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المشرف
الدكتور مهند عزمي ابو مغلي
نظ ث ار للصثثعوبة العمليثثة فثثي بعثثض االحيثثان ان يقثثوم الشثثخص بجميثثع التصثثرفات
القانونية بصفة شخصية لتعدد االهتمامات والمشاغل الحياتية فقد يلج البعض الى اسناد
مهمثثة القيثثام بثثبعض التصثثرفات الثثى الغيثثر ثثن طريثثق االنابثثة أو الوكالثثة وحيثثث ان مثثثل
هذه التصرفات والسلطات التي يكون بمقثدور النائثب أو الوكيثل القيثام بهثا مثن خثالل قثد
الوكالثثة ك كثثان حريثثا باغلثثب التش ثريعات ان تثثنظم هثثذا العقثثد وتوليثثه اهميثثة بالغثثة وهثثذا مثثا
فعله المشرع االردني ندما قام بتنظيم قثد الوكالثة فثي مثتن القثانون المثدني فثافرد للعقثود
بابثثا خاصثثا كثثان لعقثثد الوكالثثة نصثثيبا فيثثه وبالتثثالي اسثثب

لثثى هثثذا العقثثد صثثفة " العقثثد

المسث ثثمى "واذا تعلث ثثق يالوكالث ثثة حث ثثق الغيث ثثر أو فث ثثي حالث ثثة إذا تعل ث ثق بالوكالث ثثة حث ثثق الوكيث ثثل
الشخصي نكون هنا امام ما يعرف بالوكالة غير القابلة للعزل.
ونظ ث ار النتشثثار الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل فثثي البيثثوع العقاريثثة بشثثكل خثثاص وفثثي
المنقوالت بشكل ثام فقثد وقثع اختيثاري لهثذا الموضثوع ليكثون محثل بحثث ود ارسثة بهثدف

ك

اظهثثار أهثثم مالمثثص وخصثثائص وشثثروط تلثثو الوكالثثة واألوض ثاع القانوني ثة بشثثكل ثثام ثثثم
تعريف الوكالة غير القابلة للعزل وخصائصها واإلشكاالت العملية والواقعية
التثثي قثثد تواجثثه المتعثثاملين بهثثا ك وقثثد ا تمثثدت فثثي البحثثث لثثى المثثنهن التحليلثثيك
خصوصثثا فثثي ظثثل قلثثة الد ارسثثات الكافيثثة حيثثث لثثم يحثثظ – بثثرغم اهميتثثه -الثثى البحثثث
والدراسة الكافيتين وقد اطلعت لثى العديثد مثن وجهثات النظثر بهثذا الصثدد وقثد تمكنثت
من الوقوف لى طبيعثة الوكالثه غيثر القابلثة للعثزل وتحديثد مالمحهثا واإلشثكاالت العمليثة
فثثي ظثثل التشثريع األردنثثي والتكييثثف القثثانوني للوكالثثة غيثثر القابثثة للعثثزل فثثي العقثثارات بعثثد
انتهثثاء مثثدتها القانونيثثة ومثثن وجهثثة نظثثري حيثثث يبقثثى حثثق المشثثتري فثثي المبيثثع وبكامثثل
الثمن ويكون حقه متعلق بالثمن .
وفثثي النهايثثة فقثثد توصثثلت مجمو ثثة مثثن التوصثثيات واالسثثتنتاجات بشثثان الوكالثثة
غيثثر القابلثثة للعثثزل لثثى أرسثثها ضثثرورة تحديثثد إطثثار تش ثريعي واضثثص لحكثثم تلثثو المس ث لة
واالبتعاد ن التناقض في االحكام بين النصوص القانونية المختلفةك وكذلو ضرورة إ ادة
النظ ثثر م ثثن قب ثثل القض ثثاء االردن ثثي بموض ثثوع تل ثثو الوكال ثثة تجنب ثثا ألي إش ثثكال ق ثثد يقث ثع ف ثثي
المسثثتقبل وضثثرورة النظثثر الثثى تلثثو الوكالثثة فثي إطثثار سثثببها الصثثحيص الثثذي انشثثئت مثثن
أجله .
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Since the contract of agency is one of the most important
contracts of practical contracts in life, and one of more committed
between individuals and persons, we find that Jordanian legislators
left especial chapter in the Jordanian civil law for it.
The agency contract is distinguished by being not obligatory,
so that is possible for principal to polish the agent whenever he
wishes ، and since there is an exceptions to every rule ، the
Jordanian legislator in civil law exempted tow kinds of agency for
the non-obligatory status, and he prevented principal revoking the
agent in theirs ، these two kinds are cannot to be done if others
right and the agent right have something to do with agency.
Therefore during this study and aimed at showing the most
important aspects and features of that agency, and the lawful
conditions related to it within the framework of Jordanian
Legislation.
During the study I also dealt with the agency in general, then
I defined the irrevocable agency and its merits ، and I discussed in

م

the quality of this agency as it is being one hiding the real-estate
selling and other kinds of transferable items, I also depended in
my discussion on the analytic-method owing to the non-existence
of adequate studies on this topic ، and by following this procedure
which is supported-by various viewpoints I was able to decide the
nature of the irrevocable agency and to define its aspects in
Jordanian legislation.
Accordingly I was able to draft a number of recommendations related to that agency ahead of which is the need for a clear
legislation to rule that issue, and to keep away from contradiction
among different lawful texts, and also the need for Jordanian
jurisdiction to review the subject of this agenc, so as not to face
any problems in the future and need to take into consideration the
true reasons on which the agency is based.
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الفصل األول
مقدمة الدراسة
المقدمةintroduction :
أوال :تمهيد
إن اإلشكالية التي يطرحها هذا البحث بخصوص قثد الوكالثة فثي القثانون المثدني
األردنثثي بشثثكل ثثام وموضثثوع الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل بشثثكل خثثاص  -موضثثوع هثثذه
الدراسة  -تكمن بما يحيط بالوكالة من غموض في كثير من جوانبها تتطلب مثن الباحثث
التعمثثق فثثي هثثذا الموضثثوع بشثثكل جيثثد للوصثثول الثثى أكثثثر مثثواطن الخلثثل التثثي تعتثثرض
سثثبيل المتعثثاملين بهثثاك فعلثثى الثثرغم مثثن الثثنص لثثى أحكامهثثا فثثي إطثثار القثثانون المثثدني
األردنثثي بنصثثوص كثي ثرة واإلحاطثثه بمعظثثم تفاصثثيلها فثثي هثثذا الش ث نك وهثثذا لثثيس بثثاألمر
الغريب ذلو أن التصرفات القانونية تثتم إمثا أصثالة أو نيابثةك ولمثا للوكالثة مثن شث ن كبيثر
في حياة المجتمعات والتي تعتبثر بحثق مثن أهثم اشثكال تيسثير القيثام بالتصثرفات القانونيثة
كما أشرنا سابقاك خاصة مثن قبثل الكثيثر مثن االفثراد الثذين ال يسثتطيعون القيثام بمثثل هثذه
اال مثثال ب نفسثثهمك فقثثد نظثثم المشثثرع االردنثثي هثثذه المواض ثيع فثثي الم ثواد  151-111مثثن
القانون المدني رقم ( )11لسنة .1215

2

ومن أهثم المبثادا التثي يثنص ليهثا القثانون المثدني األردنثي بهثذا الشث ن هثو مبثدأ
حثثق الموكثثل بعثثزل وكيلثثه متثثى شثثاءك إال أن المشثثرع لثثم يتثثرو هثثذا المبثثدأ لثثى اطالقثثه بثثل
ن ثثص ل ثثى ثثدم جث ثواز ث ثزل الموك ثثل للوكي ثثل بش ثثكل مطل ثثق فق ثثد ن ثثص ف ثثي الم ثثادة 151
"للموكثثل ان يعثثزل وكيلثثه متثثى أراد إال إذا تعلثثق بالوكالثثة حثثق للغيثثر أو صثثدرت لصثثالص
الوكيل "من القانون المدني لى دم جواز ثزل الموكثل للوكيثل إذا مثا تثوافرت حالثة مثن
الحاالت المنصثوص ليهثا فثي تلثو المثادة والتثي تسثمى اصثطالحاك بالوكالثة غيثر القابلثة
للعزل فكان هثذا المثنهن صثورة مثن صثور الخثروج لثى المبثدأ العثام بجثواز ثزل الوكيثلك
وما يترتب لى ذلو من إشكاالت.
وتكمن أهمية البحث هنا في ان الوكالة بإ تبارها احثد التصثرفات القانونيثة االكثثر
أهمية وشيو ا وما يتفثرع نهثا مثن تصثرفات تطثال جميثع نثواحي التعامثل بثين األفثراد مثن
أكثثثر العقثثود شثثيو ا فقثثد نظثثم المشثثرع قثثد البيثثع تنظيمثثا دقيقثثا ومفصثثالك لثثيس فثثي القثثانون
المثثدني بثثل تجثثاوز ذلثثو إلثثى العديثثد مثثن الق ثوانين الخاصثثة مثثثل القثثانون المعثثدل لأحكثثام
المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم  11لسنة  1211وقانون الكاتثب العثدل رقثم  11لسثنة
 1211المنش ثثوران بالجري ثثدة الرس ثثمية خاص ثثة تل ثثو المتعلق ثثة بالعق ثثارات وبع ثثض المنقث ثوالت
التي تتطلب صحة التصرفات بش نها كتسجيل تلو التصرفات لدى دوائثر رسثمية خاصثةك
بذلو ووجوب إتباع شكلية معينة بنص القانون.
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ولما كان األمر كذلو فقد جاءت الوكالة غير القابلة للعزل لتزيد من تعقيد األمثور
ف ثثي ك ثثل م ثثا يتعل ثثق بمسث ث لة البي ثثوع العقاري ثثة خاص ثثة والبي ثثوع بش ثثكل ثثام م ثثن إش ثثكاالتك
خصوصا وأن جميع القوانين المتعلقة بالمنقوالت ذات الطبيعثة الخاصثة تثنص لثى اتبثاع
اجثراءات خاصثثة لصثثحة البيثثع وتحثثت طائلثثة بطثثالن االجثراء أو العقثثد أو التصثثرف اذا لثثم
تثراع تلثثو الشثثكليات أو االجثراءات المحثثددةك ولثثم يقثثف الخثثالف نثثد حثثد الخثثالف النظثثري
في مس لة الوكالة غير القابلة للعزل من حيث تقاربهثا مثع بعثض البيثوع العقاريثة و النظثر
إليها كبديل ملي يتم فيه إخفاء البيع العقاري نظث ار للكلفثة الباهضثة لنقثل الملكيثة بكثل مثا
يتمثثثل ذلثثو مثثن اهثثدار لكثيثثر مثثن القوا ثثد القانونيثثة ازم ثرة والتثثي ال يجثثوز مخالفتهثثا تحثثت
طائلة البطالنك وما يتعلق بذلو من ترتيب لكثيثر مثن الحقثوق التثي قثد تصثل إلثى إ طثاء
حثثق بالملكيثثة مترتثثب لثثى اتمثثام بيثثع وانجثثازهك وا تبثثار الوكالثثة سثثببا مثثن اسثثباب كسثثب
الملكي ثثة ف ثثي الق ثثانون الم ثثدني األردن ثثيك ب ثثل تج ثثاوز الخ ثثالف ذل ثثو االخ ثثتالف والتض ثثارب
النظثثري الثثى االخثثتالف والتضثثارب فثثي التطبيقثثات القضثثائية المتعلقثثة بهثثذا الش ث نك وثثثار
الخثالف فثي القضثثاء االردنثي بث لى درجاتثه بشث ن هثذه القضثثيه ممثا دفثثع محكمثة التمييثثز
األردنية لالجتماع بهيئة امة موسعة مكونة من خمسة شر قاضياك وأرست مبثدأ يعتبثر
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ثثثورة قانونيثثة فثثي هثثذا المجثثال بكثثل مثثا يمثثثل بثثهك وقثثد تصثثل فثثي بعثثض بنثثوده إلثثى إهثثدار
نصوص قانونية قائمة نزوال ندها يسمى بالضرورات العملية(.)1
كما نظم القانون المعثدل لالحكثام المتعلقثه بثاالموال غيثر المنقولثه رقثم ( )11لسثنة
 1211احكامث ث ا خاص ثثه بالوكال ثثه الخاص ثثه والوكال ثثه الخاص ثثه غي ثثر القابل ثثه للع ثثزل حي ثثث
نصت الماده ( )11لى أنه:
أ  .الوك ثثاالت المتعلق ثثة بالتص ثثرفات الناقل ثثة للملكي ثثة لأمث ثوال غي ثثر المنقول ثثة ورهنه ثثا الت ثثي
ينظمهثثا كات ثب العثثدل داخثثل المملكثثة أو التثثي ينظمهثثا قناصثثل المملكثثة األردنيثثة الهاشثثمية
وكت ثثاب الع ثثدل خ ثثارج المملك ثثة االردني ثثة الهاش ثثمية لتمك ثثين الوكي ثثل م ثثن إجث ثراء التص ثثرفات
المشار إليها أ اله الى شخص أخر تعمل بها مديريات تسجيل األ ارضثي خثالل سثنة مثن
تاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ احكامها لدى تلو المديريات خالل المدة.
ب .الوكثثاالت التثثي ينظمهثثا الموظفثثون المثثذكورون فثثي الفق ثرة (أ) مثثن هثثذه المثثادة وف ثثق
أحكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صالحيات مماثلة وفق ترتيثب خثاص بموجثب قثوانين
خاصثثة والمتضثثمنة التصثثرفات الناقلثثة لملكيثثة األم ثوال غيثثر المنقولثثة ورهنهثثا والمتعلثثق بهثثا
حثثق الغيثثر واجبثثة التنفيثثذ فثثي جميثثع األحثوال لثثدى مثثديريات التسثثجيل والمحثثاكم فثثي خثثالل
سنة من تاريخ تنظيمها سواء أ زل الموكثل الوكيثل أم تثوفى الموكثل أو الوكيثل وفثي حالثة

) (1تمييز حقوق القرار 1222 / 1121 :المجلة القضائية لسنة  1222صفحة 111

5

وفثثاة الوكيثثل تقثثوم مثثديريات تسثثجيل األ ارضثثي بتنفيثثذ الغثثرض مثثن الوكالثثة بنثثاء لثثى طلثثب
أحد الورثة.
ج .تنفثثذ الوكالثثة المشثثار إليهثثا أ ثثاله بتنظثثيم قائمثثة حصثثص ورسثثوم فثثي حالثثة وفثثاة الوكيثثل
ويس ثثتوفى ثثن تنفي ثثذ الغ ثثرض م ثثن الوكال ثثة ضث ثريبة بي ثثع العق ثثار ورس ثثوم تس ثثجيل األ ارض ثثي
ورسثثوم إنتقثثال ثثن القيمثثة المقثثدرة للحصثثص الموكثثل بهثثا وفثثق أحكثثام قثثانوني ض ثريبة بيثثع
العقثثار ورسثثوم تسثثجيل اال ارضثثي وتسثثجل المعاملثثة لثثى إ تبثثار أنهثثا معاملثثة بيثثع وانتقثثال.
د .إذا ورد نص في سثند الوكالثة يحثدد مثدة العمثل بهثا ألقثل مثن سثنة فيعمثل بهثذا الثنص.
هث .ال يجوز أن تتضمن الوكالة المشار إليهثا فثي هثذه المثادة أي نثص يخثول الوكيثل حثق
توكيل غيره ك وال يعمل ب ي نص يخالف أحكثام هثذه الفقثرة ورد فثي أي وكالثة نظمثت قبثل
نفاذ هذا القانون.
و -1.يجثثب تثبيثثت الوكالثثة المشثثار إليهثثا فثثي هثثذه المثثادة لثثدى مديريثثة التسثثجيل المختصثثة
مقابثثل رسثثم نسثثبته ( )15بث لف سثثتة شثثر بثثاأللف مثثن القيمثثة المقثثدرة للمثثال غيثثر المنقثثول
الموكثثل بثثه وتوضثثع إشثثارة بهثثذا الخصثثوص لثثى صثثحيفة السثثجل العقثثاري العائثثدة لثثذلو
المال ويحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا لى بيع العقار.
-1ال يج ثثوز للموك ثثل أو الغي ثثر إجث ثراء اي تص ثثرف مهم ثثا ك ثثان نو ثثه بم ثثا ف ثثي ذل ثثو ايق ثثاع
الحجثثز لثثى األم ثوال غيثثر المنقولثثة موضثثوع الوكالثثة المشثثار اليهثثا فثثي هثثذه المثثادة بعثثد
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تسجيل الوكالة لى صحيفة السثجل العقثاري لتلثو األمثوال لثدى مديريثة تسثجيل اال ارضثي
المختصة.
ز -1.الوكاالت التي يتم تنظميها بين األصول والفروع صعودا أو نثزوال أو بثين الثزوجين
واألخوة واألخوات أو بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة شر سنوات.
-1ال يلثثزم الوكيثثل بتسثثجيل الوكالثثة المشثثار إليه ثثا فثثي البنثثد ( )1مثثن هثثذه الفقث ثرة إال إذا
كانت غيثر قابلثة للعثزل وطلثب تسثجيلها فيتوجثب ليثه ندئثذ دفثع الرسثم المشثار إليثه فثي
البند ( )1من الفقرة (و) من هذه المادة.
ح .تعتبث ثثر الوكث ثثاالت المنظمث ثثة قبث ثثل نفث ثثاذ أحكث ثثام هث ثثذا القث ثثانون سث ثثارية المفعث ثثول بالنسث ثثبة
ألحكامها ومددها حتى تاريخ إنتهاء آجالها.
وم ثثن الجان ثثب التنظيم ثثي قام ثثت دائث ثرة تس ثثجيل األ ارض ثثي بوض ثثع أس ثثس لتطبي ثثق
األحكام القانونيه المتعلقة في الوكثاالت بجميثع أنوا هثا بحيثث يثتم تطبيقهثا فثي حثال تقثديم
أي وكال ثثه لل ثثدائرة م ثثن أج ثثل إنف ثثاذ أي تص ثثرف ل ثثى الس ثثجل العق ثثاري وق ثثد إش ثثتملت ه ثثذه
األسثثس لثثى توضثثيص مثثا ورد مثثن أحكثثام فثثي القثثانون المثثدني والقثثانون المعثثدل لأحكثثام
لمتعلقة باألموال
غي ث ثثر المنقولث ث ثةك إال أن الث ث ثدائرة وألهمي ث ثثة موض ث ثثوع الوك ث ثثاالت م ث ثثن جهث ث ثة وخط ث ثثورة
إسثتعمالها فثي المثال غيثر المنقثثول مثن جهثه أخثرى قامثثت بالعديثد مثن اإلجثراءات الهثثدف
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منهثثا جعثثل إسثثتخدام هثثذه الوكثثاالت لثثى السثثجل العقثثاري بشثثكل أكثثثر أمانثثاك ومثثن أجثثل
إسثثتقرار المعثثامالت نظ ث ار ألن إسثثتخدام الوكال ثة للتصثثرف فثثي األم ثوال غيثثر المنقول ثة لثثه
خصوصثثيةك إذا تعلثثق األمثثر فثثي التصثثرفات الناقلثثه للملكيثثهك أو مثثا فثثي حكمهثثا وتتشثثدد
الدائرة في تفسير نصوص الوكاله أحيانا الستظهار نيثة طرفيهثاك وبيثان مثا قصثده الموكثل
في حال كون النص لى التصرف فيه لبس أو غموض.
ورغثثم ذلثثو يحثثدث إشثثكاليات أحيانثثا فثثي تنفيثثذ هثثذه الوكثثاالتك لثثذا قامثثت الثثدائرة
بالعديد من اإلجراءات الفنية الهدف منها التاكد من أن الوكاالت العدلية التي تقثدم للثدائرة
بمستوى من الدقثة وصثادرة ثن أصثحاب حثق التصثرف فثي األمثوال غيثر المنقولثه بهثدف
الت كثثد مثثن سثثالمة إسثثتخدامها مثثن خثثالل مطابقثثة أسثثماء المثثوكلين ومعلومثثاتهم الثواردة فثثي
الوكثثاالت مثثع سثثجلهم المثثدنيك مثثن خثثالل تفثثاهم تثثم بثثين دائ ثرة األح ثوال المدني ثة والثثدائرة
لتمكثثين المسثثتخدمين فثثي الثثدائرة مثثن االطثثالع لثثى الملثثف الشخصثثي للمثثوكلين ومطابقتثثه
مع معلومات السجل العقاري.
تث ثثم ال ث ثربط اإللكترونث ثثي مث ثثع دكتث ثثاب العث ثثدل لغايث ثثات تمكيث ثثنهم مث ثثن اإلطث ثثالع لث ثثى
معلومات األمثوال الغيثر منقولثة موضثوع الوكالثة وبثنفس الوقثت تمكثين موظثف الثدائرة مثن
اإلطالع لى معلوماتها من خالل قا دة البيانات الخاصة بكاتب العدل.
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إال أنث ثثه ورغث ثثم ذلث ثثو ف ث ثإن الوكالث ثثه تبقث ثثى مصث ثثدر قلث ثثق للث ثثدائرة وال ننصث ثثص بث ثثاللجوء
للوكاالت إال في حاالت الضروره القصوى لى أن يتم تثبيتها في نفثس التثاريخ الثذي يثتم
التوكيل فيه إذا كانت وكاله خاصه غيرقابله للعزل.
وقد كانت هذه إحدى المشاكل التي تز ن الدائرة والمحاكم لذا فثإن القثانون المعثدل
لأموال غير المنقولة رقم ( )11لسنة  1211والتعديالت التثي طثرأت ليثه والثذي أصثبص
س ثثاري ا ف ثثي  1221/5/11أل ثثزم الوكي ثثل ف ثثي الوك ثثاالت غي ثثر القابل ثثه للع ثثزل بتثبي ثثت ه ثثذه
الوكاالت لمنع الموكل مثن التصثرف فثي قطعثة األرض أو الحصثص بعثد إ طثاء الوكالثه
سواء بالخط أو سوء نيه(.)1
وكانت مدة الوكاله خمس سثنوات ولثم يكثن التثبيثت قبثل هثذا التثاريخ إجثراءا إلزاميث ا
وهثثذه األحكثثام تثثم تعثثديلها نظ ث ار للمشثثاكل التثثي حصثثلت نتيجثثة طثثول مثثدة الوكالثثه و ثثدم
إلزامي ثثة التثبي ثثت ه ثثذا م ثثن جه ثثة وم ثثن جه ثثة أخ ثثرى س ثثوء إس ثثتخدام الوك ثثاالتك وق ثثد تض ثثمن
التع ثثديل ال ثثذي ج ثثرى ل ثثى الوك ثثاالت ف ثثي ثثام 1221ك إن الوك ثثاالت الس ثثابقه ل ثثى ه ثثذه
التعثثديالت تبقثثى سثثاريه بمثثددها وأحكامهثثا .و ليثثه فثثان الوكثثاالت التثثي صثثدرت قبثثل هثثذا

) (1جبرك حيدر سعيدك الوكالثة الخاصثة غيثر القابلثة للعثزل وأنقضثاء اجلهثاك رسثالة ماجسثتير جامعثة الشثرق االوسثط ك
1211ك ص .12

9

الت ث ث ثثاريخ تبق ث ث ثثى م ث ث ثثدة ص ث ث ثثالحيتها خم ث ث ثثس س ث ث ثثنوات ل ث ث ثثذا فجميعه ث ث ثثا إنته ث ث ثثت قب ث ث ثثل ت ث ث ثثاريخ
.1211/5/15
والوكثثاالت التثثي مثثدتها سثثنة وكثثون مثثدة السثثنه مثثدة صثثالحيه لثثذا فهثثي تنتهثثي قبثثل
مث ثثرور التث ثثاريخ المث ثثدون كتث ثثاريخ صث ثثدور لهث ثثا حيث ثثث ان الوكث ثثاالت التث ثثي صث ثثدرت بتث ثثاريخ
1211/11/1ك تنتهي فثي نهايثة دوام يثوم  1211/11/1ألن مثدة نفثاذ الوكالثة مثن تثاريخ
الصدور وحتى انتهاء السثنة يعتبثر مثدة صثالحية وبفواتهثا تنتهثي هثذه الصثالحية المعطثاة
للوكيل .والمقصود بالصالحية( :وهي السقف الزمنثي الثذي يكثون بمقثدور الوكيثل ممارسثة
كافة صالحياته دون معارضة موكله).
وقد اجاز القانون للوكيل قصر مدة الوكالثه ألقثل مثن ذلثو بث ن يحثدد مثده أقثل مثن
سثثنه لثثى ان يثثتم ذكثثر ذلثثو ص ثراحة بمثثتن الوكالثثة و نثثدها تنتهثثي الوكالثثه بمثثرور المثثدة
المحثددة وأذا حثثددت لفتثرة اطثثول مثثن ذلثو فثثال يكثون بمقثثدور الوكيثثل اجثراء البيثثع اوالثثرهن.
والوكثثاالت التثثي تصثثدر بثثين األصثثول والفثثروع واإلخثثوة واألخ ثوات والورثثثة بعضثثهم بثثبعض
مثثدتها شثثر سثثنوات وال يشثثترط تثبيتهثثا إال إذا طلثثب الوكيثثل تثبيتهثثا وتفثثرض ليهثثا نفثثس
الرسوم.
وبشكل ام فإن التعديل الذي ط أر لى موضوع الوكاالت فثي ثام  1221والثذي
قص ثثر م ثثدتها ال ثثى س ثثنة واح ثثدة وف ثثرق ب ثثين حال ثثة تنظيمه ثثا ب ثثين األص ثثول والف ثثروع والخل ثثف
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الخثثاص وخثثارج إطثثار هثثذه العالقثثة يعتبثثر تفريثثق غيثثر مبثثرر مثثن ناحيثثة كونهثثا وكالثثة غيثثر
قابلثة للعثزل واألصثل أن تكثون مقبوضثة الثثمن ومثن ناحيثة اخثرى فثان الوكالثة التثي مثثدتها
سنة تثبت لى صحيفة السجل ومدة التثبيت بمقثدار مثدة الوكالثة ويثتم حسثم رسثم التثبيثت
حتثثى لثثو تثثم تنفيثثذ الوكالثثة وتثبيتهثثا فثثي ذات اليثثوم وكثثان مثثن األفضثثل أن يثثتم قصثثر مثثدة
التثبيت لفترة أقل من مدة الوكالة لكل ما تقدم فقثد اثثرت الكتابثة فثي هثذا الموضثوع وبحثثه
بشقيه النظري والتطبيقي في ظل التشريع األردني.
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ثانيا :مشكلة الدراسة study issue
تكمثثن مشثثكلة هثثذه الد ارسثثة فثثي أن مثثا جثثاء بثثه المشثثرع فثثي كثيثثر مثثن النصثثوص
النتعلقة بإنقضاء الوكالة غير القابة للعزل جثاء مخالفثا لمثا قثال بثه فقعثلء القثانون المثدني
حثثول الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزلك وهثثو مثثا نسثثتغربه مثثن المشثثرع األردنثثيك فثإن مثثا قثثال بثثه
فقيهنثثا الثثدكتور السثثنهوريك رحمثثه اهك حثثول هثثذا الموضثثوع جثثاء لثثى النحثثو التثثالي "واذا
كانت الوكالة غير القابلة للعزل صادرة لصالص الوكيلك أو لصالص أجنبي ك فإنثه ال يجثوز
في هذه الحالة زل الوكيل أوتقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه"(.)1
كمثثا نالحثثظ كثثرة التعثثديالت لثثى التش ثريعات النتعلقثثة بالوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل
فمثثثال تثثارة يشثثير إلثثى أنهثثا غيثثر قابلثثة للعثثزل أصثثالك واذا تعلثثق للغيثثر حثثق بهثثا أو صثثدرت
لصالص الوكيلك وتارة يشير إلى أنها تنقضي بعد مثرور سثنة أو شثر سثنوات -حسثب مثا
نص ليه قانون األحكام المتعلقة باألموال غير المنقولةك وهو ما نالحظه بثالواقع العملثي
من خالل مراجعتنا لدوائر التسثجيل فثي المملكثةك حيثث أن سثوء التطبيثق العملثي مثن قبثل
المثثوظفينك وقثثدرتهم لثثى تفسثثير تلثثو النصثثوصك وهثثو مثثا يحكثثم مصثثير تلثثو الوكثثاالتك
والسثثبب هثثو الفثرار التشثريعي الثثذي لثثم يتطثثرق اليثثه المشثثرع حثثول مصثثير تلثثو الوكالثثة بعثثد
أنتهاء مدتها.
) (1بثد الثرزاقك السثنهوريك الوسثيط فثي شثرح القثانون المثدنيك العقثود الثواردة لثى العمثلك الجثزء السثابعك دار إحيثاء
التراثك بيروت ص551
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ثالثا  :أهداف الدراسة objevtives of the study
تهدف هذه الدراسة بشكل ام إلى ما يلي :
 بحث المواضيع القانونية التي تثور حول الوكالة غير القابة للعزل في ظل التعديلاألخير لقانون األحكام المتعلقة باألموال غير المقولة رقم ( )11لسنة .1211
 توضيص الخالف الذي يثور حول جواز إنتهاء الوكالة غير القابلة للعزل حسب نصالقانونك وبين كونها وكالة غير قابلة للعزل.
 تحليل األحكام التميزيةك والوقوف لى مقاصد تلو الق اررات ك وامكانيتها في توضيصما لم يتمكن المشرع من إق ارره في القوانين ذات العالقة بمواضيع الوكالة بشكل امك
وبموضوع الوكالة غير القابلة للعزل بشكل خاص.
 دراسة التفاصيل النتعلقة بالوكالة غير القابلة للعزل والوقوف لى خصائصها فيظل التشريع األردني.
 البحث في مصير الوكالة غير القابلة للعزل بعد إنتهاء مدتها القانونية. -حث المشرع لى إجراء تعديالت اجلة بهذا الخصوص.
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رابعا  :أهمية الدراسة :the impotant of the study
تكمثثن أهميثثة الد ارس ثثة فثثي توضثثيص الغم ثثوض الثثذي يكتنثثف م ثثا هيثثة الوكالثثة غي ثثر
القابلة للعزلك مثن ناحيثة المثدة التثي فرضثها المشثرع إلنهائهثا ك ومثن ناحيثة الواقثع العملثي
الثذي جثاء ليفثرض مفثاهيم أخثرى تتنثاقض بشثثكل كبيثر مثع القثانونك وأهثم هثذه التناقضثثات
(كيثثف نقثثول إن وكالثثة غيثثر قابلثثة للعثثزل يمكثثن أن تنتهثثي بحكثثم القثثانون بثثالرغم مثثن تعلثثق
حقوق لأخرين بها!) (وكيف استطاع المشرع أن يضرب بعرض الحثائط إرادة المتعاقثدين
في إنشاء التزام ال ينقضي وغير محدود بمدة من وجهثة نظثرهم وهثو اإللتثزام غيثر القابثل
للعثثزل!) وهثثو التنثثاقض الثثذي سثثنبحث فيثثه فثثي هثثذه الد ارسثثة بشثثكل موسثثع ك س ثواء لثثى
الص ثثعيد العمل ثثي أو الق ثثانوني .إليج ثثاد حل ثثول مناس ثثبة لمعظ ثثم المش ثثكالت الت ثثي يمك ثثن أن
نواجهها.
باإلضافة إلى حث المشرع لثى إجثراء التعثديالت القانونيثة الالزمثةك التثي سثتيدي
إلى توسيع سلطة القاضي التقديرية في إيجاد الحلول المناسثبة للمسثائل المعروضثة أمامثه
المتعلقة بالموضوع.

14

خامسا  :أسئلة الدراسة :questions of the study
تطرح هذه الرسالة أشكاالت وتسايالت دة منها :
 -1لمثثاذا لثثم يقثثم الفقثثه بالتوسثثع بتعريثثف بالوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل وبيثثان خصائصثثها
وشروطها؟
 -1لمثثاذا اقتصثثر التعثثديل لثثى العقثثارات فكانثثت مثثدتها سثثنة بينمثثا أبقثثى مثثدة الوكالثثة غيثثر
القابلة للعزل بالمنقوالت خمسة سنوات؟
 -1لماذا لم يشر المشرع إلى مصير الوكالة غير القابلة للعزل بعد إنتهاء مدتها؟
 -1لماذا لم يتوسع المشرع في توضيص ما هية الوكالة غير القابلة للعزل؟
 -1ال يشكل ذلو الغموض الذي أكتنف الوكالة غير القابلة للعزل ريبة للمتعاملين فيها ؟
 -5أال يتحتم لى المشرع التدخل وسن قوانين توضص هذا الغموض؟
 -1ما هو دور دائرة األراضي في الوكالة غير القابلة للعزل؟

سادسا :حدود الدراسة :limits of the study
بإذن اه سوف تعتمد هذه الدراسة لى:
 -1القانون المدني األردني رقم ( )11لسنة .1215
 -1القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألمور غير المنقولة رقم  11لسنة .1211
 -1دراسة وتحليل للقانون المصري والفقه اإلسالمي ومقارنتهم والقوانين األردنية.
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 -1اإلكتفاء بتحليل النصوص القانونية واإلستشهاد بها في موضثو ها بالتفصثيل والتبثين
وتحديد ما يتعلق بالوكالة غير القابلة للعزل مع تحليل ق اررات محكمة التمييز.

سابعا  :محددات الدراسة :determinats of the study
إن ه ثثذه الد ارس ثثة إذا م ثثا أكتمل ثثت ب ثثإذن اه فسيس ثثعى إليه ثثا الجمي ثثعك وال تحم ثثل أو
تفثثرض .وال أ تقثثد أن هنثثاو أيثثة قيثثود مثثن ش ث نها أن تحثثد مثثن تعمثثيم نتثثائن البحثثثك فهثثي
مطلب ملص لحل مشكلة قائمةك وأ تقد أن هذه الدراسة مطلب حقيقثي ال وائثق لهثاك فهثي
حاجة مجتمع ب كمله وليس فردا من أفراده.

ثامنا  :مصطلحات الدراسة :terms of the study
الوكالة :قد يقيم الموكل بمقتضاه شخص ا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم(.)1
الوكالة المطلقة :هي الوكالة التي لم تتقيد بقيد يتعلق بالتصثرف أو بثالزمن أو بالمقثدار
في الثمنك أي هي الوكالثة غيثر المعلقثة لثى شثرط وغيثر المقامثة إلثى أجثل ولثم يثرد فيهثا
شرط يقيثد مثن حريثة الوكيثل فثي التصثرف وفثي هثذا النثوع مثن الوكالثة تتسثع حريثة الوكيثل
إلى حد كبير فيترو له الموكل تقدير ما يقوم به من تصرفات قانونية(.)2

) (1ماده  111من القانون المدني االردني

) (2أنورك انورك مصادر االلتثزام فثي القثانون المثدني االردنثيك الطبعثة االولثى ك مثان ك منشثورات الجامعثة االردنيثةك
 1215صفحة .111
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الوكالةةة المقيةةد  :هثثي الوكالثثة التثثي تثثم تقييثثدها بواسثثطة الموكثثل بقيثثد يثثيثر بهثثا مثثن ناحيثثة
التصرفات محل الوكالة أو من حيث المدة التي تصلص لكي يتصرف خاللها الوكيل بإسثم
الموكل(.)1
الوكالةةة غيةةر بابلةةة للعة ل :هثثي الوكالثثة التثثي خثثرج بهثثا المشثثرع ثثن األصثثل العثثام بجثواز
ثثزل الوكيثثل فثثي أي وقثثت م ار ثاة منثثه لصثثاحب المصثثلحه س ثواء أكثثان بالوكيثثل أم الغيثثر
مضيفا ليه صفة اإللتزام في مواجهة الموكل مرتبا المسثيولية اإلخثالل بهثا وتنتهثي بوفثاة
الموكل(.)2
عقد البيع :تمليو مال أو حق مالي لقاء وض(.)3
صورية العقد :ستر قد حقيقي بين الطرفين المتعاقدين العقثد المتسثتر ب خثذ لثيس لثه فثي
الظثثاهر إلثثى صثثورة العقثثد (العقثثد الصثثوري)ك حيثثث يكثثون قصثثد الطثثرفين التمسثثو بالعقثثد
المستتر والحقيقي مع التظاهر بالقصد إلى العقد الصوري(.)4
العقد الباطل :هو ما لم يشرع ب صله وال بوصفه(.)5

) (1أحمثثد شثثوقيك بثثد الثثرحمنك مثثدى سثثلطة الموكثثل فثثي إنهثثاء قثثد الوكالثثة بإرادتثثه المنفثثردةك كليثثة الحقثثوقك جامعثثة
المنصورةك  1211ك صفحة .112

) (2مادة  151مدني اردني.

) (3المادة  151مدني اردني.

) (4بد القادرك الفارك احكام االلتزامك اثار الحق في القانون المدني االردنيك جمعية مال المطابع التعاونيةك مثانك
الطبعة االولىك 1221ك صفحة .111

) (5دنان إبراهيمك السرحانك العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالةك مكتبة دار الثقافثةك مثانك الطبعثة االولثىك
1225ك صفحة .151
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تاسعا :االطار النظري للدراسة :The oritcal frame
إن هذه الدراسة مقسمة إلى خمسة فصولك حيث يتناول الفصل األول منها
رض لموضوع الرسالة وهو اإلشكاالت العملية للوكالة غير القابلة للعزلك حيث يتكون
من مقدمة الدراسة التي تتضمن االطار العام للدراسةك باإلضافة إلى مشكلة الدراسةك
وهدفها وأهميتهاك واألسئلة المتعلقة بالدراسة ومعالجتهاك باإلضافة إلى بيان حدود الدراسة
ومحدداتها ومصطلحاتهاك واإلطار النظري للدراسةك ومنهجية الدراسةك والدرسات السابقة.
أما في الفصل الثاني سوف أتناول موضوع الوكالة غير القابلة من حيث تعريفها
في القانون وما يرتبط بها من حقوقك وسوف اقوم بتقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحثك
س تحدث في المبحث األول

ن ماهية الوكالة غير القابلة للعزلك وسيتم تقسيم هذا

المبحث مطلبين بحيث سيكون المطلب األول فيها حول تعريف الوكالة غير القابلة
للعزل وفق ا للقانون األردنيك والمطلب الثاني الوكالة غير القابلة للعزل وتعريفها في الفقه
والقضاءك وس تحدث في المبحث الثاني ن الوكالة غير القابلة للعزل إلرتباط حق الغير
بهاك بينما سوف أتحدث في المبحث الثالث ن نطاق تطبيق الوكالة غير القابلة للعزلك
وسوف أقسم هذا المبحث الى مطلبين بحيث يكون المطلب االول حول الوكالة غير
القابلة للعزل في العقاراتك أما المطلب الثاني سوف يكون حول الوكالة غير القابلة
للعزل في المنقوالتك أما بخصوص الفصل الثالث فسوف يكون حول إشكاليا تنفيذ
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الوكالة غير القابلة للعزل وبطالنها وسيتم تقسيم هذا الفصل الى مبخثينك حيث س تناول
في المبحث األول بطالن الوكالة غير القابلة للعزل بسبب مخالفتها لشرط التصرف
محل الوكالةك بينما س تناول في المطلب األول بطالن الوكالة غير القابلة للعزل بسبب
دم مشرو ية التصرفك س تناول في المبحث الثاني اإلشكاليات الناتجة ن الموكل
والوكيلك أما في الفصل الرابع فسوف يتم التطرق إلى االشكاليات العملية الناتجة ن
قد الوكالة والقانون الواجب التطبيق لدى الدوائر المختصةك وفي الفصل الخامس
واالخير سوف يتم التحدث ن الخاتمة وما توصلت اليه من نتائن والتوصيات وقائمة
المراجع.

عاش ار :الدراسات السابقة :previous studies
في الواقع ال يوجد الكثير من الدراسات المتعلقة بالوكالة غير القابلة للعزل لى
وجه الخصوصك ولم أجد دراسات كافية تتناول اإلشكاالت العملية للوكالة غير القابلة
للعزل باإلضافة لقلة الق اررات القضائية حول هذا النوع من االشكاالت ومعالجتها
خصوصا بعد إنتهاء مدة العام للوكالة غير القابلة للعزل في العقاراتك ونشير إلى بعض
الدراسات التي تناولت موضوع الوكالة غير القابلة للعزل:
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-1

محمثثد داود حسثثين (احكثثام الوكالثثة الدوريثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل فثثي الفقثثه والقثثانون

المدني االردني) رسالة ماجستير جامعة النجاح فلسطين ك سنة 1221ك تناولت الوكالثة
غير القابلة للعزل وبينثت خصائصثها وشثروطها دون أن تبثين مصثير الوكالثة بعثد إنتهثاء
مدة العام وهذا ما س حاول بيانه من خالل دراستي.
-1

د .غازي ابثو اربثي :الوكالثة غيثر القابلثة للعثزل فثي التشثريع األردنثيك بحثث فثي

مجلثثة د ارسثثات لثثوم الش ثريعة والقثثانونك الجامعثثة االردنيثثةك سثثنة 1222ك يتنثثاول البحثثث
االطار الخارجي للوكالة غيثر القابلثة للعثزل وقثد الحظثت أفتقثار الد ارسثة لقث ار ارت قضثائية
تختص بالموضوع وهذا ما س حاول تغطيته من خالل دراستي .
-1

جبثثرك حيثثدر سثثعيدك الوكالثثة الخاصثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل وانقضثثاء أجلهثثاك رسثثالة

ماجسثثتير جامع ثثة الش ثثرق االوس ثثطك 1211ك تتن ثثاول الرس ثثالة وترك ثثز ل ثثى الوكال ثثة غي ثثر
القابلة للعزل ومصثيرها بعثد إنتهثاء ثام وتتطثرق إلثى بعثض اإلشثكاالت فثي الوكالثة غيثر
القابلثثة للعثثزل وال تشثثملها جميعهثثا وهثثذا مثثا س ث حاول تغطيتثثه مثثن خثثالل د ارسثثتي إن شثثاء
اه.
-1

بثثد الثثرحيم ابثثو قمثثر (الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل) بحثثث مقثثدم للمعهثثد القضثثائي

االردن ث ثثي م ث ثثان 1221ك وه ث ثثي تتن ث ثثاول موض ث ثثوع الوكال ث ثثة بش ث ثثكل ث ثثام دون التط ث ثثرق
لإلشكاالت العملية لها وهذا ما س حاول تناوله وشرحه بدراستي .
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منهجية الدراسة method of the study :
سوف يعتمد الباحث إلتمام هذه الرسالة لى:
المةةنها الوصةةفي (التحليلةةي) ويقثثوم هثثذا المثثنهن لثثى د ارسثثة الوكالثثة غيثثر القابلثثة
للعزل واشكالياته في القانون األردني واستخالص النتائن لتعميمهثا .كمثا أنثه ينبغثي تفسثير
النتثائن التثي يثتم الحصثول ليهثا بكثل نايثة مثع تجنثب الحثاالت غيثر العاديثة .وفثي هثذه
الد ارسثثة سثثيتم إسثثتخدام هثثذا المثثنهن لتحليثثل االنظمثثة المقارنثثة فثثي هثثذا البحثثث مثثن أجثثل
تحليثثل أكثثثر للوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل فثثي القثثانون األردنثثي ولبيثثان النظريثثات ووصثثف
الظ ثواهر التثثي تحقثثق هثثدف الد ارسثثة .كمثثا سيسثثتعين الباحثثث بثثوراء الفقثثه وأحكثثام محكمثثة
التمييثثز المثثوقرة فثثي المواضثثيع المختلفثثة مثثن الد ارسثثةك واجثراء مقارنثثة مثثع بعثثض األنظمثثة
القانونية األخرى كلما إستلزم األمر ذلو.
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الفصل الثاني
تعريف الوكالة غير القابلة للع ل وما يرتبط بها من حقوق
تمهيد وتقسيم
يمثل البحث في هذا الفصل البحث صلب موضوع هذا البحث وهو الوكالة غير
القابلة للعزل لى وجه التحديدك حيث ان الوكالة غير القابلة للعزل تحتوي لى الكثير
من األمور التفصيلية والتي قد يكتنفها الغموض أحياناك لذا سوف اقوم بالبحث ن
ماهية الوكالة غير القابلة للعزل في القانون المدني للوصول إلى تعريف الوكالة غير
القابلة للعزل بصورة اكثر وضوحا سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث بحيث
سيتناول المبحث األول تعريف الوكالة غير القابلة للعزل وسيتم تقسيم هذا المحبث إلى
المطالب التالية:
المطلب االول :تعريف الوكالة غير القابلة للعزل في القانون المدني األردني
المطلب الثاني :تعريف الوكالة غير القابلة للعزل في الفقه والقانون
أما في المبحث الثاني سيتم التحدث الوكالة غير القابلة للعزل الرتباط حق الغير
بها وسيتم تقسيمه إلى المطالب التالية:
المطلب االول :الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات
المطلب الثاني :الوكالة غير القابلة للعزل في المنقوالت
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المبحث األول
تعريف الوكالة غير القابلة للع ل
سوف يتم البحث في هذا الفصل حول تعريف الوكالة غير القابلة للعزل وما
يرتبط بها من حقوق سواء للوكيل أو للغير وفقا للمطالب التالية :
المطلب االول
تعريف الوكالة غير القابلة للع ل في القانون المدني
لقد تناول المشرع األردني موضوع الوكالة غير القابلة للعزل في الكثير من
القوانين السارية المفعول في المملكة االردنية الهاشمية و لى مقدمة هذه القوانين القانون
المدني االردنيك حيث وضع المشرع األردني وفي المادة ( )151من القانون المدني
القا دة العامة ألحكام تلو الوكالة وجاءت بعض األحكام التفصيلية في بعض القوانين
الخاصةك و لى رأسها القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم 11
لسنة  1211في المادة (.)11
وللوصول إلى تعريف الوكالة غير القابلة للعزل فإنه ال بد لنا من التطرق إلى
تعريف الوكالة بشكل امك خصوصا وأن المشرع لم يعرف الوكالة غير القابلة للعزلك
بل إكتفى باإلشارة لها بصورة مختصرةك محددا بذلو شروطها التي يجب ان تتوافر فيها.
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فالوكالة كما تنص المادة ( )111من القانون المدني لى" :الوكالة قد يقيم
الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم" .ونالحظ لى هذا
التعريف أنه أشار إلى التصرف بصورة مطلقةك إال أن قد الوكالة يتميز ن غيره من
العقود ب ن محل الوكالة هو تصرف قانوني ال مادي"
وبالرجوع إلى النصوص التي نظمت إنتهاء الوكالة في القانون المدني نجد أن
القا دة العامة هي أن للموكل أن يعزل وكيله متى ما اتجهت إرادته لذلوك إال أنه
كإستثناء من ذلو ال يجوز زل الوكيل في حاالت معينةك وهذا ادى إلى نشوء ما يسمى
بالوكالة غير القابلة للعزل حيث تنص المادة ( )151من القانون المدني لى" :للموكل
أن يعزل وكيله متى أراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالص
الوكيل فإنه ال يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه".
وبذلو نجد أن المشرع حدد حالتين فقط إل تبار الوكالةك وكالة غير القابلة للعزل
وال يرد ليها التقييد من قبل الموكل وهاتين الحالتين هما:
 -1حالة تعلق حق الغير بالوكالة .
 -1حالة صدور الوكالة لصالص الوكيل وتعلق حق الوكيل الشخصي بها.
وللوصول إلى تعريف الوكالة غير القابلة للعزل فإنه ال بد لنا أوالا أن نحدد
مالمص تلو الوكالة والمعايير التي تضبطها حتى تعتبر وكالة غير القابلة للعزلك وفي
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ضوء ذلو قررت محكمة التمييز األردنية" :إن للموكل ان يعزل وكيله في أي وقت أراد
إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت صدرت لصالص الوكيلك فإنه ال يجوز للموكل
أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه مال ب حكام المادة ( )151من
القانون المدني و ليه فإن قيام مورث المميز ضدهم (الموكل) بتوكيل المميز االول
(الوكيل) ببيع األرض لمن يشاء وبالتالي تكون الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق
الوكيل بها وال تنتهي مثل هذه الوكالة بوفاة المورث"(.)1
و ليه فإذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت صادرة لصالص الوكيل فإنه ليس
للموكل

زل الوكيل أو تقييد الوكالة إال بموافقة الغير الذي تعلق حقه بالوكالةك أو

الوكيل نفسه إذا صدرت الوكالة لصالحهك فإذا زل الموكل الوكيل أو قيد الوكالة دون
رضا الوكيل أو الغير كان هذا العزل أو التقييد غير نافذك حيث يحق معه للغير أو
الوكيل رفع د وى إلبطال العزل أو التقييد الذي تم دون موافقتهك والى هذا قررت محكمة
التمييز في قرارها رقم  15\121لسنة 1211ك والذي جاء فيه" :للموكل ان يعزل وكيله
متى أراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالص الوكيل فإنه ال
يجوز للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه وذلو مال بالمادة
( )151من القانون المدني"ك و ليه فمن حق الوكيل الذي صدرت الوكالة لمصلحته

) (1تمييز حقوق رقم 21\151ك مجلة نقابة المحامين ص 1112سنة 1221
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و زله الموكل بموجب اإلخطار العدلي الموجه من قبله ان يقيم د وى إلبطال تصرف
الموكل بعزلهك ألن العزل قد تم دون موافقته(.)1
المطلب الثاني
تعريف الوكالة غير القابلة للع ل في الفقه والقضاء
قد رفها جانب من الفقه بقولهم"الوكالة غير القابلة للعزل هي الوكالة التي يتعلق
بها حق الغير أو الصادرة لصالص الوكيلك والتي ال يستطيع الموكل فيها زل وكيله
بإرادته المنفردةك وال للوكيل إ تزالها إال بموافقة من صدرت لصالحه أو إذا كانت اسباب
جدية تبرر تنازله نها"(.)2
و ليه يرى الباحث أنه يمكن تعريف الوكالة غير القابلة للعزل لى الوجه التالي:
"الوكالة غير القابلة للعزل هي الوكالة التي خرج بها المشرع ن األصل العام بجواز
زل الموكل لوكيله متى شاء م ار اة منه لصاحب المصلحة سواء أكان الوكيل أم الغير
مضفيا ليها صفة اإللزام في مواجهة الموكل ومرتبا المسيولية لى اإلخالل بها وال
تنتهي بوفاة الموكل".
وفي هذا الش ن توجهت محكمة التمييز األردنية إلى تعريف الوكالة غير القابلة
للعزل في كثير من ق ارراتها منتهجة في ذلو نهن المشرع في التعريف الذي أوما إليه في
) (1تمييز حقوق رقم 1221\152ك مجلة نقابة المحامين ص 1111سنة .1221
) (2ابو قمرك الوكالة الغير قابلة للعزلك المرجع السابقك ص.11
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المادة ( )151من القانون المدني األردني ولم تتجاوز ذلو التعريف إال في قليل من تلو
الق ارراتك ونالحظ لى بعض الق اررات الصادرة ن المحكمة أنها أتجهت إلى األخذ
بالصورة العكسيةك وذلو تضييقا منها في هذا المجال وذلو انسجاما مع األصل العام
وهو جواز زل الوكيل وفي ذلو تقول محكمة التمييز" :ال تعتبر الوكالة المتضمنة
تخويل الوكيل بيع االرض العائده للموكل وافراغها وافرازها وقبض ثمنها والبناء ليها
وت جيرها من الوكاالت غير القابلة للعزل و التي يتعلق بها حق للغير أو للوكيل بالمعنى
المقصود في المادة ( )151من القانون المدني والتي تضمنت أن الموكل قبض ثمن
االرض من الوكيل دينا في ذمة الموكل لحساب الوكيل وللموكل زل الوكيل في أي
وقت أو التصرف باألرض كيفما شاء"(.)1
وتقرر المحكمة في قرار آخر" :للموكل ان يعزل وكيله متى اراد إال إذا تعلق
بالوكالة حق للغير أو كانت قد صدرت لصالص الوكيل فإنه ال يجوز للموكل ان ينهيها
أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه

مال ب حكام المادة ( )151من القانون

المدنيك و ليه فإن قيام مورث المميز ضدهم (الموكل) بتوكيل المييز األول (الوكيل)
ببيع االرض لمن يشاء بالبدل الذي يراه مناسباك كما فوضه بقبض الثمن والتصرف به

) (1تمييز حقوق رقم  21\1مجلة نقابة المحامينك العدد الرابعك المجلد الثانيك ص 1121سنة 1221
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كيف يشاء وبالتالي تكون الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وال تنتهي مثل
هذه الوكالة بوفاة المورث” (.)1
نالحظ لى الق اررات السابقة لمحكمة التمييز األردنية انها تبنت تعريفا مستمدا
من النهن التشريعي في القانون المدنيك ميكدة في ذلو لى ضرورة نص الموكل في
الوكالة ب نها وكالة غير قابلة للعزلك وال يكفي في ذلو اإلشارة الضمنية إلى توفر
مصلحة معينة سواء للوكيل أو للغيرك وفي ذلو تقول" :ال تعتبر الوكالة المتضمنة
تخويل الوكيل بيع األرض العائدة للموكل وافراغها وافرازها وقبض ثمنها والبناء ليها
وت جيرها من الوكاالت غير القابلة للعزل والتي يتعلق بها حق للغير أو للوكيل بالمعنى
المقصود من المادة ( )151من القانون المدني والتي تضمنت أن الموكل قبض ثمن
األرض من الوكيل دينا في ذمة الموكل لحساب الوكيلك وللموكل زل الوكيل في أي
وقت أو التصرف باألرض كيفما يشاء"(.)2
إن القرار السابق يشير إشارة واضحة وفي إطار تعريف الوكالة غير القابلة للعزل
الى ضرورة النص بشكل واضص لى اتجاه ارادة الموكلك إلى إ تبار الوكالة غير القابلة
للعزلك ولم تكتف المحكمة بمجرد إحتواء مضمون الوكالة لى ما يشير إلى أنها وكالة
غير قابلة للعزل وان كانت تلو االشارة تدل داللة واضحة لى وجود حق للغير أو
) (1تمييز حقوق رقم 21\151ك مجلة نقابة النقابةك ص1112ك سنة .1221
) (2تمييز حقوق رقم 21\1ك مجلة نقابة المحامينك ص1121ك سنة .1221
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للوكيلك إذ ال بد من النص لى أن الوكالة هي وكالة غير قابلة للعزل حتى تتوافر فيها
تلو الصفة يتبين مما سبق أنه ال يشترط النص الصريص بالقول أن الوكالة غير قابلة
للعزل بل يكفي في ذلو أن يفهم من مضمون الوكالة هل هي وكالة غير قابلة للعزل أم
الك وذلو بطرق دة و لى رأسها إحتواء مضمون الوكالة لى ما يفيد ترتيب حق أو
مصلحة للوكيل أو للغير.
وهذا ما تيكد

ليه محكمة التمييز األردنية في أحد أحكامها إذ تقول " :قد

الوكالة غير الزم وللموكل كما للوكيل التحرر منه وفقا لحكم المادتين (151ك )151
من القانون المدنيك إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو صدرت لصالص الوكيلك فإذا
كانت الوكالة صدرت لمصلحة الغير فال يجوز للموكل زل الوكيل بدون موافقة الغير
صاحب المصلحةك أو إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالص الوكيل لقاء دين له فال يجوز
ايضا للموكل زل الوكيل بدون موافقة الوكيل".
نالحظ لى هذا القرار انه نتيجة إلى الخوض في الوقائع فقد يثبت وجود حق أو
مصلحة للغيرك أو للوكيل حتى ولو لم يتم النص في الوكالة نفسها أنها غير قابلة
للعزلك فإذا ما توافرت الوقائع التي تثبت وجود تلو المصلحة أو الحق فإنه والحالة هذه
تكون الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير أو الوكيل بها.
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المبحث الثاني
الوكالة غير القابلة للع ل والحقوق المرتبطة بها
سيتم البحثث فثي هثذا المبحثث حثول الوكالثة غيثر القابلثة للعثزل ومثا يثرتبط بهثا مثن
حقوق سواء أكان الحق للوكيل أو للغير.
المطلب االول
الوكالة غير القابلة للع ل ألرتباط حق الوكيل بها
درسثثنا فثثي المبحثثث السثثابق مثثا هيثثة الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل والحظنثثا أن محثثور
التقييثثد لتلثثو الوكالثثة يقثثوم لثثى ركي ثزتين أساسثثيتينك وهمثثا مصثثلحة الوكيثثل أو مصثثلحة
الغيثثرك فثثإذا م ثثا ت ثوافرت إحثثدى ه ثثاتين الركي ثزتين ف ثثإن الوكالثثة تكثثون غي ثثر قابلثثة للع ثثزلك
فالوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها ورد النص ليها في المثادة ( )151مثن
القانون المدني والتي تثنص" :للموكثل ان يعثزل وكيلثه متثى أراد إال إذا تعلثق بالوكالثة حثق
للغير أو كانت قد صدرت لصالص الوكيل فإنثه ال يجثوز للموكثل أن ينهيهثا أو يقيثدها دون
موافقة من صدرت لصالحه".
مثثن هنثثا نالحثثظ ان القثثانون المثثدني األردنثثي قثثد وضثثع القا ثثدة العامثثة وهثثي ج ثواز
زل الوكيل من قبل الموكل كون قد الوكالة قد غير الزم أساسثاك وبثذلو يجثب لينثا
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أن نبحث في من تنطبق ليه صفة الوكيل حتثى نسثتطيع البحثث فثي إمكانيثة تثوفر شثرط
وجود الحق أو المصلحةك ثم دم قابلية الوكالة للعزل.
"فصثثفة الوكيثثل تثبثثت مثثن قثثد الوكالثثة نفسثثه ومثثن مضثثمون التفثثويض أو التوكيثثل
الث ثذي يعه ثثد ب ثثه الموك ثثل لش ثثخص آخ ثثر ليقث ثوم ب ثثهك وه ثثو إقام ثثة ذل ثثو الش ثثخص مق ثثام نفس ثثه
(الموكثثل) فثثي تصثثرف جثثائز معلثثومك فثثإذا مثثا كثثان الشثثخص (الوكيثثل) تنطبثثق ليثثه تلثثو
الشثثروط وهثثي أن يقيمثثه الموكثثل مقثثام نفسثثه ويعطيثثه الصثثالحيات للقيثثام بتصثثرف جثثائز
قانونثثاك ومعلثثومك فهثثو بثثذلو يكثثون وكثثيال بموجثثب قثثد الوكالثثة .واألصثثل أن يعهثثد الموكثثل
للوكيثل بالقيثام بالعمثل لحسثثاب الموكثل وبإسثمه أو بإسثم الوكيثثل ولحسثاب الموكثلك إال أنثثه
ف ثثي الوكال ثثة غي ثثر القابل ثثة للع ثثزل والص ثثادرة لص ثثالص الوكي ثثل ف ثثإن األم ثثر يختل ثثف حي ثثث ان
الموكثثل وان هثثد للوكيثثل بالقيثثام بالعمثثل فإنثثه ال يعهثثد لثثه القيثثام بمصثثلحته بثثل لمصثثلحة
الوكيثثل نفسثثه وتكثثون الوكالثثة صثثادرة لمصثثلحة الوكيثثل إذا كثثان مثثن ش ث نها ت ث مين إسثثتيفاء
الوكيل لحق له في ذمة الموكلك ويشترط ان يكون حق الوكيل سثابقا لثى الوكالثة وأن ال
يكون مستمدا من قد الوكالة نفسه بحيث تنش الوكالة لضمان إستيفاء هذا الحق"(.)1
ويثثثور هثثذا التسثثايل بش ث ن مثثدى تحديثثد ان يكثثون الحثثق سثثابقا لثثى الوكالثثة أم الك
فكما هو واضص انثه مثن المهثم ان يكثون الحثق سثابقا لثى إنشثاء الوكالثةك فثإذا نثتن الحثق

) (1ابو قمرك الوكالة غير القابلة للعزلك المرجع السابقك ص.15
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ن الوكالة ذاتها فإننثا والحالثة هثذه نكثون أمثام إلغثاء تلثو الوكالثة وفثي ذلثو تقثول محكمثة
التمييثثز" :إن تظهيثثر بوليصثثة الشثثحن بثثدون تثثاريخ مخثثالف لثثنص المثثادة  121مثثن قثثانون
التجثثارة البحريثثة التثثي توجثثب وضثثع تثثاريخ تظهيثثر بوليصثثة الشثثحن بوضثثعها فثثي التثثداولك
و ليه فإذا كان تظهير البوليصة غير ميرخ وتثم بتثاريخ الحثق لتثاريخ الوكالثة غيثر القابلثة
للع ثثزل لتعل ثثق ح ثثق الغي ثثر به ثثا ف ثثال يت ثثد ب ثثه ألن ثثه مسث ث و إللغ ثثاء الوكال ثثة أو تقيي ثثدهاك غي ثثر
الجائزين مال بنص المادة ( )151من القانون المدني"(.)1
واذا كانثثت الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل صثثادرة لصثثالص الوكيثثلك أو لصثثالص اجنبثثي
فإنثثه ال يمكثثن فثثي هثثذه الحالثثة ثثزل الوكيثثل أو تقييثثد الوكالثثة دون موافقثثة ممثثن صثثدرت
الوكالة لصالحهك ومثل أن تكون الوكالثة فثي صثالص الوكيثل ان يوكثل الشثركاء فثي الشثيوع
شثريكا مثثنهم فثثي إدارة المثثال الشثثائع فهثثذه وكالثثة ليسثثت فقثثط فثثي صثثالص المثثوكلين بثثل هثثي
أيض ا في صالص الوكيل(.)2
وتضييقا في مدى ترتيب الوكالة حقا للوكيل ونصها لى ذلوك فإنثه ال يجثوز ان
يتم ترتيب ذلو الحق ولو نصت الوكالة لى ا تبارها وكالة غير قابلة للعزلك ما لم يكثن
الحثثق واقعثثا ومحققثثا فعثثال قبثثل تنظثثيم الوكالثثة مثثن قبثثل الموكثثل ولصثثالص الوكيثثلك وفثثي ذلثثو
تيكد محكمة التمييز" :إن تفسير محكمة االستئناف لعقد الوكالة تفسي ار صثحيحا يتفثق مثع
) (1تمييز حقوق رقم  21\111مجلة نقابة المحامينك العدد الرابعك المجلد الثانيك ص 111سنة .1221
) (2السنهوريك الوسيطك الجزء السابعك المرجع السابقك ص.551
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مقاصثثد الطثثرفين مثثن أن العقثثد بينهمثثا هثثو بثثارة ثثن وكالثثة خاصثثة صثثادرة ثثن المميثثز
(المد ى ليه) إلثى المميثز ضثده (المثد ي) لصثالص األخيثر وال يتعلثق بهثا حثق للغيثر وال
يغير من ذلو كون الوكالة غيثر قابلثة للعثزل لتعلثق حثق الوكيثل بهثا بإ تبثار أن هثذا القيثد
قد وضع لمصلحة الوكيل نفسه وليس الموكل"(.)1
إال أننا نالحظ أن اإلجتهاد السابق لمحكمة التمييز هو إجتهثاد غيثر مسثتقر إذ أن
المحكمثثة اتجهثثت فثثي ق ث اررات اخثثرى إلثثى كثثس ذلثثو حيثثث أ تبثثرت اإلشثثارة إلثثى حريثثة
الوكيثثل بالتصثثرف بثثالثمن ان هنثثاو حقثثا لثثه فثثي ذمثثة الموكثثلك وفثثي ذلثثو تقثثول المحكمثثة":
للموكثثل أن يعثثزل وكيلثثه متثثى أرادك أمثثا إذا تعلثثق بالوكالثثة حثثق للغيثثر أو كانثثت قثثد صثثدرت
لصث ثثالص الوكيث ثثل فإنث ثثه ال يجث ثثوز للموكث ثثل أن ينهيهث ثثا أو يقيث ثثدها دون موافقث ثثة مث ثثن صث ثثدرت
لصثثالحه مثثال ب حكثثام المثثادة  151مثثن القثثانون المثثدنيك و ليثثه فثثإن قيثثام مثثورث المميثثز
ضدهم (الموكل) بتوكيل المميز األول (الوكيثل) ببيثع االرض لمثن يشثاء بالبثدل الثذي يثراه
مناسثثب ا كمثثا فوضثثه بقثثبض الثثثمن والتصثثرف بثثه كيثثف يشثثاء وبالتثثالي تكثثون الوكالثثة غيثثر
القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وال تنتهي مثل هذه الوكالة بوفاة المورث"(.)2
وبالنتيجة يثور تسايل وهثو :هثل يجثب الثنص الصثريص فثي مثتن الوكالثة لثى أنهثا
غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها أم يكتفي اإلشارة الضمينة إلى ذلو الحق؟
) (1تمييز حقوق رقم 25\111ك مجلة نقابة المحامينك العدد األولك المجلد الثالثك صك  211سنة .1221
) (2تمييزحقوق رقم  21\151مجلة نقابة المحامينك العدد الثانيك المجلد الثانيك صك 1112سنة .1221
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نالحثثظ ألن إجتهثثادات محكمثثة التمييثثز قثثد أختلفثثت فمنهثثا – وهثثو االتجثثاه الغالثثب-
مثثا أشثثار إلثثى مجثثرد االشثثارة الضثثمنية لتقريثثر مثثدى تعلثثق حثثق الوكيثثل بالوكالثثةك وبالتثثالي
تصبص وكالة غير قابلة للعزلك و لى ما يبدو أن هذا النهن هو نهن ال يتوافق مثع طبيعثة
الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزلك إذ أن المبثثدأ العثثام فثثي كثثون الوكالثثة غيثثر قابلثثة للعثثزل لتعلثثق
ح ثثق الوكي ثثل به ثثا ه ثثو ان يك ثثون ح ثثق الوكي ثثل س ثثابق ا ل ثثى تنظ ثثيم الوكال ثثة وال ينشث ث

نه ثثاك

وبالتالي فإن الفرصة تكون متاحثة أمثام كثل مثن الموكثل والوكيثل لإلشثارة إلثى حثق الوكيثل
دون تردد أو مواراة وبصراحة لى أن الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بهثا مثع
م ار ثاة مثثا اشثرت اليثثه سثابقا مثثن أن تحديثد طبيعثثة الوكالثة مثثن أنهثا غيثثر قابلثة للعثثزل هثثي
مسث لة موضثوع حتثثى ولثو لثثم يثتم الثثنص ليهثا مباشثرةك وتكثون محكمثثة الموضثوع صثثاحبة
الوالية في حالة حدوث الخالف بش ن سبق الحق لى الوكالثة مثن دمثهك تكثون صثاحبة
الصالحية الموضو يه بتقرير ما إذا كان الحق سابق ا لى الوكالة أم ال.
وهنثثاو إتجثثاه فقهثثي آخثثر يثثرى خثثالف ذلثثوك إذ يثثرى انصثثار هثثذا اإلتجثثاه أنثثه إذا
تحققت مصلحة الوكيل في قد الوكالة ندما تثبت لثه مصثلحة فثي العقثد محثل التوكيثلك
وان االساس الحقيقي لحرمان الموكل من سلطته في العزل يمثثل فثي اإلرادة الصثريحة أو
الضثثمنية لطرفثثي قثثد الوكالثثةك ويعيثثب هثثذا ال ثرأي ثثدم تحديثثد لعنصثثر المصثثلحة نفسثثهك
حيثثث لثثم يبثثين لنثثا متثثى يكثثون للوكيثثل أو الغيثثر مصثثلحة فثثي العقثثد محثثل التوكيثثلك إذ ان
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القثثول بث ن مصثثلحة الوكيثثل فثثي قثثد الوكالثثة يتوقثثف لثثى تحقثثق مصثثلحة فثثي العقثثد محثثل
التوكيلك يتبعه تسثايل بشث ن معيثار وجثود المصثلحة فثي العقثد محثل التوكيثلك ومثن ناحيثة
اخرى فإن أصحاب هذا الثرأي يجعلثون األسثاس القثانوني لحرمثان الموكثل مثن سثلطته فثي
إنهاء قثد الوكالثة بشثكل منفثردك يتمثثل فثي إرادة طرفثي قثد الوكالثةك وهثذا يعنثي أن ثدم
جواز ثزل الوكيثل فثي هثذه الحالثة يسثتمد مثن إتفثاق طرفثي الوكالثة لثى ذلثوك وتتضثاءل
مثثع هثثذا القثثول أهميثثة تحقثثق مصثثلحة الوكيثثل إذ ينحصثثر دورهثثا لثثى كونهثثا با ث ث ا يحثثدو
بالمتعاقدين إلى اإلتفاق لى دم جواز زل الموكل لوكيله بإرادته المنفرده(.)1
ونالحثظ أن محكمثة التمييثثز قثد ضثثيقت مثن مثثدى إ تبثار الوكالثثة صثادرة لمصثثلحة
الوكيل وبالتالي تكون غير قابلة للعزل حيث تقول" :ال تعتبثر الوكالثة أنهثا صثادرة لصثالص
الوكيثثل بثثالمعنى القثثانوني حسثثبما إسثثتقر ليثثه الفقثثه والقضثثاء إال إذا كثثان مثثن ش ث نها أن
تثثيمن للوكيثثل حقثثا ثابت ث ا لثثه وهثثي حال ثثة التوكيثثل لشثثخص بيثثع قثثار لثثه لثثى أس ثثاس أن
يسثثتوفي الوكيثثل مثثن ثمنثثه دين ث ا لثثه ثابت ث ا ومحثثددا بذمثثة الموكثثل أو يسثثدد دين ث ا مثثن الثثثمن
لتخليص ين شائعه من الرهن بينهما" (.)2

) (1بد الرحمنك مدى سلطة الموكل بإنهاء قد الوكالةك ص.11

) (2تمييثثز حق ثثوق رقثثم  11\111مجمو ثثة المبثثادا القانوني ثثة لمحكمثثة التميي ثثز االردنيثثة ف ثثي القضثثايا الحقوقي ثثةك مجل ثثة
النقابةك من بداية سنة  1211إلى نهاية سنة 1211ك الجزء الخامسك القسم الثانيك ص.1111
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فثثالقرار الس ثثابق حثثدد معي ثثا ار و ض ثابطا واح ثثدا إل تبثثار الوكال ثثة غيثثر قابل ثثة للع ثثزل
لتعلثثق حثثق الوكيثثلك وهثثذا المعيثثار أو الواقعثثة هثثو معيثثار التوكيثثل لشثثخص ببيثثع قثثار لثثه
لثى ان يسثتوفي الوكيثثل مثن ثمنثه دينث ا لثه ثابتث ا ومحثثدداك وبثذلو تكثون محكمثثة التمييثز قثثد
ت ثرت بنص المادة  1111من مجلة األحكام العدليةك هثذا التث ثر الثذي جثاء مخالفثا لواقثع
الحالك إذ أن المادة المذكورة تشير إلى إ تبار الوكالة غير قابلة للعثزل لتعلثق حثق الغيثر
بهثثا ولثثيس حثثق الوكيثثلك وتضثرب لثثى ذلثثو مثثثال وهثثو المثثثال السثثابق الثثذي إسثثتندت اليثثه
محكمثثة التمييثثز المثثوقرةك وسثثوف نثثرى تفص ثثيل ذلثثو نثثد الخثثوض بالوكالثثة غيثثر القابل ثثة
للعزل لتعلق حق الغير بها.
وبالتالي فإنه يمتنع لى الموكل فثي الوكالثة الصثادرة لصثالص الوكيثل ثزل الوكيثل
أو تقييد الوكالثة إال برضثاهك وان فعثل ذلثو دون رضثا الوكيثل كثان تصثرفه غيثر نافثذ فثي
حثثق الوكيثثل وال ينعثثزل مثثن الوكالثثة فثثي حالثثة العثثزل وال تقييثثد فثثي حالثثة التقييثثد ويكثثون مثثن
حق الوكيل اللجوء للمحكمة الخاصة إلبطال تصرف الموكل بالعزل أو التقييد(.)1
وبذلو تقرر محكمة التمييز" :إقرار الموكل في الوكالة غير القابلة للعثزل بث ن حقثا
للوكيل تعلق بصدوره الوكالة لثه يكفثي لمنثع الموكثل مثن اسثتعمال حقثه بعثزل الوكيثل متثى
اراد وفقا لحكم المادة  151من القانون المثدنيك وال يتوجثب لثى الوكيثل إثبثات طبيعثة أو

) (1ابو قمرك الوكالة غير القابلة للعزلك المرجع السابقك ص.11
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ماهية حقه الذي جعل الموكل يقر بث ن الوكالثة صثدرت لصثالص الوكيثل كمثا ال يشثترط أن
وبما أن الوكالة الصادرة لصالص الوكيثل بالتصثرف فثي قطثع األ ارضثي المثذكورة يثذكر فثي
مثثتن الوكالثثة نفسثثها سثثبب صثثدورها لصثثالص الوكيثثل و ليثثه غيثثر القابلثثة للعثثزل لتعلثثق حثثق
الوكيل بهثاك والثذي اصثدر بالمقابثل وكالثة غيثر قابلثة للعثزل للمثد ي ليثه وكلثه فيهثا ببيثع
شقة ائدة له وبعد بيع الشقة أقر المد ي ليه باستيفاء كافة حقوقه من هذه الوكالثة فثال
يحق له بالتالي إنهاء الوكالة غير القابلة للعزل الصادرة منه لمصلحة المد ي أو تقييثدها
دون موافق ثثة الوكي ثثل (الم ثثد ي) م ثثال بالم ثثادة  151المش ثثار إليه ثثا ويك ثثون س ثثير محكم ثثة
االستئناف بالد وى لى غير هذا الوجه مخالف ا للقانون"(.)1
إن الق ثرار السثثابق يحتثثوي لثثى العديثثد مثثن المبثثادا والقوا ثثد الهامثثة التثثي أقرتهثثا
محكمة التمييزك فهو يقرر مبدأ كتابة النص في الوكالة لى انها غير قابلثة للعثزل لتعلثق
حق الوكيل بها وهو كذلو يذهب إلى ابعد من ذلو إذ يرى أن مجثرد مجثرد إقثرار الموكثل
بذلو فإنه ال يكفي إل تبارها غير قابلة للعزلك وتقرر المحكمثة أيضث ا أنثه ال يتوجثب لثى
الوكيل إثبات طبيعة حقه الذي يجعل الموكل يقوم بإ طثاء وكالثة غيثر قابلثة للعثزل لتعلثق
حق الوكيل بهاك ويقرر أخي ار مبدأا ثالث ا وهام ا وهو انه في حالثة إ طثاء وكالثة غيثر قابلثة
للعثثزل مثثن شثثخص إلثثى شثثخص آخثثر وكالثثة اخثثرى مثثن الوكيثثل لضثثمان حقثثه فثثي الوكالثثة

) (1تمييز حقوق رقم 1221\25ك مجلة نقابة المحامينك ص111ك سنة .1221
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االخ ثثرىك ف ثثإن الوكي ثثل الث ثثاني بص ثثفته م ثثوكالا ف ثثي الوكال ثثة األول ثثى ال يج ثثوز ل ثثه أن يع ثثزل
الوكيل في الوكالة الثانية ما دام أنه إ تثرف بإسثتيفاء كافثة حقوقثه المترتبثة لثه فثي الوكالثة
الثانيثثة مثثا دام انثثه أقثثر بإسثثتيفاء كافثثة حقوقثثه المترتبثثة لثثه فثثي الوكالثثة الثانيثثةك إال أنثثه كمثثا
الحظنثثا فثثإن هثثذا اإلجتهثثاد هثثو مخثثالف إلجتهثثاد سثثابقك بحيثثث قثثررت محكمثثة التمييثثز أن
مجرد النص فثي الوكالثة ال يرتثب حقثا للوكيثل بحيثث ال تكثون وكالثة غيثر قابلثة للعثزل إذا
لم يتوفر ذلو الحق كما تم البحث سابقا(.)1
المطلب الثاني
الوكالة غير القابلة للع ل إلرتباط حق للغير بها
ند البحث في الوكالة غير القابلة للعزل إلرتباط حق الغير بها فإنه ال بد بداية
الحديث أن نتعرف لى من هو الغير أو ما المقصود بالغير؟
) (1انظثثر الق ثرار رقثثم  25/111لثثى ذات الصثثفحة وفثثي هثثذا المعنثثى الق ثرار رقثثم  15/121والمنشثثور فثثي مجمو ثثة
المبادا القانونيه لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية من بداية سنة  1215حتثى نهايثة سثنة  1211الجثزء السثادسك

القس ثثم الث ثثانيك ص512ك حي ثثث تق ثثول "للموك ثثل ان يع ثثزل وكيل ثثه مت ثثى اراد اال اذا تعل ثثق بالوكال ثثة ح ثثق للغي ثثر أو كان ثثت
صدرت لصالص الوكيل فانه ال يجوز للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصثالحه وذلثو مثال ب حكثام
الم ثثادة  151م ثثن الق ثثانون الم ثثدني و لي ثثه فم ثثن ح ثثق الوكي ثثل ال ثثذي ص ثثدرت الوكال ثثة لمص ثثلحته و زل ثثه الموك ثثل بموج ثثب
االخطار العدلي الموجه من قبله ان يقثيم د ثوى إلبطثال تصثرف الموكثل بعزلثهك ألن العثزل قثد تثم دون موافقتثه .وفثي

ذات المعنى القرار رقم  15\151لسنة  1211والمنشور في المجمو ة ذاتها ص 511والذي يقثول" :إن بثارة الوكالثة
خاصة غير قابلة للعزل قبل تنفيثذ اغ ارضثها لتعلثق حثق الوكيثل بهثا قانونثا واننثي اسثقط حثق ثزل الوكيثل ثن الوكالثةك
تشكل إق ار ار من الموكل ب ن للوكيل حقا يتعلق بصدور هذه الوكالة يكفثي لمنثع الوكيثل مثن اسثتعمال حقثه بعثزل الوكيثل
متى اراد وفقا للمادة  151من القانون المدني .كما ال يتوجب لثى الوكيثل امثام هثذا اإلقثرار الصثادر ثن الموكثل يقثر
ب ن الوكالة صدرت لصالص الوكيلك كما ال يشترط ان يذكر بمتن الوكالة نفسها سبب صثدورها لصثالص الوكيثل مثا دام

الموكل يقر بذلو.
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من المعروف أن الوكالة هي

قد طرفاه الموكل والوكيل بحيث يقوم الموكل

بإقامة الوكيل مقام نفسه في تصرف جائز معلومك وقد يكون هذا التصرف لصالص
الموكل أو لصالص الوكيلك أو ليس لكليهما بل يكون لمصلحة شخص أجنبي ن قد
الوكالةك وهذا الشخص هو الغيرك فالغير في هذه الحالة هو محور المصلحة في قد
الوكالةك والمستفيد من التصرف الذي يقوم به الوكيل وما دمنا نتحدث هنا ن الوكالة
غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير فال بد من معرفة من هو الغير بش ن هذا المفهوم.
"وحتى نتمكن من معرفة الغير في الوكالة غير القابلة للعزل فال بد من التطرق
لقا دة نسبية اثار العقدك فمتى إستجمع العقد أركانه وتوافرت في كل ركن شروطهك
انعقد العقد صحيحا وترتبت ليه أثاره إذا كان نافذا منج ازك واثار العقد تتحد من حيث
نطاقها بالعاقدين فال تنصرف إلى الغيرك وهذا من يعرف بقصور حكم العقد

لى

العاقدين أو نسبية اثار العقدك وقد نص لى هذه القا دة البديهية القانون المدني األردني
في المادة  125منه بقوله" :من باشر قدا من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره
بما يترتب ليه من أحكام".
ولكن ما معنى قا دة قصور العقد لى العاقديين؟ هل يقصد بها أن من لم يكن
طرفا في العقد ال يضار به أي ال يلتزم بمقتضاهك وال يفيد منه أي ال يكتسب حقا
بموجبه"(.)1

) (1سلطانك مصادر االلتزامك المرجع السابقك ص.111
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"فالقا دة العامة أن اثر العقد ال ينصرف إلى غير العاقد ومن يمثله أي ال
ينصرف إلى الغير االجنبي ن العقد فال يحمله إلتزاما وال يكسبه حقاك والقا دة في
شقها السلبي أكثر إطالقا منها في شقها اإليجابيك ولذلو نصت المادة  121من القانون
المدني األردني لى انه" :ال يرتب العقد شيئا في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه
حقا".
والمادة السابقة تشير في الواقع الى التعهد

ن الغير بإ تباره تطبيق ا للجانب

السلبي في القا دةك والى االشتراط لمصلحة الغير بإ تباره إستثناء من الجانب االيجابي
فيها"(.)1
وبناء لى ذلو يرى جانب من الفقه ب ن الغير في الوكالة غير القابلة للعزل هو
الشخص أو االشخاص الذي تعلق لهم حق الوكالة وليسوا أطراف ا في موكل أو وكيل(.)2
"من كل ما تقدم نرى أن الغير هو شخص مستفيد من المصلحة المرجوة من الوكالة
والذي يستمد حقه مباشرة منها دونما نظر إلى إرادة الموكل أو الوكيل بعد انعقاد الوكالةك
وتعلق حق الغير بالوكالة يتحقق إذا كان قد الوكالة يتضمن في نفس الوقت إشتراطا
لمصلحة الغير بحيث ينش للغير حق مباشر مستمد من قد الوكالة ذاته وال يكفي في
هذه الحالة توافر المصلحة المادية أو االدبية للموكلك بإ تباره مشترطا.
) (1سلطانك مصادر االلتزامك المرجع السابقك ص.111

) (2ابو قمرك الوكالة غير القابلة للعزلك المرجع السابقك ص.11
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إذ أن ذلو وحده يجيز للمشترط نقض المشارطة قبل إ الن المنتفع ن رغبته
في اإلستفادة منهاك بل يلتزم لعدم جواز النقض أن يقترن به مصلحة للغير في التوكيلك
بحيث يتنبين

دم جواز النقض بناء

لى طبيعة العقدك وتتحقق مصلحة الغير في

التوكيلك إذا كان لهذا الغير حق معين قبل الموكلك ويترتب لى التوكيل استيفاء الغير
لحقهك أو توفير ضمان الستيفاء حقه قبل الموكلك كما في حالة التوكيل الصادر من
مقترض بتخصيص مبل القرض للوفاء بحقوق الدائنين المرتهنين وحلول المقترض
محلهمك حيث ان مثل هذا التوكيل يحقق مصلحة المقرضك بتوفير ضمان يني له
الستيفاء حقه قبل الموكل" (.)1
إن المفهوم السابق للوكالة غير القابلة للعزل إلرتباط حق للغير بها ينصرف الى
مفهوم االشتراط لصالص الغير وذلو وفقا للمادة ( )112من القانون المدني األردني التي
تنص لى:
 -1يجوز للشخص أن يتعاقد بإسمه لى حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له
في تنفيذها مصلحة شخصيةك مادية كانت أو ادبية.
 -1ويترتب لى هذا االشتراط ان يكسب الغير حقا مباش ار قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط
يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق لى خالف ذلو ويكون لهذا المتعهد ان
يتمسو قبل المنتفع بالدفوع التي تنش

ن العقد.

) (1بدالرحمنك مدى سلطة الموكل في زل الوكيلك المرجع السابقك ص.11
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 -1ويجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما إشترط لمصلحة المنتفع إال إذا تبين من
العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلو".
ولكن نتسائل هناك هل المفهوم السابق في اإلشتراط لمصلحة الغير يمكن إنطباقه
لى الوكالة غير القابلة للعزل بالصورة التي ورد بها؟
قبل اإلجابة

لى هذا السيال فإنه من األجدر التطرق إلى تعريف اإلشتراط

لمصلحة الغير وشرائطه.
"فاإلشتراط لمصلحة الغير

قد يشترط فيه أحد المتعاقدينك ويسمى المشترطك

لى الطرف ازخرك ويسمى المتعهدك إلتزاما لمصلحة شخص ثالث ليس طرف ا في العقد
يسمى المنتفع بحيث ينش

ن هذا العقد حق مباشر قبل المتعهد.

ومن تطبيقات ملية اإلشتراط لمصلحة الغير ما نجده في قد الت مين فقد يعقد
األب ت مين ا لى حياتهك لى سبيل التبرع لمصلحة أوالدهك إذا مات قبل سن معينةك
فيكسب األوالد بمقتضى هذا العقد حق ا مباش ار قبل شركة الت مين لمطالبتها بمبل الت مين
ند وفاة والدهم.
وخصائص اإلشتراط لمصلحة الغير هي :أ -يتعاقد المشترط بإسمه ال بإسم
المنتفعك وهذا ما يميز اإلشتراط لمصلحة الغير ن النيابة في صورها المختلفةك فالنائب
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يتعاقد بإسم االصيل الذي يعد هو الطرف في العقد ال النائبك أما اإلشتراط لمصلحة
الغيرك فالمشترط طرف في العقدك أما المنتفع فهو أجنبي نه.
ب -ال يكفي لتحقيق االشتراط لمصلحة الغير أن يكون من ش نه أن يفيد الغير بطريق
غير مباشرك بل ال بد من أن تنصرف إرادة المتعاقدين إلى إنشاء حق مباشر للمنتفع.
فالمنتفع يكسب حقه مباشره من العقد المبرم بين المشترط والمتعهدك و لى ذلو فإن
اإلشتراط لمصلحة الغير ال يتحقق إذا إكتسب العاقد الحق من العقدك ثم إنتقل هذا الحق
إلى غيره بسبب من أسباب االنتقال كحوالة أو ميراث أو استخالف خاصك أي أن حق
المنتفع ال يمر قبل وصوله اليه في ذمة أي من المتعاقدين بل يتلقاه مباشرة من العقد
الذي لم يكن طرفا فيه" (.)1
نالحظ لى الرأي السابق بش ن االشتراط لمصلحة الغير أنه يحدد خصيصتين
لالشتراط لمصلحة الغيرك يميز فيهما ما بين االشتراط لمصلحة الغير وما بين النيابة في
صورها المختلفةك فالمواد من  121الى  111من القانون المدني األردني تحدد أحكام
النيابة في التعاقدك واذا ما رجعنا إلى تعريف الوكالة في القانون المدني نجد أن المادة
 111تعرف الوكالة ب نها " قد يقيم الموكل بمقتضاه شخص ا آخر مقام نفسه في تصرف
جائز معلوم".

) (1سوارك النظرية العامة لاللتزامك المرجع السابقك ص 122وما بعدها.
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ويستمر الرأي السابق بالقول أن إرادة المتعاقدين تنصرف إلى إنشاء حق مباشر
للمنتفع من قد االشتراطك وبذلو نكون قد توصلنا في الخصيصتين السابقتين إلى ما
يفيد بعدم إمكانية إ تبار الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بهاك إشتراطا
لمصلحة الغير وذلو للسببين التاليين:
 -1إن الوكالة هي ضرب من ضروب النيابة وكما رأينا إن االشتراط لمصلحة الغير
يختلف اختالفا كامال ن النيابة بشتى صورها.
 -1إن الغيثثر فثثي الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل يسثثتمد حقثثه مباش ثرة مثثن الموكثثل وأن هثثذا
الحق هو حق سابق لى الوكالة وال يمكن ان يستمد ذلثو الحثق مثن الوكالثة نفسثهاك
بينما في االشتراط لمصلحة الغير نجد ان الغير يستمد ذلو الحق من الوكالة ذاتهثاك
ولثثذلو فثثإنني ال ميثثل لأخثثذ ب ثرأي الثثدكتور أحمثثد شثثوقي بثثد الثثرحمن السثثالف ذك ثره
بإ تبثثار أن الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل لتعلثثق حثثق الغيثثر بهثثا هثثي إشثثتراط لمصثثلحة
الغيرك بل إنهثا مختلفثة تمامثا ثن ذلثوك وذلثو لأسثباب التثي ذكرتهثا إ ثاله وأضثيف
ليها ب نه يشترط في حق الغير الذي يتعلق بالوكالة غير القابلة للعزل ما يلي:
 -1أن يكون سابقا في ذمة الموكلك أي قبل إنشاء قد الوكالة.
 -1أن يكون مستقال ن قد الوكالة وغير مستمد منها.
 -1أن يكون الهدف من الوكالة ضمن إستيفاء الغير لحقه وذلو بواسطة الوكيل.
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وبذلو نجد أيضا أن االشتراط لمصلحة الغير مختلف ن الوكالة غير القابلة
للعزلك وأهم أوجه اإلختالف هو أن المنتفع في االشتراط لمصلحة الغير يستمد حقه
مباشرة من قد االشتراطك أما في الوكالة غير القابلة للعزل فإن حقه هو حق سابق لى
قد الوكالة وال يستمد منه بل من الضروري أن يكون كذلو واال بطلت الوكالة.
وفي هذا اإلطار نجد أن محكمة التمييز األردنية قد ضيقت في كثير من ق ارراتها
مفهوم الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها بالوكاالت المتعلقة ببيع وفرار
العقارات فقط فتقول " :إن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير هي التي تنص لى أن
الموكل با ه ماله غير المنقول الى شخص معين وقبض الثمن وفوض غير بإجراء
معاملة البيع والفرار لدى الدوائر الرسمية نيابة نه"(.)1
وجاء في قرار آخر "أن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير يجب أن تتضمن بيع
المال غير المنقول إلى غير الوكيل واإلقرار بقبض الثمن من المشتريك لذلو فإذا كانت
الوكالة ال تتضمن بيع المال غير المنقول إلى أحد الوكيلين فمن حق الوكيلين زل

) (1تميي ثثز حق ثثوق رق ثثم 11\111ك مجمو ثثة المب ثثادا القانوني ثثة لمحكم ثثة التميي ثثز ف ثثي القض ثثايا الحقوقي ثثةك مجل ثثة نقاب ثثة
المحامين من سنة 1211الى نهاية 1211ك الجزء الخامسك القسم الثانيك خك يك ص.1151
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نفسيهما من الوكالة ومطالبة المد ى ليه برد الثمن الذي قبض من أحدهما إستنادا
لعقد البيع الخارجي"(.)1
"وتعلق حق الغير بالوكالة ال يقصر لى بيع أو فرار أموال غير منقولة إلسم
المشتري وانما في كل حالة تعطى فيها الوكالة للوكيل إليفاء الغير حقه سواء كان بالبيع
أو بغيرهك ك ن يعطي الموكل الوكالة للوكيل إلدارة واستغالل مال له وايفاء الغير دينا له
في ذمة الموكل.
وكذلو يتحقق تعلق حقه الغير بالوكالة إذا كان من ش نها المحافظة لى حق
الغير ك ن يقرض شخص شخص ا آخر مبلغ ا من المالك ثم يوكل غيره لينوب نه في
رهن قطعة أرض يملكها لصالص المقترض ت مين ا لدينه.
ويتحقق تعلق حق الغير بالوكالة إذا كانت تتضمن في متن صكها إقرار من
الموكل أن الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها دون أن يكون الغير ملزم ا ببيان
ماهية حقه الذي تعلق بالوكالة مع وجود هذا االقرارك فإذا تعلق بالوكالة حق الغير
بالمعنى القانوني المتقدم إمتنع لى الموكل زل الوكيل أو تقييد الوكالة قبل تحقيق
أغراضها بإ تبارها وكالة غير قابلة للعزل"(.)2

) (1تمييز حقوق رقثم  11\111حتثى نهايثة 1211ك مجمو ثة المبثادا القانونيثة لمحكمثة التمييثز فثي القضثايا الحقوقيثة
المنشورة في مجلة نقابة المحامين سنة  1211الى سنة  1212الجزء الرابع ص.1211

) (2ابو قمرك الوكالة غير القابلة للعزلك المرجع السابقك ص.11
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وفي ذلو تقول محكمة التمييز األردنية" :إقرار الموكل في الوكالة غير القابلة
للعزل ب ن حقا للوكيل تعلق بصدور الوكالة له يكفي لمنع الموكل من إستعمال حقه
بعزل الوكيل متى أراد وفقا لحكم المادة  151من القانوني المدني وال يتوجب

لى

الوكيل إثبات طبيعية أو ماهية حقه الذي جعل الموكل يقر ب ن الوكالة صدرت لصالص
الوكيل كما يشترط أن يذكر في متن الوكالة نفسها سبب صدورها لصالص الوكيل"(.)1
إن وجهة النظر السابقة للقاضي أبو قمر وكذلو قرار محكمة التمييز الموقرة
يعوزها الدليل –مع اإلحترام -حيث انه من المعروف أن مجرد إقرار الموكل ب ن حق ا
للغير قد تعلق بالوكالة ال يكفي إل تبار تلو الوكالة غير قابلة للعزلك بل إن مثل هذه
المس لة هي مس لة واقع وال بد للقاضي أن يتحقق من توافر ذلو الحق ومشرو يته.

) (1تمييز حقوق رقم 25\1251ك هيئة امةك مجلة نقابلة المحامينك

دد 1ك 1ك ص 111سنة 1221
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المبحث الثالث
نطاق تطبيق الوكالة غير القابلة للع ل
لبيان أحكام الوكالة غير القابلة للعزل فإن األمر يتطلب منا تحديد المقصود
بنطاق تطبيق تلو الوكالة وفيما إذا كان يشمل العقارات والمنقوالت لى حد سواء أم
أنها تنعقد في العقارات فقطك وان كانت تتعلق بالعقارات والمنقوالت مع اك فما هي
أوصاف وشروط العقارات التي تتعلق بها وكذلو المنقوالت؟
و ليه سيتم بحث هذه المسائل في مطلبين يتعلق األول بالعقارات ويتعلق الثاني
المنقوالت لى النحو التالي:
المطلب األول
الوكالة غير القابلة للع ل في العقارات
ند البحث في هذا المطلب فال شو ان االمر سيكون

لى قدر معين من

الصعوبةك وذلو لتعذر اإلحاطة الوافية والكافية في هذا الموضوع ولكن سوف نحاول
اإلحاطة بحيثيات هذه المس لة قدر اإلمكان.
الوكالة غير القابلة للعزل في القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير
المنقولة رقم ( )11لسنة  1211وتعديالته.
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لقد جاء القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم ( )11لسنة
 1211ناظما رئيسيا للوكالة غير القابلة للعزل إلى جانب القانون المدنيك بل بصورة
اكثر تفصيال من القانون المدني الذي أشار إلى تلو الوكالة بإيجاز كبيرك وجاء القانون
المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة ناظما لتلو الوكالة بصورة مفصلةك
حيث تنص المادة  11منه لى ما يلي:
أ" -الوكاالت ببيع أو فرار اموال غير منقولة التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل
المملكة أو التي ينظمها أو يصدقها قناصل المملكة األردنية الهاشمية والقناصل الذين
لهم صالحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة األردنية الهاشمية
لتمكين الوكيل من بيع وفرار أموال غير منقولة إلى أي شخص آخر لدى دوائر وتسجيل
األراضي تعمل بها دوائر التسجيل خالل خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها
وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أحكامها لدى دوائر التسجيل خالل المدة المذكورةك أما الوكاالت
المنظمة أو المصدقة قبال فتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ احكامها خالل خمس سنوات من
تاريخ نفاذ هذا القانون واذا كانت اية مدة مما ينتها المادة السادسة من قانون تعديل
االحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم ( )11لسنة  1215آخذة في المضي ند
بدء العمل بهذا القانون فينتهي أجلها بإنتهاء تلو المدة وال يدخل في حساب السنة أو
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المدة المتبقية أية مدة تنش

ن ت خر يقع في معاملة البيع والفرار وتكون دائرة التسجيل

مسيولة نه.
ب -الوكاالت التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة
والمتضمنة بيع وفرار األموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة
التنفيذ في جميع األحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خالل خمس سنوات من
تاريخ تنظيمها أو تصديقها وكذلو الوكاالت المنظمة أو المصدقة قبال واجبة التنفيذ
خالل خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء أ زل الموكل الوكيل أو توفي
الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل األراضي بإتمام معاملة البيع
والفرار السم المشتري وال يدخل في حساب الخمس سنوات أية مدة تنش

ن ت خر يقع

في معاملة البيع والفرار وتكون دائرة التسجيل مسيولة نه.
ج -ال يسري حكم هذه المادة لى الوكاالت التي إنتهى اجلها قبل نفاذ هذا القانون.
د -إذا ورد نص في صو الوكيل يحدد مدة العمل بها ألقل من خمس سنوات فيعمل بهذا
النص.
ه -ال يجوز ان تتضمن الوكالة المشار إليها في هذه المادة اي نص يخول الوكيل حق
توكيل غيره وال يعمل ب ي نص يخالف أحكام هذه الفقرة ورد في أي وكالة نظمت قبل
نفاذ هذا القانون".
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بالنظر إلى النص السابق نالحظ أنه وبالفقرة (أ) منه تطرق للوكالة المتعلقة ببيع
وفرار أ موال غير منقولة بشكل ام ولم يربطها بالوكالة غير القابلة للعزل وبذلو نكون
أمام وكالة

ادية تنطبق

ليها أحكام الوكالة في القانون المدني و لى رأسها حق

الموكل في زل وكيله في أي وقت يشاء.
ولدى مقارنة أحكام الفقرة (أ) مع احكام الفقرة (ب) وكما سنرى

ند البحث

بالتفصيل في أحكام الفقرة (ب) فإننا نالحظ ان المشرع قد حدد مدة الوكالة المتعلقة ببيع
وفرار األموال غير المنقولة بخمس سنوات فقط  -وذلو قبل تاريخ  -1221/5/11وهذا
الحكم الوارد في النص هو حكم مطلق لكل وكالة تتعلق بفرار وبيع أموال غير منقولة
ويستفاد من النص أن الوكالة في هذه الحالة يجب أن تكون وكالة خاصة ومحددة بش ن
بيع وفرار أموال غير منقولة محددة بالذاتك فإن مدة الخمس سنوات ال تنطبق لى
الوكالة في حالة كون الوكالة وكالة امةك إذ أن الوكالة العامة تخول الوكيل بكل ما
يتعلق بالموكل إال ما كان منه متعلقا بشخصه ومرتبطة به فلو ورد في الوكالة العامة
(وهذا ما يجري ادة) نص ببيع وفرار اموال غير منقولة فهل يكون ذلو النص محكوم
بمدة السنوات الخمس المنصوص ليها في هذه الفقرةك أم ينطبق ليه ما ينطبق لى
الوكالة بشكل ام من إمتداد مدتها الى مدة غير محدودة.
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إن اإلشكالية السابقة يحكمها حكمان وردا في القانون المعدل لأحكام المتعلقة
باألموال غير المنقولة في المادة ( )11والقا دة االخرى هي القا دة العامة في القانون
المدني والمتعلقة بانتهاء الوكالة والتي قررت حاالت إنتهاء الوكالة سواء كانت خاصة أو
امة ولم تحدد مدة لذلو حيث أن مدة الوكالة بشكل ام هي مدة غير محدودة في
حالة دم حصول حالة من حاالت إنتهائها المنصوص ليها.
أما نص المادة /11أ المشار إليه فإنه جاء بحكم خاص يتعلق بالوكالة الخاصة
المتعلقة ببيع وفرار أموال غير منقولة فقط وحدد المشرع مدة تنفيذ هذه الوكالة بخمس
سنوات فقط فعليه فإن نص المادة /11أ المشار اليه يحكم فقط الوكاالت الخاصة
المتعلقة ببيع وفرار أموال غير منقولة بذاتها أما الوكاالت العامة وان اشتملت لى
إ طاء الوكيل صالحية البيع والفرار لأموال غير المنقولة فإنه ال يمكن فصل النص
ن باقي نصوص الوكالة بل ينطبق ليه ما ينطبق لى الوكالة العامة بشكل ام
وتبقى مدة الوكالة مطلقة.
وبالعودة إلى مقارنة الفقرة (أ) مع الفقرة (ب) من نص المادة ( )11المذكورة
سابقا فإننا نالحظ أن المشرع ند صياغة نص الفقرتين السابقتين قد فرق ما بين الوكالة
الخاصة ببيع وفرار أموال غير منقولة دون أن يتعلق بها حق للغير والوكالة ببيع وفرار
األموال غير المنقولة التي يتعلق بها حق للغير.
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وبذلو فإن الوكالة الخاصة ببيع األموال غير المنقولة هي واجبة التنفيذ خالل
خمس سنوات من تاريخ المصادقة ليها إال إذا كان هناو ت خير حصل من قبل دائرة
تسيجل االراضيك فإن مدة الت خير تلو ال تدخل ضمن الخمس سنوات المشار إليها.
إن الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها والمنصوص ليها في الفقرة
ب من المادة ( )11المشار إليها وكما رأينا واجبة التنفيذ خالل خمس سنوات من تاريخ
المصادقة ليها وقد قام المشرع و لى غير ادته بضرب مثال لى الوكالة غير القابلة
للعزل وذلو كقبض الثمنك حيث أن قبض الثمن ليس هو الحالة الوحيدة لتعلق حق
الغير بالوكالةك بل إن هناو حاالت كثيرة ال تدخل تحت حصر لتعلق حق الغير
بالوكالةك وأود اإلشارة هنا إلى مس لة قبض الثمن وتعلق حق الغير بالوكالة إذا كان ذلو
الحق أو ذلو الثمن ناتن ن قد الوكالة ذاته إذ أن هذه المس لة في غاية االهمية
خصوصا وأن الحق يجب أن يكون سابقا لى الوكالةك والوكالة غير القابلة للعزل في
القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم /11لسنة  1211وكما
نالحظ تختلف إختالفا بينا ن الوكالة غير القابلة للعزل في القانون المدنيك فالمادة
 151المدني تقول" :للموكل أن يعزل وكيله متى أراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو
كانت صدرت لصالص الوكيل فإنه ال يجوز للموكل أن يقيدها دون موافقة من صدرت
له".
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ويمكن تعريف الغير أنه طرف ثالث ليس طرفا في

قد الوكالة أصال وهو

شخص غريب فإن نص المادتين المتعلقتين بالوكالة غير القابلة للعزل في القانون
المدني وفي القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة هما نصان مختلفان
من حيث تحديد مفهوم تلو الوكالة(.)1
فالقانون المدني يجعل من الوكالة وكالة غير قابلة للعزل في حالتين وهما :تعلق
حق الغير وتعلق حق الوكيل الشخصي بهاك أما المادة /11ب من القانون المعدل
لأموال غير المنقولة فإنها تجدد تلو الوكالة بالوكالة الصادرة لصالص الغير فقطك وبناء
لى ذلو هل يمكن أن نربط المادة المذكورة مع المادة  151من القانون المدني وأن
نعتبر إنطباقها واحدا من حيث مدة الوكالة وغيرها؟ إن اإلجابة لى السيال السابق هي
بالننفيك فالمادة  151من القانون المدني وكما رأينا تحدد حاالت الوكالة غير القابلة
للعزل بحالتين ولم تتطرق لمدة تلو الوكالة بينما نجد أن المادة ( )11المشار إليها تحدد
الوكالة غير القابلة للعزل بحالة واحدة فقط وهي تعلق حق الغير بها.
وكذلو فإن المادة  151من القانون المدني لم تحدد مدة الوكالة غير القابلة
للعزل فيما حددت المادة ( )11المذكورة مدة الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير
بها بخمس سنواتك والفرق الثالث هو فرق ناتن ن طبيعة القانونينك فالقانون المدني

) (1بدالرحمنك مدى سلطة الموكل في زل الوكيلك المرجع السابقك ص.11
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يحكم األموال سواء كانت منقولة أو غير منقولة بينما يحكم القانون ازخر األموال غير
المنقولة فقطك و ليه فإن المدة المحددة بخمس سنوات هي مدة محددة للوكالة غير
القابلة للعزل المتعلقة باألموال غير المنقولة فقط وال تنطبق

لى الوكالة المتعلقة

باألموال المنقولة والمنصوص ليها في القانون المدنيك إذ تخضع ألحكام الوكالة في
القانون المدني ومدة إنتهائها وطرق ذلو اإلنتهاء بحيث ال ينطبق نص المادة /11ب
من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة أ الهك وبذلو تقول محكمة
التمييز األردنية ما يلي" :ورد نص المادة ( )151من القانون المدني مطلقا ولم يحدد
نوع المال الذي ترد ليه وليس صحيحا أن الوكالة المتعلق بها حق الغير أو التي
تصدر لصالص الوكيل ال تكون صحيحة إال إذا انصبت لى أموال غير منقولة"(.)1
وبذلو نخلص إلى نتيجة أن هناو فرق بين أحكام الوكالة غير القابلة للعزل في
القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولةك والقانون المدني وذلو في
األحكام التفصيلية وكما الحظنا أن المبدأ العام واحد.
إن ما يهمنا هو البحث في نوع العقارات التي يجوز أن تنظم الوكاالت بش نها
وهل أن هذا األمر أمر مطلق أم مقيد ومقتصر لى نوع معين من العقارات؟ك إن
اإلجابة لى هذا السيال تقودنا للبحث في أنواع العقارات المختلفةك فالعقارات تنقسم إلى

) (1تمييز حقوق رقم  21/21مجلة نقابة المحامين العدد  12و  11سنة  1221ص1111
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دة أقسام وأنواعك فمنها ما تمت ليه التسوية ومنها ما لم تتم التسوية بش نهك ومنها ما
هو مملووك ومنها ما هو أميريك وغيرها من أنواع األراضي التي نصت ليها القوانين
المختلفة ف راضي المملكة األردنية الهاشمية وكما هو معروف تم اإلنحدار بإرثها من قبل
الدولة العثمانية حيث كانت تحكم هذه البالد ومن المعروف أن جميع األراضي في تلو
الفترة كانت مملوكة بحجن (سندات تصرف)ك إذ انه ال دليل لمالو األرض إال حجة
يملكها ليثبت بها ملكيته لتلو األرضك وكانت كذلو األراضي في تلو الفترة غالبيتها
أراضي أميرية أي أن رقبة األرض أو العقار كانت مملوكة للدولة اما الشخص
المتصرف فال يملو سوى حق التصرف واإلنتفاع بتلو األرض أو العقار.
نص المشرع في القانون المدني لى الوكالة غير القابلة للعزل كما رأينا وكذلو
في القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير رقم ( )11لسنة  1211ووجدنا أن
النص في القانون المدني جاء ام ا ومطلق اك أما النص في القانون المعدل المشار إليه
فقد جاء حص ار لى الوكاالت الخاصة بالعقارات.
والسيال الذي يطرح هو :ما نوع العقارات التي ينطبق ليها نص المادة ()11
من القانون المذكور؟.
بالرجوع إلى نص المادة المذكورة نجد أنه لم يذكر بشكل مريب أنواع العقارات
التي تنطبق ليها ولكن إذا ما دنا إلى نص هذه المادة فإننا نجد أن المشرع حصر
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الهدف من تلو الوكاالت باإلفرار لدى دائرة التسجيل خالل خمس سنوات من تاريخ
المصادقة ليهاك و ليه فإننا نستنتن أن تلو الوكاالت ال تتم إال باألراضي التي يمكن
أن يتم تسجيلها لدى دائرة األراضي بإسم المشتري وبالتالي يجب أن يتم تسجيلها لدى
دائرة االراضي بإسم المشتري وبالتالي يجب أن تكون أوال مسجلة وموثقة ب سم البائع
لدى دائرة التسجيل.
ما دام األمر لى هذا النحو فإن ذلو يقودنا إلى سيال وهو :هل جميع األراضي
مسجلة لدى دائرة التسجيل أم ال؟.
ال شو أن اإلجابة لى هذا السيال هي بالنفي حيث أن األراضي ليست جميعها
مسجلة بدائرة األراضيك ولكن ينحصر التسجيل لدى تلو الدائرة في نوع واحد ومحدد
من األراضي وهو األراضي الواقعة تحت التسويةك أو التي يتم تسجيلها بموجب قانون
التسجيل األموال غير المنقولة التي لم يستبق تسجيلها رقم ( )5لسنة  .1251وهذه
األراضي أما أن تكون مملوكة أو اميريةك أما ما سواها من األراضي التي لم تتم تسويتها
أو غير المسجلة (المملوكة بواسطة الحجن) فهي أراضي غير مسجلة لدى دائرة
األراضي ويمكن تعريف الحجن " :انها وثائق تعطى لمن له حق التصرف بعد دفعه
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الثمن المعجل لالرض بدال ن إستخدامها في ضوء اإللتزامات التي حددها القانون
وكانت هذه الوثائق تسمى قبل صدور القوانين االراضي بالحجن الشر يه"(.)1
وبالتالي يتضص إ ن الوكالة غير القابلة للعزل المنصوص ليها في المادة ()11
من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولةك مقصورة فقط لى العقارات
المسجلة في دائرة التسجيل وال مجال إل مال ذلو النص بش ن األراضي غير المسواة أو
غير المسجلة أو المملوكة بحجنك إذ ال يجوز لكاتب العدل ابتداء تنظيم مثل تلو
الوكالة إذا جز األطراف ن إبراز ما يثبت ملكية االرض موضوع الوكالة بسند رسمي
صادر ن دائرة األراضيك وال يقبل فيها ما دون السند المشار إليه إلثبات ملكية الموكل
(البائع) لأرض أو العقار موضوع الوكالةك فإذا ما أراد احد األطراف أن ينظم وكالة
غير قابلة للعزل بش ن قطعة أرض أو قار مملوو بموجب حجةك ولم يخضع لعملية
التسوية أو لم يعاد تسجيله لدى دائرة األراضي ففي هذه الحالة ال يستطيع مالو األرض
تنظيم مثل تلو الوكالة كونها واجبة التنفيذ لدى دائرة األراضي المختصةك تلو الدائرة
التي ال تحتفظ بسجل لتلو األرض مما يجعل تنفيذ مضمون تلو الوكالة مستحيال.
وقد أ يدت محكمة التمييز ب ن الوكالة الغير قابلة للعزل بش ن العقارات بصورة
غير مباشرة ال تنطبق إال بش ن العقارات المسجلة لى الصورة التي تحدث نها حيث

) (1ماد أحمدك الجواهريك مشاكل االراضي في الزمن العثمانيك دار الحرية للطبا ةك بغدادك 1211ك ص.115
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تيكد في أحد أحكامها لى" :أن قد بيع العقارت من العقود الرسمية التي ال يصص إال
إذا تمت في دائرة التسجيل

مال بالمادة الثالثة من قانون التصرف باألموال غير

المنقولة"(.)1
نستنتن ان الوكالة غير القابلة للعزل يمكن تنظيمها بش ن العقارات المسجلة لدى
دائرة األراضيك وال يمكن تنظيمها بش ن ما سواها من قاراتك وقد تحتوي الوكالة غير
القابلة للعزل نصا يخول الوكيل القيام بكافة انواع التصرفاتك من فرار و تسجيل ورهن
وغيرها من التصرفاتك فما هو الموقف بالنسبة للمدة المنصوص ليها في الفقرة )ب)
من المادة ( )11من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة؟
ال شو أن تلو المدة وهي مدة السنوات الخمس تنطبق فقط بش ن الفرار
والتسجيل وال تنطبق بش ن الرهن والتصرفات االخرىك واإلدارة وهي بطبيعتها غير القابلة
للعزلك إذ تمتد تلو المدة إلى ما بعد السنوات الخمسك بحيث تعود بذلو إلى األصل
العام في الواكالة وهي دم تحديد مدة معينة لهاك ما قبل تاريخ  .1221-5-11و لى
ذلو إستقر إجتهاد محكمة التمييزك بحيث تيكد في العديد من ق ارراتها لى أن مدة
السنوات الخمس الواردة في المادة ( )11من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال

) (1تمييز حقوق رقم /511ك  21مجلة النقابةك العدداألولك العدد الرابعك ص 121ك سنة .1221
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غير المنقولك تنحصر فقط بالفرار و التسجيلك وال تنطبق لى ما سواها من تصرفات
ومنها الرهن واإلدارة(.)1
العرض السابق يمثل الوضع السائد بموجب احكام القانون المدني وأحكام القانون
المعدل لأموال غير المنقولة رقم ( )11لسنة 1211ك إال أن الوضع قد اختلف بعد
تعديل القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم ( )11لسنة 1211
في المادة  11منهك بخصوص الوكالة غير القابلة للعزل حيث نصت أن الوكالة غير
القابلة للعزل الصادرة بعد تاريخ  1221-5-11أصبحت مدتها سنة واحدة بالنسبة
للوكالة غير القابلة للعزل في العقارات .
المطلب الثاني
الوكالة غير القابلة للع ل في المنقوالت
أشرنا سابق ا إلى أن الوكالة غير القابلة للعزل قد تنعقد في العقارات والمنقوالت
لى حد سواءك وسوف نتناول وفي هذا المطلب المنقوالتك ومدى إمكانية تنظيم الوكالة
غير القابلة للعزل بش نهاك وكذلو التصرفات التي يجوز القيام بها بش ن المنقوالت
موضوع الوكالة.

) (1انظر القرار رقم 25/111
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والمنقول كما رفته المادة  11من القانون المدني هو" :كل شيء مستقر بحيزه
ثابت فيه ال يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته قهو قارك وكل دا ذلو من شيء
فهو منقول" والوكالة غير القابلة للعزل تمتاز ن الوكالة بشكل ام ب ن الموكل ال
يستطيع زل وكيله إذا ما تعلق بالوكالة حق للغير أو حق شخصي للوكيلك وما دام
األمر كذلو فإن محل الوكالة يختلف بإختالف طبيعة المنقول الذي تنص ليه الوكالة.
فالمنقوالت وكما هو معروف تخضع للعديد من التصرفات والعقودك فمن الممكن
أن يتم بش نها قد بيعك بحيث يتصرف البائع أو المالو بما يملو لصالص المشتريك
ويمكن أن تخضع تلو المنقوالت للرهن والهبةك والمبادلة والمقايضة وغيرها من
التصرفاتك وسوف اتحدث في هذا المطلب لى ذكر البيع والرهن فقط بش ن المنقوالت.
"واألصل ان الملكية في

قد البيع تنتقل بمجرد التعاقد ولو لم يقترن ذلو

بالتسليمك فقد جاء في المادة  1/122من القانون المدني ما يلي:
" -1يثبت حكم العقد في القانون المعقود ليه وبدله بمجرد إنعقاده دون توقف لى
القبض أو أي شيء آخر ما لم ينص القانون لى غير ذلو.
 -1أما حقوق العقد فيجب لى كل من الطرفين الوفاء بما أوجبه العقد ليه منهما"
وجاء في المادة  111منه لى ما يلي:
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" -1تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض القانون أو االتفاق
بغير ذلو.
 -1ويجب لى كل من المتابعين أن يبادر الى تنفيذ التزاماته إال ما كان ميجال
منها"
ومن نص المادة  1/122والمادة  111يتبين أن حكم العقد وبدله يثبت في
المعقود ليه بمجرد إنعقاد العقد دون ان يتوقف ذلو لى قبضه ما لم ينص القانون أو
اإلتفاق لى خالف ذلو.
اء
وبن ا

لى حكم المادتين المذكورتين فإن تملو المشتري للمبيع وتملو البائع

للثمن يثبت في قد البيع بمجرد التعاقد ولو لم يقترن بالتسليم ودون اي شرطك إال إذا
نص القانون لى خالف ذلوك وبالفعل فقد حدد القانون في مواضع أخرى كيفية إنتقال
الملكية في العقار والمنقول بالقول في المادة  1115من القانون المدني ب ن" :تنتقل
الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول بالعقد متى استوفى أركانه وشروطه طبقا
ألحكام القانون"(.)1
فالقا دة العامة وكما رأينا بش ن انتقال الملكية في المنقول هي ان تلو الملكية
تنتقل بمجرد توافق االيجاب مع القبولك ك ن يقول البائع للمشتري بعتو الهاتف لى
ثمن مقداره  111دينارك فيقول المشتري :قبلت.

) (1الز بيك قد البيع في القانون االردنيك المرجع السابقك ص11-11
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وهذه الحالة هي حالة من دة حاالت من البيوعك إذ أن البيوع تقع لى األشياءك
واألشياء كما هو معروف إما أن تكون معينة بالذات واما معينة بالنوعك واألشياء المعينة
بالذات ال تقوم بعضها أو إحادها مقام بعض ند التعاملك و ند البيع مثال فإن ما كان
معينا بالذات فإن ملية بيعه بعد التقاء اإليجاب بالقبول ال تتم مباشرةك أما المعين
بالنوع فإنه بحاجة إلى إفراز إلتمام البيع.
وهناو من المنقوالت ما إشترط القانون شكلية خاصة إلنعقاد البيع أو الرهن أو
أي تصرف آخر بحقهاك وذلو خروجا لى القا دة العامةك فالسيارة مثال إشترط القانون
إلتمام

ملية البيع أو الرهن( .)1أو أي تصرف آخر بش نها أن يتم ذلو امام دائرة

تسجيل وترخيص المركباتك وأي تصرف خارج تلو الدائرة هو تصرف باطل.
وما دام األمر كذلو فإن امكانية تنظيم وكالة غير القابلة للعزل بش ن منقول
معين ال تكون إال بش ن المنقول الذي يتطلب شكلية خاصة النتقال الملكيةك أو بش ن
أي تصرف آخر يتعلق بذلو المنقول من رهن أو ضمان أو غيرها من التصرفاتك إذ
أ نه ال يمكن ان يتم تنظيم تلو الوكالة بش ن المنقول الذي ال يتطلب شكلية معينة إلجراء
أي تصرف بحقهك حيث أن ذلو النوع من المنقوالت ندما يتم انعقاد اي تصرف بحقهك
حيث ان ذلو النوع من المنقوالت ندما يتم إنعقاد ثي تصرف بحقه فإن ذلو العقد أو

) (1المادة  1/1من قانون السير.
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التصرف يكون تصرفا صحيحاك إال أن ذلو ال ييخذ لى إطالقهك إذ ان تلو المنقوالت
قد تكون محال للوكالة غير القابلة للعزل بعض التصرفات.
و ليه فإن إمكانية تنظيم وكالة بيع أو رهن سيارة أو إجراء اي تصرف ليها هي
إمكانية قائمةك إذ أ ن البائع ندما يقوم ببيع سيارته إلى شخص آخر ويقوم بقبض ثمنها
دون ان يقوم بنقل ملكية السيارة لدى دائرة ترخيص السياراتك فإن مثل هذا التصرف هو
تصرف باطل في حد ذاتهك وذلو ألن المادة  1من قانون السير األردني اشترطت وكما
أشرنا أن تكون جميع التصرفات التي تقع لى المركبات أمام دائرة السير وكل تصرف
خارج دائرة السير يعتبر تصرفا باطالك وبذلو فإنه من الجائز أن يتم تنظيم وكالة غير
قابلة للعزل من أجل بيع سيارة بحيث يتم المحافظة لى حق المشتري بواسطة تلو
الوكالةك إذ انه يمكن بهذه الطريقة تجنب بطالن التصرف بحق البائع والمشتريك
ويستطيع المشتري بهذه الحالة أن يبيع وينقل ملكية السيارة لمن يشاء ويقوم بناء لى
ذلو بقبض ثمنهاك وذلو بموجب الوكالة غير القابلة للعزل والمعطاة له من قبل الموكل
(البائع).
والمنقوالت كذلو بشكل ام من الممكن أن تكون محال للوكالة غير القابلة للعزل
إذ يمكن المالو لشيء معين (منقول) وتعلق بهذا الشيء حق لشخص معين فإن المالو
يمكن أ ن يعطي ذلو الشخص وكالة غير القابلة للعزل سواء لتعلق حق الوكيل بها أو
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الغيرك حيث تعطي هذه الوكالة إما حق للتصرف للوكيل أو حق اإلدارةك وحسب
مقتضى الحالك إذ قد يكون حق ذلو الشخص سواء الوكيل أو الغير ال يمكن تقاضيه
إال ببيع ذلو المنقول كبيع سيارة مثال وتحصيل ثمنهاك أو قد يكون ذلو الحق من
الحقوق التي يمكن تقاضيها بمجرد ت جير ذلو الشيء أو استغالله بصورة معينة بحيث
يكون باإلمكان تقاضي الوكيل لحقه أو حق الغير من ريع ذلو الشيء.
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الفصل الثالث
اشكاليات تنفيذ الوكالة غير القابلة للع ل وبطالنها
ال شو أن قود الوكالة بشكل ام قد يعترض تنفيذها إشكاليات ملية مختلفةك
وقد يشوبها يوب قد تيثر لى صحتها ومن الممكن أن تيدي إلى بطالنهاك فالوكالة
غير القابلة للعزل ليست كالوكالة العادية بل تتميز نها ب نها تحتوي بين طياتها لى
كثير اإلشكاليات سواء ند تنظيمها أو ند تنفيذها وقد يشوبها البطالن ألسباب اكثر
دقة من األسباب التي تشوب الوكالة العاديةك واذا ما دنا للبحث في البطالن بشكل
ام فانه يتوجب لينا إبتداءا البحث في القوا د العامة لبطالن العقودك فالعقد الباطل
حسب المادة ( )151من القانون المدني األردني:
" -1العقد الباطل ما ليس مشرو ا ب صله ووصفه ب ن اختل ركنه أو محله أو الغرض
منه أو الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يترتب ليه اي اثر وال ترد ليه اإلجازة.
ولكل ذي مصلحة ان يتمسو بالبطالن وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
 -1وال تسمع د وى البطالن بعد مضي خمس شرة سنة من وقت العقد".
وبطالن العقد هو الجزاء الذي يرتبه المشرع لى دم استجماع العقد ألركانه
كاملة ومستوفيا لشروطهك وينسحب اثر بطالن العقد وانعدام آثاره إلى وقت إبرامهك ولقد
ني القانون المدني ب ن يفرد لنظرية البطالن مكانا خاصا جمع فيه النصوص الرئيسيةك
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التي ترسم القوا د العامة للبطالن في المواد (151ك  )152من القانون المدني األردنيك
فالبطالن يعتبر الجزاء المقرر في حال توفر أحد األسباب التالية:
 -1دم توافر الرضا أو السبب أو المحل أو الشكل.
 -1بموجب نص قانوني خاص.
 -1مخالفة النظام العام واألداب(.)1
"والعقد الباطل هو ما لم يشرع ب صله وال بوصفهك بمعنى أن المشرع ال يعتبره
موجودا وان كانت موجودة في الخارجك فال يترتب ليها أي اثر من ازثار المقررة للعقد
الصحيصك وبذلو فإن العقد يكون باطال إذا إختل ب ن لم يطابق القبول واإليجابك أو كان
الرضا صاد ار من غير اهل لهك أو كان المحل أو السبب فاقدا لشرط من شروطهك
كذلو يبطل العقد إذا كان من العقود الشكلية ولم يتوافر فيه الشكلك والعقد الباطل ال
يرتب اي أثر ألنه قد معدومك أي غير موجود إال من حيث الصورة فقطك وال يستطيع
اي من المتعاقدين المطالبة بتفيذهك واذا حدث أن نفذ فإنه ال يرتب أثره" (.)2
هذا بالنسبة لبطالن العقد بشكل ام اما هنا فنحن بصدد بطالن قد الوكالة
وتحديدا الوكالة غير القابلة للعزلك فال شو أن طبيعة الوكالة كعقد يقع لى تصرف

) (1سوارك مصادر االلتزامك المرجع السابقك ص.111

) (2سلطانك مصادر االلتزامك المرجع السابقك ص.112
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قانوني محددك حيث أقر المشرع شروطا لى هذا التصرف فإذا تخلف أحد تلو الشروط
فإن قد الوكالة يشوبه البطالن.
وكذلو فقد يكون سبب البطالن مخالفة قد الوكالة غير القابلة للعزل للنظام
العام وازدابك وقد يكون بسبب أن الحق ناشئ

ن الوكالةك وهذا يتطلب بحث

الموضوع وتقسيمه الى المطالب التالية:
المبحث االول
بطالن الوكالة غير القابلة للع ل بسبب مخالفتها لشروط التصرف محل الوكالة
حتى يكون قد الوكالة صحيحا فال بثد مثن تثوافر ثدة شثروط فثي التصثرف محثل
الوكالثثةك فثثإذا تخلثثف اي شثثرط مثثن تلثثو الشثثروط فثثإن ذلثثو يثثيدي إلثثى بطثثالن التصثثرف
محل الوكالة وهذه الشروط هي:
اوال :ان يكون التصرف القانوني ممكنا :فإذا كان التصرف غير ممكن أو مستحيال
تنفيذه فإن ذلو ييدي إلى بطالن قد الوكالةك إذ ال يوجد إلزام بمستحيل ومثال ذلو
التوكيل ببيع كوكب المشتري والتوكيل في شراء سمو المحيط" .فإذا كان محل االلتزام
إ طاء شيء فيشترط فيه ان يكون موجودا أو محتمل الوجود وفقا لقصد المتعاقدينك
ألن المتعاقدين قد يقصدا التعامل في شيء موجود وقت التعاقدك وقد يقصد التعامل في
شيء محتمل الوجود واذا كان محل االلتزام مال أو امتنا ا ن العمل فيجب ان يكون
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ممكناك والتفرقة بين نو ي االلتزام لى هذا النحو ليست في الواقع إال تفرقة مدرسيةك
ألن محل االلتزام إذا لم يكن موجودا أو محتمل الوجود كان مستحيالك و لى هذا نصت
المادة  112مدني اردني بقولها" :إذا كان المحل مستحيال في ذاته وقت العقد كان العقد
باطال"))(.)1
" ويصبص التصرف في محل الوكالة مستحيال ايضا إذا كان التصرف قد تم قبل
تنفيذ الوكالةك فإذا وكل شخص شخصا آخر في اقتراض مبل معين من شخص معين
فاقترض الوكيل المبل من المقرضك وقبل ان يعلم الموكل ان المبل قد تم اقتراضه وكل
شخصا آخر في اقتراض نفس المبل من نفس الشخصك ولعله استبط الشخص الثول
فالوكالة هنا محلها مستحيل ألن القرض كان قد تم قبل إبرامهاك فتكون باطلةك فإذا
اقترض الوكيل الثاني المبل مرة ثانية من نفس المقترضك لم يكن للمقرض-والفرض انه
الم ب ن الوكالة الثانية محلها هو نفس محل الوكالة االولى-ان يرجع لى الموكل إذا
كان الوكيل الثاني معس ار" (.)2
أما في الوكالة غير القابلة للعزل تحديدا فإن استحالة المحل قد ت خذ صو ار
متعددة خصوصا وأن تلو الوكالة غالبا ما ترد بش ن قار أو منقول يتطلب التصرف
بش نه إجراءات وشكليات خاصةك فإ طاء وكالة غير القابلة للعزل من قبل شخص إلى
) (1سلطانك مصادر االلتزامك المرجع السابقك ص.21

) (2السنهوريك الوسيطك جزء 1ك المجلد االولك المرجع السابقك ص.111
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شخص آخر يوكله فيها ببيع قطعة ارض تعود ملكيتها له وقع ليها اإلستمالو يسلب
ملكية العقار من المالو االصلي.
وكذلو فإن توكيل شخص لشخص آخر بوكالة غير قابلة للعزل من اجل
التصرف بسيارة سرفيس (أجرة) غير قابلة للترخيص بسبب قدم سنة صنعهاك وبهذا فال
إمكانية إل طاء وكالة غير قابلة للعزل إلجراء اي نوع من انواع التصرف واإلدارة بش ن
ذلو العقار أو تلو السيارة واذا ما ا طيت هذه الوكالة فإنها تكون وكالة باطلة من
االساس النعدام محلها.
ثانيا :ان يكون محل التصرف القانوني معينا أو قابال للتعيين فإذا لم يكن محل
التصرف القانوني معينا أو قابال للتعيين يعني ذلو أن الوكالة باطلة.
"وهذا مستمد من تعريف القانون المدني للوكالةك ومن الشروط التي وضعها
لصحتها وفق ما جاء من المادتين (111ك  )111منهك كما انه مستفاد من القوا د
العامة في نظرية العقدك و لى ذلو إذا قام شخص يتوكيل احدهم بموجب وكالة قانونية
صحيحةك توجب ليه ان يحدد التصرف والعمل الذي تم توكيله فيه تعيينا كافيا ونافيا
للجهالة "فيوكله مثال في بيع أو صلص أو توجيه اليمين أو رهن أو هبة أو زواج و لى
ذلو فال يصص التوكيل في التصرف بشيء مجهول ك خذ ستة اشياءك وال تصص الوكالة
لو قال الموكل للوكيل :وكتلو في كل صغيرة وكبيرة"(.)1

) (1السرحانك العقود المسماةك المرجع السابقك ص.111
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وقد يقع التعاقد لى شيء موجود فعال وقت العقد في قصد المتعاقدينك وقد يقع
لى شيء محتمل الوجود أي شيء مستقبليك و لى هذا نصت المادة  1/152مدني
أردني بقولها" :يجوز أن يكون محال للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا إنتفى
الغرر".
والمقصود بالغرر

دم القدرة

لى التسليمك وقد قصر المشرع االردني انتفاء

الغرر لى قود المعاوضاتك اما التبر ات فال يشترط فيها انتفاء الغررك والغرض من
ذلو واضص ألنه لها ضرر لى المتبرع له من الغرر ألنه لم يبذل شيئا يخشى ضيا ه
من جراء الغرر(.)1
واذا كانت محل الوكالة غير معينة أو قابلة للتعيينك فتكون الوكالة هنا باطلة
بصفة اصليةك بخالف بطالنها الستحالة التصرف الوكالة لعدم مشرو يته فهو بطالن
ي تي تبعا لبطالن التصرف محل الوكالةك والبطالن لعدم تعيين التصرف لى النحو
الذي يوجبه القانون بطالن مطلقك فال تنتن الوكالة اث ار ال من ناحية إضافة صفة النيابة
لى الوكيل وال من ناحية اخرىك ومن ثم ال يترتب اي التزام ال في ذمة الموكل وال في
ذمة الوكيلك اما إذا كان التصرف من قود التبرعك فال يكفي في تعيينه ذكر نو هك
بل يجب ايضا تعيين محلهك فال يصص التوكيل في هبة دون تعيين الشيء الموهوبك

) (1سلطانك مصادر االلتزامك المرجع السابقك ص25
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فيوكل الواهب غيره في هبة منزل معين أو ارض معينة أو سيارة معينةك ويذهب بعض
الفقهاء إلى ان وجوب تعيين التصرف لى هذا القدر من التحديد "ضرب من الشكلية
البالية" حتى لو سلمنا ب ن هذا التعيين لى هذا النحو "شكلية" فهي ال شو نافعهك
يتبين بفضلها الوكيل مدى سلطته فيقف ندها وي من معها الموكل بتصرف من الوكيل
لم يدخل في حسابه(.)1
و ليه فإن ما جاء في وجهة النظر السابقة بالنسبة للتعين قد يصدق وبصورة اشد
منها في ناحيةك وقد ال ييخذ لى إطالقه من ناحية اخرى بالنسبة للوكالة غير القابلة
للعزل لى وجه التحديدك فالوكالة تلو وكما رأينا ب نها ال ترد في اغلب االحيانك إال
لى قارات أو منقوالت ذات طبيعة خاصة لى وجه التحديدك و ليه فإن طبيعة تلو
الوكالة ولما تتميز فيه تقتضي ان يكون محلها معينا اكثر من اي شيء آخرك فإذا ما
كانت الوكالة متعلقة ببيع قطعة ارض مثال لتعلق حق الوكيل بها فال بد من تعيين تلو
القطعة تعيينا نافيا لكل جهالة بحيث يطمئن الوكيل أو الغير ب ن ثمن تلو القطعة يكفي
ألن يتقاضى حقه منه.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى بالنسبة لمس لة التبرع فإنه قد ال يصدق بالنسبة
للوكالة غير القابلة للعزلك إذ انه من غير المتصور ان تكون تلو الوكالة لغاية من

) (1السنهوريك الوسيطك الجزء السابعك المرجع السابقك ص111
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غايات التبرع كالهبة مثالك وذلو ألن ذلو العمل يتنافى مع الغاية التي تعطى الوكالة
غير القابلة للعزل من اجلهاك فكيف يكون للوكيل ان يتقاضى حقه بموجب وكالة يقصد
منها التبرع أو الهبة؟.
وأخي ار فإن هناو شرط ثالث من شروط الوكالة وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب
التالي والمتمثل بعدم المشرو ية إذ سيتم إفراد مطلب مستقل لعدم المشرو ية كسبب من
أسباب بطالن الوكالة غير القابلة للعزل.
المطلب األول
بطالن الوكالة غير القابلة للع ل بسبب عدم مشروعية التصرف
"وقد يكون التصرف محل الوكالة غير مشروع لسبب أو زخرك إال ان ذلو يظهر
في الوكالة غير القابلة للعزل اكثر من اي نوع آخر من الوكاالتك فالوكالة غير القابلة
للعزل قد تنصرف إلى نوع من التصرفات التي تتطلب شكال خاصا وذلو للتهرب من
تلو الشكليات التي فرضها القانون إلتمام اي تصرف من التصرفات المتعلقة بالشيء
موضوع التعاقد.
فالمشرع األردني قد منع اي نوع من انواع التصرفات المتعلقة بالعقارات إال في
دائرة تسجيل األراضيك وكذلو السيارات فقد منع أي تصرف بش نها إال في دائرة
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الترخيص وكذلو السفنك وهذا ما تنص ليه المادة  115من قانون تسوية االراضي
والمياه والمادة  1من قانون السير والمادة ( )11من قانون التجارة البحرية االردني"(.)1
ونجد ان التطبيق العملي للوكالة غير القابلة للعزل في القانون االردني يبين ان
الغالبية العظمى من تلو الوكاالت تتعلق إما بعقار أو سيارةك وناد ار ما نجد وكالة من
هذا النوع تتعلق بمنقولك وقد تم اتباع تلو الطريقة في تنظيم تلو الوكاالت ألسباب
ديدةك خصوصا إذا استمر المتعاقدون تنظيم تلو الوكالة لغايات ديدةك فمنهم من
يرغب باختصار اإلجراءات المتعلقة بالتصرف بالعقار ونقل ملكيتهك واإلفالت من تلو
االجراءات ونقل اجراءاتها وثقلها لى شخص آخرك ومنهم من يرغب بتجنب دفع مبال
مالية كبيرة كرسوم نقل الملكية ولو ميقتاك ومنهم من يرغب بإ طاء الوكالة كعقد صوري
صورية مطلقة إليهام ان هناو شخص معين تعلق له حق في تلو االرض أو تلو
السيارةك مع وجود ورقة ضد تنفي مضمون تلو الوكالة.
وأيا كان السبب الذي يدفع الموكل إل طاء وكالة غير قابلة للعزل فإن ذلو
السبب يجب ان يكون سببا مشرو اك فإذا كان سببا غير مشروع فإننا نكون امام بطالن
التصرفك هذا البطالن الذي يكون نتيجة منطقية لعدم المشرو ية.

) (1حيدر سعيدك جبرك الوكالثة الخاصثة غيثر القابلثة للعثزل وأنقضثاء اجلهثاك رسثالة ماجسثتير جامعثة الشثرق االوسثط ك
1211ك ص.12
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وأمام صراحة النصوص القانونية الناظمة لعملية انتقال الملكية وسائر التصرفات
من رهن وبيع وت جير وغيرها من التصرفات بش ن العقارات و المركبات والسفنك والتي
تقضي باتباع شكليات معينة امام دوائر التسجيل الخاصة بهاك فإنه ال يمكن ان يكون
أي تصرف ال تتوافر فيه تلو الشكلية إال تصرفا باطال.
و دم مشرو ية التصرف بش ن الوكالة غير القابلة للعزل تتمثل في دة صور
وهي لى النحو التالي:
الفرع األول
ستر عقد البيع العقاري تهربا من الرسوم
فقد يقوم البائع بإ طاء المشتري وكالة غير قابلة للعزل تمكن المشتري (الوكيل)
من التصرف المطلق في قار معين دون ان يكون للموكل الحق في زل الوكيل وال
في الحد من سلطته بالتصرف في تلو االرضك وبذلو يكون المشتري (الوكيل) قد انجز
وحصل لى الفائدة التي يري دها من شراء العقار دون ان يقوم بدفع االلتزامات المترتبة
ليه للدولة مع حفظ حقه في ذلو العقار وان كان العقد باطال في االساس.
"وقد يستر المتبايعان قد بيع العقار في صورة توكيل رسمي صادر ن البائع
للمشتري يتيص لهذا المشتري المستتر في صورة وكيل ان يستعمل العقار المعقود ليه
ويستغله ويتصرف فيه بالبيع لنفسه أو للغيرك واذا كان هذا العقار ارضا فقد يجيز هذا
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التوكيل للمشتري المستتر في صورة وكيل ان يبنيها وان يقوم بما يقتضيه ذلو من
استخراج تراخيص البناءك فنحن في الواقع إزاء قد بيع مستور بعقد وكالةك إنما قد
البيع مستور في الخفاءو الظاهر للعيان هو قد الوكالة الصوري الذي يتيص للمشتري
المستتر في صورة وكيل ان يباشر سلطات المالو لى العقارك سواء باالستعمال أو
االستغالل أو التصرفك بما يغنيه في الواقع ن ابراز قد شرائه للعقارك ثم إذ يبيع
العقار بموجب التوكيل الصادر إليه يكون قد با ه ب سم البائع المستتر في صورة موكل
فال يظهر اسم المشتري المستتر في صورة وكيل كمتصرف في العقار أو كمتصرف
إليهك بما يتيص له فعال ان يتجنب اداء رسوم التسجيل لى تسجيل قد مشتراه الذي
يظل مستت ار في الخفاءك كما يتهرب من اداء ضريبة التصرفات العقارية كبائعك حيث في
الظاهر ال يبيع العقار باسمه بل نيابة ن البائع المستتر في صورة موكلى وباسمه
با تباره وكيال نهك فهذان غرضان غير مشرو ين لستر الوكالة للبيع يستهدف بهما
المشتري المستتر في صورة وكيل التهرب مما هو واجب للخزانة العامة"(.)1

) (1صام أنوارك سليمك الوكالة الساترة للبيعك المرجع السابقك ص11
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الفرع الثاني
الوكالة غير القابلة للع ل من اجل ستر عقد التصرف في شيء ممنوع التصرف فيه
" فقد يكون الشيء موضوع التصرف مقيدا بشرط مانع من التصرفك ك ن يكون
شخص معين آلت اليه ملكية

قار بواسطة الهبةك فاشترط الواهب شرطا يمنع فيه

الموهوب له من التصرف في العقار الموهوبك وذلو للحفاظ ليهك وان كان الشرط
المانع من التصرف في العقار الموهوبك وذلو للحفاظ ليهك وان كان الشرط المانع من
التصرف اهمها ان هذا الشرط يفضي الى حبس االموال ن التداول مع ان المصلحة
االقتصادية تقضي بتداول االموالك حتى تصل الى ايدي من يستغلها

لى أحسن

وجه"(.)1
"ثم أنه يحرم ا لمالو من سلطة التصرف في ملكه وهي السلطة التي ال تتصور
الملكية بدونها وبذلو يجهز الشرط لى حق الملكيه ذاتهك ويضع المالو في مركز يشابه
مركز المنتفعك وظاهر ان النتيجتين السابقتين تنطويان لى مساس بالنظام االقتصادي
للمجتمع وهو من النظام العام ولذلو فقد رفض الفقه اإلسالمي تقرير صحة شرط المنع
من التصرف بما فيه المذهب الحنبليك الذي يعد ابعد المذاهب اإلسالمية تطو ار في
تصحيص الشروطك وقد قال ابن تيمية و الحنبلي في هذا المعنى :ان العقد إذا كان له

) (1حيدرك سعيدك جبرك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلها ك المرجع السابق ك ص.52
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مقصود يراد في جميع صورهك وشرط فيه ما ينافي ذلو المقصود فقد جمع بين
المتناقضين بين ثبات المقصود ونفيهك فال يحصل شيءك مثل ذلو الشرط باطل
االتفاقك بل هو مبطل للعقد ندناك كما ان الفكر القانوني قد استعصى ليه في بادا
االمر تقرير صحة شرط المنع من التصرفك ولهذا هاجم الفقهاء في فرنسا هذا الشرط
ندما تبدى في الحياة العمليةك وتبعه في ذلو القضاء الفرنسي حيث قضى في اول
االمر ببطالنهك بيد ان الوضع العملي كان اقوى من منطق القانون المجرد فقد تبين
للقضاء الفرنسي في أواسط القرن الماضيك ان ثمة حاالت يستند فيها شرط المنع من
التصرف الى مسوغات مليه معقوله ك ف خذ يقضي بصحة هذا الشرط ك خالفا لأصل
القاضي ببطالنهاك اذا كان ال يتضمن اهدا ار كامال لمضمون الملكيةك ولحرية تداول
األموال ك ن يكونلمدة ميقتة ولمصالص مشرو ة"(.)1
أما بالنسبة لموقف القانون المدني االردني من الشرط المانع من التصرف ف ننا
نجد ان المشرع األردني قد اقر ذلو المبدأ حيث تنص المادة ( )1211من القانون
المدني لى" :ليس للمالو ان يشترط في تصرفه قدا كان أو وصية شروطا تقيد حقوق
المتصرف إليهك إال إذا كانت هذه الشروط مشرو ةك وقصد منها حماية مصلحة
مشرو ة للمتصرف أو المتصرف إليهك أو الغير لمدة محدودة" وتنص المادة ()1212

) (1سوارك حق الملكية في ذاتهك المرجع السابق ص+21ص25
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لى ما يلي ":يقع باطال كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه
أحكام المادة السابقة".
نالحظ ان المادتين السابقتين ذكرتا المصالص المشرو ة ولم توضحا تلو
المصالص و ليه فان تلو المصالص من الوسع بمكان لى ان تستو ب مصلحة الغير
سواءا المتصرف أوالمتصرف اليه وكذلو فقد أكدت المادة  1211لى أن شرط المنع
يجب ان يكون لمده معينه وليس مطلقا ولم يرتب القانون جزاءا لى من يخالف الشروط
وخصوصا من قبل المتصرف إليه اذا ما قام بالتصرف في المال محل شرط المنع.
والغالب أن يرد شرط المنع من التصرف في الهبة أو الوصية ألن مركز المتبرع
فيهما يسمص له بإمالئهك ويندر أن يقع في قود المعاوضةك إذ أن المشتري الذي يدفع
ثمنا لما يشتريه ال يحرص لى الحصول لى شيء مثقل بمثل هذا الشرط.
"ويصص أن يرد شرط المنع من التصرف

لى العقار والمنقول

لى السواءك

وغالبا ما يقيد شرط المنع من التصرف حق المالو في التصرف في ملكه ك ولكن يجوز
أن يقيد حق المنتفعك ومثله كما لو رتب المالو لى ملكه حق انتفاع ألخرك وأشترط
ليه أال يتصرف بهذا الحقك كما يجوز أن يرد في ش ن إيراد مرتب مدى الحياة ك ن
يرتب شخص ألخر إيراد مدى حياتهك ويشترط ليه أال يتصرف في هذا اإليراد"(.)1

) (1سوارك حق الملكية في ذاتهك المرجع السابقك ص 21
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وبذلو نجد أن المشرع األردني قد أجاز مثل هذا الشرطك فما هو الموقف في
إ طاء وكالة غير قابلة للعزل من قبل شخص يملو حقا ينيا لى قار مثقل بشرط
مانع للتصرف؟.
ال شو أن الشرط المانع من التصرف سواء أكان

لى حق الملكية أو حق

االنتفاع أو أي حق يني اخرك فإنه يغل يد المالو أو المتصرف أو المنتفع من أن
يتصرف في ملكهك و ليه فإن المالو أو المتصرف أو المنتفع من أي قار أو حق
يني لى قارك ال يستطيع أن يعطي شخصا أخر وكالة غير قابلة للعزلك من اجل
التصرف في ملكية ذلو العقار.فلو تعلق حق شخصي بالوكالة غير القابلة للعزل وكان
محل الوكالة أرضا منع التصرف فيها نسبة الى شرط مانع من التصرف فإن تلو
الوكالة هي وكالة باطلة في االصلك وال مجال إل مال تلو الوكالة والتصرف بها وان
تعلق حق الوكيل أو الغير بهاك حيث ان الموكل ال يملو حق التصرف أصال اذ انه
ومن المنطقي ب ن فاقد الشيء ال يعطيه.
وأخي ار فإنه يدخل في إطار دم المشرو ية مخالفة الوكالة للنظام العام واألدابك
فال يجوز إ طاء وكالة في لعب قمار وكذلو ال يجوز إ طاء وكالة ترتب حقا لشخص
بقصد التومر لى اإلخالل ب من البلدك أو لى ارتكاب جرائم(.)1

) (1سوارك حق الملكية في ذاتهك المرجع السابق ك ص 121
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المطلب الثاني
بطالن الوكالة غير القابلة للع ل بسبب كون الحق ناتا عن الوكالة
إن الوكالة غير القابلة للعزل لم توجد في األصل إال لحماية حق قائم وموجودك
فحكمها هو حكم كاشف لهذا الحق وليس منشئا له فلو كان الحق ناشئا ن الوكالة فال
مجال للقول بصحة تلو الوكالة ألنه ال يمكن للوكالة أن تكون مصد ار للحق بحد ذاتهاك
بل توجد وتنظم لحماية ذلو الحق فقط .
و ليه فإ ن الوكالة غير القابلة للعزل إذا ما تم إضفاء تلو الصفة ليها بحجة
أنها تحمي حقا للغير أو للوكيل وكان ذلو الحق ناتجا ن الوكالة ذاتها ف ن الوكالة
والحالة هذه هي وكالة باطلة وذلو لعدة أسبابك ومن هذه األسباب أن ركن المحل قد
اختل إذ أن محل الوكالة حماية الحق ن طريق التوكيل بالتصرف في شيء معينك
وبذلو يكون المحل قد أختل ألن ذلو المحل قد أختلف

ن حماية الحق بواسطة

التوكيل بالتصرف إلى ترتيب حق مباشر ناتن ن الوكالة.
والسبب الثاني هو أن الوكالة غير القابلة للعزل وكنتيجة طبيعية للسبب األول ال
يمكن أن ترتب حقا بالتملو مثالك إذ أنها تنقلب في ذلو إلى قد بيعك وهذا سبب
لبطالنها في البيع العقاري .

81

المبحث الثاني
االشكاليات الناتجة عن الموكل والوكيل
إن البحث في هذا المبحث ال شو أنه سيشوبه بعض العوائق التي تعترض
طريق تنفيذ الوكالة غير القابلة للعزل ألسباب تعود إما للوكيل اوللموكل وأكرر األشارة
هنا إلى أن تلو االشكاالت قد تكون سببا من اسباب انتهاء الوكالة في األساس إال أنها
لم تعد كذلو بش ن الوكالة غير القابلة للعزل كوفاة الوكيل أو الموكل مثال.
وتلو االشكاالت تنصب بهذه الصفة في الوكالة غير القابلة للعزل لسبب أوألخر
حيث أنها قد تكون سببا في بطالن الوكالة بشكل ام واإلشكاالت التي تعود للموكل أو
الوكيل متعددةك منها وفاة الموكل أوالوكيلك و زل الوكيل من قبل الموكلك ووجود ورثة
للموكل أو للوكيل وغيرها س قوم ببحثها لى النحو التالي:
المطلب االول
وفا الموكل
إن وفاة الموكل هي أحد أسباب إنتهاء قد الوكالة بشكل ام وهي ال تنصب
كذلو في الوكالة غير القابلة للعزلك إال أنها تسبب إشكاالت في طريق تنفيذها ندما
يموت الموكل.
وتنص المادة ( )151من القانون المدني لى ما يلي" :تنتهي الوكالة :
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 -1وفاة الموكل أو بخروجه ن أالهلية إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير.
نالحظ لى النص السابق أنه قرر إنتهاء الوكالة بوفاة الموكل وأستثنى من ذلو
حالة واحدة أال وهي إذا تعلق بالوكالة حق للغير" .
"وتنتهي الوكالة بوفاة الموكل ذلو ان قد الوكالة من العقود التي تقوم لى
اال تبار الشخصي ف ذا ما توفي الموكل انتهت الوكالةك لى أن انتهاء الوكالة ال يكون
ا تبا ار من تاريخ الوفاةك وأنما من تاريخ لم الوكيل بهاك ف ذا تعاقد الوكيل مع الغير
استنادا لعقد الوكالة بعد وفاة الموكل وهو يعلم بحصول الوفاة وكان الغير حسن النية
فإن الوكالة تعتبر ال زالت قائمة وينصرف اثر هذا التصرف إلى ورثة الموكل.
لى ان القانون أوجب لى الوكيل أن يتم العمل الذي بدأه إلى الحالة التي ال يخشى
معها حصول الضرر حتى ولو كان يعلم بموت موكلهك وهذا ثابت من المادة ()151
من القانون المدني االردني والتي تنص لى ":للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي ال
يتعلق بها حق ا لغير و ليه أن يعلم موكله وأن يتابع القيام باأل مال التي بدأها حتى
حتى تبل مرحلة ال يخشى معها ضرر

لى الموكلك

لما أن أنتهاء الوكالة بوفاة

الموكل ليست من النظام العام فيجوز أالتفاق لى ما يخالفهاك فيجوز للموكل والوكيل
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االتفاق لى بقاء الوكالة واستمرارها أذا توفي الموكل ويكون هذا أالتفاق صحيحا فتبقى
الوكالة قائمة رغم الوفاة" (.)1
"أما الوكالة غير القابلة للعزل فال يمكن انتهايها بوفاة الموكل األصيل إذ استثنى
المشرع تلو الوكالة من حكم االنتهاء في حالة الوفاة ك وكما رأينا بالفقرة الثالثة من المادة
( )151من القانون المدنيك و ليه فإن تلو الوكالة تبقى قائمة ومستمرة ومنتجة ألثارها
حتى ولو توفي الموكلك ويقع بء تنفيذ مضمونها لى الوكيلك واذا قصر في ذلو
يكون مسيوال في مواجهة الغير المستفيد من تلو الوكالة.
ونالحظ أن المادة ( )151الفقرة الثاثة قد أشارت فقط ألى تعلق حق الغير
بالوكالة حتى ال تنتهي بوفاة الموكلك فما هو االجراء إذا تعلق حق الوكيل الشخصي
بتلو الوكالة؟
إن المادة ( )151من القانون المدني االردني وكما رأينا بش ن الوكالة غير القابلة
للعزل هي نو ان  :األول:أذا تعلق حق الغير بها والثاني:إذا تعلق حق الوكيلك ونالحظ
هنا أن المادة( )1/151قد قصرت دم انتهاء الوكالة بوفاة الموكل لى الوكالة غير
القابلة للعزل لتعلق حق الغير فقطك وأغفلت الوكالة التي يتعلق بها حق الوكيلك بالرغم
من النص في المادة ( )151لى دم جواز زل الوكيل في كلتا الحالتين فهل ذلو

) (1ابو قمرك الوكالة غر القابلة للعزلك المرجع السابقك ص11
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يعني أن المشرع قد قام بالتفرقة بين العزل والوفاة بش ن انتهاء الوكالة غير القابلة للعزل
بنو يهاك

لى إ تبار أن العزل والوفاة يجتمعان من حيث كونهما وسيلتين النهاء

الوكالة؟"(.)1
"إن االجابة لى هذا السيال ليست بسهلةك أذ المشرع األردني قد خلط في بعض
االحيان في موضوع الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وحق الغيرك في
مواضيع ديدةك منها المادتين ( 1/151والمادة  )151المذكورتين في القانون المدنيك
والمادة ( )11من القانون المعدل لأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولةك حيث نجد أن
النص العام الّي يحكم الوكالة غير القابلة للعزل قد جمعها في نو ين وهما تعلق حق
الغير وتعلق حق الوكيل بهاك ونجد أن النصوص األخرى قد قصرتها لى الوكالة التي
يتعلق بها حق الغير فقطك و ليه فإن نص المادة ( )1/151من القانون المدني يقتصر
فقط وكما نص المادة ( )11من القاون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة
لى الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها فقطك إن المادة ( )11كما نص
المشرع قد حصر ايضا تلو الوكالة بالوكالة التي يكون الغرض منها بيع أو فرار أموال
غير منقولة حيث نص المشرع بوضوح لى دم جواز زل الموكل للوكيلك و لى دم
انتهاء الوكالة في حالة وفاة الموكل أو الوكيلك وألزم دائرة تسجيل األراضي بإتمام

) (1جبرك حيدر سعيدك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك المرجع سابق ص.111
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معاملة البيع والفرار لصالص المشتري وبذلو صفة اإللزام لتلو الدائرة في تنفيذ مضمن
تلو الوكالة" (.)1
و ليه فإن نص المادة ( )11من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير
المنقولة قد شابه القصور التشريعي من حيث معالجة تلو المس لة المتعلقة بش ن نو ي
الوكالة غير القابلة للعزلك ولم يعالن إال جانبا واحدا منها وهو تعلق حق الغير بالوكالةك
وكذلو نص المادة  151فقرة  1مدنيك والبد للمشرع التدخل لمنع هذا التناقض في
أحكام القانون وأن يشمل في تلو االحكام نو ي الوكالة غير القابلة للعزل لى حد
سواءك وال شو أنه في حالة وفاة الموكل ف ن االلتزام بتحمل أ باء تنفيذ مضمون تلو
الوكالة ينتقل إلى الورثة ويكون ذلو ملزما لهم بحيث ال يجوز لهم اإل تراض لى تنفيذ
الوكالة بحق التركةك والتي يكون ادة موضوع الوكالة جزءا منها.
المطلب الثاني
وفا الوكيل
"الحظنا أن وفاة الموكل هي أحد أسباب انتهاء الوكالة بشكل ام ولكنها ال
تنتصب كذلو في الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها أما بالنسبة لوفاة
الوكيل فإن األمر مختلف بعض الشيء حيث تنتهي الوكالة بموت الوكيل ألن الموكل

) (1جبرك حيدر سعيدك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك المرجع السابق ص111
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قد اختاره وكيال ال تبار شخصي فيه فال يحل ورثته محله بعد موته واذا كان الوكيل
شركة أو شخصا معنويا أخر انتهت الوكالة بحلهك ولو كان هذا الحل اختيارياك لنالحل
بالنسبة إلى الشخص المعنوي هو بمقام الموت بالنسبة للشخص الطبيعي واذا تعدد
الوكالء ومات احدهمك لم تنته الوكالة إال بالنسبة إلى من مات منهم إذا كان الباقون
يملكون أن يستقلوا بتنفيذ الوكالة بالنسبة لهم جميعاك وال تنتهي الوكالة بمجرد موت
الوكيلك بل يجب

لى ورثتهك اذا توافرت فيهم األهلية وكانوا

لى

لم بالوكالة ان

يسار وا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وان يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال
لصالص الموكلك وتبقى الوكالة قائمة فيما يتعلق بهذه األ مال التحفظية"(.)1
"ووجهة النظر السابقة ألستاذنا الكبير بد الرزاق السنهوري جاءت في إطار
الوكالة العاديةك من حيث أن الوكالة تقوم لى اال تبار الشخصي من ناحية الموكلك
وفي مواجهة الوكيلك إال ان األمر مختلف في الوكالة غير القابة للعزل في بعض
االمورك أذ ان الموكل في بعض األحيان ال تكون له سلطة اختيار الوكيلك بل إن تلو
السلطة هي من حق المستفيد (الغير) من تلو الوكالةك إذ لذلو الغير الحق في إختيار
شخص الوكيل ألنه ال بد ان يكون ذلو الوكيل من اهل الثقة لدى الغير المستفيد والذي

) (1السنهوريك الوسيطك الجزءالسابعك المرجع السابقك المجلد األولك ص152
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بواسطته يحفظ حقهك ويكون واثقا من التزامه بتنقيذ مضمون الوكالة والقيام باالجراءات
الالزمة.
أما بالنسبة للوكالة غير القابلة للعزل والتي يتعلق بها حق شخصي للوكيل فإنها
تنتهي وحسب رأي الباحث بموت الوكيل حتى وان كانت ببيع وفرار أموال غير منقولة
وذلو ان نص المادة (/11ب) من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير
المنقولة قد أراد بها الوكالة المتعلق بها حق للغيرك وكذلو لم أجد في القانون المدني
نص خاص يسا دنابعدم انتهاء الوكالة غير القابلة للعزل اذا تعلق بها حق الوكيل
بموت الوكيل نفسهك و ليه فإن تلو الوكالة تنتهي بموت الوكيل إذا تعلق حقه الشخصي
بها وليس امام الورثة هنا سوى أن يطالبوا ببدل العطل والضرر المحتمل الوقوع"(.)1
المطلب الثالث
فقدان اهلية الموكل أو الوكيل
بحثت سابقا في هذا الموضوع في الفصل الثاني من الرساله و ليه سوف أتحدث
بشكل موجز لذلو ن ناحية مدى ت ثير فقدان اهلية الموكل أو الوكيل لى الوكالة غير
القابلة للعزلك فقد بينت سابقا الى انه ال بد من وجود االهلية القانونية الالزمة في الوكيل

) (1حيدر سعيدك جبرك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك المرجع سابق ص111
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حتى يتمكن من تحرير الوكالة بشكل ام واذا ما فقد تلو االهلية فإنه يفقد أهليته وال
يمكنها التعاقد وبالتالي تنتهي الوكالة بفقدان أهلية الموكل.
والوكالة بصفتها قد مثل كسائر العقود فيجب أن يتمتع أطراف الوكالة ب هلية
االداء القانونية حيث أنه ال يوجد أختالف بين أهلية األداء وأهلية الوجوب.
وأهلية الوجوب التي تثبت لإلنسان

بارة

ن اهلية ساكنة بمعنى انها تمنص

للشخص حقا أو تجعله يتحمل بالتزام معين ولكن ممارسة هذا الحق وترتيب االنسان
االلتزام لى نفسه ترجع إلى ما يسمى في القانون ب هلية االداءك واذا اردنا ان نعرف
هذه االهلية لقلنا ان اهلية االداء بارة ن صالحية الفرد لممارسة حقوقه شخصيا والزام
نفسه بتحمل االلتزامات بشكل ام بنفسه كذلوك وفي الواقع من االمر فإن اهلية االداء
هي اهلية إبرام التصرفات القانونية(.)1
وقد نصت المادة ( )11من القانون المدني االردني لى ما يلي" :كل شخص
يبل سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر ليه يكون كامل األهلية لمباشرة حقوقه
المدنيةك وسن الرشد هي ثماني شرة سنة شمسية كاملة".
من هنا نرى ان اي تصرف يقوم به الشخص فال بد له من ان يكون متمتعا
ب هلية كاملة وما قد الوكالة إال واحدا من تلو التصرفاتك فال بد ان تتوافر االهلية

) (1حزبونك المدخل إلى لم القانونك المرجع السابقك ص22
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الكاملة بحق الموكل إذا ما اراد ا طاء وكالة لشخص آخرك فإذا ما فقد الموكل اهليته
أو شابها نقص أو يب من يوب االهلية كعته أو سفه فإن قد الوكالة يصبص باطال
وك ن لم يكن.
ولكن ما هو الموقف بالنسبة للوكالة غير القابلة للعزل؟
ال شو ان طبيعة تلو الوكالة تختلف اختالفا واضحا ن طبيعة الوكالة بشكل
ام وقد ميز المشرع االردني بش ن الوكالة غير القابلة للعزل بين الموكل والوكيل في
حال فقدان احدهما ألهليته فتنص المادة ( )151من القانون المدني

لى" :تنتهي

الوكالة:
 -1بإتمام العمل الموكل به.
 -1بإنتهاء األجل المحدد لها.
 -1بوفاة الوكيل أو بخروجه ن االهلية إال إذا تعلق بالوكالة حق الغير.
 -1بوفاة الموكل أو لخروجه ن االهلية إال إذا تعلق بالوكالة حق الغيرك غير ان
الوارث أو الوصي إذا لم بالوكالة وتوافرت فيه االهلية .فعليه ان يخطر الموكل
بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال المصلحة الموكل".
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"نالحظ لى النص السابق وخصوصا الفقرتين الثالثة والرابعة انهما ميزتا فيما
بين فقدان اهلية الموكل وفقدان اهلية الوكيل إذ ان االصل ان الوكالة تنتهي بفقدان
اهلية الموكلك ولكننا نالحظ ان المادة ( )1/151قد استثنت من ذلو االنتهاء فيما إذا
كانت الوكالة قد تعلق بها حق الغير فقد اكدت تلو المادة لى دم انتهاء تلو الوكالة
بفقدان الموكل ألهليته بل تبقى سارية ك ومرتبة زثارها وواجبة التنفيذ من قبل الوكيل إذا
كانت متعلقة بمنقولك ومن قبل دائرة االراضي إذا كانت متعلقة بعقارك اما بالنسبة
لفقدان اهلية الوكيل فإننا نجد ان المادة المذكورة قد اوردت حكما مختلفا بش نه ن
الحكم السابقك إذ اقرت ان الوكالة تنتهي بفقدان الوكيل ألهليته حتى ولو تعلق بها حق
الغيرك مشيرة إلى ان الورثة أو الوصي إذا لموا بالوكالة وكانت تتوافر فيهم االهلية ان
يخطروا الموكل في حالة الوفاة فقط ولم تشر المادة الى حالة فقدان االهلية بحيث لم
تنص لى وجوب قيام الوارث أو الوصي بإ الم الموكل بذلو و ليه فإن حكم تلو
الحالة يختلف بش ن العقار نه بش ن المنقولك فالمادة ( )151من القانون المدني هي
النص العام الذي يحكم جميع الحاالت الوكالة غير القابلة للعزل سواء كانت متعلقة
بعقار أو بمنقولك إال أن المادة (/11ب) من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال
غير المنقولة قد انهت الخالف بش ن العقار إذ نصت لى وجوب تنفيذ مضمون تلو
الوكاالت حتى في حالة وفاة الموكل أو الوكيل لى حد سواءك و ليه فمن باب اولى
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ان يبقى مفعول تلو الوكاالت قائما في حالة فقدان اي من الموكل أو الوكيل
ألهليته"(.)1
المطلب الرابع
امتناع الورثة عن تنفيذ مضمون الوكالة
تبين لما فيما سبق ان الوكالة غير القابلة للعزل ال تنتهي بوفاة الموكل أو
الوكيلك فما هو الموقف بالنسبة للورثة في هذه الحالة؟
ال بد لنا في هذه الجزئية ان نفرق بين حالتينك وهما تعلق حق الغير بالوكالةك
وتعلق حق الوكيل بهاك وكما رأينا ان نص المادة ( )151من القانون المدني قد نصت
لى دم جواز زل الوكيل فقط في حالتي الوكالة غير القابلة للعزلك وقد قصد
القانون المدني بالوكالة غير القابلة للعزل فقط

دم امكانية

زل الوكيل من قبل

الموكلك ولم يعالن وفاة الموكل أو الوكيلك والدليل لى ان المادة (/11ب) من القانون
المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولةك وهو قانون خاص قد فصلت تلو
المس لةك ونصت بشكل صريص لى حالة وفاة الموكل أو الوكيلك إدراكا من المشرع
ان مس لة العزل بإرادة الموكل تختلف اختالفا واضحا

ن وفاة الموكل أو الوكيل

كطريقة إلنهاء الوكالة وان االنتهاء يختلف ن العزلك وجدنا ان المادة (/11ب) من

) (1حيدر سعيدك جبرك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك المرجع سابق ص.115
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القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة قد قصرت تلو الوكالة لى ما
يتعلق بها حق الغير فقطك و ليه فإن مس لة الورثة تختلف في كلتا الحالتين.
فالورثة في الوكالة التي يتعلق بها حق الغير ملزمون بتنفيذ محتوى تلو الوكالة
جب ار نهمك وال مجال أل مال إرادتهم في ذلوك وتقوم دائرة تسجيل االراضي بالوكالة
المتعلقة بتولي ذلو العملك ولكن ماهو الموقف بالنسبة للوكالة التي يتعلق بها حق
الوكيلك وتوفي الموكلك فهل لورثة الموكل االمتناع أو اال تراض لى تنفيذ مضمون
الوكالة لصالص الوكيل؟
إن األجابة ستكون ب ن موت الوكيل ينهي الوكالة وال يجوز للورثة ان يحلوا محل
المتعاقد في تنفيذ ما ألتزم به إال في حدود صيقة جداك والوكيل يعبر ن إرادة من وكله
ال ن إرادته الشخصيهك حيث يترتب انتهاء الوكالة بموت الموكلك لى ان إرادة الوكيل
قد زالت بموتهك فال يستطيع ان يعبر ن إرادة انتهت ويمكن القول ايضا ب ن ورثة
الموكل ال يثقون بالوكيل كما وثق به موكلهم المتوفي كون الوكالة من العقود التي يكون
فيها شخصية احد المتعاقدين محل ا تبار لدى المتعاقد االخر(.)1
وبالنتيجة فإن الورثة ال يمكنهم اال تراض لى إنفاذ الوكالة التي يتعلق بها حق
الغير وتتعلق ب موال غير منقولة في حالة وفاة مورثهم إال انه وبالنسبة للورثة فإنهم

) (1السنهوريك الوسيطك جزء السابعك مجلد االول ك المرجع السابق  1ص515
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يستطيعوا ان يعترضوا لى ذلو إذا كانت الوكالة متعلقة ب موال غير منقولةك ولم يتم
النص في متن الوكالة لى دم انتهائها حتى في حالة وفاة الموكل أو الوكيلك اما إذا
تم النص لى ذلو في الوكالة فإن إرادة الموكل هي محل ا تبار خاصك وان كان ال
يمكن التعبير ن إرادة ميت فال مجال في هذه الحالة إال ان يقوم الورثة بإ طاء وكالة
اخرى تعبر ن التزامهم بما التزم به مورثهم الموكلك وان لم يقوموا بذلو أو لم يقوموا
بالتنازل مباشرة ن الحقك فإن لم يقوموا بذلو فإنهم يكونوا مسيولين في مواجهة الغير
أو الوكيل إلى درجة المطالبة بالتعويض ن اي ضرر يلحق بالغير.
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الفصل الرابع
االشكاالت الناتجة عن الوكالة غير القابلة للع ل ،والقانون الواجب التطبيق لدى
الدوائر المختصة
كما أشرنا سابقا بان قد الوكالة هو قد غير الزم باألساس إذ انه من حق
الموكل ان يعزل وكيله في اي وقت يشاءك وكذلو فإن القانون المدني قد نص في العديد
من مواده لى مسائل متعلقة بإنهاء الوكالة وبالضمان الذي يتحمله الموكل في حالة
زل الوكيل دون وجه حق أو في وقت غير مناسبك وكذلو فإن التطبيق العملي امام
الدوائر المختصة بش ن الوكالة غير القابلة للعزل يشوبه بعض الغموض واإلشكاليات
في بعض االحيان و ليه فإنني س بحث في تلو اإلشكاالت في البنود التالية:
المبحث األول
فكر الضمان وانقضاء أجل الوكالة
في حال إنقضاء أجل الوكالة انتهاء مدتها القانونية يترتب لى ذلو دة نتائن
سنقسمها وفقا إلى المطالب ازتية:
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المطلب األول
اإلشكاالت الناتجة عن كون عقد الوكالة عقد غير ال م وفكر الضمان
تنص المادة ( )151من القانون المدني لى ما يلي" :للموكل ان يعزل وكيله
متى اراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أو كانت صدرت لصالص الوكيل فإنه ال يجوز
للموكل ان ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه".
فالقا دة حرية الموكل في زل وكيله بإرادته المنفردة متى شاءك ويكون ذلو قبل
إنهاء العمل الموكل به فإذا تم العمل الموكل به من جانب الوكيل انتهت الوكالة بذلوك
وال مجال للقول بجواز العزل ويمكن تعليل ذلو بالقول ب ن الوكالة هي في االصل
لمصلحة الموكلك فإذا رأى الموكل ان مصلحته في الوكالة هي في االصل لمصلحة
الوكيلك فإذا رأى الم وكل ان مصلحته في الوكالة لم تعد قائمة كان له ان ينهي الوكالة
بعزل الوكيل وكما للموكل ان يعزل الوكيل كذلو له من باب اولى ان يقيد من وكالته
ك ن يوكله في البيع وقبض الثمن بت قييد الوكالة بالبيع دون قبض الثمن ويكون هذا زال
جزئيا من الوكالة(.)1
وتجدر االشارة هنا الى ان المشرع قد قيد حرية الموكل بعزل الوكيل أو تقييد
الوكالة بقيدين أو شرطين مهمين وهما:

) (1ابو قمرك الوكالة غير القابلة للعزلك المرجع السابقك ص.12
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 -1ان يكون العزل في وقت مناسب.
 -1ان يكون العزل مبر ار ومقبوال.
وذلو بموجب المادة ( )151من القانون المدني والتي تنص لى" :يلتزم الموكل
بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من ج ارء زله بوقت غير مناسب أو بغير مبرر
مقبول".
إن القوانين المختلفة لم تحدد ماهية المبرر المقبول لصعوبة وضع معيار ام له
ألنه يعتمد لى الظروف الخاصة المحيطة والمتعلقة بكل قضية فقد يكون السبب مقبوال
في حالة ما دون ان يكون نفس الشيء سببا مقبوال في حالة اخرى(.)1
وفي القانون المصريك فقد قيد هذا القانون حق الموكل في زل الوكيل في
حالتين:
الحالة االولى :إذا كانت الوكالة ب جرك فإن الموكل يمكن ان يعزل الوكيل بالرغم من
ذلوك ولكن لما كان للوكيل مصلحة في االجر فقد اوجب القانون ان يكون زل الوكيل
لعذر مقبولك وفي وقت مناسبك فإذا زل الموكل الوكيل بغير ذر مقبولك أو في وقت
غير مناسب كان العزل صحيحا وانعزل الوكيل ن الوكالةك ولكنه يرجع بالتعويض
لى الموكل ن الضرر الذي اصابه من جراء هذا العزلك ك ن يقضي له باألجر كله

) (1ابو قمرك الوكالة غير القابلة للعزلك المرجع السابقك ص.51
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أو بعضه بحسب تقدير القاضي للضرر الذي لحق الوكيلك ألن العزل في هذه الحالة
ينطوي لى تعسف يستجوب التعويضك والوكيل هو الذي يحمل بء إثبات ان زله
كان في وقت غير مناسب أو كان بغير ذر مقبولك ألن االصل ان الوكيل ال يتقاضى
تعويضا ن زله فإذا طالب بالتعويض وجب

ليه ان يثبت السبب القانوني الذي

يستحق من اجله التعويض(.)1
ووجهة النظر السابقة ألستاذنا السنهوري تقيم ضمان الضرر

لى السبب

المشروع الذي يرتب التعويض للوكيلك وهذا ما اسعفتنا به المادة ( )151من القانون
المدني والتي ا طت الحق للوكيل بمطالبة الموكل بضمان الضرر إذا كان زله في
وقت غير مناسب أو دون سبب مقبول.
ويستشف من ضمان الضرر ذلو ان يكون مطالبة الوكيل للموكل مستندة الى
سبب مشروع كما إسلفت فما هو ذلو السبب؟
إن ذلو السبب يعود إلى فكرة التعسف في إستعمال الحق حيث من المعروف إن
قد الوكالة هو قد غير الزم بحد ذاته ومن حق الموكل زل الوكيل في أي وقت
يشاءك إال أن ذلو الحق مرهون بعدم سوء إستعماله وفي ذلو تقول المادة ( )55من
القانون المدني ما يلي:

) (1السنهوريك الوسيطك الجزء 1ك المجلد األولك ص.551

98

" -1يجب الضمان لى من استعمل حقه استعماال غير مشروع"
 -1ويكون استعمال الحق غير المشروع.
أ-إذا توفر قصدي التعدي.
ب-إذا كان المصلحة المرجوة من الفعل غير مشرو ة.
ج-إذا كانت المنفعة منه ال تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.
د-إذا تجاوز ما جرى ليه العرف والعادة ".
ومن ذلو نرى أ ن فكرة دم المشرو ية توجب الضمان حتى ولو كان التصرف
حقا لمن قام فيه ولكن إذا ما تجاوز بتصرفه هذا حدودا معينة فإن ذلو التصرف يخرج
من اطار المشرو ية إلى دمها وبذلو يوجب الضمان.
والضمان المقصود هو ضمان الضرر الناتن ن زل الوكيل في الوكالة العادية
وهي الوكالة التي ا طاها المشرع صفة دم اللزومك فإذا كان األمر كذلو بش ن تلو
الوكالة فإنه من باب اولى ان يكون االمر اكثر إقنا ا بضرورة ضمان الضرر الناتن
ن زل الموكل للوكيل في الوكالة غير القابلة للعزلك وهي الوكالة التي لم يسمص
للموكل إبتداء من زل الوكيلك وفي هذه الحالة فإن الموكل يكون مسيوال ن جبر كل
ضرر يلحق بالوكيل أو بالغير إضافة إلى التعويض المناسب والذي تقرره المحكمة ن
الضرر الذي يلحق بالغير أو الوكيل.
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وقد حصرت محكمة التمييز االردنية التعويض الذي يطلبه الوكيل بسبب زله
من وكالة غير القابلة للعزل بالثمن الذي دفعه ثمنا لقطعة االرضك حيث تقول" :إذا
حصر الوكيل مطالبته بالتعويض ن الضرر الذي لحقه نتيجة زله ن الوكالة التي
يد ي انها غير قابلة للعزلك بدا ي ان الموكل قبض ثمن االرض التي وكل ببيعهاك
فإن حق الوكيل ينحصر بالمطالبة بالثمن الذي قبضه الموكل وليس له المطالبة
بالتعويض ن العزل با تبار ان المبل المدفوع دين في ذمة الموكل"(.)1
المطلب الثاني
انقضاء اجل الوكالة غير القابة للع ل واستحالة التنفيذ
إن انقضاء أجل الوكالة واستحالة التنفيذ هما سببان تنتهي بهما الوكالة بشكل
ام إذ أن قد الوكالة يصبص ك ن لم يكن إال إنه تبقى آثار الوكالة إذا ما إنتهت المدة
الممنوحة من الموكل تجاه الوكيل.
واتمام العمل الموكل به هو الطريق الطبيعي النتهاء العقود بشكل امك حيث
تنتهي به الوكالة انتهاء م لوفا ن طريق إتمام العمل الذي تم التوكيل فيهك ألن إتمام
العمل يجعل العقد غير ذي موضوعك وكما تنتهي الوكالة بإتمام العمل تنتهي كذلو بعدم
إنهاء العمل و دم نجاحهك حيث تنتهي بذلو مهمة الوكيلك فإن ثار خالف فيما اذا كان

) (1تمييز حقوق رقم  21\52مجلة نقابة المحامين العددان 1ك  1سنة  1221ص1551
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الوكيل قد نجص ام لم ينجص في تنفيذ الوكالةك كان قاضي الموضوع هو الفيصل في
ذلوك وقد يرتبط بإتمام العمل في محل الوكالةك أما بالنسبة إلنتهاء األجل المحدد للوكالة
فقد تكون الوكالة في أ مال مستمرة كالتوكيل في إدارة شركة إنتاج رخام أو مقهى لمدة
اربع سنوات مثالك والوكالة في هذه الحالة إنما تكون قدا زمنيا كاإليجار تنتهي بإنتهاء
المدة المحددة في قد الوكالةك فإن استمر الوكيل بعد إنتهاء األجل في تنفيذ الوكالة
بعلم الموكل ودون ا تراض منه

د ذلو ضمنيا تجديدا للوكالة كما هو الحال في

التجديد الضمني في قود اإلجارة(.)1
إن الوكالة غير القابلة للعزل ال شو أنها تختلف ن الوكالة بشكل ام وذلو
بش ن إنتهاء أجلها واستحالة تنفيذهاك فالوكالة تلو قيدها المشرع األردني بقيد يحدد فيه
مدتها بخمس سنوات فقطك إذ جاء في المادة (/11أ) من القانون المعدل لأحكام
المتعلقة باألموال غير المنقولة حيث تنص" :الوكاالت ببيع أو فرار اموال غير منقولة
التي ينظمها أو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ينظمها .تعمل بها دوائر
التسجيل خالل خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ
احكامها لدى تلو الدوائر خالل المدة المذكورة) وكذلو الفقرة ب من المادة ()11

) (1السرحانك العقود المسماةك المرجع السابقك ص111
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المذكورة فقد نصت لى مدة السنوات الخمس وحددتها بالوكاالت التي يرتبط بها حق
للغير فقط وكان موضو ها بيع اموال غير منقولة.
" و ليه فإن اإلشكالية تثور بش ن الوكالة غير القابلة للعزل وفيما يتعلق بالمدة
ب ن مدة تلو الوكالة هي مدة محدودة بخمس سنوات اوال وان تلو المدة متعلقة بنوع واحد
فقط هو الوكالة التي تتضمن بيع وفرار امول غير منقولة ويتعلق بها حق الغير فقطك
وتنطبق تلو المدة وبموجب نص الفقرة (أ) من المادة ( )11المذكورة لى الوكاالت
العادية التي موضو ها بيع وفرار اموال غير منقولةك ويتعلق بها حق الغير فقط.
إن التطبيق العملي استقر لى ان جميع الوكاالت غير القابلة للعزل تكون مدتها
خمس سنوات فقط ولو نص الموكل لى مدة اطول من ذلو وهذا ال سند له في القانون
إذ ان القانون المدني سكت ن تحديد مدة الوكالة غير القابلة للعزل وترو ذلو إلرادة
الموكل بينما جاء نص المادة (/11أ) من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باالموال غير
المنقولة محددا فقط لى الوكاالت التي تتعلق ببيع وفرار االموال غير المنقولة سواء
كانت وكالة ادية أو وكالة غير قابلة للعزلك ويستثنى من ذلو الحكم كل تصرف سوى
البيع والفرار فتعلق بالعقارات مثل الرهن إذ أن الوكالة تبقى سارية بعد إنقضاء مدة
السنوات الخمس حتى ولو لم يتم تنفيذ مضمونها بهذا الش ن إال إذا تم النص بمتنها من
قبل الموكل لى مدة اقصرك فتكون تلو المدة محل ر اية واحترام.
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و ليه فإن مدة الخمس سنوات مقصورة فقط ومتعلقة بش ن الوكاالت التي تتعلق
ببيع وفرار اموال غير منقولة سواء كانت غير قابلة للعزل لم ال" (.)1
ولكن وبعد صدور التعديالت لى القانون المعدل لالحكام المتعلقة باالموال غير
المنقولة لسنة  1211الخاصة بالوكالة غير القابلة للعزل فقد اصبحت مدتها فقط ام
واحدة للوكاالت المنظمة بعد تاريخ  1221/5/11أما ما قبل هذا التاريخ بقية مدة
الوكالة خمسة سنوات(.)2
وفي هذا الصدد قررت محكمة التمييز ما يلي "بالتدقيق وبعد المداولة القانونية
نجد أن وقائع هذه الد وى تشير الى أن المد يين

بد الرحمن الجعفريك و زهرة

القطاوي أقاما الد وى رقم ( )1211/112لدى محكمة غرب مان بمواجهة المد ى
ليه فرح فرح ابو جابرك ميسسين د واهما لى الوقائع التالية :
 -1بتاريخ  1221-1-11قام المعى ليه بعمل وكالة لدى كاتب العدل غرب مان
تحت الرقم ( )1221/1511وكالة غير قابلة للعزل في قطعة االرض رقم ()111
حوض ( )1سويمة الشمالي من أراضي الشونة الجنوبية باسم المد يين وقد قبض
المد ى ليه الثمن والبال ( )111الف وأن هذه الوكالة قد أنتهت بعد مرور ام
وقام المد ى ليه بتجديد هذه الوكالة لدى كاتب العدل شمال مان باسم المد يين
) (1جبرك حيدر سعيدك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك المرجع سابق ص.111

) (2مادة ( )11من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باالموال غير المنقولة رقم ( )11لسنة .1211
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بتاريخ  1222-1-15وتحمل رقم ( )1222/11111بنفس قطعة االرض موضوع
الوكالة األولى وانتهت هذه الوكالة بعد مضي ام .
 -1بعد أنتهاء هذه الوكالة العدلية ال يستطيعان التصرف في قطعة األرض موضوع
الوكالة فقاما بمراجعة المد ى ليه السترداد الثمن والبال  111الف دينار حيث أنه
ال يوجد أي تغيير في المراكز القانونية وأن قطعة االرض ما زالت باسم المد ى
ليه إال أنه أمتنع مما أستوجب اقامة الد وى"(.)1

) (1تميي ث ثثز حق ث ثثوق رق ث ثثم 1211/1111ك مجل ث ثثة نقاب ث ثثة المح ث ثثامينك الع ث ثثدد االولك المجل ث ثثد الخ ث ثثامسك س ث ثثنة 1211
ص1122
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المبحث الثاني
إيقاع الحج من ببل المحكمة ووجود وربة ضد صورية
سيتم البحث فيما اذا وجد حجز من قبل المحكمة لى الشيء موضوع الوكالة
وفي حال وجدت ورقة ضد صورية
المطلب األول
إيقاع الحج من ببل المحكمة و إج ارء معاملة رهن من ببل الموكل بعدإعطاء الوكالة
ورفض دائر التسجيل القيام بالتسجيل
إن االشكاليات الثالثة المذكورة ا اله هي إشكاليات مترابطة مع بعضها البعض
وتيدي إلى نتيجة واحدة وهي دم امكانية تنفيذ مضمون الوكالة غير القابلة للعزل من
قبل دائرة تسجيل االراضيك مع االشارة الى امكانية القياس لى ذلو بش ن المركبات.
فقد تقطع الطريق أمام إتمام تنفيذ الوكالة امام دائرة تسجيل االراضي ملية حجز من
قبل المحكمة لى قطعة ارض معينة تكون محال لوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق
الغير بهاك وقد يقوم الموكل(مالو االرض) وبعد إ طاء الوكالة بإيقاع رهن ليهاك وقد
ترفض ايضا دائرة التسجيل تنفيذ مضمون الوكالة غير القابلة للعزل ألي سبب آخر.
لقد تعرضت محكمة التمييز االردنية الى اشكالية ايقاع الرهن بما مضمونه" :إن
المادة ( )1111من القانون المدني تشترط لصحة قد الرهن باإلضافة إلى كون الراهن
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مالكا للعقار ان يكون اهال للتصرف فيه والموكل في الوكالة غير القابلة للعزل بسبب
تعلق حق الوكيل بها ال يعتبر اهال للتصرف إذ انه يتعبر مسلوب حق التصرف"(.)1
و ليه فإن اي تصرف برهن العقار من قبل الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل
يعتبر باطال الستحالة تنفيذهك وقياسا ليه إذا ما وقع حجز لى العقار وذلو لحساب
دي ن يكون الموكل مدينا فيه بعد إ طائه وكالة يتعلق بها حق الغير فإن ذلو الحجز
وحسب رأيي ال شخصي يقع باطال إذ ان الموكل ال يمكنه التصرف في ذلو العقار وال
مجال للتنفيذ لى هذا العقار من قبل دائرة التنفيذك وذلو لما جاء في من إهدار لحق
الغير الذي تعلق بتلو االرضك واذا ما قامت دائرة االراضي يتنفيذ مضمون قرار الحجز
وتقدم إليها شخص معين بوكالة غير قابلة للعزل تنطبق ليها نص المادة (/11ب) من
القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة فإن تلو الوكالة واجبة التنفيذ إذا
كان تاريخها سابقا

لى تنفيذ الحجزك أما إذا كانت الحقة

لى الحجز فال مجال

لتنفيذها إذ ان الموكل في هذه الحالة يكون قد تصرف بما ال يملو سندا لنص المادة
(/11ب) المذكورة سابقاك وقد يقع الحجز من قبل المحكمة لى قطعة ارض معينة
بحجة وجود دين لشخص لى صاحب االرضك ويكون صاحب االرض تلو قد ا طى
وكالة غير قابلة للعزلك فيقوم صاحب الحق بالوكالة باإلد اء امام المحكمة إلثبات حقه

) (1تمييز حقوق رقم11/111ك مجلة نقابة المحامينك 1211ك ص.1111
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وتطول فكرة المحاكمة االى حد تنقضي فيه مدة السنوات الخمس – وذلو قبل تاريخ
 -1221/5/11قد انقضت فإنه والحالة هذه وسندا لقا دة قطع التقادم فيجب لى دائرة
االراضي ان تقوم بتسجيل قطعة االرض بإسم حامل الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق
حقه بهاك إال اننا نجد ان محكمة التمييز االردنية قد اتجهت اتجاها معاكسا بهذا الش ن
حيث قالت" :يستفاد من احكام المادة (/11ب) من القانون المعدل لأحكام المتعلقة
باألموال غير المنقولةان الوكاالت التي ينظمها أو يصدقها الموضفون المذكورون في
المادة /11أ من القانون رقم 11لسنة  1211المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير
المنقولة والمتضمنة بيع وفرار االموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ
خالل خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها أو ان مدة الخمس سنوات ليست
مدة تقادم وانما هي مدة صالحية استعمال الوكالة بحيث ال يستطيع الوكيل ممارسة هذه
الصالحيات بانقضاء خمس سنوات من تاريخ اصدارهاك وتنتهي الوكالة بانقضاء اجلها
المحدد مال بالمادة  1/151من القانون المدنيك وال يطبق بش ن هذه المدة االحكام
المتعلقة بوقف التقادم وانقطا ه المنصوص ليها بالمادة ( )111من القانون المدنيك
و ليه فإن الوكالة المعطاة من المميز ضده الثاني للميز وان كان يتعلق بها حق للوكيل
وال يجوز للموكل

زله

مال بالمادة ( )151من القانون المدني فقد مضى

لى

صدورها اكثر من خمس سنوات ند اقامة د وى رفع إشارة الحجز ومنع المعارضة في

107

االرض موضوع الوكالة وال تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون
بالتالي الد وى المقامة باالستناد اليها غير مستندة إلى اساس قانوني" (.)1
المطلب الثاني
الوكالة غير القابلة للع ل ووجود وربة ضد صورية
ما الموقف إذا ما تم إ طاء وكالة بموجب المادة ( )11من القانون المعدل
لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة وقام الموكل بتنظيم ورقة ضد بينه وبين الوكيل
أو الغير تفيد خالف ما هو وارد في الوكالة المعطاة للوكيل لحفظ حق الغير؟
ال شو ان المادة ( )11المذكورة قد سمحت بالتصرف باألموال غير المنقولة
بواسطة الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها وهذا استثناء لى االصل العام
في دم امكانية التصرف بالعقارات إال امام دائرة التسجيل وبطالن اي تصرف يتم
خارج تلو الدائرة وذلو بموجب المادة ( )15من قانون تسوية االراضي والمياه والمادة
( )1من قانون التصرف في االموال غير المنقولة رقم ( )12لسنة 1211ك إذ ان نص
المادة ( )11المذكورة جاء كما اسلفت استثناء لى االصلك واالستثناء ال يجوز التوسع
فيهك و ليه إذا ما كانت هناو ورقة ضد بين الموكل و الغير تفيد بعكس ما هو وارد

) (1تمييز حقوق رقم  21/121مجلة نقابة المحامينك العددان 1ك  5سنة  1221ص.1112
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في الوكالة فإن تلو الورقة واجبة األ مال وذلو من منطلق م ار اة مصالص الطرفين
والعودة الى االصل بعدم جواز إجراء التصرف خارج دوائر تسجيل األراضي.
وقد يكون من مصلحة الغير التمسو بالعقد الظاهر وتغليبه لى ورقة الضد وقد
يكون من مصلحة الغير التمسو بورقة الضدك وما قد يكون واردا بها من تصرف حقيقي
مستترك فأي الفريقين تكون الغلبةك بحيث يتم تغليب العقد الذي يتمسو به؟
فقد تتعارض مصلحة الخلف الخاص للموكل الصوري مع مصلحة الخلف
الخاص للمشتري المستتر في صورة وكيلك فتكون االفضلية للخلف الخاص للموكل
الصوري ما دام حسن النيةك ألنه يتمسو بالعقد الظاهر الصوري الذي هو قد الوكالةك
بينما الخلف الخاص للمشتري المستتر في صورة وكيل يتمسو بعقد البيع المستترك
ومعروف أن الغير المتمسو بالعقد الظاهر الصوري وهو حسن النية مقدم لى الغير
الذي يتمسو بالعقد الحقيقي المستتر(.)1
المطلب الثالث
الوكالة التي يتعلق بها حق الوكيل ورفض دائر االراضي التسجيل بأسم الوكيل
من الممكن ان تكون الوكالة غير القابلة للعزل الممنوحة للوكيل من قبل الموكل
لتعلق حق الوكيل الشخصي بها ويفوض الموكل الوكيل ب ن يتصرف بقطعة ارض

) (1سليمك الوكالة الساترة للبيعك المرجع السابقك ص11
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معينة وتسجيلها ب سمه لدى دائرة االراضيك إال ان دائرة االراضي ترفض ذلو بحجة انه
ال يجوز للمتعاقد ان يتولى مهمة طرفي العقد (بائع ومشتري) في نفس الوقتك ولكن ما
هو الموقف القانوني من هذه المس لة؟
تنص المادة ( )111من القانون المدني االردني لى" :ال يجوز لشخص ان
يتعاقد مع نفسه ب سم من ينوب نه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص
آخر دون ترخي ص من االصيل لى انه يجوز لأصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد
وهذا كله مع م ار اة ما يخالفه من احكام القانون أو قوا د التجارة".
من المالحظ لى المادة السابقة انا سمحت للنائب أن يتعاقد مع نفسه وذلو
بترخيص من االصيلك وما الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها هي خير
مثال لى ذلوك خصوصا إذا سمص الموكل بشكل صريص للوكيل ان يقوم بتسجيل العقار
لنفسهك ولكن دائرة االراضي ترفض ذلو بالرغم من ان نظام تسجيل االراضي رقم ()1
لسنة  1211الصادر بمقتضى الفقرة ( )1من المادة ( )11من قانون تسوية االراضي
والمياه رقم ( )12لسنة 1211ك لم يمنع من ان يتولى العاقد طرفي العقد وكل ما جاء
في المادة الثالثة منه ب ن معاملة البيع تجري من خالل
االراضي حيث تنص المادة (/1أ)

قد بيع في دائرة تسجيل

لى ما يلي" :تجري معاملة بيع جميع الحقوق
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والمنافع في االرض في دائرة تسجيل االراضي بموجب قد بيع لكل مشتر و ندما يتم
البيع".
نرى من خالل النص السابق ان المشرع حدد كيفية البيع في دائرة االراضي اما
بموجب قد بيعك وقد اجازت المادة ( )111من القانون المدني للوكيل ان يتصرف
طرفي العقد إذا اجاز له الموكل ذلو بحيث يتصرف الوكيل لنفسه بإذن من الموكلك
بحيث تتكون في هذه الحالة اوضص صور للوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل
بهاك بحيث ال يكون هناو غير يقوم الوكيل بالتصرف له وال يمكن إال للوكيل القيام
بذلوك وهذا إ مال للوكالة المعطاة لهك الوكالة غير القابلة للعزل لم تعط اصال إال لحفظ
حق الوكيلك فكيف اذا لم توافق دائرة االراضي بعد ذلو وأمام تلو النصوص الواضحة
من تنفيذ مضمون الوكالة بحجة ان العقد ال يجوز ان يتواله شخص واحد؟ ونحن هنا
إمام نائب أو وكيل يتصرف بنفسه ب مر من الموكل(.)1
المطلب الرابع
التكييف القانوني للوكالة غير القابلة للع ل بعد إنتهاء مدتها القانوية
قد يثور التساول حول مصير الوكالة غير القابلة للعزل بعد مضي ام كامل ما
مصيرها بعد مضي العام ولم التنازل نها أو التنفيذ؟ الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل

) (1حيد سعيدك جبرك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك المرجع سابق ص.112
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المتعلق بها حق الغير المنظمة بعد  1221/5/11يجب تنفيذ أحكامها خالل (مدة سنة)
سواء زل الموكل الوكيل أو توفي الموكل أو الوكيل .في حال وفاة الموكل في الوكالة
غير القابلة للعزل فإنه يتم إجراء معاملة البيع بواسطة الوكيل بعد قيامه بدفع رسوم
اإلنتقال ن حصص الموكل المتوفى ومن ثم تنظم معاملة بيع رسمية يستوفى نها
كامل الرسوم والضرائب وتعتبر الوكاالت المنظمة قبل تاريخ  1221/5/11سارية
المفعول بالنسبة ألحكامها ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها اي تكون لمدةخمسة سنواتك
نظم القانون المعدل لالحكام المتعلقه باالموال غير المنقوله رقم ( )11لسنة 1211
احكام ا خاصه بالوكاله الخاصه غير القابله للعزل حيث ان التعديل قرر تحديد مدة
الوكالة غير القابلة للعزل في العقارات حدد مدة صالحية الوكالة بعام واحد فقط اما
بالنسبة للمنقوالت فابقى مدتها خمس سنوات من تاريخ تحريرها وحدد مدة الوكالة غير
القابلة للعزل بين االصول والفروع بمدة

شرة سنواتك ومن الجانب التنظيمي قامت

الدائرة بوضع اسس لتطبيق االحكام القانونيه المتعلقة في الوكاالت بجميع انوا ها بحيث
يتم تطبيقها في حال تقديم أي وكاله للدائرة من اجل انفاذ أي تصرف لى السجل
العقاري وقد اشتملت هذه االسس لى توضيص ما ورد من احكام في القانون المدني
والقانون المعدل لالحكام لمتعلقة باالموال غير المنقوله وقد جاء في قرار لمحكمة
التمييز " :إن توكيل المميز للمميز ضده بحصصه في قطعة االرض موضوع الوكالة
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ووكله بحق بيعها بالسعر الذي يراه مناسبا أو تسجيلها باسمه أو باسم اصوله أو فرو ه
الستالمه قيمتها وانه لم يبق له بذمته اي حق أو مطالبة وكالة خاصة غير قابلة للعزل
لتعلق حق الوكيل بهاك مما يجعل للوكيل حقا متعلقا بها بما يتفق ونص المادة ()151
من القانون المدني وال يجوز

زله

نها ويعتبر هذا الحق مشموال ب حكام المادة

(/11ب) من القانون المعدل لالحكام المتعلقة باالموال غير المنقولة رقم ( )11لسنة
.)1("1211
وقررت محكمة التمييز أيضا :
"اج ثثاز المش ثثرع ف ثثي الم ثثادة /11ب م ثثن الق ثثانون رق ثثم ( )11لس ثثنة  1211المع ثثدل
لأحكام المتعلقة باالموال غير المنقولة بيع وفرار االموال غير المنقولة بالوكالثة المنظمثة
أو المص ثثدقة م ثثن الكات ثثب الع ثثدلك اذ نص ثثت ل ثثى (الوك ثثاالت الت ثثي ينظمه ثثا أو يص ثثدقها
الكات ثثب الع ثثدلك المتض ثثمنة بي ثثع وفث ثرار االمث ثوال غي ثثر المنقول ثثة والمتعل ثثق به ثثا ح ثثق الغي ثثرك
كقبض الثمن ك واجبة التنفيذ فثي جميثع االحثوال ك لثدى دوائثر تسثجيل اال ارضثي والمحثاكم
سواء ا زل الموكل الوكيل أو توفي اي منهما) .وبالرجوع الى االحكام التثي تثنظم الوكالثة
في القانون المدني نجد ان من حق الموكل زل الوكيل ن الوكالثةك اال ان المثادة 151
من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين هما :أ -اذا تعلثق بالوكالثة

) (1تمييز حقوق ك  1221/1125مجلة نقابة المحامين العدد االولك المجلد الرابع ك ص1111
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حثثق للغيثثر .ب -اذا صثثدرت الوكالثثة لصثثالص الوكيثثل .و ليثثه فثثان العبثثارات التثثي تضثثمنتها
الوكالةك ب نها غير قابلثة للعثزل لتعلثق حثق الوكيثل الشخصثي بهثا مثال بالمثادة  151مثن
الق ثثانون الم ثثدنيك وأن الموك ثثل ق ثثبض كام ثثل ثم ثثن حصص ثثه ف ثثي قطع ثثة االرض الم ثثذكورة
بالوكالثثةك االمثثر الثثذي يقطثثع وبصثثورة جازمثثة ان الوكالثثة صثثدرت لصثثالص الوكيثثلك وهثثي
وكالة غير قابلة للعثزل النهثا نظمثت لمصثلحة الوكيثل بثالمعنى المقصثود فثي المثادة 151
من القانون المدني ك رجو ا ن اي اجتهاد سابق"(.)1
إال أن دائرة األراضي وألهمية موضوع الوكاالت من جهه وخطورة اسثتعمالها فثي
المثثال غي ثثر المنق ثثول م ثثن جه ثثه اخ ثثرى قامثثت بالعدي ثثد م ثثن االجث ثراءات اله ثثدف منه ثثا جع ثثل
استخدام هذه الوكاالت لى السجل العقاري امن ومن اجثل اسثتقرار المعثامالت نظث ار الن
اسثثتخدام الوكالثثه للتصثثرف فثثي االم ثوال غيثثر المنقولثثه لثثه خصوصثثية اذا تعلثثق االمثثر فثثي
التصثثرفات الناقلثثه للملكيثثه اومثثا فثثي حكمهثثا وتتشثثدد الثثدائرة فثثي تفسثثير نصثثوص الوكالثثه
احيانا لالستجالء وتبثين مثا قصثده الموكثل فثي حثال كثون الثنص لثى التصثرف فيثه لثبس
أو غمثثوض ورغثثم ذلثثو يحثثدث مشثثاكل احيانثثا فثثي تنفيثثذ هثثذه الوكثثاالت .لثثذا قامثثت الثثدائرة
بالعديثثد مثثن االج ثراءات الفنيثثه الهثثدف منهثثا التاكثثد مثثن ان التعثثديل القثثانوني الثثذي اصثثبص
سث ثثاريا فث ثثي  1221/5/11الث ثثزم الوكيث ثثل فث ثثي الوكث ثثاالت غيث ثثر القابلث ثثه للعث ثثزل بتثبيث ثثت هث ثثذه

) (1تمييز حقوقك رقم  111ك السنة  1221ك رقم الصفحة 1112
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الوكاالت لمنع الموكل مثن التصثرف فثي قطعثة االرض أو الحصثص بعثد ا طثاء الوكالثه
سواء بالخط أو سوء نيهك وكانت مدة الوكاله خمس سنوات ولم يكن التثبيت الزامي وهثذه
االحكثثام تثثم تعثثديلها نظ ث ار للمشثثاكل التثثي حصثثلت نتيجثثة طثثول مثثدة الوكالثثه و ثثدم الزاميثثة
التثبيت وسوء استخدام الوكاالت .وقد تضمن التعديل الذي جرى لثى الوكثاالت فثي ثام
 1221ان الوكاالت السابقه لى اصدار القانون المعدل تبقى ساريه بمددها واحكامها.
و ليه فان الوكثاالت التثي صثدرت قبثل هثذا التثاريخ مثدة صثالحيتها خمثس سثنوات
لثثذا فجميعهثثا انتهثثت قبثثل تثثاريخ  .1211/5/15والوكثثاالت التثثي مثثدتها سثثنة وكثثون مثثدة
السثثنه مثثدة صثثالحيه لثثذا فهثثي تنتهثثي قبثثل مثثرور التثثاريخ المثثدون كتثثاريخ صثثدور لهثثا حيثثث
ان الوكاالت التي صدرت بتاريخ  1211/11/1تنتهي في نهاية دوام يثوم 1211/11/1
الن مدة نفاذ الوكالة من تاريخ الصدور وحتثى انتهثاء السثنة يعتبثر مثدة صثالحية وبفواتهثا
تنتهي هذه الصالحية المعطاة للوكيثل .وقثد اجثاز القثانون للوكيثل قصثر مثدة الوكالثه ألقثل
مثن ذلثثو ب ث ن يحثثدد مثثده أقثثل مثثن سثثنه وذلثثو بمثثتن الوكالثثة و نثثدها تنتهثثي الوكالثثه بمثثرور
المثثدة المحثثددة أمثثا ان تحثثدد بث كثر مثثن سثثنه فثثال يجثثوز فثثي البيثثع والثثرهن والوكثثاالت التثثي
تص ثثدر ب ثثين األص ثثول والف ثثروع واإلخ ثثوة واألخث ثوات والورث ثثة بعض ثثهم ب ثثبعض م ثثدتها ش ثثر
س ثثنوات وال يش ثثترط تثبيته ثثا إال إذا طل ثثب الوكي ثثل تثبيته ثثا وتنطب ثثق ليه ثثا نف ثثس الرس ثثوم وال
يسثثتطيع المو عكثثل ثثزل الوكيثثل إال بموافقتثثهك وبموجثثب اتفاقيثثة رسثثمية يثثتم تحريرهثثا ويوقثثع
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ليها الطرفان أمثام كاتثب العثدل الثذي أصثدر الوكالثة األصثليةوال تنتهثي الوكالثة الخاصثة
غير القابلة للعثزل بمثوت أحثد األطثرافك حيثث ينتقثل االلتثزام أو حثق التصثرف إلثى ورثتثه
الش ثثر يين المثبت ثثين فث ثثي حج ثثة اإلرث الرسث ثثمية الص ثثادرة ثثن المحكمث ثثة الش ثثر ية ويكث ثثون
للمو عكثثل حثثق التصثثرف الكامثثل بالعقثثار /األرض موضثثوع التوكيثثل ثثدا نقثثل ملكيتهثثا باسثثمه
الشخصي.
نشثثير هنثثا انثثه فثثي حثثال ان مضثثت سثثنة كاملثثة ولثثم يثثتم التنفيثثذ لثثى الوكالثثة غيثثر
القابلة للعزل أو التنازل نهثا فإنثه وبثالرجوع الحكثام القثانون المعثدل الحكثام االمثوال غيثر
المنقولة رقم ( )11لسنة  1211والتعديالت التي طثرأت ليثه فثي العثام  1221فانثه يثتم
إ ادة المبل الثذي تثم دفعثه وا ثادة ثمثن المبيثعك ونشثير انثه فثي بعثض االحيثان اذا لثم يثتم
تثبيت الوكالة فان من حقه التصرف في المبيع ويبقثى حثق المشثتري بكامثل الثثمن ويكثون
حقه متعلق بالثمن.
وري الباحث في هذا المس له هو مخالفة المشرع الن المبيثع الثذي تحثدتنا نثه قثد
أ
يزداد ثمنه وقيمته بالسوق وتفويت للمنفعة.
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائا والتوصيات

الخاتمة:
أما وقد انتهيت من كتابة هذه الرسالة والتي تناولت موضو ا ا تقد انه من
المواضيع الهامةك ليست فقط في الحياة العملية بل كان ايضا يحمل دة إشكاليات من
الناحية النظريةك إذ ان قلة المراجع التي تبحث في هذا الموضوع مهمة صعبة .ولكن
قمت بالتفوق ليها بتوفيق من اه ومن ثم اتباع المنهن التحليلي االستقرائي والذي قام
لى تحليل النصوص القانونية المختلفة وربطها مع بعضها البعضك ومن ثم تحليل
اجتهادات محكمة التمييز واستنتاج بعض القوا د التفصيلية و االشكاليات للوكالة غير
القابلة للعزل من خاللها.
وبالرغم من ذلو كله فقد توصلت الى تحديد مفهوم الوكالة غير القابلة للعزل
وشروطها وخصائصهاك ومن ثم تمكنت من تحديد اهم االشكاليات القانونية والواقعية
التي تشوب تلو الوكالة.
هذه االشكاليات والتي في أغلبها ناتجة ن دم التوافق التشريعي الذي يصل
إلى دم االنسجام مع بعضه البعضك وذلو بسبب تضارب النصوص القانونية الناظمة
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لهذا الموضوعك مما انعكس

لى ق اررات واجتهادات محكمة التمييزك بحيث نالحظ

التضارب والتقاطع بين ق اررات المحكمة المختلفةك بحيث نجدها تارة تعتمد لى المادة
 /11ب من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولةك وتحصر الوكالة
غير القابلة للعزل بهاك ونجدها تارة تعتمد لى نصوص مواد القانون المدني وتجعل
منها مرجعية في ذلو الموضوعك وتارة ثالثة تهدر نصوص القوانين وتقضي ببطالن
الوكالة.
وبسبب تغير ظروف الحياة االقتصادية واالجتما يةك فقد توصلت إلى ان هناو
بعض النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع اصبحت من الجمود بمكان يجعل منها
غير قادرة لى حكم معطيات الحياة الحديثة بكل تعقيداتها وتشعباتهاك واصبحت
تقف ائقا في وجه تطور معطيات الحياة االقتصادية خصوصا بش ن االستثمار في
سوق العقارك وذلو بسبب ما تضع تلو النصوص القانونية من قيود في وجه العمل في
هذا المجال من جهةك وتضارب تلو النصوص وتعارضها من جهة اخرى.
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النتائا:
لقد توصلت في نهاية البحث الى دة نتائن وهي كالتالي:
 -1من خال بحثي تبين لي أن الوكالة غير القابلة للعزل موضوع يشوبه الغموض و دم
الوضوح واالخطاء سواء بين المحامين والباحثين والفقهاء وحتى القضاء.
 -1تضارب الق اررات القضائية لعدم وضوح المشرع في المسائل المختصة بالوكالة غير
القابلة للعزل وكان لمحكمة التمييز دور في تعقيد االمور من خالل تضارب
الق اررات الصادرة منها و دم معالجة موضوع االشكاالت العملية في الوكالة غير
القابلة للعزل.
 -1بسبب الغموض التشريعي حول موضوع الوكالة غير القابلة للعزل ادى ذلو الى
ظهور العديد من القضايا بين اطراف الوكالة غير القابلة للعزل والتي ال نجد لها
حال في اغلب االحيان .
 -1كان لمحكمة التمييز الموقرة دور في زيادة األمر تعقيدا من خالل تضارب الق اررات
القضائية حول موضوع الوكالة غير القابلة للعزل و دم معالجة تلو الق اررات
لموضوع مهم وهو ستر البيع العقاري
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التوصيات:
وبناء لى كل ما سبق فقد توصلت إلى العديد من التوصيات يمكن ايجازها
بما يلي:
 -1فثي ظثل ثثدم الوضثوح التشثريعي الثذي يشثثوب مسث لة الوكالثثة غيثر القابلثثة للعثزل فثثال
بثثد للمشثثرع ان يتثثدخل إل ازلثثة ذلثثو الغمثثوض بثثالنص فثثي نصثثوص واضثثحة وصثريحة
تحكم تلو المس لة.
 -1نتيجة للنقطة سثالفة الثذكر فثال بثد مثن تعثديل النصثوص القانونيثة التثي تحكثم الوكالثة
غيثثر القابلثثة للعثثزل لثثى وجثثه التحديثثدك خصوصثثا المثثادة  11مثثن القثثانون المعثثدل
لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة وتعديل المدة من م لعامين لى األقل.
 -1ان يكون للقضاء األردني نظرة اكثر انفتاحا وموضثو ية بشث ن تلثو الوكالثةك بحيثث
يثثتم النظثثر مثثن جديثثد فثثي اجتهثثادات محكمثثة التمييثثز االردنيثثة لتحديثثد مثثنهن واضثثص
بش ن تلو الوكالة.
 -1ثثدم اال تم ثثاد فق ثثط ل ثثى إقث ثرار الموك ثثل بث ث ن الوكال ثثة غي ثثر القابل ثثة للع ثثزل ب ثثل ل ثثى
القاضثثي ان يتحثثرى ثثن سثثبب ذلثثو ويتحقثثق مثثن وجثثود الحثثق الثثذي وجبثثت الوكالثثة
لحمايتهك وان يت كد ب ن ذلو الحق سابق لى تنظيم الوكالة.
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 -1أن ت ثثتم إجث ثراءات الوكال ثثة النتعلق ثثة بالعق ثثارات أم ثثام كات ثثب الع ثثدل الموج ثثود ف ثثي دائث ثرة
األ ارض ثثي المختص ثثة الت ثثابع له ثثا ه ثثذا العق ثثارك وذل ثثو لك ثثي ت ثثتم إجث ثراءات تثبي ثثت تل ثثو
الوكالثثة مباش ثرة لثثى صثثحيفة العقثثار ك وذلثثو لكثثي تثثتم إج ثراءات تثبيثثت تلثثو الوكالثثة
مباش ثرة لثثى صثثحيفة العقثثار ك حفاظثثا لثثى حقثثوق الوكيثثل أو الغيثثر .أو أن يصثثار
إالثثى الثربط اإللكترونثثي المباشثثر بثثين دائثرة الكاتثثب العثثدل ودائثرة األ ارضثثي المختصثثة
لتثبيت تلو الوكالة مباشرة لى صثحيفة العقثارك وتحصثيل رسثوم التثبيثت التثي نثص
ليها القانون مباشرة .
 -5الت كيثد لثى جميثع دوائثثر األ ارضثي ثدم رفثثع أشثارة الحجثز ثثن صثحيفة العقثار بعثثد
أنتهاء مدة الوكالة غير القابلة للعزل حفاظا لى حقثوق الوكيثل أو الغيثر فثي العقثار
أو األرض.
اء ولثثو بس ثيطا حثثول أنتهثثاء مثثدة الوكالثثةك بحيثثث ال
 -1أرجثثو مثثن المشثثرع أن يتخثثذ إج ثر ا
تكثثون هثثذه المثثدة مثثدة أنتهثثاءك وانمثثا أ تبارهثثا مثثدة يمكثثن للوكيثثل أثنائهثثا أن يتصثثرف
بالعقثثار دون أن يكثثون ملزمثثا بثثدفع رسثثوم التسثثجيل لحفثثظ حقثثه بالعقثثارك وبعثثد إنتهثثاء
مثثدة الوكالثثة يصثثار الثثى تحويثثل ملثثف العقثثار أو األرض موضثثوع الوكالثثة الثثى دائ ثرة
تحصيل األموال العامةك بحيث يتم أجبار الوكيل لى دفع رسوم التسثجيل القانونيثةك
وبالتالي تسجيل العقار بإسمه وتحصيل تلو الرسوم بالطرق التي فرضها القانون.
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 -1أن يقثثوم المشثثرع بسثثن نثثص قثثانوني يسثثتثني مثثن خاللثثه منثثع الوكيثثل مثثن التعاقثثد مثثع
نفسه في حالة الوكالثة الخاصثة غيثر القابلثة للعثزل لتعلثق حثق الوكيثل أو الغيثر بهثاك
لمثثا للتشثثابه الكبيثثر بينهثثا وبثثين قثثد البيثثع ك فابتثثداء الموكثثل يقثثف أمثثام كاتثثب العثثدل
أثنثثاء تنظثثيم الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل ويقثثول (قبضثثت الثثثمن) والوكيثثل اذا أراد أن
يبي ثثع العق ثثار مح ثثل الوكال ثثة يتوج ثثب لي ثثه أن ي ثثتم ذل ثثو أم ثثام كات ثثب الع ثثدل فث ثي دائث ثرة
األراضي المختصة فنجد أن كال مثن الموكثل والوكيثل يقفثان أمثام كاتثب العثدل ولكثن
ليس في نفس الوقت فنجد أنه يتوجثب ليثه أن يثتم ذلثو أمثام كاتثب العثدل فثي دائثرة
األراضي المختصةك فنجد أن كال من الموكل والوكيل يقفان أمام كاتثب العثدل ولكثن
لثثيس فثثي نفثثس الوقثثتك فنجثثد أن العبثثارات التثثي يثثتم أسثثتعمالها بثثين البثثائع والمشثثتري
أثنثثاء وجودهمثثا أمثثام كاتثثب العثثدل لثثدى دائ ثرة األ ارضثثي إلتمثثام مليثثة بيثثع أو ش ثراء
قار.

وآخر دعواتنا ان الحمد هلل رب العالمين.
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قائمة المراجع
بد الرحيمك ابو قمرك الوكالة غير القابلة للعزلك بحث مقدم للمعهد القضائي األردنيك
مانك .1221
ابن كثيرك إسما يل بن كثير القرشي الدمشقي :تفسير القرآن العظيمك طبع مكتبة الد وة
اإلسالميةك شباب االزهر سنة  1122هث.
األزهريك صالص بد السميع ازبي :جواهر اإلكليل شرح مختصر خليلك مصرك يسى
الحلبي.
البستانيك بداه :الوافيك طبيعة جديدةك مكتبة لبنانك ساحة رياض الصلصك بيروتك
سنة 1222م
البهتونيك منصور بن يونس بن إدريس :أ) اكتشاف القناعك بيروت-لبنانك دار الفكرك
1121هث 1211 -م .ب) شرح منهى اإلراداتك ط 1155هث 1211 -م.
الرازيك محمد بن ابي بكر بن بد القادر الرازي :مختارالصحاحك مصرك طبع يسى
الحلبي.
ماد أحمدك الجواهريك مشاكل االراضي في الزمن العثمانيك دار الحرية للطبا ةك
بغدادك .1211
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الرمليك شمس الدين محمد بن ابي باس :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجك القاهرةك
مطبعة باب الحلبيك 1211م.
وهبةك الزحيليك النظريات الفقهية والعقودك الجزء االرابعك دار الفكرك الطبعة االولىك
.1211
وهبةك الزحيليك الفقه اإلسالمي وأدلتهك ط1ك دمشقك سورياك دار الفكرك سنة  1121هث
  1211هثمحمثثد يوسثثفك الز بثثيك قثثد البيثثع فثثي القثثانون المثثدني االردنثثيك مثثانك الطبعثثة االولثثىك
.1221
الزيلعيك فخر الدين ثمان بن لي :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الطبعة الثانيةك
بيروت-لبنانك دار المعرفة للطبا ة والنشر.
دنان إبراهيمك السرحانك العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالةك مكتبة دار
الثقافةك مانك الطبعة االولىك .1225
بد الرزاقكث السنهوري ك الوسيط في شرح القانون المدنيك العقود الواردة لى العملك
الجزء السابعك دار إحياء التراثك بيروت.
باسك الصرافك وجورج حزبونك المدخل إلى لم القانونك مكتبة دار الثقافةك مانك
الطبعة االولىك .1221
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الفيروز اباديك مجدي محمد بن يعقوب :القاموس المحيطك ط مصطفى الحلبيك
1211مك وطبعة دار الجيل 1211م.
الفيوميك احمد بن محمد المقري :المصباح المنيرك تحقيق الدكتور بدالعظيم الشناويك
القاهرةك دار المعارف.
الكاسانيك الء الدين ابو بكر بن مسعود :بدائع الصنائعك الطبعة الثانيةك بيروت-
لبنانك دار الكتاب العربيك سنة 1121هث 1211 -م و طبعة 1211م.
حيدر سعيدك جبرك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وانقضاء إجلهاك رسالة ماجستير
جامعة الشرق االوسطك 1211ك
محمود جمال الدينك زكيك الوجيز في نظرية اإللتزام في القانون المدني المصريك
مطبعة جامعة القاهرةك الطبعة الثانيةك .1215
أنورك سلطانك مصادر اإللتزامك في القانون المدني اإلردنيك منشورات الجامعة االردنيةك
مانك الطبعة االولىك .1211
صام أنورك سليمك الوكالة الساترة للبيع.
محمد وحيد الدينك سوارالحقوق العينية االصليةك مطبعة الروضةك دمشقك .1221
محمد وحيد الدينك سوارك النظرية العامة لإللتزامك الجزء األولك مصادر االلتزامك
المطبعة الجديدة بدمشقك دمشقك الطبعة الثانيةك .1211
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محمد وحيد الدينك سوارك حق الملكية في ذاته في القانون المدني األردنيك مكتبة دار
القافة للنشر والتوزيعك مانك الطبعة األولى .1221
أحمد شوقيك بدالرحمنك مدى سلطة الموكل في إنهاء قد الوكالة بإرادته المنفردةك
كلية الحقوقك دامعة المنصورةك .1211
طالب قائدك مقبلك الوكالة في الفقه االسالميك دار اللواءك الطبعة االولىك 1211.
مجلة نقابة المحاميين األردنيين.
مجمو ة المبادا القانونية الصادرة ن محكمة التمييز االردنية في القضايا الحقوقيةك
نقابة المحامين.
القوانين واألنظمة
 -1القانون المدني األردني رقم ( )11لسنة .1215
 -1القانون المعدل لأحكتم المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم ( )11لسنة 1211
وتعديالته.
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