التكييف القانوني لعقد بيع مال الغري :دراسة مقارنة بني مجلة األحكام
العدلية والقانون املدني األردني والقانونني املدنيني املصري والكويتي
د .عالء وصفي املستريحي

امللخص

أستاذ القانون املدني املساعد
كلية القانون ،جامعة اليرموك
اململكة األردنية الهاشمية

لئن كان عقد البيع ُيعد كأصل عام من العقود التي ال تتطلب شكلية معينة ،ونظرا ً ألنه ُيعد
من أقدم العقود وأكثرها انتشاراً ،لذا فإنه من الطبيعي وجود عقود بيع تتعلق مبال ال
ميلك عليه البائع الوالية .ونظرا ً ملدى أهمية حتديد التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير،
وما يترتب على ذلك من حتديد للمراكز القانونية ،فقد جاء هذا البحث لتحديد التكييف
القانوني لبيع مال الغير في مجلة األحكام العدلية وفي القانون املدني األردني والقانونني
املدنيني املصري والكويتي ،وقد مت إع��داد هذا البحث ضمن مبحثني عاجلنا في أولهما
ماهية بيع مال الغير ،وفي ثانيهما حكم بيع مال الغير.
ومن أهم النتائج التي خلصنا إليها ،أن املش ِّرع األردني وقع في التناقض عند تنظيمه لعقد
بيع مال الغير ،معتبرا ً هذا العقد مبوجب القواعد العامة موقوفا ً على إجازة املالك وحده،
وبذلك يكون أخذ مبا ورد في القواعد العامة في مجلة األحكام العدلية التي اقتصر فيها
تنظيم هذا العقد على القواعد العامة ،أما مبوجب القواعد اخلاصة فإن املش ِّرع األردني
اعتبر هذا العقد باطالً بطالنا ً نسبيا ً ليتقاطع بذلك مع املش ِّرعني املصري والكويتي ،علما ً
بأن األخيرين اقتصر تنظيمهما لهذا العقد مبوجب القواعد اخلاصة بعقد البيع في القانون
املدني ،وه��ذا التناقض املوجود في القانون املدني األردن��ي أفضى الختالف األحكام
القضائية الصادرة عن احملاكم األردنية.
كلمات دالة :عقد بيع مال الغير ،الوالية على املبيع ،العقد املوقوف ،العقد الباطل بطالنا ً
نسبياً ،الفضولي.
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املقدمة

ع َّرفت املادة ( )105من مجلة األحكام العدلية البيع بأنه« :مبادلة مال مبال ويكون منعقدا ً
أو غير منعقد» ،وع َّرف املش ِّرع األردني البيع مبوجب املادة ( )465من القانون املدني بأنه:
«متليك مال أو حق مالي لقاء عوض» ،وع َّرفه املش ِّرع املصري في املادة ( )418من القانون
املدني بأنه« :عقد يلتزم مبوجبه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ً ماليا ً آخر في
مقابل ثمن نقدي» ،وع َّرف املش ِّرع الكويتي البيع مبوجب نص املادة ( )454من القانون
املدني بأنه« :عقد على متليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي» ،ومن خالل
هذه النصوص ،فإنه وعلى الرغم من االختالف بني العوض الذي ينبغي أن يؤدى من
املشتري للبائع مبوجب مجلة األحكام العدلية والقانون املدني األردني وكل من القانونني
املدنيني املصري والكويتي ،إال أنه يظهر بصورة جلية بأن القاسم املشترك بني جميع
هذه النصوص هو اعتبار عقد البيع كعقد من عقود املعاوضة ينصب في جله على متليك
املبيع من البائع للمشتري ،وهذا يتطلب أن يكون للبائع والية على املبيع بأن يكون مالكا ً
له وقت إبرام العقد ،أو بأقل تقدير مخوالً قانونيا ً أو قضائيا ً أو اتفاقيا ً ببيع املبيع ،فال
ميكن للبائع أن ينفذ التزامه بنقل امللكية إال إن كان له والية التصرف باملبيع ،فمن ليس
مالكا ً أو مخوالً بالبيع فال بيع منه؛ ألنه ال ميلك سلطة نقل امللكية للمشتري ،ففاقد الشيء
ال يعطيه.

إشكالية البحث
إن اإلشكالية األساسية التي يبحثها هذا البحث تتمثل بتساؤل أساسي يتفرع عنه مجموعة
من التساؤالت وهو :ما هو التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير؟ وبعبارة أخرى ،هل
ُيعد هذا العقد عقدا ً موقوفا ً أم أنه باطل بطالنا ً نسبياً؟ واإلجابة عن هذا التساؤل تتطلب
البحث عن إجابة للتساؤالت التالية:
ما هو التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير مبوجب القواعد العامة ومبوجب القواعد
اخلاصة في مجلة األحكام العدلية وفي كل من القانون املدني األردني والقانونني املدنيني
املصري والكويتي؟ وهل ثمة اختالف بني القواعد القانونية العامة الناظمة لبيع مال الغير
والقواعد القانونية اخلاصة الناظمة لهذا البيع في القوانني محل املقارنة في هذه البحث؟
وفي حال وجود االختالف ،فما هي القواعد القانونية الواجبة التطبيق لتحديد حكم بيع
مال الغير؟

أهمية البحث
تنبثق أهمية هذا البحث من جانبني أحدهما نظري واآلخر عملي ،فعلى الصعيد النظري،
ف��إن من ش��أن ه��ذا البحث أن يسهم في حتديد م��دى التطابق واالخ�ت�لاف بني القواعد
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القانونية العامة الناظمة لعقد بيع مال الغير ،ومبوجب القواعد القانونية اخلاصة الناظمة
له في القوانني محل املقارنة في هذه البحث ،وفي حال وجود االختالف ،فإن من شأن
هذا البحث حتديد موقفي الفقه والقضاء من القواعد القانونية الواجب تطبيقها.
كما أن من شأن هذا البحث حتديد مدى تطابق واختالف القواعد القانونية الناظمة لعقد
بيع مال الغير في كل من القانون املدني األردني والقانونني املدنيني املصري والكويتي
مع أحكام الفقه اإلسالمي ،والذي مت األخذ به بصورة أساسية عند تشريع مجلة األحكام
العدلية ،والتي التزال مطبقة في اململكة األردنية الهاشمية لغاية اآلن مبوجب نص املادة
( )1447من القانون املدني( ،)1وفي حال وجود االختالف ،فإن من شأن هذا البحث حتديد
أثر ذلك على موقفي الفقه والقضاء في حتديد النصوص القانونية الواجب تطبيقها على
عقد بيع مال الغير ،خاصة إذا ما الحظنا بأن أحكام الفقه اإلسالمي تعتبر املصدر الثاني
من مصادر القاعدة القانونية مبوجب نص الفقرة الثانية من املادة ( )2في القانون املدني
األردني ،ونص الفقرة الثانية من املادة ( )1في القانون املدني الكويتي ،وذلك على خالف
القانون املدني املصري الذي مت النص فيه مبوجب الفقرة الثانية من املادة ( )2بأن املصدر
الثالث من مصادر القاعدة القانونية هو أحكام الفقه اإلسالمي(.)2
أما على الصعيد العملي ،فإن من شأن هذا البحث املساهمة في اإلرشاد إلى النصوص
القانونية الواجب تعديلها فيما يتعلق ببيع مال الغير ،مبا يزيل أي تعارض بني النصوص
القانونية الناظمة لهذا املوضوع في القوانني ذات العالقة في هذا البحث ،ع�لاوة على
إرشاد القضاة واحملامني والباحثني القانونيني إلى النصوص القانونية الواجب تطبيقها
في سبيل حتديد التنظيم القانوني لعقد بيع مال الغير.

أهداف البحث
تتمثل أهداف البحث في التالي:
 .1حتديد مفهوم عقد بيع مال الغير ونطاقه.
 .2حتديد التكييف القانوني لبيع مال الغير مبوجب القواعد العامة والقواعد اخلاصة
((( نص املش ِّرع األردني في املادة ( )1447من القانون املدني على أنه« :يلغى العمل مبا يتعارض مع أحكام
هذا القانون من مجلة األحكام العدلية».
(((نص املش ِّرع األردني في املادة ( )2/2من القانون املدني على أنه« :فإذا لم جتد احملكمة نصا ً في هذا
القانون ،حكمت بأحكام الفقه اإلسالمي» .ونص املش ِّرع الكويتي في املادة ( )2/1من القانون املدني على
أنه - 2« :فإن لم يوجد نص تشريعي ،حكم القاضي وفقا ً ألحكام الفقه اإلسالمي األكثر اتفاقا ً مع واقع
البالد ومصاحلها ،فإن لم يوجد حكم مبقتضى العرف» .ونص املش ِّرع املصري في الفقرة الثانية من
املادة ( )2من القانون املدني على أنه« :فإذا لم يوجد نص تشريعي ميكن تطبيقه ،حكم القاضي مبقتضى
العرف ،فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية ،فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون
الطبيعي وقواعد العدالة».
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الناظمة لهذا البيع في مجلة األحكام العدلية ،والقانون املدني األردن��ي وكل من
القانونني املدنيني املصري والكويتي.
 .3حتديد أوج��ه التطابق واالختالف بني تنظيم كل من املش ِّرع األردن��ي واملش ِّرعني
املصري والكويتي لعقد بيع مال الغير.
 .4حتديد مدى انسجام تنظيم كل من املش ِّرع األردني واملش ِّرعني املصري والكويتي
لعقد بيع مال الغير مع ما ورد من تنظيم لهذا العقد مبوجب مجلة األحكام العدلية.
 .5حتديد النصوص القانونية الواجب تعديلها فيما يتعلق ببيع مال الغير ،مبا يزيل أي
تعارض بني النصوص القانونية الناظمة لهذا البيع في القوانني محل املقارنة في هذا
البحث.

نطاق البحث
جاء هذا البحث ملعاجلة موضوع التكييف القانوني لبيع مال الغير ،وذلك حتديدا ً مبوجب
مجلة األحكام العدلية لسنة 1286هـ1869/م ،والقانون املدني األردني رقم  43لسنة 1976
املنشور في اجلريدة الرسمية في العدد رقم  2645بتاريخ  ،1976/8/10والقانون املدني
املصري رقم  131لسنة  ،1948والقانون املدني الكويتي الصادر بالقانون رقم  67لسنة
 1980واملنشور في اجلريدة الرسمية في العدد رقم  1335بتاريخ  ،1981/1/5واملعدل
مبوجب القانون رقم  15لسنة .1996

منهج البحث
اتبع الباحث في إعداد هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي ،فتم من خالله حتليل ووصف
النصوص القانونية الناظمة لعقد بيع مال الغير في القوانني محل املقارنة في هذا البحث،
وص��والً لتحديد التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير ،ومن ثم وص��والً إليجاد احلل
إلشكالية هذه البحث وحتقيقا ً ألهدافه .وإلى جانب ذلك ،اتبع الباحث املنهج املقارن ،من
خالل املقارنة بني ما ورد النص عليه من تنظيم قانوني لعقد بيع مال الغير مبوجب القواعد
العامة ومبوجب القواعد اخلاصة في القوانني محل املقارنة في هذا البحث ،واملقارنة بني
احلكم القانوني لهذا البيع في القوانني محل املقارنة في هذا البحث.

تقسيم البحث
من أجل إلقاء الضوء على التساؤالت التي يثيرها هذا البحث ،وفي إطار اتباع نسق بحثي
متكامل ،فقد مت إعداد هذا البحث ضمن مبحثني ،وهما:
املبحث األول :ماهية بيع مال الغير.
املبحث الثاني :حكم بيع مال الغير.
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املبحث األول
ماهية بيع مال الغير

إن املتتبع للدراسات الفقهية اإلسالمية  -في الفقه احلنفي  -املتعلقة ببيع مال الغير،
يالحظ بأن جمهور الفقهاء املسلمني عاجلوا هذا املوضوع حتت عنوان بيع الفضولي،
نظرا ً ألن تصرف البائع مبا ال ميلك ودون علم املالك ،ال يعدو عن كونه صورة من صور
تصرف الفضولي في ملك غيره( ،)3ونظرا ً ألن حتديد التكييف القانوني لعقد بيع مال
الغير ،يستدعي بالدرجة األولى حتديد ماهية بيع مال الغير ،وذلك من خالل التعريف
بعقد بيع مال الغير (املطلب األول) ،وحتديد نطاق بيع مال الغير (املطلب الثاني).

املطلب األول
التعريف بعقد بيع مال الغير

أشرنا منذ بداية هذا املبحث بأن بيع مال الغير ال يعدو عن كونه تصرفا ً من الفضولي مبا
ال ميلك ،وبالتالي ،فإن حتديد املقصود بعقد بيع مال الغير يتطلب بداية حتديد املقصود
بالفضولي ،لننتقل بعد ذلك لتحديد السلطة التي ينبغي أن تتوفر في البائع على املبيع،
حتى ُيعد البيع الصادر منه صحيحا ً من الناحية القانونية ،وصوالً لوضع تعريف جامع
لعقد بيع مال الغير .ورد في امل��ادة ( )112من مجلة األحكام العدلية تعريف الفضولي
بأنه« :من تصرف بحق الغير دون إذن شرعي» .وع َّرف الفقه احلنفي الفضولي بأنه:
«من يتصرف في حق الغير ب��دون إذن شرعي ،فكان تصرفه هذا من بيع ما ال ميلك،
كمن يبيع ما ال ميلك بدون إذن شرعي من املالك ،وكمن يشتري شيئا ً لغيره لم يوكله في
شرائه وليس له والية الشراء ،وكمن يؤجر ملك غيره وما أشبه ذلك»(.)4
أما املش ِّرع األردن��ي ،وعلى غرار كل من املش ِّرعني املصري والكويتي ،فإنه لم ُيع ِّرف
الفضولي ،ومن جانبنا فإننا ال جند أن هذا املوقف ،سواء بالنسبة للمش ِّرع األردني أو
املش ِّرعني املصري والكويتي ،هو موقف منتقد نظرا ً ألن مهمة املش ِّرع ليست التعريف،
وإمنا ذلك من مهمة الفقه والقضاء .لكن وعلى الرغم من عدم تعريف الفضولي في القانون
املدني األردني ،فإننا نلمس مدى تأثر املش ِّرع األردني مبجلة األحكام العدلية في تنظيمه
لتصرفات الفضولي في القانون املدني ،وكذلك نالحظ أن املش ِّرع املصري نظم األحكام
((( زين الدين «ابن جنيم» محمد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ،6دار املعرفة للطباعة والنشر ،بيروت،
دون سنة نشر ،ص.130
((( فرج عبد الرزاق ،نظرية العقد املوقوف في الفقه احلنفي :دراسة مقارنة بالقانون املدني ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،1969 ،ص .43عبـد الهـادي احلكيم ،عقـد الفضـولي فـي الفقه احلنفي ،بـدون ناشـر،
 ،1979ص.48
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املتعلقة بتصرفات الفضولي في القانون املدني ،وذلك على خالف املش ِّرع الكويتي الذي
لم يشر إلى التنظيم القانوني للتصرفات الصادرة من الفضولي في القانون املدني.
ولكون ما هو ثابت بإجماع جمهور الفقهاء املسلمني أن لعقد البيع أركانا ً ينبغي توافرها
حتى ينعقد العقد صحيحا ً منتجا ً ألثاره ،ومن ضمن ذلك ما اشترطه الفقهاء املسلمون من
وجوب وجود سلطة للبائع في التصرف باملبيع ،وهو ما ال يكون إال من خالل الوالية على
احملل ،واملتمثلة بوجود حق امللكية أو النيابة عن املالك ،سواء أكانت نيابة اتفاقية كالوكالة
أم قانونية كنيابة الولي عن ناقص األهلية ،أم قضائية كنيابة الوصي عن احملجور عليه
لسفه أو غفلة ،فإذا انعدمت الوالية لبائع املال فإن التصرف ُيعد تصرفا ً من فضولي في
مال غيره(.)5
وقد أجملت املادة ( )365من مجلة األحكام العدلية شروط الوالية على محل العقد بالنص
على أنه« :يشترط في نفاذ البيع أن يكون البائع مالكا ً للمبيع أو وكيالً ملالكه أو وليه أو
وصيه ،وأن ال يكون في املبيع حق آلخر»(. .)6
وباملقابل فإننا جند أنه سواء مبوجب القانون املدني األردني والقانونني املدنيني املصري
والكويتي ،فقد مت النص على شرط الوالية على محل عقد البيع حتى يكون العقد صحيحا ً
ونافذاً ،حيث نصت املادة ( )1018من القانون املدني األردني على أنه .1« :حق امللكية هو
سلطة املالك في أن يتصرف في ملكه تصرفا ً مطلقا ً عينا ً ومنفعة واستغالالً .2 .وملالك
الشيء وحده أن ينتفع بالعني اململوكة ،وبغلتها وثمارها ونتاجها ،ويتصرف في عينها
بجميع التصرفات اجلائزة شرعاً» .ومن جهتها ،نصت املادة ( )802من القانون املدني
املصري على أن��ه« :ملالك الشيء وح��ده في ح��دود القانون حق استعماله واستغالله
والتصرف فيه» ،وجاء في املادة ( )810من القانون املدني الكويتي النص على أنه« :ملالك
الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه في حدود القانون».
وعطفا ً على هذه النصوص ،فإن أهم شرط من شروط نفاذ عقد البيع هو أن يكون للبائع
سلطة التصرف باملبيع بأن يكون مالكا ً له ،ويجوز أن يتم البيع من قبل الوكيل مبوجب
وكالة قانونية أو قضائية أو اتفاقية تخوله سلطة التصرف باملبيع .وعليه ومن خالل ما
سبق ،فإنه ميكن تعريف عقد بيع مال الغير بأنه« :بيع الشخص ملال غير مملوك له وغير
مخول ببيعه» .وقد عالج املش ِّرع األردن��ي بيع مال الغير من خالل معاجلته لتصرفات
((( محمد شوشاري ،نظرية العقد املوقوف في القانون املدني :دراسة موازنة بالفقه احلنفي ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2001 ،ص.38
((( علي حيدر ،مجلة األحكام العدلية ،املجلد األول ،دار الكتب العاملية ،بيروت ،2015 ،ص .324
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الفضولي في القواعد العامة وحتديدا ً مبوجب نص املادة ( )171من القانون املدني(،)7
وعاد ليعالج بيع مال الغير مبوجب القواعد اخلاصة في عقد البيع ،وحتديدا ً مبوجب نص
املادتني ( )551 ،550من القانون املدني ،أما املش ِّرع املصري ،فإنه لم ينظم بيع مال الغير
ضمن القواعد العامة في القانون املدني ،وإمنا أفرد نصوصا ً خاصة مبعاجلة هذا البيع
عندما عالج عقد البيع ،فنظم بيع مال الغير مبوجب نصي املادتني ( )467 ،466من القانون
املدني ،وهذا املوقف هو ذات موقف املش ِّرع الكويتي الذي لم ينظم بيع مال الغير مبوجب
القواعد العامة ،وإمنا أفرد نص املادة ( )509كنص خاص ملعاجلة هذا البيع عندما عالج
عقد البيع.

املطلب الثاني
نطاق بيع مال الغير

أشرنا منذ بداية هذا البحث إلى أن عقد البيع يقوم في جوهره على أساس انتقال ملكية
املبيع من البائع للمشتري ،وهذا ما يستدعي أن يكون البائع مالكا ً للمبيع ،أو بأقل تقدير
مخوالً ببيع هذا املال ،أما بخالف ذلك فاألصل أن هذا البيع ُيعد بيعا ً ملال الغير ،إال أنه
وعلى الرغم من ذلك ،فإن هناك حاالت ال ُيعد فيها البيع بيعا ً ملال الغير على الرغم من
أن املبيع ال يكون مملوكا ً للبائع وقت إبرام عقد البيع؛ مما يجعل من عقد البيع املبرم في
أي من هذه احلاالت بيعا ً صحيحا ً نافذا ً من الناحية القانونية ،وال يدخل ضمن بيع مال
الغير.
وبناء عليه ،فإننا في هذا املطلب سنعمد لتحديد نطاق بيع مال الغير ،من خالل حتديد
األموال التي تخرج من منطقة بيع ملك الغير ،وذلك على التفصيل التالي:

أوالً -بيع املال املعني بالنوع قبل اإلفراز ،وبيع املال املستقبلي
لئن كانت األموال تقسم إلى أموال قيمية وأخرى مثلية( ،)8فإن البيع حتى يصطلح عليه
((( نصت املادة ( )171من القانون املدني األردني على أنه« :يكون التصرف موقوف النفاذ على اإلجازة،
إذا صدر من فضولي في مال غيره ،أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير ،أو من ناقص األهلية في
ماله وكان تصرفا ً دائرا ً بني النفع والضرر ،أو من مكره ،أو إذا نص القانون على ذلك».
((( ع َّرف املش ِّرع األردني األشياء املثلية في الفقرة األولى من املادة ( )58من القانون املدني بأنها« :ما
متاثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث ميكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا ً بال فرق يعتد به
وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن» .وع َّرف املش ِّرع األردني األشياء القيمية في
الفقرة الثانية من ذات املادة بأنها« :ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوتا ً يعتد به أو يندر
وجود أفراده في التداول» .أما املش ِّرع املصري ،فإنه ع َّرف في القانون املدني األشياء املثلية دون أن
يعرف األشياء القيمية ،فنصت املادة ( )58من القانون املدني املصري على أن األشياء املثلية« :هي التي
يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر عادة في التعامل بني الناس بالعدد أو املقاس أو الكيل
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بيعا ً ملال الغير ال بد أن ينصب على مال معني بالذات  -قيمي -إذ إن بيع ملك الغير يقتضي
أن نكون أمام عقد بيع ،وهذا يعني نقل امللكية في احلـال ،وهو ال يتسنى مبجرد إبرام عقد
البيع إن كان املبيع ماالً معينا ً بالنوع  -مثلي -قبل إف��رازه ،ذلك ألن البائع إن باع ماالً
معينا ً بالنوع ،فإن أول التزام يقع على عاتقه هو إفراز املال املباع قبل نقل ملكيته ،فإن
وقع اإلفراز انتقلت امللكية ،أما إن كان املال املباع هو مال معني بالنوع ،مفرز ومت بيعه من
غير ذي والية عليه ،فإن هذا البيع ُيكيف على أنه بيع ملال الغير(.)9
ويأخذ ذات احلكم القانوني بيع املال الذي لم يوجد وقت التعاقد ولكنه سوف يوجد في
املستقبل ،فمثل هذا البيع ال ُيعد بيعا ً ملال الغير ألن املال وقت التعاقد لم يكن موجودا ً وإمنا
سوف يوجد في املستقبل ،ال بل إن امللكية ال تنتقل في هذا البيع إال بعد وجود املبيع ،فعند
وجود املبيع تنتقل امللكية بأثر رجعي منذ تاريخ انعقاد عقد البيع.

ثانياً -البيع املعلق على شرط اكتساب البائع مللكية املبيع

()10

إن بيع البائع ملال ليس مملوكا ً له وقت التعاقد ُيعد صحيحا ً قانونيا ً إن كان معلقا ً على
شرط واقف يتمثل باكتساب البائع مللكية املبيع ،فمثل هذا البيع ال ُيعد بيعا ً ملال الغير نظرا ً
ألنه مت التراضي بني طرفي العقد على تعليق نفاذ هذا العقد على شرط واقف وهو اكتساب
البائع مللكية املبيع ،فإن اكتسب البائع ملكية املبيع نفذ العقد ،وإن لم يكتسب ملكية املبيع،
فإن العقد ُيعد كأن لم يكن(.)11
ثالثاً -البيع املعلق على شرط فاسخ
إن مت التراضي بني طرفي العقد على تعليق عقد البيع املبرم بينهما على شرط فاسخ يتمثل
باستحقاق ملكية املبيع للغير ،فإن عقد البيع املبرم بني الطرفني هو عقد صحيح ونافذ وال
ُيعد بيعا ً ملال الغير حتى وإن ثبتت ملكية املبيع مستقبالً لغير البائع؛ ألنه عند إبرام عقد
البيع كان املبيع ملكا ً للبائع ،وال يطعن بصحة العقد أن ملك البائع للمبيع لم يكن باتا ً عند
إبرام عقد البيع ،ففي هذا البيع ،فإن ملكية املبيع بوصفه سوف تنتقل إلى املشتري ،فإن
لم يتحقق الشرط الفاسخ أصبحت ملكية املشتري باتة ،أما إن حتقق الشرط الفاسخ،
أو الوزن» .أما املش ِّرع الكويتي فإن موقفه كان مماثالً ملوقف املش ِّرع األردني ،فع َّرف األشياء املثلية
واألشياء القيمية في املادة ( )28من القانون املدني بأنها .1« :األشياء املثلية هي ما متاثلت آحادها أو
تقاربت ،بحيث ميكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفا ً بال فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل
أو الوزن أو القياس.2 .واألشياء القيمة ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا ً يعتد به عرفا ً أو
يندر وجود آحادها في التداول».
((( غني حسون طه ،الـوجيز فـي العقـود املسماة عقد البيع ،ج ،1مطبعة املعارف ،بغداد ،1970 - 1969 ،ص .272
( ((1املرجع السابق ،ص .397
( ((1أنور سلطان ،العقود املسماة :شرح عقدي البيع واملقايضة ،دار النهضة العربية ،بيروت ،1980 ،ص.386
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فإن عقد البيع ينفسخ ويصبح كأن لم يكن.

رابعاً -التعهد عن املالك ببيع ملكه
إن محل االلتزام بالتعهد عن املالك ببيع ملكه هو القيام بعمل يتمثل بحصول املتعهد على
موافقة املالك ببيع ملكه ،فإن استطاع ذلك فحتى تنتقل ملكية املال ،فإنه ينبغي وجود عقد
بيع يبرم بني املالك واملتعهد له ،وإال فإن على املتعهد االلتزام جتاه املتعهد له بالتعويض
عن الضرر الذي حلق األخير ج َّراء عدم الوفاء بالتعهد؛ لذا فإن مجرد التعهد ببيع مال
الغير ال ُيعد بيعا ً ملال الغير(.)12

خامساً -بيع الشريك ملال مفرز مملوك على الشيوع

إن بيع أحد الشركاء ملال مفرز مملوك على الشيوع ال ُيعد بيعا ً ملال الغير طاملا أن البيع
وقع في نصيب الشريك البائع( ،)13ومثل هذا البيع ال ميكن أن يكون إال بشأن املال غير
اخلاضع في انتقال ملكيته إلج��راءات التسجيل( .)14ويرى جانب من الفقه بأن تصرف
الشريك في م��ال مفرز شائع يستتبع ض��ررا ً على الشركاء اآلخ��ري��ن؛ ألن��ه ُيعد إفرازا ً
حلصة شريك واحد دون إرادة ورضا باقي الشركاء( ،)15وبالرجوع إلى مجلة األحكام
العدلية واملذاهب الفقهية اإلسالمية  -فعلى حد اطالعنا  -فإننا لم جند أي من تلك املذاهب
تعرضت لبحث موضوع حكم بيع الشريك ملال مفرز شائع ،فيما عدا متأخري احلنفية،
حيث قالوا بعدم جواز هذا البيع؛ ويحق لباقي الشركاء نقضه ،وقد عللوا هذا املوقف نظرا ً
لتضرر باقي الشركاء ،ونظرا ً لسكوت الفقه اإلسالمي عموما ً عن معاجلة حكم هذا البيع،
فقد ذهب البعض للقول بعدم جوازه نظرا ً للضرر الذي يلحق بباقي الشركاء(.)16
وعلى الرغم من عدم معاجلة هذا البيع في مجلة األحكام العدلية ،وفي املذاهب الفقهية
اإلسالمية عامة ،فإننا نرى بأن بيع الشريك ملال مفرز شائع قبل القسمة وحتديد حصة
( ((1عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد  -العقود التي تقع على امللكية :البيع
واملقايضة ،ج ،4املجلد األول ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1960 ،ص .272أمين ناصر ،بيع ملك
الغير :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،الضفة الغربية،
فلسطني ،2006 ،ص.26
( ((1انظر :نص املادة ( )1071من مجلة األحكام العدلية ،ونص املادة ( )1/1031من القانون املدني األردني،
ونص املادة ( )1/826من القانون املدني املصري ،ونص املادة ( )819من القانون املدني الكويتي.
( ((1يوسف عبيدات ،احلقوق العينية األصلية والتبعية ،دار امليسرة ،عمان ،األردن ،2011 ،ص.57
( ((1جمال النشار ،تصرف الشريك في املال الشائع وأثره على حقوق الشركاء ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،
اإلسكندرية ،1999 ،ص.169
( ((1جمال النشار ،مرجع سابق ،ص  173وما بعدها .ابن عابدين محمد أمني ،رد احملتار على الدر املختار،
ج ،5دار الفكر اجلامعي ،بيروت ،1993 ،ص  .303 - 302ابن عابدين محمد أمني ،العقود الدرية في
تنقيح الفتاوى احلامدية ،ج ،1دار املعرفة ،بيروت ،بدون سنة نشر ،ص.323
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كل شريك من الشركاءُ ،يعد بيعا ً صحيحا ً ونافذا ً بالنسبة حلصة الشريك البائع ،وما يطبق
على هذا البيع بالنسبة حلصص باقي الشركاء هو ما نصت عليه املادتان ( )368 ،111من
املجلة ،باعتبار أن هذا البيع بالنسبة حلصص الشركاء هو بيع من فضولي ،نظرا ً ألنه
تعلق في املبيع حق للغير ،فهو موقوف على إج��ازة باقي الشركاء بالنسبة حلصة كل
واحد منهم في املبيع .وفي هذا الصدد فإن التساؤل الذي ُيطرح هو :إن متت القسمة
قبل اإلجازة أو النقض من باقي الشركاء ووقع املال املباع في حصة الشريك البائع ،فهل
تنتقل ملكية املال املباع تلقائيا ً للمشتري أم أنه ينبغي جتديد عقد البيع من البائع؟
نظرا ً ألن بيع الشريك ملال مفرز مملوك على الشيوع مبوجب مجلة األحكام العدلية سوف
تطبق عليه أحكام بيع الفضولي ،وحيث إنه لم يرد نص في املجلة يفيد بانتقال ملكية املبيع
للمشتري تلقائيا ً أم ال في حال انتقال ملكية املبيع للفضولي قبل إجازة أو رفض عقد البيع
ممن له احلق باإلجازة؛ لذا فإنه وبالرجوع إلى أحكام الفقه احلنفي املتعلقة بهذه املسألة،
فإنه وفقا ً للرأي الراجح فإن امللكية ال تنتقل تلقائيا ً وال ينفذ عقد البيع تلقائياً ،بل ينبغي
أن يجدد العقد من البائع الذي انتقلت له امللكية ،فإذا لم يجدد البائع ذلك البيع ،فإنه يبطل
فال ميكن أن يجتمع امللك البات مع امللك املوقوف( ،)17وقياسا ً على ذلك ،فإن متت القسمة
قبل اإلجازة أو النقض من باقي الشركاء ووقع املال املباع في حصة الشريك البائع ،فإن
العقد ال ينفذ تلقائيا ً بل ينبغي أن يجدد من الشريك البائع الذي وقع املبيع في حصته ،فإن
لم يجدد البائع ذلك البيع فال يكون البيع نافذا ً بحق البائع واملشتري.
أما إن كانت نتيجة القسمة هي وقوع املال املباع في نصيب شريك آخر غير الشريك البائع،
فإن هذا العقد ُيعد موقوفا ً على إجازة الشريك الذي وقع املال املباع في نصيبه ،ويعامل
العقد معاملة بيع مال الغير ،وفي هذه احلالة فإنه يحق للمشتري طلب فسخ العقد إن كان
حسن النية؛ نظرا ً ألنه يكون قد وقع بالغلط في ذات املتعاقد اآلخر وصفة من صفاته(.)18
( ((1علي حيدر ،مرجع سابق ،ص  .343زين الدين «ابن جنيم» محمد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،
ج ،6مرجع سابق ،ص  .253عالء الدين الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ج ،5دار الكتب
العلمية ،بيروت1986 ،م ،ص .15أبو زكريا النووي ،املجموع  -شرح املهذب ،ج ،9مكتبة اإلرشاد،
الرياض ،بدون سنة نشر ،ص  .314عبد الرزاق فرج ،مرجع سابق ،ص.189
( ((1ليس في مجلة األحكام العدلية معاجلة لنظرية الغلط كعيب من عيوب الرضا حتت باب واحد ومحدد،
وإمنا ميكن القول بوجودها في مواقع متعددة من املجلة ،وذلك مثالً من خالل شرح اخليارات كخيار
الوصف ،وخيار العيب ،وخيار الرؤية ،وغيرها ،ومن خالل الرجوع لشروحات القانون املدني األردني
اخلاصة باملادة ( )151والتي عالج فيها املش ِّرع نظرية الغلط .وبالرجوع إلى املواد (من  310إلى )340
من مجلة األحكام العدلية واملواد (من  301إلى  )310واملادة ( )342من مرشد احليران يتضح وبشكل
جلي مدى تأثر املش ِّرع األردني بالفقه احلنفي عند تشريعه لنص املادة ( )151من القانون املدني .انظر
بالتفصيل :ياسني اجلبوري ،الضوابط املوضوعية للكشف عن الغلط اجلوهري في العقد ومدى اتصاله
بعلم اآلخر في القانون املدني األردني ،مجلة احلقوق ،مجلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،املجلد رقم
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أما املش ِّرع األردني ،فإننا جنده عالج بيع املال املفرز الشائع قبل القسمة مبوجب نص
املادة ( )19()2/1031من القانون املدني ،معتبرا ً أن هذا البيع صحيح ونافذ بالنسبة حلصة
الشريك البائع ،وهو موقوف على إج��ازة باقي الشركاء كل مبقدار حصته ،فإن متت
إجازته نفذ وإن لم تتم إجازته بطل ،فالشريك البائع ال ميلك شيئا ً ماديا ً محددا ً وإمنا ميلك
حصة شائعة ،وعليه فإن اجلزء املفرز «املتصرف فيه» يكون مملوكا ً لكل الشركاء(،)20
وعطفا ً على ذلك ،فإن املش ِّرع األردني يكون قد عامل هذا البيع بالنسبة حلصص الشركاء
كالتصرف الصادر من الفضولي في مال غيره ،وهو ما ينسجم وحكم بيع مال الغير
مبوجب القواعد العامة.
أما املش ِّرع املصري ،فإنه لم ينص على حكم بيع الشريك ملال مفرز شائع قبل القسمة؛ لذا
فإننا نتفق مع الرأي القاضي بوجوب الرجوع ملا ورد في القواعد العامة ملعاجلة التكييف
القانوني لهذا البيع ،وذلك على التفصيل التالي(:)21
إن بيع الشريك ملال مفرز شائع قبل القسمة ُيعد بيعا ً صحيحا ً بني املتعاقدين في كل
اجلزء املفرز «املبيع» ،ولكنه غير نافذ في حق باقي الشركاء فيما يتعلق بحصة كل منهم
في الشيوع في اجلزء املفرز «املبيع» ،وال يستطيع املشتري إبطال العقد بالنسبة حلصة
البائع ألن الشريك البائع يكون قد باع ما ميلك ،وألن املشتري لم يقع بالغلط ألنه يعلم
بأن ما يشتريه هو مال مملوك على الشيوع ،فال يستطيع إبطال العقد بالنسبة حلصص
باقي الشركاء ،ألن هذا البيع بالنسبة حلصص باقي الشركاء ليس بيعا ً ملال الغير؛ ألن
حصص الشركاء في املبيع قد تقع في نصيب الشريك البائع بعد القسمة ،فتعتبر بفضل
األثر الكاشف للقسمة أنها كانت مملوكة للشريك وقت البيع(.)22
ومن جانبنا ،فإننا نرى بأنه مبوجب نص املادتني (/2/121ب )122 ،من القانون املدني
 ،10العدد  ،1سنة  ،2013ص .44
( ((1نصت املادة ( )2/1031من القانون املدني األردني على أنه « :وإذا كان التصرف منصبا ً على جزء مفرز
من املال الشائع ،ولم يقع هذا اجلزء عند القسمة في نصيب املتصرف ،انتقل حق املتصرف إليه من وقت
التصرف إلى اجلزء الذي آل إلى املتصرف بطريق القسمة ،وإذا كان املتصرف إليه يجهل أن املتصرف
ال ميلك العني املتصرف فيها مفرزة حني العقد ،فله احلق في إبطال التصرف أيضاً».
( ((2هادي العبيدي ،احلقوق العينية  -احلقوق العينية األصلية  -احلقوق العينية التبعية ،-دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2005 ،ص .62
( ((2عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني  -حق امللكية ،ج ،8منشورات احللبي احلقوقية،
بيروت ،2015 ،ص 873وما بعدها.
( ((2قضت محكمة النقض املصرية بأنه« :ليس ثمة ما مينع البائع وإن كان مالكا ً على الشيوع أن يبيع ملكه
محددا ً مفرزاً ،وحالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة ،إال أن ذلك كله ال يبطل
عقد البيع مع علم املشتري بالشيوع» .نقض مدني  7ديسمبر  ،1950مجموعة أحكام النقض  ،2رقم
 ،27ص.138
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املصري( )23فللمشتري احلق بإبطال عقد البيع املتعلق مبال مفرز شائع إن كان البيع مت
قبل القسمة وكان املشتري يجهل بأن هذا املال املفرز مملوك على الشيوع؛ ألنه يكون قد
وقع بالغلط في ذات املتعاقد اآلخر في صفة جوهرية من صفاته ،كما أنه يكون قد وقع
بالغلط في صفة جوهرية في املعقود املبيع .هذا ويجوز قبل القسمة أن يقر باقي الشركاء
البيع الصادر من الشريك البائع ،وعندئذ يصبح البيع نافذا ً في حق كل شريك مقر في
حدود حصته من املال املفرز الشائع «املباع».
ومبوجب كل من القانونني املدنيني األردني واملصري ،فإن متت القسمة قبل إجازة أو
إبطال البيع فإن ذلك يعني أن تكييف البيع سوف يتوقف على نتيجة القسمة ،وذلك على
التفصيل التالي:
 )1إن كانت نتيجة القسمة هي دخ��ول املبيع في حصة الشريك البائع ،ف��إن أي من
املش ِّرعني األردني واملصري لم يشر صراحة للحكم القانوني اخلاص بعقد البيع
في هذه احلالة عند معاجلة بيع الشريك ملال مفرز شائع مبوجب املادة ( )1031من
القانون املدني األردني واملادة ( )826من القانون املدني املصري ،إال أننا نتفق في
هذا الصدد مع الرأي القاضي بأن العقد في هذه احلالة يكون صحيحا ً ونافذا ً وال
يحق للبائع نقضه طبقا ً لقاعدة من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ،كما ال يحق
للمشتري إبطال هذا العقد حتى وإن كان جاهالً عند إبرام العقد بأن املبيع مملوك
على الشيوع ،والسبب في ذلك أن هدف املتصرف إليه أن تخلص له ملكية املبيع
«اجلزء املفرز» ،أما وأنه قد حتقق هذا الهدف ،فإنه ليس له أن يتمسك بالبطالن وإال
كان سيِّئ النية ،فحسن النية يقتضي منه عدم التمسك بالبطالن(.)24
 )2إن كانت نتيجة القسمة هي دخول املبيع في غير حصة الشريك البائع ،فإنه مبوجب
كل من القانونني املدنيني األردني واملصري ينبغي التمييز بني فرضني ،وهما على
التفصيل التالي(:)25
 الفرض األول :إن كان املشتري حسن النية ،حيث إنه يجهل وقت التعاقد أن البائع الميلك املال املتصرف فيه ،نظرا ً ألن القسمة لم تكن متت بني الشركاء ويستمر جهله
( ((2نصت املادة (/2/121ب) من القانون املدني املصري على أنه .2« :ويعتبر الغلط جوهريا ً على األخص.
ب .إذا وقع في ذات املتعاقد أو في صفة من صفاته ،وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في
التعاقد».
( ((2يوسف عبيدات ،احلقوق العينية األصلية والتبعية ،مرجع سابق ،ص  .59هادي العبيدي ،احلقوق
العينية  -احلقوق العينية األصلية  -احلقوق العينية التبعية ،مرجع سابق ،ص .63-62
( ((2انظر :نص املادة ( )2/1031من القانون املدني األردني ،ونص املادة ( )2/826من القانون املدني
املصري.
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بذلك حلني إج��راء القسمة ،فإن وقع املال املباع في حصة شريك آخر غير البائع،
فاملشتري يكون ُمخيَّرا ً بني قبول انتقال حقه إلى املال الذي وقع في نصيب البائع
بعد القسمة ،أو إبطال العقد.
 الفرض الثاني :إن كان املشتري سيِّئ النية  -فكان يعلم وقت التعاقد أن البائع الميلك املال املتصرف فيه ،نظرا ً ألن القسمة لم تكن متت بني الشركاء  -فإن حقه
ينتقل حكما ً إلى املال الذي وقع في نصيب الشريك البائع بعد القسمة ،وال يحق له
إبطال العقد.
إال أن اإلشكالية تثور في احلالة التي ال يعلم فيها املشتري وقت التعاقد بأن القسمة لم تتم
ويتحقق لديه العلم قبل إجراء القسمة ،فهل يبقى له احلق بطلب إبطال العقد إن وقع املال
املفرز املباع بعد القسمة في نصيب شريك آخر غير البائع؟
ولإلجابة عن هذه اإلشكالية ،فإننا نرى من جانبنا بأن علم املشتري بعد إبرام عقد البيع
وقبل القسمة بأنه اشترى م��االً مفرزا ً مملوكا ً على الشيوع ،وسكوته عن ذلك وعدم
إبطال العقد حلني القسمة ُيعد قبوالً ضمنيا ً منه بالنتيجة التي سوف تفضي لها القسمة،
وبالتالي يسقط حقه بإبطال العقد.
وعند تقييمنا ملا ورد النص عليه في املادة ( )2/1031من القانون املدني األردن��ي ،فإننا
نرى أن املش ِّرع األردني لم يكن موفقا ً في صياغته لنص املادة ( ،)2/1031وذلك حتديدا ً
عندما اعتبر أن العقد في الفرض األول يكون قابالً لإلبطال من جانب املتصرف له ،ألن
املش ِّرع وعلى غرار أحكام الفقه احلنفي لم يأخذ بنظرية البطالن النسبي ،فمراتب العقد
مبوجب املواد ( )26()176 -167في القانون املدني هي :العقد الصحيح ،والعقد الباطل،
والعقد املوقوف ،والعقد الفاسد ،والعقد غير الالزم( ،)27كما أن جزاء الغلط مبوجب نص
املادة( )28()153من القانون املدني األردني هو فسخ العقد وليس إبطاله ،وذلك على خالف
املش ِّرع املصري الذي أخذ بنظرية البطالن النسبي للعقد مبوجب املواد (،)29()144 -138
واعتبر أن جزاء الغلط هو إبطال العقد وليس فسخه.
وعطفا ً على ذلك ،فإنه كان أجدر باملش ِّرع األردني النص في املادة ( )2/1031على اعتبار أن
تصرف الشريك في جزء مفرز من املال الشائع ُيعد قابالً للفسخ من املتصرف له حسن
( ((2انظر :نصوص املواد (من  167ولغاية  )176من القانون املدني األردني.
( ((2علي حيدر ،مرجع سابق ص  .95 - 93يوسف عبيدات ،مصادر االلتزام ،دار امليسرة للنشر والتوزيع،
عمان ،األردن ،2016 ،ص .143
( ((2نصت املادة ( )153من القانون املدني األردني على أنه« :للعاقد فسخ العقد إذا وقع منه غلط في أمر
مرغوب كصفة في احملل أو ذات املتعاقد اآلخر أو صفة فيه».
( ((2انظر :نصوص املواد (من 138ولغاية  )144من القانون املدني املصري.
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النية ،إذا وقع اجلزء املفرز الشائع في نصيب شريك آخر غير البائع ،نظرا ً ألن املتصرف
له في هذه احلالة يكون قد وقع في غلط جوهري يتعلق في صفة جوهرية في احملل ،كما
ويتعلق في ذات املتعاقد اآلخر وصفة من صفاته؛ مما يجعل العقد قابالً للفسخ.
أما املش ِّرع الكويتي ،فإن موقفه من بيع الشريك جلزء مفرز من املال الشائع قد جاء مغايرا ً
ملوقف كل من املش ِّرعني األردني واملصري ،إذ اعتبر مبوجب نص املادة ( )30()829عقد بيع
املال املفرز الشائع بيعا ً معلقا ً على شرط واقف وهو أن يقع املال املباع في نصيب الشريك
البائع بعد القسمة ،فهذا العقد ال ينتج أي آثار فيما يتعلق بنقل امللكية أو إنشاء احلقوق
العينية األخرى قبل قسمة املال املفرز الشائع ،فإن متت القسمة ووقع املال املفرز املباع
في نصيب الشريك البائع ،فإن هذا العقد ُيعد نافذا ً وتنتقل ملكية املال املباع إلى املشتري،
وبخالف ذلك فإن العقد ُيعد عدمي األثر .وما ُيالحظ في هذا الصدد أن املش ِّرع الكويتي لم
مييز في هذا البيع بني املشتري حسن النية واملشتري سيِّئ النية ،وإمنا من خالل حتليل
نص املادة ( )829من القانون املدني ،جند أن املش ِّرع الكويتي اعتبر أن هذا البيع هو بيع
صحيح ونافذ ،إن كان املال املباع قد وقع في حصة الشريك البائع بعد القسمة ،وأنه ُيعد
برمته عدمي األثر ،فال يرتب أي آثار فيما يتعلق بنقل امللكية واحلقوق العينية األخرى إن
لم يقع املال املباع بعد القسمة في نصيب الشريك البائع ،وبالتالي فإن العقد سوف يكون
مستحيل التنفيذ إن كان املال املباع بعد القسمة قد وقع في حصة شريك آخر غير الشريك
البائع.
ومن جانبنا ،فإننا نرى أن املش ِّرع الكويتي بهذا املوقف يكون قد وفر احلماية القانونية
بالنسبة للمشتري حسن النية من أثر الغلط الذي يكون قد وقع فيه ،وكذلك يكون قد وفر
احلماية القانونية للمشتري سيِّئ النية الذي يكون على علم مسبق بأنه يشتري ماالً
مفرزا ً شائعاً ،وجل ما يكون للمشتري حسن النية أن يطالب البائع بالتعويض عن الضرر
الذي حلق به سندا ً ألحكام املسؤولية املدنية العقدية ،كما أننا نرى أنه ميكن له أن يطالب
بالتعويض سندا ً ألحكام املسؤولية املدنية التقصيرية إن كان البائع وقت البيع يعلم بأنه
يبع ماالً مفرزا ً شائعا ً وسكت عن ذلك ،فتصرف البائع في هذه احلالة ُيعد بحد ذاته فعالً
ضاراً؛ لذا فإننا جند أنه كان من األجدر باملش ِّرع الكويتي التمييز بني فرضني ،وهما-1:
إن كان املشتري يعلم وقت التعاقد بأنه يشتري ماالً مفرزا ً مملوكا ً على الشيوع ،فإن حقه
ينتقل حكما ً إلى املال الذي وقع في نصيب البائع بعد القسمة -2 .إن كان املشتري ال يعلم
وقت التعاقد بأنه يشتري ماالً مفرزا ً مملوكا ً على الشيوع ،فله احلق بإبطال العقد ،إن لم
( ((3نصت املادة ( )829من القانون املدني الكويتي على أنه« :إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من املال
الشائع ،فال يكون للتصرف أثر فيما يتعلق بنقل امللكية أو إنشاء احلقوق العينية األخرى ،إال إذا وقع هذا
اجلزء عند القسمة في نصيب الشريك املتصرف».
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يقع املال املباع في حصة الشريك البائع بعد القسمة ،ما لم يقبل املشتري بعد القسمة أن
ينتقل حقه على املال الذي وقع في حصة الشريك البائع.

سادساً -الوعد بالبيع الصادر من غير مالك
ال ُيعد الوعد ببيع الشيء الصادر من غير املالك بيعا ً ملال الغير ،ذلك ألن محل هذا الوعد
يتمثل بالتزام شخصي بالقيام بعمل معني ،وهو حصول املتعهد على رضا املالك ليبيع
للمتعهد له الشيء الذي رغب في شرائه ،فال يلتزم املتعهد بنقل ملكية الشيء املرغوب في
شرائه ،وإمنا يلتزم فقط بحـمل املالك ليبيع ذلك الشيء ،وفي حـال رفض املالك فال يكون
للمشـتري سـوى الرجـوع على الواعد بطلب التعويض(.)31

سابعاً -بيع الوارث الظاهر
ُيقصد بهذا البيع أن شخصا ً يظهر مبظهر املالك يبيع ماالً معينا ً بالذات لشخص آخر حسن
النية ،ويظهر فيما بعد أن هذا الشخص ليس باملالك ،كالوارث األبعد في درجة اإلرث،
فيكون مثالً قد حاز مال املتوفى مع وجود من يحجبه في اإلرث جلهله وجهل من حوله
عموماً ،وذهب الفقه احلنفي إلى القول بصحة ونفاذ بيع الوارث الظاهر بحق املشتري
حسن النية مراعاة حلسن نية املشتري وضمانا ً الستقرار املعامالت بني الناس(.)32
وإن كان الفقه احلنفي عموما ً عالج بيع الوارث الظاهر معتبرا ً أنه ليس بيعا ً ملال الغير،
فإن ما يالحظ أنه لم ترد في مجلة األحكام العدلية وكذلك في القانون املدني األردني
والقانونني املدنيني املصري والكويتي نصوص ناظمة لهذا البيع ،وبالرجوع إلى األحكام
القضائية بهذا الصدد ،فإننا جند أن القضاء الفرنسي عالج بيع الوارث الظاهر معتبرا ً أن
هذا البيع ُيعد صحيحا ً ونافذاً ،مبررا ً هذا احلكم بتطبيق قاعدة عرفية استقرت في الفقه
الفرنسي وهي« :أن الغلط الشائع يولد احلق»( .)33أما القضاء املصري ،فإنه استقر على
معاملة هذا النوع من البيوع معاملة بيع مال الغير مطبقا ً عليه ذات النصوص القانونية
الناظمة لبيع مال الغير ،ولم يأخذ بقاعدة (الغلط الشائع يولد احلق)؛ ألن من شأن إعمال
( ((3إسماعيل شاهني ،أحكام بيع ملك الغير في الفقه اإلسالمي والقانون املدني ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية ،2005 ،ص .56خليل قدادة ،الوجيز في شرح القانون املدني اجلزائري :مصادر االلتزام،
ج ،1ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،1994 ،ص.127 - 126
( ((3جميل الشرقاوي ،شرح العقود املدنية  -البيع واملقايضة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1991 ،ص
 .119 - 118عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد  -العقود التي تقع على
امللكية :البيع واملقايضة ،مرجع سابق ،ص.2714
( ((3يقصد بقاعدة «الغلط الشائع يولد احلق» أن من يتعامل بحسن نية مع شخص يظهر للناس بصفة
معينة ،ويعامله الناس فعالً بهذه الصفة ،ثم يتضح بعد ذلك عدم صحة هذه الصفة ،فإنه يكون بحاجة
إلى حماية القانون نظرا ً حلسن النية وشيوع الغلط في حقيقة هذا املظهر الكاذب .انظر في التفصيل:
أمين ناصر ،مرجع سابق ،ص .30إسماعيل شاهني ،مرجع سابق ،ص .62 - 61
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هذه القاعدة في بيع الوارث الظاهر مخالفة النظام العام(.)34
وعلى حد اطالعنا فإنه ال يوجد في القضاء األردني وكذلك في القضاء الكويتي أي حكم
قضائي يتعلق بهذا النوع من أنواع البيوع؛ لذا فإننا نرى أن هذا البيع سواء في مجلة
األحكام العدلية أو في التشريع األردني أو في التشريع الكويتي ينبغي معاجلته على أنه
بيع ملال الغير.

( ((3القرار الصادر عن محكمة النقض املصرية ،نقض مدني ،تاريخ  ،1979/3/29طعن رقم  .401منقول
عن :رمضان كامل ،أحكام بيع ملك الغير فقها ً وقضا ًء ،مكتبة األلفي القانونية ،القاهرة ،1998 ،ص
.20 -19
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املبحث الثاني
حكم عقد بيع مال الغير

الحظنا من خالل املبحث األول بأن جوهر عقد البيع هو انتقال ملكية املبيع من البائع
للمشتري ،وهذا ما يستدعي بالضرورة أن يكون للبائع والية التصرف باملبيع ،ولكن
التساؤل الذي يثور ليكون محالً لدراستنا في هذا املبحث هو حول احلكم القانوني لعقد
بيع مال الغير ،فلو مت تكييف عقد البيع على أنه عقد بيع ملال الغير ،فما هو احلكم القانوني
لهذا العقد؟ وبعبارة أخرى ،ضمن أي مرتبة من مراتب العقود ميكن إدراجه؟
وحتى يتم حتديد احلكم القانوني لعقد بيع مال الغير ،فإن ذلك يستدعي الرجوع للقواعد
العامة والقواعد اخلاصة بهذا البيع ،وحتديد احلكم القانوني لهذا البيع في كل منهما،
األم��ر ال��ذي يستوجب تقسيم هذا املبحث ملطلبني؛ نعالج في أولهما حكم عقد بيع مال
الغير في مجلة األحكام العدلية وفي القواعد العامة في القوانني محل املقارنة ،ثم نعالج
في ثانيهما حكم عقد بيع مال الغير في القواعد اخلاصة في مجلة األحكام العدلية  -إن
وجدت  -وفي القوانني محل املقارنة في هذا البحث.

املطلب األول
حكم بيع مال الغير في القواعد العامة

نصت املادة ( )111من مجلة األحكام العدلية على أن« :البيع املوقوف :بيع يتعلق به حق
الغير كبيع الفضولي» ،ونصت امل��ادة ( )365من املجلة نفسها على أنهُ « :يشترط لنفاذ
البيع أن يكون البائع مالكا ً للمبيع أو وكيالً ملالكه أو وليه أو وصيه ،وأال يكون في املبيع
حق للغير» ،وجاء في املادة ( )368منها أيضا ً على أن« :البيع الذي يتعلق به حق الغير
كبيع الفضولي وبيع املرهون ينعقد موقوفا ً إجازة ذلك الغير» .كما نصت املادة ( )378من
املجلة على أن« :بيع الفضولي إذا أجازه صاحب املال أو وكيله أو وصيه أو وليه نفذ وإال
انفسخ ،إال أنه يشترط لصحة اإلجازة أن يكون كل من البائع واملشتري واملجيز واملبيع
قائماً ،وإن كان أحد املذكورين هالكا ً فال تصح اإلجازة».
وعليه ،فإنه وبصريح نص املادة ( )378من املجلةُ ،يعد عقد بيع مال الغير عقد بيع صحيح
موقوفا ً على إجازة املالك ،فإن أجازه نفذ ،وإن لم يجزه فسخ ،على أنه مبوجب نص املادة
( )35()377من مجلة األحكام العدلية ،فإنه إن متت إجازة عقد البيع من قبل املالك ،فإن البيع
ُيقيَّد حكمه بأثر رجعي منذ إبرام العقد ال منذ إجازته( ،)36ولكن إن انتقلت ملكية املبيع
( ((3نصت املادة ( )377من مجلة األحكام العدلية على أن« :البيع املوقوف يقيد احلكم عند اإلجازة».
( ((3نصت املادة ( )1453من مجلة األحكام العدلية على أن« :اإلجازة الالحقة في حكم الوكالة السابقة ،مثالً
لو باع أحد مال اآلخر فضوالً ،ثم أخبر صاحبه فأجازه ،يكون كما لو وكله أوالً» .انظر في التفاصيل:
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للبائع «الفضولي» قبل إجازة عقد البيع أو رفضه ،فإنه  -وكما سبق وأن أشرنا -وفقا ً
للرأي الراجح في الفقه احلنفي ،فامللكية ال تنتقل تلقائيا ً وال ينفذ عقد البيع تلقائياً ،بل
ينبغي أن يجدد العقد من البائع الذي انتقلت له امللكية ،فإذا لم يجدد البائع ذلك البيع فإنه
يبطل ،فال ميكن أن يجتمع امللك البات مع امللك املوقوف ،فإن أصبح الفضولي ألي سبب
كان هو مالك للمبيع قبل إجازة أو نقض البيع من املالك السابق ،فله أن ينقل ملكية املبيع
للمشتري بعقد جديد ال بإجازة العقد السابق.
وباملقابل فإن هناك رأيا ً آخر للحنفية  -وهو ما منيل إليه -ذهب للقول إنه إذا طرأ ملك
بات على ملك موقوف يتحول العقد املوقوف لعقد نافذ بأثر رجعي منذ نشأته؛ ألن املانع
من النفاذ هو احتمال عدم رضا املالك ،وقد زال هذا املانع بكسب البائع «الفضولي» مللكية
املبيع(.)37
وعطفا ً على ما سبق ،فإنه ميكن حتديد التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير مبوجب
مجلة األحكام العدلية ،بأنه عقد بيع موقوف على إجازة املالك ،وليس ألطراف العقد أي
دور في إجازته ،أو عدم إجازته حتى وإن كان املشتري حسن النية وال يعلم بأن البائع
ليس مالكا ً للمبيع.
وباملقابل ،فإن املتتبع ملوقف املش ِّرع األردني واملش ِّرعني املصري والكويتي من تنظيم
عقد بيع مال الغير في القواعد العامة يلمس التطابق بني موقف املش ِّرع األردني ومجلة
األحكام العدلية ،وذلك على خالف كل من املش ِّرعني املصري والكويتي اللذين لم ينصا
على هذا البيع في القواعد العامة ،وذلك على التفصيل التالي :فقد نص املش ِّرع األردني
في املادة ( )171من القانون املدني على أن« :يكون التصرف موقوف النفاذ على اإلجازة،
إذا صدر من فضولي في مال غيره ،أو من مالك في مال له تعلق به حق الغير ،أو من
ناقص األهلية في ماله وكان تصرفا ً دائ��را ً بني النفع والضرر ،أو من مكره أو إذا نص
القانون على ذلك».
ومن خالل هذا النصُ ،يالحظ أن املش ِّرع األردن��ي ش َّرع نصا ً عاما ً عالج مبوجبه كافة
تصرفات الفضولي في ملك غيره ،سواء أكان هذا التصرف يتمثل ببيع مال الغير أم
تأجيره أم هبته أم ترتيب رهن عليه ،أم غير ذلك من تصرفات قانونية .وبإعمال هذا
النص على بيع مال الغير ،جند أن موقف املش ِّرع األردن��ي تقاطع مع ما جاء في مجلة
األحكام العدلية بشأن التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير ،عندما اعتبر أن هذا العقد
محمد عبد البر ،العقد املوقوف ،بال ناشر ،عمان ،األردن ،1998 ،ص.8
( ((3شمس الدين الدسوقي ،شرح حاشية الدسوقي ،ج ،3دار الفكر للطباعة والتوزيع ،القاهرة ،دون سنة
نشر ،ص .11
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موقوف على إج��ازة املالك ،فإن أج��ازه نفذ العقد مستندا ً إلى وقت ص��دوره ،واعتبرت
اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة( ،)38إال أن موقف املش ِّرع األردني بهذا الشأن ،اختلف
حول النتيجة املترتبة على عدم إجازته ،وذلك على التفصيل التالي:
فبموجب مجلة األحكام العدلية وحتديدا ً نص املادة ( ،)378فإن عقد بيع مال الغير إن لم
تتم إجازته من قبل املالك ،فإنه ينفسخ حكماً ،وهذا يعني أن عقد البيع ُيعد صحيحا ً من
حيث أركانه ،وأن اجلزاء املترتب على عدم إجازته من املالك هو الفسخ وليس البطالن،
وذلك على خالف املش ِّرع األردني الذي اعتبر مبوجب املادة ( )2/175أن اجلزاء املترتب
على عدم إجازة هذا العقد هو البطالن.
وعند املقارنة بني املوقفني السابقني ،فإننا جند من جانبنا بأن كالً من املوقفني هو موقف
سلبي ومنتقد ،األمر الذي ميكن تسليط الضوء عليه على التفصيل التالي:
وفقا ً ملا ورد النص عليه في املادة ( )378من مجلة األحكام العدلية ،فإن عقد بيع مال الغير
إن لم تتم إجازته من املالك ينفسخ ،وه��ذا مصطلح غير دقيق نظرا ً ألن الفسخ يرتبط
باملرحلة املوالية لتكوين العقد ،حيث إن العقد ينشأ صحيحا ً منتجا ً آلث��اره ثم يصار
لفسخه ،فالفسخ يكون واقعا ً بعد صدور التصرف ،فاألخير ُيعد صحيحا ً ونافذا ً ولكن
يجوز فسخه بنص القانون أو باتفاق األطراف أو بنص بالعقد أو بصدور حكم قضائي،
وهذا ال ينطبق على عقد بيع مال الغير؛ ألن هذا العقد ال ينتج أثره إال إن متت إجازته من
قبل املالك.
أما املش ِّرع األردني ،فإننا جند بأنه لم يكن موفقا ً عندما اعتبر مبوجب املادة ( )39()2/175أن
اجلزاء املترتب على عدم إجازة العقد هو بطالن العقد ،ألن البطالن يعني أن العقد منذ البداية
اختل ركن من أركانه ،فترتب على ذلك بطالنه ،وهذا ما يتناقض ومفهوم العقد املوقوف
الذي يكون نشأ منذ البداية صحيحاً ،ولكنه ال ينتج آثاره إال باإلجازة ،وفي هذا الصدد فإننا
نرى بأنه كان أجدر باملش ِّرع األردني استخدام مصطلح (كأن لم يكن) للداللة على تصرف
الفضولي في مال غيره في حال عدم إجازة التصرف ممن ميلك حق اإلجازة.
وسواء مبوجب نص املادة ( )378من مجلة األحكام العدلية أو نص املادة ( )40()174من
القانون املدني األردني ،فإن اإلجازة لعقد بيع مال الغير بوصفه عقدا ً موقوفا ً ال بد من أن
( ((3نصت املادة ( )1/175من القانون املدني األردني على أنه« :إذا أجيز التصرف املوقوف نفذ مستندا ً إلى
وقت صدوره ،واعتبرت اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة».
( ((3نصت املادة ( )2/175من القانون املدني على أنه« :وإذا رفضت اإلجازة بطل التصرف».
( ((4نصت املادة ( )174من القانون املدني على أنه« :يشترط لصحة اإلجازة قبول التصرف لإلجازة وقت
صدوره ووقت اإلجازة ووجود من له اإلجازة وطرفي العقد واملتصرف فيه وبدله إن كان عينا ً وقت
اإلجازة».
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تتوفر فيها مجموعة من الشروط حتى تكون محل اعتبار ويتم األخذ بها ،وهذه الشروط
هي(:)41

 )1وجود أطراف التصرف الثالثة وقت اإلجازة «املالك والبائع واملشتري»
وهذا الشرط يعني أنه وقت اإلجازة ينبغي أن يكون كل من املالك والبائع واملشتري
على قيد احل�ي��اة ،فال تكون اإلج��ازة صحيحة إذا ما ك��ان أي منهم قد توفي قبل
اإلجازة( ،)42ألن احلق باإلجازة ال يورث إال في حال إذا كان العقد موقوفا ً لتعرض
أحد العاقدين لإلكراه ،فينتقل حق املكره باإلجازة أو عدمها إلى خلفه العام حال
وفاته( .)43وفي هذا الصدد ،فإن محكمة التمييز األردنية قضت بأن« :املادة ()174
من القانون املدني اشترطت لصحة اإلجازة قبول التصرف لإلجازة وقت صدوره
ووقت اإلجازة ووجود من له احلق باإلجازة وطرفي العقد واملتصرف فيه وبدله
إن كان عينا ً وقت اإلجازة ،فإن كانت اإلجازة بعد أن خرج املتصرف فيه من ملكية
املميز ،فإن ذلك يعني أن املتصرف فيه غير موجود حني حصول اإلجازة ،وال تعتبر
في هذه احلالة بحكم الوكالة السابقة لفقدان شرط قانوني من شروطها»( ،)44إال أن
التساؤل الذي يثور في هذا الصدد ،هل يشترط وجود املشتري في مجلس اإلجازة
العتبار اإلجازة صحيحة؟ وبالرجوع لنص املادة ( )378من مجلة األحكام العدلية
ونص املادة ( )174من القانون املدني األردني وحتليلهما ،فإننا جند من جانبنا بأنه
ال ُيشترط لصحة اإلجازة وجود املشتري في مجلس اإلجازة ،نظرا ً ألن هذا العقد
يكون قد انعقد بحق املشتري منذ تاريخ إبرامه ،فهو صحيح ولكنه معلق النفاذ على
إجازة املالك.
 )2وجود املبيع وقت اإلجازة:
حتى تكون اإلج��ازة محل اعتبار من الناحية القانونية ،ف��إن املعقود عليه ينبغي
أن يكون م��ازال موجودا ً وقت ص��دور اإلج��ازة ،أما إن كان هلك قبل اإلج��ازة فال
تصح إجازة البيع( .)45وفي احلالة التي يهلك فيها املبيع قبل اإلجازة ،فإن التساؤل
الذي يطرح نفسه ،إلى أي حد ميلك مالك املبيع احلق بالرجوع بضمان املبيع على
الفضولي وعلى املشتري؟ ولإلجابة عن ه��ذا التساؤل ،فإنه ينبغي التمييز بني
( ((4علي حيدر ،مرجع سابق ،ص 344
( ((4يوسف عبيدات ،مصادر االلتزام في القانون املدني األردني ،مرجع سابق ،ص .167
( ((4انظر :نص املادة ( )147من القانون املدني األردني.
( ((4متييز حقوق رقم  ،1986/844مجلة نقابة احملامني األردنيني ،1989 ،ص .1819
( ((4إن هالك املبيع يكون إما حقيقيا ً كما هو في حال التلف ،وإما حكميا ً كأن يتم إحداث تغيير جوهري في
املبيع ُيعتبر معه األخير شيئا ً آخر ،كأن يكون املبيع قماشا ً ويتم تفصيله من املشتري ثوباً.
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فرضني ،وهما( :)46أ -إذا كان املبيع هلك قبل تسليمه للمشتري ،ففي هذه احلالة،
فإن البيع ُيعد كأن لم يكن ويحق للمالك الرجوع بالضمان فقط على البائع .ب -إذا
كان املبيع هلك بعد تسليمه للمشتري ،ففي هذه احلالة ،فإن البائع يكون ُمخيرا ً بني
الرجوع بالضمان إما على البائع أو على املشتري ،وإن رجع على أحدهما ،فإن ذمة
اآلخر تبرأ جتاه املالك .وما يالحظ عند بحث شروط صحة اإلجازة الوارد النص
عليها في امل��ادة ( )378من مجلة األحكام العدلية ونص امل��ادة ( )174من القانون
املدني األردن��ي تقاطعهما في شرط وجود األط��راف على قيد احلياة عند اإلجازة
ووجود املبيع ،إال أن املش ِّرع األردني وعلى خالف مجلة األحكام العدلية ،فإنه لم
يكتف لصحة اإلجازة بتوفر هذين الشرطني فقط ،بل أضاف جلانبهما ثالثة شروط
لصحة اإلجازة ،وهي:
 أن يقبل التصرف اإلجازة وقت صدوره ،فإذا لم يكن للتصرف املنعقد شخص ميلكاإلجازة وقت التعاقد ،فال يرد على هذا التصرف اإلجازة ،كما لو كان التصرف ضارا ً
ضررا ً محضا ً وصادرا ً عن صغير غير مميز ،فال تصح إجازته إن أصبح له مجيز
بعد ذلك.
 أن يقبل التصرف اإلج��ازة وق��ت ص��دوره��ا ،فلو ملك الفضولي ملك الغير الذيباعه كان عقد البيع املبرم بني الفضولي واملشتري صحيحا ً ونافذا ً بدون إجازة
من أحد وفقا ً لنص املادة ( )2/551من القانون املدني( ،)47ومن جانبنا ،فإننا جند أن
نص املش ِّرع في هذه املادة على هذا الشرط حتديدا ً هو نص إيجابي ومحمود ،ألنه
يكون قد سد باب اجلدل واالختالف حول التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير
حال انتقال ملكية املبيع إلى الفضولي قبل إجازة عقد البيع أو عدم إجازته من مالك
احلق باإلجازة ،وبذلك ،فإنه يكون قد جتنب اخلالف الذي الحظناه سابقا ً في الفقه
احلنفي حول تكييف هذا العقد إن كان نافذا ً أم أنه يبقى موقوفا ً على اإلجازة(.)48
 أن يكون البدل «العوض» قائما ً «موجوداً» وقت اإلجازة إن كان عيناً ،مع مالحظة أنالبدل إن كان من املثليات ،فإنه ال يهلك نظرا ً إلمكانية توفير ما مياثله.
وإن كان املش ِّرع األردن��ي في القواعد العامة في القانون املدني تقاطع مع ما ورد
في مجلة األحكام العدلية بشأن حكم عقد بيع مال الغير ،إال أننا جند أن املش ِّرعني
( ((4علي حيدر ،مرجع سابق ،ص.344
( ((4يوسف عبيدات ،مصادر االلتزام في القانون املدني األردني ،مرجع سابق ،ص .167 166-
( ((4نصت املادة ( )2/551من القانون املدني األردني على أنه« :وينقلب صحيحا ً في حق املشتري ،إذا آلت ملكية
املبيع إلى البائع بعد صدور العقد» .انظر ما سبق في هذا البحث بشأن اآلراء الفقهية حول تكييف عقد بيع مال
الغير حال انتقال ملكية املبيع للبائع «الفضولي» قبل إجازة البيع أو رفضه من مالك احلق باإلجازة.
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املصري والكويتي كان موقفهما في القواعد العامة مختلفا ً متاما ً ع َّما جاء في املجلة،
وعن موقف املش ِّرع األردن��ي من تنظيم عقد بيع مال الغير ،وذل��ك على التفصيل
التالي:
 إن املتتبع للنصوص القانونية الناظمة ملراتب العقد في القانونني املدنيني املصريوالكويتي يلمس بوضوح أن كالً من املش ِّرعني قسم العقود لثالث مراتب ،وهي:
العقد الصحيح ،والعقد الباطل ،والعقد القابل لإلبطال (العقد الباطل بطالنا ً نسبيا ً(،)49
وذلك على خالف ما جاء في مجلة األحكام العدلية وفي القانون املدني األردني من
حيث تقسيم العقود لعقد صحيح ،وعقد باطل ،وعقد موقوف ،وعقد فاسد ،وعقد
غير الزم.
 وعند البحث في القواعد العامة املتعلقة بالعقود في القانونني املصري والكويتي،فإننا ال نلمس أي إشارة لتنظيم أي من املش ِّرعني لعقد بيع مال الغير في القواعد
العامة ،وإمنا عمدا لتنظيم هذا النوع من العقود مبوجب القواعد اخلاصة بعقد البيع
وحتديدا ً في املادتني ( )468 ،467من القانون املدني املصري ،وامل��ادة ( )519من
القانون املدني الكويتي.
 وعلى الرغم من عدم معاجلة عقد بيع مال الغير في القواعد العامة في القانون املدنياملصري ،فقد ظهر في الفقه املصري ونظيره الكويتي العديد من النظريات الفقهية
التي حاول أصحابها إيجاد التكييف القانوني لهذا العقد وفقا ً للقواعد العامة ،وأهم
هذه النظريات وأكثرها انتشارا ً تقوم على أساس اعتبار عقد بيع مال الغير مبوجب
القواعد العامة عقدا ً باطالً بطالنا ً نسبياً ،واخل�لاف الذي يكمن بني أصحاب هذه
النظرية هو حول التأصيل القانوني للبطالن النسبي لهذا العقد في القواعد العامة.
أوالً -البطالن النسبي لبيع ملك الغير على أساس قواعد الغلط
إن من بني أهم النظريات التي ظهرت في سبيل إيجاد التكييف القانوني لعقد بيع مال
الغير في القواعد العامة في القانون املدني املصري اعتبار هذا العقد عقدا ً باطالً بطالنا ً
نسبياً ،نظرا ً ألن املش ِّرع املصري أخذ بصورة واضحة في القواعد العامة في القانون
املدني بنظرية البطالن النسبي ولم يأخذ بنظرية العقد املوقوف أو الفاسد أو غير الالزم،
فال مجال لتكييف هذا العقد مبوجب القواعد العامة إال بأنه عقد باطل بطالنا ً نسبيا ً(.)50
( ((4عصمت بكر ،نظرية العقد في القوانني املدنية العربية :دراسة مقارنة ،دار الكتب العاملية ،بيروت،2015 ،
ص .77صالح عبد الرؤف ،شرح القانون املدني الكويتي :دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة،
دون سنة نشر ،ص .92عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد -مصادر
االلتزام ،ج ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت ،2015 ،ص  532وما بعدها.
( ((5سلطان أنور ،مرجع سابق ،ص  .189-188سليمان مرقس ،العقود املسماة  -شرح عقد البيع ،عالم
الكتاب ،القاهرة ،1980 ،ص .528جميل الشرقاوي ،شرح العقود املدنية :البيع واملقايضة ،دار النهضة
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فوفقا ً ألصحاب هذا الرأي ،فإن بيع ملك الغير هو بيع قابل لإلبطال سندا ً لألحكام املتعلقة
بالغلط كعيب من عيوب اإلرادة ،فهذا العقد ُيعد باطالً بطالنا ً نسبيا ً نظرا ً ملا اعتراه من غلط
في الصفة اجلوهرية في الشيء املبيع ،أو في شخص املتعاقد أي البائع (غير املالك) ،وهم
بذلك يقيمون البطالن على أساس الغلط وفقا ً للقواعد العامة ،فملكية البائع للشيء املبيع
هي صفة جوهرية واجلهل بها ُيعد غلطا ً مؤديا ً للبطالن ،واألم��ر كذلك بالنسبة للغلط
بصفة املتعاقد(.)51
ومن جانبنا ،فإننا نرى بأن تطبيق هذه النظرية ال يؤدي دائما ً العتبار أن عقد بيع مال
الغير هو عقد باطل بطالنا ً نسبياً ،وذلك ألن تطبيق هذه النظرية يستدعي دائما ً أن يكون
املشتري حسن النية ،بحيث يجهل بأن البائع ليس مالكا ً للمبيع ،أما إن كان املشتري سيِّئ
النية بحيث يعلم بأن البائع ليس هو مالك املبيع ،فإن ذلك يعني أنه ال يوجد هناك غلط في
شخص املتعاقد اآلخر وهو البائع ،األمر الذي يعني أنه وفقا ً لهذه النظرية ،فإن عقد بيع
مال الغير لن يكون عقدا ً باطالً بطالنا ً نسبياً.

ثانياً -البطالن النسبي على أساس خطأ البائع في تنفيذ االلتزام
يؤسس أصحاب هذا ال��رأي البطالن النسبي لعقد بيع مال الغير على أساس استحالة
تنفيذ البائع اللتزامه بنقل ملكية املبيع ،فهم يرون أن بيع ملك الغير مشوب بعيب أصلي
وهو استحالة التنفيذ ،ومن ثم فالبطالن هنا بطالن نسبي يقترب من آثار البطالن بسبب
الوقوع بالغلط وقد مت تشريعه ملصلحة املشتري(.)52
وعند تقييمنا لهذا الرأي ،فإننا نتفق مع من ذهب إلى القول بأن أصحاب هذا الرأي قد
وقعوا في اللبس عندما فرقوا بني اجلزاء املترتب على عدم استحالة التنفيذ العرضي للعقد
وعدم استحالة تنفيذ العقد منذ إبرامه ،فجزاء األول هو فسخ العقد ،أما جزاء الثاني فهو
بطالن العقد .ونظرا ً ألن عقد بيع مال الغير منذ إبرامه يكون غير قابل للتنفيذ من البائع،
فإن اجلزاء املترتب على ذلك هو بطالن العقد منذ البداية ،وبالتالي فإنه إن مت تبني هذه
النظرية لتكييف عقد بيع مال الغير مبوجب القواعد العامة ،فإن ذلك بالنتيجة سوف يقود
للقول بأن هذا العقد هو عقد باطل بطالنا ً مطلقاً ،وهذا ال ينسجم وما ذهب إليه أصحاب
هذا الرأي بأن هذا العقد هو عقد باطل بطالنا ً نسبيا ً(.)53
العربية ،القاهرة ،1991 ،ص.153
( ((5مصطفى اجلمال ،مصادر االلتزامات  -شرح مفصل ألحكام التقنينات املستمدة من الفقـه اإلسالمي
وتطبيقاتها القضائية ،ط ،1دار الفتح للطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،1996 ،ص .194
( ((5عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد  -العقود التي ترد على امللكية ،ج،4
مرجع سابق ،ص.278
( ((5مصطفى منصور ،البيع واملقايضة واإليجار ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1957-1956 ،ص.286
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ثالثاً -البطالن النسبي على أساس االستحالة النسبية
وفقا ً ألصحاب ه��ذا ال��رأي ،ف��إن عقد بيع م��ال الغير هو ص��ورة من ص��ور التصرفات
الواردة على شيء مستقبلي غير مستحيل استحالة مطلقة ،فيكون اجلزاء املناسب للعقد
هو البطالن النسبي أي القابلية لإلبطال من ناحية املشتري ،وأن ما تفرضه االعتبارات
العملية هو اعتبار بيع مال الغير تصرفا ً باطالً بطالنا ً نسبيا ً أي أنه عقد قابل للتصحيح(.)54
ونرى أن تطبيق ذلك سوف يقود إلى تطبيق أحكام بيع املال املستقبلي  -والذي كما رأينا
سابقا ً ال ُيعد بيعا ً ملال الغير  -ولذلك ،فإننا نتفق مع الرأي الذي ذهب للقول بأن إعمال
هذا الرأي سوف يقود لوجود نوع جديد من العقود غير املعروفة في القواعد العامة وهي
العقود القابلة للتصحيح(.)55

رابعاً -البطالن النسبي بنص خاص

()56

نظرا ً ألن كافة اآلراء املشار إليها آنفا ً تعرضت لالنتقاد ،فقد ظهر جانب من الفقه يرى بأنه
ال ميكن تأسيس قابلية بيع مال الغير لإلبطال من خالل القواعد العامة في القانون املدني
املصري ،فبيع ملك الغير قابل لإلبطال مبوجب نص قانوني خاص ،وهو بذلك يصبح
من ضمن احلاالت التي يترتب عليها البطالن النسبي ،ومن هنا جاء تشريع نص املادتني
( )467 ،466من القانون املدني املصري- .ومن جانبنا  -فإننا نتفق مع هذا الرأي ،فعند
حتديد التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير مبوجب القواعد العامة في القانون املدني
املصري وكذلك في القانون املدني الكويتي ،فإنه ال ميكن اعتبار عقد بيع مال الغير باطالً
بطالنا ً نسبيا ً مبوجب القواعد العامة ،وذلك ألن كالً من املش ِّرعني املصري والكويتي نظم
في القانون املدني بصورة حصرية احلاالت التي ُيعد فيها العقد باطالً بطالنا ً نسبياً،
وهي( -1 :)57نقص األهلية بحالة الصغير املميز إن كان التصرف دائرا ً بني النفع والضرر.
 -2الغلط -3 .اإلكراه -4 .التدليس -5 .االستغالل.
( ((5جمال الشرقاوي ،مرجع سابق ،ص .153
( ((5عبد الرحمن جمعة ،بيع ملك الغير :دراسة مقارنة ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،األردن ،1998 ،ص.160
( ((5زينة خريسات ،التأصيل القانوني لبيع الفضولي :دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي والقانون
الوضعي ،رسالة ماجستير ،كلية احلقوق ،جامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن،2014 - 2013 ،
ص 66وما بعدها .خميس خضر ،عقد البيع في القانون املدني ،مكتبة القاهرة احلديثة ،القاهرة،1972 ،
ص  .591-590بهجت بدوي ،بطالن بيع مال الغير ،مجلة القانون واالقتصاد ،جامعة القاهرة ،السنة
األولى ،1931 ،ص .599حسني عبد الظاهر ،دعاوى عقد البيع ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1995 ،
ص .12عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد  -العقود التي ترد على امللكية،
ج ،4مرجع سابق ،ص .285 282-
( ((5انظر :نصوص املواد (من  138إلى  )144من القانون املدني املصري ،ونصوص املواد (من  150إلى
 )166من القانون املدني الكويتي.
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املطلب الثاني
حكم بيع مال الغير في القواعد اخلاصة

إن املتتبع لنصوص مجلة األحكام العدلية يلمس بوضوح أنه لم يتم تنظيم بيع مال الغير
إال في القواعد العامة ،وذلك على خالف املش ِّرع األردن��ي الذي نظم هذا البيع مبوجب
قواعد خاصة ،إلى جانب تنظيمه في القواعد العامة .لذا فإن دراستنا في هذا املطلب
سوف تنصب على حتديد التكييف القانوني لبيع مال الغير مبوجب القواعد اخلاصة في
القانون املدني األردني ،وفي القانونني املدنيني املصري والكويتي.
نصت امل��ادة ( )550من القانون املدني األردن��ي على أنه .1« :إذا باع شخص ملك غيره
بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب فسخ البيع .2 .وال يسري البيع في حق مالك العني
املبيعة ولو أجازه املشتري» ،وجاء في املادة ( )551من القانون ذاته أنه .1« :إذا أقر املالك
البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا ً في حق املشتري .2 .وينقلب صحيحا ً في
حق املشتري ،إذا آلت ملكية املبيع إلى البائع بعد صدور العقد» .وقد جاء في املادة ()466
من القانون املدني املصري النص على أنه .1« :إذا باع شخص شيئا ً معينا ً بالذات وهو ال
ميلكه ،جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ،ويكون األمر كذلك ولو وقع البيع على عقار،
سجل العقد أو لم يسجل .2 .وفي كل حال ال يسري هذا البيع في حق املالك للعني املبيعة
ولو أجاز املشتري العقد» .وجاء في املادة ( )467من القانون ذاته النص على أنه .1« :إذا
أقر املالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحا ً في حق املشتري .2 .وكذلك ينقلب
العقد صحيحا ً في حق املشتري ،إذا آلت ملكية املبيع إلى البائع بعد صدور العقد».
ولو أمعنا النظر في هذه النصوص ،فإننا نلمس بوضوح أن املش ِّرع األردني قد تطابق
مع نظيره املصري بشأن تنظيم بيع مال الغير في القواعد اخلاصة ،إذ إن املش ِّرعني لم
يعتبرا بيع مال الغير بيعا ً موقوفا ً على اإلجازة ،بل اعتبراه بيعا ً باطالً بطالنا ً نسبياً ،وذلك
على التفصيل التالي:
 فبالنسبة للمشتري ،فإن املش ِّرع األردن��ي مبوجب نص امل��ادة ( )550منحه احلقبطلب فسخ العقد ،أما املش ِّرع املصري مبوجب نص املادة ( )466فإنه منحه احلق
بطلب إبطال العقد ،وعليه وسواء أكان عقد بيع مال الغير قابالً للفسخ أم لإلبطال
من املشتري ،وعطفا ً عليه فسواء أكان املشتري حسن النية أم سيِّئ النية ،فإن عقد
بيع مال الغير ُيعد بحقه صحيحا ً ونافذا ً منذ إبرامه ،ولكنه قابل للفسخ منه مبوجب
القانون املدني األردن��ي ،وقابل لإلبطال منه مبوجب القانون املدني املصري(.)58
( ((5هادي العبيدي ،العقود املسماة  -البيع واإليجار ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،األردن ،2017 ،ص .69-68
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ل��ذا ف��إن هناك من الفقه من ي��رى ب��أن عقد بيع م��ال الغير بالنسبة للمشتري ُيعد
بيعا ً صحيحا ً ونافذا ً وغير الزم( ،)59إال أنه يشترط حتى يجوز طلب فسخ العقد
من املشتري مبوجب نص املادتني ( )551 ،550من القانون املدني األردني ،ونص
املادتني ( )467, 466من القانون املدني املصري توفر الشرطني التاليني -1 :أن ال
يكون املالك أقر عقد البيع قبل طلب فسخه أو إبطاله من املشتري -2 .أن ال تكون
ملكية املبيع انتقلت إلى البائع قبل طلب فسخ أو إبطال عقد البيع من املشتري.
 أما إن كان املالك قد أقر عقد البيع قبل طلب فسخه أو إبطاله من املشتري أو انتقلتملكية املبيع إلى البائع قبل طلب فسخ أو إبطال العقد من املشتري ،فإنه ال يحق
للمشتري طلب فسخ العقد أو إبطاله وإمنا يصبح العقد باتا ً ونهائيا ً بحق املشتري،
وعليه االلتزام به .أما بالنسبة للمالك ،فإنه مبوجب نص املادتني ( )551 ،550من
القانون املدني األردني ،ونص املادتني ( )467 ،466من القانون املدني املصري ،فإن
هذا العقد ُيعد عقدا ً صحيحا ً ولكنه غير نافذ بحقه حتى ولو أقره املشتري ،فحتى
ولو أقر املشتري عقد بيع مال الغير فإن هذا العقد ال ُيعد عقدا ً نافذا ً بحق املالك ما لم
يقم األخير بإقراره ،علما ً بأن املالك يفقد احلق بإقرار هذا العقد في احلالة التي يطلب
فيها املشتري فسخه أو إبطاله قبل إقراره من املالك(.)60
وفي هذا الصدد  -فإننا نرى من جانبنا  -وج��ود تناقض بني ما جاء النص عليه في
القواعد العامة في القانون املدني األردني وحتديدا ً في نص املادة ( )171وما يليها بشأن
اعتبار عقد بيع مال الغير عقد بيع موقوف على إجازة املالك ،وبني ما جاء النص عليه في
املادتني ( )551 ،550من القانون املدني األردني من اعتبار عقد بيع مال الغير عقدا ً باطالً
بطالنا ً نسبياً .ولذلك ،فإن املش ِّرع األردني لم يكن موفقا ً عندما ش َّرع نص املادتني (،550
 )551من القانون املدني ،كونه عارض في هاتني املادتني ما جاء النص عليه في القواعد
العامة بشأن مراتب العقد ،والتي لم يأخذ بها بنظرية العقد الباطل بطالنا ً نسبياً ،هذا
عالوة على أنه عارض مبوجب هاتني املادتني ما هو عليه احلال بشأن التكييف القانوني
لعقد بيع مال الغير مبوجب أحكام الفقه احلنفي ،والذي عبرت عنه مجلة األحكام العدلية
مبوجب نص املادة ( )378على الرغم من أن أحكام القانون املدني األردن��ي مبجموعها
مستمدة من أحكام الفقه احلنفي.
( ((5محمد الزعبي ،العقود املسماة -شرح عقد البيع في القانون املدني ،دار الثقافة للنشر ،عمان األردن،
 ،2006ص .563
( ((6جباري رضا ،التصرف في ملك الغير :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر،
 ،2017-2016ص  .15-14مصطفى الزرقا ،العقود املسماة في الفقه اإلسالمي  -عقد البيع ،دار القلم،
دمشق ،1999 ،ص .256
546

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -العدد  - 3السنة السابعة  -العدد التسلسلي  - 27محرم  1441هـ – سبتمبر  2019م

د .عالء وصفي المستريحي

وفي ظل هذا التناقض املوجود بني القواعد العامة والقواعد اخلاصة في القانون املدني
األردن��ي بشأن التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير ،فإن اإلشكالية التي تكون ماثلة
أمامنا حول القواعد القانونية الواجب تطبيقها على التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير
مبوجب القانون املدني األردني .وحلل هذه اإلشكالية ،يقع لزاما ً علينا التعرض ملوقفي
الفقه والقضاء األردنيني ،وذلك على التفصيل التالي:
فعلى الصعيد الفقهي ،فقد ظهر في الفقه رأيان ،أولهما ذهب أصحابه للقول بأن النص
الواجب التطبيق هو نص املادة ( )171من القانون املدني األردني ،نظرا ً ألنه يتوافق مع
أحكام الفقه اإلسالمي وحتديدا ً أحكام الفقه احلنفي ،األمر الذي يحقق االنسجام مع نص
املادة ( )3من القانون املدني( ،)61و ُيعد أكثر انسجاما ً مع موقف املش ِّرع األردني بشأن
تقسيمه للعقود من حيث مراتبها باعتباره أخذ بالعقد املوقوف ولم يأخذ بالعقد الباطل
بطالنا ً نسبيا ً( .)62أما الرأي الثاني ،فإن أصحابه ذهبوا للقول بأن احلكم األصح هو ما
ورد في نص املادة ( )171ال ما ورد في نص املادتني ( )551 ،550من القانون املدني ،إال
أنه وعلى الرغم من ذلك وفي ظل التناقض املوجود ،فإن ما ينبغي أن يطبق على التكييف
القانوني لعقد بيع مال الغير هو نص املادتني ( )550،551وليس نص املادة ( ،)171نظرا ً
ألن األخير جاء نصا ً عاما ً مت مبوجبه معاجلة تصرفات الفضولي بصورة عامة ،أما
املادتان ( )550،551فإنه مت النص عليهما كنصني خاصني يعاجلان بصورة خاصة عقد
بيع مال الغير ،وإعماالً للقاعدة الفقهية القاضية بأن اخلاص يقدم على العام ،والقاعدة
الفقهية القاضية ب��أن الالحق ينسخ السابق ،فإنه ينبغي أن يتم تطبيق نص املادتني
( )550،551وليس نص املادة .)63(171
أما عن موقف القضاء األردن��ي ،فإننا جند أن موقف محكمة التمييز كان غير ثابت في
هذا الصدد ،فنجدها في بعض قراراتها طبقت على عقد بيع مال الغير نص املادة ()171
من القانون املدني ،معتبرة هذا العقد عقدا ً موقوفاً ،وجندها تارة أخرى طبقت في بعض
قرارتها نص املادتني ( ،)551 ،550معتبرة العقد عقدا ًباطالً بطالنا ً نسبياً .وقد جاء في قرار
صادر عن محكمة التمييز األردنية أن« :بيع مال الوكيل املعزول هو مبثابة بيع الفضولي
وبيع الفضولي ال يقع باطالً ،بل موقوفا ً عمالً بأحكام املادة ( )171من القانون املدني،
واملالك هو وحده صاحب احلق في ترتيب البطالن على هذا العقد بعدم إجازته ،عمالً
( ((6نصت املادة ( )3من القانون املدني األردني على ما يلي« :يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله وداللته
إلى قواعد أصول الفقه اإلسالمي».
( ((6زينة خريسات ،مرجع سابق ،ص  87وما بعدها.
( ((6هادي العبيدي ،مرجع سابق ،ص .69
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -العدد  - 3السنة السابعة  -العدد التسلسلي  - 27محرم  1441هـ – سبتمبر  2019م

547

التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير :دراسة مقارنة

بأحكام املادة ( )175من القانون املدني وليس للفضولي وال للمشتري احلق في ذلك»(.)64
بيد أنها قضت في قرار آخر بالقول« :إذا كانت الوكالة اخلاصة غير قابلة للعزل ومقبوضة
الثمن ،وتُخ ِّول الوكيل إزالة الشيوع وإفراز وجتزئة قطعة األرض رقم  27حوض  ،13وإن
قطعتي األرض موضوع الدعوى رقمي  374 ،367حوض رقم  13من ضمن القطع التي
أفرزت من القطعة األم رقم  ،27فإنه يتوجب على محكمة االستئناف بحث هذه املسألة
قبل تطبيق أحكام املادتني ( )550،551من القانون املدني باعتبار أن الوكيل تصرف في
ملك الغير ،مما يجعل قرارها سابقا ً ألوانه قبل معاجلة هذه املسألة»(.)65
وقضت احملكمة ذاتها بقرار آخر بالقول .2« :وإذا كانت وكيلة املميزة املدعوة سلوى ...
لبيع حصصها في قطعة األرض بوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها بقبضها
الثمن على اعتبار أن حصصها هي  2376حصة من أصل  41724حصة تبني أن املساحة
املبيعة من الوكيلة تتجاوز مساحة حصصها ،فإن بيعها مبا يتجاوز حصصها هو بيع
ملك الغير ،وبالتالي فهو بيع باطل يجيز للمشتري فسخه ،وال يسري في حق املالك وفقا ً
ألحكام املادة ( )550من القانون املدني»(.)66
وجاء في قرار آخر حملكمة التمييز األردنية النص على أنه« :وإذا لم جتز املدعية بيع باقي
حصصها في قطعة األرض موضوع الدعوى وذلك بإقامتها هذه الدعوى ،فال يسري ذلك
البيع بحقها ،مما يجعل ذلك البيع باطالً كونه صدر عن غير أهله وممن ال ميلك احلصص
املتنازل عنها ،إذ تبقى غير صحيحة ويتعني إبطالها ألنها مبثابة بيع ملك الغير وفقا ً ملفهوم
املادة ( )550من القانون املدني»( .)67ومن خالل هذه القرارات ،جند بأن القضاء األردني لم
يكن موقفه ثابتا ً بشأن حتديد التكييف القانوني لبيع مال الغير ،فهو تارة يطبق القواعد
العامة فيُعد هذا البيع موقوفا ً على إجازة املالك حصراً ،وتارة أخرى يطبق القواعد اخلاصة
فيُعده بيعا ً باطالً بطالنا ً نسبياً ،فهو يجيز لكل من البائع واملشتري فسخه.
ومن جانبنا فإننا نؤيد الرأي القاضي بأن ما ينبغي أن يطبق هو نص املادة ( )171من
القانون املدني األردني ،باعتبار أن بيع مال الغير هو بيع موقوف على إجازة املالك وحده،
(((6
(((6
(((6
(((6
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محكمة التمييز األردنية ،قرار رقم  ،79/374تاريخ  ،1979/3/13منشورات مركز عدالة للمعلومات
القانونية /http://www.adaleh.info .تاريخ زيارة املوقع .2018/7/22
محكمة التميز األردنية ،قرار رقم  ،2014/372تاريخ  ،2014/8/10منشورات مركز عدالة للمعلومات
القانونية /http://www.adaleh.info .تاريخ زيارة املوقع .2018/7/22
محكمة التمييز األردنية ،قرار رقم  ،2013/2296تاريخ  ،2013/12/29منشورات مركز عدالة
للمعلومات القانونية /http://www.adaleh.info .تاريخ زيارة املوقع .2018/7/22
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نظرا ً ألنه يتوافق مع أساسيات القانون املدني وأصوله ،ويحقق االنسجام بني قواعد
القانون املدني .أما عن التكييف القانوني لعقد بيع مال الغير مبوجب القواعد اخلاصة في
القانون املدني الكويتي ،فإننا أشرنا سابقا ً بأن املش ِّرع الكويتي عالج هذا البيع مبوجب
نص املادة ( )509من القانون املدني والتي نصت على أنه« :إذا باع شخص ماالً للغير،
فإن امللكية ال تنتقل إلى املشتري إال إذا آلت إلى البائع أو أقر املالك البيع» .وعطفا ً على هذا
النص ،فإن املش ِّرع الكويتي يكون اعتبر أن بيع مال الغير هو بيع صحيح ولكنه موقوف
وغير نافذ ال بحق املالك وال بحق املشتري إال في حالتني ،وهما:
 .1إن قام املالك بإقرار هذا البيع.
 .2إن انتقلت ملكية املبيع من املالك للبائع قبل إبداء املالك رغبته بإقرار عقد البيع أو عدم
إقراره.
على أنه إن مت عدم إقرار البيع من املالك ،فإن هذا البيع ُيعد كأن لم يكن ،وفي ذلك قضت
محكمة التمييز الكويتية بأنه« :وإذا كان من املقرر في قضاء هذه احملكمة أن النص في
املادة ( )509من القانون املدني على أنه« :إذا باع شخص ماالً للغير ،فإن امللكية ال تنتقل إلى
املشتري إال إذا آلت إلى البائع أو أقر املالك البيع ,ما مفاده أن بيع ملك الغير ال يكون نافذا ً
بالنسبة للمالك احلقيقي إال إذا أقره أو آلت امللكية إلى البائع ،ومن ثم يبقى املالك احلقيقي
مالكا ً للمبيع إذا لم يقر البيع .ومن املقرر كذلك أن التسجيل وفقا ً ألحكام املرسوم بقانون
رقم  5لسنة  1959بقانون التسجيل العقاري هو نظام شخصي يجري وفقا ً لألسماء ال
بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته ،فهو ال يصحح العقود الباطلة أو يكمل
العقود الناقصة أو يجعل من البائع غير املالك مالكاً .ملا كان ذلك ،وكان الثابت باألوراق
أن املطعون ضدها األولى هي املالكة األصلية ألرض النزاع ،وقد قضي في الدعوى رقم
 2000/497مدني ببطالن عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الثالثة (عالية… ).املؤرخ /18
 96 /3واملسجل برقم  2858وبذلك بقيت امللكية للمطعون ضدها األولى وزال عن املطعون
ضدها الثالثة صفة املالك ،كما قضي في االستئناف رقم  2002 /756مدني بشطب ومحو
الوثيقة رقم  - 2000 /7522وهي عن بيع ذات العقار موضوع العقد السابق من املطعون
ضدها الثالثة إلى املطعون ضده اخلامس  -وبذلك زال سند ملكية العقار عن األخير
وتبقى امللكية للمطعون ضدها األولى ويصبح البيع الصادر من املطعون ضده اخلامس
إلى الطاعنني صادرا ً من غير مالك ،وتبقى املطعون ضدها األولى؛ التي لم تقر ذلك العقد
مالكة للعقار دون غيرها ،وال يغير من ذلك أن الطاعنني سجال عقد شرائهما للعقار أو كانا
حسني النية ال يعرفان أنه مملوك لغير البائع؛ ذلك أن احلماية املقررة ،حلسن النية توجب
أن يكون قد تلقى حقه من شخص يكون هو نفسه قد تلقاه مبقتضى عقد قائم ،وهو ما
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لم يتوفر بالنسبة للطاعنني ،وإذ التزم احلكم املطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على
غير أساس»(.)68
وعند مقارنة موقف املش ِّرع الكويتي من حكم عقد بيع مال الغير مع ما جاء في مجلة
األحكام العدلية ومع موقف املش ِّرعني األردني واملصري ،فإننا جنده منسجما ً مع ما جاء
في القواعد العامة في كل من مجلة األحكام العدلية والقانون املدني األردني من اعتبار أن
هذا العقد موقوف على إجازة املالك ،وباملقابل فإن موقف املش ِّرع الكويتي ال ينسجم مع
ما جاء في األحكام اخلاصة بعقد بيع مال الغير في القانونني املدنيني األردني واملصري
من اعتبار عقد بيع مال الغير هو عقد باطل بطالنا ً نسبياً.
إال أنه وعلى الرغم من تقاطع موقف املش ِّرع الكويتي مع ما جاء في مجلة األحكام العدلية،
وموقف املش ِّرع األردني مبوجب القواعد العامة من تنظيم حكم بيع مال الغير ،إال أن ما
يالحظ على موقف املش ِّرع الكويتي أنه خالف ما ورد في القواعد العامة في ذات القانون
املدني الكويتي؛ نظرا ً ألنه لم يأخذ أصالً بنظرية العقد املوقوف ،بل كان موقفه من تنظيم
مراتب العقد مطابقا ً ملوقف املش ِّرع املصري من اعتبار العقد إما أن يكون عقدا ً صحيحاً ،أو
باطالً ،أو قابالً لإلبطال (العقد الباطل بطالنا ً نسبيا ً) ،فكان من األجدر باملش ِّرع الكويتي
اعتبار عقد بيع مال الغير عقدا ً باطالً بطالنا ً نسبيا ً مبا ينسجم مع القواعد العامة في
القانون املدني.

( ((6قرار صادر عن محكمة التمييز الكويتية  -الدائرة املدنية -في الطعنني رقمي  ،2005/8 ،7جلسة
 .2005/5/30نقالً عن املوقع اإللكتروني  -محاماة نت  /https://www.mohamah.net/law -تاريخ
زيارة املوقع .2018/8/2
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اخلامتة

مت التوصل من خالل هذا البحث إلى النتائج ،واملقترحات التالية:

أوال ً  -النتائج
 .1إن املش ِّرع األردن��ي وكذلك املش ِّرع املصري نظما أحكام التصرفات الصادرة من
الفضولي مبوجب أحكام القانون املدني ،وذلك على خالف املش ِّرع الكويتي الذي لم
ينظم في القانون املدني أحكام التصرفات الصادرة من الفضولي.
 .2يقصد ببيع مال الغير بيع الشخص ملال غير مملوك له وغير مخول ببيعه ،ويخرج
من نطاق هذا البيع :بيع املال املعني بالنوع قبل اإلفراز ،وبيع املال املستقبلي ،والبيع
املعلق على ش��رط اكتساب البائع مللكية املبيع ،والبيع املعلق على ش��رط فاسخ،
والتعهد عن املالك ببيع ملكه ،وبيع الشريك ملال مفرز مملوك على الشيوع طاملا أن
البيع وقع في نصيب الشريك البائع بعد القسمة ،بشرط أن ال يكون هناك نقض من
باقي الشركاء قبل القسمة.
 .3لم يتم تنظيم احلكم القانوني لبيع الشريك ملال شائع مفرز مبوجب مجلة األحكام
العدلية واملذاهب الفقهية اإلسالمية فيما عدا متأخري احلنفية الذين قالوا بعدم جواز
هذا البيع ويحق لباقي الشركاء نقضه.
 .4ميكن تكييف بيع الشريك ملال شائع مفرز مبوجب مجلة األحكام العدلية ،بأنه:
أ .قبل قسمة املال الشائع
 .1بالنسبة حلصة الشريك البائع فهو بيع صحيح ونافذ.
 .2بالنسبة حلصة باقي الشركاء فهو موقوف على إجازة الشركاء بالنسبة حلصة كل
منهم من الشيوع.
ب .بعد قسمة املال الشائع إن متت القسمة قبل إجازة أو نقض البيع من الشركاء
 .1إن وقع املال املباع في حصة الشريك البائع فإن البيع ال ينفذ تلقائيا ً بل ينبغي أن
يجدد من الشريك البائع.
 .2إن وقوع املال املباع في نصيب شريك آخر غير الشريك البائع ،فالبيع ُيعد موقوفا ً
على إجازة الشريك الذي وقع املال املباع في نصيبه ويعامل العقد معاملة بيع مال
الغير ،وفي هذه احلالة يحق للمشتري طلب فسخ العقد إن كان حسن النية؛ نظرا ً
ألنه يكون قد وقع بالغلط في ذات املتعاقد اآلخر وصفة جوهرية من صفاته ،كما أنه
يكون قد وقع بالغلط في صفة جوهرية في املعقود املبيع.
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 .5اختلف موقف املش ِّرع األردن��ي وكل من املش ِّرعني املصري والكويتي من تنظيم
احلكم القانوني لبيع الشريك ملال مفرز شائع وذلك:
أ .قبل قسمة املال الشائع
 .1مبوجب القانون املدني األردني فإن هذا البيع ُيعد صحيحا ً ونافذا ً في حدود حصة
الشريك البائع.
 .2إن املش ِّرع املصري سكت عن تنظيم احلكم القانوني لبيع الشريك ملال مفرز شائع
قبل القسمة ،األمر الذي يستدعي تطبيق ما ورد في القواعد العامة ،فهو بيع صحيح
ونافذ بني العاقدين بشأن كامل املال املباع املفرز ،وال يستطيع املشتري إبطال هذا
العقد ال بحصة الشريك البائع وال بحصة باقي الشركاء ،ما لم يكن حسن النية
فيكون قد وقع بالغلط.
 .3إن املش ِّرع الكويتي اعتبر أن بيع الشريك مل��ال مفرز شائع قبل القسمة هو بيع
موقوف على نتيجة القسمة ،ولم يرتب أي أثر عليه بشأن إنشاء وانتقال احلقوق
العينية ،وقابل لإلبطال بالنسبة للمشتري حسن النية وفقا ً للقواعد العامة في
القانون املدني املصري والقانون املدني الكويتي.
ب .بعد القسمة:
.1

.2

.3
.4
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إن كانت نتيجة القسمة دخ��ول امل��ال امل�ف��رز الشائع ف��ي حصة الشريك البائع،
فبموجب القانون املدني األردني واملصري والكويتي فإن البيع ُيعد صحيحا ً ونافذا ً
وال يحق للبائع نقضه طبقا ً لقاعدة من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض ،وال يحق
للمشتري إبطال هذا العقد حتى وإن كان جاهالً عند إبرام العقد بأن املبيع مملوك
على الشيوع ،ألن الهدف من هذا البيع أن تخلص ملكية املبيع للمشتري.
إن كانت نتيجة القسمة دخ��ول امل��ال املفرز الشائع في حصة شريك غير البائع،
فبموجب القانونني املدنيني األردني واملصري فإن للمتصرف له إن كان حسن النية
إبطال العقد ،وإن كان سيِّئ النية فإن حقه ينتقل حكما ً إلى املال الذي وقع في نصيب
الشريك البائع بعد القسمة وال يحق له إبطال العقد.
يسقط حق املشتري بإبطال عقد البيع إن علم بأي شكل من األشكال بعد إبرام عقد
البيع بأنه اشترى ماالً مفرزا ً شائعاً.
مبوجب القانون املدني الكويتي إن كانت نتيجة القسمة دخول املال املفرز الشائع في
حصة شريك غير البائع ،فإن عقد البيع ُيعد عدمي األثر سواء أكان املشتري حسن
النية أم سيِّئ النية ،وبالتالي فإن العقد سوف يكون مستحيل التنفيذ؛ لذا إن كان
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املشتري حسن النية فله احلق باملطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حلق به سندا ً
ألحكام املسؤولية املدنية العقدية ،كما أننا نرى أنه ميكن له أن يطالب بالتعويض
سندا ً ألحكام املسؤولية املدنية التقصيرية إن كان البائع وقت البيع يعلم بأنه يبيع
ماالً مفرزا ً شائعا ً وسكت عن ذلك ،فتصرف البائع في هذه احلالة ُيعد بحد ذاته فعالً
ضاراً.
 .6لم ترد في مجلة األحكام العدلية وال في التشريعات األردنية واملصرية والكويتية
نصوص قانونية خاصة ببيع الوارث الظاهر ،لذا ،فإن هذا البيع يعامل على أنه بيع
ملال الغير.
 .7لم يرد في مجلة األحكام العدلية النص على احلكم القانوني اخل��اص بعقد البيع
الذي يبرمه الفضولي إن انتقلت ملكية املبيع للبائع «الفضولي» قبل إج��ازة البيع
أو رفضه من املالك ،ولكن وفقا ً للرأي الراجح في الفقه احلنفي فإن البيع ال ينفذ
تلقائيا ً بل ينبغي أن يجدد من البائع «الفضولي» الذي انتقلت له امللكية ،وإال بطل
البيع ،وباملقابل فإن هناك رأيا ً آخر في الفقه احلنفي وهو ما أخذ به املش ِّرع األردني
واملشرعان املصري والكويتي وهو :إذا طرأ ملك بات على ملك موقوف يتحول العقد
املوقوف لعقد نافذ بأثر رجعي منذ نشأته؛ ألن املانع من النفاذ هو احتمال عدم رضا
املالك قد زال بكسب البائع مللكية املبيع.
ُ .8يعد عقد بيع مال الغير مبوجب مجلة األحكام العدلية ومبوجب القواعد العامة في
القانون املدني األردني موقوفا ً على إجازة املالك وليس ألطراف العقد أي دور في
إجازته أو عدم إجازته ،وهو قابل للفسخ من املشتري حسن النية سندا ً للقواعد
العامة الناظمة للغلط ،أما مبوجب القواعد العامة في القانونني املدنيني املصري
والكويتي فإن هذا العقد يكون قابالً لإلبطال بالنسبة للمشتري حسن النية سندا ً
للقواعد القانونية الناظمة للغلط.
 .9مبوجب مجلة األحكام العدلية ،فإن اجلزاء املترتب على عدم إجازة عقد بيع مال الغير
هو فسخ التصرف حكماً ،أما مبوجب القواعد العامة في القانون املدني األردني،
فإن اجلزاء هو البطالن.
 .10مبوجب القواعد اخلاصة في القانونني املدنيني األردني واملصري ،فإن عقد بيع مال
الغير هو عقد باطل بطالنا ً نسبيا ً ال ينفذ بحق املالك إال إن أجازه ،ويحق للمشتري
سواء أكان حسن النية أم سيِّئ النية طلب فسخه مبوجب القانون املدني األردني،
ويحق له طلب إبطاله مبوجب القانون املدني املصري بشرط أن ال يكون املالك أقر
البيع مسبقاً ،وأن ال تكون ملكية املبيع انتقلت للبائع مسبقاً.
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 .11في ظل التعارض املوجود بني القواعد العامة والقواعد اخلاصة في القانون املدني
األردن��ي بشأن تكييف عقد بيع مال الغير فقد ظهر في الفقه رأي��ان :أولهما يدعو
لتكييف هذا العقد على أنه موقوف ،واآلخر يدعو إلى تكييفه على أنه باطل بطالنا ً
نسبياً ،وقد تفاوتت قرارات محكمة التميز األردنية بني اعتبار عقد بيع مال الغير
عقدا ً موقوفاً ،وبني اعتباره عقدا ً باطالً بطالنا ً نسبياً.
 .12مبوجب القانون املدني الكويتي ،فإن عقد بيع مال الغير ُيعد عقدا ً موقوفا ً على إجازة
مالك املبيع ،و ُيعد نافذا ً إن انتقلت ملكية املبيع إلى البائع قبل نقض البيع من املالك،
وبهذا املوقف تقاطع املش ِّرع الكويتي إلى حد كبير مع تنظيم هذا العقد مبوجب
مجلة األحكام العدلية والقواعد العامة في القانون املدني األردني ،ولكنه باملقابل لم
ينسجم مع موقف املش ِّرعني األردني واملصري من تنظيم هذا العقد مبوجب القواعد
اخلاصة في القانونني املدنيني األردني واملصري.
 .13إن املش ِّرع الكويتي في تنظيمه لعقد بيع مال الغير خالف القواعد العامة في القانون
املدني الكويتي ،نظرا ً ألنه لم يأخذ فيها بنظرية العقد املوقوف ،بل اعتبر أن العقد إما
أن يكون صحيحاً ،أو باطالً ،أو قابالً لإلبطال (العقد الباطل بطالنا ً نسبيا ً).
ثانيا ً  -املقترحات
 .1نقترح على املش ِّرع األردني تعديل نص املادة ( )2/1031من القانون املدني ليصبح
على النحو التالي« :إن كان تصرف الشريك منصبا ً على جزء مفرز من املال الشائع،
ولم يقع هذا اجلزء عند القسمة في نصيب املتصرف ،انتقل حق املتصرف إليه من
وقت التصرف إلى اجلزء الذى آل إلى املتصرف بطريق القسمة ،وللمتصرف إليه إذا
كان يجهل أن املتصرف ،ال ميلك العني املتصرف فيها احلق بفسخ العقد».
 .2نقترح على املش ِّرع الكويتي أن يعدل نص املادة ( )816من القانون املدني مبا ينسجم
والقواعد العامة في القانون املدني ليصبح على النحو التالي« :إن ك��ان تصرف
الشريك منصبا ً على جزء مفرز من املال الشائع ،ولم يقع هذا اجلزء عند القسمة في
نصيب املتصرف انتقل حق املتصرف إليه من وقت التصرف إلى اجلزء الذى آل إلى
املتصرف بطريق القسمة ،وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن املتصرف ال ميلك العني
املتصرف فيها املفرزة احلق في إبطال التصرف مع حقه بالتعويض».
أو أن يصبح النص على هذا النحو« :إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من املال
الشائع ،فال يكون للتصرف أثر فيما يتعلق بنقل امللكية أو إنشاء احلقوق العينية
األخرى حلني القسمة ،فإن لم يقع اجلزء املتصرف فيه في نصيب الشريك البائع

554

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -العدد  - 3السنة السابعة  -العدد التسلسلي  - 27محرم  1441هـ – سبتمبر  2019م

د .عالء وصفي المستريحي

.3
.4

.5
.6
.7

.8

.9

انتقل حق املتصرف إليه من وقت التصرف إلى اجلزء الذى آل للمتصرف بطريق
القسمة ،وللمتصرف إليه حق إبطال العقد إن كان جاهالً بأنه يشتري ماالً مفرزا ً
مملوكا ً على الشيوع مع حقه بالتعويض».
نقترح على املش ِّرع األردني تعديل نص املادة ( )2/175من القانون املدني ليصبح
على النحو التالي« :وإذا رفضت اإلجازة ،فإن التصرف ُيعد كأن لم يكن».
نقترح على املش ِّرع األردن��ي أن يضيف إل��ى امل��ادة ( )171النص التالي« :ويكون
صحيحا ً نافذا ً في حق املتصرف له إذا آلت ملكية املتصرف فيه إلى املتصرف بعد
صدور التصرف».
نقترح على املش ِّرع األردني اعتبار االستغالل عيبا ً من عيوب اإلرادة ،كما هو احلال
في القانونني املدنيني املصري والكويتي.
نقترح على املش ِّرع األردني التخلي عن نص املادتني ( )551، 550من القانون املدني،
واالكتفاء مبا ورد في القواعد العامة بشأن تكييف عقد بيع مال الغير.
نقترح على القضاء األردني والباحثني األردنيني إعمال ما جاء في القواعد العامة في
القانون املدني على عقد بيع مال الغير من حيث كونه عقدا ً موقوفا ً على اإلجازة مبا
يحقق االنسجام مع األصول والثوابت التي يقوم عليها القانون املدني األردني.
نقترح على املش ِّرع الكويتي وانسجاما ً مع القواعد العامة في القانون املدني تعديل
نص املادة ( )509من القانون املدني وتبني نصي املادتني ( )551، 550من القانون
املدني األردني ،ونص املادتني ( )467 ،466من القانون املدني املصري.
نقترح على املش ِّرع املصري تعديل نص املادة ( )58من القانون املدني بأن يضيف
لها تعريف املقصود باألشياء املثلية على غرار ما جاء النص عليه في املادة ( )58من
القانون املدني األردني ،ونص املادة ( )28من القانون املدني الكويتي.
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املراجع
الكتب
-

-

-

-

ابن عابدين محمد أمني
• رد احملتار على الدر املختار «ج ،»5دار الفكر اجلامعي ،لبنان.1993 ،
• العقود الدرية في تنقيح الفتاوى احلامدية «ج ،»1دار املعرفة ،لبنان ،بدون سنة
نشر.
أبو زكريا النووي ،املجموع  -شرح املهذب« -ج ،»9مكتبة اإلرش��اد ،السعودية،
بدون سنة نشر.
إسماعيل شاهني ،أحكام بيع ملك الغير في الفقه اإلسالمي والقانون املدني ،دار
اجلامعة اجلديدة للنشر ،اإلسكندرية.2005 ،
أنور سلطان ،العقود املسماة« :شرح عقدي البيع واملقايضة» ،دار النهضة العربية،
لبنان.1980 ،
جميل الشرقاوي ،شرح العقود املدنية ،البيع و املقايضة ،دار النهضة العربية،
القاهرة.1991 ،
جمال النشا ،تصرف الشريك في امل��ال الشائع وأث��ره على حقوق الشركاء ،دار
اجلامعة اجلديدة للنشر ،مصر.1999 ،
هادي العبيدي:
• العقود املسماة « البيع واإليجار» ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.2017 ،
• احلقوق العينية « احلقوق العينية األصلية  -احلقوق العينية التبعية» ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،األردن.2005 ،
زين الدين «اب��ن جنيم» محمد ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق «ج ،»6دار املعرفة
للطباعة والنشر ،لبنان ،دون سنة نشر.
حسني عبد الظاهر ،دعاوى عقد البيع ،دار النهضة العربية ،مصر.1995 ،
يوسف عبيدات:
• مصادر االلتزام ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2016 ،
• احلقوق العينية األصلية والتبعية ،دار امليسرة.2011 ،
مصطفى اجلمال ،مصادر االلتزامات شرح مفصل ألحكام التقنينات املستمدة من
الفقـه اإلسالمي وتطبيقاتها القضائية ،بدون دار نشر ،بدون سنة نشر.
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مصطفى الزرقا ،العقود املسماة في الفقه اإلسالمي «عقد البيع» دار القلم ،سوريا.1999 ،
محمد الزعبي ،العقود املسماة « شرح عقد البيع في القانون املدني» ،دار الثقافة
للنشر والتوزيع ،األردن.2006 ،
محمد شوشاري ،نظرية العقد املوقوف في القانون املدني « دراسة موازنة بالفقه
احلنفي» ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،األردن.2001 ،
مصطفى منصور ،البيع واملقايضة واإليجار ،بدون ناشر ،بدون سنة نشر.
سليمان مرقس ،العقود املسماة «شرح عقد البيع» ،عالم الكتاب.1980 ،
عبـد الهـادي احلكـيم ،عقـد الفضـولي فـي الفقه احلنفي ،بـدون طبعـة ،بـدون ناشـر.1979 ،
عبد الرزاق السنهوري:
• الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد «مصادر االلتزام» ج ،1منشورات احللبي
احلقوقية ،لبنان.2015 ،
• الوسيط في شرح القانون املدني «حق امللكية»ج ،8منشورات احللبي احلقوقية،
لبنان.2015 ،
• الوسيط في ش��رح القانون املدني اجلديد (العقود التي تقع على امللكية :البيع
واملقايضة) ،ج 4املجلد األول ،دار النهضة العربية ،مصر.1960 ،
عبد الرزاق فرج ،نظرية العقد املوقوف في الفقه احلنفي «دراسة مقارنة بالقانون
املدني» ،القاهرة ،دار النهضة العربية.1969 ،
عالء الدين الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع «ج ،»5دار الكتب العلمية،
لبنان.1986 ،
عصمت بكر ،نظرية العقد في القوانني املدنية العربية «دراسة مقارنة» ،دار الكتب
العاملية ،لبنان.2015 ،
عبد الرحمن جمعة ،بيع ملك الغير ،دراس��ة مقارنة ،دار وائ��ل للطباعة والنشر،
األردن.1998 ،
علي حيدر ،شرح مجلة األحكام العدلية ،دار الكتب العاملية ،لبنان ،ب��دون طبعة،
بدون سنة نشر.
صالح عبد ال��رؤوف ،شرح القانون املدني الكويتي «دراسة مقارنة» ،دار النهضة
العربية ،مصر ،بدون سنة نشر.
رمضان كامل ،أحكام بيع ملك الغير فقها وقضاء ،مكتبة األلفي القانونية ،مصر.1998 ،
شمس الدين الدسوقي ،شرح حاشية الدسوقي «ج ،»3دار الفكر للطباعة والتوزيع،
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مصر ،دون سنة نشر.
 خميس خضر ،عقد البيع في القانون املدني ،مكتبة القاهرة احلديثة ،مصر.1972 ، خليل قدادة ،الوجيز في شرح القانون املدني اجلزائري ،مصادر االلتزام ،ديواناملطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.1994 ،
 غني حسون طه ،الـوجيز فـي العقـود املسماة ،عقد البيع « ج ،»1مطبعة املعارف،بغداد.1970 -1969 ،
 الرسائل اجلامعية أمين ناصر ،بيع ملك الغير «دراسة مقارنة» ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعةالنجاح الوطنية ،كلية الدراسات العليا ،فلسطني.2006 ،
 جباري رض��ا ،التصرف في ملك الغير «دراس��ة مقارنة» ،رسالة ماجستير غيرمنشورة ،جامعة اجلزائر ،كلية احلقوق2017 -2006 ،م.
 زينة خريسات ،التأصيل القانوني لبيع الفضولي «دراسة مقارنة في الفقه اإلسالميوالقانون الوضعي» ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،كلية
احلقوق ،األردن2014 -2013 ،م.
 األبحاث العلمية احملكمة بهجت بدوي ،بطالن بيع مال الغير ،علة هذا البطالن ،مجلة القانون واالقتصاد،السنة األولى.1931 ،
 ياسني اجلبوري ،الضوابط املوضوعية للكشف عن الغلط اجلوهري في العقد ومدىاتصاله بعلم اآلخر في القانون املدني األردني ،مجلة احلقوق ،جامعة الكويت ،املجلد
رقم  ،10العدد رقم .2013 ،1
 املجالت القانونية .1مجموعة أحكام النقض املصرية رقم .27
 .2مجلة نقابة احملامني األردنيني.1989 ،
 املواقع اإللكترونية: .1مركز عدالة للمعلومات القانونية /http://www.adaleh.info :تاريخ زيارة املوقع
.2018/7/22
 .2محاماة نت /https://www.mohamah.net/law :تاريخ زيارة املوقع .2018/8/2
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