
 

  
  المشروع التمهيدي
  للقانون المدني

  
  

  باب تمهيدي
  أحكام عامة
  1              القانون والحق: الفصل األول
  2            التطبيق الزمني للقانون: الفصل الثاني
  3            التطبيق المكاني للقانون: الفصل الثالث
  6              األشخاص: الفصل الرابع
  6              الشخص الطبيعي: الفرع األول

  9            اإلعتباريالشخص : الثانيالفرع 
  10            األشياء واألموال: الفصل الخامس

  
  الكتاب األول
  االلتزامات

  لباب األولا
  مصادر االلتزام
  12                العقد: الفصل األول
  12                           أركان العقد: الفرع األول
  12                                   التراضي
  20                                   المحل
  21                                   السبب

  23                           آثار العقد: الفرع الثاني
  25                         تفسير العقد: الفرع الثالث
  26                         انحالل العقد: الفرع الرابع
  27              اإلرادة المتفردة: الفصل الثاني
  28              الفعل الضار: الفصل الثالث
  28                     المسئولية عن األفعال الشخصية: الفرع األول
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  30                         ة عن فعل الغيرالمسئولي: الفرع  الثاني
  30                       المسئولية عن الحيوان واألشياء: الثالفرع الث

  31                       "اإلثراء بال سبب"الفعل النافع : الفصل الرابع
  31                           القاعدة العامة: الفرع  األول
  32                        قبض غير المستحق: الفرع الثاني
  33                            الفضالة: الفرع الثالث
  34                      سقوط الدعوى: الفرع الرابع

  34               القانون: الفصل الخامس
  

  الباب الثاني
  آثار اإللتزام
  35                  أحكام عامة
  35              التنفيذ الجبري: الفصل األول
  35                           التنفيذ العيني: الفرع األول
  37                      التنفيذ بطريق التعويض: الفرع الثاني
  38                            اإلعذار: الفرع الثالث
  39          وسائل ضمان تنفيذ اإللتزام: الفصل الثاني

  39                        الدعوى غير المباشرة: األولالفرع 
  39                 مدين في حق دائنيهدعوى عدم نفاذ تصرفات ال: الفرع الثاني
  41                         دعوى الصورية: الفرع الثالث
  41                    الحق في حبس المال: الفرع الرابع

  42                          اإلعسار: الفرع الخامس
  

  الباب الثالث
  أوصاف اإللتزام
  45                الشرط: الفصل األول

  46                األجل: لفصل الثانيا
  47            تعدد محل االلتزام: الفصل الثالث
  47                         االلتزام التخييري: الفرع األول
  47                          اإللتزام البدلي: الفرع الثاني
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  48            تعدد طرفي االلتزام: الفصل الرابع
  48                          التضامن: الفرع األول
  51                        لمشتركالدين ا: الفرع الثاني

  52                        عدم القابلية لالنقسام: رع الثالثالف
  

  الباب الرابع
  انتقال اإللتزام
  53              حوالة الحق: الفصل األول
  54              حوالة الدين: الفصل الثاني

  
  الباب الخامس
  انقضاء االلتزام
  56                الوفاء: الفصل األول
  56                         رفا الوفاءط: الفرع األول
  59                        محل الوفاء: الفرع الثاني
  60                     مكان الوفاء وزمانه: الفرع الثالث
  61          انقضاء الدين بما يعادل الوفاء: الفصل الثاني
  61                          الوفاء بمقابل: الفرع األول
  61                           التجديد: الفرع الثاني
  62                          اإلنابة: الفرع الثالث
  63                         المقاصة: الفرع الرابع

  65                         اتحاد الذمة: الفرع الخامس
  65          انقضاء االلتزام دون الوفاء به: الفصل الثالث
  65                           اإلبراء: الفرع األول
  65                         استحالة التنفيذ: الفرع الثاني
  66                        التقادم المسقط: الفرع الثالث
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  الكتاب الثاني
  العقود المسماة
  الباب األول
  عقود التمليك
  69              عقد البيع : الفصل األول

  69                         أركان البيع: ولالفرع األ
  72                           التزامات البائع: الفرع الثاني
  78                         التزامات المشتري: الفرع الثالث
  79                      بعض أنواع البيوع: الفرع الرابع
  83               المقايضة: الفصل الثاني
  84                الهبة: الفصل الثالث
  84                    انعقاد الهبة: الفرع األول
  85                             لهبةآثار ا: الفرع الثاني
  86                         الرجوع في الهبة: الفرع الثالث
  الشركة : الفصل الرابع
  88                              أحكام عامة
  88                           أركان الشركة: الفرع األول
  90                           إدارة : الفرع الثاني
  91                          آثار الشركة: الفرع الثالث
  92                          انقضاء الشركة: الفرع الرابع

  93                    وقسمتهاتصفية الشركة : الفرع الخامس
  94               القرض: الفصل الخامس
  95                الصلح: الفصل السادس
  98               عقود المنفعة:الباب الثاني
  98                اإليجار: الفصل األول
  98                          ان اإليجارأرك: الفرع األول
  100                       التزامات المؤجر: الفرع الثاني
  103                    التزامات المستأجر: الفرع الثالث

  105                 النزول عن اإليجار واإليجار من الباطن: لفرع الرابعا
  106                         انتهاء اإليجار: الفرع الخامس
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  108                         بعض أنواع اإليجار : ع السادسالفر
  117                العارية: الفصل الثاني
  117                         التزامات المعير: الفرع األول
  118                       التزامات المستعير: الفرع الثاني
  119                         انتهاء العارية: الثالفرع الث

  
  الباب الثالث

  لعقود الواردة على العملا
  120              عقد المقاولة: الفصل األول
  120                           التزامات المقاول: الفرع األول
  122                         التزامات صاحب العمل: الفرع الثاني
  123                         المقاولة من الباطن: الفرع الثالث
  124                         انقضاء المقاولة: الفرع الرابع

  125                       التزام المرافق العامة: الفرع الخامس
  126              عقد العمل: الفصل الثاني
  126                        أركان عقد العمل: الفرع األول
  128                         التزامات العامل: الفرع الثاني
  129                         التزامات صاحب العمل: الفرع الثالث
  130                          انتهاء عقد العمل: الفرع الرابع
  132              عقد الوكالة: ثالفصل الثال
  132                         أركان عقد الوكالة: الفرع األول
  133                           التزامات الوكيل: الفرع الثاني
  135                          التزامات الموكل: الفرع الثالث
  135                          انتهاء الوكالة: الفرع الرابع
  136                الوديعة: الفصل الرابع
  137                        التزامات المودع لديه: الفرع األول
  138                     التزامات المودع: الفرع الثاني

  140              عقد الحراسة: الفصل الخامس
  142              الغرر عقود :الباب الرابع
  142             الرهان والمقامرة: الفصل األول
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  142            المرتب مدى الحياة: الفصل الثاني
  143               عقد التأمين: الفصل الثالث
  143                         نأركان عقد التأمي: الفرع األول
  144                        التزامات المؤمن له: الفرع الثاني
  145                           التزامات المؤمن:الفرع الثالث
  146                   أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين: الفرع الرابع

  
  الباب الخامس

  الكفالة
  150              أركان الكفالة: الفصل األول
  151              آثار الكفالة: الفصل الثاني
  151                         ة بين الكفيل والدائنالعالق: الفرع األول
  153                       العالقة بين الكفيل والمدين: الفرع الثاني

  
  الكتاب الثالث
  الحقوق العينية
  الباب األول

  الحقوق العينية األصلية
  155              حق الملكية: الفصل األول
  155                         حق الملكية بوجه عام: الفرع األول
  165                        أسباب كسب الملكية: الفرع الثاني
  184          الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: الفصل الثاني
  184                           حق التصرف: الفرع األول
  185                           حق االنتفاع: الفرع الثاني
  187                     حق االستعمال وحق السكنى: الفرع الثالث
  187                        )لقرارا(حق المساطحة : الفرع الرابع

  188                       االستحقاق في الوقف: الفرع الخامس
  188                         الحكر: لسادسالفرع ا

  190                           حقوق اإلرتفاق: الفرع السابع
  193             الحقوق العينية التبعية:الباب الثاني
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  193              الرهن الرسمي: الفصل األول
  193                      إنشاء الرهن الرسمي: الفرع األول
  195                          آثار الرهن: الفرع الثاني
  197                      حق التقدم وحق التتبع: الفرع الثالث
  202                     إنقضاء الرهن الرسمي: الفرع الرابع
  202              حق االختصاص: الفصل الثاني
  202                   إنشاء حق االختصاص: لالفرع األو
  204                 آثار حق االختصاص وإنقاصه وانقضائه: الفرع الثاني
  205              الرهن الحيازي: الفصل الثالث
  205                       أركان الرهن الحيازي: الفرع األول

  205                    آثار الرهن الحيازي: رع الثانيالف
  208                 بعض أنواع الرهن الحيازي: لثالفرع الثا

  212                     انقضاء الرهن الحيازي: الفرع الرابع
  212              حقوق االمتياز: الفصل الرابع
  212                           األحكام العامة: الفرع األول
  214                       أنواع الحقوق الممتازة: الفرع الثاني
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