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 "دراسة مقارنة"

 إعداد
 محمد عمر توفيق كميل

 إشراف
 علي السرطاوي. د

 الملخص

يعد موضوع الزيادة والنقص  ي المبيع من المواضيع الهامة نظرًا ألهمية عقد البيع ااته، ورغم      
ا الموضوع لم ينل حظه من البحث على الرغم من أهمية الموضوع ورغم معر ة جميع الك  إن ها

الزيادة والنقص  ي المبيع بعد " ي هال الرسالة  ات المدنية المقارنة به، وقد بحث الباحثالتشريع
مدى  موقف التشريعات المدنية المقارنة من الزيادة والنقص  ي المبيع مبيناً " إبرام العقد وقبل التسليم

تطبيق اتفاق المتعاقدين أو العرف لبيان أحكام الزيادة والنقص، ومفصً  لألحكام التي أوردتها 
التشريعات موضوع الدراسة  ي هاا الصدد حال غياب االتفاق أو استبعاد تطبيق ما يقررل العرف 

وع الدراسة من أحكام، متبعًا المنهج التحليلي المقارن حتى يتسنى للباحث االلمام بجوانب موض
 .كا ة

 –أن األحكام التي أوردتها التشريعات المقارنة  ي موضوع الدراسة إنما انصبت الباحث  وبين     
 من عدمها، و يما إاا تم تحديد  من المبيع و قاً  على قابلية المبيع للتجزئة -حوال ي غالب األ

مبيع على الوجه المبين  ي معرض لسعر مجموع ال لسعر الوحدة القياسية من المبيع أو تحديدل و قاً 
 .الدراسة

وانين المقارنة بحيث  صل هال  ي الفصل االول أحكام الزيادة  ي المبيع  ي الق كما بين     
تلف األحكام  ي القانون   م بين ،لة األحكام العدلية أوالً ردني ومجحكام  ي القانون المدني األاأل

مقارنًا بين هال األخيرة وتلك التي بينتها  ي  ،اللبنانيالمدني المصري وقانون الموجبات والعقود 
 .المجلة والقانون المدني األردني



 ي 
 

قانون الموجبات والعقود اللبناني قد  نالى أول من هال الدراسة الباحث  ي  صله األوتوصل      
جعلت  خالف مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني والمصري، الك أن هال القوانين قد

لطبيعة المبيع وقابليته للتبعيض من عدمها أ رًا مهمًا  ي تحديد مآل الزيادة  ي المبيع، كما أنها لم 
 .تربط تحديد الحكم بكون الزيادة تساوي مقدارًا محددًا من المبيع كما هو الحال  ي النص اللبناني

 ي القوانين المقارنة متبعًا أحكام النقص  ي المبيع  أما  ي الفصل ال اني  قد بين الباحث     
تلك األحكام  ي مجلة األحكام  تهجتها  ي الفصل األول، بحيث  صلخطة البحث ااتها التي ان

تلك األحكام  ي القانون المدني المصري وقانون  والقانون المدني األردني،  م عرضالعدلية 
م الواردة  ي المجلة والقانون المدني الموجبات والعقود اللبناني محلً  ومقارنًا بين األخيرة واألحكا

 .األردني

القانون المدني المصري قد خالف المجلة والقانون المدني األردني، الك وقد تبين للباحث بأن      
أن المشرع المصري لم يفرق  ي حكم النقص  ي المبيع بين المبيع الاي ال يضرل التبعيض عن 

 ي تلك األحكام أيضًا بين الحالة التي يكون  يها ال من  المبيع الاي يضرل التبعيض، كما لم يفرق
، بينما جعلت ، ل من مجموعه لسعر الوحدة القياسية للمبيع، عن تحديد  من المبيع و قاً  محددًا و قاً 

.الحكم ي األردني الك أساسًا للتفريق  يالمجلة والقانون المدن
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 :المقدمة 

ه أك زززر العقزززود التزززي تزززتم بزززين األ زززراد  زززي الحيزززاة العمليزززة، عقزززد البيزززع أهزززم العقزززود  إا أنززز يعتبزززر     

كانزت   بواسطة عقد البيع يستطيع األ راد الحصول على ما يلزمهم من احتياجاٍت  ي حيزاتهم، سزواءً 

ضززروريًة أم كانززت تتعلززق بالكماليززات، وعلززى الززك  زز  عجززب أن اهتمززت القززوانين  حتياجززاتاإلتلززك 

ززه رأس  المدنيززة بتنظززيما هززاا العقززد ومن د سززلم الترتيززب  ززي العقززود التززي نظمتهززا، والتززي ت عززرف بززالعقو  حا

 .المسماة

جملززةم مززن اإللتزامززات، وبززالرغم مززن  –وهمززا البززائع والمشززتري  –ويترتززب علززى طر ززي عقززد البيززع      

د أهمية تلك اإللتزامات جميعها، إال أن اإللتزام بالتسليم يم ل اإللتزام الرئيسزي الزاي يفرضزه هزاا العقز

العزززام بانعقزززاد العقزززد، بينمزززا ينتقزززل الضزززمان  لألصزززلتنتقزززل و قزززا  إنمزززاالملكيزززة  أنالزززك علزززى البزززائع، 

 .1بالتسليم

، ولكزززن قزززد يجزززد 2وينبغزززي علزززى البزززائع أن يسزززلم المبيزززع بالقزززدر الزززاي اتفزززق عليزززه مزززع المشزززتري     

 وهززاا مززا يهمنززا  ززيالمشززتري أن مقززدار المبيززع يزيززد أو يززنقص عمززا جززرى اإلتفززاق عليززه مززع البززائع، 

 ناقصزاموضوعا التسليم، وهو الزيادة والنقص  ي المبيع، أي الحالزة  التزي يظهزر  يهزا المبيزع زائزدًا أو 

                                                           
 682،ص 6002،مكتبة دار ال قا ة ، عمان،1،طاة شرح عقد البيع في القانون المدنيمالعقود المس:محمد يوسف الزعبي، 1
م الصادر 1922ة لسن( 24)من القانون المدني األردني رقم ( 296)والمادة  العدليةمجلة األحكام من ( 244)انظر المواد 2

المادة و .م1928لسنة ( 181)القانون المدني المصري رقم (244)م و 1/1/1922م الساري المفعول  ي 1/8/1922 ي 
 .م9/4/1946قانون الموجبات والعقود اللبناني، صدر بتاريخ من  (666)
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لقوانين ، والتي نظمتها ا1 ي تحديد مقدار المبيع نتيجة خطًا أو وهمٍ  عما تم اإلتفاق عليه عند التعاقد

 .المدنية والفقه اإلس مي

 زي المبيززع نتيجززة خطززأ أو  ي بح ززه هززاا موضزوع الزيززادة والززنقصالباحزث  ززوعلزى الززك سززيتناول      

مجلزة األحكزام مزن وقبزل التسزليم، بحيزث يتنزاول هزاا الموضزوع بالدراسزة  زي كزٍل  وهم بعد إبزرام العقزد

، إضزززا ًة إلززى القززانون المززدني األردنزززي الضززفة الغربيززةالعدليززة بصززفتها القززانون المززدني المطبزززق  ززي 

األحكزام التزي أوردهزا إلزى  أيضزاً  مشزيراً موجبزات والعقزود اللبنزاني، ي المصري وقزانون الوالقانون المدن

 .مشروع القانون المدني الفلسطيني  ي هاا الصدد 

 الدراسةنطاق  

البحث  ي أي من الموضوعات القانونية، تحديد نطاق أحكام محل البحث  الك لدى يفترض      

 عد عامة، إنما يضع أحكامًا ينحصر تطبيقها بنطاق معين، سواءً أن المشرع خ  ًا لما يقررل من قوا

 .تحدد الك النطاق من حيث الزمان أو الموضوع أو كليهما معاً 

 ي الفترة  أو نقصٍ  تطبق أحكام الزيادة والنقص  ي المبيع على ما يظهر  ي المبيع من زيادةٍ و    

المبيع  الك أن ما يتبين  ي المبيع من زيادٍة أو الزمنية التي تمتد بين إبرام عقد البيع ولغاية تسليم 

نقٍص قبل إبرام عقد البيع يكون للمالك بالنسبة للزيادة، وعليه بالنسبة للنقص، وأما بعد تمام تسليم 

 .المبيع  إن الزيادة تكون للمشتري والنقص عليه تمامًا كما هو الحال بالنسبة لما قبل إبرام العقد

                                                           
النقص بفعل  أود مقدارل، قد تكون الزيادة وهم  ي تحدي أوالزيادة والنقص  ي مقدار المبيع نتيجة خطا  إلى باإلضا ةنه أ إا 1

وقبل  أرضاالطبيعة كما هو الحال بالنسبة ل تصال الطبيعي والزيادة المتولدة عن المبيع، وقد يكون بفعل البائع كمن يبيع 
 . يها، وهاا يخرج عن نطاق هاا البحث األشجارتسليمها للمشتري يقوم بغرس 
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ام الزيادة والنقص  ي المبيع من حيث الموضوع  ي الحالة التي يتم  يها وينحصر تطبيق أحك     

، أما إن تم البيع دون تحديد مقدار المبيع،  يتوجب على المشتري أن 1تحديد مقدار المبيع  ي العقد

يتسلم المقدار المبيع حتى لو كان أقل مما كان يظن،  إن كان من شأن الزيادة أو النقص أن 

تري غير متحقق من البيع،    يكون له اللجوء ألحكام الزيادة والنقص  ي يجعل غرض المش

نما يمكنه طلب إبطال عقد البيع إاا توا رت شروطه  .2المبيع، وا 

وال تطبق أحكام الزيادة والنقص  ي المبيع  ي الفرض الاي يتسلم  يه المشتري جزءًا من      

ا تطبق  ي الفرض الاي يتسلم  يه المشتري المبيع المبيع،  أحكام الزيادة والنقص  ي المبيع إنم

كامً   م يتبين وجود زيادٍة أو نقٍص  يه، كما يستبعد تطبيق أحكام الزيادة والنقص  ي المبيع إاا 

 .3إلى غش البائع أو خطئه الجسيم كانت الزيادة أو النقص راجعاً 

 :أهمية البحث 

قززد البيززع ااتززه علززى التفصززيل الززوارد سززابقًا، كمززا تبززرز تبززرز أهميززة هززاا البحززث أواًل مززن أهميززةا ع     

هززال األهميززة  ززي اخززت ف التشززريعات المدنيززة المقارنززة  ززي أحكززام الزيززادة والززنقص  ززي المبيززع تبعززًا 

الخززت ف مصززادر تلززك التشززريعات، إضززا ًة إلززى اإلشززكاليات التززي ي يرهززا هززاا الموضززوع، عززدا عززن 

                                                           
: مصر-اإلسكندرية. بدون طبعة. التقليدية واإللكترونية والدولية وحماية المستهلكأحكام البيع : منصور، محمد حسين  1

: األردن-عمان. 1ط . عقد البيع 1ج . شرح أحكام العقود المسماة: وسرحان، عدنان 642ص .6002. دار الفكر الجامعي
الدار الجامعية للنشر، : نانلب-بيروت. بدون طبعة. عقد البيع: قاسم، محمد حسن و 669ص . 6002. دار وائل للنشر

. 1ط . المختصر في شرح القانون المدني األردني عقد البيع: و الح لشة، عبد الرحمن أحمد جمعة 626ص .  1999
، وارد  ي 4/11/1920وكالك انظر نقض مصري صادر بتاريخ  182ص .6011. دار وائل للنشر: بدون مكان النشر
. دار الفكر الجامعي: مصر-اإلسكندرية. 1ط . ى الملكية في القانون المدنيالعقود الواردة عل: العمروسي، أنور

 164ص .6006
و سعد، نبيل  122 124ص .مصر. جامعة القاهرة(. غير منشورة) االلتزام بالتسليم في عقد البيع: بنداري، محمد إبراهيم  2

 612ص .6002. عة الجديدةدار الجام: مصر-اإلسكندرية. 6ط . العقود المسماة عقد البيع: إبراهيم

 122-126ص . مرجع سابق :بنداري، محمد إبراهيم  3



2 
 

هززاا الموضززوع بشززكٍل مفصززل، إا نجززد أن  تناولززتبحززاث التززي الززنقص  ززي المكتبززة العربيززة للكتززب واأل

الكتزززب التزززي تناولزززت هزززاا الموضزززوع، إنمزززا كانزززت متخصصزززًة  زززي عقزززد البيزززع بالمجمزززل، دون إيززز ء 

موضزززوع الزيزززادة والزززنقص  زززي المبيزززع اهتمامزززًا خاصزززًا  مزززا يزززد ع الباحزززث إلزززى تنزززاول هزززاا الموضزززوع 

 .بالدراسة 

 :صعوبات البحث 

اختصزززت بدراسزززة هزززاا الموضزززوع بشزززكل تزززي وبات هزززاا البحزززث  زززي نزززدرة المراجزززع التتم زززل صزززع     

نمزا تناولتزه بشزكٍل مختصزٍر بوصزفه ، كما أن الكتب واألبحزاث التزي تناولزت هزاا الموضزوع، إمنفصل

 .بوصفه جزءًا من أحكام عقد البيع اإلشكاليات التي ي يرها موضوع اإللتزام بالتسليم، أو ىحدإ

 :إشكالية البحث 

تكمن إشكالية هاا البحث  زي تحديزدا صزاحب الحزق  زي الزيزادة التزي تظهزر  زي المبيزع، إضزا ًة      

 .إلى تحديدا من يقع عليه النقص عند حدو ه 

 : منهجية البحث 

التحليلززي المقززارن، بحيززث يبززين األحكززام التززي الوصززفي سززيتبع الباحززث  ززي هززاا البحززث المززنهج      

المقارنززة  ززي موضززوع بح ززه، إضززا ًة إلززى تحليززل تلززك األحكززام  ززي السززعي أوردتهززا التشززريعات المدنيززة 

 .إلى اإلجابة على اإلشكالية الواردة  يه 
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 :الدراسات السابقة 

على الرغم من أهمية موضوع الزيادة والنقص  ي المبيع وتنظيم التشزريعات المدنيزة لزه، إال أن      

ث أن الكتب التي تناولت هزاا الموضزوع بالدراسزة ، حيقليلةالدراسات المتخصصة  ي هاا الموضوع 

قد اكتفت ببضع صفحات أ  راد ت له  ي المؤلفات التي تناولت اإللتزام بالتسليم  ي عقد البيع أو عقد 

 :البيع بصورٍة عامة، ومن هال المؤلفات ما يلي

نززاول  يهززا رسززالة دكتززورال بعنززوان اإللتزززام بالتسززليم  ززي عقززد البيززع للززدكتور محمززد بنززداري، ت -1

المصزري والقزانون المزدني  المؤلف أحكام اإللتزام بالتسليم  ي عقزد البيزع  زي القزانون المزدني

 .الفرنسي

 .للباح ة لينة شبيب التزام البائع  ي التسليم  ي عقود البيع الدوليةرسالة ماجستير بعنوان  -6

ظ أن هال المؤلفات وغيرها الك ير، تناولت بالدراسة عقد ا      لبيع بصورٍة عامة، دون تتناول وي ح 

بالتفصززيل موضززوع  هززاا البحززث، إضززا ًة إلززى أن هززال المؤلفززات  ززي معظمهززا قززد نحززت نحززو المززنهج 

الوصفي التحليلي  ي تناولها عقد البيع عمومًا وموضوع هاا البحث خصوصًا، لاا  إن الباحزث مزن 

بيزززع اعتمزززادًا علزززى المزززنهج خززز ل بح زززه هزززاا، سزززيعمل علزززى دراسزززة موضزززوع الزيزززادة والزززنقص  زززي الم

 .التحليلي المقارن، محاواًل إضا ة مرجع يغطي الموضوع بالدراسة الوصفي 
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 األولالفصل 
 الزيادة في المبيع في القوانين المقارنة أحكام

العدلية  األحكامدراسة موضوع الزيادة  ي المبيع  ي كل من مجلة لما كان الباحث قد اختار 
ن هال ن الموجبات والعقود اللبناني،  إوالقانون المدني المصري وقانو  ردنياألوالقانون المدني 

لألسس التي اعتمدتها هال القوانين  القوانين ستلقي ب  شك بظ لها على تقسيم هاا البحث تبعاً 
 .1المبيع من جهة أخرى لطبيعة المبيع من جهة، وطريقة تحديد  من و قاً  األحكامللتمايز بين 

تقسيم  إلىالزيادة  ي المبيع  ي القوانين المقارنة  أحكاملدى دراسته  ن الباحث سيعمدك  اوعلى ال
 األحكامالزيادة  ي المبيع  ي مجلة  أحكاما لدراسة ممنه األول، يخصص مبح ين إلىهاا الفصل 

 ي القانون  األحكام،  ي حين يخصص المبحث ال اني لدراسة تلك األردنيالعدلية والقانون المدني 
التي بينها  ي وتلك  األحكاما بين هال ، مقارنً ون الموجبات والعقود اللبنانيانالمدني المصري وق

 . المبحث األول

  األردنيالعدلية والقانون المدني  األحكامفي مجلة : األولالمبحث 

من الباب ال اني ( 669-666)الزيادة  ي المبيع  ي المواد  أحكامالعدلية  األحكام صلت مجلة 
عقد  ألحكاملدى عرضه ( 294-296) ي المواد  األحكامتلك  األردني،  ي حين بين المشرع يها 

 ي  بالغةً  أهميةً  -وجد  إن - 2العرف أو األطرافاتفاق  أولىقد  األردنيالمشرع  أن حظ ، وي  البيع
 العدلية كاماألح، وان كانت مجلة األحكامتفصيله لتلك لدى  لمبيع تحديد مآل الزيادة الحاصلة  ي ا

، 3وجه أكملالمجلة تغطي الك على  أوردتهاالقواعد الفقهية التي  أن إال، بالكيقضي ما لم تورد 

                                                           
( 242-244) من القانون المدني األردني والمواد ( 294-296)من مجلة األحكام العدلية والمواد ( 669-666)المواد   1

 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني( 262-266)من القانون المدني المصري والمواد 
اطراد الناس على نوع من السلوك زمنا طوي  مع اعتقادهم بأنه ملزم وان مخالفته تستتبع توقيع " يمكن تعريف العرف بأنه  2

دار : لسطين-،بدون طبعة،أبو ديسالمدخل لدراسة القانون: انظر التكروري وبدر، ع مان وعوني ،"ادي جبرا جزاء م
 111م ، ص 6001الفكر،

 .مجلة األحكام العدلية من ( 24)المادة ، انظر " المعروف عر ا كالمشروط شرطًا " تي تقضي بأن ومن الك القاعدة  ال 3
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كون المبيع  إلى الزيادة  ي المبيع استناداً  أحكامتفصيل  إلىوالع ماني  األردني ينعمد المشرع كما
 .1للتبعيض غير قابلٍ  أو قاب ً 

منها  األولتناول ، يمطالب أربعة إلىي هاا المبحث   ن الباحث سيقسم دراستهوعلى الك  إ
الزيادة  أحكاميختص ال اني منها بدراسة ، و  ي المبيع العرف على الزيادة أوتفاق اإل بالدراسة تطبيق

مبيع الاي يضرل دة  ي الالزيا أحكاملدراسة  ال الث يخصصو ، ع الاي ال يضرل التبعيض ي المبي
 .ب األخير لبيان تقادم الدعاوى الناشئة عن الزيادة  ي المبيعالتبعيض،  ي حين يفرد المطل

 العرف   أوتفاق اإل  تطبيق:  األولالمطلب 

مجلة  بحسبالزيادة  ي المبيع  على - وجد إن -العرف ما يقررل  أطراف عقد البيع أوتفاق ا يطبق
الباحث بالتفصيل  ي  وله، وهاا ما سيتنا3سواء على حدٍ  األردنيوالقانون المدني  2العدلية األحكام

،  ي االتفاق منهما مسألة تطبيق األوليتناول  ، رعين إلىبحيث يقسم مطلبه هاا  هاا المطلب
 .العرف يخصص ال اني لدراسة مسألة تطبيق حين

 تفاق اإل  تطبيق:  األولالفرع 

ي نصوصها لم تتضمن   -األردنيللقانون المدني  خ  اً  –العدلية  األحكاممجلة  أنرغم       
واستبعاد ما  األطرافاتفاق  يقضي بتطبيق صريحاً   ي المبيع نصاً  التي تناولت موضوع الزيادة

واستبعاد تلك القواعد يستفاد من  األطرافاتفاق  إعمال أن إال، 4 ي هاا الصدد تضمنته من قواعد
 األطرافاتفاق يأتي  أن من الممكن ، 5كالمشروط شرطاً  القاعدة التي تقضي بأن المعروف عر اً 

                                                           
 .من مجلة األحكام العدلية ( 669-666)من القانون المدني األردني ، والمواد ( 294-296)المواد  1
 .على النحو السالف اكرل سابقا  2
شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني البيع : لعبودي، عباسمن القانون المدني األردني، وا( 296)المادة  3

شرح : الفضل والفت وي، منار وصاحب و 122،ص 6009. دار ال قا ة للنشر والتوزيع: األردن-عمان. 1ط. واإليجار
و شبيب، لينة  100، ص 1994. دار النشر والتوزيع. األردن-عمان. بدون طبعة. القانون المدني األردني العقود المسماة

   112، ص 1992. األردن. الجامعة األردنية(. غير منشورة)التزام البائع في التسليم في عقود البيع الدولية : عبد اهلل خليل

 .من مجلة األحكام العدلية( 669-666)انظر المواد  4
 .الصفحة السابقةانظر  5
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ل القواعد التي هم  وت   تفاقباإل، و ي هال الحالة يعمل ادة  ي المبيع كشرط  ي عقد البيعحول الزي
 . صلتها المجلة 

،  تكون لم يوجد النص  ي العقد إنن كانت المجلة قد اعتبرت العرف كالنص وعليه وا        
ن لم يوجد النص للعرف،  إ   اً خوجد حتى لو كان  إنوالحالة هال قد قدمت النص على العرف 

العقد على دراية بما  أطراف أنالمفترض  أن، الك ف كالنص  يكون بم ابة اتفاق ضمنيد العر ع  
 .يقضي به العرف  ي موضوع التعاقد 

وضوع الزيادة  ي على م األطرافاتفاق  أن، ومن جانب آخر يرى الباحث هاا من جانب     
 على تبين تفاق سابقاً كان اإل ، سواءً معيناً  عقد البيع ح ً  أطرافرتضى ا إااعتبار المبيع يؤخا باإل

بعد  إليهعدم التوصل  أوتفاق المسبق المنطق يقضي بأن غياب اإل أن إا، عليه الحقاً  أمالزيادة 
 .تطبيقه    بد من ، نص القانونيال إلىالرجوع  إلى ظهور الزيادة سيفضي حتماً 

 ي التطبيق على ما  أولويةً االتفاق  أعطاء ىعل نص صراحةً  قد  ألردنياالقانون المدني  أما     
       إا، يحدد الك المآل  ي المبيع حال خلو عقد البيع من وجود اتفاقٍ  الزيادة أحكام من أوردل

عين  ي العقد مقدار المبيع وظهر  إاا" نه على أ األردنيمن القانون المدني ( 296)نصت المادة 
 ... ".القواعد التالية  إتباععرف بهاا الشأن وجب  أوولم يوجد اتفاق  زيادةم  أو  يه نقصم 

التي  األحكامعقد البيع بمخالفة  ألطرافقد سمح  األردنيوبالك يكون القانون المدني        
 ي  تفاقاإل، كما يعد تطبيق 1د الك المآلتحدي تفاق علىباإل ي المبيع  لتحديد مآل الزيادة أوردها
من القانون ( 296)،  نص المادة السالف اكرل األردنيمن نص القانون المدني  اً لشأن مستمدهاا ا

                                                           
دار وائل : األردن-عمان. 1ط. قانون المدني األردني عقد البيعالوجيز في شرح ال: الح لشة، عبد الرحمن أحمد جمعة  1

: و الفضل والفت وي ، منار وصاحب عبيد  122، ص  مرجع سابق: و العبودي ، عباس  412، ص .6002. للنشر
 دار ال قا ة للنشر: األردن-عمان. 1ط . العقود المسماة البيع واإليجار: و العبيدي، علي هادي 16،ص  مرجع سابق

. بدون طبعة. القانون المدني المقارن بالفقه اإلسالمي العقود المسماة: و الزحيلي، محمد 98، ص .6002. والتوزيع
العقد =ااا عين  ي " ، وتطبيقا لالك قضت محكمة التمييز األردنية بأنه 642، ص .1989. مطبعة دار الكتاب: دمشق

( 286/86)، تمييز أردني رقم ... "شأن وجب اتباع القاعدتين السابقتين مقدار المبيع ولم يوجد يوجد اتفاق أو عرف بهاا ال
 .1904م، ص 1982م والمنشور  ي مجلة نقابة المحامين األردنيين لسنة 61/11/1982بتاريخ 
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 -حال وجودل  - االتفاقن كان ، وبالك وا  تفاق على خ  هباإلهو ااته من سمح  األردنيالمدني 
حكم لتحديد  األردنيالقانون المدني  أوردهاالتفصيلية التي  األخرى األحكاميسمح باستبعاد تطبيق 

ال يعد والحالة ه إنما هتطبيق أن إال،  ي المبيع والتي سيأتي الباحث على دراستها الحقاً  الزيادة
  .نص القانونل تطبيقاً 

 الحقاً  أوعلى ظهور الزيادة  ي المبيع  كان سابقاً  إنتفاق  رق  ي اإل ال نهويرى الباحث أ      
 ي التطبيق  أولويةتفاق قد جعل لإل ألردنيامن القانون المدني ( 296)نص المادة  أن إا، عليه
ما ارتضى  إاا الك ال ي ير أي مشكلةٍ  أن، كما وجودل على ظهور الزيادة أسبقيةشترط ي أندون 
 .1تسوية معينة  يما بينهم عقد البيع أطراف

 العرف  تطبيق: الفرع الثاني 

 األحكام العدلية وطبقاً ل بأن مجلة نه يمكن القو ،  إاألولما تم تفصيله  ي الفرع  إلى ستناداً إ     
طبيق  ي موضوع للت قد جعلت للعرف مكاناً "  كالمشروط شرطاً  المعروف عر اً "  للقاعدة الفقهية

قد جعلت العرف المعمول به  ي  يستفاد من القاعدة سالفة الاكر بأن المجلة إا، الزيادة  ي المبيع
العقد على خ ف العرف،  هنا  أطرافلم يتفق  إااد تفاق  ي العقاإل أوكالشرط  لة معينة تماماً مسأ

 .العرف للفصل  ي مسألة الزيادة  ي المبيع  إعماليتم والحالة هال 

 ي  أولوية ي المبيع  يحكم الزيادة عرفٍ  مسالة وجود أولى قد  األردنيالقانون المدني  أما     
من  األردنيله القانون المدني  ي التطبيق على ما  ص ، بحيث يكون الك العرف مقدماً التطبيق

من  (296)المادة  ، حتى لو تعارض العرف مع ما قضت به2قواعد وضعت لبيان مآل تلك الزيادة 
 .1من التشريع  أقوىيعتبر العرف  ي هال الحالة  أنقواعد ، دون 

                                                           
ق من القانون المدني األردني تعد من القواعد القانونية المكملة ، بحيث يجوز االتفا( 296)وعلى الك  ان نص المادة   1

الوجيز في شرح العقود : و الضمور، أحمد خليف خليف  122، ص  مرجع سابق: على مخالفتها ، العبودي ، عباس 
 92م ، ص 6002بدون ناشر،  :، األردن 1، طالمسماة في القانون المدني األردني 

، احمد خليف ، و الضمور  112، ص  مرجع سابق: و شبيب ، لينة  98، ص  مرجع سابق: العبيدي ، علي هادي  2
شرح أحكام العقود المسماة في قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات : ، و سرحان، عدنان 92، ص  مرجع سابق

و الح لشة ، عبد الرحمن  669م، ص 6002. دار وائل للنشر: األردن –عمان .1ط . 1ج . العربية المتحدة دراسة مقارنة
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ال وجود كليهما عند تفاق يقدم على العرف  ي التطبيق  ي حاإل أنومن الجدير بالاكر      
الزيادة  أحكامتفاق على العرف لدى تفصيله اإلقد قدم  األردنيالقانون المدني  أن إا، حدوث الزيادة

عقد البيع بما يخالف  أطراف ي حال اتفاق  أيضاً ويكون الك  ،( 296) ي المبيع  ي المادة 
لعرف الاين يفترض بهم معر ة ا األطرافالمنطق القانوني يقضي بتطبيق اتفاق  أنكما ، 2العرف

 .اتفقوا على ما يخالفه المعمول به  ي حال الزيادة  ي المبيع ، ورغم الك 

 م الزيادة في المبيع الذي ال يضره التبعيض احكأ: المطلب الثاني 

 ناداً الزيادة والنقص  ي المبيع است أحكامالعدلية  األحكامومجلة  األردني صل القانون المدني      
قواعد القانونية الموضوعة ستؤ ر  ي ال تلك القابلية أن إا، 3 هامن عدم ية المبيع للتبعيضقابل إلى

  .المسألة لحل هال

، تمت قسمته إاايتضرر  أوويقصد بالمبيع الاي ال يضرل التبعيض بالشيء الاي ال يتلف      
بكل  ينتفع أنعدم تحقق غرض المشتري من الشراء ويمكن للمشتري  إلىبحيث ال تؤدي قسمته 

تفوت على المشتري  أويتلف  أنللتجزئة دون  ،  المبيع الاي ال يضرل التبعيض يكون قاب ً 4هأجزائ

                                                           
 

و الح لشة، عبد الرحمن  122مرجع سابق ، ص : و العبودي ، عباس  412ص ،  مرجع سابقالوجيز احمد جمعة ، = 
ص .6011. دار وائل للنشر: بدون مكان النشر. 1ط . المختصر في شرح القانون المدني األردني عقد البيع: أحمد جمعة

" ييز األردنية بأنه ، وتطبيقا لالك قضت محكمة التم 100، ص  مرجع سابق: و الفضل و الفت وي ، منار وصاحب  182
، تمييز أردني ... "إاا عين  ي العقد مقدار المبيع ولم يوجد يوجد اتفاق أو عرف بهاا الشأن وجب إتباع القاعدتين السابقتين 

 .1904م، ص 1982م والمنشور  ي مجلة نقابة المحامين األردنيين لسنة 61/11/1982بتاريخ ( 286/86)رقم 
. بدون ناشر. األردن. 1ط. ود المسماة شرح عقود البيع في القانون المدني األردنيالعق :الزعبي، محمد يوسف 1

 698-692ص .1994
 92ص . مرجع سابقالضمور ، احمد خليف ،  2
 .من مجلة األحكام العدلية ( 669-666)من القانون المدني األردني ، والمواد ( 294-296)المواد  3
شرح العقود المسماة في عقدي البيع  :وأبو السعود، رمضان( 1)هامش  122 ص.مرجع سابق: بنداري، محمد إبراهيم 4

أحكام =شرح : و شنب، محمد لبيب 626ص.6000 .دار المطبوعات الجامعية: مصر-اإلسكندرية. بدون طبعة. والمقايضة
القانون  :د حسنو قاسم، محم 120ص.1992. دار النهضة العربية الحدي ة. بدون مكان النشر. بدون طبعة. عقد البيع

مرجع :والزحيلي،محمد 629ص .6004. منشورات الحلبي الحقوقية: لبنان-بيروت. بدون طبعة. المدني العقود المسماة
 . 621،ص سابق
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على المبيع الاي ال يضرل التبعيض الم ليات التي ال تضرها التجزئة  األم لة، ومن شرائهالغاية من 
 1.واألرزكالقمح والزيت 

 ي المبيع الاي ال يضرل التبعيض  الزيادة أحكامدراسة  إلىو ي هاا المطلب سيعمد الباحث      
 األحكامالزيادة  ي المبيع  ي مجلة  أحكاممنهما  األول، يتناول  رعين إلىبحيث يقسم مطلبه هاا 

 مقارناً  األردني ي القانون المدني  األحكامال اني لدراسة تلك  ،  ي حين يخصص المطلبالعدلية
 .العدلية  ي هاا السياق كاماألحمجلة  أوردتهاالتي  األحكاممع  األخير أحكام

 العدلية األحكامفي مجلة  : األولالفرع 

 أصناف إلى  -الزيادة  ي المبيع  أحكامبيانه  لدى -المبيع صنف المشرع الع ماني       
الزيادة  ي المبيع الاي ال يضرل التبعيض  ي  أحكام، ولبيان 2كالموزون والماروع والمكيل والمعدود

بالبحث والتصنيف  منها ما  األصنافيتناول هال  أن أوالً ال بد للباحث ، ليةالعد األحكاممجلة 
 .ما يهم الباحث  ي  رعه هاا  األخير، وهاا لتبعيض ومنها ما ال يضرل التبعيضيضرل ا

كبعض السوائل التي تباع باللتر كالبنزين  أوالشعير  أووالمكي ت هي ما يباع بالكيل كالقمح       
كالقمح ، ومنها ما ال يضرل التبعيض الموزونات  هي ما يباع وزناً  أما، ها التبعيضوهال ال يضر ، 

، ، والماروعات  هي ما يباع اراعاً كالماس واللؤلؤومنها ما يضرل التبعيض  بيعا وزناً  إااوالشعير 
 ومنها ما يضرل التبعيضوالقماش  ية والحريرية الكبيرةقطع الصو الكومنها ما ال يضرل التبعيض 

وهال ال كالبيض واللوز  ضئي ً  تفاوتاً  إالت آحادل و افالعدديات المتقاربة  هي ما ال يت وأما، السجادك
 ي الصفات كالغنم  العدديات المتفاوتة  هي ما يباع بالعدد ولكنه متفاوتم   وأخيراً ، يضرها التبعيض
 3. اً أيضوهال ال يضرها التبعيض  والدواب عموماً 

                                                           
 29ص .1922. مطابع  تى العرب: دمشق. 2ط . شرح القانون المدني السوري العقود المسماة :الزرقا، مصطفى أحمد 1

 لة األحكام العدليةمن مج( 668-664)المواد  2
 21 -29، ص  مرجع سابق: من مجلة األحكام العدلية ، والزرقا، مصطفى احمد ( 142-146)المواد  3
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 إنماما يهم الباحث بهاا الصدد ن إ،  هنا يقتصر على ما ال يضرل التبعيضالبحث  أنوبما      
 باإلضا ةهو المكي ت والموزونات التي ال يضرها التبعيض والماروعات التي ال يضرها التبعيض 

 .العدديات المتقاربة والمتفاوتة إلى

لعدديات المتقاربة المكي ت وا "أنالعدلية على  األحكاممن مجلة ( 664)نصت المادة و      
بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي  إااوالموزونات التي ليس  ي تبعيضها ضرر 

اا... رطل منها  من على حدل  أورد   أوبين و صل لكل كيل  أوها  قط  من ظهر زائدا  الزيادة  وا 
 ."للبائع

من  أكانجموع من الماروعات سواء بيع م إاا" من المجلة على انه ( 662)كما نصت المادة      
 وأما...اراعاته أ مان صل  أوجملة  منه و ائرة وبين مقدارل الس واألشياء األمتعةمن  أم األراضي
التي ليس  ي تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس  الحكم  يها كالحكم  ي  واألشياء األمتعة

 ".المكي ت

الزيادة  ي المبيع  عقد البيع  ي حال قد جعلتالمجلة  أن لمواد السابقةيتبين من نصوص او      
تم على مقدار  إنمان البيع يتأ ر عقد البيع بهال الزيادة أل،     الزماً  تاماً الاي ال يضرل التبعيض 

يع  ي المبيع    تدخل  ي الب وأما الزيادة، اا المقدار يكون عقد البيع صحيحاً ، وبوجود همعين
 أيةمن المبيع  ،    ينتقص1لشيء ال ينفصل عنه يكون تابعاً  ، والوصف ماليست وصفاً  ألنها

، وال يفوت على المشتري ما كان من مزايا الحاصلة  ي المبيعمزايا بمنح البائع حق استرداد الزيادة 
، وال  رق الن  صلها عن المبيع ال يضرل يناً ، وبالك يكون للبائع استرداد تلك الزيادة عأيضاً المبيع 

، وتسري هال 2 يع مع تفصيل  من الوحدة الواحدةالب أوال من  بإجمالكان البيع قد تم  إاا ي الك 
من المجلة قد ( 662)نص المادة  أن إا، ماروعات التي ليس  ي تبعيضها ضررعلى ال األحكام

                                                           
مرجع  : حيدر،عليو  88م،ص 6010.ا ة للنشر والتوزيعدار ال ق:األردن-عمان.1،ط6-1ج. شرح المجلة: باز، سليم رستم 1

المطبعة :القاهرة.2ط.ان في معرفة احوال االنسانمرشد الحير : و قدري، محمد 182و181-181ص  ،سابق
 112-112م، ص 1941.االميرية

 20-29، ص مرجع سابق: الزرقا، مصطفى احمد 2
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المطلب بدراسته  سيعنى، والاي م الموزونات التي  ي تبعيضها ضرراست ناها بوضو  من حك
 . لمبحثال اني من هاا ا

حتفاظ بتلك الزيادة ب منها دون رضا البائع الن يتمسك باإل أنوعلى الك ال يكون للمشتري      
من  منها  بأك ريتنازل للمشتري عنها  أن،  له برضال إالحتفاظ بالزيادة حق للبائع ال ينزع منه اإل
على كمية يعد عقد بيع جديد  إنماتفاق بشأن الزيادة اإل أن إلى ، استناداً حتى بالمجان أوب منها  أو

 . 1جديدة من الشيء المبيع

 أن أو، ومائتان ألفم  أنهاقميص  يظهر عند التسليم  ألفيقع البيع على  أنالك  أم لةومن      
خمسمائة وعشرة كيلو  أنها،  يظهر عن التسليم على خمسمائة كيلوغرام من القمحيقع البيع 
،  في هال وخمسون خمسم  أنهابيضة  يظهر عند التسليم يقع البيع على خمسين  أن أوغرامات، 
 .تكون الزيادة من حق البائع على النحو الاي تم تفصيله  األحوال

بيع مجموع من العدديات  إاا" األحكام العدلية على انهمن مجلة ( 662)ونصت المادة      
زائدا ... البيع وان ظهر  المتفاوتة وبين مقدار الك المجموع  قط  ان ظهر عند التسليم تاما صح

بيع مجموع من  إاا" مجلة على انه المن ( 668)كما نصت المادة ، " اسدا ... كان البيع 
اا... ظهر عند التسليم تاما لزم البيع   إاا وأ رادلآحادل  وأ مانالعدديات المتفاوتة وبين مقدارل   وا 

 ." ظهر زائدا كان البيع  اسدا 

العدلية اعتبرت عقد البيع بخصوص  األحكاممجلة  أنمواد السابقة ويستفاد من نصوص ال     
بيع الاي مزيادة  ي الال ي حالة  -تفصيله كما تم التبعيضوهال مما ال يضرل  –العدديات المتفاوتة 

 إنماد البيع ق، وع من الزيادة  ي هال الحالة مجهوالً  أن، الك 2 اسداً  أجزائهبيع جملة دون اكر  من 
                                                           

شرح أحكام العقود المسماة في قانون المعامالت  :و سرحان،عدنان 698،699ص . مرجع سابق: الزعبي، محمد يوسف 1
مرجع  :والعبودي، عباس 92ص . مرجع سابق: و الضمور، احمد خليف  640ص .المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

 112-112، ص مرجع سابق: و قدري، محمد 121ص  .سابق
البيع المشروع أص  ال وصفا يعني أن يكون " من مجلة األحكام العدلية عقد البيع الفاسد بأنه ( 109)عر ت المادة  2

، ويعتبر العقد الفاسد من ابتكارات الفقه الحنفي ، ويستند العقد " صا ه الخارجة صحيحًا باعتبار ااته  اسدا باعتبار بعض أو 
الفاسد إلى التمييز بين أصل العقد ووصفه ، بحيث يكون جزاء تخلف األصل اشد من جزاء تخلف الوصف ، ويمكن تبريرل 

 يحه بإزالة سبب الفساد ، والعقد الفاسد ال بان العلة منه إنما تتم ل باإلق ل من حاالت البط ن و تح الباب لألطراف لتصح
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التي تقضي بأنه و من المجلة ( 666)بموجب نص المادة  1لقدر الاي تم العقد عليه  قطيقع على ا
ة  ي عقد البيع يوجب ، وعدم دخول تلك الزياد"الاي يقع عليه عقد البيع ال غيرليعتبر القدر  إنما"

،  قد يلبائع والمشتر للنزاع بين ا سبباً الك  قد يكون  ، ولكون  من تلك الزيادة مجهوالً ردها للبائع
 .  2العدلية عقد البيع  ي هال الحالة  اسداً  األحكامعتبرت مجلة ا

حتى لو بيعت مع بيان مقدارها و من  ةالمجلة اات الحكم على العدديات المتفاوت أجرتكما      
،  أيضاً  زيادة  ي المبيع عند التسليم  اسداً ال،  اعتبرت المجلة عقد البيع  ي حال وأ رادها أجزائها
، ي  ي حال طلب البائع ردهالجهالة  من الزيادة وما قد ينجم عنه من نزاع بين البائع والمشتر ليس 
ا للبائع قد يبقي ، ورد الزيادة منهالتي تتفاوت  ي ال من والجودة 3اتمن القيمين المبيع بل أل

المشتري  أوها الزيادة للمشتري باات ال من لجودت بإبقاءالبائع قد ال يقبل  أن، كما للمشتري الرديء
 .4 لرداءتها

،  في هال  ا نا عشر رأساً  أنها،  يظهر عند التسليم عشرة خيول يقع البيع على أنوم ال الك      
 .الحالة يكون عقد البيع  اسداً 

العدلية  رقت  ي حكم الزيادة  ي المبيع الاي ال يضرل  األحكاموخ صة القول بأن مجلة      
العام لحكم الزيادة  األصل،  جعلت القيمياتأم الم ليات  وكونه من المبيع بحسب وصفالتبعيض 

                                                           
 

ينتج من األ ر إال ما يرتبه القانون ،    يمكن للمتعاقد أن يجبر المتعاقد اآلخر على تنفيال ، كما يجوز لكل من المتعاقدين =
ع نه  بالفسخ ، كما انه إاا أو ور ته أن يفسخ العقد دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء ، إا يكفي إعاار المتعاقد اآلخر وا 

شرح :  انظر سرحان وخاطر، عدنان ونوري. أمكن إزالة سبب الفساد أصبح العقد هنا صحيحا دون أن يمكن  سخه بعد الك 
مكتبة دار ال قا ة للنشر :األردن-عمان.1ط. دراسة مقارنة(االلتزامات)القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية

أحكام العقد في الفقه اإلسالمي والقانون : ر  ي تفصيل الك داود، أحمد محمد عليوانظ 616-610م،ص 6002والتوزيع،
 .244-262ص . 6011. دار ال قا ة للنشر والتوزيع: األردن-عمان. بدون طبعة. 1ج . المدني

 112-112، ص مرجع سابق: و قدري، محمد 188ص . مرجع سابق: حيدر، علي 1
 112-112، ص مرجع سابق: و قدري، محمد  90ص .  مرجع سابق: رستم  و باز، سليم 188ص . السابق مرجعلا 2
ما ال يوجد م له  ي السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به " العدلية القيمي بأنه  األحكاممن مجلة ( 122)عر ت المادة  3

 " .تفاوت يعتد به  ما يوجد م له  ي السوق بدون" بأنه ( 122)الم لي  قد عر ته المادة  أما، " ي القيمة
، ص مرجع سابق: قدري، محمد  و 90ص . مرجع سابق: و باز،سليم رستم 189، ص  مرجع سابق: حيدر،علي 4

112-112 
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للمشتري  إبقائها أو ي المبيع الاي ال يضرل التبعيض هو استحقاقها للبائع الاي يملك استردادها 
بالعدديات  خاصاً  حكماً  أ ردت،  ي حين حتى التنازل عنها مجاناً  أومن  منها  أك ر أوب منها 

نه بالرغم من التعليل الفقهي  ي حال الزيادة  ي المبيع الاي أ إا، القيمياتي من المتفاوتة التي ه
العلة كانت جهالة  من الزيادة وما قد ينجم عنها من نزاع  أن، ي حظ العدديات المتفاوتة إلىينتمي 

اخت ف جودة  بإمكان، وكانت العلة عالمجمو  أساسبين البائع والمشتري  ي حال تم البيع على 
لزيادة عن جودة مقدار المبيع المتفق عليه  ي عقد البيع وما قد ينشأ عنه من نزاع بين البائع ا

تفاوت  من القيميات  ي كلتا الحالتين،  حتى ل راجعاً وبالك يكون مرد هاا الحكم ، أيضاً والمشتري 
، ليس  اسداً   ان عقد البيع سيكون وأ رادها أجزائهالو تم بيع العدديات المتفاوتة مع بيان  من 

نمالجهالة  من الزيادة   . من الجزء من المبيع ودرجة جودتهالخت ف  وا 

  األردنيفي القانون المدني : الفرع الثاني 

كان المبيع ال يضرل  إاا" على انه  األردنيمن القانون المدني ( 296/1)نصت المادة       
لكل وحدة  سواء أكان ال من محدداً ...  التبعيض  الزيادة من حق البائع يستحق استردادها عيناً 

 ".لمجموع المبيع  أمقياسية 

يضرل  قد جعل الزيادة  ي المبيع الاي ال األردنيالقانون المدني  أنيتبين مما تقدم و       
البيع  أودون التفرقة بين البيع ب من المجموع  له الحق  ي استردادها عيناً   ،التبعيض من حق البائع

الزيادة ب منها دون حتفاظ بتلك أن يتمسك باإلوال يكون للمشتري ، 1الجزء من المبيع مع تفصيل  من
يتنازل للمشتري عنها  أن،  له برضال إالحتفاظ بالزيادة حق للبائع ال ينزع منه رضا البائع ألن اإل

 يعد عقد بيعٍ  إنمااالتفاق بشأن الزيادة  أن إلى حتى بالمجان ، استناداً  أوب منها  أومن  منها  بأك ر
 .2على كمية جديدة من الشيء المبيع جديدٍ 

                                                           
. مرجع سابق: و سرحان، عدنان 118ص . مرجع سابق: و شبيب، لينة 98ص .  مرجع سابق: العبيدي ، علي هادي  1

  92ص مرجع سابق ، : و الضمور، احمد خليف  460ص 
: و الضمور، احمد خليف 640،ص مرجع سابق:و سرحان،عدنان 698،699ص . مرجع سابق: الزعبي، محمد يوسف 2

 121، ص  مرجع سابق:و العبودي،عباس 92ص .  مرجع سابق
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 ةخمس أنهامن الطحين  يظهر عند التسليم  يقع البيع على سبعين كيساً  أنوم ال الك      
وتركها للمشتري على   منها بأخا إلزامهللبائع وال يمكن  ،  في هال الحالة تكون الزيادة حقاً وسبعون

 .ما تم بيانه

العدلية بخصوص المبيع الاي ال  األحكامهاا الحكم هو ااته ما قررته مجلة  أنوي حظ      
 األردني، بينما جاء المشرع كان من الم ليات إا جعلت للبائع استردادل عيناً  إاايضرل التبعيض 
  .1فرق  يه بين القيميات والم لياتبحكم عام لم ي

 األردنيمن القانون المدني  تو يقاً  أك رالعدلية كانت  األحكاممجلة  أنويرى الباحث      
الحكم بجعل الزيادة من حق  أن إا،  ي المبيع الاي ال يضرل التبعيض بخصوص حكم الزيادة

بحيث ال يمكن  ،  قد يكون الجزء الزائد صغيراً األحوال قد ينشأ عنه ضرر بالبائعالبائع  ي جميع 
ئد غير صالح قطعة ارض وكان الجزء الزا ، كما لو كان المبيعأو بغيرليتصرف به ببيع  أنللبائع 
القانون المدني  أن، وبما بخس ر البائع لبيعه للمشتري ب منٍ ،  في هال الحالة قد يضطللبناء

 ي اتفاقه  نه قد يكون تحكمياً إ، بل إلزام المشتري بهاللبائع    يمكن  قد جعل الزيادة حقاً  األردني
 .ه التخلص منها لصالح المشتريصلحتمع البائع بشأنها والاي سيكون من م

 ي حكمه هاا على عكس المجلة التي  لم يكن متوازناً  األردنين القانون المدني وبالك  إ     
 إاا،  اعتبرت عقد البيع قد البيع وحقوق ومصلحة كل منهما ي حماية طر ي ع توازناً  أعطت

، والك الفساد يحتاج حث تفصيلهاالتي سبق للبا لألسباب مبيع من القيميات  اسداً  ي ظهرت زيادة 
 .أطراف عقد البيع، كما يمكن ألي منهما العدول عن العقد باتفاق  إاليتم  أنتصحيح ال يمكن  إلى

                                                           
 .من القانون المدني األردني( 296/1)المادة  1
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 الزيادة في المبيع الذي يضره التبعيض  أحكام:  الثالثالمطلب 

بحيث  ،إاا تمت قسمتهيتضرر  أويقصد بالمبيع الاي يضرل التبعيض بالشيء الاي يتلف      
، 1أجزائهبكل  ينتفع أنعدم تحقق غرض المشتري من الشراء وال يمكن للمشتري  إلىتؤدي قسمته 

تفوت على المشتري الغاية من  أويتلف  أن المبيع الاي يضرل التبعيض ال يكون قاب  للتجزئة دون 
 2.يع الاي يضرل التبعيض قطع السجادعلى المب األم لةشرائه ، ومن 

الزيادة  ي المبيع الاي يضرل التبعيض  ي  أحكامدراسة  إلىالمطلب سيعمد الباحث و ي هاا      
األول منهما ، يتناول  رعين إلىبحيث يقسم دراسته  األردنيالعدلية والقانون المدني  األحكاممجلة 

،  ي حين يخصص العدلية األحكامالزيادة  ي المبيع الاي يضرل التبعيض  ي مجلة  بالبيان أحكام
 أوردتهاالتي  األحكاممع  األحكامتلك  مقارناً  األردني ي القانون المدني  األحكام اني لدراسة تلك ال

 .المجلة  ي هاا الخصوص

 العدلية  األحكامفي مجلة :  األولالفرع 

 إلىالزيادة  ي المبيع الاي يضرل التبعيض  أحكامالعدلية لدى تفصيلها  األحكامعمدت مجلة      
، أي مع اكر  من اجزاء للمبيع القياسيةلسعر الوحدة  تم البيع و قاً  إاا  يما األحكاملك التفريق  ي ت

 أجزائهاكر  من المبيع  قط دون اكر  من ي تم البيع بالمجموع بحيث إاا، عنها 3وأ رادلالمبيع 
  .4وأ رادل

 

                                                           
و شنب،محمد  626ص. مرجع سابق:رمضان و أبو السعود،( 1)هامش  122ص . مرجع سابق: بنداري، محمد إبراهيم 1

  621ص  .مرجع سابق:والزحيلي،محمد 120ص .مرجع سابق:لبيب
 29ص  . مرجع سابق :الزرقا، مصطفى احمد 2

يقصد بتفصيل ال من  ي الفقه اإلس مي أن ياكر عند تسمية ال من  ي العقد ما يقابل منه كل وحدة من وحدات المبيع، كما  3
عشرة رؤوس من الغنم واكر بأن ال من هو مائة دينار ولكل رأس منها عشرة دنانير ، أما إجمال ال من  هو لو وقع البيع على 

ان ياكر ال من وياكر جملة المبيع كما لو وقع البيع على خمسين مترا من الجوخ بخمسين دينار ، انظر الزرقا، مصطفى 
 (1)هامش 169ص .مرجع سابق: أحمد

 .جلة األحكام العدليةمن م( 662،662)المواد  4
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 سعر الوحدة من المبيعل اً وفق إذا كان الثمن محدداً : أوالً 

بيع مجموع من الموزونات التي  ي تبعيضها ضرر مع  إاا" نه على أ( 662)نصت المادة      
عن القدر الاي ... ظهر وقت التسليم زائدا   إااوتفصيلها  وأجزائه أقسامه أ مانبيان مقدارل وبيان 

شاء  سخ البيع وان شاء اخا الك المجموع بحساب ال من الاي  صله  إنبينه  المشتري مخير 
 ." وأقسامه ألجزائه

الوحدة  أوالمجلة الخيار للمشتري  ي حال تم البيع و قا لسعر الجزء  أعطتوبالك  قد      
،  ان شاء طلب  سخ عقد البيع وان شاء اخا المجموع بما يقابله من ال من قياسية من الموزونال

 أن إا، بيع يكون غير الزم  ي حق المشتريعقد ال أن، أي وأقسامه ألجزائهعلى النحو المفصل 
 ي ال من، يأخا المبيع بزيادته دون زيادة  أنشاء  أن، كما يحق له الزيادة تلزمه بأك ر مما اشترى

 .1هي وصف  ي المبيع    يقابلها شيء من ال من أنمان الزيادة غير القابلة للفصل أل

زيادة عن ن الضرر سيقع على البائع بفصل الإ، وبالك  أن المبيع ال يقبل التبعيضالك  وعلة       
تجلب عليه ن كانت سألنه وا  الزيادة قد تلحق الضرر بالمشتري  أن، كما البائع إلىالمبيع وردها 

 .2 خيار الفسخ أعطي، لاا تضرل ، وهال الزيادة قدأنها ستلزمه بزيادة  ي ال من إال، نفعاً 

هر  ي المبيع ويظ ،و قا لسعر الوحدة القياسية للوزن يقع البيع على حبة لؤلؤٍ  أنوم ال الك      
أخا  أو، ق  ي  سخ البيع على ما سبق بيانه،  في هال الحالة يكون للمشتري الحزيادة( حبة اللؤلؤ)

 .،  يد ع  من الزيادة ألجزائهلل من المفصل  و قاً  المبيع بزيادته

من ( 662)المادة  ، حيث نصتلى الماروعات التي يضرها التبعيضويسري هاا الحكم ع     
 واألشياء األمتعةمن  أم األراضيمن  أكانبيع مجموع من الماروعات سواء  إاا" نهأعلى  المجلة

اراعاته  في هاتين الصورتين يجري الحكم على  أ مان صل  أوالسائرة وبين مقدارل وجملة  منه 

                                                           
 20ص . مرجع سابق:الزرقا،مصطفى احمد 1
 112-112، ص مرجع سابق: قدري، محمد و  182ص . مرجع سابق: حيدر،علي 2
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السائرة التي ليس  ي  واألشياء األمتعة وأمامقتضى حكم الموزونات التي  ي تبعيضها ضرر 
 . "الحكم  يها كالحكم  ي المكي تضرر كالجوخ والكرباس   تبعيضها

بيعت بالمجموع مع بيان  إااكما يسري اات الحكم على الماروعات التي يضرها التبعيض      
بيع مجموع من  إاا" من المجلة على انه( 662)المادة  نصت إا، وأ رادها أجزائهامقدارها  من 

 أوالسائرة وبين مقدارل وجملة  منه  واألشياء األمتعةمن  مأ األراضيالماروعات سواء أكان من 
زونات التي  ي  صل أ مان اراعاته  في هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم المو 

 ."...تبعيضها ضرر

 ي  الزيادة أحكام،  حكمها سبق بيانه لدى تفصيل الماروعات التي ال يضرها التبعيض أما     
 .رل التبعيضالمبيع الاي ال يض

 إذا كان الثمن محددًا وفقًا لسعر مجموع المبيع: ثانياً 

من الموزونات التي  ي تبعيضها  لو باع مجموعاً " من المجلة على أنه( 662)ة نصت الماد     
عن القدر الاي  وان ظهر زائداً ... ضرر وبين قدرل واكر  من مجموعه  قط وحين وزنه وتسليمه 

 ...."وال خيار للبائع  مشتريبينه  الزيادة لل

ال  - ي حال تم البيع بالمجموع –الزيادة  ي المبيع الاي يضرل التبعيض  وتفصيل الك أن      
 أن إا، ه بال من الاي سمي لمجموع المبيعبحق طر ي ل بصحة عقد البيع  يكون عقد البيع الزماً خا ت  

المبيع ال  أن، وحيث الك المجموع لمسمى للمجموع مقابلهو ال من ا إنماالمعتبر  ي هال الحال 
نقصان  ي منفعة  أوتلف  أوبضرر  إاليقبل التبعيض    يكون هناك مجال لفصلها عن المبيع 

تكون الزيادة للمشتري ب  بدل دون  أن، وبالك يكون من المنطقي 1غرضه من الشراء أوالمشتري 

                                                           
 20ص . مرجع سابق:الزرقا،مصطفى احمد 1
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،  ي المبيع الزيادة هنا وصفم  أنلك وعلة ا، 1المشتري خيار  ي الفسخ أومن البائع  ألييكون  أن
 .2لم يقصد منه التناول إااوالوصف ال يقابله شيء من ال من 

( حبة اللؤلؤ)هر  ي المبيع يقع البيع على حبة لؤلؤ و قا لسعر المجموع ، ويظ أنوم ال الك      
 .ق  ي  سخ البيع على ما سبق بيانه،  في هال الحالة يكون للمشتري الحزيادة

  األردنيفي القانون المدني : الثاني  الفرع

حكم الزيادة  ي المبيع الاي   ي -العدلية األحكامكما  ي مجلة  – األردني رق القانون المدني 
 إااعما  وأ رادل، أجزائهدون تفصيل  من المبيع مجموع أساس  من التبعيض بين البيع على  يضرل
 .3لسعر الوحدة القياسية بيع و قاً تم ال

 إذا كان الثمن محددًا وفقًا لسعر الوحدة من المبيع   :أوالً 

كان المبيع يضرل التبعيض  إاا" نهأاألردني على من القانون المدني ( 296/6)نصت المادة      
،  ي حين ..."ة من حق البائع يستحق  منها الوحدة القياسية  الزياد أساسعلى  وكان ال من محدداً 

أك ر مما اشترى أو تلزم المشتري  كلما كانت الزيادة أو النقص" نهأ منها على الرابعةنصت الفقرة 
لبيع ما لم يكن المقدار تا ها وال يخل النقص  ي كان له الخيار  ي  سخ اتفرق عليه الصفقة 

 ".مقصود المشتري

كان ال من محددًا  إااقد جعل الزيادة من حق البائع  األردنيالقانون المدني  أنوبيان الك      
نا بزيادة  ي ال من تقابل ، ويمكنه المطالبة ه4، وهو يستحق  منها قًا لسعر الوحدة القياسية للمبيعو 

 إن إا، بالزيادة مع ما يقابلها من ال منيلزم المشتري  أنولكن ليس للبائع  ،5الزيادة  ي المبيع

                                                           
 112-112، ص مرجع سابق: و قدري، محمد  184ص . مرجع سابق: حيدر،علي 1
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شتري حول الزيادة ،  يكون اتفاق البائع والمعلى القدر المتفق عليه من المبيعالتراضي قد حصل 
  .1جديداً  بيعاً 

كانت الزيادة  إااالمشتري الحق  ي  سخ البيع  أعطىقد  األردنيالقانون المدني  أن إال     
جراء للضرر الاي قد يقع على المشتري  ، والك ت  ياً  ي المبيع تلزمه بأك ر مما اشترىالحاصلة 

 أال الممكن ،  منلقانون البائع حق المطالبة بهأعطى اللزيادة التي   مناً  إضا يبد ع مبلغ  إلزامه
للضرر  ، ومن هاا الباب وتجنباً 2 يها غير راغبٍ  أوعلى د ع  من الزيادة  دراً المشتري قايكون 

 .قانون قد منحه الحق  ي  سخ البيع،  ان الالاي قد يقع على المشتري

 لما سبق بيانه حقاً  استناداً  وبالرغم من الك  قد جعل القانون حق الفسخ المقرر للمشتري     
، 3أي يسيراً  كان مقدار الزيادة  ي المبيع تا هاً  إاايطالب بالفسخ  أنال يمكن للمشتري  إا، مقيداً 

، ومعه ال يكون ما سيد عه المشتري أ لزم بأك ر مما اشترىبأن المشتري  بحيث ال يمكن القول معه
قد قيد حق المشتري  ي بالمطالبة بفسخ  األردنين المدني القانو  أن، كما ومرهقاً  ب  للزيادة كبيراً مقا

 .4، بحيث يتقادم حق المشتري  ي المطالبة بالفسخ بمضي سنة على التسليممن حيث المدةالبيع 

 إذا كان الثمن محددًا وفقًا لسعر مجموع المبيع: ثانياً 

وكان ال من المسمى  كان المبيع مما يضرل التبعيض إاا" على أنه (296/4)المادة نصت       
 . ..."لمجموعه  الزيادة للمشتري 

                                                           
 621ص . مرجع سابق: الزحيلي،محمد 1
 100ص . مرجع سابق:العبيدي،علي هادي 2
: والمقدار التا ه هو الاي ال يؤ ر على مجمل المبيع  ي الوضع العادي من األمور ، انظر الح لشة، عبد الرحمن احمد  3
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ل سعر الوحدة القياسية من المبيع، دون تفصيالمبيع مجموع لسعر  تم البيع و قاً   إااوبالك      
بد ع ما يقابل تلك  األخيريلزم  أنقد جعل الزيادة للمشتري دون  األردنين القانون المدني إ 

 . 1الزيادة

الاي يرى بأن  األحنافتأ رل بفقه  إلىبهاا الحل  األخا إلى األردنيالمشرع ويرجع اتجال      
، وبالك يمكن القول 2هو وصف ال يقابله شيء من ال من إنمامقدار المبيع الاي يضرل التبعيض 

العدلية  ي موضوع الزيادة  ي المبيع الاي ال يضرل  األحكامومجلة  األردنيباتفاق القانون المدني 
 .التبعيض 

 تقادم الدعاوى الناشئة عن الزيادة في المبيع : المطلب الرابع

الحق  -بموجب المجلة والقانون المدني األردني وحسب األحوال -ينشأ عن الزيادة  ي المبيع     
البائع فسخ البيع، ودعوى المشتري بتكملة ال من ودعوى ب البائع  دعوى:  ي إقامة دعاوى هي

 .3استرداد الزيادة عيناً ب

وسيخصص الباحث هاا المطلب للبحث  ي تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع  ي      
مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني، بحيث يقسم بح ه هاا إلى  رعين، يتناول األول 

ي حين منهما بالدراسة تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع  ي مجلة األحكام العدلية،  
يفرد الفرع ال اني للبحث  ي تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع  ي القانون المدني 

 .األردني 
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 في مجلة األحكام العدلية: الفرع األول

للحق، باعتبار أن الحق ال يسقط، إال أنها  غني عن البيان بأن المجلة لم تعتبر التقادم مسقطاً 
، طالما أن صاحب الحق  ي إقامتها كان بمقدورل أن 1ن سماع الدعوىاعتبرت مرور الزمن مانعًا م

 .يقيمها،  لم يستخدم حقه خ ل المدة المحددة

ال تسمع الدعاوى غير العائدة ألصل الوقف للعموم " من المجلة على أنه ( 1220)ونصت المادة 
 باإلجازتين ة أو التصرف كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة  ي العقارات الموقو 

 ".والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة 

وبالك  ان الدعوى عمومًا ال تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة إال إاا كانت متعلقة بأصل الوقف 
 . إلى آخر ما نصت عليه المجلة.. للعموم كالدين والوديعة 

شئة عن النقص  ي المبيع من تاريخ تسليم المبيع، الك ويبدأ سريان هال المدة بالنسبة للدعاوى النا
أن أحكام النقص  ي المبيع الواردة  ي المجلة إنما تطرقت إلى الحال التي يظهر  يها المبيع ناقصًا 

،  تبين وجود النقص يكون لدى تسلم المبيع، كما يكون تسليم المبيع صحيحًا و قًا 2عند التسليم
 .التي نصت عليها  ي الباب الخامس للمجلة إاا تم بإحدى الصور

 في القانون المدني األردني : الفرع الثاني

ال تسززمع الززدعوى بفسززخ العقززد أو "مززن القززانون المززدني األردنززي علززى أنززه ( 294)نّصززت المززادة      
وعلزى الززك  قزد جعزل القزانون المززدني  ،"إاا انقضزت سززنة علزى تسزليم المبيزعإنقزاص الز من أو تكملتزه 

تزاريخ تسزليم المبيزع  نمدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الزيادة والنقص  زي المبيزع هزي سزنة مزاألردني 
 .3هتبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسليم

                                                           
  224ص .مرجع سابق: باز،سليم رستم 1
 من مجلة األحكام العدلية( 269-266)انظر المواد 2

المختصر : والح لشة،عبد الرحمن أحمد جمعة. ون المدني األردني  ي تسليم المبيعمن القان( 298-292)انظر المواد  3
 .191ص . مرجع سابق
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من القانون المدني األردني، ( 299-292)ويعتبر التسليم واقعًا إاا تم و قًا لما تقررل المواد  
كميزززاً  م طلقزززاً  ، ألن الزززنص قزززد جزززاء1سزززواًء كزززان حقيقيزززًا أم ح 

، وبزززالك يكزززون تقزززادم دعزززوى  سزززخ البيزززع 2
 ززع دعززوى ر تسززليم المبيززع، بحيززث يسززقط حقززه  ززي المقززرر للمشززتري هززو سززنة مززن اليززوم التززالي لتززاريخ 

 بيزع والمقزرر، أما حق المشتري  ي  سخ ال3الفسخ إاا توا رت أسبابه المقررة قانونًا بمضي هال المدة
الززنقص  ززي المبيززع كحقززه  ززي الفسززخ لعززدم قيززام البززائع بتسززليم  ألحكززام أخززرى غيززر أحكززام الزيززادة و قززاً 

ْكر( 292)المبيع    يخضع للمدة المنصوص عليها  ي المادة   .4سالفة الاا

يحق للمشتري أن  إاكما يسري هاا التقادم على دعوى إنقاص ال من التي ير عها المشتري،  
إن ر زززض البزززائع أنزززي رد  مزززن المقزززدار  يطالزززب بمزززا د عزززه  منزززًا للقزززدر النزززاقص  زززي المبيزززع قضزززائياً 

 .5الناقص

وتخضزع مزدة تقزادم دعزوى المطالبزة بإنقزاص الزز من ودعزوى  سزخ عقزد البيزع لألحكزام العامززة  
عار شرعي يمنع البائع أو المشتري تو ر  ي التقادم  يرد عليها الوقف واالنقطاع، إا تقف المدة إاا 

لمصزلحته أي إجزراء قضزائي يقزوم بزه متمسزكًا بزالك  من المطالبة بحقه، وتنقطزع إاا اتخزا مزن قزررت
 .6الحق

                                                           

والتسليم الحقيقي هو أن يتم وضع المبيع  عً  تحت تصرف المشتري،  يكون له أن يحوزل وينتفع به دون عائق، أما التسليم  1
أن التسليم يكون واقعًا إاا تم كما يقضي اتفاق المتعاقدين أو أن يقع  الحكمي  يكون باتفاق المتعاقدين أو بنص القانون على

 .642-642ص  .مرجع سابق: عدنانسرحان،انظر . ضمن الحاالت التي يعتبر  يها القانون التسليم واقعاً 
دعوى  سخ وخ  ًا لالك يرى الدكتور عباس العبودي بأن المشّرع األردني قد اعتبر أن . 6، هامش 101العبيدي، ص   2

عباس : انظر. ة على تسليم المبيع تسليمًا  علياً بسنالبيع لنقص المبيع إاا توا رت شروطه التي قررها القانون تتقادم 
 .122ص  .مرجع سابق: عباسالعبودي،

 .191ص  .مرجع سابق المختصر: عبد الرحمنالح لشة، . 408ص .مرجع سابق: محمد يوسفالزعبي،  3
ال تسمع الدعوى بفسخ أو إنقاص ال من أو تكملته إاا انقضت سنة على "حكمة التمييز األردنية بأنه وتطبيقًا لالك قضت م

من القانون المدني، وعليه وطالما أن عقد بيع أسهم المميز ضدل  ي الشركة قد تم صحيحًا ( 294)تسليم المبيع عمً  بالمادة 
 إن إقامة الدعوى للمطالبة بفسخ عقد البيع بعد  1989لسنة ( 1)م من قانون الشركات رق( 22، 22)و قًا ألحكام المادتين 

من القانون المدني المشار ( 294)مرور أك ر من سنة على تسجيل المبيع باسم المميز يجعلها مردودة طبقًا لنص المادة 
 .1992من مجلة نقابة المحامين لسنة  1061، ص 146/1992تمييز أردني مدني رقم ،"إليها

 .92ص  .مرجع سابق: احمد خليف ،الضمور 4
 .92ص .مرجع سابق: والضمور، أحمد خليف  402ص . مرجع سابق: الزعبي، محمد يوسف 5
 .من القانون المدني األردني ( 220، 229، 222)المواد  6
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ويرجع اتجال المشّرع األردني إلى األخا بهال المزدة إلزى أن التسزليم يعطزي  رصزة  للمشزتري  
لمعر ززة  يمززا إاا كززان المبيززع ناقصززًا، باإلضززا ة إلززى رغبززة المشززّرع األردنززي  ززي اسززتقرار المعززام ت 

 .1للفسخ مدة طويلةبحيث ال يبقى عقد البيع معرضًا 

 في القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني: مبحث الثانيال

من القانون ( 242-244) وادالزيادة  ي المبيع  ي الم ألحكامعرض المشرع المصري       
وي حظ ، (262-266) ي المواد  األحكام،  ي حين  صل المشرع اللبناني تلك المدني المصري

واللبناني قد  رقا  ي حكم الزيادة  ي المبيع إاا تم البيع و قًا لسعر الوحدة 2المشرعين المصري  بأن
 . 3القياسية للمبيع، عما إاا تم البيع و قًا لسعر المجموع

وتماشيًا مع األساس الاي اتخال المشرعين المصري واللبناني من جهة، وتسهيً  للمقارنة بين       
المبيع  ي القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود من جانب، وتلك  أحكام الزيادة  ي

سيقسم دراسته  ي األحكام التي قررها المشرعين الع ماني واألردني من جانب آخر،  إن الباحث 
، العرف على الزيادة  ي المبيع أوتفاق اإل تطبيق منها األول، يتناول    ة مطالب إلىهاا المبحث 

لسعر الوحدة القياسية  إاا تم البيع و قاً الزيادة  ي المبيع  أحكاملبيان لمطلب ال اني يخصص او 
لسعر  تم البيع و قاً  إااالزيادة  ي المبيع  أحكاملبيان  األخير ب ي حين يفرد المطل ،للمبيع

  .مانياألردني والع وتلك التي قررها المشرعين  األحكام ي هاا المبحث بين هال  ، مقارناً المجموع

 

                                                           

 .182ص .1002 .جامعة البحرين: البحرين. بدون طبعة. العقود المسماة في القانون المدني البحريني: خليفة وهيكل 1
القضائية  للسنة( 419)من القانون المدني المصري وكالك انظر قرار محكمة النقض المصرية رقم ( 244/6)انظر المادة  2

( 44)القضائية رقم  وجدت زيادة  ي المبيع المعين بالاات أو إاا" م  والاي ينص على انه 68/4/1924بتاريخ ( 44)رقم 
المبين المقدار  ي عقد البيع ، ولم ااا وجدت زيادة  ي المبيع المعين بالاات او " نه م والاي ينص على ا68/4/1924بتاريخ 

يكن هناك اتفاق خاص بين الطر ين بخصوصها أو عرف معين بشأنها  ان العبرة  ي معر ة أحقية المشتري  ي اخا هال 
المدني  ي بما إاا كان  من المبيع قد قدر  من القانون( 244)الزيادة ب  مقابل أو عدم أحقيته  ي الك مقتضى حكم المادة 

 421ص . مرجع سابق: السيد، خلف محمد" .جملة أم انه قد حدد بحساب الوحدة 
 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني( 244-242)انظر المواد 3
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 العرف  أوتفاق اإل  تطبيق:  األولالمطلب 

 ي  تفاق والعرف دوراً ون الموجبات والعقود اللبناني لإلجعل القانون المدني المصري وقان     
 أواالتفاق  ة تطبيقلمطلب سيتناول الباحث بالتفصيل مسأ، و ي هاا ال ي المبيعتحديد مآل الزيادة 

منهما  األول، يتناول رعين  إلىحيث يقسم الباحث مطلبه هاا ، ب ي المبيعالعرف على الزيادة 
 .ين يتم تخصيص الفرع ال اني للعرف،  ي حتفاقاإل تطبيق

 تفاق اإل  تطبيق:  األولالفرع 

القدر الاي  أنتبين  إاا أما "نهمن القانون المدني المصري على أ( 244/6)نصت المادة      
، وجب على بحساب الوحدة  ي العقد، وكان ال من مقدراً اكر يشتمل عليه المبيع يزيد على ما 

،  يجوز له جسيمةكانت الزيادة  إاا إال، أن يكمل ال منكان المبيع غير قابل للتبعيض  إااالمشتري 
 .1"وكل هاا ما لم يوجد اتفاق يخالفه، أن يطلب  سخ العقد

لبيان حكم الزيادة  األولوية قد أعطى القانون المدني المصري أنوي حظ من النص السابق      
تطبيق  إلى، عندئا يصار  إاا لم يوجد اتفاق يحكم تلك الزيادة، اإلطرافالحاصلة  ي المبيع التفاق 

 .2من قواعد تحكم الزيادة  ي المبيع( 244/6)ما نصت عليه المادة 

                                                           
ع يزيد على ما اكر  ي إاا تبين أن مقدار المبي" على انه مشروع القانون المدني الفلسطينيمن ( 222/6)نصت المادة  1

 أنكانت الزيادة جسيمة،  يجوز له  إاا إالالعقد،وجب على المشتري إاا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل ال من، 
 " .يطلب  سخ العقد، ما لم يوجد اتفاق يخالفه

دار النهضة :لبنان-تبيرو .،بدون طبعةالعقود المسماة شرح عقدي البيع والمقايضة دراسة مقارنة: سلطان، أنور 2
الوسيط في شرح القانون : و السنهوري،عبد الرازق احمد  622ص . البيععقد: وقاسم،محمد حسن 192،ص .198العربية،
دار إحياء التراث :لبنان-بيروت. بدون طبعة(. البيع والمقايضة)المجلد األول . العقود التي تقع على الملكية 2ج. المدني
عقدي البيع  2ج.شرح القانون المدني الجديد العقود المسماة: و مرسي،محمد كامل 224 ص.دون سنة النشر.العربي،

العقود المسماة عقد : وسعد، نبيل إبراهيم 624ص . 1924. المطبعة العالمية:بدون مكان النشر.بدون طبعة.والمقايضة
حكمة النقض المصرية بتاريخ وانظر قرار م  612ص .6002. دار الجامعة الجديدة: مصر-اإلسكندرية. 6ط . البيع
إاا وجدت زيادة  ي " والاي ينص على انه  212على الصفحة  62م المنشور  ي مجموعة أحكام النقض س 68/4/1924

معين  المبيع المعين بالاات أو المبين المقدار  ي عقد البيع ، ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطر ين بخصوصها أو عرف 
( 244)معر ة أحقية المشتري  ي اخا هال الزيادة ب  مقابل أو عدم أحقيته  ي الك مقتضى حكم  المادة بشأنها  ان العبرة  ي 
 421ص .مرجع سابق : ، انظر السيد، خلف محمد... "من القانون المدني 
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قواعد تحكم   ي التطبيق على ما يقررل من أولويةتفاق يأخا البعض على هاا النص منحه اإلو      
قد يكون   وجد، نإ تفاقمشكلة تاكر  ي تطبيق اإل أالالباحث يرى  أن إال، 1الزيادة  ي المبيع

، كما القانون لحكم الزيادة  ي المبيع القواعد التي قررها إلىمن اللجوء  أك ر تفاق عملياً تطبيق اإل
ئي قد تطول بهم المدة حتى ابحكم قض إالقد ال يرتضون حكم القانون  ي هال المسألة  األطراف أن

 .يصدر

األطراف لحكم الزيادة  ي نص صريح يقضي بتطبيق اتفاق ورغم خلو القانون اللبناني من      
 أطراف بإمكان جعل -كما المشرع المصري –يمكن القول بأن المشرع اللبناني  انه إال، 2المبيع

من النظام  ليستتلك القواعد  أنم ، بحكتي قررهاتفاق على ما يخالف القواعد الاإل عقد البيع
على اتفاق مع القانون المدني  األردني المدنيالعدلية والقانون  األحكام، وبالك تكون مجلة 3العام

 .والعقود اللبناني  ي هاا الخصوص المصري وقانون الموجبات

 العرف  تطبيق: الفرع الثاني 

د مآل  ي تحدي أحكامعقد البيع من  أطراف ما يقضي به اتفاق كما هو الحال بالنسبة لتطبيق     
د  ي التطبيق لتحدي للعرف مكاناً قد جعل ،  ان القانون المدني المصري الزيادة الحاصلة  ي المبيع

المتعلقة بالزيادة  ي المبيع  األحكام لم يعتبر القانون المدني المصري أن إا، مآل الزيادة  ي المبيع
عرف  أووجد اتفاق  إاا، وبالك يمكن استبعادها من التطبيق عاملنظام الالمتعلقة با األحكاممن 

على النحو الاي  1أحكامتفاق  ي التطبيق على ما يقضي به العرف من مع تقديم اإل، 4مخالف
 .العدلية األحكامومجلة  األردنيسبق تفصيله لدى تناول هال المسألة  ي القانون المدني 

                                                           
 622ص .البيع عقد :قاسم،محمد حسن 1
 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني ( 662-666)انظر المواد  2
دار :مصر.6ط.1ج.التعليق على نصوص القانون المدني: و طلبة،أنور 622،ص عقد البيع:سم،محمد حسنقا 3

مرجع : و سلطان، أنور 624ص .مرجع سابق: و مرسي،محمد كامل 289ص .بدون سنة نشر .المطبوعات الجامعية 
 624ص .سابق

دار :مصر-اإلسكندرية. 6، طعقود المسماة عقد البيعال: سعد، نبيل إبراهيمو من القانون المدني المصري( 244/6)المادة  4
مرجع : مرسي ، محمد كاملو  224ص . مرجع سابق:و السنهوري،عبد الرازق احمد 612،ص 6002.الجامعة الجديدة 

 62م المنشور  ي مجموعة أحكام النقض س 68/4/1924و انظر قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ  624ص . سابق
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بيع  ي قانون الموجبات والعقود اللبناني لنص يقضي بتطبيق ورغم خلو أحكام الزيادة  ي الم     
، إال أن الباحث يرى بأن تطبيق العرف جائزم إن لم يكن الزمًا، الك أن 2ما يقضي به العرف

تطبيقه قد يكون عمليًا أك ر من تطبيق النص القانوني الاي يمكن أن يحتاج تطبيقه إلى حكم 
ق يكون أشبه بحجب اتفاق األطراف وخصوصًا  ي البيوع قضائي، كما أن حجب العرف عن التطبي

 .التجارية التي يك ر  يها تطبيقه

  الوحدة من المبيعلسعر  وفقاً  كان الثمن محدداً إذا : مطلب الثانيال

كان ال من محددًا و قًا  إااالزيادة  ي المبيع  أحكامسيقسم الباحث  ي هاا المطلب لدى دراسته      
 ي القانون المدني  اإلحكاممنهما تلك  األول رعين، يتناول  ي  إلىاسية للمبيع لسعر الوحدة القي

المصري،  ي حين يخصص الفرع ال اني لدراستها  ي قانون الموجبات والعقود اللبناني على النحو 
 .اآلتي

 في القانون المدني المصري: الفرع األول

لسعر الوحدة  و قاً  كان ال من محدداً  إاا - رق المشرع المصري  ي حكم الزيادة  ي المبيع      
كان   إاا، 3بين المبيع الاي يضرل التبعيض عن المبيع الاي ال يضرل التبعيض -القياسية للمبيع

المشتري على  إجبار   يمكن  ،للبائع خالصاً  المبيع مما ال يضرل التبعيض كانت الزيادة ملكاً 
                                                           

 

إاا وجدت زيادة  ي المبيع المعين بالاات أو المبين المقدار  ي عقد البيع ، ولم " ينص على انه =الاي و  212على الصفحة 
يكن هناك اتفاق خاص بين الطر ين بخصوصها أو عرف معين بشأنها  ان العبرة  ي معر ة أحقية المشتري  ي اخا هال 

: ، انظر السيد، خلف محمد... "من القانون المدني ( 244)الزيادة ب  مقابل أو عدم أحقيته  ي الك مقتضى حكم المادة 
 421ص . مرجع سابق

 612ص . مرجع سابق: ، نبيل إبراهيمسعدو من القانون المدني المصري ( 244/6)المادة  1
 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني ( 662-666)انظر المواد  2
مام، سليمان  120ص . مرجع سابق: و شنب، محمد لبيبمن القانون المدني المصري ( 244/6)انظر المادة  3 ومرقس وا 

. 1924-1926. دار النشر للجامعات المصرية: القاهرة. بدون طبعة. عقد البيع في التقنين المدني الجديد :ومحمد علي
ص .النشربدون سنة . مؤسسة ال قا ة الجامعية: مصر-اإلسكندرية. بدون طبعة. عقد البيع :وعطا اهلل، برهام 462ص 
إاا تبين أن مقدار المبيع يزيد على ما " على انه مشروع القانون المدني الفلسطينيمن ( 222/6)المادة ، وقارن مع  128

كانت الزيادة جسيمة،  يجوز له  إاا إالاكر  ي العقد،وجب على المشتري إاا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل ال من، 
 ."يوجد اتفاق يخالفه يطلب  سخ العقد، ما لم أن
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 األخيربالتنازل عنها لصالح المشتري مقابل د ع  ملزماً ، كما ال يكون البائع االحتفاظ بها ب منها
، وال تعتبر المطالبة 1سعر القدر المتعاقد عليه  ي مجموعه لسعرها بالتناسب مع  منها استناداً 
 .2قدر المبيع مطالبة بتكملة ال منعن  زائداً  المستولى عليه بغير حقٍ بقيمة القدر 

دنانير للكيلو،  يظهر عند  (2)أطنان من القمح بسعر وم ال الك أن يقع البيع على خمسة      
ونصف،  في هال الحالة يكون للمشتري ما وقع عليه العقد وهو خمسة أطنان،  التسليم أنها خمسةم 

بحيث تكون الزيادة للبائع دون أن يكون باإلمكان إلزامه بالتنازل عنها للمشتري ب منها أو حتى 
 .بزيادة على  منها

، إليهالمنطق القانوني يفضي  إالنص المشرع المصري على هاا الحكم صراحة  ورغم عدم     
قدر الزائد  ي تم  صل ال إااتحقق الضرر بالمبيع والبائع  إمكانعدم  إلىويرجع  ي تعليل الك 

، د عليه  قط وتكون الزيادة للبائع، وبالك يكون للمشتري ما تعاقالمبيع عن المقدار المتعاقد عليه
المجلة قد أ ردت  أن إال، الحكم أيضًا  ي مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردنيوهو اات 

إاا تبين أن  حكمًا خاصًا بالعدديات المتفاوتة باعتبارها من األشياء القيمية،  اعتبرت العقد  اسداً 
لمشرع هناك زيادة  ي المبيع منها على ما تم بيانه  ي المبحث األول، وهو ما لم يأت به ا

 .المصري

وبالك يرى الباحث أن حكم المجلة  ي هاا الخصوص أو ى من حكم القانون المدني      
للبائع و قا لما قررل المشرع المصري قد يؤدي إلى إبقاء  المصري، إا أن جعل الزيادة  ي المبيع حقاً 

 .الرديء من المبيع للمشتري أو البائع مما يلحق بأحدهما الضرر

      
                                                           

ص .1990. بدون ناشر: بدون مكان النشر. 2ط . العقود المسماة 4ج . الوافي في شرح القانون المدني: مرقس، سليمان 1
 422ص . 1990. مكتبة النصر: بدون مكان النشر. العقود المسماة البيع واإليجار: وعلي، جابر محجوب

م ، والاي ينص 62/11/1928والصادر بتاريخ ( 22)للسنة القضائية رقم ( 214)قرار محكمة النقض المصرية رقم إنظر  2
إاا كان البيع قد انصب على قدر معين وتم البيع بسعر الوحدة وكان المبيع قاب  للتبعيض دون ضرر  ان ما " على انه

بيعه بنفس السعر ومن  م ال تعتبر يستولي عليه المشتري زيادة على القدر المبيع ال يشمله عقد البيع وال يجبر البائع على 
التقادم الحولي = المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائدا عن القدر المبيع مطالبة بتكملة ال من وال يسري بشأنها 

 421ص . مرجع سابق: ، انظر السيد، خلف محمد"من القانون المدني ( 242)المنصوص عليه  ي المادة 



40 
 

للتبعيض،  قد جعل القانون المصري المشتري ملزمًا بها مقابل  ما إن كان المبيع غير قابلٍ أ     
، كما يكون للمشتري أن يطلب  سخ العقد إن كانت الزيادة جسيمة بحيث لو علم بها 1د عه  منها
أن ، وم ال الك 4، ويرجع  ي الك إلى تقدير القضاء3عن د ع  منها ، أو أنه عاجزم 2لما أتم العقد

دينار ( 20)وبسعر مقدارل ( 6م200)يقع البيع على قطعة من األرض باعتبار أن مساحتها تساوي 
و ي هال الحالة يكون لزامًا ( 6م220)للمتر الواحد،  يظهر عند التسليم أن مساحة األرض تساوي 
 .خ البيعيث يمكن له أن يطالب بفسحعلى المشتري أن يأخا الزيادة ب منها إال إاا كانت جسيمًة ب

مدني األردني من أحكام، إا جعل المشرعين المصري القانون الويتفق الك مع ما قررل       
للبائع  يستحق  منها، كما أعطيا المشتري حق  سخ البيع إاا كانت الزيادة  واألردني الزيادة حقاً 

لى خ ف المجلة جسيمة  ي القانون المصري أو ملزمة له بأك ر مما اشترى  ي القانون األردني، ع
 .التي أعطت الخيار للمشتري بين أداء  من الزيادة و سخ البيع

ويعتبر تقدير  من الزيادة  ي المبيع من المسائل الموضوعية التي يفصل بها قاضي      
بتقدير  من الزيادة و قًا ل من المبيع الماكور  ي عقد البيع أو  الموضوع، إا ال تكون المحكمة ملزمةً 

ت ر ع دعوى المطالبة ب من الزيادة،  يكون لقاضي الموضوع أن يأخا بأحد ال منين حسبما  منه وق
 .5إلى ما بين يديه من بينات يقدرل استناداً 

 
                                                           

 224ص .مرجع سابق: والسنهوري، عبد الرازق أحمد 422ص .مرجع سابق: علي، جابر محجوب 1
المكتبة : مصر. بدون طبعة. عقد البيع :والزقرد، أحمد السعيد 222ص.مرجع سابق: والسنهوري، عبد الرازق أحمد 2

 129ص .6010. العصرية للنشر والتوزيع
دار : القاهرة. بدون طبعة .المدنية البيع والمقايضة شرح العقود: والشرقاوي، جميل192ص .مرجع سابق: سلطان، أنور 3

 (1)هامش  621ص . 1991. النهضة العربية
 129ص .مرجع سابق: الزقرد، أحمد السعيد 4

إاا كان البين " م، والاي ينص على انه61/11/1992والصادر بتاريخ ( 20)للسنة القضائية رقم( 920)نقض مصري رقم  5
ف الدعوى انه حدد  من القدر الزائد  ي األطيان المبيعة  ي تاريخ العقد وقيمته عند ر ع الدعوى، من تقرير الخبير المودع مل

وكان األخا بأي من السعرين الواجب إلزام المشتري بأدائه هو مسألة قانونية يفصل  يها قاضي الموضوع  ان الحكم المطعون 
حسبما أخات  –ال بوقت ر ع الدعوى ... المتفق عليه وقت التعاقد   يه إاا انتهى صحيحا إلى تقدير  من القدر الزائد بالسعر

والتي استندت إلى النتيجة التي انتهى إليها تقرير خبير الدعوى ال يكون قد ران عليه قصور  ي  -بالك محكمة أول درجة
 426ص . مرجع سابق: انظر السيد، خلف محمد. التسبيب أو شابه  ساد  ي االستدالل
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 في قانون الموجبات والعقود اللبناني: الفرع الثاني

إاا بيع عقار مع "من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنه ( 264/1)نّصت المادة  
يين محتوال وسعر الوحدة القياسية، وجب على البائع أن يسلم إلى المشتري عند تشّب ه الكمية تع

اا لم يتمكن من الك أو لم يتشبث المشتري تحتم على البائع قبول تفيض نسبي  المعينة  ي العقد، وا 
 ". ي ال من

و معين  ي العقد أما إاا وجد المحتوى زائدًا عما ه"على أنه ( 264/6)كما نصت المادة      
أداء الزيادة  ي إما ختار ي عين جزءًا من عشرين،  للمشتري أنوكانت الزيادة على المحتوى الم

ما الرجوع عن العقد  ".ال من وا 

وبيان الك أن على المشتري أن يحتفظ بالزيادة  ي المبيع مع أداء ما يقابلها من  من إاا      
ن من مقدار المبيع،    يكون له  ي هال الحالة أن يعدل كانت تلك الزيادة أقّل من جزء من عشري

ويظل حق البائع  ي طلب أداء  من الزيادة  ي 1عن العقد، إا يفترض أن هال الزيادة ال ترهقه
 .2المبيع قائمًا خ ل سنة تبدأ من يوم التعاقد

المبيع،  إن المشّرع أما إن كانت الزيادة  ي المبيع تساوي جزءًا من عشرين أو أك ر من مقدار      
ن شاء رجع  اللبناني قد أعطى المشتري الخيار،  إن شاء احتفظ بالزيادة وأّدى ما يقابلها من  من، وا 

،  إاا 3له،  يكون األمر متروكًا لتقديرل عن العقد إن رأى أن االحتفاظ بالزيادة وأداء  منها مرهقم 
لبائع أن يرد إليه ال من إاا كان قبضه اختار أن يستعمل حقه  ي الرجوع عن العقد، وجب على ا

                                                           
 .192ص . مرجع سابق: رسلطان، أنو  1
 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني( 262)المادة  2
مرجع : و سلطان أنور 89ص  .6010. المؤسسة الحدي ة للكتاب: لبنان-طرابلس. 1ط. العقود المسماة :كبارة، نزيه  3

 .192ص . سابق
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ويظّل حق المشتري  ي الرجوع عن العقد وكالك حقه  ي تخفيض ال من قائمًا  1ونفقات العقد أيضاً 
 .2خ ل سنة تبدأ من يوم التعاقد

ورغم الك    يكون المشتري ملزمًا بد ع ما يقابل الزيادة  ي مقدار المبيع إاا كان عقد البيع      
، إا تنّص 3الرجوع إلى مدرجات خرائط المساحة ولم تتجاوز الزيادة المقدار المتسامح بهيقضي ب
إاا كان عقد الشراء  ي األحوال "من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أنه ( 262)المادة 

المبينة  ي المادة السابقة يقضي بالرجوع إلى مدرجات خرائط المساحة    وجه لر ع ال من أو 
 ".ظه إال إاا كان الفرق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح بهحف

رجع  ي تعليل الك إلى أن مدرجات الخرائط إنما تعّد مرجع  قة بين المتعاقدين،    يكون وي       
، 4للمشتري رّد المبيع إا إنه لن يلزم بأداء زيادة  ي ال من إال إاا تجاوزت الزيادة القدر المتسامح به

 .ست ناء ويرجع لألصلاوزت الزيادة الك القدر، يترك اإل إاا تج

وبالك  إن قانون الموجبات والعقود اللبناني لم يفرق  ي حكم الزيادة  ي المبيع بين المبيع      
ي قد منح المشتري المشرع اللبنان أنالاي ال يضرل التبعيض عن المبيع الاي يضرل التبعيض، كما 

كانت الزيادة جزءًا من عشرين من  إاان الزيادة  ي المبيع والرجوع عن العقد الخيار بين أداء  م
أقل من جزء على المبيع أو تزيد على هاا المقدار،  ي حين جعل الزيادة للمشتري إاا كانت الزيادة 

إاا كان عقد البيع يقضي بالرجوع إلى مدرجات خرائط  إالبد ع  منها،  إلزامهمع  عشرين  ي المبيع
ساحة ولم تتجاوز الزيادة المقدار المتسامح    يكون المشتري ملزمًا بد ع ما يقابل الزيادة  ي الم

 .مقدار المبيع 

                                                           
-622ص . قد البيع مرجع سابقع:وقاسم، محمد حسن 680ص . القانون المدني مرجع سابق: قاسم، محمد حسن 1

622. 
المؤسسة الحدي ة :لبنان-بيروت. بدون طبعة.1ج .البيع في ضوء االجتهاد :وضاهر،  ؤاد لبناني( 262)انظر المادة  2

 622ص. 1998. للكتاب
 .89ص  .مرجع سابق: كبارة، نزيه 3
 .89ص . المرجع السابق 4
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العدلية والقانون المدني  األحكامخالف مجلة  انون الموجبات والعقود اللبناني قدوبالك  إن ق     
ابليته للتبعيض من عدمها أ رًا وقهال القوانين قد جعلت لطبيعة المبيع  أنوالمصري، الك  األردني

 لم تربط تحديد الحكم بكون الزيادة تساوي مقداراً  أنها ي تحديد مآل الزيادة  ي المبيع، كما  ماً مه
 .من المبيع كما هو الحال  ي النص اللبناني محدداً 

من  أو ىوالمصري قد جاءت عمومًا بأحكام  األردنيويرى الباحث بأن المجلة والقانون المدني      
، مع تفضيل األحكام التي أوردتها المجلة، إا أن المجلة قد راعت  ي أحكامها القانون اللبناني

طبيعة المبيع وقابليته للتبعيض من عدمها، إضا ًة إلى أخا كيفية تحديد ال من باإلعتبار، مع إا راد 
 .البيعاألشياء القيمية حكمًا خاصًا يرعى بعدالٍة مصلحة وحق كل من طر ي عقد 

 إذا كان الثمن محددًا وفقًا لسعر مجموع المبيع : لثالثا المطلب

ي خصص الباحث هاا المطلب لبيان أحكام الزيادة  ي المبيع إاا كان ال من محددًا و قًا لسعر      
مجموع المبيع  ي  رعين، يتناول  ي األول منهما تلك األحكام  ي القانون المدني المصري،  ي 

 .لفرع ال اني لبيان تلك األحكام  ي قانون الموجبات والعقود اللبنانيحين ي خصص ا

 في القانون المدني المصري: الفرع األول

كم  -لدى عرضه أحكام الزيادة  ي المبيع-لم ينص المشّرع المصري    الزيادة  ي المبيع على ح 
هاا الشأن من قصد  ي  اإلستفادة، ورغم الك  إنه يمكن 1سعر المجموعإاا تم البيع و قًا ل

المتعاقدين ومن القواعد العامة، استنادًا إلى أن اكر مقدار المبيع مع تعيين ال من بحساب المجموع 
 .2إنما جاء على سبيل التقريب

                                                           
 .من المدني المصري( 244/6)انظر المادة  1
مطبعة النهضة : بدون مكان النشر. بدون طبعة. العقود المسماة عقد البيع 4ج . شرح القانون المدني: ، سليمانمرقس 2

 292-292ص . مرجع سابق الوافي :وسليمان مرقس 422ص . 1928. الجديدة
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، إا 1وعلى الك  إن الزيادة والحالة هال تكون للمشتري دون أن يلزم بد ع ما يقابلها من  من     
، كما أن المبيع كان  ي يد البائع وكان 2من ال من ال يقابله شيءم  إن مقدار المبيع ي عّد وصفاً 

بمقدورل معر ة مقدارل،  إاا قّصر األخير وباعه بحساب المجموع  ليس له أن يحتج بتقصيرل وعد 
كم سو منه بال من المسمى للمجموع، وي الك قبوالً  غير  اًء كان المبيع قابً  للتبعيض أوطبق هاا الح 

 .3ضللتبعي قابلٍ 

بسعر إجمالي قدرل ( 6م1000)وم ال الك أن يقع البيع على قطعة من األرض بمساحة      
، وهنا تكون الزيادة (6م1020) يظهر عند التسليم أن مساحتها تساوي ( دينار أردني 2000)

 .للمشتري على ما تم تفصيله سابقًا ودون أن يكون األخير ملزمًا بد ع ما يقابلها من  من

القانون المدني المصري هنا يختلف عما قررل المشرعين الع ماني ما يقررل لك  إن ى اوعل     
قد  رقا  ي حكم الزيادة بين المبيع الاي ال يضرل  األردنيالمجلة والقانون المدني  أن، الك واألردني

كان  إاا -التبعيض عن المبيع الاي يضرل التبعيض،  جع  الزيادة  ي المبيع الاي يضرل التبعيض
تكون الزيادة للبائع  ي حال المبيع الاي ال للمشتري، بينما  -ال من محددًا و قًا لسعر المجموع

يضرل التبعيض، أما القانون المدني المصري  قد جعل الزيادة للبائع دون التفرقة  ي الحكم بين 
ع ماني المبيع الاي ال يضرل التبعيض، عن الاي يضرل التبعيض، وبالك يكون المشرعين ال

دون  أن طبيعة المبيع وقابليته للتبعيضواألردني قد جاءا بحكم أو ى من المشرع المصري، الك 
 . ي تحديد مآل الزيادة  ي المبيع مهماً  ضرر تم ل عام ً 

 في قانون الموجبات والعقود اللبناني: الفرع الثاني

إاا عقد البيع على عين "ى أنه من قانون الموجبات والعقود اللبناني عل( 262)نّصت المادة      
معينة محددة أو على عقارات متميزة مستقلة سواًء بدئ بتعيين القياس أو بتعيين المبيع  م القياس 

                                                           
 مرجعالوافي : ومرقس، سليمان 612ص .مرجع سابق: و سعد، نبيل 624ص .مرجع سابق: أبو السعود، رمضان 1

شرح أحكام عقد البيع في القانون : وعمران، محمد علي 112ص. مرجع سابق: والعمروسي، أنور 292-292ص .سابق
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بعدل،  إن بيان القياس ال يخول البائع حق استزادة ال من إاا وجد القياس زائدًا، وال المشتري حق 
 ".تخفيضه إاا وجد ناقصاً 

، دون أن يكون 1اا تم البيع و قًا لسعر المجموع  إن الزيادة تكون للمشتريوبيان الك أنه إ     
ملزمًا بأداء ما يقابلها من  من، والك استنادًا إلى أن البيع ب من إجمالي يفترض معه أن بيان قدر 

 .2المبيع إنما جاء على سبيل الوصف    يقابله شيء من ال من

القانون المدني المصري  ي هاا الصدد، وبالك يكون وي  حظ أن الك هو اات ما يقررل      
المشرعين الع ماني واألردني قد جاءا بنصوص أو ى من المشرعين المصري واللبناني، إا أن 

 .األجدر إنما يتم ل  ي بناء الحكم على طبيعة المبيع وقابليته للتبعيض من عدمها

 المبيعتقادم الدعاوى الناشئة عن الزيادة في : المطلب الرابع

حق البائع  ي إقامة دعويين، أولهما دعوى تكملة ال من، إا يكون  ينشأ عن الزيادة  ي المبيع      
إاا ر ض  -للبائع  ي األحوال التي جعل  يها القانون ما يتبين من زيادة  ي المبيع من حقه

يكون ، و هة المشتريإقامة هال الدعوى  ي مواج -المشتري مطالبة البائع رضائيًا بأداء  من الزيادة
، رغم عدم وجود نص قانوني تطرق لهال 3 ي المبيعللبائع أن يطالب المشتري باسترداد الزيادة 

، كما يكون للمشتري 5اللبنانيقانون الموجبات والعقود  و4المصريالقانون المدني الدعوى سواًء  ي 
 .لسابق بيانها، إاا توا رت الشروط ا6أن يقيم  ي مواجهة البائع دعوى  سخ البيع

و ي هاا المطلب سيتناول الباحث بالدراسة تقادم الدعاوى الناشئة عن الزيادة  ي المبيع  ي      
 إلىالقانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني بحيث يقسم بح ه  ي هاا الموضوع 

                                                           
 .622ص . عقد البيع مرجع سابق:قاسم،محمد حسن 1
 .622ص . عقد البيع مرجع سابق:و قاسم، محمد حسن192ص . مرجع سابق: سلطان، أنور 2
 120ص . مرجع سابق: الزقرد، أحمد 3
 .من القانون المدني المصري( 424-244)انظر المواد 4
 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني( 262-266) انظر المادة  5
المختصر مرجع : والح لشة،عبد الرحمن أحمد جمعة648، ص  الوجيز مرجع سابق: الح لشة،عبد الرحمن أحمد جمعة 6
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ي المبيع  ي القانون المدني  رعين، يتناول  ي الفرع األول تقادم الدعاوى الناشئة عن الزيادة  
 .المصري،  ي حين يخصص الفرع ال اني لبحث هال المسألة  ي قانون الموجبات والعقود اللبناني

 في القانون المدني المصري: الفرع األول

إاا وجد  ي المبيع عجز أو "من القانون المدني المصري على أنه ( 242)نّصت المادة  
البائع  ي طلب  حقب إنقاص ال من أو  ي طلب  سخ العقد و زيادة،  إن حق المشتري  ي طل

 ".تكملة ال من يسقط كل منهما بالتقادم إاا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمًا  علياً 

من استنادًا وبالك  إن القانون المدني المصري قد جعل تقادم الحق  ي ر ع دعوى تكملة ال       
 .1نة من تاريخ تسليم المبيع تسليمًا  علياً  ي المبيع هي س ألحكام الزيادة

كما  2 ي المبيع والمشتري تبين وجود زيادة الك أن التسليم الفعلي هو ما يمكن معه للبائع 
منه  ي مراعاة وجوب  أن المشّرع المصري قد جعل هال المدة سنة من تاريخ التسليم الفعلي رغبةً 

 .3له بتكملة ال من البائعّددًا أمدًا طويً  بمطالبة م ه رار التعامل، بحيث ال يبقى المشترياستق

وبالرغم من عدم نص المشّرع المصري على تقادم دعوى رد الزيادة  ي المبيع  ي األحوال      
التي يجعل القانون  يها ما يظهر من زيادة  ي المبيع حقًا للبائع، إال أن الدكتور أحمد الزقرد يرى 

ال يسري ، كما أنه 4على تقادم الحق  ي إقامة هال الدعوى أيضاً  ينطبق( 242)بأن نص المادة 

                                                           
ص .بدون سنة النشر. مؤسسة ال قا ة الحدي ة: ان النشربدون مك. بدون طبعة. عقد البيع والمقايضة : رج، تو يق حسن 1

ويقصد بالتسليم الفعلي للمبيع وضع المبيع تحت تصرف المشتري حتى  629ص . مرجع سابق: أبو السعود، رمضانو 624
داية في الب :يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون أي عائق حتى لو لم يستول عليه ماديًا، انظر العطار، عبد الناصر تو يق

، وقضت محكمة النقض 194ص . بدون سنة النشر. بدون ناشر: بدون مكان النشر. بدون طبعة. شرح أحكام البيع
من ( 422)مؤدى نص المادة "م بأن 16/2/1928والصادر بتاريخ ( 22)للسنة القضائية رقم (226)المصرية  ي قرارها رقم 

صرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به بغير حائل مع إع م تحت ت مدني أن تسليم المبيع يتم بوضعهالقانون ال
 448ص .مرجع سابق: ، خلف، السيد محمد"المشتري بأن المبيع وضع تحت تصر ه
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 129ص .1922. مكتبة القاهرة الحدي ة
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ى  ي المبيع إال على تلك الدعاو  لدعاوى الناشئة عن الزيادةالتقادم المنصوص عليه بخصوص ا
 .1هال الحالة وم لها مدة التقادم العادية ي ، إا تسري دون غيرها مما قد ير عه البائع

، ولكنها تنقطع 2ال تتوقف لعدم توا ر األهلية( 242)المادة والمدة المنصوص عليها  ي       
بالمطالبة القضائية بالزيادة خ ل مدة السنة، كما أنه يجوز الد ع بسقوط هال الدعوى بالتقادم  ي 
أي حالة كانت عليها الدعوى ولو كان الك أمام محكمة النقض وألول مرة، كما ال تسري عليها 

 .3أحكام الوقف

تب على نزول البائع عن دعوى تكملة ال من سقوط دعوى الفسخ التي يقّرها القانون ويتر       
جنيب ن الغاية من دعوى الفسخ إنما يتم ل  ي تشتري عند الزيادة  ي المبيع، إا أالمصري للم

 .4ل البائع عن دعوى تكملة ال من تصبح دعوى الفسخ ب  غايةالمشتري د ع  من الزيادة، وبتناز 

بالزيادة أو النقص، الك أن هال ( 242)يجوز تعديل المدة المنصوص عليها  ي المادة  وال      
تفاق على من القانون المدني المصري،    يجوز اإل( 488/1)المدة مدة تقادم، وطبقًا لنص المادة 

 ، وعلى العكس من الك  إنه يجوز النزول عن التقادم بعد  بوت الحق5إطالة هال المدة أو تقصيرها
 .6 يه

                                                           
مام، سليمان ومحمد علي 1 ، قضت محكمة  624ص .مرجع سابق: و رج، تو يق حسن462ص . مرجع سابق: مرقس وا 

ى المشتري على الزيادة عن القدر المبيع ال يشمله عقد البيع وال يجبر البائع على بيعه بنفس استول إاا" النقض المصرية بأنه 
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م ، وارد 62/11/1928، نقض مصري بتاريخ " القانون المدني  من( 442)التقادم الحولي المنصوص عليه  ي المادة  بشأنها
 (6)هامش 612ص . مرجع سابق: إبراهيم ي سعد، نبيل 
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 ".يجوز أن يتم التقادم  ي مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون
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 :في قانون الموجبات والعقود اللبناني: الفرع الثاني

أن دعوى البائع الستزادة  "ن الموجبات والعقود اللبناني علىمن قانو ( 262)نّصت المادة  
ال من ودعوى الشاري لتخفيضه أو لفسخ العقد يجب أن ت قاما  ي خ ل سنة تبتدئ من يوم التعاقد 

ال سقط الحق  ي إقامتها  ".وا 

 ي المبيع إاا لم تر ع الدعوى بها  الحقوق الناشئةوبالك  إن القانون اللبناني تسقط جميع        
خ ل سنة تبدأ من تاريخ التعاقد، كما أن المدة التي نّص عليها المشّرع اللبناني إنما هي مدة 

ن كانت تخضع لإلسقوط، وبالك   .1نقطاع   تخضع للوقف وا 

نص على هال المدة اات التعليل الاي سبق بيانه لدى دراسة تقادم ويرجع  ي تعليل ال       
بما يكون  هددأني المصري، وهو عدم بقاء المشتري م  دعاوى الزيادة والنقص  ي القانون المد

 .2من حقوقد شرعه  للبائع  ي مواجهته القانون ق

دون بدعاوى الزيادة  نما ينحصرموجبات وعقود، إ( 262)وغني عن البيان أن تطبيق المادة       
م أخرى غير غيرها من الدعاوى التي بإمكان كّل من البائع والمشتري إقامتها ضد اآلخر نتيجة أحكا

 .3 ي المبيعأحكام الزيادة 

                                                           
 .90ص . مرجع سابق: وكبارة، نزيه 684ص  .مرجع سابق مدنيالقانون ال: محمد حسنقاسم،  1
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 الفصل الثاني

 في المبيع في القوانين المقارنة أحكام النقص 

تنزززاول  زززي األول  صزززل الباحزززث  زززي الفصزززل األول أحكزززام الزيزززادة  زززي المبيزززع  زززي مبح زززين،  
منهما أحكام الزيادة  ي المبيع  ي مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني،  ي حين خصص 

د اللبنزاني المبحث ال اني لدراسزة تلزك األحكزام  زي القزانون المزدني المصزري وقزانون الموجبزات والعقزو 
 . ي المبحث األولومقارنتها بما بّينه 

إلى تقسيم دراسته ألحكام  م  إن الباحث سيعمد  ي هاا الفصل أيضاً وتماشيًا مع الك التقسي 
 ي المبيع  ي مجلة األحكزام  ل األول منهما بيان أحكام النقص ي المبيع إلى مبح ين، يتناو  النقص

العدلية والقانون المدني األردني،  ي حين يخصص المبحث ال اني لدراسة تلزك األحكزام  زي القزانون 
 .قانون الموجبات والعقود اللبناني ومقارنة تلك األحكام بما بّينه  ي المبحث األولالمدني المصري و 

 دنيفي مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األر : حث األولالمب

 2والقزانون المزدني األردنزي 1كما هو الحال بالنسبة للزيادة  ي المبيع،  إن مجلة األحكام العدلية     
 زززي التطبيزززق  زززي موضزززوع الزززنقص  زززي المبيزززع، كمزززا  رقزززت المجلزززة والقزززانون  قزززد جعززز  للعزززرف مكانزززاً 

األردنززي  ززي حكززم الززنقص  ززي المبيززع بززين المبيززع الززاي ال يضززرل التبعززيض، عززن المبيززع الززاي يضززرل 
 .التبعيض

وحتى يكون البحث شامً  و قًا لما تم بيانه،    بد للباحث من تقسيم هزاا المبحزث إلزى أربعزة       
لبيززان مززآل الزيززادة  ززي  -إن وجززد -يتنززاول  ززي األول منهززا مسززألة تطبيززق االتفززاق أو العززرف مطالززب،

المبيززززع، ويخصززززص المطلززززب ال ززززاني لبيززززان أحكززززام الززززنقص  ززززي المبيززززع الززززاي ال يضززززرل التبعززززيض، 

                                                           
 المعروف عر ًا كالمشروط" من مجلة األحكام العدلية، والتي تنص على أن ( 24)على ما سيأتي تفصيله و قًا للمادة  1

 ".شرطاً 
 .من القانون المدني األردني ( 296)المادة 2
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ويخصص ال الث منها لبيان أحكام النقص  ي المبيع الاي يضرل التبعيض،  زي حزين يفزرد المطلزب 
 . تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع األخير لدراسة

 تفاق أو العرفاإل  تطبيق: لالمطلب األو

سيتم تقسيم هاا المطلب إلى  رعين، يتناول األول منهما مسالة تطبيزق اإلتفزاق،  زي حزين يفزرد      
 .الفرع ال اني لبيان مسألة تطبيق العرف

  تفاقاإل  تطبيق: الفرع األول

 لم تتضمن -لدى بيانها أحكام النقص  ي المبيع –العدلية  األحكاممجلة  أن غني عن البيان      

وكما هو ، 1 ي المبيع النقص ما تضمنته من أحكام واستبعاد األطرافيقضي بتطبيق اتفاق  اً نص

واستبعاد تلك القواعد يستفاد من القاعدة  األطرافاتفاق  تطبيقالحال بالنسبة للزيادة  ي المبيع  إن 

تفاق على النقص  ي وجود اإل إن وبالك ، 2 "كالمشروط شرطاً  المعروف عر اً "قضي بأن التي ت

 .المبيع من شأنه أن ي همل تطبيق ما بينته المجلة من أحكام

 الحقاً  أم النقصعلى ظهور  تفاق سابقاً سواء كان اإل األطرافوال  رق  ي تطبيق اتفاق       

 .كعقد جديد وجود النقص  يكون واجب التطبيق تفاق بعد أن تبيناإل تم حتى لو عليه، 

إاا عين  ي العقد مقدار " منه على أنه( 296)نصت المادة أما القانون المدني األردني  قد       

المبيع وظهر  يه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف بهاا الشأن وجب إتباع القواعد 

 ...".التالية

                                                           
 من مجلة األحكام العدلية ( 669-666)المواد  1
 .من مجلة األحكام العدلية ( 24)المادة  2
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النقص  أحكام خ  ًا لما تضمنه القانون األردني منيع اإلتفاق ألطراف عقد البيكون  وعليه      

القانون إا أن ، األردني من نص القانون اً مستمدتفاق على هال الصورة ، ويعد تطبيق اإل1 ي المبيع

 . 2لنص القانون تفاق تطبيقاً تطبيق اإل  يكون، من سمح باإلتفاق على خ  ههو 

، إا أن عليه  ي المبيع أو الحقاً  النقصعلى ظهور  ابقاً تفاق إن كان سق  ي اإلال  ر و       

، كما أن الك ال ي ير أي مشكلة النقصعلى ظهور  لم يشترط أسبقية وجود اإلتفاقالقانون األردني 

 .3إاا ما ارتضى أطراف عقد البيع تسوية معينة  يما بينهم 

 تطبيق العرف : الفرع الثاني 

واجب  -  ًا لما تقررل المجلة من أحكام النقص  ي المبيعخ -لما كان اتفاق األطراف       

للتطبيق  ي موضوع  قد جعلت للعرف مكاناً  المجلة،  ان من المجلة( 24)التطبيق و ق المادة 

 أوكالشرط  العرف المعمول به تماماً  اعتبرتالنقص  ي المبيع أيضًا سندًا لاات القاعدة،  المجلة 

العرف للفصل  ي  إعماليتم  وعلى الك، أطراف العقد على خ  هق لم يتف إااتفاق  ي العقد اإل

 .ولم يوجد اتفاقوجد  إن ي المبيع  النقصمسألة 

       

 

                                                           
والفضل والفت وي،  122ص  .مرجع سابق: عباس و العبودي، 412ص  .مرجع سابقالوجيز : الح لشة، عبد الرحمن 1

 642ص  .مرجع سابق: والزحيلي، محمد 16ص  .سابق مرجع: منار وصاحب عبيد
عين  ي العقد مقدار المبيع ولم يوجد يوجد اتفاق أو عرف بهاا الشأن  إاا" وتطبيقا لالك قضت محكمة التمييز األردنية بأنه  2

جلة نقابة م والمنشور  ي م61/11/1982بتاريخ ( 286/86)، تمييز أردني رقم ... "وجب اتباع القاعدتين السابقتين 
 .1904م، ص 1982المحامين األردنيين لسنة 

عد من القواعد القانونية المكملة، بحيث يجوز االتفاق على ي األردنيمن القانون المدني ( 296)وعلى الك  ان نص المادة   3
 92 ص .مرجع سابق: والضمور، محمد خليف 122ص  .مرجع سابق: العبودي، عباس، انظر مخالفتها
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واستبعاد ما قررل من  -وجد أن -نص صراحة على تطبيق العرف األردني  قد  أما القانون     

  ي التطبيق م العرفتقدي ، أقوى من التشريع هنا دون اعتبار العرف، 1النقص  ي المبيع أحكام

 .2بمقتضى النص القانونيإنما جاء 

لقانون المدني األردني ، إا أن اطبيق  ي حال وجود كليهماعلى العرف  ي التتفاق اإليقدم و       

عقد البيع على ما يخالف  أطرافكما لو اتفق ، (296)قد قدم اإلتفاق على العرف  ي المادة 

 .لة أيضاً ، ويسري الك  ي المج3العرف

  في المبيع الذي ال يضره التبعيض صالنق أحكام: المطلب الثاني

بّينت مجلزة األحكزام العدليزة والقزانون المزدني األردنزي أحكزام الزنقص  زي المبيزع اسزتنادًا إلزى  
، بحيزث كانزت تلزك القابليززة عزامً  حاسزمًا  ززي 4طبيعزة المبيزع مزن حيززث قابليتزه للتبعزيض مزن عززدمها

كم ال ك النقصزان ومحاولزة القزوانين موضزوع الدراسزة تحقيزق التزوازن  زي حمايزة أطزراف عقزد تحديد ح 
 .البيع

لززب سززيعمد الباحززث إلززى تقسززيم بح ززه  ززي أحكززام الززنقص  ززي المبيززع الززاي ال و ززي هززاا المط 
إلززى  زرعين، يتنززاول  ززي األول منهمززا بيزان أحكززام الززنقص  زي المبيززع الززاي ال يضززرل  يضزرل التبعززيض
جلة األحكام العدلية،  ي حزين يخصزص الفزرع ال زاني لبيزان تلزك األحكزام  زي القزانون التبعيض  ي م

 .المدني األردني ومقارنتها بأحكام المجلة  ي هاا الصدد

 

                                                           
مرجع :و الضمور، أحمد خليف  112ص . مرجع سابق: و شبيب، لينة  98ص . مرجع سابق: علي هادي العبيدي، 1

مرجع : و الفضل والفت وي، منار وصاحب 182ص . المختصر مرجع سابق: والح لشة، عبد الرحمن 92ص  .سابق
  100ص  .سابق

 698-692ص  .مرجع سابق: الزعبي، محمد يوسف 2
 92ص . مرجع سابق: الضمور، احمد خليف 3
 .من القانون المدني األردني( 294-296)من مجلة األحكام العدلية والمواد ( 269-666)انظر المواد 4
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 في مجلة األحكام العدلية: رع األولالف

من هاا البحث،  إن المشّرع الع ماني قد صّنف بيانه  ي الفصل األول عودًة على ما سبق  
ي تفصيله أحكام الزيادة والنقص عمومًا إلزى أصزناف كزالموزون المزاروع والمكيزل والمعزدود، المبيع  

هززال  - ززي معززرض بح ززه ألحكززام الزيززادة  ززي المبيززع  ززي مجلززة األحكززام العدليززة  -وقززد بززين الباحززث 
ل ومزا ال يقبلزه، وعلزى الزك ومنعزًا للتكزرار  زإن الباحزث يحيزالتبعزيض األصناف محّددًا ما يقبزل منهزا 

 .دراستها إلى حيث تم تفصيلها سابقاً 

وبززالرجوع إلززى سززابق البيززان المشززار إليززه، يمكززن القززول بززأن الدراسززة هنززا إنمززا ستقتصززر علززى  
المكي ت والموزونات التزي ال يضزرها التبعزيض والمزاروعات التزي ال يضزرها التبعزيض، إضزا ًة إلزى 

 .العدديات المتقاربة والمتفاوتة

المكي ت والعدديات المتقاربزة والموزونزات التزي " من المجلة على أن (664)ت المادة نصّ و  
ليس  ي تبعيضها ضرر إاا بيع  منها جملة من بيان قدرها صّح البيع سواًء س ّمي  منها  قط أو بين 
اا  و صل لكل كيل أو  رد أو رطل منها  من على حدة إال أنه إاا و جد عند التسليم تاّمزًا لززم البيزع وا 

ن شززاء أخززا المقززدار الموجززود بحّصززته مززن ظهززر نا قصززًا كززان المشززتري مخّيززرًا إن شززاء  سززخ البيززع وا 
 ....".ال من

إاا بيززع مجمززوع مززن المززاروعات سززواًء مززن "مززن المجلززة علززى أنززه ( 662)كمززا نّصززت المززادة  
وأمززا ... األراضزي أم مزن األمتعزة واألشزياء السزائرة وبزين مقزدارل وجملزة  منزه أو  صزل أ مزان اراعاتزه

كم  ززززي  كم  يهززززا كززززالح  األمتعززززة واألشززززياء التززززي لززززيس  ززززي تبعيضززززها ضززززرر كززززالجوخ والكربززززاس  ززززالح 
 ".المكي ت

أن مجلة األحكام قد جعلت للمشتري الخيار بشأن ما يظهزر ( 664)ويتبين من نص المادة  
ن يفسزخ من المبيع من نقص،  له أن يأخا المقدار الموجود من المبيع بحصته مزن الز من، كمزا لزه أ
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كم هنزا 1البيع تاركًا المبيع للبائع إاا كان  ي نقص المبيع ما يفرق على المشتري الصفقة ، إا إن الح 
  تفزززاوت بزززين أ زززراد المكزززي ت والعزززدديات المتقاربزززة والموزونزززات التزززي لزززيس  زززي  ززز، 2ال يتزززأ ر بزززالك

ن الزز من رغززم تبعيضززها ضززرر، ومززن الممكززن معر ززة حصززة المقززدار مززن المبيززع وحصززة الموجززود مزز
 .3ظهور النقص

كززم علززى المززاروعات التززي لززيس  ززي تبعيضززها ضززرر م ززل الجززوخ والكربززاس   ويسززري اات الح 
،  يكون المشتري مخّيرًا بين أخا الموجود مزن المبيزع بحصزته مزن الز من (662)بموجب نص المادة 

 .4أو  سخ البيع لتفرق الصفقة

مزن القمزح بحيزث يكزون سزعر الرطزل الواحزد  رطز ً ( 20)ومن أم لة الك أن يقزع البيزع علزى  
رطززً   المشززتري مخيززر ( 40)دينززار،  فززي هززال الحالززة إاا ظهززر المبيززع ناقصززًا  تبززين أن المقززدار هززو 

ن شاء  سخ البيع( 40) إن شاء أخا الز  .رطً  ب   ين دينارًا، وا 

زززظ بزززأّن المشزززّرع الع مززاني قزززد قّيزززد حزززق المشززتري باسزززتعمال خيزززار  الفسزززخ المقزززرر  ولكززن ي  ح 
لصزززالحه حيزززث أن األخيزززر إاا اسزززتلم المبيزززع مزززع علمزززه بأنزززه نزززاقص سزززقط حقزززه  زززي اسزززتعمال خيزززار 

، وبالك    يكزون أمامزه إال أن يأخزا الموجزود مزن المبيزع بحصزته مزن الز من، والزك بموجزب 5الفسخ
ن المززواد أن الصززور التززي يخّيزر  يهززا المشززتري مزز"مززن المجلززة والتزي تززنّص علززى ( 669)نزص المززادة 

 ".السابقة إاا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص ال يخير  ي الفسخ بعد القبض

كزم الزنقص الحاصزل  زي هزال الفئزة،   أما العدديات المتقاربة  قزد  زّرق المشزرع الع مزاني  زي ح 
ة مززن حيززث كزززون البيززع قززد تزززّم و قززًا لسززعر الوحزززدة القياسززية للمبيززع أو و قزززًا لمجموعززه،  نصززت المزززاد

                                                           

، ويقصد بتفرق الصفقة أن تكون حاجة المشتري ال تند ع إال بكل المبيع، إا يضطر  186ص . مرجع سابق: حيدر، علي 1
يفي بحاجته بعقد  اٍن، و ي الك ضرر به  قد يتعرض لزيادة  ي السعر، الك مع النقص أن يتدارك بقية حاجته بأن يشتري ما 

انظر . أن المقدار القليل يشترى عادة بسعر أعلى من المقدار الكبير، كما انه من الممكن أن يتعرف الخت ف  ي األوصاف
 168ص .مرجع سابق: الزرقا، مصطفى أحمد

 112-112، ص مرجع سابق: محمد و قدري،  82ص . مرجع سابق: باز، سليم رستم 2
  186ص .مرجع سابق: حيدر، علي 3
 .182ص . المرجع السابق 4
 .186ص . المرجع السابق 5
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إاا بيزع مجمزوع مزن العزدديات المتفاوتزة وبزين  مزن الزك المجمزوع  قزط "من المجلزة علزى أنزه ( 662)
ن ظهر ناقصًا أو زائدًا كان البيع  ي الصورتين  اسداً   ....". إن ظهر عند التسليم تاّمًا صّح البيع وا 

التسزليم أو  وبيان الك أن المجلة قد جعلت عقد البيزع  اسزدًا إاا ظهزر نقزص  زي المبيزع عنزد 
قبلزززه وكزززان  مزززن المبيزززع م حزززّددًا و قزززًا لسزززعر المجمزززوع، الزززك أن  مزززن المقزززدار النزززاقص هنزززا ال يمكزززن 

إا ال يمكززن القززول بمعر ززة الززك الزز من بقسززمة  مززن المجمززوع علززى مقززدار المبيززع نظززرًا ألن  ،معر تززه
 .1 ساد العقدالمبيع من األموال القيمية،  يكون  من الجزء الناقص مجهواًل ومعه يقتضي 

مزززن الخيزززل  يظهزززر عنزززد التسزززليم أنهزززا تسزززعة،  وم زززال الزززك أن يقزززع البيزززع علزززى عشزززرة رؤوسٍ  
كم  ي هال الحال هو  ساد العقد لما سبق بيانه  . يكون الح 

أما إن تّم بيع العدديات المتفاوتة و قًا لسعر الوحدة أو الجزء من المبيع،  قزد نّصزت المزادة و  
إاا بيززع مجمززوع مززن العززدديات المتفاوتززة وبززين مقززدارل وأ مززان آحززادل : "نززهمززن المجلززة علززى أ( 668)

اا ظهر ناقصًا كان المشتري م خ ْن وأ رادل  إاا ظهر عند التسليم تاّمًا لزام  البيع، وا  ّيرًا إن شزاء تزرك  وا 
 ". من المسّمىالالقدر بحصته من ا الك شاء  أخ

النقص  ي المبيزع إاا كزان مزن العزدديات  وبالك  إّن المجلة قد أعطت المشتري حال ظهور 
المتفاوتززة وكززان البيززع قززد تززّم و قززًا لسززعر الفززرد أو الجزززء مززن المبيززع،  ززإن شززاء أخززا المقززدار الموجززود 

ن شاء  سخ البيع  .2بحصته من ال من، وا 

وعلّززة الززك هززو أن  مززن المقززدار أو الجزززء النززاقص بززات  معلومززًا،  يكززون عقززد البيززع صززحيحًا  
للمقززدار الموجززود مززن المبيززع ب منززه المسززمى، ويبقززى الخيززار للمشززتري بالنسززبة لفسززخ البيززع إن بالنسززبة 

 .3كان النقص سيفرق عليه الصفقة

                                                           

، ص مرجع سابق: و قدري، محمد  90ص .  مرجع سابق: باز، سليم رستم و 188ص . مرجع سابق: حيدر، علي 1
112-112 

، ص مرجع سابق: و قدري، محمد  90ص .  مرجع سابق: و باز، سليم رستم 198ص . مرجع سابق: حيدر، علي 2 
112-112 

 .189ص . مرجع سابق: حيدر، علي 3 
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وم ال الك أن يقع البيع على عشرة رؤوس من الخيل ويبين  ي العقد أن  من كل منها هزو  
 مانيزة رؤوس مز ً  كزان  كاا من النقود،  إن تبّين أن هنزاك نقزص  زي عزدد تلزك الخيزول بزأن وجزدت

كان له أيضزًا أن يفسزخ البيزع و للمشتري أن يأخا ال مانية رؤوس ب منها إا إن  من ما نقص معلومًا، 
 .إن كان النقص من شأنه أن يفرق عليه الصفقة

كزززم هززو ااتززه الزززاي أجززرال المشززّرع الع مزززاني علززى المكززي ت والعزززدديات   وي حززظ أن هززاا الح 
ت التزززي لززززيس  زززي تبعيضزززها ضززززرر، وكزززالك علزززى المززززاروعات التزززي لزززيس  ززززي المتقاربزززة والموزونزززا

تبعيضززها ضززرر إاا تززم بيززع تلززك المززاروعات مززع بيززان قززدرها و مززن أ رادهززا وأجزائهززا، كمززا غنززّي عززن 
، ويسززري اات 1البيززان أن المشززتري يفقززد حقّززه  ززي  سززخ البيززع إن تسززّلم المبيززع مززع علمززه بأنززه نززاقص

كم إاا قبض بعض المبي على رضال، وال يكزون  يكون تسّلمه هنا داالً حيث ع رغم علمه بالنقص، الح 
لسقوط خيار المشزتري بالفسزخ أ زر بالنسزبة لحقّزه  زي الرجزوع علزى البزائع بمزا د عزه مزن  مزن للمقزدار 

 .2الناقص من المبيع

 نيفي القانون المدني األرد: الفرع الثاني

كم النقص  ي ا  عزيض بزين البيزع لمبيع بين الزاي ال يضزّرل التبلم يفّرق المشّرع األردني  ي ح 
علززى ( 296/1)القياسزية للمبيزع عزن البيززع و قزًا لمجمزوع المبيزع، إا نّصزت المزادة  و قزًا لسزعر الوحزدة

إاا كان المبيع ال يضزّرل التبعزيض  الزيزادة مزن حزّق البزائع يسزتحق اسزتردادها عينزًا والزنقص مزن "أنه 
 ".كل وحدة قياسية أم لمجموع المبيعحسابه سواًء أكان ال من محددًا ل

كلما كانت الزيادة أو النقص تلزم المشتري أك زر ممزا "على أنه ( 296/2)كما نّصت المادة  
اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار  ي  سخ البيع ما لم يكن المقدار تا هًا وال يخّل الزنقص 

 ". ي مقصود المشتري

                                                           

 .من مجلة األحكام العدلية ( 669)انظر المادة  1 
 112-112، ص مرجع سابق: و قدري، محمد  90ص .  مرجع سابق: باز، سليم رستم  2
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يظهززر  زززي المبيزززع الزززاي ال  الزززنقص الزززاي ي األردنزززي قزززد جعززلالقزززانون المززدنوبيززان الزززك أن  
يضّرل التبعيض على البائع، إا يخصم  من المقدار الناقص من  من كامل المبيزع، دون التفرقزة بزين 

، وال يكزون للمشزتري أن يلززم 1البيع و قًا لسعر المجموع عن البيع و قزًا لسزعر الوحزدة القياسزية للمبيزع
إال إاا أ بزت أن األخيزر قزد سزّلمها للمشزتري  2مقزدار المتعاق زد عليزه مزن المبيزعالبزائع علزى اسزتكمال ال

 .4، كما يكون له حبس  من الجزء المقابل للنقص3بقصد الغش ناقصةً 

كزم السزابق إلزى أن طبيعزة المبيزع الزاي ال يضزّرل التبعزيض يمكزن معهزا   ويرجع  ي تعليزل الح 
البيزع  ع و قًا لسعر الوحزدة القياسزية عزني  رق بين البيمعر ة  من المقدار الناقص من المبيع دون أ

لوحزدة القياسزية يكزون  مزن الجززء أو الفزرد معلومزًا، و زي حزال او قًا للمجمزوع،  فزي حزال البيزع بسزعر 
 .5البيع بالمجموع يمكن الك بقسمة  من المجموع على أ راد أو أجزاء المبيع

سزخ البيزع إاا كزان الزك الزنقص مزن حزق  زي  كما أعطى القانون المدني األردني المشتري ال 
زد بتفريزق الصزفقة علزى المشزتري أن يكزون مزن شزأن الزنقص أن  ،6نه أن يفرق عليه الصفقةأش وي ْقص 

ال يلبي غرض المشتري من الشراء،    يحقق البيع غرض المشزتري منزه، ممزا قزد يزؤدي إلزى تحقزق 
ن المبيزززع بواسزززطة شزززرائه مزززرة أخزززرى، الضزززرر بالمشزززتري،  قزززد يضزززطّر إلزززى اسزززتكمال مزززا يحتاجزززه مززز

 .7 يشتريه بسعر أعلى، وقد ال يجد اات النوعية أو الجودة

                                                           

يستحق المميز  من "قضت محكمة التمييز األردنية بأنه وتطبيقًا لالك . 92ص  .مرجع سابق: أحمد خليف الضمور، 1
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ين بزااللتزام بتسززليم   زدا وهزاا الحزق إنمزا منحزه القزانون للمشززتري دون البزائع ألن األخيزر هزو الم 
 .1المقدار المتعاق د عليه من المبيع وهو المسؤول عنه

أطنزان مزن القمزح  يظهزر عنزد التسزليم أنهزا ( 10)يزع علزى ومن األم لة على الك أن يقزع الب 

،  في هال الحالة يخصم  من المقدار الناقص مزن المبيزع دون التفرقزة  زي البيزع بحسزاب الوحزدة (8)

 .عن المجموع

 :بما يأتي 2هاا الحق مقّيداً القانون المدني األردني قد جعل  ورغم الك         

تا هززًا بحيززث ال يكززون مززن شززأن الززنقص أن يخززّل بمقصززود المشززتري أن ال يكززون مقززدار الززنقص : أوالً 
، أي أن المعيززار هنززا 3مززن الشززراء، حتززى لززو كززان الززنقص تا هززًا حسززب المجززرى العززادي لألمززور

 .4معيار شخصي وليس موضوعي يعود تقديرل إلى قاضي الموضوع

لك إنما ي عزّد تنزازاًل ضزمنيًا مزن أن ال يكون المشتري قد تسّلم المبيع رغم علمه بالنقص إا إن ا: ثانياً 
 .5المشتري عن حقه  ي  سخ البيع

، وسيأتي الباحزث 6أن يستعمل المشتري حّقه  ي  سخ البيع خ ل سنة من تاريخ تسليم المبيع: ثالثاً 
 .الباحث على تفصيل الك لدى بح ه  ي دعاوى الزيادة والنقص  ي المبيع

كم النقص دفق مع مجلة األحكام العويرى الباحث أن القانون المدني األردني قد اتّ   لية  ي ح 
كززم الززنقص  ززي المبيززع الززاي ال أي  ززي المبيززع الززاي ال يضززّرل التبعززيض، حيززث لززم يفززّرق  منهمززا  ززي ح 

يضّرل التبعيض بين البيع و قًا لسعر الوحدة من المبيع عن البيع و قًا لسعر المجموع، ورغم أن هزال 
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كزم العزدديات ال متفاوتزة  زي المجلزة بوصزفها مزن األشزياء القيميزة، إال أن هزال التفرقة قد وجزدت  زي ح 
 .التفرقة يمكن تصّورها كالك بالنسبة لألشياء القيمية  ي القانون المدني األردني

 قص في المبيع الذي يضّره التبعيضأحكام الن: الثالثالمطلب 

ضزّرل التبعزيض سبق للباحث أن بزّين  زي المطلزب األول أحكزام الزنقص  زي المبيزع الزاي ال ي 
 ززي مجلززة األحكززام العدليززة والقززانون المززدني األردنززي، حيززث ظهززر مززن خزز ل الززك البيززان أن المجلززة 

 .والقانون األردني قد اتفقا  ي أحكام النقص  ي المبيع الاي ال يضّرل التبعيض

و ي هاا المطلب سيتم تناول أحكام النقص  ي المبيزع الزاي يضزّرل التبعزيض بالدراسزة علزى  
ت التقسززيم المتّبزززع  ززي المطلزززب األول، بحيزززث يقسززم الباحزززث مطلبززه هزززاا إلزززى  ززرعين، يتنزززاول  زززي اا

األول منهما أحكام النقص  ي المبيزع الزاي ال يضزّرل التبعزيض  زي مجلزة األحكزام العدليزة،  زي حزين 
حكام وتلك يخصص الفرع ال اني لدراسة تلك األحكام  ي القانون المدني األردني، م قارانًا بين هال األ

 .الواردة  ي المجلة

 :في مجلة األحكام العدلية: الفرع األول

كم النقص  ي المبيع الاي يضّرل التبعيض بين البيع و قزًا    ّرقت مجلة األحكام العدلية  ي ح 
زن  األْجزد ر 1لسعر الوحدة القياسية أو الجزء من المبيع عن البيع و قزًا لسزعر المجمزوع ، وعلزى الزك  ما

د ة، وهاا ما سيقوم به الباحث  ي البندين التاليينهنا أن ي  :تّم تفصيل كل حالة على حا

 الوحدة من المبيعإذا كان الثمن محددًا وفقًا لسعر : أوالً 

إاا بيع مجموع من الموزونات التي  ي تبعيضها "من المجلة على أنه ( 662)نّصت المادة  
وتفصيلها  إاا ظهزر وقزت التسزليم زائزدًا أو ناقصزًا  ضرر مع بيان مقدارل وبيان أ مان أقسامه وأجزائه

ن شزاء أخزا الزك المجمزوع بحسزاب الز من  عن القدر الاي بينه  للمشتري مخّير إن شاء  سخ البيع وا 
 ...".الاي  ّصله ألجزائه وأقسامه

                                                           

 .مجلة األحكام العدلية من ( 662، 662، 662)المواد (1)
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وعلى الك  إن المجلة قد أعطزت المشزتري الخيزار،  زإن شزاء أخزا المبيزع بزال من الزاي  صزل        
ن كان  ي الموزونزات وصزف ال يقابلزه ألج ن شاء ترك المبيع و سخ البيع، الك وأن الوزن وا  زائه، وا 

شيء من ال من، إال أنه وباكر  من الجزء مزن المبيزع قزد خزرج عزن كونزه وصزف وأصزبح أصزً   زي 
الززاي بززات  2،  يكززون الخيززار للمشززتري إمززا لتفريززق الصززفقة عليززه أو لفززوات الوصززف المرغززوب1المبيززع
 .ً  على ما تّم تفصيلهأص

( 60)غرامات وبز من مقزدارل ( 10)وم ال الك أن يقع البيع على خاتم من الاهب على أنه  
غرامزات،  يكزون عنزدها للمشزتري الخيزار بزين أخزال ( 9)دينار لكزل غزرام، ويظهزر عنزد تسزليمه وزنزه 

 .البيع دينار، أو أن يترك المبيع ويفسخ( 180)بال من المسمى للغرام الواحد أي 

كم على الماروعات التزي  زي تبعيضزها ضزرر بموجزب نزص المزادة   ( 662)ويسري اات الح 
إاا بيززع مجمزوع مززن المزاروعات سززواًء أكزان مززن األراضزي أم مززن "مزن المجلزة والتززي تزنّص علززى أنزه 

األمتعززة واألشززياء السززائرة وبززين مقززدارل وجملززة  منززه أو  صززل أ مززان اراعاتززه  فززي هززاتين الصززورتين 
كززم الموزونززات التززي  ززي تبعيضززها ضززرر وأمززا األمتعززة واألشززياء التززي ي كززم علززى مقتضززى ح  جززري الح 

كم  ي المكي ت كم  يها كالح   ...".ليس  ي تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس  الح 

دينار أردني ( 20)ب من قدرل ( 6م900)وم ال الك أن يقع البيع على قطعة أرض بمساحة  
،  يكزون هنززا للمشززتري إّمززا (6م800)ويظهززر عنزد التسززليم أن مسززاحتها تسززاوي للمتزر المربززع الواحززد، 

دينزار أردنزي أو ( 2000)أْن يأخا المساحة الموجزودة و قزًا للز من المسزّمى للمتزر المرّبزع الواحزد وهزو 
 .أن يترك المبيع ويفسخ البيع
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 إذا كان الثمن محددًا وفقًا لسعر مجموع المبيع: ثانياً 

لزززو بزززاع مجموعزززًا مزززن الموزونزززات التزززي  زززي "مزززن المجلزززة علزززى أنزززه ( 662) نّصزززت المزززادة 
 قززط وحززين وزنززه وتسززليمه ظهززر ناقصززًا عززن القززدر  هها ضززرر وبززين قززدرل واكززر  مززن مجموعززتبعيضزز

ْن شاء أخا الموجود بجميع ال من المسّمى  ...".الاي بّينه  المشتري م خّير إن شاء  سخ البيع وا 

جعلزت للمشزتري الخيزار  زي حزال الزنقص  زي المبيزع الزاي يضزّرل وعلزى الزك  زإن المجلزة قزد  
زْعر المجمزوع،  زإن شزاء أخزا المقزدار الموجزود بجميزع الز من ( المبيزع)التبعيض والمحدد  منزه  و قزًا لسا

ن شززاء  تززرك المبيززع بإعمززال حقّززه  طالززب بإنقززاص ي  ززي  سززخ البيززع، دون أن يكززون لززه أنالمسززّمى، وا 
، الك أن الوزن  يما يضّرل التبعيض إنما ي عّد وصفًا، بحيث يكون 1لمبيعال من بمقدار ما نقص من ا

الزززنقص بم ابزززة  زززوات لوصزززف مرغزززوب  زززي البيزززع يعطزززى معزززه الخيزززار للمشزززتري دون أن يكزززون لزززه 
 .2المطالبة بإنقاص ال من

غرامزات  زي العقزد وبز من قزدرل ( 10)وم ال الزك أن يقزع البيزع علزى خزاتم مزن الزاهب بزوزن  
كم هنزا أّن ( 9)نار أردني،  يظهر عنزد وزنزه وقبزل تسزليمه أن وزنزه يسزاوي دي( 600) غرامزات،  زالح 
ن شززاء تززرك المبيززع و سززخ شززللم تري الخيززار إن شززاء أخززا المبيززع بوزنززه وب منززه المسززّمى لمجموعززه وا 

 .البيع

كم على الماروعات التي  زي تبعيضزها ضزرر، إا نّصزت المزادة   ( 662)كما يسري اات الح 
إاا بايزززع مجمزززوع مزززن المزززاروعات سزززواًء أكزززان مزززن األراضزززي أم مزززن األمتعزززة "جلزززة علزززى أنزززه مزززن الم

كزم  واألشياء السائرة وبين مقدارل وجملة  منه أو  صل أ مان اراعاته  في هاتين الصورتين يجري الح 
كزززم الموزونزززات التزززي  زززي تبعيضزززها ضزززرر، وأمزززا األمتعزززة واألشزززياء التزززي لزززيس  زززي  علزززى مقتضزززى ح 

كم  ي المكي ت تبعيضها كم  يها كالح   ....".ضرر كالجوخ والكرباس  الح 
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 يظهززر عنززد تسززليمها أنهززا ( 6م900)وم ززال الززك أن يقززع البيززع علززى قطعززة أرض مسززاحتها  
ن شززاء أخززا قطعززة األرض (6م820) ،  فززي هززال الحالززة يكززون المشززتري م خّيززرًا إن شززاء تززرك البيززع وا 

 .لموجودبال من المسمى لمجموعها وبالمقدار ا

 في القانون المدني األردني: ثانيالفرع ال

كم النقص  ي المبيع الاي يضّرل التبعيض بزين البيزع و قزًا لسزعر    ّرق المشّرع األردني  ي ح 
، ولهززاا مززن جهززة وتماشززيًا مززع التقسززيم الززاي 1الوحززدة القياسززية للمبيززع عززن البيززع و قززًا لسززعر المجمززوع

ل منهمزا إنزه سيقسزم دراسزته هنزا أيضزًا إلزى بنزدين، يتنزاول  زي األو اعتمدل الباحث  زي الفزرع األول،  
اي يضّرل التبعيض إاا تّم البيع و قزًا لسزعر المجمزوع،  زي حزين يخصزص أحكام النقص  ي المبيع ال

 .البند ال اني لدراسة تلك األحكام إاا تم البيع و قًا لسعر الوحدة القياسية للمبيع

 لمبيعمن ا فقًا لسعر الوحدةدًا و إذا كان الثمن محد: أوالً 

إاا كززززان المبيززززع يضززززّرل "مززززن القززززانون المززززدني األردنززززي علززززى أنززززه ( 296/6)نّصززززت المززززادة  
التبعززيض وكززان الززز من محززّددًا علززى أسزززاس الوحززدة القياسززية  الزيزززادة مززن حززق البزززائع يسززتحق  منهزززا 

 ".والنقص من حسابه

ادة أو النقص تلزم المشتري أك زر ممزا كلما كانت الزي"على أنه ( 296/2)كما نّصت المادة  
اشترى أو تفرق عليه الصفقة كان له الخيار  ي  سخ البيع ما لم يكن المقدار تا هًا وال يخل الزنقص 

 ". ي مقصود المشتري

وبزززالك يكزززون الزززنقص  زززي هزززال الحالزززة علزززى البزززائع بحيزززث يمكزززن للمشزززتري أن يأخزززا القزززدر  
،  يكون له أن ي طالاب البائع باسترداد ما د عزه مقابزل الجززء 2منالموجود من المبيع بما يقابله من ال 

 .3الناقص أو أن يحبس  من الك الجزء بأن يمتنع عن د عه للبائع
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كما يكون للمشتري أن يفسخ البيع إاا كان من شأن الزنقص أن يفزرق عليزه الصزفقة أو كزان  
ة مززن ورق الجززدران لحززائط تبلززغ قززع البيززع قطعززة مزينززي ، وم ززال الززك أن1يخززل بمقصززودل مززن المبيززع

وبسززعر دينززارين لكززل متزر مرّبززع واحززد،  يظهززر عنزد التسززليم أن مسززاحة القطعززة تبلززغ ( 6م2)مسزاحته 
 في هال الحالة وكون المبيع يضّرل التبعيض يكون للمشتري إما أخا المقدار الموجزود بمزا ( 6م2,2)
مزن شزأنه أن يخزل بمقصزودل مزن الشزراء،  فسخ البيع ألن الزنقصي قابله من ال من، كما يكون له أني
يعمزل  زي الزديكور مز ً  وكزان قزد اشزتراها بنزاًء علزى  بأن يكون المشزتري ممزنيفرق عليه الصفقة  أو

 .طلب أحد زبائنه

 مززعقززد اتّفززق القززانون المززدني األردنززي  -وكمززا  ززي حززال البيززع بززالمجموع-مكززن القززول بأنززه يو  
كم، إال أن القانون األردني قد جاء أك ر تشدُّداً   ي مزنح المشزتري الحزّق  زي  سزخ  المجلة  ي هاا الح 

بيع،  المجلة أعطت المشتري الخيار  ي الفسخ ألن الوزن يعتبر وصفًا، وبرغم أنه ال يقابله شزيء ال
ني  قد قّيد الك الحق من ال من إال أن الك ال يحول دون حق المشتري  ي الفسخ، أما القانون األرد

 .بأنه لم يجزل إال  ي حال تفرق الصفقة على المشتري أو أنه يخل بمقصود األخير من الشراء

 إذا كان الثمن محددًا وفقًا لسعر مجموع المبيع: ثانياً 

إاا كززان المبيززع ممززا يضززرل "مززن القززانون المززدني األردنززي علززى أنززه ( 296/4)نّصززت المززادة  
كمزا  ،"والزنقص ال يقابلزه شزيء مزن الز من المسزّمى لمجموعزة  الزيزادة للمشزتري التبعيض وكان الز من

كلمزا كانزت الزيزادة أو الزنقص تلززم المشزتري أك زر ممزا اشزترى أو "علزى أنزه ( 296/2)نّصت المزادة 
تفززّرق عليززه الصززفقة كززان لززه الخيززار  ززي  سززخ البيززع مززا لززم يكززن المقززدار تا هززًا وال يخززّل الززنقص  ززي 

 ".ريمقصود المشت

                                                           

 .462ص . الوجيز مرجع سابق: عبد الرحمنالح لشة،   1
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وبالك  زإن القزانون المزدني األردنزي قزد جعزل الزنقص  زي المبيزع الزاي يضزّرل التبعزيض علزى  
، إا 1المشتري، بحيث يكون له أن يأخا المقدار الموجود مزن المبيزع بكامزل الز من المسزّمى لمجموعزه

 .2أن مقدار المبيع ليس عنصرًا جوهريًا  ي تقدير ال من

 سزززخ البيزززع إن كززان مزززن شزززأن  ردنززي المشزززتري الحزززّق  ززيورغززم الزززك  قززد أعطزززى القزززانون األ 
مزززن الفقزززه  أن جانبزززاً ليزززه الصزززفقة، إال أو يفزززرق ع 3 زززي المبيزززع أن يخزززّل بمقصزززودل مزززن البيزززع الزززنقص

الصفقة على المشزتري  زي حزال الزنقص  زي المبيزع ال يتحقزق إال  زي المبيزع  قاألردني يرى بأن تفري
 .4الاي ال يضّرل التبعيض

علزى الزك أن يقزع البيزع علزى قطعزة مزن األرض ويزاكر  زي العقزد أن مسزاحتها ومن األم لة  
دينزززار أردنزززي،  يظهزززر عنزززد التسزززليم أن مسزززاحتها ( 2000)بززز من إجمزززالي قزززدرل ( 6م1000)تسزززاوي 
مززًا بأخززا المسززاحة الموجززودة بززال من المسززمى للمجمززوع (6م920)تسززاوي  ، عندئززٍا يكززون المشززتري م لز 
، إال إاا كززان  ززي الززك مززا يفززرق عليززه الصززفة بززأن كززان ملتزمززًا مززع الغيززر دينززار أردنززي( 2000)وهززو 

بتسليمه المساحة المتعاقزد عليهزا، أو كزان الزنقص مزن شزأنه أن يخزّل بمقصزودل مزن الشزراء بزأن كزان 
 .سيستعملها للبناء وكان من شأن النقص أن يفّوت عليه الك القصد

كزم الزنقص  زي وبالك يكون القانون المدني األردني قد اتّفق   مع مجلة األحكام العدلية  زي ح 
المبيزززع الزززاي يضزززرل التبعزززيض إاا تزززم البيزززع و قزززًا لمجمزززوع المبيزززع، إال أن الباحزززث يزززرى بزززأن القزززانون 
األردنززي قززد جززاء أك ززر تشززّددًا  ززي إعطززاء المشززتري الحززق  ززي  سززخ البيززع، إا لززم يجززْز لززه أن يطلززب 

الصززفقة أو يخززّل بمقصزززودل مززن المبيزززع، بينمززا جعزززل الفسززخ إال إاا كززان  زززي الززنقص مزززا يفززرق عليزززه 
ن  المشّرع الع ماني حق المشتري  ي الفسخ مرتبطًا بفوات الوصف الاي قد يكون مرغوبًا له حتزى وا 

 .لم يكن  ي النقص ما يفرق عليه الصفقة

                                                           

 .406ص  .مرجع سابق: محمد يوسف والزعبي، 182ص  .مرجع سابق المختصر :عبد الرحمنالح لشة،  1
 .99ص  .مرجع سابق: علي هادي العبيدي، 2
 .402ص  .مرجع سابق: محمد يوسف الزعبي، 3
 .402ص  .مرجع سابق: محمد يوسف عبي،الز  4
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 تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص في المبيع : المطلب الرابع

دعوى  سخ : حق المشتري  ي إقامة دعويين هما -األحوالحسب  -ينشأ عن النقص  ي المبيع
 .1عقد البيع، ودعوى إنقاص ال من

وسيخصص الباحث هاا المطلب للبحث  ي تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع  ي مجلة 
ة األحكام العدلية والقانون المدني األردني، بحيث بح ه هاا إلى  رعين، يتناول األول منهما بالدراس

تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع  ي مجلة األحكام العدلية،  ي حين يفرد الفرع ال اني 
 .للبحث  ي تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع  ي القانون المدني األردني 

 في مجلة األحكام العدلية: الفرع األول

للحق، باعتبار أن الحق ال يسقط، إال  مسقطاً دم مجلة األحكام العدلية التقالم تعتبر التقادم      
، طالما أن صاحب الحق  ي إقامتها كان 2أنها اعتبرت مرور الزمن مانعًا من سماع الدعوى

 .بمقدورل أن يقيمها،  لم يستخدم حقه خ ل المدة المحددة

الوقف  ال تسمع الدعاوى غير العائدة ألصل" نه من المجلة على أ( 1220)صت المادة نو      
للعموم كالدين والوديعة والعقار الملك والميراث والمقاطعة  ي العقارات الموقو ة أو التصرف 

 ".باإلجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد تركها خمس عشرة سنة 

وبالك  ان الدعوى عمومًا ال تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة إال إاا كانت متعلقة بأصل      
 . إلى آخر ما نصت عليه المجلة.. ين والوديعة الوقف للعموم كالد

تسليم ويبدأ سريان هال المدة بالنسبة للدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع من تاريخ       
المبيع، الك أن أحكام النقص  ي المبيع الواردة  ي المجلة إنما تطرقت إلى الحال التي يظهر  يها 

                                                           
المختصر مرجع : والح لشة،عبد الرحمن أحمد جمعة648، ص  الوجيز مرجع سابق: الح لشة،عبد الرحمن أحمد جمعة 1

 .402-402ص .مرجع سابق: والزعبي، محمد يوسف196ص . سابق
 224ص .مرجع سابق: باز،سليم رستم 2



22 
 

جود النقص يكون لدى تسلم المبيع، كما يكون تسليم المبيع ،  تبين و 1المبيع ناقصًا عند التسليم
 .صحيحًا و قًا للمجلة إاا تم بإحدى الصور التي نصت عليها  ي الباب الخامس

 في القانون المدني األردني : الفرع الثاني

ال تسزمع الزدعوى بفسزخ العقزد أو "من القانون المدني األردني علزى أنزه ( 294)نّصت المادة        
وعلزى الززك  قزد جعزل القزانون المززدني  ،"إاا انقضزت سززنة علزى تسزليم المبيزعنقزاص الز من أو تكملتزه إ

األردنززي مززدة تقززادم الززدعاوى الناشززئة عززن الزيززادة والززنقص  ززي المبيززع هززي سززنة تبززدأ مززن اليززوم التززالي 
 .2لتاريخ تسليم المبيع

من القانون المدني األردني، ( 299-292)ويعتبر التسليم واقعًا إاا تم و قًا لما تقررل المواد  
كميزززاً  ، وبزززالك يكزززون تقزززادم دعزززوى  سزززخ البيزززع 4، ألن الزززنص قزززد جزززاء م طلقزززاً 3سزززواًء كزززان حقيقيزززًا أم ح 

 ززع دعززوى ر تسززليم المبيززع، بحيززث يسززقط حقززه  ززي المقززرر للمشززتري هززو سززنة مززن اليززوم التززالي لتززاريخ 
، أمزززا حزززق المشزززتري  زززي  سزززخ المبيزززع 5لمزززدةالفسزززخ إاا تزززوا رت أسزززبابه المقزززررة قانونزززًا بمضزززي هزززال ا

                                                           
 كام العدليةمن مجلة األح( 269-266)انظر المواد 1

: والح لشة،عبد الرحمن أحمد جمعة 648. من القانون المدني األردني  ي تسليم المبيع( 298-292)انظر المواد  2
 .191ص . المختصر مرجع سابق

والتسليم الحقيقي هو أن يتم وضع المبيع  عً  تحت تصرف المشتري،  يكون له أن يحوزل وينتفع به دون عائق، أما التسليم  3
لحكمي  يكون باتفاق المتعاقدين أو بنص القانون على أن التسليم يكون واقعًا إاا تم كما يقضي اتفاق المتعاقدين أو أن يقع ا

 .642-642ص  .مرجع سابق: عدنانسرحان،انظر . ضمن الحاالت التي يعتبر  يها القانون التسليم واقعاً 
ور عباس العبودي بأن المشّرع األردني قد اعتبر أن دعوى  سخ وخ  ًا لالك يرى الدكت. 6، هامش 101العبيدي، ص   4

عباس : انظر. ة على تسليم المبيع تسليمًا  علياً بسنالبيع لنقص المبيع إاا توا رت شروطه التي قررها القانون تتقادم 
 .122ص  .مرجع سابق: عباسالعبودي،

 .191ص  .مرجع سابق المختصر: نعبد الرحمالح لشة، . 408ص .مرجع سابق: محمد يوسفالزعبي،  5
ال تسمع الدعوى بفسخ أو إنقاص ال من أو تكملته إاا انقضت سنة على "وتطبيقًا لالك قضت محكمة التمييز األردنية بأنه 

من القانون المدني، وعليه وطالما أن عقد بيع أسهم المميز ضدل  ي الشركة قد تم صحيحًا ( 294)تسليم المبيع عمً  بالمادة 
 إن إقامة الدعوى للمطالبة بفسخ عقد البيع بعد  1989لسنة ( 1)من قانون الشركات رقم ( 22، 22)قًا ألحكام المادتين و 

من القانون المدني المشار ( 294)مرور أك ر من سنة على تسجيل المبيع باسم المميز يجعلها مردودة طبقًا لنص المادة 
 .1992من مجلة نقابة المحامين لسنة  1061 ، ص146/1992تمييز أردني مدني رقم ،"إليها
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والمقرر ألحكام أخرى غير أحكام النقص  ي المبيع كحقه  ي الفسخ لعزدم قيزام البزائع بتسزليم المبيزع 
ْكر( 292)   يخضع للمدة المنصوص عليها  ي المادة   .1سالفة الاا

حق للمشتري أن كما يسري هاا التقادم على دعوى إنقاص ال من التي ير عها المشتري، أو ي 
رد  مزززن المقززززدار يززز ر زززض البزززائع أنيطالزززب بمزززا د عزززه  منزززًا للقزززدر النزززاقص  ززززي المبيزززع قضزززائيًا إن 

 .2الناقص

وتخضزع مزدة تقزادم دعزوى المطالبزة بإنقزاص الزز من ودعزوى  سزخ عقزد البيزع لألحكزام العامززة  
ي يمنزززع البززززائع أو عزززار شززززرع تززززوا ر زززي التقزززادم  يززززرد عليهزززا الوقززززف واالنقطزززاع، إا تقززززف المزززدة إاا 

المشزززتري مزززن المطالبزززة بحقزززه، وتنقطزززع إاا اتخزززا مزززن قزززررت لمصزززلحته أي إجزززراء قضزززائي يقزززوم بزززه 
 .3متمسكًا بالك الحق

لمشزتري التسزليم يعطزي  رصزة  لويرجع اتجال المشّرع األردني إلى األخا بهال المزدة إلزى أن  
لمشززّرع األردنززي  ززي اسززتقرار المعززام ت ناقصززًا، باإلضززا ة إلززى رغبززة ا مززا إاا كززان المبيززعلمعر ززة  ي

 .4بحيث ال يبقى عقد البيع معرضًا للفسخ مدة طويلة

 قانون الموجبات والعقود اللبنانيفي القانون المدني المصري و : المبحث الثاني

لدى دراسته أحكام النقص  -على غرار منهج الباحث  ي المبحث األول،  إن الباحث سيعمد       
إلزى تقسزيم هزاا المبحزث  -القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني  ي المبيع  ي 

تفززاق أو العززرف لحكززم الززنقص  ززي األول منهززا لبيززان مسززألة تطبيززق اإلإلززى أربعززة مطالززب، يخصززص 
المبيع، ويخصص ال اني لبيان أحكام النقص  ي المبيع  زي القزانون المزدني المصزري، ويفزرد ال الزث 

كززام الززنقص  ززي المبيززع  ززي قززانون الموجبززات والعقززود اللبنززاني،  ززي حززين يخصززص المطلززب لبيززان أح
 .األخير لبيان تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص  ي المبيع

                                                           

 .92ص  .مرجع سابق: احمد خليف الضمور، 1
 .92ص .مرجع سابق: أحمد خليفالضمور، و   402ص . مرجع سابق: محمد يوسفالزعبي،   2
 .من القانون المدني األردني ( 220، 229، 222)المواد  3
 .182ص .مرجع سابق: خليفة وهيكل 4
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 تفاق أو العرف تطبيق اإل : المطلب األول  

 ي  ي هاا المطلب سيتناول الباحث بالتفصيل مسألة تطبيق االتفاق أو العرف على الزيادة        
تفاق،  ي حين ل منهما تطبيق اإلالمبيع ، بحيث يقسم الباحث مطلبه هاا إلى  رعين، يتناول األو 

 .يتم تخصيص الفرع ال اني للعرف 

 تطبيق اإلتفاق : الفرع األول 

اا عين  ي العقد مقدار إ" من القانون المدني المصري على أنه( 244/1)نصت المادة       
 من نقص هاا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على خ ف المبيع كان البائع مسؤوالً 

الك، غير أنه ال يجوز للمشتري  سخ العقد لنقص  ي المبيع إال إاا أ بت أن النقص من الجسامة 
 .1"بحيث لو كان يعلمه لما أتم العقد 

قص  ي المبيع التفاق وبالك  إن القانون المدني المصري قد أعطى األولوية لبيان أحكام الن       
اإلطراف،  إاا لم يوجد اتفاق يحكم تلك الزيادة، عندئا يصار إلى تطبيق ما نصت عليه المادة 

 .2من قواعد تحكم الزيادة  ي المبيع( 244/6)

ويؤخا على هاا النص منحه اإلتفاق أولوية  ي التطبيق على ما يقررل القانون المصري من        
، إال أن الباحث يرى أن منهج القانون المصري  ي الك منهج 3المبيعقواعد تحكم النقص  ي 

                                                           
عن  عين  ي العقد مقدار كن البائع مسؤوالً  إاا" على انه مشروع القانون المدني الفلسطينيمن ( 222/1)نصت المادة  1

يطلب  أن للمشترينقص هاا المقدار، بحسب ما يقضي به العرف، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير الك، على انه ال يجوز 
 " .العقد أتمكان يعلمه لما هاا النقص من الجسامة بحيث لو  أنا بت  إاا إال سخ العقد لنقص، 

مرجع : و السنهوري،عبد الرازق احمد  622ص . مرجع سابق: وقاسم،محمد حسن 192ص . مرجع سابق: سلطان، أنور 2
. مطبعة حمادة الحدي ة: بدون مكان النشر. بدون طبعة. الوجيز في العقود المسماة: عبد الس م، سعيد و 224ص.سابق
 62م المنشور  ي مجموعة أحكام النقض س 68/4/1924مة النقض المصرية بتاريخ وانظر قرار محك 196ص .1996

إاا وجدت زيادة  ي المبيع المعين بالاات أو المبين المقدار  ي عقد البيع ، ولم " والاي ينص على انه  212على الصفحة 
 ة أحقية المشتري  ي اخا هال يكن هناك اتفاق خاص بين الطر ين بخصوصها أو عرف معين بشأنها  ان العبرة  ي معر 

: ، انظر السيد، خلف محمد... "من القانون المدني ( 244)الزيادة ب  مقابل أو عدم أحقيته  ي الك مقتضى حكم المادة 
: وارد  ي طلبة، أنور. ي اات السياق( 20للسنة القضائية رقم  142)وكالك انظر نقض مصري رقم  421ص .مرجع سابق
 289ص . مرجع سابق

 622ص .مرجع سابق:قاسم،محمد حسن 3
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تفاق عمليًا أك ر من اللجوء إلى القواعد التي قررها القانون لحكم محمود،  قد يكون تطبيق اإل
النقص  ي المبيع، كما أن األطراف قد ال يرتضون حكم القانون  ي هال المسألة إال بحكم قضائي 

 .تى يصدرقد تطول بهم المدة ح

ورغم خلو القانون اللبناني من نص صريح يقضي بتطبيق اتفاق األطراف لحكم النقص  ي        
تفاق على ما يخالف القواعد التي قررها، ه يرى بإمكان أطراف عقد البيع اإل، إال أن الفق1المبيع

 .2بحكم أن تلك القواعد ليست من النظام العام

م العدلية والقانون المدني األردني على اتفاق مع القانون المدني وبالك تكون مجلة األحكا        
 .المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني  ي هاا الخصوص

 تطبيق العرف : الفرع الثاني 

جعل القانون المدني المصري للعرف مكانًا  ي التطبيق  ي تحديد أحكام النقص  ي         
األحكام المتعلقة بالزيادة  ي المبيع من األحكام  المصري لم يعتبرالقانون المدني  المبيع، إا أن

نه أا إ، 3المتعلقة بالنظام العام، وبالك يمكن استبعادها من التطبيق إاا وجد اتفاق أو عرف مخالف
ن العرف قد يكون أع عن نقص مقدار المبيع، باعتبار يجب مراعاة العرف لتحديد مسؤولية البائ

 .4مح  ي مقدار معين من النقصعلى التسا جارياً 

                                                           
 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني ( 662-666)انظر المواد  1
ص .مرجع سابق: و مرسي،محمد كامل 289ص . مرجع سابق: وطلبة،أنور 622،ص مرجع سابق:محمد حسن قاسم، 2

 624ص .مرجع سابق: و سلطان، أنور 624

: و مرسي ، محمد كامل 224ص . مرجع سابق:و السنهوري،عبد الرازق احمد 612،ص مرجع سابق : سعد، نبيل إبراهيم 3
م المنشور  ي مجموعة أحكام النقض س 68/4/1924و انظر قرار محكمة النقض المصرية بتاريخ  624ص . مرجع سابق

دار  ي عقد البيع ، إاا وجدت زيادة  ي المبيع المعين بالاات أو المبين المق" والاي ينص على انه  212على الصفحة  62
بخصوصها أو عرف معين بشأنها  ان العبرة  ي معر ة أحقية المشتري  ي اخا = ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطر ين 

: ، انظر السيد، خلف محمد... "من القانون المدني ( 244)هال الزيادة ب  مقابل أو عدم أحقيته  ي الك مقتضى حكم المادة 
 421ص . مرجع سابق

مجموعة األعمال التحضيرية و 602ص . مرجع سبق: عبد الناصروالعطار،  649ص  .مرجع سابق: الشرقاوي، جميل 4
 21-20ص .2ج.للقانون المدني المصري
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، إال 1قانون الموجبات والعقود اللبناني لنص يقضي بتطبيق ما يقضي به العرفورغم خلو         
أن الباحث يرى بأن تطبيق العرف جائزم إن لم يكن الزمًا، الك أن تطبيقه قد يكون عمليًا أك ر من 

حكم قضائي، كما أن حجب العرف عن  تطبيق النص القانوني الاي يمكن أن يحتاج تطبيقه إلى
 .التطبيق يكون أشبه بحجب اتفاق األطراف وخصوصًا  ي البيوع التجارية التي يك ر  يها تطبيقه

 ي القانون المدني المصريف :لب الثانيالمط

، وي حززظ 2(244/1) صززل القززانون المززدني المصززري أحكززام الززنقص  ززي المبيززع  ززي المززادة  
كززم الززنقص  ززي المبيززع بززين المبيززع الززاي يضززّرل التبعززيض عززن  بززأن المشززّرع المصززري لززم يفززرق  ززي ح 

المبيع الاي ال يضّرل التبعيض، كما لم يفرق المشّرع المصري أيضًا  ي تلك األحكام بين البيزع و قزًا 
، كمززا أنززه اكتفززى بززإجراء القواعززد العامززة مززع 3لسززعر المجمززوع عنززه و قززًا لسززعر الوحززدة القياسززية للمبيززع

ززد  علززى مززا 4مززا يقتضززي بززه الع ززرفمراعززاة  ، مززع تقززديم اتفززاق أطززراف عقززد البيززع  ززي التطبيززق إن و جا
 .5يقضي به الع رف

                                                           
 .من قانون الموجبات والعقود اللبناني ( 662-666)المواد  1
مقدار المبيع كان البائع مسؤواًل من نقص  إاا عين  ي العقد"من القانون المدني المصري على أنه ( 244/1)نصت المادة  2

هاا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على خ ف الك، غير أنه ال يجوز للمشتري  سخ العقد لنقص  ي المبيع 
ني مشروع القانون المدمن ( 222/1)المادة ، وانظر  "إال إاا أ بت أن النقص من الجسامة بحيث لو كان يعلمه لما أتم العقد

عن نقص هاا المقدار، بحسب ما يقضي به العرف، ما لم  عين  ي العقد مقدار كن البائع مسؤوالً  إاا" على انه الفلسطيني
هاا النقص من  أنا بت  إاا إاليطلب  سخ العقد لنقص،  أن للمشترييوجد اتفاق يقضي بغير الك، على انه ال يجوز 

 ." العقد أتمالجسامة بحيث لو كان يعلمه لما 
 .422ص  .مرجع سابق شرح القانون المدني :سليمان، ومرقس،621ص  .مرجع سابق: رمضانأبو السعود،  3
 184ص.1922. مكتبة القاهرة الحدي ة: القاهرة. 4ط . عقد البيع في القانون المدني: خضر، خميسو   

ااا كان " ن القانون المدني على انه م( 244)إن النص  ي الفقة األولى من المادة " وقضت محكمة النفض المصرية بأنه 
المبيع قد عين مقدارل  ي العقد كان البائع مسؤواًل عن نقص هاا المقدار بحسب ما يقضي به العرف ما لم يجر االتفاق على 

قدر  يدل على ان البائع يضمن للمشتري القدر الاي تعين للمبيع بالعقد والك دون تمييز بين ما ااا كان ال من..." غير الك 
،  وراد  ي ومنصور، (28)للسنة القضائية رقم ( 1222)، نقض مصري رقم ..."بالعقد بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة 

 648ص .مرجع سابق: محمد حسين
مام، و   624ص .مرجع سابق: محمد كاملمرسي،  4  .464ص .مرجع سابق:سليمان ومحمدمرقس وا 
 .611ص .بدون سنة النشر. منشأة المعارف: اإلسكندرية. عةبدون طب. عقد البيع: تناغو، سمير السيد 5
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كززم الززنقص  ززي المبيززع بحيززث يمكززن أن يكززون التعامززل قززد   ويكززون دور الع ززرف  ززي تحديززد ح 
قزاص جرى ع ر ًا على التساهل  ي قدر معّين من الزنقص، يكزون معزه للمشزتري أن يطالزب البزائع بإن

 .1ال من بنسبة ما نقص من المبيع

أما إن غاب اتفاق األطراف على تبين  ي المبيع من نقص أو كان الزنقص ممزا يخزرج عزن  
دائززرة الززنقص الم تسززام ح بززه ع ر ززًا بحيززث كززان الززنقص جسززيمًا،  قززد أعطززى القززانون المصززري للمشززتري 

مززا سززيتناول الباحززث  ززي الفززرعين ، وهززاا 3 ززي  سززخ البيززع ك، وكززال2الحززق  ززي المطالبززة  ززي التعززويض
 :التاليين

 :حق المشتري في المطالبة بالتعويض: الفرع األول

صززري و زي حززال خلزو عقززد البيزع مززن يكزون للمشززتري بموجزب القواعززد العامزة  ززي القزانون الم 
بشأن النقص  ي المبيع وخروج النقص عن المقدار المتسامح به ع ر ًا بحيث يكون الزنقص  4تفاقاإل
 .5ما أصابه من ضرر ناتج عن النقص  ي المبيعأن يطالب بالتعويض ع للمشترييمكن  سيماً ج

ويكون تعويض المشتري بإنقاص  من المبيع بنسبة ما نقص من مقدارل، كما قد يكون أك ر  
، 6العامزة أو أقّل استنادًا إلى أن التعويض إنما يقدر و قًا للضرر ويكون م ساويًا لزه و قزًا للقواعزد همن
بززين المشززتري ( 244/1)كززالك  زز  يحززول حززق المشززتري  ززي طلززب الفسززخ المقززرر بموجززب المززادة و 

                                                           

 .602ص . مرجع سبق: عبد الناصروالعطار،  221ص  .مرجع سابق: عبد الرازق احمد السنهوري، 1
 

 184ص .مرجع سابق: و وخضر، خميس.621ص .  مرجع سابق: أبو السعود، رمضان 2 
 .624-626ص .مرجع سابق: ، مرسي، محمد كامل424ص . شرح القانون المدني مرجع سابق: مرقس،سليمان 3

 .وكالك لو كان االتفاق الحقًا للعقد4 
 611ص .مرجع سابق: وتناغو، سمير السيد. 226-221ص . مرجع سابق: السنهوري، عبد الرازق احمد  5
 .621ص .  مرجع سابق: وأبو السعود، رمضان 642ص.2ج.مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني المصري 6

. دار النهضة العربية: القاهرة. 4ط . عقد البيع في ضوء الفقه والتشريع وأحكام القضاء: وأبو قرين، أحمد عبد العال
عبد الرحمن أن للمشتري أن يطالب  قط بإنقاص ال من بنسبة ما نقص من مقدار  ، ويرى الدكتور  ايز 410ص .6002

. 6002. دار المطبوعات الجامعية: مصر-اإلسكندرية. بدون طبعة. البيع عقد :المبيع ، انظر عبد الرحمن،  ايز أحمد
 82ص
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مكان مطالبة األخير بالتعويض عّما أصابه من ضزرر نتيجزة  سزخ العقزد ومزن األم لزة علزى حزق .1وا 
( 6م900)المشتري  ي المطالبة بالتعويض، أن يقع البيع على قطعة من األرض باعتبار مسزاحتها 

، ويظهزر عنزد التسزليم أن مسزاحة قطعزة األرض محزل العقزد (دينار أردني للمتر الواحد 200)بسعر 
طالزززب بتعزززويض يتم زززل بزززالفرق  زززي سزززعر ي ، وبزززالك يكزززون للمشزززتري هنزززا أن(6م082)إنمزززا تسزززاوي 

 .ان  ي المساحة وما يقابله من  مناألرض استنادًا إلى مقدار النقص

إنقززاص الزز من إاا دلّززت الظززروف علززى تنازلززه عنززه كززأن ويسززقط حززق المشززتري  ززي المطالبززة ب        
حزق المشزتري  زي المطالبزة بإنقزاص ، كمزا أن 2يتسلم المبيزع مزع علمزه بزالنقص دون إبزداء أي تحفّزظ

 .3م المبيع تسليمًا  عليًا أي ماّدياً يال من ينقضي بمضي سنة على تاريخ تسل

 حق المشتري في فسخ البيع: الثانيالفرع 

حززززال غيززززاب االتفززززاق وخززززروج الززززنقص عززززن المقززززدار -المصززززري المشززززتري  أعطززززى المشززززّرع 
 :، إال أنه قيد هاا الحق بقيود هي4الحق  ي طلب  سخ البيع -المتسام ح به ع ر اً 

ويكزززون الزززنقص جسزززيمًا إاا كزززان مقزززدارل مخززز   بقصزززد المشزززتري مزززن : أن يكزززون الزززنقص جسزززيماً : أوالً 
ن أن يكزون مزن الز زم أن يتحقزق ، دو 5م علزى التعاقزدالمبيع، بحيث لو علم المشتري به لمزا أقز

                                                           

متى كان النزاع قد دار بين الطر ين "وقضت محكمة النقض المصرية بأنه . 622ص  .مرجع سابق: عمران، محمد علي 1
المشتري صراحًة لدى تلك أمام محكمة الموضوع على أمر واحد هو مقدار كمية الحديد التي تم عليها التعاقد ولم يتمسك 

نقض مصري ، "بالمطالبة بقيمة العجز الاي يّدعيه  إنه ال يكون هناك محل إل ارة الجدل بشأنه أمام محكمة النقض المحكمة 
 .229، ص (12)، مجموعة المكتب الفني، السنة القضائية 12/2/1922 ي ( 641)رقم 

 .622ص .مرجع سابق: مرسي، محمد كامل 2
 622ص . مرجع سابق: من القانون المدني المصري و أبو السعود، رمضان( 442)ة انظر الماد 3
وعلما بأن الفسخ ال يتقرر اال  628ص .مرجع سابق: و رج، تو يق حسن 622ص . مرجع سابق: عمران، محمد علي 4

 196ص . مرجع سابق :بحكم قضائي، انظر عبد الس م، سعيد
 .624-626ص .مرجع سابق: ، و مرسي، محمد كامل424ص . رجع سابقشرح القانون المدني م: مرقس،سليمان 5



24 
 

، أي أن المعيزززار  زززي تحديزززد مسزززاحة الزززنقص معيزززار 1الزززنقص بمقزززدار نسزززبة معينزززة مزززن المبيزززع
 .3، وتقديرل يعود لقاضي الموضوع2شخصي يتعلق بالمشتري وليس موضوعي

يكزون قزد احزتفظ بحقزه  زي  أن ال يكون المشتري قد تسّلم المبيع رغم علمه بأنه ناقص، إال أن: ثانياً 
يحتفظ بحقزه  زي الفسزخ  ،  تسلم المشتري المبيع مع علمه بالنقص دون أن4الفسخ عند التسليم

 .5على تنازله عن هاا الحق يكون داالً 

، أي مزن وقزت 6سنة على تسلم المبيزع تسزليمًا  عليزاً  لع مطالبة المشتري بفسخ البيع خ أن تق: ثالثاً 
 .7حقق دخول الشيء  ي حيازة المشتريالتسليم المادي الاي ي

ن المزززدني األردنزززي، الزززك أن وبزززالك  زززان القزززانون المزززدني المصزززري قزززد خزززالف المجلزززة والقزززانو        
يضرل التبعيض عن المبيزع ال المبيع الاي المصري لم يفرق  ي حكم النقص  ي المبيع بين المشرع 

ًا بزين الحالزة التزي يكزون  يهزا الز من محزددًا الاي يضرل التبعيض، كما لم يفرق  ي تلك األحكام أيض
و قا لسعر الوحدة القياسية للمبيع، عزن تحديزد  مزن المبيزع و قزا لز من مجموعزه، بينمزا جعلزت المجلزة 

 .والقانون المدني األردني الك أساسًا للتفريق  ي الحكم

 وجبات والعقود اللبنانيفي قانون الم :الثالثلب المط

كم النقص  ي المبيع  ّرق المشّرع اللبنان  بين البيزع  -على خ ف المشّرع المصري-ي  ي ح 
كزم 8و قًا لسعر الوحدة القياسية من المبيع عزن البيزع و قزًا لسزعر مجمزوع المبيزع ، دون التفرقزة  زي الح 

                                                           

 629 ص.مرجع سابق: و رج، تو يق حسن 1
. 624-626ص .مرجع سابق: ، و مرسي، محمد كامل424ص . شرح القانون المدني مرجع سابق: سليمان مرقس، 2

 194ص .قمرجع ساب :وعبد الس م، سعيد 410ص . مرجع سابق: وأبو قرين، أحمد عبد العال
 129ص .1992. دار النهضة العربية الحدي ة. بدون مكان النشر. بدون طبعة. شرح أحكام عقد البيع: شنب، محمد لبيب 3
 .من القانون المدني المصري( 692)انظر المادة  4
 .622ص . مرجع سابق: مرسي، محمد كامل 5
 .من القانون المدني المصري( 242)انظر المادة  6
 .622ص . مرجع سابق: رمضان، أبو السعود  7
ص  مرجع سابق القانون المدني: محمد حسن، وقاسم، نيمن قانون الموجبات والعقود اللبنا( 262-266)انظر المواد   8

622. 
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بززززين المبيززززع الززززاي ال يضززززرل التبعززززيض عززززن المبيززززع الززززاي يضززززرل  -علززززى غززززرار المشززززّرع المصززززري-
 .لك األحكام بالعقارات دون غيرهاالتبعيض، كما أنه خّص ت

وعلى الك  إن الباحث سيقسم دراسته  ي هاا المطلب إلى  زرعين، يتنزاول  زي األول منهمزا  
كم النقص  ي المبيع إاا تزم البيزع و قزًا لسزعر الوحزدة القياسزية للمبيزع،  زي حزين يخصزص المطلزب  ح 

 .وعال اني لدراسة تلك األحكام إاا تم البيع و قًا لسعر المجم

 من المبيعإذا كان الثمن محددًا وفقًا لسعر الوحدة : الفرع األول

إاا بيززع عقززار مززع "مززن قززانون الموجبززات والعقززود اللبنززاني علززى أنززه ( 264/1)نّصززت المززادة  
ى المشززتري عنززد تشززب ه الكميززة تعيززين محتززوال وسززعر الوحززدة القياسززية، وجززب  علززى البززائع أن يسززّلم إلزز

اا لم يتمكن من الك أو لم يتشبث به المشزتري تحزتم علزى البزائع قبزول تخفزيض ة  ي العقد، وا  نيالمع
 ...".نسبي

وبيان الك أن القانون اللبناني قد ألزم البائع بتسليم المشتري المقدار المتفق عليه  ي العقزد،  
 إاا تمسزززك المشزززتري بزززالك المقزززدار، أمزززا إن لزززم يتمسزززك المشزززتري بالمقزززدار المزززاكور  زززي العقزززد أو لزززم

 الموجززود بحصززته مززن الزز من، دون أن يززتمكن البززائع مززن تسززليمه إيززال، عندئززٍا يأخززا المشززتري المقززدار
 .1كون للبائع أن ير ض إنقاص ال من بمقدار ما نقص من قدر المبيعي

كم المادة   الحالة التي يقضي  يها عقد البيع بالرجوع إلى مدرجات ( 264/1)وي ست نى من ح 
ال يكون هناك محل إلنقزاص الز من إال إاا كزان الفزرق المتحقزق بعزد القيزاس  خرائط المساحة،  عندئاٍ 

 .2يزيد على القدر المتسامح  يه

ظ أّن المشّرع اللبناني لم يْعطا المشتري سوى الحّق  ي إنقزاص الز من بنسزبة مزا نقزص   وي ح 
يمنحزه الحزق  زي ، أو أن 3من المبيع، دون أن يمنحه كالك الحق  زي  سزخ البيزع والرجزوع عزن العقزد

                                                           

 .622، ص مرجع سابق القانون المدني: محمد حسن، وقاسم، 88ص  .مرجع سابق: نزيه كبارة، 1
 .192ص  .مرجع سابق: أنورت والعقود اللبناني، وسلطان، من قانون الموجبا( 262)انظر المادة   2
 629ص  .مرجع سابق القانون المدني :محمد حسنقاسم،و  قانون الموجبات والعقود اللبناني،من ( 264/1)انظر المادة   3

 .192ص  . مرجع سابق: أنور وسلطان،
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المطالبززة بززالتعويض عّمززا أصززابه مززن نتيجززة تحقززق الززنقص، وبززالك يكززون المشززّرع اللبنززاني قززد خززالف 
 .1المصري  ي هاا الشأن

ورغم غياب النص اللبناني بخصوص حق البائع  ي  سزخ البيزع، إال أن الفقزه يزرى بإعطزاء  
لززو علمززه لمززا أتززم العقززد، سززواًء كززان  المشززتري أيضززًا التحلززل مززن البيززع إاا كززان الززنقص جسززيمًا بحيززث

الزززك اسززززتنادًا إلزززى القواعززززد العامززززة  زززي اإلبطززززال نتيجززززة الغلزززط، أو اسززززتنادًا إلززززى الفسزززخ قياسززززًا علززززى 
 .2االستحقاق الجزئي للمبيع

ويززرى الباحزززث بزززأن مزززنح المشزززتري حززق التحلزززل مزززن المبيزززع و قزززًا لمززا سزززبق إّنمزززا ينسزززجم مزززع  
العقزد م إلزام المشتري بالمبيع الناقص رغم أنزه ال يزؤدي غايتزه مزن حاجات عملية، إا ال يمكن أن يت
أو اإلبطزززال بسزززبب الزززنقص  للجزززوء ألحكزززام الفسزززخ  زززي الضزززمانلزززه بسزززبب الزززنقص الجسزززيم،  يكزززون 

 .صال بسبب الغلط هو الحل لغياب النيكون اللجوء ألحكام الفسخ  ي الضمان أو اإلبطو الجسيم، 

مززا قززد يكززون قبضززه مززن  -إاا رجززع األخيززر عززن العقززد-ري ويجززب علززى البززائع أن يززرد للمشززت 
، وهزاا أيضزًا 3 من المبيع وهاا أمر منطقي، كما يجب عليه أن يرد إلى المشزتري نفقزات العقزد أيضزاً 

 ززي القززانون المززدني المصززري، إا يمكززن أن يكززون مقززدار تعززويض المشززتري عززن  سززخ البيززع شززامً  
 .نفقات العقد

 لثمن محددًا وفقًا لسعر مجموع المبيعإذا كان ا: الفرع الثاني

إاا عقززد البيززع علززى "مززن قززانون الموجبززات والعقززود اللبنززاني علززى أنززه ( 262)نّصززت المززادة  
عين محدودة أو علزى عقزارات متميززة مسزتقلة سزواًء بزدء بتعيزين القيزاس أو بتعيزين المبيزع  زم القيزاس 

و جد القياس زائدًا، وال المشتري حق تخفيضه إاا  بعدل،  إن بيان القياس البائع حق استزادة ال من إاا
 ".و جد ناقصاً 

                                                           

 .من القانون المدني المصري( 244/1)انظر المادة   1
 .192ص  .مرجع سابق: أنور، وسلطان، 628-622ص  .مرجع سابق القانون المدني :سنمحمد ح قاسم،  2
 .قانون الموجبات والعقود اللبنانيمن ( 262)انظر المادة   3
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وعليه  إاا ظهر نقزص  زي المبيزع  زي هزال الحالزة،  ز  محزّل إلنقزاص الز من إا إن البيزع تزم  
 ،1و ق سعر إجمالي، وبيان مقدار المبيع يؤخا على سبيل الوصف    يقابله شيء من ال من

كم لم يوردل المشّرع ال  كزم الزنقص  زي المبيزع بزين وهاا الح  مصزري، إا لزم يفزرق األخيزر  زي ح 
 .2البيع و قًا لسعر الوحدة القياسية للمبيع عن البيع بالمجمل

ن كززان المشززرع اللبنززاني قزززد  ززرق  ززي حكززم الززنقص  ززي المبيززع و قزززاً           وخ صززة القززول بأنززه وا 
 ززي تحديززد  للتبعززيض مززن عززدمها دوراً  لكيفيزة تحديززد الزز من، إال أنززه لززم يجعززل لطبيعززة المبيزع وقابليتهززا

المشرع اللبناني قزد نزص علزى  أن إلى إضا ةً ،  -خ  ًا للمجلة والقانون المدني األردني -هاا الحكم
لززم يأخززا بززه أي مززن المشززرعين الع مززاني أو األردنززي أو المصززري، ويتم ززل  ززي الحالززة التززي اسززت ناء 

 .المساحة يقضي  يها عقد البيع بالرجوع إلى مدرجات خرائط

ممززا  وبززالك يززرى الباحززث أن أحكززام المجلززة والقززانون المززدني األردنززي قززد جززاءت أك ززر تو يقززاً         
نززص عليززه المشززرعين اللبنززاني والمصززري، مززع تفضززيل أحكززام المجلززة علززى بززاقي القززوانين موضززوع 

ممكزن مزن التزوازن كبزر قزدر أإلزى طبيعزة المبيزع يحقزق  الدراسة، الك أن التفريق  ي األحكزام اسزتناداً 
ي واألردنززي، كمززا أن المجلززة اهبززت  ززي حمايززة طر ززي عقززد البيززع، وهززاا مززا انتهجززه المشززرعين الع مززان

 .بعد من الك إا راعت  ي أحكامها كون المبيع من القيميات أو من الم لياتأ

 تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص في المبيع: المطلب الرابع

دعوى  :دعويين هما  ي إقامة حق المشتري -حسب األحوال -يعي المبينشأ عن النقص        
 .3ودعوى إنقاص ال من ، سخ عقد البيع

                                                           

 مرجع سابق:محمد حسنقاسم،و ، 192-192، ص مرجع سابق، وأنور سلطان، 622، ص عقد البيع :محمد حسنقاسم، 1
 .628، ص القانون المدني

 .من القانون المدني المصري( 244/1)المادة انظر   2
المختصر مرجع : والح لشة،عبد الرحمن أحمد جمعة648، ص  الوجيز مرجع سابق: الح لشة،عبد الرحمن أحمد جمعة 3

 .402-402ص .مرجع سابق: والزعبي، محمد يوسف196ص . سابق
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 ي المبيع  ي النقص و ي هاا المطلب سيتناول الباحث بالدراسة تقادم الدعاوى الناشئة عن        
الموضوع إلى القانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود اللبناني بحيث يقسم بح ه  ي هاا 

 ي المبيع  ي القانون المدني  تقادم الدعاوى الناشئة عن النقص رعين، يتناول  ي الفرع األول 
 .المصري،  ي حين يخصص الفرع ال اني لبحث هال المسألة  ي قانون الموجبات والعقود اللبناني

 في القانون المدني المصري: الفرع األول

إاا وجد  ي المبيع عجز أو "مدني المصري على أنه من القانون ال( 242)نّصت المادة  
زيادة،  إن حق المشتري  ي طلب إنقاص ال من أو  ي طلب  سخ العقد وقح البائع  ي طلب تكملة 

 .1"ال من يسقط كل منهما بالتقادم إاا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليمًا  علياً 

 سخ البيع أو عل تقادم الحق  ي ر ع دعوى وبالك  إن القانون المدني المصري قد ج        
و ما يمكن الك أن التسليم الفعلي ه، 2هي سنة من تاريخ تسليم المبيع تسليمًا  علياً  إنقاص ال من

كما أن المشّرع المصري قد جعل هال المدة سنة من  ،3لمبيعمعه المشتري تبين المقدار الحقيقي ل

                                                           

تسقط بالتقادم دعوى  سخ العقد أو " نص على انه والتي ت مشروع القانون المدني الفلسطينيمن  (222)مادة انظر ال 1
ويقصد بالتسليم الفعلي للمبيع وضع المبيع  ."  علياً  إنقاص ال من أو تكملته إاا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً 

لعطار، عبد تحت تصرف المشتري حتى يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون أي عائق حتى لو لم يستول عليه ماديًا، انظر ا
( 22)للسنة القضائية رقم (226)، وقضت محكمة النقض المصرية  ي قرارها رقم 194ص . مرجع سابق :الناصر تو يق

من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف ( 422)مؤدى نص المادة "م بأن 16/2/1928والصادر بتاريخ 
، خلف، السيد "ه بغير حائل مع إع م المشتري بأن المبيع وضع تحت تصر هالمشتري بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع ب

  448ص .مرجع سابق: محمد
ص .بدون سنة النشر. مؤسسة ال قا ة الحدي ة: بدون مكان النشر. بدون طبعة. عقد البيع والمقايضة : رج، تو يق حسن 2

 602ص . مرجع سابق: ناصر تو يقوالعطار، عبد ال620-629ص . مرجع سابق: أبو السعود، رمضانو 624
 2ص.2ج.مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدني المصريو
و سعد، نبيل .222ص .  مرجع سابق: والسنهوري، عبد الرازق أحمد292ص . الوافي مرجع سابق :مرقس، سليمان 3

 612ص .مرجع سابق: إبراهيم
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م هّددًا أمدًا  ار التعامل، بحيث ال يبقى البائعاة وجوب استقر تاريخ التسليم الفعلي رغبًة منه  ي مراع
 .1بفرق ال من أو  سخ العقدطويً  بمطالبة المشتري له 

 ي المبيع إال  لدعاوى الناشئة عن النقصال يسري التقادم المنصوص عليه بخصوص او         
 .2ى دون غيرها مما قد ير عه المشتريعلى تلك الدعاو 

، ولكنها تنقطع 3ال تتوقف لعدم توا ر األهلية( 242)دة المنصوص عليها  ي المادة والم        
بالمطالبة القضائية بالزيادة خ ل مدة السنة، كما أنه يجوز الد ع بسقوط هال الدعوى بالتقادم  ي 
أي حالة كانت عليها الدعوى ولو كان الك أمام محكمة النقض وألول مرة، كما ال تسري عليها 

 .4م الوقفأحكا

ها القانون ال من سقوط دعوى الفسخ التي يقرر  ويترتب على نزول البائع عن دعوى تكملة        
المصري للمشتري عند الزيادة  ي المبيع، إا أن الغاية من دعوى الفسخ إنما يتم ل  ي تجنيب 

 .5خ ب  غايةالمشتري د ع  من الزيادة، وبتنازل البائع عن دعوى تكملة ال من تصبح دعوى الفس

بالزيادة أو النقص، الك أن هال ( 242)وال يجوز تعديل المدة المنصوص عليها  ي المادة  
من القانون المدني المصري،    يجوز اإلتفاق على ( 488/1)المدة مدة تقادم، وطبقًا لنص المادة 

                                                           
: القاهرة. 4ط . عقد البيع في القانون المدني :، خميسوخضر 222ص .  مرجع سابق: السنهوري، عبد الرازق أحمد 1

دار : مصر-اإلسكندرية. بدون طبعة. عقد البيع: وعبد الرحمن،  ايز أحمد 129ص .1922. مكتبة القاهرة الحدي ة
 662ص . 6002. المطبوعات الجامعية

مام، سليمان ومحمد علي 2   624ص .قمرجع ساب: و رج، تو يق حسن462ص . مرجع سابق: مرقس وا 
 .228ص .  مرجع سابق: السنهوري، عبد الرازق أحمد 3
 292ص. الوافي مرجع سابق :مرقس، سليمان 4
 292ص. الوافي مرجع سابق :مرقس، سليمان 5
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ادم بعد  بوت الحق ، وعلى العكس من الك  إنه يجوز النزول عن التق1إطالة هال المدة أو تقصيرها
 .2 يه

 :في قانون الموجبات والعقود اللبناني: الفرع الثاني

أن دعوى البائع الستزادة " من قانون الموجبات والعقود اللبناني على( 262)نّصت المادة  
ال من ودعوى الشاري لتخفيضه أو لفسخ العقد يجب أن ت قاما  ي خ ل سنة تبتدئ من يوم التعاقد 

ال سقط ال  ".حق  ي إقامتهاوا 

 ي المبيع إاا لم تر ع عن النقص وبالك  إن القانون اللبناني تسقط جميع الحقوق الناشئة        
الدعوى بها خ ل سنة تبدأ من تاريخ التعاقد، كما أن المدة التي نّص عليها المشّرع اللبناني إنما 

ن كانت تخضع ل نقطاع  .3هي مدة سقوط، وبالك    تخضع للوقف وا 

ويرجع  ي تعليل النص على هال المدة اات التعليل الاي سبق بيانه لدى دراسة تقادم        
بما يكون القانون  هدداً م   ي، وهو عدم بقاء البائعدعاوى الزيادة والنقص  ي القانون المدني المصر 

 .4 ي مواجهته من حقوق د شرعه  للمشتريق

نما ينحصر بالدعاوى الناشئة موجبات وعقود، إ( 262)وغني عن البيان أن تطبيق المادة         
نتيجة أحكام أخرى  عاوى التي بإمكان المشتري إقامتها ضد البائعدون غيرها من الد عن النقص

 .5 ي المبيع أحكام النقصغير 

 
                                                           

وكالك انظر 628ص .عقد البيع مرجع سابق: وقاسم، محمد حسن. 608ص . مرجع سابق: العطار، عبد الناصر تو يق 1
ال يجوز النزول عن التقادم قبل  بوت الحق  يه، كما ال "نون المدني المصري والتي تنص على أنه من القا( 488/1)المادة 

 ".يجوز أن يتم التقادم  ي مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون
يجوز لكل شخص يملك التصرف  ي حقوقه أن ينزل ولو ضمنًا "مدني مصري والتي تنص على أنه ( 488/6)انظر المادة  2
 :مرقس، سليمانوكذلك  ".ن التقادم بعد  بوت الحق  يه، على أن هاا النزول ال ينفا  ي حق الدائنين إاا صدر إضرارًا بهمع

 292ص. الوافي مرجع سابق

 .90ص . مرجع سابق: وكبارة، نزيه 684ص  .مرجع سابق القانون المدني: محمد حسنقاسم،  3
 .90ص  .المرجع السابق 4
 .600-199ص  .مرجع سابق العقود المسماة: سلطان، أنورو . 90ص  .المرجع السابق 5
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 الخاتمة

ًا  ي لقد بينت  ي هاا البحث أحكام الزيادة والنقص  ي المبيع بعد إبرام العقد وقبل التسليم، متبع
دراستي المنهج التحليلي المقارن، شارحًا وموضحًا ومقارنًا بين التشريعات موضوع الدراسة، وهي 
مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني، والقانون المدني المصري وقانون الموجبات والعقود 

وانين موضوع الدراسة اللبناني، وقد وضحت من خ ل المنهج المتبع تلك األحكام وبينت اتفاق الق
على تطبيق أحكام اإلتفاق أو العرف على لحكم الزيادة والنقص  ي المبيع، واخت  ها  ي مواطن 

 .أخرى من جزئيات الدراسة

 :النتائج وقد توصل الباحث من خالل هذا البحث إلى 

فاق والعرف جعلت مجلة األحكام العدلية والقانون المدني األردني والقانون المدني المصري لإلت -1
دورًا  ي تحديد مآل الزيادة او النقص  ي المبيع، مع تقديم االتفاق  ي التطبيق على ما يقضي به 
العرف من أحكام، ورغم خلو القانون اللبناني من نص صريح يقضي بتطبيق اتفاق األطراف لحكم 

أطراف عقد البيع  الزيادة  ي المبيع، إال أنه يمكن القول بأن المشرع اللبناني قد جعل بإمكان
االتفاق على ما يخالف القواعد التي قررها، بحكم أن تلك القواعد ليست من النظام العام، كما أن 
تطبيق العرف جائزم إن لم يكن الزمًا، الك أن تطبيقه قد يكون عمليًا أك ر من تطبيق النص 

ف عن التطبيق يكون القانوني الاي يمكن أن يحتاج تطبيقه إلى حكم قضائي، كما أن حجب العر 
 .أشبه بحجب اتفاق األطراف وخصوصًا  ي البيوع التجارية التي يك ر  يها تطبيقه

أن المجلة قد جعلت عقد البيع  ي حال الزيادة  ي المبيع الاي ال يضرل التبعيض تامًا الزمًا،  -6
ا المقدار يكون عقد    يتأ ر عقد البيع بهال الزيادة ألن البيع إنما تم على مقدار معين، وبوجود ها

البيع صحيحًا، وأما الزيادة  ي المبيع    تدخل  ي البيع ألنها ليست وصفًا، ال يكون للمشتري أن 
يتمسك باالحتفاظ بتلك الزيادة ب منها دون رضا البائع الن االحتفاظ بالزيادة حق للبائع ال ينزع منه 

الزيادة  ي المبيع الاي ال يضرل التبعيض  إال برضال، كما أن مجلة األحكام العدلية  رقت  ي حكم
إاا كان المبيع من الم ليات عنه من القيميات ،  جعلت األصل العام لحكم الزيادة  ي المبيع الاي 
ال يضرل التبعيض هو استحقاقها للبائع الاي يملك استردادها أو إبقائها للمشتري ب منها أو أك ر من 
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،  ي حين أ ردت حكمًا خاصًا بالعدديات المتفاوتة التي هي من  منها أو حتى التنازل عنها مجاناً 
 .القيميات

،  له ًا للبائعيضرل التبعيض من حق الزيادة  ي المبيع الاي الالقانون المدني األردني جعل  -4
دون التفرقة بين البيع ب من المجموع أو البيع مع تفصيل  من الجزء من  الحق  ي استردادها عيناً 

الحكم هو  ، وهوالزيادة ب منها دون رضا البائعيكون للمشتري أن يتمسك باإلحتفاظ بتلك المبيع، وال 
بخصوص المبيع الاي ال يضرل التبعيض إاا كان من الم ليات إا جعلت للبائع  المجلة  يااته 

 .استردادل عينًا، بينما جاء المشرع األردني بحكم عام لم يفرق  يه بين القيميات والم ليات
أك ر تو يقًا من القانون المدني األردني بخصوص حكم الزيادة  ي المبيع الاي ال المجلة كانت  -4

يضرل التبعيض، إا أن الحكم بجعل الزيادة من حق البائع  ي جميع األحوال قد ينشأ عنه ضرر 
ال بالبائع،  قد يكون الجزء الزائد صغيرًا بحيث ال يمكن للبائع أن يتصرف به ببيع أو بغيرل،  في ه

 .الحالة قد يضطر البائع لبيعه للمشتري ب من بخس
أعطت المجلة الخيار للمشتري  ي حال تم البيع و قا لسعر الجزء أو الوحدة القياسية من  -5

خا المجموع بما يقابله من ال من على النحو أن شاء ا  ،  ان شاء طلب  سخ عقد البيع و الموزون
 .كون غير الزم  ي حق المشتريالمفصل ألجزائه وأقسامه، أي أن عقد البيع ي

من حق البائع إاا كان ال من محددًا و قًا لسعر الوحدة القانون المدني األردني الزيادة جعل  -2
القياسية للمبيع، وهو يستحق  منها، ولكن ليس للبائع أن يلزم المشتري بالزيادة مع ما يقابلها من 

تري الحق  ي  سخ البيع إاا كانت الزيادة القانون المدني األردني قد أعطى المشكما أن ال من، 
الحاصلة  ي المبيع تلزمه بأك ر مما اشترى، والك ت  يًا للضرر الاي قد يقع على المشتري جراء 

 .إلزامه بد ع مبلغ إضا ي  منًا للزيادة التي أعطى القانون البائع حق المطالبة به
إاا تم البيع و قا لسعر مجموع المبيع دون القانون المدني األردني قد جعل الزيادة للمشتري   إن -2

وبالك يمكن القول باتفاق القانون المدني األردني ومجلة  ،أن يلزم األخير بد ع ما يقابل تلك الزيادة
 .األحكام العدلية  ي موضوع الزيادة  ي المبيع الاي ال يضرل التبعيض 

 من محددًا و قًا لسعر الوحدة إاا كان ال - رق المشرع المصري  ي حكم الزيادة  ي المبيع  -8
بين المبيع الاي يضرل التبعيض عن المبيع الاي ال يضرل التبعيض،  إاا كان  -القياسية للمبيع
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وهو اات الحكم أيضًا  ي مجلة  المبيع مما ال يضرل التبعيض كانت الزيادة ملكًا خالصًا للبائع،
جلة قد أ ردت حكمًا خاصًا بالعدديات المتفاوتة األحكام العدلية والقانون المدني األردني، إال أن الم

، وهو ما ين أن هناك زيادة  ي المبيع منهاباعتبارها من األشياء القيمية،  اعتبرت العقد  اسدًا إاا تب
 .لم يأت به المشرع المصري

كان المبيع غير قابل إاا  مقابل د عه  منها بالزيادةلقانون المصري المشتري ملزمًا جعل ا  -9
عيض، كما يكون للمشتري أن يطلب  سخ العقد إن كانت الزيادة جسيمة بحيث لو علم بها لما للتب

أتم العقد، أو أنه عاجز عن د ع  منها ويتفق الك مع ما قررل القانون المدني األردني من أحكام، إا 
ق  سخ جعل المشرعين المصري واألردني الزيادة حقا للبائع  يستحق  منها، كما أعطيا المشتري ح

بأك ر مما اشترى  ي القانون  لمشتريمة  ي القانون المصري أو ملزمة لالبيع إاا كانت الزيادة جسي
 .األردني، على خ ف المجلة التي أعطت الخيار للمشتري بين أداء  من الزيادة و سخ البيع

الاي ال يضرل لم يفرق قانون الموجبات والعقود اللبناني  ي حكم الزيادة  ي المبيع بين المبيع  -10
التبعيض عن المبيع الاي يضرل التبعيض، كما أن المشرع اللبناني قد منح المشتري الخيار بين 
أداء  من الزيادة  ي المبيع والرجوع عن العقد إاا كانت الزيادة جزءًا من عشرين من المبيع أو تزيد 

ل من جزء على عشرين  ي على هاا المقدار،  ي حين جعل الزيادة للمشتري إاا كانت الزيادة أق
المبيع، مع إلزامه بد ع  منها، إال إاا كان عقد البيع يقضي بالرجوع إلى مدرجات خرائط المساحة 
ولم تتجاوز الزيادة المقدار المتسامح    يكون المشتري ملزمًا بد ع ما يقابل الزيادة  ي مقدار 

خالف مجلة األحكام العدلية والقانون المدني وبالك  إن قانون الموجبات والعقود اللبناني قد ، المبيع
األردني والمصري، الك أن هال القوانين قد جعلت لطبيعة المبيع وقابليته للتبعيض من عدمها أ رًا 
مهمًا  ي تحديد مآل الزيادة  ي المبيع، كما أنها لم تربط تحديد الحكم بكون الزيادة تساوي مقدارًا 

 .  ي النص اللبناني محددًا من المبيع كما هو الحال
البيع و قًا لسعر المجموع دون  جعل قانون الموجبات والعقود اللبناني الزيادة للمشتري إاا تم -11

أن يكون ملزمًا بأداء ما يقابلها من  من، وي  حظ أن الك هو اات ما يقررل القانون المدني 
جاءا بنصوص أو ى من المصري  ي هاا الصدد، وبالك يكون المشرعين الع ماني واألردني قد 
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المشرعين المصري واللبناني، إا أن األجدر إنما يتم ل  ي بناء الحكم على طبيعة المبيع وقابليته 
 .للتبعيض من عدمها

كم النقص  ي المبيع الاي ال يضّرل التبعيض، المجلة مع القانون المدني األردني اتّفق  -16  ي ح 
كم النقص  ي المبيع الاي ال يضّرل التبعيض بين البيع و قًا لسعر  حيث لم يفّرق منهما  ي ح 

كم العدديات  الوحدة من المبيع عن البيع و قًا لسعر المجموع، ورغم أن هال التفرقة قد وجدت  ي ح 
المتفاوتة  ي المجلة بوصفها من األشياء القيمية، إال أن هال التفرقة يمكن تصّورها كالك بالنسبة 

 .مدني األردنيلألشياء القيمية  ي القانون ال
وبالك  ان القانون المدني المصري قد خالف المجلة والقانون المدني األردني، الك أن  -14

المشرع المصري لم يفرق  ي حكم النقص  ي المبيع بين المبيع الاي ال يضرل التبعيض عن المبيع 
ا ال من محددًا الاي يضرل التبعيض، كما لم يفرق  ي تلك األحكام أيضًا بين الحالة التي يكون  يه

ل من مجموعه، بينما جعلت المجلة  لسعر الوحدة القياسية للمبيع، عن تحديد  من المبيع و قاً  و قاً 
 .والقانون المدني األردني الك أساسًا للتفريق  ي الحكم

لكيفية تحديد ال من، إال أنه لم يجعل   ي حكم النقص  ي المبيع و قاً المشرع اللبناني  رق  -12
خ  ًا للمجلة والقانون  - ي تحديد هاا الحكم يع وقابليتها للتبعيض من عدمها دوراً لطبيعة المب

، إضا ة إلى أن المشرع اللبناني قد نص على است ناء لم يأخا به أي من  -المدني األردني
المشرعين الع ماني أو األردني أو المصري، ويتم ل  ي الحالة التي يقضي  يها عقد البيع بالرجوع 

 .درجات خرائط المساحةإلى م
أحكام المجلة والقانون المدني األردني أك ر تو يقا مما نص عليه المشرعين اللبناني جاءت  -12

والمصري، مع تفضيل أحكام المجلة على باقي القوانين موضوع الدراسة، الك أن التفريق  ي 
اية طر ي عقد البيع، كبر قدر ممكن من التوازن  ي حمأإلى طبيعة المبيع يحقق  األحكام استناداً 

بعد من الك إا راعت  ي أما أن المجلة اهبت وهاا ما انتهجه المشرعين الع ماني واألردني، ك
 .أحكامها كون المبيع من القيميات أو من الم ليات
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 :ولتحقيق شمولية البحث وغاياته فإن الباحث يوصي بما يأتي 

أن يحاو حاو المجلة  ي التفريق  ي يتمنى الباحث على مشرعي القوانين موضوع الدراسة  -1
حكم الزيادة  ي المبيع الاي ال يضرل التبعيض، إا جعلت المجلة األصل العام هو استحقاقها 
للبائع،  ي حين أ ردت حكما خاصا للقيميات نظرًا لطبيعتها، مما يحقق التوازن األشمل  ي حماية 

 .طر ي عقد البيع وحقوق كل منهما
طبيق أحكام الزيادة والنقص  ي المبيع  ي قانون الموجبات والعقود أن يتم توسيع نطاق ت -6

اللبناني بحيث تشمل العقار والمنقول، الك ان حصر تطبيق تلك األحكام  يما يخص العقار دون 
للجوء للقواعد العامة التي تتسع ك يرا على هاا الموضوع، كما قد  ىسوال إنما يضطر السائل إل

 .ى عدم تحقيق التوازن بين أطراف عقد البيعيؤدي تفسيرها الواسع إل
أن يتم تعديل النصوص الخاصة بالتقادم  ي مجلة األحكام العدلية وخصوصا  ي موضوع هاا  -4

البحث، الك بأن ترك التقادم على حاله كما هو منصوص عليه  ي المجلة يسهم  ي إطالة األمد 
يتعلق بأحكام الزيادة والنقص  ي المبيع، الاي يمكن ألي من أطراف العقد الرجوع على اآلخر  يما 

وهاا يخالف التشريعات الحدي ة التي تتجه إلى النص على مدة تقادم معقولة تسهم  ي استقرار 
 .الحقوق

ال تسمع الدعوى بفسخ "لتصبح من القانون المدني األردني ( 294)المادة  نّص أن يتم تعديل  -2
، الك أن التسليم "تسليمًا  عليًا  سنة على تسليم المبيعالعقد أو إنقاص ال من أو تكملته إاا انقضت 

 .الفعلي هو الاي يتيح للمشتري الوقوف على أي نقص أو زيادة  ي المبيع
يتمنى الباحث على المشرع الفلسطيني أن يأخا بأحكام المجلة  ي موضوع الزيادة والنقص  ي  -2

األشمل واألقدر على تحقيق التوازن بين المبيع، إا أن أحكام المجلة  ي هاا الصدد كانت األو ى و 
طر ي عقد البيع، باست ناء موضوع التقادم المشار إليه سابقًا، كما يتمنى الباحث على المشرع 
الفلسطيني أن يلجأ إلى النص الصريح وأال يحاو حاو المشرع المصري الاي ترك حكم النقص  ي 

واعد العامة يتسع تفسيرها مما قد يفتح المجال المبيع  ي بعض جزئياته للقواعد العامة، الك أن الق
 .أمام تطبيقها على أك ر من وجه
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و ي الختام أرجو من اهلل أن يسهم ما قدمته  ي الوصول إلى العدالة المبتغاة ،  إن أكون قد أصبت 
ال  الكمال هلل وحدل  . زله الحمد والمنة، وا 
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 .م1941.االميرية
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 م6010.والتوزيع
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Abstract 

    The subject of increase and decrease in sale item after concluding the 

contract and before delivery is one of the most important subjects as a 

result of the importance of the sales contract itself, nevertheless, this 

subject wasn’t studied much despite the importance of the subject and the 

knowledge of all civil regulations compared to it.  

    In this thesis I studied “Increase and Decrease in the sale item after 

concluding the contract and before delivery” situation of comparative civil 

legislations from increase and decrease in the sale showing the extent of 

agreement between contractors or convention to identify the laws of 

increase and decrease, explaining the laws mentioned in the legislations of 

the study subject in this matter in case of agreement absence or exclusion 

of application of what convention determines, following the comparative 

analytical approach so to give the researcher an opportunity to cover all the 

aspects of the study.   

    I  discussed the rules mentioned in the comparative legislations in the 

study subject that focused most of the time on the capability of the sale 

item of partition, and whether the price of the item was fixed according to 
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the standard unit price of the sale item or according to price of the whole 

sale item in the shown form in the study.    

    First chapter also showed the rules of increase of the sale item in the 

comparative laws where I illustrated these rules in the Jordanian civil law 

and journal of judicial verdicts first, then showed the corruption of the rules 

in the Egyptian civil law and the Lebanese obligations and contracts law 

comparing between the later and those shown in the journal and the 

Jordanian civil law. 

    Chapter two dealt with the decrease in the sale item in the comparative 

laws following the research plan I followed in the first chapter, where I 

illustrated those rules in the journal of judicial verdicts and the Jordanian 

civil law, then presented these laws in the Egyptian civil law and the 

Lebanese obligations and contracts law analyzing and comparing between 

the later and those rules mentioned in the journal and the Jordanian civil 

law. 



 

 




