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 5المحاضرة 

 التزامات البائع

يلتدم البائع بسهجب عقج البيع بالتدامات ثالثة ) نقل ملكية السبيع ، تدليم السبيع ، ضسان التعخض و االستحقاق و     
 ( .العيهب الخفية 

ال يهجج عيب  السهبايلبأن هحا مثاًل ، و أن يدلسه الى السذتخي ، و أن يزسن  ية جهاز السهبايلفالبائع يلتدم بشقل ملك    
 بأن يكهن ال يذحن مثاًل .فيه 

 االلتزام األول / نقل ملكية المبيع .

لبحث هحا السهضهع يجب أن نفخق بين ثالث حاالت ، انتقال ملكية السشقهل السعين بالحات ، و انتقال ملكية السشقهل     
 السعين بالشهع ، و نقل ملكية العقار .

 . السشقهل السعين بالحاتتقال ملكية أواًل / ان

إذا كان السبيع شيئًا معيشًا بالحات ) االشياء القيسية ( و مسلهكًا للبائع ، فأن السلكية تشتقل الى السذتخي بقهة القانهن و     
بيع  بسجخد انعقاد العقج ، على أن يالحظ احكام القهانين الخاصة التي تذتخط الذكلية في انعقاد العقهد ، كسا هه الحال في

 الديارات مثاًل .

 و يتزح من ذلك بأنه يشبغي لغخض نقل ملكية السشقهل السعين بالحات تهافخ الذخوط التالية :    

 .أن يكهن السبيع معيشًا بالحات  – 1

 أن يكهن السبيع مسلهكًا للبائع ، و إال كان العقج مهقهفًا على إجازة السالك الحقيقي . – 2

 شكلية معيشة . أن ال يذشخط القانهن  – 3

 و لسا كان حكم السشقهل السبيع جدافًا هه كحكم السشقهل السعين بالحات فأن ملكيته تشتقل الى السذتخي بسجخد انعقاد العقج .    

و إذا كانت ملكية السبيع السعين بالحات تشتقل الى السذتخي بسجخد انعقاد العقج و بحكم القانهن فال يبقى أي مجال للقهل     
 د التدام على البائع بشقل السلكية .بهجه 
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 ثانيًا / نقل ملكية المنقول المعين بالنوع .

من القانهن السجني العخاقي على ) ... و إما إذا كان السبيع لم ُيعين إال بشهعه فال تشتقل السلكية إال  531تشص السادة     
 باإلفخاز ( .

انعقاد العقج ، و انسا ال بج لحلك من إفخاز السبيع على أن ال يكهن البيع قج تم ال تشتقل ملكية االشياء السعيشة بالشهع بسجخد     
 جدافًا .

 فإذا تم االفخاز انتقلت السلكية الى السذتخي بالشدبة للستعاقجين و االغيار ، و يتم هحا االنتقال من تاريخ االفخاز .    

و االفخاز يتم اما عن طخيق عّج االشياء السثلية أو وزنها أو كيلها أو وضع اشارة عليها أو قياسها ، و لكن ما الحكم إذا     
 امتشع البائع عن تشفيح التدامه بفخز السبيع ؟

از للجائن ان يحرل فاذا لم يقم السجين بتشفيح التدامه ج – 2من القانهن السجني على ذلك بقهلها )  242تجيب السادة     
، كسا انه يجهز له  و بغيخ استئحانها في حالة االستعجالأعلى شيء من الشهع نفده على نفقة السجين بعج استئحان السحكسة 

 ( . الل في الحالتين بحقه في التعهيضان يظالب بقيسة الذيء من غيخ اخ

ذا باع مرشع نديج كسيات من القساش لم يبجأ بشديجها بعج ، و االشياء السدتقبلة كالسشقهل السعين بالشهع في الحكم ، فإ    
فأن السبيع هشا شيء غيخ معين بالحات ، و لحلك ال تشتقل ملكيته الى السذتخي بسجخد انعقاد العقج ، فإذا تم صشع الذيء أو 

ت ابخام العقج ، و السلكية تشتقل تقجم صشعه لجرجة تكفي لتعييشه ، انتقلت ملكيته الى السذتخي اعتبارًا من هحا الهقت ال من وق
 من الهقت السحكهر و له قبل التدليم .

واحج من نفذ الشهع يعتبخ السبيع بعج االنتهاء من صشعه متعيشًا بشهعه على أن االشياء التي ترشع على مقتزى نسهذج     
 ال بحاته .


