
1 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى          

 كلية الق انون والعلوم السياسية

 قسم الق انون     

 

ىااللتزامىبالتسلومىفيىصقدىالبوعى
كلوةىالقانونىىتىبهىالطالبة)دصاءىمحمدىصبدىلفته(الىىقدمبحثىت

وهوىجزءىمنىمتطلباتىنولىشكادةىىى/قسمىالقانونوالعلومىالسواسوة
ىالبكالورووسىفيىالقانون

ى

ىىبإشراف

ىمحمودىمحمدىحامدم.مى

ى

ى

ى

ى

ى

ىم2012هـىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى1431



2 

 
 

 
 

  ِعَهَيكَوَنَىنَا فَضمُ اهلل 
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 المقدمة

اهلل عميو وسمم (  الة والسالم عمى سيدنا محمد ) صلالحمد هلل رب العالمين, والص
 خاتم االنبياء والمرسمين أما بعد :

بد من نقل  لمتسميم أىمية ال يكفي مجرد انتقال المبيع قانونًا الى المشتري بل ال
حيازتو اليو حتى يستطيع من تحقيق المنافع التي قصدىا من الشراء قد كان لمتسميم 
أىمية كبيرة في القوانين القديمة كالقانون الروماني والقانون المدني الفرنسي القديم اذا 
كانت الممكية ال تنتقل الى المشتري اال بالتسميم بل يالحظ في القانون المدني 

المعاصرة بحمت انتقال ممكية المنقول عمى التسميم كالقانون المدني االلماني والقوانين 
تقال نوالسويسري أما التشريعات المدنية الحديثة االخرى فأنيا لم تشترط  تسميم اال

الممكية اال انيا مع ذلك أقرت أىمية التسميم. اذا قام البائع بالتزامو بالتسميم ولم يقم 
م المبيع عمى النحو المتقدم عّد ذلك اخالاًل منو بالتزامو المشتري مع ذلك باستال

وجاز لمبائع عذاره بالتزامو بالتسميم ولم يقم المشتري مع ذلك باستالم المبيع عمى 
النحو المتقدم عّد ذلك اخالاًل منو بالتزامو وجاز لمبائع عذاره فإذا تم ىذا االعذار 

أخل البائع بالتزام التسميم فأمتنع عن تحمل  المشتري تبعة اليالك المبيع أما اذا 
التسميم أو سمم المبيع في غير الحالة التي كان عمييا وقت البيع أو تأخر في التسميم 
عن زمانو أو أراد تسميم المبيع في غير مكانو فإن المشتري بإمكانو أن يطالبو 

و في الحالتين بالتنفيذ العيني اذا كان ذلك ممكنًا كما يستطيع أن يطمب فسخ البيع ول
أن يطالب تعويضًا عما يكون قد كفو من الضرر من جراء اخالل البائع بالتزامو ويتم 

 كل ذلك طبقًا لمقواعد العامة المقررة في نظرية العقد وفي قواعد تنفيذ االلتزام.
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وقد قسمت بحثي الى مقدمة وثالثة مباحث وذكرت في المقدمة أىمية الموضوع,  
 أما المباحث فيي:

 المبحث االول : ماىية التسميم وأىمية وكيفية التسميم وينقسم الى : -1
 المطمب األول : تعريف التسميم  - أ

 المطمب الثاني : كيفية التسميم . - ب
 المبحث الثاني : التصرف في المبيع قبل التسميم وينقسم الى : -2

 المطمب األول : حالة المبيع وقت التسميم . - أ
 في حالة الزيادة والنقص .المطمب الثاني : مقدار المبيع  - ب

 المبحث الثالث : دور التسميم في تحمل تبعة اليالك وينقسم الى : -3
 المطمب األول : تحمل تبعة اليالك قبل التسميم في القانون المدني . - أ

 المطمب الثاني : تحمل تبعة اليالك قبل التسميم في الفقو االسالمي. - ب
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 المبحث األول

 وأىمية وكيفية التسميمماىية التسميم 

وتكون من االلتزام البائع بتسميم ال يكفي مجرد انتقال المبيع الى المشتري قانون    
بل ال بد من نقل حيازتو اليو  حتى يستطيع من تحقيق المنافع التي قصدىا من 
شراء قد كان لمتسميم أىمية كبيرة في القوانين القديمة كالقانون والقانون المدني 

ي اذ كانت الممكية ال تنتقل الى المشتري اال بالتسميم بل يالحظ أن بعض الفرنس
القوانين المعاصرة يعمق انتقال ممكية المنقول عمى التسميم كالقانون المدني ألماني اما 
التشريعات المدنية االخرى فأنيا لم تشترط التسميم النتقال الممكية اال أنيا مع ذلك 

نع من تطبيق قاعدة الحيازة في المنقول سند الممكية . افدت أىمية فان التسميم يم
ولمتسميم أىمية كبيرة في بيع االشياء المثمية ان مكمية ىذه االشياء ال تنتقل اال بافراز 
واالفراز لم يتم في الغالب اال عند التسميم كما لمتسميم اىمية فوائد الثمن فالمشتري 

تسمم المبيع وكان منتجًا لثمار أو ايرادات  يمتزم بفوائد الثمن القانونية اذا كان قد
 اخرى .

( من قانون المدني العراقي ) عمى البائع ان يسمم المبيع 536وتنص المادة ) -1
وتوابعو الى المشتري عند تعده الثمن ولو شرط المبيع أخذ المبيع في وقت 

 معين قبل تعده الثمن البائع جاز (.
ويكون المطمب تعريف التسميم والثاني كبقية ال بد من تقسم ذلك الى المطمبين  -2

 التسميم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

مسماة  والمقاولة قود الالموجز في الع د. صاحب الفتالوي,طو ممو حويش و د.سعيد مبارك و د.  -1
 .99-98,ص2009شار المتنبي, –,مكتبة السنيوري بغداد 

 ( من قانون المدني العراقي .536انظر الى نص المادة ) -2
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 المطمب األول

 تعريف التسميم

( عمى النحو االتي )تسميم 536عرف قانون المدني العراقي التسميم في مادة )     
المبيع يحصل بالتخمية بين المبيع والمشتري عمى وجو يتمكن بو المشتري من قبضو 

 .(1)دون حائل (

يعتبر اذا قبض المشتري المبيع وراه البائع ىو يقبضو وسكن ويعتبر ذلك ادنا من 
( من القانون المدني المصري 435. ىذه المادة تقابل المادة ) البائع لو في الغيض

التي تعرف التسميم عمى النحو االتي ) يوضح المبيع تحت تصدق المشتري بحيث 
يتمكن من حيازتو واالنتفاع بو دون عائق ولو لم يستول عميو استيالء ماديًا ما دام 

 .(2)البائع قد أعممو بذلك (

و االجراء الذي يقصد بو تمكين المشتري من البيع بحيث ويمكن تعريف التسميم ) ى
يستطيع ان يباشر عميو سمطانو كمالك دون ان يمنعو من ذلك أي شخص ( بعد ىذا 
يمكن تعريف التسمي تعريفا جامعا ) بأنو التخمية بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن 

ان لمتسميم  من التصرف فيو واالنتفاع بو ودون حائل ويفيم من ىذا التعريف
عنصرين عنصر مادي وعنصر معنوي أما العنصر المادي وضع المبيع تحت يد 

 المشتري وضعًا يتمكن معو من حيازتو واالنتفاع بو .

ما العنصر المعنوي ) اعالم المشتري ان المبيع قد وضع تحت دون عائق وا   
ع فان التسميم ىو تصرفو وغنى عن البيان انو اذا كان التسميم التزاما في ذمة البائ

                                                           
,)) شرح القانون المدني العراقي العقود المسماة عقد البيع, مطبعة الرابطة لمطبع د. حسن عمي الذنون(  (1

 .144-143,ص1953بغداد, –والنشر 
التامين االيجار, منشورات الحمبي  –د. محمد حسن قاسم,)) القانون المدني العقود المسماة البيع (  (2

 .263,ص2013الحقوقية ,
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حيازة المشتري بالفعل لمعين المبيعة وينقسم التسميم من جية الى قسمين تسميم مادي 
 .(1)وتسميم معنوي (

 ان تنفيذ البائع اللتزامو بالتسميم يقتضي توافر عنصرين : 

وضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازتو واالنتفاع بو دون  أواًل:
عائق فاذا اوجد عائق يحول بين المشتري وحيازة المبيع واالنتفاع بو فان البائع قد 
نفد التزامو بالتسميم سواء كان العائق راجعًا الى فعل البائع او فعل الغير مع مالحظة 

 يعيد عائق متى اذا كان االيجار نافدًا في حق وجود متاجر في العين المبيعة ال
البائع قد يرى مثل ىذا الحكم في حالة اذا كانت العين المبيعة  إلكسابالمشتري 

 محممة بحق االنتفاع واقتصر البائع عمى بيع ممكية الرقبة.

اعالم البائع لممشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفو وال يمزم فيو اعالن  ثانيًا:
ل ىو يتم بكافة الطرق لكن ال يكفي مجرد عميم المشتري قد أصبح تحت اسمي ب

 .(2)تصرفو بل يجب ان يكون ىذا العمم ناتجًا عن اخطار البائع لو

موجبات وعقود عمى ان )) التسميم ىو ان يقع البائع أو من يمثمو  412نصت المادة 
وان ينتفع  الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع أن يضع يده عميو

من القانون المدني المصري عمى ان يكون  435منو بدون مانع (( ونصت المادة 
التسميم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازتو واالنتفاع بو 
دون عائق ولم يستول عميو استيالء ماديًا ما دام البائع قد أعممو بذلك ويحصل عمى 

من  499يتفق مع طبيعة الشيء المبيع. ونصت المادة ىذا التسميم عمى النحو الذي 
قانون االلتزامات والعقود المغربي عمى ان )) يتم التسميم حين يتخمى البائع أو نائبو 

                                                           
 .144,ص د.حسين عمي الذنون, مصدر سابق( (1

 .   Htt: tybemate.net 2:30الساعة  14/3/2017تأريخ الزيارة األولى ((2
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عن الشيء المبيع ويضعو تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع ىذا حيازتو بدون 
 .(1)عائق ((

يختمط مفيوم التسميم في فالتسميم اذن ىو وضع المبيع تحت تصرف المشتري وقد  
أوىان البعض مع االوضاع القانونية الغربية منو قد يعتبر حينًا مرادفًا لنقل الممكية 
الى المشتري وحينًا اخذ ناقاًل لحيازة المبيع. ولكن نقل الممكية ال يالزم دائمًا مع 

بيعتو التسميم فقد يتعاصران بناء عمى رغبة المتقاعدين أو نتيجة لنوعية المبيع وط
ولكن ىذه المعاصرة تنقي في كل مرة يكون فييا انتقال الممكية سابقًا لمتسميم فيييم 

 .(2)التسميم مستقاًل عن الممكية ((

 المطمب الثاني

 كيفية التسميم

 الفرع االول

 تسميم المبيع حقيقياً  

التسميم الحقيقي يتم تسميم المبيع اما بالفعل أو بأن يخمي البائع بين المبيع     
والمشتري مع لو يقبضو وعدم وجود مانع يحول دون حيازتو ويكون التسميم في كل 
شيء حسب طبيعتو ويختمف باختالف حالو وذلك يتم تسميم المبيع حقيقيًا من خالل 

العقمي تختمف طرق تسميم المبيع باختالف طبيعتو طريقتين . الطريقة االولى التسميم 
ويختمف باختالف حالو. والمبيع اما يكون عقارًا أو منقواًل أو حقًا معنويًا أو حقًا 
شخصيًا فاذا كان المبيع عقارًا وجب عمى ان يتخمى عن حيازتو لممشتري وعدم 

مبيع منقواًل فان مباشرة أي حق من الحقوق التي تخوليا الممكية لممالك واذا كان ال
وضعو تحت تصرف المشتري يتم عادة بمساواتو يدًا بيد فتسميم صحيفة أو كتاب يتم 

                                                           
 ( من القانون المدني المصري .435انظر الى نص المادة )( (1
2
د. أسعد دياب, القانون المدني العقود المسماة البيع وااليجار والدكالة, مكتبة زين الحقوقية واالدبية, (  (

 152,ص2012
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عن طريق المناولة اليدوية من يد البائع الى يد المشتري . وقد تتعذر المناولة اليدوية 
بالرغم من ذلك بعد المشتري قد تسمم المبيع فعميًا اما اذا كان المبيع حقًا معنويًا 

 .(1)تأليف وبموجب تسميمو لممشتري اعتبر التسميم قد تم  كحق

ويكون اخالل المشتري بالتزامو بالتسميم اذا لم يقم المشتري بتسميم المبيع في الزمان 
والمكان الذي يجب عميو فييما ذلك اعتبر مخاًل بالتزامو وكان البائع وفقًا لمقواعد 

ان يطالب بعد اعذار المشتري بتقيد التزامو العامة في العقود المدنية الممزمة لمجانبين 
بالتسميم ان يطمب من القضاء تقيد التزام المشتري جبرًا عميو وقد تم ذلك عن طريق 
الحكم عميو بغرامة تيديدية عن كل يوم يتأخر فيو عن التسميم . كما قد  يتم ذلك 

تري عن طريق ابداع المبيع في كل مكان آخر غير مكان البائع في ذمة المش
لمصروفات يتحمميا االخير واذا كان المبيع مما يسرع اليو التمف أو مما يكمف 
نفقات باىضة في ابداعو فممبائع ان بيعو بعد استئذان المحكمة أو بدونيا عند 

( من القانون 586. فقد نصت المادة )(2) ضرورة ويودع الثمن في خزانة المحكمة
بأن يتسمم المبيع في الزمان والمكان  المدني العراقي عمى انو يمتزم المشتري

المحددين في العقد ما دام المبيع قد عرض عميو وفقًا لمشروط المتفق عمييا       
فاذا يحدد االتفاق أو العرف زمانا أو مكانًا لتسميم المبيع وجب عمى المشتري ان  -2

يقضيو النقل  يتسممو في المكان الذي يسممو فيو البائع وأن ينقمو دون ابطاء اال ما
 .(3)من زمن

 

 

                                                           
الدكتور عبد الرحمن أحمد جمعة الحاللشة, الوجير في شرح القانون المدني االردني , كمية الحقوق , ( (1

 .  345-344, ص2005الجامعة االردنية, 

2
 .205, ص2013د. جعفر محمد جواد الفضمي, الوجيز في عقد البيع, منشورات زين الحقيقة, (  (

 مدني العراقي .( من القانون ال586انظر الى نص المادة )(  (3
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 الفرع الثاني

 التسميم الحكمي أو بالتراضي

من القانون الموجبات والعفو ان يتم التسميم بمجرد قبول  413اجازت المادة      
المتعاقدين اذا كان احضاره غير ممكن ساعة البيع او كان المبيع تحت يد المشتري 

باالنفاق ال بعمل عادي وبتحقيق ذلك اذا لسبب اخر غير الممكية فالتسميم يتم ىنا 
كان احضار المبيع غير ممكن وقت البيع ففي ىذه الحالة يكتفي بالتراضي عمى 
حصول التسميم وقبول المشتري ولو لم يحصل تسميم مادي لمشيء كما لو كان المبيع 
لم تقع بعد ولم يجد جمعيا أو حصادىا او كما لو كان المشتري ال يممك الوسائل 

لضرورية لنقل المبيع من مكان تواجده وبتحقيق ذلك ايضًا اذا كان المبيع موجودًا ا
تحت يد المشتري لسبب آخر غير الممكية كان يكون مستأجرًا لو قبل أن يشتبو أو 
كان يكون موضوعًا لديو أو صاحب من انتفاع عميو فاذا اشتراه تم التسميم دون أن 

 .(1)يكون ىناك نقل مادي لمبيع

( من القانون المدني العراقي )) اذا اجده قبل 541ارت الى ىذه الطريقة المادة )أش 
قبضو لغير أو باعو أو وىبو أو تصرف آخر يستمزم القبض وقبضو العاقد قام ىذا 

 .(2)القبض مقام قبض المشتري ((

ويجوز ان يتم التسميم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان المبيع في حيازة المشتري 
البيع او كان البائع قد استبقى لمبيع في حيازتو بعد البيع لسبب آخر غير الممكية  قبل

ويتميز التسميم الحكمي عن التسميم الفعمي بأنو انفاق أو تصرف قانوني وليس بعمل 
 ولو صورتان:

                                                           
 .156أسعد ذياب, مصدر سابق, صد. (  (1
 ( من القانون المدني العراقي .540انظر الى نص المادة )(  (2
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يكون فييا الشيء في حيازة المشتري قبل البيع عن طريق اجاره أو وديعو أو   أواًل:
اعارتو أو رىن حيازى أو نحو ذلك ثم يقع البيع فيستمر المشتري حائرًا لممبيع ولكن 

 لحساب نفسو أي تتغير نيتو في الحيازة .

ل كمستجار لو أن يبقى لمبيع حيازة البائع بعد البيع ليس بصفتو مالكًا لمشيء ب ثانيًا:
أو مرتينًا اياه أو مودعًا لديو أو مستعيرًا لو أو غير ذلك مما يترتب عمى عقد يتم 
بين المشتري والبائع بعد البيع ويستمزم نقل حيازة الشيء من المشتري الى البائع 

 والتسميم في ىذه الصورة وان كان ينتج أثره فيما بين المتعاقدين اال أنو ال يمكن أن

ير حسن النية فاذا تصرف البائع من المنقول مرة ثانية وتسممو المشتري يضر بالغ
ثاني فأنو يفضل االول ذلك الن التسميم االول كان حكميًا أو معنويًا خاليًا من أي 

 . (1)مظير خارجي يستدل منو عمى حصول البيع األول 

 

 

 

   

 

 

 

 

                                                           
د. رمضان أبو السعود, )) شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة ((, دار المطبوعات الجامعية, (  (1

 .261, ص2000
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 المبحث الثاني

 التصرف في المبيع قبل التسميم

البائع بتسميم الشيء الى المشتري في الحالة التي كان عمييا وقت البيع يمزم       
يمزم البائع بالتسميم المبيع في الحالة التي كان عمييا وقت العقد وىذه الحالة قد يتفق 
عمييا فاذا وجد اتفاق بينيما فالعقد شريعة المتعاقدين وان لم يوجب وجب عمى البائع 

معنيًا بذاتو وفقًا لصفاتو وحالتو التي كان عمييا وقت  تسميم المبيع اذا كان منقوالً 
ابرام العقد. أما اذا كان المبيع منقواًل معنيًا بنوعو فقط فان البائع يمتزم بتسميم شيء 
من درجة جودة الشيء المتفق عمييا وان لم يكن ىناك اتفاق عمى البائع تسميم شيء 

تغير الضار المبيع عند قيام الدليل من صنف متوسط قد يطرأ عمى المبيع تغير ما ال
عمى مثل ىذا التغير فأنو يعتبر ضارًا بالمشتري في نفس الوقت والبائع ىو المسؤول 
اما في حالة التغير المقيد في المبيع اذا كان سبب التغير أجنبي فالزيادة من نصيب 

حالة المبيع المشتري بدون مقابل ويجب عمى البائع عندما يمتزم بالتسميم الحفاظ عمى 
وقت التعاقد وعمى مقدار المبيع تم تقسيم ذلك الى مطمبين المطمب األول حالة 

 . (1)المبيع والمطمب الثاني مقدار المبيع

 المطمب األول

 حالة المبيع

لم ينص المشروع العراقي عمى حكم ذلك ينبغي الرجوع الى أحكام القواعد       
العامة وارادة الطرفين المتعاقدين لتحديد حالة المبيع وقت التسميم فاذا كان المبيع 
شيئًا معينًا بالدان واجب عمى البائع تسميمو عمى الحالة التي كان عمييا وقت التعاقد 

مفروض أن المشتري عاينو أو عمم بو عممًا كافيًا ولو كان عمى حالة سيئة الن ال
ويجب عمى البائع ان يسمم المبيع المتفق عميو وال يجوز تسميم شيء آخر حتى لو 

                                                           
 . Htt: tybemate.net 2:31الياعة  3/2117/ 14تأريخ الزيارة االولى (  (1
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كان مساويًا في القيمة أو أزيد منيا اال اذا وافق المشتري عمى ذلك كما ليس لمبائع 
اذا كان المبيع شيئًا أن يحدث أي تغير في المبيع سواء كان ماديًا أو قانونيًا اما 

.  ان يقوم البائع بتسميم المبيع لممشتري (1)معينًا بالنوع فان البائع يمزم بتسميم شيء
بالحالة أي كان عمييا وقت البيع فاذا كان المبيع من المثميان وجب عمى البائع أن 

ذا يسمم المشتري شيئًا من نفس المقدار أو النوع ودرجة الجودة المحددة في العقد فا
لزم لم يكـــــــــن ىـــــناك اتفـــــــــــــاق عمــــــــــى الجــــودة فــيمزم الرجــــوع الى العرف لمـــعرفة 

 .(2)درجــــة الجودة المطموبة

وبذلك تتحدد حالة المبيع الذي يمزم البائع بتسميمو بمراعاة  أواًل أن يقوم البائع      
بسميم المبيع لممشتري بالحالة التي كان عمييا وقت البيع تعين المبيع تعيينا نافيًا 
لمجيالة الفاحشة ومعرفة المشتري بو يعتبران من شروط صحة البيع وبيما تتحدد 

العقد. وعل البائع ان يحافظ عمى المبيع ويسممو لممشتري  حالة المبيع عند ابرام ىذا
بيذه الحالة. فاذا كان المبيع من المثميان وجب عمى البائع ان يسمم المشتري شيئًا 
من نفس المقدار والجنس والنوع ودرجة الجودة في العقد. فاذا لم يكن ىناك اتفاق 

ودة المطموبة فاذا لم يوجد عمى الجودة فيمزم الرجوع الى العرف لمعرفة درجة الج
اتفاق او عرف يمكن استخالص من جودة المبيع فان البائع يكون ممزمًا بتسميم شيء 
من الصنف المتوسط الن الصنف الجيد يضر بالبائع والصنف الرديء يضر 
بالمشتري ولذلك يؤخذ بالصنف الوسط حفاظًا عمى مصمحة البائع والمشتري معًا اما 

االشياء المعينة بالذات ) عقارًا أو منقواًل ( فعمى البائع ان يسممو  اذا كان المبيع من
الى المشتري بالحالة التي كان عمييا عند ابرام العقد. والتزام البائع بتسميم المبيع 
بالحالة التي كان عمييا عند ابرام العقد التزام بتخفيف نيجو فاذا تغيرت حالة المبيع 

المطالبة بالتقيد العيني والزام البائع بإعادة المبيع الى تغيرًا ضار بالمشتري كان لو 
                                                           

د. عباس العبودي,)) شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع وااليجار((, دار الثقافة لمنشر ( (1
 .131والتوزيع , ص

 .106-105صاحب عبيد الفتالوي, مصدر سابق, صد.طو ممو حويش و د.سعيد مبارك و د. ( (2
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الحالة التي كان عمييا عند ابرام العقد أو الفسخ مع التعويض واذا قام البائع عمى 
المبيع بناء عمى تحسينات أو أي شيء آخر فان لممشتري أن يطالبو بازالتيا مع 

 . (1)ما أنفقو في سبيل ذلك التعويض وفي الحالتين ليس لمبائع أن يطالب باسترداد 

من القانون المدني العراقي عمى ) البائع ان يسمم المبيع  536نصت المادة      
توابعو الى المشتري توابعو الى المشتري عند نقده الثمن وشرط المشتري أخذ المبيع 

 .(2)في وقت معين قبل نقده الثمن لمبائع جاز (

ن يسمم المشتري المبيع وأنو بالحالة التي كان يتضح لنا من ىذا النص عمى البائع أ 
عمييا وقت البيع ىذا االلتزام بتسميم المبيع ذاتو وبصفاتو المحددة وكمية المتفق عمييا 
اذا كان مما يباع بالكمية وتقضي القواعد العامة في القانون المدني بأن عمى البائع 

ت البيع ولكن ىذه القاعدة ليست تسميم المبيع الى المشتري بالحالة التي كان عمييا وق
من النظام العام فيجوز لممتعاقدين أن يتفقا عمى تسميم المبيع في حالة جيدة أو في 
حالة مطابقة لمنموذج أو غير ذلك مما يتفقان عميو بموجب شرط خاص. ومن ثم 
وجب أن تبين كيف تتعين حالة المبيع وقت البيع كالحكم اذا تغيرت ىذه الحالة عند 

سميم ما الذي تيرتب عمى وجود اتفاق خاص بين المتعاقدين يعين الحالة التي الت
 .(3)يكون عمييا عند التسميم

يمتزم  ويترتب عمى ىذا أنو ال يجوز لمبائع أن يحدث في المبيع تغيرًا يفعمو النو     
يحفظو بحالتو الى حين تسميمو لممشتري فاذا أحدث تغيرًا فيو كان لممشتري أن يمزمو 

 .(4)ويطالب فسحأن يروض المبيع بإعادة الشيء الى الحالة التي كان عمييا ويجوز 

                                                           
 .131العبودي, مصدر سابق, صدكتور عباس (  (1

 ( من القانون المدني العراقي .536انظر الى نص المادة )(  (2

د. طارق كاظم عجيل, )) المطول في شرح قانون المدني في عقد البيع, مكتبة زين الحقوقية (  (3
 .172-171, ص2013, 2واالدبية,ج

 . 151الدكتور حسن عمي الذنون, مصدر سابق, ص(  (4
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ويمتزم البائع بتسميم المبيع بالحالة واالوصاف المتفق عمييا فإذا لم يتضمن      
يجب تسميم المبيع عمييا واجب اتباع القواعد االتية اذا كان  االتفاق الحالة التي

المبيع معينًا بالذات وجب عمى البائع تسميمو لممشتري بالحالة التي كان عمييا وقت 
البيع فال يستطيع البائع أن يستبدل بو شيئًا آخر ويجبر المشتري عمى تسممو ولو 

عميو فالبائع يمتزم ال يحدث أي  كان ىذا الشيء يزيد في قيمتو عمى المبيع المتفق
تغير في المبيع ال بالزيادة أو النقص ويمتزم تبعًا لذلك بالمحافظة عمى المبيع بحالتو 
التي كان عمييا وقت نشوء التزامو بالتسميم الى حين يتم التسميم وعمى البائع ان يبدل 

فان الزيادة في ذلك عناية الرجل العادي اما اذا حصمت زيادة طبيعية في المبيع 
تكون من حق المشتري اما اذا كان المبيع معينًا بالنوع فيرجع في شأن تحديد الحالة 
التي يجب تسميم المبيع عمييا يكفي ان يكون الحمل معينًا بنوعو فقط اذا تضمن 
العقد ما يستطاع بو تعين مقداره واذا لم يتفق المتعاقدان عمى درجة الشيء من حيث 

ستخالص ذلك من العرف أو من أي طرف آخر التزام المدين بأن جودتو ولم يمكن ا
يسمم شيئًا من صنف متوسط واذا تم البيع عمى اساس عينو وجب أن يكون المبيع 
الذي يتم تسميمو مطابقًا ليا باعتبار أن ىذا ىو ما اتفق عميو وقد يثور النزاع 

ذات المبيع المتفق عميو بينالبائع والمشتري حول اذا كان الشيء الذي تم تسميمو ىو 
 .  (1)أو حول مطابعتو لألوصاف المتفق عمييا

 المطمب الثاني
 مقدار البيع نقص المبيع أو زيادتو

 546-543عالج القانون المدني العراقي حكم نقص المبيع أو زياتو في المواد )     
( من الواضح أنو مما يتصل بتحديد المبيع وبيان مشتمالتو وتوابعو  حالو ما اذا 
ضمن البائع لممشتري قدرًا معينًا منو كما اذا كان المبيع قطعة أرض وبيعت عمى 

كان المبيع شيئًا مما يعد أو يوزن أو يقاس أو يكال انيا كذا متر مربعًا أو دونمًا و 

                                                                                                                                                                      
 
1
 .271-270محمد حسن قاسم, مصدر سابق, صد. (  (
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فظير ناقصًا أو زائدًا قد عرضت مواد القانون العراقي السالفو ىذه الحاالت وىذه 
النصوص مستمدة من الفقو االسالمي وىي تميز في االشياء التي يقوم بعضيا مقام 

ن نقص المبيع وزيادتو ثم تعطى ره ونفرق بيبعض بين ما يضره ـــــــــــــــــ وبين ما ال يض
% وتجعل المدة 5لممشتري أو لمبائع حق فسخ العقد بسبب النقص أو الزيادة عن 

المسقطة عن الفسخ ثالثة أشير من وقت التسميم المبيع لممشتري تسميمًا فعميًا والمواد 
المشار الييا تعالج فرضين أوليما بيع مجموع من المثميات التي ليس في تبعضيا 

 .  (1)ر وثانيًا بيع المثميات التي تبعضيا ضرريضر 

الغرض االول بيع المثميات التي ال يضرىا التبعيض يقصد باألشياء التي       
يضرىا التبعيض التي تتمف بالقسمة ولو كانت من المثميات التي تباع بالكيل أو 

 .تياالوزن أو العداد أو المقاس مثال ذلك أن قطعة أرض قابمة لمقسمة بطبيع

يمتزم البائع بموجب البيع بأن يسمم المبيع الى المشتري بالمقدار المذكور في العقد 
وبما في ذلك من ممحقاتو من ىنا فقد عالج المشرع العراقي حكم الزيادة والنقصان  
عن المقدار المتفق عميو وقد اشيد الحكم في ذلك من الفقة وقد ميز المشرع بين 

ن التي ال يضرىا التعيض والعرض الثاني بيع المثميان التي فرضين االول بين المثميا
يضرىا التبعيض. أوال بيع المثميات التي يضرىا التعبض يقصد بيع المثميات يقصد 
بيع المثميات التي ال يضرىا التعبض االشياء التي يمكن تجرئتيا دون تمف وال يترتب 

القانون المدني العراقي    ( من 543. وتص المادة ) (2)عمى نقصيا نقص في متعتيا
) اذا بيعت حممة من الكيالت أو الجممة من الموزونات أو المزروعات التي ليس في 
تبعيضيا ضرر أو من العدديات المتقاربة مع بيان قدرىا وسمي ثمنيا جممة أو بعد 
الوحدة ثم وجد المبيع عقد التسميم ناقصًا كان المشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان 

. أما اذا وجد أن المبيع قد زاد عند (1)أخذ المقدار الموجود بحصتو من الثمن شاء
                                                           

 .158-157الدكتور حسن عمي الذنون, مصدر سابق, ص(  (1
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التسميم عن المقدار المتفق عميو في العقد كانت من حق البائع وحده وكما ال يجوز 
لمبائع أن يمزم المشتري بشرائيا الن البيع قد تم اساسًا عمى الكمية المتفق عمييا في 

 العقد.

( أو تفوق 21/1دا عما ىو معي في العقد وكانت الزيادة جزءًا )اذا وجد المحتوى رائ
ىذه النسبة كان لممشتري أن يختار بين حمين اداء الزيادة في الثمن مع االبقاء عمى 
العقد واما يرجع عن العقد والحالة يكون عمى سبيل الوصف ال يقابمو شيء من الثمن 

مع بيان مقداره أو مساحتو وبيان حالة تعين المقدار سعر الوحدة قد يباع العقار 
سعر الوحدة القياسية وان تحديد الطرفين الثمن كل وحدة يكشف عن انيما يعمقان 
بذلك أىمية عمى الوحدة وأنيما يقصدان أن يكون الثمن متناسبًا مع المقدار الوحدات 
اما في حالة النقص في مقدار المبيع في ىذه الحالة فأجازت لممشتري أن يطالب 

بائع بتسميمو الكمية المعينة في العقد كاممة فاذا لم يتمكن البائع من ذلك أو لم ال
يثبت بو المشتري تحتم عمى البائع قبول تخفيض نسبي في الثمن يعتبر البعض أنو 
ليس لممشتري أن يمجأ الى طمب الفسخ بسبب نقص المبيع الن المشرع لم ينص 

في حال الزيادة ولم ينص عمى ذلك في  عمى حق المشتري في الرجوع عمى العقد اال
حال النقص أن المشتري قد يقدم عمى شراء العين بمقدارىا المحدد في العقد 

لغرض معين يتعذر بموغو اذا نقص المقدار المتفق عميو كما في مواجيتو  إلعدادىا
 .(1)ىذه الحالة وان عدد من الفقياء جازا السماح لممشتري في انياء العقد
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 المبحث الثالث

 دور التسميم في تحمل تبعة ىالك المبيع قبل التسميم

قد ييمك المبيع في الفترة الواقعة بين انعقاد العقد وتسميم المبيع قبل التسميم في    
ىذه الحالة مسألة تبعة اليالك وتحديد الطرف الذي تقع عميو األصل في العقود 

أحد المتعاقدين بسبب استحالة تنفيذه انقضت الممزمة لمجانبين أنو اذا انقض االلتزام 
 .(1)معو االلتزامات المتقابمة وانفسخ العقد من تمقاء نفسو 

( من القانون المدني العراقي عمى أنو ) اذا ىمك 179وقد نصت المادة )     
المعقود عميو في المفاوضات وىو في يد صاحبو انفسخ العقد سواء كان ىالكو بفعمو 

فالمبيع اذا ىمك في  -2ووجب عميو رد العوض الذي قبضو لصاحبو  أو بقوة قاىرة
 .(2)يد البائع قبل أن يقبضو المشتري يكون من مال البائع وال شيء لممشتري (

قد كان بإمكان المشروع العراقي أن يكفي بيذا النص الوارد في باب االلتزامات      
( من القانون المدني 547المادى )لبيان تبعة اليالك ولكنو عاد وكرر ىذا النص في 

العراقي التي تنص ) اذا ىمك المبيع في يد البائع قبل ان يقبضو المشتري ييمك عمى 
 .(3)البائع وال شيء عمى المشتري اال اذا حدث بعد اعذار المشتري لتسميم المبيع (

ال بد من دراسة تبعة اليالك في القانون المدني العراقي وفي الفقو االسالمي من     
خالل المطمبين االول في القانون المدني العراقي والمطمب الثاني في الفقو 

 االسالمي.
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 المطمب االول

 دور التسميم في انتقال تبعة اليالك في القانون المدني

تسميم فيثور في ىذه الحالة التساؤل عن تحديد قد يتعرض المبيع لميالك قبل ال  
الظرف الذي يتحمل تبعة ىذا اليالك االصل ان اليالك المبيع قبل التسميم يكون 
عمى البائع أما اليالك بعد التسميم يكون عمى المشتري النو يصبح بمثابة مالك لو. 

د البائع قبل أن من القانون المدني العراقي ) اذا ىمك المبيع في ي 547تقضي المادة 
يقضو المشتري ييمك عمى البائع وال شيء عمى المشتري اال اذا حدث اليالك بعد 
أعذار المشتري لتسميم المبيع واذا انقضت قيمة المبيع قبل التسميم لتمف اصابو 
فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائو مع انقاص الثمن عمى انو اذا كان ىالك 

قبل التسميم قد حدث بفعل المشتري أو بفعل البائع وجب دفع  المبيع أو نقص قيمتو
 .(1)الثمن كاماًل في الحالة االولى والزام البائع بالتعويض في الحالة الثانية

 فإن ىذا األصل ترد عميو االستثناءات االتية :     

 اتفق المتعاقدان عمى أن يتحمل المشتري تبعة اليالك من وقت البيع. -1
البائع المشتري يدفع الثمن وتسمم المبيع خالل مدة معقولة وامتنع اذا أنذر  -2

 المشتري عن تسممو.
اذا قبض المشتري المبيع دون اذن البائع وقبل دفع الثمن ال بد من التميز  -3

 بين اليالك الكمي أواًل واليالك الجزئي ثانيًا.

 تبعة اليالك الكمي قبل التسميم :  أواًل /

بل التسميم ال بد لمبائع فيو انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن اال اذا ىمك المبيع ق    
اذا كان اليالك بعد اعذار المشتري لتسميم المبيع يتبين من ىذا النص أن المشرع 
الفرنسي في موضوع تحمل تبعة ىالك المبيع وانما اخذ بالقاعدة العامة في العقود 
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بيع عمى المدين بو فالتزام البائع بالتسميم الممزمة لمجانبين والتي تجعل تبعة ىالك الم
ىو التزام بتحقيق غاية أن تبعة اليالك المبيع قبل التسميم انما تكون عمى عائق 
البائع حتى لو أصبح المشتري مالكًا لممبيع قبل ىالكو. فمقد ربط المشرع تبعة اليالك 

نفذ  البائع التزامو بالتسميم بتقيد االلتزام بالتسميم ولم يربطيا بانتقال الممكية الى ان ي
تضل تبعة اليالك عميو فيالك الشيء بسيرتو من التزامو ىذا فيسقط التزام المشتري 
بدفع الثمن وينفسخ البيع بقوة القانون ويقصد بيا اليالك كميًا زوال المبيع من الوجود 

تمقيا حتى بمقوماتو المادية بالتالي ال يد ىالكًا بيع الضائع بأمر من القضاء خشية 
 .(1)يفص في النزاع القائم بشأنيا

فإذا ىمك المبيع قبل التسميم انفسخ العقد من تمقاء نفسو بغير حاجة الى التقاضي  
د بل بغير حاجة الى االعذار عمى أن االلتجاء الى القضاء قد يكون ضروريًا عن

 منازعة الطرفين في وقوع الفسخ.

( بأنو اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسميم 547اليالك الجزي تقضي المادة )  ثانيًا/
لتمف أصابو فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين ابقائو مع انقاص الثمن فقد تناول 
ىذا النص بيان حكم اليالك الجزئي قبل قبض البيع اذ أن المقصود بنقصان قيمة 
المبيع ىو النقص الحاصل نتيجة تمف مادي أصابو ال نتيجة ىبوط قيمتو 

القتصادية كما يصرح النص بيذا التمف أصابو واضح أن الحكم ىذا اليالك الجزئي ا
أنو يعطي لممشتري الخيار بين أمرين أواًل فسخ البيع وثانيًا انقاص ثمن المبيع 
انقاصًا يتناسب مع ىذا التمف الجزئي وفسخ العقد في ىذه الحالة ال يقع بقوة القانون 

ليالك الكمي بل أنو متروك لطمب المشتري أواًل ومن تمقاء نفسو كما في حالة ا
ولتقدير المحكمة ثانيًا ويفيم ما تقدم أن تبعة اليالك تدور مع التسميم وجودًا وعدمًا 
فيي تنتقل مع انتقال الحيازة ال مع انتقال الممكية والمقصود بالتسميم الذي تتخمص بو 

الصحيح قانونًا بأن يكون من  البائع من تحمل تبعة ىالك المبيع ىو التسميم الفعمي
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شأنو وضع المبيع تحت تصرف المشتري قبل ىذا الميعاد أو في مكان آخر غير 
المكان المتفق عميو ويكون ىالك المبيع عمى البائع فاذا وضع المشتري يده عمى 

 المبيع قبل ميعاد تسميمو وىمك تحمل ىو ال البائع تبعة ىالك.

 المطمب الثاني

 انتقال تبعة اليالك في الفقو االسالميدور التسميم في 

عمى أن فقيا الشريعة االسالمية تحمل تعبة اليالك في بعض أنواع البيوع     
المعروفة عندىم ولم يرد المشرع العراقي االغفال االشارة الى ىذه الحاالت فقدر في 

( بأن ما بعض عمى سوى الشراء اذا سمى لو الثمن وىمك أوضاع في 548مادة ) 
د المشتري لذمة الضمان واذا لم يسمح لو ثمن كان أمانة في يد القابض فال يضفو ي

اال بالتقصير سوى الشراء يقصد بو البيع الذي يؤخذ فيو المبيع لتجد بو ويخمف حكم 
اليالك باختالف ما اذا سمى لمبعض ثمن أو لم يسمح ليا ثمن فاذا سمى ليا ثمن 

يسمح ليا ثمن فأنيا تيمك عمى البائع ىذا ىو وىمكت في يد المشتري ىمكت واذا لم 
( من المجمة االحكام العدلية. أما المفوض عمى سوى النظر فانو  298حكم المادة ) 

ليس مفوضًا بمقتضى عقد فالطرفان ال يزاالن في دور المفاوضة وليذا يعتبر أمانة 
المجمة ( من 298في يد القابض فال يضمو اذا ىمك بخطأ منو ويالحظ أن مادة )

تجعل ضمان المقبوض عمى سوى الشراء بعتمتو ان كان من القمبات وبمثمو من 
المثميان أن يكون الضمان بالثمن ال بالقيمة ذلك القانون المدني العراقي لم يحل ىذا 
الحكم والن الذي تقول بو اقرب الى أحكام القواعد العامة ما دمنا كيفنا سوى الشراء 

  . (1)عمى شرط فاسخ بأنو عبارة عن بيع محمف

اليالك الجزئي قبل القبض اذا ىمكت بعض العين المبيعة أو تعين قبل الفيض       
فأما يكون ذلك قضاء وقدر أو بفعل العمل البائع أو بفعل المشتري أو بفعل أجنبي 
 أو بفعل المبيع وأنو اذا ىمكت العين المبيعة بعد قبض المشتري ليا فقد اتفقت كممة 
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الفقياء عمى أن ال ينفسخ ىذه الحالة واليالك عمى المشتري بمعنى أنو يخسر س
المبيعة النيا ىمكت كما أنو يمزم بدفع الثمن لمبائع ان لم يكن قد دفعو الن البيع قد 
تقدر بقبض المبيع فتقدر الثمن النو بمجرد القبض أصبحت العين المبيعة في 

ن أن يكون اليالك باآلفة السماوية أو بفعل ضمان المشتري وال فوق في ىذا الحكم بي
المبيع أو بفعل المشتري غير أنو ان كان اليالك بفعل االجنبي والقوانين العربية 
االخرى المأخوذة منو قد تأثرت بأحكام الفقو االسالمي حيث ربط تبعة اليالك 

و اذا ىمكت العين بالتسميم وبناء عمى ذلك فاتنا نحو ذلك اتفاقًا تامًا بين الفقياء في أن
 . (1)المبيعة بعد التسميم تحمل المشتري تبعة اليالك وال ينفسخ العقد في ىذه الحالة
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 الخاتمة

الحمد هلل في األول واآلخر والصالة والسالم عمى سيد المرسمين محمد ) صمى اهلل 
عميو وسمم ( في ختام بحثي المتواضع أود أن أسجل النتائج التي توصمت عمييا 

 وىي : 

التعرف عمى ماىية التسميم وأىمية التسميم في القوانين القديمة والقوانين  -1
 تسميم .المعاصرة وكيفية التسميم أو طرق ال

معرفة جزاء االخالل بالتسميم المبيع اذا أخل البائع بالتزامو يكون من حق  -2
 المشتري فسخ البيع والمطالبة بالتعويض عما أصابو من الضرر.

معرفة دور التسميم في تحمل تبعة اليالك في القانون المدني العراقي وفقو  -3
 ة االحكام العدلية.االسالمي واالحكام التي تعمق بالتسميم المستمدة من مجم

 فيي : لتوصياتأما ا

ان المشروع العراقي لم ينص عمى حالة المبيع وقت التسميم يجب ان ينص  -1
 عمى حالة المبيع وقت التسميم لما لو من أىمية.

في حالة زيادة المبيع تكون الزيادة لممشتري بدون عوض يكون من االفضل  -2
 يكون في ضرر بالنسبة لمبائع.أن يدفع المشتري ثمن الزيادة لمبائع حتى ال 
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