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أتقدّم ّبجزيل ّالشكر ّوالتقدير ّإلى ّأستاذي ّومعلمي ّاألستاذ الدكتور أنيس منصور ّالذي ّلمّ
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والدكتور ياسين القضاة ،والدكتور طبال الرواشدة ،والدكتور محمد أطبو الهيجاء ،والدكتور محمد
الذنيطباتّ .
كماّوأتقدّمّبالشكرّللدكتورّعميدّكليةّالحقوقّجامعةّالشرقّاألوسطّاألستاذ الدكتور أحمد اللوزي
ّ
الذي ّكان ّمثاالً ّيحتذى ّبهّلحسنّالتعامل ّواإلهتمام ّبطالب ّكلية ّالحقوقّ،ولكل ّمن ّساندني ّفيّ
مسيرةّحياتيّالعلميةّوالعمليةّ .
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اإلهداء
أهدي ّهذا ّالعمل ّإلى والدتي أطال ّاهلل ّبعمرهاّ ،ولروح والدي ّرحمة ّاهلل ّعليهّ .
ولزوجتي العزيزة ّورفيقة ّدربيّ ،ولشقيقتي نسرينّ ،وألحبائي ّوفلذات ّكبدي ّأطبنائي فاامة وسند
وخير ونورّ،ولكلّّمنّلهّفضلّعليّّفيّمسيرتيّالعلميةّوالعمليةّ .
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التصرفات العقارية وفقا لقانون الملكية العقارية األردني
التنظيم القانوني إلطباا
ّ
إعداد:
حمزة أحمد القااونة
إشراف:

األستاذ الدكتور أنيس منصور المنصور
المل ّخص
تتلخصّهذهّالرسالةّبدراسةّالتصرفاتّالعقاريةّالناقلةّللملكيةّومعامالتّالتسجيلّالواقعةّعلىّ

هاّوشروطّتنظيمهاّوأسباب ّ ُبطالنهاّ،ودراسةّالتنظيمّالقانونيّ
ّ
ببيانّماهيتهاّوأركان
ّ
السجلّالعقاريّ

لدعاوىّإبطال ّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّقبلّصدورّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،

وبيانّأهمّاإلشكاليات ّالقانونيةّوالعمليةّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّإبطال ّالتصرفاتّالعقاريةّ

ّواآلثار ّالعمليةّالتيّترتبتّعليهاّ،وبيانّالحلولّالتشريعيةّوالقانونيةّالتيّأوجدها ّالمشرع ّاألردنيّ
فيّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّنصّالمادةّّ 13والتيّمنحتّالمحاكمّسلطةّتقديريةّفيّدعاوىّ

إبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّفي ّحال ّان ّتوصلت ّالمحكمة ّلُبطالن ّالتصرفّ
العقاريّأوّمعاملةّالتسجيلّفلهاّأنّتختارّإماّأنّتحكمّبإبطالّوفسخّالتصرفّالعقاريّالباطلّوماّ
ماّكانتّعليهّواّماّأنّتحكمّبإلزامّالمتسببّبدفعّ
ّ
فاتّالحقةّواّعادةّالحالّإلىّ
ّ
ترتبّعليهّمنّتصر

تعويضّعادلّللمتضررّمنّالتصرف ّالباطلّوفقّاً ّلقيمةّالعقارّوقتّرفعّالدعوىّضمنّضوابطّ
تتعلقّباستقرارّالملكيةّالعقاريةّ،ومراعاةّمبدأّحسنّالنيةّومدىّامكانيةّاإلبطال ّوالفسخّحيثّلمّ

تكن ّالمحاكم ّقبل ّصدور ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّتمتلك ّأي ّسلطة ّتقديرية ّبالخروج ّعن ّالقواعدّ

العامة ّلُبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيلّ ،ففي ّحال ّإقامة ّدعوى ّللمطالبة ّبُبطالنّ
تصرف ّعقاري ّباطل ّأو ّمعاملة ّتسجيل ّباطلة ّوتوصلت ّالمحكمة ّلُبطالنها ّفإنها ّتحكم ّبإبطالّ

ّوابطال ّانتقال ّالملكية ّالعقارية ّوجميع ّالتصرفات ّالعقارية ّالالحقة ّواعادةّ
التصرف ّأو ّالمعاملة ّ
الحالّإلىّماّكانتّعليهّقبلّإجراءّالتصرفّ .
التصرفات العقارية.
الكلمات المفتاحية :التنظيم القانوني ،إطباا ،
ّ
ّ
ّ

ط
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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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الفص األو :

خلفية الدراسة وأهميتها
أوال :المقدمة
تناولت ّهذه ّالرسالة ّدراسة ّالتنظيم ّالقانوني ّلُبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيلّ
الواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّقبلّصدورّقانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّّ 13لعامّّ 2112حيثّكانتّ
المحاكمّالّتمتلكّأيّسلطةّللخروجّعنّتطبيقّقواعدُّبطالن ّالتصرفاتّالعقاريةّففيّحالّتبيّنّ
هّوابطال ّجميعّالتصرفاتّالعقاريةّالالحقةّوقدّظهرّ
للمحكمةُّبطالن ّالصرفّالعقاريّفتقررّإبطال ّ
بالواقع ّالعملي ّالكثير ّمن ّالدعاوى ّالمتعلقة ّبُبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّوالتي ّأسفرت ّإلى ّإبطالّ
انتقال ّالملكيةّالعقارية ّالناشئةّعن ّالتصرف ّالعقاريّالباطلّوما ّترتب ّعليه ّمنّتصرفات ّالحقةّ
مماّأدى ّإلى ّعدمّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّفيّالمجتمعّوكذلكّإلحاق ّالضررّبأصحاب ّالملكياتّ
العقارية ّالذين ّفقدوا ّملكيتهم ّلعقاراتهم ّوكذلك ّفقدان ّأصحاب ّالضمانات ّوالرهونات ّالعقاريةّ
لضمانتهمّنتيجةُّبطالن ّانتقالّالملكيةّالعقاريةّلتلكّالعقاراتّ .ولمعالجةّاإلشكالياتّّواآلثار ّالسلبيةّ
الً ّقانونيةّفيّقانونّالملكيةّ
التيّترتبتّعلىُّبطالن ّالتصرفاتّالعقارية؛ّفقدّاستحدثّالمشرع ّحلوّ
العقاريةّنصّالمادةّّ 13منهّحيثّمنحّالمحاكمّسلطةّتقديريةّللخروجّعنّتطبيقّقواعدُّبطالنّ
التصرفاتّالعقاريةّوعدمّالحكمّبإبطال ّالتصرف ّالعقاريّوالحكمّبالتعويضّضمنّضوابطّتتعلقّ
باستقرارّالملكيةّالعقاريةّومراعاةّمبداّحسنّالنيةّولغايةّبيانّالتنظيمّالقانونيّلُبطالن ّالتصرفاتّ
هاّوأسباب ُّبطالنهاّوكذلكّ
هاّوأركان ّ
يةّبيبانّماهيتهاّوأنواع ّ
ّ
العقاريةّفقدّتمّدراسةّالتصرفاتّالعقار
دراسةّمعامالتّالتسجيلّالعقاريةّوبيانّأسباب ُّبطالنهاّوبيانّاإلشكاليات ّالقانونيةّوالعمليةّالتيّ
ترتبتّعلىُّبطالن ّالتصرفاتّالعقاريةّودراسةّالحلولّالتشريعيةّالتيّأوجدها ّالمشرع ّاألردنيّفيّ
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نصّالمادةّّ 13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّبأنّمنحّالمحاكمّسلطةّتقديريةّفيّحالّانّتوصلتّ
المحكمة ّإلى ّنتيجةّمفادهاُّبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّموضوع ّالدعوى ّالمنظورةّامامها ّأو ّمعاملةّ
التسجيل ّفلها ّأن ّتقرر ّإما ّإبطال ّوفسخ ّالتصرف ّالعقاري ّالباطل ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّالباطلةّ
ّوابطال ّجميعّالتصرفاتّالالحقةّعليهاّواعادةّالحالّإلى ّماّكنتّعليهّقبلّالتصرف ّالباطلّأوّ
المعاملةّالباطلةّواماّانّتقررّالخروجّعنّتطبيقّقواعدُّبطالن ّالتصرفاتّالعقاريةّوانّتقررّالزامّ
المتسببّبدفعّتعويضّعادلّللمضرورّمنّالتصرف ّالباطلّوفقّاً ّلقيمةّالعقارّوقتّرفعّالدعوىّ
يةّومبدأّحسنّالنيةّوأن ّالمشرع ّبهذاّالتطورّالتشريعيّ
ّ
ضمنّضوابطّتتعلقّباستقرارّالملكيةّالعقار
ّوأوجد ّللحلول ّلإلشكاليات ّالتي ّواجهتها ّوقدّ
واكب ّتطور ّالملكية ّالعقارية ّفي ّالمجتمع ّواتساعها ّ
راعىّمصلحةّجميعّاألطراف ّأصحاب ّالعالقةّفيّالتصرف ّالعقاريّوقدّسعىّالباحثّمنّخاللّ
هذهّالدراسةّإلىّبيانّالتنظيمّالقانونيّلُبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّقبلّصدورّقانونّالملكيةّالعقاريةّ
وبيانّالحلولّالقانونيةّوالتشريعيةّالتيّأوجدهاّالمشرعّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ .

ثانيا :مشكلة الدراسة
تكمن ّمشكلة ّالدراسة ّبالبحث ّبمدىّالسلطة ّالتقديرية ّللمحكمةّفي ّدعاوى ُّبطالن ّالتصرفاتّ
العقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّوفق ّأحكام ّالمادة ّّ 13قانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردني ّوالتي ّاعطتّ
للمحكمة ّسلطة ّاالختيار ّإما ّبالحكم ّبإبطال ّوفسخ ّالتصرف ّالعقاري ّالباطل ّأو ّمعاملة ّالتسجيلّ
يةّالحقةّواّعادةّالحالّإلى ّماّكانتّعليهّقبلّالتصرفّ
ّ
الباطلةّوماّترتبّعليهّمنّتصرفاتّعقار
أوّالحكمّبإلزامّالمتسببّبدفعّتعويضّعادلّللمتضررّمنّالتصرفّالباطلّوفقّاًّلقيمةّالعقارّوقتّ
رفع ّالدعوىّ .فهل ّهي ّسلطة ّمطلقة ّللمحكمة؟ ّأم ّهي ّسلطة ّمقيّدة ّوما ّهي ّالقيود ّالواردة ّعليهاّ
والشروطّالواجبّاتباعهاّمنّقبلّالمحكمةّإلعمالّصالحياتهاّالقانونيةّبالخروجّعنّتطبيقّقواعدّ
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ُبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّبإبطالّالتصرفّالعقاريّأوّمعاملةّالتسجيلّوالحكمّبإلزامّالمتسببّبدفعّ
تعويضّعادلّللمتضرر؟ّ ّ

ثالثا :أهداف الدراسة
ّوأركانهاّ
 -1بيان ّماهية ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّالواقعة ّعلى ّالسجل ّالعقاري ّ
وشروطّتنظيمهاّّ،وأسبابّ ُبطالنهاّّواآلثارّالقانونيةّالمترتبةّعلىُّبطالنهاّ .
 -2دراسةّالتنظيمّالقانونيّإلبطال ّالتصرفات ّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّقبلّصدورّقانونّ
الملكيةّالعقاريةّاألردنيّرقمّّ13لعامّّ .2112
 -3بيان ّاإلشكاليات ّالقانونية ّوالعملية ّالتي ّواجهت ّالمحاكم ّفي ّدعاوى ّإبطال ّالتصرفاتّ
العقاريةّومعامالتّالتسجيلّّ،واآلثارّالمترتبةّعليهاّ ّّّ.
 -4بيان ّالحلول ّالتشريعية ّوالقانونية ّالتي ّأوجدها ّالمشرع ّفي ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردنيّ
لمعالجة ّاإلشكاليات ّالقانونية ّوالعمليةّالتي ّواجهت ّالمحاكمّفي ّدعاوى ّإبطال ّالتصرفاتّ
العقاريةّومعامالتّالتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّ.

راطبعا :أهمية الدراسة
تكمن ّأهمية ّهذه ّالدراسة ّفي ّبيان ّالتنظيم ّالقانوني ّإلبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالتّ
التسجيلّ ّوبيانّاإلشكاليات ّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّإبطال ّالتصرفاتّالعقاريةّ ّومعامالتّ
التسجيلّوالحلولّالتيّأوجدها ّالمشرع ّفيّنصّالمادةّّ 13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّرقمّ
ّ 13لعام ّّّ 2112وأنّ ّموضوع ّالدراسة ّيتطرق ّإلى ّمسائل ّهامة ّفي ّحياة ّاألفراد ّتتعلق ّبملكيتهمّ
العقاريةّوماّيترتبّعلىُّبطالنهاّمنّآثارّقانونيةّوعمليةّ ّ.
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خامسا :أسئلة الدراسة
 -1ما ّهو ّالتنظيم ّالقانوني ّإلبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّقبل ّصدور ّقانونّ
الملكيةّالعقاريةّاألردني؟ ّ
 -2ماّهيّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّفيّالسجلّالعقاريّّوأسبابُّبطالنها؟ ّ
 -3ماّهيّاآلثارّالقانونيةّالمترتبةّعلىُّبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّوالمعامالتّالعقارية؟ ّ
 -4ماّهيّاإلشكالياتّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّإبطالّالتصرفاتّوالمعامالتّالعقارية؟ّ ّ
 -2ماّهيّالحلولّالتشريعيةّالتيّأوجدهاّالمشرعّفيّقانونّالملكيةّالعقارية؟ ّ
 -6ماّهيّالصالحياتّالممنوحةّللمحاكمّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّوالقيودّالواردةّعليها؟ ّ

سادسا :تعريف المصالحات
أهمّالمصطلحاتّالتيّوردتّفيّهذهّالدراسةّهيّ ّ:
ّيجريها ّاألشخاص ّفيما ّبينهم ّوالتي ّتنتقل ّبموجبهاّ
التصرفات العقاريةّ :األعمال ّالقانونية ّالتي ُّ
ّ
الملكيةّالعقاريةّفيماّبينهمّ .
معاملة التسجي الواقعة على السج العقاريّ:تسجيلّتصرفّأوّعقدّأوّتغيرّفيّملكيةّأوّتعديلّ
عليهاّأو ّشطبهاّأو ّحجزّأو ّاشارهّبشأن ّعقارّيوجبّالقانونّتسجيلّأي ّمنهاّفيّالسجلّالعقاريّ
وفقّاًّألحكامّالقانونّ )1(ّ.

( (1المادةّّ.2قانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّّ13لعامّّ2112المنشورّفيّالجريدةّالرسميةّرقمّّ2273تاريخّّ .2112/2/16
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ّواإللكترونية ّوالخرائط ّالموجودةّ
السج العقاريّ :مجموعة ّالصحائف ّوالوثائق ّوالمستندات ّالورقية ّ
لدىّدائرةّاألراضيّوالتيّتبينّأوصافّالعقارّوتعينّحالتهّالقانونيةّ،وتنصّعلىّالحقوقّالمترتبةّ
وتبينّالمعامالتّالمتعلقةّبهّوماّيطرّعليهّمنّتعديالتّأوّتغيراتّ ّ)1(ّ.
ّأ
لهّوعليهّ،
مديرية التسجي ّ :دائرة ّاألراضي ّوالمساحة ّالواقع ّضمن ّاختصاصها ّالعقار ّموضوع ّالتصرفّ
العقاريّأوّمعاملةّالتسجيلّالعقاريةّ ّ.
ال ُطباالنّ :هوّجزاء ّيرتبه ّالمشرع ّأو ّتقضيّبه ّالمحكمة ّبغير ّنصّ ّإذا ّافتقد ّالعمل ّالقانوني ّأحدّ
شروطهّالشكليةّأوّالموضوعيةّالمطلوبةّلصحتهّقانونّاًّ ّ)2(ّ.
الفسخّ:هوّجزاءّاإلخاللّبتنفيذّاإللتزامّالتعاقديّمنّقبلّالمدينّ.

(ّ ّّ)3

التعويضّ :المقابل ّالنقدي ّالذي ّتقرر ّالمحكمة ّإلزام ّالمتسبب ّفي ُّبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّأوّ
معاملةّالتسجيل ّبدفعه ّللمتضررّمن ّالتصرف ّالباطل ّأو ّمعاملةّالتسجيلّالباطلة ّويكونّبمقدارّ
قيمةّالعقارّموضوعّدعوىّاإلبطالّوقتّإقامةّالدعوىّ )4(ّ.
المتضررّ :الشخص ّالذي ّلحق ّبه ّضرر ّنتيجة ّالتصرف ّالعقاري ّالباطل ّأو ّمعاملة ّالتسجيلّ
الباطلةّيتمثلّبفقدانهّملكيتهّللعقارّموضوعّالتصرف ّالعقاريّالباطلّأو ّمعاملةّالتسجيلّالباطلةّ.
المتسطببّ :الشخص ّالذي ّقام ّبالفعل ّالذي ّتسبب ّبإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّالباطل ّأو ّمعاملةّ
التسجيلّالباطلةّ .

( (1المادةّّ.2قانونّالملكيةّالعقاريةّ .
( (2الطراونةّ،حسنّموسىّ(ّ.)2116نظريةّالُبطالنّفيّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّ.دارّوائلّللنشرّ،صّ .23
( (3الجبوريّ،ياسينّمحمدّ(ّ.)2111الوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ.الجزءّاالولّ.دارّالثقافةّللنشرّ،صّ .442
( (4قانونّالملكيةّالعقاريةّ،المادةّّ .13
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العقارات المسجلةّ :هيّالعقاراتّالتيّتمّتّفيهاّأعمال ّالتسويةّوالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّفيّ
دائرةّاألراضيّوالمساحةّّ.

ساطبعا :حدود الدراسة
قانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردني ّرقم ّّ 13لعام ّّ 2112والقانون ّالمدني ّاألردني ّرقم ّّ 43لعامّ
ّ1276وقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّلسنةّّ1288وقانونّاألحوالّالشخصيةّاألردني.

ثامنا :محددات الدراسة
الّيوجدّأيّقيودّتحدّّمنّنشرّوتعميمّهذهّالدراسةّفيّالمملكةّاألردنيةّالهاشميةّوباقيّالدولّ
العربيةّواألجنبيةّ.

تاسعا :األدب النظري للدراسة
تتطلع ّهذه ّالدراسة ّإلى ّدراسة ّفي ّالتنظيم ّالقانوني ّلُبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالتّ
ّواإلشكاليات ّالقانونية ّوالعملية ّالتي ّواجهتها ّالمحاكم ّفيّ
ّواآلثار ّالمترتبة ّعلى ُّبطالنها ّ
التسجيل ّ
دعاوىّإبطال ّالتصرفاتّالعقاريةّقبلّصدورّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّرقمّّ 13لعامّّ2112
والحلول ّالقانونية ّوالتشريعية ّالتي ّأوجدها ّالمشرع ّاألردني ّفي ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردني ّبماّ
تضمنهّنصّالمادةّّ13منهّ،وذلكّمنّخاللّدراسةّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّالواقعةّ
هاّ.واآلثار ّالمترتبةّعليهاّ
هاّوشروطّتنظيمهاّوأسباب ّ ُبطالن ّ
ّ
علىّالسجلّالعقاريّوالبحثّفيّأركان
والتنظيمّالقانونيّللتصرفاتّالعقاريةّوتمّتقسيمّهذهّالدراسةّإلىّاربعةّفصولّرئيسةّ،يتناولّالفصلّ
األول ّفيها ّخلفية ّالدراسة ّوالتي ّتتضمن ّعرضّاً ّلموضوع ّالدراسةّ ،ومبررات ّالدراسة ّوتوضيحّاًّ
هاّوأهميتهاّوحدودهاّومحدداتهاّ،وأهمّالمصطلحاتّوبيانّمنهجيتهاّ ّ.
اسةّوأهداف ّ
لمشكلةّالدر ّ
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ّوفي ّالفصل ّالثاني ّسيتم ّدراسة ّالتصرفات ّالقانونية ّالناقلة ّللملكية ّالعقارية ّ(التصرفاتّ
العقارية) ّوالمعامالت ّالعقارية ّ(معامالت ّالتسجيل ّالواقعة ّعلى ّالسجل ّالعقاري) ّوالتفريق ّبينهماّ
هماّواآلثارّ
يّوأسبابُّبطالن ّ
وبيانّماهيـةّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّعلىّالسجلّالعقار ّ
المترتبةّعلىُّبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّأوّمعامالتّالتسجيلّ ّ.
وفيّالفصل ّالثالث ّسيتناولّالباحثّدراسةّاإلشكاليات ّالقانونيةّوالعمليةّالتيّواجهتّالمحاكمّ
في ّدعاوى ّإبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّالواقعة ّعلى ّالسجل ّالعقاري ّوالحلولّ
التشريعية ّالواردة ّفي ّنص ّالمادة ّّ 13من ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردني ّرقم ّّ 13لعام ّّ،2112
ويتناولّالفصلّالرابعّمنّالدراسةّخاتمةّالدراسةّوذلكّببيانّأهمّالنتائجّوالتوصياتّالتي ّتوصّلتّ
إليها.

عاشر :الدراسات الساطبقة ذات الصلة
ا
الناصر ،نصر قاسم محمد – - 0202إشكاالت في الملكية العقارية في القانون األردني– رسالة
ماجستير – كلية الدراسات العليا -جامعة مؤته – األردنّ .

وقدّتناولتّهذهّالرسالةّدراسةّاإلشكالياتّالقانونيةّالتيّواجهتّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ
رقمّّ13لعامّّ2112ودراسةّالسجالتّالعقاريةّتنظيمّاًّوحجيةّ،عقدّبيعّالعقارّعلىّالمخططّوبيعّ
ّواإلشكاليات ّالقانونية ّالتي ّواجهت ّالملكية ّالعقاريةّ ،وقدّ
الطوابق ّوالشقق ّوالتنظيم ّالقانوني ّلهم ّ
بحثت ّتلك ّالرسالة ّفي ّاإلشكاليات ّالتي ّواجهت ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّبشكل ّعام ّوكذلك ّدراسةّ
السجالتّالعقاريةّبشكلّمفصلّ ،وكذلكّعقدّالبيعّعلىّخالفّموضوعّدراستناّالذيّيبحثّفيّ
التنظيم ّالقانوني ّلُبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّوفقّاً ّلقانون ّالملكية ّالعقارية ّوذلك ّبدراسة ّالتصرفاتّ
ّواآلثار ّالتي ّترتبت ّعلى ُّبطالنّ
ّواإلشكاليات ّالقانونية ّوالعملية ّالتي ّ
العقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّ
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التصرفاتّالعقارية ّود\راسةّالحلول ّالقانونية ّوالتشريعية ّالتي ّأوجدها ّالمشرع ّفيّنصّ ّالمادة ّّ13
منّقانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّّ13لعامّّ2112بشكلّمستقلّومفصّلّ ّ.
التصرفات الناقلة
الحداد ،راما محمد يحيى – - 0222سلاة القاضي التقديرية إزاء ُطباالن
ّ
لملكية عقار في إاار قانون الملكية العقارية – رسالة ماجستير – كلية القانون -جامعة
اليرموك – األردنّ .

تناولتّالدراسةّموضوعّالسلطةّالتقديريةّلقاضيّالموضوعّإزاءّ ُبطالنّالتصرفاتّالواردةّعلىّ
يّوتصنيفاتهّوأسباب ُّبطالنهّ
ّ
العقارّفيّظلّ ّقانونّالملكيةّالعقاريةّوالبحثّفيّأحكام ّالبيعّالعقار
والتفرقةّماّبينّالعقدّالباطلّوالعقدّالفاسدّومرورّالزمنّالمانعّمنّسماعّالدعوى ّدونماّأنّتتطرقّ
إلىّكافةّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّ.علىّخالفّمضوع ّدراستناّالتيّتطرقتّلبحثّ
كافة ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّالواقعة ّعلى ّالسجل ّالعقاري ّوليس ّعقد ّالبيع ّفقطّ
ودراسةّاإلشكاليات ّالقانونيةّوالعمليةّالمترتبةّعلىُّبطالن ّالتصرفاتّالعقاريةّوالحلولّالتيّأوجدهاّ
المشرعّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّّ.

حادي عشر :منهجية الدراسة
اختارت ّهذه ّالدراسة ّمنهج ّالبحث ّالوصفي ّالتحليليّ ،حيث ّستقوم ّعلى ّبيان ّالنصوصّ
القانونيةّالتيّتعرضتّإلبطال ّالتصرفاتّالعقاريةّالناقلةّللملكيةّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّعلىّ
ّ
السجلّالعقاريّفيّالقانونّالمدنيّاألردنيّوقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّوتحليلّتلكّالنصوص.
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الفص الثاني:

التصرفات العقارية ومعامالت التسجي وأسطباب ُطباالنها
ماهية
ّ
تمهيد
فرق ّالمشرع ّاألردني ّفي ّالقانون ّالمدني ّبين ّالحقوق ّالعينية ّوالحقوق ّالشخصية ّفقد ّعرفّ
الحقّالعينيّبأنه ّسلطةّمباشرةّيقرها ّالقانونّلشخصّمعيّنّعلىّشيء ّمعيّنّبالذاتّ(ّ،)1ويمكنّ
اإلحتجاج ّبه ّفي ّمواجهة ّالكافةّ ،أما ّالحق ّالشخصي ّفهو ّالرابطة ّالقانونية ّبين ّالدائن ّوالمدينّ
يطالب ّبمقتضاه ّالدائن ّمدينه ّبنقل ّحق ّعيني ّأو ّالقيام ّبعمل ّأو ّاالمتناع ّعن ّعمل ّ(ّ ،)2وتقسمّ
الحقوق ّالعينية ّإلى ّالحقوق ّالعينية ّالعقارية ّوالحقوق ّالعينية ّالمنقولة ّويقصد ّبالحقوق ّالعينيةّ
العقاريةّجميعّالحقوقّالعينيةّالتيّتردّعلىّعقارّويقصدّبالحقوقّالعينيةّالمنقولةّتلكّالتيّتردّ
على ّمنقول ّ(ّ )3ويعتبر ّحق ّالملكية ّمن ّأهم ّالحقوق ّالعينة ّاألصليةّ .تنبع ّأهمية ّهذا ّالحق ّمنّ
نطاقّالسلطاتّالتيّيتمتعّبهاّالمالكّاتجاهّالعينّالمملوكةّلهّ ،بحيثّيمارسّالمالكّعلىّالعينّ
المملوكةّلهّجميعّالسلطاتّضمنّالحدودّالتيّرسمهاّالقانون ّوقدّعرفّالقانونّالمدني ّاألردنيّ
حقّالملكيةّفيّنصّالمادةّّ1118والتيّنصتّّ.1حقّالملكيةّهوّسلطةّالمالكّفيّأنّيتصرفّ
فيّملكهّتصرفاً ّمطلقّاً ّعينّاً ّومنفعةّواستغالالًّ .2ّ .لمالك ّالشيء ّوحدهّأنّينتفعّبالعينّالمملوكةّ
وبغلتهاّوثمارهاّونتاجهاّويتصرفّفيّعينهاّبجميعّالتصرفاتّالجائزةّشرعاًّ .
فحقّ ّالملكية ّبهو ّسلطة ّمباشرة ّلشخص ّمعين ّعلى ّشيء ّمعين ّتخوله ّفي ّحدود ّالقانونّ
اتّالقانونيةّببيعهاّوالتصرفّبهاّ
ّ
استغاللهّوالتصرفّفيّالعينّالمملوكةّلهّجميعّالتصرف
ّ
استعمالهّو
( (1القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّ/62أّ .
(ّ(2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .68
( (3سوارّ،محمدّوحيدّالدينّ(ّ.)2112حقّالملكيةّفيّذاتهّفيّالقانونّالمدنيّ.دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،صّ .12
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أوّترتيبّأيّحقّعينيّعليهاّّ .والتصرف ّفيهّبطريقةّمطلقةّبشرطّأالّيستعملهّاستعماالً ّمخالفاًّ
للقوانينّواللوائحّ(ّ)1فهذهّالسلطاتّهيّ :
أوالًّ:سلطة ّاالستعمالّوهيّاستخدام ّالشيء ّللحصولّعلىّمنافعهّعداّالثمار ّ(ّ .)2ويكسبّالمالكّ
علىّالمالّالمملوكّسلطةّاالستعمال ّوتتمثلّباستخدامّالعينّالمملوكةّلهّبالوجهّالذيّأعدّتّلهّ،
والمتفقةّمعّطبيعةّالمالّالمملوكّللحصولّعلىّالمنفعةّالتيّيمكنّأنّيعطيهاّكاستعمالّالسيارةّ ّ.
ثانياًّ :سلطةّاالستغاللّوهيّاالستئثار ّبمنافع ّالعينّالمملوكة ّوماّينتجّعنهاّمنّثمار ،واستغاللّ
العينّالمملوكةّبأيّصورةّمشروعةّكانتّ ّ.
ثالثّاًّ:سلطةّالتصرف ّيكسبّالمالكّعلىّالعينّالمملوكّلهّسلطةّالتصرف ّبهاّكاملّالتصرفاتّ
المشروعةّ ،بنقل ّملكية ّالعين ّالمملوكة ّأو ّإنشاء ّحق ّعيني ّآخر ّعليها ّسواء ّكان ّمن ّالحقوقّ
العينية ّاألصلية ّأو ّالتبعيّةّ .فسلطة ّالتصرف ّهي ّإمكانية ّقيام ّالمالك ّبكافة ّالتصرفات ّالماديةّ
والقانونيةّعلىّالعينّالمملوكةّله ّملكيتهاّللغيرّأو ّترتيبّحقّعينيّعليهاّوانّسلطةّالمالكّفيّ
التصرف ّبالعينّالمملوكةّلهّبماّيحققّمصلحتهّدونماّأن ّيتعسفّباستعمالّحقهّوالحاقّالضررّ
بالغيرّ(ّ )3ويمتدّحق ّالملكيةّالعقاريةّعلىّالعقارّذاتهّوعناصرهّالجوهريةّالمكونة ّلهّالتيّالّيمكنّ
فصلهاّعنهّدونّأن ّيّهلكّأو ّيتلفّأو ّيتغير ّ(ّ )4واذا ّماّأريدّحرمانهّمنّبعضهاّيجبّأن ّيكونّ
ذلكّبمقتضىّالقانونّأوّاالتفاقّكماّيجبّأنّيكونّذلكّبصفةّموقتهّ.ويترتبّعلىّذلكّأيضّاًّأنهّ
لوّادّعى ّشخصّبأن ّلهّبعضّالسلطاتّعلىّشيء ّماّدونّأن ّيكونّمالكّاً ّلهّفإن ّادعاءهّهذاّ
( (1العبيديّ،عليّهاديّ(ّ.)2111الحقوقّالعينيةّالطبعةّاالولىّ.دارّالثقافةّللنشرّ،صّ ّ.12
( (2العبيديّ،عليّهاديّ(ّ.)2121شرحّالقانونّالمدنيّالحقوقّالعينيةّ،منشوراتّدارّالثقافةّللنشرّ،صّ .32
( (3العبيديّ،عليّهاديّ.مرجعّسابقّصّّ .28
( (4سوارّ،محمدّوحيدّالدينّ(ّ.)1222الحقوقّالعينيةّاالصليةّ.دارّالثقافةّللنشرّ،صّ .288
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يكونّخالفّاألصلّ،وبالتاليّفهوّيتحملّعبءّاإلثباتّ،أماّالمالكّفالّيكلّـفّبشيءّألنهّيتمسّـكّ
باألصل ّكما ّنظم ّالقانون ّالمدني ّأسباب ّانتقال ّالملكية ّالعقارية ّوتداولها ّبين ّاألفراد ّتحت ّبابّ
ّوأسباب ّناقلةّ
أسباب ّكسب ّالملكيةّالعقارية ّوقد ّوردت ّعلى ّسبيلّالحصر ّأسباب ّمنشئة ّللملكية ّ
للملكيةّ،فاألسبابّالمنشئةّللملكيةّتكسبّالملكيةّابتداءّعندماّالّيكونّللشيءّمالكّسابقّ،ويكونّ
الً ّمنّمالكّسابقّ
هذاّبإحراز ّالمباحاتّ،أما ّاألسباب ّالناقلةّللملكيةّفهيّالتيّتكسبّالملكيةّانتقا ّ
الً ّبسببّالوفاةّويتمّذلكّبالميراثّوالوصيةّوكذلكّيكونّبينّاألحياءّويتمّ
والكسبّقدّيكونّانتقا ّ
ذلكّبالشفعةّواألولويةّوالضمانّواالتصالّوهيّ:

ّ

أوالّ:كسب ّالملكيةّباإلحرازّعلىّاألراضيّغيرّالمملوكةّإال ّأن ّقانونّالملكيةّالعقارية ّاألردني ّقدّ
ألغىّتملّـكّاألراضيّالمواتّأوّاستغاللهاّأوّوضعّاليدّعليهاّ ّ.
ثانياّ:كسبّالملكيةّبالخلفيةّ ّويقصدّبها ّأن ّيكسبّشخصّملكيةّشيءّبوصفهّخلفاّعاماّلشخصّ
آخر ّكانّيملكّهذاّالشيء ّويتحققّذلكّبالميراثّأو ّالوصيةّ.حيثّأن ّاكتسابّالملكيةّبالميراثّ
تعدّمنّأسباب ّكسبّالملكيةّالعقاريةّبالخلفيةّإذ ّأن ّالوارثّهوّخلفّعامّللمورثّيحلّمحلهّفيّ
ملكيةّأموالهّبقدرّنصيبهّمنّالتركةّبعدّسدادّديونّالمتوفيّوتنفيذّوصاياه.

ّ

ثالثاّ:أسباب ّاكتسابّالملكيةّمنّخاللّانتقالهاّبينّاألحياءّ،وقدّنظمهاّالقانونّالمدنيّفيّالموادّ.
(ّ)1127-1131حيثّتضمّنتّهذهّالموادّأحكامّاالتصالّوالعقدّوالشفعةّوالحيازةّ .
نظمّالقانونّالمدنيّاألردنيّأسبابّانتقالّالملكيةّالعقاريةّبينّاألفرادّتحتّبابّأسبابّكسبّ
الملكيةّومنّتلكّاألسبابّماّيعتبرّتصرفاتّقانونيةّدائرةّبينّاألفرادّتنتقلّبموجبهاّالملكيةّالعقاريةّ
الشفعةّواألولويةّومنهاّماّيعتبرّمعامالتّتسجيلّعقاريةّكالميراثّ
ّ
بينهمّكالعقدّوالهبةّوالوصيةّو
وازالةّالشيوعّوبيعّالعقارّبالمزادّالعلنيّ ،وقدّعمدّالباحثّإلى ّالتفرقةّماّبينّالتصرفاتّالعقاريةّ
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ومعامالت ّالتسجيل ّمن ّخالل ّاألساس ّالقانوني ّلكل ّمنهما ّفالتصرفات ّالعقارية ّهي ّاألعمالّ
القانونيةّالمنشئةّلحقّالملكيةّالعقاريةّالتيّتتمّبينّاألفرادّوتنتقلّالملكيةّالعقاريةّبموجبهاّوقدّنظمّ
ّوأسباب ُّبطالنها ّأما ّمعامالتّ
القانون ّالمدني ّتلك ّالتصرفات ّوحدد ّأركانها ّوشروط ّتنظيمها ّ
التسجيل ّالعقارية ّفهي ّمجموعه ّاإلجراءات ّاإلدارية ّالمنظمة ّالنتقال ّالملكية ّالعقارية ّوالتي ّتحددّ
بموجبّأنظمةّوتعليماتّتصدرهاّالجهاتّاإلداريةّلتنظيمّانتقالّالملكيةّالعقاريةّوالّتعتبرّمعامالتّ
التسجيل ّمنشئة ّلحق ّالملكية ّبل ّكاشفة ّله ّولدراسة ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيلّ .تمّ
تقسيمّهذاّالفصلّإلىّأربعةّمباحثّوهيّ :
المطبحث األو ّ:التصرفاتّالعقاريةّالناقلةّللملكيةّالعقاريةّ ّّ.
المطبحث الثانيّ:معامالتّالتسجيلّالعقاريةّ .
المطبحث الثالثّ:أسبابُّبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّ ّومعامالتّالتسجيلّالعقاريةّ ّّ.
المطبحث الراطبعّ:دعاوىّإبطالّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّ .
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المطبحث األو :

التصرفات العقارية الناقلة للملكية العقارية
ّ
التصرفات ّالعقاريةّهيّاألعمال ّالقانونيةّالتيّيجريهاّاألفراد ّفيماّبينهمّ ّويترتبّعليهاّانتقالّ
الملكيةّالعقارية ّفيّالمجتمع ّوقدّنظمّالمشرع ّاألردني ّالتصرفاتّالعقاريةّفيّالقانونّالمدنيّتحتّ
هاّوشروطّتنظيمهاّوأسباب ّ ُبطالنهاّوهي ّتختلفّفيماّبينهاّ
ّ
بابّأسباب ّكسبّالملكيةّوحددّأركان
نظ ّاًرّللطبيعةّالقانونيةّلكلّتصرف ّعقاريّهذهّالتصرفاتّ .سنقسمّهذاّالمبحثّإلى ّأربعة ّمطالبّ
وهيّ ّّ:
المالب األو ّ:عقدّالبيعّالعقاريّ ّ.
المالب الثانيّ:الوصيةّ ّ.
المالب الراطبعّ:الهبةّ ّ.
ّ:الشفعةّواألولويةّ ّ.
ّ
المالب الخامس

المالب األو :
عقد الطبيع العقاري
يعتبرّعقدّالبيعّالعقاريّأحد ّأسباب ّكسبّالملكيةّالعقاريةّ ,وقدّنظمّالمشرع ّاألردني ّأحكامّ
عقدّالبيعّالعقاريّوفقّاً ّللمبادئّوالقواعدّالعامةّللعقودّفالعقدّهوّارتباطّااليجابّالصادرّمنّأحدّ
المتعاقدين ّبقبول ّاآلخر ّوتوافقهما ّعلى ّوجه ّيثبت ّأثره ّفي ّالمعقود ّعليه ّويترتب ّعليه ّإلتزام ّكلّ
منهماّبماّوجبّعلىّاآلخر(ّ )1كماّعرفّالبيعّبأنهّتمليكّمالّأو ّحقّماليّلقاءّعوض ّ(ّ )2فعقدّ
البيع ّالعقاري ّهو ّعقد ّالبيع ّالذي ّيكون ّمحله ّعقار ّويتم ّابرامه ّفيما ّبين ّالمالك ّالسابق ّللعقارّ
( (1القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .87
( (2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .462
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(البائع) ّوالمالك ّالجديد ّ(المشتري) ّلقاء ّثمن ّمتفق ّعليه ّويتم ّتسجيله ّفي ّالسجل ّالعقاري ّللعقارّ
ّويعتبر ّعقد ّالبيع ّأكثر ّأسباب ّكسب ّالملكية ّالعقارية ّشيوعّاً ّبين ّاألفراد ّ ّولغاية ّانعقاده ّبصورةّ
قانونيةّصحيحهّالّبدّمنّتوافرّأركانهّالتراضيّوالمحلّوالسببّوالتسجيلّفيّالسجلّالعقاريّلدىّ
دائرةّالتسجيلّالعقاريّالتابع ّلهاّالعقارّموضوعّعقدّالبيع ّومنّخصائصّعقدّالبيعّالعقاريّبانهّ
عقدّناقلّللملكيةّبحيثّتنتقلّبموجبهّملكيةّالمحلّمنّالبائعّإلىّالمشتريّوهوّعقدّرضائيّفالبيعّ
ينعقد ّبمجرد ّارتباط ّاإليجاب ّبالقبول ّوتطابقهما ّمهم ّعقد ّمحدد ّاإللتزامات ّلكال ّالطرفين ّالبائعّ
والمشتريّ(ّ )1وهوّعقدّشكليّيستوجبّتوافرّشكليةّالتسجيلّفيّالسجلّالعقاريّفالعقدّالصحيحّ
هو ّالعقد ّالمشروع ّبأصله ّووصفه ّبأن ّيكون ّصاد ّاًر ّمن ّأهله ّمضافّاً ّإلى ّمحل ّقابل ّلحكمه ّولهّ
عّوأوصافهّصحيحةّولمّيقترنّبهّشرطّمفسدّلهّ )2(ّ.
غرضّقائمّوصحيحّومشرو ّ

الً ّسندّاً ّألحكام ّالمادةّ168منّ
وفيّحالّفقدّالعقد ّأيّركنّمنّأركان ّانعقادهّيعتبرّعقدّاً ّباط ّ
القانونّالمدنيّالتيّنصت ّ"ّّ .1العقدّالباطلّماّليسّمشروعاّبأصلهّووصفهّبأن ّاختلّركنهّأوّ
محلهّأو ّالغرضّمنهّأو ّالشكل ّالذي ّفرضه ّالقانون ّالنعقادهّوالّيترتبّعليهّأي ّأثر ّوالّتردّعليهّ
اإلجازةّّ.2ولكلّذيّمصلحةّانّيتمسكّبالُبطالنّوللمحكمةّانّتقضيّبهّتلقاءّنفسهاّ"ّ ّ.
الً ّوالّ
وبدراسةّنصّالمادة ّالسابقةّفقدّبيّنتّبأنهّفيّحالّفقدّالعقدّأيّمنّأركانهّأصبح ّباط ّ
يرتب ّأي ّأثر ّقانوني ّوال ّترد ّعليه ّإجازة ّأطرافه ّكما ّأعطت ّحق ّالتمسك ّبالُبطالن ّلمن ّتقررّ
الُبطالنّلمصلحتهّلغايةّإبطالّعقدّالبيعّالباطلّ .

( (1العبيديّ،عليّهاديّ(ّ.)2116العقودّالمسماةّالبيعّوااليجارّ.دارّالثقافةّللنشرّ،صّ .28
( (2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .167
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نظـم ّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّأحكام ّعقدّالبيعّالعقاريّحسبّطبيعةّالعقاراتّوقدّفرقّ
ماّبينّالعقاراتّالتيّتمتّبهاّأعمالّالتسويةّوهيّ:
أوالّ :عقد ّبيع ّالعقارات ّالمسجلة ّفي ّالسجل ّالعقاري ّوهي ّالعقارات ّالتي ّتمت ّعليها ّأعمالّ
التسوية ّوتسجيلها ّوتحديدها ّفي ّالسجل ّالعقاري ّفي ّدائرة ّالتسجيل ّالمختصة ّوقد ّاشترط ّقانونّ
الملكيةّالعقاريةّلصحةّصدورّعقدّالبيعّتسجيلهّفيّالسجلّالعقاريّوفيّحالّعدمّتسجيلهّفيّ
الًّسنداّلنصّالمادةّّ63منهّالتيّنصتّعلىّ"ّالّتكونّالتصرفاتّ
السجلّالعقاريّيعتبرّالعقدّباط ّ
أو ّالعقودّأو ّأيّمعامالتّتجريّعلىّالعقاراتّأو ّالمياهّصحيحةّفيّالمناطقّالتيّتمتّالتسويةّ
الً ّكلّتصرفّأو ّعقدّأو ّمعاملةّأجريّخالفاًّ
فيهاّإال ّإذا ّسجلتّلدىّمديريةّالتسجيلّويعدّباط ّ
لذلكّ".
ثانياّ:عقد ّبيعّالعقاراتّغيرّالمسجلةّفيّدائرةّالتسجيلّالعقاريّ،وهيّالعقاراتّالتيّلمّيتمّ
تسويتها ّأو ّمستثناة ّمنّالتسويةّ ّ ،وقدّنظـم ّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّأحكام ّعقدّبيعّالعقاراتّ
التي ّلم ّيتم ّتسجيلها ّفي ّالسجل ّالعقاري ّفي ّنص ّالمادة ّّ 41منه ّوالتي ّجاء ّبهاّ "ّ :يعد ّنافذّاًّ
التصرف ّالجاري ّبسندّعلىّعقارّواقعّفيّمنطقةّلمّتعلنّالتسويةّفيهاّأو ّمستثناة ّمنّالتسويةّإذاّ
مرتّعلىّالتصرفّفيهّتصرفّاًّفعليّاًّمدّةّّ12سنةّمنّتاريخّالتصرف"ّ ّّ.
ّ
فقدّاعتبرّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّبأنّعقدّبيعّالعقارّغيرّالمسجلّفيّالسجلّالعقاريّ
عقدّاً ّنافذّاً ّشريطة ّان ّيتم ّتوثيقه ّبسند ّكتابي ّيثبت ّالبيع ّوالكتابة ّهنا ّتعتبر ّشرط ّانعقاد ّوليستّ
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الً ّ(ّ )1وانّيتمّالتصرفّ
وسيلةّاثباتّفإذا ّلمّيكنّالعقدّمكتوباّعلىّشكلّسندّفانّالبيعّيكونّباط ّ
بالعقارّتصرفّاًّفعلياًّمدةّّ12سنةّمنّتاريخّالتصرفّالفعلي.
ثالثاّ :عقد ّالوعد ّببيع ّبناء ّأو ّطابق ّأو ّشقة ّعلى ّعقار ّمسجل ّومرخص ّولم ّيتم ّالشروعّ
بإنشائهّفعقدّالوعدّببيعّطابقّأوّشقةّفيّعقارّلمّيتمّالشروعّبإنشائهّهوّعقدّبيعّبناءّأوّجزءّمنّ
بناءّمرخصّولمّيتم ّالشروع ّببنائه ّويلتزمّبموجبّالعقد ّالبائعّانّيشيدّالبناء ّحسب ّالمواصفاتّ
والمخططاتّالمتفقّعليها ّويلتزمّالمشتريّبتسديدّالثمنّحسبّاالتفاق ّ(ّ )2وقد ّنظـم ّقانونّالملكيةّ
العقاريةّاألردني ّأحكام ّالوعدّببيعّبناءّأو ّشقةّأو ّطابقّفيّعقارّمسجلّومرخصّولمّيتمّانشائهّ
فيّنصّالمادةّّ128التيّجاءّبها"ّاّ.يعدّعقدّاًّصحيحّاًّملزمّاًّلطرفيهّالوعدّببيعّبناءّأوّطابقّأوّ
شقةّعلىّعقارّمسجلّمرخصّبإنشائهّعلىّالخريطةّولمّيشرعّبإنشائهّأو ّكانّتحتّاإلنشاء ّولمّ
يصدرّاذنّبإشغالهّمنّالجهةّالمختصةّإذا ّجرى ّتسجيلّالعقدّلدىّمديريةّالتسجيلّبّ.يجبّانّ
يتضمنّعقد ّالوعدّبالبيعّالشروط ّالمتفق ّعليها ّبين ّطرفيه ّوبخاصةّالثمنّوالمدة ّالواجبةّلتنفيذهّ
واوصاف ّالبناء ّأو ّالطابق ّأو ّالشقة ّالموعود ّببيع ّايّمنها ّومواصفاته ّمع ّربطه ّبخرائط ّتوضحّ
تفصيالتّكلّهذهّاالوصافّوالمواصفاتّ .
راطبعاّ :عقد ّبيع ّالعقار ّبالتقسيط ّالوارد ّعلى ّعقار ّمسجل ّاعتبره ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّعقدّاًّ
صحيحّاًّوملزمّاًّلطرفيهّشريطةّأنّيتمّتسجيلهّفيّدائرةّالتسجيلّالعقاريّوأنّيتضمنّالعقدّالشروطّ
المتفقّعليهاّبينّالبائعّوالمشتريّبماّفيهاّالثمنّوالمدة ّالمتفقّعليهاّوالمواصفاتّواألقساطّ)3(ّ.

( (1الناصرّ،نصرّقاسمّ(ّ.)2121إشكالياتّفيّالملكيةّالعقاريةّفيّالقانونّاألردنيّ.رسالةّماجستيرّجامعةّمؤتهّ،صّ .44
( (2الحياريّ،أحمدّإبراهيمّ(ّ.)2121شرحّأحكامّالحقوقّالعينيةّ.دارّالثقافةّللنشرّ،صّ .211
( (3قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .131
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وبذلكّيكونّالمشرع ّقدّاعتبرّعقدّبيعّهذهّالعقاراتّعقدّشكليّيشترطّلصحتهّالتسجيلّفيّدائرةّ
تسجيلّاألراضيّوالمساحةّ)1(ّ.
خامساّ:ملكيةّاألبنيةّوالمجمعاتّالعقاريةّ .
نظـم ّقانونّالملكيةّالعقارية ّاألردني ّملكيةّاألبنيةّوالمجمعاتّالعقاريةّ ،فقدّنصت ّالمادةّّ121
منّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّ"ّأّ.لمالكّالعقارّانّيطلبّإلى ّمديريةّالتسجيلّتسجيلّبناءّمقامّ
على ّعقاره ّأو ّتسجيل ّطابق ّأو ّشقة ّمضافة ّإلى ّبناء ّمسجل ّلديها ّباعتباره ّوحدة ّعقارية ّيجريّ
التصرف ّفيهاّعلىّوجهّاالستقاللّبّ.تخصصّفيّالسجلّالعقاريّلدىّمديريةّالتسجيلّصحيفةّ
عقاريةّمستقلةّلكلّوحدةّعقاريةّمفرزةّوصحيفةّللقسمّالمشتركّوذلكّبمقتضىّتعليماتّيصدرهاّ
المديرّتتضمنّتسجيلّالوحداتّالعقاريةّواالقسامّالمشتركةّوترقيمهاّ"ّأن ّملكيةّالطوابقّوالشققّ
لهاّأهمية ّبحيثّتستدعيّاعتبارهاّصورةّمستقلةّمنّصورّالملكيةّوتستوجبّتسجيلّعقودّالبيعّ
في ّالسجل ّالعقاري ّوقد ّنظم ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّفي ّالمواد ّّ 132-121أحكام ّإنشاء ّاألبنيةّ
ّواّدارتهاّوحقوقّالشركاءّفيهاّوحقّاألفضليةّللشريكّبشراءّالجزءّالمباعّللغير.

المالب الثاني:
الهطبة طبعوض أو طبدون عوض
نظـم ّالمشرع ّاألردني ّاألحكام ّالقانونيةّلعقدّالهبةّفيّالقانونّالمدنيّفقدّعرفتها ّالمادةّّ227
بأنهاّ"ّّ.1الهبهّتمليكّمالّأوّحقّماليّآلخرّحالّحياةّالمالكّدونّعوض-2ّ.يجوزّللواهبّمعّ
بقاءّفكرةّالتبرعّأنّيشترطّعلىّالموهوبّلهّالقيامّبالتزامّمعينّويعتبرّهذاّاإللتزامّعوضّاًّ"ويختلفّ
عقدّالهبةّعنّعقدّالبيعّبأنّالهبةّتتمّدونّعوضّعكسّعقدّالبيعّالذيّالّينعقدّاالّبدفعّالثمنّ

( (1العبيديّ،عليّهاديّ.الحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّ.صّ .122
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وقدّيحصلّخلطّبينهماّعندماّتكونّالهبةّبعوضّوانّمعيارّالتفرقةّفيماّبينهماّتوافرّنيةّالتبرعّ
لدىّالواهبّ(ّ ّ )1وتعتبرّالهبةّسببّاً ّمنّأسباب ّكسبّالملكيةّالعقاريةّفيّحالّكانّالمالّالموهوبّ
عقا ّاًرّ ،وذلكّكونهّيترتبّعلىّنفاذّالهبةّانتقالّملكيةّالعقارّمن ّالواهبّإلى ّالموهوبّله ّكماّانهاّ
تعتبر ّمن ّالتصرفات ّالقانونية ّالعقارية ّالتي ّيستوجب ّأن ّتصدر ّمن ّالمالك ّوهو ّبكامل ّاهليتهّ
يكونّالمالّالموهوبّملكّاً ّللواهبّوأن ّيتمّ
ُّ
القانونيةّوبإرادة ّصحيحةّويشترطّّلنفاذّعقدّالهبةّأن ّ
تسليمهّللموهوبّله ّوفقّاًّألحكام ّالمادةّّ 222منّالقانونّالمدنيّاألردني ّوالتيّنصت ّعلى ّالّينفذّ
عقدّالهبةّإذا ّكانّالمالّغيرّمملوكّللواهبّماّلم ّيجزهّالمالكّويتمّالقبضّبرضاهّاعتبرّالمشرعّ
أن ّالهبة ّعقد ّما ّبين ّالواهب ّوالموهوب ّله ّومحلها ّالمال ّالموهوبّ ،واشترط ّلصحتها ّان ّتصدرّ
بشكلّإيجابّمنّالواهبّوأنّيتمّقبولهاّمنّالموهوبّلهّوأنّيتمّقبضّالمالّالموهوبّ)2(ّ،ويعتبرّ
عقدّالهبةّمنّالعقودّالملزمةّلطرفّواحدّويجبّتسجيلّعقدّالهبة ّفيّالسجلّالعقاريّإذا ّوقعتّ
علىّعقارّمسجلّوفقّاًّألحكامّالمادةّّ63منّقانونّالملكيةّالعقاريةّ .

المالب الثالث:
الوصية

تعبر ّالوصية ّمن ّأحد ّأركان ّالنظام ّالمالي ّاإلسالمي ّوقد ّوردت ّفي ّالكثير ّمن ّاالحاديثّ
النبويةّقالّعليهّالصالةّوالسالمّ(انّاهللّتصدّقّعليكمّبثلثّأموالكمّفيّآخرّأعماركمّزيادةّفيّ
أعمالكمّتضعوهّحيثّشئتم)ّ(ّ)3الوصيةّهيّتمليكّالمالّتمليكاّمضافاّإلىّماّبعدّالموتّفالوصيةّ
تطلقّعلىّفعلّالموصيّوعلىّماّيوصيّبهّمنّمالّأوّتصرفّوسميتّوصيةّالتصالهاّبالميتّ

( (1العبيديّ،عليّهاديّ.العقودّالمسماةّالبيعّوااليجارّ.مرجعّسابقّ.صّ .31
( (2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .228
( (3أخرجهّالترمذيّ .
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وذلكّانّالموصيّيصلّماّبعدّموتهّبماّقبلهّفيّنفاذّالتصرف ّفكماّتنفذّتصرفاتهّفيّحياتهّتنفذّ
بعدّموتهّ(ّ )1وقدّعرفّالقانونّالمدنيّاألردني ّالوصيةّفيّنصّالمادةّّ 1122والتيّجاءّبهاّ"ّ.1
الوصية ّتصرف ّفي ّالتركة ّمضاف ّإلى ّما ّبعد ّالموت ّّ .2ويكسب ّالموصي ّله ّبطريق ّالوصيةّ
المالّالموصي ّبهّوقد ّنظمّالقانونّالمدنيّأحكام ّالوصيةّباالستنادّإلى ّأحكام ّالشريعةّاإلسالميةّ
سندا ّألحكام ّالمادة ّّ 1126والتي ّجاء ّبها ّ" ّتسري ّعلى ّالوصية ّأحكام ّالشريعة ّاإلسالميةّ
والنصوصّالتشريعيةّالمستمدةّمنهاّ"ّ ّّ.
تعتبر ّالوصية ّاستثناء ّعلى ّمبدأ ّعدم ّجواز ّالتعامل ّبتركة ّانسان ّعلى ّقيد ّالحياة ّأجازتهّ
تبرعي ّيصدر ّبإرادةّ
ّتصرف ّ ّ
ّ
وكرسه ّالمشرع ّاألردني ّفالوصية ّبهذا ّالمعنى
الشريعة ّاإلسالمية ّ ّ
منفردةّللمتصرفّالموصيّوالّيشترطّإلنشائهاّموافقةّالموصيّلهّأوّحتىّعلمهّبهاّ.

(ّ ّ)2

فالوصيةّمن ّالتصرفات ّالعقاريةّالناقلةّللملكيةّالعقاريةّالتيّيجريهاّمالكّالعقارّعلىّعقارهّ
بنقلّملكيتهّأو ّجزءّمنهّللغيرّبدونّعوضّعلى ّأن ّتنتقلّملكيةّالمالّالموصيّبهّللموصيّلهّ
بعدّموتهّ ،وتستوجبّالوصيةّكأحد ّالتصرفات ّالعقاريةّأن ّتصدرّمنّالموصيّوهوّبكاملّأهليتهّ
القانونيةّوالّيشوبّإرادته ّأي ّعيبّمنّعيوبّاإلرادةّ ،وأن ّيكونّالمالّالموصي ّبهّملكّاً ّللموصيّ
وأنّيقبلّالموصيّلهّبالوصيةّ،وقدّاشترطّالقانونّالمدنيّاألردنيّأنّيتمّتسجيلّالوصيةّفيّدائرةّ
التسجيل ّوفقّأحكام ّالمادةّّ 1131التيّنصت ّعلى ّ"ّالّيحتجّبالوصيةّإالّإذا ّسجلتّفيّدائرةّ
التسجيلّالعقاريّكماّاشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّتسجيلّالوصيةّفيّالسجلّالعقاريّفيّ
حالّكانّالمالّالموصيّبهّعقا ّاًرّسندّاًّألحكامّالمادةّّ63منّقانونّالملكيةّالعقاريةّ .

( (1المشنيّ،منالّمحمودّ(ّ.)2111الشرحّالوافيّألحكامّالتركاتّوالمواريثّ.دارّالثقافةّللنشرّ،صّ .218
( (2الحياريّ.مرجعّسابقّ.صّ .171
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وقدّاشترطّقانونّاألحوال ّالشخصيةّاألردني ّفي ّالموصيّبكاملّاهليتهّالقانونيةّفقدّنصتّ
الًّرشيدّاًّبّ.إذاّكانّالموصيّ
يكونّللتبرعّبالغّاًّعاق ّ
ّ
المادةّّ262علىّ"ّأّ.يشترطّفيّالموصيّأنّ
محجو ار ّعليه ّللسفه ّأو ّالغفلة ّجازت ّوصيته ّبأذن ّالمحكمة ّجّ .ال ّتبطل ّالوصية ّبالحجر ّعلىّ
الموصيّللسفهّأوّالغفلةّدّ.تبطلّالوصيةّبجنونّالموصيّجنوناّمطبقاّإذاّاتصلّبالموتّ.

ّ

وقدّحددتّأحكام ّالشريعةّاإلسالمية ّمقدارّالوصيةّأالّتتجاوزّثلثّالمالّالمتبقيّبعدّتجهيزّ
الميتّوسدادّديونهّفإنّزادتّالوصيةّعلىّالثلثّفإنّنفادهاّفيماّزادّعلىّالثلثّيتوقفّعلىّإجازةّ
الورثةّفإنّأجازوهاّجازتّوانّلمّيجيزهاّأعيدت ّإلى ّالثلث ّالّتنتقلّملكيةّالمالّالموصي ّبهّاالّ
بعد ّوفاة ّالموصي ّحيث ّان ّالموصي ّيستطيع ّالرجوع ّعن ّالوصية ّفي ّحياته ّوفي ّحال ّكانتّ
الوصيةّبعقارّالّبدّأ نّيتمّتسجيلهاّفيّالسجلّالعقاريّوكذلكّفيّحالّالرجوعّعنهاّالّبدّمنّ
تسجيلّالرجوعّعنهاّفيّالسجلّالعقاريّ )1(ّ.
وتقسم ّالوصية ّإلى ّنوعين ّالوصية ّاالختيارية ّوالوصية ّالواجبة ّوهي ّنصيب ّأبناء ّاإلبنّ
المتوفيّمنّتركةّوالدهّالمتوفىّقبلهّوتكونّبمقدارّنصيبّوالدهمّمنّتركةّأبيهّشريطةّأالّتتجاوزّ
مقدارّثلثّالتركةّوانّالّيكونّالجدّالمتوفيّقدّاوصىّألحفاده ّوصيةّاختياريةّ .أعطىّالمشرعّ
األردني ّلنوعينّمنّالتصرفات ّحكمّالوصيةّحمايةّمنهّلحقوقّالورثة ّمنّتصرفات ّمورثهمّالتيّ
(ّ ّ)2

فيهاّمعنىّالوصيةّويقصدّبهاّالتبرعّوهيّ:
ّ

ّ

( (1ابوشنبّ،احمدّعبدالكريمّ.مرجعّسابقّصّ .176
( (2قرارّمحكمةّالتميزّحقوقّ2212ّ:لعامّّ2114منشوراتّموقعّقراركّ .
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التطبرع
أوال:
التصرفات الصادرة من شخص في مرض الموت ومقصود طبها ّ
ّ

ّ

األصل ّهوّأنهّيجوزّلإلنسانّالمتمتّعّباألهلية ّالقانونيةّالتصرف ّبأموالهّمختلفّالتصرفاتّ
لمنّيشاءّ ،وتنتهيّواليتهّعلىّمالهّبمجردّوفاتهّولكنّإذا ّكانّاإلنسان ّمصابّاً ّبمرضّالموتّفإنّ
واليتهّعلىّمالهّتكونّشبهّمنتهيةّألنّالموتّقدّدناّمنهّبحيثّيجعلهّفيّحالةّنفسيةّغيرّمستقرةّ
قدّتدفعهّإلى ّالتصرف ّبأمواله ّتصرفات ّقدّتضرّ ّبالورثةّالذينّسيخلفونهّفيّأموالهّ،لهذاّالسببّ
فإنه ّقدّفرضت علىّتصرفات ّهذاّالشخصّبعضّالقيودّالمتمثلةّفيّإعطاءّهذهّالتصرفات ّحكمّ
جازة ّالورثةّ ،علىّأن ّتكونّبدونّ
الوصيةّبشرطّأن ّيكونّمقصودّاً ّبهاّالتبرع ّوتكونّموقوف ّةً ّعلىّإ ّ
عوضّأوّبعوضّفيهّمحاباةّكالبيعّبثمنّيقلّعنّقيمةّالمبيع.

ّ(ّ ّ)1

عرفتّالمادةّّ243منّالقانونّالمدنيّاألردنيّمرضّالموتّبأنهّ.1ّ"ّ:مرضّالموتّهوّ
وقدّ ّ
المرض ّالذي ّيعجز ّاإلنسان ّعن ّمتابعة ّأعماله ّالمعتادةّ ،ويغلب ّفيه ّالهالك ّويموت ّعلى ّتلكّ
الحال ّقبل ّمرور ّسنة ّفإن ّامتد ّمرضه ّوهو ّعلى ّحالة ّواحدة ّدون ّازدياد ّسنة ّأو ّأكثر ّتكونّ
تصرفاتهّكتصرفات ّالصحيحّّ .2يعتبرّفيّحكمّمرضّالموتّالحاالتّالتيّيحيطّباإلنسان ّفيهاّ
خطر ّالموتّويغلبّفي ّأمثالهاّولو ّلم ّيكن ّمريضّاً ّ" ّوقد ّقررتّمحكمة ّالتميز ّاألردنية"ّيشترطّ
العتبار ّالمرض ّمرض ّموت ّان ّيترتب ّعليه ّعجز ّاإلنسان ّالمريض ّعن ّمتابعة ّاألعمال ّالتيّ
بهذاّالمرضّوأنّيكونّهذاّالمرضّالّيرجىّشفاؤهّوفقّالمعطياتّ
ّ
اعتادّالقيامّبهاّقبلّإصابتهّ
الصحيةّوالمجرىّالعاديّلألمور ّكالسرطانّومرضّفقدانّالمناعةّالمكتسبةّمماّيعودّتقديرهّألهلّ
الخبرةّمنّاألطباء ّ" ّوكذلكّقررتّمحكمةّالتميزّبأن" ّاعتبرتّالفقرةّالثانيةّمنّالمادةّّ 243منّ
القانونّالمدنيّفيّحكمّمرضّالموتّالحاالتّالتيّيحيطّباإلنسان ّفيهاّخطرّالموتّوبوجودهاّ
ّ

( (1قرارّمحكمةّالتميزّحقوقّ:رقمّّ2322لعامّّ2112تاريخّّ2111/1/2منشوراتّقسطاسّ .
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سيرّوأنّيموتّالمريضّوهوّفيّهذهّالحالةّقبلّمرورّسنةّ
ّ
يغلبّالهالكّكالمحكومّباإلعدام ّواأل
علىّبدءّالمرضّوبالتاليّالّيعتبرّمرضّموتّالمرضّالذيّيشفىّمنهّاإلنسان ّثمّيموتّبسببّ
ثانيّوحتىّولوّماتّقبلّمرورّسنةّعلىّاصابتهّبذلكّالمرضّكماّالّينطبقّهذاّالوصفّعلىّ
المصابّبمرضّعضالّاستمرّسنةّفأكثر ّوانّأدى ّإلى ّوفاتهّبعدّهذهّالمدةّ(ّ)3كماّبيّنّالمشرعّ
أحكام ّتصرفات ّالمريضّمرضّالموتّفيّنصّالمادة ّّ 1128منّالقانونّالمدنيّالتيّجاءّبهاّ"ّ
كلّعملّقانونيّيصدرّمنّشخصّفيّمرضّالموتّويكونّمقصودّبهّالتبرع ّيعدّتصرفّاً ّمضافّاًّ
ماّكانتّالتسميةّالتيّتُعطىّلهّ.2ّ.وعلىّورثةّ
ّ
إلىّماّبعدّالموتّوتسريّعليهّأحكامّالوصيةّأيّاًّ
المتصرفّأن ّيثبتواّبجميعّالطرقّأن ّالتصرف ّقدّصدر ّمنّمورثهمّوهوّفيّمرضّالموتّ ،والّ
يحتج ّعلى ّالورثة ّبسند ّالتصرف ّإال ّإذا ّكان ّثابت ّالتاريخ ّثبوتّاً ّرسميّاًّ 3ّ .فإذا ّأثبت ّالورثة ّأنّ
التصرف ّصدرّمنّمورثهمّفيّمرضّالموتّاعتبرّالتصرف ّصاد ّاًرّعلىّسبيلّالتبرع ّماّلمّيثبتّ
منّصدرّلهّالتصرفّغيرّذلكّأوّوجدتّأحكامّخاصةّتخالفهّ"ّ .
اعتبر ّالقانون ّوحماية ّلحق ّالورثة ّبأن ّتصرف ّالمريض ّمرض ّالموت ّيكون ّموقوفّاً ّعلىّ
إجازتهم ّ ّويأخذ ّحكم ّالوصية ّبأن ّال ّيتجاوز ّثلث ّمقدار ّالتركةّ ،ويستطيع ّورثة ّالمتوفي ّالطعنّ
بالتصرف ّالعقاريّالذيّقامّبهّمورثهمّأثناءّمرضهّبمرضّالموتّوالذيّترتبّعليهّانتقالّملكيةّ
ّوابطالّ
العقار ّموضوع ّالتصرفّّ ،واّثبات ّأن ّمورثهم ّقام ّبالتصرف ّأثناء ّمرضه ّمرض ّالموت ّ
انتقالّملكيةّالعقارّوماّبنيّعليهّمنّتصرفاتّالحقةّوحيثّمنّالصعبّ
ُّ
يّوابطالّ
التصرفّالعقار ّ
اثباتّنيةّالتبرعّفقدّاكتفىّالمشرع ّباشتراطّاثباتّوقوعّالتصرف ّفيّهذهّالفترةّالستخالصّوجودّ
النيةّوحيثّانّاألمرّيتعلقّبواقعةّماديةّفيجوزّاثباتهاّبكافةّطرقّاالثباتّ ّ.
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ّوقدّاشترطتّمحكمةّالتميزّاألردنيةّبانّيعجزّالمريضّبمرضّالموتّانّيتوقفّعنّممارسةّ
أعمالهّالمعتادةّنتيجةّعجزهّعنّممارستهاّالتيّاعتادّالقيامّبهاّقبلّاصابتهّبهذاّالمرضّ،كممارسةّ
حرفةّخارجّالبيتّبالمقابلّ،أماّممارسةّالهوياتّالّتعتبرّمنّاألعمال ّالمعتادةّكماّأنّالعجزّعنّ
ممارسةّاألعمالّالمعتادةّالّيعنيّبالضرورةّلزومّالفراش.
التصرفات الصادرة من شخص ألحد ورثته مع احتفاظه طبحيازة العين واالنتفاع طبها ّ
ثانيا:
ّ
ّتصرفه ّبمال ّمنّ
ّ
غالبا ّما ّيلجأ ّالمورث ّعندما ّيريد ّتفضيل ّأحد ّورثته ّعن ّباقي ّالورثة ّفي
أموالهّفيّصورةّبيع ّالحدّالورثة ّمثالّولكنهّيقصدّبهّالوصيةّ ،أي ّالّيريدّنقلّملكيةّالمبيعّحالّ
حياتهّيبغىّنقل ّالملكيةّبعد ّالوفاةّبدونّعوضّوالتي ّتصرف ّفيهاّوبحقه ّفي ّاالنتفاع ّبهاّمدىّ
الحياةّ ،ومنّأجل ّتحقيقّهذهّالغايةّيحتفظّالمورثّبحيازةّالمبيعّوبحقهّباالنتفاع ّبهّمدىّالحياةّ
ولهذاّاعتبرّالمشرع ّهذينّاألمرينّقرينةّقانونيةّعلىّأن ّالتصرف ّوصيةّوليسّتصرفّاًّآخر_(ّ )1ماّ
لمّيثبتّالوارثّالمتصرفّإليه ّعكسّذلكّوذلكّكانّيثبتّانهّقدّاشترىّالعينّودفعّثمنهاّالفعليّ
وانه ّأ باح ّللمتصرف ّالمورثّاالنتفاعّبهاّعلىّسبيل ّالتبرعّكانّيكون ّالمتصرف ّوالده ّأو ّوالدتهّ
ويشترط ّان ّيتم ّتسجيل ّهذا ّالتصرف ّفي ّالسجل ّالعقاري ّفقد ّنصت ّالمادة ّّ 1122من ّالقانونّ
المدنيّاألردنيّعلى"ّإذاّتصرفّشخصّألحدّورثتهّواحتفظّبحيازةّالعينّالتيّتصرفّفيهاّوبحقهّ
في ّاالنتفاع ّبها ّمدى ّالحياةّ .واعتبر ّالتصرف ّمضافّاً ّإلى ّما ّبعد ّالموت ّوتسري ّعليه ّأحكامّ
الوصيةّماّلمّيقم ّدليلّيخالفّذلكّ" ّوتطبيقّاً ّللنصّالقانونيّالسابقّفقدّاعتبرتّمحكمةّالتميزّ
األردنيةّأنّقيامّالمورثّبنقلّملكيةّعينّمملوكهّلهّالحدّورثتهّعلىّأنّيكونّالتصرفّمضافّاًّإلىّ
جازة ّالورثة ّوذلكّ
ما ّبعد ّالموت ّمن ّالتصرفات ّالتي ّتأخذ ّأحكام ّالوصية ّوتكون ّموقوفة ّعلى ّإ ّ

( (1العبيديّ،عليّهاديّمرجعّسابقّصّ.132ابوّشنبّاحمدّعبدالكريمّ.مرجعّسابقّصّ .178
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حمايةّلهم ّوبذلكّوضعّالمشرع ّقرينةّقانونيةّعلىّوجودّنيةّالتبرعّبناءّعلىّهذاّاالشتراطّالذيّ
يحرمّالمتصرفّمنّاهمّسلطاتهّوهذهّالقرينةّتعفيّالطاعنّبهذاّالتصرف ّمنّاالثباتّسواءّاكانّ
التصرفّبيعاّأوّهبةّأوّغيرهاّمنّالتصرفاتّالقانونيةّالتيّمنّطبيعتهاّمنحّالمتصرفّإليهّالحقّ
بحيازةّمحلّالتصرفّواالنتفاعّبهّ ّ)1(ّ.
ويبررّهذاّالحكمّبمحاولةّمنعّالتحايلّعلىّقواعدّالميراثّالتيّالّتجيزّالوصيةّلوارثّولوّ
بحدودّثلثّالتركة ّ(ّ )2إالّأنّقيامّهذهّالقرينةّيرتبطّبتوافرّشرطينّ.1ّ :انّيصدرّالتصرف ّمنّ
مورثّمتمتعّباألهلية ّالكاملة ّالحد ّورثته ّفال ّتقوم ّهذه ّالقرينةّفي ّالتصرف ّلغيرّالوارث ّّ .2انّ
يحتفظ ّالمتصرف ّبحيازة ّالعين ّالمتصرف ّبها ّلنفسه ّتنفيذا ّللشرط ّالوارد ّفي ّسند ّالتصرف ّعلىّ
الرغمّمنّنقلّملكيةّالعينّمحلّالتصرفّللوارثّإالّانّالمتصرفّيحتفظّبحيازةّالعينّحيازةّتسمحّ
لهّباالنتفاعّبهاّ .والّتنشأ ّهذهّالقرينةّإذا ّكانّاالشتراطّهوّاحتفاظّالمتصرفّبالعينّواالنتفاعّبهاّ
لحسابّالغيرّولوّكانّذلكّلمدىّالحياةّ(ّ)3فإنّتحققّهذانّالشرطانّوجبّتطبيقّأحكامّالوصيةّ
على ّهذا ّالتصرف ّفال ّينفذ ّبحق ّالورثة ّإال ّإذا ّأجازوه ّمع ّالتأكيد ّعلى ّان ّهذه ّالقرينة ّبسيطةّ
وبالتاليّيجوزّلمنّصدرّإليهّالتصرفّاثباتّعكسّذلكّ ّ)4(ّ.
وقدّاعتبرتّمحكمةّالتميزّانّقيامّالوارثّبنقلّملكيةّعقارّالحدّورثتهّمعّاحتفاظهّباالنتفاعّ
عّبناء ّعلىّاالشتراطّالذيّيحرمّالمتصرفّإليه ّمنّأهمّ
ًّ
بهّقرينهّقرينةّقانونيةّعلىّوجودّنيةّالتبر
سلطاتهّكمالكّوهذهّالقرينةّتعفيّالطاعنّبهذاّالتصرف ّمنّاالثباتّسواءّأكانّالتصرف ّبيعّاً ّأوّ

( (1قرارّمحكمةّالتميزّرقمّّ6122لعامّّ2112منشوراتّموقعّقراركّّ .2
( (2قانونّاالحوالّالشخصيةّاألردنيّ،المادةّّ .273
( (3عبيداتّ،يوسفّالحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّص131؛ّوالحياريّاحمدّ.مرجعّسابقّصّ .172
( (4غازيّابوّعرابيّ.الحقوقّالعينيةّاالصليةّ.دارّوائلّللنشرّ.صّ .187
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هبة ّأو ّغيرها ّمن ّالتصرفات ّالقانونية ّالتي ّمن ّطبيعتها ّمنح ّالمتصرف ّإليه ّالحق ّبحيازة ّمحلّ
(ّ ّ)1

التصرفّواالنتفاعّبهّ.

المالب الراطبع:

الشفعة واألولوية في العقار المسج
ّواألولوية ّمن ّالتصرفات ّالعقارية ّالناقلة ّللملكية ّالعقارية ّوالتي ّبموجبها ّمنحّ
تعتبر ّالشفعة ّ
القانونّالشريكّفيّالعقار ّالمشتركّالتقدّمّعلىّالمشتريّغيرّالشريكّوقدّنظمّالقانونّحقّالشريكّ
فيّالعقارّالمشتركّالمسجل ّحقّتملكّالحصةّالمبيعةّفيّالعقارّالمشتركّالذيّيملكّحصةّبهّ
المبيع ّفي ّالشفعة ّهي ّحق ّتملك ّالعقار ّالمبيع ّولو ّجب ّاًر ّعلى ّالمشتري ّبما ّقام ّعليه ّمن ّالثمنّ
والنفقات ّ(ّ .)2واعتبرت ّالشفعة ّحقّكونهاّتقررت ّبحكمّالقانونّللشريكّفي ّالمال ّالمشتركّ ،وهيّ
حقّاستثنائيّال ّيقبل ّالتجزئة ّإالّانه ّيقبلّاإلسقاط ّوالتوريث ّومن ّمبرراتها ّالقاعدة ّالقانونية ّدفعّ
الضرر ّاألشد ّبالضرر ّاألخف ّفي ّحال ّالموازنة ّفيما ّبين ّالضرر ّالذي ّسيحدث ّللشريك ّبتملكّ
الغير ّحصصّاً ّفي ّالعقار ّالذي ّيملك ّبه ّحصة ّوبين ّالضرر ّالمترتب ّعلى ّتقييد ّحرية ّالمالكّ
بالتصرف ّفيّملكهّوعليهّفإنّالضررّالذيّسيلحقّبالشريكّفيّحالّالبيعّللغيرّاشدّضر ّاًر ّمنّ
تقييدّحريةّالمالكّوهيّحقّغيرّقابلّللتجزئةّبحيثّيمتنعّعلىّالشفيعّانّيطلبّالشفعةّبجزءّمنّ
حصةّشريكهّفيّالعقارّالتيّيريدّبيعهاّاذّينحصرّخيارهّبتملكّكاملّالحصةّالمباعة ّأو ّاسقاطّ
حقهّفيّالشفعةّواّذاّتعددّالمستحقونّللشفعةّوطالبّكالّمنهمّبأخذ ّالحصةّكاملة ّويطبقّعليهمّ
ّ
أحكام ّتزاحمّالشفعاءّ(ّ )3ويستثنىّمنّهذهّالقاعدةّالحالةّالتيّيتعدّدّفيهاّمشتروّالعقارّفيّمقابلّ

( (1قرارّمحكمةّالتميزّرقمّّ3238لسنةّّ2112تاريخّ2111/1/27:منشوراتّقسطاسّ .
( (2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .1121
( (3الحياريّ.شرحّأحكامّالحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّ،صّ .213
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بائعّواحدّحيثّيجوزّللشفيعّانّيأخذ ّنصيبّبعضهمّويتركّالباقيّ(ّ )1وتعتبرّالشفعةّسببّمنّ
أسباب ّكسبّالملكيةّالعقاريةّكونّأن ّالشريكّيعلنّعنّرغبتهّبتملكّالمالّالمبيعّالمشفوعّدونّ
موافقهّمالكهّوانماّيستطيعّأن ّيودعّثمنّالعقارّالمدفوعّفيّدائرةّالتسجيلّالعقاريّوتملكّالعقارّ
عّمنّالمشتريّوالنفقاتّالمدفوعةّمنّالمشتريّدونّأخذّموافقةّالبائعّوالمشتريّ
ّ
المبيعّبالثمنّالمدفو
وفقّإجراءاتّنظمهاّقانونّالملكيةّالعقاريةّفيّالمادةّّ .14
وتعتبرّالشفعةّمن ّالتصرفات ّالعقارية ّالتيّتتطلب ّأن ّتصدرّمنّالشفيعّوهوّبكاملّاهليتهّ
القانونية ّوبإرادة ّصحيحةّغير ّمشوبة ّبعيب ّمن ّعيوب ّاإلرادة ّفالشفعة ّتصرف ّقانوني ّدائر ّبينّ
النفع ّوالضرر ّوبالتالي ّيشترط ّبالشفيع ّأن ّيملك ّأهلية ّاألداء ّكاملة ّفإن ّكان ّقاص ّاًر ّفال ّيملكّ
ممارسةّهذاّالحقّبنفسهّوانماّيملكهّوصيهّأو ّوليةّوفيّحالّثبتّحقّالشفعةّلعديمّاألهلية ّأوّ
ناقصهاّفيملكّالقيمّممارسةّهذاّالحق ّ(ّ )2وأن ّحقّالشفعة ّالّيسقطّبموتّالبائعّأو ّالمشتريّبعدّ
تسجيلّعقدّالبيعّ،إذّينتقلّحقّالشفعةّإلىّالورثةّفيّحالّوفاةّالشفيعّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّ
ّ 1128منّالقانونّالمدنيّالتيّنصت ّعلىّ"ّإذا ّثبتتّالشفعةّفالّتبطلّبموتّالبائعّأو ّالمشتريّ
أو ّالشفيعّ"ّفهذاّالنصّيفيدّبانتقالّحقّالشفعةّعندّثبوتهاّللورثةّفإذا ّتوافرتّشروطّالشفعةّلدىّ
الشفيعّقبلّوفاتهّانتقلت ّإليه ّورثته ّسواءّسبقّلمورثهم ّأنّطالب ّبها ّأم ّالّعلىّأن ّيطالبوا ّبهاّ
خاللّالمدةّالمتبقيةّمنّالمدّةّالتيّحدّدهاّالقانونّ ّّ)3(ّ.
تقامّالدعوىّفيّمواجهةّورثةّالمشتريّإذاّماتّبعدّتسجيلّعقدّالبيعّأوّبعدّرفعّالدعوىّ،أماّ
إذا ّماتّالبائعّفالّعالقةّلهّباألمر ّالنّدعوىّالشفعةّالّترفعّبمواجهتهّ .ويشترطّفيّحقّالشفعةّ
( (1قرارّمحكمةّالتميزّرقمّّ1711لعامّّ1227منشوراتّقسطاسّ .
( (2أبوّشنبّ،أحمدّعبدالكريمّمرجعّسابقّ،صّ .123
( (3سوارّمحمدّوحيدّ.أسبابّكسبّالملكيةّ.ص168؛ّوالعبيديّعليّهاديّالحقوقّالعينيةّمرجعّسابقّ،صّ .171
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الًّلدىّمديريةّالتسجيلّالمختصةّفالشفعةّ
أنّيكونّالبيعّالذيّتجريّعليهّالشفعةّبيعّاًّرسميّاًّومسج ّ
ال ّتترتب ّعلى ّعقود ّبيع ّالعقارات ّغير ّالمسجلة ّفي ّدائرة ّالتسجيل ّالعقاريّ ،وقد ّقضت ّمحكمةّ
التميز ّاألردنية ّبأن ّعقود ّالتصرف ّباألموال ّغير ّالمنقولة ّمن ّالعقود ّالشكلية ّالتي ّال ّيتم ّالعملّ
القانون ّذويّالشأن ّأمام ّالمأمور ّالمختصّبتسجيلهاّفيّالسجلّالرسميّبعدّدفعّالرسومّالقانونيةّ
وأالّشفعةّفيّالعقودّالتيّالّتسجلّلدىّمديريةّالتسجيلّالمختصةّألنهاّعقودّباطلةّ ّ)1(ّ.
يترتبّعلىّالشفعةّنزعّملكيةّالمالّالمشفوعّمنّالمشفوعّمنهّجب ّاًرّعنهّ،معّأحقّيتهّفيّقبضّ
الً ّمادية ّعلى ّالمشفوعّ
الثمن ّوما ّقام ّعليه ّمن ّالنفقات ّوقد ّيكون ّالمشفوع ّمنه ّقد ّأحدث ّأعما ّ
فمصيرّتلكّالمحدثاتّيختلفّفيماّإذاّتمّإنشاءهاّقبلّإقامةّدعوىّالشفعةّ،أوّبعدّاقامتهاّفالشفيعّ
مخيرّبينّأن ّيتركّالشفعةّوبينّأن ّيتملكّالعقارّبثمنهّمعّقيمةّالزيادةّأو ّماّأحدثهّمنّبناءّأوّ
غرسّ ،أما ّإذا ّكانت ّالزيادة ّأو ّالبناء ّبعد ّإقامة ّالدعوىّ ،فللشفيع ّأن ّيترك ّالشفعة ّأو ّأن ّيطلبّ
االزالةّأن ّكانّلهاّمحلّأو ّاالبقاءّمعّدفعّقيمةّالزيادةّأو ّماّأحدث ّمقلوعّاً ّ" ّ(ّ .)2كماّوتمتدّآثارّ
الشفعةّإلى ّأي ّتصرف ّيجريهّالمشتريّعلىّالعقارّالمشفوعّالّينفذّبحقّالشفيعّسواءّأكانّهذاّ
التصرف ّقبلّإقامة ّدعوىّالشفعةّأو ّبعدهاّ،وكذلك ّالّتسريّبحقّالشفيعّأي ّرهنّرسميّأو ّأيّ
حقّامتيازّرتّبهّالمشتريّعلىّالعقارّالمشفوعّ(ّ ّ.)3
حقّاألفضليةّهوّحقّمنحهّالقانونّللشريكّفيّالبناءّالمشتركّبشراءّالحصةّالشائعةّالمباعةّ
لغير ّالشركاء ّضمن ّأحكام ّمعينةّ .وتعتبر ّاألفضلية ّمن ّالتصرفات ّالعقارية ّالتي ّبموجبها ّتنتقلّ
الملكيةّالعقاريةّفي ّالبناءّالمشترك ّحيث ّأن ّالشريك ّالذي ّيرغب ّباستعمالّحقّاألفضليةّيتملكّ
( (1قرارّمحكمةّالتميزّرقمّّ131لعامّّ2118منشوراتّموقعّقسطاسّ .
( (2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .1166
( (3القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .1167
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الحصةّالمباعةّدونّموافقةّمالكهاّوقدّنصّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّعلىّحقّاألفضليةّفيّ
نصّالمادةّ/124اّ"ّللشريكّفيّملكيةّبناءّأو ّطابقّأو ّشقةّمسجلةّبمقتضىّأحكام ّهذاّالفصلّ
حقّأفضليةّفيّشراءّأيّحصةّشائعةّفيهاّيرادّبيعهاّبالتراضيّإلىّشخصّمنّغيرّالشركاءّفيهّ،
ولحقّالرجحانّأوّأيّحقّآخرّمماثلّ.ب-
ّ
والّتطبّقّعلىّهذهّالعقاراتّاألحكامّالمتعلقةّبالشفعةّ
خوة ّأوّ
ال ّتسمع ّدعوىّاألفضلية ّإذا ّوقع ّالبيع ّبين ّاألصول ّوالفروع ّأو ّبينّالزوجين ّأو ّبينّاإل ّ
بينهمّوبينّفروعهمّحتىّالدرجةّالثالثةّ ّ.
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المطبحث الثاني:

معامالت التسجي العقارية
عرف ّالمشرع ّاألردني ّمعاملة ّالتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاري ّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّ
األردني ّفقدّنصت ّالمادةّّ 2بأنها ّ" ّتسجيلّتصرف ّأو ّعقدّأو ّتغيرّفيّملكيةّأو ّتعديلّعليهاّأوّ
شطبها ّأو ّحجز ّأو ّإشارة ّبشأن ّعقار ّيوجب ّالقانون ّتسجيل ّأي ّمنها ّفي ّالسجل ّالعقاري ّوفقّاًّ
ألحكام ّالقانون" ّفمعاملة ّالتسجيل ّالعقارية ّهي ّمجموعة ّمن ّاإلجراءات ّاإلدارية ّوالقانونية ّالواقعةّ
علىّالسجلّالعقاريّلغايةّتسجيلّعقد ّأو ّتصرف ّعقاري ّأو ّلتسجيل ّتعديل ّأو ّتغيرّفي ّملكيةّ
العقارّأوّلغايةّوضعّإشارةّحجزّأوّمنعّتصرفّعلىّالعقارّوسيتمّتقسيمّهذاّالمبحثّإلىّ :
المالب األو ّ:معاملةّالتسجيلّلتسجيلّالتصرفاتّالعقاريةّعلىّالسجلّالعقاريّ .
المالب الثانيّ:معاملةّالتسجيلّلتغيرّالملكيةّأوّتعديلهاّأوّتغيرهاّ .
المالب الثالثّ:معاملةّالتسجيلّلوضعّاشارةّحجزّأوّمنعّتصرفّ ّ.

المالب األو :
التصرفات العقارية على السج العقاري
معاملة التسجي لتسجي
ّ
عرفّقانونّالملكيةّالعقاريةّمعاملةّالتسجيلّفيّالمادةّالثانيةّمنهّوالتيّجاءّبهاّ"ّتسجيلّ
تصرفّأوّعقدّأوّتغيرّفيّالملكيةّأوّتعديلّعليهاّأوّشطبهاّأوّحجزّأوّاشارةّبشانّعقارّيوجبّ
القانونّتسجيلّايّمنهاّفيّالسجلّالعقاريّوفقّاًّألحكامّالقانون"ّومنّدراسةّنصّالمادةّالسابقةّفقدّ
جاء ّبمستهلها ّبأن ّمعاملة ّالتسجيل ّتكون ّلتسجيل ّتصرف ّأو ّعقد ّعلى ّالسجل ّالعقاري ّللعقارّ
موضوع ّالتصرف ّأو ّالعقد ّفتعتبر ّمعاملة ّالتسجيل ّوفقّاً ّلذلك ّبأنها ّاإلجراءات ّاإلدارية ّالالزمةّ
لتسجيلّالتصرفات ّالعقاريةّعلىّالسجلّالعقاريّللعقارّموضوعّالتصرف ّالعقاريّوقدّنظـم ّقانونّ
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الملكية ّالعقارية ّالتصرفات ّوالمعامالت ّالعقارية ّبحيث ّاشترط ّفي ّالتصرفات ّالعقارية ّأن ّتكونّ
مسجلة ّفي ّالسجل ّالعقاري ّلدى ّدائرة ّالتسجيل ّالمختصةّ ،ويترتب ّعلى ّعدم ّتسجيل ّالتصرفّ
ُبطالنهّ )1(ّ.
وقدّأوردّقانونّالملكيةّالعقاريةّشرطّتسجيلّالتصرف ّالعقاريّفيّأكثر ّمنّموقعّفقدّنصتّ
المادة ّ/ّ 128ا ّعلى ّ" ّيعد ّعقدّاً ّصحيحّاً ّوملزمّاً ّلطرفيه ّالوعدّببيع ّبناء ّأو ّطابق ّأو ّشقة ّعلىّ
عقارّمسجلّومرخص ّبإنشائهّعلىّالخريطةّولمّيشرعّبإنشائهّإذا ّكانّتحتّاإلنشاء ّولمّيصدرّ
إذنّبإشغالهّمنّالجهةّالمختصةّإذا ّجرىّتسجيلّالعقدّلدىّمديريةّالتسجيلّ .وكذلكّماّنصتّ
عليهّالمادةّّ131منّقانونّالملكيةّالعقاريةّالمتعلقةّببيعّالعقارّبالتقسيطّ ّّّّ.
ّوترتبط ّمعاملة ّالتسجيل ّعلى ّالسجل ّالعقاري ّبالتصرف ّالعقاري ّمن ّناحية ّتثبيت ّالتصرفّ
العقاري ّعلى ّسجل ّالعقار ّفمعاملة ّالتسجيل ّهي ّترجمة ّللتصرف ّالعقاري ّعلى ّالعقار ّالمسجلّ
وتعتبرّالمعاملةّتابعةّللتصرفّالعقاريّبحيث ّأن ّصحّالتصرف ّالعقاريّكانتّالمعاملةّصحيحةّ،
ّ
الًّتبطلّمعاملةّالتسجيلّتبعاّلُبطالنّالتصرفّوماّيوكدّذلكّماّجاءّبنصّ
وأنّكانّالتصرفّباط ّ
المادةّّ /13بّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّبحيثّجاءّبهاّ"ّإبطال ّوفسخّالتصرف ّّ"....فالُبطالنّ
يلحقّبالتصرف ّاماّالفسخ ّيلحق ّبمعاملةّالتسجيلّكونّأن ّالفسخّالّيبحثّبصحةّالتصرف ّانماّ
يتعلقّباإللتزامات ّالالحقةّللتصرف ّفالفسخّالقضائيّيكونّفيّالعقودّالملزمةّألطرافها ّوفيّحالّ
عجزّأحد ّاألطراف ّأو ّقصرّفيّتنفيذّالتزاماتهّأو ّبطلّالعقدّألي ّسببّفإنه ّيتمّفسخّاإللتزاماتّ
التيّترتّبتّعليه ّ(ّ ،)2وكذلكّفيّالتصرف ّالعقاريّففيّحالّفقدّشرطّمنّشروطّتنظيمهّأو ّأحدّ

( (1المادةّّ.63قانونّالملكيةّالعقاريةّ .
( (2الجبوريّ،ياسينّمحمدّ(ّ.)2111المبسوطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ.دارّوائلّللنشرّ،صّ .12
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الًّجاءّالمشرع ّبصيغةُّبطالنّوفسخّالتصرف ّومقصدّالمشرعّتقريرّالُبطالن ّفيّ
أركانهّاعتبرّباط ّ
التصرفّالعقاريّوفسخّاإلجراءاتّوالحقوقّالتيّترتبّعليهّ .

المالب الثاني

معامالت التسجي العقارية الناقلة للملكية
تهدف ّمعامالت ّالتسجيل ّالواقعة ّعلى ّالسجل ّالعقاري ّإلى ّتنظم ّانتقال ّالملكية ّالعقارية ّبماّ
يتوافقّمعّأحكامّالقانونّأوّتعدلّعلىّالملكيةّالعقاريةّللعقارّبسببّتغيرّفيّملكيةّالعقارّفهيّلمّ
تنشئ ّالملكية ّبل ّنظمت ّانتقالها ّأو ّتعديلها ّأو ّإلغاءها ّومن ّمعامالت ّالتسجيل ّالتي ّتلغي ّحقّ
اثّومعاملةّتقسيمّالعقارّالمشتركّواّف ارزهّومعاملةّبيعّ
ّ
الملكيةّأو ّتعدلهّمعاملةّانتقالّالملكيةّبالمير
العقارّفيّالمزادّالعلني
أوال :معاملة انتقا الملكية العقارية طبالميراث
تعتبر ّمعاملةّاالنتقال ّبالميراث ّأحد ّأسباب ّكسبّالملكيةّالعقاريةّبالخلفيةّحيثّتنتقل ّملكيةّ
العقاراتّمنّالمورثّإلىّورثتهّالشرعيينّبمجردّموتهّحسبّانصبتهمّالشرعيةّفيّالتركةّ،وقدّنظمّ
القانونّالمدنيّأحكام ّانتقالّالملكيةّبالميراثّباالستنادّإلى ّأحكام ّالشريعةّاإلسالمية ّحيثّنصتّ
المادةّّ 1186منهّعلىّ"ّّ.1يكسبّالوارثّبطريقّالميراثّالعقاراتّوالمنقوالتّوالحقوقّالموجودةّ
في ّالتركة ّّ .2تعين ّالورثة ّوتحديد ّانصبتهم ّفي ّاالرث ّوانتقال ّالتركة ّيخضع ّألحكام ّالشريعةّ
اإلسالمية ّ"ّكماّونظمّاليةّضبط ّالتركةّوتحديدّالورثةّالشرعيينّوتقسيمّأموال ّالتركةّبينهمّبالنظرّ
إلىّحجمّالتركةّواألموالّالمتوافرةّبهاّفبالنسبةّإلىّالتركاتّالكبيرةّيتمّضبطهاّوتصفيتهاّمنّخاللّ
تعينّوصيّللتركةّوفقّأحكام ّالمادةّّ 1187منّالقانونّالمدنيّعلىّالتيّنصت ّعلىّ"ّإذا ّلمّ
يعينّالمورثّوصياّلتركتهّجازّألحدّأصحاب ّالشأن ّانّيطلبّمنّالمحكمةّتعيينّوصيّيجمعّ
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الورثةّعلىّاختيارهّمنّبينهمّأو ّمنّغيرهمّفإذا ّلمّيجمعّالورثةّعلىّاختيارّأحد ّتولتّالمحكمةّ
اختياره ّبعد ّسماع ّأقوالهم ّ" ّكما ّونظم ّأعمال ّوصي ّالتركة ّلغاية ّضبط ّالتركة ّوتسديد ّالديونّ
المترتبةّعليهاّوتنفيذّوصاياّالمتوفيّانّوجدتّوتقسيمّاألموال ّالمتبقيةّبينّالورثةّحسبّانصبتهمّ
الشرعية ّاما ّبالنسبة ّللتركات ّالبسيطة ّفيتم ّتنظيم ّأحكامها ّمن ّخالل ّإصدار ّحجة ّحصر ّارثّ
للمتوفي ّمن ّالمحكمة ّالشرعية ّالمختصة ّتبين ّالورثة ّالشرعيين ّومقدار ّحصصهم ّمن ّالتركة ّ(ّ)1
ّوالتي ّتتطلبّ
وتنتقل ّملكية ّأموال ّالتركة ّمن ّالمورث ّلورثته ّالشرعيين ّمن ّخالل ّمعاملة ّاالنتقال ّ
اتباعّإجراءاتّاداريةّوقانونيةّأمام ّالمحاكمّالشرعيةّودوائرّاألراضي ّوالمساحةّليصارّإلى ّتوزيعّ
حصصّالورثةّالشرعيينّمنّأموال ّالتركة ّ ّويتوجبّأن ّتتمّمعاملةّاالنتقال ّبماّيتوافقّمعّأحكامّ
القانون ّواالنظمة ّوالتعليمات ّالناظمة ّلها ّليصار ّإلى ّتوزيع ّالتركة ّبين ّالورثة ّحسب ّانصبتهمّ
الشرعية ّوفي ّحال ّمخالفتها ّألحكام ّالقانون ّواألنظمة ّتعتبر ّمعاملة ّاالنتقال ّباطلة ّويترتب ّعلىّ
ُبطالنهاُّبطالنّانتقالّملكيةّالعقاراتّالتيّانتقلتّبموجبّمعاملةّاالنتقالّالباطلةّمثالّذلكّأنّيتمّ
استبعادّبعض ّالورثة ّمن ّحجة ّحصر ّاإلرث ّوبالتاليّحرمانهمّمن ّحقوقهمّفيّالتركة ّوفي ّحالّ
إبطال ّحجةّحصرّاالرثّالتيّبناء ّعليهاّتمّتوزيعّالتركةّتبطلّجميعّاإلجراءات ّالالحقةّلهاّوماّ
ترتب ّعليهاّ ،وال ّتعتبرّمعاملةّاالنتقال ّبالميراث ّمنشئةّلملكية ّ ّالورثة ّالّموال ّالتركة ّبل ّكاشفةّ
ومنظمةّلهاّحيثّتنتقل ّأموال ّالتركةّللورثةّبمجردّوفاةّالمورثّوليسّبالتسجيلّانماّالتسجيلّهوّ
الً ّغيرّمنقولةّفإنها ّتنتقلّإلى ّالورثةّ
تثبيتّلهاّوليس ّسببّانتقالّالملكيةّفإذا ّتضمنتّالتركةّأموا ّ
بمجرد ّالوفاه ّودون ّحاجة ّإلى ّالتسجيل ّوذلك ّألنه ّلو ّاشترط ّالتسجيل ّألصبحت ّعقارات ّالتركةّ
بدون ّمالك ّما ّبين ّالوفاه ّوالتسجيل ّ(ّ .)1وهذا ّما ّاكدته ّمحكمة ّالتميز ّ" ّيكسب ّالوارث ّبطريقّ

( (1العبيديّ،عليّهاديّ.شرحّالقانونّالمدنيّالحقوقّالعينيةّ،مرجعّسابقّ.صّ .121
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الميراث ّالعقارات ّوالمنقوالت ّوالحقوق ّالموجودة ّفي ّالتركة ّفور ّوفاة ّالمورث ّوال ّيشترط ّلثبوتّ
الملكيةّللوارثّإجراءّعمليةّانتقالّواستصدارّسندّتسجيلّالملكيةّفيّدائرةّاألراضيّوالمساحةّ ّ)1(ّ.
ثانيا :معاملة إزالة الشيوع في العقارات المشتركة
ّّالملكيةّالشائعةّصورةّمنّصورّالملكيةّيكونّفيهاّالشيء ّمملوكاّلعدةّاشخاصّدونّانّ
تتركزّحصةّكلّمنهمّفيّجانبّمنهّبالذاتّوانماّتتحددّبصورةّرمزيةّأو ّحسابيةّ(ّ )2وقدّوصفّ
المشرع ّاألردني ّحالة ّالشيوع ّفي ّنص ّالمادة ّّ 1131من ّالقانون ّالمدني ّالتي ّنصت ّعلىّّّّّّّّّّ
" ّمع ّمراعاة ّأحكام ّالحصص ّاإلرثية ّلكل ّوارث ّإذا ّملك ّاثنان ّأو ّأكثر ّشيئّاً ّبسبب ّمن ّأسبابّ
التملك ّدون ّان ّتفرز ّحصة ّكل ّمنهم ّفيه ّفهم ّشركاء ّعلى ّالشيوع ّوتحسب ّحصص ّكال ّمنهمّ
متساويةّإذاّلمّيقمّالدليلّعلىّغيرّذلكّ"ّفالعقاراتّالمشتركةّالتيّتكونّمملوكةّلعدةّأشخاصّ ّّ.
وانّالمعيارّاالساسيّفيّتميزّالملكيةّالشائعةّعماّيشتبهّبهاّيتمثلّبتعددّالمالكّعلىّالشيءّ
فيّوقتّواحدّدونّانّتفرزّحصةّكلّمنهمّفيهّوعادةّماّيتمّتحديدّحصةّكلّشريكّعلىّالشيوعّ
عند ّبدء ّالشيوع ّ(القانون ّأو ّاالتفاق) ّفان ّلم ّتحدد ّأو ّثار ّشك ّحول ّتحديدها ّاعتبرت ّحصصّ
متساويةّماّلمّيقمّالدليلّعلىّغيرّذلكّ(ّ)3وقدّنظمّالقانونّالمدنيّالقواعدّالعامةّإلزالةّالشيوعّفيّ
الموادّ(ّ)1123ّ-1138كماّنظمّأحكامهاّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّفيّالفصلّالخامسّ
منهّوتسريّاألحكامّالواردةّبهّعلىّاألراضيّوالعقاراتّالواقعةّداخلّحدودّالتنظيمّ(ّ)4أماّالعقاراتّ

( (1قرارّمحكمةّالتميزّرقمّّ2221لعامّّ2114تاريخّّ2112/2/11منشوراتّموقعّقراركّ .
( (2سوارّمحمدّوحيدّ.حقّالملكيةّ.مرجعّسابقّ.صّ .118
( (3قرارّمحكمةّالتميزّرقمّّ3767لعامّّ2116تاريخّّ2117/7/2منشوراتّموقعّقسطاسّ .
( (4الحياريّ.شرحّأحكامّالحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّ.صّ .111
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الواقعةّخارجّحدودّالتنظيمّفقدّأجازتّالمادةّّ 121منّقانونّالملكيةّالعقاريةّلمجلسّالوزراءّانّ
يصدرّنظامّيتضمنّأحكاماّخاصةّبقسمةّالعقاراتّخارجّحدودّالتنظيمّ ّ.
ّوهي ّاإلجراءات ّالتي ّيتخذهاّ
ويتم ّتقسيم ّوافرازّالعقارات ّالمشتركةّمن ّخالل ّمعاملةّاالفراز ّ
الشركاء ّلتقسيم ّالعقار ّالمشترك ّبينهم ّوازالة ّالشيوع ّبه ّوتقسيمه ّإلى ّملكيات ّفردية ّمفرزة ّوفقّ
إجراءات ّنظمهاّالقانونّوتقسمّالقسمةّإلى ّقسمةّرضائية ّبين ّالشركاءّأو ّقسمةّقضائية ّ(ّ ،)1وقدّ
نظـم ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردني ّتقسيم ّالعقار ّالمشترك ّوازالة ّالشيوع ّبه ّالمسجل ّفي ّالسجلّ
العقاري ّبينّالشركاءّإما ّمنّخاللّقسمةّرضائيةّبينهمّّواّماّبيعّالعقارّوقسمةّثمنه ّبين ّالشركاءّ
كالّحسبّنصيبه ّحسبّأحكام ّالمادةّّ 24منّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّالتيّجاءّبها ّ"ّيزالّ
الً ّللملكية ّأو ّبقسمته ّبينهم ّكل ّبنسبةّ
الشيوع ّفي ّملكية ّالعقار ّبتصرف ّالشركاء ّفيه ّتصرفّاً ّناق ّ
حصتهّفيّملكيتهّ" ّكماّونظّمّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّإجراءات ّقسمةّالعقارّرضائيّاً ّبينّ
الشركاءّفيّالمادةّّ 112منّقانونّالملكيةّالعقاريةّالتيّنصتّعلىّ"ّإذا ّاتفقّالشركاءّفيّالعقارّ
المملوك ّعلى ّالشيوع ّعلى ّقسمته ّبينهم ّفعليهم ّاللجوء ّإلى ّمساح ّمرخص ّيتولى ّتنظيم ّمعاملةّ
القسمةّعلىّانّتتضمنّهذهّالمعاملةّخريطةّتبينّحصصّالشركاءّمفرزةّعلىّالوجهّالذيّيرونهّ
ويتفقونّعليهّعلىّانّتقدمّهذهّالمعاملةّإلىّمديريةّالتسجيلّلقيدهاّفيّالسجلّالعقاريّبعدّاستيفاءّ
الرسومّالمقررةّعنهاّوفقّاً ّلإلجراءاتّالمتبعةّلدىّالدائرةّ"ّ ّوتتطلب ّالقسمةّالرضائيةّموافقةّجميعّ
قسمةّالعقارّبينهمّوأنّيكونّجميعّالشركاءّمتمتعينّبأهليتهم ّالقانونيةّالكاملةّ
ّ
الشركاءّعلىّإجراء ّ
ّوأنّيتمّتسجيلّالقسمةّفيّالسجلّالعقاريّللعقارّالذيّتمّإف ارزهّ ّ)2(ّ.

( (1الحياريّ.شرحّأحكامّالحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّ،صّ .111
( (2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .1121

35

كماّنظـم ّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّتقسيمّالعقار ّالمشترك ّبينّالشركاءّدونّموافقتهمّفيّ
نصّالمادةّّ 26والتيّنصت ّعلىّ"ّإذا ّتعذرّاتفاقّجميعّالشركاءّعلىّالتصرف ّبالعقارّالمملوكّ
علىّالشيوعّببيعهّيجوزّالتصرف ّفيّهذاّالعقارّألنهاء ّالشيوعّفيهّبطلبّيقدمّإلى ّمديرّالتسجيلّ
إلحالته ّإلى ّلجنة ّإزالة ّالشيوع ّفي ّالعقار ّّ "...وقد ّحدد ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردني ّإجراءاتّ
تقسيمّالعقارّالمشتركّبينّالشركاءّمنّخاللّلجنةّإزالةّالشيوعّفيّنصّالمادةّّ116منهّيتمّافرازّ
العقار ّالمشترك ّبين ّالشركاء ّحسب ّحصصهم ّبهّ ،ويتم ّتثبيت ّقسمة ّالعقار ّالمشترك ّمن ّخاللّ
التيّبناءّعليهاّيتمّتغيرّأوّتعديلّملكيةّالعقارّالمشتركّ
ًّ
تسجيلّمعاملةّاإلفرازّعلىّسجلّالعقارّو
فيّالسجلّالعقاريّمنّملكيةّمشتركةّإلى ّملكياتّفرديهّللشركاءّفيهّبموجبّمعاملةّاالفرازّتلغيّ
الملكيةّالشائعةّفيّالعقارّوتحلّمحلهاّملكياتّفرديةّمفروزةّ .

وفي ّحال ّأن ّشاب ّمعاملة ّالقسمة ّعيب ّتعتبر ّباطلة ّويترتب ّعلى ُّبطالنها ُّبطالن ّالقسمةّ
القسمةّوابطال ّجميعّاإلجراءات ّوالملكياتّالتيّ
ّ
ّواعادة ّحالّالعقارّإلى ّماّكانتّعليه ّقبلّإجراء ّ
تمّتّبموجبّمعاملةّالقسمةّ )1(ّ.
ثالثا :معاملة طبيع العقار المرهون طبالمزاد العلني ّ
عرفت ّالمادة ّّ 1322منّالقانون ّالمدنيّالرهن ّالتأمينيّ" ّعقد ّبه ّيكسب ّالدائن ّعلى ّعقارّ
مخصصّلوفاءّدينهّحقّاً ّعينيّاً ّيكونّلهّبمقتضاهّأن ّيتقدّمّعلىّالدائنينّالعادينّوالدائنينّالتالينّ
فيّالمرتبةّفيّاستيفاءّحقهّمنّالثمنّذلكّالعقارّفيّأيّيدّيكونّ"ّفهوّحقّعينيّتبعيّينشاّعنّ
عقدّوكأيّعقدّالّينتجّآثارهّإالّإذاّاستجمعّجميعّأركانهّوشروطّانعقادهّ ّ.

( (1خطاطبةّ،دعاءّاحمدّ(ّ.)2121قسمةّالمالّالشائعّفيّظلّقانونّالملكيةّالعقاريةّ.رسالةّماجستيرّجامعةّآلّالبيتّ
صّ .21
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هوّعقد ّبينّالدائنّالمرتهنّوبينّالمدينّالراهنّمالك ّالعقارّسواءّكانّهوّالمدينّنفسهّأوّ
شخص ّآخرّ ،فإذا ّكان ّالراهن ّغير ّالمدين ّفيدعى ّبالكفيل ّالعينيّ ،وذلك ّألنه ّيكفل ّمدينه ّليسّ
بذمته ّالمالية ّبل ّبالعين ّالتي ّقدمها ّضمانا ّلوفاء ّالمدين ّبالدين ّالمترتب ّفي ّذمته ّلصالح ّالدائنّ
الراهن ّ(ّ )1األصل ّأال ّيرد ّالرهن ّالتأميني ّإال ّعلى ّعقارّ ،ولكن ّيمكن ّأن ّيرد ّعلى ّالمنقوالتّ
المسجلةّكالسفينةّأوّالسيارةّ.فالرهنّالتأمينيّيعطيّالدائنّالمرتهنّحقّامتيازّيقررهّالمالكّالمدينّ
لدائنه ّضمانة ّلدينه ّويتقدم ّبموجبه ّعلى ّباقي ّالدائنين ّفي ّتحصيل ّدينه ّمن ّحصيلة ّبيع ّالعقارّ
ويستطيعّالدائنّبيعّالعقارّالمرهونّلصالحه ّالستحقاق ّالدينّموضوعّسندّالرهنّدونّسدادهّوفقّاًّ
ألحكامّالمادةّّ173منّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّالتيّجاءّبهاّ"ّللدائنّالمرتهنّرهنّاًّتأمينيّاًّ،
أيّاً ّكانتّمرتبة ّرهنهّأن ّيطلبّإلى دائرةّالتنفيذّالمختصةّّتنفيذّسندّالرهنّوبيعّالعقارّالمرهونّ
تاميناّلدينهّبالمزادّالعلنيّفيّحالّتخلفّالمدينّعنّتأدية ّالدينّعندّحلولّأجل ّالوفاءّبهّأو ّفيّ
حالّتحققّشرطّفيّسندّالرهنّيقضيّبسقوطّاألجلّلتخلفّالمدينّعنّالوفاءّبماّتعهدّبهّ"ّفقدّ
اعطاءّقانونّالملكيةّالعقاريةّالحقّللراهنّبأن ّيقومّبتنفيذّسندّالرهنّالمحررّلهّمنّالمدينّلدىّ
دائرة ّالتنفيذ ّالمختصة ّمكانيّاً ّبموطن ّالعقار ّالمرهون ّوبيع ّالعقار ّالمرهون ّبالمزاد ّالعلني ّتسديداّ
للدينّ"ّكماّونظّمّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّإجراءات ّتنفيذّسندّالرهنّوبيعّالعقارّفيّالمزادّ
العلني ّوذلك ّفي ّنص ّالمادة ّّ 174التي ّجاء ّبها ّ".أّ .يجري ّتنفيذ ّسند ّالرهن ّلدى ّدائرة ّالتنفيذّ
المختصةّالتيّتتولىّمباشرةّإجراءاتّ تنفيذّالسندّوبيعّالعقارّالمرهونّتاميناّلدينّفيّالمزادّالعلنيّ
ّ
طبقّاًّلإلجراءاتّالمنصوصّعليهاّفيّقانونّالتنفيذّ ّ.

( (1أبوّشنبّ،أحمدّعبدالكريمّ(ّ.)2121الحقوقّالعينيةّوفقاًّألحكامّالقانونّالمدنيّوقانونّالملكيةّالعقاريةّ،صّ .277

37

بّ .تستمرّمديراتّالتسجيلّفيّتنفيذّسنداتّالرهنّالتيّباشرتهاّقبلّنفاذّأحكام ّهذاّالقانونّ
ولم ّتمضّ ّسنة ّواحدة ّعلى ّآخر ّإجراء ّفيها ّوفقّاً ّلإلجراءات ّالمنصوص ّعليها ّفي ّقانون ّوضعّ
األموال ّغير ّالمنقولةّتأمينا ّللدينّويقومّمدير ّالتسجيلّمقامّرئيس ّالتنفيذ ّفي ّالمعامالت ّالجاريّ
تنفيذهاّ ّ.
جّ .يسقطّحقّالمحكومّلهّبتنفيذّالحكمّالقاضيّبإعالن ُّبطالن ّإجراءات ّبيعّالعقارّالمرهونّ
بالمزادّالعلنيّإذا ّلمّينفذّالحكمّخاللّثالثّسنواتّمنّتاريخّاكتسابهّالدرجةّالقطعيةّماّلمّيوجدّ
عذرّشرعيّيحولّدونّتنفيذهّ"ّ .
يتمّبيعّالعقارّالمرهونّبالمزادّالعلنيّوفقّإجراءاتّقانونيةّرسمهاّقانونّالتنفيذّوأنّعمليةّبيعّ
العقار ّتعتبر ّمعاملة ّعقارية ّيتم ّتطبيق ّإجراءات ّالبيع ّفيها ّوفق ّأحكام ّالقانون ّففي ّحال ّتمتّ
بصورةّقانونيةّفإنهاّتعتبرّصحيحةّاماّإذاّخالفتّأحكامّالقانونّتعتبرّمعاملةّباطلةّويحقّللمدينّ
ّوابطال ّانتقال ّملكيةّ
أو ّورثته ّإقامة ّدعوى ّللمطالبة ّبإبطال ّإجراءات ّبيع ّالعقار ّبالمزاد ّالعلني ّ
العقارّالمباعّبالمزادّالعلنيّخاللّمدةّسنةّمنّتاريخّتسجيلّالعقارّباسمّالمزاودّاألخيرّ .

المالب الثالث:
معاملة التسجي لتثطبيت حجز أو قيد على السج العقاري
مجموعةّاإلجراءاتّاإلداريةّالتيّتهدفّإلىّتثبيتّحجزّأوّإشارةّعلىّسجلّالعقارّالمسجلّ،
لمنعّالتصرف ّفيّالعقار ّبهّكماّجاءّبنصّالمادةّ/13جّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّالتيّ
جاءّبهاّ"ّ:تقررّالمحكمةّوبناءّعلىّالطلبّمنعّالتصرف ّفيّالعقارّموضوعّالدعوىّوالىّحينّ
الفصلّبهاّ" ّففيّحالّانّقررتّالمحكمةّناظرةّدعوىّإبطال ّالتصرف ّالعقاريّبناءّعلىّطلبّ
أحد ّأطرافها ّمنع ّإجراء ّاي ّتصرف ّعلى ّالعقار ّموضوع ّالدعوى ّيتم ّتوجيه ّكتاب ّإلى ّمديريةّ
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التسجيلّالتابعّلهاّالعقارّلوضعّاشارةّمنعّتصرفّعلىّالعقارّموضوعّالدعوىّلحينّالبتّفيّ
الدعوىّوكذلكّاشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّالمحاكمّالمقامةّأمامهاّدعاوىّعقاريةّانّتوجهّ
كتاب ّإلى ّمديرية ّالتسجيل ّالعقاري ّلوضع ّاشارة ّعلى ّسجل ّالعقار ّتفيد ّبوجود ّدعوى ّتتعلقّ
بتصرفّعقاريّعلىّالعقارّ(ّ )1وكذلكّقدّيصدرّق ارراتّمنّالمحاكمّبوضعّإشارةّحجزّتحفظيّ
علىّالعقارّأو ّحجزّتنفيذيّفيتوجبّعلىّمديريةّالتسجيلّوضعّاشارةّالحجزّعلىّسجلّالعقارّ
موضوعّكتابّالحجزّالموجهّلهاّّوكذلكّاشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّفيّنصّالمادةّّ176وضعّ
اشارةّمنعّتصرفّفيّالعقارّالذيّتمّبيعهّبالمزادّالعلنيّحيثّنصتّعلىّ"ّإذاّاحيلّالعقارّعلىّ
الدائنّالمرتهن ّفال ّيجوزّله ّأن ّيتصرف ّفيه ّبالبيع ّأو ّبالرهن ّأو ّبالمبادلة ّأو ّبالهبة ّأو ّباإلفرازّ
خاللّسنةّواحدةّمنّتاريخّتسجيلّالعقارّباسمهّويحقّللراهنّأو ّورثتهّأو ّلورثتهّخاللّتلكّالمدةّ
استردادّهذاّالعقارّإذا ّجرىّدفعّبدلّالمزايدةّمعّالرسومّوالنفقاتّوتخفضّتلكّالمدةّإلى ّّ 6اشهرّ
إذاّاحيلّالعقارّعلىّشخصّاخرّغيرّالدائنّالمرتهنّ"ّ ّ.

( (1قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .212
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المطبحث الثالث:

التصرفات العقارية ومعامالت التسجي العقارية
أسطباب ُطباالن
ّ
تنتقل ّالملكية ّالعقارية ّبين ّاألفراد ّفي ّالمجتمع ّمن ّخالل ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالتّ
التسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّففيّحالّتوافرّأركانّالتصرفّالعقاريّيعتبرّصحيحّاًّوتنتقلّ
الً ّحتىّنكونّأمام ّعقدّ
بموجبهّالملكيةّالعقاريةّوفيّحالّفقدانّركنّمنّأركان ّانعقادهّيعتبرّباط ّ
أو ّتصرفّعقاريّصحيحّالّبدّأنّيصدرّمنّالمتعاقدينّوهمّبكاملّاهليتهمّوسليمينّمنّعيوبّ
اإلرادة ّباإلضافة ّإلىّتوافرّركنيّالمحلّوالسببّوالتسجيلّفيّالسجلّالعقاريّ(ّ )1وكذلكّمعامالتّ
التسجيل ّال ّبد ّأن ّتتم ّوفقّاً ّلإلجراءات ّالقانونية ّالمنظمة ّلها ّوفي ّحال ّمخالفتها ّتعتبر ّباطلةّ
وب ُبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّالعقارية ّتبطل ّملكية ّالعقار ّالتي ّتمت ّبموجبّ
ّواألعمال ّالالحقةّ
التصرف ّالعقاري ّالباطل ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّالباطلة ّوتبطل ّجميع ّالتصرفات ّ
علىّانتقالّملكيةّالعقارّ.وسيتمّتقسيمّهذاّالمبحثّإلىّمطلبينّ ّ:
المالب األو ُّ:بطالنّالتصرفاتّالعقاريةّ .
المالب الثانيُّ:بطالنّمعامالتّالتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّ ّ.

المالب األو :

التصرفات العقارية
ُطباالن
ّ
التصرفات ّالعقارية ّهي ّاألعمال ّالقانونية ّالتي ّيجريها ّاألشخاص ّفيما ّبينهم ّوالتي ّبموجبهاّ
تنتقلّالملكياتّالعقاريةّ،وتأخذّالتصرفاتّالعقاريةّأحكامّالعقودّوالتيّتتطلبّتوافرّأركانّالتراضيّ
والمحل ّوالسبب ّوالتسجيل ّوفي ّحال ّفقدان ّالتصرف ّالعقاري ّألي ّركن ّمن ّأركان ّانعقاده ّيصبحّ
( (1الحدادّ،راماّمحمدّيحيىّ(ّ.)2121سلطةّالقاضيّالتقديريةّازاءّالتصرفاتّالناقلةّلملكيةّعقارّفيّإطارّقانونّالملكيةّ
العقاريةّ.رسالةّماجستيرّّ.جامعةّاليرموكّ .
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الًّفالُبطالنّوصفّيلحقّبالعقدّأو ّالتصرف ّالقانونيّإذا ّتوافرتّأركان ّانعقادهّولكنهّ
التصرف ّباط ّ
لمّيستكملّشروطّصحتهّ ،فيرتبّآثارهّالقانونيةّمنّحيثّالمبدأّ ،حتىّيتفقّالعاقدانّعلىّإبطالهّ
أوّيقضيّالقاضيّبُبطالنهّفيزولّالتصرفّبأثرّرجعيّ،ويعدّكأنهّلمّيكنّ ّّ)1(ّ.
وسيتمّتقسيمّهذاّالمطلبّإلىّسبعةّفروعّوهيّ ّ:
الفرع األو ّ:انعدامّالتراضيّ .
الفرع الثانيّ:انعدامّالمحلّ .
الفرع الثالثّ:انعدامّالسببّ .
الفرع الراطبعّ:عدمّتسجيلّالعقدّأوّالتصرفّفيّالسجلّالعقاريّ ّ.
الفرع الخامسُّ:بطالنّالتصرفّالعقاريّلمخالفةّالقانونّ ّ.
الفرع السادسُّ:بطالنّالتصرفّلوقوعّجرمّجزائيّ ّ.
الفرع الساطبعُّ:بطالنّتسجيلّالعقارّفيّالسجلّالعقاريّ .
الفرع األو  :انعدام التراضي
التصرفاتّالعقاريةّهيّاألعمالّالقانونيةّالصادرةّمنّمالكّالعقارّوالتيّبموجبهاّتنتقلّالملكيةّ
العقارية ّوال ّبد ّأن ّتصدر ّمن ّاشخاص ّبأهلية ّكاملة ّوارادة ّصحيحة ّال ّيشوبها ّعيب ّمن ّعيوبّ
ناقصةّللمتصرفّأو ّكانتّإرادته ّمعيبةّبأحدّعيوبّاإلرادةّ
ّ
الرضاّ ،أماّإذا ّصدرّالتصرف ّبأهلية ّ
يعتبر ّالتصرف ّالعقاري ّفقد ّركن ّالتراضي ّوالذي ّيترتب ّعليه ّ ُبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّ ّويكونّ

( (1الجبوريّ،ياسينّمحمدّ(ّ.)2112المبسوطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ،دارّوائلّللنشرّصّ .23
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الشخص ّكاملّاألهلية ّعندما ّيكونّقدّبلغّسنّالرشدّمتمتعّاًّبقواهّالعقليةّولمّيحجرّعليهّوانّسنّ
الرشدّالمعتبرّبلوغّالشخصّثمانيّعشرةّسنةّشمسيةّكاملة"ّ ّ)1(ّ.
الً ّللتعاقدّماّلمّتسلبّأهليتهّأو ّيحدّ ّمنهاّبحكمّالقانونّ
ّوأنّاألساسّأنّيكونّكلّشخصّأه ّ
إالّأنهّقدّيكونّالشخصّعديمّاألهلية ّكالصغيرّغيرّالمميزّالذيّلمّيبلغّسنّالسابعةّمنّعمرهّ
فالّيكنّلهّالحقّبالتصرف ّفيّأموالهّوتكونّجميعّتصرفاتهّباطلةّ(ّ )2وقدّيكونّالشخصّناقصّ
األهلية ّكالصبيّالمميزّّوهوّمنّبلغّسنّالتميزّولمّيبلغّسنّالرشدّفهناّتكونّتصرفات ّدائرةّماّ
بين ّالنفع ّوالضرر ّفإن ّكانت ّنافعة ّنفعا ّمحضا ّتكون ّجائزه ّاما ّأن ّكانت ّضارة ّضر ّاًر ّمحضّاًّ
فتكونّباطلةّواماّأنّكانتّدائرةّماّبينّالنفعّوالضررّفإنهاّتكونّموقوفةّعلىّإجازةّالوليّّأوّعندّ
بلوغهّسنّالرشدّ(ّ ّ.)3
وانّالسنّليسّالعاملّالوحيدّالذيّيؤثرّعلىّقدرةّالشخصّالعقليةّوبالتاليّتميزهّوصالحيةّ
العقودّوالتصرفاتّالقانونيةّبلّتوجدّعواملّأخرى ّوهيّماّتسمىّبعوارضّاألهلية ّاذّ
ّ
إرادته ّإلبرام ّ
قدّيبلغّالشخصّسنّالرشدّومعّذلكّتطرّعليهّبعضّالعوارضّتوثرّعلىّعقلهّكالجنونّوالعتهّ
ّأ
عوارض ّاألهليةّ
والسفهّوالغفلةّوهناّالّبدّمنّمعرفةّمفهومّعوارضّاألهلية ّوماّحكمّكلّعارض ّف ّ
هيّأمراضّأوّخصائصّتجعلّاإلنسانّغيرّكاملّاألهليةّ،وذلكّأنّاألهليةّتتأثرّبالسنّوبسالمةّ
ّعوارض ّتوثر ّفي ّأهليةّ
العقل ّوسالمة ّالتدبير ّوقد ّتناولت ّأحكام ّالقانون ّالمدني ّاألردني ّأربعة ّ
اإلنسانّوهيّ(الجنونّوالعتهّوالسفهّوالغفلة)ّ.

(ّ )4

( (1القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .43
( (2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .116
( (3القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .117
( (4الفارّ،عبدالقادرّوملكاويّبشارّ(ّ.)2111مصادرّااللتزامّمصادرّالحقّالشخصيّفيّالقانونّالمدنيّ،دارّالثقافةّللنشرّ
صّ .68
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 :2الجنونّ :هو ّمرض ّيصيب ّاإلنسان ّويودي ّإلى ّذهاب ّعقله ّوتعطيل ّإرادته ّوالجنون ّإما ّأنّ
يكونّمطبقّاًّ(الّيفيقّالمريضّمنّجنونهّأبدّاً)ّتكونّتصرفاتهّبحكمّتصرفاتّالصغيرّغيرّالمميزّ
باطلةّأو ّغيرّمطبقّ(يفيقّمنّجنونهّتارةّويجنّتارةّأخرى) ّتكونّتصرفات ّوقتّإفاقتهّصحيحةّ
كتصرفاتّالعاقل.

ّ(ّ ّ)1

 :0العتهّ:هوّخللّيصيبّاإلنسانّوي ّؤديّإلىّنقصانهّالّزوالهّكليةّكالجنونّ،والمعتوهّحكمهّحكمّ
الصغير ّالمميز ّأي ّتقبل ّتصرفاته ّالنافعة ّنفعّاً ّمحضّاً ّويمتنع ّعليه ّالتصرفات ّالضارة ّضر ّاًرّ
(ّ ّ)2

محضّاًّ.

 :3السفهّ:هوّخفةّتعتريّاإلنسانّفتحملهّعلىّالعملّعلىّخالفّمقتضىّالشرعّوالعقلّ.والسفيهّ
حكمه ّحكم ّالصغير ّالمميز ّبعد ّصدور ّقرار ّالحجر ّاما ّقبل ّصدور ّقرار ّالحجر ّعليه ّفتكونّ
تصرفاتهّنافذهّاالّإذاّكانتّهذهّالتصرفاتّنتيجةّاستغاللّأوّتواطؤّفالّتنفذّ ّ)3(ّ.
 :4الغفلة ّ :هيّضعفّفيّالملكاتّالنفسيةّتبرزّمنّخاللّاخداعّالشخصّعلىّوجهّيهددّمالهّ
فيّالضياعّوذوّالغفلةّحكمهّحكمّالصغيرّالمميزّبعدّصدورّقرارّالحجرّعليهّإماّقبلّصدورّ
قرارّالحجرّعليهّتكونّتصرفاتهّنافذّةًّإالّإذاّكانتّنتيجةّاستغاللّأوّتواطؤّ.

(ّ ّ)4

 :5العاهات الطبدنيةّ :األصل ّفيّالعاهاتّالبدنيةّكاألصمّأو ّاألعمىّأو ّاألبكمّأنهاّالّتوثرّعلىّ
أهلية ّاإلنسان ّومعّذلكّأخذّالمشرع ّاألردني ّبنظريةّالمساعدةّالقضائيةّوهيّنظريةّجديدهّتقررّ
لألشخاصّذوّالعاهاتّالجسمانيةّمنعّاًّمنّوقوعهمّفيّخطرّالتصرفاتّ،وتطبيقّاًّلذلكّفقدّوردّفيّ
( (1القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .2/128
( (2القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .1/128
( (3القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .122
( (4الفارّ،عبدالقادر؛ّوبشارّملكاويّ.مرجعّسابقّ.صّ .71
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المادةّّ132أنهّإذاّكانّالشخصّأصمّاًّأوّأبكمّاًّأوّأعمىّأصمّأوّأعمىّأبكمّوتعذّرّعليهّبسببّ
ذلكّالتعبيرّعنّإرادتهّجازّللمحكمةّأنّتعيّنّلهّوصيّاًّ ّ)1(ّ.
كماّان ّالتصرفاتّالعقاريةّهيّباألساس ّتصرفاتّقانونية ّتستوجبّلصحتها ّأن ّتصدرّمنّ
شخص ّكامل ّاألهلية ّوال ّيشوبه ّاهليته ّاي ّعارض ّمن ّعوارض ّاألهلية ّكذلك ّال ّبد ّأن ّتصدرّ
تصرفاتهّالقانونيةّبإرادةّحرةّغيرّمشوبةّبعيبّمنّعيوبّالرضاّوقدّتحدثّالقانونّالمدنيّاألردنيّ
عنّثالثةّعيوبّللرضاّالغلطّواإلكراهّوالتغريرّوالغبنّ ّ)2(ّ.
ّ
الًّماديّاًّأوّمعنويّاًّدونّرضاءهّوهوّاماّأنّ
اإلكراهّهوّإجبارّالشخصّبغيرّحقّعلىّأنّيعملّعم ّ
معنويّواإلكراهّالماديّهوّالذيّيعدمّاإلرادةّنهائيّاًّوليسّفقطّيعيبهاّّ،واإلكراهّ
ّ
يكونّاكراهّماديّأوّ
الًّ ،أماّاإلكراه ّالمعنويّفهوّاإلكراه ّالنفسيّفهوّالّ
بهذاّالمعنىّيعدمّالرضاّويجعلّالتصرف ّباط ّ
جازة ّالمكرهّبعدّزوالّاإلكراهّ .ويكونّاإلكراهّ
يعدمّالرضاّانماّيفسدهّفيكونّالتصرف ّموقوفّعلىّإ ّ
ملجّأً ّوغيرّملجأّ .فاإلكراه ّفيّالقانونّالمدنيّأماّأن ّيكونّملجّأً ّإذا ّكانّهناكّتهديدّبخطرّجسيمّ
محدقّيلحقّبجسمّالمكرهّكالتهديدّبالضربّأو ّاإليذاءّأو ّإتالفّالمالّويكونّغيرّملجأ ّإذا ّكانّ
(ّ ّ)3

التهديدّغيرّذلكّكالتهديدّبالحبسّ.

وقدّعرفّالقانونّالمدنيّاإلكراهّفيّنصّالمادةّّ132والتيّجاءّبهاّهوّإجبارّالشخصّبغيرّ
الً ّبدونّرضاهّويكونّماديّاً ّأو ّمعنوياً ّكما ّوحددتّالمادةّّ 136منّالقانونّ
حقّعلىّأنّيعملّعم ّ
المدنيّالتيّنصتّعلىّ"ّيكونّاإلكراهّملجئّإذاّكانّتهديدّاًّبخطرّجسيمّمحدقّيلحقّبالجسمّأوّ

( (1القانونّالمدنيّاألردنيّ،المادةّّ .132
( (2الفارّ.مصادرّااللتزامّمرجعّسابقّ،صّ .72
( (3مجلةّاألحكامّالعدليةّ،المادةّّ .242
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ّوأن ّحكم ّاإلكراه ّالملجأ ّبأنه ّيعدم ّالرضاّ
المال ّويكون ّغير ّملجئ ّإذا ّكان ّتهديدّاً ّبما ّدون ّذلك ّ
ويفسدّاالختيارّوبالتاليّيفقدّالتصرفّأحدّأركانهّوهوّالرضاّمماّيترتبّعليهُّبطالنّالتصرف.
الغطبن والتغريرّ :هو ّعدم ّالتعادل ّبين ّاألداءات ّالمتقابلة ّعلى ّوجه ّيختل ّالتوازن ّالذي ّيضعهّ
المتعاقدانّموضوعّاعتبارّعندّالتعاقدّبحيثّيكونّبينهماّفرقّكبيرّحسبّسعرّالسوقّويؤديّإلىّ
خسارةّبحيثّيكونّماّيأخذهّأحدهماّأقلّمماّيعطيهّ(ّ،)1أماّالتغريرّهوّالتدليسّأوّاستعمالّطرقّ
يرّوأنّيكونّ
احتياليةّلحملّالمتعاقدّعلىّالتعاقدّوقد ّاشترطّالقانونّالمدنيّبأنّيرتبطّالغبنّبالتغر ّ
غبنّاً ّفاحشّاً ّفقدّنصت ّالمادةّّ 142منهّعلىّ"ّإذا ّغررّأحد ّالمتعاقدينّباآلخر ّوتحققّالعقدّتمّ
بغبنّفاحشّكانّلمنّغررّبهّفسخّالعقدّ ّّ.
ّالغلاّحالةّتقومّبالنفسّتحملّعلىّتوهّمّغيرّالواقعّبأنّهناكّواقعةّغيرّصحيحةّيتوهّمّاإلنسانّ
صحتهاّأو ّواقعةّصحيحةّيتوهّمّعدمّصحتها ّوقدّاعتبرّالقانونّالمدنيّالغلطّمنّعيوبّالرضاّ
التيّيترتبّعليهاُّبطالنّالتصرفّالقانونيّحيثّنصتّالمادةّّ123منهّعلىّ"ّإذاّوقعّالغلطّفيّ
ماهيةّالعقدّأوّفيّشرطّمنّشروطّاإلنعقادّأوّفيّالمحلّبطلّالعقدّ"ّ ّ)2(ّ.
الفرع الثاني :انعدام المح
الًّ
ّّّّّمحل ّالعقد ّأو ّالتصرف ّالقانوني ّهو ّموضوعه ّأي ّالعملية ّالقانونية ّالمراد ّتحقيقها ّفمث ّ
موضوعّعقدّالبيعّهوّنقلّالملكيةّبعوضّ،ونقلّالملكيةّيتحققّعنّطريقّإنشاءّالتزامات ّعلىّ
عاتقّالطرفينّأوّأحدهماّ،وقدّنظمّالمشرعّاألردنيّأحكامّالمحلّفيّنصّالمادةّّ127منّالقانونّ

( (1الرشدانّ،محمودّعليّ(ّ.)2111الغبنّفيّالقانونّالمدنيّدراسةّمقارنةّ،دارّالثقافةّللنشرّ،ص.21
( (2المذكراتّاإليضاحيةّللقانونّالمدنيّاألردنيّصفحةّّ142و.143
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المدني ّالتي ّجاء ّبها ّ"يجب ّأن ّيكون ّلكل ّعقد ّمحل ّيضاف ّإليه ّ" ّكما ّوحدد ّالقانون ّالمدنيّ
الشروطّالواجبّتوافرهاّفيّالمحلّوهيّ ّ:
أ .أن ّيكون ّالمحل ّموجودّاً ّإذ ّان ّموضوع ّاإللتزام ّإعطاء ّشيء ّّوأن ّيكون ّممكنّاً ّإذا ّكانّ
موضوعهّالقيامّبعملّأوّاإلمتناعّعنّعملّ ّ.
الًّللتعينّ ّ.
ب .أنّيكونّالمحلّمعينّاًّأوّقاب ّ
ج .أنّيكونّالمحلّمشروعّاًّ ّ.
الً ّالّعلىّشيء ّممكنّ
فإذا ّاتجهتّإرادة ّالمتعاقدانّإلى ّأنّيقعّاإللتزام ّعلىّشيء ّموجودّفع ّ
الوجودّ،فاإللتزامّالّيقعّإذاّكانّالشيءّغيرّموجودّ،وقدّأجازّالمشرعّاألردنيّأنّيكونّمحلّالعقدّ
الً ّللمعاوضاتّالماليةّالشيءّ
فيّالمستقبلّحيثّوردّفيّنصّالمادةّ"ّ 1/161يجوزّأنّيكونّمح ّ
المستقبلّإذا ّانتفىّالغررّوالمقصودّبالغررّعدمّالقدرةّعلىّالتسليمّ،ومعّذلكّفقدّاستثنتّالوصيةّ
ألنها ّتبرع ّمحض ّفال ّغرر ّإذا ّما ّتعلقت ّبموصي ّبه ّمعدوم ّفشرط ّانتفاء ّالغرر ّمقصور ّعلىّ
المعاوضاتّالماليةّاماّالتبرعاتّفالّيشترطّبهاّانتفاءّالغررّعلىّانّالمشرعّاألردنيّيمنعّالتعاملّ
بتركةّانسانّعلىّقيدّالحياةّفقدّجاءّبنصّالمادةّّ"ّ 2/161غيرّأنهّالّيجوزّالتعاملّفيّتركةّ
انسانّعلىّقيدّالحياةّولوّكانّذلكّبرضاهّاالّفيّاالحوالّالتيّنصّعليهاّالقانونّوبناءّعلىّذلكّ
فال ّيجوز ّأن ّيتصرف ّالوارث ّبمال ّمملوك ّلمورثه ّقبل ّوفاة ّالمورث ّويستثنى ّمن ّذلك ّالوصيةّ
والوقف ّفمحل ّالتصرف ّالعقاري ّموضوع ّالتصرف ّأي ّالعقار ّالذي ّوقع ّعليه ّالتصرف ّالعقاريّ
الً ّللتداولّ ،وفي ّحال ّمخالفة ّلشروط ّالمحل ّالذي ّوضعها ّالقانونيّ
فيجب ّأن ّيكون ّموجودّاً ّوقاب ّ
الًّ ّ)1(ّ.
المدنيّفيكونّالتصرفّالعقاريّباط ّ

( (1الفارّ،عبدالقادرّ.مرجعّسابقّصّ .86
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الفرع الثالث :انعدام السطبب
ّّّّّّّّالسببّهوّالغرضّالمباشرّالمقصودّمنّالعقدّأو ّالتصرف ّويشترطّبهّأنّيكونّموجودّاًّ
ّوصحيحّاً ّومباحّاً ّوغيرّمخالفّللنظامّالعامّواآلداب ّوالسببّهوّشرطّمنّشروطّصحةّالعقدّأوّ
الً ّيقومّعليهّفكذلكّيجبّأنّيكونّلهّسببّيستندّ
التصرف ّالقانونيّذلكّألنّالعقدّكماّأنّلهّمح ّ
عليهّ ،والسبب ّقد ّيكون ّإنشائيّاً ّوهو ّمصدر ّاإللتزام ّأي ّالسبب ّالذي ّأدى ّإلى ّنشوء ّاإللتزام ّأوّ
الحقّ ،وقدّيكونّسببّاًّقصديّاًّوهوّالغايةّالمباشرةّأو ّالغرضّالمباشرّالذيّيقصدّاإللتزام ّالوصولّ
إليهّ ،ومن ّاستقراء ّنص ّالمادة ّّ 162من ّالقانون ّالمدني ّفإن ّالمشرع ّاشترط ّفي ّالسبب ّثالثةّ
شروطّ :
أوالّ :وجودّالسببّويعني ّكلّعقدّأو ّتصرفّيجبّأنّيكونّلهّسببّويجبّأنّيكونّهذاّالسببّ
موجودّاًّوقتّتكوينّالعقدّوحتىّاإلنتهاءّمنّتنفيذهّ .
ثانياّ:أنّيكونّالسببّصحيحّاًّفالسببّغيرّالصحيحّالّيصلحّأنّيقومّعليهّالتزامّأوّتعاقدّ .
ثالثاّ:أنّيكونّالسببّمشروعّاًّوهوّالذيّالّيحرمهّالقانونّوالّيكونّمخالفّاًّللنظامّواآلدابّالعامةّ ّ.
التصرف
الفرع الراطبع :عدم تسجي العقد أو
ّ
يعتبرّتسجيلّالتصرفّالقانونيّالواقعّعلىّالعقارّالمسجلّفيّالسجلّالعقاريّركنّاًّمنّأركانّ
التصرف ّالعقاريّويترتبّعلىّعدمّتسجيلّالتصرف ّفيّالسجلّالعقاريّللعقارُّبطالن ّالتصرفّ
ويستطيعّمنّتقررّالُبطالنّلمصلحتهّأنّيتمسّكّ
ّ
وفقّاًّألحكامّالمادةّّ63منّقانونّالملكيةّالعقاريةّ،
بال ُبطالن ّتطبيقّاً ّلنص ّالمادة ّّ 168من ّالقانون ّالمدني ّالتيّجاء ّبها ّ"ّ -1العقد ّالباطل ّما ّليسّ
مشروعّاً ّبأصله ّووصفه ّبأن ّاختلّركنه ّأو ّمحله ّأو ّالغرضّمنه ّأو ّالشكل ّالذي ّفرضه ّالقانونّ
النعقادهّوالّيترتبّعليهّأي ّأثرّوالّتردّعليهّاإلجازة-2ّ .ولكلّ ّذيّمصلحةّأن ّيتمسكّبالُبطالنّ
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وللمحكمة ّأن ّتقضي ّبه ّمن ّتلقاء ّنفسها ّ" ّوقد ّجاء ّباجتهادات ّمحكمة ّالتميز ّ"من ّخالل ّإقامةّ
يّواعادةّالحالّإلىّماّكانتّعليهّالعقدّالباطلّهوّماّليسّمشروعّاًّ
دعوىّإبطالّعقدّالبيعّالعقار ّ
بأصله ّووصفة ّبأن ّاختل ّركنه ّأو ّالشكل ّالذي ّفرضه ّالقانون ّالنعقاده ّواذا ّاشترط ّالقانون ّلتمامّ
الً ّبالمادتين ّ(ّ 112وّ )168منّ
العقد ّاستيفاء ّشكل ّمعين ّفهذا ّالشكل ّيجب ّمراعاته ّوذلك ّعم ّ
القانونّالمدنيّكماّنصت ّالمادةّ(ّ/3أ)ّمنّنظامّتسجيلّاألراضي ّعلىّأن ّمعاملةّالبيعّتجريّ
بدائرةّالتسجيلّبموجبّعقدّبيعّوتشطبّأسماءّالبائعينّمنّصحيفةّسجلّاألموال ّغيرّالمنقولةّ
ويدونّفيهاّاسمّالمشتريّمعّرقمّوتاريخّعقدّالبيعّ،والّتنتقلّالملكيةّوالّالحقوقّالعينيةّاألخرىّبينّ
ّ
الً ّبالمادةّ
المتعاقدين ّوذلك ّحق ّالغير ّإال ّبالتسجيل ّوفقّاً ّألحكام ّالقوانين ّالخاصة ّبه ّوذلك ّعم ّ
(ّ)1148منّالقانونّالمدنيّوعليهّفإن ّاحتفاظّالمشتريّبأوراقّالبيعّلديهّوعدمّتسجيلّعقدّالبيعّ
يجعلّالبيعّغيرّتامّّوالّينتجّلهّأثر".

ّ(ّ )1

ّوقدّيصدرّالتصرف ّالعقاريّبأهلية ّكاملةّّوارادة ّصحيحةّإال ّأنهّيصيبهّعيبّيتعلقّبمحلّ
التصرف ّأو ّالسببّالمقصودّبالتصرفّ ،فقدّنظـم ّالقانونّالمدنيّالتصرفات ّالعقاريةّوحددّشروطّ
صحتهاّإالّأن ّبعضّالتصرفات ّتفقدّشروطّتنظيمها ّمماّيترتبّعليهُّبطالنها؛ ّفقدّنظـم ّالقانونّ
المدنيّأحكامّالوصيةّكتصرفّعقاريّونظمّأحكامّاًّخاصةّبهاّففيّحالّمخالفتهّلهاّتعتبرّباطلةّ.
التصرف العقاري لمخالفة القانون
الفرع الخامسُ :طباالن
ّ
قد ّيكون ّالتصرف ّالعقاري ّمكتمل ّاألركان ّ ّوصحيحّاً ّإال ّأنه ّوقع ّمخالفّاً ّللقانون ّألسباب ّالّ
تتعلقّبهّبلّألسباب ّخارجةّعنهّ ّومخالفة ّللقانونّ ،وقد ّوضع ّقانونّالملكيةّالقواعدّالقانونيةّالتيّ

( (1قرارّمحكمةّالتميزّاألردنيةّرقمّّ1681لعامّّ،1222منشوراتّموقعّقراركّ ّ.
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تنظّم ّتملّـك ّاألشخاص ّغير ّاألردنيين ّوالحكميين ّللعقارات ّفي ّالمملكة ّاألردنية ّالهاشمية ّضمنّ
شروطّمعينةّومنعّتملكهاّفيّحاالتّمعينةّوهيّ :
أوالّ :الّيسمحّلغيرّاألردني ّتملكّالعقاراتّفيّالمناطقّالحدوديةّواالثريةّوالتاريخيةّوفقّاً ّماّ
جاء ّبالفقرة ّبّمنّالمادة ّّ 133من ّقانون ّالملكيةّالعقارية ّالتي ّنصت ّعلى ّ" ّيحظر ّعلى ّغيرّ
األردني ّتملكّالعقاراتّفيّالمناطقّالحدوديةّواالثريةّوالتاريخيةّ"ّ.فقدّيتمّتملكّغيرّاألردني ّفيّ
مناطقّحدوديةّأو ّأثريةّفتعتبرّملكيته ّللعقارّباطلةّلمخالفتهاّللقانونّ ،وقدّيحدثّأن ّيتملكّغيرّ
األردني ّحسب ّالشروط ّالمخصصة ّلذلك ّإال ّأنه ّونتيجة ّلعدم ّتحديد ّالمناطق ّاألثرية ّوالحدوديةّ
بشكلّدقيقّمنّناحيةّبيانّالمساحاتّالمكانيةّالتيّتعتبرّمناطقّحدوديةّأوّأثريةّ ّ.
ثانياّ :ال ّيسمح ّلغير ّاألردني ّوالشخص ّالحكمي ّالذي ّيحمل ّجنسية ّدولة ّال ّتعترف ّبهاّ
المملكةّاألردنيةّأن ّيتملك ّعقا ّاًرّأو ّيكتسبّحقّاً ّعينيّاً ّ(ّ .)1منّمتطلباتّتطبيقّهذاّالشرطّتعميمّ
الجنسياتّالتيّالّتعترفّفيهاّاألردنّ ،فقدّيتمّتملكّعقارّلشخصّغيرّأردنيّحسب ّأحكام ّتملكّ
غيرّاألردنيينّثمّيتبينّبأنّجنسيتهّغيرّمعترفّبهاّفيّالمملكةّاألردنيةّالهاشميةّ .
ثالثاّ :تستثنىّالعقاراتّالمشمولةّبأحكام ّقانونّتطويرّسلطةّواديّاألردن ّوقانونّسلطةّإقليمّ
العقبة ّاالقتصادية ّالخاصة ّوقانون ّسلطة ّإقليم ّالبتراء ّالتنموي ّالسياحيّ ،وقانون ّاإلستثمار ّمنّ
أحكام ّتملّكّاألشخاص ّغيرّاألردنيينّوالحكميينّالواردةّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّ،بالرجوع ّإلىّ
قانونّتطويرّسلطةّواديّاألردن ّمنعّتملكّاألشخاص ّالحكميينّوحداتّزراعيةّفيّمنطقةّواديّ
األردنّ ّّّ.

( (1قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .132
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التصرف لوقوع جرم جزائي
الفرع السادسُ :طباالن
ّ
الً ّفي ّحال ّكان ّالسبب ّمن ّورى ّالتصرفّ
يعتبر ّالتصرف ّالعقاري ّالواقع ّعلى ّالعقار ّباط ّ
تزويرّ ،فيعتبرّالتصرف ّالعقاريّ
العقاريّوانتقالّالملكيةّالعقاريةّجرمّجزائيّسواءّأكانّاحتيا ّ
الً ّأو ّ ّّاً
باطلّالنعدامّالرضاّلدىّالمتصرفّوتطبيقّاًّلذلكّق ّررت ّمحكمة ّالتميزّبأنه يستفادّمنّالمادةّ(ّ)2
منّقانون ّالتصرف ّباألموال ّغير ّالمنقولةّرقمّّ 42لسنة ّّ 1223أنه ّالّتسمع ّدعاوىّالمعارضةّ
واالسم ّالمستعار ّفي ّالملك ّوسائر ّاألموال ّغير ّالمنقولة ّوالموثقة ّبسند ّتسجيلّ .وبما ّأن ّالعقارّ
موضوعّالدعوىّمملوكّللمدعيّكماّيتضحّمنّسندّالتسجيلّفإن ّالوكالةّالمزورةّوالتيّبموجبهاّ
جرى ّبيع ّقطعة ّاألرض ّللمشترين ّمن ّالمدعى ّعليهم ّوالمشار ّإليهم ّسابقاً ّال ّيكسبهم ّحق ّملكيةّ
العقارّبأيّصورةّكانتّألنّملكيةّالعقارّبموجبّهذهّالوكالةّقدّبنيتّعلىّأساسّباطلّوماّبنيّ
علىّباطلّفهوّباطلّوالّمجالّلتطبيقّنظريةّالوكالةّالظاهرةّفيّهذهّالدعوىّلعدمّتوافرّشروطهاّ
أوّاالدعاءّبحسنّنيةّالمشترينّإلكسابهمّملكيةّالعقارّألنّالقاعدةّالعامةّأنّ ُحسنّالنيةّالّتكسبّ
العقدّالمزورّصفةّالمشروعيةّوالّيصارّإلى ّالبحثّفيّالعقودّلحسنّالنيةّإالّإذا ّانتفىّالتزويرّ
عمالًّبالمادةّ(ّ)168منّالقانونّالمدنيّ .
وكذلك ّمن ّأسباب ُّبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّان ّيكون ّقد ّتم ّبناء ّعلى ّوقوع ّجرم ّاالحتيالّ
وتطبيقاّلذلكّقرارّمحكمةّاالستئنافّرقمّّّ2121/2364وحيثّأنّالمدعيةّقدّاستندتّفيّدعواهاّ
إلىّإبطالّ عقودّالبيعّألنّهذهّالعقودّقدّشابهاّعيبّعدمّصحةّالرضاّوذلكّلوقوعّالمدعيةّتحتّ
تأثيرّاالحتيالّمنّجانبّالمدعىّعليهمّاألول ّوالثانيّوالثالث( حسامّوناصرّوعبدالسالمّ)حيثّ
صدر ّق اررات ّحكم ّجزائية ّأدينا ّبموجبها ّبجرم ّاالحتيال ّباالشتراك ّوحيث ّأن ّالمادة ) (332منّ
قانون ّأصول ّالمحاكمات ّالجزائية ّقد ّاعتبرت ّالحكم ّالجزائي ّالصادر ّعن ّالمحكمة ّالجزائية ّفيّ
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موضوعّالدعوىّالجزائيةّبالبراءةّأو ّعدمّالمسؤوليةّأوّباإلسقاطّأوّباإلدانةّقوةّالشيءّالمحكومّبهّ
أمام ّالمحاكم ّالمدنية ّفيما ّيتعلق ّبوقوع ّالجريمة ّوبوصفها ّالقانوني ّونسبتها ّإلى ّفاعلها ّوأنّ
المادة ) (43من ّقانون ّالعقوبات ّقد ّعرفت ّالرد ّبأنه ّإعادة ّالحال ّإلى ّما ّكانت ّعليه ّقبل ّوقوعّ
ّواعادةّ
الجريمة ّوتحكم ّالمحكمة ّبالرد ّكلما ّكان ّذلك ّممكناً ّوأنه ّيتوجب ّإعالن ُّبطالن ّالعقود ّ
األرض ّموضوعّالدعوىّإلى ّحالتهاّقبلّعقدّالوكالةّوتسجيلهاّباسمّالمدعيةّوأنهّالّيردّالقولّبأنّ
الً ّكونّالمدعىّعليهّ
الذيّاشترىّاألرض ّحسنّالنيةّمماّينبنيّعلىّذلكّأن ّعقدّالبيع ّوقعّباط ّ
الً ّبعدّأن ّثبتّإدانتهّبجرمّاالحتيالّالمسندّ
األول ّالّيملكّحقّالتصرف ّفيّاألرض ّبصفتهّوكي ّ
إليه ّّوأنه ّاحتصل ّالوكالة ّبوسيلة ّاحتيالية ّمما ّيترتب ّعليه ّ ُبطالن ّعقد ّالبيع ّسندّاً ّألحكامّ
المادة " 168اّ .
الفرع الساطبعُ :طباالن تسجي العقار في السج العقاري
نظـم ّقانونّالملكيةّالعقارية ّاألردني ّرقمّّ 13لعامّّ 2112تسويةّالعقاراتّالتيّلمّتتمّتسويتهاّ
ّواإلجراءات ّالواجب ّاتباعها ّلغاية ّتسوية ّالعقاراتّ
ّوأحكام ّتسجيلها ّ
أو ّكانت ّمستثناة ّمن ّالتسوية ّ
ّواصدار ّسند ّتسجيلّ
غير ّالمسجلة ّوتسجيلها ّفي ّالسجل ّالعقاريّ ،وفي ّحال ّتمت ّتسوية ّالعقار ّ
يعتبرّالسندّوثيقةّغيرّقابلةّّللطعنّإالّانهّيحقّللمتضررّناقصّاألهلية ّأو ّفاقدهاّأو ّالغائبّّ
االعتراضّعلىّالتسجيلّوفقّاًّألحكامّالمادةّّ22منّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّوالتيّجاءّبهاّ"ّ
يعدّالسندّالصادرّعنّمديريةّالتسجيلّبحقّالمتصرفّباسمّطالبهّوثيقةّغيرّقابلةّللطعنّأمامّ
المحاكمّمنّأي ّمعترضّعلىّهذاّالتسجيلّ ،علىّأنهّيحقّللمتضررّناقصّاألهلية ّأو ّفاقدهاّأوّ
الغائبّأو ّالمفقودّإقامة ّدعوىّلدىّالمحكمة ّعلىّمنّسجلّالعقارّباسمهّخاللّالمددّالواردةّفيّ
الفقرة ّب ّمن ّالمادة ّّ 21من ّهذا ّالقانونّ ،أو ّعلى ّأي ّمن ّأصوله ّأو ّفروعه ّأو ّزوجه ّفي ّحالّ
ّ

51

انتقلت ّملكية ّالعقار ّإلى ّأي ّمنهم ّبأي ّصورة ّمن ّالصورّ ،واذا ّانتقلت ّإلى ّغيرهم ّتطبق ّأحكامّ
المادةّّ13منّهذاّالقانونّ .

المالب الثاني :

ُطباالن معامالت التسجي
معامالتّالتسجيلّهيّاإلجراءات ّالمتبعةّلتسجيلّتصرفّأو ّعقدّعلىّسجلّالعقارّالمسجلّ
أو ّتسجيلّتعديلّأو ّتغيرّعلىّالملكية ّوهيّتختلفّمنّمعاملةّألخرى ّوفيّحالّمخالفةّمعاملةّ
التسجيلّلشروطّتنظيمهاّتعتبرّباطلةّويترتبّعليهاُّبطالن ّانتقالّالملكيةّوسنبيّنّأسباب ّمخالفةّ
معامالتّالتسجيلّلشروطّتنظيمهاّبحيثّنقسمّهذاّالمطلبّإلىّثالثةّفروعّوهيّ ّ:
الفرع األو ّ:معاملةّانتقالّالملكيةّالعقاريةّباإلرثّ ّ.
الفرع الثانيّ:معاملةّالقسمةّالعقاريةّوازالةّالشيوعّبالعقارّالمشتركّ ّ.
الفرع الثالثّ:معاملةّبيعّالعقارّبالمزادّالعلنيّ ّ.
الفرع األو  :معاملة انتقا الملكية العقارية طباإلرث ّ
تستوجب ّمعاملة ّانتقال ّالملكية ّباإلرث ّاتباع ّإجراءات ّقانونية ّوتنظيمية ّمعينة ّلتتم ّبصورةّ
قانونيةّوفيّكانتّمبنيةّعلىّإجراءات ّباطلةّمخالفةّلألحكام ّالقانونيةّوالشرعيةّالمنظمةّالنتقالّ
الملكية ّبالميراث ّتعتبر ّمعاملة ّاالنتقال ّباطلة ّويترتب ّعليها ُّبطالن ّانتقال ّالملكية ّالعقارية ّالتيّ
انتقلت ّبموجب ّالمعاملة ّالباطلة ّومن ّصور ُّبطالن ّمعاملة ّاالنتقال ّأن ّتكون ّمبنية ّعلى ّحجةّ
حصرّإرثّباطلةّ(ّ )1أو ّتقريرّتصفيةّباطلةّأو ّأن ّيظهرّبأن ّالمورثّعلىّقيدّالحياهّفيّحالةّ
الوفاةّالحكميةّأو ّأنّيتمّتقسيمّالتركةّدونّتسديدّديونّالتركةّأو ّدونّتنفيذّوصاياّالمتوفيّأو ّأنّ
( (1قرارّمحكمةّالتميزّرقمّّ4113لعامّّ،2113منشوراتّموقعّقراركّ .
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الّيتمّتوزيعّالتركةّعلىّجميعّالورثةّالشرعيينّبحيثّالّيتمّذكرّبعضّالورثةّفيّتقريرّتصفيةّ
التركةّأوّحجةّحصرّاإلرثّ(ّ)1أوّخطأّفيّاحتسابّاالنصبةّالشرعيةّللورثةّوغيرهاّمنّاألسبابّ
لتيّقدّتطرّعلىّمعاملةّاالنتقالّ ّ،ويستطيعّمنّتقررّالُبطالنّلمصلحتهّأنّيتمسكّبالُبطالنّوأنّ
ّأ
ا
يقيمّدعوىّإبطالّمعاملةّاالنتقالّباإلرثّوماّبنيّعليهاّمنّتصرفاتّالحقةّ ّ.
الفرع الثاني :معاملة القسمة العقارية وازالة الشيوع طبالعقار المشترك
ّواّف ارزه ّمن ّالمعامالت ّالتي ّيترتّب ّعليها ّانتقال ّالملكيةّ
تعتبر ّمعاملة ّقسمة ّالعقار ّالمشترك ّ
العقاريةّوفيّحالّمخالفتهاّلإلجراءات ّالواجبّاتباعهاّسواءّكانتّقسمةّرضائيةّأو ّقضائيةّتبطلّ
معاملة ّقسمة ّالعقار ّالمشترك ّمن ّشروط ّصحة ّالقسمة ّالرضائية ّتوافر ّأهلية ّالتصرف ّفي ّكلّ
شريكّوهذاّماّأكدتهّالمادة ّّ 1141منّالقانونّالمدنيّالتيّجاءّبهاّ"ّإذا ّكانّأحد ّالشركاءّغائبّاًّ
أوّفاقدّاًّاألهليةّأوّناقصهاّفالّتصحّالقسمةّالرضائيةّحينئذّ"ّإالّأنّقانونّالملكيةّالعقاريةّأجازهاّ
شريطةّأنّيقومّالوصيّمكانّناقصّاألهليةّبعدّأخذّإذنّالمحكمةّ"ّإذاّوجدّمنّبينّالشركاءّفيّ
العقار ّالمملوك ّعلى ّالشيوع ّناقص ّاألهلية ّأو ّفاقدها ّأو ّغائبّاً ّأو ّمفقودّاً ّفيقوم ّمقامه ّفي ّإزالةّ
الشيوعّالوليّ ّأو ّالوصيّ ّأوّالقيّمّالذيّينوبّعنهّقانونّاًّبعدّالحصولّعلىّإذنّبذلكّمنّالمحكمةّ
الدينية ّ" ّ(ّ )2ففي ّحال ّكان ّأحد ّالشركاء ّفاقدّاً ّألهليته ّأو ّكانت ّأهلية ّناقصة ّولم ّتتم ّمن ّقبلّ
الوصيّعلىّفاقدّاألهليةّتعتبرّالقسمةّباطلةّويبطلّماّترتبّعليهاّمنّتصرفاتّ ّ.
كماّاعتبرّالغبنّفيّالقسمةّمنّأسباب ّفسخّالقسمةّحيثّأجازّالمشرع ّاألردني ّأليّمتقاسمّ
طلبّفسخّالقسمةّالرضائيةّونمّأحكامهّفيّالموادّّ 1121وّ 1121منّالقانونّالمدنيّويستخلصّ
من ّأحكامهما ّأن ّهذا ّالحق ّال ّيتمتعّبهّالمتقاسم ّإال ّبالقسمةّالرضائيةّاما ّالقسمة ّالقضائية ّفالّ
( (1قرارّمحكمةّاالستئنافّرقمّّ4212لعامّّ .2121
( (2قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .111
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يجوزّالمطالبةّبفسخّالقسمةّلهذاّالسببّألنّاإلجراءاتّوالتدابيرّالتيّتتخذّبالقسمةّالقضائيةّتمنعّ
الغبنّالفاحشّبأحدّالمتقاسمينّإضافةّإلىّأنهاّتصدرّبحكمّقضائيّ ّ)1(ّ.
ويعتبر ّفسخ ّالقسمة ّللغبن ّاستثناء ّعلى ّالقواعد ّالعامة ّالتي ّال ّتجيز ّفسخ ّالعقد ّللغبن ّبالّ
تغريرّإ الّفيّحاالتّخاصةّلكنّيبررّهذاّالحكمّبكونّالقسمةّالرضائيةّقائمةّعلىّالعدالةّبينّ
الشركاءّوفقّاًّلماّجاءّبنصّالمادةّّ1/1121منّالقانونّالمدنيّ"ّيجوزّلمنّلحقهّغبنّفاحشّفيّ
ّواّعادتها ّعادلة ّ"وقد ّجاء ّبقرار ّالهيئة ّالعامةّ
القسمة ّالرضا ّأن ّيطلب ّمن ّالمحكمة ّفسخ ّالقسمة ّ
لمحكمة ّالتميزّّ 2114/2721الصادرّّ...ّ"ّ2112/2/18فإذا ّكانتّالمدعيةّتملكّّ 121حصةّ
منّأصل ّّ 811حصةّفإن ّقيمةّالحصةّالواجبّتخصيصهاّلهاّنتيجةّالقسمةّاألمرّالذيّيثبتّ
الغبن ّالفاحش ّالذي ّلحق ّبها ّوتكون ّالنتيجة ّالتي ّتوصلت ّاليها ّمحكمة ّاالستئناف ّبتايد ّقرارّ
ّوابطال ّالبيوعات ّالتيّ
محكمة ّالدرجة ّاألولى ّالقاضي ّبإبطال ّمعاملة ّالقسمة ّالرضائية ّوفسخها ّ
ّوأحكام ّالمادة ّّ 1121منّ
ّواعادة ّالحال ّإلى ّما ّكانت ّعليه ّقبل ّالقسمة ّتتفق ّ
تمت ّبعد ّالقسمة ّ
القانونّالمدنيّ .
أما ّفيما ّيتعلق ّبالقسمة ّمن ّخالل ّلجنة ّإزالة ّالشيوع ّفقد ّنظـم ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّالطعنّ
بق ارراتّلجنةّإزالة ّالشيوعّلدىّمحكمة ّالبدايةّالتيّيقعّالعقارّموضوعّالقسمةّضمنّاختصاصهاّ
المكانيّخاللّّ 31يومّاًّمنّتاريخّصدورهاّإذا ّكانتّوجاهيةّأو ّمنّتاريخّتبليغهاّإذا ّكانتّبمثابةّ
الوجاهيّ ّ)2(ّ.
قدّيظهرّأمرّلمّيكنّمعلوماّوقتّإجراءّالقسمةّيجعلّمنّالقسمةّباطلةّومنّهذهّالحاالتّ ّ:

( (1الحياريّ.شرحّالحقوقّالعينيةّمرجعّسابقّ.صّ .121
( (2عبيداتّ،يوسفّ.مرجعّسابقّ.صّ .142
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أوالّ:ظهور ّدينّعلىّالمورثّحيثّأن ّمنّالمقررّبأنه ّالّتركةّاالّبعدّسدادّديونّالمتوفيّ
وبالتاليّاالصلّانّيستوفيّالدائنونّديونهمّمنّالتركةّقبلّالقسمةّاالّانّالورثةّّفقدّتقاسمواّالتركةّ
والعقاراتّوقدّيكونّتمّعلىّأحد ّالعقاراتّالقسمةّبينّالورثةّفقدّنصت ّالمادةّّ"1146منّالقانونّ
المدنيّإذا ّظهرّدينّعلىّالميتّبعدّتقسيمّالتركةّتفسخّالقسمةّإالّإذا ّأدى ّالورثةّالدينّأو ّابرهمّ
الًّآخرّغيرّالمقسومّوسدّدّمنهّالدينّ"ّفهناّالورثةّأمامّخياريينّ:إماّ
الدائنونّمنهّأوّتركّالميتّما ّ
دفعّالدينّأوّإبطالّالقسمةّ،ويستطيعّالدائنّالمطالبةّبُبطالنّقسمةّالعقارّليستطيعّالتنفيذّعليهّ ّّ.
ثانياُّ :بطالن ّالقسمة ّالستحقاق ّالمقسوم ّومفاد ّذلك ّأن ّتتم ّالقسمة ّعلى ّعقار ّ ّويتبين ّبأنّ
العقارّمملوكّللغيرّبالكاملّوبالتاليّتبطلّالقسمةّلُبطالن ّملكيةّالعقارّأساساّفيعتبرّتصرفّاًّبمالّ
الغيرّوهذاّماّنصتّعليهّالمادةّّ1122منّالقانونّالمدنيّ"ّتبطلّالقسمةّإذاّاستحقّالمقسومّكلهّ
أوّجزءّشائعّمنهّويتعينّحينئذّإعادةّالقسمةّفيماّبقيّمنهّ"ّ ّ.
ّوأثبت ّذلك ّقضاء ّفحكم ّله ّتعتبر ّالقسمة ّباطلةّ
فإذا ّادعى ّشخص ّملكيته ّالمال ّالمقسوم ّ
ويسترد ّالمقسومّ ،أما ّإذا ّوقع ّاإلستحقاق ّعلى ّجزء ّشائع ّمن ّالمال ّالمقسوم ّفتعاد ّالقسمة ّبينّ
الشركاءّفيماّتبقّىّمنّالمالّالمقسومّكلّبنسبةّحصتهّ،لكنّيشترطّإلعادة ّالقسمةّفيّهذهّالحالةّ
(ّ )1

للقسمةّوأالّتتمّقسمةّعنّطريقّالبيعّ ّ.
ّ
الًّ
أنّيكونّالباقيّمنّالمالّالشائعّبعدّاإلستحقاقّقاب ّ
ثالثاّ:حقّالدائنينّباالعتراضّعلىّالقسمةّ ّ

تنص ّالمادة ّّ 1142من ّالقانون ّالمدني ّ" ّّ .1لدائنين ّكل ّشريك ّاالعتراض ّعلى ّالقسمةّ
رضائية ّكانت ّأم ّقضائيةّ .وذلك ّبإنذار ّإلى ّجميع ّالشركاء ّإذا ّكانت ّرضائية ّأو ّبالتدخل ّأمامّ

( (1قرارّمحكمةّاالستئنافّرقمّّ16231لعامّّ2117تاريخّ .2117/4/11ّ:
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المحكمةّإذا ّكانتّقضائيةّّ.2والّتنفذّالقسمةّفيّحقّالدائنينّإذا ّلمّيدخلهمّالشركاءّفيّجميعّ
اإلجراءاتّّ.3فإذاّتمتّالقسمةّفليسّللدائنّالذيّلمّيتدخلّانّيطعنّعليهاّاالّفيّحالةّالغشّ ّ.
فهذا ّالنص ّيعطي ّدائني ّايّشريك ّفي ّالمالّالمشترك ّالحق ّباالعتراض ّعلى ّالقسمة ّسواءّ
اكانتّرضائيةّامّقانونيةّويتمّاالعتراضّعلىّالقسمةّالرضائيةّبتوجيهّاخطارّمنّالدائنّإلىّكافةّ
الشركاء ّيعلمهم ّبه ّانه ّدائن ّالحد ّالشركاء ّمما ّيمنحه ّالحق ّبالتدخل ّفي ّالقسمة ّاما ّالقسمةّ
الرضائية ّفيتم ّاالعتراض ّعليها ّبطلب ّالتدخل ّفي ّدعوى ّالقسمة ّبانضمام ّالدائن ّإلى ّمدينه ّفيّ
دعوى ّالقسمة ّالقائمة ّ(ّ ،)1ويترتب ّعلى ّاعتراض ّالدائن ّالتزام ّالشركاء ّبدعوة ّالدائن ّالمعترضّ
بالدخولّفيّإجراءاتّالقسمةّفانّاخلواّكانتّالقسمةّغيرّنافذهّبحقهّويحقّلهّالتنفيذّعلىّمالّ
مدينهّالشائعّأوّطلبّقسمةّالمالّمنّجديدّويترتبّعلىّعدمّاعتراضّالدائنونّتكونّالقسمةّنافذهّ
بمواجهتهمّوالّيجوزّلهمّاالعتراضّعليهاّإالّعلىّأساسّالغشّ.

(ّ )2

الفرع الثالث :طبيع العقار في المزاد العلني
ينشأ ّحق ّالدائن ّالمرتهن ّبالتنفيذ ّعلى ّالمال ّالمرهون ّمتى ّاستحق ّدينه ّبحلول ّاألجل ّأوّ
بسقوطهّدونّأنّيتمّالوفاءّبهذاّالدينّوقدّنصّ ّالمشرع ّاألردني ّبيعّالعقارّالمرهونّبالمزادّالعلنيّ
فيّالموادّّ 1363ّ -1322منّالقانونّالمدنيّوقدّنظمّقانون ّالملكيةّالعقاريةّالتنفيذّعلىّالعقارّ
وبيعهّبالمزادّالعلنيّ،فقدّجاءّبنصّالمادةّّ 173منهّعلىّ"ّللدائنّالمرتهنّرهنّاً ّتأمينيّاً ّعقاريّاً ّأيّاًّ
كانتّمرتبةّرهنهّ،أنّيطلبّإلىّدائرةّالتنفيذّالمختصةّتنفيذّسندّالرهنّوبيعّالعقارّالمرهونّتأمينّاًّ
لدينهّبالمزادّالعلنيّفيّحالّتخلفّالمدينّعنّتأدية ّالدينّعندّحلولّأجلّالوفاءّبهّأو ّفيّحالّ
تحققّشرطّفيّسندّالرهنّيقضيّبسقوطّاألجلّلتخلفّالمدينّعنّالوفاءّبماّتعهّدّبهّ"ّ .
( (1عليّهاديّالعبيديّ.الحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّ.ص83؛ّويوسفّعبيداتّ.الحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّصّ .76
( (2تميزّحقوقّّ3372لعامّّ2116تاريخّ2117/3/22ّ:منشوراتّقسطاسّ .
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وقدّألحقّللدائنّالراهنّأوّالحاجزّأنّيباشرّإجراءاتّتنفيذّسندّالرهنّأوّق ارراتّاألحكامّعلىّ
العقار ّالمملوك ّللمدين ّالمرهون ّله ّتأمينّاً ّ(ّ )1لدى ّدائرة ّالتنفيذ ّالمختصة ّمكانيّاً ّضمن ّإجراءاتّ
ّوأعطى ّحقّاً ّللمدين ّوورثته ّالطعنّ
حددها ّقانون ّالتنفيذ ّوبيع ّالعقار ّبالمزاد ّالعلني ّوالوفاء ّبالدين ّ
هّوابطال ّالملكيةّالتيّترتبتّبالبيعّبالمزادّالعلنيّوماّ
ادّالعلنيّوابطال ّإجراءات ّ
ّ
بإجراءات ّالبيعّبالمز
(ّ )2

ترتبّعليهاّمنّتصرفاتّالحقةّ.

( (1قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .174
( (2قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .177
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المطبحث الراطبع:

التصرفات العقارية ومعامالت التسجي
دعاوى إطباا
ّ
الً ّلفقدانه ّأحدّ
قد ّيشوب ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّالعقارية ّعيبّيجعل ّمنهّباط ّ
أركانهّأو ّالشكليةّأو ّمخالفةّإجراءات ّتنظيمهمّويستطيعّمنّتقررّالُبطالن ّلمصلحتهّأو ّلحقّبهّ
ضرر ّمن ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّأن ّيقيم ّدعوى ّإلبطال ّالتصرف ّأو ّمعاملةّ
التسجيل ّوالملكيات ّالتي ّترتبت ّعليهاّ ،شريطة ّتوافر ّالمصلحة ّالقانونية ّفيمن ّيقيم ّالدعوى ّوتقامّ
الدعوى ّإما ّمن ّمالك ّالعقار ّأو ّورثته ّأو ّالدائنّ ،وتعتبر ّدعاوى ّإبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّأوّ
معامالتّالتسجيلّمنّالدعاوىّالعينيةّالعقاريةّحيثّأن ّمحلّالحمايةّمنّالحقوقّالعينيةّكحقّ
الملكيةّأوّدعوىّالشفعةّأوّدعوىّملكيةّالعقارّ(ّ)1ويكونّاالختصاصّالقضائيّللمحكمةّالتيّيقعّ
فيّدائرتهاّالعقارّفقدّنصت ّالمادةّ(1/37وّ)2منّقانونّاصولّالمحاكماتّالمدنيةّعلىّ"ّفيّ
الدعاوىّالعينيةّالعقاريةّودعاوىّالحيازةّيكونّاالختصاصّللمحكمةّالتيّيقعّفيّدائرتهاّالعقارّأوّ
أحد ّاجزائه ّإذا ّكان ّواقعّاً ّفي ّدوائر ّمحاكم ّمتعددة ّّ .2إذا ّتعددت ّالعقارات ّكان ّاالختصاصّ
للمحكمة ّالتي ّيقع ّأحدها ّفي ّدائرتها ّوتعتبر ّدعاوى ّإبطال ّالتصرفات ّوالمعامالت ّمن ّالدعاوىّ
الكاشفةّ(التقريرية)ّالتيّتهدفّإلىّالحصولّعلىّحكمّبتثبيتّحقّسابقّوّّ/أوّبمعنىّآخرّتقريرّ
حق ّأو ّمركز ّقانوني ّقائم ّدون ّالطلب ّبإلزام ّالمدعى ّعليه ّبأداء ّمعينّ ،أو ّاإلمتناع ّعن ّعملّ
ويقتصرّموضوعّالدعوىّوالطلبّتثبيتّحقّموج ّودّ.

(ّ ّ)2

وتقسم ّالدعاوى ّالعقارية ّالعينية ّالمتعلقة ّبإبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّإلىّ
الدعاوىّالمقامةّمنّالمالكّأوّورثتهّودعاوىّتقامّمنّالدائنّأوّالغيرّصاحبّالمصلحةّويقسمّهذاّ
( (1الزعبيّ،عوضّأحمدّ(ّ.)2112الوجيزّفيّقانونّاصولّالمحاكماتّالمدنيةّ.دارّوائلّللنشرّ،صّ .217
( (2البطاينةّ،إيادّأحمدّ(ّ.)2112موسوعةّالمرشدّالقانونيةّ،صّ .68
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المبحثّإلى ّمطلبينّاألول ّالدعاوىّالمقامةّمنّالمالكّأو ّورثتهّوالمطلبّالثانيّالدعاوىّتقامّمنّ
الدائنّأوّالغيرّصاحبّالمصلحةّ .

المالب األو :

التصرفات والمعامالت العقارية من المالك أو ورثته
الدعاوى المقامة إلطباا
ّ
يستطيع ّمالك ّالعقار ّأو ّورثته ّإقامة ّدعوى ّللمطالبة ّبإبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالتّ
التسجيلّالواقعةّعلىّالعقارّالمملوكّلهّإلبطالّتلكّالتصرفاتّأوّمعامالتّالتسجيلّوهيّ ّ:
 .1دعوى ّاالستحقاقّ :هي ّالدعوى ّالتي ّيرفعها ّالمالك ّالحقيقي ّأو ّورثته ّلعين ّمعينة ّعلى ّمنّ
تملكهاّبوجهّغيرّشرعيّبحيثّيقعّعلىّالمدعيّاثباتّعدمّشرعيةّتملكّالمدعىّعليهّالعقارّ
الًّفيّعقودّالبيعّالباطلةّلوّأنّمالكّالعقارّكانّعديمّاألهليةّأوّماّ
ّواّثباتّملكيتهّ(ّ)1لهاّفمث ّ
الً ّالنعدامّ
فيّحكمهّكالمريضّمرضّالموتّوقامّببيعّالعقارّآلخرّفإن ّهذاّالعقدّيكونّباط ّ
األهليةّ ،فيحقّللقيّمّعلىّالبائعّأو ّورثتهّأن ّيرفعواّدعوىّاالستحقاقّعلىّالمشتريّإلبطالّ
عقد ّالبيعّ ،فإذا ّتم ّإثبات ُّبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّالذي ّبموجبه ّانتقلت ّملكية ّالعقارّ ،فإنّ
ّواعادة ّتسجيل ّالعقارّ
المحكمة ّتقضي ّبُبطالن ّالتصرف ّواستحقاق ّالمدّعي ّأو ّورثته ّللعقار ّ
باسمّمالكهّاألصلي ّأوّورثتهّكماّيستطيعّمنّتقررُّبطالن ّمعاملةّانتقالّملكيةّلمصلحتهّأنّ
يقيم ّدعوىّإلبطال ّمعاملةّانتقال ّالملكيةّبسبب ّالتصرف ّالباطل ّللملكية ّالعقاريةّأو ّحدوثّ
بناء ّعلى ّهذاّ
تزوير ّفي ّمعاملة ّاالنتقال ّلعقار ّمسجل ّأدّت ّإلى ّانتقال ّملكية ّشخص ّآخر ّ ًّ
التزوير ّوتقدّر ّقيمة ّالدعوى ّحسب ّقيمة ّالعقار ّويكون ّاالختصاص ّالمكاني ّللمحكمة ّالواقعّ
ضمنّاختصاصهاّالعقارّموضوعّالدعوى.

( (1ابوّشنبّ.الحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّ،صّ .22
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 .2دعوى ّاالستردادّ :هي ّالدعوى ّالتي ّيقيمها ّصاحب ّالحق ّالعيني ّفي ّعقار ّغير ّمسجل ّفيّ
حالّأن ّكانتّمعارضةّالمالكّفيّملكهّبعقارّغيرّمسجلّفيّالسجلّالعقاريّفإن ّالمالكّأوّ
ورثته ّيستطيع ّإقامة ّدعوى ّاسترداد ّللمطالبة ّباسترداد ّحقه ّبملكية ّالعقار ّممن ّغصبه ّأوّ
استولى ّعليه ّبدون ّحق ّمدعيّاً ّملكيته ّلهّ .وهذا ّما ّنصت ّعليه ّالمادة ّّ /41ب ّمن ّقانونّ
الملكيةّالعقاريةّالتيّجاءّبهاّ"ّيبدأ ّسريانّالمدةّالمنصوصّعليهاّفيّالفقرةّمنّهذهّالمادةّ
بحقّالوريثّناقصّاألهلية ّأو ّفاقدهاّالذيّيدعيّالستردادّحقهّفيّالعقارّمنّتاريخّبلوغهّ
سن ّالرشد ّأو ّمن ّتاريخ ّاكتساب ّحكم ّالمحكمة ّالدينية ّالمختصة ّبرفع ّالحجر ّعنه ّالدرجةّ
النهائيةّ"ّ.ومنّصورّمعارضةّالمالكّفيّملكهّأنّيضعّشخصّيدهّعلىّعينّمملوكهّلغيرهّ
دونّسببّشرعيّفقدّيكونّذلكّبطريقّالغصبّأوّمنّخاللّعقدّباطلّ ّ.
 .3دعوىّمنعّالمعارضةّوهيّالدعوىّالتيّيقيمهاّصاحبّحقّالملكيةّفيّمواجهةّمنّيعارضهّ
بناء ّفإن ّموضوعّ
فيّملكهّبشكلّيحرمّالمالكّمنّاالنتفاع ّبملكهّفإن ّكانّالعقارّأرضّاً ّأو ّ ًّ
اغرّواعادةّالحالّإلىّماّكانتّ
دعوىّمنعّالمعارضةّيكونّبطلبّاخالءّالعقارّخاليّاًّمنّالشو ّ
عليه.
 .4دعوى ُّبطالن ّقسمة ّالعقار ّالمشتركّ :تعتبر ّقسمة ّالعقار ّالمشترك ّتصرف ّعقاري ّتستوجبّ
ّعوارض ّاألهليةّ ،وقدّ
ّللمتصرفّّ ،وان ّال ّيشوب ّإرادته ّأي ّمن ّ
ّ
توافر ّأركان ّالرضا ّبالنسبة
اشترط ّالقانون ّأن ّيكون ّجميع ّالشركاء ّمتمتعين ّبإرادتهم ّالكاملة ّونصّ ّعلى ّحاالت ّفسخّ
القسمةّفيّحالّأن ّكانتّمبنيةّعلىّالغبنّ،أو ّانعدامّاألهلية ّأو ّظهورّدينّعلىّالتركةّأوّ
استحقاقّالعينّموضوعّالقسمة ّوهناّيتمّإبطال ّقسمةّالعقارّالمشتركّمنّخاللّإقامة ّدعوىّ
إبطالّإجراءاتّالقسمةّعلىّالعقارّالمشتركّ .
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 .2دعوىّإبطال ّالتصرفات ّالتيّأجرهاّالمشتريّفيّدعوىّالشفعة ّحيثّانّالشفيعّيملكّالحقّ
بإبطال ّجميع ّالتصرفات ّالتي ّيجريها ّالمشتري ّعلى ّالعقار ّحيث ّنصت ّالمادة ّّ 1167منّ
القانون ّالمدني ّعلى ّ" ّللشفيع ّأن ّينقض ّجميع ّتصرفات ّالمشتري ّحتى ّولو ّوقف ّالعقارّ
المشفوعّأوّجعلهّمحلّعبادهّ"ّألنهّمنّالمفروضّأنّتقومّالمحكمةّبإصدارّكتابّإلىّمديريةّ
التسجيلّلمنعّأي ّتصرف ّعلىّالعقارّالمشفوعّ ،إالّأنهّقدّتسهوّالمحكمةّبعدمّتصديرّكتابّ
منعّتصرف ّفيّالعقارّمماّيجعلّالمشتريّيجريّتصرفات ّعلىّالعقار ّمماّيستوجبّإقامةّ
دعوىّإبطالّتلكّالتصرفاتّالتيّاجرهاّالمشفوعّعلىّالعقارّسواءّاكانتّالتصرفاتّقبلّإقامةّ
دعوىّالشفعةّأمّبعدهاّ(ّ.)1
 .6دعوىّإبطالّإجراءاتّالبيعّفيّالمزادّالعلنيّوهيّالدعوىّالتيّيقيمهاّمالكّالعقارّالمباعّفيّ
المزادّالعلنيّأو ّورثتهّللطعنّبإجراءات ّبيعّالعقارّفيّالمزادّالعلنيّلمخالفتهاّألحكام ّالقانونّ
خاللّفترةّسنةّمنّتاريخّتسجيلّالعقارّفيّاسمّالمزاودّاألخيرّ،فقدّنصتّالمادةّّ1/177منّ
قانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّ" ّالّيجوزّللمدينّالطعنّبإجراءاتّالتنفيذّالتيّتمتّلدىّمديريةّ
التسجيلّعلىّالمالّغيرّالمنقولّبعدّسنةّمنّتاريخّتسجيلهّباسمّالمزاودّاالخيرّماّلمّيكنّ
الطعنّبالتزويرّ.

( (1العزام ّمحمد ّعبيداتّ .األحكام ّالموضوعية ّلشفعة ّالشريك ّفي ّالقانون ّاألردنيّ .بحوث ّومقاالتّ .مركز ّجيل ّالبحثّ
العلميّ .
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المالب الثاني:

التصرفات العقارية المقامة من الدائن أو الغير
دعاوى إطباا
ّ
نصت ّالمادة ّّ 1/216منّقانون ّاصول ّالمحاكمات ّالمدنية ّعلى ّ"ّ -1لكل ّشخص ّلم ّيكنّ
خصماّوالّممثالّوالّمتدخالّفيّدعوىّصدرّفيهاّحكمّ(يعتبرّحجةّعليه)ّأن ّيعترضّعلىّهذاّ
الحكمّاعتراضّالغيرّ" ّدعوىّاعتراضّالغيرّمنحّالقانونّلكلّشخصّلمّيكنّطرفاً ّوالّممثالً ّفيّ
الخصومةّ ،يستطيع ّبمقتضاه ّدفع ّأثر ّالحكم ّالصادر ّفيها ّلمساسه ّبحقوقه ّومصالحه ّ(ّ .)1فهذاّ
الطريق ّيشكل ّحماية ّلألشخاص ّالذين ّلم ّيتمكنوا ّمن ّاظهار ّحقوقهم ّوالدفاع ّعنّمصالحهم ّولمّ
يكونواّممثلينّفيّالخصومةّ .ويقسمّاعتراضّالغيرّإلى ّاعتراضّأصلي ّواعتراضّطارئّ .وتعتبرّ
دعوى ّاعتراض ّالغير ّالوسيلة ّالقانونية ّالتي ّيتمكن ّمن ّتضرر ّحقه ّفي ّملكية ّعقار ّتم ّإبطالّ
التصرفات ّالعقاريةّالمترتبةّعليهّوالتيّألحقتّمساسّاً ّبحقوقهّبأن ّيقيمّدعوىّلذاتّالمحكمةّالتيّ
اصدرتّالحكمّالذيّتضررّمنهّ ّ.
يستطيع ّالدائنين ّإقامة ّدعوى ّاعتراض ّالغير ّعلى ّإجراءات ّالقسمة ّالرضائية ّالتي ّإجراءهاّ
مدينهمّعلىّعقارّمملوكّلهّوالتيّأدّتّإلىّإلحاقّالضررّبضماناتهمّالعقاريةّاتجاههّ ّ.
أوالّ:دعوىّعدمّنفاذّتصرفاتّالمدين :هيّدعوىّتقامّمنّقبلّالدائنّللطعنّبتصرفاتّمدينهّ
المعسر ّالتي ّتكون ّضارة ّبه ّبقصد ّحمايته ّمن ّهذه ّالتصرفات ّالضارة ّوللمحافظة ّعلى ّالضمانّ
العامّلحقوقهّوحقوقّبقيةّالدائنين ّ(ّ ،)2بحيث يستطيعّالدائنّالطعنّبالتصرفات ّالتيّيجريهاّمدينهّ
والتيّيكونّالهدفّمنهاّاضاعةّضماناتّالدائنّفيّتحصيلّديونهّمنّالمدينّفيّحالّقيامّالمدينّ
بتصرفات ّفي ّأمالكه ّالقصد ّبها ّالهبه ّأو ّالبيع ّببدل ّاقل ّمن ّقيمة ّاألموال ّالتي ّيملكهاّ ،نصتّ
( (1الزعبيّ،عوضّأحمدّ.مرجعّسابقّ،صّ .238
( (2الجبوريّ،ياسينّمحمدّ(ّ.)2111الوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ،الجزءّالثانيّ،دارّالثقافةّصّ .318
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الًّبمالّالمدينّبأنّزادّعليهّأوّساواهّ
الًّأوّمؤج ّ
المادةّّ371منّالقانونّالمدنيّ"ّإذاّأحاطّالدينّحا ّ
فإنه ّيمنع ّمن ّالتبرع ّتبرعّاً ّال ّيلزمه ّولم ّتجر ّالعادة ّبه ّوللدائن ّأن ّيطلب ّالحكم ّبعدم ّنفاذ ّهذاّ
التصرف ّحقهّ"ّ .وكذلكّنصت ّالمادة ّّ 371منّالقانونّالمدنيّ"ّإذا ّطالبّالدائنونّالمدينّالذيّ
أحاطّالدينّبمالهّوالّالتصرف ّفيهّمعاوضةّولوّبغيرّمحاباة ّوللدانينّأن ّيطلبواّالحكمّبعدمّنفاذّ
تصرفه ّفي ّحقهم ّولهم ّأن ّيطلبوا ّبيع ّماله ّوالمحاصة ّفي ّثمنه ّوفقّاً ّألحكام ّالقانون ّ" ّويستطيعّ
الدائن ّأن ّيالحق ّأموال ّمدينه ّوالمطالبة ّبعدم ّنفاذ ّتصرفات ّالمدين ّّوابطالهاّ ،لكون ّأن ّأموالهّ
ّالمدينّوأموالهّلتحصيل ّحقوقه ّالمالية ّمنه ّوله ّأنّ
ّ
ضامنة ّللديونّالمترتبة ّبذمته ّوللدائن ّمالحقة
يمنع ّالمدين ّمن ّالتصرف ّبأمواله ّبشكل ّيحرمه ّمن ّضمانات ّدينهّ ،العقارية ّلديونهمّ .كما ّقررتّ
محكمة ّالتميز ّ"إذا ّلم ّيبينّالطاعنون ّأو ّأي ّمنهما ّبماذاّقضتّمحكمة ّاالستئناف ّللمميز ّضدهّ
بدونّطلبّ ،ومعّذلكّفإنه ّوأن ّكانّالمميزّوفيّالئحةّدعواهّطلبّالحكمّبُبطالن ّعقودّالبيعّفإنّ
تكييفّمحكمةّالموضوعّعلىّاعتبارّأن ّالدعوىّفيّحقيقتهاّهيّدعوةّبوليصيةّتهدفّإلى ّعدمّ
نفاذّتصرفّالمدينّبحقّالمدعيّ(المميزّضده)ّفإنهاّتكونّقدّكيفتّالدعوىّبماّيتفقّمعّالقانونّ
والبيناتّالمقدمةّفيّالدعوى ّووفقاً ّللصالحياتّالممنوحةّلهاّ ،باعتبارّأن ّتكييفّالدعوىّهوّمنّ
اختصاصّمحكمةّالموضوعّ "ّ،دعوىّعدمّنفاذّتصرفات ّالمدينّالمعسرّفيّحقّالدائنّأي ّأنهاّ
طريقّيسلكهّالدائنّلينالّمنّالقضاءّحكماً ّبأنه ّمنّالغيرّفيّتصرف ّصدرّمنّمدينهّالمعسرّ
أضرّبحقوقهّأي ّأنهاّدعوىُّبطالن ّمنّنوعّخاصّولكنّوحيثّأن ّالُبطالن ّالّيكونّإالّفيماّبينّ
المتعاقدينّفليسّللغيرّأيطلبّإالّعدمّنفاذّالعقدّفيّحقهّبالُبطالن ّفيّحقّغيرّالدائنينّهوّعدمّ
نفاذّفيّحقّالدائنين"_(ّ .)1

( (1قرارّمحكمةّتمييزّحقوقّرقمّّ624لعامّّ.2111منشوراتّموقعّقراركّ .
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ثانياّ:دعوىّإبطال ّتصرفات ّالمريضّمرضّالموتّ :وهيّالدعوىّالتيّيقيمهاّورثةّالمتوفيّ
للمطالبة ّبإبطال ّتصرفاته ّالعقارية ّأثناء ّمرضه ّمرض ّالموت ّالمثبت ّبتقارير ّطبية ّوالتي ّترتبّ
عليهاّالتصرف ّبملكيةّعقاراتّمملوكةّلهّشريطةّتوافرّالشروطّالواجب ّتوفرها ّفيّالتصرف ّوفقّ
أحكام ّالقانونّ ،فإن ّكانتّتصرفاتهّينطبقّعليهاّأحكام ّتصرفات ّالمريضّمرضّالموتّيستطيعّ
هاّواعادةّالحالّإلىّماّكانّعليهّ .
الورثةّإبطال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الفص الثالث:

التصرفات العقارية ومعامالت
اإلشكاليات القانونية والعملية ل ُطباالن
ّ
التسجي والحلو التشريعية في قانون الملكية العقارية
سعىّالمشرع ّاألردني ّمنذّتأسيس ّالمملكةّاألردنيةّالهاشميةّإلى ّتنظيمّأحكام ّانتقالّالملكيةّ
العقارية ّبين ّاألفراد ّفي ّالمجتمع ّفي ّالقانون ّالمدني ّاألردني ّوغيره ّمن ّالقوانين ّذات ّالعالقة ّوقدّ
واكب ّالمشرع ّاألردني ّتطور ّالملكية ّالعقارية ّمن ّخالل ّإصدار ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردنيّ
كقانون ّخاص ّبالملكية ّالعقارية ّسعى ّمن ّخالله ّإلى ّإيجاد ّالحلول ّالتشريعية ّوالقانونية ّللمشاكلّ
التي ّواجهت ّالملكية ّالعقارية ّوالتي ّمن ّضمنها ُّبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيلّّّ
نتيجة ّلتطور ّالمجتمع ّاألردني ّوزيادة ّعدد ّالسكان ّواتساع ّالمساحات ّالسكانية ّوالعمرانية ّوتقسيمّ
ملكياتّفرديهّواجراءّالكثيرّمنّالتصرفاتّالعقاريةّ ّ.
ّ
الملكياتّالعقاريةّالمشتركةّإلىّ
وتطوره ّوتنظيم ّمناطق ّسكانية ّوعمرانية ّوتطور ّلمواكبة ّدعاوى ّإبطال ّالتصرفات ّالعقاريةّ
الناقلة ّللملكية ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّإشكاليات ّعملية ّوقانونيةّ ،قبل ّصدور ّقانون ّالملكيةّ
العقاريةّاألردني ّ ّأدّتّإلىّعدمّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّ ،والحقتّاض ارراّفيّالسوقّالعقاريّبتدنّيّ
الطلبّعلىّالعقاراتّنتيجةّخوفّاألفراد ّمنّإبطال ّملكياتهمّالعقاريةّألسباب ّالّعالقةّلهمّبهاّ،
إضافةّإلىّحدوثّكثيرّمنّالمشاكلّوالدعاوىّفيماّبينّاألشخاصّالذينّتربطهمّعالقاتّقانونيةّ،
وقدّسعىّالمشرعّاألردنيّإلىّإيجادّحلولّتشريعيةّوقانونيةّ،لإلشكالياتّالتيّرافقتّدعاوىّإبطالّ
التصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّمنّخاللّاستحداثّقانونّالملكيةّالعقاريةّ ّ.
فقدّنصت ّالمادةّّ 13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّحلولّعمليةّلدعاوىّإبطال ّالتصرفاتّ
ومعامالتّالتسجيلّعلىّالسجلّالعقاريّ.وسيتمّتقسيمّهذاّالفصلّإلىّثالثةّمباحثّ :
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المطبحث األو ّ :االشكاالت ّالقانونية ّوالعملية ّالتي ّواجهت ّالمحاكم ّفي ّدعاوى ُّبطالن ّالتصرفاتّ
العقاريةّومعامالتّالتسجيلّ ّ.
المطبحث الثانيّ:الحلولّالتشريعيةّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّ ّ.
المطبحث الثالثّ:اآلثارّالمترتبةّعلىّ ُبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّ ّ.

المطبحث األو :
التصرفات العقارية ومعامالت التسجي
اإلشكاليات القانونية إلطباا
ّ
دعاوى ّإبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّهي ّالدعاوى ّالتي ّيقيمها ّصاحبةّ
المصلحة ّلتقرير ُّبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيلّ .وقد ّواجهت ّالمحاكم ّخالل ّنظرّ
دعاوى ّإبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّاشكاليات ّقانونية ّوعملية ّسواء ّاكانت ّفيّ
االضرار ّالتي ّلحقت ّفي ّالملكيات ّالعقاريةّ ،أو ّاالضرار ّالتي ّلحقت ّبأصحاب ّالعقارات ّالتي ّتمّ
إبطال ّملكيتها ّنتيجة ّالتصرفات ّالعقارية ّالباطلة ّوالصعوبات ّالعملية ّالتي ّواجهتها ّالمحاكم ّفيّ
دعاوىّإبطال ّالتصرفات ّوالمعامالتّالعقاريةّسواء ّمنّناحيةّإصدار ّق ارراتّاألحكام ّفيّالدعاوىّ
أو ّفي ّتنفيذهاّ ،وقد ّظهر ّفي ّالواقع ّالعملي ّفي ّقضية ّالجبيهة ّالتي ّتّرتب ّعليها ّإبطال ّملكياتّ
ار ّبالغة ّفي ّالمجتمع ّويمكن ّتحديد ّاإلشكاليات ّالقانونية ّالتي ّواجهتّ
عقارية ّكثيرة ّألحقت ّأضرّّاً
دعاوىّإبطالّالتصرفاتّوالمعامالتّالعقاريةّبماّيليّ ّ:
أوال :عدمّاستقرارّالملكياتّالعقاريةّنتيجةّلتطورّالملكيةّالعقاريةّواتساعهاّوتوزيعهاّبينّأفرادّ
المجتمعّظهرتّالكثيرّمنّالتصرفات ّوالمعامالتّالعقاريةّالباطلةّوالتيّترتّبّعليهاّإبطال ّالكثيرّ
منّالملكياتّالعقارية ّمما ّأثرت ّعلىّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّلألفرادّفيّالمجتمعّوبالتاليّالعزوفّ
عنّتملكّالعقاراتّمماّاثرّسلباّعلىّتداولّالعقاراتّفيّالسوقّالعقاريّفلمّتكنّالمحكمةّتملكّأيّ
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حلولّقانونيةّإالّإبطال ّالتصرف ّالعقاريّالباطلّأو ّالمعاملةّالعقارية ّالباطلة ّ(ّ )1وماّترتّبّعليهاّ
منّتصرفاتّالحقةّمماّالحقّأضرارّماديةّللمالكينّّالالحقينّوالذينّخسرواّمليكةّعقاراتهمّ ّ.
ثانياّ:تعاقبّالمالكّعلىّاألراضيّالتيّتقررُّبطالنهاّ ّ
بالرجوعّإلى ّاألحكام ّالقضائيةّللمحاكمّاألردنيةّفيماّيتعلقّبدعاوىُّبطالن ّالتصرفاتّالعقاريةّ
شاسعةّتمّتقسيمهاّواجراءّ
ّ
ومعامالتّالتسجيلّنجدّبأنّاألراضيّالتيّتقررُّبطالنّملكيتهاّأراضيّ
الكثيرّمنّالتصرفاتّالعقاريةّعليهاّبالبيعّواالرثّواالفرازّوبالتاليّصعوبةّتتبعّكلّهذهّالتصرفاتّ ّ
ثالثاّ :المشاكلّالقانونيةّالتيّترتبتّعلىّإبطال ّالملكياتّالعقاريةّفيماّبينّاألشخاص ّالذينّ
تربطهمّعالقاتّقانونيةّمتعلقةّفيّالعقاراتّالتيّتمّإبطالهاّّ ،واقامة ّالكثيرّمنّالدعاوىّفيماّبينهمّ
كونّأنّمنّانتقلتّلهّملكيةّتمّإبطالهاّمنّحقّهّالرجوعّعلىّالبائعّبالثمنّالمدفوعّ ّّ.
راطبعاّ :إشكالية ّقانونية ّتتعلق ّبالوضع ّالقانوني ّللعقارات ّالتي ّتم ّإبطال ّملكيتها ّتبعا ّإلبطالّ
التصرف ّالذيّنشأتّعنهّ ،هلّتعتبرّملكيتهاّباطلةّحكماّلُبطالن ّالتصرف ّالرئيسيّأمّتستوجبّ
إقامةّدعاوىّمستقلةّإلبطالهاّسنداّلقرارّإبطالّالتصرفّالعقاريّالذيّترتبتّعليه.
خامساّ:األضرارّالتيّلحقتّبأصحابّالعقاراتّحسنيّالنيةّالمتمثلةّبفقدانهمّلملكيةّعقاراتهمّ
وخسرانهم ّللمبالغ ّالتي ّتكبدوها ّثمن ّلتلك ّالعقا ارت ّباإلضافة ّإلى ّاألضرار ّالتي ّلحقت ّبأصحابّ
الحقوقّوالرهوناتّوالحجوزاتّالواقعةّعلىّالعقاراتّالتيّتمّإبطالهاّ ،فُبطالن ّملكيةّالعقارّيترتبّ
التصرفات ّالتيّترتبّعليهّبماّفيهاّالحقوقّوالضماناتّالعقاريةّوبالتاليّلحقتّ
عليهّ ُبطالنّجميعّ ّ
بأصحابّتلكّالحقوقّوالضماناتّخسائرّتتمثلّبفقدانهمّلضماناتهمّالعقاريةّلديونهمّ .

( (1الناصرّ،نصرّمحمدّقاسمّ(ّ.)2112إشكاالتّفيّالملكيةّالعقاريةّفيّالقانونّاألردنيّ.رسالةّماجستيرّجامعةّمؤتهّ
صّ .8
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سادساّ :صعوبات ّعملية ّواجهت ّالمحاكم ّفي ّتنفيذ ّاألحكام ّالصادرة ّفي ّدعاوى ّإبطالّ
التصرفات ّالعقارية ّنظ ّاًر ّلتشعّب ّالملكياتّالعقاريةّالمترتبةّعلىّالتصرف ّالباطلّتطبيقّاً ّلذلكّماّ
حصل ّفي ّقضية ّأراضي ّالجبيهة ّوالتي ّتقرر ّبها ُّبطالن ّكافة ّالعقود ّالالحقة ّوالمعامالتّ
ّواإلجراءات ّّوالتصرفات ّالتيّتمتّعلىّقطعةّاألرض ّّواعادة ّالحالّإلى ّماّكانتّعليهّقبلّتاريخّ
عقد ّالبيعّالباطلّوذلك ّبموجبّالقضية ّالبدائية ّالحقوقيةّرقمّّ ،660/2007والتي ّاكتسب ّالحكمّ
القضائيّالصادرّفيهاّالدرجةّالقطعيةّبموجبّقرارّمحكمةّاالستئنافّرقم  21856/2012والتيّ
تمّطرحهاّلدىّدائرةّتنفيذّشمالّعمانّتحت ّالرقم  3393/2015وذلكّلتنفيذّقرارّالحكمّالصادرّ
نهّوأثناءّإجراءاتّالتنفيذّصدرّقرارّعنّرئيسّدائرةّتنفيذّمحكمةّبدايةّشمالّعمانّفيّ
فيهاّ،إالّأ ّ
حينهّيتضمنّاستحالةّتنفيذّقرارّالحكمّالمتعلقّبإبطالّعقودّالبيعّالمطروحةّللتنفيذّ .
ساطبعاّ:زعزعةّثقةّالمستثمرينّفيّالسوقّالعقاري مماّأدىّتدنيّالطلبّعلىّالعقاراتّمماّأثرّ
سلباّعلىّالتداولّفيّالسوقّالعقاريةّوجلبّالمستثمرينّاألجانبّ ّ.
ثامناّ :مشكال ّتنظيمية ّوادارية ّفي ّالمناطق ّالتي ّتم ّفيها ّإبطال ّالملكيات ّالعقارية ّفي ّحالّ
كانتّالعقارّالذيّتمّإبطال ّالتصرف ّبهّقطعةّارضّوتمّتقسيمهاّإلى ّقطعّأراضيّ،وترتبّعليهاّ
عقاراتّالحقةّحيثّأنهّفيّحالّإبطالّالتصرفّالعقاريّعلىّعقارّمعينّيتمّإعادةّالحالّإلىّماّ
كانت ّعليه ّوقد ّيكون ّقد ّتغير ّالتنظيم ّالمساحي ّلقطعة ّاالرض ّفي ّحال ّتغير ّتنظيمها ّوصفةّ
استعمالها ّففي ّحال ّإعادة ّالحال ّإلى ّما ّكانت ّعليه ّوقت ّالتصرف ّمما ّيترتب ّعليه ّتغير ّصفةّ
تنظيمها ّومثال ّذلك ّفي ّحال ّتم ّإبطال ّملكية ّأرض ّكان ّتنظيمها ّباألساس ّسكنّاً ّوقت ّإجراءّ
التصرفّالعقاريّالباطلّعليهّونتيجةّمرورّالزمنّوتطورّالمساحاتّالسكانيةّتمّتغيرّتنظيمهاّإلىّ
تجاري ّعلى ّسبيل ّالمثال ّففي ّحال ّ ُبطالن ّالتصرف ّالواقع ّعليها ّيستوجب ّأن ّتعود ّإلى ّذاتّ
التنظيمّالذيّكانتّعليهّمماّيحدثّمشاكلّتنظيميةّوكذلكّمشاكلّإداريةّتتعلقّبالتزاماتّالمترتبةّ
علىّالعقاراتّمنّاشتراكاتّكهرباءّوماءّ ّ.
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المطبحث الثاني:

الحلو التشريعية في قانون الملكية العقارية
استحدث المشرع ّاألردني ّقانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّّ 13لعامّّ 2112كقانونّخاصّبالملكيةّ
هاّوايجاد ّالحلولّللمشاكلّ
العقاريةّ ،وجمعّبهّالقوانينّالمتعلقةّبالملكيةّالعقاريةّلغايةّتنظيمّأحكام ّ
التي ّواجهتهاّ ،ومن ّضمن ّالمشاكل ّالتي ّواجهت ّالملكية ّالعقارية ُّبطالن ّالتصرفات ّالعقاريةّ
قانونيةّوعمليةّأدتّإلى ّعدمّاستقرارّ
ّ
ومعامالتّالتسجيلّالعقاريةّوماّترتبّعليهاّمنّاشكاليات ّ
ّوابطال ّالكثير ّمنّ
الملكية ّالعقارية ّوالتأثير ّعلى ّالسوق ّالعقاري ّبالعزوف ّعن ّتداول ّالعقارات ّ
العقارات ّحيث ّأن ّأغلب ّالتصرفات ّالعقارية ّالتي ّتم ّإبطالها ّكانت ّبأساس ّعقارات ّمشتركةّ
تمّتقسيمهاّواجراءّالكثيرّمنّالتصرفاتّالعقاريةّمماّترتبّعلىّذلكّإقامةّالكثيرّ
ّ
ومساحاتّواسعةّ
من ّالدعاوى ّالعقارية ّأمام ّالمحاكم ّمما ّاستدعى ّبالمشرع ّاألردني ّإلى ّإيجاد ّحلولّ ّتشريعيةّ
لإلشكالياتّالقانونيةّوالعمليةّالتيّترتبتّعلىّإبطالّالتصرفاتّالعقاريةّوذلكّبماّجاءّبنصّالمادةّ
ّ13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّوالتيّنصتّعلى"ّ:علىّالرغمّمماّوردّفيّأيّتشريعّآخرّ :
 -1الّتسريّمدةّمرورّالزمنّعلىّالعقاراتّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّ .
 -2إذا ّثبت ّللمحكمة ُّبطالن ّتصرف ّأو ّمعاملة ّتسجيل ّبشأن ّعقار ّمسجل ّفلها ّمع ّمراعاةّ
قواعدّحسنّالنيةّواستقرارّالملكياتّالعقاريةّ،أنّتقررّأيّمنّالحالتينّ :
معاملةّالتسجيلّوالتصرفات ّوالمعامالتّالتيّبنيتّعليهماّكاملةّأوّ
ّ
أّ.إبطال ّوفسخّالتصرف ّأو ّ
ّواعادة ّتسجيل ّالحق ّالمحكوم ّبه ّباسمه ّفي ّالسجل ّالعقاري ّللعقارّ
في ّحدود ّحصة ّالمحكوم ّله ّ
موضوعّالدعوىّكلماّكانّذلكّممكناّ .
بّ.إلزامّالمتسببّبالضررّبتعويضّعادلّيدفعهّللمتضررّوفقّاًّلقيمةّالعقارّوقتّرفعّالدعوىّ ّ.
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ّ -3تقرر ّالمحكمة ّبناء ّعلى ّالطلب ّمنع ّالتصرف ّفي ّالعقار ّموضوع ّالدعوى ّوالى ّحينّ
الفصلّ .
 -4يسريّحكماّالفقرتينّ(ب)ّو(ج)ّمنّهذهّالمادةّعلىّأي ّدعوىّلمّيصدرّبهاّحكمّقطعيّ
منّالمحاكمّعندّنفاذّأحكامّهذاّالقانون"ّ.
بدراسة ّنص ّالمادة ّّ 13من ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردني ّرقم ّّ 13لعلم ّّ 2112يتبين ّبأنّ
الً ّقانونيةّ ،لإلشكالياتّالقانونيةّوالعمليةّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّإبطالّ
المشرع ّأوجدّحلوّ
التصرفات ّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّ ،وذلكّباستحداثّأحكام ّقانونيةّلمّتكنّمطبقةّفيّالسابقّ
وهي ّذات ّطبيعة ّخاصة ّوتعتبر ّاستثناء ّعن ّاألصل ّأوجدتها ّالحاجة ّالتشريعيةّ ّ ،وتتمثل ّبمنحّ
المحاكمّصالحياتّتقديريةّبإصدار ّق ارراتّاألحكام ّفيّدعاوىّإبطال ّالتصرفاتّوسيتمّتقسيمّهذاّ
المبحثّإلىّستةّفروعّ :
الفرع األو ّ:نطاقّتطبيقّاألحكامّالقانونيةّالواردةّفيّنصّالمادةّّ13قانونّالملكيةّالعقاريةّ .
الفرع الثانيّ:استثناءّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّمنّقاعدةّاحتسابّمرورّالزمنّ ّ.
الفرع الثالثّ:الصالحياتّالممنوحةّللمحاكمّفيّدعاوىّإبطالّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّ .
الفرع الراطبعّ:التعويضّ .
الفرع الخامسّ:منعّالتصرفّبالعقارّموضوعّدعوىّاإلبطالّ ّ.
الفرع السادسّ :اآلثار ّالقانونية ّالمترتبة ّعلى ّدعاوى ُّبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالتّ
التسجيلّ ّ.
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الفرع األو  :نااق تاطبيق األحكام القانونية الواردة في نص المادة  21من قانون الملكية
العقارية

منّدراسةّنصّالمادةّّ 13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّيتبين ّبأن ّالمشرع ّأرسى ّقواعدّ
قانونيةّتحكمّدعاوىّإبطالّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّفإنّمجالّتطبيقهاّيكونّ :
أوالّ:دعاوىّإبطالّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّالواقعةّعلىّالسجلّالعقاريّ،سواءّ
الدعاوى ّالمنظورة ّأمام ّالمحاكم ّالتي ّلم ّيصدر ّبها ّأحكام ّقضائية ّقطعيةّ ،أو ّالدعاوى ّالجديدةّ،
المرادّاقامتهاّإلبطالّالتصرفاتّالعقاريةّأوّمعامالتّالتسجيلّ .
ثانياّ :تطبقّالقواعدّواألحكام ّالقانونية ّالواردةّفيّنصّالمادةّّ 13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّ
األردني ّعلىّالعقاراتّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاري ّوال ّتشملّالعقاراتّغير ّالمسجلة ّفيّالسجلّ
العقاريّوالعقاراتّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّهيّالتيّتمتّعليهاّأعمال ّالتسويةّاماّالعقاراتّ
غيرّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّهيّالعقاراتّالتيّلمّتتمّعليهاّأعمال ّالتسويةّأو ّمستثناةّمنّ
قيةّواإللكترونيةّوالخرائطّ
التسويةّفالسجلّالعقاريّهوّمجموعة ّالصحائفّوالوثائقّوالمستنداتّالور ّ
الموجودة ّلدى ّالدائرة ّوالتي ّتبين ّأوصاف ّالعقارّ ،وتعين ّحالته ّالقانونيةّ ،وتنص ّعلى ّالحقوقّ
ّوماّيطر ّعليه ّمنّتعديالت ّأو ّتغيراتّ" ّ(ّ )1وقدّ
ّأ
المترتبة ّلهّوعليهّوتبيّن ّالمعامالت ّالمتعلقةّبه
اعتبرّقانونّالملكيةّالعقاريةّالتصرف ّبالعقاراتّغيرّالمسجلةّبها ّقبلّنفاذّأحكام ّقانونّالملكيةّ
العقاريةّصحيحّاًّ ّونافذّاًّإذاّمرّعلىّالتصرفّمدةّخمسةّعشرّسنةّمنّتاريخّالتصرفّالفعليّ.
ّ

( (1قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .2
( (2قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .41

(ّ ّ)2
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ثالثاّ :إعطاء ّالصفة ّاآلمرة ّللقواعد ّالقانونية ّالواردة ّفي ّنص ّالمادة ّ13من ّقانون ّالملكيةّ
العقارية ّاألردني ّواولوية ّتطبيقها ّعلى ّغيرها ّمن ّالقواعد ّالقانونية ّالمتعلقة ّبإبطال ّالتصرفاتّ
العقاريةّومعامالتّالتسجيلّ ،فقدّجاءّفيّمستهلّنصّالمادةّّ"ّ 13علىّالرغمّمماّوردّفيّأيّ
تشريع ّآخر ّ" ّأي ّأن ّالمشرع ّاعطاها ّاول ّوية ّالتطبيق ّعلى ّغيرها ّمن ّالقواعدّ .وان ّالمشرع ّبهذاّ
الحكمّقدّعطلّتطبيقّالكثيرّمنّالقواعدّالقانونيةّالمتعلقةّبُبطالنّالتصرفاتّوالمعامالتّالعقاريةّ ّ.
راطبعاّ:أنّاألحكامّالقانونيةّالواردةّبنصّالمادةّّ13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّتتعلقّبشخصيةّ
المدعيّ(المحكومّله)ّفيّدعوىّإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملةّالتسجيلّ ،الّبالعقارّموضوعّ
معاملةّالتسجيلّوالتصرفاتّ
ّ
التصرف ّحيثّجاءّبنصّالمادة ّّ"ّ 1/13إبطال ّوفسخّالتصرف ّأو ّ
والمعامالتّالتيّبنيتّعليهماّكاملةّأوّفيّحدودّحصةّالمحكومّلهّ"ّحيثّانّقرارّالحكمّالصادرّ
فيّدعوىُّبطالن ّالتصرف ّالعقاريّأو ّمعاملةّالتسجيلّالّيمتدّاثرهّإالّللمحكومّعليهّفيّالدعوىّ
دونّبقيةّالشركاءّانّوجدواّفقدّيتقررّالُبطالن ّبذاتّالتصرف ّالعقاري ّألكثر ّمن ّشخص ّكماّفيّ
حالةّانّاقامّأحد ّالورثةّدعوىّإبطال ّتصرفّعقاريّوقعّعلىّعقارّكانّمملوكّلمورثةّدونّبقيةّ
الورثةّفانّقرارّالحكمّالّيمتدّإلىّباقيّالورثةّ ّومنّوجهةّنظرّالباحثّفإنّقرارّالحكمّالصادرّفيّ
الدعوىّالمقامةّمنّأحد ّالورثةّلُبطالنّتصرفّوقعّعلىّعقارّلمورثهّيعتبرّقرينةّقضائيةّفيّايّ
دعوىّيقيمهاّباقيّالورثةّأوّأحدهمّ ّ.
خامساّ :العالقة ّالتكاملية ّفيما ّبين ّاألحكام ّالقانونية ّالواردة ّفي ّنص ّالمادة ّّ 13من ّقانونّ
الملكيةّالعقاريةّاألردنيّّوالمبادئّالعامةّللُبطالنّواألحكامّالقانونيةّالناظمةّلهّفإنّاألحكامّوالقواعدّ
الواردةّفيّقانونّالملكيةّالعقارية ّنصّالمادةّّ 13اعطتّللمحكمةّسلطةّتقديريةّفيّإبطال ّوفسخّ
التصرف ّالباطلّأو ّمعاملةّالتسجيلّالباطلةّفيّحالّثبتّلهاّ ُبطالن ّالتصرف ّالعقاريّأو ّمعاملةّ
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التسجيل ّأو ّالحكم ّبالتعويض ّللمتضرر ّوان ّهذه ّالصالحية ّمشروطة ّبثبوت ُّبطالن ّالتصرفّ
العقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّفقواعد ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّلم ّتتطرق ّللبحث ّبُبطالن ّالتصرفّ
العقاريّأو ّمعاملةّالتسجيلّبلّجاءتّبصفةّمكملةّلقواعدّالُبطالن ّوتتعلقّبآليةّإصدار ّاألحكامّ
القضائيةّفيّدعاوىّالُبطالن ّمنّناحيةّاقرارُّبطالن ّالتصرف ّوفسخهّأو ُّبطالن ّمعاملةّالتسجيلّ
أوّالحكمّبإلزامّالمتسببّبدفعّالتعويضّالعادلّللمضرّورّبمقدارّقيمةّالعقارّوقتّإقامةّالدعوىّ ّ.
الفرع الثاني :استثناء العقارات المسجلة من قاعدة احتساب مرور الزمن
لمّيردّفيّالقانونّالمدنيّاألردني ّتعريفّمحددّللتقادمّالمسقطّ ّللمطالبةّبأصل ّالحقّلمرورّ
الزمنّ ،فقدّنصت ّالمادةّّ 442منهّعلىّ"ّ:الّينقضيّالحقّبمرورّالزمانّولكنّالّتسمعّالدعوىّ
بهّعلىّالمنكرّبانقضاءّخمسةّعشرّسنةّبدونّعذرّشرعيّماّمراعاةّماّوردتّبهّأحكام ّخاصةّ
الكتسابّالحقوقّواّماّ
ّ
"وعليه ّفانّالمشرع ّاألردني ّجعلّمنّمرورّمدةّمعينة ّمنّالزمن ّإماّسببّاً ّ
ّ
إلسقاطهاّفيّالتقادمّ،اماّانّيكونّمكسبّاًّلحقّأوّمسقطّاًّلهّوقدّاعتبرّبأنّمرورّالزمنّالمانعّمنّ
ّوال ّيعد ّسببّاً ّالنقضاء ّاإللتزام ّأوّ
سماع ّدعوى ّالمطالبة ّبالحق ّالذي ّمرّ ّعليه ّخمس ّعشرة ّسنة ّ
الحقّالشخصي ّّواّنماّهوّمجردّوسيلةّلقطعّالمطالبة ّبهّومنعهاّ ،فإن ّالعبرةّاألساسيةّالتيّيقومّ
عليهاّالتقادمّالمسقطّهيّاستقرارّالمعامالتّ ،أماّالتقادمّالمكسبّوسيلةّليتمكنّبموجبهاّمنّلهّ
مصلحةّأنّيكتسبّحقّاًّإذاّتوافرتّالشروطّالالزمةّلتحققّالتقادمّالمكسبّ )1(ّ.
ّواستنادّاًّإلىّشروطّأخرىّمحددهّفيعتبرّالتقادمّالمكسبّقرينةّعلىّالحقّإذاّتمسكّبهّالحائزّ
ماّدامتّالمدةّالمقررّلذلكّقدّمضتّ ،ولمّيكنّالغيرّقدّأبدىّاعتراضّاً ّعلىّذلكّمنّقبل ّوقدّ
استثنىّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّفيّنصّالمادةّّ 13العقاراتّالمسجلةّفيّالسجلّالعقاريّ
( (1الكسوانيّ،عامرّمحمودّ(ّ.)2118أحكامّااللتزامّاثارّالحقّفيّالقانونّالمدنيّ.دارّالثقافةّللنشرّص223؛ّوالجبوريّ
ياسينّ.الوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ.مرجعّسابقّصّ .623
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اءّ
ّوالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّالواقعةّعليهاّمنّقاعدةّاحتسابّمدةّمرورّالزمنّ(ّ)1سو ًّ
اكانّالتقادمّالمسقطّللحقوقّأو ّالتقادمّالمكسبّللحقوقّوعليهّيستطيعّمنّتقررّلمصلحتهُّبطالنّ
تصرفّعقاريّأو ّمعاملةّتسجيل ّعلىّعقارّمسجلّفيّالسجلّالعقاريّانّيقيمّدعوىّللمطالبةّ
بإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّدونما ّالتقيد ّبقاعدة ّمرور ّالزمن ّالمانع ّمن ّسماعّ
الدعوى ّوقد ّاصدرت ّمحكمة ّالتميز ّالعديد ّمن ّق ارراتها ّالمتعلقة ّبالتصرفات ّالعقارية ّومعامالتّ
التسجيلّدونماّانّتتقيدّبأحكامّالتقادمّالمانعّمنّسماعّالدعوىّ .
وكذلكّبموجبّنصّالمادةّّ 13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّالّيستطيعّ ّوضعّاليدّعلىّعقارّ
مسجل ّمهماّطالّامدهّالّيكسبّواضعّاليدّحقاّفيّاكتسابّالملكيةّلمرورّالزمنّويبقىّالعقارّ
مسجالّباسمهّمالكهّويستطيعّمالكّالعقارّإزالةّالتعديّعلىّعقارهّبإقامة ّدعوىّمنعّمعارضةّفيّ
ملكهّ ّ)2(ّ.
أما ّفيما ّيتعلق ّبالعقارات ّغير ّالمسجلة ّفي ّالسجل ّالعقاري ّفهي ّالعقارات ّالتي ّلم ّتتم ّبهاّ
أعمال ّالتسويةّأو ّالمستثناةّمنّالتسويةّ ّفقدّاعتبر ّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّالتصرف ّالواقعّ
قبلّنفاذ ّأحكامهّيعتبرّصحيحّاً ّ ّونافذّاً ّإذا ّمرّعلىّالتصرف ّبالعقارّمدةّخمسةّعشرّعاماّمنذّ
تاريخّالتصرف ّالفعليّوذلكّبموجبّالمادةّّ 41منهّالتيّنصت ّعلىّ"ّيعدّنافذّاً ّالتصرف ّالجاريّ
بسند ّعلى ّعقار ّواقع ّفي ّمنطقة ّلم ّتعلن ّالتسوية ّفيها ّأو ّمستثناة ّمن ّالتسوية ّإذا ّمرت ّعلىّ
التصرفّفيهّتصرفّاًّفعليّاًّمدةّ(ّ)12خمسّعشرّسنةّمنّتاريخّالتصرفّ"ّ ّ.

( (1قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .13
( (2ابوّشنبّاحمدّعبدالكريمّ.مرجعّسابقّصّ .22
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ومنّخاللّالنصّالسابقّفانّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّاعتبرّبأنّالتصرفّبالعقارّغيرّ
المسجلّقبلّنفاذّأحكامهّتصرفّاًّصحيحّاًّ ّونافذّاًّشريطةّأنّيتوفرّفيّالتصرفّعدةّشروطّوهيّ :
 .1كتابةّالعقدّفعقدّبيعّالعقارّغيرّالمسجلّيجبّانّيكونّمكتوباّعلىّشكلّسندّواالّاعتبرّ
الًّ .
البيعّباط ّ
 .2التصرفّالفعليّفيّالعقارّمنّقبلّالمشتريّ .
 .3مرورّمدةّخمسّعشرةّسنهّعلىّالتصرفّالفعليّبالعقارّمنذّتاريخّالتصرفّالفعليّ ّ)1(ّ.
األميري ّّوألغى ّحقّ
وبصدور ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّونفاذه ّألغى ّتصنيف ّالعقارات ّمن ّنوع ّ ّ
التصرفّفيّالعقاراتّاالميريةّباستثناءّالمسائلّاإلرثيةّالشرعيةّواالنتقاليةّقبلّنفاذهّ ّ)2(ّ.
كما ّقسّم ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردني ّالعقارات ّإلى ّعقارات ّمملوكة ّوعقارات ّموقوفةّ
واألراضي ّالمتروكةّواألراضي ّالموات ّ(ّ )3فالعقاراتّالمملوكةّهيّالعقاراتّالتيّيجريّعليهاّحقّ
ّوالتصرف ّبها ّضمن ّالقانون ّأما ّاألراضيّ
الملكية ّالذي ّيولي ّمالكيها ّحق ّاستعمالها ّواستغاللها ّ
المواتّفهيّالعقاراتّالعائدةّرقبتهاّللخزينةّوتركّحقّاالنتفاعّبهاّلمنفعةّعامةّالناسّأو ّجماعةّ
محددةّمنهّأماّاألراضي ّالمواتّهيّالعقاراتّالبعيدةّعنّالعمرانّوالعائدةّللخزينةّوالخاليةّالتيّلمّ
تزرعّوليستّفيّملكّأحدّولمّتجريّعليهاّأعمالّالتسويةّولمّتسجلّولمّتتركّلمنفعةّعامةّالناسّ
وال ّلمنفعة ّجماعة ّمحددة ّمنهم ّ(ّ )4وقد ّمنع ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّالتصرف ّباألراضي ّالمواتّ
بموجبّنصّالمادةّّ 7والتيّنصت ّعلىّ"ّالّيجوزّتملكّاألراضي ّالمواتّأو ّاستغاللهاّأو ّوضعّ
اليدّعليهاّخالفّاً ّألحكام ّالقانونّ"ّوكذلكّمنعّالتصرف ّفيّاألراضي ّالمتروكةّبموجبّالمادةّ/6اّ
( (1الحياريّاحمدّابراهيمّ.شرحّأحكامّالحقوقّالعينيةّ.مرجعّسابقّصفحةّّ .211
( (2قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ.المادةّ/8اّ .
( (3قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ.المادةّّ .2
( (4قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ.المادةّّ .2
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والتيّجاءّبهاّ"ّالّيجوزّبيعّاألراضيّالمتروكةّوالّشراؤهاّوالّالتصرفّفيهاّوالّيجريّعليهاّحكمّ
مرورّالزمنّ"ّ .
وباستقراء ّنصوص ّالقانونية ّأعاله ّفإن ّالمشرع ّفي ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاستثنى ّالعقاراتّ
المسجلةّوغيرّالمسجلةّمنّقاعدةّمرورّالزمنّالمكسبّللحقّأو ّالمسقطّللحقّوعالجّالتصرفاتّ
التيّتمّتّعلىّالعقاراتّغيرّالمسجلةّالتيّتمتّقبلّصدورّالقانونّونفاذهّ .
التصرفات العقارية ومعامالت
الفرع الثالث :الصالحيات الممنوحة للمحكمة في دعاوى إطباا
ّ
التسجي
استحدثّالمشرعّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّفيّالمادةّّ13منهّحلوالّتشريعيةّلمواجهةّ
اإلشكالياتّالقانونيةّوالعمليةّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّإبطالّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّ
التسجيلّولمعالجةّاآلثارّّواإلشكالياتّالعمليةّالتيّلحقتّباألفرادّنتيجةّإبطالّالكثيرّمنّالملكياتّ
العقاريةّبحيثّاعطاءّللمحاكمّصالحياتّتقديريةّفيّدعاوىُّبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّ
التسجيلّ،إماّبإصدارّقرارّحكمّيقضيّبإبطالّوفسخّالتصرفّالعقاريّالباطلّأوّمعاملةّالتسجيلّ
الحقةّواعادةّالحالّإلىّماّكانتّعليهّقبلّالتصرفّّواعادةّ
ّ
الباطلةّ،وماّترتبّعليهاّمنّتصرفاتّ
تسجيلّالعقارّباسمّالمالكّأو ّورثتهّّ ،واّماّالخروجّعنّتطبيقّقواعدّالُبطالن ّوعدمّالحكمّبإبطالّ
وفسخ ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملةّالتسجيلّوالحكمّبإلزام ّالمتسبب ّدفع ّتعويضّعادلّللمتضررّ
من ّالتصرف ّالعقاري ّوفقّاً ّلقيمة ّالعقار ّوقت ّرفع ّالدعوى ّحيث ّنصت ّالمادة ّ/13ب ّمن ّقانونّ
الملكيةّالعقاريةّاألردنيّالتيّجاءّ"ّبّ-إذاّثبتّللمحكمةُّبطالنّتصرفّأوّمعاملةّتسجيلّبشأنّ
عقار ّمسجل ّفلها ّمع ّمراعاة ّقواعد ّحسن ّالنية ّواستقرار ّالملكيات ّالعقاريةّ ،أن ّتقرر ّأي ّمنّ
معاملةّالتسجيلّوالتصرفاتّوالمعامالتّالتيّبنيتّعليهماّ
ّ
الحالتينّ.1"ّ:إبطالّوفسخّالتصرفّأوّ
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فيّحدودّحصةّالمحكومّلهّواعادة ّتسجيلّالحقّالمحكومّبهّباسمهّفيّالسجلّالعقاريّ
ّ
كاملةّأو ّ
للعقار ّموضوع ّالدعوى ّكلما ّكان ّذلك ّممكنّاًّ .2ّ .إلزام ّالمتسبب ّبالضرر ّبتعويض ّعادل ّيدفعهّ
للمتضرر ّوفقّاً ّلقيمة ّالعقار ّوقت ّرفع ّالدعوى ّففي ّحال ّتوصلت ّالمحكمة ّإلى ُّبطالن ّالتصرفّ
العقاريّ،أوّمعاملةّالتسجيلّ ّّ.
قبلّصدورّقانون ّالملكيةّالعقاريةّرقمّّ 13لعامّّ 2112لمّتكنّالمحاكمّتمتلكّايّصالحيةّ
فيّتجاوزّقواعدّالُبطالن ّفقدّكانتّتحكمّبُبطالن ّالتصرف ّالعقاريّأو ّمعاملةّالتسجيلّوماّترتبّ
ّواعادة ّتسجيلّ
عليها ّمن ّتصرفات ّالحقة ّّواعادة ّالحال ّإلى ّما ّكانت ّعليه ّقبل ّالتصرف ّالباطل ّ
العقارّباسمّمالكهّأوّورثتهّوأنّتلكّالصالحيةّالتقديريةّمقيّدةّبعدةّقيودّّوهي:
أوالّ :انّتكونّالمحكمةّناظرةّالدعوىّقدّتوصلتّإلى ّنتيجةّمفادهاُّبطالن ّالتصرف ّالعقاريّ
ّوأحكام ُّبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالتّ
أو ّ ُبطالن ّمعاملة ّالتسجيل ّباالستناد ّإلى ّقواعد ّ
التسجيلّحيثّوردّفيّمستهلّالفقرةّبّمنّالمادةّّ13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ"ّإذاّثبتّ
للمحكمةُّبطالنّتصرفّأوّمعاملةّتسجيلّبشانّعقارّمسجلّفلهاّمعّمراعاةّحسنّالنيةّواستقرارّ
الملكياتّالعقاريةّ"ّوباستعراضّالفقرةّالسابقةّفانّصالحيةّالمحكمةّالواردةّفيّنصّالمادةّّ13
الًّ
مشروطة ّان ّتكون ّالمحكمة ّقد ّتوصلت ّإلى ّنتيجة ّان ّالتصرف ّالعقاري ّموضوع ّالدعوى ّباط ّ
اعدّوأحكامّالُبطالنّالواردةّفيّالقانونّالمدني.
وفقّقو ّ
ثانياّ :يتوجب ّعلى ّالمحكمة ّعند ّإصدار ّقرار ّالحكم ّفي ّالدعوى ّالمنظورة ّأمامها ّبإبطالّ
التصرفّالعقاريّأوّمعاملةّالتسجيلّأوّإلزامّالمتسببّبدفعّتعويضّعادلّللمضرورّمراعاةّقواعدّ
حسن ّالنية ّفالمحكمة ّبموجب ّهذا ّالقيد ّملزمةّ ّبالنظر ّإلى ّالملكيات ّالعقارية ّالتي ّترتبت ّوتعددّ
المالكّ،ودراسةّاآلثارّالتيّستترتبّعلىّإصدارّقرارّإبطالّالتصرفّالعقاريّوماّترتبّعليهّمنّ
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تصرفات ّالحقةّوأن ّالعبرةّبمراعاةّمبدأ ّحسنّالنية ّ(ّ )1ألصحاب ّالملكياتّالعقاريةّالالحقةّالذينّ
سيفقدونّملكيةّعقاراتهمّألسبابّالّعالقةّلهمّبهاّ ّ.
هناّالّبدّمنّالتفريقّفيماّبينّالمالك ّحسنّالنيةّّوالمالك ّسيء ّالنيةّحسنّالنيةّحيثّاعتبرّ
مبدأ ّحسن ّالنية ّشرطّاً ّأساسيّاً ّلتطبيق ّمبدأ ّاستقرار ّالمعامالت ّالعقارية ّإذا ّيشترط ّلعدم ّالحكمّ
بُبطالن ّالعقدّواللجوءّللتعويضّوالتيّيسعىّالمشرع ّمنّخاللهاّالستقرارّالمعامالتّالعقاريةّأنّ
يكونّهذاّالعقارّقدّانتقلّللغيرّوأن ّهذاّالغيرّحسنّالنيةّ،بمعنىّأالّيكونّانتقالّالعقارّللغيرّ
بهدفّالحيلولةّدونّصدورّقرارّب ُبطالنّهذاّالعقد ،فلكيّيتمتعّالغيرّبتلكّالحمايةّالّبدّأنّيكونّ
حسنّالنيةّ،وهذاّماّظهرّمنّخاللّالنصوصّالقانونيةّالواردةّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّ،وذلكّ
منّأجل ّالموازنةّبينّالمصالحّالمتناقضةّفالّيستفيدّمنّتلكّالحمايةّاالستثنائيةّذلكّالغيرّسيءّ
النيةّ،يقعّعلىّالقاضيّدورّتكييفّمسألةّحسنّالنية"ّ ّ)2(ّ.
حيثّنجدّأن ّالمادةّّ 1176منّالقانونّالمدنيّاألردني ّعرفتّالحائزّحسنّالنيةّأنه ّ" ّمنّ
يحوزّالشيء ّويجهلّأنهّيعتديّعلىّحقّالغيرّويفترضّحسنّالنيةّماّلمّيقمّالدليلّعلىّغيرّ
ذلكّوهناّتكونّمصلحةّالحائزّحسنّالنيةّأولىّبالرعايةّوبالذاتّفيّحالّتعدّدّالحائزينّحسنيّ
النية ّوعلى ّالمحكمة ّأن ّتبحث ّفي ّمدى ّحسن ّنية ّالحائز ّ" ّفقد ّراعى ّقانون ّالملكية ّالعقاريةّ
مصلحةّالمالكّحسنّالنيةّالذيّالّيعلمّبُبطالنّالتصرفّالعقاريّ .

( (1ابوّشنبّمرجعّسابقّص23؛ّوالحياريّ.مرجعّسابقّصّ .122
( (2قرارّمحكمةّاالستئنافّرقمّّ2261لعامّّ2121منشوراتّموقعّقراركّ .
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وكذلكّفإن ّالمادةّّ 1177منّالقانونّالمدنيّحددتّالحائزّسيئ ّالنيةّهوّمنّيحوزّالشيءّ
وهوّيعلمّانهّيعتديّعلىّحقّغيرهّوبناءّعلىّذلكّفإنّمنّتؤولّإليهّملكيةّعقارّبموجبّتصرفّ
عقاريّباطلّأوّمعاملةّانتقالّباطلهّوهوّالّيعلمّبالُبطالنّيعتبرّمالكّحسنّالنيةّ ّ.
وبالتاليّفإنّالمحكمةّتأخذّبعينّاالعتبارّحسنّالنيةّوتخرجّعنّقواعدّالُبطالنّ،وأنّمنّكانّ
يعلمّبأن ّالملكيةّانتقلتّإليه ّبموجبّعقدّباطلّأو ّمعاملةّانتقالّباطلة ّفإنه ّيعتبرّمالكّسيئ ّالنيةّ
وبالتالي ّفإن ّالمحكمة ّتقرر ّإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّوما ّترتب ّعليها ّمنةّ
(ّ)1

تصرفاتّالحقةّّواعادةّتسجيلّالعقارّباسمّمالكهّ.

ثالثاّ :على ّالمحكمة ّقبل ّإصدار ّقرار ّالحكم ّفي ّدعوى ّإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملةّ
التسجيل ّمراعاة ّقواعد ّاستقرار ّالملكية ّالعقارية ّقد ّينشأ ّعن ّالتصرف ّالعقاري ّالباطل ّتصرفاتّ
عقارية ّأخرى ّتكون ّمبنية ّعليه ّمثل ّحالة ّانتقال ّملكية ّقطعة ّأرض ّعن ّطريق ّالميراث ّلعدةّ
أشخاصّوهمّبدورهمّقدّيجرونّتصرفاتّعقاريةّلغيرهمّمماّي ّؤديّإلىّتقاسمّملكيةّالعقارّإلىّعدّةّ
أشخاصّ ،وترتّبّعلىّانتقالّملكيةّالعقارّوتقسيمهّعقاراتّكثيرةّوفيّحالّأن ّتمّإبطال ّالتصرفّ
العقاري ّعلى ّالعقار ّاألول ّتبطل ّجميع ّالتصرفات ّالعقارية ّالالحقة ّله ّوتعود ّملكية ّالعقار ّإلىّ
المالك ّاألول ّأو ّورثتهّ ،مما ّيوثر ّعلى ّاستقرار ّالملكية ّالعقارية ّلألفرادّ ،وبمراعاة ّمبدأ ّاستقرارّ
الملكيةّالعقاريةّفيّدعاوىّإبطال ّالتصرفات ّالعقاريةّيزولّعاملّالخوفّلألفراد ّمنّالتملكّخشيةّ
إبطال ّعقاراتهمّمماّيلحقّبهمّأشدّالضررّ،كماّأن ّالعقاراتّالتيّيتمّإبطالهاّتفقدّقيمتهاّالماليةّ
وتصبحّغيرّقابلةّللتداولّبينّاألشخاصّ .
ّ
( (1قرارّمحكمةّاالستئنافّرقمّّ2364لعامّّ2121منشوراتّموقعّقراركّ .
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وقد ّأقرّ ّالمشرع ّهذا ّالمبدأ ّللمحافظة ّعلى ّالملكية ّالعقارية ّألهمية ّحق ّالملكية ّالعقاريةّ
ّواالقتصادية ّفي ّالمجتمعّ ،وكذلك ّللمحافظة ّعلى ّأصحاب ّالحقوق ّواالمتيازات ّعلىّ
االجتماعية ّ
العقاراتّالالحقةّعلىّالتصرفّالباطلّكالرهنّّواإللتزاماتّالتعاقديةّبينّاألشخاصّوبُبطالنّملكيةّ
العقاراتّتبطلّجميعّالحقوقّّواإللتزاماتّالمترتبةّعليهاّنظ ّاًرّإلبطالّملكيتهاّأساسّاًّمماّيوسّعّدائرةّ
الضررّبالنسبةّللغيرّ ،فقدّراعىّالمشرع ّمصلحةّالمجتمعّالعامة ّعلىّمصلحةّالمتضررّالخاصةّ
بأن ّأقر ّمبدأ ّالخروج ّعن ّتطبيق ّقواعد ُّبطالن ّالتصرفات ّالعقارية ّوعدم ّالحكم ّبُبطالنه ّوالحكمّ
المالكينّحسنيّالنيةّوأصحاب ّالحقوقّ
ّ
بالتعويضّللمضرورّفهناّراعىّالمشرع ّمصلحةّالمجتمعّو
ّواإللتزاماتّوراعىّمصلحةّالمتضررّمنّالتصرفّّبالحكمّلهّبالتعويضّعنّالضررّالذيّلحقّبهّ
جراء ّالتصرف ّالباطل ّتطبيقّاً ّللقاعدة ّالقانونية ّ" ّيتحمل ّالضرر ّالخاص ّلدفع ّالضرر ّالعام ّ
ّ

(ّ)1

وبناءّعلىّالصالحيةّإالّأنهّ
شدّيزالّبالضررّاألخفّ"ّ(ّ)2فإنهّ ًّ
وكذلكّالقاعدةّالقانونيةّالضررّاأل ُّ
وسنداً ّألحكام ّالمادة  13من ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّولغايات ّاستقرار ّالمعامالت ّالعقارية ّفإنه ّالّ
يلجأّإلىّإعالنُّبطالنّهذاّالعقدّويتمّاالستعاضةّعنّذلكّبتعويضّالمالكّعنّالضررّالذيّلحقّ
بهّجراءّهذاّالُبطالنّ ّ)3(ّ.
راطبعاّ :شرط ّاإلمكان على ّالمحكمة ّناظرة ّدعوى ّاإلبطال ّأن ّتدقق ّفي ّالواقع ّالعملي ّللعقارّ
ّوالتصرفات ّالعقارية ّالالحقةّعليه ّوهلّهناكّأبنية ّمستحدثةّ
موضوع ّالدعوىّلمعرفة ّحالّالعقار ّ
ومدىّامكانيةّإبطالّالتصرفّالعقاريّموضوعّدعوىّاإلبطالّوماّترتبّعليهّمنّتصرفاتّالحقةّ
فقدّيترتبّعلىّالتصرفّالباطلّملكياتّكثيرهّومتشعبةّيصعبّإبطالهاّجميعّاًّوبالتاليّيعتبرّقرارّ

( (1مادةّرقمّّ.26مجلةّاألحكامّالعدليةّ .
(ّ)2مادةّرقمّ.27مجلةّاألحكامّالعدليةّ .
( (3قرارّمحكمةّاالستئنافّرقمّّ2261لعامّّ2121منشوراتّموقعّقراركّ .
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اإلبطال ّغيرّممكنّتبعّاً ّلقيدّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّفيّالمجتمعّفهناّتقررّالمحكمة ّالخروجّعنّ
تطبيق ّقواعد ّالُبطالن ّوتحكم ّبالتعويضّ ،اما ّأن ّوجدت ّالمحكمة ّبأن ّالعقار ّموضوع ّدعوىّ
(ّ ّ)1

اإلبطالّالّيوجدّعليهّمحدثاتّكثيرةّفأنهاّتقررّالُبطالنّّواعادةّالحالّإلىّماّكانتّعليهّ.

أوردّالمشرعّفيّنصّالمادةّّ13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ.للمحكمةّصالحيةّإبطالّ
وفسخ ّالتصرف ّالباطل ّوال ّبد ّمن ّمعرفة ّقصد ّالمشرع ّمن ّإدراج ّال ُبطالن ّوالفسخ ّمعّاً ّفي ّحالةّ
إبطال ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملةّالتسجيلّوهنا ّالبدّمنّالتفرقةّماّبينّالُبطالن ّوالفسخّوالبحثّ
فيّمقصدّالمشرعّحينّقررّادراجّاإلبطالّوالفسخّمعّاًّ ّ.

ال ُبطالن ّهوّالجزاءّالذيّيفرضهّالقانونّعلىّتخلفّركنّمنّأركان ّانعقادّالعقدّأو ّالتصرفّ
أو ّشرطّمنّشروطّصحتهّوهوّبعبارةّادقّعدمّترتيبّالعقدّألثرّمنّاثارهّسواءّبينّالمتعاقدينّ
أنفسهم ّأو ّبينهم ّوبين ّالغير ّ(ّ )2وقد ّعرف ّالمشرع ّالُبطالن ّفي ّنص ّالمادة ّّ "ّ 168من ّالقانونّ
المدنيّالعقدّالباطلّماّليسّمشروعاّبأصله ّووصفهّبأن ّاختلّركنهّأو ّمحلهّأو ّالغرضّمنهّأوّ
الشكلّالذيّفرضهّالقانونّالنعقادهّوالّيترتبّعليهّأيّأثرّوالّتردّعليهّاإلجازةّ"ّ ّ.
أماّالفسخّفهوّحلّلرباطّالتعاقدّإلخاللّأحدّالعاقدينّلتنفيذّماّترتبّعليهّمنّالتزاماتّعقديةّ
وهوّنظامّيتصلّبالتصرفاتّالقانونيةّالملزمةّللجانبينّويلحقّبهاّفهوّجزاءّيردّفيّالعقودّالملزمةّ
(ّ ّ)3

للجانبينّ.
ّ

( (1قرارّمحكمةّبدايةّحقوقّعمانّرقمّّ1648لعامّّ2121منشوراتّموقعّقراركّ .
( (2الجبوريّ،ياسينّمحمدّ(ّ.)2111المبسوطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ.منشوراتّدارّوائلّللنشرّصّ .12
( (3الطراونةّ،حسنّموسىّ(ّ.)2116نظريةّالُبطالنّفيّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّ.دارّوائلّللنشرّ،صّ .26
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وأن ّسببّالفسخّهوّعدمّتنفيذّاإللتزامات ّوعدمّالتنفيذّبحدّذاتهّواقعةّخارجيةّالّتنصبّفيّ
صلبّالتصرف ّالقانونّوالّتدخلّفيّكيانهّإذ ّأن ّالتصرف ّنشأ ّواكتملّبشكلّقانونيّورتبّاألثرّ
القانوني ّبذمة ّالمتعاقدين ّولكن ّامتناع ّأحدهما ّعن ّتنفيذ ّاإللتزام ّأو ّاخالله ّفي ّتنفيذه ّوهو ّالذيّ
يرتب ّالحق ّفي ّالفسخ ّوالجزاء ّهنا ّهو ّحل ّالرابطة ّالعقدية ّعن ّطريق ّفسخها ّوليس ّلعيب ّفيّ
التصرفّالقانونيّبلّألمرّلحقّعلىّنشوءّوانعقادّالتصرفّالقانونيّبصورةّصحيحةّ(ّ .)1
أما ّمناط ّالُبطالن ّوما ّيقوم ّعليه ّفهو ّعيب ّفي ّالتصرف ّالقانوني ّذاته ّإذ ّقد ّيشوب ّانعقادّ
العقدّال ُبطالنّنتيجةّلمخالفةّالنصوصّالقانونيةّالمنظمةّالنعقادهّوتكوينهّكانعدامّالتراضيّأوّعدمّ
وجود ّالمحل ّأو ّعدم ّمشروعيته ّأو ّعدم ّوجود ّالسبب ّومشروعيته ّمما ّيودي ّإلى ّترتيب ّالجزاءّ
المتمثلّبأنّيفقدّالتصرفّقوتهّالملزمةّوأنّالّيترتبّعليهّّأيّاثرّقانونيّإذّيبدوّأنّمناطّالفسخّ
بينماّمناطّالثانيّوأمرّّ
ّ
يختلفّعنّمناطّالُبطالنّفيّأنّمناطّاألولّمردّهّإلىّأمرّّخارجّالتصرفّ
داخليّفيّصميمّالتصرفّالقانونيّإالّأنّالمشرعّجمعّماّبينّال ُبطالنّوالفسخّكونّأنّالتصرفاتّ
العقاريةّهيّباألساسّعقودّملزمةّألطرافها ّفينشأ ّالتصرف ّنتيجةّتوافرّأركانهّ ّوبانعقادّالتصرفّ
صحيحّاًّيترتبّعليه ّالتزاماتّبينّالمتعاقدينّوفيّحالّفقدانّالتصرف ّأحد ّأركانهّيبطلّالتصرفّ
ويترتبّعلىُّبطالنّالتصرفّفسخّاإللتزاماتّالمترتبةّعليهّأماّمعاملةّالتسجيلّفيطبقّعليهاّقرارّ
اإلبطالّفقطّدونّالفسخّكونهاّليستّتصرفّقانونيّ ّ.
ّ
ّ

( (1الجبوريّ،ياسينّمحمدّ.المبسوطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ،مرجعّسابقّصّ .12
ّ
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الفرع الراطبع :التعويض عن الضرر الذي لحق طبالمضرور
التعويضّهوّالمقابلّالنقديّالذيّيدفعهّالمتسببّلجبرّالضررّالذيّلحقّبالمتضررّنتيجةّ
قانونيّواّماّأنّيكونّتعويضّاً ّقضائيّاًّيحددّمقدارهّبموجبّقرارّقضائيّ
ّ
االخاللّبالتزامّتعاقديّأو ّ
أوّتعويضّاًّاتفاقيّاًّيتمّاالتفاقّعليهّوتحديدّمقدارهّمسبقّاًّبينّأطرافّالعالقةّالقانونيةّ ّ.
ويعتبرّالتعويضّالقضائيّهوّاالصلّفيّالمسؤوليةّالمدنيةّ(العقديةّوالتقصيرية)ّولغايةّمنحّ
التعويضّالقضائيّيجبّانّتتوافرّشروطّمعينةّوهيّاإلخاللّباإللتزام ّالتعاقديّأو ّالتزام ّقانونيّ
والضرر ّوالعالقة ّالسببية ّبينهما ّفإذا ّتحققت ّتلك ّالشروط ّقامت ّمسؤولية ّالمدين ّ(العقدية ّأوّ
التقصيرية)ّ(ّ)1إالّأنّالتعويضّعنّالفعلّالضارّيختلفّعنّالتعويضّعنّاالخاللّبالتزامّتعاقديّ
فالتعويض ّعنّاإلخالل ّبالتزام ّتعاقدي ّينشأ ّنتيجةّاخالل ّأحد ّأطراف ّاإللتزام ّالتعاقدي ّبالتزاماتهّ
التعاقديةّمماّالحقّالضررّبالطرفّاالخرّوّيقدرّالتعويضّبمقدارّالضررّالواقعّفعالّوالّيشملّ
الخسارةّالالحقةّأوّالكسبّالفائتّوذلكّماّوردّبنصّالمادةّّ363منّالقانونّالمدنيّالتيّجاءّبهاّ
الًّحينّ
"ّإذاّلمّيكنّالضمانّمقدراّفيّالقانونّأوّالعقدّفالمحكمةّتقدرهّبماّيساويّالضررّالواقعّفع ّ
وقوعه ّ" ّوقد ّأيدت ّمحكمة ّالتميز ّموقف ّالمشرع ّاألردني ّفقد ّقررت ّ" ّإذا ّلم ّيكن ّالضمان ّفيّ
الًّحينّ
المسؤوليةّالعقديةّمقد ّاًرّفيّالقانونّأو ّفيّالعقدّتقدرهّالمحكمةّبماّيساويّالضررّالواقعّفع ّ
وقوعهّ"ّ ّ)2(ّ.
ّ

( (1الجبوريّياسينّمحمدّ(ّ.)2111الوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدنيّالجزءّالثانيّ.دارّالثقافةّللنشرّص222-221؛ّوالفارّ

عبدالقادرّ(ّ.)2114أحكامّااللتزامّاثارّالحقّفيّالقانونّالمدنيّ.دارّالثقافةّللنشرّ،صّ .72
( (2قرارّمحكمةّالتميزّرقمّ .
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أما ّالتعويض ّعن ّالفعل ّالضار ّفهو ّالتعويض ّالذي ّلحق ّبالمضرور ّنتيجة ّفعل ّالمتسببّ
الضارّويستوجبّلتحققّالمسؤوليةّالتقصيريةّتوافرّأركانهّالضررّوالفعلّالضارّوالعالقةّالسببيةّ
بينهمّ(ّ)1وانّاساسّالمسؤوليةّالتقصيريةّفيّالقانونّالمدنيّنصّالمادةّّ226والتيّجاءّبهاّ"ّكلّ
اضرارّبالغيرّيلزمّفاعلهّولوّغيرّمميزّبضمانّالضررّ"ّويقدرّالتعويضّبمقدارّالضررّالذيّ
لحقّبالمضرورّوماّفاتهّمنّكسبّشريطةّأنّيكونّالضررّنتيجةّطبيعةّللفعلّالضارّفالتعويضّ
عنّالفعلّالضارّيشملّالضررّوبدلّالكسبّالذيّفاتّعلىّالمتضررّ ّ.
أماّالتعويضّالذيّاقرهّالمشرع ّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّفهوّالمقابلّالنقديّالذيّ
يدفعهّالمتسببّبالضررّللمضرورّمنّالتصرف ّالعقاريّالباطلّأو ّمعاملةّالتسجيلّالباطلةّويقدرّ
وفقّاًّلقيمةّالعقارّوقتّرفعّالدعوىّوقدّنصتّعلىّذلكّالمادةّ/13بّ2/منّقانونّالملكيةّالعقاريةّ
التيّجاءّبهاّ"ّالزامّالمتسببّبالضررّبتعويضّعادلّيدفعهّللمتضررّوفقّقيمةّالعقارّوقتّرفعّ
الدعوىّ"ّوقدّاستحدثّالمشرعّمبداّالتعويضّفيّقانونّالملكيةّالعقاريةّكخيارّتلجاّلهّالمحاكمّفيّ
دعاوىّإبطال ّالتصرفات ّالعقاريةّومعامالتّالتسجيل ّبأنّتقررّالزامّالمتسببّبدفعّتعويضّعادلّ
للمتضرر ّفي ّدعوى ّالُبطالن ّبدال ّمن ّان ّتقرر ّإبطال ّالتصرف ّأو ّالمعاملة ّوقد ّمنح ّالمشرعّ
المحاكمّهذهّالصالحية ّللمحاكم ّضمنّضوابطّتتعلقّباستق اررّالملكيةّالعقاريةّومراعاة ّمبدا ّحسنّ
النيةّومدىّامكانّإبطال ّالتصرفاتّالعقاريةّالالحقةّعلىّالتصرف ّالباطلّويحددّمقدارّالتعويضّ
وفقّاً ّلقيمة ّالعقار ّوقت ّإقامة ّالدعوى ّكون ّأن ّحق ّالمتضرر ّبالتعويض ّتقرر ّبموجب ّدعوىّ
اإلبطالّالتصرفّالباطلّايّاستحقهّالمتضررّبنتيجةّالدعوىّ ّ.

( (1سكارنةّ،بسيمّخليلّ(ّ.)2114فعلّالمضرورّوأثرهّفيّالمسؤوليةّالتقصيريةّ.دارّوائلّللنشرّ،صّ .18
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مماّيستوجبّانّيتوافقّبمقدارّالضررّالذيّلحقّبالمضرورّوماّفاتهّمنّكسبّاضافةّإلىّ
انهّتقررّبموجبّقانونّالملكيةّالعقاريةّالذيّحدّدّآليةّتقديرهّوانّالمشرعّبإق اررهّمبدأّالتعويضّعنّ
الضرر ّالذيّلحقّبالمضرورّبدالّمنّإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّالمعاملةّالعقارية ّراعىّمصالحّ
جميع ّاألطراف ّفقد ّراعى ّمصلحة ّالمجتمع ّبالمحافظة ّعلى ّاستقرار ّالملكية ّالعقارية ّّوالسوقّ
العقاري ّكما ّراعى ّمصلحة ّالمتضرر ّمن ّالتصرف ّالعقاري ّالباطل ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّالباطلةّ
بتعويضهّعنّالضررّالذيّلحقّبهّالمتمثلّبفقدانهّلملكيتهّالعقاريةّفيّالعقارّموضوعّالتصرفّأوّ
المعاملة ّّوراعى ّمالك ّالعقارات ّالالحقة ّحسني ّالنية ّبان ّال ّيتم ّإبطال ّملكياتهم ّالعقارية ّوكذلكّ
راعىّمصلحةّالمتسببّبعدمّتحملهّتبعاتّماليةّباهظةّنتيجةّتصرفهّالباطل ّالذيّبموجبه ّانتقلتّ
ملكية ّالعقار ّللمالك ّالالحقين ّحيث ّأنه ّفي ّحال ّإبطال ّالملكيات ّالعقارية ّالالحقة ّتبعا ّإلبطالّ
التصرف ّالباطل ّفإن ّمالّك ّالعقارات ّالالحقة ّسيطالبون ّباألضرار ّالتي ّلحقت ّبهم ّبسبب ُّبطالنّ
ملكياتهم ّالعقارية ّحسب ّتسلسل ّالمالكين ّفكل ّمالك ّعقار ّسيعود ّبما ّلحق ّبه ّمن ّضرر ّنتيجةّ
فقدانه ّلملكية ّعقاره ّعلى ّالمالك ّالسابق ّوهكذا ّحتى ّالوصول ّإلى ّالمتسبب ّبصفته ّمن ّتسببّ
بالتصرفّالباطلّمماّقدّيحملهّاعباءّماليةّباهظةّ.ويتمّتقديرّمبلغّالتعويضّالعادلّالذيّيستحقهّ
المتضرر ّمنّجراءّالتصرف ّالعقاريّالباطلّحسبّأحكام ّالمادةّّ 214منّقانونّالملكيةّالعقاريةّ
والتي ّنصت ّعلى ّ" ّتقدر ّقيم ّالعقارات ّلألغراض ّالواردة ّفي ّهذا ّالقانون ّأو ّفي ّأي ّتشريع ّآخرّ
قضائية ّكانت ّام ّغير ّقضائية ّوتحدّد ّاألحكام ّالخاصة ّبتقدير ّتلك ّالقيم ّتبعّاً ّلمشتمالت ّتعريفّ
العقار ّالوارد ّفي ّهذا ّالقانون ّ ّوبما ّفي ّذلك ّالطرق ّواألساليب ّالواجب ّاتباعها ّعند ّالقيام ّبأعمالّ
اعاتهاّفيهاّواألشخاص ّالمصرحّلهمّبمزاولةّهذهّ
ّ
تقديرّقيمّالعقاراتّ،واألسسّوالعواملّالواجبّمر
يرّتقديرّالقيمّالعقاريةّبمقتضىّنظامّيصدرّلهذهّالغايةّ ،أي ّأن ّمقدارّ
ّ
األعمالّ ،ومواصفاتّتقار
التعويضّفيّدعاوىّإبطال ّالتصرفات ّوالمعامالتّالعقاريةّبأن ّيكونّمقدارّالتعويضّوفقّاً ّالعقارّ
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موضوعّدعوىّاإلبطالّوقتّرفعّالدعوىّ،ويتمّتقديرّقيمة ّالعقارّمنّخاللّخبراءّعقاريينّلتقديرّ
قيمةّالتعويضّالمستحقّللمحكومّلهّفيّدعوىّإبطال ّالتصرف ّأو ّمعاملةّالتسجيلّ ،ويعتبرّهذاّ
استثناءّعنّالقواعدّالعامةّللتعويضّحيثّانّتقديرّالتعويضّيكونّوفقّاًّلقيمةّالعقارّ ّّ.
ًّ
المبدأّ
التصرف طبالعقار موضوع دعوى اإلطباا
الفرع الخامس :منع
ّ
منّالحلولّالتيّأوجدها ّالمشرع ّفيّنصّالمادةّّ 13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّمنحّالمحكمةّ
صالحية ّإصدار ّقرار ّبمنع ّالتصرف ّبالعقار ّموضوع ّالدعوى ّلحين ّالبت ّفي ّالدعوى ّبناء ّعلىّ
الطلبّوتسطيرّالكتبّالالزمةّلذلكّفقدّنصت ّالمادةّّ/ّ 13جّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ
على ّ" ّتقرر ّالمحكمة ّوبناء ّعلى ّالطلب ّمنع ّالتصرف ّفي ّالعقار ّموضوع ّالدعوى ّوالى ّحينّ
سجلّالعقاري ّفيّدائرةّ
ّ
الفصلّبهاّ"ّوتسطيرّالكتبّالالزمةّلتبيتّقرار ّالمنعّمنّالتصرف ّعلىّال
التسجيلّالمختصة ّوأن ّالهدفّمنّوضعّإشارة ّمنعّالتصرف ّلعدمّإحداثّتصرفات ّعقاريةّالحقةّ
على ّالعقار ّموضوع ّدعوى ّاإلبطالّ ،وبالتالي ّتشعّـب ّالتصرفات ّالعقارية ّالالحقة ّعلى ّالتصرفّ
موضوع ّدعوى ّاإلبطال ّوأن ّهذا ّاإلجراء ّمرتبط ّبطلب ّأحد ّفرقاء ّالدعوى ّبمنع ّالتصرف ّبالعقارّ
لحين ّالفصل ّفي ّالدعوى ّفهنا ّيكون ّالمنع ّموقت ّومرتبط ّبنظر ّالدعوىّ ،وقد ّسعى ّالمشرع ّفيّ
قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّإلى ّالمحافظةّعلىّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّفيّالعقاراتّالتيّتكونّ
موضوع ّدعاوى ّعقارية ّقد ّيترتب ّعليها ّإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّّوالملكية ّالعقاريةّالمترتبةّعليهّ،
وللتخفيفّمنّالتصرفات ّالعقاريةّالباطلةّمنّخاللّتقيدّتلكّالتصرفات ّالعقارية ّوقدّاشترطّعلىّ
المحاكمّإصدار ّقرارّبمنعّالتصرف ّفيّالعقاراتّالتيّتكونّموضوعّالدعاوىّالمنظورةّأمامهاّفقدّ
نصت ّالمادةّّ 212منّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّ"ّعلىّالمحاكمّعندّتسجيلّأي ّدعوىّلديهاّ
بشأن ّأي ّعقارّ ،أن ّتطلب ّخطيّاً ّمن ّمدير ّالتسجيل ّوضع ّإشارة ّبوجود ّدعوى ّوبموضوعها ّفيّ
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السجلّالعقاريّللعقارّموضوعّالدعوىّوعلىّمديرّالتسجيلّعندّتسلمهّذلكّالطلبّأن ّيضعّهذهّ
اإلشارةّوأنّيعلمّذويّالعالقةّبوجودهاّعندّطلبّإجراءّأيّمعاملةّتسجيلّعلىّهذاّالعقارّ.

ّ

وانه ّبهذاّالقيد ّيتم ّوضع ّاشارةّمنع ّتصرف ّعلى ّالعقاراتّموضوع ّالدعاوىّالعقارية ّبهدفّ
منع ّإجراء ّتصرفات ّالحقة ّعلى ّالتصرف ّموضوع ّالدعوى ّفقد ّيصدر ّقرار ّبالدعوى ّبإبطالّ
التصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّمما ّسيترتب ّعلى ّذلك ّإبطال ّالتصرفات ّالالحقة ّعلىّ
جرءّأيّتصرفّالحقّ ّّ.
التصرفّوانهّبوضعّاشارةّمنعّالتصرفّعلىّسجلّالعقارّيمنعّإ ّا
وكذلكّاشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّوضعّاشارةّمنعّتصرفّعلىّالبناءّأوّالطابقّالمباعّفيّ
عقارّمسجلّومرخصّللبناءّولمّيتمّالشروعّبإنشائهّفقدّاعتبرهّقانونّالملكيةّالعقاريةّعقداّصحيحّاًّ
ةّواجراءّتصرفاتّعقاريةّ
وانّالهدفّمنّوضعّقيدّمنعّالتصرفّّلغايةّانّالّيتمّبيعهّأكثرّمنّمر ّ
الحقةّعليهّوحمايةّللمشتريّلضمانّاتمامّالبناءّوتملكهّفقدّنصت ّالمادة ّ(ّ/ّ 128أ)ّمنّقانونّ
الملكية ّالعقارية ّعلى ّ" ّيعدّ ّعقدّاً ّصحيحّاً ّوملزمّاً ّلطرفيه ّالوعدّببيعّبناء ّأو ّطابق ّأو ّشقةّعلىّ
عقارّمسجلّمرخصّبإنشائه ّعلىّالخريطة ّولمّيشرعّبإنشائه ّأو ّكانتّتحتّاإلنشاء ّولمّيصدرّ
جرى ّتسجيل ّالعقد ّلدى ّمديرية ّالتسجيلّ .ب ّ– ّيجب ّأنّ
إذن ّبإشغاله ّمن ّالجهة ّالمختصة ّإذا ّ ّ
يتضمنّعقد ّالوعدّبالبيع ّالشروط ّالمتفق ّعليها ّبين ّطرفيه ّوبخاصة ّالثمنّوالمدة ّالواجبة ّلتنفيذهّ
ّوأوصافّالبناءّأو ّالطابقّأو ّالشقةّالمّوعودّببيعها ّأيّمنهاّومواصفاتهّمعّربطةّبخرائطّتوضّحّ
تفصيالتّكلّمنّهذهّاألوصافّوالمواصفاتّ"ّولغايةّعدمّإجراء ّأيّتصرفّالحقّلعقدّالوعدّ
بالبيعّفقد ّإجراء ّأيّمعاملةّتسجيلّعلىّبناءّأو ّطابقّأو ّشقةّموعودّببيعّأيّمنهاّدونّموافقةّ
طرفيّعقدّالوعدّبالبيعّ )1(ّ.وكذلكّاشترطّقانونّالملكيةّالعقاريةّوضع ّإشارة ّمنعّتصرف ّعلىّ
( (1قانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّ،المادةّّ .122
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سجلّالعقارّالمباعّفيّالمزادّالعلنيّفيّحالّإقامةّدعوىّإبطالّإجراءاتّالبيعّبالمزادّالعلنيّوانّ
الهدفّمنّوضعّاشارةّمنعّالتصرفّعلىّسجلّالعقارّلمنعّإجراءّتصرفاتّالحقةّعلىّالعقارّفقدّ
يصدرّقرارّفيّدعوىُّبطالن ّإجراءاتّالبيعّبالمزادّالعلنيّإبطال ّإجراءاتّالبيعّفيّالمزادّالعلنيّ
ّواعادة ّالحالّإلى ّماّكانتّعليه ّفقدّنصت ّالمادة ّ(ّ)2/177منّقانونّالملكيةّالعقاريةّعلىّ"ّفيّ
حالّوقوعّطعنّأمامّالمحكمةّبإجراءاتّالتنفيذّعلىّالمالّغيرّالمنقولّّفعلىّالمحكمةّالطلبّمنّ
الدائرةّالتأشيرّعلىّالسجلّالعقاريّلذلكّالمالّبوقوعّطعنّبإجراءات ّالمزادّ"ّوذلكّليمنعّالمالكّ
الجديدّمنّالتصرف ّفيّالعقارّموضوعّالتنفيذّكونهّقدّتسفرّدعاوىّإبطال ّإجراءات ّالبيعّبالمزادّ
ّواعادةّ
العلني ّإلى ّإبطال ّاإلجراءات ّالتي ّتمت ّعلى ّالعقار ّوالتي ّأدت ّإلى ّبيعه ّبالمزاد ّالعلني ّ
الملكيةّللمدينّالراهنّوأن ّهذاّالشرطّجاءّحمايةّللغيرّكونّأن ّإبطال ّإجراءات ّالمزادّيترتبّعليهّ
إبطالّانتقالّالملكيةّالعقاريةّللعقارّالمباعّوماّترتبّعليهّمنّتصرفاتّالحقةّوبوضعّإشارةّعلىّ
سجلّالعقارّيمنعّإجراءّأيّتصرفّعقاريّعليهّإلىّحينّصدورّقرارّفيّدعوىُّبطالنّإجراءاتّ
التنفيذّ.
كماّواشترطّقانونّالملكية العقاريةّحظرّأيّتصرفّعقاريّأوّمعاملةّتسجيلّعلىّالطابقّأوّ
الشقةّموضوعّالبيعّبالتقسيط .ونظـمّأحكامّبيعّطابقّأوّشقةّفيّعقارّمسجلّبالتقسيطّبأنّاعتبرهّ
عقدّاً ّصحيحّاً ّوملزمّاً ّلطرفيهّإذا ّتمّتسجيلهّلدىّمديريةّالتسجيلّحسبماّنصت ّعليهّالمادةّّ131
التيّجاءّبهاّ"ّأّ-يعدّعقدّاًّصحيحّاًّوملزمّاًّلطرفيهّبيعّبناءّأوّطابقّأوّشقةّ،علىّعقارّمسجلّ،
بالتقسيطّإذاّجرىّتسجيلّالعقدّلدىّمديريةّالتسجيلّ.بّ–ّيجبّأنّيتضمنّعقدّالبيعّبالتقسيطّ.
الشروطّالمتفقّعليهاّبينّطرفيهّوبخاصةّالثمنّ ،واالقساطّ ،والمدةّالواجبةّلتنفيذهّّ ،وأوصافّ
البناءّأو ّالطابقّأو ّالشقةّالمبيعة ّبالتقسيطّومواصفاتهاّ"ّوأن ّاعتبارّعقدّبيعّالشقةّأو ّالبناءّأوّ
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الطابقّمنّالتصرفاتّالعقاريةّالصحيحةّولمنعّأيّإجراءّعليهاّالحقّلعقدّالبيعّفقدّمنعّإجراءّأيّ
تصرفّأوّمعاملةّتسجيلّعلىّالعقارّموضوعّعقدّالبيعّوذلكّبنصّالمادةّ/131اّالتيّجاءّبهاّ"ّ
يحظرّإجراءّأيّمعاملةّتسجيلّعلىّالبناءّأوّالطابقّأوّالشقةّالمبيعةّبالتقسيطّدونّموافقةّطرفيّ
عقدّالبيعّبالتقسيطّ"ّ .
التصرفات العقارية ومعامالت
الفرع السادس :اآلثار القانونية المترتطبة على دعاوى ُطباالن
ّ
التسجي
تعتبرّدعاوىُّبطالن ّالتصرفات ّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّمنّالدعاوىّذاتّاالثرّالكاشفّ
للحقّوليستّدعاوىّمنشئةّلهّحيثّأن ّالهدفّالرئيسي ّلتلكّالدعاوىّهوّاثباتُّبطالن ّالتصرفّ
العقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّ ّوُبطالن ّانتقال ّالملكية ّالعقارية ّواثبات ّملكية ّالمحكوم ّله ّللعقارّ
موضوعّدعوىّالُبطالنّوبنتيجةّالدعوىّيترتبّآثار ّقانونيةّتلحقّجميعّاألطراف ّذاتّالعالقةّفيّ
التصرفّالعقاريّالباطلّأوّمعاملةّالتسجيلّوهذهّاآلثارّهيّ ّ:
أوال :يترتبّعلى ّقرارّالمحكمةّ ّإبطال ّوفسخّالتصرف ّالعقاريّأو ّمعاملةّالتسجيل ُّبطالنّ
انتقالّالملكيةّالعقاريةّالتيّترتبتّعلى ّالتصرف ّالعقاريّالباطلّأو ّمعاملةّالتسجيلّالباطلةّوماّ
الحقةّواعادةّالحالّإلىّماّكانتّعليهّقبلّالتصرفّّواعادةّتسجيلّالعقارّ
ّ
ترتبّعليهّمنّتصرفاتّ
ّوابطال ّجميع ّالملكيات ّالالحقة ّعليهّ
موضوع ّالتصرف ّالباطل ّباسم ّالمالك ّالحقيقي ّأو ّورثته ّ
ّواعادةّحالّالعقارّإلىّماّكانتّعليهّقبلّالتصرفّفتمتدّآثارُّبطالنّالتصرفّأوّمعاملةّالتسجيلّ
لجميع ّالتصرفات ّالعقارية ّالالحقة ّعلى ّالتصرف ّالباطلّ ،ومن ّحق ّمالك ّالعقارات ّالرجوع ّفيماّ
بينهمّللمطالبةّبثمنّالعقاراتّالتيّفقدواّملكيتهاّنظ ّاًرّلُبطالن ّالتصرف ّالعقاريّأو ّمعاملةّالتسجيلّ
وفقّاًّللقواعدّالعامةّلحاالتّالرجوعّبمطالبةّالثمنّ ّ.
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ثانياّ :في ّحالة ّعدم ّالحكم ّب ُبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّّوالحكم ّبالتعويضّ
للمتضرر ّمن ّالتصرف ّالعقاري ّالباطل ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّالباطلة ّيدفعه ّالمتسبب ّبُبطالنّ
التصرف ّأو ّمعاملةّالتسجيل ّفهناّال ّتبطلّالمحكمة ّملكيةّالعقارّوما ّترتب ّعليهاّمنّتصرفاتّ
الحقة ّبل ّتترك ّالوضع ّعلى ّما ّهو ّعليه ّوتقرر ّالحكم ّبالتعويض ّوهنا ّال ّتمتد ّآثار ّالحكمّ
اتّالالحقةّالتيّتمتّبناءّعلىّالتصرفّالباطلّويقتصرّاثرّالحكمّ
ًّ
بالتعويضّعلىّأصحابّالعقار
علىّالمتسببّبُبطالن ّالتصرف ّأو ّمعاملةّالتسجيلّأو ّورثتهّ ،ويمتدّإلى ّالمضرورّمنّالتصرفّ
الباطلّبأنّيتقررّلهّالتعويضّدونّالحكمّلهّبملكيةّالعقارّموضوعّدعوىّالُبطالنّ .
تبةّعلىّالعقاراتّالالحقةّعلىّالعقارّموضوعّالتصرف ّفإن ّقانونّالملكيةّ
ّ
ثالثاّ:اآلثار ّالمتر
العقارية ّلم ّيتطرق ّلها ّولمعالجتها ّيتم ّتطبيق ّقواعد ّاالتصال ّبالعقار ّالواردة ّفي ّالقانون ّالمدنيّ
األردنيّ ،عند ّانتقال ّالملكية ّالعقارية ّبموجب ّتصرف ّعقاري ّباطل ّأو ّمعاملة ّتسجيل ّباطله ّفقدّ
يكونّالمالكّأو ّالمالكّالالحقينّالذينّاكتسبواّملكياتّعقاريةّترتبتّعلىّالتصرف ّأو ّمعاملةّقدّ
قاموا ّبإحداث ّأبنية ّوغراس ّعلى ّعقارات ّوفي ّحال ّإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيلّ
التيّترتبتّعليهاّالملكياتّالالحقةّفماّهوّمصيرّاألبنيةّوالمحدثاتّالتيّتمّإنشاءهاّعلىّالعقارّ.
أما ّفي ّحال ّأن ّقررت ّالمحكمة ُّبطالن ّالتصرف ّالعقاري ّفإن ّقواعد ّالقانون ّالمدني ّتحكمّ
اآلثار ّالمترتبةّعلىُّبطالنّالتصرف ّفيماّيتعلقّباألبنية ّاستحداثّأبنيةّّأوّغراسّأو ّأي ّمنشئاتّ
أخرى ّعلى ّأرض ّالغير ّالمسجلة ّباسمه ّدون ّاقتران ّذلك ّبتسجيل ّالعقار ّعلى ّاسم ّالمحدثّ ،إذّ
المسالةّهناّهيّمنّقبيلّوضعّاليدّعلىّعقارّمسجلّومملوكّللغيرّإذ ّفيّهكذاّحالهّفإن ّماّ
يحكم ّمصير ّالمحدثات ّهو ّقواعد ّااللتصاق ّبفعل ّاإلنسان ّالتي ّنص ّعليها ّالمشرع ّفي ّالموادّ
(ّ)1144-1137منّالقانونّالمدنيّ ،وقدّفرقّالقانونّبينّماّإذا ّكانّالبانيّسيء ّالنيةّوماّإذاّ
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كانّالبانيّحسنّالنيةّفإذا ّاحدثّشخصّبناءّأو ّغراسّأو ّمنشئات ّأخرى ّبموادّمملوكةّلهّعلىّ
أرض ّال ّيعلم ّانها ّمملوكهّانها ّمملوكة ّللغير ّ(الباني ّحسن ّالنية) ّيعتبر ّالباني ّحسن ّالنية ّوفقّ
لمنطوقّالمادةّّ 1141منّالقانونّالمدنيّإذا ّاحدثّغراساّأو ّمنشئات ّأخرىّبموادّمنّعندهّعلىّ
أرض ّمملوكةّلغيره ّبزعم ّسببّشرعيّ :أي ّباالستناد ّإلى ّسببّلو ّصحّلكان ّالتصرف ّصحيحّاًّ
"وبالتاليّيعدّحسنّالنيةّمنّيبنيّفيّأرضّيعتقدّانهّوارثهاّأوّمنّيبنيّبأرضّاشترهاّبعقدّباطلّ
وكانّيجهلّسببّالُبطالنّ.وأن ّتقديرّحسنّنيةّالبانيّمنّسوئها ّوقتّإقامة ّالبناءّ .اماّحكمّهذهّ
الحالةّفيعتمدّعلىّقيمةّالمحدثاتّمقارنةّبقيمةّاألرض ّفإن ّكانتّقيمةّالمحدثاتّقائمةّأكثر ّمنّ
قيمة ّاألرض ّكان ّللمحدث ّأن ّيتملك ّاألرض ّالتي ّاقيمت ّعليها ّبثمن ّمثلها ّبحكم ّالقانون ّوهذاّ
يتطلب ّالتسجيل ّفي ّدائرة ّاألراضي ّالمختصة ّإذا ّتعلق ّاالمر ّبأرض ّتمّت ّفيها ّأعمال ّالتسويةّ،
بالمقابلّإذا ّكانتّقيمةّاألرض ّالّتقلّعنّقيمةّالمحدثاتّبأن ّساوتهاّأو ّزادتّعليهاّفلصاحبّ
األرض ّأن ّيتملكهاّباالتصالّعلىّأن ّيدفعّقيمتهاّقائمةّ .وفيّسبيلّتطبيقّهذاّالحكمّتقدرّقيمةّ
المحدثاتّبحسبّسعرهاّفيّالسوقّاماّاألرض ّفتقدرّقيمتهاّبثمنّالمثلّ.احداث ّشخصّبناءّأوّ
غرسّأو ّمنشئات ّأخرى ّبموادّمملوكةّلهّعلىّأرض ّيعلمّانهاّمملوكةّللغيرّ(البانيّسيء ّالنية)ّ
تنصّالمادةّّ 1141منّالقانونّالمدنيّ"إذا ّأحدث ّشخصّبناءّأو ّغرساّأو ّمنشئات ّأخرى ّبموادّ
من ّعنده ّعلى ّأرض ّيعلم ّانها ّمملوكة ّلغيرهّ ،ودون ّرضاء ّصاحبهاّ ،كان ّلهذا ّأن ّيطلب ّقلعّ
المحدثات ّعلى ّنفقة ّمن ّاحدثهاّ .فإذا ّكان ّالقلع ّمض ار ّباألرض ّفله ّأن ّيتملك ّالمحدثات ّبقيمتهاّ
مستحقةّالقلعّ"ّفهذاّالنصّيعالجّفرضيةّقيامّشخصّبالبناءّأو ّالغرسّبموادّمملوكهّلهّفيّأرضّ
مملوكهّللغيرّوهوّيعلمّبذلكّ ،ويقاسّعلىّذلكّأال ّيستندّالبانيّإلى ّسببّمعقولّيسوغّاالعتقادّ
بأن ّهذه ّاألرض ّملكه ّويراعى ّفي ّتحقق ّهذا ّالوصف ّبوقت ّإقامة ّالمنشآتّ ،فإن ّثبت ّسوء ّنيةّ
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الباني ّكانّلمالك ّاألرض ّالخيار ّبين ّامرينّطلب ّإزالة ّالبناءّعلىّنفقةّالباني ّأو ّاستبقاء ّالبناءّ
وتملكهّباالتصالّ(ّ .)1
راطبعاّ :اآلثار ّالمترتبة ّعلى ّملكية ّالعقارّ ،لم ّيتطرق ّالمشرع ّفي ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّإلىّ
الوضعّالقانونيّللعقارّموضوعّالتصرف ّالباطلّأو ّمعاملةّالتسجيلّالباطلةّفيّحالّتقررُّبطالنّ
التصرف ّواالستعاضة ّعنّإبطال ّالتصرف ّوفسخه ّبالتعويض ّفهناّتكون ّملكيةّالعقارّوماّترتبّ
عليهّباطلةّلوقوعّالُبطالن ّفيّالتصرف ّأو ّمعاملةّالتسجيلّوالّيعتبرّقرارّالمحكمة ّبعدمّإبطالّ
وفسخّالتصرفّالعقاريّأوّمعاملةّالتسجيلّالواقعةّعلىّالعقارّالمسجلّرغمّتوافرّأسبابّالُبطالنّ
والحكمّبالتعويضّرجوعاّعنّالُبطالن ّأو ّتقريرّمشروعيةّالتصرف ّواجازتهّكونّأن ّقواعدُّبطالنّ
اإلجازة ّوالّتلحقهاّوكذلك ّالقواعد ّالواردةّفيّقانون ّالملكيةّالعقاريةّنصّ
التصرفات ّال ّتتم ّعليها ّ ّ
المادةّّ 13لمّتعدلّقواعدّالُبطالن ّبلّجاءتّبصفةّمكملةّلقواعدّال ُبطالن ّلتقريرّالُبطالن ّوفسخّ
باطلةّواعادة ّالحالّإلى ّماّكانتّعليهّأو ّتقريرّالُبطالنّ
ّ
التصرف ّوماّترتبّعليه ّمنّتصرفات ّ
والخروج ّعن ّتطبيق ّقواعد ّالُبطالن ّوالحكم ّبالتعويض ّففي ّحالة ّالحكم ّبالتعويض ّفإن ّالمحكمةّ
تقرر ّال ُبطالن ّالواقع ّعلى ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّدون ّالحكم ّبإبطال ّالتصرف ّأوّ
معاملة ّالتسجيل ّفقرار ّالحكم ّفي ّدعوى ّالُبطالن ّيبين ّبأن ّالتصرف ّالعقاري ّباطل ّأو ّمعاملةّ
التسجيل ّباطلة ّاال ّانه ّلتوافر ّظروف ّتتعلق ّباستقرار ّالملكية ّالعقارية ّومراعاة ّقواعد ّحسن ّالنيةّ
فتقرر ّعدم ّإبطال ّالتصرف ّأو ّالمعاملة ّوالحكم ّبالتعويض ّللمتضرر ّيدفعه ّالمتسبب ّبُبطالنّ
الصرف ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّفعلى ّالمحكمة ّمصدرة ّالقرار ّأن ّتعلل ّفي ّقرارها ّسبب ّالخ ّروج ّعنّ
تطبيقّقواعدّالُبطالنّواالستعاضةّعنهاّبالحكمّبالتعويضّوالّيعتبرّقرارّعدمُّبطالنّملكيةّالعقارّ
( (1الحياريّ،أحمدّإبراهيمّ(ّ.)2121شرحّأحكامّالحقوقّالعينيةّ،صّّ .184
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موضوع ّالتصرف ّالعقاري ّأو ّمعاملة ّالتسجيل ّرجوعا ّعن ّال ُبطالن ّواعتبار ّالملكيات ّالعقاريةّ
صحيحة ّوانما ّاقرار ّلألمر ّالواقع ّوبقاءه ّعلى ّما ّهو ّعليه ّدونما ّأن ّيتم ّاعتبارّالملكية ّالعقاريةّ
صحيحةّ .
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الفص الراطبع:

الخاتمة ،النتائج والتوصيات
أوال :الخاتمة
ّوأسال ّاهلل ّأن ّأكون ّقد ّحققت ّالفائدة ّالعلمية ّوالعمليةّ
تم ّبحمد ّاهلل ّاستكمال ّهذه ّالدراسة ّ
للباحثين ّوطالّب ّالدراسات ّالجامعية ّفي ّدراسة ّالتصرفات ّالعقارية ّومعامالت ّالتسجيل ّببيانّ
همّوالتنظيمّالقانونيّلدعاوىّإبطال ّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّ
أركانهم ّّوأسباب ُّبطالن ّ
قبلّإصدارّونفاذّقانونّالملكيةّالعقاريةّاألردنيّرقمّّ13لعامّّ2112وبعدّنفاذهّ،وبيانّاإلشكالياتّ
يةّواآلثار ّالمترتبة ّعليهاّوالحلولّ
القانونيةّالتيّواجهتّالمحاكمّفيّدعاوىّإبطال ّالتصرفاتّالعقار ّ
التشريعيةّالتيّأوجدهاّالمشرعّفيّنصّالمادةّّ13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّالمتمثلةّبمنحّالمحاكمّ
ّواّما ّبإقرار ّتعويض ّعادلّ
صالحيات ّتقديرية ّإما ّبإقرار ّإبطال ّوفسخ ّالتصرفاتّالعقارية ّالباطلة ّ
يدفعه ّالمتسبب ّللمضرور ّوفق ّقيمة ّالعقار ّوقت ّرفع ّالدعوىّ ،لتكون ّهذه ّالرسالة ّمرجعّاً ّقانونيّاًّ
ألصحاب ّاالختصاص ّنظ ّاًر ّلقلة ّالمراجع ّوالدراسات ّالقانونية ّفي ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردنيّ
ّوُبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّلماّتمّّتوضيحهّبهاّوتبسيطّالحلولّالقانونيةّلدعاوىُّبطالنّالتصرفاتّ
العقاريةّ ّ.
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ثانيا :النتائج
 -1أن ّالمشرع ّفيّقانون ّالملكيةّالعقاريةّاألردني ّمنحّالمحاكمّصالحياتّقانونيةّبإصدار ّق ارراتّ
األحكامّفيّدعاوىُّبطالنّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّالتسجيلّإماّبإبطالّالتصرفّالباطلّ
أوّالمعاملةّالباطلةّوماّترتبّعليهاّمنّتصرفاتّالحقةّأوّالحكمّبالتعويضّالعادلّللمتضررّ
يدفعهّالمتسببّبالضررّوفقّاً ّلقيمةّالعقار ّوقتّإقامة ّالدعوىّّ،وأنّهذاّالمبدأ ّالمستحدثّفيّ
اعدّوأحكام ُّبطالن ّالتصرفاتّالعقاريةّومعامالتّ
قانونّالملكيةّالعقاريةّيعتبرّخروجّاً ّعنّقو ّ
التسجيلّ ّ
 -2لمّيتمّمراعاةّطبيعةّالعقارّوقتّالتصرف ّالباطلّمعّطبيعتهّوقتّإقامة ّالدعوىّفقدّيكونّ
العقار ّوقتّالتصرف ّقطعةّأرض ّإالّأنهّوقتّإقامة ّالدعوىّقدّتمّإنشاء ّأبنيةّعليهاّفهلّيتمّ
تقديرّالتعويضّعلىّأساس ّأرض ّفقط ّدونّالبناءّأمّتقديرهّبالحالةّالتيّهو ّعليهاّ ،وكذلكّ
مراعاةّاختالفّأحكامّتنظيمّالعقارّ.
 -3لمّيبنّالقانونّانهّفيّحالّأن ّقررتّالمحكمةّعدمّالحكمّبإبطال ّوفسخّالتصرف ّوالحكمّفيّ
التعويضّفهلّيكونّفيّذاتّالدعوىّأمّفيّدعوىّمستقلةّ.
 -4رابعاّ :لم ّيتم ّمراعاة ّاستحالة ّالتوصل ّإلى ّالمتسبب ّبالفعل ّفقد ّيثبتّسبب ُّبطالن ّالتصرفّ
العقاريّدونماّأنّيتمّاسنادهّإلىّفاعلهّالمباشرّنظ ّاًرّلمرورّالزمنّكماّفيّحالةّاستبعادّبعضّ
الورثة ّمن ّحجة ّحصر ّاإلرث ّوذكر ّالبعضّاآلخرّفقد ّال ّيتم ّالتوصل ّإلى ّالمتسببّللفعلّ
الضارّ.
 -2أن ّالمشرع ّهدفهّمنّاقرارّالتعويضّبدلّالحكمّبإبطال ّالتصرف ّالعقاريّأو ّمعاملةّالتسجيلّ
راعىّمصالحّجميعّاألطراف.
 -6أن ّالهدفّالرئيسيّمنّالحلولّالقانونيةّالواردةّفيّنصّالمادةّّ 13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّ
المحافظةّعلىّاستقرارّالملكيةّالعقاريةّفيّالمجتمعّ.
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ثالثا :التوصيات
فيّضوءّالنتائجّالسابقةّفقدّخرجتّالرسالةّبالتوصياتّالتاليةّ :
 -1تعديلّنصّالمادةّّ 1/ّ 13منّقانونّالملكيةّالعقارية ّفيماّيتعلقّباحتسابّمرورّالزمن ّالمانعّ
منّسماعّالدعوىّفيما ّيتعلقّبالتقادمّالمسقطّحيثّأنّاستثناءّالتصرفاتّالعقاريةّمنّقاعدةّ
احتساب ّالزمن ّقد ّتزيد ّمن ّدعاوى ّإبطال ّالتصرفات ّالعقارية ّعلى ّأن ّيكون ّالتعديل ّبإلغاءّ
الفقرةّّ 13/ّ 1انّتخضعّالتصرفاتّالعقاريةّللتقادمّالطويلّمدةّّ 12سنةّمنّتاريخّالتصرفّ
أوّمنّتاريخّالعلمّبالتصرفّالباطلّوفقّاًّللقواعدّالعامةّالحتسابّمرورّالزمن.
 -2تعديلّنصّالمادةّ/2/13اّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّبحيثّيشملّإبطال ّالتصرف ّالعقاريّ
كاملّالعقارّوليسّفيّحدودّحصةّالمحكومّلهّبحيثّيكونّالتعديلّكاآلتيّ ّ:
معاملةّالتسجيلّوالتصرفاتّوالمعامالتّالتيّبنيتّعليهماّكاملةّ
ّ
"ّاّ.إبطالّوفسخّالتصرفّأوّ
ّواّعادةّتسجيلّالعقارّباسمّمالكهّقبلّالتصرفّالباطلّ"ّّّ.
 -3تعديلّنصّالمادةّ/2/13بّمنّقانونّالملكيةّالعقاريةّبأن ّيكون ّتقدير ّالتعويض ّوفقّاًّمناسبّاًّ
للضررّدونماّالتقيدّبأنّيكونّوفقّاًّلقيمةّالعقارّوقتّإقامةّالدعوىّ،وأالّيتمّتقيدّالمتسببّفيّ
الباطلّفقطّبدفعّالتعويضّوأنّيتمّإلزام ّالمالكّالالحقيينّبالتعويضّبحيثّتكونّ
ّ
التصرف ّ
الفقرةّبّمنّالبندّّ2منّنصّالمادةّّ13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّكاآلتيّ ّ:
ّتقرر ّالمحكمة ّعدم ّإبطال ّالتصرف ّالعقاري ّالباطل ّوالحكم ّبتعويض ّعادلّ
" ّبّ .أن ّ
للمتضررينّعنّالضررّالذيّلحقّبهمّ"ّ ّ.
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 -4تعديلّنصّالمادةّّ13منّقانونّالملكيةّالعقاريةّبأنّيتمّالحكمّبالتعويضّبدعوىّمستقلةّوأنّ
يكونّقرارّدعوىّاإلبطال ّكاشفّللُبطالن ّالتصرف ّأوّالمعاملةّحيثّأنهّقدّالّتكونّالدعوىّ
مقامةّفيّمواجهةّالمتسببّأوّورثتهّابتداءّأوّلمّيكنّمعروفّالمتسببّوقتّإقامةّالدعوى.
 -2وضعّمعيارّمناسبّللتفرقةّماّبينّالمالكّحسنّالنيةّوالمالكّسيّءّالنية.

97

قائمة المراجع ّ
أوال :الكتب القانونية العامة
أبوّشنبّ،أحمد ّعبدالكريمّ(ّ .)2121الحقوق ّالعينية ّوفقّاً ّألحكام ّالقانون ّالمدنيّوقانون ّالملكيةّ
العقاريةّالجديدّ،دارّوائلّللنشرّ،عمانّ،األردن.

ابوّعرابيّغازيّ.الحقوقّالعينيةّالتبعيةّ.الجزءّالثانيّ،دارّوائلّللنشرّ،عمانّ،األردنّ .
البطاينةّ،ايادّاحمدّ(ّ.)2112موسوعةّالمرشدّالقانونيةّ.دارّوائلّللنشرّ،عمانّ،األردن.
الجبوريّ ،ياسين ّمحمد ّ(ّ .)2112المبسوط ّفي ّشرح ّالقانون ّالمدنيّ ،دار ّوائل ّللنشر ّوالتوزيعّ،
عمانّ،األردن.

الجبوريّ،ياسينّمحمدّ(ّ.)2113الوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ،الجزءّالثانيّ،دارّالثقافةّللنشرّ
والتوزيعّ،عمانّ،األردنّ .

الجبوريّ،ياسينّمحمدّ(ّ.)2111الوجيزّفيّشرحّالقانونّالمدنيّ،الجزءّاألولّ،مصادرّالحقوقّ
الشخصيةّ،دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردن.
الحياريّ،أحمدّإبراهيمّ(ّ.)2121شرحّأحكام ّالحقوقّالعينيةّ،دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،
األردن.
الرشدانّ،محمودّعليّ(ّ.)2111الغبنّفيّالقانونّالمدنيّاألردنيّدراسةّمقارنةّ.دارّالثقافةّللنشرّ
والتوزيعّ،عمانّ،األردن.

الزعبيّ،عوضّأحمدّ(ّ.)2112الوجيزّفيّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّاألردنيّ،دارّوائلّ،
عمانّ،األردن.

السكارنهّ ،بسيم ّخليلّ(ّ .)2114فعلّالمضرور ّوأثرهّفيّالمسؤوليةّالتقصيريةّ .دار ّوائلّللنشرّ،
عمانّ،األردنّ .

سوارّمحمدّوحيدّالدينّ.أسبابّكسبّالملكيةّ .
سوارّ،محمدّحيدّ(ّ.)1222الحقوقّالعينيةّاالصليةّ.دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ .
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سوارّ ،محمد ّوحيد ّالدين ّ(ّ .)2112حق ّالملكية ّفي ّذاته ّفي ّالقانون ّالمدنيّ .دار ّالثقافة ّللنشرّ
والتوزيعّ،عمانّ،األردنّ .

الطراونةّحسنّموسىّ(ّ .)2116نظريةّالُبطالن ّفيّقانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّ.دارّوائلّ
للنشرّ،عمانّ،األردنّ .

عبيداتّيوسفّمحمدّ(ّ.)2112الحقوقّالعينيةّاالصليةّوالتبعيةّ.عالمّالكتبّالحديثّ .
العبيديّعليّهاديّ(ّ)2111الحقوقّالعينيةّ.الطبعةّاألولىّ.دارّالثقافة ّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،
األردنّ .

العبيدي ّعلي ّهادي ّ(ّ .)2121الوجيز ّفي ّشرح ّالقانون ّالمدنيّ .الحقوق ّالعينيةّ .الطبعة ّالثانيةّ.
دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردنّ .

العبيديّ،عليّهاديّ(ّ .)2111العقودّالمسماةّالبيعّوااليجارّ.دارّالثقافة ّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،
األردنّ .
العبيديّ،عليّهاديّ(ّ.)2121شرحّالقانونّالمدنيّالحقوقّالعينيةّ،دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،
عمانّ،األردن.
الفارّ ،عبدالقادر ّ(ّ .)2114أحكام ّاإللتزام ّآثار ّالحق ّفي ّالقانون ّالمدنيّ .دار ّالثقافة ّللنشرّ
والتوزيعّ،عمانّ،األردنّ .

الفارّ،عبدالقادرّوملكاويّبشارّ(ّ .)2111مصادرّاإللتزامّ.مصادرّالحقّالشخصيّفيّالقانونّ
المدنيّاألردنيّ.دارّالثقافةّللنشرّوالتوزيعّ،عمانّ،األردن.

الكسوانيّعامرّمحمودّ(ّ.)2118أحكام ّاإللتزامّاثارّالحقّفيّالقانونّالمدنيّ.دارّالثقافة ّللنشرّ
والتوزيعّ،عمانّ،األردنّ .

المشني ّمنال ّمحمود ّ(ّ .)2111الشرح ّالوافي ّألحكام ّالتركات ّوالمواريثّ .دار ّالثقافة ّللنشرّ
والتوزيعّ،عمانّ،األردنّ .
ثانيا :المجالت العلمية
مجلةّاألحكامّالعدلية.
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ثالثا :الرسائ واالطبحاث والمقاالت العلمية
الحدادّ،راماّمحمدّيحيى ّ(ّ.)2112سلطةّالقاضيّالتقديريةّإزاءّ ُبطالن ّالتصرفاتّالناقلةّلملكيةّ
عقارّفيّإطارّقانونّالملكيةّالعقاريةّ،رسالةّماجستيرّ،جامعةّاليرموكّ،إربدّ،األردنّ .

الخطاطبةّ ،دعاء ّاحمد ّ(ّ .)2121قسمة ّالمال ّالشائع ّفي ّظل ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردنيّ.
رسالةّماجستيرّ.جامعةّآلّالبيتّ ّ.

سالمّ ،دعاء ّناجح ّداوود ّ(ّ .)2121الرهن ّالتأميني ّفي ّقانون ّالملكية ّالعقارية ّاألردنيّ ،رسالةّ
ماجستيرّ،جامعةّالشرقّاألوسطّ،عمانّ،األردن.
الناصرّ ،نصر ّقاسم ّمحمد ّ(ّ .)2121إشكاالت ّفي ّالملكية ّالعقارية ّفي ّالقانون ّاألردنيّ ،رسالةّ
ماجستيرّ،جامعةّمؤتهّ،الكركّ،األردن.
راطبعا :القوانين
قانونّاألحوالّالشخصيةّاألردنيّ.
القانونّالمدنيّاألردنيّلعامّ.1276
قانونّالملكيةّالعقاريةّرقمّّ13لعامّّ ّ.2112
قانونّأصولّالمحاكماتّالمدنيةّ.
خامسا :األحكام القضائية
منشوراتّموقعّقراركّ .

