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 (1)القانون المدني
 6865( لسنة  34قانون مؤقت رقم ) 

 

 باب تمهيدي
 الفصل األول
 أحكام عامة

 القانون وتطبيقو – 6
 : (6)المادة 

 ـ .1/1/1977( ويعمل بو من  1976يسمى ىذا القانوف ) القانوف اؼبدين لسنة 
 :(8)المادة 

يف مػورد الػنص  لالجت ػادومعاني ػا وال مسػاغ  تسري نصوص ىذا القانوف على اؼبسػائل الػيت تتناوؽبػا ىػذه النصػوص بهلفا  ػا – 1
. 

نصػػاً يف ىػػذا القػػانوف حكمػػ  بهحكػػاـ الفقػػو اإلسػػالمي األكثػػر موافقػػة لنصػػوص ىػػذا القػػانوف فػػاف جت  ةفػػاذا جت ذبػػد احملكمػػ – 2
 الشريعة اإلسالمية . مبادئتوجد فبمقتضى 

ويشػػًتط يف العػػرؼ أف يكػػوف عامػػاً  ،العدالػػة فػػاف جت توجػػد حكمػػ  دبقتضػػى قواعػػد ،فػػاف جت توجػػد حكمػػ  دبقتضػػى العػػرؼ – 3
أمػػػا إذا كػػػاف العػػػرؼ خاصػػػاً ببلػػػد معػػػُت . وقػػػدشناً ثابتػػػاً ومطػػػرداً وال يتعػػػارض مػػػع أحكػػػاـ القػػػانوف أو الن ػػػاـ العػػػاـ أو اآلداب 

 فيسري حكمو على ذلك البلد .
 ويسًتشد يف ذلك كلو دبا أقره القضاء والفقو على أف ال يتعارض مع ما ذكر . – 4
 : (4)لمادة ا

 يرجع يف ف م النص وتفسَته وتهويلو وداللتو إىل قواعد أصوؿ الفقو اإلسالمي .
 التطبيق الزمني للقانون – 8

 : (3)المادة 
 ما ثب  بزماف زنكم ببقائو ما جت يوجد دليل على ما ينافيو.

                                                           

 ـ.1/8/1976من اعبريدة الرظبية الصادر بتاريخ  2645من العدد  2( نشر ىذا القانوف يف الصفحة 1)
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 : (4)المادة 

لغاء أو يشتمل علػى نػص يتعػارض مػع نػص التشػريع ال رنوز إلغاء نص تشريعي إال بتشريع الحق ينص صراحًة على ىذا اإل
 القدمي أو ين م من جديد اؼبوضوع الذي سبق أف قرر قواعده ذلك التشريع .

 : (5)المادة 
 تسري النصوص اؼبتعلقة باألىلية على صبيع األشخاص الذين تنطبق علي م النصوص اؼبقررة يف تلك النصوص. - 1
اً لنصػػوص قدشنػػة ب أصػػبح نػػاقص األىليػػة دبقتضػػى نصػػوص جديػػدة فػػال أثػػر لػػذلك يف وإذا تػػوفرت األىليػػة يف شػػخص طبقػػ - 2

 تصرفاتو السابقة .
 : (6)المادة 

 تسري النصوص اعبديدة اؼبتعلقة بالتقادـ من وق  العمل هبا على كل تقادـ جت يكتمل . – 1
وقفػو وانقطاعػو وذلػك عػن اؼبػدة السػابقة علػى و  ـعلى أف النصوص القدشنة ىي اليت تسػري علػى اؼبسػائل اػباصػة ببػدء التقػاد – 2

 العمل بالنصوص اعبديدة .
 : (7)المادة 

إذا قرر النص اعبديد مدة للتقادـ أقصر فبا قرره النص القدمي سرت اؼبدة اعبديدة من وق  العمل بالنص اعبديػد ولػو كانػ   – 1
 اؼبدة القدشنة قد بدأف قبل ذلك .

 بانقضػاءاليت نص علي ا القانوف القدمي أقصر من اؼبدة اليت قررىػا الػنص اعبديػد فػاف التقػادـ يػتم أما إذا كاف الباقي من اؼبدة  – 2
 ىذا الباقي .

 : (8)المادة 
 أو يف الوق  الذي كاف رنب أف تعد فيو. إعدادىاتطبق على أدلة اإلثبات النصوص السارية عند 

 : (60)المادة 
 القانوف على غَت ذلك .ربسب اؼبواعيد بالتقومي الشمسي ما جت ينص 
 التطبيق المكاني للقانون – 4

 : (66)المادة 
و اؼبرجع يف تكييف العالقات عندما يطلب ربديد نوع ىذه العالقػات يف قضػية تتنػازع في ػا القػوانُت ؼبعرفػة ىالقانوف األردين 

 .االقانوف الواجب تطبيقو من بين 
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 : (68)المادة 
 ةومػع ذلػك ففػي التصػرفات اؼباليػ .شخاص وأىليػت م قػانوف الدولػة الػيت ينتمػوف إلي ػا منسػيت ميسري  على اغبالة اؼبدنية لأل – 1

الػػيت تعقػػد يف اؼبملكػػة األردنيػػة اؽبابيػػة وتًتتػػب آثارىػػا في ػػا إذا كػػاف أحػػد الطػػرفُت أجنبيػػاً نػػاقص األىليػػة وكػػاف نقػػص األىليػػة 
 ىذا السبب ال يؤثر يف أىليتو . فاف ،يرجع إىل سبب فيو خفاء ال يس ل على الطرؼ اآلخر تبينو

فيسػري عليػو قػانوف الدولػة الػيت  ،أما الن اـ القانوين لألشخاص اغبكميػة األجنبيػة مػن شػركات وصبعيػات ومؤسسػات وغَتىػا – 2
ف ااؽبابيػة فػػ األردنيػةفػاذا باشػرت نشػاط ا الرئيسػي يف اؼبملكػة  ، األشػخاص مركػز إدار ػا الرئيسػي الفعلػيىػذه ازبػذت في ػا 

 ردين ىو الذي يسري .ألقانوف اال
 : (64)المادة 

 يرجع يف الشروط اؼبوضوعية لصحة الزواج إىل فانوف كل من الزوجُت . -1
عقػد وفقػاً ألوضػاع البلػد الػذي    إذاو مػا بػُت أجنػأ وأردين صػحيحاً أأما من حيث الشكل فيعترب الزواج مػا بػُت أجنبيػُت  -2

 كل من الزوجُت .قانوف  ا أو إذا روعي  فيو األوضاع اليت قررى ،فيو

 ( :63)المادة 

دبػػا يف ذلػػك مػػن أثػػر  ،الػػزوج وقػػ  انعقػػاد الػػزواج علػػى اآلثػػار الػػيت يرتب ػػا عقػػد الػػزواج إلي ػػابسػػري قػػانوف الدولػػة الػػيت ينتمػػي  -1
 بالنسبة إىل اؼباؿ.

قانوف الدولػة واالنفصاؿ ق ويسري على التطلي. أما الطالؽ فيسري عليو فانوف الدولة اليت ينتمي إلي ا الزوج وق  الطالؽ  -2
 اليت ينتمي إلي ا الزوج وق  رفع الدعوى .

 : (64)المادة 
يسػػري القػػانوف األردين  ،الػػزواج انعقػػاديف األحػواؿ اؼبنصػػوص علي ػػا يف اؼبػػادتُت السػػابقتُت إذا كػػاف أحػػد الػػزوجُت أردنيػػاً وقػػ  

 وحده فيما عدا شرط األىلية للزواج .
 : (65)المادة 

 قانوف اؼبدين هبا . ،تزاـ بالنفقة فيما بُت األقاربيسري على االل
 : (66)المادة 

يسػػري علػػى اؼبسػػائل اؼبوضػػوعية اػباصػػة بالواليػػة والوصػػاية والقوامػػة وغَتىػػا مػػن الػػن م اؼبوضػػوعة غبمايػػة احملجػػورين والغػػائبُت 
 قانوف الشخص الذي ذبب ضبايتو .

 : (67)المادة 
التصػرفات اؼبضػافة إىل مػا بعػد اؼبػوت قػانوف اؼبػورث واؼبوصػي أو مػن صػدر منػو التصػرؼ يسري علػى اؼبػَتاث والوصػية وسػائر  – 1
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 وق  موتو .
ويسػػري علػػى شػػكل الوصػػية قػػانوف اؼبوصػػي وقػػ  اإليصػػاء أو قػػػانوف البلػػد الػػذي سبػػ  فيػػو وكػػذلك اغبكػػم يف شػػكل سػػػائر  – 2

 التصرفات اؼبضافة إىل ما بعد اؼبوت .
 : (68)المادة 

اؼبلكية واغبقوؽ العينية األخرى قانوف اؼبوقع فيمػا سنػتص بالعقػار ويسػري بالنسػبة إىل اؼبنقػوؿ قػانوف اعب ػة يسري على اغبيازة 
 اليت يوجد في ا ىذا اؼبنقوؿ وق  ربقق السبب الذي ترتب عليو كسب اغبيازة أو اؼبلكية أو اغبقوؽ العينية األخرى أو فقدىا .

 : (80)المادة 
ا موطنػاً فػاف اختلفػا سػرى دتعاقدية قانوف الدولػة الػيت يوجػد في ػا اؼبػوطن اؼبشػًتؾ للمتعاقػدين إذا اربػال االلتزاماتيسري على  – 1

 ىذا ما جت يتفق اؼبتعاقداف على غَت ذلك .. قانوف الدولة اليت   في ا العقد 
 على أف قانوف موقع العقار ىو الذي يسري على العقود اليت أبرم  يف شهف ىذا العقار . – 2

 : (86)دة الما
زبضػػع العقػػػود مػػػا بػػػُت األحيػػػاء يف شػػػكل ا لقػػػانوف البلػػػد الػػػذي سبػػػ  فيػػػو ورنػػػوز أيضػػػاً أف زبضػػػع للقػػػانوف الػػػذي يسػػػري علػػػى 

 لقانوف موطن اؼبتعاقدين أو قانوهنما الوطٍت اؼبشًتؾ. زبضعأحكام ا اؼبوضوعية كما رنوز أف 
 : (88)المادة 

 . لاللتزاـ اؼبنشئف البلد الذي وقع فيو الفعل غَت التعاقدية قانو  االلتزاماتيسري على  - 1
علػػػى الوقػػػائع الػػػيت ربػػػدث يف اػبػػػارج وتكػػػوف عػػػن الفعػػػل الضػػػار الناشػػػ ة  االلتزامػػػاتوال تسػػػري أحكػػػاـ الفقػػػرة السػػػابقة إىل  - 2

 مشروعة يف اؼبملكة األردنية اؽبابية وإف كان  تعد غَت مشروعة يف البلد الذي وقع  فيو .
 : (84)المادة 
 وإجراءات التقاضي. االختصاصري قانوف البلد الذي تقـو فيو الدعوى أو تباشر فيو إجراءا ا على قواعد يس
 : (83)المادة 

ال تسػػػري أحكػػػاـ اؼبػػػادة السػػػابقة إذا وجػػػد نػػػص يف قػػػانوف خػػػاص أو يف معاىػػػدة دوليػػػة نافػػػذة يف اؼبملكػػػة األردنيػػػة اؽبابيػػػة 
 يتعارض مع ا.

 : (84)المادة 
 لقانوف الدويل اػباص فيما جت يرد يف شهنو نص يف اؼبواد السابقة من أحواؿ تنازع القوانُت.ا مبادئتتبع 

 : (85)المادة 
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تعػػُت احملكمػػة القػػانوف اؼبػػدين الػػذي رنػػب تطبيقػػو يف حالػػة ؾب ػػويل اعبنسػػية أو الػػذين تثبػػ  ؽبػػم جنسػػيات متعػػددة يف وقػػ  
نسػػية األردنيػػة وجنسػػية دولػػة أجنبيػػة أخػػرى فػػاف القػػانوف األردين ىػػو واحػػد علػػى أف األشػػخاص الػػذين تثبػػ  ؽبػػم يف وقػػ  واحػػد اعب

 الذي رنب تطبيقو .
 :(86)المادة 

فػػاف  ،إذا   ػػر مػػن األحكػػاـ الػػواردة يف اؼبػػواد اؼبتقدمػػة أف القػػانوف الواجػػب تطبيقػػو ىػػو قػػانوف دولػػة معينػػة تتعػػدد في ػػا الشػػرائع
 ة من ا رنب تطبيق ا .القانوف الداخلي لتلك الدولة ىو الذي يقرر أية شريع

 : (87)المادة 
 قانوناً أجنبياً ىو الواجب التطبيق فال يطبق منو إال أحكامو الداخلية دوف اليت تتعلق بالقانوف الدويل اػباص.أف إذا تقرر 

 : (88)المادة 
اـ أو اآلداب يف ال رنػػػوز تطبيػػػق أحكػػػاـ قػػػانوف أجنػػػأ عينتػػػو النصػػػوص السػػػابقة إذا كانػػػ  ىػػػذه األحكػػػاـ زبػػػالف الن ػػػاـ العػػػ

 اؼبملكة األردنية اؽبابية.
 الفصل الثاني

 خاصــاألش
 الشخص الطبيعي – 6

 : (40)المادة 
 وتنت ي دبوتو . ،تبدأ شخصية اإلنساف بتماـ والدتو حياً  – 1
 ويعُت القانوف حقوؽ اغبمل اؼبستكن . – 2

 : (46)المادة 
 لذلك . تثب  الوالدة والوفاة بالسجالت الرظبية اؼبعدة – 1
 السجالت جاز اإلثبات بهي وسيلة من وسائل اإلثبات القانونية.بفاذا جت يوجد ىذا الدليل أو تبُت عدـ صحة ما أدرج  – 2

 : (48)المادة 
 من غاب حبيث ال يعلم أحي ىو أـ مي  زنكم بكونو مفقوداً بناًء على طلب كل ذي شهف. - 1
 ؼبقررة يف القوانُت اػباصة فاف جت توجد فهحكاـ الشريعة اإلسالمية.وأحكاـ اؼبفقود والغائب زبضع لألحكاـ ا – 2
 

 : (44)المادة 
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 اعبنسية األردنية ين م ا قانوف خاص.
 : (43)المادة 

 تتكوف أسرة الشخص من ذوي قرباه. - 1
 ويعترب من ذوي القرىب كل من رنمع م أصل مشًتؾ. – 2

 : (44)المادة 
 .والفروعما بُت األصوؿ القرابة اؼبباشرة ىي الصلة  – 1
  و فرعػاً لخخػر سػواءً أوالقرابة غَت اؼبباشرة ىػي الرابطػة مػا بػُت أشػخاص رنمع ػم أصػل مشػًتؾ دوف أف يكػوف أحػدىم أصػالً  – 2

 كانوا من احملاـر أو من غَت احملاـر .
 : (45)المادة 

وعنػد حسػاب درجػة . ل خبػروج ىػذا األصػل عند الصعود لألص ةيراعى يف حساب درجة القرابة اؼبباشرة اعتبار كل فرع درج
القرابػػة غػػَت اؼبباشػػػرة تعػػد الػػػدرجات صػػعوداً مػػػن الفػػرع لألصػػػل اؼبشػػًتؾ ب تػػػزوالً منػػو إىل الفػػػرع اآلخػػر وكػػػل فػػرع فيمػػػا عػػدا األصػػػل 

 اؼبشًتؾ يعترب درجة .
 : (46)المادة 

 . يعترب أقارب أحد الزوجُت يف نفس القرابة والدرجة بالنسبة إىل الزوج اآلخر
 : (47)المادة 

 بهظباء أوالده .لقبو يكوف لكل شخص اسم ولقب ويلحق 
 : (48)المادة 

 اؼبوطن ىو اؼبكاف الذي يقيم فيو الشخص عادًة . – 1
 واحد أكثر من موطن .يف وق  لشخص لورنوز أف يكوف  – 2
 يعترب بال موطن .عادًة وإذا جت يكن للشخص مكاف يقيم فيو  – 3

 : (30)المادة 
 رب اؼبكاف الذي يباشر فيو الشخص ذبارة أو حرفة موطناً بالنسبة إىل إدارة األعماؿ اؼبتعلقة هبذه التجارة أو اغبرفة.يعت
 : (36)المادة 

 موطن القاصر واحملجور عليو واؼبفقود والغائب ىو موطن من ينوب عنو ىؤالء قانوناً . – 1
ر سنة ومن يف حكمو موطن خاص بالنسػبة إىل األعمػاؿ والتصػرفات لقاصر الذي بلغ طبسة عشلومع ذلك رنوز أف يكوف  – 2
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 اليت يعتربه القانوف أىاًل ؼبباشر ا .
 : (38)المادة 

 رنوز ازباذ موطن ـبتار لتنفيذ عمل قانوين معُت . – 1
 وال رنوز إثبات وجود اؼبوطن اؼبختار إال بالكتابة . – 2
ىػػو مػػوطن بالنسػػبة إىل كػػل مػػا يتعلػػق هبػػذا العمػػل دبػػا يف ذلػػك إجػػراءات التنفيػػذ  واؼبػػوطن اؼبختػػار لتنفيػػذ عمػػل قػػانوين يكػػوف – 3

 عماؿ دوف أخرى .أاعبربي إال إذا اشًتط صراحًة قصر ىذا اؼبوطن على 
 : (34)المادة 

 كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية وجت زنجر عليو يكوف كامل األىلية ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية .  – 1
 وسن الرشد ىي شباين عشرة سنة بسية كاملة . – 2

 : (33)المادة 
 ال يكوف أىاًل ؼبباشرة حقوقو اؼبدنية من كاف فاقد التمييز لصغر يف السن أو عتو أو جنوف. – 1
 جت يبلغ السابعة يعترب فاقداً للتمييز .من وكل  - 2

 : (34)المادة 
اً أو ذا غفلػة يكػوف نػاقص األىليػة وفقػاً ؼبػا  يفوكػاف سػلغ  سن الرشد وكل من بكل من بلغ سن التمييز وجت يبلغ سن الرشد 

 يقرره القانوف.
 : (35)المادة 

سنضػػع فاقػػدو األىليػػة وناقصػػوىا حبسػػب األحػػواؿ يف أحكػػاـ الواليػػة أو الوصػػاية أو القوامػػة للشػػروط ووفقػػاً للقواعػػد اؼبقػػررة يف 
 القانوف .
 :(36)المادة 

 شخصية وال عن أىليتو أو التعديل يف أحكام ا .ليس ألحد النزوؿ عن حريتو ال
 : (37)المادة 

مػع التعػويض  االعتػداءلكل مػن وقػع عليػو اعتػداء غػَت مشػروع يف حػق مػن اغبقػوؽ اؼبالزمػة لشخصػيتو أف يطلػب وقػف ىػذا 
 عما يكوف قد غبقو من ضرر .

 
 : (38)المادة 
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مػػربر ومػػن انتحػػل الغػػَت اظبػػو أو لقبػػو أو كلي مػػا دوف حػػق أف اظبػػو ولقبػػو أو كلي مػػا بػػال  اسػػتعماؿلكػػل مػػن نازعػػو الغػػَت يف 
 مع التعويض عما يكوف قد غبقو من ضرر . االعتداءيطلب وقف ىذا 

 األشخاص الحكمية – 8
 : (40)المادة 

 األشخاص اغبكمية ىي:
شننح ػػػا القػػػانوف شخصػػػية الدولػػػة والبلػػػديات بالشػػػروط الػػػيت زنػػػددىا القػػػانوف واؼبؤسسػػػات العامػػػة وغَتىػػػا مػػػن اؼبنشػػػ ت الػػػيت  – 1

 حكمية .
 اؽبي ات والطوائف الدينية اليت تعًتؼ ؽبا الدولة بشخصية حكمية . – 2
 الوقف . – 3
 اعبمعيات واؼبؤسسات اؼبنشهة وفقاً ألحكاـ القانوف . – 4
 كل ؾبموعة من األشخاص أو األمواؿ نثب  ؽبا الشخصية اغبكمية دبقتضى نص يف القانوف .  – 5

 : (46)المادة 
الشخص اغبكمي يتمتع مميع اغبقوؽ إال ما كاف من ا مالزماً لصفة اإلنساف الطبيعية وذلػك يف اغبػدود الػيت قررىػا القػانوف  – 1

. 
 فيكوف لو: – 2

 . ذمة مالية مستقلة .  أ 
 ب . أىلية يف اغبدود اليت يعين ا سند إنشائو أو اليت يقررىا القانوف .

 ج . حق التقاضي .
ويعترب موطنو اؼبكاف الذي يوجد فيو مركز إدارتو . و الشركات اليت يكوف مركزىا الرئيسػي يف اػبػارج وؽبػا . تقل د . موطن مس

 ية .لاؼبكاف الذي توجد فيو اإلدارة احمل، نشاط يف اؼبملكة األردنية اؽبابية يعترب مركز إدار ا بالنسبة للقانوف الداخلي
 إرادتو . ويكوف لو من شنثلو يف التعبَت عن – 3

 : (48)المادة 
 األشخاص اغبكمية زبضع ألحكاـ القوانُت اػباصة هبا .



 
 + ( .  858 - 5 - 4586776(، تلفاكس )  304عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.64660(، الرمز البريدي )406+(، ص. ب ) 858 - 4 - 4630084تلفاكس: )(، 6الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

14 

 الفصل الثالث
 األشخاص واألموال

 : (44)المادة 
 اؼباؿ ىو كل عُت أو حق لو قيمة مادية يف التعامل .

 : (43)المادة 
ج عػن التعامػل بطبيعتػو أو حبكػم القػانوف يصػح كل شيء شنكن حيازتو  مادياً أو معنوياً واالنتفاع بػو انتفاعػاً مشػروعاً وال زنػر 

 أف يكوف ؿباًل للحقوؽ اؼبالية .
 : (44)المادة 

األشياء اليت زبرج عػن التعامػل بطبيعت ػا ىػي الػيت ال يسػتطيع أحػد أف يسػتهثر حبياز ػا واألشػياء الػيت زبػرج عػن التعامػل حبكػم 
 .الية للحقوؽ اؼبالقانوف ىي اليت ال رنيز القانوف أف تكوف ؿباًل 

 : (45)المادة 
األشياء اؼبثلية ىي ما سباثل  آحادىا أو أجزاؤىا أو تقارب  حبيث شنكػن أف يقػـو بعضػ ا مقػاـ بعػض عرفػاً بػال فػرؽ يعتػد بػو  – 1

 وتقدر يف التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزف .
 ر وجود أفراده يف التداوؿ.دو أو ينوالقيمية ما تتفاوت أفرادىا يف الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد ب – 2

 : (46)المادة 
 خبصائص ا إال باست الك ا . االنتفاعىي ماال يتحقق  االست الكيةاألشياء  – 1
 راً مع بقاء عين ا.اا يتحقق االنتفاع هبا باستعماؽبا مر مأما االستعمالية ف ي  – 2

 : (47)المادة 
وكػل مػا عػدا ذلػك مػن شػيء ف ػو  ،نػو دوف تلػف أو تغيػَت ىي تػو ف ػو عقػاركل شيء مستقر حبيزه ثاب  فيػو ال شنكػن نقلػو م

 منقوؿ .
 : (48)المادة 

 يعترب عقاراً بالتخصيص اؼبنقوؿ الذي يضعو مالكو يف عقار لو رصداً على خدمتو واستغاللو ويكوف ثابتاً قي األرض .
 : (50)المادة 

 للدولػػة أو األشػػخاص اغبكميػػة العامػػة والػػيت تكػػوف ـبصصػػة ؼبنفعػػة عامػػة تعتػػرب أمػػواالً عامػػة صبيػػع العقػػارات واؼبنقػػوالت الػػيت – 1
 بالفعل أو دبقتضى القانوف أو الن اـ .
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 وال رنوز يف صبيع األحواؿ التصرؼ يف ىذه األمواؿ أو اغبجز علي ا أو سبلك ا دبرور الزمن . – 2
 الفصل الرابع

 الحق
 الفرع األول

 نطاق الحق واستعمالو
 :( 56)المادة 
 عبواز الشرعي ينايف الضماف فمن استعمل حقو استعمااًل مشروعاً ال يضمن ما ينشه عن ذلك من ضرر.ا

 :( 58)المادة 
 ال ضرر وال ضرار والضرر يزاؿ .

 : (54)المادة 
 االضطرار ال يبطل حق الغَت .

 : (53)المادة 
 درء اؼبضار أوىل من كسب اؼبنافع .

 : (54)المادة 
 لضرر اػباص واألشد باألخف .يدفع الضرر العاـ با

 إساءة استعمال الحق
 : (55)المادة 

 رنب الضماف على من استعمل حقو استعمااًل غَت مشروع . – 1
 ويكوف استعماؿ اغبق غَت مشروع : – 2

 إذا توفر قصد التعدي .أ   . 

 إذا كان  اؼبصلحة اؼبرجوة من الفعل غَت مشروعة .ب . 

 تتناسب مع ما يصيب الغَت من الضرر . إذا كان  اؼبنفعة منو الج . 

 إذا ذباوز ما جرى عليو العرؼ والعادة .د  . 
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 الفرع الثاني
 ام الحقــأقس

 ( :56)المادة 
 .اً يكوف اغبق شخصياً أو عينياً أو معنوي

 ( :57)المادة 
و القيػػاـ بعمػػل أو االمتنػػاع اغبػػق الشخصػػي رابطػػة قانونيػػة بػػُت دائػػن ومػػدين يطالػػب دبقتضػػاىا الػػدائن مدينػػو بنقػػل حػػق عيػػٍت أ

 عن عمل .
 ( :58)المادة 

 اغبق العيٍت سلطة مباشرة على شئ معُت يعطي ا القانوف لشخص معُت . -1
 ويكوف اغبق العيٍت أصلياً أو تبعياً . -2

 ( :60)المادة 
وؽ اجملػػردة والوقػػف صػػلية ىػػي اؼبلكيػػة والتصػػرؼ واالنتفػػاع واالسػػتعماؿ السػػكٍت والسػػطحية )القػػرار( واغبقػػألاغبقػػوؽ العينيػػة ا -1

 االنتفاع . خلوو  واإلجارتُتواغبكر 
 واغبقوؽ العينية التبعية ىي التوثيقات الثابتة بالرىن التهميٍت أو اغبيازي أو بنص القانوف. -2

 ( :66)المادة 
 اغبقوؽ اؼبعنوية ىي اليت ترد على شئ غَت مادي . -1
 ارية وسائر اغبقوؽ اؼبعنوية األخرى أحكاـ القوانُت اػباصة .ويتبع يف شهف حقوؽ اؼبؤلف واؼبخًتع والفناف والعامالت التج -2

 الفرع الثالث
 الحق إثبات

 اإلثباتأدلة  -6
 ( :68)المادة 

 ية:الثبات اغبق ىي البيانات التإأدلة 
 .الكتابة -1
 الش ادة . - 2
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 القرائن . - 3
 اؼبعاينة واػبربة . - 4
 اليمُت . - 5

 اإلثباتواعد عامة في ق - 8
 ( :64)ة الماد

 األصل براءة الذمة وعلى الدائن أف يثب  حقو وللمدين نفيو .
 ( :63)المادة 

 اليقُت ال يزوؿ بالشك .
 
 ( :64)المادة 

 األصل بقاء ما كاف على ما كاف كما أف األصل يف األمور العارضة العدـ . - 1
 ثب  بزماف زنكم ببقائو ما جت يوجد دليل على خالفو .يوما  -2

 ( :65)المادة 
 ال اىر يصلح حجة للدفع ال لالستحقاؽ  .

 ( :66)المادة 
 كر .أنالبينة على من ادعى واليمُت على من 

 ( :67)المادة 
 البينة الثبات خالؼ ال اىر واليمُت البقاء األصل .

 ( :68)المادة 
 ة على اؼبقر .حجة قاصر  واإلقرارالكتابة والش ادة والقرائن القاطعة واؼبعاينة واػبربة حجة متعدية 

 ( :70)المادة 
 كل ش ادة تضمن  جر مغنم للشاىد أو دفع مغـر عنو ترد .

 ( :76)المادة 
 يعتد يف ش ادة األخرس وحلفو باشارتو اؼبع ودة .
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 ( :78)المادة 
 تقبل اليمُت فبن يؤدي ا يف براءة نفسو ال يف إلزاـ غَته .

 ( :74)المادة 
ورد اؼببيػػػع للعيػػب فيػػػو وعنػػػد  ،كػػػن ربلفػػو احملكمػػػة شنػػُت االسػػػت  ار وعنػػػد االسػػتحقاؽال ربلػػف اليمػػػُت إال بطلػػب اػبصػػػم ول

 اغبكم بالشفعة ولو جت يطلب اػبصم ربليفو .
 ( :73)ادة مال

 يقبل قوؿ اؼبًتجم اؼبوثوؽ إذا كاف عاؼباً باللغتُت بعد حلفو اليمُت لدى اعب ة اؼبختصة .
 ( :74)المادة 

ر لػػو يف حكػػم احملكمػػة إذا مػػا ثبػػ  بعػػده ولصػػاحب اؼبصػػلحة حػػق الرجػػوع علػػى الشػػاىد ال حجػػة مػػع التنػػاقض ولكػػن ال أثػػ
 بالضماف .

 اإلثباتقواعد وأحكام  قتطبي - 4
 ( :75)المادة 

يتبػػع لػػدى احملػػاكم يف إجػػراءات اإلثبػػات واسػػتيفاء أدلػػة اغبػػق القواعػػد واألحكػػاـ اؼبنصػػوص علي ػػا يف قوانين ػػا اػباصػػة وذلػػك 
 ألحكاـ السابقة .فيما ال يتعارض مع ا
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 األولالكتاب 
 الشخصيةالحقوق 

 األولالباب 
 مصادر الحقوق الشخصية

 العقد –الفصل األوؿ 
 الوعد –االنفرادي  التصرؼ  -الفصل الثاين 
 الفعل الضار –الفصل الثالث 
 الفعل النافع –الفصل الرابع 

 القانوف -الفصل اػبامس
 الباب الثاني
 آثار الحق

 كاـ عامةأح –الفصل األوؿ 
 وسائل التنفيذ –الفصل الثاين 
 التصرفات اؼبشروطة بالتعليق واألجل –الفصل الثالث 

 تعدد احملل –الرابع  الفصل
 تعدد طريف التصرؼ –اػبامس  الفصل

 اغبقوؽ انقضاء –الفصل السادس 

 ولألالباب ا
 مصادر الحقوق الشخصية

 الفصل األول
 العقد

 ( :76)المادة 
خػر وتوافق مػا علػى وجػو يثبػ  أثػره يف اؼبعقػود عليػو ويًتتػب آلالصادر مػن أحػد اؼبتعاقػدين بقبػوؿ ا إلرناباالعقد ىو ارتباط 

 عليو التزاـ كل من ما دبا وجب عليو لخخر .
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 ( :77)المادة 
 يصح أف يرد العقد .

 . ةكان  أو معنوي  ةمادي اً ولة كان  أو عقار قمن ،على األعياف -1
 على منافع األعياف . -2

 . معينةمعُت أو على خدمة على عمل  -3

 على أي شئ آخر ليس فبنوعاً بنص يف القانوف أو ـبالفاً للن اـ العاـ أو اآلداب . -4

 : (78)المادة 
 تسري على العقود اؼبسماة من ا وغَت اؼبسماة على القواعد العامة اليت يشتمل علي ا ىذا الفصل . – 1
وتقرر قػوانُت التجػارة القواعػد  ،نية فتقررىا األحكاـ الواردة يف الفصوؿ اؼبعقودة ؽباأما القواعد اليت ينفرد هبا بعض العقود اؼبد – 2

 اػباصة بالعقود التجارية.
 الفرع األول

 انعقاد العقد - 6
 : (80)المادة 

 العقد . النعقادالقبوؿ مع مراعاة ما يقرره القانوف فوؽ ذلك من أوضاع معينة ب اإلرنابينعقد العقد دبجرد ارتباط 
 : (86)المادة 

 اإلرناب والقبوؿ كل لف ُت مستعملُت عرفاً إلنشاء العقد وأي لفظ صدر أواًل ف و إرناب والثاين قبوؿ . – 1
 كما يكوناف بصيغة اؼبضارع أو بصيغة األمر إذا أريد هبما اغباؿ.  ،ويكوف اإلرناب والقبوؿ بصيغة اؼباضي – 2
 

 : (88)المادة 
 عٌت الوعد اجملرد ينعقد هبا العقد وعداً ملزماً إذا انصرؼ إليو قصد العاقدين .صيغة االستقباؿ اليت تكوف دب

 : (84)المادة 
التعبػػػَت عػػػن اإلرادة يكػػػوف بػػػاللفظ وبالكتابػػػة وباإلشػػػارة اؼبع ػػػودة عرفػػػاً ولػػػو مػػػن غػػػَت األخػػػرس وباؼببادلػػػة الفعليػػػة الدالػػػة علػػػى 

 يف داللتو على الًتاضي .الًتاضي وبازباذ أي مسلك آخر ال تدع  روؼ اغباؿ شكاً 
 :( 83)المادة 
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 يعترب عرض البضائع مع بياف شبن ا إرناباً . – 1
طلبػات موج ػة للجم ػور أو لألفػراد بأما النشر واإلعالف وبياف األسعار اعباري التعامل هبا وكل بيػاف آخػر متعلػق بعػرض أو  – 2

 فال يعترب عند الشك إرناباً وإدنا يكوف دعوة إىل التفاوض .
 : (84)المادة 

 ال ينسب إىل ساك  قوؿ ولكن السكوت يف معرض اغباجة بياف ويعترب قبوالً . – 1
اإلرنػاب هبػذا التعامػل أو إذا  سبخػض  واتصػلويعترب السكوت فبوالً بوجو خػاص إذا كػاف ىنػاؾ تعامػل سػابق بػُت اؼبتعاقػدين  – 2

 . ؼبنفعة من وجو إليو اإلرناب
 : (85)المادة 

رجػػع اؼبوجػػب بعػػد اإلرنػػاب وقبػػل القبػػوؿ أو صػػدر مػػن أحػػد اؼبتعاقػػدين  لػػوػبيػػار بعػػد اإلرنػػاب إىل آخػػر اجمللػػس فاؼبتعاقػػداف با
 عراض يبطل اإلرناب وال عربة بالقبوؿ الواقع بعد ذلك .إلقوؿ أو فعل يدؿ على ا

 :(86)المادة 
 تكرار اإلرناب قبل القبوؿ يبطل األوؿ ويعترب فيو اإلرناب الثاين .

 : (87)المادة 
 إذا عُت ميعاد للقبوؿ التـز اؼبوجب بالبقاء على إرنابو إىل أف ينقضي ىذا اؼبيعاد .

 : (88)المادة 
 رنب أف يكوف القبوؿ مطابقاً لإلرناب . -  1
 وإذا اقًتف القبوؿ دبا يزيد يف اإلرناب أو يقيده أو يعدؿ فيو اعترب رفضاً يتضمن إرناباً جديداً . – 2

 : (600)المادة 
سػائل علػى بعػض ىػذه اؼب االتفػاؽأمػا . يطابق القبوؿ اإلرناب إذا تفق الطرفاف على كػل اؼبسػائل اعبوىريػة الػيت تفاوضػا في ػا  – 1

 بالكتابة . االتفاؽالطرفُت حىت لو أثب  ىذا  اللتزاـفال يكفي 
اف علي ػا فيمػا بعػد وجت يشػًتطا أف العقػد وإذا اتفق الطرفاف على صبيع اؼبسائل اعبوىريػة العقػد واحتف ػا دبسػائل تفصػيلية يتفقػ – 2

يكػػوف غػػَت منعقػػد عنػػد عػػدـ اإلتفػػاؽ علػػى ىػػذه اؼبسػػائل فيعتػػرب العقػػد قػػد انعقػػد وإذا قػػاـ خػػالؼ علػػى اؼبسػػائل الػػيت جت يػػتم 
 علي ا فاف احملكمة تقضي في ا طبقاً لطبيعة اؼبعاملة وألحكاـ القانوف والعرؼ والعدالة. االتفاؽ

 : (606)المادة 
اف اؼبتعاقداف ال يضم ما حُت العقد ؾبلس واحد يعتػرب التعاقػد قػد   يف اؼبكػاف ويف الزمػاف اللػذين صػدر في مػا القبػوؿ إذا ك
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 ما جت يوجد اتفاؽ أو نص قانوين يقضي بغَت ذلك .
 :(608)المادة 

ا  ؾبلػس واحػد حػُت العقػد وأمػا يعترب التعاقد باؽباتف أو بهية طريقة فباثلة بالنسبة للمكػاف كهنػو   بػُت متعاقػدين ال يضػم م
 فيما يتعلق بالزماف فيعترب كهنو   بُت حاضرين يف اجمللس .

 :(604)المادة 
ال يتم العقد يف اؼبزايدات إال برسو اؼبزايدة ويسقط العطاء بعطػاء يزيػد عليػو ولػو وقػع بػاطالً أو باقفػاؿ اؼبزايػدة دوف أف ترسػو 

 انُت األخرى .على أحد ذلك مع عدـ اإلخالؿ بهحكاـ القو 
 : (603)المادة 

 القبوؿ يف عقود اإلذعاف يقتصر على ؾبرد التسليم بشروط مقررة يضع ا اؼبوجب وال يقبل مناقشة في ا .
 : (604)المادة 

اإلتفػػاؽ الػػذي يتع ػػد دبوجبػػو كػػال اؼبتعاقػػدين أو أحػػدذنا بػػابراـ عقػػد معػػُت يف اؼبسػػتقبل ال ينعقػػد إال إذا عينػػ  صبيػػع اؼبسػػائل  – 1
 اعبوىرية للعقد اؼبراد إبرامو واؼبدة اليت رنب إبرامو في ا .

شكل معُت ف ذا الشكل ذبب مراعاتو أيضاً يف اإلتفاؽ الذي يتضػمن الوعػد بػابراـ  العقد استيفاءوإذا اشًتط القانوف لتماـ  – 2
 ىذا العقد .

 : (605)المادة 
ذ الوعد، وكان  الشروط الالزمة للعقػد وخباصػة مػا يتعلػق من ػا إذا وعد شخص بابراـ عقد ب نكل وقاضاه اآلخر طالباً تنفي

 بالشكل متوافرة قاـ اغبكم مىت حاز قوة القضية اؼبقضية مقاـ العقد .
 : (606)المادة 

 بغَت ذلك . االتفاؽدفع العربوف وق  إبراـ العقد يفيد أف لكل من اؼبتعاقدين اغبق يف العدوؿ عنو إذا قضى  – 1
 دفع العربوف فقده وإذا عدؿ من قبضو رده ومثلو . فاذا عدؿ من – 2

 النيابة في التعاقد – 8
 :(607)المادة 

 القانوف بغَت ذلك . بطريقرنوز التعاقد باألصالة أو بطريق النيابة ما جت 
 : (608)المادة 

 تكوف النيابة يف التعاقد اتفاقية أو قانونية . – 1
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نطاؽ سػلطة النائػب عنػدما تكػوف النيابػة اتفاقيػة كمػا زنػدد القػانوف تلػك السػلطة إذا   وزندد سند اإلنابة الصادر من األصيل – 2
 كان  النيابة قانونية .

 : (660)المادة 
 من باشر عقداً من العقود بنفسو لنفسو ف و اؼبلـز دوف غَته دبا يًتتب عليو من أحكاـ .

 : (666)المادة 
ة أو يف أثػر ادعنػد الن ػر يف عيػوب اإلر  االعتبػارب ال شػخص األصػيل ىػو ؿبػل إذا   العقد بطريق النيابػة كػاف شػخص النائػ – 1

 العلم ببعض ال روؼ اػباصة أو وجوب العلم هبا .
فلػػيس للموكػػل أف يتمسػػك م ػػل  ،ومػػع ذلػػك إذا كػػاف النائػػب وكػػيالً يتصػػرؼ وفقػػاً لتعليمػػات معينػػة صػػدرت لػػو مػػن موكلػػو – 2

 ؼبفروض أف يعلم ا .النائب ل روؼ كاف يعمل ا ىو أو كاف من ا
 : (668)المادة 

إذا أبـر النائب يف حدود نيابتو عقداً باسم األصيل فاف ما ينشه عن ىذا العقػد مػن حقػوؽ وأحكػاـ يضػاؼ إىل األصػيل إال 
 إذا نص القانوف على خالؼ ذلك .

 : (664)المادة 
صػػيل وتنصػػرؼ حقػػوؽ العقػػد إىل النائػػب إال إذا  إذا أبػػـر النائػػب يف حػػدود نيابتػػو عقػػداً باظبػػو فػػاف حكػػم العقػػد يرجػػع إىل األ

 ينص القانوف على خالفو.جت إىل األصيل كل ذلك ما اغبقوؽ قد اآلخر يعلم وق  التعاقد بوجود النيابة فًتجع اكاف الع
 : (663)المادة 

مػو يضػاؼ إىل األصػيل رب يإذا كاف النائب ومن تعاقد معػو رن ػالف معػاً وقػ  إبػراـ العقػد إنقضػاء النيابػة فػاف أثػر العقػد الػذي 
 و .ئأو خلفا
 : (664)المادة 

أكػػاف التعاقػػد غبسػػابو ىػػو أـ غبسػػاب شػػخص آحػػر دوف  مػػن ينػػوب عنػػو سػػواءً  باسػػمال رنػػوز لشػػخص أف يتعاقػػد مػػع نفسػػو 
وف أو ترخيص مػن األصػيل علػى أنػو رنػوز لألصػيل يف ىػذه اغبالػة أف رنيػز التعاقػد وىػذا كلػو مػع مراعػاة مػا سنالفػو مػن أحكػاـ القػان

 قواعد التجارة .
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 شروط العقد – 4
 أىلية التعاقد أ  . أوالً :

 : (665)المادة 
 كل شخص أىل للتعاقد ما جت تسلب أىليتو أو زند من ا حبكم القانوف .

 : (666)المادة 
 ليس للصغَت غَت اؼبميز حق التصرؼ يف مالو وتكوف صبيع تصرفاتو باطلة .

 : (667)المادة 
 . َت اؼبميز صحيحة مىت كان  نافعة نفعاً ؿبضاً وباطلة مىت كان  ضارة ضرراً ؿبضاً غصتصرفات ال – 1
التصػرؼ ابتػداًء أو إجػازة لػو أما التصرفات الدائرة بُت النفع والضرر فتعقد موقوفة على إجازة الويل يف اغبدود اليت رنوز في ػا  – 2

 القاصر بعد بلوغو سن الرشد .
 كاملة .  وسن التمييز سبع سنوات – 3

 : (668)المادة 
 .للويل بًتخيص من احملكمة أف يسػلم الصػغَت اؼبميػز إذا أكمػل اػبامسػة عشػر مقػداراً مػن مالػو ويػهذف لػو يف التجػارة ذبربػًة لػو – 1

 ويكوف اإلذف مطلقاً أو مقيداً .
 وإذا توىف الويل الذي أذف للصغَت أو انعزؿ عن واليتو ال يبطل إذنو . – 2

 : (680)المادة 
 الصغَت اؼبهذوف يف التصرفات الداخلة رب  اإلذف كالبالغ سن الرشد .

 : (686)المادة 
 للويل أف زنجر الصغَت اؼبهذوف ويبطل اإلذف ويكوف حجره على الوجو الذي أذنو بو .

 : (688)المادة 
 بعد ذلك . للمحكمة أف تهذف للصغَت اؼبميز عند امتناع الويل عن اإلذف وليس للويل أف زنجز عليو – 1
 وللمحكمة بعد اإلذف أف تعيد اغبجر على الصغَت . – 2

 : (684)المادة 
 ويل الصغَت ىو أبوه ب وصي أبيو ب جده الصحيح ب وصي اعبد ب احملكمة أو الوصي الذي نصبتو احملكمة.
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 : (683)المادة 
 بغنب يسَت صح العقد ونفذ.األب واعبد إذا تصرفا يف ماؿ الصغَت وكاف تصرف ما دبثل القيمة أو   – 1
 أما إذا عرفا بسوء التصرؼ فللحاكم أف يقيد من واليت ما أو أف يسلب ما ىذه الوالية . – 2

 : (684)المادة 
عقود اإلدارة الصادرة من الوصي يف ماؿ الصغَت تكوف صحيحة نافذة ولو كان  بغػنب يسػَت مػن عقػود اإلدارة بوجػو خػاص 

اغبقػوؽ وإيفػاء الػديوف وبيػع احملصػوالت الزراعيػة وبيػع  واسػتيفاءثالث سنوات وأعماؿ اغبفظ والصيانة  اإلرنار إذ جت تزد مدتو على
 اؼبنقوؿ الذي يسرع إليو التلف والنفقة على الصغَت .

 : (685)المادة 
وقسػمة اؼبػاؿ  يف ماؿ الصغَت واليت ال تدخل يف أعماؿ اإلدارة كالبيع والرىن والقرض والصلح وصيالتصرفات الصادرة من ال

 الشائع واستثمار النقود ال تصح إال باذف من احملكمة اؼبختصة وبالطريقة اليت ربددىا .
 : (686)المادة 

 الصغَت واجملنوف واؼبعتوه ؿبجوروف لذا م . – 1
 القانوف . أما السفيو وذو الغفلة فتحكم علي ما احملكمة وترفع اغبجر عن ما وفقاً للقواعد واإلجراءات اؼبقررة يف – 2
 يبلغ قرار اغبجر للمحجور ويعلن للناس سببو وتكوف تصرفاتو قبل ذلك نافذة . – 3

 : (687)المادة 
 اؼبعتوه ىو يف حكم الصغَت اؼبميز . – 1
 .اجملنوف اؼبطبق ىو يف حكم الصغَت غَت اؼبميز  – 2

 أما اجملنوف غَت اؼبطبق فتصرفاتو يف حاؿ إفاقتو كتصرؼ العاقل .
 : (688)المادة 

ولكػن ويل السػفيو احملكمػة  ،أو السفو ما يسري على تصرفات الصػأ اؼبميػز مػن أحكػاـللغفلة يسري على تصرفات احملجور  – 1
 أو من تعينو للوصاية عليو وليس ألبيو أو جده أو وصي ما حق الوالية عليو .

 اطؤ .أما تصرفاتو قبل اغبجر فمعتربة إال إذا كان  نتيجة استغالؿ أو تو   – 2
 : (640)المادة 

 يكوف تصرؼ احملجور عليو لسفو أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً مىت أذنتو احملكمة يف ذلك . – 1
احملجػػور عليػػو لسػػفو اؼبػػهذوف لػػو بتسػػلم أموالػػو صػػحيحة يف اغبػػدود الػػيت رظبت ػػا اعب ػػة الػػيت عػػن وتكػػوف أعمػػاؿ اإلدارة الصػػادرة  – 2
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 أصدرت اإلذف .
 : (646)المادة 

اؽبم واسػػتثمارىا والتصػرؼ في ػػا وغػػَت ذلػػك و تبػُت القػػوانُت واألن مػػة اإلجػراءات الػػيت تتبػػع يف اغبجػػر علػى احملجػػورين وإدارة أمػػ
 من اؼبسائل اؼبتعلقة بالوالية والوصاية والقوامة .

 : (648)المادة 
عػن إرادتػو جػاز للمحكمػة أف إذا كاف الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكػم وتعػذر عليػو بسػبب ذلػك التعبػَت 

 تعُت لو وصياً يعاونو يف التصرفات اليت تقضي مصلحتو في ا ذلك .
 : (644)المادة 

 التصرفات الصادرة من األولياء واألوصياء والقواـ تكوف صحيحة يف اغبدود اليت رظب ا القانوف .
 : (643)المادة 

 رنوز لناقص األىلية أف يطلب إبطاؿ العقد . – 1
 إلخفاء نقص أىليتو لزمو التعويض . احتيالية أنو إذا عبه إىل طرؽ غَت – 2

 عيوب الرضا ب .
 اإلكراه – 6

 : (644)المادة 
 اإلكراه ىو إجبار الشخص بغَت حق على أف يعمل عماًل دوف رضاه ويكوف مادياً أو معنوياً .

 : (645)المادة 
 .يلحق باعبسم أو اؼباؿ طر جسيم ؿبدؽ يكوف اإلكراه ملج اً إذا كاف  ديداً خب

 إذا كاف  ديداً دبا دوف ذلك . ملجئويكوف غَت 
 : (646)المادة 

ويكػػوف  ،الت ديػػد بايقػػاع ضػػرر بالوالػػدين أو األوالد أو الػػزوج أو ذي رحػػم ؿبػػـر والت ديػػد خبطػػر سنػػدش الشػػرؼ يعتػػرب إكراىػػاً 
 حبسب األحواؿ . ملجئملج اً أو غَت 

 : (647)المادة 
 . االختياريعدـ الرضا وال يفسد  اؼبلجئوغَت  االختياريعدـ الرضا ويفسد  اؼبلجئاإلكراه 
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 : (648)المادة 
 األشخاص وسن م وضعف م ومناصب م ودرجة تهثرىم وتهؼب م من اإلكراه شدًة وضعفاً. باختالؼسنتلف اإلكراه 

 : (630)المادة 
لػػى  ػػن اؼبكػػره وقػػوع اإلكػػراه عػػاجالً إف جت يفعػػل مػػا أكػػره يشػػًتط أف يكػػوف اؼبكػػره قػػادراً علػػى إيقػػاع مػػا ىػػدد بػػو وأف يغلػػب ع

 عليو .
 : (636)المادة 

حػػد نػػوعي اإلكػػراه علػػى إبػػراـ عقػػد ال ينفػػذ عقػػده ولكػػن لػػو أجػػازه اؼبكػػره أو ورثتػػو بعػػد زواؿ اإلكػػراه صػػراحًة أو همػػن أكػػره ب
 داللًة ينقلب صحيحاً .

 : (638)المادة 
بالضرب أو منع ا عن أىل ا مثالً لتتنازؿ عن حق ؽبػا أو  ػب لػو مػاالً ففعلػ  كػاف  الزوج ذو شوكة على زوجتو فاذا أكرى ا

 تصرف ا غَت نافذ .
 التغرير والغبن – 8

 : (634)المادة 
 التغرير ىو أف سندع أحد العاقدين اآلخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية ربملو على الرضا دبا جت يكن لَتضى بو بغَتىا.

 : (633)المادة 
يعتػػرب السػػكوت عمػػداً عػػن واقعػػة أو مالبسػػة تغريػػراً إذا ثبػػ  أف اؼبغػػػرور مػػا كػػاف ليػػرـب العقػػد لػػو علػػم بتلػػك الواقعػػة أو ىػػػذه 

 اؼبالبسة.
 : (634)المادة 

 إذا غرر أحد العاقدين باآلخر وربقق أف العقد   بغنب فاحش كاف ؼبن غرر بو فسخ العقد .
 : (635)المادة 

 ال يدخل رب  تقومي اؼبقومُت . وغَته وىو ما الغنب الفاحش يف العقار
 : (636)المادة 

إذا أصاب الغػنب ولػو كػاف يسػَتاً مػاؿ احملجػور عليػو للػدين أو اؼبػريض مػرض اؼبػوت وكػاف دين مػا مسػتغرقاً ؼبػا ؽبمػا كػاف العقػد 
 موقوفاً على رفع الغنب أو إجازتو من الدائنُت وإال بطل .
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 :( 637)المادة 
 ر من غَت اؼبتعاقدين وأثب  اؼبغرور أف اؼبتعاقد اآلخر كاف يعلم بالتغرير وق  العقد جاز لو فسخو.إذا صدر التغري

 :(638)المادة 
 وال يفسخ العقد بالغنب الفاحش بال تغرير إال يف ماؿ احملجور وماؿ الوقف وأمواؿ الدولة .

 : (640)المادة 
لعقد دبوت من لو اغبق يف الفسخ وبالتصػرؼ يف اؼبعقػود  عليػو كلػو أو يسقط اغبق يف الفسخ بالتغرير والغنب الفاحش ويلـز ا

 بعضو تصرفاً يتضمن اإلجازة وهبالكو عنده واست الكو وتعيبو وزيادتو .
 الغلط - 4

 : (646)المادة 
 العرؼ. ال يعترب الغلط إال فيما تضمنتو صيغة العقد أو دل  عليو اؼبالبسات و روؼ اغباؿ أو طبائع األشياء أو

 : (648)المادة 
 أو يف احملل بطل العقد . االنعقادإذا وقع الغلط يف ماىية العقد أو يف شرط من شروط 

 : (644)المادة 
 أمر مرغوب كصفة يف احملل أو ذات اؼبتعاقد اآلخر أو صفة فيو . يفللعاقد فسخ العقد إذا وقع منو غلط 

 : (643)المادة 
( مػػا جت 153 و 151القػػانوف وتػػوافرت شػػروط الغلػػط يف الواقػػع طبقػػاً للمػػادتُت ) للعاقػػد فسػػخ العقػػد إذا وقػػع منػػو غلػػط يف

 القانوف بغَته . يقض  
 : (644)المادة 

 ال يؤثر يف العقد ؾبرد الغلط يف اغبساب أو الكتابة وإدنا رنب تصحيحو .
 : (645)المادة 

 ن النية .ليس ؼبن وقع يف غلط أف يتمسك بو على وجو يتعارض مع ما يقضي بو حس – 1
 خر استعداده لتنفيذ ىذا العقد .آلويبقى ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامو إذا أ  ر الطرؼ ا – 2
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 ثانياً : المحل والسبب
 أ . المحل

 : (646)المادة 
 رنب أف يكوف لكل عقد ؿبل يضاؼ إليو .

 : (647)المادة 
 .يف التصرفات اؼبالية يشًتط  أف يكوف احملل مااًل متقوماً  – 1
 يصح أف يكوف عيناً أو منفعة أو أي حق مايل آخر كما يصح أف يكوف عماًل أو امتناعاً عن عمل .و  – 2

 : (648)المادة 
 إذا كاف احملل مستحياًل يف ذاتو وق  العقد كاف العقد باطاًل .

 : (650)المادة 
 .رنوز أف يكوف ؿباًل للمعاوضات اؼبالية الشيء اؼبستقل إذا انتفى الغرر  – 1
 غَت أنو ال رنوز التعامل يف تركة إنساف على قيد اغبياة ولو كاف ذلك برضاه إال يف األحواؿ اليت نص علي ا القانوف . – 2

 : (656)المادة 
يشًتط يف عقود اؼبعاوضات اؼبالية أف يكوف احملل معيناً تعيينػاً نافيػاً للج الػة الفاحشػة باإلشػارة إليػو أو إىل مكانػو اػبػاص إف   – 1

مػػع ذكػػر مقػػداره إف كػػاف مػػن اؼبقػػدرات أو بنحػػو ذلػػك فبػػا تنتفػػي بػػو لػػو اف موجػػوداً وقػػ  العقػػد أو ببيػػاف األوصػػاؼ اؼبميػػزة كػػ
 اعب الة الفاحشة .

 بوجو آخر . وتعريفوعاقدين فال حاجة إىل وصفو توإذا كاف احملل معلوماً للم – 2
 . باطالً العقد وإذا جت يعُت احملل على النحو اؼبتقدـ كاف  – 3

 : (658)المادة 
قيمػة ىػذه النقػود أو  الرتفػاعقػدر عػددىا اؼبػذكور يف التصػرؼ دوف أف يكػوف بيػاف إذا كاف ؿبل التصرؼ أو مقابلو نقوداً لـز 

 وق  الوفاء أي أثر . الخنفاض ا
 : (654)المادة 

 يشًتط أف يكوف احملل قاباًل غبكم العقد . – 1
 كاف ـبالفاً للن اـ العاـ أو لخداب كاف العقد باطاًل.  فاف منع الشارع التعامل يف شيء أو – 2
 باالنتقػػاؿويعتػػرب مػػن الن ػػاـ العػػاـ بوجػػو خػػاص األحكػػاـ اؼبتعلقػػة بػػاألحواؿ الشخصػػية كاألىليػػة واؼبػػَتاث واألحكػػاـ اؼبتعلقػػة  – 3
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 التسػػعَتلدولػػة وقػػوانُت واإلجػػراءات الالزمػػة للتصػػرؼ يف الوقػػف ويف العقػػار والتصػػرؼ يف مػػاؿ احملجػػور ومػػاؿ الوقػػف ومػػاؿ ا
 . االستثنائيةاعبربي وسائر القوانُت اليت تصدر غباجة اؼبست لكُت يف ال روؼ 

 : (653)المادة 
 رنوز أف يقًتف العقد بشرط يؤكد مقتضاه أو يالئمو أو جرى بو العرؼ والعادة . – 1
غػػا إال لالشػػارع أو سنػػالف الن ػػاـ العػػاـ أو اآلداب و  كمػػا رنػػوز أف يقػػًتف بشػػرط فيػػو نفػػع ألحػػد العاقػػدين أو للغػػَت مػػا جت شننعػػو  – 2

 صح العقد ما جت يكن الشرط ىو الدافع إىل التعاقد فيبطل العقد أيضاً.و شرط ال
 ب . السبب

 : (654)المادة 
 السبب ىو الغرض اؼبباشر اؼبقصود من العقد . – 1
 أو اآلداب . ورنب أف يكوف موجوداً وصحيحاً ومباحاً غَت ـبالف للن اـ العاـ – 2

 : (655)المادة 
 ال يصح العقد إذا جت تكن فيو منفعة مشروعة لعاقديو. – 1
 ويفًتض يف العقود وجود ىذه اؼبنفعة اؼبشروعة ما جت يقم الدليل على غَت ذلك . -2

 ثالثاً : العقد الصحيح والباطل والفاسد
 أ. العقد الصحيح

 : (656)المادة 
ع بهصػػلو ووصػػفو بػػهف يكػػوف صػػادراً مػػن أىلػػو مضػػافاً إىل ؿبػػل قابػػل غبكمػػو ولػػو غػػرض قػػائم العقػػد الصػػحيح ىػػو العقػػد اؼبشػػرو 

 وصحيح ومشروع وأوصافو صحيحة وجت يقًتف بو شرط مفسد لو .
 ب . العقد الباطل

 : (657)المادة 
 النعقػادهفرضػو القػانوف ووصفو بهف اختل ركنو أو ؿبلو أو الغرض منو أو الشكل الذي  هصلوالعقد الباطل ما ليس مشروعاً ب – 1

 وال يًتتب عليو أي أثر وال ترد عليو اإلجازة .
 ولكل ذي مصلحة أف يتمسك بالبطالف وللمحكمة أف تقضي بو من تلقاء نفس ا . – 2
 سنة من وق  العقد . ةوال تسمع دعوى البطالف بعد مضي طبس عشر  – 3

 : (658)المادة 
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يبطػػل يف الشػػق الباطػػل ويبقػػى فانػػو العقػػد كلػػو إال إذا كانػػ  حصػػة كػػل شػػق معينػػة بطػػل  الً إذا كػػاف العقػػد يف شػػق منػػو بػػاط  -1
 صحيحاً يف الباقي .

وإف جت رنػز بطػل يف ىػذا  ،نفػذ العقػد كلػو ،فػاف أجيػز :توقػف يف اؼبوقػوؼ علػى اإلجػازة ،وإذا كػاف العقػد يف شػق منػو موقوفػاً  – 2
 الشق فقط حبصتو من العوض وبقي يف النافذ حبصتو .

 عقد الفاسدج . ال
 : (660)المادة 

 العقد الفاسد ىو ما كاف مشروعاً بهصلو ال بوصفو فاذا زاؿ سبب فساده صح . – 1
 ال يفيد اؼبلك يف اؼبعقود عليو إال بقبضو .و  – 2
 وال يًتتب عليو أي أثر إال يف نطاؽ ما تقرره أحكاـ القانوف . – 3
 العاقد اآلخر .ولكل من عاقديو أو ورثتو حق فسخو بعد إعذار  – 4

 رابعاً : العقد الموقوف والعقد غير الالزم
 أ. العقد الموقوف

 : (666)المادة 
يكوف التصرؼ موقوؼ النفاذ على اإلجازة إذا صدر من فضويل يف ماؿ غَته أو من مالك يف ماؿ لػو تعلػق بػو حػق الغػَت أو 

 و من مكره أو إذا نص القانوف على ذلك.بُت النفع والضرر أ اً من ناقص األىلية يف مالو وكاف تصرفاً دائر 
 : (668)المادة 

 أو الوصػي أو نػاقص األىليػة بعػد اكتمػاؿ أىليتػو أو يلتكوف إجازة العقد للمالك أو ؼبن تعلق لو حػق يف اؼبعقػود عليػو أو للػو 
 للمكره بعد زواؿ اإلكراه أو ؼبن سنولو القانوف ذلك .

 : (664)المادة 
 . و بالقوؿ أو بهي لفظ يدؿ علي ا صراحًة أو داللةً تكوف اإلجازة بالفعل أ – 1
 ويعترب السكوت إجازة إف دؿ على الرضا عرفاً . – 2

 : (663)المادة 
يشػًتط لصػحة اإلجػػازة قبػوؿ التصػػرؼ لإلجػازة وقػػ  صػدوره ووقػػ  اإلجػازة ووجػػود مػن لػػو اإلجػازة وطػػريف العقػد واؼبتصػػرؼ 

 فيو وبدلو إف كاف عيناً وق  اإلجازة .
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 : (664)ادة الم
 ىل وق  صدوره واعتربت اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة .إإذا أجيز التصرؼ اؼبوقوؼ نفذ مستنداً  – 1
 وإذا رفض  اإلجازة بطل التصرؼ . – 2

 ب. العقد غير الالزم
 : (665)المادة 

شػػػرط لػػػو حػػػق فسػػػخو دوف تػػػراض  أو  يكػػػوف العقػػػد غػػػَت الـز بالنسػػػبة إىل أحػػػد عاقديػػػو أو لكلي مػػػا رغػػػم صػػػحتو ونفػػػاذه إذا – 1
 تقاض  .

 ولكل من ما أف يستقل بفسخو إذا كاف بطبيعتو غَت الـز بالنسبة إليو أو شرط لنفسو خيار فسخو . – 2
 خامساً : من الخيارات التي تشوب العقد

 أ. خيار الشرط
 : (666)المادة 

لنفسػو أو لغػَته اؼبػدة الػيت  اػبيػارف يشػًتط يف العقػد أو بعػده يف العقود الالزمة اليت ربتمل الفسػخ رنػوز للعاقػدين أو ألي مػا أ
 يتفقاف علي ا فاف جت يتفقا على ربديد اؼبدة جاز للقاضي ربديدىا طبقاً للعرؼ .

 : (667)المادة 
 إذا شرط اػبيار لكػل مػن العاقػدين يف عقػود اؼبعاوضػات اؼباليػة فػال سنػرج البػدالف عػن ملك مػا فػاف جعػل ألحػدذنا فػال سنػرج

 مالو عن ملكو وال يدخل ماؿ اآلخر يف ملكو .
 : (668)المادة 

 لصاحب خيار الشرط اغبق يف فسخ العقد أو إجازتو. – 1
 ىل وق  نشوئو .إاإلجازة لـز العقد مستنداً  اختارفاف  – 2
 وإف اختار الفسخ انفسخ العقد واعترب كهف جت يكن . – 3

 : (670)المادة 
أحدذنا الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه اآلخر وإف اختػار اإلجػازة بقػي  اختارل من العاقدين فاف إذا كاف اػبيار مشروطاً لك

 لخخر خياره مدة اػبيار .
 : (676)المادة 

 . يكوف الفسخ أو اإلجازة بكل فعل أو قوؿ يدؿ على أي ما صراحًة أو داللةً  – 1
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 د .الفسخ أو اإلجازة لـز العق اختياروإذا مض  اؼبدة دوف  – 2
 : (678)المادة 

يف مػػدة اػبيػػار وعلػػم الطػػرؼ اآلخػػر بػػو إف كػػاف الفسػػخ بػػالقوؿ وال يشػػًتط فيػػو الًتاضػػي أو  اختيػػارهيشػػًتط لصػػحة الفسػػخ  – 1
 التقاضي .

 أما اإلجازة فال يشًتط علم الطرؼ اآلخر هبا . – 2
 : (674)المادة 

إىل ورثتػو ويبقػى اآلخػػر علػى خيػػاره إف كػاف اػبيػػار لػو حػػىت يسػقط اػبيػار دبػػوت صػاحبو يف خػػالؿ مدتػو ويلػػـز العقػد بالنسػػبة 
 هناية مدتو .

 ةب . خيار الرؤي
 : (673)المادة 

يف العقػػود الػػيت ربتمػػل الفسػػخ ؼبػػن صػػدر لػػو التصػػرؼ ولػػو جت بشػػًتطو إف جت يػػر اؼبعقػػود عليػػو وكػػاف معينػػاً  ةيثبػػ  خيػػار الرؤيػػ
 بالتعيُت .

 : (674)المادة 
 م الرؤيا يف األجل اؼبتفق عليو أو يوجد ما يسقطو .حىت تت ةيبقى خيار الرؤي

 : (675)المادة 
 ال شننع نفاذ العقد وإدنا شننع لزومو بالنسبة ؼبن شرط لو اػبيار . ةخيار الرؤي

 : (676)المادة 
 باإلسقاط . ةال يسقط خيار الرؤي – 1
صػاحبو أو هبالكػو كلػو أو بعضػو وبتعيبػو وبتصػرؼ مػن  ويسقط برؤية اؼبعقود عليو وقبولو صراحًة أو داللػًة كمػا يسػقط دبػوت – 2

 لو اػبيار فيو تصرفاً ال زنتمل الفسخ أو تصرفاً يوجب حقاً للغَت .
 : (677)المادة 

 بالقوؿ أو بالفعل بالقوؿ صراحًة أو داللًة بشرط علم اؼبتعاقد اآلخر . ةيتم الفسخ خبيار الرؤي
 ج . خيار التعيين

 : (678)المادة 
تفػاؽ علػػى أف يكػوف اؼبعقػػود عليػو أحػػد شػي ُت أو أشػػياء ثالثػة ويكػوف خيػػار تعيينػو مػػن بين ػا ألحػػد العاقػدين وذلػػك رنػوز اإل
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 بشرط بياف بدؿ كل من ا ومدة اػبيار .
 : (680)المادة 

  فيو .داللًة أصبح العقد نافذاً الزماً فيما   أوعماؿ اػبيار فاذا   اػبيار صراحًة إيكوف العقد غَت الـز حىت يتم 
 
 : (686)المادة 

 ء العقد .و يستند تعيُت اػبيار إىل وق  نش
 : (688)المادة 

 انتقل حقو إىل ورثتو . االختيارإذا مات من لو خيار التعيُت يف مدة 
 د . خيار العيب

 : (684)المادة 
 يثب  حق الفسخ العقد خبيار العيب يف العقود اليت ربتمل الفسخ دوف اشًتاطو يف العقد .

 : (683)المادة 
راً يف قيمة اؼبعقود عليػو وأف رن لػو اؼبشػًتي وأف ال يكػوف البػائع قػد ثيشًتط يف العيب لكي يثب  بو اػبيار أف يكوف قدشناً مؤ 

 اشًتط الرباءة منو .
 : (684)المادة 

اػبيػار قبػل القػبض قػابالً للفسػخ إذا توفرت يف العيب الشروط اؼببينة يف اؼبادة السابقة كاف العقد غػَت الـز بالنسػبة لصػاحب  – 1
 بعده .

وأمػا بعػد  .بشػرط علػم العاقػد اآلخػر بػو يأو تقاضػ يو دوف حاجػة إىل تراضػيػويتم فسخ العقد قبػل القػبض بكػل مػا يػدؿ عل – 2
 القبض فادنا يتم بالًتاضي أو التقاضي .

 : (685)المادة 
 فع .يًتتب على فسخ العقد للعيب رد ؿبلو إىل صاحبو و اسًتداد ما د

 : (686)المادة 
بالعيػػػب بعػػػد العلػػػم بػػػو وبالتصػػػرؼ يف اؼبعقػػػود عليػػػو ولػػػو قبػػػل العلػػػم بػػػو وهبالكػػػو أو  ايسػػػقط خيػػػار العيػػػب باإلسػػػقاط وبالرضػػػ – 1

 نقصانو بعد القبض وبزيادتو قبل القبض زيادًة متصلًة غَت متولدًة منو وبعد القبض زيادة منفصلة متولدة منو .
 ورثتو .لو ويثب  و ال يسقط دبوت صاحب – 2
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 : (687)المادة 
 و والرجوع بنقصاف الثمن .يلصاحب خيار العيب أيضاً إمساؾ اؼبعقود عل

 الفرع الثاني
 العقد آثار

 بالنسبة للمتعاقدين – 6
 : (688)المادة 

نص القػػانوف مػػا جت يػػ –يثبػ  حكػػم العقػػد يف اؼبعقػود عليػػو وبدلػػو دبجػرد انعقػػاده دوف توقػػف علػى القػػبض أو أي شػػيء آخػر  – 1
 . -على غَت ذلك 

 أما حقوؽ العقد فيجب على كل من الطرفُت الوفاء دبا أوجبو العقد عليو من ما . – 2
 : (800)المادة 

عقػػد اؼبعارضػػة الػػوارد علػػى األعيػػاف إذا اسػػتوىف شػػرائط صػػحتو يقتضػػي ثبػػوت اؼبلػػك لكػػل واحػػد مػػن العاقػػدين يف بػػدؿ ملكػػو 
 . لخخرعقود عليو و اؼبكوالتزاـ كل من ما بتسليم مل

 ( :806) المادة
عياف مستوفياً شرائط صحتو يسػتوجب التػزاـ اؼبتصػرؼ يف العػُت بتسػليم ا للمنتفػع والتػزاـ ألعقد اؼبعاوضة الوارد على منافع ا

 اؼبنتفع بتسليم بدؿ اؼبنفعة لصاحب العُت .
 ( :808)المادة 

 ما يوجبو حسن النية .رنب تنفيذ العقد طبقاً ؼبا اشتمل عليو وبطريقة تتفق مع  -1
 يضاً ما ىو مستلزماتو وفقاً للقانوف والعرؼ وطبيعة التصرؼ .أولكن يتناوؿ  ،اؼبتعاقد دبا ورد فيو إلزاـوال يقتصر العقد على  -2

 : (804)المادة 
 التزامػو تنفيػذعػن  قابلػة مسػتحقة الوفػاء جػاز لكػل مػن اؼبتعاقػدين أف شنتنػعتاؼب االلتزامػاتيف العقود اؼبلزمة للجانبُت إذا كان  

 إذا جت يقم اؼبتعاقد اآلخر بتنفيذ ما التـز بو .
 : (803)المادة 

عاف وكاف قد تضمن شروطاً تعسػفية جػاز للمحكمػة أف تعػدؿ ىػذه الشػروط أو تعفػي الطػرؼ اؼبػذعن  من ػا وفقػاً ذإذا   اإل
 كل اتفاؽ على خالؼ ذلك .  ويقع باطالً  ،ؼبا تقضي بو العدالة

 : (804)المادة 



 
 + ( .  858 - 5 - 4586776(، تلفاكس )  304عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.64660(، الرمز البريدي )406+(، ص. ب ) 858 - 4 - 4630084تلفاكس: )(، 6الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

36 

التعاقػدي وإف جت يصػػبح  االلتػزاـإذا طػرأت حػوادث اسػتثنائية عامػة جت يكػن يف الوسػع توقع ػا وترتػب علػى حػدوث ا أف تنفيػذ 
صار مرىقػاً للمػدين حبيػث ي ػدده خبسػارة فادحػة جػاز للمحكمػة تبعػاً لل ػروؼ وبعػد اؼبوازنػة بػُت مصػلحة  الطػرفُت أف  ،مستحيالً 

 ع باطالً كل اتفاؽ على خالؼ ذلك.قوي. عقوؿ إف اقتض  العدالة ذلك اؼبرىق إىل اغبد اؼب االلتزاـ ترد
 أثر العقد بالنسبة للغير – 8

 : (805)المادة 
ينصػػرؼ أثػػر العقػػد إىل اؼبتعاقػػدين واػبلػػف العػػاـ دوف إخػػالؿ بالقواعػػد اؼبتعلقػػة بػػاؼبَتاث مػػا جت يتبػػُت مػػن العقػػد أو مػػن طبيعػػة 

 ر ال ينصرؼ إىل اػبلف العاـ .التعامل أو من نص القانوف أف ىذا األث
 : (806)المادة 

إذا أنشه العقد حقوقاً شخصية تتصػل بشػيء انتقػل بعػد ذلػك إىل خلػف خػاص فػاف ىػذه اغبقػوؽ تنتقػل إىل ىػذا اػبلػف يف 
 الوق  الذي ينتقل فيو الشيء إذا كان  من مستلزماتو وكاف اػبلف اػباص يعلم هبا وق  انتقاؿ الشيء إليو.

 : (807)المادة 
 ال يرتب العقد شي اً يف ذمة الغَت ولكن رنوز أف يكسبو حقاً .

 : (808)المادة 
إذا تع ػد شػخص بػهف رنعػل الغػَت يلتػـز بػػهمر فػال يلػـز الغػَت بتع ػده فػاذا رفػػض الغػَت أف يلتػـز وجػب علػى اؼبتع ػد أف يعػػوض  – 1

 من تعاقد معو .
 الذي تع د بو . االلتزاـسو بتنفيذ ورنوز لو مع ذلك أف يتخلص من التعويض بهف يقـو ىو بنف

أمػا إذا قبػل الغػَت ىػذا التع ػد فػاف قبولػػو ال ينػتال أثػراً إال مػن وقػ  صػدوره مػػا جت يتبػُت أنػو قصػد صػراحًة أو ضػمناً أف يسػػتند  – 2
 أثر ىذا القبوؿ إىل الوق  الذي يصدر فيو التع د .

 : (860)المادة 
يشػػًتط ا ؼبصػػلحة الغػَت إذا كػػاف لػو يف تنفيػػذىا مصػػلحة شخصػية ماديػػة كانػػ  رنػوز للشػػخص أف يتعاقػد باظبػػو علػػى حقػوؽ  – 1

 أو أدبية .
ويسػتطيع أف يطالبػو بوفائػو مػا جت يتفػق  االشًتاطأف يكسب الغَت حقاً مباشراً قبل اؼبتع د بتنفيذ  االشًتاطويًتتب على ىذا  – 2

 بالدفوع اليت تنشه عن العقد . على خالؼ ذلك ويكوف ؽبذا اؼبتع د أف يتمسك قبل اؼبنتفع
وحػده ىػو صػاحب اغبػق  اؼبنتفػعورنوز أيضاً للمشًتط أف يطالػب بتنفيػذ مػا اشػًتط ؼبصػلحة اؼبنتفػع إال إذا تبػُت مػن العقػد أف  -3

 يف ذلك .

 : (866)المادة 



 
 + ( .  858 - 5 - 4586776(، تلفاكس )  304عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.64660(، الرمز البريدي )406+(، ص. ب ) 858 - 4 - 4630084تلفاكس: )(، 6الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

37 

 االسػػتفادةشػػًتط رغبتػػو يف اؼبإىل  رنػػوز للمشػػًتط دوف دائنيػػو أو ورثتػػو أف يػػنقض اؼبشػػارطة قبػػل أف يعلػػن اؼبنتفػػع إىل اؼبتع ػػد أو – 1
 ما جت يكن  ذلك ـبالفاً ؼبا يقتضيو العقد . ،من ا

 .اؼبشارطة أف تربأ ذمة اؼبتع د قبل اؼبشًتط إال إذا اتفق صراحًة أو ضمناً على حالؼ ذلك ضوال يًتتب على نق – 2
 من اؼبشارطة . نتفاعباالكما لو أف يستهثر لنفسو   ألوؿوللمشًتط إحالؿ منتفع آخر ؿبل اؼبنتفع ا

 :( 868) المادة
ؼبصلحة الغَت أف يكوف اؼبنتفع شخصاً مستقبالً أو ج ػة مسػتقبلة كمػا رنػوز أف يكػوف شخصػاً أو ج ػة جت  االشًتاطرنوز يف 

 مىت كاف تعيين ما مستطاعاً وق  أف ينتال العقد أثره طبقاً للمشارطة . ،يعينا وق  العقد
 تفسير العقود -4

 : (864)المادة 
 األصل يف العقد رصا اؼبتعاقدين وما التزماه يف التعاقد .

 : (863)المادة 
 العربة يف العقود للمقاصد واؼبعاين ال لأللفاظ واؼبباين . - 1
 واألصل يف الكالـ اغبقيقة فال رنوز ضبل اللفظ على اجملاز إال إذا تعذر ضبلو على معناه اغبقيقي . - 2

 : (864)المادة 
 اللة يف مقابلة التصريح .الدبال عربة 

 :( 865)المادة 
 عماؿ الكالـ ي مل .إإعماؿ الكالـ أوىل من إذنالو لكن إذا تعذر  - 1

 :( 866)المادة 
 جزأ كذكره كلو .تذكر بعض ما ال ي

 :(867)المادة 
 . اؼبطلق رنري على إطالقو إذا جت يقم دليل التقييد نصاً أو داللةً 

 :( 868)المادة 
 اضر لغو، ويف الغائب معترب .الوصف يف اغب

 :( 880)المادة 
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 العادة ؿبكمة عامة كان  أو خاصة . - 1
 وتعترب العادة إذا اطردت أو غلب  والعربة للغائب الشائع ال للنادر . - 2
 تًتؾ اغبقيقة بداللة العادة . - 3

 : (886)المادة 
 ما ثب  على خالؼ القياس فغَته ال يقاس عليو.

 :( 888)المادة 
 الضرورات تبيح احمل ورات .

 :( 884)المادة 
 اؼبمتنع عادًة كاؼبمتنع حقيقًة .

 :( 883)المادة 
 اً كاؼبشروط شرطاً .عرفاؼبعروؼ 

 : (884)المادة 
 اؼبعروؼ بُت التجار كاؼبشروط بين م .

 : (885)المادة 
 التعيُت بالعرؼ كالتعيُت بالنص .

 : (886)المادة 
 يقدـ اؼبانع . ىضإذا تعارض اؼبانع واؼبقت

 : (887)المادة 
 حبكم . دالتابع تابع وال يفر 

 : (888)المادة 
 إذا سقط األصل سقط الفرع .

 : (840)المادة 
 الساقط ال يعود كما أف اؼبعدـو ال يعود .

 :( 846)المادة 
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 إذا بطل الشيء بطل ما يف ضمنو .
 :( 848)المادة 

 صار إىل البدؿ .يإذا بطل األصل 
 
 :(844)المادة 

 التصرؼ على الرعية منوط باؼبصلحة .
 :( 843)المادة 

 السؤاؿ معاد يف اعبواب .
 :( 844)المادة 

 الغـر بالغنم .
 :( 845)المادة 

 األمر بالتصرؼ يف ملك الغَت باطل .
 : (846)المادة 

 من استعجل الشيء قبل أوانو عوقب حبرمانو .
 : (847)المادة 

 و فسعيو مردود عليو .من سعى يف نقض ما   يف ج ت
 : (848)المادة 

 ن طريق تفسَتىا للتعرؼ على إرادة اؼبتعاقدين.ععن ا  االحنراؼإذا كان  عبارة العقد واضحة فال رنوز  – 1
أما إذا كاف ىنػاؾ ؿبػل لتفسػَت العقػد فيجػب البحػث عػن النيػة اؼبشػًتكة للمتعاقػدين دوف الوقػوؼ عنػد اؼبعػٌت اغبػريف لأللفػاظ  – 2

يف ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغػي أف يتػوافر مػن أمانػة وثقػة بػُت اؼبتعاقػدين وفقػاً للعػرؼ اعبػاري يف اؼبعػامالت  ست داءاالمع 
. 
 : (830)المادة 

 يفسر الشك يف مصلحة اؼبدين . -1
 ومع ذلك ال رنوز أف يكوف تفسَت العبارات الغامضة يف عقود اإلذعاف ضاراً دبصلحة الطرؼ اؼبذعن . -2
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 العقد )اإلقالة( انحالل -3
 : (836)المادة 

إذا كػػػاف العقػػػد صػػػحيحاً الزمػػػاً فػػػال رنػػػوز ألحػػػد العاقػػػدين الرجػػػوع فيػػػو وال تعديلػػػو وال فسػػػخو إال بالًتاضػػػي أو التقاضػػػي أو 
 دبقتضى نص يف القانوف .

 
 :(838)المادة 

 .  انعقادهالعقد برضاذنا بعد  يتقابالللعاقدين أف 
 :( 834)المادة 

 ويف حق الغَت عقد جديد .. العاقدين فسخ اإلقالة يف حق 
 :( 833)المادة 

تػتم اإلقالػػة باإلرنػػاب والقبػوؿ يف اجمللػػس وبالتعػػاطي بشػرط أف يكػػوف اؼبعقػػود عليػو قائمػػاً وموجػػوداً يف يػد العاقػػد وقػػ  اإلقالػػة 
 ولو تلف بعضو صح  اإلقالة يف الباقي بقدر صحتو من العوض .

 :( 834)المادة 
 بااللتزامػػػاتى أف يعتػػػرب العقػػد مفسػػػوخاً مػػن تلقػػػاء نفسػػػو دوف حاجػػة إىل حكػػػم قضػػائي عنػػػد عػػدـ الوفػػػاء رنػػوز اإلتفػػػاؽ علػػ

 عذار إال إذا اتفق اؼبتعاقداف صراحة على اإلعفاء منو .إلالناش ة عنو وىذا اإلتفاؽ ال يعفي من ا
 : (835)المادة 

وجب عليو بالعقد جاز للعاقد اآلخر بعػد إعػذاره اؼبػدين أف يطالػب أحد العاقدين دبا  يف العقود اؼبلزمة للجانبُت إذا جت يوؼ   – 1
 فسخو .ببتنفيذ العقد أو 

ف  إورنوز للمحكمة أف تلـز اؼبدين بالتنفيذ للحاؿ أو تن ره إىل أجل مسمى وؽبا أف تقضي بالفسػخ وبػالتعويض يف كػل حػاؿ  -2
 كاف لو مقتضى .

 :( 836)المادة 
اؼبقابػػل لػػو وانفسػػخ العقػػد  االلتػػزاـمسػػتحيالً انقضػػى معػػو  االلتػػزاـطػػرأت قػػوة قػػاىرة ذبعػػل تنفيػػذ  يف العقػود اؼبلزمػػة للجػػانبُت إذا

الوقتيػة يف العقػود  االسػتحالةاعبزئيػة  االستحالةجزئية انقضى ما يقابل اعبزء اؼبستحيل ومثل  االستحالةمن تلقاء نفسو فاذا كان  
 علم اؼبدين .اؼبستمرة ويف كلي ما رنوز للدائن فسخ العقد بشرط 
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 آثار انحالل العقد – 4
 : (837)المادة 

 إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد اؼبتعاقداف إىل اغبالة اليت كانا علي ا قبل العقد فاذا استحاؿ ذلك زنكم بالتعويض.
 :( 838)المادة 

د مػػا اسػػتوىل عليػػو جػػاز إذا احنػػل العقػػد بسػػبب الػػبطالف أو الفسػػخ او بػػهي سػػبب آخػػر وتعػػُت علػػى كػػل مػػن اؼبتعاقػػدين أف يػػر 
 ليو ما تسلمو منو أو يقدـ ضماناً ؽبذا الرد .إلكل من ما أف زنبس ما أخذه ما داـ اؼبتعاقد اآلخر جت يرد 

 الفصل الثاني
 االنفراديالتصرف 

 : (840)المادة 
بشػػيء وذلػػك طبقػػاً ؼبػػا  علػػى القبػػوؿ مػا جت يكػػن فيػػو إلػػزاـ الغػػَتدوف توقػػف رنػوز أف يػػتم التصػػرؼ بػػاإلرادة اؼبنفػػردة للمتصػػرؼ 

 يقضي بو القانوف .
 :( 846)المادة 

األحكػػاـ اػباصػػة بػػالعقود إال مػػا تعلػػق من ػػا بضػػرورة وجػػود إرادتػػُت متطػػابقتُت لنشػػوء العقػػد  االنفػػراديتسػػري علػػى التصػػرؼ  – 1
 وذلك ما جت ينص القانوف على غَت ذلك .

 .يف العقود خاضعاً لألحكاـ اػباصة بو  اإلرنابويبقى  – 2
 :( 848)المادة 

 ركنو وشروطو فال رنوز للمتصرؼ الرجوع فيو ما جت ينص القانوف على غَت ذلك. االنفراديإذا استوىف التصرؼ 
 :( 844)المادة 

 سبليكاً فال يثب  حكمو للمتصرؼ إليو إال بقبولو. االنفراديإذا كاف التصرؼ  – 1
 جمللس.يف اء من دين فيثب  حكمو للمتصرؼ إليو ولكن يرتد برده براإتمليك أو كاف الوإذا كاف إسقاطاً فيو معٌت   -2
 يثب  حكمو وال يرتد الرد .فوإذا كاف إسقاطاً ؿبضاً  – 3
 كل ذلك ما جت ينص القانوف على خالفو .  – 4

 :( 843)المادة 
اؿ وقػد يقػع علػى عقػد أو يف اؼبػ االلتػزاـالوعد ىو ما يفرضو الشخص على نفسو لغػَته باإلضػافة إىل اؼبسػتقبل ال علػى سػيبل  -1

 عمل .
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 ويلـز الوعد صاحبو ماجت شن  . -2

 :( 844)المادة 
مػن وجػػو للجم ػػور وعػداً مػػائزة يعطي ػػا عػن عمػػل معػػُت وعػُت لػػو أجػػالً التػـز باعطػػاء اعبػػائزة ؼبػن قػػاـ هبػػذا العمػل ولػػو قػػاـ بػػو  – 1

 دوف ن ر إىل الوعد باعبائزة .
العمػل جػاز لػو الرجػوع يف وعػده بػاعالف للكافػة علػى أال يػؤثر ذلػك يف حػق مػن أ  العمػل وإذا جت يعُت الواعد أجالً للقيػاـ ب – 2

 قبل الرجوع يف الوعد وال تسمع دعوى اؼبطالبة باعبائزة إذا جت ترفع خالؿ ثالثة أش ر من تاريخ إعالف عدوؿ الواعد.
 الفصل الثالث
 الفعل الضار
 الفرع األول
 أحكام عامة

 :( 845)المادة 
 ر بالغَت بلـز فاعلو ولو غَت فبيز بضماف الضرر .كل إضرا

 :( 846)المادة 
 يكوف اإلضرار باؼبباشرة أو التسبب . -1

كػػاف باؼبباشػػرة لػػـز الضػػماف وال شػػرط لػػو وإذا وقػػع بالتسػػبب فيشػػًتط التعػػدي أو التعمػػد أو أف يكػػوف الفعػػل مفضػػياً إىل   فػػاف -2
 الضرر .

 :( 847)المادة 
 يضاؼ اغبكم إىل اؼبباشر.إذا اجتمع اؼبباشر واؼبتسبب 

 : (848)المادة 
 إذا غّر أحد آخر ضمن الضرر اؼبًتتب على ذلك الغرر .

 :( 850)المادة 
 ليس من أتلف مالو شخص أف يتلف ماؿ ذلك الشخص وإال ضمن كل من ما ما أتلفو.

 :( 856)المادة 
فجػػائي أو قػػوة قػػاىرة أو فعػػل أو حػػادث يػػة إذا أثبػػ  الشػػخص أف الضػػرر قػػد نشػػه عػػن سػػبب أجنػػأ ال يػػد لػػو فيػػو ك فػػة ظباو 

 الغَت أو فعل اؼبتضرر كاف غَت ملـز بالضماف ما جت يقض القانوف أو اإلتفاؽ بغَت ذلك .
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 :( 858)المادة 
من أحدث ضرراً وىو يف حالة دفاع شرعي عن نفسو أو مالو أو عن نفس الغَت أو مالو كػاف غػَت مسػؤوؿ علػى أف ال رنػاوز 

 . هأصبح ملزماً بالضماف بقدر ما جاوز  قدر الضرورة وإال
 :( 854)المادة 

 وحده. اؼبلجئيضاؼ الفعل إىل الفاعل ال اآلمر ما جت يكن ؾبرباً على أف اإلجبار اؼبعترب يف التصرفات الفعلية ىو اإلكراه  – 1
مػر صػدر إليػو مػن رئيسػو مػىت كانػ  ومع ذلك ال يكوف اؼبو ف العاـ مس والً عن عملو الذي أضر بالغَت إذا قاـ بو تنفيػذاً أل -2

إطاعػػة ىػػذا األمػػر واجبػػة عليػػو أو كػػاف يعتقػػد أهنػػا واجبػػة عليػػو أو كػػاف يعتقػػد أهنػػا واجبػػة وأقػػاـ الػػدليل علػػى اعتقػػاده دبشػػروعية 
 اعى يف عملو جانب اغبيطة واغبذر.ر العمل الذي وقع منو وكاف اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة وأنو 

 :( 853)المادة 
ضرر قػد اشػًتؾ بفعلػو يف إحػداث الضػرر أو تز للمحكمة أف تنقص مقدار الضماف أو أف ال ربكم بضماف ما إذا كاف اؼبرنو 
 زاد فيو.
 :( 854)المادة 

صػػيبو فيػو وللمحكمػػة أف تقضػي بالتسػػاوي أو بالتضػػامن نف عػن فعػػل ضػار، كػػاف كػل مػػن م مسػػ والً بنسػبة و إذا تعػدد اؼبسػػ ول
 والتكافل فيما بين م .

 :( 855)مادة ال
يقػػدر الضػػماف يف صبيػػع األحػػواؿ بقػػدر مػػا غبػػق اؼبضػػرور مػػن ضػػرر ومػػا فاتػػو مػػن كسػػب بشػػرط أف يكػػوف ذلػػك نتيجػػة طبيعيػػة 

 للفعل الضار .
 :( 856)المادة 

فكػػػل تعػػد علػػػى الغػػػَت يف حريتػػو أو يف عرضػػػو أو يف شػػػرفو أو يف ظبعتػػػو أو يف  . يتنػػاوؿ حػػػق الضػػػماف الضػػرر األد  كػػػذلك -1
 أو يف اعتباره اؼبايل رنعل اؼبتعدي مس واًل عن الضماف . جتماعياالمركزه 

 ورنوز أف يقضى بالضماف لألزواج ولألقربُت من األسرة عما يصيب م من ضرر أد  بسبب موت اؼبصاب. -2

 وال ينتقل الضماف عن الضرر األد  إىل الغَت إال إذا ربددت قيمتو دبقتضى اتفاؽ أو حكم قضائي هنائي. -3

 :( 578)المادة 
إذا جت يتيسر للمحكمة أف تعُت مدى الضػماف تعيينػاً هنائيػاً فل ػا أف ربػتفظ للمتضػرر بػاغبق يف أف يطالػب خػالؿ مػدة معينػة 

 باعادة الن ر يف التقدير.



 
 + ( .  858 - 5 - 4586776(، تلفاكس )  304عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.64660(، الرمز البريدي )406+(، ص. ب ) 858 - 4 - 4630084تلفاكس: )(، 6الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

44 

 :( 858)المادة 
قػػدـ تهمينػػاً يصػػح أف يكػػوف الضػػماف مسػػقطاً كمػػا يصػػح أف يكػػوف إيػػراداً مرتبػػاً ورنػػوز يف ىػػاتُت اغبػػالتُت إلػػزاـ اؼبػػدين بػػهف ي -1

 تقدره احملكمة.
نو رنوز للمحكمة تبعاً لل روؼ وبناًء على طلب اؼبضػرور أف تػهمر باعػادة اغبالػة إىل مػا كانػ  أويقدر الضماف بالنقد على  -2

 عليو أو أف ربكم بهداء أمر معُت متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمُت .

 
 : (860)المادة 

 اء من اؼبس ولية اؼبًتتبة على الفعل الضار .يقع باطاًل كل شرط يقضي باإلعف
 :( 866)المادة 

ال زبػػل اؼبسػػؤولية اؼبدنيػػة باؼبسػػؤولية اعبنائيػػػة مػػىت تػػوفرت شػػرائط ا وال أثػػر للعقوبػػػة اعبزائيػػة يف ربديػػد نطػػاؽ اؼبسػػ ولية اؼبدنيػػػة 
 وتقدير الضماف .

 :( 868)المادة 
ثػػالث سػػنوات مػػن اليػػـو الػػذي علػػم فيػػو اؼبضػػرور حبػػدوث  انقضػػاءال تسػػمع دعػػوى الضػػماف الناشػػ ة عػػن الفعػػل الضػػار بعػػد  -1

 نو .عالضرر وباؼبس وؿ 
على أنو إذا كانػ  ىػذه الػدعوى ناشػ ة عػن جرشنػة وكانػ  الػدعوى اعبزائيػة مػا تػزاؿ مسػموعة بعػد انقضػاء اؼبواعيػد اؼبػذكورة  -2

 وى اعبزائية.يف الفقرة السابقة فاف دعوى الضماف ال شنتنع ظباع ا إال بامتناع ظباع الدع

 سنة من يـو وقوع الفعل الضار . ةال تسمع دعوى الضماف يف صبيع األحواؿ بانقضاء طبس عشر  -3
 الفرع الثاني

 ما يقع على النفس – 6
 :( 864)المادة 

أو يف اعبناية على النفس وما دوهنا ولو كاف اعباين غَت فبيز ىػو علػى العاقلػة أو علػى اعبػاين للمجػٍت عليػو  ،ما رنب من ماؿ
 ورثتو الشرعيُت وفقاً للقانوف .

 : (863)المادة 
كػل مػن أتػى فعػالً ضػاراً بػالنفس مػن قتػل أو جػرح أو إيػذاء يلػـز بػالتعويض عمػا أحدثػو مػن   ،رغماً عما ورد يف اؼبادة السػابقة

 وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار . ،ؽبمو ضرر للمجٍت عليو أو ورثتو الشرعيُت أو ؼبن كاف يع
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 المال إتالف – 8
 :( 864)المادة 

 من أتلف ماؿ غَته أو أفسده ضمن مثلو إف كاف مثلياً وقيمتو إف كاف قيمياً وذلك مع مراعاة األحكاـ العامة للتضمُت.
 :( 865)المادة 

اػبيػػار إف شػػاء أخػػذ قيمػػة مػػا بإذا كػػاف اإلتػػالؼ جزئيػػاً ضػػمن اؼبتلػػف نقػػص القيمػػة فػػاذا كػػاف الػػنقص فاحشػػاً فصػػاحب اؼبػػاؿ 
 وإف شاء ترؾ اؼباؿ للمتلف وأخذ سباـ القيمة مع مراعاة أحكاـ التضمُت العامة .نقص 

 : (866)المادة 
 إذا أتلف أحد ماؿ غَته على زعم أنو مالو ضمن ما أتلف .  - 1
 أما إذا أتلف باذف مالكو فال يضمن .  - 2

 :( 867)المادة 
 مو الضماف من مالو .إذا أتلف صأ فبيز أو غَت فبيز أو من يف حكم ما ماؿ غَته لز 

 الغصب والتعدي -4
 : (868)المادة 

 على اليد ما أخذت حىت تؤديو . – 1
 ويف مكاف غصبو .. فمن غصب ماؿ غَته وجب عليو رده إليو حبالو اليت كاف علي ا عند الغصب  – 2
 يف مكاف الغصب .و يـو الغصب  فاف است لكو أو أتلفو أو ضاع منو أو تلف بتعديو أو بدوف تعديو فعليو مثلو أو قيمتو – 3
 وعليو أيضاً ضماف منافعو وزوائده . – 4

 : (870)المادة 
الغاصػػب وؽبػذا أف يرجػػع علػػى اؼبتلػػف  ناػبيػار إف شػػاء ضػػمبيف يػد الغاصػػب فاؼبغصػػوب منػػو  بصػػو غإذا أتلػف أحػػد اؼبػػاؿ اؼب

 وإف شاء ضمن اؼبتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب .
 : (876)المادة 

أو تربعاً وتلف اؼبغصػوب كػالً أو بعضػاً يف يػد مػن تصػرؼ لػو الغاصػب كػاف  صرؼ الغاصب يف اؼباؿ اؼبغصوب معاوضةً إذا ت
للمغصوب منو اػبيار يف تضمُت مػن شػاء من مػا فػاف ضػمن الغاصػب صػح تصػرفو وإف ضػمن مػن تصػرؼ لػو الغاصػب رجػع ىػذا 

 على الغاصب وفقاً ألحكاـ القانوف .
 



 
 + ( .  858 - 5 - 4586776(، تلفاكس )  304عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.64660(، الرمز البريدي )406+(، ص. ب ) 858 - 4 - 4630084تلفاكس: )(، 6الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

46 

 :( 878)المادة 
 لغاصب حكمو حكم الغاصب .غاصب ا -1
يػػػربأ ىػػػو إىل الغاصػػػب األوؿ يػػػربأ وحػػػده وإذا رده إىل اؼبغصػػػوب منػػػو اؼبغصػػػوب  اؿاؼبػػػ غاصػػػبفػػػاذا رد غاصػػػب ال -2
 األوؿ .و 

إف شػػاء ضػمنو الغاصػػب األوؿ وإف  وإذا تلػف اؼبغصػوب أو أتلػػف يف يػد غاصػػب الغاصػب فاؼبغصػوب منػػو ـبػَت -3
اذا ضػػمن الغاصػػب األوؿ كػػاف فػػخػػر الثػػاين آلداراً منػػو األوؿ واؼبقػػدار اشػػاء ضػػمنو الغاصػػب الثػػاين . ولػػو أف يضػػمن مقػػ

 ى األوؿ .علف يرجع على الثاين وإذا ضمن الثاين فليس لو أف يرجع أؽبذا 
 :( 874)المادة 

 للمحكمة يف صبيع األحواؿ اغبكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسباً إف رأت مربراً لذلك.
 :( 873)المادة 

  يف يػده أمانػة وقصػر يف حف  ػا أو تعػدى علي ػا أو منع ػػا عػن صػاحب ا بػدوف حػق أو جحػدىا أومػات ؾب ػالً ؽبػػا  مػن كانػ
 كاف ضامناً ؽبا باؼبثل أو بالقيمة .

 : (874)المادة 
 من سرؽ مااًل فعليو رده إىل صاحبو إف كاف قائماً ورد مثلو أو قيمتو إف است لك ولو قضي عليو بالعقوبة . -1
 الطريق وأخذ اؼباؿ . وكذا من قطع -2

 :( 875)المادة 
 َت اؼبغصوب منو بُت اسًتداد اؼبغصوب أو البدؿ .إذا تغَت اؼبغصوب بنفسو سن -1
 مع ا اظبو يضمن البدؿ .اؼبغصوب وإذا تغَت اؼبغصوب بصورة يتغَت  -2

ويسػًتد اؼبغصػوب عينػاً وبػُت الزيػادة  ةوإذا تغَت اؼبغصوب بزيادة الغاصب شي اً من مالو سنَت اؼبغصوب منو بُت أف يدفع قيم -3
 أف يضمن الغاصب بدلو .

 وإذا تغَت اؼبغصوب بنقصاف قيمتو نتيجة استعماؿ الغاصب يرد الغاصب العُت مع تضمينو قيمة النقصاف . -4

 : (876)المادة 
 حكم كل ما ىو مساو  للغصب يف إزالة التصرؼ كحكم الغصب.



 
 + ( .  858 - 5 - 4586776(، تلفاكس )  304عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.64660(، الرمز البريدي )406+(، ص. ب ) 858 - 4 - 4630084تلفاكس: )(، 6الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

47 

 الفرع الثالث
 المسؤولية عن فعل الغير

 : (778)المادة 
ومع ذلك فللمحكمة بناًء على طلب اؼبضرور إذا رأت مربراً أف تلـز بػهداء الضػماف احملكػـو بػو  ،ال يسهؿ أحد عن فعل غَته -1

 :على من أوقع الضرر

العقليػػة أو اعبسػػمية إال إذا  تػػوقصػػره أو حالبسػػبب مػػن وجبػػ  عليػػو قانونػػاً أو إتفاقػػاً رقابػػة شػػخص  يف حاجػػة إىل الرقابػػة  أ   .
 أو أف الضرر كاف ال بد واقعاً ولو قاـ هبذا الواجب دبا ينبغي من العناية . ،أنو قاـ بواجب الرقابةأثب  

يف اختيػػاره إذا كػػاف الفعػػل  منػػو اإلضػػرار سػػلطة فعليػػة يف رقابتػػو وتوجي يػػو ولػػو جت يكػػن حػػراً  وقػػعمػػن كانػػ  لػػو علػػى مػػن  ب .
 . سبب ابالضار قد صدر من التابع يف حاؿ تهدية و يفتو أو 

 على احملكـو عليو بو . ،وؼبن أدى الضماف أف يرجع دبا دفع – 2
 الفرع الرابع
 ؤوليةـصور من المس

 جناية الحيوان – 6
 : (878)المادة 

 جناية العجماء جبار لكن فعل ا الضار مضموف على ذي اليد علي ا مالكاً كاف أو غَت مالك إذا قصر أو تعدى .
 البناء انهيار – 8

 : (880)المادة 
 و بعضو يضمنو مالك البناء أو اؼبتويل عليو إال إذا ثب  عدـ تعديو أو تقصَته .أالبناء كلو  اهنيارالضرر الذي زندثو للغَت  – 1
ك فػاف جت يقػم اؼبالػ ،ما يلـز من التدابَت الضرورية لدرء اػبطػر بازباذيطالب اؼبالك أف وؼبن كاف م دداً بضرر يصيبو من البناء  -2

 محكمة أف تهذنو يف ازباذ ىذه التدابَت على حساب اؼبالك .كاف لل  بذلك،
 ياء واآلالتـاألش -8

 :( 886)المادة 
ضػامناً ؼبػا ربدثػو  فيكػو  -ميكانيكيػة  -كػل مػن كػاف ربػ  تصػرفو أشػياء تتطلػب عنايػة خاصػة للوقايػة مػن ضػررىا أو آالت 

 دبا يرد يف ذلك من أحكاـ خاصة . ىذا مع عدـ اإلخالؿ. ىذه األشياء من ضرر إال ما ال شنكن النحرز منو 
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 :( 888)المادة 
 استعماؿ اغبق العاـ مقيد بسالمة الغَت فمن استعمل حقو العاـ وأضر بالغَت ضرراً شنكن التحرز منو كاف ضامناً .

 الفصل الرابع
 الفعل النافع
 الفرع األول

 سببالكسب بال 
 :( 884)المادة 

 فاف أخذه فعليو رده . ،ب شرعيال يسوغ ألحد أف يهخذ ماؿ غَته بال سب
 :( 883)المادة 

 القانوف بغَت ذلك . من كسب مااًل من غَته من دوف تصرؼ مكسب وجب  قيمتو ؽبذا الغَت ما جت يقض   -1
بػػدوف ضػػرر علػػى أحػػد  ،ال يقبػػل الفصػػل ،رج ملػػك شػػخص مػػن يػػده بػػال قصػػد واتصػػل قضػػاًء وقػػدراً دبلػػك غػػَته إتصػػاالً خػػلػػو  -2

 القانوف بغَت ذلك . ما جت يقض   ،بعد دفع قيمتو ،القيمة األكثر تبع األقل يف ،اؼبالكُت

 : (884)المادة 
 مر إال إذا اشًتط الرجوع عليو .آلمن تربع من مالو غبساب غَته بهمره فال يرجع على ا

 الفرع الثاني
 قبض غير المستحق

 :( 885)المادة 
و قيمتػو إف جت يكػن أاسػًتداده فبػن قبضػو إف كػاف قائمػاً ومثلػو ب تبػُت عػدـ وجوبػو فلػو  .نػاً أنػو واجػب عليػو امن أدى شػي اً 

 قائماً .
 :( 886)المادة 

 . زنق اسًتداد غَت اؼبستحق إف كاف الوفاء قد   تنفيذاً لدين جت يتحقق سببو أو لدين زاؿ سببو بعد أف ربقق
 :( 887)المادة 
 جاىاًل قياـ األجل . كذلك اسًتداد ما دفع وفاًء لدين جت زنل أجلو وكاف اؼبويف  صحي
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 : (888)المادة 
ف الػػدائن وىػػو حسػػن النيػػة قػػد ذبػػرد مػػن سػػند الػػدين أو فبػػا حصػػل عليػػو مػػن أإذا حصػػل الوفػػاء مػػن غػػَت اؼبػػدين وترتػػب عليػػو 

دين ف يرجػع علػى اؼبػأوؼبػن أوىف  ،فال رنب عليو رد مػا قػبض ،اؼبدة احملددة لسماع ا ،أو ترؾ دعواه قبل اؼبدين اغبقيقي ،التهمينات
 التضمُت إف كاف لو ؿبل .باغبقيقي يف الدين و 

 :( 400)المادة 
على احملكمة أف تلـز من قبض شػي اً بغػَت حػق أف يػرده إىل صػاحبو وؽبػا عػالوًة علػى ذلػك أف تػهمر بػرد مػا جنػاه القػابض مػن 

 مكاسب أو منافع وؽبا أيضاً أف تعوض صاحب اغبق لقاء ما قصر القابض يف جنيو .
 ثالفرع الثال
 الفضالة

 : (406)المادة 
نػو يعتػرب نائبػػاً عنػو وتسػػري فامػن قػاـ بفعػػل نػافع لغػَت دوف أمػػره ولكػن أذنػ  بػػو احملكمػة أو أوجبتػو ضػػرورة أو قضػى بػو عػػرؼ 

 .عليو األحكاـ التالية
 : (408)المادة 

 تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قاـ بو الفضويل .
 : (404)المادة 

يل أف شنضػي يف العمػل الػذي بػدأه إىل أف يػتمكن رب العمػل مػن مباشػرتو بنفسػو كمػا رنػب عليػو أف سنطػر رنب علػى الفضػو 
 رب العمل مىت استطاع ذلك .بتدخلو 
 : (403)المادة 

 الفضويل مس وؿ عما يلحق رب العمل من أضرار وللمحكمة ربديد الضماف إذا كان  ال روؼ تربر ذلك.
 : (404)المادة 

 إىل غػػَته بكػػل العمػػل أو ببعضػػو كػػاف مسػػ والً عػػن تصػػرفات نائبػػو دوف إخػػالؿ دبػػا لػػرب العمػػل مػػن الرجػػوع إذا ع ػػد الفضػػويل
 مباشرة على ىذا النائب.

 : (405)المادة 
 يلتـز الفضويل دبا يلتـز بو الوكيل من رد ما استوىل عليو بسبب الفضالة وتقدمي حساب عما قاـ بو.
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 : (406)المادة 
عػػػن التع ػػػدات الػػػيت التػػػـز هبػػػا وأف يػػػرد لػػػو  وفػػػذ التع ػػػدات الػػػيت عقػػػدىا الفضػػػويل غبسػػػابو وأف يعوضػػػعلػػػى رب العمػػػل أف ين

العمػػل وال يسػػتحق الفضػػويل بالنفقػػات الضػػرورية والنافعػػة الػػيت سػػوغت ا ال ػػروؼ وأف يعوضػػو عػػن الضػػرر الػػذي غبقػػو بسػػبب قيامػػو 
 أجراً عن عملو إال أف يكوف من أعماؿ م نتو .

 : (407)المادة 
 إذا مات الفضويل التـز ورثتو دبا يلتـز بو ورثة الوكيل عند انت اء الوكالة دبوت الوكيل . – 1
 وإذا مات رب العمل بقي الفضويل ملتزماً حنو الورثة دبا كاف ملتزماً بو حنو مورث م . – 2

 الفرع الرابع
 قضاء دين الغير

 : (408)المادة 
اآلمر دبا أداه عنو وقاـ مقاـ الدائن األصلي يف مطالبتػو بػو سػواًء اشػًتط الرجػوع  من أوىف دين غَته بهمره كاف لو الرجوع على

 عليو أـ جت يشًتط .
 : (460)المادة 

وال علػػى الػػدائن إال إذا أبػػرأ  (311)للمػػادة  اً مػػن أوىف ديػػن غػػَته دوف أمػػره فلػػيس لػػو الرجػػوع دبػػا دفعػػو علػػى اؼبػػدين إال وفقػػ – 1
 اء  دينو منو .اؼبدين من الدين ولو بعد إستيف

 فاذا رىن شخص مالو يف دين غَته وقضى الدين ليفك مالو اؼبرىوف رجع دبا قضاه على اؼبدين. – 2
 الفرع الخامس

 تركـحكم مش
 : (466)المادة 

ثالث سنوات مػن اليػـو الػذي علػم فيػو الػدائن حبقػو يف  بانقضاءال تسمع دعوى اإلثراء بال سبب يف صبيع األحواؿ اؼبتقدمة 
 طبس عشرة سنة من اليـو الذي نشه فيو حق الرجوع . بانقضاءوع وعلى كل حاؿ ال تسمع الدعوى الرج

 الفصل الخامس
 ونــالقان

 : (468)المادة 
 اغبقوؽ اليت تنشه مباشرة عن القانوف وحده تسري علي ا النصوص القانونية اليت أنشه ا .
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 الباب الثاني
 آثار الحق

 الفصل األول
 أحكام عامة

 : (464)دة الما
 ينفذ اغبق جرباً على اؼبدين بو عند استحقاقو مىت استوىف الشرائط القانونية . – 1
 يف تنفيذه ويصبح حقاً طبيعياً رنب يف ذمة اؼبدين . فاذا افتقد اغبق ضباية القانوف ألي سبب فال جرب – 2

 : (463)المادة 
 ؼبا ال رنب. ؤه وال يعترب وفاءً إذا أوىف اؼبدين حقاً طبيعياً فقد ضباية القانوف صح وفا

 : (464)المادة 
رنػػػب الوفػػػاء بػػػاغبق مػػػىت اسػػػتوىف شػػػرائط اسػػػتحقاقو قانونػػػاً فػػػاف زبلػػػف اؼبػػػدين فقػػػد وجػػػب تنفيػػػذه جػػػرباً عليػػػو تنفيػػػذاً عينيػػػاً أو 

 اً طبقاً لنصوص القانوف .يتعويض
 : (465)المادة 

 و .يكوف التنفيذ اختيارياً إذا   بالوفاء أو ما يعادل – 1
 ويكوف جربياً إذا   عينياً أو بطريق التعويض . – 2

 الفصل الثاني
 وسائل التنفيذ
 الفرع األول

 التنفيذ االختياري
 الوفاء –أواًل 

 أ. طرفا الوفاء
 : (466)المادة 

 يصح الوفاء من اؼبدين أو من نائبو أو من أي شخص آخر لو مصلحة يف الوفاء. – 1
ة لو يف الوفاء بهمر اؼبدين أو بغَت أمره على أنو رنوز للدائن أف يرفض الوفاء مػن الغػَت إذا اعػًتض ويصح أيضاً فبن ال مصلح – 2
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 اؼبدين على ذلك وأبلغ الدائن اعًتاضو .
 : (467)المادة 

جػوراً عليػو لسػفو يشًتط للرباءة من الدين أف يكوف اؼبػويف مالكػاً ؼبػا وىف بػو وإذا كػاف اؼبػدين صػغَتاً فبيػزاً أو كبػَتاً معتوىػاً أو ؿب
 أو غفلة ودفع الدين الذي عليو صح دفعو ما جت يلحق الوفاء ضرراً باؼبويف .

 : (468)المادة 
وىف مػن اؼبػاؿ احملجػور أو مريضػاً مػرض و ال ينفذ الوفاء لبعض الدائنُت يف حق الدائنُت اآلخرين إذا كاف اؼبدين ؿبجػوراً للػدين 

 .اؼبوت وكاف الوفاء يضر ببقية الدائنُت 
 لمن يكون لو الوفاء –ب 

 : (480)المادة 
إال إذا كػػاف  ،يكػػوف الوفػػاء للػػدائن أو لنائبػػو ويعتػػرب ذا صػػفة يف إسػػتيفاء الػػدين مػػن يقػػدـ للمػػدين ـبالصػػة صػػادرة مػػن الػػدائن

 متفقاً على أف الوفاء يكوف للدائن شخصياً .
 : (486)المادة 

وإذا حصل الوفاء للدائن وىلػك اؼبػوىف بػو يف يػده أو . دين إال بالوفاء لوليو ربأ ذمة اؼبتإذا كاف الدائن غَت كامل األىلية فال  
 ضاع منو فلوليو مطالبة اؼبدين بالدين .

 رفض الوفاء –ج 
 : (488)المادة 

 باألعمػػاؿ الػػيت الالقيػػاـ عرضػػاً صػػحيحاً حيػػث رنػػب قبولػػو، أو رفػػض عليػػو إذا رفػػض الػػدائن دوف مػػربر قبػػوؿ الوفػػاء اؼبعػػروض 
 السػتيفاءفاء بدوهنا أو أعلػن أنػو لػن يقبػل الوفػاء، أعػذر إليػو اؼبػدين بػاعالف وحػدد لػو مػدة مناسػبة يقػـو في ػا دبػا رنػب عليػو يتم الو 
 حقو.

 :( 484)المادة 
يف ضػػػماف الػػػدائن إف كػػػاف مػػػن قبػػػل يف ضػػػماف اؼبػػػدين وأف يصػػػبح  االلتػػػزاـيًتتػػػب علػػػى إعػػػذار الػػػدائن أف يصػػػَت الشػػػيء ؿبػػػل 

 عو على نفقة الدائن ويف ضماف ما أصابو من ضرر .للمدين اغبق يف إيدا
 : (483)المادة 

إذا كػػاف ؿبػػل الوفػػاء شػػي اً معينػػاً بالػػذات وكػػاف الواجػػب أف يسػػلم يف اؼبكػػاف الػػذي يوجػػد فيػػو جػػاز للمػػدين بعػػد أف يعػػذر إىل 
معػداً للبقػاء حيػث وجػد جػاز  الدائن بتسػلمو أف زنصػل علػى تػرخيص مػن القضػاء يف إيداعػو فػاذا كػاف ىػذا الشػيء عقػاراً أو شػي اً 
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 للمدين أف يطلب وضعو رب  اغبراسة .
 : (484)المادة 

ف نفقات باى ة يف إيداعو أو حراستو جػاز للمػدين بعػد اسػت ذاف احملكمػة لإذا كاف ؿبل الوفاء شي اً يسرع إليو التلف أو يك
عػذر ذلػك فبػاؼبزاد العلػٍت ويقػـو إيػداع الػثمن مقػاـ إيػداع أو دوف است ذاهنا عند الضرورة أف يبيعو بسعره اؼبعػروؼ يف األسػواؽ فػاف ت

 الشيء نفسو .
 : (485)المادة 

يكوف اإليداع أو ما يقـو مقامو من إجراء جائزاً أيضاً إذا كاف اؼبدين رن ل شخصية الدائن أو موطنو أو كػاف الػدائن ؿبجػوراً 
عػػدة أشػػخاص أو كانػػ  ىنػػاؾ أسػػباب جديػػة أخػػرى تػػربر ىػػذا  ولػػيس لػػو نائػػب يقبػػل عنػػو الوفػػاء أو كػػاف الػػدين متنازعػػاً عليػػو بػػُت

 اإلجراء .
 : (486)المادة 

يقـو العرض اغبقيقي بالنسبة إىل اؼبدين مقاـ الوفاء إذا تاله إيداع مستوؼ  ألصػولو القانونيػة أو تػاله أي إجػراء فباثػل وذلػك 
 إذا قبلو أو صدر حكم هنائي بصحتو .

 : (487)المادة 
ين الدين واتبع العرض بايداع أو باجراء فباثل جاز لو أف يرجع يف ىػذا العػرض مػاداـ الػدائن جت يقبلػو أو مػاداـ إذا عرض اؼبد – 1

 وإذا رجع فال تربأ ذمة شركائو يف الدين وال ذمة الضامنُت .. جت يصدر حكم هنائي بصحتو 
بػل الػدائن منػو ىػذا الرجػوع جت يكػن ؽبػذا الػدائن فاذا رجع اؼبدين يف العػرض بعػد أف قبلػو الػدائن أو بعػد أف حكػم بصػحتو وق – 2

 أف يتمسك بعد ذلك دبا يكفل حقو من تهمينات وتربأ ذمة الشركاء يف الدين وذمة الضامنُت .
 محل الوفاء وزمانو ومكانو ونفقاتو وإثباتو –د 

 :( 488)المادة 
عنو دوف رضػا الػدائن حػىت لػو كػاف ىػذا البػدؿ مسػاوياً يف إذا كاف الدين فبا يتعُت بالتعيُت فليس للمدين أف يدفع غَته بدالً  – 1

 القيمة للشيء اؼبستحق أو كان  لو قيمة أعلى .
 أما إذا كاف فبا ال يتعُت بالتعيُت وعُت يف العقد فللمدين دفع مثلو وإف جت يرض الدائن . - 2

 : (440)المادة 
 جت يوجد اتفاؽ أو نص رنيز ذلك .ليس للمدين أف رنرب الدائن على قبوؿ وفاء جزئي غبقو ما  – 1
 فاذا كاف الدين متنازعاً يف جزء منو وقبل الدائن أف يستويف اعبزء اؼبعًتؼ بو فليس للمدين أف يرفض الوفاء هبذا اعبزء . – 2
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 : (446)المادة 
حسػػم مػػا أدى مػػن  ي بالػػدين مػػع تلػػك النفقػػاتكفػػإذا كػػاف اؼبػػدين ملزمػػاً بػػهف يػػويف مػػع الػػدين أيػػة نفقػػات وكػػاف مػػا أداه ال ي

 حساب النفقات شبن من أصل الدين ىذا ما جت يتفق على غَته .
 : (448)المادة 

إذا تعػػددت الػػديوف يف ذمػػة اؼبػػدين وكانػػ  لػػدائن واحػػد ومػػن جػػنس وكػػاف مػػا أداه اؼبػػدين ال يفػػي هبػػذه الػػديوف صبيعػػاً جػػاز 
 انع قانوين أو اتفاقي زنوؿ دوف ىذا التعيُت .للمدين عند الوفاء أف يعُت الدين الذي يريد الوفاء بو ما جت يوجد م

 :( 444)المادة 
حػل فػاذا تعػددت الػديوف اغبالػة دين الػذي إذا جت يعُت الدين على الوجػو اؼببػُت يف اؼبػادة السػابقة كػاف اغبسػم مػن حسػاب الػ

 دائن .فمن حساب أشدىا كلفة على اؼبدين فاذا تساوت الديوف يف الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينو ال
 : (443)المادة 

 هنائياً يف ذمة اؼبدين ما جت يوجد اتفاؽ أو نص يقضي بغَت ذلك . االلتزاـرنب أف يتم الوفاء فوراً دبجرد ترتب  – 1
على أنو رنوز للمحكمػة يف حػاالت اسػتثنائية إذا جت شننع ػا نػص يف القػانوف أف تن ػر اؼبػدين إىل أجػل معقػوؿ أو آجػاؿ ينفػذ  – 2

 و إذا استدع  حالتو ذلك وجت يلحق الدائن من ىذا التهجيل ضرر جسيم .في ا التزام
 : (444)المادة 

 ضاً ؼبصلحتو ورنرب الدائن على القبوؿ.خإذا كاف الدين مؤجاًل فللمدين أف يدفعو قبل حلوؿ األجل، إذا كاف األجل متم – 1
 لدين مؤجاًل كما كاف .فاذا قضى اؼبدين الدين قبل حلوؿ األجل ب استحق اؼبقبوض عاد ا – 2

 : (445)المادة 
مػػا جت  يوجػػد  االلتػػزاـشػػي اً معينػػاً بالػػذات وجػػب تسػػليمو يف اؼبكػػاف الػػذي كػػاف موجػػوداً فيػػو وقػػ  نشػػوء  االلتػػزاـإذا كػػاف ؿبػػل  – 1

 اتفاؽ أو نص يقضي بغَت ذلك .
دين وقػ  الوفػاء أو يف اؼبكػاف الػذي يوجػد فيػو األخرى فيكوف الوفاء يف اؼبكػاف الػذي يوجػد فيػو مػوطن اؼبػ االلتزاماتأما يف  – 2

 متعلقاً هبذه األعماؿ . االلتزاـمركز أعماؿ اؼبدين إذا كاف 
 : (446)المادة 

مػر  الػدائن اؼبػدين أإذا أرسل اؼبدين الدين مع رسولو إىل الدائن ف لك يف يػد الرسػوؿ قبػل وصػولو ىلػك مػن مػاؿ اؼبػدين وإف 
 ف الكو من ماؿ الدائن ويربأ اؼبدين من الدين . بهف يدفع الدين إىل رسولو فدفعو

 : (447)المادة 
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 على غَت ذلك .القانوف تكوف نفقات الوفاء على اؼبدين إال إذا اتفق أو نص 
 :( 448)المادة 

ن أو جػزء منػو أف يطلػب ـبالصػة دبػا وفػاه، فػاذا رفػض الػدائن ذلػك جػاز للمػدين أف يػودع الػدين اؼبسػتحق يؼبن قاـ بوفػاء الػد
 يداعاً قضائياً.إ

 ثانياً : التنفيذ بما يعادل الوفاء
 أ. الوفاء االعتياضي

 :( 430)المادة 
 االعتياض لشرائط العقد العامة . آخر أو حقاً يؤديو اؼبدين وسنضع االتفاؽ على شي اً رنوز للدائن أف يقبل وفاًء لدينو 

 : (436)المادة 
 ا كاف مقابل الوفاء عيناً معينة عوضاً عن الدين .تسري أحكاـ البيع على الوفاء االعتياضي إذ – 1
 سري عليو أحكاـ الوفاء يف قضاء الدين .تو  – 2

 :( 438)المادة 
 . ن األوؿ مع ضماناتو يف الوفاء االعتياضي وينتقل حق الدائن إىل العوضيينقضي الد

 المقاصة –ب 
 : (434)المادة 

 . وؼبدين اؼبقاصة إيفاء دين مطلوب لدائن بدين مطلوب منو
 : (433)المادة 

 الطرفُت أو قضائية وتتم حبكم احملكمة. باتفاؽتتم  اختياريةاؼبقاصة إما جربية وتقع بقوة القانوف أو 
 : (434)المادة 

 يشػػًتط يف اؼبقاصػػة اعبربيػػة أف يكػػوف كػػػال الطػػرفُت دائنػػاً ومػػديناً لخخػػر وأف يتماثػػػل الػػديناف جنسػػاً ووصػػفاً واسػػتحقاقاً وقػػػوةً 
 وأال يضر إجراؤىا حبقوؽ الغَت . وضعفاً 
 : (435)المادة 

 .اختلفإذا جت يتوفر أحد شروط اؼبقاصة اعبربية سواء اربد سبب الدينُت أـ  االتفاقيةرنوز أف تتم اؼبقاصة 
 : (436)المادة 
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 تتم اؼبقاصة القضائية حبكم من احملكمة إذا توفرت شروط ا وبطلب أصلي أو عارض .
 : (437)المادة 
والػدين مػن جػنس الوديعػة أو  اؼبغصػوبةكاف للوديع دين على صاحب الوديعة أو كاف للغاضب دين على صػاحب العػُت   إذا

 اؼبقاصة إال بانفاؽ الطرفُت . ىفال ذبر العُت اؼبغصوبة 
 : (438)المادة 

 تقػع اؼبقاصػة إال من جنس الػدين سػقط  قصاصػاً فػاف جت تكػن مػن جنسػو فػال  إذا أتلف الدائن عيناً من ماؿ اؼبدين وكان
 الطرفُت . باتفاؽ

 : (440)المادة 
 تتم اؼبقاصة بناًء على طلب صاحب اؼبصلحة في ا وتقع بقدر األقل من الدينُت .

 : (446)المادة 
وقػػوع اؼبقاصػػة مادامػػ  اؼبػػدة مػػن إذا كػػاف الػػدين ال تسػػمع فيػػو الػػدعوى ؼبػػرور الزمػػاف وقػػ  التمسػػك باؼبقاصػػة فػػال شننػػع ذلػػك 

 سب  يف الوق  الذي أصبح  فيو اؼبقاصة فبكنة .قد ظباع الدعوى جت تكن  اؼبانعة من
 : (448)المادة 

ضػمانات ىػذا اغبػق إضػراراً بػالغَت إال بإذا أدى اؼبدين ديناً عليو وكاف لو أف يطلب اؼبقاصة فيو حبق لػو فػال رنػوز أف يتمسػك 
 إذا كاف رن ل وجوده وكاف لو يف ذلك عذر مقبوؿ.

 تينالذم اتحاد –ج 
 : (444)المادة 

إذا  اجتمػػع يف شػػػخص واحػػػد صػػػفتا الػػػدائن واؼبػػدين بالنسػػػبة إىل ديػػػن واحػػػد انقضػػػى ىػػذا الػػػدين بالقػػػدر الػػػذي اربػػػدت فيػػػو  – 1
 الذمتاف .

 وال يتم ارباد الذمتُت إذا كاف الدائن وارثاً للمدين ويشًتؾ مع باقي الدائنُت يف اقتضاء دينو من الًتكة . – 2
 : (443)المادة 

 إذا زاؿ سبب ارباد الذمتُت بهثر رجعي عاد الدين إىل ما كاف عليو من قبل .
 الفرع الثاني : التنفيذ الجبري

 لعينيأوالً : التنفيذ ا
 : (444)المادة 
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 رنرب اؼبدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمو تنفيذاً عينياً مىت كاف ذلك فبكناً . – 1
يٍت إرىاؽ للمدين جاز للمحكمة بنػاًء علػى طلػب اؼبػدين أف تقصػر حػق الػدائن علػى اقتضػاء على أنو إذا كاف يف التنفيذ الع – 2

 عوض نقدي إذا كاف ذلك ال يلحق بو ضرراً جسيماً .
 بعمل أو امتناع عن عمل االلتزامثانياً : 

 : (445)المادة 
ين بػػو بشخصػػو جػػاز للػػدائن أف يػػرفض سػػتوجب  طبيعتػػو أو نػػص اإلتفػػاؽ علػػى أف يقػػـو اؼبػػداإذا كػػاف موضػػوع اغبػػق عمػػالً و  – 1

 الوفاء بو من غَته .
فػػػاذا جت يقػػػم اؼبػػػدين بالعمػػػل جػػػاز للػػػدائن أف يطلػػػب إذنػػػاً مػػػن القضػػػاء بالقيػػػاـ بػػػو علػػػى نفقػػػة اؼبػػػدين أو تنفيػػػذه دوف إذف إذا  – 2

 استوجب  الضرورة ذلك .
 :( 446)المادة 

 وظبح  بذلك طبيعتو . يقـو حكم احملكمة مقاـ التنفيذ إذا كاف موضوع اغبق عمالً 
 :( 447)المادة 

إذا كاف اؼبطلوب من اؼبدين ىو احملاف ة على الشػيء أو القيػاـ بادارتػو أو تػوخي اغبيطػة يف تنفيػذ التزامػو فانػو يكػوف قػد وىف  -1
 يػنص ىػذا مػا جت. إذا بذؿ يف تنفيذه من العناية كل ما يبذلو الشخص العادي ولو جت يتم يتحقق الغػرض اؼبقصػود  بااللتزاـ

 القانوف أو اإلتفاؽ على غَت ذلك .
 ويف كل حاؿ يبقى اؼبدين مسؤواًل عما يهتيو من غش أو خطه جسيم . -2

 : (448)المادة 
إذا كاف موضوع اغبق ىو االمتناع عن عمل وأخل بو اؼبدين جاز للػدائن أف يطلػب إزالػة مػا وقػع ـبالفػاً لػو أو أف يطلػب مػن 

 لة على نفقة اؼبدين .القضاء إذناً بالقياـ هبذه اإلزا
 طريق التعويضبالتنفيذ  –ثالثاً 

 :( 450)المادة 
إذا   التنفيػػذ العيػػٍت أو أصػػر اؼبػػدين علػػى رفػػض التنفيػػذ حػػددت احملكمػػة مقػػدار الضػػماف الػػذي تلزمػػو اؼبػػدين مراعيػػة يف ذلػػك 

 اؼبدين .من الضرر الذي أصاب الدائن والعن  الذي بدا 
 : (456)المادة 

 عذار اؼبدين ماجت ينص على غَت ذلك يف القانوف أو يف العقد .إبعد  إالاف ال يستحق الضم
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 ( :458)المادة 
 ية:آلتعذار اؼبدين يف اغباالت اإلال ضرورة 

 بفعل اؼبدين . صبح تنفيذ االلتزاـ غَت فبكن أو غَت ؾبد  أ إذا -1
 ذا كاف ؿبل االلتزاـ تعويضاً ترتب على عمل غَت مشروع .إ -2

 رد شيء يعلم اؼبدين أنو مسروؽ أو شيء تسلمو دوف حق وىو عاجت بذلك . تزاـااللإذا كاف ؿبل  -3

 . بالتزاموأنو ال يريد القياـ  إذا صرح اؼبدين كتابةً  -4

 : (454)المادة 
 إذا جت يكن الضماف مقدراً يف القانوف أو يف العقد فاحملكمة تقدره دبا يساوي الضرر الواقع فعاًل حُت وقوعو .

 : (453)المادة 
 الحق مع مراعاة أحكاـ القانوف . اتفاؽرنوز للمتعاقدين أف زنددا مقدماً قيمة الضماف بالنص علي ا يف العقد أو يف  – 1
األحواؿ بناًء علػى طلػب أحػد الطػرفُت أف تعػدؿ يف ىػذا االتفػاؽ دبػا رنعػل التقػدير مسػاوياً للضػرر  صبيعورنوز للمحكمة يف  – 2

 . ويقع باطالً كل اتفاؽ سنالف ذلك
 الفرع الثالث

 الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ
 : (454)المادة 

 أمواؿ اؼبدين صبيع ا ضامنة للوفاء بديونو وصبيع الدائنُت متساووف يف ىذا الضماف . ،مع مراعاة أحكاـ القانوف
 الدعوى غير المباشرة   - 6

 : (455)المادة 
متصػػػالً من ػػػا سػػػم مدينػػػو صبيػػػع حقػػػوؽ ىػػػذا اؼبػػػدين إال مػػػا كػػػاف ار بيباشػػػأف لكػػػل دائػػػن ولػػػو جت يكػػػن حقػػػو مسػػػتحق األداء  – 1

 خاصة أو غَت قابل للحجز . وبشخص
وال يكػػوف اسػػتعماؿ الػػدائن غبقػػوؽ مدينػػو مقبػػوالً إال إذا أثبػػ  أف اؼبػػدين جت يسػػتعمل ىػػذه اغبقػػوؽ وأف إذنالػػو مػػن شػػهنو أف  – 2

 الدعوى .يف يؤدي إىل إعساره ورنب إدخاؿ اؼبدين 
 : (456)المادة 

حقوقػو وكػل نفػػع يعػود مػن اسػػتعماؿ ىػذه اغبقػوؽ يػػدخل يف أمػواؿ اؼبػدين ويكػػوف  اسػػتعماؿيعتػرب الػدائن نائبػػاً عػن مدينػو يف 
 ضماناً عبميع دائنيو .
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 دعوى الصورية – 8
 : (457)المادة 

كمػا أف ؽبػم أف   ،العقػد الصػوريإذا أبـر عقد صوري فلدائٍت اؼبتعاقدين وللخلف اػباص مىت كانوا حسٍت النية أف يتمسكوا ب – 1
 يتمسكوا بالعقد اؼبستًت ويثبتوا مميع الوسائل صورية العقد الذي أضر هبم .

كانػػػػ  األفضػػػػلية   ،العقػػػػد ال ػػػاىر وسبسػػػػك اآلخػػػروف بالعقػػػػد اؼبسػػػتًتبوإذا تعارضػػػ  مصػػػػال ذوي الشػػػهف فتمسػػػػك بعضػػػ م  – 2
 لألولُت .

 : (458)المادة 
 عاقدين واػبلف العاـ ىو العقد اغبقيقي .تفالعقد النافذ فيما بُت اؼب ،ياً بعقد  اىرإذا سًت اؼبتعاقداف عقداً حقيق

 دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن - 4
 إحاطة الدين بمال المدين

 : (460)المادة 
ة بػػو د يلزمػػو وجت ذبػػر العػػاربعػػاً التحػػاالً أو مػػؤجالً دبػػاؿ اؼبػػدين بػػهف زاد عليػػو أو سػػاواه فانػػو شننػػع مػػن التػػربع  نإذا أحػػاط الػػدي

 وللدائن أف يطلب اغبكم يف عدـ نفاذ ىذا التصرؼ يف حقو .
 : (466)المادة 

 ،بديوهنم فال رنوز لو التربع دبالو وال التصرؼ فيػو معاوضػة ولػو بغػَت ؿبابػاةدبالو إذا طالب الدائنوف اؼبدين الذي أحاط الدين 
 وؽبم أف يطلبوا بيع مالو واحملاصة يف شبنو وفقاً ألحكاـ القانوف.. يف حق ماغبكم بعدـ نفاذ تصرفو  يبطلواوللدائنُت أف 

 : (468)المادة 
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين دباؿ اؼبدين فليس عليو إال أف يثب  مقدار ما يف ذمتو من ديػوف وعلػى اؼبػدين نفسػو أف يثبػ  

 أف لو مااًل يزيد على قيمة الديوف .
 : (464)المادة 

 ر عدـ نفاذ التصرؼ استفاد من ذلك صبيع الدائنُت الذين يضاروف بو .مىت تقر 
 

 : (463)المادة 
ال تسمع دعوى عدـ نفاذ التصػرؼ بعػد انقضػاء ثػالث سػنوات مػن اليػـو الػذي علػم فيػو الػدائن بسػبب عػدـ نفػاذ التصػرؼ 

 طبس عشرة سنة من وق  صدور التصرؼ. انقضاءيع األحواؿ بعد وال تسمع يف صب
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 لحجر على المدين المفلسا  - 3
 :( 464)المادة 

 رنوز اغبجر على اؼبدين إذا زادت ديونو اغبالة على مالو .
 : (465)المادة 

يكػوف اغبجػر حبكػم تصػدره احملكمػة الػيت تبع ػا مػوطن اؼبػػدين بنػاًء علػى طلػب اؼبػدين نفسػو أو أحػد الػدائنُت وتن ػر الػػدعوى  – 1
 على وجو السرعة.

واؿ اؼبػدين عػدا مػا ال رنػوز مػف زنصل دبقتضى حكم اغبجر على أمر من رئيس دائرة اإلجراء حبجز صبيػع أورنوز ألي دائن أ – 2
 اً ؼبصلحة الدائنُت حىت ينت ي اغبجر .مويبقى اغبجز على أمواؿ اؼبدين قائ ،حجره

 : (466)المادة 
الػػيت أحاطػ  بػػو ومػػدى مسػػؤوليتو عػػن علػى احملكمػػة يف كػػل حػػاؿ قبػل أف ربجػػر اؼبػػدين أف تراعػػي يف تقػديرىا صبيػػع ال ػػروؼ 

 األسباب اليت أدت إىل طلب اغبجر ومصال دائنيو اؼبشروعة وكل  رؼ آخر من شهنو أف يؤثر يف حالتو اؼبالية .
 :( 467)المادة 

يف سػػجل خػػاص يرتػػػب حبسػػب أظبػػػاء  اسػػػتدعاءىاعلػػى كاتػػب احملكمػػػة يف اليػػـو الػػدي تقيػػػد فيػػو دعػػػوى اغبجػػر أف يسػػجل  – 1
لػػػدعوى وبكػػل حكػػػم يصػػػدر يف ااغبكم الصػػػادر بػػاؼبطلػػػوب حجػػرىم وعليػػػو أف يؤشػػػر يف ىػػامش التسػػػجيل اؼبػػػذكور اؼبػػدينُت 

 بتهييده أو بالغاءه وذلك كلو يـو صدور اغبكم .
وعلػػى الكاتػػب أيضػػاً أف يرسػػل إىل ديػػواف الػػوزارة صػػورة مػػن ىػػذه التسػػجيالت والتهشػػَتات إلثبا ػػا يف سػػجل عػػاـ يػػن م وفقػػاً  – 2

 ر من وزير العدؿ .صديلقرار 
 : (468)المادة 

رنب على اؼبدين إذا تغرب موطنػو أف سنطػر بػذلك كاتػب احملكمػة الػيت يتبع ػا موطنػو السػابق وعلػى ىػذا الكاتػب دبجػرد علمػو 
بتغيػػَت اؼبػػوطن سػػواء أخطػػره اؼبػػدين أـ علػػم بػػذلك مػػن أي طريػػق آخػػر أف يرسػػل علػػى نفقػػة اؼبػػدين صػػورة مػػن حكػػم اغبجػػر ومػػن 

 سجيل إىل احملكمة اليت يتبع ا اؼبوطن اعبديد لتقـو بقيدىا يف سجال ا .تؼبؤشر هبا يف ىامش الالبيانات ا
 

 : (470)المادة 
 يًتتب على اغبكم باغبجر أف زنل ما يف ذمة اؼبدين من ديوف مؤجلة .

 : (476)المادة 



 
 + ( .  858 - 5 - 4586776(، تلفاكس )  304عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.64660(، الرمز البريدي )406+(، ص. ب ) 858 - 4 - 4630084تلفاكس: )(، 6الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

61 

مالػو اؼبوجػود والػذي يوجػد بعػد  وإقػراره بػدين يًتتب على اغبكم باغبجر على اؼبدين أال ينفذ يف حق دائنبو صبيعػاً تصػرفو يف 
 .االستدعاءآلخر وذلك منذ تسجيل 

 : (478)المادة 
قػدم ا نفقػة يتقاضػاىا يإذا أوقع اغبجر على اؼبدين كػاف لػرئيس احملكمػة اؼبختصػة بػاغبجر أف يقػرر للمػدين بنػاًء علػى عريضػة 

ضػة يف مػدة ثالثػة أيػاـ مػن تػاريخ صػدوره إف كػاف اإلعػًتاض مػن على القػرار الػذي يصػدر علػى ىػذه العري االعًتاضمن مالو ورنوز 
 غ القرار للدائنُت إف كاف اإلعًتاض من م .ياؼبدين ومن تاريخ تبل

 : (474)المادة 
ويػًتؾ لػو مػا زنتػاج . ص علي ػا القػانوف نتباع أمواؿ اؼبدين احملجور وتقسم على الغرماء بطريق احملاصة وفق اإلجػراءات الػيت يػ – 1

 تلزمو نفقتو . نم تو ونفقةنفقلإليو 
 يف اغباالت التالية: االحتياؿويعاقب اؼبدين بعقوبة  – 2

تعمػػد التفلػػيس بقصػػد اإلضػػرار بدائنيػػو وانت ػػ  الػػدعوى بصػػدور حكػػم عليػػو بالػػدين فأ   .   إذا رفعػػ  عليػػو دعػػوى بػػدين 
 اغبجر .بو 

التنفيػذ علي ػا أو اصػطنع ديونػاً صػورية أو مبالغػاً في ػا  خفى بعض أموالو ليحوؿ دوفأب .   إذا كاف بعد اغبكم باغبجر قد 
 وذلك كلو بقصد اإلضرار بدائنيو .

 ج  .  إذا غَت بطريق الغش موطنو وترتب على ىذا التغيَت ضرر لدائنيو .
 : (473)المادة 

 ت اآلتية:ينت ي اغبجر حبكم تصدره احملكمة اليت يتبع ا موطن اؼبدين بناًء على طلب ذي شهف يف اغباال – 1
 أ   .   إذا قسم ماؿ احملجور بُت الغرماء .

 ب .   إذا أثب  أف ديوف اؼبدين أصبح  ال تزيد على أموالو .

يف ىػذه اغبالػة تعػود آجػاؿ الػديوف الػيت و ا ؽبػو لج  .   إذا قاـ اؼبدين بوفػاء ديونػو الػيت حلػ  دوف أف يكػوف للحجػر أثػر يف ح
 بشرط أف يكوف اؼبدين قد وىف مميع أقساط ا اليت حل  . ،حل  باغبجر إىل ما كان  عليو من قبل

 غبجر .باد  .   إذا انقض  ثالث سنوات من تاريخ صدور اغبكم 
اغبجػر يػػـو صػػدوره علػى ىػػامش التسػجيل اؼبنصػػوص عليػػو يف  بانت ػػاءويؤشػر كاتػػب احملكمػة مػػن تلقػاء نفسػػو بػػاغبكم الصػادر  -2

 و كذلك .بديواف الوزارة للتهشَت  ( وعليو أف يرسل صورة منو إىل378اؼبادة )
 : (474)المادة 
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يػتم دفع ػا إىل أجل ػا السػابق  اغبجر أف يطلب إعادة الديوف اليت كان  قد حل  بسبب اغبجر وجت انت اءرنوز للمدين بعد 
 بشرط أف يكوف قد وىف بديونو اليت حل  دوف أف يكوف للحجر أثر يف حلوؽبا .

 : (475)المادة 
ومػػن  366 شننػػع الػػدائنُت مػػن الطعػػن يف تصػػرفات اؼبػػدين وال مػػن التمسػػك باسػػتعماؿ حقوقػػو وفقػػاً للمػػواد اغبجػػر ال انت ػػاء

 . 374إىل  368
 حق االحتباس - 4

 :( 476)المادة 
اؼبػدين وكػاف مرتبطػاً  التػزاـيف ذمتػو نشػه بسػبب  بػالتزاـكل من التـز بهداء شيء أف شنتنع عن الوفاء بو ماداـ الػدائن جت يػوؼ ل

 .بو
 : (477)المادة 

 لكل واحد من اؼبتعاقدين يف اؼبعاوضات اؼبالية بوجو عاـ أف زنتبس اؼبعقود عليو وىو يف يده حىت يقبض البدؿ اؼبستحق.
 : (478)المادة 

ؼبن أنفق على ملك غَته وىو يف يده مصروفات ضرورية أو نافعة أف شنتنع عن رده حىت يستويف ما ىػو مسػتحق لػو قانونػاً مػا 
 تفق أو يقضي القانوف بغَت ذلك .جت ي

 : (480)المادة 
 على من احتبس الشيء أف زنافظ عليو وأف يقدـ حساباً عن غلتو . – 1
أف يستصدر إذناً من احملكمة ببيع الشيء احملتبس إذا كاف سنشى عليو اؽبالؾ أو التعيب وذلك وفقاً لإلجػراءات اػباصػة ولو  - 2

 االحتباس من الشيء إىل شبنو .ببيع اؼبرىوف حيازًة وينتقل حق 
 :( 486)المادة 

 من احتبس الشيء استعمااًل غبقو يف احتباسو كاف أحق من باقي الغرماء يف إستيفاء حقو منو .
 : (488)المادة 

 روج الشيء من يده حائزه أو ؿبرزه ما جت ينص القانوف على غَت ذلك .ينقضي اغبق يف االحتباس خب – 1
خػالؿ ثالثػُت  اسػًتدادهن احتبس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضػتو أف يطلػب ومع ذلك رنوز ؼب – 2

 سنة من وق  خروجو . انقضاءيوماً من الوق  الذي علم فيو خبروجو من يده وقبل 
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 الفصل الثالث
 التصرفات المشروطة بالتعليق واألجل

 الفرع األول : الشرط
 : (484)المادة 

 قبل يتوقف عليو وجود اغبكم أو زوالو عند ربققو .تمس اـالتز الشرط 
 : (483)المادة 

 التصرؼ اؼبنجز ىو ما   بصفة مطلقة غَت مقيدة بشرط أو مضافة إىل زمن مستقبل ويقع حكمو يف اغباؿ .
 : (484)المادة 

حقػق الشػرط وعندئػذ  ينعقػد سػبباً ت يقبلية ويًتاخػى أثػره حػىتتمسػ ةالتصرؼ اؼبعلق ىو ما كاف مقيداً بشرط غَت قائم أو بواقعػ
 ضياً إىل حكمو .فم

 :( 485)المادة 
 حققاً وال مستحياًل .تيشًتط لصحة التعليق أف يكوف مدلوؿ فعل الشرط معدوماً على خطر الوجود ال م

 : (486)المادة 
 يبطل التصرؼ إذا علق وجوده على شرط مستحيل أو ـبالف لخداب أو الن اـ العاـ .

 : (487)المادة 
 ال ينفذ التصرؼ اؼبعلق على شرط غَت مناؼ  للعقد إال إذا ربقق الشرط.

 : (488)المادة 
 يزوؿ التصرؼ إذا ربقق الشرط الذي قيده ويلتـز الدائن برد ما أخذ فاذا تعذر الرد بسببو كاف ملزماً بالضماف.

 : (300)المادة 
 اؼبعلق بالشرط رنب ثبوتو عند ثبوت الشرط .

 : (306)المادة 
 يلـز مراعاة الشرط بقدر اإلمكاف .



 
 + ( .  858 - 5 - 4586776(، تلفاكس )  304عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.64660(، الرمز البريدي )406+(، ص. ب ) 858 - 4 - 4630084تلفاكس: )(، 6الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

64 

 الفرع الثاني
 لــاألج

 : (308)المادة 
 . انقضائورنوز إضافة التصرؼ إىل أجل تًتتب عند حلولو أحكاـ نفاذه أو 

 : (304)المادة 
عيػػة مػػوارد اؼبػػدين إذا تبػػُت مػػن التصػػرؼ أف اؼبػػدين ال يقػػـو بوفائػػو إال عنػػد اؼبقػػدرة أو اؼبيسػػرة حػػددت احملكمػػة أجػػل الوفػػاء مرا

 . بالتزامواغبالية واؼبستقبلية ومقتضية منو عناية اغبريص على الوفاء 
 : (303)المادة 

 يسقط حق اؼبدين يف األجل:
 إذا حكم بافالسو أو إعساره . – 1
 إذا جت يقدـ تهمينات الدين اؼبتفق علي ا . – 2
 ىل تكملت ا .إما جت يبادر قات الدين بفعلو أو بسبب ال يد لو فيو ثيإذا انقض  تو  – 3

 : (304)المادة 
 إذا كاف األجل ؼبصلحة أي من الطرفُت فلو أف يتنازؿ عنو بارادتو اؼبنفردة .

 : (305)المادة 
 الدين اؼبؤجل ال زنل دبوت الدائن وزنل دبوت اؼبدين إال إذا كاف موثقاً توثيقاً عينياً .

 الفصل الرابع
 تعدد المحل
 الفرع األول

 في المحل التخيير
 : (306)المادة 

 رنوز أف يكوف ؿبل التصرؼ عدة أشياء على أف تربأ ذمة اؼبدين إذا أدى واحداً من ا . – 1
 ويكوف اػبيار للمدين إذا كاف مطلقاً إال إذا قضى اإلتفاؽ أو القانوف بغَت ذلك . – 2
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 : (307)المادة 
 . االختياررنب يف التصرؼ التخيَتي ربديد مدة  – 1
فػػاذا جت زنػػدد اؼبتعاقػػداف مػػدة يف العقػػد أو انقضػػ  اؼبػػدة احملػػددة ألحػػدذنا دوف أف سنتػػار جػػاز للطػػرؼ اآلخػػر أف يطلػػب مػػن  – 2

 احملكمة ربديد مدة اػبيار أو ؿبل التصرؼ .
 : (308)المادة 

 إىل الوارث . االختيارينتقل حق 
 : (360)المادة 

 يده كاف لو أف يلـز الدائن بالثاين وإف ىلكا معاً بطل العقد . إذا كاف اػبيار للمدين وىلك أحد الشي ُت يف – 1
 فاذا كاف اؼبدين مسؤوالً عن اؽبالؾ ولو بالنسبة إىل أحد ىذه األشياء كاف عليو أف يدفع قيمة آخر ما ىلك من ا. – 2

 الفرع الثاني
 إبدال المحل

 : (366)المادة 
 منو شي اً آخر.بداًل اً ولكن تربأ ذمة اؼبدين إذا أدى يكوف التصرؼ بدلياً إذا كاف ؿبلو شي اً واحد – 1
 وىو الذي زندد طبيعتو . ؿبل االلتزاـىو وحده  ،ال البديل ،واألصل – 2

 الفصل الخامس
 تعدد طرفي التصرف

 ( التضامن بين الدائنين6)
 :( 368)المادة 

 ال يكوف التضامن بُت الدائنُت إالباتفاؽ أو بنص يف القانوف .
 : (364)المادة 

 للمدين أف يويف دينو إىل أي من الدائنُت اؼبتضامنُت إال إذا أنذره أحدىم بعدـ وفائو لو .
 : (363)المادة 

 إذا برأت ذمة اؼبدين قبل أحد الدائنُت اؼبتضامنُت بسبب غَت الوفاء فال تربأ ذمتو قبل الباقُت إال بقدر حصة ذلك الدائن.
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 : (364)المادة 
 ين .دتضامنُت مطالبة اؼبدين بالدين متجمعُت أو منفر للدائنُت اؼب – 1
ولػػػيس للمػػػدين أف يعػػػًتض علػػػى ديػػػن أحػػػد دائنيػػػو اؼبتضػػػامنُت بهوجػػػو اإلعػػػًتاض اػباصػػػة بػػػدائن آخػػػر ولػػػو أف يعػػػًتض بهوجػػػو  – 2

 اإلعًتاض اػباصة هبذا الدائن وباألوجو اؼبشًتكة بُت صبيع الدائنُت .
 : (365)المادة 

ألحػػد الػػدائنُت اؼبتضػػامنُت يعتػػرب مػػن حق ػػم صبيعػػاً بالتسػػاوي بيػػن م إال إذا نػػص القػػانوف أو اتفقػػوا  كػػل مػػا يػػؤدى مػػن الػػدين
 على غَت ذلك .

 ( الدين المشترك8)
 : (366)المادة 

يكوف الدين مشًتكاً إذا اربد سببو أو كاف ديناً آؿ باإلرث إىل عدة ورثة أو مػاالً مسػت لكاً مشػًتكاً أو بػدؿ قػرض مسػتقرض 
 ؿ مشًتؾ .من ما

 : (367)المادة 
 ؾ أف يطلب حصتو فيو ويكوف ما قبضو مااًل مشًتكاً بُت صبيع الشركاء لكل بقدر نصيبو.ًت لكل من الشركاء يف الدين اؼبش

 :( 368)المادة 
و أف إذا قػػبض أحػػد الشػػريكُت بعػػض الػػدين اؼبشػػًتؾ فللشػػريك اآلخػػر أف يشػػاركو فيػػو بنسػػبة حصػػتو ويتبعػػاف اؼبػػدين دبػػا بقػػي أ – 1

 يًتؾ ما قبضو على أف يتبع اؼبدين حبصتو .
فاذا اختار الشريك متابعة اؼبدين فليس لو أف يرجع على شريكو إال إذا ىلك نصيبو، ولػو أف يرجػع عليػو بنسػبة حصػتو فيمػا  – 2

 . قبض
 : (380)المادة 

 م ئابكاء اآلخػرين أف يرجعػوا عليػو بهنصػصػرؼ في ػا أو اسػت لك ا فللشػر تإذا قبض أحد الشركاء حصتو يف الدين اؼبشػًتؾ ب  – 1
 . افي 

يده بال تقصَت منو فال ضػماف عليػو ألنصػبة شػركائو في ػا ويكػوف قػد اسػتوىف حصػتو ومػا بقػي مػن الػدين بذمػة يف فاذا تلف   – 2
 لشركائو اآلخرين .يكوف اؼبدين 

 
 : (386)المادة 
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اؼبػػػدين علػػػى آخػػػر فللشػػػركاء أف يشػػػاركوه يف  ةحالػػػإؾ أو ًت شػػػإذا أخػػػذ أحػػػد الشػػػركاء مػػػن اؼبػػػدين كفػػػيالً حبصػػػتو يف الػػػدين اؼب
 حصص م يف اؼببلغ الذي يهخذه من الكفيل أو احملاؿ عليو .

 
 : (388)المادة 

إذا اشًتى أحد الشركاء بنصيبو يف دين مشًتؾ ماالً من اؼبدين فللشركاء أف يضمنوه ما أصاب حصصػ م مػن شبػن مػا اشػًتاه 
 دين وؽبم أف يشاركوه ما اشًتاه إذا اتفقوا على ذلك .أو أف يرجعوا حبصص م على اؼب

 : (384)المادة 
 رنوز ألحد الشركاء أف ي ب حصتو يف الدين للمدين أو أف بَتئو منو وال يضمن أنصبة شركائو فيما وىب أو أبرأ.

 : (383)المادة 
ح مػػن جػػنس الػػدين جػػاز للبػػاقُت أف رنػػوز ألحػػد الشػػركاء يف الػػدين اؼبشػػًتؾ أف يصػػال عػػن حصػػتو فيػػو فػػاف كػػاف بػػدؿ الصػػل

 ،اؼبدين وإف كاف بدؿ الصلح من غَت جنس الدين جاز ؽبم أف يتبعػوا اؼبػدين أو الشػريك اؼبصػال ايشاركوه يف اؼبقبوض أو أف يتبعو 
 وللمصال أف يدفع ؽبم نصيب م يف اؼبقبوض أو نصيب م يف الدين .

 :( 384)المادة 
 شًتؾ تهجيلو وحده دوف موافقة الباقُت على ىذا التهجيل .ال رنوز ألحد الشركاء يف دين م – 1
 ورنوز لو أف يؤجل حصتو دوف موافقة الباقُت ويف ىذه اغبالة ليس لو أف يشارك م فيما يقبضوف من الدين . – 2

 ( التضامن بين المدينين4)
 :( 385)المادة 

 أو بنص يف القانوف . باتفاؽال يكوف التضامن بُت اؼبدينُت إال 
 :( 386)لمادة ا

 وىف أحد اؼبدينُت اؼبتضامنُت الدين بتمامو برىء اآلخروف.أإذا 
 :( 387)المادة 

 مدين من وصف يؤثر يف الدين . لف يطالب بدينو كل اؼبدنُت اؼبتضامنُت أو بعض م مراعياً ما يلحق عالقتو بكأللدائن  – 1
 فحسب. دينُتاض اػباصة بو أو اؼبشًتكة بُت اؼبولكل مدين أف يعًتض عند مطالبتو بالوفاء بهوجو االعًت  – 2
 

 : (388)المادة 
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 إذا اتفق الدائن مع أحد اؼبدينُت اؼبتضامنُت على ذبديد الدين برئ  ذمة الباقُت إال إذا احتفظ حبقو قبل م صبيعاً.
 : (340)المادة 

ذمتُت أو اإلبراء فاف الدين ال ينقضػي بالنسػبة ال اربادحد اؼبدينُت اؼبتضامنُت يف الدين بطريق اؼبقاصة أو أحصة  انقض إذا 
 لباقي اؼبدينُت إال بقدر حصة ىذا اؼبدين .

 : (346)المادة 
إذا جت يوافق الدائن على إبراء باقي اؼبػدينُت اؼبتضػامنُت مػن الػدين فلػيس لػو أف يطػالب م بغػَت البػاقي بعػد حسػم حصػة اؼبػدين 

 يو بكل الدين وعندئذ  زنق ؽبم الرجوع على اؼبدين حبصتو فيو .الذي أبرأه إال إذا احتفظ حبقو يف الرجوع عل
 :(348)المادة 

أحد اؼبدينُت اؼبتضامنُت من التضامن بقي حقو يف الرجوع على الباقُت بكل الدين ما جت يتفق علػى غػَت ذلػك الدائن إذا أبرأ 
. 

 :(344)المادة 
ن التضػػامن فلبػػاقي اؼبػػدينُت أف يرجعػػوا علػػى ىػػذا اؼبػػدين بنصػػيبو يف أبػػرأ الػػدائن أحػػد اؼبػػدينُت اؼبتضػػامنُت مػػن الػػدين أو مػػ اإذ

حصػػة اؼبعسػػػر مػػػن م إال إذا كػػاف الػػػدائن قػػػد أبػػرأه مػػػن كػػػل مسػػ ولية مػػػن الػػػدين فػػاف الػػػدائن يتحمػػػل نصػػيب ىػػػذا اؼبػػػدين يف حصػػػة 
 اؼبعسر.
 : (343)المادة 

 قدر حصة ذلك اؼبدين .بال يفيد باقي اؼبدينُت إال  ف بالنسبة ألحد اؼبدينُت اؼبتضامنُتاعدـ ظباع الدعوى دبرور الزم - 1
 وإذا انقطع مرور الزماف أو وقف سريانو إىل أحد اؼبدينُت اؼبتضامنُت فليس للدائن أف يتمسك بذلك قيل الباقُت. – 2

 : (344)المادة 
ذلك بالنسػبة إىل بػاقي اؼبػدينُت أمػا وإذا أعػذره الػدائن أو قاضػاه فػال  أثػر لػعن فعلػو  التزامواؼبدين اؼبتضامن مسؤوؿ يف تنفيذ 

 نُت اؼبتضامنُت للدائن فانو يفيد الباقُت .يدإعذار أحد اؼب
 :( 345)المادة 

إال إذا  التػزام مال ينفذ الصلح الذي يعقػده أحػد اؼبػدينُت اؼبتضػامنُت مػع الػدائن إذا رتػب يف ذمػت م إلتزامػاً جديػداً أو زاد يف 
 تضمن إبراًء من الدين أو براءة الذمة منو بهي وسيلة أخرى.دوف من الصلح إذا يويستف. قبلوه 

 
 : (346)المادة 
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إقرار اؼبدين اؼبتضامن بالدين ال يسري يف حق الباقُت وال يضار باقي اؼبدينُت اؼبتضامنُت إذا وجو الػدائن شنينػاً فنكػل عن ػا أو 
 يدوف من ذلك.فلف ا فاف باقي اؼبدينُت يالدائن شنيناً فح إليوأما إذا وجو . وجو إىل الدائن شنيناً فحلف ا 

 : (347)المادة 
اؼبدينُت اؼبتضامنُت فال أثر لو علػى البػاقُت وإدنػا يسػتفيدوف منػو إذا صػدر لصػاغبو إال إذا بػٍت علػى أحد إذا صدر حكم على 

 سبب خاص بو.
 :( 348)المادة 

قػػدر حصػػتو فػػاف كػػاف أحػػدىم معسػػراً ربمػػل مػػع ب ؼبػػن قضػػى الػػدين مػػن اؼبػػدينُت اؼبتضػػامنُت حػػق الرجػػوع علػػى أي مػػن البػػاقُت
 ق م يف الرجوع على اؼبعسر عند مسَتتو.حباؼبوسرين من اؼبدينُت اؼبتضامنُت تبعة ىذا اإلعسار دوف إخالؿ 

 :( 330)المادة 
 إذا كاف أحد اؼبدينُت اؼبتضامنُت ىو وحده صاحب اؼبصلحة بالدين ف و الذي يتحمل الدين كلو قبل الباقُت.

 عدم قابلية التصرف للتجزئة( 3)
 : (336)المادة 

 اؼبتعاقدين عدـ جوازىا. دصقال يقبل التصرؼ التجزئة إذا ورد على ؿبل تهباه طبيعتو أو تبُت من 
 : (338)المادة 

 إذا تعػػدد الػػدائنوف يف تصػػرؼ ال يقبػػل التجزئػػة أو تعػػدد ورثػػة الػػدائن يف ىػػذا التصػػرؼ جػػاز لكػػل دائػػن أو وارث أف يطالػػب -  1
 بهداء اغبق كاماًل .

 فاذا اعًتض أحدىم كاف على اؼبدين أف يؤديو إلي م ؾبتمعُت أو يودعو اعب ة اؼبختصة وفقاً ؼبا يقتضيو القانوف. – 2
 ويرجع كل من الدائنُت بقدر حصتو على الدائن الذي اقتضى اغبق. -3

 : (334)المادة 
 ن كاماًل .يكل من م ملزماً بالدإذا تعدد اؼبدينوف يف تصرؼ ال يقبل التجزئة كاف   – 1
 وؼبن قضى الدين أف يرجع على كل من الباقُت بقدر حصتو . – 2

 الفصل السادس
 الحق انقضاء

 اإلبراء – 6
 :( 333)المادة 
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 .االلتزاـإذا أبرأ الدائن مدينو ـبتاراً من حق لو عليو سقط اغبق وانقضى 
 : (334)المادة 
 الدين من تركتو. يؤخذقبل القبوؿ فال  تن إال أنو يرتد برده وإف مايتوقف اإلبراء على قبوؿ اؼبديال 
 :( 335)المادة 

 ال يصح اإلبراء إال من دين قائم وال رنوز عن دين مستقبل  .
 : (336)المادة 

 اليت تسري على كل تربع . ةيسري على اإلبراء األحكاـ اؼبوضوعي – 1
 و اتفق عليو اؼبتعاقداف .أقيامو توافر شكل فرضو القانوف لؼ يشًتط ولو وقع على تصر  ،وال يشًتط فيو شكل خاص – 2

 ( استحالة التنفيذ8)
 : (337)المادة 

 لو فيو. إذا أثب  اؼبدين أف الوفاء بو أصبح مستحياًل عليو لسبب أجنأ ال يد االلتزاـينقضي 
 ( مرور الزمان للدعوى4)

 : (338)المادة 
طبس عشرة سنة بدوف عذر شػرعي مػع مراعػاة  بانقضاء اؼبنكرال تسمع الدعوى بو على  ال ينقضي اغبق دبرور الزماف ولكن

 فيو أحكاـ خاصة . تما ورد
 : (340)المادة 

طبػػػس  بانقضػػػاءي متجػػػدد كػػػهجرة اؼببػػػاين واألراضػػػي الزراعيػػػة واؼبرتبػػػات واؼبعاشػػػات ر ال تسػػػمع  دعػػػوى اؼبطالبػػػة بػػػهي حػػػق دو  – 1
 سنوات على ترك ا بغَت عذر شرعي .

سيء النية فال تسمع الدعوى بو على اؼبنكػر بعػد  زع اؼبستحق يف ذمة اؼبشرؼ أو اؼبتويل على الوقف أو يف ذمة اغبائيأما الر  – 2
 ترك ا بغَت عذر شرعي مدة طبس عشرة سنة .

 : (346)المادة 
 تية:ال تسمع الدعوى عند اإلنكار وعدـ قياـ العذر الشرعي إذا انقض  طبس سنوات على اغبقوؽ اآل

حقوؽ األطباء والصػيادلة واحملػامُت واؼب ندسػُت واػبػرباء واألسػاتذة واؼبعلمػُت ووكػالء التفليسػة والوسػطاء علػى أف تكػوف ىػذه  – 1
 اغبقوؽ مستحقة ؽبم عما أدوه من عمل من أعماؿ م نت م وما أنفقوه من مصروفات .

َت حػػػق دوف اإلخػػػالؿ باألحكػػػاـ الػػػواردة يف القػػػوانُت أمػػػا مػػػا يسػػػتحق رده لألشػػػخاص مػػػن الضػػػرائب والرسػػػـو إذا دفعػػػ  بغػػػ – 2
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 اػباصة .
 : (348)المادة 

 ال تسمع الدعوى عند اإلنكار وعدـ قياـ العذر الشرعي إذا انقض  سنتاف على اغبقوؽ اآلتية:
ن عػػ حقػػوؽ التجػػار والصػػناع عػػن أشػػياء وردوىػػا ألشػػخاص ال يتجػػروف يف ىػػذه األشػػياء وحقػػوؽ أصػػحاب الفنػػادؽ واؼبطػػاعم – 1

 أجر اإلقامة وشبن الطعاـ وكل ما أنفقوه غبساب عمالئ م .
 جراء من أجور يومية وغَت يومية ومن شبن ما قاموا بو من توريدات.ألحقوؽ العماؿ واػبدـ وا – 2

 :( 344)المادة 
 دين.ال تسمع الدعوى يف األحواؿ اؼبذكورة يف اؼبادة السابقة حىت لو  ل الدائنوف يقوموف بهعماؿ أخرى للم -1

فال تسػمع الػدعوى بػو إذا  452و  451و  451واد أو سند بهي حق من اغبقوؽ اؼبنصوص علي ا يف اؼب وإذا حرر إقرار -2
 انقض  على استحقاقو مدة طبس عشرة سنة.

 :( 343)المادة 
ربقػق الشػرط  تبدأ اؼبػدة اؼبقػررة لعػدـ ظبػاع الػدعوى دبػرور الزمػاف مػن اليػـو الػذي يصػبح فػيح اغبػق مسػتحق األداء ومػن وقػ 

 إذا كاف معلقاً على شرط ومن وق  ثبوت االستحقاؽ ويف دعوى ضماف االستحقاؽ.
 :( 344)المادة 

 ال تسمع الدعوى إذا ترك ا السلف ب اػبلف من بعده وبلغ ؾبموع اؼبدتُت اؼبدة اؼبقررة لعدـ ظباع ا.
 :( 345)المادة 

سػػب اليػػـو األوؿ من ػػا وتكمػػل بانقضػػاء آخػػر يػػـو من ػػا إال إذا كػػاف ربسػػب اؼبػػدة الػػيت سبنػػع مػػن ظبػػاع الػػدعوى باأليػػاـ وال زن
 عطلة رظبية فانو شنتد إىل اليـو التايل .

 :( 346)المادة 
 يقف مرور الزماف اؼبانع من ظباع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معو اؼبطالبة باغبق. – 1
 وال ربسب مدة قياـ العذر يف اؼبدة اؼبقررة . – 2

 :( 347)المادة 
سػػمع تإذا تػػرؾ بعػػض الورثػػة الػػدعوى حبػػق مػػورث م اؼبػػدة اؼبقػػررة لسػػماع الػػدعوى بغػػَت عػػذر شػػرعي وكػػاف للػػبعض عػػذر شػػرعي 

 دعوى ىؤالء بقدر أنصبت م .
 :( 348)المادة 
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 إقرار اؼبدين باغبق صراحًة أو داللًة يقطع مرور الزماف اؼبقرر لعدـ ظباع الدعوى.
 :( 350)المادة 

 اؼبقررة لعدـ ظباع الدعوى باؼبطالبة القضائية أو بهي إجراء قضائي يقـو بو الدائن للتمسك حبقو .تنقطع اؼبدة 
 :( 356)المادة 

 إذا انقطع  اؼبدة اؼبقررة لعدـ ظباع الدعوى بدأت مدة جديدة كاؼبدة األوىل.  - 1
 و ال يسقط اغبق م ما كاف نوعو إذا قض  بو احملكمة حبكم ال يقبل الطعن . – 2

 :( 358)المادة 
ولػػو جت تكتمػػل اؼبػػدة اؼبقػػررة لعػػدـ ظبػػاع الػػدعوى هبػػذه  بتوابعػػوعػػدـ ظبػػاع الػػدعوى بػػاغبق ؼبػػرور الزمػػاف يسػػتتبع عػػدـ ظباع ػػا 

 التوابع.
 :( 354)المادة 

عػػدـ ال رنػػوز التنػػازؿ عػػن الػػدفع بعػػدـ ظبػػاع الػػدعوى ؼبػػرور الزمػػاف قبػػل ثبػػوت اغبػػق يف ىػػذا الػػدفع كمػػا ال رنػػوز االتفػػاؽ علػػى  -1
 جواز ظباع الدعوى بعد مدة زبتلف عن اؼبدة اليت حددىا القانوف .

وإدنا رنوز لكل شخص شنلك التصرؼ يف حقوقو أف يتنازؿ ولو داللة عن الدفع بعد ثبوت اغبق فيػو علػى أف ىػذا التنػازؿ ال  -2
 ينفذ يف حق الدائنُت إذا صدر إضرار هبم .

 :( 353)المادة 
من تلقاء نفس ا بعد ظباع الدعوى بل رنب أف يكوف ذلػك بنػاًء علػى طلػب اؼبػدين أو فبػن لػو  ال رنوز للمحكمة أف تقضي – 1

 مصلحة فيو من اػبصـو .
ويصح إبداء الدفع يف أي حالة تكوف علي ػا الػدعوى إال إذا تبػُت مػن ال ػروؼ أف صػاحب اغبػق فيػو قػد تنػازؿ عنػو صػراحًة  – 2

 أو داللًة .


