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 ياألردنلقانون الملكية العقارية  وفقا  ات العقارية التصّرف طباا القانوني إلالتنظيم 
 إعداد:

 حمزة أحمد القااونة
  :إشراف

 األستاذ الدكتور أنيس منصور المنصور
  الملّخص

علىّّةاتّالعقاريةّالناقلةّللملكيةّومعامالتّالتسجيلّالواقعالتصر فتتلخصّهذهّالرسالةّبدراسةّ
ودراسةّالتنظيمّالقانونيّ،ّهاُبطالنّأسبابهاّوشروطّتنظيمهاّّوأركانببيانّماهيتهاّّوالسجلّالعقاريّ

ّ،ياألردناتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّقبلّصدورّقانونّالملكيةّالعقاريةّالتصر فّإبطاللدعاوىّ
العقاريةّاتّالتصر فّإبطالالقانونيةّوالعمليةّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّّاإلشكالياتهمّأوبيانّ

يّاألردنّالمشر عّأوجدهاوبيانّالحلولّالتشريعيةّوالقانونيةّالتيّ،ّالعمليةّالتيّترتبتّعليهاّاآلثارّو
والتيّمنحتّالمحاكمّسلطةّتقديريةّفيّدعاوى13ّّيّنصّالمادةّاألردنفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّ

ّالمحكالتصر فّإبطال ّتوصلت ّان ّحال ّفي ّالتسجيل ّومعامالت ّالعقارية ّلات ّالتصر فُّبطالنمة
العقاريّالباطلّوماّّالتصر فوفسخّّإبطالنّتحكمّبأماّإنّتختارّأمعاملةّالتسجيلّفلهاّّأوالعقاريّ

لزامّالمتسببّبدفعّإنّتحكمّبأماّاّ ماّكانتّعليهّّوّإلىعادةّالحالّاّ ترتبّعليهّمنّتصرفاتّالحقةّّو
لقيمةّالعقارّوقتّرفعّالدعوىّضمنّضوابطّّوفقاًّالباطلّّالتصر فتعويضّعادلّللمتضررّمنّ
والفسخّحيثّلمّّبطالومراعاةّمبدأّحسنّالنيةّومدىّامكانيةّاإل،ّتتعلقّباستقرارّالملكيةّالعقارية

ّ ّتمتلك ّالعقارية ّالملكية ّقانون ّصدور ّقبل ّالمحاكم ّالقواعدّأتكن ّعن ّبالخروج ّتقديرية ّسلطة ي
ّل ّومعامالالتصر فُّبطالنالعامة ّتّالتسجيلاتّالعقارية ،ّ ّبّإقامةففيّحال ُّبطالندعوىّللمطالبة

ّ ّباطل ّلّأوتصرفّعقاري ّالمحكمة ّوتوصلت ّباطلة ّتسجيل ّبُبطالنمعاملة ّتحكم ّفإنها ّإبطالها
ّّوّأوّالتصر ف بطالالمعاملة ّّا  ّوجميع ّالعقارية ّالملكية ّواعادةّالتصر فانتقال ّالالحقة ّالعقارية ات
ّ.التصر فجراءّإماّكانتّعليهّقبلّّإلىالحالّ

 .ات العقاريةالتصّرف، إطباا الكلمات المفتاحية: التنظيم القانوني، 
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ّ
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Abstract 

This thesis is summarized by studying the real estate transactions that transfer 

ownership and the registration transactions located on the real estate registry by 

clarifying their nature, their pillars, the conditions for their organization and the reasons 

for their invalidity, and the study of the legal regulation For the lawsuits for annulment 

of real estate transactions and registration transactions before the issuance of the 

Jordanian real estate property law, and to clarify the most important legal and practical 

problems that faced the courts in lawsuits to annul the dispositions And the practical 

effects that resulted from it, and the statement of the legislative and legal solutions 

created by the Jordanian legislator in the Jordanian real estate law, the text of Article 13, 

which granted the courts a discretionary power. With the stability of real estate 

ownership and taking into account the principle of good faith and the extent of the 

possibility of annulment and annulment, since before the issuance of the real estate law 

the courts did not have any discretionary authority to deviate from the general rules For 

the invalidity of real estate disposals and registration transactions. The transaction, 

nullifying the transfer of real estate ownership and all subsequent real estate disposals, 

and restoring the situation to what it was before the disposal was made. 

Keywords: Legal Regulation, Annulment, Real Estate Transactions. 
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 :األو  الفص 
 هميتهاأخلفية الدراسة و 

 المقدمة : وال  أ

ّل ّالقانوني ّالتنظيم ّدراسة ّالرسالة ّومعامالتّالتسجيلّالتصر فُّبطالنتناولتّهذه اتّالعقارية

حيثّكانت2112ّّلعام13ّّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّقبلّصدورّقانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّ

نّحالّتبيّ اتّالعقاريةّففيّالتصر فُّبطالنيّسلطةّللخروجّعنّتطبيقّقواعدّأالمحاكمّالّتمتلكّ

بطالهّّوإبطالالصرفّالعقاريّفتقررُّّبطالنللمحكمةّ اتّالعقاريةّالالحقةّوقدّظهرّالتصر فجميعّّا 

ّب ّالعمليّالكثيرّمنّالدعاوىّالمتعلقة ّوالتيّالتصر فُّبطالنبالواقع ّإبطالّإلىسفرتّأاتّالعقارية

ّالناشئةّعنّ ّترتبّعليهّمنّتصرفاتّالحقةّّالتصر فانتقالّالملكيةّالعقارية العقاريّالباطلّوما

الملكياتّّأصحابالضررّبّإلحاقعدمّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّفيّالمجتمعّوكذلكّّإلىّأد ىمماّ

ّ ّفقدان ّوكذلك ّلعقاراتهم ّملكيتهم ّفقدوا ّالذين ّالعقاريةّّأصحابالعقارية ّوالرهونات الضمانات

السلبيةّّاآلثارّوّاإلشكالياتولمعالجةّّ.لعقاريةّلتلكّالعقاراتانتقالّالملكيةّاُّبطالنلضمانتهمّنتيجةّ

قانونيةّفيّقانونّالملكيةّّحلوالًّّالمشر عفقدّاستحدثّ؛ّاتّالعقاريةالتصر فُّبطالنالتيّترتبتّعلىّ

ُّبطالنمنهّحيثّمنحّالمحاكمّسلطةّتقديريةّللخروجّعنّتطبيقّقواعد13ّّالعقاريةّنصّالمادةّ

العقاريّوالحكمّبالتعويضّضمنّضوابطّتتعلقّّالتصر فّإبطالوعدمّالحكمّباتّالعقاريةّالتصر ف

اتّالتصر فُّبطالنباستقرارّالملكيةّالعقاريةّومراعاةّمبداّحسنّالنيةّولغايةّبيانّالتنظيمّالقانونيّل

ّّوالتصر فالعقاريةّفقدّتمّدراسةّ ّّوأنواعاتّالعقاريةّبيبانّماهيتها ّّوأركانها ّهاّوكذلكُبطالنّأسبابها

ّوبيانُّبطالنّأسبابدراسةّمعامالتّالتسجيلّالعقاريةّوبيانّ القانونيةّوالعمليةّالتيّّاإلشكالياتها

يّفيّاألردنّالمشر عّأوجدهااتّالعقاريةّودراسةّالحلولّالتشريعيةّالتيّالتصر فُّبطالنترتبتّعلىّ
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حالّانّتوصلتّنّمنحّالمحاكمّسلطةّتقديريةّفيّأمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّب13ّنصّالمادةّ

ّّإلىالمحكمةّ ّّالتصر فُّبطالننتيجةّمفادها ّامامها معاملةّّأوالعقاريّموضوعّالدعوىّالمنظورة

ّ ّفلها ّأالتسجيل ّتقرر ّإن ّّإبطالما ّّالتصر فوفسخ ّالباطل ّالباطلةّّأوالعقاري ّالتسجيل معاملة

بطالّو ّالحالّالتصر فجميعّّا  ّكنتّعليهّقبلّّإلىاتّالالحقةّعليهاّواعادة ّأوالباطلّّالتصر فما

اتّالعقاريةّوانّتقررّالزامّالتصر فُّبطالنالمعاملةّالباطلةّواماّانّتقررّالخروجّعنّتطبيقّقواعدّ

لقيمةّالعقارّوقتّرفعّالدعوىّّوفقاًّالباطلّّالتصر فالمتسببّبدفعّتعويضّعادلّللمضرورّمنّ

بهذاّالتطورّالتشريعيّّالمشر عّنأضمنّضوابطّتتعلقّباستقرارّالملكيةّالعقاريةّومبدأّحسنّالنيةّّو

ّّو ّواتساعها ّفيّالمجتمع ّالعقارية ّالملكية ّوقدّأواكبّتطور ّللحلولّلإلشكالياتّالتيّواجهتها وجد

العقاريّوقدّسعىّالباحثّمنّخاللّّالتصر فالعالقةّفيّّأصحابّطرافراعىّمصلحةّجميعّاأل

اتّالعقاريةّقبلّصدورّقانونّالملكيةّالعقاريةّالتصر فُّبطالنبيانّالتنظيمّالقانونيّلّإلىهذهّالدراسةّ

ّي.األردنفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّّالمشر عّأوجدهاوبيانّالحلولّالقانونيةّوالتشريعيةّالتيّ

 : مشكلة الدراسةثانيا  

ّال ّللمحكمةّفيّدعاوىّّدراسةتكمنّمشكلة ّالتقديرية اتّالتصر فُّبطالنبالبحثّبمدىّالسلطة

ّومعامالتّالتسجيلّوفقّ ّّأحكامالعقارية 13ّّالمادة ّالعقارية يّوالتيّاعطتّاألردنقانونّالملكية

ّاالختيارّ ّسلطة ّبإللمحكمة ّبالحكم ّالتسجيلّّأوالعقاريّالباطلّّالتصر فوفسخّّإبطالما معاملة

ّالتصر فماّكانتّعليهّقبلّّإلىعادةّالحالّاّ الباطلةّوماّترتبّعليهّمنّتصرفاتّعقاريةّالحقةّّو

لقيمةّالعقارّوقتّّوفقاًّالباطلّّالتصر فلزامّالمتسببّبدفعّتعويضّعادلّللمتضررّمنّإالحكمّبّأو

ّللمحكمةّ.رفعّالدعوى ّمقيّ أّ؟فهلّهيّسلطةّمطلقة ّهيّسلطة ّعليهاّم ّالواردة ّهيّالقيود ّوما دة

والشروطّالواجبّاتباعهاّمنّقبلّالمحكمةّإلعمالّصالحياتهاّالقانونيةّبالخروجّعنّتطبيقّقواعدّ
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المتسببّبدفعّّبإلزاممعاملةّالتسجيلّوالحكمّّأوالعقاريّّالتصر فّإبطالاتّالعقاريةّبالتصر فُّبطالن

ّّ؟تعويضّعادلّللمتضرر

 الدراسة  أهداف: ثالثا  

هاّأركانالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّّوومعامالتّالتسجيلّّالعقاريةّاتالتصر فّبيانّماهية -1

ّ.هاُبطالنالقانونيةّالمترتبةّعلىّّاآلثارّوّهاُبطالنّأسبابّوّتنظيمها،وشروطّ

ّالقانونيّإل -2 العقاريةّومعامالتّالتسجيلّقبلّصدورّقانونّّاتالتصر فّبطالدراسةّالتنظيم

ّ.2112لعام13ّّرقمّّياألردنالملكيةّالعقاريةّ

ّّاإلشكالياتّبيان -3 ّدعاوى ّفي ّالمحاكم ّواجهت ّالتي ّوالعملية ّاتالتصر فّإبطالالقانونية

ّّّّ.المترتبةّعليهاّاآلثارّوّالتسجيل،العقاريةّومعامالتّ

ّّبيان -4 ّالحلولّالتشريعية ّّالمشر عّأوجدهاالتيّوالقانونية ّالعقارية يّاألردنفيّقانونّالملكية

ّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّّاإلشكالياتّلمعالجة ّاتالتصر فّإبطالالقانونيةّوالعملية

 ّ.العقاريةّومعامالتّالتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاري

 الدراسة  أهمية :راطبعا  

ّ ّّأهميةتكمن ّهذه ّالدراسة ّفي ّالقانوني ّالتنظيم ّومعامالتّالتصر فّبطالإلبيان ّالعقارية ات

معامالتّاتّالعقاريةّّوالتصر فّإبطالحاكمّفيّدعاوىّالتيّواجهتّالمّاإلشكالياتبيانّالتسجيلّّو

رقمّّياألردنمنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّّفيّنصّالمادةّّالمشر عّأوجدهاوالحلولّالتيّالتسجيلّ

13ّّ ّيتطرقّّنّ أّو2112ّلعام ّّإلىموضوعّالدراسة ّفيّحياة تتعلقّبملكيتهمّّاألفرادمسائلّهامة

ّّ.قانونيةّوعمليةّآثاراّمنّهُبطالنوماّيترتبّعلىّالعقاريةّ
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 سئلة الدراسة أ: خامسا  

ّإلّما -1 ّالقانوني ّالتنظيم ّالتسجيلّاتالتصر فّبطالهو ّومعامالت ّصدورّالعقارية قانونّّقبل

ّ؟ياألردنّالملكيةّالعقارية

ّ؟هاُبطالنّأسبابّوفيّالسجلّالعقاريّيلّالعقاريةّومعامالتّالتسجّاتالتصر فهيّّما -2

ّالعقارية؟العقاريةّوالمعامالتّّاتالتصر فُّبطالنالقانونيةّالمترتبةّعلىّّاآلثارماّهيّ -3

ّّ؟والمعامالتّالعقاريةّاتالتصر فّإبطالالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّّاإلشكالياتماّهيّ -4

ّالعقارية؟فيّقانونّالملكيةّّالمشر عّأوجدهاماّهيّالحلولّالتشريعيةّالتيّ -2

ّعليها؟والقيودّالواردةّّياألردنماّهيّالصالحياتّالممنوحةّللمحاكمّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّ -6

 : تعريف المصالحات سادسا  

ّّ:همّالمصطلحاتّالتيّوردتّفيّهذهّالدراسةّهيأ

ّيُّالقانونيّعمالاألّ:العقارية اتالتصّرف ّالتي ّة ّّشخاصاألجريها ّبينهم ّبموجبهاّفيما ّتنتقل والتي

ّبينهم.فيماّالملكيةّالعقاريةّ

تعديلّّأوتغيرّفيّملكيةّّأوعقدّّأوّتصر فتسجيلّّ:العقاريمعاملة التسجي  الواقعة على السج  

منهاّفيّالسجلّالعقاريّّأيعقارّيوجبّالقانونّتسجيلّّبشأناشارهّّأوحجزّّأوشطبهاّّأوعليهاّ

ّ(1).ّالقانونّحكامألّوفقاًّ

                                                           

ّ.16/2/2112تاريخ2273ّّالمنشورّفيّالجريدةّالرسميةّرقم2112ّّلعام13ّّ.ّقانونّالملكيةّالعقاريةّرقم2ّالمادة1ّ) )
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ّّوّةمجموعّ:العقاريالسج   ّوالخرائطّالموجودةّاإللكترونيالصحائفّوالوثائقّوالمستنداتّالورقية ة

وتنصّعلىّالحقوقّالمترتبةّّالقانونية،وصافّالعقارّوتعينّحالتهّأوالتيّتبينّّراضياأللدىّدائرةّ

ّّ(1)ّتغيرات.ّأوعليهّمنّتعديالتّّأوتبينّالمعامالتّالمتعلقةّبهّوماّيطّرّوعليه،لهّ

ّّ:التسجي مديرية  ّّراضياألدائرة ّضمنوالمساحة ّّالواقع ّموضوع ّالعقار ّالتصر فاختصاصها

ّّالعقارية.معاملةّالتسجيلّّأوالعقاريّ

ّهوّجزاءّيرتبهّطُباالنال ّالمحكمةّبغيرّنص ّّأوّالمشر ع: ّالعملّالقانونيّّإذاّتقضيّبه ّأحدافتقد

ّّ(2)ّ.الموضوعيةّالمطلوبةّلصحتهّقانوناًّّأوشروطهّالشكليةّ

ّّّ(3)ّ.التعاقديّمنّقبلّالمدينّاإللتزامخاللّبتنفيذّ:ّهوّجزاءّاإلالفسخ

ّالالتعويض :ّ ّالمحكمة ّتقرر ّالذي ّالنقدي ّفيّإلزاممقابل ّاّالتصر فُّبطالنّالمتسبب ّأولعقاري

ّالتسجيلّ ّللممعاملة ّالتسجيلّالباطلةّأوالباطلّّالتصر فتضررّمنّبدفعه ويكونّبمقدارّّمعاملة

ّ(4).ّالدعوىّإقامةوقتّّبطالقيمةّالعقارّموضوعّدعوىّاإل

ّالمتضرر ّنتيجة ّضرر ّبه ّلحق ّالشخصّالذي ّّالتصر ف: ّالباطل ّالتسجيلّّأوالعقاري معاملة

ّالباطلة.معاملةّالتسجيلّّأوالعقاريّالباطلّّالتصر فالباطلةّيتمثلّبفقدانهّملكيتهّللعقارّموضوعّ

ّالشخصّالذيالمتسطبب ّبقاّ: ّتسبب ّالذي ّبالفعل ّّالتصر فّإبطالم ّالباطل معاملةّّأوالعقاري

ّالباطلة.التسجيلّ

                                                           

ّ.ّقانونّالملكيةّالعقارية.2المادة1ّ) )
ّ.23فيّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنية.ّدارّوائلّللنشر،ّصُّبطالن(.ّنظريةّال2116الطراونة،ّحسنّموسىّ)2) )
ّ.442(.ّالوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدني.ّالجزءّاالول.ّدارّالثقافةّللنشر،ّص2111الجبوري،ّياسينّمحمدّ)3) )
ّ.13قانونّالملكيةّالعقارية،ّالمادة4ّ) )
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التسويةّوالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّفيّّأعمالتّفيهاّهيّالعقاراتّالتيّتمّ ّ:المسجلةالعقارات 

 ّّوالمساحة.ّراضياألدائرةّ

 : حدود الدراسة ا  ساطبع

ّ ّالملكية 13ّّّيّرقماألردنّلعقاريةاقانون ّالمدني2112ّّلعام ّّياألردنوالقانون لعام43ّّرقم

 ي.األردنحوالّالشخصيةّوقانونّاأل1288ّصولّالمحاكماتّالمدنيةّلسنةّأوقانون1276ّّ

 : محددات الدراسةا  ثامن

ةّالهاشميةّوباقيّالدولّياألردنمنّنشرّوتعميمّهذهّالدراسةّفيّالمملكةّّقيودّتحدّ ّأيالّيوجدّ

 .ّجنبيةواألالعربيةّ

 النظري للدراسة  األدب: ا  تاسع

ّ ّالدراسة ّهذه ّالقانونيّدراسةّإلىتتطلع ّالتنظيم ّومعامالتّالتصر فُّبطالنلّفي ّالعقارية ات

ّّو ّّاآلثارالتسجيل ّعلى ّّوُبطالنالمترتبة ّفيّّاإلشكالياتها ّالمحاكم ّواجهتها ّالتي ّوالعملية القانونية

2112ّلعام13ّّيّرقمّاألردناتّالعقاريةّقبلّصدورّقانونّالملكيةّالعقاريةّالتصر فّإبطالدعاوىّ

ّالتيّ ّاألردنّالمشر عّأوجدهاوالحلولّالقانونيةّوالتشريعية ّالعقارية يّبماّاألردنيّفيّقانونّالملكية

الواقعةّّاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلالتصر فوذلكّمنّخاللّدراسةّّ،منه13ّتضم نهّنصّالمادةّ

المترتبةّعليهاّّاآلثارها.ّّوُبطالنّأسبابهاّوشروطّتنظيمهاّّوأركانالسجلّالعقاريّوالبحثّفيّعلىّ

ّرئيسة،ّيتناولّالفصلفصولّاربعةّّإلىوتمّتقسيمّهذهّالدراسةّوالتنظيمّالقانونيّللتصرفاتّالعقاريةّ

ّ ّفيها ّعرضّخلفيةاألول ّتتضمن ّوالتي ّّاًّالدراسة ّوتوضيحاًّّالدراسة،لموضوع ّالدراسة ّومبررات

ّّ.امنهجيتهالمصطلحاتّوبيانّّومحدداتها،ّوأهمهميتهاّوحدودهاّأهاّّوأهدافلمشكلةّالدراسةّّو



7 

ّالثاّ ّالفصل ّّنيوفي ّدراسة ّ)التصر فسيتم ّالعقارية ّللملكية ّالناقلة ّالقانونية اتّالتصر فات

ّ ّعلى ّالواقعة ّالتسجيل ّ)معامالت ّالعقارية ّوالمعامالت ّبينهماّالعقارية( ّوالتفريق ّالعقاري( السجل

ّاآلثارهماّّوُبطالنّأسباباتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّعلىّالسجلّالعقاريّّوالتصر فّوبيانّماهي ـة

ّالتسجيل.ّالتّمعامّأواتّالعقاريةّالتصر فُّبطالنالمترتبةّعلىّ

القانونيةّوالعمليةّالتيّواجهتّالمحاكمّّاإلشكالياتسيتناولّالباحثّدراسةّّالثالثّوفيّالفصل

ّ ّدعاوى ّالعقاريّوالحلولّالتصر فّإبطالفي ّالسجل ّعلى ّالواقعة ّالتسجيل ّومعامالت ّالعقارية ات

ّ ّفيّنصّالمادة ّالواردة 13ّّالتشريعية ّالعقارية ّالملكية ّقانون ّاألردنمن 13ّّيّرقم ،2112ّلعام

لتّتوصّ ّهمّالنتائجّوالتوصياتّالتيأيانّبوذلكّبمنّالدراسةّخاتمةّالدراسةّرابعّويتناولّالفصلّال

 ليها.إ

  ذات الصلة : الدراسات الساطبقةا  عاشر 

رسالة  –ياألردنفي الملكية العقارية في القانون  شكاالتإ- 0202 –نصر قاسم محمد  الناصر،
ّ .األردن –ته ؤ م جامعة-كلية الدراسات العليا  –ماجستير 

يّاألردنالقانونيةّالتيّواجهتّقانونّالملكيةّالعقاريةّّاإلشكالياترسالةّدراسةّوقدّتناولتّهذهّال

عقدّبيعّالعقارّعلىّالمخططّوبيعّّوحجية،ّاًّودراسةّالسجالتّالعقاريةّتنظيم2112ّلعام13ّّرقمّ

ّ ّوالتنظيمالطوابق ّّوّوالشقق ّلهم ّالعقاريةّاإلشكالياتالقانوني ّالملكية ّواجهت ّالتي ّالقانونية وقدّ،

ّفيّ ّوكذلكّدراسةّّاإلشكالياتبحثتّتلكّالرسالة ّبشكلّعام ّالعقارية التيّواجهتّقانونّالملكية

ّالذيّيبحثّفيّّ،السجالتّالعقاريةّبشكلّمفصل وكذلكّعقدّالبيعّعلىّخالفّموضوعّدراستنا

ّالقانونيّل ّالتصر فُّبطالنالتنظيم ّّوفقاًّاتّالعقارية ّوذلكّبدراسة ّالعقارية اتّالتصر فلقانونّالملكية

ّالتيّّوّاإلشكالياتالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّّو ّوالعملية ُّبطالنالتيّترتبتّعلىّّاآلثارالقانونية
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ّالتيّ\اتّالعقاريةّودالتصر ف ّّفيّنص ّّالمشر عّأوجدهاراسةّالحلولّالقانونيةّوالتشريعية 13ّالمادة

ّل.ّبشكلّمستقلّومفصّ 2112ّلعام13ّّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّ

الناقلة  اتالتصّرف طُباالنزاء إالقاضي التقديرية  سلاة- 0222 –راما محمد يحيى  الحداد،
 جامعة-كلية القانون  –رسالة ماجستير  –قانون الملكية العقارية  إاارلملكية عقار في 

ّ.األردن –اليرموك 

ّالواردةّعلىّاتالتصر فُّبطالنزاءّإتناولتّالدراسةّموضوعّالسلطةّالتقديريةّلقاضيّالموضوعّ

هُّبطالنّأسبابالبيعّالعقاريّوتصنيفاتهّّوّأحكامقانونّالملكيةّالعقاريةّوالبحثّفيّّالعقارّفيّظلّ 

نّتتطرقّأدونماّّوالتفرقةّماّبينّالعقدّالباطلّوالعقدّالفاسدّومرورّالزمنّالمانعّمنّسماعّالدعوى

دراستناّالتيّتطرقتّلبحثّّاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيل.ّعلىّخالفّمضوعالتصر فإلىّكافةّ

ّ ّفقطّالتصر فكافة ّالبيع ّالعقاريّوليسّعقد ّالسجل ّعلى ّالواقعة ّومعامالتّالتسجيل اتّالعقارية

ّأوجدهااتّالعقاريةّوالحلولّالتيّالتصر فُّبطالنالقانونيةّوالعمليةّالمترتبةّعلىّّاإلشكالياتودراسةّ

 ّّفيّقانونّالملكيةّالعقارية.ّالمشر ع

 عشر: منهجية الدراسة  حادي

ّ ّالبحث ّمنهج ّالدراسة ّهذه ّالتحليلي،اختارت ّالنصوصّّالوصفي ّبيان ّعلى ّستقوم حيث

اتّالعقاريةّالناقلةّللملكيةّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّعلىّالتصر فّبطالإلضتّالقانونيةّالتيّتعرّ 

 وتحليلّتلكّالنصوص.يّاألردنيّوقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنالقانونّالمدنيّالعقاريّفيّالسجلّ
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 :الثانيالفص  
 هاطُباالن أسطبابالعقارية ومعامالت التسجي  و  اتالتصّرفماهية 

 تمهيد

ّالمدنياألردنّالمشر عّفر ق ّالقانون ّفي ّالّي ّبين ّالحقوق ّالعينية ّوالحقوق ّعرفّفشخصية قد

،ّويمكنّ(1)بالذاتّنّمعيّ ّءشينّعلىّالقانونّلشخصّمعيّ ّمباشرةّيقر هاسلطةّّالحقّالعينيّبأنه

ّالكافةاإل ّمواجهة ّفي ّبه ّأّ،حتجاج ّما ّالشخصي ّالرابطةالحق ّالّفهو ّبين ّوالمدينّقانونية الدائن

ّبنقلّحقّعينيّ ّالدائنّمدينه ّبعملّّأويطالبّبمقتضاه ّوتقسمّ(2)االمتناعّعنّعملّّأوالقيام ،

ّ ّالعينية ّالعينيةّّإلىالحقوق ّبالحقوق ّويقصد ّالمنقولة ّالعينية ّوالحقوق ّالعقارية ّالعينية الحقوق

العقاريةّجميعّالحقوقّالعينيةّالتيّتردّعلىّعقارّويقصدّبالحقوقّالعينيةّالمنقولةّتلكّالتيّتردّ

ّمنّّويعتبرّ(3)ّعلىّمنقول ّأحقّالملكية ّالحقوقّالعينة ّنتّاألصلية.هم ّالحقّمنّّأهميةبع هذا

بحيثّيمارسّالمالكّعلىّالعينّّله،لطاتّالتيّيتمتعّبهاّالمالكّاتجاهّالعينّالمملوكةّنطاقّالس

ّياألردنّعرفّالقانونّالمدنيوقدّّالقانونالمملوكةّلهّجميعّالسلطاتّضمنّالحدودّالتيّرسمهاّ

يتصرفّّأنحقّالملكيةّهوّسلطةّالمالكّفيّّ.1ّنص توالتي1118ّّّفيّنصّالمادةحقّالملكيةّ

ّمطلقاًّ ّأنّينتفعّبالعينّالمملوكةّّءالشيّلمالكّ.2ّواستغالاًل.ومنفعةّّعيناًّّفيّملكهّتصرفًا وحده

ّشرعًا.اتّالجائزةّالتصر فوبغلتهاّوثمارهاّونتاجهاّويتصرفّفيّعينهاّبجميعّ

ّّحقّ ف ّالملكية ّبهو ّالقانونّسلطة ّحدود ّفي ّتخوله ّمعين ّعلىّشيء ّلشخصّمعين مباشرة

بهاّّالتصر فاتّالقانونيةّببيعهاّّوالتصر فجميعّّلهّالعينّالمملوكةفيّّالتصر فواستغاللهّّواستعمالهّ

                                                           

ّ/أ.62ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني1ّ) )
ّ.68ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني2ّّ))
ّ.12(.ّحقّالملكيةّفيّذاتهّفيّالقانونّالمدني.ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّص2112سوار،ّمحمدّوحيدّالدينّ)3) )
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فيهّبطريقةّمطلقةّبشرطّأالّيستعملهّاستعمااًلّمخالفًاّّالتصر فّوّأوّترتيبّأيّحقّعينيّعليها.

ّفهذهّالسلطاتّهي:ّ(1)للقوانينّواللوائحّ

ويكسبّالمالكّّ.(2)ّللحصولّعلىّمنافعهّعداّالثمارّءالشيّاستخداموهيّاالستعمالّّسلطةأواًل:ّ

ّله،تّعدّ أوتتمثلّباستخدامّالعينّالمملوكةّلهّبالوجهّالذيّّستعمالاالعلىّالمالّالمملوكّسلطةّ

ّّ.يعطيهاّكاستعمالّالسيارةّأنالمالّالمملوكّللحصولّعلىّالمنفعةّالتيّيمكنّّةوالمتفقةّمعّطبيع

ّستغاللوا ،وماّينتجّعنهاّمنّثمارّالعينّالمملوكةّبمنافعّستئثاراالوهيّسلطةّاالستغاللّّثانيًا:

ّّكانت.يّصورةّمشروعةّأالعينّالمملوكةّب

ّاتالتصر فبهاّكاملّّالتصر فيكسبّالمالكّعلىّالعينّالمملوكّلهّسلطةّّالتصر ف:ّسلطةّثالثاًّ

ّّالمشروعة، ّالمملوكة ّالعين ّملكية ّّإنشاءّأوبنقل ّعيني ّالحقوقّّآخرحق ّمن ّكان ّسواء عليها

ّ ّلسفّ.ةالتبعيّ ّأوّاألصليةالعينية ّّالتصر فطة ّإهي ّبكافة ّالمالك ّقيام الماديةّّاتالتصر فمكانية

عليهاّوانّسلطةّالمالكّفيّترتيبّحقّعينيّّأوملكيتهاّللغيرّّلهوالقانونيةّعلىّالعينّالمملوكةّ

لحاقّالضررّّبالعينّالمملوكةّلهّبماّيحققّمصلحتهّدونماّأنّالتصر ف يتعسفّباستعمالّحقهّوا 

لهّالتيّالّيمكنّّالمكونةالملكيةّالعقاريةّعلىّالعقارّذاتهّوعناصرهّالجوهريةّّحقويمتدّّ(3)بالغيرّ

ذاّ(4)ّيتغيرّأويتلفّّأوهلكّي ّّأنفصلهاّعنهّدونّ يكونّّأنريدّحرمانهّمنّبعضهاّيجبّأماّّوا 

نهّأّيضاًّأويترتبّعلىّذلكّّموقته.يكونّذلكّبصفةّّأناالتفاقّكماّيجبّّأوذلكّبمقتضىّالقانونّ

ادعاءهّهذاّّفإنلهّّيكونّمالكاًّّأنماّدونّّءشيلهّبعضّالسلطاتّعلىّّبأنشخصّّىعدّ الوّ

                                                           

ّ.12ّ(.ّالحقوقّالعينيةّالطبعةّاالولى.ّدارّالثقافةّللنشر،ّص2111العبيدي،ّعليّهاديّ)1) )
ّ.32نيّالحقوقّالعينية،ّمنشوراتّدارّالثقافةّللنشر،ّص(.ّشرحّالقانونّالمد2121العبيدي،ّعليّهاديّ)2) )
ّ.28العبيدي،ّعليّهادي.ّمرجعّسابقّص3ّ) )
ّ.288(.ّالحقوقّالعينيةّاالصلية.ّدارّالثقافةّللنشر،ّص1222سوار،ّمحمدّوحيدّالدينّ)4) )
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كّـيتمسّ ّألنهّءبشيفّـماّالمالكّفالّيكلّ أّثبات،اإلّءوبالتاليّفهوّيتحملّعبصل،ّيكونّخالفّاأل

ّّصلباأل ّالمدني ّالقانون ّنظم ّتحتّبابّّأسبابكما ّاألفراد ّبين ّوتداولها ّالعقارية ّالملكية انتقال

ّّوّأسبابعلىّسبيلّالحصرّكسبّالملكيةّالعقاريةّوقدّوردتّّأسباب ّللملكية ناقلةّّأسبابمنشئة

ويكونّّسابق،مالكّّءللشيملكيةّتكسبّالملكيةّابتداءّعندماّالّيكونّللّالمنشئةّسبابفاألّللملكية،

منّمالكّسابقّّالناقلةّللملكيةّفهيّالتيّتكسبّالملكيةّانتقاالًّّسباباألّماأالمباحات،ّّبإحرازهذاّ

حياءّويتمّيكونّبينّاألبسببّالوفاةّويتمّذلكّبالميراثّوالوصيةّوكذلكّّانتقاالًّقدّيكونّوالكسبّ

ّذلكّبالشفعةّواألولويةّوالضمانّواالتصالّوهي:ّ

قدّّياألردنّقانونّالملكيةّالعقاريةّأنّالإمملوكةّالغيرّاألراضيّعلىّباإلحرازّالملكيةّّ:ّكسبأوال  

ّّ.وضعّاليدّعليهاّأواستغاللهاّّأوالمواتّّاألراضيكّـألغىّتملّ 

بوصفهّخلفاّعاماّلشخصّّشيءيكسبّشخصّملكيةّّأنّبهايقصدّ:ّكسبّالملكيةّبالخلفيةّّوثانيا  

اكتسابّالملكيةّبالميراثّّأن.ّحيثّالوصيةّأوويتحققّذلكّبالميراثّّءالشيكانّيملكّهذاّّآخر

الوارثّهوّخلفّعامّللمورثّيحلّمحلهّفيّّأنّإذكسبّالملكيةّالعقاريةّبالخلفيةّّأسبابمنّتعدّ

ّ.دّديونّالمتوفيّوتنفيذّوصاياهاسدّالتركةّبعدهّبقدرّنصيبهّمنّأموالملكيةّ

ّ.فيّالموادوقدّنظمهاّالقانونّالمدنيّّاألحياء،اكتسابّالملكيةّمنّخاللّانتقالهاّبينّّأسبابثالثا:ّ

ّ.والحيازةاالتصالّوالعقدّوالشفعةّّأحكامهذهّالموادّّتنحيثّتضمّ (1131-1127ّ)

كسبّّأسبابتحتّبابّّاألفراديةّالعقاريةّبينّانتقالّالملكّأسبابّياألردننظمّالقانونّالمدنيّ

تنتقلّبموجبهاّالملكيةّالعقاريةّّاألفرادماّيعتبرّتصرفاتّقانونيةّدائرةّبينّّسبابالملكيةّومنّتلكّاأل

ماّيعتبرّمعامالتّتسجيلّعقاريةّكالميراثّويةّومنهاّاألولبينهمّكالعقدّوالهبةّوالوصيةّوالشفعةّّو

ّبينّّإلىوقدّعمدّالباحثّّ،وازالةّالشيوعّوبيعّالعقارّبالمزادّالعلني اتّالعقاريةّالتصر فالتفرقةّما
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ّاأل ّخالل ّمن ّالتسجيل ّفّساسومعامالت ّمنهما ّلكل ّالتصر فالقانوني ّهي ّالعقارية ّعمالاألات

وتنتقلّالملكيةّالعقاريةّبموجبهاّوقدّنظمّّاألفرادتتمّبينّالتيّمنشئةّلحقّالملكيةّالعقاريةّالقانونيةّال

ّ ّتلك ّالمدني ّالتصر فالقانون ّات ّّوأركانوحدد ّتنظيمها ّوشروط ُّبطالنّأسبابها ّمعامالتّأها ما

ّ ّفهيّمجموعه ّالعقارية ّوالتيّتحددّاإلداريّاتجراءاإلالتسجيل ّالعقارية ّالملكية ّالنتقال ّالمنظمة ة

ةّلتنظيمّانتقالّالملكيةّالعقاريةّوالّتعتبرّمعامالتّاإلدارينظمةّوتعليماتّتصدرهاّالجهاتّأبموجبّ

ّ ّولدراسة ّله ّكاشفة ّبل ّالملكية ّلحق ّمنشئة ّالعقاالتصر فالتسجيل ّالتسجيلات ّومعامالت تمّّ.رية

ّ:وهيّمباحثربعةّأّإلىتقسيمّهذاّالفصلّ

ّّّ.العقاريةّالعقاريةّالناقلةّللملكيةّاتالتصر فّ:األو  طبحثالم

ّ.معامالتّالتسجيلّالعقاريةّ:الثانيالمطبحث 

ّّّ.العقاريةّمعامالتّالتسجيلةّّوالعقاريّاتالتصر فُّبطالنّأسبابّ:الثالثطبحث الم

ّ.العقاريةّومعامالتّالتسجيلّاتالتصر فّإبطالدعاوىّّ:الراطبع المطبحث
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 :األو  طبحثالم
 العقارية العقارية الناقلة للملكية اتالتصّرف

ّالقانونيةّالتيّّعمالاألالعقاريةّهيّّاتالتصر ف يهاّانتقالّيترتبّعلفيماّبينهمّّوّاألفراديجريها

اتّالعقاريةّفيّالقانونّالمدنيّتحتّالتصر فّياألردنّالمشر عوقدّنظمّّفيّالمجتمعّالملكيةّالعقارية

تختلفّفيماّبينهاّّوهيهاُّبطالنّأسبابهاّوشروطّتنظيمهاّّوأركانكسبّالملكيةّوحددّّأسباببابّ

مطالبّّأربعةّإلىسنقسمّهذاّالمبحثّّ.اتالتصر فهذهّعقاريّّتصر فللطبيعةّالقانونيةّلكلّّنظراًّ

ّّّوهي:

ّّ.:ّعقدّالبيعّالعقارياألو المالب 

ّّ.:ّالوصيةالمالب الثاني

ّّ.:ّالهبةالمالب الراطبع

ّّ.ويةاألول:ّالشفعةّّوالمالب الخامس

 :األو مالب ال
 عقد الطبيع العقاري

ّأحكامّياألردنّالمشر عوقدّنظمّّ,كسبّالملكيةّالعقاريةّأسبابّأحدعقدّالبيعّالعقاريّيعتبرّ

ّأحدارتباطّااليجابّالصادرّمنّهوّالعقدّفللمبادئّوالقواعدّالعامةّللعقودّّوفقاًّدّالبيعّالعقاريّعق

ّيثبتّالمتعاقدينّبقبولّاآل ّعلىّوجه ّأخرّوتوافقهما ّويترتبّعليه ّعليه ّفيّالمعقود ّكلّإثره لتزام

عقدّفّ(2)ّحقّماليّلقاءّعوضّأونهّتمليكّمالّأعرفّالبيعّبكماّّ(1)خرهماّبماّوجبّعلىّاآلمن

ّالعقاريّ ّالبيع ّالبيع ّعقد ّللعقارّهو ّالسابق ّالمالك ّبين ّفيما ّابرامه ّويتم ّعقار ّمحله الذيّيكون

                                                           

ّ.87المادةّ،ّياألردنالقانونّالمدني1ّ) )
ّ.462المادةّ،ّياألردنالقانونّالمدني2ّ) )
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ّ)المشتري( ّوالمالكّالجديد ّّ)البائع( ّثمنّمتفقّعليه ّتسجيلهلقاء فيّالسجلّالعقاريّللعقارّّويتم

ّالبيعّو ّعقد ّشيوعاًّالمّكسبّأسبابّأكثرّيعتبر ّالعقارية ّّلكية ّّوّاألفرادبين بصورةّّانعقادهلغاية

والمحلّوالسببّوالتسجيلّفيّالسجلّالعقاريّلدىّّهّالتراضيأركانالّبدّمنّتوافرّّصحيحهقانونيةّ

نهّالعقاريّباومنّخصائصّعقدّالبيعّّلهاّالعقارّموضوعّعقدّالبيعّدائرةّالتسجيلّالعقاريّالتابع

المشتريّوهوّعقدّرضائيّفالبيعّّإلىبحيثّتنتقلّبموجبهّملكيةّالمحلّمنّالبائعّعقدّناقلّللملكيةّ

ّاإلينع ّارتباط ّبمجرد ّقد ّمحدد ّعقد ّمهم ّوتطابقهما ّبالقبول ّالبائعّاإللتزاميجاب ّالطرفين ّلكال ات

فالعقدّالصحيحّوهوّعقدّشكليّيستوجبّتوافرّشكليةّالتسجيلّفيّالسجلّالعقاريّّ(1)والمشتريّ

ّب ّالمشروعّبأصلهّووصفه ّالعقد ّولهّّإلىّهلهّمضافاًّأمنّّنّيكونّصادراًّأهو محلّقابلّلحكمه

ّ(2).ّوصافهّصحيحةّولمّيقترنّبهّشرطّمفسدّلهأغرضّقائمّوصحيحّومشروعّّو

من168ّالمادةّّحكامألّسنداًّّباطالًّّانعقادهّيعتبرّعقداًّّأركانيّركنّمنّأّوفيّحالّفقدّالعقد

ّأواختلّركنهّّبأنهّووصفهّأصلالعقدّالباطلّماّليسّمشروعاّبّ.1"ّّنص تالتيّالقانونّالمدنيّ

والّتردّعليهّّثرأّأيالنعقادهّوالّيترتبّعليهّّالقانونّفرضهّالذيّالشكلّأوالغرضّمنهّّأومحلهّ

ّ.ّوللمحكمةّانّتقضيّبهّتلقاءّنفسهاّ"ُّبطالن.ّولكلّذيّمصلحةّانّيتمسكّبال2ّاإلجازة

والّّباطالًّّأصبحهّأركانيّمنّأنهّفيّحالّفقدّالعقدّأنتّببيّ السابقةّفقدّّوبدراسةّنصّالمادة

ّ ّأيرتب ّقاّأثري ّعليه ّترد ّوال ّإنوني ّأطرافجازة ّه ّبالأكما ّالتمسك ّحق ّتقررُّّبطالنعطت لمن

ّعقدّالبيعّالباطل.ّإبطاللمصلحتهّلغايةُّّبطالنال

                                                           

ّ.28(.ّالعقودّالمسماةّالبيعّوااليجار.ّدارّالثقافةّللنشر،ّص2116العبيدي،ّعليّهاديّ)1) )
ّ.167المادةّ،ّياألردنالقانونّالمدني2ّ) )
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وقدّفرقّعقدّالبيعّالعقاريّحسبّطبيعةّالعقاراتّّأحكامّياألردنقانونّالملكيةّالعقاريةّّنظ ـم

 ّوهي:التسويةّّأعمالماّبينّالعقاراتّالتيّتمتّبهاّ

ّفيّالسجلّالعقاريّ:وال  أ ّالعقاراتّالمسجلة ّبيع ّّعقد ّأعمالوهيّالعقاراتّالتيّتمتّعليها

ّ ّالعقاري ّالسجل ّفي ّوتحديدها ّوتسجيلها ّالتسوية ّالمختصة ّالتسجيل ّدائرة ّوقفي ّاشترط قانونّد

ّالبيعّتسجيلهّفيّالسجلّالعقاريّوفيّحالّعدمّتسجيلهّفيّالملكيةّالعقاريةّ لصحةّصدورّعقد

اتّالتصر فعلىّ"ّالّتكونّّنص تالتيّّهمن63ّسنداّلنصّالمادةّّباطالًّالسجلّالعقاريّيعتبرّالعقدّ

المياهّصحيحةّفيّالمناطقّالتيّتمتّالتسويةّّأويّمعامالتّتجريّعلىّالعقاراتّأّأوالعقودّّأو

ّ معاملةّأجريّخالفًاّّأوعقدّّأوكلّتصرفّّباطالًّجلتّلدىّمديريةّالتسجيلّويعدّسّإذاّإالفيها

 لذلكّ".

وهيّالعقاراتّالتيّلمّيتمّ،ّبيعّالعقاراتّغيرّالمسجلةّفيّدائرةّالتسجيلّالعقاريّ:ّعقدثانيا  

عقدّبيعّالعقاراتّّأحكامّياألردنقانونّالملكيةّالعقاريةّّنظ ـمقدّّوّالتسوية،منّّمستثناةّأوّتسويتها

ّتسجيلها ّيتم ّلم ّالعقاريّالتي ّالسجل ّّنصّفيّفي ّّمنه41ّالمادة ّجاء ّّ"ّبها:والتي ّنافذاًّيعد

ّإذامنّالتسويةّّمستثناةّأوعقارّواقعّفيّمنطقةّلمّتعلنّالتسويةّفيهاّعلىّبسندّّالجاريّالتصر ف

ّّّ."التصر فمنّتاريخّّةسن12ّّةمدّ ّفعلياًّّتصرفاًّفيهّّالتصر فتّعلىّمرّ 

العقاريّعقدّبيعّالعقارّغيرّالمسجلّفيّالسجلّنّأبّياألردنفقدّاعتبرّقانونّالملكيةّالعقاريةّ

ّكتابيّيثبتّالبيعّنافذاًّّعقداًّ ّبسند ّتوثيقه ّانّيتم ّوليستّّشريطة ّتعتبرّشرطّانعقاد ّهنا والكتابة
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ّالتصر فوانّيتمّّ(1)ّباطالًّلمّيكنّالعقدّمكتوباّعلىّشكلّسندّفانّالبيعّيكونّّفإذاوسيلةّاثباتّ

 .الفعليّالتصر فسنةّمنّتاريخ12ّّّفعليًاّمدةّبالعقارّتصرفاًّ

ّّ:ثالثا   ّبناء ّببيع ّالوعد ّّأوعقد ّّأوطابق ّومرخصّشقة ّمسجل ّالشروعّعلىّعقار ّيتم ولم

جزءّمنّّأوهوّعقدّبيعّبناءّّبإنشائهفيّعقارّلمّيتمّالشروعّشقةّّأوفعقدّالوعدّببيعّطابقّبإنشائهّ

ّالشروعّ ّالبناءّحسبّالمواصفاتّّببنائهبناءّمرخصّولمّيتم ّالبائعّانّيشيد ويلتزمّبموجبّالعقد

قانونّالملكيةّّنظ ـمّوقدّ(2)ّويلتزمّالمشتريّبتسديدّالثمنّحسبّاالتفاقّوالمخططاتّالمتفقّعليها

ّطابقّفيّعقارّمسجلّومرخصّولمّيتمّانشائهّأوشقةّّأوالوعدّببيعّبناءّّأحكامّياألردنالعقاريةّ

ّأوطابقّّأوالوعدّببيعّبناءّّلطرفيهّملزماًّّصحيحاًّّعقداًّيعدّ"ّا.ّالتيّجاءّبها128ّفيّنصّالمادةّ

ولمّّاإلنشاءكانّتحتّّأوشقةّعلىّعقارّمسجلّمرخصّبإنشائهّعلىّالخريطةّولمّيشرعّبإنشائهّ

لدىّمديريةّالتسجيلّب.ّيجبّانّتسجيلّالعقدّّجرىّإذايصدرّاذنّبإشغالهّمنّالجهةّالمختصةّ

ّلتنفيذهّ ّالواجبة ّالثمنّوالمدة ّبينّطرفيهّوبخاصة ّالوعدّبالبيعّالشروطّالمتفقّعليها يتضمنّعقد

ّومواصفاتهّمعّربطهّبخرائطّتوضحّّأوالطابقّّأوواوصافّالبناءّ ّببيعّايّمنها ّالموعود الشقة

ّ.تفصيالتّكلّهذهّاالوصافّوالمواصفات

ّقانونّالمراطبعا   ّعلىّعقارّمسجلّاعتبره ّبيعّالعقارّبالتقسيطّالوارد ّعقد ّالعقاريةّعقداًّّلكية:

العقدّالشروطّّيتضم نّوأنيتمّتسجيلهّفيّدائرةّالتسجيلّالعقاريّّأنلطرفيهّشريطةّّوملزماًّّصحيحاًّ

ّالثمنّوالمدة ّفيها ّبينّالبائعّوالمشتريّبما ّوالمواصفاتّّالمتفقّعليها ّ(3).ّقساطواألالمتفقّعليها

                                                           

ّ.44صي.ّرسالةّماجستيرّجامعةّمؤته،ّاألردن(.ّإشكالياتّفيّالملكيةّالعقاريةّفيّالقانون2121ّالناصر،ّنصرّقاسمّ)1) )
ّ.211(.ّشرحّأحكامّالحقوقّالعينية.ّدارّالثقافةّللنشر،ّص2121)الحياري،ّأحمدّإبراهيم2ّ) )
ّ.131ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية3ّ) )
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قدّاعتبرّعقدّبيعّهذهّالعقاراتّعقدّشكليّيشترطّلصحتهّالتسجيلّفيّدائرةّّالمشر عوبذلكّيكونّ

 ّ(1).ّوالمساحةّراضيتسجيلّاأل

ّ.العقاريةوالمجمعاتّّبنيةملكيةّاألّ:خامسا

121ّالمادةّّنص تفقدّّالعقارية،والمجمعاتّّبنيةملكيةّاألّياألردنّقانونّالملكيةّالعقاريةّنظ ـم

مديريةّالتسجيلّتسجيلّبناءّمقامّّإلى.ّلمالكّالعقارّانّيطلبّأمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّ"ّ

ّ ّّةشقّأوتسجيلّطابقّّأوعلىّعقاره ّعقاريةّيجريّّإلىمضافة ّوحدة ّباعتباره بناءّمسجلّلديها

سجيلّصحيفةّفيهاّعلىّوجهّاالستقاللّب.ّتخصصّفيّالسجلّالعقاريّلدىّمديريةّالتّالتصر ف

عقاريةّمستقلةّلكلّوحدةّعقاريةّمفرزةّوصحيفةّللقسمّالمشتركّوذلكّبمقتضىّتعليماتّيصدرهاّ

ّ "ّ ملكيةّالطوابقّوالشققّّأنالمديرّتتضمنّتسجيلّالوحداتّالعقاريةّواالقسامّالمشتركةّوترقيمها

عقودّالبيعّوتستوجبّتسجيلّبحيثّتستدعيّاعتبارهاّصورةّمستقلةّمنّصورّالملكيةّّأهميةلهاّ

ّ ّفيّالسجل ّالمواد ّفي ّالعقارية ّالملكية ّقانون ّنظم ّاألإّأحكام132ّ-121العقاريّوقد ّبنيةنشاء

 للشريكّبشراءّالجزءّالمباعّللغير.فضليةّدارتهاّوحقوقّالشركاءّفيهاّوحقّاألا ّّو

 :الثاني المالب
 طبدون عوض أوطبعوض  ةالهطب

227ّالمادةّّهافقدّعرفتفيّالقانونّالمدنيّالقانونيةّلعقدّالهبةّّحكاماألّياألردنّالمشر عّنظ ـم

للواهبّمعّّيجوز-2ّ.خرّحالّحياةّالمالكّدونّعوضليّآلحقّماّأوالهبهّتمليكّمالّ.1ّنهاّ"ّأب

ويختلفّ"ّعوضاًّّاإللتزاميشترطّعلىّالموهوبّلهّالقيامّبالتزامّمعينّويعتبرّهذاّّأنّالتبر عبقاءّفكرةّ

الذيّالّينعقدّاالّبدفعّالثمنّنّالهبةّتتمّدونّعوضّعكسّعقدّالبيعّأعقدّالبيعّبعقدّالهبةّعنّ

                                                           

ّ.122العبيدي،ّعليّهادي.ّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابق.ّص1) )
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وقدّيحصلّخلطّبينهماّعندماّتكونّالهبةّبعوضّوانّمعيارّالتفرقةّفيماّبينهماّتوافرّنيةّالتبرعّ

الموهوبّالمالّالعقاريةّفيّحالّكانّكسبّالملكيةّّأسبابمنّّاًّتعتبرّالهبةّسببّوّ(1)لدىّالواهبّ

كماّانهاّّلهالموهوبّّإلىالواهبّّلعقارّمنبةّانتقالّملكيةّاوذلكّكونهّيترتبّعلىّنفاذّالهّ،عقاراًّ

ّ ّمن ّّاتالتصر فتعتبر ّالعقارية ّّالتيالقانونية ّاهليتهّّأنيستوجب ّبكامل ّوهو ّالمالك ّمن تصدر

يتمّّوأنللواهبّّاًّلكيكونّالمالّالموهوبّمُّّأنالهبةّعقدّلنفاذّويشترطّّصحيحةّّإرادةوبالقانونيةّ

الّينفذّّعلىّنص توالتيّّياألردنمنّالقانونّالمدني222ّّالمادةّّحكامألّوفقاًّّتسليمهّللموهوبّله

ّالمشر عاعتبرّيجزهّالمالكّويتمّالقبضّبرضاهّّكانّالمالّغيرّمملوكّللواهبّماّلمّإذاقدّالهبةّع

ّبينّالواهبّوالموهوبّلهّومحلّأن ّما ّانّتصدرواشترطّلصحتّالموهوب،المالّّاهالهبةّعقد ّها

ويعتبرّّ(2)ّالموهوب،يتمّقبضّالمالّّوأنمنّالموهوبّلهّّهايتمّقبولّوأنيجابّمنّالواهبّإبشكلّ

تّوقعّإذافيّالسجلّالعقاريّّةعقدّالهبةّمنّالعقودّالملزمةّلطرفّواحدّويجبّتسجيلّعقدّالهب

ّ.منّقانونّالملكيةّالعقارية63ّالمادةّّحكامألّوفقاًّعلىّعقارّمسجلّ

 :الثالث المالب
 الوصية

ّ ّمن ّالوصية ّاإلّأركانّأحدتعبر ّالمالي ّاالحاديثّالنظام ّمن ّالكثير ّوردتّفي ّوقد سالمي

عماركمّزيادةّفيّأخرّآكمّفيّأموالقّعليكمّبثلثّالنبويةّقالّعليهّالصالةّوالسالمّ)انّاهللّتصدّ 

ماّبعدّالموتّفالوصيةّّإلىالوصيةّهيّتمليكّالمالّتمليكاّمضافاّّ(3)كمّتضعوهّحيثّشئتم(ّأعمال

تصرفّوسميتّوصيةّالتصالهاّبالميتّّأوتطلقّعلىّفعلّالموصيّوعلىّماّيوصيّبهّمنّمالّ

                                                           

ّ.31العبيدي،ّعليّهادي.ّالعقودّالمسماةّالبيعّوااليجار.ّمرجعّسابق.ّص1) )
ّ.228المادةّ،ّياألردنالقانونّالمدني2ّ) )
ّأخرجهّالترمذي.3) )
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فكماّتنفذّتصرفاتهّفيّحياتهّتنفذّّالتصر فوذلكّانّالموصيّيصلّماّبعدّموتهّبماّقبلهّفيّنفاذّ

.1ّوالتيّجاءّبهاّ"1122ّفيّنصّالمادةّالوصيةّّياألردنالمدنيّعرفّالقانونّوقدّّ(1)بعدّموتهّ

ّ ّالموتّّإلىفيّالتركةّمضافّّتصر فالوصية ّبعد ّويكسب2ّما ّبطريقّالوصيةّّالموصي. له

ّسالميةالشريعةّاإلّأحكامّإلىالوصيةّباالستنادّّأحكامنظمّالقانونّالمدنيّّبهّوقدّالموصيالمالّ

ّ ّّحكامألسندا 1126ّّالمادة ّالوصية ّعلى ّتسري "ّ ّبها ّجاء ّاإلّأحكاموالتي ّسالميةالشريعة

ّّّ.والنصوصّالتشريعيةّالمستمدةّمنهاّ"

ّالوصية ّّتعتبر ّعلى ّّمبدأاستثناء ّالحياة ّقيد ّعلى ّانسان ّبتركة ّالتعامل ّجواز جازتهّأعدم

ّاإل ّوكرّ ّسالميةالشريعة ّتصرّ ّياألردنّالمشر عسه ّالمعنى ّبهذا ّفالوصية ّتبرّ ف ّيصدر ّإرادةبعي

ّّ(2).ّحتىّعلمهّبهاّأوموافقةّالموصيّلهّّإلنشائهامنفردةّللمتصرفّالموصيّوالّيشترطّ

ّمالكّالعقارّعلىّعقارهّّاتالتصر فّفالوصيةّمن العقاريةّالناقلةّللملكيةّالعقاريةّالتيّيجريها

تنتقلّملكيةّالمالّالموصيّبهّللموصيّلهّّأنّجزءّمنهّللغيرّبدونّعوضّعلىّأوبنقلّملكيتهّ

هليتهّأتصدرّمنّالموصيّوهوّبكاملّّأنالعقاريةّّاتالتصر فّكأحدوتستوجبّالوصيةّّ،بعدّموته

للموصيّّبهّملكاًّّالموصييكونّالمالّّوأنّ،رادةاإلعيبّمنّعيوبّّأيّإرادتهوالّيشوبّالقانونيةّ

يتمّتسجيلّالوصيةّفيّدائرةّّأنّياألردنوقدّاشترطّالقانونّالمدنيّّ،يقبلّالموصيّلهّبالوصيةّوأن

سجلتّفيّدائرةّّإذاالّإالّيحتجّبالوصيةّ"ّّعلىّنص تالتي1131ّّالمادةّّأحكاموفقّّالتسجيل

تسجيلّالوصيةّفيّالسجلّالعقاريّفيّّياألردنكماّاشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّالتسجيلّالعقاريّ

ّ.منّقانونّالملكيةّالعقارية63ّدةّالماّحكامألّسنداًّّبهّعقاراًّّالموصيحالّكانّالمالّ

                                                           

ّ.218(.ّالشرحّالوافيّألحكامّالتركاتّوالمواريث.ّدارّالثقافةّللنشر،ّص2111المشني،ّمنالّمحمودّ)1) )
ّ.171الحياري.ّمرجعّسابق.ّص2) )
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ّنص تبكاملّاهليتهّالقانونيةّفقدّالموصيّّفيّياألردنالشخصيةّّاألحوالقانونّاشترطّوقدّ

كانّالموصيّّإذاّب.ّرشيداًّّعاقالًّّعّبالغاًّيكونّللتبرّ ّأنيشترطّفيّالموصيّّأ.علىّ"262ّّالمادةّ

ّ ّللسفه ّعليه ّّالغفلةّأومحجورا ّّبأذنجازتّوصيته ّعلىّّج.المحكمة ّبالحجر ّالوصية ّتبطل ال

ّّ.اتصلّبالموتّإذاالغفلةّد.ّتبطلّالوصيةّبجنونّالموصيّجنوناّمطبقاّّأوالموصيّللسفهّ

تجهيزّالّتتجاوزّثلثّالمالّالمتبقيّبعدّأمقدارّالوصيةّّسالميةالشريعةّاإلّأحكاموقدّحددتّ

جازةّإفيماّزادّعلىّالثلثّيتوقفّعلىّّنفادهانّإنّزادتّالوصيةّعلىّالثلثّفإالميتّوسدادّديونهّف

بهّاالّّالموصيالّتنتقلّملكيةّالمالّّالثلثّإلىّتيدعأمّيجيزهاّلجازوهاّجازتّوانّأنّإالورثةّف

ّ ّوفاة ّحيثبعد ّّالموصي ّحياته ّفي ّالوصية ّعن ّالرجوع ّيستطيع ّالموصي ّكانتّان ّحال وفي

ّالّبدّمنّأالوصيةّبعقارّالّبدّ ّفيّالسجلّالعقاريّوكذلكّفيّحالّالرجوعّعنها نّيتمّتسجيلها

ّ(1)ّ.تسجيلّالرجوعّعنهاّفيّالسجلّالعقاري

ّ ّالوصية ّّإلىوتقسم ّنصيب ّوهي ّالواجبة ّوالوصية ّاالختيارية ّالوصية ّاإلأنوعين بنّبناء

الّتتجاوزّأبيهّشريطةّأالمتوفيّمنّتركةّوالدهّالمتوفىّقبلهّوتكونّبمقدارّنصيبّوالدهمّمنّتركةّ

ّالمشر ععطىّأّاختيارية.وصيةّّألحفادهمقدارّثلثّالتركةّوانّالّيكونّالجدّالمتوفيّقدّاوصىّ

مورثهمّالتيّّتصر فاتمنّّالورثةحكمّالوصيةّحمايةّمنهّلحقوقّّاتالتصر فلنوعينّمنّّياألردن

ّّ(2)ّوهي:ّالتبر عفيهاّمعنىّالوصيةّويقصدّبهاّ

ّ

ّ

                                                           

ّ.176ابوشنب،ّاحمدّعبدالكريم.ّمرجعّسابقّص1) )
ّمنشوراتّموقعّقرارك.2114ّلعام2212ّّقرارّمحكمةّالتميزّحقوق:2ّ) )
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ّ التطبّرعالصادرة من شخص في مرض الموت ومقصود طبها  اتالتصّرف وال:أ

ّاتالتصر فهّمختلفّأموالبّالتصر فالقانونيةّّهليةعّباألنهّيجوزّلإلنسانّالمتمتّ أهوّّصلاأل

ّفإنبمرضّالموتّّمصاباًّّاإلنسانكانّّإذاوتنتهيّواليتهّعلىّمالهّبمجردّوفاتهّولكنّّ،لمنّيشاء

نّالموتّقدّدناّمنهّبحيثّيجعلهّفيّحالةّنفسيةّغيرّمستقرةّواليتهّعلىّمالهّتكونّشبهّمنتهيةّأل

ّالسببّ،ّهأموالبالورثةّالذينّسيخلفونهّفيّّقدّتضرّ ّتصر فاتّهأموالبّالتصر فّإلىقدّتدفعهّ لهذا

حكمّّاتالتصر فعطاءّهذهّإهذاّالشخصّبعضّالقيودّالمتمثلةّفيّّتصر فاتعلىّ قدّفرضتّفإنه

تكونّبدونّّأنعلىّّ،الورثةّةجاّزإعلىّّةًّوتكونّموقوفّالتبر عبهاّّاًّيكونّمقصودّأنالوصيةّبشرطّ

ّّ(1)ّ.كالبيعّبثمنّيقلّعنّقيمةّالمبيعّةبعوضّفيهّمحاباّأوعوضّ

مرضّالموتّهوّّ.1"ّّ:بأنهمرضّالموتّّياألردنمنّالقانونّالمدني243ّّفتّالمادةّعرّ وقدّ

ّ ّّاإلنسانالمرضّالذيّيعجز ّمتابعة ّأعمالعن ّتلكّّالمعتادة،ه ّويموتّعلى ّالهالك ويغلبّفيه

ّ ّسنة ّمرور ّقبل ّحالّفإنالحال ّعلى ّوهو ّمرضه ّّةامتد ّسنة ّازدياد ّدون تكونّّأكثرّأوواحدة

فيهاّّاإلنسانبيعتبرّفيّحكمّمرضّالموتّالحاالتّالتيّيحيطّّ.2الصحيحّّتصر فاتهّكتصر فات

ّيكنّمريضاًّأخطرّالموتّويغلبّفيّ ّولوّلم ّالتميزّ"ّمثالها ّةياألردنّوقدّقررتّمحكمة يشترطّ"

ّ ّعجز ّيترتبّعليه ّالمرضّمرضّموتّان ّّاإلنسانالعتبار التيّّعمالاألالمريضّعنّمتابعة

ّقبلّ ّالقيامّبها ّالمرضّّوصابتهّإاعتاد ّالمرضّالّيرجىّشفاؤهّوفقّالمعطياتّأبهذا نّيكونّهذا

ّألهلكالسرطانّومرضّفقدانّالمناعةّالمكتسبةّمماّيعودّتقديرهّّلألمورالصحيةّوالمجرىّالعاديّ

ّالثانيةّمنّالمادةّّن"أوكذلكّقررتّمحكمةّالتميزّبّ"ّطباءالخبرةّمنّاأل من243ّّاعتبرتّالفقرة

فيهاّخطرّالموتّوبوجودهاّّاإلنسانبضّالموتّالحاالتّالتيّيحيطّالقانونّالمدنيّفيّحكمّمّر

                                                           

ّمنشوراتّقسطاس.2/1/2111ّتاريخ2112ّّلعام2322ّّقرارّمحكمةّالتميزّحقوق:ّرقم1ّ) )
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نّيموتّالمريضّوهوّفيّهذهّالحالةّقبلّمرورّسنةّأسيرّّوواألّباإلعداميغلبّالهالكّكالمحكومّ

ثمّيموتّبسببّّاإلنسانعلىّبدءّالمرضّوبالتاليّالّيعتبرّمرضّموتّالمرضّالذيّيشفىّمنهّ

ثانيّوحتىّولوّماتّقبلّمرورّسنةّعلىّاصابتهّبذلكّالمرضّكماّالّينطبقّهذاّالوصفّعلىّ

ّالمشر عنّكماّبيّ (3ّ)وفاتهّبعدّهذهّالمدةّّإلىّأد ىوانّّأكثرالمصابّبمرضّعضالّاستمرّسنةّف

منّالقانونّالمدنيّالتيّجاءّبهاّ"1128ّّّةالمريضّمرضّالموتّفيّنصّالمادّتصر فاتّأحكام

ّمضافاًّّتصرفاًّيعدّّالتبر عكلّعملّقانونيّيصدرّمنّشخصّفيّمرضّالموتّويكونّمقصودّبهّ

وعلىّورثةّّ.2ّ.عطىّلهماّكانتّالتسميةّالتيّتُّّياًّأالوصيةّّأحكامماّبعدّالموتّوتسريّعليهّّإلى

ّبجميعّالطرقّّأنالمتصرفّ والّّالموت،منّمورثهمّوهوّفيّمرضّّقدّصدرّالتصر فّأنيثبتوا

ّ ّبسند ّأّفإذا3ّّ.رسمياًّّكانّثابتّالتاريخّثبوتاًّّإذاالّإّالتصر فيحتجّعلىّالورثة ّأنثبتّالورثة

ماّلمّيثبتّّالتبر ععلىّسبيلّّصادراًّّالتصر فصدرّمنّمورثهمّفيّمرضّالموتّاعتبرّّالتصر ف

ّ.خاصةّتخالفهّ"ّأحكاموجدتّّأوغيرّذلكّّالتصر فمنّصدرّلهّ

ّ ّالورثة ّلحق ّوحماية ّالقانون ّموقوفّالمريضّمرضّتصر فّبأناعتبر ّيكون علىّّاًّالموت

ّّوإ ّالوصيةجازتهم ّحكم ّأبّيأخذ ّالتركةن ّمقدار ّثلث ّيتجاوز ّالطعنّّ،ال ّالمتوفي ّورثة ويستطيع

ثناءّمرضهّبمرضّالموتّوالذيّترتبّعليهّانتقالّملكيةّأالعقاريّالذيّقامّبهّمورثهمّّالتصر فب

ّ ّموضوع ّالتصر فالعقار ّا ّّو، ّبأثبات ّقام ّمورثهم ّّوأّالتصر فن ّمرضّالموت ّمرضه بطالثناء ّا 

بطالالعقاريّّوّالتصر ف وحيثّمنّالصعبّّالحقةّتصر فاتنيّعليهّمنّانتقالّملكيةّالعقارّوماّبُّّا 

فيّهذهّالفترةّالستخالصّوجودّّالتصر فباشتراطّاثباتّوقوعّّالمشر عاثباتّنيةّالتبرعّفقدّاكتفىّ

ّّ.مرّيتعلقّبواقعةّماديةّفيجوزّاثباتهاّبكافةّطرقّاالثباتالنيةّوحيثّانّاأل



23 

ةّبانّيعجزّالمريضّبمرضّالموتّانّيتوقفّعنّممارسةّياألردنقدّاشترطتّمحكمةّالتميزّّو

كممارسةّّالمرض،التيّاعتادّالقيامّبهاّقبلّاصابتهّبهذاّهّالمعتادةّنتيجةّعجزهّعنّممارستهاّأعمال

نّالعجزّعنّأالمعتادةّكماّّعمالاألممارسةّالهوياتّالّتعتبرّمنّماّأّبالمقابل،حرفةّخارجّالبيتّ

 .المعتادةّالّيعنيّبالضرورةّلزومّالفراشّعمالاألممارسةّ

ّطبها  االنتفاعو حد ورثته مع احتفاظه طبحيازة العين الصادرة من شخص أل اتالتصّرف ثانيا:

ّيلج ّما ّتفضيلّّأغالبا ّيريد ّفيّتصرّ ّأحدالمورثّعندما ّبمالّمنّورثتهّعنّباقيّالورثة فه

ريدّنقلّملكيةّالمبيعّحالّالّيّأيّالوصية،مثالّولكنهّيقصدّبهّّالحدّالورثةّهّفيّصورةّبيعأموال

ّبدونّعوضّوالتيّحياتهّ ّالوفاة ّوبحقهّفيّّتصر فيبغىّنقلّالملكيةّبعد ّمدىّّاالنتفاعفيها بها

بهّمدىّالحياةّّاالنتفاعبتحقيقّهذهّالغايةّيحتفظّالمورثّبحيازةّالمبيعّوبحقهّّأجلومنّّالحياة،

_آخرّتصرفاًّوصيةّوليسّّالتصر فّأنةّعلىّمرينّقرينةّقانونيهذينّاألّالمشر عولهذاّاعتبرّ
ماّّ(1)

عكسّذلكّوذلكّكانّيثبتّانهّقدّاشترىّالعينّودفعّثمنهاّالفعليّّإليهلمّيثبتّالوارثّالمتصرفّ

ّأوانهّ ّعلىّسبيلّالتبرعّكانّيكونّالمتصرفّوالده والدتهّّأوباحّللمتصرفّالمورثّاالنتفاعّبها

ّ ّهذا ّتسجيل ّيتم ّان ّّالتصر فويشترط ّالعقاري ّالسجل ّفي ّّنص تفقد ّالقانون1122ّّالمادة من

فيهاّوبحقهّّتصر فحدّورثتهّواحتفظّبحيازةّالعينّالتيّشخصّألّتصر فّإذا"ّعلىّياألردنالمدنيّ

ّ ّّاالنتفاعفي ّمدى ّّالحياة.بها ّّإلىّمضافاًّّالتصر فواعتبر ّعليه ّالموتّوتسري ّبعد ّأحكامما

ّلمّيقم للنصّالقانونيّالسابقّفقدّاعتبرتّمحكمةّالتميزّّوتطبيقاًّّدليلّيخالفّذلكّ"ّالوصيةّما

ّإلىّمضافاًّّالتصر فيكونّّأنقيامّالمورثّبنقلّملكيةّعينّمملوكهّلهّالحدّورثتهّعلىّّأنةّياألردن

ّ ّالموتّمن ّبعد ّّاتالتصر فما ّّأحكامّتأخذالتي ّعلى ّموقوفة ّوتكون ّوذلكّّةجاّزإالوصية الورثة

                                                           

ّ.178.ّابوّشنبّاحمدّعبدالكريم.ّمرجعّسابقّص132العبيدي،ّعليّهاديّمرجعّسابقّص1) )
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قرينةّقانونيةّعلىّوجودّنيةّالتبرعّبناءّعلىّهذاّاالشتراطّالذيّّالمشر عوبذلكّوضعّّحمايةّلهم

منّاالثباتّسواءّاكانّّالتصر فيحرمّالمتصرفّمنّاهمّسلطاتهّوهذهّالقرينةّتعفيّالطاعنّبهذاّ

الحقّّإليهاتّالقانونيةّالتيّمنّطبيعتهاّمنحّالمتصرفّالتصر فغيرهاّمنّّأوهبةّّأوبيعاّّالتصر ف

ّّ(1)ّ.واالنتفاعّبهّالتصر فبحيازةّمحلّ

ويبررّهذاّالحكمّبمحاولةّمنعّالتحايلّعلىّقواعدّالميراثّالتيّالّتجيزّالوصيةّلوارثّولوّ

ّالقرينةّيرتبطّبتوافرّأالّإّ(2)ّبحدودّثلثّالتركة منّّالتصر فانّيصدرّ.1ّّشرطين:نّقيامّهذه

ّالقرينةّفيّّهليةباألمورثّمتمتعّ ّهذه انّ.2ّّلغيرّالوارثّالتصر فالكاملةّالحدّورثتهّفالّتقوم

ّ ّفيّسند ّللشرطّالوارد ّتنفيذا ّلنفسه ّالمتصرفّبها ّالعين علىّّالتصر فيحتفظّالمتصرفّبحيازة

الّانّالمتصرفّيحتفظّبحيازةّالعينّحيازةّتسمحّإللوارثّّالتصر فالرغمّمنّنقلّملكيةّالعينّمحلّ

كانّاالشتراطّهوّاحتفاظّالمتصرفّبالعينّواالنتفاعّبهاّّإذاهذهّالقرينةّّأوالّتنشّبها.لهّباالنتفاعّ

الوصيةّّأحكامنّتحققّهذانّالشرطانّوجبّتطبيقّإفّ(3)ّالحياةلحسابّالغيرّولوّكانّذلكّلمدىّ

ّ ّّالتصر فعلىّهذا ّالورثة ّبحق ّينفذ ّإفال ّبسيطةّأّإذاال ّالقرينة ّهذه ّعلىّان ّالتأكيد ّمع جازوه

ّّ(4)ّ.اثباتّعكسّذلكّالتصر فّإليهوبالتاليّيجوزّلمنّصدرّ

انّقيامّالوارثّبنقلّملكيةّعقارّالحدّورثتهّمعّاحتفاظهّباالنتفاعّوقدّاعتبرتّمحكمةّالتميزّ

همّأمنّّإليهعلىّاالشتراطّالذيّيحرمّالمتصرفّّقرينةّقانونيةّعلىّوجودّنيةّالتبرعّبناءًّبهّقرينهّ

ّأوّبيعاًّّالتصر فكانّأمنّاالثباتّسواءّّالتصر فسلطاتهّكمالكّوهذهّالقرينةّتعفيّالطاعنّبهذاّ

                                                           

ّ.2منشوراتّموقعّقرارك2112ّّلعام6122ّّقرارّمحكمةّالتميزّرقم1ّ) )
ّ.273المادةّ،ّياألردنقانونّاالحوالّالشخصية2ّ) )
ّ.172؛ّوالحياريّاحمد.ّمرجعّسابقّص131عبيدات،ّيوسفّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابقّص3) )
ّ.187غازيّابوّعرابي.ّالحقوقّالعينيةّاالصلية.ّدارّوائلّللنشر.ّص4) )
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ّ ّّأوهبة ّمن ّالمتصرفّالتصر فغيرها ّمنح ّالتيّمنّطبيعتها ّمحلّّإليهاتّالقانونية الحقّبحيازة

ّّ(1)ّ.واالنتفاعّبهّالتصر ف

 :المالب الراطبع
 في العقار المسج وية األولو الشفعة 

ّّو ّالشفعة ّاألولتعتبر ّمن ّالتصر فوية ّالعقارية ّمنحّات ّبموجبها ّوالتي ّالعقارية ّللملكية الناقلة

مّعلىّالمشتريّغيرّالشريكّوقدّنظمّالقانونّحقّالشريكّالمشتركّالتقدّ ّالقانونّالشريكّفيّالعقار

بهّحقّتملكّالحصةّالمبيعةّفيّالعقارّالمشتركّالذيّيملكّحصةّّالمشتركّالمسجلفيّالعقارّ

ّجبراًّّفيّالشفعةّالمبيع ّولو ّالمبيع ّالثمنّّهيّحقّتملكّالعقار ّمن ّعليه ّقام علىّالمشتريّبما

ّالقانونّللشريكّفيّالمالّالشفعةّواعتبرتّّ.(2)ّوالنفقات ّتقررتّبحكم وهيّّالمشترك،حقّكونها

ّيقبلّاإلإّالتجزئةحقّاستثنائيّالّيقبلّ ّالقانونيةّدفعّالّانه ّالقاعدة سقاطّوالتوريثّومنّمبرراتها

ّ ّاألاألالضرر ّبالضرر ّبتملكّّالموازنةفيّحالّخفّشد ّالذيّسيحدثّللشريك ّالضرر ّبين فيما

ّحصصاًّ ّّالغير ّالضرر ّوبين ّحصة ّبه ّيملك ّالذي ّالعقار ّالمالكّفي ّحرية ّتقييد المترتبّعلى

منّّنّالضررّالذيّسيلحقّبالشريكّفيّحالّالبيعّللغيرّاشدّضرراًّإفيّملكهّوعليهّفّالتصر فب

وهيّحقّغيرّقابلّللتجزئةّبحيثّيمتنعّعلىّالشفيعّانّيطلبّالشفعةّبجزءّمنّتقييدّحريةّالمالكّ

اسقاطّّأوّالمباعةحصةّشريكهّفيّالعقارّالتيّيريدّبيعهاّاذّينحصرّخيارهّبتملكّكاملّالحصةّ

ويطبقّعليهمّّةالحصةّكاملّبأخذذاّتعددّالمستحقونّللشفعةّوطالبّكالّمنهمّاّ حقهّفيّالشفعةّّو

دّفيهاّمشتروّالعقارّفيّمقابلّويستثنىّمنّهذهّالقاعدةّالحالةّالتيّيتعدّ ّ(3)تزاحمّالشفعاءّّأحكام

                                                           

ّطاس.منشوراتّقس27/1/2111ّتاريخ:2112ّلسنة3238ّّقرارّمحكمةّالتميزّرقم1ّ) )
ّ.1121ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني2ّ) )
ّ.213الحياري.ّشرحّأحكامّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابق،ّص3) )
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وتعتبرّالشفعةّسببّمنّّ(1)نصيبّبعضهمّويتركّالباقيّّيأخذبائعّواحدّحيثّيجوزّللشفيعّانّ

ّالمشفوعّدونالشريكّيعلنّعنّرغبتهّبتملكّالمالّالمبيعّّأنكسبّالملكيةّالعقاريةّكونّّأسباب

يودعّثمنّالعقارّالمدفوعّفيّدائرةّالتسجيلّالعقاريّوتملكّالعقارّّأنموافقهّمالكهّوانماّيستطيعّ

خذّموافقةّالبائعّوالمشتريّأدونّيّوالنفقاتّالمدفوعةّمنّالمشتريّالمبيعّبالثمنّالمدفوعّمنّالمشتّر

ّ.14المادةّّالعقاريةّفينظمهاّقانونّالملكيةّّاتإجراءوفقّ

تصدرّمنّالشفيعّوهوّبكاملّاهليتهّّأنّالتيّتتطلبّالعقاريةّاتالتصر فّوتعتبرّالشفعةّمن

قانونيّدائرّبينّّتصر فّالشفعةفّرادةاإلصحيحةّغيرّمشوبةّبعيبّمنّعيوبّّإرادةالقانونيةّوب

ّ ّبالشفيع ّيشترط ّوبالتالي ّوالضرر ّّأنالنفع ّاألّأهليةيملك ّداء ّقاصراًّّفإنكاملة ّيملكّّكان فال

ّأوّهليةوليةّوفيّحالّثبتّحقّالشفعةّلعديمّاألّأوممارسةّهذاّالحقّبنفسهّوانماّيملكهّوصيهّ

المشتريّبعدّّأوالّيسقطّبموتّالبائعّّالشفعةحقّّوأنّ(2)ّناقصهاّفيملكّالقيمّممارسةّهذاّالحق

عليهّالمادةّّنص تالشفيعّوهذاّماّالورثةّفيّحالّوفاةّّإلىينتقلّحقّالشفعةّّإذّالبيع،تسجيلّعقدّ

المشتريّّأوثبتتّالشفعةّفالّتبطلّبموتّالبائعّّإذاعلىّ"ّّنص تمنّالقانونّالمدنيّالتي1128ّّ

توافرتّشروطّالشفعةّلدىّّفإذاالشفيعّ"ّفهذاّالنصّيفيدّبانتقالّحقّالشفعةّعندّثبوتهاّللورثةّّأو

ّانتقلتّ ّّيهلإالشفيعّقبلّوفاته ّأورثتهّسواءّسبقّلمورثهم ّبهاّأمّالّعلىّأنّطالبّبها نّيطالبوا

ّّّ(3)ّ.دهاّالقانونةّالتيّحدّ خاللّالمدةّالمتبقيةّمنّالمدّ 

ماّأّالدعوى،بعدّرفعّّأوماتّبعدّتسجيلّعقدّالبيعّّإذاتقامّالدعوىّفيّمواجهةّورثةّالمشتريّ

ويشترطّفيّحقّالشفعةّّبمواجهته.النّدعوىّالشفعةّالّترفعّّباألمرماتّالبائعّفالّعالقةّلهّّإذا

                                                           

ّمنشوراتّقسطاس.1227ّلعام1711ّّقرارّمحكمةّالتميزّرقم1ّ) )
ّ.123أبوّشنب،ّأحمدّعبدالكريمّمرجعّسابق،ّص2) )
ّ.171؛ّوالعبيديّعليّهاديّالحقوقّالعينيةّمرجعّسابق،ّص168كسبّالملكية.ّصّأسبابسوارّمحمدّوحيد.3ّ) )
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لدىّمديريةّالتسجيلّالمختصةّفالشفعةّّومسجالًّّرسمياًّّيكونّالبيعّالذيّتجريّعليهّالشفعةّبيعاًّّأن

ّال ّفيّدائرة ّالعقاراتّغيرّالمسجلة ّبيع ّمحكمةوقدّقضتّّ،تسجيلّالعقاريالّتترتبّعلىّعقود

ّياألردنالتميزّ ّّبأنة ّالعملّّموالباألّالتصر فعقود ّالتيّالّيتم ّالشكلية ّمنّالعقود ّالمنقولة غير

المختصّبتسجيلهاّفيّالسجلّالرسميّبعدّدفعّالرسومّالقانونيةّّالمأمورّأمامّالشأنذويّّالقانون

ّّ(1)ّ.عقودّباطلةّألنهاالّشفعةّفيّالعقودّالتيّالّتسجلّلدىّمديريةّالتسجيلّالمختصةّوأ

يتهّفيّقبضّحقّ أمعّّ،عنهّالمشفوعّمنّالمشفوعّمنهّجبراًّنزعّملكيةّالمالّّالشفعةّيترتبّعلى

ّ ّقد ّمنه ّالمشفوع ّيكون ّالنفقاتّوقد ّمن ّعليه ّقام ّوما ّالمشفوعّّأعماالًّّأحدثالثمن ّعلى مادية

فالشفيعّبعدّاقامتهاّّأوّ،دعوىّالشفعةّإقامةهاّقبلّإنشاءمّتّإذافمصيرّتلكّالمحدثاتّيختلفّفيماّ

ّأوحدثهّمنّبناءّأماّّأويتملكّالعقارّبثمنهّمعّقيمةّالزيادةّّأنيتركّالشفعةّوبينّّأنمخيرّبينّ

ّأّغرس، ّّإذاما ّّأوكانتّالزيادة ّالدعوىّإقامةالبناءّبعد ّلفل، ّّأنشفيع يطلبّّأنّأويتركّالشفعة

ّآثاركماّوتمتدّّ.(2)ّ"ّمقلوعاًّّأحدثماّّأواالبقاءّمعّدفعّقيمةّالزيادةّّأوكانّلهاّمحلّّأناالزالةّ

كانّهذاّأيجريهّالمشتريّعلىّالعقارّالمشفوعّالّينفذّبحقّالشفيعّسواءّّتصر فّأيّإلىالشفعةّ

ّأيّأورهنّرسميّّأيالّتسريّبحقّالشفيعّّبعدها،ّوكذلكّأودعوىّالشفعةّّإقامةقبلّّالتصر ف

ّّ.(3)ّبهّالمشتريّعلىّالعقارّالمشفوعحقّامتيازّرتّ 

فضليةّهوّحقّمنحهّالقانونّللشريكّفيّالبناءّالمشتركّبشراءّالحصةّالشائعةّالمباعةّحقّاأل

ّالشركاءّضمنّ ّاألّمعينة.ّأحكاملغير ّمنّوتعتبر ّتنتقلّّاتالتصر ففضلية ّالتيّبموجبها العقارية

فضليةّيتملكّالشريكّالذيّيرغبّباستعمالّحقّاألّأنالملكيةّالعقاريةّفيّالبناءّالمشتركّحيثّ

                                                           

ّمنشوراتّموقعّقسطاس.2118ّلعام131ّّقرارّمحكمةّالتميزّرقم1ّ) )
ّ.1166ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني2ّ) )
ّ.1167ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني3ّ) )



28 

فضليةّفيّعلىّحقّاألّياألردنّالمباعةّدونّموافقةّمالكهاّوقدّنصّقانونّالملكيةّالعقاريةّالحصة

هذاّالفصلّّأحكامشقةّمسجلةّبمقتضىّّأوطابقّّأو/اّ"ّللشريكّفيّملكيةّبناء124ّنصّالمادةّ

،ّشخصّمنّغيرّالشركاءّفيهّإلىحصةّشائعةّفيهاّيرادّبيعهاّبالتراضيّّأيفضليةّفيّشراءّأحقّ

-بّمماثل.ّآخرحقّّأيّأوّجحانولحقّالّرّعةالمتعلقةّبالشفّحكاماألقّعلىّهذهّالعقاراتّتطبّ والّ

ّأوّةخّوبينّاإلّأوبينّالزوجينّّأووالفروعّّاألصولوقعّالبيعّبينّّإذافضليةّالّتسمعّدعوىّاأل

ّّالثالثة.بينهمّوبينّفروعهمّحتىّالدرجةّ
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 :الثاني طبحثالم
 ةمعامالت التسجي  العقاري

فيّقانونّالملكيةّالعقاريةّّالتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّمعاملةّياألردنّالمشر عّعرف

ّأوتعديلّعليهاّّأوتغيرّفيّملكيةّّأوعقدّّأوّتصر فتسجيلّّ"ّنهاأب2ّالمادةّّنص تفقدّّياألردن

ّ ّّأوشطبها ّّبشأنّإشارةّأوحجز ّتسجيل ّيوجبّالقانون ّالسجّأيعقار ّفي ّالعقاريّمنها ّوفقاًّل

ّالتسجيلّالعقاريةّهيّمجموعةّمنّّ"القانونّحكامأل ّالواقعةّاإلداريّاتجراءاإلفمعاملة ّوالقانونية ة

ّ تغيرّفيّملكيةّّأولتسجيلّتعديلّّأوتصرفّعقاريّّأوعلىّالسجلّالعقاريّلغايةّتسجيلّعقد

ّ:إلىّالمبحثمنعّتصرفّعلىّالعقارّوسيتمّتقسيمّهذاّّأوشارةّحجزّإلغايةّوضعّّأوالعقارّ

ّ.اتّالعقاريةّعلىّالسجلّالعقاريالتصر فمعاملةّالتسجيلّلتسجيلّّ:األو المالب 

ّ.تغيرهاّأوتعديلهاّّأومعاملةّالتسجيلّلتغيرّالملكيةّّ:الثانيالمالب 

ّّ.منعّتصرفّأومعاملةّالتسجيلّلوضعّاشارةّحجزّّ:الثالثالمالب 

 :األو المالب 
 على السج  العقاريات العقارية التصّرفمعاملة التسجي  لتسجي  

ّتسجيلّ "ّ ّالثانيةّمنهّوالتيّجاءّبها عرفّقانونّالملكيةّالعقاريةّمعاملةّالتسجيلّفيّالمادة

اشارةّبشانّعقارّيوجبّّأوحجزّّأوشطبهاّّأوتعديلّعليهاّّأوتغيرّفيّالملكيةّّأوعقدّّأوتصرفّ

القانون"ّومنّدراسةّنصّالمادةّالسابقةّفقدّّحكامألّوفقاًّالقانونّتسجيلّايّمنهاّفيّالسجلّالعقاريّ

ّب ّبمستهلها ّتصرفّأجاء ّلتسجيل ّتكون ّالتسجيل ّمعاملة ّللعقارّّأون ّالعقاري ّالسجل ّعلى عقد

ّ ّّأوّالتصر فموضوع ّالتسجيل ّمعاملة ّفتعتبر ّبّوفقاًّالعقد ّألذلك ّالالزمةّاإلداريّاتجراءاإلنها ة

قانونّّنظ ـموقدّالعقاريّّالتصر فللعقارّموضوعّالعقاريةّعلىّالسجلّالعقاريّّاتالتصر فلتسجيلّ
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ّ ّالعقارية ّّاتالتصر فالملكية ّفي ّاشترط ّبحيث ّالعقارية ّّاتالتصر فوالمعامالت تكونّّأنالعقارية

ّ ّالسجل ّفي ّالمختصةالمسجلة ّالتسجيل ّدائرة ّلدى ّتسجيلّ،عقاري ّعدم ّعلى ّالتصر فّويترتب

ّ(1).ّهُبطالن

ّنص تمنّموقعّفقدّّأكثرالعقاريّفيّّالتصر فوردّقانونّالملكيةّالعقاريةّشرطّتسجيلّأوقدّ

ّ ّيعدّعقدا128ًّّالمادة ّعلىّ" ّببيعّبناءّّوملزماًّّصحيحاًّّ/ا ّالوعد شقةّعلىّّأوطابقّّأولطرفيه

ولمّيصدرّّاإلنشاءكانّتحتّّإذابإنشائهّعلىّالخريطةّولمّيشرعّبإنشائهّّمسجلّومرخصعقارّ

ّّالتسجيل.جرىّتسجيلّالعقدّلدىّمديريةّّإذاذنّبإشغالهّمنّالجهةّالمختصةّإ ّنص توكذلكّما

ّّّّّ.منّقانونّالملكيةّالعقاريةّالمتعلقةّببيعّالعقارّبالتقسيط131ّالمادةّّعليه

ّالعقاريّبّو ّالسجل ّالتسجيلّعلى ّتثبيتّّالتصر فترتبطّمعاملة ّناحية ّالتصر فالعقاريّمن

ّالمسجلّ ّالعقار ّللتصرفّالعقاريّعلى ّترجمة ّهي ّالتسجيل ّفمعاملة ّالعقار العقاريّعلىّسجل

ّصحيحة،العقاريّكانتّالمعاملةّّالتصر فصحّّأنّالعقاريّبحيثفّوتعتبرّالمعاملةّتابعةّللتصرّ 

وماّيوكدّذلكّماّجاءّبنصّّالتصر فُّبطالنتبطلّمعاملةّالتسجيلّتبعاّلّباطالًّّالتصر فكانّّوأن

ُّبطالن...."ّفالّالتصر فوفسخّّإبطالبّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّبحيثّجاءّبهاّ"ّّ/13المادةّ

انماّّالتصر فالفسخّالّيبحثّبصحةّّأنبمعاملةّالتسجيلّكونّّيلحقّالفسخاّامّالتصر فيلحقّب

وفيّحالّّهاطرافألفالفسخّالقضائيّيكونّفيّالعقودّالملزمةّّالالحقةّللتصرفّاتاإللتزامبيتعلقّ

ّاتاإللتزاميتمّفسخّّفإنهسببّّأليبطلّالعقدّّأوقصرّفيّتنفيذّالتزاماتهّّأوّطرافاألّأحدعجزّ

ّأحدّأوالعقاريّففيّحالّفقدّشرطّمنّشروطّتنظيمهّّالتصر فوكذلكّفيّّ،(2)ّعليهبتّالتيّترتّ 

                                                           

ّ.ّقانونّالملكيةّالعقارية.63المادة1ّ) )
ّ.12(.ّالمبسوطّفيّشرحّالقانونّالمدني.ّدارّوائلّللنشر،ّص2111الجبوري،ّياسينّمحمدّ)2) )
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فيُّّبطالنتقريرّالّالمشر عومقصدّّالتصر فوفسخُّّبطالنبصيغةّّالمشر عجاءّّباطالًّهّاعتبرّأركان

ّعليه.والحقوقّالتيّترتبّّاتجراءاإلالعقاريّوفسخّّالتصر ف

 الثانيالمالب 
 معامالت التسجي  العقارية الناقلة للملكية

ّبماّّإلىالعقاريّالتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّّتمعامالّتهدف ّالعقارية ّالملكية ّانتقال تنظم

فهيّلمّّبسببّتغيرّفيّملكيةّالعقارّللعقارّالعقاريةّعلىّالملكيةتعدلّّأوّالقانونّأحكامّيتوافقّمع

ّ ّنظمتّانتقالها ّبل ّالملكية ّّأوتنشئ ّإّأوتعديلها ّالتيّتلغيّحقّّومنلغاءها معامالتّالتسجيل

ملةّبيعّفرازهّومعااّ الميراثّومعاملةّتقسيمّالعقارّالمشتركّّوالملكيةّبتعدلهّمعاملةّانتقالّّأوالملكيةّ

 العقارّفيّالمزادّالعلني

  طبالميراثالعقارية معاملة انتقا  الملكية  وال:أ

ملكيةّّبالخلفيةّحيثّتنتقلالعقاريةّكسبّالملكيةّّأسبابّأحدّبالميراثّاالنتقالعاملةّمّتعتبر

نظمّوقدّّالتركة،موتهّحسبّانصبتهمّالشرعيةّفيّبمجردّالشرعيينّورثتهّّإلىالعقاراتّمنّالمورثّ

ّنص تحيثّّسالميةالشريعةّاإلّأحكامّإلىانتقالّالملكيةّبالميراثّباالستنادّّأحكامالقانونّالمدنيّ

.ّيكسبّالوارثّبطريقّالميراثّالعقاراتّوالمنقوالتّوالحقوقّالموجودة1ّمنهّعلىّ"1186ّّالمادةّ

ّ ّالتركة ّأل2في ّيخضع ّالتركة ّوانتقال ّاالرث ّفي ّانصبتهم ّوتحديد ّالورثة ّتعين الشريعةّّحكام.

بالنظرّالتركةّبينهمّّأموالوتقسيمّالتركةّوتحديدّالورثةّالشرعيينّّكماّونظمّاليةّضبط"ّّسالميةاإل

خاللّوتصفيتهاّمنّهاّالتركاتّالكبيرةّيتمّضبطّإلىّفبالنسبةالمتوافرةّبهاّّموالحجمّالتركةّواألّإلى

ّّأحكامتعينّوصيّللتركةّوفقّ ّعلىّّنص تالتيّمنّالقانونّالمدنيّعلى1187ّّالمادة لمّّإذا"

انّيطلبّمنّالمحكمةّتعيينّوصيّيجمعّّالشأنّأصحابحدّيعينّالمورثّوصياّلتركتهّجازّأل
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تولتّالمحكمةّّأحدلمّيجمعّالورثةّعلىّاختيارّّفإذامنّغيرهمّّأوالورثةّعلىّاختيارهّمنّبينهمّ

ّ ّسماع ّبعد ّ"أاختياره ّّقوالهم ّونظم ّالديونّّأعمالكما ّوتسديد ّالتركة ّضبط ّلغاية ّالتركة وصي

المتبقيةّبينّالورثةّحسبّانصبتهمّّمواللمترتبةّعليهاّوتنفيذّوصاياّالمتوفيّانّوجدتّوتقسيمّاألا

ّ ّالشرعية ّتنظيم ّفيتم ّالبسيطة ّللتركات ّبالنسبة ّأحكاماما ّخالل ّمن ّارثّّإصدارها ّحصر حجة

ّالتركة ّمن ّومقدارّحصصهم ّالشرعيين ّالورثة ّتبين ّالمختصة ّالشرعية ّالمحكمة ّمن ّ(1)ّللمتوفي

ّ ّالشرعيينّالتركةّأموالوتنتقلّملكية ّّمنّالمورثّلورثته تطلبّتّالتينتقالّّواالمنّخاللّمعاملة

توزيعّّإلىليصارّوالمساحةّّراضيالمحاكمّالشرعيةّودوائرّاألّأماماتّاداريةّوقانونيةّإجراءاتباعّ

ّيتوافقّمعّّاالنتقالتتمّمعاملةّّأنيتوجبّّوّالتركةّأموالحصصّالورثةّالشرعيينّمنّ ّأحكامبما

ّلهاالق ّالناظمة ّوالتعليمات ّواالنظمة ّّانون ّّإلىليصار ّالتركة ّالورثةتوزيع ّانصبتهمّّبين حسب

ّمخالفّالشرعية ّوفيّحال ّواألالقّحكامألتها ّاالنتقالّتعتبرّنظمةانون ّّمعاملة ويترتبّعلىّباطلة

يتمّّأنمثالّذلكّبموجبّمعاملةّاالنتقالّالباطلةّّانتقالّملكيةّالعقاراتّالتيّانتقلتُّبطالنهاُّبطالن

وفيّحالّوبالتاليّحرمانهمّمنّحقوقهمّفيّالتركةّّاإلرثاستبعادّبعضّالورثةّمنّحجةّحصرّ

الالحقةّلهاّوماّّاتجراءاإلعليهاّتمّتوزيعّالتركةّتبطلّجميعّّبناءحجةّحصرّاالرثّالتيّّإبطال

التركةّبلّكاشفةّّلالّمواالورثةّّوالّتعتبرّمعاملةّاالنتقالّبالميراثّمنشئةّلملكيةّّ،ترتبّعليها

اّالتسجيلّهوّللورثةّبمجردّوفاةّالمورثّوليسّبالتسجيلّانمالتركةّّأموالّتنتقلومنظمةّلهاّحيثّ

الورثةّّإلىتنتقلّّفإنهاغيرّمنقولةّّأمواالًّتضمنتّالتركةّّفإذاسببّانتقالّالملكيةّّهاّوليستثبيتّل

ّ ّودونّحاجة ّالوفاه ّاشترطّالتسجيلّألصبحتّعقاراتّالتركةّّألنهالتسجيلّوذلكّّإلىبمجرد لو

ّوالتسجيل ّالوفاه ّبين ّما ّمالك ّاكدّ.(1)ّبدون ّما ّوهذا ّّمحكمةته ّالوارثّبطريقّالتميز ّيكسب "

                                                           

ّ.121العبيدي،ّعليّهادي.ّشرحّالقانونّالمدنيّالحقوقّالعينية،ّمرجعّسابق.ّص1) )
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ّلثبوتّ ّيشترط ّوال ّالمورث ّوفاة ّفور ّالتركة ّفي ّالموجودة ّوالحقوق ّوالمنقوالت ّالعقارات الميراث

ّّ(1)ّ.والمساحةّراضياألعمليةّانتقالّواستصدارّسندّتسجيلّالملكيةّفيّدائرةّّإجراءالملكيةّللوارثّ

 الشيوع في العقارات المشتركة  إزالة ثانيا: معاملة

ّّّ ّلعدةّاشخاصّدونّانّّالشيءالملكيةّالشائعةّصورةّمنّصورّالملكيةّيكونّفيها مملوكا

وقدّوصفّّ(2)حسابيةّّأوتتركزّحصةّكلّمنهمّفيّجانبّمنهّبالذاتّوانماّتتحددّبصورةّرمزيةّ

ّّياألردنّالمشر ع ّالمادة ّنص ّفي ّالشيوع 1131ّّحالة ّالتي ّالمدني ّالقانون علىّّّّّّّّّّّنص تمن

ّ ّمعّمراعاة ّلكلّوارثّالحصصّاإلّأحكام" ّأسباببسببّمنّّشيئاًّّأكثرّأوملكّاثنانّّإذارثية

ّمنهمّ ّالشيوعّوتحسبّحصصّكال ّعلى ّشركاء ّفهم ّفيه ّمنهم ّكل ّحصة ّتفرز ّان ّدون التملك

ّّّ.شخاصأ"ّفالعقاراتّالمشتركةّالتيّتكونّمملوكةّلعدةّلمّيقمّالدليلّعلىّغيرّذلكّّإذامتساويةّ

ّالشيءوانّالمعيارّاالساسيّفيّتميزّالملكيةّالشائعةّعماّيشتبهّبهاّيتمثلّبتعددّالمالكّعلىّ

فيّوقتّواحدّدونّانّتفرزّحصةّكلّمنهمّفيهّوعادةّماّيتمّتحديدّحصةّكلّشريكّعلىّالشيوعّ

ّ)القانونّ ّالشيوع ّبدء ّّأوعند ّتحدد ّلم ّفان ّاعتبرتّحصّأواالتفاق( صّثارّشكّحولّتحديدها

وقدّنظمّالقانونّالمدنيّالقواعدّالعامةّإلزالةّالشيوعّفيّّ(3)متساويةّماّلمّيقمّالدليلّعلىّغيرّذلكّ

فيّالفصلّالخامسّّياألردنهاّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّأحكام(ّكماّنظم1123ّّ-1138الموادّ)

ماّالعقاراتّأّ(4)والعقاراتّالواقعةّداخلّحدودّالتنظيمّّراضيالواردةّبهّعلىّاألّحكاممنهّوتسريّاأل

                                                           

ّمنشوراتّموقعّقرارك.11/2/2112ّتاريخ2114ّّلعام2221ّّقرارّمحكمةّالتميزّرقم1ّ) )
ّ.118لملكية.ّمرجعّسابق.ّصسوارّمحمدّوحيد.ّحقّا2) )
ّمنشوراتّموقعّقسطاس.2/7/2117ّتاريخ2116ّّلعام3767ّّقرارّمحكمةّالتميزّرقم3ّ) )
ّ.111الحياري.ّشرحّأحكامّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابق.ّص4) )
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منّقانونّالملكيةّالعقاريةّلمجلسّالوزراءّان121ّّجازتّالمادةّأفقدّالواقعةّخارجّحدودّالتنظيمّ

ّّ.اّخاصةّبقسمةّالعقاراتّخارجّحدودّالتنظيمأحكاميصدرّنظامّيتضمنّ

ّوافرازّالعقاراتّالمشتركةّمنّخاللّ ّتقسيم التيّيتخذهاّّاتجراءاإلهيّمعاملةّاالفرازّّوويتم

ّال ّلتقسيم ّّعقارالشركاء ّالشيوع ّوازالة ّبينهم ّالمشترك ّوتقسيمه ّمفرزةّإلىبه ّفردية وفقّّملكيات

ّالقانونّّاتإجراء وقدّّ،(1)ّقضائيةقسمةّّأوالشركاءّّبينّقسمةّرضائيةّإلىوتقسمّالقسمةّنظمها

ّّنظ ـم ّالعقارية ّالملكية ّالّياألردنقانون ّالمشتركّتقسيم ّالشيوعّبعقار المسجلّفيّالسجلّّهوازالة

ّالشركاءّبينّهثمنماّبيعّالعقارّوقسمةّا ّّومنّخاللّقسمةّرضائيةّبينهمّّماإبينّالشركاءّّالعقاري

"ّيزالّّالتيّجاءّبهاّياألردنمنّقانونّالملكيةّالعقارية24ّّالمادةّّأحكامحسبّّكالّحسبّنصيبه

ّ ّفيه ّبتصرفّالشركاء ّالعقار ّملكية ّفي ّّناقالًّّتصرفاًّالشيوع ّّأوللملكية ّبنسبةّبقسمته ّكل بينهم

بينّّقسمةّالعقارّرضائياًّّاتإجراءّياألردنمّقانونّالملكيةّالعقاريةّكماّونظّ ّحصتهّفيّملكيتهّ"

اتفقّالشركاءّفيّالعقارّّإذاعلىّ"ّّنص تمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّالتي112ّّالشركاءّفيّالمادةّ

ّ ّاللجوء ّفعليهم ّبينهم ّقسمته ّعلى ّالشيوع ّعلى ّمعاملةّّإلىالمملوك ّتنظيم ّمرخصّيتولى مساح

القسمةّعلىّانّتتضمنّهذهّالمعاملةّخريطةّتبينّحصصّالشركاءّمفرزةّعلىّالوجهّالذيّيرونهّ

السجلّالعقاريّبعدّاستيفاءّمديريةّالتسجيلّلقيدهاّفيّّإلىويتفقونّعليهّعلىّانّتقدمّهذهّالمعاملةّ

موافقةّجميعّالقسمةّالرضائيةّّتتطلباتّالمتبعةّلدىّالدائرةّ"ّّوجراءإللّوفقاًّالرسومّالمقررةّعنهاّ

القانونيةّالكاملةّّبأهليتهمنّيكونّجميعّالشركاءّمتمتعينّأقسمةّالعقارّبينهمّّوّإجراءالشركاءّعلىّ

ّّ(2)ّ.فرازهإالذيّتمّّنّيتمّتسجيلّالقسمةّفيّالسجلّالعقاريّللعقارأّو

                                                           

ّ.111الحياري.ّشرحّأحكامّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابق،ّص1) )
ّ.1121المادةّ،ّياألردنالقانونّالمدني2ّ) )
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ّ بينّالشركاءّدونّموافقتهمّفيّّالمشتركّتقسيمّالعقارّياألردنقانونّالملكيةّالعقاريةّّنظ ـمكما

بالعقارّالمملوكّّالتصر فتعذرّاتفاقّجميعّالشركاءّعلىّّإذاعلىّ"ّّنص توالتي26ّّنصّالمادةّ

مديرّالتسجيلّّإلىالشيوعّفيهّبطلبّيقدمّّألنهاءفيّهذاّالعقارّّالتصر فعلىّالشيوعّببيعهّيجوزّ

ّّإلىّإلحالته ّّإزالةلجنة ّالعقارية ّقانونّالملكية ّحدد ّوقد ّاتإجراءّياألردنالشيوعّفيّالعقارّ..."

منهّيتمّافراز116ّّالشيوعّفيّنصّالمادةّّإزالةمنّخاللّلجنةّّالشركاءتقسيمّالعقارّالمشتركّبينّ

ّبه ّالشركاءّحسبّحصصهم ّالمشتركّبين ّالمشتركّّ،العقار ّالعقار ّتثبيتّقسمة خاللّمنّويتم

تعديلّملكيةّالعقارّالمشتركّّأوعليهاّيتمّتغيرّّفرازّعلىّسجلّالعقارّوالتيّبناءًّتسجيلّمعاملةّاإل

يهّبموجبّمعاملةّاالفرازّتلغيّفرديهّللشركاءّفملكياتّّإلىفيّالسجلّالعقاريّمنّملكيةّمشتركةّ

ّحلّمحلهاّملكياتّفرديةّمفروزة.لكيةّالشائعةّفيّالعقارّوتمال

ّ ّالقسمةّشابّأنوفيّحال ّويترتبّعلىّّمعاملة ّباطلة ُّبطالنعيبّتعتبر القسمةُّّبطالنها

عادةّو بطالالقسمةّّوّإجراءقبلّّهماّكانتّعليّإلىحالّالعقارّّا  والملكياتّالتيّّاتجراءاإلجميعّّا 

ّ(1)بموجبّمعاملةّالقسمة.ّتّتمّ 

ّطبيع العقار المرهون طبالمزاد العلني  ثالثا : معاملة

ّبهّيكسبّالدائنّعلىّعقارّأمنّالقانونّالمدنيّالرهنّالت1322ّّالمادةعرفتّ ّعقد مينيّ"

مّعلىّالدائنينّالعادينّوالدائنينّالتالينّيتقدّ ّأنيكونّلهّبمقتضاهّّعينياًّّمخصصّلوفاءّدينهّحقاًّ

فهوّحقّعينيّتبعيّينشاّعنّيدّيكونّ"ّّأيفيّالمرتبةّفيّاستيفاءّحقهّمنّالثمنّذلكّالعقارّفيّ

ّّ.هّوشروطّانعقادهأركاناستجمعّجميعّّإذاالّإثارهّآعقدّوكأيّعقدّالّينتجّ

                                                           

(.ّقسمةّالمالّالشائعّفيّظلّقانونّالملكيةّالعقارية.ّرسالةّماجستيرّجامعةّآلّالبيت2121ّخطاطبة،ّدعاءّاحمدّ)1) )
ّ.21ص
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ّأولعقارّسواءّكانّهوّالمدينّنفسهّاّمالكالراهنّالمدينّبينّالدائنّالمرتهنّوبينّّهوّعقد

ّالراهنّّفإذاّشخصّآخر، ّالعيني،كان ّفيدعىّبالكفيل ّالمدين ّليسّّألنهوذلكّّغير ّمدينه يكفل

ّالمدينّبالدينّالمترتبّفيّذمتهّلصالحّالدائنّ ّلوفاء ّضمانا ّبلّبالعينّالتيّقدمها ّالمالية بذمته

ّالّأالّصلاألّ(1)ّالراهن ّالتيرد ّأرهن ّإميني ّعلى ّّ،عقارال ّيمكن ّالمنقوالتّّأنولكن ّعلى يرد

يعطيّالدائنّالمرتهنّحقّامتيازّيقررهّالمالكّالمدينّّمينيأفالرهنّالتّ.السيارةّأوالمسجلةّكالسفينةّ

ّالعقار ّبيع ّمنّحصيلة ّدينه ّعلىّباقيّالدائنينّفيّتحصيل ّبموجبه ّويتقدم ّلدينه ّضمانة ّلدائنه

ّوفقاًّدونّسدادهّالدينّموضوعّسندّالرهنّّالستحقاقّلصالحهويستطيعّالدائنّبيعّالعقارّالمرهونّ

ّ،مينياًّأتّجاءّبهاّ"ّللدائنّالمرتهنّرهناًّالتيّّياألردنمنّقانونّالملكيةّالعقارية173ّّالمادةّّحكامأل

دائرةّالتنفيذّالمختصةّّتنفيذّسندّالرهنّوبيعّالعقارّالمرهونّ إلىيطلبّّأنرهنهّّةكانتّمرتبّياًّأ

فيّّأوالوفاءّبهّّأجلالدينّعندّحلولّّتأديةتاميناّلدينهّبالمزادّالعلنيّفيّحالّتخلفّالمدينّعنّ

جلّلتخلفّالمدينّعنّالوفاءّبماّتعهدّبهّ"ّفقدّحالّتحققّشرطّفيّسندّالرهنّيقضيّبسقوطّاأل

لدىّلرهنّالمحررّلهّمنّالمدينّيقومّبتنفيذّسندّاّبأناعطاءّقانونّالملكيةّالعقاريةّالحقّللراهنّ

ّمكانياًّ ّالمختصة ّالتنفيذ ّالمرهونّدائرة ّالعقار ّالمرهونّوبيع ّالعقار ّالعلنيّبموطن تسديداّّبالمزاد

تنفيذّسندّالرهنّوبيعّالعقارّفيّالمزادّّاتإجراءّياألردنكيةّالعقاريةّمّقانونّالملللدينّ"ّكماّونظّ 

ّ ّ"174ّالعلنيّوذلكّفيّنصّالمادة ّبها ّالتنفيذّّأ..التيّجاء ّلدىّدائرة ّالرهن ّسند يجريّتنفيذ

تنفيذّالسندّوبيعّالعقارّالمرهونّتاميناّلدينّفيّالمزادّالعلنيّّاتإجراءّةالمختصةّالتيّتتولىّمباشّر

ّّالتنفيذ.المنصوصّعليهاّفيّقانونّّاتجراءلإلّطبقاًّ

                                                           

ّ.277(.ّالحقوقّالعينيةّوفقًاّألحكامّالقانونّالمدنيّوقانونّالملكيةّالعقارية،ّص2121أبوّشنب،ّأحمدّعبدالكريمّ)1) )
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هذاّالقانونّّأحكامتستمرّمديراتّالتسجيلّفيّتنفيذّسنداتّالرهنّالتيّباشرتهاّقبلّنفاذّّب.

ّتمضّ  ّواحدّولم ّّإجراءّآخرعلىّّةسنة ّفيّقانونّوضعّّاتجراءلإلّوفقاًّفيها المنصوصّعليها

ّللدينّويقومّمديرّأغيرّالمنقولةّتّموالاأل ّفيّالمعامالتّالجاريّمينا التسجيلّمقامّرئيسّالتنفيذ

ّّ.يذهاتنف

بيعّالعقارّالمرهونّّاتإجراءُّبطالنّبإعالنيسقطّحقّالمحكومّلهّبتنفيذّالحكمّالقاضيّّج.

مّيوجدّلمّينفذّالحكمّخاللّثالثّسنواتّمنّتاريخّاكتسابهّالدرجةّالقطعيةّماّلّإذابالمزادّالعلنيّ

ّ."ّعذرّشرعيّيحولّدونّتنفيذه

عمليةّبيعّّوأنقانونيةّرسمهاّقانونّالتنفيذّّاتإجراءيتمّبيعّالعقارّالمرهونّبالمزادّالعلنيّوفقّ

ّ ّتطبيق ّيتم ّعقارية ّمعاملة ّتعتبر ّّاتإجراءالعقار ّوفق ّفيها ّتمّأحكامالبيع ّحال ّففي ّتالقانون

القانونّتعتبرّمعاملةّباطلةّويحقّللمدينّّأحكامخالفتّّإذاتعتبرّصحيحةّاماّّفإنهابصورةّقانونيةّ

ّللمطالبةّإقامةّورثتهّأو ّالعقارإجراءّإبطالبّدعوى ّبيع ّّوّات ّالعلني بطالبالمزاد ّملكيةّّا  انتقال

ّاألخير.العقارّالمباعّبالمزادّالعلنيّخاللّمدةّسنةّمنّتاريخّتسجيلّالعقارّباسمّالمزاودّ

 :المالب الثالث
 على السج  العقاري قيد أومعاملة التسجي  لتثطبيت حجز 

علىّسجلّالعقارّالمسجل،ّّإشارةّأوتثبيتّحجزّّإلىةّالتيّتهدفّاإلداريّاتجراءاإلمجموعةّ

التيّّياألردنمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّ/ج13ّبهّكماّجاءّبنصّالمادةّّفيّالعقارّالتصر فلمنعّ

فيّالعقارّموضوعّالدعوىّوالىّحينّّالتصر ف"ّتقررّالمحكمةّوبناءّعلىّالطلبّمنعّجاءّبها:ّ

"ّ العقاريّبناءّعلىّطلبّّالتصر فّإبطالففيّحالّانّقررتّالمحكمةّناظرةّدعوىّّالفصلّبها

ّأطرافّأحد ّمنع ّّإجراءها ّيتم ّالدعوى ّموضوع ّالعقار ّتصرفّعلى ّّتوجيهاي مديريةّّإلىكتاب
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ّالعقارّلوضعّاشارةّمنعّتصرفّعلىّالعقارّموضوعّالدعوىّلحينّالبتّفيّ التسجيلّالتابعّلها

هاّدعاوىّعقاريةّانّتوجهّأمامالدعوىّوكذلكّاشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّالمحاكمّالمقامةّ

ّ ّتتعلقّّإلىكتاب ّدعوى ّبوجود ّتفيد ّالعقار ّسجل ّعلى ّاشارة ّلوضع ّالعقاري ّالتسجيل مديرية

شارةّحجزّتحفظيّإقدّيصدرّقراراتّمنّالمحاكمّبوضعّوكذلكّّ(1)رفّعقاريّعلىّالعقارّبتص

رّحجزّتنفيذيّفيتوجبّعلىّمديريةّالتسجيلّوضعّاشارةّالحجزّعلىّسجلّالعقاّأوعلىّالعقارّ

وضع176ّّوكذلكّاشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّفيّنصّالمادةّموضوعّكتابّالحجزّالموجهّلهاّّ

احيلّالعقارّعلىّّإذاعلىّ"ّّنص ترفّفيّالعقارّالذيّتمّبيعهّبالمزادّالعلنيّحيثّاشارةّمنعّتص

ّبالبيعّأالدائنّالمرتهنّفالّيجوزّلهّ باإلفرازّّأوبالهبةّّأوبالمبادلةّّأوبالرهنّّأونّيتصرفّفيه

لورثتهّخاللّتلكّالمدةّّأوورثتهّّأوخاللّسنةّواحدةّمنّتاريخّتسجيلّالعقارّباسمهّويحقّللراهنّ

اشهر6ّّّإلىجرىّدفعّبدلّالمزايدةّمعّالرسومّوالنفقاتّوتخفضّتلكّالمدةّّإذااستردادّهذاّالعقارّ

ّّ.احيلّالعقارّعلىّشخصّاخرّغيرّالدائنّالمرتهنّ"ّإذا

  

                                                           

ّ.212المادةّ،ّياألردنقانونّالملكيةّالعقارية1ّ) )
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 :لثالثا المطبحث
 العقارية العقارية ومعامالت التسجي  اتالتصّرف طُباالن أسطباب

ّ ّبين ّالعقارية ّالملكية ّّاألفرادتنتقل ّخالل ّمن ّالمجتمع ّومعامالتّالتصر ففي ّالعقارية ات

وتنتقلّّصحيحاًّالعقاريّيعتبرّّالتصر فّأركانالتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّففيّحالّتوافرّ

عقدّّأمامحتىّنكونّّباطالًّانعقادهّيعتبرّّأركاندانّركنّمنّبهّالملكيةّالعقاريةّوفيّحالّفقبموج

نّيصدرّمنّالمتعاقدينّوهمّبكاملّاهليتهمّوسليمينّمنّعيوبّأتصرفّعقاريّصحيحّالّبدّّأو

وكذلكّمعامالتّّ(1)توافرّركنيّالمحلّوالسببّوالتسجيلّفيّالسجلّالعقاريّّإلىّباإلضافةّرادةاإل

ّ ّبد ّال ّأالتسجيل ّتتم ّجراءلإلّوفقاًّن ّمخالفتها ّحال ّوفي ّلها ّالمنظمة ّالقانونية ّباطلةّات تعتبر

ّّالتصر فُّبطالنوب ّبموجبّّأوالعقاري ّتمت ّالتي ّالعقار ّملكية ّتبطل ّالعقارية ّالتسجيل معاملة

ّّالتصر ف ّّأوالعقاريّالباطل ّوتبطلّجميع ّالباطلة ّالتسجيل الالحقةّّعمالاألاتّّوالتصر فمعاملة

ّّ:مطلبينّإلىوسيتمّتقسيمّهذاّالمبحثّّ.علىّانتقالّملكيةّالعقار

ّ.اتّالعقاريةالتصر فُّبطالنّ:األو المالب 

ّّ.لتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريمعامالتّاُّبطالنّ:الثانيالمالب 

 :األو المالب 
 ات العقاريةالتصّرف طُباالن

ّهيّّاتالتصر ف ّّعمالاألالعقارية ّالتيّيجريها ّّشخاصاألالقانونية ّبينهم والتيّبموجبهاّفيما

التراضيّّأركانالعقودّوالتيّتتطلبّتوافرّّأحكامعقاريةّالّاتالتصر فّوتأخذّ،اتّالعقاريةتنتقلّالملكي

ّيصبحّّأركانركنّمنّّأليالعقاريّّالتصر فوالمحلّوالسببّوالتسجيلّوفيّحالّفقدانّ انعقاده

                                                           

(.ّسلطةّالقاضيّالتقديريةّازاءّالتصرفاتّالناقلةّلملكيةّعقارّفيّإطارّقانونّالملكية2121ّالحداد،ّراماّمحمدّيحيىّ)1) )
ّالعقارية.ّرسالةّماجستير.ّّجامعةّاليرموك.



40 

عقادهّولكنهّانّأركانتوافرتّّإذاالقانونيّّالتصر فّأووصفّيلحقّبالعقدُّّبطالنفالّباطالًّّالتصر ف

هّإبطالحتىّيتفقّالعاقدانّعلىّّ،ثارهّالقانونيةّمنّحيثّالمبدأآبّفيرتّ،صحتهلمّيستكملّشروطّ

ّّّ(1)ّ.لمّيكنّنهأويعدّكّ،ثرّرجعيأبّالتصر فهّفيزولُّبطالنبّيقضيّالقاضيّأو

ّّ:سبعةّفروعّوهيّإلىوسيتمّتقسيمّهذاّالمطلبّ

ّالتراضي.انعدامّّ:األو الفرع 

ّالمحل.انعدامّّ:الثانيالفرع 

ّ.:ّانعدامّالسببالثالثالفرع 

ّّ.فيّالسجلّالعقاريّالتصر فّأوعدمّتسجيلّالعقدّّ:الراطبعالفرع 

ّّ.العقاريّلمخالفةّالقانونّالتصر فُّبطالنّ:الخامسالفرع 

ّّ.لوقوعّجرمّجزائيّالتصر فُّبطالنّ:السادسالفرع 

ّ.تسجيلّالعقارّفيّالسجلّالعقاريُّبطالنّ:الساطبعالفرع 

 التراضي انعدام: األو الفرع 

القانونيةّالصادرةّمنّمالكّالعقارّوالتيّبموجبهاّتنتقلّالملكيةّّعمالاألالعقاريةّهيّّاتالتصر ف

ّ ّملةّكاّأهليةبّمنّاشخاصّتصدرّأنالعقاريةّوالّبد رادة ّعيبّمنّعيوبّّصحيحةوا  الّيشوبها

ّرادةاإلمعيبةّبأحدّعيوبّّإرادتهكانتّّأوفّناقصةّللمتصرّ ّأهليةبّالتصر فصدرّّإذاماّأّ،الرضا

ّ ّّالتصر فيعتبر ّعليه ّيترتب ّوالذي ّالتراضي ّركن ّفقد ّّالتصر فُّبطالنالعقاري يكونّّوالعقاري

                                                           

ّ.23(.ّالمبسوطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّدارّوائلّللنشرّص2112الجبوري،ّياسينّمحمدّ)1) )
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سنّوانّبقواهّالعقليةّولمّيحجرّعليهّّسنّالرشدّمتمتعاًّيكونّقدّبلغّّماعندّهليةكاملّاألّالشخص

ّّ(1)ّ.ثمانيّعشرةّسنةّشمسيةّكاملة"ّالمعتبرّبلوغّالشخصّالرشد

منهاّبحكمّالقانونّّيحدّ ّأوهليتهّأللتعاقدّماّلمّتسلبّّهالًّأنّيكونّكلّشخصّأساسّنّاألأّو

كالصغيرّغيرّالمميزّالذيّلمّيبلغّسنّالسابعةّمنّعمرهّّهليةنهّقدّيكونّالشخصّعديمّاألأالّإ

وقدّيكونّالشخصّناقصّّ(2)هّوتكونّجميعّتصرفاتهّباطلةّأموالفيّّالتصر ففالّيكنّلهّالحقّب

دائرةّماّّتصر فاتهوّمنّبلغّسنّالتميزّولمّيبلغّسنّالرشدّفهناّتكونّّوالمميزّكالصبيّّهليةاأل

ّ ّوالضرر ّالنفع ّّفإنبين ّاما ّجائزه ّتكون ّمحضا ّنفعا ّضرراًّّأنكانتّنافعة ّمحضاًّّكانتّضارة

عندّّأوّجازةّالوليّ إتكونّموقوفةّعلىّّفإنهاكانتّدائرةّماّبينّالنفعّوالضررّّأنفتكونّباطلةّواماّ

ّّ.(3)ّسنّالرشدّبلوغه

وانّالسنّليسّالعاملّالوحيدّالذيّيؤثرّعلىّقدرةّالشخصّالعقليةّوبالتاليّتميزهّوصالحيةّ

اذّّهليةوهيّماّتسمىّبعوارضّاألّأخرىاتّالقانونيةّبلّتوجدّعواملّالتصر فالعقودّّوّبرامإلّإرادته

عليهّبعضّالعوارضّتوثرّعلىّعقلهّكالجنونّوالعتهّّأقدّيبلغّالشخصّسنّالرشدّومعّذلكّتطّر

ّهليةاألّرضاعّوفّوماّحكمّكلّعارضّهليةوهناّالّبدّمنّمعرفةّمفهومّعوارضّاألوالسفهّوالغفلةّ

تتأثرّبالسنّوبسالمةّّهليةاألّأنوذلكّّ،هليةاألغيرّكاملّّاإلنسانخصائصّتجعلّّأوّأمراضهيّ

ّتناولتّ ّوقد ّالتدبير ّوسالمة ّّأحكامالعقل ّالمدني ّعّوأّياألردنالقانون ّفيّّرضاربعة ّأهليةتوثر

ّ(4).ّ(الجنونّوالعتهّوالسفهّوالغفلة)وهيّّاإلنسان

                                                           

ّ.43ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني1ّ) )
ّ.116ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني2ّ) )
ّ.117ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني3ّ) )
(.ّمصادرّااللتزامّمصادرّالحقّالشخصيّفيّالقانونّالمدني،ّدارّالثقافةّللنشر2111ّالفار،ّعبدالقادرّوملكاويّبشارّ)4) )

ّ.68ص
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ّإوالجنونّّإرادتهذهابّعقلهّوتعطيلّّإلىويوديّّاإلنسانهوّمرضّيصيبّّ:الجنون :2 ّأنما

الصغيرّغيرّالمميزّّتصر فاتهّبحكمّتصر فاتتكونّّ(بداًّأيفيقّالمريضّمنّجنونهّّ)الّيكونّمطبقاًّ

فاقتهّصحيحةّإوقتّّتصر فاتتكونّّ(أخرىغيرّمطبقّ)يفيقّمنّجنونهّتارةّويجنّتارةّّأوباطلةّ

ّّ(1)ّ.العاقلّتصر فاتك

والمعتوهّحكمهّحكمّ،ّنقصانهّالّزوالهّكليةّكالجنونّإلىديّّؤويّاإلنسانهوّخللّيصيبّّ:العته: 0

ّ ّالمميز ّّأيالصغير ّنفعاًّتصر فاتتقبل ّالنافعة ّّويمتنعّمحضاًّّه ّضرراًّالتصر فعليه ّالضارة ّات

ّّ(2)ّ.محضاًّ

والسفيهّّوالعقل.فتحملهّعلىّالعملّعلىّخالفّمقتضىّالشرعّّاإلنسانهوّخفةّتعتريّّ:السفه :3

ّفتكونّ ّعليه ّالحجر ّقرار ّصدور ّقبل ّاما ّالحجر ّقرار ّصدور ّبعد ّالمميز ّالصغير ّحكم حكمه

ّّ(3)ّ.تواطؤّفالّتنفذّأونتيجةّاستغاللّّاتالتصر فكانتّهذهّّإذاهّنافذهّاالّتصر فات

هيّضعفّفيّالملكاتّالنفسيةّتبرزّمنّخاللّاخداعّالشخصّعلىّوجهّيهددّمالهّّ:الغفلة :4

ماّقبلّصدورّإفيّالضياعّوذوّالغفلةّحكمهّحكمّالصغيرّالمميزّبعدّصدورّقرارّالحجرّعليهّ

ّّ(4)ّ.تواطؤّأوكانتّنتيجةّاستغاللّّإذاالّإّةًّهّنافذتصر فاتقرارّالحجرّعليهّتكونّ

نهاّالّتوثرّعلىّأبكمّاألّأوعمىّاألّأوفيّالعاهاتّالبدنيةّكاألصمّّصلاألّ:الطبدنية العاهات: 5

ّتقررّّياألردنّالمشر عخذّأومعّذلكّّاإلنسانّأهلية ّالقضائيةّوهيّنظريةّجديده بنظريةّالمساعدة

لذلكّفقدّوردّفيّّوتطبيقاًّّات،التصر فمنّوقوعهمّفيّخطرّّذوّالعاهاتّالجسمانيةّمنعاًّّشخاصلأل

                                                           

ّ.128/2ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني1ّ) )
ّ.128/1ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني2ّ) )
ّ.122ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني3ّ) )
ّ.71الفار،ّعبدالقادر؛ّوبشارّملكاوي.ّمرجعّسابق.ّص4) )
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رّعليهّبسببّبكمّوتعذّ أعمىّأّأوصمّأعمىّأّأوّاًّأبكمّأوّاًّصمأكانّالشخصّّإذانهّأ132ّالمادةّ

ّّ(1)ّ.اًّوصينّلهّتعيّ ّأنجازّللمحكمةّّإرادتهذلكّالتعبيرّعنّ

ّانّ ّّباألساساتّالعقاريةّهيّالتصر فكما نّتصدرّمنّأتصرفاتّقانونيةّتستوجبّلصحتها

ّايّعارضّمنّعوارضّّهليةشخصّكاملّاأل ّاهليته ّّهليةاألوالّيشوبه نّتصدرّأكذلكّالّبد

ّياألردنبعيبّمنّعيوبّالرضاّوقدّتحدثّالقانونّالمدنيّّمشوبةحرةّغيرّّإرادةبتصرفاتهّالقانونيةّ

ّّ(2)ّ.والتغريرّوالغبنّاإلكراهعنّثالثةّعيوبّللرضاّالغلطّّو

ّأندونّرضاءهّوهوّاماّّمعنوياًّّأوّمادياًّّيعملّعمالًّّأنجبارّالشخصّبغيرّحقّعلىّإهوّّاإلكراه 

ّاإلكراهّوّيعيبها،وليسّفقطّّنهائياًّّرادةاإلالماديّهوّالذيّيعدمّّاإلكراهمعنويّّوّأويكونّاكراهّماديّ

ّالمعنىّيعدمّالرضاّويجعلّ ّأّ،باطالًّّالتصر فبهذا النفسيّفهوّالّّاإلكراهالمعنويّفهوّّاإلكراهما

ّاإلكراهويكونّّ.اإلكراهالمكرهّبعدّزوالّّةجاّزإموقوفّعلىّّالتصر فيعدمّالرضاّانماّيفسدهّفيكونّ

كانّهناكّتهديدّبخطرّجسيمّّإذاّأًّيكونّملجّأنماّأفيّالقانونّالمدنيّّاإلكراهفّ.أملجوغيرّّأًّملج

كانّّإذاّأتالفّالمالّويكونّغيرّملجإّأويذاءّاإلّأومحدقّيلحقّبجسمّالمكرهّكالتهديدّبالضربّ

ّّ(3)ّبالحبس.التهديدّغيرّذلكّكالتهديدّ

جبارّالشخصّبغيرّإوالتيّجاءّبهاّهو132ّّفيّنصّالمادةّّاإلكراهوقدّعرفّالقانونّالمدنيّ

منّالقانون136ّّوحددتّالمادةّّمعنويًاّكماّأوّبدونّرضاهّويكونّمادياًّّنّيعملّعمالًّأحقّعلىّ

ّأوبخطرّجسيمّمحدقّيلحقّبالجسمّّكانّتهديداًّّإذاملجئّّاإلكراهعلىّ"ّيكونّّنص تالمدنيّالتيّ

                                                           

ّ.132ي،ّالمادةّاألردنالقانونّالمدني1ّ) )
ّ.72الفار.ّمصادرّااللتزامّمرجعّسابق،ّص2) )
ّ.242المادةّ،ّالعدليةمجلةّاألحكام3ّ) )
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ّدونّذلكّّوّكانّتهديداًّّإذاالمالّويكونّغيرّملجئّ ّأبما ّالرضاّأبّالملجأّاإلكراهنّحكم ّيعدم نه

  .التصر فُّبطالنهّوهوّالرضاّمماّيترتبّعليهّأركانّأحدّالتصر فوبالتاليّيفقدّّويفسدّاالختيار

ّّوالتغرير: الغطبن ّبين ّالتعادل ّعدم ّيضعهّّاألداءاتهو ّالذي ّالتوازن ّيختل ّوجه ّعلى المتقابلة

ّإلىالمتعاقدانّموضوعّاعتبارّعندّالتعاقدّبحيثّيكونّبينهماّفرقّكبيرّحسبّسعرّالسوقّويؤديّ

استعمالّطرقّّأوماّالتغريرّهوّالتدليسّأّ،(1)قلّمماّيعطيهّأّأحدهماّيأخذهخسارةّبحيثّيكونّماّ

نّيكونّأنّيرتبطّالغبنّبالتغريرّّوأاشترطّالقانونّالمدنيّبّالتعاقدّوقداحتياليةّلحملّالمتعاقدّعلىّ

142ّّالمادةّّنص تفقدّّفاحشاًّّغبناًّ وتحققّالعقدّتمّّخرباآلالمتعاقدينّّأحدغررّّإذامنهّعلىّ"

ّّّ.بغبنّفاحشّكانّلمنّغررّبهّفسخّالعقد

ّاإلنسانمّهناكّواقعةّغيرّصحيحةّيتوهّ ّبأنمّغيرّالواقعّحالةّتقومّبالنفسّتحملّعلىّتوهّ ّالغلاّ

مدنيّالغلطّمنّعيوبّالرضاّوقدّاعتبرّالقانونّالّمّعدمّصحتهاواقعةّصحيحةّيتوهّ ّأوصحتهاّ

وقعّالغلطّفيّّإذامنهّعلىّ"123ّّالمادةّّنص تالقانونيّحيثّّالتصر فُّبطالنترتبّعليهاّالتيّي

ّّ(2).ّفيّالمحلّبطلّالعقدّ"ّأواإلنعقادّفيّشرطّمنّشروطّّأوماهيةّالعقدّ

 انعدام المح : الفرع الثاني

ّّّّّّ ّالعقد ّّالتصر فّأومحل ّموضوعه ّهو ّفمثالًّأالقانوني ّتحقيقها ّالمراد ّالقانونية ّالعملية ّي

ّالبيعّهوّنقلّالملكيةّبعوض علىّّالتزاماتنشاءّإونقلّالملكيةّيتحققّعنّطريقّ،ّموضوعّعقد

منّالقانون127ّّالمحلّفيّنصّالمادةّّأحكامّياألردنّالمشر عنظمّّوقدأحدهما،ّّأوعاتقّالطرفينّ

                                                           

 .21(.ّالغبنّفيّالقانونّالمدنيّدراسةّمقارنة،ّدارّالثقافةّللنشر،ّص2111الرشدان،ّمحمودّعليّ)1) )
 .143و142ّيّصفحةّاألردنالمذكراتّاإليضاحيةّللقانونّالمدني2ّ) )
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ّ"يجبّ ّبها ّجاء ّالتي ّيضافّأالمدني ّمحل ّعقد ّلكل ّيكون ّّإليهن ّالمدنيّ" ّالقانون ّوحدد كما

ّّوهي:الشروطّالواجبّتوافرهاّفيّالمحلّ

ّموجوداًّأ .أ ّالمحل ّيكون ّإّن ّموضوع ّان ّإّاإللتزامذ ّممكناًّأّوّءشيعطاء ّيكون كانّّإذاّن

ّّ.متناعّعنّعملاإلّأوموضوعهّالقيامّبعملّ

ّّ.للتعينّقابالًّّأوّنّيكونّالمحلّمعيناًّأ .ب

ّّ.نّيكونّالمحلّمشروعاًّأ .ج

ممكنّّءشيالّعلىّّموجودّفعالًّّءشيعلىّّاإللتزامنّيقعّأّإلىالمتعاقدانّّإرادةاتجهتّّفإذا

نّيكونّمحلّالعقدّأّياألردنّالمشر عجازّأوقدّّ،غيرّموجودّءالشيكانّّإذاالّيقعّّاإللتزامفّ،الوجود

ّءالشيللمعاوضاتّالماليةّّنّيكونّمحالًّأ"يجوز161/1ّّفيّالمستقبلّحيثّوردّفيّنصّالمادةّ

ومعّذلكّفقدّاستثنتّالوصيةّّ،انتفىّالغررّوالمقصودّبالغررّعدمّالقدرةّعلىّالتسليمّإذاالمستقبلّ

ّّانهأل ّتعلقتّّإذاتبرعّمحضّفالّغرر ّالغررّمقصورّعلىّّبموصيما ّفشرطّانتفاء ّمعدوم به

التعاملّّيمنعّياألردنّالمشر عالمعاوضاتّالماليةّاماّالتبرعاتّفالّيشترطّبهاّانتفاءّالغررّعلىّانّ

نهّالّيجوزّالتعاملّفيّتركةّأ"ّغير161/2ّّبتركةّانسانّعلىّقيدّالحياةّفقدّجاءّبنصّالمادةّ

انسانّعلىّقيدّالحياةّولوّكانّذلكّبرضاهّاالّفيّاالحوالّالتيّنصّعليهاّالقانونّوبناءّعلىّذلكّ

ّ ّيجوز ّذأفال ّمن ّالمورثّويستثنى ّوفاة ّقبل ّلمورثه ّمملوك ّيتصرفّالوارثّبمال ّالوصيةّن لك

ّّوالوقف ّّالعقاريّالتصر ففمحل ّأّالتصر فموضوع ّعليه ّالذيّوقع ّالعقار العقاريّّالتصر في

ّللتداولّوقابالًّّنّيكونّموجوداًّأفيجبّ ّالقانونيّ، ّالذيّوضعها ّلشروطّالمحل وفيّحالّمخالفة

ّّ(1).ّباطالًّالعقاريّّالتصر فالمدنيّفيكونّ

                                                           

ّ.86صعبدالقادر.ّمرجعّسابقّ،ّالفار1) )
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ّنّيكونّموجوداًّأويشترطّبهّّالتصر فّأوالسببّهوّالغرضّالمباشرّالمقصودّمنّالعقدّّّّّّّّّ

ّأووالسببّهوّشرطّمنّشروطّصحةّالعقدّّواآلدابوغيرّمخالفّللنظامّالعامّّومباحاًّّصحيحاًّّو

نّيكونّلهّسببّيستندّأيقومّعليهّفكذلكّيجبّّنّلهّمحالًّأنّالعقدّكماّألالقانونيّذلكّّالتصر ف

ّعليه ،ّ ّيكون ّّاًّنشائيإوالسببّقد ّمصدر ّّإلىّأد ىيّالسببّالذيّأّاإللتزاموهو ّأوّاإللتزامنشوء

الوصولّّاإللتزامالغرضّالمباشرّالذيّيقصدّّأووهوّالغايةّالمباشرةّّاًّقصديّاًّوقدّيكونّسببّ،الحق

ّإليه ،ّ ّنصّالمادة ّاستقراء ّف162ّومن ّالمدني ّالقانون ّإمن ّفيّالمشر عن ّثالثةّّاشترط السبب

ّ:شروط

نّيكونّهذاّالسببّأويجبّنّيكونّلهّسببّأتصرفّيجبّّأوكلّعقدّّوجودّالسببّويعنيّوال:أ

ّنّالعقدّوحتىّاإلنتهاءّمنّتنفيذه.وقتّتكويّموجوداًّ

ّتعاقد.ّأونّيقومّعليهّالتزامّأفالسببّغيرّالصحيحّالّيصلحّّصحيحاًّنّيكونّالسببّأثانيا:ّ

ّّ.العامةّواآلدابللنظامّّوهوّالذيّالّيحرمهّالقانونّوالّيكونّمخالفاًّّمشروعاًّنّيكونّالسببّأثالثا:ّ

 التصّرف أوتسجي  العقد عدم : الفرع الراطبع

ّأركانمنّّاًّركنفيّالسجلّالعقاريّلقانونيّالواقعّعلىّالعقارّالمسجلّاّالتصر فيعتبرّتسجيلّ

ّالتصر فُّبطالنفيّالسجلّالعقاريّللعقارّّالتصر فالعقاريّويترتبّعلىّعدمّتسجيلّّالتصر ف

كّيتمسّ ّأنلمصلحتهُّّبطالنرّالويستطيعّمنّتقرّ ّ،منّقانونّالملكيةّالعقارية63ّّةالمادّحكامألّوفقاًّ

ّليسّّ-1"ّمنّالقانونّالمدنيّالتيّجاءّبها168ّّةلنصّالمادّتطبيقاًُّّبطالنبال ّالباطلّما العقد

ّالقانونّّالذيالشكلّّأوالغرضّمنهّّأومحلهّّأواختلّركنهّّبأنووصفهّّهأصلبّمشروعاًّ فرضه

ُّبطالنيتمسكّبالّأنذيّمصلحةّّولكلّ -2ّ.اإلجازةثرّوالّتردّعليهّأّأيالنعقادهّوالّيترتبّعليهّ
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ّ ّّأنوللمحكمة "ّ ّنفسها ّتلقاء ّمن ّ"تقضيّبه ّالتميز ّباجتهاداتّمحكمة ّجاء ّإقامةمنّخاللّوقد

عادةعقدّالبيعّالعقاريّّوّإبطالدعوىّ ّدّالباطلّهوّماّليسّمشروعاًّلعقاماّكانتّعليهّّإلىالحالّّا 

ّّهأصلب ّّبأنووصفة ّاشترطّالقانونّلتمامّّأواختلّركنه ذا ّوا  ّالقانونّالنعقاده الشكلّالذيّفرضه

ّعمالًّ ّوذلك ّمراعاته ّيجب ّالشكل ّفهذا ّمعين ّشكل ّاستيفاء ّ)ّالعقد ّمن168ّو112ّبالمادتين )

معاملةّالبيعّتجريّّأنعلىّّراضياأل/ّأ(ّمنّنظامّتسجيل3ّالمادةّ)ّنص تالقانونّالمدنيّكماّ

غيرّالمنقولةّّموالفةّسجلّاأليبدائرةّالتسجيلّبموجبّعقدّبيعّوتشطبّأسماءّالبائعينّمنّصح

بينّّاألخرىنّفيهاّاسمّالمشتريّمعّرقمّوتاريخّعقدّالبيع،ّوالّتنتقلّالملكيةّوالّالحقوقّالعينيةّويدوّ 

ّ ّبالتسجيل ّإال ّالغير ّحق ّوذلك ّعمالًّّحكامألّوفقاًّالمتعاقدين ّوذلك ّبه ّالخاصة بالمادةّّالقوانين

احتفاظّالمشتريّبأوراقّالبيعّلديهّوعدمّتسجيلّعقدّالبيعّّفإن(ّمنّالقانونّالمدنيّوعليه1148ّ)

ّ(1)ّ.أثر"ّلهّوالّينتجّتامّ ّغيرالبيعّّيجعل

رادةّوكاملةّّأهليةبالعقاريّّالتصر فقدّيصدرّّو نهّيصيبهّعيبّيتعلقّبمحلّأّإالصحيحةّّا 

العقاريةّوحددّشروطّّاتالتصر فالمدنيّالقانونّّنظ ـمفقدّّ،التصر فالسببّالمقصودّبّأوّالتصر ف

ّ ّيترتبّعليهّّتفقدّشروطّتنظيمهاّاتالتصر فبعضّّأنالّإصحتها ّالقانونّنظ ـمفقدّّها؛ُبطالنمما

 ّ.تعتبرّباطلةّلهاّتهخاصةّبهاّففيّحالّمخالفّاًّأحكامالوصيةّكتصرفّعقاريّونظمّّأحكامّالمدني

 العقاري لمخالفة القانون التصّرف طُباالن: الفرع الخامس

ّيكونّ ّوقعّمخالفاًّأالّإّصحيحاًّّوّركانالعقاريّمكتملّاألّالتصر فقد الّّسبابللقانونّألّنه

قانونّالملكيةّالقواعدّالقانونيةّالتيّّوضعّوقدّللقانون،ّةمخالفّوخارجةّعنهّّسبابتتعلقّبهّبلّأل

                                                           

ّ،ّمنشوراتّموقعّقرارك.1222ّلعام1681ّّيةّرقمّاألردنقرارّمحكمةّالتميز1ّ) )
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ّتملّ تنظّ  ّـم ّّشخاصاألك ّوالحكمياألردنغير ّيين ّالمملكة ّللعقاراتّفي ّضمنّياألردنين ّالهاشمية ة

ّوهي:ّةفيّحاالتّمعينّهاومنعّتملكّمعينةشروطّ

ماّّوفقاًّتملكّالعقاراتّفيّالمناطقّالحدوديةّواالثريةّوالتاريخيةّّياألردنالّيسمحّلغيرّّ:وال  أ

ّ ّالتي133ّّجاءّبالفقرةّبّمنّالمادة ّيحظرّعلىّغيرّعلىّّنص تمنّقانونّالملكيةّالعقارية "

فيّّياألردنتملكّالعقاراتّفيّالمناطقّالحدوديةّواالثريةّوالتاريخيةّ".ّفقدّيتمّتملكّغيرّّياألردن

يتملكّغيرّّأنوقدّيحدثّّللقانون،للعقارّباطلةّلمخالفتهاّّملكيتهثريةّفتعتبرّأّأومناطقّحدوديةّ

ّلذلكّّياألردن ّالمخصصة ّإحسبّالشروط ّالمناطقّاألأال ّتحديد ّلعدم ّونتيجة ّوالحدوديةّنه ثرية

ّّثرية.أّأوبشكلّدقيقّمنّناحيةّبيانّالمساحاتّالمكانيةّالتيّتعتبرّمناطقّحدوديةّ

ّّ:ثانيا   ّلغير ّيسمح ّبهاّّياألردنال ّتعترف ّال ّدولة ّجنسية ّيحمل ّالذي والشخصّالحكمي

منّمتطلباتّتطبيقّهذاّالشرطّتعميمّّ.(1)ّاًّعينيّاًّيكتسبّحقّأوّعقاراًّّيتملكّأنةّياألردنالمملكةّ

تملكّّأحكامّأردنيّحسبفقدّيتمّتملكّعقارّلشخصّغيرّّ،األردنالجنسياتّالتيّالّتعترفّفيهاّ

ّ.ةّالهاشميةياألردنفيّالمملكةّّاجنسيتهّغيرّمعترفّبهّبأنّيتبي نثمّينّياألردنغيرّ

قليمّإوقانونّسلطةّّاألردنقانونّتطويرّسلطةّواديّّأحكامبتستثنىّالعقاراتّالمشمولةّّ:ثالثا  

ّ ّسلطة ّوقانون ّالخاصة ّاالقتصادية ّإالعقبة ّالتنموي ّالبتراء ّاإلّالسياحي،قليم ّمنّوقانون ستثمار

ّالعقاريةينّوالحكميينّالواردةّفيّقانونّالملكيةّياألردنغيرّّشخاصاألكّتملّ ّأحكام ّإلىّبالرجوع،

الحكميينّوحداتّزراعيةّفيّمنطقةّواديّّشخاصاألمنعّتملكّّاألردنقانونّتطويرّسلطةّواديّ

ّّّّ.األردن

 
                                                           

ّ.132ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية1ّ) )
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ّ ّّالتصر فيعتبر ّالعقار ّعلى ّالواقع ّّباطالًّالعقاري ّورى ّالسببّمن ّكان ّالتصر ففيّحال

العقاريّّالتصر ففيعتبرّّ،اًّتزويّرّأوّكانّاحتياالًّأالعقاريّوانتقالّالملكيةّالعقاريةّجرمّجزائيّسواءّ

(2ّيستفادّمنّالمادةّ) نهأبالتميزّّمحكمةّرتلذلكّقّرّباطلّالنعدامّالرضاّلدىّالمتصرفّوتطبيقاًّ

ةّرضانهّالّتسمعّدعاوىّالمعأ1223ّلسنة42ّّغيرّالمنقولةّرقمّّموالباألّالتصر فمنّقانونّ

ّاأل ّالملكّوسائر ّفي ّالمستعار ّّموالواالسم ّوبما ّتسجيل. ّبسند ّوالموثقة ّالمنقولة العقارّّأنغير

ّيتضحّمنّسندّالتسجيلّ ّوالتيّبموجبهاّّفإنموضوعّالدعوىّمملوكّللمدعيّكما الوكالةّالمزورة

ّ ّالّيكسبهمّحقّملكيةّّرضاألجرىّبيعّقطعة ّسابقًا ّوالمشارّإليهم للمشترينّمنّالمدعىّعليهم

باطلّوماّبنيّّأساسالعقارّبأيّصورةّكانتّألنّملكيةّالعقارّبموجبّهذهّالوكالةّقدّبنيتّعلىّ

علىّباطلّفهوّباطلّوالّمجالّلتطبيقّنظريةّالوكالةّالظاهرةّفيّهذهّالدعوىّلعدمّتوافرّشروطهاّ

ُحسنّالنيةّالّتكسبّّأننيةّالمشترينّإلكسابهمّملكيةّالعقارّألنّالقاعدةّالعامةّاالدعاءّبحسنّّأو

انتفىّالتزويرّّإذاالبحثّفيّالعقودّلحسنّالنيةّإالّّإلىالعقدّالمزورّصفةّالمشروعيةّوالّيصارّ

ّ.(ّمنّالقانونّالمدني168عماًلّبالمادةّ)

ّ ّّالتصر فُّبطالنّأسبابوكذلكّمن ّتم ّقد ّّبناءالعقاريّانّيكون ّوقوعّعلى االحتيالّجرم

المدعيةّقدّاستندتّفيّدعواهاّّأنحيثّّو2364/2121ّستئنافّرقمّوتطبيقاّلذلكّقرارّمحكمةّاال

عقودّالبيعّألنّهذهّالعقودّقدّشابهاّعيبّعدمّصحةّالرضاّوذلكّلوقوعّالمدعيةّتحتّّإبطالّإلى

حيثّ(السالمّحسامّوناصرّوعبد) والثانيّوالثالثّاألولتأثيرّاالحتيالّمنّجانبّالمدعىّعليهمّ

ّ ّوحيث ّباالشتراك ّاالحتيال ّبجرم ّبموجبها ّأدينا ّجزائية ّحكم ّقرارات منّ (332) المادةّأنصدر

ّفيّ ّالجزائية ّالمحكمة ّعن ّالصادر ّالجزائي ّاعتبرتّالحكم ّقد ّالمحاكماتّالجزائية ّأصول قانون
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باإلدانةّقوةّالشيءّالمحكومّبهّّوأباإلسقاطّّأوعدمّالمسؤوليةّّأوموضوعّالدعوىّالجزائيةّبالبراءةّ

ّّأمام ّونسبتها ّالقانوني ّوبوصفها ّالجريمة ّبوقوع ّيتعلق ّفيما ّالمدنية ّّإلىالمحاكم ّوأنفاعلها

ّ (43) المادة ّعرفتّالرد ّالعقوباتّقد ّقانون ّّإعادةّبأنهمن ّوقوعّّإلىالحال ّقبل ّكانتّعليه ما

ّ ّإعالن ّيتوجب ّوأنه ّممكنًا ّذلك ّكان ّكلما ّبالرد ّالمحكمة ّوتحكم ّّوُّبطالنالجريمة عادةالعقود ّا 

ّبأنحالتهاّقبلّعقدّالوكالةّوتسجيلهاّباسمّالمدعيةّوأنهّالّيردّالقولّّإلىموضوعّالدعوىّّرضاأل

ّهكونّالمدعىّعليّباطالًّوقعّّعقدّالبيعّأنحسنّالنيةّمماّينبنيّعلىّذلكّّرضاألالذيّاشترىّ

دانتهّبجرمّاالحتيالّالمسندّإثبتّّأنبعدّّبصفتهّوكيالًّّرضاألفيّّالتصر فالّيملكّحقّّاألول

ّأّوّإليه ّاحتصل ّّالوكالةنه ّيترتب ّمما ّاحتيالية ّسنداًُّّبطالنّعليهبوسيلة ّالبيع ّحكامألّعقد

ّ."ا 168 المادة

 تسجي  العقار في السج  العقاري طُباالن: الفرع الساطبع

تسويةّالعقاراتّالتيّلمّتتمّتسويتها2112ّّلعام13ّّرقمّّياألردنّقانونّالملكيةّالعقاريةّنظ ـم

ّّوّأو ّمنّالتسوية ّّوّأحكامكانتّمستثناة ّالعقاراتّّاتجراءاإلتسجيلها ّتسوية ّلغاية الواجبّاتباعها

ّال ّالعقاريغير ّفيّالسجل ّالعقارّّوّ،مسجلةّوتسجيلها صداروفيّحالّتمتّتسوية ّتسجيلّّا  سند

ّّأوّهليةالّانهّيحقّللمتضررّناقصّاألإيعتبرّالسندّوثيقةّغيرّقابلةّّللطعنّ الغائبّّّأوفاقدها

والتيّجاءّبهاّ"ّّياألردنّمنّقانونّالملكيةّالعقارية22ّالمادةّّحكامألّوفقاًّاالعتراضّعلىّالتسجيلّ

ّأماميعدّالسندّالصادرّعنّمديريةّالتسجيلّبحقّالمتصرفّباسمّطالبهّوثيقةّغيرّقابلةّللطعنّ

ّأوفاقدهاّّأوّهليةنهّيحقّللمتضررّناقصّاألأعلىّّ،معترضّعلىّهذاّالتسجيلّأيالمحاكمّمنّ

علىّمنّسجلّالعقارّباسمهّخاللّالمددّالواردةّفيّّةدعوىّلدىّالمحكمّإقامةالمفقودّّأوالغائبّ

ّالفقّر ّبّمنّالمادة ّالقانون21ّة ّأمنّّأيعلىّّأوّ،منّهذا ّّأوصوله زوجهّفيّحالّّأوفروعه
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ّ ّالعقار ّبّأيّإلىانتقلتّملكية ّمنّالصورأمنهم ّانتقلتّّ،يّصورة ّتطبقّإلىواذا ّأحكامّغيرهم

ّمنّهذاّالقانون.13ّالمادةّ

 :الثاني المالب 
 معامالت التسجي  طُباالن

عقدّعلىّسجلّالعقارّالمسجلّّأولتسجيلّتصرفّالمتبعةّّاتجراءاإلمعامالتّالتسجيلّهيّ

وفيّحالّمخالفةّمعاملةّّألخرىوهيّتختلفّمنّمعاملةّّتغيرّعلىّالملكيةّأوتسجيلّتعديلّّأو

مخالفةّّأسبابنّانتقالّالملكيةّوسنبيّ ُّبطالنالتسجيلّلشروطّتنظيمهاّتعتبرّباطلةّويترتبّعليهاّ

ّّ:ثالثةّفروعّوهيّإلىقسمّهذاّالمطلبّبحيثّنّتنظيمهاالتسجيلّلشروطّّتمعامال

ّّ.:ّمعاملةّانتقالّالملكيةّالعقاريةّباإلرثاألو الفرع 

ّّ.:ّمعاملةّالقسمةّالعقاريةّوازالةّالشيوعّبالعقارّالمشتركالفرع الثاني

ّّ.العقارّبالمزادّالعلني:ّمعاملةّبيعّالفرع الثالث

ّاإلرثطب العقارية معاملة انتقا  الملكية: األو الفرع 

ّ ّاتباع ّباإلرث ّالملكية ّانتقال ّمعاملة ّبصورةّإجراءتستوجب ّلتتم ّمعينة ّوتنظيمية ّقانونية ات

القانونيةّوالشرعيةّالمنظمةّالنتقالّّحكامباطلةّمخالفةّلألّاتإجراءكانتّمبنيةّعلىّقانونيةّوفيّ

ّبالميراث ّّالملكية ّباطلة ّاالنتقال ّمعاملة ّتعتبر ّالتيُّّبطالنويترتبّعليها ّالعقارية ّالملكية انتقال

ّ ّصور ّومن ّالباطلة ّالمعاملة ُّّبطالنانتقلتّبموجب ّاالنتقال ّأمعاملة ّتكون ّحجةّن ّعلى مبنية

المورثّعلىّقيدّالحياهّفيّحالةّّبأنيظهرّّأنّأوتقريرّتصفيةّباطلةّّأوّ(1)رثّباطلةّإحصرّ

ّأنّأودونّتنفيذّوصاياّالمتوفيّّأويتمّتقسيمّالتركةّدونّتسديدّديونّالتركةّّأنّأوالوفاةّالحكميةّ

                                                           

ّ.،ّمنشوراتّموقعّقرارك2113لعام4113ّّقرارّمحكمةّالتميزّرقم1ّ) )
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الّيتمّتوزيعّالتركةّعلىّجميعّالورثةّالشرعيينّبحيثّالّيتمّذكرّبعضّالورثةّفيّتقريرّتصفيةّ

ّسبابفيّاحتسابّاالنصبةّالشرعيةّللورثةّوغيرهاّمنّاألّأخطّأوّ(1)ّاإلرثحجةّحصرّّأوالتركةّ

ّوأنُّبطالنيتمسكّبالّأنلمصلحتهُّّبطالنيستطيعّمنّتقررّالّوّ،االنتقالعلىّمعاملةّّألتيّقدّتطّرا

ّّ.الحقةّتصر فاتوماّبنيّعليهاّمنّباإلرثّّاالنتقالمعاملةّّإبطاليقيمّدعوىّ

 وازالة الشيوع طبالعقار المشتركمعاملة القسمة العقارية : الفرع الثاني

ّالعقارّالمشتركّّو ّقسمة ّمنّالمعامالتّالتيّيترتّ اّ تعتبرّمعاملة ّالملكيةّفرازه ّانتقال بّعليها

تبطلّقضائيةّّأوالواجبّاتباعهاّسواءّكانتّقسمةّرضائيةّّاتجراءالعقاريةّوفيّحالّمخالفتهاّلإل

ّ ّالمشترك ّالعقار ّقسمة ّمعاملة ّشروطّصحة ّمن ّتوافر ّالرضائية فيّكلّّالتصر فّأهليةالقسمة

ّالشركاءّغائباًّّأحدكانّّإذامنّالقانونّالمدنيّالتيّجاءّبهاّ"1141ّّّالمادةكدتهّأشريكّوهذاّماّ

جازهاّأقانونّالملكيةّالعقاريةّّأنالّإناقصهاّفالّتصحّالقسمةّالرضائيةّحينئذّ"ّّأوّهليةألاّفاقداًّّأو

وجدّمنّبينّالشركاءّفيّّإذاذنّالمحكمةّ"ّإخذّأبعدّّهليةيقومّالوصيّمكانّناقصّاألّأنشريطةّ

ّناقصّاأل ّالشيوع ّالمملوكّعلى ّّأوّهليةالعقار ّّاًّمفقودّأوّاًّغائبّأوفاقدها ّفي ّمقامه ّإزالةفيقوم

ّمةالمحكذنّبذلكّمنّإبعدّالحصولّعلىّّمّالذيّينوبّعنهّقانوناًّالقيّ ّأوّالوصيّ ّأوّالشيوعّالوليّ 

"ّ ّّففيّ(2)ّالدينية ّكان ّفاقداًّّأحدحال ّقبلّّأهليةكانتّّأوّألهليتهّالشركاء ّمن ّتتم ّولم ناقصة

ّّ.تصر فاتتعتبرّالقسمةّباطلةّويبطلّماّترتبّعليهاّمنّّهليةالوصيّعلىّفاقدّاأل

أليّمتقاسمّّياألردنّالمشر عجازّأحيثّفسخّالقسمةّّأسبابكماّاعتبرّالغبنّفيّالقسمةّمنّ

منّالقانونّالمدنيّويستخلص1121ّّو1121ّهّفيّالموادّأحكامطلبّفسخّالقسمةّالرضائيةّونمّ

ّأحكاممنّ ّأهما ّالمتقاسم ّالحقّالّيتمتعّبه ّالقضائيةّفالّإنّهذا ّالقسمة ّاما الّبالقسمةّالرضائية
                                                           

ّ.2121لعام4212ّّقرارّمحكمةّاالستئنافّرقم1ّ) )
ّ.111ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية2ّ) )
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القسمةّالقضائيةّتمنعّوالتدابيرّالتيّتتخذّبّاتجراءاإلنّيجوزّالمطالبةّبفسخّالقسمةّلهذاّالسببّأل

ّّ(1)ّ.نهاّتصدرّبحكمّقضائيأّإلىضافةّإالمتقاسمينّّبأحدالغبنّالفاحشّ

ّللغبنّبالّ ّالعقد ّفسخ ّالتيّالّتجيز ّالعامة ّعلىّالقواعد ّللغبنّاستثناء ّالقسمة ّفسخ ويعتبر

ّالحكمّبكونّالقسمةّالرضائيةّقائمةّعلىّالعدالةّبينإتغريرّ ّالّفيّحاالتّخاصةّلكنّيبررّهذا

منّالقانونّالمدنيّ"ّيجوزّلمنّلحقهّغبنّفاحشّفي1121/1ّّلماّجاءّبنصّالمادةّّوفقاًّّالشركاء

ّ ّالرضا ّالعامةّّعادلةّعادتهااّ القسمةّّوفسخّّةيطلبّمنّالمحكمّأنالقسمة ّجاءّبقرارّالهيئة "وقد

حصة121ّّكانتّالمدعيةّتملكّّفإذا"ّ...18/2/2112ّّرّالصاد2721/2114ّزّالتميّمحكمةل

ّنتيجةّالقسمةّاألّفإنحصة811ّّّأصلمنّ ّلها مرّالذيّيثبتّقيمةّالحصةّالواجبّتخصيصها

ّ ّاليها ّتوصلت ّالتي ّالنتيجة ّوتكون ّبها ّلحق ّالذي ّالفاحش ّقرارّّمحكمةالغبن ّبتايد االستئناف

ّ ّباألولّالدرجةمحكمة ّالقاضي ّّوّإبطالى ّوفسخها ّالرضائية ّالقسمة بطالمعاملة البيوعاتّالتيّّا 

ّّو ّالقسمة عادةتمتّبعد ّّا  ّّوّإلىالحال ّتتفق ّالقسمة ّقبل ّكانتّعليه ّّأحكامما من1121ّّالمادة

ّ.القانونّالمدني

ّأ ّيتعلقّبالقسمةّمنّخاللّلجنة ّفيما ّالشيوعّّإزالةما ّالطعنّّنظ ـمفقد ّالعقارية قانونّالملكية

البدايةّالتيّيقعّالعقارّموضوعّالقسمةّضمنّاختصاصهاّّمحكمةالشيوعّلدىّّإزالةبقراراتّلجنةّ

كانتّبمثابةّّإذامنّتاريخّتبليغهاّّأوكانتّوجاهيةّّإذامنّتاريخّصدورهاّّيوما31ًّّالمكانيّخاللّ

ّّ(2)ّ.الوجاهي

ّّالحاالت:ومنّهذهّلّمنّالقسمةّباطلةّيجعّالقسمةّإجراءلمّيكنّمعلوماّوقتّّمرأقدّيظهرّ

                                                           

ّ.121الحياري.ّشرحّالحقوقّالعينيةّمرجعّسابق.ّص1) )
ّ.142يوسف.ّمرجعّسابق.ّصعبيدات،2ّ) )
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الّتركةّاالّبعدّسدادّديونّالمتوفيّّبأنهمنّالمقررّّأندينّعلىّالمورثّحيثّّ:ّظهوروالأ

تقاسمواّالتركةّّفقدوبالتاليّاالصلّانّيستوفيّالدائنونّديونهمّمنّالتركةّقبلّالقسمةّاالّانّالورثةّّ

منّالقانونّ"1146ّالمادةّّنص تالعقاراتّالقسمةّبينّالورثةّفقدّّأحدوالعقاراتّوقدّيكونّتمّعلىّ

ابرهمّّأوالورثةّالدينّّأد ىّإذاالّإظهرّدينّعلىّالميتّبعدّتقسيمّالتركةّتفسخّالقسمةّّإذاالمدنيّ

ماّإّ:خياريينّأمامدّمنهّالدينّ"ّفهناّالورثةّغيرّالمقسومّوسدّ ّآخرّتركّالميتّماالًّّأوالدائنونّمنهّ

ّّّ.قسمةّالعقارّليستطيعّالتنفيذّعليهُّبطالنويستطيعّالدائنّالمطالبةّبّ،القسمةّإبطالّأودفعّالدينّ

ّثانيا ُّّبطالن: ّذلك ّومفاد ّالمقسوم ّالستحقاق ّّوّأنالقسمة ّعقار ّعلى ّالقسمة ّبأنّيتبي نتتم

بمالّّتصرفاًّّاّفيعتبرأساسملكيةّالعقارُّّبطالنالعقارّمملوكّللغيرّبالكاملّوبالتاليّتبطلّالقسمةّل

استحقّالمقسومّكلهّّإذامنّالقانونّالمدنيّ"ّتبطلّالقسمة1122ّّعليهّالمادةّّنص تالغيرّوهذاّماّ

ّّ.القسمةّفيماّبقيّمنهّ"ّإعادةجزءّشائعّمنهّويتعينّحينئذّّأو

ّّوّادعىّفإذا ّالمقسوم ّالمال ّباطلةّأشخصّملكيته ّالقسمة ّتعتبر ّله ّفحكم ّقضاء ّذلك ثبت

ّالمقسوم ّأويسترد ،ّ ّاإلّإذاما ّوقع ّجزء ّعلى ّبينّستحقاق ّالقسمة ّفتعاد ّالمقسوم ّالمال ّمن شائع

القسمةّفيّهذهّالحالةّّعادةلكنّيشترطّإل،ّىّمنّالمالّالمقسومّكلّبنسبةّحصتهالشركاءّفيماّتبقّ 

ّّ(1).ّالّتتمّقسمةّعنّطريقّالبيعأللقسمةّّوّستحقاقّقابالًّنّيكونّالباقيّمنّالمالّالشائعّبعدّاإلأ

ّ:ّحقّالدائنينّباالعتراضّعلىّالقسمةّثالثا

ّ 1142ّّتنصّالمادة "ّ ّالمدني ّالقانون ّالقسمة1ّمن ّاالعتراضّعلى ّشريك ّكل ّلدائنين .

ّكانتّ ّأرضائية ّّقضائية.م ّبإنذار ّّإلىوذلك ّالشركاء ّّإذاجميع ّّأوكانتّرضائية ّأمامبالتدخل

                                                           

ّ.11/4/2117تاريخ:2117ّّلعام16231ّّقرارّمحكمةّاالستئنافّرقم1ّ) )
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خلهمّالشركاءّفيّجميعّلمّيدّإذا.ّوالّتنفذّالقسمةّفيّحقّالدائنين2ّكانتّقضائيةّّإذاالمحكمةّ

ّّ.تمتّالقسمةّفليسّللدائنّالذيّلمّيتدخلّانّيطعنّعليهاّاالّفيّحالةّالغشّفإذا.3ّّاتجراءاإل

ّالنصّيعطيّدائنيّايّشريكّفيّالمالّالمشتركّالحقّباالعتراضّعلىّالقسمةّسواءّ فهذا

كافةّّإلىاخطارّمنّالدائنّّاكانتّرضائيةّامّقانونيةّويتمّاالعتراضّعلىّالقسمةّالرضائيةّبتوجيه

ّالقسمةّ ّاما ّالقسمة ّفي ّبالتدخل ّالحق ّيمنحه ّمما ّالشركاء ّالحد ّدائن ّانه ّبه ّيعلمهم الشركاء

ّ ّالدائن ّبانضمام ّفيّدعوىّالقسمة ّبطلبّالتدخل ّاالعتراضّعليها ّفيتم ّفيّّإلىالرضائية مدينه

ّالقائمة ّالقسمة ّالمعترضّّ،(1)ّدعوى ّالدائن ّبدعوة ّالشركاء ّالتزام ّاعتراضّالدائن ّعلى ويترتب

ّكانتّالقسمةّغيرّنافذهّبحقهّويحقّلهّالتنفيذّعلىّمالّإجراءبالدخولّفيّ اتّالقسمةّفانّاخلوا

طلبّقسمةّالمالّمنّجديدّويترتبّعلىّعدمّاعتراضّالدائنونّتكونّالقسمةّنافذهّّأومدينهّالشائعّ

ّ(2)ّ.ساسّالغشأالّعلىّإلهمّاالعتراضّعليهاّوالّيجوزّبمواجهتهمّ

 طبيع العقار في المزاد العلني: الفرع الثالث

ّاألّأينش ّبحلول ّدينه ّاستحق ّمتى ّالمرهون ّالمال ّعلى ّبالتنفيذ ّالمرتهن ّالدائن ّحق ّأوجل

بيعّالعقارّالمرهونّبالمزادّالعلنيّّياألردنّالمشر عّنّيتمّالوفاءّبهذاّالدينّوقدّنص ّأبسقوطهّدونّ

التنفيذّعلىّالعقارّالملكيةّالعقاريةّّقانونوقدّنظمّمنّالقانونّالمدني1363ّّّ-1322فيّالموادّ

ّياًّأّعقارياًّّمينياًّأتّمنهّعلىّ"ّللدائنّالمرتهنّرهنا173ًّّفقدّجاءّبنصّالمادةّ،ّوبيعهّبالمزادّالعلني

ّتأميناًّدائرةّالتنفيذّالمختصةّتنفيذّسندّالرهنّوبيعّالعقارّالمرهونّّإلىنّيطلبّأّ،كانتّمرتبةّرهنه

فيّحالّّأوجلّالوفاءّبهّأالدينّعندّحلولّّتأديةلدينهّبالمزادّالعلنيّفيّحالّتخلفّالمدينّعنّ

ّ.دّبهّ"جلّلتخلفّالمدينّعنّالوفاءّبماّتعهّ تحققّشرطّفيّسندّالرهنّيقضيّبسقوطّاأل
                                                           

ّ.76؛ّويوسفّعبيدات.ّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابقّص83عليّهاديّالعبيدي.ّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابق.ّص1) )
ّمنشوراتّقسطاس.22/3/2117ّتاريخ:2116ّّلعام3372ّّتميزّحقوق2ّ) )
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علىّّحكاماألقراراتّّأوتنفيذّسندّالرهنّّاتإجراءيباشرّّأنالحاجزّّأوللدائنّالراهنّلحقّأوقدّ

ّللمدين ّالمملوك ّتّالعقار ّله ّمكانياًّّ(1)ّميناًّأالمرهون ّالمختصة ّالتنفيذ ّّلدىّدائرة ّاتإجراءضمن

ّبالدينّّو ّالعلنيّوالوفاء ّالعقارّبالمزاد ّوبيع ّقانونّالتنفيذ ّالطعنّّاًّعطىّحقأحددها للمدينّوورثته

بطالالبيعّبالمزادّالعلنيّّوّاتإجراءب بطالهّّواتإجراءّا  الملكيةّالتيّترتبتّبالبيعّبالمزادّالعلنيّوماّّا 

ّ(2)ّالحقة.ّتصر فاتترتبّعليهاّمنّ

  

                                                           

ّ.174ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية1ّ) )
ّ.177ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية2ّ) )
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 :لراطبعالمطبحث ا
 ومعامالت التسجي  العقارية اتالتصّرف إطباا دعاوى 

ّيشوبّ ّالتسجيلّالعقاريةّعيبّيجعلّمنهّّأوالعقاريّّالتصر فقد ّأحدلفقدانهّّباطالًّمعاملة

لحقّبهّّأولمصلحتهُّّبطالنتنظيمهمّويستطيعّمنّتقررّالّاتإجراءمخالفةّّأوالشكليةّّأوهّأركان

ّ ّمن ّّالتصر فضرر ّّأوالعقاري ّالتسجيل ّّأنمعاملة ّدعوى معاملةّّأوّالتصر فّبطالإليقيم

ّالدعوىّوتقامّّ،سجيلّوالملكياتّالتيّترتبتّعليهاالت ّفيمنّيقيم ّالقانونية ّتوافرّالمصلحة شريطة

ّ ّإالدعوى ّالعقار ّمالك ّمن ّّأوما ّّ،الدائنّأوورثته ّدعاوى ّّاتالتصر فّإبطالوتعتبر ّأوالعقارية

محلّالحمايةّمنّالحقوقّالعينيةّكحقّّأنمعامالتّالتسجيلّمنّالدعاوىّالعينيةّالعقاريةّحيثّ

ويكونّاالختصاصّالقضائيّللمحكمةّالتيّيقعّّ(1)ّدعوىّملكيةّالعقارّأوّةدعوىّالشفعّأوالملكيةّ

ّالعقارّفقدّ ّفي2ّو37/1المادةّ)ّنص تفيّدائرتها (ّمنّقانونّاصولّالمحاكماتّالمدنيةّعلىّ"

ّأوالدعاوىّالعينيةّالعقاريةّودعاوىّالحيازةّيكونّاالختصاصّللمحكمةّالتيّيقعّفيّدائرتهاّالعقارّ

ّّأحد ّّإذااجزائه ّّواقعاًّكان ّمتعددة ّمحاكم ّدوائر 2ّفي ّاالختصاصّّإذا. ّكان ّالعقارات تعددت

ّ ّيقع ّالتي ّّأحدهاللمحكمة ّدائرتها ّفي ّالدعاوىّّاتالتصر فّإبطالدعاوىّوتعتبر والمعامالتّمن

تقريرّّآخربمعنىّّأوّ/ّسابقّوّالحصولّعلىّحكمّبتثبيتّحقّإلى(ّالتيّتهدفّالكاشفةّ)التقريرية

ّ ّالطلبّبّأوحق ّدون ّقائم ّقانوني ّّإلزاممركز عملّّعنّمتناعاإلّأوّ،معينّبأداءالمدعىّعليه

ّّ(2)د.ّويقتصرّموضوعّالدعوىّوالطلبّتثبيتّحقّموجّو

ّ ّالمتعلقة ّالعينية ّالدعاوىّالعقارية ّومعامالتّالتسجيلّالتصر فّإبطالبوتقسم ّإلىاتّالعقارية

الغيرّصاحبّالمصلحةّويقسمّهذاّّأوورثتهّودعاوىّتقامّمنّالدائنّّأومةّمنّالمالكّالدعاوىّالمقا

                                                           

ّ.217(.ّالوجيزّفيّقانونّاصولّالمحاكماتّالمدنية.ّدارّوائلّللنشر،ّص2112الزعبي،ّعوضّأحمدّ)1) )
ّ.68(.ّموسوعةّالمرشدّالقانونية،ّص2112دّ)البطاينة،ّإيادّأحم2) )



58 

ورثتهّوالمطلبّالثانيّالدعاوىّتقامّمنّّأوالدعاوىّالمقامةّمنّالمالكّّاألولمطلبينّّإلىالمبحثّ

ّ.الغيرّصاحبّالمصلحةّأوالدائنّ

 :األو لمالب ا
  ورثته أووالمعامالت العقارية من المالك  اتالتصّرف طباا إل مقامةالدعاوى ال

ّ ّالعقار ّمالك ّّأويستطيع ّبّإقامةورثته ّللمطالبة ّومعامالتّالتصر فّإبطالدعوى اتّالعقارية

ّّ:معامالتّالتسجيلّوهيّأواتّالتصر فتلكّّبطالإلالتسجيلّالواقعةّعلىّالعقارّالمملوكّلهّ

ّالمّ:اقدعوىّاالستحق .1 ّعلىّمنّّأوالكّالحقيقيّهيّالدعوىّالتيّيرفعها ّلعينّمعينة ورثته

تملكهاّبوجهّغيرّشرعيّبحيثّيقعّعلىّالمدعيّاثباتّعدمّشرعيةّتملكّالمدعىّعليهّالعقارّ

ماّّأوّهليةمالكّالعقارّكانّعديمّاألّأنفيّعقودّالبيعّالباطلةّلوّّلهاّفمثالًّّ(1)ّثباتّملكيتها ّّو

النعدامّّباطالًّهذاّالعقدّيكونّّفإنفيّحكمهّكالمريضّمرضّالموتّوقامّببيعّالعقارّآلخرّ

ّدعوىّاالستحقاقّعلىّالمشتريّّأنورثتهّّأومّعلىّالبائعّفيحقّللقيّ ّ،هليةاأل ّبطالإليرفعوا

ّالبيع ّّفإذاّ،عقد ّالعقارّالتصر فُّبطالنثباتّإتم ّانتقلتّملكية ّفإنّ،العقاريّالذيّبموجبه

ّالمحكم ّللعقارّّوّأوعيّواستحقاقّالمدّ ّالتصر فُّبطالنتقضيّبة عادةورثته تسجيلّالعقارّّا 

ّأنمعاملةّانتقالّملكيةّلمصلحتهُّّبطالنورثتهّكماّيستطيعّمنّتقررّّأوّيصلباسمّمالكهّاأل

ّالعقاريةّلّالباطلّالتصر فالملكيةّبسببّمعاملةّانتقالّّبطالإليقيمّدعوىّ حدوثّّأولملكية

علىّهذاّّبناءًّّآخرّشخصّانتقالّملكيةّإلىتّدّ ألعقارّمسجلّّاالنتقالتزويرّفيّمعاملةّ

ّالعقارّويكونّوتقدّ ّالتزوير ّالدعوىّحسبّقيمة ّالواقعّّاالختصاصرّقيمة المكانيّللمحكمة

 .ضمنّاختصاصهاّالعقارّموضوعّالدعوى

                                                           

ّ.22ابوّشنب.ّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابق،ّص1) )
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ّصاحبّالحقّالعينيّفيّعقارّغيرّمسجلّفيّّاالسترداد:دعوىّ .2 هيّالدعوىّالتيّيقيمها

ّأوالمالكّّفإنالعقاريّةّالمالكّفيّملكهّبعقارّغيرّمسجلّفيّالسجلّرضاكانتّمعّأنحالّ

ّ ّيستطيع ّّإقامةورثته ّغصبه ّممن ّالعقار ّبملكية ّحقه ّباسترداد ّللمطالبة ّاسترداد ّأودعوى

ّمدعياًّ ّحق ّبدون ّّاستولىّعليه ّّله.ملكيته ّما ّّنص توهذا ّالمادة ّقانونّبّّ/41عليه من

سريانّالمدةّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّمنّهذهّالمادةّّأالتيّجاءّبهاّ"ّيبدالملكيةّالعقاريةّ

ّالذيّيدعيّالستردادّحقهّفيّالعقارّمنّتاريخّبلوغهّّأوّهليةبحقّالوريثّناقصّاأل فاقدها

ّ ّالرشد ّالمحكمّأوسن ّاكتسابّحكم ّتاريخ ّالمختصةّةمن ّالدرجةّّالدينية ّعنه ّالحجر برفع

يضعّشخصّيدهّعلىّعينّمملوكهّلغيرهّّأنةّالمالكّفيّملكهّرضاومنّصورّمعّ."ّالنهائية

ّّباطل.منّخاللّعقدّّأودونّسببّشرعيّفقدّيكونّذلكّبطريقّالغصبّ

هّرضاةّوهيّالدعوىّالتيّيقيمهاّصاحبّحقّالملكيةّفيّمواجهةّمنّيعرضادعوىّمنعّالمع .3

موضوعّّفإنّبناءًّّأوّاًّأرضكانّالعقارّّفإنبملكهّّاالنتفاعفيّملكهّبشكلّيحرمّالمالكّمنّ

عادةمنّالشواغرّّوّيكونّبطلبّاخالءّالعقارّخالياًّّةرضادعوىّمنعّالمع ماّكانتّّإلىالحالّّا 

 .عليه

ّالعقارُّّبطالندعوىّ .4 ّالمشتركّّالمشترك:قسمة ّالعقار عقاريّتستوجبّّتصر فتعتبرّقسمة

ّ ّللمتصرّ ّأركانتوافر ّبالنسبة ّفالرضا ّّو، ّعّوّأيّإرادتهيشوبّّالان وقدّّ،هليةاألّرضامن

ّ ّالقانون ّبّأناشترط ّمتمتعين ّالشركاء ّجميع ّونص ّإرادتهيكون ّالكاملة ّحاالتّفسخّّم على

ّأوظهورّدينّعلىّالتركةّّأوّهليةانعدامّاألّأو،ّكانتّمبنيةّعلىّالغبنّأنالقسمةّفيّحالّ

دعوىّّإقامةقسمةّالعقارّالمشتركّمنّخاللّّإبطالوهناّيتمّّةاستحقاقّالعينّموضوعّالقسم

ّ.القسمةّعلىّالعقارّالمشتركّاتإجراءّإبطال
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ّالمشتريّفيّدعوىّالشفعةأالتيّّاتالتصر فّإبطالدعوىّ .2 حيثّانّالشفيعّيملكّالحقّّجرها

ّّإبطالب ّالمشتريّعلىّالعقارّحيثّالتصر فجميع ّّنص تاتّالتيّيجريها من1167ّّالمادة

ّالمدني ّّالقانون ّللشفيع "ّ ّالعقارّأعلى ّوقف ّولو ّحتى ّالمشتري ّتصرفات ّينقضّجميع ن

مديريةّّإلىكتابّّإصداربتقومّالمحكمةّّأنمنّالمفروضّّألنهجعلهّمحلّعبادهّ"ّّأوالمشفوعّ

نهّقدّتسهوّالمحكمةّبعدمّتصديرّكتابّأالّإّالمشفوع،علىّالعقارّّتصر فّأيالتسجيلّلمنعّ

ّيجعلّالمشتريّيجريّّتصر فمنعّ ّيستوجبّّعلىّالعقارّتصر فاتفيّالعقارّمما ّإقامةمما

ّإقامةاتّقبلّالتصر فاتّالتيّاجرهاّالمشفوعّعلىّالعقارّسواءّاكانتّالتصر فتلكّّإبطالدعوىّ

 ّ.(1)ّمّبعدهاأدعوىّالشفعةّ

البيعّفيّالمزادّالعلنيّوهيّالدعوىّالتيّيقيمهاّمالكّالعقارّالمباعّفيّّاتإجراءّإبطالدعوىّ .6

القانونّّحكامألبيعّالعقارّفيّالمزادّالعلنيّلمخالفتهاّّاتإجراءبورثتهّللطعنّّأوالمزادّالعلنيّ

من177/1ّّالمادةّّنص تفقدّ،ّاألخيرمنّتاريخّتسجيلّالعقارّفيّاسمّالمزاودّّةخاللّفترةّسن

اتّالتنفيذّالتيّتمتّلدىّمديريةّإجراءالّيجوزّللمدينّالطعنّبّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّ"

التسجيلّعلىّالمالّغيرّالمنقولّبعدّسنةّمنّتاريخّتسجيلهّباسمّالمزاودّاالخيرّماّلمّيكنّ

 ّبالتزوير.الطعنّ

 

 

                                                           

( (1ّ ّالقانون ّفي ّالشريك ّلشفعة ّالموضوعية ّاألحكام ّعبيدات. ّمحمد ّالبحثّاألردنالعزام ّجيل ّمركز ّومقاالت. ّبحوث ي.
ّالعلمي.
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 :المالب الثاني
 الغير أوالعقارية المقامة من الدائن  اتالتصّرف إطباا دعاوى 

ّّنص ت ّيكنّّ-1منّقانونّاصولّالمحاكماتّالمدنيةّعلىّ"216/1ّالمادة لكلّشخصّلم

يعترضّعلىّهذاّّأنخصماّوالّممثالّوالّمتدخالّفيّدعوىّصدرّفيهاّحكمّ)يعتبرّحجةّعليه(ّ

دعوىّاعتراضّالغيرّمنحّالقانونّلكلّشخصّلمّيكنّطرفًاّوالّممثاًلّفيّّالحكمّاعتراضّالغيرّ"

ّ ّومصالحه ّبحقوقه ّلمساسه ّفيها ّالصادر ّالحكم ّأثر ّدفع ّبمقتضاه ّيستطيع فهذاّّ.(1)الخصومة،

ّلأل ّوالدفاعّعنّمصالحهمّشخاصالطريقّيشكلّحماية ّمنّاظهارّحقوقهم ّيتمكنوا ولمّّالذينّلم

وتعتبرّّطارئ.واعتراضّّأصلياعتراضّّإلىويقسمّاعتراضّالغيرّّ.خصومةاليكونواّممثلينّفيّ

ّ ّتم ّعقار ّملكية ّفي ّحقه ّتضرر ّمن ّيتمكن ّالتي ّالقانونية ّالوسيلة ّاعتراضّالغير ّإبطالدعوى

ذاتّالمحكمةّالتيّيقيمّدعوىّلّبأنبحقوقهّّلحقتّمساساًّأالعقاريةّالمترتبةّعليهّوالتيّّاتالتصر ف

ّّمنه.تضررّاصدرتّالحكمّالذيّ

ّ ّالدائنين ّّإقامةيستطيع ّعلى ّالتيّّاتإجراءدعوىّاعتراضّالغير ّالرضائية هاّإجراءالقسمة

ّّ.الضررّبضماناتهمّالعقاريةّاتجاههّإلحاقّإلىتّدّ أوالتيّّعلىّعقارّمملوكّلهّمدينهم

مدينهّّتصر فاتهيّدعوىّتقامّمنّقبلّالدائنّللطعنّب: المدينّتصر فاتدعوىّعدمّنفاذّ:ّوالأ

ّ ّحمايتهّمنّهذه ّبقصد ّبه ّوللمحافظةّعلىّالضمانّّاتالتصر فالمعسرّالتيّتكونّضارة الضارة

التيّيجريهاّمدينهّّاتالتصر فيستطيعّالدائنّالطعنّب بحيثّ،(2)ّالعامّلحقوقهّوحقوقّبقيةّالدائنين

ّوالتيّيكونّالهدفّمنهاّاضاعةّضماناتّالدائنّفيّتحصيلّديونهّمنّالمدينّفيّحالّقيامّالمدين

ّأفيّّتصر فاتب ّالهبه ّبها ّالقصد ّببدلّّأومالكه ّاألالبيع ّقيمة ّنص تّ،التيّيملكهاّموالاقلّمن
                                                           

ّ.238الزعبي،ّعوضّأحمد.ّمرجعّسابق،ّص1) )
ّ.318(.ّالوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالجزءّالثاني،ّدارّالثقافةّص2111محمدّ)الجبوري،ّياسين2ّ) )
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ساواهّّأوّهزادّعليّبأنبمالّالمدينّّمؤجالًّّأوّحاطّالدينّحاالًّأّإذامنّالقانونّالمدنيّ"371ّّالمادةّ

ّّفإنه ّمن ّّتبرعاًّّالتبر عيمنع ّتجر ّولم ّيلزمه ّّالعادةال ّوللدائن ّهذاّّيطلبّأنبه ّنفاذ ّبعدم الحكم

طالبّالدائنونّالمدينّالذيّّإذامنّالقانونّالمدنيّ"371ّّّالمادةّنص ت"ّوكذلكّّ.حقهّالتصر ف

يطلبواّالحكمّبعدمّنفاذّّأنوللدانينّّمحاباةفيهّمعاوضةّولوّبغيرّّالتصر فحاطّالدينّبمالهّوالّأ

ّ ّولهم ّفيّحقهم ّّأنتصرفه ّماله ّبيع ّّوالمحاصةيطلبوا ّالقانونّّحكامألّوفقاًّفيّثمنه ويستطيعّ"

ّ ّّأنالدائن ّّأمواليالحق ّّوالمطالبةمدينه ّنفاذ ّّتصر فاتبعدم بطالّوالمدين ّهأموالّأنّلكونّها،ا 

ّالمدينّّو ّللديونّالمترتبةّبذمتهّوللدائنّمالحقة ّأنولهّّمنهّالماليةهّلتحصيلّحقوقهّأموالضامنة

ّّدينه،بشكلّيحرمهّمنّضماناتّّهأموالبّالتصر فيمنعّالمدينّمنّ ّقررتّّلديونهم.العقارية كما

ّالتميزّ ّيبينّالطاعنونّّإذا"محكمة ّقضتّمحكمّأيّأولم ّبماذا ضدهّةّاالستئنافّللمميزّمنهما

ّفإنعقودّالبيعُّّبطالنكانّالمميزّوفيّالئحةّدعواهّطلبّالحكمّبّوأنّفإنهومعّذلكّّ،بدونّطلب

عدمّّإلىالدعوىّفيّحقيقتهاّهيّدعوةّبوليصيةّتهدفّّأنتكييفّمحكمةّالموضوعّعلىّاعتبارّ

)المميزّضده(ّفإنهاّتكونّقدّكيفتّالدعوىّبماّيتفقّمعّالقانونّّالمدينّبحقّالمدعيّتصر فنفاذّ

ّللصالحياتّالممنوحةّلهاّوالبيناتّالمقدمةّفيّالدعوى تكييفّالدعوىّهوّمنّّأنباعتبارّّ،ووفقًا

أنهاّّأيالمدينّالمعسرّفيّحقّالدائنّّتصر فاتدعوىّعدمّنفاذّّاختصاصّمحكمةّالموضوع،ّ"

ّطريقّيسلكهّالدائنّلينالّمنّ صدرّمنّمدينهّالمعسرّّتصر فمنّالغيرّفيّّبأنهالقضاءّحكمًا

ّالّيكونّإالّفيماّبينُّبطالنالّأنمنّنوعّخاصّولكنّوحيثُّّبطالنأنهاّدعوىّّأيأضرّبحقوقهّ

فيّحقّغيرّالدائنينّهوّعدمُّّبطالنيطلبّإالّعدمّنفاذّالعقدّفيّحقهّبالأالمتعاقدينّفليسّللغيرّ

ّ.(1)_نفاذّفيّحقّالدائنين"

                                                           

ّ.ّمنشوراتّموقعّقرارك.2111لعام624ّّزّحقوقّرقمّييتمقرارّمحكمة1ّ) )
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وهيّالدعوىّالتيّيقيمهاّورثةّالمتوفيّّالموت:المريضّمرضّّتصر فاتّإبطالدعوىّ:ّثانيا

ّ ّتصر فاتّإبطالبللمطالبة ّالعقارية ّترتبّأه ّوالتي ّطبية ّالمثبتّبتقارير ّمرضّالموت ّمرضه ثناء

وفقّّالتصر ففيّّتوفرهاّبملكيةّعقاراتّمملوكةّلهّشريطةّتوافرّالشروطّالواجبّالتصر فعليهاّ

ّتصر فاتكانتّّفإنّالقانون،ّأحكام المريضّمرضّالموتّيستطيعّّتصر فاتّأحكامهّينطبقّعليها

عادةهاّّوإبطالالورثةّ ّ.عليهماّكانّّإلىالحالّّا 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 :الثالثالفص  
ومعامالت  العقارية اتالتصّرف طُباالنلقانونية والعملية ال اإلشكاليات

 الملكية العقاريةفي قانون  والحلو  التشريعية التسجي 
انتقالّالملكيةّّأحكامتنظيمّّإلىةّالهاشميةّياألردنالمملكةّّتأسيسمنذّّياألردنّالمشر عسعىّ

ّمنّالقوانينّذاتّالعالقةّّياألردنفيّالمجتمعّفيّالقانونّالمدنيّّاألفرادالعقاريةّبينّ وقدّوغيره

ّ ّّياألردنّالمشر عواكب ّخالل ّمن ّالعقارية ّالملكية ّّإصدارتطور ّالعقارية ّالملكية ّياألردنقانون

ّ ّسعىّمنّخالله ّالعقارية ّللمشاكلّّإيجادّإلىكقانونّخاصّبالملكية ّوالقانونية ّالتشريعية الحلول

ّ ّضمنها ّمن ّوالتي ّالعقارية ّالملكية ّواجهت ّالتسجيلّّالتصر فُّبطالنالتي ّومعامالت ّالعقارية ّات

ّ ّنتيجة ّلتطور ّوالعمرانيةّياألردنالمجتمع ّالسكانّواتساعّالمساحاتّالسكانية ّعدد وتقسيمّّوزيادة

جراءملكياتّفرديهّّوّإلىالملكياتّالعقاريةّالمشتركةّ ّّ.اتّالعقاريةالتصر فالكثيرّمنّّا 

ّل ّوتطور ّوعمرانية ّسكانية ّمناطق ّوتنظيم ّّةواكبموتطوره العقاريةّّاتالتصر فّإبطالدعاوى

ّا ّللملكية ّوقانونيةإّومعامالتّالتسجيلّلعقاريةالناقلة ّالملكيةّّ،شكالياتّعملية ّقانون قبلّصدور

يّوالحقتّاضراراّفيّالسوقّالعقاريّبتدنّ ّ،عدمّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّإلىتّدّ أّّياألردنالعقاريةّ

ّ،الّعالقةّلهمّبهاّسبابألملكياتهمّالعقاريةّّإبطالمنّّاألفرادالطلبّعلىّالعقاراتّنتيجةّخوفّ

ّ،الذينّتربطهمّعالقاتّقانونيةّشخاصاألحدوثّكثيرّمنّالمشاكلّوالدعاوىّفيماّبينّّإلىضافةّإ

ّإبطالالتيّرافقتّدعاوىّّلإلشكالياتّ،حلولّتشريعيةّوقانونيةّإيجادّإلىّياألردنّالمشر عوقدّسعىّ

ّّ.العقاريةّومعامالتّالتسجيلّمنّخاللّاستحداثّقانونّالملكيةّالعقاريةّاتالتصر ف

ّاتالتصر فّإبطالمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّحلولّعمليةّلدعاوى13ّّالمادةّّنص تفقدّ

ّباحث:مّةثالثّإلىوسيتمّتقسيمّهذاّالفصلّّ.التّالتسجيلّعلىّالسجلّالعقاريومعام
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ّالتيّالقانونيةّاالشكاالتّ:األو المطبحث  ّفيّدعاوىّّوالعملية اتّالتصر فُّبطالنواجهتّالمحاكم

ّّ.التسجيلالعقاريةّومعامالتّ

ّّ.الحلولّالتشريعيةّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّ:الثانيالمطبحث 

ّّ.اتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلالتصر فُّبطالنالمترتبةّعلىّّاآلثارّ:الثالثالمطبحث 

 :األو المطبحث 
 العقارية ومعامالت التسجي  اتالتصّرف طباا القانونية إل اإلشكاليات

ّ ّصاحبةّّاتالتصر فّإبطالدعاوى ّيقيمها ّالتي ّالدعاوى ّهي ّالتسجيل ّومعامالت العقارية

ّ ّلتقرير ّّأوالعقاريّّالتصر فُّبطالنالمصلحة ّخاللّنظرّّوقدّالتسجيل.معاملة واجهتّالمحاكم

ّالتصر فّإبطالدعاوىّ ّومعامالتّالتسجيل ّوعمليةاشكالياتّاتّالعقارية ّاكانتّّقانونية فيّسواء

ّالتيّلحقتّبّأوّالعقارية،الملكياتّّلحقتّفيالتيّّاالضرار العقاراتّالتيّتمّّأصحاباالضرار

ّّإبطال ّنتيجة ّفيّّاتالتصر فملكيتها ّالمحاكم ّواجهتها ّالتي ّالعملية ّوالصعوبات ّالباطلة العقارية

فيّالدعاوىّّحكاماألقراراتّّإصدارمنّناحيةّّوالمعامالتّالعقاريةّسواءّاتالتصر فّإبطالدعاوىّ

ّظهرّّتنفيذها،فيّّأو ّالتيّتوقد ّالجبيهة ّالعمليّفيّقضية ّّرفيّالواقع ملكياتّّإبطالتبّعليها

ّ ّكثيرة ّأعقارية ّّاًّضراّرألحقت ّالمجتمع ّفي ّبالغة ّتحديد ّواجهتّّاإلشكالياتويمكن ّالتي القانونية

ّّيلي:ّالعقاريةّبماوالمعامالتّّاتالتصر فّإبطالدعاوىّ

ّأفرادالملكيةّالعقاريةّواتساعهاّوتوزيعهاّبينّّتطو رعدمّاستقرارّالملكياتّالعقاريةّنتيجةّل :وال  أ

الكثيرّّإبطالبّعليهاّوالمعامالتّالعقاريةّالباطلةّوالتيّترتّ ّاتالتصر فالمجتمعّظهرتّالكثيرّمنّ

وبالتاليّالعزوفّفيّالمجتمعّلألفرادّعلىّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّّثرتأّمماّمنّالملكياتّالعقارية

ّأيفلمّتكنّالمحكمةّتملكّعنّتملكّالعقاراتّمماّاثرّسلباّعلىّتداولّالعقاراتّفيّالسوقّالعقاريّ
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بّعليهاّوماّترتّ ّ(1)ّالباطلةّمعاملةّالعقاريةلاّأوالعقاريّالباطلّّالتصر فّإبطالالّإحلولّقانونيةّ

ّّ.الالحقينّوالذينّخسرواّمليكةّعقاراتهمضرارّماديةّللمالكينّّأمماّالحقّّالحقةّتصر فاتمنّ

ّهاُّبطالنالتيّتقررّّراضي:ّتعاقبّالمالكّعلىّاألثانيا

اتّالعقاريةّالتصر فُّبطالنةّفيماّيتعلقّبدعاوىّياألردنالقضائيةّللمحاكمّّحكاماألّإلىبالرجوعّ

جراءشاسعةّتمّتقسيمهاّّوّأراضيملكيتهاُّّبطالنالتيّتقررّّراضينّاألأومعامالتّالتسجيلّنجدّب ّا 

ّاتّالتصر فاتّالعقاريةّعليهاّبالبيعّواالرثّواالفرازّوبالتاليّصعوبةّتتبعّكلّهذهّالتصر فالكثيرّمنّ

الذينّّشخاصاألالملكياتّالعقاريةّفيماّبينّّإبطالالمشاكلّالقانونيةّالتيّترتبتّعلىّّ:ا  لثثا

قامةّوّها،إبطالتربطهمّعالقاتّقانونيةّمتعلقةّفيّالعقاراتّالتيّتمّ الكثيرّمنّالدعاوىّفيماّبينهمّّا 

ّّّالمدفوع.هّالرجوعّعلىّالبائعّبالثمنّهاّمنّحقّ إبطالمنّانتقلتّلهّملكيةّتمّّأنكونّ

ّّإشكاليةّ:ا  راطبع ّالقانونيّللعقاراتّالتيّتم ّتتعلقّبالوضع ّّإبطالقانونية ّتبعا ّبطالإلملكيتها

مّتستوجبّأالرئيسيّّالتصر فُّبطالنهلّتعتبرّملكيتهاّباطلةّحكماّلّعنه،تّأالذيّنشّالتصر ف

 .عليهالعقاريّالذيّترتبتّّالتصر فّإبطالهاّسنداّلقرارّبطالدعاوىّمستقلةّإلّإقامة

العقاراتّحسنيّالنيةّالمتمثلةّبفقدانهمّلملكيةّعقاراتهمّّأصحاببّالتيّلحقتّضراراألّا :خامس

ّثمنّلتلكّالعقارا ّالتيّتكبدوها ّللمبالغ ّالتيّلحقتّباألّإلىباإلضافةّتّوخسرانهم ّأصحابضرار

ملكيةّالعقارّيترتبُّّبطالنفّ،هاإبطالالحقوقّوالرهوناتّوالحجوزاتّالواقعةّعلىّالعقاراتّالتيّتمّ

التيّترتبّعليهّبماّفيهاّالحقوقّوالضماناتّالعقاريةّوبالتاليّلحقتّّاتفالتصرّ جميعُّّبطالنعليهّ

ّلديونهم.تلكّالحقوقّوالضماناتّخسائرّتتمثلّبفقدانهمّلضماناتهمّالعقاريةّّأصحابب

                                                           

ي.ّرسالةّماجستيرّجامعةّمؤتهّاألردنشكاالتّفيّالملكيةّالعقاريةّفيّالقانونّإ(.2112ّالناصر،ّنصرّمحمدّقاسمّ) )1)
ّ.8ص
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ّّ:ا  سادس ّفي ّالمحاكم ّواجهت ّعملية ّاألصعوبات ّّحكامتنفيذ ّالصادرة ّدعاوى ّإبطالفي

ماّلذلكّّتطبيقاًّالباطلّّالتصر فالملكياتّالعقاريةّالمترتبةّعلىّّبلتشعّ ّنظراًّّالعقاريةّاتالتصر ف

ّ ّقضية ّفي ّّأراضيحصل ّتقرر ّوالتي ّالجبيهة ّوالمعامالتُّّبطالنبها ّالالحقة ّالعقود كافة

عادةّوّرضاألالتيّتمتّعلىّقطعةّّاتالتصر فّوّاتجراءاإلّو ماّكانتّعليهّقبلّتاريخّّإلىالحالّّا 

ّالحقوقيةّرق ّالبدائية ّالبيعّالباطلّوذلكّبموجبّالقضية ّوالتيّاكتسبّالحكم660/2007ّمّعقد ،

والتيّ 21856/2012 القضائيّالصادرّفيهاّالدرجةّالقطعيةّبموجبّقرارّمحكمةّاالستئنافّرقم

يذّقرارّالحكمّالصادرّوذلكّلتنف 3393/2015 الرقمّتتمّطرحهاّلدىّدائرةّتنفيذّشمالّعمانّتح

التنفيذّصدرّقرارّعنّرئيسّدائرةّتنفيذّمحكمةّبدايةّشمالّعمانّفيّّاتإجراءثناءّأنهّّوأالّإفيها،ّ

ّ.عقودّالبيعّالمطروحةّللتنفيذّإبطالباستحالةّتنفيذّقرارّالحكمّالمتعلقّّيتضم نحينهّ

ّأثرّالعقاراتّمماتدنيّالطلبّعلىّّأد ىّمما العقاري:ّزعزعةّثقةّالمستثمرينّفيّالسوقّا  ساطبع

ّّاألجانب.سلباّعلىّالتداولّفيّالسوقّالعقاريةّوجلبّالمستثمرينّ

ّمشكالّا  ثامن ّّيةتنظيم: ّفيها ّفيّالمناطقّالتيّتم ّفيّحالّّإبطالوادارية الملكياتّالعقارية

وترتبّعليهاّ،ّأراضيقطعّّإلىهاّعةّارضّوتمّتقسيمطبهّقّالتصر فّإبطالكانتّالعقارّالذيّتمّ

ماّّإلىالحالّّإعادةالعقاريّعلىّعقارّمعينّيتمّّالتصر فّإبطالنهّفيّحالّأاراتّالحقةّحيثّعق

ّوصفةّ ّتنظيمها ّتغير ّاالرضّفيّحال ّلقطعة ّالمساحي ّالتنظيم ّتغير ّقد ّيكون ّوقد كانتّعليه

ّففيّحالّ ّكانتّّإلىالحالّّإعادةاستعمالها ّيترتبّممّالتصر فوقتّّعليهما تغيرّصفةّّعليها

ّ ّتم ّحال ّفي ّذلك ّومثال ّّإبطالتنظيمها ّأملكية ّرضّكان ّّاًّسكنّساسباألتنظيمها ّإجراءوقت

ّإلىلسكانيةّتمّتغيرّتنظيمهاّونتيجةّمرورّالزمنّوتطورّالمساحاتّاّعليهالعقاريّالباطلّّالتصر ف

ّّتجاري ّحال ّففي ّالمثال ّسبيل ّّالتصر فُّبطالنعلى ّعليها ّالواقع ّأيستوجب ّتعود ذاتّّإلىن

داريةّتتعلقّبالتزاماتّالمترتبةّإوكذلكّمشاكلّّتنظيميةمشاكلّّيحدثمماّّعليهالتنظيمّالذيّكانتّ

ّّ.علىّالعقاراتّمنّاشتراكاتّكهرباءّوماء
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 :المطبحث الثاني
 الحلو  التشريعية في قانون الملكية العقارية

كقانونّخاصّبالملكية2112ّّلعام13ّّقانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّّياألردنّالمشر ع استحدث

يجادهاّّوأحكامتنظيمّوجمعّبهّالقوانينّالمتعلقةّبالملكيةّالعقاريةّلغايةّّالعقارية، الحلولّللمشاكلّّا 

ّ ّالعقاريةّواجهتها،التي ّالملكية ّواجهت ّالتي ّالمشاكل ّضمن ّالعقاريةّالتصر فُّبطالنّومن ات

عدمّاستقرارّّإلىدتّأعمليةّقانونيةّّوّشكالياتلّالعقاريةّوماّترتبّعليهاّمنّاومعامالتّالتسجي

ّّو ّالعقارات ّتداول ّعن ّبالعزوف ّالعقاري ّالسوق ّعلى ّوالتأثير ّالعقارية بطالالملكية ّمنّّا  الكثير

ّ ّحيث ّأالعقارات ّالتصر فّأغلبن ّتم ّالتي ّالعقارية ّمشتركةّإبطالات ّعقارات ّبأساس ّكانت ها

جراءتمّتقسيمهاّّوومساحاتّواسعةّ الكثيرّّإقامةاتّالعقاريةّمماّترتبّعلىّذلكّالتصر فالكثيرّمنّّا 

ّ ّالعقارية ّالدعاوى ّّأماممن ّبالمحاكم ّاستدعى تشريعيةّّحلولّ ّإيجادّإلىّياألردنّالمشر عمما

وذلكّبماّجاءّبنصّالمادةّاتّالعقاريةّالتصر فّإبطالوالعمليةّالتيّترتبتّعلىّلإلشكالياتّالقانونيةّ

ّ :آخرتشريعّّأي"علىّالرغمّمماّوردّفيّّعلى:ّنص توالتيّّياألردنمنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّّ

ّ.الّتسريّمدةّمرورّالزمنّعلىّالعقاراتّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاري -1

ّّإذا -2 ّتسجيلّّأوّتصر فُّبطالنثبتّللمحكمة ّمعّمراعاةّّبشأنمعاملة عقارّمسجلّفلها

ّالحالتين:منّّأيتقررّّأنالعقارية،ّقواعدّحسنّالنيةّواستقرارّالملكياتّ

ّأووالمعامالتّالتيّبنيتّعليهماّكاملةّّاتالتصر فمعاملةّالتسجيلّّوّأوّالتصر فوفسخّّإبطال.ّأ

ّّو ّله ّالمحكوم ّحصة عادةفيّحدود ّفيّالسجلّالعقاريّللعقارّّا  ّباسمه ّبه تسجيلّالحقّالمحكوم

ّ.موضوعّالدعوىّكلماّكانّذلكّممكنا

ّّ.لقيمةّالعقارّوقتّرفعّالدعوىّوفقاًّالمتسببّبالضررّبتعويضّعادلّيدفعهّللمتضررّّإلزامّ.ب
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3- ّّ ّمنع ّالطلب ّعلى ّبناء ّالمحكمة ّالعّالتصر فتقرر ّحينّفي ّوالى ّالدعوى ّموضوع قار

ّ.الفصل

دعوىّلمّيصدرّبهاّحكمّقطعيّّأييسريّحكماّالفقرتينّ)ب(ّو)ج(ّمنّهذهّالمادةّعلىّ -4

 هذاّالقانون".ّّأحكاممنّالمحاكمّعندّنفاذّ

ّ ّنصّالمادة 13ّّبدراسة ّالعقارية ّّياألردنمنّقانونّالملكية 13ّّرقم ّبأنّيتبي ن2112ّلعلم

ّإبطالدعاوىّالمحاكمّفيّلإلشكالياتّالقانونيةّوالعمليةّالتيّواجهتّّقانونية،ّوجدّحلوالًّأّالمشر ع

السابقّلمّتكنّمطبقةّفيّقانونيةّّأحكاموذلكّباستحداثّّالتسجيل،عقاريةّومعامالتّالّاتالتصر ف

ّاستثناءّوهي ّوتعتبر ّخاصة ّطبيعة ّّذات ّالتشريعيةأّصلاألعن ّالحاجة ّوجدتها ّّو، منحّبتتمثل

وسيتمّتقسيمّهذاّاتّالتصر فّإبطالفيّدعاوىّّحكامقراراتّاألّإصدارتقديريةّبالمحاكمّصالحياتّ

ّ:ستةّفروعّإلىالمبحثّ

ّ.قانونّالملكيةّالعقارية13ّالقانونيةّالواردةّفيّنصّالمادةّّحكامنطاقّتطبيقّاألّ:األو الفرع 

ّّ.مرورّالزمناتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّمنّقاعدةّاحتسابّالتصر فناءّثاستّ:الثانيالفرع 

ّ.اتّالعقاريةّومعامالتالتصر فّإبطالالصالحياتّالممنوحةّللمحاكمّفيّدعاوىّّ:الثالثالفرع 

ّ.التعويضّ:الراطبعالفرع 

ّّ.بطالبالعقارّموضوعّدعوىّاإلّالتصر فمنعّّ:الخامسالفرع 

ّالفرع السادس ّّاآلثار: ّدعاوى ّعلى ّالمترتبة ّالتصر فُّبطالنالقانونية ّالعقارية ومعامالتّات

ّّ.التسجيل
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من قانون الملكية  21القانونية الواردة في نص المادة  حكاماألنااق تاطبيق : األو الفرع 
 العقارية 

قواعدّّىأرسّالمشر عّبأنّيتبي نّياألردنمنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّّمنّدراسةّنصّالمادةّ

ّيكون:مجالّتطبيقهاّّفإنالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّّاتالتصر فّإبطالقانونيةّتحكمّدعاوىّ

سواءّّالعقاري،السجلّّالواقعةّعلىومعامالتّالتسجيلّّلعقاريةاّاتالتصر فّإبطالدعاوىّ:ّوالأ

ّ ّالتيّّأمامالدعاوىّالمنظورة ّالمحاكم ّبها ّيصدر ّالجديدة،الدعاوىّّأوّ،قطعيةّقضائيةّأحكاملم

ّالتسجيل.معامالتّّأوالعقاريةّّاتالتصر فّبطالإلالمرادّاقامتهاّ

ّمنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّالواردةّفيّنصّالمادةّّالقانونيةّحكامواألقواعدّقّالتطبّ:ثانيا  

فيّالسجلّعلىّالعقاراتّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّوالّتشملّالعقاراتّغيرّالمسجلةّّياألردن

ّ ّالعقاراتّّأعمالالعقاريّوالعقاراتّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّهيّالتيّتمتّعليها التسويةّاما

ّ مستثناةّمنّّأوالتسويةّّأعمالغيرّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّهيّالعقاراتّالتيّلمّتتمّعليها

ةّوالخرائطّاإللكترونيالصحائفّوالوثائقّوالمستنداتّالورقيةّّوّةمجموعفالسجلّالعقاريّهوّالتسويةّ

ّ ّلدى ّالموجودة ّتبين ّوالتي ّالقانونية،أالدائرة ّحالته ّوتعين ّالعقار، ّالحقوقّّوصاف وتنصّعلى

ّلهّوعليهّوتبيّ  ّيطّرالمترتبة ّوقدّ(1)ّتغيراتّ"ّأوعليهّمنّتعديالتّّأنّالمعامالتّالمتعلقةّبهّوما

قانونّالملكيةّّأحكامقبلّنفاذّّبهابالعقاراتّغيرّالمسجلةّّالتصر فقانونّالملكيةّالعقاريةّاعتبرّ

ّّ(2).ّالفعليّالتصر فمدةّخمسةّعشرّسنةّمنّتاريخّّالتصر فمرّعلىّّإذاّنافذاًّّوّصحيحاًّالعقاريةّ

ّ

                                                           

ّ.2ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية1ّ) )
ّ.41ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية2ّ) )
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ّاآلإّ:ثالثا   ّالصفة ّعطاء ّنصّالمادة ّفي ّالواردة ّالقانونية ّللقواعد ّالملكية13ّمرة ّقانون من

ّ ّّياألردنالعقارية ّواولوية ّتطبيقها ّالمتعلقة ّالقانونية ّالقواعد ّمن ّغيرها ّاتالتصر فّإبطالبعلى

ّأي"ّعلىّالرغمّمماّوردّفي13ّّالمادةّنصّفقدّجاءّفيّمستهلّّالتسجيل،العقاريةّومعامالتّ

ّ ّّآخرتشريع ّاولّوّالمشر عّأنّأي" ّمنّالقواعداعطاها ّالتطبيقّعلىّغيرها بهذاّّالمشر عوانّّ.ية

ّّ.اتّوالمعامالتّالعقاريةالتصر فُّبطالنالحكمّقدّعطلّتطبيقّالكثيرّمنّالقواعدّالقانونيةّالمتعلقةّب

العقاريةّتتعلقّبشخصيةّّمنّقانونّالملكية13ّبنصّالمادةّّالواردةالقانونيةّّحكاماألّأنّ:راطبعا  

الّبالعقارّموضوعّّ،التسجيلمعاملةّّأوّالعقاريّالتصر فّإبطال(ّفيّدعوىّالمدعيّ)المحكومّله

ّاتالتصر فمعاملةّالتسجيلّّوّأوّالتصر فوفسخّّإبطال"13/1ّّّالمادةحيثّجاءّبنصّّالتصر ف

حيثّانّقرارّالحكمّالصادرّفيّحدودّحصةّالمحكومّلهّ"ّّأووالمعامالتّالتيّبنيتّعليهماّكاملةّ

الّللمحكومّعليهّفيّالدعوىّإمعاملةّالتسجيلّالّيمتدّاثرهّّأوالعقاريّّالتصر فُّبطالنفيّدعوىّ

كماّفيّّشخصّمنّكثرألّالعقاريّالتصر فبذاتُّّبطالنقدّيتقررّالدونّبقيةّالشركاءّانّوجدواّف

كانّمملوكّلمورثةّدونّبقيةّتصرفّعقاريّوقعّعلىّعقارّّإبطالالورثةّدعوىّّأحدحالةّانّاقامّ

نّقرارّالحكمّالصادرّفيّإمنّوجهةّنظرّالباحثّفباقيّالورثةّّوّإلىالورثةّفانّقرارّالحكمّالّيمتدّ

تصرفّوقعّعلىّعقارّلمورثهّيعتبرّقرينةّقضائيةّفيّايُّّبطالنالورثةّلّأحدالدعوىّالمقامةّمنّ

ّحدهم.ّأّأويقيمهاّباقيّالورثةّدعوىّ

ّّ:خامسا   ّفيما ّالتكاملية ّاألالعالقة ّّحكامبين ّفيّنصّالمادة ّالواردة ّقانون13ّّالقانونية من

قواعدّوالّحكاماألّفإنالقانونيةّالناظمةّلهّّحكامواألُّبطالنئّالعامةّللمبادالّوّياألردنالملكيةّالعقاريةّ

وفسخّّإبطالاعطتّللمحكمةّسلطةّتقديريةّفي13ّّنصّالمادةّّيةّالعقاريةقانونّالملكالواردةّفيّ

معاملةّّأوالعقاريّّالتصر فُّبطالنمعاملةّالتسجيلّالباطلةّفيّحالّثبتّلهاّّأوالباطلّّالتصر ف
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ّ ّّأوالتسجيل ّبثبوت ّمشروطة ّالصالحية ّهذه ّوان ّبالتعويضّللمتضرر ّالتصر فُّبطالنالحكم

ّ ّّأوالعقاري ّللبحث ّتتطرق ّلم ّالعقارية ّالملكية ّقانون ّفقواعد ّالتسجيل ّالتصر فُّبطالنبمعاملة

ّحكاماألّإصدارليةّآوتتعلقّبُّبطالنبلّجاءتّبصفةّمكملةّلقواعدّاللةّالتسجيلّمعامّأوالعقاريّ

معاملةّالتسجيلُّّبطالنّأووفسخهّّالتصر فُّبطالنمنّناحيةّاقرارُّّبطالنالقضائيةّفيّدعاوىّال

ّ.ّالدعوىّإقامةارّقيمةّالعقارّوقتّبمقدّرالمتسببّبدفعّالتعويضّالعادلّللمضرّوّإلزامالحكمّبّأو

 من قاعدة احتساب مرور الزمنالعقارات المسجلة استثناء : الثاني الفرع

الحقّلمرورّّأصلبللمطالبةّّللتقادمّالمسقطّمحددّتعريفّّياألردنلمّيردّفيّالقانونّالمدنيّ

:ّ"ّالّينقضيّالحقّبمرورّالزمانّولكنّالّتسمعّالدعوىّمنهّعلى442ّالمادةّّنص تفقدّّ،الزمن

اصةّخّأحكامبهّعلىّالمنكرّبانقضاءّخمسةّعشرّسنةّبدونّعذرّشرعيّماّمراعاةّماّوردتّبهّ

ماّاّ الكتسابّالحقوقّّوّماّسبباًّإّمنّالزمنّجعلّمنّمرورّمدةّمعينةّياألردنّالمشر عانّفّعليه"ّو

مرورّالزمنّالمانعّمنّنّألهّوقدّاعتبرّبّمسقطاًّّأولحقّّمكسباًّاماّانّيكونّ،ّالتقادميّفّهاسقاطإل

ّّوّلحقّالذيّمرّ سماعّدعوىّالمطالبةّبا ّسنة ّسبباًّعليهّخمسّعشرة ّأوّاإللتزامالنقضاءّّالّيعد

ّهوّمجردّوسيلةّلقطعّا ّّوّالحقّالشخصي التيّيقومّيةّساسالعبرةّاألّنإفّ،بهّومنعهاّالمطالبةنما

ّالتقادمّالمسقطّ ّأّ،استقرارّالمعامالتهيّعليها ّمنّلهّما التقادمّالمكسبّوسيلةّليتمكنّبموجبها

ّ(1)ّ.توافرتّالشروطّالالزمةّلتحققّالتقادمّالمكسبّإذاّيكتسبّحقاًّّأنمصلحةّ

تمسكّبهّالحائزّّإذاالمكسبّقرينةّعلىّالحقّمّتقادالمحددهّفيعتبرّّأخرىشروطّّإلىّاستناداًّّو

ّالمقررّلذلكّقدّمضتم ّدامتّالمدة وقدّّعلىّذلكّمنّقبلّبدىّاعتراضاًّأولمّيكنّالغيرّقدّّ،ا

العقاراتّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاري13ّّفيّنصّالمادةّّياألردناستثنىّقانونّالملكيةّالعقاريةّ
                                                           

؛ّوالجبوري223ّ(.ّأحكامّااللتزامّاثارّالحقّفيّالقانونّالمدني.ّدارّالثقافةّللنشرّص2118الكسواني،ّعامرّمحمودّ)1) )
ّ.623ياسين.ّالوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدني.ّمرجعّسابقّص
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ّسواءًّّ(1)ّمرورّالزمنقاعدةّاحتسابّمدةّّمنّيهاومعامالتّالتسجيلّالواقعةّعلّالعقاريةّاتالتصر فّو

ُّبطالنالتقادمّالمكسبّللحقوقّوعليهّيستطيعّمنّتقررّلمصلحتهّّأواكانّالتقادمّالمسقطّللحقوقّ

علىّعقارّمسجلّفيّالسجلّالعقاريّانّيقيمّدعوىّللمطالبةّّتسجيلمعاملةّّأوتصرفّعقاريّ

ّمنّسماعّّأوالعقاريّّالتصر فّإبطالب ّالمانع ّالزمن ّمرور ّبقاعدة ّالتقيد ّدونما ّالتسجيل معاملة

ّ ّبالدعوى ّالمتعلقة ّقراراتها ّمن ّالعديد ّالتميز ّاصدرتّمحكمة ّومعامالتّالتصر فوقد ّالعقارية ات

ّ.التقادمّالمانعّمنّسماعّالدعوىّأحكامالتسجيلّدونماّانّتتقيدّب

ضعّاليدّعلىّعقارّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّالّيستطيعّّو13ّوكذلكّبموجبّنصّالمادةّ

مهماّطالّامدهّالّيكسبّواضعّاليدّحقاّفيّاكتسابّالملكيةّلمرورّالزمنّويبقىّالعقارّّمسجل

دعوىّمنعّمعارضةّفيّّإقامةزالةّالتعديّعلىّعقارهّبإمسجالّباسمهّمالكهّويستطيعّمالكّالعقارّ

ّّ(2)ّ.ملكه

ّالعقاريأ ّالسجل ّفي ّالمسجلة ّبالعقاراتّغير ّيتعلق ّفيما ّبهاّّما ّتتم ّلم ّالعقاراتّالتي فهي

الواقعّّالتصر فّياألردنقانونّالملكيةّالعقاريةّّاعتبرفقدّّالمستثناةّمنّالتسويةّّأوالتسويةّّأعمال

ّمنذّبالعقارّّالتصر فمرّعلىّّإذاّنافذاًّّوّصحيحاًّهّيعتبرّأحكامّقبلّنفاذ مدةّخمسةّعشرّعاما

الجاريّّالتصر فّنافذاًّيعدّعلىّ"ّّنص تمنهّالتي41ّّوذلكّبموجبّالمادةّالفعليّّالتصر فتاريخّ

ّ ّفيها ّالتسوية ّتعلن ّلم ّمنطقة ّفي ّواقع ّعقار ّعلى ّّأوبسند ّالتسوية ّمن ّعلىّّإذامستثناة مرت

ّّ."ّالتصر ف(ّخمسّعشرّسنةّمنّتاريخ12ّمدةّ)ّفعلياًّّفيهّتصرفاًّّالتصر ف

                                                           

ّ.13ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية1ّ) )
ّ.22ابوّشنبّاحمدّعبدالكريم.ّمرجعّسابقّص2) )
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بالعقارّغيرّّالتصر فنّأاعتبرّبّياألردنومنّخاللّالنصّالسابقّفانّقانونّالملكيةّالعقاريةّ

ّ:عدةّشروطّوهيّالتصر فنّيتوفرّفيّأشريطةّّنافذاًّّوّصحيحاًّّهّتصرفاًّأحكامالمسجلّقبلّنفاذّ

ّعلىّشكلّسندّواالّاعتبرّ .1 كتابةّالعقدّفعقدّبيعّالعقارّغيرّالمسجلّيجبّانّيكونّمكتوبا

ّ.باطالًّعّالبي

ّالمشتري.الفعليّفيّالعقارّمنّقبلّّالتصر ف .2

ّّ(1)ّ.الفعليّالتصر فالفعليّبالعقارّمنذّتاريخّّالتصر فمرورّمدةّخمسّعشرةّسنهّعلىّ .3

ّ ّالعقارية ّالملكية ّقانون لغىّحقّأّوّياألميّرتصنيفّالعقاراتّمنّنوعّّىألغّهونفاذوبصدور

ّّ(2).ّرثيةّالشرعيةّواالنتقاليةّقبلّنفاذهفيّالعقاراتّاالميريةّباستثناءّالمسائلّاإلّالتصر ف

ّقسّ  ّالعقاريةّمكما ّالملكية ّّياألردنّقانون ّموقوفةّّإلىالعقارات ّوعقارات ّمملوكة عقارات

فالعقاراتّالمملوكةّهيّالعقاراتّالتيّيجريّعليهاّحقّّ(3)ّالمواتّراضيالمتروكةّواألّراضيواأل

ّّو ّواستغاللها ّحقّاستعمالها ّالذيّيوليّمالكيها ّّالتصر فالملكية ّالقانون ّضمن ّاألأبها ّراضيما

جماعةّّأوالمواتّفهيّالعقاراتّالعائدةّرقبتهاّللخزينةّوتركّحقّاالنتفاعّبهاّلمنفعةّعامةّالناسّ

المواتّهيّالعقاراتّالبعيدةّعنّالعمرانّوالعائدةّللخزينةّوالخاليةّالتيّلمّّراضيماّاألأمحددةّمنهّ

التسويةّولمّتسجلّولمّتتركّلمنفعةّعامةّالناسّّأعمالولمّتجريّعليهاّّأحدتزرعّوليستّفيّملكّ

ّج ّلمنفعة ّوال ّمنهم ّمحددة ّّ(4)ماعة ّالعقارية ّالملكية ّقانون ّمنع المواتّّراضيباألّالتصر فوقد

وضعّّأواستغاللهاّّأوالمواتّّراضيعلىّ"ّالّيجوزّتملكّاألّنص توالتي7ّّالمادةّبموجبّنصّ

/ا6ّالمتروكةّبموجبّالمادةّّراضيفيّاألّالتصر فالقانونّ"ّوكذلكّمنعّّحكامألّاليدّعليهاّخالفاًّ
                                                           

ّ.211الحياريّاحمدّابراهيم.ّشرحّأحكامّالحقوقّالعينية.ّمرجعّسابقّصفحة1ّ) )
ّ/ا.8ي.ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية2ّ) )
ّ.2ي.ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية3ّ) )
ّ.2ي.ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية4ّ) )
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والّيجريّعليهاّحكمّفيهاّّالتصر فالمتروكةّوالّشراؤهاّوالّّراضيوالتيّجاءّبهاّ"ّالّيجوزّبيعّاأل

ّمرورّالزمنّ".

ّ ّنصوصّالقانونية ّفأوباستقراء ّإعاله ّالعقاريةّالمشر عن ّالملكية ّقانون العقاراتّّىاستثنّفي

اتّالتصر فالمسقطّللحقّوعالجّّأومنّقاعدةّمرورّالزمنّالمكسبّللحقّالمسجلةّوغيرّالمسجلةّ

ّلتيّتمتّقبلّصدورّالقانونّونفاذه.تّعلىّالعقاراتّغيرّالمسجلةّاالتيّتمّ 

العقارية ومعامالت  اتالتصّرف إطباا في دعاوى  كمةالصالحيات الممنوحة للمح: الثالث الفرع
 التسجي 

لمواجهةّحلوالّتشريعيةّمنه13ّّفيّالمادةّّياألردنالملكيةّالعقاريةّّفيّقانونّالمشر عاستحدثّ

ومعامالتّاتّالعقاريةّالتصر فّإبطالالقانونيةّوالعمليةّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّّاإلشكاليات

الكثيرّمنّالملكياتّّإبطالنتيجةّّاألفرادالعمليةّالتيّلحقتّبّاإلشكالياتّوّاآلثارولمعالجةّّالتسجيل

العقاريةّومعامالتّّاتالتصر فُّبطالنللمحاكمّصالحياتّتقديريةّفيّدعاوىّّبحيثّاعطاءالعقاريةّ

معاملةّالتسجيلّّأوالباطلّالعقاريّّالتصر فوفسخّّإبطالقرارّحكمّيقضيّبّإصداربماّإّ،التسجيل

عادةالحقةّّوّتصر فاتوماّترتبّعليهاّمنّّ،الباطلة عادةّوّالتصر فقبلّّعليهماّكانتّّإلىالحالّّا  ّا 

ّإبطالوعدمّالحكمّبُّبطالنماّالخروجّعنّتطبيقّقواعدّالا ّّوّ،ورثتهّأوتسجيلّالعقارّباسمّالمالكّ

ّالتسجيلّوالحكمّبّأوالعقاريّّالتصر فوفسخّ عادلّللمتضررّتعويضّّدفعّالمتسببّإلزاممعاملة

ّالدعوىّلّوفقاًّالعقاريّّالتصر فمنّ ّالعقارّوقتّرفع ّّنص تحيثّقيمة منّقانونّّ/ب13المادة

نّأمعاملةّتسجيلّبشّأوّتصر فُّبطالنثبتّللمحكمةّّإذاّ-بّ"التيّجاءّّياألردنالملكيةّالعقاريةّ

ّ ّمع ّفلها ّمسجل ّاعقار ّحسن ّقواعد ّالعقاريةمراعاة ّالملكيات ّواستقرار ّّأنّ،لنية منّّأيتقرر

والمعامالتّالتيّبنيتّعليهماّّاتالتصر فمعاملةّالتسجيلّّوّأوّالتصر فوفسخّّإبطال.1ّ"ّ:الحالتين
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عادةفيّحدودّحصةّالمحكومّلهّّوّأوكاملةّ تسجيلّالحقّالمحكومّبهّباسمهّفيّالسجلّالعقاريّّا 

ّكانّذلكّممكناًّ ّالدعوىّكلما ّيدفعهّّإلزامّ.2ّ.للعقارّموضوع ّبتعويضّعادل المتسببّبالضرر

ّ ّّوفقاًّللمتضرر ّالعقارّوقتّرفع ّالتصر فُّبطالنّإلىّالمحكمةحالّتوصلتّّففيالدعوىّلقيمة

ّّّ.لمعاملةّالتسجيّأوّ،العقاري

لمّتكنّالمحاكمّتمتلكّايّصالحية2112ّّلعام13ّّالملكيةّالعقاريةّرقمّّقبلّصدورّقانون

معاملةّالتسجيلّوماّترتبّّأوالعقاريّّالتصر فُّبطالنفقدّكانتّتحكمّبُّبطالنفيّتجاوزّقواعدّال

ّمنّتصرفاتّالحقة عادةّوّعليها ّكانتّعليهّقبلّّإلىالحالّّا  عادةالباطلّّوّالتصر فما تسجيلّّا 

 :هيّوقيودّبعدةّدةّمقيّ ّالتقديريةّكّالصالحيةتلّوأنورثتهّّأوالعقارّباسمّمالكهّ

العقاريّّالتصر فُّبطالننتيجةّمفادهاّّإلىانّتكونّالمحكمةّناظرةّالدعوىّقدّتوصلتّّوال:أ

ُّّبطالنّأو ّالتسجيل ّمعاملة ّّوّإلىباالستناد ّومعامالتّالتصر فُّبطالنّأحكامقواعد ّالعقارية ات

ثبتّّإذا"ّّياألردنمنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّّحيثّوردّفيّمستهلّالفقرةّبّمنّالمادةّالتسجيلّ

فلهاّمعّمراعاةّحسنّالنيةّواستقرارّمعاملةّتسجيلّبشانّعقارّمسجلّّأوتصرفُّّبطالنللمحكمةّ

ّالسابقةّفانّصالحيةّالم ّوباستعراضّالفقرة ّالملكياتّالعقاريةّ" 13ّحكمةّالواردةّفيّنصّالمادة

ّتوصلتّ ّقد ّانّتكونّالمحكمة ّانّّإلىمشروطة ّباطالًّالعقاريّموضوعّالدعوىّّالتصر فنتيجة

 .الواردةّفيّالقانونّالمدنيُّبطالنالّأحكاموفقّقواعدّّو

ّثانيا :ّ ّعند ّالمحكمة ّعلى ّّإصداريتوجب ّفيقرار ّّالحكم ّالمنظورة ّأمامالدعوى ّإبطالبها

مراعاةّقواعدّّالمتسببّبدفعّتعويضّعادلّللمضرورّإلزامّأومعاملةّالتسجيلّّأوالعقاريّّالتصر ف

ّ ّالنية ّملزمفحسن ّالقيد ّبموجبّهذا ّّةّ المحكمة ّّالملكياتّالعقاريةّإلىبالنظر ّترتبتّوتعددالتي

العقاريّوماّترتبّعليهّمنّّالتصر فّإبطالقرارّّإصدارالتيّستترتبّعلىّّاآلثارودراسةّّالمالك،
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لذينّالملكياتّالعقاريةّالالحقةّاّصحابألّ(1)ّحسنّالنيةّأمبدبمراعاةّالعبرةّّوأنالحقةّّتصر فات

ّّبها.ّعالقةّلهمّالّسبابألسيفقدونّملكيةّعقاراتهمّ

حسنّالنيةّحيثّاعتبرّالنيةّّيءسّالمالكّوحسنّالنيةّّبينّالمالكهناّالّبدّمنّالتفريقّفيماّ

ّ ّالنيةمبدأ ّّساسياًّأّشرطاًّّحسن ّالعقارية ّالمعامالت ّاستقرار ّمبدأ ّّإذالتطبيق ّلعدم الحكمّيشترط

ّالستقرارّالمعامالتّالعقاريةّّالمشر عالعقدّواللجوءّللتعويضّوالتيّيسعىُّّبطالنب ّأنمنّخاللها

ّالعقارّقدّانتقلّللغيرّ ّالغيرّحسنّالنية،ّبمعنىّّوأنيكونّهذا الّيكونّانتقالّالعقارّللغيرّأهذا

يكونّّأنفلكيّيتمتعّالغيرّبتلكّالحمايةّالّبدّ هذاّالعقد،ُّبطالندونّصدورّقرارّببهدفّالحيلولةّ

حسنّالنية،ّوهذاّماّظهرّمنّخاللّالنصوصّالقانونيةّالواردةّفيّقانونّالملكيةّالعقارية،ّوذلكّ

الموازنةّبينّالمصالحّالمتناقضةّفالّيستفيدّمنّتلكّالحمايةّاالستثنائيةّذلكّالغيرّسيءّّأجلمنّ

ّّ(2)ّ.لنية،ّيقعّعلىّالقاضيّدورّتكييفّمسألةّحسنّالنية"ا

منّّ"ّأنهالنيةّعرفتّالحائزّحسنّّياألردنمنّالقانونّالمدني1176ّّالمادةّّأنحيثّنجدّ

ّلمّيقمّالدليلّعلىّغيرّأويجهلّّءالشييحوزّ نهّيعتديّعلىّحقّالغيرّويفترضّحسنّالنيةّما

دّالحائزينّحسنيّولىّبالرعايةّوبالذاتّفيّحالّتعدّ أذلكّوهناّتكونّمصلحةّالحائزّحسنّالنيةّ

ّ ّوعلى ّّأنّالمحكمةالنية ّالحائز ّنية ّحسن ّمدى ّفي ّتبحث ّالعقاريةّّفقد" ّالملكية ّقانون راعى

ّ.العقاريّالتصر فُّبطالنمصلحةّالمالكّحسنّالنيةّالذيّالّيعلمّب

                                                           

ّ.122والحياري.ّمرجعّسابقّص؛23ّابوّشنبّمرجعّسابقّص1) )
ّمنشوراتّموقعّقرارك.2121ّلعام2261ّّقرارّمحكمةّاالستئنافّرقم2ّ) )
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ّءالشيالنيةّهوّمنّيحوزّّسيئحددتّالحائزّمنّالقانونّالمدني1177ّّةّالمادّفإنوكذلكّ

ّتصر فملكيةّعقارّبموجبّّإليهمنّتؤولّّفإنوهوّيعلمّانهّيعتديّعلىّحقّغيرهّوبناءّعلىّذلكّ

ّّ.يعتبرّمالكّحسنّالنيةُّبطالنمعاملةّانتقالّباطلهّوهوّالّيعلمّبالّأوّعقاريّباطل

منّكانّّوأنّ،ُبطالنبعينّاالعتبارّحسنّالنيةّوتخرجّعنّقواعدّالّتأخذالمحكمةّّفإنوبالتاليّ

النيةّّسيئيعتبرّمالكّّفإنهّةمعاملةّانتقالّباطلّأوبموجبّعقدّباطلّّإليهالملكيةّانتقلتّّبأنيعلمّ

ّ ّّةالمحكمّفإنوبالتالي ّّالتصر فّإبطالتقرر ّمنةّّأوالعقاري ّعليها ّترتب ّوما ّالتسجيل معاملة

عادةّوالحقةّّتصر فات  ّ(1)ّ.باسمّمالكهتسجيلّالعقارّّا 

ّثالثا ّقب: ّفيّدعوىّّإصدارلّعلىّالمحكمة ّالحكم معاملةّّأوالعقاريّّالتصر فّإبطالقرار

ّ ّينشالتسجيل ّقد ّالعقارية ّالملكية ّاستقرار ّقواعد ّّأمراعاة ّّالتصر فعن ّالباطل ّتصر فاتالعقاري

ّ ّعليّأخرىعقارية ّمبنية ّقطعّهتكون ّملكية ّانتقال ّحالة ّلعدةّّأرضّةمثل ّالميراث ّطريق عن

ةّعدّ ّإلىتقاسمّملكيةّالعقارّّإلىديّّؤعقاريةّلغيرهمّمماّيّتصر فاتوهمّبدورهمّقدّيجرونّّأشخاص

ّالتصر فّإبطالتمّّأنبّعلىّانتقالّملكيةّالعقارّوتقسيمهّعقاراتّكثيرةّوفيّحالّوترتّ ّ،أشخاص

ّ ّالعقار ّّاألولالعقاريّعلى ّجميع ّّاتالتصر فتبطل ّالعقار ّملكية ّوتعود ّله ّالالحقة ّإلىالعقارية

ّ ّّمماّ،ورثتهّأوّاألولالمالك ّالعقارية ّالملكية ّاستقرار ّعلى ّمبدّ،فرادلأليوثر استقرارّّأوبمراعاة

منّالتملكّخشيةّّفرادلألالعقاريةّيزولّعاملّالخوفّّاتالتصر فّإبطالالملكيةّالعقاريةّفيّدعاوىّ

هاّتفقدّقيمتهاّالماليةّإبطالالعقاراتّالتيّيتمّّأنكماّ،ّشدّالضررأعقاراتهمّمماّيلحقّبهمّّإبطال

ّ.شخاصاألبينّّللتداولوتصبحّغيرّقابلةّ

ّ

                                                           

ّمنشوراتّموقعّقرارك.2121ّلعام2364ّّقرارّمحكمةّاالستئنافّرقم1ّ) )
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ّ ّالمبدّالمشر عّقرّ أوقد ّللّأهذا ّالعقارية ّالملكية ّعلى ّالعقاريةّحقّألهميةمحافظة ّالملكية

ّّواال ّالمجتمعاالجتماعية ّفي ّعلىّّ،قتصادية ّالحقوقّواالمتيازاتّعلىّأصحابوكذلكّللمحافظة

ملكيةُّّبطالنوبّشخاصاألالتعاقديةّبينّّاتاإللتزامّوالباطلّكالرهنّّالتصر فالعقاراتّالالحقةّعلىّ

عّدائرةّيوسّ ّمماّاًّأساسملكيتهاّّبطالإلّنظراًّالمترتبةّعليهاّّاتاإللتزامّوالعقاراتّتبطلّجميعّالحقوقّ

ّةعلىّمصلحةّالمتضررّالخاصّةمصلحةّالمجتمعّالعامّالمشر عفقدّراعىّّ،الضررّبالنسبةّللغير

ّمبدأّبأن ّّأقر ّبّاتالتصر فُّبطالنالخروجّعنّتطبيقّقواعد ّالحكم ّوعدم ّوالحكمُّبطالنالعقارية ه

الحقوقّّأصحابمصلحةّالمجتمعّوالمالكينّحسنيّالنيةّّوّالمشر عبالتعويضّللمضرورّفهناّراعىّ

بالحكمّلهّبالتعويضّعنّالضررّالذيّلحقّبهّّّالتصر فوراعىّمصلحةّالمتضررّمنّّاتاإللتزامّو

ّجرّ  ّّالتصر فاء ّّتطبيقاًّالباطل ّللقاعدة ّالعام ّالضرر ّالخاصّلدفع ّالضرر ّيتحمل "ّ ّ(1)القانونية

نهّأّالإعلىّالصالحيةّّوبناءًّّفإنهّ(2)خفّ"ّزالّبالضررّاألشدّيُّالضررّاألّوكذلكّالقاعدةّالقانونية

ّ ّ 13 المادةّحكامألوسندًا ّالمعامالتّالعقارية ّولغاياتّاستقرار ّالعقارية ّالملكية ّقانون الّّفإنهمن

عنّذلكّبتعويضّالمالكّعنّالضررّالذيّلحقّّستعاضةاالهذاّالعقدّويتمُّّبطالنعالنّإّإلىيلجأّ

ّّ(3)ّ.ُبطالنبهّجراءّهذاّال

ّدعوىّاإل مكانشرطّاإلّ:راطبعا ّناظرة تدققّفيّالواقعّالعمليّللعقارّّأنّبطالعلىّالمحكمة

ّالّاتالتصر فموضوعّالدعوىّلمعرفةّحالّالعقارّّو مستحدثةّّأبنيةعليهّوهلّهناكّالحقةّالعقارية

الحقةّّتصر فاتوماّترتبّعليهّمنّّبطالالعقاريّموضوعّدعوىّاإلّالتصر فّإبطالامكانيةّّومدى

وبالتاليّيعتبرّقرارّّهاّجميعاًّإبطالالباطلّملكياتّكثيرهّومتشعبةّيصعبّّالتصر ففقدّيترتبّعلىّ

                                                           

ّالعدلية..ّمجلةّاألحكام26ّمادةّرقم1ّ) )
ّ.ّمجلةّاألحكامّالعدلية.27(ّمادةّرقم2)
ّمنشوراتّموقعّقرارك.2121ّلعام2261ّّقرارّمحكمةّاالستئنافّرقم3ّ) )
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الخروجّعنّّةلقيدّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّفيّالمجتمعّفهناّتقررّالمحكمّغيرّممكنّتبعاًّّبطالاإل

ّال ّقواعد ُّّبطالنتطبيق ّّبالتعويض،وتحكم ّالمحكمّأناما ّدعوىّّبأنّةوجدت ّموضوع العقار

عادةّوُّبطالنالّتقررّفأنهاالّيوجدّعليهّمحدثاتّكثيرةّّبطالاإل ّّ(1)ّعليه.ماّكانتّّإلىالحالّّا 

ّإبطالمحكمةّصالحيةّ.ّللياألردنمنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّّفيّنصّالمادةّّالمشر عوردّأ

ّّوالّالباطلّالتصر فّوفسخ ّمنّمعرفةّقصد فيّحالةّّوالفسخّمعاًُّّبطالندراجّالإمنّّالمشر عبد

والفسخّوالبحثُّّبطالنالبدّمنّالتفرقةّماّبينّالّالتسجيلّوهنامعاملةّّأوّالعقاريّالتصر فّإبطال

ّ.ّوالفسخّمعاًّّبطالادراجّاإلحينّقررّّالمشر عفيّمقصدّ

ّالتصر فّأوانعقادّالعقدّّأركانهوّالجزاءّالذيّيفرضهّالقانونّعلىّتخلفّركنّمنُّّبطالنال

ثرّمنّاثارهّسواءّبينّالمتعاقدينّشرطّمنّشروطّصحتهّوهوّبعبارةّادقّعدمّترتيبّالعقدّألّأو

ّوبينّالغيرّّأوّأنفسهم ّعرفّّ(2)بينهم ُّّبطالنالّالمشر عوقد 168ّّفيّنصّالمادة منّالقانونّ"

ّأوالغرضّمنهّّأومحلهّّأواختلّركنهّّبأنووصفهّّهأصلبالعقدّالباطلّماّليسّمشروعاّالمدنيّ

ّ.ّوالّتردّعليهّاإلجازةّ"ّأثرهّأيّالشكلّالذيّفرضهّالقانونّالنعقادهّوالّيترتبّعلي

قدينّلتنفيذّماّترتبّعليهّمنّالتزاماتّعقديةّاالعّأحدّإلخاللماّالفسخّفهوّحلّلرباطّالتعاقدّأ

يردّفيّالعقودّالملزمةّّالقانونيةّالملزمةّللجانبينّويلحقّبهاّفهوّجزاءّاتالتصر فوهوّنظامّيتصلّب

ّّ(3)ّ.للجانبين

ّ

                                                           

ّمنشوراتّموقعّقرارك.2121ّلعام1648ّّقرارّمحكمةّبدايةّحقوقّعمانّرقم1ّ) )
ّ.12صّللنشرالمبسوطّفيّشرحّالقانونّالمدني.ّمنشوراتّدارّوائلّّ(.2111)ّياسينّمحمد،ّالجبوري2) )
ّ.26صللنشر،ّصولّالمحاكماتّالمدنية.ّدارّوائلّأفيّقانونُّّبطالننظريةّالّ(.2116)ّحسنّموسىّ،الطراونة3) )
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وعدمّالتنفيذّبحدّذاتهّواقعةّخارجيةّالّتنصبّفيّّاتاإللتزامسببّالفسخّهوّعدمّتنفيذّّوأن

ثرّواكتملّبشكلّقانونيّورتبّاألّأنشّالتصر فّأنّإذالقانونّوالّتدخلّفيّكيانهّّالتصر فصلبّ

ّالم ّّأحدهماعّاتعاقدينّولكنّامتنالقانونيّبذمة ّالذيّّأوّاإللتزامعنّتنفيذ ّوهو ّفيّتنفيذه اخالله

ّوليسّلعيبّفيّ ّفسخها ّعنّطريق ّالعقدية ّالرابطة ّحل ّهو ّهنا ّوالجزاء ّالفسخ ّفي يرتبّالحق

ّ.(1)ةّالقانونيّبصورةّصحيحّالتصر فلحقّعلىّنشوءّوانعقادّّألمرالقانونيّبلّّالتصر ف

ّمناطّالأ ّفهوّعيبّفيُّّبطالنما ّعليه ّيقوم ّّالتصر فوما ّيشوبّانعقادّّإذالقانونيّذاته قد

عدمّّأونتيجةّلمخالفةّالنصوصّالقانونيةّالمنظمةّالنعقادهّوتكوينهّكانعدامّالتراضيُّّبطالنالعقدّال

ّ ّالمحل ّّأووجود ّمشروعيته ّيوديّّأوعدم ّمما ّالسببّومشروعيته ّوجود ترتيبّالجزاءّّإلىعدم

مناطّالفسخّّأنيبدوّّإذاثرّقانونيّّأيالّيترتبّعليهّّّوأنقوتهّالملزمةّّالتصر فيفقدّّبأنالمتمثلّ

ّمرّ أبينماّمناطّالثانيّّوّالتصر فخارجّّمرّ أّإلىهّمردّ ّاألولمناطّّأنفيُّّبطالنيختلفّعنّمناطّال

ّاتالتصر فّأنوالفسخّكونُّّبطالنجمعّماّبينّالّالمشر عّأنالّإالقانونيّّالتصر فداخليّفيّصميمّ

ّالتصر فبانعقادّّوهّأركاننتيجةّتوافرّّالتصر فّأفينشّهاطرافألعقودّملزمةّباألساسّالعقاريةّهيّ

ّالتصر فهّيبطلّأركانّأحدّالتصر فالتزاماتّبينّالمتعاقدينّوفيّحالّفقدانّّعليهيترتبّّصحيحاًّ

معاملةّالتسجيلّفيطبقّعليهاّقرارّّماأعليهّالمترتبةّّاتاإللتزامفسخّّالتصر فُّبطالنويترتبّعلىّ

ّقانوني.ّّتصر فّتفقطّدونّالفسخّكونهاّليسّبطالاإل

ّ

ّ

                                                           

ّ.12الجبوري،ّياسينّمحمد.ّالمبسوطّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّمرجعّسابقّص1) )
ّ
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نتيجةّلمتضررّهّالمتسببّلجبرّالضررّالذيّلحقّباهوّالمقابلّالنقديّالذيّيدفعالتعويضّ

يحددّمقدارهّبموجبّقرارّقضائيّّقضائياًّّنّيكونّتعويضاًّأماّاّ قانونيّّوّأواالخاللّبالتزامّتعاقديّ

ّّالقانونية.العالقةّّأطرافبينّّيتمّاالتفاقّعليهّوتحديدّمقدارهّمسبقاًّّاتفاقياًّّتعويضاًّّأو

ويعتبرّالتعويضّالقضائيّهوّاالصلّفيّالمسؤوليةّالمدنيةّ)العقديةّوالتقصيرية(ّولغايةّمنحّ

قانونيّّالتزامّأوتعاقديّالّاإللتزامبخاللّالتعويضّالقضائيّيجبّانّتتوافرّشروطّمعينةّوهيّاإل

ّ ّبينهما ّالسببية ّوالعالقة ّّفإذاوالضرر ّمسؤولية ّقامت ّالشروط ّتلك ّتحققت ّ)العقدية ّأوالمدين

تعاقديّّخاللّبالتزاماالختلفّعنّالتعويضّعنّنّالتعويضّعنّالفعلّالضارّيأالّإّ(1)التقصيرية(ّ

التزاماتهّالتعاقديّبّاإللتزامّأطرافّأحدنتيجةّاخاللّّأينشتعاقديّّالتزامخاللّبفالتعويضّعنّاإل

الواقعّفعالّوالّيشملّرّالضررّبمقدايقدرّالتعويضّالتعاقديةّمماّالحقّالضررّبالطرفّاالخرّوّ

منّالقانونّالمدنيّالتيّجاءّبها363ّّالكسبّالفائتّوذلكّماّوردّبنصّالمادةّّأوالخسارةّالالحقةّ

حينّّالعقدّفالمحكمةّتقدرهّبماّيساويّالضررّالواقعّفعالًّّأولمّيكنّالضمانّمقدراّفيّالقانونّّإذا"ّ

ّ ّوقد "ّ ّموقفّأوقوعه ّالتميز ّّياألردنّالمشر عيدتّمحكمة ّقررتّ" ّفيّّإذافقد ّالضمان ّيكن لم

حينّّفيّالعقدّتقدرهّالمحكمةّبماّيساويّالضررّالواقعّفعالًّّأوفيّالقانونّّالمسؤوليةّالعقديةّمقدراًّ

ّّ(2)ّ.وقوعهّ"

ّ

                                                           

والفارّ؛222ّ-221صّللنشرّالوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالجزءّالثاني.ّدارّالثقافةّ(.2111)ّالجبوريّياسينّمحمد1) )
ّ.72صّللنشر،أحكامّااللتزامّاثارّالحقّفيّالقانونّالمدني.ّدارّالثقافةّّ(.2114)ّعبدالقادر

ّقرارّمحكمةّالتميزّرقم.2) )
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ّأ ّالضار ّالفعل ّالتعويضّعن ّالمتسببّما ّفعل ّنتيجة ّبالمضرور ّالتعويضّالذيّلحق فهو

هّالضررّوالفعلّالضارّوالعالقةّالسببيةّأركانتوافرّالضارّويستوجبّلتحققّالمسؤوليةّالتقصيريةّ

والتيّجاءّبهاّ"ّكل226ّّفيّالقانونّالمدنيّنصّالمادةّّالمسؤوليةّالتقصيريةوانّاساسّّ(1)بينهمّ

ويقدرّالتعويضّبمقدارّالضررّالذيّاضرارّبالغيرّيلزمّفاعلهّولوّغيرّمميزّبضمانّالضررّ"ّ

فالتعويضّّنّيكونّالضررّنتيجةّطبيعةّللفعلّالضارألحقّبالمضرورّوماّفاتهّمنّكسبّشريطةّ

ّّالمتضرر.عنّالفعلّالضارّيشملّالضررّوبدلّالكسبّالذيّفاتّعلىّ

ّأ ّما فهوّالمقابلّالنقديّالذيّّياألردنفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّّالمشر عالتعويضّالذيّاقره

معاملةّالتسجيلّالباطلةّويقدرّّأوالعقاريّالباطلّّالتصر فيدفعهّالمتسببّبالضررّللمضرورّمنّ

منّقانونّالملكيةّالعقارية2ّّ/ب/13ّالمادةعلىّذلكّّنص توقدّّلقيمةّالعقارّوقتّرفعّالدعوىّوفقاًّ

"ّالزامّالمتسببّبالضررّبتعويضّعادلّيدفعهّللمتضررّوفقّقيمةّالعقارّوقتّرفعّالتيّجاءّبهاّ

حاكمّفيّالتعويضّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّكخيارّتلجاّلهّالمّمبداّالمشر عوقدّاستحدثّ"ّّالدعوى

نّتقررّالزامّالمتسببّبدفعّتعويضّعادلّأبّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّاتالتصر فّإبطالدعاوىّ

ّال ّدعوى ّفي ُّّبطالنللمتضرر ّتقرر ّان ّمن ّّأوّالتصر فّإبطالبدال ّمنح ّوقد ّالمشر عالمعاملة

حسنّّمبداّرّالملكيةّالعقاريةّومراعاةضمنّضوابطّتتعلقّباستقراّللمحاكمّالمحاكمّهذهّالصالحية

الباطلّويحددّمقدارّالتعويضّّالتصر فاتّالعقاريةّالالحقةّعلىّالتصر فّإبطالالنيةّومدىّامكانّ

ّالعقّوفقاًّ ّلقيمة ّوقت ّّإقامةار ّكون ّدعوىّأالدعوى ّبموجب ّبالتعويضّتقرر ّالمتضرر ّحق ن

ّّ.الباطلّايّاستحقهّالمتضررّبنتيجةّالدعوىّالتصر فّبطالاإل

                                                           

ّ.18ص،ّفعلّالمضرورّوأثرهّفيّالمسؤوليةّالتقصيرية.ّدارّوائلّللنشرّ(.2114)ّبسيمّخليلة،ّسكارن1) )
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ّإلىمماّيستوجبّانّيتوافقّبمقدارّالضررّالذيّلحقّبالمضرورّوماّفاتهّمنّكسبّاضافةّ

عنّّالتعويضّأمبدّبإقرارهّالمشر عوانّليةّتقديرهّآدّانهّتقررّبموجبّقانونّالملكيةّالعقاريةّالذيّحدّ 

راعىّمصالحّّالعقاريةالمعاملةّّأوّالعقاريّالتصر فّإبطالبدالّمنّالذيّلحقّبالمضرورّّالضرر

ّاأل ّّطرافجميع ّالمجتمع ّمصلحة ّراعى ّفقد ّعلى ّبالمحافظة ّالعقارية ّالملكية السوقّّواستقرار

ّ ّمن ّالمتضرر ّراعىّمصلحة ّّالتصر فالعقاريّكما ّالباطل ّالباطلةّّأوالعقاري ّالتسجيل معاملة

ّأوّتصر فالالمتمثلّبفقدانهّلملكيتهّالعقاريةّفيّالعقارّموضوعّّالذيّلحقّبهّبتعويضهّعنّالضرر

ّّو ّالمعاملة ّيتم ّال ّبان ّالنية ّحسني ّوكذلكّّإبطالراعىّمالكّالعقاراتّالالحقة ّالعقارية ملكياتهم

انتقلتّّالذيّبموجبهّتصرفهّالباطلبّبعدمّتحملهّتبعاتّماليةّباهظةّنتيجةّراعىّمصلحةّالمتسب

ّللمالك ّالعقار ّأالالحقينّحيثّّملكية ّفيّحال ّإلّالالحقةّالملكياتّالعقاريةّإبطالنه ّبطالتبعا

ّّباألضرارالعقاراتّالالحقةّسيطالبونّّكنّمالّ إالباطلّفّالتصر ف ُّبطالنبسببّالتيّلحقتّبهم

ّ ّالعقارية ّالمالكينملكياتهم ّمالّحسبّتسلسل ّنتيجةّفكل ّمنّضرر ّبه ّلحق ّبما ّسيعود كّعقار

ّعقاره ّلملكية ّّفقدانه ّالوصول ّحتى ّوهكذا ّالسابق ّالمالك ّّإلىعلى ّتسببّبالمتسبب ّمن صفته

ويتمّتقديرّمبلغّالتعويضّالعادلّالذيّيستحقهّ.ّمماّقدّيحملهّاعباءّماليةّباهظةالباطلّّالتصر فب

منّقانونّالملكيةّالعقارية214ّّةّالمادّأحكامحسبّالعقاريّالباطلّّالتصر فمنّجراءّّالمتضرر

ّالقانونّّنص توالتيّ ّفيّهذا ّالعقاراتّلألغراضّالواردة ّتقدرّقيم ّآخرتشريعّّأيفيّّأوعلىّ"

ّوتحدّ  ّغيرّقضائية ّكانتّام ّقضائية ّتبعاًّّحكاماألد ّتلكّالقيم ّبتقدير ّلمشتمالتّتعريفّالخاصة

ّالقانونّّو ّفيّهذا ّالوارد ّفيّذلكّالطرقّواألالعقار ّبما ّالقيام ّعند ّأعمالبساليبّالواجبّاتباعها

المصرحّلهمّبمزاولةّهذهّّشخاصاألسسّوالعواملّالواجبّمراعاتهاّفيهاّّوواأل،ّتقديرّقيمّالعقارات

مقدارّّأنّأيّ،يةّبمقتضىّنظامّيصدرّلهذهّالغايةومواصفاتّتقاريرّتقديرّالقيمّالعقاّرّ،عمالاأل

العقارّّوفقاًّيكونّمقدارّالتعويضّّبأنوالمعامالتّالعقاريةّّاتالتصر فّإبطالالتعويضّفيّدعاوىّ
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براءّعقاريينّلتقديرّالعقارّمنّخاللّخّويتمّتقديرّقيمة،ّوقتّرفعّالدعوىّبطالموضوعّدعوىّاإل

ويعتبرّهذاّّ،معاملةّالتسجيلّأوّالتصر فّإبطاللمحكومّلهّفيّدعوىّتعويضّالمستحقّلقيمةّال

ّّّ.لقيمةّالعقارّوفقاًّانّتقديرّالتعويضّيكونّّحيثعنّالقواعدّالعامةّللتعويضّّاستثناءًّّأالمبد

  طباا طبالعقار موضوع دعوى اإل التصّرفمنع : الفرع الخامس

منّقانونّالملكيةّالعقاريةّمنحّالمحكمة13ّّفيّنصّالمادةّّالمشر عّأوجدهامنّالحلولّالتيّ

بالعقارّموضوعّالدعوىّلحينّالبتّفيّالدعوىّبناءّعلىّّالتصر فقرارّبمنعّّإصدارصالحيةّ

ّياألردن/ّجّمنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّّالمادةّّنص تالطلبّوتسطيرّالكتبّالالزمةّلذلكّفقدّ

ّ ّعلى "ّ ّمنع ّالطلب ّعلى ّوبناء ّالمحكمة ّحينّّالتصر فتقرر ّوالى ّالدعوى ّموضوع ّالعقار في

فيّدائرةّّيسجلّالعقاّرالعلىّّالتصر فالمنعّمنّّوتسطيرّالكتبّالالزمةّلتبيتّقرارالفصلّبهاّ"ّ

ّالحقةعقاريةّّتصر فاتحداثّإلعدمّّالتصر فمنعّّإشارةالهدفّمنّوضعّّوأنّالتسجيلّالمختصة

ّبطالموضوعّدعوىّاإلّعلىّالعقار ّّاتالتصر فبّـوبالتاليّتشعّ ، ّالتصر فعلىّّالالحقةالعقارية

ّاإلّوأنّبطالموضوعّدعوىّاإل ّالدعوىّبمنعّّأحدمرتبطّبطلبّّجراءهذا بالعقارّّالتصر ففرقاء

ّالدعوى ّموقتّومرتبطّبنظر ّالمنع ّيكون ّالفصلّفيّالدعوىّفهنا ّلحين ّسعىّ، فيّّالمشر عوقد

تكونّالمحافظةّعلىّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّفيّالعقاراتّالتيّّإلىّياألردنقانونّالملكيةّالعقاريةّ

ّ ّيترتبّعليها ّّوّالعقاريّالتصر فّإبطالموضوعّدعاوىّعقاريةّقد ّ،العقاريةّالمترتبةّعليهالملكية

وقدّاشترطّعلىّّالعقاريةّاتالتصر فالعقاريةّالباطلةّمنّخاللّتقيدّتلكّّاتالتصر فوللتخفيفّمنّ

هاّفقدّأمامفيّالعقاراتّالتيّتكونّموضوعّالدعاوىّالمنظورةّّالتصر فقرارّبمنعّّإصدارالمحاكمّ

دعوىّلديهاّّأي"ّعلىّالمحاكمّعندّتسجيلّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلى212ّّالمادةّّنص ت

ّفيّّإشارةمنّمديرّالتسجيلّوضعّّتطلبّخطياًّّأنّ،عقارّأيّبشأن ّدعوىّوبموضوعها بوجود
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يضعّهذهّّأنالسجلّالعقاريّللعقارّموضوعّالدعوىّوعلىّمديرّالتسجيلّعندّتسلمهّذلكّالطلبّ

ّّالعقار.معاملةّتسجيلّعلىّهذاّّأيّإجراءيعلمّذويّالعالقةّبوجودهاّعندّطلبّّوأنّشارةاإل

ّمنعّتصرفّعلىّالعقاراتّموضوعّالدعاوىّالعقاريةّبهدفّ ّيتمّوضعّاشارة ّالقيد وانهّبهذا

ّ ّّتصرفاتّإجراءمنع ّعلى ّبّالتصر فالحقة ّبالدعوى ّقرار ّيصدر ّفقد ّالدعوى ّإبطالموضوع

ّّالتصر ف ّّأوالعقاري ّذلك ّعلى ّسيترتب ّمما ّالتسجيل ّعلىّالتصر فّإبطالمعاملة ّالالحقة ات

ّّّ.ءّأيّتصرفّالحقاجّرإيمنعّعلىّسجلّالعقارّّالتصر فوانهّبوضعّاشارةّمنعّّالتصر ف

الطابقّالمباعّفيّّأواشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّوضعّاشارةّمنعّتصرفّعلىّالبناءّوكذلكّ

ّصحيحاًّةّعقداّعقارّمسجلّومرخصّللبناءّولمّيتمّالشروعّبإنشائهّفقدّاعتبرهّقانونّالملكيةّالعقاري

جراءمنّمرةّّوّأكثرلغايةّانّالّيتمّبيعهّّّالتصر فوانّالهدفّمنّوضعّقيدّمنعّ تصرفاتّعقاريةّّا 

منّقانونّأ(ّ/128ّّ)ّالمادةّنص تالحقةّعليهّوحمايةّللمشتريّلضمانّاتمامّالبناءّوتملكهّفقدّ

ّيعدّ ّالعقاريةّعلىالملكيةّ ّببيعّبناءّّوملزماًّّصحيحاًّّعقداًّّ" ّالوعد شقةّعلىّّأوطابقّّأولطرفيه

ولمّيصدرّّاإلنشاءكانتّتحتّّأوّبإنشائهولمّيشرعّّةعلىّالخريطّبإنشائهعقارّمسجلّمرخصّ

ّإ ّالجهّبإشغالهذن ّمن ّة ّّىجّرّإذاالمختصة ّلدىّمديرية ّالعقد يجبّأنّّ–بّّالتسجيل.تسجيل

ّلتنفيذهّ ّالواجبة ّالثمنّوالمدة ّبينّطرفيهّوبخاصة ّبالبيعّالشروطّالمتفقّعليها ّالوعد يتضم نّعقد

حّأيّمنهاّومواصفاتهّمعّربطةّبخرائطّتوضّ ّهاعودّببيعّوالشقةّالمّأوالطابقّّأووصافّالبناءّأّو

حقّلعقدّالوعدّأيّتصر فّالّإجراءوصافّوالمواصفاتّ"ّولغايةّعدمّتفصيالتّكلّمنّهذهّاأل

شقةّموعودّببيعّأيّمنهاّدونّموافقةّّأوطابقّّأوأيّمعاملةّتسجيلّعلىّبناءّّإجراءّبالبيعّفقد

ّعلىّتصر فمنعّّإشارةّالعقاريةّوضعوكذلكّاشترطّقانونّالملكيةّّ(1)بالبيع.ّطرفيّعقدّالوعدّ

                                                           

ّ.122ي،ّالمادةّاألردنقانونّالملكيةّالعقارية1ّ) )
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وانّالبيعّبالمزادّالعلنيّّاتإجراءّإبطالدعوىّّإقامةالعقارّالمباعّفيّالمزادّالعلنيّفيّحالّّسجل

تصرفاتّالحقةّعلىّالعقارّفقدّّإجراءعلىّسجلّالعقارّلمنعّّالتصر فالهدفّمنّوضعّاشارةّمنعّ

اتّالبيعّفيّالمزادّالعلنيّإجراءّإبطالاتّالبيعّبالمزادّالعلنيّإجراءُّبطالنيصدرّقرارّفيّدعوىّ

عادةّو "ّفيّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّ(177/2ّ)ّةالمادّنص تفقدّّعليهماّكانتّّإلىالحالّّا 

التنفيذّعلىّالمالّغيرّالمنقولّّفعلىّالمحكمةّالطلبّمنّّاتإجراءالمحكمةّبّأمامحالّوقوعّطعنّ

المزادّ"ّوذلكّليمنعّالمالكّّاتإجراءالدائرةّالتأشيرّعلىّالسجلّالعقاريّلذلكّالمالّبوقوعّطعنّب

البيعّبالمزادّّاتإجراءّإبطالكونهّقدّتسفرّدعاوىّفيّالعقارّموضوعّالتنفيذّّالتصر فالجديدّمنّ

ّ ّوالتيّّاتجراءاإلّإبطالّإلىالعلني ّالعقار ّّوّإلىدتّأالتيّتمتّعلى ّالعلني ّبالمزاد عادةبيعه ّا 

المزادّيترتبّعليهّّاتإجراءّإبطالّأنهذاّالشرطّجاءّحمايةّللغيرّكونّّوأنالملكيةّللمدينّالراهنّ

علىّّإشارةالحقةّوبوضعّّتصر فاتانتقالّالملكيةّالعقاريةّللعقارّالمباعّوماّترتبّعليهّمنّّإبطال

ّاتإجراءُّبطالنحينّصدورّقرارّفيّدعوىّّإلىعقاريّعليهّّتصر فّأيّإجراءسجلّالعقارّيمنعّ

 يذ.ّالتنف

ّأومعاملةّتسجيلّعلىّالطابقّّأوعقاريّّتصر فّأيحظرّالعقاريةّ قانونّالملكيةّواشترطكماّ

اعتبرهّّبأنشقةّفيّعقارّمسجلّبالتقسيطّّأوبيعّطابقّّأحكامّنظ ـمو .الشقةّموضوعّالبيعّبالتقسيط

131ّعليهّالمادةّّنص تتمّتسجيلهّلدىّمديريةّالتسجيلّحسبماّّإذالطرفيهّّاًّوملزمّصحيحاًّّعقداًّ

ّمسجل،علىّعقارّّشقة،ّأوطابقّّأولطرفيهّبيعّبناءّّوملزماًّّصحيحاًّّيعدّعقداًّّ-أالتيّجاءّبهاّ"ّ

 ّ.عقدّالبيعّبالتقسيطّيتضم نّأنيجبّّ–ّالتسجيل.ّبمديريةّّالعقدّلدىجرىّتسجيلّّإذابالتقسيطّ

وصافّأّوّلتنفيذه،والمدةّالواجبةّّواالقساط،ّالثمن،الشروطّالمتفقّعليهاّبينّطرفيهّوبخاصةّ

ّأوالبناءّّأواعتبارّعقدّبيعّالشقةّّوأنبالتقسيطّومواصفاتهاّ"ّّةالشقةّالمبيعّأوالطابقّّأوالبناءّ
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ّأيّإجراءلبيعّفقدّمنعّاعليهاّالحقّلعقدّّإجراءّأيالعقاريةّالصحيحةّولمنعّّاتالتصر فالطابقّمنّ

/اّالتيّجاءّبهاّ"131ّمعاملةّتسجيلّعلىّالعقارّموضوعّعقدّالبيعّوذلكّبنصّالمادةّّأوّتصر ف

بالتقسيطّدونّموافقةّطرفيّّةالشقةّالمبيعّأوالطابقّّأومعاملةّتسجيلّعلىّالبناءّّأيّإجراءيحظرّ

ّ."عقدّالبيعّبالتقسيطّ

العقارية ومعامالت  اتالتصّرف طُباالنالقانونية المترتطبة على دعاوى  اآلثار: الفرع السادس
 التسجي 

العقاريةّومعامالتّالتسجيلّمنّالدعاوىّذاتّاالثرّالكاشفّّاتالتصر فُّبطالنتعتبرّدعاوىّ

ّالتصر فُّبطالنوىّهوّاثباتّالتلكّالدعّيالرئيسالهدفّّأنللحقّوليستّدعاوىّمنشئةّلهّحيثّ

ّ ّّأوالعقاري ّالتسجيل ُّّبطالنّومعاملة ّالعقارية ّالملكية ّللعقارّانتقال ّله ّالمحكوم ّملكية واثبات

ذاتّالعالقةّفيّّطرافقانونيةّتلحقّجميعّاألّآثاروبنتيجةّالدعوىّيترتبُّّبطالنموضوعّدعوىّال

ّّهي:ّاآلثاروهذهّمعاملةّالتسجيلّّأوالعقاريّالباطلّّالتصر ف

ُّبطالنّمعاملةّالتسجيلّأوالعقاريّّالتصر فوفسخّّإبطالّقرارّالمحكمةّّعلىيترتبّ :وال  أ

وماّمعاملةّالتسجيلّالباطلةّّأوالعقاريّالباطلّّالتصر فّلكيةّالعقاريةّالتيّترتبتّعلىانتقالّالم

عادةالحقةّّوّتصر فاتترتبّعليهّمنّ عادةّوّالتصر فماّكانتّعليهّقبلّّإلىالحالّّا  تسجيلّالعقارّّا 

ّ ّّالتصر فموضوع ّالحقيقي ّالمالك ّباسم ّّوّأوالباطل بطالورثته ّعليهّّا  ّالالحقة ّالملكيات جميع

عادةّو معاملةّالتسجيلّّأوّالتصر فُّبطالنّآثارفتمتدّّالتصر فلّماّكانتّعليهّقبّإلىحالّالعقارّّا 

ّعلىّالعّاتالتصر فلجميعّ ّالالحقة ومنّحقّمالكّالعقاراتّالرجوعّفيماّّ،الباطلّالتصر فقارية

معاملةّالتسجيلّّأوالعقاريّّالتصر فُّبطالنلّنظراًّبينهمّللمطالبةّبثمنّالعقاراتّالتيّفقدواّملكيتهاّ

ّ.ّبمطالبةّالثمنّللقواعدّالعامةّلحاالتّالرجوعّوفقاًّ
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ّبّفيّ:ثانيا ّالحكم ّالتسجيلّّأوالعقاريّّالتصر فُّبطالنحالةّعدم ّبالتعويضّّومعاملة الحكم

ّ ّللمتضرر ّالباطلّالتصر فمن ّالباطلةّمعاملةّأوّالعقاري ّبّالتسجيل ّالمتسبب ُّبطالنيدفعه

ّالّتبطلّالمحكمّأوّالتصر ف ّالتسجيلّفهنا ّمنّّةمعاملة ّترتبّعليها ّتصر فاتملكيةّالعقارّوما

ّ ّتمتد ّال ّبالتعويضّوهنا ّالحكم ّوتقرر ّعليه ّهو ّما ّعلى ّالوضع ّتترك ّبل الحكمّّآثارالحقة

الباطلّويقتصرّاثرّالحكمّّالتصر فعلىّّالعقاراتّالالحقةّالتيّتمتّبناءًّّأصحاببالتعويضّعلىّ

ّالتصر فالمضرورّمنّّإلىويمتدّّ،ورثتهّأومعاملةّالتسجيلّّأوّالتصر فُّبطالنعلىّالمتسببّب

ّ.ُبطالنملكيةّالعقارّموضوعّدعوىّاليتقررّلهّالتعويضّدونّالحكمّلهّبّبأنالباطلّ

قانونّالملكيةّّفإنّالتصر فاتّالالحقةّعلىّالعقارّموضوعّالمترتبةّعلىّالعقاّرّاآلثار:ّا  لثثا

ّالمدنيّ ّالقانون ّفي ّالواردة ّبالعقار ّاالتصال ّتطبيقّقواعد ّيتم ّولمعالجتها ّلها ّيتطرق ّلم العقارية

ّبموجبّّ،ياألردن ّالعقارية ّالملكية ّانتقال ّفقدّّأوعقاريّباطلّّتصر فعند ّتسجيلّباطله معاملة

معاملةّقدّّأوّالتصر فالمالكّالالحقينّالذينّاكتسبواّملكياتّعقاريةّترتبتّعلىّّأويكونّالمالكّ

ّ ّالتسجيلّّأوالعقاريّّالتصر فّإبطالوغراسّعلىّعقاراتّوفيّحالّّأبنيةّبإحداثقاموا معاملة

 .ّهاّعلىّالعقارإنشاءالتيّتمّّدثاتوالمحّبنيةالتيّترتبتّعليهاّالملكياتّالالحقةّفماّهوّمصيرّاأل

ّأ ّفيّحال ّّالتصر فُّبطالنّةقررتّالمحكمّأنما ّتحكمّّفإنالعقاري ّالمدني ّالقانون قواعد

ّتمنشئاّأيّأوغراسّّأوّّأبنيةاستحداثّّبنيةباألفيماّيتعلقّّالتصر فُّبطالنالمترتبةّعلىّّاآلثار

ّالعقارّعلىّاّأرضعلىّّأخرى ّاقترانّذلكّبتسجيل ّدون ّباسمه ّالمسجلة ّالمحدثالغير ّإذّ،سم

ّحالهّّإذالمسالةّهناّهيّمنّقبيلّوضعّاليدّعلىّعقارّمسجلّومملوكّللغيرّ ماّّفإنفيّهكذا

ّ ّبفعل ّااللتصاق ّقواعد ّالمحدثاتّهو ّمصير ّّاإلنسانيحكم ّنصّعليها ّالموادّالمشر عالتي ّفي

ّإذاالنيةّوماّّيءكانّالبانيّسّإذاوقدّفرقّالقانونّبينّماّّ،منّالقانونّالمدني(1137-1144ّ)
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بموادّمملوكةّلهّعلىّّأخرىّتمنشئاّأوغراسّّأواحدثّشخصّبناءّّفإذاالبانيّحسنّالنيةّكانّ

ّللغيرّالّيعلمّأرض ّمملوكة ّانها ّمملوكه ّيعتبرّالبانيّحسنّالنيةّوفقّ)البانيّحسنّالنيةّانها )

ّبموادّمنّعندهّعلىّأخرىّتمنشئاّأواحدثّغراساّّإذامنّالقانونّالمدني1141ّّلمنطوقّالمادةّ

ّبزعمّسببّشرعيّأرض ّّأيّ:مملوكةّلغيره ّصحيحاًّّالتصر فسببّلوّصحّلكانّّإلىباالستناد

اشترهاّبعقدّباطلّّأرضمنّيبنيّبّأويعتقدّانهّوارثهاّّأرض"وبالتاليّيعدّحسنّالنيةّمنّيبنيّفيّ

اماّحكمّهذهّّالبناء.ّإقامةوقتّّسوئهاتقديرّحسنّنيةّالبانيّمنّّوأن.ُّبطالنوكانّيجهلّسببّال

منّّأكثركانتّقيمةّالمحدثاتّقائمةّّفإنّرضاألالحالةّفيعتمدّعلىّقيمةّالمحدثاتّمقارنةّبقيمةّ

ّ ّللمحدثّّرضاألقيمة ّالقانونّوهذاّّرضاأليتملكّّأنكان ّبحكم ّمثلها ّبثمن ّاقيمتّعليها التي

ّ ّّراضياأليتطلبّالتسجيلّفيّدائرة ّتمّ ّأرضبتعلقّاالمرّّإذاالمختصة ّالتسوية،ّأعمالتّفيها

ّّبأنالّتقلّعنّقيمةّالمحدثاتّّرضاألكانتّقيمةّّإذابالمقابلّ ّفلصاحبّّأوساوتها زادتّعليها

وفيّسبيلّتطبيقّهذاّالحكمّتقدرّقيمةّّقائمة.يدفعّقيمتهاّّأنيتملكهاّباالتصالّعلىّّأنّرضاأل

ّأوشخصّبناءّّالمثل.ّاحداثفتقدرّقيمتهاّبثمنّّرضاألالمحدثاتّبحسبّسعرهاّفيّالسوقّاماّ

ّالنية(ّيءيعلمّانهاّمملوكةّللغيرّ)البانيّسّأرضبموادّمملوكةّلهّعلىّّأخرىّتمنشئاّأوغرسّ

ّبموادّأخرىّتمنشئاّأوغرساّّأوشخصّبناءّّأحدثّإذامنّالقانونّالمدنيّ"1141ّتنصّالمادةّ

ّ ّعلى ّعنده ّّأرضمن ّمملوكة ّانها ّّلغيره،يعلم ّرضاء ّّصاحبها،ودون ّلهذا ّقلعّّأنكان يطلب

ّّفإذاّاحدثها.المحدثاتّعلىّنفقةّمنّ يتملكّالمحدثاتّبقيمتهاّّأنفلهّّرضاألبكانّالقلعّمضرا

ّأرضالغرسّبموادّمملوكهّلهّفيّّأومستحقةّالقلعّ"ّفهذاّالنصّيعالجّفرضيةّقيامّشخصّبالبناءّ

سوغّاالعتقادّسببّمعقولّيّإلىيّنيستندّالباّأالويقاسّعلىّذلكّّبذلك،مملوكهّللغيرّوهوّيعلمّ

ّّبأن ّالوصفّبوقتّّرضاألهذه ّويراعىّفيّتحققّهذا ّنيةّّفإنّالمنشآت،ّإقامةملكه ثبتّسوء
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ّالبانيّّإزالةالخيارّبينّامرينّطلبّّرضاألالبانيّكانّلمالكّ استبقاءّالبناءّّأوالبناءّعلىّنفقة

ّ.(1)ّباالتصالوتملكهّ

ّا  راطبع ّالعقارّاآلثار: ّعلىّملكية ّّ،المترتبة ّيتطرق ّّالمشر علم ّالعقارية ّالملكية ّقانون ّإلىفي

ُّبطالنمعاملةّالتسجيلّالباطلةّفيّحالّتقررّّأوالباطلّّالتصر فالوضعّالقانونيّللعقارّموضوعّ

ّترتبّّالتصر فّإبطالعنّّواالستعاضةّالتصر ف ّتكونّملكيةّالعقارّوما ّبالتعويضّفهنا وفسخه

ّإبطالبعدمّّةمعاملةّالتسجيلّوالّيعتبرّقرارّالمحكمّأوّالتصر ففيُّّبطالنعليهّباطلةّلوقوعّال

ُّبطالنالّأسبابعلىّالعقارّالمسجلّرغمّتوافرّةّمعاملةّالتسجيلّالواقعّأوالعقاريّّالتصر فوفسخّ

ُّبطالنقواعدّّأنواجازتهّكونّّالتصر فتقريرّمشروعيةّّأوُّبطالنوالحكمّبالتعويضّرجوعاّعنّال

ّّاتالتصر ف ّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّنصّّةاإلجاّزالّتتمّعليها ّالواردة ّوكذلكّالقواعد والّتلحقها

وفسخُّّبطالنلتقريرّالُّبطالنبلّجاءتّبصفةّمكملةّلقواعدّالُّبطالنلمّتعدلّقواعدّال13ّالمادةّ

عادةباطلةّّوّتصر فاتمنّّعليهوماّترتبّّالتصر ف ّكانتّعليهّّإلىالحالّّا  ُّبطالنتقريرّالّأوما

ّال ّبالتعويضُّّبطالنوالخروجّعنّتطبيقّقواعد ّالحكم ّبالتعويضّففيّحالة المحكمةّّفإنوالحكم

ّّأوالعقاريّّالتصر فالواقعّعلىُّّبطالنتقررّال ّالتسجيلّدونّالحكم ّأوّالتصر فّإبطالبمعاملة

ّال ّدعوى ّفي ّالحكم ّفقرار ّالتسجيل ُّّبطالنمعاملة ّّالتصر فّبأنيبين ّباطل معاملةّّأوالعقاري

ّحسنّالنيةّ ّقواعد ّومراعاة ّالعقارية ّالملكية ّلتوافرّظروفّتتعلقّباستقرار ّاالّانه التسجيلّباطلة

ّ ّعدم ّبّأوّالتصر فّإبطالفتقرر ّالمتسبب ّيدفعه ّللمتضرر ّبالتعويض ّوالحكم ُّبطالنالمعاملة

ّالتسجيلّفعلىّالمحكمّأوالصرفّ ّالقرارّّةمعاملة ّسببّالخّرّأنمصدرة وجّعنّتعللّفيّقرارها

ملكيةّالعقارُّّبطالنواالستعاضةّعنهاّبالحكمّبالتعويضّوالّيعتبرّقرارّعدمُّّبطالنتطبيقّقواعدّال

                                                           

ّ.184(.ّشرحّأحكامّالحقوقّالعينية،ّص2121ّالحياري،ّأحمدّإبراهيمّ)1) )
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ّ ّّالتصر فموضوع ّالّأوالعقاري ّعن ّرجوعا ّالتسجيل ّالعقاريةُّّبطالنمعاملة ّالملكيات واعتبار

ّاقرارّلأل ّصحيحةّوانما ّدونما ّهوّعليه ّعلىّما ّالواقعّوبقاءه ّاعتبارّاّأنمر ّالعقيتم اريةّلملكية

ّ.صحيحة
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 :راطبعالفص  ال
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 الخاتمة ال:أو 

ّّو ّالدراسة ّهذه ّاستكمال ّاهلل ّبحمد ّأتم ّاهلل ّأسال ّالعلميةأن ّالفائدة ّحققت ّقد ّوالعمليةّكون

ّوطال ّ ّفيللباحثين ّالجامعية ّالدراسات ّّب ّببالتصر فدراسة ّالتسجيل ّومعامالت ّالعقارية انّيات

اتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّالتصر فّإبطالالتنظيمّالقانونيّلدعاوىّهمّّوُبطالنّأسبابّوّهمأركان

ّاإلشكالياتوبيانّ،ّوبعدّنفاذه2112ّلعام13ّّرقمّّياألردنونفاذّقانونّالملكيةّالعقاريةّّإصدارقبلّ

عليهاّوالحلولّّالمترتبةّاآلثاراتّالعقاريةّّوالتصر فّإبطالالقانونيةّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّ

ّالمتمثلةّبمنحّالمحاكممنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّّفيّنصّالمادةّّالمشر عّأوجدهاالتشريعيةّالتيّ

ّ ّإصالحياتّتقديرية ّّوالتصر فوفسخّّإبطالّبإقرارما ّالباطلة ّاّ اتّالعقارية تعويضّعادلّّبإقرارما

ّالدعوى ّالعقارّوقتّرفع ّالمتسببّللمضرورّوفقّقيمة ّيدفعه ّمرجعاًّّلتكون، ّالرسالة ّقانونياًّّهذه

ّّنظراًّاالختصاصّّصحابأل ّالعقارية ّالملكية ّفيّقانون ّوالدراساتّالقانونية ّالمراجع ّياألردنلقلة

ّاتالتصر فُّبطالنتوضيحهّبهاّوتبسيطّالحلولّالقانونيةّلدعاوىّّالعقاريةّلماّتمّ ّاتالتصر فُّبطالنّو

ّالعقارية.ّ
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  ثانيا: النتائج

قراراتّّإصدارمنحّالمحاكمّصالحياتّقانونيةّبّياألردنالملكيةّالعقاريةّّفيّقانونّالمشر عّأن -1

الباطلّّالتصر فّإبطالماّبإاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّالتصر فُّبطالنفيّدعاوىّّحكاماأل

العادلّللمتضررّّالحكمّبالتعويضّأوالمعاملةّالباطلةّوماّترتبّعليهاّمنّتصرفاتّالحقةّّأو

المستحدثّفيّّالمبدأنّهذاّأّو،ّالدعوىّإقامةوقتّّلقيمةّالعقارّوفقاًّيدفعهّالمتسببّبالضررّ

اتّالعقاريةّومعامالتّالتصر فُّبطالنّأحكامعنّقواعدّّوّقانونّالملكيةّالعقاريةّيعتبرّخروجاًّ

ّالتسجيلّ

الدعوىّفقدّيكونّّإقامةالباطلّمعّطبيعتهّوقتّّالتصر فلمّيتمّمراعاةّطبيعةّالعقارّوقتّ -2

عليهاّفهلّيتمّّأبنيةّإنشاءالدعوىّقدّتمّّإقامةنهّوقتّأالّإّأرضقطعةّّالتصر فوقتّّالعقار

ّبالحالةّالتيّهوألبناءّفقطّدونّاّأرضّأساستقديرّالتعويضّعلىّ وكذلكّّ،عليهاّمّتقديره

 .ّتنظيمّالعقارّأحكامراعاةّاختالفّم

والحكمّفيّّالتصر فوفسخّّإبطالبقررتّالمحكمةّعدمّالحكمّّأنلمّيبنّالقانونّانهّفيّحالّ -3

 ّ.مّفيّدعوىّمستقلةأالتعويضّفهلّيكونّفيّذاتّالدعوىّ

ّالتوصلّ -4 ّاستحالة ّمراعاة ّيتم ّلم ّيثبتّسببّّإلىرابعا: ّالتصر فُّبطالنالمتسببّبالفعلّفقد

لمرورّالزمنّكماّفيّحالةّاستبعادّبعضّّنظراًّمباشرّفاعلهّالّإلىيتمّاسنادهّّأنالعقاريّدونماّ

ّالتوصلّوذكرّالبعضّاآلّاإلرثالورثةّمنّحجةّحصرّ المتسببّللفعلّّإلىخرّفقدّالّيتم

 ّ.الضار

معاملةّالتسجيلّّأوالعقاريّّالتصر فّإبطالهدفهّمنّاقرارّالتعويضّبدلّالحكمّبّالمشر عّأن -2

 .طرافراعىّمصالحّجميعّاأل

منّقانونّالملكيةّالعقارية13ّّالهدفّالرئيسيّمنّالحلولّالقانونيةّالواردةّفيّنصّالمادةّّأن -6

 ّ.المحافظةّعلىّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّفيّالمجتمع
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 ثالثا: التوصيات 

ّفيّضوءّالنتائجّالسابقةّفقدّخرجتّالرسالةّبالتوصياتّالتالية:

المانعّّفيماّيتعلقّباحتسابّمرورّالزمنّمنّقانونّالملكيةّالعقارية13ّ/1ّتعديلّنصّالمادةّ -1

اتّالعقاريةّمنّقاعدةّالتصر فحيثّأنّاستثناءّيتعلقّبالتقادمّالمسقطّّمنّسماعّالدعوىّفيما

ّمنّدعاوىّ ّتزيد نّيكونّالتعديلّبإلغاءّأاتّالعقاريةّعلىّالتصر فّإبطالاحتسابّالزمنّقد

ّالتصر فسنةّمنّتاريخ12ّّاتّالعقاريةّللتقادمّالطويلّمدةّلتصر فاانّتخضع1ّ/13ّّالفقرةّ

 قواعدّالعامةّالحتسابّمرورّالزمن.للّوفقاًّالباطلّّالتصر فأوّمنّتاريخّالعلمّب

ّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّبحيثّيشمل13/2ّتعديلّنصّالمادةّ -2 العقاريّّالتصر فّإبطال/ا

ّّ:تيكاملّالعقارّوليسّفيّحدودّحصةّالمحكومّلهّبحيثّيكونّالتعديلّكاآل

اتّوالمعامالتّالتيّبنيتّعليهماّكاملةّالتصر فمعاملةّالتسجيلّّوّأوّالتصر فوفسخّّإبطال"ّا.ّ

 ّّّ.الباطلّ"ّالتصر فعادةّتسجيلّالعقارّباسمّمالكهّقبلّا ّّو

ّمناسباًّّوفقاًّّالتعويضّتقديرّيكونّيةّالعقاريةّبأن/بّمنّقانونّالملك13/2تعديلّنصّالمادةّ -3

الّيتمّتقيدّالمتسببّفيّوأ،ّإقامةّالدعوىلقيمةّالعقارّوقتّّوفقاًّنّيكونّأللضررّدونماّالتقيدّب

ّأالباطلّفقطّبدفعّالتعويضّّوّالتصر ف المالكّالالحقيينّبالتعويضّبحيثّتكونّّإلزامنّيتم

ّتي:ّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّكاآل13ّمنّنصّالمادة2ّّالفقرةّبّمنّالبندّ

ّ ّب. ّتقرّ أ" ّن ّعدم ّالمحكمة ّعادلّّالتصر فّإبطالر ّبتعويض ّوالحكم ّالباطل العقاري

ّّ.للمتضررينّعنّالضررّالذيّلحقّبهمّ"
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يتمّالحكمّبالتعويضّبدعوىّمستقلةّوأنّّالعقاريةّبأنمنّقانونّالملكية13ّّتعديلّنصّالمادةّ -4

نهّقدّالّتكونّالدعوىّأالمعاملةّحيثّّأوّالتصر فُّبطالنلكاشفّلّبطاليكونّقرارّدعوىّاإل

 .الدعوىّإقامةلمّيكنّمعروفّالمتسببّوقتّّأوورثتهّابتداءّّأومقامةّفيّمواجهةّالمتسببّ

 النية.ّءيّ النيةّوالمالكّسوضعّمعيارّمناسبّللتفرقةّماّبينّالمالكّحسنّ -2
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ّقائمة المراجع

 الكتب القانونية العامة  :ال  أو 

ّأحمدّعبدالكريمّ) ّالحقوقّالعينية2121ّأبوّشنب، القانونّالمدنيّوقانونّالملكيةّّحكامألّوفقاًّ(.
 .األردنالعقاريةّالجديد،ّدارّوائلّللنشر،ّعم ان،ّ

ّ.األردندارّوائلّللنشر،ّعم ان،ّ،ّالثانيّابوّعرابيّغازي.ّالحقوقّالعينيةّالتبعية.ّالجزء

 .األردن(.ّموسوعةّالمرشدّالقانونية.ّدارّوائلّللنشر،ّعم ان،2112ّ،ّايادّاحمدّ)البطاينة

(ّ ّمحمد ّياسين ّوالتوزيع،2112ّالجبوري، ّللنشر ّوائل ّدار ّالمدني، ّالقانون ّفيّشرح ّالمبسوط .)
 .األردنعم ان،ّ

للنشرّّزّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالجزءّالثاني،ّدارّالثقافة(.ّالوجي2113الجبوري،ّياسينّمحمدّ)
ّ.األردن،ّعم ان،ّوالتوزيع

(.ّالوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدني،ّالجزءّاألول،ّمصادرّالحقوق2111ّالجبوري،ّياسينّمحمدّ)
 .األردن،ّعم ان،ّللنشرّوالتوزيعّالشخصية،ّدارّالثقافة

الحقوقّالعينية،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،ّعم ان،ّّأحكام(.ّشرح2121ّالحياري،ّأحمدّإبراهيمّ)
 .األردن

للنشرّّدارّالثقافةّيّدراسةّمقارنة.األردنالغبنّفيّالقانونّالمدنيّ.ّ(2111الرشدان،ّمحمودّعليّ)
 .األردنوالتوزيع،ّعم ان،ّ

رّوائل،ّي،ّدااألردن(.ّالوجيزّفيّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنية2112ّالزعبي،ّعوضّأحمدّ)
 .األردنعم ان،ّ

ّالسكارنه ّدارّوائلّللنشر،2114ّبسيمّخليلّ)، ّالتقصيرية. ّفيّالمسؤولية ّفعلّالمضرورّوأثره .)
ّ.األردنعم ان،ّ

ّكسبّالملكية.ّأسبابسوارّمحمدّوحيدّالدين.ّ

ّ.األردن،ّعم ان،ّللنشرّوالتوزيعّالحقوقّالعينيةّاالصلية.ّدارّالثقافةّ.(1222محمدّحيدّ)،ّسوار
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ّسوار ّالدينّ)، ّوحيد ّدارّالثقافةّ.(2112محمد ّفيّالقانونّالمدني. ّفيّذاته للنشرّّحقّالملكية
ّ.األردن،ّعم ان،ّوالتوزيع

فيّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنية.ّدارّوائلُّّبطالننظريةّالّ.(2116الطراونةّحسنّموسىّ)
ّ.األردنللنشر،ّعم ان،ّ

ّاالصليةّوالتبعية.ّعالمّالكتبّالحديث.(.ّالحقوقّالعينية2112ّعبيداتّيوسفّمحمدّ)

،ّعم ان،ّللنشرّوالتوزيعّ(ّالحقوقّالعينية.ّالطبعةّاألولى.ّدارّالثقافة2111العبيديّعليّهاديّ)
ّ.األردن

ّالثانية.2121ّالعبيديّعليّهاديّ) ّالطبعة ّالحقوقّالعينية. ّالوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدني. .)
ّ.األردنّ،ّعم ان،للنشرّوالتوزيعّدارّالثقافة

،ّعم ان،ّللنشرّوالتوزيعّالعقودّالمسماةّالبيعّوااليجار.ّدارّالثقافةّ.(2111عليّهاديّ)،ّالعبيدي
ّ.األردن

(.ّشرحّالقانونّالمدنيّالحقوقّالعينية،ّدارّالثقافةّللنشرّوالتوزيع،2121ّالعبيدي،ّعليّهاديّ)
 .األردنعم ان،ّ

ّالفار ،(ّ ّّأحكامّ.(2114عبدالقادر ّالثقافةآاإللتزام ّدار ّالمدني. ّالقانون ّفي ّالحق للنشرّّثار
ّ.األردن،ّعم ان،ّوالتوزيع

ّالفار مصادرّاإللتزام.ّمصادرّالحقّالشخصيّفيّالقانونّّ.(2111عبدالقادرّوملكاويّبشارّ)،
 .األردن،ّعم ان،ّللنشرّوالتوزيعّي.ّدارّالثقافةاألردنالمدنيّ

للنشرّّاثارّالحقّفيّالقانونّالمدني.ّدارّالثقافةاإللتزامّّأحكام(.2118ّالكسوانيّعامرّمحمودّ)
ّ.األردن،ّعم ان،ّوالتوزيع

(ّ ّمحمود ّمنال ّألّ.(2111المشني ّالوافي ّالثقافةّحكامالشرح ّدار ّوالمواريث. للنشرّّالتركات
ّ.األردن،ّعم ان،ّوالتوزيع

 المجالت العلمية :ثانيا  

 العدلية.ّحكاماألمجلةّ
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اتّالناقلةّلملكيةّالتصر فُّبطالنزاءّإسلطةّالقاضيّالتقديريةّ(.2112ّ)ّالحداد،ّراماّمحمدّيحيى
ّ.األردنّإربد،ّعقارّفيّإطارّقانونّالملكيةّالعقارية،ّرسالةّماجستير،ّجامعةّاليرموك،

ّالخطاطبة ،(ّ ّاحمد ّّ.(2121دعاء ّالعقارية ّالملكية ّقانون ّظل ّفي ّالشائع ّالمال .ّياألردنقسمة
ّّ.لّالبيتآرسالةّماجستير.ّجامعةّ

ّداوود ّناجح ّدعاء ّّ(.2121)ّسالم، ّالعقارية ّالملكية ّقانون ّفي ّالتأميني ّرسالةّياألردنالرهن ،
 .األردن،ّعم ان،ّوسطماجستير،ّجامعةّالشرقّاأل

ّمحمد ّقاسم ّنصر ّفيّالقانونّّشكاالتإّ(.2121)ّالناصر، ّالعقارية ّاألردنفيّالملكية رسالةّي،
 .األردن،ّالكرك،ّماجستير،ّجامعةّمؤته

 القوانين راطبعا :

 ّ.ياألردنقانونّاألحوالّالشخصيةّ

 .1276لعامّّياألردنالقانونّالمدنيّ

ّّ.2112لعام13ّّقانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّ

 ّ.صولّالمحاكماتّالمدنيةأقانونّ

 القضائية  حكام: األخامسا  

ّ.منشوراتّموقعّقرارك

 


