إشكاالت بيع العقار لقاء اإلعالة يف التشريع األردني
د .نعيم علي العتوم

امللخص:

أستاذ القانون املدني املشارك
كلية القانون ،جامعة اليرموك ،األردن

نَّ َ
قن واض ُع قانون امل ِلكية العقارية األَحكا َم الناظم َة لبيع العقار لقاء اإلِعالة على هدى
العثماني لعام ُ ،1858محا ِكيًا في هذه السياس ِة التشريعية
من تنظيم قانون األَراضي
ِّ
واق َع املجتمع الذي جرى منذ زمن بعيد على التعاطي مبثل هذه الصور ِة من صور البيع
نفسها في املجتمع .وهذا ،ما يعكس أَهمية هذه الدراسةِ؛ حيث إ ِ َّنها
حلاجات عملية تفرض َ
ُتعنى مبعاجلة موضوع له حضوره الواسع اليوم في الواقع العملي .فهو يالمس واقع
املجتمع و ُيحاكِي حاجاتِ أَفراده.

وقد حبا املُش ِّر ُع بي َع العقار لقاء اإلِعالة بجملة من السمات مبا ُيح ِّقق الغاي َة التشريعيَّ َة من
تنظيمه؛ حيثُ أَخرجه من عبا َءة ال ُعقود حُ
امل َّددة وأَظلَّه في طائفة ُعقود الغرر؛ وكذا ،جع َل
بالنص على حظر التص ُّرف
االلتزا َم باإلِعالة ميت ُّد إ ِلى ورثة املُشترِي حا َل وفاته ،واعتنى
ِّ
في العقار مح ِّل اإلِعالة.
وتأَتي هذه الورق ُة لبسط هذه السماتِ ُ ،بغية تسليط الضوء على ما شاب هذه امل ُ َعاجل َة
التشريعيَّ َة من أَوجه نقص وقصور مع االعتناء بتقدمي ُمقت َرحات لتهذيبها .وسنعمد إ ِلى
التحليلي وصولاً إ ِلى حتقيق أَهداف هذه الدراسة.
الوصفي
اتباع املنهج
ِّ
ِّ
وقد خلصت هذه الورق ُة إ ِلى أ َ َّنه ُيستفاد من مجموع األَحكام الناظمة لبيع العقار لقاء
اإلعالة أَنَّ املُش ِّر َع ُيق ِّرر لبائع العقار ح ًّقا عينيًّا تبعيًّا على عقاره املبيع .كما وأ َ
وصت
ْ
االلتزامات التي تق ُع على عاتق
نصا تنتظ ُم فيه
ُ
املُش ِّر َع بتضمني قانون امل ِلكيَّة العقار َّية ًّ
ورثة املُشترِي حا َل وفاته.
كلمات دالة :عقد البيع ،املُر َّتب مدى احلياةُ ،عقود الغرر ،قانون امل ِلكيَّة العقار َّية ،الشرط
املانع من التص ُّرف.
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املقدمة:

عمد واض ُع القانون املدني إ ِلى تنظيم سبع َة عش َر عق ًدا ُمس َّمى ،وجاء عقد البيع في ُغ َّرة
هذه ال ُعقود ،ولم يأَتِ ذلك من املُش ِّرع على سبيل املُصا َدفة ،بل جاء عن قصد ملا يتمتَّ ُع به
العملي؛ كونه أَكث َر ال ُعقود انتشا ًرا وتداولاً
عق ُد البيع من أَهميَّة كبيرة على صعيد الواقع
ِّ
في احلياة اليوميَّة؛ فهو قِوام احلياة التجار َّية واملدنيَّة(.)1
وعق ُد البيع ،كغيره من العقود األُخرى ،م َّر بكثير من التطورات انعكست آثا ُرها بشكل
باشر على املنظومة التشريعيَّة .وال َّ
ُم ِ
شك في أَنَّ املُش ِّر َع الفِط َن هو ذاك الذي ُيواك ُِب ما
يتنكب عنها.
يحص ُل في واقع املجتمع من تطورات ،فال
ُ

وصور ُة بيع العقار لقاء اإلِعالة ليست صور ًة ُمستح َدث ًة في ذاتِها في إ ِطار املنظومة
العثماني لعام
التشريعيَّة األُردنيَّة ،بل هي صورة تعو ُد جذو ُرها إ ِلى قانون األَراضي
ِّ
 1858وتعديالتِه( ،)2الذي أَتى بدوره على وضع أَحكام قانونيَّة ناظمة لهذه الصور ِة من
صور البيع(ُ )3مقارِبة في ُجلِّها ملا َّ
مت تنظيمه في إ ِطار قانون امل ِلكيَّة العقار َّية( ،)4وإ ِذا كان
ُ
يختلف عنه في
التشريعي لبيع العقار لقاء اإلِعالة في إ ِطار قانون امل ِلكيَّة العقار َّية
التنظي ُم
ُّ
َ
َ
َ
َّ
العثماني
العثماني من ناحية جوهر َّية تترك ُز في أنَّ قانونَ األراضي
إ ِطار قانون األراضي
ِّ
ِّ
(((
(((
(((

(((

ُسليمان ُمرقس ،شرح القانون املدني )3( ،العقود املُس َّماة ،عقد البيع ،دار النهضة العربيَّة ،القاهرة،
 ،1968ف ،6ص.9 ،8
َّ
وجب املادة (/223أ 1/مِلكيَّة عقار َّية).
مت إ ِلغا ُء هذا القانونِ ُ
مب َ
قصد به أَن يفرغ املُتص ِّر ُ
ف باألَرض األَمير َّية أ َ َ
رضه آلخ َر
فيما كان ُيع َرف بـ «الفراغ بشرط اإلِعالة» .و ُي َ
ُمشتر ًِطا عليه إ ِعالتَه والنفق َة عليه لغاية موته .دعيبس امل ُ ّر ،أَحكام األَراضي املُتَّبعة في البالد العربيَّة امل ُ ِ
نفصلة
عن السلطنة العثمانيَّة ،ج ،1مطبعة بيت املقدس ،ال ُقدس الشريف ،فلسطني ،1923 ،ص .115-114
َ
َ
راضي
أل
ا
فراغ
تنص املاد ُة ( )114من قانون األَراضي
العثماني لعام  1858وتعديالته ،على أ َ َّنه« :إ ِنَّ
ُّ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
األَمير َّية اجلارية بتص ُّرف شخص ما «بالطابو» على شرط أن يصير إ ِعالة املفرِغ حلني وفاته ،هو فراغ
راض بإ ِعالة املُفرِغ ـ بنا ًء على الشرط املذكور ــ ،فليس
صحيح و ُمعتبَر .وبعد الفراغ طاملا أَنّ املُف َر َغ له ٍ
للفارغ الذي ندم (على فراغه) أَن يستر َّد األَ َ
رض املذكور َة من املُف َرغ له .إ مَِّنا إ ِذا ادَّعى املُفر ُِغ ُمن ِك ًرا أَنَّ
َ
ُ
ُ
املُف َر َغ له يعوله وف ًقا للشرط املذكور ،وأَراد استردا َد املف َرغ به من املف َرغ له ،فيصير التحقيقُ واالستخبا ُر
تبي حُ
باملاكمة لدى احملكمة العائد إ ِليها ذلك أَنَّ ادِّعاء املُفرِغ
عن حقيقة احلال من أَرباب الوقوف .فإ ِذا نَّ
للصحة فيصير ر ُّد املُف َرغ به إ ِلى املُفرِغ .ـ وإ ِذا ُتو ِّفي املُف َرغ له قب َل املُفرِغ ،فعلى أَصحاب انتقاله من
مقارن
َّ
ُ
ُ
ورثته إ ِعالتَه حتَّى وفاته ،وإ ِن لم َيعولوه؛ فلل ُمفرِغ الصالحيَّة السترداد املف َرغ من الورثة .ـ وإ ِن ُتو ِّفي
ُ
تفويض املُف َر ُغ به ،بل يتص َّرف به املُفرِغ
املُف َر ُغ له دون ورثة من أَصحاب االنتقال أَصلاً  ،فال يصير
كاألَ َّول .وطاملا كان املُفر ُِغ حيًّا ،فال املُف َر َغ له وال أ َ
صحاب انتقاله من ورثته يجوز لهم تفريغه إ ِلى آخر ـ
َ
َ
ومنذ اآلن ُتقبَل الفراغات التي تقع على الشرط املذكور ،و ُيد َرج الشرط املرقوم بالسند ،ك ًما أنَّ ا ُ
حل َّكا َم
ممنوعون من سماع دعوى الشرط غير املُد َرج [والصواب قوله :غير املُد َرج] بالسند».
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كان يقص ُر هذه الصور َة من صور البيع على العقارات األَمير َّية( ،)5دون العقارات امل ِلك(،)6
في حني أَنَّ قانونَ امل ِلكيَّة العقار َّية جعل وعا َءها شاملاً للعقارات ُكلِّها جمي ًعا ،السيَّما بعد
َ
تصنيف العقارات «األَمير َّية» بتحويلها إ ِلى عقاراتٍ «مِلك»(.)7
أَن عم َد املُش ِّر ُع إ ِلى إ ِلغاء
وتكريسا من املُش ِّرع للتطورات التي شهدها املجتم ُع ،وجتسي ًدا ملا جرى عليه الواق ُع
ً
العملي فقد عمد إ ِلى إعادة صياغة األَحكام الناظمة لبيع العقار لقاء اإلِعالة في إ ِطار قانون
ُّ
حيثُ
خصص له املوا َّد )17ــ  ،(19وذلك بشكل
،
2019
لعام
،
13
رقم
اجلديد
ة
ي
العقار
امل ِلكيَّة
َّ
َّ
مناذج البيع.
النموذج من
العثماني لهذا
يتوافق إ ِلى ح ٍّد كبير مع تنظيم قانون األَراضي
ِ
ِ
ِّ
يعكس إ ِذن تصو ًرا واقعيًّا اجتماعيًّا وإ ِنسانيًّا في املجتمع ،ومثاله
فالبيع لقاء اإلِعالة
ُ
َ
األَكثر ذيو ًعا يتعلَّق بشخص في أواخر ُع ُمره وليس لديه موار ُد مالي ٌة كافي ٌة ،وال ميلك
بتعجل ودون تنبه فيقعد خالي اليدين ،ال
سوى عقارٍ ،فيخشى إ ِن باعه أَن ُينفِقَ ثمنَه
ُّ
ما َل له ،فتجنبًا ملثل هذا احملذور يعمد إ ِلى بيعه على أَحد أَفراد أُسرته ،ولك َّن هذا البي َع
خاص ،بحيثُ يكون املُقا ِب ُل ،غالبًا ،إ ِيرا ًدا ُمر َّتبًا مدى حياة البائع ،فيضمن
يقع على نحو
ٍّ
بذلك مصد َر رزق ثابت ُمستمِر مدى حياته بضمانة العقار املبيع؛ وبذا يكون البائ ُع قد
ني عن طريق البيع إ ِلى إ ِعالة مدى حياته ،فكفل لنفسِ ه ما يقوم بأَمر معيشته
ح َّول الع َ
طوا َل حياته.
ولضمان حتقيق هذه الغاي ِة فقد حظر املُش ِّر ُع على املُشترِي التص ُّر َ
ف في العقار املبيع،
وكذا ،حظر على دائنيه احلج َز عليه .وفي الوقت ذاتِه خ َّول املُش ِّر ُع البائ َع ُم ْكنَ َة استرداد
يف املُشترِي ـ أَو ورثتُه من بعده ـ بالتزامه باإلِعالة حسب ما َّ
عقاره املبيع إ ِذا لم ِ
مت
التوافقُ عليه .وإذا ما بقي املُعِي ُل ُمو ِفيًا بالتزامه باإلِعالة إ ِلى حني موت امل ُ َعال تط َّهر العقا ُر
من هذا القي ِد الذي كان ُيثقِله ،وأَضحى بوسع املُشترِي ُمطلَقُ احلر َّية في التص ُّرف به
كيفما يشاء.
((( يقصد بالعقارات األَمير َّية« :األَراضي التي تكون رقبتُها مملوكة للدولة ،ويجوز أَن يجري عليها حقُّ
فصل جديد لقانون امل ِلكيَّة العقار َّية واحلقوق العينيَّة غير املنقولة ،ج،1
التص ُّرف» .زُهدِي يكن ،شرح ُم َّ
ط ،3دون دار نشر ،ودون سنة نشر ،ص .145 - 144
((( ُتع ِّر ُ
ف املاد ُة الثاني ُة من قانون امل ِلكيَّة العقار َّية العقاراتِ امل ِل َك بقولها« :العقارات اململوكة :العقارات التي
يجري عليها حقُّ امل ِلكيَّة الذي ُيولِي مالكِيها حقَّ استعمالها واستغاللها والتص ُّرف فيها ضمن القانون».
((( تنص الفقر ُة األُولى من املادة الثامنة من قانون امل ِلكيَّة العقار َّية على أ َ َّنه « :اعتبا ًرا من تاريخ نفاذ أَحكام
ُ
العقارات األَمير َّية إ ِلى (امل ِلك) ،ك ًما ُيل َغى
تصنيف العقارات من نوع (امليري) ،وتحُ َّول
هذا القانونُ ،يل َغى
ُ
(حقُّ التص ُّرف) في العقارات األَمير َّية ،وجميع األَحكام القانونيَّة الناظمة له ،ويح ُّل محلَّه (حقُّ امل ِلكيَّة)
على العقارات املُتح ِّولة».
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أوالً :أهم َّية الدراسة
على الرغم من أَنَّ بي َع العقار لقاء اإلِعالة يعود في جذوره التشريعيَّة إ ِلى عام 1858
َ
فقهي؛ ومن هنا تأَتي هذه الدراس ُة
يحظ باهتمام
العثماني) إِلاَّ أ َ َّنه لم
(قانون األَراضي
ٍّ
ِّ
لتُسل ِّ َط الضو َء على هذه الصور ِة من صور البيع التي أَخذت باالنتشار في احلياة العمليَّة؛
التشريعي لها في إ ِطار قانون
القضائي ،على ضوء التنظيم
ولها حضو ُرها في التطبيق
ِّ
ِّ
امل ِلكيَّة العقار َّية األردني اجلديد ،بشكل رئيسي.

ثانياً :إ ِشكال ّية الدراسة
تتر َّكز إ ِشكالية هذه الدراس ِة في بيان مدى ُمال َءمة األَحكام القانونيَّة الناظمة لبيع العقار
العملي ،وذلك من خالل عرض مواط ِن
لقاء اإلِعالة في إ ِطار قانون امل ِلكيَّة العقار َّية للواقع
ِّ
القصور التي شابت هذه امل ُ َعاجل َة التشريعيَّ َة ،واالنتهاء بوضع بعض املُقت َرحات إلِخراج
مثالب.
مما شابها من
هذا التنظي ِم
التشريعي ُ
بصورة ُمثلى ُمنقا ٍة َّ
َ
ِّ
ثالثاً :منهج َّية الدراسة

التحليلي؛ وذلك عن
الوصفي
سنعمد إ ِلى ُم َعالجَ ة أَفكار هذه الدراس ِة من خالل ا ِّتباع املنهج
ِّ
ِّ
طريق بيان األَحكام القانونيَّة الناظمة لبيع العقار لقاء اإلِعالة بحثا ً عن مقصود املُش ِّرع،
مع بيان موقف القضاء من املسائل التي ستأَتي هذه الدراس ُة على ُم َعالجَ تها؛ ُبغية ربط
العملي.
النصوص القانونيَّة بالواقع
ِّ
وبنا ًء على ما سبق ،سنأَتي على بسط أَفكار هذه الدراس ِة من خالل مبحثني ،وذلك على
النحو اآلتي:
املبحث األَ َّول :السمات املُميِّزة لعقد بيع العقار لقاء اإلِعالة
املبحث الثاني :آثار عقد بيع العقار لقاء اإلِعالة
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املبحث األول

السمات املُم ِّيزة لعقد بيع العقار لقاء اإلِعالة
َ
تراض
تنهض فيه أَركانُ العقد من
إ ِنَّ عق َد بيع العقار لقاء اإلِعالة ،كأ َ ِّي عق ٍد آخ َر ،يجب أَن
ٍ
تي هنا على ُم َعالجَ ة هذه األَركانِ  ،وإ مَِّنا سنقتصر في هذا املقا ِم
ومح ٍّل وسبب .ولن نأ َ َ
على تسليط الضوء على أَهم النقاط التي متتاز بها هذه الصور ُة من صور البيع.
وبالنظر إ ِلى أَنَّ عق َد بيع العقار لقاء اإلِعالة ُيع ُّد أَح َد صور البيوع املوصوفة ،فإ ِ َّنه ُيع ُّد
اخلاصة له .ومن هنا،
بالتالي تطبي ًقا للقواعد العا َّمة الناظمة لعقد البيع مع ُمرا َعاة الطبيعة
َّ
فإ ِنَّ أَحكا َم عقد البيع هي التي ُتطبَّق بشأَنه من حيثُ األَهليَّ ُة ،ومن حيثُ
عيوب اإلِرادة ،ومن
ُ
حيثُ ضمانُ التع ُّرض واالستحقاق وضمانُ العيوب اخلفيَّة .ومن حيثُ الشكليَّ ُة ،أ َ ً
يضا ،ال
سيَّما أَنَّ املُش ِّر َع اشترط صراح ًة أَن يت َّم تسجيل جميع التص ُّرفات التي يكون محلُّها عقا ًرا
َّ
متت فيه أَعمال التسو َّية لدى دائرة األَراضي واملساحة ،وذلك حتت طائلة البطالن(،)8
()9
وهذا ما استق َّر عليه اجتها ُد محكمة التمييز  ،حيثُ
تنص املاد ُة ( 36مِلكيَّة عقار َّية) على
ُّ
فات أَو العقو ُد أَو أ َ ُّي ُمعاملاَ ت جتري على العقارات أَو املياه صحيح ًة
أ َ َّنه« :ال تكونُ التص ُّر ُ
في املناطق التي َّ
متت التسوية فيها إِلاَّ إ ِذا ُس ِّجلت لدى ُمدِير َّية التسجيل ،و ُيع ُّد باطلاً ُك ُّل
ُ
وصم بالبطالن بيع عقار ( َّ
متت
تص ُّرف أَو عقد أَو ُمعا َملة أجرِي خال ًفا لذلك» .ومن َث َّمُ ،ي َ
تسويته) لقاء إ ِعالة دون ُمرا َعاة شكليَّة تسجيله لدى دائرة األَراضي واملساحة(.)10
((( ُمح َّمد وحيد الدين سوار ،شرح القانون املدني ،احلقوق العينيَّة األَصليَّة ،أَسباب كسب امل ِلكيَّة ،واحلقوق
املشت َّقة من ح ِّق امل ِلكيَّة .دراسة موازنة باملدونات العربيَّة ،ط ،1دار الثقافة ،ع ّمان ،األردن ،1999 ،ص .146
((( انظر :متييز حقوق ،الهيئة العامة  ،1989/1198تاريخ الفصل ،1990/6/13 :منشورات قسطاس؛ متييز
حقوق ،الهيئة العامة  ،2013/2667تاريخ الفصل ،2014/3/2 :منشورات قسطاس؛ متييز حقوق ،الهيئة
العامة  ،2014/4596تاريخ الفصل ،2016/2/24 :منشورات قسطاس؛ متييز حقوق  ،2020/592تاريخ
الفصل ،2020/7/8 :منشورات قسطاس.
( ((1أ َ َّما إ ِن كان مح ُّل عقد اإلِعالة عقا ًرا لم جت ِر فيه أَعمال التسوية ،فهنا يخضع العق ُد ألَحكام املادة (40
تنص على أ َ َّنهُ « :يع ُّد ناف ًذا التص ُّر ُ
ف اجلاري بسند على عقار واقع في منطقة لم
مِلكيَّة عقار َّية) التي ُّ
ً
خمس عشر َة
ُتعل ِن التسوي ُة فيها ،أَو ُمستثنَا ٍة من التسوية ،إ ِذا م َّرت على التص ُّرف فيه تص ُّرفا فعليًّا ُمدَّة
َ
لصحة بيع عقار لم تت َّم فيه أَعمال التسوية
النص ،فإ ِ َّنه يجب
سن ًة من تاريخ التص ُّرف» .وبنا ًء على هذا ِّ
َّ
َ
لقاء إ ِعالة تواف ُر ثالثِ
كتابي .والكتابة هنا شكليَّة انعقاد؛
سند
مبوجب
ع
البي
شرائط :األُولى أَن يت َّم
ُ
ٍّ
َ
لاً
َ
ومن َث َّم ،إ ِذا لم يكن العقد مكتو ًبا وقع باط  .ال سيَّ ًما أنَّ مثل هذه العقو ِد تتَّسم باحتماليَّة استمرارها
ملُدَّة طويلة ج ّدًا .وهذا احلكم يمُ كِن أَن ُيست َفاد ،أ َ ً
يضا ،من منطوق الفقرة الثالثة من املادة ( 916مدني)
َ
ُ
َّ
صحة هذا االلتزام [املرتب مدى احلياة] أن يكون مكتو ًبا» .عبد
تنص على أ َ َّنه« :و ُيشت َرط في
َّ
التي ُّ
الرزَّاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدنيُ ،عقود الغررُ :عقود املُقا َمرة والرهان واملُر َّتب
مدى احلياة وعقد التأَمني ،ج ،7م ،2دار إحياء التراث ،بيروت ،1964 ،ص .1056 ،1055 ،1046 ،1044
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اخلاصة من صور البيع ،إ مَِّنا أَراد منها
مما ال ش َّك فيه أَنَّ تنظي َم املُش ِّرع لهذه الصور ِة
َّ
و َّ
الحظ ًة
َ
اخلروج عن تطبيق القواعد العا َّمة الناظمة لعقد البيع (وكذا ،املُر َّتب مدى احلياة)ُ ،م َ
َ
ُ
اخلاصة لهذه الصور ِة من صور البيع .وال جر َم أ َّن املش ِّر َع من خالل هذه
منه للطبيعة
َّ
النموذج وتطويره بحيثُ يتماشى مع
السياس ِة التشريعيَّة إ مَِّنا يبتغي توجيه هذا
ِ
التطورات القائمة في املجتمع .ويبدو ذلك جليًّا من خال ِل حظر املُش ِّرع التص ُّر َ
ف في العقار
اخلاص من
اخلاصة بهذا النموذج
مح ِّل اإلِعالة ،وهذا ينسج ُم متا ًما مع الطبيعة القانونيَّة
ِّ
َّ
اخلروج ،أ َ ً
يضا ،من خالل اعتناء املُش ِّرع بنقل
مناذج البيع (املطلب الثاني) ،ويظهر هذا
ُ
ِ
بيع العقار لقاء اإلِعالة من عقد ُمح َّدد إ ِلى عقد من ُعقود الغرر (املطلب األَ َّول).

املطلب األ َ َّول
احتمالي
بيع العقار لقاء اإلِعالة عق ٌد
ُ
ٌّ
املالي لكال
من املُسلَّم به أَنَّ من أَهم اخلصائص املُميِّزة لعقد البيع أ َ َّنه عق ٌد ُمح َّددٌ؛ فاملرك َز
َّ
املُتعا ِق َدين يتح َّدد عند إ ِبرام العقد ،بحيثُ يكون بوسع ُك ٍّل منهما أَن يعل َم متا ًما وقت إ ِبرام
عي عند إ ِبرام العقد(.)11
العقد مقدار ما ُيعطِي ومقدار ما َيأخُ ذ؛ ف ُك ٌّل من املبيع والثمن ُم نَّ ٌ
ولكن عند تأ َ ُّمل طبيعة عقد بيع العقار لقاء اإلِعالة نلحظ بجالء أ َ َّنه عق ٌد
احتمالي؛ ذلك أَنَّ
ٌّ
البائ َع وإ ِن كان يعلم عند البيع قدر ما أَعطى ،إِلاَّ أ َ َّنه ال يعرف قدر ما سيَأخذ؛ إ ِذ إ ِنَّ هذا
ستقبلي ُمح َّقق الوقوع في ذاتِه ،بيد أ َ َّنه غي ُر معلوم تاريخ وقوعه،
القد َر يعتمد على أَمر ُم
ٍّ
وتتأ َ َّتى االحتماليَّة في هذا العق ِد من جهة جهالة تاريخ حصول موت امل ُ َعال؛ وال ميكن
جمالي (العِوض) الذي ُيؤديه املُعِيل إِلاَّ حلظة موت امل ُ َعال(.)12
حتديد املُقا ِبل اإلِ
ِّ

وبذا يكون املُش ِّر ُع قد نقل في هذه الصور ِة من صور البيع عق َد البيع من عقد ُمح َّدد القيمة
ـ بحسب األَصل( - )13إ ِلى عقد من ُعقود الغرر ،وآية ذلك أ َ َّن العِوض (اإلِعالة) الذي يلتزم

والشريطة الثانية :أَن يقو َم املُشترِي بالتص ُّرف في العقار مح ِّل عقد البيع تص ُّر ًفا فعليًّا ،بشكل ُيظهِر
رغبت َه في متلُّك العقار ،ولكن مبا يتوا َء ُم وطبيع َة بيع العقار لقاء اإلِعالة ،كأَن يعمد إ ِلى زراعة األَرض أَو
ضي على تص ُّرف املُشترِي
ُسكنى الدار أَو إ ِدخال حتسينات على العقار .أ َ َّما الشريطة الثالثة :فهي أَن يمَ
َ
خمس عشر َة سن ًة ،حتَّى ولو مات امل ُ َعال قبل انصراف هذه املُدَّة.
الفعلي في العقار مح ِّل البيع ُم َّد ُة
َ
ِّ
ُ
العراقي والقانون املدني
املدني
والقانون
ردني
أل
ا
املدني
القانون
شرح
( ((1عبد املجيد احلكيم ،الكافي في
ِّ
ِّ
اليمني في االلتزامات واحلقوق الشخصيَّة ،ج ،1مصادر االلتزام ،املُجلَّد األَ َّول :في العقد ،القسم األَ َّول:
ِّ
التراضي ،ط ،1دون دار نشر ،1993 ،ص .124
( ((1املرجع السابق ،ص .125-124
واللبناني ،الدار اجلامعيَّة ،بيروت،
ِصري
مل
ا
القانون
في
نة
ر
قا
م
دراسة
البيع،
(ُ ((1مح َّمد حسن قاسم ،عقد
ِّ
ُ
َ
ِّ
 ،1999ص .29
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ستقبلي وإ ِن كان ُمح َّقق الوقوع (املوت) إِلاَّ أ َ َّنه
به املُشترِي يتو َّقف حتدي ُده على أَمر ُم
ٍّ
مجهو ُل التاريخ.
وتظهر ثمر ُة اخلالف بني اعتبار عقد البيع عق ًدا ُمح َّد ًدا أَم عق ًدا احتماليًّا في تطبيق أَحكام
ال َغ نْب؛ حيثُ إ ِ َّنها ُتطبَّق في إ ِطار ال ُعقود ُمح َّددة القيمة دون ال ُعقود االحتماليَّة(.)14

مما ال َّ
شك فيه ،أنَّ كونَ عق ِد بيع العقار لقاء اإلِعالة عق ًدا احتماليًّا ال ُيخرِج هذه الصور َة
و َّ
من صور البيع عن كونها عق َد ُمعا َوضة؛ فالبائع ينقل مِلكيَّ َة العقار إ ِلى املُشترِي ،ويتمثَّل
الع ُ
ِوض الذي ينهض في ذ َّمة املُشترِي باإلِعالة التي هي مبثابة الثمن الذي يلتزم بأَدائِه
()15
إ ِلى البائع .

فعنص ُر االحتماليَّة (الغرر) ُيع ُّد ،إ ِ ًذا ،في إ ِطار عقد بيع العقار لقاء اإلِعالة من السمات
مناذج البيع؛ فمن هنا ،إ ِذا ما انسخلت االحتماليَّ ُة عنه فال
النموذج من
اجلوهر َّية لهذا
ِ
ِ
يكون العق ُد في هذه احلا ِل عق َد بيع لقاء إ ِعالة؛ ألَنَّ عنص َر االحتمال معدو ٌم ،كما لو التزم
خمس سنواتٍ مثلاً ـ حيثُ يكون هذا العق ُد
املُشترِي بإ ِعالة البائع ـ أَو شخص آخ َر ـ مل ُ َّدة
ِ
ُ
القانوني
التكييف
نج ًما أَو هبة أَو وصيَّة ،ويتأ َ َّتى
عق ًدا آخ َر ،كأَن يكونَ بي ًعا جاء الثمن فيه ُم َّ
ُّ
الصحيح ملثل هذا العق ِد عن طريق استظهار القاضي لإلِرادة املُشت َركة لل ُمتعا ِق َدين(.)16
ُ
َ
يحتفظ البائ ُع بحيازة العقار مح ِّل العقد
ومن هنا ،فإ ِنَّ إ ِبرا َم عقد بيع مع اشتراط أَن
واالنتفاع به طوا َل حياته ،ال ميكن تكييفه على أ َ َّنه عق ُد بيع لقاء إ ِعالة ،فمثل هذا التص ُّر ِ
ف
قرب إ ِلى الوصيَّة منه إ ِلى البيع ،النتفاء عنصر الغرر في مثل هذه الصور ِة من
يكون أ َ َ
صور التص ُّرف ،التي ُتع ُّد سمة ممُ يِّزة لبيع العقار لقاء اإلِعالة(.)17
وقد أَتى واض ُع املُدون ِة املدنيَّة على إ ِيراد صورة ملثل هذا التص ُّر ِ
ف وذلك حني يقوم
(((1
(((1

(((1
(((1

ُسليمان ُمرقس ،عقد البيع ،...مرجع سابق ،ص .26
َ
ُ
َّ
بي ُع العقار لقاء اإلِعالة هو دو ًما عق ُد ُمعا َوضة في إ ِطار العالقة بني البائع واملشترِي ،بيد أنه إ ِذا كان
شخصا أَجنبيًّا فقد يكون في إ ِطار العالقة بني البائع وهذا األَ
جنبي عق َد ُمعا َوضة،
املُستفِي ُد من اإلِعالة
ً
ِّ
كما لو كان وفا ًء لثمن عَينْ ٍ في ذ َّمة البائع لهذا األَ
جنبي ،وقد يكون عق َد تب ُّرع ،كما لو كان ُ
هدف البائع هو
ِّ
أَن َي ْك ُف َل لهذا األَ
جنبي ما يقوم بأَوده مدى حياته ،كزوجه أَو خادمه ،مثلاً  .انظر قريبًا من هذا املعاني:
ِّ
عبد الرزَّاق السنهوريُ ،عقود الغرر ،...ج ،7م ،2مرجع سابق ،ص  1045و.1050
عبد الرزَّاق السنهوريُ ،عقود الغرر ،...ج ،7م ،2املرجع السابق ،ص .1065
ُ
تكييف البيع لقاء اإلِعالة على أ َ َّنه وصيَّ ٌة؛ لوجود املُقا ِبل (اإلِعالة) فيه،
عط ًفا على ذلك ،فإ ِ َّنه ال ميكن
فيدخل في طائفة ُعقود املُعا َوضات ،خال ًفا للوصيَّة التي ُتع ُّد من قبيل ُعقود التب ُّرعات .أَضف إ ِلى ذلك،
أَنَّ مِلكيَّ َة املبيع تنتقل من البائع إ ِلى املُشترِي من فور انقداح العقد ،وإ ِن كان انتقا ُل امل ِلكيَّة قل ًقا غي َر
حيث ال تنتقل املِلكيَّ ُة
حيث يمُ ِكن
ُ
فسخ العقد إِذا ما أَخ َّل امل ُ ِعي ُل بالتزامه باإلِعالة .خالفًا للوصيَّة ُ
ُمست ِّق ٍرُ ،
تنص املاد ُة ( 1125مدني) على أَنَّ  1« :ـ الوصيَّ ُة تص ُّر ٌ
وصى له إِلاَّ بعد موت امل ُ ِ
ف في التركة
إ ِلى امل ُ َ
وصيُّ .
ُ
ُ
َ
ض ٌ
ُم َ
2
املوت.
بعد
ما
ِلى
اف إ
وصى به».
مل
ا
ل
املا
ـ
ة
ي
الوص
بطريق
ـ
له
ى
وص
مل
ا
ويكسب
ـ
َّ
َ
َ
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َ
يحتفظ لنفسِ ه بحيازته واالنتفاع به طوا َل حياته،
الشخص ببيع عقار لوراث على أَن
شخص ألَحد ورثته ،واحتفظ
تنص املاد ُة ) (1129مدني أردني على أ َ َّنه« :إ ِذا تص َّرف
ٌ
حيثُ ُّ
بحيازة العني التي تص َّرف فيها ،وبح ِّقه في االنتفاع بها مدى حياته ،اعتُبِر التص ُّر ُ
ف
ُمضا ًفا إ ِلى ما بعد املوت ،وتسري عليه أَحكام الوصية ،ما لم يق ْم دلي ٌل ُيخالِف ذلك».
النص أَنَّ املُو ِّرثَ إ ِذا كان يبيع عقا ًرا على أَحد ورثته ،ويحتفظ لنفسِ ه
وواضح من هذا
ِّ
لحق بالوصيَّة .ويبدو أنََّ
َ
َ
بحيازته واالنتفاع به طوال حياته ،فإ ِنَّ مثل هذا التص ُّر ِ
ف ُي َ
َ
النص هو درء لشبهة التحايل على أحكام الوصيَّة
احلكم َة التشريعيَّ َة من وضع هذا
ِّ
التي جتعل الوصيَّ َة لوارث موقوف َة النفاذ على إ ِجازة الورثة بعد وفاة امل ُ ِ
وصي (م/274ج
نجز على أَحد ورثته ،ويحتفظ في
أَحوال شخصيَّة) ،فهنا يعم ُد املُو ِّرثُ إ ِلى إ ِجراء بيع ُم َ
الوقت عينِه بحيازة العقار وح ِّق االنتفاع به طوا َل حياته ،فيكون هذا البي َع إ مَِّنا أُرِيد منه
التوس ُل إ ِلى الوصيَّة إ ِلى هذا الوارثِ (املُشترِي) ،أَي أ َ َّنه وصيَّ ٌة في حقيقة األَمر وإ ِن ارتدى
التص ُّر ُ
نجزِ.
ثوب البي ِع امل ُ َ
ف َ
و ُيشت َرط لع ِّد مثل هذا البي ِع وصيَّ ًة أَن يت َّم البي ُع على أَحد الورثة ،مع ُمرا َعاة أَنَّ العبر َة
القانوني لشخص الوارث تكون بوقت موت املُتص ِّرف .كما و ُيشت َرط
في حتديد املركز
ِّ
()18
َ
يحتفظ املُتص ِّر ُ
ف بحيازة العقار املُتص َّرف به وبح ِّقه في االنتفاع به مدى حياته .
أَن
وتطبي ًقا لذلك قضت محكم ُة التمييز األردنية بفسخ ُعقود بيع أَبرمها أ َ ٌب مع بعض أَبنائِه
لقاء إ ِعالة مزعومة مدى حياته ،بعد رفض بقية الورثة إ ِجاز َة هذه العقودِ؛ لثبوت أَنَّ
األَ َب احتفظ باالنتفاع بهذه العقاراتِ  ،حيثُ كان ُي ْؤجِ رها ويقبض األُجر َة ،دون أَن يلتز َم
املُتص َّر ُ
واجهة األَ ِب املُتص ِّرف(.)19
ف إ ِليهم (األَبناء) بأ َ ِّي أَداء
حقيقي (إ ِعالة) في ُم َ
ٍّ
(ُ ((1مح َّمد وحيد الدين سوار ،أَسباب كسب امل ِلكيَّة ،...مرجع سابق ،ص .81-79
( ((1متييز حقوق  ،2009/3938تاريخ الفصل ،2010/2/17 :منشورات قسطاس .تقول احملكمة« :إ ِنَّ امل ُ َّدعِني
وامل ُ َّد َعى عليهم أَشقاء ...وأَنَّ ُمو ِّرث امل ُ َّدعِني وامل ُ َّد َعى عليهم ...قام ...بإ ِجراء بيوع في أَمواله غير
املنقولة ملصلحة بعض أَبنائِه امل ُ َّد َعى عليهم ...وأَنَّ البد َل هو إ ِعاشة املُتص ِّرف املرحوم ...مدى احلياة.
وجب هذه الوكاالتِ يقوم بتأَجير العقارات
ُث َّم قام بأَخذ وكاالت من أَبنائه وبناته املُتنازَل لهم ،وكان ُ
مب َ
ِّ
تبي أ َ َّنه احتفظ لنفسِ ه بحيازتها والتص ُّرف بها وبحقه باالنتفاع بها
وقبض األُجور والتص ُّرف بها .كما نَّ
مما يتبينِّ من ذلك أَنَّ تص ُّر َ
ف
مدى حياته بحيثُ ال يستطيع امل ُ َّد َعى عليهم االنتفاع بها إِلاَّ بعد وفاتهَّ ...
املرحوم ...يكون ُمضا ًفا إ ِلى ما بعد املوت بالنسبة للعقارات موضوع الدعوى ،وهو في حقيقته وصيَّ ٌة
مبوا َفقة باقي الورثة ،وحيثُ إ ِنَّ
ُمستتِر ٌة ،وتسري عليه أَحكا ُم الوصيَّة .وحيثُ إ ِ َّنه ال وصيَّ َة لوارث إِلاَّ ُ
مما ينبني عليه إ ِبطال [واألَدق قولها:
ال ُعقو َد
ُ
موضوع الدعوى لم يرد ما ُيثبِت إ ِجازتها من باقي الورثة؛ َّ
َ
فسخ] التص ُّرفات وال ُعقود موضوع الدعوى التي قام بها املرحو ُمُ ...مو ِّرث فريقي الدعوى وإ ِعادة
احلال إ ِلى ما كانت عليه قبل إ ِبرام هذه العقود بإ ِعادة تسجيلها باسم املرحوم» .انظر في املعنى نفسه:
متييز حقوق  ،2019/6095تاريخ الفصل ،2019/10/16 :منشورات قسطاس.
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طلب
ومن ُمستلزمات كون عق ِد بي ِع العقار لقاء اإلِعالة من ُعقود الغرر هو أ َ َّنه ال ميكن ُ
ب
فاحش وقع فيه أَح ُد املُتعا ِق َدين( ،)20فال ُعقود االحتماليَّة تقوم
ٍ
فسخ العقد لوجود َغ نْ ٍ
بطبيعتها على احتمال حصول تفاوت كبير بني التزامات كال املُتعا ِق َدين ،وهذا التفاوت ال
ُيع ُّد َغبْنًا أَو عيبًا يشوبها( ،)21فهذه شيم ٌة لصيقة ب ُعقود الغرر ،ومن َث َّم ،فال يجوز لورثة
البائع ،مثلاً  ،املُطالَبة بفسخ العقد كون البائ ِع ُتوف َِي بعد عدة أَشهر على إ ِبرام العقد.
هذا ،وقد أَتى واض ُع املُدونة املدنيَّة عند تنظيمه ل ُعقود الغرر على تنظيم صورة من صور
مما
ُعقود الغرر التي يكون املُقا ِب ُل فيها ُمر َّتبًا مدى احلياة (املواد916 :ــ 919مدني)َّ ،
ُيستفاد منه أَنَّ بي َع العقار لقاء اإلِعالة ُيع ُّد تطبي ًقا من تطبيقات األَحكام الناظمة لل ُمر َّتب
مدى احلياة .وهذا ما يظهر من موقف محكمة التمييز في العديد من قراراتها(.)22
ٌ
خالف بشأَن عقد بيع عقار لقاء إ ِعالة ،ولم
ويبتني على ُك ِّل ما سبق ،أ َ َّنه في حال شجر
يج ِد القاضي ُحك ًما في إ ِطار قانون امل ِلكيَّة العقار َّية ،فإ ِنَّ الذي يظهر أ َ َّن األَحكا َم الناظم َة
لل ُمر َّتب مدى احلياة (املواد 916 :ـ  919مدني) ،وكذا األَحكا َم الناظم َة لعقد البيع (املواد:
اخلاصة
 465ـ  556مدني)ُ ،تع ُّد هي القواعد العا َّمة واجبة اإلِعمال هنا ،مع ُمرا َعاة الطبيعة
َّ
لبيع العقار لقاء اإلِعالة؛ وإِلاَّ فيصا ُر إ ِلى تطبيق القواعد العا َّمة الناظمة لنظر َّية العقد.
وإذا ما سلمنا بأَنَّ بي َع العقار لقاء اإلِعالة ُيع ُّد من ُعقود الغرر ،فإ َِّن تساؤلاً قد ُيثار في هذا
املقا ِم يتعلَّق بحكم بيع املريض مرض املوت عقا ًرا ميلكه لقاء إ ِعالة؟
لم يأَتِ واض ُع قانون امل ِلكيَّة العقار َّية على تنظيم مسأَلة بيع شخص لعقار ميلكه أَثنا َء
(ُ ((2يرا َعى أَنَّ املُش ِّرعَ يحظر ـ من حيثُ األَص ُل العا ُّم ـ فسخَ العقد بال َغ نْب الفاحش لوحده ،بل يشترط أَن
يأَتي ُمقت ِر ًنا بالتغرير ،املادة ( )145مدني.
( ((2عبد املجيد احلكيم ،الكافي ،...ج ،1مرجع سابق ،ص .125
( ((2متييز حقوق  ،2005/4049تاريخ الفصل ،2006/5/23 :منشورات قسطاس .حيثُ تقول احملكمة« :إ ِنَّ
ً
شرطا
ُعقو َد البيع اجلارية بني املُتص ِّرف ...وابنه ...على قطع األَراضي موضوع الدعوى تضمنت
احلصص املُبَاعة [والصواب :املبيعة] في هذه القط ِع محجوز ٌة لقاء إ ِعاشة املُتص ِّرف ...مدى
مفاده أَنَّ
َ
احلياة .وحيثُ إ ِنَّ العق َد هو قانون املُتعا ِقدَين يجب تنفي ُذه وف ًقا ملُشتمالته ،وبطريقة تتَّفق مع حسن
َ
النيَّة ،وحيثُ إ ِنَّ
ني واألَنظم َة ،بل ك َّرسها القانونُ
الشرط الوار َد في ُعقود البيع املذكورة ال ُت َخالِف القوان َ
ُ
الشروط جاءت لتُح َّقق مصلح ًة لل ُمتص ِّرف تتمثَّل في
املدني في املوا ِّد ( 916ـ  ،)918وملَّا كانت هذه
حجز احلصص املُبَاعة [والصواب :املبيعة] إلِعاشته مدى احلياة ،وحيثُ إ ِنَّ هذه املصلح َة هي مصلحة
مشروعة غير ممنوعة في القوانني واألَنظمة املعمول بها ،وغير ُمخالِفة للنظام واآلداب العا َّمة ،وحيثُ
َ
الشروط املوضوع َة هي ملُدَّة محدَّدة ،وهي ُمدَّة حياة املُتص ِّرف؛ فتكون مث ُل هذه الشروط صحيح ًة
إ ِنَّ
َ
َ
وواجبة اإلِعمال ملشروعيتها ،وانسجامها مع أحكام املادة ( )1028من القانون املدني وتوافقها مع
نفسه أ َ ً
يضا :متييز حقوق  ،2009/2876تاريخ الفصل،2010/4/8 :
إ ِرادة املُتعاقِدين» .انظر في املعنى َ
منشورات قسطاس.
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مرض موته( ،)23ومن َث َّمُ ،يصار إ ِلى تطبيق أَحكام القانون املدني .وقد اعتنت املاد ُة (544

مب َعاجلة هذه املسأَل ِة بقولها 1« :ـ بي ُع املريض شيئًا من ماله ألَحد ورثته ال ينفذ ما
مدني) ُ
َ
َ
جنبي بثمن املثل أو ب َغ نْب يسير
لم ُيجِ زه باقي الورثة بعد موت املورث 2 .ـ بي ُع املريض أل
ٍّ
نافذ ال يتو َّقف على إ ِجازة الورثة».
النص ،نلحظ أ َ َّن املُش ِّر َع أَفرق بني حالتني:
وبنا ًء على هذا
ِّ

البيع على وارث:
احلالة األُولى -أَن يت َّم
ُ
َ
موقوف النفاذ على إ ِجازة بقية الورثة( .)24وفي
صحيحا بيد أ َ َّنه يكون
فهنا ينعقد البي ُع
ً
هذا اإلِطار قضت محكم ُة التمييز بفسخ عقد بيع لقاء ُمر َّتب مدى احلياة أَبرمته أ ُ ٌّم مع
ابنتها خال َل مرض موتها؛ لرفض األَخ (الوارث اآلخر لل ُمتو َفاة) إ ِجاز َة العقد(.)25
احلالة الثانية -أَن يت َّم البيع على أ َ
جنبي:
ِّ

ِ
صحيحا ناف ًذا
جنبي ُيع ُّد
النص
ً
ُيستفاد من ِّ
اآلنف ذك ُره أ َ َّن بي َع املريض مرض املوت على أ َ ٍّ
()26
مت البي ُع على أ َ
واجهة الورثة حتَّى وإ ِن وقع ب َغ نْب يسير ،أ َ َّما إ ِن َّ
جنبي ب َغ نْب فاحش ؛
في ُم َ
ٍّ
(((2

(((2

(((2

(((2
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ُ
مرض املوت :هو
أَتى واض ُع املدونة املدنيَّة على تعريف مرض املوت (املادة  543مدني) بقوله 1« :ـ
ُ
ُ
وميوت على تلك احلا ِل
الهالك،
ويغلب فيه
املرض الذي يعج ُز فيه اإلِنسانُ عن ُمتا َبعة أَعماله املُعتَادَة،
ُ
ُ
ُ
مرضه ،وهو على حالة واحدة ،دون ازدياد سن ٍة أَو أَكث َر تكونُ تص ُّرفاتهُ
قب َل مرور سنة .فإ ِن امت َّد
احلاالت التي ُيحِ ُ
يط باإلِنسان فيها خط ُر املوت،
كتص ُّرفات الصحيح 2 .ـ ُيعتبَر في حكم مرض املوت
ُ
ُ
ً
مريضا».
الهالك ،ولو لم يك ْن
ويغلب في أَمثالها
ُ
َ
ُ
ُ
وفي حال رفضه من ِقبِل ِهم ُع َّد التص ُّرف كأن لم يكنْ ،وأعِيد احلال إ ِلى ما كان عليه :متييز حقوق
 ،1986/463تاريخ الفصل ،1986/7/20 :منشورات قسطاس؛ متييز حقوق ،الهيئة العامة ،2009/1325
تاريخ الفصل ،2009/6/4 :منشورات قسطاس؛ متييز حقوق  ،2010/3351تاريخ الفصل،2011/4/3 :
منشورات قسطاس؛ متييز حقوق  ،2014/812تاريخ الفصل ،2014/5/27 :منشورات قسطاس؛ متييز
حقوق  ،2019/1613تاريخ الفصل ،2019/7/17 :منشورات قسطاس؛ متييز حقوق  ،2020/4518تاريخ
الفصل ،2020/12/10 :منشورات قسطاس؛ متييز حقوق  ،2020/2248تاريخ الفصل،2020/9/16 :
منشورات قسطاس.
متييز حقوق  ،2009/1733تاريخ الفصل ،2010/1/31 :منشورات قسطاس .تقول احملكمة« :وحيثُ
ثبت ...أَنَّ جمي َع تص ُّرفات املرحومة «عبلة» َّ
مما يجعل تص ُّرفاتِ
متت قب َل انقضاء سنة قب َل وفاتها؛ َّ
ممن له حقُّ اإلِجازة .وحيثُ إ ِنَّ الوريث
املرحومة «عبلة» صحيح ًة إِلاَّ أ َ َّنها موقوف ُة النفاذ على إ ِجازتها َّ
[والصواب :الوارث] امل ُ ِّدعِي «كرابيد» الذي له حقُّ اإلِجازة لم ُيجِ ز هذه التص ُّرفاتِ ؛ فإ ِ َّنه وعملاً باملادة
يتوجب احلكم بفسخها « .انظر في املعنى ذاتِه
( )1/544من القانون املدني تكون غي َر نافذة؛ وبالتالي
َّ
أيضاً :متييز حقوق  ،2008/715تاريخ الفصل ،2008/11/26 :منشورات قسطاس (تقرير فسخ عقود
ٌ
مريض مرض املوت مع بعض ورثته؛ لرفض بقية الورثة
بيع عقارات لقاء إ ِعالة مدى احلياة أَجراها أ َ ٌب
إ ِجاز َتها).
«ال َغنب الفاحش ،في العقار وغيره ،هو ما ال يدخل حتت تقومي املق ِّومني»( .املادة  146مدني).
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لحق بالوصيَّة( .)27والذي يبدو أ َ َّن هذا احلك َم ينسحب ،أ َ ً
يضا ،على بيع
فإ ِنَّ هذا التص ُّرف ُي َ
املريض مرض املوت عقا ًرا لقاء إ ِعالة؛ حيثُ إ ِنَّ مث َل هذا البي ِع قد َّ
مت يقينًا ب َغ نْب فاحش،
موت البائع قد حصل حت ًما خال َل أَق َّل من سنة بعد إ ِبرام عقد البيع
و ُبرهان ذلك هو أ َ َّن َ
(املادة  543مدني) ،فيكون ما تقاضاه من إ ِعالة خاللها جِ ُّد ضئيل.
اجللي هو أَنَّ األَحكا َم الوارد َة في إ ِطار املادة ( 544مدني)
وفي كلتا هاتني احلالتني فإ ِنَّ
َّ
َ
واجب ُة اإلِعمال والتقدمي على األحكام الواردة في إ ِطار قانون امل ِلكيَّة العقار َّية (املواد17 :
خاصة؛ كونها
ـ  ،)19حيثُ إ ِنَّ ما ورد من أَحكام في إ ِطار املادة ( 544مدني) يمُ ثِّل أَحكا ًما
َّ
التشريعي
ُتعالِج نو ًعا ُمعينًا من أَنواع البيوع ،وهو البيع في مرض املوت ،حني أ َ َّن التنظي َم
َّ
لبيع العقار لقاء إ ِعالة في إ ِطار قانون امل ِلكيَّة العقار َّية (املواد 17 :ـ  )19يمُ ثِّل قواع َد عام ًة في
هذا املقا ِم تنتظم في ظلها صور ُة بيع العقار لقاء إ ِعالة(.)28
تنص املادة ( 545مدني) على أَنَّ  1« :ـ بيع املريض من أ َ
جنبي بثمن يق ُّل عن قيمة املبيع وقت املوت نافذ في
(((2
ُّ
ٍّ
َ
لاً
ُ
ُ
ح ِّق الورثة ،إ ِذا كانت زيادة قيمة املبيع على الثمن ال تتجاوز ثلثَ التركة داخ فيها املبيع ذاته 2 .ـ أ َّما إ ِذا
جتاوزت هذه الزياد ُة ُثلُثَ التركة ،فال ينفذ البيع ما لم ُيق َّره الورثة أَو ُيكمِل املشتري ُثلُثَي قيمة املبيع،
وإِلاَّ كان للورثة فسخ البيع».
ً
ُ
خاصة ،والقاعد ُة اجلديد ُة
( ((2يقول د .عبد املُنعِم فرج الصدَّة ،في هذا املعنى« :إ ِذا كانت القاعد ُة القدمية
َّ
خاص مثله يتعارض
اخلاص ال ُيل َغى ضمنيًّا إِلاَّ بحكم
اخلاص ُة؛ ألَنَّ احلك َم
عا َّم ًة ،فال ُتل َغى القاعد ُة
ٍّ
َّ
َّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
مَّ
ُ
اخلاصة باعتبارها استثنا ًء يرد على
اخلاصة ،وإ ِنا تظل القاعدة
معه .فالقاعدة العا َّمة ال تلغِي القاعدة
َّ
َّ
القاعدة العا َّمة» .أُصول القانون ،دار النهضة العربيَّة ،بيروت ،دون سنة نشر ،ص .214
وتطبي ًقا لهذا املبدأ فقد استق َّر اجتها ُد محكمة التمييز األردنية على أَنَّ ما ورد في إ ِطار قانون تسوية
األَراضي واملياه وتعديالته ،رقم ( ،)40لعام ( 1952املادة  ،)3/16وقانون التص ُّرف في األَموال غير
املنقولة ،رقم  ،49لعام  ،1953املادة (َّ ( .)2
وجب املادة (/223أ2/؛ 7مِلكيَّة
مت إ ِلغا ُء هذين القانونني ُ
مب َ
عقار َّية) ،من وجوب تسجيل التص ُّرفات التي يكون محلُها عقا ًرا َّ
متت فيه أَعمال التسو َّية لدى دائرة
األَراضي واملساحة ،حتت طائلة البطالن ،يمُ ثِّل قاعد ًة عا َّم ًة .وفي املُقا ِبل ،اعتبرت أَنَّ ما ورد في إ ِطار
قانون أُصول احملاكمات الشرعيَّة وتعديالته ،رقم  ،31لعام  ،1959املادة ( ،)12/2والذي يعتبر أَنَّ بي َع
العقار الذي َّ
متت فيه أَعمال التسوية بصورة التخارج أَما َم احملاكم الشرعيَّة صحيحاً ،يمُ ثِّل قاعد ًة
َ
النص
نص
ٌّ
خاص ًة .حيثُ تقول احملكم ُة في أحد قراراتها« :إ ِذا تعا َرض ٌّ
خاص مع ٍّ
نص عا ٍّم فإ ِ َّنه ينطبق ُّ
َّ
اخلاص» .وعليه ،فإ ِنَّ ما جاء في قانون التسوية وقانون التص ُّرف باألَموال غير املنقولة ـ الل َذين حص َرا
ُّ
إ ِجراء ُمعا َمالت التص ُّرف بدوائر التسجيل ـ ُتعتبَر أَحكا ًما عا َّمة في البيوع ،في حني أَنَّ ما ورد في قانون
أُصول حُ
خاصا؛ ألَ َّنه ُيعالِج نو ًعا ُمعينًا من أَنواع البيوع ،هو املُخا َرجة.
نصا
ًّ
املاكمات الشرعيَّة ُيعتبَر ًّ
تختص بتسجيل ُعقود املُخا َرجة بني الورثة ،بل تقتصر وظيفتُها على تنفيذ
ال
التسجيل
ر
دوائ
لهذا فإ ِنَّ
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
مب َ
قتضى ُحجج
ختصة في تسجيلها هي احملاكم الشرعيَّة .ك ًما أنَّ امل ِلكيَّة تنتقل ُ
هذه العقودِ؛ ألنَّ اجلهة امل َّ
سج َل في دوائر التسجيل» .متييز حقوق ،1998/1441
املُخارجة التي ُتصدرها هذه احملاك ُم دون أَن ُت َ
تاريخ الفصل ،1999/1/6 :منشورات قسطاس .انظر أيضاً :متييز حقوق ،هيئة عامة  ،1985/479تاريخ
الفصل ،1986/1/30 :منشورات قسطاس؛ متييز حقوق  ،1998/1956تاريخ الفصل،1999/2/28 :
منشورات قسطاس؛ متييز حقوق  ،2000/942تاريخ الفصل ،2000/9/28 :منشورات قسطاس.
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ويجدر التنبيه هنا ،إ ِلى أَنَّ بي َع العقار لقاء إ ِعالة هو دو ًما من ُعقود الغرر بغض النظر عن
ْ
تشترط
طبيعة اإلِعالة .هذا ،مع ُمالحظة أ َ َّن الفقر َة األُولى من املادة ) (17مِلكيَّة عقار َّية لم
أَن تكونَ اإلِعال ُة مبل ًغا من النقود ،مَّ
وإنا جا َءت بعبارة ُمطلَقة ،و»املُطلق يجري على إ ِطالقه
غلب
إ ِذا لم يق ْم دلي ُل التقييد ًّ
نصا أَو َداللة» (املادة  )218مدني؛ ولك َّن امل ُ َ
الحظ أ َ َّنه وإ ِن كان األَ ُ
األَع ُّم من احلاالت هو أَن تكونَ اإلِعال ُة عبار ًة عن مبلغ من النقود ،إِلاَّ أ َ َّنه يبقى بوسع
النقدي ،كأَن تكونَ في
األَطراف االتِّفاقُ على أَن تكونَ اإلِعال ُة في إ ِطار أَدا ٍء آخ َر غي ِر األَداء
ِّ
صورة التزام املُعِيل بالتك ُّفل مبعيشة امل ُ َعال من مأَكل ومش َرب وملبَس وعالج و ُك ِّل ما ُيع ُّد
من ضرورات العيش.
وهذا التصو ُر أَتى عليه املُش ِّر ُع صراح ًة في إ ِطار عقد املُر َّتب مدى احلياة ،حيثُ
تنص
ُّ
شخص آلخ َر
الفقرتانِ األُولى والثاني ُة من املادة ) (916مدني على أ َ َّنه 1« :ـ يجوز أَن يلتز َم
ٌ
بأَن ُيؤ ِّدي له ُمر َّتبًا دور ًّيا مدى احلياة ،بعوض أَو بغير عوض 2 .ـ فإ ِذا تعلَّق االلتزا ُم
ُ
العرف ،إِلاَّ إ ِذا تض َّمن
بتعليم أَو عالج أَو إ ِنفاق ،فإ ِ َّنه يجب الوفا ُء به طب ًقا ملا يجري به
االلتزا ُم غي َر ذلك».
ويج ُمل التنبيه إ ِلى أ َ َّنه في حال عدم اال ِّتفاق على حتديد بدل اإلِعالة (يستوي أَن يكون
صحيحا ،حيثُ يت ُّم حتدي ُد
النقص ال يقدح في بقاء العقد
من النقد أَو من غيره) فإ ِنَّ هذا
ً
َ
ُ
نص املادة )(916/2
هذا البد ِل وف ًقا ملا يقضي به
العرف .وهذا احلكم يمُ كِن أَن ُيستفاد من ِّ
مدني(.)29
وجتدر اإلِشار ُة ،أَخي ًرا ،إ ِلى أ َ َّنه عاد ًة ما تكون اإلِعال ُة أَكب َر من ريع العقار ،إ ِذ لو كانت أَق َّل
فيكونُ أَولى بالبائع أَن يستبقي عقا َره ويستولي على ريعه دون أَن يخسره .أ َ َّما إ ِن كانت
لحق بالثمن التافه؛ فيكون العق ُد هنا هو عقد
اإلِعال ُة تق ُّل عن ريع العقار فإ ِنَّ الثم َن هنا ُي َ
هبة مكشوفة ال عق َد بيع(.)30
وأ َ ًّيا ما كان عليه البد ُل في اإلِعالة من النقد أَم من غيره ،فإ ِنَّ ذلك يتوافق مع تعريف عقد
ْ
يشترط حتدي َده بالنقد(.)31
البيع الذي لم
( ((2وعلى هذا جرى اجتها ُد محكمة التمييز :متييز حقوق  ،2013/23تاريخ الفصل ،2013/4/11 :منشورات
قسطاس (فسخ عقد بيع ِ
ش َّقة لقاء ُمر َّتب مدى احلياة؛ لعدم تنفيذ املُشترِي (املُعِيل) التزا َمه بإ ِعالة
ُ
مبا
البائع (امل ُ َعال) .وال
يجرح في ذلك عد ُم حتديد مبلغ اإلِعالة ،إ ِذ يتحدَّد التزا ُم املعِيل في هذه احلا ِل ً
ُ
يتناسب وأَمثا َل الشخص امل ُ َعال) .انظر قريبًا من هذا املعنى :متييز حقوق  ،2009/2876تاريخ الفصل:
 ،2010/4/8منشورات قسطاس.
( ((3عبد الرزَّاق السنهوريُ ،عقود الغرر ،...ج ،7م ،2مرجع سابق ،ص1052-1051؛ عبد الرزَّاق السنهوري،
الوسيط في شرح القانون املدني ،ال ُعقود التي تقع على امل ِلكيَّة :البيع واملُقايضة ،ج ،4م ،1دار إحياء
التراث ،بيروت ،1946 ،ص .387-386
َ
حقٍّ
(((3
مالي ،لقاء عوض».
و
أ
مال،
متليك
«البيع:
تنص املاد ُة ( )465مدني على أنّ :
ُّ
ٍّ
524
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املطلب الثاني

حظ ُر التص ُّرف في العقار مح ِّل اإلِعالة
إ ِنَّ بي َع العقار لقاء اإلِعالة هو من ال ُعقود الناقلة للمِلكيَّة ،حيثُ تنتقل مِلكيَّة العقار مبجرد
مما ال َّ
شك فيه أ َ َّن من أَهم ُمستل َزمات ح ِّق امل ِلكيَّة
إ ِبرام العقد من البائع إ ِلى املُشترِي؛ و َّ
هو ُحر َّية املالك في التص ُّرف في مِلكة ـ في حدود القانون ـ بجميع ضروب التص ُّرف من
استعمال واستغالل وتص ُّرف (املادة  2مِلكيَّة عقار َّية ،واملادة  1018مدني) ،بيد أَنَّ طبيع َة
هذه الصور ِة من صور البيع تحُ تِّم أَن تنتق َل مِلكيَّة العقار إ ِلى املُشترِي ُمقيَّد ًة بقيد عدم
جواز التص ُّرف في العقار املبيع ،فيغدو املُشترِي ُمج َّر ًدا من مِز َّية التص ُّرف ،ويقتصر
ح َّقه على مِز َّيتِي االستعمال واالستغالل .حيثُ
تنص الفقر ُة الثاني ُة من املادة ) (17مِلكيَّة
ُّ
عقار َّية على أ َ َّنه« :ال يجوز التص ُّر ُ
ف في العقار املبيع لقاء اإلِعالة ،وال حجزُه ،وال رهنُه(،)32
طيل َة حياة امل ُ َعال».

ُ
شرط منع املُشترِي من التص ُّرف في العقار مح ِّل اإلِعالة
النصُ ،يع ُّد
وبنا ًء على هذا
ِّ
ُمتح ِّق ًقا ُحك ًما بقوة القانون ،حتَّى وإ ِن أَغف َل األَ
ُ
طراف تثبيتَه على صحيفة العقار( ،)33ذلك
أ َ َّن طبيع َة بيع العقار لقاء اإلِعالة تستلزم حت ًما هذا احلظ َر كضمانة عينيَّة لل ُمحا َفظة على
حقوق امل ُ َعال.
فس ُر من َع املُشترِي ـ وورثتِه من بعده ـ في التص ُّر ُ
ف في العقار مح ِّل اإلِعالة،
وهذا ما ُي ِّ
()34
َ
ني موت امل ُ َعال  .ويأتي هذا احلظ ُر تطبي ًقا للقاعدة الفقهيَّة
ويبقى هذا احلظ ُر قائ ًما إ ِلى ح ِ
تنص الفقرة األُولى من املادة (1329
ُّ

( ((3حظ ُر ره ِن العقار مح ِّل اإلِعالة ينسج ُم مع القواعد العا َّمة .حيثُ
يصح التعام ُل فيه .»...يقول د .محمد
ميني إِلاَّ على عقار
ُّ
مدني) على أ َ َّنه« :ال يجوز أَن يقع الرهن التأ َ ُّ
وحيد الدين سوار في معرض بسطه لشرائط املال القابل للرهن رهنًا تأَمينيًّا ،أ َ َّنه يجب أَن يكون العقار
مما يجوز بيعه؛ ألَنَّ الره َن املجر َد [التأَميني] ُيولِي الدائنَ ،في حالة عدم دفع الدين
الذي
يصح رهنهَّ « :
ُّ
يصح ره ُن العقارات التي اشتُرِط عد ُم
العلني ،وعلى ذلك ،فال
عند االستحقاق ،حقَّ بيع العقار في املزاد
ُّ
ِّ
ُ
صحيحا» .وهذا ،يصدق على الرهن احليازي،
الشرط
التص ُّرف بها ،في األَحوال التي يكون فيها هذا
ً
أَ ً
يضا .حيثُ
تنص املادة ( 1373مدني) على أ َ َّنهُ « :يشت َرط في املرهون رهنًا حياز ًّيا أَن يكون مقدور
ُّ
ً
التسليم عند الرهن ،صاحلا للبيع» .د .محمد وحيد الدين سوار ،شرح القانون املدني ،احلقوق العينيَّة
التبعيَّة ،الرهن املج َّرد؛ الرهن احليازي؛ حقوق االمتياز ،ط ،1دار الثقافة ،ع ّمان ،األردن  ،2006ص 56
و 190و .191انظر في املعنى ذاته :دُ .مح َّمد وحيد الدين سوار ،حقُّ امل ِلكيَّة في ذاتِه في القانون املدني،
ط ،2دار الثقافة ،ع ّمان ،األردن ،2010 ،ص .99
ِّ
ُ
ُ
َ
الشروطِ
حيثُ
تنص
املؤكدة ملقتضى العقد.
( ((3أ َ َّما في حال تثبيته على صحيفة العقار فيُع ُّد ذلك من قبيل
ُّ
َ
ِّ
الفقر ُة األُولى من املادة ( )164مدني على أ َ َّنه« :يجوز أَن يقترنَ العق ُد بشرط ُيؤكد ُم َ
قتضاه ،أو يالئِمه،
ُ
العرف والعاد ُة».
أَو جرى به
( ((3دعيبس امل ُ ّر ،أَحكام األَراضي املُتَّبعة في البالد العربيَّة ،...ج ،1مرجع سابق ،ص .115
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القاضية بأ َ َّنه« :إ ِذا تعارض املانع وامل ُ َ
قتضى ُيق َّدم املانع» (املادة  )227مدني ،واملادة )(46
مجلَّة.

ومن ُع املُشترِي من التص ُّرف في العقار مح ِّل اإلِعالة ُيع ُّد من قبيل القيود اإلِراد َّية التي
ُ
ُتف َر ُ
شرط املنع من
ض على ُسلطات املالك مبحض إ ِرادة األَطراف( .)35وحتَّى يكونَ
صحيحا ُمنت ًِجا آلثاره ال ُب َّد من وجود مصلحة مشروعة ُي َراد حمايتُها ،وأَن
التص ُّرف
ً
يكونَ املن ُع من التص ُّرف على سبيل التأَقيت( ،)36حيثُ
تنص املاد ُة ( 1028مدني) على أ َ َّنه:
ُّ
ً
َ
شروطا ُتقيِّد حقوقَ املُتص َّرف
يشترط في تص ُّرفه ،عق ًدا كان أَو وصيَّة،
«ليس للمالك أَن
ُ
الشروط مشروع ًة؛ و ُق ِ
ص َد بها حماي ُة مصلح ٍة مشروع ٍة لل ُمتص ِّرف،
إ ِليه ،إِلاَّ إ ِذا كانت هذه
أَو املُتص َّرف إ ِليه ،أَو الغير مل ُ َّدة ُمح َّددة».
جوهري ،وهو أَنَّ املن َع من التص ُّرف
ني ما ُي َرا ُد من بيع العقار لقاء اإلِعالة ،مع فارق
وهذا ع ُ
ٍّ
ِرادي (باال ِّتفاق)؛ وبالتالي ،ال ُينتِج آثا َره إِلاَّ إ ِذا َّ
مت
وفق أَحكام املادة ( 1028مدني) هو منع إ ٌّ
اال ِّتفاق عليه ،في حني أَنَّ املن َع من التص ُّرف وفق األَحكام الناظمة لبيع العقار لقاء اإلِعالة
نص القانون،
هو من قبيل القيود القانونيَّة؛ إ ِذ إنّ املنع من التص ُّرف ،هنا ،يرجع إ ِلى ِّ
ُ
اشتراط هذا املن ِع في العقد(.)37
فتثبت ،بالتالي ،آثا ُره حتَّى ولو لم يت َّم
سلطات املالك في التص ُّرف في مِلكه إ ِ َّما أَن تكون قيودًا قانونيَّ ًة (املادة1021
( ((3إ ِنَّ القيو َد التي حت ُّد من ُ
مدني) ،وهي التي يفرضها املُش ِّر ُع ُمرا َعاة ملصلحة عا َّمة ،كنزع امل ِلكيَّة للمنفعة العا َّمة (املادة 11دستور،
خاصة
خاصة أَولى بالرعاية وأَجدر باحلماية من مصلحة
واملادة  1020مدني) ،أَو حماية ملصلحة
َّ
َّ
أُخرى عند التزاحم بينهما ،كتلك املُتعلِّقة مبضا ِّر اجلوار غير املأَلوفة (املادة  1027مدني) .وإ ِ َّما أنَ
ُ
تكونَ قيودًا إ ِراد َّية ُتق َّرر مبحض إ ِرادة األَطراف ،ومثالها
شرط املنع من التص ُّرف (املادة  1028مدني).
انظر هذه القيود تفصيلاً ُ :مح َّمد وحيد الدين سوار ،حقُّ امل ِلكيَّة ،...مرجع سابق ،ص  60وما بعدها؛

ِصري ،دار
اللبناني والقانون امل
عبد املُنعِم فرج الصدَّة ،احلقوق العينيَّة األَصليَّة ،دراسة في القانون
ِّ
ِّ
النهضة العربيَّة ،بيروت ،1982 ،ص .50
( ((3متييز حقوق  ،2012/3024تاريخ الفصل ،2012/10/16 :منشورات قسطاس .حيثُ تقول احملكم ُة:
ً
احلصص املبيع َة بتلك القطع
«وحيثُ إ ِنَّ عقو َد البيع موضوع الدعوى ...تض َّمنت...
شرطا مفاده أَنَّ
َ
وجب ُعقود البيع موضوع الدعوى محجوز ٌة لقاء إ ِعاشة املُتص ِّرف «علي مرعي» مدى احلياة...
ُ
مب َ
َ
َ
َ
وحيثُ
ني واألنظمة ،بل ك َّرسها
إ ِنَّ الشرط الوار َد في ُعقود البيع موضوع هذه الدعوى ال ُيخالِف القوان َ
ُ
الشروط جا َءت لتُح ِّقق مصلح ًة لل ُمتص ِّرف تتمثَّل
القانونُ املدني في املوا ِّد ( 916ــ  .)918وملَّا كانت هذه
في حجز احلصص املبيعة إلِعاشة مدى احلياة .وحيثُ إ ِنَّ هذه املصلح َة هي مصلح ٌة مشروع ٌة غي ُر
ممنوعة في القوانني واألَنظمة املعمول بها ،وغير ُمخالِفة للنظام واآلداب العا َّمة .وحيثُ إ ِنَّ الشروط
املوضوعة هي ملُدَّة ُمحدَّدة ،وهي مدى حياة املُتص ِّرف ،فتكون مث ُل هذه الشروطِ صحيح ًة وواجب َة
اإلِعمال ملشروعيتها ،وانسجامها مع أَحكام املادة ( )1028من القانون املدني ،و ُتوافِق إ ِراد َة املُتعاقِدين».
انظر أ َ ً
يضا :متييز حقوق  ،2005/4049تاريخ الفصل ،2006/5/23 :منشورات قسطاس.
م
شرح
يكن،
( ((3زُهدِي
فصل جديد لقانون امل ِلكيَّة العقار َّية ،...ج ،1مرجع سابق ،ص .274
ُ َّ
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د .نعيم علي العتوم

نخلص إ ِلى القول :بأ َ َّنه ُيح َظ ُر على املُشترِي التص ُّر ُ
ف في العقار مح ِّل اإلِعالة بجميع
ضروب التص ُّرف الناقلة للمِلكيَّة ،كبيعه أَو هبته أَو التصالح عليه ،أَو ترتيب حقٍّ
عيني
ٍّ
صلي عليه ،كح ِّق انتفاع ،أَو ترتيب حقٍّ
تبعي عليه ،كرهنه.
عيني
ٍّ
ٍّ
أ َ ٍّ
وجبه
وبذا يكون املُتعا ِق َدان قد أَلقيَا على مِلكيَّة العقار مح ِّل اإلِعالة قي ًدا خطي ًرا قيَّ َدا ُ
مب َ
ُسلطاتِ املُشترِي في التص ُّرف في مِلكه .وهذا ٌ
عدل ،ذلك أ َ َّن مث َل هذا القي ِد ينسجم مع
طبيعة هذا الصور ِة من صور البيع ،ملا فيه من ضمان حلقوق امل ُ َعال في حال تخلَّف املُعِيل
عن الوفاء بالتزامه ،فهنا يكون من السهل على البائع أَن يستر َّد عقا َره بريئًا من أ َ ِّي حقٍّ
للغير تعلَّق به ،بالنظر إ ِلى أ َ َّنه في إ ِطار بيع العقار لقاء اإلِعالة يتعلَّق بالعقار املبيع ٌّ
حق
للغير ،وهو امل ُ َعال.
وما يصدق على املُشترِي يصدق على ورثته ،أ َ ً
يضا؛ فالعقار املبيع وإ ِن كان ينتقل ُحك ًما
بقوة القانون إ ِلى ورثته إِلاَّ أ َ َّنه ينتقل إ ِليهم ُمث َقلاً باألَوصاف ذاتِها التي كان عليها إ ِبان
حياة املُو ِّرث ،التحِّ اد العلَّة ،حيثُ يبقى حقُّ امل ُ َعال ُمتعل ِّ ًقا به ،و ُيح َظر بالتالي على الورثة
التص ُّر ُ
ف به.
وحتقي ًقا للحكمة التشريعيَّة ذاتِها ،املُتمثِّلة بحماية ح ِّق امل ُ َعال ،فإ ِ َّنه ُيح َظر ،كذلك ،على
دائني املُشترِي احلج ُز على العقار مح ِّل اإلِعالة(( ،)38ومن باب أَولى ُيح َظر على دائني
الورثة احلج ُز عليه) .وتطبي ًقا لذلك قضت محكم ُة التمييز بتقرير بطالن حجز ن َّفذه دائنو
املالك (املُتص َّرف إ ِليه) على حصص مبيعة في عقار لقاء ُمر َّتب مدى احلياة(.)39
املصري عند تنظيمه ألَحكام املُر َّتب مدى احلياة
أ َ َّما مبل ُغ اإلِعالة في ذاتِه فقد ذهب املُش ِّر ُع
ُّ
إ ِلى جعله قابلاً للحجز عليه من ِقبَ ِل دائني املُستفِيد من املُر َّتب ،وجع َل ُك َّل ا ِّتفاق على اعتبار
املُر َّتب مدى احلياة غي َر قابل للحجز باطلاً ملُخال َفته للنظام العا ِّم .حيثُ
تنص املاد ُة )(744
ُّ
( ((3يقول د .عبد الرزاق السنهوري في صدد ُم َعا َ
ني غي َر
جلته للشرط املانع من التص ُّرف« :ومتى كانت الع ُ
َ
قابلة للتص ُّرف فيها بحكم الشرط املانع ،أَصبحت ،أ ً
يضا ،غي َر قابلة للحجز عليها ،فإ ِنَّ املن َع من التص ُّرف
يقتضي املن َع من احلجز .ولو أَنَّ احلج َز كان جائزًا ألَمكن التحاي ُل على شرط املنع من التص ُّرف ،بأَن
املالك مالاً
ُ
ُ
َ
املالك قد تص َّرف في
ويدع الدائ َن يحجز على العني ويقتضي ح َّقه منها ،فيكون
يقترض
ُ
ِ
العني على هذا النح ِو بطريق غير ُمباشر» .د .عبد الرزاق السنهوري :الوسيط في شرح القانون املدني،
فصل لألَشياء واألَموال ،ج ،8دار النهضة العربية ،القاهرة ،1905 ،ص519؛ عبد
حقُّ امل ِلكيَّة مع شرح ُم َّ
املُنعِم فرج الصدَّة ،احلقوق العينيَّة األَصليَّة ،...مرجع سابق ،ص.152-151
( ((3متييز حقوق  ،2005/4049تاريخ الفصل ،2006/5/23 :منشورات قسطاس .تقول احملكمة« :إ ِنَّ حج َز
احلصص املبيعة [والصواب :املبيعة] لل ُمتص َّرف إ ِليه من قِبل دائنيه ،وكذلك التنفي َذ عليها ،يتعارض مع
الشروط الواردة في ُعقود البيع ،ذلك أَنَّ مِلكيَّ َة املُتص َّرف إ ِليه «زيد» ُمقيَّد ٌة مبا جاء في تلك الشروط،
وأَنَّ ما جاء في الشروط ُيلزِم املُتص َّر َ
ف إ ِليه ،و ُيحتَ ُّج بها على الغير كذلك من قِبل املُتص ِّرف؛ ويكون أ َ ُّي
تص ُّرف عليها باطلاً ».
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يصح أَن ُيشت َر َط عد ُم جواز احلجز على املُر َّتب إِلاَّ إ ِذا كان قد
مدني مصري على أ َ َّنه« :ال
ُّ
ُق ِّرر على سبيل التب ُّرع»(.)40
والسبب في ذلك هو رفع لشبهة اإلِضرار بالدائنني ،ذلك أ َ َّن حظ َر احلجز على مبلغ اإلِعالة
قد يكون سبيلاً لتهريب البائع (املدين) أَموالَه من الضمان العا ِّم جلماعة الدائنني حتقي ًقا
ملصلحة غير مشروعة ،وهي أَن يستق َّل باالنتفاع مببلغ اإلِعالة .وهذا التص ُّور يصدق
على البائع إ ِذا كان هو امل ُ َعال ،وكذا األّ
واجهته ،أ َ َّما
جنبي إ ِذا كانت اإلِعالة ُمعا َوضة في ُم َ
ِّ
إ ِن تق َّررت اإلِعال ُة ألَ
َ
يشترط عد َم جواز احلجز على مبلغ
جنبي تب ُّر ًعا فيجوز للبائع أَن
ٍّ
اإلِعالة ،إ ِذ في هذه احلا ِل ال يجوز لدائني هذا األَ
جنبي احلج ُز على مبلغ اإلِعالة ،إ ِبقا ًء على
ِّ
كينونة التب ُّرع التي أَرادها البائ ُع ،حيثُ أَراد أَن َي ْك ُف َل لألَ
جنبي امل ُ َعال معيشتَه ،فيكون مث ُل
ِّ
هذا الشرطِ
صحيحا البتنائِه على مصلحة مشروعة جديرة باحلماية(.)41
ً
نص ُيعنَى بتنظيم مسأَل َة
وفي املُقا ِبل نلحظ أَنَّ املنظوم َة التشريعيَّ َة األُردنيَّ َة قد خلت من ٍّ
احلجز على مبلغ اإلِعالة .والذي نراه هو أ َ َّنه يجب اإلماز ُة هنا بني فرضني:
نفسه ،فهنا ال جر َم أ َ َّنه ُيس َمح لدائنيه باحلجز على مبلغ
األ َ َّول :أَن يكونَ امل ُ َعا ُل هو البائ ُع ُ
اإلِعالة ،فهو من سعى إ ِلى إخراج العقار من الضمان العا ِّم لدائنيه فيُر ُّد سعيُه السي ُء
عليه.
شخصا أَجنبيًّا ،فهنا ُين َظر إ ِن كانت اإلِعال ُة قد تق َّررت لهذا األَ
جنبي
الثاني :أَن يكونَ امل ُ َعا ُل
ً
ِّ
عادي
ُمعا َوض ًة فيثبت لدائني البائع احلج ُز على مبلغ اإلِعالة ،فال معنى لتفضيل دائن
ٍّ
عادي آخ َر ،ملا في ذلك من ُمحاباة غير مشروعة ،فجماعة الدائنني متساوون
على دائن
ٍّ
بح ِّقهم في الضمان العا ِّم ملدينهم ،ومن صور هذه املساوا ِة أ َ َّن جمي َع الدائنني يتساوون
عند التنفيذ على أَموال املدين ،بحيثُ إ ِذا لم ِ
تكف أَموالُه للوفاء ب ُك ِّل ديونه اقتسم الدائنون
حصيل َة التنفيذ على جميع أَمواله ـ مبا في ذلك مبلغ اإلِعالة ـ قسم َة ُغرماء( .)42وكذاُ ،يس َمح
لدائني هذا األَ
جنبي امل ُ َعا ِل التنفي ُذ على مبلغ اإلِعالة.
ِّ
ُ
والسوري
واجلزائري املادة ( )616مدني،
اللبناني (املادة ُ )1033موجِ بات وعقود،
موقف املُش ِّرع
( ((4هذا هو
ِّ
ِّ
ِّ
ً
الليبي
واليمني املادة ( )1063مدني .خالفا لل ُمش ِّرع
والعراقي املادة ( )980مدني،
املادة ( )710مدني،
ِّ
ِّ
ِّ
املادة ( )744مدني،
والقطري املادة ( )769مدني ،اللذين أَجازَا احلج َز على املُر َّتب مدى احلياةُ ،مطل ًقا،
ِّ
سوا ًء أَكان ُمق َّر ًرا على سبيل املُعا َوضة أَم على سبيل التب ُّرع ،حيثُ
تنص املاد ُة ( )744مدني ليبي على
ُّ
«يصح أَن ُيشت َر َط عد ُم جواز احلجز على املُر َّتب».
أ َ َّنه:
ُّ
( ((4عبد الرزَّاق السنهوريُ ،عقود الغرر ،...ج ،7م ،2مرجع سابق ،ص .1071-1070
تنص املاد ُة ( )365مدني أردني على أ َ َّنه« :مع ُمرا َعاة أَحكام القانون ،أَموا ُل املدين جمي ُعها ضامن ٌة للوفاء
(((4
ُّ
بديونه ،وجميع الدائنني ُمتساوون في هذا الضمان» .انظر :سمير تناغو ،أَحكام االلتزام واإلِثبات ،ط،1
مكتبة الوفاء القانونيَّة ،القاهرة ،2009 ،ص.266 - 263
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أ َ َّما إ ِذا كان البائ ُع قد ق َّرر اإلِعالة لهذا األَ
جنبي على سبيل التب ُّرع ،فهنا يثبت لدائني البائع
ِّ
احلج ُز على مبلغ اإلِعالة فهم أَولى بالرعاية من هذا امل ُ َعا ِل الذي يغنم دون مقابل .جر ًيا مع
القاعدة الفقهيَّة القاضية بأ َ َّن« :درء املفاسد أَولى من جلب املنافع» املادة ) (30مجلَّة( .)43أ َ َّما
بالنسبة لدائني األَ
جنبي امل ُ َعالِ ،فيجوز االتِّفاقُ على عدم جواز احلجز من ِقبَل ِهم على مبلغ
ِّ
اإلِعالة ،فشرط البائع هنا مشروع ،وله ما ُيس ِّوغه ،إ ِذا هو أَراد أَن ُيزجِ ي معرو ًفا لهذا
األَ
الحظة.
جنبي ،فيضمن له دخلاً ُيعينه في معاش يومِه ،وهذا معنى ُيحت َرم ويجدر بامل ُ َ
ِّ

(َ ((4ث َّم َة طائف ٌة من القواعد الفقهيَّة األُخرى ُتؤ ِّكد هذا املعنى« :الضر ُر األَش ُّد ُيزَال بالضرر األَخف» املادة ()27
مجلَّة واملادة ( )65مدني« .إ ِذا تعارضت مفسدتان ُروعِي أَعظمهما ضر ًرا ،بارتكاب أَخفهما» املادة ()28
ٌ
مجلَّةُ « ،يختار أَهونُ الش َّرين» املادة ( )29مجلَّة« ،التص ُّر ُ
منوط باملصلحة» املادة ()233
ف على الرعية

مدني.
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املبحث الثاني
آثار عقد بيع العقار لقاء اإلِعالة
إذا ما أُبرِم عق ُد بيع عقار لقاء إ ِعالة ثبت حك ُم العقد من فوره؛ فتنتقل مِلكيَّ ُة العقار من
البائع إ ِلى املُشترِي ،و ُب َعي َد ذلك ُير ِّتب العق ُد آثا َره وفق ما تنص عليه املادة ) (199مدني،
والتي من أَهمها ـ على وجه اخلصوص هنا ـ التزا ُم املُشترِي وورثتِه من بعده بإ ِعالة امل ُ َعال
طوا َل حياته (املطلب األَ َّول) ،حتَّى إ ِذا ما استقام األَم ُر على هذا النح ِو إ ِلى حني موت امل ُ َعال
الطبيعي النتهائها (املطلب الثاني).
انقضت اإلِعال ُة ،وهذا هو الطريق
ُّ

املطلب األ َ َّول

التزام املُشت ِري وورث ِته بإ ِعالة املُعَال طوا َل حياته
لم يأَتِ املُش ِّر ُع على وضع تعريف لعقد بيع العقار لقاء اإلِعالة ،ولكن يمُ كِن أَن ُيستفا َد هذا
ُ
تنص عليه الفقر ُة األُولى من املادة ) (17مِلكيَّة عقار َّية بقولها« :يجوز
التعريف من خال ِل ما ُّ
َ
للمالك أَن يبي َع عقا َره إ ِلى آخ َر لقاء اإلِعالة ،بإ ِعالة املُشترِي البائ َع أو شخصا ً آخ َر ُيح ِّدده
ُ
تعريف عقد بيع العقار لقاء
النص يمُ كِن
في عقد البيع ،طيل َة حياة امل ُ َعال» .فمن خالل هذا
ِّ
وجبه مِلكيَّ َة عقاره إ ِلى املُشترِي لقاء التزامه (وورثتِه من
اإلِعالة بأ َ َّنه« :عقد ينقل البائ ُع ُ
مب َ
شخص آخ َر ُيح َّدد في العقد طوا َل حياة الشخص امل ُ َعال».
بعده) بإ ِعالة البائع أَو
ٍ
الرئيس الذي ُير ِّتبه هذا العق ُد هو التزام املُشترِي (وورثتِه
وبنا ًء على هذا التعريف ،فإ ِنَّ األَث َر
َ
مناذج البيع
النموذج من
من بعده) بإ ِعالة امل ُ َعال طوا َل حياته ،وهذا األَث ُر هو ما يتميَّز به هذا
ُ
ِ
على خالف النماذج األُخرى التي يكون فيها الثم ُن ُمح َّد ًدا ابتدا ًء عند إ ِبرام العقد ،وعلَّة هذا
َ
االختالف هو أ َ َّن
الهدف من هذا العق ِد هو ضمان حصول امل ُ َعال على اإلِعالة طوا َل حياته.
و ُيع ُّد التزا ُم املُشترِي بإ ِعالة شخص امل ُ َعال هو التزامه الرئيس في إ ِطار عقد بيع العقار لقاء
اإلِعالة .فيلتزم املُشترِي بتقدمي اإلِعالة وف َق ما َّ
مت االتِّفاقُ عليه ،سوا ًء أَكانت ُمر َّتبًا مدى
َ
النهوض مبعيشة امل ُ َعال من مأَكل ،ومشرب ،وملبس ،وعالج.
احلياة أَم
نفسه ـ
واألَصل أ َ َّن يت َّم االتِّفاقُ على حتديد الشخص املُستفِيد من اإلِعالة بأَن يكون البائ ًع َ
شخصا آخ َر ُيح ِّدده البائ ُع( ،)44كزوجته مثل( .)45وفي حال عدم اال ِّتفاق
وهذا هو الغالب ـ أَو
ً
(ُ ((4تؤ ِّكد على هذا املعنى الفقر ُة األُولى من املادة ( )917مدني بقولها« :يجوز أَن يكونَ االلتزا ُم باملُر َّتب مدى
حياة املُلتزِم أَو املُلتزَم له أَو أ َ ِّي شخص آخر».
( ((4متييز حقوق  ،2004/3102تاريخ الفصل ،2005/2/8 :منشورات قسطاس.
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صحيحا ُمنت ًِجا آلثاره ،ويكون
على تعيني شخص امل ُ َعال ،فاملُق َّرر هنا أَنَّ العق َد يبقى مع ذلك
ً
نفسه ،وهذا احلكم ُيست َفاد من األَحكام الناظمة لل ُمر َّتب مدى احلياة ،حيثُ
امل ُ َعا ُل هو البائ َع َ
تنص الفقر ُة الثاني ُة من املادة ( 917مدني) على أ َ َّنه ...« :و ُيعتَبر االلتزا ُم املُطلَق ُمق َّر ًرا مدى
ُّ
َ
َّ
ُ
ُ
ُ
لاَّ
َ
الحظ أ َّن املش ِّرع غلب هنا صورة تقرير
حياة امللت َزم له إ ِ إ ِذا ا ُّتفِق على غير ذلك» .وامل َ
َ
املُر َّتب مدى حياة املُتعاقِد اآلخر (البائع ،مثلاً ) ُمفتر ً
ِضا أ َّنها هي الصورة املقصودة ،وإذا
أُرِيد تقري ُر املُر َّتب لشخص آخ َر وجب أَن يكون ث َّم َة ا ِّت ٌ
فاق على ذلك(.)46

شخصا أَجنبيًّا عن العقد فإ ِ َّننا نكون أَما َم
الحظ أ َ َّنه عندما يكون املُستفِي ُد من اإلِعالة
ً
و ُي َ
تطبيق لقواع ِد االشتراط ملصلحة الغير ،حيثُ يكون البائ ُع هو املُشترِط ،واملُشترِي
(املُعِيل) هو املُتع ِّهد ،واألَ
جنبي (امل ُ َعال) هو املُستفِيد(.)47
ُّ
يثبت للزوج والزوجة
هذا ،وال يوجد ما مينع من تع ُّدد شخص امل ُ َعال( ،)48فمن املُم ِّكن أَن َ
م ًعا ،وهنا يتقاضى الزوجان اإلِعال َة ما داما حيَّني ،وعند موت أَحدهما يتقاضى اآلخ ُر
نصيب املُتو َفى من الزوجني إ ِلى اآلخر الذي
ميوت .وفي هذه احلا ِل يؤول
اإلِعال َة إ ِلى أَن
َ
ُ
ال يزا ُل على قيد احلياة ،وهذا ما ُيعرف بـ”األَيلولة” ،وهذا هو األَصل ،ما لم يت َّم االتِّفاقُ
على خالف ذلك ،بأَن ُيتَّفقَ على اقتصار نصيب الباقي على قيد احلياة على ذاك الذي كان
ّاً
يأَخذه في حياة اآلخر ،وكأ َ َّن اإلِعال َة كانت ُمر َّتبَني ُم
ستقل أَح ُدهما عن اآلخر ،ول ُك ِّل زوج
نصيبه املُستق ُّل به وال ينتقل إ ِلى الزوج اآلخر حال وفاته(.)49
وإ ِذا ما ُتو ِّفي املُشترِي انتقل االلتزا ُم باإلِعالة إ ِلى ورثته .وظاهر أ َ َّن التزا َم ورثة املُشترِي
باالستمرار باإلِعالة فيه خروج عن القواعد العا َّمة التي تقضي بعدم انصراف آثار العقد
واجهة اخللف العا ِّم إِلاَّ في حدود أَموال التركة( .)50و ُم َ
قتضى هذا املبدأ ِ أَنَّ احلقوقَ
في ُم َ
التي أَنشأَها عق ُد السلف يكون انتقالُها كاملة إ ِلى ورثته ،في حني أ َ َّن االلتزاماتِ الثابت َة
(((4
(((4
(((4
(((4

(((5

عبد الرزَّاق السنهوريُ ،عقود الغرر ،...ج ،7م ،2مرجع سابق ،ص .1057
تنص الفقر ُة األُولى من املادة ( 210مدني) على أ َ َّنه« :يجوز للشخص أَن يتعاق َد باسمه على حقوق
ُّ
يشترطها ملصلحة الغير ،إ ِذا كان له في تنفيذها مصلح ٌة شخصيَّ ٌة ،ماد َّي ًة كانت أَو أَدبيَّ ًة».
اللبناني على
حرص املُش ِّر ُع
النص على ذلك صراحة (املادة  1028موجبات وعقود).
ِّ
ُّ
َ
َّ
املصري يشتمل في إ ِطار األحكام الناظمة لل ُمرتب مدى احلياة
التمهيدي للقانون املدني
املشروع
كان
ُ
ِّ
ُّ
نص ُيعالِج التع ُّد َد واألَيلول َة ،وكان يجري على النحو اآلتي ...« :ويجوز أَن ُيق َّر َر املُر َّت ُب مدى
على ٍّ
حياة شخص واحد أَو عدَّة أَشخاص ُمتعدِّدين ،سواء اشتُرِطت األَيلول ُة أَو لم ُتشت َر ْط» .بيد أَنَّ جلن َة
النص« ،ولع َّل ذلك كان لالكتفا ًء بالقواعد العا َّمة» .عبد الرزَّاق السنهوري،
راجعة آثرت حذف هذا
ِّ
امل ُ َ
ُعقود الغرر ،...ج ،7م ،2مرجع سابق ،ص.1058-1057
تنص املاد ُة ( 206مدني) على أَن« :ينصرف أَث ُر العقد إ ِلى املُتعا ِقدَين ،واخللف العا ِّم ،دون إ ِخالل بالقواعد
ُّ
نص القانون ،أَنَّ هذا األَث َر ال ينصرف
املُتعلِّقة بامليراث ،ما لم نَّ ْ
يتبي من العقد أَو من طبيعة التعامل أَو من ِّ
إ ِلى اخللف العا ِّم».
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بذ َّمة السلف املُو ِّرث تبقى ُمتعلِّقة بعني التركة ،وتكون الترك ُة هي املسؤول َة عن سداد
ديون املُتو َفى( ،)51فال يكون الورث ُة مسؤولني عنها إِلاَّ بقدر ما يؤول إ ِليهم من التركة،
دون أَن ينتق َل منها شي ٌء إ ِلى ذ َّمة الورثة(.)52

خاصة ماله بقضاء التزامات ُمو ِّرثه ،كونه ُيع ُّد بالنسبة
ومن َث َّم ،فالوارث ال يلتزم من
َّ
لاللتزامات التي تجُ اوِز أَموا َل التركة من الغير( ،)53إ ِذ هو يتل َّقى أَموا َل التركة بعد قضاء
الديون دون أَن يكون ُمل َز ًما ـ قانو ًنا ـ بقضاء التزامات سلفه فيما جاوزها(.)54
اخلاص.
الح َظ في إ ِطار بيع العقار لقاء اإلِعالة أ َ َّن الوارثَ يلتزم باإلِعالة من ماله
ِّ
بيد أ َ َّن امل ُ َ
ُ
اخلروج بإ ِدراك أ َ َّن بي َع العقار لقاء اإلِعالة ينقل
التلطيف من حِ َّدة هذا
ومع ذلك ،يمُ كِن
ِ
َ
إ ِلى الورثة حقوق العقد ،أ ً
يضا ،إ ِلى جوار التزاماته ،حيثُ إ ِنَّ الوارثَ إ مَِّنا يلتزم باإلِعالة
َ
اخلاصة بتملك العقار مح ِّل اإلِعالة .ولذا ،يمُ كِن القو ُل بأ َّنه
في ُمقا َبلة حتقيق مصلحته
َّ
فسخ عقد البيع وتعود مِلكيَّة العقار
ال يكون ُمل َز ًما قانو ًنا باالستمرار باإلِعالة ،وعندئ ٍذ ُي َ
إ ِلى البائع.
القانوني لورثة املُشترِي يبقى هو ذا ُته كما كان لل ُمشترِي،
وبعبارة أُخرى ،إ ِنَّ املرك َز
َّ
فيلتزم الورث ُة باإلِعالة ،وينتقل إليهم العقا ُر ُمث َقلاً بشرط عدم جواز التص ُّرف بالعقار،
فإ ِذا ما ُتو ِّفي امل ُ َعا ُل يتملَّكون العقا َر وف ًقا ألَنصبتهم الشرعيَّة.
(((5

(((5

(((5

(((5
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متييز حقوق  ،1998/2767تاريخ الفصل ،1999/11/3 :منشورات قسطاس .حيثُ تقول احملكمة« :إ ِ َّنه
وإ ِن كانت احلقوقُ التي ُيولِّدها العق ُد تنتقل إ ِلى الوارث ،فإ ِنَّ االلتزاماتِ ال تنتقل إ ِليه إ ِلزا ًما؛ ألَنَّ ال
ترك َة إِلاَّ بعد سداد الدين ،وف ًقا لقواعد امليراث املعمول بها ،مبعنى أَنَّ االلتزا َم ال ينتقل من ذ َّمة املُو ِّرث
إ ِلى ذ َّمة الوراث ،بل يبقى في التركة حتَّى ينقضي» .انظر :متييز حقوق  ،2018/3522تاريخ الفصل:
 ،2018/9/24منشورات قسطاس.
ُ
الفني لنقابة احملامني ،ع َّمان ،األردن،
املكتب
ِعداد
إ
،
1
ج
،
ردني
أل
ا
املدني
املُذ َّكرات اإلِيضاحيَّة للقانون
ِّ
ِّ
 ،2000ص244؛ عبد الرزَّاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد ،نظر َّية االلتزام
بوجه عا ٍّم ،مصادر االلتزام (العقد؛ العمل غير املشروع؛ اإلِثراء بال سبب؛ القانون) ،ج ،1دار املعارف،
اإلسكندرية ،2004 ،ص .542
تنص املاد ُة ( )208مدني على أ َ َّنه« :ال ُير ِّتب العق ُد شيئًا في ذ َّمة الغير ،ولكن يجوز أَن ُيكسِ به ح ًّقا».
ُّ
متييز حقوق  ،2014/99تاريخ الفصل ،2014/4/29 :منشورات قسطاس( .عدم إ ِلزام شركة بأَداء مبال َغ
شخص مع دائرة اجلمارك العا َّمة كونها لم تكن طر ًفا في هذه
ماليَّ ٍة تر َّتبت نتيج َة ُمصالحَ ة أَبرمها
ُ
املُصالحَ ة).
اخلاصة الناظمة لل ُمر َّتب مدى احلياة ،حيثُ إ ِنَّ األَج َل يح ُّل
خروجا عن إ ِطار األَحكام
كما أَنَّ في ذلك
ً
َّ
مبجرد موت املُلتزِم (وال ينتقل إ ِلى ورثته) ويرجع املُستفِي ُد على تركة املُتو َّفى بالتعويض ع َّما حاق به
من ضرر بالنظر إ ِلى كونه دائنًا .تنص املاد ُة ( )919مدني على أ َ َّنه« :إ ِذا مات الواع ُد قبل وفاة املُلتزَم له،
ح َّل األَج ُل ،وجاز لهذا أَن يطلب ما يصيبه من التعويض عن األَيام التي عاشها الواع ُد ضمن احلدود
املُتعا َرف عليها ،وأَن يرج َع على التركة بذلك بصفته دينًا ،إ ِن كان الوع ُد لقاء عوض ،وبصفته في حكم
الوصيَّة إ ِن كان بدون عوض ،ما لم يوج ْد اتِّفاقٌ على غير ذلك».
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سيسا على ما سبق ،فإ ِ َّنه إ ِذا ما ُتو ِّفي املُشترِي فإ ِنَّ العقا َر املبي َع ينتقل إ ِلى الورثة
وتأ َ ً
ُمتعل ِّ ًقا به حقُّ امل ُ َعال ،ولك َّن مِلكيَّ َة هذا العقا ِر على الشيوع لها خصوصيتُها ،حيثُ ال يثبت
ً
حفاظا على حقوق ُك ٍّل
للورثة قسم ُة هذا العقا ِر فيما بينهم ما دا َم امل ُ َعا ُل على قيد احلياة
من امل ُ َعا ِل والبائع ،وتظهر ثمر ُة هذا املن ِع في حا ِل تخلَّف الورث ُة الح ًقا عن الوفاء باإلِعالة،
قس ًما .وهذا تص ُّور فريد من نوعه ال جند
فحينئ ٍذ يستر ُّد البائ ُع عقا َره َكاملاً كما كان ،ال ُم َّ
له مثيلاً في التشريع ،فاألَصل هو قابلية املال اململوك على الشيوع للقسمة ،ولك َّن هذه
احلا َل تفرضها الضرور ُة ،وجر ًيا مع القاعدة الفقهيَّة القاضية بأَنَّ « :ما أ ُ ِبيح للضرورة
يتق َّدر بقدرها» وفق املادة ) (22مجلَّة ،فإ ِ َّنه إ ِذا ما مات امل ُ َعا ُل أَضحى بوسع الورثة تقاس ُم
املمنوع» ،وفق املادة ) (24مجلَّة.
العقار مح ِّل اإلِعالة ،فـإ ِذا« :زال املان ُع عاد
ُ
قسم بني الورثة وفق األَنصبة الشرعيَّة،
وترتيبًا على أ َ َّن العقا َر مح َّل اإلِعالة سوف ُي َّ
قسم بد ُل اإلِعالة بينهم وفق األَنصبة
فإ ِنَّ هذه املُسلم َة تقتضي أ َ َّنه عند تعدد الورثة أَن ُي َّ
الشرعيَّة .وقد ذهل املُش ِّر ُع عن ُم َعالجَ ة فرضية رفض بعض الورثة االلتزام باإلِعالة.
والظاهر هنا أ َ َّن اخلِيا َر ُيع َطى للورثة بتح ُّمل نصيب الرافض منهم ،حيثُ إ ِ َّنه حُ
صلة
بامل ِّ
يجب أَن يلتزم الورث ُة مبجموعهم ـ بغض النظر عن الورثة الذين رفضوا ـ بالتك ُّفل باإلِعالة
كاملة غير منقوصة ،فإ ِن كان التزا ُم املُشترِي ،مثلاً  ،هو بأَداء مبلغ أَلف دينار ُمر َّتبًا مدى
اجلزئي عند رفض
حياة امل ُ َعال ،التزم ورثتُه بكامل هذا األَداءِ ،وال ُيقبَل من بعضهم الوفا ُء
ُّ
البعض اآلخر ،وهذا يستقيم مع مبدأ عدم جواز إ ِلزام الدائن ب َقبُول وفاء ُجزئِي لدينه(.)55
ومبوت امل ُ َعال يصبح العقا ُر مح ُّل اإلِعالة جز ًءا تا ًّما من تركة املُتو َّفى ،فيتملَّكه الورث ُة جب ًرا
عنهم( .)56ويبتني على ذلك ،أ َ َّن هذه األَيلول َة اجلبر َّي َة تقتضي عد َم تأَثير الوفاء باإلِعالة من
الشرعي من
بعض الورثة في نصيب الوارث الذي رفض اإلِسها َم في اإلِعالة في نصيبه
ِّ
العقار مح ِّل اإلِعالة بعد شطب اإلِعالة.
ميكن التسليم به على إ ِطالقه السيَّما في األَحوال التي يرفض فيها
بيد أّنَّ هذا املنطقَ ال ُ
ُ
بعض الورثة اإلِسها َم في اإلِعالة ،ثم يرفضون الوفا َء مبا نهض بذ َّمتهم ألُولئك الورث ِة
الذين حت َّملوا عب َء الوفاء باإلِعالة.
جزئي
تنص الفقر ُة األُولى من املادة ( )330مدني على أ َ َّنه« :ليس للمدين أَن ُيجبِ َر الدائ َن على َقبُول وفاء
(((5
ُّ
ٍّ
َ
ِّ
ِّفاقٌ
نص ُيجِ يز ذلك» .املُذ َّكرات اإلِيضاحيَّة ،...ج ،1مرجع سابق ،ص388؛ سمير
و
أ
ت
ا
د
وج
ي
لم
ما
ه،
ق
حل
ُ َ ْ
ٌّ
تناغو ،أَحكام االلتزام واإلِثبات ،مرجع سابق ،ص.396 - 395
حتمي ألَموالٍ
وحقوق ماليَّ ٍة
وحد) .على أَنَّ « :اإلِرث انتقال
(((5
ٍ
تنص املاد ُة ( 236أَحوال شخصيَّة ،عربي ُم َّ
ُّ
ٌّ
َ
ُ
بوفاة مالكها ملن استح َّقها»ُ .تقا ِبلها املاد ُة ( 243أسرة قطري)؛ واملادة ( 313أحوال شخصيَّة إ ِماراتي)،
جبري للتركة من ميِّت إ ِلى
النص األَخير« :واإلِرث ...هو إ ِذن انتقال
ٌ
وجاء في املُذ َّكرات اإلِيضاحيَّة لهذا ِّ
حي ،مبوت ذلك امليِّت» .ص.435-434
ٍّ
وإ ِلى هذه املعاني أَشار د .محمد وحيد الدين سوار ،حيثُ ع َّرف امليراثَ بأ َ َّنه « :أيلولة احل ِّق إ ِثر وفاة صاحبه
إ ِلى الوارث بقوة القانون ،ودون اعتداد بإ ِرادة املُو ِّرث» .أَسباب كسب امل ِلكيَّة ،...مرجع سابق ،ص.33
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إشكاالت بيع العقار لقاء اإلعالة في التشريع األردني

ولتوضيح هذه الفرضيةِ ،نضرب املثا َل اآلتي :نفترض أ َ َّن املُشترِي ُتو ِّفي وانحصر إ ِر ُثه
ني موت
في ول َدين (ذكور) (أ و ب) ،فالتزم الوارثُ (أ) باالستمرار بااللتزام باإلِعالة إ ِلى ح ِ
امل ُ َعال ،حني أ َ َّن الوارثَ (ب) رفض حت ُّمل نصيبَه في اإلِعالة .ثم ُتو ِّفي امل ُ َعال ،ف َّمما ال َّ
شك
فيه هنا أ َ َّن العقا َر هنا يتح ُّرر من تعلُّق ح ِّق الغير به ،ويكون بوسع الوا ِر َثني التص ُّرف
مجموع ما أ َ َّداه الوارثُ (أ) لل ُم َعال كان مائ َة
به وقسمته فيما بينهما .ولكن نفترض أ َ َّن
َ
أَلف دينار ،فاألَصل أَن يرج َع على أَخيه بخمسني أَلف دينار ،ويكون بوسعه على وجه
تبي أ َ َّن القيم َة السوقيَّة للعقار
حصة أَخيه في العقار ،ولكن إ ِذا نَّ
اخلصوص التنفي ُذ على َّ
نصيب ُك ِّل وارث هو عشرون أَلف دينار (في حال
هي أَربعون أَلف دينار ،مثلاً  ،أَي أ َ َّن
َ
بيعه) .فهل ميلك الوارثُ (أ) أَن يرجع على الوراث (ب) بثالثني أَلف دينار؟ إ ِذا كانت
اإلجاب ُة باإلِيجاب ،كان ذلك في مصلحة الوارث (أ) ،وتر َّتب على ذلك حتميل الذ َّمة املاليَّة
للوارث (ب) بدين دون أَن يكون قد جنى في ُمقا ِبله أ َ َّي ثمرة .وإ ِن كانت اإلِجاب ُة بالنفي
كان ذلك في مصلحة الوارث (ب) على حساب الوارث (أ).
إ ِنَّ ميزان العدل يستلزم القو َل بأَنَّ الوارثَ الذي تص َّدى لاللتزام باإلِعالة ال يكون له أَن
حصته من العقار مح ِّل
يرج َع على الوراث اآلخر الذي رفض اإلِسها َم فيها إِلاَّ في حدود َّ
حلصته في العقار ال تفِي بنصيبه الواجب من
تبي أ َ َّن القيم َة السوقيَّ َة
اإلِعالة ،ومن َث َّم إ ِذا نَّ
َّ
اإلِعالة فال يجوز له أَن يرج َع بالباقي على ذ َّمته املاليَّة ،حيثُ ُيع ُّد ُمتب ِّر ًعا في هذا اجلزء
املُتب ِّقي جر ًيا مع القاعدة الفقهيَّة القاضية بأ َ َّنُ « :ك ُّل من أ َ َّدى ح ًّقا عن الغير بال إ ِذن أَو والية
فهو ُمتب ِّرع ،ما لم يكن ُمض َط ًرا»(.)57
ويعض ُد هذا التص ُّو َر أ َ َّن الوارث الذي وافق على االستمرار باإلِعالة ال َّ
شك أ َ َّنه َقبِ َل بتح ُّمل
امل ُ َ
التنكب عن الدخول في ُمعت َرك عقد يعلم ابتدا ًء بأ َ َّنه من
خاطرة ابتدا ًء ،وكان بوسعه
ُ
ساسا على مثل هذه املُغا َمرة.
ُعقود الغرر وقائم أ َ ً

املطلب الثاني
انتهاء اإلِعالة
إذا ما التزم املُشترِي (وورثتُه من بعده) بإ ِعالة امل ُ َعال ،تر َّتب على ذلك انتها ُء اإلِعالة مبوت
امل ُ َعال( ،)58وهذا هو الطريق الطبيعي النتهاء اإلِعالة ،فطبيعة عقد بيع العقار لقاء اإلِعالة
تستغرق دو ًما حيا َة امل ُ َعال ،حيثُ يبقى املُشترِي (وورثتُه من بعده) ُملت ِز ًما باإلِعالة ما دا َم
سالمي في ثوبه
( ((5هذه القاعدة من جملة القواعد التي أَحلقها ُمصط َفى الزرقا بقواع ِد املجلَّة .الفقه اإلِ
ُّ
الفقهي العا ُّم ،ج ،2ط ،3دار القلم ،دمشق ،2012 ،ص .1089
اجلديد ( ،)2املدخل
ُّ
( ((5متييز حقوق  ،2012/3024تاريخ الفصل ،2012/10/16 :منشورات قسطاس.
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امل ُ َعا ُل على قيد احلياة ،حتى إ ِذا ما ُتو ِّفي امل ُ َعا ُل انقضى التزا ُم املُشترِي باإلِعالة ،وأَضحت
مِلكيَّتُه للعقار خالصة ُمح َّررة من قيد اإلِعالة.
الطريق ،حيثُ يظهر من خال ِل تنظيم
ومع ذلك ،فإ ِنَّ اإلِعال َة يمُ كِن أَن تنتهي بغير هذا
ِ
املُش ِّرع ألَحكام عقد بيع العقار لقاء اإلِعالة أ َ َّن اإلِعال َة تنتهي إ ِ َّما بنا ًء على قرار من احملكمة،
وذلك عندما ُيخِ ُّل املُعِي ُل في الوفاء بالتزامه باإلِعالة وف ًقا ملا َّ
مت اال ِتّفاقُ عليه (الفرع األول)،
أَو قد تنتهي من دون صدور قرار من احملكمة ،وذلك في األَحوال اآلتية :اال ِّتفاق (اإلِقالة)،
موت املُعِيل ،موت امل ُ َعال دون وارث (الفرع الثاني).

الفرع األول
انتهاء اإلِعالة بنا ًء على قرار من احملكمة
تنص املاد ُة ( 18مِلكيَّة عقار َّية) على أ َ َّنه« :للبائع احلقُّ في استرداد العقار املبيع لقاء اإلِعالة
ُّ
َ
ُ
قصر املعِيل ،أو ورثتُه من بعده في حال وفاته ،في التزامه بإ ِعالة
بقرار من احملكمة ،إ ِذا َّ
النص أ َ َّن بوسع امل ُ َعال أنَ
امل ُ َعال وف ًقا للشروط املُتَّفق عليها في عقد البيع»ُ .يست َفاد من هذا ِّ
َ
فسخ عقد البيع إ ِذا لم ِ
يف املُعِي ُل بالتزامه باإلِعالة.
يطلب
َ
يطلب التنفي َذ
فإ ِذا ما أَخ َّل املُشترِي أَو ورثتُه من بعده بااللتزام باإلِعالة ثبت للبائع أَن
َ
فسخ عقد البيع ،مع املُطالَبة بالتعويض في احلالتني ،إ ِن كان له ُم َ
َ
قتضى(.)59
العيني أَو
َّ
ِّ
حيثُ
تنص املاد ُة ( 918مدني) على أ َ َّنه« :إ ِذا لم
املدني،
القانون
ع
واض
عليه
د
ك
ؤ
ي
ما
ُ
وهذا ُ
ُّ
ِ
يطلب تنفي َذ العقد ،وإ ِذا كان العق ُد بعوض جاز
يف املُلت ِز ُم بالتزامه ،كان للطرف اآلخر أَن
َ
َ
َ
َ
له أ ً
النص ُيع ُّد تطبي ًقا للقواعد
يطلب
يضا ،أن
فسخه مع ضمان ما حلقه من ضرر» .وهذا ُّ
َ
العا َّمة وفق املادة ) (246مدني.
مب ْكنَ ِة البائع أَن يفيد ،أ َ ً
يضا ،من امتياز بائع العقار ،شريطة أَن يت َّم توثيقُ هذا االمتيا ِز على صحيفة
(ُ ((5
قياسا على ثبوت امتياز بائع العقار بالنسبة لعقد املُر َّتب مدى احلياة.
العقار وفق املادة ( )1446مدنيً ،
يقول د .محمد وحيد الدين سوار« :يضم ُن امتيا ُز بائ ِع العقار الثم َن و ُملحقاتِه ...ولو كانَ إ ِيرادًا ُمر َّتبًا
لشخص آخ َر .وفي هذه احلا ِل األَخيرة
ترتيب اإلِيراد للبائع نفسِ ه أَم كان
مدى احلياة ،وسواء أَكانَ
ٍ
ُ
يثبت االمتيا ُز لصاحب اإلِيراد ،ال للبائع» .شرح القانون املدني ،احلقوق العينيَّة التبعيَّة ،...مرجع
ُ
سابق ،ص  .390انظر الفكر َة ذا َتها :عبد الرزَّاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون املدني،
التأَمينات الشخصيَّة والعينيَّة ،ج ،10منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت ،2000 ،ص 999؛ أَنور طلبه،
الوسيط في القانون املدني ،ج ،3امل ِلكيَّة؛ املجرى واملسيل ...االمتياز ،دار الفكر
العربي ،القاهرة،1987 ،
ٍّ
يثبت حقُّ االمتياز على العقار إِلاَّ بتوافر شرطني )1( :أَن نكونَ بصدد عقد بيع
ص ،897حيث يقول« :ال ُ
صحيح ...سواء أكان بي ًعا و ِّد ًّيا أَم جبر ًّيا ،وسواء ُحدِّد الثم ُن مببلغ ُمعينِّ أَو كان الثم ُن إ ِيرادًا ُمؤ َّبدًا أَو
مدى احلياة تق َّرر للبائع أَو لغيرِه».
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ومن هنا ،فإ ِذا لم ِ
يف املُشترِي أَو ورثتُه من بعده بااللتزام باإلِعالة يكون من ح ِّق البائع
العيني بطلب الوفاء باألَداء مح ِّل اإلِعالة ،ويثبت له ،أ َ ً
يضا ،املُطالَب ُة
املُطالَب ُة بالتنفيذ
ِّ
بالتعويض ع ًما حاق به من ضرر نتيجة هذا اإلِخالل(.)60
ويثبت للبائع ،أ َ ً
يضا ،احلقُّ في املُطالَبة بفسخ العقد( .)61وإذا ما تق َّرر فسخُ عقد البيع فإ َِّن
وجوب إ ِعادة احلال إ ِلى ما كانت عليه قبل التعاقد( ،)62فيستر ُّد البائ ُع
من ُمستل َزمات ذلك
َ
()63
العقا َر املبي َع (مح َّل اإلِعالة)  ،ويلتزم في الوقت ذاتِه بر ِّد األَقساط التي قبضها.
يخص إ ِلزا ُم البائع بر ِّد بدل اإلِعالة الذي أَفاد منه حسب القواعد
والذي يبدو أ َ َّنه ال ميكن فيما
ُّ
َ
العا َّمة وإ
ِسقاطها على عقد بيع العقار لقاء اإلِعالة ،وذلك لسببني :األَ َّو ُل
تشريعي ،حيثُ إ ِنَّ
ٌّ
املُش ِّر َع في إ ِطار املادة ( 18مِلكيَّة عقار َّية) قضى بح ِّق البائع باسترداد العقار في األَحوال
يقض بإ ِلزام البائع بر ِّد
التي ُيخِ ُّل فيها املُشترِي أَو ورثتُه من بعده بااللتزام باإلِعالة ،ولم ِ
األَقساط التي َ
قبضها .وسكوت املُش ِّرع هنا ُيح َمل على خروجه عن القواعد العا َّمة ،ولو
منطقي؛ فامل ُ َعال
السبب الثاني ،فهو سبب
أَراد غي َر ذلك ملا توا َنى عن إ ِلزام البائع بذلك .أ َ َّما
ُ
ٌّ
مَّإنا يفيد من اإلِعالة بيومه ،فينفقها إ ِن كانت مبل ًغا من النقود في معاشه .وإ ِن كانت
أَدا ًء آخ َر (مسكن وعالج ،مثلاً ) فمن املُؤ َّكد أ َ َّنه قد أَفاد منها في حينِها ،وال مجا َل للقول
با ِّدخارها .كما أ َ َّن القو َل بإ ِلزام البائع بر ِّد األَقساط عند تقرير فسخ عقد البيع يتر َّتب عليه
إ ِفقا ُد هذا العق ِد لغايته ،ذلك أ َ َّنه لو افترضنا أ َ َّن البائ َع استم َّر بقبض مبلغ اإلِعالة لفترة
طويلة ،وال ش َّك أ َ َّنه كان ينفقها في معاش يومه ،فإ ِلزامه بر ِّدها مع عدم مت ُّكنه من ذلك
(((6

(((6
(((6

(((6
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عبد الرزَّاق السنهوريُ ،عقود الغرر ،...ج ،7م ،2مرجع سابق ،ص .1074
َ
َ
ِ
متييز حقوق  ،2004/3102تاريخ الفصل ،2005/2/8 :منشورات قسطاس (نقل أ ٍب مِلكيَّة ثالث شق ٍق
بسكنى إ ِحدى
لبناته الثالث شريطة التزامه َّن بإ ِعالة زوجته (األُم) مدى حياتها ،مع بقائها ُمنتفِعة ُ
الشِ َقق التي تشغلها طوا َل حياتها كجزء من اإلِعالة .وبعد وفاة األَ ِب (الزوج) عمدت إ ِحدى البنات إ ِلى
طرد والدتها من الشِ َّقة التي تشغلها ،حيثُ أَلزمتها احملكم ُة بعدم التعرض لها مع إ ِلزامها بأَداء أَجر املثل
عن املُدَّة التي لم تنتف ْع بها والد ُتها بالشِ َّقة).
متييز حقوق  ،2020/2509تاريخ الفصل ،2020/9/17 :منشورات قسطاس ،متييز حقوق ،2020/2509
تاريخ الفصل ،2020/9/17 :منشورات قسطاس.
تنص املاد ُة ( 248مدني) على أ َّنه« :إ ِذا انفسخ العقدُ ،أَو ُفسِ خَ  ،أُعِي َد املُتعا ِقدَان إ ِلى احلالة التي كا َنا عليها
ُّ
قبل العقد ،فإ ِذا استحال ذلكُ ،يحكم بالتعويض» .انظر آثا َر فسخ العقد :عبد الرزَّاق السنهوري ،نظر َّية
االلتزام بوجه عا ٍّم ،...ج ،1مرجع سابق ،ص .709
دعيبس امل ُ ّر ،أَحكام األَراضي املُتَّبعة في البالد العربيَّة ،...ج ،1مرجع سابق ،ص.115
«إ ِنَّ العق َد الذي يتض َّمن التناز َل عن حقوق ُمعينة لقاء تعهد املُميَّز ضدَّه بدفع مبال َغ ُمعين ٍة إ ِلى املُميِّزة
ما دامت على قيد احلياة ،يخضع ألَحكام املادة ( )114من قانون األَراضي ،بحيثُ يكون من ح ِّق
املُتنازِل استردا ُد املُف َرغ به من املُف َرغ له إ ِذا لم يقم املُف َرغ له مبا تع َّهد به « .متييز حقوق ،1963/348
تاريخ الفصل ،1963/12/1 :منشورات قسطاس .انظ َر كذلك :متييز حقوق  ،2020/2509تاريخ الفصل:
 ،2020/9/17منشورات قسطاس.
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يمُ ِّكن املُشترِي من التنفيذ على العقار ليحص َل على املبالغ التي ق َّدمها ،فيكونُ البائ ُع قد
خسر العقا َر وفقد ح َّقه في اإلِعالة في آنٍ م ًعا.
وعند التأَمل نبص ُر أ َ َّن املاد َة ) (918مدني تجُ ِيز املُطالَب َة بالتعويض في حال الفسخ ،فلع َّل
َ
التعويض األَمث َل للبائع عند فسخ العقد هو االحتفاظ ببدل اإلِعالة الذي قبضه قبل تقرير
سيسا على أ َ َّن املُعِي َل هو املُتسبِّ ُب في الضرر الذي حاق بامل ُ َعال ،وفي ُمقا َبلة ذلك
الفسخ تأ َ ً
يحتفظ املُشترِي بال ِغلَّة التي كان العقا ُر ُيد ُّرها خال َل ُم َّدة حيازته له.
العملي ،أ َ ً
يضا ،احلال ُة التي يكون فيها
ومن اإلِشكاالت التي من املُمكن أَن تثور في الواقع
ِّ
شخصا آخ َر غي َر البائع ،كزوجته مثلاً  ،ثم ُيتو َّفى هذا البائ ُع ،وبعدها ُيخِ ُّل املُشترِي
امل ُ َعا ُل
ً
أَو ورثتُه من بعده بااللتزام باإلِعالة .فالسؤال الذي ُيط َرح في مثل هذه الفرضي ِة هو :من
طلب استرداد العقار؟ أَغفل املُش ِّر ُع ُم َعالجَ َة هذه اإلشكاليَّةِ .والذي يبدو أ َ َّن
الذي يحقُّ له ُ
َ
َّ
احلق يثبت لورثة البائع من بعده باعتبارهم
هذا
اخللف العا َّم له ،تطبي ًقا للقواعد العا َّمة،
ُ
َ
قسم بني ورثته وفق
وفي حال استرداد العقار يصبح جز ًءا من تركة البائع املتوفى ،و ُي َّ
األَنصبة الشرعيَّة.
()64
يتوجب على البائع أَن يقو َم بتوجيه
ويجمل التذكي ُر أَخي ًرا ،إ ِلى أ َ َّنه وسن ًدا للقواعد العا َّمة
َّ
ضمني من جانبه
إ ِعذار لل ُمشترِي قب َل املُطالَبة بفسخ العقد( )65رف ًعا لشبهة وجود رضا
ٍّ
ب َقبُول تأَخير الوفاء( ،)66هذا ما لم يوج ْد ا ِّتفاق يقضي باإلِعفاء من اإلِعذار( )67وكذا ،ال حاج َة
إ ِلى اإلِعذار في األَحوال التي ال يكون معها جدوى ُت ْر َجى منه جر ًيا مع القواعد العا َّمة(.)68

(((6

(((6
(((6
(((6

(((6

يوف [والصوابَ :ي ِ
تنص املاد ُة ( )246مدني على أ َّنه 1« :ـ في العقود املُلزِمة للجانبني ،إ ِذا لم ِ
ف] أَح ُد
ُّ
َ
العا ِقدَين مبا وجب عليه بالعقد ،جاز للعاقد اآلخر ـ بعد إ ِعذاره املدين ـ أَن ُيطالِب بتنفيذ العقد ،أو فسِ خه.
 2ـ ويجوز للمحكمة أَن ُتلزِم املدي َن بالتنفيذ للحال ،أَو ُتنظره إ ِلى أَجل ُمس َّمى ،ولها أَن تقضي بالفسخ،
وبالتعويض في ُك ِّل حال ،إ ِن كان له ُم َ
قتضى» .عبد الرزَّاق السنهوري ،نظر َّية االلتزام بوجه عا ٍّم،...
ج ،1مرجع سابق ،ص .703 - 702
متييز حقوق  ،2013/23تاريخ الفصل ،2013/4/11 :منشورات قسطاس.
ُسلي َمان مرقس ،الوافِي في شرح القانون املدني :في االلتزامات؛ في الفعل الضا ِّر واملسؤوليَّة املدنيَّة،
م ،1ط ،5دون دار نشر ،1988 ،ص .20
َ
ً
تنص املاد ُة ( )245مدني على أ َّنه« :يجوز االتِّفاقُ على أن ُيعتبَ َر العق ُد مفسوخا من تلقاء نفسه ،دون
ُّ
قضائي ،عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه .وهذا اال ِّتفاق ال ُيعفِي من اإلِعذار ،إِلاَّ
حاجة إ ِلى حكم
ٍّ
إ ِذا ا َّتفق املُتعاقِدان صراح ًة على اإلِعفاء منه» .املُذ َّكرات اإلِيضاحيَّة ،...ج ،1مرجع سابق ،ص .264
تنص املاد ُة ( )362مدني على أ َ َّنه« :ال ضرور َة إلِعذار املدين في احلاالت اآلتية 1 :ـ إ ِذا أَصبح تنفي ُذ
ُّ
ً
تعويضا تر َّتب على عمل غير
االلتزام غي َر ممُ كن ،أَو غي َر ُمج ٍد بفعل املدين 2 .ـ إ ِذا كان مح ُل االلتزام
مشروع 3 .ـ إ ِذا كان مح ُّل االلتزام ر َّد شي ٍء يعلم املدين أ َ َّنه مسروقٌ  ،أَو شي ٍء تسلَّمه دون حقٍّ  ،وهو عالم
بذلك 4 .ـ إ ِذا ص َّرح املدي ُن كتابة أ َ َّنه ال ُيرِيد القيا َم بالتزامه» .املُذ َّكرات اإلِيضاحيَّة ،...ج ،1مرجع سابق،
ص .413 - 412
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الفرع الثاني
قضائي
انتهاء اإلِعالة دون حكم
ٍّ
تنص املاد ُة ( 19مِلكيَّة عقار َّية) على أ َ َّنه« :تنتهي اإلِعال ُة ،و ُيش َطب قي ُدها في السج ِّل
ُّ
العقاري :با ِّتفاق الطرفني أَو بوفاة امل ُ َعال أَو بوفاة املُعِيل دون وارث أَو باحلكم للبائع
ِّ
باسترداد العقار».
قضائي في األَحوال اآلتية:
النص أ َ َّن اإلِعال َة تنتهي دون حاجة إ ِلى حكم
ُيق ِّرر هذا ُّ
ٍّ
ُ
الفرض تطبي ًقا ُم ِ
باش ًرا للقواعد العا َّمة ،حيثُ
تنص املاد ُة ( 242مدني)
أ ــ التقايلُ :يع ُّد هذا
ُّ
على أَنَّ « :للعا ِق َدين أَن يتقايال العق َد برضاهما بعد انعقاده» .وانسجا ًما مع طبيعة التقاي ِل
ٌ
فسخ للعقد باال ِّتفاق ،فإ ِ َّنه يتر َّتب على ذلك التزا ُم املُشترِي بإ ِعادة
الذي هو في حقيقته
ُ
ُ
تنص
نقل مِلكيَّة العقار إ ِلى البائع ،وفي املقا ِبل ،التزام البائع بر ِّد ما قبضه إ ِلى املشترِيُّ ،
ٌ
فسخ ،وفي ح ِّق الغير عق ٌد جديدٌ».
املاد ُة ( 243مدني) على أ ّنه« :اإلِقال ُة في ح ِّق العاقدين
الطبيعي النتهاء اإلِعالة ،فإ ِذا ُتو ِّفي امل ُ َعا ُل
ب ــ موت الشخص امل ُ َعال :وهذا هو الطريق
ُّ
(البائ ُع أَو األَ
جنبي الذي َّ
مت حتديده في العقد) تنقضي اإلِعالة ُحك ًما بقوة القانون.
ُّ
ج ــ موت امل ُ ِعيل دون وارث :وهذا في حال موت املُشترِي املُعِيل وظهر أًن ال وارثَ له،
()69
ُّ
لتعط ِل الغاية املُبتغاة من اإلِعالة ،وهي ضمان امل ُ َعال ُمر َّتبًا
فهنا يستر ُّد البائ ُع العقا َر
ثابتًا مدى حياته.
«بيت املال وارثُ من
خروج عن القاعدة الفقهيَّة القاضية بأ َ َّن:
القانوني فيه
وهذا احلك ُم
َ
ٌ
ُّ
ال وارثَ له»؛ فلذا ،ال تنتقل مِلكيَّ ُة العقار في حال عدم وجود وارث لل ُمشترِي إ ِلى وِزارة
األَوقاف( .)70واتسا ًقا مع ذلك ال تلتزم وِزار ُة األَ
ِ
وقاف بإ ِعالة شخص امل ُ َعال في مثل هذه
السبب في تقرير هذا احلك ِم هو أ َ َّن العقا َر مح َّل اإلِعالة ال يصبح حقيق ًة ُجز ًءا
احلالِ .ولع َّل
َ
من تركة املُتو َفى إِلاَّ مبوت امل ُ َعال.
وفي هذه احلا ِل نكون أَما َم انفساخ لعقد البيع لقاء اإلِعالة حيثُ إ ِنَّ املُش ِّر َع ق َّدر أ َ َّن آثا َر
العقد ال تنصرف إ ِلى وِزارة األوقاف ،ومن َث َّم ينقضي العق ُد مبوت املُعِيل دون وارث
( ((6دعيبس امل ُ ّر ،أَحكام األَراضي املُتَّبعة في البالد العربيَّة ،...ج ،1مرجع سابق ،ص.115
ٌ
وارث للميِّتُ ،تر ُّد تركتُه املنقول ُة وغي ُر املنقولة
تنص املاد ُة ( )284أحوال شخصيَّة على أ َ َّنه« :إ ِذا لم ُيوج ْد
(((7
ُّ
إ ِلى وِزارة األَوقاف والشؤون واملُقدسات اإلِسالميَّة».
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ُحك ًما بقوة القانون(.)71
أ َ َّما احلال ُة الرابع ُة التي أَوردها املُش ِّر ُع بقوله «تنتهي اإلِعالة ...باحلكم للبائع باسترداد
العقار» .فتدخ ُل في ظ ِّل املادة ( 18مِلكيَّة عقار َّية) و ُتع ُّد بالتالي تزي ًدا كان حر ًّيا باملُش ِّرع
التنزه عن إ ِيرادها.

( ((7تقرير املُش ِّرع النفساخ العقد بحكم القانون ملوت أَحد املُتعا ِقدَين له كثي ٌر من التطبيقات ،منها على
سبيل املثال :انفساخ عقد اإلِعارة ُحك ًما مبوت املُعِير أَو املُستعِير وفق املادة ( )1/776مدني ،انفساخ
ح ِّق االنتفاع بقوة القانون مبوت املُنتفِع وفق املادة ( )6/1215مدني ،انفساخ عقد ا ِ
حل ْكر بحكم القانون
املتكِر قبل البناء أَو الغرس في األَرض حُ
مبوت حُ
املتك َرة ،أَو قبل ُم َ
فق عليه وفق املادة
باشرة العم ِل املُتَّ ِ
( )2/1252مدني.
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مِ
اخلاتة:
ما تفتأ املنظوم ُة االقتصاد َّي ُة واالجتماعيَّ ُة في أ َ ِّي مجتم ٍع من املجتمعات عن التط ُّور ،وهذه
صبح هذه املنظوم ُة بواقعها اجلديد أَم ًرا
هي الفطر ُة التي ُجبِ َل عليها اإلِنسانُ بطبعه ،لتُ َ
نفسه ،فيتص َّدى املُش ِّر ُع إ ِلى تقنني هذا الواق ِع مبا يراه األَمث َل لصالح اجلماعة.
يفرض َ
حي لهذا التطو ِر في املجتمع ،وذاك الدور الذي َّ
ٌ
يطلع به
وبيع العقار لقاء اإلِعالة
مثال ٌّ
املُش ِّر ُع.
و ُيستجلَى من خالل استقراء األَحكام الناظمة لبيع العقار لقاء اإلِعالة أ َ َّنها تجُ ِّسد رغب َة
يتجسد في كون الثم ِن يتمثَّل
الرئيس
اخلروج
املُش ِّرع في اخلروج عن القواعد العا َّمة ،ولع َّل
َ
َ
َّ
الشخص حُ
امل َّد ِد في العقد) طوا َل حياته ،فيكون املُش ِّرع وفق هذا
بإ ِعالة املُشترِي للبائع (أو
ِ
النهج قد نقل عق َد بيع العقار لقاء اإلِعالة من طائفة العقود حُ
امل َّددة إ ِلى طائفة ُعقود الغرر.
اخلروج من آثار :لع َّل أَهمها أ َ َّن إ ِخال َل املُشترِي (وورثتِه من
الحظة ما يستتبع هذا
ُ
مع ُم َ
بعده) بااللتزام باإلِعالة يتر َّتب عليه فسخُ عقد البيع واسترداد البائع لعقاره؛ متاشيًا مع
مناذج البيع ،ورعاي ًة حلقوق امل ُ َعال .وفي السياق عينِه ،جند املُش ِّر َع
النموذج من
طبيعة هذا
ِ
ِ
يحظر على املُشترِي التص ُّر َ
ف بالعقار مح ِّل اإلِعالة ويحظر على دائنيه التنفي َذ عليه.
وقد انتهت هذه الدراس ُة إ ِلى جملة من النتائج والتوصيات ،نبسط تاليًا أَه َمها تبا ًعا.

أوالً :النتائج

 )1عمد املُش ِّر ُع األردني في إ ِطار قانون امل ِلكيَّة العقار َّية إ ِلى إ ِعادة تهذيب األَحكام
الناظمة لعقد بيع العقارات األَمير َّية الواردة في إ ِطار املادة ) (114من قانون
فوسع وعا َءها وجعلها تشمل جمي َع العقارات (ال سيَّما بعد
األَراضي
العثمانيَّ ،
ِّ
إ ِلغاء ُمس َّمى العقارات األَمير َّية).
التشريعي لعقد بيع العقار لقاء اإلِعالة أ َ َّن املُش ِّر َع إ ِذ يحظ ُر
 )2يظهر من خالل التنظيم
ِّ
على املُشترِي وورثتِه من بعده التص ُّر َ
ف في العقار املبيع طيل َة حياة امل ُ َعال ،وإ ِذ
يسمح للبائع باسترداد العقار املبيع إ ِذا ما أَخ َّل املُشترِي ـ أَو ورثتُه من بعده ـ
بواجب اإلِعالةُ ،يق ِّرر للبائع ح ًّقا عينيًّا تبعيًّا على العقار املبيع(.)72
عيني أَن ُي َّ
عيني دون تصريح بذلك ،أَو أَن
نظمه تنظي ًما ُيفِيد أ َ َّنه تأَمني
(« ((7يكفي العتراف املُش ِّرع بتأَمني
ٌّ
ٍّ
َ
َ
َ
ُيس ِّميه دون أَن ُي َّ
نظمه .وليس في ذلك ما يتعارض مع القول بأنَّ التأميناتِ العينيَّة قد وردت على سبيل
التبويبي» .نقال عن ُمح َّمد وحيد الدين
املوضوعي ال احلص ُر
احلصر؛ ألَنَّ املُراد باحلصر هنا احلص ُر
ُّ
ُّ
سوار ،شرح القانون املدني ،احلقوق العينيَّة التبعيَّة ،...مرجع سابق ،ص .13
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صحيحا إ ِن َّ
َ
مت البي ُع على وارث،
مرض املوت عقا َره لقاء اإلِعالة ُيع ُّد
 )3إ ِنَّ بي َع املريض
ً
َ
لحق بيعه بالوصيَّة إ ِن كان
بيد أ َ َّنه يكون
موقوف النفاذ على إ ِجازة بقية الورثة ،و ُي َ
روجا عن القواعد العا َّمة الناظمة لبيع العقار لقاء
جنبي .و ُيع ُّد هذا احلك ُم ُخ ً
البيع على أ َ ٍّ
اخلروج هو أَنَّ األَحكا َم الناظم َة
اإلِعالة (املواد17 :ــ 19مِلكيَّة عقار َّية) ،وما ُيس ِّو ُغ هذا
َ
َ
لبيع املريض
واجب
خاصا
مرض املوت تمُ ثِّل في ذاتِها وفق املادة ) (544مدني ُحك ًما ًّ
َ
اإلِعمال والتقدمي على القواعد العا َّمة وفق املواد17) :ــ (19مِلكيَّة عقار َّية.
 )4في حال وفاة املُشترِي ،يجب على ورثته الوفا ُء باإلِعالة كاملة ،وال يجوز إجبا ُر
جزئي من ِقبَ ِل بعض الورثة.
امل ُ َعال على َقبُول وفاء
ٍّ

خالصا من تركة املُشترِي املُتو َّفى إِلاَّ مبوت
صبح ُجز ًءا
ً
 )5إ ِنَّ العقا َر مح َّل اإلِعالة ال ُي ُ
امل ُ َعال .وحينئ ٍذ يكون بوسع الورثة قسمتُه فيما بينهم وفق أَنصبتهم الشرعيَّة.
ثانياً :التوصيات

خلصت هذه الدراس ُة إ ِلى جملة من التوصيات ،نعرض فيما يلي ألَبرزها:

)1
النص صراح ًة على جواز احلجز على مبلغ اإلِعالة من ِقبَ ِل دائنِي البائع في األَحوال
ُّ
َ
َ
ِّ
َ
ُ
كلها جمي ًعا ،سوا ًء أ َّ
جنبي حتَّى ولو كان على سبيل التب ُّرع،
مت تقري ُر اإلِعالة له أم أل
ٍّ
َ
َ
خرج عقا َره من الضمان العا ِّم لدائنيه ال َّ
شك أولى
فمصلح ُة دائنِي البائع الذي أ َ
بالرعاية وأَجدر باحلماية من األَ
جنبي الذي تق َّررت اإلِعال ُة له تب ُّر ًعا .وفي املُقا ِبل،
ِّ
إ ِذا ما تق َّررت اإلِعال ُة تب ُّر ًعا ألَ
جنبي ،فيجوز عندئ ٍذ االتِّفاقُ على عدم جواز احلجز
ٍّ
على مبلغ اإلِعالة من ِقبَ ِل دائنِي هذا األَ
جنبي ُنزولاً عند رغبة البائع املُتب ِّرع.
ِّ

ُ
بعض
النص اآلتي« :إ ِذا ُتو ِّفي املُشترِي والتزم
ني قانون امل ِلكيَّة العقار َّية
 )2تضم ُ
َّ
الورثة دون البعض اآلخر في االستمرار في إ ِعالة امل ُ َعال ،فعند موت امل ُ َعال يجوز
للورثة الذين رفضوا اإلِسها َم في اإلِعالة أَن ُيؤ ُّدوا نصيبَهم منها ألُولئك الذين
حت َّملوا نصيبَهم فيها ،فإ ِن رفضوا ،انحصر حقُّ الورثة الذين حت َّملوا اإلِعالة
بقيمة حصص الرافضني في العقار مح ِّل اإلِعالة ،دون أَن يكونَ لهم احلقُّ في
التنفيذ على أَموالهم األُخرى في حال لم ِ
تف قيمة حصصهم بالوفاء مبقدار
نصيبهم في اإلِعالة «.
)3
النص صراح ًة على أ َ َّنه في حال فسخ عقد بيع العقار لقاء اإلِعالة بسبب إ ِخالل
ُّ
املُعِيل بالوفاء باإلِعالة ،على ح ِّق البائع في استرداد العقا ِر مح ِّل اإلِعالة دون إ ِلزامه
بر ِّد اإلِعالة التي قبضها ،وفي ُمقا ِبلة ذلك عدم إ ِلزام املُشترِي بر ِّد ِغلَّة العقار التي
جناها خال َل فترة حيازته له.
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املراجع:
سالمي
أوالً :الفق ُه اإل ِ
ُّ
الفقهي العا ُّم ،ج،2
سالمي في ثوبه اجلديد ) ،(2املدخل
 ُمصط َفى أَحمد الزرقا ،الفقه اإلُِّ
ُّ
ط ،3دار القلم ،دمشق.2012 ،
ثانياً :املراجع القانون َّية

 أَنور طلبه ،الوسيط في القانون املدني ،ج ،3امل ِلكيَّة؛ املجرى واملسيل ...االمتياز ،دارالعربي ،القاهرة.1987 ،
الفكر
ٍّ
 دعيبس امل ُ ّر ،أَحكام األَراضي املُتَّبعة في البالد العربيَّة امل ُ ِنفصلة عن السلطنة العثمانيَّة،
ج ،1مطبعة بيت املقدس ،ال ُقدس الشريف ،فلسطني.1923 ،
فصل جديد لقانون امل ِلكيَّة العقار َّية واحلقوق العينيَّة غير املنقولة،
 زُهدِي يكن ،شرح ُم َّج ،1ط ،3بدون دار نشر ،وسنة نشر.
 ُمح َّمد وحيد الدين سوار،• حقُّ امل ِلكيَّة في ذاتِه في القانون املدني ،ط ،2دار الثقافة ،ع َّمان ،األردن.2010 ،
• شرح القانون املدني ،احلقوق العينيَّة األَصليَّة ) ،(2أَسباب كسب امل ِلكيَّة ،واحلقوق
املشت َّقة من ح ِّق امل ِلكيَّة .دراسة موازنة باملدونات العربيَّة ،ط ،1دار الثقافة ،ع َّمان،
األردن.1999 ،
• شرح القانون املدني ،احلقوق العينيَّة التبعيَّة ) :(3الرهن املج َّرد؛ الرهن احليازي؛
حقوق االمتياز ،ط ،1دار الثقافة ،ع َّمان ،األردن.2006 ،
واللبناني ،الدار
ِصري
 ُمح َّمد حسن قاسم ،عقد البيع ،دراسة ُمقا َرنة في القانون املِّ
ِّ
اجلامعيَّة ،بيروت.1999 ،
 ُسلي َمان مرقس،• الوافي في شرح القانون املدني :في االلتزامات؛ في الفعل الضا ِّر واملسؤوليَّة
املدنيَّة ،م ،1ط ،5دون ن شر.1988 ،

• شرح القانون املدني (3) ،العقود املُس َّماة ،عقد البيع ،دار النهضة العربيَّة ،القاهرة،
.1968

542

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية – السنة التاسعة – العدد  – 4العدد التسلسلي  – 36محرم  -صفر  1443هـ  -سبتمبر  2021م

د .نعيم علي العتوم

 -سمير تناغو ،أَحكام االلتزام واإلِثبات ،ط ،1مكتبة الوفاء القانونيَّة ،القاهرة.2009 ،

 عبد املجيد احلكيم ،الكافي في شرح القانون املدني األُالعراقي
ردني والقانون املدني
ِّ
ِّ
اليمني في االلتزامات واحلقوق الشخصيَّة ،ج ،1مصادر االلتزام،
والقانون املدني
ِّ
املُجلَّد األَ َّول :في العقد ،القسم األَ َّول :التراضي ،ط ،1دون ن شر.1993 ،
 عبد املُنعِم فرج الص َّدة:• أُصول القانون ،دار النهضة العربيَّة ،بيروت ،بدون سنة نشر.

ِصري ،دار
اللبناني والقانون امل
• احلقوق العينيَّة األَصليَّة ،دراسة في القانون
ِّ
ِّ
النهضة العربيَّة ،بيروت.1982 ،
 عبد الر َّزاق السنهوري،• الوسيط في شرح القانون املدني اجلديد ،نظر َّية االلتزام بوجه عا ٍّم ،مصادر
االلتزام (العقد ،العمل غير املشروع ،اإلِثراء بال سبب ،القانون) ،ج ،1دار املعارف،
اإلسكندرية.2004 ،
• الوسيط في شرح القانون املدني ،ال ُعقود التي تقع على امل ِلكيَّة :البيع واملُقايضة،
ج ،4م ،1دار إحياء التراث ،بيروت.1946 ،
• الوسيط في شرح القانون املدنيُ ،عقود الغررُ :عقود املُقا َمرة والرهان واملُر َّتب
مدى احلياة وعقد التأَمني ،ج ،7م ،2دار إحياء التراث ،بيروت.1964 ،
فصل لألَشياء واألَموال،
• الوسيط في شرح القانون املدني ،حقُّ امل ِلكيَّة مع شرح ُم َّ
ج ،8دار النهضة العربية ،القاهرة.1905 ،
• الوسيط في شرح القانون املدني ،التأَمينات الشخصيَّة والعينيَّة ،ج ،10منشورات
احللبي احلقوقية ،بيروت.2000 ،
ثالثاً :مواقع إلكترون َّية
-

منشورات قسطاس القانونيَّة (www.qistas.com).
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