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 السرحلة الثالثة -------العقهد السدساة 

 م / التعريف بعقد البيع

 / عرف عقد البيع ؟ و ما ىي أقدامو بإعتبار السبيع ؟ 1س 

الثاني البيع مجني ( ، و أقدامو ثالثة أوليا البيع السظمق و ىؾ بيع العيؽ بالشقج ، و  506ج / البيع مبادلة مال بسال ) م 
 مجني ( . 507الرخف و ىؾ بيع الشقج بالشقج ، و الثالث ىؾ السقايزة و ىؾ بيع العيؽ بالعيؽ ) م 

 / ما ىي خرائص عقد البيع ؟ 2س 

 مؽ العقؾد السمدمة لمجانبيؽ ، ألن كل مؽ طخفي العقج البائع و السذتخي دائؽ و مجيؽ لمظخف اآلخخ . – 1

 ألن كل مؽ طخفي العقج يأخح مقابل لسا يعظي .مؽ عقؾد السعاوضات ،  – 2

مؽ العقؾد الخضائية في األصل ، حيث يشعقج بسجخد اتحاد القبؾل باإليجاب ، و ال ُيذتخط إلنعقاده اتخاذ شكمية  – 3
 ثالث عقؾد و ىي بيع العقار و بيع الديارات و بيع السكائؽ . معيشة بإستثشاء

جاز لظخفي العقج أن يتفقؾا عمى خالف الخضائية و ذلػ بإشتخاط شكمية  –صل و ىؾ األ –فإذا كان عقج البيع رضائي 
 معيشة إلنعقاده ، و عشجىا ال يشعقج البيع إال بإستيفاء تمػ الذكمية الستفق عمييا ، و بخالفيا يكؾن البيع باطاًل .

في العقج االتفاق عمى خالف تمػ فال يجؾز لظخ  –و ىؾ االستثشاء في العقؾد الثالثة  –أما إذا كان عقج البيع شكمي 
 الذكمية ، ألنيا مؽ الشغام العام .

 عقج ناقل لمسمكية في األصل ، ألن القرج مؽ إبخامو نقل ممكية السبيع الى السذتخي . – 4

و مؽ العقؾد السحجدة في األصل ، ألن بإمكان كل مؽ البائع و السذتخي تحجيج التداماتو و حقؾقو وقت ابخام العقج ،  – 5
 اليانريب .مع ذلػ قج يكؾن إحتساليًا كسا في 

ل أن ُيشفح الستعاقجان التداماتيسا دفعة واحجة في الؾقت السعيؽ لحلػ في العقج ، مع فؾري التشفيح في األصل ، فاألص – 6
 ذلػ قج يكؾن عقج البيع مدتسخ كسا ىؾ الحال في عقؾد السذاركة في الرحف .

 اليبة ؟ / ما ىه الفرق بين البيع و 3س 

ج / يتفق كل مؽ عقجي البيع و اليبة في إنيسا يقؾمان عمى أساس تسميػ الظخف اآلخخ لمذيء السبيع أو السؾىؾب ، إال 
أن عقج البيع يكؾن بعؾض ، أي أن البائع يأخح مقابل لسا يعظي و ىؾ الثسؽ ، أما اليبة فتكؾن بجون عؾض ، فالعؾض 

 ىؾ الحي ُيسيد بيشيسا .
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 الفرق بين البيع و الهصية ؟ / ما ىه 4س 

ج / يتفق كل مؽ البيع و الؾصية في تسميػ الظخف اآلخخ لمذيء محل العقج ، و مع ذلػ يختمفان في نقظتيؽ ، األولى 
فتكؾن بال مقابل ، و الثانية ىي وقت التسميػ ، فالبيع يكؾن ىي السقابل ، فالبيع يكؾن بسقابل و ىؾ الثسؽ ، أما الؾصية 

 في الحال ، أما الؾصية فالتسميػ مزاف إلى ما بعج السؾت . التسميػ بو

 / ما ىه الفرق بين البيع و الهديعة ؟ 5س 

ع و الؾديعة يتسثل في انتقال السمكية ، فسمكية السبيع في البيع تشتقل إلى السذتخي ، أما في الفخق الخئيدي بيؽ البيج / 
 الؾديعة فال تشتقل السمكية الى السؾدع عشجه .

 / ما ىه الفرق بين البيع و السقايزة ؟ 6س 

فإذا كان السقابل مبمغ مؽ الشقؾد فالعقج بيع ، أما إذا كان السقابل  ،بيع و السقايزة يكؾن في السقابل ج / الفخق بيؽ ال
 عيؽ معيشة فالعقج مقايزة .

بعزو مؽ الشقؾد و بعزو مؽ غيخ الشقؾد ، ُيكيف العقج بحدب السقابل األكثخ ، فإذا كان السقابل أما إذا كان السقابل 
 األكثخ مؽ الشقؾد فالعقج بيع ، أما إذا كان مؽ غيخ الشقؾد فالعقج مقايزة .

واًل بسؾجب اتفاق و لمتسييد بيؽ البيع و السقايزة أىسية عسمية تتسثل في تحجيج نفقات العقج ، فشفقات عقج البيع تحجد أ
 الظخفيؽ ، فإذا لؼ يتفقؾا عمييا ، يتؼ تحجيجىا وفقًا لمعخف ، فإذا لؼ يؾجج عخف يشغؼ ذلػ ، فتكؾن عمى السذتخي .

 أما في السقايزة فالشفقات ُتحجد أواًل بسؾجب اتفاق الظخفيؽ ، فإذا لؼ يؾجج فتكؾن مشاصفة بيؽ الستقايزان .

 الثسار و الحاصالت ىل ُيعد بيع أم إيجار ؟ما حكم العقد الهاقع على /  7س 

قج يتفق الظخفان عمى تخؾيل أحجىسا صالحية جشي ثسار الذيء و حاصالتو مجة معيشة في مقابل عؾض معيؽ فيل ج / 
 ُيعج العقج في ىحه الحالة بيعًا أم إيجارًا ؟

،  القرج مؽ عخوف التعاقج ىحا بقرج الستعاقجيؽ بشغخ االعتبار عشج تكييف العقج و لمقاضي استخالص حيجب أواًل األخ
مع ذلػ ُيسكؽ اعتبار ورود العقج عمى الحاصالت قخيشة عمى أن العقج بيع ، ألن الحاصالت كالفحؼ يشتقص أخحىا مؽ 

أنو إيجار ، ألن الثسار كسشتجات األرض تكؾن دورية  أصل الذيء ، بيشسا ُيسكؽ اعتبار ورود العقج عمى أخح الثسار عمى
 متججدة و ال تشتقص مؽ أصل الذيء .

 / ماذا ُيقرد باإليجار الداتر للبيع ) البيع اإليجاري ( ؟ و ما ىه مهقف السذرع العراقي مشو ؟ 8س 

عمى أن يشقمب العقج بيعًا إذا ج / البيع اإليجاري ىؾ عقج بسؾجبو يتؼ إيجار مال معيؽ لسجة معيشة مقابل أجخ معيؽ ، 
 أوفى السدتأجخ بجسيع التداماتو وفاًء تامًا .
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و السذخع العخاقي يعتبخه بيعًا عمى شخط واقف ىؾ الؾفاء بجسيع اقداط الثسؽ ، و تشتقل السمكية الى السذتخي مؽ وقت 
 مجني ( . 534البيع ، إال إذا وجج اتفاق عمى غيخ ذلػ ) م 

 رة ؟ و ما ىه حكسو القانهني ؟/ عرف عقد السيات 9س 

ج / ُيعخف عقج السياتخة بأنو عقج بسؾجبو يذتخي شخص بزاعة مؽ شخص آخخ بثسؽ مؤجل ، ثؼ يبيعيا الى نفذ البائع 
بالثسؽ السؤجل و تعاد بثسؽ معجل يكؾن أقل مؽ الثسؽ الحي اشتخاىا بو و يقبض الثسؽ السعجل فؾرًا و يبقى مجيشًا 

 األول . و يمجأ الستعاقجيؽ إلى تمػ العسمية لغخض التحايل عمى أحكام القانؾن الخاصة بالفؾائج .البزاعة الى صاحبيا 

 .فؾائج الفاحذة الى الحج القانؾنيفإذا تبيؽ لمقاضي أن تمػ ىي نية الظخفيؽ الستعاقجيؽ ، ُيظبق أحكام القخض و تخفيض ال

 سل معًا ىل ُيعد بيعًا أم مقاولة ؟/ ما الحكم القانهني لتقديم السقاول للسادة و الع 11س 

 مجني ( . 2/  865ج / يكؾن العقج في ىحه الحالة استرشاعًا بحدب القانؾن العخاقي ) م 

 

 أركان عقد البيعم / 

يجب لغخض انعقاد عقج البيع أن تتؾافخ األركان الثالثة لمعقج ، و ىي الخضا و السحل و الدبب ، و قج ُتذتخط الذكمية 
 العقؾد كخكؽ رابع .في بعض 

يخزع التخاضي في عقج البيع لألحكام العامة في نغخية العقج ، أما عؽ السحل في عقج البيع ، فسحل التدام السذتخي ىؾ 
الثسؽ ، أما محل التدام البائع ىؾ السبيع ، و الدبب مددوج أيزًا في عقج البيع ، فدبب التدام البائع ىؾ تشفيح التدام 

 التدام السذتخي و ىؾ تشفيح التدام البائع .السذتخي ، و سبب 

س / ما الحكم إذا أراد البائع البيع بثسن معين فقبل السذتري الذراء بثسن أعلى أو عرض السذتري ثسشًا فقبل البائع 
 البيع بثسن أقل ؟

ثانية رفض الظخف ىشا يجب أن ُنسيد بيؽ ثالث حاالت ، األولى مؾافقة الظخف الثاني و ىشا يشعقج العقج ، و الج / 
ن إنقاص البائع في الثسؽ الحي أل، و ىشا يشعقج البيع الثاني فال يشعقج عقج البيع حيشيا ، و الثالثة سكؾت الظخف اآلخخ 

فإذا عخضو السذتخي ، أو زيادة السذتخي في الثسؽ الحي عخضو البائع ُيعج إيجابًا ججيجًا صالحًا ألن يقتخن بو قبؾل ، 
مجني ( تشص عمى ) و يعتبخ الدكؾت قبؾاًل  2/  81فيؼ مؽ سكؾتو عمى أنو قبؾل ألن السادة ) سكت الظخف اآلخخ ي

 بؾجو خاص ... إذا تسخض اإليجاب لسشفعة مؽ وجو إليو ( .

تؾضيح / الظخف الثاني ىؾ ) البائع ( في حالة إذا أراد البائع البيع بثسؽ معيؽ فقبل السذتخي الذخاء بثسؽ أعمى ، و ) 
 ( في حالة عخض السذتخي ثسشًا فقبل البائع البيع بثسؽ أقل . السذتخي 
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 اإليجاب السهجو الى الجسيهرم / 

أما  – 2يعتبخ عخض البزائع مع بيان ثسشيا إيجابًا .  – 1( مؽ القانؾن السجني العخاقي عمى )  80نرت السادة ) 
متعمق بعخوض أو بظمبات مؾجية لمجسيؾر أو  الشذخ و اإلعالن و بيان األسعار الجاري التعامل بيا و كل بيان آخخ

 لالفخاد فال يعتبخ عشج الذػ إيجابًا و إنسا يكؾن دعؾة إلى التفاوض ( .

 أواًل / عرض البزاعة في الستجر و اإلعالن عشيا مع بيان ثسشيا .

ىحا اإليجاب يبقى  أن عخض التاجخ لبزاعتو في واجية السعخض مع بيان ثسشيا ُيعج إيجابًا مؾجيًا الى الجسيؾر ، و
 صالحًا ألن يقتخن بقبؾل أي فخد مشيؼ ما دام لؼ يخجع عشو التاجخ ، و يشعقج البيع إذا تقجم أحج أفخاد الجسيؾر بالقبؾل .

و ُيمدم البائع ببيع البزاعة ألي شخص يتقجم بالذخاء في حجود الكسية الستؾفخة لجيو مشيا ألن األصل في عقج البيع ال 
 السذتخي .إعتبار لذخرية 

و يعتبخ إعالن التاجخ عؽ بزاعتو مع بيان اثسانيا في الرحف أو الشذخات الخاصة إيجابًا صحيحًا و صالحًا إلقتخان 
 قبؾل أي فخد مؽ الجسيؾر بو .

فإذا ما ُحجدت مجة لإليجاب وجب أن يقع القبؾل خالليا ، فإذا لؼ تحجد مثل تمػ السجة فيجب أن يكؾن القبؾل خالل مجة 
 معقؾلة يقخرىا القاضي .

 ثانيًا / عرض البزاعة أو اإلعالن عشيا دون بيان ثسشيا .

إذا لؼ يكؽ عخض البزاعة أو اإلعالن عشيا مرحؾبًا ببيان الثسؽ أو كانت ىشاك بيانات عؽ الثسؽ ال يدتظيع العسيل 
وض ، ألن الثسؽ ُيعج مؽ السدائل الجؾىخية ال ُيعج إيجابًا بل مجخد دعؾة الى التفاإدراك معشاىا ، فإن العخض أو اإلعالن 

 في عقج البيع .

و الفخق بيؽ اإليجاب و الجعؾة الى التفاوض ىؾ أن االستجابة لمجعؾة الى التفاوض ال ُتعج قبؾاًل يتؼ بو العقج ، بل ُيعج 
بيشسا االستجابة الى اإليجاب ايجابًا صالحًا ألن يقتخن بو قبؾل صاحب الجعؾة فإذا صجر ىحا القبؾل بعج ذلػ انعقج البيع ، 

 ُيعج قبؾاًل يتؼ بو العقج .

 خيار الرؤيةم / 

 تعريف خيار الرؤية و ثبهتو و آثاره . – 1

 أو وقت البيع ، تخؾلو أن يأخحه أو يخده متى رآه .الحي اشتخى شيئًا لؼ يخه مؽ قبل  خيار الخؤية ىؾ رخرة تثبت لمسذتخي 

يخه ، الخيار في قبؾلو أو فدخ البيع ، و ىحا الحق يثبت لمسذتخي دون البائع فيسا باعو فالقانؾن ُيخؾل مؽ اشتخى شيئًا لؼ 
 و لؼ يخاه .
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 أن سبب ثبؾت خيار الخؤية ىؾ عجم العمؼ بالسبيع عمسًا كافيًا وقت إبخام العقج أو قبمو .

ء السثمية ، و يذتخط أيزًا أن يكؾن و ُيذتخط لثبؾت خيار الخؤية أن يكؾن عيشًا معيشة بالحات ، فال يثبت في بيع االشيا
 السبيع غائبًا غيخ مخئي وقت العقج .

ؤية الؾقؾف عمى خرائص الذيء و و خيار الخؤية يثبت بحكؼ القانؾن ، فال حاجة إلشتخاطو في العقج ، و السخاد بالخ 
لحلػ يرح شخاء األعسى إذا ، مداياه بالشغخ أو المسذ أو الذؼ أو الدسع أو السحاق ، و ليذ مجخد الشغخ الى السبيع 

 . أمكشو معخفة حال السبيع عؽ طخيق الؾصف أو الذؼ أو المسذ أو الحوق 

 و تعتبخ رؤية الؾكيل في حكؼ رؤية األصيل ، أما رؤية الخسؾل فال تدقط بالخيار .

السبيع دون الشسؾذج الحي فإذا ُبّيعت أشياء عمى مقتزى نسؾذجيا فتكفي رؤية الشسؾذج مشيا ، فإذا أثبت السذتخي أن باقي 
، و إذا ىمػ الشسؾذج أو تعيب في يج أحج  اشتخى بسقتزاه كان مخيخًا بيؽ قبؾلو بالثسؽ السدسى أو رده بفدخ البيع

الستعاقجيؽ و لؾ دون خظأ مشو وجب عميو أن يثبت أن االشياء كانت مظابقة لمشسؾذج أو غيخ مظابقة لو بحدب األحؾال 
. 

إال بالخؤية ، فال يرح تشازل السذتخي عشو قبل الخؤية ، و ُيعج ىحا الحق مؤقتًا يشقزي بسزي  و حق الخيار ال يثبت
 ُيّسكؽ السذتخي مؽ رؤية الذيء دون أن يخاه ، و تقجيخ ىحا الؾقت متخوك لمقاضي .وقت كاٍف 

 ثانيًا / مدقطات خيار الرؤية .

لذيء السبيع قج تغيخ عؽ الحالة التي كان فييا وقت الخؤية رؤية السبيع قبل شخائو ، إال إذا أثبت السذتخي أن ا – 1
 األولى .

 إقخار السذتخي في عقج البيع بأنو قج رأى السبيع و قبمو بحالتو ، إال إذا أثبت أن البائع قج غخر بو . – 2

 وصف الذيء في العقج وصفًا يقؾم مقام الخؤية بذخط أن يغيخ السبيع مظابقًا ليحا الؾصف . – 3

 مؾت السذتخي ، ألن خيار الخؤية حق ال يشتقل بالسيخاث و ال يجؾز لمؾرثة استعسالو . – 4

 ترخف السذتخي بالسبيع قبل الخؤية . – 5

 . تعّيب السبيع أو ىالكو بعج القبض و ذلػ إلستحالة رده – 6

 صجور ما يبظل الخيار قؾاًل أو فعاًل مؽ السذتخي قبل الخؤية أو بعجىا . – 7

 وقت كاٍف ُيّسكؽ لمسذتخي مؽ رؤية الذيء دون أن يخه .مزي  – 8

 إذا حجد البائع لمسذتخي أجاًل مشاسبًا لمخؤية فيدقط الخيار بإنقزائو إذا لؼ يخد السبيع خالليا . – 9
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 الهعد بالبيعم / 

 أواًل / تعريف الهعد بالبيع .

معيؽ لمسؾعؾد لو ، إذا أبجى األخيخ رغبتو في الذخاء خالل الؾعج بالبيع / عقج يمتدم بو شخص بأن يبيع شيئًا معيشًا بثسؽ 
 مجة معيشة .

الؾعج بالبيع عقج يشذأ مؽ إيجاب الؾاعج بالبيع و قبؾل السؾعؾد لو ، فال ، ففالؾعج بالبيع يختمف عؽ اإليجاب في البيع 
 ، بيشسا اإليجاب يجؾز الخجؾع عشو ما دام لؼ يقتخن بالقبؾل بعج . يدتظيع الؾاعج الخجؾع عؽ وعجه

كسا أنو يختمف عؽ عقج البيع ، ألن عقج البيع عقج ممدم لمجانبيؽ ، بيشسا الؾعج بالبيع ىؾ عقج ممدم لجانب واحج فقط و 
 ىؾ الؾاعج .

 ثانيًا / أركان الهعد بالبيع .

ال بج إلنعقاده مؽ وجؾد الخضا ، فالؾاعج يجب أن يكؾن أىاًل لمترخف وقت الؾعج الخضا / الؾعج بالبيع بإعتباره عقجًا  – 1
، لكؽ يجب أن تتؾافخ فيو بالبيع ، ألنو يمتدم بؾعجه مؽ ىحا الؾقت ، أما السؾعؾد لو فيكفي أن يكؾن مسيدًا وقت الؾعج 

 أىمية الترخف وقت إضيار رغبتو في الذخاء .

محجدًا في عقج الؾعج بالبيع أو أن يكؾن ىحا العقج متزسشًا األسذ التي تجعمو قاباًل الثسؽ / يجب أن يكؾن الثسؽ  – 2
 لمتحجيج.

 السبيع ، حيث ُيمدم إلنعقاد الؾعج بالبيع تعييؽ السبيع تعييشًا نافيًا لمجيالة الفاحذة . – 3

 .السجة / أن تحجيج السجة التي يدتظيع السؾعؾد لو خالليا استعسال حقو في الذخاء أمخ ضخوري إلنعقاد الؾعج بالبيع  – 4

يجب إلبخام الؾعج بالبيع أن يخزع لحات الذكل الحي يقتزيو العقج األصمي ، فإذا كان القانؾن يذتخط الذكمية /  – 5
 بحلػ العقج .الؾعج  ابخامالذكل لغخض  فيجب تحقق ذات إلبخام عقج شكاًل معيشاً 

فأن الؾعج ببيع عقار ُيعج باطاًل كؾعج بالبيع ، ألن التدجيل العقاري يكؾن قاصخًا عمى الترخفات التي تختب أثخًا مع ذلػ 
و أو ىي ) ... إنذاء حق مؽ الحقؾق العيشية االصمية ( مؽ قانؾن التدجيل العقاري  3مؽ اآلثار الؾاردة في السادة ) 

التبعية أو نقمو أو تغييخه أو زوالو و كل ترخف مقخر لحق مؽ الحقؾق السحكؾرة ( ، و حيث أن الؾعج ببيع العقار ال 
 يختب مثل ىحه االثار ، لحلػ ال يدجل في دائخة التدجيل العقاري مسا يعشي بظالنو إلنعجام الذكمية .

 

 ثالثًا / أحكام الهعد بالبيع .

 مخحمتيؽ ، األولى مخحمة الؾعج بالبيع ، و الثانية مخحمة البيع التام .يسخ الؾعج بالبيع في 
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 احكام مرحلة الهعد بالبيع . –أ 

تبجأ ىحه السخحمة مؽ وقت انعقاد الؾعج بالبيع و تشتيي بإنتياء األجل السحجد إلعيار السؾعؾد لو رغبتو في الذخاء ، و 
 الؾاعج ، و يتختب عمى ذلػ الشتائج التالية :العقج في ىحه السخحمة ممدم لجانب واحج فقط و ىؾ 

يبقى الؾاعج مالكًا لمذيء السؾعؾد ببيعو ، و يدتظيع الترخف بو بكافة انؾاع الترخفات كالبيع و اليبة ، و ترخفاتو  – 1
 تكؾن نافحة في حق السؾعؾد لو ، و لكؽ يدتظيع األخيخ السظالبة بالتعؾيض طبقًا لقؾاعج السدؤولية العقجية .

إذا ىمػ الذيء السؾعؾد ببيعو ، فيالكو يكؾن عمى الؾاعج و يؤدي الى انقزاء التدامو ، أما إذا كان اليالك جدئيًا  – 2
 فيدتظيع السذتخي اتسام البيع مع انقاص الثسؽ أو أن يخفض الؾعج .

أما إذا حرمت زيادة في قيسة الذيء ، و وافق السذتخي عمى الذخاء ، فالبيع يتؼ بالثسؽ السدسى في الؾعج ، أما إذا 
عشيا إال في مقابل زيادة الثسؽ . حرمت الديادة في مقجار الذيء ، فالديادة تكؾن مؽ حق الؾاعج و ال يجبخ عمى التشازل 

ج في مخحمة الؾعج و ال يحق لمسؾعؾد لو إذا ما أبجى رغبتو في الذخاء كسا أن ثسار الذيء و حاصالتو تكؾن لمؾاع
 السظالبة بيا .

لمسؾعؾد لو أن يحؾل حقو الى الغيخ طبقًا لقؾاعج حؾالة الحق ، إال إذا وجج اتفاق يسشعو مؽ ذلػ أو إذا روعي  – 3
 شخص السؾعؾد لو في التعاقج .

 يح التدامو تشفيحًا عيشيًا .يدتظيع السؾعؾد لو إجبار الؾاعج عمى تشف – 4

 أحكام مرحلة البيع التام . –ب 

إذا مزت السجة السعيشة لتعيج الؾاعج دون أن ُيغيخ السؾعؾد لو رغبتو في الذخاء ، أو أعمؽ السؾعؾد لو عجم رغبتو في 
قبل السؾعؾد لو الذخاء أما إذا  الذخاء خالل ىحه السجة ، تحمل الؾاعج مؽ التدامو قبمو دون حاجة إلعحار السؾعؾد لو .

و إضيار الخغبة ال بيع تام مشتج آلثاره القانؾنية . خالل السجة السحجدة ، فأن الؾعج بالبيع يتحؾل في ىحه الحالة الى عقج 
و ليذ إلعالن الخغبة أثخ تابة أو قج يخد صخاحة أو ضسشًا . يخزع لذكل مخرؾص قانؾنًا ، فقج يحرل بالقؾل أو بالك

 ؽ وقت قبؾل السؾعؾد لو بالذخاء .يشعقج م رجعي ، فالبيع

اتفاق يتعيج بسؾجبو الؾاعج بأنو في حالة ترخف في العيؽ بالبيع سيفزل السؾعؾد لو إذا دفع نفذ  الهعد بالتفزيل /
بالثسؽ  ذخاء خالل السجة الستفق عمييا والسؾعؾد لو عمى غيخه إذا قبل ال الثسؽ ، فالؾاعج ىشا يمتدم أن ىؾ أراد البيع بتفزيل

 الحي يجفعو الغيخ .

عقج يمتدم بو الؾاعج بذخاء شيء معيؽ بثسؽ معيؽ إذا أعيخ السؾعؾد لو ) البائع ( رغبتو في البيع خالل  الهعد بالذراء /
 مجة معيشة .
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ي مااًل عقج بسؾجبو يعج كل مؽ الستعاقجيؽ اآلخخ ، األول بأن يبيع و الثاني بأن يذتخ  الهعد الستبادل بالبيع و الذراء /
 معيشًا بثسؽ معيؽ إذا قبل كل مؽ الظخفيؽ تعيج اآلخخ خالل مجة معيشة .

 

 م / البيع بذرط الخيار

 أواًل / التعريف بالبيع بذرط الخيار .

إمزائو خالل خيار الذخط ىؾ أن يذتخط أحج العاقجيؽ أو كالىسا أن يكؾن لو أو لذخص أجشبي خيار فدخ العقج أو 
 مجني ( . 513 – 509السجة السقخرة لحلػ ، و ىحا الخيار جائد في عقج البيع بحدب القانؾن العخاقي ) م 

 ثانيًا / آثار الخيار .

لمسذتخي أو ليسا معًا أو أن خيار الذخط ال يسشع مؽ انتقال ممكية السبيع الى السذتخي ، سؾاء كان الخيار لمبائع أو 
 السبيع تشتقل الى السذتخي ، و يكؾن لسؽ أشتخط الخيار لو الحق في إجازة العقج أو فدخو .ألجشبي ، فسمكية 

 العقج سقط خياره .في ، فإن مزت دون أن يفدخ مؽ لو الخيار لخيار إال بتحجيج مجة معمؾمة لو و ال يرح ىحا ا

، ألن الغيخ يعج وكياًل عشو ، و لمسؾكل أن و إذا أشتخط أحج الستعاقجيؽ الخيار لمغيخ ، فأن ىحا الحق يثبت لو و لمغيخ 
يقؾم بالعسل الحي وكل بو غيخه ، و يدتظيع كل مشيسا إجازة العقج أو فدخو ، فإذا أجازه أحجىسا و فدخو اآلخخ فالعبخة 
 لمدابق مشيسا ، فأن تعحر معخفة الدابق مشيسا في استعسال حق اإلجازة أو الفدخ ُرجح جانب الفدخ ألن الخيار إنسا

 وضع لمفدخ ال لإلجازة .

أما إذا كان شخط الخيار لمبائع و السذتخي معًا ، فأييسا فدخ العقج أثشاء السجة انفدخ البيع ، أما إذا أجازه أحجىسا سقط 
 خياره و بقي الخيار لمظخف اآلخخ الى انتياء السجة ، و ال يذتخط شكل معيؽ لإلجازة أو الفدخ .

 مف السبيع في يج السذتخي قبل الفدخ ، ىمػ مؽ مالو و لدمو الثسؽ السدسى .و في جسيع حاالت الخيار إذا ت

 ثالثًا / مدقطات خيار الذرط .

 ت التالية :يدقط خيار الذخط في الحاال

 اإلجازة ، فإن أجيد العقج خالل السجة السعيشة فيو سقط الخيار بإجازة مؽ أشتخط لو ىحا الحق . – 1

 مزي السجة ، فإذا مزت السجة السحجدة لمخيار دون استعسالو بفدخ العقج سقط ىحا الحق . – 2

 مؾت مؽ لو الخيار ، فخيار الذخط ال يؾّرث ، فإذا مات مؽ لو الخيار سقط خياره . – 3


