آثار قبض غير المستحؽ في القانوف المدني األردني  -دراسة مقارنة مع القانوف المصري –
د .أحمد عبد الكريـ أبو شنب

آثار قبض غري املستحق يف القانون املذني األردني  -دراسة مقارنة مع
القانون املصري –

د .أحمد عبد الكريم أبو شنب
كمية الحقوق  -جامعة اإلسراء  -األردن
ملخص

أف ىذه الدراسة تسمط الضوء عمػ آثػار قػبض غيػر المسػتحؽ فػي القػانوف المػدني

األردني ،وىو موضوع لػـ يحػظ بد ارسػات متعمقػة مػف قبػؿ البػاحيثف فػي إطػار ىػذا القػانوف،
حيػػث ن ػػد أف نقطػػة البػػدء فػػي ىػػذه الد ارسػػة إنمػػا تتركػػز فػػي المػػادة  )033مػػدني أردنػػي،
والت ػػي نظم ػػت آث ػػار دف ػػع غي ػػر المس ػػتحؽ ،ذل ػػؾ أف ظ ػػاىر ى ػػذه الم ػػادة ي ػػوحي بػ ػ ف المش ػػرع

األردني لـ يفرؽ في ىذه اآلثار ،بيف القابض لغير المستحؽ سػيء النيػة وبػيف حسػف النيػة،
ىػػذا فض ػمً عمػػا يعتػػري ىػػذه المػػادة مػػف نقػػذ وغمػػوض ،ف ػػاءت ىػػذه الد ارسػػة سػػت مء

غموضػػيا وسػػد الػػنقذ الحاصػػؿ فييػػا اسػػتناداً إل ػ مػػا ىػػو مقػػرر فػػي نظا رىػػا أي قاعػػدة
قػػبض غيػػر المسػػتحؽ) مػػف القواعػػد القانونيػػة ،و سػػيما قواعػػد الحيػػازة ،وذلػػؾ باتبػػاع أصػػوؿ

ا سػػتنباط المقػػررة قانون ػاً ،بحيػػث اتضػػا لنػػا ت سيس ػاً عم ػ كػػؿ ذلػػؾ أف المشػػرع األردنػػي قػػد
ميػز فػػي المػادة  )033مػػدني أردنػي بالنسػػبة آلثػػار قػبض غيرالمسػػتحؽ بػيف القػػابض حسػػف

النية والقابض سيء النية.
مقذمة

تعتبػػر قاعػػدة قػػبض غيػػر المسػػتحؽ كمػػا يسػػمييا المشػػرع األردنػػي أو دفػػع غيػػر
المستحؽ كما يسمييا المشرع المصري  ،إحدى تطبيقات نظرية اإلثراء بػم سػبب أو الفعػؿ

الن ػػافع باعتب ػػاره مص ػػد اًر م ػػف مص ػػادر ا لتػ ػزاـ ،وم ػػع ذل ػػؾ فػ ػ ف المش ػػرع األردن ػػي وم ػػف قبم ػػو
المصري قد خذ آثار قبض غير المستحؽ ببعض األحكاـ الخاصة خرو اً عم مػا قػرره
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بيذا الصدد بالنسػبة لثثػراء بػم سػبب ،ومػف ىنػا تػ تي أىميػة ىػذه الد ارسػة كونيػا تبػرز ىػذه
األحكاـ الخاصة آلثار قبض غير المستحؽ ،واذا كاف وىر نظرية اإلثػراء بػم سػبب ،ىػو
إلزاـ كؿ مف أثرى عم حساب غيره دوف سبب قانوني قدر ما أثرى بو وفي حدود مػا لحػؽ
المفتقػػر مػػف خسػػارة ،بصػػرؼ النظػػر عػػف حسػػف أو سػػوء نيػػة المثػػري ف ػ ف مضػػموف قاعػػدة

قبض غير المستحؽ إنما ىو حؽ مف أوف بديف غير مستحؽ عميػو ظانػاً أنػو وا ػب عميػو

أف يسػػترده ممػػف قبضػػو ،واذا كػػاف أسػػاس إل ػزاـ المػػوفي لػػو بػػالرد ىػػو إث ػراءه بػػم سػػبب عم ػ

حسػػاب الم ػػوفي ،إ أف التػ ػزاـ الم ػػوف ل ػػو ب ػػرد الفوا ػػد والثم ػػار ف ػػي إط ػػار قاع ػػدة دف ػػع غي ػػر

المستحؽ إنما يتحدد عمػ أسػاس مػا إذا كػاف المػوف لػو حسػف النيػة أو سػيء النيػة ،وىكػذا
فقػػد أورد المشػػرع األردنػػي ىػػذه القاعػػدة بوصػػفيا احػػدى تطبيقػػات نظريػػة اإلث ػراء بػػم سػػبب،

ونظػػـ أحكاميػػا فػػي المػواد  )033 – 452مػػف القػػانوف المػػدني األردنػػي ،إذ ن ػػد أف المػػادة
 )452قد نصت عم أنو  :مف أدى شي اً ظاناً أنو وا ب عميو ،ثـ تبيف لػو عػدـ و وبػو،

فمػو اسػػترداده ممػف قبضػػو إف كػػاف قا مػاً أو مثمػػو أو قيمتػو إف لػػـ يكػػف قا مػاً) ،وبػػذلؾ فيغػػدو
واضحاً مف ىذا النذ أف قبض غير المستحؽ يفترض مف ية قياـ شخذ بالوفػاء بػديف

غير مستحؽ عميو ظانػاً أنػو وا ػب عميػو ومػف يػة أخػرى التػزـ المػوف لػو بػرد مػا اسػتوفاه
إل ذلؾ الموفي ،أما المادة  )453مدني أردني فقد نصت عم أنػو يصػا اسػترداد غيػر

المستحؽ إذا كاف الوفاء قد تـ تنفيذاً لديف لػـ يتحقػؽ سػببو أو لػديف زاؿ سػببو بعػد أف تحقػؽ

ػاء لػديف
في حيف أف المادة  )454قػد نصػت عمػ أنػو يصػا كػذلؾ اسػترداد مػا دفػع وف ً
لـ يحػؿ أ مػو وكػاف المػوفي ػاىمً بقيػاـ األ ػؿ كمػا نصػت المػادة  )455عمػ أنػو إذا
حصػػؿ الوفػػاء مػػف غيػػر المػػديف وترتػػب عميػػو أف الػػدا ف وىػػو حسػػف النيػػة قػػد ت ػػرد مػػف سػػند

الديف أو مما حصؿ عميو مف الت مينات أو ترؾ دعػواه قبػؿ المػديف الحقيقػي ،المػدة المحػددة
لسػػم اعيا فػػم ي ػػب عميػػو رد مػػا قػػبض ولمػػف أوف ػ أف ير ػػع عم ػ المػػديف الحقيقػػي بالػػديف

ػاء عمي ػػو ف ننػ ػػا نسػ ػػتطيع مػ ػػف النصػ ػػوذ المتقدمػ ػػة أف
وبالتض ػػميف إف كػ ػػاف لػ ػػو محػ ػػؿ  ،بنػ ػ ً
نستخمذ شروط قبض غير المستحؽ في القانوف المدني األردني:
فالشػػرط األوؿ يتمثػػؿ فػػي أف يػػتـ الوفػػاء بػػديف غيػػر مسػػتحؽ ،وىػػذا الشػػرط يفتػػرض

أو ً أف يو ػد وفػاء بػػالمعن القػانوني لمكممػػة ،إذ
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ألف ىذا ا نتقاؿ الم رد يبقينا في دا رة النظرية العامة في اإلثػراء بػم سػبب ،وانمػا يمػزـ اف
يكػػوف فػػوؽ ذلػػؾ وفػػاء والوفػػاء ىػػو تصػػرؼ قػػانوني يخضػػع لمقواعػػد العامػػة فػػي التص ػرفات

القانونية ،ويفترض ىذا الشرط ثانيػاً دينػاً غيػر مسػتحؽ ويتحقػؽ ذلػؾ بػثمث صػور ،الصػورة
األولػ أف يػتـ الوفػاء بػديف غيػػر وا ػب األداء أصػمً كمػا لػو تػػـ الوفػاء فػي ظػؿ عقػد باطػػؿ
والصػورة الثانيػة أف يكػػوف ىػذا الوفػػاء غيػر وا ػػب الوفػاء حػػا ً ،كمػا لػػو تػـ الوفػػاء بػديف قبػػؿ

حموؿ أ مو ،أما الصورة الثالثة فيي أف يتـ الوفاء بديف قد تػـ الوفػاء بػو سػابقاً ،سػواء قضػاه
الموفي بنفسو أو قضاه عنو غيره.

أما الشرط الثاني لقياـ دفع غير المسػتحؽ فيػو أف يشػوب الوفػاء غمػط ،وذلػؾ بػ ف

يقوـ المػوفي بالوفػاء وىػو يظػف أنػو ممػزـ بيػذا الوفػاء ،ويقػيـ القػانوف قرينػة عمػ ىػذا الغمػط،
ولكنيػػا قرينػػة قابمػػة إلثبػػات العكػػس ،بمعن ػ أنػػو يحػػؽ لممػػوف لػػو أف يثبػػت أف المػػوفي حػػيف

الوفػػاء كػػاف عالم ػاً بعػػدـ الت ازمػػو بالػػديف ،ف ػ ذا أثبػػت ذلػػؾ حمػػؿ الوفػػاء عم ػ التبػػرع ،وأصػػبا
المػػوف لػػو غيػػر ممػػزـ بػػالرد ،ىػػذا مػػا لػػـ يكػػف المػػوفي نػػاقذ األىميػػة حػػيف الوفػػاء ويثبػػت أف

الوفػػاء قػػد أضػػر بػػو المػػادة  054مػػدني أردنػػي)
الوفاء.

ف مػػا ثالػػث ىػػذه الشػػروط فيػػو أف

)5

أو أثبػػت المػػوفي أنػػو كػػاف مكرى ػاً عم ػ

يكػػوف المػػوف لػػو حسػػف النيػػة وت ػػرد مػػف سػػند

الػػديف أو مػػف ت ميناتػػو أو تػػرؾ دعػواه المػػدة المانعػػة مػػف سػػماع الػػدعوى ،وعميػػو فػ ذا تػوافرت

ىذه الشروط الثمثة ،قاـ قبض غير المستحؽ ،وترتبت آثاره.

لقد نظـ القانوف المػدني األردنػي ىػذه اآلثػار فػي مػادة ر يسػة ،وىػي المػادة )033
منو ،والتي نصت عم ما يمي عم المحكمة أف تمزـ مػف قػبض شػي اً بغيػر حػؽ أف يػرده
إلػ صػػاحبو ،وليػػا عػػموة عم ػ ذلػػؾ أف ت ػ مر بػػرد مػػا نػػاه القػػابض مػػف مكاسػػب أو من ػافع

وليا أيضاً أف تعوض صاحب الحؽ لقاء ما قصر القابض في نيػو  ،حيػث يمحػظ عمػ
ىذا النذ ما يمي -:

المالحظة األولى
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أنو وبعد أف قرر القاعػدة العامػة فػي إلػزاـ المػوف لػو بػرد مػا اسػتوفاه إلػ المػوفي،
إ أنو أعطػ المحكمػة صػمحية وازيػة فػي إلػزاـ المػوف لػو بػرد مػا نػاه مػف مكاسػب أو
منػػافع بػػؿ وتعػػويض المػػوفي لقػػاء مػػا قصػػر المػػوف لػػو فػػي نيػػو ،والس ػؤاؿ ىػػو  :مػػا ىػػو

المعيار القانوني الذي عم المحكمة أف تتبعو بيذا الصدد ؟؟.

إف ىناؾ غموض في ىذا النذ ،و يسعفنا بيذا الصػدد الر ػوع إلػ الحكػـ العػاـ

الػػذي أوردتػػو النظريػػة العامػػة فػػي اإلث ػراء بػػم سػػبب بش ػ ف الت ازمػػات المثػػري ،وذلػػؾ أف ىػػذه
النظرية تمزـ المثري ب ف يػدفع لممفتقػر أقػؿ القيمتػيف ،قيمػة اإلثػراء أو قيمػة ا فتقػار ،المػادة

 450مدني أردني)  ،)4وذلؾ بصرؼ النظر عف حسف نية المثري أو سوء نيتو  ،)0ىذا فػي
حػػيف أف نػػذ المػػادة  )033المتقػػدـ ذكرىػػا ،تعطػػي المحكمػػة الحػػؽ ب ػ لزاـ المػػوف لػػو فػػي
ديف غير مستحؽ ،بدفع كؿ ما كسبو وبتعويض الموف لو عػف كػؿ مػا خسػره ،وىػذا يػدفعنا

إلػ اسػػت مء غمػػوض الػػنذ لموصػػوؿ إل ػ المعيػػار القػػانوني السػػميـ الػػذي ينبغػػي لممحكمػػة
أف تركز عميو في حكميا بيػذا الصػدد ،حيػث أ ػد أف تحميػؿ موضػوع دفػع غيػر المسػتحؽ،

يكشؼ لنا أف حيازة الماؿ الموف بو قد انتقمػت إلػ المػوف لػو ،ف صػبا بيػذا الوفػاء ،حػا اًز
ليػػذا المػػاؿ ،وبػػالر وع إل ػ األحكػػاـ القانونيػػة لمحيػػازة ف ننػػا ن ػػدىا تميػػز فػػي ا لت ازمػػات بػػيف

الحا ز حسف النية والحا ز سيء النية ،فتشدد في التزامات الحػا ز سػيء النيػة بحيػث تمزمػو
بػػدفع الم كاسػػب التػػي ناىػػا وبػػالتعويض عػػف التقصػػير فػػي نييػػا ،وتخفػػؼ فػػي الت ازمػػات
الحػػا ز حسػػف النيػػة ب ػ ف تممكػػو المنػػافع والمكاسػػب التػػي ناىػػا مػػف المػػاؿ المقبػػوض كمػػا

سي تي بيانو) ،وانني أ ػد فػي ضػوء ذلػؾ أف المشػرع األردنػي قػد قصػد بالصػمحية ال وازيػة
لممحكمػػة المنصػػوذ عمييػػا بالمػػادة  )033مػػدني أردنػػي ،تطبيػػؽ قواعػػد الحيػػازة المتعمقػػة
بالت ازمػػات الحػػا ز ،بحيػػث تقضػػي المحكمػػة عم ػ المػػوف لػػو بػػديف غيػػر مسػػتحؽ بالمكاسػػب
التي ناىا وبتمػؾ التػي قصػر فػي نييػا إذا كػاف سػيء النيػة فػي حػيف

تحكػـ بشػيء مػف

ذلؾ عم الحا ز حسف النية ،ىذا مع اإلشارة إل أف فريقاً مف الباحثيف في القػانوف المػدني
األردن ػػي ق ػػد تعرضػ ػوا لي ػػذا الموض ػػوع بش ػػكؿ مقتض ػػب ولك ػػف دوف أف يبينػ ػوا األس ػػاس ال ػػذي

بمو بػػو نقػػيس آثػػار دفػػع غيػػر المسػػتحؽ عم ػ آثػػار الحيػػازة ومػػا يسػػتتبعو ذلػػؾ مػػف و ػػوب

التمييز بيف الموف لو حسف النية وبيف الموف لػو سػيء النيػة  ،)0ىػذا فػي حػيف أف بػاحثيف
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آخػريف قػػد ذكػػروا أف المشػػرع األردنػػي لػػـ يفػػرؽ فػػي الت ازمػػات المػػوف لػػو بػػديف غيػػر مسػػتحؽ

بيف ما إذا كاف سيء النية أو حسف النية  ،)4فالػدكتور أنػور سػمطاف مػثمً يػذكر :ويمحػظ
أف المشػرع األردنػي متػ ث ار بالفقػػة ا سػممي لػـ يفػػرؽ بػيف حػالتي حسػػف أو سػوء نيػة المػػوف

لو كما فعؿ المشػرع المصػري الػذي ميػز بينيمػا  .)1كمػا ن ػد أف الػدكتور عبػد القػادر الفػار
قػػد ذكػػر أف المشػػرع ا ردنػػي فػػي المػػادة السػػابقة  )033مػػدني اردنػػي لػػـ يفػػرؽ بػػيف الحػػا ز
حسػف النيػة والحػػا ز سػيء النيػة ،بػػؿ خػوؿ المحكمػة الحػػؽ فػي أف تقضػي عػػموة عمػ الػزاـ
المػػوف لػػو بػػرد مػػا أخػػذه ،أف يػػرد أيضػػا مػػا يكػػوف قػػد نػػاه مػػف مكاسػػب او منػػافع ،بػػؿ ليػػا

أيضػاً أف تعػػوض صػػاحب الحػػؽ لقػػاء مػػا قصػػر القػػابض فػػي نيػػو مػػف ثمػػار او منػػافع ،أمػػا
بيػػاف اليػػوـ الػػذي تحسػػب منػػو المنػػافع وا ربػػاح ،ىػػؿ ىػػو يػػوـ الوفػػاء أـ اليػػوـ الػػذي عمػػـ فيػػو

القابض ب نو يقػبض غيػر المسػتحؽ أـ ىػو يػوـ رفػع الػدعوى ؟ ،لػـ يػرد فػي القػانوف ا ردنػي
ن ػػذ بشػ ػ ف ذلػ ػػؾ ،حي ػػث رؤي تف ػػويض المحكمػ ػػة بتع ػػويض ص ػػاحب الحػ ػػؽ لق ػػاء تقصػ ػػير

القػػابض))  ،)2لكن ػػي أرى أف ى ػػذه ميم ػػة الفق ػػو ف ػػي ا

اب ػػة عمػ ػ ى ػػذه التس ػػاؤ ت ف ػػي ظ ػػؿ

القواعد العامة في القانوف ،كي تسترشد المحكمة باستنباطاتيـ القانونيػة ،فتفػويض المحكمػة
يعني إ أف تضع المحكمة الحموؿ القانونية ليذه المسا ؿ اسػتنادا إلػ أصػوؿ ا سػتنباط

الق ػػانوني الس ػػميـ ،وعمي ػػو فػ ػ نني أ ػػد أف ى ػػذا الػ ػرأي

يمك ػػف القب ػػوؿ ب ػػو أم ػػاـ ،الص ػػمحية

ال وازي ػػة لممحكم ػػة المش ػػار إليي ػػا ف ػػي الم ػػادة  )033م ػػدني أردن ػػي ،إذ إف إعط ػػاء المش ػػرع

لممحكمة ىذه الصمحية

يمكف أف يفسر عم أف المشرع قد ساوى بػيف المػوف لػو حسػف

النيػػة والمػػوف لػػو سػػيء النيػػة فػػي الحكػػـ ،إذ لػػو كػػاف األمػػر كػػذلؾ لقػػاؿ المشػػرع  :وعم ػ
المحكمة أف ت مر برد مػا نػاه القػابض  ،ولكػف وبمػا أف المشػرع قػد قػاؿ  :ولممحكمػة أف

تػ مر بػػرد مػا نػػاه القػابض ...ف نػػو

بػد مػػف اسػتنباط معيػػار تسػتعيف بػػو المحكمػة لمحكػػـ

برد ما ناه القابض أو قصر في نيو أو بعدـ الحكـ بػذلؾ ،وأف ىػذا المعيػار

يمكػف إ

أف يكػػوف حسػػف نيػػة المػػوف لػػو بػػديف غيػػر مسػػتحؽ أو سػػوء نيتػػو وفق ػاً لمػػا قمنػػاه أنف ػاً وكمػػا
سي تي بيانو حقاً ،إذ

يعقؿ أف تحكـ المحكمة بذلؾ أو

أما المالحظة الثانية
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تحكـ بو زافاً.

م مة امعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
الم مد )51

تشريف األوؿ )4334

العدد )53

إف ممحظتي الثانية عم نذ المػادة  )033فيػي أف ىػذه المػادة
الكثير مف األس مة القانونية بيذا الصػدد ،ىػي

النيػػة أو حسػػف النيػػة ،كمػػا أنيػػا

ت يػب عمػ

تبػيف لمباحػث متػ يكػوف المػوف لػو سػيء

تميػػز بخصػػوذ الت ػزاـ المػػوف لػػو بػػرد المػػاؿ المقبػػوض،

بيف ما إذا كاف ىذا الماؿ نقوداً أو مػا ً مثميػاً أو مػا ً قيميػاً ،وكػذلؾ مػا الحكػـ القػانوني فػي
ما لو ىمكت العيف المقبوضة بتقصير الموف لو أو بسبب أ نبػي أو حالػة تصػرؼ المػوف

لػػو بػػديف غيػػر مسػػتحؽ بيػػذه العػػيف ،وكػػذلؾ مت ػ يمتػػزـ المػػوف بػػديف غيػػر مسػػتحؽ ب عػػذار
المػػوف لػػو بػػالرد ،وكػػذلؾ حػػدود الت ػزاـ القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ بػػرد الثمػػار والفوا ػػد ،وأيض ػاً
متػ يكػػوف مػػف حػػؽ المػػوف لػػو بػػديف غيػػر مسػػتحؽ أف يطالػػب باسػػترداد المصػػروفات التػػي
أنفقيػػا عمػ العػػيف ،وكػػؿ ىػػذه المواضػػيع وغيرىػػا مػػف التفصػػيمت التػػي سػػنتطرؽ ليػػا ىػػو مػػا

يتو ب عمينا معال تو قانوناً في ثنايػا ىػذا البحػث مسػتنديف فػي ذلػؾ إلػ القواعػد العامػة و
سيما قواعد الحيازة.

وىك ػػذا ف نن ػػا ف ػػي د ارس ػػتنا ى ػػذه س ػػنحاوؿ اس ػػت مء غم ػػوض ن ػػذ الم ػػادة )033

وكذلؾ سد النقذ الذي يعترييا ،لنخرج بدراسة متكاممة حػوؿ آثػار دفػع غيػر المسػتحؽ فػي

القػػانوف المػػدني األردنػػي محػػاوليف بػػذلؾ أف نسػػد ف ارغ ػاً فػػي المكتبػػة القانونيػػة األردنيػػة بيػػذا

الصدد.

وت سيس ػاً ً عم ػ كػػؿ مػػا سػػبؽ ف ننػػا سػػنبحث فػػي معيػػار التمييػػز بػػيف حسػػف النيػػة
وسوء النية بالنسبة لمموف لو بديف غير مستحؽ ،وحدود إلتزاـ القابض بػالرد ،وكػذلؾ مػدى
الت ازم ػػو بتع ػػويض الم ػػوفي ف ػػي حال ػػة ى ػػمؾ الع ػػيف المقبوض ػػة ،وحك ػػـ تص ػػرفو بي ػػذه الع ػػيف،
وحدود التزامو برد الثمار والمنػافع ،ومتػ يكػوف مػف حقػو اسػترداد التفقػات التػي أنفقيػا عمػ

العيف المقبوضة :

أوالً  :معيار التمييز بين حسن النية وسوء النية بالنسبة

لمموفى له بدين غير مستحق

ي ػراد بحسػػف النيػػة أف يعتقػػد المسػػتمـ أنػػو يسػػتحؽ مػػا تسػػممو ،ويفتػػرض حسػػف النيػػة
لدى المستمـ ،وذلؾ طبقاً لمقواعد العامة في اإلثبات ،إذ األصػؿ فػي اإلنسػاف حسػف النيػة –
األصؿ براءة الذمة – وعمػ مػف يػدعي خػمؼ ذلػؾ أف يثبػت مػا يدعيػو ،فػ ف ادعػ الػدافع
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آثار قبض غير المستحؽ في القانوف المدني األردني  -دراسة مقارنة مع القانوف المصري –
د .أحمد عبد الكريـ أبو شنب

أف المستمـ سيء النية ،و ب عميو إثبات ادعا ػو ،ولػو إثبػات ذلػؾ بكافػة الطػرؽ ألف األمػر
يتعم ػػؽ بواقع ػػة مادي ػػة ،

)3

ويبقػ ػ حس ػػف الني ػػة ك ػػذلؾ ،طالم ػػا ظ ػػؿ معتق ػػداً أف م ػػا اس ػػتوفاه

ابتداء مف الوقت الػذي يعمػـ فيػو أف مػا قبضػو لػـ يكػف
مستحقاً لو ،وينقمب إل سيء النية
ً
مستحقاً لو ،فيكوف حسف النية بالنسبة إل ما مض مف وقت ،قبؿ ىذا العمـ ،وسػيء النيػة

ػداء مػػف وقػػت العمػػـ فصػػاعداً  ،)4وعميػػو ف ػ ف حسػػف النيػػة مفتػػرض فػػم يكمػػؼ المػػوف لػػو
ابتػ ً
إثبات حسف نيتو ،وعم مف يدعي العكس أف يثبتو .)5

ىذا وقد وضع المشرع األردني معيا اًر لحسف النية فػي تنظيمػو ألحكػاـ الحيػازة بػ ف

عؿ حسف النية مفترضاً في الحا ز ،ف ذا ادع الموفي أو صاحب الحػؽ سػوء نيػة الحػا ز

فيقع عميو إثبات ذلؾ ،وعميو فقد نصت المادة  )5532مدني أردني عمػ أنػو يعػد حسػف
النية مف يحوز الشيء ،وىو ي يؿ أنو يعتدي عم حؽ الغير ،ويفتػرض حسػف النيػة مػا لػـ
يقـ الدليؿ عم غيره  ،وبالتالي فمعيػار حسػف النيػة الػذي وضػعو المشػرع األرنػي فػي م ػاؿ
الحيػػازة ينطبػػؽ أيض ػاً فػػي م ػػاؿ دفػػع غيػػر المسػػتحؽ قياس ػاً تحػػاد العمػػة ،إذ العمػػة فػػي كػػم
الوضعيف ىو تسمـ القابض حسف النية أو الحػا ز حسػف النيػة ،لشػيء مػع يمػو أنػو يعتػدي
عم حؽ الغير أو أنو يستوفي ما ىو غير مستحؽ لو.

وبناء عم كؿ ما سبؽ ف نو بتحديػد معيػار حسػف النيػة ،يكػوف مػا عػدا ذلػؾ داخػمً
ً
فػػي إطػػار سػػوء النيػػة ،لػػذا فمػػف يسػػتوفي شػػي اً وىػػو يعمػػـ أنػػو غيػػر مسػػتحؽ لػػو إنمػػا يكػػوف

سػػيء النيػػة ،كمػػا أف مػػف قػػبض شػػي اً بحسػػف نيػػة ينقمػػب إل ػ حػػا ز لػػو بسػػوء نيػػة ،بػػدءاً مػػف
تػػاريع عممػػو بعػػدـ اسػػتحقاقو ليػػذا الشػػيء  ،)53وىػػذا تطبيػػؽ مباشػػر لمػػا نصػػت عميػػو المػػادة
 )5533مدني أردني بفقراتيا الثمثة مف أنو :

–5

ت ػػزوؿ ص ػػفة حس ػػف الني ػػة ل ػػدى الح ػػا ز إ م ػػف الوق ػػت ال ػػذي يص ػػبا في ػػو عالمػ ػاً أف

حيازتو اعتداء عم حؽ الغير.

 – 4كما يزوؿ حسف النية مف وقت إعمف الحا ز لعيوب حيازتو في صحيفة الدعوى.
 – 0ويعد سيء النية مف اغتصب با كراه الحيازة مف غيره.
وأخي اًر فيتو ب القػوؿ إف تحديػد مػا إذا كػاف القػابض حسػف النيػة أو سػيء النيػة لػو

أىمية بالغة في تحديد مدى التزامات القابض لغير المستحؽ كما سنبحثو في ىذا البحث.
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م مة امعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
الم مد )51

تشريف األوؿ )4334

العدد )53

ثانياً  :التزاـ القابض لغير المستحؽ بالرد إذا كاف الماؿ المقبوض

يزاؿ قا ماً

وىنا ي ب أف نميز بيف إذا كاف المقبوض نقوداً أو مثميػات وبينمػا إذا كػاف المقبػوض مػا ً

قيمياً :

أ – التزاـ القابض بالرد اذا كاف المقبوض نقودا أو مثميات :

إذا كػػاف مػػا قبضػػو المػػوف لػػو بػػديف غيػػر مسػػتحؽ نقػػوداً أو مثميػػات ف ػ ف الت ازمػػو بػػالرد انمػػا
يخضع لمقواعد العامة المتعمقة بالوفاء بالنقود مف حيث اف المنطمؽ فػي ذلػؾ ىػو اف النقػود
والمثميػػات

تيمػػؾ ،وىنػػا يتسػػاوى القػػابض حسػػف النيػػة مػػع القػػابض سػػيء النيػػة فيمػػا يتعمػػؽ

بػػرد أصػػؿ النقػػود أو المػػاؿ المثمػػي ،وذلػػؾ طبقػػا لمقواعػػد العامػػة بيػػذا الصػػدد ،وعميػػو فيمػػزـ
المدفوع لو اف يرد مقدارىا اذا كانت نقودا و ينظر لمػا يكػوف قػد اصػاب سػعرىا مػف تغيػر،
واذا كانت اشياء مثمية التزـ برد قدر ما استوف مف اشياء مثميػة مػف نفػس النػوع  ،)55وىػذا

ىػو الحكػػـ ايضػػا فػي القػػانوف المػػدني ا ردنػي اذ ن ػػد أف المػػادتيف  )452و  )033مػػدني
اردني قد أوردتا حكماً عاماً بػ لزاـ القػابض بػرد مػا قبضػو وذلػؾ دوف تمييػز بػيف اذا مػا كػاف

المقبػػوض نقػػوداً أو ام ػوا ً مثميػػة او ام ػوا ً قيميػػة وس ػواء كػػاف القػػابض حسػػف النيػػة أو سػػيء
النيػػة ،إذ يتو ػػب عمػ القػػابض رد مػػا قبضػػو مػػف نقػػود ومػواد مثميػػة ،فػ ف كانػػت نقػػوداً التػػزـ
بردىػػا نوعػػا ومقػػدا ار ودوف النظػػر ال ػ تغيػػر سػػعرىا وذلػػؾ طبقػػا لمقاعػػدة العامػػة فػػي الوفػػاء

ب ػػالنقود الػ ػواردة ف ػػي الم ػػادة  )524م ػػدني اردن ػػي والت ػػي نص ػػت عمػ ػ ان ػػو إذا ك ػػاف مح ػػؿ

التصرؼ او مقابمو نقوداً لزـ بياف قدرعػددىا المػذكور فػي التصػرؼ ،دوف أف يكػوف رتفػاع
قيمػػة ىػػذه النقػػود أو نخفاضػػيا وقػػت الوفػػاء أي أثػػر أمػػا اذا كػػاف المقبػػوض مػػف المثميػػات

فيقتضػي ذلػػؾ منػػا ايضػػا الر ػػوع الػ القواعػػد العامػػة المتعمقػػة بالوفػػاء بالمثميػػات والػواردة فػػي
المادة  4 /045مدني اردني) والتي نصت عمػ أنػو أمػا إذا كػاف ممػا

يتعػيف بػالتعييف

وعيف في العقد فمممديف دفع مثمو وأف لـ يرض الدا ف  ،بمعن أنػو تبػ أر ذمػة القػابض فػي

ىػػذه الحالػػة إذا رد ال ػ المػػوفي ،شػػي ا مػػف نفػػس النػػوع وبػػنفس المقػػدار وال ػػودة المحػػددة لػػو،
أما إذا كانت ال ودة غير محددة فيمتزـ بالصنؼ المتوسط .)54

ب – التزاـ القابض بالرد اذا كاف المقبوض ما قيمياً
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يزاؿ قا ماً في حيازتو :

آثار قبض غير المستحؽ في القانوف المدني األردني  -دراسة مقارنة مع القانوف المصري –
د .أحمد عبد الكريـ أبو شنب

لقد عرفت المػادة  5 /12مػدني اردنػي) ،المػاؿ القيمػي ب نيػا مػا تتفػاوت افرادىػا
في الصفات أو القيمػة تفاوتػاً يعتػد بػو او ينػدر و ػود أفػراده فػي التػداوؿ وبناءعميػو ف نػو

يقوـ أفرادىا مقاـ بعض في الوفاء ،وىػو مػا قررتػو المػادة  )5 / 045مػدني أردنػي بنصػيا
صراحة عم أنو إذا كاف الديف مما يتعيف بالتعييف فميس لممديف اف يدفع غيره بػد ً عنػو،

دوف رضاء الدا ف حت لو كاف ىذا البدؿ مساوياً فػي القيمػة لمشػيء المسػتحؽ أو كانػت لػو
قيم ػػة أعمػ ػ

 ،وم ػػف ىن ػػا ف ن ػػو إذا ك ػػاف الم ػػاؿ القيم ػػي م ػػا يػ ػزاؿ ف ػػي حي ػػازة الق ػػابض غي ػػر

المستحؽ لو ف نو يتعػيف عميػو رده إلػ المػوفي،و ىكػذا فمقػد ذكرنػا أنفػاً أف المػادتيف  452و

 )033مػػدني أردنػػي ،قػػد أوردتػػا حكم ػاً عام ػاً ب ػ لزاـ القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ بػػرد مػػا قبضػػو،
وسواء كاف ما ً قيمياً أو نقوداً أو مثميات ،وعميو فػ ذا كػاف المػاؿ القيمػي

يػزاؿ فػي حيػازة

ىػ ػػذا القػ ػػابض فيتو ػ ػػب عميػ ػػو أف يػ ػػرده ،وبعبػ ػػارة أخػ ػػرى ،ف نػ ػػو إذا كػ ػػاف المػ ػػوف بػ ػػو مػ ػػف

القيميػػات ،س ػ واء كانػػت مػػف المنقػػو ت أـ مػػف العقػػارات ،كػػاف لممػػوفي اسػػتردادىا إذا كانػػت
قا مة ،ولو في سبيؿ ذلؾ أف ير ع إما بدعوى ا سػتحقاؽ وىػي دعػوى عينيػة ،وامػا بػدعوى
غيػػر المسػػتحؽ وىػػي دعػػوة شخصػػية

بو .)50

يكمػػؼ فييػػا المػػوفي ب ثبػػات ممكيتػػو لمشػػيء المػػوف

ف ما رفع دعوى ا ستحقاؽ فتكوف حيف يكوف الموفي ىو مالػؾ العػيف المقبوضػة

بغيػػر حػػؽ ،لػػذا عميػػو ىنػػا أي المػػوفي إثبػػات ممكيتػػو ليػػا ،أمػػا دعػػوى غيػػر المسػػتحؽ فيرفعيػػا
المػػوفي حت ػ لػػو كػػاف غيػػر مالػػؾ لمعػػيف المقبوضػػة ،لػػذا فػػم يمػػزـ فػػي ىػػذه الحالػػة ب ثبػػات

ممكيتػػو ليػػا  ،)54لكػػف المشػػكمة تثػػور ىنػػا فػػي حالػػة مػػا إذا أح ػدث القػػابض تمف ػاً فػػي العػػيف
المقبوضة ،إذ ن د القانوف المصري يميز بيف القابض حسف النيػة والقػابض سػيء النيػة فػي
م ػػدى تحدي ػػد مس ػػؤولية الق ػػابض لغي ػػر المس ػػتحؽ ع ػػف ى ػػذا التم ػػؼ ،فن ػػده

يق ػػـ مس ػػؤولية

القػػابض حسػػف النيػػة عػػف ىػػذا التمػػؼ إ بعػػد عممػػو بعػػدـ اسػػتحقاقو لمعػػيف ،بمعن ػ أنػػو إذا
كانػػت العػػيف التػػي تسػػمميا القػػابض بحسػػف نيػػة

ت ػزاؿ قا مػػة فػػي حيازتػػو و ػػب عميػػو ردىػػا

بػػذاتيا وبالحالػػة التػػي تكػػوف عمييػػا وقػػت رفػػع الػػدعوى ألنػػو كػػاف قبػػؿ ذلػػؾ يعتقػػد بحسػػف نيػػة
ممكيتػػو ىػػذه العػػيف ،و يس ػ ؿ الشػػخذ عػػف كيفيػػة اسػػتعمالو ممكػػو ،و عمػػا يحدثػػو بػػو مػػف
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تمؼ ،ف ذا أحػدث بيػا تمفػاً بعػد رفػع الػدعوى كػاف مسػؤو ً عػف ذلػؾ مسػؤولية مػف يتمػؼ ممػؾ

غيره.

أمػػا التمػػؼ أو ال ػػنقذ المػػذاف يحػػدثيما ب ػػالعيف قبػػؿ رفػػع ال ػػدعوى عميػػو فػػم يسػ ػ ؿ

عنيما إ بقدر ما عاد عميو مف فا دة ترتبت عم ىذا الػنقذ أو التمػؼ المػادة 4 / 540

مػػدني مصػػري) أي أف الت ازمػػو ،فيمػػا يتعمػػؽ بػػالتمؼ أو الػػنقذ المحػػؽ لرفػػع الػػدعوى عميػػو

يتعػػيف وفق ػاً لقواعػػد المسػػؤولية المدنيػػة ،أمػػا الت ازمػػو فيمػػا يتعمػػؽ بمػػا قبػػؿ ذلػػؾ فيتحػػدد وفق ػاً
لقواعد اإلثراء عم حساب الغير فقط .)51

أما في حالة سوء نية القابض ف نو يتـ التشديد في مسؤوليتو ،ذلػؾ أنػو إذا كانػت

العػػيف التػػي تسػػمميا القػػابض بسػػوء نيػػة

ت ػزاؿ قا مػػة فػػي حيازتػػو و ػػب عميػػو ردىػػا بػػذاتيا

بالحالة التي تسمميا عمييا وكاف مسؤو ً عف كؿ تمؼ أصابيا ولو بسػبب أ نبػي ،ألف سػوء
نيتػػو عنػػد قبضػػيا ت عمػػو معػػذ اًر لردىػػا منػػذ ذلػػؾ الحػػيف وممزم ػاً بتعػػويض المػػوفي عػػف كػػؿ
ضػ ػػرر يصػ ػػيبو بسػ ػػبب الت ػ ػ خر فػ ػػي الػ ػػرد ،إ إذا اسػ ػػتطاع أف يثبػ ػػت أف ىػ ػػذا التمػ ػػؼ كػ ػػاف
سيص ػ ػػيبيا ول ػ ػػو بقي ػ ػػت بي ػ ػػد الم ػ ػػوفي ،الم ػ ػػادة  544والم ػ ػػادة  501والم ػ ػػادة  544م ػ ػػدني

مصري)) .)52

أمػػا فػػي إطػػار القػػانوف المػػدني األردنػػي ،فيتو ػػب عمينػػا بيػػذا الصػػدد ،الر ػػوع إل ػ

القواعد العامة في الحيازة ،حيث ن د أف ىذه القواعد تميػز بػيف الحػا ز حسػف النيػة والحػا ز
سػػيء النيػػة ،بالنس ػػبة لمػػدى مس ػػؤولية الحػػا ز ع ػػف تمػػؼ الع ػػيف المقبوضػػة ،كم ػػا

بػػد م ػػف

اإلش ػػارة ف ػػي ى ػػذا الص ػػدد ،إلػ ػ أف بع ػػض الب ػػاحثيف ف ػػي الق ػػانوف الم ػػدني األردن ػػي وبع ػػد أف
أشػػاروا إل ػ أف القػػانوف المػػدني األردنػػي

يميػػز بػػيف القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ حسػػف النيػػة

وبػػيف سػػيء النيػػة ،إ أنيػػـ عػػادوا وت ار ع ػوا عػػف رأييػػـ ىػػذا ،عنػػدما بحث ػوا فػػي مس ػ لة مػػدى
التزاـ القابض برد األشياء المقبوضة ،وقرروا أنو يتو ب التمييز بينيما اسػتناداً إلػ القواعػد

العامػة فػػي الحيػػازة ،فالػػدكتور أنػور سػػمطاف يػػذكر وبػػالحرؼ الواحػد  :غيػػر أننػػا نػػزو ً عمػ

مقتضػػيات العدالػػة ،نػػرى أف نسترشػػد بمػػا أورده المشػػرع األردنػػي فػػي ش ػ ف مسػػؤولية الحػػا ز
ف ذا كاف الموف لو حسف النية أخذنا بحكـ المادة  4 / 5551مدني أردني) والتػي تقضػي

ب نو

يكوف الحا ز حسف النية) مسػؤو ً عمػا أصػاب الشػيء مػف ىػمؾ أو تمػؼ إ بقػدر
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م ػػا ع ػػاد عمي ػػو م ػػف تعويض ػػات أو ت مين ػػات ترتب ػػت عمػ ػ ى ػػذا الي ػػمؾ أو التم ػػؼ ،واذا ك ػػاف
الموف لو سيء النيػة ،وعمػ المػوفي إثبػات ذلػؾ أخػذنا بحكػـ المػادة  5552مػدني) ،التػي

تقرر أنو إذا كاف الحا ز سيء النية ف نػو يكػوف مسػؤو ً عػف ىػمؾ ىػذا الشػيء أو تمفػو ولػو
يد لو فيو .)53

وقع ذلؾ بسبب

ف مػػا بخصػػوذ الحػػا ز حسػػف النيػػة ،فقػػد نصػػت المػػادة  4 / 5551مػػدني أردنػػي

عمػ أنػػو :

يكػػوف الحػػا ز حسػػف النيػػة) مسػػؤو ً عمػػا أصػػاب الشػػيء مػػف ىػػمؾ أو تمػػؼ

إ بمقػػدار مػػا عػػاد عميػػو مػػف تعويضػػات أو ت مينػػات ترتبػػت عم ػ ىػػذا اليػػمؾ أو التمػػؼ ،

حيث ن د أف ىذه المادة تقرر صراحة عدـ مسؤولية الحا ز حسف النيػة عمػا يصػيب العػيف
مف تمؼ ب طمؽ ،أي ولو وقع ىذا التمػؼ بسػبب انتفػاع الحػا ز بػو،الميـ إ إذا حصػؿ ىػذا

الحا ز عم نفع راء ىذا التمؼ ،كما لو وقػع التمػؼ بخطػ الغيػر واسػتحؽ الحػا ز تعويضػاً
ع ػػف ذل ػػؾ أو كان ػػت الع ػػيف مؤمنػ ػاً عميي ػػا وحص ػػؿ الح ػػا ز عمػ ػ مبمػ ػ التػ ػ ميف ،فػ ػ ف مبمػ ػ

التعػػويض أو بػػدؿ التػ ميف يػػؤوؿ إلػ المالػػؾ الحقيقػػي ليػػذه العػػيف ،ومثػػؿ ىػػذا الحكػػـ ينطبػػؽ
عمػ حالػػة تمػػؼ العػػيف المػػوف بيػػا إلػ القػػابض حسػػف النيػػة لعػػيف غيػػر مسػػتحقة لػػو ،وذلػػؾ

طبقػ ػاً لم ػػا توص ػػمنا إلي ػػو آنفػ ػاً ف ػػي تفس ػػيرنا لمم ػػادة  )033م ػػدني أردن ػػي ،م ػػف أف اس ػػت مء
غمػػوض ىػػذه المػػادة وسػػد الػػنقذ الحاصػػؿ فييػػا يقتضػػياف قيػػاس آثػػار دفػػع غيػػر المسػػتحؽ
عم آثار الحيازة ،وعميو ف ذا حػدث تمػؼ لمعػيف المقبوضػة ،ألي سػبب ولػو بتعػدي القػابض

غير المستحؽ ف نو

يكوف مسؤو ً عف ىذا التمؼ ،وانمػا يمػزـ بػرد ىػذه العػيف عمػ حالتيػا

وقت إعذاره مف قبؿ الموفي ،إ إذا حصؿ لػو نفػع ػراء ىػذا التمػؼ فيمزمػو فػي ىػذه الحالػة
دفع ما انتفع بو بيذا الصدد إل الموفي.

ف مػػا إذا كػػاف الحػػا ز سػػيء النيػػة فقػػد تشػػددت المػػادة  )5552مػػدني أردنػػي ،فػػي

ترتيػب مسػػؤوليتو عػػف تمػؼ الشػػيء بػ ف وصػمت بيػػذه المسػػؤولية إلػ أقصػ حػػدودىا ،حتػ

أنيا ألزمتو بالمسؤولية عف ىذا التمؼ ولو حصػؿ بػالقوة القػاىرة ،إذ نصػت ىػذه المػادة عمػ
أنو إذا كاف الحا ز سيء النية ف نو يكوف مسؤو ً عف ىمؾ الشيء أو تمفػو ولػو وقػع ذلػؾ
بسبب

يد لو فيو  ،وعميو وقياساً عم ذلؾ ف نو إذا تمفت العيف المقبوضة وىػي تحػت يػد

الموف لو بيا ،غير المسػتحؽ ليػا ،ف نػو يكػوف مسػؤو ً لػيس فقػط عػف رد ىػذه العػيف التالفػة
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بحالتيػا إلػ المػوفي بػؿ وكػذلؾ بتعويضػو عمػا أنقصػػو ىػذا التمػؼ مػف قيمتيػا حتػ لػو كػػاف

مصػػدر ىػػذا التمػػؼ القػػوة القػػاىرة ،)54 ،وىكػػذا ف ننػػا ن ػػد تطػػابؽ األحكػػاـ ال ػواردة فػػي القػػانوف
المدني األردني مع تمؾ الواردة في القانوف المدني المصري بيذا الصدد.

ثالثاً  :حدود التزام القابض بتعويض الموفي

في حالة هالك العين

تيمػؾ ،وبالتػالي يبقػ المػوف لػو بغيػر المسػتحؽ مسػؤو ً

ابتداء نقوؿ أف النقػود والمثميػات
ً
عف ردىا كما أوضحناه أنفاً ،غير أف األمواؿ القيمية تيمؾ إذ
في الوفاء ،كما أنو

يقوـ بعضػيا مكػاف بعػض

بد مف التمييز بيف اليمؾ والتمؼ ،إذ التمؼ معنػاه حصػوؿ تعيػب أو

نقذ في الشيء مع بقا و قا ماً ،أما اليمؾ فمعناه أف يتضرر الشػيء كميػاً بحيػث

قا ماً.

يعػود

واذا كنػػا عال نػػا مػػدى مسػػؤولية القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ أنف ػاً فػػي حالػػة بقػػاء العػػيف

قا مة ،ف ننا نعالج حدود ىذه المسؤولية ىنا ،في حالة ىمؾ ىذه العيف :
نمحظ أف الفقو المصري

)55

وىو يبحث في مسؤولية القابض لغير المستحؽ عػف

ىػػمؾ العػػيف المػػوف بيػػا تحػػت يػػده ،قػػد ر ػػع إل ػ القواعػػد العامػػة فػػي الحيػػازة لتحديػػد ىػػذه
المسؤولية ،وبالتالي فقد ميز بيذا الصدد بيف القابض حسف النية وبيف سيء النية:
أما بخصوذ حسػف النيػة ،فقػد نصػت المػادة  )4/540مػدني مصػري عمػ أنػو:
يكوف الحا ز مسؤو ً عما يصيب الشيء مػف ىػمؾ أو تمػؼ إ بقػدر مػا عػاد عميػو مػف

فا دة ،ترتبت عمػ ىػذا اليػمؾ أو التمػؼ وعميػو وقياسػاً عمػ الحكػـ الػوارد فػي ىػذا الػنذ
ف نو إذا ىمكت العيف فػي يػد قابضػيا حسػف النيػة ،قبػؿ عممػو بعػدـ اسػتحقاقو ليػا ،انقضػ

التزامو بالرد .ولو كاف قػد تسػبب فػي ىػمؾ ىػذه العػيف بفعمػو ،غيػر أنػو إذا ترتػب عمػ ىػذا
اليػػمؾ فا ػػدة لممػػوف لػػو حسػػف النيػػة ،كمػػا لػػو اسػػتحؽ مبم ػ ت ػ ميف عػػف ىػػمؾ العػػيف ،أو
ىمكت العيف إلنقاذ ماؿ أخر لمموف لو ف نو يمػزـ أي المػوف لػو بػ ف يػدفع لممػوفي بقػدر مػا

عاد عميو مف فا دة .)43
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أمػػا إذا كػػاف الحػػا ز سػػيء النيػػة ،ف نػػو يكػػوف مسػػؤو ً عػػف ىػػمؾ الشػػيء حت ػ لػػو

ىمػؾ الشػيء بػػالقوة القػاىرة ،وعمػ ذلػػؾ نصػت المػادة  )544مػػدني مصػري ب نػو إذا كػػاف

الحا ز سيء النية ف نو يكوف مسؤو ً عف ىػمؾ الشػيء أو تمفػو ولػو كػاف ناشػ اً عػف حػادث
مفػػا

 ،إ إذا أثبػػت أف الشػػيء كػػاف ييمػػؾ أو يتمػػؼ ولػػو كػػاف باقيػاً فػػي يػػد مػػف يسػػتحقو ،

ولػػذا وقياس ػاً عم ػ الحكػػـ ال ػوارد بيػػذه المػػادة ،ف نػػو إذا ىمكػػت العػػيف وىػػي تحػػت يػػد القػػابض

لغيػػر المسػػتحؽ سػػيء النيػػة ،ف نػػو يكػػوف مسػػؤو ً عػػف ىمكيػػا حت ػ لػػو كانػػت العػػيف ىمكػػت
بالقوة القاىرة ،ما لـ يثبت القابض سيء النية أف اليمؾ كاف سيصػيبيا حتػ لػو كانػت فػي

حيازة الموفي ،كما لو ىمكت العيف بعيب ذاتي فييا.

أما في إطار القانوف المدني األردني ،فقد كنػا أوردنػا أنفػاً نػذ المػادتيف /5551

 4و  )5552مػػف القػػانوف المػػدني األردنػػي والمت ػيف ميزتػػا بخصػػوذ المسػػؤولية عػػف ىػػمؾ

العػػيف أو تمفيػػا مػػا بػػيف الحػػا ز حسػػف النيػػة والحػػا ز سػػيء النيػػة ،فقػػررت المػػادة )5/5551
ع ػػدـ مس ػػؤولية الح ػػا ز حس ػػف الني ػػة ع ػػف ى ػػمؾ الع ػػيف ،ف ػػي ح ػػيف ق ػػررت الم ػػادة )5552

مسؤولية الحا ز سيء النية عف اليمؾ الذي يصيب العيف ،حتػ لػو وقػع ىػذا اليػمؾ بقػوة
قػ ػػاىرة ،وىنػ ػػا ف ننػ ػػا نقػ ػػيس مػ ػػدى مسػ ػػؤولية المػ ػػوف لػ ػػو غيػ ػػر المسػ ػػتحؽ عػ ػػف ىػ ػػمؾ العػ ػػيف

المقبوض ػػة ،عمػ ػ م ػػا ورد ف ػػي الم ػػادتيف 5/5551و  )5552بي ػػذا الص ػػدد ،فيك ػػوف غي ػػر
مسؤوؿ عف ىمؾ ىذا الشيء إذا كاف حسف النية ،ويكوف مسؤو ً عنو إذا كػاف سػيء النيػة
حت لو ىمكػت العػيف بػالقوة القػاىرة ،ولكػف مػاذا لػو ىمكػت العػيف بعيػب ذاتػي فييػا ،كمػا لػو

كانت عم سبيؿ المثاؿ حصاناً ومات لكبر سنو ،حيػث رأينػا أف القػانوف المصػري قػد نػذ

صػراحةً عمػ عػػدـ مسػػؤولية الحػػا ز سػػيء النيػػة فػػي ىػػذه الحالػػة ،وذلػػؾ كػػوف العػػيف سػػتيمؾ

حت لو بقيت فػي حيػازة مالكيػا الحقيقػي ،واننػي أمػاـ عػدـ و ػود نػذ فػي القػانوف األردنػي
يع ػػالج ى ػػذه الحال ػػة ،أرى أف قواع ػػد العدال ػػة تقتض ػػيو ،ذل ػػؾ أن ػػو ل ػػيس م ػػف العدال ػػة أف يسػ ػ ؿ

الحا ز سيء النيػة عػف ىػمؾ العػيف إذا ىمكػت لعيػب ذاتػي فييػا ،بحيػث أنيػا لػو بقيػت عنػد
مالكيا الحقيقي كانت ستيمؾ.
والسؤاؿ الذي يطرح نفسو بعد ذلؾ ،ىػو مػا ىػو الوقػت الػذي تقػدر فيػو قيمػة العػيف

اليالكة ،وصو ً إل تعويض الموفي في موا يػة المػوف لػو بغيػر المسػتحؽ سػيء النيػة؟؟،
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حيػػث ن ػػد أف المػػادة  )544مػػدني مصػػري المتقػػدـ ذكرىػػا قػػد أ ابػػت عم ػ ىػػذا الس ػؤاؿ،
حيث يفيـ منيا أنو :إذا ىمكػت العػيف أو تمفػت أو ضػاعت فػي يػد المػدفوع لػو سػيء النيػة،

ف نو يمتزـ برد قيمتيا وقت اليمؾ أو الضياع .)45

أما في إطار القانوف المدني األردني فمػيس ثمػة نػذ يعػالج ىػذه الحالػة سػواء فػي

التنظػيـ القػػانوني لقػػبض غيػر المسػػتحؽ أو فػػي التنظػيـ القػػانوني لمحيػػازة ،لػذا فػ نني أرى أنػػو
بػػد مػػف الر ػػوع إل ػ أقػػرب األح ػواؿ القانونيػػة إل ػ دف ػع غيػػر المسػػتحؽ بسػػوء نيػػة أو إل ػ
الحيازة بسؤ نية ،وليس أقرب إلييمػا مػف الغصػب ،حيػث ن ػد أف المػادة  )5 / 435مػدني

أردني قد نصت عم ما يمي :

 - 5عم اليد ما أخذت حت تؤديو  – 4فمف غصب ماؿ غيػره و ػب عميػو رده إليػو
بحالتػػو التػػي كػػاف عمييػػا عنػػد الغصػػب فػػي مكػػاف غصػػبو  -0ف ػ ف اسػػتيمكو أو أتمفػػو أو
ضػػاع منػػو أو تمػػؼ بتعديػػو أو بػػدوف تعديػػو فعميػػو مثمػػو أو قيمتػػو يػػوـ الغصػػب وفػػي مكػػاف
الغصب .

حي ػػث ن ػ ػػد أف ى ػػذه المػ ػػادة صػ ػريحة فػ ػػي أف وق ػػت تقػ ػػدير التع ػػويض عػ ػػف ىػ ػػمؾ

المغصػػوب ىػػو يػػوـ الغصػػب ،لػػذا ف ننػػا وقياسػاً عمػ ذلػػؾ نسػػتطيع القػػوؿ أنػػو يتو ػػب تقػػدير
قيمػػة العػػيف اليالكػػة بيػػد القػػابض ليػػا سػػيء النيػػة حسػػب قيمتيػػا يػػوـ قبضػػيا ،وبػػذلؾ يفتػػرؽ
القػػانوف األردنػػي عػػف القػػانوف المصػػري بيػػذا الصػػدد ،ذلػػؾ أف القػػانوف المصػػري ي عػػؿ ذلػػؾ
يوـ ىمؾ العيف أو يوـ ضياعيا ،في حيف أف القانوف األردني ي عمو يوـ قبضيا.

ولكف السؤاؿ الذي يطرح نفسو بعػد ذلػؾ ىػو ،ىػؿ تنطبػؽ ىػذ القاعػدة فػي حػاؿ لػو
عمـ القابض لغير المستحؽ حسف النيػة بػ ف العػيف المقبوضػة ليسػت مسػتحقة لػو ،وىػؿ مػف

ضرورة إلعذاره بالرد في ىذه الحالة ؟.

و واباً عم ىذا وذاؾ ،نقوؿ أنو يتو ب التمييز بيف القابض حسف النيػة والقػابض

سيء النية بيذا الصدد ،ذلؾ أنو إذا كاف القػابض لغيػر المسػتحؽ سػيء النيػة ،أي إنػو كػاف

يعمـ أف العيف المقبوضة ليست مستحقة لو وقت القبض ،ف نو يكوف معذ اًر بقػوة القػانوف مػف
وقػػت القػػبض وبالتػػالي فيػػو يمػػزـ بػػالرد مػػف وقػػت القػػبض دوف حا ػػة إلعػػذار ،ومػػف ثػػـ ف نػػو

يتحمؿ مسؤولية ىمؾ العيف فور قبضو ليا ،وىذا الحكـ ىػو تطبيػؽ مباشػر لمقاعػدة العامػة
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الػواردة بػػنذ المػػادة  )0/024مػػدني أردنػػي ،والتػػي نصػػت عمػ أنػػو :

ضػػرورة إلعػػذار

المػديف .....إذا كػاف محػؿ ا لتػزاـ رد شػيء يعمػـ المػديف أنػػو مسػروؽ أو شػيء تسػػممو دوف
حؽ وىو عالـ بذلؾ  ،وبمفيوـ المخالفة نستنتج أنو إذا كاف القػابض لغيػر المسػتحؽ حسػف
النيػة ،ف نػػو

يكفػػي أف يعمػػـ بعػد ذلػػؾ أف العػػيف ليسػػت مسػػتحقة لػو ،بػػؿ أنػػو يتو ػػب إعػػذاره

لمرد وعميو فم يتحمؿ ىذا القابض تبعة ىمؾ العيف إ بعػد اإلعػذار مػف المػوفي ،أمػا قبػؿ
اإلع ػػذار ف ن ػػو

يتحم ػػؿ تبع ػػة الي ػػمؾ ،وعمي ػػو فػ ػ ف ىمك ػػت الع ػػيف بع ػػد اإلع ػػذار ،ف ن ػػو م ػػف
يتحمػػؿ قيمتيػػا بتػػاريع القػػبض ،بػػؿ بتػػاريع اإلعذارألنػػو قبػػؿ اإلعػػذار

الناحيػػة القانونيػػة

يمكف قانوناً تطبيؽ قواعد الغصب عميو أمػا بعػد اإلعػذار ف نػو يصػبا سػيء النيػة ،وبالتػالي
نس ػػتطيع تطبي ػػؽ قواع ػػد الغص ػػب بي ػػذا الص ػػدد عمي ػػو ،وبالتحدي ػػد الحك ػػـ الػ ػوارد ف ػػي الم ػػادة
 )0/435مدني أردني المتقدـ ذكرىػا والتػي ألزمػت القػابض بػرد قيمػة العػيف اليالكػة حسػب

قيمتيػػا وقػػت الغصػػب وبمعن ػ آخػػر ،ف ػ ف القػػابض حسػػف النيػػة

يعتبػػر غاصػػباً ،إ مػػف

تاريع إعذاره بالرد ،وعميو فيمزـ بتعويض الموفي حسب قيمة ىذه العيف بتػاريع تغيػر صػفتو
مف قابض حسف النية أو حا ز حسف النية إل غاصب ،وىو تاريع إعذاره بالرد

رابعاً  :حدود التزام القابض لغير المستحق

في حالة التصرف بالعين المقبوضة

تتعػرض ىػذه الحالػػة ،لمسػ لة تصػػرؼ المػوف لػو بغيػػر المسػتحؽ إلػ الغيػر بػػالبيع

ػداء نقػ ػػوؿ أف ىػ ػػذه الحالػ ػػة غيػ ػػر متصػ ػػورة فيمػ ػػا لػ ػػو كػ ػػاف المػ ػػاؿ المقبػ ػػوض
أو باليبػ ػػة ،وابتػ ػ ً
المتص ػػرؼ في ػػو نق ػػوداً أو م ػػا ً مثميػ ػاً ،وذل ػػؾ أف النق ػػود ى ػػي قابم ػػة لموف ػػاء فيي ػػا دا مػ ػاً ،وأف
المثميػػات يقػػوـ بعضػػيا مقػػاـ بعػػض فػػي الوفػػاء ،لػػذا ف ػ ف ىػػذه الحالػػة مقتص ػرة عم ػ المػػاؿ

القيمػػي الػػذي

تقػػوـ آحػػاده محػػؿ بعضػػيا فػػي الوفػػاء،و عميػػو ف ػ ف األمػػر بيػػذا الصػػدد

يخرج عف فرضيف :
الفرض األول

أف يتمم ػػؾ المتص ػػرؼ إلي ػػو الع ػػيف المقبوض ػػة دوف و ػػو ح ػػؽ ،عمػ ػ أس ػػاس قاع ػػدة

التقادـ المكسػب ،أو عمػ أسػاس قاعػدة الحيػازة فػي المنقػوؿ بحسػف نيػة سػند الممكيػة ،وذلػؾ
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يكفػي بحػػد ذاتػو نتقػػاؿ ممكيتيػػا

إلػ الغيػر ،وذلػػؾ ألف القػابض فػي ىػػذه الحالػة يبيػع أو ييػػب ممػؾ الغيػر ،وعميػػو فػم يتممػػؾ
الغيػػر العػػيف المتصػػرؼ بيػػا فػػي ىػػذه الحالػػة ،إ إذا ت ػوافرت لديػػو شػػروط التقػػادـ المكسػػب

بالنسبة لمعقارات غير المس مة ،أو شروط التممؾ بالحيازة بالنسبة لممنقو ت.
الفرض الثاني
أف

تتوفر شروط التقادـ الكسب أو شروط قاعدة الحيازة في المنقػوؿ بحسػف نيػة

سند الممكية ،بالنسبة لممتصرؼ إليو لتممؾ العيف المقبوضة دوف و و حؽ.

نبادر إل القوؿ أف المشرع األردني لـ يعالج ىذه الحالة في تنظيمػو لقواعػد قػبض

غيػػر المسػػتحؽ ،لػػذا

منػػاذ مػػف الر ػػوع إل ػ القواعػػد العامػػة فػػي الحيػػازة لتقػػديـ الحمػػوؿ

القانونية ليذا الموضوع.

ف مػػا بخصػػوذ الفػػرض األوؿ ،ف ػ ف المػػادة  5/5544مػػدني أردنػػي) قػػد حػػددت
شػػروط التقػػادـ المكسػػب بالنسػػبة لمعقػػارات والحقػػوؽ العينيػػة العقاريػػة غيػػر المس ػ مة ،بنصػػيا
عم ػ أن ػػو :إذا وقع ػػت الحي ػػازة عمػ ػ عق ػػار أو حػػؽ عين ػػي عق ػػاري وغي ػػر مسػ ػ ؿ ف ػػي دا ػ ػرة

التس يؿ واقترنت الحيازة بحسف نية واسػتندت فػي الوقػت ذاتػو إلػ سػبب صػحيا فػ ف المػدة
التي تمنع مف سماع الدعوى تكوف سبع سنوات .
في حيف أف المػادة  ،)4/5544قػد حػددت حػا ت السػبب الصػحيا بنصػيا عمػ
أنػو  :والسػػبب الصػػحيا ىػػو سػػند أو حػػادث يثبػػت حيػػازة العقػػار ب حػػدى الوسػػا ؿ التاليػػة...:

ال يبة بيف األحياء وبعوض أو بغير عوض أو الفراغ أو البيع الرسمي أو العادي .

كما حددت المادة  )5545شروط تممؾ المنقوؿ بالحيازة بنصػيا عمػ أنػو -5 :

تسػػمع دع ػػوى المم ػػؾ عم ػ م ػػف ح ػػاز منقػػو ً أو حقػ ػاً عينيػ ػاً عم ػ منق ػػوؿ أو س ػػند لحامم ػػو

وكانت حيازتو تستند إل سبب صػحيا وحسػف النيػة – 4 .وتقػوـ الحيػازة بػذاتيا قرينػة عمػ

الممكية ما لـ يثبت ذلؾ .

وعمي ػػو وبالنس ػػبة لمف ػػرض األوؿ ف ن ػػو إذا تمم ػػؾ المتص ػػرؼ إلي ػػو الع ػػيف المقبوض ػػة
أصمً مف قبؿ الموف لو بغير المستحؽ ،وقامػت شػروط التقػادـ الكسػب أو التممػؾ بالحيػازة
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بالنسػػبة إليػػو وفق ػاً لمػػا تحػػدده المادت ػاف المػػذكورتاف ،ف نػػو

يبق ػ أمػػاـ المػػوفي إ مطالبػػة

الموف لو بقيمة ىذه العيف :

فػ ف كػاف المػوف لػو بغيػر المسػتحؽ حسػف النيػة ف نػو برأينػا يمػزـ بػ ف يػدفع لممػوفي

مق ػػدار م ػػا ع ػػاد عمي ػػو م ػػف نف ػػع ػ ػراء تص ػػرفو ،وذل ػػؾ قياسػ ػاً عمػ ػ م ػػا نص ػػت عمي ػػو الم ػػادة

 4/5551مدني أردني) المتقدـ ذكرىػا حػوؿ مسػؤولية الحػا ز حسػف النيػة عػف ىػمؾ العػيف

يكػوف مسػؤو ً عػف ىػمؾ العػيف إ بقػدر

المقبوضة ،والتي قررت ب ف الحا ز حسف النيػة

مػػا عػػاد عميػػو ػراء ىمكيػػا مػػف ت مينػػات أو تضػػمينات ،وعميػػو وحيػػث أف ىػػذه العػػيف التػػي

تصرؼ فييا الموف لػو بغيػر المسػتحؽ ىػي فػي حكػـ اليالكػة بالنسػبة لممػوفي طالمػا أنػو
يسػػتطيع اسػػتردادىا ،ف نػػو

يبق ػ أمامنػػا إ تطبيػػؽ نػػذ المػػادة  )4/5551بيػػذا الصػػدد،

وبحيث أنو إذا قاـ الموف لو غيػر المسػتحؽ ببيعيػا فيمػزـ ت ػاه المػوفي بػالثمف الػذي قبضػو

مف المتصرؼ إليو ػراء ىػذا البيػع ،أمػا إذا وىبيػا فػم يمػزـ ت اىػو بشػيء إ إذا عػاد عميػو
نفػػع ػراء ىػػذه اليبػػة ،كمػػا لػػو كانػػت بعػػوض ،إذ يمػػزـ فػػي ىػػذه الحالػػة ت ػػاه المػػوفي بمقػػدار

النفع أو العوض ،الذي عاد عميو راء ىكذا ىبة.

أما إذا كاف الموف لو بغير المسػتحؽ سػيء النيػة ،ف نػو وقػد تممػؾ المتصػرؼ إليػو

العػػيف المقبوضػػة ،بالتقػػادـ المكسػػب أو الحيػػازة ف نيػػا تصػػبا بحكػػـ اليالكػػة بالنسػػبة لممػػوفي،
ل ػػذا فبرأين ػػا يتو ػػب تطبي ػػؽ حك ػػـ الم ػػادة  )5552م ػػدني أردن ػػي والمتق ػػدـ ذكرى ػػا ،والمتعمق ػػة
بمس ػػؤولية الح ػػا ز س ػػيء الني ػػة ع ػػف ى ػػمؾ الع ػػيف ،وك ػػذلؾ الم ػػادة  )0/435م ػػدني أردن ػػي

والمتقػدـ ذكرىػػا ىػػي أيضػاً ،والتػي تمػػزـ الغاصػػب بػ ف يػػدفع إلػ صػػاحب العػػيف قيمتيػػا وقػػت
الغصػػب ،وعميػػو فيتو ػػب عم ػ المػػوف لػػو بغيػػر المسػػتحؽ ،بيػػذا الصػػدد أف يػػدفع لممػػوفي
قيمػػة العػػيف وحسػػبما كانػػت عميػػو ىػػذه القيمػػة وقػػت قبضػػيا ،وذلػػؾ حت ػ لػػو أنػػو بػػاع العػػيف

بثمف أقؿ مف قيمتيا وقت قبضيا أو أنو تبرع بيا.
أمػػا بخصػػوذ الفػػرض الثػػاني وحيػػث

تتػوافر شػػروط التقػػادـ المكسػػب أو التممػػؾ

بالحيازة بالنسبة لممتصرؼ إليو ،ف نو يكػوف مػف حػؽ مالكيػا األصػمي سػواء كػاف المػوفي أو
غيره أف يرفع دعوى ا ستحقاؽ عم المتصرؼ إليو ،ألنيا تظؿ في ىذه الحالة باقيػة عمػ

ممؾ مالكيا األصمي.
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وعم ػ سػػبيؿ المقارنػػة ف ننػػا ن ػػد فػػي إطػػار القػػانوف المصػػري أنػػو وازاء عػػدـ تنظػػيـ
ىذا الموضوع مف خمؿ النصوذ القانونيػة المتعمقػة بػدفع غيػر المسػتحؽ ،فقػد اسػتند الفقػو

المصري إل القواعد العامة في إي اد الحموؿ القانونية لممسا ؿ التي يثيرىا ىذا الموضوع.

وعميو ففي حالة تصرؼ الموف لو بغيػر المسػتحؽ حسػف النيػة بػالعيف المقبوضػة،

ف نو إذا خرج الشيء مف الموفي إل يد أخرى ،كاف لمموفي أف يختػار أحػد طػريقيف ،ف مػا
أف ير ػػع عم ػ المػػوف لػػو بػػدعوى شخصػػية ىػػي دعػػوى اسػػترداد غيػػر المسػػتحؽ ،أو ير ػػع
عم الغير الذي انتقؿ إليػو الشػيء بػدعوى عينيػة ىػي دعػوى ا سػتحقاؽ ،ففػي العمقػة بػيف
الموفي والمػوف لػو حسػف النيػة إذا تصػرؼ ىػذا األخيػر فػي الشػيء بعػوض و ػب عميػو أف

يػػرد مػػا قبضػػو مػػف عػػوض إل ػ المػػوفي ،واذا تصػػرؼ بغيػػر عػػوض فػػم يكػػوف مسػػؤو ً عػػف
شػػيء ،وفػػي العمقػػة مػػا بػػيف المػػوفي والغيػػر الػػذي انتقػػؿ إليػػو الشػػيء يعتبػػر التصػػرؼ الػػذي

صػػدر مػػف المػػوف لػػو إلػ ىػػذا الغيػػر تصػػرفاً مػػف غيػػر مالػػؾ ،فػػم يسػػري فػػي حػػؽ المػػوفي،
ويسػتطيع ىػػذا األخيػر أف يسػػترد الشػيء مػػف الغيػر بػػدعوى ا سػتحقاؽ ،يسػػتوي فػي ذلػػؾ أف
يكوف التصرؼ الذي صػدر إلػ الغيػر بعػوض أو بغيػر عػوض ،وىػذا مػا لػـ يكػف الغيػر قػد

كسب ممكية الشيء بسبب أخر كالتقػادـ أو الحيػازة إذ فػي ىػذه الحالػة

عميػػو بشػػيء  ،)44غيػػر أف ذلػػؾ

يسػتطيع أف ير ػع

يعفػػي القػػابض المػػوف لػػو مػػف المسػػؤولية ت ػػاه المػػوفي

طالمػػا أف ىػػذا األخيػػر قػػد تصػػرؼ بػػالعيف المقبوضػػة بعػػوض ،ذلػػؾ أف القػػابض

يمػػزـ بػ ف

يرد إ ما قبضو في مقابؿ التصرؼ في العيف إف كاف قد قبض شي اً ،أمػا إف كػاف تصػرفو

تبرعاً فم يمزـ بشيء  ،)40وىكذا ف ف أحكاـ تصرؼ القابض حسف النية لغيػر المسػتحؽ فػي
العػػيف المقبوضػػة فػػي القػػانوف المصػػري يتطػػابؽ مػػع مػػا اسػػتنبطناه بيػػذا الصػػدد فػػي القػػانوف

األردني.

ف مػػا إذا كػػاف القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ سػػيء النيػػة وتصػرؼ فػػي العػػيف المقبوضػػة،

ف نو إذا خرج الشيء مف يد الموف لو ليػد أخػرى كػاف لممػوفي بػ ف ير ػع عمػ المػوف لػو
ب ػػدعوى اس ػػترداد غي ػػر المس ػػتحؽ أو ير ػػع عمػ ػ الغي ػػر ال ػػذي انتق ػػؿ إلي ػػو الش ػػيء ب ػػدعوى
ا س ػػتحقاؽ ،فف ػػي العمق ػػة ب ػػيف الم ػػوفي والم ػػوف ل ػػو س ػػيء الني ػػة ،إذا تص ػػرؼ ى ػػذا األخي ػػر

بالشيء بعوض كاف لمموفي أف يختار بيف قيمة الشػيء وقػت التصػرؼ فيػو والعػوض الػذي
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أعطي ،واذا تصػرؼ بغيػر عػوض كػاف لممػوفي أف ير ػع عميػو بقيمػة الشػيء ،وفػي العمقػة
بػػيف المػػوفي والغيػػر الػػذي انتقػػؿ إليػػو الشػػيء يكػػوف الحكػػـ عم ػ النحػػو الػػذي رأينػػاه بالنسػػبة

لمموف لو حسف النية ،ألف ىذه العمقة

تت ثر بنية الموف لو فيستطيع المػوفي أف يسػترد

الشػيء مػػف الغيػػر بػػدعوى ا سػػتحقاؽ ،سػواء كػاف التصػػرؼ الػػذي صػػدر إلػ الغيػػر بعػػوض

أو بغير عوض ،وىػذا مػا لػـ يكػف الغيػر قػد كسػب ممكيػة الشػيء بالتقػادـ أو الحيػازة ،إذ فػي
ىػػذه الحالػػة

يسػػتطيع المػػوفي أف ير ػػع عميػػو بشػػيء  ،)44وىػػذا مػػع بقػػاء حقػػو ثابت ػاً ت ػػاه

القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ سػػيء النيػػة وذلػػؾ فػػي حالػػة تممػػؾ المتصػػرؼ إليػػو لمعػػيف المقبوضػػة

بالتقػػادـ المكسػػب أو الحيػػازة  ،)41ولكػػف

يكػػوف أمامػػو إ مطالبػػة ىػػذا األخيػػر أي القػػابض

لغير المسػتحؽ بتعػويض يسػاوي قيمػة العػيف وقػت اكتسػاب المتصػرؼ إليػو ممكيتيػا بالتقػادـ

المكسب أو الحيازة ،ألنو في ىذا التاريع تخرج العيف مػف ممػؾ صػاحبيا األصػمي إلػ ممػؾ
المتصػرؼ إليػػو ،وتصػػبا بالتػالي فػػي حكػػـ اليالكػة بالنسػػبة لػػيوؿ ،وىػذا الحػػؿ ينطبػػؽ سػواء
كاف تصرؼ القابض سيء النية بالعيف ،بيعاً أو ىبػة بعػوض أو بغيػر عػوض ،وىكػذا ف ننػا

نمحظ ىنا أيضاً تطابؽ الحؿ القانوني في القانوف المصري لمس لة تصػرؼ القػابذ لغيػر
المسػتحؽ سػػيء النيػة بػػالعيف المقبوضػة ،مػػع مػا اسػػتنبطناه بيػذا الصػػدد فػي القػػانوف المػػدني
األردنػي ،وذلػػؾ باسػػثناء وقػػت تقػػدير قيمػػة العػػيف فػػي حالػػة تممػػؾ الغيػػر المتصػػرؼ إليػػو ،ليػػا

بالتقادـ المكسػب والحيػازة ،إذ ن ػد أنػو فػي القػانوف األردنػي تقػدر القيمػة حسػبما كانػت عميػو
وقت القبض ،أما في القانوف المصػري فتقػدر ىػذه القيمػة حسػبما تكػوف عميػو وقػت اكتسػاب

المتصػ ػػرؼ إليػ ػػو لممكيتيػ ػػا ،وذلػ ػػؾ طبق ػ ػاً لمتحميػ ػػؿ القػ ػػانوني الػ ػػذي أوردنػ ػػاه آنف ػ ػاً ،فػ ػػي ىػ ػػذيف
القانونيف ،بيذا الصدد.

خامساً  :حدود الت ازم القابض بغير المستحق

برد الفوائد والثمار

إف المس لة القانونية بيذا الصدد ،تدور حػوؿ مػا إذا كػاف القػابض لغيػر المسػتحؽ،
ممػػزـ بػػرد الثمػػار والفوا ػػد مػػع أصػػؿ الشػػيء ،أـ أنػػو غيػػر ممػػزـ بػػذلؾ ،وىنػػا ن ػػد أف القػػانوف

المػػدني المصػػري قػػد نػػذ ص ػراحةً عم ػ التمييػػز بػػيف القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ حسػػف النيػػة،
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وبػػيف القػػابض سػػيء النيػػة بيػػذا الصػػدد ،ف ػ لزـ القػػابض سػػيء النيػػة لػػيس فقػػط بػػرد النقػػود أو
الشػػيء المثمػػي أو القيمػػي ،بعػػددىا أو بمقػػداره ،أو بعينػػو ،بػػؿ وفػػوؽ ذلػػؾ ألزمػػو بػػرد الفوا ػػد
واألرباح التي ناىا أو التي قصر في نييا ،ىذا في حيف لـ يمزـ القػابض حسػف النيػة إ

ب ػػرد أص ػػؿ الش ػػيء المقب ػػوض دوف فوا ػػده أو منافع ػػو ،وى ػػذا م ػػا نص ػػت عمي ػػو الم ػػادة 541

مػػدني مصػػري) ص ػراحةً بفقرتييػػا 5و  ،)4فقػػد نصػػت المػػادة  )5/ 541عم ػ أنػػو  :إذا
كاف مف تسمـ غير المستحؽ حسف النية فم يمزـ أف يرد إ ما تسمـ .

فػػي حػػيف أف المػػادة  )4/541نصػػت عم ػ أنػػو فػ ذا كػػاف سػػيء النيػػة ف نػػو يمتػػزـ

أف يرد الفوا د واألرباح التي ناىػا أو التػي قصػر فػي نييػا مػف الشػيء الػذي تسػممو بغيػر
حؽ ،وذلؾ مف يوـ الوفاء أو مف اليوـ الذي أصػبا فيػو سػيء النيػة  ،وتطبيقػاً لػذلؾ ف نػو

يمتزـ الموف لو حسف النية بػرد مػا حصػؿ عميػو مػف ثمػار أو فوا ػد ألنػو حسػف النيػة وقػد

تممكي ػػا ب ػػالقبض تطبيقػ ػاً لممب ػػدأ الع ػػاـ ف ػػي تمم ػػؾ الح ػػا ز حس ػػف الني ػػة لمثم ػػار الم ػػادة 534
مدني) ،ومع ذلػؾ إذا سػاءت نيتػو فيمػا بعػد فيمتػزـ بردىػا مػف الوقػت الػذي سػاءت فيػو نيتػو،

وىػػو عمػ كػػؿ حػػاؿ يعتبػػر سػػيء النيػػة مػػف يػػوـ رفػػع الػػدعوى  ،)42ولكػػف متػ يتو ػػب عمػ
القابض حسف النية الذي ساءت نيتو أف يرد الفوا د والثمار ؟

إنو مف وقت المطالبة القضا ية بيا وفقاً لمقاعدة العامػة ،ىػذا إذا كػاف مػا ي ػب

رده نقػػوداً ،أمػػا إف كػػاف أشػػياء مثميػػة أو مػػا ً قيميػاً فيسػػتحؽ المػػوفي تعويضػاً عػػف تػ خير رد
ىذه األشياء وذلؾ مف وقت إعذاره القابض لمرد .)43

أم ػػا إذا ك ػػاف الق ػػابض س ػػيء الني ػػة ف نن ػػا ن ػػد أف المش ػػرع المص ػػري ق ػػد تش ػػدد ف ػػي
مسػػؤوليتو ،ب ػ ف ألزمػػو بالفوا ػػد مػػف وقػػت القػػبض إذا كػػاف المقبػػوض نقػػوداً ،وبػػالتعويض عػػف

احت ازه ليا مف وقت حيازتو ليا إف كانت شي اً مثمياً أو ما ً قيمياً ،وىذا كمػو بصػريا نػذ
المػػادة  4/541مػػدني مصػػري) المتقػػدـ ذكرىػػا ،ذلػػؾ أف المشػػرع المصػػري اعتبػػر أف سػػوء

نيتو ي عمو معذ اًر لمرد مف ذلؾ الوقت .)44

ىػػذا واف تفصػػيؿ ىػػذا ا لت ػزاـ الػػذي يقػػع عم ػ القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ بػػرد الثمػػار

والفوا د ،إذا كاف سيء النية وبعدـ ردىا إذا كاف حسف النيػة يتعػيف الر ػوع فيػو إلػ القواعػد

العامة في الحيازةإذ نصت المادة  4 / 534مدني مصري) عم أنػو  :والثمػار الطبيعيػة

425

آثار قبض غير المستحؽ في القانوف المدني األردني  -دراسة مقارنة مع القانوف المصري –
د .أحمد عبد الكريـ أبو شنب

أو المسػػتحدثة ،تعتبػػر مقبوضػػة مػػف يػػوـ فصػػميا أمػػا الثمػػار المدنيػػة ،فتعتبػػر مقبوضػػة يوم ػاً
فيوماً وعم ذلؾ فينبغي التمييز بيف المنت ػات وبػيف الثمػار ،فالثمػار تتميػز بػ مريف ،فيػي
غم ػػة دوري ػػة مت ػػددة ،كم ػػا أف تفرعي ػػا ع ػػف الش ػػيء

يم ػػس و ين ػػتقذ أص ػػمو ،ب ػػؿ يبقػ ػ

األصؿ عم حالو دوف نقصاف ،ومف ىنا ف نو يتممكيا الحا ز حسػف النيػة أو القػابض لغيػر
المستحؽ حسػف النيػة ألف حكمػو كحكػـ األوؿ ،أمػا المنت ػات فيػي غيػر دوريػة و مسػت دة

بؿ تخرج مف الشػيء فػي أوقػات متقطعػة غيػر منتظمػة ،وىػي تمػس أصػؿ الشػيء وتنػتقذ
منو ،فالمعادف التي تخرج مف المنا ـ واألح ار التػي تخػرج مػف المحػا ر ىػي فػي األصػؿ
منت ات

ثمار ألنيا تنتقذ مف المنا ـ والمحػا ر وتنتيػي إلػ أف تنفػذ بعػد وقػت يطػوؿ

أو يقصر ،ولذلؾ فيذه تخرج عػف كونيػا ثمػا اًر وتعامػؿ معاممػة أصػؿ الشػيء ،ومػف ىنػا فػم
يتممكيا الحا ز حسف النية أو القابض لغير المستحؽ حسف النية.

ف ما األساس القانوني لتممػؾ الحػا ز حسػف النيػة أو القػابض لغيػر المسػتحؽ حسػف
النية لمثمار بم ػرد قبضػو ليػا فيػو ىنػا الحيػازة المقترنػة بحسػف النيػة ،وىػي حيػازة تقػع عمػ

الشػػيء األصػػمي الػػذي أنػػتج الثمػػار ثػػـ عم ػ الثمػػار نفسػػيا بقبضػػيا ،ذلػػؾ أف الحػػا ز لمعػػيف
وىػػو يعتقػػد أنيػػا ممكػػو ي نػػي ثمارىػػا وىػػو يعتقػػد بداىػػة أنيػػا ممموكػػة لػػو ،وىػػو يسػػتيمكيا فػػي

العادة ،بؿ ىو يرتػب حياتػو عمػ أنيػا ممكػو حتػ قبػؿ أف يسػتيمكيا ،ودوف أف يخطػر ببالػو
أنو مسؤوؿ عف ردىا ألحد ،وما داـ أنو حسػف النيػة وقػت أف يقػبض الثمػار ،ومػا داـ يمػو
أنيػا غيػر ممموكػة لػو يقػػوـ عمػ غمػط مفتقػر ،فمػف العػػدؿ أف يتقػدـ القػانوف لحمايتػو ويعتبػره

مالكاً ليا فعمً فم يكوف مسؤوؿ عف ردىا ،واف األمر مختمؼ في حالػة الحػا ز سػيء النيػة

أو القابض لغير المستحؽ سيء النية ،ذلؾ أنو يعمـ أف العيف التي أنت ػت ىػذه الثمػار ىػي
ليست لو وبالتالي ف ف القانوف

يتقػدـ لحمايتػو فػي ىػذه الحالػة ،إذ القػانوف

يحمػي سػيء

النية وبالتالي فيكوف مسؤو ً عف رد ىذه الثمػار الػذي أنت تيػا العػيف ومنػذ حيازتػو أو قبضػو
ليا ،وأما بالنسػبة لمحػا ز حسػف النيػة الػذي سػاءت نيتػو بعػد ذلػؾ ،فػ ف القػانوف يحميػو طيمػة
فترة حسف نيتو فيتممؾ ثمار العيف خمليػا فػي حػيف أف ىػذه الحمايػة ترتفػع عنػو منػذ الوقػت
ال ػػذي س ػػاءت نيت ػػو في ػػو ،فيمزم ػػو ب ػػرد الش ػػيء إلػ ػ الم ػػوفي أو مال ػػؾ الع ػػيف ب ػػدءاً م ػػف ذل ػػؾ

الوقت  ،)45ىذا وقد تشدد المشرع المصري في ش ف مسؤولية القابض لغير المسػتحؽ سػيء
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النية ،وكذلؾ بشػ ف الحػا ز سػيء النيػة ،إذ ألزميمػا فػوؽ ذلػؾ بػدفع قيمػة الثمػار التػي قصػ ار
في قبضيا ،فالمادة  )4/541مػدني مصػري ،ألزمػت المػوف لػو سػيء النيػة بػذلؾ ،بنصػيا
عم أنو  :ف ذا كػاف سػيء النيػة ف نػو يمتػزـ بػرد الفوا ػد واألربػاح التػي ناىػا أو التػي قصػر

في نييا مف الشيء الذي تسممو بغير حؽ وذلؾ مف يوـ الوفػاء أو مػف اليػوـ الػذي أصػبا
فيو سيء النية في حيف أف المادة  )535مدني مصري ،ألزمت الحا ز سيء النيػة بػذلؾ

بنصػػيا عمػ أنػػو  :يكػػوف الحػػا ز سػػيء النيػػة مسػػؤو ً مػػف وقػػت أف يصػػبا سػػيء النيػػة عػػف
ػاء عم ػ كػػؿ ذلػػؾ فػ ف الحػػا ز
ميػػع الثمػػار التػػي يقبضػػيا أو التػػي قصػػر فػػي قبضػػيا  ،وبنػ ً
سػػيء النيػػة أو المػػوف لػػو بغيػػر المسػػتحؽ سػػيء النيػػة يمتػػزـ ب ػ ف يػػرد لممالػػؾ الثمػػار التػػي

قبضيا ،وىذه يردىا عيناً إذا كانػت

تػزاؿ فػي يػده أو يػرد قيمتيػا وقػت قبضػيا إذا كػاف قػد

استيمكيا،و ي وز أيضاً أف يمػزـ بػدفع فوا ػد قيمػة الثمػار بالسػعر القػانوني مػف وقػت قبضػيا
إلػ ػ وق ػػت رد القيم ػػة لممال ػػؾ وذل ػػؾ عمػ ػ س ػػبيؿ التع ػػويض ،ويمت ػػزـ الح ػػا ز س ػػيء الني ػػة أو

القابض لغير المستحؽ سيء النية) ب ف يرد إل المالؾ قيمة الثمار التي قصػر فػي قبضػيا
أي الثمار التي كاف سي نييا المالؾ لو أف العيف كانت في حيازتو ويقدر قاضػي الموضػوع

قيمة ىذه الثمار .)03

ف ما في القانوف المدني األردني ف ننػا ن ػد أف ىنػاؾ مػف يقػوؿ أف المشػرع األردنػي

قد ساوى بيف القابض لغير المستحؽ حسػف النيػة وبػيف القػابض لغيػر المسػتحؽ سػيء النيػة

فػػي ا لت ػزاـ بػػرد الثمػػار والفوا ػػد  ،)05غيػػر أننػػي أ ػػد أف ا سػػتنباط القػػانوني السػػميـ والمقابمػػة
ب ػػيف نص ػػوذ الق ػػانوف المتعمق ػػة بق ػػبض غي ػػر المس ػػتحؽ وتم ػػؾ المتعمق ػػة بالحي ػػازة ،توص ػػؿ
الباحػث إلػ النتي ػة القانونيػة السػميمة والمتمثمػة فػػي أف المشػرع األردنػي قػد ميػز بينيمػا فػػي

الحكػػـ ،فمقػػد نصػػت المػػادة  )5555مػػدني أردنػػي بش ػ ف مسػػؤولية الحػػا ز عػػف رد الثمػػار،
عم أنو  – 5 :يممؾ الحا ز حسف النية ما قبضو مػف الثمػار والمنػافع مػدة حيازتػو – 4

يكوف الحا ز سيء النية مسؤو ً عػف ميػع الثمػار التػي يقبضػيا أو التػي قصػر فػي قبضػيا
مف وقت أف أصبا سيء النية .

ىػ ػػذا فػ ػػي حػ ػػيف أف المػ ػػادة  )033مػ ػػدني أردنػ ػػي بش ػ ػ ف مسػ ػػؤولية القػ ػػابض لغيػ ػػر

المستحؽ قد نصػت عمػ أنػو :عمػ المحكمػة أف تمػزـ مػف قػبض شػي اً بغيػر حػؽ أف يػرده
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إل صاحبو ،وليا عموةً عم ذلؾ أف ت مر برد ما ناه مف مكاسب أو منػافع ،وليػا أيضػاً
أف تعوض صاحب الحؽ لقاء مػا قصػر القػابض فػي نيػو  ،حيػث أف المػادة  )5555قػد
ميزت بيف الحا ز حسف النية والحا ز سيء النية ب ف نصت عم ممكية الحػا ز حسػف النيػة
لثمار وفوا د الشيء ،في حيف قررت التزاـ الحا ز سيء النيػة بػرد ثمػار الشػيء وفوا ػده إلػ

صاحب الحؽ في الشيء ،بؿ وحت تعويضػو عمػا قصػر الحػا ز سػيء النيػة فػي نيػو مػف
ىػػذه الثمػػار والفوا ػػد ،ىػػذا فػػي حػػيف أف المػػادة  )033أعطػػت المحكمػػة سػػمطة تقػػدير مػػا إذا
كاف مف الحؽ إلزاـ القابض لغير المستحؽ برد ثمرات الشػيء المقبػوض وفوا ػده ومػا قصػر
ف ػػي ني ػػو إلػ ػ الم ػػوفي أـ  ،ولك ػػف السػ ػؤاؿ ىن ػػا ،ى ػػو أ يتو ػػب أف يك ػػوف ىن ػػاؾ معي ػػار

تس ػػتيدي ب ػػو المحكم ػػة وى ػػي بص ػػدد تق ػػدير ال ػػرد أو عدم ػػو ؟؟ ،إف المنط ػػؽ الق ػػانوني الس ػػميـ

يو ػػب و ػػود مثػػؿ ىػػذا المعيػػار ،لػػذا ف ػ نني ومػػع عػػدـ عثػػوري عم ػ أحكػػاـ لمحكمػػة التمييػػز
األردنيػػة بيػػذا الصػػدد ،أ ػػد أف أصػػوؿ ا سػػتنباط السػػميـ والموازنػػة بػػيف المػػادتيف  )5555و
 )033تو ػػب القػػوؿ أف ىػػذا المعيػػار يت سػػد فػػي حسػػف نيػػة القػػابض أو سػػوء نيتػػو ،إذ أنػػو

يتعارض مع المنطؽ القانوني أف نقوؿ بممكية الحا ز حسف النيػة لفوا ػد الشػيء وثمػاره ،مػع
أنو قد يكوف قد تمق الشيء مف شخذ سيء النية ،كما لو باع شػخذ مػا ً إلػ شػخذ
أخػ ػػر ،مػ ػػع عمػ ػػـ األوؿ ب نػ ػػو

يممػ ػػؾ ىػ ػػذا الشػ ػػيء ،بينمػ ػػا

نقػ ػػوؿ بممكيػ ػػة القػ ػػابض لغيػ ػػر

المسػتحؽ حسػف النيػػة ليػذه الثمػػار والفوا ػد مػع أنػػو قػد اسػػتوف الشػيء مػف مػػوؼ يعتقػد ب نػػو
مم ػػزـ بي ػػذا الوف ػػاء ،إف المنط ػػؽ الق ػػانوني الس ػػميـ يق ػػوؿ بي ػػذه المس ػػاواة ،وم ػػف ث ػػـ فػ ػ ف ع ػػدـ

المساواة ،بينيما بالحكـ بيذا الصػدد ،إنمػا ينػافي العدالػة والمنطػؽ القػانوني السػميـ ،ىػذا مػف
ية ،ومف ية أخرى ف ف مضموف نذ الفقرة الثانية مف المػادة  )5555بشػ ف مسػوؤلية

الحا ز سيء النية عف رد الثمار والفوا د التي ناىا أو التي قصػر فػي نييػا إلػ صػاحب
الحػ ػػؽ فػ ػػي الشػ ػػيء ،يتطػ ػػابؽ مػ ػػع مضػ ػػموف نػ ػػذ المػ ػػادة  )033بش ػ ػ ف موضػ ػػوع السػ ػػمطة
التقديريػػة لممحكمػػة فػػي الحكػػـ بػػرد مػػا نػػاه القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ ومػػا قصػػر فػػي نيػػو

لمم ػػوف ،و إف ى ػػذا التط ػػابؽ ف ػػي النص ػػيف يو ػػب المس ػػاواة بينيم ػػا ف ػػي س ػػبب الحك ػػـ عدال ػػة
ومنطقػاً ،لػػذا وحيػػث أف سػػبب إلػزاـ الحػػا ز بػػرد مػػا نػػاه مػػف فوا ػػد الشػػيء وثمػػاره ومػػا قصػػر
في نيو ىو سوء نية ذلؾ الحا ز ف ف ذلؾ يقتضػي أف يكػوف السػبب الػذي ي عػؿ المحكمػة
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تقدر أف مف المناسب رد ما ناه القابض لغيػر المسػتحؽ ومػا قصػر فػي نيػو إلػ المػوفي
ىػػو سػػوء نيػػة ذلػػؾ القػػابض ،وعمػ ذلػػؾ كمػػو ف ننػػا ن ػػد أف قواعػػد ا سػػتنباط السػػميـ ليحكػػاـ

والمقابم ػػة ب ػػيف النص ػػوذ والمنط ػػؽ الق ػػانوني الس ػػميـ وفقػ ػاً لم ػػا حممن ػػاه ،يوص ػػمنا إلػ ػ حقيق ػػة
قانونيػػة مفادىػػا أف المشػػرع األدرنػػي قػػد ميػػز بػػيف القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ حسػػف النيػػة وبػػيف

القابض لغير المستحؽ سيء النية ،وذلؾ في تقرير حدود التزاـ كؿ منيما برد مػا نػاه مػف
فوا د وثمار وما قصر في نيو ،وذلػؾ با سػتيداء بػالتنظيـ القػانوني الػذي أورده فػي م ػاؿ
الحيازة بيذا الصدد.

وىكػذا وعػػوداً إلػ المػادة  )5/5555مػػدني أردنػػي ،ف ننػػا ن ػدىا قػػد قػػررت ممكيػػة

الحػػا ز حسػػف النيػػة لثمػػار الشػػيء وفوا ػػده ،لػػذا ووفق ػاً لمتحميػػؿ القػػانوني الػػذي أوردنػػاه ،ف ننػػا
نقػػيس عمييػػا حالػػة القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ حسػػف النيػػة مػػف حيػػث ممكيتػػو ىػػو األخػػر لفوا ػػد

الشيء المقبوض وثماره ،وذلؾ تحاد العمة بينيما.
وأمػػا إذا كػػاف القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ سػػيء النيػػة ،ف ػ ف المحكم ػة ووفق ػاً لمتحميػػؿ

القانوني الذي سقناه ،تحكـ عميو بمضموف المادة  )033مدني أردني مف حيػث إل ازمػو بمػا
ناه مف فوا د الشيء وثماره وبما قصر في نيو.

ف مػػا وقػػت إل ازمػػو بػػذلؾ فنقيسػػو عم ػ مػػا ورد فػػي المػػادة  )4/5555مػػدني أردنػػي

المتقدـ ذكرىا بحيث يمزـ بذلؾ اعتبا اًر مف القبض إف كاف سيء النية وقػت القػبض ،أو مػف
الوقت الذي أصبا فيو سيء النية ،إذا كاف حسف النيػة وقػت القػبض ثػـ أصػبا سػيء النيػة

بعد ذلؾ وذلؾ كقاعدة عامة ،واف كاف في األمر تفصػيؿ كمػا سػنبينو حقػاً بالنسػبة لمنقػود،
وىكذا ومت ما أصبا الحا ز القابض لغير المستحؽ) سػيء النيػة ف نػو يكػوف ممزمػاً مػف

ىذا الوقت برد كؿ الثمار التػي يقبضػيا ويكػوف مسػؤو ً عػف الثمػار التػي يقصػر فػي قبضػيا

واذا كاف مثؿ ىذا الحا ز القابض لغير المستحؽ) ينتفع بنفسو بالعيف كالسكف بالػدار مػثمً

ف نو يكوف ممزماً برد ما يعادؿ ريعيا مف الوقت الذي أصػبا فيػو سػيء النيػة  ،)04غيػر أنػو
بد مف أف نميز بػيف النقػود وبػيف األشػياء بيػذا الصػدد ،ذلػؾ أنػو إذا كػاف المقبػوض بغيػر

حؽ نقوداً ف ف القابض غير المستحؽ سيء النيػة يمػزـ بػدفع الفوا ػد اعتبػا اًر مػف تػاريع إقامػة

الدعوى وذلؾ طبقاً لصريا المادة  )0/523مف قػانوف أصػوؿ المحاكمػات األردنػي ،والتػي
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نصت عم أنو  :تترتب الفا دة عم التعػويض والتضػمينات التػي تحكػـ بيػا المحكمػة ألحػد
الخصػوـ وتحسػػب الفا ػػدة مػف تػػاريع إقامػػة الػدعوى  ،أمػػا إذا كػػاف المقبػوض بغيػػر حػػؽ مػػا ً
مثمياً أو قيمياً وكاف القابض لغير المستحؽ سػيء النيػة وقػت القػبض ،ف نػو يمػزـ بػدفع ثمػاره

التػي ناىػػا أو التػػي قصػػر فػي نييػػا مػػف وقػػت القػػبض وحتػ وقػػت الػػرد ،إذا أف سػػوء نيتػػو

ت عمػػو معػػذ اًر مػػف تػػاريع قبضػػو الشػػيء بػػرد ثمػػار الشػػيء إل ػ المػػوفي ،وىػػذا الحكػػـ يسػػتنتج
سواء مف نذ المادة  )4/5555المتقػدـ ذكرىػا ،أو مػف نػذ المػادة  )435مػدني أردنػي
والمتقػػدـ ذكرىػػا أيض ػاً والتػػي اعتبػػرت الغاصػػب والقػػابض لغيػػر المسػػتحؽ سػػيء النيػػة ي خػػذ

حكـ الغاصب بيذا الصدد) معذ اًر بػرد الشػيء وبػرد ثمػاره مػف وقػت قبضػو الشػيء ،ف مػا إذا
كاف القابض لغير المستحؽ حسف النية ثـ ساءت نيتو بعد ذلؾ ف نػو يكػوف ممزمػاً بػرد ثمػار
الشػيء التػي ناىػػا أو التػي قصػر فػػي نييػا وذلػؾ مػػف وقػت إعػذاره ،وىػذا الحكػـ نسػػتنت و

م ػػف ن ػػذ الم ػػادة  )4/024م ػػدني أردن ػػي والمتق ػػدـ ذكرى ػػا ،والت ػػي ق ػػررت ب ن ػػو

ض ػػرورة

إلعػػذار المػػديف فػػي حال ػػة تسػػممو لشػػيء ب ػػدوف حػػؽ وىػػو عػػالـ ب ػػذلؾ ،حيػػث أنػػو وبمفي ػػوـ

المخالفة ف نو إذا تسػمـ المػديف الشػيء وىػو يظػف أنػو حػؽ لػو ثػـ تبػيف لػو بعػد ذلػؾ أنػو لػيس
صػػاحب حػػؽ فيػػو ف نػػو يمػػزـ إعػػذاره إلل ازمػػو بػػرد ىػػذا الشػػيء إلػ صػػاحب الحػػؽ فيػػو ،وىكػػذا
ف ننا ن د أنو با ستنتاج والتحميؿ ف ف أحكاـ القانوف المدني األردنػي بيػذا الصػدد متفقػة مػع

أحكػاـ القػػانوف المػػدني المصػػري بو ػو عػػاـ ،وأف الخػػمؼ ينحصػػر فػي تػػاريع سػرياف الفوا ػػد

بالنسبة لمنقود المقبوضة في موا ية المػوف لػو بغيػر المسػتحؽ سػيء النيػة ،إذ فػي القػانوف
الم ػػدني المص ػػري تس ػػري ى ػػذه الفوا ػػد م ػػف ت ػػاريع الق ػػبض أم ػػا ف ػػي الق ػػانوف الم ػػدني األردن ػػي
فتسري مف تاريع إقامة الدعوى.
سادساً  :مدى التزام القابض بالدين

المؤجل إذا تم الوفاء به قبل حمول أجمه

إف مناقشػػة ىػػذا الموضػػوع يكشػػؼ لنػػا أف ىنػػاؾ اخػػتمؼ مػػا بػػيف القػػانوف المػػدني
األردني والقانوف المدني المصري بيذا الصدد.
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ف مػػا بالنسػػبة لموقػػؼ القػػانوف المػػدني المصػػري فقػػد عرضػػت لػػو المػػادة )5/540
منػػو بنصػػيا عمػ أنػػو  :يصػػا كػػذلؾ اسػػترداد غيػػر المسػػتحؽ إذا كػػاف الوفػػاء قػػد تػػـ تنفيػػذاً
لتزاـ لـ يحؿ أ مو وكاف الموفي اىمً قياـ األ ؿ والمادة  )4/540بنصيا عمػ أنػو:

عم ػ أنػػو ي ػػوز لمػػدا ف أف يقتصػػر عم ػ رد مػػا اسػػتفاد بسػػبب الوفػػاء المع ػػؿ فػػي حػػدود مػػا

لحػػؽ المػػديف مػػف ضػػرر ،ف ػ ذا كػػاف ا لت ػزاـ الػػذي لػػـ يحػػؿ أ مػػو نقػػوداً التػػزـ الػػدا ف أف يػػرد
لممػػديف فا ػػدتيا بسػػعرىا القػػانوني أو ا تفػػاقي عػػف المػػدة الباقيػػة لحمػػوؿ األ ػػؿ  ،وعميػػو ف ػ ذا

كاف ا لتزاـ الذي لػـ يحػؿ أ مػو نقػوداً واختػار الػدا ف المػوف لػو ا حتفػاظ بمػا اسػتوفاه التػزـ
ىذا الدا ف أف يرد فا دتيا بسعرىا القانوني أو ا تفاقي عف المدة الباقية لحموؿ األ ؿ .)00

وخمصة األمر في القانوف المصري ف نو إذا كاف المػديف عنػدما أوفػ بالػديف قبػؿ

حمػػوؿ أ مػػو عالم ػاً بقيػػاـ األ ػػؿ ف نػػو يعتبػػر متبرع ػاً و ي ػػوز لػػو اسػػترداد مػػا أوف ػ بػػو أو

تقاضي الفوا د عف المدة الباقية مف األ ؿ ،أما إذا كاف المػديف المػوفي ػاىمً باأل ػؿ فػ ف
ال ػػدا ف بالخيػ ػػار إمػ ػػا أف يوافػ ػػؽ عم ػ ػ رد مػ ػػا اسػ ػػتوفاه لممػ ػػديف المػ ػػوفي ،أو أف يػ ػػدفع الفا ػ ػػدة

القانونيػػة أو الفا ػػدة ا تفاقيػػة إف ك ػػاف ىنػػاؾ اتف ػػاؽ بينيم ػػا عم ػ الفا ػػدة) عػػف النق ػػود الت ػػي
استوفاىا إل المديف الموفي ،عف المدة الباقية مف األ ؿ.

أم ػػا بالنس ػػبة لمق ػػانوف الم ػػدني األردن ػػي فػ ػ ف الم ػػادة  )454م ػػدني أردن ػػي ،المتق ػػدـ

ذكرىا ،ىي األخرى قد اعتبرت المديف الموفي متبرعاً أي متناز ً عف األ ػؿ إذا كػاف عالمػاً
بقيػػاـ األ ػػؿ عنػػدما أوف ػ بالػػديف قبػػؿ حمػػوؿ أ مػػو ،أمػػا إذا كػػاف ػػاىمً بقيػػاـ األ ػػؿ ف ػ ف
الخيػػار لممػػديف المػػوفي إذ يحػػؽ لػػو أف يرفػػع دعػػوى غيػػر المسػػتحؽ سػػترداد مػػا دفعػػو مػػف

الدا ف الموف لو عم أف يوفي بالديف عنػد حمػوؿ األ ػؿ وامػا أف يتنػازؿ عػف حقػو فػي ىػذا
ا سػترداد ولكػػف دوف أف يحػؽ لػػو المطالبػة بالفوا ػػد عػف المػػدة الباقيػة مػػف األ ػؿ ألف المػػادة
 )454لـ تنذ عم حقو بتقاضي الفوا د في ىذه الحالة .)01

سابعاً  :حق القابض لغير المستحق في استرداد النفقات

التي صرفها عمى المقبوض
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قػػد يقػػوـ القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ باإلنفػػاؽ عم ػ العػػيف المقبوضػػة ،فمػػا حكػػـ ىػػذه
ػداء نقػػوؿ أف كػػم القػػانونيف المصػػري واألردنػػي لػػـ يتعرضػػا ليػػذا الموضػػوع فػػي
النفقػػات؟ ،ابتػ ً
تنظيميا ألحكاـ قبض غير المستحؽ ،لذا فيتو ب الر وع فػي ذلػؾ إلػ القواعػد العامػة فػي
الحيازة ،وىكذا ف ف ىذه النفقات تصنؼ إل أنواع ثمثة :
 –1النفقات الضرورية
وى ػػي المص ػػروفات الض ػػرورية الت ػػي يتع ػػيف انفاقي ػػا عمػ ػ الع ػػيف لممحافظ ػػة عميي ػػا
كمصاريؼ تػرميـ العػيف ترميمػاً ضػرورياً ،أو مصػاريؼ انقػاذ العػيف مػف حريػؽ داىػـ ،إذ أف
مثؿ ىذه النفقات يستردىا القابض لغير المستحؽ مف الموفي ألف الموفي كػاف سػيدفعيا لػو

بقيت العيف المقبوضة في حيازتو  ،)02وىذا ىو الحكـ سػواء فػي القػانوف المػدني األردنػي أـ
فػػي القػػانوف المػػدني المصػػري فقػػد نصػػت المػػادة  )5/5550مػػدني أردنػػي عم ػ أنػػو عم ػ

المالػػؾ الػػذي يػػرد إليػػو ممكػػو أف يػػؤدي إل ػ الحػػا ز ميػػع مػػا انفقػػو مػػف النفقػػات الضػػرورية
المزم ػػة لحف ػػظ الع ػػيف م ػػف الي ػػمؾ ونف ػػس الحك ػػـ قررت ػػو الم ػػادة  )5/543م ػػدني مص ػػري

بنصيا عم أنو عم المالؾ الذي يرد إليو ممكو أف يؤدي إل الحا ز ميػع مػا أنفقػو مػف

المصروفات الضرورية .
 –2المصروفات النافعة

وىػػي المصػػروفات التػػي ينفقيػػا الحػػا ز

لممحافظػػة عم ػ الشػػيء أو إلنقػػاذه مػػف

اليػػمؾ بػػؿ لتحسػػينو وزيػػادة قيمتػػو واإلكثػػار مػػف طػػرؽ ا نتفػػاع بػػو ،ومثػػاؿ ذلػػؾ أف يػػدخؿ

اإلض ػػاءة الكيربا ي ػػة إلػ ػ ال ػػدار أو ينشػ ػ ش ػػبكة لتصػ ػريؼ المي ػػاه ف ػػي األرض ،إذا أف ى ػػذه
المصػػروفات لػػـ يكػػف يتعػػيف عم ػ المػػوفي انفاقيػػا لػػو أف العػػيف بقيػػت فػػي حيازتػػو ،ولكنيػػا

مصػػاريؼ زادت فػػي قيمػػة العػػيف وحسػػنت ا نتفػػاع بيػػا ،فيػػي أقػػرب مػػا يكػػوف إلػ المنشػ ت

التي يقيميا الشخذ فػي أرض غيػره ،ولػذلؾ فتسػري عمييػا أحكػاـ ا لتصػاؽ  ،)03وىػذا ىػو
نفػػس الحكػػـ فػػي القػػانوف المػػدني األردنػػي إذا أف المػػادة  )4 /5550منػػو قػػد أحالػػت الحكػػـ
بيػ ػ ػػذه النفقػ ػ ػػات إل ػ ػ ػ المػ ػ ػػادتيف  )5545و  )5540وال ػ ػ ػواردتيف فػ ػ ػػي التنظػ ػ ػػيـ القػ ػ ػػانوني
لملتصاؽ ،فقد نصت ىذه المادة عمػ أنػو أمػا المصػروفات النافعػة فيسػري بشػ نيا أحكػاـ
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المػ ػػادتيف  )5545و  )5540مػ ػػف ىػ ػػذا القػ ػػانوف  ،وعميػ ػػو ف ػ ػ ذا كػ ػػاف المػ ػػوف لػ ػػو بغيػ ػػر
المسػػتحؽ حسػػف النيػػة فيعامػػؿ معاممػػة المحػػدث حسػػف النيػػة فػػي أرض الغيػػر ،فيتممػػؾ العػػيف
بثمف مثميا إذا كانت قيمة المحدثات قا مة أكثر مػف قيمػة العػيف وأمػا إف كانػت قيمػة العػيف
تقؿ عف قيمة المحدثات كاف لصاحب العػيف المػوفي) أف يتممػؾ ىػذه المحػدثات بقيمتيػا

قا مة  ،)04وىذا كمو قياس عم ما ورد في المادة  )5545مدني أردني.

أم ػػا ف ػػي الق ػػانوف المصػ ػػري فػ ػ ف حك ػػـ ى ػػذه الحالػ ػػة يختم ػػؼ ،ذل ػػؾ أن ػػو إذا كػ ػػاف
الحا ز القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ) حسػػف النيػػة ،وأنفػػؽ مصػػروفات نافعػػة ،فعم ػ المالػػؾ أو

الموفي) أف يدفع لو أقؿ القيمتيف  :مػا أنفقػو الحػا ز فعػمً أو مبمغػاً يسػاوي مػا زاد فػي قيمػة

العػػيف بسػػبب المصػػروفات  ،)05وىػػذا الحكػػـ فػػي القػػانوف المصػػري مػػا ىػػو ا تطبيػػؽ لػػنذ

المادة  )544مدني مصري المتعمقة بالمحدث حسف النية عم ارض الغير.

ف ما إذا كاف الموف لو سيء النية ،فيقاس الحكػـ بشػ نو بيػذا الصػدد عمػ مػا ورد
فػػي المػػادة  )5540مػػدني اردنػػي والمتعمقػػة ب حػػداث شػػخذ بنػػاء أو منش ػ ت عم ػ ارض
الغيػػر بم ػواد ممموكػػة لمغيػػر ،حيػػث

يكػػوف لممػػوف لػػو بغيػػر المسػػتحؽ بنػػاء عم ػ ذلػػؾ أف

يطمػػب اسػػترداد مػػا أحدثػػو مػػف إضػػافات نافعػػة عم ػ العػػيف وأنمػػا يقتصػػر حقػػو عم ػ مطالبػػة
الموفي بالتعويض عمػا أحدثػو مػف النفقػات النافعػة ،أمػا فػي إطػار القػانوف المصػري فػالحكـ

مختمػػؼ ،ف نػػو إذا كػػاف الحػػا ز سػػيء النيػػة ،فمممالػػؾ المػػوفي) الخيػػار بػػيف أف يطمػػب إ ازلػػة
التحسينات التي أحدثيا الحا ز أو القػابض لغيػر المسػتحؽ ،أو اسػتبقا يا ،فػ ف طمػب إزالتيػا
فتكوف اإلزالة عم نفقة القابض لغير المستحؽ أو الحا ز مع إل ازمػو بػالتعويض إف كػاف لػو
و ػػو ،واف طم ػػب اس ػػتبقا يا و ػػب عميػ ػو أف ي ػػدفع لمح ػػا ز أو الق ػػابض لغي ػػر المس ػػتحؽ أق ػػؿ

القيمتػػيف ،قيمػػة التحسػػينات مسػػتحقة اإل ازلػػة أو مبمغ ػاً يسػػاوي مػػا زاد فػػي قيمػػة العػػيف بسػػبب
ى ػػذه التحس ػػينات،

)43

وى ػػذا الحك ػػـ م ػػا ى ػػو إ تطبي ػػؽ ل ػػنذ الم ػػادة  )541م ػػدني مص ػػري

المتعمقة بالمحدث سيء النية في أرض الغير.
 – 3المصروفات الكمالية
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آثار قبض غير المستحؽ في القانوف المدني األردني  -دراسة مقارنة مع القانوف المصري –
د .أحمد عبد الكريـ أبو شنب

وىي المصروفات التي

تعود بكبير النفع عم العػيف ذاتيػا ،ولكنيػا تنفػؽ لتػزييف

الع ػػيف وت ميمي ػػا عمػ ػ الو ػػو ال ػػذي يري ػػده الح ػػا ز أو الق ػػابض لغي ػػر المس ػػتحؽ ،س ػػتمتاعو

الشخصػػي كتوسػػيع حديقػػة الػػدار أو إنشػػاء نػػافورة فييػػا  ،)45وحكػػـ ىػػذه المصػػاريؼ بالقػػانوف
المصري أنو ليس لمقابض أف يسترد شي اً منيا غير أنو ي وز لو أف ينزع ما اسػتحدثو مػف
منش ت عمػ أف يعيػد العػيف إلػ حالتيػا األولػ  ،إ إذا اختػار المػوفي يسػتبقييا مقابػؿ دفػع

قيمتيا مستحقة اإلزالة

)44

المادة  0 / 543مػدني مصػري) وىػذا الحكػـ بتطػابؽ مػا نصػت

عمي ػػو الم ػػادة  )0/5550م ػػدني أردن ػػي م ػػف أن ػػو و يمت ػػزـ المال ػػؾ ب ػػرد النفق ػػات الكمالي ػػة،
وي ػػوز لمحػػا ز أف ينتػػزع مػػا أقامػػو بيػػذه النفقػػات عم ػ أف يعيػػد الشػػيء إل ػ حالتػػو األول ػ ،

ولممالؾ أف يستبقييا لقاء قيمتيا مستحقة اإلزالة
اخلامتة

إف بحثنا في آثار قبض غير المستحؽ بالقانوف المدني األردنػي ،قػد كشػؼ لنػا أف
المشػػرع األردنػػي ،أورد مػػادة ر يسػػة فػػي تنظػػيـ ىػػذه اآلثػػار ،أ وىػػي المػػادة  )033مػػدني
أردنػػي ،تمػػؾ المػػادة التػػي أعطػػت المحكمػػة صػػمحية تقديريػػة فػػي الحكػػـ لممػػوفي فػػي موا يػػة

القابض الموف لو برد ثمرات العيف المقبوضة وفوا دىا التػي ناىػا القػابض أو التػي قصػر
في نييا ،وذلؾ دوف أف يبيف المعيار القػانوني ،الػذي يتو ػب عمػ المحكمػة ا سػتناد إليػو
فػػي الحكػػـ بتمػػؾ الثم ػرات والفوا ػػد أو بعػػدـ الحكػػـ بيػػا ،وىػػو مػػا يعنػػي غمػػوض ىػػذه المػػادة،

وعميو ف ف است مء ىذا الغمػوض وصػو ً إلػ تحديػد ىػذا المعيػار ،ي ػب أف يحفػز الباحػث

إل التحميؿ القانوني ،ومقابمة النصوذ بعضيا بػبعض ،وقيػاس ىػذه الحالػة القانونيػة عمػ
نظا رىػا ،وىػو مػا نر ػو أف نكػوف قػد قمنػا بػو فػي ىػذا البحػث ،حيػث توصػمنا با سػتناد إلػ

ك ػػؿ ذل ػػؾ إلػ ػ أف اس ػػت مء غم ػػوض ى ػػذه الم ػػادة يقتض ػػي أف يك ػػوف المعي ػػار المعتم ػػد بي ػػذا

الصػػدد ،ىػػو حسػػف نيػػة القػػابض لغيػػر المسػػتحؽ أو سػػؤ نيتػػو وذلػػؾ قياسػاً عمػ مػػا ورد بيػػذا
الصػػدد فػػي قواعػػد الحيػػازة ،بحيػػث تحكػػـ المحكمػػة عم ػ القػػابض سػػيء النيػػة بػػرد الثم ػرات
والفوا ػػد الت ػػي ناى ػػا وتم ػػؾ الت ػػي قص ػػر ف ػػي نيي ػػا ،بينم ػػا
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القػػابض حسػػف النيػػة ،وبنػػاء عميػػو وت نب ػاً ألي التبػػاس فػػي ىػػذا الموضػػوع ،ف ػ نني أقتػػرح أف

تعاد صياغة المادة  )033مدني أردني لتكوف كاآلتي - :

المػػادة  : 5 / 033إذا كػػاف مػػف قػػبض شػػي اً بغيػػر حػػؽ ،حسػػف النيػػة ،فػػم يمػػزـ إ بػػرد مػػا
قػبض – 4 ،فػ ذا كػاف سػػيء النيػة ف نػو يمػػزـ بػرده ،مػع الفوا ػد واألربػػاح التػي ناىػا أو التػػي
قصػر فػػي نييػػا مػػف الشػػيء الػػذي قبضػػو بغيػر حػػؽ ،وذلػػؾ مػػف يػػوـ القػػبض أو اليػػوـ الػػذي

أصبا فيو سيء النية.
ومػػف ناحيػػة أخػػرى فقػػد تبػػيف لنػػا مػػف ىػػذه الد ارسػػة أف التنظػػيـ القػػانوني لقػػبض غيػػر

المستحؽ في القانوف المدني األردني ،مثمو في ذلؾ مثػؿ القػانوف المصػري،

يقػدـ الحمػوؿ

لمكثير مف المسا ؿ القانونية المتفرعة عف ىذا الموضوع ،مما يقتضي سػد الػنقذ الحاصػؿ
بيذا الصدد ،مف خمؿ قياس ىذه المسا ؿ عم نظا رىا ،وربط النصوذ بعضيا بػبعض،

وصو ً إل استنباط الحكـ القانوني المم ـ ليذه المس لة أو تمؾ.

وعميو فقد توصمنا إلػ الحمػوؿ القانونيػة النا عػة ليػذه المسػا ؿ ،ومثػاؿ ذلػؾ مسػ لة

مدى التزاـ القػابض لغيػر المسػتحؽ بػالرد ،إذا كػاف المػاؿ المقبػوض نقػوداً أو مػا ً مثميػاً ،أو
مػػا ً قيمي ػاً ،وكػػذلؾ مػػدى ىػػذا ا لت ػزاـ فػػي حالػػة إذا كػػاف المقبػػوض مػػا ً قيمي ػاً وىمكػػت ىػػذه
الع ػػيف ،أو ف ػػي حال ػػة قي ػػاـ ى ػػذا الق ػػابض بالتص ػػرؼ فيي ػػا ،ك ػػذلؾ م ػػدى الت ازم ػػو ب ػػرد الفوا ػػد

والثمػػار ،وحػػدود حقػػو فػػي اسػػترداد النفقػػات التػػي صػػرفيا عمػ المػػاؿ المقبػػوض ،وغيػػر ذلػػؾ

مػف المسػا ؿ التفصػيمية األخػرى التػي حفػؿ بيػا ىػذا البحػث .آمػمً أف تكػوف ىػذه الد ارسػة قػد

سدت نقصاً في المكتبة القانونية األردنية.

اهلوامش

 .5لقػػد نصػػت المػػادة  )054مػػدني أردنػػي عم ػ مػػا يمػػي  :يشػػترط لمب ػراءة مػػف الػػديف أف

يكػػوف المػػوفي مالك ػاً لمػػا وف ػ بػػو ،واذا كػػاف المػػديف صػػغي اًر ممي ػ اًز أو كبي ػ اًر معتوى ػاً أو
مح ػػو اًز عميػػو لسػػفو أو غفمػػة ودفػػع الػػديف الػػذي عميػػو صػػا دفعػػو مػػا لػػـ يمحػػؽ الوفػػاء

ضر اًر بالموفي .
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 .4لقػػد نصػػت المػػادة  )450مػػدني اردنػػي عمػ انػػو

يسػػوغ ألحػػد مػػاؿ غيػره بػػم سػػبب

شرعي فاف اخذه فعميو رده وتفسػير ىػذه المػادة ىػو اف عمػ المػديف وىػو المثػري رد
قيمة الماؿ الذي اكتسبو بم سبب وىو ما يعادؿ قيمة ا فتقػار الػذي اصػاب الػدا ف اي

المفتقػػر ،اي اف الضػػماف

يكػػوف كمػػا فػػي حالػػة المسػػؤولية التقص ػرية بقػػدر مػػا يمحػػؽ

المضػػرور مػػف ضػػرر ومػػا فاتػػو مػػف كسػػب انظػػر فػػي ذلػػؾ د .انػػور سػػمطاف ،مصػػادر
ا لتزاـ في القانوف المدني ا ردني ،المكتػب القػانوني ،الطبعػة الثانيػة ،عمػاف،5543 ،
ذ .442

 .0د .انور سمطاف ،المر ع السابؽ ذ .442
 .4انظ ػػر عمػ ػ س ػػبيؿ المث ػػاؿ  :د .ع ػػدناف الس ػػرحاف و د .ن ػػوري حم ػػد خ ػػاطر ،مص ػػادر
الحقوؽ الشخصية ،الدار العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،ط ،4330 ،5ذ .125

 .1د .انور سمطاف ،المر ع السابؽ ،ذ.412 ،
 .2د.عب ػػد الق ػػادر الف ػػار ،مص ػػادر ا لتػ ػزاـ ،دار الثقاف ػػة ،عم ػػاف ،طبع ػػة  ،5552 ،5ذ،
.414

 .3د .محمػػد وحيػػد الػػديف س ػوار ،شػػرح القػػانوف المػػدني ،مصػػادر ا لت ػزاـ ،ج ،5منشػػورات
امعة دمشؽ ،ط ،5550 ،3ذ.004 ،

 .4د .سػػميماف مػػرقس ،الػوافي فػػي شػػرح القػػانوف المػػدني ،الم مػػد الثالػػث ،منشػػورات امعػػة
القاىرة ،ط  ،0عاـ  ،5553ذ .430

 .5المستشار انور العمروسػي ،الػدعاوى المسػماة فػي القػانوف المػدني،دار الفكػر ال ػامعي،
ا سكندرية ،ط  ،5عاـ ،4334ذ .143

.53انظر في ذلؾ د .سميماف مرقس ،المر ع السابؽ – ذ .432 – 431
 .55د .فتحي عبد الرحيـ عبػد ا ،،مصػادر ا لتػزاـ ،منشػ ة المعػارؼ – ا سػكندرية ،ط0
لعاـ  4335ذ  ،255وانظر كذلؾ د .سػميماف مػرقس ،المر ػع السػابؽ ذ  433و
ذ  ،444وكذلؾ د .العمروسي المر ع السابؽ ذ.154 – 153 ،
 .54أنظػػر فػػي ذلػػؾ د .عبػػد القػػادر الفػػار ،المػػدخؿ لد ارسػػة العمػػوـ القانونيػػة ،دار الثقافػػة،
عماف – ط 5لعاـ  ،5554ذ .455 – 453
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.50د .أنور سمطاف ،المر ع السابؽ ،ذ.412 – 411 ،
 .54أنظر في ذلؾ د .سميماف مرقس ،المر ع السابؽ ،ذ.)453 – 435 ،
 .51د .سميماف مرقس ،المر ع السابؽ ،ذ.)453 ،

 .52د .سميماف مرقس ،المر ع السابؽ ،ذ.)444 ،

 .53د .أنور سمطاف ،المر ع السابؽ ،ذ .)413 – 412
 .54وفػػي ىػػذا وذاؾ تقػػوؿ المػػذكرات اإليضػػاحية األردنيػػة بيػػذا الصػػدد  :يتنػػاوؿ نػػذ
المػػادة  )5551مسػػؤولية الحػػا ز إذا كػػاف يعتقػػد أف الشػػيء مممػػوؾ لػػو حسػػف النيػػة)
ف ن ػػو ينتف ػػع ب ػػو كمال ػػؾ ،فػ ػ ذا نقص ػػت قيم ػػة الش ػػيء بس ػػبب ا نتف ػػاع ب ػػو ف ن ػػو

مسػػؤو ً،كما أنػػو

يك ػػوف

يكػػوف مسػػؤو ً عمػػا يصػػيب الشػػيء مػػف ىػػمؾ أو تمػػؼ إ بقػػدر مػػا

عػػاد عميػػو مػػف ىػػذا اليػػمؾ أو التمػػؼ كت ػ ميف أو تضػػميف ،أمػػا نػػذ المػػادة )5552
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Abstract
This study aims at examining the effects of payment of the
undue, which is a subject of no deep researches in Jordanian Civil
Law, we found that the important article in regards to this effects is
article (300) of this law, which is dark and unsufficient, so, we
present this research to remove it darkness and un sufficient, basing
on what is decided in like cases, specially possession rules, we
found that the Jordanian legislator discriminates, between the payee
of good faith and the payee of bad faith in regard to the effect of
payment of the undue.
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