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 3المحاضرة 

 البيع بشرط المذاق

عقد بسؽجبو يذترط السذتري عمى البائع أن ال يتػ البيع إال إذا ذاق السبيع و ارتزاه ، عمى أن يعمؼ ىذا القبؽل في السدة     
 ف ، و ال يشعقد ىذا البيع إال مؼ تاريخ ىذا االعالن .الستفق عمييا أو السدة التي يقزي بيا العر 

و شرط السذاق قد يكؽن صريحًا و قد يكؽن ضسشيًا يدتخمص مؼ ظروف التعاقد ، و اختمف الفقياء في تكييف ىذا العقد     
بائع ( و ممزم لو ، الذي يمتزم بتسكيؼ ) و ىؽ ال بيشسا يذىب الرأي الراجح الى اعتباره وعدًا بالبيع صادرًا مؼ جانب واحد

السذتري مؼ مذاق السبيع خالل السدة السحددة إلعالن قبؽل السذتري أو رفزو إياه ، أما السذتري فمو مطمق الحرية في رفض 
لقبؽل ال مؼ السبيع أو قبؽلو بعد مذاقو ، و إذا قبل السذتري السبيع بعد ذوقو انعقد البيع مؼ تاريخ اعالن السذتري رغبتو في ا

وقت ابرام االتفاق االول ، كسا أن سكؽت السذتري بعد مزي السدة ال يعتبر قبؽاًل في ىذا الشؽع مؼ البيؽع ، و ال يذترط أن 
 ؽز أن يكؽن ضسشيًا يدتخمص مؼ تدمػ السبيع بعد مذاقو .يكؽن قبؽل السذتري صريحًا بل يج

كان و السذاق يتػ في الزمان و السكان السعيشيؼ في االتفاق ، فإن لػ يكؼ ىشالغ اتفاق يتبع العرف ، و أن لػ يؽجد ففي الس    
 الذي يتػ فيو تدميػ السبيع .

مثال / شخص أراد شراء برتقال مؼ صاحب بدتان ، فقال لو سؽف أخذ عدد مشيا لغرض التذوق فإن وجدت ان مذاقيا جيد 
 اشتريت كل البرتقال السؽجؽد في البدتان خالل يؽميؼ فقط ، وافق البائع عمى ذلغ .

 . 95ص  لسذاق و البيع بذرط التجربة في الكتاب ،مالحعة / يرجى دراسة الفروق بيؼ البيع بذرط ا
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 البيع بشرط العربون 

العربؽن / مبمغ مؼ الشقؽد يدفعو أحد الستعاقديؼ لآلخر وقت التعاقد إما بقرد التأكيد عمى أن العقد أصبح باتًا ال يجؽز 
 الرجؽع عشو أو بقرد السحافعة عمى حق العدول لكل متعاقد مشيسا .

في القانؽن العراقي يفيد ان الستبايعيؼ قد عقدا بيعًا نيائيًا  دفع العربؽن  االصل في ن في القانؽن العراقي / أنحكػ دفع العربؽ 
ال يجؽز الرجؽع عشو و أن العربؽن جزء مؼ الثسؼ يجب خرسو مؼ الثسؼ الشيائي عشد تشفيذ العقد ، عمى أن ىذا االصل 

مى أن العربؽن جزاءًا لمعدول ، فأن رفض العقد مؼ دفعو خدر العربؽن ، و يجؽز االتفاق عمى خالفو ، فيتفق الستعاقديؼ ع
 أن رفض العقد مؼ قبزو عميو رده مزاعفًا .

سذتري بإعطاء ال/ اشترى شخص قطعة أرض مؼ أخر ، فقامؽا بتدجيل ىذا العقد في السكتب و اتفقؽا عمى أن يقؽم مثال 
، عمى أن يتػ تدميػ باقي الثسؼ بعد نقل ممكية قطعة األرض في دائرة التدجيل العقاري  البائع جزء مؼ الثسؼ ) مميؽن ديشار (

 ، و ىذا األصل في القانؽن السدني العراقي .

 االستثشاء / اتفاق الطرفيؼ عمى أن يكؽن العربؽن ) مميؽن ديشار ( جزاء لمعدول .

 . رفض البائع العقد عميو أن يقؽم بتدميػ السذتري ) مميؽنيؼ ديشار (إذا 

 إذا رفض السذتري العقد فال يدترد العربؽن و يخدر الـ ) مميؽن ديشار ( الذي دفعو .

     


