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 التعريف بعقد االيجار

 

بؤنه : تملٌك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة  عقد االيجارق م ع  777عرفت المادة 

 وبه ٌلتزم المإجر أن ٌمكن المستؤجر من االنتفاع بالماجور . 

ٌتضح من التعرٌف ان عقد االٌجار ٌتكون من طرفٌن , مإجر و مستؤجر , ٌلتزم االول من 

باألجرة .ٌسمى  تمكٌن الثانً من االنتفاع بالمؤجور لمدة معٌنة فً مقابل ثمن معلوم  

 وبذلك تكون عناصر عقد االٌجار هً :

_ تمكٌن المستؤجر من االنتفاع بالمؤجور .1  

_ األجرة .7  

_ المدة .3  

 

  :خصائص عقد االيجار 

 

ال ٌشترط النعقاده شكل خاص , وانما ٌنعقد بمجرد توافق إرادة  : االيجار عقد رضائي_ 1

الطرفٌن المتعاقدٌن أٌاً  كانت الوسٌلة التً اختارها للتعبٌر عن  إرادتهما . فٌنعقد عقد االٌجار 

بالكتابة والمشافهة او االشارة الدالة . اال ان هذه القاعدة لٌست من النظام العام ولذلك لٌس هنام 

متعاقدٌن من االتفاق على اشتراط الكتابة ركناً لالنعقاد او من اجل اثبات العقد .ما ٌمنع ال  

 

بلة تقع على عاتق  اطرافه. فالمإجر : حٌث ولد التزامات متقا االيجار عقد ملزم لجانبين_ 7

ٌلتزم بتسلٌم الماجور وتمكٌن المستؤجر من االنتفاع بالعٌن المإجرة وإجراء اإلصالحات 

العٌن المإجرة .وٌلتزم المستؤجر من الوفاء باألجرة وعدم استعمال المؤجور  الضرورٌة فً



خالفاً لألغراض المبٌنة فً عقد االٌجار بما ٌترتب علٌه من إساءة لسمعة المإجر 

.أو إلحاق الضرر بالعٌن المإجرة  

 

,  : حٌث ان كالً من طرفٌه ٌؤخذ مقابل ما ٌعطًعقد االيجار من عقود المعاوضة _ 3

لمإجر ٌؤخذ األجرة مقابالً للمنفعة التً ٌستوفٌها المستؤجر من العٌن المإجرة والعكس فا

 صحٌح .

الغرض منه هو تمكٌن المستؤجر من االنتفاع  باعتبار ان عقد االيجار يرد على المنفعة : _4

بالمؤجور لمدة معٌنة ٌعود بعدها الى المإجر . فهو  ال ٌخول المستؤجر أي حق على الشًء 

 المإجر ٌمكنه من التصرف به .وهذا ما ٌمٌز عقد االٌجار عن عقد البٌع .

 

هذا االساس  وعلى ,, حٌث ان الزمن عنصر جوهري فٌه عقد االيجار من عقود المدة_  5

ٌرتبط  تنفٌذ عقد االٌجار بمدة معٌنة , حٌث ان منفعة الشًء المإجر ال تمنح للمستؤجر اال الى 

 أجل معٌن.

 

ولٌس اعمال التصرف كالبٌع , باعتبار ان عقد االٌجار  عقد االيجار من أعمال اإلرادة_ 6

مإجر لكً ٌكون له وسٌلة الستغالل الشًء والحصول على ثماره . ولذلك ال ٌشترط  فً ال

الحق فً ابرام عقد االٌجار ان تكون له اهلٌة التصرف , وانما ٌكفً هنا ان ٌتمتع بؤهلٌة 

  االجارة فقط .

 

 

 

 

 



 

 تمييز عقد اإليجار عن غيره من العقود

 

 

 أوالً _ عقد اإليجار والعارية : 

عوض على أن ٌرده  اإلعارة عقد به ٌسلم شخص آلخر شٌئا غٌر قابل لالستهالك، ٌستعمله بال

 بعد االستعمال .

كما لو قام شخص باستعارة كتاب من المكتبة لغرض القراءة , على أن ٌرده بعد االنتهاء 

 وٌكون من غٌر عوض, عكس عقد اإلٌجار الذي ٌكون بعوض .

مع ذلك هناك بعض الحاالت التً ٌصعب التمٌٌز فٌها بٌن عقد اإلٌجار وعقد اإلعارة  , ومن 

ملٌون دٌنار عراقً, وطلب احمد من  ٠١١: اذا قام احمد ببٌع دارة الى علً بمبلغ ذلك مثالً 

 علً ان ٌبقى فً البٌت إلى حٌن شراء بٌت جدٌد هل ٌعتبر هذا عقد إٌجار ام إعارة.؟

فً هذه الحالة اذا تم مراعاة المدة والمال )بمعنى تم االتفاق على أن ٌبقى احمد فً البٌت لمدة 

الف.( ٌعتبر هنا العقد  ٠١١أشهر, وتحدٌد مبلغ بدل المدة هذه ولٌكن  ٤ن معلومة كؤن تكو

 إٌجار. أما إذا لم ٌتم مراعاة المدة والمال ٌعتبر العقد إعارة.

 

 

 ثانياً_ عقد اإليجار والوديعة :

 الودٌعة عقد به ٌحٌل المالك او من ٌقوم مقامه حفظ ماله إلى شخص آخر، وال ٌتم اال بالقبض .

بين اإليجار و الوديعةالفرق   

_ فً عقد اإلٌجار المستؤجر ٌنتفع بالعٌن المإجرة ,عكس الودٌعة حٌث أن المودع لدٌة ال 1

 ٌنتفع بالعٌن المودعة.



_ فً الودٌعة ٌمكن للمودع  سحب العٌن المودعة فً اي وقت ٌشاء، عكس عقد اإلٌجار إذ 7

المدة المتفق علٌها . لٌس من حق المإجر سحب العٌن المإجرة اال بعد انتهاء  

لكن هناك حالة ٌصعب فٌها الفصل بٌن عقد اإلٌجار وعقد الودٌعة ,وهً اذا ذهب احمد إلى 

 صاحب مخزن من أجل تخزٌن بضاعته هل ٌعتبر هنا عقد إٌجار ام ودٌعة.؟

فً هذه الحالة ٌكون العقد حسب اتفاق الطرفٌن، اذا تم االتفاق على أن ٌكون ألحمد استرداد 

اعة وقت ما ٌشاء ٌعتبر العقد ودٌعة. اما اذا التزم صاحب المخزن بؤن ٌجعل المخزن البض

.تحت تصرف احمد لمدة معلومة وبمبلغ معلوم ٌعتبر عقد إٌجار  

 

 

 ثالثاً : عقد االيجار وعقد العمل :

عقد العمل هو " اتفاق بٌن العامل وصاحب العمل ٌلتزم فٌه االخٌر بؤداء األجر المتفق علٌه 

 إلى العامل".

وعلى هذا االساس فالمقصود بالعامل من الناحٌة القانونٌة هو " كل من ٌإدي عمالً لقاء أجر , 

وٌكون تابعاً فً عمله إلدارة وتوجٌه صاحب العمل الذي ٌقصد به كل شخص طبٌعً او 

.معنوي ٌستخدم عامالً ام اكثر لقاء اجر "  

ٌقوم على االنتفاع بالشًء كما فً اإلٌجار, وإنما والفرق بٌن العمل واالٌجار هو أن العمل ال 

 ٌقوم على خدمات العامل .

ولكن هناك حالة  ٌصعب فٌها الفصل بٌن اإلٌجار والعمل , وهً اذا قام شخص بتاجر سٌارة  

 بسائقها لنقل امتعه من شركة سٌارات. هل ٌعتبر العقد هنا إٌجار ام عقد عمل؟

 

شركة حق االشراف والرقابة والتوجٌه للسائق ٌعتبر العقد هنا ٌذهب الشراح الى انه اذا كان لل

.إيجاراما اذا لم ٌكن لدٌها هذا الحق, ٌعتبر العقد هنا عقد  عملعقد   

 

 



 

 

 رابعاً _ عقد اإليجار وحق االنتفاع :

حق المنتفع ٌشبه حق المستؤجر فً عدة وجوه, منها ان كالً منهم ٌنتفع بشًء ال ٌملكه لمدة 

ولكن هناك عدة فروقات بٌنهم اهمها :معٌنة.   

_ ان  حق المستؤجر حق شخصً، اما حق المنتفع فهو حق عٌنً .1   

_ حق المنتفع مصدره اي سبب من اسباب كسب الحقوق العٌنٌة عقد كان او وصٌة او هبة 7 

.عدا المٌراث، اما حق المستؤجر فمصدره العقد دائماً   

_ حق المنتفع ٌكون بعوض او بدون عوض, اما حق المستؤجر دائما ٌكون بعوض . 3   

_ حق المنتفع ٌنتهً بموته، اما حق المستؤجر ٌورث عنه  اال اذا اتفق المإجر والمستؤجر 4 

 على عكس ذلك .

_ ان حق االنتفاع ٌتضمن التزاماً عاماً على عاتق مالك الرقبة بترك صاحب حق االنتفاع 5

ٌنتفع بالشًء , اما عقد االٌجار فؤن التزام المإجر بتمكٌن المستؤجر من االنتفاع بالشًء هو 

التزام اٌجابً ٌقتضً ان ٌستمر المإجر بتمكٌن المستؤجر من االنتفاع بالشًء المإجر طوال 

 مدة عقد االٌجار.

 

 

 

 

 

 

 



 اركان عقد االيجار

 

افر أركان ثالثة وهً : التراضً و المحل ) العٌن عقد االٌجار كغٌره من العقود ال ٌقوم اال بتو

 المإجرة و األجرة ( والسبب .

 

 

 التراضي في عقد االيجار

 

ٌعتبر االٌجار من العقود الرضائٌة الذي ٌشترط النعقاده وجود التراضً بٌن المتعاقدٌن , 

ان  بمعنى صدور اٌجاب من احد الطرفٌن وقبول من الطرف االخر, وعلى هذا االساس ٌجب

ٌقصد كل من المإجر والمستؤجر أبرام عقد االٌجار , وكذلك ان  ٌتفقا على المدة وعلى االجرة 

 وعلى العٌن المإجرة. وفً حالة اذا اختلفا على شًء ال ٌنعقد عقد االٌجار .

ولكن وجود التراضً ال ٌكفً وحده لكً ٌنعقد االٌجار صحٌحاً , بل ٌلزم أن ٌكون رضا كل 

 من المتعاقدٌن

صحٌحاً خالٌاً من العٌوب التً تجعل العقد موقوفاً, وهذه العٌوب هً " اإلكراه و الغلط والغبن 

 مع التغرٌر".

 

 

 

 

 

 



 االهلية في عقد االيجار:

 

ٌشترط لكً ٌكون عقد االٌجار صحٌحاً ان ٌكون كل من المإجر والمستؤجر متمتعاً باألهلٌة 

ق م ع  التً تنص على : " ٌشترط النعقاد  737الالزمة ألبرام عقد االٌجار حسب المادة  

االٌجار اهلٌة المتعاقدٌن وقت العقد, بان ٌكون كل منهما عاقالً ممٌزاً , وٌشترط لنفاده كون 

.دٌن عاقلٌن غٌر محجورٌن وكون المإجر مالكاً لما ٌإجره أو وكٌالً للمالك أو ولٌاً عنه " العاق  

ووفقاً لهذه المادة فؤن عقد االٌجار الذي ٌبرمه الصغٌر غٌر الممٌز الذي لم ٌبلغ سن السابعة  

 او المجنون جنوناً مطبقاً ٌكون باطالً باعتبار ان الصغٌر غٌر الممٌز و المجنون عدٌما االهلٌة 

ا تكون اما بالنسبة للصغٌر الممٌز الذي لم ٌبلغ سن الرشد, فان عقود االٌجار التً ٌبرمه

موقوفة على إجازة ولٌه او وصٌه فً الحدود التً ٌجوز فٌها للولً او الوصً أن ٌبرم عقد 

االٌجار بالنٌابة عن الصغٌر, باعتبار ان عقد االٌجار من عقود االدارة الدائرة بٌن النفع 

 والضرر .

لحصول وفً حالة  أذا اكمل الصغٌر الممٌز سن الخامسة عشر من العمر ٌجوز لولٌه بعد ا

ٌُسلم الصغٌر مقداراً من أمواله وٌؤذن له بالتجارة  حسب المادة  على ترخٌص من المحكمة ان 

ق م ع , وبذلك تعتبر تصرفات الصغٌر الداخلة تحت االذن بمثابة البالغ سن الرشد ,  98

ة وبالتالً فؤن عقود االٌجار التً ٌبرمها الصغٌر المؤذون تكون صحٌحة ونافذة وال تكون متوقف

 على اجازة الولً اال اذا تجاوز الصغٌر الحدود التً رسمها له ولٌه.

فإذا كان االذن مطلقاً ٌجوز للصغٌر عندها ان ٌبرم عقود االٌجار دون التقٌٌد بمدة معٌنة . اما  

اذا جاء األذن مقٌداً  فال ٌجوز للصغٌر تجاوز هذه المدة المحددة من قبل الولً ) كما لو أذن 

م عقد االٌجار لمدة سنتٌن فقط , وقام الصغٌر بؤبرام عقد االٌجار لمدة خمس للصغٌر ابرا

سنوات , هنا ٌكون عقد االٌجار بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة والخامسة موقوفاً على اجازة 

  الولً (

 

 

 

 



 

 من له الحق في االيجار

 

 اوالً _ المالك :

ٌُمّكن الغٌر  مالك الشًء باعتباره ٌستطٌع بٌع ملكه , فهو من باب اولى ٌستطٌع تؤجٌره . أي 

من االنتفاع به. ولهذا ٌحق للمالك ان ٌإجر ملكه وٌكون عقده صحٌحاً نافذاً طالما كان بالغاً 

لسن الرشد وغٌر محجور علٌه. هذا فً حالة اذا كان الشًء مملوك لشخص واحد. اما فً 

شخص واحد( كما لو اشترى عدد من  حالة الملكٌة الشائعة ) اي ان الشًء مملوك ألكثر من

االشخاص عقاراً واحداً فإن كل شخص منهم ٌصبح مالكاً على الشٌوع. وقد عالج القانون 

منه بقولها  1661م  7المدنً العراقً موضوع الملكٌة الشائعة فً عدة مواد منها   ف 

.)وٌجوز للشرٌك على الشٌوع أن ٌإجر حصته الشائعة لشرٌكه او لغٌر شرٌكه (  

اال ان حق المالك على الشٌوع ٌتقٌد بعدم االضرار بباقً الشركاء,  وكذلك ٌتقٌد بما جاء فً 

( التً تنص على: ) تكون أدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعٌن ما لم 1664المادة ) 

ٌوجد اتفاق ٌخالف ذلك , وما ٌستقر علٌه اصحاب القدر االكبر من الحصص فً اعمال 

.معتادة ٌكون ملزماً للجمٌع حتى االقلٌة التً خالفت هذا الرأي ( االدارة ال  

 

 ثانياً _ االيجار الصادر ممن له حق االنتفاع بالشيء :

 أ _ مالك حق المنفعة :

حق المنفعة هو حق عٌنً ٌخول صاحبه استعمال الشًء المنتفع به وتوابعه واالستٌالء على 

تفع استغالل الشًء المنتفع به عن طرٌق تؤجٌره ألي ثماره طوال مدة انتفاعه به . وٌحق للمن

مدة ٌراها بشرط ان ال تزٌد عن مدة حق االنتفاع ذاته, فإذا كانت مدة االنتفاع عشر سنوات 

جاز للمنتفع ان ٌإجر الشًء المنتفع به ألي مدة ٌراها شرط ان  ال تتجاوز العشر سنوات . 

عتبار ان حق االنتفاع ٌنتهً فً جمٌع االحوال واال تتجاوز فً الوقت نفسه حٌاة المنتفع با

بموت المنتفع حتى قبل انقضاء االجل . فإذا مات المنتفع بعد خمس سنوات مثالً فؤن اٌجار 

.ٌنتهً بموته لزوال حق المنفعة   



 

 ب_ مالك حق االستعمال او السكنى :

تحدد نطاق حق ٌصح ان ٌكون تملٌك المنفعة قاصراً على االستعمال او على السكنى , وٌ

االستعمال وحق السكنى بمقدار ما ٌحتاج الٌه صاحب الحق وأسرته  , و ال ٌجوز تؤجٌره للغٌر 

. واذا قام صاحب حق االستعمال او السكنى بتؤجٌره للغٌر وقع العقد باطالً لوروده على حق ال 

عن الحق ٌقبل التؤجٌر. ولكن مع ذلك ٌجوز لصاحب حق االستعمال أو حق السكنى أن ٌنزل 

وٌإجر الشًء فً حالة وجود شرط صرٌح أو مبرر قوي ٌدعو إلى ذلك )مثل السفر الى 

خارج البلد للعالج او الدراسة(. وال شك بؤن تقدٌر وجود كفاٌة المبرر للنزول عن هذا الحق 

بعد أمر متروكا القاضً الموضوع. وقد تحتاج الدار التً تقرر علٌها حتى السكنً إلى 

ٌلتزم صاحب هذا الحق بإجرائه ، فإذا امتنع صاحب الحق عن القٌام بهذا  إصالح، لذلك

اإلصالح، للمحكمة أن تإجر الدار لشخص آخر ٌقوم باإلصالح خصماً من األجرة وٌرد الدار 

 فً نهاٌة اإلٌجار لصاحب حق السكنى . 

 

 

 ثالثاً _ االيجار الصادر من الدائن المرتهن رهناً حيازياً:

المرتهن رهن حٌازة، هو ٌحوز شٌئا للمدٌن تؤمٌنا على دٌنه، وله أن ٌستغل العٌن الدائن 

المرهونة وفقا لما أعدت له، ما لم ٌتفق على خالف ذلك، وتستنزل الغلة من الدٌن. وعلى ذلك 

ٌجوز للدائن المرتهن أن ٌإجر العٌن عقارا كانت أم منقوال، على أن ٌخصم األجرة من الدٌن 

ف   1139من الفوائد والمصارٌف ثم من أصل الدٌن , هذا وقد نصت المادة )  فتستنزل أوال

ق م ع ( على أنه : )ٌتولى المرتهن إدارة المرهون رهناً حٌازٌاً، وعلٌه أن ٌبذل فً إدارته  1

 من العناٌة ما ٌبذله الرجل المعتاد...( .

شخص حتى إذا كان  وفً ضوء هذا النص ٌستطٌع الدائن المرتهن أن ٌإجر المرهون ألي 

المستؤجر هو الراهن ألن اإلٌجار هر الطرٌق الطبٌعً لإلدارة واالستغالل. ولكن لما كان 

المرتهن ال ٌملك إال حق اإلدارة، فال ٌجوز له أن ٌإجر المرهون لمدة تزٌد على ثالث سنوات. 

رات الخاضعة ألحكام ولكن هذا األمر ٌصطدم بمبدأ االمتداد القانونً لعقد اإلٌجار بالنسبة للعقا

قوانٌن اإلٌجار الخاصة. وعلى هذا األساس ٌمتنع على الدائن المرتهن تؤجٌر العقارات  اال اذا 

.كان االٌجار للراهن نفسه   



 

 رابعاً _ االيجار الصادر من الوكيل :

الوكالة هً عقد به ٌقٌم شخص غٌره مقام نفسه فً تصرف جائز معلوم , وهً على نوعٌن : 

عامة , وكالة خاصة. والوكالة الخاصة هً التً تتناول عمالً قانونٌاً معٌناً و ال تخول وكالة 

الوكٌل صفة النٌابة اال فً مباشرة االمور المحددة فٌها. وعلى هذا ٌكون عقد االٌجار الصادر 

من الوكٌل صحٌحاً ونافذاً بحق الموكل بشرط ان ال ٌتجاوز الوكٌل الحدود التً رسمتها 

. فاذا وكل المالك شخصاً بإٌجار العٌن لمدة معٌنة , ٌكون العقد صحٌحاً اذا كان ضمن الوكالة

المدة المحددة من قبل المالك او اقل منها. أما اذا عقد الوكٌل االجارة لمدة تزٌد عن المدة 

المحددة من قبل الموكل, فؤن عقد االٌجار ٌكون موقوفاً على اجازة الموكل. وكما ٌحق 

لذي تعاقد مع الوكٌل ان ٌحدد للموكل مٌعاداً مناسباً ٌجٌز فٌه التعاقد, فؤن لم تصدر للمستؤجر ا

االجازة فً هذا المٌعاد تحلل من العقد. اما اذا كان التوكٌل مطلقاً مفوضاً, ٌصح هنا اٌجار 

  الوكٌل ألي مدة ٌشاء . وٌسري فً حق الموكل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحل في عقد اإليجار

 

اإلٌجار ٌكون مزدوج، حٌث ٌكون الشًء المؤجور هو محل التزام المإجر, واالجرة محل  المحل فً عقد

  التزام المستؤجر.

 

 الشيء المأجور

  

الشً المؤجور عقار كان ام منقول ٌجب أن تتوافر فٌه شروط معٌنة لكً ٌصلح ان ٌكون محالً صحٌحاً فً 

 عقد اإلٌجار.  وهذه الشروط هً :

 

_ 1 موجود أو قابل الوجود في المستقبل :ان يكون الشيء   

حٌث ال ٌجوز إٌجار شًء غٌر موجود وأال كان عقد اإلٌجار باطال ) كما لو كان أحمد ٌمتلك سٌارة 

وعرضها لإلٌجار هنا ٌجب أن تكون هذه السٌارة موجودة فعال. وفً حالة عدم وجودها ٌعتبر عقد اإلٌجار 

 باطالً( .

فعال. ولكنه هلك كلٌا قبل او أثناء التعاقد. هنا ٌعتبر بحكم المعدوم وال ٌنعقد عقد وقد ٌكون الشً موجود 

  اإلٌجار.

اما اذا كان الشً غٌر موجود وقت التعاقد , ولكنه ممكن الوجود فً المستقبل فؤن عقد اإلٌجار هنا ٌعتبر 

ن ممكن الوجود فً المستقبل صحٌح. ألنه ال ٌشترط ان ٌكون الشً موجود وقت التعاقد, وإنما ٌكفً أن ٌكو

  ) كما لو تعاقد شخص على إٌجار محل من مجموعة محالت قٌد االنشاء (.

 

_ ان يكون الشيء معيناً او قابل التعيين: 2   

وٌتم تعٌٌن الشًء المإجر على حسب طبٌعته، إذ ٌتم وصفه وصفا نافٌا للجهالة. مثال لو أراد احد األشخاص 

المنزل من حٌث تحدٌد موقعه ومساحته وعدد طوابقه. وكذلك عدد الغرف  إٌجار منزالً ٌجب وصف هذا

  الذي ٌحتوٌه.

 



 

  _ ان يكون الشيء قابل للتعامل فيه )مشروعاً( :3

بمعنى ان الشً المطلوب تؤجٌره ٌجب أن ال ٌكون مخالفاً للقانون او ال ٌجوز التعامل فٌه، وإنما ٌجب أن 

نزالً من أجل لعب القمار او جعله مخبؤ األسلحة. حٌث أن عقد ٌكون مشروعا. حٌث ال ٌجوز إٌجار م

  اإلٌجار هنا ٌكون باطل لعدم مشروعٌة السبب )بمعنى ان الباعث الدافع إلى التعاقد غٌر مشروع( .

 

_ 4 عدم قابلية الشي المأجور لالستهالك:  

ها مثل الطعام حٌث ال ٌمكن بمعنى ان عقد اإلٌجار ال ٌرد على األشٌاء التً تستهلك من اول استعمال ل

  استئجاره باعتباره قابال لالستهالك من اول استعمال. عكس العقار الذي ال ٌستهلك  باالستعمال.

 

 وعلى هذا اذا توافرت هذه الشروط نكون أمام مؤجور صالح الن ٌكون محل لعقد اإلٌجار

 

 

م9181لسنة  78نطاق سريان قانون إيجار العقار رقم   

 

قانون اإلٌجار ٌعتبر جزء من القانون المدنً من حٌث األصل وٌخضع ألحكامه.. مع ذلك فؤن هناك  قانون 

ومن اجل دراسة نطاق هذا القانون ال بّد من معرفة  م . 1181لسنة 78قانون إيجار العقار رقم ٌطلق علٌه 

مه .العقارات التً ٌسري علٌها هذا القانون . والعقارات المستثناة من احكا  

 اوالً _ العقارات المشمولة بأحكام قانون ايجار العقار :

ٌدخل فً نطاق هذا القانون العقارات المشٌدة الوقعة ضمن حدود امانة بغداد والبلدٌات بالنسبة لبقٌة 

المحافظات المخصصة للسكن . أي ان احكام هذا القانون ال تسري على االراضً غٌر المشٌدة والبساتٌن 

ت تقع  داخل تلك الحدود . وكذلك ال تسري احكامه على العقارات التً تقع خارد تلك الحدود حتى وان كان

 المشار الٌها .

 

 



 ثانياً _  العقارات المستثناة من احكام قانون ايجار العقار :

استثنى قانون اٌجار العقار وعلى سبٌل الحصر بعض العقارات من الخضوع ألحكامه . وال ٌجوز اتفاق  

 المتعاقدٌن على استثناء عقار اخر من احكام هذا القانون , والعقارات المستثناة هً :

_  دور السٌنما والفنادق والمالهً و العقارات التً تستؤجرها الشركات الخاصة .1  

 

رات المعدة للسكن والمبنٌة حدٌثاً . وتكون مستثناة بصورة مإقتة لمدة ثالث سنوات فقط من تارٌخ _ العقا7

اكمال بنائها تشجٌعاً ألصحاب االموال على استغاللها فً حل مشكلة السكن . مع مالحظة ان العقارات 

ور والشقق . اما العقارات المبنٌة حدٌثاً ال تستثنى من احكام القانون اال اذا كانت معدة للسكن فقط كالد

االخرى مثل الحوانٌت والمحالت والمخازن ومعارض السٌارات وغٌرها من العقارات التً لم تكن معدة 

 للسكن فهً تخضع ألحكام القانون حتى وان كانت مبنٌة حدٌثاً ولم ٌمضً علٌها اكثر من ثالث سنوات .

 

االشخاص المعنوٌة للعاملٌن فٌها ._  العقارات المعدة للسكن التً تإجرها الدولة او 3  

 

_ العقارات المعدة للسكن التً تإجرها الدولة او االشخاص المعنوٌة العامة التً ٌصدر بشانها وزٌر 4

 المالٌة بٌاناً باستثنائها .

 

_  العقارات المإجرة لألجانب أشخاصاً ام هٌئات  كالشركات والسفارات والقنصلٌات و المنظمات وما 5

 شابهها .

 

 

 

 

 

 



 األجرة

 

األجرة باعتبارها الوجه الثانً لمحل عقد االٌجار ومحل التزام المستؤجر ُتعرف بؤنها المال  

الذي ٌلتزم المستؤجر بدفعه الى المإجر مقابل التزام المإجر بتمكٌن المستؤجر من االنتفاع 

 بالعٌن المإجرة.

او على شكل اقساط فً مدد متساوٌة واالجرة فً العادة تكون مبلغ من النقود تدفع مرة واحدة 

. ولكن لٌس من الضروري ان تكون االجرة فً عقد االٌجار مبلغ من النقود ) عكس الثمن فً 

عقد البٌع( ,فاألجرة كما ٌمكن ان تكون نقوداً ٌمكن ان تكون اي مال اخر غٌر النقود. كؤن 

ابل انتفاع المستؤجر بالعٌن تكون ثماراً او جزءاً من محصول او انتفاع المإجر بشًء اخر مق

المإجرة . او قد تكون االجرة بناء ٌقٌمه المستؤجر فً العٌن المإجرة وٌصبح ملكاً للمإجر بعد 

 نهاٌة عقد االٌجار. او تحسٌنات ٌدخلها المستؤجر فً العٌن المستؤجرة .

قية او حقي. وان تكون ومعينة او قابلة للتعين، موجودة فعالوٌشترط فً األجرة ان تكون 

اي غٌر صورٌة او تافه . فاألجرة الصورٌة هً التً تذكر فً العقد للشكل فقط ال غٌر  جدية

. اما االجرة التافهة فهً التً تكون غٌر متناسبة مع منفعة العٌن المإجرة. اما اذا كانت 

قد االجرة بخسة وهً التً ٌكون فٌها غبن فاحش فؤنها ال تمنع من انعقاد العقد. وٌحق للمتعا

الذي استغلت حاجته او طٌشه او عدم خبرته فرضً بؤجرة بخسة أن ٌطالب برفع الغبن عنه 

 الى الحد المعقول وذلك فً خالل سنة من تارٌخ ابرام عقد االٌجار.

 

 

 تحديد األجرة

 

األصل ان تحدٌد األجرة ٌتم عن طرٌق االتفاق بٌن الطرفٌن العقد المإجر و المستؤجر, وٌحق 

ٌحدداها عن مدة االٌجار ككل او لفترات متقطعة . ومع ذلك فً حالة عدم االتفاق على لهما ان 

  تحدٌدها ٌجوز لهم اللجوء إلى بعض األسس لتحدٌد األجرة وهذه االسس هً :

_ تحدٌد األجرة عن طرٌق اجر المثل1  



_ تحدٌد األجرة عن طرٌق االحتكام إلى شخص ثالث أجنبً عن العقد.7  

األجرة ٌمكن أن ٌكون عن طرٌق تحدٌد نسبه من األرباح او الدخل الٌومً للعمل _ تحدٌد 3

.على اساس نسبه معٌنة من دخل المستؤجر  

 س/ ما هً اسس تحدٌد األجرة ؟

 

 الحاالت التي يأخذ بأجر المثل

قد ٌحصل ان ال ٌحدد الطرفان االجرة فً العقد وال االسس الذي ُتعٌن بموجبها فؤن عقد 

ال ٌكون باطالً ,وانما تفرض فً هذه الحالة أجرة المثل.االٌجار   

 وان عدم تحدٌد األجرة ٌرجع الى أحد االسباب االتٌة :

_ اذا اغفل الطرفٌن االتفاق على األجرة او االسس التً تحدد بموجبها  ) كما لو قام احمد 1

للمنزل قبل احمد.  بتؤجٌر منزل من علً بنفس األجرة التً كان ٌدفعها محمد المستؤجر السابق

فً حالة اذا اغفل الطرفٌن االتفاق على األجرة , ٌتم االخذ بؤجرة المثل التً كان ٌدفعها 

 المستؤجر السابق (.

_ اذا اتفق األطراف على األجرة ولكن تعذر إثبات هذا االتفاق ) كما لو أنكر المستؤجر مبلغ 7

م عقد اإلٌجار. فٌكون اللجوء الى أجرة المثل األجرة الذي تم االتفاق علٌه مع المإجر أثناء ابرا

 هو الحل فً هذه الحالة ( .

 فً هذه الحالتٌن ٌتم اللجوء إلى اجر المثل من أجل تحدٌد األجرة.

 واجرة المثل تحددها المحكمة  بعد ان تستعٌن برأي اهل الخبرة.

 

 كيف يتم دفع األجرة 

دفع األجرة مقدماً فٌجب على المستؤجر أن  حسب القانون المدنً العراقً اذا اشترط المإجر  

ٌدفع االجرة مقدماً عند ابرام عقد االٌجار . واذا امتنع ٌحق للمإجر أن ٌحبس المؤجور. وقد ٌتم 

االتفاق على دفع االجرة على شكل اقساط ٌدفع كل قسط منها فً وقت معٌن حسب االتفاق . 

سط المتفق علٌه. وفً حالة عدم االتفاق على فاألجرة هنا ال تصبح واجبة اال عند حلول أجل الق



دفع األجرة مقدماً او على شكل اقساط . بالتالً تكون االجرة مستحقة بعد الحصول على 

 المنفعة أي تدفع بعد انتهاء الشهر.

اما حسب قانون اٌجار العقار , فقد اوجب هذا القانون ان تدفع االجرة للعاقرات الخاضعة 

كل اقساط شهرٌة وأي اتفاق بخالف ذلك ٌعتبر باطالً . وٌستثنى من ذلك ألحكامه مقدماً على ش

 حالتٌن :

_ اذا كانت الدولة او االشخاص المعنوٌة العامة هً المإجرة , فللمستؤجر ان ٌدفع االجرة 1

 بقسط واحد او اكثر.

_ العقارات التً تستؤجرها الدولة او االشخاص المعنوٌة. 7  

 

ايجار العقارتحديد األجرة في قانون   

 

قانون إٌجار العقار حدد نسب سنوٌة ٌجب على األطراف المتعاقدة عدم االتفاق على زٌادتها او 

 تخفٌضها وكاالتً:

 

_ اذا كان العقار المإجر عقار معد ألغراض السكن، ٌجب أن ال تزٌد قٌمة األجرة السنوٌة 1

دٌنار عراقً ال ٌجوز تؤجٌره  ملٌون ٠١١٪من القٌمة الكلٌة لسعر العقار ) بٌت سعره  ٥عن 

ملٌون دٌنار عراقً( . ٥سنوٌا بؤكثر من   

 

_ اذا كان العقار المإجر عقار معد ألغراض السكن ولكن على شكل شقق او غرف، ٌجب 7

٪ من القٌمة الكلٌة لسعر العقار.٧أن ال تتجاوز نسبة   

 

قسام الداخلٌة والنوادي، _ اذا كان العقار غٌر معد ألغراض السكن كالمكاتب والدوائر واأل3

٪ من القٌمة الكلٌة لسعر العقار.٨ٌجب أن ال تتجاوز نسبة   



٪ من قٌمة األثاث إلى األجرة السنوٌة .  ٠١_  اذا كان العقار مإثث  فتضاف نسبة 4  

ملٌون دٌنار عراقً خالً من األثاث.  ٠١١مثال ذلك :_ منزل معروض لإلٌجار سعره 

٪ من المبلغ الكلى للمنزل .أي ٌجب أن ال تزٌد ٥أجرته السنوٌة عن األصل ٌجب أن ال تزٌد 

ملٌون دٌنار,  ٠١ملٌون دٌنار عراقً. ولكن إذا تم تؤثٌث المنزل بمبلغ  ٥األجرة السنوٌة عن 

٪ ٥ملٌون إلى  ٠٪من قٌمة األثاث إلى األجرة. اي تضاف ٠١هنا ٌجب أن تضاف نسبه 

ملٌون النسبة  ٥ملٌون دٌنار )  ٧ت  السنوٌة ستكون األجرة السنوٌة. بمعنى ان أجرة البٌ

ملٌون النسبة المئوٌة من قٌمة األثاث(. ٠السنوٌة لسعر المنزل  و  

 

 

 

 اعادة تحديد االجرة  وفق قانون ايجار العقار

 

حسب  المادة السادسة من قانون اٌجار العقار , ٌحق لمالك العقار ان ٌطلب زٌادة األجرة اذا  

دثات فً المؤجور تزٌد من قٌمته او منفعته بعد موافقة المستؤجر. وٌشترط لزٌادة قام ببناء مح

 االجرة فً هذه الحالة ما ٌؤتً :

_ الحصول على موافقة المستؤجر للقٌام ببناء المحدثات ألن آثار ذلك ستنصرف إلٌه، وال 1

وٌة.ٌشترط فً هذه الموافقة شكالً معٌناً، ولهذا ٌجوز أن تكون تحرٌرٌة أو شف  

_ أن تزٌد المحدثات فً قٌمة أو منفعة المؤجور، وال ٌشترط هنا توفر زٌادة القٌمة وزٌادة 7

 المنفعة معاً لطلب زٌادة األجرة بل ٌكفً أحدهما لذلك.

_ إقامة محدثات جدٌدة دون الترمٌمات والتحسٌنات، لذلك البد من القٌام بؤبنٌة أو توسٌع فً 3

 المؤجور.

زٌادة فً بدل اإلٌجار السنوي النسب المنصوص علٌها سابقاً ._ أن ال تتجاوز ال4  

 



وتدفع اجرة العقارات المشمولة بقانون اٌجار العقار بؤقساط شهرٌة بصرف النظر عن مدة عقد 

االٌجار, وكل اتفاق ٌقضً بخالف ذلك ٌكون باطالً . وٌستثنى من هذا المبدأ حالة اذا كانت 

امة مإجرة , فللمستؤجر ان ٌدفع األجرة بؤقساط شهرٌة او الدولة او االشخاص المعنوٌة الع

بقسط واحد او اكثر. وكذلك العقارات التً تستؤجرها الدولة او االشخاص المعنوٌة العامة من 

 مالكها .

 

 

 

 

 

 مدة اإليجار

 

عقد اإلٌجار من عقود المدة، حٌث تقاس المنفعة بالعٌن المإجرة بمقٌاس زمنً، بحٌث ال ٌمكن 

مدى انتفاع المستؤجر إال بالمدة التً ٌنتفع فٌها بالعٌن.تحدٌد   

كذلك ال ٌجوز للطرفٌن المتعاقدٌن المإجر و المستؤجر االتفاق على جعل عقد اإلٌجار مدى 

الحٌاة, حٌث ٌعتبر هذا االتفاق باطل لتخلف شرط المدة. وٌنبغً على االطراف المتعاقدة ان 

الف حول تحدٌدها ولم ٌصال الى حل , ال ٌنعقد عقد تحدد المدة فً العقد. وفً حالة االخت

االٌجار لتخلف عنصر جوهري وهو عدم االتفاق على عنصر المدة , واحٌاناً قد ال ٌتطرق 

الطرفٌن الى عنصر المدة عند التعاقد, وفً هذه الحالة ال ٌكون العقد باطالً وانما ٌتولى القانون 

تكون ساعة او ٌوم او شهر او سنة او اي فترة  تحدٌدها. والمدة فً عقد االٌجار ممكن ان

 زمنٌة اخرى بشرط ان ال تكون مإبدة .

والمدة فً عقد اإلٌجار تختلف فً القانون المدنً العراقً عن ماهً علٌه فً قانون إٌجار 

 العقار وكاالتً :

 



 المدة في القانون المدني العراقي

 

ق م ع( أعطت  ٧٤١من م ٠وبالرغم من ان المشرع لم ٌضع حدا أعلى لمدة اإلٌجار فؤن )ف 

على  سنة ٠٣الحق لكل من المإجر او المستؤجر ان ٌطلب إنهاء عقد اإلٌجار بعد مضى 

سنة أو كان عقد اإلٌجار مإبداً. وٌتضح من  ٠١انعقاده اذا كانت المدة المتفق علٌها تزٌد عن 

 ذلك ما ٌؤتً :

_ال ٌجوز للمإجر والمستؤجر اذا كانت مدة اإلٌجار ثالثٌن سنة او اقل طلب انهاء االٌجار أال 1

 اذا توافرت سبب من االسباب التً ٌنص علٌها القانون النقضاء عقد االٌجار قبل انتهاء مدته.

ففً  _ اذا تم االتفاق على جعل مدة االٌجار اكثر من ثالثٌن سنة او االتفاق على جعله مإبداً 7

 هذه الحالة ٌحق لكل من المإجر والمستؤجر طلب انهائه بعد مضً مدة ثالثٌن سنة علٌه .

_  اذا حدد الطرفٌن مدة االٌجار اكثر من ثالثٌن سنة واشترطا على انه ال ٌجوز ألي طرف 3

ان ٌنهً العقد قبل مضً ثالثٌن سنة. فال ٌإخذ بهذا الشرط. فبمجرد مرور ثالثٌن سنة على 

ار ٌحق لكل طرف أنهاء عقد االٌجار .االٌج  

ق م ع ( باستثناء مهم  وهو ٌجوز االتفاق على ان تكون مدة  746من م  7وقد جاءت ) ف

االٌجار مدة حٌاة المإجر او المستؤجر حتى ولو زادت عن ثالثٌن سنة .حٌث مهما تطول المدة 

او المإجر. فاذا كان  فً عقد االٌجار ٌبقى هذا العقد مإقت, حٌث ٌنتهى بموت المستؤجر

االٌجار لمدة حٌاة المستؤجر, ٌكون عقد االٌجار ملزماً للمإجر والمستؤجر طالما المستؤجر حٌاً 

حتى ولو مات المإجر قبله . فاذا مات المستؤجر ٌنتهى عقد االٌجار وال ٌنتقل الى ورثته من 

افذاً مادام المإجر حٌاً, حتى ولو بعده. اما اذا كان االٌجار لمدة حٌاة المإجر, بقً عقد االٌجار ن

مات المستؤجر قبله .وبذلك ٌنتقل عقد االٌجار الى ورثة المستؤجر و ال ٌنتهى اال بموت 

المإجر. اما اذا اتفق الطرفٌن على ان االٌجار باٍق طٌلة حٌاة العٌن المإجرة فهنا ٌعتبر عقد 

اإه بعد مضً ثالثٌن سنة  اذا االٌجار مإبد وهذا ال ٌجوز. وٌحق ألي من االطراف طلب انه

 لم تهلك العٌن قبل ذلك.

 

 



 

 مدة اإليجار في قانون إيجار العقار

 

ٌختص هذا القانون _ كما اوضحنا سابقا _ بالعقارات المعدة للسكن فقط. حٌث أوجب هذا 

القانون تعٌٌن مدة اإلٌجار فً العقد من قبل الطرفٌن. ومع ذلك فً حالة عدم تعٌٌنها ال ٌعنً 

من تارٌخ الوقت المسمى فً العقد، أو من  لمدة سنة واحدةذلك بطالن العقد، بل ٌعتبر منعقداً 

ٌخ تسلٌم العقار المؤجور إلى المستؤجر خالٌاً من الشواغل .تار  

 

 

 أثار عقد اإليجار

 

عقد اإلٌجار ٌولد التزامات متبادلة على عاتق طرفٌه بمجرد ابرام عقد االٌجار, وٌستطٌع كل 

منهما االتفاق على ان ٌزٌد او ٌنقص من التزاماته الن مثل هذه االتفاقات ال تكون مخالفة 

ام .للنظام الع  

 

 التزامات المؤجر

 ٌلتزم المإجر بموجب عقد اإلٌجار تجاه المستؤجر بااللتزامات اآلتٌة: 

_ تسلٌم المؤجور1  

_ صٌانة المؤجور.٠  

_ ضمان العٌوب الخفٌة والتعرض و االستحقاق ٠   



 

 االلتزام األول: تسليم المأجور 

أمور منها : الحالة التً ٌكون  من أجل اإلحاطة بهذا االلتزام، البد من تسلٌط الضوء على عدة

علٌها المؤجور وقت التسلٌم. و كٌفٌة التسلٌم. وزمان ومكان التسلٌم ونفقاته. وكذلك ما ٌجب 

 على المإجر تسلٌمه.

 

 

 

 الحالة التي يجب أن يكون عليها المأجور وقت التسليم:

  

حسب القانون المدنً العراقً ٌجب تسلٌم العٌن المإجرة حسب الحالة التً كانت علٌها وقت 

التعاقد بدون تغٌٌر بغض النظر عما اذا كانت وقت التعاقد صالحة لالنتفاع بها ام ال . أما إذا 

ؤجر كانت الحالة قد تغٌرت بعد التعاقد وقبل التسلٌم بفعل المإجر او بفعل غٌره هنا ٌكون المست

 مخٌر بٌن القبول او فسخ عقد اإلٌجار. 

إما  قانون إٌجار العقار فقد نص على عكس القانون المدنً, حٌث ٌجب تسلٌم العٌن المإجرة 

فً حالة ٌستطٌع فٌها المستؤجر االنتفاع بها، بمعنى ان ٌكون المؤجور صالحا للغرض الذي 

ٌجب أن ٌكون مجهز بكل األشٌاء  ٌقصده المستؤجر ) مثل اذا كان المؤجور بٌت معد للسكن

 الضرورٌة. كاألبواب والشبابٌك ودورات المٌاه وغٌرها(. 

 

 

 

 

 



 كيفية التسليم: 

 ٌمكن تسلٌم المؤجور فً صورتٌن: 

األولى : وضع المؤجور تحت تصرف المستؤجر بحٌث ٌتمكن من حٌازته واالنتفاع به دون 

عائق. وذلك عن طرٌق المناولة الٌدوٌة بالنسبة للمنقول او عن طرٌق التخلٌة بالنسبة للعقار 

 بتسلٌم مفاتٌحه للمستؤجر واخالئه من المستؤجر السابق ومنقوالته. 

للمستؤجر االنتفاع بالمؤجور.الثانٌة: اجازة المإجر وترخٌصه   

والتسلٌم قد ٌكون مادي او معنوي , التسلٌم المادي ٌختلف باختالف طبٌعة المؤجور منقوالً كان 

ام عقاراً . والتسلٌم المعنوي ٌتحقق اذا كان المؤجور فً حٌازة المستؤجر قبل ابرام عقد االٌجار 

اً له او غاصباً له , ففً هذه الحالة ٌتم ألي سبب من االسباب كما لو كان مودعاً لدٌه او معار

التسلٌم بمجرد تراضً الطرفٌن على تغٌٌر سبب الحٌازة اي بمجرد ابرام عقد االٌجار . وفً 

كل االحوال ال ٌعتبر التسلٌم تاماً اال بإزالة الموانع التً تحول بٌن المستؤجر وبٌن انتفاعه 

 بالماجور . 

 

( زمان ومكان التسليم ) أين ومتى:   

 

ان تسلٌم ٌجب ان ٌكون من تارٌخ دفع األجرة, ومع هذا ٌحق للمتعاقدٌن االتفاق على تسلٌم 

 المؤجور الى المستؤجر بمجرد انعقاد عقد االٌجار وٌإجل دفع االجرة الى مٌعاد اخر. 

إما مكان التسلٌم ٌكون حسب اتفاق الطرفٌن. أما فً حالة عدم وجود اتفاق على المكان. هنا 

تفرقة بٌن اذا كان المؤجور عقار او منقول.. فإذا كان عقار ٌكون مكان التسلٌم هو مكان ٌتم ال

وجود العقار. اما اذا كان منقول ٌكون مكان وجوده وقت التعاقد هو مكان التسلٌم, فاذا كان هذا 

 المكان غٌر معٌن فؤن التسلٌم ٌكون فً المكان الموجود فٌه المإجر. 

 

 

 



 نفقات التسليم :

ذه النفقات دائما تكون على المإجر مالم ٌكن هناك اتفاق على عكس ذلك. ه   

فاذا كان المؤجور منزالً فؤن مصارٌف تخلٌته و توضٌبه وتسلٌمه الى المستؤجر تكون على 

 المإجر. 

 

 ملحقات المأجور: 

وٌعتبر من ملحقات المؤجور كل شًء اعد بصورة دائمة لخدمة المؤجور بحٌث ٌنقص االنتفاع 

 به دون الملحق. 

فاذا كانت العٌن المإجرة ارضاً زراعٌة فإن مخازن الحبوب او المحاصٌل وكذلك الدور المعدة 

طاء القلم لسكن الفالحٌن واماكن بقاء المواشً تعتبر من ملحقات االرض الزراعٌة . وكذلك غ

 ٌعتبر قد اعد للمحافظة على القلم وبالتالً ٌعتبر من ملحقاته . 

 وبالتالً هذه الملحقات ٌلتزم المإجر بتسلٌمها مع  المؤجور إلى المستؤجر. 

 

 

  

 حكم زيادة او نقص المأجور عند التسليم:

االجرة جملة, فٌما ٌتعلق بنقص المؤجور أو زٌادته فقد فرق المشرع العراقً بٌن حالة تقدٌر 

 وحالة تقدٌرها بسعر المفرد :

اذا كانت األجرة مقدرة بسعر الجملة وكان هناك زٌادة فً العٌن المإجرة فال ٌترتب اي أثر 

 على هذه الزٌادة وٌعتبر عقد اإلٌجار صحٌحاً وال ٌلتزم المستؤجر اال بدفع األجر المتفق علٌه. 

حق الخٌار بٌن الفسخ او القبول بالثمن المسمى  اما اذا كان المؤجور منقوصاً. فؤن للمستؤجر

 بالعقد.



وسبب اعطاء المستؤجر حق الفسخ فً حالة النقص فقط ولم ٌعط للمإجر هذا الحق فً حالة 

 الزٌادة ذلك الن العٌن المإجرة كانت فً ٌد المإجر قبل التعاقد ال فً ٌد المستؤجر.

 

م  ٠١١المفرد انه كما لو قام احمد بتؤجٌر واذا كانت األجرة مقدرة بسعر المفرد ) معنى  _

الف للمتر الواحد فً السنة(. ففً حالة حصول زٌادة او نقص فً األرض ٌكون  ٥١بسعر 

المستؤجرة حق الخٌار بٌن الفسخ او اخذ الباقً بما ٌقابلها من ثمن ) كما لو تعاقد ابراهٌم على 

آلف شهرٌا. وعند  666واحد شهرٌا اي الف دٌنار للدونم ال 166دونم من علً بمبلغ  6تؤجٌر 

دونم  7. هنا ابراهٌم ٌكون مخٌر بٌن الفسخ او اخذ  6دونم ولٌس  7التسلٌم وجد ان االرض 

آالف. والعكس فً حالة النقص(. 7بما ٌقابلها من مبلغ اي ٌدفع   

 

. وكما ان االحكام المتقدمة لٌست من النظام العام حٌث ٌجوز االتفاق على مخالفتهامالحظة : 

ان حق المستؤجر فً فسخ عقد االٌجار وحق المإجر فً المطالبة بتكملة االجرة بنسبة ظهور 

% من مقدار 5ان تكون الزٌادة او النقص قد تجاوزت  االولزٌادة فً المؤجور مقٌد بقٌدٌن : 

ٌاً.ان ترفع الدعوى خالل مدة ثالثة اشهر من وقت تسلٌم المؤجور تسلٌماً فعل الثانيالمؤجور.   

 

 

 جزاء اخالل المؤجر بالتزامه بالتسليم :

اذا امتنع المإجر عن تسلٌم المؤجور إلى المستؤجر، هنا ٌتم التفرقة بٌن اذا كان سبب االمتناع 

قوة قاهرة خارجة عن ارادته ٌنفسخ العقد بقوة القانون وٌسقط التزامه وال ٌلتزم بدفع تعوٌض. 

ر القوة القاهرة وإنما بفعل المإجر. ٌحق للمستؤجر اما اذا كان سبب االمتناع سبب اخر غٌ

 المطالبة بالتنفٌذ العٌنً الجبري على المإجر والزامه بتسلٌم العٌن المإجرة.

 

 

 



 التزام المؤجر بصيانة المأجور

 

ق م ع ( فؤن على المإجر اصالح وترمٌم العٌن المإجرة اذا وقع  756م  1حسب نص)  ف 

المنفعة المقصودة منه . فٌها خلل ادى الى أخالل فً  

والمقصود بالصٌانة هنا هً اإلصالحات والترمٌمات الضرورٌة التً تمكن المستؤجر من 

االنتفاع بالمؤجور وتحفظه من الهالك, مثل تقوٌة اساس المنزل المهدد باالنهٌار او ترمٌم 

 السقف.

ٌقضً بذلك ولٌس اما الترمٌمات الطفٌفة فهً تكون على عاتق المستؤجر مادام العرف 

المإجر, وهذه االصالحات تؤتً عادة اما بسبب اهمال المستؤجر فً حفظ العٌن المإجرة او 

 بسبب االستعمال العادي للمؤجور, مثل  تبدٌل الزجاج المكسور و حنفٌات المٌاه واالقفال.

 

ٌجار او بٌن فسخ عقد اال مخيرو فً حالة امتناع المإجر عن صٌانة المؤجور ٌكون المستؤجر  

 القٌام بالصٌانة بنفسه وعلى حساب المإجر بعد أخذ اذن من المحكمة بذلك .

 

فيجب  التفرقة بين الهالك الكلى او الجزئي:اما فً حالة هالك العٌن ألمإجرة   

ٌنفسخ عقد اإلٌجار تلقائٌاً  وبالتالً ٌتحلل المإجر من التزاماته باعتبار  الهالك كليفإذا كان 

نعدم.محل العقد قد ا  

فؤن المستؤجر ٌكون مخٌر بٌن الفسخ او المطالبة بانقاص األجرة.  الهالك جزئياما اذا كان 

الف دٌنار عراقً شهرٌا، وقبل  ٠١١مثال ذلك : )قام علً بتؤجٌر محل من أحمد بمبلغ 

االستالم . احترق المحل بسبب التماس كهربائً مما ادى الى هالك رفوف المحل وجزء من 

 ٠٥١هنا ٌكون مخٌر بٌن فسخ العقد وترك المحل أو أخذه مع إنقاص الثمن الً  السقف. علً

حسب نسبه الضرر او اتفاقه مع احمد( . ٠١١او   

وٌالحظ ان المشرع العراقً ال ٌجٌز إجبار المإجر على إجراء التجدٌد فً حالة الهالك 

ف الترمٌم الذي تكون الجزئً. بل ٌترك له الخٌار فً ذلك. ألن التجدٌد نفقاته باهظه بخال



نفقاته معتدلة . وفً جمٌع االحوال ٌجوز للمستؤجر ان ٌطالب المإجر بالتعوٌض عن االضرار 

التً قد تصٌبه نتٌجة الهالك اال اذا كان سبب هذا الهالك سبباً اجنبٌاً. اما اذا كان الهالك بفعل 

العامة فً المسإولٌة  المستؤجر فؤن للمإجر الحق فً ان ٌطالبه بالتعوٌض طبقاً للقواعد

 العقدٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التزام المؤجر بضمان التعرض واالستحقاق

 

ٌضمن المإجر للمستؤجر التعرض له فً االنتفاع بالعٌن المإجرة, سواء كان هذا التعرض 

شخصٌاَ صادر منه او من احد اتباعه, تعرضاً مادٌاً كان او مبنٌاً على سبب قانونً. او كان 

صادر من الغٌر اذا كان مبنٌاً على سبب قانونً, وال ٌضمن التعرض المادي الصادر تعرض 

 من الغٌر اال اذا اتفق على خالف ذلك  وكاالتً :

 

 ضمان التعرض الصادر من المؤجر

ٌلتزم المإجر بعدم التعرض الشخصً للمستؤجر سواء كان التعرض مادٌاً او قانونٌاً.       

لقانونً ان ٌدعً المإجر بحق على العٌن المإجرة بحٌث ٌمنع وٌعتبر من صور التعرض ا

المستؤجر من االنتفاع بها، فإذا لم ٌكن المإجر مالكا للعٌن المإجرة ) كؤن ٌكون وكٌل عن 

المالك او مستؤجر اول وقام بتؤجٌر من الباطن( ولكنه تملك العٌن بعد إبرام عقد اإلٌجار بفتره 

ى حق الملكٌة الذي أل الٌه لٌنتزع المؤجور من تحت ٌد معٌنة فال ٌستطٌع أن ٌستند إل

 المستؤجر.

اما التعرض المادي ٌقصد به اي فعل مادي ٌصدر من المإجر ٌعطل استعمال المستؤجر      

للعٌن المإجرة دون أن ٌستند إلى حق قانونً ٌبٌح له ذلك. كما لو اراد ان ٌحدث تغٌٌرا مادٌاً 

ن هناك ضرورة لذلك وكان هذا التغٌٌر سبب فً منع المستؤجر فً العٌن المإجرة دون ان تكو

من االنتفاع بالعٌن المإجرة، فهذا ٌعتبر تعرضا مادٌا. أو قد ٌقوم المإجر بتؤجٌر العٌن الى 

 مستؤجر أخر .

 

 

 

 

 



 وعلى هذا ٌشترط لتحقق التعرض الشخصً الصادر من المإجر ما ٌلً:

عقد االٌجار . _ ان ٌقع التعرض من المإجر اثناء مدة1  

_ ان ٌقوم المإجر بؤعمال تحول دون انتفاع المستؤجر بالعٌن المإجرة.7  

_ ان ال ٌستند المإجر فً تعرضه الى حق ثبت له من عقد االٌجار او من نص القانون.3  

 

وهناك خالف فقهً حول  منافسة المإجر للمستؤجر فً مزاولة حرفة معٌنة. هل ٌعتبر     

المادي؟ ذلك من صور التعرض  

: قام احمد بتؤجٌر محل مواد غذائٌة من علً، ثم بعد فترة قام علً بفتح محل مواد  مثال ذلك  

 غذائٌة اخر مقابل المحل الذي أجره احمد منه. هل ٌعتبر هذا تعرض مادي؟

حسب الرأي الراجح ٌجب على المإجر ان ٌضمن عدم منافسة المستؤجر فً مزاولة مهنته وال 

المنافسة سوى األضرار بالمستؤجر، ألن فً ذلك إساءة الستعمال الحق، ٌقصد من هذه 

 وٌضمن المإجر ذلك عن طرٌق التعهد صراحًة او ضمناً.

 

واذا كان المإجر ٌضمن تعرضه الشخصً قانونٌاً كان ام مادٌاً فهو كذلك ٌضمن التعرض     

صدر من اتباعه وكؤنها قد الصادر من اتباعه. حٌث تمتد مسإولٌة المإجر الى االعمال التً ت

صدرت منه. وٌعتبر من اتباع المإجر الوكٌل والوصً والقٌم والخلف العام والخاص وعمال 

 المإجر وضٌوفه والعائلة .

وٌشترط لكً ٌكون المإجر مسئول عن التعرض الصادر من تابعه ان ٌكون االخٌر قد    

.صدر منه التعرض اثناء اداء مهمته او بسبب هذا االداء   

وفً حالة مخالفة المإجر بالتزامه فً ضمان هذا التعرض الصادر منه, ٌكون للمستؤجر الحق  

 فً طلب التنفٌذ العٌنً الجبري. او فسخ العقد مع المطالبة بالتعوٌض اذا كان له مقتضى.

 

 



 ضمان التعرض الصادر من الغير

 

اعه فقط, بل ٌمتد هذا ال ٌقتصر ضمان المإجر على االعمال الصادرة منه او من احد اتب

 الضمان الى االعمال الصادرة من الغٌر. 

و ٌشترط من اجل ان ٌضمن المإجر التعرض الصادر من الغٌر, إن ٌكون هذا التعرض      

حٌث أن المإجر ال ٌضمن التعرض المادي الصادر من الغٌر. عكس التعرض  قانونياً فقط،

 الشخصً الصادر منه فهو ضامن له سواء كان قانونً أو مادي.

:  قام علً بتؤجٌر سٌارة من أحمد، ثم بعد فترة جاء حسن وتعرض لعلً مدعٌاً ان مثال ذلك

ن هذا التعرض باعتباره تعرضاً السٌارة ملكه ولٌس ملك احمد. هنا ٌلتزم المإجر احمد بضما

قانونٌاً . اما اذا قام حسن بضرب السٌارة التً أجرها علً من احمد ٌعتبر هذا الضرب تعرضاً 

 مادٌاً ال ٌلتزم احمد بضمانه.

 

فإذا تعرض احد للمستؤجر تعرضا قانونٌاً، وجب علٌه أن ٌخطر المإجر بذلك لكً ٌقوم      

معٌنا لهذا األخطار، لذلك ٌمكن أن ٌكون باي شكل. كذلك ٌجب  بواجبه، والقانون ال ٌحدد شكال

على المستؤجر ان ٌقوم باألخطار بالوقت المالئم لكً ٌستطٌع المإجر ان ٌدافع عن حقوقه. 

وفً حالة عدم اخطار المإجر او التؤخٌر بؤخطاره. ٌتحمل المستؤجر نتائج هذا التؤخٌر وٌمكن 

نجح المعترض فً تعرضه . للمإجر ان ٌطالبه بالتعوٌض اذا ما  

    

اما اذا كان التعرض مادٌاً صادراً من الغٌر فال ٌضمنه المإجر حٌث ال عالقة له به. وحتى 

 ٌكون المإجر غٌر مسإول عن هذا التعرض المادي ٌجب توافر الشروط االتٌة :

_  ان ٌكون هذا التعرض صادراً من شخص اجنبً ولٌس من المإجر او احد اتباعه.1  

ان ال ٌستند المتعرض فً هذا التعرض الى أي حق ٌدعٌه على العٌن المإجرة.  _7  

_ ان ٌقع التعرض بعد تسلٌم العٌن المإجرة الى المستؤجر واثناء انتفاعه به.3  

 



 االتفاق على تعديل احكام الضمان

 

خفٌف ٌجوز للمإجر والمستؤجر االتفاق على تعدٌل القواعد التً نص علٌها القانون وذلك بالت

من مسإولٌة المإجر او التشدٌد فٌها او حتى االعفاء منها باعتبار ان احكام الضمان لٌست من 

النظام العام . حٌث ٌمكن للمإجر ان ٌشترط على المستؤجر ان ال ٌضمن اال نوعاً معٌناً من 

التعرض او ان ٌشترط عدم ضمانه لتعرض الغٌر له. وكما ٌصح للمستؤجر ان ٌشترط على 

ر ضمان االخٌر لكافة انواع التعرض حتى التعرض المادي الصادر من الغٌر.المإج  

والبد لصحة االتفاق على االعفاء او التخفٌف من مسإولٌة المإجر ان ال ٌكون االخٌر قد 

 حصل على هذا االتفاق نتٌجة غش من جانبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ضمان المؤجر لعيوب المأجور الخفية

 

ق. م. ع. ٌضمن المإجر للمستؤجر جمٌع ما ٌوجد فً العٌن المإجرة من   ٧٥٦حسب م     

 عٌوب خفٌة تحول دون االنتفاع به أو تنقص من هذا االنتفاع انتقاصاً كبٌراً.

 وهناك شرطٌن من أجل أن ٌقوم المإجر بهذا الضمان :

 

_ ان يكون العيب مؤثراً. 1  

_  ان يكون العيب خفياً.2  

 

 اوالً_ أن يكون العيب مؤثراً :

ٌقصد به أن ٌكون من شؤن العٌب ان ٌمنع المستؤجر من االنتفاع بالعٌن المإجرة، أو ٌنقص   

من هذا االنتفاع إلى درجة كبٌرة وللقاضً السلطة التقدٌرٌة فمٌما اذا كان العٌب عٌباً مإثراً ام 

 ال .

 

 ثانياً_ ان يكون العيب خفياً: 

ن العٌب غٌر ظاهر للمستؤجر، بحٌث اذا كان ٌعلم به ال ٌقوم بإبرام عقد بمعنى ان ٌكو  

اإلٌجار. والمستؤجر ٌجب علٌه أن ٌقوم ببذل عناٌة الشخص المعتاد عند فحص العٌن المإجرة 

حتى ٌعرف اذا كانت تحتوي على عٌب خفً ام ال. وال ٌعتبر العٌب خفٌاً اذا كان المستؤجر 

وٌعتبر العٌب خفٌاً حتى وان كان بوسع المستؤجر كشفه ببذل جهد عالماً به عند التعاقد . 

معقول اذا لم ٌكتشفه نتٌجة تؤكٌد المإجر خلو العٌن المإجرة من العٌب او تعمد اخفاء العٌب 

 غشاً منه .



ال ٌشترط أن ٌكون العٌب الخفً المإثر قدٌما كما فً عقد البٌع، باعتبار ان من  مالحظة :

جر هو صٌانة المؤجور قبل تسلٌمه وبالتالً ٌكفً ان ٌكون العٌب موجودا ضمن التزامات المإ

 وهو قام بإخفائه سواء كان قدٌماً ام حدٌثاً 

 

 جزاء وجود العيب الخفي

 

فً حالة وجود العٌب الخفً ٌحق للمستؤجر المطالبة بفسخ العقد او إنقاص الثمن، كذلك ٌحق 

ا العٌب الخفً اذا كان المإجر عالماً بهذا العٌب له المطالبة بالتعوٌض اذا لحقه ضرر بسبب هذ

 الخفً , اما اذا لم ٌكن ٌعلم بذلك فال ٌلتزم بتعوٌض المستؤجر.

 

الف دٌنار عراقً لمدة سنتٌن، وكان  ٠١١قام احمد بتاجر منزل من علً بسعر  مثال ذلك :

، فاكتشف المنزل صالحاً للسكن وحدٌث الدهان، وبعد مرور شهر ظهرت رطوبة فً الحائط

احمد ان علً تعمد إخفاء الرطوبة عن طرٌق دهان الحائط. هنا ٌحق ألحمد المطالبة بإنهاء 

مثالً. كذلك ان ٌطالب بالتعوٌض إذا لحقه ٠١١إلى  ٠١١العقد او المطالبة بانقاص الثمن من 

 ضرر من هذه الرطوبة. كمرض القصبات الهوائٌة .أو تلف فً أجهزة المنزل.

 

ان حق المستؤجر فً المطالبة بفسخ العقد تخضع لسلطة القاضً التقدٌرٌة، فله _ مع مالحظة 

 ان ٌجٌبه او ٌرفضه تبعاً لجسامة النقص فً المنفعة المترتب عن العٌب.

 

 

 

 

 



على ان أحكام ضمان العٌوب الخفٌة المتقدمة لٌست من النظام العام، حٌث ٌجوز للطرفٌن     

االتفاق على خالفها بالتشدٌد او التخفٌف او اإلعفاء. بشرط أن ال ٌكون هناك غش متعمد من 

المإجر. بمعنى انه لو اشترط المإجر على المستؤجر اإلعفاء من ضمان العٌوب الخفٌة رغم 

ارف بوجود عٌب  فً العٌن المإجرة وتعمد اخفاإه، هنا ٌعتبر هذا الشرط باطل وال ان هو ع

 ٌإخذ به.

 

 

 أخبار دائرة ضريبة العقار وايداع نسخة من عقد اإليجار لديها

 

من أهم التزامات المإجر هو اخبار دائرة ضرٌبة العقار بخلو العقار قبل تؤجٌره، وفً حالة 

 ٠١نسخه من عقد اإلٌجار الجدٌد فً الدائرة خالل مدة ال تتجاوز  تؤجٌره علٌه  إن ٌقوم بإٌداع

 ٌومآ من تارٌخ ابرام عقد اإلٌجار حسب قانون اٌجار العقار العراقً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التزامات المستأجر

 

 ٌلتزم المستؤجر تجاه المإجر بؤربع التزامات وهً : 

_ الوفاء باألجرة1  

_ المحافظة على المؤجور7  

التزام المإجر باستعمال المؤجور فٌما اعد له_ 3  

_ رد المؤجور4  

 

 االلتزام االول : دفع األجرة

األجرة تعتبر الوجه الثانً لمحل عقد اإلٌجار، ومحل التزام المستؤجر. وللمتعاقدٌن الحرٌة فً 

دون زٌادة تحدٌدها, فاذا اتفق المتعاقدان على تحدٌد مقدارها التزم المستؤجر بدفع هذا المقدار 

او نقصان. اما اذا اغفل المتعاقدان عن تحدٌد هذه االجرة ٌكون المستؤجر ملزماً بدفع اجرة 

 المثل.

واذا اشترط المإجر دفع األجرة مقدماً فٌجب على المستؤجر ان ٌدفع األجرة عند ابرام عقد 

 االٌجار . وللمإجر ان ٌحبس الماجور اذا امتنع المستؤجر عن الدفع .

وز تؤجٌل االجرة او  تقسٌطها على عدة اقساط ٌدفع كل قسط فً وقت معٌن. وهنا كذلك ٌج

األجرة ال تصبح واجبة اال عند حلول القسط المتفق علٌه.  وفً حالة عدم وجود اتفاق ٌتم دفع 

 األجرة بعد الحصول على المنفعة ) اي بعد انتهاء الشهر ٌتم دفع األجرة حسب العرف ( .

 

فقد أوجب دفع االجرة للعقارات التً تخضع إلحكامه مقدماً على شكل  العقارقانون إيجار اما 

 أقساط شهرٌة واي اتفاق خالف ذلك ٌكون باطالً.



 

 وٌستثنى من دفع االقساط الشهرٌة حالتٌن :

_ اذا كانت الدولة او االشخاص المعنوٌة العامة هً المإجرة .1  

المعنوٌة العامة . _ العقارات التً تستؤجرها الدولة او االشخاص7  

 

واألجرة تكون مستحقة األداء من تارٌخ وضع العٌن المإجرة تحت تصرف المستؤجر    

 لالنتفاع بها حتى ولو لم ٌنتفع بها فعالً. 

الف دٌنار عراقً شهرٌاً لمدة سنة .  366قام احمد بتؤجٌر منزل من علً بمبلغ  مثال ذلك :

الى علً  حتى ولو لم ٌنتقل الى المنزل او انتقل  وجب على احمد دفع االجرة المتفق علٌها

 لفترة اقل من المتفق علٌها .

 

والمدٌن بدفع األجرة فً االصل هو المستؤجر، وفً حالة وفاته ٌلتزم الورثة بدفعها باعتبار   

 عقد اإلٌجار ال ٌنتهً بوفاة المستؤجر.

مالحظة ان للمإجر الحق فً  والدائن باألجرة هو المإجر او ورثته فً حالة وفاته ,  مع 

 التنازل عن األجرة لغٌره كما لو  تنازل عن أي حق أخر.

 

 مكان دفع االجرة :

اعتمد المشرع العراقً على القواعد العامة فً تحدٌد مكان دفع االجرة . وتشٌر القواعد   

ل اعماله العامة الى ان مكان الدفع ٌكون فً موطن المستؤجر او فً المكان الذي ٌوجد فٌه مح

 ما لم ٌكن هناك اتفاق على خالف ذلك .

 

 



 

 نفقات االجرة :

اذا كانت هناك نفقات حتى ٌدفع المستؤجر االجرة . فكل هذه النفقات ٌتحملها المستؤجر مالم 

 ٌوجد اتفاق ٌقضً بخالف ذلك .

 جزاء اخالل المستأجر بدفع االجرة :

 

بالتزامه فً دفع األجرة.؟س/ ما الحكم فً حالة اذا اخل المستؤجرة   

،  ٌحق للمإجر إقامة دعوى فسخ العقد والمطالبة بالتعوٌض حسب القانون المدني العراقيج/ 

عن األضرار اذا كان له مقتضى. وللقاضً السلطة التقدٌرٌة فً اجابة الطلب او رفضه 

رصه للوفاء بهذا مالحظاً فً ذلك موقف المستؤجر ومدى اخالله بتنفٌذ التزامه وامكانٌة منحه ف

 االلتزام .

ٌقوم المإجر بإنذار المستؤجر بضرورة دفع األجرة خالل  اما  حسب قانون إيجار العقار،

 سبعة اٌام من تارٌخ استحقاقه، فإذا لم ٌقم بدفعها ٌحق للمإجر هنا المطالبة بتخلٌة العقار.

 

 االلتزام الثاني : المحافظة على المأجور

 

ٌجب على المستؤجر ان ٌبذل العناٌة الكافٌة للمحافظة على العٌن المإجرة ) بمعنى ان         

التزام المستؤجر هنا هو التزام بذل عناٌة ولٌس تحقٌق نتٌجة(. فاذا بذل المستؤجر العناٌة الكافٌة 

و للمحافظة على العٌن المإجرة، ٌعتبر قد اوفً بالتزامه وال ٌستطٌع المإجر ان ٌقاضٌه ا

 ٌطالبه بالتعوٌض.

: اذا كانت العٌن المإجرة ارضاً زراعٌة وجب على المستؤجر أن ٌتولى تطهٌر  مثال ذلك

 السواقً و أنزاع االعشاب التً ٌمكن ان تإثر على االرض . 

 



وٌجب على المستؤجر ان ٌخطر المإجر بكل ما العٌن المإجرة من ضرر ٌهدد سالمته . كما 

العٌن المإجرة او صدور تعرض من الغٌر مبنى على سبب قانونً. لو اكتشف عٌباً خفٌاً فً  

وفً حالة عدم قٌام المستؤجر ببذل العناٌة المطلوبة فً المحافظة على العٌن المإجرة وترتب 

على ذلك ضرر لحق بها ٌكون للمإجر الحق فً طلب الفسخ مع التعوٌض او ٌطلب التنفٌذ 

اصالح الضرر. العٌنً الجبري اذا كان ممكناً عن طرٌق  

 

 

 

 االلتزام الثالث : استعمال المأجور وفق الغرض المعد له

 

ان المستؤجر ٌتقٌد فً استعماله للعٌن المإجرة وفق االستعمال المتفق علٌه فً العقد ,فمن       

ٌستؤجر منزالً للسكن ال ٌجوز له تحوٌله الى محالً تجارٌاً , وفً حالة عدم االتفاق على طبٌعة 

مال وجب على المستؤجر ان ٌستعمل العٌن المإجرة بحسب ما اعد له وفقاً لما ٌقتضٌه االستع

 العرف.

وفً حالة مخالفة المستؤجر هذا االلتزام واستخدم العٌن المإجرة خالفاً لما اتفق علٌه فً    

مطالبة العقد وبما ٌسًء الٌها, فهنا ٌكون للمإجر الحق فً المطالبة بالتنفٌذ العٌنً الجبري او ال

بالفسخ مع المطالبة بالتعوٌض دائماً عن االضرار التً اصابته نتٌجة االستعمال الخاطئ للعٌن 

 المإجرة.

فاعتبر استعمال العٌن المإجرة لغٌر الغرض المبٌن فً عقد االٌجار  قانون ايجار العقاراما 

 سبب من اسباب تخلٌة العقار ولكن بالشروط االتٌة : 

ٌجار على الغرض الذي تم التؤجٌر من اجله ._ أن ٌنص فً عقد اال1  

_ ان ٌستعمل المؤجور خالفاً للغرض المذكور7  

_ ان ٌترتب على هذا االستعمال اساءة لسمعة المإجر او الحاق ضرر بالعٌن المإجرة3  

 



 

 االلتزام الرابع : رد المأجور

 

حٌث ٌلتزم المستؤجر برد المؤجور بعد انتهاء عقد اإلٌجار بدون ضرر وبنفس الطرٌقة      

 التً استلم المؤجور فٌها.

ومكان رد المؤجور ٌكون نفس المكان الذي استلمه فٌه من المإجر، ما لم ٌكن هناك اتفاق      

 ٌقضً بالعكس . اما زمان الرد فهو ٌكون عند انتهاء عقد االٌجار ألي سبب كان .

 

 الحالة التي يجب ان تكون عليها العين المؤجرة :

لتً استلمها فٌها  من المإجر عند إبرام ٌلتزم المستؤجر برد العٌن المإجرة بنفس الحالة ا   

عقد اإلٌجار . وعند الخالف على حالة العٌن المإجرة، أو إنكار مطابقتها للحالة التً استلمها 

فٌها وقت التعاقد، ٌقع عبء إثبات الحالة التً كانت علٌها العٌن المإجرة وقت التعاقد على 

 المستؤجر

 

على العٌن المإجرة، هل ٌلتزم المإجر برد قٌمة س/ اذا أنفق المستؤجر بعض المصروفات 

 هذه المصروفات عند رد العٌن المإجرة؟

قام محمد بتؤجٌر منزل من علً ٌحتوي على غرفة واحدة، ثم قام ببناء غرفة  مثال ذلك :  

أخرى، وبعد انتهاء العقد ورد المنزل إلى المإجر علً.. هل ٌلتزم المإجر علً هنا برد قٌمة 

 الغرفة ؟

/  ٌتم التفرقة هنا بٌن حالتٌن: ج  

_ اذا كان المإجر قد رفض  وابدى اعتراضه على هذه المصروفات او كانت بدون علمه، 1

هنا ٌكون غٌر ملتزم بردها إلى المستؤجر, وٌكون للمإجر ان ٌجبر المستؤجر على ازالة هذه 

زالتها ضارة بها ٌكون الزٌادات اذا لم تكن االزالة ضارة بالعٌن المإجرة . اما اذا كانت ا

 للمإجر الحق ان ٌتملك هذه الزٌادات بقٌمتها مستحقة القلع .



_ اذا لم ٌبدي المإجر اعتراضه على هذه المصروفات رغم علمه بها. هنا ٌلتزم برد قٌمة 7

 هذه الزٌادة إلى المستؤجر عند انقضاء عقد االٌجار.

والنافعة والكمالٌة (والمصروفات تكون على ثالثة انواع : ) الضرورٌة   

وان ما ذكر اعاله ٌندرج ضمن المصروفات النافعة وٌنطبق علٌها الحكم ذاته .وٌقصد بها 

 المصروفات التً تنفق من اجل تحسٌن العٌن المإجرة وجعلها اكثر صالحٌة لالنتفاع بها .

جرة من اما بالنسبة للمصروفات الضرورٌة التً ٌضطر المستؤجر ألنفاقها لحفظ العٌن المإ

الهالك او التلف ,فاألصل هو من ٌقوم بها واذا امتنع فٌحق للمستؤجر ان ٌقوم بها وٌرجع على 

المإجر بها. اما المصروفات الكمالٌة التً تصرف من اجل زخرفة العٌن المإجرة او تجمٌلها. 

بشرط فال ٌجوز للمستؤجر الرجوع بها على المإجر وٌستطٌع انتزاع ما احدثه بالعٌن المإجرة 

 عدم االضرار بها.

 

 جزاء اخالل المستأجر بالتزامه برد العين المؤجرة:

واذا اخل المستؤجر بالتزامه برد العٌن المإجرة بعد انتهاء عقد االٌجار، ٌكون المإجر الحق    

فً المطالبة بالتنفٌذ العٌنً الجبري عن طرٌق اقامة دعوى امام محكمة الموضوع مطالباً برد 

رة، وٌكون له المطالبة بالتعوٌض اذا كان له مقتضى .العٌن المإج  

اما اذا كان إخالل المستؤجر بهذا االلتزام  بسبب قوة قاهرة، فهنا ٌلتزم هنا بدفع أجرة المثل إلى 

 المإجر لحٌن إزالة السبب .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 جمهورية العراق

 وازرة التعليم العالي والبحث العلمي

 كلية الكوت الجامعة

 قسم القانون 

 

 

 

الموجز في العقود المسماة                               

عقد البيع                                        
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 المقدمة

 

 

العقود بطبٌعتها تقسم الى عقود مسماة وعقود ؼٌر مسماة. العقود المسماة هً التً  خصها  المشرع باسم 

لم ٌخصها المشرع باسم معٌن وتولى تنظٌمها مثل عقد البٌع. اما العقود ؼٌر المسماة فهً تلك العقود التً 

  معٌن ولم ٌتولى تنظٌمها مثل عقد التؤمٌن .

 

  دراستنا سوؾ تقتصر على العقود المسماة فقط , والسبب فً ذلك ألنها كثٌرة الوقوع فً حٌاتنا الٌومٌة.

ى والعقود المسماة  اما أن ترد على الملكٌة كعقد البٌع،  أو ترد على االنتفاع كعقد اإلٌجار، أو ترد عل

 العمل، كعقد المقاولة.

 

 

  

 وهذه العقود الثالثة سوف تكون محور دراستنا لهذه السنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 عقد البيع

 

 
 

 



اصل عقد البٌع هو مقاٌضة،  والمقاٌضة تعنً مبادلة سلعة بسلعة أخرى. حٌث ان فً  قدٌم الزمان لم ٌكن 

ٌتم التعامل فٌها، بل كانت المقاٌضة هً السابدة. و ولكن مع تطور العصور وظهور هناك عملة نقدٌة  

  النقود أصبحت هً السابدة.

م,  فقد عرؾ عقد البٌع بؤنه : ١٥٥١لسنة  ٤٤اما القانون المدنً العراقً  رقم   

  " مبادلة مال بمال اخر "

نقود أخرى. وإنما قال مبادلة مال بمال اخر. حٌث انه لم ٌقل مبادلة سلعة بسلعة أخرى , او مبادلة نقود ب

  باعتبار ان كلمة المال. تشمل السلعة والنقود معاً.

وبذلك حسب القانون المدنً العراقً فان عقد البٌع ٌشمل عقد المقاٌضة , و عقد الصرؾ ) وٌقصد به  :

 مبادلة نقود بنقود أخرى مثل مكاتب الصٌرفة( .

  

 

 خصائص عقد البيع

 

  عقد البيع عقد رضائي :أوال  _ 

حٌث ٌعتبر عقد البٌع من العقود الرضابٌة الذي ٌكفً النعقاده توافق الرٌحاب الصادر من البابع مع قبول 

المشتري. ومع ذلك هناك ثبلث حاالت ال ٌكفً النعقاد عقد البٌع فٌها توافق االٌجاب مع القبول، وإنما البد 

  افق االٌجاب والقبول وهذي الحاالت هًمن اتباع شكلٌة معٌنة باإلضافة إلى تو

 

_ بٌع العقارات : عقد بٌع العقار ٌعتبر من العقود الشكلٌة الذي ال ٌكتفً بتوافق االٌجاب مع القبول ، وانما 1

  ٌشترط تسجٌله فً دابرة التسجٌل العقاري .

  بٌع ._ بٌع السٌارات:  اذ ٌشترط تسجٌلها فً دابرة المرور بعد االتفاق على عقد ال2

  _ بٌع المكابن الزراعٌة : القانون اشترط تسجٌلها فً دابرة كاتب العدل بعد االتفاق على البٌع .3 

 

 

 



 ثانياً _عقد البيع عقد ملزم لجانبين ) للبائع وللمشتري ( :

ومدٌن له بالثمن, والبابع مدٌن فهو ٌولد التزامات متبادلة فً ذمة كل منها، فالمشتري دابن للبابع بالمبٌع  

  للمشتري بالمبٌع  ودابن له بالثمن .

 

  ثالثاً _ عقد البيع من عقود المعاوضة :

حٌث أن كل من الطرفٌن ٌؤخذ مقابل ما ٌعطً ,  حٌث أن المشتري ٌؤخذ المبٌع  مقابل دفع الثمن. والبابع 

 ٌؤخذ الثمن مقابل المبٌع. 

 

  من العقود ناقلة الملكية :رابعا _ عقد البيع 

حٌث أن ملكٌة المبٌع تنتقل من البابع إلى المشتري بمجرد ابرام العقد، وهذا هو الؽرض الربٌسً من عقد 

 البٌع .

 

 خامساً _ عقد البيع فوري التنفيذ في االصل :

ومع ذلك ٌمكن ان ٌكون فالؽالب ان ٌنفذ المتعاقدان التزاماتهما دفعة واحدة فً الوقت المعٌن لذلك فً العقد ,

 عقد البٌع مستمر التنفٌذ كاالتفاق على تنفٌذ االلتزامات العقدٌة على شكل دفعات متعاقبة .

 

 سادساً _  عقد البيع من العقود المحددة في االصل :

 ٌعتبر عقد البٌع من العقود المحدد فً االصل , آلن بإمكان كل من البابع والمشتري تحدٌد التزاماته وحقوقه

 وقت ابرام عقد البٌع .

 

 

 

 

 



 تمييز عقد البيع عن غيره من العقود

 

قد تظهر عقود تؤخذ قسماً من اوصافها من البٌع والقسم االخر من عقود أخرى ؼٌر البٌع , فٌقوم الشك حٌنبذ 

 حول نوع العقد , لذلك كان من الضروري التمٌز هنا بٌن عقد البٌع وبٌن هذه العقود التً تقترب منه او

 تختلط به بشكل من االشكال , وهذه العقود هً : 

 1: _ تمييز البيع عن اإليجار 

البٌع ٌرمً الً نقل ملكٌة المبٌع من البابع إلى المشتري،  بٌنما عقد اإلٌجار ٌقتصر على تخوٌل المستؤجر 

 صبلحٌة االنتفاع بالمؤجور .

 مع ذلك ٌصعب التمٌٌز بٌنهما فً الحالتٌن التالٌتٌن : 

  _ وقو  العقد عل  الثمار والحاصالت : أوال

ٌقصد بالثمار ) منتجات دورٌة اإلنتاج  تنتج كل موسم مثل البرتقال(. بٌنما  بالحاصبلت بؤخذها ٌنقص قٌمة 

 الشًء عكس الثمار.

ولكن احٌانا قد ٌتفق الطرفان على تخوٌل أحدهما صبلحٌة جنً ثمار الشًء و حاصبلته مقابل عوض معٌن 

ر هذا  العقد بٌعاً ام إٌجار؟هل ٌعتب   

  هناك عدة أراء ظهرت فً هذا الموضوع : 

اذا ورد علً الحاصبلت كالمعادن,  باعتبار أن كل كمٌه تؤخذ منها تقتطع من أصل  بيعالبعض ٌعتبر  العقد 

ن أصل اذا ورد على ثمار الشًء. ألن الثمار دورٌة اإلنتاج تتجدد دون انتقاص م إيجارالشً. وٌعتبر العقد 

 الشً . 

وٌعتبر آخرون ان العقد بٌعاً اذا كان حق المتصرؾ الٌه ) المشتري(  ٌقتصر على اخذ الثمار والحاصبلت 

المعدة للنقل فقط , دون أن ٌكون له حق على الشً األصلً المنتج لهذي الثمار والحاصبلت، اما اذا كان 

ضاج الثمار. واستخراج الحاصبلت وحصدها  ٌكون للمتصرؾ الٌه ) المشتري(  القٌام باألعمال البلزمة الن

 العقد هنا إٌجار. 

حسب القانون المدنً العراقً هو الرأي االول  مع االخذ بنظر االعتبار قصد المتعاقدٌن  والرأي الراجح

 عند تكٌٌؾ العقد . 

ملٌون دٌنار عراقً لمدة سنتٌن, ٌعتبر  ٢علً على تؤجٌر قطعة أرض بمقابل اتفق احمد مع  مثال ذلك :

العقد هنا عقد اٌجار اذا كانت هذي األرض منتجة للثمار  مثل البرتقال. بٌنما اذا كانت هذي األرض منتجة 

 للحاصبلت  مثل الماس او المعدن  ٌعتبر هنا عقد بٌع .



 

 ثانياً : اإليجار الساتر للبيع ) البيع اإليجاري ( : 

عقد بموجبه ٌتم إٌجار مال معٌن لمدة معٌنة مقابل أجر معٌن, على أن ٌنقلب العقد بٌعاً اذا اوفى المستؤجر 

 بجمٌع التزاماته.

مه فً اختلؾ الفقه حول هذا العقد, فالبعض ٌعتبره بٌع معلق على شرط فاسخ وهو إخبلل المشتري بالتزا

دفع األقساط ) بمعنى انه اذا امتنع المشتري عن تسدٌد القسط لفترة ٌنفسخ العقد(. وٌعتبره البعض باطل ألنه 

 ٌإدي إلى خداع الجمهور. 

وهو الوفاء بجميع األقساط التي في ذمته. واقف اما المشر  العراقي يعتبره عقد بيع معلق عل  شرط   

فً حٌاتنا الٌومٌة عند بٌع السٌارات باألقساط . مثال ذلك: هذا العقد كثٌر الوقوع  مالحظة :    

 ٨الؾ دٌنار شهرٌا.. وتم االتفاق اذا وصل مبلػ اإلٌجار الى  ٣٤٤قام احمد بتؤجٌر سٌارة من علً بمبلػ 

ملٌون دٌنار عراقً تنتقل ملكٌة السٌارة إلى احمد, ٌعتبر العقد هنا عقد بٌع معلق على شرط واقؾ وهو سداد 

جمٌع االقساط  .  احمد  

 

 2 _تمييز البيع عن الوصية :  

الوصٌة تملٌك ببل عوض مضاؾ إلى ما بعد الموت، اما البٌع هو تملٌك البابع المشتري المبٌع فً الحال 

 مقابل ثمن معٌن .

مع مبلحظة ان الوصٌة تكون فً حدود ثلث التركة فقط ، وفً حالة تجاوز الثلث تكون هنا موقوفه على 

الورثة . إجازة   

ٌُعمد إلى كتابة الوصٌة فً صورة عقد  ولكن فً بعض األحٌان قد ٌحاول البعض التحاٌل على القانون، كؤن 

 بٌع من أجل أن تتجاوز التركة حدود الثلث . 

شخص  أراد أن ٌوصً ألخٌه بنص تركته بعد وفاته ، من أجل ذلك ٌقوم بكتابه عقد بٌع كامل  مثال ذلك :

ن أخٌه , ) باعتبار ان الوصٌة ال ٌجب أن تتجاوز الثلث( هل ٌعتبر العقد هنا بٌع ام وصٌه؟ األركان بٌنه وبٌ  

ان وصؾ التصرؾ هنا بٌع ام وصٌة ٌخضع للظروؾ التً تم فٌها التصرؾ، حٌث أن المشرع لم ٌعالج 

 هذه الحالة وترك للقاضً استخبلص التكٌٌؾ المبلبم للعقد حسب نٌة الطرفٌن . 

كتوب فً العقد بؤن الطرؾ الثانً ) األخ فً المثال السابق( ال ٌستلم المبٌع المنصوص علٌه كما لو كان م

فً عقد البٌع اال بعد وفاة الطرؾ االول، هنا ٌعتبر هذا الشرط على أن العقد وصٌة ولٌس بٌع, باعتبار انه 

 اشترط تنفٌذ العقد بعد وفاته . 



البٌع ال ٌتناسب مع قٌمة المبٌع. ٌكون هنا العقد وصٌة ولٌس او قد ٌتم كتابه سعر صوري  او تافه فً عقد 

 بٌع 

 

    3 -تمييز البيع عن المقاولة   :

من ق. م ع ٌعرؾ  بؤنه ) عقد به ٌتعهد احد الطرفٌن أن ٌصنع شٌباً أو  ٨٦٤عقد المقاولة حسب المادة 

 ٌإدي عمبلً لقاء اجر ٌتعهد به الطرؾ اآلخر ( . 

عمل. بٌنما عقد البٌع ٌنصب على ملكٌة المبٌع .المقاولة تنصب على ال    

وقد تعاقد شخص مع مقاول على بناء منزل له, فإذا كان الشخص هو الذي اشترى المواد األولٌة للبناء  

واقتصر دور المقاول على البناء فقط, ٌكون العقد هنا مقاولة. اما اذا تعهد المقاول بالبناء والمواد األولٌة 

لعقد هنا عقد بٌع مستقبلً ) عقد استصناع ( . أٌضا  ٌعتبر ا  

ولكن احٌانا قد ٌكون توفٌر المواد األولٌة على صاحب المنزل, وعند مباشرة المقاول بالعمل  وجد انه 

ٌحتاج إلى مواد أخرى باإلضافة إلى المواد التً وفرها صاحب المنزل, وقام المقاول بتوفٌرها لنفسه. هل 

مقاولة ؟ بيع امٌعتبر العقد هنا   

,  ٌتم  النظر الى قٌمة مواد البناء  المضافة من المقاول، فإذا كانت قٌمتها رمزٌة او حسب الرأي الراجح .

تافهة  بالنسبة للمواد التً وفرها صاحب المنزل ٌكون العقد هنا مقاولة, أما إذا كانت قٌمة المواد جوهرٌة 

قبلً .استناداً الى العمل ٌكون العقد هنا  عقد بٌع مست  

 

_ تمييز البيع عن الهبة :4  

 ُتعرؾ الهبه بانها تملٌك مال ألخر بدون عوض ,اما عقد البٌع فهو تملٌك مال آلخر بعوض . 

ولكن فً بعض االحٌان تكون الهبة بعوض , وقد ٌكون العوض مقارب الى قٌمة الشًء الموهوب فهل 

 ٌعتبر العقد هنا بٌع ام هبة ؟

الطرفٌن , فاذا كانت لدى الشخص الواهب ) الشخص الذي اعطى( نٌة التبرع ٌكون ٌتم الرجوع هنا الى نٌة 

العقد هنا عقد هبة , اما اذا لم توجد نٌة التبرع لدٌه ٌكون العقد هنا عقد  بٌع , وٌتم معرفة هذه النٌة من 

 خبلل ظروؾ كل دعوى .

 

 



_ تمييز البيع عن الوديعة : 5  

 الودٌعة عقد به ٌحٌل المالك او من ٌقوم مقامه حفظ ماله الى شخص اخر ال ٌتم اال بالقبض .

 وتثٌر المشكلة فً التفرقة بٌن عقد الودٌعة وبٌن عقد البٌع فً المثال التالً :

ٌارة لو أودع محمد سٌارته عند سمٌر ووكله ببٌع السٌارة, على ان ٌؤخذ سمٌر مقداراً معلوماً من ثمن بٌع الس

 أجراً له , فهل ٌعتبر العقد هنا عقد بٌع ام عقد ودٌعة ؟

حتى ٌتوصل القاضً لنوع العقد هنا, علٌه الرجوع الى نٌة المتعاقدٌن والتً ٌمكن معرفتها من خبلل 

 ظروؾ كل دعوى .

 

_ تمييز البيع عن القرض :6  

ًٌن معلومة مثلٌة تستهلك باالنتفاع بها , على ان ٌرد   مثلها . بٌنما المال هو مبادلة مال  القرض هو دفع ع

 بمال اخر .

وٌصعب التمٌٌز بٌن عقد البٌع والقرض فً حالة اذا لجؤ بعض االشخاص الى ابرام القرض بفابدة على 

 صورة عقد بٌع , ) وهو ما ٌسمى بعقد المهاترة ( .

شهر ,ولكن بعد ٌومٌن قام $  وٌتم دفعها بعد 555اذا اشترى علً جهاز موباٌل من احمد بمبلػ مثال ذلك : 

$ ٌتم دفعها فً الحال ,فهل ٌعتبر  العقد 455علً ببٌعه الى نفس الشخص الذي اشتراه منه ) احمد ( بمبلػ 

 هنا بٌع ام قرض بفابدة ؟

ٌتم الرجوع هنا الى نٌة الطرفٌن , فاذا كان علً اشترى الموباٌل بنٌة تملكه فعبلً , ولكنه تع رض لحادث 

المبلػ  فقام ببٌع الموباٌل الى احمد ٌعتبر العقد هنا عقد بٌع , اما اذا كان نٌة علً الحصول  مثبلً  واحتاج

$ من االول ولٌس الحصول على الموباٌل, ٌعتبر العقد هنا عقد قرض.455على مبلػ   

 

 

 

 

 

 



 

 اركان عقد البيع

 

وهً الرضا و المحل و السبب. وقد ٌشترط القانون   البٌع كعقد ال ٌنعقد اال اذا توافرت له أركان كل عقد

 شكلٌة معٌنة كركن رابع.   )كما تم توضٌحه فً المحاضرة األولى( .

وركن السبب فً عقد البٌع ٌكون مزدوج ، بمعنى ان سبب التزام احد الطرفٌن هو تنفٌذ المتعاقد االخر  

م البابع بتسلٌم المبٌع الٌه( .اللتزامه ) اي ان سبب التزام المشتري بدفع الثمن هو التزا  

.: ) المبيع والثمن( اما ركن المحل فهو مزدوج هو االخر وٌتكون من   

وٌتكون من اتحاد االٌجاب و القبول  اما الركن االخٌر فهو التراضً  .  

 وسوؾ ٌتم تفصٌل كل واحد من هذه االركان على حدة

 

 التراضي في عقد البيع 

 

 ٌقصد بالتراضً اتحاد إرادتٌن االٌجاب و القبول على ابرام عقد البٌع .

أن ٌكون موجود,  و ان ٌكون صحٌح صادر   وحتى ٌكون التراضً ركن من أركان عقد البٌع ٌشترط لذلك

وقام على بشرابه منه, هنا   من شخص كامل االهلٌة . )مثال ذلك : احمد عرض قلم للبٌع بمبلػ الؾ دٌنار

التراضً موجود ولكن ٌشترط لكً ٌكون صحٌح ان ٌكون كل من أحمد وعلً ؼٌر فاقدي االهلٌة(.ٌكون   

وكاآلتً :     

 اوالً_ ان يكون التراضي موجود :  

عن هذه اإلرادة ،وأن ٌحصل  لكً ٌكون التراضً موجود ٌجب أن تكون هناك أرادة ، وأن ٌتم التعبٌر

 تطابق مع أرادة الطرؾ الثانً .

 

 



 

  عل  ماذا يحصل هذا التطابق؟ولكن 

ٌشترط ان ٌحصل التطابق بٌن اإلرادة األولى و اإلرادة الثانٌة ) بٌن البابع و المشتري( على :          -

 طبٌعة العقد , وعلى محل العقد ) المبٌع و الثمن ( . 

 

المشتري الشراء بثمن وهً ما اذا اراد البابع البٌع بثمن معٌن  فقبل   و ٌنبؽً اإلشارة إلى حالة خاصة 

 أعلى , أو عرض المشتري ثمناً فقبل البابع بثمن اقل فما الحكم فً هذه الحالة ؟ . 

ما   دٌنار ٢٤٤٤ولكن علً قام بشراء القلم بمبلػ   دٌنار ١٤٤٤) كما لو عرض احمد القلم للبٌع بمبلػ  

 الحكم فً هذه الحالة ؟ ( .

أراء : لئلجابة على هذا السإال ظهرت هناك عدة    

باعتبار ان الشخص الذي   دٌنار( ٢٤٤٤ٌرى البعض ان العقد ٌنعقد بالمبلػ الذي عرضه المشتري )   -

 ٌقبل الشراء بالثمن األعلى فهو من باب أولى ٌقبل الشراء بالثمن االقل . 

لشراء بثمن المشتري عند قبوله ا  وٌرى البعض االخر انه ٌنبؽً التمٌٌز فً هذه الحالة بٌن اذا كان ما -

ٌ نه من األمر. فإذا كان نتٌجة  أعلى من الذي عرضه البابع كان نتٌجة وقوعه فً الؽلط , او كان على ب

ٌ نه من األمر ٌنعقد  وقوعه فً الؽلط ٌنعقد العقد بالثمن االقل الذي عرضه البابع. أما إذا كان المشتري على ب

 العقد بالثمن األعلى . 

ٌ نه من السعر االقل الذي  إلىالرأي الراجح وٌذهب  -  أن قبول المشتري الشراء بثمن أعلى وهو على ب

ٌفتقر الً قبول البابع على السعر الجدٌد، فإذا وافق البابع   فؤن قبوله هنا  ٌعتبر اٌجاب جدٌد  عرضه البابع,

 ٌنعقد العقد بالسعر األعلى .

:ثانياً_ ان يكون التراضي صحيح   

عقد البٌع صحٌح ان ٌكون اطرافه بالؽً سن الرشد و كاملً االهلٌة .  ٌشترط لكً ٌكون التراضً فً  

  مبلحظة : االهلٌة تكون من ثبلثة مراحل كاآلتً : 

مرحلة عدٌم التمٌٌز:  وتبدأ منذ الوالدة إلى سبع سنوات وتكون تصرفاته باطلة سواء كانت نافعة او   -1

 ضارة او دابرة بٌن النفع والصور. 

وتكون تصرفاته   ز : وتبدأ من ثمان سنوات إلى مرحلة البلوغ وهً ثمانٌة عشر سنة،مرحلة الممٌ -2

الضارة باطلة، اما تصرفاته النافعة تكون صحٌحة, أما تصرفاته الدابرة بٌن النفع والضرر تكون موقوفة 

 على إجازة الولً 



صرفاته صحٌحة. سواء كانت مرحلة االهلٌة الكاملة : وتبدأ من تسعة عشر سنة فما فوق, وتكون كل ت -3

  ضارة أم نافعة وبالتالً ٌستطٌع ابرام كل أنواع العقود. 

 وبالتالً لكً ٌكون الرضا صحٌح ٌجب أن ٌكون صادر من شخص كامل االهلٌة . 

 

إضافة إلى ذلك ٌجب أن ٌكون الرضا صحٌح ؼٌر مشوب بعٌب من عٌوب االرادة وهً ) االكراه، و الؽبن 

ستؽبلل، و الؽلط ( . مع التؽرٌر، و اال  

، اذ انه ٌتصل اتصاال وثٌقاً بؤحكام  لما كان له أهمٌة فً عقد البٌع  وسوؾ نختصر على دراسة الؽلط فقط

 الؽلط فً صفاة المبٌع وخٌار الرإي .ا 

 

 الغلط في صفات عقد البيع

الى أبطال العقد. ٌمكن تعرٌفه بؤنه ) عدم توافق االرادة الؽلط عٌب من عٌوب الرضا، ٌعدم اإلرادة وٌإدي 

الحقٌقة مع اإلرادة المعبر عنها(. والمشرع العراقً ٌمٌز بٌن نوعٌن من الؽلط,  االول ٌعدم الرضا وٌجعل 

 العقد باطبلً مطلقاً, والثانً ٌجعل العقد موقوفا .ً 

ن العقد، وانما ٌجعله موقوفاً على اإلجازة.الذي ٌهمنا هنا. َهو النوع الثانً الذي ال ٌمنع من ت كو .  

 ولكن مت  الغلط يجعل العقد موقوفاً ؟ 

 الؽلط ٌجعل العقد موقوفاً فً أربع حاالت : 

 

_ الؽلط فً شخص المتعاقد وهذا نادر الحدوث . 1  

عقد عمل الؽلط فً الباعث الدافع على التعاقد : )كما لو اشترى علً منزل فً بؽداد بسبب حصوله على  -2

هناك فً جامعة بؽداد، ولكن تبٌن بعد ذلك ان عقد العمل قد تم الؽاإه او لم ٌحصل من األساس. هنا ٌعتبر 

 علً وقع فً الؽلط عند شراء المنزل  بسبب الباعث الدافع وهو عقد العمل ( . 

بثمن بخس ثم تبٌن أنها كتب قٌمة(.   ) كما لو باع شخص كتب  الؽلط فً قٌمة الشًء :  3-  

الؽلط فً صفة جوهرٌة من صفاة الشً المبٌع : ) كما لو اشتري شخص لوحة على اساس انها لرسام  -4

 معروؾ عالمٌاً ثم تبٌن انها مقلدة ( . 



فاذا وقع احد المتعاقدٌن فً أي من هذه الصور ٌكون عقد البٌع موقوفاً على إجازته ومن حقه الرجوع عن 

 التعاقد . 

 

 

 خيار الرؤيا 

 

ة تثبت للمشتري الذي اشترى شٌبا لم ٌره من قبل أو وقت المبٌع,  تخوله أن ٌؤخذه او ٌرده متى رخص  

 راه.

$ , وقام احمد بشرابها بناًء 9555) مثال ذلك : عرض شخص صورة سٌارة على االنترنت للبٌع بمبلػ  

نها ؼٌر مطابقة للمواصفات على الصورة. هنا ٌحق ألحمد ان ٌفسخ عقد البٌع اذا وجد عند استبلم السٌارة ا

 المطلوبة ( . 

ولكن ٌشترط لكً ٌنشط خٌار الرإٌا ان ٌكون المشتري قد رأى المبٌع فعبل ووصل الٌه. ) حسب المثال 

 السابق ال ٌحق ألحمد ان ٌفسخ عقد البٌع مالم ٌستلم السٌارة ٌدوٌاً وٌطلع علٌها (.

  مسقطات خيار الرؤيا  

ت األتٌة : ٌسقط خٌار الرإٌا فً الحاال  

رإٌة المبٌع قبل شرابه , اال اذا اثبت ان الشً المبٌع قد تؽٌر عن الحالة التً كان فٌها قبل الرإٌة األولى  -1  

-2اقرار المشتري فً عقد البٌع بؤنه قد رأى المبٌع وقبل بحالته.   

-3. وصؾ الشًء فً العقد وصفا ٌقوم مقام الرإٌا   

ر الرإٌا ال ٌنتقل بالمٌراثموت المشتري، حٌث ان خٌا -4.    

تصرؾ المشتري بالمبٌع قبل الرإٌة .   -5  

صدور ما ٌبطل الخٌار قوال او فعبل من المشتري .  -6  

تعٌب او هبلك المبٌع بعد قبضه  - 7.   

مضً المدة باعتبار شرط الخٌار حق مإقت. - 8   



 م / صور الرضا و أوصافه

 

الؽالب فً عقد البٌع ان تنصب ارادة المتعاقدٌن على ابرام هذا العقد مباشرة , ولكن قد ٌكون البٌع مسبوقاً 

بمرحلة تمهٌدٌة , حٌث ٌؤخذ العقد فً هذه الحالة صورة الوعد بالبٌع او الوعد بالشراء .كما ان عقد البٌع 

صوفاً , لذلك ٌتوجب علٌنا  دراسة البٌوع كؽٌره من العقود قد تدخل علٌه بعض االوصاؾ فٌجعله عقداً مو

 الموصوفة , وسوؾ تقتصر دراستنا على اهم البٌوع واكثرها انتشاراً وهو الوعد بالبٌع .

 

 

 الوعد بالبيع

  -تعريفه :

االول ) الواعد( بان ٌبٌع شٌباً معٌناً بثمن معٌن للشخص الوعد بالبٌع عقد بٌن شخصٌن به ٌلتزم الشخص 

 الثانً)الموعود له(, اذا ابدى االخٌر رؼبته فً الشراء خبلل مدة معٌنة.    

$   خبلل فترة اسبوع اذا وافق علً على الشراء 15555) كما لو تعهد احمد بان ٌبٌع سٌارته لعلى بمبلػ 

 خبلل هذه الفترة ( .

الوعد بالبٌع هو عقد ٌتكون من اتحاد اٌجاب وقبول . ومع ذلك فهو ٌختلؾ عن االٌجاب ٌتضح من ذلك ان 

فً عقد البٌع االصلً , اذ ٌجوز الرجوع عن االٌجاب اذا لم ٌقترن بالقبول, اما الوعد بالبٌع فهو عقد ٌنشاْ 

 من اٌجاب الواعد وقبول الموعود له لذلك ال ٌمكن الرجوع عنه من قبل الواعد .

لؾ عقد الوعد بالبٌع عن عقد البٌع االصلً  باعتبار ان عقد البٌع ملزم لجانبٌن البابع والمشتري . اما وٌخت

 عقد الوعد بالبٌع فهو ملزم لجانب واحد وهو الواعد .

: بعض الفقهاء ال ٌعتبرون الوعد بالبٌع عقد وٌرى بطبلنه القترانه بشرط ارادي محض , وقد انتقد  مالحظة

سبب ان الشرط اإلرادي المحض الذي ٌبطل العقد هو ذلك الشرط الذي ٌعلُق  تحقق االلتزام أو هذا الرأي  ب

 عدم تحققه على ارادة المدٌن  بٌنما الوعد بالبٌع هو عقد ملزم لجانب واحد وهو الدابن .

ه وٌذهب جمهور الفقهاء الى ان عقد الوعد بالبٌع عقد صحٌح ٌتمٌز عن عقد البٌع االصلً وله احكام

 الخاصة .

                                                                                                                        

                                



 اركان الوعد بالبيع : 

 ٌتكون الوعد بالبٌع من االركان االتٌة :

, الشكلٌة ( ) الرضا , المبٌع , الثمن , المدة  

الوعد بالبٌع باعتباره عقداً ال بَد النعقاده من وجود الرضا . ولكن ٌكفً ان ٌكون الرضا  _ الرضا :1

موجود فً الشخص الواعد فقط, باعتبار ان االهلٌة بالنسبة له تقُدر وقت الوعد ألنه ٌلتزم بوعده من هذا 

 الوقت.

وعد بالبٌع , لذلك ٌكفً ان ٌكون ممٌزاً فً هذا الوقت, على اما بالنسبة للموعود له فبل ٌلتزم بشًء وقت ال

ان تتوافر فٌه اهلٌة التصرؾ وقت اظهار رؼبته فً الشراء باعتباره سٌلتزم بالبٌع النهابً من هذا الوقت 

 ولٌس وقت الوعد. 

 

ا فً المثال السابق ٌلزم النعقاد الوعد بالبٌع ان ٌكون الثمن محدداً فً العقد باتفاق الطرفٌن )كم _ الثمن :2

$ ( , أو على االقل ان ٌكون العقد متضمناً األسس الذي تجعله 15555حٌث تم تحدٌد ثمن بٌع السٌارة بمبلػ 

 قاببلً للتحدٌد . اما اذا لم ٌكن الثمن محدداً او قاببلً للتحدٌد فبل ٌنعقد الوعد بالبٌع لتخلؾ ركن الثمن فٌه.  

  

ٌَن المبٌع تعٌناً نافٌاً للجهالة الفاحشة ,كذلك ٌنبؽً أن ٌكون المبٌع ٌجب النعقاد الو _ المبيع  :3 عد بالبٌع تع

 مما ٌجوز التعامل فٌه قانوناً ) حٌث ال ٌصح ان ٌوعد شخص ببٌع  مادة مخدرة لشخص اخر( . 

 

المدة  كما جاء فً تعرٌؾ عقد الوعد بالبٌع , ٌنبؽً ان تكون مدة العقد محددة ,حٌث ان تحدٌد _ المدة  :4

التً  ٌجب على الموعود له  خبللها استعمال حقه فً الشراء امر ضروري النعقاد الوعد بالبٌع , كما انه 

 امر ضروري للواعد حتى ال ٌبقى تحت رحمة الموعود له مدة ؼٌر محددة .

بٌع  وتحدٌد المدة ٌمكن ان ٌكون صراحة بتحدٌد مدة محددة ,او ٌمكن ان تعرؾ من خبلل طبٌعة الشً الم

 )كما لو كان الشً المبٌع  سرٌع الهبلك(.

 على كل حال اذا لم ٌتم االتفاق صراحة أو ضمناً على المدة فً الوعد ٌعتبر عقد الوعد بالبٌع ؼٌر موجود. 

 

 



من اتحاد االٌجاب مع القبول باستثناء كما اسلفنا الذكر أن عقد البٌع عقد رضابً ٌتكون   _ الشكلية :5

بعض الحاالت التً ٌتطلب فٌها العقد شكلٌة معٌنة اضافة الى اتحاد االٌجاب مع القبول ) العقار والسٌارة و 

 المكابن الزراعٌة( .

كما ق .م .ع( تقضً باتباع الشكلٌة ذاتها عند ابرام عقد الوعد بالبٌع  )  91اما فً الوعد بالبٌع فان المادة )

$ اذا ابدى رؼبته بالشراء خبلل فترة اسبوع. هنا ٌنبؽً 9555لو وعد علً ببٌع سٌارته الى زٌد بمبلػ 

تسجٌل عقد الوعد بالبٌع فً دابرة المرور باإلضافة الى تسجٌل عقد البٌع االصلً فً حالة اذا وافق زٌد 

 على الشراء خبلل المدة المتفق علٌها (.

, باعتبار ان التسجٌل العقاري قاصراً على تسجٌل التصرفات التً ترتب  لعقارحالة بيع اوٌستثنى من ذلك 

( من قانون التسجٌل العقاري, وحٌث ان الوعد بالبٌع ال ٌرتب مثل 2من م  1اثراً من االثار الواردة فً ) ؾ

ن الوعد بالبٌع فً هذه االثار , وبالتالً فؤن الوعد بالبٌع ال ٌسجل فً دابرة التسجٌل العقاري, مما ٌعنً بطبل

 حالة وروده على عقار.

 

 احكام الوعد بالبيع:

 الوعد بالبٌع ٌمر بمرحلتٌن, هما مرحلة الوعد بالبٌع , ومرحلة البٌع التام .

 المرحلة االول  : الوعد بالبيع

الفترة تبدأ هذه المرحلة من وقت ابرام عقد الوعد بالبٌع  وتنتهً بانتهاء االجل المتفق علٌه , وخبلل هذه 

 ٌكون عقد الوعد ملزم لجانب الواعد فقط . وٌترتب على ذلك النتابج االتٌة :

_ ٌبقً الواعد مالكاً للشًء الموعود به وٌكون له حق التصرؾ به بكافة انواع التصرفات ) البٌع ,  اوالً 

لبة بالتعوٌض  الهبة  الوصٌة ( , وتكون هذه التصرفات نافذة فً مواجهة الموعود له وٌكون له حق المطا

 اذا ابدى رؼبته بالشراء خبلل الفترة المتفق علٌها .

فً حالة هبلك الموعود ببٌعه كلٌاً فؤن تبعة الهبلك تكون على الواعد, وٌإدي ذلك الى انقضاء ثانياً _  

بٌع  الوعد بالبٌع . أما فً حالة الهبلك الجزبً, حسب الرأي الراجح  ٌكون للموعود له )المشتري ( اتمام ال

 مع انقاص الثمن فً هذه الحالة .

وفً حالة اذا حصلت زٌادة فً قٌمة الشًء الموعود به  خبلل الفترة المحددة , ووافق المشتري على الشراء 

 ,فؤن البٌع ٌتم بالثمن المسمى فً الوعد وال ٌحق للواعد المطالبة بالزٌادة الحاصلة فً قٌمة الشًء .

ر الشًء ولٌس قٌمته  ووافق الموعود له على الشراء خبلل الفترة المحددة, أما اذا حصلت الزٌادة فً مقدا

 الزٌادة هنا تكون من حق الواعد و ال ٌجبر على التنازل عنها اال فً مقابل زٌادة الثمن.



ثالثاً _ ٌكون للموعود له أن ٌحول حقه الشخصً الى الؽٌر طبقاً لقواعد حوالة الحق , باعتبار ان حق 

حق مالً, ولٌس لشخصٌته اي اعتبار فً تعهد الواعد . الموعود له  

 

لمرحلة الثانية :  البيع التام ا  

وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء الفترة المحددة فً عقد الوعد بالبٌع , وفً هذه المرحلة أما ان ٌتم الشراء أو 

 الرفض من جانب المشتري.

دي الموعود له رؼبته فً الشراء, ٌتحلل الواعد من فاذا انتهت المدة المحددة لتعهد الواعد دون ان ٌب

التزاماته تجاه الموعود له دون الحاجة الى أعذاره , كذلك ٌتحلل الواعد من التزامه اذا اعلن المشتري عدم 

 رؼبته فً الشراء , أو اذا اعلن رؼبته فً الشراء بعد انقضاء المدة المتفق علٌها مهما كان سبب تؤخره

موعود له بالشراء خبلل الفترة المتفق علٌها, هنا ٌتحول عقد الوعد بالبٌع الى عقد بٌع نهابً  أما اذا قبل ال

منتجاً آلثاره القانونٌة . و إظهار الرؼبة ممكن ان ٌحصل بالقول أو الكتابة او ضمناً ) كما لو قام بدفع قسط 

 من المبلػ خبلل الفترة المتفق علٌها( .

شتري ( رؼبته بالشراء خبلل الفترة المتفق علٌها ولكنه وجد ان الواعد قد واذا ابدى الموعود له ) الم

 تصرؾ بالموعود به  للؽٌر , ٌكون من حق المشتري المطالبة بالتعوٌض . 

 

 

 

 الوعد بالتفضيل

 

اتفاق بٌن شخصٌن ٌتعهد بموجبه الواعد بؤنه فً حالة تصرفه بالعٌن محل الوعد بالبٌع سٌفضل الموعود له 

ع نفس الثمن .اذا دف  

)مثال ذلك : وعد احمد  علً بانه اذا أراد ان ٌبٌع سٌارته فً المستقبل فانه سٌفضل علً على ؼٌره من 

 المشترٌن ولكن بنفس السعر الذي سٌدفعه بقٌة المشترٌن ( 

وعد باطل ؼٌر معمول به , آلنه معلق على شرط مبلحظة : حسب الرأي الراجح ٌعتبر الوعد بالتفضٌل 

 إرادي محض ٌتوقؾ تحقٌقه او تخلفه على ارادة المدٌن ) الواعد (.



وٌخضع  الوعد بالتفضٌل ألحكام الوعد بالبٌع باعتباره ملزم لجانب واحد , اال ان الثمن ٌتحدد فً المستقبل 

 عكس الوعد بالبٌع الذي ٌستلزم تحدٌد الثمن فً الحال 

ع ذلك فان الوعد بالتفضٌل ٌختلؾ عن الوعد بالبٌع فً االمور االتٌة :وم  

_ فً الوعد بالتفضٌل ٌكون لشخص الموعود له فً الؽالب محل اعتبار فً التعاقد وال ٌجوز تحوٌل حقه 1

 للؽٌر دون رضاء الواعد , عكس الوعد بالبٌع .

لوقت الذي ٌرؼب فٌه الواعد بالبٌع . بٌنما حق _ حق الموعود له فً الشراء فً الوعد بالتفضٌل ٌنشؤ فً ا2

 الموعود له فً الوعد بالبٌع ٌنشؤ من تارٌخ ابرام الوعد .

_ الوعد بالبٌع وعد بات وصحٌح .بٌنما الوعد بالتفضٌل باطل وعد معلق على شرط واقؾ حسب الرأي 3

 الراجح .

 

 

 

 البيع بشرط الخيار

 

ن أو كبلهما ان ٌكون له أو لشخص اجنبً عن العقد خٌار فسخ ٌقصد بخٌار الشرط ان ٌشترط احد العاقدٌ

 العقد او إمضاإه خبلل المدة المقررة لذلك .

 العقود التي يجري فيها الخيار :

ٌصح شرط الخٌار فً جمٌع العقود الملزمة سواء كانت ملزمة لجانب واحد او لجانبٌن والتً ٌجوز فٌها 

الة .الفسخ  مثل عقد البٌع واالٌجار  والكف  

اما العقود ؼٌر البلزمة  كالودٌعة والعارٌة فبل ٌصح فٌها شرط لخٌار, ألن باإلمكان الرجوع عنها دون 

الحاجة الى اشتراط الخٌار فٌها . مع ذلك هناك عقود تكون ملزمة لجانبٌن ولكن ال ٌجوز فٌها شرط الخٌار 

 ألنها ؼٌر قابلة للفسخ مثل  عقد الزواج .

 اثار شرط الخيار :

اختلؾ الفقهاء فً االثار التً تترتب على شرط الخٌار , فذهب البعض الى ان المبٌع ال ٌخرج من ملك 

البابع خبلل مدة الخٌار , و ال ٌحق للمشتري المطالبة به وال ٌحق للبابع المطالبة بثمنه خبلل مدة الخٌار 

 المتفق علٌها.



ثمن ( تنتقل بمجرد انعقاد عقد البٌع , وفً حالة اذا وذهب البعض االخر الى ان ملكٌة البدلٌن ) المبٌع وال

استعمل من اشترط له الخٌار حقُه فً فسخ العقد عادت ملكٌة البدلٌن كًل الى صاحبه  على الحالة التً ٌكون 

ق م  559علٌها ٌوم تحقق الشرط ال ٌوم انعقاد العقد , وهذا هو الراي الراجح والذي ٌتفق مع حكم المادة ) 

تقرر ان شرط الخٌار ال ٌحول دون انتقال ملكٌة المبٌع الى المشتري سواء كان الخٌار مشترطاً  ع ( التً

ٌُفعل شرط  لؤلحد الطرفٌن أو الحدهما أو ألجنبً عن العقد . ولكن اذا انتهت المدة المحددة لشرط الخٌار ولم 

 الخٌار فؤن عقد البٌع ٌصبح الزماَ ؼٌر قابل للفسخ .

د المتعاقدٌن ان ٌكون لشخص اجنبً عن العقد حق خٌار الشرط , فؤن هذا الحق ٌثبت وفً حالة اشترط اح

له وللؽٌر معاَ , باعتبار ان الؽٌر هنا ٌعتبر وكٌبلً عنه فً الخٌار ) كما لو تعاقد احمد على شراء موباٌل من 

خٌار خبلل ٌومان الؾ دٌنار عراقً . واشترط احمد انه ٌكون له او لآلخٌة محمد شرط ال 455علً بمبلػ 

من تارٌخ الشراء . سكون هنا شرط الخٌار صحٌح وساري فً مواجهة علً وٌحق لمحمد الوكٌل فسخ العقد 

( وفً الحالة االخٌرة اذا اجاز احدهما العقد وفسخة االخر فالعبرة هنا تكون باألسبق سواء صدر الفسخ او 

 االجازة من االصٌل او الوكٌل .

 

 مسقطات  خيار الشرط :

_ االجازة : فؤن اجٌز العقد خبلل المدة المحددة ٌسقط الخٌار .1  

_ مضً المدة : فاذا انتهت المدة المحددة دون ان ٌفسخ من اشترط له العقد , ٌسقط خٌار الشرط وٌصبح 2

 العقد الزم .

_ موت من له الخٌار باعتبار ان شرط الخٌار  ال ٌنتقل بالورث .3  

 

 البيع بشرط العربون

 

ٌٌعرؾ العربون بانه مبلػ من النقود ٌدفعه المشتري الى البابع وقت التعاقد للداللة اما على ان العقد اصبح 

 باتاً ال ٌجوز الرجوع عنه , او للداللة على العربون جزاء العدول عن التعاقد لكل منهما .

علً شراء الموباٌل  فدفع  الؾ دٌنار عراقً , فاراد 355) مثال ذلك : اراد احمد ان ٌبٌع موباٌل بسعر 

 55الؾ دٌنار كعربون ألحمد  على ان ٌكمل بقٌة المبلػ فً الٌوم التالً,  ٌعتبر هنا مبلػ العربون ) 55مبلػ 

الؾ( اما دلٌل على ان الموباٌل  قد اُبٌع  لعلً , او جزاء العدول عن الشراء اذا اراد علً الرجوع عن 

ٌع وطلب من علً ارجاع الموباٌل, هنا ٌلتزم احمد بإرجاع مبلػ العربون التعاقد. اما اذا تراجع احمد عن الب

مع دفع ما ٌعادله الى علً كجزاء للعدول عن العقد( .   



حكم العربون :     

كما تم ذكره فً تعرٌؾ العربون , ٌختلؾ حكم العربون باختبلؾ ما اذا كان  قد دفع كوسٌلة لضمان تنفٌذ 

ء للعدول عن التعاقد كاالتً :العقد ,  او كان قد دفع كجزا  

فً هذه الحالة ٌعتبر مبلػ العربون تنفٌذاً جزبٌاً للعقد من جانب  العربون كوسيلة لضمان التنفيذ :_ 1

المشتري ٌجب استكماله , ٌترتب على ذلك ال ٌحق الحد الطرفٌن ان ٌستقل بنقض العقد مقابل تنازله عن 

ه للعر بون الذي قبضه مضاعفاً الى الطرؾ االخر .العربون الذي دفعه , او مقابل رد   

 

إذا قدم العربون كجزاء للعدول عن الشراء ولم ٌقم المشتري باستكمال المبلػ  _ العربون كجزاء للعدول :2

ٌفقد هنا مبلػ العربون , اما اذا اراد البابع العدول عن البٌع , فعلٌه رد  ما قبضه من العربون مضاعفاَ الى 

 الطرؾ االخر . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محل عقد البيع 

 

عقد البٌع ملزم لجانبٌن, فهو ٌنشا التزامات فً ذمة البابع محلها الربٌسً هو المبٌع , وٌنشا 

التزامات فً ذمة المشتري محلها الربٌسً هو الثمن . وبذلك ٌكون لعقد البٌع  محبلن : المبٌع 

 والثمن, وسوؾ ٌتم بحث كل منها على حدة.

 

 

 المبيع

ٌعتبر المبٌع الوجه االول لمحل عقد البٌع ,وٌشترط للمبٌع لكً ٌكون ركن من اركان عقد البٌع توفر 

 الشروط االتٌة :

_ ان ٌكون المبٌع موجوداً او قابل للوجود فً المستقبل .1  

_ ان ٌكون معٌناً او قابل للتعٌٌن .2  

_ ان ٌكون قاببلً للتعامل فٌه .3  

 

 اوالً : ان يكون المبيع موجود او قابل للوجود في المستقبل :

ٌشترط ان ٌكون المبٌع موجود وقت ابرام العقد او ممكن الوجود فً المستقبل: .   

 _ بالنسبة لوجوده وقت التعاقد , فهو ٌعتبر موجود اذا تمت معاٌنته من قبل المشتري .

المقارن او السابق (,هنا ال ٌنعقد العقد وٌعتبر كؤنه ؼٌر موجود  فاذا هلك المبٌع قبل ابرام عقد البٌع ) الهبلك

 ) كما لو اراد احمد شراء سٌارة من علً ,و قبل ان ٌتم االنتهاء من كتابة العقد تم هبلك السٌارة كلٌاً (.

قابٌاً الستحالة اما اذا هلك المبٌع هبلكاً كلٌا بعد انعقاد عقد البٌع ) الهبلك البلحق( ٌكون العقد هنا منفسخاً تل

تنفٌذ البابع اللتزامه بتسلٌم المبٌع الى المشتري  )  كما لو تعاقد شخص على شراء سٌارة , وتم كتابة العقد 

ودفع الثمن , ولكن قبل االستبلم , ُتم هبلك السٌارة هبلكاً كلٌاً  نتٌجة حادث حرٌق , هنا ٌعتبر محل العقد 

( اال اذا كان الهبلك بسبب تقصٌر البابع  , او كان قد تسبب فٌه ,هنا  كؤنه ؼٌر موجود و ٌنفسخ العقد تلقابٌاً 

 ٌكون من حق المشتري المطالبة بالتعوٌض .



وفً حالة الهبلك الجزبً  للمبٌع   وقبل استبلمة من قبل المشتري , ٌكون االخٌر هنا مخٌر بٌن الفسخ او  

تهلك جزبٌاً هنا ٌكون المشتري مخٌر بٌن رفض  القبول مع انقاص الثمن .) فً المثال السابق , السٌارة

 الشراء , او اخذها على نفس الحال مع انقاص الثمن  ( 

ولكن فً حالة اذا اعذر البابع المشتري  بضرورة ٌتسلم المبٌع , ولكن المشتري طلب فترة معٌنة من اجل 

لمشتري , اال اذا اثبت ان الهبلك كلٌاً االستبلم , وخبلل هذه الفترة تم هبلك المبٌع  , ٌكون الهبلك هنا على ا

 كان أم جزبٌاً قد حصل بسبب تقصٌر أو تعمد من قبل البابع. 

 

: حٌث ٌمكن التعاقد على مبٌع ؼٌر موجود اثناء التعاقد ولكنه ممكن اما بالنسبة لشرط الوجود في المستقبل 

 الوجود فً المستقبل ) محتمل الوجود فً المستقبل ( .

لصاحب المصنع ان  ٌبٌع منتجات مصنعه قبل انتاجها (. وبٌع االشٌاء مستقبلٌة الوجود قد مثبل ) ٌجوز 

 ٌكون معلق على شرط , او قد ٌكون عقد بٌع تام , وٌتم معرفة ذلك من خبلل نٌة المتعاقدٌن ,

بل ) كما فاذا قصد المتعاقدٌن ان ٌكون البٌع تام , ٌكون المشتري هنا قد جازؾ فً وجود المبٌع فً المستق

 لو كان المشتري قد دفع ثمن المنتجات الى صاحب المصنع قبل  انتاج المبٌع ( .

اما اذا قصد المتعاقدٌن ان ٌكون عقد البٌع معلقاً على شرط , ٌكون المشتري هنا ٌجازؾ على كمٌة المبٌع 

ع  عند االنتهاء من ولٌس وجوده ) كما لو كان المشتري قد اشترط دفع الثمن المتفق علٌه الى صاحب المصن

 انتاج  المبٌع , ٌكون هنا عقد البٌع معلق على  شرط االنتاج ( 

 س/ هل ٌمكن التعاقد على االشٌاء مستقبلٌة الوجود ؟

: القانون لم ٌمنع التعامل على االشٌاء مستقبلٌة الوجود , وٌستثنى من ذلك تركة انسان على قٌد مالحظة   

احمد على شراء عقار من علً , باعتبار ان علً سوؾ ٌرث العقار فً  الحٌاة ) اذ ال ٌجوز ان ٌتعاقد

 المستقبل ( .

 

 

 ثانياً : ان يكون المبيع معيناً او قابالُ للتعيين :

اضافة الى شرط الوجود , ٌنبؽً ان ٌكون المبٌع معٌناً او قاببلُ للتعٌٌن فً المستقبل . ومن اجل تعٌٌن المبٌع 

كان المبٌع من االشٌاء القٌمٌة أو االشٌاء المثلٌة . ٌنبؽً التفرقة بٌن ما اذا  



فاذا كان المبٌع من االشٌاء المثلٌة ) اي االشٌاء التً ٌحل محلها محل البعض االخر ( ٌتم تعٌٌنها حسب 

جنس المبٌع و نوعه  ومقداره ) لوكان المبٌع قلم مثبل  ٌتم تعٌٌنه بالعدد, ولو كان المبٌع حنطة ٌتم تعٌٌنها 

ٌل وهكذا ( .بالك  

اما اذا كان المبٌع من االشٌاء القٌمٌة ) اي االشٌاء التً ال ٌحل محلها محل البعض االخر ( ٌتم تعٌٌنها  عن 

طرٌق وصفها وصفاً ٌمٌزها عن ؼٌرها . ) كالسٌارة  ٌكون تعٌٌنها عن طرٌق ذكر نوعها وسنة صناعتها 

 ورقمها و مواصفات اخرى حسب نوع كل سٌارة ( .

 

عل  نموذج  : البيع  

 االشٌاء التً تباع على نموذج , ٌتم تعٌٌنها عن طرٌق رإٌة النموذج فقط ولٌس كل االشٌاء. 

) مثال ذلك : عرض زٌد قطعة قلم على احمد باعتبارها نموذج عن ما ٌنتجه المصنع الذي ٌمثله زٌد ,  

طلبها بناًء على النموذج المعروض وطلب احمد شراء كمٌة  من القلم , هنا ٌكون ألحمد تعٌٌن الكمٌة التً 

 علٌه من قبل زٌد (.

فاذا جاء المبٌع بدرجة جودة اقل من النموذج , ٌكون المشتري هنا مخٌر بٌن الرفض او القبول بالثمن 

 المسمى فً العقد .

 ولكن ما الحكم اذا جاء المبيع بدرجة جودة اعل  من النموذج ؟

حصل هناك خبلؾ فقهً حول هذه المسؤلة , ولكن الراي الراجح ذهب الى انه لٌس للمشتري ان ٌرفض 

المبٌع  فً هذه الحالة, باعتبار ان القانون المدنً العراقً اشترط لرفض المشتري للمبٌع ان ٌكون المبٌع قد 

لمشتري ان ٌطالب بفسخ جاء بدرجة جودة اقل من النموذج ولٌس اعلى منه , كما انه لٌس من مصلحة ا

 العقد فً مثل هذه الحالة.

وفً حالة هبلك النموذج او تعٌب , وكان فً ٌد المشتري, وادعى بؤن المبٌع ؼٌر مطابق للنموذج , فؤن 

تبعة الهبلك تكون علٌه . اما اذا كان النموذج هلك بٌد المبٌع , تكون تبعة الهبلك علٌه فً حالة عدم ادعاء 

قة المبٌع للنموذج .المشتري عدم مطاب  

 

 

 ثالثا: ان يكون المبيع قابالً للتعامل فيه ) مشروعاً ( :

اذ ٌجب ان ال ٌكون المبٌع مخالفاً للقانون و النظام العام , بل ٌجب ان ٌكون مما ٌجٌز التعامل فٌه قانوناً ,فبل 

 ٌصح بٌع مواد مخدرة , او اسلحة ؼٌر مرخصة .



 الثمن 

 

الوجه االول لمحل عقد البٌع وهو المبٌع, الذي ٌعتبر محل التزام البابع. بعد ان تم التطرق الى  

سوؾ نتناول االن الوجه الثانً لركن محل عقد البٌع وهو الثمن الذي ٌلتزم به المشتري .   

  

 تعريف الثمن وبيان شروطه :

ٌع .ٌعرؾ الثمن بانه مبلػ من النقود ٌلتزم المشتري بدفعه الى البابع فً  مقابل المب  

 ويشترط في الثمن ما يأتي :

_ ان ٌكون مبلػ من النقود .1  

_ ان ٌكون مقدراً او قاببلً للتقدٌر .2  

_  ان ٌكون جدٌاً. 3  

 

 

 ان يكون الثمن مبلغ من النقود 

 

مدنً عراقً (ٌشترط لكً ٌكون العقد بٌعاً ان ٌكون الثمن مبلػ من النقود, اال انه  2/ 527حسب المادة ) 

فما حكم هذه الحاالت ؟الحاالت التً ٌكون فٌها الثمن شٌباً من ؼٌر النقود  هنالك بعض  

 لإلجابة عل  هذا السؤال ينبغي التمييز بين الحاالت االتية : 

: ذهب بعض الشراح الى انه اذا كان المقابل سلعة اخرى ولٌس مبلػ من _ اذا كان المقابل سلعة اخرى 1

ضا .باعتبار ان القانون المدنً العراقً عندما عرؾ  عقد البٌع فً المادة النقود ٌكون العقد هنا عقد بٌع اٌ

( عرفه ُ بانه مبادلة مال بمال اخر , وكلمة المال تشمل السلع كما تشمل النقود اٌضاً .556)  

 بٌنما ٌذهب الراي الراجح الى اعتبار العقد  مقاٌضه اذا كان المقابل سلعة اخرى ولٌس عقد بٌع . باعتبار ان

( على اعتبار المقابل فً عقد البٌع مبلػ من النقود فقط. 527القانون المدنً نص صراحة فً المادة )   



 

قد ٌلتزم شخص بان ٌعطً شٌباً ألخر مقابل قٌام االخٌر بإطعامه وإٌوابه _ اذا كان المقابل التزاماً بعمل :2  

(, ٌذهب بعض الشراح الى ان العقد هنا ال ٌعتبر عقد )كما لو قام شخص بطلب طعام مقابل ساعته الٌدوٌة 

 بٌع باعتبار ان المقابل لٌس نقداً  وانما التزام بالقٌام بعمل وهو االطعام واالٌواء .

لذلك ٌذهب الراي الراجح الى  ان العقد هنا لٌس من العقود المسماة, لذلك تسري علٌه االحكام العامة فً 

 نظرٌة االلتزام .

الؾ دٌنار عراقً,  355كما لو كان علً مدٌناً ألحمد بمبلػ ن المقابل ديناً في ذمة البائع : ) _  اذا كا3

فطلب احمد من علً ان ٌؤخذ موباٌله مقابل الدٌن(  ٌكون هنا العقد عقد بٌع كامل االركان  وٌسمى الوفاء 

/ مدنً عراقً ( . 455المقابل حسب ما نصت علٌه المادة )   

 

 

مقدراً او قابل للتقدير ان يكون الثمن   

 

ٌجب ان ٌكون الثمن مقدراً او قاببلُ للتقدٌر , و االصل ان ٌتم هذا التقدٌر باتفاق االطراؾ صراحًة , ومع 

ذلك قد ٌكون مقدار الثمن مفروضاً على المشتري, او قد ال ٌحددان السعر ولكنهما قد ٌتفقان على االسس 

  سس هي :, وهذه االالتً على ضوبها سٌحدد السعر 

_ البيع بسعر السوق :1   

ٌجوز ان ال ٌتفقا طرفان العقد على سعر المبٌع , ولكن ٌتفقان بؤن ٌكون سعره هو سعر المبٌع السابد فً  

السوق , وٌجب ان ٌحددوا السوق الذي ٌكون المرجع لتحدٌد سعر المبٌع . فؤن لم ٌتفقا علٌه فٌكون السوق 

بٌع ) سوق مكان وزمان تسلٌم المبٌع (, واذا لم ٌكن فً مكان التسلٌم سوق هو السوق الذي تم فٌه تسلٌم الم

 فٌكون السعر وفقاً للسوق الذي جرى به العرؾ .

_  البيع عل  اساس السعر المتداول في التجارة او الذي جرى عليه التعامل بين المتعاقدين :2  

اكٌاس من السكر شهرٌاً  15ر الجملة بمثال ذلك ) احمد تاجر مفرد وهو معتاد على ان ٌجهزه علً تاج

,وبالتالً ال تكون هناك حاجة الى تحدٌد ثمن السكر فً كل مره ٌتم شراإه من علً, وانما ٌكفً تحدٌده من 

 اول مرة  وٌعتبر محدد ضمناً بعد ذلك (.

 



_  البيع عل  اساس الثمن الذي اشترى به البائع :3  

اق على جعل الثمن الذي اشترى به البابع المبٌع اساساً لتقدٌر الثمن فالمشرع اجاز للطرفٌن المتعاقدٌن االتف

$ , وقام ببٌعها لزٌد بنفس المبلػ دون زٌادة او نقصان  حسب 9555)كما لو اشترى علً سٌارة بمبلػ 

 اتفاقهما (.

_ ترك تقدير الثمن ال  شخص اجنبي عن العقد : 4  

د سعر المبٌع الى شخص  ثالث اجنبً عن العقد .ٌحق لطرفً عقد البٌع فً االتفاق على ترك تحدٌ  

 

 ان يكون الثمن جدياً 

ٌشترط لكً ٌكون عقد البٌع صحٌحاً كامل االركان ان ٌكون الثمن جدٌاً , بمعنى ان ٌكون البابع قد قبضه 

 فعبلً من المشتري ) خروج الثمن من ذمة المشتري ودخوله فً ذمة البابع (

حاالت عدم جدية الثمن:   

ن الثمن فً عقد البٌع ؼٌر حقٌقً فً الحاالت االتٌة :ٌكو  

 

ٌُذكر فً العقد لمجرد استٌفاء العقد مظهره  الخارجً  وال ٌقصد منه _ الثمن الصوري : 1 هو الثمن الذي   

المطالبة بالثمن , والصورٌة قد تكون مطلقة ) كما لو اتفق الطرفٌن على ان المشتري ال ٌلتزم بدفع اي شًء 

المسمى ( وقد تكون نسبٌة ) كما لو اتفق الطرفٌن على ان ٌدفع المشتري جزء من الثمن المسمى  من الثمن

.. مع مالحظة ان عقد البيع ال ينعقد اذا كان الثمن صوري فقط (   

 

القٌمة الحقٌقٌة للمبٌع بمراحل , و ٌكون من القلة بحٌث ٌبعث على الثمن الذي ٌقل عن _ الثمن التافه : 2

 االعتقاد بان البابع لم ٌكن ٌقصد الحصول على الثمن عند ابرام عقد البٌع .

 وعقد البيع ال ينعقد كذلك بالثمن التافه .

 

الثمن الذي ٌقل كثٌرا عن قٌمة المبٌع , اال انه ال ٌصل الى حد التفاهة وهو  _ الثمن البخس:   3  

., وينعقد به عقد البيع وٌعتبر مبلػ جدي قصد البابع ان ٌتقاضاه   



 

 

  

 

 

 

 احكام عقد البيع

 

 

 

 



 الفصل االول 

 

 التزامات البائع

 

 يلتزم البائع بموجب عقد البيع بالتزامات ثالثة هي:

ع . _ نقل ملكية المبي1  

_ تسليم المبيع .2  

_  ضمان التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية . 3   

 

 االلتزام االول : نقل ملكية المبيع

 

األصل ان ملكٌة المنقول تنتقل بالعقد بقوة القانون, ومع ذلك ٌجب التمٌٌز فً هذا الصدد بٌن نقل ملكٌة 

ع . المنقول المعٌن بالذات، ونقل ملكٌة المنقول المعٌن بالنو  

 اما بالنسبة للعقار فٌتعٌن النعقاد العقد وانتقال الملكٌة تسجٌل العقد فً دابرة التسجٌل العقاري . 

 

 نقل ملكية المنقول المعين بالذات :

اذا كان المبٌع شٌبا معٌناً بالذات )األشٌاء القٌمة(، فؤن الملكٌة تنتقل بقوة القانون بمجرد انعقاد العقد حتى وان 

تسلٌم المبٌع والثمن. وٌستثنى من ذلك المنقوالت المعٌنة بالذات التً تتطلب شكلٌة معٌنة النعقاد تم تؤجٌل 

 العقد، كالسٌارات التً ٌشترط القانون تسجٌلها فً دابرة المرور . 

 

. إذا باع صاحب المنقول المعٌن بالذات منقوله لشخصٌن على التعاقب، وجب تفضٌل المشتري مالحظة:

لثانً، إال إذا كان المشتري الثانً قد استلم المنقول فعبل بحسن نٌة. أما إذا لم ٌكن المشتري االول على ا

الثانً قد استلم المنقول، أو كان قد استلمه ولكن ثبت أنه سًء النٌة، فإن المشتري االول هو الذي ٌفضل فً 

 هذه الحالة.



  

  نقل ملكية المنقول المعين بالنو  :

نوع )األشٌاء المثلٌة( ال تنتقل من البابع الى المشتري أال اذا ُعٌنت , والتعٌٌن ٌكون عن المنقول المعٌن بال

طرٌق االفراز , واالفراز ٌكون حسب طبٌعة الشًء ,فقد ٌكون عن طرٌق العد او الوزن او الكٌل او 

 القٌاس, فإذا تم اإلفراز انتقلت الملكٌة إلى المشتري . 

ح كٌؾ تنتقل ملكٌة الم نقول من البابع الى المشتري ؟س/ وض   

 

 نقل ملكية العقار

 

ٌستخلص من القانون المدنً العراقً ان عقد بٌع العقار او بٌع اي حق عٌنً عقاري أخر من العقود الشكلٌة 

 التً ال ٌكفً النعقادها مجرد التراضً، بل البد من استٌفاء الشكل الذي نص علٌة القانون وهو التسجٌل فً

  .العقاري  دابرة التسجٌل

 بمعن  اخر تنتقل ملكية العقار بمجرد التسجيل في دائرة التسجيل العقاري.

ان عقد المكاتبة الذي ٌبرم عند مكتب )الداللٌة( ال ٌعتبر عقد مسجل ٌنقل ملكٌة العقار من البابع مالحظة:  

المشتري، وإنما ٌعتبر تعهد بنقل ملكٌة العقار وتسجٌله فً دابرة التسجٌل العقاري . إلى   

وبالتالً اذا اخل البابع بهذا التعهد ورفض نقل الملكٌة إلى المشتري فؤنه ملزم بتعوٌض المشتري. وٌكون 

وبٌن قٌمته وقت النكول التعوٌض عبارة عن الفرق بٌن قٌمة العقار المبٌع وقت ابرام التعهد ) عقد المكاتبة( 

 أو االخبلل . 

 ولكن ما هو األساس القانوني لهذا التعويض؟

ؼٌر المسجل من عقد بٌع باطل إلى   هناك عدة أراء فً هذا الشؤن، ذهب الرأي االول الى تحول عقد البٌع

جراء نقل عقد صحٌح ؼٌر مسمى مقتضاه التعهد بالقٌام بعمل وهو الذهاب إلى دابرة التسجٌل العقاري إل

 الملكٌة. 

وٌذهب الرأي الثانً إلى أن أساس التعوٌض هنا هو التعهد بنقل الملكٌة )عقد المكاتبة( الذي ابرم بٌن البابع 

من القانون المدنً العراقً. وهذا هو  ١١٢١والمشتري عند مكتب )الداللٌة( والمنصوص علٌه فً المادة 

 الرأي الراجح.

ه برفع دعوى ) صحة التعاقد ( وكسبها , ٌجوز له ان ٌؤخذ صورة من الحكموبالتالً اذا اقام المتعهد  ل  



 القضابً وٌذهب به الى دابرة التسجٌل العقاري , وبالتالً تتم نقل ملكٌة العقار الٌه وفق هذا الحكم .

 

 االلتزام الثاني : تسليم المبيع

 

ن ٌقوم بتسلٌم المبٌع إلى المشتري.البابع باإلضافة الى التزامه بنقل الملكٌة، فإنه ملزم أٌضاً بؤ  

فاذا كان المبٌع سٌارة ٌجب على البابع بعد أن ٌقوم بتسجٌلها فً دابرة المرور, ان ٌقوم بتسلٌم السٌارة إلى 

 المشتري .

ٌُلزم البابع بتسلٌم المبٌع إلى المشتري بعد نقل ملكٌته.  أذاً تسلٌم المبٌع هو التزام جوهري 

يقتين : وتسليم المبيع يتم بطر  

  1_ التسلٌم المادي . 

_ التسلٌم المعنوي  2   

: ٌقصد به نقل حٌازة المبٌع من ٌد البابع الى ٌد المشتري. بمعنى آخر أقباض البابع _ التسليم المادي 1

 المبٌع إلى المشتري فعبل. 

 بالمناولة اليدوية. والتسلٌم  المادي ٌتم حسب طبٌعة الشًء المبٌع، مثبل لو كان المبٌع منقول ٌتم تسلٌمه

 كالقلم الذي ٌسلم بالٌد , أو سٌارة تسلم عن طرٌق تسلٌم أوراقها ومفاتٌحها بعد تسجٌلها فً دابرة المرور. 

 

من جانب البابع وتسلٌم مفاتٌحه إلى المشتري.  تخلية العقاراما اذا كان المبٌع عقاراً ٌتم تسلٌمه عن طرٌق   

 

تقل فٌه حٌازة المبٌع بصورة مادٌه، وإنما ٌتم بمجرد التراضً ) عكس الذي ال تن_ التسليم المعنوي : 2

 التسلٌم المادي( . 

 والتسلٌم المعنوي ٌتم عن طرٌق ثبلثة طرق : 

 



حٌث ٌتم التسلٌم فً هذه الصورة بمجرد _اذا كان المبيع في حيازة المشتري أصالً قبل ابرام عقد البيع : 1

ق م ع (. كما لو كان المشتري مستؤجر بٌت من  ٥٣٥ع )حسب المادة تؽٌٌر نٌة المشتري فً حٌازة المبٌ

 البابع ثم بعدها ٌقوم بشراء البٌت , هنا كان البٌت فً حٌازة المشتري اصبل قبل ابرام عقد البٌع. 

 

: والتسلٌم هنا ٌتم بمجرد اتفاق _ ان يطلب المشتري من البائع تسليم المبيع ال  شخص اجنبي عن العقد 2

ن وتحدٌد الشخص االجنبً الذي سٌستلم المبٌع,  كما لو قام احمد بشراء موباٌل من علً وطلب احمد الطرفٌ

 تسلٌم الموباٌل الى زٌد, هنا ٌعتبر التسلٌم معنوي بٌن البابع ) علً( و المشتري ) احمد( . 

 

احمد وطلب علً من  كما لو باع علً سٌارته الى_ بقاء المبيع في حيازة البائع بعد ابرام عقد البيع : 3

 أحمد بقاء السٌارة عنده لمدة أسبوع لحٌن شراء سٌارة جدٌدة, هنا ٌعتبر التسلٌم معنوي . 

 وبذلك وحسب هذه الطرق الثبلثة ٌعتبر التسلٌم معنوٌاً 

 

 زمان التسليم : 

ٌكون وقت دفع الثمن، بمعنى بمجرد دفع الثمن من المشتري ٌحٌن وقت االصل  ان زمان التسلٌم ٌجب أن 

 زمان التسلٌم. 

ولكن للطرفٌن المتعاقدٌن االتفاق على تؤجٌل التسلٌم الى وقت آخر، كما أن لهما االتفاق على دفع الثمن 

 مقدما وتسلٌم المبٌع فً مٌعاد أخر. 

ن ما لم ٌوجد أتفاق بٌن الطرفٌن على تعجٌل او تؤجٌل بمعنى آخر ان األصل زمان التسلٌم هو وقت دفع الثم

 التسلٌم . 

 

: مكان التسليم    

ان مكان التسلٌم ٌكون حسب المكان المتفق علٌه فً العقد, فإذا لم ٌوجد اتفاق بذلك  فإن مكان التسلٌم ٌكون 

 حسب مكان وجود المبٌع . 

بع. أما إذا كان المبٌع عقاراً ٌكون مكان التسلٌم مكان فاذا كان المبٌع منقوالً ٌتم تسلٌمه فً مكان وجود البا

 وجود العقار

 



 

 

مصاريف التسليم :    

األصل ان مصارٌؾ التسلٌم تكون على البابع اال اذا كان هناك اتفاق بٌن األطراؾ على خبلؾ ذاك. كما 

 ٌمكن االتفاق على جعل مصارٌؾ التسلٌم مناصفة بٌن البابع و المشتري. 

 

ملحقات المبيع:   

ٌقصد بها األشٌاء التً ال ٌكتمل االنتفاع بالمبٌع بدونها )األشٌاء المكملة للمبٌع(, وٌمكن تحدٌد هذه الملحقات 

 عن طرٌق اتفاق األطراؾ، أو الرجوع إلى العرؾ او حسب طبٌعة المبٌع وجنسه

, كذلك اي دعوى او حق ٌرتبط بالعقار, فاذا كان المبٌع عقار فإن ملحقاته تشمل سند الملكٌة ,و مفاتٌح العقار

 مثل حقوق االتفاق وعقود التؤمٌن.

 اما ملحقات المنقول  ,كالسٌارة فؤن ملحقاتها تشمل سند الملكٌة ومفاتٌحها وادواتها االحتٌاطٌة.

 

 حكم نقص المبيع أو زيادته : 

ٌاء المثلٌة التً ٌضرها التبعٌضٌمٌز المشرع هنا بٌن االشٌاء المثلٌة التً ال ٌضرها التبعٌض، وبٌن االش . 

 أ_ األشياء المثلية التي ال يضرها التبعيض : 

مخيراً بين فسخ العقد أو أخذ الباقي بما يقابلها من الثمن.فً حالة نقص البضاعة هنا ٌكون المشتري   

 طن ٌكون ١٤طن من الحنطة بسعر الطن الواحد الؾ دٌنار ) سعر ال ١٤مثال ذلك:  لو اشترى شخص  

، فً هذه الحالة ٌكون المشتري ١٤طن ولٌس  ٥آالؾ( ، ثم وجد عند التسلٌم ان مقدار الحنطة هو  ١٤

آالؾ دٌنار. ٥مخٌرا بٌن فسخ العقد أو شراء الموجود من الحنطة بما ٌقابلها وهو   

موافقة فإن الزيادة هنا تكون من حق البائع وال يجوز للمشتري أخذها اال بأما فً حالة زٌادة البضاعة، 

 البائع بعد دفع ثمنها

 ب_ األشياء المثلية التي يضرها التبعيض : 

 ٌجب التمٌٌز هنا بٌن حالتٌن هما حالة تسمٌة الثمن جملة، وحالة تسمٌة الثمن على اساس سعر المفرد.



 مخيراً بين فسخففً حالة البٌع بسعر الجملة وكان هناك نقص فً المبٌع عند التسلٌم فؤن المشتري ٌكون 

، اما اذا كان هناك زٌادة فً المبٌع فؤن الزٌادة هنا العقد وبين اخذ الباقي من المبيع بالثمن المسم  بالعقد

 تكون للمشتري ببل مقابل ، إال إذا وجد اتفاق بٌن الطرفٌن ٌلزم المشتري بدفع العوض عن هذه الزٌادة.

 

ن هناك زٌادة فً المبٌع او نقصان فؤن المشتري أما الحالة الثانٌة اذا كان البٌع على اساس سعر المفرد وكا

 هنا مخير بين الفسخ وبين اخذ المبيع دون تبعيض ولكن بما يقابله من الثمن ال بالثمن المسم .

آالؾ لكل  ١٤أمتار من قطعة قماش، سعر المتر الواحد الؾ دٌنار )  ١٤: لو اشتري شخص مثال ذلك  

 ٥شتري هنا الخٌار بٌن الرفض او الشراء مع إنقاص الثمن اي بامتار, فللم ٥القماش( . ثم ظهر انها 

(. فالمشترى هنا لو أختار الشراء فعلٌه دفع ١٤متر ولٌس  ١١آالؾ. اما اذا كان هناك زٌاده فً القماش )

الؾ ) بما ٌقابل القماش من ثمن (  ١١  

 

  حكم هالك المبيع قبل التسليم : 

مٌٌز فً حالة هبلك المبٌع قبل التسلٌم بٌن اذا كان الهبلك بفعل ق م ع( ٌجب الت ٥٤١_١١٥حسب المواد )

 البابع او المشتري وبٌن اذا كان الهبلك بفعل قوه قاهرة ) سبب اجنبً( .

اذا هلك المبٌع قبل التسلٌم بفعل المشتري، ٌكون الهبلك علٌة سواء ا_ الهالك بفعل البائع أو المشتري : 

لٌه دفع الثمن كامبلً إلى البابع . كان هبلكاً كلٌاً او جزبٌاً وع  

 أما إذا كان الهبلك بفعل البابع، فؤن تبعة الهبلك تكون على البابع وعلٌه رد الثمن ان كان قد قبضه .

 

: المشرع ٌمٌز فً هذا الصدد بٌن الهبلك الكلى وبٌن الهبلك ب_ الهالك بسبب اجنبي ) قوة قاهرة(  

 الجزبً :

ففً حالة الهبلك الكلً, وهلك المبٌع  خبلل الفترة الواقعة بٌن إبرام العقد وقبل تسلٌم المبٌع إلى المشتري، 

 فؤن تبعة الهبلك تكون على عاتق البابع وٌنفسخ العقد بقوة القانون تلقابٌاً .

بما ٌقابله من ثمن ) كما اما اذا كان الهبلك جزبٌاً، فؤن المشتري ٌكون مخٌراً بٌن فسخ العقد او اخذ الباقً 

دٌنار وهلك ؼطابه قبل التسلٌم, فهنا الهبلك ٌعتبر جزبً وٌكون للمشتري الحق فً  1555لو كان سعر القلم 

دٌنار مثبلً ( . 755فسخ العقد او اخذ القلم بسعر   

 

 



جزاء اخالل البائع بالتزامه بالتسليم :    

اذا اخل البابع بالتزامه بتسلٌم المبٌع الى المشتري , او ٌتؤخر فً التسلٌم , وجب على المشتري ان ٌقوم 

بؤعذاره , فاذا لم ٌنفذ البابع التزامه بعد االعذار فللمشتري الخٌار بٌن التنفٌذ العٌنً أو الفسخ , وفً الحالتٌن 

 ٌكون له الحق فً طلب التعوٌض عن الضرر الذي ٌصٌبه .

 

 

 االلتزام الثالث : ضمان التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية

 

كما ٌلتزم البابع بنقل ملكٌة المبٌع الى المشتري وتسلٌمها الٌه ,فهو ٌلتزم كذلك بضمان حٌازة المشتري 

للمبٌع حٌازة هادبة , وبالتالً ٌجب على البابع ان ٌمنع اي تعرض صادر من اي شخص , وهذا االلتزام 

كم القانون ولكنه لٌس من النظام العام لذلك ٌمكن لؤلطراؾ المتعاقدة االتفاق على تعدٌله.ٌنشؤ بح  

  

 

 ضمان التعرض

 

 ٌنقسم ضمان التعرض الى نوعٌن :

_ الضمان القانون1ً  

_ الضمان االتفاق2ً  

 

 اوالً : الضمان القانوني :

رض شخصً ام تعرض صادر من ٌلتزم البابع بمقتضى القانون بعدم التعرض للمشتري ,سواء كان تع

 الؽٌر , لذلك على البابع هنا التزامٌن : االول ضمان التعرض الشخصً ) وٌسمى االلتزام السلبً ( والثانً

 ضمان التعرض الصادر من الؽٌر ) وٌسمى بااللتزام االٌجابً ( وكاالتً :

 



ضمان التعرض الشخصي :   

تري بعد نقل ملكٌة المبٌع الٌه سواء كان التعرض مادٌاً ام ٌلتزم البابع باالمتناع عن التعرض شخصٌاً للمش

 قانونٌاً . 

ٌقصد به التعرض الذي ٌستند به البابع الى حق قانونً ٌدعٌه البابع على المبٌع التعرض القانوني  

قد ) مثال ذلك: اذا قام احمد ببٌع سٌارة علً الى لٌث : ٌعتبر هنا احمد قد باع سٌارة ال ٌملكها وقت وقوع ع

البٌع ,فاذا تملكها فٌما بعد ألي سبب كؤن ٌكون ورث ملكٌتها من علً , فهنا ال ٌستطٌع ان ٌتعرض الى لٌث 

 على اعتباره المالك الجدٌد للسٌارة (

هو كل فعل ٌصدر من البابع من شؤنه ان ٌعكر حٌازة المشتري للمبٌع وال ٌستند الى  التعرض المادياما 

قام علً ببٌع متجره الى زٌد , وبعد فترة شهر قام علً بفتح متجر مماثل لنشاط حق قانونً ) مثال ذلك اذا 

 المتجر الذي باعه الى زٌد  مقابٌله , ٌعتبر هنا علً متعرض تعرضاً مادٌاً لزٌد ( 

 

جزاء التعرض الشخصي من البائع ال  المشتري :   

شتري هنا التصدي لهذا التعرض , فاذا فً حالة اخبلل البابع بالتزامه وتعرض للمشتري , ٌكون من حق الم

كان التعرض مادٌاً ٌحق للمشتري ان ٌطلب من البابع وقؾ االستمرار فً هذا التعرض ) كما فً المثال 

السابق ٌحق لزٌد ان ٌطلب من علً عدم فتح متجر مقابل المتجر الذي اشتراه منه ( وٌحق للمشتري 

بع . المطالبة بالتعوٌض فً حالة عدم امتناع البا  

اما اذا كان التعرض قانونً , هنا ٌحق للمشتري ان ٌرد كل الدعاوى التً ٌقٌمها البابع السترداد المبٌع 

 باعتبار ان البابع ملتزم بالضمان .

 

ضمان التعرض الصادر من الغير :   

فهو ٌلتزم بدفع التعرض القانونً الصادر من الؽٌر تجاه ٌلتزم البابع باإلضافة الى عدم التعرض الشخصً , 

المشتري اٌضا )البابع هنا ٌضمن التعرض القانونً الصادر من الؽٌر فقط, وال ٌضمن التعرض المادي 

 الذي ٌصدر من الؽٌر حتى ولو ترتب علٌه خروج ملكٌة المبٌع من ٌد المشتري ( .

تعرض القانونً الصادر من الؽٌر توفر الشروط االتٌة :وٌشترط لرجوع المشتري على البابع  بضمان ال  

_  ان ٌكون التعرض الصادر من الؽٌر تعرضاً قانونٌا ال مادٌاً .1  



_  ان ٌكون الحق القانونً الذي ٌدعٌه الؽٌر قد ثبت له قبل ابرام عقد البٌع , سواء كان هذا الحق قد ترتب 2

ٌُسبل بفعل من البابع مثل رهن المبٌع او بسبب اجنب ً , اما اذا كان هذه الحق قد ثبت بعد ابرام عقد البٌع فبل 

 عنه البابع .

_  ان ٌكون التعرض الصادر من الؽٌر قد وقع فعبلً على المشتري .3  

 

 فاذا توافرت الشروط اعبله ٌحق للمشتري الرجوع على البابع بالضمان .

بضمان التعرض الصادر من الغير:الحاالت التي ال يحق للمشتري فيها الرجو  عل  البائع     

_اذا لم ٌثبت حق الؽٌر اال بإقرار المشتري او نكوله عن حلؾ الٌمٌن1  

_ اذا لم ٌعذر المشتري البابع بدعوى التعرض التً اقامها الؽٌر فً الوقت المناسب .2  

_  اذا اقر المشتري للؽٌر بحقه دون دعوى .3  

 

 ثانياً : الضمان االتفاقي

م الضمان لٌست من النظام العام لذلك ٌجوز للمتعاقدٌن االتفاق على تعدٌل هذه االحكام اما لما كانت احكا

 بالزٌادة او باالنقاص أو باإلعفاء

_ االتفاق على زٌادة الضمان : ٌحق للمتعاقدٌن االطراؾ على تشدٌد الضمان , وهذا االمر قلٌل الحصول 1

ٌر وٌكفل له الحصول على التعوٌضات الكافٌة حٌث ٌضمن البابع للمشتري كل تعرض ٌصدر من الؽ  

 

_  االتفاق على انقاص الضمان : وهذا االتفاق كثٌر الوقوع , فقد ٌقلل المتعاقدان االعمال الموجبة 2

للضمان , أو قد ٌقلل التعوٌض المترتب على البابع , و ال ٌإخذ بهذا االتفاق اذا كان البابع ٌعلم وقت ابرام 

ق للؽٌر فً المبٌع , وٌجب ان ٌكون شرط تخفٌؾ الضمان صرٌحاً حتى ٌكون صحٌحاً .العقد بؤنه ٌوجد ح  

 

_  االتفاق على االعفاء من الضمان : وٌكون هذا االتفاق صحٌح اذا لم ٌكن البابع قد تعمد اخفاء حق  3

لبابع اخفاء حق الؽٌر فً المبٌع او سبب استحقاقه للؽٌر الن ذلك ٌعتبر من قبٌل الؽش . اما اذا لم ٌتعمد ا

الؽٌر فٌصح هنا شرط االعفاء من الضمان ولكنه ال ٌعٌفه من كل المسإولٌة , حٌث ٌكون البابع ملزم برد 

 الثمن . 



 

 ضمان االستحقاق

 

للمشتري الرجوع على البابع بضمان االستحقاق اذا تعرض الؽٌر للمشتري , واالستحقاق ٌتحقق اذا حرم 

التً له على المبٌع , كما لو ظهر ان المبٌع مملوك لشخص اخر ؼٌر البابع المشتري فعبلً من احد الحقوق 

 كبلً او جزءاً .

ٌ ز المشرع فً هذا الصدد بٌن االستحقاق الكلً واالستحقاق الجزبً للمبٌع  :  وٌم

ملكٌة هو عندما ٌكون المبٌع ؼٌر مملوك للبابع, بل ثبوت ملكٌته للؽٌر الذي ٌنتزع اوالً : االستحقاق الكلي : 

 الشًء من تحت ٌد المشتري مما ٌإدي الى حرمان المشتري من جمٌع الحقوق المقررة له على المبٌع

$ , ثم تعرض لٌث ألحمد واخبره بان جهاز 455) كما لو احمد اشترى جهاز موباٌل من علً بمبلػ 

 الموباٌل تعود ملكٌته له ولٌس لعلً ( .

 وفً هذا الموضوع فرق المشرع العراقً بٌن البابع حسن النٌة وبٌن البابع  سًء النٌة .

بمعنى ان البابع لم ٌكن ٌعلم وقت بٌع الشًء باستحقاق المبٌع للؽٌر , وٌلتزم _  البائع حسن النية : 1

 البابع فً هذه الحالة ان ٌرد الى المشتري ما ٌلً :

المبٌع بفعل المشتري ) كما لو قام بالبناء على العقار ( او بسبب ارتفاع ا _ تمام الثمن سواء زادت قٌمة 

 سعر السوق ,او قد انخفضت قٌمته .

ب_ قٌمة الثمار التً لزم المشتري بردها الى المستحق : حٌث ٌلتزم البابع بدفع قٌمة الثمار التً قبضها 

ه الحالة عندما ٌرد المشتري هذه الثمار الى المشتري عند علم البابع باستحقاق الؽٌر لهذه الثمار , ففً هذ

الؽٌر المستحق , ٌلتزم البابع بتعوٌضه علٌها . ) كما لو باع محمد الى سمٌر ارض زراعٌة ,و بعد شهر 

ت بٌن لسمٌر بان االرض مستحقة لعلً , هنا ٌلتزم المشتري سمٌر برد كل الثمار التً حصل علٌها خبلل 

ستحق حٌدر, وٌكون البابع محمد ملتزم بتعوٌض المشتري سمٌر عن هذه فترة الشهر من االرض الى الم

 الثمار التً ردها .(

ج_ المصروفات النافعة التً انفقها المشتري على المبٌع : وٌقصد بالمصروفات النافعة هً المصروفات 

لبناء طابق  التً تزٌد من قٌمة المبٌع دون ان تكون ضرورٌة لحفظه ) كالمصروفات التً ٌنفقها المشتري

 جدٌد فوق البناء ( . وهنا ٌجوز للمشتري الرجوع على البابع فً هذه المصارٌؾ .

 



د_ مصارٌؾ الدعوى : حٌث للمشتري ان ٌرجع على البابع بكل مصارٌؾ الدعوى , ولكن البابع ال ٌلتزم 

سب .بهذه المصارٌؾ اذا لم ٌقوم المشتري بؤخطار البابع بدعوى االستحقاق فً الوقت المنا  

اي ان البابع ٌعلم وقت البٌع باستحقاق الؽٌر للمبٌع , ففً هذه الحالة ٌلتزم _ البائع سيء النية :  2

باإلضافة الى ما تقدم من ) تمام الثمن _ قٌمة الثمار _ المصروفات النافعة _ مصارٌؾ الدعوى ( ٌلتزم بما 

 ٌؤتً :

كان سًء النٌة برد ثمن المبٌع كامبلً باإلضافة الى الزٌادة  أ _ الزٌادة فً قٌمة المبٌع : حٌث ٌلتزم البابع اذا

 الحاصلة فً قٌمته سواء كانت بفعل المشتري ام بسبب ارتفاع سعر السوق .

ب_ المصارؾ الكمالٌة : باإلضافة الى التزام البابع برد المصارٌؾ النافعة , فهو ٌلتزم كذلك برد 

ٌقصد بالمصارٌؾ الكمالٌة هً المصارٌؾ التً  ال تكون المصارٌؾ الكمالٌة  اذا كان سًء النٌة , و

 ضرورٌة لحفظ المبٌع من الهبلك و ال ٌترتب علٌها زٌادة فً قٌمته كالمصارٌؾ التً تنفق على الزخرفة

 و الدٌكور .

ج_ ما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسب : ٌلتزم البابع بتعوٌض المشتري عن كل خسارة اصابته 

لبابع سًء النٌة , مثل اجور تحرٌر العقد والداللٌة , كذلك ٌلتزم بتعوٌض المشتري عن كل ما فته اذا كان ا

 من كسب) كما لو ضاعت على المشتري صفقة رابحة بسبب استحقاق الؽٌر للمبٌع هنا ٌكون البابع ملزماً 

 بتعوٌض المشتري عن هذا المكسب الفابت (

 

 ثانياً : االستحقاق الجزئي :

 هنا مخير بينندما ال ٌحرم المشتري من كل الحقوق المقررة له على المبٌع , وٌكون المشتري وٌكون ع

, فاذا طلب المشتري فسخ العقد واجٌب الى  فسخ العقد او ابقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عن الضرر

برد ما تبقى من المبٌع الى طلبه, فٌجب ان ترد الحالة الى ما كانت علٌها قبل ابرام العقد , وٌلتزم المشتري 

البابع , اما اذا اختار المشتري بقاء العقد فله حق المطالبة بالتعوٌض عن االضرار التً لحقت به من هذا 

 االستحقاق الجزبً .

  

 الرجو  بالضمان في حالة توالي البيو 

تاب بٌد سمٌر , فان حكم ) اذا باع حٌدر كتابه الى احمد , ومن ثم باع احمد كتابه الى سمٌر , واستحق الك

االستحقاق ٌسري على جمٌع البابعٌن السابقٌن, ولكن ال ٌحق ألحمد ان ٌرجع الى حٌدر اذا لم ٌرجع علٌه 

سمٌر, كذلك ال ٌحق لسمٌر ان ٌرجع على البابع االول حٌدر مباشرًة اال فً حالة الدعوى ؼٌر المباشرة اذا 

 توافرت شروطها (.



 

 ضمان العيوب الخفية

 

بابع كما ٌلتزم بضمان التعرض واالستحقاق للمشتري, فهو كذلك ٌلتزم بضمان العٌوب الخفٌة فً حالة ال

 اكتشافها من قبل المشتري فً المبٌع بعد استبلمه .

 

 شروط العيب الموجب للضمان :

 

 اوالً _ ان يكون العيب خفياً :

وقت ابرام عقد البٌع , وان ال ٌكون باستطاعته ان ٌعلم ٌقصد بالعٌب الخفً ان ال ٌكون المشتري عالماً به 

 به حتى و لو فحص المبٌع بعناٌة .

والعٌب قد ٌكون ظاهر ٌمكن للمشتري اكتشافه قبل ابرام عقد البٌع اثناء فحص المبٌع , وقد ٌكون العٌب 

 خفٌاً ٌتعذر على المشتري اكتشافه ولو بذل العناٌة المطلوبة عند فحص المبٌع .

والعٌب الذي ٌلتزم البابع بضمانه هو العٌب الخفً فقط.   

وهناك بعض العٌوب التً ٌستعصً على المشتري كشفها اثناء فحص المبٌع بعناٌة , الن اكتشافها ال 

ٌحصل اال بعد استعمال المبٌع لفترة طوٌلة  )كما فً عٌوب السٌارات , اذا اشترى شخص سٌارة , وثم بعد 

شؾ فٌها عٌب خفً موجود من قبل ابرام عقد البٌع و لم ٌستطع اكتشافه اثناء فحص شهر من االستعمال اكت

 السٌارة , ٌعتبر العٌب فً هذه الحالة عٌب خفً ( .

وهناك اٌضاً بعض العٌوب تحتاج الى خبره ؼٌر عادٌة من اجل اكتشافها, فالعٌب هنا ٌعتبر خفٌاً اٌضاً 

ر بصفة المشتري من جهة , وبطبٌعة المبٌع من جهة اخرى وموجب للضمان )باعتبار ان خفاء العٌب ٌتؤث

فعندما ٌقوم مهنً تصلٌح السٌارات بشراء سٌارة, فبل ٌسعه االدعاء بوجود عٌب خفً بعد فترة من عملٌة 

الشراء اذا كان قد بذل العناٌة المطلوبة فً فحصها قبل ابرام العقد, باعتبار ان تصلٌح السٌارات واكتشاؾ 

ة هً مهنته فً االساس ,عكس لو كان المشتري مدرس مثبلً ٌصعب علٌه اكتشاؾ العٌب (عٌوبها الخفٌ  

 



اذا كان االصل ان البابع ال ٌضمن العٌب الظاهري او العٌب الذي ٌسهل على المشتري اكتشافه  مالحظة :

لضمان فً اذا بذل العناٌة المطلوبة عند فحص المبٌع , مع ذلك ٌمكن للمشتري الرجوع على البابع فً ا

 الحالتٌن االتٌة :

_اذا اثبت المشتري ان البابع قد أكد له قبل ابرام عقد البٌع خلو المبٌع من العٌب , وانه لم ٌقم بفحص 1

 المبٌع بناًء على هذا التؤكٌد.

اذا اثبت المشتري ان البابع تعمد اخفاء العٌب ؼشاً منه ) كما لو اشترى شخص ماكنة خٌاطة , وبعد  _2

شؾ انها مكسورة وان البابع قام بإخفاء هذا الكسر باللحام والطبلء ( .مدة اكت  

 ثانياً _ ان يكون العيب مؤثرا

 والعٌب الخفً حتى ٌكون مإثراً ٌجب ان ٌإثر على قٌمة الشًء وعلى منفعتُه .

 

حتى ٌكون العٌب مإثراً على منفعة الشًء ٌجب ان ٌفوت الؽرض  _ اثر العيب عل  منفعة الشيء :1

لمقصود منه ) كما لو اشترى شخص قلم, بعد فترة اكتشؾ ان القلم فٌه عٌب خفً مإثر وهو عدم الكتابة(, ا

فاذا كان العٌب خفً بسٌط ال ٌسبب مشقة للمشتري ومن الممكن ازالته ببعض االصبلحات البسٌطة , ٌحق 

 للمشتري ان ٌطلب إزالة هذه العٌوب ألنها ال تعتبر عٌباً مإثراً .

$ , وبعد فترة اكتشؾ عٌب 455) كما لو اشترى شخص موباٌل بمبلػ  العيب عل  قيمة الشيء :_ اثر 2

$ لو كان هذا العٌب ظاهراً ( ٌكون هنا العٌب مإثرا على  255خفً مإثر والمفروض ٌكون سعر الموباٌل 

 قٌمة المبٌع .

 

 ثالثاً _ ان يكون العيب قديماً : 

مبٌع قبل ابرام عقد البٌع , او حصل بعد عقد البٌع ولكن قبل تسلٌمه الى بمعنى ان ٌكون العٌب موجوداً فً ال

 المشتري .

 

فً حالة تحقق هذه الشروط , ٌجب على المشتري اخطار البابع بوجود العٌب الخفً القدٌم , وٌجب على 

 البابع ضمان هذا العٌب ,ومدة االخطار هنا تكون حسب طبٌعة المبٌع .

لخفي المؤثر في المبيع ,يكون المشتري مخير بين فسخ العقد ورد المبيع ال  وفي حالة  وجود العيب ا

البائع , او أخذ المبيع بالثمن المسم  بالعقد , ويكون له حق الرجو  عل  البائع بتنفيذ التزامه عينياً 

 جبرياً وذلك بإصالح العيب او استبدال المبيع المعيب بغيره عل  نفقة البائع .



ٌع قلم ووجد المشتري عٌب خفً فٌه , ٌكون المشتري مخٌر هنا بٌن ارجاع القلم او أخذه مع )فاذا كان المب

مطالبة البابع بالتنفٌذ العٌنً الجبري عن طرٌق اصبلح القلم , او ٌؤخذ المشتري القلم بالثمن المسمى مع 

 مطالبة بالتعوٌض عن العٌب عن طرٌق اخذ ثمن اصبلح القلم (.

ٌوب الخفٌة , البٌوع بالمزاٌدات العلنٌة التً تتم بؤشراؾ الدولة , والسبب فً هذا وٌستثنى من ضمان الع

االستثناء هو ان هذه البٌوع تحتاج الى اجراءات طوٌلة ٌستطٌع من خبللها المشتري التعرؾ على المبٌع 

 بصورة كاملة ومن ضمنها العٌوب الخفٌة .

 

سخ العقد ويقتصر حقه عل  المطالبة بانقاص الثمن فقط الحاالت التي ال يحق للمشتري فيها المطالبة بف 

 في حالة العيب الخفي  وهي :

_ حدوث عيب خفي جديد في المبيع بعد التسليم :1  

فاذا اشترى علً قلم من احمد واكتشؾ علً بوجود عٌب خفً فً القلم , ولكن قبل ارجاعه الى البابع  

ٌكون لعلً المطالبة بانقاص الثمن فقط عن العٌب  تعرض علً الى حادث وانكسر جزء من القلم , هنا

 الخفً القدٌم وهو عدم الكتابة ولٌس فسخ العقد .

 

_ زيادة شيء من مال المشتري عل  المبيع :2  

كما لو اشترى احمد سٌارة من لٌث , وقام احمد بصبػ السٌارة من ماله الخاص, وبعده فترة من االستعمال 

خفً قدٌم مإثر فً السٌارة . ٌقتصر حق احمد هنا على المطالبة بانقاص  والصبػ ,اكتشؾ احمد وجود عٌب

 الثمن فقط ولٌس فسخ العقد باعتبار انه قد قام بصبػ السٌارة من ماله الخاص .

 

_ هالك المبيع في يد المشتري :3  

وبعد االستعمال اكتشؾ عٌب خفً مإثر فً $ 355كمل لو اشترى علً جهاز موباٌل من لٌث بمبلػ 

الموباٌل , وقبل الرجوع الى لٌث , تعرض علً الى حادث وهلك الموباٌل كلٌاً , ٌقتصر حق علً هنا على 

 المطالبة بانقاص الثمن فقط بسبب هذا الهبلك .

 

_ تصرف المشتري بالمبيع قبل اطالعه عل  العيب :4  

علً ,وقبل استعماله قام احمد بالتصرؾ بالجهاز وبٌعه الى سمٌر , كما لو اشترى احمد جهاز البتوب من 

واكتشؾ سمٌر وجود عٌب خفً مإثر فً الجهاز ورجع على احمد بالضمان , هنا ٌكون من حق احمد ان 



ٌرجع على علً بالمطالبة بانقاص الثمن فقط ولٌس فسخ العقد, بسبب انه تصرؾ بالجهاز قبل اطبلعه على 

 العٌب .

 

ت ضمان البائع للعيوب الخفية :مسقطا   

ٌسقط ضمان البابع للعٌوب الخفٌة فً الحاالت االتٌة :   

_ عدم فحص المشتري للمبٌع بالعناٌة البلزمة .1  

_ تصرؾ المشتري بالمبٌع بعد اطبلعه على العٌب .2  

_ تنازل المشتري عن حقه فً الضمان .3  

_ اشتراط البابع براءته من كل عٌب .4  

دة ._ مضً الم5  

 

تعديل احكام ضمان العيوب الخفية :   

ال تعتبر قواعد ضمان العٌوب الخفٌة من النظام العام , لذلك ٌمكن للمتعاقدٌن االتفاق على تشدٌد الضمان او 

 تخفٌفه او االعفاء منه 

 

: للمشتري الحق فً ان ٌشترط على البابع ضمان كافة العٌوب فً المبٌع سواء كانت  تشديد الضمان 

ٌُصعب اكتشافها .ظا هرة من السهل اكتشافها , او خفٌة   

فٌكون الحق للبابع ان ٌشترط على المشتري تخفٌؾ الضمان علٌه , كما لو تم االتفاق  تخفيف الضماناما 

على ان  ال ٌضمن البابع عٌباً معٌناً ٌذكره , او اقتصار الضمان على العٌوب التً تظهر بالفحص الفنً دون 

شرٌطة عدم تعمد البابع اخفاء العٌب .  العٌوب االخرى,  

, وذلك عن طرٌق اعفاء البابع من كل عٌب ٌظهر  االعفاء من الضمانكذلك ٌمكن للمتعاقدٌن االتفاق على 

فً المبٌع وٌكون هذا االتفاق صحٌحاً بحكم القانون , كذلك ٌشترط ان ال ٌكون البابع قد تعمد اخفاء العٌب 

لو تعمد بابع السٌارة اخفاء العٌب بالصبػ , فؤن اسقاط الضمان هنا ال ٌإخذ به . الن ذلك ٌعتبر ؼشاً . كما   

 

 



 

 

 الفصل الثاني

يالتزامات المشتر  

 

 

 .ٌلتزم المشتري بموجب عقد البٌع تجاه البابع بثبلثة التزامات : 

_ دفع الثمن .1    

_  دفع مصارٌؾ المبٌع .2  

_  تسلم المبٌع . 3  

 

دفع الثمنااللتزام االول_    

 

ٌجب فً بادئ األمر بٌان المقصود بالثمن ، بعد ذلك نتناول فٌما اذا كانت هناك فوابد ٌدفعها المشتري ام ال 

 بعد ذلك نوضح مكان وزمان التسلٌم. وننتهً فً حق المشتري فً حبس الثمن وكاالتً :

 تعريف الثمن وفوائده : 

ٌمكن تعرٌؾ الثمن بؤنه مبلػ من النقود ٌتفق علٌه الطرفان وقات التعاقد, وقد ٌتم دفعه مره واحده, أو على 

 شكل أقساط . 

وان دفع الثمن احٌانا قد ٌتطلب مصارٌؾ كؤجور البرٌد , او عمولة المصرؾ وؼٌر ذلك, وهذه المصارٌؾ 

عل  المشتري .تكون كلها   

زم بدفع فوابد الثمن ، ولكن  ٌرد على هذا االصل  حاالت استثنابٌة ٌلتزم فٌها و األصل ان المشتري ال ٌلت  

 المشتري بدفع فوابد على الثمن وهذه الحاالت هً : 

_ اذا قام البابع بؤعذار المشتري بوجوب دفع الثمن مستحق األداء، حٌث تسري الفوابد من تارٌخ األعذار 1

 إلى حٌن وقت دفع الثمن .



.بابع المبٌع إلى المشتري وكان المبٌع منتجاً للثمار او اإلٌرادات ولم ٌدفع المشتري الثمن_ اذا سلم ال2  

تارٌخ ابرام العقد أو من تارٌخ   _ اذا وجد اتفاق بٌن الطرفٌن ٌقضً بالزام المشتري  بدفع فوابد الثمن من3

 تسلٌم المبٌع .

 

ن وقت ابرام العقد كالضرابب او نفقات حفظ المبٌع اضافه إلى ما تقدم ٌلتزم المشتري بدفع تكالٌؾ المبٌع م

 وصٌانته وذلك فً مقابل ثمار المبٌع اذا كان المبٌع قاببلً لئلنتاج.

 

: مكان وزمان دفع الثمن    

 

 مكان دفع الثمن : 

 ٌجب أن نفرق بٌن حالتٌن:  األولى اذا كان الثمن مستحق األداء وقت التسلٌم والحالة الثانٌة اذا كان الثمن

 ؼٌر مستحق األداء وقت التسلٌم .

إذا كان الثمن مستحق األداء وقت تسلٌم المبٌع, فؤن مكان تسلٌم الثمن ٌكون هو المكان المتفق  الحالة األول 

 علٌه ؾ العقد , فاذا لم ٌتم االتفاق فً العقد , فؤن تسلٌم الثمن ٌكون فً مكان تسلٌم المبٌع .

ؼٌر مستحق االداء وقت التسلٌم, فؤن مكان التسلٌم ٌكون فً موطن المشتري  اذا كان الثمن الحالة الثانيةإما 

 وقت االستحقاق .

 

:  زمان دفع الثمن  

 ٌجب أن نفرق كذلك بٌن نفس الحالتٌن

اذا كان الثمن مستحق االداء حاالً, فؤن زمان تسلٌم الثمن هو نفسه زمان تسلٌم المبٌع . الحالة األول   

اذا كان الثمن ؼٌر مستحق األداء  وقت التسلٌم وإنما كان مإجل او على شكل أقساط , فؤن  الحالة الثانيةاما 

 القسط االول او المبلػ المإجل ٌكون من تارٌخ تسلٌم المبٌع  مال ٌتم االتفاق على ؼٌر ذلك . 

 

 



 

 

 حق المشتري في حبس الثمن : 

اك حاالت استثنابٌة ٌحق للمشتري فٌها ان ٌحبس , اال انه هن بالرؼم من ان دفع الثمن من التزامات المشتري

 الثمن وال ٌدفعه إلى البابع وهذه الحاالت هً : 

_ اذا تعرض أحد للمشتري فً وضع ٌده على المبٌع بدعوى حق سابق على البٌع, شرط أن ٌكون 1

دفع القسط  الؾ وتم ٣٤٤التعرض قبل الوفاء بالثمن.) كما لو اشتري علً موباٌل بالقسط من أحمد بمبلػ 

الؾ, ثم تعرض مصطفى إلى علً واخبره ان الموباٌل هو مالكه فً األصل ولٌس من حق أحمد  ٥٤االول 

أن ٌبٌعه لك, هنا من حق المشتري علً ان ٌحبس بقٌة أقساط الثمن لحٌن الفصل فً موضوع التعرض( هذا 

بٌع فقط فان المشتري ال ٌستطٌع ان اذا كان التعرض على المبٌع كله, اما اذا كان التعرض على جزء من الم

 ٌحبس كل الثمن , وانما ما ٌوازي الجزء الذي فٌه التعرض فقط . 

 

_ ا ذا وجدت اسباب ٌخشى فٌها المشتري ان ٌنتزع فٌها المبٌع من ٌده وتكون االسباب جدٌة .)  كما لو 2

عود إلى احمد وإنما إلى شخص ملكٌة القلم ال ت  اشتري علً قلم من أحمد وقبل ان ٌدفع الثمن اكتشؾ ان

 آخر, فخشً ان ٌتعرض له هذا الؽٌر, هنا من حق المشتري ان ٌحبس الثمن ( . 

 

_ اذا اكتشؾ المشتري عٌباً خفٌاً فً المبٌع ٌوجب ضمان البابع,  شرط أن ال ٌكون الثمن مدفوعاً, هنا 3

ل أن ٌطلب ذلك من حقه ان ٌحبس ٌكون من حق المشتري المطالبة بانقاص الثمن او فسخ العقد, ولكن قب

 الثمن. 

 

: مع ذلك فأن حق المشتري في حبس الثمن يسقط في الحاالت اآلتية   

 

_ اذا تنازل المشتري صراحة عنه فً العقد. 1  

_ اذا قدم البابع كفٌبلً ٌضمن للمشتري الوفاء بما قد ٌرجع به على البابع. 2   

ثمن. كما لو زال خطر استحقاق الؽٌر, أو انقطع التعرض _ اذا زال سبب ثبوت حق المشتري فً حبس ال3

 الصادر على حٌازة المشتري للمبٌع , أو قام البابع بإصبلح العٌب الخفً الذي اكتشفه المشتري فً المبٌع .



 

 

:ضمانات البائع في استيفاء الثمن   

الوسابل لضمان استٌفاء البابع لحقه فً حالة امتناع المشتري عن دفع الثمن، فؤن المشرع العراقً أقر بعض 

 فً الثمن، وهذه الضمانات هً : 

_  حبس المبٌع .1  

_   فسخ البٌع . 2  

 

_ حبس المبيع : 1  

ٌستطٌع البابع أن ٌحبس المبٌع اذا كان هناك مبلػ مستحق األداء فً ذمة المشتري،  ) كما لو تعاقد علً 

دٌنار , فً هذه  ١٥٤تسلٌم المٌلػ  سلم علً الى احمد مبلػ على شراء قلم من أحمد بمبلػ الؾ دٌنار, وعند 

دٌنار, وٌكوم هنا من حق البابع احمد حبس  ٢٥٤الحالة بقى هناك مبلػ مستحق األداء فً ذمة علً وهو 

دٌنار (  .  ٢٥٤المبٌع القلم  لحٌن استٌفاء بقٌة المبلػ وهو   

وٌسري هذا الحكم حتى لو قام المشتري بتقدٌم ضمانات او كفٌل الى البابع ، فهذا ال ٌعنً شٌبا وال ٌمنع 

 البابع من حبس المبٌع لحٌن استٌفاء بقٌة المبلػ المستحق .

.مقدماً و مستحق االداء هذا فً حالة اذا كان المبلػ   

 

ابع ال ٌستطٌع حبس المبٌع إال فً الحاالت فؤن الب أما إذا كان المبلغ مؤجل او عل  شكل أقساط , 

 االستثنابٌة التالٌة : 

أ_ اذا أضعؾ المشتري التؤمٌنات التً قدمها ضماناً لتنفٌذ التزامه بدفع الثمن إلى البابع، إذ ٌسقط األجل 

 الممنوح له وٌصبح الثمن مستحق حاالً فً هذه الحالة .

 

ودفع الثمن , ألن موت المشتري ٌإدي إلى سقوط األجل ب_ اذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبٌع 

 فٌصبح الثمن مستحق حاالً وٌعود للبابع حقه فً حبس المبٌع حتى ٌستوفً الثمن .

 



ج_ إذا اعسر المشتري بشكل ٌوشك معه ان ٌضٌع الثمن على البابع، شرط أن ٌكون االعسار الحقا على 

ز للبابع حبس المبٌع ألنه ٌفترض انه قد ابتمن المشتري.عقد البٌع، أما إذا كان سابقاً علٌه، ال ٌجو  

 

وحق البابع فً حبس المبٌع ٌبقى قابما طالما هناك مبلػ مستحق األداء فً ذمة المشتري، وال ٌسقط إال إذا 

 تنازل عنه صراحًة البابع  ) كما لو سلم البابع المبٌع الى المشتري برضاه قبل استٌفاء الثمن منه (.

 

اذا قبض المشتري المبٌع دون اذن البابع وقبل أداء الثمن , هنا ٌكون من حق البابع طلب رد  وفً حالة

ٌومآ من وقت علمه بخروج المبٌع من حٌازته وخبلل سنة من وقت خروجه من  ٣٤حٌازة المبٌع خبلل 

 تحت ٌده وإال سقط حقه فً استرداد الحٌازة

 

_ فسخ البيع :2  

احد الطرفٌن بتنفٌذ التزامه , كان للطرؾ االخر حق فسخ العقد .المقصود بالفسخ هنا اذا اخل   

 وبذلك فً حالة عدم وفاء المشتري بالتزامه بدفع الثمن , ٌكون من حق البابع فسخ العقد .

 

 والفسخ قد ٌكون قضابً وقد ٌكون اتفاقً : 

لمشتري بالتزامه، وإنما له ، فإن القضاء ؼٌر ملزم بتلبٌة طلب البابع حتى لو اخل االفسخ قضائيفاذا كان 

 سلطة تقدٌرٌة حسب جسامة إخبلل المشتري . 

) اي وجود شرط فً العقد ٌقضً باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بمجرد  الفسخ االتفاقياما فً حالة 

إخبلل المشتري بالتزام بدفع الثمن( فً هذه الحالة ٌتوجب على القضاء الحكم بالفسخ بمجرد إخبلل 

شتري بالتزامه بؽض النظر عن مدى جسامة هذا األخبلل . الم  

 

 

  االلتزام الثاني : دفع مصاريف عقد البيع

 



األصل ان مصارٌؾ عقد البٌع تكون على المشتري , اال اذا وجد اتفاق او عرؾ ٌقضً بعكس ذلك، حٌث 

، أو تكون مناصفة بٌنهم ٌمكن للطرفٌن البابع والمشتري االتفاق على أن ٌتحمل البابع هو هذه المصارٌؾ  

) مثال ذلك : قام احمد ببٌع داره إلى زٌد, وتم االتفاق على أن ٌتحمل زٌد مصارٌؾ الداللٌة والضرابب و 

 رسوم التسجٌل وؼٌرها .و كما ٌمكن للطرفٌن  االتفاق على العكس , بان ٌتحمل احمد هذه المصارٌؾ ( . 

 

 

 االلتزام الثالث : تّسلم المبيع

 

لم المبٌع، والتزام  كما ٌجب على المشتري دفع الثمن وتحمل مصارٌؾ عقد البٌع، ٌجب علٌه كذلك تس 

لم المبٌع ٌرتبط ارتباطاً وثٌقاً بالتزام البابع بتسلٌم المبٌع من حٌث مكان وزمان التسلٌم وكذلك  المشتري بتس 

 نفقات التسلٌم 

ن ومكان التسلٌم المتفق علٌه فً العقد، وفً حالة عدم ٌكون هو نفس زما أن زمان ومكان تّسلم المبيعحٌث 

 وجود اتفاق فٌجب على المشتري ان ٌتسلم المبٌع فور تسلٌمه له من قبل البابع .

اما نفقات تسلم المبٌع دابما تكون على المشتري إال إذا وجد اتفاق على خبلؾ ذلك, وٌقصد بنفقات تسلم 

ٌد المشتري على المبٌع وقبضه ,) فاذا كان المبٌع ثماراً متصلة  المبٌع هً المصروفات التً ٌقتضٌها وضع

 بؤشجارها وبٌعت فً هذه الحالة ,فؤن المشتري ٌتحمل نفقات جنً الثمار باعتبارها من نفقات التسلم (.

 

:جزاء إخالل المشتري بالتزامه بتسلم المبيع      

 

اذا امتنع المشتري عن تسلم المبٌع، للبابع ان ٌقوم بؤعذاره عن طرٌق المحكمة بضرورة تسلم المبٌع, أو 

 ٌقوم بفسخ العقد

بمعنى ان البابع فً هذه الحالة ٌكون مخٌر بٌن التنفٌذ العٌنً الجبري عن طرٌق المحكمة، وبٌن فسخ العقد 

 مع المطالبة بالتعوٌض .

 

 



 

 

 

 

 

 

   الخاصةبعض انوا  البيو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بيع االولياء والوكالء وشراؤهم ألنفسهم



 

 اوالً : بيع االولياء وشراؤهم ألنفسهم:

ولً الصؽٌر هو ابوه ثم المحكمة , وال ٌجوز للولً ان ٌتصرؾ بمال الصؽٌر اال بموافقة دابرة رعاٌة 

فً القانون , وللمحكمة ان تسلً والٌة الولً اذا ثبت لها سوء القاصرٌن , وبالطرٌقة المنصوص علٌها 

 تصرفه , وتنتهً الوالٌة ببلوغ الصؽٌر سن الرشد ) وهو اتمام الثامنة عشر ( .

اما الوصً فهو من اختاره االب لرعاٌة شإن ولده الصؽٌر او الجنٌن , ثم من تنصبه المحكمة على ان تتقدم 

الصؽٌر .االم على ؼٌرها وفقاً لمصلحة   

الولً او الوصً مباشرة بعض انواع التصرفات  اال بموافقة مدٌرٌة رعاٌة  قانون رعاية القاصرينومنع 

 القاصرٌن ومن هذه التصرفات :

_ جمٌع التصرفات التً من شؤنها أنشاء حق من الحقوق العٌنٌة االصلٌة أو التبعٌة .1  

وراق المالٌة ._ التصرفات فً المنقول او الحقوق الشخصٌة او اال2  

_ حوالة الحقوق وقبولها وحوالة الدٌن .3  

_ اٌجار العقارات ألكثر من سنة , واالراضً الزراعٌة ألكثر من ثبلث سنوات , على ان ال تمتد مدة 4

 االٌجار فً اي من الحالتٌن الى ما بعد بلوغ الصؽٌر سن الرشد .

قوق والدعاوى وطرق الطعن القانونٌة ._ التنازل عن التؤمٌنات واضعافها و التنازل عن الح 5  

_ قبول التبرعات المقترنة بعوض .6  

_ جمٌع االمور االخرى التً ٌقرر مجلس رعاٌة القاصرٌن وجوب موافقة مدٌرٌة رعاٌة القاصرٌن .7  

 

 

 

 

 

 

 



القانون المدني :أما   

ٌمته وبؽبن ٌسٌر ال فاحش . _  ٌجوز لؤلب او الجد ان ٌبٌع ماله لولده او ٌشتري مال ولده لنفسه بمثل ق1  

_ ال ٌجوز للوصً المختار من قبل االب او الجد ان ٌبٌع ماله للٌتٌم وال ٌشتري لنفسه شٌباً من مال الٌتٌم  2

 ,اال اذا كان فً ذلك خٌر للٌتٌم وبؤذن المحكمة .

لنفسه مال _  لٌس للقاضً او الوصً المنصوب من قبل المحكمة ان ٌبٌع ماله للمحجور او ان ٌشتري 3

المحجور مطلقاً سواء كان ذلك فً مصلحة المحجور ام ال , والعلة فً هذا المنع هً تعارض مصلحة 

القاضً او الوصً مع مصلحة المحجوب, وكان االولى بالمشرع ان ٌجوز هذا التصرؾ بشرط استبذان 

 المحكمة وتحقق مصلحة المحجور اسوة بالوصً المختار.

فً حالة تعارض القانون المدنً مع قانون رعاٌة القاصرٌن حول اجازة تصرؾ الولً او  مالحظة :

الوصً من عدمها , ٌطبق هنا قانون رعاٌة القاصرٌن باعتباره قانون خاص والقانون الخاص ٌقٌد القانون 

 العام  وفقاً لقاعدة ) الخاص ٌقٌد العام ( .

 

 

 ثانياً : بيع الوكالء وشراؤهم ألنفسهم :

 

 ٌستطٌع الوكٌل ان ٌتعاقد مع نفسه فً حالتٌن :

_ اذا كان الشخص اصٌل عن نفسه ووكٌل عن الؽٌر : كما لو كان علً ٌملك سٌارة فقام بعمل توكٌل 1

ألحمد من اجل بٌعها , فؤراد احمد شراء السٌارة لنفسه, فً هذه الحالة سوؾ ٌبرم احمد عقد البٌع مع نفسه 

مشتري و وكٌبلً عن علً كبابع .باعتباره اصٌبلً عن نفسه ك  

_  اذا كان الشخص وكٌل عن البابع والمشتري معاً : كما لو عمل علً توكٌل ألحمد من اجل بٌع سٌارته 2

, وقام سمٌر بعمل توكٌل ألحمد اٌضاً من اجل شراء نفس السٌارة , فً هذه الحالة سوؾ ٌبرم احمد عقد 

علً , ووكٌبلً عن المشتري سمٌر . البٌع مع نفسه باعتباره وكٌبلً عن البابع  

 ولكن القانون المدني العراقي قد منع مثل هكذا تعامالت 

والعلة التً منع من اجلها المشرع شراء الوكبلء االموال التً عهد الٌهم بٌعها هً تعارض مصلحتهم مع 

مكن , ومصلحة مصلحة مالك المال , فمصلحة مالك المال تقضً زٌادة الثمن فً البٌع الى اقصى حد م

 الوكٌل اذا ما تقدم للشراء تقضً بانقاص الثمن الى أقل حد ممكن .



وهكذا فؤن القانون المدنً العراقً قد منع كل من وكل فً بٌع مال ان ٌشترٌه لنفسه مباشرًة , أو باسم 

لى محكمة مستعار كؤن ٌشترٌه لزوجته أو لولده , أو ألحد ممن ٌمت له صلة , وتقدٌر هذه المسؤلة ترجع ا

 الموضوع .

وٌترتب على االخبلل بهذه المنع جعل العقد موقوفاً على إجازة المالك , فاذا اجازه نفذ فً مواجهته , اما اذا 

نقضه وبٌع المال ثانًٌة فإن المشتري االول ) الوكٌل ( ٌلتزم بمصروفات البٌع الثانً , وتعوٌض الموكل عما 

المبٌع . ٌكون قد لحقه من ضرر نتٌجة نقص قٌمة  

  

 

 بيع الحقوق المتناز  فيها

 

  يعتبر الحق متناز  في حالتين :

_ اذا رفعت به دعوى أمام القضاء بشرط ان ٌكون النزاع منصباً على موضوع الحق واصله، كؤنكار 1

 وجوده اصبل .

دٌرٌة لذلك_ اذا قام بشؤن الحق نزاع جدي ولو لم ٌطرح النزاع على القضاء بعد، وللمحكمة السلطة التق2  

 

فإذا اراد شخص ان ٌشتري حقاً متنازعاً فٌه، فإنه ٌشترٌه بؤقل من قٌمته، ألنه ٌراعى فً تحدٌد قٌمة هذا 

 الحق احتمال خسارته وما ٌتكبده من جهود ونفقات من اجل اقراه.

  وّميز المشر  العراقي في هذا الموضو  بين حالتين :

القضاء. _ بٌع الحقوق المتنازع فٌها لؽٌر عمال1  

_ منع عمال القضاء و المحامٌٌن عن شراء الحقوق المتنازع فٌها2.   

 

 

 

 



 أوال : بيع الحقوق المتناز  فيها لغير عمال القضاء

 

 حق االسترداد:

اخر بمقابل، فللمتنازل ق م ع( ان الحق المتنازع فٌه اذا نزل عنه صاحبه الى شخص  ٥٥٣حسب المادة )

ضده ان ٌتخلص من المطالبة اذا هو رد إلى المشتري الثمن الحقٌقً الذي دفعه مع المصروفات و فوابد 

 الثمن بالسعر القانونً من وقت الدفع.

الؾ دٌنار الى احمد ) المتنازل له(، ثم تبٌن ان  ٣٤٤اذا باع علً ) المتنازل( موباٌل بمبلػ  مثال ذلك :

ا الموباٌل متنازع فٌها من قبل سمٌر ) المتنازل ضده(، هنا اذا دفع سمٌر الى المشتري احمد الثمن ملكٌة هذ

 و فوابد الثمن، فإنه سٌتخلص من هذا النزاع فً ملكٌة الموباٌل .

 

وبذلك ٌتضح ان ما ٌجب دفعه من قبل المسترد ) سمٌر( فً المثال السابق اعبله، هو الثمن اوالً، والمقصود 

و الثمن الحقٌقً للموباٌل ال الثمن المسمى فً العَقد، وللمحكمة السلطة التقدٌرٌة فً احتساب الثمن به ه

الحقٌقً. واٌضا ٌجب على )سمٌر( ان ٌدفع كافة المصروفات التً تحملها المتنازل له ) احمد(، وكذلك 

٪فً المسابل ٥ل المدنٌة و ٪ فً المساب٤ٌلتزم )سمٌر( بدفع فوابد الثمن الحقٌقً و بالسعر القانونً ) 

 التجارٌة( . 

 

  أثار االسترداد

االسترداد حسب الرأي الراجح ال ٌعتبر شراء جدٌد، بل هو ٌنطوي على حلول المسترد محل المتنازل له 

 باثر رجعً فً الصفقة التً عقدها  االخٌر مع المتنازل، وٌترتب على ذلك النتابج التالٌة : 

 

سترد ) سمير( و المتنازل له )احمد( في المثال اعاله :_ العالقة بين بين الم1  

حٌث ٌحل المسترد محل المتنازل له بؤثر رجعً، واعتبار االخٌر لم ٌنتقل الٌه الحق ، وٌترتب على ذلك ان 

 جمٌع الحقوق التً المشتري على الحق تسقط  وتعتبر كؤنها لم تكن . 

 

 

 



نازل له ) احمد( :_ العالقة بين المتنازل ) علي( و بين المت2  

حٌث تخضع هذي العبلقة للعقد المبرم بٌن المتنازل و المتنازل له ، فهذا العقد ال ٌنفسخ بسبب استعمال حق 

االسترداد، فبل ٌحل المسترد ) سمٌر( محل المتنازل له ) احمد( , الن البابع ) علً( قد ال ٌعرفه،  وال ٌجوز 

مان، ألنه ٌعلم منذ البداٌة انه قد اشتري حقاً متنازعاً فٌه . المتنازل له ان ٌرجع على المتنازل بالض  

 

_ العالقة بين المتنازل ) علي( و المسترد ) سمير( :  3  

االسترداد ال ٌنشؤ اي عبلقة مباشرة بٌنهما، فبل ٌستطٌع المتنازل ان ٌرجع على المسترد وٌطالبه بالثمن 

مدٌنه المتنازل له ) اي الدعوى ؼٌر المباشرة( . بدعوى مباشرة،  وانما ٌرجع علٌه باستعمال دعوى  

 الحاالت التي ال يجوز فيها االسترداد : 

_ اذا كان هذا الحق داخل ضمن مجموعة أموال بٌعت جزافاً بثمن واحد، كما لو باع الوارث حقوقه فً 1

 التركة بعد موت المورث وكان بٌنها حق متنازع فٌه. 

ن الورثة او أمبلك اخرٌن وباع أحدهم نصٌبه لآلخر. _ اذا كان هذا الحق شابعاً ب2ٌ  

_ اذا نزل عنه مدٌن لدابنه وفاءاً لدٌن مستحق  . 3  

_ اذا كان الحق متعلق بعقار وبٌع لمن انتقلت ملكٌة إلٌه ملكٌة العقار . 4   

 

 ثانياً :  منع عمال القضاء و المحامين من شراء الحقوق المتناز  فيها 

 ال ٌجوز للقضاة وال المدعٌن العامٌن وال المحامٌن  ان ٌشتروا حق متنازع فٌه . 

 وٌشترط لهذا المنع توفر الشروط األتٌة : 

_ ان ٌكون الحق متنازعاً فٌه، اي رفعت به دعوى او قام به نزاع 1  

ان ٌكون مرٌد الشراء ممن ذكروا اعبله حصرا   -2  

داخبلً فً اختصاص المحكمة التً ٌباشر راؼب الشراء عمله فً دابرتها _ ان ٌكون النزاع المتعلق بالحق 3  

 

اذا خالؾ اي شخص من األشخاص المذكورٌن اعبله، فإن العقد ٌكون باطل كؤن لم ٌكن حالة  وفً  



 

 المقايضة

 

 

 تعتبر المقاٌضة  نوع من انواع البٌع  وٌقصد بها : بٌع العٌن بالعٌن ) اي مبادلة شًء بشًء اخر ( .

ق .م .ع بقولها ) البٌع باعتبار المبٌع إما ان ٌكون بٌع العٌن بالنقد وهو  557وهذا ما نصت علٌه المادة 

 البٌع المطلق , واما ان ٌكون بٌع النقد بالنقد وهو الصرؾ , او بٌع العٌن بالعٌن وهً المقاٌضة ( .

المقاٌضة ال ثمن فٌها وانما مبادلة مال  وبذلك ٌكون الفارق الربٌسً بٌن البٌع المطلق وبٌن المقاٌضة هو ان

 بمال , بٌنما المقابل فً البٌع المطلق هو مال من النقود .

وٌشترط فً البدلٌن فً المقاٌضة ان تكون من الحقوق المالٌة , سواء أكانا من الحقوق العٌنٌة كحق الملكٌة  

جارة . اما اذا كان احدهما او كبلهما او حق االنتفاع , او من الحقوق الشخصٌة كدٌن فً الذمة او حق اال

 عمبلً او االمتناع عن عمل , فالعقد هنا ال ٌعتبر مقاٌضة وانما عقد ؼٌر مسمى .

 اما اذا كان البدلٌن من النقود فالعقد ٌكون عقد صرؾ ولٌس مقاٌضة حسب المادة السابقة .

 

 

 اركان المقايضة :

: الرضا , المحل , السبباركان المقاٌضة هً   

ع مبلحظة ان المحل فً المقاٌضة هو الشٌبان المتقاٌض فٌهما , وٌشترط فٌهما شروط المبٌع الطبٌعٌة ) ان م

 ٌكون موجود او قابل للوجود فً المستقبل , وان ٌكون معٌناً , وان ٌكون ممكن التعامل فٌه ( .

البدلٌن عقاراً هنا ٌجب تسجٌله والمقاٌضة عقد رضابً اال اذا اشترط القانون شكلٌة معٌنة ) كما لو كان احد 

 فً دابرة التسجٌل العقاري ( .

 

 

 



:احكام المقايضة    

احكام المقاٌضة فٌما ٌتعلق بانتقال ملكٌة البدلٌن هً نفسها احكام عقد البٌع , اي ان الملكٌة تنتقل بمجرد 

اذا كان منقوالً معٌناً بالنوع ,  انعقاد عقد المقاٌضة اذا كان كل من البدلٌن منقوالً معٌناً بالذات , وباإلفراز

 وبتسجٌل عقد المقاٌضة فً دابرة التسجٌل العقاري اذا كان عقاراً.

والتزامات كل طرؾ من اطراؾ المقاٌضة هً التزامات البابع بالنسبة للبدل الذي قاٌض به ,و التزامات 

م ضمان التعرض واالستحقاق المشتري بالنسبة للبدل الذي قابض علٌه . وكذلك ٌترتب على المقاٌضة احكا

 والعٌوب الخفٌة .

 

 ومع ذلك هناك بعض من احكام عقد البيع المطلق ال تسري عل  المقايضة  وهي :

 

: احكام الثمن وشروطه_ 1  

معٌن باعتبار ان المقاٌضة ال تتضمن مقاببلً نقدٌاً حتى ولو كانت المقاٌضة بمعدل ) البدل نصؾ شًء  

 ونصفه نقد ( اال اذا بلػ هذا المعدل من االهمٌة بحٌث ٌعتبر العقد بٌعاً ال مقاٌضة .

 

 

  _  احكام الغبن :2

ال تسري على المقاٌضة االحكام الخاصة بدعوى تكملة الثمن بسبب الؽبن الفاحش , بسبب ان المشرع قد 

اجته الشدٌدة الى النقود ولو كان الثمن راعى فً هذه الدعوى ان القاصر او وصٌه قد ٌضطر الى البٌع لح

 بخساً . وهذا السبب ال وجود له فً المقاٌضة ألنه ال ثمن فٌها .

اال ان هذه االحكام تسري على المقاٌضة اذا كانت المقاٌضة بمعدل نقدي وكان المعدل النقدي من االهمٌة 

 بحٌث ٌمكن اعتبار العقد بٌعاً ال مقاٌضة .

 

 

 

 



  : _ احكام التسليم3

فً عقد البٌع المطلق ٌجب على المشتري دفع الثمن قبل تسلم المبٌع , اال اذا وجد اتفاق على تؤجٌل الدفع 

 الى وقت اخر , اما فً المقاٌضة فٌجري تسلٌم البدلٌن فً وقت واحد ما لم ٌوجد خبلؾ على عكس ذلك .

 

  _  مصاريف العقد : 4

ي دابماً ما لم ٌوجد اتفاق على خبلؾ ذلك , فً حٌن  مصارٌؾ عقد البٌع المطلق تكون على المشتر 

 مصارٌؾ عقد المقاٌضة ٌتحملها المتقاضٌان مناصفة ما لم ٌوجد اتفاق ٌقضً بخبلؾ ذلك .

 

 

 بيع ملك الغير

ٌلزم العتبار البٌع  بٌعاً لملك الؽٌر ان ٌكون منصباً على عٌن معٌنة مملوكة لؽٌر البابع وقت ابرام عقد البٌع 

انت عقاراً ام منقوالً .سواء ك  

وٌجب االشارة الى ان المشرع العراقً لم ٌضع احكاماً خاصة ببٌع ملك الؽٌر , وانما اكتفى باإلشارة الٌه 

عند كبلمه على العقد الموقوؾ , حٌث اعتبر عقد بٌع ملك الؽٌر عقداً  صحٌحاً ولكنه موقوؾ على اجازة 

نقضه خبلل ثبلثة اشهر من تارٌخ علمه بصدور العقد عن الفضولً المالك الحقٌقً , وللمالك اجازة العقد او 

) الشخص الذي باع مال ؼٌره ( , فؤن لم ٌنقضه خبلل هذه الفترة رؼم علمه بالبٌع اعتبر سكوته اجازة له , 

لً .اما اذا اجاز المالك الحقٌقً العقد اعتبر المشتري مالكاً للمبٌع من ٌوم االتفاق الذي تم بٌنه وبٌن الفضو  

اما اذا نقض المالك الحقٌقً البٌع فانه ٌعتبر باطبلً وٌجب اعادة الحال الى ما كانت علٌه قبل التعاقد ,و ٌحق 

للمشتري ان ٌسترد ما دفعه للفضولً مع مطالبته بالتعوٌض اذا كان حسن النٌة , وٌجب علٌه رد المبٌع الى 

 مالكه .

ة الهبلك تكون على الفضولً اذا كان المشتري حسن النٌة , وفً حالة هبلك المبٌع بٌد المشتري , فؤن تبع

وكان الهبلك بتعٍد من الفضولً , اما اذا كان المشتري سًء النٌة فهو ٌتحمل تبعة الهبلك ما لم ٌكن الهبلك 

 بتعٍد من الفضولً .
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