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العمليثثثة فثثثي بعثثثض االحيثثثان ان يقثثثوم الشثثثخص بجميثثثع التصثثثرفات  نظثثرا للصثثثعوبة

ت والمشاغل الحياتية فقد يلج  البعض الى اسناد القانونية بصفة شخصية لتعدد االهتماما

الوكالثثة وحيثثث ان مثثثل أو مهمثثة القيثثام بثثبعض التصثثرفات الثثى الغيثثر  ثثن طريثثق االنابثثة 

الوكيثل القيثام بهثا مثن خثالل  قثد أو هذه التصرفات والسلطات التي يكون بمقثدور النائثب 

يثثه اهميثثة بالغثثة وهثثذا مثثا الوكالثثة ك كثثان حريثثا باغلثثب التشثثريعات ان تثثنظم هثثذا العقثثد وتول

فعله المشرع االردني  ندما قام بتنظيم  قثد الوكالثة فثي مثتن القثانون المثدني فثافرد للعقثود  

العقثثثد " بابثثثا خاصثثثا كثثثان لعقثثثد الوكالثثثة نصثثثيبا فيثثثه وبالتثثثالي اسثثثب   لثثثى هثثثذا العقثثثد صثثثفة 

ذا تعلثثثثق يالوكالثثثثة حثثثثق الغيثثثثر و "المسثثثثمى  كيثثثثل ق بالوكالثثثثة حثثثثق الو فثثثثي حالثثثثة إذا تعلثثثثأو ا 

 .ما يعرف بالوكالة غير القابلة للعزل الشخصي نكون هنا امام

ونظثثرا النتشثثار الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل فثثي البيثثوع العقاريثثة بشثثكل خثثاص وفثثي 

 بهثدف د وقثع اختيثاري لهثذا الموضثوع ليكثون محثل بحثث ودراسثة قثالمنقوالت بشكل  ثام  ف
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بشثثكل  ثثام ثثثم  ةالقانونيثثاع أهثثم مالمثثص وخصثثائص وشثثروط تلثثو الوكالثثة واألوضثث اظهثثار

 تعريف الوكالة غير القابلة للعزل وخصائصها واإلشكاالت العملية والواقعية 

ك وقثثد ا تمثثدت فثثي البحثثث  لثثى المثثنهن التحليلثثيك المتعثثاملين بهثثا التثثي قثثد تواجثثه 

الثثثى البحثثثث  -بثثثرغم اهميتثثثه –قلثثثة الدراسثثثات الكافيثثثة حيثثثث لثثثم يحثثثظ خصوصثثثا فثثثي ظثثثل 

مكنثت ت بهثذا الصثدد وقثد  مثن وجهثات النظثر وقد اطلعت  لثى العديثد والدراسة الكافيتين 

يثر القابلثة للعثزل وتحديثد مالمحهثا واإلشثكاالت العمليثة من الوقوف  لى طبيعثة الوكالثه غ

والتكييثثف القثثانوني للوكالثثة غيثثر القابثثة للعثثزل فثثي العقثثارات بعثثد  فثثي ظثثل التشثثريع األردنثثي

حيثثثث يبقثثثى حثثثق المشثثثتري فثثثي المبيثثثع وبكامثثثل  انتهثثاء مثثثدتها القانونيثثثة ومثثثن وجهثثثة نظثثثري

 .الثمن ويكون حقه متعلق بالثمن 

فقثثد توصثثلت مجمو ثثة مثثن التوصثثيات واالسثثتنتاجات بشثثان الوكالثثة  وفثثي النهايثثة 

غيثثر القابلثثة للعثثزل  لثثى رأسثثها ضثثرورة تحديثثد إطثثار تشثثريعي واضثثص لحكثثم تلثثو المسثث لة 

وكذلو ضرورة إ ادة ك انونية المختلفةواالبتعاد ن التناقض في االحكام بين النصوص الق

فثثثي  عالنظثثثر مثثثن قبثثثل القضثثثاء االردنثثثي بموضثثثوع تلثثثو الوكالثثثة تجنبثثثا ألي إشثثثكال قثثثد يقثثث

ي إطثثار سثثببها الصثثحيص الثثذي  انشثثئت مثثن المسثثتقبل وضثثرورة النظثثر الثثى تلثثو الوكالثثة فثث

 . جلهأ
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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 recommend-

ations 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

  introduction :المقدمة

 تمهيد: والأ

الوكالثة فثي القثانون المثدني  شكالية التي يطرحها هذا البحث بخصوص  قثداإلإن 

هثثذه  موضثثوع - وموضثثوع الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل بشثثكل خثثاصردنثثي بشثثكل  ثثام األ

تكمن بما يحيط بالوكالة من غموض في كثير من جوانبها تتطلب مثن الباحثث  - الدراسة

اطن الخلثثثل التثثثي تعتثثثرض كثثثر مثثثو أهثثثذا الموضثثثوع بشثثكل جيثثثد للوصثثثول الثثثى  التعمثثق فثثثي

طثثار القثثانون المثثثدني إحكامهثثا فثثي أعلثثى الثثرغم مثثن الثثثنص  لثثى فك سثثبيل المتعثثاملين بهثثا

مر وهثثذا لثثيس بثثاألك فثثي هثثذا الشثث ن هاصثثيلاتفمعظثثم ب حاطثثهاإلردنثثي بنصثثوص كثيثثرة و األ

ولمثا للوكالثة مثن شث ن كبيثر ك نيابثةأو التصرفات القانونية تثتم إمثا أصثالة  نأالغريب ذلو 

 هثم اشثكال تيسثير القيثام بالتصثرفات القانونيثةأفي حياة المجتمعات والتي تعتبثر بحثق مثن 

يثام بمثثل هثذه خاصة مثن قبثل الكثيثر مثن االفثراد الثذين ال يسثتطيعون القك شرنا سابقاأما ك

مثثن  151-111ع فثثي المثثواد يضثثاالمو فقثثد نظثثم المشثثرع االردنثثي هثثذه ك اال مثثال ب نفسثثهم

  .1215لسنة ( 11)رقم  القانون المدني
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و مبثدأ بهثذا الشث ن هث ردنثياأل هثم المبثادا التثي يثنص  ليهثا القثانون المثدنيأومن 

 لثثى اطالقثثه بثثل  المبثثدأن المشثثرع لثثم يتثثرو هثثذا أإال ك ءحثثق الموكثثل بعثثزل وكيلثثه متثثى شثثا

 151نثثثص فثثثي المثثثادة زل الموكثثثل للوكيثثثل بشثثثكل مطلثثثق فقثثثد جثثثواز  ثثثنثثثص  لثثثى  ثثثدم 

صثثثدرت لصثثثالص أو ذا تعلثثثق بالوكالثثثة حثثثق للغيثثثر إال إراد أللموكثثثل ان يعثثثزل وكيلثثثه متثثثى "

دم جواز  ثزل الموكثل للوكيثل إذا مثا تثوافرت حالثة مثن من القانون المدني  لى  "الوكيل 

بالوكالثة غيثر القابلثة ك ااصثطالحليهثا فثي تلثو المثادة والتثي تسثمى الحاالت المنصثوص  

 ك لثى المبثدأ العثام بجثواز  ثزل الوكيثل للعزل فكان هثذا المثنهن صثورة مثن صثور الخثروج

 .وما يترتب  لى ذلو من إشكاالت

 تبارها احثد التصثرفات القانونيثة االكثثر إان الوكالة بهمية البحث هنا في أوتكمن 

فثراد مثن التعامثل بثين األ نثواحيهمية وشيو ا وما يتفثرع  نهثا مثن تصثرفات تطثال جميثع أ

لثثيس فثثي القثثانون ك فقثثد نظثثم المشثثرع  قثثد البيثثع تنظيمثثا دقيقثثا ومفصثثال اكثثثر العقثثود شثثيو أ

حكثثثام مثثثل القثثثانون المعثثدل لأ لثثثى العديثثد مثثثن القثثوانين الخاصثثثةإالمثثدني بثثل تجثثثاوز ذلثثو 

لسثنة  11وقانون الكاتثب العثدل رقثم  1211لسنة  11موال غير المنقولة رقم المتعلقة باأل

خاصثثثة تلثثثو المتعلقثثثة بالعقثثثارات وبعثثثض المنقثثثوالت  المنشثثثوران بالجريثثثدة الرسثثثمية 1211

 ك تسجيل تلو التصرفات لدى دوائثر رسثمية خاصثةكالتي تتطلب صحة التصرفات بش نها 

 . نص القانونة بمعين يةشكل تباعإبذلو ووجوب 
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 لتزيد من تعقيد األمثورر القابلة للعزل مر كذلو فقد جاءت الوكالة غيولما كان األ

 ك كثثثثل مثثثثا يتعلثثثثق بمسثثثث لة البيثثثثوع العقاريثثثثة خاصثثثثة والبيثثثثوع بشثثثثكل  ثثثثام مثثثثن إشثثثثكاالت فثثثثي

تثنص  لثى اتبثاع  المنقوالت ذات الطبيعثة الخاصثةصا وأن جميع القوانين المتعلقة بخصو 

التصثثرف اذا لثثم أو العقثثد أو اجثثراءات خاصثثة لصثثحة البيثثع وتحثثت طائلثثة بطثثالن االجثثراء 

ولثثم يقثثف الخثثالف  نثثد حثثد الخثثالف النظثثري ك المحثثددة االجثثراءاتأو تثثراع تلثثو الشثثكليات 

قاريثة و النظثر في مس لة الوكالة غير القابلة للعزل من حيث تقاربهثا مثع بعثض البيثوع الع

بكثل مثا نظثرا للكلفثة الباهضثة لنقثل الملكيثة بيع العقاري خفاء الإيل  ملي يتم فيه ليها كبدإ

يتمثثثل ذلثثو مثثن اهثثدار لكثيثثر مثثن القوا ثثد القانونيثثة ازمثثرة والتثثي ال يجثثوز مخالفتهثثا تحثثت 

وما يتعلق بذلو من ترتيب لكثيثر مثن الحقثوق التثي قثد تصثل إلثى إ طثاء ك طائلة البطالن

سثثثببا مثثثن اسثثثباب كسثثثب  الوكالثثثة وا تبثثثار كمثثثام بيثثثع وانجثثثازهتحثثثق بالملكيثثثة مترتثثثب  لثثثى ا

بثثثثل تجثثثثاوز الخثثثثالف ذلثثثثو االخثثثثتالف والتضثثثثارب ك ردنثثثثيملكيثثثثة فثثثثي القثثثثانون المثثثثدني األال

وثثثثار  كالنظثثري الثثثى االخثثتالف والتضثثثارب فثثثي التطبيقثثات القضثثثائية المتعلقثثثة بهثثذا الشثثث ن

ممثا دفثثع محكمثة التمييثثز الخثالف فثي القضثثاء االردنثي بثث  لى درجاتثه بشثث ن هثذه القضثثيه 

رست مبثدأ يعتبثر أو ك سة  شر قاضياردنية لالجتماع بهيئة  امة موسعة مكونة من خماأل
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وقثثد تصثثل فثثي بعثثض بنثثوده إلثثى إهثثدار ك ثثثورة قانونيثثة فثثي هثثذا المجثثال بكثثل مثثا يمثثثل بثثه

 .(1)نصوص قانونية قائمة نزوال  ندها يسمى بالضرورات العملية

سثنة ل( 11)حكثام المتعلقثه بثاالموال غيثر المنقولثه رقثم كما نظم القانون المعثدل لال

الخاصثثثثه والوكالثثثه الخاصثثثه غيثثثثر القابلثثثه للعثثثزل حيثثثثث احكامثثثاا خاصثثثه بالوكالثثثه   1211

 :نهأ لى ( 11)نصت الماده 

المنقولثثثثة ورهنهثثثثا التثثثثي  مثثثثوال غيثثثثرالوكثثثثاالت المتعلقثثثثة بالتصثثثثرفات الناقلثثثثة للملكيثثثثة لأ. أ 

ردنيثثة الهاشثثمية التثثي ينظمهثثا قناصثثل المملكثثة األأو ملكثثة ب العثثدل داخثثل المينظمهثثا كاتثث

جثثثراء التصثثثرفات إلعثثثدل خثثثارج المملكثثثة االردنيثثثة الهاشثثثمية لتمكثثثين الوكيثثثل مثثثن اوكتثثثاب 

راضثي خثالل سثنة مثن خر تعمل بها مديريات تسجيل األأ اله الى شخص أليها إالمشار 

 .ةالمديريات خالل المدمها لدى تلو ذا لم تنفذ احكاإتاريخ تنظيمها وتعتبر ملغاة 

مثثثن هثثثذه المثثثادة وفثثثق ( أ)الوكثثثاالت التثثثي ينظمهثثثا الموظفثثثون المثثثذكورون فثثثي الفقثثثرة . ب 

قثوانين  بموجثبحيات مماثلة وفق ترتيثب خثاص حكام قانون الكاتب العدل ومن لهم صالأ

مثثوال غيثثر المنقولثثة ورهنهثثا والمتعلثثق بهثثا خاصثثة والمتضثثمنة التصثثرفات الناقلثثة لملكيثثة األ

حثثوال لثثدى مثثديريات التسثثجيل والمحثثاكم فثثي خثثالل الغيثثر واجبثثة التنفيثثذ فثثي جميثثع األحثثق 

الوكيثل وفثي حالثة أو م تثوفى الموكثل أسنة من تاريخ تنظيمها سواء أ زل الموكثل الوكيثل 

                                                           

 111صفحة  1222مجلة القضائية لسنة  ال 1222/   1121: تمييز حقوق  القرار )1(
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راضثثي بتنفيثثذ الغثثرض مثثن الوكالثثة بنثثاء  لثثى طلثثب وفثثاة الوكيثثل تقثثوم مثثديريات تسثثجيل األ

  .حد الورثةأ

 ثثاله بتنظثثيم قائمثثة حصثثص ورسثثوم فثثي حالثثة وفثثاة الوكيثثل أليهثثا إالمشثثار  تنفثثذ الوكالثثة. ج

راضثثثي ويسثثثتوفى  ثثثن تنفيثثثذ الغثثثرض مثثثن الوكالثثثة ضثثثريبة بيثثثع العقثثثار ورسثثثوم تسثثثجيل األ

حكثثام قثثانوني ضثثريبة بيثثع أنتقثثال  ثثن القيمثثة المقثثدرة للحصثثص الموكثثل بهثثا وفثثق إورسثثوم 

 .نتقثثالا  نهثثا معاملثثة بيثثع و أ تبثثار إالعقثثار ورسثثوم تسثثجيل االراضثثي وتسثثجل المعاملثثة  لثثى 

 .قثل مثن سثنة فيعمثل بهثذا الثنصذا ورد نص في سثند الوكالثة يحثدد مثدة العمثل بهثا ألإ. د

ي نثص يخثول الوكيثل حثق أليهثا فثي هثذه المثادة إن تتضمن الوكالة المشار أال يجوز . هث

ت قبثل ي وكالثة نظمثأحكثام هثذه الفقثرة ورد فثي أي نص يخالف  توكيل غيره ك وال يعمل ب

 .نفاذ هذا القانون

ليهثثا فثثي هثثذه المثثادة لثثدى مديريثثة التسثثجيل المختصثثة إيجثثب تثبيثثت الوكالثثة المشثثار  -1.و

لف مثثن القيمثثة المقثثدرة للمثثال غيثثر المنقثثول لف سثثتة  شثثر بثثاأل بثث( 15)مقابثثل رسثثم نسثثبته 

شثثارة بهثثذا الخصثثثوص  لثثى صثثحيفة السثثثجل العقثثاري العائثثدة لثثثذلو إالموكثثل بثثه وتوضثثثع 

  .يحسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا  لى بيع العقارالمال و 

جثثثراء اي تصثثثرف مهمثثثا كثثثان نو ثثثه بمثثثا فثثثي ذلثثثو ايقثثثاع الغيثثثر إأو ال يجثثثوز للموكثثثل -1

مثثثوال غيثثثر المنقولثثثة موضثثثوع الوكالثثثة المشثثثار اليهثثثا فثثثي هثثثذه المثثثادة بعثثثد الحجثثثز  لثثثى األ
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مثوال لثدى مديريثة تسثجيل االراضثي األتسجيل الوكالة  لى صحيفة السثجل العقثاري لتلثو 

  .المختصة

بثين الثزوجين أو نثزوال أو  صول والفروع صعوداا الوكاالت التي يتم تنظميها بين األ -1.ز

 .بين الورثة بعضهم ببعض فتستمر لمدة  شر سنواتأو خوات خوة واألواأل

ذا إال إلفقثثثرة مثثثن هثثثذه ا( 1)ليهثثثا فثثثي البنثثثد إال يلثثثزم الوكيثثثل بتسثثثجيل الوكالثثثة المشثثثار -1 

ليثه فثي إكانت غيثر قابلثة للعثزل وطلثب تسثجيلها فيتوجثب  ليثه  ندئثذ دفثع الرسثم المشثار 

  .من هذه المادة( و)من الفقرة ( 1)البند 

حكثثثثثام هثثثثثذا القثثثثثانون سثثثثثارية المفعثثثثثول بالنسثثثثثبة أتعتبثثثثثر الوكثثثثثاالت المنظمثثثثثة قبثثثثثل نفثثثثثاذ . ح

  .جالهاآنتهاء إحكامها ومددها حتى تاريخ أل

سثثثس لتطبيثثثثق أبوضثثثع تسثثثجيل األراضثثثي  دائثثثثرة انثثثب التنظيمثثثي قامثثثت ومثثثن الج 

نوا هثا بحيثث يثتم تطبيقهثا فثي حثال تقثديم أالقانونيه المتعلقة في الوكثاالت بجميثع  حكاماأل

شثثثتملت هثثثذه إنفثثثاذ أي تصثثثرف  لثثثى السثثثجل العقثثثاري وقثثثد إجثثثل أأي وكالثثثه للثثثدائرة مثثثن 

حكثثثام المعثثثدل لأني والقثثثانون حكثثثام فثثثي القثثثانون المثثثدأسثثثس  لثثثى توضثثثيص مثثثا ورد مثثثن األ

 موال لمتعلقة باأل

وخطثثثثثورة  ةدائرة وألهميثثثثثة موضثثثثثوع الوكثثثثثاالت مثثثثثن جهثثثثثن الثثثثثأ إال كةغيثثثثثر المنقولثثثثث

جثراءات الهثثدف قامثثت بالعديثد مثن اإل  خثرىأسثتعمالها فثي المثال غيثر المنقثثول مثن جهثه إ
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جثثثل أومثثن  مانثثثاكأكثثثر أبشثثثكل  سثثثتخدام هثثذه الوكثثثاالت  لثثى السثثثجل العقثثاريإمنهثثا جعثثل 

لثثه  ةمثثوال غيثثر المنقولثثللتصثثرف فثثي األ ةسثثتخدام الوكالثثإن أل نظثثراا   سثثتقرار المعثثامالتإ

مثثا فثثثي حكمهثثا وتتشثثثدد  وأك مثثثر فثثي التصثثرفات الناقلثثثه للملكيثثهذا تعلثثق األإ ك خصوصثثية

قصثده الموكثل  مثا وبيثان الستظهار نيثة طرفيهثاكحيانا أالدائرة في تفسير نصوص الوكاله 

 .غموضأو لبس  التصرف فيه في حال كون النص  لى

ائرة لثثثذا قامثثثت الثثثد ك حيانثثثا فثثثي تنفيثثثذ هثثثذه الوكثثثاالتأ ورغثثثم ذلثثثو يحثثثدث إشثثثكاليات

التي تقثدم للثدائرة  ن الوكاالت العدليةأها التاكد من الهدف من جراءات الفنيةبالعديد من اإل

بهثدف  مثوال غيثر المنقولثهصثحاب حثق التصثرف فثي األأ ثن  ةوصثادر  ةمن الدقث بمستوى

الثثواردة فثثي  سثثماء المثثوكلين ومعلومثثاتهمأ سثثتخدامها مثثن خثثالل مطابقثثةإت كثثد مثثن سثثالمة ال

  والثثثدائرة ةحثثثوال المدنيثثثمثثثن خثثثالل تفثثثاهم تثثثم بثثثين دائثثثرة األك سثثثجلهم المثثثدنيالوكثثثاالت مثثثع 

لتمكثثين المسثثتخدمين فثثي الثثدائرة مثثن االطثثالع  لثثى الملثثف الشخصثثي للمثثوكلين ومطابقتثثه 

 .مع معلومات السجل العقاري

طثثثثالع  لثثثثى هم مثثثثن اإللكترونثثثثي مثثثثع كدتثثثثاب العثثثثدل لغايثثثثات تمكيثثثثنتثثثثم الثثثثربط اإل 

وبثنفس الوقثت تمكثين موظثف الثدائرة مثن  الوكالثةموضثوع مثوال الغيثر منقولثة معلومات األ

 .كاتب العدلالخاصة ب قا دة البياناتمن خالل  هاطالع  لى معلوماتاإل
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رة وال ننصثثثثص بثثثثاللجوء ن الوكالثثثثه تبقثثثثى مصثثثثدر قلثثثثق للثثثثدائإنثثثثه ورغثثثثم ذلثثثثو فثثثثأال إ

ن يتم تثبيتها في نفثس التثاريخ الثذي يثتم أال في حاالت الضروره القصوى  لى إللوكاالت 

 .ذا كانت وكاله خاصه غيرقابله للعزلإالتوكيل فيه 

القثانون المعثدل ن إحدى المشاكل التي تز ن الدائرة والمحاكم لذا فثإوقد كانت هذه 

 صثبصأوالثذي  والتعديالت التثي طثرأت  ليثه 1211نة لس (11)لأموال غير المنقولة رقم 

القابلثثثثه للعثثثثزل بتثبيثثثثت هثثثثذه  لثثثثزم الوكيثثثثل فثثثثي الوكثثثثاالت غيثثثثرأ  11/5/1221فثثثثي  اا سثثثثاري

 طثاء الوكالثه إبعثد  الحصثصأو رض الوكاالت لمنع الموكل مثن التصثرف فثي قطعثة األ

 .(1)سوء نيهأو سواء بالخط  

 اا لزاميثإ جثراءاا إقبثل هثذا التثاريخ  تثبيثتوكانت مدة الوكاله خمس سثنوات ولثم يكثن ال

  للمشثثثاكل التثثثي حصثثثلت نتيجثثثة طثثثول مثثثدة الوكالثثثه و ثثثدم حكثثثام تثثثم تعثثثديلها نظثثثراا وهثثثذه األ

وقثثثد تضثثثمن  كسثثثتخدام الوكثثثاالتإسثثثوء خثثثرى أهثثثذا مثثثن جهثثثة ومثثثن جهثثثة  لزاميثثثة التثبيثثثتإ

 السثثثابقه  لثثثى هثثثذهن الوكثثثاالت إك 1221التعثثثديل الثثثذي جثثثرى  لثثثى الوكثثثاالت فثثثي  ثثثام 

و ليثثثه فثثثان الوكثثثاالت التثثثي صثثثدرت قبثثثل هثثثذا . حكامهثثثاأتبقثثثى سثثثاريه بمثثثددها و  التعثثثديالت

                                                           

ك رسثالة ماجسثتير جامعثة الشثرق االوسثط ك الوكالثة الخاصثة غيثر القابلثة للعثزل وأنقضثاء اجلهثاك حيدر سعيدك جبر (1)
 .12ص  ك 1211
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نتهثثثثثثثت قبثثثثثثثل تثثثثثثثاريخ إمثثثثثثثدة صثثثثثثثالحيتها خمثثثثثثثس سثثثثثثثنوات لثثثثثثثذا فجميعهثثثثثثثا تبقثثثثثثثى  التثثثثثثثاريخ 

15/5/1211. 

والوكثثاالت التثثي مثثدتها سثثنة وكثثون مثثدة السثثنه مثثدة صثثالحيه لثثذا فهثثي تنتهثثي قبثثل 

حيثثثثث ان الوكثثثثاالت التثثثثي صثثثثدرت بتثثثثثاريخ  مثثثثرور التثثثثاريخ المثثثثدون كتثثثثاريخ صثثثثدور لهثثثثثا

 ن مثدة نفثاذ الوكالثة مثن تثاريخأل 1/11/1211تنتهي فثي نهايثة دوام يثوم ك 1/11/1211

نتهثي هثذه الصثالحية المعطثاة الصدور وحتى انتهاء السثنة يعتبثر مثدة صثالحية وبفواتهثا ت

ممارسثة  وهي السقف الزمنثي الثذي يكثون بمقثدور الوكيثل: )والمقصود بالصالحية. للوكيل

   .(كافة صالحياته دون معارضة موكله

مثن ذلثو بث ن يحثدد مثده أقثل مثن وقد اجاز القانون للوكيل قصر مدة الوكالثه ألقثل 

بمثثثتن الوكالثثثة و نثثثدها تنتهثثثي الوكالثثثه بمثثثرور المثثثدة سثثثنه  لثثثى ان يثثثتم ذكثثثر ذلثثثو صثثثراحة 

 .والثثرهنالبيثثع اكثون بمقثثدور الوكيثثل اجثراء فثثال ي ت لفتثرة اطثثول مثثن ذلثوحثثددوأذا المحثددة 

والوكثثاالت التثثي تصثثدر بثثين األصثثول والفثثروع واإلخثثوة واألخثثوات والورثثثة بعضثثهم بثثبعض 

 ليهثثا نفثثس  ال إذا طلثثب الوكيثثل تثبيتهثثا وتفثثرضمثثدتها  شثثر سثثنوات وال يشثثترط تثبيتهثثا إ

 .الرسوم

والثذي  1221فثي  ثام  ن التعديل الذي طرأ  لى موضوع الوكاالتوبشكل  ام فإ

والخلثثثف سثثثنة واحثثثدة وفثثثرق بثثثين حالثثثة تنظيمهثثثا بثثثين األصثثثول والفثثثروع قصثثثر مثثثدتها الثثثى 



10 
 

 

وخثثارج إطثثار هثثذه العالقثثة يعتبثثر تفريثثق غيثثر مبثثرر مثثن ناحيثثة كونهثثا وكالثثة غيثثر  الخثثاص

قابلثة للعثزل واألصثل أن تكثون مقبوضثة الثثمن ومثن ناحيثة اخثرى فثان الوكالثة التثي مثثدتها 

مثدة الوكالثة ويثتم حسثم رسثم التثبيثت سنة تثبت  لى صحيفة السجل ومدة التثبيت بمقثدار 

  حتثثى لثثو تثثم تنفيثثذ الوكالثثة وتثبيتهثثا فثثي ذات اليثثوم وكثثان مثثن األفضثثل أن يثثتم قصثثر مثثدة

لكل ما تقدم فقثد اثثرت الكتابثة فثي هثذا الموضثوع وبحثثه  قل من مدة الوكالةأالتثبيت لفترة 

  .ردنيبشقيه النظري والتطبيقي في ظل التشريع األ
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  study issueدراسةمشكلة ال: ثانيا

ن مثثثا جثثثاء بثثثه المشثثثرع فثثثي كثيثثثر مثثثن النصثثثوص أتكمثثن مشثثثكلة هثثثذه الدراسثثثة فثثثي 

النتعلقة بإنقضاء الوكالة غير القابة للعزل جثاء مخالفثا لمثا قثال بثه فقعثلء القثانون المثدني 

ن مثثا قثثال بثثه إفثثك وهثثو مثثا نسثثتغربه مثثن المشثثرع األردنثثيك حثثول الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل

ذا "حثثول هثثذا الموضثثوع جثثاء  لثثى النحثثو التثثالي ك رحمثثه اهك كتور السثثنهوريفقيهنثثا الثثد وا 

فإنثه ال يجثوز ك لصالص أجنبي أو ك كانت الوكالة غير القابلة للعزل صادرة لصالص الوكيل

 .(1)"في هذه الحالة  زل الوكيل أوتقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه

التشثثريعات النتعلقثثة بالوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل  كمثثا نالحثثظ كثثثرة التعثثديالت  لثثى

ذا تعلثثق للغيثثر حثثق بهثثا ك فمثثثال تثثارة يشثثير إلثثى أنهثثا غيثثر قابلثثة للعثثزل أصثثال صثثدرت أو وا 

حسثب مثا  - شثر سثنواتأو وتارة يشير إلى أنها تنقضي بعد مثرور سثنة ك لصالص الوكيل

ما نالحظه بثالواقع العملثي  وهوك نص  ليه قانون األحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة

حيثث أن سثوء التطبيثق العملثي مثن قبثل ك من خالل مراجعتنا لدوائر التسثجيل فثي المملكثة

 ك وهثثو مثثا يحكثثم مصثثير تلثثو الوكثثاالتك وقثثدرتهم  لثثى تفسثثير تلثثو النصثثوصك المثثوظفين

الثثذي لثثم يتطثثرق اليثثه المشثثرع حثثول مصثثير تلثثو الوكالثثة بعثثد والسثثبب هثثو الفثثرار التشثثريعي 

 .اء مدتهاأنته
                                                           

ء دار إحيثاك الجثزء السثابعك العقثود الثواردة  لثى العمثل ك الوسثيط فثي شثرح القثانون المثدنيك السثنهوري ك بثد الثرزاق (1)
 551بيروت صك التراث



12 
 

 

 objevtives of the studyأهداف الدراسة : ثالثا 

 :تهدف هذه الدراسة بشكل  ام إلى ما يلي 

بحث المواضيع القانونية التي تثور حول الوكالة غير القابة للعزل في ظل التعديل  -

 .1211لسنة ( 11)األخير لقانون األحكام المتعلقة باألموال غير المقولة رقم 

نتهاء الوكالة غير القابلة للعزل حسب نص إالذي يثور حول جواز توضيص الخالف  -

  .وبين كونها وكالة غير قابلة للعزلك القانون

مكانيتها في توضيص ا  و ك والوقوف  لى مقاصد تلو القرارات ك تحليل األحكام التميزية -

ك مما لم يتمكن المشرع من إقراره في القوانين ذات العالقة بمواضيع الوكالة بشكل  ا

 .وبموضوع الوكالة غير القابلة للعزل بشكل خاص

دراسة التفاصيل النتعلقة بالوكالة غير القابلة للعزل والوقوف  لى خصائصها في  -

 .ظل التشريع األردني

 .نتهاء مدتها القانونيةإالبحث في مصير الوكالة غير القابلة للعزل بعد  -

 .حث المشرع  لى إجراء تعديالت  اجلة بهذا الخصوص -
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  the impotant of the study:أهمية الدراسة : رابعا 

تكمثثثن أهميثثثة الدراسثثثة فثثثي توضثثثيص الغمثثثوض الثثثذي يكتنثثثف مثثثا هيثثثة الوكالثثثة غيثثثر 

ومثن ناحيثة الواقثع العملثي ك مثن ناحيثة المثدة التثي فرضثها المشثرع إلنهائهثا ك القابلة للعزل

هثم هثذه التناقضثثات أو ك الثذي جثاء ليفثرض مفثاهيم أخثرى تتنثاقض بشثثكل كبيثر مثع القثانون

كيثثف نقثثول إن وكالثثة غيثثر قابلثثة للعثثزل يمكثثن أن تنتهثثي بحكثثم القثثانون بثثالرغم مثثن تعلثثق )

رادة المتعاقثدين إوكيف استطاع المشرع أن يضرب بعرض الحثائط !( )حقوق لأخرين بها

لتثزام غيثر القابثل التزام ال ينقضي  وغير محدود بمدة من وجهثة نظثرهم وهثو اإلفي إنشاء 

سثثثواء  لثثثى  كوهثثثو التنثثثاقض الثثثذي سثثثنبحث فيثثثه فثثثي هثثثذه الدراسثثثة بشثثثكل موسثثثع !( للعثثثزل

يجثثثاد حلثثثثول مناسثثثبة لمعظثثثم المشثثثثكالت التثثثي يمكثثثثن أن إل .القثثثثانونيأو الصثثثعيد العملثثثي 

 .نواجهها

التثي سثتيدي ك ضافة إلى حث المشرع  لثى إجثراء التعثديالت القانونيثة الالزمثةباإل

إيجاد الحلول المناسثبة للمسثائل المعروضثة أمامثه  إلى توسيع سلطة القاضي التقديرية في

 .المتعلقة بالموضوع
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 questions of the study:أسئلة الدراسة : خامسا 

 :تطرح هذه الرسالة أشكاالت وتسايالت  دة منها 

بالتوسثثع بتعريثثف  بالوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل وبيثثان خصائصثثها  الفقثثه لمثثاذا لثثم يقثثم  -1

 وشروطها؟

مثثدة الوكالثثة غيثثر  بقثثىأتها سثثنة بينمثثا لتعثثديل  لثثى العقثثارات فكانثثت مثثدلمثثاذا اقتصثثر ا -1

 القابلة للعزل بالمنقوالت خمسة سنوات؟

 نتهاء مدتها؟إلى مصير الوكالة غير القابلة للعزل بعد إلماذا لم يشر المشرع  -1

 لماذا لم يتوسع المشرع في توضيص ما هية الوكالة غير القابلة للعزل؟ -1

 الذي أكتنف الوكالة غير القابلة للعزل ريبة للمتعاملين فيها ؟ يشكل ذلو الغموض ال -1

 أال يتحتم  لى المشرع التدخل وسن قوانين توضص هذا الغموض؟ -5

 ما هو دور دائرة األراضي في الوكالة غير القابلة للعزل؟ -1

 

  limits of the study:حدود الدراسة : سادسا

 :بإذن اه سوف تعتمد هذه الدراسة  لى

 .1215لسنة ( 11)ردني رقم ون المدني األالقان -1

 .1211لسنة  11مور غير المنقولة رقم القانون المعدل لأحكام المتعلقة باأل -1

 .ردنيةسالمي ومقارنتهم والقوانين األدراسة وتحليل للقانون المصري والفقه اإل -1
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ين ستشهاد بها في موضثو ها بالتفصثيل والتبثكتفاء بتحليل النصوص القانونية واإلاإل -1

 .وتحديد ما يتعلق بالوكالة غير القابلة للعزل مع تحليل قرارات محكمة التمييز

 

 determinats of the study:محددات الدراسة : سابعا 

أو وال تحمثثثثل ك إن هثثثذه الدراسثثثة إذا مثثثا أكتملثثثت بثثثثإذن اه فسيسثثثعى إليهثثثا الجميثثثع

فهثثي ك نتثثائن البحثثث وال أ تقثثد أن هنثثاو أيثثة قيثثود مثثن شثث نها أن تحثثد مثثن تعمثثيم .تفثثرض

فهثي ك ن هذه الدراسة مطلب حقيقثي ال  وائثق لهثاأ تقد أو ك مطلب ملص لحل مشكلة قائمة

 .حاجة مجتمع ب كمله وليس فردا من أفراده

 

 terms of the study:مصطلحات الدراسة : ثامنا 

 .(1)آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم اه شخصاا  قد يقيم الموكل بمقتض: الوكالة

بالمقثدار أو بثالزمن أو هي الوكالة التي  لم تتقيد بقيد يتعلق بالتصثرف : لوكالة  المطلقةا

جثل ولثم يثرد فيهثا أي هي الوكالثة غيثر المعلقثة  لثى شثرط وغيثر المقامثة إلثى أك في الثمن

شرط يقيثد مثن حريثة الوكيثل فثي التصثرف وفثي هثذا النثوع مثن الوكالثة تتسثع حريثة الوكيثل 

 .(2)له الموكل تقدير ما يقوم به من تصرفات قانونيةلى حد كبير فيترو إ

                                                           

 من القانون المدني االردني 111ماده  (1)
  ك منشثورات الجامعثة االردنيثةك  مثان ك الطبعثة االولثى  ك مصادر االلتثزام فثي القثانون المثدني االردنثي كانورأنورك  (2)

 .111صفحة  1215
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هثثي الوكالثثة التثثي تثثم تقييثثدها بواسثثطة الموكثثل بقيثثد يثثيثر بهثثا مثثن ناحيثثة : الوكالةةة المقيةةد 

سثم إمن حيث المدة التي تصلص لكي يتصرف خاللها الوكيل بأو التصرفات محل الوكالة 

  .(1)الموكل

صثثل العثثام بجثثواز تثثي خثثرج بهثثا المشثثرع  ثثن األهثثي الوكالثثة ال: غيةةر بابلةةة للعةة لالوكالةةة 

م الغيثثر أكثثان بالوكيثثل أة منثثه لصثثاحب المصثثلحه سثثواء اي وقثثت مرا ثثأ ثثزل الوكيثثل فثثي 

لتزام في مواجهة الموكل مرتبا المسثيولية اإلخثالل بهثا وتنتهثي بوفثاة مضيفا  ليه صفة اإل

  .(2)الموكل

 .(3)حق مالي لقاء  وضأو تمليو مال : عقد البيع

ستر  قد حقيقي بين الطرفين المتعاقدين العقثد المتسثتر ب خثذ لثيس لثه فثي : العقد صورية

حيثثثث يكثثثون قصثثثد الطثثثرفين التمسثثثو بالعقثثثد ك (العقثثثد الصثثثوري)الظثثثاهر إلثثثى صثثثورة العقثثثد 

 .(4)المستتر والحقيقي مع التظاهر بالقصد إلى العقد الصوري

.(5)هو ما لم يشرع ب صله وال بوصفه: العقد الباطل  

                                                           

جامعثثة  ك كليثثة الحقثثوق ك المنفثثردة مثثدى سثثلطة الموكثثل فثثي إنهثثاء  قثثد الوكالثثة بإرادتثثه كالثثرحمن  بثثدأحمثثد شثثوقيك  (1)
 .112صفحة ك  1211 ك المنصورة

 .مدني اردني 151مادة  (2)
 .مدني اردني 151المادة  (3)
 ك  مثانك جمعية  مال المطابع التعاونيةك اثار الحق في القانون المدني االردنيك احكام االلتزامك الفار بد القادرك  (4)

 .111صفحة ك 1221ك الطبعة االولى
ك  الطبعثة االولثىك  مثان كمكتبة دار الثقافثةك العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالةك السرحان دنان إبراهيمك  (5)

 .151صفحة ك 1225
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 : The oritcal frameاالطار النظري للدراسة :اتاسع

منها  الفصل األولحيث يتناول ك فصول خمسةلى إإن هذه الدراسة مقسمة 

حيث يتكون ك  رض لموضوع الرسالة وهو اإلشكاالت العملية للوكالة غير القابلة للعزل

 ك لدراسةضافة إلى مشكلة اباإلك من مقدمة الدراسة التي تتضمن االطار العام للدراسة

لى بيان حدود الدراسة إضافة باإلك سئلة المتعلقة بالدراسة ومعالجتهاواألك وهدفها وأهميتها

 .والدرسات السابقةك هجية الدراسةومن كطار النظري للدراسةواإلك ومحدداتها ومصطلحاتها

أتناول موضوع الوكالة غير القابلة من حيث تعريفها سوف  الثانيالفصل أما في 

ك تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحثوسوف اقوم بك ون وما يرتبط بها من حقوقفي القان

وسيتم تقسيم هذا ك القابلة للعزل  ن ماهية الوكالة غيرالمبحث األول س تحدث في 

فيها حول تعريف الوكالة غير القابلة   المطلب األولسيكون بحيث  مطلبينالمبحث 

وتعريفها في الفقه الوكالة غير القابلة للعزل  الثانيوالمطلب ك ردنيللقانون األ للعزل وفقاا 

 ن الوكالة غير القابلة للعزل إلرتباط حق الغير  المبحث الثانيوس تحدث في ك والقضاء

 ك  ن نطاق تطبيق الوكالة غير القابلة للعزل الثالثالمبحث بينما سوف أتحدث في ك بها

حول الوكالة غير  طلب االولالموسوف أقسم هذا المبحث الى مطلبين بحيث يكون 

سوف يكون حول الوكالة غير القابلة  المطلب الثانيأما ك القابلة للعزل في العقارات

فسوف يكون حول إشكاليا تنفيذ الثالث  الفصلأما بخصوص ك للعزل في المنقوالت
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حيث س تناول ك مبخثينالى  الفصلالوكالة غير القابلة للعزل وبطالنها وسيتم تقسيم هذا 

بطالن الوكالة غير القابلة للعزل بسبب مخالفتها لشرط التصرف  األول المبحثفي 

بطالن الوكالة غير القابلة للعزل بسبب  األول المطلببينما س تناول في ك محل الوكالة

اإلشكاليات الناتجة  ن الموكل  المبحث الثانيس تناول في ك  دم مشرو ية التصرف

الناتجة  ن  العملية فسوف يتم التطرق إلى االشكاليات  الفصل الرابعأما في ك والوكيل

 الخامسالفصل وفي ك والقانون الواجب التطبيق لدى الدوائر المختصة قد الوكالة 

واالخير سوف يتم التحدث  ن الخاتمة وما توصلت اليه من نتائن والتوصيات وقائمة 

 .المراجع

 

 previous studies:الدراسات السابقة : عاشرا

الواقع ال يوجد الكثير من الدراسات المتعلقة بالوكالة غير القابلة للعزل  لى في 

ولم أجد دراسات كافية تتناول اإلشكاالت العملية للوكالة غير القابلة ك وجه الخصوص

ومعالجتها وع من االشكاالت حول هذا الن عزل باإلضافة لقلة القرارات القضائيةلل

ونشير إلى بعض ك وكالة غير القابلة للعزل في العقاراتخصوصا بعد إنتهاء مدة العام لل

 :الدراسات التي تناولت موضوع الوكالة غير القابلة للعزل
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  احكثثام الوكالثثة الدوريثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل فثثي الفقثثه والقثثانون) محمثثد داود حسثثين -1

لثة تناولت الوكا ك 1221سنة ك  رسالة ماجستير جامعة النجاح فلسطين( المدني االردني

نتهثاء إغير القابلة للعزل وبينثت خصائصثها وشثروطها دون أن تبثين مصثير الوكالثة بعثد 

 .مدة العام وهذا ما س حاول بيانه من خالل دراستي

 بحثث فثي ك ردنثيالوكالثة غيثر القابلثة للعثزل فثي التشثريع األ: غازي ابثو  رابثي. د -1

يتنثثاول البحثثث  ك 1222سثثنة ك الجامعثثة االردنيثثةك مجلثثة دراسثثات  لثثوم الشثثريعة والقثثانون

 قضثائية تاالطار الخارجي للوكالة غيثر القابلثة للعثزل وقثد الحظثت أفتقثار الدراسثة لقثرارا

 .تختص بالموضوع وهذا ما س حاول تغطيته من خالل دراستي 

رسثثثالة ك جلهثثثاأنقضثثثاء ا  الوكالثثثة الخاصثثثة غيثثثر القابلثثثة للعثثثزل و ك حيثثثدر سثثثعيدك جبثثثر -1

تتنثثثاول الرسثثثالة وتركثثثز  لثثثى الوكالثثثة غيثثثر  ك 1211ك ماجسثثثتير جامعثثثة الشثثثرق االوسثثثط

القابلة للعزل ومصثيرها بعثد إنتهثاء  ثام وتتطثرق إلثى بعثض اإلشثكاالت فثي الوكالثة غيثر 

طيتثثه مثثن خثثالل دراسثثتي إن شثثاء القابلثثة للعثثزل وال تشثثملها جميعهثثا وهثثذا مثثا سثث حاول تغ

 . اه

للمعهثثثد القضثثثائي بحثثثث مقثثثدم ( الوكالثثثة غيثثثر القابلثثثة للعثثثزل) بثثثد الثثثرحيم ابثثثو قمثثثر  -1

وهثثثثثثي تتنثثثثثثاول موضثثثثثثوع الوكالثثثثثثة بشثثثثثثكل  ثثثثثثام دون التطثثثثثثرق  ك 1221االردنثثثثثثي  مثثثثثثان  

 .لإلشكاالت العملية لها وهذا ما س حاول تناوله وشرحه بدراستي 
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  method of the study: منهجية الدراسة 

: سوف يعتمد الباحث إلتمام هذه الرسالة  لى  

المثثنهن  لثثى دراسثثة الوكالثثة غيثثر القابلثثة ويقثثوم هثثذا ( التحليلةةي)المةةنها الوصةةفي 

شكالياته في القانون األ نثه ينبغثي تفسثير أكمثا . ستخالص النتائن لتعميمهثاا  ردني و للعزل وا 

وفثي هثذه . التثي يثتم الحصثول  ليهثا بكثل  نايثة مثع تجنثب الحثاالت غيثر العاديثة النتثائن

جثثثل أهثثثذا البحثثثث مثثثن سثثثتخدام هثثثذا المثثثنهن لتحليثثثل االنظمثثثة المقارنثثثة فثثثي إالدراسثثثة سثثثيتم 

ردنثثثي ولبيثثثان النظريثثثات ووصثثثف تحليثثثل أكثثثثر للوكالثثثة غيثثثر القابلثثثة للعثثثزل فثثثي القثثثانون األ

حكثثثام محكمثثثة أكمثثثا سيسثثثتعين الباحثثثث بثثوراء الفقثثثه و . الظثثواهر التثثثي تحقثثثق هثثثدف الدراسثثة

نظمثثة جثثراء مقارنثثة مثثع بعثثض األا  و ك التمييثثز المثثوقرة  فثثي المواضثثيع المختلفثثة مثثن الدراسثثة

 .مر ذلوستلزم األإخرى كلما ة األالقانوني
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 الثانيالفصل 

 تعريف الوكالة غير القابلة للع ل وما يرتبط بها من حقوق

 تمهيد وتقسيم 

الوكالة غير  وهو صلب موضوع هذا البحث هذا الفصل البحث يمثل البحث في

كثير عزل تحتوي  لى الغير القابلة للحيث ان الوكالة ك القابلة للعزل  لى وجه التحديد

لذا سوف اقوم بالبحث  ن ك حياناأمور التفصيلية والتي قد يكتنفها الغموض من األ

لى تعريف الوكالة غير إللوصول  ير القابلة للعزل في القانون المدنيغ الوكالة ماهية

لى ثالثة مباحث بحيث إالقابلة للعزل بصورة اكثر وضوحا سيتم تقسيم هذا الفصل 

يف الوكالة غير القابلة للعزل وسيتم تقسيم هذا المحبث إلى تعر ول سيتناول المبحث األ

 :المطالب التالية

 ردنيالوكالة غير القابلة للعزل في القانون المدني األ تعريف :المطلب االول

 تعريف الوكالة غير القابلة للعزل في الفقه والقانون: المطلب الثاني

لقابلة للعزل الرتباط حق الغير الوكالة غير اأما في المبحث الثاني سيتم التحدث 

 :لى المطالب التاليةإبها وسيتم تقسيمه 

  في العقاراتالوكالة غير القابلة للعزل : المطلب االول

 في المنقوالتالوكالة غير القابلة للعزل : المطلب الثاني
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 المبحث األول

 تعريف الوكالة غير القابلة للع ل

الوكالة غير القابلة للعزل وما  سوف يتم البحث في هذا الفصل حول تعريف

 :للغير وفقا للمطالب التالية أو يرتبط بها  من حقوق سواء للوكيل 

 المطلب االول

 الوكالة غير القابلة للع ل في القانون المدني تعريف 

من  كثيرالقابلة للعزل في ال ردني موضوع الوكالة غيرلقد تناول المشرع األ

المملكة االردنية الهاشمية و لى مقدمة هذه القوانين القانون القوانين السارية المفعول في 

من القانون المدني ( 151)ردني وفي المادة حيث وضع المشرع األك المدني االردني

حكام التفصيلية في بعض القوانين القا دة العامة ألحكام تلو الوكالة وجاءت بعض األ

 11رقم  علقة باألموال غير المنقولةو لى رأسها القانون المعدل لأحكام المتك الخاصة

 . (11)في المادة  1211لسنة 

وللوصول إلى تعريف الوكالة غير القابلة للعزل فإنه ال بد لنا من التطرق إلى 

 ك ن المشرع لم يعرف الوكالة غير القابلة للعزلأخصوصا و  ك تعريف الوكالة بشكل  ام

 .لو شروطها التي يجب ان تتوافر فيهامحددا بذك كتفى باإلشارة لها بصورة مختصرةإبل 
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الوكالة  قد يقيم : "من القانون المدني  لى( 111)فالوكالة كما تنص المادة 

ونالحظ  لى هذا ". الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

الوكالة يتميز  ن غيره من ن  قد أإال ك لى التصرف بصورة مطلقةإشار أنه أالتعريف 

 "قود ب ن محل الوكالة هو تصرف قانوني ال ماديالع

ن أنتهاء الوكالة في القانون المدني نجد إلى النصوص التي نظمت إوبالرجوع 

نه أإال  ك رادته لذلوإما اتجهت متى ن يعزل وكيله أن للموكل أالقا دة العامة هي 

شوء ما يسمى وهذا ادى إلى نك ستثناء من ذلو ال يجوز  زل الوكيل في حاالت معينةإك

للموكل : "من القانون المدني  لى( 151)بالوكالة غير القابلة للعزل حيث تنص المادة 

كانت قد صدرت لصالص أو راد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أن يعزل وكيله متى أ

 ".يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحهأو ن ينهيها أالوكيل فإنه ال يجوز للموكل 

وكالة غير القابلة للعزل ك لمشرع حدد حالتين فقط إل تبار الوكالةن اأوبذلو نجد 

 :ن هماليها التقييد من قبل الموكل وهاتين الحالتيوال يرد  

 .بالوكالة حق الغير  تعلقحالة  -1

 .تعلق حق الوكيل الشخصي بهاور الوكالة لصالص الوكيل و صدحالة  -1

ن نحدد أ والا أال بد لنا  لى تعريف الوكالة غير القابلة للعزل فإنهإوللوصول 

وفي ك التي تضبطها حتى تعتبر وكالة غير القابلة للعزلمالمص تلو الوكالة والمعايير 
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راد أي وقت أن للموكل ان يعزل وكيله في إ" :ردنيةمحكمة التمييز األ قررتضوء ذلو 

وكل فإنه ال يجوز للم ك كانت صدرت لصالص الوكيلأو إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير 

من ( 151)يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه  مال ب حكام المادة أو ن ينهيها أ

االول  بتوكيل المميز( الموكل)القانون المدني و ليه فإن قيام مورث المميز ضدهم 

رض لمن يشاء وبالتالي تكون الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق ببيع األ (الوكيل)

 .(1)"بوفاة المورثهذه الوكالة  الوكيل بها وال تنتهي مثل

كانت صادرة لصالص الوكيل فإنه ليس أو و ليه فإذا تعلق بالوكالة حق للغير 

أو ك تقييد الوكالة إال بموافقة الغير الذي تعلق حقه بالوكالةأو للموكل  زل الوكيل 

دون قيد الوكالة أو فإذا  زل الموكل الوكيل ك الوكيل نفسه إذا صدرت الوكالة لصالحه

أو حيث يحق معه للغير ك التقييد غير نافذأو الغير كان هذا العزل أو رضا الوكيل 

لى هذا ك التقييد الذي تم دون موافقتهأو الوكيل رفع د وى إلبطال العزل  محكمة  قررتوا 

للموكل ان يعزل وكيله : "والذي جاء فيه ك 1211لسنة  15\121التمييز في قرارها رقم 

ال كانت قد صدرت لصالص الوكيل فإنه أو تعلق بالوكالة حق للغير اد إال إذا أر متى 

يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه وذلو  مال بالمادة أو يجوز للموكل ان ينهيها 

و ليه فمن حق الوكيل الذي صدرت الوكالة لمصلحته ك "من القانون المدني( 151)

                                                           

 1221سنة  1112مجلة نقابة المحامين ص ك 21\151تمييز حقوق رقم  (1)
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ان يقيم د وى إلبطال تصرف  و زله الموكل بموجب اإلخطار العدلي الموجه من قبله

  .(1)ألن العزل قد تم دون موافقته ك الموكل بعزله

 المطلب الثاني

 تعريف الوكالة غير القابلة للع ل في الفقه والقضاء

الوكالة غير القابلة للعزل هي الوكالة التي يتعلق "بقولهم جانب من الفقهقد  رفها 

تي ال يستطيع الموكل فيها  زل وكيله والك الصادرة لصالص الوكيلأو بها حق الغير 

إذا كانت اسباب أو  تزالها إال بموافقة من صدرت لصالحه إوال للوكيل ك بإرادته المنفردة

  .(2)"جدية تبرر تنازله  نها

: تعريف الوكالة غير القابلة للعزل  لى الوجه التالينه يمكن أو ليه يرى الباحث 

صل العام بجواز  ن األ الة التي خرج بها المشرعكالوكالة غير القابلة للعزل هي الو "

م الغير أكان الوكيل أمرا اة منه لصاحب المصلحة سواء متى شاء الموكل لوكيله   زل

مرتبا المسيولية  لى اإلخالل بها وال و مضفيا  ليها صفة اإللزام في مواجهة الموكل 

 ". تنتهي بوفاة الموكل

ردنية إلى تعريف الوكالة غير القابلة األمحكمة التمييز  توجهتوفي هذا الش ن 

في للعزل في كثير من قراراتها منتهجة في ذلو نهن المشرع في التعريف الذي أوما إليه 
                                                           

 .1221سنة  1111مجلة نقابة المحامين صك 1221\152تمييز حقوق رقم  (1)
 .11صك المرجع السابقك الوكالة الغير قابلة للعزلك ابو قمر (2)
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ذلو التعريف إال في قليل من تلو  ولم تتجاوزردني من القانون المدني األ( 151)المادة 

خذ ألتجهت إلى اأا نهأونالحظ  لى بعض القرارات الصادرة  ن المحكمة  كالقرارات

صل العام وذلو تضييقا منها في هذا المجال وذلو انسجاما مع األك بالصورة العكسية

ال تعتبر الوكالة المتضمنة : "وهو جواز  زل الوكيل وفي ذلو تقول محكمة التمييز

فرازها وقبض ثمنها والبناء  ليها  فراغها وا  تخويل الوكيل بيع االرض العائده للموكل وا 

للوكيل بالمعنى أو ها من الوكاالت غير القابلة للعزل و التي يتعلق بها حق للغير وت جير 

وكل قبض ثمن من الأمن القانون المدني والتي تضمنت ( 151)المقصود في المادة 

ي أاالرض من الوكيل دينا في ذمة الموكل لحساب الوكيل وللموكل  زل الوكيل في 

 .(1)"التصرف باألرض كيفما شاءأو وقت 

للموكل ان يعزل وكيله متى اراد إال إذا تعلق : "المحكمة في قرار آخر قرروت

كانت قد صدرت لصالص الوكيل فإنه ال يجوز للموكل ان ينهيها أو بالوكالة حق للغير 

من القانون ( 151)يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه  مال ب حكام المادة أو 

( الوكيل)ول بتوكيل المييز األ( الموكل)ضدهم  و ليه فإن قيام مورث المميزك المدني

كما فوضه بقبض الثمن والتصرف به  ك بالبدل الذي يراه مناسبا ببيع االرض لمن يشاء

                                                           

 1221سنة  1121صك المجلد الثانيك العدد الرابعك مجلة نقابة المحامين 21\1تمييز حقوق رقم  (1)
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كيف يشاء وبالتالي تكون الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وال تنتهي مثل 

 .(1) ”هذه الوكالة بوفاة المورث

 ردنية انها تبنت تعريفا مستمداا لمحكمة التمييز األبقة نالحظ  لى القرارات السا

ميكدة في ذلو  لى ضرورة نص الموكل في ك من النهن التشريعي في القانون المدني

اإلشارة الضمنية إلى توفر وال يكفي في ذلو ك وكالة غير قابلة للعزل نها بالوكالة 

تعتبر الوكالة المتضمنة ال : "وفي ذلو تقولك للغيرأو مصلحة معينة سواء للوكيل 

فرازها وقبض ثمنها والبناء  ليها تخويل الوكيل بيع األ فراغها وا  رض العائدة للموكل وا 

للوكيل بالمعنى أو وت جيرها من الوكاالت غير القابلة للعزل والتي يتعلق بها حق للغير 

ن ن الموكل قبض ثمأمن القانون المدني والتي تضمنت ( 151)المقصود من المادة 

ي أوللموكل  زل الوكيل في ك رض من الوكيل دينا في ذمة الموكل لحساب الوكيلاأل

 .(2)"رض كيفما يشاءالتصرف باألأو وقت 

إن القرار السابق يشير إشارة واضحة وفي إطار تعريف الوكالة غير القابلة للعزل 

غير القابلة  تبار الوكالة إإلى ك  لى اتجاه ارادة الموكل بشكل واضصالى ضرورة النص 

نها وكالة ألى إير مضمون الوكالة  لى ما يشولم تكتف المحكمة بمجرد إحتواء ك للعزل

ن كانت تلو االشارة تدل داللة واضحة  لى وجود حق للغير غير قابلة للعز  أو ل وا 
                                                           

 .1221سنة ك 1112صك مجلة نقابة النقابةك 21\151تمييز حقوق رقم  (1)
 .1221سنة ك 1121صك امينمجلة نقابة المحك 21\1تمييز حقوق رقم  (2)
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قابلة للعزل حتى تتوافر فيها هي وكالة غير ن الوكالة أإذ ال بد من النص  لى ك للوكيل

ن الوكالة غير قابلة أنه ال يشترط النص الصريص بالقول أ سبقمما  تبيني تلو الصفة

 مأن يفهم من مضمون الوكالة هل هي وكالة غير قابلة للعزل أللعزل بل يكفي في ذلو 

أو حتواء مضمون الوكالة  لى ما يفيد ترتيب حق إو لى رأسها   دة وذلو بطرق كال

 .للغيرأو مصلحة للوكيل 

 قد : "حكامها إذ تقولأحد أردنية في ه محكمة التمييز األوهذا ما تيكد  لي

( 151 ك151)الوكالة غير الزم وللموكل كما للوكيل التحرر منه وفقا لحكم المادتين 

فإذا ك صدرت لصالص الوكيلأو إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير  ك من القانون المدني

 زل الوكيل بدون موافقة الغير للموكل كانت الوكالة صدرت لمصلحة الغير فال يجوز 

إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالص الوكيل لقاء دين له فال يجوز أو ك صاحب المصلحة

 ". ايضا للموكل  زل الوكيل بدون موافقة الوكيل

أو ثبت وجود حق فقد ينالحظ  لى هذا القرار انه نتيجة إلى الخوض في الوقائع 

نها غير قابلة أ نفسها في الوكالة يتم النصللوكيل حتى ولو لم أو ك مصلحة للغير

الحق فإنه والحالة هذه أو فإذا ما توافرت الوقائع التي تثبت وجود تلو المصلحة  ك للعزل

 .الوكيل بهاأو تكون الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير 
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 المبحث الثاني

 الوكالة غير القابلة للع ل والحقوق المرتبطة بها

فثي هثذا المبحثث حثول الوكالثة غيثر القابلثة للعثزل ومثا يثرتبط بهثا مثن سيتم البحثث 

 .للغيرأو حقوق سواء أكان الحق للوكيل 

 االولالمطلب 

 حق الوكيل بها ألرتباطالوكالة غير القابلة للع ل 

ن محثثور أالوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل والحظنثثا  مثثا هيثثةالسثثابق  المبحثثثدرسثثنا فثثي 

مصثثثلحة أو وهمثثثا مصثثثلحة الوكيثثثل  ك ساسثثثيتينأ لثثثى ركيثثثزتين  التقييثثثد لتلثثثو الوكالثثثة يقثثثوم

  ك فثثثإذا مثثثا تثثثوافرت إحثثثدى هثثثاتين الركيثثثزتين فثثثإن الوكالثثثة تكثثثون غيثثثر قابلثثثة للعثثثزل ك الغيثثثر

مثن ( 151)فالوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها ورد النص  ليها في المثادة 

راد إال إذا تعلثق بالوكالثة حثق أيلثه متثى للموكثل ان يعثزل وك: "القانون المدني والتي تثنص

يقيثدها دون أو ن ينهيهثا أكانت قد صدرت لصالص الوكيل فإنثه ال يجثوز للموكثل أو للغير 

 ."موافقة من صدرت لصالحه

ردنثثي قثثد وضثثع القا ثثدة العامثثة وهثثي جثثواز مثثن هنثثا نالحثثظ ان القثثانون المثثدني األ

وبثذلو يجثب  لينثا  ك أساسثاغير الزم  زل الوكيل من قبل الموكل كون  قد الوكالة  قد 
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ن نبحث في من تنطبق  ليه صفة الوكيل حتثى نسثتطيع البحثث فثي إمكانيثة تثوفر شثرط أ

 .ثم  دم قابلية الوكالة للعزلك حةالمصلأو وجود الحق 

التوكيثثل أو ومثثن مضثثمون التفثثويض  نفسثثهفصثثفة الوكيثثل تثبثثت مثثن  قثثد الوكالثثة "

وهثثثو إقامثثثة ذلثثثو الشثثثخص مقثثثام نفسثثثه ك وم بثثثهي يعهثثثد بثثثه الموكثثثل لشثثثخص آخثثثر ليقثثثذالثثث

تنطبثثق  ليثثه تلثثو ( الوكيثثل)فثثإذا مثثا كثثان الشثثخص  ك معلثثومفثثي تصثثرف جثثائز ( الموكثثل)

ن يقيمثثثه الموكثثثل مقثثثام نفسثثثه ويعطيثثثه الصثثثالحيات للقيثثثام بتصثثثرف جثثثائز أالشثثثروط وهثثثي 

كثثل ن يعهثثد المو أصثثل واأل .فهثثو بثثذلو يكثثون وكثثيال بموجثثب  قثثد الوكالثثة ك ومعلثثومك قانونثثا

نثثه أإال ك سثم الوكيثثل ولحسثاب الموكثلإبأو سثمه إللوكيثل بالقيثام بالعمثل لحسثثاب الموكثل وب

مثثثر يختلثثثف حيثثثث ان فثثثي الوكالثثثة غيثثثر القابلثثثة للعثثثزل والصثثثادرة لصثثثالص الوكيثثثل فثثثإن األ

ن  هثثثد للوكيثثثل بالقيثثثام بالعمثثثل فإنثثثه ال يعهثثثد لثثثه القيثثثا م بمصثثثلحته بثثثل لمصثثثلحة الموكثثثل وا 

سثثتيفاء إكالثثة صثثادرة لمصثثلحة الوكيثثل إذا كثثان مثثن شثث نها تثث مين الوكيثثل نفسثثه وتكثثون الو 

ن ال أويشترط ان يكون حق الوكيل سثابقا  لثى الوكالثة و ك الوكيل لحق له في ذمة الموكل

 .(1)"ستيفاء هذا الحقإمن  قد الوكالة نفسه بحيث تنش  الوكالة لضمان  يكون مستمداا 

 ك م الأالوكالثثة  لحثثق سثثابقا  لثثىويثثثور هثثذا التسثثايل بشثث ن مثثدى تحديثثد ان يكثثون ا

فثإذا نثتن الحثق ك إنشثاء الوكالثة فكما هو واضص انثه مثن المهثم ان يكثون الحثق سثابقا  لثى

                                                           

 .15ص ك المرجع السابق ك الوكالة غير القابلة للعزل ك ابو قمر (1)
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مثام إلغثاء تلثو الوكالثة وفثي ذلثو تقثول محكمثة أهثذه نكثون  ن الوكالة ذاتها فإننثا والحالثة 

قثثانون  مثثن 121إن تظهيثثر بوليصثثة الشثثحن بثثدون تثثاريخ مخثثالف لثثنص المثثادة : "التمييثثز

 ك التجثثارة البحريثثة التثثي توجثثب وضثثع تثثاريخ تظهيثثر بوليصثثة الشثثحن بوضثثعها فثثي التثثداول

و ليه فإذا كان تظهير البوليصة غير ميرخ وتثم بتثاريخ الحثق لتثاريخ الوكالثة غيثر القابلثة 

غيثثثر ك تقييثثثدهاأو إللغثثثاء الوكالثثثة  و للعثثثزل لتعلثثثق حثثثق الغيثثثر بهثثثا فثثثال يتثثثد بثثثه ألنثثثه مسثثث

 .(1)"من القانون المدني( 151)نص المادة الجائزين  مال ب

ذا كا لصثثالص اجنبثثثي أو ك كيثثثلصثثثادرة لصثثالص الو نثثت الوكالثثثة غيثثر القابلثثثة للعثثزل وا 

مثثثن صثثثدرت م تقييثثثد الوكالثثثة دون موافقثثثةأو الوكيثثثل فثثثي هثثثذه الحالثثثة  ثثثزل  فإنثثثه ال يمكثثثن

الشثيوع ن تكون الوكالثة فثي صثالص الوكيثل ان يوكثل الشثركاء فثي أومثل ك الوكالة لصالحه

شثثريكا مثثنهم فثثي إدارة المثثال الشثثائع فهثثذه وكالثثة ليسثثت فقثثط فثثي صثثالص المثثوكلين بثثل هثثي 

 .(2)في صالص الوكيل يضاا أ

فإنثه ال يجثوز ان  ك وتضييقا في مدى ترتيب الوكالة حقا للوكيل ونصها  لى ذلو

يكثن  ما لمك يتم ترتيب ذلو الحق ولو نصت الوكالة  لى ا تبارها وكالة غير قابلة للعزل

وفثثي ذلثثو ك فعثثال قبثثل تنظثثيم الوكالثثة مثثن قبثثل الموكثثل ولصثثالص الوكيثثل الحثثق واقعثثا ومحققثثا

إن تفسير محكمة االستئناف لعقد الوكالة تفسيرا صثحيحا يتفثق مثع : "تيكد محكمة التمييز
                                                           

 .1221 سنة 111صك المجلد الثانيك العدد الرابعك مجلة نقابة المحامين 21\111تمييز حقوق رقم  (1)
 .551ص كالمرجع السابق كالجزء السابع كالوسيط كالسنهوري (2)
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ن العقثثد بينهمثثا هثثو  بثثارة  ثثن وكالثثة خاصثثة صثثادرة  ثثن المميثثز أمقاصثثد الطثثرفين مثثن 

وال  خيثر وال يتعلثق بهثا حثق للغيثرلصثالص األ( المثد ي)ميثز ضثده لثى المإ( المد ى  ليه)

ن هثذا القيثد أ تبثار إيغير من ذلو كون الوكالة غيثر قابلثة للعثزل لتعلثق حثق الوكيثل بهثا ب

 .(1)"قد وضع لمصلحة الوكيل نفسه وليس الموكل

جتهثاد غيثر مسثتقر إذ أن إجتهاد السابق لمحكمة التمييز هو ن اإلأننا نالحظ أإال 

 تبثثثرت اإلشثثثارة إلثثثى حريثثثة أذلثثثو حيثثثث  مثثثة اتجهثثثت فثثثي قثثثرارات اخثثثرى إلثثثى  كثثثسالمحك

 ":وفثثي ذلثثو تقثثول المحكمثثة ك الوكيثثل بالتصثثرف بثثالثمن ان هنثثاو حقثثا لثثه فثثي ذمثثة الموكثثل

كانثثت قثثد صثثدرت أو مثثا إذا تعلثثق بالوكالثثة حثثق للغيثثر أك رادأن يعثثزل وكيلثثه متثثى أللموكثثل 

يقيثثثثدها دون موافقثثثثة مثثثثن صثثثثدرت أو ن ينهيهثثثثا ألصثثثثالص الوكيثثثثل فإنثثثثه ال يجثثثثوز للموكثثثثل 

و ليثثه فثثإن قيثثام مثثورث المميثثز ك مثثن القثثانون المثثدني 151لصثثالحه  مثثال ب حكثثام المثثادة 

ببيثع االرض لمثن يشثاء بالبثدل الثذي يثراه ( الوكيثل)ول بتوكيل المميز األ( الموكل)ضدهم 

الوكالثثة غيثثر  كمثثا فوضثثه بقثثبض الثثثمن والتصثثرف بثثه كيثثف يشثثاء وبالتثثالي تكثثون مناسثثباا 

 .(2)"القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وال تنتهي مثل هذه الوكالة بوفاة المورث

نهثا أهثل يجثب الثنص الصثريص فثي مثتن الوكالثة  لثى : وبالنتيجة يثور تسايل وهثو

 م يكتفي اإلشارة الضمينة إلى ذلو الحق؟أغير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها 
                                                           

 .1221سنة  211ك صك المجلد الثالثك العدد األولك مجلة نقابة المحامينك 25\111تمييز حقوق رقم  (1)
 .1221سنة 1112ك صك المجلد الثانيك العدد الثاني ك مجلة نقابة المحامين 21\151تمييزحقوق رقم  (2)
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 -االتجثثاه الغالثثبوهثثو  –فمنهثثا  ختلفثثتأكمثثة التمييثثز قثثد جتهثثادات محإن ألنالحثثظ 

وبالتثثالي ك شثثار إلثثى مجثثرد االشثثارة الضثثمنية لتقريثثر مثثدى تعلثثق حثثق الوكيثثل بالوكالثثةأمثثا 

مثع طبيعثة  ن هذا النهن هو نهن ال يتوافقأدو و لى ما يبك تصبص وكالة غير قابلة للعزل

كثثون الوكالثثة غيثثر قابلثثة للعثثزل لتعلثثق  إذ أن المبثثدأ العثثام فثثيك الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل

 ك  لثثثى تنظثثثيم الوكالثثثة وال ينشثثث   نهثثثا حثثثق الوكيثثثل بهثثثا هثثثو ان يكثثثون حثثثق الوكيثثثل سثثثابقاا 

مثام كثل مثن الموكثل والوكيثل لإلشثارة إلثى حثق الوكيثل أوبالتالي فإن الفرصة تكون متاحثة 

الوكيل بهثا مثع  ن الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقأمواراة وبصراحة  لى أو دون تردد 

نهثا غيثثر قابلثة للعثثزل هثثي أن تحديثد طبيعثثة الوكالثة مثثن أمرا ثاة مثثا اشثرت اليثثه سثابقا مثثن 

كثون محكمثثة الموضثوع صثثاحبة وتك مسث لة موضثوع حتثثى ولثو لثثم يثتم الثثنص  ليهثا مباشثثرة

تكثون صثاحبة ك ق  لى الوكالثة مثن  دمثهفي حالة حدوث الخالف بش ن سبق الح الوالية

 .م الأ لى الوكالة  يه بتقرير ما إذا كان الحق سابقاا الصالحية الموضو 

نثثثه إذا أتجثثثاه إذ يثثثرى انصثثثار هثثثذا اإلك يثثثرى خثثثالف ذلثثثو آخثثثر تجثثثاه فقهثثثيإوهنثثثاو 

 ك تحققت مصلحة الوكيل في  قد الوكالة  ندما تثبت لثه مصثلحة فثي العقثد محثل التوكيثل

ن االساس الحقيقي لحرمان الموكل من سلطته في العزل يمثثل فثي  أو رادة الصثريحة اإلوا 

 ك رأي  ثثدم تحديثثد لعنصثثر المصثثلحة نفسثثثهويعيثثب هثثذا الثثك الضثثمنية لطرفثثي  قثثد الوكالثثة

إذ ان ك الغيثثر مصثثلحة فثثي العقثثد محثثل التوكيثثلأو حيثثث لثثم يبثثين لنثثا متثثى يكثثون للوكيثثل 



34 
 

 

صثثلحة فثثي العقثثد محثثل القثثول بثث ن مصثثلحة الوكيثثل فثثي  قثثد الوكالثثة يتوقثثف  لثثى تحقثثق م

ومثن ناحيثة ك ود المصثلحة فثي العقثد محثل التوكيثلسثايل بشث ن معيثار وجثت يتبعهك التوكيل

سثاس القثانوني لحرمثان الموكثل مثن سثلطته فثي صحاب هذا الثرأي يجعلثون األأاخرى فإن 

ن  ثدم أوهثذا يعنثي ك يتمثثل فثي إرادة طرفثي  قثد الوكالثةك بشثكل منفثرد إنهاء  قثد الوكالثة

وتتضثاءل ك فثاق طرفثي الوكالثة  لثى ذلثوتإجواز  ثزل الوكيثل فثي هثذه الحالثة يسثتمد مثن 

يحثثدو  هميثثة تحقثثق مصثثلحة الوكيثثل إذ ينحصثثر دورهثثا  لثثى كونهثثا با ثثثاا أمثثع هثثذا القثثول 

 .(1)تفاق  لى  دم جواز  زل الموكل لوكيله بإرادته المنفردهلى اإلإبالمتعاقدين 

 تبثار الوكالثثة صثادرة لمصثثلحة إن محكمثة التمييثثز قثد ضثثيقت مثن مثثدى أونالحثظ 

نهثا صثادرة لصثالص أال تعتبثر الوكالثة : "ل وبالتالي تكون غير قابلة للعزل حيث تقولالوكي

ن أسثثثتقر  ليثثثه الفقثثثه والقضثثثاء إال إذا كثثثان مثثثن شثثث نها إالوكيثثثل بثثثالمعنى القثثثانوني حسثثثبما 

ن أسثثثاس ألثثثه وهثثثي حالثثثة التوكيثثثل لشثثثخص بيثثثع  قثثثار لثثثه  لثثثى  تثثثيمن للوكيثثثل حقثثثا ثابتثثثاا 

مثثثن الثثثثمن  يسثثثدد دينثثثاا أو بذمثثثة الموكثثثل  ومحثثثدداا  لثثثه ثابتثثثاا  يسثثثتوفي الوكيثثثل مثثثن ثمنثثثه دينثثثاا 

 .(2) "لتخليص  ين شائعه من الرهن بينهما

                                                           

 .11ص ك مدى سلطة الموكل بإنهاء  قد الوكالةك  بد الرحمن (1)
مجلثثثة ك لمبثثثادا القانونيثثثة لمحكمثثثة التمييثثثز االردنيثثثة فثثثي القضثثثايا الحقوقيثثثةمجمو ثثثة ا 11\111تمييثثثز حقثثثوق رقثثثم  (2)

 .1111صك القسم الثانيك الجزء الخامسك 1211إلى نهاية سنة  1211من بداية سنة ك النقابة
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 تبثثثار الوكالثثثة غيثثثر قابلثثثة للعثثثزل إل واحثثثداا  بطاا او ضثثث فثثثالقرار السثثثابق حثثثدد معيثثثاراا 

الواقعثثة هثثو معيثثار التوكيثثل لشثثخص ببيثثع  قثثار لثثه أو وهثثذا المعيثثار ك لتعلثثق حثثق الوكيثثل

وبثذلو تكثون محكمثثة التمييثز قثثد ك ومحثثدداا  لثه ثابتثاا  الوكيثثل مثن ثمنثه دينثثاا   لثى ان يسثتوفي

هثذا التث ثر الثذي جثاء مخالفثا لواقثع ك حكام العدليةمن مجلة األ 1111ت ثرت بنص المادة 

 تبار الوكالة غير قابلة للعثزل لتعلثق حثق الغيثر إن المادة المذكورة تشير إلى أإذ ك الحال

سثثتندت اليثثه إرب  لثثى ذلثثو مثثثال وهثثو المثثثال السثثابق الثثذي وتضثثك بهثثا ولثثيس حثثق الوكيثثل

 نثثثد الخثثثوض بالوكالثثثة غيثثثر القابلثثثة وسثثثوف نثثثرى تفصثثثيل ذلثثثو ك ييثثثز المثثثوقرةمحكمثثثة التم

 .للعزل لتعلق حق الغير بها

 لى الموكل فثي الوكالثة الصثادرة لصثالص الوكيثل  ثزل الوكيثل وبالتالي فإنه يمتنع 

ن ك تقييد الوكالثة إال برضثاهأو  صثرفه غيثر نافثذ فثي فعثل ذلثو دون رضثا الوكيثل كثان ت وا 

ويكثثون مثثن نعثثزل مثثن الوكالثثة فثثي حالثثة العثثزل وال تقييثثد فثثي حالثثة التقييثثد حثثق الوكيثثل وال ي

  .(1)التقييدأو إلبطال تصرف الموكل بالعزل  حق الوكيل اللجوء للمحكمة الخاصة

لقابلة للعثزل بث ن حقثا إقرار الموكل في الوكالة غير ا: "محكمة التمييز قرروبذلو ت

للوكيل تعلق بصدوره الوكالة لثه يكفثي لمنثع الموكثل مثن اسثتعمال حقثه بعثزل الوكيثل متثى 

أو وال يتوجثب  لثى الوكيثل إثبثات طبيعثة ك من القانون المثدني 151اراد وفقا لحكم المادة 

                                                           

 .11صك المرجع السابقك الوكالة غير القابلة للعزلك ابو قمر (1)



36 
 

 

ن أماهية حقه الذي جعل الموكل يقر بث ن الوكالثة صثدرت لصثالص الوكيثل كمثا ال يشثترط 

يثذكر فثي راضثي المثذكورة بالتصثرف فثي قطثع األ ن الوكالة الصادرة لصالص الوكيثلأوبما 

غيثثر القابلثثة للعثثزل لتعلثثق حثثق و ليثثه  مثثتن الوكالثثة نفسثثها سثثبب صثثدورها لصثثالص الوكيثثل

والثذي اصثدر بالمقابثل وكالثة غيثر قابلثة للعثزل للمثد ي  ليثه وكلثه فيهثا ببيثع ك الوكيل بهثا

قر المد ي  ليه باستيفاء كافة حقوقه من هذه الوكالثة فثال ألشقة شقة  ائدة له وبعد بيع ا

تقييثدها أو يحق له بالتالي إنهاء الوكالة غير القابلة للعزل الصادرة منه لمصلحة المد ي 

المشثثثثار إليهثثثثا ويكثثثثون سثثثثير محكمثثثثة  151 مثثثثال بالمثثثثادة ( المثثثثد ي)دون موافقثثثثة الوكيثثثثل 

 .(1)"للقانون لفاا االستئناف بالد وى  لى غير هذا الوجه مخا

قرتهثثثا أإن القثثثرار السثثثابق يحتثثثوي  لثثثى العديثثثد مثثثن المبثثثادا والقوا ثثثد الهامثثثة التثثثي 

فهو يقرر مبدأ كتابة النص في الوكالة  لى انها غير قابلثة للعثزل لتعلثق ك محكمة التمييز

ن مجثرد مجثرد إقثرار الموكثل أحق الوكيل بها وهو كذلو يذهب إلى ابعد من ذلو إذ يرى 

نثه ال يتوجثب  لثى أ يضثاا أوتقرر المحكمثة ك  تبارها غير قابلة للعزلإنه ال يكفي إلبذلو ف

طبيعة حقه الذي يجعل الموكل يقوم بإ طثاء وكالثة غيثر قابلثة للعثزل لتعلثق الوكيل إثبات 

وهو انه في حالثة إ طثاء وكالثة غيثر قابلثة  وهاماا  ثالثاا  أا خيرا مبدأويقرر  ك حق الوكيل بها

لثثى شثثخص آخثثر وكالثثة اخثثرى مثثن الوكيثثل لضثثمان حقثثه فثثي الوكالثثة للعثثزل مثثن شثثخص إ

                                                           

 .1221سنة  ك 111ص ك نمجلة نقابة المحامي ك 1221\25تمييز حقوق رقم  (1)
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ن يعثثثزل أولثثثى ال يجثثثوز لثثثه فثثثي الوكالثثثة األ فثثثإن الوكيثثثل الثثثثاني بصثثثفته مثثثوكالا  ك االخثثثرى

سثتيفاء كافثة حقوقثه المترتبثة لثه فثي الوكالثة إب  تثرفإنه أي الوكالة الثانية ما دام الوكيل ف

نثثه كمثثا أإال ك قثثه المترتبثثة لثثه فثثي الوكالثثة الثانيثثةسثثتيفاء كافثثة حقو إقثثر بأالثانيثثة مثثا دام انثثه 

ن أبحيثثث قثثررت محكمثثة التمييثثز ك جتهثثاد سثثابقجتهثثاد هثثو مخثثالف إلالحظنثثا فثثإن هثثذا اإل

مجرد النص فثي الوكالثة ال يرتثب حقثا للوكيثل بحيثث ال تكثون وكالثة غيثر قابلثة للعثزل إذا 

 .(1)ذلو الحق كما تم البحث سابقالم يتوفر 

 لثانيالمطلب ا

 بها حق للغيرإلرتباط لوكالة غير القابلة للع ل ا

 بدايةحق الغير بها فإنه ال بد  رتباطإل ند البحث في الوكالة غير القابلة للعزل 

 ما المقصود بالغير؟أو ن نتعرف  لى من هو الغير أ الحديث
                                                           

والمنشثثثور فثثثي مجمو ثثثة  121/15 لثثثى ذات الصثثثفحة وفثثثي هثثثذا المعنثثثى القثثثرار رقثثثم  111/25انظثثثر القثثثرار رقثثثم  (1)
ك الجثزء السثادس 1211حتثى نهايثة سثنة  1215المبادا القانونيه لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية من بداية سنة 

كانثثثت أو ان يعثثثزل وكيلثثثه متثثثى اراد اال اذا تعلثثثق بالوكالثثثة حثثثق للغيثثثر للموكثثثل "حيثثثث تقثثثول ك 512صك القسثثثم الثثثثاني
يقيدها دون موافقة من صدرت لصثالحه وذلثو  مثال ب حكثام أو صدرت لصالص الوكيل فانه ال يجوز للموكل ان ينهيها 

 مثثثن القثثثانون المثثثدني و ليثثثه فمثثثن حثثثق الوكيثثثل الثثثذي صثثثدرت الوكالثثثة لمصثثثلحته و زلثثثه الموكثثثل بموجثثثب 151المثثثادة 
وفثي . ألن العثزل قثد تثم دون موافقتثه ك االخطار العدلي الموجه من قبله ان يقثيم د ثوى إلبطثال تصثرف الموكثل بعزلثه

إن  بثارة الوكالثة : "والذي يقثول 511والمنشور في المجمو ة ذاتها ص 1211لسنة  15\151ذات المعنى القرار رقم 
ننثي اسثقط حثق  ثزل الوكيثل  ثن الوكالثةخاصة غير قابلة للعزل قبل تنفيثذ اغراضثها لتعلثق حثق الو   ك كيثل بهثا قانونثا وا 

تشكل إقرارا من الموكل ب ن للوكيل حقا يتعلق بصدور هذه الوكالة يكفثي لمنثع الوكيثل مثن اسثتعمال حقثه بعثزل الوكيثل 
وكثل يقثر كما ال يتوجب  لثى الوكيثل امثام هثذا اإلقثرار الصثادر  ثن الم. من القانون المدني 151متى اراد وفقا للمادة 

كما ال يشترط ان يذكر بمتن الوكالة نفسها سبب صثدورها لصثالص الوكيثل مثا دام  ك ب ن الوكالة صدرت لصالص الوكيل
 .الموكل يقر بذلو
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ن الوكالة هي  قد طرفاه الموكل والوكيل بحيث يقوم الموكل أمن المعروف 

وقد يكون هذا التصرف لصالص ك ل مقام نفسه في تصرف جائز معلومبإقامة الوكي

 ن  قد جنبي أما بل يكون لمصلحة شخص ليس لكليهأو ك لصالص الوكيلأو الموكل 

فالغير في هذه الحالة هو محور المصلحة في  قد ك وهذا الشخص هو الغيرك الوكالة

دمنا نتحدث هنا  ن الوكالة وما  والمستفيد من التصرف الذي يقوم به الوكيلك 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 "

 ك ركانه وتوافرت في كل ركن شروطهأستجمع العقد إفمتى ك لقا دة نسبية اثار العقد

واثار العقد تتحد من حيث ك منجزاا  ثاره إذا كان نافذاا أعقد العقد صحيحا وترتبت  ليه ان

وهذا من يعرف بقصور حكم العقد  لى ك نطاقها بالعاقدين فال تنصرف إلى الغير

ردني وقد نص  لى هذه القا دة البديهية القانون المدني األك نسبية اثار العقدأو العاقدين 

من العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غيره  من باشر  قداا : "قولهمنه ب 125في المادة 

 ".حكامأبما يترتب  ليه من 

ن من لم يكن أولكن ما معنى قا دة قصور العقد  لى العاقديين؟ هل يقصد بها 

 ي ال يكتسب حقاا أوال يفيد منه  كي ال يلتزم بمقتضاهأطرفا في العقد ال يضار به 

 .(1)"بموجبه

                                                           

 .111صك المرجع السابقك مصادر االلتزامك سلطان (1)
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ي ال ألى غير العاقد ومن يمثله إن اثر العقد ال ينصرف أالعامة  فالقا دة"

والقا دة في ك لتزاما وال يكسبه حقاإلى الغير االجنبي  ن العقد فال يحمله إينصرف 

من القانون  121ولذلو نصت المادة ك يجابيكثر إطالقا منها في شقها اإلأشقها السلبي 

ن يكسبه أشيئا في ذمة الغير ولكن يجوز  ال يرتب العقد: "ردني  لى انهالمدني األ

 ".حقا

للجانب   تباره تطبيقاا إ ن الغير ب والمادة السابقة تشير في الواقع الى التعهد

ستثناء من الجانب االيجابي إ تباره إلى االشتراط لمصلحة الغير با  و ك السلبي في القا دة

 .(1)"فيها

الوكالة غير القابلة للعزل هو ن الغير في  وبناء  لى ذلو يرى جانب من الفقه ب

 .(2)وكيلأو في موكل  طرافاا أاالشخاص الذي تعلق لهم حق الوكالة وليسوا أو الشخص 

ن الغير هو شخص مستفيد من المصلحة المرجوة من الوكالة أ نرى من كل ما تقدم"

 ك وكالةالوكيل بعد انعقاد الأو رادة الموكل إوالذي يستمد حقه مباشرة منها دونما نظر إلى 

شتراطا إوتعلق حق الغير بالوكالة يتحقق إذا كان  قد الوكالة يتضمن في نفس الوقت 

مستمد من  قد الوكالة ذاته وال يكفي في  ة الغير بحيث ينش  للغير حق مباشرلمصلح

 . تباره مشترطاا إبك االدبية للموكلأو هذه الحالة توافر المصلحة المادية 
                                                           

 .111صك المرجع السابقك مصادر االلتزامك سلطان (1)
 .11صك المرجع السابقك للعزل الوكالة غير القابلةك ابو قمر (2)
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رط نقض المشارطة قبل إ الن المنتفع  ن رغبته ن ذلو وحده يجيز للمشتأإذ 

 ك ن يقترن به مصلحة للغير في التوكيلأبل يلتزم لعدم جواز النقض ك ة منهاستفادفي اإل

وتتحقق مصلحة الغير في ك بحيث يتنبين  دم جواز النقض بناء  لى طبيعة العقد

توكيل استيفاء الغير ويترتب  لى الك إذا كان لهذا الغير حق معين قبل الموكلك التوكيل

كما في حالة التوكيل الصادر من ك توفير ضمان الستيفاء حقه قبل الموكلأو  ك لحقه

مقترض بتخصيص مبل  القرض للوفاء بحقوق الدائنين المرتهنين وحلول المقترض 

بتوفير ضمان  يني له ك حيث ان مثل هذا التوكيل يحقق مصلحة المقرضك محلهم

 .(1) "كلالستيفاء حقه قبل المو 

لغير بها ينصرف الى إلرتباط حق لإن المفهوم السابق للوكالة غير القابلة للعزل 

ردني التي نون المدني األمن القا( 112)الغير وذلو وفقا للمادة  لصالصهوم االشتراط مف

 :تنص  لى

سمه  لى حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له إن يتعاقد بأيجوز للشخص  -1

 .ادبيةأو مادية كانت ك حة شخصيةفي تنفيذها مصل

ويترتب  لى هذا االشتراط ان يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط  -1

يستطيع ان يطالبه بوفائه ما لم يتفق  لى خالف ذلو ويكون لهذا المتعهد ان 

 .يتمسو قبل المنتفع بالدفوع التي تنش   ن العقد

                                                           

 .11صك المرجع السابقك مدى سلطة الموكل في  زل الوكيلك  بدالرحمن (1)
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شترط لمصلحة المنتفع إال إذا تبين من إيذ ما ن يطالب بتنفأيضا للمشترط أويجوز  -1

 ".ن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلوأالعقد 

نطباقه إشتراط لمصلحة الغير يمكن هل المفهوم السابق في اإلك ولكن نتسائل هنا

 غير القابلة للعزل بالصورة التي ورد بها؟ لى الوكالة 

شتراط لى تعريف اإلإتطرق جدر الجابة  لى هذا السيال فإنه من األقبل اإل

 .لمصلحة الغير وشرائطه

 ك ويسمى المشترطك حد المتعاقدينأشتراط لمصلحة الغير  قد يشترط فيه فاإل"

في العقد  إلتزاما لمصلحة شخص ثالث ليس طرفاا ك ويسمى المتعهدك  لى الطرف ازخر

  .يسمى المنتفع بحيث ينش   ن هذا العقد حق مباشر قبل المتعهد

شتراط لمصلحة الغير ما نجده في  قد الت مين فقد يعقد بيقات  ملية اإلومن تط

 ك إذا مات قبل سن معينةك والدهألمصلحة   لى سبيل التبرعك  لى حياته ب ت ميناا األ

قبل شركة الت مين لمطالبتها بمبل  الت مين  مباشراا  والد بمقتضى هذا العقد حقاا فيكسب األ

 . ند وفاة والدهم

سم إسمه ال بإيتعاقد المشترط ب -أ :شتراط لمصلحة الغير هيوخصائص اإل

نائب لفاك شتراط لمصلحة الغير  ن النيابة في صورها المختلفةوهذا ما يميز اإلك المنتفع
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شتراط لمصلحة ما اإلأك سم االصيل الذي يعد هو الطرف في العقد ال النائبإيتعاقد ب

 .جنبي  نهأفهو ما المنتفع أك فالمشترط طرف في العقدك الغير

ن يفيد الغير بطريق أن يكون من ش نه أال يكفي لتحقيق االشتراط لمصلحة الغير  -ب

 .نشاء حق مباشر للمنتفعإلى إن تنصرف إرادة المتعاقدين أبل ال بد من  ك غير مباشر

و لى ذلو فإن ك فالمنتفع يكسب حقه مباشره من العقد المبرم بين المشترط والمتعهد

نتقل هذا الحق إثم ك كتسب العاقد الحق من العقدإصلحة الغير ال يتحقق إذا شتراط لماإل

ن حق أي أك استخالف خاصأو ميراث أو سباب االنتقال كحوالة أإلى غيره بسبب من 

ي من المتعاقدين بل يتلقاه مباشرة من العقد أالمنتفع ال يمر قبل وصوله اليه في ذمة 

 .(1) "الذي لم يكن طرفا فيه

نه يحدد خصيصتين أ لى الرأي السابق بش ن االشتراط لمصلحة الغير نالحظ 

يميز فيهما ما بين االشتراط لمصلحة الغير وما بين النيابة في ك لالشتراط لمصلحة الغير

حكام أردني تحدد من القانون المدني األ 111الى  121فالمواد من ك صورها المختلفة

ذا ما ك النيابة في التعاقد ن المادة أتعريف الوكالة في القانون المدني نجد  إلى رجعناوا 

آخر مقام نفسه في تصرف   قد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاا "تعرف الوكالة ب نها  111

 ."جائز معلوم

                                                           

 .وما بعدها 122صك المرجع السابقك النظرية العامة لاللتزامك سوار (1)
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ن إرادة المتعاقدين تنصرف إلى إنشاء حق مباشر أبالقول  ويستمر الرأي السابق

صيصتين السابقتين إلى ما الخ وبذلو نكون قد توصلنا فيك للمنتفع من  قد االشتراط

شتراطا إك  تبار الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بهاإيفيد بعدم إمكانية 

 :لمصلحة الغير وذلو للسببين التاليين

لمصلحة الغير ن االشتراط إإن الوكالة هي ضرب من ضروب النيابة وكما رأينا  -1

 .صورها يختلف اختالفا كامال  ن النيابة بشتى

إن الغيثثثر فثثثي الوكالثثثة غيثثثر القابلثثثة للعثثثزل يسثثثتمد حقثثثه مباشثثثرة مثثثن الموكثثثل وأن هثثثذا  -1

 ك يستمد ذلثو الحثق مثن الوكالثة نفسثها الحق هو حق سابق  لى الوكالة وال يمكن ان

 ك بينما في االشتراط لمصلحة الغير نجد ان الغير يستمد ذلو الحق من الوكالة ذاتهثا

الثثرحمن السثثالف ذكثثره  حمثثد شثثوقي  بثثدألثثدكتور خثثذ بثثرأي اولثثذلو فثثإنني ال ميثثل لأ

شثثتراط لمصثثلحة إلثثق حثثق الغيثثر بهثثا هثثي عن الوكالثثة غيثثر القابلثثة للعثثزل لتأ تبثثار إب

ضثيف أ ثاله و إ وذلثو لأسثباب التثي ذكرتهثاك ن ذلثوبل إنهثا مختلفثة تمامثا  ثك الغير

 :يلي ليها ب نه يشترط في حق الغير الذي يتعلق بالوكالة غير القابلة للعزل ما 

 .ي قبل إنشاء  قد الوكالةأك ن يكون سابقا في ذمة الموكلأ  -1

 .ن يكون مستقال  ن  قد الوكالة وغير مستمد منهاأ  -1

 .ستيفاء الغير لحقه وذلو بواسطة الوكيلإن يكون الهدف من الوكالة ضمن أ -1
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ن االشتراط لمصلحة الغير مختلف  ن الوكالة غير القابلة أيضا أوبذلو نجد 

في االشتراط لمصلحة الغير يستمد حقه ن المنتفع أختالف هو وجه اإلأم هأو ك للعزل

أما في الوكالة غير القابلة للعزل فإن حقه هو حق سابق  لى ك مباشرة من  قد االشتراط

ال بطلت الوكالةأ قد الوكالة وال يستمد منه بل من الضروري   .ن يكون كذلو وا 

ردنية قد ضيقت في كثير من قراراتها مة التمييز األكن محأطار نجد وفي هذا اإل

مفهوم الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها بالوكاالت المتعلقة ببيع وفرار 

ن أتنص  لى  إن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير هي التي: "العقارات فقط فتقول

اء الموكل با ه ماله غير المنقول الى شخص معين وقبض الثمن وفوض غير بإجر 

 .(1)"معاملة البيع والفرار لدى الدوائر الرسمية نيابة  نه

ن تتضمن بيع أن الوكالة التي يتعلق بها حق الغير يجب أ" وجاء في قرار آخر

لذلو فإذا كانت ك قرار بقبض الثمن من المشتريلى غير الوكيل واإلإالمال غير المنقول 

الوكيلين فمن حق الوكيلين  زل حد ألى إالوكالة ال تتضمن بيع المال غير المنقول 

                                                           

بثثثثة مجلثثثثة نقاك مجمو ثثثثة المبثثثثادا القانونيثثثثة لمحكمثثثثة التمييثثثثز فثثثثي القضثثثثايا الحقوقيثثثثةك 11\111تمييثثثثز حقثثثثوق رقثثثثم  (1)
 .1151صك يك خك القسم الثانيك الجزء الخامسك 1211الى نهاية  1211المحامين من سنة
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 ستناداا إحدهما أنفسيهما من الوكالة ومطالبة المد ى  ليه برد الثمن الذي قبض من 

 .(1)"لعقد البيع الخارجي

سم موال غير منقولة إلأفرار أو وتعلق حق الغير بالوكالة ال يقصر  لى بيع "

نما في كل حالة تعطى فيها الوكالة للوكيل إليفا واء كان بالبيع ير حقه سء الغالمشتري وا 

يفاء الغير دينا له ا  ك ن يعطي الموكل الوكالة للوكيل إلدارة و  ك بغيرهأو  ستغالل مال له وا 

 .في ذمة الموكل

وكذلو يتحقق تعلق حقه الغير بالوكالة إذا كان من ش نها المحافظة  لى حق 

لينوب  نه في  ثم يوكل غيرهك من المال آخر مبلغاا  الغير ك ن يقرض شخص شخصاا 

 .لدينه رض يملكها لصالص المقترض ت ميناا أرهن قطعة 

ويتحقق تعلق حق الغير بالوكالة إذا كانت تتضمن في متن صكها إقرار من 

ببيان  ن يكون الغير ملزماا أن الوكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الغير بها دون أالموكل 

الغير  فإذا تعلق بالوكالة حقك قرارماهية حقه الذي تعلق بالوكالة مع وجود هذا اال

تقييد الوكالة قبل تحقيق أو متنع  لى الموكل  زل الوكيل إبالمعنى القانوني المتقدم 

 .(2)" تبارها وكالة غير قابلة للعزلإغراضها بأ

                                                           

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

 .11صك المرجع السابقك الوكالة غير القابلة للعزلك ابو قمر (2)
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قابلة إقرار الموكل في الوكالة غير ال: "ردنيةوفي ذلو تقول محكمة التمييز األ

ستعمال حقه إعلق بصدور الوكالة له يكفي لمنع الموكل من للعزل ب ن حقا للوكيل ت

من القانوني المدني وال يتوجب  لى  151راد وفقا لحكم المادة أبعزل الوكيل متى 

ر ب ن الوكالة صدرت لصالص ماهية حقه الذي جعل الموكل يقأو الوكيل إثبات طبيعية 

 .(1)"ورها لصالص الوكيلن يذكر في متن الوكالة نفسها سبب صدأ كما يشترط الوكيل

ذلو قرار محكمة التمييز الموقرة بو قمر وكأة للقاضي قإن وجهة النظر الساب

 الموكل ب ن حقاا  ن مجرد إقرارأحيث انه من المعروف  -حتراممع اإل–عوزها الدليل ي

بل إن مثل هذه ك  تبار تلو الوكالة غير قابلة للعزلللغير قد تعلق بالوكالة ال يكفي إل

 .ن يتحقق من توافر ذلو الحق ومشرو يتهأ لة هي مس لة واقع وال بد للقاضي المس

                                                           

 1221سنة  111ص ك 1ك 1 دد  ك مجلة نقابلة المحامين ك هيئة  امة ك 25\1251تمييز حقوق رقم  (1)
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 الثالثالمبحث 

 نطاق تطبيق الوكالة غير القابلة للع ل

مر يتطلب منا تحديد المقصود الوكالة غير القابلة للعزل فإن األحكام ألبيان 

م أد سواء  لى ح يشمل العقارات والمنقوالت بنطاق تطبيق تلو الوكالة وفيما إذا كان

ن كانت تتعلق بالعقارات والمنقوالت معاا ك نها تنعقد في العقارات فقطأ فما هي ك وا 

  وصاف وشروط العقارات التي تتعلق بها وكذلو المنقوالت؟أ

ول بالعقارات ويتعلق الثاني و ليه سيتم بحث هذه المسائل في مطلبين يتعلق األ

 :المنقوالت  لى النحو التالي

 ولأل المطلب ا

 الوكالة غير القابلة للع ل في العقارات

 ند البحث في هذا المطلب فال شو ان االمر سيكون  لى قدر معين من 

وذلو لتعذر اإلحاطة الوافية والكافية في هذا الموضوع ولكن سوف نحاول ك الصعوبة

 .اإلحاطة بحيثيات هذه المس لة قدر اإلمكان

ن المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير الوكالة غير القابلة للعزل في القانو 

 .وتعديالته 1211لسنة ( 11)المنقولة رقم 
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لسنة ( 11)لقد جاء القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم 

بل بصورة ك ناظما رئيسيا للوكالة غير القابلة للعزل إلى جانب القانون المدني 1211

وجاء القانون ك لمدني الذي أشار إلى تلو الوكالة بإيجاز كبيراكثر تفصيال من القانون ا

 ك لةصفقولة ناظما لتلو الوكالة بصورة مالمعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المن

 :منه  لى ما يلي 11حيث تنص المادة 

يصدقها كتاب العدل داخل أو فرار اموال غير منقولة التي ينظمها أو الوكاالت ببيع " -أ

ردنية الهاشمية والقناصل الذين يصدقها قناصل المملكة األأو التي ينظمها أو لكة المم

ردنية الهاشمية لهم صالحية مماثلة بموجب ترتيب خاص وكتاب العدل خارج المملكة األ

ي شخص آخر لدى دوائر وتسجيل ألتمكين الوكيل من بيع وفرار أموال غير منقولة إلى 

تصديقها أو جيل خالل خمس سنوات من تاريخ تنظيمها راضي تعمل بها دوائر التساأل

ما الوكاالت أك خالل المدة المذكورة حكامها لدى دوائر التسجيلأوتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ 

المصدقة قبال فتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ احكامها خالل خمس سنوات من أو المنظمة 

ذا كانت اية مدة مما  ينت ها المادة السادسة من قانون تعديل تاريخ نفاذ هذا القانون وا 

آخذة في المضي  ند  1215لسنة ( 11)االحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم 

أو نتهاء تلو المدة وال يدخل في حساب السنة إجلها بأبدء العمل بهذا القانون فينتهي 
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ون دائرة التسجيل ية مدة تنش   ن ت خر يقع في معاملة البيع والفرار وتكأالمدة المتبقية 

 .مسيولة  نه

يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة أو الوكاالت التي ينظمها  -ب

موال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة والمتضمنة بيع وفرار األ

حوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خالل خمس سنوات من التنفيذ في جميع األ

المصدقة قبال واجبة التنفيذ أو تصديقها وكذلو الوكاالت المنظمة أو خ تنظيمها تاري

توفي أو  زل الموكل الوكيل أخالل خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون سواء 

بإتمام معاملة البيع راضي الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل األأو الموكل 

ية مدة تنش   ن ت خر يقع أدخل في حساب الخمس سنوات الفرار السم المشتري وال يو 

 .في معاملة البيع والفرار وتكون دائرة التسجيل مسيولة  نه

 .نتهى اجلها قبل نفاذ هذا القانونإال يسري حكم هذه المادة  لى الوكاالت التي  -ج

 إذا ورد نص في صو الوكيل يحدد مدة العمل بها ألقل من خمس سنوات فيعمل بهذا-د

 .النص

ال يجوز ان تتضمن الوكالة المشار إليها في هذه المادة اي نص يخول الوكيل حق -ه

ي وكالة نظمت قبل أحكام هذه الفقرة ورد في أتوكيل غيره وال يعمل ب ي نص يخالف 

 ".نفاذ هذا القانون
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منه تطرق للوكالة المتعلقة ببيع ( أ)نه وبالفقرة ألى النص السابق نالحظ إبالنظر 

موال غير منقولة بشكل  ام ولم يربطها بالوكالة غير القابلة للعزل وبذلو نكون أار وفر 

حكام الوكالة في القانون المدني و لى رأسها حق أمام وكالة  ادية تنطبق  ليها أ

 .ي وقت يشاءأالموكل في  زل وكيله في 

ث وكما سنرى  ند البح( ب)مع احكام الفقرة ( أ)حكام الفقرة أولدى مقارنة 

فإننا نالحظ ان المشرع قد حدد مدة الوكالة المتعلقة ببيع ( ب)حكام الفقرة أبالتفصيل في 

وهذا  -11/5/1221وذلو قبل تاريخ  - موال غير المنقولة بخمس سنوات فقطوفرار األ

موال غير منقولة أتتعلق بفرار وبيع الحكم الوارد في النص هو حكم مطلق لكل وكالة 

ن تكون وكالة خاصة ومحددة بش ن أالوكالة في هذه الحالة يجب  نأويستفاد من النص 

فإن مدة الخمس سنوات ال تنطبق  لى ك موال غير منقولة محددة بالذاتأبيع وفرار 

ن الوكالة العامة تخول الوكيل بكل ما أإذ ك الوكالة في حالة كون الوكالة وكالة  امة

رتبطة به فلو ورد في الوكالة العامة يتعلق بالموكل إال ما كان منه متعلقا بشخصه وم

نص ببيع وفرار اموال غير منقولة فهل يكون ذلو النص محكوم ( وهذا ما يجري  ادة)

م ينطبق  ليه ما ينطبق  لى أك بمدة السنوات الخمس المنصوص  ليها في هذه الفقرة

 .متداد مدتها الى مدة غير محدودةإالوكالة بشكل  ام من 
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في القانون المعدل لأحكام المتعلقة  قة يحكمها حكمان ورداا إن اإلشكالية الساب

والقا دة االخرى هي القا دة العامة في القانون ( 11)باألموال غير المنقولة في المادة 

أو نتهاء الوكالة سواء كانت خاصة إالمدني والمتعلقة بانتهاء الوكالة والتي قررت حاالت 

الوكالة بشكل  ام هي مدة غير محدودة في ن مدة أ امة ولم تحدد مدة لذلو حيث 

 .نتهائها المنصوص  ليهاإحالة  دم حصول حالة من حاالت 

ليه فإنه جاء بحكم خاص يتعلق بالوكالة الخاصة إأ المشار /11ما نص المادة أ

موال غير منقولة فقط وحدد المشرع مدة تنفيذ هذه الوكالة بخمس أالمتعلقة ببيع وفرار 

أ المشار اليه يحكم فقط الوكاالت الخاصة /11فإن نص المادة  سنوات فقط فعليه

ن اشتملت  لى أموال غير منقولة بذاتها أالمتعلقة ببيع وفرار  ما الوكاالت العامة وا 

والفرار لأموال غير المنقولة فإنه ال يمكن فصل النص إ طاء الوكيل صالحية البيع 

 لى الوكالة العامة بشكل  ام   ن باقي نصوص الوكالة بل ينطبق  ليه ما ينطبق

 .وتبقى مدة الوكالة مطلقة

المذكورة ( 11)من نص المادة  (ب)مع الفقرة  (أ)وبالعودة إلى مقارنة الفقرة 

ن المشرع  ند صياغة نص الفقرتين السابقتين قد فرق ما بين الوكالة أسابقا فإننا نالحظ 

بها حق للغير والوكالة ببيع وفرار ن يتعلق أموال غير منقولة دون أالخاصة ببيع وفرار 

 .موال غير المنقولة التي يتعلق بها حق للغيراأل
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موال غير المنقولة هي واجبة التنفيذ خالل وبذلو فإن الوكالة الخاصة ببيع األ

خمس سنوات من تاريخ المصادقة  ليها إال إذا كان هناو ت خير حصل من قبل دائرة 

 .تلو ال تدخل ضمن الخمس سنوات المشار إليها فإن مدة الت خيرك تسيجل االراضي

إن الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها والمنصوص  ليها في الفقرة 

ليها وكما رأينا واجبة التنفيذ خالل خمس سنوات من تاريخ إالمشار ( 11)ب من المادة 

وكالة غير القابلة المصادقة  ليها وقد قام المشرع و لى غير  ادته بضرب مثال  لى ال

ن قبض الثمن ليس هو الحالة الوحيدة لتعلق حق أحيث ك للعزل وذلو كقبض الثمن

حق الغير بل إن هناو حاالت كثيرة ال تدخل تحت حصر لتعلق ك الغير بالوكالة

وأود اإلشارة هنا إلى مس لة قبض الثمن وتعلق حق الغير بالوكالة إذا كان ذلو ك بالوكالة

ن هذه المس لة في غاية االهمية أثمن ناتن  ن  قد الوكالة ذاته إذ ذلو الأو الحق 

والوكالة غير القابلة للعزل في ك ن يكون سابقا  لى الوكالةأق يجب ن الحأخصوصا و 

وكما  1211لسنة /11القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم 

فالمادة ك لقابلة للعزل في القانون المدنيختالفا بينا  ن الوكالة غير اإنالحظ تختلف 

أو راد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير أن يعزل وكيله متى أللموكل : "المدني تقول 151

 ن يقيدها دون موافقة من صدرتأكانت صدرت لصالص الوكيل فإنه ال يجوز للموكل 

 ."له
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صال وهو أفي  قد الوكالة  نه طرف ثالث ليس طرفاا أويمكن تعريف الغير 

شخص غريب فإن نص المادتين المتعلقتين بالوكالة غير القابلة للعزل في القانون 

المدني وفي القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة هما نصان مختلفان 

 . (1)من حيث تحديد مفهوم تلو الوكالة

تعلق : حالتين وهما فالقانون المدني يجعل من الوكالة وكالة غير قابلة للعزل في

ب من القانون المعدل /11ما المادة أك حق الغير وتعلق حق الوكيل الشخصي بها

وبناء ك لأموال غير المنقولة فإنها تجدد تلو الوكالة بالوكالة الصادرة لصالص الغير فقط

ن أمن القانون المدني و  151ن نربط المادة المذكورة مع المادة أ لى ذلو هل يمكن 

جابة  لى السيال السابق هي من حيث مدة الوكالة وغيرها؟ إن اإل نطباقها واحداا إنعتبر 

 من القانون المدني وكما رأينا تحدد حاالت الوكالة غير القابلة 151فالمادة ك بالننفي

المشار إليها تحدد ( 11)ن المادة أللعزل بحالتين ولم تتطرق لمدة تلو الوكالة بينما نجد 

 .بلة للعزل بحالة واحدة  فقط وهي تعلق حق الغير بهاالوكالة غير القا

من القانون المدني لم تحدد مدة الوكالة غير القابلة  151وكذلو فإن المادة 

المذكورة مدة الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير ( 11)للعزل فيما حددت المادة 

فالقانون المدني ك قانونينوالفرق الثالث هو فرق ناتن  ن طبيعة الك بها بخمس سنوات

                                                           

 .11صك المرجع السابقك مدى سلطة الموكل في  زل الوكيلك  بدالرحمن (1)
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موال غير غير منقولة بينما يحكم القانون ازخر األأو موال سواء كانت منقولة يحكم األ

و ليه فإن المدة المحددة بخمس سنوات هي مدة محددة للوكالة غير ك المنقولة فقط

لقة القابلة للعزل المتعلقة باألموال غير المنقولة فقط وال تنطبق  لى الوكالة المتع

إذ تخضع ألحكام الوكالة في ك باألموال المنقولة والمنصوص  ليها في القانون المدني

ب /11نتهاء بحيث ال ينطبق نص المادة نتهائها وطرق ذلو اإلإالقانون المدني ومدة 

وبذلو تقول محكمة ك  الهأمن القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة 

من القانون المدني مطلقا ولم يحدد ( 151)ورد نص المادة : "ما يليردنية التمييز األ

التي أو ن الوكالة المتعلق بها حق الغير أنوع المال الذي ترد  ليه وليس صحيحا 

 .(1)"موال غير منقولةأتصدر لصالص الوكيل ال تكون صحيحة إال إذا انصبت  لى 

الة غير القابلة للعزل في حكام الوكأفرق بين ن هناو أوبذلو نخلص إلى نتيجة 

والقانون المدني وذلو في ك القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة

 .حكام التفصيلية وكما الحظنا أن المبدأ العام واحداأل

ن تنظم الوكاالت بش نها أهو البحث في نوع العقارات التي يجوز نا ما يهم إن

إن ك مقيد ومقتصر  لى نوع معين من العقارات؟م أمر مطلق أمر ن هذا األأوهل 

فالعقارات تنقسم إلى ك نواع العقارات المختلفةأجابة  لى هذا السيال تقودنا للبحث في اإل

                                                           

 1111ص 1221سنة  11و  12مين العدد مجلة نقابة المحا 21/21تمييز حقوق رقم  (1)
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ومنها ما ك فمنها ما تمت  ليه التسوية ومنها ما لم تتم التسوية بش نهك نواعأقسام و أ دة 

راضي التي نصت  ليها القوانين ألنواع اأوغيرها من ك ميريأومنها ما هو ك هو مملوو

نحدار بإرثها من قبل ردنية الهاشمية وكما هو معروف تم اإلراضي المملكة األ ف المختلفة

راضي في تلو ن جميع األأالدولة العثمانية حيث كانت تحكم هذه البالد ومن المعروف 

ال حجة رض إإذ انه ال دليل لمالو األك (سندات تصرف) الفترة كانت مملوكة بحجن

راضي في تلو الفترة غالبيتها وكانت كذلو األك رضيملكها ليثبت بها ملكيته لتلو األ

العقار كانت مملوكة للدولة اما الشخص أو رض ن رقبة األأي أميرية أراضي أ

 .العقارأو رض نتفاع بتلو األالمتصرف فال يملو سوى حق التصرف واإل

غير القابلة للعزل كما رأينا وكذلو  نص المشرع في القانون المدني  لى الوكالة

ن أووجدنا  1211لسنة ( 11)في القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير رقم 

ما النص في  القانون المعدل المشار إليه أ ك ومطلقاا  النص في القانون المدني جاء  اماا 

 . لى الوكاالت الخاصة بالعقارات فقد جاء حصراا 

( 11) ليها نص المادة  ما نوع العقارات التي ينطبق: ح هووالسيال الذي يطر 

 .من القانون المذكور؟

نواع العقارات أنه لم يذكر بشكل مريب أبالرجوع إلى نص المادة المذكورة نجد 

ن المشرع حصر أالتي تنطبق  ليها ولكن إذا ما  دنا إلى نص هذه المادة فإننا نجد 
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ى دائرة التسجيل خالل خمس سنوات من تاريخ الهدف من تلو الوكاالت باإلفرار لد

م إال باألراضي التي يمكن ن تلو الوكاالت ال تتأننا نستنتن و ليه فإك المصادقة  ليها

ن يتم تسجيلها لدى أسم المشتري وبالتالي يجب إراضي بن يتم تسجيلها لدى دائرة األأ

ة وموثقة ب سم البائع وال مسجلأن تكون أسم المشتري وبالتالي يجب إدائرة االراضي ب

 .لدى دائرة التسجيل

راضي هل جميع األ: مر  لى هذا النحو فإن ذلو يقودنا إلى سيال وهوما دام األ

 .م ال؟أمسجلة لدى دائرة التسجيل 

راضي ليست جميعها ن األأجابة  لى هذا السيال هي بالنفي حيث ن اإلأال شو 

ى تلو الدائرة في نوع واحد ومحدد التسجيل لد رولكن ينحصك راضيمسجلة بدائرة األ

التي يتم تسجيلها بموجب قانون أو ك الواقعة تحت التسويةراضي راضي وهو األمن األ

وهذه . 1251لسنة ( 5)موال غير المنقولة التي لم يستبق تسجيلها رقم التسجيل األ

 تسويتها التي لم تتمراضي ما ما سواها من األأك اميريةأو ن تكون مملوكة أما أراضي األ

راضي غير مسجلة لدى دائرة أفهي ( المملوكة بواسطة الحجن)غير المسجلة أو 

انها وثائق تعطى لمن له حق التصرف بعد دفعه ": ويمكن تعريف الحجن  راضياأل
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ستخدامها في ضوء اإللتزامات التي حددها القانون إالثمن المعجل لالرض بدال  ن 

 . (1)"لقوانين االراضي بالحجن الشر يهوكانت هذه الوثائق تسمى قبل صدور ا

( 11)ن الوكالة غير القابلة للعزل المنصوص  ليها في المادة إوبالتالي يتضص 

مقصورة فقط  لى العقارات ك من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة

أو ر المسواة راضي غيص بش ن األنالمسجلة في دائرة التسجيل وال مجال إل مال ذلو ال

إذ ال يجوز لكاتب العدل ابتداء تنظيم مثل تلو ك المملوكة بحجنأو غير المسجلة 

براز ما يثبت ملكية االرض موضوع الوكالة بسند رسمي إطراف  ن الوكالة إذا  جز األ

ما دون السند المشار إليه إلثبات ملكية الموكل  وال يقبل فيهاك راضيصادر  ن دائرة األ

ن ينظم وكالة أطراف راد احد األأفإذا ما ك العقار موضوع الوكالةأو أرض ل( البائع)

ولم يخضع لعملية ك  قار مملوو بموجب حجةأو رض أغير قابلة للعزل بش ن قطعة 

رض راضي ففي هذه الحالة ال يستطيع مالو األلم يعاد تسجيله لدى دائرة األأو التسوية 

تلو الدائرة ك راضي المختصةتنفيذ لدى دائرة األتنظيم مثل تلو الوكالة كونها واجبة ال

 .رض مما يجعل تنفيذ مضمون تلو الوكالة مستحيالالتي ال تحتفظ بسجل لتلو األ

يدت محكمة التمييز ب ن الوكالة الغير قابلة للعزل بش ن العقارات بصورة أوقد 

 نها حيث  غير مباشرة ال تنطبق إال بش ن العقارات المسجلة  لى الصورة التي تحدث

                                                           

 .115صك 1211ك بغداد ك دار الحرية للطبا ةك مشاكل االراضي في الزمن العثمانيك الجواهري ماد أحمدك  (1)
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ن العقود الرسمية التي ال يصص إال ن  قد بيع العقارت مأ: "كامها  لىحأحد أتيكد في 

التصرف باألموال غير إذا تمت في دائرة التسجيل  مال بالمادة الثالثة من قانون 

 .(1)"المنقولة

نستنتن ان الوكالة غير القابلة للعزل يمكن تنظيمها بش ن العقارات المسجلة لدى 

وقد تحتوي الوكالة غير ك وال يمكن تنظيمها بش ن ما سواها من  قاراتك راضيرة األدائ

من فرار و تسجيل ورهن ك القابلة للعزل نصا يخول الوكيل القيام بكافة انواع التصرفات

 (ب(فما هو الموقف بالنسبة للمدة المنصوص  ليها في الفقرة ك وغيرها من التصرفات

  ن المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة؟من القانو ( 11)من المادة 

الخمس تنطبق فقط بش ن الفرار  ن تلو المدة وهي مدة السنواتأال شو 

دارة وهي بطبيعتها غير القابلة واإلك والتسجيل وال تنطبق بش ن الرهن والتصرفات االخرى

صل إلى األ بذلوبحيث تعود ك ت الخمسإذ تمتد تلو المدة إلى ما بعد السنواك للعزل

و لى  .1221-5-11ما قبل تاريخ ك العام في الواكالة وهي  دم تحديد مدة معينة لها

ن مدة أبحيث تيكد في العديد من قراراتها  لى ك جتهاد محكمة التمييزإستقر إذلو 

من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال ( 11)السنوات الخمس الواردة في المادة 

                                                           

 .1221سنة ك 121ص ك العدد الرابعك العدداألولك مجلة النقابة 21ك /511تمييز حقوق رقم  (1)
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وال تنطبق  لى ما سواها من تصرفات ك تنحصر فقط بالفرار و التسجيلك ولغير المنق

 .(1)دارةومنها الرهن واإل

ون م القانبموجب احكام القانون المدني وأحكاالعرض السابق يمثل الوضع السائد 

قد اختلف بعد  ن الوضعأال إك 1211لسنة ( 11)رقم  المعدل لأموال غير المنقولة

 1211لسنة ( 11) موال غير المنقولة رقمحكام المتعلقة باألدل لأتعديل القانون المع

ن الوكالة غير ألة للعزل حيث نصت بخصوص الوكالة غير القابك منه 11في المادة 

بالنسبة  واحدةسنة صبحت مدتها أ 1221-5-11اريخ القابلة للعزل الصادرة بعد ت

 . للوكالة غير القابلة للعزل في العقارات

 انيالمطلب الث

 الوكالة غير القابلة للع ل في المنقوالت

ن الوكالة غير القابلة للعزل قد تنعقد في العقارات والمنقوالت أإلى  سابقاا  شرناأ

مكانية تنظيم الوكالة إومدى ك توسوف نتناول وفي هذا المطلب المنقوال ك  لى حد سواء

م بها بش ن المنقوالت وكذلو التصرفات التي يجوز القياك غير القابلة للعزل بش نها

 .موضوع الوكالة

                                                           

 111/25انظر القرار رقم  (1)
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كل شيء مستقر بحيزه : "من القانون المدني هو 11والمنقول كما  رفته المادة 

وكل  دا ذلو من شيء ك تغيير هيئته قهو  قارأو ثابت فيه ال يمكن نقله من دون تلف 

كل ال والوكالة غير القابلة للعزل تمتاز  ن الوكالة بشكل  ام ب ن المو " فهو منقول

وما دام  ك حق شخصي للوكيلأو يستطيع  زل وكيله إذا ما تعلق بالوكالة حق للغير 

 .ختالف طبيعة المنقول الذي تنص  ليه الوكالةإمر كذلو فإن محل الوكالة يختلف باأل

فمن الممكن ك فالمنقوالت وكما هو معروف تخضع للعديد من التصرفات والعقود

ك مالو بما يملو لصالص المشتريالأو يتصرف البائع بحيث ك ن يتم بش نها  قد بيعأ

قايضة وغيرها من موالمبادلة والك ن تخضع تلو المنقوالت للرهن والهبةأن كموي

 .وسوف اتحدث في هذا المطلب  لى ذكر البيع والرهن فقط بش ن المنقوالتك التصرفات

ذلو  ترنفي  قد البيع تنتقل بمجرد التعاقد ولو لم يق صل ان الملكيةواأل"

 :من القانون المدني ما يلي 122/1فقد جاء في المادة ك بالتسليم

نعقاده دون توقف  لى إيثبت حكم العقد في القانون المعقود  ليه وبدله بمجرد " -1

 .ي شيء آخر ما لم ينص القانون  لى غير ذلوأأو القبض 

 "ه منهماوجبه العقد  ليأما حقوق العقد فيجب  لى كل من الطرفين الوفاء بما أ -1

 :منه  لى ما يلي 111وجاء في المادة 
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االتفاق أو تنتقل ملكية المبيع بمجرد تمام البيع إلى المشتري ما لم يقض القانون " -1

 .بغير ذلو

ن يبادر الى تنفيذ التزاماته إال ما كان ميجال أويجب  لى كل من المتابعين  -1

 "منها

عقد وبدله يثبت في م الن حكأيتبين  111والمادة  122/1 ومن نص المادة

أو نعقاد العقد دون ان يتوقف ذلو  لى قبضه ما لم ينص القانون إالمعقود  ليه بمجرد 

 .تفاق  لى خالف ذلواإل

 لى حكم المادتين المذكورتين فإن تملو المشتري للمبيع وتملو البائع  اءا نوب

إال إذا ك اي شرطللثمن يثبت في  قد البيع بمجرد التعاقد ولو لم يقترن بالتسليم ودون 

نتقال إخرى كيفية أوبالفعل فقد حدد القانون في مواضع  ك نص القانون  لى خالف ذلو

تنتقل : "من القانون المدني ب ن 1115الملكية في العقار والمنقول بالقول في المادة 

ركانه وشروطه طبقا أالملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول بالعقد متى استوفى 

  .(1)"كام القانونألح

فالقا دة العامة وكما رأينا بش ن انتقال الملكية في المنقول هي ان تلو الملكية 

 لى  الهاتفك ن يقول البائع للمشتري بعتو  ك تنتقل بمجرد توافق االيجاب مع القبول

 .قبلت: فيقول المشتريك دينار 111ثمن مقداره 

                                                           

 11-11ص ك المرجع السابق ك قد البيع في القانون االردني ك الز بي (1)
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 ك شياءن البيوع تقع  لى األأإذ ك عوهذه الحالة هي حالة من  دة حاالت من البيو 

ما معينة بالنوعأشياء كما هو معروف إما واأل شياء المعينة واألك ن تكون معينة بالذات وا 

و ند البيع مثال فإن ما كان ك حادها مقام بعض  ند التعاملإأو م بعضها بالذات ال تقو 

ما المعين أك تم مباشرةمعينا بالذات فإن  ملية بيعه بعد التقاء اإليجاب بالقبول ال ت

 .بالنوع فإنه بحاجة إلى إفراز إلتمام البيع

أو الرهن أو نعقاد البيع شترط القانون شكلية خاصة إلإوهناو من المنقوالت ما 

شترط القانون إفالسيارة مثال  ك وذلو خروجا  لى القا دة العامةك ي تصرف آخر بحقهاأ

ن يتم ذلو امام دائرة أرف آخر بش نها ي تصأأو  .(1)الرهنأو إلتمام  ملية البيع 

 .وأي تصرف خارج تلو الدائرة هو تصرف باطلك تسجيل وترخيص المركبات

وما دام األمر كذلو فإن امكانية تنظيم وكالة غير القابلة للعزل بش ن منقول 

بش ن أو ك معين ال تكون إال بش ن المنقول الذي يتطلب شكلية خاصة النتقال الملكية

إذ ك غيرها من التصرفاتأو ضمان أو آخر يتعلق بذلو المنقول من رهن ي تصرف أ

نه ال يمكن ان يتم تنظيم تلو الوكالة بش ن المنقول الذي ال يتطلب شكلية معينة إلجراء أ

 ك ن ذلو النوع من المنقوالت  ندما يتم انعقاد اي تصرف بحقهأحيث ك ي تصرف بحقهأ

أو ي تصرف بحقه فإن ذلو العقد ثنعقاد إا يتم حيث ان ذلو النوع من المنقوالت  ندم

                                                           

 .من قانون السير 1/1المادة  (1)
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إذ ان تلو المنقوالت ك ن ذلو ال ييخذ  لى إطالقهأإال  ك التصرف يكون تصرفا صحيحا

 .قد تكون محال للوكالة غير القابلة للعزل بعض التصرفات

إجراء اي تصرف  ليها هي أو رهن سيارة أو و ليه فإن إمكانية تنظيم وكالة بيع 

ن البائع  ندما يقوم ببيع سيارته إلى شخص آخر ويقوم بقبض ثمنها أإذ ك ئمةإمكانية قا

فإن مثل هذا التصرف هو ك ملكية السيارة لدى دائرة ترخيص السياراتدون ان يقوم بنقل 

ردني اشترطت وكما من قانون السير األ 1وذلو ألن المادة ك تصرف باطل في حد ذاته

مام دائرة السير وكل تصرف أالتي تقع  لى المركبات ن تكون جميع التصرفات أشرنا أ

ن يتم تنظيم وكالة غير أوبذلو فإنه من الجائز ك خارج دائرة السير يعتبر تصرفا باطال

جل بيع سيارة بحيث يتم المحافظة  لى حق المشتري بواسطة تلو أقابلة للعزل من 

 ك البائع والمشتري إذ انه يمكن بهذه الطريقة تجنب بطالن التصرف بحقك الوكالة

ن يبيع وينقل ملكية السيارة لمن يشاء ويقوم بناء  لى أويستطيع المشتري بهذه الحالة 

وذلو بموجب الوكالة غير القابلة للعزل والمعطاة له من قبل الموكل ك ذلو بقبض ثمنها

 .(البائع)

للعزل ن تكون محال للوكالة غير القابلة أوالمنقوالت كذلو بشكل  ام من الممكن 

وتعلق بهذا الشيء حق لشخص معين فإن المالو ( منقول)المالو لشيء معين إذ يمكن  

أو ن يعطي ذلو الشخص وكالة غير القابلة للعزل سواء لتعلق حق الوكيل بها أيمكن 
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وحسب ك حق اإلدارةأو حيث تعطي هذه الوكالة إما حق للتصرف للوكيل ك الغير

الغير ال يمكن تقاضيه أو الشخص سواء الوكيل إذ قد يكون حق ذلو ك مقتضى الحال

قد يكون ذلو الحق من أو ك إال ببيع ذلو المنقول كبيع سيارة مثال وتحصيل ثمنها

استغالله بصورة معينة بحيث أو الحقوق التي يمكن تقاضيها بمجرد ت جير ذلو الشيء 

 .حق الغير من ريع ذلو الشيءأو يكون باإلمكان تقاضي الوكيل لحقه 
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 الثالث لفصلا

 اشكاليات تنفيذ الوكالة غير القابلة للع ل وبطالنها

ك  ملية مختلفةشكاليات إ تنفيذها رضتعن  قود الوكالة بشكل  ام قد يأال شو 

فالوكالة لى بطالنهاك إن تيدي أ يوب قد تيثر  لى صحتها ومن الممكن وقد يشوبها 

وي بين طياتها  لى  نها ب نها تحت العادية بل تتميزغير القابلة للعزل ليست كالوكالة 

 ند تنفيذها وقد يشوبها البطالن ألسباب اكثر أو شكاليات سواء  ند تنظيمها كثير اإل

ذا ما  دنا للبحثك كالة العاديةسباب التي تشوب الو دقة من األ في البطالن بشكل  وا 

لباطل فالعقد ا كالعامة لبطالن العقودالبحث في القوا د  بتداءاإ فانه يتوجب  لينا  ام

 : ردنيمن القانون المدني األ( 151)حسب المادة 

الغرض أو محله أو العقد الباطل ما ليس مشرو ا ب صله ووصفه ب ن اختل ركنه  -1"

 .الشكل الذي فرضه القانون النعقاده وال يترتب  ليه اي اثر وال ترد  ليه اإلجازةأو منه 

 .مة ان تقضي به من تلقاء نفسهاولكل ذي مصلحة ان يتمسو بالبطالن وللمحك

 ."د وى البطالن بعد مضي خمس  شرة سنة من وقت العقد وال تسمع -1

دم استجماع العقد ألركانه وبطالن العقد هو الجزاء الذي يرتبه المشرع  لى  

ولقد ك وقت إبرامهلى إانعدام آثاره و بطالن العقد وينسحب اثر ك وطهلشر  كاملة ومستوفيا

 ك ع فيه النصوص الرئيسيةرد لنظرية البطالن مكانا خاصا جملمدني ب ن يف ني القانون ا
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ك من القانون المدني األردني (152 ك151) في المواد التي ترسم القوا د العامة للبطالن

 :التاليةألسباب ا حدأمقرر في حال توفر فالبطالن يعتبر الجزاء ال

 .الشكلأو المحل أو السبب أو  دم توافر الرضا  -1

  .وجب نص قانوني خاصبم -1

 .(1)مخالفة النظام العام واألداب -1

ن المشرع ال يعتبره أبمعنى ك والعقد الباطل هو ما لم يشرع ب صله وال بوصفه"

ن كانت موجودة في الخارج موجوداا  ي اثر من ازثار المقررة للعقد أ فال يترتب  ليهاك وا 

كان أو ك يجابيطابق القبول واإل ختل ب ن لمإوبذلو فإن العقد يكون باطال إذا ك الصحيص

 ك السبب فاقدا لشرط من شروطهأو كان المحل أو ك الرضا صادرا من غير اهل له

والعقد الباطل ال ك كذلو يبطل العقد إذا كان من العقود الشكلية ولم يتوافر فيه الشكل

ع وال يستطيك ي غير موجود إال من حيث الصورة فقطأك يرتب اي أثر ألنه  قد معدوم

ذا حدث ك اي من المتعاقدين المطالبة بتفيذه  .(2) "ثرهأن نفذ فإنه ال يرتب أوا 

هذا بالنسبة لبطالن العقد بشكل  ام اما هنا فنحن بصدد بطالن  قد الوكالة 

ن طبيعة الوكالة كعقد يقع  لى تصرف أفال شو ك الوكالة غير القابلة للعزل وتحديدا 

                                                           

 .111ص ك المرجع السابق ك مصادر االلتزام ك سوار (1)
 .112ص ك المرجع السابق ك مصادر االلتزام ك سلطان (2)
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حد تلو الشروط أ لى هذا التصرف فإذا تخلف  اا قر المشرع شروطأحيث ك قانوني محدد

 .فإن  قد الوكالة يشوبه البطالن

وكذلو فقد يكون سبب البطالن مخالفة  قد الوكالة غير القابلة للعزل للنظام 

وهذا يتطلب بحث ك ن الحق ناشئ  ن الوكالةأوقد يكون بسبب ك العام وازداب

 :الموضوع وتقسيمه الى المطالب التالية

 االول ثالمبح

 بطالن الوكالة غير القابلة للع ل بسبب مخالفتها لشروط التصرف محل الوكالة

مثن تثوافر  ثدة شثروط فثي التصثرف محثل حتى يكون  قد الوكالة صحيحا فال بثد 

فثثإذا تخلثثف اي شثثرط مثثن تلثثو الشثثروط فثثإن ذلثثو يثثيدي إلثثى بطثثالن التصثثرف  ك الوكالثثة

 :محل الوكالة وهذه الشروط هي

مستحيال أو فإذا كان التصرف غير ممكن : ن التصرف القانوني ممكناان يكو : اوال

إلزام بمستحيل ومثال ذلو  ال يوجدإذ ك تنفيذه فإن ذلو ييدي إلى بطالن  قد الوكالة

كان محل االلتزام  فإذا" .التوكيل ببيع كوكب المشتري والتوكيل في شراء سمو المحيط

 ك محتمل الوجود وفقا لقصد المتعاقدينأو موجودا  يء فيشترط فيه ان يكونإ طاء ش

وقد يقصد التعامل في  ك ألن المتعاقدين قد يقصدا التعامل في شيء موجود وقت التعاقد

ذا كان محل اال مل فيجب ان يكون امتنا ا  ن العأو لتزام  مال شيء محتمل الوجود وا 
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 ك ال تفرقة مدرسيةوالتفرقة بين نو ي االلتزام  لى هذا النحو ليست في الواقع إك ممكنا

و لى هذا نصت ك كان مستحيالمحتمل الوجود أو ألن محل االلتزام إذا لم يكن موجودا 

إذا كان المحل مستحيال في ذاته وقت العقد كان العقد : "مدني اردني بقولها 112المادة 

 .(1)(("باطال

ويصبص التصرف في محل الوكالة مستحيال ايضا إذا كان التصرف قد تم قبل "

فإذا وكل شخص شخصا آخر في اقتراض مبل  معين من شخص معين  ك تنفيذ الوكالة

وقبل ان يعلم الموكل ان المبل  قد تم اقتراضه وكل ك فاقترض الوكيل المبل  من المقرض

ول ثولعله استبط  الشخص الك شخصا آخر في اقتراض نفس المبل  من نفس الشخص

فإذا ك فتكون باطلة ك ان قد تم قبل إبرامهافالوكالة هنا محلها مستحيل ألن القرض ك

ض انه والفر -لم يكن للمقرضك نفس المقترضاقترض الوكيل الثاني المبل  مرة ثانية من 

ان يرجع  لى الموكل إذا - الم ب ن الوكالة الثانية محلها هو نفس محل الوكالة االولى

 .(2) "كان الوكيل الثاني معسرا

للعزل تحديدا فإن استحالة المحل قد ت خذ صورا ما في الوكالة غير القابلة أ

منقول يتطلب التصرف أو متعددة خصوصا وأن تلو الوكالة غالبا ما ترد بش ن  قار 

فإ طاء وكالة غير القابلة للعزل من قبل شخص إلى  ك بش نه إجراءات وشكليات خاصة

                                                           

 .21ص ك المرجع السابق ك مصادر االلتزام ك سلطان (1)
 .111ص ك المرجع السابق ك المجلد االول ك 1جزء  ك الوسيط ك السنهوري (2)
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تمالو يسلب شخص آخر يوكله فيها ببيع قطعة ارض تعود ملكيتها له وقع  ليها اإلس

 .ملكية العقار من المالو االصلي

وكذلو فإن توكيل شخص لشخص آخر بوكالة غير قابلة للعزل من اجل 

وبهذا فال  ك غير قابلة للترخيص بسبب قدم سنة صنعها (أجرة)سرفيس التصرف بسيارة 

ن إمكانية إل طاء وكالة غير قابلة للعزل إلجراء اي نوع من انواع التصرف واإلدارة بش 

ذا ما ا طيت هذه الوكالة فإنها تكون  وكالة باطلة من أو ذلو العقار  تلو السيارة وا 

 .النعدام محلها االساس

قابال للتعيين فإذا لم يكن محل أو ان يكون محل التصرف القانوني معينا : ثانيا

 .ن الوكالة باطلةذلو أ يعنيقابال للتعيين أو انوني معينا التصرف الق

ومن الشروط التي وضعها ك ن تعريف القانون المدني للوكالةوهذا مستمد م"

وا د كما انه مستفاد من القك منه( 111ك 111)لصحتها وفق ما جاء من المادتين 

وكالة قانونية  بقام شخص يتوكيل احدهم بموجو لى ذلو إذا  ك العامة في نظرية العقد

فيه تعيينا كافيا ونافيا  له تم توكيالذي  والعمل التصرف يحددتوجب  ليه ان  ك صحيحة

زواج و لى أو   هبةأو رهن أو  توجيه اليمينأو صلص أو فيوكله مثال في بيع "للجهالة 

وال تصص الوكالة  ك ستة اشياءخذ التوكيل في التصرف بشيء مجهول ك  ذلو فال يصص

 .(1)"صغيرة وكبيرةوكتلو في كل : لو قال الموكل للوكيل

                                                           

 .111ص ك المرجع السابق ك العقود المسماة ك السرحان (1)
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 وقد يقع ك موجود فعال وقت العقد في قصد المتعاقدين وقد يقع التعاقد  لى شيء

مدني  152/1و لى هذا نصت المادة ك يي شيء مستقبلأ لى شيء محتمل الوجود 

نتفى إن يكون محال للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا أيجوز : "ردني بقولهاأ

 ".الغرر

االردني انتفاء  وقد قصر المشرعك والمقصود بالغرر  دم القدرة  لى التسليم

والغرض من  ك اما التبر ات فال يشترط فيها انتفاء الغررك الغرر  لى  قود المعاوضات

ذلو واضص ألنه لها ضرر  لى المتبرع له من الغرر ألنه لم يبذل شيئا يخشى ضيا ه 

 .(1)من جراء الغرر

ذا كانت لة باط فتكون الوكالة هنا ك قابلة للتعيينأو الوكالة غير معينة  محل وا 

بخالف بطالنها الستحالة التصرف الوكالة لعدم مشرو يته فهو بطالن ك بصفة اصلية

والبطالن لعدم تعيين التصرف  لى النحو ك تبعا لبطالن التصرف محل الوكالةي تي 

فال تنتن الوكالة اثرا ال من ناحية إضافة صفة النيابة ك الذي يوجبه القانون بطالن مطلق

ومن ثم ال يترتب اي التزام ال في ذمة الموكل وال في  كناحية اخرى لى الوكيل وال من 

 ك فال يكفي في تعيينه ذكر نو ه ك اما إذا كان التصرف من  قود التبرع ك ذمة الوكيل

ك فال يصص التوكيل في هبة دون تعيين الشيء الموهوبك بل يجب ايضا تعيين محله

                                                           

 25ص ك المرجع السابق ك مصادر االلتزام ك سلطان (1)
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ويذهب بعض  ك سيارة معينةأو عينة ارض مأو معين فيوكل الواهب غيره في هبة منزل 

ضرب من الشكلية "الفقهاء إلى ان وجوب تعيين التصرف  لى هذا القدر من التحديد 

 ك فهي ال شو نافعه" شكلية"حتى لو سلمنا ب ن هذا التعيين  لى هذا النحو " البالية

يل الوكيل مدى سلطته فيقف  ندها وي من معها الموكل بتصرف من الوك يتبين بفضلها

 .(1)لم يدخل في حسابه

و ليه فإن ما جاء في وجهة النظر السابقة بالنسبة للتعين قد يصدق وبصورة اشد 

وقد ال ييخذ  لى إطالقه من ناحية اخرى بالنسبة للوكالة غير القابلة ك منها في ناحية

 إالك فالوكالة تلو وكما رأينا ب نها ال ترد في اغلب االحيانك للعزل  لى وجه التحديد

و ليه فإن طبيعة تلو ك منقوالت ذات طبيعة خاصة  لى وجه التحديدأو  لى  قارات 

فإذا ما ك الوكالة ولما تتميز فيه تقتضي ان يكون محلها معينا اكثر من اي شيء آخر

كانت الوكالة متعلقة ببيع قطعة ارض مثال لتعلق حق الوكيل بها فال بد من تعيين تلو 

الغير ب ن ثمن تلو القطعة يكفي أو جهالة بحيث يطمئن الوكيل القطعة تعيينا نافيا لكل 

 .ألن يتقاضى حقه منه

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى بالنسبة لمس لة التبرع فإنه قد ال يصدق بالنسبة 

إذ انه من غير المتصور ان تكون تلو الوكالة لغاية من ك للوكالة غير القابلة للعزل

                                                           

 111ص ك المرجع السابق ك الجزء السابع ك الوسيط ك السنهوري (1)
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ذلو ألن ذلو العمل يتنافى مع الغاية التي تعطى الوكالة و ك غايات التبرع كالهبة مثال

فكيف يكون للوكيل ان يتقاضى حقه بموجب وكالة يقصد  ك غير القابلة للعزل من اجلها

 .الهبة؟أو منها التبرع 

خيرا فإن هناو شرط ثالث من شروط الوكالة وهذا ما سنتطرق إليه في المطلب أو 

ذ سيتم إفراد مطلب مستقل لعدم المشرو ية كسبب من التالي والمتمثل بعدم المشرو ية إ

 .سباب بطالن الوكالة غير القابلة للعزلأ

 األولالمطلب 

 بطالن الوكالة غير القابلة للع ل بسبب عدم مشروعية التصرف

إال ان ذلو يظهر ك زخرأو وقد يكون التصرف محل الوكالة غير مشروع لسبب "

فالوكالة غير القابلة ك ر من اي نوع آخر من الوكاالتفي الوكالة غير القابلة للعزل اكث

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

فات المتعلقة بالعقارات إال في ردني قد منع اي نوع من انواع التصر فالمشرع األ

دائرة ي تصرف بش نها إال في أوكذلو السيارات فقد منع ك راضيدائرة تسجيل األ
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من قانون تسوية االراضي  115وهذا ما تنص  ليه المادة ك الترخيص وكذلو السفن

 .(1)"من قانون التجارة البحرية االردني( 11)من قانون السير والمادة  1والمياه والمادة 

ونجد ان التطبيق العملي للوكالة غير القابلة للعزل في القانون االردني يبين ان 

ونادرا ما نجد وكالة من  ك سيارةأو الغالبية العظمى من تلو الوكاالت تتعلق إما بعقار 

ت ألسباب وقد تم اتباع تلو الطريقة في تنظيم تلو الوكاالك هذا النوع تتعلق بمنقول

فمنهم من ك المتعاقدون تنظيم تلو الوكالة لغايات  ديدة استمرخصوصا إذا  ك  ديدة

واإلفالت من تلو ك جراءات المتعلقة بالتصرف بالعقار ونقل ملكيتهباختصار اإليرغب 

ومنهم من يرغب بتجنب دفع مبال  ك االجراءات ونقل اجراءاتها وثقلها  لى شخص آخر

من يرغب بإ طاء الوكالة كعقد صوري  ومنهمك مالية كبيرة كرسوم نقل الملكية ولو ميقتا

تلو أو صورية مطلقة إليهام ان هناو شخص معين تعلق له حق في تلو االرض 

 .مع وجود ورقة ضد تنفي مضمون تلو الوكالة ك السيارة

وكالة غير قابلة للعزل فإن ذلو يا كان السبب الذي يدفع الموكل إل طاء أو 

كان سببا غير مشروع فإننا نكون امام بطالن فإذا ك السبب يجب ان يكون سببا مشرو ا

 .هذا البطالن الذي يكون نتيجة منطقية لعدم المشرو ية ك التصرف

                                                           

ك رسثالة ماجسثتير جامعثة الشثرق االوسثط ك للعثزل وأنقضثاء اجلهثا الوكالثة الخاصثة غيثر القابلثةك جبرحيدر سعيدك  (1)
 .12صك 1211
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التصرفات  ناظمة لعملية انتقال الملكية وسائرمام صراحة النصوص القانونية الأو 

والتي ك والسفنمن رهن وبيع وت جير وغيرها من التصرفات بش ن العقارات و المركبات 

فإنه ال يمكن ان يكون ك معينة امام دوائر التسجيل الخاصة بها باتباع شكليات تقضي

 .ي تصرف ال تتوافر فيه تلو الشكلية إال تصرفا باطالأ

و دم مشرو ية التصرف بش ن الوكالة غير القابلة للعزل تتمثل في  دة صور 

 :وهي  لى النحو التالي

 الفرع األول

 الرسوم ستر عقد البيع العقاري تهربا من

( الوكيل)فقد يقوم البائع بإ طاء المشتري وكالة غير قابلة للعزل تمكن المشتري 

من التصرف المطلق في  قار  معين دون ان يكون للموكل الحق في  زل الوكيل وال 

قد انجز ( الوكيل)وبذلو يكون المشتري ك في الحد من سلطته بالتصرف في تلو االرض

دها من شراء العقار دون ان يقوم بدفع االلتزامات المترتبة وحصل  لى الفائدة التي يري

ن كان العقد باطال في االساس  . ليه للدولة مع حفظ حقه في ذلو العقار وا 

وقد يستر المتبايعان  قد بيع العقار في صورة توكيل رسمي صادر  ن البائع "

المعقود  ليه ر للمشتري يتيص لهذا المشتري المستتر في صورة وكيل ان يستعمل العقا

ذا كان هذا العقار ارضا فقد يجيز هذا ك للغيرأو ويستغله ويتصرف فيه بالبيع لنفسه  وا 
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التوكيل للمشتري المستتر في صورة وكيل ان يبنيها وان يقوم بما يقتضيه ذلو من 

إنما  قد  ك مستور بعقد وكالةفنحن في الواقع إزاء  قد بيع ك استخراج تراخيص البناء

الة الصوري الذي يتيص للمشتري كتور في الخفاءو الظاهر للعيان هو  قد الو البيع مس

أو سواء باالستعمال ك المستتر في صورة وكيل ان يباشر سلطات المالو  لى العقار

ثم إذ يبيع ك بما يغنيه في الواقع  ن ابراز  قد شرائه للعقارك التصرفأو االستغالل 

كون قد با ه ب سم البائع المستتر في صورة موكل العقار بموجب التوكيل الصادر إليه ي

كمتصرف أو فال يظهر اسم المشتري المستتر في صورة وكيل كمتصرف في العقار 

بما يتيص له فعال ان يتجنب اداء رسوم التسجيل  لى تسجيل  قد مشتراه الذي ك إليه

حيث في ك ائعكما يتهرب من اداء ضريبة التصرفات العقارية كبك مستترا في الخفاءيظل 

وباسمه  ىالظاهر ال يبيع العقار باسمه بل نيابة  ن البائع المستتر في صورة موكل

فهذان غرضان غير مشرو ين لستر الوكالة للبيع يستهدف بهما ك با تباره وكيال  نه

 .(1)"المشتري المستتر في صورة وكيل التهرب مما هو واجب للخزانة العامة

                                                           

 11ص ك المرجع السابق ك الوكالة الساترة للبيعك سليم صام أنوارك  (1)
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 الفرع الثاني

 القابلة للع ل من اجل ستر عقد التصرف في شيء ممنوع التصرف فيه الوكالة غير

ك ن يكون ك فقد يكون الشيء موضوع التصرف مقيدا بشرط مانع من التصرف"

فاشترط الواهب شرطا يمنع فيه ك شخص معين آلت اليه ملكية  قار بواسطة الهبة

ن كان الشرط و ك وذلو للحفاظ  ليهك الموهوب له من التصرف في العقار الموهوب ا 

الشرط المانع من وان كان ك وذلو للحفاظ  ليهك المانع من التصرف في العقار الموهوب

التصرف اهمها ان هذا الشرط يفضي الى حبس االموال  ن التداول مع ان المصلحة 

حسن أحتى تصل الى ايدي من يستغلها  لى ك االقتصادية تقضي بتداول االموال

  .(1)"وجه

لمالو من سلطة التصرف في ملكه وهي السلطة التي ال تتصور نه يحرم اأثم "

ويضع المالو في مركز يشابه ك الملكية بدونها وبذلو يجهز الشرط  لى حق الملكيه ذاته

وظاهر ان النتيجتين السابقتين تنطويان  لى مساس بالنظام االقتصادي ك مركز المنتفع

سالمي تقرير صحة شرط المنع قه اإلللمجتمع وهو من النظام العام ولذلو فقد رفض الف

سالمية تطورا في الذي يعد ابعد المذاهب اإلك من التصرف بما فيه المذهب الحنبلي

ان العقد إذا كان له : الحنبلي في هذا المعنى و ةييموقد قال ابن تك تصحيص الشروط

                                                           

 .52صك المرجع السابق  ك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلها ك جبرحيدرك سعيدك  (1)
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وشرط فيه ما ينافي ذلو المقصود فقد جمع بين ك مقصود يراد في جميع صوره

مثل ذلو الشرط باطل ك فال يحصل شيءك اقضين بين ثبات المقصود ونفيهالمتن

 ليه في بادا كما ان الفكر القانوني قد استعصى  ك بل هو مبطل للعقد  ندناك االتفاق

ولهذا هاجم الفقهاء في فرنسا هذا الشرط ك التصرفير صحة شرط المنع من االمر تقر 

ذلو القضاء الفرنسي حيث قضى في اول وتبعه في ك  ندما تبدى في الحياة العملية

بيد ان الوضع العملي كان اقوى من منطق القانون المجرد فقد تبين ك االمر ببطالنه

ان ثمة حاالت يستند فيها شرط المنع من ك للقضاء الفرنسي في أواسط القرن الماضي

 خالفا لأصلك ف خذ يقضي بصحة هذا الشرط ك التصرف الى مسوغات  مليه معقوله 

ولحرية تداول ك اذا كان ال يتضمن اهدارا كامال لمضمون الملكيةك القاضي ببطالنها

 .(1)"األموال ك ن يكونلمدة ميقتة ولمصالص مشرو ة

نسبة لموقف القانون المدني االردني من الشرط المانع من التصرف ف ننا ما بالأ

من القانون ( 1211)نجد ان المشرع األردني قد اقر ذلو المبدأ حيث تنص المادة 

تقيد حقوق  وصية شروطاأو ليس للمالو ان يشترط في تصرفه  قدا كان : " لى المدني

صلحة وقصد منها حماية مك ذا كانت هذه الشروط مشرو ةإال إك المتصرف إليه

( 1212) وتنص المادة" الغير لمدة محدودةأو ك ليهالمتصرف إأو مشرو ة للمتصرف 

                                                           

 25ص+21المرجع السابق ص ك حق الملكية في ذاتهك سوار (1)
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شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوافر فيه يقع باطال كل ": لى ما يلي 

 ".حكام المادة السابقةأ

نالحظ ان المادتين السابقتين ذكرتا المصالص المشرو ة ولم توضحا تلو 

ان  لى ان تستو ب مصلحة الغير المصالص و ليه فان تلو المصالص من الوسع بمك

ن شرط المنع  لى أ 1211دة متصرف أوالمتصرف اليه وكذلو فقد أكدت الماال سواءا

الشروط  يرتب القانون جزاءا  لى من يخالف يجب ان يكون لمده معينه وليس مطلقا ولم

 .ليه اذا ما قام بالتصرف في المال محل شرط المنعإوخصوصا من قبل المتصرف 

مركز المتبرع  الوصية ألنأو شرط المنع من التصرف في الهبة  ن يردوالغالب أ

المشتري الذي يدفع ن أإذ ك  قود المعاوضةفي   ويندر أن يقعك بإمالئه فيهما يسمص له

 . ثمنا لما يشتريه ال يحرص  لى الحصول  لى شيء مثقل بمثل هذا الشرط

ك ويصص أن يرد شرط المنع من التصرف  لى العقار والمنقول  لى السواء"

ولكن يجوز ك كه وغالبا ما يقيد شرط المنع من التصرف حق المالو في التصرف في مل

وأشترط ك ومثله كما لو رتب المالو  لى ملكه حق انتفاع ألخرك أن يقيد حق المنتفع

كما يجوز أن يرد في ش ن إيراد مرتب مدى الحياة ك ن ك  ليه أال يتصرف بهذا الحق

 .(1)"ويشترط  ليه أال يتصرف في هذا اإليرادك يرتب شخص ألخر إيراد مدى حياته

                                                           

 21ص ك المرجع السابقك حق الملكية في ذاتهك سوار (1)
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فما هو الموقف في ك رع األردني قد أجاز مثل هذا الشرطوبذلو نجد أن المش

إ طاء وكالة غير قابلة للعزل من قبل شخص يملو حقا  ينيا  لى  قار مثقل بشرط 

 .مانع للتصرف؟

حق أو ال شو أن الشرط المانع من التصرف سواء أكان  لى حق الملكية 

 المنتفع من أنأو رف تصالمأو غل يد المالو فإنه يك أي حق  يني اخرأو االنتفاع 

حق أو المنتفع من أي  قار أو المتصرف أو و ليه فإن المالو ك يتصرف في ملكه

من اجل ك ال يستطيع أن يعطي شخصا أخر وكالة غير قابلة للعزلك  يني  لى  قار

فلو تعلق حق شخصي بالوكالة غير القابلة للعزل وكان .التصرف في ملكية ذلو العقار

منع التصرف فيها نسبة الى شرط مانع من التصرف فإن تلو محل الوكالة أرضا 

ن  بهاوال مجال إل مال تلو الوكالة والتصرف ك الوكالة هي وكالة باطلة في االصل وا 

الموكل ال يملو حق التصرف أصال اذ انه  حيث انك الغير بهاأو تعلق حق الوكيل 

 .فاقد الشيء ال يعطيهومن المنطقي ب ن 

ك فة الوكالة للنظام العام واألدابطار  دم المشرو ية مخالفي إوأخيرا فإنه يدخل 

رتب حقا لشخص فال يجوز إ طاء وكالة في لعب قمار وكذلو ال يجوز إ طاء وكالة ت

  .(1)ارتكاب جرائم  لىأو ك اإلخالل ب من البلد لى مر بقصد التو

                                                           

 121ص ك المرجع السابق  ك حق الملكية في ذاتهك سوار (1)
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 الثانيالمطلب 

 ا عن الوكالةبطالن الوكالة غير القابلة للع ل بسبب كون الحق نات

ك غير القابلة للعزل لم توجد في األصل إال لحماية حق قائم وموجود إن الوكالة

وليس منشئا له فلو كان الحق ناشئا  ن الوكالة فال  الحقفحكمها هو حكم كاشف لهذا 

ك ة أن تكون مصدرا للحق بحد ذاتهاتلو الوكالة ألنه ال يمكن للوكال مجال للقول بصحة

 .لحماية ذلو الحق فقط بل توجد وتنظم 

ن الوكالة غير القابلة للعزل إذا ما تم إضفاء تلو الصفة  ليها بحجة و ليه فإ

ف ن الوكالة للوكيل وكان ذلو الحق ناتجا  ن الوكالة ذاتها أو أنها تحمي حقا للغير 

ومن هذه األسباب أن ركن المحل قد ك سبابأهذه هي وكالة باطلة وذلو لعدة  والحالة

ك وكيل بالتصرف في شيء معينل الوكالة حماية الحق  ن طريق التذ أن محاختل إ

وبذلو يكون المحل قد أختل ألن ذلو المحل قد أختلف  ن حماية الحق بواسطة 

 .التوكيل بالتصرف إلى ترتيب حق مباشر ناتن  ن الوكالة

ول ال والسبب الثاني هو أن الوكالة غير القابلة للعزل وكنتيجة طبيعية للسبب األ

وهذا سبب ك إذ أنها تنقلب في ذلو إلى  قد بيعك يمكن أن ترتب حقا بالتملو مثال

 .لبطالنها في البيع العقاري 
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 المبحث الثاني

 االشكاليات الناتجة عن الموكل والوكيل

تعترض  التي عوائقالمبحث ال شو أنه سيشوبه بعض الإن البحث في هذا 

عزل ألسباب تعود إما للوكيل اوللموكل وأكرر األشارة طريق تنفيذ الوكالة غير القابلة لل

هنا إلى أن تلو االشكاالت قد تكون سببا من اسباب انتهاء الوكالة في األساس إال أنها 

 .الموكل مثالأو لم تعد كذلو بش ن الوكالة غير القابلة للعزل كوفاة الوكيل 

للعزل لسبب أوألخر  كاالت تنصب بهذه الصفة في الوكالة غير القابلةوتلو االش

أو واإلشكاالت التي تعود للموكل وكالة بشكل  ام حيث أنها قد تكون سببا في بطالن ال

ووجود ورثة ك و زل الوكيل من قبل الموكلك منها وفاة الموكل أوالوكيلك الوكيل متعددة

 :للوكيل وغيرها س قوم ببحثها  لى النحو التاليأو للموكل 

 االول المطلب

 لوفا  الموك

إن وفاة الموكل هي أحد أسباب إنتهاء  قد الوكالة بشكل  ام وهي ال تنصب 

إال أنها تسبب إشكاالت في طريق تنفيذها  ندما ك كذلو في الوكالة  غير القابلة للعزل

 .يموت الموكل

 :تنتهي الوكالة : " لى ما يلي من القانون المدني( 151)وتنص المادة 
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 .أالهلية إال إذا تعلق بالوكالة حق للغيربخروجه  ن أو وفاة الموكل  -1

نالحظ  لى النص السابق أنه قرر إنتهاء الوكالة بوفاة الموكل وأستثنى من ذلو 

 . "أال وهي إذا تعلق بالوكالة حق للغير حالة واحدة 

وتنتهي الوكالة بوفاة الموكل ذلو ان  قد الوكالة من العقود التي تقوم  لى "

 لى أن انتهاء الوكالة ال يكون ك ما توفي الموكل انتهت الوكالةاال تبار الشخصي ف ذا 

ف ذا تعاقد الوكيل مع الغير ك وأنما من تاريخ  لم الوكيل بهاك ا تبارا من تاريخ الوفاة

استنادا لعقد الوكالة بعد وفاة الموكل وهو يعلم بحصول الوفاة وكان الغير حسن النية 

 .ينصرف اثر هذا التصرف إلى ورثة الموكلفإن الوكالة تعتبر ال زالت قائمة و 

 لى ان القانون أوجب  لى الوكيل أن يتم العمل الذي بدأه إلى الحالة التي ال يخشى 

( 151)ادة وهذا ثابت من المك معها حصول الضرر حتى ولو كان يعلم بموت موكله

ال  الة التيللوكيل أن يقيل نفسه من الوك:"دني والتي تنص  لى من القانون المدني االر 

لغير و ليه أن يعلم موكله وأن يتابع القيام باأل مال التي بدأها حتى يتعلق بها حق ا

 لما أن أنتهاء الوكالة بوفاة ك حتى تبل  مرحلة ال يخشى معها ضرر  لى الموكل

فيجوز للموكل والوكيل ك الموكل ليست من النظام العام فيجوز أالتفاق  لى ما يخالفها
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فتبقى  تمرارها أذا توفي الموكل ويكون هذا أالتفاق صحيحاسبقاء الوكالة وااالتفاق  لى 

 .(1) "الوكالة قائمة رغم الوفاة

إذ استثنى  الموكل األصيل أما الوكالة غير القابلة للعزل فال يمكن انتهايها بوفاة"

ثة من المادة وكما رأينا بالفقرة الثالك المشرع تلو الوكالة من حكم االنتهاء في حالة الوفاة 

و ليه فإن تلو الوكالة تبقى قائمة ومستمرة ومنتجة ألثارها ك من القانون المدني (151)

ذا قصر في ذلو ك ويقع  بء تنفيذ مضمونها  لى الوكيلك حتى ولو توفي الموكل وا 

 .يكون مسيوال في مواجهة الغير المستفيد من تلو الوكالة

قد أشارت فقط ألى تعلق حق الغير الفقرة الثاثة  (151)ونالحظ أن المادة 

فما هو االجراء إذا تعلق حق الوكيل الشخصي ك بالوكالة حتى ال تنتهي بوفاة الموكل

 بتلو الوكالة؟

من القانون المدني االردني وكما رأينا بش ن الوكالة غير القابلة  (151)ن المادة إ

ونالحظ ك تعلق حق الوكيل إذا:أذا تعلق حق الغير بها والثاني:األول: للعزل هي نو ان 

قد قصرت  دم انتهاء الوكالة بوفاة الموكل  لى الوكالة غير ( 151/1)هنا أن المادة

بالرغم ك وأغفلت الوكالة التي يتعلق بها حق الوكيلك القابلة للعزل لتعلق حق الغير فقط

 لى  دم جواز  زل الوكيل في كلتا الحالتين فهل ذلو ( 151)من النص في المادة 

                                                           

 11ص ك المرجع السابقك الوكالة غر القابلة للعزلك قمر ابو (1)
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يعني أن المشرع قد قام بالتفرقة بين العزل والوفاة بش ن انتهاء الوكالة غير القابلة للعزل 

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

 .(1)"الوكالة؟

أذ المشرع األردني قد خلط في بعض ك سهلةيال ليست بإن االجابة  لى هذا الس"

في ك موضوع الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها وحق الغير االحيان في

ك المذكورتين في القانون المدني( 151والمادة  151/1)منها المادتين ك مواضيع  ديدة

حيث نجد أن ك من القانون المعدل لأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة (11)والمادة 

وهما تعلق حق  غير القابلة للعزل قد جمعها في نو ين النص العام اّلي يحكم الوكالة

ة التي ونجد أن النصوص األخرى قد قصرتها  لى الوكالك كيل بهاالغير وتعلق حق الو 

من القانون المدني يقتصر  (151/1)و ليه فإن نص المادة ك يتعلق بها حق الغير فقط

لقة باألموال غير المنقولة من القاون المعدل لأحكام المتع (11)فقط وكما نص المادة 

كما نص  (11)إن المادة ك  لى الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها فقط

فرار أموال أو ن الغرض منها بيع ضا تلو الوكالة بالوكالة التي يكو المشرع قد حصر اي

و لى  دم ك غير منقولة حيث نص المشرع بوضوح  لى  دم جواز  زل الموكل للوكيل

وألزم دائرة تسجيل األراضي بإتمام ك الوكيلأو هاء الوكالة في حالة وفاة الموكل انت

                                                           

 .111رجع سابق صالمك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك حيدر سعيدك جبر (1)
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وبذلو صفة اإللزام لتلو الدائرة في تنفيذ مضمن معاملة البيع والفرار لصالص المشتري 

  .(1) "تلو الوكالة

المتعلقة باألموال غير  من القانون المعدل لأحكام  (11)و ليه فإن نص المادة 

معالجة تلو المس لة المتعلقة بش ن نو ي شابه القصور التشريعي من حيث ة قد المنقول

ك ولم يعالن إال جانبا واحدا منها وهو تعلق حق الغير بالوكالةك الوكالة غير القابلة للعزل

والبد للمشرع التدخل لمنع هذا التناقض في ك مدني 1فقرة  151وكذلو نص المادة 

نو ي الوكالة غير القابلة للعزل  لى حد تلو االحكام أحكام القانون وأن يشمل في 

تلو  مضمون أنه في حالة وفاة الموكل ف ن االلتزام بتحمل أ باء تنفيذ وال شوك سواء

الوكالة ينتقل إلى الورثة ويكون ذلو ملزما لهم بحيث ال يجوز لهم اإل تراض  لى تنفيذ 

 .ا منهالة جزءالتي يكون  ادة موضوع الوكاو ك الوكالة بحق التركة

 الثاني المطلب

 وفا  الوكيل

 ام ولكنها ال  الحظنا أن وفاة الموكل هي أحد أسباب انتهاء الوكالة بشكل"

وكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها أما بالنسبة لوفاة تنتصب كذلو في ال

كل مو تهي الوكالة بموت الوكيل ألن الالوكيل فإن األمر مختلف بعض الشيء حيث تن

                                                           

 111المرجع السابق صك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك حيدر سعيدك جبر (1)
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ذا  كان الوكيل قد اختاره وكيال ال تبار شخصي فيه فال يحل ورثته محله بعد موته وا 

لنالحل ك ولو كان هذا الحل اختيارياك شخصا معنويا أخر انتهت الوكالة بحلهأو شركة 

ذا تعدد  بالنسبة إلى الشخص المعنوي هو بمقام الموت بالنسبة للشخص الطبيعي وا 

تنته الوكالة إال بالنسبة إلى من مات منهم إذا كان الباقون لم ك الوكالء ومات احدهم

وال تنتهي الوكالة بمجرد موت ك يملكون أن يستقلوا بتنفيذ الوكالة بالنسبة لهم جميعا

اذا توافرت فيهم األهلية وكانوا  لى  لم بالوكالة ان ك بل يجب  لى ورثتهك الوكيل

تخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال يسار وا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وان ي

 .(1)"وتبقى الوكالة قائمة فيما يتعلق بهذه األ مال التحفظيةك لصالص الموكل

في إطار ووجهة النظر السابقة ألستاذنا الكبير  بد الرزاق السنهوري جاءت "

ك من حيث أن الوكالة تقوم  لى اال تبار الشخصي من ناحية الموكلك الوكالة العادية

إال ان األمر مختلف في الوكالة غير القابة للعزل في بعض ك ي مواجهة الوكيلوف

بل إن تلو ك أذ ان الموكل في بعض األحيان ال تكون له سلطة اختيار الوكيلك االمور

إذ لذلو الغير الحق في إختيار ك من تلو الوكالة (الغير)السلطة هي من حق المستفيد 

ذلو الوكيل من اهل الثقة لدى الغير المستفيد والذي شخص الوكيل ألنه ال بد ان يكون 

                                                           

 152صك المجلد األولك المرجع السابقك الجزءالسابعك الوسيطك السنهوري (1)
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ويكون واثقا من التزامه بتنقيذ مضمون الوكالة والقيام باالجراءات ك بواسطته يحفظ حقه

 .الالزمة

فإنها  للوكيل شخصيلقابلة للعزل والتي يتعلق بها حق أما بالنسبة للوكالة غير ا

نالوكيل  بموت رأي الباحثتنتهي وحسب  كانت ببيع وفرار أموال غير منقولة  حتى وا 

من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير  (ب/11)وذلو ان نص المادة 

لم أجد في القانون المدني وكذلو ك أراد بها الوكالة المتعلق بها حق للغير المنقولة قد

الوكيل بعدم انتهاء الوكالة غير القابلة للعزل اذا تعلق بها حق نص خاص يسا دنا

الوكيل إذا تعلق حقه الشخصي  بموتو ليه فإن تلو الوكالة تنتهي ك بموت الوكيل نفسه

 .(1)"وليس امام الورثة هنا سوى أن يطالبوا ببدل العطل والضرر المحتمل الوقوعبها 

 الثالث المطلب

 الوكيلأو فقدان اهلية الموكل 

أتحدث له و ليه سوف هذا الموضوع في الفصل الثاني من الرسا في بحثت سابقا

الوكالة غير   لىالوكيل أو ت ثير فقدان اهلية الموكل مدى ية لذلو  ن ناح بشكل موجز

االهلية القانونية الالزمة في الوكيل  وجودالى انه ال بد من  بينت سابقافقد ك القابلة للعزل

                                                           

 111المرجع سابق صك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك جبرحيدر سعيدك  (1)
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ذا ما  فقد تلو االهلية فإنه  تحريرحتى يتمكن من  أهليته وال  يفقدالوكالة بشكل  ام وا 

 .التعاقد وبالتالي تنتهي الوكالة بفقدان أهلية الموكلا يمكنه

ب هلية  فيجب أن يتمتع أطراف الوكالةالعقود  كسائروالوكالة بصفتها  قد مثل 

 .أنه ال يوجد أختالف بين أهلية األداء وأهلية الوجوباالداء القانونية حيث 

 تمنصاهلية ساكنة بمعنى انها وأهلية الوجوب التي تثبت لإلنسان  بارة  ن 

وترتيب االنسان  هذا الحقممارسة معين ولكن تجعله يتحمل بالتزام أو للشخص حقا 

ذا اردنا ان نعرف  ك إلى ما يسمى في القانون ب هلية االداء ترجعااللتزام  لى نفسه  وا 

لزام  ياشخصلممارسة حقوقه  الفردهذه االهلية لقلنا ان اهلية االداء  بارة  ن صالحية  وا 

لية االداء وفي الواقع من االمر فإن اه ك كذلوبنفسه بشكل  ام لتزامات تحمل االنفسه ب

 .(1)فات القانونيةهي اهلية إبرام التصر 

كل شخص : "من القانون المدني االردني  لى ما يلي( 11)وقد نصت المادة 

هلية لمباشرة حقوقه يبل  سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر  ليه يكون كامل األ

 ."وسن الرشد هي ثماني  شرة سنة شمسية كاملة ك المدنية

من هنا نرى ان اي تصرف يقوم به الشخص فال بد له من ان يكون متمتعا 

فال بد ان تتوافر االهلية  ك ب هلية كاملة وما  قد الوكالة إال واحدا من تلو التصرفات

                                                           

 22صك المرجع السابقك المدخل إلى  لم القانون ك حزبون (1)
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فإذا ما فقد الموكل اهليته  ك كالة لشخص آخرالكاملة بحق الموكل إذا ما اراد ا طاء و 

سفه فإن  قد الوكالة يصبص باطال أو  يب من  يوب االهلية كعته أو شابها نقص أو 

 .وك ن لم يكن

 ولكن ما هو الموقف بالنسبة للوكالة غير القابلة للعزل؟

 ن طبيعة الوكالة بشكل  واضحاال شو ان طبيعة تلو الوكالة تختلف اختالفا 

وقد ميز المشرع االردني بش ن الوكالة غير القابلة للعزل بين الموكل والوكيل في  ام 

تنتهي " :من القانون المدني  لى( 151)حال فقدان احدهما ألهليته فتنص المادة 

 :الوكالة

 .بإتمام العمل الموكل به -1

 .بإنتهاء األجل المحدد لها -1

 .الوكالة حق الغيربخروجه  ن االهلية إال إذا تعلق بأو  الوكيلبوفاة  -1

غير ان  ك لخروجه  ن االهلية إال إذا تعلق بالوكالة حق الغيرأو بوفاة الموكل  -1

فعليه ان يخطر الموكل . الوصي إذا  لم بالوكالة وتوافرت فيه االهليةأو الوارث 

 ."بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال المصلحة الموكل
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وصا الفقرتين الثالثة والرابعة انهما ميزتا فيما نالحظ  لى النص السابق وخص"

بين فقدان اهلية الموكل وفقدان اهلية الوكيل إذ ان االصل ان الوكالة تنتهي بفقدان 

قد استثنت من ذلو االنتهاء فيما إذا ( 151/1)ولكننا نالحظ ان المادة ك اهلية الموكل

ادة  لى  دم انتهاء تلو الوكالة كانت الوكالة قد تعلق بها حق الغير فقد اكدت تلو الم

ومرتبة زثارها وواجبة التنفيذ من قبل الوكيل إذا ك بفقدان الموكل ألهليته بل تبقى سارية 

اما بالنسبة ك ومن قبل دائرة االراضي إذا كانت متعلقة بعقارك كانت متعلقة بمنقول

مختلفا بش نه  ن  لفقدان اهلية الوكيل فإننا نجد ان المادة المذكورة قد اوردت حكما

إذ اقرت ان الوكالة تنتهي بفقدان الوكيل ألهليته حتى ولو تعلق بها حق  ك الحكم السابق

الوصي إذا  لموا بالوكالة وكانت تتوافر فيهم االهلية ان أو مشيرة إلى ان الورثة  ك الغير

حيث لم يخطروا الموكل في حالة الوفاة فقط ولم تشر المادة الى حالة فقدان االهلية ب

الوصي بإ الم الموكل بذلو و ليه فإن حكم تلو أو تنص  لى وجوب قيام الوارث 

من القانون المدني هي ( 151)فالمادة ك الحالة يختلف بش ن العقار  نه بش ن المنقول

النص العام الذي يحكم جميع الحاالت الوكالة غير القابلة للعزل سواء كانت متعلقة 

من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال ( ب/11)المادة  إال أنك بمنقولأو بعقار 

غير المنقولة قد انهت الخالف بش ن العقار إذ نصت  لى وجوب تنفيذ مضمون تلو 

و ليه فمن باب اولى  ك الوكيل  لى حد سواءأو الوكاالت حتى في حالة وفاة الموكل 
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الوكيل أو من الموكل  ان يبقى مفعول تلو الوكاالت قائما في حالة فقدان اي

 .(1)"ألهليته

 الرابع المطلب

 امتناع الورثة عن تنفيذ مضمون الوكالة

أو تبين لما فيما سبق ان الوكالة غير القابلة للعزل ال تنتهي بوفاة الموكل 

 فما هو الموقف بالنسبة للورثة في هذه الحالة؟ ك الوكيل

 ك وهما تعلق حق الغير بالوكالة ك ال بد لنا في هذه الجزئية ان نفرق بين حالتين

من القانون المدني قد نصت ( 151)وكما رأينا ان نص المادة  ك بها الوكيلوتعلق حق 

وقد قصد  ك  لى  دم جواز  زل الوكيل فقط في حالتي الوكالة غير القابلة للعزل

القانون المدني بالوكالة غير القابلة للعزل فقط  دم امكانية  زل الوكيل من قبل 

من القانون ( ب/11)والدليل  لى ان المادة  ك الوكيلأو ولم يعالن وفاة الموكل ك الموكل

وهو قانون خاص قد فصلت تلو  ك المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة

إدراكا من المشرع  ك الوكيلأو ونصت بشكل صريص  لى حالة وفاة الموكل  ك المس لة

الوكيل أو وكل تختلف اختالفا واضحا  ن وفاة الموكل ان مس لة العزل بإرادة الم

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

                                                           

 .115المرجع سابق صك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك جبرحيدر سعيدك  (1)
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ما القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة قد قصرت تلو الوكالة  لى 

 .تختلف في كلتا الحالتينفإن مس لة الورثة  و ليه ك يتعلق بها حق الغير فقط

فالورثة في الوكالة التي يتعلق بها حق الغير ملزمون بتنفيذ محتوى تلو الوكالة 

وتقوم دائرة تسجيل االراضي بالوكالة  ك وال مجال أل مال إرادتهم في ذلو ك جبرا  نهم

 حق ولكن ماهو الموقف بالنسبة للوكالة التي يتعلق بهاك المتعلقة بتولي ذلو العمل

اال تراض  لى تنفيذ مضمون أو فهل لورثة الموكل االمتناع ك وتوفي الموكل ك الوكيل

 الوكالة لصالص الوكيل؟

ينهي الوكالة وال يجوز للورثة ان يحلوا محل  الوكيلموت إن األجابة ستكون ب ن 

والوكيل يعبر  ن إرادة من وكله ك المتعاقد في تنفيذ ما ألتزم به إال في حدود صيقة جدا

 لى ان إرادة الوكيل ك حيث يترتب انتهاء الوكالة بموت الموكلك   ن إرادته الشخصيهال

ويمكن القول ايضا ب ن ورثة  انتهتفال يستطيع ان يعبر  ن إرادة  ك قد زالت بموته

كون الوكالة من العقود التي يكون  الموكل ال يثقون بالوكيل كما وثق به موكلهم المتوفي

   .(1)عاقدين محل ا تبار لدى المتعاقد االخرفيها شخصية احد المت

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 

                                                           

 515ص 1المرجع السابق ك مجلد االول  ك جزء السابع ك الوسيط ك السنهوري (1)
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ولم يتم  ك غير منقولةال يستطيعوا ان يعترضوا  لى ذلو إذا كانت الوكالة متعلقة ب مو 

اما إذا  ك الوكيلأو النص في متن الوكالة  لى  دم انتهائها حتى في حالة وفاة الموكل 

ن كان ال  ك ا تبار خاصذلو في الوكالة فإن إرادة الموكل هي محل  تم النص  لى وا 

كالة يمكن التعبير  ن إرادة ميت فال مجال في هذه الحالة إال ان يقوم الورثة بإ طاء و 

ن لم يقوموا بذلو  ك اخرى تعبر  ن التزامهم بما التزم به مورثهم الموكل لم يقوموا أو وا 

فإن لم يقوموا بذلو فإنهم يكونوا مسيولين في مواجهة الغير  ك باشرة  ن الحقبالتنازل م

 .اي ضرر يلحق بالغيركيل إلى درجة المطالبة بالتعويض  ن الو أو 
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 الفصل الرابع

التطبيق لدى  والقانون الواجب ، غير القابلة للع ل الوكالةناتجة عن لت ااالشكاال

 الدوائر المختصة

من حق  هو  قد غير الزم باألساس إذ انه ان  قد الوكالةب شرنا سابقاأكما 

القانون المدني قد نص في العديد وكذلو فإن ك الموكل ان يعزل وكيله في اي وقت يشاء

نهاء الوكالة وبالضمان الذي يتحمله الموكل في حالة من مواده  لى مسائل متعلقة بإ

وكذلو فإن التطبيق العملي امام  ك في وقت غير مناسبأو  زل الوكيل دون وجه حق 

الدوائر المختصة بش ن الوكالة غير القابلة للعزل يشوبه بعض الغموض واإلشكاليات 

 :ود التاليةاالحيان و ليه فإنني س بحث في تلو اإلشكاالت في البنبعض في 

 األول المبحث

 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

 ت الناتجة عن كون عقد الوكالة عقد غير ال م وفكر  الضماناإلشكاال

للموكل ان يعزل وكيله : "من القانون المدني  لى ما يلي( 151)تنص المادة 

كانت صدرت لصالص الوكيل فإنه ال يجوز أو متى اراد إال إذا تعلق بالوكالة حق للغير 

 ."يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحهأو للموكل ان ينهيها 

لو قبل ويكون ذ ك  دة حرية الموكل في  زل وكيله بإرادته المنفردة متى شاءافالق

 ك جانب الوكيل انتهت الوكالة بذلو من إنهاء العمل الموكل به فإذا تم العمل الموكل به

وال مجال للقول بجواز العزل ويمكن تعليل ذلو بالقول ب ن الوكالة هي في االصل 

ي الوكالة هي في االصل لمصلحة فإذا رأى الموكل ان مصلحته ف ك لمصلحة الموكل

وكل ان مصلحته في الوكالة لم تعد قائمة كان له ان ينهي الوكالة فإذا رأى الم ك ليوكال

 بعزل الوكيل وكما للموكل ان يعزل الوكيل كذلو له من باب اولى ان يقيد من وكالته

قييد الوكالة بالبيع دون قبض الثمن ويكون هذا  زال ك ن يوكله في البيع وقبض الثمن بت

 .(1)جزئيا من الوكالة

تقييد أو ا الى ان المشرع قد قيد حرية الموكل بعزل الوكيل وتجدر االشارة هن

 :شرطين مهمين وهماأو الوكالة بقيدين 

                                                           

 .12ص ك جع السابقالمر ك الوكالة غير القابلة للعزلك ابو قمر (1)
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 .ان يكون العزل في وقت مناسب -1

 .ان يكون العزل مبررا ومقبوال -1

الموكل يلتزم : "من القانون المدني والتي تنص  لى( 151)وذلو بموجب المادة 

بغير مبرر أو ء  زله بوقت غير مناسب بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جرا

 ."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 

 .(1)في حالة ما دون ان يكون نفس الشيء سببا مقبوال في حالة اخرى

القانون حق الموكل في  زل الوكيل في هذا فقد قيد ك وفي القانون المصري

 :حالتين

يعزل الوكيل بالرغم  من فإن الموكل يمكن ان ك إذا كانت الوكالة ب جر :الحالة االولى

لما كان للوكيل مصلحة في االجر فقد اوجب القانون ان يكون  زل الوكيل  ولكن ك ذلو

في وقت أو ك فإذا  زل الموكل الوكيل بغير  ذر مقبولك سبوفي وقت مناك لعذر مقبول

ولكنه يرجع بالتعويض ك غير مناسب كان العزل صحيحا وانعزل الوكيل  ن الوكالة

ك ن يقضي له باألجر كله ك  لى الموكل  ن الضرر الذي اصابه من جراء هذا العزل

                                                           

 .51صك المرجع السابقك الوكالة غير القابلة للعزلك ابو قمر (1)
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في هذه الحالة  ألن العزلك بعضه بحسب تقدير القاضي للضرر الذي لحق الوكيلأو 

والوكيل هو الذي يحمل  بء إثبات ان  زله ك ينطوي  لى تعسف يستجوب التعويض

ألن االصل ان الوكيل ال يتقاضى ك كان بغير  ذر مقبولأو كان في وقت غير مناسب 

تعويضا  ن  زله فإذا طالب بالتعويض وجب  ليه ان يثبت السبب القانوني الذي 

 .(1)يستحق من اجله التعويض

ووجهة النظر السابقة ألستاذنا السنهوري تقيم ضمان الضرر  لى السبب 

من القانون ( 151)وهذا ما اسعفتنا به المادة ك المشروع الذي يرتب التعويض للوكيل

المدني والتي ا طت الحق للوكيل بمطالبة الموكل بضمان الضرر إذا كان  زله في 

 .دون سبب مقبولأو وقت غير مناسب 

ضمان الضرر ذلو ان يكون مطالبة الوكيل للموكل مستندة الى ويستشف من 

 سلفت فما هو ذلو السبب؟إسبب مشروع كما 

ن إستعمال الحق حيث من المعروف إإن ذلو السبب يعود إلى فكرة التعسف في 

ي وقت أ قد الوكالة هو  قد غير الزم بحد ذاته ومن حق الموكل  زل الوكيل في 

من ( 55)ستعماله وفي ذلو تقول المادة إرهون بعدم سوء ن ذلو الحق مأإال ك يشاء

 :القانون المدني ما يلي

                                                           

 .551صك ولالمجلد األك 1الجزء ك الوسيطك السنهوري (1)
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 "يجب الضمان  لى من استعمل حقه استعماال غير مشروع" -1

 .ويكون استعمال الحق غير المشروع -1

 .إذا توفر قصدي التعدي-أ

  .إذا كان المصلحة المرجوة من الفعل غير مشرو ة-ب

 .ناسب مع ما يصيب الغير من الضررإذا كانت المنفعة منه ال تت-ج

 ."إذا تجاوز ما جرى  ليه العرف والعادة -د

ن فكرة  دم المشرو ية توجب الضمان حتى ولو كان التصرف أومن ذلو نرى 

حقا لمن قام فيه ولكن إذا ما تجاوز بتصرفه هذا حدودا معينة فإن ذلو التصرف يخرج 

 .ضمانمن اطار المشرو ية إلى  دمها وبذلو يوجب ال

والضمان المقصود هو ضمان الضرر الناتن  ن  زل الوكيل في الوكالة العادية 

مر كذلو بش ن تلو فإذا كان األك رع صفة  دم اللزوموهي الوكالة التي ا طاها المش

الوكالة فإنه من باب اولى ان يكون االمر اكثر إقنا ا بضرورة ضمان الضرر الناتن 

وهي الوكالة التي لم يسمص ك الة غير القابلة للعزل ن  زل الموكل للوكيل في الوك

وفي هذه الحالة فإن الموكل يكون مسيوال  ن جبر كل ك بتداء من  زل الوكيلإللموكل 

بالغير إضافة إلى التعويض المناسب والذي تقرره المحكمة  ن أو ضرر يلحق بالوكيل 

 .الوكيلأو الضرر الذي يلحق بالغير 
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ز االردنية التعويض الذي يطلبه الوكيل بسبب  زله وقد حصرت محكمة التميي

إذا : "حيث تقولك من وكالة غير القابلة للعزل بالثمن الذي دفعه ثمنا لقطعة االرض

التي حصر الوكيل مطالبته بالتعويض  ن الضرر الذي لحقه نتيجة  زله  ن الوكالة 

 ك لتي وكل ببيعهابدا ي ان الموكل قبض ثمن االرض اك يد ي انها غير قابلة للعزل

فإن حق الوكيل ينحصر بالمطالبة بالثمن الذي قبضه الموكل وليس له المطالبة 

 .(1)"بالتعويض  ن العزل با تبار ان المبل  المدفوع دين في ذمة الموكل

 الثاني المطلب

 واستحالة التنفيذ غير القابة للع ل انقضاء اجل الوكالة

بشكل تنتهي بهما الوكالة نفيذ هما سببان ستحالة التا  جل الوكالة و أإن انقضاء 

نتهت المدة إنه تبقى آثار الوكالة إذا ما إن  قد الوكالة يصبص ك ن لم يكن إال أ ام إذ 

 .لوكيلتجاه ا من الموكل الممنوحة

حيث  ك بشكل  ام النتهاء العقود العمل الموكل به هو الطريق الطبيعي تماما  و 

 إتمامألن ك الذي تم التوكيل فيه إتمام العمل ن طريق تنتهي به الوكالة انتهاء م لوفا 

وكما تنتهي الوكالة بإتمام العمل تنتهي كذلو بعدم ك العمل يجعل العقد غير ذي موضوع

فيما اذا كان ن ثار خالف فإك حيث تنتهي بذلو مهمة الوكيلك إنهاء العمل و دم نجاحه

                                                           

 1551ص 1221سنة  1 ك 1مجلة نقابة المحامين العددان  21\52تمييز حقوق رقم  (1)
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اضي الموضوع هو الفيصل في كان قك الوكالةفيذ نت في الوكيل قد نجص ام لم ينجص

جل المحدد للوكالة نتهاء األما بالنسبة إلأك بإتمام العمل في محل الوكالة وقد يرتبطك ذلو

لمدة  مقهىأو نتاج رخام إشركة  مال مستمرة كالتوكيل في إدارة أفقد تكون الوكالة في 

نتهاء إتنتهي ب يجارزمنيا كاإل والوكالة في هذه الحالة إنما تكون  قداا ك مثال اربع سنوات

جل في تنفيذ الوكالة نتهاء األإ فإن استمر الوكيل بعدك المدة المحددة في  قد الوكالة

كما هو الحال في للوكالة  اتجديدضمنيا ه  د ذلو بعلم الموكل ودون ا تراض من

 .(1)ةجار التجديد الضمني في  قود اإل

الوكالة بشكل  ام وذلو نها تختلف  ن أإن الوكالة غير القابلة للعزل ال شو 

ردني بقيد يحدد فيه فالوكالة تلو قيدها المشرع األك واستحالة تنفيذهاجلها أنتهاء إبش ن 

من القانون المعدل لأحكام ( أ/11)إذ جاء في المادة  ك مدتها بخمس سنوات فقط

لة فرار اموال غير منقو أو الوكاالت ببيع : "المتعلقة باألموال غير المنقولة حيث تنص

تعمل بها دوائر . التي ينظمهاأو يصدقها كتاب العدل داخل المملكة أو التي ينظمها 

تصديقها وتعتبر ملغاة إذا لم تنفذ أو التسجيل خالل خمس سنوات من تاريخ تنظيمها 

( 11)وكذلو الفقرة ب من المادة ( الدوائر خالل المدة المذكورة لدى تلواحكامها 

                                                           

 111ص ك المرجع السابقك العقود المسماة ك السرحان (1)
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السنوات الخمس وحددتها بالوكاالت التي يرتبط بها حق المذكورة فقد نصت  لى مدة 

 .وكان موضو ها بيع اموال غير منقولة للغير فقط

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 

 ك هو الوكالة التي تتضمن بيع وفرار امول غير منقولة ويتعلق بها حق الغير فقط فقط

المذكورة  لى الوكاالت ( 11)من المادة  (أ)وتنطبق تلو المدة وبموجب نص الفقرة 

 .ويتعلق بها حق الغير فقطك العادية التي موضو ها  بيع وفرار اموال غير منقولة

الوكاالت غير القابلة للعزل تكون مدتها جميع إن التطبيق العملي استقر  لى ان 

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 

المتعلقة باالموال غير  من القانون المعدل لأحكام( أ/11)الموكل بينما جاء نص المادة 

المنقولة محددا فقط  لى الوكاالت التي تتعلق ببيع وفرار االموال غير المنقولة سواء 

ويستثنى من ذلو الحكم كل تصرف سوى ك وكالة غير قابلة للعزلأو كانت وكالة  ادية 

دة نقضاء مإن الوكالة تبقى سارية بعد أمثل الرهن إذ البيع والفرار فتعلق بالعقارات 

السنوات الخمس حتى ولو لم يتم تنفيذ مضمونها بهذا الش ن إال إذا تم النص بمتنها من 

 .فتكون تلو المدة محل ر اية واحترامك قبل الموكل  لى مدة اقصر
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قصورة فقط ومتعلقة بش ن الوكاالت التي تتعلق و ليه فإن مدة الخمس سنوات م

  .(1) "ابلة للعزل لم الانت غير قببيع وفرار اموال غير منقولة سواء ك

يالت  لى القانون المعدل لالحكام المتعلقة باالموال غير التعدولكن وبعد صدور 

فقد اصبحت مدتها فقط  ام  الخاصة بالوكالة غير القابلة للعزل 1211المنقولة لسنة 

أما ما قبل هذا التاريخ بقية مدة  11/5/1221للوكاالت المنظمة بعد تاريخ  ة واحد

  .(2)لة خمسة سنواتالوكا

بالتدقيق وبعد المداولة القانونية "وفي هذا الصدد قررت محكمة التمييز ما يلي 

و زهرة ك نجد أن وقائع هذه الد وى تشير الى أن المد يين  بد الرحمن الجعفري

لدى محكمة غرب  مان بمواجهة المد ى ( 112/1211)القطاوي أقاما الد وى رقم 

 :ميسسين د واهما  لى الوقائع التالية ك  ليه فرح فرح ابو جابر

قام المعى  ليه بعمل وكالة لدى كاتب العدل غرب  مان  1221-1-11بتاريخ  -1

( 111)وكالة غير قابلة للعزل في قطعة االرض رقم ( 1511/1221)تحت الرقم 

سويمة الشمالي من أراضي الشونة الجنوبية باسم المد يين وقد قبض  (1)حوض 

الف وأن هذه الوكالة قد أنتهت بعد مرور  ام  (111)لثمن والبال  المد ى  ليه ا

وقام المد ى  ليه بتجديد هذه الوكالة لدى كاتب العدل شمال  مان باسم المد يين 
                                                           

 .111المرجع سابق صك الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل وأنقضاء اجلهاك حيدر سعيدك جبر (1)
 .1211لسنة ( 11)غير المنقولة رقم  من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باالموال( 11)مادة  (2)



103 
 

 

بنفس قطعة االرض موضوع ( 11111/1222)وتحمل رقم  1222-1-15بتاريخ 

 .الوكالة األولى وانتهت هذه الوكالة بعد مضي  ام 

هذه الوكالة العدلية ال يستطيعان التصرف في قطعة األرض موضوع  بعد أنتهاء -1

الف دينار حيث أنه  111الوكالة فقاما بمراجعة المد ى  ليه السترداد الثمن والبال  

ال يوجد أي تغيير في المراكز القانونية وأن قطعة االرض ما زالت باسم المد ى 

 .(1)" ليه إال أنه أمتنع مما أستوجب اقامة الد وى

                                                           

 1211سثثثثثنة  ك المجلثثثثثد الخثثثثثامس ك العثثثثثدد االول ك مجلثثثثثة نقابثثثثثة المحثثثثثامين ك 1111/1211تمييثثثثثز حقثثثثثوق رقثثثثثم  (1)
 1122ص
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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

عطاء الوكالة ء معاملة رهن من ببل الموكل بعدإإيقاع الحج  من ببل المحكمة و إجرا

 ائر  التسجيل القيام بالتسجيلورفض د

ا اله هي إشكاليات مترابطة مع بعضها البعض  المذكورةإن االشكاليات الثالثة 

وتيدي إلى نتيجة واحدة وهي  دم امكانية تنفيذ مضمون الوكالة غير القابلة للعزل من 

 .نية القياس  لى ذلو بش ن المركباتمع االشارة الى امكاك قبل دائرة تسجيل االراضي

مام إتمام تنفيذ الوكالة امام دائرة تسجيل االراضي  ملية حجز من أفقد تقطع الطريق 

قبل المحكمة  لى قطعة ارض معينة تكون محال لوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق 

وقد ك وبعد إ طاء الوكالة بإيقاع رهن  ليها( مالو االرض)وقد يقوم الموكل ك الغير بها

 .آخر سجيل تنفيذ مضمون الوكالة غير القابلة للعزل ألي سببترفض ايضا دائرة الت

إن : "ما مضمونهاشكالية ايقاع الرهن بلقد تعرضت محكمة التمييز االردنية الى 

لى كون الراهن إمن القانون المدني تشترط لصحة  قد الرهن باإلضافة ( 1111)المادة 



105 
 

 

وكالة غير القابلة للعزل بسبب ان يكون اهال للتصرف فيه والموكل في المالكا للعقار 

 .(1)"تعلق حق الوكيل بها ال يعتبر اهال للتصرف إذ انه يتعبر مسلوب حق التصرف

و ليه فإن اي تصرف برهن العقار من قبل الموكل في الوكالة غير القابلة للعزل 

وقياسا  ليه إذا ما وقع حجز  لى العقار وذلو لحساب ك الستحالة تنفيذه يعتبر باطال

ن يكون الموكل مدينا فيه بعد إ طائه وكالة يتعلق بها حق الغير فإن ذلو الحجز دي

شخصي يقع باطال إذ ان الموكل ال يمكنه التصرف في ذلو العقار وال ال يوحسب رأي

وذلو لما جاء في من إهدار لحق  ك التنفيذمجال للتنفيذ  لى هذا العقار من قبل دائرة 

ذا ما قامت دائرة االراضي يتنفيذ مضمون قرار الحجز ك الغير الذي تعلق بتلو االرض وا 

من ( ب/11)وتقدم إليها شخص معين بوكالة غير قابلة للعزل تنطبق  ليها نص المادة 

القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة فإن تلو الوكالة واجبة التنفيذ إذا 

ا كانت الحقة  لى الحجز فال مجال أما إذك كان تاريخها سابقا  لى تنفيذ الحجز

لتنفيذها إذ ان الموكل في هذه الحالة يكون قد تصرف بما ال يملو سندا لنص المادة 

وقد يقع الحجز من قبل المحكمة  لى قطعة ارض معينة ك المذكورة سابقا( ب/11)

ويكون صاحب االرض تلو قد ا طى ك بحجة وجود دين لشخص  لى صاحب االرض

د اء امام المحكمة إلثبات حقه فيقوم صاحب الحق بالوكالة باإلك بلة للعزلوكالة غير قا

                                                           

 .1111ص ك 1211 ك مجلة نقابة المحامين ك 111/11تمييز حقوق رقم (1)
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وذلو قبل تاريخ  – فيه مدة السنوات الخمس وتطول فكرة المحاكمة االى حد تنقضي

قد انقضت فإنه والحالة هذه وسندا لقا دة قطع التقادم فيجب  لى دائرة  -11/5/1221

غير القابلة للعزل لتعلق م حامل الوكالة سإاالراضي ان تقوم بتسجيل قطعة االرض ب

إال اننا نجد ان محكمة التمييز االردنية قد اتجهت اتجاها معاكسا بهذا الش ن ك حقه بها

لأحكام المتعلقة من القانون المعدل ( ب/11)يستفاد من احكام المادة ": حيث قالت

ي ضفون المذكورون فيصدقها المو أو باألموال غير المنقولةان الوكاالت التي ينظمها 

المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير  1211لسنة 11أ من القانون رقم /11المادة 

المنقولة والمتضمنة بيع وفرار االموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير واجبة التنفيذ 

ان مدة الخمس سنوات ليست أو تصديقها أو خالل خمس سنوات من تاريخ تنظيمها 

نما هي مدة صالحية استعمال الوكالة بحيث ال يستطيع الوكيل ممارسة هذه مدة تق ادم وا 

وتنتهي الوكالة بانقضاء اجلها ك الصالحيات بانقضاء خمس سنوات من تاريخ اصدارها

وال يطبق بش ن هذه المدة االحكام ك من القانون المدني 151/1المحدد  مال بالمادة 

 ك من القانون المدني( 111)المنصوص  ليها بالمادة المتعلقة بوقف التقادم وانقطا ه 

ن كان يتعلق بها حق للوكيل  و ليه فإن الوكالة المعطاة من المميز ضده الثاني للميز وا 

من القانون المدني فقد مضى  لى ( 151)وال يجوز للموكل  زله  مال بالمادة 

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



107 
 

 

االرض موضوع الوكالة وال تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون 

 .(1) "بالتالي الد وى المقامة باالستناد اليها غير مستندة إلى اساس قانوني

 المطلب الثاني

 الوكالة غير القابلة للع ل ووجود وربة ضد صورية

من القانون المعدل ( 11)بموجب المادة ما الموقف إذا ما تم إ طاء وكالة 

لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة وقام الموكل بتنظيم ورقة ضد بينه وبين الوكيل 

 الغير تفيد خالف ما هو وارد في الوكالة المعطاة للوكيل لحفظ حق الغير؟أو 

ة المذكورة قد سمحت بالتصرف باألموال غير المنقول( 11)ال شو ان المادة 

بواسطة الوكالة  غير القابلة للعزل لتعلق حق الغير بها وهذا استثناء  لى االصل العام 

اي تصرف يتم  في  دم امكانية التصرف بالعقارات إال امام دائرة التسجيل وبطالن

من قانون تسوية االراضي والمياه والمادة ( 15)ذلو بموجب المادة خارج تلو الدائرة و 

إذ ان نص  ك 1211لسنة ( 12)في االموال غير المنقولة رقم  من قانون التصرف( 1)

واالستثناء ال يجوز التوسع  ك المذكورة جاء كما اسلفت استثناء  لى االصل( 11)المادة 

و ليه إذا ما كانت هناو ورقة ضد بين الموكل و الغير تفيد بعكس ما هو وارد  ك فيه

                                                           

 .1112ص 1221سنة  5ك 1العددان  ك مجلة نقابة المحامين 121/21تمييز حقوق رقم  (1)
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و من منطلق مرا اة مصالص الطرفين  مال وذلفي الوكالة فإن تلو الورقة واجبة األ

 .راضيوالعودة الى االصل بعدم جواز إجراء التصرف خارج دوائر تسجيل األ

وقد يكون من مصلحة الغير التمسو بالعقد الظاهر وتغليبه  لى ورقة الضد وقد 

وما قد يكون واردا بها من تصرف حقيقي ك يكون من مصلحة الغير التمسو بورقة الضد

 بحيث يتم تغليب العقد الذي يتمسو به؟ك ي الفريقين تكون الغلبةفأ ك مستتر

فقد تتعارض مصلحة الخلف الخاص للموكل الصوري مع مصلحة الخلف 

فتكون االفضلية للخلف الخاص للموكل  ك الخاص للمشتري المستتر في صورة وكيل

 ك د الوكالةنه يتمسو بالعقد الظاهر الصوري الذي هو  قألك الصوري ما دام حسن النية

 ك بينما الخلف الخاص للمشتري المستتر في صورة وكيل يتمسو بعقد البيع المستتر

ومعروف أن الغير المتمسو بالعقد الظاهر الصوري وهو حسن النية مقدم  لى الغير 

 .(1)الذي يتمسو بالعقد الحقيقي المستتر

 المطلب الثالث

 االراضي التسجيل بأسم الوكيلالوكالة التي يتعلق بها حق الوكيل ورفض دائر  

للوكيل من قبل الموكل  الممنوحةتكون الوكالة غير القابلة للعزل  من الممكن ان

بقطعة ارض  ب ن يتصرفلتعلق حق الوكيل الشخصي بها ويفوض الموكل الوكيل 

                                                           

 11ص ك المرجع السابقك الوكالة الساترة للبيع ك سليم (1)
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إال ان دائرة االراضي ترفض ذلو بحجة انه ك معينة وتسجيلها ب سمه لدى دائرة االراضي

ولكن ما  ك في نفس الوقت( بائع ومشتري)طرفي العقد  مهمة للمتعاقد ان يتولىال يجوز 

 هو الموقف القانوني من هذه المس لة؟

ال يجوز لشخص ان : "من القانون المدني االردني  لى( 111)تنص المادة 

يتعاقد مع نفسه ب سم من ينوب  نه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص 

ص من االصيل  لى انه يجوز لأصيل في هذه الحالة ان يجيز التعاقد آخر دون ترخي

 . "قوا د التجارةأو وهذا كله مع مرا اة ما يخالفه من احكام القانون 

للنائب أن يتعاقد مع نفسه وذلو  سمحت لى المادة السابقة انا  من المالحظ

 خيروكيل بها هي وما الوكالة غير القابلة للعزل لتعلق حق الك بترخيص من االصيل

للوكيل ان يقوم بتسجيل العقار  بشكل صريصالموكل  سمصخصوصا إذا ك مثال  لى ذلو

( 1)ولكن دائرة االراضي ترفض ذلو بالرغم من ان نظام تسجيل االراضي رقم  ك لنفسه

من قانون تسوية االراضي ( 11)من المادة ( 1)الصادر بمقتضى الفقرة  1211لسنة 

لم يمنع من ان يتولى العاقد طرفي العقد وكل ما جاء ك 1211لسنة ( 12)والمياه رقم 

 قد بيع في دائرة تسجيل  من خاللفي المادة الثالثة منه ب ن معاملة البيع تجري 

تجري معاملة بيع جميع الحقوق : " لى ما يلي( أ/1)االراضي حيث تنص المادة 
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بيع لكل مشتر و  ندما يتم والمنافع في االرض في دائرة تسجيل االراضي بموجب  قد 

 ".البيع

ا ي امحدد كيفية البيع في دائرة االراض نرى من خالل النص السابق ان المشرع

 يتصرفمن القانون المدني للوكيل ان ( 111)وقد اجازت المادة ك بموجب  قد بيع

 ك طرفي العقد إذا اجاز له الموكل ذلو بحيث يتصرف الوكيل لنفسه بإذن من الموكل

لتعلق حق الوكيل في هذه الحالة اوضص صور للوكالة غير القابلة للعزل  تتكونبحيث 

بحيث ال يكون هناو غير يقوم الوكيل بالتصرف له وال يمكن إال للوكيل القيام ك بها

لم تعط اصال إال لحفظ غير القابلة للعزل  الوكالةك وهذا إ مال للوكالة المعطاة لهك بذلو

 الواضحة  النصوصتلو مام وأدائرة االراضي بعد ذلو  وافقاذا لم تفكيف ك حق الوكيل

من تنفيذ مضمون الوكالة بحجة ان العقد ال يجوز ان يتواله شخص واحد؟ ونحن هنا 

 .(1)من الموكل ب مروكيل يتصرف بنفسه أو نائب  مإما

 المطلب الرابع

 يةالتكييف القانوني للوكالة غير القابلة للع ل بعد إنتهاء مدتها القانو 

مصير الوكالة غير القابلة للعزل بعد مضي  ام كامل ما  قد يثور التساول حول

الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل  التنفيذ؟أو مصيرها بعد مضي العام ولم التنازل  نها 

                                                           

 .112المرجع سابق صك للعزل وأنقضاء اجلها الوكالة الخاصة غير القابلةك جبرحيد سعيدك  (1)
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( مدة سنة)يجب تنفيذ أحكامها خالل  11/5/1221المتعلق بها حق الغير المنظمة بعد 

في حال وفاة الموكل في الوكالة . الوكيلأو توفي الموكل أو سواء  زل الموكل الوكيل 

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 

سارية  11/5/1221تاريخ  تعتبر الوكاالت المنظمة قبلو  كامل الرسوم والضرائب

 ك ومددها حتى تاريخ انتهاء آجالها اي تكون لمدةخمسة سنواتالمفعول بالنسبة ألحكامها 

 1211لسنة ( 11)نظم القانون المعدل لالحكام المتعلقه باالموال غير المنقوله رقم 

 حيث ان التعديل قرر تحديد مدةعزل غير القابله لل بالوكاله الخاصه احكاماا خاصه

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 

ومن الجانب التنظيمي قامت ك القابلة للعزل بين االصول والفروع بمدة  شرة سنوات

االحكام القانونيه المتعلقة في الوكاالت بجميع انوا ها بحيث  الدائرة بوضع اسس لتطبيق

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 

وقد جاء في قرار لمحكمة  لهوالقانون المعدل لالحكام لمتعلقة باالموال غير المنقو 

إن توكيل المميز للمميز ضده بحصصه في قطعة االرض موضوع الوكالة ": التمييز
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فرو ه أو باسم اصوله أو تسجيلها باسمه أو ووكله بحق بيعها بالسعر الذي يراه مناسبا 

 قابلة للعزلمطالبة وكالة خاصة غير أو الستالمه قيمتها وانه لم يبق له بذمته اي حق 

( 151)ك مما يجعل للوكيل حقا متعلقا بها بما يتفق ونص المادة لتعلق حق الوكيل بها

من القانون المدني وال يجوز  زله  نها ويعتبر هذا الحق مشموال ب حكام المادة 

لسنة ( 11)من القانون المعدل لالحكام المتعلقة باالموال غير المنقولة رقم ( ب/11)

1211"(1). 

:مييز أيضا محكمة الت وقررت  

المعثثثثدل  1211لسثثثثنة ( 11)ب مثثثن القثثثثانون رقثثثم /11اجثثثاز المشثثثثرع فثثثي المثثثثادة "

لأحكام المتعلقة باالموال غير المنقولة بيع وفرار االموال غير المنقولة بالوكالثة المنظمثة 

يصثثثثدقها أو الوكثثثثاالت التثثثثي ينظمهثثثثا )المصثثثثدقة مثثثثن الكاتثثثثب العثثثثدلك اذ نصثثثثت  لثثثثى أو 

ة بيثثثع وفثثثرار االمثثثوال غيثثثر المنقولثثثة والمتعلثثثق بهثثثا حثثثق الغيثثثرك الكاتثثثب العثثثدلك المتضثثثمن

كقبض الثمن ك واجبة التنفيذ فثي جميثع االحثوال ك لثدى دوائثر تسثجيل االراضثي والمحثاكم 

وبالرجوع الى االحكام التثي تثنظم الوكالثة (. توفي اي منهماأو سواء ا زل الموكل الوكيل 

 151ل الوكيل  ن الوكالثةك اال ان المثادة في القانون المدني نجد ان من حق الموكل  ز 

اذا تعلثق بالوكالثة  -أ: من القانون المدني قيدت حق الموكل بعزل الوكيل في حالتين هما

                                                           

 1111صك المجلد الرابع  ك مجلة نقابة المحامين العدد االول 1125/1221ك تمييز حقوق  (1)
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و ليثثه فثثان العبثثارات التثثي تضثثمنتها . اذا صثثدرت الوكالثثة لصثثالص الوكيثثل -ب. حثثق للغيثثر

مثن  151ال بالمثادة الوكالةك ب نها غير قابلثة للعثزل لتعلثق حثق الوكيثل الشخصثي بهثا  مث

ن الموكثثثثل قثثثثبض كامثثثثل ثمثثثثن حصصثثثثه فثثثثي قطعثثثثة االرض المثثثثذكورة أالقثثثثانون المثثثثدنيك و 

بالوكالثثثةك االمثثثر الثثثذي يقطثثثع وبصثثثورة جازمثثثة ان الوكالثثثة صثثثدرت لصثثثالص الوكيثثثلك وهثثثي 

 151وكالة غير قابلة للعثزل النهثا نظمثت لمصثلحة الوكيثل بثالمعنى المقصثود فثي المثادة 

 .(1)"رجو ا  ن اي اجتهاد سابقمن القانون المدني ك 

وألهمية موضوع الوكاالت من جهه وخطورة اسثتعمالها فثي  راضي دائرة األن أال إ

المثثثال غيثثثر المنقثثثول مثثثن جهثثثه اخثثثرى قامثثثت بالعديثثثد مثثثن االجثثثراءات الهثثثدف منهثثثا جعثثثل 

استخدام هذه الوكاالت  لى السجل العقاري امن ومن اجثل اسثتقرار المعثامالت نظثرا الن 

م الوكالثثه للتصثثرف فثثي االمثثوال غيثثر المنقولثثه لثثه خصوصثثية اذا تعلثثق االمثثر فثثي اسثثتخدا

التصثثثرفات الناقلثثثه للملكيثثثه اومثثثا فثثثي حكمهثثثا وتتشثثثدد الثثثدائرة فثثثي تفسثثثير نصثثثوص الوكالثثثه 

احيانا لالستجالء وتبثين مثا قصثده الموكثل فثي حثال كثون الثنص  لثى التصثرف فيثه لثبس 

لثثذا قامثثت الثثدائرة . تنفيثثذ هثثذه الوكثثاالتغمثثوض ورغثثم ذلثثو يحثثدث مشثثاكل احيانثثا فثثي أو 

التعثثديل القثثانوني الثثذي اصثثبص  بالعديثثد مثثن االجثثراءات الفنيثثه الهثثدف منهثثا التاكثثد مثثن ان

غيثثثثر القابلثثثثه للعثثثثزل بتثبيثثثثت هثثثثذه  الثثثثزم الوكيثثثثل فثثثثي الوكثثثثاالت 11/5/1221سثثثثاريا فثثثثي 

                                                           

 1112رقم الصفحة ك  1221السنة ك  111رقم ك تمييز حقوق (1)
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الثه الحصثص بعثد ا طثاء الوكأو الوكاالت لمنع الموكل مثن التصثرف فثي قطعثة االرض 

وكانت مدة الوكاله خمس سنوات ولم يكن التثبيت الزامي وهثذه ك سوء نيهأو سواء بالخط  

االحكثثام تثثم تعثثديلها نظثثرا للمشثثاكل التثثي حصثثلت نتيجثثة طثثول مثثدة الوكالثثه و ثثدم الزاميثثة 

وقد تضمن التعديل الذي جرى  لثى الوكثاالت فثي  ثام . التثبيت وسوء استخدام الوكاالت

 . لسابقه  لى اصدار القانون المعدل تبقى ساريه بمددها واحكامهاان الوكاالت ا 1221

و ليه فان الوكثاالت التثي صثدرت قبثل هثذا التثاريخ مثدة صثالحيتها خمثس سثنوات 

والوكثثثاالت التثثثي مثثثدتها سثثثنة وكثثثون مثثثدة . 15/5/1211لثثثذا فجميعهثثثا انتهثثثت قبثثثل تثثثاريخ 

كتثثاريخ صثثدور لهثثا حيثثث  السثثنه مثثدة صثثالحيه لثثذا فهثثي تنتهثثي قبثثل مثثرور التثثاريخ المثثدون

 1/11/1211في نهاية دوام يثوم  تنتهي 1/11/1211ان الوكاالت التي صدرت بتاريخ 

الن مدة نفاذ الوكالة من تاريخ الصدور وحتثى انتهثاء السثنة يعتبثر مثدة صثالحية وبفواتهثا 

وقثد اجثاز القثانون للوكيثل قصثر مثدة الوكالثه ألقثل . تنتهي هذه الصالحية المعطاة للوكيثل

ن ذلثثو بثث ن يحثثدد مثثده أقثثل مثثن سثثنه وذلثثو بمثثتن الوكالثثة و نثثدها تنتهثثي الوكالثثه بمثثرور مثث

والوكثثاالت التثثي  مثثن سثثنه فثثال يجثثوز فثثي البيثثع والثثرهنالمثثدة المحثثددة أمثثا ان تحثثدد بثث كثر 

تصثثثدر بثثثين األصثثثول والفثثثروع واإلخثثثوة واألخثثثوات والورثثثثة بعضثثثهم بثثثبعض مثثثدتها  شثثثر 

ال و  طلثثثب الوكيثثثل تثبيتهثثثا وتنطبثثثق  ليهثثثا نفثثثس الرسثثثومسثثثنوات وال يشثثثترط تثبيتهثثثا إال إذا 

ثثثل  ثثثزل الوكيثثثل إال بموافقتثثثهك وبموجثثثب اتفاقيثثثة رسثثثمية يثثثتم تحريرهثثثا ويوقثثثع  يسثثثتطيع الموكع
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ال تنتهثي الوكالثة الخاصثة و  ليها الطرفان أمثام كاتثب العثدل الثذي أصثدر الوكالثة األصثلية

حثق التصثرف إلثى ورثتثه أو لتثزام غير القابلة للعثزل بمثوت أحثد األطثرافك حيثث ينتقثل اال

يكثثثثون و  الشثثثثر يين المثبتثثثثين فثثثثي حجثثثثة اإلرث الرسثثثثمية الصثثثثادرة  ثثثثن المحكمثثثثة الشثثثثر ية

األرض موضثثوع التوكيثثل  ثثدا نقثثل ملكيتهثثا باسثثمه / للموكعثثل حثثق التصثثرف الكامثثل بالعقثثار

 .الشخصي

نشثثير هنثثا انثثه فثثي حثثال ان مضثثت سثثنة كاملثثة ولثثم يثثتم التنفيثثذ  لثثى الوكالثثة غيثثر 

فإنثه وبثالرجوع الحكثام القثانون المعثدل الحكثام االمثوال غيثر التنازل  نهثا أو  لقابلة للعزلا

فانثه يثتم   1221والتعديالت التي طثرأت  ليثه فثي العثام  1211لسنة ( 11)المنقولة رقم 

ونشثير انثه فثي بعثض االحيثان اذا لثم يثتم ك  ثادة ثمثن المبيثعا  إ ادة المبل  الثذي تثم دفعثه و 

فان من حقه التصرف في المبيع ويبقثى حثق المشثتري بكامثل الثثمن ويكثون  تثبيت الوكالة

 .حقه متعلق بالثمن

ي الباحث في هذا المس له هو مخالفة المشرع الن المبيثع الثذي تحثدتنا  نثه قثد أور 

 .يزداد ثمنه وقيمته بالسوق وتفويت للمنفعة
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 الخامسالفصل 

 الخاتمة والنتائا والتوصيات

 

 :الخاتمة

انتهيت من كتابة هذه الرسالة والتي تناولت موضو ا ا تقد انه من ما وقد أ

ليست فقط في الحياة العملية بل كان ايضا يحمل  دة إشكاليات من ك المواضيع الهامة

ولكن . إذ ان قلة المراجع التي تبحث في هذا الموضوع مهمة صعبةك الناحية النظرية

باع المنهن التحليلي االستقرائي والذي قام قمت بالتفوق  ليها بتوفيق من اه ومن ثم ات

ومن ثم تحليل  ك  لى تحليل النصوص القانونية المختلفة وربطها مع بعضها البعض

اجتهادات محكمة التمييز واستنتاج بعض القوا د التفصيلية و االشكاليات للوكالة غير 

 .القابلة للعزل من خاللها

مفهوم الوكالة غير القابلة للعزل  وبالرغم من ذلو كله فقد توصلت الى تحديد

ومن ثم تمكنت من تحديد اهم االشكاليات القانونية والواقعية  كوشروطها وخصائصها

 .التي تشوب تلو الوكالة

غلبها ناتجة  ن  دم التوافق التشريعي الذي يصل أهذه االشكاليات والتي في 

القانونية الناظمة وذلو بسبب تضارب النصوص ك إلى  دم االنسجام مع بعضه البعض



117 
 

 

بحيث نالحظ ك مما انعكس  لى قرارات واجتهادات محكمة التمييزك الموضوعلهذا 

بحيث نجدها تارة تعتمد  لى المادة  ك التضارب والتقاطع بين قرارات المحكمة المختلفة

وتحصر الوكالة ك ب من القانون المعدل لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة/11

ونجدها تارة تعتمد  لى نصوص مواد القانون المدني وتجعل ك ة للعزل بهاغير القابل

وص القوانين وتقضي ببطالن وتارة ثالثة تهدر نص ك منها مرجعية في ذلو الموضوع

 .الوكالة

فقد توصلت إلى ان هناو  ك وبسبب تغير ظروف الحياة االقتصادية واالجتما ية

 اصبحت من الجمود بمكان يجعل منها  بعض النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع

واصبحت  كة  لى حكم معطيات الحياة الحديثة بكل تعقيداتها وتشعباتهار غير قاد

تقف  ائقا في وجه تطور معطيات الحياة االقتصادية خصوصا بش ن االستثمار في 

وذلو بسبب ما تضع تلو النصوص القانونية من قيود في وجه العمل في ك سوق العقار

 .تلو النصوص وتعارضها من جهة اخرىوتضارب  ك لمجال من جهةهذا ا
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 :النتائا

 :توصلت في نهاية البحث الى  دة نتائن وهي كالتالي لقد

الوكالة غير القابلة للعزل موضوع يشوبه الغموض و دم من خال بحثي تبين لي أن  -1

 .الوضوح واالخطاء سواء بين المحامين والباحثين والفقهاء وحتى القضاء

ر غيتضارب القرارات القضائية لعدم وضوح المشرع في المسائل المختصة بالوكالة  -1

تعقيد االمور من خالل تضارب القابلة للعزل وكان لمحكمة التمييز دور في 

في الوكالة غير االشكاالت العملية القرارات الصادرة منها و دم معالجة موضوع 

 .القابلة للعزل

ضوع الوكالة غير القابلة للعزل ادى ذلو الى بسبب الغموض التشريعي حول مو  -1

ظهور العديد من القضايا بين اطراف الوكالة غير القابلة للعزل والتي ال نجد لها 

 .حال في اغلب االحيان 

كان لمحكمة التمييز الموقرة دور في زيادة األمر تعقيدا من خالل تضارب القرارات  -1

لعزل و دم معالجة تلو القرارات القضائية حول موضوع الوكالة غير القابلة ل

 لموضوع مهم وهو ستر البيع العقاري 



119 
 

 

 :التوصيات

يمكن ايجازها  إلى العديد من التوصيات  فقد توصلت  لى كل ما سبقوبناء  

 :بما يلي

فثي ظثل  ثثدم الوضثوح التشثثريعي الثذي يشثثوب مسث لة الوكالثثة غيثر القابلثثة للعثزل فثثال  -1

بثثالنص فثثي نصثثوص واضثثحة وصثثريحة غمثثوض بثثد للمشثثرع ان يتثثدخل إلزالثثة ذلثثو ال

 .تحكم تلو المس لة

فثال بثد مثن تعثديل النصثوص القانونيثة التثي تحكثم الوكالثة نتيجة للنقطة سثالفة الثذكر  -1

مثثثن القثثثانون المعثثثدل  11خصوصثثثا المثثثادة  ك غيثثثر القابلثثثة للعثثثزل  لثثثى وجثثثه التحديثثثد

 .امين  لى األقلوتعديل المدة من  م لع لأحكام المتعلقة باألموال غير المنقولة

بحيثث  ك ردني نظرة اكثر انفتاحا وموضثو ية بشث ن تلثو الوكالثةان يكون للقضاء األ -1

يثثثتم النظثثثر مثثثن جديثثثد فثثثي اجتهثثثادات محكمثثثة التمييثثثز االردنيثثثة لتحديثثثد مثثثنهن واضثثثص 

 .بش ن تلو الوكالة

 ثثثدم اال تمثثثاد فقثثثط  لثثثى إقثثثرار الموكثثثل بثثث ن الوكالثثثة غيثثثر القابلثثثة للعثثثزل بثثثل  لثثثى  -1

ان يتحثثرى  ثثثن سثثبب ذلثثو ويتحقثثثق مثثن وجثثود الحثثثق الثثذي وجبثثت الوكالثثثة القاضثثي 

 . لى تنظيم الوكالة وان يت كد ب ن ذلو الحق سابق ك لحمايته
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جثثثراءات الوكالثثثة النتعلقثثثة بالعقثثثارات أمثثثام كاتثثثب العثثثدل الموجثثثود فثثثي دائثثثرة إأن تثثثتم  -1

تلثثثو وذلثثثو لكثثثي تثثثتم إجثثثراءات تثبيثثثت ك األراضثثثي المختصثثثة التثثثابع لهثثثا هثثثذا العقثثثار

وذلثثو لكثثي تثثتم إجثثراءات تثبيثثت تلثثو الوكالثثة ك الوكالثثة مباشثثرة  لثثى صثثحيفة العقثثار 

أن يصثثار أو . الغيثثرأو حفاظثثا  لثثى حقثثوق الوكيثثل ك مباشثثرة  لثثى صثثحيفة العقثثار 

إالثثى الثثربط اإللكترونثثي المباشثثر بثثين دائثثرة الكاتثثب العثثدل ودائثثرة األراضثثي المختصثثة 

وتحصثيل رسثوم التثبيثت التثي نثص ك ة العقثارلتثبيت تلو الوكالة مباشرة  لى صثحيف

 . ليها القانون مباشرة 

الت كيثد  لثى جميثع دوائثثر األراضثي  ثدم رفثثع أشثارة الحجثز  ثثن صثحيفة العقثار بعثثد  -5

الغيثر فثي العقثار أو أنتهاء مدة الوكالة غير القابلة للعزل حفاظا  لى حقثوق الوكيثل 

 .رضاألأو 

بحيثثثث ال ك يطا حثثثول أنتهثثثاء مثثثدة الوكالثثثةولثثثو بسثثث جثثثراءا إأرجثثو مثثثن المشثثثرع أن يتخثثثذ  -1

نمثثا أ تبارهثثا مثثدة يمكثثن للوكيثثل أثنائهثثا أن يتصثثرف ك تكثثون هثثذه المثثدة مثثدة أنتهثثاء وا 

نتهثثاء إوبعثثد ك بالعقثثار دون أن يكثثون ملزمثثا بثثدفع رسثثوم التسثثجيل لحفثثظ حقثثه بالعقثثار

األرض موضثثوع الوكالثثة الثثى دائثثرة أو مثثدة الوكالثثة يصثثار الثثى تحويثثل ملثثف العقثثار 

ك بحيث يتم أجبار الوكيل  لى دفع رسوم التسثجيل القانونيثةك تحصيل األموال العامة

 .وتحصيل تلو الرسوم بالطرق التي فرضها القانونوبالتالي تسجيل العقار بإسمه 
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أن يقثثوم المشثثرع بسثثن نثثص قثثانوني يسثثتثني مثثن خاللثثه منثثع الوكيثثل مثثن التعاقثثد مثثع  -1

ك الغيثر بهثاأو لثة للعثزل لتعلثق حثق الوكيثل نفسه في حالة الوكالثة الخاصثة غيثر القاب

فابتثثداء الموكثثل يقثثف أمثثام كاتثثب العثثدل ك لمثثا للتشثثابه الكبيثثر بينهثثا وبثثين  قثثد البيثثع 

والوكيثثثل اذا أراد أن ( قبضثثثت الثثثمن)أثنثثاء تنظثثيم الوكالثثثة غيثثر القابلثثثة للعثثزل ويقثثول 

ي دائثثثرة يبيثثثع العقثثثار محثثثل الوكالثثثة يتوجثثثب  ليثثثه أن يثثثتم ذلثثثو أمثثثام كاتثثثب العثثثدل فثثث

األراضي المختصة فنجد أن كال مثن الموكثل والوكيثل يقفثان أمثام كاتثب العثدل ولكثن 

فنجد أنه يتوجثب  ليثه أن يثتم ذلثو أمثام كاتثب العثدل فثي دائثرة  ليس في نفس الوقت

فنجد أن كال من الموكل والوكيل يقفان أمام كاتثب العثدل ولكثن ك األراضي المختصة

عبثثارات التثثي يثثتم أسثثتعمالها بثثين البثثائع والمشثثتري فنجثثد أن الك لثثيس فثثي نفثثس الوقثثت

شثثثراء أو أثنثثثاء وجودهمثثثا أمثثثام كاتثثثب العثثثدل لثثثدى دائثثثرة األراضثثثي إلتمثثثام  مليثثثة بيثثثع 

 . قار

 

 .وآخر دعواتنا ان الحمد هلل رب العالمين
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 قائمة المراجع

 ك دنيبحث مقدم للمعهد القضائي األر ك الوكالة غير القابلة للعزلك ابو قمر بد الرحيمك 

 .1221ك  مان

طبع مكتبة الد وة ك تفسير القرآن العظيم: إسما يل بن كثير القرشي الدمشقيك ابن كثير

 .هث 1122شباب االزهر سنة ك اإلسالمية

 يسى ك مصرك جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل: صالص  بد السميع ازبيك األزهري

 .الحلبي

 ك بيروتك ساحة رياض الصلصك تبة لبنانمكك طبيعة جديدةك الوافي:  بداهك البستاني

 م1222سنة 

 ك دار الفكر ك لبنان-بيروت ك اكتشاف القناع( أ: بن يونس بن إدريسمنصور ك البهتوني

 .م1211 -هث 1155ط  ك شرح منهى اإلرادات (ب. م1211 -هث 1121

طبع  يسى ك مصرك مختارالصحاح: محمد بن ابي بكر بن  بد القادر الرازي ك الرازي

 .الحلبي

ك دار الحرية للطبا ةك مشاكل االراضي في الزمن العثمانيك الجواهري ماد أحمدك 

 .1211ك بغداد
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 ك القاهرةك نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن ابي  باسك الرملي

 .م1211ك مطبعة باب الحلبي

 ك الطبعة االولىك الفكر دارك الجزء االرابعك النظريات الفقهية والعقودك الزحيليوهبةك 

1211. 

هث  1121سنة ك دار الفكرك سورياك دمشقك 1طك الفقه اإلسالمي وأدلتهك الزحيليوهبةك 

 هث 1211 -

ك الطبعثثة االولثثىك  مثثانك  قثثد البيثثع فثثي القثثانون المثثدني االردنثثيك الز بثثيمحمثثد يوسثثفك 

1221. 

 ك الدقائق الطبعة الثانيةتبيين الحقائق شرح كنز : فخر الدين  ثمان بن  ليك الزيلعي

 .دار المعرفة للطبا ة والنشر ك لبنان-بيروت

مكتبة دار ك العقود المسماة في المقاولة والوكالة والكفالة كالسرحان دنان إبراهيمك 

 .1225ك الطبعة االولىك  مانك الثقافة

 ك العملالعقود الواردة  لى ك الوسيط في شرح القانون المدنيك  السنهوري بد الرزاقكث 

 .بيروتك دار إحياء التراثك الجزء السابع

 ك  مانك مكتبة دار الثقافةك المدخل إلى  لم القانونك حزبونوجورج ك الصراف باسك 

 .1221ك الطبعة االولى
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 ك ط مصطفى الحلبي كالقاموس المحيط: مجدي محمد بن يعقوب كالفيروز ابادي

 .م1211وطبعة دار الجيل ك م1211

 ك تحقيق الدكتور  بدالعظيم الشناويك المصباح المنير: بن محمد المقري احمدك الفيومي

 .دار المعارف ك القاهرة

-بيروتك الطبعة الثانيةك بدائع الصنائع:  الء الدين ابو بكر بن مسعودك الكاساني

 .م1211م و طبعة 1211 -هث 1121سنة ك دار الكتاب العربيك لبنان

رسالة ماجستير ك جلهاإنقضاء ا  غير القابلة للعزل و الوكالة الخاصة ك حيدر سعيدك جبر

 ك 1211ك جامعة الشرق االوسط

 ك لتزام في القانون المدني المصريالوجيز في نظرية اإل كزكيمحمود جمال الدينك 

 .1215ك الطبعة الثانيةك مطبعة جامعة القاهرة

 ك الجامعة االردنيةمنشورات ك ردنيفي القانون المدني اإلك لتزاممصادر اإلك سلطانأنورك 

 .1211ك الطبعة االولىك  مان

 .رة للبيعالوكالة الساتك سليم صام أنورك 

 .1221ك دمشقك مطبعة الروضةك سوارالحقوق العينية االصليةمحمد وحيد الدينك 

 ك مصادر االلتزامك ولالجزء األك لتزامالنظرية العامة لإلك سوارمحمد وحيد الدينك 

 .1211ك الطبعة الثانيةك دمشقك المطبعة الجديدة بدمشق
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مكتبة دار ك ردنيحق الملكية في ذاته في القانون المدني األك سواريد الدينك حمحمد و 

 .1221ولى الطبعة األك  مانك القافة للنشر والتوزيع

 ك مدى سلطة الموكل في إنهاء  قد الوكالة بإرادته المنفردةك  بدالرحمنأحمد شوقيك 

 .1211 ك لمنصورةدامعة اك كلية الحقوق

 1211.ك الطبعة االولى ك دار اللواءك الوكالة في الفقه االسالميك مقبلطالب قائدك 

 .ردنيينمجلة نقابة المحاميين األ

 ك مجمو ة المبادا القانونية الصادرة  ن محكمة التمييز االردنية في القضايا الحقوقية

 .نقابة المحامين

 القوانين واألنظمة

 .1215لسنة ( 11)األردني رقم القانون المدني  -1

 1211لسنة ( 11)القانون المعدل لأحكتم المتعلقة باألموال غير المنقولة رقم  -1

 .وتعديالته
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 :نموذج وكالة خاصة غير بابلة للع ل

 :أنا الموبع أدناه

 .........................................:  .................................اإلسم 
 :  لوطنيالربم ا

 : ...............................الهاتف : ........................................ العنوان 

  : الربم الوطني: ............................ أفوض السيد

......... قثم شثقة ر  ....................... ني فثي بيثع وفثرار مثا مسثاحته وينوب ليقوم مقام نفسي 
لوحثثثة ... ...............المسثثثمى  ...........مثثثن حثثثوض رقثثثم ........... فثثثي قطعثثثة االرض رقثثثم  

لمثثثن يشثثثاء ..... ...........مثثثن اراضثثثي ... ............. اهالمسثثثمالقريثثثة مثثثن ............... رقثثثم 
رهن واالفثثراز والمبادلثثة فثثي بالبثثدل والثثثمن الثثذي يثثراه مناسثثباا وأفوضثثه فثثي البيثثع والهبثثة والثثرهن وفثثو الثث

الحصثثثص المثثثذكورة أ ثثثاله وضثثثمها وتوحيثثثدها مثثثع أيثثثة قطعثثثة أخثثثرى يراهثثثا مناسثثثبة وأفوضثثثه باسثثثتالم 
المخططثثثات وسثثثندات التسثثثجيل الخاصثثثة بهثثثذه القطعثثثة ولثثثه حثثثق االشثثثراف والمنثثثاظره واإلدارة وقثثثبض 

را تهثثثا والتوقيثثثع  لثثثى اإليجثثثارات وفثثثي إنشثثثاء األبنيثثثة  ليهثثثا واستصثثثدار التثثثراخيص الالزمثثثة لثثثذلو وز 
اإلقثرارات العدليثة والتعهثدات أمثثام كتثاب العثدل لغايثثات اإلفثراز والتوقيثع  لثثى نظثام الجمعيثات السثثكنية 
قامثثة الثثد اوى بثثاختالف أنوا هثثا أمثثام جميثثع المحثثاكم بثثاختالف  ولثثه الحثثق بتوجيثثه اإلنثثذارات العدليثثة وا 

له التوقيثع  لثى كثل مثا يلثزم مثن األوراق أمثام  وتمثيلي أمام كافة المحاكمك كما يحقودرجاتها أنوا ها 
دوائثثثر األراضثثثي والمسثثثاحة وجميثثثع الثثثدوائر الرسثثثمية وغيثثثر الرسثثثمية فثثثي المملكثثثة األردنيثثثة الهاشثثثمية 

 368وكالة غير قابلة للعزل كوني قبضت الثمن كثامالا وفقثاا ألحكثام المثادة  كالمتعلقة بهذا الخصوص
 .من القانون المدني

  م.................  : ...حررت بتاريخ
 .......................................: اإلسمالموكل

 : الرقم الوطني
 ................................ :العنثوان  

 ................................ :الهاتثف  
 ............... :التوقيثثع 


