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بين أحكام  دراسة مقارنةاآلثار المترتبة على اختالف جنس ووصف المبيع في عقد البيع 

  يتويوالكْ األردنيالمدني  القانونِالشريعة اإلسالمية و

  داد إع

  المطيري أحمد سند مزيد

  

  إشراف

  المومني محمد أحمدستاذ الدكتور األ

  الملخص

اختلف جنس ووصف المبيع عما  تناولت الدراسة اآلثار التي تترتب على عقد البيع إذا ما       

ن عقد البيع أكثر العقود تداوال في التعامالت بين األفراد كما أنه إهو متفق عليه في العقد، حيث 

سع العقود نطاقا إذا ما قورن بغيره، فكان ال بد من بيان الضوابط واألركان الخاصة بالمعقود وأ

، لمحل والعلم به وبيان جنسه ووصفهعليه، وكذلك الشروط المتعلقة في المبيع ابتداء من تعيين ا

ر الذي والخيارات التي لها صلة بموضوع عقد البيع ومدى تأثيرها على حكم العقد باعتبارها األث

وهي إما فسخ العقد أو التعويض أو في الفقه اإلسالمي وفي التشريعات الوضعية، يترتب عليه 

إبطاله، أو استبقاء المبيع والمطالبة بالتعويض حسب الحالة التي يتم معالجتها كما بينها الباحث في 

بد من تدخل تشريعي ينظم على حقوق العاقدين فكان ال  اًبالغ اًثنايا الدراسة، إن لهذه المحددات أثر

  .آلية التعاقد ويضع ضوابطها بغية المحافظة على استقرار المعامالت ومصالح األفراد



لقد أفرد المشرع األردني لعقد البيع أحكاما خاصة به في الكتاب الثاني من الباب األول        

وما بعدها، ) 465(ادة تحت عنوان عقود التمليك الذي بدأ بعقد البيع والنص على أحكامه في الم

كذلك فقد تضمن القانون المدني الكويتي أحكام عقْد البيع في الكتاب الثاني من الباب األول، تحت 

ُأسوةٌ بالتشريعات األخرى حيث ألزمت أحكام  ) 454(عنوان البيع بوجه عام ابتدأ في المادة 

عليه ونوعه ووصفه بغية الوقوف على  التشريعين لكلِّ من العاقدين بيان وتحديد جنس المعقود

معرفته، ثم العلم به علما نافيا للجهالة والحكمة من ذلك هي منع النزاعات التي قد تحصل بين 

  .طرفي العقد إذا أهمال تحديد جنس ووصف المبيع

 العاقدين وذلك من خالل االتفاقفي نظر وللمعقود عليه أثر بالغ األهمية في نظر القانون ثم       

على مواصفاته كاملة ومحل العقد قد يكون عقارا أو منقوال ويفترض االتفاق وتَعينَّيه تعيناً تنتفي 

  .معه الجهالة

انتهت دراسة أحكام التشريعينِ األردني والكُويتي المتعلقة باآلثار المترتبة على اختالف وقد       

فقد أبدى بالتحليل والمقارنة إلى بيان جنس ووصف المبيع في عقد البيع، وفي محاولة من الباحث 

عطاء الحق للمشتري في إعتماد الخيار في البيع، وامثل  ،بعض األحكام التي تستوجب تعديلها

الكويتي وطلب فسخ العقد مع التعويض أو استيفاء المبيع مع طلب التعويض في القانون االردني 

تنداَ إلى إبراز الدليل فيما ذهب إليه ، مسوغيرها من التوصيات التي وردت في الفصل الخامس

  قْهِيةتَنيرا بما استقر عليه القضاء المقارنفي الشريعة اإلسالمية، مجاراةً لآلراء الفسوم.  

وهكذا نجد بأن أحكام الفقه اإلسالمي قد عنيت بعقد البيع من حيث تحديد جنس المعقود 

  . ين العقد وما يتمخض عنه من أثرعليه ووصفه ونوعه ولونه ومنفعته وذلك ألهميته ب
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Abstract 

        The study examined the effects and implications on the contract of sales if the kind 

and description of sale is different of what is agreed in the contract, where the contract of 

sale is the most traded contract in dealings between individuals with the widest range 

when it is compared with other kinds of contracts. Therefore, it was essential to explain 

and clarify the controls and the special elements of what is concluded on, as well as, the 

conditions relating to the sale which starts from  the appointment of the shop and 

knowing about it and the statement of its kind and description , also the options that are 

relevant to the subject of the contract of sale and their impact on the rule of the contract 

as an implication in the Islamic Sharia and the positivism legislations, which are either 

terminate the contract or compensation or revoked , or retention of Sales and claim 

compensation as the case may be treated as clarified by the researcher in the folds of the 

study , that these determinants have extreme impact on the rights of the contractors, 

which enforced a legislative intervention to regulate the contracting mechanism and 

setting its controls in order to maintain the stability of the transactions and the interests of 

individuals. 

The Jordanian legislator have singled out special provisions to the sales contract 

in the second book of the first section under the title of ownership contracts , which 



started with sales contract and its provisions that have been stipulated in the Article (465) 

and onwards, also Kuwaiti Civil Code included provisions of the sales contract in the 

second book of the first section , under the name of sale, which  generally started in the 

Article (454), along the lines of other legislations, where the items of each legislation 

forced the contractors to state and clarify  the kind and description of what agreed on, in 

order to identify it and being aware of the sale to negate of being ignorance, the wisdom 

relies behind that is to prevent conflicts that may arise between the parties of the contract 

If they neglected to determine the kind and description of  the Sale . 

      The sale that is agreed on has crucial importance in the eyes of the law and then in the 

eyes of the contractors and that by agreeing on its complete specifications where the 

subject of the contract may be a real state or movable properties, where the contract 

assumed to specify and determine the subject of the agreement that denies any kind of 

ignorance. 

      The study of the provisions of the two Jordanian and Kuwaiti legislations has 

summarized the implications of different kinds and description of sales in the contract of 

sale. The analysis and comparison methods followed by the researcher have stated that 

some provisions of the two legislations required to be modified, such as, the adoption of 

call option in selling, and give the right to the buyer to request termination of the contract 

with compensation or the recovery of sale with a request for compensation in the 

Jordanian and Kuwaiti laws and other recommendations that are included in the fifth 

chapter, based on highlighting the evidence along with the views of Islamic jurisprudence 

and enlightened by of what is settled by a comparative judiciary. 

Thus, we find that the provisions of Islamic jurisprudence has meant in terms of 

sales contract to determine the kind of sale, its description, type, color  and its benefit for 

its vital importance to the contract and its arising impact. 

 


