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 2المحاضرة 

 البيع بشرط التجربة

ىؾ البيع الذي يحتفظ فيو السذتري بحق تجربة السبيع قبل شرائو نيائيًا و ذلػ إما لغرض التأكد مؽ  / البيع بذرط التجربة
 صالحية السبيع لمغرض السقرؾد مشو أو لمتأكد مؽ مالئستو لحاجتو الذخرية .

البيع ىي رغبة السذتري في عدم االلتزام بالعقد حااًل و ترجيحو ابداء و العمة في اشتراط التجربة قبل السؾافقة الشيائية عمى     
السؾافقة الشيائية بالعقد بعد معايشة السبيع و تجربتو لسا قد يترتب عميو مؽ نتائج خظيرة ، خاصة إذا كان البيع مشربًا عمى 

 اشياء ثسيشة .

 د أو شرط ضسشي ُيدتخمص مؽ عروف التعاقد .يح في العقر التجربة يشذأ مؽ خالل وجؾد شرط صو حق     

 عتبر الذرط صحيحًا ؟اشترى أحسد مؽ عمي ) جياز سبمت ( و اتفقؾا عمى أن يقؾم أحسد بتجربة السبيع ، فيل يمثال / 

، و لكؽ إذا قام بتجربتو فسا ىؾ الؾقت الذي يشعقد فيو  نيائياً  قبل شرائو الذرط ىشا صحيح ، و يحق ألحسد تجربة السبيع    
 العقد ؟

مؽ القانؾن السدني عمى ذلػ ، فشرت عمى ) و يعتبر البيع بذرط التجربة معمقًا عمى شرط واقف (  425السادة )  أجابت    
 أن البيع معمق عمى شرط فاسخ ( .غروف اليؽ مؽ االتفاق أو ل السبيع ، إال إذا تبىؾ قبؾ 

ال  ) قبؾل السبيع ( األصل في ىذا البيع أنو معمق عمى شرط واقف ، فالبيع قبل تحقق الذرطيتزح مؽ ىذه السادة بأن     
يشتج اي اثر مؽ آثار عقد البيع ، و لكؽ يمتزم البائع بتسكيؽ السذتري مؽ تجربة السبيع ، و مؽ ثؼ يشعقد البيع بذرط التجربة 

 قد و إذا رفزو لؼ يشعقد .بعد تحقق الذرط الؾاقف و ىؾ قبؾل السبيع مؽ السذتري ، فإذا قبمو انعقد الع

 ولكؽ االصل السذكؾر اعاله يرد عميو استثشاء ، فساىؾ ؟    

انعقاد  حالة يشتج العقد جسيع اثاره مشذفي ىذه ال و فاسخاً  ان لمظرفيؽ الستعاقديؽ االتفاق عمى اعتبار شرط التجربة شرطاً     
السذتري بأن لؼ يقبل  الذرط ، فاذا تحققتششتقل الى السذتري عمى شرط فاسخ ىؾ عدم قبؾل السذتري لمسبيع  السمكية العقد و

ة لمسبيع ممكي السذتري مالكاً يعتبر  و اما اذا قبل السذتري السبيع فيتخمف الذرط  ، البيع بأثر رجعي السبيع بعد تجربتو انفدخ
 باتة مشذ ابرام العقد .

مؾبايل مؽ صاحب محل لمسؾبايالت و قام بتدميسو ثسؽ السؾبايل ، و لكؽ اتفق معو عمى أن يقؾم  ى خص اشتر / شمثال 
ىشا انعقد مؽ وقت فالعقد  وجد السذتري أن ىشالػ خمل في سساعات السؾبايل ، و اثشاء التجربة بتجربة السبيع خالل يؾم واحد 

 .لذرط الفاسخ ، و انفدخ العقد ، فإذا لؼ يقبمو تحقق اق تجربة السبيع حتدميؼ الثسؽ و استالم السؾبايل ، و بقي لمسذتري 
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 احكام البيع بشرط التجربة

ري تاعالم البائع بالرفض خالل السدة الستفق عمييا او السدة السعقؾلة ، كسا ان سكؾت السذ يمتزم السذتري بتجربة السبيع و    
 يعتبر قبؾل لمسبيع .السدة مزي  و بة السبيع مع تسكشو مؽ تجر 

، بل يام السذتري بتجربة السبيع بشفدو يذترط ق ال وواذا ثار الشزاع حؾل السدة السعقؾلة فاالمر متروك لتقدير السحكسة .     
 جربة السبيع بحزؾر البائع .يذترط ت و السذتري كسا القبل شخص مؽ اىل الخبرة يدتعيؽ ب يجؾز اجرائيا مؽ

، فقام بأخذىا الى السختريؽ لغرض فحريا ، فالبيع مى البائع تجربتيا قبل الذراء / شخص أراد شراء سيارة فأشترط ع مثال
 .ىشا معمق عمى شرط واقف ، ال يشعقد إال بقبؾل السبيع مؽ السذتري ، كسا أن تجربة السبيع تست مؽ أشخاص غير السذتري 

ىؾ التثبت مؽ ان السقرؾد في تعميق البيع و العبرة تكؾن برالحية السبيع و مالئستو لحاجة السذتري الذخرية إذا ك    
صالحية السبيع لحاجة السذتري ، بيشسا العبرة برالحيتو لمغرض السقرؾد مشو إذا كان الغرض مؽ التعميق التثبت مؽ 

 حية السبيع لمغرض السقرؾد مشو .صال

في الحالة االخيرة إال إذا تبيؽ عدم صالحيتو لمغرض السقرؾد مؽ مثمو عادة و عميو ال يجؾز لمسذتري أن يرفض السبيع     
الة األولى إذا تبيؽ عدم صالحيتو لحاجتو الذخرية حتى و أن كان يحقق الغرض ، بيشسا لمسذتري رفض السبيع في الح

فإذا تعذر استخالص قرد الستعاقديؽ فيفترض أن السقرؾد مؽ التجربة ىؾ التحقق مؽ مالئسة السبيع لحاجة  السقرؾد مشو .
 السذتري الذخرية .

مثال / ) التأكد مؽ صالحية السبيع لمغرض السقرؾد مشو ( شخص اشترى جياز سبمت و اتفق مع البائع عمى أن يقؾم 
ىشا يحق لمسذتري رفض السبيع متى ؟ فقط في بتجربة السبيع ، فإذا كان يعسل قام بذرائو و إن كان ال يعسل رفض البيع ، 

حالة إذا كان الدبمت ال يعسل ، لكؽ إذا كان يعسل فال يحق لو رفض السبيع ، حتى و إن تبيؽ بعد ذلػ أن ال حاجة لو بيذا 
 الدبمت .

تعميق البيع ىؾ لغرض التأكد مؽ صالحية السبيع لحاجة السذتري ، و ىشا بيشسا لؾ اتفق السذتري مع البائع عمى أن     
 يجؾز لمسذتري أن يقبل السبيع أو يرفزو بحدب حاجتو لو .

 التجربة ؟لكؽ ما الحكؼ إذا ىمػ السبيع لدى السذتري بقؾة قاىرة و ىؾ ما يزال تحت     

ألن السمكية ، أو شرط واقف شرط فاسخ  البيع معمقًا عمىكان في ىذه الحالة يتحسل السذتري تبعة ىذا اليالك سؾاء     
تحسل تبعة اليالك و انتقمت اليو في الذرط األول مؽ تاريخ انعقاد العقد ، و ألن يده يد ضسان إذا كان الذرط واقفًا و مؽ ثؼ ي

 إن لؼ تشتقل السمكية إليو .


