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 انشكس ًانتقدّس

احلًد اهلل اًال ًاخسا محدا ّهْق بكًال ًجو ًعظْى شأَو انرُ ايدَا 

 انبحث  ىرا  بانقٌة ًانصرب طْهت فرتة اعداد

كًا ٌَجو انشكس ًانتقدّس اىل كم يٍ برل اجليد ًانعطاء نهٌصٌل اىل 

                                                 ىره انهحظت ًال سًْا االستاذ املشسف عهَ انبحث

إلمتاو ىرا حايد حمًٌد ( انرُ برل قصازٍ جيده بتٌجْينا ) و.و .حمًد 

 انبحث ًإخساجو اىل حْز انٌجٌد . 

ًكرنك انشكس املٌصٌل اىل شعبت املكتبت يف كهْت انقاٌٌَ ًانعهٌو 

اجملًع انعهًِ انعساقِ ًاىل  انسْاسْت جايعت دّاىل ًاىل يعيد انقضاء انعايل ًاىل

املكتبت املسكزّت يف جايعت دّاىل ًاىل املكتبت املسكزّت يف 

 حمافظت دّاىل 

 

 انباحث



 اإلهداء

يل عظُى انشزف اٌ اهدٌ هذا انبحث املتىاضع اىل يعهى انبشزَت 

 االول اننيب انكزَى ) حمًد صم اهلل عهُت وعهً انه وصحبت وسهى ( 

واىل سُدتٍ ) فاطًت انشهزاء )عهُها انسالو( او ابُها سُدة َساء 

 انعاملني  (

أهدٌ هذا انبحث اىل وانداٌ انعشَشٍَ انهذٍَ حزصا عهً بهىغٍ هذا و

 املستىي اندراسٍ ألٍَ مثار غزاسهًا انطُب انكزَى 

 اىل اخىتٍ واخىاتٍ وكم عائهيت انغانُت 

 " عائهيت انثاَُت" 

دوٌ اٌ اتناسً سيالئٍ وسيُالتٍ يف اجلايعت ورفقاء املسرية 

 اندراسُت انطُبىٌ وكم االصدقاء 
 



 
1 

 

 المقدمة
ومن السقخر في االلتدامات ميسا كان مرجرىا ) العقهد اإلرادة السشفخدة ( ان القاعجة العامة فييا ىي الهفاء    

االخخ واال اعتبخ مخال في التدامو . فكل شخف في العالقة القانهنية عمية ان يفي بعين ما التدم بو ازاء الصخف 
الكن تصبيق ىحه العالقة برهره مصمقو قج يثيخ اشكاالت في متى التشفيح بين الجائن والسجين , اي ان الذخز 
الحي يقهم بالهفاء بالتدامو قج يقع ضحيو سهء نيو الصخف االخخ بحيث يستشع ىحا االخيخ عن اداء االلتدام السمقى 

ختب نداع معقج , خاصو في ما يخز مجال االثبات ان عجمت األدلة كل ىحه العقبات عمى عاتقو ومشو يت
تخصجىا السذخع وسن حال قانهنيا وقائيا ليا بحيث من خالل ىحا الحل يخدع تعدف احج اشخاف العالقة القانهنية 

 اهدافوتكسن لحبذ (. اتجاه الصخف االخخ , ورخز بسا يدسى باالمتشاع السذخوع عن الهفاء ) الحق في ا
البحث في رفج مكتبة الكمية بسعمهمة ججيجة حهل الحق في الحبذ , وكحلك رفج السحامهن ورجال القانهن 
بسعمهمات ججيجة عن الحق في الحبذ وكحلك معالجة بعس اليفهات التذخيعية التي وقع بيا السذخع ومحاولة 

األتية ماىي الخخرة القانهنية التي تجيد   ةمذكلالويثيخ السهضهع وضع ليا الحمهل السشاسبة والسقتخحات .
 لمجائن االمتشاع عن الهفاء ) الحق في الحبذ ( وما مجى فعالية ىحه الخخرة كزسان قانهني ؟

العمسية البالغة التي يكتدبيا ىحا السهضهع  األهميةوقبل اإلجابة عن ىحه االشكالية يشبغي عميشا التشهيو الى 
لك من التعخف عمى جدء ال يتجدأ من الخخرة القانهنية ثشاياه وتفريالتو يسكششا ذع عمى حيث انو عشج االشال

التي من شأنيا اباحو الخخوج قاعجه الهفاء في االلتدامات باإلضافة الى كيفية استعسال ىحه الخخرة عمى وجو 
فل بسا يقي لك فأن الجانب العسمي ليحا السهضهع ال ريب في ان حاحسايتو . فزال عن ذحق اقخ السذخع 

ويحسي الجائن من تعشج واصخار مجيشو عمى عجم تشفيح التدامو , والحي بجوره قج يمحق ضخرا جديسا لمجائن . ومسا 
سمف ذكخه نتهصل الى ان ضسانات الهفاء في االلتدام قج يكهن مرجرىا القانهن او االتفاق , فزسان االمتشاع 

ن الزسانات القانهنية الن مرجره القانهن فحتى وان لم السذخوع عن الهفاء ) الحق في الحبذ ( يجرج ضس
و اتبعشا في بحثشا السهسهم  .يتسدك بو االشخاف عمى االساس االتفاق في العقج فأنو يثبت كحق قائم رغم ذألك

وانشا قسشا بتقديم ىحا البحث السهسهم في ضهء دراستشا لسهضهع ) الحق في حبذ  .البحثي التحميمي المنهجىحا 
في عقج البيع ( الى مبحثين حيث تصخقشا في السبحث االول الى العقج البيع بسصمبين حيث تحجثشا في ىحا  الثسن

السبحث الى عقج البيع برهرة عامو من حيث تعخيفو , وتقديساتو , تسيده عن غيخه من العقهد االخخى أركانو , 
الصبيعة القانهنية لمحبذ وعن خرائز  احكامو وفي السبحث الثاني تحجثشا الحق عن الحبذ برهره عامو وعن

الحق في الحبذ , االساس القانهني لمحبذ والذخوط الحبذ , حالت ثبهت وحاالت سقهط الحق في حبذ 
الثسن وعن اثار الحق في الحبذ في عقج البيع . وعن حق اخخ الحق الحي يقابل حق حبذ الثسن في عقج 

 تقابل لحق حبذ الثسن .البيع وىه ) حبذ السبيع ( حيث يكهن ىحا حق م
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 المبحث االول

 " ماهية عقد البيع "
 

في الفرل االول من عمى عقج البيع االقترادية فقج نز السذخع العخاقي  ةعقج البيع في الحيا ةاىسي      
فخعين كحلك الى الباب االول من الكتاب الثاني من القانهن السجني العخاقي عمى عقج البيع وقج قدم ىحا الفرل 

وكحلك نحن قسشا بتقديم  الثاني تكمم عن انهاع البيهع فخعالول عن البيع بهجو عام وفي الا فخعحيث تكمم في ال
 . ىحا السبحث الى مصمبين , السصمب االول تعخيف عقج البيع والسصمب الثاني احكام عقج البيع 

 
 "تعريف عقد البيع  "المطلب االول 

. وكحلك  (1) (ال بسال ويكهن مشعقج وغيخ مشعقجلقج عخفت مجمة االحكام العجلية البيع عمى انو ) مبادلة م    
عخفو القانهن السجني الفخندي الججيج والشافح عمى انو ) يكتدب السذتخي من البائع قانهنا ممكية السبيع بسجخد 

. وكحلك عخفو القانهن السجني السرخي  (2)(يدمم ولم يجفع الثسن اتفاقيسا عمى السبيع والثسن وله كان السبيع لن
( مشو عمى انو ) العقج الحي يمتم بو البائع ان يشقل  418)  في السادة   1984( لدشو 131رقم ) الججيج والشافح

 . (3)(حقا ماليا اخخ مقابل ثسن نقجي  او شيءلمسذتخي ممكية 
مال بسال  ة( مشو عمى انو ) مبادل 556بهجو عام في السادة )  البيعاما القانهن السجني العخاقي الشافح فقج عخف 

البيع اما ان يكهن بيع العين بالشقج وىه من نفذ القانهن باعتبار السبيع )  (557)( . وكحلك فقج عخفت السادة 
 .(4) و بيع العين بالعين وىه السقايزة (البيع السصمق , او بيع الشقج بالشقج وىه الرخف , ا

 ( من كتاب مخشج الحيخان بانو ) تمسيك البائع لمسذتخي بسال يكهن ثسشا لمبيع ( 343وكحلك عخفتو السادة ) 
االسالمية في ذلك بتعخفيم لعقج البيع اذ لم يفخقها بين البيع  ةوان السذخع العخاقي قج نحى مشحى فقياء الذخيع

 . (5)والسقايزة والرخف وقج اخح السذخع العخاقي بحلك 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 انظخ: في ذلك مجمة االحكام العجلية  .1
 . 9-6ص  – 1993/  1992الدشو  –بغجاد-السكتبة القانهنية  - عقج البيع –د . سعيج عبج الكخيم مبارك  .2
 1984( لدشة 131رقم )( من القانهن السجني السرخي 418انظخ : في ذلك نز السادة ) .3
 1951( لدشة 45( من القانهن السجني العخاقي رقم )557( و )556انظخ : في ذلك نز السادة ) .4
 . 13-12ص – 2513 –بيخوت  –مكتبة زين الحقهقية واالدبية –الهجيد في عقج البيع  –د . دمحم جهاد الفزمي  .5
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 " عقد البيع انهاع "الول الفرع ا
 والعقد الذكلي والعقد العيني .أواًل / العقد الرضائي 

العقج الخضائي ىه ما يكفي في انعقاده تخاضي الستعاقجان اي اقتخان االيجاب والقبهل فالتخاضي وحجه        
. واكثخ العقهد في القانهن الحجيث عقهد رضائية كعقج البيع وعقج االيجار . وال يسشع العقج من  النعقادهيكفي 

 اثباتو . ةيجب التسيد بين وجهد العقج وشخيقح في اثباتو شكل مخرهص . اذ وان يتخ ائياضر اين يكهن 
 مو فهق ذلك اتبع شكل مخرهص يعيشوالعقج الذكمي ىه ما ال يتم بسجخد تخاضي الستعاقجان بل يجب لتسا

الحجيث اال عجد قميل  الفانهن ولم يبقى في رسسية يجون فييا العقج . ةىحا الذكل ىه ورق ما يكهن القانهن . واكثخ 
من  ولستعاقجان الى خصخ ما يقجمهن عميمن العقهد الذكمية والغخض من استيفاء شكميا ىه في الغالب تشبيو ا

والخىن . العقج العيشي ىه عقج ال يتم بسجخد التخاضي بل يجب تسام العقج فهق ذلك تدمم  ةتعاقج كسا في اليب
هن عقجا شكميا اذ تست بهرقو السشقهل فيح قج تك ةلمعقج العيشي اال ىبيج مثل العين وال يكاد في القانهن الجج

 . (1)وقج تكهن عقجا عيشيا اذ تست بالقبس  ةرسسي
 ثانيًا / العقج السمدم لجانبين والعقج السمدم لجانب واحج .

 في ذمو عاقجيو تبادلةمالعقج السمدم لجانبين او العقج التبادلي ىه العقج الحي يشذئ مشح ابخامو التدامات          
كعقج البيع . وفي العقج السمدم لجانبين يهجج تخابط بين  لألخخدائن ومجين  عقجبحيث يكهن كل مشيسا في ذات ال

بتشفيح التدامو جاز لمصخف  كل شخف من اشخاف العقج . ويتختب عمى ذلك انو اذا لم يقم احج الصخفين التدامات
لجانبين تكهن  السمدمةوان يستشع تشفيح االلتدام وكحلك يجهز لو الفدخ . وكحلك في العقهد  بالجفعاالخخ ان يتسدك 

من اشخاف العقج ىي سبب التدامات الصخف االخخ وفق الشظخية التقميجية لمدبب . وكحلك اذا  شخفالتدامات كل 
لجانب  يفدخ العقج .اما العقج السمدمحج الصخفين حيث انو يشقزي التدام الستعاقج االخخ و الاستحال تشفيح االلتدام 

اليبو يمتدم بخامو التدامات في ذمو احج عاقجيو دون الستعاقج االخخ . مثل عقج شح ام واحج ىه العقج الحي يشذئ
بغيخ اجخ يمتدم فييا  والهديعة.  بذيءالسهىهب وتدميسو وال يمتدم السهىهب لو  لذيءا ةفي الهاىب بشقل ممكي

جانب . ويجب التسيد بين العقج السمدم ل بذيءالسهدع ورده وال يمتدم السهدع  الذيءعمى  ظةبالسحافالسهدع عشج 
احج  ةولكن ال يختب التدامات اال في ذميشذئ اتفاق ارادتين  فاألولواحج والترخف الرادر من جانب واحج 

انفخادي الحي  . اما الثاني فيه ترخف باألثخعاقجيو دون االخخ ومن ثم كهنو ممدم لجانب واحج امخ يتعمق 
تتعمق  مدألة. واذ فكهنو صادر من جانب واحج  ةا في الهصية والهقف والهعج بجائد كس ةواحج ةيشعقج بأراد

 . (2)  باألثخبالتكهن وليذ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهجيد في نظخية االلتدام , االلتدام في القانهن السجني  –د. دمحم شو البذيخ  –د. عبج الباقي البكخي  –د. عبج السجيج الحكيم  .1
 . 83-82ص  – 2515 –القاىخة  – 4ط –لرشاع الكتاب  شخكة العاتك – 1ج –العخاقي 

نظخية االلتدام بهجو عام , مرادر االلتدام ,العقج ,العسل  –الهسيط في شخح القانهن السجني الججيج  –د.عبجالخزاق الدشيهري .2
 . 153-155ص  – 1952 –القاىخة  –دار الشذخ لمجامعات السرخية  –غيخ السذخوع ,االثخاء بال سبب , القانهن 
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 والعقد االحتمالي .ثالثا / العقد المحدد 
 

بحيث  التعاقجوقت  ةالهاجبة عمى الصخفين مؤكج األداءاتهن مجى عقج السحجد ىه العقج الحي فيو يكال       
سن معين عقجا يدتصيع كل مشيسا ان يقجر في الحال السقجار الحي اخحه والسقجار الحي اعصى .  فسثال البيع بث

 السبيع ومقجار الثسن يسكن تحجيجىسا وقت العقج .  ةمادام ان قيسمحجدا 
الهاجبة عمى احج الصخفين عمى امخ غيخ  ر ىه الحي يتهقف فيو مجى االداءاتاما العقج االحتسالي او عقج الغخ 

الحي محقق الهقهع او غيخ معخوف وقهعو فال يدتصيع اي مشيسا ان يقجر في الحال السقجار الحي اخحه والسقجار 
ا يجفع من اقداط فقج ففيو ال يعمم اي من الصخفين وقت العقج مقجار م ةعصى . مثل عقج التأمين عمى الحياا 

 ةربحا من وراء ذلك , وقج تقرخ حياالسؤمن لو فيجفع قجرا كبيخا من االقداط ويريب السؤمن  ةتتصهل الحيا
 السقامخةن خدارة . ومن امثمو ذلك ايزا عقهد السؤمن لو فال يجفع اال قجرا ضئيال من االقداط وتمحق السؤم

 (1)وبيع الثسار قبل انعقادىا والدرع قبل نباتو جدافا .  ةالبيع بثسن ايخاد مختب مجى الحياوالخىان و 
 

 رابعا / العقد الفهري والعقد المدتمر .
 

الدمن فيه  ةالحي ال يقهم في تشفيحه عمى فكخ  العقج الفهري ويقال لو العقج ذو التشفيح الفهري وىه العقج       
واحجة فال يكهن الدمن عشرخا جهىخيا في تشفيحه , سهاء اتم ىحا  ةلى اشباع حاجة تتصمب االشباع دفعيخمي ا

فهرا  يقجماالتشفيح فهرا او تخاخى الى اجل او اجال متتابعة فعقج البيع عقج فهري التشفيح سهاء كان الثسن او البيع 
 او كان مقدصا . 

السدتسخ ويقال لو ايزا العقج الدمشي او العقج ذو التشفيح السدتسخ ىه العقج الحي يكهن الدمن عشرخا  اما العقج
ىه السقياس الحي يقجر محل العقج فيه يخمي الى اشباع حاجة ال يسكن اشباعيا اال  جهىخيا في تشفيحه . فيكهن 

يخد عن السشفعة اذا ال يترهر ان يشفح السؤجخ التدامو بتسكين  ألنو ةمج , فعقج االيجار عقج ةتخنو بسجمق
 ةىحا التشفيح سش يدتغخق واحجة بل البج ان  ةلحزالسدتأجخ من االنتفاع بالعين السؤجخة لسجة سشو واحجة في 

 .  (2) ةكامم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعة الجول العخبية معيج  –نين البالد العخبية ية العقج في قها, نظخ  رادة, األ القانهن السجني – الرجهد. عبجالسشعم فخج  .1

 .  46-42ص  – 1958 –الجراسات العالسية 
 . 167-165ص  –مرجر سابق  –د.عبج الخزاق الدشيهري  .2
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 "ز العقد البيع عن غيرة من العقهدتمي "الفرع الثاني 
 اواًل / تميز عقد البيع عن عقد االيجار .

لسجة معمهمة وبو  معمهمة مشفعة( من القانهن السجني العخاقي االيجار بأنو ) تسميك  722تعخف السادة )     
القانهن السجني العخاقي ايزا في  وعخف تفاع بالسأجهر ( . اما البيع فقجيمتدم السؤجخ ان يسكن السدتأجخ من االن

  . (1)( مشو عمى انو ) مبادلة مال بسال (  556السادة )
ن االيجار يخد عمى االنتفاع بالعين السؤجخة وال يشقل السمكية بالشدبة لعقج البيع والفخق واضح بيشيسا وال ا لكحوك

في ذاتو . كسا ان البيع يعج من عقهد  الذيءالعقجين اذا كان السعقهد عمية  ىحأينمجال لاللتباس بين 
كن يرعب التسيد بين البيع ثالث سشهات . ول ةتتجاوز مجا لم الترخفات اما االيجار فيعج من عقهد االدارة اذ

ان  وااليجار في حالت االيجار الداتخ لمبيع ) البيع االيجار ( ففي مثل ىحه الحالة يرعب التسيد بيشيسا وىي
انقمب  التداماتومعيشة مقابل اجخ معين وانو اذا اوفى السدتأجخ في  ةمعين لسج شيءيتفق الستعاقجان عمى ايجار 

 .  (2)االجخة التي دفعيا اقداشا لمثسن  ةلعقج بيعا وتسمك السدتأجخ السأجهر وعجا
 ثانيا / تميز عقد البيع عن عقد المقاولة .

والسادة معا وخرهصا ان  والبيع فيسا اذا قجم السقاول عسم يرعب التسيد بين عقجين البيع والسقاولة ىه     
السادة والعسل معا .  ( من القانهن السجني العخاقي اجازت ان يتعيج السقاول بتقجيم856الفقخة الثانية من السادة )

معايخ اال ان السعيار الحي نسيل اليو واالخح بو ىه الحي يقارب بين قيسو السادة وقيسو العسل  ةعج ووضعت لحلك
العسل فأن العقج يكهن بيعا ال مقاولة . بيشسا  ةالسادة تديج بكثخ عمى قيس ةكانت قيس ذافا. المحان يقجميسا معا 

التي تخد  يكهن العقج مقاولة فيسا اذا زادت قيسة العسل عمى قيسو السهاد وكانت الديادة كبيخة . وبالشدبة لمعقهد
ا البشاء تعهد الى صاحب العسل ام تعهد التي يقهم عميياالبشية فيمدم التسيد بين اذا ما كانت االرض  ةاقام ىعم

لمسقاول , فحا كانت االرض تعهد لمسقاول فيعتبخ العقج بيعا بالحالة الثانية التي تكهن عمييا االرض بعج حالة 
. واذا كانت االرض تعهد لراحب العسل فأن العقج يعتبخ عقج مقاولة . بغس الشظخ اذا كان صاحب البشاء 

يا اكثخ من اد االولية او جيد السقاول ودون االخح بشظخ االعتبار قيسة السهاد وىل انالعسل ىه الحي جيد السه 
العسل . وتكيف العقج بأنو مقاولة او بيعا لو اىسية كبيخة بالشظخ الى ان البيع يقع عمى  ةقيسو االرض ام من قيس

 .(3)السمكية فيشقميا بيشسا يخد عقج السقاولة عمى العسل 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1951( لدشة 45رقم )( من القانهن السجني العخاقي 722انظخ نز السادة ) .1
 . 25ص  –مرجر سابق  -د. دمحم جهاد الفزمي .2
_ بيخوت  – 2513ط –قهقية واالدبيةمكتبة زين الح –الهجيد في عقج السقاولة  –د. جعفخ دمحم جهاد الفزمي  .3

 . 12-11ص  – 2513ةلدشا
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 ثالثًا / تسيد عقج البيع عن عقج الهكالة .
عسل او جسمة اعسال او  بإتسامالهكالة عقج يقهم بسهجبو شخز وىه الهكيل بقزية او بعجت قزايا او      

ويجخي مفعهليا بسا يشفع السهكل وما يزخه كسا له  سمصتوافعال باسم السهكل عمى وجو صحيح وضسن حجود 
وبين عقج البيع الحي  ق . م . ع ( فال مجال اذن لمخمط بيشيسا 854كان السهكل نفدة قج اجخى السادة ) 

فقج يمتبذ االمخ ويرعب التسيد في بعس الحاالت حيث مباشخة لمباع او السذتخي . ومع ذلك  هتشرخف اثار 
متياز الحرخي , عشجما تتعيج شخكة مشتجة بتدميم انتاجيا الى االلعقجان معا كسا ىه الحال في عقج يتجاخل ا

. فقج قخر محكسة التسيد الفخندية في قخار تسيدي صادر ليا ان  وليقهم ىحا االخيخ ببيعيا لحداب شخز حرخاً 
 .  (1)خ عقج بيع ال عقج تهكيل العقج يعتب

  " تكهين العقد " المطلب الثاني 
 

 ألحجاثان العقج وفق نزخنا  يبجأ بعجة مخاحل فيه اساسو التخاضي اذ يبجأ بهجهد أرادتين , ثم تصابقيسا     
بيا القانهن بغية  جورىا من شخز لجيو ارادة يعتجاالثخ القانهني سهاء كانت ىحه االرادة ايجابا او قبهال وص

احجاث ىحا االثخ القانهني . واالرادة شخط اساسي لرحة التعاقج اذ يجب ان تكهن االرادة ججية و غيخ ىازلة بل 
يجب فهق كل ذلك ان تكهن صحيحة وغيخ مذهبة بعيب من عيهب االرادة . ويجب ان تكهن ىشالك ارادة 

يقهم العقج فسعجوم االرادة كالسجشهن والسعتهه والدكخان ى يتحقق التهافق بين االرادتين حت مصابقة ليا بحيث
اما السحل فيه الخكن الثاني الحي تشرب عميو شو اي ارادة يعتج بيا القانهن . ترجر م والربي غيخ السسيد ال

ارادة الستعاقجان وىه السحل الحي يمتدم بو السجين ام بشقل حق عيشي او بعسل او باالمتشاع عن عسل. ويجب ان 
اما اذا العامة .  واآلدابلمشظام العام  هن ىحا السحل معيشا او قابال لمتعيين وقت نذهء االلتدام وغيخ مخالفيك

ئ في ىحه الحالة حتى له امكن الهجهد في كان الذي غيخ مسكن الهجهد وقت نذهء االلتدام فان االلتدام ال يشذ
يالك قبل نذهء االلتدام فان االلتدام يشقزي  وكحلك يجب السدتقبل كحلك الحال في حالة وجهد االلتدام ثم يتبعو ال

اما الدبب وىه الخكن الثالث ار ىشا ىه معيار الخجل السعتاد. ان يكهن محل االلتدام مسكن وغيخ مدتحيل والسعي
من اركان العقج واىسيا الحي ال يترهر ان ال يقهم العقج دون سبب فيه الغخض السباشخ الحي قرج الستعاقجان 

جب ان يكهن ىحا الدبب ججي ايزا يالهصهل اليو من وراء التداميسا اذ يشبغي في كل التدام ان يهجج سبب .و 
العامة, و السيم في العقج ان يكهن ىشاك اتفاق عمى احجاث اثخ  واآلدابوغيخ ىازل وغيخ مخالف لمشظام العام 

ك عقج بالسعشى القانهني الرحيح فاالتفاقات التي قانهني فاذا لم يكن السخاد من ىحا االتفاق احجاث اثخ فميذ ىشا
بالسعشى الحي يختب التدام وكحلك يجب تعقج عمى سبيل السجامالت وعمى سبيل االخالق ال تعتبخ اتفاقات قانهنية 

 ان تختب ىحه االتفاقات في اشار القانهن الخاص .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21ص –مرجر سابق  –.د.دمحم جهاد الفزمي 1
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 " اركان العقد البيع "الفرع االول 

 أواًل / التراضي 
, يهجج  ةرادة يجب ان تتجو الى غاية مذخوعالعقج يقهم عمى التخاضي , اي تخاضي الستعاقجان واال      

التخاضي بهجهد ارادتين . واذا كان وجهد ىاتين االرادتين يكفي لهجهد العقج فانو ال يكفي لرحتو بل يجب ان 
بعيب من عيهب االرادة وكحلك يجب  يكهن العقج صحيحا ويكهن رضاء كل من الستعاقجان صحيحًا وغيخ مذهب

ان تهجج ارادة وان تجو الى احجاث اثخ قانهني وان يعبخ عشيا . ويجب ان تهجج ارادة اخخى مصابقة ليا بحيث 
. ويجب كحلك لقيام العقج ان تهجج ارادة لجى الستعاقجان فسعجوم (1)يتحقق التهافق بين االرادتين حتى يقهم العقج 

ىه الحال في من يفقج التسيد لرغخ سشة او الجشهن وكحلك من  ارادة يعتج بيا القانهن كسا االرادة ال ترجر مشو
في الشفذ ال  ةالسغشاشيدي واالرادة مدألة كامش عجمت ارادتو نتيجة التشهيمانفقج الهعي نتيجة لدكخ او مخض من 

في  الكامشة لإلرادةالخارجي السادي بج من االفراح والتعبيخ عشيا حتى يعتج بيا القانهن . فالتعبيخ ىه السظيخ 
ا . فالقانهن لم يذتخط يالشفذ وىحا االفراح والتعبيخ عن االرادة قج يكهن تعبيخا صخيحا او قج يكهن تعبيخا ضسش

 مظيخا خاصا او شكال معيشا لمتعبيخ عن االرادة . 
االيجاب والقبهل وتصابقيسا . اما عن شخوط وجهد الخضاء اي شخوط االنعقاد فيي شبقا لمقهاعج العامة تالقي 

( من التقشين السجني السرخي الججيج تشز عمى انو ) يتم البيع بخضاء الستعاقجين احجىسا  577وكانت السادة ) 
وىي بالتالي  ما عن شخوط صحة الخضاء في السبيعبالبيع واالخخ بالذخاء واتفاقيسا عمى السبيع والثسن ( . ا

شخوط صحة ارادة الصخفين في عقج البيع وىي تمك الذخوط التي يمدم تهافخىا شخوط صحة البيع فالسقرهد بيا 
في الخضاء حتى يكهن البيع خاليا مسا يعيبو والتي يتختب عمى تخمفيا ان يكهن العقج باشاًل , وليذ في عيهب 

 .(2)االرادة ما يخز البيع فتتبع بذأنيا القهاعج العامة لمعقج 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  87ص  –مرجر سابق  –د. عبجالخزاق الدشيهري  .1
 . 42-41ص  – 1974 – 3ط –مكتبة القاىخ الحجيثة  –عقج البيع في القانهن السجني  –د. خسيذ خزخ  .2
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 ثانيًا / المحل .
محل االلتدام ىه السحل الحي يمتدم بيو السجين والقيام بو . والسجين يمتدم اما بشقل حق عيشي او بعسل او      

ن ىحا االلتدام يتم ملسا كان االصل  كنعيشي ان ما ىه التدام بعسل ول باالمتشاع عن عسل . وااللتدام بشقل حق
 فاذااي يقال ان محل االلتدام بشقل حق عيشي ىه الحق العيشي ذاتو .  سألهفالفقج صار من  نذؤهتشفيحه بسجخد 

 الذيءىه  اصبح شيئا واحجا فرار االلتدام بشقل السمكية محمو السسمهك بالذيءكان حق عيشي حق ممكية امتدج 
السمكية . وان الذخوط التي يجب تهافخىا في حق االلتدام ان يكهن مهجهدا اذا كان ثابتا ) اي  تشقموذاتو الحي 

عن عسل وان يكهن معيشا او قابال لمتعين وان  االمتشاعاو مسكشا اذا كان عسل او محل االلتدام بحق عيشي ( . 
 فالذيءالعامة . اذا كان االلتدام محمو نقل حق عيشي  واآلدابوغيخ مخالف لمشظام العام  فيويكهن قابال لمتعامل 

مهجهدا وقت  الذيءلحي تعمق بو ىحا الحق يجب ان يكهن مهجهدا . والسعشى السقرهد من الهجهد ىه ان يكهن 
فعال ال  مهجهدتدام عمى شيء ان ان يقع االلنذهء االلتدام وان يكهن مسكشا الهجهد بعج ذلك . وقج يقرج الستعاقج

فان في السدتقبل  هاو حتى له امكشو وجهد الحالةعمى شيء مسكن الهجهد . فاذا لم يكن الذيء مهجهدا في ىحه 
 ثم ىمك قبل نذهء االلتدام .  الذيءيكهن نفذ الحكم اذا وجهد  لكوكحااللتدام ال يقهم . 

عمى محل مهجهد ويكهن العقج بعج ذلك قابال  نذؤهقج قام وقت  اما اذا ىمك بعج نذهء االلتدام فان االلتدام يكهن 
لم يقرج الستعاقجان اي يقع االلتدام عمى  فاذابسا التدم بو  الستعاقجانقيام احج  الذيءلمفدخ اذا تدبب عن ىالك 

يكهن يهجج في السدتقبل . وكحلك يجب ان  شيءمهجهد فعال وقت نذهء االلتدام جاز ان يقع االلتدام عمى  شيء
مهجهدا في االلتدام الحي يكهن محمو عساًل او امتشاعًا عن عسل اي يجب ان يكهن فيو السحل مسكشا , فّاذا كان 

 .(1)محل االلتدام مدتحيال فأن ىحا االلتدام باشل 
 ثالثا / الدبب 

 الفخق بينالتدامو . و نعخف الدبب تعخيفا اوليا بانو الغخض السباشخ الحي يقرج السمتدم الهصل اليو من وراء     
ىه ان السحل جهاب من بساذا التدم السجين , اما الدبب فيه جهاب من يدأل  ةالدبب وبين السحل كسا يقال عاد

 لساذا التدم السجين . والدبب في ىحا السعشى ال يكهن عشرخا في كل التدام بل يقترخ عمى االلتدام العقجي . 
ى ارادة السمتدم حتى يربح الدؤال عن الغخض السباشخ الحي قرج اليو اذن االلتدام الغيخ العقجي لم يقم عم

والحق  باإلرادةالسمتدم من وراء التدامو . والدبب كعشرخ في االلتدام العقجي دون غيخه انسا يترل اوثق االترال 
خ من عشاصخ رادة ذاتيا و لكشو الغخض السباشخ الحي تتهجو االرادة اليو . فيه ليذ عشران الدبب ىه ليذ اال

ان تتحخك دون  ال يسكناالرادة يتهحج معيا بل ىه عشرخ متسيد عن االرادة . ولكن لسا كانت االرادة البذخية 
 .(2)ان تتجو الى سبب اي دون ان تخمي الى غخض تيجف الى تحقيقو لحلك كان الدبب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 276ص  –مرجر سابق  –زاق الدشيهري د. عبج الخ  .1
دراسة  –اتحاد العقج  –القدم االول  –نظخية لعقج  –السجمج االول  -1ج –السبدهط في شخح القانهن السجني  –د . ياسين الجبهري  .2

 . 155-155ص  – 2555سشو  –عسان  –دار وائل  –مقارنو بين القانهن السجني االردني والفقو االسالمي 
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 يترهر ارادة ال تتجو الى الدبب وال االترال فحيث تهجج االرادة بهجهد عن االرادة مترال بيا اوثقوان تسيده 
االرادة ال يعتج بيا  ان الجكتهر سعيج مبارك يخى ان السجشهن . ولكن كأرادهسبب اال اذا صجرت عن غيخ وعي 

السعتبخة قانهنا البج ليا من سبب ويسكن ان ندتخمز من ما تقجم ان  فاإلرادةاال ان صجرت عن وعي وتسيد 
لكن الخكشين متالزمان ال يشفك احجىسا عن االخخ ولمدبب االرادة و كن غيخ ركشا في ولي العقج الدبب ركشا ف

 .  (1)شخوط اذ يجب ان يكهن مهجهدا وان يكهن صحيحا وان يكهن مذخوعا 

 " احكام عقد البيع "الفرع الثاني 
 . البائع التزامات/  أوال

 نقل السمكية  .1
بحكم القانهن ولكن مع ذلك يجب التسيد بين انتقال ممكية السشقهل  جصل ان ممكية السشقهل تشتقل بالعقاال   

العقج وانتقال السمكية التدجيل في دائخة  النعقادالسعين بالحات والسشقهل السعين بالشهع , اما بالشدبة لمعقار فيتبين 
 التدجيل العقاري . 

 انتقال ممكية السشقهل السعين بالحات . - أ
اذا كان السشقهل شيئا معيشا بالحات ) االشياء القيسية ( ومسمهكا لمبائع فأن السمكية تشتقل الى السذتخي بقهه 

ن الخاصة التي تذتخط الذكمية النعقاد عقهد بيع القانهن وبسجخد انعقاد العقج . عمى ان يالحظ احكام القهاني
السمكية  بانتقالمن قانهن السخور ويتزح من ذلك ان يذتخط السشقهالت السعيشة بالحات كالفقخة الخامدة 

 . ةبقهة القانهن ان تتهفخ شخوط معيشبسجخد انعقاد العقج و 
 ي اذا لم يكن معيشا بالحات اال اذا تم تعيشو .(. ان يكهن السبيع معيشا بالحات فالسمكية ال تشتقل الى السذتخ 1)
السالك الحقيقي  ةالقانهن السجني مهقهفا عمى اجاز  (. ان يكهن السبيع مسمهكا لمبائع واال كان العقج حدب2)

اجاز السالك البيع انتقمت ممكية السبيع الى السذتخي بأثخ رجعي من يهم ابخام العقج اما اذا لم يجد  فاذا
 اعتبخ العقج باشال . السالك العقج

 الذكمية التي يقخىا بسخاعاةنهن شكمية معيشة اذ يالحظ بان السذخع قج قيج انعقاد العقج ا(. اال يذتخط الق3)
والحي يعتبخ عقج بيع تدجيل السخكبات في دائخة  1971لدشة  48رقم  تدجيل السخكبات  القانهن كقانهن 

الحي يعتبخ تدجيل الساكشة ركشا  1955لدشو  56. وكحلك قانهن تدجيل السكائن رقم  السخور ركشا لالنعقاده
ن الشظام العام لالنعقاد العقج . االصل القاضي بانتقال ممكية السبيع السعين بالحات بسجخد انعقاد العقج ليذ م

 . (2) الستعاقجان االتفاق عمى خالف ذلك خفانلحلك يجهز لمص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 155 – 155ص  –مرجر سابق  –د. ياسين الجبهري  .1
السهجد في العقهد السدساة , البيع ,  –د. شو السال حهير  –د. صاحب عبيج الفتالوي  –د. سعيج عبجالكخيم مبارك  .2

 .  86 – 83ص  – غجادب – 2515ط  –مكتبة الدشيهري  –االيجار , السقاولة 
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فسثال يجهز ليسا االتفاق عمى ان ال تشتقل السمكية اال عشج تدمم السبيع الى السذتخي او ال بعج استيفاء البائع 
السمكية  هبعج تشتقللجسيع اقداط الثسن . واالتفاق عمى تأخيخ انتقال السمكية عمى الشحه الستقجم اتفاق عمى اجل 

(  392ز عمى ذلك القانهن السجني العخاقي في السادة ) الن السمكية حق دائم تقتزي شبيعتو التهقيت وقج ن
السحكهر ليذ اتفاقا عمى شخط يعمق انتقال  فاالتفاقمن بقهليا ) ال يرح في العقج اقتخان السمكية بأجل (  

 السمكية الى حين تحققو .
 نقل ممكية السشقهل السعين بالشهع  - ب

.... واما اذا كان السبيع  جني العخاقي عمى انو )( من القانهن الس 531يشز الذخط االخيخ من السادة ) 
( . واضح ان ممكية السشقهل السعين بالشهع ) االشياء  باإلفخازاال بشهعو فال تشتقل السمكية ال  ينلم يع

ال من افخاز السبيع عمى ان  لكلحخد انعقاد العقج وانسا البج السثمية ( ال تشتقل من البائع الى السذتخي بسج
تم االفخاز انتقمت السمكية الى السذتخي بالشدبة لمستعاقجين واالغيار عمى  فاذاالبيع قج تم جدافًا .  يكهن 

. ولكن ما الحكم اذ امتشع البائع عن تشفيح التدامو بفخز  (1)م ىحا االنتقال من تاريخ االفخازالدهاء ويت
بشقل ممكية او اي حق عيشي اخخ عمى اذا ورد االلتدام  كاالتيالحكم  الحالةالسبيع  ؟ فيكهن في ىحه 

بالحات واذا يقم السجين بتشفيح التدامو جاز  الذيءلم يعين اال بشهعو فال يشتقل الحق اال بتعين  شيء
 ياانذاستأالسحكسة او بغيخ  نااستأذمن الشهع نفدة عمى نفقة السجين بعج  شيءلمجائن ان يحرل عمى 

واالشياء السدتقبمية كالسشقهل السعين بالشهع . في حالو االستعجال . كسا يدتصيع ان يصالب بالتعهيس 
غيخ معين بالشهع  شيءباع مرشع نديج كسيات من القساش لم يبجأ بشدجيا فأن السبيع ىشا  فاذافالحكم 

 الرشاعةتسمك السهاد الجاخمة في ال تشتقل السمكية الى السذتخي بسجخد انعقاد العقج والسذتخي ال ي لكولح. 
جة او تقجم صشعو لجر  شيءاال انو تم صشع كالغدل مثال الن العقج انرب عمى القساش ال عمى الغدل . 

تكفي لتعيشو انتقمت السمكية الى السذتخي اعتبارا من ىحا الهقت ال من وقت انعقاد العقج والسمكية تشتقل 
يعتبخ واحج من نفذ الشهع نسهذج  التي ترشع بسقتزى الذيءما دميم . امن الهقت السحكهر وله قبل الت

.  هسمكية ال تشتقل اال بفخزه عن غيخ لك فالبحاتو . لح الشعو متعيشا بشهعو نتياء من صالالسبيع بعج ا
رة من نهع ويتختب عمى ذلك انو اذا تدمم صاحب مرشع لمديارات الف شمب من الف مذتخي لذخاء سيا

لتمبية ىحه الصمبات ان يرشع ىحا العجد من الديارات فال يكفي النتقال ممكية  وعميوشخاز معيشين وكان 
كل سيارة من ىحه الديارات ان يتم صشعيا وتربح جاىدة لمتدميم بل يشبغي ذلك تعين سيارة كل مذتخي 

 (2) ويتم ذلك بتدميم الديارة الى السذتخي او وكيمو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  88 – 83ص  –مرجر سابق  –د. شو السال حهير  – د. صاحب عبيج الفتالوي  –د. سعيج عبجالكخيم مبارك  .1
ص  – 2512 –دمذق  –دار القمم  – 2ط –العقهد السدساة في الفقو االسالمي , عقج البيع  –أ. مرصفى احسج الدرقا  .2
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 انتقال ممكية العقار  -ج    
( و)  95ومن نرهص السهاد )  ( من القانهن السجني العخاقي 1126الثانية من السادة ) يدتخمز من الفقخة   

( من نفذ القانهن ان عقج بيع العقار او بيع اي حق عيشي اخخ  1324( و ) 1253( و) 581)   ( و 91
عقاري من العقهد الذكمية التي ال يكفي النعقادىا مجخد التخاضي بل يجب لحلك من استيفاء الذكل الحي نز 

عقاري ( فالتدجيل في الجائخة السحكهرة ركن من اركان العقهد الهاردة القانهن ) التدجيل في دائخة التدجيل ال وعمي
لجائخة السحكهرة . اي تكهن باشمة بصالن عمى الحقهق العقارية فيحه العقهد ال تشعقج وال تهجج ما لم تدجل في ا

قهق ان مصمق سهاء كان العقار مدجل في دائخة التدجيل العقاري ام لم يدجل . ويتختب عمى بصالن ىحه الح
الحقهق العيشية ال تشذأ وال تشتقل وال تتغيخ سهاء بالشدبة لمستعاقجين او االغيار كسا ال يدتصيع احج الصخفين 

قج يثهر سؤال متى تشتقل ممكية العقار في حالة البيع  كنلخخ عمى التدجيل او دفع الثسن . و اجبار الصخف اال
( من القانهن السجني العخاقي عمى انو ) ال يتم العقج 89في حاالت البيع في السدادات الجبخية ؟ تشز السادة )

دون ان في السدادات الجبخية اال بخسهم السدايجة ويدقط العصاء بعصاء ازيج وله وقع باشال او بأقفال السدايجة 
العقج بخسهم  ةخى ( . فالسادة اعاله تقخر تسامياالحكام الهاردة في القهانين االخ ةتخسه عمى احج ىحا مع مخعا

العخاقي  1985( من قانهن التشفيح لدشو 152الفقخة الثانية من السادة ) السدايجة عمى ان يشبغي االشارة الى حكم
تدجيج البجل ورسهم التدجيل ومراريفو مالكا لمعقار الشافح الحي يشز عمى انو ) يعبخ السذتخي الحي قام ب

بانتياء مجة العذخة ايام السسشهحة لمسجين ( فسمكية العقار تشتقل لمسذتخي اذا مخت السجة السحكهرة دون ان يقهم 
 اي ان السمكية تشتقل الى السذتخي قبل ريفودجيج البجل ورسهم التدجيل ومراالسجين بأداء الجين وقام السذتخي بت

  (1)في دائخة التدجيل العقاري  باسسوتدجيل العقار 
 التدميم   -2  

عمى السبيع عن شخيق حيازتو فعال وان كان يشبغي عمى السذتخي حتى يحقق غايتو من الذخاء ان يزع يجه  
السمكية اليو وله قبل التدميم كقاعجة عامو وذلك وفق نز يترخف في السبيع بسجخد انتقال ان السذتخي يدتصيع 

( من القانهن السجني العخاقي اال انو لمتدميم اىسية كبيخة من الشاحية العسمية ألنو ال يسكن لمسذتخي 532السادة )
مكية في ىحه االنتفاع الفعمي بالسبيع . كحلك يمعب التدميم دورا خصيخا في حالو بيع السشقهل السعين بالشهع الن الس

الحالة ال تشتقل اال بفخز السبيع كسا ان السبيع كان معيشا بحاتو فأن السذتخي ال يصسئن لمسمكية اال اذا تدمم السبيع 
لمغيخ عن الصخيق القاعجة في الحيازة في السشقهل سشج السمكية . واخيخا فأن  ايثبت حقان ال يسكن  انوفعال حيث 

  .(2)( مجني عخاقي572مادة ). االخيخ بفهائج الثسن  سذتخي  يتختب عميو التدام ىحاتدميم السبيع يشتج ثسار الى ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 95-89ص  –مرجر سابق  –د. شو السال حهير  –د. صاحب عبيج الفتالوي  –د. سعيج عبجالكخيم مبارك  .1
-115ص  – 1974 –بغجاد  –3ط –مصبعة العاني بغجاد –1ج–الهجيد في العقهد السدساة  –د. سعجون العامخي  .  .2
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 وللتدليم عدة طرق :
 التدميم السادي . - أ
في السبيع  الحيازةالتدميم السادي او الحقيقي ىه التدميم الفعمي الحي يراحبو عسل مادي محدهس وىه نقل     

فان كان  التي تتشاسب مع شبيعتو الصخيقةوتدميم السبيع يتم وفق  نقال ماديا من يج البائع الى يج السذتخي .
بتخميتو واذا كان ارضًا زراعية وجب عمية ان يتخكيا وان يأخح ما لو فييا من اآلالت   والسبيع عقارا فان تدميس
 والسهاشي ونحه ذلك . 

بالسشاولة اليجوية من يج الى يج . اما اذا كان السبيع ليذ بسال مادي  ةاذا كان مشقهال فيكهن تدميسو عادواما 
كحق السخور فأن تدميسو يتم بتدميم سشجه اذا كان لو سشج او بالتخخيز لمسذتخي في استعسالو وانسا حقًا مجخدًا 

 . (1)السعهقات  بآزالومع تسكين لو ذلك 
 التدميم السعشهي . - ب

من البائع الى السذتخي بل يتم  التدميم السعشهي او الحكسي فيه الحي ال تشتقل فيو حيازة السبيع السادية فعال  
بسجخد تخاضي الصخفين اي دون الحاجة الى التدميم السادي ولمتدميم الحكسي ثالث صهر نز عمييا القانهن 

تحت يج  ةمهجهد ةبقهليا ) اذا كانت العين السبيع ( 539السجني العخاقي فالرهرة االولى نرت عمييا السادة ) 
خي قبل البيع يج ضسان او السالك فال حاجة الى قبس ججيج سهاء كانت يج السذتمن  فاشتخاىاالسذتخي قبل البيع 

( بقهليا ) اذا اجخ السذتخي السبيع قبل  1ف 545( .اما الرهرة الثانية فقج نرت عمييا السادة )  ةيج امان
س اعتبخ قبزو الى بائعو او باعو مشو او وىبو اياه او رىشو او ترخف فيو لو اي ترخف اخخ يدتمدم القب

ج كعقج االيجار او بدبب ججي كنالسبيع في يج البائع ول الذيءيبقى  الحالةالسذتخي قابزا لمسبيع ( ففي ىحه 
 الحي تم بيشو وبين البائع بعج ان اعتبخ السذتخي قابزا لمسبيع  ةالخىن او اليب

قبل قبزو لغيخ  اذا اجخه ( وذلك بقهليا )  545الثانية من السادة )  الفقخةاما الرهرة الثالثة فقج نرت عمييا 
البائع او باعو او وىبو او رىشو او ترخف فيو اي ترخف اخخ يدتمدم القبس وقبزيا العاقج , قام ىحا القبس 

يازة السبيع وتتسيد ىحه الرهرة عن صهرتي التدميم الستقجمتين بأن فييا انتقاال ماديا لح (2)مقام قبس السذتخي (
بأن الحيازة ال تشتقل ماديا الى السذتخي نفدو بل الى شخز اخخ يعج نائبا عشو , كسا تتسيد عن التسيد الفعمي 

التدميم عشج تدمم السبيع وىه شخز تعاقج مع السذتخي واستمدم التعاقج ان يقبس السبيع ايزا ىه كسدتأجخ  في
قبزا فعميًا بالشدبة لعقج الحي ابخمو  فيعج قبس ىحا الذخز ىهب لو او مختين رىشا حيازياه من السذتخي او م

 . (3)مع السذتخي وقبزا حكسيا بالشدبة الى عقج البيع ويقهم القبس االول مقام القبس الثاني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار الشذخ لمجامعات  –السجمج االول  –البيع والسقايزة  –الهسيط في شخح القانهن السجني  –عبجالخزاق الدشيهري د.  .1
 . 787ص -1965 –القاىخة  –السرخية 

 1951( لدشة 45( من القانهن السجني العخاقي رقم )545 2()ف545 1ف( )539انظخ : نز السهاد )  .2
 . 114ص  –مرجر سابق  –د. سعجون العامخي  .3
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 ضسان التعخض واالستحقاق . -3
تسكشو من  ىادئة حيازةيمتدم البائع بسقتزاه عقج البيع ان يزسن لمسذتخي الحرهل عمى السبيع وحيازتو      

السذتخي  حيازةاستغاللو واالنتفاع بو . ويذسل ىحا الزسان في وجهب امتشاع البائع عن كل من شأنو تعكيخ 
انتيى  فاذاذلك دفع كل تعخض يحرل من الغيخ حتى يبقى حق السبيع خالرا لمسذتخي وليحا كسا يتصمب مشو 

 السبيع كمو او بعزو لمغيخ التدم البائع بتعهيس السذتخي .  باستحقاقالتعخض 
والحقيقة ان االلتدام بالزسان ال يقترخ عمى عقج البيع وحجه بل يهجج في سائخ العقهد الهاردة عمى الحق العيشي 

 .( 1)والخىن كسا انو يهجج في العقهد االيجار وغيخ ذلك  والقدسة والذخكة كالسقايزة
 
 

 ثانيًا / التزامات المذتري .
 التدام السذتخي بجفع الثسن .  -1
ىه الهفاء بسبمغ من الشقهد الى البائع واالصل ان ىحا السبمغ ىه ما اتفق  ان محل التدام السذتخي بجفع الثسن    

عميو الستعاقجان صخاحتًا او ضسشًا لمذخوط الستفق عمييا في عقج البيع فقج يتفق الستعاقجان عمى ان يتم دفع ىحا 
س السراريف وقج يتصمب الهفاء بالثسن بع ةى شكل اقداط تجفع في مهاعيج معيشالثسن جسمة واحجه او عم

كأجهر البخيج او عسهلة السرخف او مراريف الخسهل الحي يحسل الثسن الى البائع فان السذتخي ىه الحي يمتدم 
( من القانهن  1ف  571السجين بالهفاء بالثسن . وكحلك نرت السادة )  ألنوبجفع ىحه السراريف والشفقات 

وفق الذخوط التي يقخىا العقج وىه الحي يتحسل  والستفق عميالسذتخي بجفع الثسن  يمتدمعمى انو ) السجني العخاقي 
كن استثشاء ثسن الحي لم يجفع فهر التعاقج ولنفقات الهفاء ( . والقاعجة العامة ان السذتخي ال يمتدم بأداء فهائج ال

(  572ة ) ىحه القاعجة , ان السذتخي يمتدم بأداء فهائج الثسن في احهال ثالث ذكختيا الفقخة االولى من الساد
اعحار البائع لمسذتخي بجفع الثسن السدتحق االداء . وفي ىحه الحالة البج ان يكهن الثسن  -مجني عخاقي وىي ) أ

 كان مؤجاًل فأن البائع ال يدتحق الفهائج بأعحاره قبل انقزاء اجل االستحقاق .  فاذامدتحق االداء 
 ت او ايخادات اخخى .ج ثسخان يشتتدميم السبيع الى السذتخي اذا كان قاباًل ا –ب 
 . (2)(تفاق بين الستعاقجان يقزي لحلك وجهد ا –ج 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 788ص  –مرجر سابق  –د. عبجالخزاق الدشيهري  .1
-332ص  – 1975/  1969 –بغجاد  –مصبعة السعارف  – 1ج –السدساة الهجيد في العقهد  –د. غشي حدهن شو  .2
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 التدام السذتخي بجفع مراريف عقج البيع .  -2
او جخيجة وىه في  قج ال يقتزي عقج البيع اي مراريف كسا له اشتخى شخز رغيفا من الخبد  

كشفقات الشقل  الظخوفولكن قج يتصمب عقج البيع مراريف وتكثخ حدب صباحا .  والصخيق الى عسم
 ونفقات الكتابة ونفقات الخسهم ومرخوفات الصهابع ومرخوفات الكذف عمى العقار واجخة الجالل وغيخ

( من القانهن السجني العخاقي عمى انو ) نفقات عقج البيع ورسهم  583ذلك , وكحلك تشز السادة ) 
 يقزياىاالتدجيل وغيخىا من الخسهم وأجخة كتابة الدشجات والركهك وغيخ ذلك من السرخوفات التي 

 لمستعاقجينهن عمى ذلك يك اق او عخف يقزي بغيخ ذلك ( وبشاءالبيع تكهن عمى السذتخي مالم يجهد اتف
, وقج  االتفاق عمى وضع معين بسن يتحسل مشيسا ىحه السراريف فقج يتفقان عمى ان يتحسميا البائع

او بأي وسيمة اخخى . فكل  ةيتفقان عمى تهزيعيا عمييسا مشاصفيتفقان عمى ان يتحسميا السذتخي , وقج 
اتفاق  مخالفتيا . اما اذا لم يهججعمى صحيحة وليدت من الشظام العام ويجهز االتفاق  االتفاقاتىحه 

نفقات البيع وكان ىشاك عخف في من يتحسل ىحه الشفقات تعين اتباع حكم العخف الن السعخوف عخفا 
لم يكن في االمخ اتفاق ولم يهجج تعين عمى معخفة من يتحسل نفقات البيع وجب  فاذاكالسذخوط شخشا . 

مراريف عقج البيع ي تقخر بأن السذتخي ىه الحي يتحسل ( السحكهرة انفا الت 583الخجهع الى السادة ) 
 ألنومشيا الى البائع  بذيءويتختب عمى التدام السذتخي بجفع مراريف عقج البيع انو اذا دفعيا فال يخجع 

في ذمتو , وانو اذا حجث وان قام البائع بيحه السراريف كميا او بعزيا كان ليا  بالتدامقج وفى  ال يكهن 
الى السذتخي بسا دفعو في جسيع الزسانات  الخجهعلسذتخي بسا في ذمتو مشيا , ولو الخجهع عمى ا

 .  (1)السقخرة في الخجهع 
 التدامات السذتخي بتدمم البيع . -3

السذتخي بالهفاء بالثسن وبسراريف عقج البيع فحدب بل يمتدم ىه ايزا بتدمم السبيع . وكسا ان  يمتدمال 
بالتدميم  بالتداموكان البائع يعتبخ مهفيا  بتدمسو . واذ يمتدمحلك ان السذتخي البائع يدتمدم بتدميم السبيع ك

بسجخد وضع السبيع تحت ترخف السذتخي بحيث يدتصيع ىحا االخيخ االنتفاع بو وحيازتو دون حائل . 
بقبس . ذلك انو اذا لم يقهم السذتخي التدميم الفعمي  يحققيافأنو ىحا ال يحقق لمبائع كل السدايا التي 

وال يدتصيع االستفادة من مكان  والبائع فانو يتحسل السحافظة عمي السبيع او كان مهجهدا في مكان عشج
بالتدميم والتدام  التداموالسذغهل بالسبيع . وكحلك ال يدتصيع السذتخي ان يتدمم السبيع اال اذا نفح البائع 

ىه  ةااللتدامين فان مكان التدمم عاد حينالسذتخي بالتدمم مختبصان وبالشظخ لمتخابط السهجهدين بين ى
 (2)ق او العخف زمان ومكان التدميم زمان ومكان التدميم . والغالب ان يحجد االتفا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 353 – 351ص  –مرجر سابق  –د. غشي حدهن شو  .1
  372- 371ص – 1973-االسكشجرية  –مشذاة السعارف  –عقج البيع  –د. سسيخ الديج تشاغه  .2
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لم  فيجب ان يتم تدمم السبيع في الهقت الستفق عميو بين الستعاقجان او في الهقت الحي يحجده العخف لحلك اذا
الشقل من زمان  سو ونقمو دون ابصاء اال ما يقتزيويكن ىشاك اتفاق او عخف فقج وجب تدمم السبيع فهر تدمي

يمتدم السذتخي بان يتدمم  -1( من القانهن السجني العخاقي عمى انو )  586)  السادة. وكحلك نرت  (1)ومكان 
 زى عمية وفق الذخوط الستفق عمييا . تالسبيع في الدمان والسكان السحجدين في العقج مادام السبيع قج ار 

ي السكان الحي اذا لم يحجد االتفاق والعخف زمانًا او مكانًا لتدمم السبيع وجب عمى السذتخي ان يتدمسو ف -2
  .(2)الشقل من وقت (  يقتزيويجب ان يدمم فيو البائع او ان يشقمو دون ابصاء اال ما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  372ص  –مرجر سابق  –د. سسيخ الديج تشاغه  .1
 1951( لدشة 45رقم )( من القانهن السجني العخاقي  586انظخ نز السادة )  .2
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 المبحث الثاني         

 "الحق في حبس الثمن  ةماهي"  
بحمولهم , وكذلن لمنا الحك فً الحبس مع الوسابل التً تضمن للدابنٌن الوفاء تناول المشرع العرالً      

بتمسٌم هذا المبحث الى ثالث مطالب , المطلب االول التعرٌف بالحك فً حبس الثمن , المطلب الثانً االساس 

 .المانونً للحك فً الحبس و المطلب الثالث الحك الذي ٌمابل الحك فً حبس الثمن )حبس المبٌع (

 "  التعريف بالحق في حبس الثمن المطلب االول "

ان حك البابع فً الحبس اجازه فمهاء الشرٌعة اإلسالمٌة الغراء ونص علٌه  التعريف التشريعي / .1

 945ص ,  311المانون والره المضاء فً احكامه اذ لضت محكمة التمٌز االتحادٌة بمرارها المرلم ) 

ان للبابع حك حبس المبٌع عنده حتى ٌستوفً من المشتري ما هو حال من ثمن  31/3/1954( بتارٌخ 

ولد كان المسم الكبٌر من الفمه فً  (1) ( من المانون المدنً العرالً 577ٌع طبما للمادة ) الشًء المب

فرنسا ٌنظر له كحك عٌنً وذلن ألنه المشرع الفرنسً لم ٌنص على لاعدة عامة للحك فً الحبس 

وانما التصر على أٌجاز تطبٌمات له . واوردة المشرع المصري صراحه فً المانون الملغى على 

تبار ان الحك فً الحبس حما عٌنٌا , لذلن ساد التفكٌر على عٌنٌة هذا الحك ومن ثم كانت التعارٌف اع

التً وضعت له سابما كما بٌنا على هذه الفكرة وبمت هذه النظرة لدى جانب من الفمه حتى بعد ان 

لمصري الجدٌد رفض االتجاه التشرٌع الحدٌث اعتبار هذا الحك حما عٌنٌا وهذا ما اخذ به التمنٌن ا

 .  (2)وذهب الٌه التمنٌن المدنً العرالً 

لمد عرف الفمه الحك فً حبس الثمن على انه ) الحك الذي ٌستطٌع به حابز شًء ي / هلتعريف الفق .2

مملون للغٌر ان ٌحبس هذا الشًء حتى ٌستوفً حمه من مالكه لطالما ان التزامه بتسلٌم هذا الشًء 

فه اٌضا على انه )هو الحك الذي اعطاه المانون ٌ. وٌمكن تعر (3)فاء به (مرتبطا بالحك الذي ٌطالب الو

 (4)لشخص فً ٌده شًء ٌخص مدٌنه واجاز بأن ٌحتفظ بهذا الشًء حتى ٌدفع له الدٌن المستحك علٌة (

اٌضا على انه ) هو الحك الممرر للدابن بان ٌحتفظ تحت ٌده بما لمدٌنه من مال وان ٌمتنع عن  ه. وعرف

 :لسمنا هذا المطلب لفرعٌن لد و  (5)( موم بتنفٌذ االلتزام المتوجب علٌهه ما دام ان هذ االخٌر ال ٌتسلٌم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 175-174ص  – 1957 –بغداد  –مطبعة العانً  –المسم المدنً  –مبادى لضابٌة  –الماضً عبد الرحمن العالم  .1
 –كلٌة الحموق  –رسالة دكتورا لدمت الى جامعة الماهرة  –نظرٌة الحلول العٌنً  –د. منصور مصطفى منصور  .2

 . 245ص  – 1956بتارٌخ 
 
 – 1952 –بغداد  –مطبعة المعارف  – 2ج –شرح المانون المدنً العرالً , احكام االلتزام  –د. حسن علً الذنون  .3

 128ص 
بحث ممارن فً المذاهب المختلفة  –االسالمٌة  ةعامة للموجبات والعمود فً الشرٌعالنظرٌة ال – ًالمحمصاند. صبحً  .4

 . 265ص – 1ط –دار الفكر العربً  – 2ج –والموانٌن الحدٌثة 
 – 2111 – 1ط –منشورات الحلبً الحمولٌة  –الحك فً الحبس للضمان , دراسة ممارنه  – ًد. عدنان هاشم الشروف .5

 . 22ص
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 " حق في الحبسالطبيعة القانونية لل "الفرع االول 
 الحك فً الحبس حك عٌنً  -1

علً من لبل شخص على ٌنصب فحوى هذه النظرٌة على الحدٌث بأن الحك فً الحبس لابم على االحراز الف    

شخص اخر , وانه ٌمكن االحتجاج به لبل الكافة ولد اكد على عٌنٌة الحك فً الحبس الكثٌر  شًء دون واسطة

ان الحك فً الحبس تأمٌن خاص حٌث ٌؤكد الفمه الفرنسً على  (1)من الفمهاء واالجتهاد الفرنسً المدٌم 

( على انه حك  Mazeaudالمانون ولهذا ٌدرس الحك فً الحبس ضمن التأمٌنات العٌنٌة وٌراه الفمٌه ) مصدره

عٌنً لٌس مطلما ألنه ٌمنح حك االفضلٌة بصورة مباشرة . وٌستند انصار هذه الفكرة الى حجج اهمها ان 

الرومانً المدٌم الذي تحول التمنٌن الفرنسً المدٌم ٌمول ان المشرع الفرنسً ورث الحك فً الحبس من المانون 

الشرٌعة الرومانٌة الى العٌنٌة ال سٌما ان الدابن الحابس فً  فً ضله من الشخصٌة التً كانت تطغى علٌه

 .(2)ٌباشر سلطة فعلٌة على شًء معٌن وهً احدى اهم سمات الحك العٌنً 

الحك فً الحبس حك شخصً نظرا للمساوئ الموجه للنظرٌة سالفة الذكر وفشلها على الصعٌد العملً  -2

بس حك شخصً وإدراجه فً لابمة الحموق نادى فرٌك من فمهاء المانون الى اعتبار الحك فً الح

)  الشخصٌة .ومن طالبع المابلٌن بطبٌعة الحك الشخصً فً فرنسا نجد االستاذ ) لورنت ( والعمٌد

لٌم الحابس فً نظر اصحاب هذه النظرٌة لٌس اال دابن ومدٌن فً ان واحد ٌمتنع بتسجوسرام ( . ف

تحماته فٌمتنع عن التنفٌذ بالمول ) أمنحنً ألمنحن ( الى ان ٌتم دفع مس شًء بحٌازته وهو ملزم بتسلٌمه

فهو جزاء مناسب فً العاللة المتبادلة فلٌس هنان وسٌلة تجعل الحابس ٌتنازل عن الشًء المحبوس اال 

بتسدٌد ما هو مستحك له وهذا ٌفسر االحتجاج به لبل الغٌر .فالحك فً الحبس ٌمكن صاحبه من تحدٌد 

تنفٌذ التزامه بالتسلٌم والمانون هو اٌضا ٌمنح سلطة تنفٌذ التزامه بشرط استٌفاء مهله بأراداته المنفردة ل

  (3)حمه 

 " خصائص الحق في الحبس اني "الفرع الث

 اوال / الحك فً الحبس حك غٌر لابل للتجزبة      

وجب تسلٌمه   معٌنا من المثلٌات اٌمكن تحلٌل وشرح هذه الخاصٌة بمثال وهو عمد البٌع فاذا كان المبٌع لدر
 ٌكون للمشتري حك االمتناع فدفعة واحدة فال ٌحك للبابع ان ٌطلب جزءا من ثمنه فً ممابل تسلٌم جزءا منه . 

 ( 4)عن دفع الثمن حتى تمام تسلٌم جمٌع اجزاء المبٌع 
          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 – 1ط –منشورات الحلبً الحمولٌة  –حك الحبس فً المانون المدنً كوسٌلة ضمان غٌر مباشرة  –د. وجدي حاطوم  .1
 . 122ص  – 2117  -لبنان  -بٌروت 

دراسة ممارنه بٌن الموانٌن الوضعٌة  –د. منذر الفضل الوسٌط فً شرح المانون المدنً , مصادر االلتزامات واحكامها  .2
 . 492ص – 2112 –االردن  –عمان  – 1ط –دار الثمافة  –والفمه االسالمً 

  133ص  –نفس المصدر السابك اعاله  –د. وجدي حاطوم  .3
 –دراسة ممارنه بٌن المانون المدنً المصري الفمه االسالمً  –الحك فً الحبس كوسٌلة للضمان  –د. دمحم محمود نمره  .4

 . 114-113ص  – 1991 –وق كلٌة الحم –لدمت الى جامعة الماهرة  –اطروحة دكتوراه 
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تسلٌم المبٌع فأنه ٌجوز للبابع حٌنبذ ان ٌطلب عند تسلم كل  الطرفان صراحة فً العمد على تجزبةاما اذا اتفك 

كمٌة من المبٌع ما ٌمابلها من الثمن بسبب االتفاق على التجزبة ٌتضمن االتفاق على وجوب دفع جزء من الثمن 

عند كل تسلٌم وال رٌب ان خاصٌة عدم التجزبة هً لمصلحة الدابن كما انه ٌستطٌع بهذه الخاصٌة ان ٌتخلى 

ا من طرف واحد . وانه ٌنبغً ان نشٌر هنا بأن الغرض الذي ٌعرض فٌه احد ورثت المشتري اداء ما عنه

مثل دعوى تسلٌم ما ٌستحمه فً المٌراث ه ا الوارث لد رفع دعوى تنفٌذ بحصتٌخصه من الثمن عندما ٌكون هن

 .  (1)كة بدٌن الثمن كله للمبٌع ككل دابن للتر فأن البابع من خالل حبسه من المبٌع الذي اشتراه مورثه

 

 ثانٌا / الحك فً الحبس ٌمع بموه المانون 

شروطه  تنعنً بهذه الصفة ان الحك فً الحبس ال ٌحتاج الى تفوٌض من المضاء باستعماله وانه متى تحمم

ن المضاء ٌمرره . وحكم ٌجب على الحابس ان ٌتمسن به لكً ٌمع . وال ٌحتاج ذلن الى حكم لضابً صادر م

المانون كونه ذو طبٌعة جزابٌة هو ممرر على مخالفة مبدأ وجوب الوفاء بااللتزام ولهذا الجزاء  ه بموةولوع

خاصٌة ولابٌة وهو ٌمع من ولت تحمك سببه متى تمسن به من تمرر لمصلحته كما انه ٌمتد وجوده من مجرد 

 .  (2)نص المانون علٌة 

 ثالثا / الحك فً الحبس ذو طابع جزابً 

الجزاء واالجبار فأنها تتخلى عن حك االجبار الجماعً معطٌه االجبار  ار السلطات العامة لموةرغم احتك

 جدا ومحدودة كما هو الشأن فً حالةالخاص عن طرٌك االختصاص الفردي وان ٌكون ذلن فً حدود ضٌمة 

ومال غٌره ولو  ٌرهحك الدفاع عن نفسه وعن ماله وعن نفس غن له الدفاع الشرعً الذي ٌبٌح للفرد ان ٌكو

دفعا للضر وللعدوان غٌر المشروع . كذلن له ان ٌستخدم الحك فً الحبس للدفاع عن ماله . لكن  باستخدام الموة

على فً حدود ضٌمة ال ٌتعدى فٌها االختصاص الفردي منتهى باستٌفاء الحك انما بالضغط على المدٌن إلجباره 

ٌعود التطابك بٌن عالم الوالع وعالم المانون عن مخالفة وجوب الوفاء به حتى  تنفٌذ التزامه الذي وجب علٌه

 (3) الوفاء .

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 114ص  –مصدر سابك  –د. دمحم محمود نمرة  .1

المدنً االردنً ومشروع المعامالت لدولة  دعوى عدم نفاذ تصرفات المدٌن فً المانون –د. دمحم صبري الجندي  .2

العدد  –مماله بمجلة العربٌة للفمه والمضاء  –دراسة ممارنه مع المانون المصري والفرنسً  –االمارات العربٌة المتحدة 

 . 47ص  – 1989السنه  – 9

 -رسالة ماجستٌر –حاالت مشروعٌة االمتناع على ضوء المانون المدنً الجزابري  –عبد الوهاب نسٌمة , بولبه دلٌله  .3

-2112لسنة  –لسم المانون الخاص –جاٌة  –كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة  –لدمت الى جامعة عبدالرحمن مٌرة 

 4ص-2113
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ما تحت ٌده دون  سحٌث ٌستطٌع الدابن من خالل الحك فً الحبس ان ٌمتنع عن تنفٌذ التزامه اي ان ٌحب

ري لد ٌستدم فً بعض االحٌان ببعض العمبات المتعلمة بالشخص المدٌن اب الى المضاء . لكن التنفٌذ الجبالذه

اذ االصل ان المدٌن ٌلتزم بعمل او باالمتناع بالعمل فهل ٌمكن إجباره بطرٌك مباشر على الوفاء به شخصٌة 

 مع ما فً ذلن من مساس بحرٌته ؟ 

هذا السؤال هً بالنفً لهذا لد اجاز المانون للدابن فً بعض االحٌان ان ٌطلب ترخٌصه من اإلجابة على 

المضاء تنفٌذ االلتزام على نفمة المدٌن اذا كان هذا التنفٌذ ممكنا وان كان االلتزام متعلك بعمل ممكن وغٌر 

  (1)متعلك بشخص المدٌن . 

 

 رابعا / الحك فً الحبس وسٌلة دفاعٌة ولابٌة .

كد الفمه على اتصاف الحك فً الحبس بالصفة الولابٌة حٌث ٌرى الفمه ان فكرة الجزاء هً احدى افكار التً ٌؤ

لوع الضرر بهدف منع و لجزاء ما هو ذو طبٌعة ولابٌة رصدها المشرع ٌبغً من ورابها الولاٌة والعالج فمن ا

. واذا كان الفمه ٌؤكد  (2)عٌن ٌستهدف اصالح الضرر الذي ولع على شخص م ومن الجزاء ما هو عالجٌة

من استلزام ان ٌكون الطرف  صفة الدفاعٌة له كنظام تبدو ظاهرةعلى الصفة الولابٌة للحك فً الحبس فأن ال

ٌستعملها االطراف اذا ما  ر بعض الفمه ان وسٌلة دفاعٌة جٌدةاالخر الموجه الٌه لم ٌمم بتنفٌذ التزامه ولهذا ٌمر

 (3)ف العمد . و الل خطورة من الفسخ الذي ٌؤدي الى نسالى غاٌتهم وهتحممت شروطها لكً ٌصلوا 

 " االساس القانوني للحق في حبس الثمن وشروط الحق في الحبس المطلب الثاني "

 / االساس القانوني للحق في الحبس . الفرع االول   

االتجاه الغالب فً الفمه ٌتجه نحو الامه الحك فً الحبس على اسس من العدالة وحسن النٌة والمنطك المانونً 

بارات العدالة ان ٌكون بإمكان الدابن بدٌن مستحك االداء ان ٌحبس ما تحت ٌده ما هو تعاالصحٌح . وتمتضً 

 . (4) هذا الدابن المرتبط بالتزامه بالتسلٌمن حتى ٌموم هذا االخٌر بسداد حك ٌملتزم بادبه الى الشخص المد

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4ص  –مصدر سابك  –عبد الوهاب نسٌمة , بولبه دلٌلة  .1

ص  – 1998 –كلٌة الحموق  –لدمت الى جامعة الماهر  –رسالة دكتوراء  –نظرٌة السبب  –د. عبدالرحمن عثمان  .2

589  . 

 . 149ص  –مصدر سابك  –د. دمحم محمود نمره  .3

 –الماهره  –دار الفكر العربً  – 1ط –موجز ألحكام التزام فً المانون المدنً المصري  –د. دمحم شكري سرور  .4

 . 136ص  – 1984/1985
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 ان تسود المعامالت اذ مما ٌتنافى شترطوٌرجع الرار الحك فً الحبس الى اعتبارات العدالة وحسن النٌة التً ٌ

الخر لبل ان ٌستوفً ماله ح , ان ٌطالب شخص بأداء ما علٌه لونً الصحٌلعدل ومما ال ٌمبله المنطك المانمع ا

تنفٌذ ما التزمه به  . ولٌس الذي ٌنبغً ان ٌعمم فً جمٌع المعامالت ان ٌمتنع شخص عن(1), لبل هذا االخٌر 

. والمنطك المانونً ال ٌمبل ان ٌجبر شخص على الوفاء بالتزامه  بما ٌترتب له فً ذمتة من التزام لٌطالب دابنه

لطالما ان الدابن لم ٌعرض الوفاء بالتزام ارتبط بالتزام المدٌن ونشأ بمناسبته . وذهب جانب اخر من الفمهاء 

. والمانون المدنً العرالً نص على  (2)الى الامه فكرة الحبس على فكرة الرتباط بٌن االلتزامات المتبادلة 

 . ( 3)(  284( )  281الحك فً الحبس فً المواد ) 

  " شروط الحق في الحبس  "الفرع الثاني 

 دابن الحابس وجود حك مستحك االداء لل -1

ان طبٌعة الحك فً الحبس تستوجب ان ٌكون الدٌن المضمون حاال ومستحك االداء . وذلن ان حك الحبس 

الزام المدٌن بالوفاء اذا لم ٌكن الدٌن  حلة غٌر مباشرة لجبر المدٌن على الوفاء وبالتالً ال ٌصٌشكل وسٌ

اخرى ال ٌصح  ةومن وجه هةاء لبل حلول اجل الدٌن هذا من وجمستحك الوفاء , اي ال ٌصح الزامه بالوف

اللجوء الى الحك فً الحبس اال اذا كان حك الدابن محمك الوجود كأن ٌكون مضافا بأجل او معلك على شرط 

والف او متنازع فٌه كما ال ٌجوز ان ٌكون دٌنا عادٌا بحٌث ال ٌمكن جبر المدٌن على تنفٌذه وبالتالً ٌجب ان 

 .  (4)ٌكون الدٌن ذو طبٌعة مدنٌة 

 ى الشخص الحابس بأداء شًء معٌن مما ٌعنً التمابل بٌن دٌنٌن وجود التزام عل -2

الحك فً الحبس وٌلتزم الحابس بأدابه كذلن لتعلك حك  حك فً الحبس من وجود شًء ٌرد علٌهال بد لمٌام ال

دابن بأدابه فمد المدٌن به وٌكون فً ٌد الحابس او فً ذمته اما محل الحك فً الحبس هو الدٌن الذي ٌلتزم ال

بالذات سواء كان عمارا او منموال . والغالب ان ٌرد الحك فً الحبس على شًء مادي ٌكون  علك بعٌن معٌنةٌت

 .(5)فً حٌازة الدابن كعٌن ٌبٌعها مالكها وٌلتزم بتسلٌمها اال ان له ان ٌولف تنفٌذ التزامه حتى ٌستوفً ثمنها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة ممارنه فً المانونٌن المصري  –احكام االلتزام , الموجز فً النظرٌة العامة لاللتزام  –أ . عبد البالً البكري  .1

 . 167ص  – 1972 –بٌروت  –دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر  –واللبنانً 

مصادر االلتزام مع الممارنة والموازنة بٌن الفمه  –شرح المانون المدنً العرالً الموجز فً  –د. عبد المجٌد الحكٌم  .2

 . 235ص  -هـ  1389 –م 1969 –بغداد  – 3ط – 1ج –االسالمً والفمه الفرنسً 

 . 1951لسنة  41( من المانون المدنً العرالً رلم 284()281انظر نص المواد ) .3

 13ص  –مصدر سابك  –عبد الوهاب نسٌمة , بولبه دلٌلة  .4

 2ج –احكام االلتزام  –المانون المدنً العرالً  –أ . دمحم طه البشٌر  –أ . عبد البالً البكري  –أ . عبد المجٌد الحكٌم  .5

 . 141 – 141ص  – 1981 –بغداد  –مطبعة المعارف  –
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تحت ٌده حتى ٌستوفً  ما او لد ٌتعلك االمر بشًء معٌن بالنوع كالنمود وسابر المثلٌات , كان ٌحبس المشتري

المبٌع , ولد ٌكون محل الدٌن المٌام بعمل . كان ٌحبس مصلح للثالجات بعد تصلٌحها حتى ٌستوفً اجرته , 

من المرور عبر ارضه فً تنفٌذ التزامه  ع جاره ولد ٌكون المحل امتناعا عن عمل كان ٌمف من تعهد بعدم من

له فً ممابل ذلن من تعوٌض عادل وال ٌتصور ان ٌرد الحبس  فٌمنع الجار من المرور حتى ٌستوفً ما تمرر

على االشخاص . فال ٌجوز للمستشفى مثال ان تحبس المرٌض او المولود عن ذوٌه حتى ٌستوفً اجوره واذا 

 و لدلمٌامه بمصدر الدٌن كذلن فمد ٌنشا الدٌن عن عمد ا على كل دٌن اي كان محله  فال عبرةكان الحبس ٌمع 

ٌكون هذا الشًء من االموال العامة  فً الحبس على شًء مادي فٌنبغً ان الم اخر واذا ورد الحك ٌنشا التزا

ها الحبس فً او من االموال التً ال ٌجوز الحجز علٌها او من االموال التً ٌنبغً ان ٌكون المحل الذي ٌمع علٌ

 وغالبا ما ٌكون شٌبا مادٌا فً ٌد الحابس مملوكا للمدٌن . ٌد الدابن او فً ذمته

 لٌام االرتباط بٌن حك الحابس وبٌن التزامه بأداء  -3

ال ٌمكن لمٌام الحك فً الحبس اال بوجود دٌن فً ٌد الدابن او فً ذمته ٌلتزم بأدابه لمدٌنه وانما ٌتحمك هذا 

( من المانون المدنً العرالً ) لكل من التزم بأداء  288االرتباط والى هذا اشارت الفمرة االولى من المادة ) 

شًء ان ٌمتنع عن الوفاء ما دام ان الدابن لم ٌوف بالتزام فً ذمته نشأ بسبب التزام المدٌن وكان مرتبطا به ( 

وٌرى الفمه العرالً ان عبارة ) نشأ بسبب التزام المدٌن ( التً توحً بان الحك فً الحبس لاصر على العمود 

لملزمة للجانبٌن , وهً عبارة لم ٌوفك المشرع العرالً فً صٌاغتها وهً تخالف معناها فً ما لصده المشرع ا

والمشرع فً الحمٌمة انه لم ٌمصد بهذه العبارة غٌر ان االلتزام الذي لم ٌوفً الدابن به نشأ بمناسبة التزام المدٌن 

العمد مرادفا للحك فً الحبس وانما ٌعتبر تطبٌما له ٌرد فً وارتباطه به ,. لذلن ال ٌكون الدفع بعدم التنفٌذ فً 

 (1)العمود التبادلٌة الكاملة 

 ق في الحبس واثار الحق في الحبس "حالتا ثبوت وسقوط الح الفرع الثالث "

 اوالً / حاالت ثبوت الحك فً الحبس 

لى حك سابك على البٌع ٌجوز للمشتري ان ٌحبس الثمن بعد استحماله اذا تعرض احد المشتري مستندا ا -1

ولع من الغٌر تعرضا مما ٌضمنه  ان ٌكون للمشتري الحك فً حبس الثمن اذااو اٌل الٌه من البابع اي 

البابع والبابع كما هو معروف ال ٌضمن الغٌر اال اذا كان تعرضا لانونٌا مستندا الى حك سابك على البٌع 

( من المانون  457وذلن وفك الفمرة االولى من المادة ) ال الحما علٌة ما لم ٌكن اٌال للمتعرض من البابع

 (2) المدنً المصري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 141ص  –مصدر سابك  –أ. عبد المجٌد الحكٌم , أ. عبد البالً البكري , أ. دمحم طه البكري  .1

 – الماهرة -دار ممدوح للطباعة والنشر  -عمد البٌع وعمد المماٌضة فً ضوء الفمه والمضاء  –المستشار دمحم عزمً  .2

 .  397ص – 1981
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وشرط الحبس فً هذه الحالة  لى اذا ولع التعرض من البابع نفسهللمشتري حك حبس الثمن من باب او -2

ط الخٌار مثال او اشترط ان ٌكون للمشتري حك فً الرجوع على البابع بسبب التعرض فاذا اشتراه سال

البابع عدم الضمان مع علم المشتري ولت البٌع بسبب التعرض . لم ٌكن للمشتري حك الرجوع على 

البابع وبالتالً لم ٌكن له حك الحبس الثمن اذا ولع له تعرض من الغٌر . اما اذا خٌف على المبٌع على 

ن فً هذه الحالة لم ٌشترط ما ٌشترطه فً ظاهر ان المشرع فً حبس الثموالان ٌنتزع من ٌد المشتري 

الرجوع بالضمان من حٌث التعرض او االستحماق ال من حٌث عدم علم المشتري ولت العمد بسبب 

على البابع من استعماله دعوى ل المشتري حك حبس الثمن اخذ وطاة التعرض او االستحماق الن استعم

 ى ان تكون هذه الخشٌة مبنٌة على اسباب جدٌةضمان االستحماق فاكتفى فٌه بمجرد خشٌة التعرض عل

 ( 1) ( من المانون المدنً المصري 457وفك الفمرة الثانٌة من المادة )

 

 بضمان تشمل انها الحالة هذه على وٌالحظ البابع لبل الضمان من ٌوجب خفٌا عٌبا المشتري اكتشف اذا -3

وازاء ذلن ٌثور التساؤل عما اذا  الخفٌة العٌوب وضمان االستحماق بضمان  الغٌر من الصادر التعرض

( من المانون  576كان حك المشتري فً حبس الثمن لاصرا على الحاالت التً وردت فً المادة ) 

وانه من الجابز ان ٌتعداها الى جمٌع االحوال التً ٌمع فٌها اخالل من جانب البابع من  المدنً العرالً

تزامه بعدم التعرض الشخصً . ان حك المشتري فً حبس الثمن التزامه كأخالله بالتزامه بالتسلٌم وال

( ال ٌعدو ان ٌكون تطبٌما من تطبٌمات المواعد الخاصة  576فً الحالت المنصوص علٌها فً المادة ) 

االت المنصوص علٌها فً بالدفع بعدم التنفٌذ لذلن فان المشتري له الحك فً حبس الثمن فً جمٌع الح

التً ٌتحمك فٌها عدم لوفاء من لبل البابع بأي من التزامته الناشبة عن عمد  لحاالتالمادة انفة الذكر وا

ال ٌكون ن البٌع . ولكً ٌستطٌع المشتري حبس الثمن فً االحوال التً اجازها المانون ذلن ٌشترط ا

 هنان اتفاق بٌن الطرفٌن على خالف ذلن بان المواعد المتعلمة بحبس الثمن لٌست من النظام العام

 (2)وبالتالً ٌجوز االتفاق على مخالفتها 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 397ص  –مصدر سابك  –المستشار دمحم عزمً  .1

 . 159ص  – 1989 –بغداد  – 1ط –مطبعة المعارف  –العمود المسماة , البٌع , االٌجار  –د. علً هادي العبٌدي  .2
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 الثمن . سثانٌا / حالت سموط الحك فً حب

 اذا تنازل المشتري عن الحك فً الحبس صراحة فً العمد  -1

مثال على ذلن كما لو تعهد للبابع ان ٌدفع الثمن حتى لو احدث له تعرض فً حٌازته وظهر له سبب من اسباب 

ثمن بعد ازال ضمنا عن حمه فً الحبس اذا لام بدفع الاستحماق المبٌع او اكتشف عٌبا فٌها وٌعتبر المشتري متن

. ولكن له الرجوع على البابع فً هذه الحالة وفما لألحكام ضمان االستحماق اذا  العلم للسبب الموجب لحبسه

استحك المبٌع . ومع ذلن ٌذهب البعض الى ان علم المشتري لخطر االستحماق ولت العمد وتعهده مع ذلن بدفع 

ل معٌن ال ٌحرمان المشتري من حك حبس الثمن وذلن بسبب ان المشتري ربما لصد من وراء الثمن فً اج

ذلن ان ٌمكن البابع من اتخاذ الالزم لمنع التعرض وعول على ان البابع سوف ٌولف التعرض لبل حلول اجل 

 ( 1)الدفع 

 

 تمدٌم تأمٌن كاف بالدٌن المضمون  -2

من المانون المدنً العرالً بأنه ) اذا لدم الدابن تأمٌنا كافٌا للوفاء (  282تمضً الفمرة الثانٌة من المادة ) 

بالتزامه سمط حك المدٌن فً امتناع عن اداء ما التزم به ( . وبممتضاها ٌسمط الحك فً الحبس اذا لدم الدابن 

فً الحبس فمد  وط الحكفً التزام برد الشًء المحبوس تأمٌنا كافٌا للوفاء بما فً ذمته من دٌن والحكمة من سم

الحك من  صول الحابس على حك ترتب له فً ذمة مالن الشًء المحبوس او فً ذمة من لهحشرع ضمانا ل

لم ٌعد هنان  تأمٌنا كافٌا للوفاء بما فً ذمتة استرداد العٌن المحبوسة اذا لم ٌكن مالكها فاذا لدم هذا االخٌر

مسوغا لالستمرار فً حبس الشًء النتفاء الحكمة من تمرٌره وٌنبغً على الحابس عندبذ رده واال كان متعسفا 

 على نحو ال ٌتفك مع مبدأ حسن النٌة وال ٌمرره المنطك المانونً .  

 اخالل الحابس فً المحافظة على العٌن المحبوسة  -3

من المانون المدنً العرالً على انه ) وعلى الحابس ان ٌحافظ على  ( 283نصت الفمرة الثانٌة من المادة ) 

الشًء وٌمدم حسابا عن غلته ( ٌتضح لنا من الفمرة اعاله ان الحابس ٌلتزم بالمحافظة على الشا المحبوس كما 

نى هل ٌلتزم بتمدٌم حسابا عن غلته ولكن لد ٌثور السؤال ما هو مدى االلتزام الذي ٌمع على عاتك الحابس بمع

ٌلتزم ببذل عناٌة ام تحمٌك نتٌجة ؟ لم ٌرد فً المانون المدنً العرالً نص ٌحدد نوعٌة االلتزام الذي ٌمع على 

 (2)عاتك الحابس . 
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 . 149ص  –مصدر سابك  –, د. صاحب عبٌد الفتالوي  د. سعٌد عبد الكرٌم مبارن , د. طه المال حوٌش .1

مجلد  –مجلة الرافدٌن للحموق  –دراسة ممارنه  –المضاء الحك فً الحبس للضمان بطرٌك اصلً  –د. نواف الحازم  .2

 . 122-119ص  – 2115سنه  – 24عدد  – 1
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هذه المحافظة فٌنبغً ان تكون  جانب من الفمه من انه لطالما المشرع العرالً لم ٌحدد لذلن نؤٌد ما ذهب الٌه

محافظة الرجل المعتاد وهذا ٌعنً ان التزامه ببذل عناٌة ال بتحمٌك نتٌجة ولم ٌكن هذا المول غرٌبا على 

( من المانون المدنً المصري على انه ) على الحابس  247 – 2الموانٌن المدنٌة االخرى فمد نصت المادة ) ف

  (1)حكام رهن الحٌازة ( ان ٌحافظ على الشًء المحبوس وفك ا

 ثالثا / اثار الحك فً الحبس 

فً الحبس ال ٌثبت حك امتٌاز  مجرد الحك -1( من المانون المدنً المصري على ما ٌلً )  247تنص المادة ) 

واذا وعلى الحابس ان ٌحافظ على الشًء وفما ألحكام رهن الحٌازة وعلٌة ان ٌمدم حسابا عن غلته (  -2 علٌه

على اذن من المضاء  لمن الهالن او التلف فللحابس فً هذه الحالة ان ٌحص المحبوس ٌخشى علٌه كان الشًء

 ( من المانون المدنً المصري .  1119فً بٌعه وفما لألحكام المنصوص علٌها فً المادة ) 

 وٌمكن دراسة الحك فً الحبس بشمٌن اذ سندرس حموق الحابس ثم سنتطرق بواجباته 

 نحصر حك الدابن الحابس عند امتناعه عن تسلٌم الشًء المحبوس . حموق الحابس / ٌ -1

 وٌثور التساؤل فً هذا السبب على االشخاص الذٌن ٌحتج فً مواجهتهم بالحك فً الحبس 

انحصار حك الدابن فً االمتناع عن تسلٌم الشًء / للدابن الحابس ان ٌمتنع عن تسلٌم الشًء وال ٌؤثر  - أ

ن بحمه فً مطالبة المدٌن بتسلٌم الشًء متمسكا بذلبجوز للدابن ان ٌدفع ذلن فً صفته كدابن عادي وٌ

 الى ان ٌتحمك احد االمرٌن  الحبس فٌمتنع عن تسلٌمه

استٌفاء الدابن لحمة وال ٌنمضً حك الدابن فً الحبس الى ان ٌستوفً حمه كامال فال ٌكفً الوفاء  – (1)

زء الذي استوفى من دٌنه فالحك فً الحبس الجزبً وال ٌلتزم الدابن برد جزء من الشًء بمدر الج

غٌر لابل للتجزبة وٌتمٌد الدابن بماعدة عدم التعسف فً استعمال الحك فلٌس له بالتالً ان ٌحبس 

 ٌبمى له اال جزء ضبٌل من دٌنه الشًء اذا لم

حصول الدابن على تأمٌن كاف فلٌس للدابن مصلحة فً حبس الشًء اذا لدم له المدٌن تأمٌن  – (2)

 وٌستوي ان ٌكون كالكفالة الشخصٌة او عنٌناً كالرهن . كاف 

( من المانون  247احتفاظ الدابن الحابس بصفته كدابن عادي اذ نصت الفمرة االولى من المادة )   - ب

دابن حك امتٌاز وعلى ذلن فان ال د الحك فً حبس الشًء ال ٌثبت علٌهالمصري بمولها ) ان مجر

 (2)فضلٌة وحك التتبع فً ٌده ( اال الحابس ال ٌتمرر له اال سلطة
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 ٌلتزم الدابن الحابس بالواجبات االتٌة  -2

( من المانون المصري  247المحافظة على الشًء المحبوس وذلن وفك الفمرة الثانٌة من المادة )  - أ

 فأنه ٌجب على الحابس ان ٌحافظ على الشًء المحبوس وفما ألحكام رهن الحٌازة وٌمتضً ذلن

 لٌام الحابس بعناٌة الرجل المعتاد فً المحافظة على الشًء المحبوس وٌثبت للحابس حراسة الشًء

 اذا كان الشًء المحبوس معرضا للهالن او التلف  المحبوس لخضوعه لسلطته وامره

تمدٌم حساب عن غلت الشًء المحبوس اذ لٌس للحابس ان ٌستوفً دٌنه من ثمار الشًء المحبوس  - ب

و الممرر بالرهن الحٌازي وللحابس ان ٌحبس الثمار بجانب الشًء االصلً وٌمدم بالعكس ما ه

حسابا عناها اذا توفرت شروط المماصة وللٌس للحابس ان ٌستثمر الشًء المحبوس خالفا للرهن 

 (1)الحٌازي اال اذا التضت الحاجة الى ذلن للمحافظة على الشًء المحبوس . 

 

 " لذي يقابل الحق في حبس الثمنالحق المضاد ا "المطلب الثالث 

 " حبس المبيع الفرع االول "

( من المانون المدنً العرالً على انه ) للبابع حك حبس المبٌع اال ان ٌستوفً ما  577نصت المادة )  -1

واحدة , فله حبسة الى ان ٌستوفً الثمن  كان المبٌع جملة اشٌاء بٌعت بصفة هو حال من الثمن , ولو

 .الحال سواء سمً لكل منها ثمن او لم ٌسم ( 

اعطاء المشتري رهنا او كفٌال بالثمن الحال ال ٌسمط حك الحبس . وٌتضح لنا من هذه المادة ان للبابع  -2

فع الثمن حك حبس المبٌع حتى ٌستوفً الثمن المعجل . وٌتحمك ذلن اذا كانت التسلٌم واجب االداء ود

ٌسري سواء كان المبٌع  فور العمد ومع ذلن تأخر المشتري فً دفع الثمن كله او بعضه وهذا الحكم

اشٌاء بٌعت صفمه واحدة وال عبرة بعد هذا ان ٌسمى لكل منهما ثمن او ان ٌسمى  جملة او شٌبا واحد

بمابة دٌنار كل كرسً الثمن جملة واحدة . وٌترتب على ذلن انه اذا باع شخصا إلخر خمسٌن كرسٌاً 

بدٌنارٌن واتفما على ان ٌدفع المشتري نصف الثمن فورا وان ٌدفع النصف البالً بعد ثالث اشهر فدفع 

المشتري اربعٌن دٌنارا من الثمن المعجل فأن للبابع ان ٌحبس الكراسً جمٌعا اال ان ٌستوفً الدنانٌر 

 (2)العشر الحالة من الثمن 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 133ص  –مصدر سابك  –د. احمد شولً دمحم عبدالرحمن  .1

 . 185-184ص  –مصدر سابك  –د. حسن ذنون  .2
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بالثمن الن البابع  حتى لو لدم المشتري رهنا او كفالةان حك البابع فً حبس المبٌع حتى ٌستوفً الثمن ال ٌزول 

وٌرى الدكتور سعدون ,  ن ٌمدم له المشتري رهنا او كفالةٌطلب حما واجب االداء فً الحال فال ٌكفٌه ا

او  ً حبس المبٌع , ٌزول بتمدٌم كفالةمن على النمٌض من حك البابع فالعامري ان حك المشتري فً حبس الث

المبٌع او ان  المشتري هو خشٌة من ان ٌنتزع منهثمن رهنا للمشتري وهذا السبب هو ان ثبوت حك الحبس فً 

سبب الحبس , فٌزول هذا  لتالفً فتمدٌم الكفالة او الرهن فً هذه الحالة ٌكفً د الرجوع ٌجد البابع معسرا عن

الحك . كل هذا اذا كان الثمن معجال كله او بعضه . اما اذا كان الثمن مؤجال فً عمد البٌع او رضى البابع 

( من المانون المدنً  579بعد البٌع فال ٌحك له حبس المبٌع كما تنص الفمرة االولى من المادة )  بتأجٌله

( من نفس  581العرالً , ان ٌحبس المبٌع حتى لو لم ٌحل االجل المشترط لدفع الثمن , كما ان المادة ) 

الى ان  الثمن , فللبابع حك حبسهبٌع ودفع المانون لد نصت على ما ٌلً ) اذا مات المشتري مفلسا لبل لبض الم

ٌستوفً الثمن او تبٌعة المحكمة وتؤدي للبابع حمه من ثمنه . فاذا زاد حك البابع ٌدفع الزابد لبالً الغرماء , 

 وان بمى ولم ٌوف حك البابع بتمامه فٌكون اسوه للغرماء فٌما بمى له ( 

حك حبس المبٌع من لبل البابع اذا كان مؤجال فً وٌتضح لنا مما تمدم ان المشرع استثنى من لاعدة عدم ثبوت 

 حالت ثالث هً : 

 اضعاف المشتري للتأمٌنات التً لدمها ضمانا لتنفٌذ التزامه بدفع الثمن  - أ

ع الثمن على البابع وٌشترط فً هذه الحالة ان ٌكون االعسار ٌان ٌض هاعسار المشتري بشكل ٌوشن مع - ب

فال حك للبابع فً حبس المبٌع ألنه ٌفترض عندبذ ان البابع لد  الحما على عمد البٌع اما اذا كان سابما

 ابتمن المشتري ورضً بتحمل الخطر 

موت المشتري مفلسا لبل لبض المبٌع والسبب فً ذلن ان موت المشتري ٌؤدي الى سموط االجل  - ت

 ( 1)فٌتعجل فً ذلن حك البابع 

 " انقضاء حق حبس المبيع "الفرع الثاني 

فً حبس المبٌع لابما حتى ٌنمضً هذا الحك اما بزوال سببه او بنزول البابع عنه . فٌنمضً ٌبمى حك البابع 

حك البابع بحبس المبٌع بزوال سببه وذلن بأن ٌستوفً البابع الثمن والفوابد جمٌعا . ولد لدمنا بأن الحبس ال 

بٌع كله حتى ٌستوفً ما ٌحبس المٌتجزأ فلو بمى فً ذمته المشتري بعض الثمن او الفوابد وحدها كان للبابع ان 

 (2)المشتري  بمى فً ذمة
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 . 169-168ص  –مصدر سابك  –د. سعدون العامري  .1

 . 811-816ص  –مصدر سابك  –د. عبد الرزاق السنهوري  .2
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ابع عنه وان هذا الحك لٌس من النظام العام فٌجوز للبابع ان ٌتنازل عنه ممدما وٌنمضً حبس المبٌع بنزول الب

فً عمد البٌع فال ٌجوز له بعد ذلن ان ٌحبس المبٌع حتى لو لم ٌستوفً ثمن المستحك وكذلن ٌجوز للبابع بعد 

ختٌارٌا بعد ثبوت ا فاذا سلم المشتري المبٌع اان ٌثبت لها الحك فً حبس المبٌع ان ٌنزل عنها صراحا او ضمن

فً حبس المبٌع فال ٌستطٌع بعد ذلن ان ٌسترده من المشتري انما  حمه فً حبسه عده هذا نزوال منه عن حمه

 لضً له بالفسخ امكنه عندبذ استرداد المبٌع .  فاذاوفاء المشتري فً الثمن  مٌطلب فسخ البٌع لعد

كن البابع منحه بعد ذلن باختٌاره اجال لدفع الثمن تحك ولع بعد استٌفاء الثمن المسواذا ثبت للبابع حك حبس المبٌ

فهذا ٌستخلص منه نزول البابع ضمنٌا عن حمه فً حبس المبٌع فٌجوز للمشتري فً هذه الحالة من انتفاعه 

كن حك البابع فً س .لباألجل لذي منحه اٌاه البابع ان ٌطالب بتسلٌم المبٌع بعد ان نزل البابع عن حمه فً الحب

الن المشتري ٌطالب حما واجب الوفاء فً  حتى لو لدم المشتري رهنا او كفالةلمبٌع ٌستوفً وال ٌزول حبس ا

 االحال فال ٌكفً ان ٌمدم المشتري له الرهن او الكفالة , واذا كان الرهن او الكفالة ٌضمن له الوفاء بحمه فعنده

فً حاجة الى تأمٌنات جدٌدة اخرى ٌمدمها له فلٌس هو  االمتٌاز علٌه ٌظهرهما اذا له حك حبس المبٌع وله حك

المشتري فمد ربٌنا مسبما ان حك حبس الثمن على النمٌض من ذلن تماما من حك البابع فً حبس المبٌع . ٌزول 

 .(1)بتمدٌم رهنا او كفالة 
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 . 811ص  –مصدر سابك  –عبد الرزاق السنهوري  .1
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 الخاتمة 
خالصة القهل ىي ان حاالت حق حبذ الثسن قج وضعيا السذخع في سبيل حساية حقهق الجائشين 

خصخ الهقهع في الزخر السادي او السعشهي عن شخيق  بصخيقة وقائية , اي ان الذخز الجائن يتهخى
قانهن قج اجاز لصخفي العالقة القانهنية ان يستشعا عن تشفيح ال سال الحق في الحبذ . وبالتالي فاناستع

التداميسا وذلك بهجهد شخط وىحا الذخط , ىه وجهد ديشين متقابمين بيشيسا وتحقق االرتباط في ما بين 
دراستو في بحثشا يسكن تكيفو عمى اساس  شا بهضهح ان الشظام الحي نحن برجدهالجيشين مشو يدتخمز ل

انو دفع لمزخر ولمخصخ , وذلك بسزاىاتو مع نظام التعهيس الحي يعج اصالحا لمزخر برفتو وسيمة 
 عالجية . 

 النتائج اوال :
لزسان حق الجائن ان نظام الحق في الحبذ لو فعالية قانهنية ومادية عمى الرعيج العسمي بالشدبة  .1

في الهفاء حيث ان اذا تقاعذ اي شخف من اشخاف العالقة العقجية وامتشاعو عن تشفيح التدامو 
يزسن الحق في الحبذ ردعو عن شخيق حبذ الذيء لجى الجائن , فيحا االخيخ يسكشيم القيام 

عجم التشفيح نجج بالتشفيح عمى الذيء الحي بحيازتو لكي يدتهفي حقو . لكن بسزاىاة بشظام الجفع ب
يؤدي في  ان االخيخ ال يحقق الفعالية بسا فيو الكفاية حيث ان تسدك كال الصخفين بالعقج بيحا الجفع

 اغمب االحيان الى انحالل العقج بقهة القانهن . 
عمى تشفيح التدامو  ا الجائن الحابذ بشفدة لجبخ مجيشووسيمة يدتخجميالحق في الحبذ يتزسن  ان .2

في ان يستشع عن اداء  هن لمحابذ الحي يكهن مجيشا لسجيشوضساًن خاصًا خهلو القان وىه بحلك يعتبخ
 .التدامو حتى يدتهفي حقو كاماًل 

يشقزي الحق في الحبذ برهرة تبعية او برهرة اصمية اما عن انقزائو برهرة تبعية فيكهن في  .3
حالة انقزائو تبعا النقزاء الجين السزسهن بو . اما عن انقزائو برهرة اصمية مدتقمة عن الجين 
السحبهس فيشقزي الحق في الحبذ ويزل الجين السزسهن بو قائسا ويكهن ذلك بتقجيم تأمين كاٍف 
لمهفاء بالحق السزسهن بالحبذ في حالة ندول الحابذ عن حقو في الحبذ صخاحة او ضسشا وعجم 

 في حالة ىالكيا .قيام الحابذ بالتدامو في السحافظة عمى العين السحبهسة 
لم يخد في القانهن السجني العخاقي نز يعالج مدألة انتقال الحق في الحبذ الى مبمغ التعهيس او  .4

( الستعمقة بالخذية  2الفقخة  – 283اعجة عامة وانسا اورد تصبيقًا لحلك في السادة ) مبمغ التأمين كق
من ىالك الذيء وبالتالي ليذ ىشاك ما يسشع من تصبيق ىحه الحالة عمى جسيع الحاالت االخخى 

 . لقياس وفقا لشظخية الحمهل العيشيعن شخيق ا
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 التهصيات  ثانيا:

فيكهن االقتخاح  ( من القانهن نفدو 2/ ف 283ادة ) يقهم بتعجيل السو عمى السذخع العخاقي ان ان -1
رىن الحيازة وعمية ان يقجم  ألحكامعمى الذكل االتي ) وعمى الحابذ ان يحافظ عمى الذيء وفقًا 

 حدابًا عن غمتو ( 
 جعل الحق في حبذ السبيع كالحق في حبذ الثسن يدول بتقجيم كفالة او رىن . -2
الن كاًل من الحق في السذخع العخاقي عمى القاعجة العامة لمجفع بعجم التشفيح من الزخوري ان يشز  -3

الحبذ لمزسان والجفع بعجم التشفيح يعتبخان من وسائل الزسان التي تزسن الهفاء لو بحق وال 
زاء االلتدام وانسا وقف تشفيحه وبالتالي نقتخح عمى السذخع العخاقي ايخاد قيتختب عمى التسدك بيا ان

( مشو ) في العقهد السمدمة لمجانبين اذا كانت االلتدامات  285االتي بجال من نز السادة )  الشز
الستقابمة مدتحقة الهفاء جاز لكل من الستعاقجان ان يستشع عن تشفيح التدامو اذا لم يقم الستعاقج االخخ 

 بتشفيح ما التدم بو ( .
( وبحلك  1ف – 284الى نز السادة )  مسوضافة عبارة باردتو او بعنقتخح عمى السذخع العخاقي ا -4

تكهن نز السادة بالريغة االتية ) يشقزي الحق في الحبذ اذا زالت حيازة الحابذ لمسال باردتو او 
 بعمسو ( 
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 اوال / المران الكرٌم 

 ثانٌا / الكتب
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دراسة ممارنه فً  –احكام االلتزام , الموجز فً النظرٌة العامة لاللتزام  –. عبد البالً البكري أ   .13

 . 167ص  – 1972 –بٌروت  –دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر  –المانونٌن المصري واللبنانً 

 1989 –بغداد  – 1ط –مطبعة المعارف  –العمود المسماة , البٌع , االٌجار  –د. علً هادي العبٌدي  .14

الهجيد في نظخية االلتدام ,  –د. دمحم شو البذيخ  –د. عبج الباقي البكخي  –د. عبج السجيج الحكيم   .15
  2515 –القاىخة  – 4ط –شخكة العاتك لرشاع الكتاب  – 1ج –االلتدام في القانهن السجني العخاقي 

جامعة  –ظخية العقج في قهانين البالد العخبية , ن , االرادةالقانهن السجني   –د. عبجالسشعم فخج الرجه  .16
  1958 –الجول العخبية معيج الجراسات العالسية 

 –منشورات الحلبً الحمولٌة  –الحك فً الحبس للضمان , دراسة ممارنه  – ًد. عدنان هاشم الشروف .17

 2111 – 1ط

 1957 –بغداد  – مطبعة العانً –المسم المدنً  –مبادى لضابٌة  –الماضً عبد الرحمن العالم  .18

/  1969 –بغجاد  –مصبعة السعارف  – 1ج –الهجيد في العقهد السدساة  –د. غشي حدهن شو  .19
1975 

دمذق  –دار القمم  – 2ط – العقهد السدساة في الفقو االسالمي , عقج البيع –أ. مرصفى احسج الدرقا   .21
– 2512 

دار الفكر العربً  – 1ط –ً المصري موجز ألحكام التزام فً المانون المدن –د. دمحم شكري سرور  .21

 /1984 –الماهرة  –

دار ممدوح للطباعة   -عمد البٌع وعمد المماٌضة فً ضوء الفمه والمضاء  –المستشار دمحم عزمً  .22

  1981 –والنشر 

 –بيخوت  –مكتبة زين الحقهقية واالدبية , ش.م.م  –الهجيد في عقج البيع  –دمحم جهاد الفزمي د.   .23
2513  

 –عين مميمو  –دار اليجى  –الهاضح في شخح القانهن السجني الجدائخي  – صبخي الدعجي د. دمحم.  .24
 2557 -4ط

دراسة ممارنه بٌن  –. د. منذر الفضل الوسٌط فً شرح المانون المدنً , مصادر االلتزامات واحكامها  .25

 2112 –االردن  –عمان  – 1ط –دار الثمافة  –الموانٌن الوضعٌة والفمه االسالمً 

منشورات الحلبً  –حك الحبس فً المانون المدنً كوسٌلة ضمان غٌر مباشرة  –د. وجدي حاطوم   .26

  –لبنان  -بٌروت  – 1ط –الحمولٌة 
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القدم  –نظخية لعقج  –السجمج االول  -1ج –السبدهط في شخح القانهن السجني  –د . ياسين الجبهري   .27
عسان  –دار وائل  –انهن السجني االردني والفقو االسالمي دراسة مقارنو بين الق –اتحاد العقج  –االول 

 2555سشو  –

 

 ثالثا / الرسابل واألطارٌح 

 –كلٌة الحموق  –لدمت الى جامعة الماهر  –رسالة دكتوراه  –نظرٌة السبب  –عبدالرحمن عثمان  .1
1998 

مذخوعيو االمتشاع عن الهفاء عمى ضهء القانهن السجني  االتعبج الهىاب نديسو , بهقبو دليمو , ح .2
قدم  –كمية الحقهق والعمهم الدياسية  بجاية –جامعو عبج الخحسن ميخه  –رسالو ماجدتيخ  –الجدائخي 

                     2512/2513سشو  –القانهن الخاص 
كلٌة  –جامعة الماهرة  رسالة دكتورا لدمت الى –نظرٌة الحلول العٌنً  –منصور مصطفى منصور  .3

  1956بتارٌخ  –الحموق 
دراسة ممارنه بٌن المانون المدنً المصري  –الحك فً الحبس كوسٌلة للضمان  –د. دمحم محمود نمره  .4

 1991 –كلٌة الحموق  –لدمت الى جامعة الماهرة  –اطروحة دكتوراه  –الفمه االسالمً 

 

 رابعا / المجالت

دعوى عدم نفاذ تصرفات المدٌن فً المانون المدنً االردنً ومشروع المعامالت  –د. دمحم صبري الجندي . 1
مماله بمجلة العربٌة للفمه  –دراسة ممارنه مع المانون المصري والفرنسً  –لدولة االمارات العربٌة المتحدة 

 1989السنه  – 9العدد  –والمضاء 

مجلة الرافدٌن  –دراسة ممارنه  –ك اصلً المضاء الحك فً الحبس للضمان بطرٌ –د. نواف الحازم  .2
 2115سنه  – 24عدد  – 1مجلد  –للحموق 

 . مجلة االحكام العدلٌة .3

 

 خامسا / الموانٌن 

  1951لسنة  41المانون المدنً العرالً النافذ رلم  .1
  1984لسنة  131المانون المدنً المصري رلم  .2

 


