل تح يي    اظييي  يييل اديينم  قلييم قييياب ادغايي  إا ائييم
 اآلتو :

 اييي ه   ةيييو ادغاديييل يكيييثم ادغاييي   يييا ا تييي، ل  م ي يييثدم اد  يييثدو  ييي را ييييل  يييئثم 
اد  ييثدو دلقيييام  ييي ا اد يي م   قيييام اد  ييثدو  يي د  ي يي، اديي  ل ادةيياقل دل  ييادم  إذ إرييم 
قبييييل ذديييي  ال تث يييي، قاقييييم  ييييال اد  ييييثدو  رب اد ةييييل )ادغايييي (   ا يييي     ال يكييييثم 

     ث ادييماد  ثدو ي ذ را باد ، ل يل قبل رب اد ةل ةعذا  ام ي ذ را  ام األي  ي  ل
 يا إذا قارم رب اد ةل تيي، ل اد  ييثدو ة يبيي  قثاقيي، ا ايي ا   ييا اييبل  يييا دييم يكييل 
اد  ييثدو قيي، قييام بحا ييم يلحييم قا لييم اق  ييا ا   ييثق اد ييزام ة  ييم اد ييارثم قلييم رب 
اد ةل     ب   قا ه يفلحم قايم  االد زام بادن  م    تجياييز ادةايي   ة ييو  يي ه ادحادييم 

رب اد ةيييل  تظيييل  قكيييام اد  يييادم  ا  يييم اد يباييي  ر يييم  ر يييم اال يجييثن االق جيييا  بة
   ه ادة ار م.

،  اد  ثدو د  م قا ل د ب اد ةل  ةا يك ييو  م يكييثم راة ييا   ييل ال يي،  م ف  م ي 
   قييل قفيي،   ل  م تنفيي ع ريييم اد  ييثدو إدييم   انييم ،  قييلفيي يكييثم ة قيييا    م ي 

، لييم  ةييو  ييئثم  ايي ه بغايي  ادقيام بةا تف،  دحياب رب اد ةل ق م يث ، يا يبيي ر ت
 إذم يل ادغا .  

 افيي،ل اد  ييثدو ةييو قثدييم  رييم قفيي،  قا   ،يييم ديي ب اد ةييل ألم اد فيي، يييل األيييثر 
ادن ييييم اد ييو ال يةكييل ي  ة يييا إال إذا  قلييل قنيييا اد  ييثدو   اد فيي،  ييث اديي ل يةاييز 

دم اد  ييادم قييل ا ايي ا   ييا اييبل  إذ ي يي، اد فيي، قنفيي ا  ااايييا النيييا دث ييثق اد  ييا
  انةا ال    ر  دم دقيام ا ا ا   ا ابل.

 اد  ثدو ي ةل دةفلحم  ا ه ال دةفلح م  ةييعم قةييل دةفييلحم ر يييم  ييي  ذديي  قيياق 
ر يي  قلييم ادغايي  ةييا ي  يي  قلييم ادغايي   يي،قث  اد  ييادم  ييل ي  يي  قليييم  يي،قث  ا ايي ا  

  ا ابل.  



 

249 

ي   يي،  رييم ي ةييل   اك و  م تنف ع ريم اد  ثدو إدم تح ا  يفلحم ادغايي   ةييعذا  ييام
دةفييلحم  ييخم ةييعذا بييم ي ةييل دةفييلحم  ييخم ا يي   ي يي، ة ييثديا ألرييم يك ييو ةييو 

 اد  ادم   ثق قف، اد ةل دةفلحم ادغا  ال دةفلحم  خم ي ال باد ات.  
 قيي، تيي ت   يفييلحم ادغايي  ييي  يفييلحم اد  ييثدو إذا  اريي  األقةييام ادناة ييم اد ييو ي ييثم 

 ييم   يكييثم ة ييثديا بادنييي م دلغايي   ةييو  يا اد  ثدو تح   يفلح م  يفلحم ادغايي  ي
 ق، ق يا تح   يل يفلحم دلغا .  

 اجييل  ال يكييثم اد  ييثدو يل زيييا بادقيييام باد ةييل دحييياب رب اد ةييل  ةييعذا   يي، قليييم 
اد زايييا بادقيييام باد ةييل دحييياب ادغايي  ال ي يي، ة ييثديا  اييثا   كييام يفيي،ر اد زايييم اد  يي، 

  م دلثدو    ادثصو    ادقيم.  اد ارثم  ةا  ث ادحام بادني  م كادث ادم  
  زائ ل.    150اثرل     189يف ل     188  و تيا   ادةاق   

 ( 208مادة )
تتحقق الف الة ولو كان الف ول  أثااء توليب شأنا لافسب قد تولى شأن غيره 

 لما بي  اليأني  م  ارت اط ال دمك  معب القيام بأحدهما مافصال ع  اآل ر.
 المذكرة اإلد احية :

   يفيييلحم اد  يييثدو يييي  يفيييلحم ادغاييي  إذا  ارييي  األقةيييام اد يييو ي يييثم  ييييا قييي، تييي ت
اد  ثدو تح   يفلح م  يفلحم ادغا  ي م   يكثم ة ثديا بادني م دلغا  ةييو قيي، ق 

رت انييا ال يةكييل ي ييم إم ييي ت يال اد ةييا يي ايم  م يكييثم  يا تح   يل يفلحم دلغا 
اث  اديي ل ي ييثم بعصييات  يي  رل ادقيام ب ق، ةا ين فا قل اآل    ةادةاد  قلم اد يي 

ةييو  ييل اد ييو  ادةةلييث  قلييم اد يياث  ي يي، ة ييثديا ةييو اد  ييث  قلييم  يي  ائم اآل يي ال 
 بكل يا تكب،ه يل ر  ات ا صات.  

  زائ لي 151اثرل     190يف ل     189  و تيا   رم ادةاق   
 ( 209مادة )
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 ول .قر رب العمل ما قام بب الف أتسري قواعد الوكالة على الف الة إذا  
 المذكرة اإلد احية :
 قييام قييل قفيي، ب يي م قا ييل دحييياب رب اد لييم    ييان رب اد لييم   إذا تيي، ل اد  ييثدو

يييا قييام بييم اد  ييثدو صيي اقم     ييةنا ايي ت قثاقيي، ادث ادييم قلييم يييا ي  تييل  انييم   ييال 
يل  ،  اد  ادم   ي ، اد  ثدو ةييو قكييم ادنائييل   رب   تاد  ثدو يل ق ثل  اد زايا

ألصل   تنظم قاقاتيةا يييل  يييم  قاقاتيةييا ييي  ادغايي  اديي ل ت ايييل اد ةل ةو قكم ا
يييي  اد  يييثدو يييييل  ييييم   ييي    قكييييام ادنيابيييم   ايبيييي  ر ييي  ادحكيييم ق ييييم  ديييث  ييييام 
اد  ييثدو قيي، قييام باد ةييل   ييث ي   يي،  رييم ي ييثدم  يي م ر يييم  دكييل ةييو  يي ه ادحادييم تيبيي  

 ييا  ا ايي ا يل صييثر   قكام ادث ادم دي   ثريا صثر  يل صثر اد  ادم   إرةا صثر  
 ابل.  

 ال تكيييييثم إراق  اد  يييييثدو    إراق  رب اد ةيييييل يفييييي،را دلنيابيييييم   يييييل يكيييييثم يفييييي،ر ا 
 اد ارثم.  

  رقرو.    302 زائ ل    152اثرل     191يف ل     190  و تيا   رم ادةاق   
 ( 210مادة )

د ب على الف ول  أن دم      العمل الذي بدأه إليى أن ييتمك  رب العميل 
تب بافسب، كما د ب عليب أن دخقر بتد لب رب العمل متى استقاع م  م اشر 

 ذلك.
 المذكرة اإلد احية :

ي ، اد ارثم يف،را ي ا  ا الد زايات اد  ثدو   دث  ريا تن   بييعراق  اد  ييثدو   اظييي  
ادغايي  بخ ييم  رقثرييم    ييئثم  م  يي،ع ادة يي    يييل   يي  ادةيياق   ييث ينيي  اد يي، ل ةييو 

ادغايي   دكنييم إذا تيي، ل دلقيييام ب  ييل   ييئثم لزم باد يي، ل ةييو  ةاألصل  م اد  ثدو  ا  ي
 ادييم  م ييي ةكل رب اد ةييل   راة  دلغا  يجل قليييم  م يييي ة  ةييو قةلييم إدييم  م يكةلييم
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يل ي ا  تم  ن يم   ةو  يي ا قةايييم ديي ب اد ةييل يييل يخييان   قيي  اد ةييل قبييل إتةايييم 
 ار ةييو اد ةييل بةجيي ق  قبييل تةكنييم يييل االايي ة ار  يييم   اييي   اد ييزام اد  ييثدو باالايي ة

 ،  رب اد ةل ةييو ي ا يي   اد ةييل اديي ل  يي، ه اد  ييثدو   قلييم اد  ييثدو  م يخييي  رب 
إيييا ةييو ريييو   اد ةل بةا ي ثم بم بةج ق تةكنم يل ذد   ق م يي  ةل رب اد ةييل ق ييم

 .  وةو تثدو اد ةل  ن يم  ،ال يل اد  ثد  ماد  ثدو قل إتةام اد ةل     ق 
  رقرو.    303 زائ ل     153اثرل   192يف ل   191  و تيا   رم ادةاق   

 ( 211مادة )
وإال  ،د ب على الف ول  أن يتيذل  ي  القييام بالعميل عاادية الييخص المعتياد

كان مسئوال عميا يلحيق رب العميل مي  صيرر، وللمحكمية تحدييد التعيو ض إذا 
 كانت ال روف تترر ذلك.

 المذكرة اإلد احية :
قائةييا  م يبيي م قنايييم اد ييخم ادة  يياق ةييو اد ةييل  تلييزم ادةيياق  اد  ييثدو يييا ب ييو اد ةييل

 دحيي    اد ل ي ثم بم دحياب رب اد ةل  ةييعذا قفيي   دييم يبيي م قنايييم اد ييخم ادة  يياق
ر يجييم ديي د   يي ر  يي ب اد ةييل  ين يي  اد ييزام قلييم اد  ييثدو    ييثان رب اد ةييل قلييم 
  اييا  ادةيييئثديم اد  فييا ام   اكييثم دل ا ييو  م يخ يي  يييل ييييئثديم اد  ييثدو قاييق

ين  و يا يلييزم بييم اد  ييثدو يييل ت ييثان إذا  اريي  ادظيي  ع تبيي ر ذديي     يي ا ي كيي  
ت يي،ي  تيييث  اد  ييثدو دخ،يييم ادغايي  بةييا ينيييثل قليييم يييل إيةييار يكاةيي  اد  ييثدو قليييم  
 ذد  باد يايح ةو ييا د م قلم يا ق، يفيي،ر ينييم يييل إ ةييام ةييو األقةييام اد ييو ي ييثم 

د  ييييثدو قيييييل ادنيييييم  ل ال ي  ةيييي، إدحييييال  يييييا باق  يييياره ة ييييثديا   يييي ايم  م يكييييثم ا
اد ييي ر  ييي ب اد ةيييل   ييييا إذا ت ةييي، ذدييي  ال ي ييي، قييييل ادنييييم  ال يجيييام دل خفيييي  ييييل 

  ةييو قييال  رق ةييو اد  فييا ام ييييئثدا م    يي ا   يي  بادنظ اييم اد خفيييم ةييو ادةيييئثديم
يييل ادة يي    األ يي  بادنظ اييم ادةث ييث يم ةييو ادةيييئثديم اد  فييا ام  179رييم ادةيياق  
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ائةييم قلييم ةكيي   اد يي ر  ديي د  اق يي ت صيييا م اديينم بحاييق يكييثم قلييم ادنحييث اآلتييو اد 
)اد  ييثدو ييييئثم قةييا يلحيي   يي ب اد ةييل يييل  يي ر  دل ا ييو تح،ييي، اد  يييثان إذا 

 كار  ادظ  ع تب ر ذد (.
 ( 212مادة )

يلتزم الف ول  برد ما استولى عليب بستب الف الة، وتقددي الحساب عميا قيام 
 بب.

 احية :المذكرة اإلد 
دييم  م يييي  ةليا دةفييلح م ألرييم  نإذا تيييلم اد  ييثدو  يييثاالر دحييياب رب اد ةييل ال يجييث 

ةييعم ة ييل ذديي    ييل قليييم اد  ييثان   ي ، ةو ق  ييم األيييثام بةةابييم   اييل ديي ب اد ةييل
قييل اد يي ر اديي ل دحيي   يي ب اد ةييل ر يجييم ديي د    ال ييزم اد  ييثدو  يي ق األيييثام اد ييو 

ايي اييا دحييياب رب اد ةييل  ةييعم تيي    ةييو تيييليةيا تيلةيا إدم رب اد ةل ين   ق  ا
 نادل رب اد ةل   د  يكثم ييئثال قل ت ثان رب اد ةل قل  ل   ر رجييم قييل 

  اد      يم.  ق،م اد يليم 
 اد يييزام اد  يييثدو    ييي،يم قيييياب قيييل األقةيييام اد يييو ي يييثم  ييييا  يج يييل دييي ب اد ةيييل  م 

  قييل ت يي،يم ذديي  إذ قليييم  م  ال يجييثن دل  ييثدو  م ي يي    ييلييل إديييم ت يي،يم ادحييياب
ي ييييثم بييييم بةجيييي ق تةكنييييم يييييل ذديييي    إذا قييييام اد  ييييثدو ب ةييييل ييييياقل  جنييييو اةييييار    
يحفييثم ةييا يحيي  دييم  م يييي ثدو قليييم   إرةييا قليييم  م ييي ق ادةةييار  ادةحفييثالت إدييم 

  إال يكثم ييئثال قل ذد   الزم باد  ثان.   رب اد ةل
  رقرو. 306 زائ ل    155  اثرل   194يف ل     193  و تيا   رم ادةاق   

 ( 213مادة )
إذا عهد الف ول  إليى غييره بكيل العميل أو ب ع يب كيان مسيئوال عي  أعماليب، 

 دون إ الل بما لرب العمل م  الرجوع م اشرة على الغير.
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 المذكرة اإلد احية :
إذا قي، اد  ثدو باد ةل إدم  خم ا   بحاق ي ثم بكل     يي  ن  قةييام اد  ييادم 

دييم ادقيييام بييم     ييلة يثق إديم بةةابم رائييل ادث اييل إذا  ييام اد ةييل اديي ل ي ، اد خم اد
 ييل دييم    يييل اد فيي ةات اد ارثريييم    ةةابييم ادة ييا م يييل اد ييانل إذا  ييام اد ةييل اديي ل 

 ادقيام بم قةا ياقيا.  
 اكيييثم يييييئثال  ييييام اد  يييثدو   اكيييثم اد  يييثدو يييييئثال قيييل  قةيييام رائ يييم  ييييام رب 

ديم ادة بيييث  قيييل ة يييل اد ييياب    ايييي يي  رب اد ةيييل  م ي يييثق اد ةيييل قليييم  ايييا  يييييئث 
قلم رائل اد  ثدو باد،قث  ادة ا      يا رائييل اد  ييثدو ةييا يييي يي   م ي ييثق قلييم 
رب اد ةييل باديي،قث  ادة ا يي    ييل ي  يي  قليييم باديي،قث   ايي  ادة ا يي    ذديي  باايي  ةام 

 ققث  اد  ثدو تجاه رب اد ةل.  
 305 زائييي ل   154/2ايييثرل   193/2يفييي ل   192/2  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

  رقرو.
 ( 214مادة )

    المسئولية.  إذا تعدد الف وليون    القيام بعمل واحد، كانوا مت اماي
 المذكرة اإلد احية :

تنم ادةاق  قلم ادةيئثديم اد  اينيم  يةا  ال اد  ثداال ةو قادم ت ،ق م ةييو ادقيييام 
ةييل  م ي ييثق قلييايم  ةي ييا    قلييم  قيي، م ألريييم باد ةل ادثاق،   يي ا ي نييو  م ديي ب اد 

 .م ةو يثا ي م  تيبا   قكام اد  ايلث ي  اين
  زائ ل.    152/3   193/3يف ل     193/3  و تيا   رم ادةاق   

 ( 215مادة )
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متى كان قد بذل    إدارتب عاادة اليخص  ،دعد الف ول  نائ ا ع  رب العمل
 يي  هييذه الحاليية دكييون رب العمييل ولييو لييي تتحقييق الاتي يية المرجييوة، و  ،العييادي
 ن يافذ التعهدات الت  عقدها الف ول  لحسابب.أملزما ب

 المذكرة اإلد احية :
إذا قام اد  ثدو   ن ا  اد زاياتم  فثصا  رييم  يي م ةييو إقارتييم قنايييم اد ييخم اد يياقل  
 ر ييي  إراق  رب اد ةيييل ادفييي احم    ادة    يييم   يييام قليييم رب اد ةيييل تن اييي  اد  يييي،ات 

 ، ا اد  ثدو قلم ادنحث اآلتو:اد و ق 
اد ييزم رب اد ةييل    يي م اد  ييثدو اد  ييي،ات بااييم رب اد ةييل بيي م   يياع اد  يي، إديييم إذا 

   ةييو  يي ه ادحادييم ييييةم م يييا ي ا يي   بة   ييم ادنيابييم اد ارثريييم اد ييو تن يي  قييل اد  يياد
اد  يييثدو ادنائيييل قايييق يبييي م ق ييي،ا يييي  ادغاييي   ا لةيييم ب ريييم ي  اقييي، باايييم  دحيييياب رب 

د ةل   ةييو  يي ه ادحادييم ي يي، اد  ييثدو ةييو قكييم ادنائييل  رب اد ةييل ةييو قكييم األصييال ا
  تي ل  قكام ادنيابم.

ايييةم  دكيييل ي فييي، ييييل  را  ذدييي  تح اييي  يفيييلحم رب ا ييي م اد  يييثدو اد  يييي،ات ب  إذا 
اد ةل  باد  م يل  رم   اع اد  ، إدم ر يييم ال إدييم رب اد ةييل  ة ييو  يي ه ادحادييم ي يي، 

 كيييام تفييي ةا قارثرييييا  م قةيييا ياقييييا بادنيييي م دييي ب اد ةيييل  ييييل قةيييل اد  يييثدو ايييثا  
األقةام ادةاقيم دكثرم دييي  ن ةييا  يييم  ألم اد  ييثدو  ايي  ييي ذ م ينييم دقيييام بييم  ديي د  
ال يي ل ةو يثا ي م إال إذا   انه رب اد ةل   ةييو قادييم رةيين رب اد ةييل يييا قييام بييم 

ي يييثق قليييم اد  يييثدو اد  يييثدو   صيييابم  ييي ر ر يجيييم د ةيييل اد  يييثدو يجيييثن ديييم  م 
 باد  ثان اا ناقار إدم قثاق، ادةيئثديم اد  فا ام )اد  ل اد ار(.  
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 ( 216مادة )
دكييون رب العمييل ملزمييا بييأن دعييوع الف ييول  عيي  التعهييدات التيي  التييزم بهييا 

ن يييرد لييب الافقييات ال ييرور ة أوال ييرر الييذي لحقييب بسييتب قيامييب بالعمييل، و 
تحق الف ييول  أجييرا عيي  عملييب إال أن الاا عيية التيي  سييوغتها ال ييروف، وال دسيي

 دكون م  أعمال مهاتب.
 المذكرة اإلد احية :
اد  يي، تنفيي ع إدييم  اايياراييةم  خفيييا دةفييلحم رب اد ةييل  ةييعم عإذا ت اق، اد  ثدو ب

اد  ثدو  ال تنف ع إدم رب اد ةل  ةعذا قام اد  ثدو   ن ا    ه اآلاييار ادة ةةلييم ةييو 
دل  يييي، اديييي ل    يييييم  ة لييييم رب اد ةييييل  م ي ييييثم االد زايييييات اد ييييو يل ييييزم  يييييا ر يجييييم 

 اد  ثدو قل اد  ي،ات اد و ر   ا.  
اد  ثدو ةو ابال إتةام اد ةييل اييثا  قييام باد ةييل  ن يييم    ر  م ال زم رب اد ةل   ق يا  

   اقيي،ه ييي       اايي  ةل  ق ات  ييام يةلكيييا    قييل ن ايي  ا ت ييال ييي   ييخم ا يي 
  ثدو يا يي ح  قل ادة ا دم.ي ا م د  ييم ينزم رب اد ةل  قة  اد 

 ال ييييزم رب اد ةييييل  يييي ق ادن  ييييات اد يييي  رام اد ييييو  ر  يييي  د ح ايييي  يفييييلحم رب اد ةييييل 
كةفارا   ر    د  ييم ينييزم ايييل دلييي ث    ادةفييارا  ادناة ييم اد ييو ت ايي، رب اد ةييل 
ق م  م تكييثم  ا  ييم ا ر ييال  ةفييارا  نييا  ادةنييزم ب يي، ت ييةييم.  اجييل  م تكييثم 

) ل اييث  يا ادظيي  ع( رغ ييم ةييو تجنييل إر ييال  دييم  ايي  يغييادم ةاييياادةفييارا  ي  ث 
رب اد ةل   ال زم رب اد ةل  يي ق ادةفيي  ةات اد يي  رام  ادناة ييم ق ييم  دييث دييم ي  تييل 

 قلم إر اقيا ادن يجم ادة  ث .  
 ال ييزم رب اد ةييل    ييثان اد  ييثدو قييل اد يي ر اديي ل دحيي  بييم  انييا  قيايييم ب قةييام 

فيييا  ينيييم إذا  يييام ديييم يكيييل بعيكاريييم تجن يييم ديييث  ييي م  يييي،ا اد  يييادم    بييييببيا ق م ت 
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ي  يييثال الم ذدييي  ي ييي، ييييل قبايييل ادن  يييات اد يييو تكبييي، ا اد  يييثدو  انيييا  قياييييم ب قةيييام 
 اد  ادم.  

 األصل  م اد  ثدو ال يييي ح    يي ا قلييم قةلييم إذ ي  يي م  يييم اد بيي   بخ،يييم يىقييييا 
ام بييم اد  ييثدو يييل قباييل   ييثه د ب اد ةل إال  م ق انم االة  ام تي   ي م  ام يا قيي 

ا ر ييال ادحقيقيييم بادنييي م دييم   ا ح يي  ذديي  إذا  ييام اد ةييل اديي ل  قاه ييي، ل ةييو ريييال 
  قةام يين م  ةا  ث ادحام ةو ي ا م ي ثم    ييم ينزم  ةلم األ   قلم ذد .  

  196يفييييي ل   195ييييييل ادة ييييي    تياب يييييام ريييييم ادةييييياق   231   230م ا ادةاقتييييي 
 . زائ ل  157اثرل   

 ( 217مادة )
إال  ،إذا لي تتوا ر    الف ول  أهلية التعاقد  ال دكون مسيئوال عي  إدارتيب .1

 ع   عل غير ميروع.  ناشئةما لي تا  مسئوليتب  ،بالقدر الذي أثرى بب
 أما رب العمل  ت قى مسئوليتب كاملة ولو لي تتوا ر فيب أهلية التعاقد. .2

 المذكرة اإلد احية :
ثدو بخفثت ق،رتم قلم األقةييام اد ييو ت ح يي   يييا اد  ييادم يةثر يث ث    ليم اد  

ةيييث يل ييزم بادة يييو ةييو اد ةيييل   يي م قنايييم اد يييخم ادة  يياق   ت ييي،يم قييياب  دييي د  
ي      يم تثاة    ليم اد  اق، يةلم يةل ادث ال يل   ا ادث م  ل ي      يم  م يكييثم 

 يةازا.  
إال  ة ييا د ثاقيي،  إقارتييمم ييييئثال قييل  اد  ييثدو إذا دييم ت ييثاة   يييم   ليييم اد  اقيي، ال يكييث 

 يييييئثدا م تكيييثم    يييا ايييبل     قثاقييي، ادةييييئثديم اد  فيييا ام )اد  يييل اد يييار( ا اييي ا 
ة  يي  بييم رب اد ةييل    يي ه ادةيييئثديم ابة ،ار يا  ا ل بم قلم  ال يجييا ن  يي ا اد يي،ر يييا 

  ،ا يييم  ادييي،دال قليييم  م اد  يييثدو قييي، قيييام ب ةيييل  اييي  ي ييي      قييييم ال ت ح ييي  إال إذا 
يكثم يةازا   ةييو  يي ا   يي  بادنظ اييم اد خفيييم ةييو ادةيييئثديم اد  فييا ام ةييو قييال  رق 
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يييا ي ايي، باأل يي  بادنظ اييم ادةث ييث يم ةييو ادةيييئثديم اد  فييا ام   179ةييو رييم ادةيياق  
 را ييئم)يييا دييم تكييل ييييئثدا م  د د  ي  ل ت ،يل ادنم بحاق يف ح قلم ادنحييث اآلتييو

 قل ة ل  ار(.  
 م اد  ييثدو اد  يي، بااييةم  خفيييا ال بااييم رب اد ةييل ي يي     م ت ييثاة   يييم  يا إذا ا  

   ليم اد ف ع اد ل يب يم باام ر يم  ل  م يكثم  ايل األ ليم.
 ال ي يي    ةييو رب اد ةييل  يييم   ليييم  ة نفيي ع إديييم االد زايييات ق ييم  دييث  ييام قييي،يم 

ألصييال  ايي  يةاييز  األ ليييم  ة فييح ادنيابييم اد ارثريييم يييل ن ايي  اد  ييادم   دييث  ييام ا
 الزم رب اد ةل ب قا  يا تحةلم اد  ييثدو يييل ر  ييات   ت ييثان يييا  صييابم يييل  يي ر 

  ا ابل.    ا ا ا بة   م قثاق،  
  زائ ل.    158اثرل     197يف ل   196  و تيا   رم ادةاق   

 ( 218مادة )
إذا مييات الف ييول  التييزم ورثتييب بمييا يلتييزم بييب ورثيية الوكيييل عاييد انتهيياء  .1

 وت الوكيل. الوكالة بم
وإذا مات رب العمل بق  الف ول  ملتزما نحو الورثية بميا كيان ملتزميا بيب  .2

 نحو مورثهي. 
 المذكرة اإلد احية :

إذا يات اد  ثدو ةعم  را ييم يل زيييثم بادة يياقر  إدييم إ يييار رب اد ةييل بةييثت يييثرايم  
ةييل بادةحاةظييم قلييم يييا تييم يييل اد ةييل يييل قبييل يييثرايم دفييادح رب اد  قلييايم اد ييزام 

  إذا ر بييم ق ييم ييي ةكل رب اد ةييل يييل ي ا يي تم  ن يييم   يي اد  إدحالبفثر  تحثم ق م  
قفيي  ا ةييو تن ايي  اد زاييياتيم ةييو  يي ا ادفيي،ق ت ح يي  ييييئثدا يم اد خفيييم قييل ا  ييام 

 دييي  يجيي ق قيي، م  ل ييا قايييا دل  ييثدو    صييليم  ن ايي  اد ييزام ر يي  قلييم قييات يم بفيي م 
ر دحيي  بييم ر يجييم ديي د    تكييثم ييييئثدا يم  ال زيثم    ثان رب اد ةل قييل  ييل  يي  
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بيييم   اظيييي  ذدييي  ييييل   دزييييثادلقييييام بةيييا    ييياب لةييييم باد  يييادم   ام يكثريييثا  ي ييي  نم
ا  رفيياةبةييثت ادث اييل   ةييو  يي ا  ادث ادييمبةييا يل ييزم بييم  راييم ادث اييل قنيي، ار يييا   إدييزاييم 

 يثرايم اد  ثدو.   ب قةام  م ال ي ةلثم    م ييا د يدلثرام إذ ال يةكل  
ييييات رب اد ةيييل ةيييعم ذدييي  ال ييييىا  قلييييم اد زاييييات اد  يييثدو   يييل ي  يييم يل زيييييا   إذا

 يثتم.   لدةفلحم  رام رب اد ةل  ةا  ام يل زيا دةفلحم رب اد ةل قب
  زائ ل.   156اثرل     195يف ل     194  و تيا   رم ادةاق   

 
 الفرع الرابع 

 سقوط الدعوى 
 ( 219مادة )

الفعيل الايا ع، بانق ياء ثيال  سياوات مي   تسقف بالتقادم الدعوى الااشئة عي 
بانق ياء  األحيوالاليوم الذي دعلي فييب اليدائ  بحقيب، وتسيقف كيذلك  ي  جمييع 

  مر عيرة ساب م  اليوم الذي يايأ فيب هذا الحق.
 المذكرة اإلد احية :

 رق ةو اديينم قكييم ي يي     ييات بييي ث  اديي،قث  ادنا ييئم قييل اد  ييل ادنيياة  باد  يياقم  
 ااييا  ايينثات يبيي،  ايي ااريبة ييو  ييي   اديي،قث  ب قفيي  األ لييال قاييق ت ج ييل اد  يياقم ي

ييييل ادايييثم ادييي ل ي ليييم  ييييم ادييي،ائل بح يييم ةيييو ادةياد يييم بييياد ق    بييياد  ثان  ا ييي  قليييم 
  س ييار   اد  ييث  خم يل يلزم   د    اب،  ا ااريا يل اداثم اد ل ين    يم ادح  ةو 

 االد زام.       
د  ل ادناة    يييي ل قلييم ققييث  ا ايي ا   ييا اييبل    ا ادنم يي ل قلم  ل قاالت ا

  ققث  اد ق ةو ق ن  ا  ادةي ح   ققث  اد  ادم.  
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 الفصل الخامر 
 القانون 

 ( 220مادة )
التييي  تاييييأ م اشيييرة عييي  القيييانون وحيييده تسيييري عليهيييا الاصيييوص  تااللتزاميييا

 القانونية الت  أنيأتها.
 

 المذكرة اإلد احية :
ييي ق     ةكييل اد ييزام  يييا  ييام يفيي،ره ادة ا يي تييي  االد زاييياقايييا دجة اي ، اد ييارثم يفيي،ر 

ق  يياره ادةفيي،ر األ ايي  داد زايييات  ادح ييثل  ةي ييا  ةةييل االد زايييات يييا اإدييم اد ييارثم ب
   اد  ييل   يكييثم يفيي،ره ادة ا يي  اد  يي،     اد فيي ع ا راقل ادةن يي ق     اد  ييل ادنيياة 

يييل االد زايييات يييا يكييثم اد ييارثم اد ييار  دكييل ييي ق ةييو يفيي،ره األ ايي  إدييم اد ييارثم    
م  اقيي،   ةييو  يي ه ادحادييم يكييثم اد ييارثم  ييث ادةفيي،ر ايفيي،ره ادة ا يي   األ ايي  ةييو 

 ادة ا   ادثقا، اد ل ين   االد زام  اح،ق ي،اه  ي ةثرم.
يييل ةيي       ال ت  فيي  االد زايييات اد ييو يكييثم يفيي،ر ا ادة ا يي  رييم اد ييارثم قلييم ةيي  

ادةييي،رو ةيييو يجيييام ادح يييثل اد انييييم  ادح يييثل اد خفييييم  اد يييارثم إذ تث ييي، ةيييو اد يييارثم 
 تث ييي، ةيييو بييياقو ةييي    اد يييارثم  ةييينم   ، ةيييو يجيييام قيييارثم األقيييثام اد خفييييم ييي  تث 

م ادييثدو    ااد ييارثم قلييم اد زايييات ادجييثار   االد ييزام بادن  ييم قلييم ادز  ييم  األ الق   اد ييز 
 ناييييم ادةيلث يييم ينيييم  د يي م اباد ةيييل     يييوادثصييو    ادقييييم   اد يييزام اد  ييثدو ةيييو ادة

اد يييارثم ي ا ييي      اد يييادو ي ييي، يفييي،ر ا  ت ييي،يم قيييياب   يييل  ييي ه االد زاييييات   ا  يييا 
 يف،را يل يفاقر االد زام.

ي ك يييل بعر يييا  االد يييزام ي ا ييي    ذدييي  بيييادنم قليييم االد يييزام  تح،يييي،  ل اد يييارثم  يييث ادييي 
  ديييي د  يث يييي، رياقييييم  ي ييييةثرم  ديييي د  ال ق ييييل  راق  ذ ل اد يييي م ةييييو   ييييثق االد ييييزام 
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االد زام بغن ادنظ  قل تثاة     ق،م تثاة  األ ليم ةو ادةل زم   ي  ذد  ة يي، ي يلييل 
اد يييارثم   لييييم  اصيييم بادنيييي م دييي  ن  ييي ه االد زاييييات ي ا ييييا ةيييو ذدييي   رييييا ال ت  تيييل 
بة يييزم قيييل ا راق    ييييل  ييي ا اد بايييل ييييا ي ييي  ييييل اد زاييييات قليييم قيييات  اد  يييثدو إذ 

ادغاييي  ت  يييا   يييا   يييئثم ابييييا  م يكيييثم ييييل ي فييي،  د ييي م ييييل ي ييي    اد يييارثم د  ت
 دل  اق،.  

ق اقو   ت ا ل رييم ادةيياق   245اثرل     199يف ل     198  و تيا   رم ادةاق   
  رقرو.    312
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 ال اب الثان  
 اثار االلتزام 
 أحكام عامة 

 ( 221مادة )
 يافذ االلتزام جترا على المدي . .1
 ال جتر    تافيذه.ومع ذلك إذا كان االلتزام صتيتيا   .2

 المذكرة اإلد احية :
إذا   يي، االد ييزام   ييل تن ايي ه    يي ا ادث ييثب دييم   ةيييم  اصييم ةييو ادة ييايات ادةاديييم 

إذا   قاييق يح يي  ادة ييم  االئ ةييام  احةييو ادحيييا  االق فيياقيم يييل اد ث ييم  اال ييي اب
يييل ااييار   م قيي،م تن ايي ه يييل قبييل ادةيي،يل قيي، يلحيي  اد يي ر بيياآل  ال  دةييا د يي،م اد ن ايي 

ايييلبيم قليييم ادة يييم  االئ ةيييام  ادة يييايات ادةادييييم  ث يييم قيييام   تن اييي  االد يييزام قييياق  يييي م 
بة اقر  يل قبل ادة،يل   إم دم ي م ادة،يل بادثةا  يكل اد ييارثم اديي،ائل يييل إ  يياره قلييم 
اد ن اييي   ةادةبيييي،   م دييييم ين يييي  ادةيييي،يل االد ييييزام بة ييييائ م ين يييي ه  بيييي ا إذا تييييثاة ت اد يييي    

 د د . منيادا
 الييزم دل ن ايي  ادجبيي ل  م يلجيي  اديي،ائل إدييم اديييليم اد ايييم ادةخ فييم دجبيي  ي،ينييم قلييم 

 اد ل ي ييةل قيي  اديي،ائل  ةييي   يييثام ادةيي،يل  ديي د  ةييعم اد ن ايي  ادجبيي ل ي نييو    اد ن ا 
إقيا  اد،ائل إيكاريم اد ن ا  قلم  ل يام يل األيثام اد و تكييثم يةلث ييم دة،ينييم  قيي  

 بيي  ةييو اديي ل ال اييب  ييبيي  قلييم االد ييزام ادةيي،رو ق م االد ييزام اديبي ييو   اد ن ا    يييا
قنفييي  ادة،يثرييييم  ق م قنفييي  ادةييييئثديم  دييي د  ال ييييي يي  م ألريييم يث ييي،  يييي   تن اييي ه 

تن ايي ه  قكيي  االد ييزام ادةيي،رو ة  ييثاة   يييم قنفيي  ادة،يثريييم  ماديي،ائل إ  ييار ادةيي،يل قليي 
  ار ادة،يل قلم تن ا ه.   قنف  ادةيئثديم د د  يي يي  اد،ائل إ 



 

262 

م  ييا  إادةيي،يل بييم يييل تن ايي ه  ويييل قنفيي  ادةيييئثديم ال ي  يي  و  لييث االد ييزام اديبي يي 
ذديي  بيياد  م يييل قلةييم  رييم  ايي  يلييزم باد ن ايي    إذا قييام ادةيي،يل  يي د  ال ي يي، يييا قييام بييم 
 تب قيييا   إرةيييا ي ييي،  ةيييا ر صيييحيحا   ال ييييي يي   م ييييي  ق ييييا قيييام ادثةيييا  بيييم   إذا ت يييي،

ادة،يل باد زام نبي و بادثةا  بم  ةارم ي حثم إدم اد زام ي،رو يةكل دليي،ائل إ  يياره قلييم 
 ادثةا  بم.  

 االد ييزام اديبي ييو ال ي يي، اد زاييييا   اقيييا  ألرييم اد ييزام يث يييثق ةييو ذيييم ادةيي،يل دكيييل ال 
ةييو  يجب  قلم تن ا ه  ة ي  اد ن ا  ي      راقتم  ةييعذا ر يي  يكييثم قيي، ر يي  اد زايييا قليييم 

إذ ال ي ييي، ادثةيييا  بيييم  ةيييا    قيييال ال ي ح ييي  ذدييي  ةيييو قاديييم ادثةيييا  بييياالد زام األ اقيييو
 إرةييا ي يي، تب قييا يييل قبييل يييل قييام بييم  ةةييل قيي،م  ا ييل ادةييياق،  دةييل يح ا يييا   بيياد زام 

  اكثم ي ب قا ةو رظ  اد ارثم.     قام   ن ا   ا ل   اقو
 ييزام ادةيي،رو   االد ييزام األ اقييو  ةيييث  االد ييزام اديبي ييو ي يي، ةييو ينزدييم  ايييم  ييال االد

 قريييم ييييل االد يييزام ادةييي،رو قايييق ال يجبييي  ادةل يييزم بيييم قليييم تن اييي ه    قليييو ييييل االد يييزام 
م تن ا ه ي ،  ةا  باد زام  ال ي يي، تب قييا  ةييا  ييث ادحييام ةييو ادثةييا  بيياالد زام األ اقو  أل

 األ اقو.  
 زائيييي ل  160اقييييو  ق   246ايييثرل   200يفيييي ل   199  يييو تيييييا   ريييم ادةيييياق  

  رقرو.    313
 ( 222مادة )

تقدر المحكمة عاد عدم الاص ما إذا كان هااك التزاما صتيتييا، و ي  كيل حيال 
 ال د وز أن دقوم التزام صتيع  دخالف الا ام العام أو اآلداب.

 المذكرة اإلد احية:  
 يظييي  يييل اديينم  م قيياالت االد ييزام اديبي ييو  ايي  يحيي،ق  قلييم اييبال ادحفيي   ديي د 

ت يي،ر ادةحكةييم قنيي، قيي،م اديينم قلييم اد ييزام نبي ييو    ييثق االد ييزام اديبي ييو يييل قيي،م 
  ييثقه   تييي يي  ادةحكةييم ت يي،ي    ييثق االد ييزام اديبي ييو باالايي ناق إدييم   ييثق يسيييار 



 

263 

ي ةةل ةو   ثق اد زام   اقو د،  ادجةاقم ارت م إدم قر م ال يةكييل دل ييارثم إ  اديييا  
 ايا نبيسيا.  ة   ر ادةحكةم اق  اره اد ز 

ةادةسيار اد ل يي ن، إديم اد ا و ةو تح،ي،   ثق اد ييزام نبي ييو يييل ق،يييم  ييث يسيييار 
يث يييثقو ال يسييييار ذاتيييو   ا ةةيييل ادةسييييار ةيييو   يييثق اد يييزام   اقيييو دييي،  ادجةاقيييم 
 صييل إدييم قييث  تج ييل اق  اق ييا قانةييا ييي م ادثةييا  بييم ارييم دييي  تب قييا  إرةييا  ةييا  يةليييم 

 ا ييو قييال ت يي،ي ه دث ييثق    قيي،م   ييثق اد ييزام نبي ييو  م ينظيي  اد ةا   د د  قلم اد
إديييم  يييةا  ادجةاقيييم ال  م ينظييي  إديييم  يييةا ه  ةيييا ي ييي ر   يييثق اد يييزام نبي يييو قليييم 
 يييث  ي ييياق ه اد اتييييم   يييل ي ييي ر ذدييي  قليييم  يييث  ي ييياق  ادجةاقيييم  يييي،  ادييييثقو 

 األ اقو د،ييا.  
الد ييزام اديبي ييو  ييث قيي،م يخاد ييم  تثرق ادةاق  قا،ا قلييم ادةحكةييم قييال ت يي،ي  ا دث ييثق ا

 االد زام اديبي و دلنظام اد ام    اآلقاب.  
يظييي  يةييا اييب   م قيياالت االد ييزام اديبي ييو  ايي  يحيي،ق  قلييم اييبال ادحفيي    دكييل 

 يةكل رق ا إدم اآلتو:
االد زايييات اديبيسيييم ادة  ت ييم قلييم   ييثق اد زايييات ي،ريييم ينحلييم   ةييا  ييث ادحييام ةييو 

قانةيييا ييييي   االد يييزام ادةييي،رو بةييي  ر اديييزيل    ين  يييو االد يييزام    يييثق اد يييزام نبي يييو
 ادة،رو ر يجم دلفلح  ال ادة،يل ادة ل  ي  قائنيم.. ادخ.  

االد زايييات اديبيسيييم ادة  ت ييم قلييم   ييثق اد زايييات   اقيييم ارت  يي  ةييو  قييو ادجةاقييم 
 ييم قلييم  قار ييم قاق  ص ح ادثةا   يا  ةا  باد زام دي  تب قا  يةل اد زام اد ييخم بادن 

 يةل دم يلزيم اد ارثم بادن  م قلايم.  
  زائ ل.   161اثرل     201يف ل     200  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 223مادة )
ال د وز للمدي  اسيترداد ميا أداه با تيياره قاصيدا أن ييو   التزاميا صتيتييا، وال 

 دعد و اؤه تترعا وال د عا لغير المستحق.
 المذكرة اإلد احية:

د يييزام اديبي يييو ةيييو  يييثان ادثةيييا  بيييم   ا ييي    دفيييحم ادثةيييا   م ي يييثم بيييم ينحفييي  اال
ادة،يل يل تل ا  ر يم ق م إ  ار   م ي و بم   ييث ييي،ر  ارييم ي ييو بيياد زام نبي ييو  ةييعذا 
قييام بادثةييا  يكييثم قيي، ر يي  اد زايييا يييي ح  األقا   ال ي يي، ي ب قييا. دييي ا ال يجييثن دييم  م 

يارل يل قبلييم ي يي، بةةابييم إقيي ار ينييم باديي،يل  ا قيي ار يي  ق يا  ةم بم  ألم ادثةا  اال  
 تف ع قارثرو بعراق  ين  ق    ا راق  ادةن  ق  يف،ر يل يفاقر االد زام.  

 ادثةييا  بيياالد زام اديبي ييو ال يخ يي  ألقكييام اد ب قييات يييل قاييق اد ييكل    يييل قاييق 
يك  ييم ب  ليييم ادةث ث  قاق ال ي     تح    كل ي ال      ليم تب   دلثةييا  بييم   ييل 

 ادثةا   ا    ذد  إدم ارم ال ي ، تب قا  ل  ةا  باد زام يي ح  األقا .  
  زائ ل.   162اثرل     202يف ل     201  و تيا   رم ادةاق   

 ( 224مادة )
 االلتزام القتيع  دصلح ست ا اللتزام مدن . 

 المذكرة اإلد احية:
 ييي  ذديي  ي  ييي،  يي د   ةا  تييل قلييم ق، ال يي يي  ادة،يل باالد زام اديبي و ادثةا  بم  

  ا اد  ي، ر ث  اد زام ي،رو ةو ذي م يكييثم االد ييزام اديبي ييو اييب ا دييم   اد  ييي، بادثةييا  
باالد زام اديبي و  يا ينيي ع قنييم يييل   ييثق اد ييزام ييي،رو ييي م بييعراق  ادةيي،يل  قيي، ا  إذ ال 

جا يييا إديييم إقييي،ا  يلييزم دييي د  قبييثم ادييي،ائل    يي ا ي   يييو اد  كييي، يييل   يييثق ا راق   ات
االد ييزام ادةيي،رو    يي ا ي نييو قيي،م ر ييث  االد ييزام ادةيي،رو إذا اق فيي ت إراق  ادةيي،يل قلييم 
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االق يي اع  ث ييثق االد ييزام اديبي ييو ةييو ذي ييم  ألم االق يي اع ال ي ايي،   ييثب ادثةييا  بييم  
  اد ف،  ث األاا  اد ل يي ن، إديم ر ث  االد زام ادة،رو.  

  زائ ل.   163اثرل     203 ل   يف  202  و تيا   رم ادةاق   
 

 الفصل األول 
 التافيذ ال تري 

 الفرع األول 
 التافيذ العيا  

 ( 225مادة )
 د تر المدي  بعد إعذاره على تافيذ التزامب عيايا متى كان ذلك ممكاا. .1
إذا كان التافيذ العيا  مرهقا للميدي  جياز للقاصي  باياء عيل صليب الميدي   .2

و ض نقيدي، إذا كيان ذليك ال يلحيق أن دقصر حق الدائ  على اقت ياء تعي
 بب صررا جسيما.

 المذكرة اإلد احية:
يل ق  اد،ائل  م ييادل ادة،يل باد ن ا  اد انو ةعذا تةن  ادة،يل قييل ذديي  يجبيي  قلييم 
ادقييييام بيييم ي يييم  يييام ذدييي  يةكنيييا   ييييا إذا ديييم يكيييل اد ن اييي  اد انيييو يةكنيييا ةاليييزم ادةييي،يل 

ح ييثل قلييم يياد ييم  ييةنيم باد ن ايي  بة ا ييل إذا باد  ثان  ألم يياد ييم اديي،ائل ادةيي،يل ت
اا حام قلييم ادةيي،يل اد ن ايي  اد انييو    اد ييادو ةييام ادحكييم بيياد  ثان ةييو قادييم اايي حادم 

 اد ن ا  اد انو ال ي ، قكةا بةا دم ييادل بم اد،ائل إذا نادل باد ن ا  اد انو.  
 ي ا يييل قيي  ادةيي،يل   ادةياد م باد ن ا  اد انو ال تكثم يل ق  اد،ائل ة    ل تكثم 

قاييق يييي يي   م ي يي م ادقيييام بييم  ةييعذا ة ييل ذديي  ال يييي يي  اديي،ائل  م ييي ةن ذديي  
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 ايادييل ادةيي،يل بيياد  ثان ألم اييبل اد  ييثان دييم ي ح يي    ييث  قييث  اد يي ر ر يجييم 
 د ،م اد ن ا  اد انو  ألم ادة،يل يي  ، دل ن ا  اد انو.  

ي يي م ادةيي،يل اد ن ايي  اد انييو   يجييل   ةييو قادييم يياد ييم اديي،ائل ي،ينييم بيياد  ثان  دييم 
ةييو  يي ه ادحادييم ادحكييم بيياد  ثان  ل اد ن ايي  بة ا ييل   ايي ق ذديي  إدييم ادةثاة ييم اد ييةنيم 
 ييال اديي،ائل  ادةيي،يل قلييم اد ن ايي  بة ا ييل  قاييق  م اديي،ائل نلييل ذديي    دييم ي ييم ادةيي،يل 

    يي ا ال ي نييو باد ن ا  اد انو  ي يم يل ذد  يثاة  ييم قلييم نلييل اديي،ائل باد ن ايي  بة ا ييل
ار  ا  االد زام األصلو ادة ةةل ةييو االد ييزام باد ن ايي  اد انييو     ييثق اد ييزام  ،ييي، ي ةةييل 
ةييييو االد ييييزام بيييياد  ثان  إذ إم اد  ييييثان  ييييث تن ايييي  ر يييي  االد ييييزام اديييي ل ات يييي  قليييييم 
ادي ةام  ب،يل قل اد ن ا  اد انو    نا  قلييم ذديي  ةييام  ييةارات ادثةييا  بيياالد زام ت  ييم 

   دلثةا  باد  ثان.  ي  ر 
 إذا قييي،ق يي ييياق دل ن اييي    يييام يةكنيييا يجيييل اد ن اييي  بحليييثم  ييي ا ادةي ييياق   إذا ديييم يحييي،ق 
يي يياق دل ن ايي   ييان ادثةييا  قانييا ياقاييي  ادظيي  ع تيييةح بييم ق م  م يخييل ذديي   ،ا ييم 

 بح  اد،ائل  يةا يجل دم يل ت ثان قل اد   ا .
الم د ييي  اد يي  بييادي ال ةييو  يي ه ادحادييم إذ  ايي  250 ق، هي  اد  نال األدةارو ةييو ادةيياق  

يبيح دل،ائل  م يح،ق دلةيي،يل يي يياقا يناايي ا دلثةييا  قانييا   م ي يي    يي ا اد ح،ييي، بعقارييم 
 ارم دل ي بل ينم  ةا ه ب ، ار  ا    ا ادةي اق.  

 يييا إذا قيي،ق يي يياق دل ن ايي  اد انييو ةييادة   م  م ييي م اد ن ايي   ييام ادةي يياق ال ب يي،ه إال 
 ام ذ  اد  م اد،دال قلم قك  ذد .  إذا  ق

 اايي ةن  اد  يي   ادةاريييم قادييم يييا إذا  ييام اد ن ايي  اد انييو ي   ييا دلةيي،يل يييل قاقيي،    ييثب 
اد ن اييي  اد انيييو  ةيييعذا  يييام اد ن اييي  اد انيييو. يةكنيييا  دكنيييم  يييام ي   يييا   يجيييثن ااييي ب،ادم 

رو ة بييات دلةيي،يل باد ن ايي  بة ا ييل  ل بيياد  ثان.  يفيي،ر  يي ا االايي ةنا  اد  نييال األدةييا
 م ي ةيي، إدييم اد  ييثان ادن يي،ل إذا  ييام يلحيي  بييم  يي ر  ييييم ر يجييم دل ن ايي  اد انييو  
 ةيييو  ييي ه ادحاديييم ال يجيييثن دلييي،ائل  م يياديييل باد ن اييي  اد انيييو.  يييل ي  فييي  ق يييم قليييم 
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ادةياد م    ييثان يييا يك ييو دجبيي  اد يي ر  ة لييم ادةيي،يل  م ي ييثم باد ن ايي  اد انييو ق ييم 
ق ييم ال ي يييبل قيي،م اد ن ايي  ةييو إدحييال اد يي ر باديي،ائل  اد لييم يييل  دييث  ييام ي   ييا دييم 

   ا ادحكم  م اد،ائل   دم باد قايم يل ادة،يل بيبل ار ،ام اد  ي  ةو   ه ادحادم.  
 ااييي   اق اد ن اييي  اد انيييو ةيييو قاديييم إر يييال ادةييي،يل ق م  م يييييبل ذدييي   ييي رار  يييييةا 

 و اا  ةام ادح .  دل،ائل ي ، تيبي ا يل تيبي ات يب،  ق،م اد  ي  ة
ق اقييييو.  246دبنييييارو   249اييييثرل   204يفيييي ل   203  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  

  رقرو.    305
 
 ( 226مادة )

االلتزام باقل الملاية أو أي حق عيا  ا ر ياقل مي  تلقياء نفسيب هيذا الحيق، 
إذا كييان محييل االلتييزام شيييئاا معياييا بالييذات دملاييب الملتييزم، وذلييك دون إ ييالل 

 علقة بالتس يل.بالقواعد المت
 المذكرة اإلد احية:

ي  تيييل قليييم   يييثب اد ن اييي  اد انيييو   ث يييا را ييييا دل خااييي    م االد يييزام  ن يييل قييي  قانيييو 
ي  تل قليم ار  ام   ا ادح  بحكم اد ارثم  ي م  ام يحل االد زام  ائار ي انييا باديي ات  

 .     ا ي نو  م االد زام  ن ل ق  قانو ين   بةج ق   ثقه بحكم اد ارثم 
ةعذا  ام ادةن ثم ي انا باد ات  يةلث ار دلة،يل ةا تظي  صثر  اد ن ا  اد انييو  يييم ألم 
ادحييي  اد انيييو ادييي ل يييي ق قلييييم ين ييي     ين  يييل بةجييي ق تةيييام اد  ييي،  ذدييي  بة   يييم قكيييم 
اد ارثم   ال تحثم ق م ذد  قاق،  ادحيان  ةو ادةن ثم ان، ادةلكيم بادنييي م أل م ي يي   

بح م   ق، ي    م ي، ل ادةن ثم ةو ييي،  ليي  اييام قيييل ادنيييم   ذديي    ي،دو إديم ادةاد 
ةييو قادييم تفيي ع ياديي  ادةن ييثم ةييو ادةن ييثم د خفييال قلييم اد  اقييل  ة ن  ييل ادحيييان  
إدييم ادة يي  ل ادةييارو قيييل ادنيييم  ةييو قييال تفيي ع ادةاديي  ةييو ادةن ييثم ب يي،  م ناديي  
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تن  ييل دلة يي  ل األ م   قنييم يلكا ييم بة   ييم اد فيي ع األ م  ةييادة   م  م ادةلكيييم
 دكييل ادةلكيييم تن  ييل إدييم ادة يي  ل ادةييارو قييل ن ايي  ادحيييان    يييل ادجييائز  م ي ييام  م 
يلكيييم ادةن ييثم ار  ليي    ال إدييم ادة يي  ل األ م بةث ييل اد ييزام ادةاديي   ن ييل قيي  قانييو  
ام اد  ينم إدم ادة   ل ادةارو قيل ادنيم ةييام يلكيييم ادةن ييثم تكييثم دلة يي  ل ادةييارو  
 ال يكثم اد  ،  ث اببيا  ألم اد ائ  دم ي ، يادكا دلةن ييثم ب يي، ادبييي  األ م  إرةييا يكييثم 

 ابل يلكيم ادة   ل ادةارو قاق،  ادحيان  ةو ادةن ثم بحيل ريم ان، ادةلكيم.  
 ةو اد  ارات ةام االد زام  ن ييل قيي  قانييو ين يي  بةجيي ق ر ييثئم  قاييق إم اد  يي، ادة  ليي  

ال ين  ، صحيحار إال ةو قائيي   تيييجال األرا ييو  قاييق ي يي،  باد  ار   فثصار األرم
يييل قييارثم ار  ييام  4اد يييجال ر نييا يييل  ر ييام ق يي، ادبييي     يي ا يييا رفيي  قليييم ادةيياق  

اديييي ل يييييانام ايييياراا ةييييو  ل  م ق يييي،  ييييي  اد  ييييار يييييل اد  ييييثق  1920األرا ييييو دييييينم 
ل اد يييجال  يي نا اد ييكليم   ادة يي      ييل ق يي،  ييي  اد  ييار يييل اد  ييثق اد  ييائيم    يي 

يل   ل ار  ام ادةلكيم  قاق ين   قل اد  ، اد زام  ن ييل ادةلكيييم    يي ا االد ييزام ين يي  إذا 
اييييجل اد  ييييار ةييييو  يييييم اال  فييييات    اد ييييادو ال ين يييي  االد ييييزام  ن ييييل ادحيييي  اد انييييو 
ادة  ل  باد  ار ةثر اد  ،  ل ال  ،  م ين   االد زام  ام ة يي   يييل ادييزيل  اديييا يجييل 

ي يي    ياديي  اد  ييار ةييو تييييا  إ يي ا ات اد يييجال  إذ يجييل قلييم ادةاديي   م ي ييثم  م 
  ي ا اد ةل الايةا اد ف،ي  قلم إي ائم.  

  زائ ل.    165ق اقو    247اثرل     205يف ل     204  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 227مادة )
إذا ورد االلتزام باقل حق عيا  عليى شي ء ليي دعيي  إال باوعيب  يال ياتقيل  .1

 إال بإ راز هذا الي ء.الحق 
إذا لي دقي الميدي  بتافييذ التزاميب، جياز لليدائ  أن دحصيل عليى شي ء مي   .2

الاوع ذاتب على نفقة المدي  بقرار م  القاص  أو دون قرار ماب    حالية 
االستع ال كما د وز لب أن دقالب بقيمة الي ء    الحالتي  دون إ الل 

 بحقب    التعو ض إن كان لب مقت ى.
 رة اإلد احية:المذك

إذا  ام يحل االد زام  ن ييل قيي  قانييو قلييم  ييو  دييم ي ييال إال  نثقييم  ةييا ين  ييل ادحيي  
إدم ي   ام إال بعة انه ةا ين  ل بةج ق ار  اق اد  ،  ةا  ييث ادحييام ةييو ادةن ييثم ادة ييال 
باد ات   ا    ذد  إدم  م ادح  اد انو ال ي ق قلم  ييو   ايي  ي ييال   ال يث يي، قيي  

ئل قبيييل اد  ايييال إذ إم ادحييي  اد انيييو  يييث ايييليم ي ا ييي   قليييم اد يييو    ييي ه قانيييو دلييي،ا
 اديليم ال ت ق إال قلم األ يا  ادة انم باد ات.  

 اجل قلم ادة،يل  م ي ثم بييا ة ان ق ييم ييي م تن ايي  اد زايييم قانييا  ةييعذا اي نيي  ةييا تن  ييل 
دبييي   يلكيم اد و  إدم اد،ائل   دكييل اديي،ائل صيياقل قيي   خفييو ابيي  دييم بة   ييم ا

ةلييم  م ي يي ر ادةيي،يل داةبيي  اي ناقييم قييل اد يي ن   اكييثم دليي،ائل  م ييييل   قيي، نيي ا ال  
اد ن ا  اد انو بادحفثم قلم اد و  قل ن ا    ائم قلم ر  ييم ادةيي،يل ب يي، ادحفييثم 

 قلم ق ار يل اد ا و   د      ق م ق ار ينم ةو قادم االا  جام.  
بيي م ييادييل بقيةييم اد ييو  ر يي،ا  ال يكييثم     م يلج  إدم نلييل اد  ييثان ي ا يي    ذديي  

 ايييا   ييي ه ادةياد يييم ااييي حادم اد ن اييي    إرةيييا يكيييثم قييي،م يةار يييم ادةييي،يل ةيييو ااييي ي ا  
 اد،ائل دل  ثان.  
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 إذا دحيييي  باديييي،ائل  يييي ر ر يجييييم اد يييي  ا  ةييييو اد ن ايييي   ةييييام دييييم ادحيييي  ةييييو ادةياد ييييم 
  ثان.  باد  ثان قل اد   ا  إ اةم دةيادب م باد ن ا  اد انو    اد 

  زائ ل.   166اثرل     206يف ل     205  و تيا   رم ادةاق   
 ( 228مادة )

االلتزام باقل حق عيا  يت م  االلتزام بتسليي اليي ء والمحا  ية علييب حتيى 
 التسليي، و كون المدي  مسئوال عما دصي ب بستب تقصيره.

 المذكرة اإلد احية:
ي ةةييل ةييو   ييثب تيييليم اد ييو   يييل يل ييزم  ن ييل قيي  قانييو يل ييزم  ي ييا بادقيييام ب ةييل

يحيييل ادحييي  اد انيييو  ادةحاةظيييم قلييييم ق يييم يييي م اد ييييليم   ايييي ثل األيييي  ايييثا   كيييام 
 اد و  ي انا   اتم  م ي انا  نثقم.

 قلييم ادةيي،يل  م يبيي م قنايييم اد  ييل اد يياقل ةييو تيييليم اد ييو   ادةحاةظييم قليييم ق ييم 
 ال قاقييو ديي     يي ه اد  يي   ي يي ق يييل اد يييليم  اكييثم ييييئثال قةييا يفييا م بيييبل ت فييا ه 

 ةاد ثاق، اد ايم تغنو قنيا.  
  زائ ل.   167اثرل     207يف ل     206  و تيا   رم ادةاق   

 ( 229مادة )
إذا التزم المدي  أن ياقل حقا عياياا أو أن دقيوم بعميل وت يم  التزاميب أن  .1

دسلي شيئا ولي دقي بتسليمب بعد أن أعذر،  إن هالك الي ء دكون علييب، 
 ان الهالك قتل اإلعذار على الدائ .  ولو ك

ال دكون الهيالك عليى الميدي  وليو أعيذر، إذا أثتيت أن اليي ء كيان يهليك  .2
كذلك عاد الدائ  لو انب سيلي إلييب، ميا ليي دكي  الميدي  قيد قتيل أن يتحميل 

 ت عة القوة القاهرة.
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 المذكرة اإلد احية:
 ت ييةل اد زايييم  م ييييلم  إذا  ييام ادةيي،يل يل زيييا  ن ييل قيي  قانييو    بيي م ي ييثم ب ةييل 

 ييائار  دييم ي ييم  يي د  بيييبل  ييا  اد ييو     ة يي،ه        ييم قييل اد  ايييل بيييبل قييث  
قا    ب ، إق اره  ةيييث اديي ل ي حةييل ت  ييم اديييا    دييث  ييام اديييا  قبييل ا قيي ار قلييم 
ادةييي،يل  ة يييو اد  ييي، ادةليييزم دجاريييل  اقييي،  ادثقي يييم  اييي  ادةييي  ثر   ةاد اقييي،  اد اييييم  م 

اديي ل ي حةييل ت  ييم اديييا   ةييعذا اايي حام قلييم ادةييثق  قنيي،ه تن ايي  اد زايييم بيياد ق  اديي،ائل
د ييث  قييا     ي حةييل ادةييثق  اديي،ائل ت  ييم اديييا    دكييل دييث اييب   م  قيي ر ادةييثق  قنيي،ه 
 ييي ق ادثقي يييم قبيييل  اكييييا ةا  تيييل قليييم ا قييي ار ار  يييام ت  يييم ادييييا  قايييق ي حةلييييا 

 ادةثق  قن،ه "ادة،يل".
يييا  قلييم ادةيي،يل  دييث  قيي ر إذا  ابيي   م اد ييو  اييايل  ةييو  ييل األقييثام  ال يكييثم اد

باد ث  اد ا    ق م  دث الةم دل،ائل  إال إذا قبييل ادةيي،يل  م ي حةييل ت  ييم اديييا  بيييبل 
اد ث  اد ا     ة و   ه ادحادم ال يج،يم إا ات  م اد و   ييام اييايل   يي د  قنيي، اديي،ائل 

 دث ارم الةم إديم.
 و     ة ،        قييل اد  ايييل د ييث  قييا    قبييل إقيي ار ادةيي،يل  ا  ليي   يا إذا  ل  اد

ادحكم قيل يل ي حةل ت  م اديا  اد،ائل  م ادة،يل  ةييعذا تحةييل اديي،ائل ت  ييم اديييا  
ي  ال قلم ادةيي،يل  م ينييزم دييم قةييا يكييثم دييم يييل قيي     ققييث  ت ييثان قييل اد ييو  

 ققييث  اد  ييثان بيييبل اد  ييل  اد ل  ل    ادح  ةييو اد  ييثان ادنا ييق قييل اد يي يال 
اد ار   ققث  اد  ث   نا  قلم ا ا ا   ييا اييبل   اد  ييثان ةييو ي ا ييل رييز  ادةلكيييم 

 دلةن  م اد ايم   يا إدم ذد  يل ادح ثل  اد،قا  .
 إذا تحةل ادةيي،يل ت  ييم اديييا   ةييا  ييث اد يي م ةييو ادبييي  يييةا  ةا حةييل  قيي،ه يييا ييينجم 

 ادنز م دل،ائل قل ق     ققث .يل اد  ر قل اديا   ال يلزم ب
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 اد ثاق، ادياب م تي ل قلم  ل اد ييزام بادةحاةظييم  اد ييةام  يييا  ييام   يي م اييثا  ت يي   
قل اد زام  ن ل ق  قانو   ةييا  ييث ادحييام ةييو ادبييي   ادة اي ييم      ييام يييي  ا قائةييا 

   اتم   ةا  ث ادحام ةو ا  ار   قارام االا  ةام  ادثقي م.
 2  168/1ايييييييثرل   2  208/1يفييييييي ل   2  207/1ةييييييياق    يييييييو تييييييييا   ريييييييم اد

  زائ ل.
 
 ( 230مادة )

إذا كان الي ء    يد حائز بقر يق غيير مييروع،  علييب ت عية ميا دصيي ب  ي  
 جميع األحوال. 

 المذكرة اإلد احية:
يظييي  اديينم  م  ييل يييل قييان  ييائا بي ايي   ايي  ي يي      اديييارل  ادغاصييل ي حةييل 

 ه األ م ةييو ارتكيياب   اةييم ادييي قم     ادغفييل ال ت  ييم  ييا  اد ييو   ذديي   م  ييي 
ييييي   قنيييم بعقاييييم ادييي،دال قليييم  م ادييييا  ةيييو ادحقي يييم يييي ق إديييم قيييث  قيييا     ةادييييارل 
ييييئثم قةييا ايي قم اييثا   ليي  ب  لييم    ر يجييم قييث  قييا      تيي   األقليييم ب رييم ال دييز م 

 ايييي    قيييي ار ييييياق   اصييييم ت  ليييي  بحكييييم  ييييا  اد ييييو  اديييي ل تةيييي  قيانتييييم بفييييثر  
ي   قم  ةيو ت    ادةيياق  ادييياب م ألم األييي  ي  ليي    حةييل ت  ييم اديييا   ةكييام يجييل 

   كييي ا ة ليي  اد  نانيييات اد يييو ايي    ادة ييي    را ييي  229ةييو ادةييياق   3 م تكييثم ة ييي   
  زائ ل.    168اثرل     208يف ل     207ادةاق   
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 ( 231مادة )
العمل أن يافذ المدي      االلتزام بعمل، إذا نص اإلتفاق، أو استوجتت صتيعة

 االلتزام جاز للدائ  أن ير ض الو اء م  غير المدي .
 المذكرة اإلد احية:

إذا  ام االد زام ادثا ل تن ا ه اد زايييا ب ةييل    يي، ات ييال    اايي ث ب  نبي ييم اد ةييل  م 
ين يي  ادةيي،يل االد ييزام  ن يييم ة لييم ادةيي،يل ادثةييا   ن يييم  ةييعذا دييم ي ييم  يي د   يجييثن دليي،ائل 

م ي ةن قبثم ادثةا  يل  ا ه   ا ح   ذد  ةو قادم  ثم ادةيي،يل يي  ييا ي يييثرا     
 نبا ا دم  ي    با   ةو يجام قةلم    القل     ي يثر.

  زائ ل.   169اثرل     209يف ل     208  و تيا   رم ادةاق   
 
 ( 232مادة )

دقليب     االلتزام بعمل، إذا لي دقي المدي  بتافييذ التزاميب، جياز لليدائ  أن .1
 م  المحكمة تافيذه على نفقة المدي  متى كان ذلك ممكاا.

د وز    حالة االستع ال أن يافيذ االلتيزام عليى نفقية الميدي ، دون حكيي  .2
 م  المحكمة.
 المذكرة اإلد احية:

ي يلل تن ا  االد زام ادقيام ب ةل ت، ا إيجا يا يل قبل ادة،يل ي ةةييل ةييو قيايييم باد ةييل 
يكييثم تح ايي  ر يجييم   قيي، يكييثم  يي م قنايييم ةا ح يي  تن ايي  االد ييزام   ادةيلثب   اد ةييل قيي،

   ح ا  ادن يجم إذا قام ادة،يل   ح ا  ادن يجم ادةيلث م.
 ا ح ييي  تن اييي  االد يييزام  بييي م اد ناييييم إذا  ييي م ادةييي،يل ةيييو تن اييي ه ييييل اد ناييييم ييييا يب ديييم 

 اد خم اد اقل اثا  تح   ادغ م ادة فثق    دم ي ح  .  
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م ادة،يل   ح ا  ادن يجم     ب م قنايم اد خم اد اقل   يةكل دجييث  اديي،ائل  إذا دم ي 
إدييم نلييل اد ن ايي  اد انييو قلييم ر  ييم ادةيي،يل  يي ايم  م ييلييل إذرييا يييل ادةحكةييم  يي د  
 ةو قادم االايي  جام دييم  م ي ييثم   ن ايي  االد ييزام قلييم ر  ييم ادةيي،يل ق م ادحفييثم قلييم 

 إذم يل ادةحكةم.  
 اثرل.    210يف ل     209     و تيا   رم ادةاق

 
 ( 233مادة )

 يي  االلتييزام بعمييل دقييوم حكييي المحكميية مقييام التافيييذ إذا سييمحت بهييذا صتيعيية 
 االلتزام.

 المذكرة اإلد احية:
األصييل  م ي ييثم ادةيي،يل  ن يييم بادثةييا  بةييا اد ييزم بييم   دكييل إذا اي نيي  ادةيي،يل قييل تن ايي  

  إدييم ادةحكةييم الا فيي،ار قكييم ي ييثم اد زايييم بةييا     ييم اد ييارثم  يكييثم دليي،ائل  م يلجيي 
ي يييام اد ن اييي  إذا ايييةح   يييي ا نبي يييم االد يييزام  ةةيييةا إذا اي نييي  بيييائ  اد  يييار قيييل تن اييي  
اد زاييييم بةيييا     يييم اد يييارثم قلييييم دن يييل ادةلكييييم دلة ييي  ل   يييام دلة ييي  ل  م يلجييي  إديييم 

ل ادةحكةييييم الا فيييي،ار قكييييم بفييييحم اد  اقيييي،  تن  ييييل ادةلكيييييم دلة يييي  ل بةجيييي ق تيييييجا
ادحكم     د  ادحام إذا ركل ادثاق، قل  ق،ه ب يي، إ يي،ا  ادةثقييثق دييم ر ب ييم ةييو اد  اقيي، 
 ام ي،  ادثق،  ان دلةثقثق دم  م يلج  إدم ادةحكةم الا فيي،ار قكييم   ادحكييم يحييل 

 يحل اد  ، ادة فثق إ  ايم.  
  رقرو.  357 زائ ل     171اثرل     211  يف ل   210  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 234مادة )
   االلتزام بعمل، إذ كان المقلوب م  المدي  أن دحيا ظ عليى اليي ء أو  .1

أن دقوم بإدارتب أو أن يتو ى الحيقة    تافيذ التزامب،  ان المدي  دكون 
قد و ى بااللتزام إذا بيذل  ي  تافييذه مي  العاادية كيل يتذليب الرجيل العيادي، 

أو االتفاق على  ولو لي يتحقق الغرع المقصود، هذا ما لي ياص القانون 
 غير ذلك.

 و   كل حال ي قى المدي  مسئوال عما دأتيب م  غش أو  قأ جسيي. .2
 (249)  الاص القددي :

   االلتزام بعمل، إذ كيان المقليوب مي  الميدي  هيو أن دحيا ظ عليى اليي ء  .1
أو أن دقوم بإدارتب أو أن يتو ى الحيقة    تافييذ التزاميب،  انيب دكيون قيد و يى 

بييذل  يي  تافيييذه ميي  العااديية مييا يتذلييب اليييخص العييادي، ولييو لييي بييااللتزام إذا 
يتحقق الغرع المقصود، أما إذا كان المقلوب هو تحقيق غادية  يال دعيد الو ياء 

 حاصالا إال بتحقيق تلك الغادة.
 ي قى المدي  مسئوال عما دأتيب م  غش أو  قأ جسيي    جميع األحوال. .2

 المذكرة اإلد احية :
ر  االد ييزام ب ةييل إدييم نييائ  ال  األ دييم تيينظم يييا يث ييل قلييم ادةلييزم ت ق   ه ادةيياق  صييث 

ادةحاةظم قلم اد و     إقارتم    تث و ادحييم ةو تن ا  يا اد زم ادثةييا  بييم    س ييار  
     يا ي فل ا دزام  يم بيلث  ادةلزم  قناي م   ادةاريم  ي، ل  يييم يييا قيي،ا ذديي  يييل 

 صثر اد ةل  االد زام بعصات  و .
  فيي   يي ه ادةيياق  قلييم قكييم اديائ ييم األ دييم ة حيي،ق ييي،  اد نايييم اد ييو ي  ييال قلييم  ت

ادة،يل  م يب ديا ةو تن ا  االد زام   األصل ةييو  يي ه اد نايييم  م تكييثم يةاالييم دةييا يب دييم 
اد خم ادة  اق  ةيو  ي ه ادةةابم  ا   ال ادة اتل  ينييا  بادةيي دثع ةييو قنايييم اييثاق 
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لييم  يي ا ادنحييث يكييثم يسيييار اد  يي،ي  يسيييارا قايييا يجيي قا  ادنييا  ب ييئثريم ادخاصييم   ق
ةلييي  ييلييل يييل ادةيي،يل االد ييزام  ،ر ييم  ايييم يييل اد نايييم   يييا  ييام يبليي  ت يي،قه     
اق ،اديييم     تييييا لم ةيييو اد ناييييم ب يييئثم ر ييييم  قليييم  م ادة  اقييي،يل قييي، ي   يييام قليييم 

دييي  ييييا ي ييي  ةيييو اد ييي، م قيييل ادةسييييار اد يييام ادةجييي ق إديييم يسييييار  يييات ي يييال   ييييل ذ
ادث اديييم   ادثقي يييم   اييي  ادةييي  ثر  ةغاد يييا ييييا ييييي خلم ييييل ادظييي  ع  م اد ناييييم اد يييو 
ي ف، اق  ا  ا يل ادث ال    ادثقي   و قنايييم  ييل ينيةييا ب ييئثرم ادخاصييم  ق م  م 
تجا ن ةو ذد  قر م اد نايم ادثايم   قلم رقييين ذديي  ي فيي، ةييو قاراييم االايي  ةام 

يييا يبيي م يييل اد نايييم ةييو  ييئثرم ادخاصييم  قلييم  ال ي فيي  ةييو  قيياق  إدييزام ادةيي،يل  بيي م
ذديي  قييل قر ييم اد نايييم ادثايييم   ي ييم ت يي رت اد نايييم ادثا ييل اق  ييا  ا يييل ادةيي،يل  

 اق ب   ل ت فا  ةو   م   ه اد نايم ييةا يكل نفي ا يث  ا دةيئثديم ادة،يل.
قةييا ي تيييم يييل  يي    ييةا يكل يل  ي  ةةل ادةيلم  م ادة،يل يي م قلم   ييم اديي، ام 

     ي   ييم  اثا   كام يسيار اد نايم ادثا  م يسيارا قايا يج قا  م  اصا ي انا.  
 اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق  يجييل ت يي،يليا بادحيي ع  ا  يياةم   ادحيي ع ي  ليي  بس ييار   يييا 
إذا  ام ادةيلثب  ث تح ا   ايم ةا ي ، ادثةا  قاصا إال   ح ا  تليي  ادغايييم  ةييي ه 

 ار  ال قاقم ديييا بة ييةثم اد  يي   األ دييم  إذ إم رييم اد  يي   األ دييم  ييات باد نايييم ادس
اد و ي  ال قلم ادة،يل  م يبيي ديا ةييو تن ايي  اد زايييم  اييثا   كييام االد ييزام  بيي م قنايييم  م 
  ح ا  ر يجم  ةو قال  م اد     ادة   ت ق ةيا ي  ليي  بادثةييا  بيياالد زام   ح ايي   ايييم  

   يي ا يييا دييم ييينم اد ييارثم    ا ت ييال قلييم  ايي  ذديي   إذ إم ريييم  اجييل إ يياةم   ييار 
 ادة  اق،يل ق، ت ،م قل ادةسيار ادةث ثقو.

ةييو االد ييزام ب ةييل إذا  ييام  -1  اد ييادو يفيي ح رييم اد  يي   األ دييم قلييم ادنحييث اآلتييو )
ادةيلييثب يييل ادةيي،يل  ييث  م يحيياةظ قلييم اد ييو       م ي ييثم بعقارتييم      م ي ييث م 

تن ايي  اد زايييم  ةييام ادةيي،يل يكييثم قيي،  ةييم بيياالد زام  إذا  يي م ةييو تن ايي ه يييل  ادحييييم ةييو
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اد نايييم  ييل يييا يب دييم اد ييخم اد يياقل   دييث دييم ي ح يي  ادغيي م ادة فييثق   يي ا يييا دييم 
 ينم اد ارثم    ا ت ال قلم  ا  ذد (.  

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 249قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.234اق  )ادة

  رقرو.   358 زائ ل    172اثرل     212يف ل     211  و تيا   رم ادةاق   
 
 ( 235مادة )

إذا التزم المدي  باالمتااع ع  عمل وأ ل بالتزامب، جاز للدائ  أن دقليب إزالية 
ما وقع مخالفا لاللتزام مع التعيو ض إن كيان ليب مقت يى، وليب أن دقليب إذنيا 

 إلزالة على نفقة المدي .م  الق اء    أن دقوم بهذه ا
 المذكرة اإلد احية:

إذا  يييام اد يييزام ادةييي،يل االي نيييا  قيييل ادقييييام ب ةيييل  يييي  ذدييي  قيييام بيييم  يكيييثم قييي،   يييل 
باد زايييم  ت  تييل ييييئثدا م   اييي ث ل ذديي  إدزايييم بيياد  ثان   ال ي يي، اييبل اد  ييثان 

 ذديي   بيي ا قييل  م  صيي ح اد ن ايي  اد انييو يييي حاا  إذ قيي، يكييثم اد ن ايي  اد انييو يةكنييا 
ادةيي،يل بعنادييم يييا  قيي  يخاد ييار داد ييزام   دليي،ائل  م ي ييثم با نادييم قلييم ر  ييم ادةيي،يل ب يي، 
ادحفثم قلم إذم يل اد  ا    د   اد لم يييل ذديي  ت ةةييل ةييو ينيي  يييا قيي، يحيي،  يييل 
قنيي  ةييو قادييم إنادييم يييا  قيي  يخاد ييا داد ييزام  ديي د  ال يجييثن دليي،ائل ادقيييام بعناد ييم ق م 

 اد  ا    دم  م ي جا ن قل   ا ا ذم قن، االا  جام.إذم يل 
 تج،ر ا  ار  إدم  ثان ادجةيي   ييال اد ن ايي  اد انييو  اد  ييثان ادن يي،ل قنيي،   م إ ييام 
ي ييييي  ييييييل ادةييييي،يل    يييييثان اد ييييي، م قيييييل اد ن اييييي  اد انيييييو  ديييييث  يييييام يةكنيييييا   االك  يييييا  

 و   ر ةاقت.  باد  ثان ادن ،ل إذا  ام يفال ادة،يل يل   ا  اد ن ا  اد ان
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 زائييي ل   173ق اقيييو   253ايييثرل   213يفييي ل   212  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
  رقرو.    359

 ( 236مادة )
إذا كان تافيذ االلتزام عياا غير ممك  أو غير مالئي إال إذا قام بب الميدي   .1

نفسب، جاز للدائ  أن دحصل على حكيي بيإلزام الميدي  بهيذا التافييذ وييد ع 
 متاع ع  ذلك. غرامة تهديددة إذا ا

إذا رأى القاص  أن مقدار الغرامية ليير كافييا إلكيراه الميدي  الممتايع عي   .2
 التافيذ جاز لب أن يز د    الغرامة كلما رأى دا يا للز ادة. 

إذا تييي التافيييذ العيايي  أو أصيير المييدي  علييى ر ييض التافيييذ العيايي  حييدد  .3
لييك ال ييرر القاصيي  مقييدار التعييو ض الييذي يلييزم بييب المييدي ، مرا يييا  يي  ذ

 الذي أصاب الدائ ، والعات الذي بدا م  المدي . 
 المذكرة اإلد احية:

تنم ادةاق  قلم ادغ ايم اد ي،ي،يم اد و ي ق   ثق ا إدم  قكام اد  ا  قاييق  صيي،رت 
   يي، ا  اايي ة  اد  ييا  اد  ريييو ةييو  29/1/1938يحكةم ادن ن اد  رييم قكةا ةييو 

ييييل ار  ييياق اد  يييم اد ييي،ي، ديييي ا ادنظيييام   قييي،   ييي   تيباييي  رظيييام ادغ اييييم اد ي،ي،ييييم بييياد  م 
اد ارثم ا   ائو اديي ل رييم  5/6/1972ادة    اد  ريو  ي ا ادنظام قاق اص،ر ةو  

 يم قلم ادغ ايم اد ي،ي،يم   ق، ت ا ت ت نانات ق،ييي،  بةييا ذ ييل إديييم اد  ييا  اد  ريييو  
  رف  قلم  قكام ادغ ايم اد ي،ي،يم.  

 ي،ي،يييم  اييث  بغايي ه يييل اد  نانييات األ يي     ادغ ايييم اد ي،ي،يييم  ادة يي    رظييم ادغ ايييم اد
يبل  يل ادةام يحكم اد ا و بعدزام ادة،يل ب قائم قل  ييل ة يي   نينيييم يييثم     اييبث     
 ييي  ية نيي  ةايييا ادةيي،يل قييل تن ايي  اد زايييم قانييا ب يي، صيي، ر ادحكييم   ادييم قييال قيايييم 

لم تن ايي  اد زايييم    ييي  يةار  ييم  إصيي اره باد ن ا    اد لم يل   ا ادنظام قق ادة،يل ق
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قلم ق،م اد ن ا   د د  دي  ادغ م ينم ت ثان اد،ائل قييل تيي    ادةيي،يل قييل اد ن ايي  
 ل ادة فثق بم إر اب ادة،يل  قةلم قلم اد ن ايي   ديي د  إذا ت نيي  ادةيي،يل   صيي  قلييم 

 ن ايي   قاييق إم ق،م اد ن ا  يجثن دل ا و نااق  ادغ ايم اد ي،ي،يييم دحةييل ادةيي،يل قلييم اد
 ي ،ار ا األ م  ا   اٍع    ار ادة،يل قلم اد ن ا .

 اظييي  يييل اد  يي   األ دييم  ارييم إذا  ييام تن ايي  االد ييزام قانيييا  ايي  يةكييل     ايي  يائييم 
إال إذا قييام بييم ادةيي،يل ر يييم  اي نيي  ادةيي،يل قييل ذديي   ييان دل ا ييو  م يحكييم بادغ ايييم 

االد ييزام قانييا ر ةييا قييل ادةيي،يل  ق م قا ييم إدييم   اد ي،ي،يم   يا إذا  ييام با يكييام تن ايي 
ت، لم اد خفو   اد ن ا  قلم ر  م ادة،يل    ةو قادم قيام ادحكييم ي ييام اد  يي،    ي ييام 
األقا  ادةيلييثب يييل ادةيي،يل  اي نيي  ادةيي،يل قييل ي ا يي تم ةييا يبيي ر دلجييث  إدييم اد ي،ييي، 

   ،  ينيا دل،ائل.  ادةادو الر ،ام تح   اد لم يل ذد  رظ ا دث ثق  االم       
 ةييو االد ييزام بعقيييا   ييو  إذا  ييام يحلييم ر ييل يلكيييم قييال ي انييم ةييا قا ييم دل ي،ييي، 
ادةادو بيبل ار  اديا بحكم اد ييارثم بةجيي ق تةييام اد  يي،   ال يكييام دلحكييم باد ي،ييي، ادةييادو 
 إذا  ييام يحييل االد ييزام يبلغييا يييل ادن ييثق بيييبل إيكاريييم اد ن ايي  ي ا يي    ييي ا ادةبليي  قلييم

  يثام ادة،يل ق م قا م إدم ت، لم  خفيار.
 ةيييو االد يييزام بادقييييام ب ةيييل يةكيييل ادلجيييث  إديييم اد ي،يييي، ادةيييادو دلحفيييثم قليييم اد ن اييي  
اد انييو إذا  ييام تيي، ل ادةيي،يل  يي  راا      كةيي  يائةييم د ح ايي  ذديي    يياد زام ادةيي،يل 

،يم  يي،ياتيا إديييم    يي،يم قييياب       يي،يم ييييي ن،ات    اد ييزام اد يي  ات االق كارايييم    يي 
ادة  اقيي،يل ي يييا   اد ييزام ادةييي     بييع ا  اد ييال ادةييى   ...ادخ   دكييل قيي، يكييثم ةييو 
اد ي،ييي، ادةييادو ييييا     قجيي  قلييم ق اييم ادةيي،يل اد خفيييم ة ييو  يي ه ادحادييم ية نيي  
اد  ييا  قييل ادلجييث  إدييم  يي ا ادنظييام ةييادةىد   اد نييام  اد اييام  ادنحييات..ادخ  ال يجييثن 

تن اييي  اد زايييياتيم  ألم  قةييياديم ت ييي،ر باق  يييارات  اصيييم  ييييم  ة ييي، ي ييي،ر إ  يييار م قليييم 
اد نام  م قةلم  ايي   يي،ي  بيياد  م قلييم ادجةيييثر  ديي د  ال يجبيي  قلييم تن ايي  اد زايييم 
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ق صييا قلييم قيي،م ادةيييا  بييادح  األق ييو ادخييات بييم   قلييم اديي،ائل  م يك  ييو باد ن ايي  
 بة ا ل  ل باد  ثان.

ل قةل إذا قام ادة،يل باد ةل يي حال اد ن ايي  اد انييو  ال يحييل  ةو االد زام باالي نا  ق
دلحكم باد ي،ي، ادةادو  ةاديباييل   ادةحييايو يلييزم  صييا ب يي،م إة ييا   ايي ار ادةينييم ةييعذا 
قيييام  ييي د  ةيييا يحيييل دل ي،يييي، ادةيييادو   إرةيييا يك  يييو بييياد  ثان   دكيييل يةكيييل  م يحكيييم 

 د ةل ادةةنث  ق م ي ل  قنم ريائيا.باد ي،ي، ادةادو قل  ل ي   ي تو ةايا ادة،يل با
 ادحكم بادغ ايم اد ي،ي،يييم  اييالم تي،ي،يييم ادغيي م ينيييا  ييي  قنيياق ادةيي،يل  قةلييم قلييم 
اد ن ا  د د  ال ي   اد ا و ةو اق  اره قن، ت ،ي  ا اد  ر اديي ل يلحيي  باديي،ائل ألريييا 

ادو دلةيي،يل ديي  ت ثا ا قل اد  ر   ييل ي يي،ر ا ت يي،ي ا تحكةيييا  نييا  قلييم ادة  ييز ادةيي 
 ي يي،ار إصيي اره   قنيياقه  إذ يييي يي   م يزايي، يييل ي يي،ار ا إذا  ييام ي يي،ار ا دييي   ا يييا 
   ييار ادةيي،يل قلييم اد ن ايي    دل ا ييو  م يزايي، يييل ي يي،ار ادغ ايييم قييل  ييل ة يي   نينيييم 
ي يي    ةايييا ادةيي،يل قييل اد ن ايي  ق ييم ي ح يي  ةايييا ي نييم تي،ييي، ادةيي،يل   ا يي   ادةيي،يل 

 قل اد ن ا   لةا ناقت ادغ ايم.    ارم  لةا اي ن 
 ا حييي،ق  اييي  اد ي،يييي، ادةيييادو قليييم  يييث  ايييلث  ادةييي،يل ةعييييا  م ين ييي  اد زاييييم   إييييا  م 
يييي ة  ةييو قنيياقه  افيي  قلييم قيي،م اد ن ايي   ةييعذا ر يي  ادةيي،يل اد زايييم ي يياق ادنظيي  ةييو 

ةيي،يل ي يي،ار ادغ ايييم اد ي،ي،يييم  احكييم    ييثان قييل اد يي  ا  ةييو اد ن ايي    إذا اايي ة  اد
ةو قناقه ةا  ،   يل االا ة ار ةو ادغ ايم  اد ي،ي،  يييا   ةييو  يي ه ادحادييم يجييل  م 
ت حيييثم ادغ اييييم اد ي،ي،ييييم إديييم ت يييثان يحكيييم بيييم قنييي، قييي،م اد ن اييي    ا ييي،ر اد  يييثان 
بادي ا م ادة  اق  د  يي،ي ه  ي ييةل يييا دحيي  اديي،ائل يييل  يييار   يييا ةاتييم يييل  يييل ر يجييم 

،م ادقييييام بيييم   دكيييل   ييياع ادة ييي    إديييم  ييي يل اد نفييي ال دل ييي  ا  ةيييو اد ن اييي     قييي 
قنف ا اادةا يجل ي اقاتم يل قبل اد ا ييو قنيي، ت يي،ي  اد  ييثان ادنيييائو   ييث قنفيي  
اد نييي  ادييي ل  ظيييي ه ادةييي،يل    ييي د  ييييي يي  اد ا يييو  م يزاييي، ييييل ي ييي،ار اد  يييثان 

لييم قيي،م اد ن ايي  ر يجم دل  ر األق و اد ل دح  باد،ائل ر يجم د نيي  ادةيي،يل  إصيي اره ق
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   تيييي   ه ةييييو ذديييي    اييييي يي  اديييي،ائل  م ين يييي  قلييييم  يييييثام ادةيييي،يل الق  ييييا  ي يييي،ار 
اد  يييثان ادييي ل قكيييم بيييم اد ا يييو ال باق  ييياره   اييييم تي،ي،ييييم   يييل باق  ييياره ت ثا يييا 

 ريائيا.  
 175  174اييييثرل   215  214يفيييي ل   214  213  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياقتال 

  زائ ل.  
 

 الفرع الثان  
 فيذ بقر ق التعو ض التا

 ( 237مادة )
إذا اسييتحال علييى المييدي  أن يافييذ االلتييزام عيايياا حكييي عليييب بييالتعو ض لعييدم 
الو اء بالتزامب، ما لي يثتت أن استحالة التافيذ قد نيأت عي  سيتب أجاتي  ال 
يييد لييب فيييب، و كييون الحكييي كييذلك إذا تييأ ر المييدي   يي  تافيييذ التزامييب أو نفييذه 

 عي اا.تافيذاا جزئياا أو م
 (252)  الاص القددي :

إذا كان تافيذ االلتزام عيااا جتراا ع  المدي  غير ممكي  أو غيير م يد كيان لليدائ  أن 
دقلب الحكي لب بتعو ض ع  ال يرر اليذي لحقيب بسيتب عيدم تافييذ الميدي  اللتزاميب 
كلياا أو جزئيياا أو بسيتب تافييذه عليى وجيب معييب، أو لتيأ ره  ي  هيذا التافييذ، ميا ليي 

 تت أن عدم تافيذه لاللتزام أو تأ ره فيب نيأ ع  ستب أجات  ال يد لب فيب.يث
 المذكرة اإلد احية :

ي  ل  قكم ادنم باالد زايات اد  اق،يم  ةاد،ائل يجل  م يةب    ييثق االد ييزام  اييي يي  
ذديي  بعا ييات   ييثق اد  يي، اديي ل ي يي، يفيي،را داد ييزام ةييعذا  ابيي  اديي،ائل ذديي  قلييم ادةيي،يل 

ارييم قييام بادثةييا  باالد زايييات اد ييو ت يي  قلييم  ا لييم ر يجييم دل  يي،   إال   ييل  م  م يةبيي  
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يلييزم بادثةييا  قانييا بةييا اد ييزم  نييا  قلييم نلييل اديي،ائل  يييا ب ييو ادثةييا  قانييا يةكنييا  ةييعذا 
 صييي ح تن اييي  االد يييزام قانيييا  اييي  يكةيييل     اييي  يجيييٍ،  رييييل ذدييي  إديييم  يييي  ي  ييي م 

ل قييل قيي،م اد ن ايي     قييل اد يي     يييم    قييل  قثقييم يييل ادةيي،يل   ادييزم    ييثان اديي،ائ
اد ن ايي  ادة اييل     قييل اد ن ايي  ادجزئييو  يييا دييم يةبيي  ادةيي،يل  م االايي حادم ت  يي  إدييم 

 ابل   نبو ال ي، دم  يم. 
 إذا  يييام اد يييزام ادةييي،يل اد زاييييا  بييي م قناييييم اد يييخم ادة  ييياق ةاريييم ال يياديييل بعا يييات 

م قناييييم اد يييخم ادة  ييياق  ديييث ديييم ي ح ييي  ادييييبل األ نبيييو  يييل يك يييو  م يةبييي  اريييم  ييي 
ادغ م ادة فثق  ةاديبال قليم  م يةب  ارم قام باد نايييم اد ييو يبيي ديا اديباييل ادة  يياق 
ةييعذا  ابيي  ذديي  ال ت ح يي  ييييئثدا م  ال يلييزم بيياد  ثان  ال ييلييل ينييم  م يةبيي  اديييبل 

قييل تن ايي  األ نبو ةو قادم  ةا  ادة ان  دكل ال يييي ل يييا اييب  قلييم تخليي  ادةيي،يل 
 اد زايم  إذ قليم  م يةب   م ق،م اد ن ا  ي    إدم ابل   نبو ال ي، دم  يم. 

 ادنم ي ثب صيا  م اد اييل  ةييادنم يبيي،  بكييثم تن ايي  االد ييزام قانييا  بيي ا قييل ادةيي،يل 
 ا  يةكل     ا  يجٍ،  ل  ام يي حاا ة و   ه ادحادييم ال  يي، يييل ت ييثان    ق  يي، 

 اييل    اد يي  ا  ةييو اد ن ايي     اد ن ايي  ادجزئييو ال يكييثم األييي   رييم ةييو قادييم اد ن ايي  ادة
 ي  ل ا باالا حادم   ةو   ه ادحاالت ال ، يل ت ثان.  

 ال يي قيم اد ثم إذا  ام تن ا  االد زام قانا  ب ا قل ادة،يل  ا  يةكل ي  اد ييثم  ييام 
ادةيي،يل دليي،ائل  م ييلييل ادحكييم دييم    ييثان قييل اد يي ر اديي ل دح ييم بيييبل قيي،م تن ايي  

اد زاييييم...ادخ. ةادس يييار  األ ديييم ت  لييي    ن اييي  االد يييزام قانيييا  بييي ا قيييل ادةييي،يل  ادس يييار  
 ادةاريم ت  ل  بيلل اد،ائل دل  ثان قل ق،م تن ا  ادة،يل الد زايم.  

ديي د  اق يي ت ت يي،يل اديينم قلييم ادنحييث اآلتييو )إذا اايي حام قلييم ادةيي،يل  م ين يي  االد ييزام 
 يي،م ادثةيييا  باد زاييييم  ييييا دييم يةبييي   م ااييي حادم اد ن اييي  قييي، قانييا قكيييم قلييييم بييياد  ثان د

ر يي ت قييل اييبل   نبييو ال ييي، دييم  يييم   اكييثم ادحكييم  يي د  إذا تيي    ادةيي،يل ةييو تن ايي  
 اد زايم    ر  ه تن ا ا  زئيا    ي ا ا(.  
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( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 252قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.237ادةاق  )

 يف ل.  215 و ت ارب رم ادةاق     
 ( 238مادة )

د وز اإلتفاق عليى إعفياء الميدي  مي  تعيو ض ال يرر الااشي  عي  عيدم  .1
تافيذ التزامب التعاقدي كليا أو جزئيا أو بستب تافييذه عليى وجيب معييب أو 
تيأ ر فيييب، إال مييا دكييون عيي  غييش أو  قيأ جسيييي ماييب، ومييع ذلييك د ييوز 

الغيش أو الخقيأ ال سييي اليذي دقيع  للمدي  أن ديترط عدم مسيئوليتب عي 
 م  أشخاص دستخدمهي    تافيذ التزامب. 

 د وز اإلتفاق على أن يتحمل المدي  الستب األجات . .2
 المذكرة اإلد احية:

ي  لييي  ادييينم بات اقيييات ادةييييئثديم اد  ،ييييم  ةييياد     األ ديييم تجايييز ا ت يييال قليييم إق يييا  
اييي  اد زاييييم اد  اقييي،ل  لييييا    ادةييي،يل ييييل اد  يييثان قيييل اد ييي ر ادنا يييق قيييل قييي،م تن 

 زئيييا     بيييبل تن ايي ه قلييم   ييم ي اييل    تيي   ه ةييو اد ن ايي   ةيياألي  ي يي     راق  
ادة  اقييي،يل ألم  قكيييام ادةييييئثديم اد  ،ييييم ت تبييي   نيييا  قليييم ات اقيةيييا   ال ي ييي، ا ت يييال 

اق  قليييم ا ق يييا     اد خفيييي  ييييل ادةييييئثديم يخاد يييا دلنظيييام اد يييام  ألم األصيييل  م إر 
ادة  اق،يل  ر  ت  قكام ادةيييئثديم  ديييا  م ت يي،م  يي ه األقكييام    ق ييم تنيايييا اايي ناقا 

 إدم يب،  يل يةل  ا ر ا  يةل  اد  ،يل    ا ريا .  
 اييي ةنم يييل  ييثان ا ت ييال قلييم ا ق ييا     اد خفييي  ادغيي     ادخييي  ادجييييم اديي ل 

تن ا ا راقفا    ي ا ييا    تيي    ةييو  ي   يل ادة،يل  ايبل ق،م تن ا  اد زايم     تن ا ه 
تن ايي ه  ةييعذا   يي، ات ييال قلييم ا ق ييا     اد خفييي  يييل ادةيييئثديم اد  ،يييم  صيي،ر قييل 
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ادةيي،يل  يي      ييي   ييييم  ق  إدييم قيي،م اد ن ايي     اد يي  ا   يييم..ادخ   يجييل قليييم 
 اد  ثان.  

 ،يييم إذا  ييام  اجييثن دلة  اقيي،يل ا ت ييال قلييم ا ق ييا     اد خفييي  يييل ادةيييئثديم اد 
ق،م اد ن ا     اد ن ا  ادجزئييو    اد ن ايي  ادة اييل     اد يي  ا  ةييو اد ن ايي   ييي ق إدييم  يي  
    ييي   ييييم صيي،ر يييل   ييخات ي   ييثم ادةيي،يل  يكل ييال   ن ايي  اد زايييم اد  اقيي،ل  
 اد  ييي   ادةارييييم ت  لييي     ييي،ي، ادةييييئثديم اد  ،ييييم  إذ تجايييز ات يييال ادة  اقييي،يل قليييم  م 

ةيي،يل ييييئثديم قيي،م اد ن ايي      اد ن ايي  ادجزئييو    اد ن ايي  ادة اييل    اد يي  ا  ي حةييل اد
ةييو اد ن ايي    دييث  ييام ذديي  ي ييثق إدييم اديييبل األ نبييو  يياد ث  اد ييا      ا يي،  يي ا ا ت ييال 
رثقار يل اد  يال  اكثم ذد  قاق  ي ا ييل ادزايياق  اد ييو ي  ا يييا ادةيي،يل ةييو ادة ا ييل يييل 

 اد  ،.  
 يف ل.  217ةاق     و ت ارب رم اد

 ( 239مادة )
إذا لي دك  التعيو ض مقيدرا  ي  العقيد، قدرتيب المحكمية، و ييمل التعيو ض  .1

ما لحق الدائ  م   سارة وما  اتب م  كسب، بيرط أن دكون هذا نتي ية 
صتيتية لعدم الو اء بااللتزام كليا أو جزئيا، أو تافيذه على وجب معيب، أو 

نتي ة صتيتية إذا لي دك     استقاعة للتأ ر    الو اء بب، و عد ال رر 
 الدائ  أن يتوقاه بتذل جهد معقول.

إذا كييان االلتييزام مصييدره العقييد  ييال يلتييزم المييدي  الييذي لييي يرتاييب غيييا أو  .2
 قيييأ جسييييما إال بتعيييو ض ال يييرر اليييذي كيييان دمكييي  توقعيييب عيييادة وقيييت 

 التعاقد.
أن ياتقل   ديمل التعو ض ال رر األدب  أد اا، و   هذه الحالة، ال د وز .3

 إلى الغير إال إذا تحددت قيمتب بمقت ى اتفاق أو بحكي ق ائ  نهائ . 
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 (255)  الاص القددي :
إذا لي دك  التعو ض مقدرا    العقد، قدرتب المحكمة، و يمل التعو ض ما لحيق  .1

الدائ  م   سارة وما  اتب م  كسب، بييرط أن دكيون هيذا نتي ية صتيتيية لعيدم 
أو جزئيا، أو تافيذه على وجيب معييب، أو للتيأ ر  ي  الو ياء الو اء بااللتزام كليا  

بب، و عد ال رر نتي ة صتيتية إذا لي دك   ي  اسيتقاعة اليدائ  أن يتوقياه بتيذل 
 جهد معقول.

إذا كييان االلتييزام مصييدره العقييد  ييال يلتييزم المييدي  الييذي لييي يرتاييب غيييا أو  قييأ  .2
 وقت التعاقد.جسيما إال بتعو ض ال رر الذي كان دمك  توقعب عادة  

 المذكرة اإلد احية:
إذا دم ي    ادة  اق،ام قلم اد  ثان "اد    ادجزائييو" ق،رتييم ادةحكةييم قلييم  اييا  يييا 
دحيي  اديي،ائل يييل  يييار   يييا ةاتييم يييل  يييل   يي ايم  م يكييثم اد يي ر ر يجييم نبيسيييم 

اييثا  د يي،م ادثةييا  بيياالد زام     ادثةييا  بييم  ةييا   زئيييا     ي ا ييا     تيي    ةييو ادثةييا   
 كييييام  اااييييم ةييييثات ادكيييييل   م تح يييي  ادخيييييار    ل يكييييثم اد  ييييثان قييييل اد يييي ر 
ادة ا يي  اديي ل رجييم قييل قيي،م ادثةييا  ألم اد يي ر ادة ا يي   ييث ادن يجييم اديبيسيييم د يي،م 
ادثةييا    ا يي، اد يي ر ر يجييم نبيسيييم إذا دييم يكييل ةييو اايي ياقم اديي،ائل  م ي ثقيياه  بيي م 

اد يي ر ادة ا يي   م رابيييم اديييببيم ال   ييي، ي  ييثم   اديييبل ةييو قفيي  اد  ييثان قلييم
تكييثم إال  ييال قيي،م ادثةييا     اد يي  ا   يييم     اد ن ايي  ادة اييل     ادجزئييو   اد يي ر  

   اد ادو ال ت ح   رابيم اديببيم  ال ادخي  اد  ،ل   اد  ر  ا  ادة ا  .
 اجييييل  م يكييييثم اد يييي ر ادة ا يييي  ي ثق ييييا ق ييييم ييييي م اد  ييييثان قنييييم ةييييو ادةيييييئثديم 

م  إال إذا صييي،ر قيييل  ييي      يييي   يييييم ييييل ادةييي،يل   يكيييثم اد  يييثان قيييل اد  ،يييي 
اد  ر ادة ثق    ا  ادة ثق    يي د  ي  يي  بحكييم ادةيييئثديم اد  فييا ام اد ييو يكييثم ةايييا 

 اد  ثان قل اد  ر ادة ثق     ا  ادة ثق .  
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م  يييل  يةلييم اد يي ر ادة ثقيي    م ادناقييل ةييو ر لييم دح ا ييم ادةييياة  ي ثقيي   م  يييا يابييي 
 قا اتييم اد خفيييم  ةييعذا ة يي،ت ادح ا ييم  انييا  قةليييم ادن ييل   ات ييح  م  يييا يجييث  ات 
   ي يياد  ر ،يييم  بايي   ةادناقييل ال ي ييثم صيياقبيا إال قييل ادقيةييم ادة ثق ييم   ال ي ث ييم 
قيييل ادةجيييث  ات    ادن يييثق   يسييييار اد ييي ر ادة ثقييي  يث يييثقو ال  خفيييو  إذ ي  ييي، 

إذا   يي، ةييو يةييل ظيي  ع ادةيي،يل  قيي  اد  اقيي،  باد  ر اد ل ي ثق م اد ييخم اد يياقل 
 اد خم اد اقل ي ثق  ةو ادح ا م ياب   قا ات  خفيييم  ال ي ثقيي   يييا يجييث  ات 

    ر ثق.
 ادةيياق  دييم تيينم قلييم اد  ييثان قييل اد يي ر األق ييو اديي ل قيي، ي  تييل قلييم ا  ييام 

  ييثان ي ييةل اد -3بيياد زام ق يي،ل  ديي د  يجييل تاةييو  يي ا اديين م  ذديي  بع يياةم ة يي   
اد ييي ر األق يييو  ي يييا  ةيييو  ييي ه ادحاديييم ال يجيييثن  م ين  يييل إديييم ادغاييي  إال إذا تحييي،قت 

 قية م بة   م ات ال    بحكم ق ائو ريائو.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 255قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.239ادةاق  )
    زائ ل.  182اثرل     222يف ل   221  و تيا   رم ادةاق   

 
 
 ( 240مادة )

د وز للمتعاقدي  أن دحددا مقدما مقدار التعيو ض بيالاص علييب  ي  العقيد أو 
    اتفاق الحق، مع مراعاة أحكام القانون.

 المذكرة اإلد احية:
يظي  يل اديينم ارييم يجاييز اد  ييثان ا ت يياقو    اد يي   ادجزئييو   اد  ييثان ا ت يياقو 

ين يي  ادةيي،يل اد زايييم     ر يي ه تن ايي ا  زئيييا   ييث ات ييال  ييال ادة  اقيي،يل ي  ييو ب رييم إذا دييم 
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   ي ا ا    ت    ةو تن ا ه ي،ة  اد  ثان ادة    قليييم دليي،ائل   قيي، ي  يي  قلييم ي يي،ار 
اد  يييثان ةيييو اد  ييي،  اث ييي  قييياق  ةيييو  ييي    اد  ييي، األصيييلو  ديييي ا ايييةو باد ييي   

اقيي،يل  ادجزائييو   دكييل يجييثن ا ت ييال قلييم اد يي   ادجزائييو ةييو ات ييال القيي   ييال ادة  
دكييل  يي ايم  م ييي م قبييل إ ييام ادةيي،يل باد زايييم   يييا إذا تييم ب يي، ذديي  ةييا يكييثم  يي نا 

  زائيا  إرةا يكثم صلحا  ال اد،ائل  ادة،يل.
 اجيييييل  م ي اقيييييم ادة  اقييييي،ام  قكيييييام اد يييييارثم قانةيييييا ي   يييييام قليييييم ي ييييي،ار اد  يييييثان 

 ا ت اقو.
   ادجزائييييو    اد  ييييثان  قيييي، قيييي ع ادنظييييام اد ييييارثرو ادةيبيييي  ةييييو  اقرييييا ةكيييي   اد يييي 

يييل قييارثم  111ا ت اقو  قاق رظم ادة    اد ةةارو  قكام اد    ادجزائو ةو ادةيياق  
 صثم ادةحاكةات ادح ثقيم قاق  رق ةو رفيا اآلتو )إذا  ام ق، تبال   يي    ييةل 
صيي  ادة ا دييم  م  ييا ادييي ةال إذا دييم يجيي  يييا ت ييي، بييم ييي،ة  د  يي  يبلغييا ي انييا قلييم 

 ةال ةا يجثن  م ي،ة   كة      قل يل ذد  ادةبل (.ابال اد  
قلييم  اييا  اق يي ام إراق  ادة  اقيي،يل  111 ق، ن    ادةحاكم ةو ةلييييال رييم ادةيياق  

 1152اصييليا ادةيياق   111ةييو تح،ييي، ي يي،ار اد يي   ادجزائييو ال  كةيي   ال  قييل   ادةيياق  
ادة  اقيي،يل    م ال ت يي، ل يل اد  نال ادة،رو اد  ريييو اد ييو تلييزم ادةحيياكم اق يي ام ات ييال 

 ةو اد    ادجزائو    م تحكم بةا  ت   قليم ة  .
إديييم  م  صييي ح يث يييث   111 اايي ة ت ادةحييياكم ةيييو ةليييييال تحكيييم بة   ييم ادةييياق  

اد    ادجزائو يحييل ي ا  ييم   حييق ةييو اد  يييم ادة يييثر  ةييو ةلييييال ق يييم اد يييخ/ 
ئناع قلييييييا ق يييييثل رقيييييم اييييليةام اد يييييا و اد يييييار قو  ييييي، يي يييييال قباييييل  ا ييييي ال ااييييي 

قاييق صيي،ر قكييم يييل ادةحكةييم يييي ن، إدييم ادة يياق  ادة   ييم ةييو إرجل يي ا ةييو  191/37
ةييو  1915ت يييا  اد يي   ادجزائييو   اق يي،ت بحكييم صيي،ر يييل ادةحيياكم ا رجلازاييم قييام 

ق ييييم قرليييثب  ييي، رايييث  ا    ييي  اه  قايييق قايييي  ادةحكةيييم    ييي،يل اد ييي   ادجزائيييو 
 ادة    قليم ةو اد  ،.
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ييييييل قيييييارثم  صيييييثم  111دحكيييييم يظيييييي   م ادةحكةيييييم ديييييم ت  ييييي   ييييينم ادةييييياق    ييييي ا ا
ادةحاكةيييات اد ةةيييارو   إرةيييا   ييي ت بةيييا  يييث ي  ييي  ةيييو إرجل ييي ا ييييل قييي  ادةحييياكم ةيييو 
اد ييي، ل ةيييو اد ييي   ادجزائيييو  تخفي يييم إذا  ارييي  قية يييم  كبييي  ييييل اد ييي ر   قكةييي  

م ادا ئييال بغييز   ادة كثرييم  ييال  يي   42/53يحكةييم االايي ئناع اد ليييا ةييو اد  يييم رقييم 
   ال ادنائل اد ام  ث ثب تناال يبل  اد    ادجزائو ي  اد  ثان.  

 يثق،.  321 زائ ل     183اثرل     224يف ل     223  و تيا   ادةاق   
 ( 241مادة )

ال دكون التعو ض اإلتفاق  مستحقا إذا أثتيت الميدي  أن اليدائ  ليي يلحقيب  .1
 صرر.

ا أثتت المدي  أن التقدير كيان د وز للقاص  أن دخفض هذا التعو ض، إذ .2
 م الغا فيب أو أن االلتزام األصل  قد نفذ    جزء ماب. 

إذا جيياوز ال ييرر قيميية التعييو ض اإلتفيياق   ييال د ييوز للييدائ  أن دقالييب  .3
بييأكثر ميي  هييذه القيميية إال إذا أثتييت أن المييدي  قييد ارتاييب غيييا أو  قييأ 

 جسيما.
 ابقة.وقع باصال كل اتفاق دخالف أحكام الفقرات الس .4

 المذكرة اإلد احية:
اد يي   ادجزائييو ت ييثان   اد  ييثان   يي، دجبيي  اد يي ر  إذ ال ت ييثان إال إذا تح يي  
اد  ر د د  ي     د يبا  اد    ادجزائو  م يلح  باديي،ائل  يي ر   قلييم ادةيي،يل  م 
يةبيييي  قيييي،م   ييييثق  يييي ر قيييي، دحيييي  باديييي،ائل إذا  راق  م ييييي خلم يييييل تيبايييي  اد يييي   

ائ،  اد    ادجزائييو ادة ةةلييم ةييو ر ييل قييل  ا ا ييات قلييم قييات  ادجزائو     ا يظي  ة
ادةيي،يل  ةييعذا دييم يةبيي  ادةيي،يل  م اديي،ائل دييم يلح ييم  يي ر  ي  يي م  م اد يي ر قيي، دحيي  

 باد،ائل  ايب  اد    ادجزائو.
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 إذا تثاة ت      اا ح ال اد    ادجزائو  ادة ةةلم ةييو  ييي  ادةيي،يل   اد يي ر اديي ل 
ديييببيم  ييال ادخييي   اد يي ر   إقيي ار ادةيي،يل  يحكييم اد ا ييو بييم يلحيي  باديي،ائل  قاقييم ا

إذا   ، تح   اد ناال  ال اد يي ر  ي يي،ار اد يي   ادجزائييو   قيي، ال يحكييم بييم إذا  ابيي  
ادة،يل ب رم دم يلح  اد،ائل  ل   ر   اجثن دل ا و تخفين ي يي،ار اد يي   ادجزائييو 

  ادجزائييو   يي  داثا ييم قادييم قيي،م إذا  اب  ادة،يل  م االد زام ق، ر يي   زئيييا  ألم اد يي  
اد ن اييي  ادكاييييل داد يييزام قايييق يخ ييين  نيييي م ييييا ر ييي  ييييل االد يييزام  ال ي ييي، ذدييي  يياايييار 
بعت ييال ادة  اقيي،يل   اييي يي  اد ا ييو  يي د  تخفييين اد يي   ادجزائييو إذا  ييام ي ادغييا 
  يييم د،ر ييم  بايي      ابيي  ادةيي،يل ذديي   ألرييم  صيي ح  يي نا تي،ييي،يا  ي  يي  قكييم ادغ ايييم

اد ي،ي،يييم   تيي، ل اد ا ييو يكييثم ةييو إنادييم ادة ادغييم ةييو اد يي   ادجزائييو  دييي  ادةيييا ا  
 انم   ال اد  ر   ابنم قلم ذد  ارم إذا  ييام اد يي   ادجزائييو يزايي، قييل اد يي ر دكييل 
ادزاييياق  ال ت ييي، ةاق يييم ةيييا ييييي يي  اد ا يييو  م يخ  يييم    ييي ا يظيييي    ةييييم اد ييي   

ث  ييام يزايي، قييل اد يي ر ألم ادةيي،يل قبييل اييل ا  م ادجزائييو إذ إم اد ا ييو يحكييم بييم  ديي 
 تزا، ييئثدا م قن، ا  ام باد زايم قةا ت  و بم اد ثاق، اد ايم ةو اد  ثان.  

 يييا إذا  ييام اد يي   ادجزائييو  قييل يةييا دحيي  باديي،ائل يييل  يي ر ةييا يييي يي  اديي،ائل  م 
ا ييي  ذديي  قلييم ييادل ادة،يل بادزااق   إرةا دم ة   يا تم ا ت ييال قليييم يييل ت ييثان   

 ث   م ات اقيةا قلم اد    ادجزائو اديي ل ي ييل قييل اد يي ر اديي ل دحيي  اديي،ائل ر يجييم 
دةييا ارتك ييم يييل  ييي  ق يي،ل ي يي، ات اقييا قلييم اد خفييي  يييل ييييئثديم ادةيي،يل   االت ييال 
قليييم ذدييي   يييائز   قليييم اد ا يييو  م يح ييي م ا ت يييال   م يحكيييم بقيةيييم اد ييي   ادجزائيييو 

  ر اد ل دح  باد،ائل.ق م  دث  ار  ت ل قل اد 
 يا اب  قثدم ييب  قلييم ادخييي  اد يياقل ادفيياقر يييل ادةيي،يل   يييا إذا ابيي   م ادةيي،يل 
ق، ارتكل   ييا     ييي   ييييةا ةييام ا ت ييال قلييم تخفييي  ادةيييئثديم ال  ايي  دييم   قلييم 
اد ا ييييو  م ي يييي، ل  ا يييي،ر اد  ييييثان قلييييم  ييييث  اد ثاقيييي، اد ايييييم   احكييييم    ييييثان 

م دث  ار  قية م  كبيي  يييل اد يي   ادجزائييو   ا يي  قلييم اديي،ائل ي ناال ي  اد  ر  ق 
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اديي ل ييادييل    ييثان  كةيي  يييل اد يي   ادجزائييو إا ييات  م ادةيي،يل قيي، ارتكييل   ييا    
 ي   ييةا   ت يي، األقكييام ادييياب م  قكايييا اييي   ال يجييثن ا ت ييال قلييم يخاد  يييا   ييل 

 ات ال قلم يا يخاد يا بانل.
ديييم يييي،ر  اد ييييثر ادييي ل دحييي  ب كييي   اد ييي   ادجزائيييو  ييييل ادة ييي    241 ريييم ادةييياق  

 فثصا ةو ة ريا   ييل  قيي  إدييم يييا  صييل إديييم اد  نييال ادةفيي ل   قيي، ققيي  األقليييم 
ةو دجنم صيا م ادة     إدم األ   بةا  ق ن يييل تيييثر بخفييثت اد يي   ادجزائييو  

نييال إال  م   لبيييم ادلجنييم دييم ت  يي   يي د     ايي    يييم دةييا  ييث ينفييثت قليييم ةييو اد  
ادةفييي ل  ة يييو ة رييييا ر يجيييم دل يييي   ادجيييثر ادييي ل يلحييي  بادةييي،يل ر يجيييم الت اقيييم يييي  
اديي،ائل قلييم اد يي   ادجزائييو  فثصييا إذا  ييام ي ادغييا  يييم    يياع ادة يي    اد  ريييو 

  ليي  اد يي   ادجزائييو قييا ا دلة ا  ييم يييل قبييل ادةحيياكم   قيي،  1152ة يي   ااريييم دلةيياق  
إذ  ثدييي   1975تةيييثن  9ادفييياقر ةيييو  579/75قيييم   يييي   اد  ييي   ادةارييييم باد يييارثم ر 

اد ا ييو ت يي،يل قيةييم اد يي   ادجزائييو بييادن م    ادزايياق  إذا ر    م قية ييم ي يياد  ةايييا  
    ريا تاةيم ق م ةييو قادييم قيي،م ارتكيياب ادةيي،يل   ييا     ييي   ييييةا   قيي،د  اد  يي   

ي ييي، ل ييييل إذ يكيييل  ييي ا اد  ييي،يل اد ا يييو  م  1985ت ييي ال   م  11ادةارييييم ب يييارثم 
تل ا  ر يم  ا ،م اد    ادجزائو   ق،م قثاق، إا ييات اد يي ر  ة   ييل قلييم اديي،ائل  م 

 يةب   م   را ق، دح  بم ر يجم إ ام ادة،يل باد زايم اد  ،ل.  
 زائيي ل   185  184اييثرل   226يفيي ل   225  224  ييو تيييا   رييم ادةيياقتال 

 ق  و يثق،.  321
 ( 242مادة )

مقيدار التعيو ض إذا كيان اليدائ  قيد اشيترك بخقئيب د وز للمحكمة أن تياقص  
   إحدا  ال رر أو زاد فيب، أوال تحكي بتعو ض إذا ميا اسيتغرق  قي ه  قيأ 

 المدي .
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 المذكرة اإلد احية :
تبييال ادةيياق  قكييم ا يي  ا  ة ييل ادة يي  ر ييي  اد  ييل اد ييار اديي ل ي تك ييم  ييخم ا يي  

  إدييم ايي ث  قيي  ادة يي  ر ةييو إقيي،ا  اد يي ر دلة يي  ر     ناق  يييم  ة يي، يييىقل ذديي 
ا يي غ ل ة لم ة ل ادةيئثم  اكثم ذد   إذا  ييام ة لييم ةةو اد  ثان  اكثم ذد  قان

 ق، ص،ر قل قة، ينم    ةو قادم ر ا ادة   ر باد  ر.  
 يا إذا  ام  ق، اد  لال ر يجم اد  ل اآل   ةا ي  ، إال باد  ييل اد ييار اديي ل  قيي    ال  

 يجييم د  ييل ادة يي  ر ةييا ت ح يي  ييييئثديم ادةيي،قو قليييم ةعذا  ييام ة ييل ادةيي،قم قليييم ر
 رظ ا الر ،ام رابيم اديببيم  ال ة ل ادة،قم قليم  اد  ر اد ل دح  بادة   ر.  

 يييا إذا ا يي    ة ييل ادة يي  ر ييي  ة ييل ادةيييئثم   دييم يييي غ ل  قيي، ةا اآل يي  ةنكييثم 
ل ةييو اد  ييل بفيي،ق اد  ييل ادة يي      ادةيي،قو قليييم ال ي حةييل ييييئثديم  ايلييم  ةاألصيي 

 ادة      م ي حةل  ل ةاقل  ني م رفا م ةو اد  ل.
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 الفرع الثالث 
 اإلعذار 

 ( 243مادة )
ال دستحق التعو ض إال بعد إعذار المدي ، ما لي يوجيد اتفياق أو نيص دق ي  

 بخالف ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

 ه اد ا ييي  ال  ييي، ييييل إقييي ار ادةييي،يل إذا  راق ادييي،ائل  م يياديييل بييياد  ثان ر يجيييم د  فيييا
د ،م تن ا  اد زايييم     تن ايي ه تن ايي ا راقفييا    ي ا ييا     إذا تيي    ةييو اد ن ايي    ا قيي ار 
ققث  تث م إدم ادة،يل ي ف، ينيا إر اره  ث ثب ادثةا   ةحلثم   ل ادثةييا   ايي   يياع 
 ا ات ت فا  ادة،يل  ةعذا  ق ر  دم ين   يا اد زم بم ي ، ي فيي ا   ادييي،ع يييل ادلجييث  

ا قييي ار قبيييل ادةياد يييم بييياد  ثان   ييييا  م يكيييثم  ييي،ةا   اقييييا يةيييةا ةيييو تنبييييم  إديييم
ادةيي،يل ق ييم ي ييثم   ن ايي  اد زايييم ق ييم ال ييبيي  قليييم اد ن ايي  ادجبيي ل اييثا  اد انييو    
بة ا ييل   إيييا  م يكييثم  يي،ةا قارثريييا ي ييثم قلييم اة يي ام قيي،م ت يي ر اديي،ائل يييل تيي    

 اره إذ يكييثم قلييم اديي،ائل  م ييي،قن  يي ا االة يي ام ادةيي،يل ةييو اد ن ايي  إذا دييم ي ييم بعقيي 
 بعق ار ادة،يل.  

 ال يي ح  اد  ثان قل ت فا  ادة،يل د ،م اد ن ا     اد يي  ا   يييم    اد ن ايي  ادة اييل 
    ادناقم إال إذا  ق ر ادة،يل يل قبل اد،ائل.  

ق  ييييو  316 زائيييي ل   179اييييثرل   219يفيييي ل   218  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  
 يثق،.
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 ( 244ادة )م
دكون إعذار المدي  بإنذاره أو بما دقوم مقيام اإلنيذار، و  يوز أن ييتي اإلعيذار 

 ع  صر ق التر د.
 المذكرة اإلد احية :

يكثم إق ار ادة،يل بعر اره    بةا ي ثم ي ام ا ر ار   اجثن  م ي م ا قيي ار بيي ل نلييل 
ان ا ت ييال  ييال اديي،ائل ك ا و ا      قل ن ا  يحام    بادب ا،   ال يةن  ذد  يييل  ييث 

  ادة،يل قلم  م ي م ا ق ار بي ا  ا  .
 ( 245مادة )

 ال وجوب إلعذار المدي     الحاالت اآلتية: 
إذا اتفق القر ان كتابة على تافيذ االلتزام بم رد حلول األجيل دون حاجية  .1

 إلى إعذار. 
 إذا أص ح تافيذ االلتزام غير ممك  أو غير م د بفعل المدي .  .2
 ان محل االلتزام تعو  ا ترتب على  عل صار. إذا ك .3
إذا كييان موصييوع االلتييزام رد شيي ء تسييلمب المييدي  دون حييق وهييو عييالي  .4

 بذلك. 
 إذا صرح المدي  كتابة أنب ال ير د تافيذ التزامب.  .5

 المذكرة اإلد احية:
 تجاز اد     األ دم دل،ائل  ادة،يل ا ت ال قلم اق  ار ادة،يل ي يي را بةجيي ق قلييثم   ييل

ادثةييا  ألم ا قيي ار   يي، دةفييلحم ادةيي،يل   ييو يفييلحم  خفيييم  ديي د  يجييثن دييم  م 
ينييزم قنيييا بعت ييال ييي  اديي،ائل قلييم قيي،م قيييام اديي،ائل بعقيي اره   ارييم ي يي ر بةجيي ق قلييثم 

 األ ل ق م تح    ل إ  ا  ا  .  
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 ق، ا   ن  اد     األ دييم  م يكييثم ا ت ييال صيي اقم إذ إ يي  ن   م ييي م ا ت ييال قلييم 
م   يييثب ا قييي ار ةيييو  ييي ه ادحاديييم   ابيييم  دييي د  تيييي   ، ا ت يييال اد يييةنو    يييام قييي،

ادة يي  م  ال ت يي    ادك ابييم  إذ إرييم يةكيييل اايي خات قيي،م   ييثب ا قيي ار  يييةنا  
كةا  ث ادحام ةو ق ، ادة ا دييم إذا تييم ا ت ييال قلييم  م ينيييو ادة ييا م قةلييم ةييو تيياراخ 

 ا ا     اد يليم ةثر ادثق  ادة    قليم.ي ال      ةا  ث ادحام ةو ق ، اد ثرا، إذ
  تث ، قاالت يي ةنا  يل   ثب ا ق ار  نم اد ارثم  و:

إذا  صيي ح تن ايي  االد ييزام  ايي  يةكييل     ايي  يجيي، ب  ييل ادةيي،يل   ا ح يي  ذديي   .1
إذا  ييام ييلث ييا يييل ادةيي،يل  ال ي ييثم ب ةييل  قييام بييم ة ييا  ةييا يجييام  قيي اره ةييو 

 ايي   صيي ح ريائيييا     إذا  ييام اد ييزام ادةيي،يل  قا  قةييل   يي ه ادحادييم  ألم قيي،م اد ن
 قييام ادةيي،يل ب ةييل يييل  يي رم  م يج ييل تح ايي  اد زايييم يييي حاا يةييل ادةاديي  اديي ل 
ي يييثم ب ةيييل إت يييال قليييم ق ييي،  يييي  ق يييار يييي تال   اييييجل   الر دلة ييي  ل ادةيييارو  إذ 

 يج ل ذد  تيجال اد  ار دلة   ل األ م يي حاا.
زام ت ثا ييا قييل ة ييل  ييار   ا لييل ذديي  بيي م اد  ييل اد ييار إذا  ام يحييل االد يي  .2

يا  ث إال إ ام باد زام قارثرو ي ةةل ةو ق،م ا  يي ار بييادغا    دكييثم يحييل  يي ا 
 االد زام اي ناقا قل قةل ةا ي فثر ا ق ار ةو قادم يخاد  م يل قبل ادة،يل.

لةم بغايي  إذا  ام يحل االد زام رق  و  ي لم ادة،يل  رم يييي  ل      ييو  تييي  .3
قيي  قييل  انييم ينييم  ةييا يييي ث ل إقيي اره   قفيي، يييل ذديي  ق يييام ايياق ادنيييم يييل 

  ةارم ا ق ار.  
إذا ص ت ادة،يل   ابم  رم ال ي ايي، ادقيييام   ن ايي  اد زايييم    اد ييادو ال قا ييم إدييم  .4

إق اره  ألرم ال قا م د،قث  ادة،يل إدم تن ا  اد زايم  ألرم  ظييي  قزيييم قلييم قيي،م 
 م يييا دحيي  باديي،ائل يييل  يي ر ال ي ييثق إدييم تيييايحم  إرةييا ي ييثق إدييم اد ن ايي   اييم 

إصييي ار ادةييي،يل قليييم قييي،م اد ن اييي    ا ييي     م يفييي ت ادةييي،يل   ابيييم  ريييم ال ي اييي، 
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ادقييييام باد زاييييم    اد يييادو إذا ديييم ي ح ييي   ييي   ادك ابيييم ال ييي، ييييل إقييي ار ادةييي،يل   ال 
 تن ا  اد زايم.    يجثن ادلجث  إدم اد يثق  ا ات إص ار ادة،يل قلم ق،م 

 ا يييثم ي يييام ادك ابيييم ةيييو إا يييات إصييي ار ادةييي،يل قليييم قييي،م تن اييي  اد زاييييم إقييي اره  ييي د     
 ركثدم قل قل  اديةال.

 تث يي، قيياالت    يي   يييي ةنا  يييل   ييثب ا قيي ار بيييبل نبي  يييا  ينيييا إذا  ييام تن ايي  
م ةييو  قيي  ي ييال  االد زام ال يح ةل اد   ا  بيبي  م  يةل االد زام اديي ل يجييل ادثةييا  بيي 

 ي  ذد  ال ي و بم ادة،يل   ت تل قلييم ذديي   يييا  اد ائيي،  يييل ادثةييا  بييم  ةادةحييايو 
اديي ل ي  ييي،   ةيي  إايي ئناع  ان  ييو يي يياق ا ايي ئناع قبييل رة ييم ال  يي  ر   قيي اره  
  ييييي د  ادحيييييام إذا ااييييي حام ادقييييييام بعقييييي ار ادةييييي،يل ال ييييييي ث ل إقييييي اره  ة يييييو قاديييييم 

ل  م ين يي  االد ييزام قلييم ر  ييم ادةيي،يل ق م تيي  يم يييل اد  ييا  االايي  جام يجييثن دليي،ائ
  يل باب   دم ق م إق ار.

 ق  و يثق،.    318  و تيا   رم ادةاق   
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 الفصل الثان  
 وسائل صمان تافيذ االلتزام

 ( 246مادة )
 أموال المدي  جميعها صاماة للو اء بديونب، مع مراعاة أحكام القانون.  .1
  هييذا ال ييمان، إال ميي  كييان لييب حييق التقييدم جميييع الييدائاي  متسيياوون  يي .2

 ص قا للقانون. 
 المذكرة اإلد احية:

 ةييي   يييثام ادةييي،يل  يياينم دلثةيييا   ،يثرييم  ةيييعذا دييم ين ييي  ادةيي،يل اد زاييييم نثقييا يكيييثم 
دليي،ائل اد ن ايي  قلييم  يثادييم  بيي ا الايي ي ا  ق ييم   إذا قكييم دليي،ائل    ييثان ةييعم  يييثام 

 اد  ثان اد ل قكم دل،ائل بم.  ادة،يل ت ةل دل،ائل ادحفثم قلم
  ييل  يييثام ادةيي،يل تيي، ل ةييو اد ييةام اد ييام دليي،ائل   اجييثن دليي،ائل اد ن ايي  قلايييا   يي ا 
 يييث ادةبييي،  اد يييام  إال  م ادة ييي     ييي   قلييييم ةيييو قييياالت ااييي ةنائيم  ي ا ييييا اق  يييارات 

  قليييم   اقييييم تييي ق إديييم قاييييل اد ييي  م    اد قةيييم بادةييي،يل  إذ ال يجايييز اد يييارثم اد ن اييي 
  يثام ي انم   ف م  اصم يا تلزم دةسي م ادة،يل  يسي م  ا تم.

 ق  اد ةام اد ام ي   ر دجةي  اد،ائنال  ة يثام ادة،يل  ةي يا ت ييةل ق ييثل  ةييي  
اديي،ائنال ةييا ي  يي،م قائييل قلييم ا يي  ةييو اايي ي ا  ق ييم   إرةييا ت يييم  يييثام ادةيي،يل قلييم 

 ل ي  يي   ييل قائييل  نييي م ي يي،ار قينييم قلييم  ةييي  اديي،ائنال  ة ييا د اقيي،  قيييةم ادغ يييا   
ادة،يل    ا ادةب،  ييب  ةو قادم ق،م   ثق قيي   ييةام  ييات ألقيي، اديي،ائنال يخثدييم 
اد  يي،م قلييم  ايي ه يييل اديي،ائنال ن  ييا دل ييارثم   اديي،ائل ادةيي تيل ةعرييم ي  يي،م قلييم اديي،ائنال 

 اد اقيال.
ق  ييييو  322 رقرييييو   365 زائيييي ل   188يفيييي ل   234  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  

 يثق،.  
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 الفرع األول 
 الدعوى غير الم اشرة 

 ( 247مادة )
لال دائ  ولو لي دك  حقب مستحق األداء أن دستعمل باسي مديايب جمييع  .1

حقييوق هييذا المييدي ،  إال مييا كييان ماهييا متصييال بيخصييب  اصيية أو غييير 
 قابل للح ز.

ليي   ال دكون استعمال الدائ  لحقوق مدياب مقتيوالا إال إذا أثتيت أن الميدي  .2
دستعمل هذه الحقوق وإن عدم استعمالب لها م  شأنب أن دستب إعسياره 
أو أن يز ييد  يي  هييذا اإلعسييار، وال ديييترط إعييذار المييدي  السييتعمال حقييب 

 ولا  د ب إد الب  صماا    الدعوى.
 (262)  الاص القددي :

لايل دائيي  وليو لييي دكي  حقييب مسييتحق األداء أن دقاليب ق ييائياا بحقيوق مدياييب نيابيية 
ب إال ما كيان ماهيا متصيالا بيخصيب  اصية أو غيير قابيل للح يز، وذليك إذا أثتيت عا

إهمال المدي  لهذه المقال ة، وكان مي  شيأن هيذا اإلهميال أن يي دي إليى إعسياره أو 
 يز د فيب، و  ب إد ال المدي     الدعوى.

 المذكرة اإلد احية:
  يييياه يييييي يي   م تيييينظم ادةيييياق  اديييي،قث   ايييي  ادة ا يييي      ييييو قيييي  يةبيييي  دليييي،ائل بة 

يييي  ةل بعاييم ي،ينييم ق ييثل  يي ا األ ايي  اد ييو دييم ي ييم باايي  ةاديا  ة يي، ي  يياق  ادةيي،يل 
قة،ا    إ ةاال قل ادةحاةظم قلييم ق ثقييم إذا  يي     يي، ثر   يي م ادةييادو   م قائنيييم 
اييان   م قلييم  يثادييم  دييل ت  ييم دييم  ديي د   ييثم اد ا ييو اديي،ائل  م يييي  ةل ادح يييثل 

 اا  ةاديا.  اد و قف  ادة،يل قل
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 اصييييات ادييي،قث   اييي  ققاييي   ألريييم ييييثقو بييي م ادييي،ائل ال ييييي يي  ااييي  ةام ق يييثل 
ي،ينييم اد ييو ت يياق  قييل اايي  ةاديا إال قييل ن ايي  ققييث  ي ة يييا  يييام اد  ييا     يي ا 
 اييي  صيييحيح ألريييم قييي، يكيييثم ااييي  ةام ادييي،ائل دح يييثل ي،ينيييم قيييل ن اييي  ا ييي   اييي  

ييي  ييي  ر ادييزيل اديي ل يييي ل  يي، ادةيي،يل  اد،قث     م ي خ  إ  ا  ا     م ي ييثم ب 
      يجال ق ، ا     بم ادة،يل ق ارا     قا، ر نا ي ةل دلة،يل ق ا قبل ادغا .  

 ةكيييي   ادنيابييييم اد ارثريييييم ادة يييي ر   يييينم اد ييييارثم  ييييو األاييييا  اد ييييارثرو دليييي،قث   ايييي  
م ادة ا ييي    دكيييل  ييي ه ادنيابيييم  يييا ت دةفيييلحم ادييي،ائل  ل دةفيييلحم ادنائيييل ال دةفيييلح

 األصال.
 ادةيياق  تبييال  يي    اديي،قث   ايي  ادة ا يي    إذا تث ييل تييثاة  اااييم  رييثا  يييل اد يي    
الا  ةاديا  ب  يا ي    إدم ق  اد،ائل      يا ي    إدييم ادةيي،يل      يييا ي  يي  

 إدم ادح  اد ل يي  ةلم اد،ائل باام ي،ينم.
 ال ي يي     يييم  م يكييثم   ا     ةو ق  اد،ائل  م يكثم اا  ا يح  ا  ا  ي نان   يم 

يييي ح  األقا   بحاييق يييي يي  اديي،ائل  م ي ةيي  اديي،قث   ايي  ادة ا يي   ق ييم  دييث  ييام 
 ق م ي اةا إدم   ل    ي ل ا قلم      اق .

 ال ي يي    ةييو قيي  اديي،ائل  م يكييثم ي لييثم ادة يي،ار  إذ يجييثن دلة يي  ر رةيي  اديي،قث  
ئثم ييي،ينا بيياد  ثان ق ييم قبييل  ا  ادة ا    قلم ادةيييئثم قييل اد يي ر باق  ييار ادةييي 

ت ييي،ي ه   ال ي ييي     م يكيييثم دييي،  ادييي،ائل اييين، تن اييي ل يةبييي  ق يييم  ألم ادييي،قث   اييي  
 ادة ا    ديي  إ  ا  تن ا يا   إرةا  اي يا ادةحاةظم قلم اد ةام اد ام.

يظي  يةا اب    ثق      اقيي، يجييل  م ي ييثاة  ةييو قيي  اديي،ائل ي ةةييل ةييو  م يكييثم 
 اجل  م ي  م ق م يث ثقا نادةا يي  ةل اد،قث   ا  ادة ا يي    ةييعذا اا  ا  يث ثقار   

قيييام ييييل رة ييي  قلييييم ادييي،قث   اييي  ادة ا ييي   بادثةيييا  إديييم ادييي،ائل ق يييم قبيييل ادةييي،يل  ال 
يييي يي  اديي،ائل ب يي، ذديي  ا ايي ة ار ةييو اديي،قث  الر يي،ام يفييلح م ةييو االايي ة ار ةييو 

قييل اايي  ةام ق ييم اييثا   ييام ذديي  اا  ةام ق ثل ي،ينم   ا     ةو ادة،يل  م ي  يي، 
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ر يجييم إ ةييام    قييل قةيي، ب فيي، ا  يي ار  ،ائنيييم  ةييعذا دييم ي  يي، ادةيي،يل قييل ي ا يي   
ق ييم  ةييا يكييثم دليي،ائل اايي  ةادم ريابييم قنييم    ييل يييا دييم  م ي اقييل اييا  اديي،قث  دةنيي  
 ل تثانى ق، ييي م  ييال ادةيي،يل  ادةيي،قم قليييم   قلييم اديي،ائل  م يةبيي  ق ييثق ادةيي،يل قييل 

   ةادم دح م.  اا
 ا      م يىقل ق ثق ادة،يل قل اا  ةام ق م إدم إدحال   ر باد،ائل ق ييم يكييثم 
دم يفلحم ةو رة  اديي،قث   ايي  ادة ا يي     ا ح يي  اد يي ر إذا  ييام ي  تييل قلييم قيي،م 
ااييي  ةام ادةييي،يل دح يييم إقيييياره    ناييياق  إقيييياره إقييييارار ة لييييا   اك يييو د يييثاة  ذدييي   م 

ايي   ا يييم دييي،اق قيي  اديي،ائل  ةييعذا  ييام دلةيي،يل يييام يك ييو دلثةييا  تكييثم  يييثام ادةيي،يل  
بحيييي  اديييي،ائل  ةييييا يييييي يي  اديييي،ائل  م يييييي  ةل ق ييييا دلةيييي،يل إذ ال يفييييلحم دييييم ةييييو 

 اا  ةادم نادةا يي يي  اا ي ا  ق م يل  يثام ادة،يل األ   .  
ر اديي،يل  إا ات إقيار ادة،يل ي   قلم قات  اد،ائل   اةكل إا ات ذد  ب م يةب  ي يي،ا

اديي ل ي ييغل ذيييم ادةيي،يل  ا يي، ادةيي،يل ي ييي ا إال إذا  ابيي   رييم يةليي   يييثاال تيييا ل    
 تزا، قل ي ،ار يا ي غل ذي م يل قيثم.

 ا يي    إق ييام ادةيي،يل ةييو اديي،قث   ايي  ادة ا يي    إال تكييثم  ايي  ي بثدييم   اد لييم يييل 
ث   ييات إذ  ييو  را  ذديي   ييثم ريابييم اديي،ائل قييل ادةيي،يل ةييو رةيي  اديي،قث  ريابييم يييل ريي 

 دفادح ادنائل  دي  دفادح األصال  ةا اب  ذ  ه.  
 اجييل  م يكييثم قيي  ادةيي،يل  ايي  ي فييل ب خفييم  ةييا يييي يي  اديي،ائل  م يييي  ةل 
ق ثل ي،ينم ادةاديم اد و ت فل ب خم ادة،يل ألريا ت ت   باق  ييارات  ق يييم ال ي يي،ر ا 

ثم   ق  ادة     ةييو ر يين إال ادة،يل   يل ذد  ق م ةو اد  ث  قل ادي م ب ،ر ي ب
اال   ا  دةفلحم ادغا    ادح  ةو اد  ييثان قييل اد يي ر األق ييو   قيي  ادةىديي  ةييو 

 ر   يىد م.  
  ثم ادح  ادةادو ي فل ب خم ادة،يل  ييي  ال ي  ليي  بادنظييام اد ييام   يجييثن دلةيي،يل 

م ادنز م قل ادحةايم ادة  ر  دفادحم   ا يي   اديي،ائل يييي  ةل ريابييم قنييم ق ييا يييل ق ثقيي 
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ادةاديييم ادة فييلم ب خفييم   ال يييي يي  اديي،ائل  م يييي  ةل ق ييثل ي،ينييم  ايي  ادةاديييم 
ق يييم  دييييث  يييام يييييل  ييي م اايييي  ةاديا  م ييييىقل إدييييم ر يييائع ياديييييم  ةيييا يجييييثن دليييي،ائل 
اايي  ةام قيي  ادةيي،يل ةييو اديييال  بيياد  م يييل  رييم يخ يي  قبئييا ياديييا قييل ادةيي،يل   ييث 

 قل  ادن  م قلم ن   م.
ادة،يل قييا ا دلحجييز  ألم  يي،ع اديي،قث   ايي  ادة ا يي   ادةحاةظييم   اجل  م يكثم ق 

قليييم اد يييةام اد يييام تةياييي،ا دل ن اييي  قلييييم   ادح يييثل  اييي  اد ا ليييم دلحجيييز ال تييي، ل ةيييو 
اد ةام اد ام  ال يييي يي  اديي،ائل اد ن ايي  قلايييا    اد ييادو ال ي  تييل قلييم قيي،م اايي  ةام 

 ن  م  ي ت ات اد ةام. ادة،يل ديا   ر دل،ائل   يل  يةلم ذد  قيل اد
 دكيييثم إصييييات ادييي،قث   اييي  ققاييي   دييي د  اق ييي ت ت ييي،يل ادييينم دييييةكل ادييي،ائل ييييل 
ادةحاةظيييم قليييم ق يييثل ي،ينيييم   ةييي  ادييي،قث   اييي  ادة ا ييي      باتخييياذ  ل إ ييي ا  ا ييي  
ي يي    قلييم ادنحييث اآلتييو : )دكييل قائييل  دييث دييم يكييل ق ييم يييي ح  األقا   م ي خيي  يييل 

ةحاةظم قلم ق ييثل ي،ينييم ريابييم قنييم إال يييا  ييام ينيييا ي فييا ا   ا ات ادة   قم دل
ب خفيييم  اصيييم      اييي  قا يييل دلحجيييز   ذدييي  إذا  ابييي  إ ةيييام ادةييي،يل ديييي ا ا  ييي ا  
  ييام يييل  يي م  يي ا ا  ةييام  م يييىقل إدييم إقييياره    يزايي،  يييم   اجييل إق ييام ادةيي،يل 

 ةو اد،قث (  
دة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو ( يييل ا262قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.247ادةاق  )
 رقريييو   366 زائييي ل   189ايييثرل   236يفييي ل   235  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

 ق  و يثق،.  323
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 ( 248مادة )
كييل نفييع دعييود ميي  مقال يية الييدائ  بحقييوق مديايية يلحييق بسييائر أمييوال المييدي  

 و د ل    ال مان العام للو اء بديونب.
 المذكرة اإلد احية:

اد،ائل يل رة  اد،قث   ا  ادة ا     ث ادةحاةظم قلييم اد ييةام اد ييام   اديي،ائل  ،ع  
ي ة يا باق  اره رائ ا قل ي،ينم   ريا  م  ريابم قارثريم تةب   يينم اد ييارثم ديي د  ةييادحكم 
اد ل يف،ر ةو اد،قث  يف،ر دفادح ادة،يل    اد ادو ال يي  ا  اديي،ائل بةناة ييم قييل 

ي ثق ر يجم دةياد م اد،ائل بح ثل ي،ينييم ييي، ل ةييو اد ييةام  باقو اد،ائنال   ل  ل ر  
اد ام   ا يا   اد،ائل اد ل رة  اد،قث   ا  ادة ا يي   ييي   ةييي  اديي،ائنال اد يياقيال ةييو 
اد ن ايي  قليييم  ا  يييةثم قفييال م  ايينيم قيييةم   يييا    ييل قيي، ال ي  يي  اديي،ائل اديي ل قييام 

   اي يييان   اايي غ ل  ةييي   يييثام بادةياد ييم  ييائا  إذا  ييام قيي   قيي، م ي ييةثرا  يي  ل 
ادة،يل   ال ي  ا  قيي  ادةيي،يل باايي  ةام اديي،ائل اديي،قث   ايي  ادة ا يي   إذ ي  ييم يح  ظييا 
بح ييم اديي ل يييي  ةلم اديي،ائل بااييةم  ألم اديي،ائل ةييو قكييم ادنائييل قنييم   ادنيابييم ال تحيي م 
األصييييال يييييل ق اييييم اد فيييي ع ةييييو ق ييييم  ديييي د  يييييي يي  ادةيييي،يل باق  يييياره  صيييياا  م 

ييي  ةل ق ييم  ن يييم    م ي فيي ع  يييم بكاةييم  رييثا  اد فيي ةات   ال يييي يي  اديي،ائل  م ي
 يي ل ةايا إال قل ن ا  ققث  ق،م ر اذ اد ف ةات إذا تثاة ت    نيا.  

 237يفيي ل   236ق  ييو يثقيي،   ت ييارب رييم ادةيياق   324  و تيا   رييم ادةيياق  
  رقرو.  367 زائ ل    190اثرل   
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 الفرع الثان  
 نفاذ تصر ات المدي     حق دائايب دعوى عدم

 ( 249مادة )
لال دائ  أص ح حقب مسيتحق األداء وصيدر مي  مديايب تصيرف صيار بيب، أن 
دقلب عدم نفاذ هذا التصرف    حقب، إذا كان التصرف قد انقص م  حقيوق 
الميييدي  أو زاد  ييي  التزاماتيييب وترتيييب علييييب إعسيييار الميييدي ، أو الز يييادة  ييي  

 رت اليروط الماصوص عليها    المادة التالية.إعساره، وذلك متى توا 
 المذكرة اإلد احية:

تيينم ادةيياق  قلييم ققييث  قيي،م ر يياذ اد فيي ةات    ييو ققييث  ي ة يييا اديي،ائل ناقنييا ةييو 
تفيييي ةات صيييي،رت يييييل ي،ينييييم بحاييييق ال تييييي ل ةييييو ق ييييم  ة يييي، ي ةيييي، ادةيييي،يل بادقيييييام 

م اد ييام   ا  يي    ف ةات يل   ريا  م تلح  اد يي ر  ،ائنييم بحاييق تييىا  قلييم اد ييةا
ذدييي  إديييم ايييث  قاد يييم ادةادييييم قايييق ي ةييي، إديييم  يييي   يثاديييم ادظيييا       يييا  اةنييييا قيييل 
اد،ائل    ي ة، رغ م ةو إدحال اد  ر باد،ائل إدم  ي  يادم  ةةل بخيي      يي ييم إدييم 
 ق،  قار م   ةا  رم ق، يحا و  ق، قائنيم ةاث يم قينم  ايا  اخ  م يل قيييةم ادغ يييا  

 م ي يي    ةايييا ييي  اييائ  اديي،ائنال  ة ييو  يي ا ادحيياالت   ا  ييا  ةيي ت ادةيياق    اد و يجييل
قةاييييم دلييي،ائنال ييييل تفييي ةات يييي،ينيم اد يييار  بييي م يكنييي يم ييييل رةييي  ققيييث  قييي،م ر ييياذ 
اد ف ةات ييلبثم ةايا ق،م ر يياذ اد فيي ةات ادفيياقر  قييل ادةيي،يل  اد ييو تلحيي  اد يي ر 

 ةو يثا ي يم.
ذ اد فييي ةات ينييييا ييييا ي  لييي  بادييي،ائل   ينييييا ييييا   انييي  ادةييياق   ييي    ققيييث  قييي،م ر يييا

ي  ليي  باد فيي ع ادةي ييثم  يييم   ينيييا يييا ي  ليي  بادةيي،يل   ا يي  ن  ةييو ادةييي،يل  م 
يكييثم ق ييم يييي ح  األقا    ا  يي  ذديي  إدييم  م  يي ه اديي،قث   اييالم تيي، ل اديي،ائل ةييو 
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 تفييي ةات ي،ينيييم  ت ييي، ييييل ي ييي،يات اد ن اييي   دييي د  ال ييي،  م يكيييثم قييي  ييييل ييييي خ،ييا
 يي ح  األقا .

 ا يي     م يكييثم قيي  اديي،ائل ايياب ا قلييم اد فيي ع ادةي ييثم  يييم  اد بيي   ةييو  ايي قيم 
ق  اد،ائل    اراخ ر ث  اا ح اقم   اد ب   ةو تف ع ادةيي،يل   يياراخ ر ييثئم ال   يياراخ 
تيجالم  ةعذا  ام ق  اد،ائل الق ييا قلييم تفيي ع ادةيي،يل ةييا يجييثن دليي،ائل ادي ييل  يييم 

اد ف ةات   اي ةنم يل  يي ا اد يي   قادييم ت ةيي، ادةيي،يل اد فيي ع ةييو  ،قث  ق،م ر اذ  
ادةام ادةث ثق ةو ذي م قبل  م تن   ق ثل دل،ائنال اداق ييال قلييم  يي ا اد فيي ع رظيي ا 

 دةا ينيثل قليم اد ف ع يل   . 
 ا يييي  قييييل  إا ييييات  ايييي قيم قيييي  اديييي،ائل قلييييم اد فيييي ع ادةي ييييثم  يييييم قلييييم اديييي،ائل 

 ن ل ا ا ات.    اي يي   م يةب  ذد  بكاةم
 ال يييي يي  اديي،ائل ادي ييل  يي،قث  قيي،م ر يياذ اد فيي ع  إال إذا  ييام اد فيي ع اديي ل قييام 
بم ادة،يل يلح  اد يي ر بييم   اكييثم  يي د  إذا  ييام باايي ياقم اديي،ائل اايي ي ا  ق ييم يييل 
اد ييو  اديي ل تفيي ع  يييم ادةيي،يل      ييام تفيي ع ادةيي،يل يييىقل إدييم إقييياره    نايياق  

ادةيي،يل ي ييي ا ةييا يييي يي  اديي،ائل  م يي ييل ةييو اد فيي ع  يي،قث   إقياره  ةعذا دم يكل
قيي،م ادن يياذ   إذا رةيي  اديي،ائل اديي،قث   قبييل اد فييل ةايييا قييام ادةيي،يل    ادة فيي ع إديييم 
بادثةيييا  دلييي،ائل بح يييم  ةيييا ي  يييم دلييي،ائل يفيييلحم ةيييو ققيييث  قييي،م ادن ييياذ    اد يييادو ال 

 يي ة  ةايا.
م تف ةا قارثريا   يييا إذا صيي،ر قييل ادةيي،يل  ا     ةو اد ف ع ادةي ثم  يم  م يكث 

قةيييل يييياقل ةيييا ييييي يي  ادييي،ائل  م يي يييل  ييييم  ةليييث ارتكيييل ادةييي،يل قةيييا ياقييييا ةيييا 
يي يي  اد،ائل  م يي ل  يييم  يي،قث  قيي،م ادن يياذ  ةلييث ارتكييل ادةيي،يل ة ييا  ييارا ت تييل 

دن يياذ قليم اد زايييم بيياد  ثان رحييث ادة يي  ر ةييا يةكييل دليي،ائل  م يي ييل  يي،قث  قيي،م ا
 ق م دث  ام اد زام ادة،يل باد  ثان  ق  إدم نااق  إقياره.  
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 اجييل  م يكييثم تفيي ع ادةيي،يل ي  يي ا   اكييثم  يي د  إذا ار ييم يييل ق ثقييم    ناق ةييو 
 اد زاياتم.

 ا     ةو ادة،يل  م يكثم ي ي ا   اكثم   د  إذا  قا  اديي،يل قيياال    يييى ا يييام 
اا اه   ادة فثق با قيار  ييث ا قيييار اد  لييو  ادة،يل   اكثم   د  إذا ناق قليم    

ادييي ل ي ح ييي  بعقانيييم ادييي،يل قييياال    ييييى ا بةيييام ادةييي،يل ال ا قييييار اد يييارثرو ادييي ل 
 ي يلل   ثقه ص، ر قكم ب ي ه.  

  زائ ل.    191اثرل     2380يف ل     237  و تيا   رم ادةاق   
 ( 250مادة )

  حق الدائ  أن دكون إذا كان تصرف المدي  بعوع اشترط لعدم نفاذه م .1
ماقو ا على غش م  المدي ، وأن دكون م  صدر لب التصرف عليى عليي 
بهييذا الغييش، و كفيي  لحسيي ان التصييرف ماقو ييا علييى الغييش أن دكييون قييد 
صدر مي  الميدي  وهيو عيالي أنيب معسير، كميا دعيد مي  صيدر ليب التصيرف 

 عالما بغش المدي  إذا كان قد علي أن هذا المدي  معسر. 
التصرف تترعا  إنب ال يافذ    حق الدائ  ولو كان مي  صيدر ليب إذا كان   .2

 التترع حس  الاية ولو ثتت أن المدي  لي يرتاب غيا. 
إذا كان الخلف الذي انتقل إليب الي ء م  المدي  قد تصرف فييب بعيوع  .3

إليى  لييف ا ير،  ييال دصيح للييدائ  أن يتمسيك بعييدم نفياذ التصييرف، إال إذا 
ش الميدي ، وعليي الخليف األول بهيذا الغيش أن كان الخلف الثان  دعليي غي

كان المدي  قد تصرف بعوع، أو كان الخلف الثان  دعليي إعسيار الميدي  
 وقت تصر ب للخلف األول وأن كان المدي  قد تصرف لب تترعا. 
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 المذكرة اإلد احية:
 م  تبال اد     األ دم  م اد ف ةات اد و ي ثم  يا ادةيي،يل ي ا  ييم  ال يييي يي  اديي،ائل

يي ييل ةايييا  يي،قث  قيي،م ر يياذ اد فيي ةات  ألريييا  ايي  ي  يي   دكييثم ادةيي،يل ي  يي  قث ييا 
ي ا ييل يييا  قيييم  ييادبي   ا يجييار  اد ثرايي،   ايي  ذديي  يييل اد فيي ةات   دكييل إذا  ييام 
ادييي،ع ييييل  ييي ه اد فيي ةات ادغييي     اد ثانيييى ب فيي، ا  ييي ار بادييي،ائنال  ةييا ديييث بيييا  

جاره ب     تاةيم   يي يي  ادي ييل ةايييا  يي،قث  قيي،م اد،ائل اد و   ةةل تاةم    قام بعي
ادن اذ   ايم  م يكثم يل ص،ر دم اد ف ع قلم قلييم بييادغ    قلييم اديي،ائل  م ي ييثم 
بعا ييييات ادغيييي    اييييي يي   م يةبيييي  ذديييي  بكييييل نيييي ل ا ا ييييات   دكييييل يك ييييو الق  ييييار 

 ييي  اد ف ع ينيثاا قلم     م يةب  اد،ائل  رم ص،ر يل ادة،يل   ييث ي لييم  رييم ي
 اا يييات  م ييييل صييي،ر ديييم اد فييي ع  يييام ي ليييم بعقييييار ادةييي،يل قيييال اد فييي ع  يكيييثم 
  د  قادةييار بييادغ    اةكييل دليي،ائل  م يةبيي   م اد فيي ع قيي، تييم بيياد ثانى بكاةييم  اييائل 

 ا ا ات.  
 دم ت     اد     ادةاريم  م ينيييثل تفيي ع ادةيي،يل قلييم ادغيي   إذا  ييام يييل اد ب قييات 

ةيييو اد فييي ع إذا  يييام ييييل اد ب قيييات   ييي،قث  قييي،م ادن ييياذ   ييييي يي  ادييي،ائل  م يي يييل
ق م  دث  ام ادة ب   دم قيل ادنيم ق م  دث اب   م ادة،يل دم ي تكييل   ييا ةييو  يي ه 
اد ف ةات   ا    ذديي  إدييم  م ادة بيي   دييم قيي، تل ييم ق ييا ق م ي ا ييل ةييعذا ت ييارم ق ييم 

  اديي،ائل ييي  قيي  اديي،ائل اديي ل ي  ييل ةييو تجنييل  يي ر  صييابم يييل اد فيي ع   ييام قيي 
   دم باد   يح يل ادة ب   دم.

 إذا  ييام  ليي  ادةيي،يل قيي، تفيي ع ةييو اد ييو  ب ييثم إدييم  ليي  ا يي   ةييا يييي يي  
اديي،ائل  م ي ةييي  ب يي،م ر يياذ اد فيي ع  إال إذا  ابيي  قلييم ادخليي  ادةييارو  قلييم ادخلييي  
األ م بادغ    ا إذا  ام تفيي ع ادةيي،يل ب ييثم   قلييم اديي،ائل  م يةبيي  قلييم االانييال 

ادة،يل  ةا يك و إا ات قلم  قيي، ةا  ةييعذا  ابيي  ادةيي،يل قلييم ادخليي  األ م بغيي    بغ 
ادةيي،يل  دييث دييم ي لييح ةييو إا ييات قلييم ادخليي  ادةييارو  يي د  ال يييي يي   م ي ةييي   يي،قث  
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قيي،م ر يياذ اد فيي ع  قةايييم الايي   ار اد  ايييل  قيييل ادنيييم  ةادة يي  ل يييل ادةيي،يل إذا 
    م  ييث ادة يي  ل يييل ادةيي،يل    ليي  اييام  ييث با  يا ا   اه دة    ا    ةاث ،  ليي 

ادة ييي  ل ييييل ادة ييي  ل ييييل ادةييي،يل  ةيييعذا  راق ادييي،ائل  م يي يييل ب ييي،م ر ييياذ ادبيييي  ةيييو 
يثا ي م قليم  م يةبيي  قلييم  ييل يييل ادة يي  ل يييل ادةيي،يل  ادة يي  ل يييل ادة يي  ل يييل 

 ادة،يل بغ  ادة،يل قال  ي م دل و .  
اديييي،ائل  م يي ييييل ةايييييا  يييي،قث  قيييي،م ر يييياذ   يييييا ةييييو ق ييييثق اد ب قييييات  يييييي يي   اااييييار 

اد فييي ةات  ةيييا ايييب  ا  يييار    دكيييل إذا تفييي ع ادة بييي   ديييم ةيييو اد يييو  ادة بييي   بيييم 
ي ا  ييم د ييخم ا يي   ةييا يييي يي  اديي،ائل  م يي ييل ةييو اد فيي ع  إال إذا  ابيي   م 
ادة فيي ع دييم  ييام ي لييم بعقيييار ادةيي،يل  قيي  تفيي ةم دلة بيي   دييم  ييي  ادةاقظييم  م 

 دم ي ،  ل ا   ال    م ادة ف ع دم يل قبل ادة ب   دم ي ،  ل ار ااريار.  ادة ب    
  325/1ايييثرل  ي يييارب ريييم ادةييياق   239يفييي ل   238  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

 ق  و يثق،.  
 
 ( 251مادة )

إذا كان م  تلقيى حقيا مي  الميدي  المعسير ليي ييد ع ثمايب،  إنيب ييتخلص مي  
 مثل وقام بإيداعب  ز اة المحكمة.الدعوى متى كان هذا الثم  هو ثم  ال

 المذكرة اإلد احية:
ادي،ع يل ققث  ق،م ر اذ اد فيي ةات ادةحاةظييم قلييم اد ييةام اد ييام  ديي د  تكييثم ةييو 
قادييم اد فيي ةات ادة  يي      اد ييادو يييل ي ل ييم ق ييا يييل ادةيي،يل ادة ييي   دييم ييي،ة  اةنييم  

ع ي  ييي  دلةييي،يل  يةكيييل دلييي،ائل  م يييي،ة   ييي،قث  قييي،م ر ييياذ ذدييي  ةيييو ق يييم  ألم اد فييي  
 دكييل يييي يي  يييل تل ييم ادحيي  يييل ادةيي،يل  م يييي ثق   يي ه اديي،قث   بيي م ييي،ة  اةييل 
اد ييو  اديي ل تل يياه يييل ادةيي،يل  يي ايم  م يكييثم  يي ا ادييةةل  ييث اةييل ادةةييل   ايي م ذديي  
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بعي،اقم  زانم ادةحكةم   ةو   ه ادحادم ال يكثم اد ف ع اديي ل قييام بييم ادةيي،يل ي  يي ا  
اديي،ائل ادي ييل  يي،قث  قيي،م ادن يياذ د يي،م تييثاة   يي   يييل  يي  نيا    اد ييادو ال يييي يي 

   ث  م يكثم تف ع ادة،يل ي   ا.  
ق  ييييو  326 زائيييي ل   195اييييثرل   242يفيييي ل   241  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  

 يثق،.
 
 ( 252مادة )

الو اء م  المدي  المعسر دأ ذ حكي التترع إذا كان قتل حلول أجل الدي ،  .1
 ا كان بعد حلول أجل الدي . و أ ذ حكي المعاوصب إذ

 إذا أر د بهذا الو اء تف يل أحد الدائاي  دحرم الدائ  م  هذه الميزة.  .2
 المذكرة اإلد احية:

تبال ادةاق  قكم ادثةا  يل ادة،يل ادة ييي    ة قيي   ييال ادثةييا  قبييل قلييثم   ييل اديي،يل  
  ييل اديي،يل     ال ادثةا  ب ، قلييثم   ييل اديي،يل  ة قييي  قكييم اد بيي   دلثةييا  قبييل قلييثم

  اد ادو يي يي  اد،ائل  م يي ل ةو يثا يم ادغ يا   ،قث  ق،م ادن اذ  ق ييم  دييث دييم 
ي ثاة  ادغ    ق م دث  ام ادةثةم دم قيل ادنيم.   قي  قكييم ادة ا  ييم دلثةييا  إذا 
كام ب ، قلثم   ل اد،يل     ا ي نو  م قلم اديي،ائل  م يةبيي   يي     تثانييى ادةيي،يل 

 اةبيي   م ادةييثةم دييم ي لييم بييادغ    يياد ثانى   إذا  ييام قفيي، ادةيي،يل ةييو  يي ا ادثةييا   
ادة ييي  يييل ادثةييا  ت  ييال  قيي، اديي،ائنال قلييم  ايي ه يييل اديي،ائنال    ابيي  بيياقو اديي،ائنال 

 ذد  ةعم ادة،يل يح م يل ياز  اد   ال قل  ا ه يل اد،ائنال.
 يل اد   و ادةثق،.    327  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 253مادة )
دعى الدائ  إعسار المدي ،  عليب أن يثتت مقدار ما    ذمة الميدي  مي  إذا ا

ديون، وعلى المدي  أن يثتت أن لب أمواال تساوي مقدار تلك الديون، أو تز يد 
 عليها.

 المذكرة اإلد احية:
تبييال ادةيياق   يفيييم إا ييات إقيييار ادةيي،يل  ة لييم اديي،ائل اديي ل ي  ييل ةييو ذديي   م يةبيي  

،يل يييل قيييثم ةييعذا  ابيي  ذديي  ي  يي م  م ادةيي،يل ي ييي   دكييل ي يي،ار يييا ةييو ذيييم ادةيي 
يي يي  ادة،يل  م يةب  قك  ذد  بعقاي م اد،دال قلم  رييم يةليي   يييثاال تك ييو    تزايي، 

 دلثةا   ،يثرم  ةعم قجز قل ذد  ي ، ي ي ار.  
 ق  و يثق،.   328 زائ ل     193اثرل     240يف ل     239  و تيا   رم  

 ( 254مادة )
م نفاذ التصرف اسيتفاد مي  ذليك جمييع اليدائاي  اليذي  صيدر هيذا إذا تقرر عد

 التصرف إصرارا بهي.
 المذكرة اإلد احية:

إذا قيي رت ادةحكةييم قيي،م ر يياذ اد فيي ع  ةعرييم ال ين يي  ةييو يثا يييم اديي،ائل    م يييا ينيي ع 
يل ةائ،  تكثم دجةي  اد،ائنال   ال يي  ا، ة   اد،ائل اد ل رةيي  ققييث  قيي،م ادن يياذ  ةييا 

دحام ةو اد  نال ادة،رو ادةف ل اد ،يم   اد  نال ادلبنارو   دكل ادةيياق    يي ت بةييا  ث ا
رييم قليييم اد  نييال ادةيي،رو ادةفيي ل ادحييادو اديي ل اييا    ييال اديي،ائل اديي ل رةيي  ققييث  
ق،م ر اذ اد فيي ةات   ايي ه يييل اديي،ائنال اديي يل تييثاة ت ةييايم  يي    رة يييا  قاييق يكييثم 

قليييم اد فييي ع ادييي ل   ييي اه ادةييي،يل  م ي يييار   دكيييل قائيييل ق يييم ييييي ح  األقا   ايييا  
اد،ائل اديي ل صيي،ر ادحكييم دفييادحم ةييو اد ن ايي  قلييم يييام ادةيي،يل اديي ل رق إدييم اد ييةام 
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اد ام  اكثم دجةي  اد،ائنال ي ييار  م ةييو ذديي   ا  ااييةثم يييا ةييو اد ييةام اد ييام قيييةم 
   يا . 

ريييو   رق 373 زائييي ل   194ايييثرل   421يفييي ل   240  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
 ق  و يثق،.  329

 ( 255مادة )
تسقف بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بعيد انق ياء ثيال  سياوات مي  الييوم 
الذي علي فيب الدائ  بستب عدم نفاذ التصرف، وتسقف    جميع األحوال بعد 

 انق اء  مر عيرة ساة م  وقت صدور التصرف.
 المذكرة اإلد احية:

د فيي ةات  إذ   ل يييا تييي   باد  يياقم بار  ييا  اييا  تبال ادةاق  ت اقم ققث  ق،م ر يياذ ا
ايينثات يبيي،  ايي ااريا يييل اداييثم اديي ل ي لييم ةايييا اديي،ائل بيييبل قيي،م ر يياذ اد فيي ع     

 بار  ا   ة  ق    انم يل ادثق  اد ل ص،ر  يم اد ف ع ادةي ثم  يم.  
ق اقيييو   269 زائييي ل   197ايييثرل   244يفييي ل   243  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

 ق  و يثق،.  330و   رقر  374
 الفرع الثالث 

 دعوى الصور ة
 ( 256مادة )

إذا أبييرم عقييد صييوري  لاييل صيياحب مصييلحة متييى كييان حسيي  الاييية أن  .1
يتمسك بالعقد الصوري، كما لب أن يتمسك بالعقد المستتر، و ثتيت ب مييع 

 الوسائل صور ة العقد الذي أصر بب. 
ل ياهر، وتمسيك إذا تعارصت مصالح ذوي اليأن،  تمسك بع هي بالعقيد ا .2

 اآل رون بالعقد المستتر، كانت األ  لية لألولي .
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 (271)  الاص القددي :
إذا أبرم عقد صوري  لدائا  المتعاقدي  وللخلف الخاص متى كانوا حسا  الايية  .1

أن يتمسيييكوا بالعقيييد الصيييوري، كميييا لهيييي أن يتمسيييكوا بالعقيييد المسيييتتر، و ثتتيييوا 
 هي.  ب ميع الوسائل صور ة العقد الذي أصر ب

إذا تعارصيييت مصيييالح ذوي الييييأن،  تمسيييك بع يييهي بالعقيييد ال ييياهر، وتمسيييك  .2
 اآل رون بالعقد المستتر، كانت األ  لية لألولي .

 
 المذكرة اإلد احية:

ادفثرام إ  ا  ققي م ي انم  را  يظي  قارثرو  اذب   ا ح   ذديي  قنيي، إ يي ام ادةيي،يل 
إظيييار  م ادةييام قيي،  يي   يييل  تف ةات صثرام ال   ثق ديا  ادغ م ينيا ةو ادغادييل

ذييييم ادةييي،يل إديييم ادغاييي    اد يييادو يخييي   ييييل اد يييةام اد يييام د،ائنييييم   ةيييو ادحقي يييم  م 
اد ف ةات اد و    ييا ادة،يل ال   ثق ديا   م ادةييام دييم يخيي   يييل ذي ييم  ييل  ييث ياديي  

 دم.
ةيييعذا   ييي م ق ييي،ا صيييثراا ةلييي،ائنو ادة  اقييي،يل  دلخلييي  ادخيييات ي يييم  يييارثا قيييينو ادنييييم 
اد ةي  باد  ، ادحقي و "ادةييي   "  إذا  اريي  ديييم يفييلحم ةييو ذديي  ألرييم اد  يي، ادحقي ييو 
اديي ل ارفيي ة  إديييم ة ييا إراق  ادة  اقيي،يل   ديييم ادي ييل ةييو اد  يي، ادظييا   بادفييثرام 
 ديييم  م يةب ييثا صييثرا م بكاةييم نيي ل ا ا ييات  ق م اد  ايي، بعقايييم اديي،دال ادك ييا و ألريييم 

ادحفثم قلييم قداييل   ييا و يةبيي  صييثرام تفيي ع دييم يكثرييثا   يل ادغا   اي حال قلايم 
 ن ةا  يم.

 اجييثن دييييم إذا  يييارثا قيييينو ادنيييم  م ي ةييييكثا باد  ييي، ادفيييثرل    اييا  ذدييي   يييث ييييا 
ي   يم يب،  اا   ار اد  ايل يل   ثب االنةئنام داراق  ادظا    اد و يةكييل اد  يي ع 

 ييثق اد  يي، ادةييي     قيي  إ يي ام اد  يي، قلايييا   اكثرييثم قييينو ادنيييم  إذا  ييارثا يجيلييثم   
ادظا     ا   م قيل ادنيم ةايم   يل ي،قو قكيي  ذديي  قليييم إا ييات يييا ي، يييم  إذا 
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ت ار   يفادح ذ ل اد  م ة ةي  ب  يم باد  يي، ادفييثرل   تةييي  اديي  ن اآل يي  
باد  يي، ادةييي     اريي  األة ييليم دةييل ي ةييي  باد  يي، ادفييثرل  ةةييةار إذا   يي، ق يي،  ييي  

 تةييي  قائنييث ادة يي  ل باد  يي، ادظييا   اديي ل ي  تييل قليييم ار  ييام يلكيييم اد ييو   صييثرل 
ادةبي  إدم ادة   ل ديةكنيم يل اد ن ا  قليم   تةي  قائنث اد ييائ  باد  يي، ادحقي ييو دكييو 
ي  م اد و  ادةبي  ةو يل  ييي،ينيم  ديةكيينيم يييل اد ن ايي  قليييم  ةييعم اديينم ي  ييل يييل 

 ادة   ل.    ي ةي  باد  ، ادظا     م قائنث
 اديييينم بحا ييييم إدييييم ت يييي،يل ألرييييم ي فيييي  اد ةييييي  بادفييييثرام قلييييم قائنييييو ادة  اقيييي،يل 
 ادخل  ادخييات ديةييا  ةييو قييال يجييل تةكييال  ييل صيياقل يفييلحم تج لييم ي ييار يييل 
اد فيي ع ادفييثرل    يييي  ا، ينييم   م ي ةييي  باد  يي، ادةييي        اد  يي، ادظيييا    إذا 

ي   ادةن  يي  ةييو اال يي  ا  دةفييلحم ادغايي   كييام قيييل ادنيييم    نييا  قلييم  يي ا ي يي، اد ييف
 يل ادغا   اح  ألل ينيةا اد ةي  بادفثرام.

إذا   يي م ق يي،  -1ديي د  اق يي ت  م ي يي،م رييم اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق  ديفيي ح  يياآلتو )
صثرل ةلكييل صيياقل يفييلحم ي ييم  ييام قيييل ادنيييم  م ي ةييي  باد  يي، ادفييثرل   ةييا 

يةبيي  بجةييي  ادثاييائل صييثرام اد  يي، اديي ل   يي    م دم  م ي ةييي  باد  يي، ادةييي       م
 بم.

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 271قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.256ادةاق  )

  رقرو.   368 زائ ل    198اثرل     245يف ل     244  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 257مادة )
د الاا يييذ فيميييا بيييي  إذا سيييتر المتعاقيييدان عقيييداا حقيقيييياا بعقيييد ظييياهر،  العقييي

 المتعاقدي  والخلف العام هو العقد الحقيق .
 المذكرة اإلد احية:

اد  ، ادفثرل ال   ثق دم ةا يي ل  يةا  ال ادة  اق،يل  ال ةييو يثا يييم  ل يةييا اد ييام 
إذ اد ب   بةا ارف ة  إديييم إراق   ييل ينيةييا  ةييعذا  ييام اد  يي، ادفييثرل يخ ييو ق يي،ار ا يي  

اق بم   ا اام اد  ، ادحقي و يىقل إدييم تيبايي  اد ثاقيي، اد ييو قفيي، ققيقيا  يجل االق ،
ادة  اقييي،ام ييييل ادفيييثرام ااييي   اق تيبي ييييا  ةيييعذا  يييام ادة فيييثق ييييل ادفيييثرام ت ييياقل 
تيبا  قاق،  ت  و   يام اد ف ع ادحقي و ادةي    ةعم  يي ا اد فيي ع ي يي  بييانا  

ب يييي،م ر ييياذ اد فيييي ع   إذا  يييام ادة فيييثق يييييل ادفيييثرام ت ييياقل تيبايييي  قاقييي،  ت  يييو
ادحقي و ادةي    ةعرم ي  تل قلم االق ،اق  ي ا اد ف ع تيبايي  اد اقيي،    اد ييادو قيي،م 
ر اذ اد ف ع ادحقي و ادةييي      إذا  ييام ادة فييثق يييل ادفييثرام ت يياقل تيبايي  قاقيي،  
ت ييي ر ق يييا دلغاييي  ةعريييم ي  تيييل قليييم االق ييي،اق باد فييي ع ادحقي يييو تيباييي   ييي ه اد اقييي،  

اد ةييي  بييادح  اديي ل ابيي  دييم   إذا  ييام ادة فييثق يييل ادفييثرام ت يياقل   اكييثم دلغايي 
تيبا  قاق،   كليم ت يي    الر  يياق اد  يي، ةعرييم ال ي  تييل قلييم االق يي،اق باد  يي، ادحقي ييو 
ادةي    تيبا    ه اد اق،   ل ي ، اد  ، ادحقي و ين  ،ا باد  م يييل قيي،م تييثاة  اد ييكل 

 ت يي    إال ةييو تفيي ةات يحيي،ق    قلييم يييل ادةيلييثب   ا  يي  ذديي  إدييم  م اد ييكليم ال
يييي،قو ادفيييثرام إا اتييييا   ةييي  اد ثاقييي، اد اييييم ةيييو ا ا يييات   إذا قفييي، ييييل ادفيييثرام 
اد حايل قلم اد ارثم  ذد  إذا  ام ادي،ع ينيا إ  ا   ي   ا  ي       يييي يي  يييل 

 ي،قو ادفثرام يل ادة  اق،يل  م يةب يا بجةي  ن ل ا ا ات.
 ام ةو  يي م إا ييات ادفييثرام دل ثاقيي، اد ييو تييي ل ةييو قيي  اييل م  إال إذا  ا    ادخل  اد

كييام ادييي،ع ينيييا اد حايييل قلييم اد ييارثم ب فيي، إدحييال  يي ر بييادخل  اد ييام   يييي يي  
ةييو  يي ه ادحادييم إا ييات صييثرام اد فيي ع    ققي  ييم بكاةييم نيي ل ا ا ييات  ةييعذا    ايي  



 

313 

دبييي   ققي ييم اد فيي ع ب رييم  صيييم تحيي  ايي ار  ييي  يكييثم دلخليي  اد ييام إا ييات صييثرام ا
  صيم بكاةم ن ل ا ا ات.

  رقرو. 369 زائ ل    199اثرل     246يف ل     245  و تيا   رم ادةاق   
 

 الفرع الرابع 
 الحق    ح ر المال 

 ( 258مادة )
لايل ميي  التييزم بيأداء شيي ء أن دمتاييع عي  الو يياء بييب ميادام الييدائ  لييي دعييرع 

م المدي  ومرت ف بب، أو ما دام الدائ  لي الو اء بالتزام مترتب عليب بستب التزا
 دقي بتقددي تأمي  كاف للو اء بالتزامب هذا. 

 
 المذكرة اإلد احية:

ت   ادةاق  قاق،  قايم ت نا م  ةي  اد يبي ييات اد ييو يةلييو اد  ييل ةايييا   ييثب تخثاييل 
   ا ادح    ةو   ا اا  ا م قل  يام  قثام ادح   قلم ابال ادحف .  

ي يلل   ثق اد زايال ي  تل  ل ينيةييا قلييم اآل يي   ييي ت   بييم ةييعذا    ادح  ةو ادح  
نثدل يل دم ادح    ن ا  اد زايم   ام دييم  م ية نيي  قييل ذديي  ق ييم ين يي  اديي،ائل اد زايييم 
ادة ا ل   ا     دث ثق ادح  ةو ادح    م ي ثاة  ةو اد،ائل صيي م ادةيي،يل قبييل ي،ينييم 

    ثق االرت ا   ال اد،ينال.  
دحيي    اييالم ةاقلييم دحةايييم اد ن ايي   قاييق ي يي   اييالم    ييار ادةيي،يل قلييم  ادحيي  ةييو ا

تن ا  اد زايم   ا  يي  األ يي  بحيي  ادحيي   إدييم يييا تةليييم اد ،ادييم  قيييل ادنيييم اد ييو يجييل 
 م تحكييم ادة ييايات  ةةييا ي نيياةم ييي  اد يي،م  ادةنييي  اد ييارثرو  م يجبيي   ييخم قلييم 

 دم يل ق ثل ةو ذي م.ادثةا  باد زام قليم آل   قبل  م يي ثةو يا
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 اظيييي  ييييل ريييم ادةييياق   ريييم ي ييي    دةبيييثت ادحييي  ةيييو ادحييي     م يث ييي، اد يييزام قليييم 
ادحيييياب  ية نيييي  قييييل ادثةييييا  بييييم اييييثا   كييييام االد ييييزام بعقيييييا   ييييو   م ادقيييييام ب ةييييل  
 ادفييثر  ادغاد ييم   ييثق  ييو  ييياقل تحيي  ييي، ادحيياب  باق  يياره يادكييا دييم     قييائزا دييم 

ان  ق  ييييم    م يكيييثم يل زييييا   ييييليم  ييي ا اد يييو  إديييم ادييي،ائل  قييييان  قارثرييييم     قيييي 
 ا ييي     م يكيييثم دلحييياب  قييي  قبيييل قائنيييم   ا ييي     م يكيييثم ادحييي  ييييي ح  األقا  

  يح   ادث ثق    ا  ي نان  قليم ينانقم  ،يم.  
 ا يي      ييثق ارت ييا   ييال االد ييزايال اييثا   كييام ارت انييا قارثريييا  م ارت انييا ياقيييا   يي ا 

 ييث  ل ةييو ادحيي    ة ييو اد  ييثق ادةلزيييم دلجيياربال دكييل ي  اقيي،  م يحيي   يييا يلييزم  ييي  
ب قائيييم ق يييم ي يييو ادة  اقييي، اآل ييي  باد زاييييم  دث يييثق االرت يييا   يييال االد يييزايال    يييث ييييا 
يييييةم بادييي،ة  ب ييي،م اد ن اييي  ادييي ل ي ييي، تيبي يييا ييييل تيبي يييات ادحييي  ةيييو ادحييي     قليييم 

ديييم ادةادييي  ت يانيييا ا ييي   ا ييييا دلثةيييا  باد زاييييم   ادحييياب  تييييليم اد يييال ادةحبثايييم إذا قييي،م 
ةح  ادح    ،ةم ت يال قيي  ادحيياب   ةييعذا قيي،م دييم ادةاديي  ت يانييا ا يي   ا يييا  يي  ل    
ك ادييم  دييم يبيي  يييا يبيي ر اق  يياو ادحيياب  بيياد ال ادةحبثاييم تحيي  ييي،ه   ت يي،ي    ايييم    

دةنانقييم  ييي ا ق،م   ايم اد  يال  ث يييل ا  فييات قا ييو ادةث ييث  ةييو قادييم   ييثق ا
 ادخفثت.  

 زائييييييي ل   200/1ايييييييثرل   247/1يفييييييي ل   246/1  يييييييو تييييييييا   ريييييييم ادةييييييياق  
 ق  و يثق،.  331 ت ارب
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 ( 259مادة )
لم  انفيق عليى مليك غييره، وهيو  ي  ييده بقر يق مييروع، أن دح سيب  .1

حتيييى دأ يييذ ميييا أنفقيييب إذا كيييان اإلنفييياق بيييإذن القاصييي ، أو كانيييت الافقييية 
واج يية علييى المالييك، وتعييذر  اإلذن، مييا لييي  صييرور ة، أو نا عيية، أو كانييت

 ياص القانون على  الف ذلك.
لميي  أصييابب ميي  شيي  مملييوك لغيييره وهييو  يي  يييده بقر ييق ميييروع أن  .2

 دح سب حتى دأ ذ حقب.
 (274)  الاص القددي :

لم  انفق على مليك غييره، وهيو  ي  ييده بقر يق مييروع، أن دح سيب حتيى دأ يذ ميا 
قاص ، أو كانت الافقة صرور ة، أو كانيت واج ية عليى أنفقب إذا كان اإلنفاق بإذن ال

 المالك، وتعذر أ ذ اإلذن، ما لي ياص القانون على  الف ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

يةب  االرت ا  ادةيياقل  ييال اد ييزايال ةييو قادييم إر ييال اد ييخم قلييم يليي   ايي ه   ييث ةييو 
م قلييم يليي   ايي ه  قيانتم بي ا م ي   قم  قاق ين   دلحائز ق  ةييو اايي ي ا  يييا  ر  يي 

  ايم  م يكثم ق،  ر   قليم بييعذم يييل اد ا ييو     اايي ث ب  اد يي  ر  ادن  ييم قليييم  
    اريي  ادن  يييم راة ييم      ا  يييم قلييم ادةادييي   ت يي ر ا ذم   ديييم ييي ق ةيييو اد ييارثم ييييا 

 يةن  ادحائز يل ادن  م قلم اد و .  
قل    يييو اد يييو ت  لييي   ديييم يييينظم ادة ييي    إال قاديييم  اقييي،  ييييل قييياد و االرت يييا  ادةيييا

بادةفيي  ةات اد ييو ين  يييا ادحييائز قلييم اد ييو   إال  م ذديي  ال ين ييو   ييثق قادييم ااريييم 
دارت ييا  ادةيياقل    ييو قادييم يييا إذا  صيياب ادحييائز    ادةحيي ن  يي ر بيييبل اد ييو  
يييي ث ل تةكييال ادة يي  ر يييل قيي   اد ييو  ق ييم يييي  قل اد  ييثان  ديي د  اق  قيي  
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 يياةم ة يي   ااريييم دلةيياق   تيينم قلييم اآلتييو )دةييل  صييابم األقليييم ةييو دجنييم ادفيييا م إ
   ر بيبل يل   ا ه    ث ةو ي،ه بي ا  ي      م يح يم ق م ي    اد  ثان(.  

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 274قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.259ادةاق  )

 389ائييييي ل   ز  200ايييييثرل   247/2يفييييي ل   246/2  يييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  
 ق  و يثق،.  332 رقرو   

 ( 260مادة )
 على الحابر أن دحا ظ على الي ء وأن دقدم حسابا ع  غلتب.  .1
إذا كيان الييي ء المحتييوس دخييى عليييب ميي  الهيالك أو التلييف،  للحييابر  .2

أن دستصيييدر إذنيييا مييي  القاصييي  بتيعيييب و قيييا لإجيييراءات الخاصييية بتييييع 
 اب. المرهون حيازة و اتقل حقب    الح ر إلى ثم

 المذكرة اإلد احية:
ت يي  اد  يي   األ دييم اد زايييا قلييم ادحيياب  بادةحاةظييم قلييم اد ييو  ادةحبييث    قليييم  م 
يب م ةو ذد  يا يب دم اد خم ادة  اق   إذا  ار  اد ييال ادةحبثاييم تنيي ع اةيي       لييم 
ةيييعم ذدييي  ييييل قييي  يادكييييا   ديييي  دلحييياب  إال ق يييييا  ال ييييي يي   م ييييي ثدو قلاييييا 

اديي،يل   إذا  ارييي  ادةةييي      ادغلييم يخ يييم قلاييييا يييل اد لييي   ةللحييياب   م  فييةا ييييل 
ي  يي  إذرييا يييل اد ا ييو  بي يييا  ةيي  ا  يي ا ات ادخاصييم  بييي  ادة  ييثم قيييان    احيي   
اةنيييا   قليييم  م ي يي،م قيييابا قييل ادةةيي      ادغلييم إدييم ادةاديي  ب يي، ار  ييا  ادحيي  ةييو 

  ب ييي،  م يخفييييم ادةفيييي  ةات اد ييييو ادحييي     ايييي ق اد ييييال ادةحبثايييم  اة تيييييا   ل يييييا
  ر  يا.

يفييييي ل   3  247/2ق  يييييو يثقييييي،  333 رقريييييو   390  يييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق   
  زائ ل.  3   201/2
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 ( 261مادة )
ميي  حيي ر الييي ء إعميياال لحقييب  يي  الحيي ر كييان أحييق ميي  بيياق  الييدائاي  

 العاديي     استيفاء حقب ماب.
 المذكرة اإلد احية:

قيي  اد  يي،م قلييم اييائ  اديي،ائنال اد يياقيال ةييو اايي ي ا  ق ييم  تةبيي  ادةيياق  دحيياب  اد ييو 
اديي ل قيي   اد ييو  أل لييم يييل اد ييو  ادةحبييث     يييل اةنييم   يي ا ادحكييم ي يي ر ةييو 

(  قيي،  يياد   يي ا ادحكييم  ييل يييل 62  61ت 4ادة  ل ادحن و )را يي  ا ييل قا يي،يل   
د  نانييات بيي م اد ارثم ادة،رو ادةف ل   اديثرل   ادجزائ ل   اد  اقو إذ رم ةو   ه ا

 يج ق ابثت ادح  دل،ائل ةو ق   اد و  ال ي ييم ق  اي يان قليم.
 247/1ق  يييييو يثقييييي،    يييييو ت ا يييييل  334 رقريييييو   391  يييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  

  زائ ل.    201/1ق اقو     283اثرل    248/1يف ل   
 ( 262مادة )

 ياق   الحق    الح ر :
 بهالك الي ء المحتوس أو بعدم المحا  ة عليب.  .1
 خروج الي ء م  يد حائزه، ما لي ياص القانون على  الف ذلك. ب .2
بخروج الي ء م  يد حائزه دون علمب أو على الرغي مي  معارصيتب دون  .3

أن دقليب اسيترداده  ييالل ثالثيي  يومييا مي  الوقييت اليذي علييي فييب بخييروج 
 الي ء م  يده وقتل انق اء ساة م  وقت  روجب. 

 المذكرة اإلد احية :
 ايي اب ار  ييا  ادحيي  ةييو ادحيي     قيي،قتيا ةييو  ييا  اد ييو  ادةحبييث  تبييال ادةيياق  

قاييق ي  تييل قلييم ذديي  ار  ييا  ادحيي  ةييو ادحيي   الر يي،ام ادةحييل   ةييو  يي    اد ييو  
يل ي، ادحاب    ا م ذد  بعراقتم إذا الم اد و  إدم يادكم قبييل  م يييي ثةو ق ييم  ة ييو 
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اب  ق انييم قلييم اد خلييو  يي ه ادحادييم يييز م ق ييم ةييو ادحيي      يي    اد ييو  يييل ييي، ادحيي 
اال  يييارل قييل قيي   اد ييو   يييا دييم ي ييم ادحيياب   ن ييو قالد يييا بعا ييات  م اد ييو  قيي، 
اييلل    ا  فييل ينييم   يييا إذا  يي   اد ييو  ادةحبييث  يييل ييي، ادحيياب   فيييم    ق م 
إراقتييم ةييا يييىقل  يي ا إدييم ن ام ق ييم ةييو ادحيي     ييل دييم  م ييادييل باايي  قاقه  ييام 

اديي ل قلييم  يييم بخ   ييم يييل ييي،ه   قبييل ار  ييا  ايينم يييل  قيي   اااييال يثيييا يييل ادثقيي 
     م يل تح  ي،ه.  

 ديييم يييي    ةيييو ادييينم ار  يييا  ادحييي  ةيييو ادحييي   بييييبل قييي،م يحاةظيييم ادحييياب  قليييم 
اد ييو  ديي د  يجييل إ يياةم ذديي  إدييم اديينم  ألم ادحيياب  يل ييزم بادةحاةظييم قلييم اد ييال 

ذا قفيي  ةييو  يي م  يي ه اد نايييم ادةحبثام   م يبيي م ةييو ذديي  قنايييم اد ييخم ادة  يياق  ةييع
 كام دلةاد   م ييلل يل اد ا و ادحكم بار  ا  ادح  ةو ادح  .  

 زائييي ل   تثاةييي  ادةييياق   202ايييثرل   249يفييي ل   248  يييو ت يييارب ريييم ادةييياق  
 ق  و يثق،.  335 رقرو    392

 
 الفرع الخامر 

 اإلعسار
 ( 263مادة )

عليييى أمواليييب، و ييياف د يييوز الحكيييي بإعسيييار الميييدي  إذا زادت ديونيييب الحالييية 
غرماؤه إصياعة ماليب أو إ فائيب أو نقليب إليى إسيي غييره، وكيان تخيو هي متاييا 

 على أس اب معقولة.
 المذكرة اإلد احية:

يظييي  يييل ادةيياق   ريييا ت يي   يي    ادحكييم با قيييار   ييو قيي،م   ايييم  يييثام ادةيي،يل 
م   ييل ي يي    دلثةا   ،يثرم ادحادم د د  ال ي يي    يجيي ق ر ييم ق ييثل ادةيي،يل قييل قيثريي 
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 ي يييا  م تكيييثم ق ثقيييم  قيييل ييييل ادييي،يثم ادحاديييم  ل ييييي ح م األقا     يييثع   يائيييم 
إ يياقم  يثادييم    إ  ائيييا    ر ليييا بااييم  ايي ه   يي ايم  م يكييثم تخييثةيم يبنيييا قلييم 

  ا اب ي   اد ا و  ريا ي  ثدم.
ثانل  ةييعذا تييثاة ت اد يي    ادييياب م  ييان دل ا ييو  م يحكييم بعقيييار ادةيي،يل   األييي   يي 

 ل دل ا ييو اييليم ت ،ي اييم ةييو ادحكييم با قيييار    قيي،م ادحكييم بييم   ةييو االق  يياق  م 
 ادنم  ا  يثة  إذ ال دز م دةا  رق  

)  اع   يا ه إ اقم يادم    إ  ائم    ر لم إدم إام  ا ه   ييام تخييثةيم يبنيييا قلييم 
  ا اب ي  ثدم(.  

ادةيي،يل إذا ناقت قيثرييم ادحادييم إذ تك ييو اد  يي   األ دييم يييل اديينم )يجييثن ادحكييم بعقيييار 
 قلم  يثادم(.

ق  ييو يثقيي،   يي ا اديينم  336 ا        ادنم ادة   ت ق ةم إدم   يي ه يييل ادةيياق  
ي  ليي  بييادحج  بيييبل اديي،يل    اد ييادو دليينم دييز م ةييو قادييم ادحجيي    ال دييز م دييم ةييو 

 قادم ا قيار.  
 ق  و يثق،.  336  و تيا   رم ادةاق   

 ( 264مادة )
كي الصادر باإلعسيار باياء عليى صليب أحيد اليدائاي  أو صليب الميدي  دكون الح

 نفسب.
 المذكرة اإلد احية:

ال يحكيييم اد ا يييو با قييييار ييييل تل يييا  ر ييييم   يييل ال ييي، ييييل اديليييل ينيييم ذدييي     انييي  
ادةييياق   م نليييل ادحكيييم با قييييار يةكيييل  م يكيييثم ي ييي،يار ييييل  قييي، ادييي،ائنال    يييينيم 

ييلييل ادحكييم با قيييار   ةييو قادييم يييا إذا نلييل  قيي،   ةي ييار   اةكييل دلةيي،يل ر يييم  م
اديي،ائنال ادحكييم با قيييار  ةييعم األييي  ي يي    دليييليم اد  ،ي اييم دل ا ييو  ةلييم  م يحكييم 
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با قييييار    ال يحكيييم بيييم   ييييا إذا نليييل ادةييي،يل ادحكيييم با قييييار ة ليييم اد ا يييو  م 
 يحكم بم.

 يف ل.  250  و ت ارب رم ادةاق   
 ( 265مادة )

مييية  ييي  جمييييع األحيييوال قتيييل الحكيييي بإعسيييار الميييدي  أن تراعييي  عليييى المحك
ال يييروف التييي  أحاصيييت بيييب، عاميييية كانيييت أم  اصييية، وتا ييير إليييى مييييوارده 
المسيييتقتلية ومقدرتيييب اليخصيييية، ومسيييئوليتب عييي  األسييي اب التييي  أدت إليييى 
إعساره، ومصالح دائايب المييروعة، وكيل ظيرف ا ير مي  شيأنب أن يي ثر  ي  

 حالتب المالية.
 ة اإلد احية :المذكر 

إذا نلييل يييل ادةحكةييم ادحكييم بعقيييار ادةيي،يل  تييثاة ت اد يي    ادانيييم ديي د  ةادةيياق  
 قييي  ادةحكةييم اديييليم اد  ،ي اييم ةييو  يي ا ادةجييام  ة لايييا قبييل  م تفيي،ر قكةيييا  م 
تيي، ل ةييو ت يي،ي  ا  ةييي  ادظيي  ع اد ييو  قانيي  بادةيي،يل  اييثا   كاريي  ظيي  ع قايييم 

م  م ندييزام  م  ي ييام ي ييا ق   م  اريي  ظيي  ع  اصييم كحادييم قيي ب  م  نيييم اق فيياقي
بادةييييي،يل  ةييييييئثدا م قيييييل األاييييي اب اد يييييو  قت إديييييم نليييييل ادحكيييييم بعقيييييياره   ييييييثارقه 
ادةي  بليم   ي ،رتم اد خفيم  ة ، تي ن ع ادةحكةييم  م إقيييار ادةيي،يل ي ييثق إدييم  نيييم 

 يي ه األقييثام قار م    ديث  ادياد    اح ةل ب ، ذديي  تحيييل  قثادييم ادةاديييم ةلييم ةييو 
 م يييي ةن ادحكيييم با قييييار ر يييم تح ييي   ييي  نم  إذ تلييي ة  ادةحكةيييم اد ييي ر ادييييار  
دلة،يل ادةث   دلز ام     د  يجل  م ت   ادةحكةم ةو ت ،ي  ا قبل ادحكييم بعقيييار 

 ادة،يل يفادح قائنيم ادة   قم    ل ظ ع ا   يةكل  م يىا  ةو قاد م ادةاديم.
 ل.  يف    251  و تيا   رم ادةاق   

 ( 266مادة )
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تاون مدة القع  باالسيتئااف  ي  األحكيام الصيادرة  ي  شيأن اإلعسيار  مسية 
 عير يوما تتدأ م  تار خ إعالن تلك األحكام.

 المذكرة اإلد احية:
قلم ادةحاكم  م ت فل ةو نلل ا قيار بييي قم  ديي د  قفيي ت ادةيياق  ييي،  اايي ئناع 

ل باالايي ئناع ةييو األقكييام ادفيياقر  األقكام ادة  ل م با قيار  قاق   ل  ييي،  ادي يي 
 ةو   م ا قيار  ةيم ق   يثيا تب،    ه ادة،  يل تاراخ إقام ادحكم.

 يف ل.    252  و تيا   رم ادةاق   
 ( 267مادة )

علييى قلييي المحكميية  يي  اليييوم الييذي تقيييد فيييب دعييوى اإلعسييار أن تسيي ل  .1
صييحيفتها  يي  سيي ل  يياص بأسييماء المعسيير  ، و  شيير  يي  هييامش هييذا 

س ل الحكي الصادر    الدعوى ويكل حكي دصدر بتأيييده أو بإلغائيب  ي  ال
 يوم صدوره. 

ياييييأ سييي ل عيييام للتسييي يالت والتأشييييرات الماصيييوص عليهيييا  ييي  الفقيييرة  .2
 األولى، و ا ي بقرار دصدر م  قتل م لر الق اء األعلى.

وعليييى قليييي المحكمييية أن يرسيييل إليييى السييي ل العيييام صيييورة مييي  السييي الت  .3
  اتها    الس ل العام.والتأشيرات إلث

 (282)  الاص القددي :
على قلي المحكمة    اليوم الذي تقيد فيب دعيوى اإلعسيار أن دسي ل صيحيفتها  .1

 يي  سيي ل  يياص بأسييماء المعسيير  ، و  شيير  يي  هييامش هييذا السيي ل الحكييي 
 الصادر    الدعوى ويكل حكي دصدر بتأييده أو بإلغائب    يوم صدوره.  

والتأشيييرات الماصييوص عليهييا  يي  الفقييرة األولييى، يايييأ سيي ل عييام للتسيي يالت  .2
 و ا ي م  قتل م لر الق اء األعلى.
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 المذكرة اإلد احية :

تبييال اد  يي   األ دييم ا  يي ا ات اد ييو يجييل  م تيي م ب يي، رةيي  ققييث  ا قيييار  ة لييم قلييم 
ادةحكةم ةو اداثم اد ل ت ا،  يم ققث  ا قيار  م ييجل صحي  يا ةو اييجل  ييات 

 ال   قال ص، ر ادحكم ةو ققث  ا قيييار قليييم  م يى يي  ةييو  يياي  ب اةا  ادة ي
اديييجل  يي د  ادحكييم ةييو ر يي  يييثم صيي، ره    ي ييا قليييم  م يى يي  ةييو  يياي  اديييجل 

 ب ل قكم يف،ر    يا،ه    إدغائم ةو يثم ص، ره.  
 تث ييل اد  يي   ادةاريييم إر ييا  اييجل قييام دل يييجاات  اد   ييا ات ادةنفييثت قلايييا ةييو 

دم ينظم ب  ار يف،ر يل قبل يجل  اد  ا  األقلم    يي ا اييجل قييام  اقيي، اد     األ  
ةو ادباق تيجل  يم اد،قا   ادة  ل م با ةا   اد   ا ات ادخاصم باألقكام ادخاصييم 

  ي ه اد،قا  .
  ييي ه ادةييياق  تن فييييا ة ييي   تليييزم قليييم   ييياب ادةحكةيييم بعرايييام صيييثر  ييييل اد يييييجاات 

ام    يي ا يييا  رق ةييو  صييل ادةيياق  قاييق  م يفيي،ر ا  اد   ييا ات  ا اتيييا ةييو اييجل قيي 
يفييي ل  دييي د  يجيييل  م ت ييياع ة ييي   يييينم ةاييييا قليييم ادحكيييم ادةييي  ثر  353ادةييياق  

 تكييثم قلييم ادنحييث اآلتييو ) قلييم قلييم ادةحكةييم  م ي اييل إدييم اديييجل اد ييام صييثر  يييل 
 اد يجاات  اد   ا ات  ا اتيا ةو اديجل اد ام(.  

( يل ادة     قلم ادنحث ادثارق ةو  282ل ادةاق  )قلم  ث  يا اب  ة ، تم ت ،ي 
 (. 267ادةاق  ) 



 

323 

 ( 268مادة )
متى س لت دعوى اإلعسار ليدى قليي المحكمية، ال يافيذ  ي  حيق اليدائاي  أي 
تصرف للمدي  دكون م  شأنب أن دقرر حقا عيايا على أموالب، أو ياقص م  

 يياء دخييص بييب حقوقييب، أو يز ييد ميي  التزاماتييب، كمييا ال يافييذ  يي  حقهييي أي و 
 المدي  أحدهي.

 المذكرة اإلد احية:
يبييال اديينم  رييم إذا اييجل  ققييث  ا قيييار ديي،  قلييم ادةحكةييم ي  تييل قلييم ذديي  قيي،م 
ر اذ  ل تف ع يج ام ادة،يل ةو ق  اد،ائل اثا  رتل ق ا قانيييا قلييم  يييثام ادةيي،يل 

ل  قييي،    ار يييم ق ثقيييم    ناق ييييل اد زاياتيييم   ةيييا ال ين ييي   ل  ةيييا  يخيييم بيييم ادةييي،ي
ادييي،ائنال ةيييو يثا ييييم بييياقو ادييي،ائنال   رتيييل ادييينم قييي،م ادن ييياذ قليييم تييييجال ققيييث  
ا قيار  دم ي  ئم إدم  ق  ص، ر ادحكييم  ادييي،ع قةايييم اديي،ائل   ا  تييل قيي،م ادن يياذ 
ق م يياد م اد،ائل بعا ات إقيار ادة،يل  ألم ا قيييار يةبيي  بحكييم   ق م  م ييييادبثا 

إديييم ةييو قادييم  ييثم اد فيي ع ي ا  ييم  إذ إم ادةيي،يل بعا ات  يي  ادةيي،يل  ادة فيي ع  
بحكيييم ادحيييام قيييادم بعقيييياره   ال يييي ق قليييم  ييي ه اد اقييي،  إال ااييي ةنا   اقييي، ي ييي م ةيييو 
ادنيياقر قاييق ية نيي  قلييم ادغايي  اد لييم بعقيييار ادةيي،يل  يييل  يي ا  قيي،م تيييجال ادحكييم 

 ييي ا  با قييييار ةيييو ادييييجل ادة ييي، دييي د   بييييبل تغااييي  ادةييي،يل دةحليييم   يييا  قليييم  م
االا ةنا  قاص  قلم ادة ا  ات   يا يييا يفيي،ر يييل تب قييات ةييو قادييم ا قيييار ةييا 

 ين   ةو ق  قائنيم   دث  ام يل ص،ر دم اد ب   قيل ادنيم.  
 ال يييي ل ادثةييا  اديي ل ي ييثم بييم ادةيي،يل ألقيي، قائنيييم ةييو يثا يييم بيياقو اديي،ائنال   قيي،م 

ئنيييم ال يةنيي  يييل ب ائييم راةيي ا  انييم ر اذ اد ف ع اد ل يج ام ادةيي،يل ادة ييي  ةييو قيي  قا
   ال ادة ف ع إديم.  

 يف ل.  257  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 269مادة )
د ب على المدي  إذا تغير موصاب أن دخقر بذلك كاتب المحكمية التي  يت عهيا 
موصاب السابق، وعل  هذا الااتب بم رد علمب بتغييير الميوص ، سيواء أ قيره 

ق ا ر، أن يرسل على نفقة المدي  صورة م  المدي  أم علي ذلك م  أي صر 
حكي شهر اإلعسار وم  التيانيات الم شير بهيا  ي  هيامش التسي يل  الخياص 

 إلى المحكمة الت  يت عها الموص  ال ديد لتقوم بقيدها    س التها.
 (284)  الاص القددي :

د ييب علييى المييدي  إذا تغييير موصاييب أن دخقيير بييذلك المحكميية التيي  يت عهييا موصاييب 
سابق وعليها أن ترسل صورة م  حكي اإلعسار والتيانيات الم شير بهيا  ي  السي ل ال

 الخاص بذلك إلى المحكمة الت  يت عها الموص  ال ديد لتقوم بقيدها    س التها.
 المذكرة اإلد احية :

إذا تغايي  يييثنل ادةيي،يل  ة يي،    بيي  ادةيياق  إ يي ا ات  اصييم تك ييل تيييجال ادحكييم ةييو 
قائ تييييا يثننيييم ادج،ييي،   قييي،    بييي  قليييم ادةييي،يل قنييي، تغااييي  ادةحكةييم اد يييو ي ييي  ةيييو 

يثننم  م يخي    د  قلييم ادةحكةييم اد ييو ي يي  ةييو قائ تيييا يثننييم اد يي،يم    ةجيي ق قلييم 
قليييم ادةحكةيييم بييياد غا  قيييل ن اييي  ا  ييييار ي  يييال قلييييم  م ي ايييل صيييثر  ييييل قكيييم 

اد ييو ي يي  ةييو  ا قيييار  ادبيارييات ادةى يي   يييا ةييو اديييجل ادخييات  يي د  إدييم ادةحكةييم
 قائ تيا ادةثنل ادج،ي، د  ثم ب ا، ا ةو اجاتيا.  

يفيي ل اد يييو ت يي، يفييي،رار ديييا  قايييق  قييي  ادةييياق   254 ادةيياق  ا  يييز ت يييل ادةييياق  
دكاتييل ادةحكةييم بةجيي ق قلةييم   غاايي  يييثنل ادةيي،يل  م ي ييثم  ن يييم ي ا يي   ق ييم  254

ر  ادبيارييات األ يي   إدييم ق م إ ياره يل ادة،يل  يي د  بعراييام صييثر  يييل قكييم ا قيييا
ادةحكةم اد و ي يي  ةييو قائ تيييا ادةييثنل ادج،ييي،   ايي م ذديي  قلييم ر  ييم ادةيي،يل  ديي د  يييل 

 يف ل  األ    يا  ةا  و. 254األصثب ق،م ا  زا  ادةاق   
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 (.  269قلم  ث  يا اب  ة ، تم ت ،يل ادةاق  قلم ادنحث ادثارق ةو ادةاق  )
 ( 270مادة )

صلب أي دائ  حل دياب أن تقرر ح ز أموال المدي  د وز للمحكمة بااء على  
المعسيير ميي  عقييارات وماقييوالت وديييون  يي  ذميية الغييير، عييدا األمييوال التيي  ال 
د يييوز ح زهيييا و كيييون هيييذا الح يييز لمصيييلحة جمييييع اليييدائاي  ميييا دام الميييدي  

 معسراا.
 المذكرة اإلد احية :

ديي  اد ييارثم ألرييم ال ق  ييو يثقيي،   ديييا يكاريييا ةييو ذ 338يفيي،ر  يي ه ادةيياق   ادةيياق  
ي يي ع رظييام ا قيييار  ييل ي  يي   نظييام ادحجيي   ديي د   اريي   نييا   يي  ر  ديينم ادةيياق  

ةييو ادة يي    ألم ادة يي      يي   نظييام  270ةييو قييال ال ةائيي،  يييل رييم ادةيياق   338
يل ادة     ي ا، ب ،م ر اذ تفيي ةات ادةيي،يل   268ا قيار   فثصار  م رم ادةاق   

يييل ادة يي    تجاييز دلةيي،يل بييعذم يييل اد ا ييو  م  273ةيياق  ةييو يثا يييم اديي،ائنال   اد
 يل ادة    .  270ي ف ع ةو يادم ب ثم  د د  ر ت األقليم ق ع ادةاق   

 ( 271مادة )
إذا أوقع الدائاون الح ز على إيرادات المدي  كيان ليرئير المحكمية المختصية 

ها بييهر اإلعسييار أن دقيرر للمييدي  بايياء عليى عر  يية دقيدمها، نفقيية يتقاصييا
مييي  إيراداتيييب المح يييوزة، و  يييوز اليييت لي مييي  األمييير اليييذي دصيييدر عليييى هيييذه 
العر  يية  يي  مييدة ثالثيية أدييام ميي  تييار خ صييدوره، إن كييان الييت لي ميي  المييدي  

 وم  تار خ إعالن األمر للدائاي  إن الت لي ماهي.
 (286)  الاص القددي :

قرر لب باياء عليى د وز للقاص  الذي أوقع الح ز على إيرادات المدي  المعسر أن د
صل ب نفقة يتقاصاها مي  إيراداتيب المح يوزة، و  يوز اليت لي مي  هيذا األمير  ي  ميدة 
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ثالثة أديام مي  تيار خ صيدوره إن كيان اليت لي مي  الميدي ، ومي  تيار خ إعيالن األمير 
 للدائاي  إن كان الت لي ماهي.

 المذكرة اإلد احية:
ات ادةيي،يل ادة ييي    م ي يي ر ر  ييم   انت ادةاق  دل ا و اديي ل   قيي  ادحجييز قلييم إييي اق

دييم ت  ييي  يييل إي اقاتييم ادةحجييثن    نييا  قلييم نلييل ادةيي،يل اديي ل صيي،ر قكييم بعقييياره 
 اجيييثن ادييي ظلم ييييل األيييي  ةيييو يييي،  ااايييم  ييييام ييييل تييياراخ صييي، ره  م  يييام ادييي ظلم ييييل 

 ادة،يل   يل تاراخ إقام األي  دل،ائنال إم  ام اد ظلم ينيم.  
يفيي ل اد ييو ت يي، يفيي،رار  259 يييثرار  رقت ةييو رييم ادةيياق    اديينم ي اييل ألرييم ا  ييز 

يفيي ل يييل  م تثقييي  ادحجييز  نييا  قلييم نلييل  259دييم  ةلييم ييي    يييا ذ يي  ةييو ادةيياق  
ادييي،ائنال   ديييم يييي     ي يييا ادييييم ت ييي،يم اديليييل  دييي د  ييييل األة يييل اد  اييي،  ييينم ادةييياق  

ديي،ائل  ييام ديي ئي  يف ل اد ل  رق  يم )إذا   ق  اد،ائنثم ادحجز قلييم إييي اقات ا  259
ادةحكةييم ادةخ فييم ب ييي  ا قيييار  م ي يي ر دلةيي،يل  نييا  قلييم ق ا ييم ي يي،ييا ر  ييم 
ي  ا يييا ا ييييل إي اقاتيييم ادةحجيييثن   اجيييثن ادييي ظلم ييييل األيييي  ادييي ل يفييي،ر قليييم  ييي ه 
اد  ا م  ةو ي،  ااام  يام يل تاراخ ص، ره  م  ام اديي ظلم يييل ادةيي،يل   يييل تيياراخ 

 م  ام اد ظلم ينيم(.إقام األي  دل،ائنال إ
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 286قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.271ادةاق  )
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 ( 272مادة )
ال دحييول اإلعسييار دون اتخيياذ الييدائاي  إجييراءات  ردديية صييد المييدي  وتاييون 

 نتائج هذه اإلجراءات لمصلحة جميع الدائاي .
 المذكرة اإلد احية:

  دليييي،ائنال ب يييي، ادحكييييم بعقيييييار ادةيييي،يل بح يييييم ةييييو إتخيييياذ ا  يييي ا ات اق  ظيييي  ادةيييياق
 اد  قيم   دكل تكثم ر ائع ا   ا ات دةفلحم  ةي  اد،ائنال.

 ق  و.   341  و تيا   رم ادةاق   
 
 ( 273مادة )

د وز للمدي  المعسير بيإذن مي  القاصي  أن يتصيرف  ي  ماليب معاوصية،  .1
بثم  المثل وأن دقيوم المييتري  ولو بغير رصا الدائاي  على أن دكون ذلك

 بإيداع الثم   ز اة المحكمة حتى يوزع و قا إلجراءات التوز ع. 
إذا كان الثم  الذي بيع بب المال أقل م  ثمي  المثيل، كيان التصيرف غيير  .2

نا ذ    حق الدائاي  إال إذا أودع الميتري  وق الثم  الذي اشترى بب ما 
 نقص م  ثم  المثل. 

 ية:المذكرة اإلد اح
تجاييز ادةيياق  دلةيي،يل  م ي فيي ع ةييو  يثادييم  دييث بغايي  ر ييا قائنيييم   اكييثم اد فيي ع 
راة ا ةو ق يم إذا  ام  ةةل ادةةل  ةعم ر ييم ادييةةل قييل اةييل ادةةييل  يكييثم اد فيي ع 
 ا  راة  ةو ق يم إال إذا  ةل ادة   ل يا ر م يل اةييل ادةةييل    م يييثق  ادة يي  ل 

اديي،ائنال ق ييم يييثن   ايينيم  ة ييا   يي ا ات اد ثنايي   ادةةل ةو  زانم ادةحكةييم قلييم ذيييم 
  يي ه ادةيياق  تةكييل ادةيي،يل يييل تفييفيم  يثادييم  ن يييم نادةييا ال يييىقل  يي ا إدييم ا  يي ار 

 باد،ائنال.  
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 يف ل.    258  و تيا   رم ادةاق   
 ( 274مادة )

 دعاقب المدي  بعقوية التتديد    الحالتي  اآلتيتي . 
د اإلعسيييار بقصيييد اإلصيييرار بدائاييييب، إذا ر عيييت علييييب دعيييوى بيييدي   تعمييي .1

 وانتهت الدعوى بصدور حكي عليب بالدي  وياإلعسار. 
إذا كييان بعييد الحكييي عليييب باإلعسييار، قييد أ فييى بعييض أموالييب ليحييول دون  .2

التافيييذ عليهييا أو اصييقاع ديونييا صييور ة أو م الغييا  يهييا وكييان ذلييك بقصييد 
 اإلصرار بدائايب. 

 المذكرة اإلد احية:
يبايي  ق ث ييم  نائيييم  قفيي،  يييا ي اق ييم ادةيي،يل قلييم صييثر يييل ادغيي  رتبيي  ادةيياق  ت

ي تكبيا ب ف، إدحال اد  ر  ،ائنيم  ة ، رف  قلم تثقي  ق ث م اد ب،ييي، قلييم ادةيي،يل 
 اد ل يحكم بعقياره  ةو ادحاالت اآلتيم:

إذا رة   قلم ادة،يل ققث   ي  ة، ا قيار ب فيي، ا  يي ار  ،ائنيييم   ذديي  ب  يي،  .1
يييةا  ي ييم ار ييي  اديي،قث  بفيي، ر قكييم قليييم بيي قا  ذا  اديي،يل  ب يين اد فيي ةات

 اثا  ص،ر ادحكم قبل ادحكم با قيار    ص،ر ب ، ذد .
إذا دييم ييي ا  األيارييم ةييو ييييلكم تجيياه قائنيييم ب يي، ادحكييم بعقييياره  إيييا بعيةييار  قيي، م  .2

قليييم اآل ييي ال   يييا   إييييا بع  يييا  ب ييين  يثاديييم ديحيييثم ق م اد ن اييي  قلاييييا   إييييا 
 ا  اد زايم  ،يثم صثرام      ،يثم ي اد  ةو قية يا.باقق

إذا  ا  ادة،يل يحلم بي ايي  ادغيي  ق م  م يث ييم ا  يييار ادييانم د لييم ادةحكةييم   .3
ةييو  يي ه ادحادييم قيي، ية نيي  اد لييم بحادييم ا قيييار قلييم يييل ي فيي ع دييم ادةيي،يل يييل 

 م  يي ا األغيار قينو ادنيم     د  يكثم اد ف ع بة يل يل ن ل اديي،ائنال   ايي، 
 اد ف ع ي    يم  اي      ي ه ادةةابم تثقي  ق ث م اد ب،ي، قلم ادة،يل.  
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 يف ل.  260  و تيا   رم ادةاق   
 ( 275مادة )

تاته  حال اإلعسار بحكي تصيدره المحكمية التي  يت عهيا ميوص  الميدي  باياء  
 على صلب ذي المصلحة. 

 عليب م  ديون. إذا قسي مال المعسر بي  الغرماء وكان كافيا لسداد ما  .1
 إذا ثتت أن ديون المدي  أص حت ال تز د على أموالب.  .2
إذا قييام المييدي  بو يياء ديونييب التيي  حلييت دون أن دكييون لإعسييار أثيير  يي   .3

حلولها و   هيذه الحالية تعيود اجيال اليديون التي  حليت باإلعسيار إليى ميا 
كانييت عليييب ميي  قتييل، شيير قة أن دكييون المييدي  قييد و ييى جميييع أقسيياصها 

 حلت.الت  
 المذكرة اإلد احية:

يظي  اديينم  م قادييم ا قيييار ال تن يييو  إال بحكييم يفيي،ر قييل ادةحكةييم اد ييو ي   يييا 
ييييثنل ادةييي،يل   اييي م  نيييا  قليييم نليييل ييييل ادةييي،يل    ادييي،ائنال   ال تفييي،ر ادةحكةيييم 

 قكةيا بعريا  قادم ا قيار  إال إذا تح    قادم يل ادحاالت اآلتيم:
 ادغ يا     ام  ا يا دي،اق يا قليم يل قيثم.  إذا قيم يام ادة ي   ال   .1
إذا ابيي   م قيييثم ادةيي،يل  صيي ح  ال تزايي، قلييم  يثادييم   اد بيي   ةييو  يي ا  بجةييي   .2

اد،يثم يا  ام ينيا قاالر  ق  ادحكم با قيار   يا قل   لم بيييبل ذديي  ادحكييم  
   اةكييل  م ي ح يي  ذديي  إذا ناقت ق ييثل ادةيي،يل ر يجييم ادةايي ا      صيييم    ه ييم

    إذا ار    اد زاياتم ر يجم إ  ا  ب ن اد،ائنال دم..ادخ.
إذا اب   م ادة،يل ق، قام  ثةا  قيثرم اد ييو قليي  ق م  م يكييثم داقيييار  ايي  ةييو  .3

قلثدييييا   ال يخ لييي  األيييي  ايييثا  قلييي  قبيييل ادحكيييم بيييا ةا     قلييي  ب ييي، ذدييي  
ل ا قيييار  ةعريييا الر  ا    ليا   يا اد،يثم اد و  ار  يى لم   دكنيا قل  بيب



 

330 

ال تث   ةو االق  ار  ل ت ييثق إدييم ا اديييا ادييياب م   ذديي   رييم إذا  ييام ادةيي،يل قيي، 
اا يا   م ي ثم  ثةا  قيثرم اد و قل  ق م  م يكثم دلحجز  ايي  ةييو قلثديييا ةييعم 

   ا ي نو ق،م   ثق يب ر دلحكم با قيار.
 يف ل.    261  و تيا   رم ادةاق   

 
 ( 276مادة )

ي  بعد انتهاء اإلعسار أن دقلب إعادة الديون الت  كانت قد حلت د وز للمد 
بستب اإلعسار، ما لي يتي د عها إلى أجلها السابق، شر قة أن دكون قد و ى 

 ديونب الت  حلت، دون أن دكون لإعسار أثر    حلولها.
 المذكرة اإلد احية:

  قلييم  رييم يجييثن دلةيي،يل إذا ار يم ا قيار نام يا ت تل قليم يل ااار بادني م دلة،يل
ةييو قادييم ار يييا  ا قيييار   م ييلييل إر ييا  اديي،يثم اد ييو قليي  بيييبل ا قيييار إدييم 
ا اديا اد و  اريي  قبييل ذديي    يي ايم  م يكييثم ادةيي،يل قيي،  ةييم اديي،يثم اد ييو قليي  ق م 
 م يكييثم داقييييار  اييي  ةيييو قلثديييا  ايييثا  ادييي،يثم اد يييو قليي  قليييثال نبيسييييار  ل اد يييو 

  قيار    اد و قل  ب ، ذد  الر  ا  ا اديا.  كار  قادم  ق  ا
 يف ل.  263  و تيا   رم ادةاق   



 

331 

 ( 277مادة )
ياته  اإلعسيار بقيوة القيانون متيى انق يت  مير سياوات مي  تيار خ صيدور 

 الحكي باإلعسار.
 المذكرة اإلد احية:

إذا ار     ة  انثات يل تاراخ ص، ر ادحكييم با قيييار  دييم ي ييم اديي،ائنثم   فييفيم 
ييييثام ادةييي،يل  اق  يييا  ق يييثقيم  تنييييو قاديييم ا قييييار بحكيييم اد يييارثم  ألريييم ييييل  اييي   

ادة بييثم  م تييي ة  ييي، ادةيي،يل يغلثدييم قييل اد فيي ع ةييو  يثادييم  كةيي  يييل  يي ا ادثقيي . 
 ادةيياق  ت يي  قكةييا ي  ليي  بار يييا  ا قيييار  ةةث يي يا يجييل  م يكييثم يكييام ادةيياق  

رييييا ت يييادع  ييييثرار تكيييثم ب ييي، ار ييييا    أل277  يكيييام ادةييياق  276   تفييي ح يييياق  277
 ا قيار.  

 يف ل.    262  و تيا   رم ادةاق   
 ( 278مادة )

انتهاء اإلعسار على الميدي  ال دخيل بميا اتخيذه كيل دائي  مي  إجيراءات  رددية 
صد الميدي ، وال دمايع اليدائاي  مي  المقال ية بحقيوق ميدياهي، وال القعي   ي  

 تصر اتب.
 المذكرة اإلد احية:

 يييم ا قييييار ةييعم قييي  اديي،ائنال ةيييو اتخيياذ إ ييي ا ات دل ن ايي  قليييم  يييثام ادةييي،يل إذا ار
يظييل ييل ييا  ةييا  ييام يك ييثال ديييم يييل قبييل   إذا اتخيي ت إ يي ا ات ة قيييم يييل قبييل  قيي، 
اديييي،ائنال  يييي، ادةيييي،يل ةييييا يخييييل   ليييي  ا  يييي ا ات ار يييييا  إقيييييار ادةيييي،يل   اييييي يي  

اد،قث   ا  ادة ا      ديييم  ي ييا ادي ييل اد،ائنثم  م ييادبثا بح ثل ي،ينيم باا  ةام 
 ةو تف ةاتم ب ، ار يا  إقياره.  

 ق  و يثق،.    344  و تيا   رم ادةاق   
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ب يييي،   ابييييم ادةيييي   ات ا ي يييياقيم دلةييييثاق اد ييييو تيييينظم  قكييييام ا قيييييار  اد ييييو 
صا  يا   لبيم دجنم صيا م ي     اد ارثم ادة،رو اد لييانو  يل ادةيييم تث يييح  م 

 يي  األ يي   نظييام ا قيييار  ة ييا قييل ذديي  ةييعم األ لبيييم دييم تثةيي  ةييو األقليييم قار 
 تنظيةيا دي ا ادةث ث    يةا يلو ربال ذد  :

قايييي  األ لبييييم   نظييييم ا قييييار قةاييييم دلييي،ائنال ييييل ادةييي،يل ادة يييي   ق يييم ال ييييىا  
ب  ييييم قليييم ب ييين    ب ييي  ادحكيييم با قييييار  يييي ا  ثانايييار دل ا يييو   ييي ا  يييي   اييي  

 م ا  يي ا ات اد ييو   يي   دلحكييم با قيييار ت  يي م قيي،م   ايييم  يييثام ي بييثم   ةييا 
ادة،يل دلثةا  بةا قليم يل قيثم قادييم    ةييا  ييث  ا ييح يييل ا  يي ا ات ةعريييا ال تيي،ة  

  ي  ا قيار   م  ار  تي،ع إدم ادح، يل ت اقةم.
  كةيي  األيييثر اييلبيم ةييو األقكييام اد ييو   يي   د نظيييم ا قيييار  ييث  م ادحكييم بييم ال 
يحييي م ادييي،ائل ييييل اتخييياذ إ ييي ا ات ة قييييم دل ن اييي  قليييم  ييييثام ي،ينيييم    ييي ا  يييي  يةايييز 
ا قيار ادة،رو قل ا ةا  اد جارل  ةا ةا  رظام  ةاقو يح   دليي،ائنال تفييفيم 
 ةا يم أليثام ادة ل    ا م اد ثنايي  قلييم اديي،ائنال  ثاايييم   اييل قييل اديي،ائنال ييييةم 

ال ادة ليي   قائنيييم  ديي د  ال ييييةح ألقيي، م بادييي و   اييل اد  لييييم   يي ا  ييث ادثاييي   يي 
 ادةن  ق.

 ادة ييي    اك  يييم بفييي،ق ا قييييار  بييي م   يييل ينيييم رظاييييا قارثرييييا يك يييل إقيييام قاديييم 
ادة،يل إدم  اةم قائنيم  ذد  قل ن ا  ادحكم با قيييار  با  يياةم إدييم يييا اييب  ةييعم 

دح،يةييييم ةييييو يجييييام  قكييييام ا قيييييار اد ييييو  رقت ةييييو ادة يييي    دييييم تييييياي  اد يييييثرات ا
االئ ةيييام بفييي م قاييييم   قييي، تنبيييي  ت نانيييات ق،يييي،  ديييي ه اد ييييثرات  رظةييي  ا ةيييا  

 ادة،رو  ذد  دحةايم  ت جي  االئ ةام ةو االق فاق ادة اص .  
ةيياد يثرات اديائلييم اد ييو ق   يييا اد  يي ام قلييم يييي ث  اد  يي،م االق فيياقل  اد كنثديييث و 

ة ييياهيم  ةيغييي  قليييم قاقيييات األييييم ظيييا    قاصييي تيا تغااييي ات  ث  ايييم ةيييو ادقييييم  اد
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اد ناة  االق فاقل  اد لةو ق م  ص ح    ه ادظييا    يييل اديييةات األااايييم دثاق نييا 
 اد ل رسي   يم. 

 قييييي،  قت اد غااييييي ات اد يييييو قييييي،ا  إديييييم اييييييي   ادييييي  ت ا ر ا ييييييم  يةارايييييم ادن يييييا  
ي يييم  يييث االق فييياقل قليييم  ةييي اق يج ة يييات  ةاييي    قايييق  صييي ح تحييييال  قيييثام ادةس

اد ييغل اد ييا ل دكييل  ةيي اق تليي  ادةج ة ييات    يي ا  ايي  قلييم ةكيي   االئ ةييام ادةيي،رو اد ييو 
كاريي  ت تكييز قلييم  ثرييم ائ ةارييا اايي ياكيا  ة صيي ح ائ ةارييا اايي ةةاراا  ال ي  فيي  ة يي  
قلييم ادة يي  قات ادفييغا     ييل  صيي ح ي ييةل  ةايي ا يييل ادة يي  قات ادكبايي    ةظييي ت 

 ي ييي  قات ادةييي    ادحاثارييييم  اد،ا نيييم   ي ييي  قات ي ييي  قات اا فيييات األرا يييو  
ادفناقات ادح،يةم   ا  ييا يييل ادة يي  قات    صيي ح  قا ييم ادييزار   ادة  ييو  ادح ةييو 
إدم اد   م ال ت ل قل قا م اد ا    د د  يل األ ةيم بةكام تييييال قفييثدم قلييم 

رتيييم اد ييي  م بغاييي  قا يييم إديييم ت  اييي  ر يييثم قليييم  ر يييم    ين ثالتيييم ق يييم يحييي  ظ ب ،
اد  يانييييم   ال ي ح ييي  ذدييي  ديييم إال إذا انةييي م ادييي،ائل قليييم يفيييا  ق ثقيييم  اك يييل ذدييي  
ا ةييييا   قاييييق ي ييييي  االئ ةييييام  ايييي،قم ادة ييييم ةييييو ادة ييييايات قييييل ن ايييي  اد فييييفيم 
ادجةا يم أليثام ادة،يل ي م  قي     اد ادو ال يح ا  اد،ائل إدييم اد ييزاقم    اد  يياقل 

م اد ام دل،ائنال بةن  ادة،يل يييل اد بييق ب يثادييم    ي   ا ه  ة ا قلم صيارم اد ةا
تب،يييي، ا   قييي، يكيييثم ادةيييزار     ادة  يييو قييييل ادنييييم قييياا  ادحيييظ قايييق ي  ييي م آلةيييم 
 ةي،ت ي   قم يةا يج لم ي جز قل ادثةا   ،يثرم  ةةل ادخا  تةكانييم يييل ادحفييثم 

اريييييار  قليييم صيييلح بة   ييياه ي   يييل ادثةيييا      يحييي  ييييل قييي،ر ادييي،يثم ةا  ييياق   ييي د 
 ي  زه ادةادو    يي  ا، ي  زه  اي  ر  ر انم.

 اك ييو  م ر ييا  إدييم  م  قكييام ا قيييار اد ييو  رقت ةييو ادة يي    قييا ز  قييل قةايييم 
 اد،ائنال     ا يل   رم  م يىا  قلم تيثر االئ ةام  اد  ،م االق فاقل ةو ادباق.  

 األ يي   نظييام تفييفيم  يييثام د ،  قر   ق م  ةا     ةيم األ   ب كيي   ا ةييا  ادةيي،رو  
ادة،يل اديي ل ي جييز قييل ادثةييا   ،يثرييم ق م تةااييز  ييال تييا     ايي  تييا    ينيييا  دةاريييا 
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  ثدنييي،ا ينييي  اييينم  1883   إرجل ييي ا ينييي  اييينم 1877قيييال اييين  قيييارثم ا ةيييا  قيييام 
    ت  ا ات اد الو   اديثا،   ادن  اع  اد،ارةار     ي اكا   اثاي ا...ادخ.1893

ة رييييا اد يييو ت  ييي  باد   قيييم  يييال رظيييام ا قييييار   رظيييام ا ةيييا  ة ييي،   ييي    ق يييم ةيييو
 31ةييو  1010-89ادة    اد  ريو ص اقم با ةا  ادة،رو  ة ، ص،ر اد ييارثم رقييم 

    ييييي ا تك ةييييل قل ييييات اد يييييثر ةييييو ة ريييييا اد ييييو تى يييي،  قيييي،  نبي ييييم 1989قييييييةب  
 االئ ةييام اد جييارل  صيي ح يحييل االئ ةييام    اد ييادو ةييام اد فييل  ييال االئ ةييام ادةيي،رو  

 إقاق  رظ   د د  يل ادةيم تنظيم ا ةا  ادة،رو.  
 ييييل ادجييي،ي  ذ ييي ه  م ادييييارل ةيييو  اقريييا رظيييام ا ةيييا    ديييي  رظيييام ا قييييار  ديييم 
ي  ع ادنظام اد ارثرو ةييو  اقرييا ةكيي   ا قيييار  ديي د  ةييعم إق اديييا ةييو ادة يي    يحييل 

اد ييثارال اد ييو  ر يي تيا    قفيي، اد ييارثم اد  ريييو    رظ   قاق  ريييا ةكيي   قيي،  قل يي  قنيييا
دكل يا اييب  تح ظيي  األقليييم ةييو دجنييم صيييا م ادة يي    قلييم تنظيييم ا قيييار  ققيي  

 إدم األ   ب ك   ا ةا  ادة،رو يثاك م دل يثر.  
ة ييا قييل ذديي  ةييعم األ لبيييم دييم تثةيي  ةييو  ةايي  يييل ادحيياالت  انييا  صيييا  يا ألقكييام 

ب ييين ادحييياالت  يييال ا قييييار   ادحجييي  ة يييا قيييل ذدييي  إقييييار  قايييق  ليييي  ةيييو 
ا  يييز ت ب ييين ادةيييثاق قايييق رظةييي   ار يييا  ت  ييي   ثاريييل  إ ييياةم دييي د     لييي  ذ ييي  
 قكييام  ايييم ت  ليي  باآلاييار ادة  ت ييم قلييم ادحكييم با قيييار      ليي  اديييليم اد  ،ي اييم 

حكييم يفيي ل      ليي  اد 255اد و تةب  دل ا و ةو قاالت يح،ق   را   رم ادةاق  
يفيي ل   يي ا با  يياةم إدييم يييا اييب  ذ يي ه ةييو ادةيي   ات  256/2اديي ل  رق ةييو ادةيياق  

ا ي يياقيم يييل ار  يياقات دنفييثت ادة يي      يييل ادجيي،ي  باديي     م ت نانييات ي،ريييم 
 ق  يم دم تنظم ا قيار  ينيا اد ارثم ادة،رو ادكثا و   اد ارثم ادة،رو ادجزائ ل.
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 ال اب الثالث
 أوصاف االلتزام 

 الفصل األول 
 اليرط 

 ( 279مادة )
دكييون االلتييزام معلقييا علييى شييرط إذا كييان وجييوده أو زوالييب مترت ييا علييى أميير 

 مستقتل محتمل الوقوع.
 المذكرة اإلد احية:

ال ت ، ادثاق م   نا إال إذا  ار  يي  بليم  ألم األييي  ادةييي  بل  قيي،ه اديي ل يةكييل  م 
ح  ييي  ةيييو ادةا يييو     تح  ييي  ةيييو يكيييثم  اييي  يح ييي  ادثقيييث   ةيييعذا  ارييي  ادثاق يييم ت

ادثق  اد ل يب م  يم اد  ،  ةييا ت يي،  يي نا ق ييم  دييث  ييام ادة  اقيي،ام يجيييام تح  يييا  
   اد ا يا يكثم األي  ادةي  بل   نا قال تي  م )إذا(   و  قا     .

 اجيييل  ي يييا  م تكيييثم ادثاق يييم ادةيييي  بليم  اييي  يح  يييم ادثقيييث   ةيييعذا  ارييي  ييييي حالم 
كييثم بفيي،ق اد يي     إذا  اريي  يح  ييم ادثقييث  ةييا ركييثم بفيي،ق اد يي    ييل ادثقييث  ةييا ت

 ركثم بف،ق األ ل  اكثم ادة ل  قليم  ث ر اذ االد زام ال   ثقه.
 اد يي   رثقييام  يي    اقيي  ي ثقيي  قلييم تح  ييم  ر ييث  االد ييزام    يي   ةااييخ ي ثقيي  

 قلم تح  م ن ام االد زام.
  ل.   زائ  203يف ل     265  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 280مادة )
ال دكييون االلتييزام قائمييا إذا علييق علييى شييرط غييير ممكيي ، أو علييى شييرط  .1

مخالف للير عة اإلسالمية، أو للا ام العام أو لآلداب، هذا إذا كان الييرط 
 واقفا، أما إذا كان  اسخا  هو ذاتب الذي دعد غير قائي.

سيالمية أو ال دقوم االلتزام الذي علق على شيرط  اسيخ مخالفيا لليير عة اإل .2
 للا ام العام، أو لآلداب، إذا كان هذا اليرط هو الستب الدا ع لاللتزام.

 المذكرة اإلد احية:
ي يي    إيكييام تح يي  اد يي   ةييعذا  ييام  ايي  يةكييل  بيي م  ييام يييي حاا ةييا يفييلح  م 
يكثم   نا  ةةل يييي لزيات اد يي   قيي،م اد يي،ر  قلييم ادجييزم بةييا ايييكثم يييل  ييي ه   ل 

  م االق ةام ةو اد   .ال ، يل ب ا  ص
 االا حادم  يا  م تكثم ياقيم   إيا  م تكثم قارثريم  ةعذا ت ي،  خم آل يي  بةكاةيي   
إذا  قييييييا يا يييييا  يييييام  ييييي ا اد ييييي   ييييييي حاا ااييييي حادم ياقييييييم   إذا ت يييييي، يحيييييام آل ييييي  
بااييي ئناع قييي، ي ييي  ادةييي،  اد يييو يجيييل  م ي ةييي   ادييييا ي ا يييل ت يييي،ه  ييييام ادةحيييايو 

  ام اد  ي، ي ل ا قلم     يي حال اا حادم قارثريم.    باد زام ي ال 
 ا فييي، باالاييي حادم  االاييي حادم ادةيل يييم  ييييا إذا  ارييي  رييييبيم قاصييي   قليييم ييييل ت لييي  

 اد    بعراقتم اثا   كام ادة،يل  م اد،ائل ةا تىا  قلم اد  لا  قلم اد   .
لييم  يي    ةييعذا  ييام  ا يي     م تكييثم االايي حادم ادةيل ييم قائةييم  قيي  ت لايي  االد ييزام ق

يةكييل اد ح ييي   قييي  اد  لاييي  قليييم اد ييي   ايييم  صييي ح ييييي حاا ب ييي، ذدييي   ةيييعم اد ييي   
يكيييثم صيييحيحا   ال تيييىا  االاييي حادم اديارئيييم قليييم صيييحم اد  لاييي   دكنييييا تيييىقل إديييم 

 تخل  اد     ت تال اآلاار  نا  قلم ذد .
 ييام اد يي   ادثاقيي   تيي اا  االايي حادم قلييم االد ييزام يخ ليي  بييا  اع رييث  اد يي    ةييعذا 

يي حاا  ةاد  ، ي   بانا  ألم اد    ادثاق  ي ،   نا  ث  اييا يييا  ييام اد  يي، ين  يي، 
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 ، ريييم   ا  تيييل قليييم بييييام اد  ييي، قييي،م   يييثق االد يييزام   ييييا إذا  يييام اد ييي   اد اايييخ 
يييي حاا ةييعم اد يي   ي يي  بييانا   اظييل اد  يي، قائةييا  ، رييم  اةنيي  ن ام االد ييزام  يييا دييم 

اد  يي، يييا  ييام دان  يي،  يي، م اد يي   اد ااييخ  قن،ئيي  ي يي  اد  يي، بييانا  اييز م  يظييي   م
 االد زام.

 إذا قليي  االد ييزام قلييم  يي   يخيياد  دل يي ا م ا ايياييم     دلنظييام اد ييام     اآلقاب 
ةيييا يث ييي، االد يييزام إذا  يييام اد ييي    اق يييا  ييي م ت ييي    ادةييي    ادةييييلةم قليييم ن  ييييا  ال 

دةخاد  ييم دل يي ا م ا ايياييم   اد يي   اد ا ييو بيي ال يح يي ع ييل يييا  ةييعم اد يي   بانييل 
ادة     قليم يينم ي انم  ةعم اد    بانل دةخاد  ييم ادنظييام اد ييام   إذا اد ييزم  ييخم 
رحييث ا يي  بةبليي  يييل ادن ييثق ب يي    ال ي ييثم بارتكيياب قةييل  ايي  ي يي     يكييثم اد يي   

م ةييييعم  ايييي  اد يييي   ادثاقيييي  يخاد ييييار ديييي قاب   ييييانا  ال يكييييثم االد ييييزام يث ييييثقار   قلييييي 
ادةخيياد  دل يي ا م ا ايياييم    دلنظييام اد ييام    ديي قاب بيييام اد يي     يييا إذا  ييام 
اد يي   ةااييخا يخاد ييا دل يي ا م ا ايياييم    دلنظييام اد ييام    اآلقاب  ةاد يي   ذاتييم ي يي، 

  ا  قائم  ا  م قيام االد زام  ا ، اد زايا ينجزا.  
  زائ ل.    204/1يف ل     266/1  و تيا   رم ادةاق   

 ( 281مادة )
ال دكون االلتزام قائميا إذا عليق عليى شيرط واقيف د عيل وجيود االلتيزام متوقفيا 

 على محض إرادة الملتزم.
 المذكرة اإلد احية:

االد يييزام ادييي ل قلييي  قليييم  ييي    اقييي  يج يييل   يييثق االد يييزام ي ثق يييا قليييم يحييين إراق  
  ا ه   ينزال إذا قبل   را  ةييي ا  يي   ادةل زم  ال ي ، قائةا يةل  م ي ثم  خم آل 

 إراقل يحن يةن  قيام االد زام.  
  زائ ل.    205يف ل     267  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 282مادة )
إذا كان االلتزام معلقا على شرط واقف،  يال دكيون نا يذا إال إذا تحقيق الييرط، 

 للتافيييذ أمييا قتييل تحقيييق اليييرط  ييال دكييون اإللتييزام قييابالا للتافيييذ ال تييري وال
اال تياري، على انب د وز لليدائ  أن يتخيذ مي  اإلجيراءات ميا دحيا ظ بيب عليى 

 حقب.
 (297)  الاص القددي :

إذا كيان االلتيزام معلقيياا عليى شيرط واقييف،  يال دكيون نا ييذا إال إذا تحقيق الييرط علييى 
 أنب د وز للدائ  أن يتخذ م  اإلجراءات ما دحا ظ بب على حقب.

 المذكرة اإلد احية:
يظييي  يييل اديينم ارييم إذا  ييام االد ييزام ي ل ييا قلييم  يي    اقيي  ةييا يكييثم دليي،ائل  انييا  
ي قليييم اد  لاييي   ل قبيييل تح ييي  اد ييي   ادثاقييي  قييي  يى ييي، ادث يييثق   يييل يكيييثم يح ةيييل 
ادث ييثق  ديي د  ال يييي يي  اديي،ائل  م ي خيي   ل إ يي ا   يييل إ يي ا ات اد ن ايي  قلييم  يييثام 

 ال يةبيي  دليي،ائل ادحيي  ةييو ادة اصييم ةييو يثا يييم  ادةيي،يل   ال يلييزم ادةيي،يل بادثةييا  بييم 
ادةيي،يل ال يي اع اديي،ينال ةييو اد ييث    ال يييي يي  اديي،ائل  م ي ا يي  يييا ي يي، يييل ي يي،يات 
اد ن ا    اد ادو ال يي يي   م ي ا يي  ققييث  قيي،م ر يياذ اد فيي ةات  إم  ييام يييي يي   م 

 ي ا   اد،قث   ا  ادة ا   .  
  لا  ق  ال يج ق  يل   م ي خيي  يييل ا  يي ا ات يييا  ا  تل قلم  م دل،ائل ةو ة    اد

يح ظ ق م   يجال ق يي،ه إذا  ييام يحييل اد  يي، ق ييارا      م ييلييل ت اييال قييار  قلييم 
يث ث  ق م   دم  م ي ، ل ةو اد،قا   ادة ةثقييم يييل ي،ينييم  قليييم   دييم  م يييي  ةل 

 بعام ي،ينم ق ثقم قل ن ا  اد،قث   ا  ادة ا   .
ثاقيي   يفيي ح ا د ييزام راةيي ا  يى يي،ا  يييي ح  األقا  يييل يييثم إ يي ام  إذا تح يي  اد يي   اد

اد  ، ال يل  قيي  تح يي  اد يي   اايي ناقا إدييم ةكيي   األايي  اد   ييو دل يي     اكييثم دليي،ائل 



 

339 

 م ي خييي  إ ييي ا ات اد ن اييي  قليييم  ييييثام ي،ينيييم الاييي ي ا  ق يييم  ةيييا يكيييثم ديييم ادحييي  ةيييو 
ي،ينييم   إذا  ييام ادةيي،يل قيي، ي ا يي   ققييث  قيي،م ر يياذ اد فيي ةات دلي ييل ةييو تفيي ةات 

 ةييم اديي،يل ةييا يييي يي   م يييي  ق يييا  ةيياه   ابيي،  ايي اام اد  يياقم ادةييي   دحيي  اديي،ائل 
ألرييم  صيي ح يييي ح  األقا    إذا  ييام ادحيي  ادة ليي  قلييم  يي    اقيي  ي انييار باديي ات  
ةيييعم  يييل تفييي ةات ادييي،ائل اد يييو    ا يييا  انيييا  ة ييي   اد  لاييي  تكيييثم راةييي   ألريييم يكيييثم قييي، 

  يةا يةل .  تف ع
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 297قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.282ادةاق  )
  زائ ل.  206يف ل     268  و تيا   ادةاق   

 
 ( 283مادة )

يترتب على تحقق الييرط الفاسيخ زوال االلتيزام، و كيون اليدائ  ملزميا بيرد  .1
 جب عليب التعو ض. ما أ ذه  إذا استحال الرد لستب راجع إليب و 

ت قييى نا ييذة أعمييال اإلدارة التيي  تصييدر ميي  الييدائ  علييى الييرغي ميي  تحقييق  .2
 اليرط الفاسخ.
 المذكرة اإلد احية:

يكيييثم االد يييزام ادة لييي  قليييم  ييي   ةاايييخ  انيييا  ة ييي   اد  لاييي   ييياالد زام ادةنجيييز تةاييييا  
ام ادة ليي  قلييم  ت  تييل قليييم اآلاييار اد ييو ت  تييل قلييم االد ييزام ادةنجييز    م  ييام االد ييز 

    ةااخ يث ثقار  راة ا إال ارم يي،ق بادز ام إذا تح   اد يي   اد ااييخ   ا  تييل قلييم 
ذد   م تف ةات اد،ائل تح      ةااخ ت ل  قلم ر   اد    اد ااييخ ادة ليي  قليييم 
ادحيي   تكييثم قا لييم دلييز ام   إذا تخليي  اد يي   اد ااييخ ية نيي  ن ام االد ييزام ريائيييا  ا يي، 
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زا ينييي  إر يييائم  ا  تيييل قليييم  ييي ا  م اد فييي ةات  ا  ييي ا ات اد يييو قيييام  ييييا اد زاييييا ينجييي 
 اد،ائل  انا  ة    اد  لا  ت  ك، ريائيار.

 يييا إذا تح يي  اد يي   اد ااييخ  ةييعم االد ييزام اديي ل  ييام يث ييثقار  انييا  ي قلييم اد  لايي  ي يي، 
يل ك م دييم يكييل يييل  قيي  تح يي  ا ت ييال قليييم  ال يييل  قيي  تح يي  اد يي     اكييثم دلةيي،

اايييي  قاق يييييا  قاه  انييييا  ة يييي   اد  لايييي   يييي،قث  رق  ايييي  ادةييييي ح    تييييز م ا  يييي ا ات 
اد ح ظيم    اد ن ا يم   اكييثم اديي،ائل يلزيييار بيي م ييي ق يييا   يي ه يييل ادةيي،يل   إذا اايي حام 
اد ق ديييبل ي ييثق إديييم  ة ليييم  م ي ييثم ادةيي،يل قةييا  صييابم يييل  يي ر  يييا إذا ر  يي  

 يي، ار  ييم االد ييزام بيياد ق   ال يحييل دل  ييثان ةييو  يي ه االايي حادم إدييم اييبل   نبييو  ة
ادحادييم.  اايي ةن  اد  يي   ادةاريييم  قةييام ا قار  اد ييو تفيي،ر يييل اديي،ائل ةييا يييي ل قلايييا 
األايي  اد   ييو بيياد  م يييل تح يي  اد يي    ألم  قةييام ا قار  ال تييىا  ةييو ادح ييثل اد ييو 

ك ييل ديييا يييا ين غييو يييل اايي   ت ريائيييا يييل  يي ا  تح يي  اد يي    اييم يييل األ ةيييم  م ي
االا   ار    ايم  م تكثم  قةام ا قار  ق، تة  بحيل ريييم يةييل صيي،رت قنييم  قيي،م 
تجا ن ادة دثع ةو ق، ق ا قار    ادةةل ادة دثع ألقةييام ا قار   ييث ا يجييار   ايي، ل 
ةيييييو  قةيييييام ا قار  قييييي ن األ ييييي     يييييي  ادةةيييييار  ادةحفيييييثالت  قاييييي، ادييييي  ل  تييييييجال 

 اد  ،…ادخ.  
ييييبل ةيييو قييي،م تيباييي  األاييي  اد   يييو قليييم  قةيييام ا قار   يييث  رييييا ييييل األقةيييام  اد

اد ييي  رام اد يييو يجيييل  م تيييىق  ةيييو  ق ييييا ادةناايييل   اجيييل  م يك يييل دييييا االاييي   ار 
 ق م يةكل إ  ا  ا.  

  زائ ل.  207يف ل     269  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 284مادة )
فيب االلتزام، إال إذا تتيي  إذا تحقق اليرط استاد أثره إلى الوقت الذي نيأ  .1

مي  إرادة المتعاقييدي  أو ميي  صتيعية العقييد أن وجييود االلتيزام أو زوالييب إنمييا 
 دكون    الوقت الذي تحقق فيب اليرط. 

ال دكون للييرط أثير رجعي  إذا كيان تافييذ االلتيزام قتيل تحقيق الييرط غيير  .2
 ممك  لستب أجات  ال يد للمدي  فيب.

 المذكرة اإلد احية:
ة     بةا راقت بم ادة،رام اداتانيم يل  م دل     ا  ر  و   ا نو ذديي  ارييم     اد

إذا تح يي  اد يي   ادثاقيي  ةييعم االد ييزام ادة ليي  قليييم ي يي، يث ييثقار ينيي  ا ت ييال قليييم  ال 
يل  ق  تح   اد      إذا تح   اد    اد ااخ  ةام االد زام ادة ليي  قليييم يييز م بيي ا  

 قلم االد زام ادة   م باد      ي ،   رم دم ين    صا.ر  و ي ثق إدم يثم ا ت ال  
 ابيي ر األ يي   ييي ه اد اقيي،  قلييم  اييا  ا راق  اد ييةنيم دلة  اقيي،يل باق  ييار اريةييا دييث 
قلةا ال ا بةفييا  اد يي   ديي قا  ايي ه إدييم  قيي  إ يي ام اد  يي،  ةادة يي    قنيي،يا قيي ر قاقيي،  

  اقيي،ام ب يي،  م ي بييال يفييا  اد يي   األا  اد   و دم ي  ل  كة  يل ت  ا  يييا  راقه ادة
 دكييل ال ييبيي  األايي  اد   ييو ةييو قادييم ات ييال ادة  اقيي،يل صيي اقم     ييةنا قلييم قيي،م 
األ يي  ب اقيي،  األايي  اد   ييو دل يي   قاييق ي   ييام قلييم قيي،م إر ييا  ااييار اد يي   إديييم 
ادةا ييو     إذا  اريي  نبي ييم اد  يي، ال تيييةح بيي م يكييثم دل يي    ايي  ر  ييو  ةييا  ييث 

ق ييثق ادةيي،  اد ييو ي يي، قنفيي  ادييزيل  ث  اييا ةايييا   ةييو  يياتال ادحيياد ال ال  ادحييام ةييو
 يكثم دل     ا  ر  و إال يل  ق  تح  م    تخل م.  

 ال يكيييثم دل ييي    اييي  ر  يييو إذا  صييي ح تن اييي  االد يييزام قبيييل تح ييي  اد ييي    اييي  يةكيييل 
م د ح يي  ديييبل ال ييي، دلةيي،يل  يييم  ةييعذا  ييام اد يي    اق ييا   ليي  ادة  ييثق قليييم ةييا يكييث 

اد يي    ايي  ر  ييو   ت يي  ت  ييم اديييا  قلييم ادةيي،يل ةييو اد  ييثق ادةلزيييم دلجيياربال  قلييم 
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اد،ائل ةو اد  ثق ادةلزيم دجارييل  اقيي،   يييا إذا  ييام اد يي   ةااييخا   ليي  ادة  ييثق قليييم 
قبييييل تح  ييييم ة  يييي  ت  ييييم اديييييا  قلييييم اديييي،ائل قنيييي، تح يييي  اد يييي   ةييييو اد  ييييثق ادةلزيييييم 

 ل   ه اد   م ةو اد  ثق ادةلزيم دجارل  اق،.  دلجاربال   ا حةل ادة،ي
 208ق اقييو   290دابييو   257اييثرل   207يفيي ل  270  ييو تيييا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.
 

 الفصل الثان  
 األجل

 ( 285مادة )
دكييون االلتييزام ألجييل إذا كييان نفيياذه أو انق يياؤه مترت ييا علييى أميير مسييتقتل  .1

 محقق الوقوع.
وقوعييب محتمييا، ولييو لييي دعييرف الوقييت دعييد األميير محقييق الوقييوع متييى كييان  .2

 الذي دقع فيب.
 

 المذكرة اإلد احية:
األ ل يثق، ي  ب دن اذ االد زام    الر  ييائم    ييث  ييي  يييي  بل يح يي  ادثقييث     ييث 
قييياق  ييييا يكيييثم يي ييياقا ي انيييار يحييي،ق دن ييياذ االد يييزام    الر  يييائم   ال يجيييثن  م يكيييثم 

ل يجيييييام  قيييي  ات اقيةييييا  م األ ييييل يا يييييا    قا يييي ا ق ييييم  دييييث  ييييام ن ةييييا ا ت ييييا
ادة يي  ب دلةييي  بل قيي، قييل   األ ييل  ييي  يح يي  ألرييم يي يياق   ادةي يياق ال يي،  م يحييل 
ةيث ال يحادم  اق  ةييو ادةييي  بل   يي يياق ادحلييثم قيي، يكييثم ي لثيييا  حلثدييم   م اد ييي  

ييي       م ادييينم   قيي، يكييثم  ايي  ي ييال اد يياراخ دكنييم ق ةييو ادثقييث   ادثةييا   ةادثةييا   
 يي  بلو يح   ادثقث  دكنيا  ا  يح،ق  اد اراخ.  
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 100ق اقيييييو   291دابيييييو   258ايييييثرل   271يفييييي ل   271  يييييو تييييييا   ادةييييياق  
  زائ ل.  209دبنارو   

 ( 286مادة )
إذا تتييي  ميي  االلتييزام أن المييدي  ال دقييوم بو ائييب إال عاييد المقييدرة أو الميسييرة، 

مرا يية  يي  ذليك ميوارد المييدي  عيايت المحكمية ميعيادا مااسيي ا لحليول األجيل، 
الحاليييية والمسيييتقتلية، ومقت يييية مايييب عاادييية الرجيييل الحييير ص عليييى الو ييياء 

 بالتزامب.
 المذكرة اإلد احية:

تبال ادةاق  قكم قادم يا إذا  يي ب ادةيي،يل   ييا دلثةييا   ،ينييم يكييثم قيياال قييال ادة يي،ر  
ي ثم بادثةييا  إذا    ادةيييي     اجييل  ال يكييثم قيي،   ييل ذديي   يي نا   يي م ي يي     رييم ايي 

تح  ييي  ادة ييي،ر     ادةييييي     ةيييو  ييي ه ادحاديييم يفييي ح ادثةيييا   ،ينيييم ي ل يييا قليييم  ييي   
 اق     ث  ي   ا  يح   ادثقث    دكل ادة فثق  نييا  م يكييثم قيي، قفيي،  م ي يي ب 
  ا دلثةا   ،ينم  ث ييي تم    ي ،رتم قلم ادثةا    ةو  يي ه ادحادييم قفيي، ادةيي،يل  م 

يييي تم    قنيي، ادةييثت إذا دييم يثايي  قييام قياتييم  ةاأل ييل  ايي  ي ييال ي ييو  ،ينييم  قنيي، ي
   ث  ق ب قاقاال  ا  ي انال ادييار    ادةثت.  

 إذا تبال  م ادة،يل ق، قف، األ ل ال اد     يي يي  اد،ائل  م ييادل   ح،ييي، يثقيي، 
 ييان  دلثةا    دةا  ام ادةثق،  ث ييي   ادة،يل  ةعم دم ي    ادة  اقيي،ام قلييم ادةثقيي، 

دل ا و  م يح،ق يثق،ار  نا  قلم ظ  ع اد  يييم  يابييياتيا ي يي،ر اد ا ييو  رييم قيياقر 
اد ناص  اد ييو يةكييل  م يييي نا   286قلم  م ي و  ،ينم قال قلثدم   ق،  ان  ادةاق  

 يييييا اد ا ييييو د ح،ييييي،  األ ييييل ينيييييا يييييثارق ادةيييي،يل ادحاديييييم   يييييثارقه ادةييييي  بليم    م 
  ييل ادحيي ام قلييم ادثةييا  باد زايييم   اكييثم  يي د  إذا قيي،م ي   ييو يييل ادةيي،يل قنايييم اد

 ادة،يل ادثةا  باد،يل قلم  ةا  يل يياد م.
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 210ق اقييو   297دابييو   259اييثرل   272يفيي ل   272  و تيا   رييم ادةيياق  
  زائ ل.  

 ( 287مادة )
 دسقف حق المدي     األجل :

 إذا حكي بإ السب أو إعساره.  .أ
 المتفق عليها.  إذا لي دقدم تأمياات الدي  .ب
إذا أصتف بفعلب إلى حد كتير تأمياات الدي ، ما لي ي ثر اليدائ  أن  .ج

دقالب بتاملة التأمي ، أما إذا كيان صيتف التيأمي  يرجيع إليى سيتب 
ال د يييل للميييدي  فييييب  انيييب دكيييون للميييدي  أن يتيييوقى سيييقوط األجيييل 

 بالم ادرة بتقددي تأمي  كاف.
 المذكرة اإلد احية:

ت ايي ث  األ ييل  إذ ال يك ييو دييي ثنم إةييا     إقيييار ادةيي،يل   ييل تبييال ادةيياق  قيياال
ال ييي، ييييل ادحكيييم بيييعةا     بعقييييار ادةييي،يل   اييي ث  األ يييل بييييبل  يييي  إةاايييم    
إقيييار ادةييي،يل ال ي  يي،   اييي ه إدييم ادةييي،يل ادة  ييايل يييي  ادة ليي     ادة يييي     إديييم 

ييي   األ ييل  ي ييا إذا دييم ي يي،م ك ائم  ةا يل زم  ىال  بادثةا  إال قن، قلييثم األ ييل   ا
ادةيي،يل ت يانييات اديي،يل ادة  يي  قلايييا   اد لييم ةييو ذديي   م اديي،ائل دييم ي بييل إييييام ادةيي،يل 
ةو ادثةا  إال ب    ت ،يم اد  يال ادخييات ادة  يي  قليييم  ةييعذا   ييل ادةيي،يل  ثقيي،ه ت ييال 

م ي ييم ا ث  األ ييل   قلييثم اديي،يل    يي د  إذا  ر فيي  ت يانييات اديي،يل ب  ييل ادةيي،يل   ديي 
ادةيي،يل بعكةييام اديين م  يييي   األ ييل   ادة فييثق باد  يانييات  اد  يانييات ادخاصييم اد ييو 
ت ةل ادثةا  باد،يل اثا   قيا   ق  ر ثئم  م  قيا  ب  يي، القيي    اييثا   قيايي  
بعت ييال ييي  ادةيي،يل  م ييي   ايي ه  يياد  ل اد اييةو   م  ر يي ت بة   ييم اد ييارثم  ةييا  ييث 
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ثم     اد ايال را  ا إدييم اييبل   نبييو قييل ادةيي،يل ادحام ةو ق  االي يان   ق، يك
  يكثم دلة،يل  م ي ثقم ا ث  األ ل    ،يم ت يال  اٍع.  

ق اقييو   296  295دابو   260اثرل     273يف ل     273  و تيا   رم ادةاق   
 ق  و يثق،.  351 رقرو     404دبنارو     140   103

 ( 288مادة )
 أن يازل عاب بإرادتب المافردة. إذا كان األجل لمصلحة أي م  القر ي   لب

 المذكرة اإلد احية:
ين  ييو األ ييل بييادنز م قنييم يةييل ت يي ر األ ييل دةفييلح م يييل ادييي ةال   احيي،  ذديي  
بعراقتم ادةن  ق    يا ةو قادييم يييا إذا  ييام األ ييل ةييو يفييلحم ادييي ةال ادة  اقيي،يل ي ييا 

 يييال قليييم ذدييي  يييي  ةيييا ييييي يي   قييي، ةا  م ين ييي ق بيييادنز م قنيييم   يييل ي  يييال قلييييم ا ت
ادة  اق، اآل     األصل ةو األ ييل  م يكييثم ي يي را دةفييلحم ادةيي،يل إال إذا   يي، رييم 

 قارثرو    ات ال ي  ره دةفلحم اد،ائل    دةفلحم ادي ةال ي ا. 
  رقرو.  405  و تيا   رم ادةاق   

 ( 289مادة )
قت الذي إذا كان االلتزام مقترنا بأجل واقف،  انب ال دكون نا ذا إال    الو  .1

 ياق   فيب األجل. 
د وز للدائ  حتيى قتيل انق ياء األجيل أن يتخيذ مي  اإلجيراءات ميا دحيا ظ  .2

عليى حقوقيب وليب  ي  ذليك أن دقاليب بتيأمي  إذا  يي  إ يالس الميدي  أو 
 إعساره واستاد إلى ستب معقول. 
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 المذكرة اإلد احية:
  األقا   إال إذا ار  ييم إذا  ييام االد ييزام ي   رييا ب  ييل  اقيي  ةييا يفيي ح االد ييزام يييي ح

األ ييييل    اد يييييادو يييييي يي  ادييييي،ائل  م ييادييييل ادةييييي،يل بادثةييييا     م ي ا ييييي  إ ييييي ا ات 
 اد ن ا     م يي ل ةو تف ةات ي،ينم  ،قث  ق،م ر اذ اد ف ةات..ادخ.

 اجييثن دليي،ائل ق ييم قبييل ار  ييا  األ ييل   م ي خيي  يييا ييي اه يييل األقةييام ادةاقيييم   يييل 
ادةحاةظييم قلييم ق ييم   ايي، اديي  ل ادة يي ر د ييةام ادحيي   تح ايي    ا   ا ات يا يك ل دييم

 قثائم ادج ق  تج،ي، اد  ،   رة  اد،قث   ا  ادة ا   ..ادخ.
 دليي،ائل  م ييادييل   يي يال  إذا   ييو إةييا  ي،ينييم    إقييياره   يي ايم  م يييي ن، إدييم 

 ابل ي  ثم. 
  زائ ل.    212/1اثرل     274/1يف ل     274/1  و تيا   رم ادةاق   

 ( 290مادة )
يترتب على انق اء األجل الفاسخ زوال االلتزام دون أن دكون لهذا الزوال أثير 

 رجع .
 المذكرة اإلد احية:

إذا  ام األ ل ةااخا ةا  تل قلم ار  ييائم ن ام االد ييزام ادة يياع إديييم ق م  م يكييثم 
  ةكييال دييي ا ادييز ام  ايي  ر  ييو  ةةييةا ق يي، ا يجييار دةيي،  ايينم  ين يييو اد ييزام ادةييى   

ادةيييي     ييييل االر  يييا  بة يييو يييي،  اييينم    ييي، ذدييي  ال يفييي ح ادةيييى   يل زييييار ةيييو 
 يثا يم ادةي     ب و    قلم األ ا   م ي ق ادة  ثر إدم ادةى  .

  زائ ل.    212/2اثرل     274/2يف ل     274/2  و تيا   رم ادةاق   
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 الفصل الثالث 
 تعدد محل االلتزام 

 الفرع األول 
 ي االلتزام التخيير 

 ( 291مادة )
دكييون االلتييزام تخيير ييا إذا شييمل محلييب أشييياء متعييددة تتييرأ ذميية المييدي  بييراءة 
تامة إذا أدى واحدا ماها، و كون الخيار للمدي  ما لي ياص القيانون أو يتفيق 

 المتعاقدان على غير ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

د ييزام   يييا  ي  يي،ق   تبال ادةيياق  ي ييم يكييثم االد ييزام تخاا اييا إذ يجييل  م يكييثم يحييل اال
 يفيييح  م تكيييثم األ ييييا  ادة  ييي،ق  ر يييثقار     ق يييارات    ين يييثالت   افيييح  م يجةييي  
اد  يي،ق  يي ه  ليييا  يفييح  م يكييثم يحييل االد ييزام ر ييثقار  ق ييارار  ين ييثال  قةييا    اي ناقييا 
قل قةل   اجل  م ي ثاة  ةو األ يا  ادة  ،ق  داد زام اد خاا ل  ةي  يا ي ييثاة  ةييو 

حل االد زام يل  يي     الق ةييام  م ي يي  اال  يييار قلييم  ل ينيييا  يفيي ح  ييث ادةحييل ي
 ادثقا،.  

ةييعذا  ييام يحييل االد ييزام اد خاايي ل  ييائال  تييثاة ت  يي    ادةحييل ةييو  اقيي، ينيةييا  دييم 
ت ييثاة  ةييو ادةييارو  ال ركييثم  يييام اد ييزام تخاايي ل   ييل ركييثم  يييام اد ييزام بيييي    اد بيي   

ادةحييل ةييو األ يييا  ادة  يي،ق  داد ييزام اد خاايي ل تكييثم  قيي   بة  ةييم ييي،  تييثاة   يي   
ر ث  االد زام  ةعذا ناد  اد     ب يي، ذديي  ال يكييثم اد زايييا بيييييا   ادثةييا  بةحييل  اقيي، 

 ةو قادم ت ،ق ادةحام ةو االد زام اد خاا ل يب   ذيم ادة،يل   ا   تايم.  
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ج ييل اال  يييار دليي،ائل إال إذا  األصل  م يخ ار ادة،يل  إال إذا   ، رييم ةييو اد ييارثم ي
 ات   ادة  اق،ام قلم  ا  ذد .

 56ق اقييو   298دابييو   262اييثرل   275يفيي ل   275  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
  رقرو.    407دبنارو   

 
 ( 292مادة )

إذا كان الخيار للمدي  وامتاع ع  اال تيار، أو تعدد المدياون ولي يتفقيوا  .1
القاصيي  تعيييي  أجييل دختييار فيييب  فيمييا بييياهي، جيياز للييدائ  أن دقلييب ميي 

المييدي  أو يافييق فيييب المييدياون،  ييإذا لييي يييتي ذلييك تييولى القاصيي  بافسييب 
 تعيي  محل االلتزام.

أمييا إذا كييان الخيييار للييدائ  وامتاييع عيي  اال تيييار أو تعييدد الييدائاون ولييي  .2
يتفقوا فيما بياهي، عي  القاص  أجال إن صلب الميدي  ذليك،  يإذا انق يى 

 خيار إلى المدي .األجل انتقل ال
 المذكرة اإلد احية:

تبال اد     األ دم قكم اي نا  ادة،يل قل اال  يييار ةييو قادييم  ييثم اال  يييار دييم   قكييم 
ت ،ق ادة،ينال  ق،م ات اقيم قلييم اال  يييار ةييو قادييم  ييثم اال  يييار ديييم   ييث  م دليي،ائل 

ثم ا  يييار م   م ييلل يل اد ا و تح،ي،   ل يجل  م يح،ق  ادم ادةيي،يل    ادةيي،ين
  إذا ار  م األ ل ق م  م ي ح   ذد   ي ثم اد ا و  ن يم    اال يحل االد زام.

 تبال اد     ادةاريم قكم اي نا  اد،ائل قل اال  يييار ةييو قادييم  ييثم اال  يييار دييم   قكييم 
ت ،ق اد،ائنال  ق،م ات اقيم قلييم اال  يييار ةييو قادييم  ييثم اال  يييار ديييم   ييث  م دلةيي،يل 

ل اد ا ييو  تح،ييي،   ييل يجييل  م يحيي،ق  ادييم اديي،ائل    اديي،ائنثم ا  يييار م  م ييلل ي
 ةعذا ار  م ق م  م ي ح   ذد   ين  ل ق  اال  يار دلة،يل.



 

349 

 يف ل.  276  و تيا   ادةاق   
 ( 293مادة )

إذا كان الخيار للمدي ، ثي استحال تافيذ كل م  األشياء المتعددة الت  اشتمل 
المدي  مسئوال ع  هذه االستحالة وليو فيميا يتعليق   عليها محل االلتزام، وكان

 بواحدة م  هذه األشياء كان ملزما بأن يد ع قيمة ا ر ش  استحال تافيذه.
 المذكرة اإلد احية:

تظيييي  ادةييياق   ريييم إذا  يييام ادخييييار دلةييي،يل  ااييي حام تن اييي   يييل األ ييييا  ادة  ييي،ق  اد يييو 
 حادم  دييث  يةييا ي  ليي   ثاقيي،  يييل ا يي ةل قلايييا يحييل االد ييزام    ييام ييييئثال قييل االايي 

  ه األ يا   يكثم يلزيار  ،ة   ل األ يا  يحل االد زام ةا ي  م يجاال دا  يييار   يييا 
إذا اق ف ت االا حادم قلم  و      كة  بحاق دم يبيي  إال  قا   اقيي، ةييعم االد ييزام ال 

 ين  و  ا  ال يحلم ةو األقا  األ ا   اف ح االد زام بيييار.
 يف ل.  277يا   رم ادةاق     و ت

 
 الفرع الثان  

 االلتزام التدل  
 ( 294مادة )

دكييون االلتييزام بييدليا إذا لييي ديييمل محلييب إال شيييئا واحييدا، ولايي  تتييرأ ذميية  .1
 المدي  إذا أدى بدال ماب شيئا ا ر. 

 األصيل ال التديل هو وحده محل االلتزام وهو الذي دعي  صتيعتب.  .2
 

 المذكرة اإلد احية:
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حل االد زام ادب،دو ةو  قا   اق،  دكل يجثن دلة،يل  م ي ييو بيي قا  ا يي   يي،ال ينحف  ي
ينم   اب     ا ادثةا  ذي م    م يل زم ادة،يل ب قا   و  ي ال قلييم  م يكييثم دييم  م 

 يب   ذي م بةبل  يل ادن ثق  ،ال يل ادقيام ب قا  اد و  ادة ال.
ألصييال ال االد ييزام ادبيي،يل  ألم االد ييزام  اديي ل يحيي،ق نبي ييم االد ييزام ادبيي،دو  ييث االد ييزام ا

األصال  ييث  ا ييل األقا   ديي د  ةييعذا  ييام يحييل االد ييزام األصييلو ييي ق قلييم ق ييار  ييام 
االد زام ق اراا ق م  دث  ام ادب،يل ين ثال   إذا اا حام ادثةييا  بادةحييل األصييلو بيييبل 

ل إذ ال تييىا   يي ه   نبو تب   ذيم ادة،يل  ذد  قلم قك  اا حادم ادثةا  بادةحل ادب،ي
 االا حادم قلم ب ا  االد زام.  

  68ق اقييو   302دابييو   265اييثرل   278يفيي ل   278  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
  رقرو.    411 زائ ل     216دبنارو     69

 الفصل الرابع 
 تعدد صر   االلتزام 

 الفرع األول 
 الت ام 

 ( 295مادة )
وإنما دكون بااء على اتفاق الت ام  بي  الدائاي  أو بي  المدياي  ال دفترع  

 أو نص    القانون.
 المذكرة اإلد احية:

اد  ييايل  صيي  يج ييل االد ييزام  ايي  قا ييل دار يييام ةييو قادييم ت يي،ق اديي،ائنال    ت يي،ق 
ادة،ينال   اد  ايل  ال اد،ائنال يكثم ت اينا إيجا يييا   اد  ييايل  ييال ادةيي،ينال يكييثم 

قلييم قاقيي،  ار يييام االد ييزام ةييو قادييم ت يي،ق ت ةارا البيا   اد  ايل  نث يييم  يييم  يي    
 ن اةييم ديي د  ال ي  يي م  إذ ال يث يي، إال إذا   يي، ات ييال    رييم قييارثرو ي  ييو بييم   ال 
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ي يي    ا ت ييال صيي اقم قلييم اد  ييايل  ييل يةكييل  م يكييثم  ييةنيا   يي ايم  م تكييثم 
ل ةييو ا راق  قادم قليم بفثر  ال ت بل اد يي    قيي،  ييا  ا ت ييال اد ييةنو قلييم اد  يياي

ادة يييايات اد جارايييم يةيييل قاديييم اة ييي ام ت يييايل ادة ايييل يييي  ادة ايييل إدييييم ةيييو قةييي  
 األ    إذا اد زم األ ا   ،ة يا.

 12ق اقييو   315دابييو   266اييثرل   279يفيي ل   279  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
  رقرو.    426   412 زائ ل     217دبنارو  

 
 أوالا : ت ام  الدائاي .

 ( 296مادة )
  اماي  م تمعي  أو مافردي  مقال ة المدي  بكل الدي . للدائاي  المت .1
للمييدي  أن دعتييرع علييى مقال يية أحييد دائايييب المت يياماي  بأوجييب الييد ع  .2

الخاصة بهيذا اليدائ ، وياألوجيب المييتركة بيي  جمييع اليدائاي ، وليير ليب 
 أن دعترع عليب بأوجب الد ع الخاصة بدائ  ا ر. 

 المذكرة اإلد احية:
  ييايل ا يجييا و   اكييثم  يي د  إذا  ييام دكييل قائييل يييل اديي،ائنال يياد ييم تبييال ادةيياق  اد

ادةيي،يل بكايييل اديي،يل  اايي ي ائم ينييم   تبيي   ذيييم ادةيي،يل  ثةييا  اديي،يل ألل يييل اديي،ائنال  
 اييييل  يي ا ادنييث  يييل اد  ييايل قلييم اديي،ائنال ادحفييثم قلييم ق ييثقيم إذ يكييثم دكييل 

ييييل قلييم ادةيي،يل ادثةييا   ،ينييم قة ييم ييينيم ادحيي  ةييو يياد ييم ادةيي،يل بكييل اديي،يل   ةييا ي
 اقييي،  ألل ييييل ادييي،ائنال   ةيييو ذدييي  تيييثةا  دلثقييي   ادن  يييات   يفييي،ر  ييي ا ادنيييث  ييييل 
اد  يييييايل ا ت يييييال  إذ ديييييم رجييييي، رفيييييا ةيييييو اد يييييارثم ي  لييييي  باد  يييييايل  يييييال ادييييي،ائنال  
 اد  ييييايل اديييي ل ي  يييي  قليييييم اديييي،ائنثم قلاييييل ادثقييييث  ةييييو ادحيييييا  اد ةليييييم ألم اديييي،ائنال 

ي ثم  م يح  ييييثا يفييييادحيم قييييل ن ايييي  ا يييي   ييييث ادث ادييييم  إذ  ثااييييي يا ي ييييي، يييييي ي
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اد،ائنثم إدم  اق، ينيم باا ي ا  اد،يل ق م  م ي    ثا دلة ار اد ييو يةكييل  م تلحيي  
  يم يل اد  ايل ةو قادم إقيار اد،ائل اد ل اا ثةو اد،يل يل ادة،يل.

يجييييا و ا ت ييياقو يييييا ييييييةم  ييييل األيةلييييم اد لالييييم اد يييو تيييي    ةييييو يجيييام اد  ييييايل ا 
بادحييياب ادة يي      ييث   ييار  قييل إييي،ا  ر ييثق يييل  قيي، ادبنييث  دةفييلحم  خفييال    

  كة    يكثم دكل ينيم ق  إي،ا  ادة اد   احبيا ينم. 
 ت  يي،ق اديي  اب  ب يي،ر قيي،ق اديي،ائنال ادة  يياينال  إذ إم ادةيي،يل ت  يييم بكييل قائييل رابيييم 

ت  يييم باديي،ائنال اآل يي ال  ديي د  يجييل االق يي،اق  يييي  لم يخ ل ييم قييل تليي  اديي  اب  اد ييو
بادثص  اد ل يلح  بكييل رابيييم   يي ا يييل  يي رم  م ي يي،م ةييو  ايي  االد ييزام إذ قيي، يكييثم 
ادييي،يل ينجيييزا بادنيييي م ألقييي، ادييي،ائنال   ي ل يييا قليييم  ييي      ي ييياةا إديييم   يييل بادنيييي م 

ديي ل يلحيي  د  يي   ديي د  يجييل قلييم اديي،ائل اديي ل ييادييل ادةيي،يل  م ي  ايي، بادثصيي  ا
قاق م بادة،يل   ا  تييل قلييم ذديي  قيي،م قيي،ر  ادةيي،يل قلييم اد ةييي  باديي،ة  ةييو يثا يييم 
اديييي،ائل  إال إذا  ييييام اديييي،ة   اصييييا ب اق ييييم ييييي   يييي ا اديييي،ائل باديييي ات   ال يييييي يي   م 
ي ةيييي  ةيييو يثا ييييم ادييي،ائل بادييي،ةث  ادخاصيييم بادييي،ائنال اآل ييي ال   رظييي ا دثقييي،  ادييي،يل 

يياد ييم اديي،ائل باديي،ةث  ادة يي   م  ييال اديي،ائنال  ةي ييا   اديي،ة  يييي يي  ادةيي،يل  م ييي،ة  
بييا ك اه ادفيياقر ييينيم    اديي،ة  ب ييي،م ي يي   يم ادةحييل   دكييل ادةيي،يل ال ييييي يي   م 

 ي،ة  يياد م اد،ائل دم  ،ة  يخم  ا ه يل اد،ائنال.  
 219ق اقييو   317دابييو   268اييثرل   281يفيي ل  281  ييو ت ييارب رييم ادةيياق  

  رقرو.  451 زائ ل   
 
 
 
 ( 297مادة )
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كل ما دستوفيب أحد الدائاي  المت ياماي  مي  اليدي  دصيير مي  حيق اليدائاي  
جميعا، و تحاصون فيب وتاون القسمة بيياهي بالتسياوي إال إذا وجيد اتفياق أو 

 نص دق   بخالف ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

ا نييو ذديي   م  ييل يييا تبال ادةاق   م اد،يل ين يم ةو قاقم اد،ائنال ب  يييم  يي  ن    
يييي ث يم  قيي، اديي،ائنال يييل ادةيي،يل يفيي ح يييل قيي   ييل اديي،ائنال  بفيي ع ادنظيي  قييل 
ادة ،ار اد ل اايي ثةاه   ييل اديي،يل    ب  ييم  ةييعذا اايي ثةم ب يين اديي،يل  ييان دكييل قائييل 
ا    م ي    قليم ر ثقار  زئيا ب ،ر قف م ةو   ا اد  ن   إذا اايي ثةم  ييل اديي،يل 

 ا حاصييثم  يييم  ة ييا دةييا ات  ييثا قليييم   إذا دييم يث يي، ات ييال  يفيي ح يييل قيي   ييل قائييل 
  يةا  انيم  ال يث ، رم  ي ا ادخفثت  ةاد يةم تكثم  انيم باد يا ل.

 221ق اقييو   319دابييو   270اييثرل   283يفيي ل   283  و تيا   رييم ادةيياق  
  رقرو.    416 زائ ل   

 
 ( 298مادة )

أن ييو   اليدي  ألي مياهي، إال إذا   إذا كان الت ام  بي  الدائاي  جاز للميدي 
 مانع أحدهي، ولي يترتب على ذلك صرر للمدي .

 المذكرة اإلد احية:
يكيييثم ادييي،يل ةيييو اد  يييايل ا يجيييا و  قييي،   اقييي،  ال ي بيييل اد جزئيييم ةيييو اد اقيييم  يييال  

ادة،يل  اد،ائنال   اكييثم دلةيي،يل  م ي ييو باديي،يل ألل يييل اديي،ائنال ادة  يياينال   اكييثم 
 ئييا د ي ييم ةييو يييثا ي يم  ةي ييا  إال إذا قييام  قيي، اديي،ائنال بعريي اره ب يي،م ادثةييا  ادثةييا  يب

ألق، اد،ائنال  ةعذا دم ينف   قام بادثةا  ةعم ذي ييم ال تبيي   قبييل بقيييم اديي،ائنال  إال ب يي،ر 
 قف م اد،ائل اد ل تم ادثةا  دم.
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 316/1دابييييو   267/1اييييثرل   280/1يفيييي ل   380/1  ييييو ت ييييارب رييييم ادةيييياق  
  رقرو.    413 زائ ل     218/1قو   ق ا

 ( 299مادة )
إذ برئت ذمة المدي  قتل أحد الدائاي  المت اماي  بستب غير الو ياء  يال تتيرأ 

 ذمتب قتل ال اقي ، إال بقدر حصة الدائ  الذي برئت ذمة المدي  قتلب.
 المذكرة اإلد احية :

اييي  ادثةيييا  يةيييل إذا   ئييي  ذييييم ادةييي،يل قبيييل  قييي، ادييي،ائنال ادة  ييياينال دييييبل ا ييي   
اد ج،ييي،     ادة اصييم    اتحيياق اد يييم     ا  يي ا      اد  يياقم  ةييا تبيي   ذيييم ادةيي،يل قبييل 
بيياقو اديي،ائنال ادة  يياينال إال ب يي،ر قفييم اديي،ائل اديي ل   ئيي  ذيييم ادةيي،يل قبلييم  ديي د  
ةعم ادنم ق، اا  اد  ايل ةو اد اقم  ال اد،ائنال  ادة،يل قلييم ادحادييم اد ييو ين  ييو 

ا اديي،يل قييل ن ايي  ادثةييا   ةييي ا ادي ايي   ييث اديي ل يييىقل إدييم ار  ييا  اديي،يل  ابيي   ةاييي 
 ادة،يل ةو يثا يم  ةي  اد،ائنال.  

 318/1دابيييو   269/1ايييثرل   282/1يفييي ل   282/1  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
  رقرو. 414ق اقو   

 ( 300مادة )
ي  اآل ر   ال إذا أتى أحد الدائاي  المت اماي  عمال م  شأنب اإلصرار بالدائا

 يافذ هذا العمل    حقهي.
 المذكرة اإلد احية:

تث ، ريابم ت اقديييم  يةييا  ييال اديي،ائنال إذ ي يي،  ييل قائييل رائ ييا قييل  ايي ه يييل اديي،ائنال  يةييا 
ين يييي  ال  يةيييييا ي يييي    تيييييي ن، ةكيييي   ادنيابيييييم اد  اقديييييم قليييييم تح ايييي  يفيييييلحم ادييييي،ائنال 

ايي  اق  ةييي يم يييل ذديي    إذا  قيي  ادةيي،يل ادة  اينال  ةعذا  ق ر  ق، اد،ائنال ادةيي،يل ا
 باد،يل ةو يثا يم  ق، م اا  اق  ةي يم يل ذد ...ادخ.
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 رييم ادةيياق  ي نييو  ال ت  يي،  ةكيي   ادنيابييم اد  اقديييم يييا ين يي  إدييم يييا ي يي   ةييعذا صيي،ر 
قكم ةو صادح ادة،يل  ،  ق، اد،ائنال ادة  اينال  ةا يي ل ةو يثا يم  ايي ه يييل 

 يي    قيي، اديي،ائنال ادة  يياينال ادةيي،يل يييل اديي،ائنال ةييا يييي ل ا  يي ا  ةييو اديي،ائنال   إذا  
يثا يم باقو اد،ائنال   إذا  قيي ر ادةيي،يل  قيي، اديي،ائنال ادة  يياينال ةييا يييي ل ذديي  ةييو 

 يثا يم باقو اد،ائنال.  
 318/2دابييييو   269/2اييييثرل   282/2يفيييي ل   282/2  ييييو ت ييييارب رييييم ادةيييياق  

 ق اقو.  
 ( 301مادة )

قييل الت ييام  إلييى ورثيية الييدائ  المت ييام  إال إذا كييان الييدي  غييير قابييل ال يات
 لالنقسام.

 المذكرة اإلد احية:
تبيييال ادةييياق  قكيييم ييييثت  قييي، ادييي،ائنال ادة  ييياينال  تييي    رايييم ي  ييي،قيل  ةيييا ييييي ل 
اد  ييايل ةييو يثا يييم ادثراييم    يي ا ي نييو  م اديي،يل ين يييم قلييايم  ييل ب يي،ر رفييا م ةييو 

ت اد اقيييم  اييينيم   يييال ادةييي،يل  ةيييعذا  يييام ادةييي،يل  انيييا  قييييا  ادةاييي ا    ذدييي  بخفيييث 
يثرايم يي يي   م ي و بكييل اديي،يل دييم    ييام ادةييثر  يييي يي   م ييادييل باديي،يل  لييم  
 دكييل ب يي، يييثت ادةييثر  ال يييي يي  ادةيي،يل  م ي ييو ألقيي، ادثراييم يييل اديي،يل إال  نييي م 

ل بادثةيييا  إال  نييييي م  يييي ا رفيييا م يييييل ادةاييي ا    ال يييييي يي  ادييييثار   م يياديييل ادةيييي،ي
ادنفال. ةلث  ييام اديي،ائنثم ادة  يياينثم  ر  ييم   ييام اديي،يل ايي ةائم قينييار   يييات  قيي، 
اد،ائنال ادة  اينال قل  رام ااام ب رف م ي يا ام ةو ادةا ا   ةعم  ييل  ار  ييينيم 
يييي ثةو يييل اديي،يل يييائ و قينيييار ة يي   ةييعذا يييا اايي ثةا ا ر ييي  قليييم  ييل يييل ادييي،ائنال 

 اينال ادةاام اآل  ال بخةيال   اي   م ادثار   ةيال  و رفييا م يييل ا ر  ادة 
يل قفم يثرام ةو اديي،يل  قيي،  لغيي   يي ه ادحفييم يائييم   ةيييثم   يي ا إذا  ييام اديي،يل 
قا ا دار يام   يا إذا  ييام  ايي  قا ييل دار يييام ةييا ين يييم قلييم ادثراييم   اجييثن دلةيي،يل 
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م اديييي،ائل ادة  ييييايل   اجييييثن ألل  ار   م  م ي ييييو باديييي،يل  لييييم ألل  ار  يييييل  رايييي 
يياد م باد،يل  لم  ةعذا اا ثةم  قيي، ادثراييم اديي،يل  لييم   قيييم ينييم  ييل قائييل ي  ييايل 

 قف م ةو اد،يل   ا يو  ل  ار  رفا م ةو ا ر  يل قفم ادةثر .
 316/2دابييييو   267/2اييييثرل   280/2يفيييي ل   280/2  ييييو ت ييييارب رييييم ادةيييياق  

  زائ ل.    218/2ق اقو   
 

 ثانيا : ت ام  المدياي  
 ( 302مادة )

يتحقق الت يام  بيي  الميدياي ، وليو كيان ديي  بع يهي مي جال أو معلقيا عليى 
شرط أو مرت قا بوصف مي ثر فييب، وكيان ديي  غييره ما يزا أو  الييا مي  ذليك 

 الوصف.
 المذكرة اإلد احية:

ديي د  يجييل  ت  يي،ق  يييم اديي  اب   -اد  ييايل اديييلبو-دةييا  ييام اد  ييايل  ييال ادةيي،ينال 
ي اقييييا  يييييا يلحيييي  رابيييييم  ييييل ييييي،يل يييييل  صيييي    ال يييييىا  ذديييي  ةييييو اد  ييييايل  ييييال 
ادةيييي،ينال  ة يييي، ت فيييي  إقيييي،  اديييي  اب   ثصيييي  يج ليييييا ت ةاييييز بااار ييييا قييييل اديييي  اب  
األ يي     قيي، يكييثم ب  يييا يثصييثةا  اديي  ن  ايي  يثصييثع   يجييثن  م يكييثم  قيي، 

دة  ييايل اآل يي  ييي،يل  يي،يل قييام  ادةيي،ينال ادة  يياينال ييي،ينا  يي،يل يى ييل   ادةيي،يل ا
 ق، يكثم قيل  ق، ادة،ينال ادة  اينال ي ل ا قلم     ةو قييال ال ي يي، قيييل ادةيي،يل 
ادة  ييايل اآل يي   يي د  ةييا  اع ادثصيي  اديي ل يلحيي  بكييل رابيييم تيي    اديي،ائل ب قيي، 

 ادة،ينال ادة  اينال ال يىا  ةو اد  ايل  ال ادة،ينال.  
  و يثق،.  ق    366  و تيا   رم ادةاق   

 ( 303مادة )
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 إذا و ى أحد المدياي  المت اماي  الدي  برئت ذمتب وذمة ال اقي .
 المذكرة اإلد احية:

يجثن ألل يل ادة،ينال ادة  اينال  م ي ييو اديي،يل  لييم دليي،ائل   اجييل قلييم اديي،ائل  م 
 ي بييل ادثةييا    ا  تييل قلييم ادثةييا   يي ا   ذيييم  ةييي  ادةيي،ينال بةييا ةييايم ادةيي،يل ادةييثةو 

 إذا   ةييم  قيي، ادةيي،ينال ادة  يياينال بجييز  يييل اديي،يل  ةييا يييي يي  اديي،ائل  م ييادييل 
 بقيم ادة،ينال إال بةا ب و يل اد،يل.  

 222ق اقييو   321دابييو   271اييثرل   284يفيي ل   284  و تيا   رييم ادةيياق  
  رقرو.   427ق اقو   

 ( 304مادة )
و بع يهي مرا ييا  ي  للدائ  أن دقالب بدياب كل الميدياي  المت ياماي ، أ .1

ذلييك مييا يلحييق عالقتييب بكييل مييدي  ميي  وصييف ييي ثر  يي  الييدي ، ومقالتتييب 
 ألحدهي ال تماعب م  مقال ة ال اقي . 

ال د يييوز للميييدي  اليييذي دقال يييب اليييدائ  بالو ييياء أن دحيييتج بأوجيييب اليييد ع  .2
الخاصييية بغييييره مييي  الميييدياي ، ولاييي  د يييوز ليييب أن دحيييتج بأوجيييب اليييد ع 

 ع الميتركة بي  المدياي  جميعاا. الخاصة بب، ويأوجب الد 
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 المذكرة اإلد احية:
يي يي  اد،ائل  م ييادل ادة،ينال ادة  اينال باد،يل يج ة ييال     ين يي قيل   دليي،ائل 
ييلييي  ادح ايييم ةيييو  م ي  ييي  قليييم  ل ادةييي،ينال  يييا     يييث  اييي  يليييزم بةياد يييم بقييييم 

 ادة،ينال.  
اينال يج ييل يييل ادةةكييل  م ت فيي   ت يي،ق اديي  اب   ييال اديي،ائل   ييل ادةيي،ينال ادة  يي 

إق،    ه اديي  اب   ثصيي  يج ليييا ت ةاييز بااار ييا قييل اديي  اب  األ يي    ة يي، يحيي،   م 
تكثم رابيم  ق، ادة،ينال ينجز   رابيم ي،يل ا   ي ل م قلييم  يي    ة ييو  يي ه ادحادييم 
قلم اديي،ائل اد  ايي، ةييو ييادب ييم بةييا يلحيي  رابيييم ادةيي،يل اديي ل يياد ييم يييل  صيي   ةييعذا 

ام االد ييزام يييى ا    ي يي  نا   ييل قلييم اديي،ائل قبييل  م ي ييثق قلييم  قيي، ادةيي،ينال كيي 
ادة  يياينال  م ي اقييو ذديي   ان ظيي  قلييثم األ ييل    تح يي  اد يي       ييادييل ييي،يل 

 ا   اد زايم  اٍم يل  ل  ص   قام األقا .  
نال   ال يييي ي  ادةيي،يل  م ي ةييي  ةييو يثا يييم اديي،ائل باديي،ةث  ادخاصييم بغايي ه يييل ادةيي،ي

ة يي، تكييثم رابيييم اديي،ائل ب قيي، اديي،ائنال ي ييث م ب اييل يييل قاييثب ا راق   ق م  م يث يي، 
 يييي ا اد اييييل بادنييييي م دغا  ييييا يييييل اديييي  اب  ادخاصييييم بادةيييي،ينال اآل يييي ال  ةييييا يييييي يي  
اد ةييييي  ةييييو يثا يييييم اديييي،ائل  ييييي ا اد اييييل إال ادةيييي،يل اديييي ل دحيييي  اد اييييل بعراقتييييم   ال 

 ي    د  ةو يثا يم اد،ائل.  يي يي   ا ه يل ادة،ينال اد ة
ايل ادييي ل ناد يييم ادييي،ائل بكيييل ادييي،يل  م يييي،ة  ادةياد يييم بادييي،ةث    اجيييثن دلةييي،يل ادة  يييع
ادة يييي   م  ييييال ادةيييي،ينال  ةي ييييا يةييييل اديييي،ة  بيييياد يام د يييي،م ي يييي   يم اديييييبل يييييةا  
 اي يي  ادة،يل اد ةي  ب   م اد،ةث  ادخاصم بم   يا    م اد،ةث  ادخاصييم بغايي ه يييل 

 ،ينال ةا يي يي  اد ةي   يا.  ادة
 223ق اقييو   322دابييو   272اييثرل   285يفيي ل   285  و تيا   رييم ادةيياق  

  رقرو.    428 زائ ل   
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 ( 305مادة )
إذا انق ت حصة أحد المدياي  المت اماي   ي  اليدي  بقر يق المقاصية،  يإن 

 الدي  ال ياق   بالاس ة ل اق  المدياي ، إال بقدر حصة هذا المدي .
 المذكرة اإلد احية:

تةب  ادةاق  دكييل يييل ادةيي،ينال ادة  يياينال ادحيي  ةييو اد ةييي  بادة اصييم اد ييو ت يي   ييال 
اد،ائنال  ي،يل ينيم   دكل   ا ادحكم ي يلل اد   قم  ييال يييا إذا  ييام اديي،ائل قيي، نادييل 
ادةيي،يل اديي ل تييثاة ت  يي    ادة اصييم بادنييي م دييم  ة ييو  يي ه ادحادييم يييي يي  ادةيي،يل  م 

  بادة اصييم   ايي،ة  بار  ييا  اديي،يل   ان  ييو اديي،يل  لييم إذا تيييا   اديي،ينام ةييو ي ةييي 
ادة يي،ار   يييا إذا  ييام اديي،ائل قيي، نادييل ييي،ينا ا يي   ايي  ادةيي،يل اديي ل تييثاة ت  يي    
ادة اصييم بادنييي م دييم   ييام دلةيي،يل  م ي ةييي  بادة اصييم اد ييو تييثاة ت  يي  نيا بادنييي م 

يييل اديي،يل  ةييعذا ةيي م  م  ييا يييل    ب دةيي،يل ا يي   دكييل ب يي،ر قفييم  يي ا ادةيي،يل 
قينيييار ايييم  صييي ح ادييي،ائل   يييي،ينا إديييم   بةبلييي   300يييي،ينام ي  ييياينام إديييم   بةبلييي  

قينييار   ييام دل ايي  إذا ناد ييم    م ي ةييي  بادة اصييم  اييىقل ذديي  إدييم ار  ييا   300
قينييار  يييا  150اد،يل  لم   اكثم دي     م ي    قلييم ب بحفيي م ةييو اديي،يل  ل بةبليي  

ذا نادييل   ادةيي،يل ب  ةييعم  يي ا األ ايي  يييي يي   م ي ةييي  بادة اصييم اد ييو تييثاة ت إ
 قينارا ة  .  150   نيا  ال       دكل ب ،ر قفم   ةو اد،يل  ل بةبل   

 ق اقو.    324دابو    274اثرل     287يف ل     287  و ت ارب رم ادةاق   
 ( 306مادة )

 ياماي   يإن اليدي  ال ياق ي  إذا اتحدت الذمة بي  الدائاي  وأحد مديايب المت
 بالاس ة ل اق  المدياي  إال بقدر حصة المدي  الذي اتحدت ذمتب مع المدي .
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 المذكرة اإلد احية:
يح،  اتحاق اد يم  ال اد،ائل   ق، ادة،ينال ادة  اينال  ةو قادم  ةييا   قيي، ةا  ا اييم 

و إال ب يي،ر قفييم  يي ا اآل    ةعذا تثةو اد،ائل   رام  ق، ادة،ينال ةعم اديي،يل ال ين  يي 
ادة،يل   ال يي يي  اد  ث  قلم بيياقو ادةيي،ينال ادة  يياينال  ثصيي م  ل ييا قايييا دليي،ائل 
إال بةييا ت  ييم يييل اديي،يل ب يي، اايي نزام قفيي م  ةةييةا دييث  م    ب    ي  يياينثم  يي،يل 

قينييار  تييثةو اديي،ائل   راييم   ة ييو  يي ه ادحادييم ين  ييو اديي،يل باتحيياق اد ييييم  900قيي،ره 
قينار   ال يي يي    بف  م قائنا  م ي    قلييم  ييل يييل ب   300    ث   ب ،ر رفال

 قينار.  600  إال بةا ت  م يل اد،يل ب ،  فم قف م  ل ي    قلايا بةبل   
ق اقييو   325دابييو    275اييثرل    288يفيي ل    288  ييو ت ييارب رييم ادةيياق   

 ق  و يثق،.    370 زائ ل     226
 ( 307مادة )

  بيي  اليدائ  وأحيد الميدياي  المت ياماي  أن تتيرأ ذميي يترتب على ت ديد اليدي
 باق  المدياي  إال إذا احتفظ الدائ  بحقب قتلهي. 

 المذكرة اإلد احية:
يظييي  يييل ادةيياق   م ا ت ييال قلييم تج،ييي، اديي،يل  ييال اديي،ائل   قيي، ادةيي،ينال ين  ييو بييم 

ادةيي،يل اديي ل تييم اد،يل   اىقل إدم   ا   ذيم ادة،ينال  ةي ا   ا  تل قلم ذد  تحةييل 
اد ج،ي، ي م االد زام بة  قه   دم  م ي    ب ، ادثةا  بم إدم اديي،ائل قلييم بقيييم ادةيي،ينال 
كل  نفا م ةو اد،يل   دكل ال ي م ار  ا  اد،يل بادنييي م دجةييي  ادةيي،ينال ادة  يياينال 

 قلم   ا ادنحث  إذا  ام اد،ائل ق، اق  ظ بح م قبليم.  
 224ق اقييو   323دابييو   273اييثرل   286 ل  يفيي  286  و تيا   رييم ادةيياق  

  زائ ل   
 ( 308مادة )
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إذا أبرأ الدائ  أحد المدياي  المت اماي  م  الدي   قف، برئت ذمتب وذميي  .1
 ال اقي  م  حصتب ويق  ت اماب.

 إذا أبرأه م  الت ام   قف بقي  ديايب  ي  ذمتيب، وامتاعيت مقال ية اليدائ   .2
ليب بما يد عونب عاب بحكي الت ام  لب بحصة اآل ر  ، وله الء الرجوع ع

 بياهي. 
 إذا أبرأه بصورة مقلقة، انصرف اإلبراء إلى الدي  والت يام  معيا، ميا ليي  .3

يتتييي  ميي  ظييروف الحييال أو ميي  صتيعيية التعامييل أن اإلبييراء ياصييرف إلييى 
 أحدهما.

 المذكرة اإلد احية:
 ا  يييل اد  ييايل  يظي  يييل ادةيياق   ريييا ت يي  قكةييا دكييل يييل ا  يي ا  يييل اديي،يل   ا  يي 

 ا   ا  ادةيل   ةعذا ا    اد،ائل  ق، ادة،ينال ادة  يياينال يييل اديي،يل   ئيي  ذي ييم  ذيييم 
اد يياقال بة يي،ار قفيي م ةييو اديي،يل   دكنييم ي  ييم ي  يياينا ييي  بيياقو ادةيي،ينال ةييو اديي،يل 

 ادة   و.  
 يي،ر  إذا تحيي،ق ا  يي ا  ةييو اد  ييايل ة يي   ةييا يييي يي  اديي،ائل  م ييادييل ادةيي،يل إال ب

قف م ق م  م يىا  ذد  ةو ق م ةو اد  ث  قلم باقو ادة،ينال بكل اد،يل ةييعذا ر يي  
قلايم بكل اد،يل  ديييم  م ي   ييثا قلييم ادةيي،يل اديي ل    يي   يييل اد  ييايل بةييا قة ييثه قنييم 

 بحكم اد  ايل.  
 إذا ا    اديي،ائل  قيي، ادةيي،ينال إ يي ا ر ييل ييا  ارفيي ع  يي ا ا  يي ا  إدييم ا  يي ا  يييل اديي،يل  
 ا   ا  يل اد  ايل   تيبا   قكام ا   ا  يل اد،يل   ا   ا  يييل اد  ييايل   يييا إذا 
تبييال يييل ظيي  ع ادحييام    يييل نبي ييم اد  ايييل  م ا  يي ا  ينفيي ع إدييم  قيي، ةا  ةييعم 
 قكييام يييا ارفيي ع إديييم ا  يي ا   ييو اد ييو تيبيي   ةييعذا ارفيي ع إدييم ا  يي ا  يييل اديي،يل  
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و اد ييو تيبيي   ةييعذا ارفيي ع إدييم ا  يي ا  يييل اد  ييايل ةعم  قكييام ا  يي ا  يييل اديي،يل  يي 
 ةعم  قكام ا   ا  يل اد  ايل  و اد و تيب .  

 ق  و يثق،.  371  و تيا   رم ادةاق   
 ( 309مادة )

   جميع األحوال الت  يتر   يها الدائ  أحد الميدياي  المت ياماي  سيواء  .1
اي  أن يرجعيوا كان اإلبراء مي  اليدي  أم مي  الت يام ، دكيون ل ياق  الميدي

 على هذا المدي  باصي ب    حصة المعسر ماهي. 
إذا أعفى الدائ  المدي  الذي أبرأه م  كيل مسيئولية عي  اليدي ،  يإن هيذا  .2

 الدائ  هو الذي يتحمل نصيب هذا المدي     حصة المعسر.
 المذكرة اإلد احية:

  ةييو قيي  بقيييم ا  يي ا  اييثا  ت ليي  بييع  ا  ادةيي،يل يييل اديي،يل  م يييل اد  ييايل  ال يييىا
ادةيي،ينال ةييو اد  ييث  قلييم يييل   يي    نفييا م ةييو قفييم يييل  قييي  ييينيم  إال إذا قفيي، 
اد،ائل إق ا  ادة،يل ادةبيي   يييل  ييل ييييئثديم ت  ليي  باديي،يل  ة ييو  يي ه ادحادييم ةييعم اديي،ائل 

  ث اد ل ي حةل رفال   ا ادة،يل ةو قفم يل  قي  يل باقو ادة،ينال.  
 219ق اقييو   328دابييو   278يفيي ل   291ل   اييثر   291  و ت ييارب رييم ادةيياق   

  زائ ل.  
 ( 310مادة )

إذا انق ييى الييدي  بالتقييادم بالاسيي ة إلييى أحييد المييدياي  المت يياماي   ييال  .1
 دستفيد م  ذلك باق  المدياي  إال بقدر حصة هذا المدي . 

إذا انققعيييت ميييدة التقيييادم أو أوقيييف سييير انب بالاسييي ة إليييى أحيييد الميييدياي   .2
 د وز للدائ  أن يتمسك بذلك قتل باق  المدياي . المت اماي ،  ال 
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 المذكرة اإلد احية:
قيييي، ين  ييييو اديييي،يل باد  يييياقم بادنييييي م ألقيييي، ادةيييي،ينال ادة  يييياينال ق م بقيييييم ادةيييي،ينال 
ادة  اينال   احيي،  ذديي  إذا  ييام اديي،يل ينجييزا بادنييي م ألقيي، م  ي ل ييا قلييم  يي      

ام اد  يياقم بادنييي م دةييل  ييام ييينيم قينييم ي يياةا إدييم   ييل بادنييي م د  يي ال  ةابيي،  ايي ا
ينجزا  ق م  م يب،  ا اارم بادني م دل اقال  ألم قيثريم دييم تفيي ح ب يي، يييي ح م األقا   
 قييي، يبييي،  اييي اام اد  ييياقم بادنيييي م إديييايم  ةي يييا إذا  ارييي  قييييثريم ييييي ح م األقا  دكيييل 

م ار  ييا  قيييل  قيي، اد  اقم قي       ق  ا اارم بادني م دة،يل ق م اآل  ال.  ةو قاد
ادة،ينال ادة  اينال  ةعم ذد  يىقل إدم ار  ا  اديي،يل ب يي،ر قفييم  يي ا ادةيي،يل  ةييعذا 
نادييل اديي،ائل ادةيي،يل ادة  ييايل اديي ل اك ةييل اد  يياقم بادنييي م دييم   ييام دييم  م ي ةيييي  
باد  ييياقم  ان  يييو ادييي،يل   ييييا  اييي ه ييييل ادةييي،ينال ةيييا ييييي  ا، م إال ب ييي،ر قفيييم  ييي ا 

اد ةي   ي ا اثا  نادبيم اد،ائل قبييل يياد ييم ادةيي،يل اديي ل ار  ييم اديي،يل ادة،يل   ديم 
 باد  اقم بادني م إديم  م نادبيم ب ، يياد م   ا ادة،يل.

 اةليييييو  ييييي ا ادحكيييييم اق  يييييارات اد ،اديييييم  ألم ادييييييةات دلييييي،ائل بةياد يييييم بييييياقو ادةييييي،ينال 
ي ٌحةيييل بييياقو ادة  ييياينال بكيييل ادييي،يل ق م ااييي نزام قفيييم ييييل ار  يييم قينيييم  باد  ييياقم 

ادة،ينال ادة  اينال   ه ادحفم يل اد،يل ي  اي نا  ر ثقيم  يييا قلييم ادةيي،يل اديي ل 
 ار  م قينم باد  اقم.  

 إذا ار ي ييي  يييي،  اد  ييياقم       قييي  اييي ااريا بادنيييي م ألقييي، ادةييي،ينال ادة  ييياينال ةيييا 
ذديي  إدييم يجثن دل،ائل  م ي ةي    د  ةو يثا يم باقو ادةيي،ينال ادة  يياينال   ا  يي  

يب،  ادنيابم اد  اقديم  يةا  ال ادة،ينال ادة  اينال  يةا ين يي  ال  يةييا ي يي   ةييا يجييثن 
دل،ائل  م ي ةي   ثق     قي  اد  اقم ادخات  ،يل ي،يل ي  ايل ةو يثا يم بيياقو 

 ادة،ينال ادة  اينال  ألم تةيكم ي    يم  د د  ال يي ل ةو ق يم.
 زائيييي ل   230دابييييو   279اييييثرل   292  يفيييي ل  292  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  

 ق  و يثق،.  373 رقرو     434ق اقو     329 تثاة   
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 ( 311مادة )
المدي  المت يام  مسي ول  ي  تافييذ التزاميب عي   عليب، وإذا اعيذره اليدائ  أو 
قاصيياه  ييال أثيير لييذلك بالاسيي ة إلييى بيياق  المييدياي ، أمييا إعييذار أحييد المييدياي  

 ل اقي . المت اماي  للدائ   إنب دفيد ا
 المذكرة اإلد احية:

 رقرييو   دييم ييي،ر  يييا  يياب اديينم األرقرييو  435  يي  ادة يي     يي ه ادةيياق  يييل ادةيياق  
يل قال ي ةةل ةو ق،م ت ييم ادةاق  إدم ة  تال  قاييق إم ادةيياق  اق ييثت قلييم تنظيييم 
يث ثقال  األ م ي  ل  بةيئثديم ادة،يل ادة  ايل قل ة لييم  انييا  تن ايي  اد زايييم   ييث 

 ييييا  إدييييم ة يييي   يييييي  لم   ادةييييارو ي  ليييي  بعقيييي ار    ي ا ييييا  اديييي،ائل ألقيييي، ادةيييي،ينال يح
ادة  ييياينال ق م اد ييياقو   اح يييا  إديييم ة ييي   ييييي  لم  دييي د  األة يييل  م يكيييثم ريييم 

 ادةاق  قلم ادنحث اد ادو :
 ادة،يل ادة  ايل ييى م ةو تن ا  االد زام قل ة لم. .1
  بادنييي م إدييم بيياقو ادةيي،ينال   يييا إقيي ار  إذا اقيي ره اديي،ائل    قا يياه ةييا  ايي  ديي د .2

  ق، ادة،ينال ادة  اينال دل،ائل ةارم ي ا، اد اقال.  
 اد     األ دم ت   قكةا دلة،يل ادة  ايل اد ل ي تكل ة ا  انا  تن ا  اد زايييم اييبل 
  را دل،ائل  يكثم ييى ال ق م  ا ه يييل ادةيي،ينال ادة  يياينال  قييل ت ييثان اديي،ائل  

الاييي   اق يبييي،  ادنيابيييم اد  اقدييييم  يةيييا ي ييي    ا نيييو ذدييي   ال ي  ييي،   اييي    ييي ا تيباييي  
اد  ل اد ار ادة،يل اد ل قام بم إدم  ا ه يل ادة،ينال ادة  اينال   يكثم  ييل ييي،يل 
ي  يييايل  اييي  ييييل ارتكيييل اد  يييل اد يييار يييينيم يييييى ال قيييل تن اييي  ييييا اد زييييثا بيييم ةيييو 

ادييي،ائل قيييل اد  يييل ادييي ل ارتك يييم  يثا ييييم ادييي،ائل  ق م  م يكيييثم يييييى ال قيييل ت يييثان
 ادة،يل ادة  ايل ةو تن ا  االد زام.  
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 اد     ادةاريم تبال  رم إذا  ق ر اديي،ائل  قيي، ادةيي،ينال ادة  يياينال    قا يياه ةييا ت  تييل 
اآلاييار اد ارثريييم داقيي ار    ادة ا ييا  إال ةييو يثا يييم ادةيي،يل ادة  ييايل اد ييو اتخيي ت 

قو ادةيي،ينال ادة  يياينال   ةييو  يي ا تيبايي  دةبيي،  ةييو ق ييم   ال تييي ل ةييو يثا يييم بييا
 ادنيابم اد  اقديم  ال ادة،ينال ادة  اينال  يةا ين   ال  يةا ي  .  

 يييييا إذا  قيييي ر  قيييي، ادةيييي،ينال ادة  يييياينال اديييي،ائل  ةييييعم ا قيييي ار ي ايييي، بقيييييم ادةيييي،ينال 
اة يييا ادة  يياينال  ألرييم ين ييل ت  يييم اديييا   تفيي ح قلييم ادييي،ائل  ديي د  ي يي، ا قيي ار ر

 ديم   يي ل ةو ق يم اا ناقا دةب،  ادنيابم اد  اقديم  يةا ين   ال  يةا ي  .  
 231ق اقييو   330دابييو   280اييثرل   293يفيي ل     293  و ت ييارب رييم ادةيياق   

ق  يييو يثقييي، اد يييو تييينم قليييم )ادةييي،يل ادة  يييايل  374 زائييي ل  قكييي  ذدييي  ادةييياق  
ةييي،ينال ادة  ييياينال ةيييو يث يييث  يييييئثم ةيييو تن اييي  االد يييزام قيييل ة ليييم  ة يييل بييياقو اد

 اد  ايل(.  
 ( 312مادة )

إذا تصالح الدائ  مع أحد الميدياي  المت ياماي ، وت يم  الصيلح اإلبيراء مي  
اليدي ، أو بييراءة الذميية ماييب بأديية وسييلة أ ييرى، اسييتفاد ماييب ال يياقون، أمييا إذا 
كييان ميي  شييأن هييذا الصييلح أن يرتييب  يي  ذممهييي التزامييا جديييدا، أو يز ييد فيمييا 

 تزمون بب،  إنب ال يافذ    حقهي إال إذا أجازوه. يل
 المذكرة اإلد احية:

تظي  ادةاق  ارم إذا تفادح اد،ائل ي   ق، ادة،ينال ادة  اينال  ةييعم ادفييلح ين يي  ةييو 
ق  باقو ادة،ينال ادة  يياينال باد يي،ر اديي ل يح يي  ين  ييم ديييم   ةييا دييث ت ييةل ادفييلح 

ب يم  االم   يي    ألم ةييو ذديي  ةائيي،   ر يي  د قيييم  ا   ا  يل اد،يل       ا   اد يم ينم
ادة،ينال ادة  يياينال   يييي ل ادفييلح ةييو ق يييم اايي ناقا إدييم يبيي،  ادنيابييم اد  اقديييم  يةييا 

  ال ادة،ينال ادة  اينال  يةا ين   ال  يةا ي  .  
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 يييا إذا ت ييةل ادفييلح اد زايييا ةييو ذيييم ادةيي،يل ادة  ييايل   ةييا دييث اق يي ع  يييم بعققييا  
 ييام يحييل رييزا   انييم   ييال ادةيي،ينال ادة  يياينال  ةييعم  يي ا ادفييلح ال ين يي  ةييو  دليي،ائل

قييي  بييياقو ادةييي،ينال ادة  ييياينال  ألم  ييييم ييييا يلحييي  اد ييي ر  ييييم   دكيييل يفييي ح  ييي ا 
 ادفلح راة ا ةو ق يم إذا   ان ه ةاألي  ي     د  ،ي  م.  

 431ق اقييو   331دابييو   281اييثرل   294يفيي ل  294  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
  رقرو.  

 ( 313مادة )
إذا اقر أحد المدياي  المت اماي  بالدي ،  يال دسيري هيذا اإلقيرار  ي  حيق  .1

 ال اقي . 
إذا نال أحيد الميدياي  المت ياماي  عي  اليميي  أو وجيب إليى اليدائ  دميايا  .2

  حلفها،  ال د ار بذلك باق  المدياي  لااهي دستفيدون    حالة ناولب. 
ييييب اليميييي  إليييى أحيييد الميييدياي  المت ييياماي  إذا اقتصييير اليييدائ  عليييى توج .3

  حلف،  إن المدياي  ال اقي  دستفيدون م  ذلك. 
 (332)  الاص القددي :

 إذا اقر أحد المدياي  المت اماي  بالدي   ال دسري هذا اإلقرار    حق ال اقي .   .1
إذا نال أحد المدياي  المت اماي  ع  اليمي  أو وجب إلى اليدائ  دميايا  حلفهيا،  .2

 د ار بذلك باق  المدياي .   ال
إذا اقتصر الدائ  على توجيب اليمي  إلى أحد المدياي  المت اماي   حليف،  يإن  .3

 المدياي  ال اقي  دستفيدون م  ذلك.  
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 المذكرة اإلد احية:
إذا  قيي   قيي، ادةيي،ينال ادة  يياينال باديي،يل  ةييعم ا قيي ار قجييم قاصيي   قليييم   ال ي  يي،  

ادة  يياينال   إقيي اره باديي،يل يلحيي  اد يي ر   يياقو ادةيي،ينال   ايي ه إدييم  ايي ه يييل ادةيي،ينال
ادة  يياينال   يي ا ي نييو قيي،م ايي اارم ةييو ق يييم  ديي د  قلييم اديي،ائل  م يةبيي  ق ييم ةييو 

 يثا يم باقو ادة،ينال ادة  اينال بغا  ا ق ار.  
 إذا  قيي  اديي،ائل ألقيي، ادةيي،ينال ادة  يياينال  ةييعم بيياقو ادةيي،ينال ادة  يياينال يييي  ا، م 

 يي ا ا قيي ار  إذ يكييثم ادةيي،يل ادة  ييايل   ييث ي ل ييم إقيي ار اديي،ائل رائ ييا قييل بيياقو يييل 
ادةيييي،ينال ادة  يييياينال   يحيييي  ديييييم اد ةييييي  بييييا ق ار ق ييييم  دييييث دييييم يكييييل صيييياقرا ةييييو 
يثا ي يم   ذد  تيبي ا دةب،  ادنيابم اد  اقديييم  يةييا  ييال ادةيي،ينال ادة  يياينال  يةييا ين يي  

 ال  يةا ي  .  
ئل إديييم ادةييي،يل ادة  يييايل اديةيييال  ةعييييا  م يحلييي   إييييا  م ينكيييل  ةيييعذا  إذا   يييم ادييي،ا

قلييي  ةيييعم ذدييي  ي اييي، بييياقو ادةييي،ينال ادة  ييياينال   دييييم  م ي ةييييكثا  ييي د    إذا ركيييل 
ادةيي،يل ادة  ييايل اديي ل   ييي  إديييم اديةييال  ةييي ا يكييثم بةةابييم إقيي ار   اكييثم األييي  

دة  يياينال    اد ييادو ال يييي يي  اديي،ائل قاص ا قليم  ال ي  يي،اه إدييم  ايي ه يييل ادةيي،ينال ا
 م ي ةي    د  ةييو يييثا ي يم   ا ييثق ذديي  إدييم  م ادنكييثم قةييل  ييار   قيييم ادةيي،ينال 
ادة  ييياينال  ديييي د  ال تنفيييي ع اايييياره إدييييايم اايييي ناقا دةبيييي،  ادنيابييييم اد  اقديييييم  يةييييا  ييييال 

 ادة،ينال ادة  اينال  يةا ين   ال  يةا ي  .  
يل إديييم ادييي،ائل اديةيييال   ييييا  م يحلييي  ادييي،ائل    ينكيييل  ةيييعم  إذا   يييم ادةييي،يل ادة  يييا

قليي   ةييعم  يي ا ال يييي ل ةييو يثا يييم بيياقو ادةيي،ينال ادة  يياينال  ألم ادحليي  قةييل 
ي    يييم   إذا ركييل اديي،ائل  دييم يحليي  ةييعم ذديي  يكييثم بةةابييم إقيي ار ينييم    يي ا ا قيي ار 

 دييث دييم يكثرييثا  ييم اديي يل  ريياة  ديييائ  ادةيي،ينال ادة  يياينال ةليييم ادحيي  ةييو اد ةييي  بييم
  يييثا اديةييال   دييم ي ييي  رييم ادةيياق  ديي د    قليييم يةكييل اق يي ات إ يياة م ديكييثم رييم 
اد     ادةاريم قلم ادنحث اآلتو )إذا ركييل  قيي، ادةيي،ينال ادة  يياينال قييل اديةييال      ييم 
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إديييم ادييي،ائل يةانيييا ةحل ييييا ةيييا ي يييار  ييي د  بييياقو ادةييي،ينال دكييينيم ييييي  ا، م ةيييو قاديييم 
 كثم(.ادن

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 332قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
دابييييو   282اييييثرل   295يفيييي ل   295(.   ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  313ادةيييياق  )
  رقرو.    437ق اقو     332

 ( 314مادة )
إذا صدر حكي على أحد المدياي  المت اماي ،  ال دحتج بب على ال اقي ، أميا 

حكي لصالح أحدهي فيستفيد مايب ال ياقون، إال إذا كيان الحكيي متاييا إذا صدر ال
 على ستب  اص بالمدي  الذي صدر الحكي لصالحب.

 المذكرة اإلد احية:
إذا رةيي  ادييي،ائل اديي،قث  قليييم  قيي، ادةييي،ينال ادة  ييياينال  قكييم ةيييو اديي،قث   ييي،  ييي ا 

 إذا  ةيي  اديي،ائل  ادة،يل  ةعم   ا ادحكم ال يي ل ةو ق  باقو ادةيي،ينال ادة  يياينال 
 ةييي  ادةيي،ينال ادة  يياينال ةييو اديي،قث   صيي،ر ادحكييم دفييادحم  ةييعم ادي ييل ةييو  يي ا 
ادحكيييم ييييل  ل يييي،يل ي  يييايل ي اييي، اد ييياقال   إذا صييي،ر قكيييم  ييي، ادةييي،يل ادييي ل رةييي  
ادي يييل ةيييا ي يييار ينيييم بقييييم ادةييي،ينال ادة  ييياينال.  إذا صييي،ر ادحكيييم دفيييادح  قييي، 

يكييثم بيياقو ادةيي،ينال ادة  يياينال قا لييال ةييو اديي،قث   ادةيي،ينال ادة  يياينال  ق م  م 
ةيييادحكم  يييي  رييياة  دييييم  دييييم االق جيييا  بيييم  إال إذا  يييام ادحكيييم صييي،ر دفيييادح ادةييي،يل 
ادة  يييايل    يييام يبنييييا قليييم ايييبل  يييات بيييم   ييي م ي يييثب قينيييم ايييبل ييييل  اييي اب 
اديييييي يام   يفيييييي،ر ادحكييييييم  يييييي يام اديييييي،يل بادنييييييي م إديييييييم ة يييييي  ق م بيييييياقو ادةيييييي،ينال 

 ة  اينال.اد
ق اقيييييو   333دابيييييو   283ايييييثرل   296يفيييي ل   296  ييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  

  رقرو.  438   زائ ل   233
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 ( 315مادة )
لم  و يى اليدي  مي  الميدياي  المت ياماي  حيق الرجيوع عليى أي مي  ال ياقي  
بقييدر حصيييتب،  يييإن كييان أحيييدهي معسيييرا، تحميييل المييو   ميييع الموسييير   مييي  

ذا اإلعسار، دون إ الل بحقهي  ي  الرجيوع عليى المدياي  المت اماي  ت عة ه
 المعسر عاد ميسرتب.

 المذكرة اإلد احية:
إذا ر   اد،ائل قلم  ق، ادةيي،ينال ادة  يياينال باديي،يل   قييام ادةيي،يل ادة  ييايل بادثةييا  
بييم إدييم اديي،ائل يكييثم دييم  م ي  يي  قلييم بيياقو ادةيي،ينال ادة  يياينال ي ييم   قيي  اد  ييث  

 اد خفيم    ققث  ادحلثم.  يكثم قلم  اا  اد،قث   
 ا    ادة،يل ادة  ايل اد ل قام بادثةا  دل،ائل بكييل اديي،يل     بيي كة  يييل رفييا م ةييو 
اديي،يل قلييم ادةيي،ينال ادة  يياينال  ييا ب يي،ر قفيي م ةييو اديي،يل   إذا   يي،  قيي، ادةيي،ينال 
ادة  ييياينال ي يييي ا ةاريييم ال ي حةيييل  قييي،ه ت  يييم  ييي ا ا قييييار   يييل ي يييار م  ييييم بييياقو 

ينال ادة  ييياينال  يييا  نيييي م قفييي م  يييث ةيييو ادييي،يل   دييييم اد  يييث  قليييم ادةييي،يل ادةييي،
 ادة ي  ب ، ن ام إقياره.

 298 ادةيييياق   297/1 رقرييييو   ت ييييارب رييييم ادةيييياق   439  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  
 دابو.    285   284/1اثرل     298  297/1يف ل   

 ( 316مادة )
ياهي ما ليي يوجيد اتفياق ياقسي الدي  إذا و اه أحد المدياي  حصصا متساو ة ب

 أو نص دق   بخالف ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

اد  ييييايل  ييييال ادةيييي،ينال ال يكييييثم إال ةييييو قاقيييي يم ييييي  اديييي،ائل   يييييا قاقييييم ادةيييي،ينال 
ب  يم    ن ةا يكثم ةايا ت ايل   إرةييا ين يييم اديي،يل  ايينيم  ييا ب يي،ر قفيي م   ال 
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 يي  إال بة يي،ار قفيي م ةييو اديي،يل  ي  يي  ادةيي،يل اديي ل  ةييم اديي،يل  لييم قلييم  ل ييي،يل ا
 األصل اة  ام تيا ل قفم ادة،ينال   ايي   م  يي ا االة يي ام يجييل اايي   اقه ةييو 
قادييم   ييثق ات ييال    رييم ي  ييو بخيياع ذديي   ةييعذا  ييام يفيي،ر اد  ييايل ا ت ييال  
  يييل اد  يييث  إديييم ا ت يييال ادييي ل تيييم دة  ةيييم رفيييال  يييل يييي،يل ةيييو ادييي،يل   إذا  يييام 

رثم  ةاألصيييل  ييييم تييييا ل ادحفيييم إال إذا   ييي، ريييم ي  يييو اد  يييايل يفييي،ره اد يييا
يل ادة     قلييم ادةيييى ديم اد  يياينيم ةييو قادييم  185بغا  ذد   ةةةا رف  ادةاق   

ت ييي،ق ادةييييئثدال قيييل اد  يييل اد يييار  ةيييو يثا ييييم ادة ييي  ر د  ثا يييم قيييل اد ييي ر  
ر ذديي   ا ييثن   يي م ادةيييئثديم  ايينيم ب يي،ر قيييل  ييل ييينيم ةييو إقيي،ا  اد يي ر  ةييعم ت يي 

  ن  قلايم   م ادةيى ديم باد يا ل.  
 234دابييييييو   284/2اييييييثرل  297/2يفيييييي ل   298/2  ييييييو تيييييييا   رييييييم ادةيييييياق  

  زائ ل.  
 ( 317مادة )

إذا كان أحد المدياي  المت اماي  هو وحده صاحب المصلحة  ي  اليدي   هيو 
 الذي يتحملب كلب نحو ال اقي .

 المذكرة اإلد احية:
م  قيي، ادةيي،ينال ادة  يياينال  ييث صيياقل ادةفييلحم ةييو اديي،يل  تبييال ادةيياق  ارييم إذا  ييا

ةيييث اديي ل ي حةييل بييم ةييو يثا يييم بيياقو ادةيي،ينال ادة  يياينال  ةييعذا قيياق اديي،ائل قليييم 
بادييي،يل  ليييم ةيييا ييييي يي   م ي يييثق قليييم بييياقو ادةييي،ينال   إذا قييياق ادييي،ائل قليييم يييي،يل 

بكييل اديي،يل قلييم ادةيي،يل  ي  ايل  ايي ه  ي ييثم ادةيي،يل ادة  ييايل بادثةييا  دليي،ائل   ا ييثق
ادة  ييايل صيياقل ادةفييلحم ةيييو اديي،يل  ةادةيي،يل ادة  يييايل صيياقل ادةفييلحم ةيييو 
اديي،يل  ييث اديي ل ي حةييل اديي،يل  لييم ةييو قاق ييم   يياقو ادةيي،ينال ادة  يياينال  ةلييث  قيييم 
اديي،دال قلييم   ييثق ييي،يل  اقيي، ةييو األصييل يييل ادةيي،ينال ادة  يياينال   م اآل يي ال  ييم 

 ةل ذد  ادة،يل اد،يل  لم ةو قاق م ي  باقو ادة،ينال.ك ا  دم    ل  م ي ح
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 األصيييل اة ييي ام  م  ةيييي  ادةييي،ينال ادة  ييياينال  صيييحاب يفيييلحم ةيييو ادييي،يل  ةيييعذا 
إققييم  قيي، ييينيم  م  اقيي،ا     كةيي  ييينيم  ييث صيياقل ادةفييلحم ة ليييم  م يةبيي  ذديي  

  ة ا دل ثاق، اد ايم ةو ا ا ات.
قيي، ةللةيي،يل اديي ل   ةييم اديي،يل ق م  م يكييثم  إذا  ييام  صييحاب ادةفييلحم  كةيي  يييل  ا

صيياقل يفييلحم ةييو اديي،يل   م ي  يي  قلييم  ل ييينيم بكييل اديي،يل  ألم  ييا يييل  ييىال  
ي،يل  صييلو   ان يييم اديي،يل  ييال  صييحاب ادةفييلحم  يييم  ةييعذا  ةييم  قيي، م اديي،يل  لييم  
ايييثا   يييام ادثةيييا  ي ا ييي   إديييم ادييي،ائل     ثةائيييم دلةييي،يل  اييي  ذل يفيييلحم ادييي ل قيييام 

 دثةا  دل،ائل ر   قلم اد اقال يل  صحاب ادةفلحم  ل ب ،ر قف م ةو اد،يل.  با
  رقرو.    440دابو    286اثرل     299يف ل     299  و تيا   رم ادةاق   

 

 الفرع الثان  
 الدي  الميترك

يجل اد نثام إدم ق،م ققم اد نثام اد ل  رق ةو ادة     اد يي،يم "ادحيي  ادة يي   " قاييق 
دح ييثل ادة يي   م   قيي، تث يي، ق ييثل ي يي   م  ال يث يي، ييي،يل  ييي ه ي نييو  يي ا اد نييثام ا

ادح ثل  ة ي ل قلايا األقكام ادخاصم بادةلكيم اد ائ م  د د  األصح  م ييليي  قلييم 
اد نييثام اديي،يل ادة يي    قاييق يث يي، قيي،ق يييل اديي،ائنال  ييي،يل     كةيي  ديييىال  اديي،ائنال  

 ييال اديي،ائنال  ق ةيييا اد  ييم   يي د  يكييثم اديي،يل ادة يي    صييثر   اصييم يييل اد  ييايل 
ا اييايو    نليي  قلايييا اديي،يل ادة يي        م اد  نانييات اد   يييم اد ييو رظةيي   قكييام 
اد،يل ادة     اد  نال اد  اقو   ق، ر ليا قييل  قكييام ادةجلييم   قيي، رظييم اد  نييال األرقرييو 

،  ب يي، ذديي   قكييام اديي،يل ادة يي       يي د  ة ييل ي يي    اد ييارثم ادةيي،رو اد   ييو ادةثقيي 
 يييا اد  نييال ادةفيي ل    ةايي  يييل اد  نانييات اد   يييم دييم تيينظم يث ييث  اديي،يل ادة يي     
 ق،     ادة     تنظيم اد،يل ادة يي    يييل ادةجلييم  يييل اد  نانييات اد   يييم اد ييو   يي ت 
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بم  دكل ادة      نل  قليم ادح  ادة      ار ك  ذد  قلييم األقكييام اد ييو   يي   
ييييل اد،قيييم  ادةنيييي     اد يييادو ةيييعم اد ييي   ادةيييارو   ييييم قايييق  تييي  ةيييو ي ظةييييا  ادييييم

ادة نثم بييادح  ادة يي    يح ييا  إدييم ت يي،يل بحاييق  ينةييا   يي، يفيييلح ادحيي  ادة يي    
ي م ت ،يلم إدم اديي،يل ادة يي      قيي، تييم اد  يي،يل قاييق  صيي ح قنييثام اد يي   ادةييارو اديي،يل 

 ادة    .
 ( 318مادة )

ديايا ال بياإلر  إليى عيدة ورثية   دكون الدي  ميتركا إذا اتحد ست ب كأن دكيون 
أو تعو  ا ع  المال المييترك اليذي أتليف بالقصيد، أو ثمايا للمتييع المييترك 

 الذي بيع بصفقة واحدة أو بدال للقرع المستقرع م  مال ميترك.
 المذكرة اإلد احية:

يظييي  يييل ادةيياق   م اديي،يل ادة يي     ييال قيي،  قائنييال يكييثم يفيي،ره  اقيي،ا ال ي  يي،ق  
ق ا يي  ا  ةييو اديي،يل  ييال اديي،ائنال  ةييعذا دييم يث يي،  يي ا اال يي  ا  ين يييم اديي،يل  اجييل   ييث 

قلييم اديي،ائنال ادة  يي،قيل  افيي ح قينييا ي  يي،ق األنيي اع   ل ال  يي،  م يث يي، يييام  ييائ  
 ييال قيي،ق يييل األ ييخات   اكييثم  يي ا ادةييام  ييث يفيي،ر اديي،يل ادة يي      قيي، يث يي، 

ا ام بييا ر  إدييم قيي،   راييم  ةييعذا  ييام اديي،يل ادة يي     ،ايييم   اكييثم  يي د  إذا  ييام قينيي 
دل   ييم قيييل ةييو ذيييم ييي،يل ديييا    ييام ادثراييم اااييم  ن  ييار   ا نييا    ن ييا  ةللييز   اد  يي   
 دا ل ادنف   دلبن  اد      ام   ا اد،يل اد ل دل   ييم قينييا ي يي   ا ينيي  ادب،ايييم  ييال 

 ادثرام.  
  ة ييو قادييم ادةييام اد ييائ  د يي،ق يييل  ق، يث ، ادةام اد ائ  ةو ادب،ايم ال اد،يل ادة    

األ ييخات   قييام  ييخم بييعتاع ادةييام  ةان يي  قيي  ةييو اد  ييثان دكييل يييل يةليي  ةييو 
ادةام اد ل  تل   ةان   ديم قيل ي يي    تجيياه اد اقييل   قيي، يكييثم يلكيييم ادةبييي   ييائ م 
د يي،ق يييل األ ييخات  ةان يي  قيييل ي يي    ر يجييم دبييي يم ادةييام اد ييائ  إدييم ادة يي  ل  إذ 
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ادة يي  ل ييي،ينا ديييم  ان يي  قيييل ي يي      قيي، ي يي م   ييخات  ييائا يةلث ييا ديييم  يفيي ح
 د خم ا    ةان   قل ذد  قيل ي    .  

 ا  يي  اال يي  ا  ةييو اديي،يل ةييو األيةلييم ادييياب م إدييم نبي ييم األ يييا  اد ييو اق  يي   م 
 ي  م اال   ا   ال اد،ائنال ةو اديي،يل ر يجييم اييب  ا يي  اكيم ةييو ادةييام   قيي، ين يي  اديي،يل

ادة ييي    ر يجيييم دثقييي،  ادفييي  م  ل ي  ييي  إدييييم ا ت يييال  ة ييي، يةلييي   خفيييام  ييييائال 
يخ ل ييال  دكييل يةكييل اايي خ،اييةا ةييو  يي م  اقيي،  يي م يةليي   ييخم  ر ييا  اةليي  
اآل يي  االت قيي     ايي م ا ت ييال  انيةييا قلييم  ييي  األرم   االت ادحيي   ةييو صيي  م 

ةان   قل ذد  قيييل ي يي     اق،    ةةل  اق، يل  ا  ت اال قفم  ل يل اد ائ ال  
ديةييا قلييم ادة يي  ل   يييا اييب  ال ي ايي  ب يي، ذديي  يييل تح،ييي، رفييال  ييل ينيةييا يييل 

 ادةةل.  
يظي  يل ذد   م اد،يل ادة     دم ينيي ع ةييو  يي ه ادحادييم قييل نبي ييم األ يييا   ييل ريي ع 

 قل إراق   ل يل ادة  اق،يل اد و ات    قلم  ق،  ادف  م.  
ق  ييو  378ق اقييو   303رييو   ت ييارب رييم ادةيياق   رق 417  ييو تيييا   رييم ادةيياق  

 يثق،.  
 ( 319مادة )

 لال م  اليركاء    الدي  الميترك أن دقلب حصتب فيب.
 المذكرة اإلد احية:

ين ييييم ادييي،يل ادة ييي     يييال ادييي،ائنال   ال ييييي يي   ل قائيييل  م ي  ييي  قليييم ادةييي،يل إال 
م  خفييو    قانييو  ب ،ر قف م ةو اد،يل  ق ييم دييث  ييام اديي،يل  لييم ي ييةثرا ب ييةا

 اييي يي  ادةيي،يل  م ي ييو دكييل قائييل ب يي،ر قفيي م  ة بيي   ذيييم ادةيي،يل يييل  يي ه ادحفييم  
إال إذا  يييار  ةاييييا ادييي،ائنثم اآل ييي  م  ة ن،ئييي  ييييي يي  ادييي،ائل  م يياديييل ادةييي،يل بةيييا 

 ر م يل قف م بيبل ادة ار م.  
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دحييام ةييو ادبييي   تح،ق قفم  ييل قائييل إيييا بعت ييال اديي،ائنال      يينم اد ييارثم  ةييا  ييث ا
ادفيياقر قييل  راييم ادةييام اد ييائ  صيي  م  اقيي،   يكييثم ادييةةل قينييا ي يي   ا  ايينيم  احيي،ق 

 رفال  ل ينيم قيل قارثم ادةا ا .  
 رقريييو  418ق  يييو يثقييي،   ت يييارب  379ق اقيييو   302/1  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

 يل ادةجلم.    1100
 ( 320مادة )

ي مياهي أن ديياركب فييب إذا ق ض أحد اليركاء بعض الدي  الميترك،  أل .1
باس ة حصتب، ولهي أن يتركيوا للقيابض ميا ق  يب عليى أن يت عيوا الميدي  

 كل بحصتب. 
إذا ا تيار الييير ك متابعيية الميدي ،  لييير لييب أن يرجيع علييى شيير كب، ولييو  .2

هلييك بيياق  الييدي  عاييد المييدي  إال إذا اتفييق اليييركاء علييى الرجييوع علييى 
 القابض    هذه الحالة.

 احية:المذكرة اإلد 
يظييي   م ادةيياق  تح ييا  إدييم إقيياق  صيييا م رظيي ار دةييا اق  ا ييا يييل قاييل ةييو ادفيييا م 
 ر ييم ةييو ادكلةييات تج ييل يييل ادفيي ل ةيييم يييا  رق ةايييا يييل  قكييام  ديي د   ق يي ت  م 
ت اق صيا  يا قلم ادنحث اآلتو)إذا ق ن  ق، اد يي  ا  ب يين اديي،يل ادة يي      يكييثم 

 يييل  نيييي م قفييي م     م ي   يييثا دل يييابن ييييا  د ييياقو اد ييي  ا   م ي يييار ثه  يةيييا قييي ن
 ق  م  ا   ثا ادة،يل  ل بحف م.  

 إذا ا  ييار ا ي اب ييم ادةيي،يل  ةلييي  ديييم اد  ييث  قلييم  يي اكيم اد ييابن   دييث  ليي  بيياقو 
 اد،يل قن، ادة،يل  إال إذا ات   اد   ا  قلم اد  ث  قلم اد ابن(.

 ييائا يييل اديي،يل ادة يي    اييثا  يظي  يل ادنم ارم إذا ق ن  ق، اد،ائنال يييل ادةيي،يل 
اييا      ناق    ر ييم قييل قفيي م   ييام دليي،ائنال اآل يي ال ادخيييار بيي م ي ييار ثه  يةييا 
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ق  ييم قانييا  ييل  نييي م قفيي م ةييو اديي،يل     يخ ييار ا قيي،م ي ييار  م  يةييا قيي ن يييل 
ادةيي،يل ةا   ييثا يييا قيي ن دييم  ا   ييثا ادةيي،يل  ييل بحفيي م   ةييو  يي ه ادحادييم دييي  ديييم 

 ا  اد ابن  دث  ل  باقو اد،يل قن، ادة،يل  إال إذا  ام اد يي  ا  قيي، اد  ث  قلم اد 
ات  ثا بةل ةايم اد  ا  اد ابن قلم اد  ث  قلم اد ييابن ييينيم ةييو قادييم  ييا  بيياقو 

 اد،يل قن، ادة،يل.
 304ق  ييو يثقيي،   تيييا   ة  تيييا األ دييم رييم ادةيياق   380  ييو تيييا   رييم ادةيياق  

  رقرو.  419/1ق اقو   
 ( 321مادة )

إذا قيي ض أحييد اليييركاء حصييتب  يي  الييدي  الميييترك ثييي تصييرف  يهييا أو  .1
 استهلاها  لليركاء اآل ر   أن يرجعوا عليب بأنصتتهي  يها. 

 ييإذا هلاييت أو تلفييت  يي  يييده بييال تقصييير ماييب  ييال صييمان عليييب ألنصيي ة  .2
شركائب  يها، و كون قد استو ى حصتب، وما بق  م  الدي  بذمية الميدي  

 آل ر  .دكون ليركائب ا
 المذكرة اإلد احية:

قيي، يقيي ن  قيي، اديي،ائنال قفيي م يييل اديي،يل ادة يي     اييم تفيي ع  يةييا قيي ن بييادبي     
ادي ييم     ايي  ذديي  يييل اد فيي ةات    اايي يل  يييا قيي ن   يكييثم دل يي  ا  اآل يي ال ةييو 
اد،يل ادة يي    إذا ا  ييار ا ي ييار  م  م ي   ييثا قليييم باد ييةام  نييي م قفييم  ييل ييينيم 

يييا إذا  اريي  قفيي م اد ييو ق  يييا يييل اديي،يل ادة يي     ييائا   ليي       تليي  ةو اديي،يل   
ةيييو يييي،ه ق م ت فيييا  ينيييم  ل بييييبل   نبيييو   يكيييثم ادييي،ائل اد يييابن قييي، ااييي ثةم ييييا 
ق  م  احيل يل قف م   ال يكثم د اقو اد،ائنال اد  ث  قليم   إرةا ديييم  م ي   ييثا 

 قلم ادة،يل بةا ب و يل اد،يل   ي م.  
 ق  و يثق،.    381 رقرو     430ق اقو     305رم ادةاق     و تيا    
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 ( 322مادة )
إذا قييدم المييدي  ألحييد اليييركاء كفيييال بحصييتب  يي  الييدي  الميييترك، أو أحالييب 
المييدي  علييى ا يير  لليييركاء أن دييياركوه بحصصييهي  يي  المتلييخ الييذي دأ ييذه 

 الافيل أو المحال عليب.
 المذكرة اإلد احية:

ادةييي،يل ألقييي، اد ييي  ا   ةيييو ادييي،يل ادة ييي      ييياا     يظيييي  ييييل ادييينم اريييم إذا قييي،م 
 قادييم قلييم ا يي    يكييثم د يياقو اد يي  ا  ةييو اديي،يل ادة يي      م ي ييار ثه  يةييا ق  ييم 

 يل ادك ال     يل ادةحام إديم.  
 ق  و يثق،.    382 رقرو     421ق اقو     306  و تيا   رم ادةاق   

 ( 323مادة )
دي  الميترك ماال مي  الميدي   للييركاء إذا اشترى أحد اليركاء باصي ب    ال

أن د ماوه ميا أصياب حصصيهي مي  ثمي  ميا اشيتراه، وأن يرجعيوا بحصصيهي 
 على المدي ، ولير لهي أن دياركوه فيما اشتراه إال برصاه.

 المذكرة اإلد احية:
يظي  يل اديينم ارييم إذا قيي ن  قيي، اديي،ائنال ي ييا ا دحفيي م  ةلييي  د يي  ائم ةييو اديي،يل 

 ييار ثه قانييا  يةييا قيي ن إال إذا ت ا ييثا قلييم ذديي   ةييعم دييم ييي م اد  ا ييو ادة يي     م ي
 انيم ةلي  ديم  م ي   ثا قليم إال باد ةام  ني م قفم  ييل ييينيم  ةةييةا إذا ا يي    
 ق، اد   ا  بحف م يل اد،يل ادة     ياال يل ادةيي،يل  ة يي  ا ه ةييو اديي،يل ادة يي    

اةييل يييا ا يي  اه يييل ادةيي،يل   إم يخايي  م إم  ييا  ا  ييةنثه يييا  صيياب قففيييم يييل 
 ا  ا ر  ثا بحففيم قلم ادة،يل   دي  ديم  م ي ار ثه ةو ادةييام اديي ل ا يي  اه إال 

 إذا ت ا ثا قلم ذد .  
 ق  و يثق،.    383 رقرو     342ق اقو     307  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 324مادة )
ا، وال د وز ألحد اليركاء أن يهب حصتب  ي  اليدي  للميدي  أو أن يترئيب ماهي

 د م  أنص ة شركائب فيما وهب أو أبرأ.
 المذكرة اإلد احية:

إذا اب  اد،يل ادة     ةييو ذيييم ادةيي،يل  قبييل  م يةبيي  ق ييم ةييو ذيييم اديي،ائل  دكييل  يي ا 
ادح  اد ل يةب  ةييو ذيييم اديي،ائل دييم يكييل دييم ي ا ييل   يي ه اديي،ائل يييل ادةيي،يل  يي م يكييثم 

  ذي ييم ينييم  ةعرييم ال يكييثم قيي، قيي ن اديي،ائل قيي،   ييل قفيي م ةييو اديي،يل ادة يي       ا يي  
 ائا يل ادةيي،يل  ةييا ر ييث  د يي  ائم ةييو اديي،يل ادة يي    قليييم قاييق ال ي ييةل  رفيي م 

    ائم  يةا   ل    ا     ديم  م ي ثق ا بحففيم قلم ادة،يل.  
 ق  و يثق،.    384 رقرو     423ق اقو     313  و تيا   رم ادةاق   

 ( 325مادة )
دي  الميترك أن دصالح ع  حصيتب فييب،  يإن كيان د وز ألحد اليركاء    ال

بيدل الصيلح مي  جييار اليدي ، جياز لل يياقي  أن ديياركوه  ي  المقتييوع أو أن 
يت عوا المدي ، وإن كان بدل الصلح م  غير جيار اليدي  جياز لهيي أن يت عيوا 
المدي  أو الير ك المصيالح، وللمصيالح أن ييد ع لهيي نصييتهي  ي  المقتيوع 

  . أو نصيتهي    الدي
 المذكرة اإلد احية:

إذا صادح  قيي، اد يي  ا  ةييو اديي،يل ادة يي    قييل قفيي م ةييو اديي،يل ادة يي     ةييعم  ييام 
 ييي،م ادفيييلح ييييل  ييين  ادييي،يل   يكيييثم ادخييييار د ييياقو اد ييي  ا  ةيييو ادييي،يل ادة ييي     م 
 ا  ا  ار ثه ةو ادة بثم    م  ا  ا ات  ييثا ادةيي،يل   إم  ييام  يي،م ادفييلح يييل  ايي  

م ادخييييار  ي يييا د ييياقو اد ييي  ا  ةيييو ادييي،يل ادة ييي    ةيييو  م ي   يييثا  ييين  ادييي،يل   يكيييث 
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ادة،يل    اد  ا  ادةفادح  ةعذا ات  ييثا اد يي ا  ادةفييادح  ييام دييم ادخيييار إم  ييا  قةيي  
 ديم رفابيم ةو ادة بثم  إم  ا  قة  ديم رفابيم ةو اد،يل.  

  رقرو.    424ق اقو     309  و تيا   رم ادةاق   
 
 ( 326مادة )

حييد اليييركاء  يي  الييدي  الميييترك تأجيلييب وحييده دون موا قيية ال د ييوز أل .1
 ال اقي  على هذا التأجيل. 

و  وز لب أن ي جل حصتب دون موا قة ال اقي ، و   هذه الحالة لير لب  .2
 أن دياركهي فيما ق  وه م  الدي . 

 المذكرة اإلد احية:
 يييل ادييي،يل يظيييي  ييييل ادةييياق  اريييم ال يجيييثن ألقييي، اد ييي  ا  ةيييو ادييي،يل ادة ييي     م يى 

ادة       دكل يي يي  ذد  إذا  اة م باقو اد   ا  ةو اد،يل ادة يي    قلييم اد   اييل  
 ادة فييثق  ييث ت  اييل  ييل اديي،يل ادة يي     يييا إذا  راق  قيي، اد يي  ا  ةييو اديي،يل ادة يي    
ت  اييييل قفيييي م ةييييو اديييي،يل ادة يييي    ةلييييم ذديييي  ق م يثاة ييييم بيييياقو اد يييي  ا  ةييييو اديييي،يل 

ل قف م ةا يح  دم  م ي ييار  بيياقو اد يي  ا  اديي،يل ادة يي    ادة       إذا قام     ا
  يةا ق  ثه يل اد،يل.  

 ق  و يثق،.    386 رقرو     425  و تيا   رم ادةاق   
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 الفرع الثالث 
 عدم القابلية لالنقسام 

 (327مادة ) 
دكيييون االلتيييزام غيييير قابيييل لالنقسيييام إذا ورد عليييى محيييل ال دقتيييل بقتيعتيييب أن 

ميي  الغييرع الييذي رمييى إليييب المتعاقييدان، أن االلتييزام ال  ياقسييي، أو إذا تتييي 
 د وز تافيذه ماقسما، أو إذا انصر ت نية المتعاقدان إلى ذلك.

 (346)  الاص القددي :
دكون االلتزام غير قابل لالنقسام إذا ورد على محل غير قابل لالنقسيام، أو إذا تتيي  

 د يوز تافييذه ماقسيما، أو إذا م  الغرع اليذي رميى إلييب المتعاقيدان، أن االلتيزام ال
 انصر ت نية المتعاقدان إلى ذلك.

 المذكرة اإلد احية:
يظييي  يييل ادةيياق   م قيي،م قا ليييم االد ييزام تكييثم ةييو قادييم يييا إذا  رق قلييم يحييل  ايي  
قا ييل دار يييام بيييبل نبي  ييم اد ييو ال تيييةح بار يييايم   بييي  قاييثام     ل  ييائل قييو 

إذا  ام ال ي فثر قا لا ييم دار يييام  ةييا  ييث ادحييام ةييو ةيبي  م ال تيةح بار يايم      
 االد زام ب ،م ادةناةيم.

 ق، ي بل يحل االد زام االر يام يل ادناقيم ادةاقيم  ي  ذد  ال تجييثن تجزئ ييم   ا ح يي  
ذديي  إذا  ييام ادغيي م يييل االد ييزام يحيي م  م يكييثم  ايي  قا ييل دار يييام   ةييا ةييو اد ييزام 

م ي يييي،  قيييي،  ال ت بييييل االر يييييام  ألم يحلييييم  ة ييييا دغيييي م ي ييييا م  بنييييا  ينييييزم  ةاد زاييييي 
 ادة  اق،يل  ث ادةنزم ب كةلم ال   زا  ينم.  

 ق، تكثم ق،م قا ليم يحل االد زام دار يام را  م إدم إراق  ادة  اقيي،يل  ذديي  ةييو قادييم 
 ات اقيم قلم ق،م تجزئم ادثةا  باالد زام.
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ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو  ( يييل346قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.327ادةاق  )

 236ق اقييو   336دابييو   287اييثرل   300يفيي ل   300  و تيا   رييم ادةيياق  
  رقرو.    441 زائ ل   

 ( 328مادة )
إذا تعدد المدياون    التزام غير قابل لالنقسام كان كل ماهي ملزما بو اء  .1

 الدي  كامال.  
 على ال اقي  كل بقدر حصتب. للمدي  الذي و ى بالدي  حق الرجوع  .2

 المذكرة اإلد احية:
تبييال اد  يي   األ دييم ادحكييم اديي ل ييينظم اد اقييم  ييال اديي،ائنال  ادةيي،ينال    ييث  م يييي يي  
اديي،ائل  م ي ييثق قلييم  ل يييل ادةيي،ينال بيياالد زام ادكايييل   ايي ق ذديي  ألرييم اد ييزام  اقيي، ال 

ة  يي،قيل تكييثم ي ييغثدم بادنييي م ي بييل اد جزئييم ديي د  ةييعم ذيييم  ل ييي،يل يييل ادةيي،ينال اد
 إدم اد،ائل بكل اد،يل.

 إذا ار  ييم االد ييزام  ايي  قا ييل دار يييام بيييبل يييل  ايي اب ار  ييا  االد ييزام األ يي    
 اييي  ادثةيييا  بادنيييي م ألل ييييل  يييال ادةييي،ينال ين  يييو ادييي،يل بادنيييي م دلةييي،ينال اآل ييي ال 

  يام. ا    اديبل ةو ذد  إدم  ق،  االد زام  ق،م قا لا م دار
 إذا قييام  قيي، ادةيي،ينال بادثةييا  دليي،ائل  ةييعم  ةييا ه ي يي، يبيي  ا د يييم ادةيي،يل ادةييثةو  ذيييم 
 اييي ه ييييل ادةييي،ينال ييييل االد يييزام  اييي  قا يييل دار ييييام   اكيييثم دلةييي،يل ادةيييثةو بادييي،يل 

 اد  ث  قلم باقو ادة،ينال ي م ةو االد زام ادة      ل ب ،ر قف م.
ادةيي،ينال  ييث  قيي،ه صيياقل ادةفييلحم ةييو اديي،يل   دكييل قيي، ي بييال يييل ادظيي  ع  م  قيي،

ةا حةلم  ق،ه  ةعذا ت ،ق ادة،ينثم   ام ةو ادحقي م يث يي، ييي،يل  اقيي،    يياقو ادةيي،ينال 
 م   ا  ةفاقل ادةفلحم ةو ادثةا   ييث ادةيي،يل ةا حةييل ادثةييا    يييا بيياقو ادةيي،ينال 
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،ائل قلييم ادةيي،يل اديي يل  ييم ةييو ققي يي يم   ييا  ةييا ي حةلييثم  ييائا  ةةييةا إذا قيياق اديي 
صيياقل ادةفييلحم ةييو ادثةييا   ةييا يييي يي  ذديي  ادةيي،يل  م ي ييثق قلييم بيياقو ادةيي،ينال 
ألرييييم ةيييو ققي ييي يم   يييا  ديييم   إذا قييياق ادييي،ائل قليييم  قييي، م قلييييم  م ي يييو بييياالد زام 
دليي،ائل   دييم  م ي ييثق باديي،يل  لييم قلييم ادةيي،يل صيياقل ادةفييلحم ةييو ادثةييا  ديي د  يييل 

ل     ادةاريم د كثم قلييم ادنحييث اآلتييو )دلةيي،يل اديي ل  ةييم باديي،يل األة ل إ اةم   ار  د
 ق  اد  ث  قلم اد اقال  ل ب ،ر قف م إال إذا تبال يل ادظ  ع  ا  ذد (.  

 237ق اقييو   337دابييو   288اييثرل   301يفيي ل     301  و ت ييارب رييم ادةيياق   
  رقرو.    443 زائ ل   تيا   رم ادةاق   

 ( 329مادة )
اون    االلتزام غير قابل لالنقسام أو تعدد ورثية اليدائ   ي  إذا تعدد الدائ .1

هييذا االلتييزام جيياز لاييل دائيي  أو وار  أن دقالييب بييأداء االلتييزام كييامال،  ييإذا 
اعترع أحد الدائاي  أو الورثة على ذلك كان المدي  ملزميا بيأداء االلتيزام 
 لليييدائاي  م تمعيييي  أو إييييداع اليييي ء محيييل االلتيييزام و قيييا لميييا دقت ييييب

 القانون. 
 يرجع الدائاون على الدائ  الذي استو ى االلتزام كل بقدر حصتب.  .2

 المذكرة اإلد احية:
يجييثن دكييل قائييل يييل اديي،ائنال ادة  يي،قيل ةييو قيييل  ايي  قا ييل دار يييام   م ي ييثق قلييم 
ادة،يل باد،يل  ييايا ألم ذيييم ادةيي،يل ار ييغل  بييم رحييث  ييل قائييل   اييي يي  ادةيي،يل  م 

إدم  ل قائل   إذا قييام  يي د   يي  ت ذي ييم يييل اديي،يل رحييث بيياقو اديي،ائنال  ي و باد،يل  لم  
 اجثن ألل قائل  م ي   م  ايلل يييل ادةيي،يل قيي،م ادثةييا  بكييل االد ييزام ديي،ائل ا يي   
ة يييو  ييي ه ادحاديييم يحييي ر قليييم ادةييي،يل  م ي يييو بادييي،يل إال دلييي،ائنال يج ة يييال  ام ت ييي ر 
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حييل االد ييزام قلييم ذيييم اديي،ائنال  ةي ييا قليييم ذديي     ييل قليييم  م ي ييثم بعييي،ا  اد ييو  ي
 قيل يا ي يل م اد ارثم.

 إذا تثةو  ق، اديي،ائنال ادة  يي،قيل ةييو اد ييزام  ايي  قا ييل دار يييام  ةييعذا  ييام ا ت ييال  ييث 
اد ل ر ع قنم ق،م قا ليم االد زام دار يام  ار يم اد،يل قلييم  راييم اديي،ائل   ا  يي  ذديي  

،ائل  ةزاديي  ادةفييلحم بةييثت اديي،ائل  ة صيي ح إدييم  م قيي،م االر يييام ت يي ر دةفييلحم اديي 
 ادثرام يل  صحاب ادةفلحم ةو  م ين يم اد،يل قلايم.  

 يييا إذا  اريي  نبي ييم يحييل االد ييزام  ييو اديييبل ةييو قيي،م قا ليييم االد ييزام دار يييام  ةييا 
ين يييم اديي،يل قلييم ادثراييم  ةا  ييم  ايي  قا ييل دار يييام  ييال ادثراييم   ةييا  ييث  ايي  قا ييل 

 ي م إدم اد،ائنال  ةي ا.  دار يام بادن
 ادة يي    رييم قلييم قيي،م االر يييام بادنييي م إدييم  راييم اديي،ائل ةييو قادييم ت يي،ق اديي،ائنال  
    ييل اديينم قلييم قيي،م االر يييام بادنييي م إدييم  راييم ادةيي،يل ةييو قادييم ت يي،ق ادةيي،ينال  
 اديييبل ةييو ذديي   م قثاقيي، اد يي ا م ا ايياييم ةييو ادةايي ا  ت ايي،  م ت  ييم ادةيي،يل  ييو 

 ثدم قل قيثرم  ةا  م االد زام  ا  قا ل دار يام ق م  دث ت ،ق ادثرام.ادةيئ
 يا إذا ت ،ق اد،ائنثم باد زام  ا  قا ل دار يام  ة ثاق، اد يي ا م ا ايياييم ةييو ادةايي ا  
ال تغنو قل ادنم  ةعم   ه اد ثاق، ال تةن  يل ار يام ق ثل اد   م  ييال ادثراييم   إذا 

 ،قيل ةعم االد ييزام اديي ل  ييام دييم يييل ادةةكييل  م ين يييم قلييم يات اد،ائل  ت    رام ي 
  را م دثال ق،م قا لا م دار يام بيبي  م.  

 ةو قادم ق،م قا ليم االد زام دار يام بادني م دلثرام   ييان دكييل  ار   م ييادييل بيي قا  
  االد زام  ايار   م ي   م  ايلل يل ادة،يل ق،م ادثةا  بكييل االد ييزام دييثار  ا يي    

د،ائل ا     يح ر قلم ادة،يل ةو قادم االق  ام  م ي و باديي،يل إال دجةييي  اديي،ائنال 
بةل ةييايم ادثراييم  ةييعذا ت يي ر ذديي  قليييم  م ي ييثم بادثةييا  قييل ن ايي  إييي،ا  اد ييو  يحييل 

 االد زام  ة   قكام اد ارثم.  
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اق يي ام يييل   إذا قييام ادةيي،يل بادثةييا  بيياالد زام  ايي  اد ا ييل دار يييام ألقيي، اديي،ائنال ق م 
بييياقو ادييي،ائنال  ة بييي   ذي يييم تجييياه  ةيييي  ادييي،ائنال   اكيييثم د ييياقو ادييي،ائنال اد  يييث  قليييم 

 اد،ائل اد ل اا ثةم االد زام يل ادة،يل  ل ب ،ر قف م.  
 238ق اقييو   338دابييو   289اييثرل   302يفيي ل   302  و تيا   رييم ادةيياق  

  رقرو.  442 زائ ل   

 ال اب الرابع
 انتقال االلتزام 

 لفصل األول ا
 حوالة الحق 

 ( 330مادة )
د وز للدائ  أن دحول حقب إلى شخص ا ر، إال إذا حيال دون ذليك نيص  ي  
القانون أو اتفاق المتعاقدي  أو صتيعة االلتيزام، وتيتي الحوالية دون حاجية إليى 

 رصا المدي .
 المذكرة اإلد احية:

اديي ل يجيي ق االد ييزام يييل ي ييثق إيكاريييم تح يي  ادحثادييم إدييم ادةيي  ل ادةيياقل ةييو االد ييزام 
 خم اد،ائل   خم ادة،يل  يةا يةكل يل تغاا  اديي،ائل    ادةيي،يل    اد ييادو  يكييل 
تفييثر ر ييل االد ييزام باق  يياره ق ييا   يي ه  ييو قثادييم ادحيي      باق  يياره اد زايييا   يي ه  ييو 
قثادم اد،يل   قثادم ادح  إت ال  ال ادةحاييل  ادةحييام دييم ةيييو يييل اد  ييثق اد  ييائيم إذ 

ات اقيةيييا  ييياع الر  اق يييا   قييي، قييي ت ادة ييي     ايييث  بغاييي ه ييييل اد  نانيييات ادح،يةيييم  إم
قلييييم اديييينم صيييي اقم  م ال قاقييييم د  ييييا ادةيييي،يل ةييييو   ييييثق قثادييييم ادحيييي    يك ييييو 
الر  اق ييا ر ييا ادةحاييل  ادةحييام دييم ق ييم  دييث دييم ييي م ادةيي،يل ادةحييام قليييم  م تيي م 
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بادني م دلةيي،يل  إذ إرييم ييي،يل ةييو  ييل قثادم ادح    اد لم يل ذد   رم ال يخ ل  األي  
 األقثام اثا   كام ي،ينا دلةحال  م ي،ينا دلةحام دم.

 اد اق،   م  ل ادح ثل اد خفيم يةكل قثاد يا   ال يييىا  ةييو ذديي   ل  صيي  يلح يييا 
اثا   كار  يى لم  م ي ل م قلم       ال يةن  ذديي  ا يي اع نبي  يييا  اييثا   كاريي  

ام اد ييائ  ةييو اد ةييل  م تيي ق قلييم ادح ييثل اد ييو يكييثم يحليييا ي،ريييم  م تجاراييم   إم  يي 
 قة  يبل  يل ادن ثق.

 اي ةنم رم ادةاق  ب ن ادح ثل إذ ال يجثن قثاد يييا   ايي ق االايي ةنا   يييا إدييم   ييثق 
رم قارثرو يةن  قثادم ق  ي ال   ةا  ث ادحام ةييو ادح ييثل اد ييو تيي  م نبي  يييا  م 

ل ادة يي    اد ييو ال تجاييز دلةييزار  ادنييز م قييل ييي  686ت بييل ادحثادييم يةييل رييم ادةيياق  
يييل ادة يي    اد ييو  187/3ادةزارقم إال بةثاة م  ييم يل ي يي،م األرم   رييم ادةيياق  

ت يلل الر  ام اد  ثان قييل اد يي ر األق ييو إدييم ادغايي  تح،ييي، قية ييم ات اقييا    ق ييا ر  
 يي  اديي،ائل      ييثق ات ييال  ييال اديي،ائل  ادةيي،يل قلييم قيي،م  ييثان قثادييم ادحيي   ةييا يييي 

قثادم ق م    م ي    ادةى    ادةي     قلم قيي،م  ييثان قيييام ادةييي     بييادنز م قييل 
 ق م ةو ا يجار دلغا .

   قاديييي  نبي ييييم االد ييييزام ق م إيكاريييييم قثادييييم ادحيييي    ا ح يييي  ذديييي  ةييييو قادييييم  ييييثم 
  خفيم اد،ائل ديا   ةيم ةو اد  اق،.

 280ق اقييو   362دابييو   290اييثرل   303يفيي ل   303  و تيا   رييم ادةيياق  
 يةنو.    390 زائ ل     239دبنارو   

 ( 331مادة )
 ال ت وز حوالة الحق إال بمقدار ما دكون ماب قابال للح ز.

 المذكرة اإلد احية:
تث يي، ق ييثل  ايي  قا لييم دلحجييز قلايييا  يينم اد ييارثم  ةييا تجييثن قثاد يييا يييل ذديي  قيي،م 

ث ييم     ادةثصييم  يييا د كييثم ر  ييم   ال  ثان ادحجز قلم ادن  م   ال قلم األ يا  ادةث 
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قلييم   ييثر ادخيي،م  ادفيينا   اد ةييام  ي ت ييات ادةييي خ،يال  ادةييثظ ال إال ةييو ادحيي، ق 
اد ييو اييةح اد ييارثم بييادحجز قلايييا   ادحيي  اديي ل يكييثم  ايي  قا ييل دلحجييز ةييو  يي  ينييم 

 ةحيل ال تة ن  قثاد م إال ةو ادح، ق اد و يكثم ةايا  ا  قا ل دلحجز.  
 240ق اقييو   364دابييو   291اييثرل   304يفيي ل   302  رييم ادةيياق    و تيا 

  زائ ل 
 ( 332مادة )

ال تاون الحوالة نا ذة قتل المدي  أو قتل الغير، إال إذا قتلها الميدي  أو أععلي  
بهييا، علييى أن نفاذهييا قتييل الغييير بقتييول المييدي  دسييتلزم أن دكييون هييذا القتييول 

 ثابت التار خ.
 المذكرة اإلد احية:

تن يي  ادحثادييم ةييو قيي  ادةيي،يل ادةحييام قليييم إال إذا تييم إقارييم  يييا     قبثدييم ديييا  ال ال 
ةيي ل  يييال ادييي ا  ال  ةييي ل ينيةيييا يك ييو دج يييل ادحثادييم راةييي   ةيييو قيي  ادةييي،يل ادةحيييام 
قليييم  قايييق يفييي ح قادةيييا  ييييا  تن ييي  ادحثاديييم ةيييو ق يييم   اكيييثم ادةحيييام ديييم  يييث قائنيييم 

ثم اد اقييم  انييم   ييال اديي،ائل  ال تن يي  ادحثادييم ةييو ادثقايي،   يييا قبييل قلةييم بادحثادييم ة كيي 
 يثا ي م.  

 اييي ثل إقييام ادةيي،يل بادحثادييم  نييا  قلييم نلييل ادةحاييل    ادةحييام دييم    اد ييا يكييثم 
 نا  قلم نلل األ ا   ألرم صاقل يفلحم ةو ذد    اجل  م يكثم إقارييم  ثرقييم 

قييام قييل ن ايي  ادكاتييل راةيم ق م يكثم داقام تاراخ اا يي    ل يجييل  م ييي م ا 
اد يي،م   يييا بخفييثت قبييثم ادةيي،يل ادحثادييم  ي  فيي  ي يثيييم قلييم يجيي ق قلييم ادةيي،يل 
 يا   قليم ال يكثم يييل ااييار قبثدييم ادحثادييم  م يفيي ح ن ةييا ةييو ات ييال ادحثادييم   اجييل 
 م يكثم اد بثم ي اص ا دلحثادم    الق ا ديا  ةا دث ص ت ادة،يل  قيي  إر ييا  ادحثادييم 

ا   ق، يكثم قبثدييم ادحثادييم  ييةنا  يي م ي ييثم  ثةييا   ييز  يييل اديي،يل إدييم ادةحييام ارم ي بلي
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دييم   ال ي نييو قبييثم ادةيي،يل ادحثادييم إقيي اره باديي،يل  ييا قايي،     يي   إذ ال يييي   ق ييم ةييو 
 اد ةي  باد،ةث  اد و  ام دم  م ي ةي   يا قبل ادةحال باا ةنا  اد،ة  بادة اصم.

ادغايي   إيييا إقييام ادةيي،يل بادحثادييم   إيييا قبثديييا ينييم   ا يلل ر اذ ادحثادييم ةييو يثا يييم  
 دةا  ام إقام ادة،يل بادحثادم ال يفييح إال  ثرقييم راييةيم ةييعم  يي ا ا قييام يكييثم دييم 
تيياراخ اا يي    ادغايييم يييل ا يي  ا  ابييثت اد يياراخ  ييو ينيي   ل تثانييى يةكييل  م ييي م  ييال 

راخ ادحثادييم    يي د  إذا ادةحاييل  ادةحييام إديييم إ يي ار بحيي  ادغايي  قييل ن ايي  ت يي،يم تييا
تييزاقم ادةحييام دييم ييي  يحييام دييم ا يي     اريي  ادحثادييم راةيي   ةييو قيي  ادغايي  قييل ن ايي  
إقاريييا دلةيي،يل  ة يياراخ ا قييام  ييث اديي ل يحيي،ق ي تب يييا بادنييي م إدييم ادحثادييم ادةا  ييم 
األ يي  .  يييا إذا  ييام ر يياذ ادحثادييم ةييو قيي  ادغايي  قييل ن ايي  قبثديييا يييل قبييل ادةيي،يل  

ل األكايي،   ييثق تيياراخ اا يي  دييي ا اد بييثم   يييل ادةى يي،  م ادحثادييم ال تن يي  ةييو ةلييي  ييي 
قييي  ادغاييي  إال إذا   ييي، تييياراخ اا ييي  دل بيييثم   قلييييم إذا  يييام ر ييياذ ادحثاديييم قيييل ن اييي  
قبثديييا يييل ادةيي،يل ة كييثم راةيي   ةييو ق ييم يييل تيياراخ قبثدييم ديييا   دييم دييم يكييل ديييا تيياراخ 

ا  ييام د بييثم ادةيي،يل ديييا تيياراخ اا يي     يي ا ي نييو اا يي    ال تن يي  ةييو قيي  ادغايي  إال إذ
  ريا ق، تكثم راة    ةو ق  ادة،يل  ال تكثم راة   ةو ق  ادغا .

 241ق اقييو   364دابييو   292اييثرل   305يفيي ل   305  و تيا   رييم ادةيياق  
  زائ ل.

 ( 333مادة )
اءات د وز للدائ  المحال لب قتل إعالن الحوالة أو قتولهيا أن يتخيذ مي  اإلجير 

 ما دحا ظ بب على الحق الذي انتقل إليب.
 المذكرة اإلد احية:

ين  ييل ادحيي  ادةحييام بييم يييل ادةحاييل إدييم ادةحييام دييم ةييثر ار  يياق ادحثادييم   ل ق ييم قبييل 
 م تكثم راة   ةو ق  ادةحام قليم   ان  ييل ادحيي  ادةحييام بييم بكييل قية ييم إدييم ادةحييام 

د  ألم ادح  ادةحييام بييم   إم  ييام ق ييا دم ق م  دث قة  ادةحام دم اةنا  قل   ا    ذ
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 خفييييا ي ييي، ين يييثال ي انيييا بادييي ات   اد اقييي،   م يلكييييم ادةن يييثم ادة يييال بادييي ات تن  يييل 
بةج ق ار  اق اد  ،   ل بةج ق ار  يياق ق يي، ادحثادييم   ادحيي  اديي ل ين  ييل  ييث ادحيي  اديي ل 

دييم ةييو قيي  كييام ةييو ذيييم ادةيي،يل ادةحييام قليييم  دليي،ائل ادةحاييل  يفيي ح ب يي، ر يياذ ادحثا
ادة،يل  ق ا ةو ذيييم ادةيي،يل دلةحييام دييم   ا  تييل قلييم ذديي  ارييم بةجيي ق ار  يياق ادحثادييم  
ال يييي يي  ادةحاييل  م ي ييثق قلييم ادةحييام قليييم  اياد ييم بييادح  ادةحييام بييم  ةييعذا  ةيياه 
ادة،يل   ث قيل ادنيم   ل ال ي لم بادحثادم ةعم ادثةا  يكثم صحيحا يب  ا دل يييم يييل 

 دكل يكثم ادةحال ييى ال قبل ادةحام دم باد ةام. ارل ادة،يل    
 دكل ال يي يي  ادةحام دم قبل ر اذ ادحثادم ةييو قيي  ادةحييام قليييم بعقارييم    ب ثديييا  
ألم ادةحييام قليييم ي لييم  ث ييثق ادحثادييم   دكييل يييي يي  ادةحييام دييم  م ي خيي  ا  يي ا ات 

رييي  ي،تيييم قليييم   ييي  اد ييو تحييياةظ قليييم ادحييي  ادةحييام بيييم   ييي م ي يييي  اد  يياقم  إذا  ا
 االر يا      ي ا، ر نا     اي يانا ي ةل ادح  ادةحام بم.  

 242ق اقييو   365دابييو   293اييثرل   306يفيي ل   306  و تيا   رييم ادةيياق  
  زائ ل.  

 ( 334مادة )
تيمل حوالة الحق صماناتب كالافالة واالمتياز والره ، كما تعد شاملة لما حل 

 م  أقساط.
 ة:المذكرة اإلد احي

يظييي  يييل ادةيياق  ارييم ب يي، ر يياذ ادحثادييم ةييو قيي  ادةحييام قليييم ين  ييل ادحيي  ادةحييام بييم 
  ثاب ييم  صيي اتم   ييةاراتم اد ييو  اريي  يث ييثق   قيي  ر يياذ ادحثادييم   ا  تييل قلييم ذديي  
اد ييزام ادةحييام قليييم بادثةييا  ة يي  دلةحييام دييم   اييي يي  ادةحييام دييم  م ي ا ييو ادةحييام 

  ب ار إم دم ي  بم ا  يارا.قليم الق  ا  ادح  ادةحام بم 
 إذا  ييام ادحيي  ادةحييام بييم اا  ييا بييين، تن ايي ل ار  ييل إدييم ادةحييام دييم قييا ا دل ن ايي    إذا 
كام ق ا تجاراا ار  ل إدم ادةحام دم  ييي ه ادفيي م   إم   يي،ت  ييةارات دلحيي  ادةحييام 
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ت ييايل بم ار  ل ب ةاراتم دلةحام دم  ةعذا  ام ي ةثرا    ل    اي يان      اييل     
   قييي،م اد ا لييييم دار ييييام     اييي  ذدييي  ييييل اد يييةارات  ار  يييل ادحييي  ادةحيييام بيييم إديييم 
ادةحييام قليييم ييي   ييةاراتم  ألم  ييةارات ادحيي  ت يي، يييل تثاب ييم  يييل  يي ريا  م ت ثاييم 
 تى يي،ه  ال  ييي   م ادةحيييام إدييييم   ييي يا ةيييو االق  يييار قيييال إت اقيييم يييي  ادةحايييل قليييم 

 ادحثادم.
م ي ييييا ار  ييل ادحيي   ييي ه ادفيي م  اكييثم دلةحييام دييم ةييو  يي ه  إذا  ام ادح  ادةحام بيي 

ادحادم ق ن األقيا  اد ييو دييم تحييل   دييث  ييام ذديي  قييل ييي،  ايياب م قلييم ق يي، ادحثادييم  
 ل  م ادةحام دم يي ح  يا قل ة ييا  قيي  صيي، ر ادحثادييم يييل  قيييا  يييا قام ادةحاييل 

 دم يق  م.
 243 زائيي ل   366بييو  دا 294اثرل   307يف ل   307  و تيا   رم ادةاق  

  زائ ل.
 ( 335مادة )

على المحيل أن دسلي إلى المحال إليب ساد الحق المحال بب، وكل ما يلزم م  
 بيانات أو وسائل لتمكياب م  حقب.

 المذكرة اإلد احية:
يييي ث ل ار  ييام ادةحيييام بييم إدييم ادةحيييام دييم  م يل يييزم ادةحاييل   يييليم ادةحيييام دييم اييين، 

ئل اد ييو تييىقل إدييم تةكانييم يييل ق ييم   ا يي  قيياق   م ادحثاديييم ادحيي  ادةحييام بييم  ادثاييا
ت، م ةو ان، ادح    ايلةم ادةحال إدييم ادةحييام دييم    اد ييادو ي ييةل يييا يةبيي  ادحثادييم 
 اديييين، ادة  يييةل دلحييي  ةيييو ام  اقييي،   تفيييح قثاديييم ادحييي  ادةحيييام بيييم  اييي  ادةا ييي  

 دح .  بادك ابم   قلم ادةحال  م يياق دلةحام دم  اائل إا ات   ا ا
يييل ي يي    اد  نييال ادةفيي ل   دكييل قيي ة  يييل دجنييم  434 ادةيياق  ييي  ثذ  يييل ادةيياق  

ادة ا  ييم ألريييا ر ت ةييو تيبايي  اد ثاقييي، اد ايييم  نييا  قنيييا  دييي د  دييم تيي ق ةييو اد  نيييال 
 ادةف ل    ا ه يل اد  نانات اد   يم اد و ت ا ت بم.
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 ( 336مادة )
وجود الحق المحال بب وقت   إذا كانت الحوالة بعوع ال د م  المحيل إال .1

 الحوالة ما لي يوجد اتفاق دق   بغير ذلك. 
 إذا كانت الحوالة بغير عوع  ال دكون المحيل صاماا حتى لوجود الحق.  .2

 المذكرة اإلد احية:
تيينظم ادةيياق   ييةام ادةحاييل   ييثق ادحيي   ة قيي   ييال ادحثادييم ب ييثم   ادحثادييم بغايي  

 قثم.  
ايييل ال ي يييةل إال   يييثق ادحييي   قييي  ادحثاديييم  ةيييعذا ةيييعذا  ارييي  ادحثاديييم ب يييثم ةادةح

ار  م ادح  بادثةا  قبل   ييثق ادحثادييم     بيي ل اييبل ا يي       ييام ادحيي  را ييئا قييل 
ق يييي، بانييييل     قا ييييل دابيييييام   تةييييي  بعبيادييييم  ق ييييم  يييي د      إذا تفيييي ع  يييييم 

  ادةحال قبل ذد  بحثادم صارت راة   ةو يثا يم ادغا  يكييثم ادحيي   ايي  يث ييثق  قيي 
 ادحثادم.  

 اد ييةام يفيي،ره اد ييارثم   انحفيي  ة يي  ةييو   ييثق ادحيي   تثاب ييم  تثاي اتييم    اد ييادو 
ال ينفييي ع إديييم يييييار ادةييي،يل ادةحايييل  ةث يييثق ادحييي   تثاب يييم  تثاي اتيييم  قييي  ادحثاديييم 
ييييىقل إديييم قييي،م يييييا دم ادةحايييل ب ييي، ذدييي   ديييث نادييي   ييي ه األييييثر ب ييي،   يييثق ادحثاديييم 

ادةحال   ز اديا بيبل اد  اقم ادةييي   يييةا    ييل يييا اييب    بيبل ال ي    إدم ادة،يل
يي ل  يا دم يث ، ات ال قلم  ا  ذديي    يييا إذا  اريي  ادحثادييم بغايي  قييثم ةييا يحيي  
دلةحييام دييم  م ي  يي  قلييم ادةحاييل ب ييو  ألم األ ايي  دييم ي  ييام  ييائا ي ا ييل ادحثادييم 

ل ادةحاييل ق ييم   ييثق د د  ال يجثن  م يلزم ادةحال  يي ق  ييو  دلةحييام دييم  ييل ال ي يية
 ادح .  

 242دابيييييو   295ايييييثرل   308يفييييي ل   ادةييييياق   308  يييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  
  زائ ل.  
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 ( 337مادة )

ال د يييم  المحييييل دسيييار الميييدي ، إال إذا وجيييد اتفييياق  ييياص عليييى هيييذا  .1
 ال مان.  

إذا صييم  المحيييل دسييار المييدي ،  ييال ياصييرف هييذا ال ييمان إال إلييى وقييت  .2
 إتفاق دق   بغير ذلك.الحوالة، ما لي يوجد 

 المذكرة اإلد احية:
األصل  ال ي ةل ادةحال ييار ادة،يل ادةحام قليم  إال إذا ات   ادةحاييل ييي  ادةحييام 
دم قلم   ا اد ةام  ةعذا ات   قلم  م ي ةل ادةحال ييار ادةحييام قليييم   دييم يبييال 

 قييي   ل يييييار ي نيييو  ةاديييييار ادة يييةثم ينفييي ع إديييم يييييار ادةييي،يل ادةحيييام قلييييم 
ار  اق ادحثادم   ذد  تيبي ا د اق،  ت يا  اد    دفادح ادةل زم   ث  نييا ادةحاييل  ةييعذا 
كييييام ادةيييي،يل ادةحييييام قليييييم يثايييي ا  قيييي  ار  يييياق ادحثادييييم ةييييعم ذيييييم ادةحاييييل تبيييي   يييييل 
اد ييةام  ق ييم دييث  قييي  ادةيي،يل ادةحييام قليييم ب يي، ذديي   دييث  ييام ذديي  قبييل  م تن يي  

يييا دييم ي  يي  قلييم  ايي  ذديي   يي م ي  يي  قلييم  ييةام ادحثادييم ةييو ق ييم  ايبيي  يييا اييب  
 ييار ادةحام دم  ق  قلثم يي اق ادثةا .  

 اجل  م يكثم  ةام ادةحاييل دييييار ادةيي،يل ادةحييام قليييم ةييو إت ييال  ييات  ةييعذا دييم 
يث ، ا ت ال ادخات ب ةام ييار ادة،يل ادةحييام قليييم  ال ي ييةل ادةحاييل إال   ييثق 

حام قليم  دييث  قيي  ار  يياق ادحثادييم   ق ييم  دييث  ييام ادح    ال ي ةل ييار ادة،يل ادة
 قادةا بعقياره ألم قلةم بعقياره ال ي ثم ي ام ا ت ال.  

  زائ ل.    245دابو    269اثرل     309يف ل     309  و تيا   رم ادةاق   
 ( 338مادة )
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إذا رجع المحال لب بال مان ص قا للمادتي  السابقتي ،  ال يلزم المحيل إال برد 
 مع المصرو ات، ولو وجد اتفاق دق   بغير ذلك. ما أ ذه

 المذكرة اإلد احية:
إذا تح يي  اد ييةام ي  يي  ادةحييام دييم قلييم ادةحاييل  بةييا   يي ه ينييم قث ييا قييل ادحيي  
ادةحيييام بيييم  يييي  ادةفييي  ةات اد يييو  يييام قييي،  ر  ييييا ةيييو إ ييي ام ادحثاديييم  ر  يييات يياد يييم 

 ادةحال  ر  ات اد  ث  باد ةام قلم ادةحال.
ي  يي  ادةحييام دييم ب قييل يييل ذديي   إذا   يي،  يي   يخ يي  يييل اد ييةام   ييل  اجييثن  م 

يجييثن إق ييا  ادةحاييل إق ييا ر  ليييا قاييق ال ي  يي  ادةحييام دييم قلييم ادةحاييل ب ييو    ذديي  
ةو قادم   ثق     يل قبل ادةحال ب ،م اد ةام    ام ادحيي  ادةحييام بييم  ييث يجيي ق 

 إققا  ق، يةب   ق، ال يةب  ر م ادةحام دم   د .
  زائ ل.    246دابو    297اثرل     310يف ل     310يا   رم ادةاق     و ت

 ( 339مادة )
دكون المحيل مس وال ع  أ عاليب، وليو كانيت الحوالية بغيير عيوع أو اشيتراط 

 عدم ال مان.
 المذكرة اإلد احية:

يكيييثم ادةحايييل يييييئثال قيييل  ة اديييم اد يييو تلحييي  اد ييي ر بادةحيييام ديييم   ييي م تيييىقل إديييم 
بييم      م يييي ثةو ادةحييام بييم يييل ادةيي،يل ادةحييام قليييم      إر ييات    ن ام ادةحييام

 ي  نم    ي ثم بحثاد م ي        د خم ا  .
 ا ةل ادةحال  ثائل  ة ادم اد خفيم ق ييم دييث  اريي  ادحثادييم بغايي  قييثم      ييام 

 ق، ا     قلم ادةحام دم ق،م اد ةام.
ادحيي  ادةحييام بييم  إذا تح يي   ييةام ادةحاييل قييل  ة ادييم اد خفيييم يكييثم ييييئثال قييل 

  يام ادةحام دم ق م دث  ام  كة  يةا قة  ادةحام دم.  
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  زائ ل.    247دابو    298اثرل     311يف ل     311  و تيا   رم ادةاق   
 
 ( 340مادة )

للمدي  أن يتمسك قتل المحال لب بالد وع الت  لب أن يتمسك بهيا قتيل المحييل 
باليد وع المسيتمدة مي   وقت نفاذ الحوالية  ي  حقيب، كميا د يوز ليب أن يتمسيك

 عقد الحوالة.
 المذكرة اإلد احية:

يكثم دلة،يل ادةحام قليم  م ي ةي  ةو يثا يم ادةحام دم باد،ةث  اد و  ام يييي يي  
 م ي ةي   يا ةو يثا يم ادةحاييل  قيي  ر يياذ ادحثادييم ةييو ق ييم   ا  يي  ذديي  إدييم اد ييثم 

م ديي د  ين  ييل بةييا ييي ق قليييم ب م ادح  اد ل  ييام دلةحاييل  ييث اديي ل ار  ييل إدييم ادةحييام ديي 
يل قةث   ةعذا  ام ادح  ادةحام بم ق، ار  م قبييل قبثدييم ادحثادييم    إقارييم  يييا   ييام 
دلةحام قليم  م ي ةي   ي ا االر  ا  ةو يثا يم ادةحييام دييم   ةييا دييم اد ةييي  باديي،ة  
   يام يف،ر ادح  ادةحام بم ألم   ا اد،ة   ام بعيكارم  م ي ةي  بم ةو يثا يييم

 ادةحال  يي يي   م ي ةي  بم ةو يثا يم ادةحام دم.  
 اي يي  ادةحام قليم  م ي ةي  باد،ةث  ادنا ئم قل ق ، ادحثادم  ةي ا اد  ،  ييث ايين، 
ادةحام دييم ةييو يياد ييم ادةحييام قليييم  ةييعذا  ييام  يي ا اد  يي، بييانا  ييام دلةحييام قليييم  م 

إذا  ييييام قا ليييييم اد  يييي، ييييي،ة   يييي د  ألم دكييييل ذل يفييييلحم  م ي ةييييي  بيييياد يام   يييييا 
دابيييام دةفييلحم ادةحاييل ةييا يييي يي  ادةحييام قليييم  م ي ةييي  بعبيادييم ألرييم ال يةليي  

   ا ادح    م اد ةي  با بيام يةب  دلةحال  ال يةب  دلةحام دم.  
  زائ ل.    248دابو    299اثرل     312يف ل     312  و تيا   رم ادةاق   

 ( 341مادة )
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حد قدمت الحوالة الت  تصي ح قتيل غيرهيا نا يذة  ي  إذا تعددت الحوالة بحق وا
 حق الغير.

 المذكرة اإلد احية:
قيي، ي ييثم ادةحاييل بحثادييم ق ييم إدييم  كةيي  يييل يحييام دييم ب  ييثق قثادييم ي  اديييم   ةييو  يي ه 
ادحادييم  ي  يي،ق ادةحييام ديييم  ةييعذا تنييانقثا ي يي،م ييينيم يييل  اريي  قثاد ييم ايياب م ةييو ادن يياذ 

ث  ييام ار  اق ييا ي يي   ا قييل قثادييم  ايي ه يييل ادةحييام ةييو قيي   ايي ه يييل ادةحييام ديييم  ديي 
ديييييم  يييي ايم  ال يث يييي،  يييي  ألم ادغيييي  ي ييييي، اد فيييي ةات  ةييييعذا تةيييي  ادحثادييييم اد اديييييم 
بيياد ثانى  ييال ادةحاييل  ادةحييام دييم ادةييارو دا يي ار بحيي  ادةحييام دييم األ م   ييل ت يي،يم 

يم األ م قيي،  ييا  ادةحام دم األ م   دث  ام إقام    قبثم ادحثادم يل قبل ادةحام قل
 الق ا د بثم ادحثادم ادةاريم  إقاريا.  

  زائ ل.    249دابو    300اثرل     313يف ل     313  و تيا   رم ادةاق   
 ( 342مادة )

إذا وقع تحت يد المحال عليب ح ز قتل أن تص ح الحوالية نا يذة  ي  حيق  .1
 الغير، كانت الحوالة بالاس ة إلى الحاجز بمثابة ح ز ا ر. 

الحالة إذا وقع ح ز ا ر بعد أن أص حت الحوالة نا ذة    حق و   هذه   .2
الغير،  إن الدي  دقسي بي  الحاجز المتقيدم والمحيال ليب والحياجز المتيأ ر 
قسييمة غرميياء علييى أن ي  ييذ ميي  حصيية الحيياجز المتييأ ر مييا دسييتامل بييب 

 المحال لب قيمة الحوالة. 
 المذكرة اإلد احية:

ايي   ال تييي ل ادحثادييم ةييو يثا ي ييم إال ب بييثم ادةيي،يل إذا   يي، قائييل دلةحاييل ي يي، يييل ادغ
 ادةحام قليم اا   اد اراخ    بعقارم  يا.
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 دكل إذا   ق  قائل ادةحال قجزا قلييم ادحيي  ادةحييام بييم   ييث تحيي  ييي، ادةحاييل  يييةكل 
  م تح،  إق،  ادفثر اآلتيم :

 م تن ييي  ادحثاديييم ةيييو قييي  ادغاييي  "قائيييل ادةحايييل" قبيييل تثقيييي  ادحجيييز تحييي  يييي،  .1
ادةيي،يل  ةييا  ايي  دلحجييز اديي ل ي ييثم بييم ادغايي  قلييم ادحيي  دةحييام بييم ألرييم قيي، 
 ييي   ييييل ذييييم ادةحايييل    اد يييادو ال يجيييثن ادحجيييز قلييييم ألريييم ال يييي، ل ةيييو 

 اد ةام اد ام د،ائنو ادةحال.
 م تن   ادحثادم ب ، تثقي  ادحجز يل قبييل قائييل ادةحاييل  ة ييو  يي ه ادحادييم ي يي   .2

م يةلييث  دلةحاييل   ييث ييي،يل ادحييا ز  ييي  ادحجييز صييحيحا ألرييم  قيي  قلييم يييا
اد لييم  م إتخيياذ إ يي ا ات ر يياذ ادحثادييم ب يي، ادحجييز تج ييل يييل ذديي  قجييزا ا يي  
يةا ي يح دلةحام دييم اق يييام ادحيي  ادةحييام بييم ييي  قائييل ادةحاييل ادحييا ز قيييةم 

   يا .
 م ي   قجزام   ديةا اا   قلم ر اذ ادحثادم ةييو قيي  ادغايي    اارايةييا القيي   .3

ي   ييو ت ييييم ادحيي  ادةحييام بييم  ييال ادحييا ز ادة  يي،م  ادةحييام دييم  ديي د    يي ا 
 ادحا ز ادة     قيةم   يا  قلييم  م يى يي  يييل قفييم ادحييا ز ادة يي    يييا 
يكةل بم ادةحام دم قيةم ادحثادييم   اد لييم يييل ذديي   م ادحثادييم  ايي  اييارام ةييو 

 ق  ادة  ،م قلم قال ت ، اارام ةو ق  ادحا ز ادة    .

  زائ ل.    250دابو     301اثرل    314يف ل     314ادةاق       و تيا   رم 
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 الفصل الثان  
 حوالة الدي 

 ( 343مادة )
 تتي حوالة الدي  بإتفاق بي  المدي  وشخص ا ر يتحمل عاب الدي .

 المذكرة اإلد احية:
دم تنظم يجلم األقكام اد ،ديم إال قثادم اديي،يل  ا يي، ذديي  أل يي  ادةيي  ل ادحن ييو بحثادييم 

قثادم ادح .  قثادم اد،يل ق ،  ال ادة،يل   خم ا يي   ي  تييل قليييم ر ييل  اد،يل ق م 
اد،يل يل ذيييم ادةيي،يل إدييم ذيييم اد ييخم اآل يي   قاييق يفيي ح ييي،ينا يحلييم ةييو اديي،يل  
  اد ييادو يكييثم ادةيي،يل  ييث ادةحاييل   اد ييخم اآل يي   ييث ادةحييام قليييم   اديي،ائل  ييث 

   ييل   يي  بحثادييم ادحيي   ألرييم ييي    م ادحام دم.  اد  نال اد  ريو دم ي    بحثادييم اديي،يل
ادييي،يل ي  ةييي، قليييم ادة يييم اد خفييييم اد يييو تث ا يييا ادييي،ائل ةيييو ادةييي،يل  إذ ال تكيييثم  ييي ه 

 ادة م قلم قر م  اق،  قن، ادنا .  
ق اقيييييو   339دابيييييو   302ايييييثرل   315يفيييي ل   315  ييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  

نيييييال األرقريييييو رظيييييم  رقريييييو  ااقيييييظ  م اد   993 زائييييي ل   251دبنيييييارو   2  281/1
قثادم اديي،يل ةييو اد فييل ادةييارو يييل اد يياب ادخيياي  ب نييثام ق ييثق اد ثاي ييات اد خفيييم  

يييل ي  يي، ادحايي ام قيي،رل  876يةنييو   نليي  قلايييا ادحثادييم بادةييام  را يي  ادةييثاق  402
 يل يجلم األقكام اد   يم.    673با ا  

 ( 344مادة )
 رها.ال تاون الحوالة نا ذة    حق الدائ  إال إذا أق .1
إذا قام المحال عليب، أو المحيل بإعالن الحوالة إلى الدائ  وعي  لب أجيال  .2

معقيوال ليقيير الحوالية ثييي انق ييى األجيل دون أن دصييدر اإلقيرار عييد سييكوت 
 الدائ  ر  ا للحوالة. 
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 المذكرة اإلد احية:
إذا ار  يي،ت قثادييم اديي،يل بعت ييال  ييال ادةيي،يل األصييلو  ادةيي،يل ادج،ييي، ال تن يي  ةييو قيي  
اد،ائل إال إذا  ق  ا  ةا ق ار  ي  النم دن اذ قثادييم اديي،يل ةييو يثا يييم اديي،ائل  ةييا يك ييو 
إقاريييم  ييييا د ن ييي  ةيييو يثا ي يييم  ةيييا  يييث ادحيييام ةيييو  ييي م قثاديييم ادحييي   يييل ال  ييي، ييييل 
إق ار ييا   ااقييظ  م إقيي ار اديي،ائل دييي   يي نا الر  يياق قثادييم اديي،يل   ييل  م إقيي اره ي يي، 

  م.    نا دن اذ ا ةو يثا ي
 إقييي ار ادييي،ائل دلحثاديييم قييي، يكيييثم صييي احا  ذدييي  إذا ااييي خ،م ن ا يييم ييييل نييي ل اد  باييي  
ادفيي اح قييل ا راق    قيي، يكييثم  ييةنيا  اكييثم ذديي  إذا نادييل ادةيي،يل ادج،ييي، ادةحييام 

 قليم باد،يل    اا ثةم ينم  ز ا يل اد،يل ادةحام بم.
قيي اره  ديي د  ت يي، يييل قباييل  دكثم قثادم اديي،يل يثقييثع ر اذ ييا ةييو يثا يييم اديي،ائل قلييم إ

اد  يي، ادةثقييثع  ةييعذا  ق  ييا اديي،ائل ت  تييل ااار ييا  يةييا  ييال ادةحاييل  ادةحييام قليييم ةييو 
يثا يييم اديي،ائل   إم رة يييا ب ييو ادةيي،يل األصييلو ييي،ينا دييم  ةييا  ييام  ال ين  ييل اديي،يل 

 بادني م دل،ائل يل ذيم ادة،يل األصلو إدم ذيم ادةحام قليم.
قيي ار ادحثاديييم ق ييم  ديييث  ييام ادةحيييام قليييم  ة يييل يييل ادةييي،يل  ال يجبيي  اديي،ائل قليييم إ

األصلو ألم األي  ي ثق إدم ت ،ي  اد،ائل  ةعذا رةن ادحثادييم  يكييثم دييم يييل اد  يي،ي ات 
ادخاصم بم ت،قثه د د     ا  اع  ال ت  اييل قليييم ةييو ت يي،ي ه  ييل ال يييي م قييل  ايي اب 

 رة م.
ل ادةيي،يل األصييلو  ادةحييام قليييم  دكنيييا  إذا رةن اد،ائل ادحثادم  ةعريييا ت  ييم قائةييم  ييا

ال تن   ةو يثا يم اد،ائل  ةا يكثم ادةحام قليم ييي،ينا دليي،ائل   ال يييي يي  اديي،ائل  م 
 ييادل ادةحام قليم بادثةا .  

 قيي، ييي ةن اديي،ائل ادحثادييم صيي اقم باايي خ،ام  اييالم يييل  اييائل اد  بايي  ادفيي اح قييل 
صييثر اديي ةن اد ييةنو  م ي لييل اديي،ائل ا راق    قيي، يفيي،ر اديي ةن ينييم  ييةنا   يييل 

بادحثادييم  ا ييال دييم   ييا ي  ييثال دي   ييا ةييعذا ار  ييم األ ييل ق م  م يحيي،ق اديي،ائل يثق ييم 
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يييل  350/2يل قثادم اد،يل ةعم اكثتم ي يي، رة ييا ديييا  ييي  ي اقييا  يييا  رق ةييو ادةيياق  
 اا ةنا .  

ديييم  قييي  ار  ييياق  ا  تيييل قليييم إقييي ار ادييي،ائل قثاديييم ادييي،يل األاييي  اد   يييو  قايييق ييييين، إ
ادحثادم ال إدم  ق  ص، ر ا ق ار   ا  تل قلم ذديي  ارييم إذا    ييي  قثادييم اديي،يل  ييال 
ادة،يل األصييلو   ادةحييام قليييم  تييثاة ت ةايييا  يي    االر  يياق    يي    ادفييحم   قبييل 
 م ي   ا اديي،ائل ة يي، ادةيي،يل األصييلو    ادةحييام قليييم    لا ييم     يي، ذديي  اق  ييا اديي،ائل  

ذد  ر اذ ادحثادم ةو يثا ي م ألم  ق اره  ا  ر  و   يا إذا دييم يكييل داقيي ار ةان ع قل 
 ايي  ر  ييو  ي يي    تييثاة  األ ليييم ةييو ادةيي،يل األصييلو   ادةحييام قليييم إدييم  قيي  إقيي ار 

 اد،ائل ادحثادم.
دبنييييارو   287ق اقييييو   240اييييثرل   316يفيييي ل   316  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  

  زائ ل.    252
 ( 345مادة )

ي دحييدد المحييال لييب موقفييب ميي  الحواليية إقييرارا أو ر  ييا، كييان المحييال إذا ليي .1
عليييب ملزمييا قتييل المحيييل بالو يياء للمحييال لييب  يي  الوقييت المااسييب، مييا لييي 
يوجيد اتفيياق دق يي  بغييير ذلييك، و سييري هييذا الحكييي ولييو ر ييض المحييال لييب 

 الحوالة.
دقييي ال د يوز للمحيييل أن دقالييب المحييال عليييب بالو ياء للمحييال لييب، إذا لييي  .2

 بما التزم بب نحو المحال عليب بمقت ى عقد الحوالة.

 المذكرة اإلد احية:
إذا ار  يي،ت ادحثادييم  تكييثم يلزيييم دلةحييام قليييم رحييث ادةيي،يل األصييلو ادةحاييل قبييل  م 
ي   يييا ادييي،ائل   ادييي ل يل يييزم بيييم ادةحيييام قلييييم  يييث اد يييزام ب ةيييل إذ يل يييزم   خلييييم ذييييم 

دةنااييل   ييث  قيي  قلييثم اديي،يل ادةحييام بييم   قيي، ادة،يل األصلو يل اد،يل ةو ادثقيي  ا
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ي  يي  قلييم  م يكييثم ادثقيي  ادةنااييل  ييث  قيي  يياد ييم اديي،ائل ادةيي،يل األصييلو باديي،يل  
 إذا دييم ي  يي  ادةيي،يل األصييلو ييي  ادةحييام قليييم قلييم ادثقيي   ةييادةيم  م ييي،ر  ادةحييام 

 قليم  يم يياد م تف،ر يل اد،ائل دلة،يل األصلو.  
 ةييل  إذا قييام  ثةييا  اديي،يل ادةحييام بييم دليي،ائل     قييام   يييليم اديي،يل  ا ييثم ادةحييام دييم باد

إدييم ادةيي،يل األصييلو د يييليةيا دليي،ائل  ة ييو ذديي  يييا يك ييو ألريييا يياد ييم اديي،ائل ادةيي،يل 
 األصلو.

ةييعذا دييم ي ييم ادةحييام قليييم بيي قا  اد زايييم باد ةييل قلييم  ةييا  اديي،يل دليي،ائل  يكييثم دلةيي،يل 
ن قلييم  اييا  ادةيييئثديم اد  ،يييم  ةيييث ال ي  يي  قليييم األصييلو  م ي ييثق قليييم بيياد  ثا

باد،يل ادةحام بم ذاتم   ل ي    قليم بيياد  ثان   ادييم باد زايييم  يي،ر  يياد ييم اديي،ائل 
دلةيي،يل  اد ييزام ادةحييام قليييم رحييث ادةيي،يل األصييلو ي  ييم قائةييا ق ييم دييث رةيين اديي،ائل 

و ات ييال ادحثادييم  ييال ادةيي،يل إق ار ادحثادم  ألم رةن ادحثادم يل قبل اد،ائل ال يييىا  ةيي 
األصييلو  ادةحييام قليييم  إذ ي  ييم ادةحييام قليييم يل زيييا  يييام ادةيي،يل األصييلو  يياد ييم 
اديي،ائل دييم باديي،يل  إيييا بادثةييا  دليي،ائل باديي،يل  قلييم اديي،ائل  م ي بييل ادثةييا   ألرييم يجييثن 

 ادثةا  يل ادغا    إيا  م ي يو ادة،يل األصلو ي ،ار اد،يل د،ة م دل،ائل.
يييي يي  ادةييي،يل األصيييلو  م ي  ييي  يييي  ادةحيييام قلييييم قليييم  اييي  ييييا ايييب   ةاد اقيييم  ا

اد ائةيييم  انيةيييا يفييي،ر ا ات اقيةييييا   ييييي يي ام  م ي   يييا قليييم ارييييم إذا ديييم ي ييي  اديييي،ائل 
ادحثادم  ةعم ات اقيةا قلييم ادحثادييم يييي   ت  ييا ديي د   ديةييا  م ي   ييا قلييم  م ادحثادييم ال 

ل  قاييق ال ي  تييل قلييم ادةحييام إديييم  ل اد ييزام رحييث ادةيي،يل تن ع  ايي ا إال إذا اق  ييا اديي،ائ
األصييلو قبييل إقيي ار اديي،ائل ادحثادييم   األصييل  م ييي م ا ت ييال ةييو ق يي، ادحثادييم  دكييل ال 

 يةن  يل   ثق إت ال الق  د  ، ادحثادم ي ،م  يم يا  رق ةو ق ، ادحثادم.
دلجييياربال   ييي م يبيييي   إذا  يييام ا ت يييال  يييال ادةييي،يل األصيييلو   ادةحيييام قلييييم  يلزييييا 

ادة،يل األصلو  ائا إدم ادةحام قليم   ةو ي ا ل اةنييم ي حةييل ادةحييام قليييم قينييا ةييو 
ذيم اد ائ    ث ادة،يل األصلو ةييعذا دييم ي ييم اد ييائ   ادةيي،يل األصييلو   يييليم اد ييو  إدييم 
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ادةحام قليم  ال يجثن دم  م ييادل ادةحييام قليييم بادثةييا  دلةحييام دييم  ألم ادةحييام دييم 
  يي   م ي،ة  ب ،م اد ن ا .يي

  زائ ل.    253دابو    304اثرل     317يف ل     317  و تيا   رم ادةاق   
 ( 346مادة )

 ي قى للدي  المحال صماناتب على الرغي م  تغير شخص المدي .  .1
ال ي قييى الافيييل عيايييا كييان أو شخصيييا ملتزمييا قتييل الييدائ  إال إذ رصييى  .2

 بالحوالة.
 المذكرة اإلد احية:

قلييم قثادييم اديي،يل ار  ييام اديي،يل ذاتييم يييل ادةيي،يل األصييلو إدييم ادةحييام قليييم  إذ ي  تييل 
يفيي ح األ ايي  ييي،ينا  يين   اديي،يل قبييل اديي،ائل يييل تيياراخ ار  يياق ادحثادييم  ديي د  يحيي  ظ 
اد،يل ادةحام بم بادف م اد و  ار  دل،يل ادةل زم بم ادة،يل األصييلو   ت  ييم  ييةارات 

، قييي،م  يييةارا دلييي،ائل ي ةيييةا ةيييو ر يييل رايييةو    ادييي،يل  ةيييعذا  يييام ادةييي،يل األصيييلو قييي 
قيانل     يكثم اد،يل ي ةثرا بح  اي يان ية ل قانا يةلث م دلةيي،يل ة ن  ييل  ييل  يي ه 

 اد ةارات ي  اد،يل دةفلحم اد،ائل.
 يا إذا  ييام اديي،يل ادةحييام بييم يك ييثال ب ييخم  ايي  ادةيي،يل األصييلو   ادييم  خفيييم    

يا قبل اد،ائل إال إذا ر و بادحثادييم  ألرييم   نبييو قييل ك ادم قانيم ةا ي  م ادك ال يل ز 
ادحثادم    ث ر و بك ادم ادة،يل األصلو باد ات  ةعذا تحثم اديي،يل إدييم  ييخم ا يي  
)ادةحييام قليييم(    ييل  م ي  ييم ادك اييل بادحثادييم ق ييم ي يي،   يياا د ييخم ا يي   ايي  

 ادة،يل األصلو اد ل   لم.  
  زائ ل.   254رل   اث   318يف ل     318  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 347مادة )
للمحال عليب أن يتمسك قتل المحيال ليب ب مييع اليد وع المتعلقية باليدي  والتي  
كان للمحييل أن يتمسيك بهيا كميا د يوز ليب أن يتمسيك باليد وع المسيتمدة مي  

 عقد الحوالة.
 المذكرة اإلد احية:

ذي ييم  ييث ر يي  اديي،يل ادةحام قليم ي ،  ل ا دلة،يل األصلو ألم اد،يل اد ل ار  ل إدييم 
اديي ل  ييام ةييو ذيييم ادةيي،يل األصييلو   ا  تييل قلييم ذديي   م  ةييي  اديي،ةث  اد ييو  اريي  
دلةيي،يل األصييلو ةييو يثا يييم اديي،ائل تن  ييل ييي  اديي،يل إدييم ادةحييام قليييم   اييي يي   م 
ييي،ة   يييا ةييو يثا يييم اديي،ائل   ةييا  ييام يييي يي  ذديي  ادةيي،يل األصييلو   ييييي يي   م 

ل األصيييلو  ييي يام اد  ييي، دكيييثم يحليييم ي ييي، م     بار  يييا  ي ةيييي  ةيييو يثا ييييم ادييي،ائ
اديي،يل بادثةييا     ا  يي ا     ي ةييي  ب يييخ اد  يي،   ا ح يي  ذديي  إذا  ييام ادةيي،يل ادةحييام 
بم اةنا ةو ق ، ادبي  تم  ال اد،ائل  ادة،يل األصلو   دم ي ييم اد ييائ    يييليم ادةبييي  إدييم 

ييي     اد ييادو يحيي  دلةحييام قليييم  م ادة،يل األصلو   يكثم دييم  م ييلييل ةيييخ ق يي، ادب
 يحل يحلم ةو ذد    ايلل ةيخ ق ، ادبي .

 دلةحييام قليييم  م ي ةييي  بكاةييم اديي،ةث  ادةييي ة،  يييل ق يي، ادحثادييم   يييي يي   م ييي،ة  
 يي يام ادحثادييم  إذا دييم ي ح يي  اد  ا ييو    د يي،م ي يي   يم اد اقييق  يي م ي بييل ادحثادييم 

 ادخ.    الا ة ار قاقم  نييم  ا  ي   قم..
 289ق اقييو   349دابييو   307اييثرل   320يفيي ل   320  و تيا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.  256دبنارو   
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 ( 348مادة )
د وز أن تتي حوالة الدي  بإتفاق بي  المحال لب والمحال عليب يتقرر فييب  .1

 أن دحل هذا محل المدي  األصل     التزامب. 
الافييل إال بقتوليب، وت قيى    هذه الحالة ال دكيون اإلتفياق نا يذا  ي  حيق  .2

 للدي  صماناتب والد وع الت  كان للمدي  األصل  أن يتمسك بها. 
 المذكرة اإلد احية:

يبييال اديينم   ييثق صييثر  ااريييم دحثادييم اديي،يل  يكييثم اديي،ائل ن ةييا ةايييا  ادةحييام قليييم 
ن ةا ا     تيي م بعت ييال اديي،ائل  ادةحييام قليييم ق م قا ييم إدييم يثاة ييم ادةيي،يل األصييلو  
  اد يييادو ال ي ييي    الر  اق يييا    دن اذ يييا ر يييا ادةييي،يل األصيييلو   االت يييال قليييم  ييي ه 
ادفييثر  ييي م ي ا يي    ييال اديي،ائل  ادةحييام قليييم ادةيي،يل ادج،ييي،  ا  تييل قلييم ذديي  تحييثم 

 اد،يل يل ذيم ادة،يل إدم ادةحام قليم ادة،يل ادج،ي،.
يل   يييل ييييا ي ييي، ييييل  اجيييل  م ي ييي  إت يييال ادحثاديييم قليييم ادييي،يل ذاتيييم دكيييو ين  يييل ادييي،

 يييةاراتم  صيييي اتم  قةثقييييم إديييم ادةحييييام قليييييم ادةييي،يل ادج،ييييي،  إال إذا  ييييام اد ييييةام 
ي ةيييةا ةيييو   يييثق   اديييم  خفييييم     قانييييم دلييي،يل  قايييق ال تكيييثم  ييي ه ادفيييثر  ييييل 
ادحثاديييم راةييي   ةيييو قييي  ادك ايييل إال إذا قبلييييا  ةادك اديييم ت يييثم قليييم االق  يييار اد خفيييو  

اقيييم اق  يييارات  خفييييم ةيييو ادةييي،يل قيييال   اد يييم  ةيييعذا تغاييي  قايييق يكيييثم ادك ايييل قييي، ر 
ادةيي،يل اد يي،يم اديي ل قيي،م ادك اييل   قييل يحلييم ييي،يل  ،ييي،  ييث ادةحييام قليييم  ةييا تييي ل 

 ادحثادم ةو يثا يم ادك ال إال إذا قبليا.
 .  347   346 رحال إدم ادة     ا ي اقيم دلةاقتال  

ق اقيييييو   341دابيييييو   308ايييييثرل   321يفيييي ل   321  ييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  
  زائ ل.    257دبنارو     187/1
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 ( 349مادة )
د م  المحيل أن دكون المحال عليب موسرا وقت إقرار المحال لب للحوالة، ما 

 لي يوجد اتفاق دق   بغير ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

إذا ار  يي،ت ادحثادييم بعت ييال  ييال ادةيي،يل  ادةحييام قليييم   ق  ييا اديي،ائل  ة ييو  يي ه ادحادييم 
ةعم ادة،يل األصييلو  اديي ل ا  ييار ادةحييام قليييم    يي م ي ييم ق يي، قثادييم اديي،يل  ييث اديي ل 
ققيييا ادييي،ائل إديييم إقييي ار ادحثاديييم  ةييياة  م اد يييارثم  م ادةييي،يل قييي،   ييي  قليييم ر ييييم  م 

 ي ةل ييار ادةحام قليم  ق  إق ار اد،ائل ادحثادم.  
ا قلييم  ايي  ادحكييم  ا يي،  يي ا اديينم  ايي  اييي  إذ يجييثن دلةيي،يل  ادةحييام قليييم  م ي   يي 

اديي ل  رق  يييم  إذ يجييثن  م ي   يي  قلييم ت يي،ي، ادةيي،يل قلييم ر يييم اد ييةام بيي م ي ييةل 
ييار ادةحام قليم ال إدم  ق  إق ار اد،ائل دلحثادم  ل ي ةل ييار ادةحام قليييم إدييم 
 ق  قلثم   ل اديي،يل ادةحييام بييم    ي ييا يجييثن دلةيي،يل  م يخلييو ر يييم يييل اد ييةام  

ت ال اد ل تم  انييم   ييال ادةحييام قليييم  ايي،قث اديي،ائل إدييم إقيي اره     با   ا  ذد  ةو ا 
ةييو ات ييال يييي  ل  يي ايم  م يكييثم قبييل إقيي ار اديي،ائل دلحثادييم  ةييعذا   لييم ادةيي،يل ر يييم 
يل  ةام ييار ادةحام قليييم بات اقييم ييي  ادةحييام قليييم   قيي  اديي،ائل ادحثادييم ب يي، ذديي   

و قثاديييم ادييي،يل اد يييو تةييي   يييال ادةييي،يل ةيييا  يييةام قليييم ادةييي،يل   ييييا إذا ديييم يييي    ةييي 
 ادةحييام قليييم يييا ي  ليي  ب ييةام ادةيي،يل ييييار ادةحييام قليييم  قيي  إقيي ار اديي،ائل ديييا  
ةثة  ادنم ةارم ي ةل ييييار ادةحييام قليييم  قيي  إقيي ار اديي،ائل قثادييم اديي،يل  ةييعذا  ييام 

 ييي ا قيياق اد،يل قاال  ق  ا ق ار ي اقر اد،ائل إدييم اايي ي ائم  ةييعذا  ييام ادةحييام قليييم ي
اد،ائل قلم ادة،يل األصلو   ث ادةحال  قلم  اا  قيل  ،ييي، ر يي  قييل ق يي، ادحثادييم 
ت تييل قليييم اد زايييات ةييو ذيييم ادةيي،يل األصييلو  ييييار ادةحييام قليييم   اجييل  م ي ييثق 
اديي،ائل   ال قلييم ادةحييام قليييم ةييعذا   يي،ه ي ييي ا ي ييثق ب يي، ذديي  قلييم ادةيي،يل األصييلو  

ةيي،يل األصييلو   يييةكل دلةيي،يل األصييلو  م يلجيي  إدييم اديي،ة   يييا إذا قيياق ي ا يي   قلييم اد



 

403 

باد ج ايي،   ال يكليي  اديي،ائل بيي م ييي،م قلييم يييام دلةحييام قليييم ديييي ثةو ينييم ق ييم  ةييا 
يكلييي  ادك ايييل  ييي د   ةيييا يكيييثم ادةييي،يل األصيييلو يييييى ال إال إذا  ابييي  ادييي،ائل  ريييم قييياق 

 قلم ادةحام قليم   ال    ،ه ي ي ا.
اديييي،يل بعت ييييال اديييي،ائل ييييي  ادةحييييام قليييييم  ةييييا ي ييييةل ادةيييي،يل  يييييا إذا ار  يييي،ت قثادييييم 

األصلو ييار ادةحام قليم  ألرم دم يخ اره  دييم ي  اقيي، ي ييم   اديي ل ا  يياره  ت اقيي، ي ييم 
  ث اد،ائل   د د  قلم اد،ائل  م ي حةل إقيار ادةحام قليم.

 اجييييل  م ي يييي،م اديييينم بحاييييق يفيييي ح قلييييم ادنحييييث اآلتييييو )ي ييييةل ادةيييي،يل(  دييييي  
ل  ألم ادحثاديييم قييي، تييي م  يييال ادييي،ائل  ادةحيييام قلييييم   ال يكيييثم ادةحايييل ةيييو  ييي ه ادةحاييي 

ادحادم  ث ادة،يل األصلو  ق م ةو   ه ادحادم ال ي ةل ييييار ادةحييام قليييم ألرييم ال 
قاقم دم بم    اد ادو يجل ق ع  لةم ادةحال     ابم  لةم ادة،يل   ةم   ه ادحادييم 

 إق ار اد،ائل ادحثادم.    ي ةل ادة،يل ييار ادةحام قليم  ق 
 358  357ادلابيييييو   306ايييييثرل   319يفييييي ل   316  يييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  

  زائ ل.   255ق اقو   
 ( 350مادة )

ال دستت ع بيع العقار المرهون رهاا رسميا انتقال اليدي  الم يمون بيالره   .1
 إلى ذمة الميتري، إال إذا تي اإلتفاق على ذلك.

لى حوالة الدي ، وس ل عقد التيع تعي  على  إذا إتفق ال ائع والميتري ع .2
الدائ  متى أعل  رسميا بالحوالة أن دقرها أو ير  ها    ميعياد ال د ياوز 
 ثالثة أشهر،  إذا انق ى هذا الميعاد دون أن دعل  رأدب عد سكوتب إقراراا.

 
 

 المذكرة اإلد احية:
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 ين  ييل اديي،يل ادة ييةثم تبييال اد  يي   األ دييم ارييم ةييو قادييم  ييي  اد  ييار ادة  ييثم راييةيا ال
إدييم ذيييم ادة يي  ل إال بعت ييال  ييات  ييال اد ييائ   ادة يي  ل قلييم قثادييم  يي ا اديي،يل  ألم 
ادحثادييم ال ت  يي م    ييي  اد  ييار ادة  ييثم راييةيا دييي  يييل  يي رم اة يي ام قثادييم اديي،يل 

 ادة ةثم باد  ل   ل ال  ، يل ات ال  ات قلم   ه ادحثادم.
ق يي، ات ييال  ييات  ييال اد ييائ   ادة يي  ل قلييم ادحثادييم اد ييو   تبييال اد  يي   ادةاريييم ارييم إذا

يكييثم ةايييا اد ييائ    ييث ادةيي،يل األصييلو   ادة يي  ل   ييث ادةحييام قليييم  اييم اييجل ق يي، 
ادبي   تم إقام ادحثادم إقارا راةيا يل قبييل اد ييائ     ادة يي  ل  ةادةي يياق اديي ل يجييل 

يييل  قيي  إقييام ادحثادييم  ةييعذا  م ي يي   يييم اديي،ائل ادحثادييم    ي ة يييا  ييث اااييم ا ييي  
ار  يييم  ييي ا ادةي ييياق ق م  م ي ييي  ادحثاديييم    ي ة ييييا  قييي، ايييكثتم إقييي ارا دلحثاديييم ال 

 رة ا ديا.
دابييو   ال ي ا ييل دييي ه ادةيياق  ةييو  ييل  309يفيي ل    322  ييو تيييا   رييم ادةيياق   

 يل اد  نانات اديثرل   اد  اقو   ادجزائ ل.
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 ال اب الخامر 
 انق اء االلتزام 

 فصل األول ال
 الو اء

 الفرع األول 
 صر ا الو اء 

 ( 351مادة )
دصح الو اء م  المدي  أو م  نائ ب أو م  أي شخص ا ير ليب مصيلحة  .1

 يي  الو يياء، مييا لييي ييياص اإلتفيياق أو تسييتوجب صتيعيية االلتييزام أن يافييذه 
 المدي  بافسب.

دصح الو اء مم  ال مصلحة لب فيب بأمر المدي  أو بغير أميره، عليى انيب  .2
ز للييدائ  أن ييير ض الو يياء ميي  الغييير إذا اعتييرع المييدي  علييى ذلييك د ييو 

 وأبلخ الدائ  باعتراصب. 
 المذكرة اإلد احية:

يظيييي  ييييل اد  ييي   األ ديييم اريييم يفيييح ادثةيييا  ييييل ادةييي،يل ر ييييم   ييي ا  يييث األصيييل  ألم 
ادة،يل صاقل يفلحم ةو ار  ا  اد،يل   ق، ي ثم بادثةا  رائييل ادةيي،يل اييثا   كاريي  

ارثريم  م ات اقيم   افح ادثةا   ي ا يل ادغا   صاقل ادةفلحم ةييو ادثةييا   ادنيابم ق
كادك اييل  ادةيي،يل ادة  ييايل   دكييل ةييو االد ييزام بادقيييام ب ةييل  تكييثم  خفيييم ادةيي،يل 
يحل اق  ار ةو اد  ، يجل  م ي ثم ادة،يل  ن يم بادثةييا   ةاد  اقيي، ييي  نباييل ي يييثر 

دةل زم بم رحث ادة  اق، اآل      يي د  قيي، ي  يي  يي ث ل  م ي ثم ر   اديبال باد ةل ا
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ادة  اقيي،ام قلييم  م ي ييثم بادثةييا  ادةيي،يل ينيةييا  خفيييا   يييي يي  ادة  اقيي، اآل يي   م 
 ي ةن  ل  ةا  يل  ا  ادة،يل.

 اظييي  يييل اد  يي   ادةاريييم ارييم يجييثن ادثةييا  يةييل ال يفييلحم دييم ةييو ادثةييا   ة يي، يكييثم 
راق  م يجنيييل ادةييي،يل إ ييي ا ات اد ن اييي  ادجبييي ل   ال ادغاييي  ادةيييثةو ي ب قيييا    ة يييثديا  

يغا  األي   ائا اييثا   كييام  ةييا  ادغايي  بيي ي  يييل ادةيي،يل  م ق م  ييي  ينييم   دكييل يييل 
قييي  ادةييي،يل  م ي  ييي م قليييم ادثةيييا  ادييي ل يييي م ييييل ادغاييي  ادييي ل ال يفيييلحم ديييم ةيييو 

ثةييا   ةييعذا ادثةييا     يي ه ادحادييم تكييثم ةييو قادييم قيي،م   ييثق  ييي  يييل ادةيي،يل دلغايي  باد
اق  م ادة،يل قلم قبثم ادثةا  ينم     ل  اد،ائل باالق  ام  ة ييو  يي ه ادحادييم يكييثم 

 دل،ائل ق ام قبثم ادثةا  يل ادغا     رة م.  
 317 زائيي ل  258دابييو   310اييثرل   322يفيي ل     323  و تيا   رييم ادةيياق   

 دبنارو.   292ق اقو     375 رقرو   ت ثاة  ي  رم ادةاق   
 ( 352مادة )

 ديترط لافاذ الو اء :
 أن دكون المو ى بب ملاا للمو  .  .1
أن دكون المو   كامل األهلية،  يإذا كيان ناقصيها  يإن و ياءه دكيون قيابال  .2

لالبقييال لمصييلحتب، و ييزول حييق التمسييك باإلبقييال إذا أجيياز الو يياء بعييد 
بلوغييب سيي  الرشييد أو صييدرت اإلجييازة ميي  نائ ييب أو ميي  المحكميية حسييب 

 األحوال.
 (375)  القددي:  الاص

 ديترط لافاذ الو اء :
 أن دكون المو ى بب ملاا للمو  .   .1
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أن دكييون المييو   كامييل األهلييية،  ييإذا كييان ناقصييها  ييإن و يياءه دون إذن نائ ييب  .2
 دكون موقو اا على اإلجازة.

 المذكرة اإلد احية:
ق م ت م   ا   ادة،يل يييل اديي،يل  ي يي    ةييو ادةييثةو  م يكييثم يادكييا دل ييو  اديي ل  .1

و بيييم ألم ادثةيييا  ي  تيييل قلييييم ر يييل يلكييييم اد يييو  ادةيييثةو بيييم إديييم ادييي،ائل   ال ي ييي 
ي ح ييي  ذدييي  إذا  يييام ادةيييثةو  اييي  يادييي  دل يييو  ادةيييثةو بيييم ألم ةاقييي، اد يييو  ال 
ي ييم  ة ا قل ذد  ي    ا   ا  يلكيم ادةثةو بم إدم  ييثم ادثةييا  بيياد زام ر ييل 

ثم راةييي ا إال إذا  يييام قييي  قانيييو ت يييثاة   ييييم صييي ات اد فييي ع   اد فييي ع ال يكييي 
ادةثةو يادكا دةا تفيي ع بييم  ةييعذا دييم يكييل ادةييثةو يادكييا دةييا  ةييم بييم يكييثم ادثةييا  
 ايي  راةيي  قلييم  يي ار  ييي  يليي  ادغايي   ةييعذا  قيي ه ادغايي  تييم  إذا دييم ي يي ه ي يي،  يي م دييم 
يكل   دل،ائل  م ي ةي  ب ،م قبثم ادثةا   إذا  ييام ادةييثةم بييم يةلث ييا دلغايي   ألم 

ةييو ذديي  ت ةةييل ةييو ارييم ي جنييل ر ييث  ياديي  ادةييثةم بييم ادحقي ييو قليييم دييم يفييلحم 
 يل راقيم   قةل ادةثةو قلم ادقيام بادثةا  يل راقيم     .

 ادثةيييا  ي ييي، ييييل اد فييي ةات اد ارثرييييم   يييث ين ييي  بيييعراقتال ألريييم إت يييال  يييال ن ةيييو  .2
إدييم ادثةا  قلم تن ايي  االد ييزام قانييا قاييق ين  ييل بييم ادحيي  قلييم اد ييو  يييل ادةييثةو 

ادةييثةم دييم ديي د  ي يي    ةييو ادةييثةو   ليييم إ يي ام اد فيي ةات   يييا إذا دييم ت ييثاة   يييم 
  ليم إ  ام اد ف ةات ب م  ام قيي،يم األ ليييم ةييعم ادثةييا  يكييثم بييانا   يييا إذا  ييام 
ريياقم األ ليييم  يكييثم  ةييا ه ق م إذم رائ يييم يثقثةييا قلييم إ ييان  رائ ييم اد يييارثرو    

 م  ةعذا   از ادثةا  ةارم ين    إذا دم يجز ي يي، بييانا  قلم إ انتم ب ، اك ةام   لا
 يييا إذا  ييام ادثةييا  بييعذم رائ ييم  يكييثم صييحيحا   إذا  ييام ادثةييا  قيي، تييم قلييم اييبال 
اد بييي    ي ييي    ةيييو ادةيييثةو  م ت يييثاة   ييييم   لييييم اد بييي    ل  م يكيييثم بادغيييا ايييل 

 اد  ،  ةعذا دم يبل    ا اديل  يكثم  ةا ه بانا.  
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اد يييو  102ي  بادةاقظيييم  م قكيييم اد  ييي   ادةارييييم يخ لييي  قيييل قكيييم ادةييياق   ييييل ادجييي،
تج ل تف ةات راقم األ ليم قا لم دابيام  ةو قييال تج ليييا  يي ه اد  يي    ةييا  ريياقم 
األ ليييم ق م إذم رائ ييم يثقثةييا قليييم إ ييان  رائ ييم اد ييارثرو    قليييم إ انتييم ب يي، إكةيييام 

يجييز ي يي، بييانا   يييا إذا  ييام ادثةييا  بييعذم رائ ييم   لا ييم  ةييعذا   اييز ادثةييا  ين يي    إذا دييم 
 يكييثم صييحيحا   إذا  ييام ادثةييا  قيي، تييم قلييم اييبال اد بيي    ي يي    ةييو ادةييثةو   ليييم 

 اد ب     ل يكثم بادغا ال اد  ،  ةعذا دم يبل  ال اد  ،  يكثم  ةا ه بانا.
اد يييو  102 ييييل ادجييي،ي  بادةاقظيييم  م قكيييم اد  ييي   ادةارييييم يخ لييي  قيييل قكيييم ادةييياق  

تج ييل تفيي ةات ريياقم األ ليييم قا لييم دابيييام    اد ييادو يث يي، تنيياقن إذ تج ييل ادةيياق  
قكييم تفيي ةات ريياقم األ ليييم اد ا ليييم دابيييام  ةييو قييال تج ليييا اد  يي   ادةارييييم  102

يثقثةيييم  دييي د  يجيييل ت ييي،يل ريييم اد  ييي   ادةارييييم د ثقاييي، قكيييم تفييي ع رييياقم األ لييييم 
 م يكثم ادةييثةو  ايييل األ ليييم  ةييعذا  ييام راقفيييا  -2بحاق يكثم قلم ادنحث اآلتو )

ةيييعم  ةيييا ه يكيييثم قيييا ا دابييييام دةفيييلح م   ايييز م قييي  اد ةيييي  با بييييام إذا   يييان 
ادثةا  ب ،  لث م ال اد  ،     إذا ص،رت ا  ان  يل رائ م اد ييارثرو    يييل ادةحكةييم 

 قيل األقثام(.
ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو ( يييل 375قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.352ادةاق  )
 ( 353مادة )

ال يافييذ الو يياء ليي عض الييدائاي   يي  حييق الييدائاي  اآل يير   إذا كييان المييدي  
 مر  ا مرع الموت ولي تف تركتب بالو اء بديون ال اقي .

 المذكرة اإلد احية:
ادةييثت  يظييي  يييل اديينم ارييم إذا قييام ادةيي،يل بادثةييا  ديي  ن اديي،ائنال   ييث ةييو ييي م 

ةعم  ةا ه ال ين   ةو ق  باقو اد،ائنال  إذا دم ت  ت   ييم بادثةييا   يي،يثم بيياقو اديي،ائنال 
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ألم ةييو ر يياذ  يي ا ادثةييا  ت  ييال ب يين اديي،ائنال ادةييثةم ديييم قلييم اديي،ائنال اآل يي ال  
   اد ادو ية  بح ثقيم  د د  ال يكثم  ةا ه راة ا ةو ق يم إال إذا اق  ه.  

  رقرو.    319ق اقو     378  و ت ارب رم ادةاق   
 ( 354مادة )

 إذا قام الغير بو اء الدي ، كان لب حق الرجوع على المدي  بقدر ما د عب.  .1
د ييوز للمييدي  الييذي حصييل الو يياء بغييير أمييره أن دماييع رجييوع المييو   بمييا  .2

و يياه عاييب كييال أو بع ييا، إذا أثتييت أن لييب مصييلحة  يي  االعتييراع علييى 
  الو اء.

 المذكرة اإلد احية:
قام ادغا  بادثةا  باد،يل  ييام دييم قيي  اد  ييث  قلييم ادةيي،يل بةييا  ييام قيي، قة ييم إال إذا   إذا

كيييام ي ب قيييا   ا  ييي  ادغاييي  قليييم ادةييي،يل  ييي،قث  اد  يييادم  إذا تيييم ادثةيييا  بغاييي  قليييم 
ادة،يل    ،قث  ادث ادم إذا  ق  ادة،يل ادثةا    يا إذا تييم ادثةييا  ر ييم اق يي ام ادةيي،يل  

  يي،  قيي  ادثةييا  ارييم ي ييو  يي،يل ي   يي، ارييم ييي،يل بييم   يكييثم دييم     ييام ادغايي  ادةييثةو ي 
 ق  اد  ث  قلم ادة،يل قلم  اا  ققث  ا ا ا   ا ابل.

 دلةيي،يل اديي ل قفييل ادثةييا  يييل  ايي ه ر ييم اق  ا ييم  م يةنيي  ر ييث  ادةييثةو قليييم بةييا 
 ةاه قنم  ا    ب  ا إذا  اب   م دم يفلحم ةو االق  ام قلم ادثةا     م يكييثم 
دلةيي،يل قةييث   يي، اديي،ائل  قيي   ةييا  ادغايي  دييم  بيي م  ييام دييم يييةا ةييو ذيييم اديي،ائل قيييل 
يةاال دم    ام يييي يي   م ي ةييي  بادة اصييم ةان  ييو اديي،يل ق م قا ييم إدييم ادثةييا   
    ام اد،يل ق، ار  م بيبل ا    ا  ادة اصم   اد ج،ي،    ا   ا    ي  ذديي  قييام 

دغايي  ةييو  يي ه ادحادييم ال ي  يي  ب ييو  قلييم ادةيي،يل  ألم ادغايي  بادثةييا  بييم دليي،ائل  ةييعم ا
ادثةا  اد ل قييام بييم دييم ي يي، ادةيي،يل ينييم  ييائا   دييث  م ادةيي،يل  ييام يةكنييم  م يي ييل ةييو 
اديي،يل با بيييام دث ييثق قاييل يييل قايييثب ا راق      يي ييل  يييم بيياد يام ب يي،م تيييثاة  
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ب يييييخ اد  يييي،  اد ييييكل    قيييي،م ي يييي   يم اديييييبل     ييييام ادةيييي،يل يييييي يي   م ي ةييييي 
يفيي،ر اديي،يل د ح يي  اد يي   اد ااييخ      ييام بعيكييام ادةيي،يل  م ي ةييي  ةييو يثا يييم 
اد،ائل ب ل قة  ا يي    قييام ادغايي  بادثةييا  باديي،يل ر ييم اق يي ام ادةيي،يل ةييا ي  يي  ادغايي  

 قلم ادة،يل إال ب ،ر يا  ةاقه ادثةا  اد ل تم يل ادغا .
  زائ ل.    259دابو    311اثرل     223يف ل     324  و تيا   رم ادةاق   

 ( 355مادة )
إذا قييام بالو يياء شييخص غييير المييدي  حييل المييو   محييل الييدائ  الييذي اسييتو ى 

 حقب    األحوال اآلتية :
 إذا كان المو   ملزما بالدي  مع المدي  أو ملزما بو ائب عاب.  .1
إذا كان المو   دائاا وو ى دائ  ا ر مقدما عليب بمالب مي  تيأمي  عياي   .2

 ك  للمو   أي تأمي .ولو لي د
إذا كان المو   قد اشترى عقارا ود يع ثمايب و ياء ليدائاي   صيص العقيار  .3

 ل مان حقوقهي. 
 إذا وجد نص قانون  دقرر للمو   حق الحلول. .4

 المذكرة اإلد احية:
تبال ادةيياق  قيياالت قلييثم ادةييثةو  ايي  ادةيي،يل يحييل اديي،ائل  ةبانيي  ارييم إذا قييام بادثةييا  

 يحل اد،ائل اد ل اا ثةم ق م ةو األقثام اآلتيم: خم  ا  ادة،يل قل  
ادةييثةو يلييزم باديي،يل ييي  ادةيي،يل     يلييزم بادثةييا  قنييم    يي ه ادحادييم   ييم قيياالت  .1

ادحلثم اد ارثرو   اد لم  ا حم ةو قلثم ادةييثةو يحييل اديي،ائل  ةييادةثةو يلييزم ييي  
م ادثةييا  ادة،يل    قنم بادثةا  باد،يل  ةلييم يفييلحم ةييو ادثةييا    ييل  ييث يجبيي  قليي 

ةعذا قام بادثةا  دم  م ي    قلم ادة،يل  ،قث  اد،ائل ب ،  م يحل يحلييم   اكييثم 
ادةثةو يلزيا باد،يل ي  ادة،يل ةو قادم ت ايل ادة،ينال  قييام  قيي، م بادثةييا      
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ييي،يل ييي  ادةيي،يل ةييو قيييل  ايي  قا ييل دار يييام   اكييثم ادةييثةو يلزيييا باديي،يل قييل 
       يياا قانيييا    قييائزا دل  ييار ادة  ييثم  ةيي ل يييل ادة،يل إذا  ام   اا  خفيا

 ييىال  إذا  ةييم اديي،يل دييم  م ي  يي  قلييم ادةيي،يل  يي،قث  اديي،ائل ب يي،  م يحييل يحلييم 
 بحكم اد ارثم.  

 احييل ادةييثةو يحييل اديي،ائل  إذا  ييام قائنييا   ةييم قائييل ا يي  ي يي،يا قليييم بةادييم يييل  .2
م دم ت يال قانو دكنم تييام ةييو ت يال قانو  اثا   كام اد،ائل ادةثةم قائنا قاقيا  

 ادة ت م دل،ائل ادةثةو دم.  
 تظي  يفلحم اد،ائل ادة     ةو ادثةا  دةفلحم اد،ائل ادة  ،م دكييو يحييل يحلييم  يييم 
 يييي،ع  قييي  إ ييي ا ات اد ن اييي  قليييم اد يييال ادة  ثريييم اد يييو با ييي  ا ادييي،ائل ادة  ييي،م قليييم 

ا  يييي ا ات إذا تحييييين  اد  يييار ادة  ييييثم ةيييو  قيييي   اييي  يائييييم  قليييم  م ي ييييثم  يييي ه 
 ادظ  ع االق فاقيم  ارت    قيةم اد  ار ادة  ثم بةا يك و دي،اق قيةم اد،ينال ي ا.

 احيييل ادةيييثةو يحيييل ادييي،ائل  إذا  يييام قييي، ا ييي    ق يييارا    ق  اةنيييم  ةيييا  دييي،ائنال  .3
 فييم اد  ييار د ييةام ق ييثقيم  ةاألاييا   م اديي،ائنال ادةيي تينال ديييم ادحيي  ةييو 

ادة  يييثم ر يييم ار  يييام يلكا يييم إديييم ادة ييي  ل ااييي ناقا إديييم قييي  اد ن اييي  قليييم اد  يييار 
اد       يكثم يل يفلحم ادة   ل  م يثةو  ،يل اديي،ائنال ادةيي تينال دكييو ي جنييل 
إ ييي ا ات اد ن اييي  قليييم اد  يييار ادييي ل ا ييي  اه   ق يييم يحيييل  ي يييا يحيييل ادييي،ائنال ةيييو 

   ر ييل قلييم ق ييثقيم ةان  يي  يييل ت يانييات   يي   د ييةام اديي،يل اديي ل  قاه  ك ادييم  
ق ار ا    ة ا قل ذد  ةعم ادة   ل يحل يحل اديي،ائل ادةيي تيل اديي ل اايي ثةم 
ق م ينم ةو اد  ل  ل يكثم دلة   ل  ي ا ر ل قلم ق يياره   ال ت ح يي   يييم ةائيي،  
قةليييم إذا دييم يكييل اد  ييار ي  ثرييا آل يي ال   دكييل إذا  ييام اد  ييار ييية ا ب يي،  ر ييثم 

  قيثم  اةم اد،ائنال ادة تينال  ةالج  ادة يي  ل إدييم   ام اةل اد  ار ال يك و دثةا
ادثةا  دل،ائل ادة تيل ادة  ،م ةو ادة ت م ديحل يحلم ةو اديي  ل   ا  يي،م  يي د  قلييم 
بيياقو اديي،ائنال ادةيي تينال ادة يي   ال ةييو ادة ت ييم   اةكييل  م يييىقل ذديي  إدييم ييين يم 
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م دييي،اق اديي،يل اديي ل يييل ي ا يي   إ يي ا ات اد ن ايي  إذا  اريي  قيةييم اد  ييار  ايي   ا ييي 
 قل  يم ادة   ل يحل اد،ائل.

 تث ،  قثام      يحل ةايييا ادةييثةو يحييل اديي،ائل ييينم قلايييا اد ييارثم  يييل ذديي  قةيي  
ادي  جم قييل ن ايي  اد ثايي  قييل ادييياقل    قييل  قيي، ادةحالييال يج ييل ادة ثايي  اديي ل 

ث  قليييم قةيي  قيةيييم اديييي  جم يحييل قليييثال قارثرييييا يحييل ادييي،ائل قاييييل ادييي  جم ةيييو اد  ييي 
ااقل ادي  جم  يحاليا  ةعذا  ام ادة ثا  قيي، قةيي  قييل ادييياقل  ةييا ي  يي  إال قلييم 
اديييياقل ق م ادةحاليييال  ألم ذييييم  يييىال  تبييي    يييي ا ادييي،ة    ييييا إذا  يييام قييي، قةييي  قيييل 
ادةحالال  ةلم  م ي    قلم ادياقل  قلم ادةحالال اديي يل يييي  ثم ادةحاييل اديي ل  قيي  

لثم   ا ادةحال ة ،   ئ  ذييي يم باديي،ة   يفيي،ر  يي ا ادحكييم قنم   يا ادةحالثم اد يل ي
 يل اد ارثم اد جارل ادةف ل.    185 رق ةو ادةاق   

ييي،رو يفيي ل يييا ي ايي، قلييثم ادةييىيل قارثرييا بةييا قة ييم يييل  771  يي د   رق ةييو ادةيياق  
ت ييثان قييل ادح ايي  ةييو اديي،قا   اد ييو تكيييثم دلةييىيل دييم قبييل يييل تيييبل ب  لييم ةيييو 

قنيييم يييييئثديم ادييي،ائل ييييا ديييم يكيييل ييييل  قييي،  اد ييي ر ق ايييل    اد ييي ر ادييي ل رجةييي  
صي  دلةىيل دم يةل يكثرثم ي م ةو يسي م  اق،      خم يكييثم ادةييىيل ييييى ال 
قييل  ة ادييم   دلايي  دييم يث يي، ي ا ييل  يي ا اديينم ةييو ادة يي     ديي د  يجييل  م ييينم 

 قليم ةو اد  يال يل ادح ا .
 261ق اقييو   379دابييو   313 اييثرل  325يفيي ل   326  و تيا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.
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 ( 356مادة )
د وز للدائ  الذي استو ى حقب م  غيير الميدي  أن يتفيق ميع هيذا الغيير  ي  

 وقت الو اء على أن دحل محلب، ولو لي دقتل المدي  بذلك.
 المذكرة اإلد احية:

دليي،ائل  تيينظم  يي ه ادةيياق  ادحلييثم ا ت يياقو اديي ل ي ح يي  بعت ييال اديي،ائل  ادغايي  اديي ل  ةييم
ق م قلم  م يحييل ادغايي  يحييل اديي،ائل ةييو ادحيي  اديي ل  ةيياه   ايي م ادحلييثم ق ييم  دييث دييم 
ي بل ادة،يل     ا ا ت ال يل اد ف ةات اد  ائيم اد و تن  ، ق م تح    ييكل ي ييال  
 اجل  م يكييثم ا ت ييال قلييم ادحلييثم  ييال اديي،ائل  ادغايي  ادةييثةو قيي، تييم  قيي  ادثةييا     

، ا ت ال  ثق  ادثةا     قبلم  و ينيي  اد حايييل قلييم اد ييارثم ق ييم قبلم   اد لم يل ت اا
ال ي ثانيي  اديي،ائل ييي  ادةيي،يل ب يي، إر  ييا  ق ييم  ةا  يي    ييا قلييم قلييثم ادغايي  د  ثايي  
ق  قائل ي تيل تام ةو ادة ت م     ا يةكل  م يح،  دييث صييح ا ت ييال قلييم ادحلييثم 

 ب ، ادثةا .
ادحلييثم اا  ييم اد يياراخ ق ييم يكييثم ا ت ييال قلييم  ا      م تكثم ادةخادفم بادثةا  ي  

 ادحلثم قجم ةو يثا يم ادغا .
ق اقيييو   380/1دابيييو   314ايييثرل   326يفييي ل   317  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

  زائ ل.    262
 ( 357مادة )

د ييوز للمييدي  إذا اقتييرع ميياال و ييى بييب الييدي  أن دحييل المقييرع محييل الييدائ  
  عليى أن ييذكر  ي  عقيد القيرع أن الذي استو ى حقب وليو بغيير رصيا اليدائ

المال قد  صص للو ياء و ي  المخالصية أن الو ياء كيان مي  هيذا الميال اليذي 
 أقرصب الدائ  ال ديد.
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 المذكرة اإلد احية:
تيينظم ادةيياق  ادحلييثم ا ت يياقو اديي ل ي ح يي  بعت ييال ادةيي،يل ييي  ادغايي   قاييق يحييل ادغايي  

ئل   يي ا   يي   يياذ ألرييم يبيييح دلةيي،يل  م يحل اد،ائل  ا م ادحلثم  دث  ، م يثاة م اد،ا
ي فيي ع ةييو قيي  اديي،ائل ر ةييا قنييم   دكييل يبيي ر  يي ا األييي  االق  ييارات اد ةليييم اد ييو 
تح ييي  قةاييييم ادةييي،يل  يحار يييم اد  يييا ب ييي،ر ا يكيييام  ة يييو إباقيييم ادحليييثم با ت يييال يييي  
ادة،يل يا يةكنم يل ادحفثم قلم ق م ب ائ،  ينخ  م     ، م ةائيي،  دليي خلم يييل 
قيل ب ائ،  ي ت  م  ا ح   ادحلثم با ت ال ي  ادة،يل إذا   ، ق م  ييال ادةيي،يل   ييال 
ادغايي   فييم دلثةييا   يي،يل اديي،ائل  إذ إم  يي م ادةيي،يل يييل اد يي م  ييث ادثةييا   يي،يل 
اديي،ائل    م ييي    صيي اقم ةييو ق يي، اد يي م  م ادةبليي  يخفييم دلثةييا   يي،يل اديي،ائل  

بادييي،يل قييي، تيييم ييييل اد ييي م ادييي ل   ييي م  يييال    م يةبييي  ةيييو يخادفيييم ادثةيييا   م ادثةيييا 
ادة،يل  ادغا    ا    ذد   ا ات اب  اد يي م قلييم ادثةييا      ثرييم ي اصيي ا دييم دكييو 
ال يح،   ل   ب يل    ب اد حايل اد و ق، يةارايا ادة،يل ةييو  يي ا ادةجييام   ال 

    يك و دةن  اد حايل االك  ا        م ادةام اديي ل اق يي م قيي،  فييم دلثةييا      ييي 
ةييو ادةخادفييم  م ادثةييا   ييام يييل  يي ا ادةييام   ييل ال يي، دةنيي  اد حايييل يييل ابييثت تيياراخ 

 ق ، اد  م  ادةخادفم.
ق اقيييو   380/2دابيييو   315ايييثرل   327يفييي ل   328  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

  زائ ل.    263دبنارو     314
 ( 358مادة )

ق مييي  مييي  حيييل قانونيييا أو إتفاقيييا محيييل اليييدائ  كيييان ليييب حقيييب بميييا لهيييذا الحييي
 صائص، وما يلحقيب مي  توابيع وميا دكفليب مي  تأميايات، وميا ييرد علييب مي  

 د وع، و كون هذا الحلول بالقدر الذي أداه م  مالب م  حل محل الدائ .
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 المذكرة اإلد احية:
تبال ادةاق  ااار ادحلثم    و ال تخ ل  با  اع  ثرم قلييثال إت اقييا  م قارثريييا   ت يي  

ار  ييام قيي  اديي،ائل إدييم ادةييثةو   ل قلييثم ادةييثةو يحييل اديي،ائل قاقيي،  قايييم ت ةةييل ةييو 
 ةو ر   ادح  اد ل  ام دم.

 ا  تييييل قلييييم قلييييثم ادةييييثةو يحييييل اديييي،ائل ةييييو ر يييي  اديييي،يل   م ينفيييي ع ذديييي  إدييييم 
  فائم ادح  اد ل اب  دل،ائل  يا ي   م يل يلح ات  يا ي فل بم يل قةث .

م إدييم ادةييثةو  دييث دييم يكييل ادةييثةو ةعذا اتف  ادح  ب رم قيي  تجييارل قيي،  يي د  بادنييي 
تييييا  ا   إذا ابيييي  ادحيييي  بييييين، تن ايييي ل  يييييي يي  ادةييييثةم دييييم  م ين يييي  بادييييين، اد ن ايييي ل 
ادةةبيي  دلحيي    تييي ل ةييو قيي  ادةييثةو ييي،  اد  يياقم إذا  ييام ادحيي  ي  يياقم بةيي،   اصييم 
 احل ادةثةو يحل اد،ائل ةو تثابيي  ادحيي    ةييو اديي،قا   ادة فييلم بييم  يي،قث  اد يييخ  

 قث  ق،م ر اذ اد ف ةات. ق
 ايييي  ا، ادةييييثةو يييييل اد  يانييييات ادة يييي ر  د ييييةام ادحيييي  اديييي ل قييييل  يييييم اييييثا   كاريييي  

  خفيم  م قانيم.  
 اي يي  ادة،يل  م ي،ة  ةو يثا يم ادةثةو باد،ةث  اد و تةبيي  دييم ةييو يثا يييم اديي،ائل 

ادةيي،يل ادةثةم دم  ةعذا  ام يف،ر ادح  ي ييثق إدييم ق يي، ة يي، ر ييل يييل  ر ارييم يييي يي  
 م يييي،ة   ييي يام  ييي ا اد  ييي، ةيييو يثا ييييم ادةيييثةو  ألريييم  يييام ييييي يي  ة يييل ذدييي  ةيييو 
يثا يييم اديي،ائل   إذا ار  ييم قيي  اديي،ائل بيييبل يييل  ايي اب االر  ييا    ييام دلةيي،يل  م 
ي ةييي  ةييو يثا يييم ادةييثةو بار  ييا  قينييم ألرييم  ييام يييي يي  ة ييل ذديي  ةييو يثا يييم 

ل ب قييل يييل ي يي،ار اديي،يل  ةييعم ر ثقييم قلييم ادةيي،يل اد،ائل   إذا  ةم ادةثةو اد،يل دل،ائ
يكثم بة ،ار يا  قاه يل اد،يل ال بة ،ار اد،يل   ادةثةو ةو  يي ه ادحادييم ي ايييل ي ايلييم 
تخ ليي  قييل ي ايلييم اديي،ائل  ةاديي،ائل  م دييم ي ييم ادغايي  ق ييم  يكييثم دييم اد  ييث  بكييل ق ييم 

غايي    رييزم قييل  ييز  قلييم ادةيي،يل  يييا إم قبييل اديي،ائل  م يييي ثةو ق ييم ين ثصييا يييل اد
ينيييم ةيييعم  ييي ا ادنيييز م يكيييثم ةيييو يفيييلحم ادةييي،يل ال ةيييو يفيييلحم ادةيييثةو   ال ي  ييي  
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ادةييثةو قلييم ادةيي،يل إال بة يي،ار يييا قة ييم دثةييا  اديي،يل   ايي ق ذديي  إدييم  م ادةييثةو   ييث 
ي يييو بادييي،يل  ال يكيييثم ي يييار ا  ةيييا  يييث ادحيييام ةيييو قثاديييم ادحييي  قايييق تل فييي  ةكييي   

 .ادة ار م بةل ي   ل اد،يل
 315ق اقييو   381دابييو   316اييثرل   328يفيي ل   329  و تيا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.  264دبنارو   
 ( 359مادة )

إذا و ى الغير، الدائ  جزءا مي  حقيب، وحيل محليب فييب،  يال د يار اليدائ   .1
بهذا الو اء، و كون    استيفاء ما بق  لب م  حق مقدما على م  و اه، 

 لك.ما لي يوجد اتفاق دق   بغير ذ
إذا حل شخص ا ر محل الدائ  فيما بق  لب م  حق رجع م  حيل أ ييرا  .2

هو وم  تقدمب    الحليول كيل بقيدر ميا هيو مسيتحق ليب وتقاسيما قسيمة 
 غرماء.

 المذكرة اإلد احية:
إذا قييام ادغايي  بادثةييا  ادجزئييو دليي،ائل  قبييل اديي،ائل  يي ا ادثةييا  ق م  م ينييزم قييل بيياقو 

دةثةو ةييو اايي ي ا  يييا ت  ييم يييل اديي،يل يييل ذيييم ادةيي،يل  قينم ةادنم ي ،م اد،ائل قلم ا
 ادنم ي   م ا راق  ادةح ةلم دلي ةال  إذ ي   م  م اد،ائل دييم يكييل دا  ييم باايي ي ا  
 ييز  يييل ق ييم إال   ييث ي يي    قلييم ادةييثةو  م ي  يي،م قليييم ةييو اايي ي ا  ادجييز  اد يياقو  

   م يجب ه قليييم   يييل اييم  قلم   ا األاا  ق، قبل  ةا   زئيا يا  ام ادةثةو يي يي
ي  ،م اد،ائل األصلو قلم ادةثةو   ا      ال ادجز  اد اقو دم يل اديي،يل   يييا ب ييو ب يي، 

 ذد  ي   ه ادةثةو.  
 ةييو ذديي  ت  ييال دليي،ائل األصييلو قلييم ادةييثةو   دكييل ال ي يي، ذديي  يييل اد ثاقيي، اآلييي   

ةييا  م ي   ييا قليييم ديي د  يجييثن دليي،ائل األصيييلو  ادةييثةو   م ي   ييا قلييم  اييي  ذديي   ةلي
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اد يييا ل  انيةييا قاييق ي  يييةام يييام ادةيي،يل قيييةم   يييا    ييل يةكييل ات اقيةييا قلييم  م 
ي  يي،م ادةييثةو قلييم اديي،ائل األصييلو  يييي ثةو ادجييز  اديي ل  ةيياه دليي،ائل األصييلو   ال  يييا 

 ب و ي   ه اد،ائل األصلو.
ا يي  يييثةم  ت ،م اد،ائل األصلو قلم ادةييثةو ياييز   خفيييم دييم  ال تن  ييل إدييم  ييخم 

دم بادجز  ادة   و يل ق م  احل يحلييم  يييم   ال يييي يي  اديي،ائل األصييلو   ييث يييي ثةو 
ادجيييز  اد ييياقو ييييل ق يييم  م ي  ييي  يييي  ادةيييثةو بييي م يحيييل يحليييم   اج ليييم ي  ييي،يا قليييم 
ادةثةو األ م  ألم ادةثةو األ م دي  ن ةا ةو ا ت ال د د  ال يي ل ةو ق ييم   دكييل 

يي ثةو  ز ا يل ق م يل ادةثةو األ م   م ي يي    قليييم   يجثن دل،ائل األصلو قانةا
 ريييم  يييث    ييييل يخل يييم ةيييو ادجيييز  اد ييياقو ي  ييي،م قليييم ادةيييثةو األ م   ةيييو  ييي ه ادحاديييم 
يييي يي  اديي،ائل قييال اايي ي ا  ادجييز  اد يياقو  م ي  يي  ييي  ادةييثةو ادةييارو قلييم  م ي  يي،م 

 قن، ات اقم ي  اد،ائل.    قلم ادةثةو األ م     ا  ث يا ر و بم ادةثةو األ م ي ،يا
 يا اب  ذ  ه يل ت ،م اد،ائل األصلو ةو قادم ادثةا  ادجزئو قلييم ادةييثةو يكييثم ةييو 
قادييم تةييي  ادةييثةو  يي،قث  ادحلييثم   يييا إذا تةييي  ادةييثةو باديي،قث  اد خفيييم  ةييا 
ي  ل اد،ائل األصلو قليم ةو اا ي ا  ادجييز  يييل اديي،يل اديي ل دييم يييي ثةم يييل ادةييثةو  

اام  ا  يييةام يييام ادةيي،يل قيييةم   يييا    ا  يي  ذديي  إدييم  م ادةييثةو ر يي   ييل ي يييا  
قلييم ادةيي،يل باديي،قث  اد خفيييم ادخاصييم بييم   ييو ت يياقم ققييث  اديي،ائل األصييلو  ةييا 

 يجام د   ال  ق، ةا قلم اآل  .
 265ق اقييو   381دابييو   317اييثرل   329يفيي ل   330  و تيا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.
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 ( 360مادة )
ى حييائز العقييار المرهيون كييل الييدي ، وحيل محييل الييدائاي ،  يال دكييون لييب إذا و ي

بمقت ييى الحلييول أن يرجييع علييى حييائز عقييار ا يير مرهييون  يي  ذات الييدي  إال 
 بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه م  عقار.

 المذكرة اإلد احية:
،ق  قليييم تبييال ادةيياق  قكييم ادحلييثم  ةيييو قادييم يييا إذا  ييام ادييي،يل ي ييةثرا    ييثم ي  يي 

ق ارات ي  ،ق    ق،  ي   ييل ق ييار   صيي ح ةييو ييي، قييائز د  ييار ي  ييثم   دةييا  ييام  ييل 
قييائز ييينيم يل زيييا باديي،يل قييل ادةيي،يل  ةعرييم إذا  ةييم  قيي، م اديي،يل دليي،ائل قييل يحلييم 
قارثرا   دم  م ي    باد،يل ب ،  م يي نزم ينم قف م بحيل قيةم يا قانه يييل ق ييار 

ال    ييام دليي،ائل  م ي  يي  بكييل اديي،يل قلييم  ل ييينيم ألم قلم  ل يييل ادحييائزال اآل يي  
اد  ل  ا  قا ل دل جزئم   دكل ادنم ي  و ب م ي    ادةثةو قلم  ل يييل ادحييائزال 
اآل ييي ال ب ييي،ر قفييي م ةيييو ادييي،يل بحييييل قيةيييم ييييا قيييانه ييييل ق يييار  ق يييم ال ي كييي ر 

 اد  ث .  
  زائ ل.    266دابو     318يف ل     331  و تيا   رم ادةاق   

 ( 361ة )ماد
دكييون الو يياء للييدائ  أو لاائ ييب، و عييد ذا صييفة  يي  اسييتيفاء الييدي  ميي  دقييدم 
للمييدي  مخالصيية صييادرة ميي  الييدائ  إال إذا كييان متفقييا علييى أن الو يياء دكييون 

 للدائ  شخصيا.
 المذكرة اإلد احية:

األصييل  م يكييثم ادثةييا  دليي،ائل ةيييث صيياقل ادفيي م ةييو اايي ي ا  اديي،يل  اد بيي    ةبييثت 
ائل  قيي  ادثةييا  اييثا   كييام  ييث ر يي  اد ييخم اديي ل ارتيي   ييي  ادةيي،يل ةييو صيي م اديي،

اد اقييييم اد ييييو ينيييي ع قنيييييا االد ييييزام  م  ييييخم ا يييي   ليييي  اديييي،ائل  ييييادثار    دلخليييي  
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ادخييات دلةيي،يل  ادةحييام دييم بييادح    قيي، يناييل اديي،ائل قنييم   يياا ةييو اايي ي ا  اديي،يل  
ل قليييم صييي  م  ة يييا دلقكيييام  ا  يييال قليييم ادث ايييل ةيييو يةيييل  ييي ه ادحاديييم  م يقييييم ادييي،دا

 اد ايم دلث ادم.
 رم ادةيياق    ييل يييل ت يي،م بةخادفييم صيياقر  يييل اديي،ائل ق انييم  ا يييم ةييو ابييثت صيي م 
اا ي ا  اد،يل  يم   يي ا إذا دييم تن يي  قالدييم  يي ه اد  انييم با ت ييال ادةيييب  قلييم  م يكييثم 

ادثةييا  دةييل  ادثةا  دليي،ائل  خفيييا  ةييعذا تييم ا ت ييال قلييم ذديي  يجييثن دلةيي،يل  م ييي ةن
 ي ،م دم يخادفم صاقر  يل اد،ائل ق م ي  ك، يل ابثت ص م اا ي ا  اد،يل  يم.

 320 زائيي ل   267دابييو   319اثرل   330يف ل   332  و تيا   رم ادةاق   
 دبنارو.    293/1ق اقو     383 رقرو   ت    ي  رم ادةاق   

 
 ( 362مادة )

مية الميدي  إال بالو ياء لاائ يب، وإذا إذا كان الدائ  غير كامل األهلية  يال تتيرأ ذ
حصييل الو يياء للييدائ  وهلييك المييو ى بييب  يي  يييده أو  قييد ماييب أو لييي ياتفييع بييب 

  لاائ ب مقال ة المدي  بالدي .
 المذكرة اإلد احية:

تظييي  ادةيياق   رييم ي يي    دفييحم ادثةييا   م ت ييثاة  ةييو ادةييثةم دييم   ليييم اايي ي ا  اديي،يل  
يييم بيييبل قفيي ه    ديييبل ا يي     ييل قلييم ادةييثةو  م ةييعذا دييم ت ييثاة   يييم  يي ه األ ل

ي ييثم بادثةييا  دنائ ييم اد ييارثرو   ييي  ذديي  ةعرييم إذا تييم ادثةييا  دليي،ائل اد اصيي   ةارييم يبيي   
ذيم ادة،يل ب ،ر يا قيياق يييل ين  ييم قلييم اديي،ائل بيييبل  يي ا ادثةييا    ا يي  قييل  إا ييات 

لييييم   ييييل قبايييل ادن ييي  قليييم  ا يييل ادةيييثةو  ديييي  قليييم  ا يييل ادةيييثةم ديييم رييياقم األ 
ادةن  ييم  يي ا  اد اصيي  ق ييارا     قيايييم   يي ييم ادةنييزم ادةةلييث  دييم بةييا  ةييم دييم بييم   يييا 
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إذا تم ادثةا   دم تلح م ين  م ر يجم د د    م ييليي  ادةييثةم بييم ةييو ييي،ه     ي  يي،ه  ةييا 
 تب   ذيم ادة،يل  اي يي  رائل راقم األ ليم  م ييادل ادة،يل بادثةا  باد،يل.

  رقرو.  321ا   رم ادةاق     و تي
 ( مكرر 362مادة )

إذا كان الو اء ليخص غير الدائ  أو نائ يب،  يال تتيرأ ذمية الميدي  إال إذا أقير 
الييدائ  هييذا الو يياء أو عييادت عليييب مافعيية ماييب، ويقييدر هييذه المافعيية، أو تييي 

 الو اء بحس  نية ليخص كان الدي     حيازتب.
 المذكرة اإلد احية:

 م ادثةا  دغا  اد،ائل    رائ م ال يكثم صحيحا  ال يب   ذيييم ادةيي،يل   يظي  يل ادةاق  
إال ارييم يكييثم صييحيحا اايي ةنا   ابيي   ذيييم ادةيي،يل  إذا  قيي  اديي،ائل ادثةييا   ةةييةا إذا تييم 
ادثةييا  دث اييل ار ييي    اد ييم     قييزم قييل ادث ادييم    ييام ين غييو قلييم ادةيي،يل  م ي لييم 

  صحيحا  ال يبيي   ذيييم ادةيي،يل  إال إذا اقيي  اديي،ائل ذد   ة و   ه ادحادم ال يكثم ادثةا
ادثةيييا   ةيييعم ا  يييان  اداق يييم  ادث اديييم اديييياب م   افييي ح ادثةيييا  صيييحيحا يب ئيييا د ييييم 

 ادة،يل.  
 إقيي ار اديي،ائل دييم   ايي  ر  ييو  ا نييو  يي ا  م ادثةييا  صييحيح يييل  قيي   م ييي م ال يييل 

،ائل ادثةييا  قيييل يييا ت  ييو  قيي  ا قيي ار   قلييم ادةيي،يل    ادةييثةو  م يةبيي  إقيي ار اديي 
 بم قثاق، ا ا ات ادة  ر  ةو اد ف ةات ادفاقر  يل  ارل  اق،.  

  يي د  إذا قيياقت ين  ييم قلييم اديي،ائل يييل ادثةييا    يي م يكييثم ادةييثةم دييم ة ييثديا قيي ن 
اديي،يل قييل اديي،ائل  ايي،ا   ،يييم قا لييم دييم اييم  ق  اديي،يل دييم ب يي، ذديي   ةادثةييا  يكييثم 

اد  يييثدو ي ييي، رائ يييا قيييل ادييي،ائل   ادثةيييا  دنائيييل ادييي،ائل صيييحيحا ةيييو  ييي ه ادحاديييم ألم 
صيييحيح   إذا ديييم ت يييثاة  صييي م االاييي  جام ةيييا تث ييي، ة يييادم   قن،ئييي  ال يكيييثم ادثةيييا  
صحيحا  إال إذا قاقت ين  م قلم اد،ائل يل ادثةييا  ة يي، يكييثم ادةييثةو دييم قائنييا دليي،ائل 
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  ييم قلييم اديي،ائل ييييل  قيي، قيي ن اديي،يل اايي ي ا  دح يييم ةييو ذيييم اديي،ائل  ةينييا قييياقت ين
ادثةيييا   ذدييي  بيييي،اق قييييل ةيييو ذي يييم  ا يييل اديييي،اق ةيييثرار  ة بييي   ذييييم ادةييي،يل ب ييي،ر  ييي ه 
ادةن  ييم  ذديي   م اديي،ائل إذا ر يي  قلييم ادةيي،يل باديي،يل  ةييعم ادةيي،يل ي  يي  قلييم ادةييثةم 
ديييم   ادةيييثةو ديييم  ي  ييي  قليييم ادييي،ائل ب ييي،ر ييييا قييياق قلييييم ييييل ادةن  يييم ةيييا يحيييل ديييي ه 

  يييث    اكيييثم ادثةيييا  صيييحيحا يب ئيييا د ييييم ادةييي،يل ب ييي،ر ييييا قييياق قليييم اديلييييلم ييييل اد
 اد،ائل يل ادةن  م.

   د  إذا قييام ادةييثةو بادثةييا  ديي،ائل ظييا   دييي   ييث اديي،ائل ادحقي ييو  ال رائ ييم   اديي،ائل 
ادظا    ث اديي ل ال يةليي  اديي،يل ققي ييم   دكييل اديي،يل يث يي، ةييو قيانتييم ذديي   م ادحيييان  

 اقيم ت ةل ادح ثل ادة نثام  د د  ت   قلم اد،يثم.كةا ت ةل األ يا  ادة
 ا فثر   ثق اد،ائل ادظييا   ةييو قيياالت ق،ييي،  ريي    ينيييا   م يحييثم اديي،ائل ق ييم اييم 
ي  ح ب ، ذد   م ادحثادييم بانلييم    قا لييم دابيييام    اد يييخ  ة  يييل    ت يييخ  ا بييال 

ذديي   ييام يحييثنه ةيييث  يي د   م ادةحييام دييم دييم يكييل يادكييا دلحيي  ادةحييام بييم   دكنييم ييي  
قائييل ظييا    ةاديي،ائل ادظييا   ال يكييثم قائنييا ققيقيييا   دكييل اديي،يل يث ييثق ةييو قيانتييم 
بحاييق ي   يي، ادنييا  ارييم  ييث اديي،ائل ادحقي ييو  ديي د  يجييل  م ي  ايييل ي ييم قلييم  اييا  

 قيل ادنيم ق م يي    اد  ايل.
ل  ةم اديي،يل ديي،ائل  ادثةا  دل،ائل ادظا   ي ،  ةا  صحيحا  إذا اق  م بحيل ادنيم  ةة

 ظا    اق  ، بحيل ريم  رم  ث اد،ائل ادحقي و   ئ  ذي م  ي ا ادثةا .
 ادثةييا  ديي،ائل اديي،ائل ادحييا ز تحيي  ييي، ادةيي،يل ي يي،  ةييا  صييحيحا يب ئييا دل يييم  ةليي،ائل 
اد،ائل  م يحجز تح  ييي، ادةيي،يل   يةنيي  ادةيي،يل  يي د   م ي ييو اديي،يل دليي،ائل   ييل يجبيي ه 

 قلم  م ي و اد،يل دم  ث  اكثم   ا ادثةا  يب ئا د يم ادة،يل. ب ، إ  ا ات ي انم
دبنييارو   293/2ق اقييو   384اييثرل   331يفيي ل   333  ييو تيييا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.  286
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 ( 363مادة )
إذا ر ض الدائ  دون مترر قتول الو اء المعروع عليب عرصا صحيحا حييث 

تي الو اء بدونها، أو أعل  أنيب د ب قتولب، أو ر ض القيام باألعمال الت  ال ي
ل  دقتل الو اء، أعيذر إلييب الميدي  بيإعالن وحيدد ليب ميدة مااسي ة دقيوم  يهيا 

 بما د ب عليب الستيفاء حقب.
 المذكرة اإلد احية:

قييي، ية نييي  ادييي،ائل قيييل تل يييو ادثةيييا      ية نييي  ييييل ادقييييام بةيييا قييي، ي   ييييم ييييل قةيييل  
 ييال ادةيي،يل قلييم  ييي  يييل  يييثر ادثةييا  كعقيا  يخادفم دلةثةو  بيبل  اع  انييم   

كةحييل ادثةييا     يكارييم    نيارييم   قيي، يحيي،   م يجيييل ادةيي،يل  خفيييم اديي،ائل    ال 
 ي  ع يثننم     ق، يكثم اد،يل ي نانقا قليم  ال ق،    خات.

 ةييو يةييل  يي ه ادحيياالت قيي، ت   ييو يفييلحم ادةيي،يل  م ييي م ادثةييا  ق م ار ظييار ن ام 
زا  اديي ل ي  يي م ادثةييا   دييي ا يكييل ادة يي    ادةيي،يل يييل ن ايي  ادةييار      دحيييم ادنيي 

إ  ائو دلثةا   ييث اد يي م ادحقي ييو  ا ييي،ا     يي ا ادي ايي  يخييم ة يي  ادثةييا  بيياالد زام 
 بعقيا   و .  

 اظييي  يييل اديينم   رييم ةييو قادييم رةيين اديي،ائل قبييثم ادثةييا  ادة يي  م قليييم ق  ييا 
ثةييا      رةيين ادقيييام باألقةييام صييحيحا ق م يبيي ر قاييق  ييام يجييل قليييم  م ي بييل اد

اد ييو ال ييي م ادثةييا   يي، ريا      قلييل  رييم دييل ي بييل ادثةييا    ييام دلةيي،يل  م ي يي ر اديي،ائل 
 ايي م ذديي  بييعقام اديي،ائل   ا يي،  يي ا ا قييام إقيي ارا دليي،ائل   ة ييم دلثةييا    دييم يحيي،ق 

ةييو  ادة     ن ا م ا قام   يل األة ل  م ي م بي ا  راييةو   اجييل  م يحيي،ق دييم
ا قيييام يييي،  ينااييي م ي يييثم  ادييييا ادييي،ائل بةيييا يجيييل قلييييم الاييي ي ا  ق يييم   ال  ق  ييي، 

 رقرييو قاييق  322 ث ثب ب ا    ار  قاق يجل قبثدم " ةي ه ادس ار   رقت ةييو ادةيياق  
تم اد  ا  باد  م ادحن و اديي ل ي يي ع ادثةييا  ةييو قيياالت ب ةييل يييل  ارييل ادةيي،يل  قيي،ه  
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ييي م ادثةييا  يييل قبييل اد ييائ  باد زايييم   يييليم ادةبييي  بةجيي ق كةا  ييث ادحييام ةييو ادبييي  قاييق 
اد خليييم  ييال ادة يي  ل   ييال ادةبييي  قلييم   ييم ييي ةكل يييل ق  ييم ق م يييار   ةييعذا ة ييل 
اد يييائ  ذدييي   ااييي يا  إا اتيييم   ئييي  ذي يييم   ال قا يييم دل ييي م ادييي ل يجيييل  م يييي م ةيييو 

 م ادثةييا   ةييا قيياالت   يي    قاييق يجييل قلييم اديي،ائل  م ي ييثم يييل راقا ييم ب ةييل  ييو ييي 
إذا  ام يحل ا دزام قة  يبل  يل ادن ثق   اد زام ادة   ل  يي،ة  ادييةةل ال ييي م ادثةييا  بييم 

 بةج ق اد خليم  ل ال  ، يل ادق ن ادحقي و   نا يلزم ا ق ار.
   ةييييييو 370  369ت  1را ييييي  ادةيييييي   ات ا ي ييييياقيم دل ييييييارثم ادةييييي،رو األرقرييييييو  

ر  ادة ار إدايا  قاه ألم األي  ي  ليي   ث ييثب قيييام اق  اقل  رم ال ةائ،  يل ذ   ادس ا
اد،ائل ب ةل ق م ي م ادثةا    يي ا  ييي  ال يح ييا  إدييم ا  ييار  إديييم ةييو اديينم ألرييم  ييي  
 ، و  ةعذا دم ي  ل  األي   ث ييثب قيييام اديي،ائل ب ةييل ق ييم ييي م ادثةييا   ةييعم ادثةييا  ييي م 

  ال قاقو دل  م  ا قام.
  رقرو.    322  و تيا   رم ادةاق   

 ( 364مادة )
يترتب على إعذار الدائ  أن دصير الي ء محل االلتزام    صيمان اليدائ  إن 
كيان مي  قتييل  ي  صيمان المييدي ، وأن دصي ح للميدي  الحييق  ي  إيداعيب علييى 

 نفقة الدائ ، و   المقال ة بتعو ض ما لحقب م  صرر.
 المذكرة اإلد احية:

ار ادييي،ائل ييييل قبيييل ادةييي،يل  قايييق يفييي ح  انييي  ادةييياق  ادن يييائع اد يييو ت  تيييل قليييم إقييي 
اد و  يحل االد زام ةو  ةام اد،ائل  إذا  ام يل قبل ةو  ييةام ادةيي،يل  ةييعذا  ليي  
بيبل   نبو قل ادةيي،يل  ةعرييم ييليي  قلييم اديي،ائل   ل  ييث اديي ل ي حةييل ت  ييم اديييا   
 ةييو قييال دييث  ليي  قبييل إقيي ار ادةيي،يل دييم ةعرييم ييليي  قلييم ادةيي،يل  ا  ييم ادةيي،يل  يياينا
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دل و  يحييل االد ييزام   ييث اديي ل ي حةييل ت  ييم اديييا    ان  ييل اد ييةام يييل ادةيي،يل إدييم 
 اد،ائل بةج ق إق اره  ل بةج ق إقارم باد  م.

 اكثم دلة،يل ادح  ةو إي،ا  اد و  يحل االد زام قلم ر  م اد،ائل    نا تظييي    ةيييم 
ا قان يييا قليييم  م اد يي م ةيييعدم  ارييل ت جاليييم بادن ييائع اد يييو ت  تيييل قليييم  يكيييثم قدييا

 اد،ائل ق، رةن اا ي ا  اد،يل.  
 اكييثم دلةيي،يل ادةياد ييم    ييثان قييل اد يي ر اديي ل  صييابم ر يجييم رةيين اديي،ائل قبييثم 
ادثةا    يل قباييل األ يي ار اد ييو ت يي  اد يي ر اديي ل يلحيي  بادةيي،يل ر يجييم يييا تكبيي،ه يييل 

    ا  بيبل تخزال اد و  ادةل زم   يليةم  ادةحاةظم قليم.
اييثرل   333يفيي ل  335 رقرو   ت ييارب رييم ادةيياق   323  رم ادةاق    و تيا 

  زائ ل.    270دابو     322
 ( 365مادة )

إذا كييان محييل الو يياء شيييئا معياييا بالييذات وكييان الواجييب أن دسييلي  يي  المكييان 
الذي يوجيد فييب جياز للميدي  بعيد إعيذاره اليدائ  بتسيلمب أن دحصيل عليى إذن 

ذا الي ء عقارا أو شييئا معيدا لل قياء حييث م  القاص     إيداعب  إذا كان ه
 وجد جاز للمدي  وصعب تحت الحراسة.

 المذكرة اإلد احية:
إذا رةيين اديي،ائل اد يي م ادحقي ييو  ةييا ي يي  يييل  م يلجيي  ادةيي،يل إدييم ا ييي،ا   تكييثم 

 ر  ات ا ي،ا  قلم اد،ائل.  
 ييام ادثا ييل  م   تبييال ادةيياق  ن ا ييم إييي،ا  يحييل ادثةييا   ةييعذا  ييام  ييائا ي انييا باديي ات 

ييلم ةو ادةكييام اديي ل يث يي،  يييم  ةييعذا قييام ادةيي،يل بعقيي ار اديي،ائل   يييلةم  اي نيي  اديي،ائل 
قل ذد   ان دلة،يل  م يحفل قلم إذم يل اد ا و ةو إي،اقييم إذا  ييام ين ييثال   يييا 
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إذا  ييام يحييل ادثةييا  ق ييارا     ييائا ي يي،ا دل  ييا  قاييق   يي،   ييان دلةيي،يل ب يي، إقييي ار 
 حفل قلم إذم يل اد ا و ب  م    م تح  ادح اام.  اد،ائل  م ي

 إذا  يييام ادة ييي  م ييييل ادن يييثق   رةييين ادييي،ائل اد ييي م  يكيييثم إيييي،ا  ادن يييثق بخزانيييم 
ادةحكةييييم    ادةكييييام اديييي ل تحيييي،قه يحكةييييم يحييييل ادثةييييا    ت  يييي  ادةجييييث  ات  األ رال 

 ادةاديم قكم ادن ثق.  
ق اقيييو   387/1ابيييو  د 323ايييثرل   332يفييي ل   336  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

  رقرو.  324 زائ ل     271
 ( 366مادة )

إذا كان محل الو اء شيئا دسرع إليب التلف أو دكلف نفقات باه ة    إيداعيب 
أو حراسيييتب، جييياز للميييدي  بعيييد اسيييتئذان المحكمييية أو دون اسيييتئذانها عايييد 
ال ييرورة أن يتيعييب بسييعره المعييروف  يي  السييوق  ييإن تعييذر ذلييك  يي  المييزاد 

  قوم إيداع الثم  مقام إيداع الي ء ذاتب.العلا  و 
 المذكرة اإلد احية:

إذا  يييام يحيييل ادثةيييا  ييييل األ ييييا  اد يييو ييييي   إداييييا اد لييي    ادخ ييي ا ات  اد ثاكيييم  
   يييين  رييييثا  ادةيييي كثالت     يييييل األ يييييا  اد ييييو ي يلييييل إييييي،اقيا    ق اايييي يا ر  ييييات 

ريا ةييو قادييم اد يي  ر    م با ظييم   ييان دلةيي،يل ب يي، اايي ئ ام ادةحكةييم    ق م اايي ئ ا
ي ثم  بي  اد و  يحل ادثةا  بي  ه ادة   ع ةو األاثال  ةعم ت  ر قليييم ذديي  ة ليييم 
 م يبي يييم بيييادةزاق اد لنيييو   قليييم ادةييي،يل  م ي يييثم بعيييي،ا  اديييةةل  ا يييثم ذدييي  ي يييام إيييي،ا  

 اد و  ذاتم.  
  رقرو.  325ق اقو     387/2  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 367مادة )
عيي  العييرع و كتفيي  باإليييداع أو مييا دقييوم مقامييب ميي  إجييراء إذا كييان دسييتغا  

المدي  د هل شخصية الدائ  أو موصايب أو كيان اليدائ  مح يورا علييب وليير 
لب نائب دقتل عاب الو اء أو كان اليدي  متاازعيا علييب بيي  عيدة أشيخاص، أو 

 كانت هااك أس ابا جددة تسو  هذا اإلجراء. 
 المذكرة اإلد احية:

يل ادةاق   ريا تجاز دلة،يل  م ي ثم با ي،ا  ي ا يي       يييا ي ييثم ي ايييم ق م  م   يظي 
ييب  ذد  قيايم باد  م   ذد  إذا  ام ادة،يل يجيل  خفيم اد،ائل    يثننييم  ةييا 
 ييث ادحييام ةييو ادييثار  ادةجيييثم  ة ييو  يي ه ادحادييم ال يييي يي  ادةيي،يل  م ي يي م قلييم 

ثارييم    اد ييادو ال يييي يي  ا ييي،ا  إذا ا يي    اديي،ائل ألرييم يجيييثم     ايي  ي يي  ع قن
ةو   ه ادحادم اد  م  د د    از دلة،يل ا ييي،ا  ق م قيايييم بيياد  م   انيبيي  ر يي  

 ادحكم إذا  ام اد،ائل يجيثم ادةثنل يل قبل ادة،يل.  
  يي د  إذا  ييام اديي،ائل يحجييثرا قليييم   دييم يكييل دييم يييل ينييثب قنييم دي بييل ادثةييا    ةييو 

يجثن دلةيي،يل ا ييي،ا  ي ا يي   ةييو قادييم يييا إذا  ييام اديي،ائل قيي،يم األ ليييم    االق  اق  رم  
راقفييييا ق م   يييثق رائيييل قيييارثرو ي بيييل قنيييم ادثةيييا   دييي د  يجيييل ت ييي،يل ادةييياق  بحايييق 
تف ح )    ام اد،ائل ق،يم األ ليم    راقفيا  دي  دم رائل ي بل قنييم ادثةييا (   ةييو 

     يي د  إذا  ييام اديي،يل ي نانقييا قليييم  ييال قيي،    ه ادحادم ي ييثم ادةيي،يل با ييي،ا  ي ا يي  
  ييخات  صيي ل قلييم ادةيي،يل تح،ييي، يييل  ييث اديي،ائل ادحقي ييو يييل  ايينيم ةلييم  م ي ييثم 
با ي،ا  ي ا   .    د  إذا   ،ت  ا اب  ،يم تب ر ا ي،ا  ي ا يي   يييل  ارييل ادةيي،يل 

بيييل تن ايي  اد زاييييم كةييا دييث  يييام دلةيي،يل ادةياد ييم بييياد زام ي ا ييل دييم ي ييييي  دييم اايي ي ا ه  ق
  يكثم دم ادقيام با ي،ا  ي ا    ةو   ه ادحادم.

  رقرو.  336  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 368مادة )
دقييوم العييرع الحقيقيي  بالاسيي ة إلييى المييدي  مقييام الو يياء إذا تيياله إيييداع  .1

مستو   ليرائقب القانونية أو تاله أي إجراء مماثل، وذلك إذا قتلب اليدائ  
   بصحتب.أو صدر حكي نهائ

يتحمييل الييدائ  نفقييات اإلعييذار والعييرع الحقيقيي  واإليييداع والل ييوء إلييى  .2
 الق اء.
 (391)  الاص القددي:

دقييوم العييرع الحقيقيي  بالاسيي ة إلييى المييدي  مقييام الو يياء إذا تيياله إيييداع مسييتو   
ليييرائقب القانونييية أو تيياله أي إجييراء مماثييل، وذلييك إذا قتلييب الييدائ  أو صييدر حكييي 

 .نهائ  بصحتب
 المذكرة اإلد احية:

يظييي  يييل اديينم ارييم إذا قييام ادةيي،يل بيياد  م ادحقي ييو   تيياه إييي،ا   ةيي  اد ييارثم     
تاه  ل إ  ا  يةاال   قبلم ادةيي،يل  ةييعم ادثةييا  يكييثم قيي، تييم   إذا دييم ي بلييم ةييا  يي، يييل 
ص، ر قكم ريائو بفحم اد  م  ا ي،ا   ةاد  م ادحقي و  ا ي،ا  ال ي ثيييام ي ييام 

ثةا    ل ال ، يييل  م ي  يي  ذديي  قبييثم اديي،ائل اد يي م     صيي، ر قكييم ريييائو بفييحم اد
اد يي م  ةييعذا تح يي  ذديي  يكييثم ادثةييا  قيي، تييم  ا حةييل اديي،ائل ر  ييات ا قيي ار  اد يي م 
ادحقي و  ا ي،ا   ادلجث  إدم اد  ييا  ألرييم دييث قبييل  م يييي ثةو قينييم دةييا  قييث   ادةيي،يل 

ع  ا ات اد  م ادحقي و  ا ي،ا   ادلجث  إدييم اد  ييا   إدم ادلجث  إدم إق اره  ادقيام ب
ق  ييو يثقيي، اد ييو ت يي، اد يي م  396   د  يكييثم ادة يي    قيي، قيي،م قييل   يي ه بادةيياق  

ادحقي ييو  ا   ييم إييي،ا  قلييم   ييم صييحيح ي ييثم ي ييام ادثةييا    ال ت يي    قبييثم اديي،ائل    
 ص، ر قكم ريائو ق م ي م ادثةا .  
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( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 391يل ادةيياق  )قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،
 (.368ادةاق  )

 247ق اقييو   386دابييو   326اييثرل   337يفيي ل   339  و تيا   رييم ادةيياق  
  رقرو.  327 زائ ل   

 ( 369مادة )
على المدي  بعد اإليداع إعالم الدائ  بب،  يإن ليي دفعيل لزميب تعيو ض ال يرر 

 عفى المدي  م  هيذا اإلعيالم  ي  الحياالت الذي يلحق الدائ  م  جراء ذلك، و 
 (.367الت  يتعذر  يها ذلك ص قا للمادة )

 المذكرة اإلد احية:
يظي  يل ادةاق    ثب قيام ادة،يل بعقام اد،ائل با ي،ا   ةعم دم ي م  يي د   ريي ع قييل 
ق،م قيايم  يي ر دليي،ائل  يلييزم ادةيي،يل    ييثان اديي،ائل قييل اد يي ر اديي ل دحيي  بييم يييل 

إقايم   دكل ي  م ادة،يل يل إقييام اديي،ائل با ييي،ا  إذا ت يي ر قليييم  إقييام    ا  ق،م 
 .367اد،ائل ةو ادحاالت اد و  رق ذ   ا ةو رم ادةاق   

 
 ( 370مادة )

إذا رجييع المييدي   يي  العييرع بعييد أن قتلييب الييدائ ، أو بعييد أن حكييي بصييحتب، 
بعد ذلك بما دكفل وقتل الدائ  ماب هذا الرجوع، لي دك  لهذا الدائ  أن يتمسك  

 حقب م  تأمياات وتترأ ذمة اليركاء    الدي  وذمة ال اماي .
 المذكرة اإلد احية: 

يظي  يل ادنم  م قكم ر ث  ادة،يل ةو اد  م يخ ليي  بحيييل  قثقييم قبييل    ب يي، 
قبثم اد،ائل    ص، ر قكم بفييحم اد يي م  ا ييي،ا   ةييعذا تييم اد  ييث  قبييل قبييثم اديي،ائل 

قكيييم بفيييحم اد ييي م  ا يييي،ا   يكيييثم دلةييي،يل  م ييييي  ق ييييا  دل ييي م     قبيييل صييي، ر
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  ققييم    يييا   يي م تحيي  ادح ااييم   ا  تييل قلييم ذديي  اق  ييار اد يي م  يي م دييم يكييل 
 ا  يييم االد يييزام قائةيييا بجةيييي   يييةاراتم  اكيييثم دلييي،ائل اد  يييث  قليييم ادةييي،يل بيييم  قليييم 

 ك ائم   دم  م ين   قلم األيثام اد اينم دل،يل.
  ب يي، قبييثم اديي،ائل اد يي م  ا ييي،ا      ب يي، صيي، ر قكييم بفييح يةا   يييا إذا تييم اد  ييث 

ةيييا يجيييثن اد  يييث  ألم ادثةيييا  قييي، تيييم إال  ريييم إذا قبيييل ادييي،ائل ر يييث  ادةييي،يل ب ييي، قبثديييم 
اد  م    ب ، ص، ر ادحكم ادنيائو بفييحم اد يي م  ا ييي،ا   قيي، ادثةييا    رييم دييم ييي م 

ا  ادةل يييزيال بادييي،يل يييي  ادةييي،يل  يةيييا  يييال ادييي،ائل  ادةييي،يل ق م إ يييام بح يييثل ادك ييي 
 اد ييي  ا  ةيييو ادييي،يل قايييق ال يكيييثم دل  يييث   اييي  بادنيييي م دييييم  ايييي   قييي  ادييي،ائل  ييييا 

 يك لم يل ت يانات.
 يف ل.    340/2  و تيا   رم ادةاق   

 
 الفرع الثان  
 محل الو اء 

 ( 371مادة )
دكييون الو يياء بالييي ء المسييتحق أصييال، وال د تيير الييدائ  علييى قتييول شيي ء 

 ه، ولو كان هذا الي ء مساو ا لب    القيمة أو كانت لب قيمة أعلى.غير 
 المذكرة اإلد احية:

اد ييزام ادةيي،يل يكييثم بادثةييا   يين   اديي،يل   ل  يي ات اد ييو  ادةييي ح  اديي ل تييم ا ت ييال 
قليم  قلم ت اانم  اجل  م ي و بم  لييم   ال يجييثن دلةيي،يل  م ي ييو بغايي ه  يي،ال ينييم إال 

    ال يغا  يل ذد   ثم ادب،يل ييا اا دييم     قلييم ينييم ةييو قية ييم  إذا قبل اد،ائل   د
ألم ادة،يل يل زم ب و  ي ال باديي ات ةييا يجييثن ادثةييا  ب ييو  ا يي  إال إذا قبييل اديي،ائل 

 ذد .
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 يا إذا  ام اد،يل ادةي ح  قيي، قييال  نثقييم ةييو اد  يي،   االت ييال قلييم  ييي  ق يي ال ننييا 
ةييا  بيي ل ق يي ال ننييا يييل اد ةييح األايي  ادو ب يي، يييل اد ةييح األايي  ادو  يجييثن دلةيي،يل ادث 

اد  ن   إذا دم ت    قر م ادجثق  ةو اد و  ادة ال بادنث  ةا يل ييزم ادةيي،يل إال بادثةييا  
 ب و  يل صن  ي ثا .

 إذا  ييام يحيييل االد يييزام ادقييييام ب ةييل  يييان دلييي،ائل  م يييي ةن ادثةييا  ييييل  اييي  ادةييي،يل  
 ا . فثصا إذا  ار  د خفا م اق  ار ةو ادثة

 إذا  ييام يحييل اد ييزام ادةيي،يل ادثةييا  بةبليي  يييل ادن ييثق  يكييثم ادثةييا  بييم باد ةلييم ادثرقيييم 
   ،ر ق،ق ا ق م  م يكثم الرت ا  قيةم ادن ثق    ارخ ا يا  قيي  ادثةييا   ل  ايي    ال 
يغايي  يييل ذديي  ا يي  ا   م يكييثم اديي،ة  باديي  ل    بييي   اديي  ل ألم  يي ا اد يي   ي يي  

 بانا.  
ييي  جم     بادييين،     باد ييي   ال يييي م إال إذا ات يي  قلييم ذديي  اييل ا    قبيييل  ادثةييا  باد

 اد،ائل  يةا ب ،   د    ال ي ح   ادثةا  إال بف ع تل  األ رال إدم اد،ائل.
 زائيييي ل   276دابييييو   328اييييثرل   339يفيييي ل   341  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  

  رقرو.    329/1
 ( 372مادة )

ى قتيول و ياء جزئي  لحقيب، ميا ليي يوجيد لير للمدي  أن د تير اليدائ  علي .1
 اتفاق أو نص د يز ذلك. 

إذا كيييان اليييدي  متاازعيييا  ييي  جيييزء مايييب وقتيييل اليييدائ  أن دسيييتو   ال يييزء  .2
 المعترف بب،  لير للمدي  أن ير ض الو اء بهذا ال زء.
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 المذكرة اإلد احية:
 دار يييام  ال يجبيي  اديي،ائل قلييم قبييثم ادثةييا  ادجزئييو دح ييم ق ييم دييث  ييام االد ييزام قييا ا

 دل،ائل  م ي ةن اا ي ا  اد،يل  ايا إذا دييم تيي،ة  ي ييم تثاب ييم يييل يفيي  ةات   ا  ييا 
 قاق ال يجب  قلم اد بثم باا ي ا  اد،يل ق م تثاب م.  

 يبيي،  قيي،م  ييثان تجزئييم ادثةييا  ال ي  فيي  قلييم اديي،ائل  ييل دلةيي،يل  م ي ةييي  بييم  إذا 
إي ييا   ييز  ينييم  ةييعذا  ييام ادةيي،يل  كييام دييم ادحيي  ةييو  م ي ييو باديي،يل  لييم   م ييي ةن

يل زييييا   ييييليم  ةييييم ييييل ادييييل  ةليييم  م ي ةيييي    ييييليةيا  لييييا ق يييم ال ي حةيييل قيييل  
 ادةحاةظم قلايا  تخزانيا.  

  ذ   ةو ادةاق  ق،ق يل ا ا ةنا ات قلم قاق،  ق،م  ثان تجزئم ادثةا   و:
 .  إذا   ، ات ال  ال اد،ائل  ادة،يل قلم تجزئم ادثةا  باد،يل .1
إذا  رق ريييم ةيييو اد يييارثم يجايييز تجزئيييم ادثةيييا   ةيييا  يييث ادحيييام ةيييو ادة اصيييم  يييال  .2

قينييال  ايي  ي يييا اال ةييو ادة يي،ار  قاييق ين  ييو اديي،ينام ةييو قيي، ق األقييل ينيةييا  
  ةا  ث ادحام ةو اد،ة  باد  ييم ةو قادم ت ،ق ادك ا   يي، م ت ييايل ديي،يل  اقيي، 

 اييل بكييل اديي،يل  ييل يياد ييم ادك اييل ب  يي،  اقيي،  قاييق ال يجييثن دليي،ائل يياد ييم  ييل  
 ةو ق، ق رفا م ةو   اد م.  

إذا  ام اد،يل ي نانقا ةو  ز  ينم   قبل اد،ائل اايي ي ا  ادجييز  ادة  يي ع بييم  ة ييو  .3
   ه ادحادم ال يي يي  ادة،يل  م ية ن  قل ادثةا  بادجز  اد ل ي   ع بم اد،يل.  

ا    ييو قادييم صيي، ر قكييم يييل  تث يي، قادييم   يي   يةكييل  م ييي م بة   ييا ا تجزئييم ادثةيي 
ادةحكةييم   جزئييم ادثةييا  قلييم قيي،  ا ييام اايي ناقا إدييم اييليم ادةحيياكم ةييو ييينح ادةيي،يل 

 ادةيلم اد  ائيم.
 300ق اقييو   392دابييو   329اييثرل   340يفيي ل   342  و تيا   رييم ادةيياق  

  رقرو.    330 زائ ل     277دبنارو   
 ( 373مادة )
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الييدي  أديية نفقييات وكييان مييا أداه ال دفيي  إذا كييان المييدي  ملزمييا بييأن يييو   مييع 
بالدي  مع تلك الافقات حسي ما أدى مي  حسياب الافقيات ثيي مي  أصيل اليدي  

 ما لي يوجد نص أو اتفاق دق   بغير ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

إذا ت ةل اد،يل يلح ات   ص ح  ث  يلح اتييم  ييا ال ي بييل اد جزئييم   ال يجييثن دلةيي،يل 
ةو ب صييل اديي،يل  قيي،ه     بادةلح ييات  قيي، ا  ألم  يي ا ي ييي، بغايي  ر ييا اديي،ائل  م يييث 

 ةا   زئيا ال يجب  اد،ائل قلم قبثدم   اجل قلم ادةيي،يل إذا قييل   ييل اديي،يل  م ي ييو 
 بم   ةلح اتم ةو  ق   اق، ألم   ا  لم قيل  اق، ال ي بل اد جزئم.

م ت تاييل ا يي    دل،ائل  م ي بل يل ادة،يل  ةا   زئيييا  إذا دييم يث يي، رييم    ات ييال قليي 
 قاق يخفم ادةبل  ادة،ةث  يل اد،يل  يلح اتم قلم اد  تال اآلتو :

تحيييم   ال ادةفيي  ةات  ةييعم ب ييو  ييو  يييل ادةبليي  ادةيي،ةث  ب يي، ادثةييا  بادةفيي  ةات  
قية  اد ثائ،  ةييعم ب ييو  ييو  ب يي، ذديي  يييل ادةبليي  ادةيي،ةث   قيييم  صييل اديي،يل   ايي ق 

   ادة يي  م  م اديي،ائل دييم ي بييل ادثةييا  ادجزئييو  يي ا اد  تاييل ألرييم يح يي  يفييلحم اديي،ائل
 إال  ة ا دةفلح م  ث ال  ة ا دةفلحم ادة،يل.  

ق اقييييو   393/3دابييييو   330اييييثرل   340يفيييي ل  343  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  
  رقرو.  331 زائ ل    278

 ( 374مادة )
إذا تعددت الديون    ذمة المدي  وكانت ليدائ  واحيد ومي  جيار واحيد وكيان 

المدي  ال دف  بهذه الديون جميعيا، جياز للميدي  عايد الو ياء أن دعيي  ما أداه  
 الدي  الذي ير د الو اء بب، ما لي يوجد نص أو اتفاق دق   بخالف ذلك.

 
 المذكرة اإلد احية:
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إذا ت ،قت قيثم ادةيي،يل ديين   اديي،ائل  اتحيي،ت ةييو ادجيين    قييام ادةيي،يل بادثةييا    دكييل 
 يكييثم دلةيي،يل قنيي، ادثةييا    م ي ييال اديي،يل اديي ل ي ايي، ال يك و يا  ةم بم بكل اديي،يثم  

ادثةييا  بييم  يييا دييم ي  يي  قلييم  ايي  ذديي        يي، يييار  قييارثرو يحييثم ق م ذديي    ا ييثم 
ادةار  اد ارثرو ةو قاالت ينيا ارم ال يجثن دلة،يل  م ي ال  يم اد،ة  قينا  كبيي  يييل 

 زئو.  ادةبل  ادة،ةث  ق م ال يجب  اد،ائل قلم قبثم ادثةا  ادج
ق اقيييو   393/1دابيييو   331ايييثرل   342يفييي ل   344  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

  رقرو.  332 زائ ل     279
 ( 375مادة )

إذا لييي دعييي  الييدي  علييى الوجييب المتييي   يي  المييادة السييابقة كييان الحسييي ميي  
حسيياب الييدي  الييذي حييل أو األقييرب حلييوال،  ييإذا تعييددت الييديون الحاليية،  ميي  

لمدي ،  إذا تساوت اليديون  ي  الالفية  مي  حسياب حساب أشدها كلفة على ا
 الدي  الذي دعياب الدائ .

 المذكرة اإلد احية:
إذا ت ،قت اد،يثم ةو ذيم ادة،يل    ار  ديي،ائل  اقيي،  يييل  يين   اقيي،    ييام يييا  قاه 
ادة،يل ال ي و  ي ه اد،يثم  ةي ا   دم ي ال ادة،يل اد،يل اد ل ي ا، ادثةا  بم  ةييعم يييا 

يييييل قييييياب اديييي،يل ادةييييي ح    ال  ةييييعذا ت يييي،قت اديييي،يثم ادةييييي ح م  ةةييييل   ةيييياه يحيييييم 
قييياب   يي، ا  ل ييم قلييم ادةيي،يل   ل يييل قييياب اديي،يل اديي ل يكييثم دلةيي،يل يفييلحم 
 كبيي  ةييو ايي،اقه  ةةييةا قيييل ادن  ييم   يي، اديي،يثم  ل ييم قلييم ادةيي،يل ألرييم إذا دييم ييي  بييم 

ل اديي،يل اديي ل ال يح ييا  إدييم يح     اد،يل اد ل يح ا  إدم ر  ييات يكييثم  كةيي   ل ييم ييي 
 ر  ات   اد،يل اد ل يكثم ي ةثرا    ل   ،  ل م يل اد،يل اد اقل.

 يييا إذا  اريي  اديي،يثم ي يييا ام ادكل ييم يكييثم ادخيييار دليي،ائل  ةةييا  ةيياه ادةيي،يل يحيييم يييل 
 قياب اد،يل اد ل ي انم اد،ائل.
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  رقرو.  333دابو     332اثرل     343يف ل   345  و تيا   رم ادةاق   
 

 الفرع الثالث 
 مكان الو اء وزمانب 

 ( 376مادة )
د ب أن يتي الو اء  ور ترتب االلتزام نهائيا    ذمية الميدي  ميا ليي يوجيد  .1

 اتفاق أو نص دق   بخالف ذلك.
علييى انييب د ييوز للقاصيي   يي  حيياالت اسييتثاائية إذا لييي دماعييب نييص  يي   .2

تزاميب، إذا القانون أن يا ر المدي  إلى أجيل معقيول أو اجيال يافيذ  يهيا ال
 استدعت حالتب ذلك ولي يلحق الدائ  م  هذا التأجيل صرر جسيي.

 المذكرة اإلد احية:
ي   ادنم قاق،  قايييم ت  ييةل  رييم إذا ر يي  االد ييزام ةعرييم يجييل ادثةييا  بييم ةييثر ر ييثئم 

  ت تال االد زام ريائيا ةو ذيم ادة،يل  يا دم يث ، ات ال    رم يح،ق   ا دلثةا .
قلم اد اق،  ي ةةييل ةييو  رييم يجييثن دل ا ييو إييييام ادةيي،يل بةنحييم   ييا      رق اا ةنا   

ا اال ي  ثدم دلثةا  باد زايم  إذا اايي ،ق  قادييم ادةيي،يل ذديي    دييم يلحيي  باديي،ائل  يي ر 
 ييم ر يجم د د    ال يث ، رم يةن  يل ذد    ايةم   ا األ ييل اد  ييائو ةييو  يي ه 

   اةيينح اد ا ييو ادةيلييم اد  ييائيم إذا تح  يي  ادحادم بادةيلم اد  ائيم     رظ   ادةيي   
 اد     اد اديم.

 ال يث ، رم قارثرو يةنيي  يييل ينحيييا   يجييام ادةنيي  يكييثم ةييو اد ييارثم اد جييارل   .1
إذ ال يجييثن يييينح ادةيليييم اد  يييائيم دلةييي،يل  يي،يل تجيييارل إال ةيييو ظييي  ع ااييي ةنائيم 

 دكثم اد ارثم اد جارل قارثم ادي قم ةو اد  ايل.
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ادم ادة،يل ينحم ادةيلم اد  ائيم   م يكثم ةو قي   يىق م ين ظيي   م تي ،قو ق .2
ن اديا  اكثم قيل ادنيم ةو ت   ه ةو تن ايي  اد زاياتييم  يةييام ذديي   م يكييثم ادةيي،يل 

 يادكا د  ار    ين ثم  ايلل ييلم ق م ي ةكل يل  ي  يا يةل .
 ييام ي  تييل  ال يلحيي  اديي،ائل  يي ر  ييييم يييل ييينح ادةيي،يل ادةيلييم اد  ييائيم  ةييعذا  .3

قلييم ينحيييا دلةيي،يل  يي ر  ييييم ةييا يةنحيييا اد ا ييو ق ييم دييث ت تييل قلييم قيي،م 
ينحيييا دلةيي،يل  م ي  يي م د يي ر  ييييم  ةةييةا إذا  ييام اديي،ائل يح ييا  إدييم اديي،يل 
دكييو ي ييو  يي،يل قليييم د ييخم ا يي   إال ت يي م داقيييار    ا ةييا   ةييا يجييثن 

،م إييييام ادةيي،يل   إدحييال دل ا ييو ييينح ادةيي،يل ييلييم ق ييائيم  ألرييم دييي  يييل اد يي 
 اد  ر ادجييم باد،ائل.

 م تكثم رظ   ادةيي   أل ييل ي  ييثم  ا  يي  ذديي  د  يي،ي  اد ا ييو قاييق ال ت جييا ن  .4
 يا  ث    رل دا ةكل ادة،يل يل ادثةا .

 ال ي  تييل قلييم ييينح اد ا ييو ادةيلييم اد  ييائيم دلةيي،يل  ينيي   قييث  ادة اصييم    ق يييام 
 ن ا  قلم  يثام ادة،يل إذا با   ا ذد .اد،ائل يل ي ار م  ا ه ةو اد 

 دكييثم رظيي   ادةيييي   دةفييلحم ادةيي،يل  ةييعم دييم ادحيي  ةييو ادنييز م قنيييا  ا ييثم بادثةييا  
دلييي،ائل   ال ييييي يي  ادييي،ائل  م ية نييي  قيييل ادثةيييا  إال إذا ر قيييو ةيييو ادةيليييم اد  يييائيم 

،ق ةيييو يفييلحم ي ييي  قم دليي،ائل ة يييو  يي ه ادحاديييم قلييم ادةييي،يل  م يل ييزم باأل يييل ادةحيي 
ادةيليييم اد  يييائيم  ةةيييةا إذا  يييام ادييي،يل يغيييل ةثائييي، دفيييادح ادييي،ائل  يجيييثن دلييي،ائل  م 

 ي ةن ادثةا  قبل قلثم األ ل.
 281ق اقييو   394دابييو   333اييثرل   324يفيي ل   346  و تيا   رييم ادةيياق  

  رقرو.  334 زائ ل   
 ( 377مادة )
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جل إذا كيان األجيل إذا كان الدي  م جال  للمدي  أن يو   بب قتل حلول األ .1
متمح ا لمصلحتب و  تر الدائ  على القتول، ما لي يلحقب ذلك م  صرر 

 جسيي.
إذا و ى المدي  الدي  قتيل حليول األجيل ثيي اسيتحق المقتيوع عياد اليدي   .2

 م جال كما كان.
 

 المذكرة اإلد احية:
قبييل  تبييال ادةيياق  قكييم ادثةييا  باديي،يل ادةى ييل  إذ تجاييز دلةيي،يل  يي،يل يى ييل  م ي ييو بييم

قلييثم األ ييل إذا  ييام األ ييل ي ةح ييا دةفييلحم ادةيي،يل   اكييثم  يي د  ةييو قادييم قيييل 
اد ييي م ق م ةثائييي،   اجبييي  ادييي،ائل قليييم قبيييثم ادثةيييا  قبيييل قليييثم األ يييل ألم األ يييل 
دةفلحم ادة،يل   ادة،يل رزم قنم   ث ق  ةو ذد   ال   ر يلح  باديي،ائل  م يييي لم 

دييل ةييو يفييلح م   ا ييثم ادةيي،يل بادثةييا  قبييل اديي،يل قبييل قلييثم   لييم  ييل يكييثم ةييو ادغا
قلييثم األ ييل  يي ايم  ال يييىقل ذديي  إدييم إدحييال  يي ر  ييييم باديي،ائل  ةييعذا  ييام ةييو 
ادثةييا  قبييل قلييثم األ ييل يييا يلحيي  باديي،ائل  يي ر  ييييم   يكييثم دليي،ائل  م يةنيي  قييل 
ااييي ي ا  ادييي،يل  ةةيييةا إذا  يييام ادةييي،يل يل زييييا رحيييث ادييي،ائل   ييييليةم ب ييياقم ةيييو   يييل 
ي    قليم    راق ادة،يل  م ييلم اد،ائل   ه اد  اقم قبييل قلييثم األ ييل    ييام اديي،ائل 
 ا  يي  ، الا اييا بيبل اة  اره إدم يخانم    ام يل  يي م  م ي يييلةيا  م يلحيي  
بيييم اد ييي ر ادجيييييم ر يجيييم دييي د   ديييم ادحييي  ةيييو  م يييي ةن االاييي ام ألم ديييم يفيييلحم 

 ي   قم ةو ذد .
دثةيييا  قبيييل قليييثم األ يييل     ييي، ااييي ام ادييي،ائل اد يييو  ادةيييثةم بيييم  إذا قيييام ادةييي،يل با

اا ح    ا اد و  قاق ظي   رم يليي   ييخم ا يي   نادييل بييم يادكييم   يكييثم دييم  م 
 ي   ه يل ادةثةو دم   ا  تل قلم ذد   م ي ثق اد،يل يى ا  ةا  ام.
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   يييل212،213 رقرييو   ت ا يي  ادةييثاق  335ق اقييو   395  ييو تيييا   رييم ادةيياق  
 ي  ، ادحا ام.

 ( 378مادة )
إذا كان محل االلتزام شيئا معيايا باليذات، وجيب تسيليمب  ي  المكيان اليذي  .1

كان موجودا فيب وقت نيوء االلتيزام ميا ليي يوجيد اتفياق أو عيرف أو نيص 
 دق   بخالف ذلك.

   االلتزامات الااشئة ع  الفعل ال ار دكون الو اء    مكان وقوعيب ميا  .2
 ر ذلك.لي يوجد ما دق   بغي

أمييا  يي  االلتزامييات األ ييرى فيكييون الو يياء،  يي  المكييان الييذي يوجييد فيييب  .3
موص  المدي  وقت الو اء، أو المكان الذي يوجد فيب مركز أعمال الميدي  

 إذا كان االلتزام متعلقا بهذه األعمال.
 المذكرة اإلد احية:

ئا ي انييا باديي ات  ي  ل ادنم ةو تح،ي،ه دةكام ادثةا   ال يا إذا  ييام يحييل االد ييزام  ييا
  يييال االد زاييييات ادنا يييئم قيييل اد  يييل اد يييار    يييال االد زاييييات األ ييي   اد يييو ال يكيييثم 

 يحليا  ائا ي انا باد ات.
ةعذا  ام يحل االد ييزام  ييائا ي انييا باديي ات  يكييثم تيييليةم ةييو ادةكييام ادةث ييثق  يييم ذديي  

م ذديي  بات اقيةييا اد ييو   قيي  ر ييث  االد ييزام   دكييل يييي يي   ييل يييل ادة  اقيي،يل يخاد يي 
قلم يكام ا    ايي  ادةكييام ادةث ييثق  يييم اد ييو  ادة ييال باديي ات ديكييثم يكارييا دلثةييا   
 إذا   يي، رييم قييارثرو  ييات بحادييم ي انييم يج ييل يكييام ادثةييا  ةييو يكييام ا يي   ايي  
ادةكييام ادةث ييثق  يييم اد ييو  ادة ييال باديي ات يةييل ادباييث  اد ح اييم ةييا يكييثم يكييام تيييليم 

ام   ييثقه  قيي  ر ييث  االد ييزام   ييل قيي، يكييثم يكييام اد يييليم قلييم يحييل االد ييزام ةييو يكيي 
 رصي  ادةانا      قلم ظي  ادي انم.
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 إذا  ييام يحييل االد ييزام اد  ييثان قييل ة ييل  ييار  يكييثم يكييام ادثةييا  بييم يكييام  قييث  
اد  ل اد ار إال إذا   ، رم  ات يج ل يكييام ادثةييا  يكارييا ا يي   ايي  يكييام  قييث  

دثةييا  باالد زايييات األ يي    يكييثم ةييو ادةكييام اديي ل يث يي،  يييم اد  ل اد ار   يييا يحييل ا
يثنل ادة،يل  ق  ادثةييا     ةييو ادةكييام ادةث ييثق  يييم يييثنل  قةادييم    يي ا ي بيي  قنييم 
ب اقيي،  اديي،يل ييلييثب ال يحةييثم   يييثنل ادةيي،يل  قيي  ادثةييا   ييث ادةكييام اديي ل يقيييم 

 يييم اد ييخم تجييار      يم اد ييخم قيياق   يييا يييثنل  قةادييم ةيييث ادةكييام اديي ل ي ا يي  
 ق ةم  قاق يكثم يثنل  قار   قةادم ادة  ل م  ي ه اد جار     ادح ةم.

 اةكل اتخاذ يييثنل يخ ييار ي  يي  قليييم ادة  اقيي،ام   ابييم د ن ايي  االد زايييات ادناتجييم قييل 
 اد ةل اد ارثرو اد ل     م  انيةا  يكثم يكام ادثةا  ادةثنل ادةخ ار.

ل     ادةاريم قاق  م اد     ادةادةم تك ييو  قاييق يكييثم ادةكييام  ةو اق  اقل  م ال دز م د
اد ل يث ،  يم يثنل ادةيئثم قل اد  ل اد ار  ييث يكييام ادثةييا  باالد زايييات ادنا ييئم 

 قل اد  ل اد ار.
دابييو   334اييثرل   345يفيي ل   347 اد   تام األ دم  ادةادةم تياب ام رييم ادةيياق  

  رقرو.  336 زائ ل     282دبنارو     302ق اقو     397   396
 ( 379مادة )

تاون نفقات الو اء عليى الميدي ، ميا ليي يوجيد اتفياق أو نيص دق ي  بخيالف 
 ذلك.

 المذكرة اإلد احية:
تبييال ادةيياق  قكييم ر  ييات ادثةييا    ا يي، يييل ر  ييات ادثةييا  بيياالد زام ر  ييات إةيي ان اد ييو  

خادفييم اد ييو يحفييل ادة ييال بييادنث   يي  ثر ادييثنم     ادكاييل     ادقيييا    ر  ييات ادة
قلايييا ادةيي،يل يييل اديي،ائل  ةييا  ييث ادحييام ةييو اةييل نثابيي  اد،يغييم اد ييو ت   يييا اد، دييم 
قلييم ادةخادفييات   تكييثم ادن  ييات قلييم ادةيي،يل  إال إذا تييم ا ت ييال  انييم   ييال اديي،ائل 



 

439 

قليييم  م تكيييثم قليييم ادييي،ائل    إذا ريييم اد يييارثم قليييم  م تكيييثم ر  يييات ادثةيييا  قليييم 
 ة،يل.اد،ائل  دي  قلم اد

 338 زائيي ل   283دابييو   335اثرل   346يف ل   348  و تيا   رم ادةاق  
  رقرو.

 ( 380مادة )
لميي  قييام بو يياء الييدي  أو جييزء ماييب أن دقلييب مخالصيية بمييا و يياه  ييإذا ر ييض 

 الدائ  ذلك جاز للراغب    الو اء إيداع الدي  و قا للقانون.
 المذكرة اإلد احية:

ييييل إا يييات  ريييم قييي،   ةيييم  ،ينيييم   دةيييا  ارييي  اد اقييي،  ةيييو ييييل ادةييييم  م يييي ةكل ادةييي،يل 
ا ا ييات ارييم إذا ناقت قيةييم اديي،يل قلييم ق يي   نايييات يجييل إا ييات اديي،يل   ابييم   ةييا 
  ييل إا ييات ادثةييا  بييم   ابييم  يةييا دييث اييار رييزا  بخفييثت ادثةييا   ديي د   قييي  ادةيياق  

ا  ةييم بكييل اديي،يل دييم دةل قام  ثةا  اد،يل     ز  ينم  م ييلل يخادفم بةا  ةيياه  ةييعذ
 م ييلل يل اد،ائل يخادفييم تةبيي   م اديي،ائل اايي ثةم  ييل اديي،يل   إذا  ةييم بجييز  يييل 
اد،يل  دم  م ييلل يل اد،ائل يخادفم بييادجز  اديي ل اايي ثةاه اديي،ائل  ق ييم ييي ةكل يييل 

 إا ات يا  ةاه  يةا دث اار رزا   انم   ال اد،ائل بخفثت اد،يل.
يخادفييم يييل اديي،ائل  رةيين األ ايي    ييان دييم إييي،ا    إذا نلييل يييل ي  ييل ةييو ادثةييا 

 اد،يل  ة ا ألقكام اد ارثم   احفل قلم يا يةب   رم  ةم باد،يل ب ، قيايم با ي،ا .
 رقرييو  رق ةايييا  399 رقرييو  ييي  ياقظييم  م ادةيياق   339  ييو تيييا   رييم ادةيياق  

 380ادةيياق   ييان دلةيي،يل  م يييثق  اديي،يل ادةييي ح  إييي،اقا ق ييائيا  ةييو قييال  رق ةييو 
ييييل ادة ييي     يييان دل ا يييل ةيييو ادثةيييا   إيييي،ا  ادييي،يل  ة يييا دل يييارثم   األقل ييييا  رق ةيييو 
ادة يي    ألرييم قيي، يكيييثم ادةييثةو  خفييا ا يي   اييي  ادةيي،يل  اييم ارييم ديييم ييي ق ةييو ريييم 

ييييل ادة ييي      يييار   م ييييثق  ادييي،يل ادةيييي ح    إرةيييا  رق ادييي،يل  قايييق  380ادةييياق  
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يييل  377اايي ح اقم ب يي    يحيي،ق   ةييا  رق ةييو ادةيياق   يجييثن ادثةييا  باديي،يل قبييل تيياراخ
 ادة    .

 

 الفصل الثان  
 إنق اء الدي  بما دعادل الو اء

 الفرع األول 
 الو اء بمقابل 

 ( 381مادة )
إذا قتل الدائ     استيفاء حقب مقابال استعاع بب ع  الي ء المستحق قام 

 هذا مقام الو اء.
 المذكرة اإلد احية:

ثةييا  دليي،ائل  يين   اد ييو  ادة  يي  قليييم   ال يجييثن  بيي ه قلييم اايي ي ا  األصييل  م ييي م اد
 و  ا    ق م دث  ام   ا اد و   كة  قيةم يةا ات   قليم   دكييل إذا ات يي  ادةيي،يل 
ييي  اديي،ائل قلييم اايي ي ا  اديي،ائل  ييائا ا يي   ايي  اد ييو  ادة  يي  قليييم ةييو ي ا ييل يييا تييم 

ائل اد ييو  اآل يي  ةييعم اديي،يل ين  ييو ا ت ييال قلييم ادثةييا  بييم  صييا  ةييعذا اايي ثةم اديي،
  تب   ذيم ادة،يل.

  اظي  يل ادنم  رم ي     ق م ي ح   ادثةا  بة ا ل يا ي تو:
قبثم اد،ائل ادثةا  بة ا ل  ةادثةييا  بة ا ييل ي ثقيي  قلييم قبييثم اديي،ائل  ةييعذا دييم ي بلييم  .1

قلييم  اديي،ائل       بيي  قلييم قبثدييم  ةييا ي ح يي  ادثةييا  بة ا ييل  ألم اديي،ائل ال يجبيي 
 اا ي ا   و  ا    ا  اد،يل ادةي ح   صا.
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 م ي ،م اد،ائل  ائا ا   قث ا قل اد ييو  ادةييي ح  دليي،ائل دلثةييا  باد زايييم    ال  .2
يكييثم اد ييو  اديي ل ق،يييم ادةيي،يل   ييثم  قيي،  ييائال اد ييزام ادةيي،يل ب قيي، ةا قلييم 

 ابال اد خاا     ادب،م.
ل  ييييال اديييي،ائل  ادةيييي،يل ق م  م  م ين يييي  ادثةييييا  باد ييييو  ادة ا ييييل  ةييييعذا   يييي، ات ييييا .3

يفييياق م تن اييي  ة كيييثم بفييي،ق تج،يييي، االد يييزام األصيييلو  ألريييم ين  يييو  احيييل اد يييزام 
  ،ي، يحلم يخ ل  ةو يث ثقم.

 318ق اقييو   399دابييو   337اييثرل   348يفيي ل   350  و تيا   رييم ادةيياق  
  زائ ل.  285دبنارو   

 ( 382مادة )
إذا كيان مقابيل الو ياء شييئا معيايا تسري أحكام التييع عليى الو ياء بمقابيل   .1

 أعقى    مقابل الدي .
 وتسري عليب أحكام و اء االلتزام م  حيث أنب يترتب عليب انق اء الدي . .2

 المذكرة اإلد احية:
تنم اد     األ دم قلييم تيبايي   قكييام ادبييي  قلييم ادثةييا  بة ا ييل  يي ايم  م يكييثم  .1

يةييل  م ي يييو ادةيي،يل اديي،ائل ي ا ييل ادثةييا   ييائا ي انييا  قيييو ةييو ي ا ييل اديي،يل  
ايييار  ي ا ييل اديي،يل  ة ييي ل  قكييام ق يي، ادبييي  ةييو  يي ه ادحادييم    يي ا ي نييو تيبايي  
قثاقيي، ر ييل يلكيييم ادييييار     ييةام االايي ح ال ةلث ةيي م  م ادييييار   ايي  يةلث ييم 
دلةييي،يل   قييياق يادكييييا قليييم ادييي،ائل ادييي ل ااييي ثةا ا ييييل ادةييي،يل ي ا يييل ادييي،يل كام 

لييم ادةيي،يل ب ييةام االايي ح ال   ةييا ي ييثق ادة يي  ل قلييم اد ييائ   دل،ائل  م ي ثق ق
 ال زم ادة،يل  ي ا ب ةام اد اثب ادخفيم ةو ادييييار   ةييعذا   يي، ةايييا قاييل   ييو 
ييييي يي  ادييي،ائل  م ي يييثق قلييييم باد يييةام تةاييييا  ةيييا ي يييثق ادة ييي  ل قليييم اد يييائ   

 يل يل اد،ائل. اجل  م ت ثاة    ليم اد ف ع ةو ادة،يل     ليم اا ي ا  اد،
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 تييينم اد  ييي   ادةارييييم قليييم اييي اام  قكيييام  ةيييا  االد يييزام قليييم ادثةيييا  بة ا يييل ألريييم  .2
ي  تييل قليييم ار  ييا  اديي،يل  ةييعذا   يي،ت قيييثم ي  يي،ق   ييال اديي،ائل  ادةيي،يل   ييل 

 ي اقا  قثاق، اق ياب ادحيم ادةنفثت قلايا ةو ادة    .
 ( 383مادة )

ذا اليدي  ميع صيماناتب، و اتقيل حيق يترتب على و اء الدي  بمقابل انق ياء هي
 الدائ  إلى المقابل.
 المذكرة اإلد احية:

األايي  ادة  تييل قلييم  ةييا  اديي،يل بة ا ييل  ار  ييا  اديي،يل ييي   ييةاراتم   اق  يي،  م اد  يي   
ادةارييييم  قيييي  قكيييم ار  يييا  ادييي،يل بادثةيييا  بة ا ل دييي د  تك ار يييا ييييل قبايييل اد ايييل ةيييو 

  ا    ا اد،يل يل ادنم.ادفيا م د د  اق  ت ق ع   ار  ار 
 ال يث يي، يييا ييي،قث إدييم   ييثق   ييار   ان  ييل قيي  اديي،ائل إدييم ادة ا ييل  ألم يييا  رق ةييو 
ادةاق  ادياب م يغنو قنيا  ألريييا رفيي  قلييم ايي اام  قكييام ادبييي    قلييم ايي اام  قكييام 

 ادثةا     ا يك و.
 ،ييي،ا ة ييا  د د  اق يي ت قيي ع   ييار   ان  ييل قيي  اديي،ائل إدييم ادة ا ييل ألريييا ال ت ييي 

قل  م ادةاق  ادياب م تغنو قنيا ة ا يا دل ال ةييو ادفيييا م يجييل قيي ةيا  ا   ييم ب يي، 
ذدييي  ار  ييييا   يييةارات اديييي،يل    ييي ا ي نييييو  م ادييي،يل اد يييي،يم  ييييا ت  ييييم ييييل ت يانييييات 
 خفيم  قانيم تز م  دث اايي ح  ادة يييم دلثةييا  ةييو ييي، اديي،ائل    نييا  قلييم يييا اييب  

 ا ل ي   ييم قاييق يخيي ل  ةايييا ادبييي   ييي  ادثةييا  ييي  اد ج،ييي،  يظي   م نبي م ادثةا  بة
  ر   م ي يي،م رييم ادةيياق  ديفيي ح قلييم ادنحييث اآلتييو )ي  تييل قلييم  ةييا  اديي،يل بة ا ييل 

 ار  ا   ةارات   ا اد،يل(.
  رقرو.  342  و ت ارب رم ادةاق   
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 الفرع الثان  
 الت ديد

م ةيييو قنفييي  ييييل قناصييي ه  ي فييي، باد ج،يييي، ااييي ب،ام قييييل قييي،يم  ييي،يل  ،يييي، يغييياي  دييي 
  ا  تل قليم ار  ا  اد زام قائم  ر ث  اد زام  ،ي، يحلم.

 ق، قل    ةيم اد ج،ي، ألم قثادم اد،يل تك و ةو قادم اد ج،ييي،   غاايي  ادةيي،يل   قثادييم 
ادحييي  تغنيييو قيييل اد ج،يييي،   غااييي  ادييي،ائل   ادثةيييا  بة ا يييل يغنيييو قيييل اد ج،يييي،   غااييي  

  ا ات ادح،يةم إدم ق،م تنظيم اد ج،ي،.االد زام  د د  اتجي  اد  
  اريي  األقليييم ةيييو ادلجنييم ادةكل يييم بفيييا م ادة يي    تييي   ارييم ال ديييز م دث يي   قكيييام 
تنظم اد ج،ييي،  ألم األقكييام اد ييو تيينظم قثادييم ادحيي   قثادييم اديي،يل   ادثةييا  بة ا ييل ةايييا 

 ي،.ادغنا  قل اد ج،ي، إال  م   لبيم ادلجنم ر ت      قكام  اصم باد ج،
 ( 384مادة )

 يت دد االلتزام :
بتغييير اليدي  إذا اتفيق القر يان علييى أن دسيتتدال بيااللتزام األصيل  التزامييا  .1

 جديدا دختلف عاب    محلب أو    مصدره.
بتغيير المدي  إذا اتفق الدائ  مع شخص ا ر على أن دكون مدياا مكان  .2

لرصياه، أو  المدي  األصل  وعلى أن تترأ ذمة الميدي  األصيل  دون حاجية
إذا حصل المدي  على رصا الدائ  بيخص ا ر قتل أن دكون هو الميدي  

 ال ديد.
بتغيير الدائ  إذا اتفيق اليدائ  والميدي  وشيخص ا ير عليى أن دكيون هيو  .3

 الدائ  ال ديد.
 المذكرة اإلد احية:
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ل تبال اد     األ دم ارم دكو ي ح   اد ج،ي، ال  يي، يييل   ييثق اد ييزام قيي،يم ين  ييو با ت ييا
قلم   ثق اد زام  ،ي،  ةعذا دم يث ، االد زام اد ،يم  صا      يي،  ار  ييم قبييل ا ت ييال 
قلم اد ج،ي،  ةعم اد ج،ي، ال ي م   ا ثق ذد  إدييم  م االد ييزام ادج،ييي، يييي ة،   ييثقه يييل 

 االد زام اد ،يم.
قناصيي ه   ق م ي م اد ج،ي، يجل  م يكثم االد زام ادج،ي، يغاي ا داد ييزام اد يي،يم ةييو  قيي،

اد ئييييييم ةادةغيييياي   ةييييو  قيييي، اد ناصيييي  اد ئييييييم   ييييي   يييي  رل دقيييييام االد ييييزام ادج،ييييي،  
 ادةغاي   ةو قنف  رئي  ت ةةل ةو ا  اع االد زايال يييل قاييق ادةحييل    ادةفيي،ر 

    ادة،يل    اد،ائل.
 يييا إذا  اريي  ادةغيياي   ةييو  ييي   ايي  رئييي  ةييا ي يي، ذديي  تج،ييي،ا   يييل قباييل ادةغيياي   

اد ئيييييم تغااييي  ن ا يييم ادثةيييا      إ ييياةم ا يييل داد يييزام اد ييي،يم     إ ييياةم  ييي     اييي 
  زائو..ادخ.

 ايي م اد ج،ييي،   غاايي  اديي،يل   ل بييا  اع االد ييزام ادج،ييي، قييل االد ييزام اد يي،يم ةييو يحلييم  
 يل  يةلم ذد  إذا  ام يحل االد زام اد ،يم ر ييثقا   ات يي  ادي ةييام قلييم  م يكييثم يحييل 

 ج،ي،  ر ا      اااا     ب اقم..ادخ.االد زام اد
 ايي م اد ج،ييي،   غاايي  ادةيي،يل  ا ح يي  ذديي  بعت ييال ادةيي،يل اد يي،يم  ادةيي،يل ادج،ييي،  اديي،ائل 
قليييم ار  يييا  االد يييزام اد ييي،يم     يييثق االد يييزام ادج،يييي، يكيييثم ادةييي،يل  ييييم  يييث ادةيييي،يل 

 ا ييل قثادييم اديي،يل ادج،ي،   انيي ع قييل ذديي   م تبيي   ذيييم ادةيي،يل األصييلو   اد ج،ييي،  نييا ي
بعت يييال  يييال ادةييي،يل اد ييي،يم  ادةييي،يل ادج،يييي،   دكنيييم يخ لييي  قيييل ادحثاديييم ةيييو  م ر يييا 
اديي،ائل ةييو تغاايي  ادةيي،يل ر ييل ةييو   ييثق اد ج،ييي،  انةييا ةييو قثادييم اديي،يل ةييعم اد  يي، ييي م 
 ال ادة،يل اد يي،يم  ادةيي،يل ادج،ييي،   ال يييي ل اد  يي، ةييو قيي  اديي،ائل إال بعقارييم  إقيي اره  

بل ةيييو ذدييي   م اد ج،يييي، ات يييال قليييم ار  يييا  اد يييزام ادةييي،يل األصيييلو  ل ار  يييا   اديييي 
اد ييزام ادةييي،يل األصيييلو   الييزم د ح اييي  ذدييي  ر ييا ادييي،ائل   ييييا قثادييم ادييي،يل ةييييو تن يييل 
اد،يل يل ي،يل إدم ييي،يل  ،ييي،  ديي د  يك ييو اد  ا ييو  انيةييا  ال  يي  ر  د  ييا اديي،ائل 
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يييل إقييام اديي،ائل  إقيي اره ق ييم تكييثم ادحثادييم  يي د    دكييل دكييثم ادةيي،يل ي غايي  ال  يي، 
 راة   ةو ق م.

 ا ح يي   ي ييا اد ج،ييي،   غاايي  ادةيي،يل بعت ييال  ييال اديي،ائل   ييخم ا يي  يل ييزم بة   يياه 
  ا اد خم باد،يل ةو يثا يم اد،ائل   ا م اد ج،ي، ةو   ه ادحادييم ق م ر ييا ادةيي،يل 

ئل  ادةيي،يل ادج،ييي،   ال ي يي    األصييلو    يي ه ادفييثر  ت ا ييل قثادييم اديي،يل بعت ييال اديي،ا
ر ا ادة،يل ةو اد ج،ي،    ادحثادييم إذ يجييثن  م ي ييثم ادغايي  بادثةييا  باديي،يل قييل ادةيي،يل 

 ق م قا م د  اه.
 ا م اد ج،ي،   غاا  اد،ائل بات ال اد،ائل  ادة،يل اد ،يم    نبييو قلييم  م يكييثم األ نبييو 

 يييزام اد ييي،يم   اث ييي، اد يييزام  ،يييي،  يييث ادييي،ائل ادج،يييي،  ةان  يييو ر يجيييم ديييي ا ا ت يييال ا د
قنف  اد  با   يم يل اديي،ائل  ةاد ج،ييي، ةييو  يي ه ادحادييم ال ي ح يي  إال بعت ييال األنيي اع 
ادةاام   ييم اديي،ائل  ادةيي،يل  األ نبييو اديي،ائل ادج،ييي،    اد ييادو تخ ليي   يي ه ادفييثر  قييل 

 ييم إدييم ر ييا قثادييم ادحيي  اد ييو تيي م بعت ييال  ييال اديي،ائل اد يي،يم  اديي،ائل ادج،ييي، ق م قا
ادةيي،يل  إذ يك ييو إقارييم بادحثادييم د كييثم اييارام ةييو ق ييم  ايي ق  يي ا اال يي اع إدييم  م 
ادح  اد ل ار  ل بادحثادييم إدييم اديي،ائل   ييث ر يي  ادحيي  اديي ل ةييو ذيييم ادةيي،يل    ييل يييا 
ق،   ث تغاا  اد،ائل   قلم  اع يا  ث ادحام ةو اد ج،ي، اد ل ي  تييل قليييم ن ام 

 ،يل  ،يل  ،ي، د د  ال  ، يل ر اه باد ج،ي،.اد،يل   غل ذيم ادة
 ايي م اد ج،ييي،   غاايي  يحييل االد ييزام  ةييعذا  ييام يحييل االد ييزام اد يي،يم ر ييثقا  ات يي  اديي،ائل 
 ادةييي،يل قليييم  م يكيييثم يحيييل االد يييزام ادج،يييي،  ر يييا     ب ييياقم      ااايييا..ادخ  ةيييعم 

 اد ج،ي، ي م بيبل تغاا  يحل االد زام.
ع االد ييزام ادج،يييي، قييل االد ييزام اد ييي،يم ةييو ادةفييي،ر  ةةييل ي ييي  ل  ايي م اد ج،ييي، بيييا  ا

 ائا  دم يةل  ادن ثق ادانيم دلثةا  بادةةل  ا    ي  اد ائ  قلييم  م يفيي ح ادييةةل قينييا 
ةو ذي ييم  ةا ح يي  اد ج،ييي، إذ إم يفيي،ر ا د ييزام اد يي،يم  ييث ق يي، ادبييي  ةييو قييال  صيي ح 

 يف،ر االد زام ادج،ي،  ث اد  م.
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  زائ ل.  287دابو    339اثرل     351يف ل     352رم ادةاق       و تيا  
 ( 385مادة )

ال يييتي الت ديييد إال إذا  ييال كييل ميي  االلتييزامي  القييددي وال ديييد ميي  أسيي اب  .1
 ال قالن.

إذا كان االلتزام القددي ناشئا ع  عقد موقوف،  ال دكون الت دييد صيحيحا  .2
 محلب. إال إذا قصد بااللتزام ال ديد إجازة العقد وأن دحل

 المذكرة اإلد احية:
ت  ييو اد  يي   األ دييم ب يي،م   ييثق اد ج،ييي، ةييو قادييم يييا إذا  يياب االد ييزام اد يي،يم      .1

االد ييزام ادج،ييي، اييبل يييل  ايي اب اديي يام  ديي د  ق ييم ييي م اد ج،ييي، يجييل  م يكييثم 
 كل يل االد زايال اد ،يم   ادج،ي،  اداال يل  ا اب اد يام.

فييي،ره ق ييي، بانيييل ألل ايييبل ييييل  اييي اب بييييام اد  ييي،  إذا  يييام االد يييزام اد ييي،يم ي .2
 يكيييثم االد يييزام اد ييي،يم ي ييي، يا   ال ينييي ع قيييل اد  ييي، اد انيييل  ل  اييي   ال يةكيييل  م 

 يكثم  نا  تج،ي،ا داد زام ادة ، م.
يجل  م يكثم االد زام اد ل ر   قل اد ج،ي، اد زايا صحيحا  ةاد،ائل قبييل ار  ييا   .3

ا  اد يييزام  ،يييي،   يفييي،ر  ييي ا االد يييزام ادج،يييي،  يييث االد يييزام اد ييي،يم ةيييو ي ا يييل إر ييي 
اد ج،ي، ذاتم  ل اد  ، اد ل   يي م يييا  ييال اديي،ائل  ادةيي،يل ةييعذا  ييام  يي ا اد  يي، بييانا 

 دم ين   االد زام ادج،ي،  ا   اد ج،ي، ت  ا د د     و االد زام اد ،يم ق م ار  ا .
ل ق ييي، يثقيييثع   ااقيييظ  م  تبيييال اد  ييي   ادةارييييم قكيييم  يييثم االد يييزام اد ييي،يم را يييئا قييي 

ادة      قل  قييل ةكيي   اد  يي، ادةثقييثع    يي  ب كيي   اد  يي، اد ا ييل دابيييام ب يي، يناق ييات 
نثالييم يييل قبييل  ق ييا  دجنييم ادفيييا م  ديي د  يجييل ت يي،يل رييم اد  يي   ادةاريييم بحيي ع 

 كلةم يثقثع      يكاريا قا ل دابيام.
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م دييييبل ييييل  اييي اب قا لييييم اد  ييي،  إذا  يييام االد يييزام اد ييي،يم يفييي،ره ق ييي، قا يييل دابييييا
دابييييام   ايييل ةيييو ا قار     ر يييم ةيييو األ لييييم  ةاألصيييل  م تج،يييي،  ييي ا االد يييزام ال 
يكثم صحيحا  ل يكثم يييي،قا با بيييام  ةييعذا نلييل يييل دييم ادحيي  ةييو اد ةييي  بعبيييام 

رييييم اد  ييي، ار ييي،م االد يييزام اد ييي،يم   ا  ييي  ذدييي  ار ييي،ام االد يييزام ادج،يييي، قليييم  م اد  ييي   ادةا
  رقت اايي ةنا  قلييم ذديي  ي ةةييل ةييو ارييم إذا  ييام ادييي ع اديي ل دييم قيي  إبيييام اد  يي، 
يف،ر االد زام اد ،يم  ق،  ص ح ةو قييام يييي يي  ي يييا إ ييان   يي ا اد  يي، اييم  قيي،م قلييم 
اد ج،ي،   ييث قاصيي، ذديي    ل  ييام قلييم بفييا   يييل األييي  ةييعم اد ج،ييي، ذاتييم ي يي، إ ييان  

م صييحيحا   افييح ت  ييا ديي د  االد ييزام ادج،ييي،  احييل يحييل دل  يي،  ةان لييل االد ييزام اد يي،ي
 االد زام اد ،يم  ا م اد ج،ي،.

 إذا  يييام ق ييي، اد ج،يييي، قيييا ا دابييييام  يكثم يفيييا  اد ج،يييي، ييييي،قار  ةيييعذا ييييا  بيليييم 
صاقل ادح  نام االد ييزام ادج،ييي،   قيياق االد ييزام اد يي،يم بيي ا  ر  ييو   يييا إذا   اييز ق يي، 

 حا   ا  م االد زام ادج،ي، قائةا  احل يحل االد زام اد ،يم.اد ج،ي، ة ، ار لل صحي
  زائ ل.  288دابو    340اثرل     351يف ل     353  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 386مادة )
الت دييييد ال دفتيييرع، بيييل د يييب أن يتفيييق علييييب صيييراحة أو أن دسيييتخلص  .1

 بوصوح م  ال روف.
ومميا دحيد   ي  ال دستفاد الت ديد م  كتابة سياد بيدي  موجيود قتيل ذليك  .2

االلتزام م  تغيير ال يتاياول إال زميان الو ياء أو مكانيب أو كيفيتيب، وال مميا 
يد ل على االلتزام مي  تعيديل ال يتاياول إال التأميايات، ميا ليي يوجيد إتفياق 

 دق   بغير ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

  ييي    يظيييي  ييييل اد  ييي   األ ديييم  م اد ج،يييي، ق ييي،    ييي ا ييييي لزم تيييثاة   ر يييام اد  ييي، 
صييح م   ا ةاييز بيي م اد  ييا ال  يي،  م ي يي ةل قلييم ريييم اد ج،ييي،   اجييل  م تكييثم ادنيييم 
 ا حم ةو اد  ،  ألم اد ج،ييي، ال ي  يي م   ق يي، اد ج،ييي، ين يي  اد زايييا  ،ييي،ار    ييث ةييو 

 ر   ادثق  إت ال قلم إريا  االد زام اد ،يم.
 اديييا يييل قاييثب ا راق     اد ج،ي، باق  يياره تفيي ةا قارثريييا يجييل  م يكييثم ر ييا  ن اةييم

 ديييم يحيييل  يييث إرييييا  االد يييزام اد ييي،يم   إر يييا  اد يييزام  ،يييي،   ديييم ايييبل  يييث إ ييي،ام اد يييزام 
بيياد زام  ق ييم ين  ييو االد ييزام اد يي،يم   دكييل يجييل  م تظييي   ث ييثت ريييم اد ج،ييي، ةييو 
اد  ييا ديي د  ال  يي،  م تكييثم ريييم اد ج،ييي، صيي احم ةييو اد  يي،    قلييم األقييل   م تكييثم 

بحاق ال يكثم  نا  يجاال دل   ةايا   قنيي، اد يي   يةييا إذا  ييام ييي اق اد ج،ييي،  ا حم  
    ال ي اق  ةعم اد   ي ي   ، اد ج،ي،  ال ي ،  م  نا  تج،ي،.

 ق يييم تث ييي، رييييم اد ج،يييي، يجيييل يغييياي   االد يييزام ادج،يييي، االد يييزام اد ييي،يم ةيييو قنفييي  ييييل 
،يل    يي ه ادةغيياي   ادجث  اييم قناصيي ه   غاايي  يحييل اديي،يل    يفيي،ره    اديي،ائل    ادةيي 

تظي  ينيا ريم اد ج،ي،  ث ثت  اةكل اا خات ريييم اد ج،ييي، إذا   يي،ت ظيي  ع تيي،م 
  ث ثت قلم   ه ادنيم   ي ، تج،ي،ا إق ار اد ائ  ب رم تيلم  ائا ا   ي ا ل ادةةل.
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  إا ات ريم اد ج،ي، ي     يييم اد ثاقيي، اد ايييم ةييو ا ا ييات   قييل  ا ا ييات ي يي  قلييم يييل
 ي، يم ألم اد ج،ي، ال ي   م.

  انيي  اد  يي   ادةاريييم  م يجيي ق   ابييم ايين،  يي،يل  ييام  ايي  يك ييثب ال ي يي، تج،ييي،ا  ييل ال 
ي  ،   ثرم إق،اق قدال قلم قيل يث ثق ة ا    يي د   ييل يييا يحيي،  يييل ت اايي، ي نييا م 

   نيييام ادثةييا     يكارييم      ي ا ييم ال ي يي، تج،ييي،ا    يي د  ال ي يي، تج،ييي،ا إ يياةم  يي 
  زائو    ت ،يم ت يال قانو     خفو     تغاا  ي ،ار اد،يل  زااقتم    ر فم.

  زائ ل.  2890دابو    341اثرل     302يف ل     354  و تيا   رم ادةاق   
 ( 387مادة )

ال دكون ت ديداا م رد تقييد االلتيزام  ي  حسياب جيار، وإنميا يت يدد االلتيزام إذا 
أنب إذا كان االلتزام مكفوال بتيأمي   ياص ققع رصيد الحساب وتي إقراره، على  

  إن هذا التأمي  ي قى موجودا، ما لي يوجد اتفاق دق   بغير ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

يبال ادنم  م يج ق ت اا، االد ييزام ةييو قييياب  ييار ال يكييثم تج،ييي،ا دييي ا االد ييزام  ألم 
يجيي ق ت اايي، االد ييزام ةييو اد ج،ييي، ال ي ح يي  إال إذا قييل اد ييزام  ،ييي، يحييل اد ييزام قيي،يم    

ادحياب ادجارل قبل قي  اد صا، ال ين ق اد زايا  ،ييي،ا يحييل يحييل االد ييزام اديي ل قايي،  
  يل ام ال يث ، تج،ي،.

 يييا إذا قييي  رصييا، ادحييياب ادجييارل   تييم إقيي اره  ةييعم اد صييا، يكييثم ق ييا ألقيي، ن ةييو 
ات ادة اييي،  ةيييو ادحيييياب  قينيييا ةيييو ذييييم اآل ييي    قنييي، ذدييي  يييي م تج،يييي،  ةيييي  االد زايييي 

ادحييياب ادجييارل   افيي ح  يي ا اد صييا،  ييث االد ييزام ادج،ييي، اديي ل قييل يحييل االد زايييات 
ادة ا،    ان  ل إدم اد صييا،  اد يي يال ادخييات اديي ل  ييام يك ييل االد ييزام ادة ايي،   اد يي يال 
ي  ييييم يث ييييثقا بيييياد  م يييييل ار  ييييا   يييي ا االد ييييزام  ذديييي  ألم اد ييييارثم ي  يييي م  م ريييييم 
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إدم اا   ا  اد  يال ادخات ب ، ت اا، االد ييزام  ةييعذا يييا قييي  اد صييا،   ادي ةال ارف ة 
 ار  ل اد  يال إديم ة ص ح يك ثال بم.

 يييي ا إذا دييييم يث يييي، إت ييييال  ييييال ادييييي ةال قلييييم ن ام اد يييي يال بةجيييي ق ت اايييي، االد ييييزام ةييييو 
 ادحياب   ار  ائم قلم   ا ادث م.

  زائ ل.  290و   داب 341اثرل     353يف ل     355  و تيا   رم ادةاق   
 ( 388مادة )

يترتييب علييى الت ديييد انق يياء االلتييزام األصييل  ونيييوء التييزام جديييد دحييل  .1
 محلب.

ال ياتقييل إلييى االلتييزام ال ديييد التأمياييات التيي  كانييت تافييل تافيييذ االلتييزام  .2
األصل  إال باص م  القانون أو إذا تتي  م  اإلتفاق أن م  ال يروف أن 

 ى ذلك.نية المتعاقدي  قد انصر ت إل
 المذكرة اإلد احية:

ي  تييل قلييم اد ج،ييي، ار  ييا  االد ييزام األصييلو بة ثياتييم  صيي اتم  قةثقييم  يييا يلحيي  بييم 
يل ت يانات   ا  تل قلم اد ج،ي، ةو ادثق  ذاتم   ثق االد زام ادج،ييي،    اد ييادو يث يي، 

يكيييثم  تيييانم  يييال ار  يييا  االد يييزام األصيييلو     يييثق االد يييزام ادج،يييي،   االد يييزام ادج،يييي،
يخ ل يييا ةيييو قنفييي  ييييل قناصييي ه قيييل االد يييزام األصيييلو    اد يييادو ةيييعم االد يييزام ادج،يييي، 

 يخ ل  قل االد زام األصلو  قاق يكثم دم قةثقم  ص اتم  ت ياناتم.
ة ، يكثم االد زام اد ،يم تجاراا  اكثم االد زام ادج،ي، ييي،ينا   قيي، يكييثم االد ييزام األصييلو 

  ييل  اكييثم االد ييزام ادج،ييي، ينجييزار   قيي، ي  يياقم االد ييزام ي ل ار قلم  يي      ي يياةا إدييم 
 األصلو بة،  قفا    ا  اقم االد زام ادج،ي، بة،   نثم.
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 إذا  ييام االد ييزام األصييلو يك ييثال    يانييات قانيييم      خفيييم ة ييز م  يي ه اد  يانييات 
  إال إذا بار  يييا  االد يييزام األصيييلو   ال تن  يييل إديييم االد يييزام ادج،يييي، إال  ييينم اد يييارثم  

 تبال يل ا ت ال    يل ادظ  ع  م ريم ادة  اق،يل ق، ارف ة  إدم ذد .
 زائييي ل   291  دابيييو  343ايييثرل   354يفييي ل   356  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

 دبنارو.  325/1ق اقو     404 ا    ي  رم ادةاق   
 ( 389مادة )

 ،  يإن إذا كانت هااك تأمياات عياية قدمها الميدي  لافالية االلتيزام األصيل .1
اإلتفيياق علييى نقييل هييذه التأمياييات إلييى االلتييزام ال ديييد تراعييى فيييب األحكييام 

 اآلتية.
 إذا كان الت ديد    الحدود الت  ال تلحق صررا بالغير. .2
إذا كان الت ديد بتغيير المدي  جياز لليدائ  والميدي  ال دييد أن يتفقيا عليى  .3

 القددي.است قاء التأمياات العياية دون الحاجة إلى رصا المدي  
إذا كييان الت ديييد بتغيييير الييدائ  جيياز للمتعاقييدي  ثالثييتهي أن يتفقييوا علييى  .4

 است قاء التأمياات.
ال دكون اإلتفاق على نقل التأمياات العياية نا ذا    حق الغيير إال إذا تيي  .5

 مع الت ديد    وقت واحد، هذا مع مراعاة األحكام المتعلقة بالتس يل.
 المذكرة اإلد احية:

ةاق  األقكام اد و يجل  م ت اقييم ةييو قادييم ا ت ييال قلييم ر ييل اد  يانييات اد انيييم تبال اد
 اد و ق،ييا ادة،يل دك ادم االد زام األصلو    و قلم ادنحث اد ادو:

إذا  ار  اد  يانات ي ،يم يل ادة،يل  يي  ل راييةو     ر ييل قيييانل  ةييعم  يي ه اد  ييثم 
 قلم ذد .ال تن  ل إدم االد زام ادج،ي، إال بعت ال  ات 
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 تخ ل   ن اع  يي ا ا ت ييال بييا  اع ادي ا ييم اد ييو تييم  يييا اد ج،ييي،  ةييعذا  ييام اد ج،ييي، 
قيي، تييم   غاايي  ادييي،يل  ةييعم ار  ييام اد  يانيييات إدييم االد ييزام ادج،يييي، ال ييي م إال بعت ييال  يييال 
اديي،ائل  ادةيي،يل  ل  يين   ادي ا ييم اد ييو ي ح يي   يييا اد ج،ييي،   يي ايم  ال يلحيي  ات اقيةييا 

بادغا   د د  ال يجييثن  م يك ييل اد يي يال يييل االد ييزام ادج،ييي، إال بة يي،ار يييا  ييام اد  ر  
يييل االد ييزام األصييلو ةلييث  يييام االد ييزام ادج،ييي،  كبيي  قيةيييم يييل االد ييزام األصييلو    يييل 
اد ييي يال االد يييزام ادج،يييي،  ليييم د  ييي ر ادغاييي  صييياقل اد ييي يال ادة ييي    إذ يييي   اد ييي يال 

ل قبل     ا ادةحظثر ي ح   ةو اد ج،ييي،   غاايي  اديي،يل ادة  ،م قليم ق، ناق قبىه قل ذ
 ق م اد ج،ي،   غاا  ادة،يل      غاا  اد،ائل.

 اجييثن دليي،ائل  ادةيي،يل ادج،ييي، ةييو قادييم اد ج،ييي،   غاايي  ادةيي،يل   م ي   ييا قلييم اايي   ا  
 اد  يانات اد انيم ق م قا م إدم ر ا ادة،يل اد ،يم.

ل ةييعم اايي   ا  اد  يانييات اد انيييم يكييثم بعت ييال اديي،ائل  يييا إذا  ييام اد ج،ييي،   غاايي  اديي،ائ
 األصلو  اد،ائل ادج،ي،  ادة،يل.

 ال ين يي  ا ت ييال قلييم ر ييل اد  يانييات اد انيييم ةييو قيي  ادغايي  إال إذا تييم ييي  اد ج،ييي، ةييو 
 قيي   اقيي،. ذديي  ارييم دييث تييم اد ج،ييي، قبييل ا ت ييال قلييم ر ييل اد  يانييات الر  ييم االد ييزام 

 ييم  يي ه اد  يانييات  ألةيياق يييل ار  ييائيا ادغايي     ييث  نييا قائييل دييم األصييلو   ار  يي  ي
ت يال قانييو ي يي    قييل اد يي يال اديي ل  ييام يك ييل االد ييزام األصييلو  ةييز ام  يي ا اد يي يال 
ادة  يي،م ي ايي، ادغايي  صيياقل اد يي يال ادة يي     ةييا يجييثن  م ي ييار ب يي، ذديي  با ت ييال 

ل  ييام قيي، رييزم باد ج،ييي، إال االد ييزام اديي ل ي  ييل اد ج،ييي، قلييم ر ييل اد يي يال ادة  يي،م اديي 
ادج،يييي،   ييييل ايييم ديييم يجيييز اد يييارثم  ر يييل اد  يانيييات اد انييييم اد يييو  ارييي  تك يييل االد يييزام 

 األصلو إدم االد زام ادج،ي، إال إذا تم   ا االر  ام ي  اد ج،ي، ةو  ق   اق،.
اد يي يال   اجل ي اقا  اد ثاق، ادة  ل م باد يجال  ةاى   قلم  يياي  اد ايي، اديي ل ي ييي 

 اد انو ب م   ا اد  يال  ص ح يك ل االد زام ادج،ي،.
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دبنيييارو   325/2دابيييو   344ايييثرل   355يفييي ل   357  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
  زائ ل.  292

 ( 390مادة )
ال تاتقل إلى االلتزام ال دييد الافالية عيايية كانيت أم شخصيية وال الت يام  إال 

 إذا رصى الافالء والمدياون المت اماون.
 المذكرة اإلد احية:

ق، يكثم ادغا   ث اد ل ق،م ت يانات داد زام األصلو   ادغا  ق، ي يي،م   ادييم قانيييم     
ك ادييم  خفيييم داد ييزام األصييلو     ييي،ينا ي  يياينا  يييم  ة ييو  ةييي   يي ه األقييثام ال 

 ييا يجييثن ار  ييام اد يي يال اديي ل ق،يييم ادغايي  داد ييزام األصييلو إدييم االد ييزام ادج،ييي،  إال    
ادغا  ي ،م اد  يال  إذ ال يةكل  ، م ذد   م ين  ييل إدييم االد ييزام ادج،ييي،  ألم ادغايي  قيي، 
ك ييل اد زايييا ي انييا  قيي، نام  يي ا االد ييزام باد ج،ييي، ديي د  ال يي، يييل ر يياه إذا   يي،ت رغ ييم 

 ةو ب ائم   اا داد زام ادج،ي،.
ادة يي    ةييو ادةيياق   إذا  ييام االد ييزام األصييلو اد زايييا ت يياينيا  ة يي، اييب  اديينم ةييو 

قلييم يييا ييي تو )ي  تييل قلييم تج،ييي، اديي،يل  ييال اديي،ائل   قيي، ادةيي،ينال ادة  يياينال  307
 م تبييييي   ذييييييم بييييياقو ادةييييي،ينال إال إذا اقييييي  ظ ادييييي،ائل بح يييييم قيييييبليم(    ييييياقو ادةييييي،ينال 
ادة  ييياينال ادييي يل ديييم ي ييي   ثا ةيييو إ ييي ا  اد ج،يييي، ال يكثريييثم ي  ييياينال ةيييو االد يييزام 

  ا م  اد  يانييات اد ييو قيي،ييا ادغايي  ال ي يي    ر ليييا ييي  اد ج،ييي، ةييو  قيي  ادج،ي، إال  
 اق،   ل يجثن ا ت ال قلم ر ليا ب ، إ  ا  اد ج،ييي،   يجييثن  م ي  يي   نيي اع اد ج،ييي، 
ي  ادغا  اد ل ق،م اد  يال     ي  ادة،ينال ادة  اينال قلم ر ييل اد يي يال إدييم االد ييزام 

ادغاييي  ادييي ل ديييم تييي يال ي ييي    ةيييو ادة ت يييم  ةيييعذا تيييم ادج،يييي، يييي  قييي،م ا  يييام بح يييثل 
اد ج،ي، قبل ا ت ال قلم ر ل اد  ل ادة  ،م إدم   ادييم االد ييزام ادج،ييي،  ة يي، ار  ييم  يي ا 
اديي  ل ادة  يي،م بار  ييا  االد ييزام األصييلو ادة ييةثم بيياد  ل  ةييا يجييثن ب يي،  م اايي  اق 

ت  يي   نيي اع اد ج،ييي، ييي  ادغايي   اد،ائل ادة     ةييو ادة ت ييم يييل ن ام اديي  ل ادة  يي،م  م
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ادك ايييل اد انيييو قليييم  م ين  يييل ادييي  ل إديييم االد يييزام ادج،يييي،  ي يييار ادييي،ائل ادة ييي    ةيييو 
 ادة ت م بعقيا  ر ل ي  ،م قلم ت يانم ب ،  م  ام   ا اد  ل ق، ار  م.

دبنييييارو  325/3دابييييو   345اييييثرل   356يفيييي ل   358  ييييو تيييييا   رييييم ادةيييياق  
  زائ ل.  293

 ثالث الفرع ال
 اإلنابة 

 ( 391مادة )
تتي اإلنابة إذا حصل المدي  عليى رصيا اليدائ  بييخص ا ير يلتيزم بو ياء  .1

 الدي  مكان المدي .
ال تقت   اإلنابة أن تاون هااك مديونية سابقة ما بي  المدي  واليخص  .2

 اآل ر.
 المذكرة اإلد احية:

ل  ييخم   نبييو ت   و ا رابم   ثق   ييخات اااييم  ادةناييل    ييث ادةيي،يل اديي ل ينايي 
دي و اد،يل إدم اد،ائل   اد خم األ نبو اد ل ينا م ادة،يل  دي ييو باديي،يل إدييم اديي،ائل  
 ايةم ادةنيياب   اديي،ائل   ييث ادةنيياب د،يييم  قاييق يناييل ادةيي،يل ادةنيياب    ييث اد ييخم 

 األ نبو دي و باد،يل إدم ادةناب د،يم    ث اد،ائل.
يييم  ديي د  يناييل ادةنيياب دثةييا  اديي،يل إدييم  ةييو ادغادييل  م يكييثم ادةناييل ييي،ينا دلةنيياب د،

ادةنيياب د،يييم  ادغادل  م يكييثم ادةناييل قائنييا دلةنيياب ديي د  ا  يياره دي ييثم بادثةييا  باديي،يل 
 دلةناب دم  ق م ين  و قيل ادةناب د،يم يل ذيم ادةنال.

 قيي، ال يكييثم ادةناييل ييي،ينا دلةنيياب د،يييم   يي م يكييثم قيي، ر ييل ةييو اد بيي   بةييام دلةنيياب 
د،يم يام  ةا  ار ادةناب دا،ة  اد ب   إدم ادةنيياب د،يييم  اييثا   كييام ادةنيياب د،يم  دي  

 ي،ينا  م  ا  ي،يل دلةنال.
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 ق، يكثم ادةناب ييي،ينا دلةناييل   قيي، ال يكييثم ييي،ينا دلةناييل   ييي  ذديي  ي  ييم بادثةييا  
 ،ينيييم دلةنييياب د،ييييم قليييم  م ي  ييي  قليييم ادةنايييل  يةيييا ب ييي، بةيييا  ةييياه قنيييم   قييي، يكيييثم 

  ي    قلم ادةنال.ي ب قا ةا
 ي،يثريم ادةناب دلةنال ديي  ق ةيم   ل  ديي   اد م ةييو اد ةييل  ةييا تغلييل ي،يثريييم 
ادةنال دلةناب دم  ق، تثد  اد     ادةاريييم يييل ادةيياق  إ يي ان  يي ا ادث يي   قاييق  رق ةايييا 

 ارم ت  و ا رابم   ثق ي،يثريم ااب م يا  ال ادة،يل  اد خم اآل     ث ادةناب.
 م ا رابم إال إذا ر و اد،ائل ب خم ا   ق،يم ادةيي،يل دال ييزم  ثةييا  اديي،يل يكييام  ال ت

ادةييي،يل  ةا رابيييم قةيييل قيييارثرو بة   ييياه يثاةييي  ادييي،ائل ادةييي،يل قليييم  م يل يييزم  يييخم 
   نبو  ثةا  اد،يل يكام ادة،يل.

ق اقيييييو   405دابيييييو   346ايييييثرل   357يفيييي ل   359  ييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  
  زائ ل.  292دبنارو     326/1،2

 ( 392مادة )
إذا اتفييق المتعاقييدون  يي  اإلنابيية علييى أن دسييتتدلوا بييالتزام سييابق التزامييا  .1

جديدا كانت هذه اإلنابة ت ديدا لاللتيزام بتغييير الميدي ، و ترتيب عليهيا أن 
تتييرأ ذميية المايييب قتييل المايياب لييب، علييى أن دكييون االلتييزام ال ديييد الييذي 

 المااب معسرا وقت اإلنابة.ارت اه المااب صحيحا، وأال دكون 
ال دفتييرع الت ديييد  يي  اإلنابيية،  ييإذا لييي يييتي اإلتفيياق علييى الت ديييد قييام  .2

 االلتزام ال ديد إلى جانب االلتزام األول.
 المذكرة اإلد احية:

إذا  ييام ات ييال ا رابييم ي  ييةل اايي ب،ام بيياد زام اييا   اد ييزام  ،ييي،  تكييثم ا رابييم  ايلييم 
  غاايي  ادةييي،يل   الييزم ديي د  ر يييا ادةنيياب د،يييم )ادييي،ائل( قاييق ت ييةن  تج،يييي،ار دليي،يل 

 باد زام ادة،يل ادج،ي، )ادةناب(  تب   ذيم ادةنال )ادة،يل( يل اد،يل.
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 ا  تييل قلييم اد ج،ييي، ار  ييا  االد ييزام األصييلو  ر ييث  اد ييزام  ،ييي،    اد ييادو ال يجييثن 
ي  اديي،ائل  م ي  يي  دليي،ائل اد  ييث  إال قلييم ادةيي،يل ادج،ييي،   ةييو قادييم إقييياره ال يييي ي

 قلم ادة،يل اد ،يم إال إذا ا     ذد  قن، اد ج،ي،.
 دييم ت  يي  ادةيياق   ييي ا ادحكييم  إذ ا يي  ن  قيي،م إقيييار ادةنيياب  قيي  ا رابييم  ةييعذا  ييام 
ي ي ا  ق  ا رابييم ر يي  ادةنيياب د،يييم اديي،ائل قلييم ادةناييل )ادةيي،يل(  ق م  م يكييثم قيي، 

 ا     ذد  قن، ا رابم.
 ج،ي، ةو ا رابييم  إذ ال يي، يييل ا ت ييال قليييم  ةييعذا دييم ييي م ذديي  قييام االد ييزام  ال ي   م اد

ادج،ييي، إدييم  ارييل االد ييزام األ م   تيييةم  يي ه ادحادييم با رابييم ادناقفييم   تكييثم ا رابييم 
راقفم إذا دم ت  ييةل تج،ييي،ا دليي،يل إذ ي  ييم ةييو  يي ه ادحادييم ادةيي،يل األصييلو )ادةناييل( 

ةيي،يل ادج،ييي،(  اكييثم دليي،ائل ييي،ينام يحيي  دييم اد  ييث  قلييم يل زيا إدم  ارل ادةنيياب )اد
  ل ينيا.

 ا رابييم ادناقفييم  ييو اد ييائ م ةييو اد ةييل ألريييا تةكييل اديي،ائل يييل اد  ييث  قلييم ييي،ينال 
 ،ال يل ي،يل  اق، إذ ت ، ةو   ه ادحادم    يال  خفو دليي،ائل يييل  يي ريا  م تييىقل 

 قةل اد  ايل اديلبو ق م  م تخ ل  بم.
ائل  م ييادل  ل يل ادة،ينال   ا  تييل قلييم قيييام يييل ناد ييم اديي،ائل بادثةييا   اةكل دل،

   ا   ذيم اآل  .
 327ق اقييو   406/1دابييو   347/1اثرل   358/1يف ل   60  و تيا   ادةاق   

  زائ ل.  295دبنارو   
 
 ( 393مادة )
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دكييون التييزام المايياب قتييل المايياب لددييب صييحيحا، ولييو كييان التييزام المايياب قتييل 
ايب باصال أو كان هذا االلتزام  اصعا لد ع م  الد وع، وال ي قى للمااب إال الم

 حق الرجوع على المايب، ما لي يوجد اتفاق دق   بغير ذلك.
 المذكرة اإلد احية:

اد،يل اد ل  ر  تم ا رابم ةو ذيييم ادةنيياب  دلةنيياب د،يييم  ييث قيييل يجيي ق  بة نييم  رييم ال 
ةنيياب دلةناييل   ال ةيي ل ةييو  يي ه ادحادييم  ييال ا رابييم ي  ا  باديي،يل اديي ل يكييثم ةييو ذيييم اد

ادكايلم  ا رابم ادناقفم  ةييعذا  ييام اديي،يل اديي ل ةييو ذيييم ادةنيياب دلةناييل بييانا     ييام 
ق، ار  م      ام بعيكام ادةناب  م ي،ة  ةييو يثا يييم ادةناييل بيي ل قةيي  ا يي   ةلييي  

،يييم   ا  يي  ذديي  إدييم ألل  و  يل   ا  ا  ةو اد،يل اديي ل ةييو ذيييم ادةنيياب دلةنيياب د
 م ادةنييياب د،ييييم قنييي،يا قبيييل  م يكيييثم ادةنييياب يييي،ينا ديييم ديييم يييي، ل ةيييو اق  ييياره  م  ييي ه 

 ادة،يثريم ديا  يم قاقم بادة،يثريم يا  ال ادةناب  ادةنال.
 ريييم ادةييياق  ييييي ل قليييم ا رابيييم ادكايليييم  ا رابيييم ادناقفيييم  ةيييعذا  ةيييم ادةنييياب ادييي،يل 

ث ادةناييل بييانا      ييام قيي، ار  ييم  ةارييم ي  يي  قلييم دلةنيياب د،يييم    ييام اد زايييم رحيي 
 ادةنال  ،قث  ادث ادم    اد  ادم    ا ا ا   ا ابل قيل األقثام.

 اةكل دلةناب  م ي  يي  ييي  ادةناييل قلييم   ييل اد زايييم رحييث ادةناييل اييب ا الد زايييم رحييث 
رحييث ادةناييل ادةنيياب د،يييم   قن،ئيي  يييي   اد زايييم رحييث ادةنيياب د،يييم إذا تبييال  م اد زايييم 

 كام بانا     ام ق، ار  م     ام ق، قة م ب ل قة  ا  .
 296ق اقييو   407دابييو   349اييثرل   359يفيي ل   361  و تيا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.
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 الفرع الرابع 
 المقاصة 

 ( 394ياق  )
ادة اصيييم إييييا قارثرييييم ت ييي  ب يييث  اد يييارثم     ا  يارايييم تييي م بعت يييال اديييي ةال     

 حكم ادةحكةم.ق ائيم ت م ب
 المذكرة اإلد احية:

تبييال ادةيياق   رييثا  ادة اصييم قاق ادة اصييم ادجب اييم اد ييو ت يي  ب ييث  اد ييارثم إذا تييثاة ت 
 يي  نيا   ي اصيي م ا  ياراييم ت يي  بعت ييال ادييي ةال     بييعراق   قيي، ةا  ةييو قادييم تخليي  
 يي   يييل  يي    ادة اصييم اد ارثريييم    ييام ي فييثقا بييم يفييلحم ادييي ةال    يفييلحم 
 ق، ةا ة     ي اصم ق ائيم ت م بحكم ادةحكةم إذا تخل      يل      ادة اصييم 

 ادجب ام.
 ادةييياق    ييي ت بةيييا ذ بييي  إدييييم ادة،رايييم اداتانييييم اد يييو ق ةييي   ريييثا  ادة اصيييم ادةاايييم 
ي  ا   ةو ذد  بةا ذ ل إديم اد  يييام يييل األ يي  بادة اصييم اد  ييائيم  ةييو قييال ذ بيي  

،م األ يي  ال بادة اصييم اد ارثريييم  ال بادة اصييم اد  ييائيم   ييل ادة،راييم ادج ياريييم إدييم قيي 
  ليييي  ادة اصييييم ر انييييم بييييعقام قييييل ا راق  يفيييي،ر يييييل  قيييي، ادييييي ةال د  يييي  ة  يييي  
ادة اصييييم بةث ييييل  يييي ه ا راق  ادةن يييي ق  ي ييييم تييييثاة ت  يييي    ادة اصييييم   قليييييم ةييييعم 

  اق،.  ادة اصم ةو ادة،رام ادج ياريم تكثم تف ةا قارثريا صاقرا يل  ارل
يييل ت نييال االد زايييات اديثاييي ل يييا  138 قيي،  رق ةييو رييم اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق  

 يلو:
)ال ت يي  ادة اصييم إال إذا  قلييل ادةيي،يل دليي،ائل  نا ييم ةييو اد ةييي   يييا  ةان  ييو اديي،ينام 

 قن،ئ  بة ،ار األقل ينيةا  يل ادلحظم اد و  ام ةايا اد،ينام صادحال دلة اصم(.
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يييل اد  نييال ادةيي،رو األدةييارو قلييم يييا ييي تو )إذا  ييام  خفييام   397 ق، رفيي  ادةيياق   
ييي،ينام  ييا ينيةييا د  يي   يي،يل يييل  يين   اقيي،  ييان دكييل ينيةييا  م ي ييات ق ييم ةييو 
ادح  اد ل د    يل ادثق  اد ل يي يي   م ييادل  يم بح م   م يىقل ادحيي  اديي ل 

 ي تو:يل اد  نال ادة،رو األدةارو قلم يا   388قليم(  رف  ادةاق   
)تيي م ادة اصييم بييعقام قييل ا راق  يث ييم دلييي ع اآل يي   ال تفييح إذ قل يي  قلييم  يي   

      ي   إدم   ل(.
قلييم  م ادة اصييم رثقييام  409 ي     اد ارثم ادة،رو اد   و ادةثق، رم ةو ادةيياق  

  ث يييم ت يي  بحكييم اد ييارثم بةجيي ق تييثاة   يي ائييا   ر ييائيم ت يي  بعت ييال ادييي ةال   دييم 
 ادة اصم اد  ائيم.ينم قلم  

  رقرو.  344  و تيا   رم ادةاق   
 ( 395مادة )

ديترط    المقاصة القانونية أن دكيون كيال القير ي  دائايا وميدياا لآل ير وليو 
ا تلف ستب الدي  وأن يتماثل الدياان جاساا ووصفاا واستحقاقاا وقيوةا وصيعفاا، 

محكمية أو تتيرع بهيا وال دماع وقوع المقاصة أن يتأ ر الو اء لمهلة ماحتها ال
 الدائ .

 (418)  الاص القددي :
ديترط  ي  المقاصية ال تر ية أن دكيون كيال القير ي  دائاياا وميديااا لآل ير وأن يتماثيل 

 الدياان جاساا واستحقاقاا وقوة، وصعفاا، وأال د ر إجراؤها بحقوق الغير.
 المذكرة اإلد احية:

رثم   ل  ييو رييث  يييل  رييثا  ادثةييا  يظي  يل اديينم  م ادة اصييم ادجب اييم ت يي  ب ييث  اد ييا
 ادجب ل إذا تح    اد     اآلتيم.
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 م يكثم  ل يل ادي ةال قائنا  ي،ينا د      ل  م يكثم اديي،يل  ييال  خفييال يكييثم 
كل ينيةا قائنا  ي،ينا د    ةو ر   ادثقيي    ل ال  يي، يييل   ييثق ت ا ييل  ييال اديي،ينال  

يكييل  ييل ينيييا قائنييا  ييي،ينا ةييو ر يي  ادثقيي  ة    ادة اصم ب ،ر األقييل ينيييا   يييا إذا دييم 
ةييا ت يي  ادة اصييم  ةييا يحيي  دل يي ا  اد ةييي  بادة اصييم  ييال يييا  ييث قيي  دل يي  م   ييال 

 قينم اد خفو   ال يجثن دلث ال  م ييلل ادة اصم  ال ق  يث لم  قينم  ث.
 ا يي     م يكييثم اديي،ينام يييل رييث   اقيي، ق ييم ت يي  ادة اصييم  ألم ادة اصييم ت ييثم ي ييام 

ةا   د د  ال  ، يل اد ةاال ةييو يث ييث  اديي،ينال ق ييم يييي ثةو  ييل نيي ع ادةييي ح  ادث 
دييم   ال ت يي  ادة اصييم إذا  ييام  ييل يييل اديي،ينال  ييائا قيةيييا    يةليييا يخ ل ييا قييل اآل يي   
 دكييل إذا اتحيي،ت األ يييا  ادةةليييم يييل ادنييث    اد،ر ييم   ادجييثق  ت يي  ادة اصييم ةايييا.  ال 

 ،يل ر ثقا  يحل اد،يل اآل   يل ادةةليات.ت   ادة اصم  إذا  ام يحل اد
 ا يي  ن  ادةيياق  تةااييل اديي،ينال ةييو ادجيين    ادفيين    االايي ح ال   اد ييث    اد يي   
د د  ال ي اصم  ال قينال يحييل  قيي، ةا قةييح   يحييل اآل يي  ذر    ال  ييال قينييال يحييل 

ةييو  قيي، ةا قةييح  نيي،ل   يحييل اآل يي  قةييح  ايي  ادو  إذ إم ادةةليييات يجييل  م ت حيي، 
رثقيا  ةو قر م  ثقتيا   ال ت   ادة اصم  ال اد زام نبي و  اد ييزام ييي،رو ألم االد ييزام 
ادة،رو  قث  يييل االد ييزام اديبي ييو   ال ت يي  ادة اصييم  ييال االد ييزام باالي نييا  قييل قةييل  

    ادقيام ب ةل  إال إذا  ام اد ةل  ث إقيا   و .
إت ييي  ادي ةيييام قليييم ار  يييا   يييل ييييل  إذا ديييم ي ح ييي  اد ةاايييل  يييال ادييي،ينال   يييي  ذدييي  

 اد،ينال ةو ي ا ل اآل   ةا يكثم ةو األي  ي اصم  إرةا  ةا  بة ا ل.
 اجيييل تةاايييل ادييي،يل ةيييو ادةياد يييم  دييي د  ال تجيييثن ادة اصيييم  يييال اد يييزام يييي،رو   اد يييزام 
نبي يييو  ألم األ م يةكيييل ادةياد يييم بيييم  إ  يييار ادةييي،يل قليييم ادثةيييا  بيييم  ةيييو قيييال ال 

بادةييارو قلييم ادثةييا  بييم.  اجييل  م يكييثم  ييل يييل اديي،ينال قييا ا دلحجييز  يجبيي  ادةيي،يل
قليم  ةعذا  ام  ق، اد،ينال قا ا دلحجز قليم  اآل    ا  قا ل دلحجز قليييم  ةييا ت يي  
ادة اصم  انيةا   ا    ذد  إدييم  م ادة اصييم ت فيي  ب ريييا تن ايي  قييي ل داد ييزام    يي ا 
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لم دلحجز  ألرم ال يجييثن اد ن ايي  قلايييا  ديي د  ال ال يةكل  قثقم قلم األيثام  ا  اد ا 
 ي اصم إذا  ام  ق، اد،ينال قيل ر  م.

 ادة اصييم ت يي  ةييو قينييال  يياداال يييل ادنييزا    ا يي، اديي،يل  اديييا يييل ادنييزا  إذا  ييام اا  ييا 
ةو   ثقه  ي ،اره   ال يث ، رزا  ةو ذد    ادنزا  اديي ل يحييثم ق م  قييث  ادة اصييم  ييث 

 ا إذا  ام رزاقا يفين ا ةا يحثم ق م  قثقيا.ادنزا  ادج،ل  ي
 ادة اصم  ةا  يزق     ادثةييا  ال يجييل إال إذا  ييام اديي،يل يييي ح  األقا   ديي د    ييل 
 م يكييثم  ييل يييل اديي،ينال يييي ح  األقا   يييا إذا  ييام  قيي، ةا يييي ح  األقا    اآل يي  

ديي،ينال ي ل ييا قلييم  ايي  يييي ح  األقا  ةييا ت يي  ادة اصييم  انيةييا  ةةييةا إذا  ييام  قيي، ا
     اق  دم ين   ب ،     ي   را ب  ل  اق  دم يحل ب ، ةا ت يي  ادة اصييم  انييم   ييال 

 قيل ا   يي ح  األقا .
 اجل ق ع اد     اد و  رقت ةو ا   ادةاق    و )  ال ي   إ  ا  ييا بح ييثل ادغايي ( 

م ييييل ادة ييي      قييي ع يفييييلح ادة اصييي  401ألم  ييي ا ادحكيييم رفييي  قلييييم ادةييياق  
 ادجب ام    ابم ادة اصم اد ارثريم  ألريا  رقت   د  ةو باقو ادنفثت.

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 418قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.395ادةاق  )

 يف ل.  364/1  و تيا   رم ادةاق   
 ( 396مادة )

اي ، ولا  د وز للمدي  أن يتمسك بالمقاصة ولو ا تلف مكان الو اء    الدي
د ب عليب    هذه الحالة أن دعوع الدائ  عما لحقب م  صيرر لعيدم تمكايب 
بستب المقاصة م  استيفاء ماليب مي  حيق أو الو ياء بميا علييب مي  ديي   ي  

 المكان الذي عي  لذلك.
 المذكرة اإلد احية:
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ال ي     دثقث  ادة اصم  م يكثم اد،ينام ادة  ا ام  ا بو ادثةا   يةا ةو يكام  
 اق،  ةعذا اة  م  م  ق، اد،ينال ي،ة  ةو  ز    اد،يل اآل   ي،ة  ةو رام ل   

 تثاة ت      ادة اصم ةو اد،ينال   تم اد ةي  بادة اصم  ةعريا ت   باد  م يل  
ا  اع يكارو ادثةا    ا   م اد،ائل اد ل  ام يجل  م يي ثةو ق م ةو رام ل ق،  

يي يي  باد  م يل  قث  ادة اصم  م ي    قلم  ق م يل ذد  يل   ا  ادة اصم   
اد،ائل اآل   بةف  ةات ر ل ادةبل  يل  ز  إدم رام ل   إم  ام اد،ائل اآل    ث  
اد ل تةي  بادة اصم  يي يي  اد،ائل األ م  م ي    قليم بةف  ةات ر ل ادةبل   

 يل رام ل إدم  ز . 
 ق اقو.  410دابو    351اثرل     362يف ل     364  و تيا   رم ادةاق   

 
 ( 397مادة )

تييتي المقاصيية الق ييائية بحكييي ميي  المحكميية إذا تييوا رت شييرائقها بقلييب  .1
 أصل  أو عارع.

إذا كييان أحييد المييدياي  غييير معييي  المقييدار، أو كييان متاازعييا عليييب جيياز  .2
للقاصيي  إجييراء المقاصيية بياهمييا هييذا مييع مراعيياة الفقييرة األولييى ميي  هييذه 

 المادة.
 ة:المذكرة اإلد احي

تكييثم ادة اصييم اد  ييائيم ةييو صييثر  ققييث   يييام اد  ييا     ييو قيياق  تكييثم قار ييم 
 98ي ة يييا ادةيي،قو قليييم قلييم ادةيي،قو ييي،ة   يييا اديي،قث  األصييليم   قيي، رفيي  ادةيياق  

قليييم )دلةييي،قو  2001ديييينم  2ييييل قيييارثم  صيييثم ادةحاكةيييات ادة،رييييم  اد جارايييم رقيييم 
صييم  نلييل ادحكييم دييم باد  ثا ييات قليييم  م ي يي،م يييل اديل ييات اد ار ييم  نلييل ادة ا

 قل اد  ر اد ل دح م يل   ا  إ  ا ات اد  ات(.
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 ايلل ادة،قم قليم ةو اد،قث  اد ار م يل اد ا و  م يييي   اديي،يل ادةيلييثب ينييم 
ةييو قيييل ي، يييم قلييم ادةيي،قو  بيي م ي يين ادنييزا  ةييو  فييثت  يي ا اديي،يل اديي ل ي، يييم 

ي يييال ي ييي،ار  ييي ا ادييي،يل إذا ديييم يكيييل قليييم ادةييي،قو إذا  يييام ادييي،يل ي نانقيييا  ييييم     م 
 ي لثم ادة ،ار ام يج ل ادة اصم اد  ائيم ب ، ذد .

ةعذا قبل اد ا و  ييا يييل اديي،قث  األصييليم  اديي،قث  اد ار ييم ب يي،  م ةيين ادنييزا  ةييو 
 يي م اديي،يل اديي ل ي، يييم ادةيي،قو قليييم ةييو ذيييم ادةيي،قم     ب يي،  م قييال ي يي،اره ةعرييم 

،ينال   قكييييم اد ا ييييو  ييييث اديييي ل ين ييييق ادة اصييييم يجيييي ل ادة اصييييم اد  ييييائيم  ييييال اديييي 
اد  ييائيم   يي ا ي نييو  ريييا ال ت يي  إال يييل  قيي  صيي، ر ادحكييم  يييا ال يييل  قيي  اديي،قث  

 اد ار م ألم ادحكم  نا ين ق  دي   ا  ا.
 ةو   ا تخ ل  ادة اصم اد  ائيم قل  ل يييل ادة اصييم اد ارثريييم اد ييو ت يي  يييل  قيي  

 يارام اد و ت   يل  ق  إقام االراق  ةو إ  ائيا.تاقو اد،ينال   ادة اصم اال  
 ادة اصييم اد  ييائيم تكييثم ةييو ادحيياالت اد ييو ال ت ييثاة  ةايييا  يي    ادة اصييم اد ارثريييم  
 تكيييثم اد ييي       اد ييي   ادة خلييي  ديييي  ييييل اد ييي    اد يييو ر قاييي  ةاييييا يفيييلحم 

ال  ياراييم  يي،ال ادة،قو قليم  ق،ه   إال أليكل دم  م ينزم قنيا    م يج ل ادة اصييم ا
 يل االد جا  إدم ادة اصم اد  ائيم األكة  ت  ا،ا.

د د  تكثم ادة اصم اد  ائيم قاق ي خل       لث اديي،يل يييل ادنييزا      يكييثم  ايي  
ي لثم ادة ،ار   يةكل  م ي خل   ق،  يي يل اد يي نال      ا ةييا    نييا يلجيي  ادةيي،قم 

 قليم دلة اصم اد  ائيم.
  رقرو.  347ةاق  تيا   رم ادةاق    اد     األ دم يل اد



 

464 

 ( 398مادة )
إذا تخلفت إحدى اليرائف الماصوص عليها  ي  المقاصية القانونيية،  يإن ذليك 

 ال دحول دون اتفاق القر ي  على إجراء المقاصة.
 المذكرة اإلد احية:

يظي  يل ادنم ارم إذا تخليي   يي   يييل  يي    ادة اصييم اد ارثريييم   ةييا دييث  ييام  قيي، 
 نانقا  يم     ام  ا  يي ح  األقا       ا  قا ل دلحجييز...ادخ  ةييا يةنيي  اد،ينال ي

ذد  يل  م ت   ادة اصم بعت ال ادي ةال     ا ا ت ال يكثم صحيحا  ة ا دةبيي،  ق اييم 
 االت اقات   تيةم ادة اصم ةو   ه ادحادم بادة اصم االت اقيم    ا   يارام.

ق، ادي ةال    ت   بعراق  ادي ةال ي ييا   ت يي  بييعراق   ادة اصم اال  يارام ق، ت   بعراق   
 قييي، اديييي ةال إذا  يييام  قييي، ادييي،ينال  اييي  ييييي ح  األقا  بييييبل قييي،م قليييثم األ يييل  
 يجييثن دةييل ا يي    األ ييل دةفييلح م  م ينييزم قنييم    م ي ةييي  بادة اصييم   إذا  ييام 

 بات اقيةيييا األ يييل قييي، ا ييي    دةفيييلحم اديييي ةال ي يييا  ةيييا ت ييي  ادة اصيييم اال  يارايييم إال
 قلم ذد      ا ي   و رز ديةا قل األ ل.

 دكييييل ت  ايييي، إراق  ادييييي ةال ب يييي،م يخاد ييييم ادنظييييام اد ييييام ةةةا ال يجييييثن ا ت ييييال قلييييم 
 ادة اصم ب ،  ي  إةا  ادة،يل ق صا قلم يفلحم باقو اد،ائنال.  

  اد ةييي   ادة اصييم اال  ياراييم ال تييىقل إدييم ار  ييا  االد ييزايال ادة  ييا لال إال يييل  قيي 
 يييا    ا ت ييال قلايييا إذ ال ي فييثر ةايييا األايي  اد   ييو دلة اصييم اد ارثريييم  ييي  ي اقييا  

 ق ثل ادغا  ب م ال ت  ا  بادة اصم.
  رقرو.  346  و ت ارب رم ادةاق   
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 ( 399مادة )
 ال تقع المقاصة القانونية    الحاالت اآلتية:

ب وكييان مقلويييا إذا كييان أحييد الييدياي  شيييئا نييزع دون حييق ميي  يييد مالايي .أ
 رده.

 إذا كان أحد الدياي  شيئا مودعا أو معارا عار ة استعمال. .ب
 إذا كان حق الدائ  غير قابل للح ز. .ج
 إذا كان أحد الدياي  تعو  ا ع  صرر جسدي. .د

 المذكرة اإلد احية:
قيي، ت ييثاة   يي    ادة اصييم اد ارثريييم   ييي  ذديي  ال ت يي  ادة اصييم  دث ييثق قيييثم ال ت يي  

ةاد،يل اد ل ار ز  ق م ق  يل ي، يادكم    ام ييلث ييا رقه ال ت يي   يييم   ةايا ادة اصم 
ادة اصم تيبي ا د اق،  قظ  ار فاع اد ييخم دن يييم  ةلييي  دليي،ائل  يييةا  م ييادييل 
بادة اصيييم  يييال اد يييزام ديييم قبيييل ادةييي،يل   يييال اد يييزام يجيييل قلييييم رقه ديييي ا ادةييي،يل دييييبل 

 ييثل بيياد ث  يحييل ادلجييث   إدييم اد  ييا   فيي م ينييم   دييثال  يي ا ادةنيي  دحييل اايي ي ا  ادح
  اق  ام اد ارثم.

 إذا  ييام  قيي، اديي،ينال  ييائا يثققييا    ي ييارا قاراييم اايي  ةام   اد ييادو ييلييثب رقه ةييا 
ت ييي   ييييم ادة اصيييم اد ارثرييييم   ا يييثق ذدييي  إديييم  م ينيييا  ادثقي يييم    اد ارايييم ادة يييم اد يييو 

  ا     يي ه ادة ييم تييي ث ل رق يثدايييا ادةييثق     ادة ايي  د ييخم ادةييثق  د،يييم    ادةييي 
اد و  ادةثق     ادةي  ار   دث  ام قاةظ ادثقي م    ادةي  ا  قائنا بةةييل يييا ا تةييل 

 قليم دةا دي ا االئ ةام ادخات يل اق  ار ةو   يل ادنثقال يل اد  ثق.
 إذا  ام  ق، اد،ينال ت ثا ا قل  يي ر  ييي،ل ةييا ت يي  ادة اصييم ألم اد  ييثان قييل 

 يجل  م ي،ة  دلة   ر.اد  ر ادجي،ل  
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 إذا  ييام  قيي، اديي،ينال     ا ةييا  ايي  قا ييل دلحجييز قليييم ةييا ت يي  ادة اصييم ألريييا  ةييا  
 بيي ل ت  يي  قكييم ادحجييز  ةةييةا إذا  ييام  قيي، اديي،ينال  ايي  قا ييل دلحجييز   يي،يل ادن  ييم  
       اد ايل  ةا يي يي  ادييز      رب اد ةييل  م ي ةييي  بادة اصييم ةييو قادييم  ييثم 

ائنييا دز   ييم     رب اد ةييل قائنييا دل ايييل   ةييو االق  يياق  م قيي،م قا ليييم اديي،يل ادييز   ق
 دلحجز ديي  يل نبي م اد،يل ق م ت     نا   ل يكاريا ةو      ادة اصم.

يفيي ل   تزايي، بةييا  رق ةييو اد  يي   اد اب ييم ادة  ل ييم ب يي،م  364  و تيييا   رييم ادةيياق  
 ل   ر  ي،ل. ثان ادة اصم إذا  ام  ق، اد،ينال ت ثا ا ق

 اديينم دييي  ةييو يكارييم ادفييحيح إذ يجييل  م يكييثم يكارييم قبييل اديينم قلييم ادة اصييم 
اد  ائيم  ادة اصم اال  يارام ألرم ي  ل  بادة اصم اد ارثريم  ةييادةثاق اد ييو ت  ليي   ييي ه 
ادة اصم يجل  م ت  اب    يل اد ال ةو ادفيا م  ادةنيجيم  م تث يي، رفييثت تيينظم 

 ال   ه ادنفثت رفثصا ي  ل م بةث ث  ا  .يث ثقا  اق،ا  ت، ل  
 
 ( 400مادة )

ال تقع المقاصة إال إذا تمسك بها مي  ليب مصيلحة  يهيا وال د يوز الايزول  .1
 عاها قتل ثتوت الحق   يها.

يترتب على المقاصة انق اء الدياي  بقدر األقل ماهميا، مايذ الوقيت اليذي  .2
 ي  المقاصية   دص حان فيب صالحي   للمقاصية و كيون تعييي  جهية اليد ع

 مثل تعيياها    الو اء.
 المذكرة اإلد احية:

ادة اصم ةو ادة يي    يجييل  م ي ةييي   يييا  ييل ذل يفييلحم   ةييو  يي ا   يي  بةييا تبن ييم 
اد  نانييات اد اب ييم دلة،راييم اداتانيييم  ةييا ت يي  ادة اصييم بييا قام قييل ا راق   ةييا  ييث 

ادحييييام ةييييو اد ييييارثم  ادحييييام ةييييو اد  نانييييات ادج ياريييييم   ييييو ديييييي  ق ييييائيم  ةييييا  ييييث
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اد  يييارو   إرةييا ال يي،  م ييي م اد ةييي  بادة اصييم ألريييا ال ت  ليي  بادنظييام اد ييام   ييل  ييو 
ي  ر  دةفلحم ادي ةال  اد ا و ال يحكم  يا يل تل ا  ر يم ق م دث قلييم  ثقثقيييا إذ 
يجل قلم  ل ذل يفييلحم  م ي ةييي   يييا  ةييعذا دييم ييي م اد ةييي   يييا يييل قبييل صيياقل 

 لةم  ثقثقيا يةكل  م ي ، ذد  رز ال قنيا ب ، ابثتيا.ادةفلحم ي  ق
 ادة اصييم اد ارثريييم ت يي  بحكييم اد ييارثم  ال بييا قام قييل ا راق    اد ةييي   يييا دييي  إال 

 إقارا دل ا و  م ذل ادةفلحم ةايا ييلل ادحكم  ثقثقيا.
 اد ةيييي  بادة اصيييم يفيييح ةيييو  ييييم قاديييم تكيييثم قلاييييا ادييي،قث    ديييث أل م يييي    ييييام 

حكةيييم االاييي ئناع  يييل يجيييثن اد ةيييي  بادة اصيييم ق يييم ب ييي، صييي، ر ادحكيييم  ةيييو  انيييا  ي
إ ييي ا ات اد ن اييي  ذد  ألم ادة اصيييم ت ييي  بحكيييم اد يييارثم   يييل يةكيييل اد ةيييي  بادة اصيييم 

  ار  يجل  اد  ا      ا ي ، إ  ارا دلي ع اآل    ثقث  ادة اصم.
ةفيييلحم اديييي ةال دييي د   ييييا قايييي  ادة اصيييم ال ت  لييي  بادنظيييام اد يييام  يييل  يييو ي ييي ر  د

يجثن دةل ت  رت دةفلح م  م ينزم قنيا ب ، ابثتيا   قيي، يكييثم ادنييز م صيي احا   قيي، 
يكييثم  ييةنيا  يي م ي ييو ادةيي،يل اديي،يل نثقييا   ادنييز م قييل ادة اصييم ال ي  يي م ةةجيي ق 
اديكثت قل اد ةي   يا ال ي ا، ق ةا ادنز م قنيا   ي ييم رييزم صيياقل ادةفييلحم ةييو 

اد ةييي   يييا  ةييعم دييم  م ي  ا ييم ق ييم يييل ي،ينييم  ييايا   قليييم ادة اصم قل ق م ةييو  
 م يىقل اديي،يل اديي ل ةييو ذي ييم  ييايا     يي،  م  اريي  ادة اصييم قيي، ق يي  اديي،ينال ي ييا 
ينيي  تاقايةييا  ةييعم ادنييز م قييل ادة اصييم ي ايي، اديي،ينال إدييم ادث ييثق بةييا  ييام ديةييا يييل 

 ت يانات ق م    ار بح ثل ادغا .
ادة اصم  ل قبل تثاة     نيا  ةارم ال يجثن ديي ل اد يي م  م   يا قبل ابثت ادح  ةو

ينزم ي ،يا قل ادح  ةو اد ةي   يا  ألم   ا ادح  دم يةبيي  ب يي، ق ييم يةكييل ادنييز م 
قنييم   يي د  ال يفييح دلةيي،يل  قيي   م ي  يي، اديي،يل  م ينييزم ي يي،يا قييل  ييثان ار  ييا  

 اد،يل بادة اصم.
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ر األقييل ينيييا  ألم ادة اصييم  ةييا  يييزق     ا  تييل قلييم ادة اصييم  ار  ييا  اديي،ينال ب يي،
ألم  ل ن ع يل ادي ةال يثةو قينم بح ييم إذ إم اديي،يل األكبيي  ال ين  ييو   ةايييم  ييل 
ب ،ر يا ي ا لم يل اد،يل األصييغ   ا ح يي  ةييو  يي ه ادحادييم ادثةييا  ادجزئييو اديي ل يخيياد  

 قاق،  تجزئم ادثةا .
ادحيييم ةييو ادثةييا  إذا ت يي،قت   اح يييل ادحيييم ةييو ادة اصييم باق  ار ييا  ةييا   اق ييياب

اد،يثم يل  ارييل  قيي، ادييي ةال   اةكييل  م ت يي  ةايييا ادة اصييم  ل تيبيي   قكييام ادةيياق  
 يل ادة    .  375

 إذا  ق ييي  ادة اصييييم ي  تييييل قلايييييا ار  ييييا  اديييي،ينال ب يييي،ر األقييييل ينيةييييا    قيييي   يييي ا 
 ةييي  االر  ييا  ييي ق إدييم ادثقيي  اديي ل  صيي حا  يييم صييادحال دلة اصييم ال إدييم  قيي  اد

  يا.
  زائ ل.  300دابو    354اثرل     363يف ل     365  و تيا   رم ادةاق   

 
 ( 401مادة )

 ال د وز أن تقع المقاصة أصرارا بحقوق كستها الغير.
 المذكرة اإلد احية:

ت   ادةاق  يب،  قايا ال يجاييز اد ةييي  بادة اصييم إذا  ييام  يي ا اد ةييي  يلحيي  اد يي ر 
 بادغا .

 354/1ايييثرل   365/1يفييي ل   367أل ديييم ييييل ادةييياق    يييو تييييا   ريييم اد  ييي   ا
  زائ ل.  302/1ق اقو     415/1دابو   



 

469 

 ( 402مادة )
إذا أوقع الغير ح زا تحت يد المدي  ثيي أصي ح الميدي  دائايا  يال د يوز ليب أن 

 يتمسك بالمقاصة إصرارا بالحاجز.
 المذكرة اإلد احية:

اصييم إ يي ارا بييادغا   ةييعذا  قيي  تيينم ادةيياق  قلييم تيبايي  يبيي،  قيي،م  ييثان اد ةييي  بادة 
قجز قلم يا  ث تح  ي، ادة،يل  ام  ص ح دي ا ادة،يل قيل ةو ذيييم قائنييم ادةحجييثن 
قلييم يادييم ب يي، تثقييي  ادحجييز اي نيي  قليييم اد ةييي  بادة اصييم إ يي ارا بادحييا ز    يي د  
ادحييام إذا  ييام قيييل ادةيي،يل ةييو ذيييم قائنييم قيي،   يي، قبييل ادحجييز  دكييل دييم ت ييثاة   يي    

صم إال ب ، تثقي  ادحجييز  ال يةليي  ادةيي،يل اديي ل  صيي ح قائنييا د،ائنييم إال  م يحجييز ادة ا
تحيي  يييي، ر ييييم ق ييم ي ييي    يييي  ادحييا ز األ م ةيييو قييييةم اديي،يل ادةحجيييثن قلييييم يييي  

 ادحا ز.
 415/2دابيييو   354/2ايييثرل   365/1يفييي ل   367/2  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  

  زائ ل.  302/2ق اقو   
 ( 403مادة )

ئ  حقب للغير وقتل المدي  الحوالة دون تحفظ  ال د وز لهذا إذا حول الدا .1
المدي  أن يتمسك قتل المحال ليب بالمقاصية التي  كيان ليب أن يتمسيك بهيا 

 قتل قتولب للحوالة وال دكون لب إال الرجوع بحقب على المحيل.
إذا لييي دقتييل المييدي  الحواليية ولايي  أعليي  بهييا  ييال تماعييب هييذه الحواليية ميي   .2

 اصة.التمسك بالمق
 المذكرة اإلد احية:

 ،ايم يث ، قال ةو صيا م اد     ادةاريم د د  يجييل ت يي،يليا قاييق تفيي ح قلييم ادنحييث 
 اآلتو ) يا إذا  ام ادة،يل دم ي بل ادحثادم  دكل  قلل  يا.. ادخ(.



 

470 

 اظي  رم ادةاق   رم إذا تح         ادة اصم   قييام  قيي، اديي،ائنال بيياد  م يييل ذديي  
م ا     قبل ادة،يل   ه ادحثادييم ق م تح ييظ اي نيي  قلييم ادةيي،يل بحثادم ق م إدم  خ

ب ، ذد   اد ةي  بادة اصم ةو يثا يم ادةحام دييم   قليييم  م يييثةو دلةحييام دييم بييادح  
ادةحام بم ام اد  ث  قلم ادةحال بةا دم يل ق  قبلم   تب ا    ا ادحكييم  م ادة اصييم 

ال  م ادةحيييام قلييييم اي نييي  قلييييم ال يجيييثن  م تثقييي    ييي ارا بح يييثل  ييييبيا ادغاييي    ييي،د
اد ةيييي  بادة اصيييم إذا قبيييل ادحثاديييم ق م تح يييظ   ديييث  يييام يجييييل  قييي  قبثدييييا تيييثاة  

    نيا.
 يا إذا دم ي بل ادة،يل ادحثادم   دكل  قلل  يا  ةادحثادم تي ل ةو ق ييم بعقاريييا دييم ال 

 ار بييادغا   ب بثدييم إيا ييا   ةييو  يي ه ادحادييم دييم يكييل ةييو اايي ياقم ادةيي،يل تاةييو األ يي 
ةيث دم يف،ر ينم قبثم دلحثادم  ل  قلل  يا   ال ذرل دييم إذ  ييث دييم ي بييل ادحثادييم ديي د  
  يييل  قةيييام ادة اصيييم  يييال ادييي،ينال ب ييي،  م تاقييييا صيييادحال دييييا قبيييل صييي، ر ادحثاديييم 
 تكيييثم ادحثاديييم  ارق  قليييم قييي  ار  يييم بادة اصيييم ة  ييي  بانليييم   ايييي يي  ادةييي،يل  م 

 ةحام دم.يح ع بادة اصم قلم اد
  زائ ل.  303دابو    355اثرل     366يف ل     368  و تيا   رم ادةاق   

 ( 404مادة )
إذا و ى المدي  دياا وكان لب أن دقلب المقاصة بب بحق لب،  ال د وز ليب أن 
يتمسك بالتأمياات الت  تافل حقب أصرارا بالغير، إال إذا كان د هيل وجيود هيذا 

 و ى بب، وت قى التأمياات صاماب للحق.الحق بعذر مقتول  لب أن دسترد ما 
 المذكرة اإلد احية:

إذا  ةيييم  قييي، ادييي،ائنال  ،ينيييم بييياد  م ييييل تيييثاة   ييي    ادة اصيييم  ي ييي، ذدييي  ريييز ال قيييل 
اد ةييي   يييا   دييم ب يي، ذديي   م ي  يي  قلييم ي،ينييم اايي ي ا  دح ييم   ال يحيي  دييم ةييو  يي ه 

ال ر ييث  دييم قلييم ادك اييل  ادحادم  م ي ةي  ب ةارات  يي ا ادحيي  إ يي ارا بييادغا   ديي د  
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   ادةيي،يل ادة  ييايل     قييائز اد  ييار ادة  ييثم   ةييا ال يجييثن دييم اد ةييي  باد  يانييات 
اد انيييم اد ييو  اريي  تك ييل  يي ا ادحيي    يياد  ل     االي يييان إ يي ارا باديي،ائنال اد ييادال دييم 

م يييل ةو ادة ت م   ال ييي م يييا اييب  إال إذا  ييام ادةيي،يل ادةييثةو قادةييا  قيي  ادثةييا  بةييا ديي 
قيي  ةييو ذيييم اديي،ائل تجييثن ادة اصييم  يييم   يييا إذا تييم ادثةييا    ييث يجيييل   ييثق ادحييي  
  ام دم ةو ذد  ق ر ي بثم  ةا يح م يل االا  اق  يل اد ييةارات اد ييو تك ييل ق ييم  

  دث  ام ةو ذد  إ  ار بادغا  الر  ا  اث  ادنيم يل  ار م.
  رقرو.  352يف ل     319  و ت ارب رم ادةاق   

 ( 405مادة )
إذا كييان الييدي  قييد سييقف بالتقييادم وقييت التمسييك بالمقاصيية  ييال دماييع ذلييك ميي  
وقوع المقاصة القانونية مادامت مدة التقادم لي تا  قد تميت  ي  الوقيت اليذي 

 توا رت فيب شروط المقاصة.
 المذكرة اإلد احية:

 يييم  ادة اصييم تيي م  قيي  تاقييو اديي،ينال  ديي د  ت  تييل ااار ييا ييياقام اديي،يل اديي ل تييثاة ت
صاقيم اد  ات قائةا  ي،  ادي ث  باد  اقم دم تكل ق، اك ةل  ةييو  يي ا ادثقيي   دييث تييم 
اك ةادييييا  يةيييا ب ييي،  قييي  اد ةيييي  بادة اصيييم قايييق اييي   ادييي،يل باد  ييياقم  قييي  اد ةيييي  
بادة اصييم   د ث يييح ذديي  ي   ييو اد ييثم  رييم إذا اك ةليي  ييي،  ايي ث  ادةياد ييم باديي،يل 

م بةييي  ر اديييزيل ال يحيييثم ق م اد ةيييي  بادة اصيييم إذا باد  ييياقم  قييي  اد ةيييي  بادة اصييي 
كاريي  ي،تييم دييم تك ةييل  قيي  تييثاة   يي  نيا   ا ييثق ذديي  دكييثم اد بيي   بادة اصييم  قيي  
تاقيييو ادييي،ينال ال  قييي  اد ةيييي   ييييا   ال يييين م ييييل  ييي ا اد يييثم قييي،م دجيييث  صييياقل 

 يل.ادةفلحم دل،ة  بادة اصم إال ب ،  م قا اه ادي ع اآل   ناد ا ادثةا  باد،
  رقرو.  351  و ت ارب ادةاق   
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 الفرع الخامر 
 اتحاد الذمة 

ديييي  التحييياق اد ييييم قيييظ يثةيييثر ييييل األ ةييييم ييييل ادناقييييم اد ةلييييم   قييي،    ليييم اد  نيييال 
األدةيييارو ألرييييم اق بييي  ه ايييب ا نبيسييييا الر  يييا  االد يييزام ييييل قايييق  يييث قكيييم ت   ييييم 

، اييبل ا يي  ةييو  اقرييا نبي م ا  ةييا  صيي  و اديي،ائل  ادةيي،يل ةييو  ييخم  اقيي،   اث يي 
  ةايي  يييل ادبليي،ام ا ايياييم يج ييل اتحيياق اد يييم يحيي، ق األ ةيييم يييل ادناقيييم اد ةليييم  
ألرم ةو ادغادل ي ح   قل ن ا  ادةايي ا   ة يي، ييي   ادةيي،يل اديي،ائل ة كييثم اد   ييم  ييو 
اد،ائنم دلة،يل   ا   ادة،يل   ا ادح  اد ل دل   م ة  ح، اد يم ةو اديي،يل    يي ا يجييثن 

و  اقرا ألم قثاق، اد  م ا اايو اد و تيب  ةو ادةا ا  ت  ه ة ن  ييل دلثراييم ادح ييثل ة
 اد و دل   م.

 ق، ي   اد،ائل ادة،يل ة كثم اد   م  و ادة،ينم دل،ائل   اد،ائل  ييث ادييثار    نييا تيي  م 
قثاق، اد  م ا اييايو  م ت حيي، اد يييم ةييو اديي،يل إذ إم اديي،ائل ال ييي   اديي،يل اديي ل قلييم 

د   م  ةاد،يثم ال تثر   ال ت  م إال ب ، ايي،اق اديي،يل  ة   ييم اد   ييم ين فييلم قييل يييام ا
اد،ائل ق م تييي،ق قينيييا دييي ا اديي،ائل  اييم ييي   اديي،ائل ب يي، ذديي  يييل اد   ييم يييا ي  ييم ب يي، 

 ا،اق اد،يثم ةا يكثم  نا  يجاال التحاق اد يم.
ق   اقييي،  التحييياق اد ييييم  دييي د  قييي ا ادة ييي    قييي   اد  ييي ا ات اد   ييييم اد يييو  ةييي قت ييييا

ةيي ة ق دييم ييياق   اقيي،  تبييال  ييي  ي ح يي  اتحيياق اد يييم  اآلاييار اد ييو ت  تييل قلييم اتحيياق 
 اد يم.
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 ( 406مادة )
إذا اجتمع    شخص واحد صفتا الدائ  والمدي  بالاس ة إليى ديي  واحيد،  .1

 انق ى هذا الدي  بالقدر الذي اتحدت فيب الذمة.
الذمة، وكان لزواليب أثير رجعي  عيد اتحياد   إذا زال الستب الذي أدى التحاد .2

الذميية كييأن لييي دكيي  وعيياد الييدي  إلييى الوجييود وملحقاتييب بالاسيي ة إلييى ذوي 
 اليأن جميعا.
 المذكرة اإلد احية:

ت ح، اد يم قن،   ثق قيل  اق، يخل   ق، ن  يييم ادييي ع اآل يي   قاييق تج ةيي  صيي  ا 
ادييي،يل   اتحيياق اد ييييم ال اديي،ائل  ادةيي،يل ةيييو ذات اد ييخم   ايييىقل ذديي  إديييم ار  ييا  

ي  فييي  قليييم ادح يييثل اد خفييييم  يييل يةكيييل  م يكيييثم ةيييو ادح يييثل اد انييييم   اييييةم 
 ا ق ام  ق، يح،  اتحاق اد يم بيبل ادثةا      انا  ادحيا .

 ا ح   اتحاق اد يم ةييو يجييام ادح ييثل اد خفيييم إذا  ليي  ادةيي،يل اديي،ائل  ا  يي  ذديي  
 يم.إدم ارم يكثم اد خم قائنا  ي،ينا دن 

 ا ح   اتحاق اد يم إذا  ل  ادة،يل اد،ائل قام قياتييم  اةييم  اصييم ةييو اديي،يل  يةييل 
 يي ا  اد يي  م دييين،ات قيييل اييب   م  صيي،رتيا  ألرييم ب يي ائيا ادييين،ات   ييو قيييثم قلييم 

 اد   م يج ة  ةو اد   م ص م اد،ائل  ادة،يل.
 ا ح يي  اتحيياق اد يييم  ا ح يي  اتحيياق اد يييم ةييو قادييم  ةييا  اديي،ائل   ييام  اراييم ييي،ينا دييم  

 بيبل ادثةا  قاق يف ح ادة،يل قائنا دن يم  ان  و اد،يل با  ةا  ادف  ال  يم.
 ت ح، اد يم  ي ا إذا تثةو ادة،يل ةثرام اد،ائل  ألم  يييثام ادةييثر   قيثرييم تن  ييل إدييم 
ادثار  ةثر ادثةا  يحةلم بح  قانييو ت  ييو ي ييةل ديي،ائل ادةييثر  اايي ي ا  ق ييثقيم يييل 

ثام ق م  يثام ادثار  اد ل ال يكثم ييئثال قل تليي  اديي،يثم إال ةييو قيي، ق يييا   ه األي
 ام إديم يل  يثام ادةثر .
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 ا ح   اتحاق اد يم ةو يجام ادح ثل اد انيم  ة يي، ت جييز  قناصيي  ادةلكيييم بحاييق يةليي  
 خم بم رق م ق ار   اآل يي  يةليي  االر  ييا  بييم  ةييعذا تييثةو األ م   ييام ادةن  يي   اراييا 

  قيي  االر  ييا   يلكيييم اد ق ييم د ييخم  اقيي،   اييز م قيي  االر  ييا  اديي ل  ييام دييم تجةيي 
ي  را قلييم ق ييار ادغا   قيي، يث يي، قيي  ارت ييال ي يي ر قلييم ق ييار دةفييلحم ق ييار ا يي   
اييم  ليي  ياديي   قيي، اد  ييارال ياديي  اد  ييار اآل يي   ةييعم قيي  ا رت ييال ين  ييو بةجيي ق 

ع قيي  ادةلكيييم قلييم يييام اتحيياق اد يييم  ألرييم ال ي  تييل د ييخم قيي  قانييو ا يي   ييا
 يةلث  دم.

 ا  تيييل قليييم اتحييياق اد ييييم ااييي حادم ادةياد يييم بادييي،يل دث يييثق قيييائ  نبي يييو يةنييي  ذدييي  
ي ةةييييل ةييييو ا  ةييييا  صيييي م اديييي،ائل  ادةيييي،يل ةييييو ر يييي  اد ييييخم  إذ ال يةكييييل يياد ييييم 
اد ييخم ر يييم  يي،يل دييم قلييم ر يييم   انيي ع قييل اتحيياق اد يييم ار  ييا  االد ييزام األصييلو 

   ييو  ألم اد يي   ي  يي  األصييل  ةييعذا  ييام االد ييزام األصييلو يك ييثال  ار  ييم   االد ييزام اد
ةان  ييو اد ييزام ادك اييل   يييا دييث اتحيي،ت ذيييم ادك اييل  ةييا ين  ييو االد ييزام األصييلو ألم 

 األصل ال يز م  ز ام اد   .
 ا  تل قلم اتحاق اد يييم اايي حادم ادةياد ييم باديي،يل باد يي،ر اديي ل اتحيي،ت بييم اد يييم  ةييعذا 

 قيي، ادثراييم ييي،ينا ب ر  ييم االع قينييار دةثراييم قبييل  ةاتييم    ييام ي ييم  ار  ا يي  كييام 
ييا  دم ةو األايم ةان  و اديي،يل بة يي،ار ادحفييم اد ييو اديي  إدييم ادييثار  ادةيي،يل   ل 

 بة ،ار ادنف   اكثم دلثار  اآل    م ييادل بادنف  اآل  .
تحيياق اد يييم  يي م دييم يكييل   إذا نام اديبل اد ل  ق  إدم اتحاق اد يم بيي ا  ر  ييو  قيي، ا

 قيياق اديي،يل إدييم ادظيييثر  ادن يياذ ب يي،  م  ييام يثقثةييا يييل راقيييم ادةياد ييم   ا ييثق اديي،يل 
بة ثياتيييم األصيييليم  ت يييثق اد  يانيييات اد يييو  ارييي  تك ليييم  ذدييي  بادنيييي م إديييم ذ ل اد ييي م 
 ةي يييا  ييييل   ايييل  خفيييو     ايييل قانيييو   ر يييل   اييي  ذدييي    يةيييام ذدييي   م يكيييثم 

ق  إدم اتحيياق اد يييم  صيييم ة  صييم اديي،ائل باديي،يل دلةيي،يل   يييات اديي،ائل اديبل اد ل  
ةاتحيي،ت اد يييم ةييو اديي،يل  اييم تبييال ب يي، ذديي   م ادثصيييم قا لييم دابيييام  ة بيليي   نام 



 

475 

بيي ا  ر  ييو اديييبل اديي ل  ق  إدييم اتحيياق اد يييم قنيي، ذديي  ي ييثق اديي،يل ةييو ذيييم ادةيي،يل 
اتيييم   ا  ييي  ادك ايييل  خفييييا  يييام    دل   يييم   ا يييثق  ةيييا  يييام بفييي اتم  قةثقيييم  ت يان

قانيا يل زيا بادك ادم  تيادل اد   م ادة،يل ب ،  م  ار  ق،     قييل ادةياد ييم بيييبل 
 اتحاق اد يم.

 ق، يز م بيي ا   ايي  ر  ييو  اديييبل اديي ل  ق  إدييم اتحيياق اد يييم  يةييل  م ييي   ادةيي،يل 
ييي   ييخم ا يي  تحييثم اديي،ائل ةاتحيي،ت اد يييم ةييو اديي،يل اييم ات يي  ادييثار  باق  يياره قائنييا 

اديي،يل دييم  ة ييو  يي ه ادحادييم ي ييثق اديي،يل إدييم ادظيييثر ةييو ذيييم ادييثار  باق  يياره ييي،ينا  
 اف ح ادةحام دم قائنا دلثار    دكل ال ي ار ادغا  ب ثق  اد،يل  ة ييو  يي ا ادةةييل إذا 
كيييام دلةييي،يل   ايييل  خفيييو    قانيييو    ئييي  ذييييم  ييي ا ادك ايييل باتحييياق اد ييييم ايييم قييياق 

نام ب ا   ا  ر  و اديبل اديي ل  ق  إدييم اتحيياق اد يييم  ةييعم ادك ادييم ال   اد،يل  ب ،  م
ت ثق   ال يي يي  ادةحام دم  م ي    قلييم ادك اييل  ألم ادك اييل يييل ادغايي  ةييو ا ت ييال 
اد ل تم  ال ادةحام دم  ادييثار    قيي،   ئيي  ذي ييم يييل ادك ادييم  ةييا ي ييار بيييبل ات ييال 

 دم يكل  ث ن ع  يم.
ق اقييو   419  418دابو   357اثرل     368يف ل     370اق     و تيا   رم ادة

 ق  و يثق،.  419   418 رقرو     352   353 زائ ل   ت ارب    304دبنارو     337
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 الفصل الثالث 
 انق اء االلتزام دون الو اء بب

 الفرع األول 
 اإلبراء 

 ( 407مادة )
إليى عليي   ياق   االلتزام إذا ابرأ الدائ  مديايب مختيارا و يتي اإلبيراء متيى وصيل

 المدي  و رتد اإلبراء برد المدي  لب.
 (431)  الاص القددي:

 ياق   االلتزام إذا أبرأ الدائ  مدياب مختاراا و رتد اإلبراء برد المدي  لب.
 المذكرة اإلد احية:

ا  يي ا   ييث رييز م اديي،ائل قييل ق ييم قبييل ادةيي،يل ق م ي ا ييل  ديي د  ي يي، ا  يي ا  اييب ا يييل 
ق م قييي،    ةيييا    قييي،    يي   ييي ا ادييينم ييييل اد  يييم ا ايييايو  ايي اب ار  يييا  االد يييزام 

قاق ي م ا   ا  بييعراق  اديي،ائل  دكنييم ي تيي، بيياد ق    يي ا قلييم  يياع اد  ييم اداتانييو اديي ل 
ي يي، ا  يي ا  قةييا قارثريييا ييي م  ييال اديي،ائل  ادةيي،يل  ل ارييم ال ي ح يي  إال بعيجيياب  قبييثم 

  ة ا دل ثاق، اد ايم ةو اد  ،.
    م ي ب  اد،ائل قل إراقتم ةو ا   ا   ال ي ثق  ا  يي ا  قلييم  ايي  ذديي   اك و دا  ا

إذ ال ي     قبثم ادةيي،يل  دكييل ي يي     ال ييي ق ادةيي،يل ا  يي ا   ةييعذا قييام  يي قه ةييا إ يي ا  
يل اد،يل  يا إذا قلم بم  دم ييي قه ةييو ادةجليي  اديي ل قلييم  يييم  دييم يييي ي   م ييي قه ب يي، 

 ذد .
ا  ييي ا   قبيييل اد بيييثم ةيييا ييييي يي  ادييي،ائل  م ي يييثق قليييم ت  يييم  إذا تيييثةو ادةييي،يل ب ييي، 

ادةيي،يل ادة ييثةو باديي،يل  ةييو االق  يياق يجييل  م ييينم ةييو اد  يي، قلييم  م ا  يي ا  ال ييي م 
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إال  ثصييثدم إدييم قلييم ادةيي،يل ق ييم يكييثم ةييو ي  ييز قييارثرو يةكنييم يييل رقه ديي د  يييل 
ا ا يي   اديي،ائل ي،ينييم يخ ييارا األقل  م يكثم ادنم قلييم ادنحييث اآلتييو )ين  ييو االد ييزام إذ

  ا م ا   ا  ي م  صل إدم قلم ادة،يل  ا ت،   قه(.
( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 431قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )

 (.407ادةاق  )
ييييييل ادةجليييييم  1568 زائييييي ل   305 رقريييييو   245  444  يييييو ت يييييارب ريييييم ادةييييياق  

    قيا دلا اذ اليم بان.
 ( 408مادة )

 تسري على اإلبراء األحكام الموصو ية الت  تسري على كل متترع. .1
ال ديترط    اإلبراء شكل  اص، ولو وقع على التيزام ناشي  عي  تصيرف  .2

 ديترط لقيامب شكل نص عليب القانون، أو اتفق عليب المتعاقدان.
 المذكرة اإلد احية:

م  يييل ي بييي   قليييم تبيييال ادةييياق    يييثب اييي اام األقكيييام ادةث يييث يم اد يييو تيييي ل قلييي 
ا   ا  ديي د  ي يي    ةييو اديي،ائل اديي ل ا يي   ادةيي،يل   ليييم اد بيي   بيي م يكييثم قيي،  ليي  اييل 
اد  يي،  ألم ا  يي ا  ي  يي  قكييم اد بيي     ا يي      ييثت  إراق  اديي،ائل ةييو ارييم ي  ييل ةييو 
ادنييز م قييل ق ييم   م تكييثم إراقتييم  اديييم يييل اد اييثب    اد ييادو ال يييي يي  اد اصيي     

ييييم  م يبييي   ييييل قييييل ديييم   ال يةلييي  ادنائيييل اد يييارثرو ذدييي  ألم ا  ييي ا  ييييل ادةحجيييثر قل
اد فيي ةات اد ييار   يي را يح ييا   ال تةبيي  دلةيي ان ييي م ادةييثت ق اييم ا  يي ا   ةييا 
يييي يي  ا  يي ا  إذا  اريي  قيثرييم تييي غ ل  يثادييم   إذا دييم تييي غ ل قيثرييم  ةييي   يثادييم 

 ييان  اد يياقال   إ يي ا ه يييل قيييل األ نبييو ال ةعم إ  ا ه يل قيل  ق،  را ييم ال يفييح إال بع
يفييح إال ةييو الييق اد   ييم   ال ي يي     ييكل  ييات ةييو ا  يي ا   ألرييم ه ييم  ايي  ي ا يي   
تييىقل إدييم ار  ييا  االد ييزام ةييو قييال اد ييكل اديي ل ي   ييم اد ييارثم     ا ت ييال يييي ل 
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و ا  ييي ا  قليييم االد يييزام بادييي،يل ق م ار  يييائم  إذ ال ي ييي، رييياقا دلةلكييييم   ال ي ييي    ةييي 
اد اييةيم اد ييو ت يي  نيا اد ييثارال قيياق  ةييو ادي ييات  ال ي يي    ةييو ا  يي ا   ييكل  ييات 

  دث ت ل  باد زام ي     دقيايم تثاة   كل ة  م اد ارثم    ات   قليم ادة  اق، م.
  رقرو.  447 زائ ل     306يف ل     372  و تيا   رم ادةاق   

 
 الفرع الثان  

 استحالة التافيذ 
 ( 409مادة )

ياق يي  االلتييزام إذا أثتييت المييدي  أن الو يياء بييب أصيي ح مسييتحيال عليييب لسييتب 
 أجات  عاب.
 (433)  الاص القددي:

ياق يي  االلتييزام إذا أثتييت المييدي  أن الو يياء بييب أصيي ح مسييتحيال عليييب لسييتب  .1
 أجات  عاب.

إذا أص ح مستحيالا على المدي  الو اء ب زء م  االلتزام انق ى هيذا ال يزء وميا  .2
  التزام إال إذا تتي  أن االلتزام ما كان لياييأ بغيير ال يزء اليذي اسيتحال دقابلب م

 الو اء بب، فيكون للدائ  التمسك بانق اء االلتزام كلب بإنذار المدي  بذلك.
إذا كانت االستحالة وقتية  يال يترتيب عليهيا انق ياء االلتيزام إال إذا ترتيب عليهيا  .3

تمسييك بانق يياء االلتييزام بإعييذار  ييوات الغييرع المقصييود ماييب فيكييون للييدائ  ال
 المدي .

 المذكرة اإلد احية:
إذا  صيي ح تن ايي  االد ييزام يييي حاا ديييبل   نبييو ال ييي، دلةيي،يل  يييم ةييعم ذديي  يييىقل إدييم 
ار  يييا  االد يييزام  تبييي   ذييييم ادةييي،يل ألريييم ال اد يييزام ييييي حال    ييي ا ي يليييل   يييثق اد يييزام 
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    اجييل  م تكييثم اايي حادم  ليييم صييحيح  يةكييل اد ن ايي   اييم نيي  ت االايي حادم ب يي، ذديي 
ق م ين  و  ل االد زام  يةل  م يكثم يل زيا   يليم ب اقم  تل    ليا قبييل اد يييليم 

 ديبل ال ي، دلة،يل  يم  ةان  و اد زام ادة،يل   يليةيا.
 ق، تكثم االا حادم ة ليم   م ييل  يحل االد زام    ي  ، ةان  ييو االد ييزام   قيي، تكييثم 

رييييم  ييي م يل يييزم  يييخم  ن يييل يلكييييم آل ييي    قبيييل  م يييي م ذدييي  رزقييي  االاييي حادم قارث 
 ادةلكيم يل ادة،يل دلةن  م اد ايم.

 اجييييل  م ت ييييثق اايييي حادم اد ن ايييي  إدييييم اييييبل   نبييييو ال ييييي، دلةيييي،يل  يييييم  ةييييعذ  اريييي  
االايييي حادم دخييييي  ادةيييي،يل ةييييا ين  ييييو االد ييييزام  افييييار إدييييم ادحكييييم بيييياد  ثان قلييييم 

 ادة،يل.
ادثةييا   زئيييم  ةييعم االد ييزام ين  ييو  زئيييا  ل ين  ييو ادجييز  اديي ل  إذا  اريي  اايي حادم 

 ص ح تن ا ه يي حاا  يا ي ا لم يل اد زام   ا  ييم بيياقو االد ييزام ق م ار  ييا   دكييل إذا 
تبييال  م االد ييزام يييا  ييام دان يي  بغايي  ادجييز  اديي ل اايي حام ادثةييا  بييم   يكييثم دليي،ائل  م 

دةييييي،يل  يييي د    ا ح يييي  ذديييي  إذا ت تييييل قليييييم ي ةييييي  بار  ييييا  االد ييييزام  لييييم بعريييي ار ا
االا حادم ادجزئيم ق،م   ايييم يييا ت  ييم يييل االد ييزام د ح ايي  ادغيي م اديي ل قفيي،ه اديي،ائل 

 يل  را  االد زام   قلم اد،ائل إا ات ذد    إر ار ادة،يل بار  ا  االد زام  لم.
ادم يىق ييم   اجييل  م تكييثم االايي حادم ادكليييم قائةييم  ديييي  يىق ييم  ةييعذا  اريي  االايي ح

ةييا يييىقل ذديي  إدييم ار  ييا  االد ييزام إال إذا ت تييل قلايييا ةييثات ادغيي م ادة فييثق يييل 
 االد زام   اكثم دل،ائل ةو   ه ادحادم اد ةي  بار  ا  االد زام بعق ار ادة،يل.

 إذا تح  يي  اايي حادم اد ن ايي  بيييبل   نبييو ي  تييل قلييم ذديي  ار  ييا  االد ييزام  ت ياناتييم 
 إذا  نييا بفيي،ق ق يي، يلييزم دجارييل  اقيي، ةييعم اايي حادم اد ن ايي  تييىقل اد ييو  اريي  ت ييةنم  

 إدم ار  ا  االد زام  تب   ذيم ادة،يل  ا حةل اد،ائل ت  م االا حادم.
 إذا اايي حام تن ايي  االد ييزام ديييبل   نبييو   نييا بفيي،ق ق يي، يلييزم دجيياربال  ةييعم اايي حادم 

االايي حادم ألم اايي حادم تن ايي   اد ن ايي  تييىقل إدييم ار  ييا  االد ييزام   ا حةييل ادةيي،يل ت  ييم
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 ق، االد زايال ديبل   نبو يييىقل إدييم ار  ييا  االد ييزام ادة ا ييل    يي ا ي نييو  م ادةيي،يل 
 باالد زام اد ل اا حام تن ا ه  ث اد ل ي حةل ت  م االا حادم.

ال دييز م دل  يي تال ادةاريييم  ادةادةييم يييل اديينم ألم ادة يي    رظييم يييا رظة ييم اد   تييام ةييو 
 .172ادةاق   

( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 433قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.409ادةاق  )

 
 الفرع الثالث 

 التقادم المسقف 
 قيي ت اد يي ا م ا ايياييم قاقيي،   راييم  صييثديا ادحيي،يق اد يي ا  )ال ي يييل قيي  اييي   

اديي  اييارام يييل يجلييم األقكييام اد ،ديييم اد ييو يان  167ييلم  إم ق،م (  ق، رف  ادةيياق  
ةييو ةلييييال إدييم اآلم  قلييم  م ادحيي  ال يييي      يياقم ادزيييام     يي ت  ييل ادةيي ا ل 
اد  يييييم  ييي د   إال  م ادةييي  بال ادةيييادكو  ادحن يييو  إم  اريييا قييي،  قييي ا قييي،م اييي ث  ادحييي  

 باد  اقم  إال اريةا  ق ا ي  ذد  ق،م اةا  اد،قث  باد،يل ب ، ي و ي،  ي لثيم.
،ايم بةا  رق ةو ادة  بال ادةادكو  ادحن و ةيي ق  يبيي،  ادحيي  ال  ق، ا   ادة     ةو ادب

يي   بة  ر ادزيام   يب،  ق،م اييةا  اديي،قث  بةيي  ر ادزيييام   ييي  ت ييا ت  ييال ادةيي،ق 
 بادني م دكل ق  بةا ي    ي  نبي  م   ةا ت   يم ادةفلحم.

ق ر   إال ارم ب ، ي ا  م ييييثق  ادة يي    اييار  يي،م  ييال  ق ييا  دجنييم ادفيييا م  قايي 
اديي  ن األ يي  ب كيي   اد  يياقم ادةييي   اد ييو   يي ت  يييا ادة،راييم اداتانيييم  ا قييا  قييل 
األ يي  ب كيي   قيي،م اييي ث  ادحيي  دكييل ال تيييية  اديي،قث  بييم ب ييي، ييي  ر ادزيييام    ارييي  
ادحجم ةو ذد   م األ   ب كيي   قيي،م اييةا  اديي،قث  قيي، ت يي ن ي اكييز قارثريييم ت نيياةم ييي  

 يي  ادةفييلحم يييل ادحيي   ةةييةا إذا   يي   ييخم ييي،ه قلييم االق  ارات اد ةليم اد و تح
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 رم ييجلم باام  ا ه  ي  ادزيام     ، ذد  رةيي  ياديي  األرم ققييث  ييادييل ةايييا 
  ة  ي، يل     ي،ه قلم  ر م  ة،ة   ا   ادا، ب ،م اةا  اد،قث  دةيي  ر ادزيييام 

 تييية   دييم تييية  ادةحكةييم اديي،قث  ر يجييم ديي د  ة  تييل قلييم ذديي    يي   يياذ  ياديي  ال
ققثاه بادةياد م بةلكم    ا   ي،  ا  ياد  ي  م  ا  ا ي،ه قلييم يليي   ايي ه  ةيياأل م 
ياد    ي  ر ادزيام ين م يل يةاراييم صيياقياتم  ةاديي     ا يي  ييي،ه ال يييي يي   م 
ي فيي ع تفيي ةا قارثريييا ةييو األرم   ق ييم ييي م ادخيي    يييل  يي ا ادث يي  اد يياذ اديي ل 

ق  ب ييين  ق يييا  ادلجنيييم إديييم األ ييي  ب كييي   اد  ييياقم ي اييي  االاييي  اق  ييييل األ ييييا   ريييا
ادةييي     ل ايي ث  قيي  ادةاديي  بةيي  ر ادزيييام   اك ييياب ادحيي  يييل قبييل  ا يي  ادايي، 
بةييي  ر ادزييييام    اد يييادو ييييي يي   ا ييي  اداييي،  م يلجييي  دل ا يييو ناد يييا  ييييل تييييجال 

ا يييل األرم باام األ م   تيجاليا بااةم   ر يجم د د  اق ن يي  ادلجنييم  قيي،د  يثق ييي 
األ يي  ب كيي   قيي،م ايي ث  ادحيي  بةيي  ر ادزيييام ييي  قيي،م اييةا  اديي،قث  بييم  إدييم ايي ث  

 ادح  بة  ر ادزيام   ل األ   ب ك   اد  اقم ادةي  .
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 ( 410مادة )
يتقادم االلتزام بانق اء  مر عيرة ساة فيميا عيدا الحياالت التي  دحيدد  يهيا 

 اآلتية.القانون مدة أ رى والمواد الماصوص عليها    المواد 
 المذكرة اإلد احية:

يظي  يييل اديينم  م ادة يي      يي  ب كيي   اد  يياقم ادةييي     قيي، ييي  ر ادزيييام اييب ا يييل 
  ا اب ار  ا  االد زام.

 ادة،  اد و ي   ادة      م ي  ر ا يىقل إدم ار  ا  االد زام   و  ة  ق يي   ايينم 
 يل تاراخ اا ح ال االد زام.

ديييي د  ت ييييثق إدييييم اد غ ييييم ةييييو اايييي   ار ادح ييييثل  إذ  االق  ييييارات اد ييييو ققيييي  ادة يييي    
يف ل ي  ةم ادحقي ييم بخفثصيييا  إذا ييي ت ييي،  نينيييم نثالييم    اد ييادو ةييعم اييكثت 
اد،ائل يل ادةياد م بح م  ام   ه ادة،  اديثالم ي ، ق انم قلم  رم ق، اايي ثةم ق ييم  

ل يجييل  م يييي    إم دم يكل قيي، اايي ثةاه  ةييعم اييكثتم ق انييم قلييم إ ةادييم   ةييو ادحيياد ا
ادحيي   ة ييا قييل ذديي  يجييل تفييفيم ادة اكييز اد ارثريييم اد ،يةييم دةنيي  اي يي،اق ادةنانقييات 
إديييم يييياال رياييييم   اجيييل تجنايييل ادةحييياكم ادة ييياكل ادفيييس م إذا ت   ييي  دل فيييل ةيييو 
ق ييييثل ييييي  قلايييييا ادزيييييام     م ييييي  ر ادزيييييام يج ييييل إيكاريييييم ة يييي، ادييييين،ات يةكنييييم 

 يج ل يل ادة   ر قلم اد  ا  تبال   م ادح .  اد ادو ص ث م إا اتيا يةا 
 األصيييل  م تكيييثم يييي،  اد  ييياقم ادةيييي    ةييي  ق ييي   اييينم تبييي،  ييييل تييياراخ ااييي ح ال 
االد زام  إال  م  نا  قاالت يح،ق ديا اد ييارثم ييي،       يةييل ايي ث  ادحيي  ةييو إبيييام 

    اييي ث  ققيييث  اد  يييثان ادنا يييئم قيييل اد  يييل اد يييار را ييي 145اد  ييي،  را ييي  ادةييياق  
 .219 ا ث  اد،قث  ادنا ئم قل اد  ل ادناة  را   ادةاق     199دلةاق   

  زائ ل.  308دابو    361اثرل     372يف ل     374  و تيا   رم ادةاق   
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 ( 411مادة )
يتقادم بم    مر ساوات كل حق دوري مت دد ولو أقر بب المدي  مثل  .1

 ابل الحكر.أجرة الم ان  واألراص  الزرا ية والمرت ات والمعاشات ومق
ال دسقف الر ع المستحق    ذمة الميرف أو المتول  على الوقف أو     .2

 ذمة الحائز سي  الاية إال بانق اء  مر عيرة ساة.
 المذكرة اإلد احية:

يظي  يل اد     األ دم  رم ي يلل تثاة    نال ةييو اديي،يثم اد ييو تييي   بةيي  ر  ةيي  
 ي ج،ق . انثات األ م  م تكثم ق رام   ادةارو  م تكثم 

 ت ، ادح ثل ق رام إذا اا ح   ةو يثاقا، ي  اديم   ل   ابث       ييي      ايينم  ل 
تي ح  ةو يثق، ق رل ي ال   ال تث ، قاثق نينيم الق  ار ادح  ق راا  يييةكل اق  يياره 
ق راا ق م  دث ناق يثق، اا ح اقم قل انم   يل  يةلم ادح ثل اد، راييم   يي   ادة ييارو  

ادزرا يم     ادة ت ات   ادة ا ات   ادن  ات اد، رام  قيي، يكييثم ا ت ييال         األرا و
يفييي،ر  ييي ه ادح يييثل  ةيييا ةيييو   ييي   ادة يييارو   قييي، يكيييثم يفييي،ر ا اد يييارثم  ةيييا ةيييو 

 ادة ا ات.
 ادحيي  ادة جيي،ق  ييث اديي ل يييي ح   لةييا ي يي  اد  يي   ادزينيييم ادةحيي،ق     ييكل ي كيي ر  

نادةييا ظييل يفيي،ره قائةييا   ال يك ييو تييثاة   قاق ال يييىقل  يي ا إدييم ا ر ييات يييل قية ييم
 ق،   يل اد يي نال   إرةييا يلييزم تثاة  ةييا ةييو ام  اقيي،   ل ي يي    ةييو ادحيي   م يكييثم 
ق راا  ي ج،قا ةو ام  اق،    نا  قليم إذا قي  اد،يل  قيانا ي  اديم يثةم بكييل قييي  

 ينيا ةو   ل يح،ق ال ي ، قينا ي ج،قا  إم  ام ق راا.
ام ادة ج،ق  تي   باد  اقم بة  ر  ة  انثات    اا  ذديي  ال ييي ق إدييم  ادح ثل اد، ر 

ق انم ادثةا   يا بة  ر ادة،  ادةح،ق  دل  يياقم ادةييي     إرةييا ي  يي  إدييم اد غ ييم ةييو ينيي  
تيي اكم اديي،يثم ب يي، ار  ييا   ةيي  ايينثات يييل تيياراخ اايي ح اقيا ق ييم ال ي حةييل ادةيي،يل 
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  قلم  م ي ثم   د  يييل ر   يادييم  يي،ال يييل ياال ا م دم بم  ت  ر قليم ا،اق ا  اجب
ر حيييم يةيييا قييي، يلحييي  بيييم   ييي، األذ  دييي د  ال يجيييثن دلييي،ائل ادةيةيييل ةيييو قييي  ر ييييم  م 
ييادييل ي،ينييم بةييا دييم ةييو ذي ييم يييل قيييثم ق راييم ي جيي،ق  قييل ييي،  ايياب م قلييم  ةيي  
ايينثات يييل يييثم االايي ح ال   اايي ناقا إدييم  يي ا األاييا  يجييثن دلةيي،يل  م ييي،ة  باد  يياقم 

 إذا رة يا اد،ائل ب ، ي  ر  ة  انثات يل اا ح ال ادح ثل اد، رام ادة ج،ق .
  رق ةيييو اد  ييي   ادةارييييم إاييي ةنا ام قليييم اد اقييي،  اد يييو ت  يييةل اد  ييياقم بةييي  ر  ةييي  
اييينثات ةييييو ادح يييثل اد، راييييم ادة جيييي،ق    ةيييا  اد ايييي  ادةييييي ح  ةيييو ذيييييم ادة يييي ع    

ادحييائز ايياق ادنيييم ادةييي ح  ةييو ذيييم  ادة ييثدو قلييم ادثقيي    اد ايي  ادةييي ح  ةييو ذيييم
ادحييائز قيييل ادنيييم   إم  ييام ادظييا   يج ييل االق  يياق  ، راييم  تجيي،ق  يي ه ادح ييثل  ييي ا 
 اق ا  إال  م اد،يل  يا ال يف،ل قليم ةو ادثاق    ا ادثصيي    ا  يي  ذديي  إدييم اد ييزام 

 و  يي ه ادة يي ع   ي ييثدو ادثقيي    اد ييزام ادحييائز ي ييثق إدييم اد  ييل اد ييار   ألم يييي ح
ادح ثل ال ييادبثم  يا باق  ار ا را ا   إرةا باق  ار ا ت ثا ييا ديييم يةبيي  ةييو ذيييم  ييل 
يل ادة  ع    ي ثدو ادثق      ادحييائز د ييا  يييا  صييا يم يييل  يي ر ر يجييم يييا ق  ييم 
   يا تفيي ع ةييو ق  ييم يييل اةييار ادحييائز ايياق ادنيييم     ر يجييم يييا اايي يلكم ادة يي ع 

 لم   ا ادثق     ،يم       فا ه.   ادة ثدو قلم ادثق  يل  
 دكييثم يفيي،ر اد ييزام ي ييثدو ادثقيي   ادحييائز ايياق ادنيييم ةييو االايي ةنائال ادييياب ال  ييث 

يييل ادة يي      ايي   199اد  ل اد ار ةاألصل  م يي ل ةييو  يي رم يييا  رق ةييو ادةيياق  
 م ادلجنييم ر ت قيي،م تيبايي   يي ا اديينم ةييو قيياد و االايي ةنائال بيياد  م يييل  م يفيي،ر 

م ادة يي ع    ادة ييثدو قلييم ادثقيي   ادحييائز قيييل ادنيييم  ييث اد  ييل اد ييار ق ييم ال اد ييزا
تي   باد  اقم ققث  ادةياد م بةيي  ر ييي،   قييل يييل ادخةيي  ايينثات ادة يي ر  ةييو ادح ييثل 

 اد، رام ادة ج،ق   د د      يةا دة  ر ادزيام اد اقل   ث  ة  ق    انم.
 309دبنييارو   350دابييو   362اييثرل   373يفيي ل   375  و تيييا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.
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 ( 412مادة )
تتقييادم بم يي   ميير سيياوات ال ييرائب والرسييوم المسييتحقة للدوليية، و تييدأ  .1

سير ان هييذه المييدة  يي  ال ييرائب والرسييوم السيياو ة ميي  نهاديية السيياة التيي  
تسييتحق عاهييا و يي  الرسييوم المسييتحقة عيي  األوراق الق ييائية ميي  تييار خ 

  حييررت  يي  شييأنها هييذه األوراق أو ميي  انتهيياء المرا عيية  يي  الييدعوى التيي
 تار خ تحر رها إذا لي تحصل مرا عة.

يتقادم بم   ثال  ساوات الحق    المقال ة برد ال رائب والرسيوم التي   .2
 د عت بغير حق و تدأ سر ان هذه المدة م  يوم د عها.

 ال تخل األحكام السابقة بأحكام الاصوص الواردة    القواني  الخاصة. .3
 إلد احية:المذكرة ا

يح،ق ادنم ي،  اد  اقم ةو اد  ائل  اد اثم ادةي ح م دل، دم    ييو  ث ييم قييام  ةيي  
انثات يا دم ي ق ةو قثارال اد  ائل  اد ثارال األ يي   رفييثت ت  ييو بخيياع ذديي   
ة كثم ي،  اد  اقم ةييو اد يي ا م اد  اراييم قلييم األرم ادزرا يييم  ادة ييارو   ةييو  يي ائل 

م ادةييييل ادحييي     ييي ا م األاييييم   ا  يييا  ةييي  اييينثات يبييي،  األييييثام ادةن ثديييم   ييي ا 
 ا ااريا يل ريايم ادينم اد و تي ح  قنيا.

 تكييثم ييي،  اد  يياقم ةيييو اد اييثم ادةييي ح م دل، دييم    ايييثم اد،يغييم  راييم ادب ايي،  رايييثم 
اد  ييييايا  األ رال اد  ييييائيم  ةيييي  ايييينثات يبيييي،  ايييي ااريا اد ييييو تييييي ح  قنيييييا   ابيييي،  

 اييثم ادةييي ح م يييل األ رال اد  ييائيم يييل تيياراخ ار يييا  ادة اة ييم ةييو ا ااريا بادنييي م دل
ادييي،قث  اد يييو قييي رت ةيييو  ييي ريا  ييي ه األ رال     ييييل تييياراخ تح ا  يييا إذا ديييم تحفيييل 

 ي اة م.
 اييي ل اد  يياقم بةيي  ر اييا  ايينثات ةييو ق ييثل ادةةييثدال قبييل اد، دييم إذا قة ييثا  يي ائل 

ق ادزايياق     يي ه ادةيي،  ت يياقم ييي،  اد  يياقم    راثم  كة  يل ادةي ح     ان ديييم اايي  قا
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يييل ادة يي    ( إال  م ييي،   219ادة يي ر  ةييو اايي  قاق قةيي   ايي  ادةييي ح   ث ييم قييام )
اد  يياقم تييي ل ةييو اايي  قاق ادزايياق  ةييو اد اييثم  اد يي ائل يييل يييثم قةيي   ايي  ادةييي ح  

 اثا   ام ادةةثم ي لم بح م    دم ي لم بم.
ييي،  ت يياقم   يي   ي يي،ار ا  ةيي  ق يي   ايينم تييي ل يييل ةييعذا  ييام ال ي لييم ةليييي   نييا  

يل ادة         ا بخاع اد  يياقم ةييو اايي  قاق   219 ق  اد،ة    ةا  رقت ةو ادةاق   
 ا  ادةي ح  ةييو  ايي  اد يي ائل  اد اييثم  ةييعم ت يياقم اييا  ادييينثات يييي ل يييل  قيي  

ايينم  قلييم اديي،ائل بح ييم ةييو االايي  قاق   اييي    يي ا ادحيي  قلييم  ييل قييام بخةيي  ق يي   
 يل  ق  اد،ة .

  ييل يييا اييب  يييل  قكييام ال يخييل ب قكييام ادنفييثت ادييثارق  ةييو اد ييثارال ادخاصييم   قيي، 
ر ت األقليييييم ةيييييو دجنييييم ادفييييييا م  م ت يييييا   يييييي،  ت يييياقم ق يييييثل اد، دييييم ةيييييو اد ايييييثم 
 اد يي ائل  ق ييثل ادةةييثدال ةييو اايي  قاق يييا قة ييثه  كةيي  يييل ادةييي ح    اييث  بيياد  نال 

ة ، تنبي  األقليم إدم   ثق قال ةو ادفيييا م قاييق تيينم   ادةف ل  ة ا قل ذد 
اد  ييي   األ ديييم قليييم ت ييياقم  ةييييو  تييينم اد  ييي   ادةارييييم قليييم ت ييياقم ااايييو  ةيييو قيييال 

 قر   اياام ادة     قلم ت تال ادةثاق قيل ي،  اد  اقم.  
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 ( 413مادة )
تتقييييادم حقييييوق أصييييحاب المهيييي  الحييييرة بم يييي  ثييييال  سيييياوات، كاألص يييياء، 

، والمحامي ، والمهادسي ، والختراء، واألساتذة، والمعلمي ، ووكيالء والصيادلة
التفليسة، والوسقاء على أن تاون هيذه الحقيوق مسيتحقب لهيي عميا أدوه مي  

 عمل م  أعمال مهاتهي وما أنفقوه م  مصرو ات. 
 المذكرة اإلد احية:

ار  يي  ييي،  يظي  يل ادنم  م  صحاب ادةيل ادح   ت  اقم ق ييثقيم قنيي، إركار ييا إذا 
اييا  ايينثات يييل تيياراخ اايي ح ال  يي ه ادح ييثل   قيي، تيي ا  ادة يي     ،ايييم  يينم ادةيياق  

يفييي ل قايييق  فييي  اد  ييياقم بيائ يييم ييييل  صيييحاب ادةييييل ادحييي   قييي،قت قليييم  371
ابال ادحف   دكنم ق،م قل ذد     رق رفا ذ    يم  صحاب ييل قيي   قلييم اييبال 

نييم قيي   ذ يي  ةييو اديينم  م دييم ادةةييام  ديي د  يييي ل قكييم اديينم قلييم  ييل صيياقل يي
ييي     قاييق ال تث يي، قكةييم يييل اد   قييم  ييال صيياقل يينييم قيي     صيياقل يينييم قيي   

      ةو ت اقم ادح .  
 ادنم ي  ل     اقم ادح ثل ادةي ح م ديم    ا  يا  ق ه يل قةل يل  قةييام يينيي يم  

ل بيييبل  يييا  ر  ييثه يييل يفيي  ةات اايي لزييا  يي ا اد ةييل   يييا يييا ي  تييل ديييم يييل ق ييث 
ا      م    ت ثان قل ة ل  ار ةا يخ   دل  اقم بة  ر اا  ايينثات   إرةييا 

 يخ   دل اق،  اد ايم ةو اد  اقم بة  ر  ة  ق    انم.
 اب،  ا اام ادة،  بادني م دي ه ادح ثل يل ادثقيي  اديي ل ييي م  يييم  صييحاب ادةيييل ادحيي   

إم اد بيي   ةييو اق ييياب ادةيي،    قةيياديم   دييث اايي ة  ا ب يي، ذديي  يييىق م  قةيياال   يي    إذ
 و ةو ادحيي  ذاتييم  تيياراخ اايي ح اقم  ةييعذا  ييام ادحيي  دةحييام ةييعم ايي اام ادةيي،  بادنييي م 
دح ثقيييم ال يبييي،  إال ب ييي، ار ييييا  اد  ييييم    ار ييييا  ادث اديييم إذا  يييام يييي ت   يييي  يث ليييم 
  ث ادم قايم   اديبال اد ل ي ادع ي ا ييا يييل ييي م ي ييال يبيي،  ايي اام ادةيي،  بادنييي م
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دح ثقم يل اداثم اد ل ين يو  يم يل قا  ادة ان ق م  دث قاق ي ادجم ييي     يي    
 األايييا  ادييي ل ي يييثم قلييييم يييي  ر ادزييييام  يييث ق انيييم ادثةيييا  دييي د  ال يجيييثن دلةييي،يل  م 
ي ةييي   ييي ه اد  انييم إذا  تييم قةييا ي  ييارم ييي  قالد يييا  ةييعذا نادييل ادةحييايو ب ت ابييم 

يحييام  ةييعم  يي ا ي يي، اق  اةييا  ييةنيا ينييم ب يي،م ادثةييا   ةاققم ادةيي،يل ب يي،م   ييثق   ادييم 
  ال يجثن دم ب ، ذد  اد ةي  بة  ر ادزيام.  

 ( 414مادة )
 تتقادم بم   ساة واحدة الحقوق اآلتية:

حقوق الت ار والصااع، م  أشياء وردودهيا ألشيخاص ال يتياجرون  يهيا،  .1
وكيل ميا   وحقوق أصحاب الفاادق والمقاعي ع  أجر اإلقامة وثم  القعيام

 أنفقوه لحساب عمالئهي. 
 حقوق العمال والخدم واألجراء مقابل ما قاموا بب م  تور دات.  .2

 المذكرة اإلد احية:
 يظي  يل ادنم  م ادح ثل اد اديم ت  اقم بة و انم:

ق يييثل اد جيييار  ادفييينا   ييي ا   م تكيييثم را يييئم قيييل   ييييا   رق  يييا أل يييخات ال  .1
قم بادنييي م دكييل قيي  قلييم قيي،    ا نييو  يي ا ي ا   م ةو   ه األ يييا   اييي ل اد  ييا

 م ادح ييثل ادنا ييئم قييل  ييل تثرايي، يييي ل قلايييا اد  يياقم يييل يييثم تةييام اد ثرايي، ق ييم 
  دث قام اد ا     ثرا،ات      دن   اد خم.  

ق ثل  صحاب اد ناقل  ادةياقم قل      ا قايم   اةل ادي ام   ييل يييا صيي ةثه  .2
 م دن  ات  ل إقايم قلم ق، .  دحياب قةائيم  اي ل اد  اقم بادني 

ق ثل اد ةام   ادخيي،م  األ يي ا  قييل   ييثر يثييييم   ايي  يثييييم  يييل اةييل يييا قييايثا  .3
بيييم ييييل تثراييي،ات  ييييي ل قلاييييا اد  ييياقم ييييل تييياراخ ااييي ح اقاتيم دلحييي  ق يييم  ديييث 
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اا ة  ا ةو اد ةييل ديي،  رب اد ةييل   احيييل ادييزيل قلييم  اييا  اداييثم    األاييبث  
    اد ي .  

 يياقم ادةييي   ق ييم  دييث ظييل اديي،ائنثم ي ثيييثم ب قةييام   يي   دلةيي،يل   ييي،   اييي ل اد 
اد  يياقم بادنييي م دييي ه ادح ييثل تبيي،  يييل تيياراخ اايي ح اقيا  ةييعذ تيي    اديي،ائل ةييو ادةياد ييم 

  يا ي،  انم  يي   ق م باد  اقم  دث اا ة  اد،ائل ةو ت قيم  ،ي م دلة،يل.
 يي ه ادحادييم  ييث ق انييم ادثةييا    تيي ق  يي ه   األاييا  اديي ل ي ييثم قليييم اد  يياقم ادةييي   ةييو

اد  انييم إدييم  م ادح ييثل اد ييو ييي ق قلايييا اد  يياقم ادةييي    ييو ق ييثل قاقيييم تز يي   يييا 
 ادحيا  د د  دم ي  ثق قلم   ابم ان،ات  يا    قلم اديكثت نثاا قل اا ي ائيا.  

 351/1دابيييو   365/1ايييثرل   375/1يفييي ل   378/1  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
  زائ ل.    312و   دبنار

 ( 415مادة )
 414، 413يتدأ سر ان التقادم    الحقوق الميذكورة  ي  الميادتي  السيابقتي  

ميي  الوقييت الييذي يييتي فيييب الييدائاون تقييدماتهي وإن اسييتمروا ييي دون تقييدمات 
 أ رى.

 المذكرة اإلد احية:
بيي،  يييل قاييق ي 414  413 ان  ادةاق   ،  ا اام ت اقم ادح ثل ادة  ثر  ةو ادةيياقتال 

ادثقييي  ادييي ل يييي م  ييييم ادييي،ائنثم ت ييي،ياتيم  ام ااييي ة  ا ييييىق م ت ييي،يات   ييي  . ةادةييياق  
تبييييال ت يييياقم ق ييييثل  صييييحاب ييييييل قيييي   قيييي،قتيم قلييييم اييييبال ادحفيييي     ليييي   413

ق ييثقيم ت  يياقم بةيي  ر اييا  ايينثات   ابيي،  ايي اام  يي ه ادةيي،  ينيي  ادثقيي  اديي ل ييي م  يييم 
  ا ب يي، ذديي  يييىق م  قةيياال   يي    ألم اد بيي    صييحاب ادةيييل ادحيي    قةيياديم  دييث اايي ة

ةو  ،  اق ياب ي،  اد  اقم  و ةو ادح  ذاتم  تاراخ اايي ح اقم  ةةييةا إذا  ييام ادحيي  
دةحام ةعم ا اام ي،  اد  اقم بادني م إدم ق م ال تبيي،  إال ب يي، ار يييا  اد  يييم    ار يييا  
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اد ل ي ادع ي ا ا يل ييي م ادث ادم إذا  ام ي ت   ي  يث لم  ث ادم قايم   اديبال 
ي ال ةام ا اام ي،  اد  اقم بادنييي م إدييم ق ييم ال تبيي،  إال ب يي،  م ين يييو اد ييا   ق ييم 

 دث قاق ب ، ذد   قادجم ي       .
تبال ت اقم ق ييثل اد جييار  ادفيينا  ادناتجييم قييل تثرايي، م   يييا  أل ييخات  414 ادةاق   

   ق ثل اد ةييام  ادخيي،م  األ يي ا   ال ي ا   م ةايا   ق ثل  صحاب اد ناقل  ادةياقم 
ي ا ل يا قايثا بم يل تثرا،ات     ليي  ق ييثقيم ت  يياقم بةيي  ر ايينم   ابيي،  ايي اام  يي ه 
ادةييي،  بخفيييثت ق يييثل اد جيييار  ادفييينا    ثراييي،ات   ييي   دييين   اد يييخم   ايييي ل 
اد  يياقم بخفييثت ق ييثل  صييحاب اد نيياقل  ادةييياقم قييل   يي  ا قايييم  اةييل ادي ييام 

 يييا  ا قايييم    ادة كييل   تحيييل ر  ييات  ييل اقايييم    ي كييل قلييم تحيييل يييل  قيي  ار
 ق، .

 تبييي،  اييي اام يييي،  اد  ييياقم بخفيييثت ق يييثل اد ةيييام  ادخييي،م  األ ييي ا  قيييل   ييي  م ييييل 
 تاراخ اا ح اقيم دلح    دث اا ة  ا ةو اد ةل د،  رب اد ةل.

 يف ل.  379/1  و تيا   رم ادةاق   
 ( 416مادة )

حييق ميي  الحقييوق الماصييوص عليهييا  يي  المييواد  إذا صييدر إقييرار أو سيياد بييأي
 السابقة،  ال يتقادم الحق إال بانق اء  مر عيرة ساة على استحقاقب.

 المذكرة اإلد احية:
اد  اقم ةو ادحاالت ادييياب م ال ييبيي  إال ةييو قادييم ا ركييار  ةييعذا اق يي ع ادةيي،يل باديي،يل 

إذا ييي ت  ةيي  ق يي   ايينم  دم ي،  ادثةا   ص ح يل  ا  ادجييائز اد ةييي  باد  يياقم إال 
 قلم اا ح ال اد،يل.  

 313/2دابييييو   366/2اييييثرل   376/1يفيييي ل   379/2  ييييو ت ييييارب رييييم ادةيييياق  
  زائ ل.  
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 ( 417مادة )
يتدأ سر ان مدة التقيادم فيميا ليي ييرد فييب نيص  ياص إال مي  الييوم اليذي  .1

 دص ح فيب الدي  مستحق األداء. 
 إلى: ويصفة  اصة ال تسري مدة التقادم بالاس ة .2

 الدي  المعلق على شرط واقف إال م  الوقت الذي يتحقق فيب اليرط.  .أ
 الدي  الم جل إال م  الوقت الذي ياق   فيب األجل.  .ب
 صمان االستحقاق إال م  الوقت الذي يثتت فيب االستحقاق.  .ج
إذا كيييان تحدييييد ميعييياد الو ييياء متوقفيييا عليييى إرادة اليييدائ ، سيييرت ميييدة  .د

 ك  فيب الدائ  م  إعالن إرادتب. التقادم م  الوقت الذي يتم
 المذكرة اإلد احية:

يظييي  يييل ادةيياق   م  يي،  ايي اام ييي،  اد  يياقم يكييثم يييل اداييثم اديي ل يفيي ح اديي،يل  يييم 
يييي ح  األقا     يي ا  ييي  يني ييو ألم يييل  ايي  اد  يياقم اييكثت اديي،ائل قييل ادةياد ييم 

األييي  اديي ل يبيي ر  بح ييم ةييو ادةيي،  ادةحيي،ق  يييل قبييل اد ييارثم ييي  ق،رتييم قلييم ادةياد ييم 
ايي ث  ادحيي  باد  يياقم  ةاألصييل  م تبيي،  يييل تيياراخ اايي ح ال اديي،يل دكييل  يي ا األصييل ال 

 ييب  إال  يةا دم ي ق ب  رم رم.  
 ي،  اد  اقم ال تي ل بخفييثت اديي،يل ادة ليي  قلييم  يي    اقيي   إال يييل ادثقيي  اديي ل 

يييل ادثقيي  اديي ل ي ح    يم اد يي    ال تييي ل ييي،  اد  يياقم بخفييثت اديي،يل ادةى ييل إال 
ين  ييو  يييم األ ييل   ال يبيي،  ايي اام ييي،  اد  يياقم بادنييي م إدييم  ييةارات االايي ح ال إال 
يييل ادثقيي  اديي ل يةبيي   يييم االايي ح ال  ةييعذا اد ييزم اد ييائ  باد ييةام  ةييعم اد زايييم يث يي، 
ين   ق  إ  ام ق ، ادبي    دكل اد زايم ي ل  قلم  يي    اقيي    ييث ابييثت االايي ح ال  

  ا اد      اب  اا ح ال ادةبي  بحكم ريائو  ،  ا اام اد  اقم ادةي  .ةعذا تح    
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 إذا  يييام االاييي ح ال ي ثق يييا قليييم إراق  ادييي،ائل  ةيييا  يييث ادحيييام ةيييو اديييين،ات ييييي ح م 
األقا  قن، ت ،يةيا    قن، ادةياد م  يا  ةعم ي،  اد  اقم ادةي   ال تبيي،  إال يييل ادثقيي  

إراقتيييم   ل ييييل  قييي  تةكنيييم ييييل يياد يييم ادةييي،يل ادييي ل يييي ةكل  ييييم ادييي،ائل ييييل إقيييام 
بادثةا   اثا  نادل ة ا  م دم ييادل   اد ثم بغا  ذد  يج ل  ،  ا اام ادةيي،  قلييم 
يحيين إراق  اديي،ائل ةييعذا دييم ييادييل اديي،ائل ت تييل قلييم ذديي   م يكييثم اديي،يل  ايي  قا ييل 

 دل  اقم.
  زائ ل.    315دابو    368اثرل     338يف ل     381  و تيا   رم ادةاق   

 
 ( 418مادة )

دسقف الحق بالتقادم إذا تركب السلف ثي الخلف م  بعده ويلخ م موع المدتي  
 المدة المقررة لتقادمب.

 المذكرة اإلد احية:
يظييي  يييل اديينم  م يييثت اديييل  ال ي ييي  ييي،  اد  يياقم   ييل تييي ة  ييي،  اد  يياقم ب يي، 

جةييث  ادةيي،تال  ادةيي،  اد ييو يثت اديل    إذا دم ييادل ادخل  بييادح  ب يي، ذديي    ليي  ي
كارييي  إديييم قيييال  قييي   ةيييا  ادييييل    ادةييي،  اد يييو  كةل ييييا قييييان  ادخلييي  ادةييي،  ادة ييي ر  
ديييي ث  ادحييي  باد  ييياقم  ييييي   ادحييي  باد  ييياقم   ال ديييز م ديييي ا ادييينم رظييي ا ألم اد ثاقييي، 

 اد ايم ت   يم.
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 ( 419مادة )
وتامل بانق اء ا ير  تحسب مدة التقادم باألدام، وال دحسب اليوم األول ماها،

 يوم ماها، إال إذا صادف عقلة رسمية  إنب دمتد إلى اليوم التال .
 المذكرة اإلد احية:

تبال ادةاق   م ي،  اد  اقم تحيييل باأليييام   دةييا  ييام اداييثم يبيي،  يييل ين فيي  داييل اداييثم 
اد يييادو  ةيييعم ذدييي  ي نيييو  م ادايييثم األ م ال يحييييل ألريييم ييييثم رييياقم إذ ينييي،ر  م يبييي،  

اام ادةييي،  قنييي، ين فييي  ادلايييل   تن ييييو ادةييي،  بار  يييا  ادايييثم األ اييي    اييي، ل ةيييو ايي  
ادحييياب  يييام اد يييل  إال إذا  ييام ا يي  يييثم قيلييم راييةيم ةييعم ادةيي،  تة يي، إدييم اداييثم 
اد ييادو   اجيي، ذديي  تب ايي ه ةييو إقيييا  اديي،ائل ة صييم د ييي  ادةيي،  ةييو اداييثم األ ايي   قيي،م 

   ادةخ فم.ق يارم يل ذد  ر يجم د  يال اد، ائ
 دبنارو.  348دابو    376اثرل     377يف ل     380  و ت ارب رم ادةاق   

 ( 420مادة )
ال دسري التقيادم كلميا وجيد ميانع يتعيذر معيب عليى اليدائ  أن دقاليب بحقيب  .1

ولو كان المانع أدبيا، وكذلك ال دسري التقادم فيما بي  األصيل والاائيب وال 
 المانع    المدة المقررة للتقادم.فيما بي  الورثة، وال تحسب مدة قيام 

ال دسري التقادم الذي تز د مدتب على  مر ساوات    حق مي  ال تتيوا ر  .2
فيب األهلية أو  ي  حيق الغائيب أو  ي  حيق المحكيوم علييب بعقويية جاائيية 

 إذا لي دك  لب نائب دمثلب قانونا. 
 المذكرة اإلد احية:

  ييي،  اد  يياقم  قيي،   يي ت بيياد يثرات ت يي  اد  يي   األ دييم يييل ادةيياق  قكةييا ي  ليي   ثقيي 
اد  ييي اسيم ادح،يةيييم  ةييياد  نال اد  رييييو قييي،ق  اييي اب  قييي  اد  ييياقم قليييم ايييبال ادحفييي  
قاييق ال يجييثن اد ثايي  ةايييا  ال ادقيييا  قلايييا   يي د  يكييثم اد  نييال اد  ريييو قيي،  ركيي  
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م إذا اد اقيي،  اد  لا،يييم ادة   ةييم ةييو اد  نييال اد  ريييو اد يي،يم   ييام ت  ييو  ثقيي  اد  يياق
  ، ق ر دل،ائل يج لييم ال ي ييي  ايي اارم   قيي، ا يي  اد  نييال ادةفيي ل اد يي،يم بةييا ا يي  بييم 
اد  نييال اد  ريييو يييل تح،ييي، قيياالت  قيي  اد  يياقم قلييم اييبال ادحفيي   إال  م اد  نييال 
ادةف ل ادج،ي، دم ي    بةييا اييب    ييل يثقيي  اد  يياقم  لةييا   يي، يييار  ي  يي ر ي ييم قلييم 

دييث  ييام ادةييار   ق يييا    ييا ت  يي ه ادس ييار  يييل قاييق اد ةييثم اديي،ائل  م ييادييل بح ييم    
 اد ةثم بحاق يثق  اد  اقم قاييق ي  يي ر قلييم اديي،ائل  م ي ييي  ايي اارم   قيي،  ييا  ةييو 
ادة     ا ي اقيم دلة     اد ةيا،ل ةو   ا ادف،ق يا ي تو )يبيي،   م   ييم  ،ييي،  تييم 

 اام اد  يياقم إذا  ييام بم ادة     ةو   ا ادفيي،ق  ييث اديينم بفيي م قايييم قلييم  قيي  ايي 
اةم يار  يي حال ي  قلم ادة،يل  م ييادل بح م ةو ادثقيي  ادةنااييل   دييث  ييام  يي ا 
ادةار   ق يا   دم ي  إي اق ادةثاريي  قلييم اييبال ادحفيي   ييادح ب  قادييم األقكييام اد  ةييو  

قلييم  يي ار يييا ر ليي  ب يين اد  نانييات األ نبيييم   ييل - األييي   صييلم ادز  يييم  ادخ،يييم
د ة ييييم يييي  ييييا ي  يييو بيييم اد  يييل   ال اييييةا  م  ييي   قييي، قه ييييل ن اييي  قةيييم ادحكيييم 

 اد يبا   ا  قيا (.  
 قيي، ا يي  ادة يي    بةييا ا يي  بييم اد  نييال ادةفيي ل  ادج،ييي، يييل اديينم بفيي م قايييم قلييم 
 قيي  ايي اام اد  يياقم إذا   يي، يييار  ي  يي ر ي ييم قلييم اديي،ائل  م ييادييل بح ييم   تيبي ييا 

ايييم    يييال اديييز    ادز  ييم ييييا ب اييي  رابييييم ادز  ييييم ديي د  ي ييي  اييي اام اد  ييياقم  ييال ادثر 
قائةييم    ييال ادةحجييثر   يييل ينييثب قنييم قارثرييا   ييال اد ييخم ادة نييثل  اةةلييم يييا قام 
اد ةةاييل قائةيييا    ييال ادةث يييل  ادث اييل  يةيييا يييي، ل ةييو قييي، ق ادث ادييم    إذا   ييي، ييييار  

ديي،ائل بح ييم ياقل ا يي   حيي،    ي ييام     اراييم    قيي ب.. ادييخ يحييثم ق م يياد ييم ا
 يا اب  ي نو ق،م دز م اد     ادةاريم الم اد اق،  اد ايم اد و  رقت ةييو اد  يي   األ دييم 

 تي، ادحا م.
ةييعم ييي،ق اد  يياقم اد ييو ال تزايي، قلييم  ةيي   420 قيييل رييم اد  يي   ادةاريييم يييل ادةيياق  

ايينثات ال ي يي  ايي ااريا ةييو قيي  يييل ال ت ييثاة   يييم األ ليييم    ةييو قيي  ادنائييل    ةييو 
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ادةحكثم قليم ب  ث م  نايم إذا دم يكل ديم يل ينثب قنيم يييل  دييو     صييو      ق 
قيم  ادحكةم يل ذد   م ي،ق اد  اقم اد و ال تزا، قلم  ة  ايينثات ي ييثم اد  يياقم ينيييا 
قلييييم اق  ييييارات يييييي ثل قنيييي، ا اد اصيييي   ادةحجييييثر باد يييياد  اد  ييييا،  ةاديييي،يثم اد، راييييم 

 ت يي اكم قلييم ادةيي،يل ة    ييم   يي ا االق  ييار قييائم ادة ج،ق  ت  يياقم بخةيي  ايينثات ق ييم ال
بادني م إدم ادة،يل اثا   ام قائنم بادغا ر ا،ا     ام قاص ا     ام يحجييثرا   اييثا  
كييييام دل اصيييي   ادةحجييييثر يييييل ينييييثب قنييييم قارثرييييا    دييييم يكييييل  ةييييا يكييييثم اد فيييي     

ثل  صييحاب ادةحجثر ةو   ه ادحادم اب ا دثق  اد  اقم   رييم ادحكييم ييبيي  قلييم ق يي 
ادةييييل ادحييي     ق يييثل اد جيييار  ادفييينا    صيييحاب اد نييياقل  ادةيييياقم  اد ةيييام  ادخييي،م 
 األ  ا .   نا  ي،ق ت يياقم   يي   ت ييل قييل  ةيي  ايينثات   رقت ةييو رفييثت ي   قييم 
ك  يييياقم ققييييا   ا بيييييام   ققييييا   اد  ييييل اد ييييار   اد  ييييل ادنيييياة   ققييييث  قيييي،م ر يييياذ 

ل فييي     ادحجييي  ةيييو  ييي ه األقيييثام ديييم ي ح ييي  اد فييي ةات   إذا  قييي  اييي اام اد  ييياقم د
ادغيي م اديي ل قفيي، يييل ت فييا  ييي،ق اد  يياقم   ييث اايي   ار األ  ييا  ب يي، ار  ييا  ييي،  

 ي  ثدم.  
ةييعذا ناقت ييي،  اد  يياقم قلييم  ةيي  ايينثات   ييو ال تكييثم قانئيي  إال  ةيي  ق يي   ايينم. 

ي  دييم   ييل اد ةااييز  ييال يييا إذا  ييام دل اصيي     ادةحجييثر دييم رائييل ينييثب قنييم    ديي 
رائييل  ةييعذا  ييام دييم رائييل ال يةبيي  ايي اام اد  يياقم   قلييم ادنائييل  م ي ييي  اد  يياقم  ام 
يياديييل بحييي  يحجيييثره   إال  يييام  يييث ادةييييى م رحيييث ادةحجيييثر    ييي ا ادحكيييم يفييي،ره 

 يل اد  نال ادب تغادو.    549
 ق، ي ق ادةييار  إدييم ادغا ييم اال ييي ارام ديييجل     ايي     رحييث ذديي .   يي ا  ايي  ادغا ييم 
ادةن ي ييم اد ييو ي ييام يييل ا ليييا   اييل دلغائييل  اد ييو تيي، ل ةييو  ايي اب ادحجيي  ادييياد م 
ادييي    ةا  يييم اييي اام اد  ييياقم إديييم  م ت ييييي  دلييي،ائل  اييي اب اد يييثق  إديييم ي ا ييي    قةاديييم  
 ت  ايي  يييا إذا  ييام  يي ا ادةييار  ي  يي ر ي ييم قلييم اديي،ائل  م ييادييل بح ييم يييي دم قاةيي  

 ت    د  ،ي  قا و ادةث ث .  
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 يف ل. 382و تيا   ادةاق    

 ( 421مادة )
ياققيييع التقيييادم بالمقال ييية الق يييائية وليييو ر عيييت اليييدعوى إليييى محكمييية غيييير 
مختصة ويالتاتيب ويالح ز ويالقلب الذي يتقدم بب الدائ  للتمسك بحقب أثاياء 

 السير    إحدى الدعاوى.
 المذكرة اإلد احية:

 ائيم     ادقيييام بيي ل إ يي ا  ق ييائو ا يي   تبال ادةاق  ار يا  ي،  اد  اقم بادةياد م اد 
 ادة فييثق بادةياد ييم اد  ييائيم ةييو  يي ا ادةجييام  ييث تيييجال اديي،قث  ةييو قلييم ادةحكةييم 
ب ييي، قةييي  رايييثييا  إذ ال يك يييو د يييي  ادةييي،  يياد يييم ادةييي،يل بي ا يييم  قييييم       ايييادم 

 ييجلم    با  يار اد ،دو    اد ظلم إدم  يم إقارام.  
،  اد  يياقم ق ييم دييث رة يي  إدييم يحكةييم  ايي  يخ فييم رث يييا     رةيي  اديي،قث  ي ييي  ييي 

 يحليا.  
 اييي    ايي  اديي،قث  ةييو قييي  ادةيي،  إذا رييزم ادةيي،قو قييل ققييثاه      ةييل اديييا  ةايييا 

 ق م ق م    تم رق ا.
 ت يييي  يييي،  اد  ييياقم بييي ل إ ييي ا  ق يييائو ا ييي   اييي  ادةياد يييم اد  يييائيم يييي،م قليييم  م 

اد نبيم اد ل ي ثم بم اد،ائل اديي ل  ايي،ه ايين، تن ايي ل اد،ائل ي ةي  بح م   يل قبال ذد  
   قكيييم    اييين، رايييةو  قاييييق ال يلجييي  إديييم رةييي  اديييي،قث    إرةيييا ين يييم قليييم ادةيييي،يل 
بادثةييا    ل ي ييثم بعقيي اره  ثةييا  يييا  ييث ييلييثب ينييم  إال ايي  خ  بح ييم إ يي ا ات اد ن ايي  

 نبيم صحيحا.  ادجب ل  إذ ي  تل قلم ذد  قي  ي،  اد  اقم   ايم  م يكثم اد 
 ا  تيييل قليييم قييييام ادييي،ائل بيييادحجز ار ييييا  يييي،  اد  ييياقم   ادة فيييثق بيييادحجز ادحجييييز 

 اد ح ظو ألرم ال يي  م تنبيم  يا ادحجز اد ن ا ل  يي  م اد نبيم  اد نبيم ي ي  ادة، .  
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 تن ييي  ييي،  اد  يياقم إذا قيي،م اديي،ائل نل ييا ب بييثم ق ييم ةييو ت لييييم    ةييو تثنايي  أليييثام 
 قة  بادة اصم بح م ةو قادم يياد م ادة،يل دم بح   يام اد  ا .    ادة،يل   

 317دبنييارو.  357دابييو.  370اييثرل   380يفيي ل   383  و تيييا   رييم ادةيياق  
  زائ ل.  

 ( 422مادة )
 ياققع التقادم إذا أقر المدي  بحق الدائ  إقرارا صحيحا أو صمايا.  .1
  ميياال لييب مرهونييا رهاييا دعييد إقييرارا صييمايا أن يتييرك المييدي  تحييت يييد الييدائ .2

 حياز ا تأمياا لو اء الدي .
 المذكرة اإلد احية:

يبييال اديينم  م اد  يياقم ين ييي  بييعق ار ادةيي،يل بحيي  اديي،ائل   األصييل  م  يي ا ا قيي ار ال 
ي ي   ييائا إدييم اد اقييم اد ارثريييم  ييال اديي،ائل  ادةيي،يل   يييا  ييام ين غييو  م يييىقل إدييم 

   ار يييا  اد  يياقم  ألم إقيي ار ادةيي،يل بةةابييم رييز م ار يا  ادة،   دكل رتل قليم ادة يي  
 ينم قل ادة،  اد و ا    ا ق ار.  

 إق ار ادة،يل بح  اد،ائل ق، يكييثم صيي اقم     ييةنا   اكييثم ا قيي ار صيي احا إذا  ييام 
اد  بايي  قييل إراق  ادةيي،يل ييي،م قلييم ي نييم ا قيي ار  اييثا   كييام يك ث ييا  م  ايي  يك ييثب 

 ايييي ه  يييييا ا قيييي ار اد ييييةنو  يييييي خلم يييييل قبييييل قا ييييو  يث يييييا إدييييم اديييي،ائل    إدييييم
ادةث ث  يل  يم  اق م ت ا، ي نم ا ق ار ق م ي  ل قليم  يل قبال ا ق ار اد ييةنو 
 م ييلييل ادةيي،يل يييل قائنييم   ييا دلثةييا     ي ييثم ادةيي،يل بييي،اق  ييز  يييل اديي،يل      م 

نييا دثةييا  اديي،يل إذا  ييام ي يي   ادةيي،يل تحيي  ييي، اديي،ائل ييياال دييم ي  ثرييا ر نييا قياناييا ت يا
ي  ر ي،  اد  اقم ت يو ادة،يل  م ي ةي  بي ث  قيي  اديي،ائل باد  يياقم  ايادييل ادةيي،يل 
اد،ائل بادةام اد ل ق،يم دم قلم ابال اد  ل ادحيانل   ا يي، ت  ييم ادةييام ادة  ييثم ر نييا 

 قياناا ةو ي، اد،ائل ادة تيل إق ارا  ةنيا بح  اد،ائل.  



 

498 

ة يي    ليييم اد فيي ع  تك ييو دفييحم ا قيي ار   ليييم ا قار   ألم  ال ي يي    ةييو ادةيي،يل اد
 ا ق ار ال ي ، رز ال قل ادح  ذاتم.  

 318دبنييارو   358دابييو   374اييثرل   381يفيي ل   384  و تيييا   رييم ادةيياق  
  زائ ل.  

 ( 423مادة )
إذا انققيع التقييادم بييدأ تقييادم جديييد دسييري ميي  وقييت انتهيياء األثيير المترتييب  .1

 قاع، وتاون مدتب ه  مدة التقادم األول.على ستب االنق
إذا صييدر حكييي نهييائ  بالييدي  أو إذا كييان الييدي  ممييا يتقييادم بسيياة واحييدة  .2

وانققييع تقادمييب بييإقرار المييدي ، كانييت مييدة التقييادم ال ديييدة  ميير عيييرة 
ساة، إال إذا كان اليدي  المحكيوم بيب مت يماا اللتزاميات دور ية مت يددة ال 

 ر الحكي.تستحق األداء إال بعد صدو 
 (448)  الاص القددي:

إذا انققييع التقييادم بييدأ تقييادم جديييد دسييري ميي  وقييت انتهيياء األثيير المترتييب علييى  .1
 ستب االنققاع، وتاون مدتب ه  مدة التقادم األول.

إذا صدر حكي حاز قوة األمر المق   بالدي ، كانت مدة التقيادم ال دييدة  مير  .2
مااا اللتزاميات دور ية مت ييددة ال عييرة سياة إال إذا كيان الييدي  المحكيوم بيب مت يي

 تستحق األداء إال بعد صدور الحكي.
 المذكرة اإلد احية:

ي  تيييل قليييم ار ييييا  يييي،  اد  ييياقم ن ام ادةييي،  اديييياب م قليييم االر ييييا   ال تحييييل ةيييو 
 قياب ي،  اد  اقم ادج،ي، اد و تب،  ق ل ن ام ابل االر يا .

ل اديي ل  ق  إدييم االر يييا   ةييعذا  ييام  اخ ل   ،  ا اام ادةيي،  ادج،ييي،  بييا  اع اديييب
االر يييا  ي ييثق إدييم ادةياد ييم اد  ييائيم ت  ييم ادةيي،  ي يثقييم نييثام ييي،  رظيي  اديي،قث  
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 يام اد  ييا  إدييم قييال صيي، ر قكييم ريييائو دفييادح اديي،ائل  ةييعم ادةيي،  ادج،ييي،  تبيي،  يييل 
    اداثم اد ادو دف، ر ادحكم  تكثم دة،   ة  ق    انم   يا إذا قكم  يي ق اديي،قث  

رييزم ادةيي،قو قييل ققييثاه    تيي   ادخفييثيم ةاييز م  ييل  ايي  دائحييم اديي،قث   ت يي، ادةيي،  
كييي م ديييم تن يييي   تظيييل ايييارام ينييي   ،اييييم اييي ااريا قبيييل رةييي  ادييي،قث    دكيييل إذا رة ييي  
ادييي،قث  إديييم يحكةيييم  اييي  يخ فيييم  قكيييم ب ييي،م اال  فيييات  ةيييا ييييىا  ذدييي  قليييم 

ادنيييائو ب يي،م اال  فييات    يي د  إذا ار يا  ادة،    تب،  ي،   ،ي،  يييل  قيي  ادحكييم 
كام ابل ار يا  ادة،   ث اد نبيم با ق ار بادثةا  ةعم  ايي  ذديي  ين  ييو ةييثر صيي، ره 
 تبييي،  يييي،  ت ييياقم ييييل  ،يييي، ق يييل صييي، ر اد نبييييم با قييي ار     ييي،ه يبييي،  اييي اام ادةييي،  

ثنايي  ادج،ييي،    اييي ل ر يي  ادحكييم إذا  ييام االر يييا  ي ييثق إدييم اد  يي،م ةييو ت لييييم    ت
 قاق ي  م االر يا  قائةا إدم  م ت  ل اد  لييم    اد ثنا .

 إذا  ام ابل ار يا  ادة،  إقيي ار ادةيي،يل ةييعم ايي اام ادةيي،  ادج،ييي،  يبيي،  ق ييل صيي، ر 
 ا ق ار   ال تخ ل  ي،  اد  اقم ادج،ي،  قل ي،  اد  اقم اد ،يةم.

 ييي   اكييثم يةييااا دل  يياقم يظي  يةا اب   م اد  اقم ادج،ي، يحل يحل اد  يياقم اديي ل ار
 اديا   ةو ي،تم  ةو نبي  م   اي ةنم يل   ا يا ي تو.

إذا ار يييم اديييبل اديي ل قييي  اد  يياقم اديييا   بحكييم قييان قييث  األييي  ادة  ييو  ل بحكييم 
ريائو ة و   ه ادحادم  يا  ار  ي،  اد  اقم اديييا   تكييثم ييي،  اد  يياقم ادج،ييي، اديي ل يبيي،  

كم ادنيائو  ةيي  ق يي   ايينم  ايلييم   دييث  اريي  ييي،  اد  يياقم ا اارم ين  ص، ر   ا ادح
اديييا    قفيي   يي م تكييثم  ةيي  ايينثات    اييا  ايينثات    ايينم  اقيي،   ألم ادحكييم 
ادنيييائو ي ييثل االد ييزام  اةيي،ه بيييبل  ،ييي، دل  ييا   ةييا ي  يياقم إال بار  ييا   ةيي  ق يي   

ة كييثم ييي،  ت اقيييم ايينم يييل  قيي  صيي، ر ادحكييم   ق ييم دييث  ييام االد ييزام ق راييا ي جيي،قا 
 ييو ادةيي،  اد اقيييم   ييو  ةيي  ق يي   ايينم   قيي، ي  ييةل ادحكييم ةييثل ذديي  اد زايييات دييم 
تييزم قنييييا صييي  ا اد، رايييم  اد ج،ييي،  ةيييا إذا ق يييم دلةيييى   بادةييي ح  ييييل األ ييي    ييييا 
يي ج، ينيا ين  ص، ر ادحكم إدم يثم اد ن ا  ةعم االد ييزام ادةييي ح  يييل األ يي   قيي، ة يي، 
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د ج،ييي، ألرييم يييي ح  يييثم صيي، ر ادحكييم ةييا ي  يياقم إال بخةيي  ق يي   صيي  و اد، راييم  ا
انم   يا االد زام بةا يي ج، يييل األ يي   إدييم يييثم اد ن ايي  ةا  ييم يح  ظييا بفيي  و اد، راييم 
 اد ج،ييي، بيياد  م يييل صيي، ر قكييم بييم  ألرييم  ايي  يييي ح  يييثم صيي، ر ادحكييم  ييل  ييث 

بخةيي  ايينثات تييي ل يييل يييي ح  قلييم  قيييا  ق راييم ي جيي،ق  ةا  يياقم  ييل قييي  ينيييا 
 ادثق  اد ل يحل  يم اد ي .

ادةفيي ل اد ييو  385/2 اث ، ةو اد     ادةاريم قكم راقم  رق ةو  صييليا   ييو ادةيياق  
 رق ةايا )إذا  ام اد،يل يةا ي  اقم بينم  اق،   ار ي  ت اقيم بعق ار ادةيي،يل  اريي  ييي،  

 اد  اقم  ة  ق    انم(.
 ييييو ق ييييثل اد جييييار  ادفيييينا    صييييحاب اد نيييياقل   اديييي،يثم اد ييييو ت  يييياقم بييييينم  اقيييي،  

 ادةياقم  اد ةام  ادخيي،م  األ يي ا  ةييي ه ادح ييثل إذا صيي،ر  يييا قكييم  ةييادحكم ال ي  يياقم 
إال بخة  ق    انم  ام إذا ار ي  اد  اقم ةايا قل ن ا  إق ار ادة،يل  يييا ة يي، ار  يي  

ادحكيييم  يييي ه ادح يييثل  ق انيييم ادثةيييا  اد يييو ي يييثم قلاييييا اد  ييياقم ادحيييثدو   ةيييا ار  ييي  ةيييو 
 يكثم اد  اقم ادج،ي، اد ل يحل يحل اد  اقم ادةن ي  بييا ق ار ي،تييم  ةيي  ق يي   ايينم  
كةيي،  اد  يياقم ادج،ييي، اديي ل يحييل يحييل اد  يياقم ادةن ييي  بييادحكم   دكييل إذا ار ييي  اد  يياقم 
ةيييو  ييي ه ادح يييثل بغاييي  ادحكيييم   غاييي  إقييي ار ادةييي،يل   ييي م ين يييي  باد نبييييم با قييي ار    

حجز    بادةياد ييم اد  ييائيم اد ييو تن يييو إدييم قكييم ب يي،م اال  فييات  ةييعم اد  يياقم بيياد
ادج،ي، اد ل يحل يحل االد زام اديا   يكثم يةااا دييم ةييو ي،تييم  نبي  ييم  ة كييثم ييي،  

 اد  اقم ادج،ي، انم  اق،    ا ثم   ا اد  اقم ادج،ي، قلم ق انم ادثةا .
د فيي ح قلييم ادنحييث اآلتييو )إذا صيي،ر   448ةيياق   د د  ين غو ت يي،يل اد  يي   ادةاريييم يييل اد

قكم قان قث  األييي  ادة  ييو باديي،يل    إذا  ييام اديي،يل يةييا ي  يياقم بييينم  اقيي،   ار ييي  
ت اقييييم بيييعق ار ادةييي،يل  ارييي  يييي،  اد  ييياقم ادج،يييي،  ةييي  ق ييي   اييينم إال إذا  يييام ادييي،يل 

 ييييي، صييييي، ر ادةحكيييييثم بيييييم ي  يييييةنا الد زاييييييات ق رايييييم ي جييييي،ق  ال تيييييي ح  األقا  إال ب
 ادحكم(.
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( يييل ادة يي    قلييم ادنحييث ادييثارق ةييو 448قلييم  ييث  يييا اييب  ة يي، تييم ت يي،يل ادةيياق  )
 (.423ادةاق  )

 319دبنييارو   359دابييو   372اييثرل   382يفيي ل   385  ييو ت ييارب رييم ادةيياق  
  زائ ل.

 ( 424مادة )
يترتييب علييى التقييادم انق يياء االلتييزام، ومييع ذلييك ي قييى  يي  ذميية المييدي  التييزام 

 صتيع .
 المذكرة اإلد احية:

إذا تةييي  ادةيي،يل باد  يياقم ةييعم اديي،يل يييي     ال يييي يي  اديي،ائل  م يجبيي  ادةيي،يل قلييم 
 قائييم  اييي   اديي،يل بيي ا  ر  ييو   ل يييي ن، ادييي ث  إدييم ادثقيي  اديي ل  يي،   يييم ايي اام 
اد  اقم ال إدييم ادثقيي  اديي ل اك ةليي   يييم ييي،  اد  يياقم  قلييم ارييم ال يييي خلم يييل ايي ث  

،يل بييي ا  ر  يييو  م ادةييي،يل إذا  يييام قييي، قةييي  ينيييم دلييي،ائل  قييييا  ييييي ح م قبيييل  م ادييي 
ت كايييل ييي،  اد  يياقم يييي يي   م يييي  ق ا  يي،قث   م اديي،يل  ايي  يث ييثق يييل  قيي   يي،  
ايي اام اد  يياقم ةييا تث يي، األقيييا   ذديي   م ادةيي،يل  قيي  قةيي   يي ه األقيييا   ييام اد  يياقم 

 ح ا ةو ذي م ب قيانم  يكثم  قيي  اديي،ة  قيي، قةيي  دم ي كايل ت اقيم ةكام قينا ي،ريا يي
ادةييي ح  ةييو ذي ييم ةييا يييي يي   م يييي  قه  يي،قث  قةيي   ايي  ادةييي ح    ا  تييل قلييم 
ا ث  االد زام باد  اقم   ثق اد زام نبي و يل زم بم ادةيي،يل  قاييق ال يجبيي  ادةيي،يل قلييم 

ي ب قار   إذا ت ييي، بادثةييا   ادثةا  بم   إذا  ةم بم ي ،  رم ق،  ةم باد زام قارثرو  ال ي ،
بم ي حثم إدييم اد ييزام ييي،رو   ال تجييثن ادة اصييم  ييال االد ييزام ادةيي،رو  االد ييزام اديبي ييو  

  ال يجثن   ادم االد زام اديبي و    اا خ،ام ق  ادح   ةو قادم االد زام اديبي و.
 320دابيييييو   373/1ايييييثرل   383/1يفييييي ل   386/1  يييييو تييييييا   ريييييم ادةييييياق  

  زائ ل.



 

502 

 ( 425مادة )
انق اء الحيق بالتقيادم دسيتت ع انق ياء توابعيب، وليو ليي تاتميل الميدة المقيررة 

 للتقادم بالاس ة لهذه التوابع.
 المذكرة اإلد احية:

إذا ار  ييم ادحيي  باد  يياقم ر يجييم د ةييي  ادةيي،يل باد  يياقم ةييعم ذديي  يييىقل إدييم ار  ييا  
ان   ذديي  ألم اد يياب  ي  يي  تثاب ييم يييل   ادييم    ر ييل راييةو     ر ييل قيييانل     اي ييي 
 قكم األصل ق م دث دم تك ةل ادة،  ادة  ر  د  اقم اد ثاب .

 320/2دابيييو   373/2ايييثرل   383/2يفييي ل   386/2  يييو تييييا   ريييم ادةييياق  
  زائ ل.

 ( 426مادة )
ال د ييوز الاييزول عيي  الييد ع بالتقييادم قتييل ثتييوت الحييق فيييب، كمييا ال د ييوز  .1

مييدة تختليييف عيي  الميييدة التيي  حيييددها اإلتفيياق علييى أن ييييتي التقييادم  ييي  
 القانون.

د ييوز لاييل شييخص دملييك التصييرف  يي  حقوقييب أن ياييزل ولييو صييمايا عيي   .2
التقادم بعد ثتوت الحق فيب، على أن هذا الازول ال يافذ    حيق اليدائاي  

 إذا صدر أصرار بهي.
 المذكرة اإلد احية:

 يظي  يل ادنم ارم ي  ةل اا  قثاق،  و: 
ادنز م قييل اد ةييي  باد  يياقم قبييل ابييثت ادحيي   يييم   اد لييم يييل  يي ا  األ دم : ق،م  ثان

ادةن   و قةايم ادة،يل  ألرم دث   از ادنز م د  م اد،ائل قلييم ادةيي،يل  م ي يي  اييل ا 
بادنز م قل اد ةي  باد  اقم اد ل ا ك ةل ي،تم يييي  با  دةييا تيي قق ادةيي،يل قييل قبثدييم  

نم  انييا  اد  اقيي، ة ييا قييل ادخ يييم يييل ألم اد،ائل  ث ادي ع اد ثل اديي ل يةلييو  يي   
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 م يف ح   ا اد    اائ،ا ةو اد  ايل    اد ادو يىقل إدييم ق يييام ادةيي،يل يييل  اييالم 
    يا اد ارثم دحةاي م.

 ادةاريم :  رم يجثن ادنز م قل اد ةي  باد،ة  باد  اقم ب ، ابييثت ادحيي   يييم   انفيي ع 
 ايي  دييم بادنييي م دلةيي،  اداق ييم   ا  تييل  ايي  ادنييز م قلييم ادةيي،  ادييياب م قليييم   دكييل ال 

قلييم ادنييز م يحييث  ايي  ادةيي،  ادييياب م قلييم  يي،  ايي اام ييي،  ت يياقم  ،ييي، يييل يييثم  قييث  
ادنييز م   اد لييم يييل  يي ا ادنييز م ارييم ي يي، بةةابييم إقيي ار باديي،يل ي ييي  ايي اام ادةيي،  ةاييز م 

 نز م.كل  ا  دلة،  ادياب م قليم  اب،  ا اام ي،  ت اقم يل  ،ي، يل يثم اد
 رييز م ادةيي،يل قييل اد ةييي  باد  يياقم قيي، يكييثم صيي احا     ييةنيا   اد ا ييو  ييث اديي ل 
يي خلم ادنز م اد ييةنو يييل ادثقييائ    إذا اييار  يي  ةييو ذديي  ةييا يكييثم رييز ال  ييةنيا 
ةو   ه ادحادم  ألم اد   ةو ق،   ادنييز م اد ييةنو يييىقل إدييم رة ييم إذ إم ادنييز م 

 م اد ةنو نلييل ادةيي،يل ييلييم يييل اديي،ائل دلييي،اق قل ادة،  ال ي   م   يل قبال ادنز 
 ب ، اك ةام ي،  اد  اقم.

 إذا  ام ةو ادنز م يييا يلحيي  اد يي ر باديي،ائنال  ةييا ين يي  ةييو ق يييم  اييي يي  اديي،ائنثم 
  م يي نثا ةو ادنز م  ،قث  ق،م ر اذ اد ف ةات.

ادةيي،  اد ييو   ادةادةييم : ال يجييثن ا ت ييال قلييم  م تيي م ييي،  اد  يياقم ب يي، ييي،  تخ ليي  قييل
قيي،ق ا اد ييارثم  ةييا يجييثن ا ت ييال قلييم إناد يييا  ألم ا ت ييال قلييم إناد يييا ي يي، رييز ال 
قيييل يييي،  اد  ييياقم قبيييل  م تييي م   ال يجيييثن ا ت يييال قليييم ت فيييا  ا ألم ذدييي  ييييىقل إديييم 
اد  ييي  قاييق ي ييثم ادةيي،يل اد ييثل بع  ييار اديي،ائل قلييم قبييثم  يي ا ا ت ييال  يح يييم يييل 

 ةكنم.ق م ةو  قف  ة    ي
 322دبنييارو   346دابييو   375اييثرل   385يفيي ل   388  و تيييا   رييم ادةيياق  

  زائ ل.
 ( 427مادة )
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ال د وز للمحكمة أن تق   بالتقيادم مي  تلقياء ذاتهيا بيل د يب أن دكيون  .1
ذلك بااء على صلب المدي  أو صلب دائايب أو أي شخص لب مصلحة فييب 

 ولو لي يتمسك بب المدي .
بالتقيادم  ي  أدية حالية تايون عليهيا اليدعوى وليو أمييام د يوز إبيداء اليد ع  .2

محكمة االستئااف إال إذا تتي  م  ال روف أن صاحب الحق فيب قيد نيزل 
 عاب صراحة أو صماا.

 المذكرة اإلد احية:
يظي  يل ادنم  م اك ةييام اد  يياقم ال ي  تييل قلايييا ار  ييا  االد ييزام ب ييث  اد ييارثم   ةييا 

يييل تل ييا  ر ييييا   ييل يجييل  م يكييثم ذديي   نييا  قلييم ال يجييثن دلةحكةييم  م ت  ييو بييم 
نلل ادة،يل    يةل دييم يفييلحم ةييو ذديي   اييي يي  صيياقل ادةفييلحم ةييو اد  يياقم  م 
ي ةي  بم ق م دث دم ي ةييي  بييم ادةيي،يل  ةةييةا يييي يي  قائنييث ادةيي،يل اد ةييي  باد  يياقم 

  ر ق يييم ديييث ديييم ي ةيييي  بيييم  يييث  ألم دييييم يفيييلحم ةيييو ذدييي  ةييياالد زام ال ين  يييو بةييي 
ادزييييام  اك ةيييام يييي،  اد  ييياقم   يييل يجيييل اد ةيييي  باد  ييياقم ييييل قبيييل ادةييي،يل    ييييل ديييم 
يفيييلحم ةيييو ذدييي    ةيييو  ييي ه ادحاديييم يجيييل قليييم ادةحكةيييم  م تيييي جال دييي د   إذ إم 
اد ا و ال يةا  يث ث  اد  اقم يل تل ا  ر يم ألرم ال ي ، يل قبال ادنظييام اد ييام   إم 

 كام ي  ل  بادةفلحم اد ايم.
 ةي  باد  اقم ال ي ، قة ا  كليا  ل قة ا يث ث يا يجثن إاارتم ةو  يييم قادييم تكييثم  اد

 قلايا اد،قث   ق م دث  ار   يام يحكةم اا ئناع.  
  زائ ل.  321دابو    374اثرل     384يف ل     387  و تيا   رم ادةاق   

 
 انتهى الاتاب األول 


