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شكر وعرفان
بسم هللا الرحمن الرحيم

ي َح ِميد"
" َو َم ْنيَ ْش ُك ْرفَإِنَّ َمايَ ْش ُك ُر ِلنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َكفَ َرفَإ ِ َّن َّ
اَّللَ َغنِ ٌّ
(سورة لقمان  ،آية )21
بداي ة ة ًة أحمة ةةد هللا ج ة ة جالل ة ة حمة ةةداً كثي ة ة اًر علة ةةى نعم ة ة الت ة ة ال تعة ةةد وال تحصة ةةى ،الت ة ة أنعة ةةم بهة ةةا عل ة ة
وتفض ة ة  ،فمة ةةا تمنية ةةت علة ةةى هللا شة ةةي اً إال وأعطة ةةان إية ةةاه ،وال أذكة ةةر ذل ة ة إال مة ةةن بة ةةا

التة ةةذكير بقة ةةول هللا

سبحان وتعالى "وأما بنعمة رب فحدث".
وانطالقاً من قول رسول هللا صلى هللا علي وسلم " :ال يشكر هللا من ال يشكر الناس"
أتق ة ةةدم بيس ة ةةمى آي ة ةةات الش ة ةةكر والتق ة ةةدير إل ة ةةى كة ة ة م ة ةةن س ة ةةاهم معة ة ة وأع ة ةةانن عل ة ةةى إنج ة ةةاز ه ة ةةذا الجه ة ةةد
المتواضة ةةك  ،كمة ةةا وأتقة ةةدم بخة ةةالص الشةةةكر والعرفة ةةان إلة ةةى أسة ةةتاذ
وال ةةذ تفض ة ة بقبول ة ة ااش ة ة ار
فة ة ة ت ة ةةوجيه  ،ثواعط ة ةةا

الــــدكتور ل ســــالم حمــــاد الدحــــدو ،

علة ةةى هةةةذا البح ة ةث  ،وعلة ةةى مة ةةا قدم ة ة ل ة ة مة ةةن جهة ةةد  ،فلة ةةم ية ةةدخر جهة ةةداً

الكثي ة ةةر م ة ةةن علمة ة ة وخبرتة ة ة الواس ة ةةعة  ،فلة ة ة ة ة منة ة ة جز ة ة ة الش ة ةةكر  ،وجة ة ةزاه هللا

كة ة خير .
كمة ةةا أتقة ةةدم بالشة ةةكر والتقة ةةدير إلة ةةى أعضة ةةا لجنة ةةة المناقشة ةةة :الة ةةدكتور حمة ةةد بة ةةارود  ،والة ةةدكتور عفي ة ة
أبوكلةة ةةو

 ،الةة ةةذين تفضة ة ةةلوا بقبةة ةةولهم مناقشة ة ةةة رسةة ةةالت  ،وأتقةة ةةدم بعظة ة ةةيم شة ة ةةكر وامتنة ة ةةان إل ة ةةى جامعة ة ةةة

األزه ة ةةر بكامة ة ة هي ته ة ةةا اادار ة ةةة واألكاديمي ة ةةة  ،التة ة ة ق ة ةةدمت لطالبه ة ةةا الكثي ة ةةر وال ازل ة ةةت ،وكة ة ة الش ة ةةكر
والتق ة ة ةةدير لكلي ة ة ةةة الحق ة ة ةةوق عل ة ة ةةى مجهوداته ة ة ةةا العظيم ة ة ةةة ،وجعله ة ة ةةا هللا ص ة ة ةةرحاً علمية ة ة ةاً ش ة ة ةةامخاً ،وذخة ة ة ة اًر
لإلسالم والمسلمين.


ث

ملخص
موضوع هذا البحث بيك مل الغير ف القانون المدن الفلسطين رقةم  4لسةنة 1021م المطبة فة قطةاع
غ ةزة  ،د ارسةةة مقارنةةة مةةك القةةانون المةةدن األردن ة  ،بااضةةافة إلةةى مجلةةة األحكةةام العدليةةة  ،واشةةتم هةةذا
البحث على فص تمهيد بينت في تعر
أما البا

عقد البيك فقهاً وقانوناً  ،ومن ثم خصا ص عقد البيك .

األول بعنوان "ماهية بيك ملة الغيةر" تناولةت فية تعر ة

بيةك ملة الغيةر فقهةاً وقانونةاً  ،وخلصةنا

إلى تحديد شروط وه ثالثة شروط  ،أن يكون هنا عقد بيك  ،وأن يكون المبيك معينةاً بالةذات  ،وأن ال
يكةةون المبيةةك مملوكةاً للبةةا ك أو للمشةةتر  ،ثةةم قمةةت بتحديةةد نطةةاق بيةةك ملة الغيةةر ومةةا يخةةر عةةن نطاقة ،
وميزت عن بعض األنظمة الت يتشةاب معهةا  ،و كةذل بحثةت موضةوع الطبيعةة القانونيةة لبيةك ملة الغيةر
ف التشر ك المصر  ،واألردن والفلسطين ك على حدة  ،وتناولت النظر ات التة قيلةت فة هةذا الشةين
وهة نظر ةة دعةول الضةمان (االسةتحقاق)  ،ونظر ةةة الةبطالن المطلة  ،ونظر ةة الفسةا  ،ونظر ةة الةةبطالن
النسب  ،و نظر ة العقد الموقو
نظر ة العقد الموقو
وف البةا

 ،ونظر ة تحول العقد  ،ونظر ة الةبطالن بةنص خةاص ،ومةن ثةم تناولةت

ف الفق ااسالم وقارنتها بنظر ة العقد القاب لإلبطال  ،وأحكام ك منهما .

الثةان والةذ كةان بعنةوان " اثثةار القانونيةة لبيةك ملة الغيةر " تناولةت فية اثثةار القانونيةة لبيةك

مل الغير بين المتعاقدين  ،ومةدل أحقيةة كة مةن المشةتر  ،والبةا ك فة إبطةال بيةك ملة الغيةر  ،وأيضةاً
مدل أحقية المشتر ف المطالبة بالتعويض  ،ومصدر هةذا التعةويض  ،وحةاالت تصةحيع بيةك ملة الغيةر
 ،والت تؤد إلى سقوط ح المشتر ف المطالبة بإبطال هةذا البيةك وهة إجةازة المشةتر للبيةك  ،وتملكة
للمبي ةةك  ،وتملة ة الب ةةا ك للمبي ةةك  ،وس ةةقوط حة ة المش ةةتر فة ة التمسة ة باابط ةةال بالتق ةةادم  ،و إقة ةرار المالة ة
الحقيق لهذا البيك  ،وبعةد ذلة تناولةت آثةار بيةك ملة الغيةر بالنسةبة للمالة الحقيقة  ،وهةذا اسةتدعى منة
بداي ًة دراسة مفهوم ااقرار من حيث تعر ف  ،وشةروط  ،وصةيغت  ،وتطرقةت أوالً إلةى حالةة إقةرار المالة
الحقيق ة للمبيةةك لهةةذا البيةةك  ،ومةةن ثةةم انتقلةةت إلةةى حالةةة عةةدم إق ة ارره لهةةذا البيةةك  ،وف ة هةةذه الحالةةة نشةةيت
عالقتةةين األولةةى عالقةةة المال ة الحقيق ة بالمشةةتر  ،والثانيةةة عالقةةة المال ة الحقيق ة بالبةةا ك  ،وأخ ة ة ة ة ة ة ةي ة ة ة ة ة ة اًر
المتعاقدين بالغير .
بحثت ف آثار بيك مل الغير ف نطاق عالقة المال الحقيق و
َ
ومن ثم أنهيت رسالت بخاتمة وتوصيات نعتقد بضرورة األخذ بها ،آم أن تؤخذ بعين االعتبار.
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Abstract
The subject of this study is Sale of property belonging to another in the Palestinian
civil law No. 4 of 2012, then comparing it with the Jordanian civil law and the
magazine of judicial sentences. This research includes an introductory chapter in
which the researcher discussed two things. First, the definition of contract of sale
according to jurisprudence and law. Second, features of contract of sale.
The first part entitled "Essence of Sale of property belonging to another". In this
section, the researcher clarified the definition of sale of property belonging to another,
according to jurisprudence and law, and concluded to determine the three conditions of
sale of property belonging to another:
- There must be a contract of sale.
- Sales must be specific and clear.
- Sales must not be owned by seller or buyer.
Then the researcher determined the scope of sale of property belonging to another and
what comes out from its scope, and distinguish this system from some systems which
similar to it. Also the researcher discussed separately the legal nature of sale of
property belonging to another in the Egyptian, Jordanian, and Palestinian legislation.
Subsequently, the researcher explained some different theories that have been said in
this regard as follows:
- Theory of maturation (warranty suit).
- Theory of absolute nullity.
- Theory of relative nullity.
- Theory of Abrogation.
- Theory of suspended contract.
- Theory of alienated contract.
- Theory of nullity according to special stipulation.
Therefore, the researcher discussed the theory of suspended contract in Islamic
Jurisprudence and compared it with the theory of voidable contract, with the
provisions of both of them.
The Second part entitled "Legal impacts to sale of property belonging to another" in
which the researcher discussed the legal consequences to sale of property belonging to
another among contractors. Moreover, the researcher explained the extent of eligibility
of both buyer and seller in abolition of sale of property belonging to another, and also
the extent of eligibility of buyer to claim compensation, and source of this
compensation. In addition, correction cases of sale of property belonging to another
that lead to bar the buyer's right in requesting nullifying this sale. So it is considered a
authorization for buyer to sell, and it gives seller the ownership of the sale, and barring
buyer's right in nullifying by limitation, and also it is a confirmation of the real owner
on this sale.

ح

Then the researcher discussed the effects of sale of property belonging to another
regarding the real owner. That is what summoned the writer in the beginning of his
study to define the concept of "confirmation" and its terminology, conditions and
forms. The researcher explained firstly the situation in which the real owner of sale
confirmed this sale. After that, the researcher moved to the situation in which the real
owner of sale did not confirm this sale. In this situation, we have two emergent types
of relations:
- The relationship of the real owner with the buyer.
- The relationship of the real owner with the seller.
Thereafter, the researcher discussed the impacts of sale of property belonging to
another in the scope of relationship between the real owner and the third-party
contractor.
Finally, the writer concluded his study with a list of outcomes and recommendations
that the writer hope to be put in the eye of consideration.
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مقدمة
يعد عقد البيك من أهم العقود الت عرفتها البشر ة جمعا  ،سوا كانت القديمة منها  ،أو
الحديثة  ،كما يعد األكثر شيوعاً ف
األفراد  ،أن يحصلوا على أغل

التعام  ،باعتباره األداة الت

احتياجاتهم  ،األمر الذ

يستطيك من خاللها

جعل يحظى برعاية القانونيين

عامة من مشرعين وقضاة وفقها  ،ولما كانت أهم خصيصة يتمتك بها عقد البيك أن عقد
ناق للملكية  ،مما يوج

أن يكون البا ك مالكاً للمبيك بمجرد انعقاده  ،حتى يستطيك أن ينق

المبيك إلى المشتر  ،ولكن يثور التساؤل عن الحالة الت
و تصر

في على أن مالكاً ل ؟؟ وهو بيك مل

العملية  ،وذل

ال يكون البا ك مالكاً للمبيك
تتعدد صوره ف

الغير  ،والذ

لكثرة وقوع  ،ولع من أهم صوره مثالً أن يبيك األ

الحياة

مال ابن ال باعتباره

نا باً عن ب باعتباره أصيالً  ،وقد يبيك الزو ماالً مملوكاً لزوجت  ،وقد يبيك الوارث ماالً ليس
من التركة  ،أو من التركة  ،لكن لم يقك ف

نصيب  ،وقد يبيك الشر

ف

الشيوع المال

الشا ك كل  ،ف حين أن ال يمل إال حصت في  ،وواضك اليد على مل غيره  ،قد يبيك هذا
المل  ،وقد يكون البا ك ف ك هذه األحوال على علم بين الش

ليس مملوكاً ل  ،وهنا يثور

التساؤل عن حكم هذا البيك ؟؟

مشكلة البحث :
يثير موضوع هذا البحث مجموعة من التساؤالت أهمها أن يبيك شخص ما مل غيره  ،سوا
كان ذل بحسن نية أو بسو نية .
وهنا يثور التساؤل عن تحديد البيوع الت تدخ ف نطاق بيك مل الغير  ،والبيوع الت
تخر عن نطاق بيك مل الغير  ،وكذل مسيلة مدل اعتبار ك من بيك المال الشا ك ،
والفضالة  ،والبيك بطر

النيابة  ،بيعاً لمل الغير من عدم ؟ األمر الذ

التشر عات الوضعية ف مواقفها من التيصي القانون لبيك مل
ببطالن بيك مل

اختلفت في

الغير  ،فمنها من أخذ

الغير  ،ومنها من أخذ بين هذا البيك بيعاً موقوفاً  ،وهذا أدل إلى
1

خالفات فقهية ف تحديد الطبيعة القانونية لبيك مل الغير  ،مما ترت

علي ظهور العديد

من النظر ات الفقهية بشين تحديد الطبيعة القانونية لبيك مل الغير  ،وهو ما انعكس بدوره
على اثثار القانونية الت تترت

على هذا البيك  ،وه هذه اثثار تتف مك القواعد العامة

للبيوع ؟ أم أن ل أحكاماً خاصة ب ؟
وف

الختام يثور التساؤل عن أهمية اشتراط التسجي باعتباره ركناً أساسياً للبيك وانتقال

الملكية كضمانة لمنك وقوع بيك مل

الغير ؟ وعن مدل كفاية التنظيم التشر ع لحماية

الملكية من التعد عليها ممن ال يملكونها ؟

أهمية الموضوع
كان واليزال توفير الحماية للملكية مشكلة للمواطن والمشرع  ،وهو ما يوجد أهمية خاصة
لموضوع بيك مل الغير سوا من الناحية العملية  ،أو النظر ة .
فمن الناحية العملية :فه تقوم على كثرة وانتشار بيوع مل الغير ف فلسطين حيث أن
الظرو

الت مر بها شعبنا أدت إل نزوح بعض من المواطنين بسب

ما تعرضوا ل من

عمليات تهجير وقت من العصابات الصهيونية ،فيصبع البعض يستغ هذه الظرو

،

فيقومون ببيك أمال هؤال النازحين لوجودهم خار الوطن لمدة طو لة  ،دون التمكن من
العودة  ،مما يلح بالغ الضرر بهذه الف ات  ،األمر الذ تنب ل المشرع فنظم أحكام بيك
مل الغير مما ينبغ مع تناول هذه األحكام  ،وتبيان مدل توفي المشرع ف ذل  ،أم
أن األمر يفرض إضافة أحكام جديدة ؟
أما الناحية النظر ة  :فإن هذه الدراسة تهد
حيث التعر

 ،أو الشروط الواج

إلى تحديد معنى بيك مل الغير سوا من

توافرها ف بيك مل

الغير  ،أو تحديد نطاق هذا

البيك ،و تحديد الطبيعة القانونية ل  ،خاصة أن معظم التشر عات القديمة كانت تجيزه
 ،لكن بعد ظهور فكرة أن عقد البيك أصبع عقداً ناقالً للملكية ،ف التشر عات الحديثة الت
اعتبرت أن بيك مل الغير يتنافى مك طبيعة عقد البيك  ،نظ اًر لعدم إمكانية مث هذا العقد
ف

نق ملكية المبيك غير المملو للبا ك  ،ولذل
2

كان منطقياً ف ظ هذه التشر عات

الحديثة القول ببطالن بيك مل
مل

الغير  ،ورغم اتفاق التشر عات الحديثة على بطالن بيك

الغير  ،إال أن هنا من الفق ما اتج إلى تيصي هذا البطالن وهاجم النصوص

التشر عية  ،مما ينبغ مع تناول هذا الخال

الفقه  ،ثم نبين آثار بيك مل الغير ف

مواجهة المتعاقدين  ،و ف مواجهة المال الحقيق ،و ف مواجهة الغير  ،خاصة أن بيك
مل

إلى عدم استقرار المراكز القانونية بين المتعاقدين والمال

الغير يؤد

،

الحقيق

والغير  ،لنختم بحثنا هذا بخاتمة وتوصيات نيم أن يتبناها مشرعنا الوطن  ،وييخذ بها
قضا نا الفلسطين  ،وتجد قبوالً لدل الفق المقارن .

منهجية الدراسة
الغير على الدراسة التحليلية المقارنة وذل

لقد اعتمدنا ف دراستنا لموضوع بيك مل

ما

بين القانون المدن الفلسطين المطب ف قطاع غزة لسنة  1021م  ،والقانون المدن
المصر و األردن
والتدقي

 ،وذل

نظ اًر لما لهذا النوع من الدراسة أهمية كبيرة ف

 ،والوصول إلى نتا ج عملية مهمة  ،وقد ركزنا ف

الفلسطين واألردن  ،و رجك السب
القانون المدن

المصر الذ

البحث

الدراسة على القانونين

ف ذل إلى أن القانون األول استمد نصوص من

بدوره استمد من القانون المدن

الفرنس

النظر ة الالتينية ,أما القانون الثان استمد نصوص من الفق ااسالم .
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فصل تمهيدي  :تعر

-:

عقد البيك وخصا ص

الباب األول  :ماهية بيع ملك الغير وطبيعته القانونية
الفص األول  :تعر

بيك مل الغير وشروط ونطاق

الفص الثان  :الطبيعة القانونية لبيك مل الغير
الباب الثاني  :آثار بيع ملك الغير
الفص األول :اثثار القانونية لبيك مل الغير فيما بين المتعاقدين
الفص الثان  :اثثار القانونية لبيك مل الغير بالنسبة للمال الحقيق
الفص الثالث  :اثثار القانونية لبيك مل الغير بالنسبة للغير
الخاتمة والتوصيات

4

الفصل التمهيدي
تعريف عقد البيع وخصائصه
تمهيد وتقسيم
يشتم هذا الفص على تعر

عقد البيك ف القوانين المختلفة ،وألهم خصا ص  ،و

نتناولها عبر مبحثين على النحو اثت :
المبحث األول  :التعريف بالبيع
المبحث الثاني  :خصائص عقد البيع

المبحث األول
التعريف بالبيع
تقسيم:
يشتم هذا المبحث على تعر
التعر

البيك لغ ًة  ،وكذل تعر ف قانوناً وفقهاً  ،ويشتم على

الذ أخذ ب القانون المدن الفلسطين  ،وذل حس

المطلب األول  :التعريف بالبيع لغة
المطلب الثاني  :تعريف بالبيع قانوناً وفقه ًا


5

التقسيم التال :

المطلب األول
التعريف بالبيع لغ ًة
قال ابن فارس " :أن كلمة (بيك) البا واليا والعين أص واحد وهو بيك الش
الش

 ،وربما سم

بيعاً  ،والمعنى واحد.

َ

قال رسول هللا صلى هللا علي وسلم " :ال يبك أحدكم على بيك أخي " قالوا أن معناه ال يشتر
على شر أخي  ،ويقال بعت الش

بيعاً  ،فإن عرضت للبيك قلت  :أبعت .

()1

قال ابن منظور  " :البيك ضد الش ار  ،والبيك يقاب الش ار أيضاً  ،وهو من األضداد ،وبعت
الش

شر ت  ،أبيع بيعاً ،ومبيعاً  ،وهو شاذ  ،وقياس مباعاً  ،واالبتياع االشت ار "

قال الفرزدق :إن الشبا
وف الحديث  " :ال يخط

لرابع من باع

والشي

()2

ليس لبا عي تجار  ،يعنى من اشتراه.

الرج على خطبة أخي وال يبيك على بيك أخي " يعن ال يشتر

على ش ار أخي  ،فإنما النه على المشتر ال على البا ك

()3

ونخلص من هذه التعر فات أن البيك بمعنى الش ار .

1معجم مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر ا  ,تحقي  :عبد السالم محمد هارون ,
المجلد األول  ،ص  ,723ط9711هة 9131 -م  ,دار الفكر – بيروت –

لبنان .

2لسان العر  ,البن منظور  ,تحقي  :نخبة من العاملين بدار المعار وهم  :عبد هللا عل الكبير  ,محمد
أحمد حس

هللا  ,هاشم محمد الشاذل – ,المجلد الثامن  ،ص  ، 11نشر دار المعار  -القاهرة .

3الصحاح تا اللغة وصحاح العربية الجز الثالث  ،ص
6

 2211



المطلب الثاني
التعريف بالبيع قانوناً وفقه ًا
تقسيم :
سو

يشتم هذا المطل

على تعر

عقد البيك ف القوانين الوضعية المختلفة  ،وتعر
عقد البيك ف المجلة العدلية  ،أو ف القانون

القانون الفلسطين لعقد البيك  ،سوا كان تعر

المدن الفلسطين رقم  4لسنة 1021م  ،وذل على النحو اثت :

الفرع األول  :تعريف عقد البيع في القوانين الوضعية المختلفة
الفرع الثاني  :تعريف القانون الفلسطيني لعقد البيع
الفرع األول
تعريف عقد البيع في القوانين الوضعية المختلفة
تعددت التعر فات بشين عقد البيك لدل القوانين الوضعية المختلفة والت لم تتر مسيلة تعر
عقد البيك للفق  ،فقد عرف القانون المدن

الفرنس

ف

المادة ( )2811بين  :اتفاق يلتزم
1

بموجب أحد العاقدين بتسليم شي اً ،و لتزم اثخر بدفك ثمن "

هذا وقد عرف القانون المصر ف المادة ( )421بين " عقد يلتزم ب البا ك أن ينق ملكية
ش

أو حقاً مالياً آخر مقاب ثمن نقد ".

أما القانون المدن

األردن

فقد عرف ف

()2

المادة  468بين " تملي

مال أو ح مال

لقا

عوض "
1

القانونالمدنيالفرنسي،نصالمادة9852والتيعرفتالبيعبأنه":عقديلتزمبهاحدالطرفينبتسليمشئويلتزماألخربدفع
الثمنويجوزأنيتمبعقدرسميأوعرفي" 
2
ويقابلهذهالمادةمنالقوانينالعربيةاألخرىفيالقانونالمدنيالسوريوالقانونالمدنيالليبيفيتعريفهمالعقدالبيع،والتي
تأثرتبماأوردهالقانونالمدنيالمصري.....عبدالرزاقالسنهوري،الوسيطفيشرحالقانونالمدني،الجزءالرابع،
(العقودالتيتقععلىالملكيةالبيع)،ص 22

7

هذا وقد تيثر القانون المدن الفرنس بالفكرة الرومانية عند تعر ف للبيك  ،أما القانون المدن
المصر ثوان كان قد جا متيث اًر بالقانون المدن الفرنس  ،إال أن وسك من دا رة مح العقد ،
حقوق مالية

فلم يقتصر على االلتزام بنق ح الملكية ف موضوع التعاقد  ،ب أن أضا
أخرل  ،مث الحقوق العينية وحقوق االرتفاق إلى غير ذل من حقوق

()1

فكان عقد البيك لدل القانون المدن األردن أشم من البيك ف ظ القانون المدن المصر
حيث يقتصر البيك ف القانون األخير على نوع واحد من أنواع البيك ،والذ
مبادلة عين بنقد  ،أو ما يطل

علي البيك المطل  ،أما القانون المدن

هو عبارة عن

األردن فقد عر

البيك " بين تملي مال أو ح مال لقا عوض"  ،وهكذا جا أشم  ،ألن العوض ،يشم
العوض النقد

كما ف

على النحو الذ

البيك بمعناه الضي

سب

أن نص علي القانون

المدن المصر  ،كما يشم مصطلع العوض والعوض العين ويكون هذا ف المقايضة

()2

النقد الموجه إلى هذه التعريفات :
أخذ على هذه التعر فات أنها ال ترت

أهم أثر من آثار عقد البيك  ،أال وهو انتقال الملكية  ،إذ

أن بالرجوع إلى هذه القوانين سالفة الذكر لم يرت
فالقانون المدن الفرنس قد رت

أيةاً منها انتقال الملكية بمجرد العقد (،)3

التزاماً بالتسليم بين المتعاقدين  ،أما القانون المدن المصر

فقد جع العقد منش اً لاللتزام بنق الملكية  ،بينما األص أن الملكية تنتق بمجرد العقد

()4

بوج عام  ،ما لم ينص القانون على خال

ذل  ،وهذا ما فعل القانون المدن األردن ،

مال أو ح

لقا عوض "  ،وهكذا فإن ملكية المبيك

والذ

عر

البيك بين " تملي

مال

تنتق في كيص عام بمجرد العقد  ،وهو ما نص علي ف المادة ( )2246من  ،والت جا
فيها " تنتق الملكية وغيرها من الحقوق العينية ف

المنقول والعقار بالعقد  ،متى استوفى

أركان وشروط  ،طبقاً ألحكام القانون" مستثنياً من تل القاعدة عقد بيك العقار  ،حيث نص

1

عبدالكريمأحمدالمرتضي،بيعملكالغيرفيالقانونالمدنياليمني،دراسةمقارنةص 3
2
محمديوسفالزعبي،العقودالمسماة(شرحعقدالبيع)،دارالثقافةللنشر،2002ص 91
3
 خميسخضر،العقودالمدنيةالكبيرة(البيعوالتأمين)،دارالنهضةالعربيةالطبيعةاألولى،9131ص 91
4
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص5

8

ف المادة ( )2241من على أن " ملكية العقار ال تنتق بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير إال
()1

من وقت التسجي ".

الرد على هذا النقد الموجه :
تم الرد على هذا النقد  ،بين انتقال الملكية ليس أث اًر لعقد البيك  ،ب هو أث اًر لاللتزام بنق
الملكية الذ ينش عقد البيك  ،فعقد البيك ينش
االلتزام يتم تنفيذه ف
المتفرعة عن
البيك ينش

ف ذمة البا ك التزاماً بنق الملكية ( ،)2وهذا

بيك المنقول المعين بنوع باافراز ،بينما ف

العقار والحقوق العينية

فال يتم تنفيذ هذا االلتزام إال من وقت اتمام اج ار ات التسجي  ،وهكذا فإن عقد
التزاماً على البا ك بنق الملكية

()3

أما المشرع الفرنس فقد جع نق الملكية بقوة القانون وبمجرد العقد وذل وفقاً لما نصت علي
المادة ( )2811والت

جا فيها  " :البيك يكون تاماً  ،وأن الملكية تنتق إلى المشتر ف

مواجهة البا ك بقوة القانون  ،من وقت االتفاق على المبيك والثمن  ،ولو لم يتم تسليم المبيك أو
دفك الثمن "  ،فجع عقد البيك ناقالً للملكية  ،بمجرد انعقاد العقد بالنسبة للمنقول ،أو العقار
فيما بين المتعاقدين  ،أما بالنسبة للغير فال يحتج بها ف
التسجي

()4

مواجهت إال بتمام إج ار ات

.

الفرع الثاني
تعريف القانون الفلسطيني لعقد البيع
تباينت التشر عات المطبقة ف فلسطين من حيث مصدرها  ،أو من حيث نطاق تطبيقها على
األراض

الفلسطينية ،كلها أو على أج از منها دون أخرل  ،فمناط

التشر عات الت
االنتدا

طبقت فيها مز جاً من تشر عات صدرت ف

البر طان  ،أو ف

العهد العثمان

عهد اادارة المصر ة ،أو ما سن بعد ذل

1

قطاع غزة كانت
،أو ف

عهد

من أوامر عسكر ة

المذكراتااليضاحيةلشرحمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،ديوانالفتوىوالتشريع2007م،ص 897،892
2
 محمدحسنقاسم،القانونالمدني(العقودالمسماةالبيع،التأمين،اإليجار)دراسةمقارنة،منشوراتالحلبي،2007ص 22
3
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص1
4
المذكراتاإليضاحيةلشرحمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،ص892و 897

9

وضعتها قوات االحتالل االس ار يل

()1

 ،أما بالنسبة للضفة الغربية فخضعت أيضاً لمز ج من

التشر عات الصادرة ف العهد العثمان  ،واالنتدا

البر طان  ،وبعد ذل التشر عات األردنية

()2

أما بالنسبة للنصوص القانونية الت نظمت عقد البيك ف هذه الحقبات الزمنية الت مر بها
القانون الفلسطين  ،فف العهد العثمان وضعت المجلة العدلية  ،والت

تناولت عقد البيك ،

سوا من حيث التعر

 ،أو غير ذل  ،إال أن لم يط أر أ تعدي  ،أو تغيير علي بعد ذل ،

سوا ف زمن االنتدا

البر طان  ،أو ف عهد االدارة المصر ة ،أو االحتالل الصهيون  ،على

الرغم من االضافات والتعديالت ،وسةةن قوانين ف هذه الفترات باستثنا بعض التشر عات الت
كانت تتعل

بيموال الغا بين والنازحين ،وذل

2161/6/11م  ،والذ يوج
الحلول مح صاح

أ

بإصدار األمر رقم 41الصادر بتار ا
من هذه اادارة هو

بتشكي إدارة ألمال الغا بين ،وأن الهد

مال مترو  ،وحيازت  ،واتخاذ التدابير الالزمة بهذا الخصوص ،

طالما ثبت مغادرت للمناط المحتلة  ،قب يوم 2161/6/11م  ،ومنك أ تصر على هذه
األمال

 ،وخاصة منك تسجيلها ف

دا رة التسجي " الطابو" وكذل

ترتي

االستيال على

األرض الت كانت مملوكة لمصر  ،ومدير ة الحاكم العام المصر  3،إلى أن تم إقرار القانون
المدن

الفلسطين

لسنة 1021والذ

عام  1021ف

قطاع غزة من قب المجلس التشر ع

تضمن تعر فاً لعقد البيك  ،لذل سو

نتناول تعر

الفلسطين

رقم 4

عقد البيك ف مجلة

األحكام العدلية ،ومن ثم ف القانون المدن الفلسطين رقم  4لعام 1021المطب ف قطاع
غزة

 )1تعريف عقد البيع في مجلة األحكام العدلية :
عرفت مجلة األحكام العدلية ف مادتها( )208البيك بين " مبادلة مال بمال " وهو يعن
أن البيك تملي

مال مقاب مال

()4

 ،وبهذا تكون المجلة العدلية قد أطلقت تعر

1

سالمحمادالدحدوح،الطبيعةالقانونيةللتسجيلوأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،الطبعةالثانية،9115ص 131
2
سالمالدحدوح،عقدالبيع،مرجعسابق،ص929
3
سالمالدحدوح،الوجيزفيعقدالبيع،الطبعةاألولى2002،م،ص928و 922
4
 عليحيدر،درراألحكامشرحمجلةاألحكام،المجلداألول،البيوع،اإلجارة،الكفالة–دارالثقافةللنشرص13

10

عقد

()1

البيك ليشم ك مبادلة مال بمال

 ،والسب

ف ذل  ،يرجك إلى ؛ أن المجلة قد نظمت

أربعة أنواع من البيوع أولها  :بيك المال بالثمن  ،والذ سم بالبيك بمعناه الضي  ،وثانيها
 :عقد الصر  ،وهو بيك النقد بالنقد  ،وثالثها  :عقد المقايضة  ،وهو بيك العين بالعين
أ مبادلة مال بمال غير النقدين  ،والرابك  :بيك السلم وهو بيك المؤج بمعج

()2

 )9تعريف عقد البيع لدى القانون المدني الفلسطيني :
لقد عر القانون المدن الفلسطين رقم  4لسنة 1021عقد البيك ف المادة ( )411بين
"عقد يلتزم بمقتضاه ؛ أن ينق للمشتر ملكية ش

أو حقاً مالياً ف مقاب ثمن ماد

هذا ولقد جا ت صياغة هذه المادة متيثرة بالقانون المدن المصر
أن يوج إلى هذا التعر
المصر الذ

 ،ذات النقد الذ

تيثر ب على النحو الذ

وج إلى تعر

()3

"

 ،ومن الطبيع ؛

البيك ف

القانون المدن

عرضنا ل ؛ حيث تم الرد على هذا النقد؛ بين

عقد البيك ينحصر ف إنشا التزام بنق الملكية ف ذمة البا ك  ،وهذا االلتزام قد ينفذ فو ار
ف المنقول المعين بالذات  ،فيبدو كين عقد البيك هو الذ نق الملكية  ،بينما ف الحقيقة
أن نق الملكية قد جا تنفيذاً لهذا االلتزام  ،فينفذ هذا االلتزام من وقت اافراز ف المنقول
المعين بنوع فقط  ،بينما يتيخر تنفيذ نق ملكية العقار والحقوق العينية المتفرعة عن إلى
وقت اتمام اج ار ات التسجي سوا بين المتعاقدين أو الغير

()4

وأعتقد بضرورة ترجيع ما أخذت ب مجلة األحكام العدلية ف تعر فها لعقد البيك باعتباره
جا تعر فاً شامالً لجميك أنواع البيوع دون استثنا  ،و نعتقد بين تعر

المجلة قد جا

بمعنيين لعقد البيك  ،أولهما بمعناه الضي مبادلة مال بنقد ،وهذا المعنى الذ تبنت غالبية
التشر عات المقارنة  ،ومعنى واسك يشم

البيك بمعناه الضي

 ،بااضافة إلى عقد

الصر والمقايضة والسلم  ،باعتبار جميك هذه العقود ه عبارة عن مبادل مال بمال ،
بحس

طبيعة ونوع هذا المال .

1

 خليلقدادة،الوجيزفيشرحالقانونالمدنيالفلسطيني،العقودالمسماة،الكتاباألول،عقدالبيع،دراسةمقارنة،الطبعة
الثالثة2000،م،ص 20
2
المذكراتاإليضاحية،مرجعسابق،ص 891
3
سالمحمادالدحدوح،مرجعسابق،ص 5
4
المذكراتاإليضاحية،مرجعسابقص 892
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المبحث الثاني
خصائص عقد البيع
تمهيد وتقسيم
قد سب القول بين معظم التشر عات الحديثة قد عرفت عقد البيك بين " عقد يلتزم بمقتضاه
أن ينق للمشتر ملكية ش

مال

 ،أو ح

استنباط خصا ص هذا العقد من هذا التعر
بين عقد رضا

ف

مقاب ثمن ماد

" ،ومن ثم يمكن

على النحو التال  ،ونجم أهمها  :أوالً

 ،وثانياً بين عقد معاوضة  ،يتم مقاب ثمن نقد  ،وثالثاً أن عقد ملزم

للجانبين  ،ورابعاً أن عقد ناق للملكية ،خامساً بين عقد محدد القيمة  ،و هنا
يض ي

خاصية سادسة تتمث ف أن من أعمال التصر

هذه الخصا ص ك منها ف مطل

 ،مما ينبغ مع أن نتناول

مستق على النحو اثت :

المطلب األ ول  :عقد البيع عقد رضائي
المطلب الثاني  :عقد البيع عقد معاوضة
المطلب الثالث  :عقد البيع عقد ملزم للجانبين
المطلب الرابع  :عقد البيع ناقل للملكية
المطلب الخامس  :عقد البيع محدد القيمة
المطلب السادس  :عقد البيع عمل من أعمال التصرف

12

من

المطلب األول
عقد البيع عقد رضائي
وفقاً للتعر

الساب  ،يعد عقد البيك عقداً رضا ياً  ،ينعقد بمجرد اتفاق إرادتين متطابقتين

على إحداث أثر قانون  ،و ليس عقداً شكلياً ( ،)1إذ يكف النعقاده تعبير ك من طرفي
عن إرادتيهما على إحداث ذل

األثر

()2

والذ

قد يتم باللفظ ،أو الكتابة ،أو بااشارة

المتداولة عرفاً ؛ أو مما يمكن استنتاج من اتخاذ موق  ،التدع ظرو

الحال شكاً ف

داللت على حقيقة المقصود  ،ثوان رضا ية عقد البيك ف المنقول ليست من النظام العام ،
فيجوز للطرفين االتفاق على أال ينعقد العقد بينهما -إال إذا -استوفى شكالً معيناً ،
كتحر ره ف ورقة رسمية  ،وف هذه الحالة ؛ ال يكون العقد رضا ياً -إال إذا -استوفى هذا
الشك المتف علي

()3

** استثناء :
هذا وقد أوردت مختل

التشر عات استثنا على هذا المبدأ ،وهو مبدأ الرضا ية ،بين

جعلت بعض البيوع شكلية  ،سوا بين يشترط األفراد ذل  ،أو بموج
يشترط المشرع إفراغ عقد البيك بسند رسم على يد موظ
التصرفات العقار ة ف دوا ر التسجي وفقاً للتشر ك الفلسطين

نص قانون كين

مختص ،أو وجو

تسجي

()4

كذل أن نق ملكية مركبة يكون باطالً إذا لم يتم ف إدارة الترخيص  ،بمعنى أن عقد بيك
المركبة عقد شكل  ،يستلزم في التسجي  ،ويعد التسجي ركن انعقاد في  ،وذل
للتشر ك األردن

وفقاً

()5

1

خميسخضر،مرجعسابق،ص 20
2
محمدحسنقاسم،مرجعسابق،ص70
3
جعفرالفضلي،الوجيزفيالعقودالمدنية،البيع–االيجار–المقاولة،دراسةفيضوءالتطورالقانونيومعززةبالقرارات
القضائية،مكتبةدارالثقافةللنشرعمانوسطالبلد،9131،ص 93،92
4
سالمالدحدوح،مرجعسابق،عقدالبيع،ص 1
5
محمديوسفالزعبي،مرجعسابق،ص 20
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أما بالنسبة التفاق األفراد على الشكلية فقد يكون بين يتف األفراد على تمر ر عقد البيك
ف سند عرف  ،أو رسم مرتبين على تخل

هذا الشرط بطالن العقد

()1

المطلب الثاني
عقد البيع عقد معاوضة يتم مقابل ثمن نقدي
يعد عقد البيك من عقود المعاوضة  ،ألن ك طر من طرف العقد ،ييخذ مقاب لما يعط ،
فالبا ك ييخذ ثمن مقاب المبيك ،والمشتر ييخذ المبيك ف مقاب الثمن  ،و هذا ما جع عقد
البيك يختل

عن عقد الهبة ،وكذل يختل
()2

وهو ما يميزه عن عقد المقايضة
كما يج

عن عقد االيجار ،وف أن يتم دفك الثمن نقداً ،

أن يكون الثمن حقيقياً ،وجدياً  ،وليس صور اً  ،أو تافهاً ،أو بدون ثمن  ،وف حال

ثبت أن الثمن ليس حقيقياً  ،أو صور اً ،أو تافهاً ،أو غير موجود ،فإننا نكون أمام هبة
وبالتال ينطب عليها أحكام الهبة

()3

المطلب الثالث
عقد البيع عقد ملزم للجانبين
يرت

عقد البيك التزامات متقابلة ف

ذمة البا ك والمشتر  ،فالبا ك يلتزم بتسليم المبيك ،

والمشتر يلتزم بتسليم الثمن أو المقاب  ،فضالً عن أ
()4

الطرفين ف ذمة ك واحد منهما

1

سالمالدحدوح،عقدالبيع،مرجعسابق،ص 1
2
جعفرالفضلي،مرجعسابق،ص 93
3
خميسخضرة،مرجعسابق،ص95
4
خليلقدادة،مرجعسابق،عقدالبيع،ص21
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التزامات أخرل يرتبها العقد بين

يترت

على ذل ؛ خضوع عقد البيك ألحكام العقود الملزمة للجانبين  ،من حيث أحكام الفسا

 ،والدفك بعدم التنفيذ  ،وتبعة استحالة التنفيذ  ،وأن تنفيذ أحد المتعاقدين اللتزام دون اثخر،
ال يجع العقد ملزماً لجان

()1

واحد  ،ثوانما يبقى ملزماً للجانبين

المطلب الرابع
عقد البيع عقد محدد القيمة
يقصد بذل ؛ أن كال المتعاقدين ،يستطيعان لدل إنشا العقد ،أن يتفقا على تحديد مقدار ما
سيقدم المشتر من ثمن ،وما سييخذ من ش
يعط المشتر أل

ثو قماش بيوصا

أو مال مقاب ذل  ،كين يتف البا ك على أن

محددة  ،وأن يعط المشتر ف المقاب ثمن لذل

دينار لك ثو  ،فهنا يعلم ك من المتبايعين ما سيعود علي من التزام وما سيعود
عشر ن
اً
علي من ح

()2

غير أن البيك ،قد يكون عقداً احتمالياً ،وذل إذا ربط المتعاقدان أحد االلتزامات بحادث غير
محق ،كما لو تعل األمر بجع الثمن ف صورة النقد  ،أو احتمالية  ،كما لو تعل االلتزام
بمرت

دور مدل الحياة  ،كبيك ااعاشة

()3

المطلب الخامس
عقد البيع عمل من أعمال التصرف
أضا

بعض الفقها والشراح هذه الخاصية لعقد البيك باعتباره عم من أعمال التصر

معللين ذل ؛ أن البا ك يلتزم بمقتضاه  ،بين ينق للمشتر ملكية ش

1

أو حقاً مالياً آخر

()4

 محمدحسنقاسم،الوسيطفيعقدالبيعفيضوءالتوجيهاتالقضائيةوالتشريعيةالحديثة،دارالجامعةالجديدة2099،م،
ص،21االسكندرية
2
محمديوسفالزعبي،مرجعسابق،ص29
3
سالمالدحدوح،مرجعسابق،عقدالبيع،ص92
4
أنورسلطان،العقودالمسماة(شرحعقديالبيعوالمقايضة–دراسةمقارنةفيالقانونالمصريواللبناني)دارالنهضة
العربيةللطباعةوالنشر،9157،ص28
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،

المطلب السادس
عقد البيع ناقل للملكية
يتميز عقد البيك عن غيره من العقود بين أصبع ناقالً للملكية ولكن قب أن يص إلى ذل
كان قد مر بتطور نعرض ل على النحو اثت :

-1البيع ونقل الملكية في القوانين القديمة
أ) البيك ونق الملكية ف القانون الرومان
كان البيك ف العقد الرومان من عقود التراض  ،ولكن لم يكن ناقالً للملكية  ،ب منتجاً
لمجرد تعهدات ،ومن مقتضى هذه التعهدات ،أن البا ك كان ملتزماً بتمكين المشتر من
وضك يده على المبيك  ،واالنتفاع ب  ،وحيازت حيازة هاد ة

()1

 ،دون أن يتعرض ل أحد

 ،سوا البا ك نفس  ،أو غيره ،بااضافة إلى ذل كان البا ك يلتزم بنق هذه الحيازة ،و
بضمان التعرض الصادر من جهت  ،أو الصادر من جهة أجنب
الرومان كان هذا العقد يرت

 ،فف

ظ القانون

للبا ك أن يستبق الملكية عنده دون أن ينقلها إلى المشتر ،

والضمان الذ يكف للمشتر تحقي غايت  ،هو التزام البا ك بعدم التعرض ل .

()2

ومن ثم فإن ؛ ك ما كان يرتب عقد البيك ف ذمة البا ك هو االلتزام بنق الحيازة الهاد ة
للمشتر  ،أما نق الملكية  ،سوا كان البا ك قد التزم ب ف العقد صراحة ،أم لم يكن قد
اجر ات خاصة مستقلة عن عقد البيك ،وه
التزم ب  ،فكان ال بد لتحقق من اتباع ا
اج ار ات شكلية ،كان يتم اتباعها وه االشهاد  ،والتنازل القضا
()4

التقادم

()3

.

 السب

ف عدم جع البيك ناقالً للملكية ف القانون الرومان :

1

أنورسلطان،مرجعسابق،ص 95
2
عبدالرزاقالسنهوريوالفقي،عقدالبيع،مرجعسابق،ص891
3
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 91
4
خميسخضر،مرجعسابقص93
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 ،أو التسليم  ،أو

يرجك السب

ف عدم جع عقد البيك ناقالً للملكية  ،أن ح التمل كان مقصو اًر على

المواطن الرومان  ،و لما أوجبت ضرورات التطور التعام مك غير المواطنين الرومانيين
،وج

التوفي

بين هذه الضرورات  ،وبين القواعد القانونية العتيقة  ،فجع أثر البيك

مقصو اًر على تمكين المشتر من االنتفاع بالمبيك  ،وبهذا تيسير التعام
المواطنين الرومانيين

مك غير

()1

إن عقد البيك ف القانون الرومان  ،لم يكن ناقالً للملكية  ،وكان بيك مل الغير صحيحاً
دون أن يكون البا ك مالكاً

)البيك ونق الملكية ف القانون الفرنس القديم
انتقلت أحكام القانون الرومان

ف

البيك ال ينق الملكية ،وال يرت

التزاماً بنقلها ،هذا ولم يتبقى من طرق نق الملكية الت

كانت سا دة ف

القانون الرومان

هذا الصدد إلى القانون الفرنس

القديم  ،وذل

بين

سول طر قة التسليم أو القبض  ،واستبعد ما يسمى

باألشهاد ،والتنازل القضا (الدعول الصور ة) ( ،)2فكان يتم البيك بين ينق البا ك إلى
المشتر المبيك  ،ويحوزه حيازة هاد ة على أساس أن مال  ،ولم تكن الملكية تنتق إلي
إال بالقبض  ،واستمر الحال على هذا النحو إلى أن حدث تطور ف

القانون الفرنس ،

بحيث أصبع القبض أو التسليم أم اًر صور اً  ،وذل من خالل ذكرهم ف العقد أن التسليم
قد تم أو حص  ،إلى أن أصبع ذكر التسليم أيضاً شرطاً ميلوفاً  ،وبق

ف

القانون

الفرنس القديم بيك مل الغير صحيحاً (.)3

 -9البيع ونقل الملكية في القوانين الحديثة

1

عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،ص898فيالهامش 
2
 يقصدباإلشهاد:عمليةرسمية لنقل الملكيةفياألموال النفيسةحيثيحضرهالمتصرفوالمتصرفإليه ،حاملالميزان،
خمسةشهودمنالمواطنينالرومانالبالغينالذكور،والذينيمثلونالقبائلالخمسالتيكانتتكونسكانروماالقديمة.وتبدأ
إجراءاتاإلشهادبأنيقومالمتصرفإليهبإمساكمايرمزإلىالعقارأوالشيءموضوعالتصرفبينيديهويعلنأنهمالكله،ثم
يضربالميزانبقطعةالبرونزويسلمهاإلىالمتصرفباعتبارهاثمناًللمبيع،أماالمتصرففكانيفقموقفاًسلبياً 
التنازلالقضائي(الدعوى الصورية ):فهيطريقةقديمةبمقتضاهايتفقالبائعوالمشتريعلىأنيقيمالمشتريضدالبائع
دعوىصوريةأمامالبريتورالم دنيفيرومايدعيفيهاملكيةالعقارالمبيعوتستلزمهذهالدعوىحضورالمتصرفوالمتصرف
إليهوالشيءالمرادنقلملكيته،ويردالمتصرفعلىادعاءالمتصرفإليهبملكيةالعقارالمبيعبالموافقةعلىادعاءه،وعندئذ
يصدرالحكمباثباتالملكيةللمدعيوتنتقلالملكيةإليه،عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص91
3
عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،ص892،898وأنورسلطان،مرجعسابق،عقدالبيعوالمقايضة،ص 91
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ف أواخر العهد الفرنس القديم  ،ومك التطور الملحوظ  ،كان الفرنسيون يكتفون بذكر شرط
التسليم والتسلم حتى ولو لم يتم التسليم فعالً  ،وبذل أصبع عقد البيك ناقالً للملكية من الوجهة
العملية  ،إلى أن صدر قانون نابليون سنة 2101م  ،والذ

نص صراحة على هذا المبدأ ،

بين عقد البيك عقد ناق للملكية  ،وهو نص المادة ( )122والت اعتبر فيها العقد ذات طر قة
من طرق اكتسا
ش

الملكية  ،كذل نص المادة ( )2211والت تنص على أن " االلتزام بتسليم

يتم بمجرد اتفاق المتعاقدين " وهو يجع الدا ن مالكاً  ،و جع الش

ف ضمان من

الوقت الذ يكون في التسليم واجباً حتى ولو لم يتم التسليم بالفع  ،هذا ولم يدع مجاالً للش
لدل المشرع من انصراف فعالً إلى ترتي
القانون المدن

الفرنس

ف

نق الملكية على انعقاد البيك ،وهو ما نص علي

المادة ( )2811على انتقال الملكية بمجرد االتفاق على المبيك

والثمن  ،ومما يؤكد هذا المبدأ ما قرره القانون المدن الفرنس ف المادة ( )2811من بطالن
بيك مل الغير  ،أن البا ك يج

أن يكون مالكاً حتى يستطيك أن ينق الملكية للمشتر

()1

هذا ولقد أخذ بذل كثير من التشر عات لهذا المبدأ الجديد الذ أخذ ب القانون المدن الفرنس
 ،ومنها التقنين المدن المصر الذ

تناول ذل ف الكثير من نصوص  ،ومن ضمن هذه

النصوص نص المادة ( )104الت تنص على أن" :االلتزام بنق الملكية أو أ

ح عين

آخر ينق من تلقا نفس هذا الح  ،إذا كان مح االلتزام شي اً معيناً بالذات يملك الملتزم،
وذل دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجي "  ،والمادة ( )111من هذا القانون والت تنص
على أن " تنتق الملكية وغيرها من الحقوق العينية ف المنقول فو اًر بمجرد اتمام العقد سوا
فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير وذل

ف المنقول المعين بذات  " ،وكذل

المادة ( )108الت جا فيها أن "  -2إذا ورد االلتزام بنق ح عين على ش

ما ورد ف
يعين إال
لم ّ

بنوع فال ينتق الح إال بإفراز هذا الش  -1 .فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزام  ،جاز للدا ن
أن يحص على ش

من النوع ذات على نفقة المدين بعد است ذان القاض أو دون است ذان

ف حالة االستعجال ،كما يجوز ل أن يطال

بقيمة الش

من غير إخالل ف الحالتين بحق

ف التعويض ".وكذل المادة ( )111من ذات القانون والت تنص على أن" المنقول الذ
يعين إال بنوع ال تنتق ملكيت إال بإف ارزه "
1

انورسلطان،مرجعسابق،عقدالبيعوالمقايضة،ص،20عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيع،ص 895
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لم

وكذل تناول الملكية بخصوص العقار ف نص المادة ( )141من  ،والت تنص على اثت "
المواد العقار ة ال تنتق الملكية وال الحقوق العينية األخرل  ،سوا كان ذل

ف

فيما بين

المتعاقدين أم كان الغير إال إذا روعيت األحكام المبينة ف قانون تنظيم الشهر العقار "

()1

هذا وقد أخذ بنفس المبدأ القانون المدن األردن  ،فهنا العديد من النصوص ف طيات هذا
القانون الت تؤكد على مبدأ انتقال الملكية  ،فنص على انتقال ملكية المنقول المعين بالذات
بمجرد انعقاد العقد ف المادة ( )211والت جا فيها"  -2يثبت حكم العقد ف المعقود علي
وبدل بمجرد انعقاده دون توق

على القبض أو أ ش

ذل  -1 ،أما حقوق العقد ،فيج
وكذل

تناول القانون األردن

باافراز وذل حس

آخر -ما لم  -ينص القانون على

على ك من الطرفين الوفا بما أوجب العقد علي منهما "

انتقال ملكية المنقول المعين بالنوع فال تنتق في الملكية إال

نص المادة ( )2241من والت تنص على أن " ال تنتق ملكية المنقول

غير المعين بنوع إال بإف ارزه طبقاً للقانون "

()2

أما بخصوص انتقال الملكية ف العقار ،فقد عالجها المشرع األردن ف النصوص ()2246
والت تنص على أن " تنتق الملكية وغيرها من الحقوق العينية ف المنقول والعقار بالعقد متى
استوفى أركان وشروط طبقاً ألحكام القانون "  ،والمادة ( )2241الت تنص على أن " ال
تنتق ملكية العقار بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير إال من وقت التسجي "  ،وف
النصين غموض كبير فيما إذا كان المشرع األردن

أخذ ف

هذين

انتقال ملكية العقار بمبدأ

التسجي مك انعقاد العقد ،أم لم ييخذ بمبدأ التسجي  ،واكتفى بانعقاد العقد النتقال الملكية دون
انعقاد العقد ،لكن من الواضع أن الالح يعالج الساب  ،فنص المادة ( )2241توج
بمبدأ التسجي النتقال الملكية ،وليس كنص المادة ( )2246الت

العقار دون التسجي .
 -3البيع ونقل الملكية في القانون المدني الفلسطيني

1

عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيعص 878
2
محمديوسفالزعبي،مرجعسابق 28،
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وتيخذ

تيخذ بانتقال الملكية ف

ساير المشرع الفلسطين ما درجت علي التشر عات الحديثة فيما يخص نق الملكية  ،وقد نظم
أحكام نق الملكية ف
( ، )482وكذل

ف

النصوص من ( )441إلى

العديد من نصوص  ،حيث ذكرها ف

المواد من ( )116إلى ( ، )111وبااضافة إلى المواد ( )2210و

( )2061و ( ، )2216سوا كان ذل ف المنقول المعين بالذات أو المنقول المعين بالنوع ،
أو ف العقار  ،ونوضع ذل على النحو التال :
أ) انتقال ملكية المنقول المعين بالذات :
تنص المادة ( )116من القانون المدن الفلسطين على أن " االلتزام بنق الملكية ،أو
أ

ح عين آخر ،ينق من تلقا نفس هذا الح إذا كان مح االلتزام شي اً معيناً

بالذات يملك الملتزم ،وذل دون االخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجي "
يتبين من هذا النص ؛ أن ملكية المبيك المنقول المعين بالذات تنتق تلقا ياً وبقوة
القانون بمجرد انعقاد العقد ،وف

ذات اللحظة الت

ينشي فيها االلتزام بنق الملكية

بغض النظر عن مسيلة التسليم ،إذ ال يشترط التسليم النتقال الملكية .

()1

ب) انتقال ملكية المنقول المعين بالنوع :
تنص المادة ( )111من القانون المدن الفلسطين على "  -2إذا ورد االلتزام بنق
ح عين على ش

لم يعين إال بنوع فال ينق الح إال بإفراز هذا الش

لم يقم المدين بتنفيذ التزام  ،جاز للدا ن أن يحص على ش

 -1إذا

من النوع ذات على

نفقة المدين بقرار من القاض  ،أو دون قرار من ف حالة االستعجال  ،كما يجوز ل
أن يطال

بقيمة الش

ف

الحالتين دون إخالل بحق ف

التعويض إن كان ل

مقتضى".
يتبين من هذا النص ؛ أن إذا كان المنقول معين بنوع  ،فإنها ال تنتق ملكيت إال
باافراز  ،فال يكف مجرد انعقاد العقد النتقالها  ،و توج
يقوم باافراز حتى يترت

على البا ك أو المدين أن

تنفيذ االلتزام ونق الملكية  ،فإذا امتنك البا ك عن ذل

يكون للمشتر  ،أو الدا ن أن يسل

،

أحد الطر قين اللتان حددتهما الفقرة الثانية من

1

سالمالدحدوح،مرجعسابق،عقدالبيع،ص 921

20

ذات المادة  ،والطر قة األولى ه الحصول على ش

شراؤه على نفقة

عن طر

المدين ،أو البا ك  ،وذل بقرار من القاض أو من دون قرار من القاض ف حالة
بقيمة الش

االستعجال  ،أو يطال

(.)1

ت)نقل ملكية العقار :
لقد عالج المشرع الفلسطين مسيلة نق ملكية العقار  ،ويالحظ أن المشرع قد أوج
عقد البيك المتعل بالعقارات ،وجع هذا االج ار الزماً النعقاد بيك العقار
نص علي قانون انتقال األراض رقم  11لسنة 2110م والذ

()2

تسجي

 ،كما يتبين مما

مازال سار المفعول ف أن

عقد البيك من العقود الشكلية  ،والذ اعتبر في التسجي بيك العقار ركن لقيام  ،يترت
تخلف بطالن هذا البيك مطلقاً .

على

()3

فقد نصت المادة الرابعة من على "  -2ال تعتبر معاملة التصر

ف األموال غير المنقولة

صحيحة إال إذا روعيت بشينها أحكام هذا القانون  -1على ك من يرغ

ف إج ار معاملة

تصر بمال أن يحص على الموافقة الخطية المطلوبة ف الفقرة التالية
-1للحصول على الموافقة المشار إليها ف
مكت

الفقرة  1تقتض

تقديم عر ضة للمدير بواسطة

تسجي األراض ف المكان الواقعة في األرض تبين شروط معاملة التصر

إجراؤها ويطل

المراد

فيها موافقت على المعاملة  ...الا "

وهذا ما نص علي قانون تسوية حقوق ملكية األراض رقم  10لعام 2111م والذ
سار المفعول والذ

رت

ما زال

أن عقد البيك عقداً شكلياً ال ينعقد إال باستيفا إج ار التسجي إال

إذا كان باطالً بطالً مطلقاً  ،وهذا ما نصت علي العديد من مواده منها المادة  11والت تنص
على " إذا أجر ت معاملة تصر

ف أرض بعد نشر جدول الحقوق فال تعتبر صحيحة إال

بعد تسجيلها ف سج القر ة حس

األصول"  ،والمادة  44من ذات القانون والت تنص على

" ال تعتبر ك معاملة تصر

ف أرض مسجلة ف السج الجديد خال

تتجاوز مدت ثالث سنوات صحيحة وال تعتبر ك أرض آلت للغير بطر
1

المذكراتااليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،المرجعالسابق،ص 221،225
2
سالمالدحدوح،الطبيعةالقانونيةللتسجيل،مرجعسابق،ص 157
3
المذكراتااليضاحية،مرجعسابق 225،
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اايجار الذ

ال

اارث أيلولة

صحيحة ما لم تسج ف السج "  ،والمادة  48أيضاً والت جا فيها "  -2ال تقب أية دعول
تقام على صاح
يح

لمن دفك مبلغاً من المال مقاب هذه المعاملة غير الصحيحة أن يقيم دعول السترداد

المبلغ الذ
خال

ح مسج بنا على معاملة تصر

غير مسجلة  ،ويشترط ف ذل أن

دفع  -1 ،إذا كان أحد الناس فر قاً ف معاملة تصر

اايجار الذ

ف أرض غير مسجلة

ال يتجاوز مدت ثالث سنوات ووضك يده على األرض أو سمع للفر

اثخر بوضك يده عليها فيجوز للمحكمة النظامية أو محكمة األراض القا مة أمامها دعول
بشين تل األرض أن تفرض علي غرامة ال تتجاوز ربك قيمة األرض" .
وهكذا يخلص مما تقدم أن عقد البيك العقار ف القوانين الفلسطينية وفقاً لقانون انتقال األراض
رقم  11لسنة 2110م  ،وقانون تسوية حقوق ملكية األراض رقم  1لسنة 2111م هو عقد
شكل ال ينعقد إال باستيفا إج ار التسجي  ،ومن ثم فإن أية بيوع تتم خار دا رة التسجي تقك
باطلة بطالناً مطلقاً

()1

دعول التنفيذ العين

()2

 ،ثوان كان القضا الفلسطين حاول أن يخف

من هذه الشكلية بابتداع

ولكن مك صدور القانون المدن الفلسطين  ،فقد بدأ المشرع ينحو منحى المشرع المصر ،
مستبعداً شكلية هذا العقد  ،وليجعل مرتباً لاللتزام بنق الملكية  ،وليجع التسجي لالحتجا
ب فيما بين المتعاقدين أو الغير  ،كما يتبين من خالل النصوص اثتية  ،فقد نصت المادة
( )116من هذا القانون على أن " االلتزام بنق الملكية أو أ ح عين آخر  ،ينق من تلقا
نفس هذا الح  ،إذا كان مح االلتزام شي اً بالذات يملك الملتزم  ،وذل

من دون اخالل

بالقواعد المتعلقة بالتسجي "

كما نصت المادة ( )441على أن " يلزم البا ك أن يقوم بما هو ضرور لنق ملكية
المبيك إلى المشتر  ،وأن يك

عن أ

عم من شين أن يجع نق الملكية مستحيالً

عسي اًر  ،فإذا لم يقم بذل كان للمشتر أن يرفك دعول يطل
يقوم الحكم الصادر فيها مقام التنفيذ العين " .

1

سالمالدحدوح،مرجعسابق(عقدالبيع)،ص 938
2
سالمالدحدوح،مرجعسابق(الطبيعةالقانونية)،ص158
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فيها إلزام بنق الملكية

كما نصت المادة ( )1/2210على أن " يج

أن يكون سند التصر

مسجالً ف

دا رة

تسجي األراض "  ،كما نصت المادة ( )2061على أن " تنتق الملكية وغيرها من
الحقوق العينية ف المنقول والعقار بالقصد متى استوفت الش ار ط طبقاً ألحكام القانون"

()1

1

سالمالدحدوح،مرجعسابق،عقدالبيع،ص 972،979
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الباب األول
ماهية بيع ملك الغير
تمهيد وتقسيم
لبيان ماهية بيك مل الغير نرل أن من الضرور تسليط األضوا على تعر
وما يج

هذا البيك ،

أن يتوافر في من شروط يقتضيها القانون  ،ثم االنتقال إلى بيان الطبيعة القانونية

لهذا البيك  ،على أن هذه الطبيعة القانونية تختل

فيما بين التشر عات  ،وهذا الخال

أوجد

خالفاً فقهياً عميقاً ف تحديد الطبيعة القانونية لهذا البيك  ،وعلي ال بد من تسليط الضو على
كافة هذه الجوان
توز ك هذا البا

لبيان الطبيعة القانونية لهذا البيك  ،فاستناداً إلى ما تقدم  ،رأينا ضرورة
إلى فصلين وهما على النحو اثت :

الفصل األول  :تعريف بيع ملك الغير وشروطه ونطاقه
الفصل الثاني  :الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير



24

الفصل األول
تعريف بيع ملك الغير وشروطه ونطاقه
تمهيد وتقسيم:
سو

نتناول ف

هذا الفص تعر

بيك مل

الغير فقهاً وقانوناً  ،والشروط الواج

توافرها ف بيك مل الغير  ،ومن ثم نطاق هذا البيك  ،وذل بتحديد البيوع الت تخر
يتم تقسيم إلى ثالثة مباحث على النحو اثت :

عن نطاق بيك مل الغير  ،وسو

المبحث األول :تعريف بيع ملك الغير
المبحث الثاني  :شروط بيع ملك الغير
المبحث الثالث  :نطاق بيع ملك الغير

المبحث األول
تعريف بيع ملك الغير
سو

يشتم هذا المبحث على تعر

بيك مل الغير قانوناً  ،هذا وسو

بيك مل الغير ف الفق ااسالم  ،ومن ثم تعر

يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التال :

المطلب األول  :تعريف بيع ملك الغير في الفقه اإلسالمي
المطلب الثاني  :تعريف بيع ملك الغير قانوناً
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المطلب األول
تعريف بيع ملك الغير في الفقه اإلسالمي
()1

 ،ويعر الفضول ف اللغة  :هو

 ،هذا وقد عرفت مجلة األحكام العدلية الفضول

المادة ( " : )221هو من

يسمى بيك مل الغير ف الفق ااسالم ببيك الفضول

من يتدخ فيما ال يعني  ،وأما اصطالحاً  :هو من يشتغ بشؤون الغير دون أن يكون ملزماً

بذل

2

يتصر بح الغير دون إذن شرع

بنا اً علي فإن بيك الفضول

"

ف



هو أن يقوم شخص على التصر

شرعية كالوكالة أو الوالية أو الحكم من القاض

بشؤون الغير بغير صفة

 ،كين يبيك ماالً معيناً ال يملك أصالً أو

يؤجره من غير أن يكون ميذوناً ل (.)3
و يشترط أن ال يكون هذا التصر أو العم عاجالً أو ضرور اً كما هو ف القانون
واستناداً إلى هذه التعر فات للفضول ؛ فإن الفضول ف الفق االسالم يختل

4

عن الفضول

ف القانون  ،فقد عرفت المادة ( )101من القانون المدن الفلسطين بيك الفضول أن هو من
شخص آخر ،دون أن يكون ملزماً بذل  ،وهذه

يتولى عن قصد القيام بشين عاج لحسا

المادة ميخوذة عن المادة ( )211من القانون المدن
االختال

بينهما و ف أن القانون يشترط للفضول أن يقوم بعم عاج وضرور لر العم

تفضالً من على سبي التبرع
ويعتبر العقد الذ
ف

المصر  ،وبنا اً علي يتضع وج

()5

يبرم الفضول عقداً موقو

إجازت وهو المال

()6

،

النفاذ إلى حين إجازت  ،وذل لمن ل الح

هذا ونجد أن ك من القانون المدن

األردن

 ،والقانون المدن

1عل حيدر  ،مرجك ساب  ،ص200
2

محمدجبراأللفي،الفضالة(دراسةموازنةفيالفقهاإلسالميوقوانينبلدانالشرقاألوسط)،مكتبةدارالثقافةللنشر
والتوزيع،ص 95
3
درويش الوحيد  ،عقد البيك ف التشر ك الفلسطين  ،دراسةمقارنة ، 2111ص  268
4
عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص852
5
عباسالغريزي،بيعملكالغير،دراسةمقارنةبينالقانونالرومانيوالفقهاإلسالمي،مطابعجامعةالمنوفية،ص،14
الهامش
6
محمديوسفالزعبي،مرجعسابق،ص877
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قد أخذا بما أخذ ب الفق االسالم

العراق

من أن بيك مل

الغير دون إذن يعد تصرفاً

فضولياً .

المطلب الثاني
تعريف بيع ملك الغير قانوناً
سكتت مختل

التشر عات عن تعر

بيك مل الغير ،سوا ف التشر عات القديمة أو الحديثة

 ،تارك ًة ذل لالجتهاد الفقه ف وضك التعر

 ،فتعددت االجتهادات الفقهية بشين تعر

بيك مل الغير .
فهنا

من عرف "بين البيك الذ

يرد على ش

()1

معين بالذات ال يملك البا ك "

 ،وهنا

أيضاً من عرف بين " عقد يبيك الشخص بمقتضاه ماالً معيناً بالذات مملوكاً للغير دون ساب
توكي ممن ل الح الشرع ف ذل  ،ويقصد من هذا البيك نق ملكية المبيك ف الحال إلى
ذمة المشتر "

()2

 .وهنا من يعرف بين " بيك ش

معين بذات ليس مملوكاً للبا ك إذا قصد

()3

ف الحال ".

بالبيك نق ملكية هذا الش

إذن فالمعنى من ك هذه التعر فات واحد ،وهو قيام شخص (هو البا ك) ببيك ش

معين

بالذات ال يملك  ،ثوانما يملك شخص آخر (هو المال األصل )  ،وهذا المال ليس طرفاً ف
عقد البيك  ،لذل سم الغير  ،أما أط ار العقد فهم البا ك غير المال  ،والمشتر  ،ولذل
سم

هذا البيك "بيك مل

طرفاً ،ثوانما هو من الغير

الغير" حيث أن المال

()4

1

األصل

بالنسبة ألط ار

عقد البيك ليس

 عبدالرزاقالسنهوري،الوسيطفيشرحالقانونالمدني،المجلداألول،البيع،مطابعدارالنشرللجامعاتالمصرية9120،م
،ص/ 239سميرتناغو،عقدالبيع(شرحأحكامعقدالبيععلىضوءآراءالفقهاءوأحكامالقضاء)،الفنيةللطباعةوالنشر،
ص 752
2
 عباسالعبودي،شرحأحكامالعقودالمسماةفيالقانونالمدني(البيعوااليجار)،دراسةمقارنة،دارالثقافة2001،م،
ص 292
3
عبدالرحمنأحمدالحاللشة،الوجيزفيشرحالقانونالمدنياألردني(عقدالبيع)داروائلللنشر،الطبعة2001،9
،ص 850
4
محمدياسرالشناوي،بيعملكالغيربينالقانونالوضعيوالشريعةاإلسالمية2005،م،ص 10،71
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ونحن من جانبنا نيخذ بتعر

بيك مل

الغير بين قيام شخص ببيك ش

معين بالذات ال

يملك  ،ب يملك شخص آخر هو ليس طرفاً ف عقد البيك  ،لذل سم بالغير .

المبحث الثاني
شروط بيع ملك الغير
تمهيد وتقسيم
يمكن إجمال شروط بيك مل

الغير من التعر

الساب

الذ

خلصنا إلي بين " عقد يبيك

شخص بمقتضاه ماالً معيناً بالذات مملوكاً للغير  ،قاصداً من هذا البيك نق ملكية المبيك إلى
ذمة المشتر " ف عدة شروط  ،نعرض لها على النحو اثت :

أوالً  :أن يكون المبيع معيناً بالذات
ثانياً  :أن يكون العقد بيعاً
ثالثاً  :يجب أال يكون المبيع مملوكاً ألي من البائع أو المشتري

المطلب األول
أن يكون العقد بيعاً
ينعقد عقد البيك بمجرد ارتباط اايجا

الصادر من أحد المتعاقدين بقبول المتعاقد اثخر  ،أ

بتراضيهما على نق الملكية من البا ك للمشتر بوج عام ،بين يقك هذا التراض على المبيك
والثمن وأن يؤسس على سب

مشروع

28

وقد سب القول ؛ بين عقد البيك هو عقد رضا

 ،ال يشترط النعقاده اتباع إج ار ات  ،أو
الصادر من أحد

أوضاع معينة  ،بمعنى ؛ أن عقد البيك ينعقد بمجرد ارتباط اايجا

المتعاقدين بقبول المتعاقد اثخر ( التراض ) واتفاقهما على المبيك والثمن بوج عام.
كما سب القول :أن حكم عقد البيك هو نق الملكية  ،أ أن بمجرد تطاب االيجا

()1

مك القبول

ينعقد العقد ،وتنتق الملكية مباشرة دون حاجة إلى أ إج ار آخر ،وبالتال فإن أ عقد  ،أو
اتفاق من شين  ،أن ال ينق الملكية ،يخرجنا من نطاق عقد البيك إلى نطاق عقد آخر .

()2

و يشترط حتى نكون بصدد بيك مل الغير ،أن نكون بصدد بيك من البيوع الت يقصد بها نق
الملكية ف الحال  ،إذ أن العلة من تقر ر بطالن بيك مل الغير ه استحالة تحقي انتقال
الملكية  ،بمجرد العقد ف

هذا البيك  ،فإذا زالت العلة امتنك البطالن  ،ونكون بصدد بيك

()3

بالمعنى الحقيق .
وهنا

من يختل

مك هذا ال أر

 ،حيث يرل أننا نكون أمام بيك مل

الغير سوا كان ف

الحال  ،أو كان هنا ت ارخ ف نق الملكية ( ،)4مستنداً هذا ال أر إلى أن بعض نصوص
المواد الت وردت ف القانون المدن المصر  ،قد جا ت عامة ،وخاصة أن المادة ()466
من القانون المدن المصر

والت تيثر بها المشرع الفلسطين كما يتبين من المادة ()416

والت جا فيها " إذا باع شخص مل غيره بغير إذن جاز للمشتر أن يطل
باعتبار أن هذا العقد ينش

إبطال البيك " ،

التزاماً بنق الملكية  ،سوا ف حالة الت ارخ  ،أو عدم الت ارخ

ف نق الملكية ،تنطويان على تدخ من قب الغير ف التصر ف مل غيره (.)5

1

عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 857
2
أيمنناصر،بيعملكالغير(دراسةمقارنةفيضوءالقانونالوضعيوالفقهاإلسالمي)،رسالةماجستير،جامعةالنجاح
الوطنية2002،م،ص27
3
 أنورالعمروسي،الموسوعةالوافيةفيشرحالقانونالمدنيبمذاهبالفقهوأحكامالقضاء،الجزءالثالث،دارالعدالة،ص
893
4
جاسمالشماسي ،عقدالبيعفيضوءقانونالمعامالتالمدنيةلدولةاإلمارات،دراسةمقارنةبالفقهاإلسالمي9115،م،ص
 235
5
محمدالشناوي،مرجعسابق،ص 19
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المطلب الثاني
أن يكون المبيع معيناً بالذات
وفقاً لنص المادة ( )466من القانون المدن المصر  ،والت جا فيها " إذا باع شخص شي اً
معيناً بالذات  ، "....فإنها تشترط أن يكون المبيك معيناً بالذات  ،حتى يدخ ف نطاق بيك
مل الغير  ،و بالرجوع إلى نص المادة ( )416وما بعدها من القانون المدن الفلسطين ، ،
وكذل

نص المادة ( )880وما بعدها من القانون المدن األردن  ،فإنها لم تشم على أن

يكون المبيك معيناً بالذات .
على الرغم من ذل ؛ يعتبر هذا الشرط ليس إال امتدادًا لطبيعة عقد البيك  ،وهذا الشرط ف
هذه الحالة يعد مكمالً للشرط األول  ،إذ أن بيك مل الغير  ،يقتض أن نكون أمام عقد بيك ،
وهذا يعن نق الملكية ،وهذا ال يتسنى إال إذا كان مح البيك شي اً معيناً بالذات

ومث هذا الشرط مستمد من طبيعة الح العين
العينية بصفة عامة  ،تتميز بينها واردة على ش

الذ

()1

ينتق إلى المشتر  ،فالحقوق

معين بالذات

()2

 ،وهذا ما نصت

علي المادة ( )116من القانون المدن الفلسطين  ،والت تنص على أن " االلتزام بنق ملكية،
أو أ ح عين آخر ،ينق من تلقا نفس هذا الح إذا كان مح االلتزام شي اً معيناً بالذات
 ...الا "
واألشيا

المعينة بالذات ،ه

الت

تتحدد ،وذل

ببيان أحوالها وأوصافها المميزة لها

وخصا صها (.)3
فإذا كان المبيك غير معين بالذات  ،أياً كان معيناً بالنوع كالمثليات.

1

أيمنناصر،مرجعسابق،ص 21
2
عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 852
3
نصالمادة()121منالقانونالمدنيالفلسطيني"-9يشترطأنيكونالمبيعمعلوماًعندالمشتريعلماًكافياً-2،ويكون
المبيعمعلوماًعندالمشتريببيانأحوالهوأوصافهالمميزةله،وإذاكانموجوداًتكفياإلشارةله" 
وهذامانصعليهأيضاًالقانونالمدنياألردنيفيالمادة(-9")122يشترطانيكونالمبيعمعلوماعندالمشتريعلمانافيا
للجهالةالفاحشة-2يكونالمبيعمعلوماعندالمشتريببياناحوالهواوصافهالمميزةلهواذاكانحاضراتكفياالشارةاليه" 
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فذل يخرجنا من دا رة بيك مل الغير ،خاصة أن بيك المثليات  ،يكون صحيحاً حتى لو كان
البا ك غير مال للمبيك ،وصحة البيك ف حالة المعين بالنوع ،ناتجة من طبيعة المبيك ذات ،
غير معين بذات  ،كما أن ال يكون للمشتر

ألن ليس من الممكن نق الملكية ،ألن الش
طل

االبطال ؛ ألن التنفيذ العين ممكن ف حالة المبيك المعين بالنوع  ،على عكس الش ،

المعين بالذات ألن البا ك إذا لم يكن مالكاً وقت البيك كان مملوكاً للغير (.)1

المطلب الثالث
عدم ملكية البائع أو المشتري للمبيع
وهذا الشرط مستمد من نص المادة ( )416من القانون المدن الفلسطين والت تنص على أن
" إذا باع شخص مل غيره بغير إذن "...
وكذل ما نصت علي المادة ( )466من القانون المدن المصر والت تنص على أن " إذا
باع شخص شي اً معيناً بالذات وهو ال يملك  ، "....وهذا ما نصت علي المادة ( )880من
القانون المدن االردن بقولها أن " -2اذا باع شخص مل غيره بغير اذن جاز للمشتر ان
يطل

فسا البيك -1.وال يسر البيك ف ح مال العين المبيعة ولو اجازه المشتر ".

فإن وفقاً لهذه النصوص يج

أال يكون البا ك مالكاً لش

المبيك إلى جان

أال يكون

المشتر مالكاً  ،فف الحالة األولى إن كان البا ك مالكاً كان البيك صحيحاً  ،أما ف الحالة
الثانية فإن كان المشتر مالكاً  ،و جه وقت التعاقد أن مالكاً للش

المبيك  ،فهنا يقك مث

هذا البيك باطالً بطالناً مطلقاً  ،الستحالة المح استحالة مطلقة  ،إذ يستحي على الكافة نق
ملكية ش

إلى من هو مال ل فعالً (.)2

1

توفيقحسنفرج،عقدالبيعوالمقايضة،المؤسسةالثقافيةالجامعية،القاهرة9158،م،ص 922
2
خميسخضرة،مرجعسابق،ص 792
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هذا وبااضافة إلى ذل يج

أن ال يكون للبا ك أ سلطة إج ار البيك وذل باعتباره وكيالً ،

أو ولياً أو وصياً  ،فإذا كان للبا ك هذه السلطة ال يعتبر بيعاً لمل الغير
وبنا اً على ما ذكر سابقاً فإن ملكية البا ك لش
المشتر لش

()1

المبيك  ،نكون أمام بيك صحيع  ،وملكية

المبيك نكون أمام بيك باط  ،وعدم ملكية ال البا ك وال المشتر لش

المبيك

نكون أما بيك مل الغير .

المبحث الثالث
نطاق بيع ملك الغير
تمهيد وتقسيم
بعد أن تم تناول الشروط الت يتمحور حولها بيك مل الغير  ،وه أن يكون هنا عقد بيك
،و أن يكون المبيك معيناً بالذات  ،و أال يكون البا ك وال المشتر مالكاً للش
وبالتال فإن أ

حالة تخر عن نطاق هذه الشروط تخر عن نطاق بيك مل الغير وه

التعهد عن الغير  ،والوعد بالبيك  ،وبيك الش
وتعلي

المبيك ،

البيك على ش

 ،وتعلي

المستقب  ،وبيك الش

البيك على شرط التمل

المبحث إلى مطلبين نتناولهما على النحو اثت :
المطلب األول  :ما يخرج عن نطاق بيع ملك الغير
المطلب الثاني  :بيع ملك الغير وعالقته ببعض التصرفات

1

عبدالكريممرتضى،مرجعسابق،ص 21
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 ،مما ينبغ

المعين بالنوع ،
مع تقسيم هذا

المطلب األول
ما يخرج عن نطاق بيع ملك الغير
تمهيد وتقسيم -:
نتناول ف هذا المطل

سو

البيوع الت تخر عن نطاق بيك مل الغير  ،خاصة بعد

تحديد نطاق هذا البيك  ،من خالل الشروط القانونية لهذا البيك  ،وه
اثت :

الفرع األول ل التعهد عن الغير
الفرع الثاني ل الوعد بالبيع
الفرع الثالث ل بيع الشيء المستقبلي
الفرع الرابع ل بيع الشيء المعين بالنوع
الفرع الخامس ل تعليق البيع على شرط
الفرع السادس ل تعليق البيع على شرط التملك
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على النحو

الفرع األول
التعهد عن الغير
تنص المادة ( )288من القانون المدن الفلسطين على أن " -2إذا تعهد شخص بين
يجع الغير يلتزم بيمر ،فال يلزم الغير بتعهده ،فإذا رفض الغير أن يلتزم وج
المتعهد أن يعوض من تعاقد مع  ،و جوز ل مك ذل

على

أن يتخلص من التعويض بين

يقوم هو بنفس بتنفيذ االلتزام الذ تعهد ب  -1 ،إذا قب الغير هذا التعهد فان قبول ال
ينتج أث اًر إال من وقت صدوره ما لم يتبين أن قصد صراح ًة أو ضمناً أن يسند أثر هذا
القبول إلى الوقت الذ صدر في التعهد".
يتبين من هذا النص أن المقصود بالتعهد عن الغير ذل العقد الذ بمقتضاه يلتزم أحد
المتعاقدين  ،وهو المتعهد بين يجع شخصاً ثالثاً  ،يلتزم ف مواجهة المتعاقدين  ،أ
تعهد شخص ثخر بين يحم شخصاً ثالثاً وهو الغير على قبول االلتزام بيمر معين ،
مثال ذل  ،تعهد (أ) إلى ( ) بجع (جة) يبيك ل منزل  ،أو كين يتف الشركا على
إنشا شركة يشترط أحد الشركا أن تشتر الشركة بعد تكو نها أحد عقارات فيتعهد باق
الشركا بذل فهذا التعهد عن الغير  ،وف التعهد عن الغير هنا ثالثة أشخاص هم
المتعهد  ،والمتعهد ل  ،والمتعهد عن (.)1
وبنا اً على ماسب وما نصت علي المادة سالفة الذكر يتبين لنا ضرورة تحق

ثالث

مقومات لقيام التعهد عن الغير ،أولها أن يتعاقد المتعهد باسم ال باسم الغير الذ
يتعهد عن  ،أما ثانيها ،فهو أن تنصر

إرادة المتعهد إلى إلزام نفس هو ال إلى إلزام

الغير  ،إذ ال يمكن إلزام شخص بآثار عقد لم يكن طرفاً في  ،وذل

تطبيقاً للقاعدة

العامة ف اقتصار آثار العقود على عاقديها ( ،قاعدة األثر النسب للعقود )  ،وثالثها

1

 موسىأبوملوح،شرحمصادرااللتزامفيمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،الطبعةالثانية،2092،ص201
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أن يلزم المتعهد بحم الغير على قبول هذا التعهد ،فيكون مح التزام المتعهد ؛" القيام
()1

بعم  ،هو الحصول على قبول الغير للتعهد"

.

ومن ثم فإن التزام المتعهد ف هذه الحالة ،يكون التزام بنتيجة ،أ التزام بتحقي غاية ،
وهنا يكون للغير أن يقب التعهد أو أن يرفض ،إذ أن الغير حر ف
رفض خاصة أن التعهد ال يلزم بش

قبول التعهد أو

(.)2
عن التعهد عن الغير ف اثت :

يخلص مما تقدم ،بةين بيك مل الغير يختل

 -2أن البا ك ف بيك مل الغير يعقد بيعاً تاماً  ،أما ف التعهد عن الغير فالمتعهد
ينش

مجرد التزاماً بعم  ،مقتضاه حم الغير على أن يعقد بيعاً تاماً .

 -1إذا أجاز المال

الحقيق

بيك مل

عقد البيك ف

الغير ،فإن يجيز البيك نفس

الذ صدر من البا ك  ،أما إذا أجاز المتعهد عن التعهد ،فإن يبرم عقد جديد .
 -1إذا لم يجز المال الحقيق ف بيك مل الغير ،مث هذا البيك  ،فإن با ك مل
الغير ال يكون مسؤوالً نحو المشتر إذا كان المشتر على بصيرة من أمره  ،أما
إذا لم يجز المتعهد عن التعهد ،فإن المتعهد يكون مسؤوالً نحو المشتر عن
التعويض ،أو عن تنفيذ التعهد نفس

()3

.

الفرع الثاني
بيع الشيء غير المعين بالذات
من المعلوم أن األشيا غير المعينة بالذات ،ه األشيا المعينة بالنوع ،والت يوجد لها نظير
من جنسها مساو لها  ،أو مقار لها ف القيمة.

1

()4

المذكراتاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،مرجعسابق،ص 938
2
عبدالرزاقالسنهوري،ال وسيطفيشرحالقانونالمدني(الجزءاألول)نظريةااللتزامبوجهعام،مصادرااللتزام،ص
 182
3
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 11
4
عبدالكريمالمرتضيمرجعسابق،ص 72
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وقد نص على ذل القانون الفلسطين ف المادة ( )66والت تنص على "  -2األشيا ه
الت

تماثلت أو تقاربت آحادها وأجزاؤها بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً عند

الوفا  ،بال فرق يعتد ب  ،وتقدر ف التعام بالعدد  ،أو القياس أو الكي أو الوزن- 1 ،
األشيا القيمية ه الت تتفاوت آحادها ف الصفات ،أو ف القيمة تفاوتاً يعتد ب  ،أو يندر
المعين بنوع  ،هو الش

وجود أمثال لها ف التداول " يتبين من هذا النص أن الش

الذ

لم يعين إال بنوع  ،وكميت  ،ال بذات ،وذل مث بيك شخص ما ة إردباً من القمع( ،)1أو عشرة
سيارات من نوع الكايا  ،أو عشر ن علبة صلصة ماركة صابحة واألمثلة كثيرة .
ثواذا كان الش

معين بنوع فإن ملكيت ال تنتق بمجرد تمام العقد  ،ثوانما تنتق بإفراز المبيك

،وجعل باافراز معيناً بالذات قاب للتسليم  ،ذل أن الش
فهنا

استحالة طبيعية ف

قب إف ارزه غير معرو

بالذات ،

أن تنتق ملكيت إلى المشتر قب اافراز()2وهذا ما نصت علي

المادتين ( )116و ( )111من القانون المدن الفلسطين  ،فقد نصت المادة ( )116من
على أن " االلتزام بنق الملكية أو أ ح عين آخر ،ينق من تلقا نفس هذا الح إذا كان
مح االلتزام شي اً معيناً بالذات يملك الملتزم "..
وتنص المادة ( )111من القانون المدن الفلسطين على أن
عين على ش

" -2إذا ورد االلتزام بنق ح

لم يعين إال بنوع  ،فال ينتق إال بإفراز هذا الش

يتبين من هذين النصين أمر ن أولهما  :إذا كان الش

"

المبيك معيناً بالذات  ،فهنا يمكن

تصور بيك مل الغير النتقال بمجرد التعاقد  ،أما األمر الثان  ،وهو المتعل ببيك الش
المعين بالنوع  ،وهنا ال يمكن تصور بيك مل الغير ألن هذه الملكية ال تنتق ف هذه الحالة
إال باافراز  ،ومن ثم فال يعد هذا البيك بيعاً لمل الغير  ،ثوان كان هذا البيك قد ورد على
ش

ال يملك البا ك  ،فالش

غير المعين بالذات ،ال يمكن أن يقال أن البا ك مال ل  ،أو

غير مال ل ،حيث ال يتحق ذل إال عند تعيين المبيك بالذات .

1

عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيع9120،م،ص 232
7نفسالمرجع،ص125
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هذا وف مرحلة أن المبيك لم يتعين بالذات ،يلتزم البا ك بنق ملكية هذا الش

القاب للتعيين ،

وعلي تعيين إن كان موجوداً  ،أو إيجاده إن كان غير موجود ثم نق ملكيت .

()1

الفرع الثالث
بيع الشيء المستقبلي
التنظيم القانون :
نصت المادة ( )214فقرة (أ) من القانون المدن الفلسطين على أن " يجوز أن يكون مح
االلتزام شي اً مستقبلياً مؤكد الوجود "
وهو ما نص علي القانون المدن المصر ف المادة ( )212فقرة ( )2من بقول " يجوز أن
يكون مح االلتزام شي اً مستقبلياً " .
يتبين من هذين النصين أن واستثنا اً عن األص العام ف العقود ،والذ

يوج

أن يكون

مح العقد موجوداً وقت انعقاد العقد  ،أن يكون مح العقد غير موجود وقت التعاقد  ،ثوان كان
يج

أن يكون مستقبلياً  ،وذل وفقاً لنص المادة ( )2/212من القانون المصر  ،ف حين

أن المادة ( )2/214من القانون المدن الفلسطين تشترط ف المال المستقبل أن يكون مؤكد
الوجود  ،وف هذه الحالة ؛ ينعقد مث هذا البيك على أن يكون المح معيناً أو قابالً للتعيين ،
وأن يكون مؤكد الوجود وفقاً للقانون المدن الفلسطين  ،فإذا انعقد العقد ولم يوجد الش
المستقب  ،فيترت

ف

على ذل  ،اعتبار العقد ؛ كين لم ينعقد لعدم تحق وجود مح العقد (.)2

فهكذا؛ فيياً كانت الصورة الت

يتخذها هذا البيك ،فإن ال يؤد

البا ك إلى المشتر بمجرد البيك  ،ذل أن الش
1

إلى نق ملكية المبيك من

المستقبل غير موجود وقت العقد  ،ومن ثم

 رمضانأبوالسعود،شرحالعقودالمسماةفيعقديالبيعوالمقايضة،دراسةمقارنةفيالقانونينالمصريواللبناني،الدار
الجامعية،ص922
2
المذكراتااليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،مرجعسابق،ص918
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؛ فال يمكن القول ؛ بين البا ك لهذا الش

يبيك ملك  ،أو يبيك مل

غيره  ،ألن المبيك لم

يوجد بعد حتى يقال بين مملو لشخص معين من دون آخر
و ترت

على ذل ؛ أن إذا كان الش

المبيك غير مملوكاً للبا ك وقت إبرام العقد  ،ولم يكن

موجوداً ف ذات الوقت  ،فال يعتبر بيعاً لمل الغير  ،ألن ما يشترط بيك مل الغير أن يكون
المبيك موجوداً لحظة ابرام العقد(.)1

الفرع الرابع
تعليق البيع على شرط
تمهيد وتقسيم :
قد يحدث عند إبرام عقد البيك بين المتعاقدين  ،أن يتم تعلي البيك على شرط تمل
البا ك للمبيك  ،أو أن يتم تعلي البيك على شرط واق
سو

أو فاسا  ،وبنا اً على ذل

نتناول ف هذا الفرع حالتين وهما على النحو اثت :

الحالة األولى  :تعليق البيع على شرط تملك البائع للمبيع (شرط واقف)
الحالة الثانية  :إذا كانت ملكية البائع للمبيع معلقة على شرط فاسخ

أوالً ل تعليق البيع على شرط تملك البائع للمبيع (شرط واقف)
قد يحدث أن يبيك شخص شي اً معيناً غير مملو ل  ،وأن يكون المبيك معلقاً على شرط تمل
البا ك للمبيك  ،ف هذه الحالة ال يلتزم البا ك بنق ملكية المبيك التزاماً باتاً  ،مادام التزام معلقاً
على شرط واق

،وهو أن يمل

المبيك  ،فإذا تحق

الشرط  ،وأصبع البا ك مالكاً للمبيك،

انتقلت الملكية إلى المشتر  ،ثواذا لم يتحق الشرط يسقط البيك .

1

عبدالرحمنجمعة،بيعملكالغيردراسةمقارنة،الطبعةاألولى،داروائلللطباعة،9115،ص17
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وهكذا يكون البا ك والمشتر متفقان على أن البيك المعل على شرط تمل البا ك المبيك ليس
باتاً  ،ومن ثم فإن مث هذا البيك  ،ال يمكن أن يكون بيعاً لمل الغير  ،خاصة أن هذا البيك
األخير يعد بيعاً لش

معين بالذات مملو للغير  ،و تم البيك باتاً غير معل على شرط ،

ومن أمثلة هذه البيوع المعلقة على شرط واق  ،أن يبيك شخص شي اً معيناً بالذات ،ومعل
البيك في على شرط تملك لهذا الش

عند بيع بالمزاد ورسو مزاده علي

()1

ثانياً ل إذا كانت ملكية البائع للمبيع معلقة على شرط واقف أو فاسخ
قد يبيك شخص شي اً ملكيت معلقة على شرط واق

أو فاسا  ،فالبا ك هنا يبيك مال  ،ثوان

كانت ملكيت غير باتة  ،وعلة خرو هذا البيك من نطاق بيك مل الغير ،أن البا ك عندما ينق
ملكية المبيك إلى المشتر ينقلها مثقلة بنفس الشرط المعل علي ملكية المبيك ،تطبيقاً للمبدأ
القانون الذ مقتضاه ؛ أن" الشخص ال يستطيك أن ينق إلى الغير أكثر مما يمل "  ،و ترت
على ذل ؛ أن المال
شرط واق
الفاسا

يستطيك أن ينق إلى الغير ما يمل  ،ولو كانت ملكيت معلقة على

أو فاسا  ،إذ تنتق هذه الملكية عند ذ إلى المشتر مثقلة بنفس الشرط الواق

أو

)2( .

وهكذا ؛ فإن الملكية تنتق إلى المشتر معلقة على الشرط الواق

أو الفاسا الذ كان مقترناً

بملكية البا ك  ،على أن إثبات ملكية المشتر للمبيك ،تعتمد على تحق الشرط أو تخلف ،
وتختل

هذه الصورة عن الصورة السابقة ،ف أن البيك هنا بات  ،وملكية المبيك ه المعلقة

على شرط ،أما الصورة السابقة فالبيك هو المعل على شرط  ،وملكية المبيك باتة (.)3
على أن هذا البيك يعتبر بيعاً لمل الغير ف حالة ما إذا قرر البا ك ،أن مال للمبيك ملكية
باتة ،ف

حين أن لم تكن ل سول ملكية معلقة على شرط  ،ثم تخل

الشرط الواق  ،أو

تحق الشرط الفاسا (.)4

1

عبدالرزاقالسنهوري،عقدالبيع،مرجعسابق،ص،237،232عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 71
2
رمضانأبوالسعود،مرجعسابق،ص/925الياسنصيف،موسوعةالعقودالمدنيةوالتجاريةالجزءالتاسع(عقدالبيع،
البيوعالخاصة)،9113ص 15
3
عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيع9120،م،المجلداألول،ص 231
4
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص13
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الفرع الخامس
الوعد بالبيع
ال يعتبر الوعد بالبيك بيعاً لمل الغير  ،الذ ال يعدو أن يكون مجرد وعد بالبيك –بالرغم -من
صدوره عن غير مال  ،نظ اًر ألن هذا العقد ال ينش
هو ف البيك  ،ثوانما ينش
الوعد ف

مجرد التزام يتمث ف القيام بعم معين  ،وبنا اً على ذل ؛ يصع

هذه الحالة  ،فإذا أظهر الموعود ل رغبت ف

لذل الش

على الواعد التزاماً بنق الملكية ،كما
الش ار بعد أن أصبع الواعد مالكاً

تم البيك ،واعتبر كين قد صدر عن المال نفس ،ومن ثم ؛ ال يعتبر بيعاً لمل

الغير  ،أما إذا صدر الوعد بالبيك من غير المال ،ثم أظهر الموعود ل رغبت ف الش ار قب
أن يصبع الواعد مالكاً للش

 ،انقل

()1

الوعد بالبيك عند ذ بيعاً لمل الغير .

المطلب الثاني
بيع ملك الغير وعالقته ببعض التصرفات
تقسيم :

الفرع األول  :بيع المال المملوك على الشيوع وعالقته ببيع ملك الغير
الفرع الثاني  :مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة وعالقته ببيع ملك الغير
الفرع الثالث  :الفضالة والفضولي وعالقته ببيع ملك الغير

1

انظر/عبدالرحمنجمعةص،53رمضانأبوالسعودص،921إلياسنصيفص،11عبدالرزاقالسنهوريص237و
يرىالسنهوريبأنالمتعاقدينقديتفقانعلىبيعاحتمالييكونالبيعفيهمجرداحتمال،قديتحققبأنيملكالبائعالمبيعفتنتقل
ملكيتهللمشتري،وقداليتحققفاليملكالبائعالمبيعوالينتقلشيءإلىالمشتري .
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الفرع األول
بيع المال المملوك على الشيوع وعالقته ببيع ملك الغير
إن مسيلة بيك الشر

مفرز من المال الشا ك  ،يختل
اً
جز اً

إج ار بعد القسمة ( ،)1إذ قد يتصر الشر
يجاوز حصت  ،وقد يتصر

قب قسمة هذا المال عن

على الشيوع بالبيك ف حصت  ،أو ف قدر

ف جز مفرز ل من المال الشا ك  ،أو ف المال الشا ك

كل  ،وهنا يثور التساؤل عن حكم هذه التصرفات  ،وه تنطب عليها أحكام بيك مل
الغير

()2

 ،مما ينبغ مع تناول هذه الفروض على النحو اثت

:

أوالً  :تصرف الشريك في حدود حصته الشائعة :
للشر

أن يتصر ف حدود حصت الشا عة –باعتباره -مالكاً لها ملكية تامة  ،ويعتبر

هذا نافذاً ف ح باق الشركا ( ،)3على أن ال يلح ضر اًر ف حقوقهم  ،وهذا ما نص
علي القانون المدن الفلسطين ف المادة ( )2/182من والت
شر

ف الشيوع يمل حصت ملكاً تاماً ول أن يتصر

جا فيها أن "  -2ك

فيها كي

شا ،دون إذن من

باق الشركا  -بشرط  -أال يلح ضر اًر بحقوقهم "
وهذا ما نص علي القانون المدن المصر ف المادة ( )116والت جا فيها "  -2ك
شر

ف الشيوع يمل حصت ملكاً تاماً ،ول أن يتصر فيها وأن يستول على ثمارها

وأن يستعملها بحيث ال يلح الضرر بحقوق سا ر الشركا " .
على أن يترت

على تصر

الشر

ف

حدود حصت إلى الغير وقيام المشتر من

بتسجي عقد ش ار شا عاً  ،أن تنتق الي حصة الشر البا ك على الشيوع ويصبع شر كاً
ف العقار الشا ك  ،بقدر حصت المشتراة  ،و ترت
1

أيمنناصر،مرجعسابق،ص77
2
محمدالشناوي،مرجعسابق،ص81و 88
3
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 18
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على مث هذا التصر حلول المشتر

ف ملكية الحصة الشا عة ،بشرط تسجيلها لتكون ملكيت لتل الحصة حجة

مح الشر
على الكافة

()1

وقد قضت محكمة النقض المصر ة ف حكم لها " بين للشر المال على الشيوع  ،ح
التصر ف حصت الشا عة ،و نفذ هذا التصر ف ح شركا  ،إذ يترت
إلي مح الشر

يح المتصر

المتصر

ف

ملكيت للحصة الشا عة  ،ويصبع هو

شر ف المال الشا ك بدالً من الشر المتصر "
ولكن يج

إعالن باق

علي ؛ أن

()2

الشركا بتصرف هذا  ،ليح

لهم أخذ العقار بالشفعة إذا كان

()3

البيك ألجنب  ،وليس لشر مشتاع .

ثانياً  :تصرف الشريك على الشيوع في كل المال الشائع أو في جزء أكبر من حصته
قد يلجي الشر

إلى التصر

ف

المال الشا ك كل  ،دون تفويض مسب

من باق

الشركا

،فهو ليس وكيالً عنهم ويحدث ذل  ،إما تعنتاً من ف مواجهتهم ،أو لرغبت ف انها الشيوع
(.)4
ومن هنا كان اختال

الفقها  ،فيما إذا باع الشر

الشركا  ،أو باع حصة تز د عن حصت  ،فذه
حسن النية) يجه أن البا ك شر

ك المال الشا ك دون الرجوع إلى باق
بعضهم إلى التفر

بين كون المشتر (

ف العقار الشا ك  ،وبين كون المشتر ( س

النية) أ

يعلم بين البا ك شر كاً ف العقار الشا ك.
فإذا أقدم الشر

ف

الشيوع على التصر

المشتر ( حسن النية) أ

بالبيك للعقار الشا ك كل للمشتر  ،وكان هذا

كان يجه بين البا ك شر كاً ف

العقار  ،متوقعاً أن البا ك يمل

العقار كل  ،فإن البيك ف هذه الحالة يكون قابالً لالبطال ف حصة الشر

1

 ،على أساس

طعنرقم82/158قجلسة9119/92/22م،وطعن،85/7121جلسة9117/2/29معبدالوهابعرفة،الملكيةالعقارية
فيضوءالفقهوقضاءالنقض،الجزءالثالث،العقدالمدني،دارالمجد2090،م،ص 820،891
2
طعنرقم85/7121قجلسة9117/99/29م ،صبريالراعيومنيرعبدالمعطي،موسوعةمصرالحديثةفيأحكام
النقضالمدنيمنسنة9110حتى،2092المجلدالثالث،ص 192
3
عبدالوهابعرفة،مرجعسابق،ص 822
4
رضاعبدالباري،الجزءاألول،الوجيزفيالحقوقالعينيةاألصلية0الملكية)،ص 10
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وقوع المشتر ف غلط جوهر ف الش

المبيك  ،ويكون قابالً لإلبطال ف حصص باق

الشركا على أساس أن بيك الشر لها هو بيك لمل غيره
أما إذا كان المشتر (س

()1

.

النية) بين كان يعلم أن البا ك ال يمل ك المبيك ،فإن البيك بين

طرفي يكون صحيحاً ولكن يكون موقوفاً على نتيجة القسمة  ،فإذا حص الشر

البا ك على

المال الشا ك كل  ،كين تتم القسمة بطر قة التصفية  ،فيرسو المزاد علي  ،فيكون البا ك بموج
األثر الكاش

للقسمة مالكاً لهذا المال منذ نشو الشيوع في  ،وبالتال يستقر ح المتصر

إلي (المشتر ) ف هذا المال
ح فسا البيك لتفر
سب

من أسبا

كس

()2

 ،فإذا لم يستطك أن يستخلص هذا المال  ،يكون للمشتر

الصفقة ،أو أن يتمل البا ك الشر

الملكية فيصبع مالكاً لكام المال  ،كين يحص على إقرار من باق

الشركا للبيك  ،أو يشتر حصصهم  ،فيصع بيع للمشتر .
أما إذا تمت القسمة؛ وحص ك شر
الشر

على الشيوع باق الحصص بي

ال يكون نافذاً – إال -ف

()3

على نصيب الذ آل الي  -بموج

القسمة -فإن بيك

حدود نصيب فقط  ،وما زاد عن ذل

؛ ال يسر ف

مواجهة الشركا اثخر ن  ،ويكون للمشتر االكتفا بذل  ،واالستمرار  ،أو فسا العقد على
أساس عدم تنفيذ ما التزم ب البا ك على الشيوع (.)4

جان

آخر من الفقها إلى تبن وجهة النظر الت

أخذت بها محكمة

ف حين ذه

النقض المصر ة ف

قضت في بين " تصر

مقدار

أحد أحكامها والت

الشر

ف

شا ك يز د على حصت  ،ال ينفذ ف ح الشركا اثخر ن  ،فيما يتعل بالقدر ال از د
على حصة الشر

المتصر  ،ويح لهم ،أن يرفعوا دعول تثبت ملكيتهم  ،وعدم نفاذ

البيك فيما زاد على حصة الشر

البا ك دون انتظار نتيجة القسمة  ،وذل

سوا وقك

المشتر ف غلط أم لم يقك (.)5
1

وهابعياد،التصرففيالملكيةالعقاريةالشائعة،ص 88
2
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص13
3
عبدالرزاقالسنهوري ،الوسيطفيشرحالقانونالمدنيالجزءالثامن،حقالملكية،منشأةالمعارفباالسكندرية2001،م،
ص 317
4
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 13
5
وهابعياد،مرجعسابق،ص/82مخازنيفايزة،تصرفالشريكفيالمالالشائع،دراسةمقارنة،ص،908
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص15
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ثالثاً  :تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع
تنص المادة ( )182فقرة( )1من القانون المدن الفلسطين على أن " إذا كان التصر
منصباً على جز مفرز من المال الشا ك  ،ولم يقك هذا الجز عند القسمة ف نصي
المتصر

 ،انتق ح

المتصر بطر

المتصر

إلي من وقت التصر

إلى الجز الذ

آل إلى

القسمة  ،فإذا كان المتصر إلي يجه أن المتصر ال يمل الجز

المتصر في مفر اًز حين العقد كان ل الح ف طل

إبطال التصر "

والمتيم لنص هذه الفقرة يجدها ميخوذة حرفياً من نص المادة ( )1/116من القانون
المدن المصر  ،والت تطاب نص المادة ( )2012من القانون المدن األردن .
جز مفرز من المال الشا ك ،

والمتيم لنص هذه المادة يجدها قد تناولت حكم بيك الشر

بعد القسمة دون أن تتطرق ل قب وقوع القسمة  ،مما ينبغ مع تناول حكم هذا البيك قب
القسمة وبعد القسمة ،بش

:

من التفصي على النحو اثت

 إذا تم البيع قبل القسمة:
تباينت آ ار الفقها بشين هذه المسيلة إلى وجهتين من النظر نعرضها على النحو اثت :
الوجهة األولى  /يذه

أنصارها إلى اعتبار بيك الشر

لجز مفرز من المال الشا ك  ،ولو

كان المبيك معادالً لحصت بيعاً لمل الغير ،وكذل الحال فيما يتعل بباق حصص الشركا
باعتبارها مملوكة لباق

الشركا ،وهنا نكون أمام بيك لمل

الغير  ،هذا بااضافة إلى أن
()1

الشر البا ك ال يمل وحده الجز الذ باع  ،ثوانما يملك باق الشركا اثخر ن
أما وجهة النظر الثانية  /فيذه

أنصارها إلى أن هذا البيك ال يعتبر بيعاً لمل الغير  ،والذ

يقول أن الشر قد باع ما يمل وما ال يمل  ،ما يملك هو حصت ف الشيوع من هذا الجز
 ،وال يكون للمشتر ف هذه الحالة طل

إبطال البيك بقول أن البيك واقك على حصص باق

الشركا وهو بيك مل الغير .

1

عبدالكريممرتضي،مرجعسابق،ص/11وانظرفيذلك:سليمانمرقس،الوافيفيعقدالبيع،ص 380
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والسب

ف ذل ؛ أن البيك الواقك على حصص الشركا  ،يختل
الشر

هذه الحصص قد تقك ف نصي

البا ك عند القسمة  ،فتعتبر عمالً باألثر الكاش

البا ك وقت البيك  ،وبالتال ال يكون قد باع ما ال يمل

للقسمة  ،وكينها كانت مملوكة للشر

 ،فضالً عن أن المشتر يعلم أن البا ك ال يمل
ارتضى ذل الش ار .

عن بيك مل الغير  ،وأن

ك الجز المفرز الذ

يبيع ويكون قد

()1

بإبطال البيك بشرط أال تكون القسمة قد وقعت

فال يكون أمام المشتر – إال  -أن يطال
(.)2

وهنا من أكد على صحة هذا االتجاه بالقول :بين بيك الشر
الشا ك  ،ليس بيعاً لمل

مفرز من المال
ًا
جز اً
اابطال

الغير  ،كما يعتقد البعض  ،إذ أن أساس طل

المقرر للمشتر هو الغلط ف صفة جوهر ة  ،وليس على اساس صدور البيك من غير
مال  ،ألن أحكام بيك مل الغير تساو بين حالة العلم والجه بملكية البا ك لما يبيع
 ،وتعط

للمشتر ح

طل

اابطال ف

المادة ( )2012من القانون المدن

كلتا الحالتين على عكس ما تنص علي

األردن

المصر اللتان فرقتا بين حالة العلم والجه

 ،والمادة ( )116من القانون المدن

() 3

 إذا تم البيع بــعــد القسمة:
وهنا ال يخلو الحال من أحد األمر ن :
األمر األول  /أن يقك الجز المفرز المبيك ف نصي
للمشتر بعد إ ج ار التسجي  ،وذل
فاستقر البيك بفض األثر الكاش

الشر

البا ك  ،وهنا تخلص الملكية

بعد أن وقك الجز المفرز ف
للقسمة  ،ولم يعد للشر

1

نصي

اثخر ،أ

الشر
ح

البا ك ،
ف

الجز

 عبدالرزاقالسنهوري،الوسيطفيشرحالقانونالمدنيالجزءالثامن،حقالملكية،منشأةالمعارفاالسكندرية،2001،
ص ،353وانظر:سيدحسنالبغال،المطولفيشرحالصيغالقانونيةللدعاويواألوراقالقضائيةفيالبيع،دالمالكتب
،2009القاهرة،ص 727
2
سيدالبغال،مرجعسابق،ص728
3
أيمنناصر،مرجعسابق،ص78
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المفرز المبيك  ،هذا وال يكون للمشتر ح طل
جاهالً ب  ،ألن الهد

إبطال البيك سوا كان عالماً بالشيوع  ،أو

الذ ير ده قد تحق .
الشر

األمر الثان  /وهو أن ال يقك الجز المفرز المبيك ف نصي

البا ك  ،وهذا هو األمر

الذ عالجت ك من المادة ( )1/182من القانون المدن الفلسطين  ،والمادة ( )1/116من
القانون المدن المصر  ،والمادة ( )2012من القانون المدن األردن  ،حيث عالجت هذه
النصوص حالة الجه بالشيوع  ،وحالة العلم بالشيوع ف الجز المفرز المبيك .
فإذا وقك الجز المفرز المبيك ف ح الشر

اثخر  ،ولم يقك هذا الجز ف ح الشر

البا ك  ،كان للمشتر ح اابطال وفسا البيك  ،إذا كان يعتقد أن البا ك يمل ملكية مفرزة ،
أ كان المشتر يجه بحالة الشيوع .
ولكن ال يح للمشتر أن يتمس باابطال  ،وفقاً لما نص علي إذا كان يعلم بحالة الشيوع
وتنتق ملكية الجز المفرز اثخر الذ

وقك ف نصي

الشر

البا ك إلى المشتر  ،ويح

هذا الجز حلوالً عينياً مح الجز المفرز المبيك  ،ومن ثم يعتبر بيعاً واقفاً ال على الجز
المفرز المبيك من األص  ،ب على الجز المفرز الذ وقك بعد القسمة ف نصي

الشر

البا ك (.)1
و خلص مما تقدم إلى أن بيك الشر

مفرز من المال الشا ك  ،ال يعتبر بيعا لمل الغير
اً
جز اً

 ،ألن ف حالة ما إذا كان المشتر يعلم أن البا ك مال

على الشيوع  ،فإن يخضك لمبدأ

الحلول العين  ،أما إذا كان يجه حالة الشيوع ،فإن للمشتر أن يطل
قواعد الغلط  ،أما طل

البطالن على اساس

البطالن ف بيك مل الغير فإن يجيز للمتصر إلي (المشتر ) طل

البطالن -بغض النظر -عن علم  ،أو عدم علم  ،بين الش

1

مملو للغير (.)2

عبدالرزاقالسنهوري،حقالملكية،مرجعسابق،ص/194أيمنناصر،مرجعسابق،ص، 63خليلقدادة،الوجيز
في شرح القانون المدني الفلسطيني  ،الحقوق العينية األصلية الجزء األول  ،حق الملكية الطبعة الثالثة 3006م ،ص/ 351
وهذاماتناولتهمحكمةالنقضفيحكمهافينصيبالشريكالمتصرفوالتيتناولتفيه"إذاكانالتصرفمنصباًعلىالجزء
المفرزمنالمالالشائعولميقعهذاالجزءعندالقسمةفينصيبالمتصرفانتقلحقالمتصرفإليهمنوقتالتصرفإلى
الجزءالذيآلإليهالمتصرفبطريقالقسمة،وإذاكانالمتصرفإليهيجهلأنالمتصرفاليملكالعينالمتصرففيهامفرزة
حيثالعقدفلهالحقفيإبطالالتصرفأيضاً"،سيدالبغال،مرجعسابق،ص 633

2

عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص87
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الفرع الثاني
مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة وعالقته ببيع ملك الغير
األص أن يتم العقد بين طرفي المتعاقدين -إال أن -المشرع قد يجيز التعاقد بطر
استثنا اً ( ،)1وهذا ما نص علي القانون المدن

الفلسطين ف

المادة ( )11من والت

فيها أن " يجوز التعاقد بطر النيابة -ما لم -ينص القانون على خال

ذل "

إبرام تصر

قانون

يقصد بالنيابة :حلول إرادة النا

مح إرادة األصي ف

آثار التصر إلى األصي مباشرة "

النيابة
جا

مك انص ار

()2

والنيابة إما أن تكون قانونية إذا كان القانون هو الذ يحدد نطاقها كنيابة الول  ،والوص  ،و
القيم  ،ثواما أن تكون اتفاقية ،إذا كان مصدرها اتفاق النا
االتفاق نطاقها

()3

 ،والت

واألصي  ،حيث يحدد هذا

من أبرز صورها عقد الوكالة ؛ والت

عرفها القانون المدن

لفلسطين ف المادة ( )111من بينها" عقد بمقتضاه يلتزم الوكي ؛ بين يقوم بعم قانون
لحسا

الموك  ،والوكي يلزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة "  ،وهو يقاب

نص المادة (  )611من القانون المدن المصر والت جا فيها أن " الوكالة عقد بمقتضاه
يلتزم الوكي بين يقوم بعم قانون لحسا

الموك ".
ّ

فإن تجاوز الوكي حدود وكالت  ،فال ينصر أثر تصرف إلى األصي  ،و لو كان الوكي
حسن النية عند قيام بالتصر نيابة عن األصي  ،هذا وال يسر التصر ف ح الموك
()4

إال إذا أجازه  ،فإذا أجازه وأقره كان لإلقرار أثر رجع  ،إلى وقت ابرام هذا التصر .
أما إذا لم يقر االصي تصرفات النا

 ،فإن النا

لدل تجاوزه لحدود النيابة  ،فال

تكون ل والية التصر  ،فإذا تصر بالبيك كان ف مركز البا ك لمل الغير ،واألصي

1

إيادجادالحق،النظريةالعامةلاللتزام،مصادرااللتزام،الطبعةالثانية2099م،ص 89
2
موسىأبوملوح،مصادرااللتزام،مرجعسابق،ص 17
3
عبدالرزاقالسنهوري،مصادرااللتزام،مرجعسابق،ص 910
4
عبدالوهابعرفة،مرجعسابق،ص 225
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()1

هو الغير

 ،خاصة أن من أهم شروط بيك مل الغير أال يكون المبيك مملوكاً للبا ك

وقت البيك  ،سوا تم البيك بالنيابة أم باألصالة  ،إذ أن العبرة بملكية من تنصر إلي
آثار البيك  ،فإذا تم البيك بطر

النيابة سوا

كانت قانونية ،أم اتفاقية  ،فالعبرة بملكية

االصي  ،فإذا كان األصي مالكاً لم نكن بصدد بيك مل الغير  ،إنما نكون بصدد بيك
بطر النيابة.
الذ تجاوز حدود النيابة غير قاب لإلبطال  ،كما ورد ف بيك مل

غير أن بيك النا

الغير  ،كما أن هنا

حاالت استثنا ية ترد على األص الساب

–بموجب -

الذ

تنصر فيها آثار العقد إلى األصي رغم تجاوز الوكي لحدود وكالت (.)2
وهذه الحاالت نعرض لها على النحو اثت :
الحالة األولى  /النيابة الظاهرة :
تنص المادة ( )202من القانون المدن الفلسطين على أن " إذا كان النا
مع  ،يجهالن معاً  ،وقت ابرام العقد انقضا النيابة  ،فإن أثر العقد الذ
التزاما يضا

 ،ومن تعاقد

يبرم حقا كان أو

() 3

إلى األصي أو خلفا "

يتبين من هذه المادة أن القانون المدن الفلسطين قد أتى باستثنا على األص المقرر بشين
إذا كانت نيابة النا

آثار النيابة ،أن
ومك ذل أبرم النا

قد انقضت دون علم  ،ودون علم من تعاقد مع ،

عقداً باسم األصي متجاو اًز ف ذل حدود النيابة فعالً  ،بحسن نية من

ك من الوكي ومن تعاقد مع  ،قضى القانون بانص ار
األصي وخلفا

آثار العقد ف

هذه الحالة إلى

()4ولع أساس هذا االستثنا يقوم على فكرة النيابة الظاهرة الت ترم إلى

حماية الغير حسن النية  ،سعياً نحو استقرار المعامالت المدنية القا مة على النيابة اارادية ،
ألن ف النيابة القانونية ال يستطيك الغير أن يدع بجهل حدود سلطان النا
1

القانون حيث

عبدالكريممرتضى،مرجعسابق،ص85
2
عبدالكريممرتضى،مرجعسابق،ص 81
3
وهوماتناولتهالمادة()903منالقانونالمدنيالمصريوجاءفيها”إذاكانالنائبومنتعاقدمعهيجهالنمعا ًوقتالعقد
انقضاءالنيابة،فإنأثرالعقدالذييبرمه،حقا ًكانأوالتزاماً،يضافإلىاألصيلأوخلفائه ".
4
 انظرفيهذاالمعنى:عليعليسليمان،النظريةالعامةلاللتزام،مصادرااللتزامفيالقانونالمدنيالجزائري،ديوان
المطبوعاتالجامعية،2007ص 17
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يفترض علم بذل

()1

 ،فمثالً ال مجال اعمال هذه النظر ة ف شين العقارات –إال -ف حدود

أعمال اادارة فقط  ،وال مجال اعمالها ف شين التصرفات الناقلة للملكية العقار ة ( ، )2والت
تتطل

ذات الشك ف إج ار ها ف الوكالة  ،باج ار مث هذه التصرفات أمام الموظ

المختص  ،والذ
النا

الرسم

يقوم بدوره ببيان حدود الوكالة  ،وخطورة التصرفات الت سيقوم الوكي أو

باج ار ها  ،خاصة عندما يتعل بنق ملكية العقار المراد بيع .

الحالة الثانية  /النيابة المستندة إلى فكرة الفضالة
وف هذه الحالة ؛ يستطيك النا

 ،تجاوز حدود نيابت  ،إذا وجد ف تصرفات نفعاً لألصي ،

وال يستطيك إخطار األصي مسبقاً ،وكانت الظرو
على هذا التصر

 ،وعلى النا

ف

يغل

معها الظن بين األصي سيواف

هذه الحالة أن ؛ يبادر إلى إبالغ األصي بتجاوزه

لحدود نيابت  ،كما يتبين من نص المادة ( )2/201من القانون المدن الفلسطين والت جا
فيها أن " يلتزم الوكي بتنفيذ عقد الوكالة دون أن يتجاوز حدوده المرسومة إال فيما هو أكثر
نفعاً للموك "
فبمقتضى النص يجوز للوكي أن يتجاوز حدود نيابت إذا كان التصر الذ
النفك للموك

يقوم ب يحق

()3

الفرع الثالث
الفضالة والفضولي وعالقتهم ببيع ملك الغير
عر القانون المدن الفلسطين الفضالة ف المادة ( )101من بقول " أن يتولى شخص عن
قصد  ،القيام بشين  ،لحسا
وهو ذات التعر

شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذل "

الوارد ف نص المادة ( )211من القانون المدن المصر

1

موسىأبوملوح،مصادرااللتزام،مرجعسابق،ص 902
2
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 81
3
موسىابوملوح،مصادرااللتزام،مرجعسابق،ص 909
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هذا ولقد نظم المشرع الفلسطين
بالمواد الت

الفضالة وأحكامها ف

نص عليها القانون المدن

المواد من ( ،)121-101تيث اًر من
المواد ( )211-211من  ،و يمكن

المصر ف

إجمال الشروط الالزمة لقيام الفضالة كمصدر التزام ر العم بتعويض الفضول عما أنفق
على النحو اثت :
 -2قيام الفضول بشين عاج وضرور لحسا

ر العم  :وهذا هو الركن الماد ف

الفضالة  ،إذ أن قب هذا الشين ال توجد عالقة بين الفضول ور العم  ،ويشترط
أال يكون الفضول

ميذوناً بالقيام بعم نافك من قب ر العم  ،فإذا كان ميذوناً

نكون بصدد وكالة وليس فضالة
وهذا العم قد يكون ف

()1

صورة تصر

قانون

 ،كين يقوم شخص ببيك محصول

زراع لشخص آخر خشية أن يتل  ،أو كين يدفك شخص ضر بة عن شخص آخر
خشية أن تتخذ ضده اج ار ات الحجز أو حالة انتها مدة الوكالة  ، ،واستمرار الوكي
ف مباشرة أعمالها  ،أو كين يدفك عن فاتورة شركة الكهربا حتى ال تقطك عن التيار
الكهربا  ،وقد يكون العم

تصرفاً مادياً ،وذل

كين يقوم شخص بترميم منزل

لشخص آخر يوش على االنهيار(.)2
 -1أن يكون هد

الفضول من قيام بهذا العم العاج مصلحة ر العم  :وهذا هو

الركن المعنو للفضالة  ،وهذا هو المعيار الذ يميز الفضالة عن االث ار بال سب

،

وال تقوم الفضالة إال إذا انصرفت نية الفضول إلى العم لمصلحة ر العم ،وأن
يتولى العم لشين الغير ر

العم  ،ألن يعم لمصلحة ر

العم  ،وال يعم

لمصلحة نفس  ،أما إذا انصرفت نية الفضول إلى العم لمصلحة نفس  ،فإن ال
يكون فضولياً ،و رجك بذل على المال بدعول االث ار بال سب (.)3
 -1أال يكون الفضول

قد قام بهذا الشين تنفيذاً اللتزام علي  :بمعنى أن يشترط ف

الفضول أال يكون ملتزماً بعم ما لحسا

الغير ،بمقتضى عقد وكالة  ،أو بمقتضى

نص قانون  ،كما لو كان ولياً ،أو وصياً على ر العم  ،أو كان متبوعاً يقوم بدفك
1

موسىأبوملوح،مصادرااللتزام،مرجعسابق،ص 190
2
إيادجادالحق،مرجعسابق،مصادرااللتزام،ص 892
3
عبدالرزاقالسنهوري،مصادرااللتزام،مرجعسابق،ص 9275
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تعويض عن تابع  ،أو ملزم بمقتضى حكم قضا
الذ قام ب الفضول لحسا
تحكم بصاح

بتعيين حارساً ( ، )1فإذا كان العم

الغير واجباً علي ألحد هذه األسبا

العم القواعد القانونية األخرل الت تترت

لم يكن فضولياً ب

عليها طبيعة هذه العالقة.

فإذا توفرت شروط الفضالة  ،وتحققت صفة الفضول كان ل الح ف الرجوع بما أنف
على الغير عما قام ب هذا الفضول

من أعمال لحسا

()2

الفضالة

1

عليعليسليمان،مصادرااللتزام،مرجعسابق،ص 238
2
عبدالكريممرتضى،مرجعسابق،ص 21
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الغير وذل

تطبيقاً ألحكام

الفصل الثاني
الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير

تباينت مواق
المترت

التشر عات المختلفة بشين تكيي

طبيعة بيك مل الغير  ،والج از

علي  ،فإذا كان المشرع المصر والفلسطين  ،اعتبروه عقداً باطالً أو

قابالً لإلبطال  ،فقد ذه

القانون المدن األردن إلى اعتباره عقداً موقوفاً تيث اًر

بفق الشر عة ااسالمية  ،مما ينبغ

مع أن نعرض لمواق

ك

من هذه

التشر عات من الطبيعة القانونية لبيك مل الغير ،عبر النحو اثت :
المبحث األولل الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في التشريع المصري
المبحث الثاني ل الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في التشريع األردني
المبحث الثالث ل الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في التشريع الفلسطيني

المبحث األول
الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في التشريع المصري
تنص المادة ( )466من القانون المدن المصر على أن " إذا باع شخص شي اً معيناً
بالذات ،وهو ال يملك  ،جاز للمشتر أن يطل

إبطال البيك ،ويكون األمر كذل ،ولو

وقك البيك على عقار سج العقد ،أو لم يسج "
و تبين من نص هذه المادة أن عقد بيك مل الغير يكون قابالً لإلبطال  ،هذا ولم يكن
األمر كذل فيما مضى  ،فف كال القانونين الرومان والفرنس القديم لم يكن بيك مل
52

الغير باطالً  ،والعلة ف ذل
ينش

؛ أن عقد البيك لم يكن بذات ناقالً للملكية  ،ثوانما كان

على عات البا ك التزاماً يمنع المشتر حيازة هاد ة على الش

المبيك  ،لهذا لم

يكن للمشتر  ،أن يشكو من أن قد اشترل شي اً مملوكاً لغير البا ك طالما لم يحص
ل تعرض من الغير( ،)1وهذا ما تبناه المشرع الفرنس ف القانون المدن الفرنس ف
المادة ( )2811من والت

جا فيها أن " بيك مل

الغير باط وللمشتر الح

ف

التعويض إذا كان يجه أن المبيك ليس مملو للبا ك ".
ولما عدل المشرع الفرنس القديم عن القاعدة السابقة  ،وأصبع يعتبر البيك ناقالً للملكية
بذات  ،فقد أصبع بيك مل الغير يتنافى مك طبيعة البيك  ،إذ هنا استحالة تقوم حول
صحة العقد ف

هذه الحالة ،نظ اًر ألن ؛ ال يمكن نق ملكية المبيك الذ

ليس ملكاً

للبا ك  ،وبنا اً علي كان منطقياً أن يتقرر بطالن بيك مل الغير .
وقد أخذ القانون المدن المصر أحكام بيك مل

الغير عن القانون المدن الفرنس ،

()2

وبنا اً علي قرر بطالن بيك مل الغير

وكذل تيثر القانون المدن المصر بيحكام المحاكم الفرنسية أكثر من القانون المدن
الفرنس ذات  ،ذل
الفرنس

أن تل

األحكام كانت أكثر وضوحاً من نصوص القانون المدن

ذات .

صحيع أن نصوص القانون المدن الفرنس والمصر  ،ومن نحا نحوهما قد إعتب ار أن
عقد بيك مل الغير هو عقد باط  ،دون أن تحدد هذه النصوص طبيعة هذا البطالن ،
مما أحدث خالفاً كبي اًر بين الفقها حول الطبيعة القانونية لهذا البطالن  ،والذ
على هذا االختال

ساعد

هو الغموض ف تل النصوص حول طبيعة هذا البطالن  ،والت

اكتفت بتقر ر أن هذا البيك باط فقط أو قابالً لإلبطال  ،فظهرت العديد من وجهات

1

توفيقحسنفرج،الوجيزفيعقدالبيع9155،م،مرجعسابق،ص 82
2
توفيقحسنفرج،عقدالبيعوالمقايضة9158،م،مرجعسابق،ص 998
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النظر بشين تكيي

طبيعة بيك مل الغير  ،مما ينبغ مع أن نعرض ألهم النظر ات

الت قيلت بهذا الشين على النحو اثت :
 -2نظر ة دعول الضمان
 -1نظر ة البطالن المطل
 -1نظر ة الفسا
 -4نظر ة البطالن النسب
 -8نظر ة العقد الموقو
 -6نظر ة البطالن من نوع خاص

المطلب األول
نظرية دعوى الضمان ( االستحقاق)
يذه

جان

من الفقها ؛ إلى أن دعول بطالن بيك مل

الغير ،ليست –إال -دعول

ضمان استحقاق يسارع المشتر إلى رفعها ،قب أن ترفك علي من المال
فهو ف دعول ضمان االستحقاق  ،يج

الحقيق ،

أن ينتظر حتى يتعرض ل المستح ،وعند

ذل يرفك على البا ك دعول ضمان التعرض واالستحقاق  ،أما ف بيك مل الغير ،فقد
أجاز المشرع للمشتر أال ينتظر حتى يتعرض ل المال

الحقيق

،ب يبادر إلى رفك

دعول بطالن البيك ضد البا ك  ،فدعول البطالن هذه ليست إال دعول ضمان استحقاق
()1

تعج المشتر رفعها

.

النقد الموج إلى هذه النظر ة :

1

عبدالرزاقالسنهوري،عقدالبيع،مرجعسابق،ص 235
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أحكام القانون الت تعتبر أن ج از بيك مل الغير

وأخ َذ على هذه النظر ة ؛ أنها تخال
البطالن ال الضمان  ،فضالً أنها تؤد
 ،رغم تمييز القانون بينهما

()1

إلى الخلط بين أحكام البطالن وأحكام الضمان

.

المطلب الثاني
نظرية البطالن المطلق
ذه

أنصار هذه النظر ة إلى أن القانون  ،قد نص صراحة على بطالن بيك مل الغير ،ولم

يرت

علي أ حكم  ،األمر الذ يؤد إلى القول " :بين هذا البطالن يعتبر بطالناً مطلقاً " ،

وف

من الفقها أن أساس بطالن بيك مل

نظر هذا الجان

الغير ،إما الستحالة المح

(المبيك) استحالة مطلقة  ،فالبا ك وهو غير مال  ،ال يستطيك أن ينق المبيك إلى المشتر

()2

فانتفا ملكية البا ك للمبيك ،يجع المبيك غير موجود بتار ا العقد  ،فإذا اشترط ف العقد على
نق الملكية إلى المشتر  ،بمجرد التعاقد  ،وانتفت ملكية البا ك للمبيك بتار ا التعاقد ولم
يستطيك انفاذ العقد وقك التزام باطالً النتفا المح
أما االستحالة األخرل ه

النعدام السب

 ،إذ أن التزام المشتر ال يقابل ش

البا ك -ال يستطيك أن ينق الملكية ( ،)4فسب
ثمن المبيك من المشتر  ،وسب

()3

.
-مادام

التزام البا ك بنق الملكية  ،هو الحصول على

التزام المشتر بدفك الثمن ،هو أن ينق البا ك الملكية إلى

المشتر بمجرد العقد  ،عالوة على التزام البا ك بتمكين المشتر من حيازة المبيك  ،فإذا لم
ينق البا ك الملكية إلى المشتر  ،فهنا يتخل

السب  ،ألن التزام المشتر بدفك الثمن ف بيك

مل الغير ،لم يقابل البا ك بنق الملكية ،ومن ثم ؛ فيكون مث هذا البيك باطالً بطالناً مطلقاً
لتخل

ركن السب

()5

.

1

محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص 11
2
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 921
3
جاكيوسفالحكيم،العقودالشائعةأوالمسماة،عقدالبيع،دارالفكربيروت9130،م،ص 35
4
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 928
5
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 31

55

 النقد الموج إلى هذه النظر ة :
أخ َذ على هذه النظر ة ؛ إن القول باستحالة تنفيذ البا ك اللتزام بنق ملكية المبيك ،وأن غير
مال ،يرت

الفسا لهذا العقد لعدم امكانية تنفيذ االلتزام بنق الملكية  ،وليس بطالن هذا العقد

بطالناً مطلقاً  ،كما يؤخذ على هذا ال أر أيضاً ،اختال

اثثار الت ينتجها بيك مل الغير ،

الغير ينتج آثا اًر قانونية متعددة ،بخال

ال

إذ أن بيك مل
يترت

علي أ أثر قانون  ،ويكون أل

العقد الباط بطالناً مطلقاً الذ

شخص ل مصلحة ف طل

البطالن  ،أن يتمس

ب ،وكذل يكون للمحكمة أن تحكم ب من تلقا نفسها إذا ما طرح أمامها ،بينما ف بيك مل
الغير ،ال يستطيك أن يتمس بهذا البطالن سول المشتر .
هذا وقد اعترض على هذا ال أر أيضاً ؛ أن االستحالة هنا ليست استحالة مطلقة  ،كما ف
حالة البطالن المطل  ،إذ إن البا ك ف بيك مل الغير  ،يستطيك أن يلتزم بنق ملكية الش
غير المملو ل  ،ذل أن يستطيك أن يحص على ملكية الش
الملكية  ،ومن ثم ؛ فالسب

المبيك  ،ثم ينفذ التزام بنق

ف هذا النوع من البيوع ال يمكن أن يكون معدوماً ،والمح غير

مستحيالً استحالة مطلقة(.)1

المطلب الثالث
نظرية الفسخ
 ،أ أن محدد القيمة  ،ومن عقود المعاوضة

من المسلم ب ؛ أن عقد البيك هو عقد رضا

 ،و ملزم للجانبين  ،وبما أن ملزم للجانبين فهو ينش

التزامات متقابلة سوا على البا ك أو

على المشتر  ،فك منهما دا ن ومدين لآلخر ف ذات الوقت  ،فالمشتر مدين بالثمن ودا ن
بتسلم المبيك  ،والبا ك مدين بنق الملكية و بتسليم المبيك ودا ن بقبض الثمن .

1

انظرفيذلك:عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،ص/233وعبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص38و/32و
محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص 71
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ومن ثم ؛ يترت

على اعتبار عقد البيك عقداً ملزماً الجانبين  ،أن إذا لم يقم أحد المتعاقدين

بتنفيذ التزام  ،جاز للمتعاقد اثخر أن يطل
لجانبين.

فسا العقد  ،وهذا مفهوم ف ك العقود الملزمة

()1

العامة ف عقد البيك ف معرض بيانهم

ومن هنا نجد أن بعض الفقها قد أخذ بهذه المباد

للطبيعة القانونية لبيك مل الغير  ،مستندين ف رأيهم إلى أن عندما يكون البا ك غير قادر
على نق الملكية  ،وهو ف األص غير مال مما يتعذر مع الوفا بالتزام  ،ومن ثم فيكون
للمشتر أن يطل

فسا البيك  ،هذا ويكون طل

فسا البيك لعدم قيام البا ك بنق الملكية

()2

مرتبين على ذل عدة نتا ج أهمها :
 -2أن يجوز للمشتر بااضافة إلى حق ف فسا العقد  ،الح ف المطالبة بالتعويض
 -1أن يجوز للمشتر الح ف طل

الفسا  ،وال يجوز ذل للبا ك  ،وذل ألن البا ك

هو المقصر ،وال يجوز أن يستفيد من تقصيره
 -1إذا رفك المشتر دعول الفسا  ،وقب أن تنط المحكمة بالفسا  ،زال المانك  ،وانتق
المل إلى المشتر  ،أو أقر المال الحقيق البيك ،فهنا ال يبقى للمشتر الح ف
ااصرار على طل

الفسا  ،وال يجوز للمحكمة الحكم بالفسا

()3

 -4إن العقد ال يفسا إال إذا قضت المحكمة بفسخ  ،ويكون للمحكمة الح ف إعطا
فرصة للبا ك لتنفيذ العقد  ،أ
قب الحكم

يجوز تصحيع العقد بعد طل

الفسا وأثنا

إلى ما

()4

ف حين يرل بعض الفقها وجو

تطبي قواعد الفسا على صورة واحدة من صور بيك مل

الغير ،وه الصورة الت يكون فيها المشتر عالماً بملكية المبيك للغير  ،وحجتهم ف ذل ؛
أن العقد ف هذه الحالة ال يعتبر بيعاً ،

إذ أن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى التزام البا ك

1

عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص/201محمدحسنقاسم،مرجعسابق،ص 957
2
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 980،911
3
انظرفيذلك:عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص/32أيمنناصر،مرجعسابق،ص/15محمدوحيدعلي،مرجع
سابق،ص 13
4
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابقص 980
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بين يحص على ملكية المبيك  ،ثم ينقلها إلى المشتر  ،أو يحص على إقرار المال الحقيق
بالبيك  ،فإذا لم يقم البا ك بتنفيذ هذا االلتزام جاز للمشتر طل

فسا العقد

()1

وقد تعرضت هذه النظر ة للنقد من عدة نواح :
 )2أن هذا ال أر يتجاه نص القانون الذ يعتبر ج از بيك مل الغير البطالن ال الفسا
،حيث أن كال من التقنين المدن المصر ،والفرنس قد نصا على البطالن ال على
الفسا ،وهذا يتعارض مك صر ع النصوص

()2

هذا ولقد قصر تطبي قواعد الفسا على صورة واحدة من صور بيك مل الغير ،وه
حالة إذا ما كان المشتر  ،يعلم بين البا ك غير مال للمبيك ،على أساس أن العقد
هنا ال يعتبر بيعاً  ،فهذا القول ؛ تخصيص للنص المطل بال تخصيص  ،ذل أن
نصوص القانون  ،قد جا ت عامة لم تفرق بين مشتر يعلم  ،أو يجه أن البا ك
غير مال للمبيك  ،فلم يستبعد من نطاق بيك مل الغير -حالة ما إذا كان المشتر -
يعلم أن البا ك غير مال للمبيك
 )1أن هذه النظر ة تؤد
من االختال

()3

إلى الخلط بين نظر ة البطالن مك نظر ة الفسا ،على الرغم

بينهما  ،حيث أن سلطة القاض ف الحكم بالبطالن مقيدة وال يحكم ب

إال متى توافرت شروط  ،بينما سلطت تقدير ة بالنسبة للحكم بالفسا (.)4
 )1أن هذه النظر ة تتجاه التطور الذ

حص ف

مختل

طبيعة عقد البيك ،ف

القوانين الحديثة باعتباره عقد ناق للملكية بذات  ،وبمجرد انعقاد العقد وبنا اً علي لم
يعد بيك مل الغير منعقداً - ،طالما أن  -ال يؤد إلى نق الملكية ف الحال
وبنا اً على هذه االنتقادات الت

تم توجيهها إلى هذه النظر ة  ،لم يعد هنا

المشرعين أو القضا أو حتى الفق  ،بهذه النظر ة فيصبحت مهجورة .

1

عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 37
2
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 989
3
انظرفيذلك:عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص/37محمدياسرالشناوي،مرجعسابق،ص 917
4
انظرفيذلك:محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص 15
5
انظرفيذلك:الياسنصيف،مرجعسابق،ص/901محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص 15
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()5

قبوالً لدل

المطلب الرابع
نظرية البطالن النسبي
جان

ذه

فرنسا ومصر  ،إلى القول ؛ بين بيك مل

كبير من الفق والقضا ف

الغير ،ال يقك باطالً ،ب قابالً لإلبطال (أ
محكمة النقض المصر ة ف

باطالً بطالناً نسبياً)  ،وهذا ما قضت ب

أحد أحكامها بين بطالن بيك مل

الغير (نسب ) مقرر

لمصلحة المشتر (.)1
لكنهم اختلفوا ف السب

الذ يعللون ب النص على البطالن  ،فقال بعضهم أن السب

هو االستحالة النسبية المستمدة من مالبسات  ،وظرو
العقد  ،والت تؤد

()2

إلى ابطال العقد

موضوعية مستمدة من إبرام

 ،هذا ولقد حاول فقها آخرون تيسيس البطالن

على غلط المشتر  ،واعتبروه غلطاً جوهر اً  ،باعتباره منصباً على صفة جوهر ة من
المبيك  ،وه أن ملكاً للبا ك  ،وصفة من أوصا

أوصا
مما ينبغ

البا ك

()3

مع أن نتناول هذه اث ار الفقهية  ،ومدل مال متها لبيك مل

الغير على النحو

اثت :
 .2ذه

جان

من الفق إلى تيسيس البطالن ف بيك مل الغير على الغلط ف صفة

جوهر ة ف الش

المبيك  ,فيساس البطالن هنا ؛ هو الغلط الذ وقك في المشتر ،

فالمشتر قد اعتبر ملكية المبيك للبا ك صفة جوهر ة  ،وهذا االعتبار كان دافعاً
للتعاقد ،وبالتال يعتبر هذا الغلط عيباً ف الرضا.
ومن جهة أخرل ،فإن المشتر يعتبر أن وقك ف غلط ف شخص البا ك  ،ألن يتوهم
أن مال للمبيك  ،فملكية المبيك للبا ك تشك السب

1

الر يس ف التعاقد  ،فإذا كان

طعننقضمدنيمصري89/519قجلسة9158/2/70م،انظرحولذلك:عبدالوهابعرفة،مرجعسابق،ص 797
2
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 983
3
جاكيوسفالحكيم،مرجعسابق،ص،52فقرة 2
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البا ك ليس هو المال  ،والمبيك مل

لغيره  ،فيكون من ح المشتر طل

االبطال

(.)1
 .1ف حين يرل جان

آخر من الفق  ،أن أساس البطالن ف بيك مل الغير ،هو عدم

قدرة البا ك على نق الملكية للمشتر  ،وهم يفرقون بين استحالة الوفا العارضة بعد
انعقاد العقد ،وبين االستحالة الموجودة أثنا ابرام العقد  ،فف الحالة األولى  ،يكون
العقد منعقداً وقابالً للتنفيذ  ،فإذا ط أر ما يجع تنفيذه مستحيالً  ،فللمشتر طل
الفسا فقط  ،أما ف الحالة الثانية فإن العقد لم يكن ف أ
للتنفيذ  ،ولهذا يج

وقت من األوقات قابالً

الحكم ببطالن ،وأساس البطالن هو خطي البا ك الذ تعهد بالتزام

 ،ال يمكن تنفيذه (.)2
 .1كذل أن أساس بطالن بيك مل الغير بطالناً نسبياً  ،إلى أن البا ك يلتزم بنق ملكية
المبيك  ،وهو ما يكون مستحيالً عندما يكون المبيك غير مملو للبا ك  ،فيبط البيك
الستحالة محل  ،وليس هذا صحيحاً ؛ألن االستحالة هنا ليست استحالة مطلقة  ،ألن
البا ك يستطيك ولو من ناحية نظر ة  ،أن يشتر المبيك من مالك الحقيق  ،وأن
يصبع هو مالكاً ل ،ويستطيك بالتال أن ينق ملكيت إلى المشتر من .
ولذل ؛ فإن التكيي

الصحيع لبيك مل الغير  ،أن بيك لمال مستقب  ،فمل الغير

هو مال حاضر ف ذمة صاحب مستقب بالنسبة لغيره .
ونظ اًر ألن من الجا ز؛ طبقاً للقواعد العامة أن يكون مح االلتزام شي اً مستقبالً ،فإن
يكون من الجا ز أيضاً طبقاً لهذه القواعد أن يلتزم بنق ملكية ش

مملو لغيره

()3

 النقد الموج إلى هذه النظر ة :
انتقد ال ار الساب من بعض الفقها ،حيث يرون أن إرجاع سب
غلط المشتر ،سوا ف

صفة جوهر ة بين مالكاً  ،أو الغلط ف

1

ابطال بيك مل الغير إلى
صفة جوهر ة ف

المبيك

محمدحسنقاسم،مرجعسابق،الوسيطفيعقدالبيعفيضوءالتوجيهاتالقضائيةوالتشريعيةالحديثة،دارالجامعةالجديدة
2099،م،ص 958
2
راجعفيذلك:عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 35

3
سميرتناغو،مرجعسابق،عقدالبيع،ص752و 757
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،وه أن المبيك مملوكاً للبا ك  ،فهو يتعارض تعارضاً صر حاً مك عموم النصوص القانونية
،سوا ف التقنين المدن الفرنس  ،أو التقنين المدن المصر .
استناداً منهم إلى أن البيك الصادر من غير مال

ال يكون قابالً لإلبطال  ،إال إذا كان

المشتر حسن النية  ،حيث يقك ف غلط ف شخص البا ك وف المبيك  ،وهذا يتعارض مك
نصوص القوانين الفرنس والمصر  ،والذ
الحاالت سوا كان حسن النية أم س

يجع للمشتر أن يطل

إبطال البيك ف جميك

النية  ،بين كان يعلم أن المبيك ليس مملوكاً للبا ك ،

وك ما رتب القانون من أثر ف حالة علم المشتر بين المبيك غير مملو للبا ك هو حرمان
من طل

التعويض (.)1

أما القول بعدم قدرة البا ك على تنفيذ التزام بنق الملكية بسب

االستحالة القا مة  ،فإن هذا

النوع من االستحالة على فرض وجودها ف هذا البيك  ،فإنها تؤد

إلى بطالن العقد بطالناً

مطلقاً النعدام مح االلتزام  ،ألن من شروط المح أن يكون ممكناً  ،وليس بطالناً نسبياً ،
أما القول بين بيك مل

الغير مال مستقب  ،فإن المال المستقب يخر من نطاق بيك مل

الغير  ،ألن هو بيك مال حاضر

()2

.

وأخي ة اًر ما قي من نقد لهذه النظر ة أن آثار العقد القاب للبطالن وفقاً للقواعد العامة تختل
عن آثار بيك مل الغير كما أقرها القانون  ،حيث أن القواعد العامة ف البطالن تقض ؛ بين
العقد الباط بطالناً نسبياً ينتج جميك آثاره كما لو كان صحيحاً قب الحكم ببطالن  ،ثواذا
قضى ببطالن يزول بيثر رجع  ،ثواذا أقره من تقرر البطالن لمصلحت  ،فإن يتيكد نها ياً ،
ويستمر ف إنتا جميك آثاره  ،بينما بيك مل الغير ال ينتج جميك آثاره  ،ب إن إجازت من
المشتر ال تؤد إلى أن ينتج العقد أهم أثر وهو نق الملكية (.)3

1

انظرفيذلك،عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،ص،715توفيقحسنفرج،مرجعسابق،عقدالبيعوالمقايضة،
9158م،ص995و 991
2
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص 50
3
محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص 11
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المطلب الخامس
نظرية العقد الموقوف
تذه

هذه النظر ة ؛ إلى األخذ بين عقد البيك هو عقد موقو

الفق االسالم  ،ويقول هذا ال أر

 ،كما هو ميخوذ ف

" :وقد تضاربت آ ار الشراح ف طبيعة البطالن

الذ يلح ببيك مل الغير ،على أن ال أر الصحيع ،هو أن بيك مل الغير غير نافذ
ف ح المال  ،وعدم نفاذ العقد الناق للملكية  ،يجعل كذل عديم األثر فيما بين
المتعاقدين ،وليس ذل
يعتبر ف

معناه ؛ أن العقد باطالً بطالناً مطلقاً  ،أو نسبياً  ،فالعقد

هذه الصورة عقداً موقوفاً  ،والعقد الموقو
 ،فإذا أقره المال

الصادر من المال

 ،يتوق

 ،أنتج أثره فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى

المال  ،ثواذا لم يقره المال فالعقد يظ معدوم األثر كما كان"
وقد أخذ ك من القانون المدن

الفق ااسالم

()2

أثره على االقرار

()1

العراق واالردن بنظر ة العقد الموقو

وفقاً لقواعد

.

النقد الموجه إلى هذه النظرية :
أوالً  :لو كان بيك مل

() 3

الغير عقداً موقوفاً ،لما أنتج أ

أثر قب أن يجيزه المال

الحقيق  ،كما تقض بذل أحكام الفق االسالم  ،لكن بيك مل الغير ينتج أثره ف
الحال  ،شين شين أ عقد قاب لإلبطال  ،وال يبط إال إذا طل
ثم أن المشتر يمل ااجازة  ،والعقد الموقو

المشتر ابطال ،

ال يجيزه إال المال الحقيق .

ثانياً  :ف ظ وجود نص تشر ع صر ع  ،يجع بيك مل الغير عقداً قابالً لإلبطال
ال عقداً موقوفاً  ،فيج

ف هذه الحالة إعمال النص الصر ع .

1

عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص .929
2
نصالمادة()978منالقانونالمدنيالعراقي":منتصرففيملكغيرهبدونإذنه،انعقدتصرفهموقوفاًعلىإجازة
المالك"ولناعودةلتناولوبسطأحكامهذهالنظريةوفقاًألحكامالفقهاإلسالمي 
3
عبدالرزاقالسنهوريوالفقي،مرجعسابق،ص 782
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المطلب السادس
نظرية تحول العقد
يذه

أنصار هذه الوجهة من النظر إلى القول بصحة االعتراضات  ،فيما عدا

االعتراض النظر الذ

وج إلى إحدل صورت نظر ة البطالن على استحالة مح

التزام البا ك بنق الملكية  ،وهو االعتراض الموج إلى القول بين استحالة نق ملكية
المبيك المملو للغير فور العقد استحالة مطلقة  ،ذل

أن االستحالة المطلقة الت

تستتبك البطالن المطل  ،ليس المقصود بها استحالة األمر على الكافة ،وف
الظرو

واألحوال  ،ثوانما المقصود بها استحالة األمر ف ظرو

المحيطة بالمدين  ،وتقدر االستحالة بمعيار موضوع  ،أ

جميك

معينة ه الظرو

بمعيار الرج المعتاد ،
المحيطة

فتعتبر االستحالة مطلقة  ،متى كان الرج المعتاد إذا وجد ف مث الظرو

بالمدين ،يستحي علي القيام بمح االلتزام  ،ولو كان يستطيك القيام ب ف ظرو
أخرل  ،ويعتبر من الظرو

المحيطة ببا ك مل

الغير ،كون غير مال

ومما ال ش في ؛ أن الرج المعتاد  ،يستحي علي إذا كان غير مال لش
 ،أن ينق ملكية هذا الش

المبيك ،
معين

إلى غيره  ،فيعتبر مح التزام با ك مل الغير بنق ملكية

المبيك فور العقد بطالناً مطلقاً "  ،مضيفاً ؛ أن األخذ بنظر ة البطالن المطل وحدها
 ،تؤد

إلى نتا ج مغايرة لألحكام المنصوص عليها ف

التقنين المصر الحال

،

والت جرت عليها أحكام المحاكم من قب  ،ولكن من الممكن  ،تكملتها بقاعدة  ،أو
نظر ة أخرل من القواعد العامة الت يقوم عليها التشر ك  ،بحيث تؤد
والنتا ج المسلمة  ،كان ذل

أولى باالتباع من القول ؛ بين بيك مل

إلى األحكام
الغير باط

بطالناً نسبياً من نوع خاص
وأعت ة ةق ة ةةد أن تكملة نظر ة البطالن المطل  ،بنظر ة تحول العقد الباط المنصوص
عليها ف

المادة ( )244ف

القانون المدن

المصر  ،يمكن أن تفسر لنا جميك

األحكام الخاصة ببيك مل الغير على الوج اثت :
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إذا ثبت اتجاه قصد العاقدين إلى ابرام عقد بيك ناق للمل بذات  ،وكان البا ك غير
مال للمبيك وقت العقد  ،وكان مح العقد مستحيالً ف ذات  ،أ بالنسبة إلى البا ك
كون غير مال  ،فإن يكون باطالً بطالناً مطلقاً  ،غير أن يمكن تحول إلى عقد بيك
منش

لاللتزامات فقط  ،أ إلى عقد بيك من النوع الثان  ،إذا ثبت أن نية الطرفين

المحتملة كانت تنصر

إلى ذل لو علما أن العقد األول غير ممكن انعقاده بسب

عدم ملكية البا ك.
ويمكن القول بين المشرع قد فرض فرضاً غير قاب اثبات العكس  ،أن البا ك قد
انصرفت نيت المحتملة إلى تحول عقد البيك من النوع األول أ
إلى النوع الثان الذ

الينش

الناق للملكية بذات

إال التزامات شخصية  ،وأن لذل لم يسمع للبا ك أن

يتمس ببطالن العقد الذ قصد ابرام ولو أن بطالن مطل .
أما انص ار

نية المشتر إلى ذل  ،فهو أمر مفترض إلى أن يثبت العكس  ،ولذل

ينتج عقد بيك مل الغير آثار عقد من النوع الثان كاملة مادام المشتر لم يتمس
بالبطالن  ،وهذا ما يفسر أن بيك مل الغير ينش

التزامات شخصية فقط  ،وال ينق

الملكية  ،وأن يصع أن يجيز المشتر العقد ،ألن اجازت هذه تعتبر دليالً على
انص ار

نيت منذ ابرام العقد إلى تحول من النوع األول إلى النوع الثان  ،وتمنع من

أن يتمس بعد ذل بالبطالن ،ولو أنها ال تنق إلي الملكية  ،كما يفسر إمكان ورود
إقرار المال على العقد  ،وامكان انتقال الملكية إلى المشتر بمجرد أن يصير البا ك
مالكاً ..الا
أما إذا تمس المشتر بالبطالن  ،كان ذل دليالً ؛ على أن نيت المحتملة لم تكن
تنصر إلى تحول العقد من النوع األول إلى النوع الثان  ،ووج
بطالناً مطلقاً  ،وغير قاب انتا أ

أثر قانون

اعتبار العقد باطالً

 ،وألزم البا ك بالتعويض باعتباره

متسبباً بخط ف أن يعقد المشتر مع بحسن نية عقداً باطالً .

()1

 النقد الموج إلى هذه النظر ة :
لقد أخذ على هذا ال أر أمر ن وهما :
1

سليمانمرقس،شرحالقانونالمدني،العقودالمسماة،المجلداألول،البيع،الطبعةالرابعة،9150عالمالكتب،القاهرة،
ص870-821
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الغير هو ف

 -2القول بين بيك مل

أصل باط بطالناً مطلقاً يتعارض تعارضاً

واضحاً مك صر ع نصوص التقنين والت تؤكد أن بيك مل الغير قاب لإلبطال ال
باطالً بطالناً مطلقاً .
االلتزامات يتعارض مك نظر ة

 -1القول بين العقد الباط قد تحول إلى عقد ينش

التحول المعروفة  ،فهذه تقتض أن تكون نية المتعاقدين المحتملة تنصر وقت
العقد إلى العقد الجديد بدالً من العقد الباط (.)1

المطلب السابع
نظرية البطالن بنص خاص
يتضع ا از االنتقادات الت وجهت إلى جميك اث ار الفقهية السابقة ،سوا كان ال أر القا
بين العقد قابالً للفسا  ،أو بين باطالً  ،أو أن عقد موقو

 ،أن اتج غالبية الفقها  ،إلى

أن بيك مل الغير هو عقد قاب لإلبطال  ،وأن قابليت لإلبطال ال تقوم على أساس القواعد
العامة  ،ثوانما استناداً إلى النص التشر ع الخاص الذ نص علي  ،ومما يؤكد هذا ال أر أن
اثثار الت ترتبها القواعد العامة على البطالن النسب تختل
بطالن بيك مل

()2

بقولها بين بيك مل

الغير هو عقد قاب

()3

البطالن

الغير

تماماً عن اثثار المترتبة على

 ،وهذا ما أكدت مذكرة المشروع التمهيد
لإلبطال بموج

للقانون المدن المصر

نص خاص ف

القانون أنشي

 ،وهو ما تبناه الفقي /عبدالرزاق السنهور بقول " بعد أن أصبع البيك ناقالً للملكية

 ،فإن بيك مل

الغير منا

لطبيعة عقد البيك " فنص المشرع على جع هذا البيك قاب

لالبطال لحماية المشتر  ،فيستطيك بهذا قب أن يتعرض ل المال الحقيق أن يباد
بطل

إبطال البيك  ،فال يبقى مكتو

البا ك

اليدين ينتظر تعرض المال الحقيق حتى يتمكن من

تصحيع موقف .

1

عبدالرزاقالسنهوريوالفقي،عقدالبيع،مرجعسابق،ص782
2
عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 293
3
مجموعةاألعمالالتحضيريةللقانونالمدنيالمصري،ص،917الجزء 2
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فالعلة إذن ف كون بيك مل الغير قابالً لإلبطال ؛ ه منافاة هذا العقد لطبيعة البيك  ،ولكن
العلة وحدها ال تكف  ،فمنافاة بيك مل الغير ،لطبيعة البيك  ،قد تكون علة معقولة للبطالن،
ولكن ليس ف القواعد العامة مما يجع منها سبباً ابطال العقد  ،فسب

اابطال وفقاً للقواعد

العامة ،ليس إال نقص األهلية ،أو عيباً من عيو الرضا لذل كان ال بد من نص خاص
ينش

بطالن بيك مل الغير وقد وجد هذا النص  ،فهو نص منش

للبطالن  ،وليس كاشفاً

عن  ،ولو لم يوجد ،لما أمكن القول  :بين بيك مل الغير قاب لالبطال  ،ب لوج
بين بيك مل

القول:

الغير صحيع  ،ولكن قاب للفسا  ،لعدم استطاعة البا ك تنفيذ التزام بنق

الملكية (.)1
 االنتقاد الموج إلى هذا ال أر :
أوالً) أن القول  :بين "بيك مل الغير باط بطالناً نسبياً" هو قول ال يتف مك أهم حكم من
أحكام بيك مل الغير  ،وهو أن ال ينق ملكية المبيك ،مك أن العقد الباط بطالناً نسبياً ينتج
جميك آثاره كاملة ،كما لو كان صحيحاً صحة تامة ال مطعن عليها  ،إلى أن يتقرر بطالن .
ثانياً) أن القول  :بين هذا البطالن من نوع خاص ،ال يفسر شي اً  ،ويعتبر تسليماً بالعجز عن
رد أحكام بيك مل الغير كما ه مقررة إلى القواعد العامة ،وبين ال يصع التسليم بذل قب
استنفاذ جميك الوسا

الت تتيحها لنا القواعد العامة .

()2

رأينا الخاص  ،من جانبنا نحن ورغم هذه االنتقادات الت تم توجيهها إلى هذه النظر ة  ،فه
الت نؤ دها ،وذل كونها تتواف مك النصوص التشر عية الت تعالج بطالن بيك مل الغير ،
خاصة أن القواعد العامة للبطالن لم تعالج هذا النوع من البطالن.

1عبدالرزاقالسنهوريوالفقي،مرجعسابق(البيع)،ص787و 781
2
سليمانمرقس،مرجعسابق،ص/825عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 220
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المبحث الثاني
الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون المدني األردني والفقه اإلسالمي
تمهيد وتقسيم :
سو

يشتم هذا المبحث على الطبيعة القانونية لبيك مل الغير لدل نصوص القانون المدن

األردن وأحكام الشر عة ااسالمية  ،مك مقارنة وترجيع بين العقد الموقو
لإلبطال  ،هذا وسو

يتناول هذا المبحث على ثالثة مطال

 ،والعقد القاب

نتناولها على النحو اثت :

المطلب األول  :الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون المدني األردني
المطلب الثاني  :موقف الفقه اإلسالمي من الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير
المطلب الثالث  :مقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل لإلبطال

المطلب األول
الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون المدني األردني
صحيع أن كثي اًر من التشر عات ،قد أخذت بين بيك مل الغير هو عقد قاب لإلبطال  ،ولكن
أيضاً هنا من التشر عات لم تق

عند ذل  ،ولم تيخذ بالنظام الذ أخذت ب هذه التشر عات

 ،ثوانما أخذت بما أخذ ب الفق االسالم

من نظام  ،فنجد أن كالً من المشرع األردن

والعراق قد أخذا بنظام الفق ااسالم وذل ف نظر ة العقد الموقو .
وقد عالج المشرع األردن ذل ف نص المادة ( )212والت تنص على أن " يكون التصر
موقو

النفاذ على االجازة إذا صدر من فضول ف مال غيره ،أو من مال ف مال ل تعل

ب ح الغير  ،أو من ناقص األهلية ف مال وكان تصرفاً دا اًر بين النفك والضرر ،أو من
مكره أو إذا نص القانون على ذل "
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ويقرر ف المادة ( )211من القانون المدن األردن على أن " تكون إجازة العقد للمال  ،أو
لمن تعل ل ح ف المعقود علي  ،أو للول  ،أو الوص  ،أو ناقص األهلية ،بعد اكتمال
أهليت  ،أو للمكره بعد زوال االكراه أو لمن يخول القانون ذل "
هذا وقد تناول ذل المشرع العراق ف نص المادة ( )214والت تنص على " من تصر ف
مل غيره بدون إذن انعقد تصرف موقو

على إجازة المال "

وهكذا يتبين من نصوص القانون المدن

أن بيك مل

األردن

الغير هو عقد موقو

على إجازة المال الحقيق  ،هذا ويكون من ح المال إجازة هذا التصر
ثواذا أجيز التصر الموقو

أو رفض

النفاذ
()1

،

 ،نفذ مستنداً إلى وقت صدوره واعتبرت ااجازة الالحقة كالوكالة

السابقة  ،ثواذا رفضت ااجازة بط التصر

()2
()3

وبالتال فإن المشرعين فرقوا بين إجازة المال الحقيق لبيك مال وبين رفض إجازة البيك

،

مما ينبغ مع التعرض لهاتين الحالتين على النحو اثت :
أوالً  /حالة إجازة البيك :
ف حالة قيام شخص أجنب

ببيك مل

غيره  ،فإن مث هذا التصر

يكون موقو

النفاذ

على إجازة المال الحقيق لهذا المال  ،هذا ثوان النفاذ يكون من وقت صدور ااجازة  ،وذل
العتبار ااجازة الالحقة كالوكالة السابقة
هذا البيك ف حق  ،و نقل

()4

 ،هذا و ترت

على اقرار المال لهذا البيك سر ان

هذا البيك صحيحاً حتى ف ح المشتر

()5

وبالتال فإن أثر اجازة واقرار المال لهذا البيك ليس من شينها إنشا العقد بين البا ك والمشتر
 ،إنما هو نفاذ البيك ف حق بالرغم من عدم صدوره من

1

()6

محمديوسفالزعبي،مرجعسابق،ص 877
2
نصالمادة938منالقانونالمدنياألردني"-9اذااجيزالتصرفالموقوفنفذمستنداالىوقتصدورهواعتبرتاالجازة
الالحقةكالوكالةالسابقة-2.واذارفضتاالجازةبطلالتصرف ".
3
عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 271
2نصالمادة()938منالقانونالمدنياألردني 
5
نصالمادة()9/889القانونالمدنياألردني 
1عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 271
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هذا وقد تقك ااجازة صر حة أو ضمنية ( ،)1ويشترط لصحتها قبول التصر
صدوره ووقت ااجازة ووجود من ل ااجازة وطرف

العقد والمتصر

في

لإلجازة وقت
وبدل إن كان

عينياً وقت ااجازة (.)2
ثانياً /رفض ااجازة
إذا كان من ح المال إجازة هذا البيك الذ يقك من الغير على مال  ،فإن لهذا المال أيضاً
رفض هذا التصر

وعدم إجازت  ،وهذا الرفض إما أن يقك صر حاً أو ضمنياً ،

على هذا الرفض عدم سر ان هذا البيك ف حق ولو أجازه المشتر .
وف

الوقت الذ

ال يسر في هذا البيك ف

ح

المال

يترت

()3

 ،فإن يكون من ح

المشتر

المطالبة بفسا عقد البيك  ،ويقتصر هذا على المشتر وحده دون البا ك  ،وهذا يكون ف حالة
إذا باع شخص مل غيره وبدون إذن
وح المشتر ف

طل

()4

فسا العقد  ،يثبت ل سوا أكان يعلم  ،أو ال يعلم وقت البيك أن

المبيك غير مملو للبا ك  ،أ

سوا أكان المشتر حسن النية أم س

النية ،فإن المشرع

أجاز ل المطالبة بالفسا لهذا البيك متى وقك هذا البيك على مال الغير وبدون إذن ( ،)5شرط
أال يكون البا ك قد اكتس

ملكية المبيك  ،أو أن ال يكون قد أقر المال الحقيق

البيك وأجازه

(.)6

1

المادة()937منالقانونالمدنياألردني"تكوناالجازةبالفعلاوبالقولاوبايلفظةيدلعليهاصراحةاوداللةويعتبر
السكوتاجازةاندلعلىالرضاعرفا" 
2المادة()931منالقانونالمدنياألردني"يشترطلصحةاالجازةقبولالتصرفلالجازةوقتصدورهووقتاالجازةووجود
منلهاالجازةوطرفيالعقدوالمتصرففيهوبدلهانكانعيناوقتاالجازة ".
3
نصالمادة()2/880القانونالمدنياألردني 
4
نصالمادة()9/880القانونالمدنياألردني 
5
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 221
6
عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 272
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المطلب الثاني
اإلسالمي من الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير
موقف الفقه ٍ
(تبن نظر ة وق
ذه

غالبية األحنا

بيك مل الغير)

 ،و المالكية  ،واالمام الشافع  ،وأكثر فقها الز دية إلى القول بين عقد

بيك مل الغير هو بيك صحيع موقو

تنفيذه على إجازة المال الحقيق .

فإن أجازه نفذ  ،ثوان لم يجزه فسا البيك وأصبع باطالً كين لم يكن (.)1

األدلة التي استندوا عليها :
 )2من القرآن الكر م :
قال تعالى " وأح هللا البيك " ( ،)2وقول عزوج " يييها الذين آمنوا ال تيكلوا أموالكم
بينكم بالباط إال أن تكون تجارة عن تراض منكم "

()3

 ،وأيضاً ف قول عزوج "

فإذا قضيت الصالة فانتشروا ف األرض وابتغوا من فض هللا "

()4

فهذه اثيات الكر مة تدل على أن هللا عز وج قد شرع البيك والتجارة وابتغا الفض ،
ومن ثم فه جميعاً تح البيك سوا أكان نافذاً أو موقوفاً  ،وسوا وجد الرضا من
المتعاقدين ف

االبتدا أم وجد عند صدور ااجازة ممن يملكها  ،فيج

بإطالقها إال ما خص بدلي  ،أ
يكون صاد اًر من المال

بطر

العم

أن هذه اثيات الكر مة لم تفرق ف ح البيك أن
األصالة  ،وبين أن يكون صاد اًر من الوكي ف

االبتدا أو عن الفضول الذ يصبع وكيالً بااجازة  ،باعتباره كان قد باع مل غيره
دون إذن قب ااجازة

()5

 )1من السنة النبوية  :استدل أصحا

هذا ال أر

بما رول عن عروة البراق رض هللا

عن أن النب صلى هللا علي وسلم أعطاه دينار يشتر ب شاة  ،فاشترل ب شاتين ،
1

عباسالغريزي،مرجعسابق،ص 17
2
سورةالبقرة–آية 238
3
سورةالنساء–آية 21
4
سورةالجمعة-آية 90
5
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 918

70

فباع إحداهما بدينار فيتاه بشاة ودينار  ،فدعا ل بالبركة ف بيع  ،فكان لو اشترل
تراباً لربع .
ووج الداللة من هذا الحديث أن عروة اشترل ما لم يوك بش ار  ،وباع كذل بدون
أمر النب صلى

هللا علي وسلم  ،ولم يبط النب عقده ب أقره علي  ،فدل ذل

على أن مث هذا التصر

صحيع ينتج أثره بااجازة  ،ولو كان باطالً لرده وأنكر

علي تصرف .
كما استدلوا على صحة رأيهم بحديث حكيم بن حزام  ،فقد ورد أن النب صلى هللا
علي وسلم بعث يشتر ل أضحية بدينار  ،فاشترل أضحية فربع فيها دينا اًر  ،فاشترل
أخرل مكانها فجا باألضحية والدينار إلى الرسول صلى هللا علي وسلم فقال " ضع
بالشاة وتصدق بالدينار "  ،ووج الداللة ف هذا الحديث أن حكيم لم يكن ميمو اًر ببيك
ما اشتراه ومك ذل

فقد أقره النب

صلى هللا علي وسلم  ،فدل ذل

على أن هذا

التصر صحيحاً ينتج أثره بااجازة  ،ولو كان باطالً لرده  ،وأنكر علي التصر (.)1
وخالصة القول ؛ أن أنصار هذه النظر ة يعتبرون بيك الفضول باعتباره باع مل غيره دون
إذن صحيحاً منعقداً على أن تتوق

إلى وقت ااجازة  ،حتى ال يتضرر المال

من ج ار

التصر (.)2

المطلب الثالث
مقارنة بين العقد الموقوف والعقد القابل لإلبطال
أوالً ل حكم العقد الموقوف
سب القول بين هذا النوع من العقود ،قد عر

ف

الفق ااسالم فحس

كثير من
 ،وأن
اً

القوانين قد تبنت ف تشر عاتها  ،كالقانون المدن العراق واألردن والسودان وغيرها .
وقد عر البعض العقد الموقو

بين ذل " التصر المشروع بيصل ووصف " الذ يتوق

أثره علي بالفع على ااجازة ممن يملكها شرعاً
1

()1

عباسالغريزي،مرجعسابق،ص/18عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص272
2
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 915
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ف

حين عرفت مجلة األحكام العدلية بين "هو البيك الصحيع أصالً ووصفاً  ،والذ

المل على وج التوق "
فالعقد الموقو

يفيد

()2

على إجازة

هو عقد صحيع مشروع بيصل ووصف  ،ولكن نفاذه موقو

،حيث يشترط لنفاذ هذا العقد أن يكون للعاقد والية على مح العقد ووالية على نوع

المال

التصر الذ يجر

()3

 ،فالوالية للعاقد على مح العقد تكون عندما يثبت للعاقد ح المل

أو النيابة عن المال  ،وأال يتعل بالمح ح للغير  ،فإذا لم تكن ل والية على المح أو
تعل

ب ح

التصر

الغير انعقد العقد موقوفاً على ااجازة ممن يملكها  ،أما الوالية على نوع

كون العاقد لم يحق

القدر الالزم من التمييز حس

نوع التصر

الذ

يباشره ،

فتصرفات الصب المميز الدا رة بين النفك والضرر تنعقد موقوفة على االجازة ممن يملكها من
ول أو وص .
والعلة بوق

نفاذ العقد عند فقها هذه النظر ة  ،إنما يعود إلى كون الوالية عندهم شرط من

شروط نفاذ العقد ال النعقاده)4( ،مما يستتبك القول أن إجازة العقد الموقو
تنفذه انفاذاً وذل

من تار ا انعقاد العقد وليس من تار ا ااجازة وذل

ال تنش انشا اً ب
كون ااجازة الالحقة

كالوكالة السابقة  ،فبعد ااجازة يعتبر من أبرم العقد بحكم الوكي ف ابرام لهذا العقد .
ثوان إجازة هذا العقد ال تنحصر بالتعبير الصر ع  ،ب بك وسيلة من وسا

االرادة تكون مقبولة ف إجازة العقد الموقو

التعبير عن

 ،سوا أكان صر ح ًة  ،أو ضمني ًة  ،إلى غير

ذل  ،فإنها تعتبر منتجة أثرها الشرع ف انفاذ آثار العقد الموقو
فإن هذا العقد يعتبر غير موجوداً من لحظة انعقاده.

 ،أما إذا رفض ااجازة

()5

ثانياً ل حكم العقد القابل لإلبطال

1

عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص223راجعفيذلك:عبدالرزاقحسنفرج،نظريةالعقدالموقوففيالفقه
اإلسالمي،ص 17
2
عليحيدر،مرجعسابق،شرحالمجلة،ص 11
3
أيمنناصر،مرجعسابق،ص 58
4
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 951
5
عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 221،225
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إذا كان العقد الموقو

فكرة اسالمية محضة  ،فإن العقد القاب لإلبطال فكرة غربية محضة ،

وقد تيثر باألخيرة الكثير من التشر عات الحديثة وخاصة التشر عات العربية ونخص بالذكر
القانون المدن المصر  ،وقانون الموجبات والعقود اللبنان  ،والقانون المدن السور .
والعقد القاب لإلبطال هو عقد صحيع ينتج جميك آثاره من وقت انعقاده إلى أن يحكم بإبطال
ممن ل الح ف طل

بنا اً على طل

إبطال ( ،)1وف حال ااجازة الت قد تكون صر حة

أو ضمنية  ،يستمر هذا العقد ف السر ان شين شين العقد الصحيع  ،أما إذا رفض هذا العقد
من صاح
ولع

الشين  ،اعتبر هذا العقد باطالً من تار ا انعقاده  ،شين شين العقد الباط
ف جع هذا العقد عقداً قابالً لإلبطال هو لتخل

السب

كعقد ناقص األهلية  ،أو من شا

إرادت عي

من عيو

،

شرط من شروط صحت ،

الرضا

()2

بنا اً علي ؛ فيمكن

إجمال أهم حاالت البطالن النسب  ،العتبار العقد قابالً لإلبطال على النحو اثت :
 )2إذا كان أحد المتعاقدين ناقص األهلية
 )1إذا شا

الرضا غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل

 )1إذا ورد نص خارج ف القانون يقض بين العقد قاب لإلبطال  ،كما هو الحال ف
بيك مل الغير باعتباره باطالً بطالناً نسبياً قرر بنص خاص (.)3
ويسقط الح

ف

إبطال هذا العقد بالتقادم  ،فال يكون لصاح

إبطال هذا العقد

الح

بانقضا مدة ثالث سنوات  ،إذ بالنسبة لناقص األهلية تبدأ من اليوم الذ
السب

 ،أما ف

حالة الغلط أو التدليس فتبدأ من اليوم الذ

يكش

يزول في هذا

في  ،وف

حالة

ااكراه من اليوم الذ ينقطك في  ،هذا كما أن ال يجوز التمس باابطال لوجود غلط أو
تدليس أو اكراه بمض خمس عشرة سنة .

()4

ثالثاً ) بيع ملك الغير بين العقد الموقوف والعقد القابل لإلبطال
1

ياسرالشناوي،مرجعسابق،ص 779

2

أيمنناصر،مرجعسابق،ص 52
3و1وجديشفيق،الموسوعةالشاملةفيالبطالنالمدنيوالجنائيواإلداري،الطبعةاألولى،2092ص
932و933
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سب القول بين الكثير من القوانين قد تيثرت بالقوانين الغربية  ،فجعلت التصر ف مل
الغير تصرفاً قابالً لإلبطال ،أما القوانين الت

تيثرت بالفق ااسالم

 ،فقد أوقفت آثار

هذه التصرفات على إجازة من يمل ااجازة وهو المال الحقيق فقط .
ثواذا كان هذان النظامان يلتقيان ف بعض النواح إال أنهما يختلفان ف جوان

أخرل

( ،)1مما ينبغ مع أن نوضع هذه األوج على النحو اثت :
** أوجة ة ة االتفاق :
 -2أن ك من العقدين يقب ااجازة
 -1أن إبطال كال العقدين يترت

بيثر رجع

()2

،

 -1أن العقد القاب لإلبطال ف القانون الوضع أو الموقو

ف الفق ااسالم يمكن

تصوره ف الحاالت اثتية :
أ) إذا اخت في شرط من شروط صحة التراض  ،كين يصدر من ناقص األهلية
)إذا تم التصر ف مل الغير
** أوج االختال

()3

:

 -2أن ك من العقد الموقو

والعقد القاب لإلبطال يندرجان ضمن أقسام العقد الصحيع

 ،لكن العقد القاب لإلبطال يبقى صحيحاً إلى أن يقضى ببطالن  ،فيندر ضمن
أقسام العقد الباط
 -1إن العقد الموقو

يكون ف

حالة إذا كانت تنقص إحدل الواليتين  :الوالية على

التصر  ،والوالية على المح  ،أ عقد ناقص األهلية  ،والتصر ف مال الغير ،
أما العقد القاب لإلبطال فهو العقد الصادر من ناقص األهلية ف األعمال الدا رة بين

1

النفك والضرر  ،والعقد الصادر ممن شا

إرادت عي

ااكراه كما هو شين بالنسبة للعقد الموقو

)  ،وأخي اًر عقد بيك مل الغير.

أنظرفيذلك:أيمنناصر،مرجعسابق،ص 53

2ياسرالشناوي،مرجعسابق،ص 779
3عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 912
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من عيو الرضا ( وليس فقط

 -1أن العقد الموقو
 ،رت

علي أ أثر قب ااجازة  ،فإذا لحقت ااجازة ممن يملكها

ال يترت

آثاره  ،بينما العقد القاب لإلبطال يرت

آثاره إلى أن يقضى ببطالن  ،فإذا

قض ببطالن عاد المتعاقدين إلى الحالة الت كانا عليها قب التعاقد (.)1
 -4أن العقد الموقو

عند رده ال ينفذ وال يرت
()2

علي من آثار

اابطال يهدم ما ترت

آثار  ،بينما العقد القاب لإلبطال عند

.

أما بالنسبة لرأينا الخاص ؛ فنحن نعتقد بصحة ما أخذ ب الفق ااسالم
على نظر ة العقد القاب لإلبطال  ،وذل استناداً لألسبا

العقد الموقو

 .2فكرة العقد الموقو

اثت ةةية :

تفض على فكرة العقد القاب لإلبطال  ،وذل كون أن العقد الذ

يشوب نقص ف األهلية أو عي
يق

من تقديم نظر ة

ف الرضا أو انعدام الوالية على المح  ،يحسن أن
آثاره حتى يطل

حتى تلحق ااجازة  ،فهذا أفض من أن ينفذ و رت

وذل تالفياً للتعقيدات الت تنشي عند إبطال العقد بعد نفاذه

()3

.

 .1من أخذ بفكرة العقد القاب لإلبطال والت أخذ بها القانون نفس  ،يج
الوق

أشم

أن ييخذ بفكرة

إلى جانبها  ،كون بيك مل الغير غير نافذ ف ح المال الحقيق فهو عقد

قاب لإلبطال إلى جان
الموقو

إبطال ،

فهو موقو

غير نافذ ( موقو

) على إجازة المال الحقيق  ،أما العقد

بح المشتر والمال وبح البا ك  ،وبذل فإن العقد الموقو

من العقد القاب

لإلبطال وأكثر استغنا اً بذات

()4

 ،ذل

ألن العقد القاب

لإلبطال ف ح المشتر وحده  ،والمشتر هو الذ يمل إبطال العقد ألن البطالن
تقرر لمصلحت  ،وأيضاً المشتر يمل ااجازة  ،ثوان أبطل أو أجازه فال ينفذ ف ح
المال

إال إذا أجازه  ،وهنا نجد أن من تقرر لمصلحت البطالن  ،هو العاقد غير

المال وهو المشتر  ،أما القول بالوق
المال وحده دون غيره .

ففي حماية أكثر  ،ألن موقو

على إجازة

()5

أنورسلطان،مصادرااللتزامفيالقانونالمدني،دراسةمقارنةبالفقهاإلسالمي،دارالثقافةللنشروالتوزيع،
1
ٍ
2090م،ص 913
2
ياسرالشناوي،مرجعسابق،ص 779
3

أنورسلطان،مرجعسابق،مصادرااللتزام،ص913
4
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص 911
5
عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 279
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على إجازة المال

 .1القول بالوق

أفض

بكثير من القول بالبيك ابطال مصلحة

المشتر  ،وذل من ناحية اثثار القانونية  ،فمن ناحية العقد الموقو
آثار قانونية ما دام هو موقوفاً دون إجازة  ،وبالتال ال خو

ال يرت

من أية آثار قد يرتبها ،

مادام لم يتم إجازة هذا العقد من قب المال  ،أما العقد القاب لإلبطال فهو يرت
كاملة  ،وهذا من شين أن يسب

ضرر كامالً للمال .
اً

لك ما تقدم نخلص إلى القول بتقدم وتفوق العقد الموقو
شين بيك مل
الموقو

أ
آثاره

()1

على العقد القاب لإلبطال ف

الغير  ،وهذا ما أكده أيضاً الدكتور السنهور حيث قال " يرجع العقد

على العقد القاب لإلبطال لشمول واستغنا بذات عن أ ش

عقد فضول ف الفق ااسالم فقد قلنا ك ش
الغرب عقد قاب لإلبطال  ،وج

آخر  ،فإذا قلنا

 ،أما إذا قلنا بيك مل الغير ف الفق

أن نقول إلى جان

ذل أن عقد غير سار ف ح

()2

المال الحقيق "

المبحث الثالث
الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون المدني الفلسطيني
تقسيم :
إن الوضك ف

فلسطين وخاصة ف

قطاع غزة يخضك لمز ج من التشر عات و رجك ذل

لتعدد األنظمة الت تولت إدارة شؤون فلسطين وقطاع غزة  ،فما أن ييت نظام حتى ييخذ بسن
القوانين المختلفة  ،ابتدا اً بالدولة العثمانية واالنتدا

البر طان  ،واادارة المصر ة واالحتالل

ااس ار يل  ،وأخي اًر السلطة الفلسطينية  ،فك نظام من هذه األنظمة سن من التشر عات ما
ارتيه الزماً  ،مما أوجد مز جاً من التشر عات  ،ولكن بخصوص بيك مل الغير فقد صدر إبان
الدولة العثمانية مجلة األحكام العدلية  ،الت عالجت مث هذا البيك ضمن نصوصها والت
1

أيمنناصر،مرجعسابق،ص/19عبدالرحمنالحاللشة،مرجعسابق،ص 270
2
عبدالرزاقالسنهوري،مصادرالحقفيالفقهاإلسالمي،الجزء،1ص 921
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استمر العم بسر انها حتى بعد صدور القانون المدن الفلسطين رقم  4لسنة 1021م ،والذ
طب ف قطاع غزة فقط  ،والذ
مك نصوص هذا القانون

()1

نص ف المادة ( )2102من على سر انها بما ال يتعارض

 ،والذ

عالج في بيك مل الغير ،مما ينبغ مع تناول طبيعة

بيك مل الغير ف المجلة العدلية ثم طبيعت ف القانون المدن الفلسطين سال

الذكر على

النحو اثت :
المطلب األول  :الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في المجلة العدلية
المطلب الثاني  :الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون المدني الفلسطيني سنة
9119م

المطلب األول
طبيعة بيع ملك الغير في ظل أحكام المجلة
نصت المادة ( )16من المجلة على أن

" ال يجوز ألحد أن يتصر ف مل الغير دون

إذن " ،وكذل نصت المادة ( )222على أن " البيك الموقو

يتعل ب ح الغير كبيك

الفضول "
وكذل المادة ( )111ف نصها " البيك الموقو

يفيد الحكم عند ااجازة " وأيضاً المادة

( )221الت تقول " الفضول هو من يتصر بح الغير بدون إذن شرع "
وف المادة ( )111الت تنص " بيك الفضول إذا أجاز صاح

المال أو وكيل أو وصي

أو ولي نفذ البيك ثواال انفسا "

1

جاءفينصالمادة() 9709منالقانونالمدنيالفلسطينيأنه"تسريأحكاممجلةاألحكامالعدليةفيمالميردبشأنهنصفي
أحكامهذاالقانون"
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يتبين من هذه النصوص أن بيك مل الغير اعتبر كبيك الفضول  ،وهو بيك موقو
إجازة المال الحقيق لهذا المال الذ وقك علي التصر  ،ومن ثم فإن يترت

على

على إجازة

المال أن يجع هذا التصر نافذاً بعد أن كان موقوفاً .
والبيك الموقو
وج التوق

وفقاً للمجلة " هو البيك الصحيع أصالً ووصفاً  ،والذ
 ،وبالتال فإن البيك الموقو

هو بيك صحيع ال بيك فاسد  ،ولكن انعقاد هذا

البيك يظ موقوفاً على ااجازة "  ،غير أن البيك الموقو
نافذ

()1

وموقو

يفيد المل

على

مقاب للبيك النافذ أ أن ليس

النفاذ على إجازة المال الحقيق

هذا واستمر بيك مل الغير بيعاً موقوفاً على إجازة المال الحقيق طوال فترة سر ان أحكام
المجلة العدلية  ،والت

عدلت أحكامها بموج

القانون المدن

الفلسطين

رقم  4لسنة

1021م  ،والذ

جع من بيك مل الغير عقداً قابالً لإلبطال  ،وليس عقداً موقوفاً كما

سنرل ف المطل

التال .

المطلب الثاني
طبيعة بيع ملك الغير في القانون المدني الفلسطيني رقم  4لسنة 2102م
نظم القانون المدن الفلسطين بيك مل الغير ف ثالث مواد ه (: )411-416
فقد نصت المادة ( )416من على أن "
 -2إذا باع شخص مل غيره بغير إذن جاز للمشتر أن يطل

إبطال البيك

 -1يكون األمر كذل ولو وقك البيك على عقار سج العقد أم لم يسج
 -1ال يسر هذا البيك ف ح مال العين لو نزل المشتر عن حق ف طل
العقد "
1

عليحيدر،مرجعسابق،ص11و 900
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إبطال

نصت المادة ( )411من

كذل

صحيحاً ف

وانقل

ح

على أن "  -2إذا أقر المال

المشتر  -1 ،ينقل

البيك سرل العقد ف

البيك صحيحاً ف

ح

حق

المشتر إذا آلت

ملكية المبيك إلى البا ك بعد انعقاد العقد "
وأخي اًر فإن المادة ( )411من نصت على أن " إذا حكم للمشتر بإبطال البيك  ،وكان يجه
أن المبيك غير مملو للبا ك  ،فل أن يطال

بتعويض ولو كان البا ك حسن النية "

لع المتيم ليجدها قد أخذت عن المواد ( )461_466من القانون المدن المصر  ،و أن
بيك مل الغير ف القانون المدن الفلسطين أصبع – بعد تعدي أحكام المجلة على النحور
الذ

ل أن يتمس

عرضنا ل  -عقداً قابالً لإلبطال لمصلحة المشتر الذ

باابطال.

ويكون ذل ف إحدل الصورتين :
 )2الصورة األولى  :أن يقوم المشتر برفك دعول يطال

فيها بإبطال العقد لعدم ملكية

البا ك للمبيك
 )1الصورة الثانية  :أن يرفك دعول من البا ك يطال
العقد توقياً من دفك الثمن
على أ

حال؛ فإن هذا البيك لمل

بدفك الثمن  ،فيدفك المشتر بإبطال

()1

الغير ال يسر ف ح المال

الحقيق للعين الت وقك

عليها التصر  ،وهو غير نافذ ف حق استناداً للفقرة الثالثة من المادة ( )416والت تنص
على أن " ال يسر هذا البيك ف ح مال العين لو نزل المشتر عن حق ف طل

إبطال

العقد"
ولكن للمال الحقيق أن يقر هذا البيك  ،وبالتال ينفذ ف ح البا ك والمشتر  ،أما ف حالة
عدم اقرار المال لهذا البيك  ،فال يسر هذا البيك سوا ف ح البا ك أو المشتر

حتى ولو

أجازه المشتر .
إذن بيك مل الغير ف القانون المدن الفلسطين هو عقد قاب لإلبطال لمصلحة المشتر ،
اليسر ف ح المال إال إذا أجازه  ،وأساس البطالن ما ذكر ف نصوص القانون وخاصة

1

المذكرةاإليضاحية،مرجعسابق،ص821و 830
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نص المادة ( ، )416أما من ناحية طبيعة هذا البطالن فهو بطالن من نوع خاص بنص
القانون

()1

 ،أما ف

حالة انتقال ملكية الش

المبيك إلى البا ك فليس للبا ك أن يتمس

باابطال بعد ذل .

1

أنظ رفيتفصيلذلكالطبيعةالقانونيةلبيعملكالغيرفيكلمنالقانونالمدنيالمصريوالفرنسي .
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الباب الثاني
اآلثار القانونية لبيع ملك الغير
تمهيد وتقسيم
ينشي عن بيك مل الغير أثر قانون يؤد إلى حدوث عالقة قانونية تربط البا ك بالمشتر من
ناحية  ،كما تربط البا ك والمشتر بالمال الحقيق للمبيك من ناحية ثانية  ،ثم إن هذه العالقة
ال تقتصر آثارها القانونية على هؤال األشخاص  ،ب تمتد لتشم المركز القانون
للغير  ،فقد يحدث أن يتصر
التساؤل عن أثر هذا البيك الثان

بالنسبة

المشتر بالمبيك مرة ثانية فيبيع لشخص ما  ،مما يثير
على المركز القانون

للمال

الحقيق

 ،والمركز القانون

للمشتر الثان ف نفس الوقت .
وعلي يمكن تناول آثار بيك مل الغير من الناحية المنطقية والقانونية ف نطاق هذه العالقة
الثالثية  ،فنقسم بحثنا ف هذا البا

إلى فصول ثالث نتناول فيها بيان هذه العالقات القانونية

كة ةةاثت :

الفصل األول :اآلثار القانونية لبيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين
الفصل الثاني  :اآلثار القانونية لبيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي
الفصل الثالث  :اآلثار القانونية لبيع ملك الغير بالنسبة للغير
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الفصل األول
آثار بيع ملك الغير فيما بين المتعاقدين
تمهيد وتقسيم
يرت

بيك مل الغير آثا اًر قانونية بالنسبة للمشتر تجع من حق طل

إبطال البيك  ،وذل

لدل المشرع الفلسطين  ،والمصر  ،وف نفس الوقت يرت

ح الفسا لدل المشرع األردن

 ،هذا بااضافة إلى أن يجع من ح المشتر أن يطال

تجع

المشتر يسقط حق ف طل

بالتعويض ،وهنا أسبا

اابطال  ،بااضافة إلى أن يرت

آثار قانونية بالنسبة للبا ك ،

مما ينبغ مع تقسيم هذا الفص إلى مبحثين نتناولهما على النحو اثت :

المبحث األول :آثار بيع ملك الغير بالنسبة للمشتري
المبحث الثاني  :اآلثار القانونية لبيع ملك الغير بالنسبة للبائع

المبحث األول
اآلثار القانونية لبيع ملك الغير بالنسبة للمشتري
تقسيم -:
يعد العقد المبرم بين المشتر والبا ك لمل الغير وفقاً لما نص علي ف القانون المدن
الفلسطين ف المادة (  )416من عقداً صحيحاً منتجاً ثثاره  ،ثوان من أهم آثار عقد البيك
نق ملكية المبيك إلى المشتر وهو التزام يقك على عات البا ك  ،ولما كان البا ك غير مال
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للمبيك فإن اليستطيك تنفيذ التزام بنق الملكية للمشتر بمجرد العقد خالفاً لقصد المتعاقدين ،
وألن ف ذل إض ار اًر بالمشتر  ،فقد أجاز المشرع للمشتر أن يدفك عن نفس هذا الضرر ،
فقرر ل الح ف طل

إبطال البيك وحق ف طل

إال أن ذل لم يكن بشك تام  ،فيوجد أسبا
وسو

التعويض عن هذا الضرر الذ أصاب ،

تسقط ح المشتر ف طل

نتناول ف هذا المبحث ف أربعة مطال

اابطال  ،هذا

على النحو اثت :

المطلب األول  :حق المشتري في اإلبطال لدى المشرع الفلسطيني
المطلب الثاني  :حق المشتري في الفسخ وفقاً للقانون األردني
المطلب الثالث  :حق المشتري في التعويض
المطلب الرابع  :أسباب سقوط حق المشتري في التمسك باإلبطال

المطلب األول
حق المشتري في ابطال البيع لدى المشرع الفلسطيني

لقد جع المشرع الفلسطين من ح المشتر وحده الح ف إبطال عقد بيك مل الغير وذل
وفقاً لنص المادة ( )2/416والت تقول " إذا باع شخص مل غيره بغير إذن جاز للمشتر
أن يطل

إبطال البيك " ولقد تيثر المشرع الفلسطين

بما تناول المشرع المصر ف

نص

المادة ( )2/466الت جا فيها أن " إذا باع شخص شي اً معيناً بالذات  ،وهو ال يملك  ،جاز
للمشتر أن يطل

إبطال البيك "
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عمالً بيحكام هذه المواد فإن يجوز للمشتر أن يطل
لمصلحة المشتر  ،فل وحده دون غيره أن يطل
ف

إبطال البيك  ،وهو بطالن نسب مقرر

إبطال عقد البيك

()1

صورة دعول إبطال يرفعها على البا ك يسترد في الثمن  ،ثواما ف

دعول البا ك إذا طالب بالثمن  ،وعادة ما يطال

 ،وقد يتمس بهذا إما
صورة دفك يدفك ب

المشتر ببطالن البيك بدعول أصلية ألحد

السببين .
األول  :إذا كان قد دفك الثمن ثم تبين ل أن البا ك غير مال

 ،فيرفك الدعول مطالباً

ببطالن البيك واسترداد الثمن .
الثان  :إذا أراد منك البا ك من مطالبت بالثمن إذا لم يكن قد دفع بعد  ،كما يتمس بالبطالن
بالدعول المقابلة عندما يرفك علي البا ك دعول أصلية يطالب

فيها بالثمن  ،فيرفك هذه

الدعول بين المبيك غير مملو ل (.)2
وللمشتر أن يتمس بإبطال البيك قب أن يتعرض ل المال الحقيق  ،فليس علي أن ينتظر
 ،ثواذا رفك المشتر دعول االبطال  ،فقد يثبت حق ف

حتى يتعرض ل المال

الحقيق

إبطال البيك  ،وهنا يج

على القاض أن يحكم ل حتى ولو أقر المال البيك أو أصبع البا ك

مالكاً قب صدور الحكم مادام المشتر قد رفك دعول االبطال قب إقرار المال أو إن أصبع
البا ك مالكاً  .فإن القاض
لإلبطال

( (3

يرجك إلى تار ا رفك الدعول وف

هذا الوقت كان البيك قابالً

.

هذا وال يجوز إبطال بيك مل الغير إال للمشتر دون البا ك ل

()4

ومك ذل فهنا أر ف الفق الفرنس يمنع الح ف اابطال للبا ك إذا كان يجه وقت البيك
أن المبيك غير مملو ل على أساس الغلط  ،إال أن هنا آخرون يذهبون عكس ذل
وللمشتر طل

اابطال سوا كان البيك اختيار اً أم اجبار اً  ،مدنياً أم تجار اً

( )5

()6

وسوا كان العقار مسجالً أم لم يكن مسجالً  ،وهو ما نصت علي الفقرة الثانية من المادة
( )1/416والت تنص على أن "يكون األمر كذل ولو وقك البيك على عقار  ،سج العقد أم
1

الطعنرقم9832لسنة88ق،جلسة9155/99/7م،والطعنرقم229لسنة88قجلسة9155/92/25ملمحكمة
النقضالمصرية،السيدخلفمحمد،عقدالبيعفيضوءفقهوأحكامالقضاء،الطبعةالرابعة،ص311
2
إلياسنصيف،مرجعسابق،ص995
3
عبدالرزاقالسنهوري،عقدالبيع،مرجعسابق،لسنة9120م،ص255و 251
4
الطعنرقم9789لسنة81ق،جلسة9153/92/91م،نقضمدنيمصري،السيدخلفمحمد،مرجعسابق،ص312
5
رمضانأبوالسعود،مرجعسابق،ص972
6
أنورسلطان،مرجعسابق،ص725
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لم يسج "  ،وهو أيضاً ما نص علي القانون المدن المصر ف العبارة األخيرة من المادة
( )2/466والت جا فيها " يكون األمر كذل ولو وقك البيك على عقار سج العقد ،أو لم
يسج "
النية وقت التعاقد بين كان يعلم أن المبيك مملو

و ثبت ح اابطال للمشتر ولو كان س

للغير كما تثبت ولو كان البا ك حسن النية و جه أن المبيك مملو لغيره  ،وهذا يثبت مما
نص علي القانون بين من ح
المشتر ف طل

المشتر حسن النية ف

طل

التعويض فهذا ف

ح

النية (.)1

اابطال حتى ولو كان س

وعلى الرغم من أن عقد بيك مل الغير هو عقد قاب لإلبطال لمصلحة المشتر  ،فإن يبقى
قا ماً منتجاً ثثاره  ،بحيث يكون للمشتر أن يطال

البا ك بتنفيذ ما يترت

على العقد بمجرد

انعقاده وقب تسجيل من حقوق والتزامات شخصية ،وتنتق هذه الحقوق  ،وتل االلتزامات من
ك من الطرفين إلى وارث  ،فيلتزم ورثة البا ك بنق ملكية المبيك إلى المشتر  ،أو إلى ورثة
()2

ثوان طل
وبالتال

المشتر من البا ك بتنفيذ التزامات يعد هذا من إجازة للعقد
فإن كان من ح

المشتر طل

()3

اابطال ،فإن هذا ال يحرم من المطالبة بتنفيذ

االلتزامات الناش ة عن العقد ،ومنها االلتزام بنق الملكية ،فإذا تمس بالبطالن  ،وحكم ل ب ،
لم يعد ل الح ف المطالبة بتعويض عن بطالن العقد  ،أما إذا اختار تنفيذ العقد  ،فيعد ذل
إجازة من للعقد مسقط لحق ف

طل

الملكية  ،كان للمشتر الح ف طل

اابطال  ،فإذا عجز البا ك عن تنفيذ التزامات بنق
ابطال العقد مك طل

1

التعويض عن ذل

خميسخضرة،مرجعسابق،ص791
2
الطعنرقم9295لسنة80قجلسة9158/92/28م،السيدخلفمحمد،مرجعسابق،ص311
3
الطعنرقم9350لسنة89قجلسة9152/90/22م،السيدخلفمحمد،مرجعسابق،ص 312
4
الياسنصيف،مرجعسابق،ص991
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()4

المطلب الثاني
حق المشتري في الفسخ وفقاً للقانون المدني األردني
لقد نص القانون المدن األردن ف المادة ( )212على أن " يكون التصر موقو

النفاذ

على ااجازة إذا صدر من فضول ف مال غيره أو من مال ف مال ل تعل ب ح الغير
 ،أو من ناقص األهلية ف مال وكان تصرفاً دا اًر بين النفك والضرر  ،أو من مكره  ،أو إذا
نص القانون على ذل "  ،وأيضاً نص ف المادة ( )211على " تكون إجازة العقد للمال أو
لمن تعل ل ح ف المعقود علي  ،أو للول أو الوص أو ناقص األهلية بعد اكتمال أهليت
 ،أو للمكره بعد زوال ااكراه  ،أو لمن يخول القانون بذل "
فيخذ المشرع األردن
موقو

والت

بنظر ة العقد الموقو

تعتبر أن هذا العقد عقد صحيع ولكن

النفاذ على إجازة المال فقط ودون تدخ من إرادة المتعاقدين .

إال أن المشرع لم يق

عند هذا  ،ب عالج ف المادتين من ( )882 ، 880بيك مل الغير

فنص ف المادة ( )880على أن "  -2إذا باع شخص مل غيره بغير إذن  ،جاز للمشتر
أن يطل

فسا البيك  -1 ،ال يسر البيك ف ح مال العين المبيعة ولو أجازه المشتر "

يتبين من نص هذه المادة أن المشرع قد أعطى للمشتر الح ف الفسا ولم يعط الح ف
اابطال كما هو الحال لدل المشرع المصر ألن العقد هنا عقد صحيع نافذ ف ح المشتر
ولكن غير ملزم  ،ولذل ذكر لفظ (جاز) .

()1

فإن أجازه المشتر أصبع ملزماً ل وال يمكن الرجوع عن هذه ااجازة  ،لكن ليس معنى ذل
أن أصبع نافذاً بح

المال

 ،فهو يبقى موقوفاً على إجازة المال

رفض يبط .

1

محمدالزعبي،مرجعسابق،ص872
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 ،فإن أجازه ينفذ ثوان

وهذا يتناس

مك ما ذكره المشرع ف

موقوفاً  ،ألن العقد الموقو

نص المادة ( )212من جع بيك مل

عقد صحيع  ،لكن موقو

الغير عقداً

النفاذ على إجازة المال الحقيق  ،هذا

ثوان المشرع األردن وقد أخذ بح المشتر بفسا البيك قد كان متيث اًر بما أخذ ب الفق الحنف
 ،والذ أعطى المشتر الح ف فسا العقد لسببين وهما :
أوالً  :حتى ال يلزم العقد
ثانياً  :حتى يخر من حالة الجمود عن عدم إجازة العقد أو رفض
أن العقد الذ

ذل

يجر الفضول

يبقى ف

موقوفاً مهما طالت المدة الت

نظر األحنا

تنقض بين وقت إبرام ووقت تدخ المال بااجازة أو الرد  ،ومن ثم فال يكون أمام المشتر
إ از هذه الحالة غير المستقرة سول طل
ليدفك الحقوق والعهدة

ذل

()1

عن نفس

التخلص من العقد بالفسا  ،والعلة من و ار منح
()2

 ،وبالتال

ال يكون المشتر رهين إرادة البا ك

والمال
هذا و ج

على المشتر التمس

ثوابدا رأي فإذا اختار المشتر

بهذا الح قب رد المال

فسا العقد قب رد المال اعتبر العقد بعد ذل كين لم يكن  ،وال جدول من إجازة المال للعقد
أو رفض  ،ألن ال وجود للعقد  ،والعقد قد انتهى من طر المشتر  ،ثواذا أر د للعقد أن ينشي
ال بد من ايجا

وقبول جديدين  ،أما ف

حال رد المال

قب التمس

بهذا الح

من قب

المشتر  ،وخاصة بااجازة  ،فإن هذا العقد يصبع نافذاً ف حق وال مجال اعمال الفسا ،
أما ف حال الرفض  ،فإن هذا العقد يصبع باطالً  ،لذا ذه
يج
فقط

البعض إلى القول بين كان

على المشرع عدم إعطا هذا الح للمشتر واالقتصار على عدم نفاذه ف ح المال
()3

 ،وبين المشرع األردن قد أخذ بما أخذ ب المشرع المصر مك تبدي فقط لفظ الفسا

بدالً من لفظ قاب لإلبطال  ،فهذا العقد لدل المشرع األردن عقد يح للمشتر فسخ وهو

1
العُ ْهدَة ُ(فيالبيع):ضمانُصحةالبيعوسالم ةُالمبيع،معجمالمعانيالجامعhttp://www.almaany.com/ar
2
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص281
3
محمدالزعبي،مرجعسابق،ص872
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غير نافذ ف ح المال وهو بيك صحيع ونافذ ف ح البا ك والمشتر ويح للمشتر فسخ
وهو بيك غير سار ف ح المال إال إذا أجازه .

()1

وهذا ما أخذ ب القانون المصر ف كال المادتين ( ، ) 466،461ولذل نرل بين هذا العقد
عقد قاب لإلبطال وفقاً للمادتين ( )880،882من القانون المدن األردن لكن عقد موقو
وفقاً للمواد ( )212وما بعدها من مواد  ،لذل فقد وقك المشرع األردن ف خطي وكان األولى
ب االكتفا بالمادة( )212وما بعدها لمعالجة بيك

مل

الغير وعدم النص على المواد

( ، )880،882خاصة وأنها تكف لمعالجة بيك مل الغير  ،وهذا ما أكدت محكمة التمييز
االردنية ف حكمها فقد أخذت بما ورد ف المادة ( " )212أن بيك الوكي المغرر لهو بمثابة
بيك الفضول وبيك الفضول ال يقك باطالً ب موقوفاً عمالً بيحكام المادة ( )212والمال وحده
صاح

الح

ف

ترتي

البطالن على هذا العقد بعدم إجازت عمالً بيحكام المادة ()218

وليس للفضول وال للمشتر ح ف ذل .

()2

المطلب الثالث
حق المشتري في التعويض
تنص المادة ( )411من القانون المدن الفلسطين على أن " إذا حكم للمشتر بإبطال البيك
وكان يجه أن المبيك غير مملو للبا ك  ،فل أن يطال
" ويقابلها نص المادة ( )461من القانون المدن

بتعويض ولو كان البا ك حسن النية

المصر بين " إذا حكم للمشتر بإبطال

البيك ،وكان يجه أن المبيك غير مملو للبا ك  ،فل أن يطال

بالتعويض  ،ولو كان البا ك

حسن النية "
هذا ولم يرد ذل ف نصوص القانون المدن األردن سوا ف المادة ( 880أو )882

1
عليالعبيدي،العقودالمسماةالبيعواإليجاروقانونالمالكينوالمستأجرينوفقاًآلخرالتعديالت،دارالثقافة2002م،ص20
2
تمييزحقوقصفحته913لسنة9152ممحكمةالتمييزاألردنية
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وبالتال ووفقاً لما ورد ف هذه النصوص فإن إذا حكم للمشتر بإبطال البيك ،وكان يجه أن
إذا كان المشتر حسن النية ال يعلم وقت انعقاد العقد أن البا ك ال

المبيك مملو للغير ،أ

البا ك بالتعويض عما فات من كس

يمل المبيك ،فل أن يطال

إذا كان يعلم بين البا ك ل غير مال

وما لحق من خسارة  ،أما

للمبيك ،فإن يستطيك أن يطال

 ،ولكن ال يكون ل الح ف المطالبة بي

،ويسترد الثمن تبعاً لذل

بإبطال البيك فقط

تعويض عن األضرار

()1

الت أصابت عن ذل .

والحكمة من ذل ؛ أن علم المشتر وقت البيك بين المبيك مملو لغير البا ك  ،يمنك ادعاؤه
بضرر أصاب من البيك .
و التعويض يستح

( )2

للمشتر حسن النية ،ولو كان البا ك حسن النية ،كما تنص المادة

( )461من القانون المدن المصر  ،والمادة ( )411من القانون الفلسطين  ،وف فرنسا ،
فيسيل عن التعويض ولو كان حسن النية  ،ألن إذا أقدم على البيك دون أن يتيكد من ملكيت
للمبيك  ،فإن يتصر دون حذر وتبصر  ،و بدو بمظهر المال للمبيك  ،ولهذا فإن من العدل
الزام بإصالح ما سبب من ضرر  ،على الرغم من أن هنا

تشر عات تستوج

سو نية

()3

 ،فإذا كان

البا ك ،ليستح التعويض كقانون الموجبات اللبنان ف نص المادة ( )118
هنا حسن نية لدل البا ك فال يستح المشتر التعويض ،على خال

ذل القانون المدن

المصر والفلسطين اللذان يوجبان على البا ك التعويض  ،حتى ولو كان حسن النية .
وف

بعض األحيان يستح

التعويض للمشتر س

المشتر وبين البا ك أن يرجك علي بالتعويض بجان

()4

النية ،كما لو تم االتفاق ما بين
استرداده الثمن  ،إذا أقدم المال

الحقيق

بمقاضات وباسترداد المبيك من تحت يده ،وييخذ هذا االتفاق حكم التشديد ف

الضمان.

()5

1

نقضمدني،طعنرقم281لسنة21ق،جلسة9121/2/99م،مصري،عبدالمنعمحسني،موسوعةمصرللتشريع
والقضاء،الطبعةالثانية،الجزءاألول،عام2002م،ص159
2
أنورسلطان،مرجعسابق،عقدالبيعوالمقايضة،ص770
3
نصالمادة(":) 758أماإذاأبىالمالكأنيجيزالبيعفالبائعيضمنبدلالعطلوالضررللمشتريإذاكانعالماًبأنهاليملك
المبيع"
4
توفيقحسنفرج،مرجعسابق،ص922
5
رمضانأبوالسعود،مرجعسابق،ص973
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و ذه

بعض الفقها  :إلى أن أساس مطالبة المشتر بالتعويض هو المسؤولية التقصير ة ،

وبعض الفقها يفرق بين الحالة الت

يكون البا ك فيها س

النية وقت إبرام العقد  ،فيقوم

أساس التعويض على اساس أحكام المسؤولية التقصير ة " الخطي التقصير "  ،وبين حالة
البا ك حس ن النية عند ذ يؤسس التعويض على أساس الخطي ف تكو ن العقد  ،أو على أساس
تحول العقد  ،فيتحول عقد بيك مل
على أساس المس ولية التعاقدية .

الغير بعد إبطال إلى عقد ملزم للبا ك بالتعويض  ،أ

( )1

إال أن ال أر الراجع يؤسس ح المشتر بالتعويض على أساس المسؤولية التقصير ة  ،ال
على غيرها  ،بسب

زوال العقد بين البا ك والمشتر بالحكم الصادر من المحكمة  ،بإبطال

البيك  ،والبطالن ل بيثر رجع يعود بالمتعاقدين إلى ما كان علي قب التعاقد

()2

المطلب الرابع
أسباب سقوط حق المشتري في طلب إبطال العقد
تقسيم:
سب القول بين بيك مل الغير عقد قاب لإلبطال لمصلحة المشتر وحده غير أن هذا الح
للمشتر ف التمس باابطال ليس حقاً مطلقاً  ،ثوانما يسقط أو يزول ف حال تحق أحد
األسبا

الت سو

نتناولها ف خمسة فروع على النحو اثت :

الفرع األول  :التقادم
الفرع الثاني  :اإلجــازة
الفرع الثالث  :كسب البائع ملكية المبيع
الفرع الرابع  :إقرار المالك الحقيقي للبيع
الفرع الخامس  :كسب المشتري الملكية بالحيازة
1

خليلقدادة،مرجعسابق،الوجيزفيشرحالقانونالمدنيالفلسطيني،عقدالبيع،ص183
2
المذكراتاإليضاحيةللقانونالمدنيالفلسطيني،ص839
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الفرع األول
التقادم
لم تحدد النصوص القانونية لبيك مل الغير سوا ف القانون المدن الفلسطين أو
المصر أو األردن

أو غيرها مدة التقادم للدعول الت

يرفعها المشتر ليطال

فيها بإبطال بيك مل الغير  ،لذل اتج الفق اخضاع هذه المسيلة لألحكام العامة
لنظر ة البطالن.

()1

وهذا ما نصت علي المادة ( )240من القانون المدن

المصر والت

يسقط الح ف إبطال العقد بمض ثالث سنوات  ،لذل
النسب ف بيك مل الغير لهذه القاعدة

بموجبها

تخضك دعول البطالن

()2

وهذا ما نص علي القانون المدن الفلسطين والذ بموجب يسقط الح ف إبطال
العقد  ،إذا لم يتم التمس ب خالل ثالث سنوات  ،هذا و بدأ سر ان هذه المدة ف
يزول في نقص األهلية ،أما ف حالة الغلط

حالة نقص األهلية من اليوم الذ
والتغر ر فيبدأ التقادم من اليوم الذ
انقطاع ااكراه .

ينكش

في  ،أما ف

حالة االكراه من يوم

()3

أما بخصوص المشرع األردن

 ،فإن لم يحدد مدة معينة لرفك دعول فسا عقد

البيك من المشتر  ،ومن ثم فه تخضك للقواعد العامة أ خمسة عشر سنة

1

محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص95
2
نصالمادة()910منالقانونالمدنيالمصري
3
نصالمادة()918منالقانونالمدنيالفلسطينيلسنة2092م
4
خليلقدادة،مرجعسابق،ص181
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()4

الفرع الثاني
اإلجـــازة مـــن قبل المشتري
طالما كان بطالن بيك مل الغير هو بطالن نسب مقرر لمصلحة المشتر وحده دون
غيره  ،فل أن يطل

إبطال العقد  ،وف المقاب  ،ل أن يجيز هذا العقد ،وتعد إجازت
()1

لهذا العقد بين يعتبر هذا العقد صحيحاً ف حق
كما و تبين ذل

مما نص علي ف

مختل

القوانين ،فف

القانون المدن

الفلسطين

نصت المادة ( )416من على أن " ال يسر هذا البيك ف ح مال العين المبيعة ،
ولو نزل المشتر عن حق ف طل

إبطال العقد " أ

ولو أجازه المشتر  ،وهذا ما

نص علي القانون المدن المصر ف المادة ( )466بقولها " ال يسر هذا البيك ف
ح المال للعين المبيعة  ،ولو أجاز المشتر العقد " .
ويستفاد كذل

من نص المادة ( )1/880من القانون المدن

األردن

بين " ال يسر

البيك ف ح مال العين المبيعة ،ولو أجازه المشتر "  ،وهذه ااجازة الت تصدر
من المشتر  ،قد تكون صر حة ،أو ضمنية  ،ومثال ذل قيام المشتر بتنفيذ العقد
بعد علم بالعي
أو كين يطل

الالح ب

()2

.

المشتر من البا ك نق الملكية إلي أو تسليم المبيك  ،فإن هذا يعد من

إجازة للعقد  ،فيعتبر العقد صحيحاً منتجاً ثثاره بين المتعاقدين ،ومن ثم يجوز للبا ك
أيضاً مطالبة المشتر بدفك الثمن وتسليم المبيك
و ترت

()3

.

على هذه ااجازة أن تز قابلية هذا العقد القاب لإلبطال  ،ولكن لما كان البا ك

ال يستطيك تنفيذ التزامات بنق ملكية المبيك  ،ألن ال يملك  ،فإن المشتر يجوز ل ف
هذه الحالة المطالبة بفسا البيك  ،و جوز ل أيضاً إذا تعرض ل المال
يرجك على البا ك بضمان االستحقاق

()4

1

النقضبالطعنرقم9132لسنة11ق،جلسة9157/1/20م،مصري
2
أنورسلطان،مرجعسابق،ص777
3
النقضطعنرقم9832لسنة88ق،جلسة9155/99/70م،السيدخلفمحمد،مرجعسابق،ص311
4
عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيع9120،م،ص211
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الحقيق أن

يالحظ الصلة الوثيقة بين بيك مل الغير وضمان االستحقاق  ،فإن االستحقاق إذا كان
كلياً كان هذا هو بيك مل

الغير  ،إذ يكون قد اتضع أن البا ك قد باع شي اً مملوكاً

ألجنب  ،ولذل تكون أحكام ضمان االستحقاق مكملة ألحكام بيك مل الغير  ،و ترت
على ذل أن المشتر ف بيك مل الغير يكون بالخيار إذا استح المبيك ف يده بين
فسا البيك

()1

أو إبطال أو الرجوع بضمان االستحقاق

()2

.

الفرع الثالث
كسب البائع ملكية المبيــــع
البيك صحيحاً ف ح المشتر إذا آلت ملكية

تقض المادة ( )411ف فقرتها الثانية " ينقل
المبيك إلى البا ك بعد انعقاد العقد "

وهذه المادة ميخوذة من نص المادة ( )461من القانون المدن المصر  ،وهذا ما نص علي
أيضاً القانون المدن
انقل
العقد

األردن

ف

نص المادة ( ، )1/882فإن انتقلت ملكية المبيك للبا ك

هذا البيك صحيحاً ف ح المشتر بييلولة المبيك إلى البا ك أو إلى ورثت بعد صدور
( )3

وبالتال

وهذا يسقط ح المشتر ف طل

اابطال بطبيعة الحال

متى اصبع المبيك مملوكاً للبا ك بعد العقد أل

سب

()4

من أسبا

كس

الملكية ،

كتمل البا ك للمبيك بالبيك ل من المال  ،أو الهبة  ،أو صلحاً  ،أو حوالة  ،أو بالشفعة  ،أو
األولوية  ،أو األفضلية  ،أو آل إلي بالميراث ،أو بالوصية  ،فإن البا ك يصبع مالكاً  ،ويصبع
الزماً ف ح المشتر  ،ويصبع تصر البا ك ف هذه الحالة ليس تصرفاً ف مل الغير،
إنما تصر

المال

ف ملك  ،هذا ويشترط ليصبع العقد الزماً ف ح المشتر أن تكون

ملكية البا ك للمبيك قد تمت بعد انعقاد العقد ،وليس قب انعقاد العقد ،ألن لو تمت قب انعقاد
1

لئنأجازتالمادة() 122منالقانونالمدنيللمشتريفيحالةبيعملكالغيرأنيطلبإبطالهذاالبيع،إالأنهالمتمنعهمن
المطالبةبفسخالعقدعلىأساسأنالبائعقدأخلبالتزامهبنقلالملكية–طعنرقم282لسنة17ق،جلسة9133/9/99م،
مصري
2
رمضانأبوالسعود،مرجعسابق،ص971
3
الطعنرقم،9295سنة80ق،جلسة9158/92/28م،مصري،السيدخلفمحمد،مرجعسابق،ص311
4
جميلالشرقاوي،مرجعسابق،ص992
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العقد  ،كان البا ك متصرفاً ف ملك  ،وال يتصر ف مل غيره

()1

ال
 ،بنا اً على ذل ؛ مث ً

إذا ورث البا ك المبيك فتنتق الملكية إلى المشتر من وقت ثبوت األرث للبا ك ،وتنتق هذه
الملكية بالحقوق الت رتبها المورث ،سوا قب عقد البيك الصادر من غير المال  ،أو بعده ،
ولم يعد للمشتر من وقت وفاة الموروث أن يرفك دعول إبطال البيك  ،أما إذا كان قد سب ل
رفك هذه الدعول ،وحدثت وفاة المورث قب صدور الحكم  ،فإن الوفاة وما ترت
انتقال الملكية من المورث إلى البا ك إلى المشتر ال يترت
يبرر رفض دعول االبطال ما دام المشتر لم ينزل عنها

عليها من

عليها انقضا الخصومة ،وال

()2

الفرع الرابع
إقرار المـــالـــك الحقيقي
تنص الفقرة األولى من المادة ( )411من القانون المدن الفلسطين على أن " إذا أقر المال
البيك سرل العقد ف

حق وانقل

صحيحاً ف

ح

المشتر "  ،والمتيم لنص هذه المادة

يجدها ميخوذة حرفياً عن المادة ( )461من القانون المدن المصر  ،ولقد تيثر أيضاً المشرع
األردن بما أخذ ب القانون المدن المصر  ،الذ نص على ذل ف المادة ( )2/882من
 ،وهذا ما نصت علي مجلة األحكام العدلية ف المادة ( )111بقولها " البيك الموقو
الحكم عند ااجازة "  ،أ

أن هذا البيك يكون موقوفاً على إجازة من ل الح ف إجازة هذا

البيك  ،أال وهو المال الحقيق
ح

المشتر ف

الملكية إلى المشتر

 ،3وبهذا يعتبر إقرار المال الحقيق سبباً من اسبا

إبطال العقد ألن إق ارره بذل
()4

يفيد

يؤد

وألن عقد البيك أصبع صحيحاً .

1

يوسفالزعبي،مرجعسابق،ص 875
2
سليمانمرقس،مرجعسابق،ص820
3
عليحيدر،مرجعسابق،ص728
4
خليلقدادة،مرجعسابق،ص188
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سقوط

إلى زوال ك عقبة تمنك من انتقال

هذا ثوان ااقرار الصادر من المال

والذ

المشتر ف

بمقتضاه صع العقد ،وسقط ح

االبطال ،يجوز أن يكون صر حاً أو ضمنياً  ،يستفاد من أ تصر يصدر من يستدل بجال
أن هنا موافقة من على البيك
هذا و ج

( )1

أن يكون إقرار المال بالبيك قب رفك المشتر دعول بالبطالن ،أو إدعاؤه بالبطالن

أما صدور ااقرار بعد رفك الدعول ،أو االدعا بالبطالن  ،فال يؤثر على المشتر  ،إذ أن
المحكمة سو

تحكم ل بالبطالن  ،بيثر رجع يستند إلى وقت االدعا

يكون إقرار المال

()2

 ،لذا يج

أن

بالبيك قب رفك الدعول أو ادعا المشتر بالبطالن  ،هذا ويالحظ أن

المال قد صدر من هذا ااقرار  ،مك أن ليس طرفاً ف العقد  ،لذل هذا يعن قبول هذا
المقر ثثار العقد  ،و ترت

علي حكم من تار ا االقرار ال من تار ا العقد الذ لم يكن طرفاً

في  ،فيعتبر المال با عاً  ،وتتحدد عالقت بالمشتر على هذا األساس  ،أ

تصبع عالقت

مباشرة  ،ب ويعفى البا ك ف العقد االصل من التزامات الت يتحملها المال عن

()3

الفرع الخامس
كسب المشتري الملكية بالحيازة
يذه

فر

من الشراح ؛ إلى أن ليس للمشتر طل

أن تمل المبيك بوضك اليد –بالحيازة-

()4

إبطال البيك مك التعويض  ،ف حالة

 ،وذل ف حالة أن تسلم المبيك من البا ك دون

اقرار من المال الحقيق لهذا البيك  ،فف حالة تسلم المشتر للمبيك بحسن نية  ،فهنا يج
التمييز بين ما إذا كان المبيك منقوالً أو عقا اًر  ،فإذا كان المبيك منقوالً تم تملك استناداً إلى
قاعدة " الحيازة ف

المنقول سند الملكية "  ،أما ف

1

الحالة الت

يكون فيها المبيك عقا اًر ،

الطعنرقم9528لسنة85ق،جلسة9151/2/92م،مصري،السيدخلفمحمد،مرجعسابق،ص388
2
جاكالحكيم،مرجعسابق،ص55
3
جميلالشرقاوي،مرجعسابق،ص992
4
أنورسلطان،مرجعسابق،ص771
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فيج

على المشتر ف

بالتقادم المكس

هذه الحالة أن يتمس

للمبيك خمس سنوات  ،طالما كان يستند إلى سب
القانون المدن

وهذا ما نص علي

الفلسطين

صحيع
ف

قصير المدة بعد حيازت

()1

المادة ( )2011من بقولها " إذا وقعت

الحيازة على عقار أو ح عين  ،وكانت مقترنة بحسن نية واستندت ف الوقت ذات إلى سب
صحيع  ،فإن المدة الالزمة لكس
أما ف حالة التقادم طو
سنة

()2

هذا الح تكون خمس سنوات "

المدة ،فإن المشتر الحا ز يتمل العقار ،بعد مض خمس عشرة

 ،عندما يكون س

النية  ،وذل لعدم استناده إلى سب

صحيع  ،وهذا ما نصت

علي المادة ( )2012من القانون المدن الفلسطين والت جا فيها " من حاز منقوالً أو عقا اًر
أو حقاً عينياً على عقار ،غير مسج ف دا رة التسجي  ،حيازة قانونية ،واستمرت حيازت دون
انقطاع خمس عشرة سنة كان ل أن يكس

ملكية العقار أو الح العين "

إذن ف ك األحوال فإن المشتر يجوز أن يعتبر نفس مالكاً عن طر
دعول االستحقاق الت
الناش

ل بسب

يرفعها المال

 ،وبالتال

الحيازة  ،وأن يدفك

تخلص ل الملكية و رتفك عن الضرر

عدم ملكية البا ك للمبيك  ،ثوان تمس

بذل

يسقط حق ف طل

الذ منح إياه القانون  ،وال يكون أمام المال سول الرجوع على البا ك بالتعويض
هذا ويسقط ح المشتر بالتمس ف االبطال ف حالة كس
 ،أما ف حالة كس
يسقط حق ف طل

اابطال

()3

الملكية بالحيازة فقط دون غيرها

المشتر الملكية للمبيك عن طر آخر كالش ار من المال الحقيق  ،ال
اابطال

()4

1

انظرنصالمادة121منالقانونالمدنيالمصري
2
انظرنصالمادة125منالقانونالمدنيالمصري
3
سليمانمرقس،مرجعسابق،ص829
4
محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص27
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المبحث الثاني
آثار بيع ملك الغير بالنسبة للبـــائـــع
سب القول بين بيك مل الغير  ،هو بيك صحيع  ،إلى أن يطل

المشتر إبطال  ،ويصدر

ل حكم بذل  ،ثوالى أن يتقرر ل ذل فإن بيك مل الغير ينتج جميك آثار البيك -ما عدا-

اثثار الت يحول دون قيامها وه عدم ملكية البا ك للمبيك.

()1

المشتر بدفك الثمن ،وبتسليم المبيك  ،ويكون

وبنا اً على ذل ؛ فإن يجوز للبا ك أن يطال

للمشتر مطالبة البا ك بتنفيذ التزام  ،أ أن على البا ك أن يلتزم بكافة التزامات  ،سوا كان
تسليم المبيك أو غيره

()2

 ،ومن جان

 ،هذا من جان

المدن الفلسطين  ،بين أعطى المشتر الح ف طل
يعط هذا الح للبا ك بين يدفك ف المطالبة ببطالن البيك
ويعل ذل  ،بين يج
س
مخط

آخر ،فإن وفقاً لما نص علي القانون
إبطال البيك  ،وف المقاب أن لم
()3

على البا ك أن يعر بين يمل المبيك  ،أو ال يملك  ،أ سوا اً كان

النية  ،أم حسن النية  ،أو سوا كان عالماً بملكيت للمبيك  ،أو لم يكن يعلم بذل
ف

كال الحالتين،

وال يجوز ل التخلص من التزامات باالستناد إلى خط

بااضافة إلى أن المشتر أعطى الح
الملكية إلي مقاب الثمن الذ

 ،فهو

ف

،

إبطال العقد  ،ألن العقد عاجز على أن ينق

دفع  ،أما البا ك فإن العقد يمنح كافة الحقوق الت تنشي عن

العقد فال يقك علي أ ضرر من ذل

()4

غير أن البعض قد أعطى الح للبا ك طل
بيك مل الغير  ،ف حين ذه
اابطال ،ولو كان المشتر س

جان

إبطال العقد  ،استناداً إلى الغلط وليس بنا اً على

آخر من الفق إلى القول بإعطا الح للبا ك ف طل
النية وقت البيك ،أما إذا سلم البا ك المبيك للمشتر فال

1

محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص28
2
السيدخلفمحمد،عقدالبيعفيضوءالفقهوأحكامالقضاء،الطبعةالرابعة،ص313
3
نصالمادة()9/112منالقانونالمدنيالفلسطيني،ونصالمادة()9/122منالقانونالمدنيالمصري،ونصالمادة
()9/880منالقانونالمدنياألردني
4
سليمانمرقس،مرجعسابق،ص892
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يكون للبا ك ح

طل

االبطال  ،وال طل

استرداد المبيك  ،ألن استرداد المبيك من

اختصاص المال الحقيق من خالل رفك دعول االستحقاق  ،واسترداد المبيك  ،وبالتال فإن
هذا ال أر أعطى الح للبا ك بابطال البيك حتى ولو كان س

النية ( ،)1شرط أن يطل

البا ك

البطالن قب تسليم المبيك للمشتر .
غير أن ال أر

الثالث رأل أن ال يجوز للبا ك ولو كان حسن النية طل

إبطال البيك على

اساس القواعد العامة ف الغلط  ،ذل أن ال مجال للرجوع إلى هذه القواعد ف موضوع نظم
المشرع بنص خاص  ،وألن البا ك ملتزم من ناحية أخرل بنق الملكية ف الحال إلى المشتر
 ،أو على األق بالعم على نقلها إلي إذا لم يكن وقت البيك مالكاً  ،فال يصع أن ينقص مما
التزم ب

()2

1

عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص215و211
2
أنورسلطان،مرجعسابق،ص779
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الفصل الثاني
اآلثار القانونية لبيع ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي
تقسيم :
سو

نتناول ف هذا الفص اثثار القانونية الت تترت

ف حالة إقرار المال الحقيق لهذا

البيك الواقك على أموال  ،من قب ك من البا ك والمشتر  ،واثثار الت تترت

ف حالة عدم

إق ارره لهذا البيك  ،بااضافة إلى نطاق عالقت بك من البا ك والمشتر  ،لذل سو

نتناول

ف هذا الفص مبحثين على النحو اثتة ة ة ة :

المبحث األول  :حالة إقرار المالك الحقيقي لبيع ملك الغير
المبحث الثاني  :حالة عدم إقرار المالك الحقيقي لبيع ملك الغير


المبحث األول
حالة إقرار المالك الحقيقي لبيع ملك الغير
تقسيم :
لقد نص القانون المدن الفلسطين ف المادة ( )411أن للمال الذ بيك ملك بغير إذن
الح ف إقرار هذا البيك  ،وبالتال ينقل
المبحث تعر

هذا البيك صحيحاً  ،لذل سو

ااقرار  ،وصيغت  ،واألثر الذ يترت

المطلب االول  :تعريف اإلقرار وصيغته
المطلب الثاني  :آثار إقرار المالك للبيع
99

نتناول ف هذا

علي على النحو اثت :

المطلب األول
تعريف اإلقرار وصيغته
سو

يشتم هذا المطل

على تعر

اقرار بيك ملك للمشتر  ،وسو

ااقرار وشروط والصيغة المطلوبة من المال الحقيق

يشتم هذا المطل

على ثالثة فروع على النحو اثت :

الفرع األول  :تعريف اإلقرار
الفرع الثاني  :شروط اإلقرار
الفرع الثالث  :صيغة اإلقرار

الفرع األول
تعريف اإلقرار
ي َع َر

ااقرار ؛ بين تصر

التصر  ،وب يضي

قانون

 ،يصدر عن شخص ليس طرفاً ف

انفراد

العقد أو

آثاره إلى نفس  ،وبنا اً علي ؛ فإن ااقرار يرد على عقد صحيع فيما

بين طرفي  ،ولكن غير نافذ ف مواجهة شخص من الغير  ،فيصدر هذا ااقرار عن الغير،
وهنا يصبع البيك سار اً ف حق  ،ومثال ذل أن يقر المال بيك الغير لملك  ،أو األصي
الذ يقر عقداً أبرم نا ب متجاو اًز حدود نيابت

()1

هذا وقد أخذ بااقرار ألن أبعد أث اًر من ااجازة  ،إذ هو ال يقتصر على تصحيع العقد فيما بين
المتعاقدين  ،ب يجع العقد فوق ذل
المشتر

()2

سار اً ف

ح

المال

الحقيق

 ،هذا وقد أخذ الفق ااسالم بااجازة بدالً عن ااقرار

1

 ،و نق الملكية إلى

()3

حمديالمغاوريعرفة ،إجازةالعقدالقابللإلبطال،دراسةمقارنةبينالقانونالمدنيوالفقهاالسالمي،دارالفكرالجامعي،
االسكندرية2097،م،ص271
2
عبدالرزاقالسنهوريوالفقي،مرجعسابق،ص732
3
هذاوتعرفاإلجازةفيالشريعةاإلسالميةبأنهارفعالمانعأوهيتصرفبالعقدباإلبقاء،وعلىهذافإناإلجازةتعنيرضاءاً
الحقاًبالتصرفالسابقالمجازبآثارهممايجعلهاتترتبإنلمتكنقدترتبتأوتبقىوتستقرإنكانتقدترتبتبالعقددون
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وقد أخذ القانون المدن المصر ومن بعده القانون المدن الفلسطين  ،و غيرها من القوانين
ف بيك مل الغير سوا بااقرار أو بااجازة  ،فيخذ بح المشتر بااجازة  ،وقد أعطى ف
ذات الوقت الح ف ااقرار للمال الحقيق

()1

ويوجد فرق بين كل من اإلجازة واإلقرار ...وقد فرق الشراح بينهما بين ااجازة ال تلح إال
العقد القاب لإلبطال بقصد النزول عن الح ف التمس باابطال  ،وه تصدر ممن تقرر
الح ف اابطال لمصلحت فينقل

العقد صحيحاً  ،و ترت

على ااجازة زوال الخطر الذ

كان يهدد العقد بين يستقر هذا العقد ف إطار الصحة نها ياً  ،أما ااقرار فإن يرد على عقد
صحيع بين طرفي  ،ويصدر من شخص لم يكن طرفاً ف العقد  ،ير د أن يجعل سار اً ف
حق  ،بعد أن كان من الغير ال يتعدل إلي اثره

()2

الفرع الثاني
شروط اإلقرار

()3

 )2يشترط ف المقر أن يكون كام األهلية  ،فإذا كان ناقص األهلية فإن إق ارره يكون
قابالً لإلبطال و نتج أثره ويسر العقد ف حق  ،فالمقر إنما يضي

أثر العقد إلى

نفس  ،وكين قد قام بإبرام  ،وما دامت ل سلطة إبرام فإن ل سلطة إق ارره وسيظ
محمياً بالقابلية لإلبطال  ،هذا ثواذا كان التصر المراد إق ارره ضا اًر ضر اًر محضاً فال
بد ف

المقر أن يكون لدي أهلية التبرع  ،أما إذا كان التصر

نافعاً نفعاً محضاً

فيكف ف المقر أن يكون ممي اًز .

مخاطرتهددهاومنثميكونلمالكالشيءفيحالةبيعالفضوليلملكغيرهحقإجازةهذاالبيعأورده،عبدالكريمالمرتضي،
مرجعسابق،ص981
1
انظرفيذلكنصوصالمواد(112و)113منالقانونالمدنيالفلسطيني،ونصوصالمواد(122و)123منالقانونالمدني
المصري
2
عباسالغريزي،مرجعسابق،ص921وعبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص987
3
شروطالفقهاإلسالميلصحةاإلجازةالصادرةمنالمالك :
 -9أنتصدراإلجازةممنلهواليةإنشاءهذاالتصرف
 -2أنتصدراإلجازةحالحياةالفضولي
 -7أنتصدراإلجازةحالحياةالمتعاقدمعالفضولي
 -1أنتصدراإلجازةحالبقاءمحلالعقدراجعفيذلكمحمدجبراأللفي،مرجعسابق،ص12ومابعدها 
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 )1خلو إرادة المقر من العيو

سوا اً كان إكراه  ،أو غلط  ،أو تدليس ،أو استغالل ،

ثواذا تعرضت إرادت ألحد هذه العيو كانت معيبة وكان ااقرار قابالً لإلبطال .
قابلية العقد لإلبطال  ،أ أن يكون المقر عالماً بالتصر الذ

 )1أن يعلم المقر بسب

يقره  ،كين يكون منصباً على بيك ملك من قب غيره  ،فيشترط أن يكون قاصدًا
إضافة أثره إلى نفس

()1

.

الفرع الثالث
صــيـــــغـــة اإلقرار
يعتبر المال الحقيق من الغير بالنسبة لعقد البيك الوارد على ملك  ،ومن ثم ؛ فال تنصر
آثار العقد إلي  ،وال يحتج ب علي  ،وذل بعدم إضافة أ
تل
يترت

حقوق أو أ

التزامات(  ، )2من

الت تنتج عن هذا البيك  ،فال يصبع دا ناً وال مديناً  ،و ال يح ألحد أن يطالب بما
المبيك بك

على هذا العقد  ،هذا وللمال تجاه البيك كلياً  ،وأن يتصر ف الش

أنواع التصرفات القانونية والمادية  ،ثواذا كان المشتر قد تسلم المبيك كان للمال أن يسترده
بدعول االسترداد القا مة على االستحقاق
لكن المال قد يجد من مصلحت أن يسر البيك ف حق  ،فل أن يقر البيك وهذا ما نصت
علي مختل

القوانين

()3

 ،وقد يكون إق ارره صراحة وذل

الضمن سوا بطر قة مباشرة أو غير مباشرة  ،أو بي
داللة ف ظرو

بالتعبير الصر ع  ،أو بالتعبير

وسيلة أخرل يمكن أن يستنبط منها

الحال  ،وقد يفسر سكوت ف بعض الحاالت على أن إقرار

()4

 ،وقد يكون

شفوياً أو كتابياً .

1

عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص982و983و985
2
توفيقفرج،مرجعسابق،ص923
3
انظرفيذلكنصالمادة()9/113منالقانونالمدنيالفلسطيني،ونصالمادة()123منالقانونالمدنيالمصري،ومن
المادة()889منالقانونالمدنياألردني
4
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص223و،225طعنرقم218قجلسة28م9110/3ممصري
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المطلب الثاني
آثار إقرار المالك الحقيقي للبيع
سب القول أن للمال الحقيق أن يقر العقد  ،وااقرار كتصر قانون صادر عن إرادة منفردة
يترت

علي عدة آثار ،أهمها مايل :

أوالً  :أن ااقرار الصادر من المال

للبيك  ،من شين  ،أن ينق الملكية إلى

الحقيق

المشتر  ،بحيث يصبع العقد سار المفعول ف ح المشتر  ،وبالتال ؛ تزول العقبة الت
كانت تمنك انتقال الملكية من المال الحقيق للمبيك  ،وليس من البا ك ف هذه الحالة  ،ومن
ثم يسقط ح المال الحقيق ف استرداد المبيك من المشتر  ،ويسقط ح المشتر بإبطال
العقد أو ف طل

فسا البيك لزوال السب

(.)1

وهذا ما تنص علي صراحة الفقرة األولى من المادة ( )2/411من القانون المدن الفلسطين
بقولها أن " إذا أقر المال البيك  ،سرل العقد ف حق  ،وانقل

صحيحاً ف ح المشتر "،

وهو ما نصت علي المادة (/461فقرة أ) من القانون المدن المصر  ،وكذل ما نصت علي
المادة (/882فقرة أ)من القانون المدن األردن .

()2

يتبين من تل النصوص ؛ أن إذا أقر المال البيك الصادر من غيره على مال  ،فإن العقد
ينقل

صحيحاً ف ح المشتر  ،ويسر ف ح المال  ،وال يحول دون ذل سب تصرف

بالبيك ثخر –طالما -أن الملكية ال زالت منعقدة ل  ،ولم تنتق إلى المشتر اثخر
ثانياً  :كذل

يترت

()3

على ااقرار الصادر من المال الحقيق أثر رجع  ،وف نفس الوقت

أثر فور  ،فبخصوص األثر الرجع ؛ فهو يترت
1

ف ح المشتر  ،أ

أن البيك يعتبر

خليلقدادة،مرجعسابق،ص181
2
 وهذاماأكدتعليهمحكمةالنقضالمصريةوقضتبهفيهذاالشأنبمايلي"إنتوقيعالمالكعلىعقدالبيعالصادرمن
زوجتهكضامنمتضامناليمكنتأويلهإالبأنهإقرارلهذاالبيعوخصوصاًإذاكانقدوردفيهذاالعقدوصفهكبائعمعزوجته
وكانهولميعارضفيدعوىصحةالتعاقدالتيأقامهاالصادرلهالعقدوحكمفيهابصحةالتعاقدونفذهذاالحكموتسلمالمشتري
المبيع،وإذنفمنالخطأأاليعتبرمثلهذاالتوقيعإقراراًللبيع"وقدكانحكمهذهالمحكمةفيالطعنرقم905لسنة95ق
جلسة9180/1/20م"،محمدشتاأبوسعد،عقدالبيع،دارالفكرالعربي،الطبعةاألولى2099،م،ص 892
3
طعنرقم9923لسنة81ق،جلسة9155/9/20م،حسنالفكهاني،الموسوعةالذهبيةللقواعدالقانونيةالتيقررتهامحكمة
النقضالمصرية،ملحقرقم،8اإلصدارالمدني،الدارالعربية،ص312
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صحيحاً بالنسبة إلى المشتر من وقت البيك أمام المال

 ،ال من وقت إق ارره من المال

الحقيق  ،هذا ؛ وال تنتق الملكية إلى المشتر إال من وقت ااقرار

()1

أما بخصوص األثر الفور ؛ باعتبار أن البيك ال يسر ف ح المال إال من تار ا ااقرار
على ذل ااقرار  ،أن ال يؤثر على حقوق الغير الت يكون المال قد قررها للغير

 ،فيترت

قب صدور ااقرار .
كما و ترت

على ذل ؛ أن إذا كان المال الحقيق قد رت

حقاً عينياً على المبيك قب إق ارره

()2

األول من

للبيك انتقلت ملكية المبيك إلى المشتر مثقلة بهذا الح
الفق  ،و الذ

 ،وكان هذا أر الجان

أث اًر رجعياً النعقاد

بنى وجهة النظر هذه على أن إقرار المال الحقيق يرت

العقد  ،وليس من تار ا إقرار المال باعتباره طرفاً متيخ اًر  ،ولم يعاصر انعقاد العقد  ،أن ينفذ
ف حق بيثر رجع يعود إلى تار ا إب ارم  ،ولم ترق وجهة النظر هذه إلى الفر

التصر

الثان من الفقها والذ اقتصر على أثر االقرار وقت صدوره ،وذل تحقيقاً لرغبة المشرع ف
حماية الغير وحقوق الغير الت رتبها المقر (المال ) قب إق ارره ،إذ أن منط األثر الرجع
يضر بهذه الحقوق الثابتة  ،و رون بذل أن ليس من المنط أن ينش
وأن ااقرار يقتصر على العالقة بين المقر وأط ار
ااقرار

()3

ااقرار عقداً جديداً ،

العقد فقط وحقوق الغير ال تتيثر بهذا

.

فإذا كان المال قد رهن العقار المبيك  ،أو رت
من الغير  ،وكان المرتهن ،أو صاح

علي ح ارتفاق قب أن يقر البيك الصادر

ح االرتفاق قد شهر حق قب تسجي اقرار المال ،

فإن الملكية تنتق بهذا التسجي إلى المشتر محملة بح الرهن أو االرتفاق
ثوان ما ذه
الفر

إلي شراح القانون ف

األول هو ما يهد

()4

كال االتجاهين هو مح اعتبار  ،ولكن ما ذه

إلي القانون وما يهد

إلى تحقيق  ،وهو ما أكد علي عندما نص

على أن العقد يسر ف ح المال عند إق ارره  ،ولم ينص على األثر الرجع على ذل .

1

إلياسنصيف،مرجعسابق،ص،928الفقرةاألخيرة
2
خميسخضرة،مرجعسابق،ص720
3
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص277،272
4
سليمانمرقس،مرجعسابق،ص891

104

إلي

وهو ما تبناه القانون المدن الفلسطين ف المادة ( )411من والت جا فيها أن "-2إذا أقر
المال البيك سرل العقد ف حق  ،وانقل

صحيحاً ف ح المشتر  ، ".وهذا يعد دليالً كافياً

على أن ال أثر رجع لإلقرار ف ح المال .

ثالثاً :

يترت

على إقرار المال  ،أن يسر العقد ف

حق وفقاً لما نص علي القانون

المدن الفلسطين ف المادة( )2/411أن " إذا أقر المال البيك سرل العقد ف حق "  ،والذ
تيثر بنص المادة ( )466من القانون المدن

المصر  ،والت

بشينها الفقها

اختل

المصر ين  ،فكان هنا ثالث وجهات من النظر نعرض لها على النحو اثت :
 وجهة النظر األولى :
و خلص أنصار هذه الوجهة من النظر إلى أن إقرار المال للبيك الصادر من غيره  ،يترت
علي حلول المال المقر مح البا ك من وقت صدور ااقرار ف جميك حقوق والتزامات ف
العقد ،فتقوم العالقة بين وبين المشتر مباشرة ،و جوز للمال أن يطال
وأن يعرض علي تسلم المبيك  ،و جوز للمشتر أن يطال

المشتر بالثمن ،

المال بالتسليم  ،وأن يرجك علي

بضمان التعرض  ،أو بضمان العيو الخفية عند االقتضا
وهكذا يترت

على هذا ااقرار ؛ أن يقوم المال بتنفيذ االلتزامات الناش ة من  ،ومن ثم تب أر ذمة

البا ك من هذه االلتزامات  ،غير أن ؛ إذا كان البا ك قد حص على ش

من الثمن  ،وج

علي أن يؤدي إلى المال  ،كما لو كان وكيالً عن ف عقد البيك  ،ثواذا أخ المال ببعض
االلتزامات الناش ة عن العقد  ،كان البا ك مسؤوالً مع عن ذل  ،ألن ذمت ال تب أر من هذه
االلتزامات إال بالوفا بها من جانب  ،أو من جان

المال الذ أقر العقد .

 وجهة النظر الثانية :

1

سليمانمرقس،مرجعسابق،ص891وخميسخضرة،مرجعسابق،ص729
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()1

يذه

أنصار هذه الوجهة من النظر إلى أن بإقرار المال

البا ك ف

الحقيق للعقد ينضم المال

العقد  ،بحيث يصبحان ملتزمين معاً التزاماً تضامنياً  ،أ

إلى

مسؤولين مسؤولية

مجتمعة ف مواجهة المشتر  ،ومن ثم يصبع المشتر بدوره ملتزماً ف مواجهتهما معاً ( . )1
 وجهة النظر الثالثة :
ذه

أنصار هذه الوجهة من النظر؛ إلى أن إقرار المال الحقيق  ،يقتصر على إزالة العقبة

الت كانت تحول دون نق الملكية إلى المشتر  ،ثوامكانية االحتجا علي بالعقد  ،وفيما عدا
ذل ؛ فإن المال الحقيق يظ أجنبياً عن العقد  ،ويعل أنصار هذه الوجهة من النظر رأيهم
بين حلول المال
يتطل

مح البا ك ف

موافقة أصحا

تغيير ف
العقد  ،يعتبر
اً

العالقة التعاقدية  ،وذل

أط ار

()2

الشين جميعاً  ،وهم البا ك والمشتر والمال

ولقد أخذ بهذه الوجهة من النظر الفقي السنهور بقول

" إذا انقل

العقد صحيحاً  ،بإقرار

المال الحقيق  ،بق مرتباً اللتزامات  ،فيكون البا ك ملتزماً بنق الملكية  ،وقد انتقلت فعالً
بإقرار المال

 ،ويكون ملتزماً كذل

بضمان االستحقاق  ،كما إذا كان المال

قد رت

حقاً

عينياً على البيك قب إق ارره للبيك  ،وملتزماً بضمان العيو الخفية  ،أما المشتر فيكون ملتزماً
بدفك الثمن  ،والمصروفات و بتسلم المبيك "

()3

المبحث الثاني
حالة عدم إقرار المالك للبيع
ف حالة عدم إقرار المال الحقيق لهذا البيك الذ تم في بيك ما ال يمل  ،فإن ال يسرل هذا
البيك ف حق  ،ولو نزل المشتر عن حق ف طل

إبطال العقد.

()4

فإذا كان المشتر يمل إجازة العقد الصادر من غير مال  ،ومن ثم ؛ فإن هذا العقد يصبع
صحيحاً منتجاً ثثاره بين المتعاقدين  ،إال أن هذه ااجازة ال يمكن لها  ،أن تنال  ،أو تؤثر
1

عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص238
2
محمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص79
3
عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيع،ص211
4
انظرنصالمادة()2/112منالقانونالمدنيالفلسطيني،ونصالمادة()2/122منالقانونالمدنيالمصري،ونصالمادة
()2/880منالقانونالمدنياألردني
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ف

ح

الحقيق

المال

الملكية إلى المشتر
غير موجوداً

()2

()1

للعين المبيعة  ،و بقى العقد غير نافذاً ف

ح

 ،وال ينق

المال

 ،و بقى المال أجنب عن عقد البيك هذا  ،ول أن يتجاهل  ،ويعتبره

 ،وال ينصر

إلي أثر ذل

العقود "  ،ما دام أن التصر الذ

العقد  ،وال يحتج ب علي تبعاً لمبدأ " نسبية

أجراه البا ك مجرد إرادة لم يقترن بالتنفيذ الفعل  ،أ

أن

البا ك لم يسلم المبيك إلى المشتر  ،فإن ال تنصر أية آثار للمال نتيجة هذا البيك ،سوا
من حقوق  ،أو التزامات تنتج عن البيك فال يصبع دا ناً أو مديناً  ،وال يح

للمشتر أن

يطالب – بنا اً  -على هذا العقد  ،ولكن إذا كان التصر الذ أجراه البا ك قد اقترن بالتنفيذ
الفعل

بين قام بتسليم المشتر المبيك ،وتسلم الثمن  ،فيكون من حق أن يطال

المبيك وبالتعويضات

( )3

 ،ول أن يطال

باسترداد

بذل  ،سوا ف مواجهة البا ك  ،أو ف مواجهة

المشتر  ،مما ينبغ مع التعرض بالدراسة لعالقة المال الحقيق بالمشتر  ،ومن ثم عالقة
المال الحقيق بالبا ك على النحو اثت :

-1عالقــة المالك الحقيقي بالمشتري :
سب القول بين ؛ إن اقترن تصر

البا ك بالتنفيذ الفعل

بتسليم المشتر المبيك ،

فليس أمام المال الحقيق  ،سول الرجوع على المشتر  ،بدعول االستحقاق  ،وذل
؛ ألن اليزال مالكاً للمبيك  ،ولذل

يح ل استرداده من تحت يد المشتر

هذا ؛

وكذل الرجوع على المشتر بدعول التعويض ،ليطالب بموجبها بالتعويض إذا كان
هذا المشتر س

النية  ،أما إذا كان المشتر حسن النية  ،فال يح للمال الحقيق

مطالبة هذا المشتر بالتعويض  ،ب ال يرجك علي بالثمار  ،باعتباره حسن النية
و جوز ل تمل الثمار بالحيازة .

()4

كذل فإن من ح المال الحقيق القيام باسترداد المبيك من تحت يد المشتر ف
أ

وقت -ما لم -يكتس

المشتر الملكية عن طر

1

السيدخلفمحمد،مرجعسابق،ص380
2
سميرتناغو،مرجعسابق،ص755
3
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص233
4
إلياسنصيف،مرجعسابق،ص921
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الحيازة  ،كما لو كان المبيك

منقوالً تسلم المشتر بحسن نية  ،بنا اً على العقد الصادر من البا ك غير المال ،
ملكية الش

حيث يجوز للمشتر ف هذه الحالة أن يكتس

المبيك

( )1

كذل ثواذا كان المبيك عقا اًر  ،وتسلم المشتر بحسن نية  ،جاز ل أن يكس
بمض

خمس سنوات أ

بالتقادم الخماس

بالتقادم طو األج وهو الخمس عشرة سنة

()2

 ،أو باكتسا

ملكيت

ملكية العقار المبيك

()3

وف كال الحالتين يفقد المال حق  ،ويفقد استرداد هذا الح من تحت يد المشتر ،
ويكون العقد الذ صدر من غير المال أحد العوام الفعالة ف ذل (.)4
ثواذا كان من ح المال الحقيق استرداد المبيك ف حالة عدم إق ارره لهذا البيك  ،فإن
استرداد المبيك من تحت يد المشتر  ،يشم

المبيك وتوابع  ،ولكن ماذا عن

المصروفات الت أنفقها الحا ز على المبيك  ،وكذا الثمار والمنتجات

()5

 ،مما ينبغ

مع تناول حكم هذه المصروفات الت قام بها الحا ز وحكم الثمار والمنتجات وهال
المبيك على النحو اثت :
أوالً  :بالنسبة للمصروفات :
فيما يتعل بالمصروفات الت قد ينفقها الحا ز على المبيك أثنا وجود المبيك تحت يده
 ،فقد تم تقسيمها على النحو اثت :
 )2المصروفات الضرور ة  :وه المصروفات الت يج

على المال الذ

يسترد

ملك  ،أن يؤديها إلى الحا ز  ،وه جميك ما أنفق الحا ز من المصروفات على
وفقاًلنصالمادة()9011منالقانونالمدنيالفلسطينيوالتيتنصعلى" 
الًأوحقا ًعينيا ًعلىمنقولأوسنداًلحاملهفانهيصبحمالكا ًلهإذاكانحسنالنيةوقت
أ -منحازبسببصحيحمنقو 
حيازته .
ب -إذاكانحسنالنيةوالسببالصحيحقدتوافرالدىالحائزفياعتبارهالشيءخاليا ًمنالتكاليفوالقيودالعينية،فانه

يكسبالملكيةخالصةمنها .
ت -الحيازةفيذاتهاقرينةعلىوجودالسببالصحيحوحسنالنيةمالميقمالدليلعلىخالفذلك".

2
نصالمادة()9012منالقانونالمدنيالفلسطينيوالتيتنصعلى" 
أ -إذاوقعتالحيازةعلىعقارأوعلىحقعينيعلىعقاروكانتمقترنةبحسنالنيةواستندتفيالوقتذاتهإلى
سببصحيح،فانالمدةالالزمةلكسبهذاالحقتكونخمسسنوات .
ب -اليشترطتوافرحسنالنيةإالوقتتلقيالحق .

ت -السببالصحيحهوسنديصدرمنشخصاليكونمالكا ًللشيءأوصاحبا ًللحقالذييرادكسبهبمرورالزمنويجب

الًطبقا ًللقانون".
أنيكونمسج 
3
الًأوعقارا ًأوحقا ًعينيا ًعلىعقار،غير
نصالمادة()9019منالقانونالمدنيالفلسطينيوالتيتنصعلى"منحازمنقو 
مسجلفيدائرةالتسجيل،حيازةقانونية،واستمرتحيازتهدونانقطاعخمسعشرةسنةكانلهأنيكسبملكيةالعقارأوالحق
العيني".
4
سليمانمرقس،مرجعسابق،ص893
5
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص207
1
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المال المبيك قب رده للمال الحقيق ( ، )1كمصروفات الترميم  ،أو دفك دين يكفل
رهن على العين  ،أو مصروفات أنفقها الحا ز انقاذ الش
يلتهم  ،بسب

المنفعة للمبيك وتؤد

الت

ال يوجد ضرورة النفاقها  ،ولكنها تز د من

إلى حسن استغالل  ،كالقيام ببنا جديد  ،أو إحداث

غرس أو إدخال الكهربا  ،وهنا يج
 ،أو س

من حر

()2

ال يد للحا ز في

 )1المصروفات النافعة  :وه

كاد أن

التمييز بين ما إذا كان المشتر حسن النية

النية .

فإذا كان الحا ز حسن النية  ،فإن ليس للمال

أن يطال

الحا ز بإزالة هذه

المصروفات  ،سوا كانت منشآت  ،أو غيرها  ،ولكن يخير المال بين دفك قيمتها و
أجرة العم  ،أو دفك مبلغ يساو قيمة ما زاد ف ثمن المبيك  ،ما لم يطل
نزع هذه المصروفات فل ذل  ،لكن إذا كان الحا ز(المشتر ) س
للمال
وج

بين طل

إزالة هذه المصروفات  ،أو طل

أن يدفك قيمتها

الحا ز

النية  ،فالخيار

إبقا ها لكن إن طل

استيفا ها

()3

 )1المصروفات الكمالية  :وه مصروفات تز ينية  ،ولكنها ال تعود بكثير من النفك
على المبيك  ،وهذه المصروفات ليس للحا ز أن يطال

بش

منها  ،ومك ذل

يجوز ل أن ينزعها و ز لها من المبيك  ،أو المنشية  ،بشرط أن ال يترت
إزالتها أ ضرر  ،وأن يعيد الش

إلى حالت األولى قب أحداث هذه التز ينات ،

ولكن إذا اختار المال أن يبقيها فل ذل مقاب دفك قيمتها مستحقة اازالة
ثانياً  :بالنسبة للثمار والمنتجات  :وهنا يج
المشتر حسن النية  ،أم إذا كان س

1

على

()4

التمييز بين ما إذا كان

النية

نصالمادة()9907منالقانونالمدنيالفلسطينيوالتيتنصعلى" 
أ -علىالمالكالذييردإليهملكهأنيؤديإلىالحائزجميعماأنفقهمنالمصروفاتالضرورية .
ب -أماالمصروفاتالنافعةفيسريفيشأنهااألحكامالخاصةبهافيهذاالقانون .

ت -إذاكانتالمصروفاتكماليةفليسللحائزأنيطالببشيءمنها،ومعذلكيجوزلهأنينزعمااستحدثهمنمنشآت

علىأنيعيدالشيءإلىحالتهاألولى،إالإذااختارالمالكأنيستبقيهامقابلدفعقيمتهامستحقةاإلزالة".
2
المذكراتاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،ص9912
3
عبدالكريمالمرتضي،مرجعسابق،ص201
4
انظرنصالمادة()2/9907منالقانونالمدنيالفلسطيني
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الحالة األولى  :إذا كان المشتر حسن النية :
فإن ما يقبض من ثمار يكس

ملكيتها  ،ويكون غير ملزماً بردها  ،أو التعويض عنها

()1

،

هذا ثواذا كانت الثمار طبيعية أو مستحدثة تعد مقبوضة من يوم فصلها  ،فإذا كان الحا ز قد
فصلها بحسن نية يمتل هذه الثمار  ،فإن لم يفصلها يفهم بمفهوم المخالفة أن ملكيتها للمال
 ،أما الثمار المدنية فتعد مقبوضة يوماً بيوم

( )2

الحالة الثانية  :إذا كان المشتر س

النية :

فهنا يكون الحا ز مسؤوالً من وقت أن يصبع س
قصر ف قبضها

()3

قبضها  ،ويكون ذل

النية عن جميك الثمار الت يقبضها  ،أو

 ،ومن ثم يكون الحا ز ملزماً برد جميك الثمار الت يقبضها أو قصر ف
النية  ،ألن يكون قب ذل

من وقت أن أصبع س

حسن النية ،

ويكون من ح الحا ز استرداد ما أنفق من مصروفات ف إنتا هذه الثمار  ،وتشم هذه
المصروفات أجر العم  ،أو قيمة البذور  ،ونفقات األعمال الت
ورسوم وتكالي

على هذه الثمار ومصروفات الصيانة وض ار

قام بها الحا ز للحصول

نق الثمار وغيرها  ،فالحا ز

ال يرد للمال إال القيمة الصافية للثمار بعد استنزال المصروفات والتكالي

سابقة الذكر

()4

.

ثالثاً  :حالة هالك الشيء المبيع تحت يد الحائز:
ف حالة هال الش
النية أم س

المبيك تحت يد الحا ز  ،يج

التمييز بين إذا ما كان الحا ز حسن

النية  ،وهو ما نبين على النحو اثت :

 )2إذا كان الحا ز س

النية  :فإن يكون مسؤوالً عن هال هذا الش

سوا كان الهال بفعل  ،أو بسب
لهذا الش

 ،وتلف أ

أجنب  ،ال يد ل في  ،إال إذا أثبت أن الهال

المبيك قد وقك  ،سوا بق تحت يده  ،أم كان تحت يد المال للش

()5

1

نصالمادة()9/9909منالقانونالمدنيالفلسطيني"يكسبالحائزمايقبضهمنثمارمادامحسنالنية".
2
نصالمادة()2/9909منالقانونالمدنيالفلسطيني"لثمارالطبيعيةأوالمستحدثةتعدمقبوضةمنيومفصلها،أماالثمار
المدنيةفتعدمقبوضةيوما ًفيوما ً ".
3
نصالمادة()9902منالقانونالمدنيالفلسطيني"كونالحائزسيئالنيةمسئوالمنوقتأنيصبحسيئالنيةعنجميع
الثمارالتييقبضهاأوالتيقصرفيقبضها،غيرأنهيجوزلهأنيستردماأنفقهفيإنتاجهذهالثمار".
4
المذكراتااليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،ص9918
5
الًعنهالكالشيءأوتلفه،ولو
نصالمادة()9903منالقانونالمدنيالفلسطيني"إذاكانالحائزسيئالنيةفانهيكونمسؤو 
كانذلكناشئاعنسبباليدلهفيه،إالإذاأثبتأنالشيءكانيهلكأويتلفولوكانباقيافييدمنيستحقه".

110

 )1إذا كان الحا ز حسن النية  :فإن يج

المبيك

التمييز بين ما إذا كان هال الش

جز ياً أو كلياً :
 فإذا كان الهال جز ياً  :فإذا انتفك الحا ز بالشسوا كان ذل

الذ

باستعمال الش  ،أو باستغالل  ،فإذا ترت

قيمت  ،سوا كان ذل بسب

 أما ف حالة الهال الكل  :فال يكون الحا ز للش ،سوا كان هذا الهال

هذا االنتفاع
مسؤوالً عن هال أو تل

هذا

بفع أجنب أو عن تقصير من الحا ز  ،وال يكون

مسؤوالً إال بقدر ما عاد علي من فا دة بسب
تعويض  ،كذل إذا تصر الحا ز بالش
قبض من عوض فقط .

على ذل

نقص ف

سو االستعمال أو االستغالل  ،فال يسيل الحا ز عن

هذا النقص  ،وال يكون مسؤوالً عن أ تعويض بسب
الش

يحوزه  ،كما ينتفك بملك ،

هذا الهال أو التل

من مبلغ تيمين أو

بعوض  ،فإن الحا ز يكون ملتزماً برد ما

()1

 -9عالقة المالك الحقيقي بالبائع :
للمال

الحقيق

أن يرجك على البا ك ف

عدة حاالت لمطالبت بحق  ،أهم هذه

الحاالت ما يل :
 .2الحالة األولى  :الرجوع بدعول االستحقاق  ،والت يكون فيها المبيك ال زال تحت
يد البا ك  ،ولم يقم بتسليم للمشتر  ،وهنا يكون للمال الحقيق من خالل دعول
االستحقاق مطالبة البا ك بإرجاع المبيك وتسليم ل .
 .1الحالة الثانية  :الرجوع بالتعويض  ،للمال الحقيق الرجوع على البا ك لمطالبت
بالتعويض إذا تمل المشتر المبيك بالتقادم المكس
ما أصاب من ضرر بسب

 ،أو بالحيازة  ،فيتقاضى من

فقد المبيك  ،والتعويض عن المبيك ذات .

 .1الحالة الثالثة :الرجوع بالثمار  ،للمال الحقيق الرجوع على البا ك بالتعويض ،
للمطالبة بالثمار الت قبضها  ،ولو لم يكس
1

المشتر ملكية المبيك  ،ولكن تمل

المذكراتااليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،ص 9911
ونصالمادة()9902منالقانونالمدنيالفلسطيني"اذاكانالحائزحسنالنيةوانتفعبالشيءوفقا ًلمايحسبهمنحقه،فال
يكونمسئوالقبلمنهوملزمبردالشيءإليهعنأيتعويضبسببهذااالنتفاع .
الًعمايصيبالشيءمنهالكأوتلفإالبقدرماعادعليهمنتعويضاتأوتأميناتترتبتعلىهذا
اليكونالحائزمسؤو 
الهالكأوالتلف".
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الثمار  ،وهو حسن النية بموج

الحيازة  ،فيتقاضى المال الحقيق من البا ك

قيمة الثمار
 .4أما الحالة الرابعة  :الرجوع بالتعويض عن األضرار الت

لحقت ب  ،فيستطيك

المال الحقيق الرجوع على البا ك بالتعويض ،ولو لم يتمل المشتر المبيك  ،وال
الثمار  ،ثوانما يطالب بالتعويض عما أصاب من ضرر  ،بسب

خرو المبيك من

تحت يده .
ومصدر هذا التعويض ف

هذه الحالة هو خطي البا ك  ،فقد تسب

ف

بالمال الحقيق ببيع شي اً مملوكاً لألخير  ،ال سيما إذا كان البا ك س

االضرار
النية  ،فإن

يعد مغتصباً  ،و جوز الرجوع على البا ك بالتعويض  ،حتى ولو كان حسن النية  ،إذ
إن حسن النية ال ينف أن يكون هنا خطي من جانب  ،لعدم تحرزه ف بيك ما ال
يملك  ،لكن إذا ثبت أن البا ك كان حسن النية  ،ولم يرتك

خطي وذل

كين وجد

المبيك ف تركة مورث  ،واعتقد بحسن نية أن قد ورث فباع  ،لم يكن هنا مح
للرجوع علي بالتعويض انعدام الخطي .

()1








1

عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيع9120م،ص213
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الفصل الثالث
أثر البيع بالنسبة للغير
وصورة ذل
التصر
لمل

أن يقوم المشتر من با ك غير مال بالبيك إلى مشتر آخر  ،بمعنى ؛ أن يتم

بالبيك مرة أخرل  ،ولكن يتم التصر

الغير إلى مشتر ثان

()1

الحالة يعد تصرفاً وارداً على ش

 ،فالتصر

ف المرة الثانية من قب المشتر من البا ك
هذه

الواقك من المشتر األول على المبيك ف

غير مملو ل  ،ومن ثم ؛ ال يستطيك المشتر األول أن

ينقل إلى المشتر الثان  ،ألن فاقد الش

ال يعطي  ،فإذا قام المشتر األول ببيك الش

المبيك لمشتر آخر  ،وأبط عقد المشتر األول  ،فإن ذل ؛ يستتبك بطالن البيك الصادر من
للمشتر الثان  ،ألن بزوال ح المشتر األول يزول ح المشتر الثان

 ،غير أن هذا
()2

المبدأ يحد من القواعد الخاصة بالغير حسن النية ،سوا كان البيك على عقار أو منقول

،

مما ينبغ مع أن نعرض لهذه القواعد ف مطلبين على النحو اثت :
المطلب األول  :وقوع البيع على عقار
المطلب الثاني  :وقوع البيع على منقول

المطلب األول
وقوع البيع على عقار
إذا وقك تصر المشتر األول إلى المشتر الثان على عقار  ،فإن حكم هذا البيك يختل
ف ظ القوانين الخاصة السابقة لصدور القانون المدن الفلسطين رقم  4لسنة 1021م ،
وه قانون تسوية حقوق ملكية األراض

الصادر سنة 2111م  ،وقانون التصر

غير المنقولة لسنة  2110م  ،وقانون انتقال األراض

1

أيمنناصر،مرجعسابق،ص985
2
موسىابوملوح،مرجعسابق،ص935
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باألموال

لسنة 2111م رقم  ، 11لما بعد

صدور القانون المدن الفلسطين  ،هذا وسو

نوضع حكم ك منهما على حدة على النحو

اثت :

أوالً :في ظل القوانين الخاصة السابقة لصدور القانون المدني الفلسطيني
لقد قامت مجموعة هذه القوانين السالفة الذكر بتنظيم الملكية العقار ة ف فلسطين  ،وخاصة
انتقال ملكية العقارات ( األراض )  ،فتالفياً أل تعقيدات أوجبت أن يكون قد تم تسجي هذا
االنتقال للملكية ف دا رة تسجي األراض (الطابو)  ،وعلى الرغم من إلزامية ذل إال أن يوجد
بعض من العقارات واألراض لم يتم تنظيم تسجيلها ف الطابو ،هذا وسو

نتناول األراض

الت تم تنظيم تسجيلها  ،وه يستطيك المشتر األول بيك هذا العقار المسج إلى المشتر
الثان  ،أ

مدل إمكانية وقوع بيك مل الغير عليها  ،واألراض الت لم يتم تسجيلها ومدل

إمكانية بيعها من المشتر األول إلى المشتر الثان أ

إمكانية وقوع بيك مل الغير عليها

على النحو اثت :
أ -العقارات المسجلة :
ف عهد الدولة العثمانية تم إنشا دا رة تسجي األراض ( الطابو )  ،وأصدرت العديد من
القوانين لتنظيم تسجي األراض

فيها  ،فف

عام 2181م تم إصدار ال حة تعليمات بح

سندات الطابو  ،وذل بعد صدور قانون األراض لسنة 2181م  ،وكذل قانون الطابو عام
2162م وملحقات عام 2161م ( ،)1ثوالى غير ذل من قوانين وأنظمة  ،ولقد عممت دوا ر

الطابو ف أرجا الدولة  ،هذا وأصبع التسجي إلزامياً  ،وخاصة مك صدور قانون التصر
ف األموال الغير منقولة لسنة 2112ه  ،والذ أوج
أ

دعول لمتصر

تسجي األراض

()2

على المحاكم النظامية عدم النظر ف

ف أرض  ،إال إذا كان مع سند طابو لها  ،أ

تم تسجيلها ف دا رة

 ،وقد نصت المادة األولى من على أن "ينحصر ف دا رة الدفتر الخاقان

إج ار كافة المعامالت المتعلقة باألراض األمير ة والموقوفة  ،ويعطى المتصرفون بها سنداً
خاقانياً  ،كما أن التصر

باألموال غير المنقولة بال سند ممنوع  ،فال يجوز استماع أ

1

سائدةعجوة،آليةانتقالالملكيةالعقاريةفياألراضيغيرالمسجلةفيفلسطين،دراسةمقارنة،رسالةماجستير،جامعة
النجاحالوطنية2002،م،ص 99
2
سالمالدحدوح،مرجعسابق،عقدالبيع،ص 989
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دعول ف
األراض
بموج

المحاكم الشرعية أو النظامية ثواج ار أية معاملة كانت ف
الت

ال يكون فيها سنداً خاقانياً  ،وذل

ف

دوا ر الحكومة بح
جرل تحديدها وتحر رها

المحال الت

القانون الجديد  ،و جر هذا الحكم أيضاً بكافة أنواع األمال

واألوقا

المضبوطة

()1
والمحلقة  ،والمستثناة  ،والمسقفات  ،والمستغالت المربوطة بها "  ،وييت هذا واضحاً أيضاً

من قانون انتقال األراض الفلسطين
لبيك العقار ركناً لقيام  ،و ترت

رقم  11لسنة 2110م  ،والذ

اعتبر أيضاً التسجي

على تخلف بطالن هذا البيك بطالناً مطلقاً  ،وهو ما نص

علي ف المادة ( )22من هذا القانون والت جا فيها "تعتبر ملغاة وباطلة ك معاملة تصر
لم تقترن بالموافقة المطلوبة بالمادة ( ، )4ويشترط ف ذل أن يجوز لمن دفك ماالً ف معاملة
تصر

اعتبرت ملغاة وباطلة أن يسترد ما دفع بإقامة دعول لدل المحاكم "  ،كما نصت

المادة ( )21من ذات القانون على أن " ك من كان فر قاً ف معاملة تصر غير منقول لم
تقترن بالموافقة المقتضاة ف المادة ( ، )4ووضك يده على ذل المال  ،أو سمع للفر اثخر
بوضك يده علي  ،سوا بنفس أو بواسطة شخص آخر بالنيابة عن  ،يعتبر أن ارتك
ويعاق

جرماً

بغرامة قدرها ربك قيمة المال غير المنقول "  ،أما المادة الرابعة المشار إليها ف

النصوص المتقدمة فتنص على أن "  -2ال تعتبر معاملة التصر ف األموال الغير منقولة
صحيحة إال إذا روعيت بشينها أحكام هذا القانون  -1 .على ك من يرغ
معاملة تصر

ف

بمال غير منقول أن يحص أوالً على الموافقة الخطية المطلوبة ف

إج ار
الفقرة

التالية  -1 .للحصول على الموافقة المشار إليها ف الفقرة  1يقتض تقديم عر ضة للمدير
بواسطة مكت

تسجي األراض ف المكان الواقعة في األرض  ،تبين شروط معاملة التصر

المراد إجراؤها  ،ويطل

فيها موافقت على المعاملة  -4 .ترف هذه العر ضة بما يثبت ملكية

الناق أو مقدم العر ضة ،وبخارطة للمال غير المنقول المختص من أج غايات التسجي ،
إذا طل

المدير ذل  ،و نبغ

أن تتضمن العر ضة طلباً بتسجي عقد ينظم تنفيذاً لشروط

معاملة التصر  -8 .يجوز أن تتضمن العر ضة فقرة تعين العط والضرر الذ
الفر المتخل

()2

عن إنها معاملة التصر بعد التصدي عليها"

1

سالمالدحدوح،مرجعسابق،عقدالبيع،ص 989
2
سالمالدحدوح،مرجعسابق،الطبيعةالقانونية،ص 157-152
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.

يدفع

وهذا ما نص علي قانون تسوية حقوق ملكية األراض رقم  1لسنة 2111م  ،فنصت المادة
( )11من هذا القانون على أن " إذا أجر ت معاملة تصر ف أرض بعد نشر جدول الحقوق
فال تعتبر صحيحة إال بعد تسجيلها ف سج القر ة حس

األصول "

كما نصت المادة ( )44من ذات القانون بين " ال تعتبر ك معاملة تصر ف أرض مسجلة
ف السج الجديد  ،خال

اايجار الذ

ال تتجاوز مدت ثالث سنوات صحيحة  ،وال تعتبر

ك أرض آلت للغير بطر اارث أيلولة صحيحة مالم تسج ف السج " .
كما نصت المادة ( )48من القانون المشار إلي بين "  -2ال تقب أ
صاح

دعول تقام على

ح مسج بنا على معاملة تصر غير مسجلة  ،ويشترط ف ذل أن يح لمن

دفك مبلغاً من المال مقاب هذه المعاملة غير الصحيحة أن يقيم دعول السترداد المبلغ الذ
دفع  -1 .إذا كان أحد الناس فر قاً ف
اايجار الذ

معاملة تصر

ف

أرض غير مسجلة  ،خال

ال تتجاوز مدت ثالث سنوات  ،ووضك يده على األرض  ،أو سمع للفر

اثخر بوضك يده عليها  ،فيجوز للمحكمة النظامية  ،أو محكمة األراض
دعول بشين تل األرض أن تفرض عليها غرامة ال تتجاوز ربك قيمة األرض "

القا مة أمامها
()1

.

ف ظ القوانين السابقة وه قانون انتقال األراض رقم  11لعام 2110م  ،وقانون تسوية
حقوق ملكية األراض رقم  1لسنة 2111م  ،وقانون التصر ف األموال الغير منقولة لسنة
2112هة  ،قد اعتبرت جميعاً البيوع الت تقك خار دا رة التسجي بيوع غير صحيحة وباطلة ،
إال أن وعلى الرغم من ذل

فقد قام القضا الفلسطين وتالفياً لهذه اثثار السلبية المجحفة

الت تلح بالمشتر ن بموج

هذه البيوع من ج ار تقر ر البطالن  ،قد فرق فيما يتعل بهذه

البيوع بين البيوع الباتة وبين البيوع المتضمنة التعهد بنق

الملكية  ،فجع

البيوع الباتة

والقطعية ه بيوع باطلة بطالناً مطلقاً  ،وجع البيوع المتضمنة التعهد بنق الملكية االتفاق
على بيك بيوع صحيحة يمكن تنفيذها من خالل دعول أمام المحاكم تسمى دعول التنفيذ
العين .

()2

1

سالمالدحدوح،مرجعسابق،الطبيعةالقانونية،ص153-152
2
حكممحكمةاالستئنافالعليابغزةفياالستئنافاألراضي()52/905الصادربتاريخ9153/99/92م،وحكممحكمة
االستئنافالعليابغزةفياالستئنافرقم()51/5الصادربتاريخ9110/7/28م،واالستئنافلمحكمةاالستئنافالعليابغزةرقم
()38/23الصادربتاريخ9131/1/97م،انظرفيذلك:سالمالدحدوح،مرجعسابق،الطبيعةالقانونية،ص119
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و رجك أساس هذه الدعول ف

القضا الفلسطين

إلى نص المادة ( )1من قانون محاكم

األراض رقم  11لسنة 2112م  ،والت تنص على "  -2تطب محكمة األراض التشار ك
العثمانية والمعمول بها ف

تار ا االحتالل البر طان

بصفتها المعدلة بي

قانون صادر أو

أصول محاكمات صدرت منذ االحتالل  ،ويشترط ف ذل أن تراع المحكمة الحقوق العادلة
والقانونية بملكية األراض  ،وأن ال تتقيد بي

نص ورد ف التشار ك العثمانية يمنك المحاكم

من سماع الدعاو المبنية على مستندات غير مسجلة  -1 .تتبك محكمة األراض

أصول

المحاكمات المقررة ف قانون أصول المحاكمات الحقوقية العثمانية بصيغت المعدلة مك مراعاة
أصول محاكمات أخرل  ،ويشترط ف
المنصوص عليها ف ذل

ذل

 ،أن ال تتقيد المحكمة بيصول سماع الشهادة

القانون أو ف مجلة األحكام العدلية "  ،ونص المادة ( )46من

دستور فلسطين لسنة 2111م

()1

.

وعلى الرغم من هذا االستثنا  ،إال أن عقد بيك العقار يبقى عقداً شكلياً  ،ال ينعقد إال باستيفا
إج ار ات تسجي األراض

ف دا رة تسجي األراض الطابو  ،وأن أية بيوع تتم خار دا رة

التسجي الطابو  ،واتخاذ ااج ار ات الالزمة لذل  ،تقك باطلة بطالناً مطلقاً  ،استناداً لقانون
التصر ف األموال الغير منقولة الصادر ف سنة 2112ه ،وألحكام قانون انتقال األراض
رقم  11لسنة 2110م  ،وقانون تسوية حقوق ملكية األراض رقم  1لسنة 2111م .
يترت

على ذل ؛ فإن بيك العقار الواقك بين المشتر األول إلى المشتر الثان  ،وكان هذا

العقار مسجالً باسم المال الحقيق ف دا رة تسجي األراض (الطابو)  ،فإن المشتر الثان
ال يستطيك التمس بهذا البيك أو تملك لهذا العقار المسج باسم المال الحقيق  ،وذل لكون
البيك الواقك بين المشتر األول والبا ك لعقار غيره باطالً بطالناً مطلقاً  ،لعدم إمكانية تسجيل
تنص المادة ( )46على " تمارس المحاكم النظامية صالحيتها وفق ًا للتشار ك العثمانية الت كانت نافذة ف فلسطين ف اليوم األول

1

تشر ن الثان سنة 2124م  ،وسا ر القوانين العثمانية الصادرة بعد ذل التار ا والت أعلن أو قد يعلن سر انها ف فلسطين بإعالن
عام  ،ووفق ًا للقوانين والمراسيم واألنظمة المعمول بها ف فلسطين  ،عند سر ان هذا المرسوم أو الت قد تطب أو تصدر بعد تار ا

هذا المرسوم  ،ومك مراعاة أحكام القوانين والمراسيم واألنظمة المذكورة أعاله  ،وف األحوال الت ال تتناولها تل القوانين والمراسيم
واألنظمة  ،أو ال تكون منطبقة عليها تمارس هذه الصالحية وفقاً لروح التشر ك العام ومباد

العدل واانصا

المتبعة ف إنجلت ار

ولألصول والعادات المتبعة أمام تل المحاكم أو م ن قبلها وبمقتضى تل الصالحيات  ،أو األصول  ،أو العادات  ،من التعدي ،

أو االغا  ،أو التغيير ،أو االستبدال بموج
العدل واانصا

أحكام أخرل  :ويشترط ف ذل دا ماً أن ال يطب التشر ك العام المذكور  ،ومباد

المشار إليها أعاله ف فلسطين  ،إال بقدر ما تسمع ب ظرو

المل  ،وأن تراعى عند تطبيقها التعديالت الت تستدعيها األحوال المحلية " 
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فلسطين وأحوال سكانها ومدل اختصاص جاللة

ف دا رة الطابو  ،وكذل يكون البيك الواقك بين المشتر األول والمشتر الثان أيضاً باطالً
بطالناً مطلقاً  ،سوا كان ذل بالتبعية أو لعدم تسجيل .
وبالتال نخلص مما سب بعدم إمكانية وقوع بيك لمل الغير للعقارات واألراض الت تم تنظيم
تسجيلها ف دا رة تسجي األراض  ،ألن لن يعتد بي بيك يتم خار رقابة ميمور التسجي ،
مك تعر ض القا مين عليها للج از ات الج از ية  ،كالغرامات على النحو المبين ف النصوص .
ب -العقارات غير المسجلة :
ه العقارات الت لم تدخلها أعمال التسوية ولم يعد فيها سجالت خاصة بالطابو  ،ومن ثم ؛
لم يتم تسجيلها ف

دا رة تسجي األراض

(الطابو) ولم يقم المنتفعين بها نتيجة عدم قيام

الحكومات ،السابقة منها أو الالحقة  ،حتى هذه اللحظة من فتع با

التسوية لمث هذه

األراض  ،ومن ثم تسجيلها ف سجالت خاصة بها  ،على الرغم من وجود نظام يسمع بذل ،
حتى ولو تم هذا تسجي بعضها لدل دوا ر حكومية أخرل ألغراض إدار ة أو ضر بية  ،كما
هو الحال ف

األراض

بيصلها أراض أمير ة

المسجلة ف
()1

دا رة األمال

والضر بة (الو ركو)  ،وهذه األراض

 ،والت ظلت تخضك ألحكام القواعد العامة الت تحكم عقود البيك

بوج العموم  ،ومن ثم ؛ ظلت هذه األراض تخضك ف نق ملكيتها لعقود بيك خارجية فقط ،
وال يتم تنظيم تسجيلها ف دا رة تسجي األراض  ،مما جعلها أرضاً خصبة لوقوع بيك مل
الغير عليها  ،وفتحت البا

واسعاً أيضاً لمث هذه البيوع  ،خاصة أن بيك مل الغير يكون

بعقود بيك خارجية .

 ثانياً  :في ظل القانون المدني الفلسطيني رقم  4لسنة 9119م :
سب القول أن البيوع العقار ة الت تتم خار دا رة تسجي األراض (الطابو) تقك باطلة بطالناً
مطلقاً  ،وعدم إمكانية وقوع بيك مل الغير لألراض المسجلة ف الطابو  ،أما األراض الغير
مسجلة  ،فإنها كانت وما زالت عرضة لوقوع بيك مل الغير عليها ،إال أن المشرع الفلسطين

1
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ف القانون المدن قد جع عقد البيك عقداً قابالً لإلبطال ف حالة وقوع بيك مل الغير  ،وأن
هذا البيك يمكن إجازت ف حاالت ثالثة  ،ه على النحو التال :
 -2حصول إقرار من المالك الحقيقي لهذا البيع وبالتال

يستطيك الغير تسجي هذا

البيك  ،وذل وفقاً للمادة ( )2/411والت تنص على " إذا أقر المال البيك سرل
العقد ف حق وانقل

صحيحاً ف ح المشتر "

 -1في حالة أن آلت ملكية المبيع إلى البائع ،وذل استناداً لنص المادة ()1/411
والت جا فيها "ينقل

البيك صحيحاً ف ح المشتر إذا آلت ملكية المبيك إلى

البا ك بعد انعقاد العقد "
 -1أنه يستطيع تسجيل هذا الحق استناداً إلى الحيازة باعتبارها سبباً من أسبا

كس

الملكية ،وذل استناداً لنص المادة ( ، )2012وكذل المادة ( )2011من القانون
المدن الفلسطين  ،إذ إن المشتر الثان ف هذه الحالة يستطيك تسجي ملكيت ،
الحقيق

دعول

إلى قطك مدة التقادم المكس

 ،فال

لهذا البيك الواقك بين وبين المشتر األول  ،ما لم يرفك المال
استحقاق بخصوص العقار المبيك  ،يؤد

يستطيك الغير أن يقوم بتسجي هذا العقار وال يكون أمام إال الرجوع على با ع
بدعول التعويض على أساس ما فات من كس

 ،وما لحق من خسارة .

()1

وسول هذه الحاالت ال يستطيك الغير تسجي البيك الواقك بين وبين المشتر األول .
وعلى الرغم من ذل ؛ نجد أن المشرع المدن الفلسطين لم يكن موفقاً مطلقاً  ،عند
معالجت لبيك مل الغير ف النصوص ( )416و ( )411و ( ، )411كون لم يراع
طبيعة البيوع الت تتم ف بالدنا  ،ولم يراع القوانين السالفة الت تنظم البيوع العقار ة
 ،خاصة عندما جع من هذه البيوع ترد عليها ااجازة  ،وجعلها بيوعاً قابلة لإلبطال
 ،كما ورد ف نص المادة ( )416و( ، )411وف الوقت ذات  ،فإن القوانين السابقة
1
نصالمادة()9019منالقانونالمدنيالفلسطيني"منحازمنقوالًأوعقاراًأوحقاًعينياًعلىعقارغيرمسجلفيدائرة
التسجيلحيازةقانونيةواستمرتحيازتهدونانقطاع98سنة،كانلهأنيكسبملكيةالعقارأوالحقالعيني" 
نصالمادة()9012منذاتالقانون"-9إذاوقعتالحيازةعلىعقارأوعلىحقعينيعلىعقار،وكانتمقترنةبحسنالنية
واستندتفيالوقتذاتهإلىسببصحيح،فإنالمدةالالزمةلكسبهذاالحقتكونخمسسنوات .
-2اليشترطتوافرحسنالنيةإالفيوقتتلقيالحق 
-7السببالصحيحهوسنديصدرمنشخصاليكونمالكاًللشيءأوصاحباًللحقالذييرادكسبهبمرورالزمن،ويجبأن
يكونمسجالًطبقاًللقانون"
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لهذا القانون قد جعلت من هذه البيوع باطلة بطالناً مطلقاً  ،بااضافة إلى أن القانون
المدن الفلسطين لم يراع الشكلية الت تنظمها هذه القوانين من وجو التسجي ف
دا رة تسجي األراض  ،وذل عندما نص ف المادة ( )1/416على " يكون األمر
كذل ولو وقك البيك على عقار ،سج العقد أو لم يسج ".
لك ذل
يتوج

 ،لم يكن المشرع الفلسطين
معالجة هذا القصور التشر ع

موفقاً ف

معالجت لبيك مل

الغير  ،لذل

بما ينسجم مك شكلية البيوع العقار ة  ،من

وجو التسجي  ،فإن هذا يؤد إلى عدم وقوع بيك مل الغير .

 ثالثاً  :في ظل القانون المدني المصري واألردني:
هذا فإن ما أخذ ب المشرع األردن يتطاب تماماً مك ما أخذ ب المشرع الفلسطين ف
أن اعتبر أن عقد البيك عقد شكل ال ينعقد إال بالتسجي  ،ثواال كان العقد باطال وال
يرت

أ أثر  ،مستنداً ف ذل  ،إلى نصوص المواد التالية  :نص المادة الثانية من

قانون التصر ف األموال غير المنقولة رقم ( )41لسنة2181م  ،وما نصت علي
المادة الثالثة من نظام تسجي األراض رقم ( )2لسنة 2181م  ..ثوالى غير ذل من
مواد .
وهذا ما أكدت أيضاً محكمة التمييز األردنية ف أغل

أحكامها ،فقد قضت محكمة

التمييز األردنية ف حكمها رقم ( )11/110بتار ا 2110/2/26م  ":بين العبرة ف
ملكية األموال غير المنقولة الت نشيت عن البيك بثبوت واقعة التسجي ف صحيفة
بيك األموال غير المنقولة على اعتبار التسجي هو ركن انعقاد  ،وليس مجرد تقر ر
عقد البيك من الطرفين أمام ميمور التسجي كما هو واضع من نظام تسجي األراض
رقم ( )2لسنة 2181م  ،والت

تنص الفقرة (أ) من المادة الثانية من على " أن

تسجي ح التصر أو ح التمل يتم ف صحيفة بيك األموال غير المنقولة "

()1

،

إال أن وف عدد من أحكام محكمة التمييز وجد بعد ذل  ،أنها قد أخذت بما أخذ ب
1

وحكممحكمةالتمييزاألردنيةرقم()50/79الصادربتاريخ9150/2/92مالذيجاءفيه"أنواضعالقانونقداعتبرعقود
التصرففياألموالغيرالمنقولةمنالعقودالشكليةالتياليتمالعملالقانونيفيهاإالباستيفاءركنهاالشكليالذيعينهالقانون،
وهوإجراءالمعاملةفيدائرةالتسجيلوالتوقيععليهامنذويالشأن،أمامالمأمورالمختص،وتسجيلهافيالسجلالرسميبعد
دفعالرسومالقانونية"،سالمالدحدوح،مرجعسابق،الطبيعةالقانونية،ص129
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القانون الفلسطين

من صحة العقود الت

على بيك مستندة ف

ذل

تشتم على التعهد بنق الملكية واالتفاق

إلى ما نص علي المشرع المدن

األردن

ف

المادتين

( )2241 ، 2241من (،)1إذ قضت بين البيوع الت تتم خار دا رة التسجي المختصة
 ،ثوان كانت باطلة بطالناً مطلقاً كبيوع عقار ة  ،إال أنها تتضمن تعهد مقتضاه :
ذها

البا ك إلى دا رة التسجي  ،وتقر ر البيك أمام الموظ

المختص  ،والقيام باتخاذ

جميك االج ار ات الالزمة لنق الملكية ( ،)2وعلى الرغم من ذل يبقى عقد البيك لدل
المشرع األردن من عقود البيك العقار ة الشكلية الت يج

تسجيلها (.)3

أما بخصوص المشرع المصر فنجد أن قد نص ف المادة التاسعة من القانون رقم
 224لسنة 2146م بتنظيم الشهر العقار على أن "جميك التصرفات الت من شينها
إنشا ح

من الحقوق العينية العقار ة األصلية أو نقل أو تغييره أو زوال وكذل

األحكام النها ية المثبتة لش
التصرفات الوق

من ذل يج

والوصية  ،و ترت

شهرها بطر

التسجي و دخ ف هذه

على عدم التسجي أن الحقوق المشار إليها  ،ال

تنشي  ،و ال تنتق  ،وال تتغير  ،وال تزول  ،ال بين ذو الشين  ،وال بالنسبة إلى
غيرهم  ،وال يكون للتصرفات غير المسجلة من األثر سول االلتزامات الشخصية بين
ذو الشين " ...
يتضع من النص الساب أن ملكية العقار المبيك ال تنتق إال بالتسجي  ،وعلى الرغم
من ذل  ،نجد أن أعطى هذا العقد  ،وأن لم يتم تسجيل إمكانية ترتي
الشخصية المتقابلة بين األط ار

االلتزامات

.

أ أن اعتبر عقد بيك العقار من عقود التراض  ،والذ

يرت

ف ذمة البا ك التزاماً

بتسليم المبيك  ،والتزاماً بنق الملكية  ،والتزاماً بتسليم الثمن على المشتر  ،وبنا اً
علي يستطيك المشتر التصر

بهذا المبيك مرة أخرل  ،أ

أن يصبع با عاً ،

والمشتر الثان مشتر اً  ،خاصة أن عقد البيك من عقود التراض  ،وليس من العقود
الشكلية (.)4
1

نصالمادة9915منالقانوناألردني"التنتقلملكيةالعقاربالنسبةللمتعاقدينوبالنسبةللغيرإالمنوقتالتسجيل"
2
حكممحكمةالتمييزاألردنيةرقم()27/722الصاردبتاريخ9127/99/91م،وحكممحكمةالتمييزاألردنيةرقم()51/728
ص923سنة،9158الصادربتاريخ9151/5/70م،سالمالدحدوح،مرجعسابق،الطبيعةالقانونية،ص 171-173
3
سالمالدحدوح،مرجعسابق،الطبيعةالقانونيةللتسجيل،ص112,119
4
انظرفيهذاالمعنىمحمدوحيدعلي،مرجعسابق،ص97
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ذل أن عقد بيك العقار من عقود التراض  ،يستطيك المشتر األول أن يتصر ب
إلى مشتر ثان  ،ويكون األخير الغير بالنسبة للمال
للبا ك  ،ومشتر بالنسبة للبا ك ل  ،لذل

الحقيق  ،ومشتر ثان بالنسبة

نجد أن المشرع المصر قد أوجد معالجة
تنص على أن " يكون األمر

فقرتها الثانية  ،والت

لذل

بنص المادة ( )466ف

كذل

ولو وقك البيك على عقار سج العقد أم لم يسج " وبالتال

فإن المشرع قد

أعطى المشتر من البا ك الح ف المطالبة باابطال  ،ثوابطال هذا البيك سج العقد
أم لم يسج  ،وبالتال فإن بيك عقار الغير يكون قابالً لإلبطال قب التسجي و بقى

الحال بطبيعت قابالً لإلبطال بعد التسجي

()1

.

المطلب الثاني
وقوع التصرف على منقول
وهنا يج

التمييز بين مة ةةا إذا كان المشتر حسن النية  ،أم س

النية  ،وهذا ما

نعرض ل على النحو اثت :
أ) إذا كان المشتري حسن النية :
وصورة ذل أن تستند حيازة المشتر إلى سب
فمث هذا الحا ز يكون مالكاً للش
والسب

صحيع  ،ثوالى حسن نية الحا ز ،

المنقول  ،بمعنى أن متى توافر حسن النية

الصحيع لدل الحا ز فإن يكس

ملكية هذا الش ،

()2

ما لم يكن المال

لهذا المنقول  ،قد أثبت أن فقده  ،أو أثبت أن سرق من  ،فهنا يكون ل أن
يسترده من الحا ز ل  ،ولو كان هذا الحا ز حسن النية  ،على أن يكون ذل
خالل ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرقة

()3

ب) إذا كان المشتري سيء النية

1

انظرفيهذاالمعنىعبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،ص252
2
انظرفيذلكنصالمادة()9011فقرة9و2منالقانونالمدنيالفلسطيني
3
انظرفيذلكنصالمادة()9900منالقانونالمدنيالفلسطينيوالتيتنصعلى"أ-يجوزلمالكالمنقولأوالسندلحاملهإذا
فقدهأوسرقمنه،أنيستردهممنيكونحائزالهبحسننيةوذلكخاللثالثسنواتمنوقتالضياعأوالسرقة .
ب-فإذاكانمنيوجدالشيءالمسروقأوالضائعفيحيازتهقداشتراهبحسننيةفيسوقأومزادعلنيأواشتراهممنيتجر
فيمثله،فانلهأنيطلبممنيستردهذاالشيءأنيعجللهالثمنالذيدفعه"
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سب

القول ؛ بين حتى يكس

تستند إلى سب

أن تكون حيازت

المشتر ملكية المنقول  ،يج

صحيع  ،ثوالى حسن النية  ،لكن إذا ثبت عكس ذل

الحا ز ال يستند إلى سب

صحيع  ،بين كان س

هذه الحيازة  ،ويعود المنقول إلى مالك

أ

إذا كان

النية  ،فمن الطبيع ؛ أن يخسر

()1

وهكذا  ،فقد يفلع المال الحقيق  ،ف بعض الحاالت ف استرداد المال المبيك سوا
كان عقا اًر  ،أو كان منقوالً  ،وقد ال يفلع ف استرداده ف حاالت أخرل  ،ومن ثم فإذا
أفلع المال

الحقيق

ف

استرداد المبيك  ،كان للمشتر المطالبة بدفك التعرض

الصادر من الغير ( المال الحقيق ) ( ،)2ف مواجهة من باع ول ذل
التعرض أو التخاذ المقتضى القانون قب فوات األوان

 ،لدر هذا

()3

وهنا يكون البا ك األصل ملتزماً بضمان تعرض الغير ف مواجهة المشتر األول ،
ويكون المشتر
المشتر الثان

األول ملتزماً بضمان التعرض الصادر من الغير ف
()4

مواجهة

 ،أمةةا إذا تعذر على البا ك دفك هذا التعرض  ،وبق المبيك ف يد

الغير ( المال الحقيق ) كان البا ك مسؤوالً عن هذا االستحقاق  ،ويكون للمشتر أن
يرجك علي بدعول ضمان االستحقاق لتعويض عما لحق من أضرار
وبهذه الدعول يرجك المشتر الثان على المشتر األول  ،وذل

()5

بموج

.
عقد البيك

الصادر ل من المشتر األول  ،ويستطيك أن يرجك بضمان االستحقاق على البا ك
األصل بدعول غير مباشرة  ،ولكن

ف هذه الحالة يتحم مزاحمة دا ن المشتر

األول  ،ويستطيك أن يرجك بضمان االستحقاق على البا ك األصل بدعول مباشرة ،
وه نفس دعول المشتر األول على البا ك  ،ولكن انتقلت إلي من المشتر األول ،
وهذه الدعول ال يتحم فيها المشتر الثان مزاحمة دا ن المشتر األول ،بااضافة
إلى ذل ؛ فقد يكون المشتر األول اشترط عدم رجوع المشتر الثان علي بضمان ،
وبالتال بهذه الدعول يستطيك أن يرجك على البا ك
1

انظرفيذلكنصالمادة()9011فقرة7منالقانونالمدنيالفلسطيني
2
عبدالرحمنجمعة،مرجعسابق،ص708
3
سالمالدحدوح،عقدالبيع،مرجعسابق،ص233
4
عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيع،هامشصفحة282
5
محمدقاسم،مرجعسابق،ص 779
6
عبدالرزاقالسنهوري،مرجعسابق،عقدالبيع9120م،ص288و283
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()6

هكذا ؛ فإن وبموج

رجوع المشتر بضمان االستحقاق  ،فيكون باستطاعت الحصول

على التعويض  ،ويكون ذل
و ختل
الجز

التعويض ف

عما أصاب من ضرر بسب

حالة االستحقاق الكل

استحقاق المبيك  ،هذا

عن التعويض ف

حالة االستحقاق

()1

و التعويض ف حالة االستحقاق الكل يكون عندما يستح ك المبيك للغير ( المال
الحقيق )  ،فيشم قيمة المبيك وقت االستحقاق  ،وقيمة الثمار الت ألزم المشتر
بردها للمال الحقيق  ،والمصروفات النافعة  ،وكذل
البا ك س

المصروفات الكمالية إذا كان

النية  ،ومصروفات دعول الضمان ودعول االستحقاق  ،والتعويض عما

لحق من خسارة أو ما فات من مكس

بسب

أما التعويض ف حالة االستحقاق الجز
جز من المبيك الذ

يستحق المال

استحقاق المبيك للمال الحقيق .
للمبيك  ،والذ

الحقيق

()2

يحرم بموجب المشتر من

 ،فقد يكون هذا االستحقاق الجز

جسيماً  ،والذ لو علم ب المشتر لما أقدم على التعاقد  ،وب يرد المشتر ما تبقى
من المبيك وما أفاده من إلى البا ك  ،ومن ثم ؛ يرجك المشتر على البا ك بما يترت
على عدم الوفا الكل

 ،أ

أن يطالب بعناصر التعويض الت

تناولناها سابقاً ،

والت نصت عليها المادة ( )468من القانون المدن الفلسطين  ،أو أن يحتفظ بما
تبقى من المبيك ويعود على البا ك بالتعويض عن القدر الذ استحق من المبيك للغير
( المال الحقيق )  ،أما التعويض عن االستحقاق غير الجسيم  ،والذ

يستح في

جز اً من المبيك للمال بقدر ال يجع المشتر يتردد ف إبرام العقد  ،فهنا ينحصر
ح المشتر ف طل

التعويض عما فات من منفعة  ،نتيجة هذا االستحقاق الجز

()3

غير الجسيم .

1

خميسخضرة،مرجعسابق،ص282
2
نصالمادة()128منالقانونالمدنيالفلسطيني"كونالتسليمبوضعالمبيعتحتتصرفالمشتري،بحيثيتمكنمنحيازته
واالنتفاعبهدونعائقولولميستولعليهاستيال ًءمادياً،مادامالبائعقدأعذرهبذلك،ويحصلالتسليمعلىالنحوالذييتفقمع
طبيعةالشيءالمبيع".
3
انظرفيهذاالمعنىسالمالدحدوح،عقدالبيع،مرجعسابق،ص،215ونصالمادة()122منالقانونالمدنيالفلسطيني
الًبتكليف،وكانتخسارةالمشتريمنذلكقدبلغتقدرا ًلوعلمهلماأتمالعقد،كانلهأن
"أ-إذااستحقبعضالمبيعأووجدمثق 
يطالبالبائعبالمبالغالمبينةفيالمادةالسابقة()128علىأنيردلهالمبيعوماأفادهمنه .
ب-إذااختارالمشترياستيفاءالمبيع،أوكانتالخسارةالتيلحقتهلمتبلغالقدرالمبينفيالفقرةالسابقة،لميكنلهإالأنيطالب
بالتعويضعماأصابهمنضرربسبباالستحقاق ".
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الخاتمة
تناولنا بالدراسة بيك مل الغير ف ك من القانون المدن الفلسطين رقم  4لسنة 1021م ،
والقانون المدن المصر  ،والقانون المدن األردن  ،ومجلة األحكام العدلية  ،حيث تم تقسيم
هذا البحث إلى فص تمهيد وبابين على النحو اثت :
الفص التمهيد  :تناولنا في تعر

عقد البيك  ،وخصا ص عقد البيك  ،وخلصنا إلى األخذ

بما أخذت ب مجلة األحكام العدلية ف
مبادلة مال بمال  ،و نبث
رضا

تعر

عن هذا التعر

عقد البيك  ،والت

عرفت بين  ،عبارة عن
أن عقد

ست خصا ص لعقد البيك  ،وه

 ،ويكون بمقاب  ،ومحدد القيمة  ،وعقد معاوضة  ،وملزم للجانبين  ،وناق للملكية ،

بااضافة أننا ف تناولنا لنق الملكية  ،خلصنا إلى أن البيك ف العهد الرومان لم يكن ناقالً
للملكية  ،إال باتخاذ إج ار ات شكلية معينة وه ااشهاد والتنازل القضا

 ،أو التسليم .

أما ف القانون الفرنس القديم  ،أيضاً لم يكن ناقالً للملكية إال باتخاذ إج ار شكل وهو التسليم
 ،وأما ف القانون الفرنس الحديث أصبع عقد البيك ناقالً للملكية بذات  ،وهذا ما أخذ ب ك
من القانون المصر  ،واألردن  ،والفلسطين .
البا

األول  :ماهية بيك مل الغير  ،والذ تم تقسيم إلى فصلين :

فتناولنا ف
تعر

الفص األول تعر

بيك مل

الغير وشروط ونطاق  ،وخلصنا من إلى أن

بيك مل الغير  :هو قيام شخص ببيك ش

معين بالذات  ،ال يملك  ،ثوانما يملك

شخص آخر  ،وهو ليس طرفاً ف عقد البيك  ،لذل سم بالغير  ،وبنا اً على هذا التعر
تم استخالص ثالثة شروط  ،فمتى توافرت هذه الشروط  ،فإننا نكون أمام بيك مل الغير ،
وه أن يكون هنا عقد بيك  ،وأن يكون مح هذا البيك معيناً بالذات  ،وأن ال يكون المبيك
مملوكاً للمشتر أو للبا ك  ،وبالتال أ بيك يخر عن نطاق هذه الشروط ال يعد بيعاً لمل
الغير  ،وهذا رت
وبيك الش

أن ك من التعهد عن الغير  ،والوعد بالبيك  ،وبيك الش

المستقبل ،

المعين بالنوع  ،والبيك المعل على شرط ال تعتبر بيعاً لمل الغير  ،ألنها تخر

عن نطاق وشروط بيك مل الغير .
أما بيك المال المملو على الشيوع  ،وف جميك صوره  ،سوا تصر
الشا عة  ،أو تصر

الشر

الشر

ف

حصت

على الشيوع ف ك المال الشا ك  ،أو جز أكبر من حصت ،
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وعلى رغم اختال

الفقها في  ،أو تصر الشر ف جز مفرز من المال الشا ك  ،سوا قب

القسمة أو بعد القسمة .
وخلصنا إلى أن ال يعتبر بيعاً لمل الغير  ،والسب
المال المملو على الشيوع  ،تختل

ف ذل لوجود أحكام قانونية تعالج البيك

عن األحكام القانونية لبيك مل الغير  ،وهذا نفس الش

بخصوص ك مجاوزة من الوكي لوكالت  ،والفضالة  ،فإن ال يمكن اعتبار أ منهما بيعاً لمل
الغير  ،كون النصوص القانونية لهما وضعت أحكام وقواعد خاصة تخرجهما عن كونهما بيعاً
لمل الغير .
أما الفص الثان من هذا البا
الطبيعة القانونية لبيك مل

 ،تناولنا في الطبيعة القانونية لبيك مل الغير  ،وتم تحديد

الغير سوا كان ذل

ف

التشر ك المصر  ،أو األردن

 ،أو

الفلسطين  ،أو فقهاً  ،فتناولنا جميك النظر ات القانونية الت قيلت ف الطبيعة القانونية لبيك مل
الغير  ،فبحثنا ف نظر ة الفسا  ،ونظر ة العقد الموقو

 ،ونظر ة البطالن المطل  ،ونظر ة

البطالن النسب  ،ونظر ة دعول الضمان  ،ونظر ة تحول العقد  ،ونظر ة البطالن بنص خاص ،
وخلصة ةةنا إلى عدم صحة جميك هذه النظر ات  ،وتقديم نظر ة البطالن بنص خاص لتوافقها مك
النصوص القانونية  ،عدم معالجة القواعد العامة لهذا النوع من البطالن ولوجود نص خاص على
هذا النوع من البطالن .
وتم إج ار مقارنة بين العقد القاب لإلبطال  ،والعقد الموقو

 ،بما أن التشر ك الغرب وبعض

التشر عات العربية  ،ومنها القانون المدن المصر  ،والقانون المدن الفلسطين

قد أخذا بالعقد

القاب لإلبطال ،أما العقد الموقو فهو فكرة إسالم ة ةةية  ،وقد أخذ بها بعض التشر عات العربية ،
ومنها القانون المدن األردن
أيسر وأسه ف التعام

 ،وغيره  ،وخلصنا إلى الوقو

مك نظر ة العقد الموقو

 ،كونها

بين الناس  ،وأكثر حفاظاً على الحقوق  ،وذل بين البا ك والمشتر

والمال .
البا الثان  :تم البحث في عن اثثار القانونية لبيك مل الغير  ،وتم تقسيم هذا البا إلى ثالثة
فصول :
فف الفص األول تناولنا آثار بيك مل الغير بالنسبة للمتعاقدين  ،فبحثنا ف آثار بيك مل الغير
بالنسبة للمشتر  ،وح المشتر ف اابطال  ،أو التعويض  ،ومتى يسقط ح المشتر ف
اابطال بخمس حاالت من شينها تصحيع بيك مل الغير  ،وهذه الحاالت ه  :التقادم  ،ثواجازة
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المشتر للبيك  ،وتمل البا ك المبيك بالتقادم  ،وهو العقار والمبيك المنقول بالحيازة  ،ثواجازة
المال الحقيق .
وخلصنا إلى أن من ح المشتر إجازة هذا البيك  ،ليسر هذا البيك ف مواجهت وف مواجهة
البا ك  ،وأن من حق التمس باابطال  ،وف الوقت نفس فإن ال يجوز للبا ك التمس باابطال ،
ثوان من ح المشتر التعويض عما أصاب من ضرر وما فات من كس
حسن النية  ،أما إذا كان س

 ،ف حالة إذا كان

النية  ،أ يعلم بين المبيك غير مملو للبا ك  ،فإن ال يستح

التعويض  ،هذا ويستح التعويض للمشتر سوا كان البا ك حسن النية  ،أم س

النية ،

ومصدر هذا التعويض  ،يعود إلى المسؤولية التقصير ة الخطي التقصير .
أما الفص الثان فتناولنا في آثار هذا البيك بالنسبة للمال  ،وبحثنا في حالة إقرار المال للمبيك
هذا البيك  ،وحالة عدم إق ارره لهذا البيك  ،وكان من الضرور البحث ف تعر

ااقرار والمقارنة

بين وبين ااجازة  ،و شروط ااقرار  ،وصيغة هذا ااقرار  ،وخلصنا إلى أن من ح المال
الحقيق إقرار هذا البيك على أن يشترط ف المقر أن يكون كام األهلية  ،وليس ناقصاً لألهلية ،
ثواال كان هذا قابالً لإلبطال  ،وأن تخلو إرادة المقر من أ عي

من عيو اارادة  ،سوا كان

غلط  ،أو تدليس  ،أو إك ة ةراه
فإن هذا ااقرار ينق ملكية المبيك إلى المشتر ويسر هذا البيك ف ح المال المقر بيثر فور
 ،وال يرت أثر رجع ف حق .
أما إذا لم يقر المال هذا البيك فإن ال يسر ف حق  ،و بقى هذا العقد غير نافذ ف ح المال
 ،وال تنصر آثار العقد ف مواجهت  ،سوا أجاز المشتر هذا البيك أم لم يجزه  ،ولكن إذا تسلم
المشتر المبيك من البا ك يكون من ح المال الرجوع على المشتر بدعول استرداد المبيك
وبدعول التعويض  ،أما ف عالقة المال بالبا ك  ،فإن األمر يتوق

على ما إذا كان البا ك سلم

المبيك إلى المشتر  ،أم لم يسلم  ،فإذا كان قد تسلم المشتر المبيك  ،فإن من ح المال
استرداده بدعول استحقاق المبيك  ،إال إذا كان قد كس المشتر ملكية المبيك عن طر التقادم
ف العقار والمنقول  ،بسند الصحيع للحيازة  ،فال يكون أمام المال سول الرجوع على البا ك
بدعول التعويض .
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وأخي اًر  ،ف الفص الثالث تناولنا آثار هذا البيك بالنسبة للغير  ،والذ تكون صورت ف حالة قيام
المشتر األول بالتصر بالمبيك إلى المشتر الثان  ،وذل ف حالة وقوع البيك على عقار  ،أو
على منقول .
وخلصنا من إلى أن إذا وقك البيك على عقار  ،ف ظ القوانين الخاصة الت تنظم الملكية
العقار ة وه قانون التصر ف األموال الغير منقولة الصادر ف سنة 2112ه ،وألحكام قانون
انتقال األراض

رقم  11لسنة 2110م  ،وقانون تسوية حقوق ملكية األراض

رقم  1لسنة

2111م  ،فإن عقود بيك العقار ه عقود شكلية  ،وال تنتق الملكية فيها إال بالتسجي ف دا رة
التسجي  ،وبالتال ال يستطيك المشتر الثان أن ينق الملكية إلي  ،وال يستطيك تسجي هذا
البيك  ،كون المبيك مسجالً باسم المال الحقيق

،وبالتال بعدم إمكانية وقوع بيك مل الغير ف

العقارات المسجلة ف دا رة تسجي األراض  ،أما ف األراض غير المسجلة فإنها تكون محالً
لوقوع بيك مل الغير  ،أما ف ظ القانون المدن الفلسطين رقم  4لسنة 1021م  ،فإن لم يكن
موفقاً عندما جع من هذا البيك  ،بيعاً قابالً لإلبطال  ،ولم ييخذ بوجو التسجي  ،وبالتال فإن
هنا قصو اًر تشر عياً  ،يج معالجت  ،بجعل عقداً باطالً بطالناً مطلقاً لعدم التسجي .
أما إذا وقك البيك والتصر على منقول  ،فإن يج
فإن يكتس الملكية  ،أما إذا كان س

التمييز بين إذا كان المشتر حسن النية ،

النية  ،فإن يخسر ملكيت وتعود إلى المال الحقيق .

هذا وقد يفلع المال ف استرداد المبيك  ،وقد ال يفلع ف استرداده  ،فإذا أفلع المال ف استرداد
المبيك  ،فإن البا ك يكون ملتزماً بضمان التعرض الصادر من الغير أمام المشتر  ،فإذا لم يفلع
ف دفك هذا التعرض  ،فيكون للمشتر أن يرجك بدعول ضمان االستحقاق للتعويض عما لحق
من ضرر .
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التوصيات
 -2نوص المشرع الفلسطين باألخذ بتعر

مجلة األحكام العدلية للبيك  ،والت عرفت

بين " مبادلة مال بمال "  ،كون أشم وأعم  ،ويسك لجميك أنواع البيوع .
 -1نوص المشرع الفلسطين باألخذ بنظر ة العقد الموقو بدالً عن نظر ة العقد القاب
لإلبطال  ،وذل

استناداً لألسبا

الت سب أن تناولناها ف المقارنة بين العقد

الموقو والعقد القاب لإلبطال .
 -1نوص المشرع الفلسطين بتعدي نص المادة ( )411الفقرة أ الت تنص " أن ف
حالة إقرار المال للبيك سرل العقد ف حق "  ،ولم توضع مسيلة أن إقرار المال
لهذا البيك أن يح المال مح البا ك  ،وتصبع العالقة بين المال والمشتر  ،أم
تستمر العالقة التعاقدية بين البا ك والمشتر  ،لذا يج

معالجة ذل بما يوضع

ذل .
 -4نوص المشرع الفلسطين  ،للحد من وقوع بيك مل الغير  ،النص على بطالن هذه
البيوع بطالناً مطلقاً  ،وعدم جعلها عقوداً قابلة لإلبطال ،انسجاماً مك القوانين
الخاصة الت تحكم التصر ف األموال غير المنقولة دون المنقولة.
 -8نوص المشرع الفلسطين أن يجع هذه البيوع واجبة التسجي ف دا رة تسجي
األراض  ،وف حالة عدم تسجيلها  ،تقك باطلة بطالناً مطلقاً .
 -6نوص المشرع الفلسطين بفتع سجالت طابو لألراض الغير مسجلة  ،والت لم يتم
تنظيم تسجيلها ف دا رة تسجي األراض (الطابو)  ،وذل للحد من وقوع بيك مل
الغير .
 -1بنا اً على التوصيات السالفة الذكر  ،نقترح على المشرع الفلسطين

تعدي

النصوص ( )411 ، 411 ، 416بالنصوص المقترحة التالية :
أ .النص األول
 )2إذا باع شخص ماالً مملوكاً لغيره بغير إذن  ،وقك هذا البيك موقوفاً على إجازة
المال
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 )1إذا أقر المال  ،سرل العقد ف حق ويكون ااقرار الالح كالوكالة السابقة ،
ويطال البا ك بالبدل إن كان قبض من المشتر
 )1يلزم هذا البيك المشتر أيضاً إذا آلت ملكية المبيك إلى البا ك
 )4إذا لم يقر المال هذا البيك  ،وقك باطالً  ،وللمشتر إذا كان قد أدل البدل
للبا ك  ،أن يرجك علي ب
.النص الثان
 )2إقرار العقد الموقو

تكون صراحة أو بالداللة  ،وتستند إلى الوقت الذ تم

في ااقرار
 )1يج

أن يستعم خيار ااقرار أو نقض خالل سنة من تار ا العلم بهذا

البيك  ،فإذا لم يصدر ف هذه المدة ما يدل على الرغبة ف ااقرار أو
النقض  ،اعتبر هذا العقد ملزماً .
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قائمة المراجع

أوالً  :القرآن الكريم :
ثانياً  :مراجع في السنة النبوية :
 -2أحمد بن عل بن حجر العسقالن  ،فتع البار شرح صحيع البخار  ،دار الر ان
للتراث 2116 ،م
ثالثاً  :المراجع اللغوية :
 -1ابن منظور ،لسان العر  ،الجز الثان  ،دار المعار  2122 ،م.
 -1أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكر ا  ،معجم مقاييس اللغة ،تحقي  :عبد السالم
محمد هارون  ,ط2111هة 2111 -م  ,دار الفكر – بيروت – لبنان
 -4أبو نصر اسماعي الجوهر  ،الصحاح تا اللغة وصحاح العربية  ،دار الكت
العربية – بيروت2111 -م
ثانياً  :المراجع القانونية :
 -8أحمد خلي

الضمور  ،الوجيز ف شرح العقود المسماة ف القانون المدن األردن ،

1006م  ،الطبعة األولى  ،المكتبة الوطنية  ،عمان
 -6أحمد عبد السالم العطار  ،الموسوعة الشاملة ف شرح القانون المدن  ،الجز الخامس ،
الطبعة األولى 1022 ،م  ،دار العدالة  ،القاهرة
 -1أحمد عطية  ،بطالن وفسا وصور ة عقد البيك ف ضو الفق والقضا  ،دار الفكر
والقانون  ،المنصورة  ،الطبعة األولى 1021 ،م
-1

أنور العمروس  ،الموسوعة الوافية ف شرح القانون المدن  ،الجز الثالث  ،دار العدالة

 ،القاهرة
-1

أنور سلطان  ،العقود المسماة شرح عقد البيك والمقايضة  ،دراسة مقارنة ف القانونين

المصر واللبنان  ،دار النهضة العربية  ،بيروت 2111 ،م
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 -20أنور طلبة  ،المطول ف شرح القانون المدن  ،الجز السادس  ،الطبعة الثانية 1006 ،
م  ،المكت الجامع الحديث  ،االسكندر ة
 -22إياد جاد الح  ،النظر ة العامة لاللتزام  ،مصادر االلتزام  ،الطبعة الثانية 1022 ،م ،
جامعة األزهر  ،غزة
 -21إياد جاد الح  ،النظر ة العامة لاللتزام –أحكام االلتزام – اثثار األوصا

االنتقال

االنقضا  ،الطبعة الثانية 1022 ،م  ،جامعة األزهر  ،غزة
 -21توفي حسن فر  ،الوجيز ف عقد البيك  ،الدار الجامعية 2111 ،م
 -24توفي حسن فر  ،عقد البيك والمقايضة  ،مؤسسة الثقافة الجامعية  ،القاهرة 2118 ،م
 -28جاسم عل سالم الشامس  ،عقد البيك ف ضو قانون المعامالت المدنية لدولة اامارات
 ،دراسة مقارنة بالفق ااسالم 2111 ،م  ،مطبوعات جامعة اامارات
 -26جا يوس

الحكيم  ،العقود الشا عة أو المسماة عقد البيك  ،دار الفكر  ،بيروت ،

2110م
 -21جعفر الفضل  ،الوجيز ف العقود المدنية البيك واايجار والمقاولة 2111 ،م  ،دار
الثقافة  ،عمان
 -21جمي الشرقاو  ،شرح العقود المدنية البيك والمقايضة  ،دار النهضة العربية 2112 ،م
 ،القاهرة
 -21حسن الفكهان  ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية الت قررتها محكمة النقض المصر ة
 ،الملح الخامس  ،ااصدار المدن  ،الدار العربية للموسوعات  ،القاهرة
 -10حمد المغاور عرفة  ،إجازة العقد القاب لإلبطال  ،دراسة مقارنة بين القانون المدن
والفق ااسالم  ،دار الفكر الجامع  ،االسكندر ة 1021 ،م  ،الطبعة األولى
 -12خلي قدادة  ،الوجيز ف شرح القانون المدن الفلسطين

 ،الحقوق العينية األصلية ،

الجز األول  ،ح الملكية  ،الطبعة الثالثة 1001 ،م
 -11خلي قدادة  ،الوجيز ف شرح القانون المدن الفلسطين  ،العقود المسماة  ،الكتا األول
 ،عقد البيك  ،دراسة مقارنة  ،الطبعة الثالثة 1000 ،م  ،جامعة األزهر  ،غزة
 -11خميس خضر  ،العقود المدنية الكبيرة البيك والةتيمين  ،الطبعة األولى 2111 ،م  ،دار
النهضة  ،القاهرة
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 -14درويش الوحيد  ،األحكام العامة ف قانون األراض الفلسطينية  ،الجز األول والثان
1002 ،م  ،غزة
 -18درويش الوحيد  ،عقد البيك ف التشر ك الفلسطين  ،دراسة مقارنة  ،غزة 2111 ،م
 -16رضا عبدالحليم عبدالبار  ،الوجيز ف الملكية والحقوق العينية التبعية  ،جامعة بنها ،
1001م .
 -11رمضان أبو السعود  ،شرح العقود المسماة ف عقد البيك والمقايضة  ،دراسة مقارنة ف
القانونين المصر واللبنان  ،الدار الجامعية  ،بيروت
 -11سالم الدحدوح  ،الوجيز ف عقد البيك  ،الطبعة األولى 1006 ،م  ،جامعة األزهر
 -11سليمان مرقس  ،شرح القانون المدن  ،الجز الثالث  ،المجلد األول  ،عقد البيك  ،الطبعة
الرابعة  2110 ،م  ،عالم الكت  ،القاهرة
 -10سمير تناغو  ،عقد البيك  ،الفنية للطباعة والنشر  ،االسكندر ة
 -12سيد حسن البغال  ،المطول ف شرح الصيغ القانونية للدعاول واألوراق القضا ية ف
البيك  1002 ،م  ،عالم الكت  ،القاهرة .
 -11السيد خل

 ،عقد البيك ف ضو الفق وأحكام النقض  ،الطبعة الرابعة

 -11صبر الراع ومنير عبدالمعط  ،موسوعة مصر الحديثة ف أحكام النقض المدن من
2110م 1021-م  ،المجلد األول والثالث ،الناشرون المتحدون 1021 ،م
 -14عباس العبود  ،شرح أحكام العقود المسماة ف القانون المدن البيك واايجار  ،دراسة
مقارنة معززة بالتطبيقات القضا ية  ،دار الثقافة للنشر والتوز ك  ،عمان 1001 ،م  ،الطبعة
األولى
 -18عباس الغز ر  ،بيك مل الغير دراسة مقارنة بين القانون الرومان والفق ااسالم ،
مطابك جامعة المنوفية 1001 ،م
-16

عبد الرازق أحمد السنهور  ،الوسيط ف شرح القانون المدن  ،الجز الرابك ،العقود الت

تقك على الملكية (البيك والمقايضة)  ،دار النهضة العربية  ،القاهرة 2116 ،م.
-11

عبدالرحمن جمعة  ،بيك مل الغير  ،دراسة مقارنة  ،الطبعة األولى 2111 ،م  ،دار

وا للنشر  ،األردن
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 -11عبدالرزاق السنهور  ،الوسيط ف شرح القانون المدن  ،الجز األول  ،ح الملكية ،
أحمد المراغ  1004 ،م
 -11عبدالرزاق السنهور  ،الوسيط ف شرح القانون المدن  ،العقود الت تقك على الملكية ،
المجلد األول  ،البيك والمقايضة 2160 ،م  ،مطابك دار النشر للجامعات المصر ة  ،القاهرة
 -40عبدالرزاق السنهور  ،مصادر الح ف الفق ااسالم  ،دراسة مقارنة بالفق الغرب ،
مؤسسة التار ا العرب  ،دار إحيا التراث العرب  ،الطبعة األولى
 -42عبدالرزاق السنهور  ،نظر ة االلتزام بوج عام  ،مصادر االلتزام  ،دار إحيا التراث
العرب  ،بيروت  ،لبنان  ،الجز األول
 -41عبدالفتاح مراد  ،الجديد ف أحكام النقض المصر ة 1001-1002 ،م
 -41عبدالمنعم حسن  ،موسوعة مصر للتشر ك والقضا  ،الطبعة الثانية 1001 ،م  ،الجز
األول
 -44عبدالوها

عرفة  ،الموسوعة النموذجية ف الملكية العقار ة ف ضو الفق وقضا

النقض  ،الجز الثالث  ،العقد المدن  ،دار المجد 1020 ،م
 -48عل حيدر ،درر الحكام ف شرح مجلة األحكام ،المجلد األول  ،دار الثقافة 1020 ،م
 ،عمان  ،الطبعة األولى
 -46عل عل سليمان  ،النظر ة العامة لاللتزام ،مصادر االلتزام ف القانون المدن الج از ر
 ،ديوان المطبوعات الجامعية 1001 ،م  ،الج از ر  ،الطبعة الخامسة
 -41عل

هاد

العبيد

 ،العقود المسماة البيك واايجار  ،دار الثقافة للنشر والتوز ك ،

الطبيعة األولى  ،عمان  1006 ،م
 -41محمد جبر األلف  ،الفضالة  ،دراسة موازنة ف الفق ااسالم وقوانين بلدان الشرق
األوسط  ،مكتبة دار الثقافة  ،عمان 1000 ،م
 -41محمد حسن قاسم  ،القانون المدن  ،العقود المسماة البيك – التيمين – االيجار  ،دراسة
مقارنة  ،منشورات الحلب الحقوقية  ،بيروت  1001 ،م
 -80محمد حسن قاسم  ،الوسيط ف

عقد البيك ف

ضو التوجهات القضا ية والتشر عية

الحديثة وتشر عات حماية المستهل  ،دار الجامعة الجديدة 1022 ،م  ،االسكندر ة
 -82محمد شتا أبوسعد  ،عقد البيك  ،الطبعة األولى 1000 ،م  ،دار الفكر العرب  ،القاهرة
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 -81محمد وحيد محمد عل  ،أحكام بيك مل الغير  ،دار النهضة  ،القاهرة
 -81محمد يوس

الزعب  ،العقود المسماة شرح عقد البيك ف القانون المدن  ،دار الثقافة ،

عمان
 -84مصطفى الزرقا  ،شرح القانون المدن السور العقود المسماة عقد البيك والمقايضة ،
الطبعة السادسة  ،مطابك فتى العر  ،دمش 2168 ،م
 -88معوض عبدالتوا ،المرجك ف التعلي على نصوص القانون المدن  ،المجلد الخامس
 ،العقود المسماة البيك  ،منشية المعار  ،االسكندر ة  ،الطبعة السابعة 1004 ،م
 -86منذر الفض وصاح

الفتالو  ،شرح القانون المدن األردن –العقود المسماة، -

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوز ك  ،عمان  ،الطبعة األولى 2111 ،م .
 -81موسى أبو ملوح  ،شرح مصادر االلتزام ف مشروع القانون المدن الفلسطين  ،الطبعة
الثانية 1021 ،م  ،جامعة فلسطين
 -81وجد شفي  ،الموسوعة الشاملة ف البطالن المدن والجنا

واادار ،الطبعة األولى

1021 ،م  ،نشر  :أحمد حيدر
 -81الياس ناصي

 ،موسوعة العقود المدنية والتجار ة (الجز التاسك ) عقد البيك  ،البيوع

الخاصة  2111 ،م
 -60عبدالرحمن أحمد الحاللشة  ،الوجيز ف شرح القانون المدن األردن  ،عقد البيك  ،دار
وا للنشر  ،الطبعة األولى 1001 ،م
رابعــــاً  :رسائل الدكتوراة :
 -62عبدالكر م المرتض  ،بيك مل الغير ف القانون المدن اليمن  ،دراسة مقارنة  ،رسالة
دكتوراة  ،جامعة عين شمس 1006 ،م
 -61محمد ياسر الشناو  ،بيك مل الغير بين القانون الوضع والشر عة ااسالمية  ،رسالة
للدكتوراة  ،جامعة القاهرة  1001 ،م
 -61سالم الدحدوح  ،الطبيعة القانونية للتسجي وأثر تخلف ف البيك العقار  ،رسالة دكتوراة ،
دراسة مقارنة ألحكام القانون الفرنس والمصر والعراق
بالفق ااسالم  ،الطبعة الثانية 2111 ،م
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واألردن والفلسطين  ،مقارنة

خامساً  :رسائل الماجستير :
 -64أيمن ناصر  ،بيك مل الغير  ،دراسة مقارنة ف ضو القانون الوضع والفق ااسالم
 ،رسالة ماجستير  ، ،جامعة النجاح 1006 ،م
 -68مخازن فايزة  ،تصر الشر ف المال الشا ك  ،رسالة ماجستير  ،جامعة محمد بوقرة
بومرداس  ،الج از ر 1008/1004 ،م
 -66وها عياد  ،التصر ف الملكية العقار ة الشا عة  ،رسالة ماجستير  ،جامعة منتور ،
الج از ر 1001/1001 ،م
خامساً  :التشريعات
 -61المذكرات اايضاحية لمشروع القانون المدن

الفلسطين

 ،ديوان الفتول والتشر ك ،

1001م
 -61القانون المدن الفلسطين رقم  4لسنة  1021م
 -61القانون المدن المصر رقم  212لسنة  2141م
 -10مجموعة األعمال التحضير ة للقانون المدن المصر  -الجز الثان
 -12القانون المدن األردن رقم  41لسنة  2116م
 -11القانون المدن العراق رقم  40لسنة 2182م
 -11القانون المدن الفرنس
سادساً  :المواقع اإللكترونية :
 -14معجم المعان الجامك http: //www.almaany.com/ar
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