Journal Sharia and Law
Volume 2020
Number 84 [- هـ1442  صفر- العدد الرابع والثمانون
2020 ]اكتوبر

Article 2

January 2020

آثار حق استرداد العقار المباع في المزاد العلني في ظل
 أسيد حسن الذنيبات.القانون األردني د

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law
Part of the Civil Law Commons

Recommended Citation
(2020) " أسيد حسن الذنيبات.آثار حق استرداد العقار المباع في المزاد العلني في ظل القانون األردني د," Journal
Sharia and Law: Vol. 2020 : No. 84 , Article 2.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/2

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact
sljournal@uaeu.ac.ae.

???????? ??? ???? et al.: ???? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ?.

[د .أسيد حسن الذنيبات]

آثار حق اسرتداد العقار املباع يف املزاد العلني
يف ظل القانون األردين

*

الدكتور
أسيد حسن الذنيبات

*

الملخص
انطالقا من التكييف القانوين حلق االسرتداد والصادر عن الديوان اخلاص بتفسري القوانني
من أنه رشط فاسخ يف البيع القضائي للعقار ،فإن بحث آثار هذا احلق اقتىض منا أن نقف يف
كلتا املحطتني اللتني قد ي ِ
عمل فيهام الرشط الفاسخ مفاعيله ،أال ومها مرحلة التعليق ،ومرحلة
ُ
التحقق ،لذا فإننا وجدنا أن حق االسرتداد يف مرحلة التعليق يرتبط ٍ
قانوين ملقى عىل
بقيد
ٍّ
عاتق املحال عليه بأال يترصف يف العقار املنتزعة ملكيته بالبيع أو باملبادلة أو باهلبة أو بالرهن

أو باإلفراز ،األمر الذي دفعنا لبحث حكم الترصفات خارج هذا النطاق املحظور ،ومدى
املرشع من إقراره ابتداء.
نفاذها يف حق املدين ،وبالتايل مدى تأثريها يف املقاصد التي يبتغيها ّ
املرشع عن بيان جزاء خمالفة هذا احلظر القانوين ،ذهبت أحكام
ويف الوقت الذي سكت فيه ّ

أن ما يستقيم والقواعد العامة
القضاء إىل ترتيب البطالن للترصف املخالف ،ولكننا وجدنا ّ
يف هذا الأأن هو اعتبار الترصف املخالف موقوفا لتعلق حق الغري به ،ثم كان علينا أن نبحث

آثار االسرتداد بعد حتققه ،سواء ما تعلق بالترصفات أو ما تعلق بمفاعيل الوقائع الضارة
بالعقار كهدمه وتع ّيبه ،أو ما كان منها نافعا للعقار كالبناء عليه أو حتسينه ،أو ما اتصل
 أجيز للنرش بتاريخ .2020/1/8
 أستاذ القانون املدين املشارك -كلية احلقوق -جامعة مؤتة -األردن.
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بمفاعيل استمالك هذا العقار أو التنفيذ عليه من قبل الدائنني ،لنخلص إىل نتيجة مفادها أن
آثار االسرتداد حتمل يف ثناياها إشكاالت جدية جتعل منه مرتعا خصبا للنزاعات ،األمر الذي
دفعنا إىل التامس التخيل عن فكرته ابتداء( .حق االسرتداد  ،الترصف يف العقار  ،انتزاع امللكية،
اإلحالة القطعية)

المقدمة
املرشع األردين حق املدين الذي انتزعت منه ملكية عقاره يف اسرتداده خالل مدة
نظم ّ

حمددة إذا بادر إىل دفع بدل املزايدة مضافا إليه الرسوم والنفقات ،كضامنة الحقة لنزع امللكية؛

واملرشع األردين وهو ينظم هذا احلق
حلفظ حقوق املدين ومتكينه من استعادة عقاره السابق.
ّ

إنام أضاف له قيدا ألقاه عىل عاتق املحال عليه ،منعه بموجبه من الترصف يف العقار طيلة املدة
التي يكون فيها للمدين أن يسرتد ملكية عقاره السابق ،وحدد عىل ضوء ذلك مجلة من
الترصفات حظرها يف حق املحال عليه حتديدا فكانت عىل النحو التايل " البيع و املبادلة واهلبة
والرهن واإلفراز".

وعليه فيأيت هذا البحث ليطرق موضوعا عىل درجة من األمهية النظرية والعملية؛ أال وهو
آثار هذا االسرتداد سواء يف فرتة رسيان املدة القانونية املرضوبة ملبارشته ،وهو ما سنطلق عليه
مصطلح :مرحلة التعليق ،باعتبار االسرتداد وكام ذهب لذلك الديوان اخلاص لتفسري
القوانني رشطا فاسخا يف البيع القضائي ،أو بعد قيامه صحيحا نافذا بتحقق رشوطه ومبارشته
من قبل صاحب احلق فيه ،وهو ما أطلقنا عليه :مرحلة التحقق.
ويفتح ذلك الباب واسعا أمام ٍ
مجلة من التساؤالت واالفرتاضات الواقعية املتعلقة بطبيعة
هذه اآلثار ،والتي ال تكاد تنتهي من مناقشة إحداها ،حتى تفرض عليك األخرى نفسها،
املرشع مجلة من الترصفات يف حق املحال عليه ،سكت عن غريها
ففي الوقت الذي حظر فيه ّ
من الترصفات ،فام مصري الترصفات املحظورة فيام لو جرت فعال خالفا للحظر ،ثم ما حكم
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الترصفات املسكوت عنها يف مرحلة التعليق ،ثم ماذا لو حتقق االسرتداد فام مدى نفاذ
الترصفات املرشوعة يف حق املدين الذي اسرتد عقاره ،بالذات وأهنا أجريت من مالك يف
أي ٍ
املرشع من ترصفات حمظورة
ملكه ومل حيظرها يف حقه ّ
نص؟ وإىل أي مدى يعترب ما ذكره ّ

عىل سبيل املثال أم عىل سبيل احلرص ،بالذات ّ
وأن بعضا من الترصفات املسكوت عنها من

تفرغ حق االسرتداد من مضمونه.
شأهنا عند نفاذها أن ّ
وإذا كانت هذه بعضا من آثار االسرتداد إزاء الترصفات القانونية ،فإن لالسرتداد مفاعيل
وآثارا أخرى تتعلق بمدى ترتيب الوقائع املادية اجلارية عىل العقار ملفاعيلها القانونية ،سواء
َأ َج َرت من قبل املحال عليه نفسه أم جرت من قبل غريه ،وسواء أكانت هذه الوقائع ضارة

بالعقار كهدمه أم تعيبه ،أم كانت نافعة له كالبناء عليه أو حتسينه ،أو ما اتصل بمفاعيل طائفة

أخرى من الوقائع مؤداها نزع امللكية جربا من املحال عليه لصالح الغري ،كام هو احلال يف
استمالك العقار أو التنفيذ عليه من قبل دائني املحال عليه.
للمرشع األردين من بني
وملا كان التنظيم القانوين حلق االسرتداد يم ّثل موقفا متفردا
ّ

مرشعي الدول املحيطة( ،)1فإن ذلك قلص حجم الفقه الطارق للموضوع حتى كاد أن يكون
ّ
ٍ
ٍ
نادرا لدرجة كبرية ،األمر الذي حتّم عىل الباحث أن يتّكئ عىل نفسه لتلمس هذه اآلثار،
والوقوف عىل مفاعيلها ساعده يف ذلك بعض أحكام القضاء األردين.

املرجوة من هذا البحث كان علينا االعتامد عىل املنهج
ويف سبيل الوصول إىل النتائج
ّ
التحلييل للنصوص بدرجة أوىل ،ثم وبدرجة ٍ
ثانية االعتامد عىل املنهج الوصفي .وحتقيقا ملا
قسم الباحث بحثه لثالثة مباحث ،استبقها بتمهيد خصصه لبحث تكييف
تقدم مجيعه فقد ّ
حق االسرتداد ،باعتبار طبيعة اآلثار متوقفة عىل ضبط التكييف ابتداء ،وذلك عىل النحو

التايل:
واملرشع
( )1مل يقر هذا احلق كل من :املرشع املرصي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم 13لسنة ،1968
ّ

العراقي يف قانون التنفيذ رقم  45لسنة  1980وتعديالته و املرشع البحريني يف قانون تنظيم القطاع العقاري

رقم  27لسنة  ،2017واملرشع الكويتي يف قانون املرافعات املدنية والتجارية الكويتي رقم  26لسنة .2015
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املبحث األول :آثار حق االسرتداد يف مرحلة التعليق
املبحث الثاين :آثار حتقق االسرتداد عىل ترصفات املحال عليه يف العقار
املبحث الثالث :آثار حتقق االسرتداد عىل مفاعيل الوقائع املرتتبة عىل العقار
متهيد :التكييف القانوين حلق االسرتداد.
نقصد بحق االسرتداد يف هذا البحث؛ قدرة املدين الذي انتزعت منه ملكية عقاره بواسطة
دائرة التنفيذ عىل استعادته بفسخ املزايدة بعد دفع بدهلا مضافا إليه الرسوم والنفقات خالل
مدة حمددة.
ّ
مرشعي الدول املحيطة يف إقرار هذا احلق وتنظيمه،
املرشع األردين قد انفرد من بني ّ
ولعل ّ

حيث إنه نص عليه يف موضعني ترشيعيني؛ أوهلام :ما تضمنته املادة ( )104من قانون التنفيذ
رقم ( )25لسنة ( ،)2( )2007والتي جاء فيها هبذا اخلصوص ما ييل " أ .ال جيوز ملن أحيل
عليه املال غري املنقول أن يترصف يف ذلك املال بالبيع أو الرهن أو املبادلة أو اهلبة أو اإلفراز
خالل سنة من تاريخ تسجيل املال باسمه ،إذ حيق خالل هذه املدة اسرتداد هذا املال إذا قام
املدين أو ورثته بدفع بدل املزايدة مع الرسوم والنفقات." ....
وثانيها :ما نصت عليه املادة ( )176من قانون امللكية العقار ّية رقم ( )13لسنة
( )3(،)2019والتي جاء فيها هبذا اخلصوص ما ييل " إذا أحيل العقار عىل الدائن املرهتن فال
ٍ
واحدة من
جيوز له أن يترصف فيه بالبيع أو بالرهن أو باملبادلة أو باهلبة أو باإلفراز خالل س ٍنة
تاريخ تسجيل العقار باسمه ،وحيق للراهن أو لورثته خالل تلك املدة اسرتداد هذا العقار إذا
جرى دفع بدل املزايدة مع الرسوم والنفقات ،وخت ّفض تلك املدة إىل ( )6ستة أشهر إذا أحيل
العقار عىل شخص آخر غري الدائن املرهتن ".
( )2نرش هذا القانون يف اجلريدة الرسم ّية بتاريخ  2007/4/16العدد رقم  523ص.3814
( )3نرش هذا القانون يف اجلريدة الرسمية بتاريخ  2019/5/16العدد  5573ص  2792وجاء يف املادة األوىل
منه أنه سينفذ بعد ( )120يوم من نرشه.
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واحلقيق ُة ّ
أن هذا التنظيم املزدوج حلق االسرتداد خلق شيئا من االزدواجية يف األحكام؛
ٍ
مرهون؛ فإذا
احلق ختتلف بني ما إذا كان العقار مرهونا أو غري
إذ إ ّن املدة الالزمة ملبارشة هذا ّ
كان العقار مرهونا ومتت اإلحالة عىل الدائن نفسه كانت املدة سنة واحدة ،أما إذا متت اإلحالة
عىل شخص من الغري كانت املدة ستة أشهر فقط ،ويف املقابل إذا مل يكن العقار مرهونا وجرى
التنفيذ عليه وبِيع يف املزاد العلني فإن مدة االسرتداد سنة كاملة سواء أحيل عىل الدائن أو
ُأ َ
حيل عىل غريه ،وعليه فإنّه يلزمنا لقيام االسرتداد صحيحا أن يقوم املدين بدفع كامل بدل

املزايدة مضافا إليه الرسوم والنفقات ،وأن جيري ذلك خالل رسيان املدة القانونية املرضوبة
وبحسب األصول.
وقد حسم الديوان اخلاص بتفسري القوانني تكييف حق االسرتداد قانونا -وفق مفهومه
ٍ
وتنظيمه القانوين املتقدّ م-من خالل قرار تفسريي( ،)4بام له من ٍ
قو َة
قوة قانون ّية توازي ّ
ّ
ُ
حيث ذهبت باجتاه اعتباره رشطا
نصت عليه املادة  4/123من الدستور،
املفَّس سندا ملا ّ
ر
فاسخا يف عقد البيع القضائي للعقار ،وما يقتيض ذلك من رضورة عودة املتعاقدين إىل احلالة
التي كانا عليها قبل التعاقد يف حال حتقق الرشط.

( )4جاء يف نص هذا القرار هبذا اخلصوص ما ييل "" ويستفاد من هذا النص أن بيع عقار املدين إىل الدائن بنتيجة
املزاد العلني هو عقد مقرتن برشط فاسخ منصوص عليه يف القانون ،وهو أن يكون للمدين حق اسرتداد العقار
إذا دفع الدين وفوائده والرسوم والنفقات التي تكبدها الدائن خالل سنة من تاريخ اإلحالة القطعية .وحيث إن
الرشط الفاسخ الرصيح جيعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد حتقق الرشط بغري حاجة اىل استصدار حكم
به من القضاء إال إذا أثري نزاع حول حتقق الرشط ،فتكون املحكمة حينئذ هي صاحبة الصالحية يف تقرير ما إذا
كان الرشط قد حتقق ،فيعترب العقد مفسوخا أو أنه مل يتحقق فيظل العقد قائم ،فإن ما ينبني عىل ذل أن عقد بيع
العقار إىل الدائن بإحالته عىل اسمه إحالة قطعية يعترب مفسوخا من تلقاء نفسه إذا حتقق الرشط الفاسخ املشار
إليه ومل يثر نزاعا بشأنه .ويكون حق دائرة التسجيل يف هذه احلالة أن تعيد تسجيل العقار باسم املدين بغري حاجة
الستصدار حكم بذل ."...
وجاء يف نص املادة  4/123من الدستور األردين هبذا اخلصوص ما ييل" :يكون للقرارات التي يصدرها الديوان
اخلاص وتنرش يف اجلريدة الرسمية مفعول القانون".
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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ويقصد بالرشط الفاسخ يف هذا الصدد" :وصف يرد عىل االلتزام فيؤدي حتققه إىل
ٍ
كوصف من أوصاف االلتزام يف اجتاهني؛
زواله( ،)5وتنرصف آثار الرشط الفاسخ عموما
آثاره يف مرحلة التعليق ،وآثاره يف مرحلة التحقق ،وهو ما سنبني عليه تقسيمنا املنهجي هلذا
البحث كام يظهر يف القادم من الصفحات.

املبحث األول
آثار حق االسرتداد يف مرحلة التعليق

نقصد بمرحلة التعليق يف الفرض حمل الدراسة :املرحلة التي تكون فيها املدة الزمنية
املقرتنة بالرشط سار ّية مل تنته والرشط مل يتحقق ،فإذا كانت امللكية تُنتزع من املدين بعد
تسجيل قرار اإلحالة يف دائرة األرايض املختصة ،فإن هذه امللكية تُكتسب يف املقابل من جانب
أي مدى
رب مالكا باملعنى القانوين هلذا االصطالح ،فإىل ّ
املشرتي املحال عليه ،وبذلك فإنّه يعت ُ
يتمتع -واحلالة هذه-بالصالحيات القانونية التي يمنحها إياه املركز القانوين للاملك؟ وما

املرشع من هذه الصالحيات ،هذا ما سنعاجله من خالل مطلبني،؛ نخصص األول
الذي ق ّيده ّ
منهام لبحث نطاق الترصفات املرشوعة يف حق املحال عليه ،يف حني نخصص الثاين منهام

لبحث نطاق الترصفات املحظورة يف حق املحال عليه .وعىل النحو التايل:

األول
املطلب ّ
نطاق ترصفات املحال عليه املرشوعة يف العقار وآثارها

انطالقا من كون حق االسرتداد يف ذاته إنام يمثل رشطا فاسخا يف البيع القضائي للعقار
فإنّه يلزمنا ْ
أن نقف ابتداء عىل آثار الرشط الفاسخ يف مرحلة التعليق يف ظل القواعد العا ّمة،
وأن نسقط ذلك عىل مدى تأثري وجوده عىل صالحيات املالك يف مرحلة التعليق ،ومن ثم
ٍ
ٍ
فاسخ إن وجدت هذه اخلصوصية
كرشط
يلزمنا أن نبحث يف نطاق خصوصية االسرتداد
َ
لنصل إىل حتديد النطاق املرشوع يف ترصفات املشرتي املحال عليه وآثارها.
ابتداء،

اجلمل ،أحكام االلتزام ،الدار اجلامع ّية 1988 ،م ،ص 7وما بعدها.
( )5مصطفى ّ
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ٍ
ونافذ ولكنه مهد ٌد بالزوال ،ويبني عىل ذلك ّ
ٌ
ٍ
أن من
قائم
رشط
فاحلق املع ّلق عىل
فاسخ ٌ
حق ٌ
أن َ
ِ
حق الدائن مطالبة مدينه بالوفاء ،وله يف سبيل ذلك ْ
وسائل التنفيذ اجلربي إلجبار ِه
يلجأ إىل
أن يقوم بأعامل الترصف واإلدارة يف املال ّ
عىل التنفيذ ،كام وله ْ
حمل العقد املقرتن بالرشط الفاسخ،
وله ْ
أن يلجأ إىل الدعاوى والوسائل التي حتافظ عىل الضامن العام للمدين(.)6
وعليه فإن للمشرتي املحال عليه العقار ْ
أن ُيلزم املدين املن ّفذ عليه بتسليم العقار له ،وله أن يطالبه
بالضامن عن املدة التي يمتنع فيها عن هذا التسليم معارضا فيها املالك يف االنتفاع بملكه(.)7
والسؤال الذي يفرض نفسه يف هذا املقام طاملا ّ
أن للاملك التمتّع بالصالحيات الثالث
الترصف ،فإىل
جتاه ما يملك ،أال وهي صالحية االستعامل وصالحية االستغالل وصالحية
ّ
أي مدى تثبت هذه الصالحيات للمشرتي املحال عليه العقار.
ّ

تبني لنا مما تقدر َم ّ
أن وجود رشط فاسخ يف العقد ال ينتقص من صالحيات املالك يف ملكه
ّ

نصت عليه املادة ( )2/1018من
وفق ما تقتيض به القواعد العا ّمة ومنها صالحياته وفق ما ّ

القانون املدين والتي جاء فيها .2 " :وملالك اليشء وحده أن ينتفع بالعني اململوكة وبغلتها

وثامرها ونتاجها ويترصف يف عينها بجميع الترصفات اجلائزة رشعا ".
وبالرغم من ر
أن هذا مقتىض القواعد العامة يف أحكام الرشط الفاسخ أثناء مرحلة التعليق،
إال ّ
حق االسرتداد رغم تكييفه بكونه رشطا فاسخا؛ إذ حرص كال
أن ذلك ال يَّسي يف ّ
النصني الناظمني حلق االسرتداد عىل منع املالك اجلديد املحال عليه العقار من ترصفات
( )6انظر يف تفصيل ذل  :عبد الرزاق السنهوري :الوسيط يف رشح القانون املدين اجلديد ،دار النهضة العربية/
القاهرة (1990تعليق مصطفى الفقي) ،ص ،44جالل إبراهيم ،أحكام االلتزام ،دون نارش .1988 ،ص.366
( )7انظر يف هذا املعنى متييز حقوق رقم  2011/3599تاريخ  2013/4/21وتقول حمكمة التمييز األردن ّية
يف حكم آخر هلا كتطبيق هلذا احلق ما ييل" :وعليه فإن يد املدعى عليه عىل العقار وإن كانت ابتداء مرشوعة لعدم
حتقق رشائط الغصب ولكونه كان مالكا للعقار إال أهنا تنقلب إىل يد غري مرشوعة بعد انتقال هذه امللكية وزوال
صفته وانتفاء حقه يف إشغاله إذ ينعدم واحلالة هذه مصدر إشغاله له منذ تاريخ انشغال ملكية هذا العقار
وتسجيله باسم املدعي" ،متييز حقوق رقم  2018/5610تاريخ .2018/11/26منشورات موقع قسطاس.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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الترصف كصالحية من صالحيات املالك وهو ما سريد
خمتلفة تندرج مجيعها يف إطار سلطة
ّ

تفصيله الحقا ،ولك ّن السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا الصدد ما وضع سلطتي االستعامل
ٍ
كصالحيات للاملك املحال عليه العقار يف البيع العقاري؟.
واالستغالل
ُيقصد بسلطة االستعامل كإحدى صالحيات املالك استخدام اليشء اململوك يف مجيع
وجوه االستعامل التي ُأعد هلا واملتفقة مع طبيعته ،واحلصول عىل منافعه فيام عدا الثامر(.)8
وبصياغة ُأخرى استخدام اليشء من خالل القيام بأعامل ما ّدية للحصول عىل منافعه وفقا
ملا أعدّ له أو تسمح به طبيعته؛ فاستعامل الدار يكون بسكناها ،واستعامل األرض يكون
بزراعتها أو البناء فيها ،والسيارة بركوهبا ،والثياب بلبسها(.)9
احلقيقة ّ
أن سلطة االستعامل وفق هذا التوصيف مل يرد عليه احلظر يف كال النصني الناظمني
حلق االسرتداد ،وعليه فإن للمحال عليه أن يسكن العقار وأن يستعمله كمستودع إذا كان
معدا لذلك ،أو أن يفتتح فيه متجره ،وما إىل ذلك من أوجه استعامل املالك لعقاره ،وال يمنع
من ذلك ك ّله كون العقار الذي متلك بموجبه املالك العقار معلقا عىل رشط فاسخ أال وهو
اسرتداد العقار من قبل املدين املنفذ عليه ضم َن املدّ ة الزمنية املتاحة بعد دفع بدل إلزامية
والرسوم والنفقات.
أما عن صالحية االستغالل وهي التي تعني احلصول عىل ثامر اليشء عىل ٍ
ٍ
مبارش
نحو
كزراعة األرض أو غري مبارش كتأجريها( ،)10وبصياغة ُأخرى احلصول عىل الثامر التي يمكن
ٍ
دخل سواء من خالل
يدره من ري ٍع أو
أن ينتجها اليشء وذلك باستثامره واحلصول عىل ما ّ
القيام باألعامل املا ّدية أو القانونية(.)11
( )8حممد وحيد الدين سوار ،حق امللكية يف ذاته يف القانون املدين ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ط،1997 ،2
ص.43
( )9حممد حسني منصور ،احلقوق العينية األصلية ،دار اجلامعة احلديدة ،2003 ،ص.13
( )10حممد وحيد الدين سوار ،حق امللكية ،مرجع سابق ،ص.44
( )11حممد حسني منصور ،احلقوق العين ّية األصلية ،مرجع سابق ،ص.14
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فإن االستغالل وفق هذا التوصيف مل يكن متضمنا يف إطار ما حظره النصان الناظامن حلق
االسرتداد ،وهذا يعني ابتداء مرشوع ّية مبارشته من قبل املالك املحال عليه العقار.
ّ
ولعل االستغالل املبارش كزراعة األرض للحصول عىل ثامرها يبدو منسجام مع الغايات
التي رشع حق االسرتداد ألجلها ،ويظل حق املحال عليه _فيام أرى-معلقا بالثامر التي زرعها
ومل تنضج بعد ،ولكن ما الوضع القانوين لالستغالل غري املبارش للعقار املحال عىل املشرتي
بالبيع القضائي ،كام هو احلال لو أقدم املالك اجلديد عىل تأجري العقار املحال عليه املدة التي
تراىض عليها الطرفان وسمح هبا القانون؟.
ّ
لعل االحتكام املبارش ملضمون كال النصني الناظمني حلق االسرتداد يقودنا للقول
بمرشوعية ذلك؛ طاملا ر
النص مل يذكر ذلك ضم َن املسائل التي حظرها ،ومع ذلك وطاملا
أن ّ
ّ
يفرغ حق االسرتداد من مضمونه ،فإن األمر يقتيض
أن تأجري العقار مدة طويلة من شأنه أن ّ

حتليال أكثر عمقا للوقوف عىل املقاصد الترشيع ّية من تلك النصوص(.)12
بالرجوع إىل أحكام القضاء األردين فإنا نجدها تعرتف بحق املالك املحال عليه يف تأجري
عقاره حتى وإن اسرت ّد منه الحقا ونفاذ عقد التأجري يف حق املدين الذين اسرتد عقاره.)13(" .
رأي فيه "ومن اجلدير بالذكر أن منع
كام ذهب جانب من الفقه يف هذا االجتاه كذلك إذ يقول ٌ
املحال عليه العقار من بيعه ورهنه أو هبته أو مبادلته أو إفرازه وفقا لنص املادة /104أ من قانون
حمصور يف هذه الترصفات فقط وال يقاس عليها ألن ما يثبت عىل خالف القياس فغريه
التنفيذ
ٌ
ِ
املرشع مل يصادر احلقوق األُخرى ملن ُأحيل عليه العقار ،ومن هذه
اليقاس عليه ،وعليه فإن ّ
احلقوق حق تأجري العقار وغريها من احلقوق غري املذكورة يف هذه املادة"(.)14

( )12تنص املادة  12من قانون امللكية العقار ّية رقم  13لسنة " :2019عىل الرغم مما ورد يف أي ترشيع آخر،
ال جيوز أن تتجاوز مدة عقد إجيار العقار تسعا وتسعني سنة فإذا عقدت ملدة أطول ردت إىل تسع وتسعني سنة".
( )13انظر :متييز حقوق رقم  2010/2918تاريخ  2011/5/2قسطاس ،متييز حقوق رقم ،1991/625
ويف ذات املعنى  2002/775تاريخ  .2002/4/18منشورات قسطاس.
( )14صالح الدين شوشاري :التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية والرشع ّية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع/
عمن  2009ط ص  263وما بعدها.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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وعليه فإننا نجد ّ
أن سلطة االستغالل هي األخرى وبصورهتا املبارشة وغري املبارشة ثابتٌة
ومرشوع ٌة للمحال عليه يف فرتة التعليق ،أ ّما عن آثارها ومدى نفاذها بعد حتقق الرشط
الفاسخ فإننا سنرجئ بحثه للقادم من صفحات هذا البحث.

الترصف يف
ثبت للمحال عليه صالحية االستعامل واالستغالل فام مرشوعية صالحية
فإذا َ
ّ

حقه ،وهل كامل تطبيقات هذه الصالحية من صالحيات املالك حمظورة يف حق املحال عليه؟

تعرف سلطة الترصف بأهنا :استخدام املالك لليشء عىل نحو يستنفذ عليه كل سلطاته كليا
أو جزئيا)15(،
جانب من الفقه إىل أنه يراد بسلطة الترصف عموما نوعان من األعامل؛
ويذهب
ٌ
ُ

أوهلام :ترصفات قانون ّية ،وثانيهام :ترصفات ما ّدية ،ويراد بالترصفات املا ّدية وفق هذا التص ّور:
إجراء تغيري مادي يف اليشء حمل امللكية كالبناء يف األرض وتغيري صفة استعامل العقار ،يف حني
يراد بالترصفات القانون ّية :تقرير ٍ
حق عيني أصيل أو تبعي عىل العقار حمل امللكية(.)16
الترصف القانوين دون املادي؛ إذ يرى
الترصف عىل
يف املقابل فإن رأيا آخر يقرص سلطة
ّ
ّ

ّ
أن الترصفات املادية تندرج يف عنرص االستعامل(.)17

وبالرجوع إىل ما اعتمدناه من تعريف لسلطة االستعامل والذي قرصنا فيه نطاق مدلول
ينسجم فيها االستعامل مع الغاية التي أعدر اليشء من أجلها
هذه الصالح ّية عىل احلالة التي
ُ
بام يعني ّ
أن تغيري صفة اليشء املعدة ألجله يتجاوز نطاق االستعامل ليصل إىل نطاق سلطة
الترصف املادي كتغيري مستودعات التخزين إىل شقق سكنية أو العكس.
ّ

فالسؤال الذي يفرض نفسه يف هذا املقام :هل من ٍ
نطاق مرشو ٍع يثبت للمحال عليه يف

الترصفات القانون ّية أو املا ّدية املشار ملدلوهلا؟
احلقيقة ّ
املرشع األردين يف كال النصني الناظمني حلق االسرتداد اختار تعداد الترصفات
أن ّ

الترصف وإنّام ذكر يف املادة  104من قانون
املحظورة تعدادا ال توصيفا ،فهو مل يقل ليس له سلطة
ّ
( )15انظر :حممد حسني منصور ،احلقوق العينية األصلية ،مرجع سابق ،ص .140
( )16انظر يف هذا الرأي :حممد وحيد الدين سوار ،حق امللكية ،مرجع سابق ص.45
( )17عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ج ،8مرجع سابق ،ص.497
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التنفيذ اآليت" :ال جيوز ملن أحيل عليه املال غري املنقول ْ
يترصف يف ذلك املال بالبيع أو الرهن
أن ّ
أو املبادلة أو اهلبة أو اإلفراز "...ويف املادة  176من قانون امللكية العقارية جاءت الصيغة عىل

النحو التايل :فال جيوز له أن يترصف فيه بالبيع أو بالرهن أو باملبادلة أو باهلبة أو باإلفراز."...
تندرج يف إطار الترصفات القانون ّية
فالترصفات التي حرصت النصوص عىل ذكرها
ُ
وليست املا ّدية ،كام أهنا ال تشمل بالرضورة كل الترصفات القانون ّية؛ فالنص مثال مل حيظر
ترتيب احلقوق العين ّية املختلفة وإنام حظر البيع واملبادلة ولكنه مل حيظر ترتيب حق االنتفاع
َ
مثال أو حق االستعامل وغريها من احلقوق العين ّية بخالف حق امللكية(.)18
كنت أرى أننا من حي ُث املوضوع يف إطار استثناء ال ُيقاس عليه وال يتوسع فيه
ولكني وإن ُ
املرشع من ترشيعه ابتداء،
إال أ رن ُه نص ّ
ويفَّس بالنتيجة ،ويقتيض تفسريه أن نبحث عن مقاصد ّ

املفَّس أسريا
املرشع قوله ،وما يَّسي يف النص من روح ،بحيث ال يقف ر
والوقوف عىل ما يريد ّ
ملصطلح عجز عن استيعاب ّ
كل املعنى ،إذ سنقف الحقا عىل تطبيقات مل تذكر رصاحة وحتمل
ذات املفاعيل التي حتملها الترصفات املحظورة يف النص ومن شأن بعضها نقل امللكية.
ولعل حسم مسألة مدى جواز القياس من عدمه يف هذا املقام هو الفيصل يف ذلك ك ّله ،إذ
درجت أحكام حمكمة التمييز األردنية عىل اعتامد قاعدة حظر القياس عىل االستثناء من
األصل وعدم التوسع فيه(.)19
وهذا التوجه وإن كان يستقيم مع ظاهر النصوص وقواعد تفسريها إال أن إسقاطه عىل
حق االسرتداد سيؤ ّدي بالنتيجة إىل إهدار هذا احلق ويع ّطل الغايات املقصودة منه ابتداء؛ فإذا
كان من حق املحال عليه العقار أن يرتب عليه يف مرحلة التعليق حق انتفاع مثال كحق عيني،
أو تأجريه ٍ
شخص ،أو تغيري صفة االستعامل املعد له العقار ،فإن مثل هذه الترصفات
كحق
ّ
نصت عليه املادة  1205من القانون املدين والتي جاء فيها" :االنتفاع حق
يعرف حق االنتفاع سندا ملا ّ
(ّ )18
عيني للمنتفع باستعمل عني ختص الغري واستغالهلا ما دامت قائمة عىل حاهلا وان مل تكن رقبتها مملوكة للمنتفع".

( )19انظر :متييز حقوق رقم  2012/3691تاريخ  ،2012/12/19ويف ذات املعنى كذل متييز حقوق رقم
 2010/2076تاريخ 2011/4/11م .منشورات موقع قسطاس.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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يف حال كانت نافذة يف حق املدين الذي يسرتد عقاره-ستشكل عائقا أمام غاياته املقصودةٍ
ٍ
قانوين قد تطول مدته ،وهو ما
إشكال
نافذة فستدخله يف
من استعادة عقاره ،وإن كانت غري
ّ
سنبحثه الحقا يف حينه عند بحث آثار هذا احلق عند حتققه.

املطلب الثاين
نطاق ترصفات املحال عليه املحظورة عىل العقار

سنحرص يف هذا املطلب عىل عدم تكرار ما ذكرناه يف املطلب السابق املتعلق بنطاق
الترصفات املرشوعة للمحال عليه وآثارها؛ ذلك ّ
أن كال املوضوعني متصالن ببعضهام
اتصاال بنيويا؛ فام ال يعترب مرشوعا هو بالنتيجة حمظور والعكس صحيح متاما.
أي حال فقد حرص كال النصني الناظمني حلق االسرتداد عىل حظر بعض
وعىل ّ
الترصفات القانونية يف حق املشرتي املحال عليه العقار طيلة مدة تعليق حق املشرتي عىل
االسرتداد كرشط فاسخ ،وهذه الترصفات املحظورة بالنص رصاحة هي( :البيع ،الرهن،
املبادلة ،اهلبة ،اإلفراز) وهو ما سنعاجله تباعا.
أ .البيع واملبادلة :والبيع سندا لنص املادة ( )465من القانون املدين األردين " متليك ٍ
مال
ٍ
املرشع األردين قد تبنّى مفهوما موسعا للبيع؛ إذ يشمل
مايل لقاء عوض" وعليه يكون ّ
أو حق ٍّ
باإلضافة للبيع املطلق واملتمثل بتمليك يشء مقابل نقد ،املقايضة واملتمثلة بتمليك يشء
السلم وهو بيع يشء ٍ
آجل بثمن عاجل(.)20
مقابل يشء آخر من غري النقد ،كام يشمل بيع ّ
املرشع عىل ذكرها حتديدا
وعليه وملا كانت املقايضة شكال من أشكال البيع فإن حرص ّ

املرشع يف النصني املذكورين سابقا باملبادلة.
من بني املحظورات إنام هو للتأكيد ،ولقد ّ
سامها ّ

ويعترب من قبيل البيع املحظور يف حق املحال عليه خالل املدة القانونية ما يسمى بالتخارج
( )20انظر يف تفصيل ذل عبد الرمحن احلاللشة ،الوجيز يف رشح القانون املدين األردين (عقد البيع) دار وائل
للنرش ط 2005 1ص 38وما بعدها .انظر يف مفهوم بيع السلم ورشوطه :ضحى النعمن ،املحل يف بيع السلم،
بحث منشور يف جملة الرافدين للحقوق  2011العدد  48ص .25
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أو املخارجة ،وهو عقد يتنازل فيه أحد الورثة عن كامل حصته اإلرثية أو جزء منها لصالح
وريث آخر لقاء عوض ( ،)21ويكون التخارج يف الفرض موضوع البحث يف حال مات
املحال عليه وانتقلت ملكية العقار املحال إىل ورثته فعمدوا إىل التخارج فيام بينهم ختارجا
شمل العقار املحال عىل املورث.
ويف هذا الصدد تقول حمكمة التمييز األردنية يف حك ٍم هلا ما ييل "وحيث إنه يستفاد من
املرشع قد وضع قيدا عىل من أحيل عليه
أحكام املادة  104من قانون التنفيذ سالفة الذكر أن ّ

املال غري املنقول عن طريق دائرة التنفيذ بمنعه من الترصف بذلك املال سواء بالبيع أو الرهن أو

املبادلة أو اهلبة أو اإلفراز خالل سنة من تاريخ تسجيل املال باسمه ،وملا كان التخارج هو بحكم
البيع وحيث إن املدعني ختارجوا لأقيقهم املدعى عليه الثالث رامي ......عن حصصهم يف
قطعة األرض رقم  41حوض  1القصري سالفة الذكر التي أحيلت عليهم نتيجة إجراءات
التنفيذ يف القضية التنفيذية رقم  2010/1382وإن املتخارج له قام برهن تلك القطعة لصالح
املدعى عليه الثاين حممد ،.....وحيث إن هذين اإلجراءين متا قبل ميض سنة من تاريخ إحالة
العقار إىل أسامء املدعني وشقيقهم املدعى عليه رامي فإن إجراءات التخارج والرهن عىل هذه
القطعة متت خالل فرتة املنع وهي بذلك إجراءات باطلة وال تنتج أثرا ".)22(..
كام يعترب يف حكم البيع املحظور يف حق املشرتي املحال عليه ما يعرف بالوفاء
االعتيايض( )23سندا ملا نصت عليه املادة  1/341والتي جاء فيها " .1ترسي أحكام البيع
عىل الوفاء االعتيايض إذا كان مقابل الوفاء عينا معينة عوضا عن الدين."...
كام هو احلال لو أوىف املشرتي املحال عليه العقار دينا عليه عرب التنازل لدائنه عن العقار.
( )21تنص املادة  539من القانون املدين عىل"جيوز للوارث بيع نصيبه يف الرتكة بعد وفاة املورث لوارث آخر
أو أكثر بعوض معلوم ولو مل تكن موجودات الرتكة معينة ويسمى هذا خمارجة".
( )22متييز حقوق رقم  2017/1564تاريخ  2017/8/8منشورات قسطاس.
يعرف الوفاء االعتيايض بأنه :قبول الدائن وفاء بيشء من مدينه غري املتفق عليه ،ونظمت أحكامه يف لل
(ّ )23
القانون املدين األردين إذ جاء يف املادة  340منه ما ييل" :جيوز للدائن أن يقبل وفاء لدينه شيئا آخر أو حقا يؤديه
املدين وخيضع االتفاق عىل االعتياض لرشائط العقد العامة".
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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وتكمن الغاية من حظر البيع وما يلحق به مما هو يف حكمه يف أن من شأن انعقاد هذه
العقود ونفاذها نقل ملكية العقار من املشرتي املحال عليه إىل غريه وهو ما سيؤثر عىل إمكانية
االسرتداد ابتداء.
ب .اهلبة :عرفت املادة  557من القانون املدين اهلبة بأهنا " اهلبة متليك مال أو حق مايل
آلخر حال حياة املالك دون عوض".
وأرى ّ
أن الوصية الواردة عىل ملكية العقار تدخل يف إطار الترصفات املحظورة وإن مل تذكر
رصاحة باعتبارها ترصفا تربعيا من شأنه أن ينقل ملكية العقار للموىص له حال وفاة املويص.
وال خيفى ّ
أن الغاية من حظر اهلبة وما كان يف حكمها أن من شأن انعقادها ونفاذها انتقال
ملكية العقار من ملك املحال عليه الواهب إىل ملك املوهب له وهو األمر الذي يعيق االسرتداد.
ج .الرهن :ملّا كنا إزاء عقار وورد يف كال النصني الناظمني حلق االسرتداد _املشار هلام
سابقا-رشط تسجيل قرار اإلحالة ،فإن الرهن املقصود واحلالة هذه هو الرهن التأميني(.)24
نصت املادة /160ج من قانون امللكية العقارية رقم  13لسنة  2019عىل
ويف هذا الصدد ّ
"ج -ال ينعقد رهن العقار إال بتسجيله لدى مديرية التسجيل" ،وتكمن الغاية من حظر
الرهن يف حق املحال عليه يف ّ
أن من حقوق الدائن املرهتن التنفيذ عىل املال املرهون وتتبعه
والتقدّ م عىل غريه يف اقتضاء دينه من ثمنه )25(،ويؤدي ذلك بالنتيجة إىل خروج املال املرهون
من ملك الراهن والذي هو يف الفرض حمل الدراسة مشرتي العقار املحال عليه املزاد.
يعرف الرهن التأميني سندا للمدة  1322من القانون املدين بأنه " الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن عىل عقار
(ّ )24
خمصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم عىل الدائنني العاديني والدائنني التالني له يف املرتبة يف استيفاء حقه

من ثمن ذل العقار يف أي يد يكون" .انظر يف التعليق عىل هذا التعريف فقها :حممد وحيد الدين سوار ،احلقوق العين ّية
التبع ّية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع  /عمن1998 ،م ،ص.28
( )25انظر نص املادة  173من قانون امللكية العقارية رقم  13لسنة  2019والتي جاء فيها" :للدائن املرهتن رهنا تأمينيا عقاريا ،أيا
كانت مرتبة رهنه ،أن يطلب إىل دائرة التنفيذ املختصة تنفيذ سند الرهن وبيع العقار املرهون تأمينا لدينه باملزاد العلني يف حال ختلف
املدين عن تأدية الدين عند حلول أجل الوفاء به أو يف حال حتقق رشط يف سند الرهن يقيض بسقوط األجل لتخلف املدين عن الوفاء
بم تعهد به ".ومن اجلدير ذكره أن املادة  1034من القانون املدين املرصي تنص عىل "يبقى قائم ملصلحة الدائن املرهتن الذي تقرر
ألي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية يف الوقت الذي أبرم فيه الرهن".
إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله ّ
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الترصف من الترصفات املحظورة ال يتضمن نقل امللكية من املحال
د .اإلفراز :لعل هذا
ّ

عليه العقار إىل غريه.

فهذا احلظر يفرتض ّ
املرشع
أن العقار مملوك لشخصني أو ألكثر عىل الشيوع ،وقد عالج ّ

األردين اإلفراز يف القانون املدين حتت مصطلح القسمة يف املواد( ،)1053 – 1038يف حني
عاجله قانون امللكية العقار ّية رقم  13لسنة  2019يف املواد( ،)120 – 94ولعل الغاية من حظر
اإلفراز تتمثل فيام له من ٍ
أثر يف امللكية وإن كان ال ينقلها من املحال عليه إىل غريه ،إال ّ
أن من
شأنه ّ
تعذر عودة املتعاقدين إىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد إعامال للرشط الفاسخ.
ويف هذا الصدد فإين أجد ّ
أن مصطلح اإلفراز املذكور يف النص ال يشمل ما يسمى بقسمة
املهاياة( )26والتي ال تتناول ملكية احلصص بقدر ما ترد عىل منافع احلصة فقط؛ وذلك لغياب
خلف النصوص الناظمة للفرض موضوع الدراسة ،وملا كانت قسمة
املقصد الذي يقبع
َ
املهاياة وسندا ملا نصت عليه املادة  )27(1056من القانون املدين ختضع ألحكام اإلجيار فإهنا
ٍ
كترصف صادر عن املحال عليه معاملة عقود اإلجيار الصادرة
ستعامل من حيث مرشوعيتها
عنه مما وردت اإلشارة إليه وسريد تفصيله الحقا.
ومع ذلك فإن اإلفراز كأسلوب إلزالة الشيوع يف العقار ينقسم إىل نوعني فهو قد يكون
رضائيا يتم برضا الرشكاء مجيعهم )28(،كام قد يكون إداريا عىل ضوء ما استحدث من أحكام يف
( )26عرفت املادة  1054من القانون املدين قسمة املهاياة عىل النحو التايل .1" :قسمة املهاياة :املهاياة قسمة
املنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ،ففي األوىل يتناوب الرشكاء االنتفاع بجميع املال املشرتك مدة تتناسب مع
حصة كل منهم ،ويف الثانية ينتفع كل منهم بجزء معني من العني املشرتكة".
انظر يف تفصيلها فقها :عيل هادي العبيدي ،احلقوق العينية األصلية والتبعية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،ص .58
( )27تنص هذه املادة عىل" :ختضع أحكام قسمة املهاياة من حيث جواز االحتجاج هبا عىل الغري ومن حيث أهلية
املتقاسمني وحقوقهم والتزاماهتم وطرق اإلثبات ألحكام عقد اإلجيار إذا مل تتعارض مع طبيعة هذه القسمة".
( )28تنص املادة /46أ 1/من قانون امللكية العقارية عىل -1 ..." :بقسمة رضائية بني الرشكاء املدعني ،إذا
كانت أسمؤهم قد دونت يف جدول االدعاءات ،ومل يكن منازعا يف ادعاءاهتم بملكية العقار ،ومل يكن بينهم
ناقص أهلية أو فاقدها أو غائب أو مفقود فإن كانت هناك منازعة يف ادعاءاهتم تل  ،فتجري القسمة بني
الرشكاء املدعني الذين ستدرج أسمؤهم يف جدول احلقوق وفقا ألحكام هذا الفصل".
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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قانون امللكية العقار ّية رقم  13لسنة  2019إذ يتم أمام جلنة إدار ّية لدى دائرة األرايض املختصة
تسمى "جلنة إزالة الأيوع يف العقار"( )29وبإنشاء هذه اللجنة ونفاذ قانون امللكية

العقارية()30

بات اختصاص نظر نزاعات إزالة الشيوع حمصورا فيها ،ونزع هذا االختصاص من حمكمة
الصلح التي كانت صاحبة اختصاص نوعي يف نظر هذا النوع من الدعوى ،واستمرت املحاكم
يف نظر الدعوى القائمة قبل نفاذ هذا القانون ،فهل حظر اإلفراز يشمل نوعيه املشار هلام؟.
ٌ
مشمول يف نطاق احلظر املقصود يف كال النصني
أ ّما عن اإلفراز الرضائي فهو بال شك

املرشع يف معرض تنظيمه هلذا احلظر القانوين اختار
الناظمني حلق االسرتداد ،وحيث إن ّ
يترصف فيه بـ .....أو باإلفراز" إذ طاملا ّ
املرشع اختار تعبري
التعبري التايل "فال جيوز له أن
أن ّ
ّ

الترصف باإلفراز فإن ذلك مما يشمل اإلفراز الرضائي بالتأكيد ،ولكن هل يشمل ذلك
ّ

قانوين
االصطالح اإلفراز القضائي؟ ال شك أنه لن يشمله يف حال كان املحال عليه يف مركز
ّ
كمدعى عليه أو مستدعى ضدّ ه بحسب األحوال؛ ذلك أ ّن طلب اإلفراز مل يبدأ من ِق َبله وال
يتوقف عىل موافقته ،ولكن ماذا لو كان املحال عليه يف مركز املدعي يف الدعوى أو املستدعي
يف طلب اإلفراز اإلداري،فهل يشمل احلظر ذلك أيضا؟ مع مالحظة ّ
أن طلب القسمة
بالترصف يف احلصص موضوع اإلفراز إذا ظهر ّ
أن اإلفراز غري
واإلفراز قد يتبعه قيام اللجنة
ّ

بترصف يف احلصص غري القابلة للقسمة أو يف مجيع احلصص بحسب األحوال.
ّ
متصور إال ّ

ال شك ّ
أن احلكم القضائي أو القرار اإلداري بحسب األحوال الصادر يف اإلفراز ال
يشكل يف ذاته ترصفا قانونيا صادرا عن املحال عليه ولكن طلب القسمة لدى اللجنة من ِق َبل
املحال عليه يشكّل يف ذاته ترصفا مشموال يف نطاق احلظر املقصود يف هذا املقام وفق ما أرى.
ٍ
استثناء ينبغي أال
وعطفا عىل كل ما تقدم ويف ظل قناعتنا بأنّنا يف الفرض حمل الدراسة أمام

ٍ
الستثناء
ُيتوسع فيه وال يقاس عليه؛ إعامال للقاعدة القانون ّية الناظمة لتفسري النصوص الراعية

( )29نصت عىل إنشاء هذه اللجنة املادة  96من قانون امللكية العقارية.
( )30نرش قانون امللكية العقارية بتاريخ  2019/5/16وجاء يف املادة األوىل منه أنه سينفذ بعد ( )120يوم
من نرشه ،هذا يعني أنه نفذ بتاريخ 2019/9/16م.
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ٍ
أصل ،إال ّ
املرشع عىل ذكرها حتديدا يقودنا إىل
من
أن نظرة متفحصة للترصفات التي حرص ّ
أن املرشع يقصد بذكرها أي ترص ٍ
ف ٍ
ناقل للملك ّية أو مؤ ّثر فيها أو مق ّيد استعامهلا
ّ ّ
نتيجة مفا ُدها؛ ّ ّ
أو االنتفاع هبا حدا ّ
يتعذر عىل ضوئه إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل اإلحالة القطع ّية.

فحق االنتفاع مثال مل يكن من بني الترصفات التي ذكرها النّصان الناظامن حل ّق االسرتداد
كمحظورات يف حق املحال عليه ،فإذا أخذنا النص بحرفيته فهذا يعني مرشوع ّية ترتيبه عىل
املرشع من
العقار املحال عىل املشرتي ،وإذا أخذنا النص عىل ضوء املقاصد التي يرمي إليها ّ

النصوص فإن ذلك يقودنا إىل حظره إذا بلغت مدّ ته حدا يؤثر يف إعادة احلال ملا كان عليه عىل
ٍ
ٍ
ومنطقي.
مقبول
نحو
ّ

والسؤال الذي يفرض نفسه بعد ما تقدّ م هل يملك املدين املنتزعة منه ملكية عقاره إعامل
الترصف يف مرحلة التعليق قبل أن حيقق رشوط االسرتداد وأثناء
مفاعيل النص املانع من
ّ

رسيان املدة؟

ال ّ
شك أنه يف حال حقق رشوط االسرتداد ودخلنا يف مرحلة التحقق يملك عندها إعامل
مفاعيل النصوص الناظمة حلقه ،ولكن النصوص مل ترش إىل حكم هذا التساؤل ،وذهبت أحكام
حمكمة التمييز( .)31إىل ّ
الترصف املقصود يف هذه الدراسة ال يتعلق بالنظام العام ،األمر
أن املنع من
ّ
الذي أجازت عىل ضوئه تلك األحكام تنازل املدين املنتزعة منه ملكية عقاره عن حقه يف

االسرتداد قبل انقضاء مدّ ته .وبمعنى آخر؛ فالنصوص الناظمة لالسرتداد حتاول أن حتمي
مصلحة خاصة للمدين ،له أن يتمسك هبا وله أن يتنازل عنها ،ولكن ما تأثري ذلك عىل التساؤل
موضوع البحث؟ إن مقتىض ذلك أن ليس للمحكمة أو لرئيس التنفيذ إعامل مفاعيل النصوص
ٍ
الواردة يف هذا الشأن دون ٍ
مصلحة للمدين يف طلبه
طلب من صاحب املصلحة يف ذلك؛ فوجود
( )31انظر يف ذل  :متييز حقوق رقم  2007/592تاريخ  ،2007/7/24متييز حقوق  2005/3040تاريخ
 ،2006/1/19منشورات موقع قسطاس .ويف ذات املعنى متاما حكم حمكمة استئناف عمن رقم
 2016/8138تاريخ  2016/2/24منشور يف موقع قسطاس .وكذا حكم حمكمة بداية املفرق بصفتها
االستئنافية رقم  2016/77بتاريخ  ،2016/1/26منشورات موقع قسطاس.
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إعامل مفاعيل النصوص الناظمة للحق يف االسرتداد هو ضابط قبول طلبه بإعامل مفاعيل تلك
النصوص من عدمه؛ فاملصلحة رشط لقبول الدعاوى والطلبات القضائية بالعموم(.)32
وإنني أجد بالنتيجة ّ
أن مصلحة املدين املنتزعة منه ملكية عقاره متوافر ٌة يف مرحلة التعليق
طاملا ّ
أن املدة ساري ٌة؛ إذ إن حقه يف االسرتداد مازال قائام ،وال يعترب واحلالة هذه حمتمال؛ فاحلق
ِ
ٌ
حمتمل؛ فاملدين وهو
أمر
يف ذاته قائم ويتمتع باحلامية القانونية ،ولكن مبارشته من ق َبل صاحبه ٌ
يطالب بإعامل مفاعيل النصوص الناظمة حلقه يف االسرتداد إنام يسعى إىل محاية ذاك احلق
حتى يتمكن من مبارشته يف الوقت املناسب ،ويف حدود ما يسمح به القانون ،إذ ربام لو
ٍ
لشخص غري املحال عليه سيعمل عىل تغيري صفات استعامله ،أو يعمل
انتقلت ملكية العقار
عىل هدمه ،وهو ما سيغدو معه إعادة احلال إىل ما كان عليه قبل البيع القضائي متعذرا.

املبحث الثاين
آثار حتقق االسرتداد عىل ترصفات املحال عليه يف العقار

اهتم ببيان أثر االسرتداد يف مرحلة التعليق قبل
إذا كان املبحث ّ
األول من هذا البحث قد ّ

سيهتم بأثر االسرتداد يف مرحلة التحقق بالذات عىل
مرحلة التحقق ،فإن هذا املبحث
ُّ
الترصفات القانونية التي أجراها املحال عليه ،ونقصدُ بمرحلة التحقق يف هذا املقام؛ املرحلة
ُّ

التي تتوافر فيها كافة الرشوط القانون ّية الالزمة لقيام االسرتداد صحيحا ،سواء ما اتصل بدفع

ثمن املزايدة مضافا إليه الرسوم والنفقات ،أو ما اتصل باملدة الزمن ّية الواجب مبارشة طلب
االسرتداد خالهلا .ومن اجلدير ذكره أنّه ولقيام االسرتداد فال حيتاج األمر حكام قضائيا؛ إذ جاء
يف قرار تفسريي صادر عن الديوان اخلاص بتفسري القوانني هبذا اخلصوص ما ييل" :وحيث إن
الرشط الفاسخ الرصيح جيعل العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد حتقق الرشط بغري حاجة
ٍ
نزاع َ
حينئذ
حول حتقق الرشط ،فتكون املحكمة
إىل استصدار حكم به من القضاء إال إذا ُأثري ٌ
هي صاحب َة الصالح ّي ِة يف تقرير ما إذا كان الرشط قد حتقق فيعترب العقد مفسوخا ،أو أنّه مل يتحقق
( )32تعرف املصلحة كرشط لقبول الدعوى بأهنا "الفائدة التي جينيها املدعي من احلكم له بطلباته" حممد حامد
فهمي رشح املرافعات املدنية والتجارية (دون نارش أو تاريخ) ،ص.56
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أن عقد بيع العقار إىل الدائن بإحالته عىل اسمه إحالة
فيظل العقد قائام ،فإن مما ينبني عىل ذلك ّ
قطعية يعترب مفسوخا من تلقاء نفسه إذا حتقق الرشط الفاسخ املأار إليه ،ومل يثر نزاعا بأأنه
ويكون حق دائرة التسجيل يف هذه احلالة أن تعيد تسجيل العقار باسم املدين بغري حاجة
حيتاج األمر إال قرارا من رئيس التنفيذ(.)33
الستصدار حكم بذلك" ،وعليه فال ُ
ونقصد بمصطلح الترصف املقصود يف هذا املقام اجتاه اإلرادة إلنشاء االلتزام بقصد
إقامته عىل نحو تكون فيه هذه اإلرادة كافية لنشوء ذلك االلتزام املراد بالفعل(.)34
وقد ظهر لنا ّ
أن ترصفات املحال عليه واملتعلقة بالعقار املباع يف املزاد العلني قد تكون
مرشوعة ابتداء وقد تكون حمظورة ،فام أثر االسرتداد عىل كال النوعني ،هذا ما سنعاجله تباعا
خمصصني لكل نو ٍع منها مطلبا مستقال وعىل النحو التايل:

املطلب األول
أثر حتقق االسرتداد عىل ترصفات املحال عليه املحظورة

حظر النصان الناظامن حلق االسرتداد مجلة من الترصفات القانون ّية عىل العقار املباع يف
املزاد العلني يف حق املحال عليه املشرتي ،ورد تفصيلها مسبقا ،ولكن ماذا لو أجرى املحال
عليه الترصف املحظور قانونا أثناء مدة التعليق ،ثم حتقق االسرتداد وفق املقتىض القانوين ،فام
مصري تلك الترصفات وما حكمها القانوين؟.
ٌ
بالرغم من ّ
مقبول
أن الترصفات التي جتري عىل العقار شكلية إال أن مثل هذا التساؤل
من حيث املبدأ؛ ذلك ّ
املرشع األردين يف معرض تنظيمه حلق االسرتداد ،وما ارتبط به من
أن ّ

حظر الت رصف يف العقار املباع يف املزاد العلني مل يلزم رئيس التنفيذ وضع إشارة للحجز عىل
العقار يف صحيفة ذلك العقار لدى دائرة التسجيل املختصة ،األمر الذي فتح املجال بالفعل

ملبارشة الترصف املحظور أثناء فرتة التعليق ،ومن ثم حتقق االسرتداد ،ليفتح املجال آلثار
املرشع يف معرض تنظيمه القانوين هلذا احلق
قانونية كنا يف غنى عن إشكاالهتا لو أضاف ّ
( )33صالح الدين شوشاري ،التنفيذ اجلربي ،مرجع سابق ،ص.258
( )34حسام الدين األهواين ،محدي عبد الرمحن ،أصول القانون ،دون نارش ،1996 ،ص.689
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أي ٍ
حال مل يكن موفقا من
متطلبا عىل رئيس التنفيذ بوضع إشارة احلجز ،وهو موقف عىل ّ
املرشع ،وتنبئنا أحكام حمكمة التمييز األردن ّية ّ
أن مثل هذه الفرضيات حتققت فعال مرارا
قبل ّ

وتكراراُ ،
حيث جرى الترصف يف العقار الذي ُحظر الترصف فيه أثناء مدة احلظر ثم حتقق
االسرتداد كام سنرى الحقا(.)35

املرشع يف كال النصني الناظمني حلق االسرتداد جزاء خمالفة احلظر القانوين امللقى
مل ينظم ّ

فضل كال النصني التعبري عن هذا احلظر بعبارة "ال جيوز
عىل املحال عليه ،ففي الوقت الذي ّ
للمحال عليه" ذهبت أحكام القضاء األردين سالف اإلشارة لبعضها إىل ّ
أن النص ال يتعلق

بالنظام العام ،وبناء عليه فقد اعرتفوا بمفاعيل تنازل املدين املنتزعة منه ملكية عقاره عن حقه
يف اسرتداده خالل مدة رسيان ذلك احلق ،يف اعرتاف ضمني ّ
أن النص من هذا اجلانب مكم ٌل
ويرعى مصلحة خاصة ،له أن يتنازل عنها وله أن يتمسك هبا.
وعليه فإن غياب النّص اخلاص يدفعنا الستقراء القواعد العامة يف هذا اخلصوص ،هذا االستقراء
الذي قادنا للوقوف عىل نص املادة  1028من القانون املدين والتي جاء فيها":ليس للاملك أن يأرتط
يف ترصفه عقدا كان أو وصية رشوطا تقيد حقوق املترصف إليه إال إذا كانت هذه الرشوط مرشوعة
وقصد هبا محاية مصلحة مرشوعة للمترصف أو املترصف إليه أو الغري ملدة حمددة." .
الترصف" ،فإن كان
وهو النص الذي عالج ما اصطلح عىل تسميته "الرشط املانع من
ّ

مصدر هذا الرشط إراديا فإن حق االسرتداد ذو مصدر قانوين(.)36

املرشع النص عىل التزام دائرة التنفيذ بوضع إشارة حجز عىل العقار طيلة رسيان
( )35يف الوقت الذي أغفل فيه ّ
املدة املرضوبة التي يمكن خالهلا االسرتداد إال أنّه أورد مثل هذا االلتزام عىل دائرة التنفيذ يف حال وقوع طعن
أمام املحكمة يف إجراءات التنفيذ أو جاء يف نص املادة  2/177من قانون امللكية العقارية ما ييل -2" :يف حال
وقوع طعن أمام املحكمة بإجراءات التنفيذ عىل املال غري املنقول ،فعىل املحكمة الطلب من الدائرة التأشري عىل
السجل العقاري لذل املال بوقوع طعن بإجراءات التنفيذ ".
( )36انظر يف تفصيل هذا الرشط وأحكامه يف لل القانون األردين :غازي مبارك الذنيبات ،الرشط املانع من
الترصف يف القانون املدين األردين – دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري ،اجلامعة األردنية.1994 ،
102

20

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/2

???????? ??? ???? et al.: ???? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ?.

[د .أسيد حسن الذنيبات]

وبالرغم من ّ
أن هذا النص اعترب الرشط االتفاقي املانع من الترصف مرشوعا إال أنّه كذلك
مل حيدد له جزاء عند خمالفته ،األمر الذي ترك خالفا يف الفقه حول طبيعة هذا اجلزاء(.)37
ويف هذا الصدد تقول حمكمة التمييز األردن ّية يف حك ٍم هلا ما ييل " :وحيث إن الثابت من
كتاب مدير تسجيل أرايض السلط املربز يف القضية التنفيذية أن املدعى عليه مأمون (الذي
رسا عليه املزاد) قام ببيعه والترصف به للمدعى عليه عكرمة بتاريخ  2011/10/11أي
قبل انقضاء مدة الستة أشهر التي حددهتا املادة املأار إليها سابقا فإن هذا البيع يقع باطال
ملخالفته أحكام املادة ذاهتا باعتبار أن بيع عقار املدين باملزاد العلني هو عقد مقرتن برشط فاسخ
منصوص عليه يف القانون وهو حق املدين/الراهن يف اسرتداد العقار املرهون خالل ستة أشهر
إذا ما دفع مبلغ املزايدة والرسوم والنفقات "(.)38
تبني األساس القانوين
واحلقيقة أن األحكام القضائية التي ذهبت باجتاه تقرير البطالن مل ّ
الذي اتكأت عليه لتقريره ،فإذا كانت تقصد ّ
أن خمالفة املحظور القانوين يرتّب البطالن
كاشف فإن هذا التوجه يفتقر للسالمة القانون ّية؛ ذلك ّ
املطلقّ ،
أن ذات
وأن حكمها فيه
ٌ
املحكمة ذهبت إىل ّ
أن حق االسرتداد وما ارتبط به من من ٍع للترصف إنام يستهدف محاية
مصلحة املدين ،وأن هلذا املدين أن يتنازل عن تلك احلامية ويكون تنازله واحلال ُة هذه نافذا.
وما نرجحه جزاء لإلخالل هبذا احلظر القانوين هو ّ
الترصف الذي أجراه املحال عليه
أن
ّ
العقار موقوفا عىل إجازة املدين الذي استعاد عقاره ،إن أجازه نفذ وإن مل جيزه َ
بطل؛ عىل
اعتبار ّ
أن هذا
الترصف قد تع ّلق به حق الغري أال وهو حق اسرتداده خالل مدّ ة حمددة(.)39
ّ
( )37انظر يف تباين اآلراء الفقه ّية حول هذا اجلزاء املرجع السابق ص.145
( )38متييز حقوق رقم  2019/1454تاريخ  2019/3/27ويف ذات املعنى متييز حقوق 2018/7407
تاريخ  2018/12/30قسطاس.
الترصف فيم يتع ّلق
الترصف املوقوف لتعلق حق الغري به .عيل هادي العبيدي :تقييم حكم
( )39انظر يف تفصيل
ّ
ّ
به حق الغري يف القانونني األردين واإلمارايت ،بحث منشور يف جملة احلقوق الكويت ّية2006 ،م ،املج ّلد  ،30العدد
 ،3ص .126
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املرشع األردين يف القانون املدين والذي
ولعل القول باعتبار العقد موقوفا ينسجم مع خطة ّ

مل يأخذ بنظر ّية البطالن النسبي املرتبطة بالعقد القابل لإلبطال ،وإنام تأثرا منه بالفقه اإلسالمي
نصت املادة  171عىل
أخذ بالعقد املوقوف يف املواد من  175-171من القانون املدين ،حيث ّ
"يكون الترصف موقوف النفاذ عىل اإلجازة إذا صدر من فضويل يف مال غريه أو من مالك يف
مال له تعلق به حق الغري أو من ناقص األهلية يف ماله وكان ترصفا دائرا بني النفع والرضر أو
من مكره أو إذا نص القانون عىل ذلك.".
ولعل الفارق يف الوصول إىل البطالن بني اعتباره بطالنا مطلقا أو ترصفا موقوفا إذا مل جيز
ِ
إفرازه
بني؛ فإذا أقدم املشرتي املحال عليه العقار إىل إفرازه مثال رضائيا أو قضائيا ثم بعد
َب ُطل ّ ٌ
أقدم عىل بيعه ،فإننا إذا قلنا إن ترصفات املحال عليه حمظورة قانونا وتقع باطلة كان اإلفراز
باطال والبيع كذلك ،ولكننا إذا قلنا إهنا ترصفات موقوفة كان للمدين الذي اسرتد عقاره أن
حتمل النفقات التي
ال جييز البيع فيبطل وأن جييز اإلفراز فينفذ ،وأرى أنه إن أجاز اإلفراز ّ
أنفقها املحال عليه يف سبيل الوصول إليه تأسيسا عىل فكرة اإلثراء بال سبب.

الترصف املحظور الذي جيريه املحال عليه عىل العقار أثناء فرتة التعليق فإنه
وعودة إىل
ّ
كذلك ينعقد موقوفا عىل إجازة املدين الذي تع ّلق ح ّقه بذلك العقار ،له أن جييزه وله أال
جييزه .فإن أجازه اعترب ذلك تنازال من قبله عن حقه يف االسرتداد ،وإذا اجته نحو عدم إجازته
فال يشرتط أن يتزامن ذلك مع إجراءات مبارشة االسرتداد ،وإذا مضت املدة القانون ّية دون
أن يبارش صاحب احلق ح ّقه خالهلا نفذ العقد مستندا لتاريخ إنشائه.
الترصف يف العقار يتشابه مع املنع اإلرادي من
وملا ذهبنا إىل أ ّن االسرتداد وما يقرتن به من قيد ملنع
ّ

الترصف قد ذهب إىل
الترصف فإن جانبا من الفقه يف إطار تعليقه عىل جزاء خمالفة املنع اإلرادي من
ّ
ّ
ذات النتيجة املتقدّمة؛ إذ يقول الدكتور حممد وحيد الدين سوار هبذا اخلصوص ما ييل" :ونظرا أل ّن
الترصف الذي جاء خمالفا للرشط املانع من الترصف صدر من مالك يف ٍ
مال له تعلق به حق املشرتط
ّ
ّ
جيب أن يكون موقوف النفاذ عىل موافقة الغري أو ذاك املشرتط"(.)40
آخر فإنّه ُ
حينا وحق الغري حينا َ
( )40حممد وحيد الدين سوار ،حق امللكية يف ذاته ،مرجع سابق ،ص.103
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املطلب الثاين
أثر حتقق االسرتداد عىل ترصفات املحال عليه املرشوعة
الترصف الذي أجراه املحال عليه مرشوعا عند إجرائه ،فهل يظل كذلك بعد
إذا كان
ّ
االسرتداد ونافذا يف مواجهة املدين الذي اسرتد عقاره السابق أم أن هلذا املدين ْ
أن ينقضه،
أجر املحال عليه العقار فرتة من الزمن
أي أساس قانوين يف كال احلالني؟ كام هو احلال لو ّ
وعىل ّ
قصرية كانت أو طويلة.
لإلجابة عن هذا التساؤل يلزمنا الوقوف عند نقطتني؛ أوهلام :مدى نفاذ عقود اإلجيار التي
جيرهيا السلف يف حق اخللف اخلاص يف ظل القواعد العامة .وثانيهام :مدى تأثري فسخ العقد
وما يتضمنه من أثر رجعي عىل أثر ترصفات السلف يف مواجهة اخللف اخلاص.
لإلجابة عن هذه التساؤالت فإننا سنتخذ من عقد اإلجيار حمال للتطبيق ،إذ يتنازع حكم
املسألة وعىل نحو غري مبارش نصان؛ ّأوهلام :ما ورد يف املادة  207من القانون املدين والناظمة
النتقال احلقوق وااللتزامات من السلف إىل اخللف والتي جاء فيها " :إذا أنأأ العقد حقوقا
شخصية تتصل بيشء انتقل بعد ذلك إىل خلف خاص فإن هذه احلقوق تنتقل إىل هذا اخللف
يف الوقت الذي ينتقل فيه اليشء إذا كانت من مستلزماته وكان اخللف اخلاص يعلم هبا وقت
انتقال اليشء إليه" ،هذا عىل اعتبار أن اإلجيار الوارد عىل العقار من مستلزماته وينتقل معه،
وإن شكك جانب من الفقه يف اعتبار احلقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد اإلجيار من
مستلزمات اليشء(.)41
أ ّما النص اآلخر الذي ينازع يف حكم املسألة فهو نص املادة  691من القانون املدين والتي

جاء فيها ما ييل" :إذا بيع املأجور بدون إذن املستأجر يكون البيع نافذا بني البائع واملأرتي وال
يؤثر ذلك عىل حق املستأجر".
( )41انظر يف هذا التوجه عبد الرزاق السنهوري الوسيط ج ،6مرجع سابق ،ص.624
عيل هادي العبيدي ،تقييم حكم الترصف فيم تعلق به حق الغري ،مرجع سابق ،ص.147
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ولعل هذا النص مقدّ م يف اإلعامل عىل نص املادة  207باعتباره خاصا يق ّيد عاما وذهبت
حمكمة التمييز يف تفسريه إىل اآليت " :ونجد أن املقصود من هذه املادة وعىل ما جاء بمصدرها
وهو جملة األحكام العدلية يف املادة ( )590ورشحها لعيل حيدر أن البيع الذي يقع عىل العقار
املرشع
املؤجر يكون نافذا بني البائع واملأرتي إال أنه ال يكون نافذا بحق املستأجر ومل يعطه ّ

حق الفسخ وإنام أعطاه حق اإلجارة أو فك اإلجارة ،وأعطى احلق للمأرتي أن يطلب فسخ

املرشع إذن هي محاية املستأجر من
البيع الستحالة تسليمه بسبب كونه مأجورا وكانت غاية ّ

خداع املؤجر "(.)42

ومؤدى هذا التفسري القضائي للنص أن ال تأثري من البيع احلاصل عىل نفاذ عقد اإلجيار
تغري
واستمراره يف مواجهة اخللف اخلاص ،وإنام للمستأجر أن يتحلل من العقد عىل ضوء ُّ
صفة املالك اخللف اخلاص للمؤجر حتى قبل انقضاء مدّ ته.
أي مدى يمكن إعامل القواعد العامة سالف اإلشارة إليها عىل اسرتداد املدين املنتزع
فإىل ّ
منه ملكية عقاره لعقاره وانتقاله ملالك جديد ٍ
حمال عليه ثم استعادته منه بفسخ العقد سندا
ٍ
ٍ
ٍ
رصيح.
فاسخ
لرشط
لعل اإلجاب َة عىل هذا التساؤل تقتيض املوازن َة بني ثالثة اعتبارات قانون ّية؛ أوهلاّ :
أن املحال
ٍ
كاملك يف ملكه ومل يمنعه القانون من ذلك.
يترصف
عليه إذا أقد َم عىل إبرام اإلجيار إنام كان ّ
ثانيهامّ :
أن مقتىض األثر الرجعي للفسخ اعتبار هذا الفسخ متحققا حلظ َة إبرا ِم العقد ،وما
يتضمنه من رضورة عودة املتعاقدين إىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد ،حيث إنه وبالتأكيد
مؤجرا قبل تسجيل اإلحالة(.)43
مل يكن ّ
( )42متييز حقوق رقم  2010/4369تاريخ  2010/2/21منشورات موقع قسطاس.
( )43يقصد باألثر الرجعي للفسخ انسحاب أثر األحكام عىل املايض ،انظر عبد الرزاق السنهوري الوسيط
ج 1مرجع سابق ص.167
نصت عىل األثر الرجعي للفسخ يف لل القانون املدين األردين املادة  249والتي جاء فيها " إذا انحل العقد
وقد ّ
بسبب البطالن أو الفسخ أو بأي سبب آخر وتعني عىل كل من املتعاقدين أن يرد ما استوىل عليه جاز لكل منهم=
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وثالثها :مراعاة حقوق الغري بالذات إن كان حسن النية والذي اكتسب حقا يف اإلجيار،
فام السند القانوين لنقض حقه هذا؟
ولعل كثريا من الفقه-بالذات يف ظل القانون املرصي-يستثنون من األثر الرجعي للفسخ
ٍ
أعامل تندرج
أية حقوق رتبها املشرتي للغري قبل فسخ العقد إذا كانت تلك احلقوق ناجتة عن
وتعرف أعامل اإلدارة بأهنا تلك التي ال ُخترج املال من ذمة صاحبه
ضمن أعامل اإلدارة(ّ ،)44
ويقترص أثرها عىل إدارته وتسيري أمور استغالله فقط ولعل من أهم صوره عقد اإلجيار"(.)45
يذهب باجتاه استثناء أعامل اإلدارة من البطالن أو
ولعل الفقه املرصي املشار إليه إذ
ُ
االنقضاء يف حال فسخ العقد فإنه يستند ملا ورد يف املادة  2/269من القانون املدين والتي
رغم
جاء فيها "عىل أن أعامل اإلدارة التي تصدر من الدائن -حتت رشط فاسخ -تبقى نافذة َ
حتقق الرشط"(.)46
=أن حيبس ما أخذه ما دام املتعاقد اآلخر مل يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضمنا هلذا الرد ".
نصت عليه املادة  399من القانون املدين والتي جاء فيها" :يزول الترصف إذا حتقق الرشط الذي قيده ويلتزم
وكذل
ّ
الدائن برد ما أخذ فإذا تعذر الرد بسببه كان ملزما بالضمن".
ويف هذا الصدد تقول املذكرات اإليضاح ّية للقانون املدين األردين تعليقا عىل نص املادة  146مدين ما ييل" :ويرتتب عىل
انعدام العقد يستند أثره فيعترب كأن مل يكن وهبذا يعود املتعاقدان إىل احلالة التي كانا
الفسخ قضائيا كان أو اتفاقيا أو قانونيا
ُ
عليها قبل العقد فريد كل منهم ما تس ّلم بمقتىض هذا العقد بعد ْ
وجب التعويض
أصبح الر ُّد مستحيال
أن تم فسخه ،فإذا
َ
َ
عىل االلتزام وفقا لألحكام اخلاصة بدفع غري املستحق".

( )44انظر مثال :عبد الرزاق السنهوري الوسيط ج ،1مرجع سابق ،ص.722حممد حممود املرصي ،حممد أمحد
عابدين الفسخ واالنفساخ والتفاسخ يف ضوء القضاء والفقه ،دار املعارف باإلسكندر ّية  ،1986ص .41مجيل
الرشقاوي النظرية العامة لاللتزام ،الكتاب األول دار النهضة العربية ،القاهرة 1995م ،ص.440
( )45عادل عبد احلميد الفجال ،األحكام املتعلقة بتعارض األثر الرجعي مع حق الغري يف القانون املدين املرصي ،بحث
منشور يف جملة الشمل للعلوم اإلنسانية ،جامعة احلدود الشملية السعودية ،جملد  1العدد 2016 1م ص.53

( )46جاء يف املذكرة اإليضاحية للمرشوع التمهيدي للقانون املدين املرصي بخصوص هذا النص ما ييل "أما
ما يصدر من الدائن – حتت رشط التجربة – من أعمل اإلدارة فيظل قائم رغم حتقق الرشط وذل

أن هذه

األعمل ال تؤثر يف احلقوق التي استقرت هنائيا من جراء حتقق الرشط ثم من األمهية بمكان أن يكفل هلا ما ينبغي
من االستقرار" جمموعة األعمل التقدير ّية للقانون املدين املرصي ج 3ص.17
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وعطفا عىل هذا النص جاء نص املادة  1/604من القانون املدين املرصي ويف ٍ
نص أكثر
خصوص ّية باإلجيار ليقول "إذا انتقلت ملكية العني املؤجرة اختيارا أو جربا إىل شخص آخر
الترصف
فال يكون اإلجيار نافذا يف حق هذا الشخص إذا مل يكن له تاريخ ثابت سابق عىل
ّ
الذى نقل امللكية".

وعليه فإن هذا النص – يف ّ
ظل القانون املرصي – قد اشرتط لنفاذ عقد اإلجيار يف مواجهة
من انتقل إليه امللك ثبوت تاريخ اإلجيارّ ،
ولعل ذلك مرده منع الغش الذي حيتمل حدوثه
إرضارا بمن انتقلت إليه ملكية العقار هذا ويرشط هلذا النفاذ ثبوت حسن نية املستأجر(.)47
أي مدى يمكن اعتامد هذا احلكم يف ظل القانون األردين؟
فإىل ّ
خيلو القانون األردين من ٍ
املرشع األردين يف املادة  125من القانون
نص مماثل رغم أن ّ

املدين قد اعترب اإلجارة التي ال تزيد عن ثالث سنوات من أعامل اإلدارة وعليه وبمفهوم
املخالفة فإن اإلجارة التي تزيد عن ثالث سنوات تعترب من أعامل الترصف(.)48

لذا فإنه ويف ظل غياب نص مبارش فإنه يلزمنا استقراء نصوص القانون حماولني الوقوف
عىل ٍ
نص يمكن القياس عليه إلجياد الع ّلة املقصودة ،وعليه فقد وقفنا عىل نص املادة 1364
نصت عىل " -1ينقيض الرهن بانقضاء االلتزام املوثق به  -2فإذا زال سبب
مدين أردين والتي ّ
انقضاء االلتزام عاد الرهن كام كان دون مسا ٍ
س بحقوق الغري حسن النية التي اكتسبها بني
زوال احلق وعودته".
( )47انظر يف تفصيل ذل  :السيد عيد نايل ،عقد اإلجيار ،دار النهضة العربية2000 ،م ،ص.77
ويف هذا الصدد يقول أستاذنا أ .د .السيد عبد نايل "ويقصد بالغري هنا كل من تع ّلق له حق خاص بمنفعة اليشء
يرض به ،ومن ثم يعترب من الغري امللف اخلاص
املؤجر عدا املؤجر وورثته إذا كان من شأن تقديم تاريخ اإلجيار أن ّ
للمؤجر والدائن املرهتن والدائنون احلاجزون" ،ص.78

( )48تنص املادة " 125عقود اإلدارة الصادرة من الويص يف مال الصغري تكون صحيحة نافذة ولو كانت بغبن يسري
ويعترب من عقود اإلدارة بوجه خاص اإلجيار إذا مل تزد مدته عىل ثالث سنوات وأعمل احلفظ والصيانة واستيفاء احلقوق
وإيفاء الديون وبيع املحصوالت الزراعية وبيع املنقول الذي يرسع إليه التلف والنفقة عىل الصغري".
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ٍ
كمحل للقياس وبقراءة النصوص التي أوردناها آنفا فإنه يمكننا
انطالقا من هذا النّص
القول ّ
بأن عقود اإلجيار التي يربمها املحال عليه يف الفرتة الواقعة ما بني اإلحالة القطعية
وحتقق رشط االسرتداد صحيحا تكون نافذة يف حق املدين املسرتد لعقاره ،وحيل خلفا خاصا
من حلظة االسرتداد ،وإليه تؤول حقوق والتزامات العقد كأصل عام ،مع مراعاة أمرين؛
أوهلام :إذا ثبت ر
أن املستأجر س ّيئ النية وقد تواطأ مع املحال عليه العقار إرضارا باملدين املنتزع
منه ملكية عقاره فإن الغش واحلالة هذه يفسد ّ
كل يشء ،األمر الذي يكون فيه عقد اإلجيار

موقوفا عىل إجارة املدين إن أجازه نفذ وإن مل جيزه بطل لتعلق حق الرضر به.
ثانيهام :إذا ثبت سوء نية املحال عليه العقار دون سوء نية املستأجر ،كام لو قصد املحال
عليه من إجيار العقار مدة طويلة منع املالك السابق من اسرتداده يف حال علم هذا املالك ّ
أن
العقار بات مؤجرا مدة طويلة ،وأن ال فائدة من اسرتداده ليسكنه أو يستعمله ،بحيث تكون
غاية املحال عليه احليلولة دون االسرتداد أكثر منها استغالل العقار  ،ومثل هذه الوقائع ال بد
فإين أجد أن العقد واحلالة هذه نافذ مراعاة حلقوق
أن تكون خاضعة لإلثبات .وعىل ّ
أي حال ّ

التعسف يف استعامل
حسن النية ،ولكن تقوم مسؤولية املحال عليه التقصري ّية؛ تأسيسا عىل
ّ
نصت عليه املادة  66من
احلق إذ إ ّن من حاالت هذا
التعسف توافر قصد التعدي سندا ملا ّ
ّ
القانون املدين(.)49

ّ
التعسف
ولعل طول مدة اإلجيار يف حال زادت عن سنة قرينة قابلة إلثبات العكس عىل
ّ

يف استعامل احلق؛ فاملؤجر الذي يربم عقدا عىل عقار يعلم أنّه قد ينتزع منه خالل سنة تتوافر
لديه أسباب جدّ ية لقيام قرينة قابلة إلثبات العكس ّ
بأن ترصفه هذا حيمل غايات اإلرضار
باملدين املنتزع عقاره ،أو ترهيبه من اإلقدام عىل االسرتداد رغم أنّه حق قانوين له.

( )49تنص الفقرة ( )2املادة  66من القانون املدين عىل .2 " :ويكون استعمل احلق غري مرشوع :أ .إذا توفر
قصد التعدي .ب .إذا كانت املصلحة املرجوة من الفعل غري مرشوعة .ج .إذا كانت املنفعة منه ال تتناسب مع
ما يصيب الغري من الرضر .د .إذا جتاوز ما جرى عليه العرف والعادة ".
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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املبحث الثالث
آثار حتقق االسرتداد عىل مفاعيل الوقائع
املرتتبة عىل العقار
أي
ينرصف مدلول مصطلح الواقعة القانونية إىل "جمرد حدث مادي سواء أكان خاليا من ّ
حمتوى إرادي كالوفاة ،أو كان مرتتبا عىل سلوك إرادي ولكن اإلرادة مل تقصد ما يرتتب عليه
تسع إليها"(.)50
من نتائج قانون ّية ومل َ
وانطالقا من كون احلق يف االسرتداد ليس إال رشطا فاسخا يف العقد فإن إعامل صاحب
احلق حلقه هذا اليرتب عليه مسؤولية من هذا اجلانب فقط؛ ألن "اجلواز الرشعي ينايف
الضامن" ،وطاملا أن االسرتداد حق لصاحبه وفق ما نص عليه القانون فإن كون العقار يف
مرحلة التعليق قد زادت قيمته أو نقصت بفعل حركة السوق ومعايري التضخم فإن ذلك مما
أي مسؤولية وال حيمله بغري ما
ال يؤثر يف مكنة استعامل هذا احلق ،وال يرتب عىل صاحبه ّ
فرضه القانون عليه ،فهو بالنتيجة يستعمل حقه املرشوع  ،وال يدخل ذلك يف نطاق الوقائع
املؤثرة واملقصودة يف هذا املقام.
وعليه فيستوي أن تكون الواقعة املقصودة يف هذا املقام ذات أثر إجيايب أو كانت ذات أثر
سلبي لتخ ّلف آثارا تتصل بالعقار املنتزعة ملكيته ،فام حكم هذه الوقائع وما نطاق مفاعيل
آثارها بعد االسرتداد؟ هذا ما سيكون مدار بحثنا يف هذا املبحث ،الذي سنتناول فيه الوقائع
املرضة بالعقار ،ومن ثم الوقائع املفيدة للعقار ،وأخريا وقائع انتزاع ملكية العقار من املحال
عليه ،خمصصني لكل من هذه املواضيع مطلبا مستقال.

( )50حسام الدين األهواين ،محدي عبد الرمحن ،أصول القانون ،مرجع سابق ،ص.690
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األول
املطلب ّ
الوقائع املرضة بالعقار
نقصد بالوقائع املرضة بالعقار-يف الفرض حمل الدراسة-تلك الوقائع التي تقوم هبا
املسؤولية عن الفعل الضار فيام لو وردت عىل مال الغري ابتداء .وملا كنا بصدد بحث آثار حتقق
اسرتداد العقار املنتزعة ملكيته فإن بحثنا سيكون خمصوصا يف تلك الوقائع احلاصلة بعد
تسجيل قرار اإلحالة القطع ّية إىل حلظة اسرتداد العقار وتسليمه للمدين املنتزع منه العقار،
والتي من شأهنا أن ترتك أثرا ضارا بالعقار كام هو احلال لو هدم العقار املحال عىل املشرتي
األول منهام :واقعة
أو تع ّيب ،وانطالقا من ذلك فإننا سنقسم هذا املطلب لفرعني ،نعالج يف ّ
هدم العقار ،ونعالج يف الثاين واقعة تع ّيب العقار ،وعىل النحو التايل:

الفرع األول
واقعة هدم العقار

نقصد باهلدم يف هذا املقام زوال بعض أجزاء العقار زواال هنائيا بفعل املحال عليه أو ٍ
بفعل
ال يد له فيه ،وعندما نقول زوال بعض األجزاء فإن ذلك يدل عىل ّ
أن هذا اهلالك جزئي ال
ّ
يتصور-فيام أرى-اهلالك الكيل للعقار ،فحتى لو هدم البناء كليا فإن حق املالك
كيل؛ إذ ال
ّ
ّ
يظل قائام يف حصته من األرض املقام عليها البناء(.)51
وعليه فإنه يمكن ْ
أن يكون اهلد ُم بفعل املشرتي املحال عليه ،وقد يكون بفعل سبب

أجنبي ،فام أثره بعد االسرتداد يف كال احلالني؟

نصت عليه
أوال -اهلدم الناشئ عن سبب أجنبي :يعترب من قبيل السبب األجنبي سندا ملا ّ
املادة  261من القانون املدين؛ اآلفة الساموية ،احلادث الفجائي ،القوة القاهرة ،فعل الغري،
تنص املادة  122من قانون امللكية العقارية رقم  13لسنة  2019عىل ما ييل" :يعد العقار املقام عليه البناء
(ّ )51
وأجزاء العقار املعدة لالستعمل املشرتك قسم مشرتكا يشرتك يف ملكيته واستعمله واالنتفاع به مجيع مالكي
الوحدات العقارية املقامة عليه".
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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فعل املرضور ،فامذا لو أقدم املدين املنتزعة منه ملكية عقاره عىل اسرتداده بعد حتقق الرشوط
القانونية املتطلبة لذلك ،ثم تبني ّ
أن العقار املراد اسرتداده ُهدم كليا أو جزئيا بفعل سبب
أجنبي ال يد للمحال عليه فيه ،فهل يقوم االسرتداد ابتداء ،وإذا قام فهل يضمن املحال عليه
ما حصل من رضر ومن يتحمل بالنتيجة تبع َة هذا اهلالك؟
متصورا النتفى االسرتداد النتفاء حم ّله ،ولكن هدم البناء
لو كان هالك العقار كليا أمرا
ّ
كليا ال يعني هالك العقار كليا مع بقاء حصة املالك يف األرض قائمة ،وبذا فإن جزءا من
املحل سيظل قائام ،وعليه فإن االسرتداد-واحلالة هذه-سينفذ ويؤيت مفاعيله عىل ما تبقى من
أجزاء العقار.
وملا كان هذا اهلالك اجلزئي بفعل سبب أجنبي ال يد للمحال عليه فيه فإنه يت ّ
عذر قانونا-
واحلالة هذه-حتميله تبعة هذا اهلالك؛ فيده عىل العقار وقت حتقق هذا اهلالك يدٌ مرشوع ٌة؛
باعتباره مالكا ،إعامال لنص املادة  261من القانون املدين والتي جاء فيها " إذا أثبت الأخص
أن الرضر قد نأأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه كآفة ساموية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو
فعل الغري أو فعل املترضر كان غري ملزم بالضامن ما مل يقض القانون أو االتفاق بغري ذلك"
ويف حال كان اهلالك املقصود يف هذا املقام بفعل الغري كأحد أشكال السبب األجنبي كان من
حق املدين مطالبة الغري بالضامن باعتبار اسرتداده للعقار فسخا يعيده ملركز املالك من حلظة
اإلحالة القطع ّية ال من حلظة حتقق رشوط االسرتداد ،فاملال الذي هلك -واحلالة هذه-هو
مال املدين املنتزع عقاره ،وليس مال املحال عليه يف حال حتقق االسرتداد.
ويف املقابل فإنّه يف حال كان هذا اهلالك بفعل قوة قاهرة فإن تبعة هذا اهلالك بعد االسرتداد
سيتحملها املدين الذي يسرتد ما تبقى من عقاره ،وليس له الرجوع يف اسرتداده حال قيامه
صحيحا إذا ظهر له بعد ذلك قيام هذا اهلالك لَّسيان مفاعيله.
ثانيا -اهلد ُم الناشئ عن فعل املحال عليه:

إن قيام املحال عليه هبدم البناء املباع يف املزاد العلني يعني هالك ٍ
ّ
جزء من حمل العقد .وملا

112

30

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/2

???????? ??? ???? et al.: ???? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ?.

[د .أسيد حسن الذنيبات]

كان الفسخ إنام يرتب رضورة عودة املتعاقدين إىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد ،فإن هذا
األثر ّ
يتعذر حتقيقه كليا بعد اهلدم .وعليه فإنه ينبغي إعامل نص املادة  399من القانون املدين
يف هذا الصدد ،والتي جاء فيها" :يزول الترصف إذا حتقق الرشط الذي قيده ويلتزم الدائن
برد ما أخذ فإذا تعذر الرد بسببه كان ملزما بالضامن".
وبذلك فإن عىل املحال عليه أن يضمن تبعة هذا اهلالك ،ولع ّله إن توافر قصد التعدّ ي
لدى املحال عليه هبدف حرمان املدين الذي يسرتد عقاره فإن مسؤوليته واحلالة هذه ستكون
مسؤولية تقصري ّية ال عقد ّية؛ تأسيسا عىل التعسف يف استعامل احلق(.)52
تنص املادة  266من القانون املدين األردين عىل " :يقدر الضامن يف مجيع األحوال بقدر ما
حلق املرضور من رضر وما فاته من كسب برشط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"
بام يرتتب عليه من ضامن ما حلق من خسارة وما فات من كسب ،ولكن يف حال انتفاء قصد
التعدي كام لو أراد املحال عليه أن يبني بناء جديدا مكان البناء القديم ثم تفاجأ باالسرتداد،
فعندها تكون املسؤولية عقد ّية باعتباره ر
أخل بالتزام عقدي ملقى عليه عىل نحو يضمن عىل
إثره ما حلق املدين من خسارة فقط دون ما فات من كسب ،سندا ملا نصت عليه املادة 363
من القانون املدين( ،)53والقول بالطبيعة العقدية للبيع اجلربي عن طريق املزاد بات أمرا
حمسوما يف ظل القانون األردين؛ إذ سبق اإلشارة إىل أن تكييف حق االسرتداد يتمثل بأنه
املفَّس.
رشط فاسخ يف عقد بيع سندا للقرار التفسريي الذي حيوز قوة القانون ّ

( )52يقول الدكتور حممد وحيد الدين سوار تعليقا عىل هذا املعيار من معايري التعسف يف استعمل احلق ما ييل:
"هذا املعيار هو أقدم معايري التعسف وأكثرها شيوعا يف الرشا ئع احلديثة ألنّه كثريا ما خيرس املال ح ّقه ملجرد
حتقيق مآرب شخص ّية يف النكاية بغريه واإلرضا ر به ....وهذا املعيار ذايت يقوم عىل توافر نية اإلرضار بالغري لدى
املال ويكفي لتوافر هذا املعيار وجود قصد اإلرضا ر عند املال ولو مل يكن هو قصده الوحيد" .انظر مؤلفه:
حق امللكية يف ذاته ،مرجع سابق ،ص.68
( )53تنص هذه املادة عىل" :يقدر الضمن يف مجيع األحوال بقدر ما حلق املرضور من رضر وما فاته من كسب
برشط أن يكون ذل نتيجة طبيعية للفعل الضار".
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
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وإذا كان هذا اهلد ُم ناشئا عن فعل تابعي املحال عليه فإنه يسأل عن فعلهم فيلزمه الضامن
نصت عليه املادة  288من القانون املدين(.)54
كذلك ،سندا ملا ّ
واحلقيقة ّ
يرض العقار إال أنّه يف بعض احلاالت قد خيدمه ويفيده كام هو
أن اهلدم غالبا ما ّ

احلال لو كان البناء املقام عىل األرض قديام متهالكا ،عندها ال يرتتب عىل املحال عليه
مسؤولية عن ذلك يف حال أدى اهلدم إىل زيادة قيمة العقار ،وهو ما سنبحثه الحقا يف معرض
بحث الوقائع التي تفيد العقار.

الفرع الثاين
واقعة تع ّيب العقار

قد ال تصل واقعة اإلرضار بالعقار حدّ هدمه وإنام قد تكون يف صورة تع ّيبه ،وذلك ببقاء
كامل أجزاء حم ّله كام تلقاها املحال عليه مع طروء آفة ختلو منها الفطرة السليمة للمبيع تؤدي
إىل نقصان قيمته مل تكن فيه حلظة تس ّلمه من قبل املحال عليه وال تستند يف وجودها لعيب
قبله(.)55
وإزاء ٍ
طلب بضامن عيوب العقار املسرتد وأرضاره وإلزام املحال عليه بذلك ردت حمكمة
التمييز األردنية باآليت "بالنسبة للمطالبة ببدل األرضار التي حلقت بالعقار أثناء وجوده حتت
يد املدعى عليهام باالستناد إىل قرار اإلحالة القطعية فإن حمكمة االستئناف وبصفتها حمكمة
موضوع وبام هلا من صالحية يف تقدير األدلة ووزن البينات توصلت إىل أن املميز _املدعي-مل
يقدم أية بينة تثبت أن اجلهة املميز ضدها -املدعى عليها-تعمدت إحلاق الرضر بالعقار لكي
( )54تنص املا ّدة /1/ 288ب :من القانون املدين عىل" ب .من كانت له عىل من وقع منه اإلرضا ر سلطة فعلية
يف رقابته وتوجيهه ولو مل يكن حرا يف اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع يف حال تأدية وليفته أو
بسببها".
يعرف العيب بأنه اآلفة التي ختلو منها الفطرة السليمة للمبيع ،ولعل هذا التعريف منترش يف كثري من
(ّ )55
املؤلفات الفقهية انظر مثال أسامة أمحد بدر ،العقود املسمة (البيع واإلجيار) دار النهضة العربية  2002ص .289

أسعد دياب ،ضمن عيوب املبيع اخلف ّية ط 3دار إقرأ – بريوت  1983ص .31
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يصار إىل التعويض ،وأن وجود عيوب وأرضار يف العقار ال يعني أن املميز ضدمها _املدعى
عليهام-تعمد إحلاق الرضر بالعقار مع األخذ بعني االعتبار أن اجلهة املميز ضدها كانت تضع
يدها عىل العقار كاملكة هلذا العقار قبل إبطال إجراء املزايدة وانتهت إىل رد املطالبة ،وحيث
ال رقابة ملحكمتنا عىل حمكمة االستئناف يف هذه املسألة املوضوعية مادامت النتيجة التي
توصلت إليها استخلصتها استخالصا سائغا ومقبوال وتؤدي إليه األدلة الواردة يف
الدعوى"(.)56
يتضح من خالل هذا احلكم ّ
أن حمكمة التمييز تربط مسؤولية املحال عليه عن األرضار
والعيوب الالحقة بالعقار بتوافر نية اإلرضار من عدمه ،رغم أنّه ال يشرتط يف كال نوعي
املسؤولية املدن ّية التقصري ّية منها والعقد ّية توافر نية اإلرضار ،وإذ تذهب حمكمة التمييز هذا
تعسف يف استعامل
املذهب فإن ذلك يعني أهنا ال ترى مسؤولية عىل املحال عليه إال يف صيغة ُّ
احلق بصورته املتمثلة بتوافر قصد التعدي املشار له سابقا.

ولكنّي أجد ّ
أن هذا املنحى ملحكمة التمييز حمل نظر ذلك أنّه إن توافرت نية اإلرضار كانت
مسؤولية املحال عليه تقصري ّية؛ تأسيسا عىل التعسف يف استعامل احلق ،أما إن مل تتوافر نية
التعدي فأرى أنه ينبغي التمييز بني حالني:
أوهلام :إذا كانت األرضار والعيوب احلاصلة متوقعة ومألوفة يف االستعامل العادي
لألشياء كجزء من االستهالك فإن مثل هذه األرضار غري مضمونة ،باعتبار سلطة االستعامل
صالحية قانونية قائمة للمحال عليه باعتباره مالكا وما يقتضيه مزاولة هذا احلق من استهالك
تغريا بسيطا وإن كان
تغري حال الطالء ّ
بعض مرافق العقار استهالكا معقوال ،كام هو احلال يف ّ

بفعل املحال عليه أو أفراد أرسته ،وما إىل ذلك مما يعرفه أهل اخلربة فذلك من األرضار النامجة
عن االستعامل وهو ما ال أجده مضمونا يف حق املحال عليه.

( )56متييز حقوق رقم  2004/2776تاريخ  ،2005/2/20منشورات موقع قسطاس.
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مألوف مما ينشأ عن استعامل العقار ،وإن
ثانيهام :إذا جتاوزت األرضار احلاصلة حدّ ما هو
ٌ
بغري نية إرضار وقصد تعد ،فإين أجد ّ
أن مسؤولية املحال عليه قائمة عن ضامهنا باعتباره ملزما
جدي أمام حتقيق هذا
عائق
بإعادة احلال ملا كان عليه قبل التعاقد ،ووجود هذه األرضار ٌ
ٌّ
االلتزام عىل الوجه األمثل واملقبول.

املطلب الثاين
الوقائع املفيدة للعقار

نقصد بالوقائع املفيدة للعقار أ ّية وقائع صدرت عن املحال عليه كان من شأهنا زيادة قيمة
العقار ،سواء متثلت هذه الوقائع بتحسينات أجراها عىل البناء املقام أو ٍ
ببناء عىل العقار ،فام
مصري هذه التحسينات أو ذاك البناء؟ سنقسم هذا املطلب لفرعني؛ نعالج يف أوهلام :واقعة
البناء عىل العقار ،ونعالج يف الثاين وقائع التحسينات عىل العقار ،وعىل النحو التايل:

الفرع األول
واقعة البناء عىل العقار

وتتحقق هذه الواقعة يف حال قيام املحال عليه بالبناء عىل األرض املحالة عليه باملزاد يف
حال كانت ختلو من أي بناء ،أو يف حال قيام املحال عليه بالبناء املتصل ٍ
ببناء ٍ
سابق عىل ذلك
العقار ،فهل يمنع ذلك من االسرتداد؟ وإذا كان ال يمنع فهل يمتلكه املدين الذي يسرتد
عقاره ،وإذا كان يمتلكه فبأي ٍ
قيمة وما األساس القانوين لذلك ك ّله؟
ّ
لعل إجابات هذه التساؤالت تقتيض ابتداء التمييز بني مدى حسن نية املحال عليه من
عدمها ،فإذا كان املحال عليه-يف الفرض حمل الدراسة -س ّيئ النية ويكون كذلك مثاال ال
حرصا يف حال قصد منع املدين من اسرتجاع عقاره بتغيري هيئته أو برتهيبه من حتمل قيمة
البناء املستحدث دفعا له لعدم مبارشة حقه باالسرتداد ،فإذا حتقق سوء النية وفق هذا
التوصيف كان املحال عليه غري جدير بالرعاية ،وال يمكن أن يمنع البناء_واحلالة هذه-
املدين املنتزعة منه ملكية عقاره من استعادته ،أما عن ماذا يتحمل لقاء استعادته عقاره وما
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استُحدث عليه من بناء؟ فإنه يلزمنا الرجوع ألحكام البناء يف ملك الغري باعتبار االسرتداد
رشطا فاسخا من شأن قيامه فسخ العقد بأثر رجعي يستند إىل حلظة قيامه ،وبصيغة أخرى
فكأن املحال عليه بنى واحلالة هذه يف أرض غريه ،فيكون حكمه ما تنطق به املادة ()1140
من القانون املدين والتي جاء فيها " :إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منأآت أخرى بمواد
من عنده عىل أرض يعلم أهنا مملوكة لغريه دون رضاء صاحبها كان هلذا أن يطلب قلع
املحدثات عىل نفقة من أحدثها .فإذا كان القلع مرضا باألرض فله أن يتملك املحدثات
بقيمتها مستحقة للقلع ".
املرشع معيارا لسوء نية الشخص الباين مدى اتصال علمه بكون العقار ليس ملكا
واختذ ّ
له ودون رضا صاحبه ،فكان جزاؤه ّ
أن من حق املالك املطالبة بقلع املحدثات وعىل نفقة من
أحدثها كأثر أصيل للواقعة ،ويف حال ّ
تعذر ذلك؛ لكون القلع يرض باألرض كان هناك حكم
احتياطي أال وهو؛ ّ
أن املالك يتملك املستحدثات مستحقة القلع ،ويقصد بقيمة املحدثات
مستحقة القلع أي باعتبارها أنقاضا ،أي بمعنى قيمة ما ينزع بعد قلعه(.)57
ويذهب رأي يف الفقه أنه يلحق بسيئ النية-واحلالة هذه-من بنى يف أرض غريه وهو
يعتقد ّ
أن له حقا فيام يصنع إذا كان اعتقاده مبنيا عىل خطأ جسيم(.)58
والسؤال الذي يفرض نفسه طاملا ّ
رشع اختذ من معيار العلم بكون الباين بني يف أرض
أن امل ّ

أي مدى
غريه أساسا لقياس سوء النية من عدمه مضافا إليه رشط عدم رضا صاحبه ،فإىل ّ

( )57حممود جالل ،املبسط يف رشح القانون املدين األردين ،دائرة املكتبة الوطنية  2008ص  .150وانظر يف
ذل

تفصيال حممود مجال زعني وورد خالد حممد ،قراءة جديدة لسوء النية وأثرها يف البناء عىل أرض الغري،

بحث منشور يف جملة القانون واملجتمع العدد  2017 10ص 41وما بعدها.
( )58منصور مصطفى منصور حق امللكية يف القانون املدين املرصي  /1965القاهرة دون نارش ص.290
يعرف جانب من الفقه سوء النية يف هذا املقام بأهنا "عدم وجود سبب معقول يربر لدى الباين
ويف ذات االجتاه ّ
اعتقاده ملكية األرض فهو يعلم عند البناء ّ
أن األرض مملوكة للغري ومل يرخص له يف البناء" ،حممود اخليال،
احلقوق العين ّية األصلية  /القاهرة دون نارش  1992ص.164
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يصدق ذلك يف الفرض حمل الدراسة ،بالذات ّ
وأن املحال عليه العقار حلظة البناء إنام كان
مالكا بالفعل ،ولكن ح ّقه يف امللكية مهدد بالزمان.
احلقيقة أن كال الرشطني غري متوافران يف حق من يبني يف أرضه التي اشرتاها باملزاد وإن
كان قاصدا حرمان مالكها السابق من اسرتداد عقاره ،فالعقار حلظة البناء يف ملكه الفعيل،
وعليه فرشط عدم رضا صاحبها ال يتوافر ،وينتفي كذلك رشط علمه بكونه يبنى يف أرض
غريه ،ألنه يبني يف أرضه .ولكنه وإن كان كذلك إال أنه حيمل قدرا من الغش وسوء النّية ال
ينبغي جتاهلها فحسن النية متطلب يف كل العقود ويف كل الترصفات؛ فاملحال عليه عندما
يقصد من بنائه قطع الطريق عىل املدين املنتزع عقاره من أن يستعمل حقه يف االسرتداد فهو
يسء النية بال شك.
وعليه فعندما نقول-إزاء الفرض حمل الدراسة-بإعامل نص املادة  1140املشار هلا فإننا
ال نعني أننا أمام حالة استحداث أبنية يف ملك الغري عن سوء نية ،وإنام نحن أمام حالة تصلح
املرشع من النص األصيل؛ فسوء النية
حمال للقياس لتوافر ذات املقاصد الترشيعية التي يبتغيها ّ
املرشع للوصول إليها ،فإذا كان
_فيام أرى-حالة يقدرها القايض ويستدل عىل مؤرشات ّ

املرشع قد اختذ العلم من عدمه معيارا لقياسها فإهنا يف حالة اإلرضار باملتعاقد اآلخر أكثر
ّ

وضوحا ،وعليه فاألصل اعتبار سوء النية متوافرا يف هذه احلالة وإن كان قابال إلثبات
إن علم املحال عليه اليقيني ّ
العكس .ثم ّ
بأن العقار الذي يبنى فيه قد يسرتد منه خالل سنة
من اإلحالة أو خالل ستة أشهر بحسب األحوال ورغم ذلك ال يمنعه ذلك من البناء عليه
فإن ذلك قرينة قابلة إلثبات العكس بكون ترصفه هذا منطويا عىل سوء نية.
أمر يقدّ ره القايض عىل ضوء الوقائع املحيطة
وعىل أي حال فإن سوء النية من حسنها ٌ

فليس هناك قالب جامد حلالة حسن النية أو لسوئها وإنام هي حالة واقعية تتضافر فيها عدة
ظاهر ٌ
دال عىل تلك احلالة النفس ّية ،تشكل يف تفاعلها
داخيل وبعضها
نفيس
ظروف بعضها
ٌ
ٌّ
ٌّ

حالة يصح أن توصف بسوء النية من عدمها.
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وعليه فإن اختار املدين املنتزعة منه ملكية عقاره يف الفرض حمل الدراسة خيار قلع
أي نظر؛ إذ إن له اخليار وإن كان
املحدثات فليس لقيمة تلك املحدثات قياسا لقيمة األرض ّ
ذلك(.)59
أ ّما يف حال ثبت ّ
أن املحال عليه وهو يبني يف العقار إنام كان حسن النية ،ويكون ذلك فيام
أرى إذا ما قنع املحال عليه لظروف موضوعية وشخصية توافرت لديه ّ
أن قيام املدين املنتزع
عقاره باالسرتداد بات مستبعدا غري حمتمل ،وأنّه يف ظل هذه القناعة النفسية أقدم عىل البناء
كام هو احلال لو كان املدين املنتزع عقاره معَّسا وانتزعت منه ملكية عدة عقارات ويعاين
تعثرا ماليا عىل نحو يستبعد فيه أن يسرتد العقار نظرا لظروفه ،بام معناه ّ
أن لوضع املدين
وظروفه املوضوعية والشخصية تأثريا يف قياس مدى سوء ن ّية املحال عليه العقار من عدمها،
ّ
وأن لدرجة احتامل ّية االسرتداد عىل ضوء هذه الظروف تأثريها يف ذلك أيضا ،ناهيك عن
العوامل املحيطة األخرى.
فام هو حكم واقعة البناء يف العقار املسرتد يف حال ثبت حسن نية املحال عليه الباين؟
يف ظل غياب نص حيكم هذا الفرض فإن جلوءنا للقواعد العامة أو القواعد املشاهبة يبدو
أي حال فإن الوقوف عىل أي حك ٍم يف هذه
تصور هلذا احلكم .وعىل ّ
متطلبا للوقوف عىل ّ
القواعد ينبغي أن ال ينسينا أن حتقق االسرتداد معناه حتقق فسخ العقد وعودة املتعاقدين إىل
احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد ،وعليه فإنّه ينبغي استذكار ذلك ونحن نقرأ نص املادة
شخص بناء أو غراسا أو منأآت أخرى بمواد من عنده
 1141والتي جاء فيها " :إذا أحدث
ٌ
ٍ
مملوكة لغريه بزعم سبب رشعي فإن كانت قيمة املحدثات قائمة أكثر من قيمة
عىل أرض
األرض كان للمحدث أن يمتلك بثمن مثلها ،وإذا كانت قيمة األرض ال تقل عن قيمة
املحدثات كان لصاحب األرض ان يتملكها بقيمتها قائمة" ،ولعل مؤ ّدى إعامل هذا النص
يف بعض فروضه أن يمتلك املحال عليه للعقار املنتزع ملكيته إذا ثبت أن قيمة املحدثات أكرب
( )59عبد املنعم الصدة ،احلقوق العين ّية األصلية دراسة يف القانون اللبناين والقانون املرصي ،دار النهضة
العرب ّية /القاهرة ،1982 ،ص.316
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
37

119

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 2

[آثار حق استرداد العقار املباع يف املزاد العلني يف ظل القانون األردني]

من قيمة العقار املنتزع ملكيته.
ّ
إن ذلك يتناىف -فيام أرى -مع كون االسرتداد يف ذاته فسخا يتطلب عودة املتعاقدين إىل احلالة
ٍ
التي كانا عليها قبل التعاقد ،ثم ّ
قياس يف هذا الشأن ينبغي أال يتجاوز الثابت األسايس يف
أي
إن ّ
املوضوع ،وهو كون االسرتداد ينطوي عىل فسخ ،فالقياس الذي من شأنه أن يلغي ذاتية األمر
ليس مقبوال ابتداء ،وإنام يمكن أن ن ِ
ُعمل القياس فيام بعد الفسخ ،وعليه فإين أجد ّ
أن شقا من هذا
النص يصلح حمال للقياس يف هذا الفرض دون الشق اآلخر ،فام يصلح حمال للقياس هو قدرة
املدين املنتزع منه عقاره متلك البناء املستحدث بقيمته قائمة ،دون الشق الثاين املتمثل بقدرة املحال
عليه متلك العقار ،ولعل هذا التوجه ينسجم مع القواعد العامة املتعلقة بأحكام اإلثراء بال سبب
باعتبار استعادة املدين للعقار وما عليه من بناء يعني أنه متلك شيئا دون سبب مرشوع.

الفرع الثاين
واقعة التحسينات عىل العقار

أي إصالحات جيرهيا املحال عليه عىل العقار سواء
نقصد بالتحسينات يف هذا املقام ّ
أي إضافات ال تصل حدّ البناء املستحدث مما
تعلقت بعيوب سابقة عىل استالم املبيع أو ّ
يساهم يف زيادة قيمة العقار وحتسني االنتفاع به ،كام هو احلال يف الديكورات التي يضيفها
املحال عليه عىل العقار والرتميامت والطالء والبالط وغريها.
أي مدى يضمن املدين الذي اسرتد عقاره قيمة هذه التحسينات؟
فإىل ّ
ذهبت حمكمة التمييز يف حكم هلا إىل اآليت " :كام نجد أن املميز ضده متلك العقار موضوع
الدعوى نتيجة اإلحالة القطعية للمزاد عليه وتم تسجيل العقار باسم املميز ضده بتاريخ
.2013/2/24وبتاريخ  2013/8/5قام املميز بطلب اسرتداد العقار بعد أن قام بدفع املبالغ
املرتصدة بذمته وتم إعادة تسجيل العقار باسم املميز ،وأثناء متلك املميز ضده للعقار قام بأعامل
الصيانة واإلصالحات والرتميامت والديكورات للعقار ،وعليه فإن املميز ضده قام هبذه األعامل وما
ترتب عليها من كلفة مالية يتحملها املميز ذاته ألن هذا األخري بارش حقا منحه إياه القانون الستعادة
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املرشع له اسرتداد هذا
عقاره الذي نزعت ملكيته منه لعدم الوفاء بالتزام مايل ترتب عليه .وإذا أجاز ّ

أي خسارة مالية نتيجة ذلك ،وعليه فإن
األخري فال يتصور أن يتحمل من متلك العقار باملزاد العلني ّ
ما ذهبت إليه حمكمة االستئناف يتفق وأحكام القانون وهذه األسباب ال ترد عىل قرارها مما يتوجب

ردها "(.)60
أي حتسينات جيرهيا املحال عليه يف الفرتة التي يكون حق
وعليه فإن حمكمة التمييز جعلت ّ
االسرتداد معلقا قبل ْ
أن يتحقق مضمونة عىل املدين الذي يسرتد عقاره ولصالح املحال عليه
وبقدر ما كلفت دون متييز بحسب طبيعتها رضور ّية كانت أو نافعة أو حتى كاملية.
ولكنّي أجد أن ما يَّسي عىل البناء يف العقار ينبغي أن يَّسي عىل التحسينات من ُ
حيث
رضورة التمييز بني املحال عليه حسن النية واملحال عليه س ّيئ النية؛ ذلك أن بعض هذه
التحسينات يك ّلف مبالغ مالية كبرية قد تشكّل عائقا أمام املدين املنتزعة منه ملكية عقاره
ومبارشة حقه يف االسرتداد ،إذا ما علم أنه سيكون مطالبا هبا ،وعليه فإنه إن كان املحال عليه
حسن النية كان عىل املدين الذي يسرتد عقاره ضامن قيمة ما أنفقه املحال عليه حتسينا للعقار
مما يساهم يف زيادة قيمته حمسوبا منه قدر ما استهلك من تلك التحسينات يف املدة التي ظل
املحال عليه يشغل منها العقار .أما إذا كان س ّيئ النية فيكون له املطالبة بإزالة تلك التحسينات
إن أمكن ذلك ،وإن ّ
يرض بالعقار كان له أن يمتلكها مستحقة القلع.
تعذر ذلك أو كان نزعها ُّ
فإين أجدُ ّ
أن التزام املدين املنتزعة منه ملكية عقاره عند اسرتداده للعقار
أي حال ّ
وعىل ّ
بضامن تلك التحسينات ال حتول من هذا االسرتداد إذا ما دفع بدل املزايدة مضافا إليه الرسوم
والنفقات ،ودون أن يتوقف عىل دفع بدل قيمة التحسينات أو قيمتها مستحقة القلع بحسب
األحوال إعامال لرصيح النص القانوين يف هذا الشأن ،بمعنى أن االسرتداد ال يتوقف قيامه
صحيحا عىل دفع هذا الضامن وإن بقي التزاما يف ذمة املدين.

( )60متييز حقوق رقم  2018 /8559بتاريخ  ،2019/3/19منشورات موقع قسطاس.
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املطلب الثالث
وقائع انتزاع ملك ّية العقار من املحال عليه
قد تنتزع ملكية العقار من املحال عليه إما استمالكا بالطرق القانون ّية املؤدية لذلك ،وإما
تنفيذا من الدائن عىل العقار ،فام مفاعيل هذه الوقائع يف حق املدين الذي يسرتد عقاره ،هذا
ما سنتناوله تباعا يف فرعني مستقلني وعىل النحو التايل:

األول
الفرع ّ
واقعة استمالك العقار

يعرف االستمالك سندا للامدة الثانية من قانون امللكية العقار ّية رقم  13لسنة  2019بأنّه
ّ

"نزع ملكية عقار من مالكه أو حق الترصف فيه أو االنتفاع به أو االرتفاق عليه بمقتىض
املرشع األردين يف املواد من  213-178من ذات القانون،
أحكام هذا القانون " وقد عاجله ّ

املرشع
ففي الوقت الذي يقع فيه االستمالك بقوة القانون دون توقف عىل موافقة املالك فإن ّ
حفظ للاملك حق التعويض ،والذي يمكن أن يتصالح املالك بخصوصه مع اإلدارة عىل

قيمته أو تقدره املحكمة حال النزاع حوله(.)61
ويتعلق الفرض حمل الدراسة بحالة استمالك العقار ونزع ملكية من مالكه للمصلحة
العامة يف فرتة تعليق االسرتداد( ،)62ثم يتحقق هذا االسرتداد صحيحا فهل وجود استمالك
عىل العقار يمنع االسرتداد ابتداء؟ وإذا كان ال يمنع ذلك فهل ينرصف حق املدين املنتزع منه
عقاره إىل ضامن االستمالك ،وهل يعترب تصالح املحال عليه مع السلطات عىل قيمة بدل
أي عقار إال ملرشوع ُحيقق نفعا عاما ويف
( )61تنص املادة  178من قانون امللكية العقارية عىل "ال يستمل
ُّ
مقابل تعويض عادل ووفق اإلجراءات املبينة يف هذا الفصل".
( )62يف حكم حمكمة التمييز األردنية رقم ( )2015/4201تاريخ ( )2016/2/28لهر من وقائع الدعوى
أن عقارا بيع يف املزاد العلني وأنّه يف فرتة التعليق استمل

العقار لكن املال

السابق نازع يف أحقيته ببدل

رغم أنّه مل يبارش حقه يف االسرتداد وفق رشوطه القانونية األمر الذي دفع املحكمة إىل إقرار
االستمالك َ
ٍ
االستمالك من جهة وأحقية املحال عليه ببدله من جهة أخرى.
122

40

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/2

???????? ??? ???? et al.: ???? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ?????? ?????? ?? ?? ??????? ??????? ?.

[د .أسيد حسن الذنيبات]

الضامن نافذا يف حق املدين املبارش حلقه يف االسرتداد ،وما احلال لو كان هذا الضامن ّ
أقل أو
أي مفاعيل قانون ّية جتاه أي جهة؟
أكثر من بدل املزايدة فهل لذلك ّ
ال شك ابتداء أن استمالك جزء من العقار ال ينفي حق املدين املنتزع منه ملكية عقاره يف
اسرتداد اجلزء املتبقي تطبيقا للقواعد العامة يف الفسخ سالف اإلشارة إليها ،أما عن مدى قيام
االسرتداد يف ظل نزع امللكية وانتقال حق املدين للضامن بعد ذلك فإن فكرتني تتنازعان
ٌ
اإلجابة عىل هذا التساؤل أوهلامّ :
ٌ
فاسخ يؤدي حتققه إىل فسخ العقد وبالتايل
رشط
أن االسرتداد
عودة املتعاقدين إىل احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولكن حمل العقد املراد فسخه مل يعد
موجودا أصال وعليه فإن حق املدين املنتزع منه ملكية عقاره باملزاد إنام ينرصف للضامن عىل
اعتبار أنه إذا ّ
تعذر إعادة املتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإن حق الدائن
ينرصف للضامن ،ويف هذه احلالة طاملا ّ
معرب عن
خري ّ
تتعذر إعادة احلال ملا كان عليه فإن ّ

الضامن املستحق هو بدل املزايدة ذاته؛ وال ينبغي أن يزيد التعويض عن مقدار الرضر الفعيل،
وباعتبار أن نطاق التعويض يف املسؤولية العقدية يشمل ما حلق من خسارة دون ما فات من

كسب ،وعليه فإن هذه الفكرة تقودنا إىل أن ضامن االستمالك من حق املحال عليه سواء
كانت قيمته أقل وأكثر من بدل املزايدة.
أن الفكرة الثانية واجلديرة باالهتامم وجتد هلا سندا من القانون يف ٍ
يف حني ّ
نص يتشابه مع
الفرض حمل الدراسة بحيث يمكن القياس عليه أال وهو ما ورد يف نص املادة  1339من
القانون املدين والتي جاء فيها " :ينتقل الرهن عند هالك العقار املرهون رهنا تأمينيا أو تعيبه
إىل املال الذي حيل حم ّله وللمرهتن أن يستويف حقه منه وفقا ملرتبته" ،ويقارب ذلك ما نصت
عليه املادة  1/940من القانون املدين والتي جاء فيها .1 " :إذا كان اليشء املؤمن عليه مثقال
برهن أو تأمني أو غري ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه احلقوق إىل الضامن املستحق
للمؤمن له بمقتىض عقد التأمني " .وذات األمر ورد يف املادة  96من قانون التنفيذ والتي جاء
فيها :يرتتب عىل تسجيل قرار اإلحالة القطعية تطهري العقار املبيع من حقوق االمتياز والتأمني
والرهن واحلجز وتنتقل هذه احلقوق إىل الثمن مع مراعاة أحكام القوانني اخلاصة " ،وهو ما
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يطلق عليه األثر التطهريي للعقار(.)63
ُ
وعليه فإين أجد بعد ما استعرضناه من هاتني الفكرتني أن استمالك العقار خالل فرتة
التعليق ال يمنع املدين من مبارشة حقه يف االسرتداد يف حال حقق االسرتداد رشوطه
القانونية ،وإذا حتقق ذلك كان له احلق يف مطالبة السلطات بالتعويض أو توقيع مصاحلة
ٍ
بالتعويضّ ،
تسوية تتعلق ببدل االستمالك و ّقعها املحال عليه خالل فرتة التعليق
وأن أ ّي َة

ستكون موقوفة النفاذ عىل إجازة املدين الذي يبارش حقه يف االسرتداد؛ ذلك ّأين أجد ّ
أن
اتفاق املحال عليه عىل تسوية رضائ ّي ٍة عىل قيمة بدل االستمالك يشكل شكال من أشكال
الترصف املحظور يف حق املالك املحال عليه ،وال أثر لكون ضامن االستمالك أقل أو أكثر
من بدل املزايدة.
وتأسيسا عىل فكرة األثر الرجعي للفسخ ذاهتا فإن من حق املدين املسرتد عقاره مطالبة
أرض يف ملكه وله االستمرار يف أي
أرض يف العقار طيلة فرتة التعليق باعتباره ر
الغري الذي ر

دعاوى أو مطالبات بدأها املحال عليه بخصوص العقار ،وله مطالبة املحال عليه بأي
تعويضات قبضها من الغري تتعلق بأرضار حلقت العقار إذا كانت تلك األرضار منصبة عىل
هالك أو تعيب حلق العقار ،أما إذا كانت ضامنا عن معارضة يف االنتفاع بالعقار فرتة تعليق
االسرتداد فهي من حق املحال عليه؛ ألن االنتفاع بالعقار طيلة فرتة التعليق من حقه.
َ
حصل ومت ّلك املحال عليه حصصا يف العقار
ومن جانب آخر ذي صلة غري مبارشة فإذا
من احلصص اململوكة لغري املدين عىل اعتبار أنّه يتمتع بمركز قانوين كرشيك عىل الشيوع ،كام
هو احلال لو متلك تلك احلصص بالشفعة ،أو متلك حصصا غري ٍ
قابلة للقسمة يف دعوى ،أو
طلب إزالة شيوع باعتباره رشيكا يف العقار ،ثم حتقق االسرتداد ،فإن االسرتداد لن يشمل إال
حمل عقد بيع املزايدة ودون أن يتعداه ألي حقوق اكتسبها املحال عليه نتيجة متتعه باملركز
( )63انظر :أوخيا هشام ،األثر التطهريي بمحرض إرساء املزاد املنجز يف إطار بيع العقار املحفظ عىل يد القضاء،
بحث مقدم يف امللتقى الدويل التحفيظ العقاري املنظم من قبل كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتمعية،
جامعة القايض عياض  /مراكش ،2013 ،ص .191
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فإهنا ّ
تظل كذلك
القانوين للاملك أثناء فرتة التعليق ،إذ طاملا ّأهنا نشأت صحيحة نافذة الزمة ّ
حتى لو حتقق االسرتداد.

الفرع الثاين
واقعة تنفيذ دائني املحال عليه عىل العقار

شك ّ
ال ر
أن يد املحال عليه عىل العقار يف فرتة التعليق هي يد مالك عىل ملكه ولكن ملكيته
تلك مهددة بالزوال ،فهل يمنع ذلك الدائنني من مبارشة إجراءات احلجز والتنفيذ عىل هذا
العقار باعتباره جزءا من الضامن العام ملدينهم؟ وهل حيول ما تقدّ م من أن تنتزع ملكية املحال
ثم ما أثر ذلك عىل حق االسرتداد وما أثر
عليه للعقار عرب مزايدة توافرت رشوطها القانونيةّ ،

حق االسرتداد عليها باملقابل؟

املرشع رئيس التنفيذ بوضع إشارة قيد عىل الترصف يف صحيفة العقار
احلقيقة لو ألزم ّ

الترصف فإنّه يمتنع التنفيذ
طيلة فرتة التعليق ما كنا بصدد هذا الفرض ابتداء ،إذ طاملا يمتنع
ّ

كذلك وعليه ،وطاملا أن ال إشارة حجز عىل صحيفة العقار فإنه ما من يشء سيمنع الدائنني
من مبارشة إجراءات احلجز والتنفيذ عىل العقار باعتبار ملكيته ملكية كاملة ال ناقصة وإن

كانت مهددة بالزوال.
ولكني ويف ذات الوقت أجد أن انتزاع ملكية العقار من املحال عليه تنفيذا لديون الدائنني
األول يف مبارشة حقه يف االسرتداد؛ فالعقد األول بالنتيجة سابق
لن حيول دون حق املدين ّ
عىل العقد الثاين ،وحمل كال العقدين مازال موجودا ومن شأن حتقق االسرتداد انتفاء ملكية
األول ،وهو ما يعني أن العقد الثاين
املحال عليه للعقار بأثر رجعي يستند إىل تاريخ العقد ّ
وارد عىل ملك الغري ،وهو ما جيعل العقد موقوفا عىل إجازته ،وأن مبارشة إجراءات
يفَّس عىل أنه عدم إجازة ومن شأنه أن يبطل العقد الثاين.
االسرتداد ومتطلباته ّ

[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -اكتوبر ]2020
43

125

Published by Scholarworks@UAEU, 2020

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 84 [2020], Art. 2

[آثار حق استرداد العقار املباع يف املزاد العلني يف ظل القانون األردني]

اخلامتة
انطالقا من كون حق االسرتداد وسندا ملا ذهب إليه الديوان اخلاص بتفسري القوانني –
رشطا فاسخا يف البيع القضائي للعقار فقد لزمنا أن نتناول آثاره يف كال املرحلتني اللتني يكون
فيهام الرشط الفاسخ؛ مرحلة التعليق ومرحلة التحقق ،ويف مرحلة التحقق هذه لزمنا التفريق
بني آثاره إزاء الترصفات القانونية الواردة عىل العقار أو املتعلقة به ،وآثاره يف مفاعيل الوقائع
املرتبة عىل العقار ،األمر الذي دفعنا إىل تقسيمه لثالثة مباحث ،خصصنا لكل موضو ٍع من
ُ
نجمل ذكرها عىل
هذه املوضوعات مبحثا مستقال لنخلص إىل مجلة من النتائج والتوصيات
النحو التايل:
النتائج:
 -1ظهر لنا ّ
أن آثار االسرتداد يف كلتا حمطتيه (التعليق ،التحقيق) تنطوي عىل إشكاالت
جدّ ية وتعترب مرتعا خصبا لنزاعات حمتملة ،وأنه وإن كان يف ذاته يؤدي إىل هذه
ٍ
ملكية من مالكها وإعادهتا إىل ملكية مالكها
اإلشكاالت باعتباره يؤدي إىل نزع
السابق ،إال ّ
املرشع األردين آلثار هذا احلق سامهت يف تعزيز هذه
أن معاجلة
ّ
اإلشكاالت.
تبني لنا ّ
يقر حق االسرتداد وين ّظم بعض أحكامه التي منها
املرشع األردين وهو ُّ
ّ -2
أن ّ

منع املحال عليه من الترصف يف العقار املحال عليه سواء بالبيع أو اهلبة أو املبادلة أو
الرهن أو اإلفراز قد َ
أغفل إلزام رئيس التنفيذ بوضع قيد من ٍع من الترصف يف صحيفة
العقار وللمدة القانونية املرضوبة ،األمر الذي فتح الباب ملحاوالت وصل كثري من
ترصف فيها املحال عليه يف العقار ملترصف إليه حسن النية،
وقائعها ملحكمة التمييز ّ

وأن من شأن هدم هذا الترصف مراعاة ملصلحة املدين وحقه يف االسرتداد هدر

مصالح الغري حسن النية ،ولقد كنا يف غنى عن ذلك ابتداء.
 -3ظهر لنا ّ
املرشع األردين قد حظر مجلة من الترصفات القانونية يف حق املحال عليه،
أن ّ

حرص عىل تعدادها بوضوح ،ولكنه يف الوقت ذاته سكت عن غريها األمر الذي
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يفهم منه مرشوعيتها يف حق املحال عليه ،عودة لألصل العام باعتبار هذا القيد
استثناء يف ذاته ،رغم أن بعض الترصفات املسكوت عنها حيمل يف طياته مفاعيل من
شأهنا أن جتعل االسرتداد غري ذي جدوى ابتداء كام هو احلال يف الوصية واإلجيار
التوسع
طويل املدة وترتيب حق االنتفاع وغريها كذلك ،األمر الذي دفعنا ليشء من
ّ

يف تفسري النصوص الناظمة هلذا احلق ،وقوفا عىل مقاصد النّص وغاياته من جانب،

والذهاب باجتاه البحث عن توافر حالة التعسف يف استعامل احلق من جانب آخر،
بالذات إذا ثبت ّ
أن قصد املحال عليه من بعض ترصفاته اإلرضار باملدين واحليلولة
بينه وبني مبارشة حقه يف االسرتداد.
املرشع مجلة من الترصفات القانونية يف حق املحال عليه عىل
 -4يف الوقت الذي حظر فيه ّ
املرشع َ
تنظيم جزاء اخلروج عىل هذا احلظر،
أغفل
َ
العقار أو متعلقة بالعقار إال أن ّ

ترصف خيالف هذا
وهو ما دفع أحكام القضاء الذهاب باجتاه ترتيب البطالن عىل أي ّ

احلظر ،ودون تأسيس هلذا االجتهاد ،ولكننا وجدنا أن اجلزاء املناسب _واحلالة

بحق الغري،
هذه-اعتبار العقد موقوفا عىل إجازة املدين باعتباره ترصفا متعلقا ّ
وبذلك فإننا ال نرى بطالن الترصف بطالنا مطلقا ملخالفته النص ،وإنام للمدين الذي
اسرت ّد عقاره أن جييز الترصف فينفذ كاإلفراز مثال وله أال جييزه فيبطل.
املرشع يف تنظيمه عقد االسرتداد بيان مصري هذا احلق ومفاعيله إزاء مجلة من
 -5أغفل ّ
الوقائع التي قد ترتتب بفعل املحال عليه أو بفعل غريه ،سواء أكانت وقائع ضارة

بالعقار كهدمه أو تعييبه ،أو نافعة للعقار كالبناء والتحسينات ،أو كانت وقائع تتصل
بنزع ملكية العقار جربا عن املحال عليه كاستمالكه والتنفيذ عليه من قبل دائنيه،
وإننا إزا َء ذلك مل نجد أحكام القضاء األردين موفقة يف تعاطيها مع بعض هذه

الفروض ،األمر الذي دفعنا باجتاه القول برضورة إعامل مفاعيل بعض نصوص

القواعد العامة واخلاصة املشاهبة ،وإن وجدنا بعضها هيدد احلق بالنتيجة فتجاوزناه،
وعىل ضوء ذلك قدمنا مقاربات اجتهاد ّية نأمل أن نكون وفقنا فيها اتكأ معظمها عىل
نصوص قانونية كان علينا القياس عليها.
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التوصيات:
ُ
أمام مجلة من اإلشكاالت التي قد يثريها إعامل مفاعيل حق االسرتداد وآثاره سواء يف
حمطة تعليقه أو حمطة حتققه فإننا وجدناها مرتعا خصبا لنزاعات قانونية يصعب حرصها ،ال
تكاد تنتهي من إشكال حتى يظهر َ
املرشع األردين
لك غريه .أمام هذه احلقيقة فإننا نتمنى عىل ّ
ّ
مرشعي الدول املحيطة،
التخيل عن فكرة االسرتداد التي انفرد يف إقرارها وتنظيمها من بني ّ

املرشع هذا اخليار غري مناسب فإننا نتمنى عليه عىل أي حال اآليت:
وإذا وجد ّ

النص رصاحة عىل التزام رئيس التنفيذ بوضع إشارة قيد من ٍع من الترصف عىل
-1
ّ
صحيفة العقار املباع يف املزاد العلني طيل َة املدة املرضوبة ،إغالقا الحتاملية خرق
احلظر القانوين وما يتبعه من إشكاالت.
املرشع األردين إىل التخيل عن أسلوبه يف تعداد الترصفات املحظورة يف حق
 -2ندعو ّ

الترصف املحظور يف الصيغ التالية :حظر
املحال عليه واالجتاه نحو أسلوب توصيف
ّ
صالحية الترصف طيلة املدة القانونية ،وتقيد صالحية االستغالل يف حدود سقف

املدة القانون ّية ،وإباحة صالحية االستعامل غري املنطوي عىل تغيري يف صفة استعامل
اليشء.
املرشع أن ينظم وعىل نحو رصيح جزاء خمالفة احلظر امللقى عىل عاتق
 -3نتمنى عىل ّ
الترصف املحظور موقوفا عىل
املحال عليه ،وأن يكون هذا اجلزاء يف صيغة اعتبار
ّ

إجازة املدين.

املرشع النّص رصاحة عىل ّ
أن من يبني يف العقار املحال عليه ،أو جيري
 -4نتمنّى عىل ّ
حتسينات عليه أثناء فرتة التعليق إنام يعامل كالباين يف ملك غريه بسوء نية كافرتاض
قانوين درءا لكل اإلشكاالت التي قد تظهر يف هذا الصدد ،وإن كان افرتاضا قابال
إلثبات العكس.
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