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I 

 

ِحيِ  ْْحَِن الره ِ الره  بِْسِم اَّلله

ِاْ ٱۡمُقۡرََبٰ قال هللا تعاىل:" ُ ْول
ُ
ِإَوَذا َحََضَ ٱۡمِقۡسَىَة أ

ۡه  ُُ َ ِاْ ل ُ ٍُ َوقُِل ٌۡ ه ّوِ َُ َوٱۡۡلََتََٰمٰ َوٱلَۡىَسِٰكنُي فَٱۡرزُقُِ
ٗل  ِۡ ُروفٗ قَ ۡۡ  .سورة النساء 8." الآية٨ا وع

ٓ  وقال تعاىل:" نع ٱلَۡىا
َ
ۡه أ ُُ ۡهۖۡ ُُكُّ َوًَبِّۡئ ُُ ٌَ َء قِۡسَىُۢة بَۡي
َۡتََضٞ   سورة القمر 88الآية  ."٢٨ِِشٖۡب ُّمُّ

ءٖ  وقال تعاىل:" َىا َغٌِۡىُته ّوِي ََشۡ نع
َ
ِٓاْ أ نع  ۞َوٱۡعنَُى

َ
فَأ
ۥ َولِنرعُسِِل َوِِلِي ٱۡمُقۡرََبٰ َوٱۡۡلََتََٰمٰ  ٍُ ِ ُُخَُس ّلِِلع

بِيِل إِن ُكٌُتهۡ  َءاَوٌُته  َوٱلَۡىَسِٰكنِي َوٱبِۡي ٱلسع
َِۡم  َِۡم ٱۡمُفۡرقَاِن يَ ٰ َعۡبِدًَا يَ ًَزۡۡلَا لََعَ

َ
ِ َوَوآ أ بِٱّلِلع

ءٖ  ِ ََشۡ
ٰ ُُكّ ُ لََعَ اِنِۗ َوٱّلِلع َۡ ۡى الآية  ٤١ قَِدير   ٱۡۡلَََق ٱۡۡلَ

 سورة الأهفال. 14
 صدق هللا العظي



II 

 

 ﴾إهـذاء﴿

 

 

زو، فقال نه: "هم نك يٍ روي ابٍ ياجه وانُسائي أٌ رجالً قال: يا رسىل هللا أردت أٌ أغ

 أو؟" قال َعى: قال: "فانزيها فإٌ انجُة جحث رجهها" 

  إنى ٔانذحً انؼضٌضة انخً الصيخًُ ٔشجؼخً نهخقذو فً يشٕاسي انذساعً حفظٓا

 انشحًٍ ٔأيذ فً ػًشْا.

 انزي نى ٌبخم ػهً بانخٕجٍٓاث أؽال هللا ػًشِ ٔأداو ػهٍّ انظحت ٔانؼافٍت. إنى ٔانذي 

 

َىا :" عاىلقال هللا ت ُُ َ َىا َكَىا َربعيَاِِن َوٱۡخفِۡض ل ُُ ّلِ ِوَي ٱلرعۡۡحَةِ َوقُل رعّبِ ٱرَۡۡحۡ َجٌَاَح ٱِلُّ
 سورة االسراء 42اآلية ٢٤ا َصغِيٗ 

 

 

 .إنى إخٕحً األػضاء ٔأفشاد ػائهخً انكشًٌت  ٔأطذقائً دٌٔ اعخثُاء 

 

 *** داعيا هللا نهى بانحىفيق وانسعادة في انذَيا واآلخرة*** 

 

  ٔأخض بانزكش ػبذ انحًٍذ ابٍ بادٌظ إنى أعاحزحً انكشاو بكهٍت انحقٕق  جايؼت ،

ٍخشج ْزا حً يٍ يهكاث ٔجٓذ نٔانزي عؼى بكم يا أ  انذكخٕس فشقاق يؼًش األعخار 

 انؼًم إنى حٍض انٕجٕد.

 

 

 *** أسأل هللا نهى انسذاد في انرأي وانحىفيق في انعًم وانسعادة في انذاريٍ ***

 

 أْذي ْزا انجٓذ انًخٕاػغإنى ْؤالء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

 ﴾شـكـر وجقذيــر﴿

 

 

 

يٍ قشٌب  أٔ يبٍ بؼٍبذ اَجباص  ًَقذو بأعًى ػباساث انشكش ٔانخقذٌش إنى كم يٍ آصسحأ

ْبزا  يبٍ إَجباص ج ، حخبى حًكُبْزا انؼًم انًخٕاػغ عبٕاء بٍبذِ أٔ بهغباَّ أٔ بأػبؼي ااًٌباٌ

 .ػُٓا كم انشػى  ساع ًدػً نٓا انكًال ٔنكُُأػهى ْزِ انظٕسة انخً ال  انبحث،

 

انببزي بببزل كببم يببا فببً ٔعببؼّ  فشقبباق يؼًببش ٔأخببض بانببزكش انًشببشا األعببخار انببذكخٕس 

بُظببائحّ انبُبباءة انًثًببشة  ًاَجبباه ْببزا انؼًببم حخببى أطبببم ٔاقؼببا يهًٕعببا ٔنببى ٌبخببم ػهبب

عبأل أٌ ٌغبب  أ ، ٔهللاجضٌبم انشبكش ٔانؼشفباٌ ًفهبّ يُب، ٔإسشاداحّ انقًٍت ٔكاٌ انخٕاػغ خهقبّ

 ػهٍببّ يببٍ فببٍغ َؼًبباِ، ٌٔغببذد ػهببى انظببشاؽ انًغببخقٍى خعبباِ، ٔأٌ ٌخقبببم دػبباء ؽانبب  أحبب 

  أعخارِ.

نًبا نكهٍبت انجايؼبت  حقذو بأٔفش انشكش ٔانخقذٌش إنى انًغبؤٔل ػبٍ انًكخببت انقإٍََبت أكًا 

بباث كبً يٍ جٓذ فبً حبزنٍم انًظباػ  ٔحخعبً انؼق ًيٍ كخ  قإٍََت، ٔنًا بزنّ يؼ ًٔفشِ ن

 ٌخشج ْزا انؼًم إنى حٍض انٕجٕد.

 َخفغ بًا قانّ انؼًاد األطفٓاًَ :أٌ أإال ي يا ػغا

، ٔنبٕ صٌبذ كبزا "ال ٌكخ  إَغاٌ كخابا فً ٌٕيّ إال قال فً غذِ نبٕ غٍبش ْبزا نكباٌ أحغبٍ

نكاٌ ٌغخحغبٍ، ٔنبٕ حبشذ ْبزا نكباٌ أفؼبم، ْٔبزا يبٍ أػظبى انؼببش، ْٔبٕ دنٍبم ػهبى اعبخٍ ء 

 انبشش". انُقض ػهى جًهت
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 ﴾قائًة انًخحصرات﴿
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 مقدمة
 

 

فيو مؤشر التقدم  المجتمعات اىتماممحط  منذ القدم، ويعتبر ىو عصب الحياة االقتصادية  المال إن 
وضرورة لقياس الذمة المالية لألشخاص، وقد اعتنت معضم الشرائع   ىو وسيمة  التعامل بين الناسو ، والتطور

   .ه محال لمممكر بالمال باعتبا
ما  خاصة، ، وتسمى ممكية واحد المال إما أن يكون ممموك لشخصو  ن يكون المال ممموك لعدة أوا 
ما ، وتسمى باالشتراك أشخاص ويعد ىذا النوع  ن يكون المال ممموك عمى الشيوع، أبالممكية المشتركة، وا 

فالمالك لممال المشاع يممك حصة في المال المشاع ال جزء محدد بالذات  األكثر تعقيدا،  األخير من األموال
، كما أن الشركاء في الشيوع ال يممكون مجتمعين الخاصة يميز الممكية الشائعة عن الممكية الفرديةا وىذا م

في المال المشاع وينصب حقو المال كما ىو الحال بالنسبة لمممكية المشتركة، بل يممك كل شريك حصة 
 .عمى ىذه الحصة دون غيرىا

، فإذا اشترى شخصان ب الحق العيني األصميلشيوع الحالة القانونية التي تنجم عن تعدد أصحافا
ن شخصا أوصى بحق االنتفاع أعمى الشيوع، أو  يكانبكل منيما، فيما شر الجزء الخاص  عقار ولم يحددا

 .1لعدة أشخاص، فيكون بذلك الموصى بو مشاعا بينيم
نو يممك أغير مرغوب فييا فبالرغم من أن الشريك ال يممك كل المال المشاع إال الشيوع  حالة  حالة و 

، 2في كل المال المشاع، وعمى اعتبار أنو مالك يخول لو القانون السمطات الثالث في الممكية ياسيما جار 
يما فالشريك يممك س العديد من المشاكل،حدث والتقاء حقوق كل الشركاء عمى ذات المال من شأنو أن ي

 .3سائر الشركاء شأنو في ذلك شأن مجردا في كل المال المشاع،  
 

                                                 
1 - Marc Bruschi, droit des biens,ellipses edition2004, p71. 

 ىي الممكية" 8;:المادة  المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، 9;=5سبتمبر  :6المؤرخ في  >9-9;األمر رقم  - 2
ديسمبر 73ج.ر مؤرخة في   ."واألنظمة القوانين تحرمو تستعمل استعماال ال أن شرط شياء،األ في والتصرف التمتع حق

 .3==ص>;، ع.9;=5
3  - louis bach .droit civil. Édition Dalloz.1999.p418. 
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ويختمف الشيوع عن الشركة، في كون الشيوع ليس شخص معنوي  وال يتمتع بالذمة المالية المستقمة،  

فيو حالة جمعت شركاء بحصص في مال معين، والشيوع ينشأ في معظم الحاالت عن الوفاة، بينما في 

 يئات إدارية وأجيزة.ن الشيوع حالة غير منظمة فال توجد فييا ىأالشركة البد من توافر نية االشتراك، كما 

 بالقسمة، أن ينقضي يمكن الذي الشيوع ىو العادي فالشيوع إجباريا، أو عاديا يكون قد والشيوع

 الشيوع أما أخرى، بأسباب بالقسمة أو تنقضي شائعة ممكية فيي مورثيم، يممكو كان لما الورثة كممكية

 تمميك في المشتركة األجزاء وكممكية المشترك، الحائط كممكية بالقسمة ينقضي ال الذي الشيوع فيو اإلجباري

 الشقق.

ومصادر الممكية الشائعة ىي نفسيا أسباب كسب الممكية، وفي مقدمة ىذه األسباب بالنسبة لمممكية 

الشائعة ىو حالة الميراث، وقد يكون مصدر الشيوع الوصية كما إذا أوصى شخص آلخرين ماال عمى 

كما لو اشترى شخصان دارا في الشيوع، وقد يكون في بعض األحيان  عقدالشيوع، وقد يكون مصدر الشيوع ال

مرور الزمن مصدر لمشيوع كالحيازة كأن يحوز شخصان أو أكثر أرضا بوضع اليد عمييا و دون أن تشوب 

 الحيازة لبس أو غموض.

وانو الممكية ولقد تناول القانون المدني الجزائري موضوع المال الشائع من خالل القسم الرابع الذي عن

الشائعة من الباب األول تحت عنوان حق الممكية ضمن الكتاب الثالث المعنون بالحقوق العينية األصمية، 

من القانون المدني الجزائري، إضافة إلى مواد أخرى متفرقة  347إلى  317من وأخضعو ألحكام المواد 

الشيوع وذلك لضرورة يممييا الترتيب من ق.م.ج المتعمقة برىن العقار الممموك عمى  098كنص المادة 

من قانون 606و  607 ، وكذا نصوص المواد والتبويب الذي اعتمده المشرع الجزائري في ىذا الخصوص

 اإلجراءات المدنية واالدارية.
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المال الشائع بنصو: "إذا  من القانون المدني الجزائري، 317المادة وعرف المشرع الجزائري في 

شيئا وكانت حصة كل منيم فيو غير مقررة فيم شركاء عمى الشيوع وتعتبر الحصص أو أكثر  اثنانممك 

 متساوية إذا لم يقم دليل عمى غير ذلك."

حيث نقميا  (Deux ou plusieurs personnesنشير أوال إلى خطأ في ترجمة النص الفرنسي )

كان األجدر استعمال المصطمح (، و إتنانالمشرع الجزائري عن المشرع المصري حرفيا و ترجميا في كممة )

القانوني )شخصان( التزاما بحرفية النص، و قد ورد مثل ىذه الحالة في أكثر من نص قانوني، تنص عمى 

من القانون المدني الجزائري التي عرفت عقد الشركة عمى أنو عقد يمتزم بمقتضاه  617ىذا النحو المادة 

 فحق الشائعة، الحصة ىذه ىو الشريك حق محل يكون ثم ومن ،شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر

 ذاتو. المال ينقسم أن دون حصصا ينقسم الذي ىو الشائع، المال عمى الممكية

غير أن البقاء في الشيوع قد يترتب عميو العديد من المشاكل تتنوع باختالف حقوق الشركاء في 

الشريك في   ن يتصرفأع بعدة بطرق كويمكن لمشريك التخمص من الشيو  الشيوع عمى المال المشاع، 

زالتو نيائيا  لتخمص من الشيوعكما يمكن لمشريك ا  حصتو الشائعة فيبيعيا أو ييبيا،  القسمة.بوا 

وقد وتزيمو  وبيذا يتخمص الشريك من حالة الشيوع،  والقسمة قد تكون نيائية تقضي عمى الشيوع 

،  كما قد تتخمل القسمة بعض  القيود منيا ما ل المشاعالغرض منيا  االستفادة من الما تكون  نفعية مؤقتة

ىو مؤقت مقيد بمدة زمنية معينة ومنيا ما ىو مؤبد يرجع إلى بعض النصوص واالجراءات،  ويترتب عمى 

أحقية الشركاء المتقاسمون في الضمان  لمتعرض واالستحقاق، وفي حالة تحقق التعرض يصوغ  القسمة

 ن تكون العبرة في التعويض بتاريخ االستحقاق لمحصة .لممتقاسم طمب التعويض عمى أ

لمكتابة في ىذا الموضوع دون غيره ىي الرغبة في التعرف عمى  يومن أىم األسباب التي دفعتن

المال المشاع في القانون المدني الجزائري وما يكون قد أغفمو  قسمةمختمف األحكام التي تنظم موضوع 
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بعد تحميل ىذه النصوص لمخروج بنتائج واقتراحات قصد تدارك النقائص  المشرع الجزائري من أحكام أخرى

كون القسم الخاص بالممكية الشائعة لم تمسو التعديالت المتالحقة لمقانون المدني في  ،وسد الثغرات القانونية

موقف التشريعات  ، وكذا محاولة التعرف عمى7886إلى غاية  1908التعديالت المتعاقبة من  سنة 

مختمف الصعوبات التي تواجو رجال القضاء  عية من موضوع قسمة المال المشاع، وكذلك التعرف عمىالوض

 تزايد المشاكل  ومع  ،في ظل وجود فراغات قانونية المال المشاع بقسمةفيما يتعمق باإلجراءات الخاصة 

تي ينادي الفقياء تبعا ليا تزايد االجتيادات القضائية الموضوع قسمة المال المشاع ت يثيرىاالتي والقضايا 

بتعديل أحكام القانون المدني بالنظر إلى ما توصل إليو القضاء من مبادئ قانونية استنادا إلى القضايا التي 

 طرحت عميو في ىذا الخصوص.

خاصة وأن الحاالت  ال يزال يطرح إشكاال في الحياة العممية،وتظير أىمية البحث في أن موضوعو 

الجزائر ناجمة عن الميراث، ىذا األخير الذي يستمد أحكامو من الشريعة اإلسالمية الغراء  الغالبة لمشيوع في

عمى آراء الفقياء بخصوص بيع المال الشائع قصد الوقوف  االطالعحاول أالتي تمتاز بالغنية والثراء، لذا س

في ىذه الدراسة عمى مركزا  ، عمى نقاط الضعف والقوة بالنسبة لصياغة النصوص المتعمقة بيذا الموضوع

زالتو.  القسمة النيائية دون القسمة المؤقتة ، ألنيا ترمي إلى التخمص من الشيوع وا 

من خالل ىذا البحث معرفة مدى نجاعة النصوص وكذا مواكبتيا لمتطورات  اسعى جاىدأوس

العالم اليوم، ال سيما المنقول الذي أضحى ينافس العقار من حيث القيمة االقتصادية  والتحوالت التي يشيدىا 

براز مدى إسيام القضاء في إرساء المبادئ القانونية في ىذا الشأن، وذلك لمخروج بنتائج و اقتراحات قد  وا 

اع تماشيا مع الواقع المال المش قسمةتفيد بمعرفة النقائص التي تعتري النصوص القانونية المتعمقة بموضوع 

 العممي الذي يتسم ببطء اإلجراءات وتراكم القضايا أمام الجيات القضائية المختمفة.
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بصدد إعداد ىذا البحث ىو قمة الدراسات الوطنية  أناو  يولعل أىم الصعوبات التي واجيتن 

ص ىذا المال المشاع، وكذا صعوبة جمع قرارات المحكمة العميا بخصو  قسمةالمتخصصة بموضوع 

ي ولم تزدنوقمة المراجع المتخصصة في ىذا الموضوع،  الموضوع خاصة ما تعمق منيا بأحدث األحكام، 

في إعطاء  تكون قد وفقأأن  اىذه الصعوبات والعقبات إال عزما عمى العمل لتحقيق أىداف ىذه الدراسة راجي

ثراء الرصيد  ولو فكرة بسيطة عن ىذا الموضوع   الفكري والمعرفي.وا 

في ىذه الرسالة مؤلف لمدكتور محمد عبد الرحمان الضويني   اعتمدت عمييامن المراجع  التي و 

بعنوان أحكام القسمة بين الفقو االسالمي والقانون المدني، ومؤلف لمدكتور زايد رجب أحمد البشبيشي بعنوان 

تاذ أحمد خالدي بعنوان القسمة مؤلف لألسأحكام القسمة القضائية وآثارىا في القانون المدني دراسة مقارنة، و 

بين الشريعة االسالمية والقانون المدني الجزائري، كونيا المراجع التي تطرقت لموضوع قسمة المال المشاع 

مع األىداف  بشكل مفصل مقارنة بغيرىا، وعمد مؤلفي ىذه المراجع إلى المنيج المقارن  وىو ما يتماشى 

 التي رسمتيا في معالجة ىذا الموضوع.

 :تياإلشكال اآلطرح أعمى إثر ما تقدم  

 المشاع؟ المال قسمةأي مدى نجح المشرع الجزائري في إرساء النظام القانوني ل إلى

 وما ىو موقف التشريعات األخرى من قسمة المال المشاع كحل نيائي إلزالة الشيوع ومشاكمو؟ 

وذلك بتجميع المعمومات إتباع منيج تحميل مضمون النص  تاختر  ىذا االشكاللإلجابة عمى  

واألفكار وقياسيا مع بعضيا البعض الستخالص أىم األحكام المرتبطة بالموضوع، وكذا استخدام المنيج 

، وكذلك المنيج المقارن الستظيار لقسمة المال المشاعالمقررة والصور  الوصفي وذلك بتبيان كل الحاالت

وضوع قسمة المال المشاع في التشريع الجزائري التباين بين مختمف النصوص القانونية التي عالجت م

 .والتشريعات األخرى
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بحث ىذا الموضوع من ، وتحقيقا ألىداف الدراسة التي تقتضي اىج الثالثةالمن هوتماشيا مع ىذ 

 إلى الخطة اآلتية: تعمد ،عدة جوانب قانونية

 األحكام العامة في قسمة المال المشاع الباب األول:

 الشيوعالقسمة التي تقضي عمى صور  الفصل األول:

 اتفاق الشركاء في قسمة المال المشاع المبحث األول:

          شروط القسمة االتفاقية المتعمقة بالشركاء في  المطمب األول:

 الشيوع

 وشكميا المشاع شروط القسمة االتفاقية المتعمقة بالمال المطمب الثاني:

 المال المشاعاختالف الشركاء في قسمة  المبحث الثاني:

 المجوء لمقضاء لقسمة المال المشاع المطمب األول:

 االستعانة بالخبرة الفنية لقسمة المال المشاع المطمب الثاني:

 الشيوعأوجه الطعن في  القسمة التي تقضي عمى  الفصل الثاني:

 أوجه الطعن في القسمة المقررة لمشركاء في الشيوع المبحث األول:

 في القسمة االتفاقية لمغبن الطعن المطمب األول:

 الطعن في القسمة االتفاقية باإلبطال المطمب الثاني:

 أوجه الطعن في القسمة المقررة لكل من له مصمحة المبحث الثاني:   

 الطعن في القسمة بالبطالن المطمب األول:               

 نقضيااالعتراض عمى قسمة المال المشاع و  المطمب الثاني:               

 كيفية إجراء القسمة النهائية واآلثار المترتبة عنها الباب الثاني:
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 كيفية إجراء قسمة المال المشاع الفصل األول:

 االنتفاع بالمال المشاع السابق إلجراء القسمة النهائية المبحث األول:         

     المال قسمة الميايأة كحل احتياطي ومؤقت لقسمة  المطمب األول:               

 المشاع 

د اإليجار عمى القسمة التي ينتفع       تطبيق أحكام عق المطمب الثاني:               

 فييا بالمال المشاع                                        

 طرق إجراء القسمة النهائية لممال المشاع المبحث الثاني:         

 مة العينية لممال المشاعالقس المطمب األول:               

 قسمة المال المشاع بطريق التصفية المطمب الثاني:               

 القيود واآلثار المترتبة عن القسمة النهائية لممال المشاع الفصل الثاني:

 القيود الواردة عمى قسمة المال المشاع المبحث األول:         

 قتة لقسمة المال المشاعالقيود المؤ  المطمب األول:               

 القيود النيائية لقسمة المال المشاع المطمب الثاني:               

 اآلثار المترتبة عمى قسمة المال المشاع المبحث الثاني:         

 اإلفراز كأثر لقسمة المال المشاع المطمب األول:               

 المال المشاعالضمان في قسمة  المطمب الثاني:               

 الخاتمة
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األول: األحكام العامة في قسمة المال المشاع الباب  
 
لقد اعتنت التشريعات الوضعية بموضوع قسمة المال المشاع، ونظمتو تنظيما محكما في نصوصيا 

ن البقاء عمى الشيوع ينجم عنو العديد من المشاكل، وذلك نظرا لطبيعة الشيوع المعقدة التي أذ إالقانونية، 

مما يصعب عمى الشركاء في  ال في جزء محدد منو، في كل المال المشاعتجعل كل شريك يممك حصة 

 اتجيتنظرا لكثرة النزاعات التي تثيرىا األموال الشائعة و الشيوع االنتفاع بالمال المشاع والتصرف فيو، 

زالة الشيوع بوجو  معضم الدول لوضع أنظمة قانونية تنظم أحكام المال المشاع بوجو عام، وقسمتو وا 

 خاص.

الممموك عمى  فالشيوع العادي يمكن قسمتو كالعقار ؛شيوع عادي وشيوع إجباري > والشيوع نوعان  

، أما أو بغير ذلك من وسائل اكتساب الممكية أو بسند ممكية  الذي تممكو شخصان بطريق الحيازةالشيوع 

ومثالو األجزاء  ال يمكن قسمتو نظرا لطبيعتو أو الغرض الذي أعد من أجمو  فإنو الشيوع االجباري

،  وميما تباينت مصادر الشيوع يبقى المال المشاع المشتركة الممموكة عمى الشيوع في العقارات المبنية

 . 1لمقسمة سواء مؤقتا أو نيائيا ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بخالف ذلك قابال

فبيا يتحدد نصيب  قسمة المال المشاع الحل األمثل لحل جميع المشاكل التي يثيرىا الشيوع،إن  

ويستطيع أن يتصرف في نصيبو  ممثل في حصة في الشيوع،  ان كان يممك نصيبأكل شريك ماديا بعد 

الصنف األول يتمثل في القسمة التي تقضي عمى  >وقسمة المال المشاع صنفان كما يربد بعد القسمة،

نت غير معينة، فيجزأ المال تحول الحصص المعنوية لمشركاء إلى حصص مادية بعدما كافبيا تالشيوع، 

ىذا يفتح و  بو والذي يساوي حصتو في الشيوع، االمشاع إلى أجزاء مادية ويستمم كل شريك جزء خاص

ىذا ما لم يكن المال غير قابل لمقسمة أو أن ىذه األخيرة ، واالستئثار بو المجال لمشركاء لالنفراد بالمال

                                                 
1 - Nadège reboul-maupin, droit des bien , Edition dalloz2006, p310.  
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ثره يتم المجوء إلى تصفية المال إاع والذي عمى من شأنيا إحداث نقص كبير من قيمة المال المش

 .1المشاع

و قضاء، فقد يتفق الشركاء في قسمة المال المشاع حسب الطريقة أالقسمة النياية قد تكون رضاء و 

 بالمجوء يمفي اقتسام المال المشاع ما يدفع الشركاء وقد يختمف ويقسم المال بينيم، التي يرونيا مناسبة،

، والذي يستعين بدوره بذوي االختصاص لتحديد األنصبة واقتسام القسمة دعوىفي  إلى القضاء لمفصل

 .المال

ما الصنف الثاني في قسمة المال المشاع ىو القسمة التي ينتفع فييا بالمال المشاع، وىي قسمة أ 

خاصة  اكامنظم ليا المشرع أح نيائيا، اقتسامومؤقتة الغرض منيا انتفاع الشركاء بالمال المشاع إلى حين 

، مختمف األحكام المتعمقة بقسمة المال المشاعالتطرق إلى  بابخالل ىذا ال سأحاول  من تنفرد بيا،

ساعيا لتوضيح التباين إن وجد بين النظام القانوني لقسمة  وسأقف عند كل نقطة بشيء من التفصيل

  المال المشاع في الجزائر ومختمف األنظمة القانونية.

أنجع صورة إلزالة الشيوع، فبو يتخمص كل شريك من مساوئ  شاع بطريق القسمةانقضاء المال الم
سواء من حيث االدارة  واالستعمال أو التصرف، فالشيوع ليس النظام األمثل   مشاركة المال مع الغير،

، ىذا المممكية لتميزه بالتعقيد في الظاىر والجوىر، فظاىر الشيوع ىو تممك عدة أشخاص شيء محدد
المساواة بين الشركاء في الشيوع، وبالتالي تتداخل سمطات كل شريك عمى حقو  حدثد من شأنو أن يالتعد

ن الشريك ىو أفي الشيوع وتتصادم مع سمطات الشريك اآلخر والذي تقرر لو نفس الحقوق، عمى اعتبار 
مكية شيء واحد التعدد في م ىو، أما جوىر الشيوع 2مالك وبالتالي تقرر لو السمطات الثالث في الممك

 .3يتحدد بسيم جار في الشيوع، والذي يتمثل في كسر حسابي كالنصف أو الربع أو السدس

                                                 
زالة المال الشائع، دراسة مقارنة، -  1  .311، ص1;;3المكتبة الوطنية لمنشر، طبعة  وليد نجيب القسوس، إدارة وا 
>" 896المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، نص المادة  97;3سبتمبر  18المؤرخ في  :7-97األمر رقم  - 2

 الممكية ىي حق التمتع والتصرف في األشياء، بشرط أن ال يستعمل استعماال تحرمو القوانين واألنظمة."
لتعميق عمى نصوص القانون المدني، الجزء الرابع، المجمد األول في حق الممكية والشيوع والقسمة، أنور العمروسي، ا -  3

 .116، ص 1;;3دون مكان النشر الطبعة األولى لسنة 
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إن القاعدة العامة في الشيوع أن القسمة حق مقرر لمشريك في المال المشاع يتخمص بموجبو من 
م يوجد نص أو اتفاق يقضي الشيوع وينفرد بجزء من المال المشاع، ويمارس عميو حقوقو دون غيره، مال

 .1بالبقاء عمى حالة الشيوع
وىو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي  الذي أكد عمى حق طمب القسمة  وعدم إكراه كل  

شريك عمى البقاء  في حالة الشيوع، ما لم يتفق الشركاء  أو صدر حكم من محكمة يقضي بتأجيل 
حق الشريك في طمب اقتسام المال المشاع حتى ولو كان الشريك كما أكد المشرع الفرنسي عمى  ،2القسمة

في الشيوع يتمتع بجزء أو بكل األموال الشائعة ما لم يكن   ىناك عقد لمقسمة او حيازة كافية الكتساب 
 . 3الممكية بطريق التقادم المكسب

كافيا ونافيا وسبق التشريع االسالمي غيره من التشريعات في أحقية طمب القسمة ونظمو تنظيما 

لمجيالة، بل وتوسع فقياء الشريعة االسالمية في تصنيف القسمة العتبارات متعددة، واألدلة في القرآن 

 .4والسنة عديدة

                                                 
أحمد خالدي، القسمة بين الشريعة االسالمية والقانون المدني الجزائري عمى ضوء اجتياد المحكمة العميا ومجمس   -  1

 .;3، ص:100ىومة لمنشر طبعة  الدولة، دار
2  - Art.815.c.civ.fr.:" Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage 
peut toujours être Provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention." 
3  - Art.818.c.civ.fr.:" Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a 
joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou 
une possession suffisante pour acquérir la prescription.  "  

مي والقانون المدني، دار الفكر الجامعي لمنشر، محمد عبد الرحمان الضويني، أحكام القسمة بين الفقو اإلسال  - 4
ْ ٱۡلُقۡرََبٰ  ٧"من سورة النساء :من أدلة مشروعية القسمة من القرآن اآلية   ،:1، ص1031طبعة ْولُيا

ُ
ِإَوذَا َحََضَ ٱۡلقِۡسَهَة أ

ْ لَُىۡم قَۡيٗل َوٱۡۡلََتََٰمٰ  ُروَوٱلَۡهَسِٰكنُي فَٱۡرُزقُيُوم ّنِۡنُه َوقُيلُيا ۡۡ ْ ِنۡو َخۡلفِِىۡم ذُّرِيعةٗ ٨ا فٗ  نع ِيَو لَۡي تََرُكيا ْ ِضَعًٰفا  َوۡۡلَۡخَش ٱَّلع َعلَۡيِىۡم َخافُيا
َ َوۡۡلَُقيلُياْ قَۡيٗل  افَۡليَتعُقياْ ٱَّللع ًِ ي ِِ ََ  وما يدل عن مشروعية القسمة أن اهلل  سبحانو وتعالى شرع ألولى القربى من اليتامى  "٩  

ومن أدلة مشروعيتيا في السنة  ما رواه ابو داود وابن ماجة عن أبي ىريرة  ،القسمةإذا حضروا  حقا في التركةوالمساكين 
رضي اهلل عنو قال أن الرسول صمى اهلل عميو وسمم قال>" إذا قسمت الدار وحدت فال شفعة فييا."  في تفسير الحديث أن 

بالقسمة النيائية لممال  فييا  ة، ويسقط حقواألصل إذا تصرف أحد الشركاء في حصتو يحق لمشريك اآلخر في الشفع
 المشاع.



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:
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  الشيوعالقسمة التي تقضي على صور  األول:  الفصل

 

يتفؽ  قسمة اتفاقية اتفاقية وقضائية، صنفيف تصنؼ القسمة التي  تقضي عمى  الماؿ المشاع إلى
بموجبيا الشركاء في الشيوع عمى اقتساـ الماؿ بالطريقة التي يرونيا مناسبة ما لـ يعترضيـ قيد يحوؿ دوف 

مف القانوف المدني الجزائري عمى ما يمي:" يستطيع الشركاء إذا انعقد  723ادة ذلؾ، إذ نص المشرع في الم
وجب  ية ىمفإذا كاف بينيـ مف ىو ناقص األ ،الماؿ الشائع بالطريقة التي يرونيا اف يقتسمو أجماعيـ، إ

مشاع وىذا ، وىذا النوع مف القسمة ىو األفضؿ في اقتساـ الماؿ المراعاة اإلجراءات التي يفرضيا القانوف "
 ما سأوضحو مف خالؿ المبحث األوؿ.

يتمثؿ في القسمة القضائية، ويمجأ إلى ىذا النوع مف القسمة في حالة اختالؼ  والصنؼ الثاني لمقسمة
مف نفس القانوف: " إذا اختمؼ  724الشركاء في قسمة الماؿ، وىذا ما أشارت إليو الفقرة األولى مف المادة  

ف يرفع الدعوى عمى باقي الشركاء أالشائع، فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع  الشركاء في اقتساـ الماؿ
ومواكبة إجراءات لتحقيقيا وىو ما  طو لتماـ ىذا النوع مف القسمة البد مف توافر شرو  ،أماـ المحكمة..."

 سأتطرؽ إليو في المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ بشيء مف التفصيؿ.
القضائية تنتيي حالة الشيوع، فبكؿ منيما تتحوؿ الحصص  وأفاقية القسمة االتوسواء تعمؽ األمر ب

  فيستمـ كؿ شريؾ حصتو ،حصص مادية لىالمعنوية التي كانت ممثمة في كسر حسابي كالنصؼ مثال إ
 ،1بعد ما كاف حقو مرتبط بحقوؽ باقي الشركاء خاص بو،جزء مفرز  بيا، وتتحوؿ إلى ستقؿيمحددة  و ال

القسمة التي تتحوؿ بموجبيا ممكية الماؿ مف مشاعة إلى خاصة  ومفرزة عمى خالؼ  فالقسمة النيائية ىي
 .2القسمة المؤقتة  التي تبقي ممكية الماؿ شائعة بيف الشركاء، ولكنيا تسيؿ في  تصفية الشيوع الحقا

 
 
 
 
 
 

                                                 
زالة الماؿ الشائع، دراسة مقارنة، المكتبة الوطنية لمنشر، طبعة وليد نجيب القسوس،  -  1  .132، ص 1993إدارة وا 

2 -Pierre voirin, Gilles Goubeaux, Droit civil, droit privé notarial régimes matrimoniaux, 
successions- libéralités, Edition libraire générale de droit et de jurisprudence, 24eme Edition 
2006, p252. 
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 الشركاء في قسمة المال المشاع اتفاقاألول:  بحثالم
دوف  لة الشيوع، إذ تتجو إرادة األطراؼ إلى إنياء حالة الشيوعالقسمة االتفاقية أفضؿ وسيمة إلزا 

 ف يتفقوا عمى الطريقة التي يرونيا مناسبة القتساـ الماؿ المشاع بينيـأو ليـ  الحاجة لمجوء إلى القضاء،
و التي نستشؼ منيا شروط  تحقيؽ القسمة  السالفة الذكر مف القانوف المدني، 723كدتو المادة أوىذا ما 

فيي القسمة التي تتحقؽ بإجماع  تفاقية سواء المتعمقة منيا بالشركاء المتقاسميف أو بالقسمة في حد ذاتيا،اال
، كما أف القسمة االتفاقية عقد 1 الشركاء فال يكفي األغمبية منيـ كما ىو مقرر لمتصرؼ في الماؿ المشاع

وىي أسيؿ وسيمة ، ءات شكمية معينةالبد لصحتو توافر شروط واجرا يخضع بدوره لألحكاـ العامة لمعقود
لتحويؿ الحصص المعنوية إلى أجزاء مادية بينما القسمة القضائية تمتاز باإلجراءات المطولة لمفصؿ في 

 حديدالقضية ما لـ يقرر القاضي تأجيؿ القضية ألسباب معينة أو تعييف خبير لتقويـ الماؿ المشاع وت
 .إمكانية قسمة الماؿ المشاع عينا مف عدميا في تقرير الخبير الذي يبيف لمقاضي الحصص
 

 المتعمقة بالشركاء في الشيوع شروط القسمة االتفاقية األول: مطمبال
 

القسمة االتفاقية بيف الشركاء قسمة ودية بيف أشخاص ليـ الحؽ  في اقتساـ الماؿ، ويمثموف  
مف أف تستوفي شروطيا المتعمقة أصحاب الحؽ في الماؿ الشائع، ولتكوف القسمة االتفاقية صحيحة البد 

بالشركاء  ألنيا عقد يمثؿ رغبة الشركاء في إنياء حالة الشيوع، ولـ ينص القانوف بالتفصيؿ عمى الشروط 
:" يستطيع 723نص المادة  الواجب توافرىا لتماـ القسمة االتفاقية، ولكف يمكننا أف نستشفيا مف خالؿ 

فإذا كاف بينيـ مف ىو ناقص  ،الماؿ الشائع بالطريقة التي يرونيا ف يقتسمواأالشركاء إذا انعقد إجماعيـ، 
  األىمية  وجب مراعاة اإلجراءات التي يفرضيا القانوف "

 :ء في الشيوعشروط القسمة االتفاقية المتعمقة بالشركا ستخمصن يمكف أف ليذا النص استنادا
 
 
 

                                                 
في  استندوا إذا فيو التصرؼ يقرروا أف الشائع الماؿ أرباع ثالثة األقؿ عمى الذيف يممكوف لمشركاء" ؽ.ـ.ج: 720المادة  - 1

 إلى الرجوع حؽ ىؤالء مف خالؼ الشركاء ولمف باقي إلي قراراتيـ غير قضائي بعقد يعمنوا أف عمى قوية، أسباب إلى ذلؾ
تبعا  تقدر أف الشركاء، بمصالح ضارة الشائع الماؿ قسمة تكوف عندما اإلعالف، ولممحكمة وقت مف شيريف خالؿ المحكمة
 واجبا." التصرؼ كاف إذا ما لمظروؼ



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

11 

 

 شاععمى اقتسام المال المورضاىم  الشركاء إجماع: الفرع األول
 

يشترط  في القسمة الرضائية لمماؿ المشاع أف يتـ ذلؾ بموافقة جميع الشركاء في الشيوع، وأف 
وىو ما نص عميو المشرع الجزائري  ،يكوف كؿ شريؾ راض عف الكيفية التي اختارىا الشركاء لمقياـ بالقسمة

اع الشركاء  فال تكفي األغمبية السالفة الذكر إذ اشترط  في القسمة االتفاقية  انعقاد إجم 723في المادة 
إلتماـ القسمة كما ال تتـ القسمة االتفاقية إذا كاف مف الشركاء مف يعترض عمييا حتى ولو كاف  نصيبو 

 ، وفي ىذا الصدد انقسـ الفقو  القانوني إلى اتجاىيف:ضئيال
ركاء، فإذا اتفؽ يرى ىذا االتجاه أف األصؿ في القسمة االتفاقية موافقة جميع الش االتجاه األول:

بعض الشركاء دوف البعض اآلخر فإف القسمة غير صحيحة، ولكف العقد يظؿ صحيحا بالنسبة ألطرافو وال 
ف يرجع فييا بحجة عدـ اكتماؿ إجماع الشركاء، و لمف لـ يوافؽ عمى عقد أيجوز لمف وافؽ عمى القسمة 

 ممـز ليـ  ما لـ يتـ إقراره. القسمة الحؽ في إقراره ليصبح نافذا في حقيـ، ولكنو يبقى غير
إلى أف القسمة التي لـ يجمع عمييا الشركاء تعد  ويذىب ىذا الجانب مف الفقواالتجاه الثاني:  

أف تعقد قسمة ف يؤيدىا الحقا، وعميو فيجب أيجوز لمف لـ يوافؽ عمى القسمة مند البداية  باطمة كما ال
 جديدة.

ف أيفتح المجاؿ الشركاء المعارضيف عمى القسمة  ونقرب إلى الصواب ألاألإف الرأي األوؿ ىو 
كما أنو ال يترتب عمى موافقة الشركاء الذيف عارضوا القسمة أي ضرر عمى سائر  ايوافقوا عمييا الحق
 .1عمى القسمة منذ البداية، كما أنو ال يعقد إجراءات القسمة اقو فالشركاء الذيف ات

بطالف القسمة الودية، بسبب كوف القسمة تضمنت  قررت المحكمة العميا في ىذا الصدد وقد  
بعض الورثة دوف البعض اآلخر، في حيف في القسمة االتفاقية يجب أف تتضمف جميع الشركاء طبقا 

 .2"غير منشور" 24/02/1986، مؤرخ في 40.651، قرار رقـ مف القانوف المدني723ألحكاـ المادة 
 

وىو الشرط  رادة الشركاء  القتساـ الماؿ المشاع،إؽ أف تتطاب كـ اشترطت المادة السالفة الذكر
، وىذا الشرط تنفرد بو يـرضاء الشركاء ليتحقؽ انعقاد إجماعمف  فالبد  الجوىري في القسمة الرضائية 

المتعاقدوف فيو ىـ الشركاء في الشيوع   3فالقسمة االتفاقية عقد ا،و االتفاقية دوف غيرىأالقسمة الرضائية 
                                                 

 .308محمد عبد الرحماف الضويني، مرجع سابؽ، ص - 1
حمدي باشا، القضاء العقاري، في ضوء أحدث القرارات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا، دار ىومة لمنشر - 2

 .79، ص2003طبعة 
 عؿ أو عدـ فعؿ شيء ما."ؽ.ـ.ج: "العقد اتفاؽ يمتـز بموجبو شخص أو عدة أشخاص آخريف بمنح أو ف 54المادة  - 3
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ال كاف العقد محال لمطعف، ومحؿ العقد إوأف تكوف  1ييـ األىميةالذيف يشترط ف رادتيـ خالية مف العيوب وا 
ف يكوف مستوفيا لشروطو والتي سأتعرض ليا في الفرع أيجب والذي   ،ىو الماؿ المشاع محؿ القسمة

مضموف الشيوع ألف حؽ طمب القسمة  إزالة الثاني بشيء مف التفصيؿ، وأف يكوف لمعقد سبب مشروع وىو
و أ نص قانونيإذ لمشريؾ دائما الحؽ في طمبو ما لـ يكف مجبرا عمى البقاء في الشيوع بناء عمى  بالقانوف 

فتنعقد القسمة الرضائية بيف الشركاء بمجرد تطابؽ اراداتيـ المتبادلة ىذا إف كانوا أىال  ،2اتفاؽ أبرمو
 .3القانوف في بعض العقود لمتعبير عنيا، ومع مراعاة االجراءات الشكمية التي يفرضيا

مر و لـ ينص المشرع الجزائري صراحة عمى كيفية تعبير الشريؾ عف إرادتو في القسمة تاركا األ 
يأخذ  وفقا لمتشريع الجزائري لمقواعد العامة في التعبير عف االرادة في العقود بوجو عاـ، والتعبير عف االرادة

أو باإلشارة   فظ الصريح أو الكتابةملتعبير الصريح  يكوف بالالتعبير الصريح والتعبير الضمني، ا وجياف،
جاز المشرع أصاحبو، كما  داللتو عمى مقصود شؾ في أي  أو باتخاذ موقؼ ال يدع  المتداولة عرفا

وىذا  ،و يتفؽ األطراؼ عمى ضرورة التعبير الصريحأالجزائري التعبير عف االرادة ضمنا ما لـ ينص القانوف 
 مف القانوف المدني الجزائري. 60المادة ما تنص عميو 

ف التعبير الضمني في القسمة االتفاقية شكؿ مف أشكاؿ القسمة ابتدعتو أ 4ويرى جانب مف الفقو 
 عمى أساس أنيا قسمة  تتعمؽ بممكية شائعة بيف ورثة، محكمة النقض المصرية وىي بصدد معالجة قضية

حينما يتصرؼ وفقا لرأي محكمة النقض المصرية  القسمة  ىذه تتقـو دوف االتفاؽ الصريح عمييا  وتحقق
حد الشركاء في جزء مفرز مف الماؿ الشائع الذي يعادؿ حصتو، ثـ يتبعو سائر الشركاء بالتصرؼ في أ

حص مفرزة تساوي حصصيـ فستخمص مف تصرفيـ أنيـ ارتضوا ضمنا قسمة الماؿ المشاع فيما بينيـ، 
ظروؼ القضية اعتبرت أف الشركاء تراضوا عمى اقتساـ الماؿ وفقا  واعتبرت المحكمة أنو استنادا مف

 . 5لمطريقة التي تصرفوا فييا في األجزاء المفرزة التي تساوي حصصيـ في الماؿ المشاع

                                                 
ؽ.ـ.ج: " كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعا بقواه العقمية ولـ يحجر عميو يكوف كامؿ األىمية لمباشرة حقوقو  40المادة  - 1

 المدنية.
 ( سنة كاممة."19وسف الرشد تسعة عشر)

البقاء في الشيوع بمقتضى نص  :ؽ.ـ.ج" لكؿ شريؾ اف يطالب بقسمة الماؿ الشائع، ما لـ يكف مجبرا عمى722المادة  - 2
 أو  اتفاؽ."

ؽ.ـ.ج: " يتـ  العقد  بمجرد اف يتبادؿ الطرفاف التعبير عف إرادتيما المتطابقتيف، دوف اإلخالؿ بالنصوص  53المادة - 3
 القانونية."

 .104، ص 2003رمضاف أبو السعود، الوجيز في الحقوؽ العينية األصمية، دار المطبوعات الجامعية لمنشر طبعة  - 4
 .312محمد عبد الرحماف الضويني، نفس المرجع، ص - 5
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ف يكوف خاليا مف العيوب ليرتب آثاره أوالتعبير عف االرادة في اقتساـ الماؿ المشاع  يجب  
، إذا تعاقد يجعؿ القسمة قابمة لألبطاؿكاء مثال إكراه يولد لو نية خاطئة لمحد الشر أالقانونية، فمو وقع عمى 

 مف الغير أو مف أحد الشركاء. 1تمسؾ بو المكره عمى القسمة سواء كاف االكراه
في القسمة الرضائية لمماؿ المشاع طبقا  واشترط المشرع المصري كذلؾ إجماع الشركاء ورضاىـ   

شركاء، إذا انعقد إجماعيـ، اف يقتسموا الماؿ بالطريقة التي يرونيا  فإذا كاف :" لم835ألحكاـ نص المادة 
 ."2بينيـ مف ىو ناقص األىمية  وجبت مراعاة اإلجراءات التي يفرضيا القانوف

ف يتفؽ جميع الشركاء عمى القسمة ال البعض فقط واف يوقع عمييا فور ابراميا، وال يوجد أفاألصؿ  
و يعدؿ عنيا بحجة عدـ أع أف يتحمؿ مف القسمة قوقيعيا ولكف ال يجوز لمف و ما يجبر الشركاء عمى ت

، وينتقؿ حؽ التوقيع عمى القسمة إلى  ، وىي عمى ىذا النحو ليست باطمة لتخمؼ توقيع البعضتوقيع البقية
فقط ما إذا تمت بيف بعض الشركاء أورثة الشريؾ ، ىذا إذا حضر الشركاء القسمة ورفضوا الوقيع عمييا ، 

تقع ولو انحصرت في ما يعادؿ حصة الشركاء فقط ، ولكف القسمة بيذا الشكؿ  دوف البعض اآلخر فإنيا ال
نفذت في حؽ الجميع  ويعتبر عقد القسمة معمؽ عمى شرط  تتضمف إيجابا فإذا ارتضى بيا باقي الشركاء

شركاء أف تتضمـ القسمة جميع وىو قبوؿ باقي الشركاء بمقتضيات القسمة، ويشترط في حالة موافقة باقي ال
ال وجب تحرير عقد جديد او ممحؽ لعقد  الماؿ المشاع  إذا كانت كمية، وتعييف جزء مفرز لكؿ شريؾ وا 

 .3القسمة  ويقع عميو مف طرؼ جميع الشركاء
جماع  ارضإف  الشركاء شرط تطمبو  كذلؾ المشرع الفرنسي لتماـ القسمة الودية بيف الشركاء في  وا 

ىؿ الرضا، أو رضا أذلؾ يشترط رضا الشركاء مجتمعيف لقسمة الماؿ المشاع إف كانوا مف   وعمى ،4الشيوع

                                                 
ؽ.ـ.ج: " يجوز  ابطاؿ العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت سمطاف رىبة بينة  بعثيا المتعاقد االخر في  88المادة  - 1

 نفسو دوف  حؽ.
خطرا جسيما  محدقا ييدده ىو، أو وتعتبر الرىبة قائمة عمى بينة إذا كانت ظروؼ الحاؿ تصور لمطرؼ الذي يدعييا  اف 

 احد أقربائو في النفس،  أو الجسـ، أو الشرؼ، أو الماؿ.
ويراعى في تقدير اإلكراه جنس مف وقع عميو اإلكراه ، سنو، وحالتو  االجتماعية، والصحية ،وجميع الظروؼ األخرى التي  

 مف شأنيا أف تؤثر في جسامة اإلكراه."
 15تاريخ زيارة الموقع  www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg026ar.pdf، القانوف المدني المصري  - 2

 .2018سبتمبر 
 .162، ص2004أنور طمبة، الممكية الشائعة، المكتب الجامعي الحديث لمنشر، طبعة  - 3

4- Art. 835. c.civ.fr.:" Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut 
intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg026ar.pdf
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، وسواء صدر التعبير عف االرادة مف الشريؾ ذا لـ يكونوا مؤىميف لمتعبير عف رغبتيـإمف ينوب عنيـ  
عمى غرار نظيره ، ولـ ينص المشرع الفرنسي 1اهنفسو أو مف ينوب عنو يبقى عقد القسمة ممزما لمف ارتض

الجزائري عمى كيفية التعبير عف إرادة المتقاسـ، وبالرجوع إلى القواعد العامة في العقود نجده يشترط أف 
 .2يكوف التعبير عف االرادة خاليا مف العيوب ليرتب آثاره القانونية

التراضي واعتبر قسمة  المقسـو ليـ في القسمة الرضائية، إجماع و رضا اشترط الفقو االسالمي و 
فممشركاء مجتمعيف دوف غيرىـ الحؽ في االتفاؽ عمى  جائزة بيف الشركاء بإجماع عمماء الفقو االسالمي،

اقتساـ الماؿ المشاع بينيـ ومف يخمص بشيء مف القسمة يصبح ممكو، ولكؿ شريؾ في الشيوع  حؽ عمى 
وقد وافؽ الفقو  ، 3جزاءباقي الشركاء فبمجرد أف يتحدد حؽ كؿ منيـ ماديا يسقط حقو في باقي األ

 .لكنيـ اختمفوا في طبيعة ىذا العقد  ااالسالمي الفقو القانوف في كوف القسمة عقد
ذىب رأي مف الفقو االسالمي العتبار القسمة بيعا  مطمقا، وىـ بعض مف المالكية وقوؿ لبعض 

فإذا ما أخذ أحدىما النصؼ فقد مشترؾ بيف شريكيف  الماؿا في ذلؾ أنو إذا كاف  واستدلو  والزيدية الشافعية 
رضي بقسمة الجزء الذي آؿ إليو وأنو قد أبدؿ نصيبو في الجزء اآلخر لمشريؾ اآلخر والذي ارتضى بذلؾ 

غير أنو ال تشترؾ  يجاب وقبوؿ لمتمميؾ  وىذه ىي حقيقة البيع،إالجزء، وحسب رأييـ  القسمة ال تحتاج إلى 
نيا أ  نيـ عبروا عمى القسمة في مصنفاتيـ أكده المالكية إذ أ في كافة حكاميا وىذا ما القسمة والبيع

ف أف القسمة فييا نوع مف التساىؿ والذي ال يوجد في البيع، ففي نظرىـ يجوز أكالبيع، وتعميميـ في ذلؾ 
 يقتسـ أردب مف القمح بيف اثنيف يأخذ أحدىما الثمث واالخر الثمثيف، وذلؾ غير جائز في البيع.

مف الشيعة و الزيدية ومذىب الظاىرية اعتبر القسمة إفراز حؽ مطمؽ، واستدلوا  وىناؾ رأي آخر
ويقوؿ ابف حـز في   ،4ف القسمة ال تفتقر إلى لفظ التمميؾ وال تجب فييا الشفعة وأنيا تختمؼ عف البيعأب

ريف." ففي قسمة ىذا الصدد في كتابو المحمى: "إنيا لو كانت بيعا لما جاز اف تأخذ البنت دينارا واالبف دينا

                                                                                                                                                           

porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte 
notarié.  "  

 .188محمد عبد الرحماف الضويني، نفس المرجع، ص  -  1
2- Art. 1109. c.civ.fr.:"  Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été 
donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.  "  

الممكية الشائعة في الفقو اإلسالمي والقانوف، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة بخيت، أحمد فالح عبد ال - 3
 .212، ص2012

وىبة الزحيمي، الفقو االسالمي وأدلتو، الجزء السادس، بقية العقود وما يتعمؽ بيا الممكية وتوابعيا، دار الفكر المعاصر  - 4
 .4735 ص 1997الطبعة الرابعة معدلة، سنة
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 ألخييا الديناريفخت بيذا لـ تبع واأل ،خ ديناريف واألخت ديناريأخذ األ واألخت،الدنانير الثالث بيف األخ 
 .1بادلتو ما تستحقو في الديناريف بما يستحقو ىو في الدينارإنما  ربالدينا

بعض الحاالت وفي يعتبر القسمة بيع في  وىو قوؿ بعض الحنفية  ورأي آخر مف الفقو االسالمي 
البعض اآلخر إفراز، فيعتبروف القسمة بيع إذا حصؿ فييا التراضي والمبادلة وفي نظرىـ ىذا ىو حقيقة 
البيع، بينما إذا حصت القسمة بالقرعة، فيي عمى ىذا الوجو غير موقوفة عمى اختيار الشركاء المتقاسميف 

 .2فيي بذلؾ إفراز
وني والتشريع الجزائري عمى غرار نظيره الفرنسي في كوف إجماع الفقو القان فيناؾ توافؽ بيف وعميو 

لتماـ القسمة الرضائية، ويساير  ىذا الموقؼ الفقو  االشركاء ورضاىـ عمى اقتساـ الماؿ المشاع ضروري
 طبيعة الرضا التي تختمؼ باختالؼ تكييفيـ لعقد القسمة.االسالمي ولكنو تميز عنيـ في  

حوؿ جواز القسمة مف عدميا إذا ترتب عمى رضا الشركاء  عة االسالميةفقياء الشري وقد اختمؼ  
جماعيـ القتساـ الماؿ ضرر يمحؽ جميع الشركاء مواؿ التي إذا اتفؽ عمى بعض األ ، وأعطوا مثاالوا 

 ليـ مثؿ المؤلؤة والزمردة، والثوب الواحد، والخيمة وغير ذلؾ. االشركاء عمى اقتساميا فإف ذلؾ سيسبب ضرر 
الحنفية والحنابمة إلى القوؿ أنو يجوز لمشركاء إذا تراضوا وانعقد اجماعيـ أف يقتسموا الماؿ   فذىب 

ولو كاف فيو ضرر، سواء ترتب عمى القسمة  زواؿ االنتفاع بالماؿ المقسـو أو أف صفتو تغيرت بسبب 
٦ِِّ "القسمة ودليميـ في ذلؾ قوؿ اهلل تعالى ِّهَِصيب ِّّل ِّٱِّلّرَِجاِل ِّتََرَك ا َِٰلَِّّمِمَّ ِّهَِصيب ِّۡلَو َِّولِلّنَِسآءِ ۡكَربٌَُن

َ
َِّوٱۡۡل اِِّّاِن ّمِمَّ

َِّۚهَِصيت ِّ َِّنُثَ ۡو
َ
ِّأ ِِّمۡوُى ِّكَلَّ ا ِِّممَّ ۡكَربٌَُن

َ
َِّوٱۡۡل اِن َِٰلَ ِّٱۡلَو ِِّّاتََرَك ۡفُروض  ِّمَّ ف اهلل أوحسب قوليـ سورة النساء،  7اآلية "  ٧ا

، وتبريرىـ و ضررأا ولـ يقيد ذلؾ بنفع و كثير أتعالى شرع حؽ القسمة بيف الورثة سواء كاف الماؿ قميال 
 ف يتراضوا عمى االضرار بأنفسيـ مف أجؿ التخمص مف مساوئ مشاركة الغير.أف لمشركاء أكذلؾ 

بينما  ذىب بعض مف المالكية والشافعية واإلباضية إلى أنو ال يجوز التراضي بيف الشركاء في 
، كالجوىرة ورد في  الحديث عف أبي سعيد سعد بف ، واستدلوا بما القسمة إذا كاف يبطؿ منفعة الماؿ المقسـو

يث حسف رواه بف ماجة د"  حال ضرر وال ضرار: " قاؿ عميو وسمـ مالؾ بف سناف أف النبي صمى اهلل
اقتساـ  ونيي  عف الضرر سواء ألحقو االنساف بنفسو او بغيره، و فقد نيي عف، والدارقطني وغيرىما مسندا

بف عمر بف  ومف أدلتيـ  عف محمد بف أبي بكر  ، ضرر يمحؽ جميع الشركاءو إذا نجـ عن ما ال ينقسـ 
سنف  "ال تعضية عمى أىؿ الميراث إال ما حمؿ القسـ "عف أبيو عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ:حـز 

ى وقد فسره أبوا عبيد ىو أف التعضية بمعنى تفريؽ وانو ال يقسـ الشيء الموروث إذا ترتب عم   الدارقطني

                                                 
 .560، ص 1969، المحمى،  الجزء الثامف مكتبة الجميورية العربية  ، طبعة األندلسي ابف حـزعمي  - 1
 .41محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 2
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لمماؿ وقد نيى الديف الحنيؼ  اوتضييع ااقتسامو ضرر يمحؽ الجميع، وأف قسمة  ما يبطؿ نفعو يعتبر سفي
ما إذا كاف في أعف تضييع الماؿ، وأف الغرض مف قسمة الماؿ ىو تخصيص جزء لكؿ شريؾ لينتفع بو، 

 قسمتو ضرر، وزواؿ المنفعة مف الماؿ فيجب منع القسمة.
دلتيـ، وأف التراضي عمى الضرر أمر منيي عنو، واآلية  ألقوة  ؿ الثانيوالرأي الراجح ىو القو 

و أالكريمة التي استدؿ بيا أصحاب الرأي األوؿ ىدفيا وجوب األنصبة والنصيب لمصغير والكبير قميال كاف 
  . 1كثيرا

، ال المالؾ 2در التعبير عف االرادة مف الفضوليصف يأقد يقع في القسمة الحاصمة بالتراضي و  
قد تصرؼ في مكاف شخص لـ يوكمو قانونا لمقياـ بذلؾ، وال تكوف القسمة  الفضولي ففي ىذه الحالة يكوف 

، واذا 3و االتفاقي أو الورثة في حالة وفاة المورثأو وكيمو القانوني أجازىا  الشريؾ المتقاسـ أنافذة إال إذا 
ذا لـ يجزىا تنفسخ و ال يصح إجازتيا بعد إما أاجاز الشريؾ المتقاسـ  قسمة الفضولي تكوف نافذة في حقو، 

 انفساخيا
والقسمة مف العقود التي يصح فييا التوكيؿ، فإذا اجاز الشريؾ المتقاسـ قسمة الفضولي التي  

ف يكوف ممزما بذلؾ فتطبؽ عميو احكاـ الوكالة  ويكوف ممزما برد ما تسممو بسبب الفضالة أأجراىا دوف 
 .4وتقديـ حساب ما قاـ بو

 أف إجماع الشركاء ورضاىـ القتساـ الماؿ المشاع شرط جزءما يمكف استخالصو في ىذا ال 
فال بد مف توافر الرضا  التشريعات العربية والتشريع الفرنسي وحتى الفقو االسالمي ـظمعتضمنتو  جوىري

مة الرضائية آثارىا لتنتج القس لتماـ القسمة الرضائية وتكوف االرادة الصادرة مف الشركاء خالية مف العيوب
 .القانونية

ض الشركاء دوف البعض اآلخر، وقد انقسـ الفقو في مدى صحة عقد القسمة إذا ما تـ بيف بع
إلى القوؿ بأف القسمة غير صحيحة لكنيا ممزمة لألطراؼ التي وافقت عمييا  5جانب مف الفقو فذىب

                                                 
 .303محمد عبد الرحماف الضويني، نفس المرجع، ص  - 1
لقياـ بالشأف لحساب شخص آخر، دوف أف يكوف ممزما ؽ.ـ.ج: " الفضالة ىي أف يتولى شخص عف قصد ا 150المادة  - 2

 بذلؾ."
 ؽ.ـ.ج :" تسري قواعد الوكالة إذا أجاز رب العمؿ ما قاـ بو الفضولي". 152المادة  - 3
 ؽ.ـ.ج :" يمـز الفضولي  بما يمـز بو الوكيؿ مف رد ما تسممو بسبب الفضالة وتقديـ ما قاـ بو." 155المادة  - 4
، 1968ممكية في الشريعة االسالمية، الجزء الثاني ، معيد البحوث والدراسات العربية لمنشر، طبعة عمي الخفيؼ، ال - 5

 . 101ص
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العتبار االتفاؽ عمى  1أخر مف الفقو جانب وتصبح كذلؾ في حؽ باقي الشركاء إذا أقروىا، بينما ذىب 
و أالقسمة بيف بعض الشركاء باطؿ كما ال يجب إجبار باقي الشركاء عمى إقرار القسمة لمجرد أف البعض 

  األغمبية مف الشركاء اتفقوا عمى طريقة معينة لمقسمة.
شاع والمتعمقة بأحكاـ خاصة بقسة الماؿ الم انفردف المشرع المصري أتجدر اإلشارة في ىذا الصدد  

منيا بالتركة كمصدر لمشيوع ومفادىا اف المورث وىو عمى قيد الحياة، ورغبو منو في تجنيب الورثة مشاكؿ 
بإجراء يسمى بالوصية بالقسمة، فالمورث وفقا لمتشريع  وذلؾ  الشيوع، يقـو ىو شخصيا بقسمة التركة
ف أكؿ شريؾ جزء خاص بو يستطيع ويخصص ل ف يقسـ مالوأالمصري أدرى بمصالح الورثة، ويستطيع 

مف  913إلى 208نصوص المواد مف في  جراء يديره وينفعو بعد وفاة المورث وقد نص عمى ىذا اإل
وسبؽ ىذا القانوف في تنظيـ أحكاـ الوصية بالقسمة قانوف الوصية   1948القانوف المدني الصادر في سنة 

نو: "تصح الوصية بقسمة أعياف التركة أصية عمى مف قانوف الو  13ذ نصت المادة إ، 1946لسنة  81رقـ 
فإف  قدر نصيبو وتكوف الزمة بوفاة الموصيأو لبعض الورثة  وورثة الموصي بحيث يعيف لكؿ وارث عمى

ف الوصية بالقسمة قد تشتمؿ عمى كؿ أزادت قيمة ما عيف ألحدىـ عف استحقاقو كانت الزيادة وصية" كما 
ى جزء منو وفي ىذه الحالة الباقي يأخذ حكـ الميراث ويقسـ  عمى الورثة الماؿ المشاع، كما قد تشتمؿ عم

 .2بعد وفاة المورث
وىو نفس الموقؼ الذي تبناه المشرع الفرنسي، والذي أجاز لمشخص وىو عمى قيد الحياة بأف يقـو 

ة بالقسمة ، ويتخذ ىذا التصرؼ إما شكؿ اليببتخصيص بعض أموالو أو كميا ويقسميا بيف ورثتو المحتمميف
أو الوصية بالقسمة  وىو موقؼ المشرع الفرنسي، ويخضع ىذا التصرؼ لألشكاؿ والقواعد والشروط 

 .3لقواعد الوصية في الصورة الثانية عالمحددة في اليبة بيف األحياء، في الحالة األولى، ويخض

                                                 
 2000عمى ىادي العبيدي، الوجيز في شرح القانوف المدني األردني، الحقوؽ العينية دراسة مقارنة، الطبعة األولى، - 1

 .73ص
، 2010صمية، حؽ الممكية، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة ىماـ محمد  محمود زىراف، الحقوؽ العينية األ - 2

 .451ص
3  - Art. 1075. c.civ.fr : " Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la 
distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de 
donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles 
prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le 
second."  
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ثتو مف درجات موالو اف يقسميا عمى فروعو أو ور أكما منح القانوف الفرنسي الحؽ لممتصرؼ في 
، ولـ يجز القانوف الفرنسي  في ىذا النوع مف 1غير ذلؾ مختمفة، بغض النظر عف كونيـ ورثة محتمميف أـ 

لمغبف، والتي ىي مقررة لمشريؾ في الشيوع الذي لحقو غبف  مف جراء  حصةالتصرفات رفع دعوى تكممة ال
ني حيف التطرؽ إلى أوجو الطعف في ، والذي سأتطرؽ إليو بشيء مف التفصيؿ في الفصؿ الثا2القسمة
  القسمة.

حكاـ خاصة أ، فالوصية ليا الجزائري وال القانوفاالسالمي  لـ يجزه الشرع  الصنؼ مف القسمة ىذا  
نو ال وصية لوارث وال وصية ألكثر مف الثمث، واستحقاؽ الميراث يكوف بعد وفاة المورث ال أثناء أكما 

مة خاصة ، ألف واضع األنصبة ىو اهلل جؿ جاللو وما يبقى عمى الورثة حياتو، كما أف قسمة المواريث قس
 .أف ينفذوا وصية اهلل إال

المؤرخ في  93703كدتو المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا منيا القرار  رقـ أوىذا ما  
وثؽ اسـ عقد الذي أعطاه المالوأىـ ما جاء فيو اف تصرؼ المورث أماـ الموثؽ وتحريره  28/09/1993

في القانوف المدني، ألف التركة ال  أو بقسمة مؤبدة، ىو عمؿ ال أساس لو في الشريعة االسالمية  اعتراؼ
 تفتتح إال بعد وفاة المورث، كما أف القسمة تتـ بيف الشركاء والمورث ليس شريكا في القسمة.

، 17/03/1997ي مؤرخ ف ،179555المحكمة في قرار الحؽ ليا تحت رقـ  وىذا ما أكدت عميو 
جابت أوذلؾ حينما قاـ مورث بتخصيص مجموعة مف العقارات ألحد أبنائو  تفضيال عف باقي أبنائو، و 
 .3المحكمة العميا أف ما قاـ بو المورث غير مشروع، وأف التركة تفتتح بعد وفاة المورث ال أثناء حياتو

وقياـ المورث بقسمة  د وفاة المورثف التركة ال تفتتح إال بعأوقرار آخر والذي أىـ ما ورد فيو  
أمالكو عمى أوالده ال أساس لو،  كما أف القسمة تتـ بناء عمى أنصبة، ونصيب كؿ وارث ال يتحدد إال بعد 

 .4الوفاة
                                                 

1  - Art. 1075 bis 1. c.civ.fr : " Toute personne peut également faire la distribution et le 
partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils 
soient ou non ses héritiers présomptifs." 
2  - Art. 1075 bis 3. c.civ.fr: "  L'action en complément de part pour cause de lésion ne peut 
être exercée contre les donations-partages et les testaments-partages." 

 .70أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص - 3
 .28/10/1992مؤرخ في  91439، قرار رقـ 18، العدد الثالث، ص 1994المجمة القضائية  لسنة  - 4

و في الشريعة االسالمية أو القانوف، الف المبدأ: " حيث اف تصرؼ مورث األطراؼ بقسمة امالكو عمى أوالده ال أساس ل
 التركة ال تفتح إال بعد وفاة المورث.
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تجدر االشارة في  ىذا الصدد أف المشرع الجزائري جعؿ القسمة االتفاقية بيد الشركاء في الشيوع، 
، ولكف المشرع  وضع أحكاـ زجرية لمشريؾ ض النظر عف مصدر الشيوعوبغ ،كؿ منيـ ةنصبأميما كانت 

مف  363عميو أحكاـ المادة فتطبؽ  في الميراث  في الشيوع، والذي يستولى عمى حقوؽ سائر الشركاء
 .1مالية قانوف العقوبات الجزائري التي أوردت عقوبة سالبة لمحرية باإلضافة إلى غرامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

كما اف القسمة ذاتيا ال تتـ إال بيف الشركاء، والورثة ليسوا شركاء مع مورثيـ فتصرؼ المورث كما ذكر لـ يعتمد عمى أساس 
 شرعي أو قانوني، ألف نصيب كؿ وارث ال يتحدد إال بعد وفاة المورث."

المتضمف قانوف العقوبات النص  1966يوليو سنة  8الموافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18مؤرخ في  156-66األمر رقـ  - 1
، 702ص  1966جويمية  11مؤرخة في 49جريدة رسمية عدد  ، 2009فبراير  25الكامؿ لمقانوف إلى وتعديالتو غاية 

دج الشريؾ في 100.000إلى  20.000غرامة مف منو:" يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ثالث سنوات وب 363تنص المادة 
 الميراث أو المدعي بحؽ في تركة الذي يستولي بطريؽ الغش عمى كامؿ اإلرث أو عمى جزء منو قبؿ قسمتو.

وتطبؽ العقوبة ذاتيا عمى الشريؾ في الممؾ أو عمى أحد المساىميف الذي يستولي بطريؽ الغش عمى أشياء مشتركة أو عمى  
 ماؿ الشركة.

وبالمنع مف  14يجوز عالوة عمى ذلؾ أف يحكـ عمى الجاني بالحرماف مف حؽ أو أكثر مف الحقوؽ الواردة في المادة و 
 اإلقامة لمدة سنة عمى األقؿ وخمس سنوات عمى األكثر. 

 ويعاقب عمى الشروع في الجنح المنصوص عمييا في ىذه المادة بالعقوبات ذاتيا المقررة لمجريمة التامة."
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 : حضور الشركاء القسمة وتمتعيم باألىمية القانونيةالفرع الثاني
 
و مف يمثميـ أيشترط لتماـ القسمة الرضائية أف يكوف الشركاء المتقاسميف حاضريف في القسمة  

قانونا، وىذا الشرط البد منو إذ مف غير المعقوؿ أف يتفؽ الشركاء عمى اقتساـ الماؿ المشاع بدوف 
ف يكوف مؤىال لمتعبير عف رغبتو أويشترط في الحاضر في القسمة حضورىـ أو حضور مف ينوب عنيـ، 

عبارة : "فإذا كاف بينيـ    723وىذا ما نستشفو مف خالؿ  ايراد المشرع الجزائري في المادة الماؿ اقتساـفي 
 مف ىو ناقص األىمية  وجب مراعاة اإلجراءات التي يفرضيا القانوف "

أصميا أو الحقا فالشريؾ  اسواء كاف شريك القسمة، شخصيا الشريؾ المتقاسـ قد يحضر ىوف 
األصمي مف كاف منذ بداية الشيوع شريكا فيو، بينما الشريؾ الالحؽ ىو الذي التحؽ بالشيوع بناء عمى 
إحدى التصرفات القانونية، فقد يتصرؼ الشرؾ في الشيوع في حصتو الشائعة ويصبح بذلؾ المشتري شريكا 

ميو الشريؾ الالحؽ سواء كاف الشرؾ السابؽ قد تصرؼ في حصتو الشائعة أو في الشيوع، وىو ما يطمؽ ع
، فإذا كاف الشريؾ  مثال يممؾ في أرض معينة النصؼ مشاعا لو أف يتصرؼ في الربع 1في نصيب منيا

وىو  ،2وقد يحضر مف ينوب عنو قانوناويبقي الربع اآلخر في ممكيتو، وفي ىذه الحالة يزداد عدد الشركاء، 
و أكثر قاصرا، أو أ، فقد يحدث وأف يكوف بيف الشركاء شريؾ أو الوكيؿ  5أو القيـ 4أو الوصي 3يالول

تو ظروؼ  عمحجور عميو إما لجنوف او لعتو أو غفمة أو سفو، أو كاف فييـ غائب أو مف كاف بينيـ مف من

                                                 
: "كؿ شريؾ في الشيوع يممؾ حصتو ممكا تاما، ولو اف يتصرؼ فييا وأف يستولي عمى ثمارىا 1/ 714ـ.ج المادة ؽ. - 1

 وأف يستعمميا بحيث ال يمحؽ ضرر بحقوؽ سائر الشركاء."
، المتضمف قانوف األسرة، المعدؿ 1984يونيو سنة  9الموافؽ  1404رمضاف عاـ  9المؤرخ في  11-84القانوف رقـ  2

: 81المادة  ص  2005فبراير  27مؤرخة في  15 عدد ج ر  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05بالقانوف رقـ  تمـوالم
" مف كاف فاقد األىمية أو ناقصيا لصغر في السف، أو جنوف أو عتو، أو سفو ينوب عنو قانونا ولي أو وصي أو مقدـ طبقا "

 ألحكاـ ىذا القانوف."
ف األب وليا عمى أوالده القصر وبعد وفاتو تحؿ األـ محمو قانونا وفي حالة غياب األب أو : " يكو 87ؽ .أ.ج المادة  - 3

 حصوؿ مانع لو، تحؿ األـ محمو في القياـ باألمور المستعجمة المتعمقة باألوالد."
ثبت عدـ أىميتيا : " يجوز لألب أو الجد تعييف وصي لمولد القاصر إذا لـ تكف لو أـ تتولى أموره أو ت92ؽ.أ.ج المادة  - 4

ذا تعدد األوصياء فممقاضي اختيار األصمح بينيـ مع مراعاة أحكاـ المادة   مف ىذا القانوف." 86لذلؾ بالطرؽ القانونية، وا 
: " المقدـ ىو مف تعينو المحكمة في حالة عدـ وجود  ولي أو  وصي  عمى مف كاف فاقد األىمية أو  99ؽ.أ.ج المادة  - 5

 ب أحد أقاربو، أو ممف لو مصمحة أو مف النيابة العامة." ناقصيا بناء عمى طم
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ألنو يتولى  1ألىمية، فال يثور االشكاؿ إذا كاف الشريؾ كامال اعيف وكيال عنو ليحؿ محمو ذالمحضور ل
ويكوف مؤىال لمباشرة التصرفات التي يخوليا القانوف بما في ذلؾ القسمة االتفاقية لمماؿ  ،أموره بنفسو

 .2المشاع
شترط ذ اإ، عف  القسمة برقابة سابقة  وقد شدد المشرع الجزائري في حماية الفئات السالفة   

اؿ  مف ىـ تحت مسؤوليتو، وأف يبدي عمى مف القاضي ليتصرؼ في أمو  ضرورة الحصوؿ عمى اإلذف
وىذا ما نصت عميو المادة   ، سواء تعمؽ األمر بالولي أو الوصي أو المقدـ،أموالو عناية الرجؿ الحريص

تصرؼ الرجؿ الحريص ويكوف  مف قانوف األسرة الجزائري:" عمى الولي أف يتصرؼ في أمواؿ القاصر 88
 .مسؤوال طبقا لمقتضيات القانوف العاـ 

 وعميو أف يستأذف القاضي في التصرفات التالية:
جراء المصالحة. -1  بيع العقار وقسمتو، ورىنو وا 
 بيع المنقوالت ذات األىمية الخاصة. -2
 استثمار امواؿ القاصر او االقتراض او المساىمة في شركة.  -3
إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عف ثالث سنوات أو تمتد ألكثر مف سنة بعد بموغو سف  -4

 شد."الر 
القاضي الذي ينظر في طمب اإلذف التصرؼ في أمواؿ ناقص أو  وقد فرض المشرع الجزائري عمى 

ففي   ، 3ف يتـ البيع بالمزاد العمني إذا رأى وجو لذلؾأفاقد األىمية أف يراعي حالة الضرورة، والمصمحة، و 
ف حماية القصر مف قاصر ألف تتـ االجراءات تحت إشراؼ المحكمة لمراعاة مصمحة الأىذه الحالة ال بد 

، ويتـ المجوء إلى ىذا النوع مف 5، ويتـ البيع بناء عمى قائمة شروط البيع واالذف القضائي4النظاـ العاـ
 و كاف  مف شأنيا إحداث نقص في قيمة الماؿ المراد قسمتو.أاستحالة القسمة   إذا القسمة

                                                 
مف القانوف  40.:" كؿ مف بمغ سف الرشد ولـ يحجر عميو يعتبر كامؿ األىمية وفقا ألحكاـ المادة ؽ.أ.ج 86المادة -   1

 المدني."
امؿ األىمية لمباشرة حقوقو ؽ.ـ.ج: " كؿ شخص بمغ سف الرشد متمتعا بقواه العقمية ولـ يحجر عميو يكوف ك 40المادة  - 2

 ( سنة كاممة."19وسف الرشد تسعة عشر) المدنية.
 
 ؽ.أ.ج  : "عمى القاضي أف يراعي في اإلذف: حالة الضرورة  والمصمحة ، أو أف يتـ البيع بالمزاد العمني." 89المادة  - 3
 .57احمد خالدي، مرجع سابؽ، ص - 4
:"يتـ بيع 783المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واالدارية   المادة  2008فبراير  28المؤرخ في  09-08قانوف    - 5

العقارات و/أو  الحقوؽ العينية العقارية  المرخص ببيعيا قضائيا  بالمزاد العمني، لممفقود وناقص األىمية، والمفمس حسب 



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

11 

 

 
في التصرفات  ةالمحكم طمب اإلذف مف رة كدت المحكمة العميا في العديد مف قراراتيا  ضرو أوقد  

إذ عمى الولي الحاضف أف يرجع لمقاضي  ،القصرالتي يممكيا  مواؿ الخاصة المتعمقة بقسمة ورىف األ
، وذىبت 24/02/1986مؤرخ في  40651قرار رقـ في بخصوص أمواؿ مف ىو تحت واليتو وذلؾ 

حؽ ابنيا يحؽ ليا التصرؼ في  ة عمى أوالدىا  الية القانونيألـ الواللأف المحكمة العميا في قرار آخر 
 .30/06/19861مؤرخ في  41470القاصر إال بعد الرجوع إلى المحكمة وذلؾ في قرار رقـ 

 
وال يثور االشكاؿ إذا تمت القسمة بيف شركاء بينيـ عديـ األىمية  كالصبي غير المميز إذ نص  
،أو المجنوف الذي اعتبر المشرع 2عقد القسمة في ذلؾتصرفاتو بما  صراحة عمى بطالفالجزائري  المشرع 

، ولكف االشكاؿ يثور بالنسبة لمصغير المميز الذي أجاز لو القانوف التصرؼ 3الجزائري تصرفاتو غير نافذة
ح اإلذف نمويرفض  ف يرجع في قراره أوليذا األخير  في أموالو  جزئيا أو كميا بعد استئذاف القاضي،

 رادتوإويفرؽ القانوف بيف تصرفاتو التي يبرميا بمحض  ،4ة أو أسباب تدفع لذلؾلمقاصر متى رأى ضرور 
، وكوف القسمة تصرؼ  التي تكوف نافعة لو والتصرفات التي تضره والتي تكوف دائرة بيف النفع والضرر

                                                                                                                                                           

المقدـ  أو الوصي أو الولي، او   قائمة شروط البيع، تودع بأمانة ضبط المحكمة ، يعدىا المحضر القضائي بناء عمى طمب
 يعدىا وكيؿ التفميسة حسب الحالة.

 تتضمف قائمة شروط البيع  البيانات اآلتية:
 اإلذف الصادر بالبيع. -1
تعييف العقار و/أو  الحؽ العيني العقاري، تعيينا دقيقا السيما موقعو وحدوده  ونوعو ومشتمالتو ومساحتو ورقـ  -2

ف كاف العقار القطعة األرضية واسميا، عند  االقتضاء مفرزا أو مشاعا، وغيرىا مف البيانات التي تفيد تعيينو ، وا 
 بناية ، يبيف الشارع  ورقمو وأجزاء العقارات.

 شروط البيع والثمف األساسي. -3
 تجزئة العقار إلى أجزاء إف اقتضت الضرورة  ذلؾ ، مع ذكر الثمف األساسي لكؿ جزء.  -4
 بياف سندات الممكية."   -5

 .57مد خالدي، مرجع سابؽ، صاح - 1
( مف القانوف المدني تعتبر جميع تصرفاتو 42ؽ.أ.ج :" مف لـ يبمغ سف التمييز لصغر سنو طبقا لممادة ) 82المادة   -  2

 باطمة."
ؽ.أ.ج : " تعتبر تصرفات المجنوف والمعتوه  والسفيو غير نافذه إذا صدرت في حالة الجنوف، أو العتو او  85المادة   - 3
 لسفو."ا
ؽ.أ.ج: " لمقاضي اف يبمغ  سف التمييز في التصرؼ كميا او جزئيا في أموالو ، بناء عمى طمب مف لو  84المادة  - 4

 مصمحة، ولو الرجوع في اإلذف إذا ثبت لديو ما يبرر ذلؾ."  
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الولي أو الوصي، فإذا تنازع األطراؼ بخصوص  فيي موقوفة عمى إجازة  1يتأرجح بيف النفع والضرر
 سمة يرفع األمر إلى القاضي.الق

التي قد يصادؼ وأف تكوف طرفا  لفئات مف األشخاصإعطاء تعريفات موجزة يجب في ىذا الصدد  
 :في القسمة

فغير المميز ىو الصبي الصغير في السف الذي لـ يبمغ سف التمييز الذي حدده المشرع الجزائر  -
 بثالثة عشر سنة كاممة.

التمييز المحدد بثالثة عشر سنة ولـ يبمغ سف الشرد الذي حدده القاصر ىو كؿ شخص بمغ سف  -
 المشرع بتسعة عشر سنة كاممة.

خطأ، وجعؿ و الذىنية تحدد بيف الصواب والالمجنوف ىو كؿ شخص فقد قواه العقمية، ولـ تعد ممكات -
 .السالفة الذكر غير نافذة 85المشرع تصرفاتو طبقا لممادة 

ذر أموالو دوف احتياط أو تبصر، فيو مف ضعفت لديو بعض الممكات ىو الشخص الذي يب السفيو -
النفسية التي تضبطو فيو يبذر الماؿ عمى خالؼ ما يقتضيو الشرع والعقؿ، وحكمو حكـ المجنوف إذا أبـر 

 التصرؼ في حالة السفة. 
 فتجعمو أحيانا يتصرؼ كالمجنوف وفيالشخص الذي أصيب في ممكاتو الذىنية  ىو  المعتوه -

أخضعو لنفس و  حاالت أخرى يتصرؼ وكأنو بكامؿ قواه العقمية وقد جعمو المشرع في مرتبة المجنوف
 أحكامو.
ذا الغفمة ىو الشخص الذي أصيب ففقد القدرة عمى التمييز، فيو لـ يفقد كؿ قواه العقمية كالمجنوف  -

 ولكنو قدرتو االدراكية ضعيفة وتـ تصنيفو مع المجنوف والسفيو.
ىو الشخص الذي صدر حكـ بحقو مف القضاء يقضي بعدـ أىميتو لمباشرة  عميو رو حجمال -

، 2و السفوأطرأت عميو حالة مف الجنوف أو العتو الذي  وىو يخص الشخص البالغ    ،التصرفات القانونية
 إذا صدرت بعد الحكـ عميو،  وتعتبر كذلؾ قبؿ الحكـ  واعتبر المشرع جميع تصرفات المحجور عميو باطمة

 .3ذا كانت أسباب الحجر ظاىرة وقت صدورىاإ

                                                 
 .302محمد عبد الرحماف الضويني، نفس المرجع، ص - - 1
لرشد وىو مجنوف أو معتوه أو سفيو او طرأت عميو إحدى الحاالت  المذكورة ؽ.أ.ج : "كؿ مف بمغ سف ا 101المادة  - 2

 بعد رشده يحجر عميو."
ؽ.أ.ج : "تعتبر تصرفات المحجور عميو بعد الحكـ باطمة، وقبؿ الحكـ إذا كانت أسباب الحجر ظاىرة  107المادة  - 3

 وفاشية وقت صدورىا."
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حسف ما فعمو المشرع الجزائري حيف شدد في حماية ىذه الفئات إذا كاف أحد الشركاء في أفقد  
و ذلؾ لحفظ وصيانة حقوؽ الشخص الذي تجب حمايتو وصيانتيا   القسمة الرضائية يصنؼ ضمف إحداىا

وصاية والتقديـ، إذ تتشابو في كوف أف الولي والوصي والمقدـ ، وفرؽ بيف نظاـ الوالية والمف الضياع والتمؼ
، 1إضافة إلى االشتراؾ في األحكاـ المطبقة عمى كؿ منيـ أشخاص مسؤولوف عف أمواؿ مف تجب حمايتيـ

فاألب ىو ولي القاصر قانونا وفي غيابو األـ، أما الوصي فيعيف مف األب أو الجد إذا كانت األـ غائبة 
بناء عمى طمب مف لو مصمحة أو أحد األقارب أو  ولد القاصر، بينما المقدـ تعينو المحكمةال رليتولى أمو 

، ىذه األخيرة تحرص عمى  حماية أمواؿ القصر وفي ىذه الحالة يجي أف تتـ القسمة بطريؽ النيابة العامة
     القضاء.

 لقسمة كمية كانت أوفي ىذا الصدد أف المشرع  خوؿ لمقاضي سمطة منح اإلذف إلجراء اما يالحظ 
عمى سمطة  84ونص في نفس المادة  ،ناقص األىمية مف ىو جزئية إذا كاف بيف الشركاء في الشيوع

و بطمب مف لو مصمحة أالقاضي في الرجوع عف اإلذف لكف المشرع لـ يبيف كيفية الرجوع، فقد تكوف تمقائيا 
والمبررات التي عمى إثرىا يعدؿ القاضي عف قياسا عمى طمب اإلذف في القسمة، ولـ يبيف المشرع األسباب 

  قراره.
تجدر اإلشارة إلى أف مصادر الشيوع مختمفة، ويعتبر الميراث مف المصادر الغالبة لمشيوع، وطبقا  

ألحكاـ القانوف المدني وقانوف األسرة األنصبة في قسمة الميراث محددة قانونا كوف معضـ أحكاـ قانوف 
، فما يميز قسمة الميراث كمصدر لمشيوع أف القانوف والشرع رسـ 2اإلسالمية تمدة مف الشريعةساألسرة م

األنصبة وحددىا بالتالي ال يجوز االتفاؽ عمى مخالفتيا، وكوف أف نصيب كؿ شريؾ في الشيوع الذي 
أف يقتسـ الورثة رضاء  السالفة الذكر، إذ يجوز 723يمنع مف تطبيؽ أحكاـ المادة  مصدره الميراث ال

ذا وجد شريؾ ناقصالتي حددىا الشرع اث مع مراعاة  أسيـ كؿ شريؾالمير  وجب اتباع  األىمية ، وا 
، ويراعي ىذا 3في ضرورة الحصوؿ عمى إذف مف القاضي االجراءات التي يفرضيا القانوف، والتي تتمثؿ

                                                 
مف ىذا القانوف." ونص  90و 98و 88في التصرؼ  وفقا ألحكاـ المواد  :" لموصي نفس سمطة الولي95ؽ.أ.ج المادة  - 1

 مف نفس القانوف:" يقـو المقدـ مقاـ الوصي ويخضع لنفس األحكاـ." 100المادة 
 ؽ.أ.ج : "  كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانوف  يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسالمية." 222المادة  - 2
.أ.ج :" عمى الولي أف يتصرؼ في أمواؿ القاصر تصرؼ الرجؿ الحريص ويكوف مسؤوال طبقا ؽ  88المادة   - 3

 لمقتضيات القانوف العاـ .
 وعميو أف يستأذف القاضي في التصرفات التالية:

جراء المصالحة. -1  بيع العقار وقسمتو، ورىنو وا 
 بيع المنقوالت ذات األىمية الخاصة. -2
 ض او المساىمة في شركة.استثمار امواؿ القاصر او االقترا  -3
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ذا كانت ىناؾ ضرورة تقتضي قسمة الماؿ المشاع  ،األخير مصمحة القاصر لقسمة في حالة استحالة او وا 
 .1يتـ البيع بالمزاد العمني

مف  181إال أنو ىناؾ تناقض بيف أحكاـ المواد السالفة الذكر وما نص عميو المشرع في المادة 
قانوف األسرة  إذ ينص المشرع صراحة عمى ضرورة احتراـ أحكاـ الممكية الشائعة في التقنيف المدني والتي 

نو أ، بينما الفقرة الثانية مف نفس المادة تنص عمى اورثة قاصر جازت القسمة الرضائية حتى ولو كاف بيف الأ
، والقسمة القضائية ليا 2في قسمة التركة التي يكوف أحد شركائيا قاصر تجرى القسمة عف طريؽ القضاء

أحكاـ خاصة سآتي عمى ذكرىا، والتي أىـ ما يميزىا أف القاضي ىو الذي يتولى القسمة عمى خالؼ 
 تي يتولى فييا الشركاء بأنفسيـ كيفية إجرائيا.القسمة الرضائية ال

 مسايرة األحكاـففي ىذه الحالة وجب  ، اأو مفقود اوقد يكوف بيف الشركاء في القسمة االتفاقية غائب 
ال جاز الدفع ببطالف القسمة، فالغائب عف القسمة  ىو مف منعتو ظروؼ  قاىرة مف  التي يفرضيا القانوف وا 

موالو إال بعد أ، وال يجوز قسمة 4ا بحكـ يصدر عف الجية القضائية المختصة، ويعتبر مفقود3الحضور
القسمة  ببطالفف يطعف ألو ، وفي الحالة التي يظير فييا بعد القسمة 5ميتا باعتبارهصدور حكـ يقضي 

 ألنو شريؾ ولـ يدرج ضمف القسمة.
، فإذا تـ بيف بعض الشركاء وعقد القسمة االتفاقية ىو عقد تنطبؽ عميو الحكاـ العامة في العقود 

و أدوف البعض االخر وتضمف كؿ الماؿ المشاع فالقسمة ىنا تكوف باطمة، ويجوز تعميقيا عمى شرط واقؼ 

                                                                                                                                                           

 إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عف ثالث سنوات أو تمتد ألكثر مف سنة بعد بموغو سف الرشد." -4
 
 ؽ.أ.ج  : "عمى القاضي أف يراعي في اإلذف: حالة الضرورة  والمصمحة ، أو أف يتـ البيع بالمزاد العمني." 89المادة  - 1
( مف ىذا القانوف  وما ورد في القانوف 173و  109سمة التركات أحكاـ المادتيف )ؽ.أ.ج : " يراعى في ق 181المادة  -  2

 المدني فيما يتعمؽ بالممكية الشائعة.
 وفي حالو وجود قاصر بيف الورثة يجب  أف تكوف القسمة عف طريؽ القضاء."

أو إدارة شؤونو بنفسو أو بواسطة  ؽ.أ.ج : "الغائب الذي منعتو ظروؼ قاىرة مف الرجوع إلى محؿ إقامتو 110المادة   -  3
 مدة سنة وتسبب غيابو في ضرر الغير يعتبر كالمفقود."

ؽ.أ.ج : "المفقود ىو الشخص الغائب الذي ال يعرؼ مكانو وال يعرؼ حياتو أو موتو وال يعتبر مفقودا إال  109المادة  - 4
 بحكـ."

إال بعد صدور الحكـ بموتو، وفي حالة رجوعو أو ظيوره حيا  ؽ.أ.ج : "ال يورث المفقود وال تقسـ أموالو 115المادة   - 5
 يسترجع ما بقى عينا مف أموالو أو قيمة ما بيع منيا."
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الشركاء أو الغير ليحؿ محمو في القسمة ويستمـ حصتو شخص آخر مف أف ينيب ، كما يجوز لمشريؾ خفاس
  .1عمى أف ال يتجاوز الوكيؿ حدود الوكالة ليسمميا لو الحقا، وذلؾ بموجب وكالة مبرمة بينيما،

وذىب القضاء المصري إلى اعتبار عقد القسمة مف العقود التبادلية وتصرؼ مالي يتأرجح بيف النفع  
لذلؾ يشترط أف تكوف الوكالة التي يبرميا أحد الشركاء لموكيؿ أف تكوف خاصة ال عامة، ليتضح  والضرر،

 .  2تصرفات قانونيةشممو مف تمدى سعة الوكالة   بما 
 

إذ نص  3إف حضور الشركاء القسمة وتمتعيـ باألىمية القانونية شرط تطمبو كذلؾ التشريع المصري 
ف يقتسموا الماؿ أ:" لمشركاء، إذا انعقد إجماعيـ، 835المشرع المصري في القانوف المدني  في المادة 

ة  وجبت مراعاة اإلجراءات التي يفرضيا بالطريقة التي يرونيا  فإذا كاف بينيـ مف ىو ناقص األىمي
 "4القانوف.
والتقنيف المدني الميبي  7895ونفس النص نجده يتطابؽ في التشريع المدني السوري نص المادة  
:" لمشركاء، إذا لـ يكف بينيـ محجور، أف 1071المادة تنص    التقنيف المدني العراقيفي  و، 844المادة 

 يقة التي يرونيا .يقتسموا الماؿ الشائع بالطر 
 .التسجيؿ العقاري تتـ  القسمة الرضائية إال بالتسجيؿ في دائرة  ال 

 " .6بمصمحتو  ارضر أو الدائني كؿ شريؾ اف يطعنوا في القسمة، إذا كاف فييا غش 
ف يتفقوا عمى ألمشركاء  : "941المادة  قانوف الموجبات  والعقود المبناني كذلؾ وىو ما نص عميو 
ذا كاف بينيـ غير ذي القسمة با ىمية أو غائب غيبة متقطعة فال تكفي موافقة ممثمو ألطريقة التي يرونيا، وا 

  ."1ف يحكـ القاضي المدني بالتصديؽ عمى القسمة لتصبح نافذةأالشرعي، بؿ يجب 
                                                 

ؽ.ـ.ج:" الوكالة  أو اإلنابة ىو عقد يفوض شخص شخصا آخر لمقياـ بعمؿ شيء لحساب الموكؿ  571المادة    - 1
 وباسمو." 

أسباب كسب الممكية، دار الجامعة  -مية، الممكية والحقوؽ المتفرعة عنيامحمد حسيف منصور، الحقوؽ العينية األص  - 2
 .125، ص2003الجديدة لمنشر طبعة 

عبد الرزاؽ س السنيوري، الوجيز في شرح القانوف المدني  الجديد، الجزء الثامف  حؽ الممكية مع شرح مفصؿ لألشياء  - 3
 .892،ص2000واألمواؿ، منشورات الحمبي الحقوقية، طبعة 

 ؽ.ـ.ـ. - 4
 .2018سبتمبر  15، تاريخ زيارة الموقع، online.com/tag-https://www.qanoonالقانوف المدني السوري،   - 5
 
تاريخ  . /https://www.scribd.com/com/doc/20915366العراقي -المدني -القانوف المدني العراقي، القانوف  - 6

 .2018سبتمبر  15زيارة الموقع 

https://www.qanoon-online.com/tag


 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

11 

 

وقد اشترط المشرع المصري عمى غرار نظيره الجزائري ضرورة الحصوؿ عمى اإلذف وىذا بموجب  
مف قانوف الوالية عمى الماؿ المصري: " عمى الوصي أف يستأذف  المحكمة في قسمة ماؿ  40المادة 

القاصر بالتراضي إذا كانت لو مصمحة في ذلؾ، فإذا أذنت المحكمة عينت األسس التي تجري عمييا 
عقد القسمة لمتثبت مف  القسمة واالجراءات الواجبة االتباع، وعمى الوصي أف يعرض عمى المحكمة

 تيا، ولممحكمة في جميع األحواؿ اف تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية." عدال
مف القانوف المدني بنصيا:" كؿ  44وسف الرشد ىي إحدى وعشروف سنة كاممة وذلؾ وفقا لممادة 

 شخص بمغ سف الرشد متمتعا بقواه العقمية، ولـ يحجر عميو، يكوف  كامؿ األىمية لمباشرة حقوقو المدنية.
 ."2الرشد ىي إحدى وعشروف سنة ميالدية كاممةوسف  

ما يالحظ أف كال مف التشريع المصري والجزائري اتفقا مف ضرورة وجود إذف مف المحكمة، ولكف  
التشريع المصري جاء اكثر تفصيال مف التشريع الجزائري في ما يتعمؽ باإلذف و تدخؿ المحكمة في  كيفية 

وعمى خالؼ المشرع الجزائري منح المشرع   ،كاف بينيـ  ناقص األىمية اء إذاكإجراء القسمة الرضائية لمشر 
ف يقرر تحويؿ القسمة االتفاقية التي تتـ تحت رقابة المحكمة إلى قسمة قضائية وىذا ما أالمصري لمقضاء 

سكت عنو المشرع الجزائري في الحالة التي يرفض فييا  القاضي منح   الولي أو الوصي أو المقدـ اإلذف 
التصرؼ في أمواؿ مف تجب حمايتيـ، ىذا الفراغ التشريعي قد يفسر إلى عدة تأويالت منيا أف يطعف  في

عمى اعتبار أف  رفض منح اإلذف، أو يتـ المجوء إلى القسمة القضائية قضى ب في قرار القاضي الذي 
 و فاقد األىمية.أالقاضي يراعي مصمحة ناقص 

عمى الغائب والمحجور عميو األحكاـ التي تسري عمى نص المشرع المصري عمى أنو يسري  دوق 
مف قانوف الوالية عمى الماؿ المصري:" يسري في شاف قسمة ماؿ الغائب والمحجور عميو  89القاصر المادة

 ما يسري في شاف قسمة القاصر مف احكاـ."
ف يتحمموا منو أبو  ف يتحمموا مف االتفاؽ عمى القسمة إف ارتضواأاألىمية  الكامميفوال يجوز لمشركاء  
ف المحكمة رفضت التصديؽ عمى القسمة، بؿ يجب أف يظموا مقيديف بالقسمة االتفاقية، أل أف بحجة

 .التصديؽ شرع لحماية غير كامؿ األىمية والغائب،  فيو حؽ مقرر لمف تجب حمايتيـ قانونا ال غير

                                                                                                                                                           
 قانوف الموجبات والعقود المبناني، - 1

 dflawyerassistance.com/LegislationsPDF/.../ObligationsAndContractsLawAr.p-www.e 
 .2018سبتمبر  15تاريخ زيارة الموقع 

محمد المنجى، دعوى بطالف العقود بسبب اإلخالؿ بركف مف أركاف العقد، مراحؿ الدعوى مف تحرير الصحيفة إلى  - 2
 .298ص  1998الطعف بالنقض، طبعة 

http://www.e-lawyerassistance.com/LegislationsPDF/.../ObligationsAndContractsLawAr.pdf
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عمى الوصي  اعمى الماؿ حظر أف قانوف الوالية ف أوقد قررت  محكمة النقص المصرية في ىذا الش 
إجراء القسمة بغير الحصوؿ عمى إذف مف محكمة الحواؿ الشخصية، فإذا لـ يصدر ىذا اإلذف امتنع 

 .1االحتجاج بعقد القسمة عمى القصر
أما المشرع السوري فقد كاف أكثر تشدد مف التشريع الجزائري فيما يتعمؽ بحماية الفئات السالفة 

القضائي جعؿ المشرع السوري نفاذ القسمة موقوؼ  واشتراط اإلذفالممثؿ القانوني الذكر، فزيادة عف وجود 
 .2عمى مصادقة القاضي بعد االتفاؽ عمى القسمة

ميز في نظاـ تتجدر اإلشارة  في ىذا الصدد أف المشرع الميبي وعمى خالؼ التشريعات األخرى ي 
و مف تعينو المحكمة وىذا ما نصت أالوالديف  بأحكاـ خاصة، فالولي يكوف احدمواؿ القاصر أالوالية عمى 
مف قانوف تنظيـ أحواؿ القاصريف:" تكوف الوالية عمى الماؿ لموالديف أييما أصمح ثـ لمف  44عميو المادة 

 تعينو المحكمة. ويجوز لممحكمة أف ال تتقيد بيذا الترتيب إذا اقتضت مصمحة القاصر ذلؾ."
كاف الولي ىو أحد الوالديف أـ الغير في تولى أمور القاصر، إذ كما يميز المشرع الميبي بينما إذا  

مف نفس القانوف عمى أنو : "تصرفات الولي مف الوالديف في أمواؿ  أوالده القصر  45نص في المادة 
مف نفس القانوف عمى أنو :"ال يجوز  49كما نص في المادة  تحمؿ عمى السداد إال إذا ظير خالؼ ذلؾ" 

عميو حقا عينيا إال لضرورة أو مصمحة  في عقار القاصر تصرفا ناقال لمممكية أو منشئالمولي أف يتصرؼ 
" ال يجوز التصرؼ في المنقوؿ مف ماؿ القاصر أو في  50ظاىرة وبإذف المحكمة" ويضيؼ في المادة 

 األوراؽ المالية إال بإذف المحكمة."
لقسمة أمواؿ القاصر إذا كاف  ااسيأس اؿ مف اإلذف شرطعبالتالي يستخمص أف المشرع الميبي يج 

 .3لقسمة الماؿ المشاع عمى اإلذفبالحصوؿ  القانوف وفيمزم الولي ىو أحد الوالديف أما إذا كاف مف الغير
اشترط المشرع الفرنسي بدوره حضور الشريؾ المتقاسـ لمقسمة لمتعبيرعف إرادتو، وأف يكوف متمتعا  

رادتو إالتي يكوف فييا الشخص غائبا أو خارج الدولة لمتعبير عف ، وفي الحالة باألىمية التي تخولو لذلؾ
مف  116قتساـ الماؿ المشاع، تجري القسمة وفقا لمشروط التي واألحكاـ التي حددىا المشرع في المادة ال

 .القانوف المدني الفرنسي

                                                 
، دار النيضة العربية لمنشر، طبعة عبد المنعـ فرج الصده، الحقوؽ العينية األصمية دراسة في القانوف المبناني والمصري  - 1

 .207، ص1982
 .141، ص 2010محمد وحيد الديف سوار، حؽ الممكية في ذاتو في القانوف المدني، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، طبعة  - 2
الجامعة الجديدة ، دار 1997الحقوؽ العينية األصمية في القانوف المدني الميبي، الطبعة األولى لسنة  ابراىيـ أبو النجا، - 3

 .115لمنشر، ص
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او مفقود  ف القاعدة العامة إذا تخمؼ حضور أحد الشركاء بأف كاف غائبأ 1ويرى جانب مف الفقو 
أو تخمفت أىميتو كما لو كاف قاصرا أو متمتعا بسف الرشد لكنو غير مؤىؿ إلبراـ التصرفات تجرى القسمة 
عف طريؽ القضاء، ولكف االستثناء أف تتـ القسمة رضائيا بتوافر ثالث شروط مجتمعة: قرارا مجمس العائمة 

جراء القسمة موثؽ  لتصفية الماؿ المشاع ف يتولى إأاو ترخيص القاضي لمقاصر الخاضع لنظاـ الوالية، 
،  إذف القاضي بالنسبة لمشركاء الذي وضعوا تحت الرقابة بتعييف مف مجمس العائمة أو قاضي الوالية

 . 2 القضائية
،  والقسمة واليةقاضي ال موقوفة عمى موافقة  تصفية الماؿ المشاع ووفقا لمنصوص القانونية تكوف 

، وكؿ قسمة 842إلى  840قضائيا بموجب األحكاـ المتضمنة في المواد مف ف تتـ أيمكف  في النياية 
ف أحواؿ وحتى تمقائيا يمكف لمقاضي في جميع األ كما، 3ميايأةأو قسمة تعتبر بمثابة قسمة  مؤقتة  ىر أخ

 4في مقابؿ ذلؾ بديال عنو ويعيف إلجرائيا    نوينيي ميمة الشخص الذي عين
إجراء القسمة بحضور  ةظيره الجزائري لـ ينص صراحة عمى إمكانيوالمشرع الفرنسي عمى غرار ن 

القانوف الفرنسي  فأالوكيؿ الذي اختاره الشريؾ  وتعاقد معو مف أجؿ القسمة، وبالرجوع لمقواعد العامة نجد 

                                                 
1  - PHILIPPE Malaurie, Les successions les libéralités, DEFENOIS de la publication 2emme 
édition, 2006, p 448. 
2- Art. 836. c.civ.fr : " Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se 
trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les 
conditions prévues à l'article 116. De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de 
protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI 
du livre Ier.  "   
3  -  Art.116. c.civ.fr : "  Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait 
à l'amiable. En ce cas, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y 
a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de 
son remplaçant désigné conformément à l'article 115, si le représentant initial est lui-même 
intéressé au partage. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. Le 
partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 
842. Tout autre partage est considéré  
comme provisionnel.  "  
4   - Art.115. c.civ.fr : " Le juge peut, à tout moment et même d'office, mettre fin à la mission 
de la personne ainsi désignée ; il peut également procéder à son remplacement. " 
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شخص آخر ليحؿ محمو  لمقياـ بما يتفؽ عميو الطرفاف بما في ذلؾ قسمة الماؿ  باختياريسمح لمشخص 
 .1المشاع
ىؿ الشخص لمقياـ أي األىمية القانونية بسف ثمانية عشر سنة كاممة لت  سوقد حدد القانوف الفرن 

و تطرؽ إلى الحالة التي  تتعارض  ، 3ومتى بمغ ىذا السف يكوف أىال لمباشرة حقوقو،2بالتصرفات القانونية
ىذه الحالة يقوـ قاضي فييا مصمحة القاصر مع مصمحة مف يمثمو قانونا، في إجراء مف االجراءات، ففي 

 .4ويكمؼ كذلؾ بتمثيمو دارة أمواؿ القاصرالوصاية أو القاضي  الناظر في النزاع تعييف شخص إل
القسمة  في  حضور الشركاء المتقاسميف ضرورة إلى 5فقياء الشريعة االسالمية وذىب غالبية  

وقد شددوا في حماية فئة مف  ـ مقاميـ،الرضائية ىذا إف كانونا بالغيف عاقميف، فإف لـ يكونوا كذلؾ فمف يقو 
 التي تجب حمايتيـ وذلؾ حفاظا واحتياطا مف امتداد العبث والتبديد ألمواليـ. األشخاص

ىمية كؿ تصرؼ شرعي متوقؼ عميو، فال أف يكوف عاقال، ألف أواشترط الفقو االسالمي في القاسـ 
ف كانت نيا مف جنس عمؿ القضاة فال بد أاتفاقية إال  تصح قسمة المجنوف واشترطوا العدالة  ألف القسمة وا 

ف القاسـ عالما بالمساحة والحساب، فالجاىؿ بشؤوف القسمة قد مف العدؿ فييا ومف الشروط كذلؾ أف يكو 

                                                 
1  - Art. 1984. c.civ.fr : "  Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne 
donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le 
contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.  "  
. 
2 - Art. 388. c.civ.fr : "    Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore 
l'âge de  
Dix-huit ans accomplis" 
3  - Art. 414. c.civ.fr : "   La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun 
est  
capable d'exercer les droits dont il a la jouissance." 
 
4 -  Art. 388. c.civ.fr : " Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent 
en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions 
prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur 
ad hoc chargé  
de le représenter." 
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الحنفية والشافعية والحنابمة  يظمـ فييا، أما في ما يتعمؽ بقسمة الصبي المميز، فيي محؿ فقيي، إذ يرى 
 .1سمة الصبي العاقؿ بشرط اف يكوف مؤذوف مف وليوقحنفية يجيزوف اشتراط البموغ، بينما ال

بالنسبة لممحجور عميو فيـ يفرقوف بيف ما إذا كاف لو وصي أو ولي، فإذا كاف الصغير والمحجور و 
الفقياء يجوز لمولي أف يقتسـ عنيـ، فيي عند  يرىعميو لجنوف أو سفو أو غيرىما خاضع لنظاـ الوالية، ف

خير اشترط سالمي كالبيع، سواء طمب القسمة أحد الشركاء أو الولي، وبالنسبة ليذا األبعض الفقو اال
، أما اذا طمبيا شريؾ  مف الفقياء اذا كاف ىو مف طمب القسمة أف يكوف فييا مصمحة لمف ىـ تحت واليتو
 .الشركاء فإنو يستجاب لمقسمة وجوبا بغض النظر عف مصمحة  المحجور عميو

والشافعية  حنفيةال فيذا محؿ فقيي، فيرى  جور عميو خاضع لنظاـ الوصايةأما إذا كاف المح
أف لموصي أف يقسـ عف الصغير إذا كانت لو منفعة في ذلؾ،  ومرجعيـ أف في قسمة دفع  والحنابمة

 لمضرر الذي ينجـ عف شركة الممؾ.
 
ضي، ويأذف ىذا األخير نو ال يجوز لموصي أف يقسـ ماؿ الصغير إال بإذف القاأالمالكية بينما يرى  

نو يجوز فإذا كاف كذلؾ فإ ، ىذا ما لـ يكف الوصي أـ الصغير2بالقسمة إذا كانت ىناؾ مصمحة لمصغير
 .3لألـ أف تقتسـ عف صغيرىا

و جنوف أفي عدـ جواز قسمة ماؿ المحجور عميو لصغر في السف  يةيو المالكلف ما ذىب إوأرى بأ 
درى بما ينفع المحجور أي ىو أقرب إلى الصواب، ألف القاضي ىو و غير ذلؾ إال بإذف القاضأو سفو أ

ف فييا مصمحة لممحجور عميو أأف يستشعر مصمحة الصغير مف القسمة مف عدميا، فإذا شعر  ولديو  ول
ذا رأى أنيا تضر بمصالحو   مكنو العدوؿ بيا إلى القسمة القضائية  أأذف بيا، وا 

و إلى عدـ جواز القسمة بغياب أحد الشركاء، كما أنو ال يجوز أما بالنسبة لمغائب فذىب غالبية الفق
ف يقتسـ الماؿ الذي يممكو ابنو البالغ الغائب، ألف القسمة  الرضائية في نظرىـ كالبيع فالبيع ال يتـ ألألب 

 إال بالتراضي، أما إذا طمب أحد الشركاء القسمة فإنو يجاب إلييا، ويرفع األمر لمقاضي ليقوـ ىذا األخير
 . 4بدوره بتعييف وكيال عف الغائب ليقبض حصتو

                                                 
 .4759وىبة الزحيمي، نفس المرجع، ص  1
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 .4743وىبة الزحيمي،  المرجع السابؽ، ص   - 3
 .213، ص  مرجع سابؽ أحمد فالح عبد البخيت، - 4



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

11 

 

وذىب بعض المالكية إلى أنو يجب انتظار عودة الغائب، حتى يقتسـ الماؿ برضاه، وذىب رأي  
 .1ما لـ يعيف وكيال عنوحتى ولو كانت غيبتو بعيدة  الغائب  يقسـ عف نو الأخر لمحنفية إلى القوؿ،  آ

بية مف الفقو ىو اقرب إلى الصواب ألنو يراعي مصمحة يظير مف خالؿ ما تقدـ أف رأي  الغال
الغائب في أف اشترط اإلذف مف القاضي وتعييف شخص يستمـ حصة الغائب لحيف عودتو، وراعى مصمحة 
الشركاء في حقيـ طمب القسمة، وال يجبرىـ عمى البقاء في الشيوع بحجة أف أحدىـ غائب لمتعبير عف 

  رغبتو في القسمة.
أف المشرع الجزائري عمى غرار التشريعات العربية والتشريع  فرعنخمص لو في ىذا الف أما يمكف  

اتفقت في أحكاـ القسمة االتفاقية في ضرورة حضورىـ وتمتعيـ باألىمية القانونية  الفرنسي والفقو االسالمي 
جماع الشركاء إ ت جميع األنظمة اشترطبالرغـ مف التبايف في الصياغة إال أنيا تفيد معنا واحدا، إذ 

و مف يقـو مقاىـ إذا لـ أكذلؾ حضور الشركاء في القسمة  تورضاىـ القتساـ الماؿ المشاع، واشترط
 يكونوا مؤىميف قانونا لمقياـ بالقسمة .

يترتب تخمؼ الرضا في عقد القسمة االتفاقية وفقا لمفقو القانوني بطالف القسمة  بالنسبة لمف تخمؼ، و 
في حؽ مف وافؽ عمييا، وال يجوز التمسؾ بالبطالف لمشريؾ الذي رضي بالقسمة  واعتبر عقد القسمة نافذ

 .بحجة عدـ رضا الشريؾ اآلخر، بينما رتب الفقو االسالمي عمى تخمؼ الرضا بطالف القسمة 
وقد اتفؽ الفقو القانوني والفقو اإلسالمي عمى اعتبار القسمة االتفاقية عقد تنطبؽ عميو األحكاـ  

لعقود، ولكف الفقو االسالمي توسع في الطبيعة القانونية لمعقد فمنيـ مف اعتبره عقد بيع عمى العامة في ا
وأف  حقيقة ما يقع في القسمة إنما ىو تبادؿ بيف الشركاء،  ،أساس أف ىناؾ تطابؽ لإلرادة القتساـ الماؿ

تنازؿ  ذلؾ  ي مقابؿفو يكوف بتنازؿ الشركاء عمى حقيـ في ذلؾ الجزء مف الماؿ  فانفراد شريؾ بجزء 
ف عقد القسمة ىو أجزاء وىذه ىي حقيقة البيع، بينما ذىب فريؽ العتبار الشريؾ عمى حقو في باقي األ

، وأف حقيقة البيع ىو تبادؿ القتساـ الماؿ رادة الشريؾإفييا  تتجو ال سيما في القسمة التي ، الإفراز محظ
يكوف مصدرىا الميراث إذ يأخذ  الذكر ضعؼ ما يحؽ شيئيف متكافئيف وىو ما ال نجده في القسمة التي 

 لألنثى.
وقد ساير التشريع الجزائري نظيره الفرنسي والفقو اإلسالمي في ما يتعمؽ بتعييف شخص ينوب عف    

ف الفقو اإلسالمي أغير  ،الشريؾ الغير مؤىؿ لمقياـ بالقسمة إما لجنوف أو عتو أو سفو أو غياب عف القسمة
، وأعطى لكؿ حكمو وموقؼ كما سبؽ ذكره لنظاـ الوالية والخاضع لنظاـ الوصاية فرؽ بيف الخاضع

إذ يجب التشديد في حماية ىذه الفئات والطريقة المثمى لتوفير ىذه الحماية ىي جعؿ   المذاىب الفقيية منو،
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جؿ أومف  غرضالقسمة االتفاقية موقوفة عمى إذف القاضي لمفئات السالفة الذكر ألنو  مخوؿ قانونا ليذا ال
، ولكف االختالؼ بيف المشرع الجزائري والفرنسي يكمف في االستغالؿو حفظ ماؿ ىؤالء مف الضياع والتبديد 

أىمية التصرؼ، فالمشرع الجزائري حددىا بتسعة عشر كاممة بينما المشرع الفرنسي حددىا بسف ثمانية عشر 
 .كاممة

بخصوص الوصي الذي يجب أف  جزائري ال ويتفؽ المذىب المالكي مع ما نص عميو القانوف 
 .1يستأذف القاضي في القسمة لصالح مف ىو تحت وصايتو

انفرد التشريع الفرنسي والمصري بأحكاـ خاصة في القسمة الرضائية، وتتمثؿ في نوع مف القسمة  
قتسامو يسمى بقسمة التصفية، والذي يتـ كما سمؼ ذكره  في التصرؼ الذي يقـو بو المورث في ممتمكاتو وا

 ،ارتيا واستغالليا بعد وفاتوددرى بأموالو وبمف لو مصمحة في إأمع ورثتيف والغاية مف ذلؾ ىواف المورث 
حكاـ الميراث مستمدة مف الشريعة االسالمية، أوىذا التصرؼ لـ يجزه المشرع صراحة والسبب ىو أف 

د الوفاة ال قبميا، ويعد تصرفا باطال استحقاؽ الميراث يكوف بع واألنصبة محددة سمفا مف الشارع جؿ جاللو،
  كؿ تصرؼ مف المورث يشابيو، ميما كانت التسمية التي أطمقت عميو.

المشرع الميبي يجعؿ مف اإلذف شرط أساسي لقسمة أمواؿ القاصر إذا كاف الولي  كذلؾ أف يستخمص
 سمة الماؿ المشاعلق عمى اإلذفىو أحد الوالديف أما إذا كاف مف الغير فيمزمو القانوف بالحصوؿ 

إلى الوكالة في القسمة ورجوعا إلى القواعد العامة،  قانونية المعاصرةكـ لـ تتطرؽ التشريعات ال 
 يجوز لمشريؾ في الشيوع اف يوكؿ شخص ليجري القسمة بدلو، بشرط عدـ تجاوز حدود الوكالة.

بينيـ ناقص األىمية، مع  جاز المشرع  الجزائري قسمة الماؿ المشاع رضاء بيف الشركاء، ولو كافأ 
مراعاة االجراءات التي يفرضيا القانوف والتي تتمثؿ في حصوؿ  الممثؿ القانوني عمى إذف مف القاضي 

والذي نص عمى أنو في قسمة التركة إذا وجد ناقص األىمية  181لمقسمة، في حيف نص المشرع في المادة 
ف يتداركو خالؿ التعديالت الالحقة أالمشرع ىذا التناقض يجب عمى تجرى القسمة عف طريؽ القضاء، 

 لمقانوف المدني، ليسيؿ الميمة عمى األشخاص التطبيؽ السميـ لمقانوف.
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 وشكمياالمشاع  الثاني: شروط القسمة االتفاقية المتعمقة بالمال  مطمبال
 

ى متعمقة بمحؿ الشركاء في القسمة االتفاقية يجب توافر شروط أخر المتعمقة بباإلضافة إلى الشروط 
ىذا الماؿ الذي سيقسـ بيف الشركاء البد أف يستوفي  ،ويتعمؽ األمر بالماؿ محؿ القسمة وشكميا ،القسمة

مف القانوف المدني عمى ضرورة ىذه  723ولـ ينص المشرع صراحة في المادة  مجموعة مف الشروط،
المشاع، وعمى اعتبار القسمة  الشروط ولكف يمكف استخالصيا مف النصوص القانونية التي تنظـ الماؿ

فيجب أف يكوف ليا شكؿ محدد ليكوف حجة لألطراؼ ويمجأ إليو لإلثبات إف اقتضت  ،االتفاقية عقد
 .الضرورة

 
 المشاع : شروط القسمة االتفاقية المتعمقة بالمالالفرع األول

 
يريد الشركاء اقتساميا، يقصد بالماؿ المشاع العيف المشتركة التي يتشارؾ الشركاء في ممكيتيا والتي  

فمف أركاف القسمة المحؿ، فال يتصور أف تكوف ىناؾ قسمة اتفاقية بيف شركاء في الشيوع بدوف أف يكوف 
ذ يشترط في الماؿ المشاع أف يكوف موجود أو قابؿ لموجود و أف يكوف إىناؾ ماؿ محؿ لمقسمة بينيـ، 

ضافة إلى ذلؾ أف يكوف مممو  ؾ لمشركاء المتقاسميف، وأف يكوف مشروعا وقابؿ معيف أو يقبؿ التعييف  وا 
 التعامؿ فيو.

قبؿ التطرؽ إلى شروط القسمة المتعمقة بالماؿ محؿ القسمة، يجب التنويو إلى أف شروط الماؿ 
المقسوـ ىي الشروط التي تشترط في المحؿ عموما وفقا  لمقواعد العامة في العقود، وبما أف القسمة 

  .الرجوع إلى القواعد العامة في محؿ العقد وتطبيقيا عمى عقد القسمة فال بد مفاالتفاقية عقد 
 

 و ممكن الوجود أ ان يكون المال موجودأيجب أوال: 
لموجود، فمف غير  وقت القسمة أو أف يكوف قابال ايشترط في الماؿ محؿ القسمة أف يكوف موجود

ا كاف مصدر الشيوع ىو االتفاؽ  عمى م  فإذا  المعقوؿ أف يكوف محؿ القسمة معدوما ويستحيؿ وجوده،
إنشاء بناية عمى عقار لـ تنشأ تمؾ البناية بعد وقرر الشركاء اقتساـ المبنى قبؿ تشكمو فذلؾ جائز، وىذا ما 

 .1والتي اجازت التعامؿ في شيء مستقبمي 92نستخمصو مف المادة 

                                                 
 : " يجوز أف يكوف محؿ االلتزاـ  شيئا مستقبال ومحققا.92ؽ.ـ.ج المادة - 1

 غير اف التعامؿ في تركة انساف عمى قيد الحياة باطؿ ولو كاف برضاه، إال في الحواؿ المنصوص عمييا في القانوف."
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ف يكوف محؿ االلتزاـ في العقود أوالتعامؿ في األشياء المستقبمية أجازه المشرع الفرنسي، إذ يجوز  
استثنى  تنازؿ األشخاص  عمى  أمواليـ أو  و عاـ وفي عقد القسمة عمى وجو في المستقبؿ، ولكنو بوج

عمى قيد الحياة، ومنع كذلؾ أي اشتراط في  ميراث لـ يستحؽ بعد، أي في الحالة التي يكوف فييا المورث 
 .1 ، إال في األحواؿ التي ينص عمييا القانوفرضاهلمتعامؿ في تركة شخص عمى قيد الحياة ولو ب

التعامؿ ف د في التشريعي  لفظ  "محققا " ىو تز  أدرج تجدر اإلشارة في ىذا الصدد أف المشرع الجزائري
في بعض العقود االحتمالية كعقد  ال يكوف محققافي شيء مستقبمي جائز ما لـ يكف مستحيال ولكنة قد 

عند  المشرع الفرنسيحسف ما فعمو  ي أف يكوف محؿ االلتزاـ مستقبميا، لذلؾ بالتالي يكفالتأميف مثال، 
 ".محققا"عمى لفظ  استغنائو
، واعتبروا حضور المقسـو ضروري لتماميا الفقو االسالمي وجود الماؿ وقت القسمة أو وصفوولدى  

ما أ، 2في نظر الحنفيةأمر بدييي فال تقع القسمة إال عمى شيء موجود، فقسمة المعدـو ىي قسمة باطمة 
 :في ما يتعمؽ بجواز قسمة ماؿ ممكف الوجود مستقبال انقسـ الفقو بذلؾ إلى رأييف

ويعتقد ىذا الرأي بضرورة حضور الماؿ المقسـو وقت القسمة وتبريرىـ في ذلؾ أف الرأي األول: 
النقصاف  إضافة إلى ذلؾ قد  الماؿ القابؿ لموجود قد يزوؿ باليالؾ مثال أو بغير ذلؾ، أو يتغير بالزيادة او

 و ميزاف او تغيير قيمة الماؿ مما يجب وجود الماؿ وقت القسمةأتحتاج عممية القسمة كيؿ 
ىب ىذا الرأي إلى القوؿ بأنو ال يشترط وجود الماؿ المشاع وقت القسمة بؿ يكفي وذ الرأي الثاني:

ا ذىب إليو المالكية واإلباضية ، فيجوز أف يحضر وصفو، أي أف يتـ تحديده تحديدا نافيا لمجيالة وىو م
عندىـ قسمة الدار الغائبة عمى ما يوصؼ ليا مف عدد الغرؼ والمساحة، ويتـ تحديد الحصص وفقا 

بشرط أف ال يكوف الماؿ معرضا  لموصؼ، فيـ يعتبروف القسمة بيع ويجوز في البيع بوصؼ الشيء
 3اف الماؿ منقوؿ فيجب حضوره ومشاىدتو لتتـ القسمة، ىذا إذا كاف األمر يتعمؽ بعقار أما إذا كلمتغيير

 
 
 

                                                 
1  - Art. 1130. c.civ.fr : "   Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne 
peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une 
pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, 
que dans les conditions prévues par la loi." 

 .4743يمي، المرجع السابؽ، وىبة الزح - 2
 .162عبد الرحماف الضويني، مرجع سابؽ، ص - 3
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 يجب أن يكون المال معينا أو قابل لمتعيينثانيا: 
 

 ف، ويختمؼ التعييف بيو قابال لمتعييفأف يكوف الماؿ محؿ القسمة معينا أيشترط في عقد القسمة  
ت فيجب أو يوصؼ وصفا دقيقا ما إذا كاف الماؿ معينا بالذات أو غير ذلؾ، فإذا كاف الماؿ معينا بالذا

ال كاف وقع الشركاء في غمط فاتوف يذكر جميع أو صأنافيا لمجيالة ويجب  ، فإذا 1األساسية التي تميزه وا 
ذا كاف الماؿ غير معيف بالذات وجب إما أكاف الماؿ منزال مثال وجب تحديد موقعو الكامؿ ومشتمالتو، 

قنطار مف القمح الصمب مف النوع الرفيع، ىذا وقد  100مقسـو تحديده بالجنس والنوع والمقدار كأف يكوف ال
عمى ضرورة تعييف محؿ العقد بوجع عاـ  أف يتـ تحديده تحت طائمة البطالف  اشترط المشرع الجزائري 

يتفؽ فييا األطراؼ عمى جودة  تحديدا نافيا لمجيالة بذكر جيع أوصافو وجودتو ، وتطرؽ إلى الحالة التي ال
 .2متوسط الجودةيتعيف عمى المديف أف يسمـ الشيء الماؿ بحيث 

 
وتطمب المشرع الفرنسي ضرورة تعييف الشيء محؿ العقد وتحديد صنفو و نوعو ، وأجاز بدوره عمى  

 .    3إمكانية أف يكوف الشيء غير معيف بشرط، عمى أ يكوف قاب لمتعييف
، و   ، حتى تكوف القسمة يينو تعييف دقيقاف يتـ تعأوقد اشترط الفقو االسالمي شرط العمـ بالمقسـو

عادلة ويكوف كؿ شريؾ عمى بينة مف نصيبو في الماؿ المشاع، وىو ما ذىب إليو اإلباضية والشافعية 
والحنابمة والزيدية، ويفرقوف بيف الماؿ الذي فيو ربا أو الزيادة كالقمح مثال فإذا كاف بذورا لـ تنبث بعد فال 

ذا نبث وظير الزرع فيمكف قسمتو، أما إذا كاف الماؿ مما ال ربا فيو كالقطف تصح القسمة ألنو مجيوؿ أما إ
  فتجوز قسمتو بتراضي الشركاء ألنو مشاىد لدى الشركاء ويمكف إحصاؤه. 

                                                 
: "يكوف الغمط جوىريا ، إذا بمغ مف الجسامة، بحيث يمتنع معو المتعاقد عف ابـر العقد لو لـ يقع في 82ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 ىذا الغمط.
داف جوىرية أو يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشرط ويعتبر الغمط جوىريا عمى األخص إذا وقع في صفة الشيء يراىا المتعاق

 العقد ولحسف النية."
ال كاف العقد باطال  94ؽ.ـ.ج المادة  - 2  : "إذا لـ يكف محؿ االلتزاـ معينا بالذات وجب اف يكوف معيف بنوعو ومقداره وا 

ذا لـ يتفؽ المتعاقداف عمى درجة ويكفي اف يكوف المحؿ معينا بنوعو فقط، إذا تضمف العقد ما يستطاع بو تعييف مقداره. وا  
الشيء مف حيث جودتو ولـ يكف تبييف ذلؾ مف العرؼ أو مف أي ظرؼ آخر، التـز المديف بتسميـ الشيء مف صنؼ 

 متوسط."
3  - Art. 1129. c.civ.fr : "  Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée 
quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être 
déterminée. "  
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 ن يكون المال محل القسمة ممموكا لمشركاء وقت القسمة أيجب  ثالثا: 
 
يجب عمى الماؿ محؿ القسمة  ينجـ عف القسمة  تخصيص األجزاء لمشركاء كؿ حسب حصتو لذا 

 723أف يكوف ممموكا ليـ عمى الشيوع،  وىذا  الشرط لـ ينص المشرع الجزائري صراحة عميو في المادة 
ولكنو يستخمص مف النصوص التي تنظـ الممكية الشائعة، إذ مف غير المنطقي أف يقتسـ شركاء في الشيوع 

كثر شيئا أو أإذا ممؾ اثناف  عمى ما يمي:" 713 مادة في البيذا الصدد  المشرع  ونصماال ال يممكونو، 
عمى الشيوع وتعتبر الحصص متساوية، إذا لـ يقـ  دليؿ وكانت حصة كؿ منيـ فيو غير مقررة، فيـ شركاء 

 عمى غير ذلؾ".
لممتقاسميف وقت القسمة، فإذا لـ يكف كذلؾ كانت  فيشترط إذا أف يكوف الماؿ ممموكا لمشركاء

ومثاؿ ذلؾ أف يكوف مصدر الشيوع الميراث، ويقـو الشركاء باقتساـ الماؿ و مورثيـ اليزاؿ ، القسمة باطمة
 .لمورثة بفعؿ الوفاة تنتقؿ ممكية الميراث أف عمى قيد الحياة،  في حيف

 816ولـ ينص المشرع الفرنسي صراحة عمى ىذا الشرط ولكنو يمكف أف يستخمص مف المادة  
سموف الماؿ المشاع الذي يممكونو وقت القسمة، وتتـ القسمة  وفقا لمطريقة التي السالفة الذكر، فالشركاء يقت

يختارىا الشركاء، وىذه القسمة وفؽ التشريع الفرنسي قد تشتمؿ عمى كؿ الماؿ المشاع أو عمى جزء منو، 
مف وىو ما سكت عنو المشرع الجزائري، فتكوف القسمة جزئية حينما يتفؽ الشركاء عمى قسمة جزء محدد 

أو أف تتـ القسمة بالنسبة لبعض الشركاء ويبقى  الممكية الشائعة بينيـ، وتبقى األمواؿ األخرى شائعة بينيـ،
أف تشتمؿ الممكية الشائعة عمى عدة عقارات  في الصورة األولى مثاؿ الو  الشركاء المتبقيف عمى الشيوع،

ضي الشيوع بالنسبة لمعقار الذي تـ اقتسامو ويتفؽ الشركاء عمى إجراء قسمة ودية لعقار دوف اآلخريف، فينق
ويبقى الشركاء عمى الشيوع  بالنسبة لمعقارات األخرى، وىذا النوع مف القسمة ال ينيي الممكية الشائعة 

، أما المثاؿ في الصورة الثانية ىو أف يتفؽ تماما، إذ يبقي الشركاء يممكوف عمى الشيوع لباقي األجزاء
، ويتـ األخذ بعيف االعتبار جزء مفرز مف الماؿ المشاع لشريؾ منيـخصيص تعمى   الشركاء بإجماعيـ

ؾ الذي انفرد يالشيوع بالنسبة لمشر  تنتيي حالة الحصة التي يممكيا الشريؾ في الشيوع، ففي  ىذه الحالة
 .1مر حالة الشيوع عندىـتفتس ما بالنسبة لباقي الشركاءأبجزء مفرز، 

نيـ يشبيونيا بالبيع فال تجوز أفقو االسالمي مبادلة وتمميؾ وحتى ال في نظر  القسمة االتفاقية  
القسمة إذا لـ يكف الماؿ ممموكا لمشركاء وقت القسمة، وال يستثنى ىذا الشرط  بالنسبة لموكيؿ أو ولي 

                                                 
1  - Art. 838. c.civ.fr : " Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il 
laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes." 
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ست لو بؿ لموكيؿ أو المحجور عميو نفسو ألنو المالؾ، بينما يالقاصر أو المحجور عميو، ألف القسمة ل
ي  الذي ال يممؾ في الشيوع وال والية لو فال تنفذ قسمتو إال بعد أف يجيزىا المالؾ الحقيقي لمماؿ، أو الفضول

  .1مف ينوب عنو نيابة شرعية وىو ما ذىب إليو الحنفية والمالكية فالقسمة بالنسبة ليـ تقبؿ اإلجازة
ع، ويثبت في بعض ي المنافقد يثبت في األعياف كما يثبت ف وفقا لمفقو االسالمي إف الماؿ المشاع

ف، ىذا األخير الذي يعتبر ماؿ واجب في الذمة ومثالو إذا توفي شخص وانتقؿ الديف بوفاتو يالحقوؽ كالد
إلى ورثتو المتعدديف أصبحوا شركاء فيو لكؿ منيـ سيـ بقدر حصتو في التركة، أو كما لو باع شخصاف 

ة المشترى ويكوف لكؿ مف البائعيف حصة بقدر ما لو نو يثبت ديف في ذمإاثناف سمعة آلخر بثمف مؤجؿ، ف
 في السمعة المباعة.

الذي يرى بعدـ إجازة اف تكوف الديوف محال لمماؿ المشاع  ألف ليا  قانونيوعمى خالؼ الفقو ال  
ال خالؼ بيف الفقياء في يرى الفقو االسالمي جواز ذلؾ، و  اف نتصور القسمة فييأوصؼ اعتباري ال يمكف 

عيني قابؿ لمقسمة، أما إذا  ؿ، ألف الماؿ بعد القبض يتحوؿ مف ديف إلى ما2بعد القبض الديف سيـجواز تق
 لـ يقبض بعد فينا اختمؼ الفقياء إلى فريقيف:

 
أنو ال تصح قسمة الديف  في ذمـ الغرماء عمى اإلطالؽ،  3يرى الحنفية والشافعيةاالتجاه األول: 

ف يختص كؿ منيما بديف أكثر، ال يجوز أف يتفقا عمى أأو فمو كاف لشخصيف ديف مشترؾ لدى مديف 
معيف، و ال يجوز ألحدىما إجبار اآلخر قضائيا القتساـ الديف، وىذا الموقؼ تبناه المالكية إذا كانت القسمة 

 ىناؾ عدة مدينيف أما إذا كاف المديف شخص واحد فيـ يجيزوف القسمة. رضائية وكاف
نتفاع بالماؿ، والمنفعة في الديف غير موجودة لذلؾ يبطؿ تقسيـ وحجتيـ في ذلؾ القسمة شرعت لال

الديف قبؿ القبض، كما أف وصؼ الديف اعتباري في ذمة المديف، فإذا كاف الشركاء دائنيف باالشتراؾ لعدة 
ف يختص كؿ شريؾ بديف معيف لدى مديف ما، فإف ذلؾ ال يحقؽ أمدينيف، واتفؽ الشركاء بعد القسمة عمى 

ف الديف قد ييمؾ  فيتضرر مف وقع اليالؾ في أبيف الشركاء ألف ذمـ المدينيف تتفاوت كما  المساواة
 نصيبو، لذؿ يرجع ىذا الرأي بضرورة إجراء القسمة بعد الوفاء.

 

                                                 
 .156عبد الرحماف الضويني ، مرجع سابؽ، ص ، 4743وىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص   - 1
 .13، ص المرجع السابؽعمى خفيؼ،  - 2
 .4742وىبة الزحيمي، نفس المرجع، ص  - 3
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ويذىب أنصار ىذا الرأي إلى القوؿ بصحة قسمة الديف قبؿ القبض أو الوفا،  الثاني:  االتجاه 
أف القسمة إفراز يحؽ واحدا ويرى الحنابمة  قسمة التراضي إذا كاف  المديفوىو ما ذىب إليو المالكية في 

 لمشركاء إذا اتفقوا عمى القسمة أف يتـ إجراؤىا.
واستدؿ انصار ىذا الرأي باف الغرض مف القسمة ىو تحديد وتخصيص جزء مف الماؿ لكؿ شريؾ  

اء دوف غيرىـ إذا اتفقوا عمى ذلؾ ويقيسوف سواء كاف الماؿ المشاع عينا أو دينا، ويكوف حؽ االقتساـ لمشرك
القسمة النيائية عمى قسمة المنافع كونيا تقتضي تقدـ شريؾ في االنتفاع عمى آلخر وقد يقع وأف تيمؾ 
المنفعة عند وصميا في نصيب شريؾ معيف، كـ أف الديف في اعتقادىـ يحؿ محؿ العيف وتصح المعاوضة 

 . 1فيو
، ويسمحوف زوف قسمة الديف قبؿ القبض بالتراضي إذ تعدد المدينوفيجي ال ما يالحظ أف المالكية

بيا إذا كاف المديف واحد فيـ يستبدوف الغرر في القسمة، ألنو وحسب رأييـ أجازوا القسمة الرضائية لديف 
ما أف ييمؾ  قبؿ القبض إذا تعدد المدينيف يجعؿ لكؿ شريؾ احتماليف، إما أف يستوفي نصيبو مف الدائف  وا 

 . 2يف ويتضرر الشريؾ مف القسمة، فتحميميـ أقرب إلى الصواب فيـ يروف بضرورة المساواة في القسمةالد
 

 لمقسمة قابال المشاع   يجب أن يكون المال رابعا: 
وىو شرط بدييي لتماـ القسمة  فبالرغـ مف أف المشرع الجزائري أجاز لمشركاء في القسمة االتفاقية 

إذا  ،قابمية الماؿ لمقسمةطريقة التي يرونيا، ولكف ىذه الطريقة تخضع لقيد وىو قسمة الماؿ الشماع وفقا لم
عمى المجوء إلى طريقة أخرى لمقسمة بسبب استحالة قسمة الماؿ  مف القانوف المدني  728نص في المادة 

ة المشاع عينا، أو كاف مف شاف القسمة اف تحدث نقص كبير في  القيمة المادية لمماؿ، أال وىي قسم
التصفية، إذ يتـ بيع الماؿ المشاعب المزاد العمني وفقا لشروط ومراحؿ سآتي عمى ذكرىا بالتفصيؿ  في 

،  وىو نفس الموقؼ الذي 3الباب الثاني حيف التطرؽ إلى كيفية إجراء القسمة  النيائية واآلثار المترتبة عنيا
 .4تبناه المشرع المصري

                                                 
 .28عمي الخفيؼ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .87عبد الرحماف الضويني ، نفس المرجع، ص  - 2
: "إذا تعذرت القسمة او كاف مف شأنيا إحداث نقص كبير في قيمة الماؿ المراد قسمتو، بيع ىذا الماؿ 728.ـ.ج المادةؽ - 3

 بالطريقة المبينة في قانوف اإلجراءات المدنية، وتقتصر المزايدة عمى الشركاء وحدىـ إذا طمبوا ىذا باإلجماع."
مية، دراسة مقارنة في القانوف المبناني والمصري، دار النيضة العربية لمنشر عبد المنعـ فرج الصده، الحقوؽ العينية األص - 4

 .216،  ص1982طبعة 
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لمزايدة عمى الماؿ المشاع في حالة ما إذا كانت القسمة فقد تطمب المشرع المصري إتباع طريقة ا
مف القانوف المدني عمى انو : " إذا لـ  تمكف  841تسبب ضرر لمشركاء في الشيوع إذ نص في المادة 

القسمة عينا، او كاف مف شأنيا إحداث نقص كبير في قيمة الماؿ الشائع المراد قسمتو بيع ىذا الماؿ 
 .1نوف المرافعات، وتقتصر المزايدة عمى الشركاء إذا طمبوا ىذا باإلجماع"بالطريقة المبينة في قا

فتستحيؿ القسمة إذا كاف الماؿ بطبيعتو ال يقبؿ االنقساـ، كما لو تعمؽ األمر بسيارة أو فرس، ففي 
نقص كبير في قيمة الماؿ  ولكف ينتج عنيا  ،وف القسمة ممكنةكىذه الحالة ال يمكف قسمة الماؿ، وقد ت

مشاع، كما لو تعمؽ األمر بقطعة أرضية ممموكة عمى الشيوع وعدد الشركاء كبير لدرجة أف القسمة ال
لمعينية ليذه القطعة  ال تفيد أي شريؾ إذا انفرد بجزء خاص منو، بؿ ويترتب عنيا نقص كبير في قيمة 

والتي سأتطرؽ إليا في أال وىي قسمة التصفية  الماؿ المشاع ما يدفع إلى المجوء إلى طريقة اخرى لمقسمة
 .الباب الثاني  حيف التطرؽ إلى كيفية إجراء قسمة الماؿ المشاع

نو قابؿ أو في مقابؿ ذلؾ ال يجوز لمشريؾ أف يتمسؾ ببيع العقار الممموؾ عمى الشيوع، إذا تبيف 
قرار ليا  لمقسمة دوف أف يمحؽ ضررا بأحد الشركاء و انقاص مف قيمتو، وىذا ما رسمتو المحكمة العميا في

، حيث أيدت المحكمة  العميا قرار قضاة المجمس بصحة 201854ممؼ رقـ  27/09/2000بتاريخ 
 عقارف القسمة لـ تسبب  انخفاض في قيمة الألى المزاد العمني طالما إال حاجة لمجوء نو أو القسمة، 
 .2المشاع

جوز قسمة  الدابة، والمؤلؤة، وشرط قابمية الماؿ المشاع لمقسمة شرط تطمبو الفقو اإلسالمي، فال ت 
 فيذا يمنع الشركاء مف اقتساـ الماؿ رضاء أو قضاء، وتبريرىـ في ذلؾ اف القسمة في ىذه الصورة تؤدي
إلى تمؼ وفساد الماؿ دوف االنتفاع بو،  وفي نظرىـ يجب عدـ إجراء القسمة كذلؾ إذا ترتب عنيا ضرر 

 يو فساد لمماؿ ال يقبميا العقؿ والديف.خالص، والذي ينجـ عنو سمب االنتفاع بالماؿ، ف
 وانعداـ منفعتو، المشاع وقد فص ؿ الفقو االسالمي في ما يتعمؽ باستحالة القسمة ونقص قيمة الماؿ

إذا ترتب عنيا ضرر وذلؾ بمنع إجرائيا عينا، وتخيير الشركاء بيف إبقاء العيف مشاعة بيف الشركاء 
ما بيعيا واق تساـ ثمنيا، وقد سبؽ  وأف فصمت في ىذا الموقؼ  في الفرع األوؿ  مف واالنتفاع بيا ميايأة، وا 

 المطمب األوؿ  عندما تطرقت إلى شروط القسمة االتفاقية .
                                                 

، 2014عمى محمد عمي قاسـ، بيع المزايدة في الفقو اإلسالمي والقانوف الوضعي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة  - 1
 .211ص

 .274، ص2004قسـ الوثائؽ طبعة االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء األوؿ،  - 2
المبدأ: ماداـ اف العقار المشترؾ قابؿ لمقسمة دوف اف يترتب عنيا انخفاض في قيمتو فيكوف تمسؾ الطاعف ببيع العقار  

 بالمزاد العمني غير صائب.
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نفس الموقؼ الذي تبناه المشرع الجزائري في ضرورة االمتناع عف  المشرع الفرنسي  وقد ساير 
نو يصعب إجراؤىا إما لطبيعة الماؿ الغير القابؿ أو أ، 1اكبير  اإذا كانت تسبب ضرر الرضائية إجراء القسمة 

و بالنظر لعدد الشركاء، ففي ىذه الحالة يباع الماؿ بالمزاد العمني، ويتـ اقتساـ الثمف بيف الشركاء ألمقسمة 
  ويأخذ كؿ شريؾ بقدر حصتو.

 عمى غرار نظيره المشرع الجزائري والفرنسي وف الحؿ الذي منحأ جزءما يستخمص في ىذا ال 
حؿ منطقي، إذ يجب بيع األمواؿ المشاعة بالمزاد العمني واستفاء الثمف بؿ قسمة األمواؿ عينا،  المصري

، كما أف المشرع والتي ينجـ عنيا ضرر أو انيا تجعؿ مف العسير االنتفاع بالماؿ المشاع بعد القسمة
ؿ معو خاصة في العقارات، الجزائري يسعى دائما لتوحيد الممكية وجعميا في يد شخص واحد لسيؿ التعام

والذي نص عمى حؽ الشريؾ في  2مف القانوف المدني 721ومف امثمة ذلؾ ما تضمنو المشرع في المادة 
مف نفس القانوف  795الشيوع استرداد الحصة التي باعيا شريكو ألجنبي، وما نص عميو كذلؾ في المادة 

وتقييد حؽ القسمة  ،3جنبي عف الشركاءعمى حؽ الشفعة لمشريؾ إذا بيعت حصة مف الماؿ المشاع أل
جراءات منيا شيادة التجزئة التي سآتي عمى ذكرىا في قيود القسمة.  بنصوص وا 

قرر المشرع الجزائري عمى  يلذافالقسمة حؽ مقرر لمشريؾ ولكف ليس عمى حساب وحدة الماؿ  
حافظ عمى وحدة الماؿ اذا نجـ غرار نظيره الفرنسي حال وسطا، فيو يقر لمشريؾ الحؽ في اقتساـ الماؿ، وي

و صعوبة إجراء القسمة، لذى يرجح بيع الماؿ مزايدة  ونقؿ  ممكية أعف القسمة انقاص مف قيمة الماؿ  
 جنبي عنيـ.أو أسواء كاف مف الشركاء  الماؿ المشاع إلى شخص واحد، وىو الذي يرسوا عميو المزاد

                                                 
1 - Art. 1686. c.civ.fr : "   Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée 
commodément et sans perte Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il 
s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La 
vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires." 

ؽ.ـ.ج : "  لمشريؾ في المنقوؿ الشائع أو في مجموع الماؿ المنقوؿ أو العقار، أف يسترد الحصة الشائعة  721لمادة ا - 2
التي باعيا شريؾ غيره ألجنبي عف طريؽ التراضي، وذلؾ خالؿ شير مف تاريخ عممو بالبيع أو مف تاريخ إعالمو، ويتـ 

والمشتري، ويحؿ المسترد محؿ المشتري في جميع حقوقو والتزاماتو، إذا ىو االسترداد بواسطة تصريح يبمغ إلى كؿ مف البائع 
 عوضو عف كؿ ما أنفقو.

ذا تعدد المستردوف، فمكؿ منيـ أف يسترد بنسبة حصتو."   وا 
 ؽ.ـ.ج : " يثبت حؽ الشفعة  وذلؾ مع مراعاة األحكاـ التي ينص عمييا األمر المتعمؽ بالثورة الزراعية: 795المادة  - 3
 لمالؾ الرقبة، إذا بيع كؿ أو البعض مف حؽ االنتقاع المناسب لمرقبة. -
 لمشريؾ في الشيوع، إذا بيع جزء مف العقار المشاع إلى أجنبي، -
 لصاحب حؽ االنتفاع، إذا بيعت  الرقبة كميا او بعضيا." -
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ستبعاد إجراء القسمة رضاء أو قضاء إذا كاف مف في ا قانونيوسبقت الشريعة االسالمية التشريع ال 
شأنيا إحداث ضرر، أو إنقاص في قيمة الماؿ المشاع، فالشرع االسالمي يحـر التبديد والضياع، إذ يضع 
ما بيعو واقتساـ الثمف، وىو ال  المالكية لمشركاء في الشيوع إما خيار البقاء في الشيوع واالنتفاع بو، وا 

 الشركاء لبيع الماؿ بالمزاد طالما كانت القسمة العينية مستحيمة.يشترطوف موافقة جميع 
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 لممال المشاع  : شكل القسمة االتفاقيةالفرع الثاني 
 
القسمة االتفاقية عقد يثبت بموجبو الشركاء اقتساـ الماؿ الذي كاف مشاعا بينيـ لذا البد مف إضفاء  

خاصة القسمة التي تتضمف  وفو مسايرة االجراءات التي يفرضيا القان قسمةالصبغة الرسمية عمى عقد ال
زيادة عف "عمى ما يمي:  1مكرر 324إذ نص المشرع الجزائري في الفقرة األولى مف  المادة  ،عقارات

العقود التي يأمر القانوف بإخضاعيا إلى شكؿ رسمي، يجب تحت طائمة البطالف، تحرير العقود التي 
و محالت تجارية أو صناعية أو كؿ عنصر مف عناصرىا، عف أممكية عقار أو حقوؽ عقارية تتضمف نقؿ 

أسيـ مف شركة أو حصص فييا، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية  أو مؤسسات صناعية، في شكؿ 
 رسمي، ويجب دفع الثمف لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد....".

صبغة الرسمية عمى القسمة االتفاقية خاصة التي تشتمؿ عمى فالمشرع يجبر الشركاء عمى إضفاء ال 
حجة لما في عقار، ىذا الشكؿ الرسمي حدده المشرع في نفس القانوف، ىذا الشكؿ يجعؿ عقد القسمة 

وية نألنو يبث في تحويؿ الحصص المعنوية إلى أجزاء مادية، ونظرا لقيمة العقار المادية والمع ،1مضمونو
 سـ المشرع شكؿ محدد لمقسمة.أف ير كاف ال بد مف 

 ىذا النوع مف القسمة االتفاقية لمموثؽ كونو الشخص المؤىؿ قانونا إلبراـ  تحرير عقدوخولت ميمة  
ضافة إلى الرسمية في عقد القسمة نص المشرع إلى وجوب مراعاة أحكاـ الشير العقاري ،2العقود   3وا 

مؤرخ في  ال 75/74مف األمر  15األولى مف المادة  تنص  الفقرةإذ  بالنسبة لمقسمة التي تتعمؽ بعقار،
 المتضمف إعداد المسح العاـ و تأسيس السجؿ العقاري عمى ما يمي: 12/11/1975

"كؿ حؽ ممكية و كؿ حؽ عيني آخر متعمؽ بعقار ال وجود لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ نشره في 
 ."4مجموعة البطاقات العقارية

                                                 
مؼ بخدمة عامة، ما تـ لديو :" العقد الرسمي عقد يثبت فيو موظؼ أو ضابط عمومي أو شخص مك324ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 أو ما تمقاه مف ذوي الشأف وذلؾ طبقا لألشكاؿ القانونية وفي حدود سمطتو واختصاصو." 
صادرة في  14جريدة رسمية عدد  المتضمف   تنظيـ مينة الموثؽ 20/02/2006المؤرخ في  06/02القانوف رقـ   - 2

ف قبؿ السمطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط : " الموثؽ ضابط عمومي  مفوض م03المادة  .08/03/2006
 القانوف فييا الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب األشخاص إعطائيا ىذه الصبغة." 

لو مجموعة مف القواعد  واإلجراءات يضمف بيا حؽ الممكية العقارية وكذا الحقوؽ العينية  الشير العقاري نظاـ قانوني، - 3
ألخرى وجميع العمميات القانونية الواردة عمى العقارات. عف ىذا التعريؼ أنظر  كتاب حمدي باشا، نقؿ الممكية العقارية ا

 .170،ص 2015العقارية، دار ىومة لمنشر طبعة 
 92ج ر عدد  السجؿ العقاري تأسيسالمتضمف اعداد المسح العاـ و  12/11/1975مؤرخ في  75/74األمر رقـ -  4

 .15، المادة 1975فمبر نو  18صادرة في 
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السالفة الذكر الوجود لو إال مف  15حكاـ الفقرة األولى مف المادة وفقا أل ف عقد القسمةبالتالي فإ
، عمى مستوى المحافظة العقارية المختصة إقميميا ، فال بد مف شير العقدتاريخ نشره في البطاقة العقارية

 .1ويترتب عمى ذؾ أف  لكؿ شريؾ حجة عمى تممكو لمجزء الذي آؿ اليو بطريؽ القسمة
 الشركاءمنح   مف القانوف المدني 723 في المادة  الجزائري المشرع بأف  2الفقووذىب جانب مف 

ذا وجد بينيـ مف ىو ناقص األىمية حرية  وجب مراعاة أفي اختيار كيفية القسمة إذا انعقد إجماعيـ، وا 
ا الفقو اإلجراءات التي يفرضيا القانوف، ىذه االجراءات التي نص عمييا المشرع في ىذه المادة  وفقا ليذ

مف  723ف اإلجراءات التي قصدىا المشرع في المادة أىي إجراءات الشير العقاري، وىذا غير صحيح، إذ 
القانوف المدني ىي إجراءات حماية الفئات التي تجب حمايتيا في القسمة االتفاقية وىو ناقص األىمية والتي 

جازة إجر  و الولي أاء القسمة لممقدـ أو الوصي تتمثؿ في ضرورة الحصوؿ عمى إذف مف القاضي المختص وا 
 حسب الحالة.

، بؿ في نصوص أخرى فقط 723إجراءات الشير العقاري في المادة عمىفالمشرع الجزائري لـ ينص 
المتضمف إعداد المسح  12/11/1975المؤرخ في    75/7474مف األمر  15، والمادة 7933منيا المادة 

 العاـ وتأسيس السجؿ العقاري.
االدارية واالتفاقات التي  مف األمر السالؼ الذكر عمى أف : " العقود 16لمشرع في المادة كما نص ا

ترمي إلى إنشاء أو نقؿ او تصريح أو تعديؿ أو انقضاء حؽ عيني، ال يكوف ليا أثر حتى بيف األطراؼ إال 
 مف تاريخ نشرىا في مجموع البطاقات العقارية."

الذي ينفرد بو كؿ شريؾ،   مة الماؿ المشاع ويتحدد بموجبو الجزءبالتالي فاالتفاؽ الذي يرمي إلى قس
ىذا ما أكدتو المحكمة ، 4حجة لو بيف الشركاء والغير إال مف تاريخ نشره في مجموع البطاقات العقارية ال

جؿ أطعف بشأف  ورثة مف  وذلؾ حينما رفع ، 18/06/2002فيالمؤرخ  231832العميا في قرارىا رقـ 
البعض بعدـ مراعاة الشكؿ الرسمي إلبراـ   بو دفعىو ما و التي أجريت بعقد عقد عرفي  قسمة التركة 

، وأيد المجمس القضائي لقالمة الحكـ محؿ العقود التي ينص القانوف صراحة عمى إعطائيا الشكؿ الرسمي
وأجابت   ة المتمثمة في قسمة ودية بعقد عرفي،ماالستئناؼ وأمر بقسمة التركة واستبعد الوثيقة المقد

                                                 
فردي كريمة، الشير العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير فرع القانوف العقاري، جامعة  - 1

 .78، ص 2008منتوري قسنطينة، لسنة 
 .53أحمد خالدي، مرجع سابؽ، ص - 2
ي العقار، سواء كاف ذلؾ بيف المتعاقديف أـ في حؽ الغير، إال :"  ال تنتقؿ الممكية والحقوؽ العينية ف793ؽ.ـ.ج المادة  - 3

 إذا روعيت االجراءات التي ينص عمييا القانوف وباألخص القوانيف التي تدير مصمحة  شير العقار".
 .44، صفحة2010ىالؿ شعوة، الوجيز في شرح عقد اإليجار في القانوف المدني، جسور لمنشر لمتوزيع، الطبعة األولى - 4
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مف األمر  16شيرىا وفقا لممادة  ـالمحكمة العميا في قرارىا أف استبعاد الوثيقة أو السند العرفي لمقسمة  لعد
 .1ىو التطبيؽ السميـ لمقانوف75/74

فالبد مف مراعاة إجراءات  القسمة خاصة المتعمقة منيا بالشكمية والشير  ويترتب عمى عدـ مواكبة 
المشرع لتماـ القسمة النيائية، أف يتحوؿ وصؼ القسمة مف نيائي إلى مؤقت وتعتبر اإلجراءات التي رسميا 

أشارت إليو  حكاـ خاصة ويبقى خالليا الشركاء مالؾ عمى الشيوع وىذا ما أبمثابة قسمة ميايأة والتي ليا 
ميا أف واعتبر قضاة المحكمة الع 31/05/2000المؤرخ بتاريخ  198689المحكمة العميا في قرارىا رقـ 

قضاة الموضوع لما حكموا برفض الدعوى الرامية إلى إجراء قسمة قضائية  بحجة وجود قسمة ودية بيف 
ف المقرر قانونا اف القسمة التي يكوف اليدؼ منيا إزالة الشيوع البد مف أالشركاء قد أساؤوا تطبيؽ القانوف، و 

و المدعى عمييـ في قضية الحالة بالتالي قررت مراعاة إجراءاتيا المتعمقة بالشكؿ والشير، وىو ما لـ يقـ ب
المحكمة العميا اعتبار القسمة التي أجريت ىي قسمة ميايأة وأف الشركاء اليزالوف مالؾ في الشيوع إلى 

  .2حيف إجراء القسمة النيائية وفقا لمشكؿ الذي حدده القانوف
األمواؿ العقارية، فيجب مراعات وكوف القسمة عقد  مف العقود اشترط المشرع فيو الرسمية سيما في 

جراءات الشير التي رسميا القانوف ، وال يجوز لمقضاء أف يصادؽ عمى عقد القسمة عمى 3الشروط الشكمية وا 
أساس أف ىناؾ اتفاؽ مسبؽ بيف األطراؼ، وما تبقى عمى القضاء سوى المصادقة عميو، وىذا ما أكدت 

 بضرورة احتراـ االجراءات ،229161ممؼ رقـ  24/04/2002اريخ بت عميو المحكمة العميا في قرار ليا
 .4وقياـ المجمس القضائي  بالمصادقة عمى  المحرر العرفي لمقسمة يعتبر خرقا لمقانوف الرسمية،

                                                 
 .265االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، المرجع السابؽ، ص - 1

المبدأ: مف المقرر أف العقود اإلرادية  واالتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقؿ او تصريح أو تعديؿ أو انقضاء حؽ عيني ال 
 يكوف ليا أثر حتي بيف الطراؼ إال مف تاريخ نشرىا في مجموعة البطاقات العقارية.

فإف استبعاد وثيقة القسمة الودية المحتج بيا مف الطاعنيف لعدـ شيرىا واألمر بإجراء قسمة التركة يعد تطبيقا سميما  ومف ثـ 
 لمقانوف.

 . 283ص  ،القضائي لمغرفة العقارية،  نفس المرجع االجتياد - 2
لعقار وشيرىا تعتبر قسمة ميايأة تخص المبدأ : مف المقرر اف القسمة التي لـ تراع االجراءات المنصوص عمييا لنقؿ ممكية ا

 االنتفاع فقط مع بقاء ممكية العقار في الشيوع.
وحيث أنو لما ثبت في قضية الحاؿ اف قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعف الرامية إلى إجراء قسمة قضائية بحجة وجود 

 مف القانوف المدني. 733و 732قسمة ودية أساؤوا تطبيؽ المادتيف 
دمة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع  قسامية، إثبات بيع العقار الممموؾ ممكية خاصة في القانوف الجزائري، مذكرة مبراىمي  - 3

 .49، ص 2008القانوف العقاري، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، سنة 
 .269ص ،القضائي لمغرفة العقارية،  نفس المرجع االجتياد - 4
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كما ألـز قانوف التسجيؿ الشركاء في الماؿ المشاع، بالنسبة لحالة الميراث كمصدر لمشيوع  بتصريح  
، ويحؽ 1مف قانوف التسجيؿ 171عد موت اليالؾ طبقا  ألحكاـ المادة مفصؿ  عف التركة  التي بقيت ب

، إذ أف لمفتش التسجيؿ المطالبة بحقوؽ  نقؿ الممكية،  وال يشترط أف يعمـ المفتش بحالة الوفاة مف الشركاء
االعالـ بحالة الوفاة يتـ عف طريؽ رئيس المجمس الشعبي البمدي بواسطة كشؼ إرساؿ محرر مف نسختيف 

  .2ؿ خالؿ العشرة أياـ األولى مف كؿ شيريرس
إف ضرورة استكماؿ االجراءات لتماـ القسمة االتفاقية شرط لـ يشترطو المشرع الجزائري فحسب بؿ 
تطمبو القانوف األردني الذي ألـز المتقاسميف التوجو إلى الموظؼ بدائرة التسجيؿ إلقرار صحة القسمة طبقا 

لسنة   48مف قانوف تقسيـ المواؿ غير المنقولة المشتركة رقـ 1فقرة  7ة والماد 2فقرة 4ألحكاـ المادتيف 
، أما إذا كاف العقار متمركز في منطقة تمت فييا التسوية فإف إجراء القسمة ال يكوف صحيحا إال إذا 1953

 .3تـ تسجيمو في  دائرة التسجيؿ
شتمؿ عمى عقار وذلؾ طبقا كما اشترط المشرع المصري ضرورة تسجيؿ عقد القسمة االتفاقية إذا ا

الخاص بالشير العقاري، وذلؾ ليكوف عقد القسمة حجة عمى  1946لسنة  114مف القانوف رقـ  10لممادة 
 .4الغير، أما إذا لـ يسجؿ عقد القسمة  فيبقى حجة عمى أطرافو ال عمى الغير

لشركاء مالكا لمجزء فبمجرد حصوؿ القسمة وقبؿ تسجيميا يعتبر الشريؾ المتقاسـ عمى غرار باقي ا 
المفرز الذي وقع في نصيبو، ولكف ال يحتج بالجزء المفرز إزاء الغير إال إذا تـ تسجيؿ عقد القسمة  لدى 

مف قانوف الشير العقاري، ويقصد بالغير كؿ مف تمقى حقا عينيا  10مصمحة الشير العقاري وفقا لممادة 
عتبر الشريؾ في الشيوع مف الغير إذا تمقى مف الشركاء وال ي ،عمى الماؿ المشاع سيما إذا اشتمؿ عمى عقار

حقا مفرزا ولو قاـ بتسجيمو قبؿ تسجيؿ عقد القسمة، إذ إف الحؽ في الجزء المفرز يتوقؼ عمى مصير 
                                                                                                                                                           

ىو قضاء مخالؼ لمقانوف ما داـ أف نقؿ ممكية  1993ودية تمت بعقد عرفي مؤرخ في المبدأ: القضاء بالمصادقة عمى قسمة 
 أي عقار يجب أف تكوف في الشكؿ الرسمي.

:" إف الورثة أو  171المادة  ، المتضمف قانوف التسجيؿ المعدؿ،1976ديسمبر  09المؤرخ في   105-76األمر رقـ   - 1
موا تصريحا مفصال يوقعونو عمى استمارة مطبوعة تقدميا إدارة الضرائب الموصى ليـ  وأوصيائيـ يجب عمييـ  أف يقد

 مجانا.
غير انو، فيما يخص العقارات  التي توجد في دائرة مكاتب أخرى غير المكتب الذي قدـ فيو التصريح، فإف العييف والشموؿ  

نطاقو ىذه األمالؾ، عمى استمارة تقدميا والمساحة  وكذلؾ القيمة يكوف مفصال بصفة متميزة بالنسبة  لكؿ مكتب  توجد في 
 إدارة الضرائب ، ويوقعيا المصرح."

 .117، ص2010مجمة المحكمة العميا،  العدد الثاني لسنة  - 2
 .235أحمد فالح عبد البخيت، مرجع سابؽ، ص - 3
 . 319محمد عبد الرحماف الضويني،  مرجع سابؽ، ص - 4
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مف القانوف المدني المصري، ويجوز لمغير أف يتمسؾ  826/2ونتيجة القسمة النيائية وفقا ألحكاـ المادة 
اتجاه الشركاء، فعدـ جواز احتجاج الشركاء بالقسمة غير المسجمة عمى الغير ال بالقسمة غير المسجمة 

 . 1يمنع مف جواز احتجاج الغير عمييـ إذا ثبت حقو عمى الماؿ المشاع
التي تطرقت لمقسمة االتفاقية لمماؿ المشاع   835وقد نص المشرع الفرنسي صراحة  في نفس المادة 

الب رسمي أماـ الموثؽ إذا تعمؽ األمر  بأمواؿ اشترط القانوف عمى وجوب إفراغ عقد القسمة في ق
اخضاعيا لمشير العقاري، عمى خالؼ نظيره الجزائري الذي تطرؽ لمشير العقاري في مواد قانونية  أخرى 

 .2خرى متفرقةأمف القانوف المدني وفي نصوص 
لمتمثمة في الكتابة خاصة ما نستخمصو أنو يشترط لتماـ عقد القسمة أف يستوفي شروطو الشكمية وا

منيا الرسمية إذا تعمؽ األمر بعقار، وأف يتـ شير عقد القسمة كما سمؼ بيانو ليرتب آثاره القانونية وليكوف 
حجة لمشركاء وعمى الغير إلثبات تصرفيـ القانوني، وشرط الشكمية شرط تطمبو المشرع الجزائري عمى غرار 

 نظيره المصري والفرنسي واألردني
 .3أسس وضوابط لمشركاء في الشيوع والغير لوضع 

ما يالحظ أف في جميع التصرفات  بما في ذلؾ القسمة، نجد جميع التشريعات تشدد في حماية 
التصرفات المتعمقة بالعقار، قد يكوف ذلؾ نظرا لقيمة العقار  المادية والمعنوية في الوقت الحالي، ولكف 

كما يعد ماال الجانب المادي في الحقوؽ الذىنية كحؽ  نقوالت، الشيوع قد يكوف في العقارات كما في الم
المؤلؼ في استغالؿ مصنفو، وحؽ المخترع، ىذه الحقوؽ ليا جانب مالي  ويمكنيا أف تكوف محال لمممكية 

  .4والتي تقدر قيمتيا في بعض الدوؿ بمبالغ ضخمة الشائعة،
مع ما جاء بو الفقو االسالمي، في  المعاصرقانوني ما نستخمصو في ىذا الفرع أنو يتفؽ التشريع ال

و قابؿ لموجود، كما يجب أف يكوف أما يتعمؽ بالشروط المتعمقة بالماؿ المشاع، فيجب أف يكوف موجودا 
 ف يكوف الماؿ المشاع يقبؿ القسمة  بيف الشركاء مف غير ضرر.أرط شو قابؿ لمتعييف، وأىـ أمعيف 

                                                 
جراءات شي - 1  .203، ص2013ر الممكية العقارية، دار الفكر الجامعي لمنشر، طبعة عدلي أمير خالد، أحكاـ وا 

2 - Art. 835. c.civ.fr   "  Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut 
intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision 
porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte 
notarié." 

بومعزة رشيد، الشكمية الرسمية في العقود المدنية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير فرع  قانوف األعماؿ ، جامعة  - 3
 .40، ص 2005الحاج لخضر باتنة، سنة 

تصرؼ الشريؾ في الماؿ الشائع وأثره عمى حقوؽ الشركاء، دراسة مقارنة بيف الفقو اإلسالمي شار،  جماؿ خميؿ الن - 4
 .18،ص  2000والقانوف المدني، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة 



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

12 

 

المشاع موجود وقت القسمة وسايره في ذلؾ المشرع الجزائري،  ف يكوف الماؿأاشترط الفقو االسالمي 
أما إذا كاف قابؿ لموجود وفقا لمتشريع الجزائري يجوز ذلؾ، ولكف وفؽ الفقو االسالمي ىو محؿ جداؿ، يرى 

ور وصفو ومكوناتو الرئيسية ضالبعض ضرورة حضور المقسـو وقت القسمة، والبعض اآلخر اكتفى بح
 ز بعد.كالدار التي لـ تنج

لـ يجز القانوف الجزائري القسمة التي يتضرر منيا أحد الشركاء، ونص صراحة إلى المجوء إلى قسمة 
خرى تجنيب الشركاء مف  إجراء أالتصفية وذلؾ لمحفاظ عمى وحدة الماؿ الذي يستحيؿ قسمتو، ومف جية 
المي القسمة ولو ترتب الفقو االس القسمة التي ال ينتفع فييا الشريؾ بالجزء الذي آؿ إليو، بينما أجاز بعض

 عنيا ضرر لبعض الشركاء.
أجاز الفقو االسالمي قسمة الديف الذي قبض ألنو يدخؿ في الممؾ بالتالي يجوز قسمتو، أما إذا كما 

لـ يقبض بعد  فيو محؿ اختالؼ بينيـ، منيـ مف يرى جواز ذلؾ، ومنيـ مف لـ يجز قسمة الديف قبؿ 
 القبض.

ىذا المطمب أف عقد القسمة مف العقود الممزمة، فإذا اتفؽ الشركاء عمى اقتساـ نخمص لو في  وما
الماؿ المشاع بطريقة يختاروىا يكوف ممزميف بما اتفقوا عميو وىو موقؼ المشرع الجزائري فيما يتعمؽ بالعقود 

وف موافقة البعض عمى القسمة د العتبار، بؿ وذىب البعض مف الفقو وحتى القضاء المصري 1عامة
يجعميا باطمة، بؿ تبقى ممزمة بالنسبة لمف ارتضى بيا، وال يمكف في مقابؿ ذلؾ إجبار  البعض اآلخر ال

سائر الشركاء عمى الموافقة عمييا إذا لـ يكونوا طرفا في العقد، بؿ واعتبر القضاء الجزائري القسمة التي 
 يتخمؼ بعض الشركاء عنيا قسمة باطمة.

اء الخيار في  كيفية إجراء القسمة، لكنو لـ ينص صراحة إذا ما  كانت جعؿ المشرع الجزائري لمشرك
، واكتفى باإلشارة إلى إمكانية أف تكوف القسمة جزئية حينما تطرؽ إلى مياـ الخبير القسمة كمية أو جزئية

عمى خالؼ المشرع الفرنسي الذي نص صراحة عمى إمكانية  إجراء القسمة الجزئية  التي  ،2في القسمة
ف باستبعاد بعض الشركاء أو بعض الماؿ المشاع مف القسمة، وأف تكوف القسمة كمية، وتتحقؽ إذا تكو 

  3عمى كؿ الماؿ المشاع ذلؾ بموافقة الشركاء تاشتمم

                                                 
لتي يقررىا ؽ.ـ.ج: " العقد شريعة المتعاقديف، فال يجوز نقضو وال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف، أو لألسباب ا 106المادة  - 1

 القانوف."
 :" يكوف الخبير الحصص عمى أساس أصغر نصيب، حتى ولو كانت القسمة جزئية."725المادة  - 2

3  - Art. 838. c.civ.fr : " Le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il 
laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes." 
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ال بد أف ينشأ صحيحا بكؿ جوانبو الموضوعية والشكمية، فالقسمة قبؿ  ممزما  عقد القسمة وليكوف 
وىي األىمية والرضا والمحؿ  شروط العامة لمعقد التي تطمبيا القانوفكؿ شيء عقد البد  لصحتو توافر ال

وىي بموغ السف القانونية  ىمية التصرؼأاألىمية والتي تتمثؿ في  ة الشروط الموضوعية، في مقدم1والسبب
نو والتمتع بالممكات العقمية إلبراـ التصرفات، وفي الحالة المخالفة ينوب عنو ممثمو القانوني أو الذي تعي

والتراضي الذي يجب اف يكوف خاليا مف  المحكمة بناء عمى طمب مف لو مصمحة أو النيابة العامة، 
ال كاف محال لمطعف، ومحؿ القسمة المتمثؿ في الماؿ الذي يشترط فيو جممة مف الشروط أوليا  ف أالعيوب وا 

ف يكوف ممموكا لمشركاء أو يف، و معينا أو قابؿ لمتعي وأف يكوف قابؿ لمقسمة  أو قابؿ لموجود يكوف موجود
 .القسمة وقت

أما إذا تخمؼ   ويضيؼ المشرع الجزائري عمى غرار باقي التشريعات إجماع الشركاء عمى القسمة، 
حد الشركاء فتكوف القسمة وفقا لمفقو القانوني  ممزمة بالنسبة لمف وقعيا  وقابمة لمطعف مف طرؼ أعنيا 

حد الشركاء ناقص األىمية أو أذا كاف إوفي حالة ما المي فيي باطمة، باقي الشركاء، أما وفقا لمفقو اإلس
 بعد استئذاف القضاء إلجراء القسمة،  ويشترط في القسمة إفراغيا في  عديما ليا ينوب عنو مف يمثمو قانونا

، يرشكؿ معيف إذا تعمؽ األمر بعقار، بؿ وشيرىا في مجموع البطاقات العقارية ليتكوف حجة وليعمـ بيا الغ
 ما سبب القسمة ىو إزالة الممكية الشائعة إذا كانت القسمة نيائية، واالنتفاع بيا إذا كانت القسمة مؤقتة. أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 - Pierre Voirin –Gilles Goubeaux, ,op.cit, p253. 
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 اختالف الشركاء في قسمة المال المشاعالثاني:   بحثالم
 

ى إف الحؽ في قسمة الماؿ المشاع مكفوؿ بموجب القانوف فال يمكف إجبار أي شريؾ في الشيوع عم 
البقاء فيو ولو بالمجوء إلى القضاء، مالـ يكف مجبرا عمى البقاء في الشيوع بناء عمى عقد وقعو أو بموجب 

يؾ بعرض رغبتو في اقتساـ الماؿ المشاع عمى باقي الشركاء، فقد يحصؿ االتفاؽ ر ذ يقـو الشإالقانوف، 
لمشروط السالفة الذكر في القسمة االتفاقية عمى القسمة بينيـ وفقا لمطريقة التي يختارونيا، وتتـ القسمة وفقا 

اما إذ لـ يتـ االتفاؽ عمى القسمة فعمى مف يريد قسمة الماؿ أف يمجأ إلى القضاء، ليتولى ىذا االخير عممية 
 .1إجراء القسمة إف أمكف ذلؾ

 مف القانوف المدني الجزائري : " إذا اختمؼ الشركاء في اقتساـ 724/1إذ نص المشرع في المادة 
 الماؿ الشائع، فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع اف يرفع الدعوى عمى باقي الشركاء أماـ المحكمة."

القسمة الشروط العامة المشترطة في رفع  بويشترط في طمب القسمة مف القضاء أف يستوفي طال
موعة مف مج وفي الدعوى دعوى القسمة، فال تقبؿ دعوى قسمة الماؿ المشاع إذا لـ تتوفر في المدعي

، ويستند القضاء بدوره بأىؿ االجراءات المدنية واالدارية المدني و قانوف قانوفالالشروط حددىا المشرع في 
 االختصاص في مساعدتو عمى تقسـ الماؿ المشاع حسب حصة كؿ شريؾ.

 
 المجوء لمقضاء لقسمة المال المشاعاألول:  لمطمبا
 

 تفاقية، أو أنو رغـ إجماع الشركاء واتفاقيـ عمى مبدأ قد ال يحصؿ االتفاؽ عمى إجراء القسمة اال 
الشركاء، وقد يرفض القاضي منح اإلذف  القسمة إال أف طريقة القسمة لـ تكف محؿ ترحاب مف طرؼ بعض

ر الذي يصد لمولي أو الوصي أو المقدـ إلجراء القسمة، ففي ىذه الحالة يكوف الحؿ بالمجوء إلى القضاء
 .2و القانوفأحكاـ طبقا لما يقتضي

جراءات لموصوؿ إلى القضاء بيدؼ قمة الماؿ المشاع، والتي تتمثؿ أساس  وقد حدد المشرع شروط وا 
وفي   ف تتوفر في الشريؾ في الشيوع رافع دعوى القسمةأوالتي البد خرى شكمية، أو  شروط موضوعية  يف

                                                 
 .157أنور طمبة،  مرجع سابؽ، ص - 1
: " يجب عمى القاضي أف 8المتضمف القانوف األساسي لمقضاء، المادة  2004سبتمبر 06المؤرخ في   04/11القانوف  - 2

المساواة، وال يخضع في ذلؾ إال لمقانوف، وأف يحرص عمى حماية المصمحة العميا يصدر أحكامو طبقا لمبادئ الشرعية و 
 لممجتمع."



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

11 

 

، االجراءات المدنية واإلداريةمف قانوف  موادالسالفة الذكر و  724والتي تستمد مف نص المادة ، ياشكم
  .الدعوى إجراءات رفع خرى تتعمؽ بشكؿأشروط و 

وتعرؼ الدعوى بوجو عاـ أنو الطمب الذي يرفع لمقضاء الستصدار حكـ، يقضي بتقرير حؽ أو 
حمايتو، والطمب ىو العمؿ اإلجرائي القانوني الذي يبديو شخص أماـ القضاء، وفحواه ادعاء شخص اتجاه 

أكثر، لمحصوؿ عمى حكـ، ويسمى مف تقدـ بالطمب المدعي، والخصـ الذي وجو إليو  شخص آخر أو
 .1االدعاء المدعى عميو

أما دعوى قسمة الماؿ المشاع فتعرؼ عمى أنيا الدعوى التي يتولى فييا القضاء إجراء قسمة لماؿ  
ناء عمى حكـ يصدر مف مشاع بيف شركاء في الشيوع، والذيف لـ يتفقوا عمى إجراء القسمة وديا، وذلؾ ب

 المحكمة بعد الفصؿ في طمب أحد الشركاء إلجرائيا.
وتعرؼ كذلؾ أنيا القسمة الجبرية التي يجرييا القاضي، بعد االستجابة لطمب أحد المقسـو ليـ في 

جراءات رسميا القانوف  .2الماؿ المشاع المشترؾ بيف الشركاء في الشيوع، بعد استفاء شروط وا 
ة  وفقا لبعض الفقو يمجأ الييا في حالة  تعسر الحصوؿ عمى موافقة الشركاء والقسمة القضائي

ال ال تتـ القسمة االتفاقية،  باإلجماع لمقياـ بالقسمة، ىذا النصيب المشترط في القسمة االتفاقية البد منو وا 
 ويتـ المجوء إلى القسمة القضائية كذلؾ في إحدى الحاالت الثالث:

كاء بإبداء أية رغبة وشروع  أو موافقة عمى مبدأ الحؽ في القسمة بذاتو، في حالة عدـ قياـ الشر   -
 أو إجرائيا وجعميا واقعا ممموسا، ويكوف في ىذه الحالة الشركاء رافضيف لمبدأ القسمة أساسا.

إذا كاف بيف الورثة  ناقص األىمية، وبالغ خاضع لنظاـ الوصاية، ففي ىذه الحالة ال تؤخذ بعيف   -
 دة  ىذه الفئات ألف القضاء سيتولى بنفسو كيفية إجراء القسمة.االعتبار ارا

 . 3وفي الحالة التي يكوف فييا كؿ الورثة غائبيف عف القسمة شخصيا أو مف طرؼ وكالئيـ  -
والدعوى وفقا لمتشريع الفرنسي حؽ مقرر لصاحب الحؽ لالدعاء بو أماـ القضاء، ليفؿ فيو القاضي 

 .4وبالنسبة لمخصـ ىي الحؽ في مناقشة الشيء موضوع الدعوى إما بصحة االدعاء او غير ذلؾ،

                                                 
زايد أحمد  رجب البشبيشي، احكاـ القسمة القضائية وآثارىا في القانوف المدني، دراسة مقارنة بيف القانوف الوضعي والفقو  - 1

 .70، ص2015اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة 
 .85زايد أحمد  رجب البشبيشي، نفس المرجع، ص - 2

3  - Pierre Voirin –Gilles Goubeaux ,op.st, p253. 
4  -  Art. 30. C.p.civ.fr : "   L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu 
sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action 
est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention." 
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ويتـ المجوء إلى القسمة القضائية وفقا لمتشريع الجزائري زيادة عمى اختالؼ الشركاء أو عدـ  
تحصميـ عمى اإلذف القضائي متى تطمب القانوف ذلؾ، قسمة التركة إذا كاف بيف الشركاء مف ىو قاصر، 

ؽ.أ.ج : " يراعى في  181المادة ع إال أف الميراث مف المصادر الغالبة فيو، إذ رغـ تنوع مصادر الشيو 
( مف ىذا القانوف  وما ورد في القانوف المدني فيما يتعمؽ 173و  109قسمة التركات أحكاـ المادتيف )

 وجود قاصر بيف الورثة يجب  أف تكوف القسمة عف طريؽ القضاء. ةوفي حال ،بالممكية الشائعة
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 دعوى القسمة الموضوعية لرفع  شروطال: الفرع األول
 

 تباين مواقف الشركاء حول القسمةأوال: 
 

نو يشترط لرفع دعوى القسمة أف يكوف أالسالفة الذكر   724/1أوؿ ما يستخمص مف نص المادة 
لمشريؾ في الشيوع  أف ىناؾ اختالؼ في اقتساـ الماؿ المشاع لمجوء إلى القضاء، وبمعنى آخر ال يجوز  

، وسواء كاف ىذا االختالؼ يرفع دعوى قسمة الماؿ المشاع ما لـ يعرض القسمة وديا عمى باقي الشركاء
عمى مبدأ القسمة أو عمى طريقة القسمة ففي كمتا الحالتيف يمجأ األطراؼ إلى القضاء الذي يقسـ الماؿ 

 كاء أو رفض، وفي ىذه الحالة األخيرة يبقى لمشركاءالمشاع عمى الشركاء وفقا لمقانوف سواء قبؿ بيا الشر 
المجوء إلى الييئة التي تعموا المحاكـ لمطعف في حكـ القاضي وفقا لما يقرره القانوف طبقا لمبدأ  الحؽ في

 .1التقاضي عمى درجتيف
و المبناني   والسوري وشرط اختالؼ الشركاء القتساـ الماؿ المشاع تطمبو كذلؾ المشرع المصري 

مف القانوف المدني المصري عمى أنو:" إذا اختمؼ الشركاء  836/1إذ نص في المادة   الميبي واألردني،و 
الماؿ المشاع، فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع أف يكمؼ باقي الشركاء في الحضور أماـ  اقتساـفي 

ماـ القضاء إذا لـ أ شريؾ أف يطمب قسمة الماؿ المشاعيتضح مف خالؿ النص أف لكؿ  "2المحكمة الجزئية
القسمة بتكميؼ الشركاء المتقاسميف لممثوؿ أماـ  بيتفؽ الشركاء عمى ذلؾ، ويكوف ذلؾ بأف يقـو طال
 .3المحكمة الجزئية، ليصبحوا أطراؼ في دعوى القسمة

عمى أف : " لممحكمة مف قانوف الوالية عمى الماؿ المصري  40و تنص كذلؾ في ىذا الصدد المادة 
مف قانوف الموجبات  942/1حواؿ أف تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية"، كـ تنص المادة في جميع األ

ية أو غائب غيبة موالعقود المبناني عمى أنو : "إذا اختمؼ الشركاء عمى القسمة أو كاف بينيـ غير ذي أى
أماـ المحكمة منقطعة ولـ يصادؽ القاضي عمى القسمة الرضائية كاف لكؿ مف الشركاء أف يقيـ دعوى 

 "4بوجو جميع الشركاء.

                                                 
 : " المبدأ اف التقاضي يقـو عمى درجتيف ، ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ." 6ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1
 ؽ.ـ.ـ. - 2
 .116زايد أحمد  رجب البشبيشي، المرجع السابؽ، ص - 3
 ؽ.ـ.ع.ؿ -  4



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

11 

 

إذا اختمؼ الشركاء في  مف القانوف المدني عمى أنو:"  790ونص المشرع السوري في نص المادة 
، وىو  ."1اقتساـ الماؿ الشائع،  فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع أف يقيـ دعوى أماـ  قاضي الصمح

مع مراعاة أحكاـ القوانيف األخرى يجوز لمف يريد  موقؼ المشرع األردني إذ نص في القانوف المدني: "
 "2الخروج مف الشيوع ولـ يتفؽ مع باقي شركائو عمى ذلؾ اف يطمب القسمة القضائية.

كما نص المشرع الميبي عمى شرط اختالؼ الشركاء في القسمة لمجوء لمقضاء ليتولى ىذا األخير 
دني عمى انو :" إذا اختمؼ الشركاء في اقتساـ الماؿ مف القانوف الم 845إجراء القسمة، إذ نص في المادة 

 "3المشاع، فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع أف يقيـ دعوى القسمة وفقا لنصوص قانوف المرافعات المدنية.
مف القانوف المدني عمى أنو: "يجوز لمف يريد  140وىو موقؼ المشرع األردني إذ نص في المادة  

 ."4ف يطمب القسمة القضائيةأفؽ مع باقي شركائو عمى ذلؾ، الخروج مف الشيوع، ولـ يت
اختالؼ الشركاء في القسمة أو في كيفية  كذلؾ القسمة القضائية وفقا لمتشريع الفرنسي شروطومف  

إجرائيا، أو إذا لـ يؤذف لمشريؾ أو الشركاء إلجراء القسمة في الحاالت التي يتطمب فييا القانوف اإلذف، 
 .5 ، و الغائب عنياسمة الخاضع لنظاـ الوصايةكقسمة القاصر وق

 
 طمب إجراء القسمةثانيا: 

 
التماس القسمة مف القضاء يكوف بطمب مف شريؾ أو اكثر، فال يشترط إجماع الشركاء مثؿ  إف

القسمة االتفاقية، ومقابؿ ذلؾ ال يحكـ القاضي بالقسمة مف تمقاء نفسو بؿ ال بد أف يطمب منو قسمة الماؿ 
السالفة الذكر بإدراج عبارة "  مف القانوف المدني الجزائري 724نستخمصو مف المادة  وىذا ما  المشاع،

 ".فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع أف يرفع الدعوى عمى باقي الشركاء أماـ المحكمة

                                                 
 .ؽ.ـ.س - 1
 . 160وليد نجيب القسوس، المرجع السابؽ، ص - 2
 .118إبراىيـ أبوا النجا، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .146محمد وحيد الديف سوار، المرجع السابؽ، ص - 4

5  - Art. 840. c.civ.fr : "Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de 
consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou 
de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des 
cas prévus aux articles 836 et 837." 



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

11 

 

ويتحدد طمب القسمة في الدعوى باالدعاءات التي يتقدـ بيا المدعي أماـ المحكمة، وذلؾ طبقا   
طبقا ألحكاـ   ،سائر التشريعات العربيةوطمب القسمة شرط تضمنتو  ،1وف االجراءات المدنية واالداريةقانل

مف  942/1، والمادة مف القانوف المدني السوري 790ة داوالم مف القانوف المدني المصري 1/ 836المواد
 الذكر.مف القانوف المدني الميبي السالفة  845والمادة قانوف الموجبات المبناني، 

حد أصحاب الحصص، وألـز القاضي أكما اشترط المشرع األردني الطمب في القسمة القضائية مف 
أحد الشركاء إذ نص في المادة  تغيب عنيارفضيا أو  باالستجابة لطمب الشريؾ إلجراء القسمة، ولو 

أصحاب مف القانوف المدني عمى أنو :" يشترط لصحة القسمة قضاء أف تتـ بطمب مف أحد  1042
 الحصص المشتركة.

 ."2وتتـ قسمة القضاء، ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب
وىو ما تضمنو المشرع الفرنسي ونصوص قانوف االجراءات المدنية، فمف غير المعقوؿ التماس  

القضاء مف غير طمب، وطمب إجراء القسمة مف الطمبات األولية التي يتقدـ بيا بداية عند رفع الخصـ 
 .4، ونستخمص الطمب في العريضة التي يتقدـ بيا الشخص أماـ القضاء3سمةلدعوى الق
إذ يرى الحنفية عدـ جواز  ،لصحة القسمة القضائية الطمب 5اشترط فقياء الشريعة اإلسالميةما ك

القسمة القضائية إذا لـ يطمبيا شريؾ عمى األقؿ ، فإذا تصرؼ القاضي دوف الطمب منو يكوف قد تصرؼ 
وىو أمر منيي عنو، ويرفع الحظر إذا طمب شريؾ القسمة، ففي ىذه الحالة تجرى القسمة  في ممؾ الغير

التي يكوف  الحالة  في أماجبرا بيف الشركاء، فيكفي أف يمتمس أحد الشركاء مف القاضي القسمة ويطمبيا، 

                                                 
وع النزاع باالدعاءات التي يقدميا الخصـو في عريضة افتتاح الدعوى  ومذكرات يتحدد موض:" 25ؽ.إ.ـ.إ نص المادة  - 1

 الرد.
 غير انو يمكف تعديمو بناء عمى تقديـ طمبات عارضة، إذا كانت ىذه الطمبات مرتبطة باالدعاءات األصمية.

 .تحدد قيمة النزاع بالطمبات األصمية واالضافية  وبالطمبات المقابمة وبالمقاصة القضائية
 الطمب االضافي ىو الطمب الذي يقدمو أحد اطراؼ النزاع بيدؼ تعديؿ طمباتو األصمية.

 الطمب المقابؿ ىو الطمب الذي يقدمو المدعى عميو  لمحصوؿ عمى منفعة، فضال عف طمبو رفض مزاعـ خصمو."
 .145محمد وحيد الديف سوار، المرجع السابؽ، ص   - 2

3  - Art. 53. C.p.civ.fr: " La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative 
d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance. " 
4  - Art. 58.1 alinéa. C.p.civ.fr: " La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le 
demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé." 

 .4744وىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص  - 5
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  ،2ة الجمع،  ويمتد ىذا الشرط إلى قسم1يجب عمى القاضي أف يستجيب لوفييا الطالب قاصد لمضرر فال 
وأف ال  يجب أف يكوف ىناؾ نفع في القسمة القضائية نوأ ويتفؽ معيـ في ذلؾ الحنابمة ويضيؼ األحناؼ

 .ينجـ عنيا ضرر عمى خالؼ قسمة التراضي التي أجازوا فييا الضرر
ا انقسموا إلى قسميف يرى االتجاه األوؿ منيـ عدـ جواز القسمة رغـ طمبيا إذ والشافعية ما المالكيةأ 

ترتب عنيا ضرر ألف مما ال شؾ فيو أف قسمة الياقوت والمؤلؤة فيو فساد لمماؿ،  وال يجوز قسمة الماؿ إذا 
، كما أف ما يعظـ ضرره عند القسمة يبطؿ قسمتو ألنو مفسدة لمماؿ، ترتب عنو ضرر ال مراضاة وال جبرا

 ويوافؽ ىذا االتجاه  اإلباضية.
رتب عف القسمة تقميؿ في نفع الماؿ، وضرر أقؿ جاز قسمتو بشرط بينما يرى االتجاه الثاني اف إذا ت

ف ينقص نفعو الحماـ والطاحونة ويرى بعض الشافعية أف أف ال يكوف الضرر كبير ومف امثمة ما يمكف أ
 الحاكـ ال يستجيب لطمب القسمة إذا كاف الضرر فييا كبير وال يمنعيـ مف ذلؾ إذا اتفقوا عمى القسمة.

ـ ال فيـ يجيزوف قسمة كؿ أنو يجب قسمة كؿ شيء سواء ترتب عنو ضرر أيروف   أما الظاىرية 
صنؼ مف الماؿ المشاع ما لـ يكف مشترؾ كألف يكوف دابة، واستدلوا بقولو تعالى:" لمرجاؿ نصيب مما 

 3نصيب مما ترؾ الوالداف واألقربوف مما قؿ منو أو كثر نصيبا مفروضا". ترؾ الوالديف واألقربوف ولمنساء
و القاضي سمطة واسعة في رفض إجراء القسمة أمنح لمحاكـ  4تجدر اإلشارة إلى أف الفقو اإلسالمي

القضائية خاصة إذا ترتب عنيا ضرر يمحؽ الشركاء أو أف القسمة مف شأنيا أف تنقص مف قيمة الماؿ 
ب الشريؾ إلجراء ف يجيب طمأبو، بينما القانوف ألـز القاضي عمى  أو تجعؿ مف الصعب االنتفاع المشاع

ذا رأى القاضي  القسمة القضائية إذا استوفى جميع شروط القسمة القضائية ولـ يكف لو ما يمنع إجرائيا، وا 
يمجأ إلى طريقة  ف في القسمة ضرر سيمحؽ الشركاء أو الماؿ بحذ ذاتو بحيث يجعؿ مف الصعب استغاللوأ

                                                 
 .48أحمد خالدي، مرجع سابؽ، ص - 1
قسمة الجمع ىي  القسمة التي تتضمف عدة أمواؿ شائعة، وسميت كذلؾ ألنيا تنطوي عمى جمع نصيب كؿ واحد مف  - 2

في عيف واحدة، بحيث يقـو القاسـ بجعؿ بعض أفراد الماؿ المقسـو ألحد مف الشريكيف والبعض اآلخر لمشريؾ الشركيف 
الثاني، ومثاؿ ذلؾ أف يكوف ىناؾ أرضيف ممموكة عمى الشيوع لشريكيف في الشيوع، فتجمع  حصص كؿ مف الشركيف في 

كؿ أرض ألحد مف الشركيف بعد جمع حصص كؿ  أرض واحدة، ويقـو القاسـ سواء كاف الشركاء أو القاضي بتخصيص
منيما في عيف واحدة، وقسمة الجمع تنطوي عمى عدة أعيف شائعة عمى خالؼ قسمة التفريؽ التي تتضمف عيف واحدة عمى 
الشيوع ويتـ فييا قسمة  كؿ فرد مف أفراد الماؿ المشترؾ عمى حدة، وتحديد نصي كؿ منيما، كأف تكوف ىناؾ دار شائعة بيف 

 . 78يكيف وتقسـ مناصفة بينيما، عف ىذا الموضوع راجع  المرجع السابؽ، محمد عبد الرحماف الضويني، ص شر 
 .123زايد احمد رجب البشبيشي، مرجع سابؽ، ص - 3
 .4745وىبة الزحيمي المرجع السابؽ، ص   -4
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رىا بشيء مف التفصيؿ حيف التطرؽ إلى طرؽ أخرى لمقسمة أال وىي قسمة التصفية، والتي سآتي عمى ذك
 إجراء القسمة النيائية في الباب الثاني.

ودعوى القسمة القضائية التي يرفعا طالب القسمة يجب أف تكوف موجية ضد جميع الشركاء، تحت 
 طائمة بطالف اإلجراءات وال يكفي لتصحيح االجراءات إدخاؿ سائر األطراؼ أماـ جية االستئناؼ، وىذا ما

، بأف قضاة الموضوع عمى  11/09/2002المؤرخ في  264439قضت بو المحكمة العميا في قرارىا رقـ 
مستوى االستئناؼ عندما قرروا بطالف إجراءات رفع الدعوى لـ ينتيكوا أية قاعدة قانونية ألف الدعوى لـ 

 .1ترفع عمى جميع الشركاء في الماؿ المشاع
 

 أىمية طالب القسمةثالثا: 
 

ف المشرع الجزائري لـ ينص صراحة أورغـ  ، مؤىال لذلؾ القضائية القسمة بف يكوف  طاليجب أ
، ولكف ما 2مثؿ ما فعؿ في قانوف اإلجراءات المدنية الممغى عمى كوف األىمية شرط أساسي لمتقاضي

في سبب لمدفع بالبطالف  ف المشرع جعميا أيجعمنا نستخمص كوف األىمية شرط في رفع دعوى القسمة ىو 
ضمف  القسـ الرابع ضمف الفصؿ الثاني بعنواف الدفوع الشكمية مف الباب الثالث المعنوف بوسائؿ الدفاع

،  إذ جعؿ المشرع  حاالت الدفع الكتاب األوؿ تحت تسمية األحكاـ المشتركة لجميع الجيات القضائية
و التفويض بالنسبة لمف أىمية أبالبطالف محددة عمى سبيؿ الحصر، وتكوف إما بانعداـ األىمية أو بانعداـ 

 البدا، وانعداـ األىمية  يمكف اثارتو كدفع شكمي بعد 3اشترط لو القانوف التمثيؿ شخصا طبيعيا كاف أو معنويا

                                                 
ة والمحكمة العميا، دار ىومة عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عف مجمس الدول - 1

 .105، ص 2009لمنشر الطبعة الثامنة لسنة 
مؤرخة  47المتضمف قانوف اإلجراءات المدنية، جريدة رسمية عدد  1966جويمية  08مؤرخ في  154- 66مر رقـ األ - 2

صفة وأىمية التقاضي ولو : "ال يجوز ألحد اف يرفع دعوى أماـ القضاء ما لـ يكف حائز ل459،  المادة 1966جويمية 09في 
 مصمحة في ذلؾ.

ويقرر القاضي مف تمقاء نفسو انعداـ الصفة أو األىمية، كما يقرر مف تمقاء نفسو عدـ وجود إذف برفع الدعوى، إذا كاف ىذا 
 اإلذف الزما."

ى سبيؿ الحصر : "حاالت بطالف العقود غير القضائية واإلجراءات  مف حيث موضوعيا محددة عم64ؽ.إ.ـ.إ المادة   - 3
 فيما يأتي:

1- ،  انعداـ األىمية لمخصـو
 انعداـ األىمية أو التفويض لممثؿ الشخص الطبيعي أو المعنوي." -2
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ف ال يقدـ مف تقرر البطالف لصالحو بسبب انعداـ أىمية الخصـ أي دفع في أجراءات الدعوى، بشرط إفي 
ال سقط حقو في الدفع با  .1لبطالفالموضوع، وا 

، مف النظاـ العاـ ال يجب أف نمـز مف تقرر البطالف أانعداـ  كما جعؿ المشرع الجزائري ىمية الخصـو
 .2لصالحو أف يتمسؾ بو ويثيره القاضي مف تمقاء نفسو

تجدر االشارة إلى أنو كاف عمى المشرع الجزائري أف ينص صراحة عمى األىمية كشرط لرفع الدعوى 
مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية  13ة والمصمحة حينما تضمنيما في المادة شرطي الصف كـ فعؿ مع

ضمف الفصؿ االوؿ بعنواف في شروط رفع الدعوى  في الباب األوؿ بعنواف في الدعوى ضمف الكتاب 
  .3األوؿ تحت تسمية األحكاـ المشتركة لجميع الجيات القضائية

مف  64القسمة والتي اشترطيا المشرع الجزائري في المادة وتجدر اإلشارة كذلؾ إلى أف أىمية طالب 
قانوف االجراءات المدنية واالدارية، تجب في الشريؾ كما تجب في الولي أو الوصي أو المقدـ باعتباره 

 الممثؿ القانوني لمشريؾ في الشيوع.
ف إجراءات ويمكننا اف نستخمص األىمية لمتقاضي في التشريع الفرنسي، مف خالؿ الدفوع ببطال 

ذا تعمؽ األمر 4التقاضي، والتي منيا عدـ أىمية المتقاضي  تمقائيابأىمية مف يمتثؿ أمامو يثير القاضي ، وا 
 .5البطالف

                                                 
:" يمكف الدفع ببطالف األعماؿ اإلجرائية شكال خالؿ القياـ بيا ، وال يعتد بيذا الدفع إذا قدـ مف  61ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1

 قا لمعمؿ اإلجرائي  المشوب بالبطالف دوف إثارتو."تمسؾ  بو دفاعا في الموضوع الح
: يثير القاضي تمقائيا انعداـ األىمية ، ويجوز لو اف يثير تمقائيا انعداـ التفويض  لممثؿ الشخص  65ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 2

 الطبيعي أو المعنوي."
ولو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا : " ال يجوز ألي شخص ، التقاضي ما لـ تكف لو صفة ،  13/1ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3

 القانوف."
4-Art. 117. C.p.civ.fr : "  constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le 
défaut de capacité d'ester en justice ; 
 Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant 
soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;  
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie 
en justice." 
5 - Art. 120. alinéa. C.p.civ.fr: " Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité 
d'ester en justice." 
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القسمة القضائية، وذلؾ بأف يكوف بالغا عاقال ورشيدا،  وفي  كما اشترط الفقو اإلسالمي أىمية طالب
اصرا كالصبي، أو أف يكوف بالغا سفييا أو مجنونا، فيقوـ الحالة التي يكوف فييا أحد الشركاء في الشيوع ق

ىنا الولي أو الوصي محؿ الشريؾ  في الشيوع، ويقـو القاضي بنفسو بتولي إجراءات القسمة، ولمقاضي أف 
، ويضيؼ الفقو اإلسالمي إلى 1يرفض إجراء القسمة إذا كانت مضرة بمصمحة الشريؾ الصبي أو المجنوف

في القسمة القضائية ، فاتجو الحنفية والحنابمة إلى عدـ جواز القسمة القضائية إذا ضرورة حضور الشركاء 
لـ يحضرىا كؿ الشركاء ، و تصح قسمة الغائب إذا لـ يحضر شخصيا أو مف ينوب عنو شركا مف وكيؿ 

 او وصي أو ولي.
تصح القسمة  بينما ذىب المالكية والشافعية والزيدية إلى وجوب استجابة القاضي لطمب القسمة  و

عف الغائب إجبارا، سواء حضر وكيمو أو لـ يحضر سواء كانت غيبتو بعيدة او قريبة، وذىب البعض مف 
 . 2المالكية إلى ضرورة انتظار الغائب إذا لـ يكف بعيدا

 
 اإلذن إلجراء القسمةرابعا: 

مواؿ القاصر مف قانوف األسرة:" عمى الولي أف يتصرؼ في أ 88نص المشرع الجزائري في المادة 
 تصرؼ الرجؿ الحريص ويكوف مسؤوال طبقا لمقتضيات القانوف العاـ .

 وعميو أف يستأذف القاضي في التصرفات التالية:
جراء المصالحة. -1  بيع العقار وقسمتو، ورىنو وا 
 بيع المنقوالت ذات األىمية الخاصة. -2
 استثمار امواؿ القاصر او االقتراض او المساىمة في شركة. -1
 ار عقار القاصر لمدة تزيد عف ثالث سنوات أو تمتد ألكثر مف سنة بعد بموغو سف الرشد."إيج -2

يتضح مف خالؿ ما تقدـ اف المشرع الجزائري اشترط اإلذف مف القاضي إلجراء القسمة ولـ يفرؽ 
يمنح  وجب عمى القاضي بدوره حيفأوشدد المشرع في حماية القاصر بأف   بيف القسمة االتفاقية والقضائية،

، 3اإلذف في قسمة العقار الذي يممكو القاصر عمى الشيوع أف يراعي حالة الضرورة ومصمحة القاصر
واستبعد نظرية الضرر في قسمة الماؿ المشاع والتي فصؿ فييا فقياء الشريعة االسالمية وذلؾ باف جعؿ 

حكاـ التي يخضع ليا حال آخر لمقسمة يتمثؿ في قسمة التصفية، كما أخضع الوصي والمقدـ لنفس األ
 .  السالفتيف الذكر مف قانوف األسرة 100و 95طبقا ألحكاـ المادتيف  الولي

                                                 
 .240محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص - 1
 .420محمد عبد الرحماف الضويني، نفس المرجع، ص  - 2
 ـ بيع العقار بالمزاد العمني.": " عمى القاضي أف يراعي في اإلذف: حالة الضرورة والممحة واف يت98ؽ.أ.ج المادة  - 3
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 45و 44مف القانوف المدني والمواد  844د استقراء المواد عأما فيما يتعمؽ بالمشرع الميبي وب  
اف الولي عمى ، فنجده يميز بيف ما إذا كالسالفة الذكر حواؿ القاصريف أمف قانوف  تنظيـ  50و 49و

قاصر مف الوالديف أو مف الغير، فإذا كاف مف الوالديف فال يمـز الحصوؿ عمى إذف المحكمة، ألنو أحرص 
مف قانوف تنظيـ أحواؿ القاصريف السالفة  45عمى أمواؿ القاصر مف غيره،  وىذا ما نستخمصو مف المادة 

مف المحكمة لقسمة أمواؿ القاصر التي  الذكر، بينما إذا كاف الولي مف الغير فيجب الحصوؿ عمى إذف
 يممكيا عمى الشيوع.

مف نفس القانوف  69أما إذا كاف األمر يتعمؽ بالوصي أو المقدـ فالمشرع نص صراحة مف المادة 
في فقرتيا األخيرة : " وليس لموصي أو القيـ أف طمب إنياء الشيوع قضاء في الماؿ المشترؾ بيف القاصر 

 .1حكمة"وشركائو إال بإذف الم
 

 الصفة والمصمحة في دعوى القسمة خامسا: 
 

إف الدعوى ىي الوسيمة الوحيدة في يد الشريؾ في الشيوع لممطالبة بقسمة الماؿ المشاع، إذا لـ يوافؽ 
ضافة إلى اختالؼ الشركاء حوؿ القسمة والتمتع بأىمية التقاضي والحصوؿ عمى  الشركاء عمى إجرائيا، وا 

رافع الدعوى  ؾيشر الوف ذلؾ والتماس القضاء بالطمب، اشترط القانوف أف تتوافر في اإلذف متى اشترط القان
مف قانوف اإلجراءات المدنية واالدارية عمى أنو :" ال  13/1ذ نص المشرع في المادة إ الصفة والمصمحة

 يجوز ألي شخص، التقاضي ما لـ تكف لو صفة، ولو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا القانوف.".
 
 لصفة في دعوى القسمة ا  -1

الصفة ىي والية مباشرة دعوى القسمة يستمدىا المدعي مف كونو شريكا في الشيوع  أو مف كونو 
نائب عف  الشريؾ كالولي أو الوصي او القيـ او الوكيؿ وحتى الوكيؿ المتصرؼ القضائي في بعض 

 التقاضي.الحاالت، والصفة في دعوى القسمة نوعاف: الصفة في الدعوى والصفة في 
فالصفة في الدعوى ىي أف دعوى القسمة ال تقبؿ إال كاف إذا المدعى يدعي حقا أو مركزا قانونيا 

فالصفة العادية تتوفر حيف يكوف رافع الدعوى  لنفسو، وىي  صنفاف الصفة العادية والصفة الغير عادية،
ير عادية تتوفر حيف يجيز القانوف ىو صاحب الحؽ أو المركز القانوني محؿ النزاع أو نائبو أما الصفة الغ

                                                 
 .118ابراىيـ أبو النجا، المرجع السابؽ، ص  - 1
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التي  دعوى الغير مباشرة لشخص أو ىيئة أف يحؿ محؿ صاحب الصفة العادية في الدعوى، ومثاؿ ذلؾ ال
 . 1الشريؾ في الشيوع  عمى باقي الشركاء لممطالبة بالقسمة واستفاء حقو مديف يرفعيا 

غيره، كالولي أو  و أو باسـات باسمتعني صالحية الشخص لمباشرة اإلجراءأما الصفة في التقاضي 
 الوكيؿ أو الوصي أو المقدـ.

فالصفة في دعوى القسـ تبت لكؿ شريؾ في الماؿ المشاع سواء كاف شريكا منذ بدأ حالة الشيوع أو 
فيجوز لمشتري حصة في الماؿ المشاع أف يطمب قسمو قضائيا، عمى أف يكوف عقد البيع  شريؾ طارئ،

 .2رية إذا تعمؽ األمر بعقارمشيرا بالمحافظة العقا
إف ما جاء بو الفقو اإلسالمي مف تنظيـ  القسمة اإلجبارية إضافة إلى شرط الطمب ىو ثبوت الممؾ، 
إذ يجب أف يكوف الشريؾ في الشيوع مالكا لمماؿ المراد قسمة قبؿ طرح النزاع عمى الحاكـ أو القاضي، 

المذىب الشافعي والحنبمي أصحاب   يف الفقياء، فيرىواثبات الممؾ  مف قبؿ طالبي القسمة محؿ اختالؼ ب
أنو عمى الشركاء  أف يقيموا اليميف عمى ممكيتيـ لمماؿ المشاع عقارا أو منقوؿ لكي يستجيب  القاضي 

ف يمتثؿ ليا الممتنعيف عمى إجرائيا لدى يجب إثباتيا بما أف في قسمة اإلجبار يجب ألطمبيـ ، وعمموا رأييـ 
عى لخصمو، كما أف الماؿ المشاع قد يكوف في أيدي الشركاء عمى سبيؿ اإلجارة أو يجب إثباتو المد

ف أاإلعارة، فقد يدعي كؿ منيـ بممكية ىذا الماؿ فال يكفي وضع اليد عمى الماؿ إلثبات ممكيتو بؿ يجب 
 .3يكوف ببينة

مكيتيـ لمماؿ  بينما ذىب الحنفية إلى أنو يستجيب القاضي لطمب القسمة بمجرد إقرار الشركاء بم
بغض النظر عف مصدر الشيوع وطبيعتو عقار كاف أو منقوؿ، لكنو يجب عمى القاضي في ىذه الحالة أف 

القسمة تمت بناء عمى إقرار الشركاء، وذلؾ لكي ال يتعدى عمى حقوؽ الغير إذا ظير  أف يذكر في حكمو
لماؿ  دليؿ عمى الممؾ، وأف شريؾ آخر في الشيوع، واستدؿ أصحاب ىذا الرأي  أف وضع اليد عمى ا

 و بالقسمة.يالظاىر يثبت ممكيتيـ لو لذلؾ يجوز ليـ التصرؼ ف

                                                 
:" لكؿ دائف ولو لـ يحؿ أجؿ دينو اف يستعمؿ باسـ مدينو جميع حقوؽ ىذا المديف، إال ما كاف 189ؽ.ـ.ج  المادة  - 1

ال إال إذا أثبت أف المديف أمسؾ عف منيا خاصا بشخصو أو غير قابؿ لمحجز وال يكوف استعماؿ الدائف لحقوؽ مدينو مقبو 
 استعماؿ ىذه الحقوؽ، وأف ىذا اإلمساؾ مف شأنو أف يسبب عسره، أو اف بزيد فيو.

 وال يجب عمى الدائف أف يكمؼ مدينو بمطالبة حقو، غير أنو البد أف يدخمو في الخصاـ." 
ممية في نقؿ الممكية، درا الكتاب الحديث لمنشر، كامؿ رمضاف جماؿ،، الحقوؽ وااللتزامات في عقد البيع، المشكالت الع - 2

 .660، ص 2012طبعة 
 .221أحمد فالح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 3
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أما المذىب المالكي اشترط البينة عمى  ممكية الشركاء لمماؿ المشاع  ونصوا عمى تفاصيؿ الشيادة 
 .1، فال بد مف إثبات  موت المورث وممكو لممقسوـالمطموبة في حالة الميراث

 
 عوى القسمةالمصمحة في د -2

المصمحة ىي الفائدة واليدؼ المرجو مف رفع الدعوى إذ ال يتصور أف يرفع شخص دعوى دوف أف 
وتعرؼ كذلؾ أنيا الفائدة العممية المشروعة  التي يتحصؿ عمييا المدعى مف المجوء  يكوف ىناؾ ىدؼ،

مف  13عميو المادة  وىذا ما تنص ويتضح ذلؾ مف خالؿ الطمبات التي يتضمنيا في الدعوى،  ،2لمقضاء
، ومصمحة الشريؾ في رفع دعوى القسمة، ىي اقتساـ الماؿ المشاع 3اإلجراءات المدنية و واإلدارية قانوف

فراز  الجزء الخاص بو  وتحويؿ حصو المعنوية إلى جزء خاص بو يتصرؼ بو بشتى أنواع  وتحويؿ  وا 
 التصرؼ.
مشرع الجزائري بؿ تطمبو المشرع الفرنسي، إذ والمصمحة في رفع دعوى القسمة شرط لـ ينفرد بو ال 

وفائدة  مشروعة  تطمب ىذا األخير في القواعد العامة في رفع الدعوى أف يكوف لرافع الدعوى مصمحة
وضع المشرع الفرنسي جزاء مدنيا يتمثؿ في غرامة مدنية  ال يتجاوز قدرىا ثالثة  ،4متوخاة مف رفع الدعوى

ات التي يطالب بو، وذلؾ في الحالة التي يرفع فييا شخصا دعوى آالؼ أورو، ناىيؾ عف التعويض
لممماطمة او التعسؼ في استعماؿ الحؽ في رفع الدعوى، عمى خالؼ المشرع الجزائري الذي نص عمى 

 .    .5الحؽ في طمب تعويض إذا كاف االدعاء تعسفيا
مف رفع دعوى القسمة قميمة بالنظر  فإذا كانت المصمحة التي يتوخاىا الشريؾوىو موقؼ المشرع الجزائري  

القصد مف القسمة ىو إلحاؽ ضرر بالغير، أو أف طمب القسمة لـ  أنإلى الضرر الذي تسببو لمشركاء، أو 
                                                 

 .182محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .189، ص 2009عباس العبودي، شرح أحكاـ قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية، دار الثقافة لمنشر، طبعة  - 2
: " ال يجوز ألي شخص ، التقاضي ما لـ تكف لو صفة ، ولو مصمحة قائمة أو محتممة يقرىا  13/1ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3

 القانوف."
4  - Art. 31. c.p.c.fr : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès 
ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir 
aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour 
défendre un intérêt déterminé." 
5 - Art. 32 bis1. c.civ.fr : "   Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être 
condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des 
dommages-intérêts qui seraient réclamés.  " 
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لمقاضي أف يرفض طمب الشريؾ، عمى أساس أنو تعسؼ في استعما حقو في يكف في وقت مناسب، فيمكف 
قاضي إؿ قسمة التصفية ويباع الماؿ المشاع بالمزاد ويقتسـ ، أو أف يمجأ ال1المطابة في قسمة الماؿ المشاع

 . 2الشركاء الثمف
في ضمف حاالت معينة   حيف استبعد إجراء القسمة المشرع السودانيكذلؾ  وىو الموقؼ الذي تبناه 

 مف قانوف اإلجراءات المدنية السوداني بنصيا:" يعتبر غير قابؿ لمقسمة الذي: 135المادة 
عية جرى عرؼ الجية عمى  اعتبارىا وحدة مستقمة وترى المحكمة أف قسمتو يكوف أرضا زرا -1

 تضر بمصالح الشركاء
 تقؿ فيو حصة كؿ مف الشركاء عف الحد األدنى المقدر قانونا لمتسجيؿ. -2
 ".3نيف الخاصة دوف إفرازهاتحوؿ القو   -3
ر، وذلؾ إذا كاف ألجؿ سنتيف أو أكث القسمة تأجيؿنص المشرع الفرنسي صراحة إلى إمكانية  اكم 

و أف القسمة أالتحقيؽ الفوري ليا يؤدي إلى أضرار تمحؽ الماؿ المشاع محؿ القسمة أو تنقص مف قيمتو، 
 و إمكانية، و جزء منياأمف شأنيا أف تضر مصالح أحد الشركاء، وىذا التأجيؿ يتعمؽ بكؿ األمواؿ الشائعة 

 . 4عمى الحقوؽ االجتماعيةطمب التأجيؿ ليشتمؿ  امتداد
 
 
 

                                                 
 مكرر: "يشكؿ االستعماؿ التعسفي لمحؽ خطأ ال سيما في الحاالت اآلتية: 124ؽ.ـ.ج المادة   - 1
 بالغير،إذا وقع الضرر بقصد اإلضرار  -
 إذا كاف يرمي لمحصوؿ عمى فائدة قميمة بالنظر لمضرر  الناشئ  لمغير،  -
 إذا كاف الغرض منو الحصوؿ عمى فائدة غير مشروعة."  -
: "إذا تعذرت القسمة او كاف مف شأنيا إحداث نقص كبير في قيمة الماؿ المراد قسمتو، بيع ىذا الماؿ 728ؽ.ـ.ج المادة - 2

 في قانوف اإلجراءات المدنية، وتقتصر المزايدة عمى الشركاء وحدىـ إذا طمبوا ىذا باإلجماع."بالطريقة المبينة 
 .232أحمد فالح عبد البخيت،  المرجع السابؽ، ص  - 3

4  - Art. 820. C. c.fr : "820 A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage 
pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des 
biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce 
sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement. S'il 
y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits sociaux." 
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 تحاد الجنس وعدم وجود رد في القسمةإ سادسا:
 

وىاذاف الشرطاف انفرد بيما الفقو اإلسالمي دوف غيره، إذ اشترط الفقو اإلسالمي في القسمة 
 اإلجبارية أف يتحد جنس الماؿ المراد قسمتو لصحة القسمة، وأف ال يكوف في ىذه األخيرة  رد.

 
 ةاتحاد جنس المقسوم في القسمة اإلجباري -1

 1يشترط لقبوؿ طمب القسمة  اإلجبارية في الفقو اإلسالمي أف يكوف الماؿ المشاع مف جنس واحد
كالدار الواحدة  أو األرض الزراعية التي يطمب قسمتيا أو القماش الرفيع، وقسمة األنواع المختمفة ال تقبؿ 

مواؿ الشائعة في عيف قسمة الجمع إجبارا، فقسمة الجمع  تقتضي بأف تجمع حصص  الشريؾ في كؿ األ
 واحدة، ىذه الخيرة التي سينفرد بيا ويصبح الماؿ خاصا بو.

والغاية مف عدـ جواز قسمة الجمع إجبارا إذا كاف الماؿ المشاع مف أجناس مختمفة، ىو عدـ انتفاع  
ؿ أف الشركاء بكؿ الماؿ المشاع، وأف الشريعة اإلسالمية تيدؼ إلى المساواة بيف الشركاء فمف غير العد

 يخصص إجبارا لكؿ شريؾ عقار  ينتفع بو وشريؾ آخر منقوؿ قد ال ينتفع بو.
أما إذا كاف الطمب عمى القسمة بالتفريؽ فيو جائز ولو جبرا، ألنو يقضي بأف يقسـ كؿ عيف شائعة 

 .2عمى حدة عمى جميع الشركاء كؿ حسب حصتو
 

 أن ال يكون في القسمة رد -2
فييا رد ماؿ أجنبي عف الماؿ المشاع المراد قسمتو، وأطمؽ عمييا قسمة الرد ىي القسمة التي يكوف 

ىذا االسـ ألنيا تنطوي عمى رد ماؿ غير الماؿ المشاع إلى بعض الشركاء، ومثاؿ ذلؾ أف تكوف ىناؾ 
أرض مشتركة بيف مالكيف عمى الشيوع، وفي أحد جانبي األرض بئر أو شجر ال يمكف قسمتو، وليس في 

 ى ما يعادؿ ذلؾ.باقي األجزاء األخر 
ففي ىذه الحالة يتـ تقويـ األرض ويقـو البئر أو الشجر، فعمى الذي وقع في نصيبو األرض التي بيا 
بئر أو شجر، أف يرد مف ماؿ غير الماؿ المشاع إلى الشريؾ اآلخر، فمو كانت قيمة كؿ جانب مثال، ألفا 

ف يدفع نصؼ قيمة البئر نقدا لمشريؾ اآلخر وقيمة البئر لوحدىا ألؼ، كاف عمى مف وقع في نصيبو البئر أ
 . 3والمتمثمة في خمسة مئة

                                                 
 .4748وىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 ..250المرجع السابؽ، ص زايد رجب أحمد البشبيشي،   - 2
 .60محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 3
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والغاية مف عدـ جواز اإلجبار في القسمة إذا كاف فييا رد، ألف فييا تمميؾ لشيء غير مشترؾ وىو 
 .1الماؿ المردود، فال يمكف إجبار شريؾ أف يدفع قيمة  جزء مف الماؿ المشاع بماؿ أجنبي عف الشيوع

شارة في ىذا الصدد إلى أف قسمة الرد تختمؼ عف قسمة األجزاء وقسمة التعديؿ مف حيث وتجدر اإل 
الحاجة إلى تقويـ الماؿ المشاع، فقسمة الرد تحتاج إلى تقويـ الماؿ الخاص الذي وقع نصب أحد الشركاء 

يـ، بؿ تقسـ ودفع قيمتو مف ماؿ أجنبي عف الشيوع لباقي الشركاء، أما قسمة األجزاء فال تحتاج إلى تقو 
المواؿ الشائعة بيف الشركاء كؿ حسب حصتو وسميت كذلؾ ألف كؿ شريؾ يأخذ نسبة الجزء الذي يعادؿ 

 حقو في الشيوع.
كما تتميز قسمة الرد عف قسمة التعديؿ، ىذه األخير تقتضي أف يعدؿ القاسـ حصص الشركاء،  

غير رد ومثاؿ ذلؾ، أف تكوف ىناؾ قطعة  والتعديؿ في ىذه القسمة يكوف بقيمة الماؿ المشاع ومنفعتو مف
أرض لمزراعة تقدر بثالثيف مترا عمى الشيوع، ولكؿ شريؾ في ىذه األرض النصؼ، وعشرة أمتار منيا 
مجتمعة بيا بئر أو دار او نخيؿ، بالتالي فالمتر مف العشر أمثار يعادؿ متريف مف قيمة األرض ذات 

فعة أكثر، فيقـو القاسـ بتعديؿ حصص الشركاء، بأف يجعؿ العشريف متر المتبقية ألنيا تشتمؿ عمى من
الثمث سيما لشريؾ معيف مقابؿ حصتو السابقة المتمثمة في النصؼ، وينفرد بموجب القسمة بالعشرة األمتار 
التي نفعيا أكثر، بينما يأخذ الشريؾ اآلخر الثمثيف أي العشريف متر المتبقية مف األرض التي نفعيا أقؿ، 

 . 2السابقة المتمثمة في النصؼ مقابؿ حصتو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .427، صنفس المرجع  - 1
 .59محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص - 2
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 دعوى القسمة الشكمية واإلجرائية ل شروطال  الفرع الثاني:
 

 الشروط الشكمية لرفع دعوى القسمة:أوال: 
 

نظـ المشرع الجزائري عمى غرار باقي التشريعات كيفية التماس القسمة مف القضاء، ويكوف ذلؾ 
نظر في طمب القسمة القضائية، وىذه العريضة ال تقبؿ شكؿ إذا لـ بعريضة ترفع إلى المحكمة المختصة لم

ف المشرع الجزائري لـ يضع أوقبؿ التطرؽ لمشروط الشكمية تجدر اإلشارة إلى  تستوفي مجموعة مف الشروط
 نموذج محدد لشكؿ عريضة دعوى القسمة، بؿ اكتفى بذكر البيانات الواجبة الذكر في عريضة الدعوى.

سمة وفقا لمقواعد العامة لرفع الدعوى، بعريضة موقعة ومؤرخة  بعدد أطراؼ الدعوى ترفع دعوى الق
كما يجب أف تحتوى عريضة الدعوى ،1يودعيا المدعي أو مف ينوب عنو قانونا لدى أمانة ضبط المحكمة

التي تثبت ىوية األطراؼ و موطنيـ والمدعى عميو والمدعى بو، ويجب كذلؾ   عمى مجموعة مف البيانات
 . 2تحديد الجية القضائية التي يرفع إلييا النزاع  ليتحدد اختصاص المحكمة الناظرة في دعوى القسمة

 كما يجب أف تقيد دعوى القسمة في سجؿ خاص لدى امانة ضبط المحكمة ليتـ جدولة القضية 
مشرع في نص وتحديد تاريخ الجمسة وذلؾ بعد دفع الرسـو المقررة قانونا، وىذا ما نص عميو الوترقيميا 
 .23-1فقرة 16المادة 

                                                 
:" ترفع  الدعوى أماـ المحكمة  بعريضة مكتوبة ، موقعة ومؤرخة ، تودع بأمانة الضبط مف قبؿ 14ؽ.إ.ـ.إ. المادة  - 1
 لمدعي او وكيمو أو محاميو، بعدد مف النسخ يساوى عدد األطراؼ."ا
 : " يجب ات تتضمف  عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائمة عدـ قبوليا شكال، البيانات اآلتية :15ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 2

 الجية القضائية التي ترفع أماميا الدعوى، -1
 اسـ ولقب المدعي وموطنو، -2
 دعى عميو، فإف لـ يكف لو موطف معمـو فآخر موطف لو،اسـ ولقب وموطف الم -3
 االشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، ومقره االجتماعي وصفة ممثمو القانوني أو االتفاقي، -4
 عرضا موجزا لموقائع والطمبات والوسائؿ التي تؤسس عمييا الدعوى، -5
 مؤيدة لمدعوى."اإلشارة، عند االقتضاء، إلى المستندات والوثائؽ ال -6

:" تقيد العريضة حاال في سجؿ خاص تبعا لترتيب ورودىا ، مع بياف أسماء وألقاب الخصـو  ورقـ 16ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3
 القضية وتاريخ أوؿ جمسة.

يسجؿ أميف الضبط رقـ القضية وتاريخ اوؿ جمسة عمى نسخ العريضة االفتتاحية ، ويسمميا لممدعي بغرض تبميغيا رسميا 
...." لمخ  صـو
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ال تقيد العريضة إال بعد دفع الرسـو القضائية، ىذه األخيرة تكوف محددة مسبقا قانونا، وأي نزاع يثار 
حوليا يفص القاضي فيو بموجب أمر غير قابؿ ألي طعف، كما يجب تحت طائمة عدـ قبوؿ عرضة 

ؽ األمر بعقار أو بحؽ عيني عمى عقار، وتقدـ في العريضة إذا تعم الدعوى شكال  القياـ بإجراءات شير
 . 1أوؿ جمسة

مف قانوف  32وشعر عريضة دعوى القسمة تطمبو المشرع المصري كشرط إذ نص في المادة  
 أو المتضمف السجؿ العيني، جاء في مضموف المادة اف الدعاوى المتعمقة بحؽ عيني عقاري 142/1964

ب قيدىا، وال تقبؿ  الدعوى إال بتقديـ شيادة دالة عمى حصوؿ بصحة ونفاذ تصرؼ مف التصرفات الواج
 .2التأشير في السجؿ العيني

ولـ يحدد المشرع الفرنسي شكؿ العريضة عمى غرار ما فعؿ المشرع الجزائري، ولكنو  اشترط أف 
معنويا، تكوف العريضة موقعة ومؤرخة، ومتضمنة لمبيانات الكافية المتعمقة بالمدعي شخصا طبيعيا كاف أو 

والمدعى عميو وكافة المعمومات التي تخص  المدعى عميو، و كذا عرض لوقائع الدعوى واألدلة، والطمبات 
 .3التي يتقدـ بيا المدعي

                                                 
 : " ال تقيد العريضة إال بعد دفع الرسـو المحدد قانونا، ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ.17ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1

، بأمر غير قابؿ ألي طعف.  يفصؿ رئيس الجية القضائية في كؿ نزاع  يعرض عميو حوؿ دفع الرسـو
تعمقت بعقار او بحؽ عيني عقاري مشير طبقا لمقانوف،  يجب إشيار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا

 وتقديميا في اوؿ جمسة ينادى فييا عمى القضية، تحت طائمة عدـ قبوليا شكال ، مالـ يثبت إيداعيا لإلشيار." 
 .193عدلي امير خالد، المرجع السابؽ، ص  - 2

3  - Art. 58. C.p. c.fr : " La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit 
la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine 
de nullité : 
 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, 
nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : 
l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente 
légalement ;  
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est 
formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;  
3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la 
matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la 
déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences 
entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.  
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 إجراءات دعوى القسمةثانيا: 
 
أماـ ع دعوى فبر  بعد استفاء الشروط المنصوص عمييا قانونا جراءات القسمة القضائية،إتبدأ 

 المدعي طالب القسمة، والطرؼ الثاني ىو الخصـ المدعى عميو وىوب يسعى لمقضاء  الذي يسمى القضاء،
ف يتـ تكميؼ أماـ الجية القضائية المختصة، و أو الشركاء في الشيوع، وال بد مف أف ترفع الدعوى أالشريؾ 

ؿ األىمية، ، ىذا إف كاف رافع الدعوى كامتكميفا صحيحا ووفقا لمطريقة التي رسميا المشرع الخصـ لمحضور
 .1ف الحصوؿ عمى االذف لطمب القسمةو ذا لـ يكف كذلؾ فيشترط القانإأما 

 
 الخصوم في دعوى القسمة -1

المدعي في دعوى القسمة ىو الشريؾ في الشيوع، والذي يطالب بقسمة الماؿ  المدعي : - أ
قرر لو  المشاع شخصيا أو مف طرؼ ممثمو، وسواء كاف الشريؾ أصميا أو الحقا، فالشريؾ في الشيوع

، وقد و اتفاؽأالقانوف المطالبة بقسمة الماؿ المشاع ما لـ يكف مجبرا عمى البقاء في الشيوع بموجب نص 
يكوف طالب القسمة الشريؾ أو مف ينوب عنو قانونا كالولي أو الوصي أو المقدـ أو الوكيؿ أو الوكيؿ 

 المتصرؼ القضائي في بعض الحاالت.
فالشريؾ األصمي  ىو مف ، أو الشريؾ االحؽ ف الشريؾ األصميوطالب القسمة القضائية قد يكو 
، كأف يكوف الشريؾ أحد الورثة الذي ورث مع إخوتو قطعة أرض اشترؾ في الماؿ منذ بداية حالة الشيوع

، وذلؾ بموجب تصرؼ صادر عف يتوالشريؾ الالحؽ ىو الشريؾ الذي التحؽ الشيوع بعد بدا بينمامعينة، 
 .يـبعضأو الشركاء أحد 

، 2و جزئياأف يتصرؼ فييا كميا أفخالؿ فترة الشيوع كؿ شريؾ ىو مالؾ لحصتو الشائعة، فمو   
ف يقـو شريؾ في الشيوع يممؾ النصؼ في الماؿ المشاع بالتصرؼ بالبيع في نصؼ حصتو أومثاؿ ذلؾ 

ؾ الربع، ىذا الشائعة وبالتالي يصبح شريؾ بحصة تقدر بالربع، ويدخؿ الممكية الشائعة شريؾ جديد يمم
ف كاف شريكا الحقا إال أنو يبقى شريؾ لو الحؽ في طمب القسمة، ما لـ ينص القانوف عمى  ،الشريؾ وا 

 و اتفؽ مع الشركاء عمى البقاء في الشيوع.أخالؼ ذلؾ 
                                                                                                                                                           

Elle est datée et signée." 
 .164، ، ص.2001أحكاميا ومصادرىا، منشأة المعارؼ لمنشر، طبعة  ، الحقوؽ العينية األصمية،نبيؿ إبراىيـ سعد - 1
:" كؿ شريؾ في الشيوع يممؾ حصتو ممكا تاما ولو أف يتصرؼ فييا واف يستولي عمى ثمارىا وأف 714ؽ.ـ.ج المادة  - 2

 يستعمميا بحيث ال يمحؽ ضرر بحقوؽ سائر الشركاء."
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فالشريؾ في الشيوع قد يتصرؼ في حصتو بأف يبيعيا كمية كذلؾ ويحؿ محمو المشتري في الممكية 
الحؽ بالمطالبة بالقسمة، ىذه الصورة في التصرؼ ال تثير إشكاال إذ ال يزداد فييا عدد الشائعة ويكوف لو 

الشركاء مثؿ ما يقـو الشريؾ في التصرؼ جزئيا في حصتو إذ يبقى كشريؾ ويضيؼ بموجب تصرفو شريؾ 
 .1آخر

لشيوع ىذا الحؽ المخوؿ لمشريؾ في الشيوع لو إيجابيات وسمبيات، فيو فرصة لمشريؾ لمتخمص مف ا
بعد بيع حصتو كاممة، أما في حالة التصرؼ الجزئي فمف شأف ذلؾ أف يخمؽ نوع مف التزاحـ عمى الماؿ 

بما في  الشريؾ الجديد في الشيوع نفس السمطات المقررة لصاحب الممؾ سف يمار أمنطقي ، إذ مف الالمشاع
 ذلؾ طمب القسمة القضائية.

شائعة لشريؾ آخر تختمؼ عف بيع الحصة الشائعة  تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف بيع حصة
ألجنبي، إذ في ىذه الصورة األخيرة يجوز لمشريؾ في الشيوع أف يمارس إحدى الرخصتيف المخولتيف قانونا، 

 .3والشفعة 2أال وىما، االسترداد
وفي حالة ما إذا قاـ الشركاء بإجماعيـ بالتصرؼ في حصة شائعة مف الماؿ المشاع، فيكوف 

رؼ ىنا صدر بمحض إرادتيـ، وينتج عنو دخوؿ شريؾ في الشيوع بقدر الحصة التي بيعت لو، التص
وتنقص في مقابؿ ذلؾ حصص باقي الشركاء في الماؿ المشاع، ومثاؿ ذلؾ كأف يقـو شريكاف في الشيوع 
يد يممؾ كؿ واحد منيما النصؼ، بالتصرؼ في حصة مف الماؿ المشاع تقدر بالثمث، فيصبح الشريؾ الجد

 شريكا بمقدار الثمث، وتتغير حصص الشركاف المتصرفاف لتصبح حصة كؿ منيما الثمث.
ف تصرؼ الشريؾ في الحصة الشائعة يختمؼ عف تصرؼ إإف الغرض مف ىذا التفريؽ ىو تبياف 

أما في الحالة  و الشفعة، أالشركاء بإجماعيـ، ففي الحالة األولى ىناؾ مجاؿ لممارسة حؽ االسترداد 

                                                 
 .48جماؿ خميؿ النشار، المرجع السابؽ، ص  - 1
 يسترد أف العقار أو المنقوؿ، الماؿ مف مجموعلا في أو المنقوؿ الشائع في لمشريؾ" :عمى ما يمي  721ؽ.ـ.ج المادة - 2

 أو بالبيع عممو مف تاريخ شير خالؿ وذلؾ التراضي، طريؽ عف ألجنبي غيره شريؾ باعيا التي الحصة الشائعة القسمة قبؿ
 جميع في المشتري محؿ المسترد ويحؿ والمشتري، البائع مف إلى كؿ يبمغ تصريح بواسطة االسترداد ويتـ إعالمو، تاريخ مف

 .أنفقو ما كؿ عف عوضو إذا ىو والتزاماتو حقوقو
ذا   "حصتو بنسبة يسترد أف منيـ فمكؿ المستردوف تعدد وا 

 :الزراعية بالثورة مؽالمتع األمر عمييا ينص التي األحكاـ مع مراعاة وذلؾ الشفعة حؽ يثبت" : 795 المادةؽ.ـ.ج  - 3
 لمرقبة المناسب االنتفاع حؽ مف البعض أو الكؿ بيع إذا الرقبة لمالؾ. 
 أجنبي إلي المشاع العقار مف جزء بيع إذا الشيوع في لمشريؾ. 

 ".بعضيا أو كميا الرقبة بيعت إذا االنتفاع حؽ لصاحب 
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ة فال يستطيع  أحد الشركاء ممارسة إحدى الرخصتيف ألف التصرؼ صدر بإجماعيـ،  وتتشابو الثاني
 تخوؿ لمشريؾ الالحؽ حؽ طمب القسمة القضائية.تيف في كوف كمتاىما لالحا

ودعوى القسمة ال ترفع مف مشتري جزء مفرز مف الماؿ المشاع، ألنو ليس شريؾ في الماؿ  
الشريؾ  باسـف يرفع دعوى قسمة أقسمة النيائية، ولكنو يجوز وتصرفو ىو موقوؼ عمى نتيجة ال

فمو قاـ شريؾ في الشيوع ببيع جزء مفرز لمشتري  جاز  ، 1، عمى أساس الدعوى غير المباشرةمتصرؼال
يجب أف يكوف الجزء المفرز  مشتري ىذا الحؽالوليمارس بقسمة الماؿ باسـ البائع،  بف يطالأليذا األخير 

كما يجب عميو أف يثبت أف الشريؾ   و يحظر التنفيذ عميو بنص خاص،أ، معيفلشخص  مخصصغير 
، البائع قد عزؼ عف المطالبة بحقو في القسمة، والذي مف شأنو أف يسبب إعساره، أو زيادة في الديف

ومطالبة المشتري بالقسمة باسـ الشريؾ البائع، ال تعني إبعاده عف القسمة بؿ ال بد مف إدخالو في 
 .2الدعوى

ف يرفع دعواه عمى كؿ الشركاء في الشيوع، فال تجوز أوتجب االشارة إلى أنو يجب عمى المدعي 
، وىذا ما أكدتو ألف دعوى القسمة ال تقبؿ التجزئة دعوى القسمة عمى بعض الشركاء دوف البعض اآلخر،

ميع الشركاء، وفي المحكمة العميا في قرار ليا  عمى أنو يجب أف ترفع دعوى قسمة الماؿ المشاع عمى ج
ف الحكـ بتخصيص مناب الحد الشركاء دوف ا  حالة إغفاؿ أحدىـ يجب إدخالو أو أف يتدخؿ في الدعوى، و 

 .3اآلخريف ىو خرؽ لمقانوف

                                                 
 .72أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص  - 1
كؿ دائف ولو لـ يحؿ أجؿ دينو أف يستعمؿ باسـ مدينو جميع حقوؽ ىذا المديف، إال ما كاف منيا :" ل189ؽ.ـ.ج المادة  - 2

خاصا بشخص او غير قابؿ لمحجز، وال يكوف استعماؿ الدائف لحقوؽ مدينو مقبوال إال إذا أثبت انو امسؾ عف استعماؿ ىذه 
 .الحقوؽ، واف ىذا اإلمساؾ مف شانو أف يسبب عسره، او اف يزيد فيو

 وال يجب عمى الدائف أف يكمؼ  مدينو بمطالبة  حقو، غير أنو ال بد أف يدخمو في الخصاـ."    
 .07/12/1988المؤرخ في  47222، قرار رقـ 26، العدد الثاني، صفحة 1990المجمة القضائية لسنة  - 3

د الخروج مف الشيوع أف يرفع دعوى عمى المبدأ:" مف المقرر قانونا أف اختالؼ الشركاء في قسمة الماؿ الشائع يمـز مف يري
 جميع الشركاء، واف تكوف قسمة الماؿ الشائع حصصا إف كاف يقب القسمة عينا.

صادقوا عمى حكـ المحكمة التي منحت منابا ألحد الشركاء دوف اآلخريف  –في قضية الحاؿ  –ولما كاف قضاة االستئناؼ 
 مف القانوف المدني" 724نيـ بقضائيـ كما فعموا خرقوا المادة ودوف أف يدحموا في الخصاـ جميع ذوي الحقوؽ، فإ
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و ذىبت المحكمة العميا في قرار آخر ليا بأف التغاضي عف بعض الشركاء في دعوى قسمة الماؿ  
إدخاؿ باقي الشركاء أماـ جية االستئناؼ تصحيحا إلجراءات  المشاع أماـ المحكمة االبتدائية، ال يجعؿ

 .1رفع دعوى القسمة، والتي يجب أف تتضمف جميع الشركاء منذ بداية الخصومة
قسمة ال تقبؿ تقبؿ دعوى ال قرار ليا بأنو: " ال األردنية فيوىو الموقؼ الذي تبنتو محكمة التمييز 
ؿ الشائع، وبعد صدور حكـ بالقسمة يختص كؿ شريؾ بجزء التجزئة، ألف لكؿ شريؾ حصة شائعة في الما

 معيف مف الماؿ المشترؾ ويكوف الشريؾ خصما  لجميع شركائو.
إذا طعف الشريؾ في الحكـ االستئنافي الصادر في دعوى القسمة، فعميو أف يقدـ التمييز ضد جميع 

 "2س واحد منيـ، ويرد شكال التمييز المقدـ ضد احد الشركاء فقط في العقار المشترؾالشركاء ولي
مف كوف المدعي في دعوى القسمة ىو  قانونيكما اتفؽ الفقو االسالمي مع ما جاء بو الفقو ال   

 ف يرفع دعوى القسمةأالشريؾ أو مف يقـو مقامو،  كما يجوز لموارث والموصى لو أو مشتري حصة شائعة، 
 .3ألنو أصبح شريكا بدؿ سمفو

، و سائر الشركاء الذيف استدعاىـ الشريؾ طالب القسمةأوىو الشريؾ  المدعى عميو:  - ب
ما إذا خصت الدعوى بعض الشركاء دوف أف تشمؿ دعوى القسمة جميع الشركاء في الشيوع، أفيجب 

 في الخصومة أو بالتدخؿ فييا. االخريف، جاز لمف لـ يكف طرفا اف يمتحؽ بالدعوى بطريقتيف، إذا باإلدخاؿ
دخاؿ اإل أجاز كؿ مف التشريع الجزائري والفرنسي  تدخؿ الشريؾ او إدخالو في القسمة، وما يميز و  

و أرادة الشريؾ الذي تـ تجاىمو في القسمة، ويكوف أصميا إعف التدخؿ، كوف ىذا األخير يكوف بمحظ 
، أما التدخؿ الفرعي  يتضمف دعـ ادعاءات 5متدخؿلصالح الشريؾ ال ادعاءات ، أصميا إذا تضمف4فرعيا

 .1أحد الخصوـ

                                                 
حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عف مجمس الدولة والمحكمة العميا،  دار ىومة    - 1

 .11/09/2002مؤرخ في   264439،  قرار رقـ 105، ص 2009لمنشر، الطبعة الثامنة لسنة 
مف  724اف دعوى القسمة ال تكوف مقبولة إال إذا رفعت عمى جميع الشركاء، وذلؾ ما تقتضي بو المادة المبدأ:" حيث 

القانوف المدني، وأف إدخاؿ باقي الشركاء عمى مستوى جية االستئناؼ ال يكفي لتصحيح اجراءات رفع الدعوى، ومف ثـ فإف  
 ينتيكوا أي قاعدة قانونية.قضاة الموضوع عندما صرحوا ببطالف إجراءات رفع الدعوى لـ 

 .163وليد نجيب القسوس، المرجع السابؽ، ص   - 2
 .435محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 3
 : " يكوف التدخؿ االختياري أصميا او فرعيا."196ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 4

- Art.328. C.p. c.fr : " L'intervention volontaire est principale ou accessoire." 
 : " يكوف التدخؿ أصميا عندما يتضمف  ادعاءات لصالح المتدخؿ."197ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 5
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دخاؿ الغير في الدعوى رادة الشريؾ الذي لـ يكف طرفا في الدعوىإبينما اإلدخاؿ يكوف بغير   ، وا 
ما ليكوف ممزما بما قضى بو الحكـ في الدعوى ، ويكوف 2يكوف إما لمخاصمتو وليصدر الحكـ ضده وا 

إما مف قبؿ المدعي أو المدعى عميو ، 3قبؿ قفؿ باب المرافعةفي دعوى القسمة  ادخاؿ الشريؾ في الشيوع
ف يأمر تحت طائمة الغرامة التيديدية إدخاؿ شخص في الدعوى أأو مف قبؿ القاضي، ويجوز ليذا األخير 

 .4وذلؾ لمسير الحسف لمعدالة
ماـ الجية القضائية أ اإلقميمي، وذلؾ ويحـر المدخؿ في الخصاـ مف إثارة الدفع بعد االختصاص

 .5يمتثؿ أماميا التي
                                                                                                                                                           

- Art.329. C.p. c.fr 1er Alinéa: " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention 
au profit de celui qui la forme." 

 ف التدخؿ فرعيا عندما يدعـ ادعاءات أحد الخصـو  في الدعوى.: " يكو 198ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1
 ال يقبؿ التدخؿ إال لمف كانت لو مصمحة لممحافظة عمى حقوقو في مساندة ىذا الخصـ."

- Art.330. C.p. c.fr  1er  2éme Alinéa : " L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les 
prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de 
ses droits, à soutenir cette partie." 

 : " يجوز ألي خصـ إدخاؿ الغير الذي يمكف مخاصمتو  كطرؼ اصمي في الدعوى لمحكـ ضده.199ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 2
 غير ممزما بالحكـ الصادر."كما يجوز ألي خصـ القياـ بذلؾ  مف أجؿ انت يكوف ال

- Art.331. C.p. c.fr  2éme Alinéa  : " Un tiers peut être mis en cause aux fins de 
condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. 
 Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le 
jugement." 

 : " يجب إدخاؿ الغير قبؿ إقفاؿ باب المرافعة." 200ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3
- Art.55. C.p. c.fr  3éme Alinéa  : "Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa 
défense." 
 

، عند االقتضاء، تحت طائمة غرامة : " يمكف لمق201ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 4 اضي ولو مف تمقاء نفسو، اف يأمر أحد الخصـو
 تيديدية، بإدخاؿ  مف يرى في إدخالو  مفيد لحسف سير العدالة، أو إلظيار الحقيقة." 

ضائية : " ال يجوز لمغير المدخؿ في الخصاـ  أف يثير الدفع بعدـ االختصاص االقميمي لمجية الق202ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 5
 المكمؼ بالحضور أماميا، حتى ولو استند عمى شرط محدد لالختصاص."

- Art.333. C.p. c.fr : " Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie 
de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette 
juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence." 
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ما يميز التشريع الجزائري عف التشريع الفرنسي، أف المشرع الجزائري جعؿ التدخؿ وجوبيا كاف أو 
ماـ محكمة النقض، ولـ يجز أوال يجوز التدخؿ  ،و محكمة االستئناؼأاختياريا أماـ المحكمة االبتدائية 
مة االستئناؼ باعتبارىا جية إحالة، ما لـ ينص قرار االحالة عمى خالؼ المشرع الجزائري التدخؿ أماـ محك

نو أ، أي ، بينما يجيز التشريع الفرنسي التدخؿ عمى مستوى المحكمة العميا، ولكنو يأخذ طابع فرعيا1ذلؾ
 .2حد الخصـو ال المتدخؿأيدعـ ادعاءات 

ذا صدر حكـ في دعوى القسمة دوف  ، فال يكوف حجة عمى مف لـ ف يمس الحكـ جميع الشركاءأوا 
ذا قاـ أحد الشركاء ببيع حصتو الشائعة كاف حؽ التدخؿ في القسمة لممشتري، أل ف حؽ يدخؿ فييا، وا 

 .3القسمة ينتقؿ بانتقاؿ الحصة الشائعة
الشركاء اآلخريف  ووفقا لمتشريع المصري يجوز لمشريؾ في الشيوع أف يدخؿ في دعوى القسمة  

مف قانوف المرافعات إذ تنص عمى أنو :" لمخصـ  أف  1175طبقا لممادة لدعوى الذيف لـ يشركيـ في ا
 في الدعوى مف كاف يصح اختصامو فييا عند رفعيا، يكوف ذلؾ باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى يدخؿ

 قبؿ يـو الجمسة"
صومة ويجوز لمقاضي ولو مف تمقاء نفسو اف يأمر بإدخاؿ شخص يرى  مف العدؿ إدخالو في الخ  

مف قانوف المرافعات:" ولممحكمة ولو مف تمقاء نفسيا، أف  118ف يقـو بذلؾ طبقا لما جاءت بو المادة أ
 و إلظيار الحقيقة"أتأمر بإدخاؿ مف ترى إدخالو لمصمحة العدالة، 

وأجاز التشريع المصري كذلؾ لمشريؾ الذي تـ تجاىمو في القسمة القضائية أف يتدخؿ وذلؾ طبقا 
مف قانوف المرافعات عمى انو:" يجوز لكؿ ذي مصمحة أف يتدخؿ في الدعوى منضما  126ادة ألحكاـ الم

، أو طالبيا لنفسو بطمب مرتبط بالدعوى، ويكوف التدخؿ باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى  ألحد الخصـو

                                                 
 : " يكوف التدخؿ في الخصومة في أوؿ درجة أو في مرحمة االستئناؼ اختياريا أو وجوبيا.194ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1

 ال يقبؿ التدخؿ إال ممف توفرت فيو الصفة والمصمحة.
 ع الدعوى.يتـ التدخؿ وفقا لإلجراءات المقررة لرف

 ال يقبؿ التدخؿ أماـ جية اإلحالة بعد النقض، ما لـ يتضمف قرار اإلحالة خالؼ ذلؾ."
2  - Art.327. C.p. c.fr : "  L'intervention en première instance ou en cause d'appel est 
volontaire ou forcée.  
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre 
accessoire." 

 .911عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  - 3
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لتدخؿ بعد قبؿ يـو الجمسة، او بطمب يقدـ شفاىة في الجمسة في حضورىـ، ويثبت في محضرىا وال يقبؿ ا
  " 1قفاؿ باب المرافعة.إ

وىو الموقؼ الذي تبناه المشرع األردني، والذي اشترط ادخاؿ الشركاء الذيف لـ تشمميـ الدعوى في  
مف قانوف أصوؿ المحاكمات  114المحاكمة، وذلؾ ليكوف الحكـ نافذا بحؽ الشركاء، إذ نص في المادة 

ف أعوى قائمة بيف الطرفيف ويتأثر مف نتيجة الحكـ فييا األردني عمى أنو :" يجوز لمف لو عالقة في د
 .2مف تأثره فيما ذكر تقرر قبولو" يطمب إدخالو في الدعوى، فإذا اقتنعت المحكمة

إغفاال مف إما  يختصـ فييا جميع الشركاء، ولـ  دعوى القسمة  و إذا رفعتويرى الفقو االسالمي أن 
ما  المدعى أو  فيجب في ىذه الحالة نقض  د ذلؾ حكـ بقسمة الماؿ المشاعوصدر بع عمـ بو، العدـ وا 
 .3 تضررالشريؾ الذي لـ يدخؿ في القسمة  ف القسمة أل
 

 تكميف الخصم لمحضور-2
بعد التماس القسمة مف القضاء بعريضة، وبعد استفاء كؿ الشروط الشكمية الواجبة االتباع لقبوؿ 

حضور في الدعوى ليكوف الحكـ حجة عميو ال حجة عريضة دعوى القسمة شكال، البد مف تكميؼ الخصـ لم
ويقـو المحضر القضائي باعتباره الشخص المكمؼ قانونا  لو لمتنصؿ مف تنفيذ حكـ القسمة بعد صدوره، 

بالتأكد مف استفاء التكميؼ بالحضور مجموعة مف البيانات تحت طائمة عدـ قبولو شكال،  ،4بيذه الميمة

                                                 
 .172زايد رجب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .163وليد نجيب القسوس، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .437محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 3
 14جريدة رسمية عدد  حضر القضائي،م، المتضمف تنظيـ مينة ال2006/ 20/02المؤرخ في  03-06القانوف رقـ   - 4

 :" يتولى المحضر القضائي:12المادة  ،08/03/2006مؤرخة في 
 تبميغ العقود والسندات واإلعالنات التي تنص عمييا القوانيف والتنظيمات مالـ يحدد  القانوف طريقة أخرى لمتبميغ. -
امر واألحكاـ والقرارات القضائية الصادرة في جميع الجيات ماعدا المجاؿ الجزائي، وكذا المحررات أو السندات تنفيذ األو  -

 في شكميا التنفيذي.
نذارات بناء عمى أمر قضائي دوف إبداء رأيو. -  القياـ بمعاينات واستجوابات وا 
اـ بمعاينات مادية بحثة أو إنذارات دوف استجواب، او زيادة عمى ذلؾ، يمكف انتدابو قضائيا أو بالتماس مف الخصـو لمقي -

 تمقي تصريحات ناء عمى طمب األطراؼ."
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ميع البيانات المتعمقة باألطراؼ وتاريخ الجمسة الذي يتوجب عمى المدعى انطالقا مف ىوية المحضر إلى ج
 . 1و المدعى عمييـ الحضور فيوأعميو 

كما يجب احتراـ المدة المقررة قانونا والمحددة بعشريف يوما مف تاريخ التكميؼ بالحضور إلى تاريخ 
ف يتولى المحضر أبعد ،  2لخارجأوؿ جمسة، وتمدد ىذه المدة إلى ثالثة أشير إذا كاف الخصـ مقيـ با

محضر الذي يتضمف كذلؾ مجموعة مف  الشروط أىميا جميع يؼ كما أسمفت الذكر، يقـو بتحرير التكم
البيانات المتعمقة بالمحضر) االسـ، المقب، العنواف، الختـ( وتوقيت التكميؼ بالحضور بدقة، والمعمومات 

نو أعمـ المبمغ لو بطبيعة الوثيقة المبمغة، وأثر عدـ المتعمقة باألطراؼ، ويبيف المحضر في المحضر أ
 . 3حضوره في التاريخ المحدد في التكميؼ بالحضور

                                                 
 :يػجب أف يػػتػضػمف الػػتػػكػمػيؼ بػػالحػػضػػور البيانات اآلتية: "  18ؽ.إ.ـ.إ المادة -1

 بميغ الرسمي وساعتو،ػػيػػني وختمو وتوقيعو وتاريخ التماسـ ولػػقب المحػػضػػر الػػقػػضػػائي وعػػنوانو ال1 -
 اسـ ولقب المدعي وموطنو، - 2
 اسـ ولقب الشػخص المػػكػمؼ بػالحضػػور وموطنو، - 3
 تػػػسػػمػيػة وطػبػيػعػة الػشػخػص المػعػنػوي ومػػقػػره - 4

 االجتماعي  وصفة ممثمو القانوني أو االتفاقي،
 تاريخ أوؿ جمسة وساعة انعقادىا." - 5

( يوما عمى األقؿ بيف تاريخ  تسميـ التكميؼ 20: " يجب احتراـ أجؿ عشريف )4-3فقرة  16ؽ.إ.ـ.إ. المادة - - 2
 بالحضور، والتاريخ المحدد ألوؿ جمسة، مؿ لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ.

  ( أشير ، إذا كاف الشخص المكمؼ بالحضور مقيما بالخارج ."3يمدد ىذا األجؿ أماـ جميع الجيات القضائية إلى ثالثة )
مف ىذا القانوف،  يسمـ التكميؼ بالحضور لمخصـو  416إلى  406: " مع مراعاة احكاـ المواد مف  19ؽ.إ.ـ.إ. المادة  - 3

 بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمف البيانات اآلتية:
 ساعتو،اسـ ولقب المحضر القضائي، وعنوانو الميني وختمو وتوقيعو، وتاريخ التبميغ الرسمي و   -1
 اسـ ولقب المدعي وموطنو، -2
ذا تعمؽ األمر بشخص معنوي  يشار إلى تسميتو وطبيعتو ومقره  -3 اسـ ولقب الشخص المبمغ لو وموطنو، وا 

 االجتماعي، واسـ ولقب وصفة الشخص المبمغ لو،
 يا وتاريخ صدورىا،توقيع المبمغ لو عمى المحضر، واإلشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة ليويتو، مع بياف رقم -4
 تسميـ التكميؼ بالحضور إلى المبمغ لو، مرفقا بنسخة مف العريضة االفتتاحية، مؤشر عمييا مف أميف الضبط،  -5
 االشارة في المحضر إلى رفض استالـ التكميؼ بالحضور، أو استحالة تسميمو، أو رفض التوقيع عميو،  -6
 وقيع عمى المحضر،وضع بصمة المبمغ لو في حالة استحالة الت  -7
تنبيو المدعى عميو انو في حالة عدـ امتثالو  لمتكميؼ بالحضور، سيصدر حكـ ضده، بناء عمى ما قدمو   -8

 المدعي مف عناصر."
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المبيف في التكميؼ بالحضور، إما  عمى الخصـ المبمغ أف يحضر في التاريخ المحدد لمجمسة األولى 
ؼ بالحضور قبؿ أي دفع في ، ولو أف يدفع ببطالف التكمي1ممثمو القانوني أو االتفاقيشخصيا أو مف طرؼ 

 .2متطمبة قانوناكميؼ بالحضور البيانات التالموضوع، وىذا إذا لـ يستوفي ال
وىو الموقؼ الذي تبناه المشرع الفرنسي الذي اشترط تكميؼ الخصـ لمحضور أماـ المحكمة، والذي  

د البيانات التي يجب ، وحد3يقـو بو المحضر القضائي، ليقـو المدعي بتكميؼ خصمو لممثوؿ أماـ القضاء
 .4أف يستوفييا التكميؼ بالحضور تحت طائمة البطالف

 
 
 
 

                                                 
: " يحضر الخصـو في التاريخ المحدد في التكميؼ بالحضور شخصيا او بواسطة محامييـ أو  20ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1

 وكالئيـ."
ذا لـ يتضمف  محضر التبميغ الرسمي البيانات المشار إلييا أعاله ، يجوز  407لمادة  الفقرة األخيرة ؽ.إ.ـ.إ ا - 2 : " وا 

 لممطموب تبميغو الدفع ببطالنو  قبؿ إثارتو ألي دفع او دفاع."
3  - Art.55. C.p. c.fr : " L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur 
cite son adversaire à comparaître devant le juge." 
4  - Art.56. C.p. c.fr : " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites 
pour les actes d'huissier de justice : 
 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;  
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;  
3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute 
pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur 
les seuls éléments fournis par son adversaire ;  
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la 
publication au fichier immobilier.  
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces 
pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. 
 Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en 
particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences 
entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions." 
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 االختصاص في دعوى القسمة -3
 

االختصاص ىو سمطة المحكمة في النظر في قضايا معينة بغض النظر عف قيمتيا بؿ طبقا 
ضافة الشتراط التشريعات االختصاص لرفع دعوى القسمة، تطمب الفقو االسالمي اال ختصاص لنوعيا، وا 

كذلؾ لمفصؿ في دعوى القسمة بنوعيو، فقد أجاز الفقو االسالمي تقييد القاضي بالفصؿ في منازعات بمدة 
 .1و في منازعات معينةأمعينة، 

 
  االختصاص اإلقميمي: -أ 

أنو يؤوؿ لمجية القضائية التي بقع في دائرة اختصاصيا القاعدة العامة في االختصاص اإلقميمي  
ذا تعدد المدعى عمييـ فيؤوؿ االختصاص 2ميو، أو آخر موطف لو إذا لـ يعرؼ موطنوموطف المدعى ع ، وا 

 .3حدىـأإلى الجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف 
يؤوؿ لممحكمة ولكف دعوى القسمة مف الدعاوى التي استثناىا المشرع الجزائري مف القاعدة العامة، و  

 .4موطف المتوفي في حالة الميراثو أعقار محؿ القسمة، التي يقع بدائرة اختصاصيا ال
وعدـ االختصاص اإلقميمي ليس مف النظاـ العاـ،  وىو مف الدفوع الشكمية التي يجب إثارتيا قبؿ 

،  1ف يسبب طمبو ويبيف الجية القضائية محؿ االختصاصأ، ويجب عمى الخصـ أي دفع في الموضوع

                                                 
 .149زايد أحمد رجب البشبيشي، المرجع السابؽ،  - 1
 : " يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة اختصاصيا موطف المدعى عميو،37ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 2

ف لـ يكف لو موطف معروؼ، فيعود االختصاص لمجية القضائية التي يقع فييا آخر موطف لو، وفي حالة اختيار موطف،  وا 
 يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع فييا الموطف المختار، ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ." 

ـ يؤوؿ االختصاص اإلقميمي لمجية القضائية التي يقع في دائرة :" في حالة تعدد المدعى عميي38ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3
 اختصاصيا موطف أحدىـ."

مف ىذا القانوف، ترفع الدعاوى أماـ الجيات  46و 38و 37:"  فضال عما ورد في المواد  2-1فقرة  40ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 4
 القضائية المبينة دوف سواىا:

عمقة بعقار، او دعاوى اإليجارات بما فييا  التجارية المتعمقة بالعقارات، في المواد العقارية، أو األشغاؿ المت -1
والدعاوى المتعمقة باألشغاؿ العمومية، اما المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصيا العقار، او المحكمة التي يقع في دائرة 

 اختصاصيا مكاف تنفيذ األشغاؿ.
حضانة، النفقة الغذائية والسكف، عمى التوالي، أماـ المحكمة التي في مواد الميراث، دعاوى الطالؽ والرجوع، ال -2

يقع في دائرة اختصاصيا موطف المتوفى، مسكف الزوجية، مكاف ممارسة الحضانة، موطف الدائف بالنفقة، مكاف وجود 
 السكف...."



 انباب األول: األحكاو انعامة في قسمة انمال انمشاع

 انشيوعانقسمة انتي تقضي عهى  صور انفصم األول:

 

 

12 

 

ف يفصؿ في نفس الحكـ موضوع أـ االختصاص وذلؾ بحكـ، ولمقاضي مدفع بعدل ويقـو القاضي باالستجابة
 .2النزاع بعد إعذار الخصـو لمدفاع في الموضوع

ويؤوؿ االختصاص  وفقا لمتشريع المصري لمحكمة موطف المدعي عميو كقاعدة عامة، ووفقا  
شخص التجارة  أو مف القانوف المدني يعتبر موطنا  المكاف الذي يمارس فيو ال  41ات المادة يلمقتض

ف التشريع المصري يميز بيف ما إذا كاف الماؿ المشاع عقار أو منقوؿ، فإذا كاف الماؿ المشاع أالحرفة، إال 
منقوؿ فإف االختصاص يؤوؿ لممحكمة التي  يقع في دائرتيا موطف المدعى عميو وىذا ما نصت عميو 

محكمة التي يقع في دائرتيا موطف المدعى ال اختصاـمف قانوف المرافعات والتي أكدت عمى  49المادة 
 عميو ما لـ ينص القانوف عمى خالؼ ذلؾ.

ومف الحاالت التي استثناىا القانوف المصري إذا تعمؽ األمر بعقار والذي جعؿ االختصاص لممحكمة 
ى مف قانوف المرافعات بنصيا:" في الدعاو  05طبؽ لممادة  جزائوأحد أالتي يقع في  دائرتيا العقار أو 

العينية العقارية، ودعاوى الحيازة يكوف االختصاص لممحكمة التي يقع في دائرتيا العقار أو أحد أجزائو إذا 
 .3"كاف واقعا في دوائر متعددة

واشترط المشرع الفرنسي بدوره االختصاص المحمي لممحكمة بالنظر في الدعوى المعروضة أمامو،  
ائري، فالقاعدة العامة ىي اختصاص محكمة  موطف المدعى واتخذ نفس الموقؼ الذي تبناه المشرع الجز 

، وفي 1في ما يتعمؽ بالمسائؿ العقارية المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصيا العقار واالستثناء،  4عميو
 .2المسائؿ المتعمقة بالميراث، يؤوؿ االختصاص لمكاف افتتاح التركة

                                                                                                                                                           
ف يسبب طمبو، ويعيف الجية : " يجب عمى الخصـ الذي يدفع بعدـ االختصاص لمجية القضائية، ا51ؽ.إ.ـ.إ المادة   - 1

 القضائية التي يستوجب رفع الدعوى أماميا.
 وال يجوز لممدعي إثارة ىذا الدفع." 
: " يفصؿ القاضي بحكـ في الدفع بعدـ االختصاص االقميمي، ويمكنو عند االقتضاء أف يفصؿ في 52ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 2

 فاىة، لتقديـ طمباتيـ في الموضوع."نفس الحكـ مع موضوع النزاع بعد إعذار الخصـو مسبقا ش
 . 152زايد رجب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، ص  - 3

4  - Art.42. C.p. c.fr : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition 
contraire, celle du lieu où demeure le.  
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où 
demeure l'un d'eux.  
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du 
lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger." 
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ذا رفعت دعوى أماـ جية قضائية غير مختصة، يجب ع مى الخصـ، تحت طائمة عدـ قبوؿ الدفع وا 
 .3بعد االختصاص، أف يعمؿ الخصـ دفعو بأف يبيف الجية القضائية  التي كاف يجب رفع الدعوى أماميا

جاز الفقو االسالمي تقييد القاضي بالنظر في خصومات بمدة معينة، وبذلؾ ال يكوف لمقاضي أوقد  
الختصاص المحمي بنظر دعوى القسمة االجبارية في خرى سوى التي حددت لو واأوالية عمى أية جية 

 الفقو االسالمي ىو محؿ خالؼ بيف رأييف:
، وحجتيـ في ذلؾ أف األصؿ ىو نو ينعقد االختصاص إلى موطف المدعى عميوأيرى االتجاه األوؿ 

إلى أف ذمة المدعى عميو بريئة وغير مشغولة بأي تكميؼ أو التزاـ، والمدعي ىو الذي عميو أف يبادر 
  لمدفاع عف نفسو. موطف المدعى عميو، ىذا األخير ال يجب تكميفو عناء االنتقاؿ إلى موطف المدعي

بينما الرأي الثاني يذىب إلى أف االختصاص إلى موطف المدعي  وسندىـ إلى اف الدعوى ما ىي إال 
ضيو وليس قاضي حؽ  قرره الشارع لممدعي، كما أف المدعي ىو الذي أنشأ الخصومة فمعبرة تكوف بقا

 خصمو. 
إلى عدـ تكميؼ المدعى عميو  ىو ما ذىب إليو دعاة االتجاه األوؿ والراجح في الفقو االسالمي  

ف يسعى إليو، كما يقع عميو عبء إثبات الحؽ، وال يجوز تكميؼ أعناء االنتقاؿ، فمف يدعى حقا عميو 
تحتمؿ الصحة كـ تحتمؿ الكيد والعنت  المدعى عميو لالنتقاؿ لقاضي المدعى ليثبت مسألة في دعوى قد

مف الخصـ، لذا تقضي مقتضيات العدالة الف يؤوؿ االختصاص لمحكمة موطف المدعى عميو، وىو موقؼ 
 .4قانوني المعاصرالتشريع ال

                                                                                                                                                           
1 - Art.44. C.p. c.fr : " En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé 
l'immeuble est seule compétente." 
2 - Art.45. C.p. c.fr : " En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le 
ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :  
- les demandes entre héritiers ; 
- les demandes formées par les créanciers du défunt ; 
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort." 
3 - Art.75. C.p. c.fr : "S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui 
soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous 
les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée." 

 .155زايد أحمد رجب البشبيشي، المرجع السابؽ، ص  - 4
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فيما  قانوني المعاصريتضح مف خالؿ ما سبؽ أف الفقو االسالمي ال يختمؼ عما جاء بو التشريع ال
و ما تجعؿ االختصاص لمحكمة أاص المحمي، سواء ما يتعمؽ منيا بمحكمة العقار، يتعمؽ بقواعد االختص
  .موطف المدعى عميو

 االختصاص النوعي: -ب
سمطة جية قضائية معينة لمفصؿ دوف غيرىا في دعاوي معينة، فالمعيار االختصاص النوعي ىو  

، ال يجوز مقة بالنظاـ العاـقواعد االختصاص النوعي متع وىنا ىو موضوع الدعوى وطبيعة النزاع  
 .1االتفاؽ عمى مخالفتو ويثيره القاضي مف تمقاء نفسو وفي أي مرحمة كانت الدعوى

 
والمحكمة ىي الجية القضائية ذات االختصاص العاـ ، وقد جعؿ المشرع الجزائري في كؿ  

 .2محكمة قسـ ينظر في فئة معينة مف القضايا رغبة منو لتنظيـ جياز القضاء
نفس الجية القضائية في منازعات الشركاء المتقاسميف في أصؿ الممكية أو في الحصص  وتفصؿ

 .3أو في طبيعة الشيوع
                                                 

:" عدـ االختصاص النوعي مف النظاـ العاـ، تقضي بو الجية القضائية تمقائيا  في أي مرحمة كانت 36ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1
 عمييا الدعوى"

 :" المحكمة ىي الجية القضائية ذات االختصاص العاـ وتتشكؿ مف أقساـ.32ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 2
 يمكف أيضا اف تتشكؿ مف أقطاب متخصصة.

ة  في جميع القضايا، ال سيما  المدنية والتجارية والبحرية  واالجتماعية والعقارية  وقضايا شؤوف األسرة  والتي تفصؿ المحكم
 تختص بيا إقميميا.

 تتـ جدولة القضايا أماـ األقساـ حسب طبيعة النزاع .
يع النزاعات باستثناء القضايا غير انو في المحاكـ التي لـ تنشأ فييا األقساـ، يبقى القسـ المدني ىو الذي ينظر في جم

 االجتماعية.
في حالة جدولة قضية أماـ قسـ غير القسـ المعني لمنظر فييا، يحاؿ الممؼ إلى القسـ المعني  عف طريؽ امانة الضبط  بعد 

 إخبار رئيس المحكمة مسبقا.
المتعمقة بالتجارة الدولية، تختص األقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكـ  بالنظر دوف سواىا  في المنازعات 

واإلفالس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعمقة بالبنوؾ، ومنازعات الممكية الفكرية، والمنازعات البحرية والنقؿ الجوي،  
 ومنازعات التأمينات.

متخصصة بتشكيمة تحدد مقرات األقطاب المتخصصة، والجيات القضائية التابعة ليا  عف طريؽ التنظيـ،  تفصؿ األقطاب ال
 جماعية  مف ثالث قضاة.

 تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة، عند االقتضاء، عف طريؽ التنظيـ."
 : " تفصؿ المحكمة في كؿ المنازعات وخاصة ما تعمؽ منيا بتكويف الحصص."726ؽ.ـ.ج  المادة  - 3
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ذا تعمؽ   فإذا تعمؽ األمر بقسمة التركة كمصدر لمشيوع فيؤوؿ االختصاص إلى قسـ شؤوف األسرة، وا 
االختصاص إلى القسـ فيؤوؿ ، والقسمة ومنازعات معالـ الحدود األمر بعقارات ممموكة عمى الشيوع

 .1العقاري
مف  836ف يرفع النزاع لممحكمة المختصة نوعيا إذ نص في المادة أكما اشترط المشرع المصري  

القانوف المدني عمى أنو: " إذا اختمؼ الشركاء في اقتساـ الماؿ الشائع، فعمى مف يريد الخروج مف الشيوع 
 زئية"أف يكمؼ باقي الشركاء الحضور أماـ المحكمة الج

عمى أنو :" تفصؿ المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعمؽ بتكويف  838وينص أيضا في المادة 
 الحصص، وفي كؿ المنازعات األخرى التي تدخؿ في اختصاصيا.

فإذا قامت منازعات ال تدخؿ في اختصاص تمؾ المحكمة كاف عمييا أف تحيؿ الخصـو إلى المحكمة 
الجمسة التي يحضروف فييا وتقؼ دعوى القسمة إلى أف يفصؿ نيائيا في تمؾ  االبتدائية، واف تعيف ليـ

 "2المنازعات
لسنة  23مف قانوف المرافعات المصري والتي تعدلت بموجب القانوف  43وتنص كذلؾ المادة 

وز :" تختص محكمة المواد الجزئية كذلؾ بالحكـ ابتدائيا ميما تكف قيمة الدعوى وانتيائيا إذا لـ تتجا1993
 قيمتيا خمسة آالؼ جنيو فما يمي:

 .الدعاوى المتعمقة باالنتفاع بالمياه وتطيير الترع والمساقي والمصارؼ -1

                                                 
 تية:: " ينظر القسـ العقاري عمى الخصوص في القضايا اآل512ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1

 في حؽ الممكية والحقوؽ العينية األخرى والتأمينات العينية، -1
 في الحيازة والتقادـ وحؽ االنتفاع وحؽ االستعماؿ وحؽ االستغالؿ وحؽ السكف، -2
 في نشاط الترقية العقارية، -3
 في الممكية المشتركة لمعقارات المبنية  والممكية عمى الشيوع، -4
 ارية،في إثبات الممكية العق -5
 في الشفعة، -6
 في اليبات والوصايا المتعمقة بالعقارات، -7
 في التنازؿ عف الممكية وحؽ االنتفاع، -8
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دعاوى تعييف الحدود وتقدير المسافات فيما يتعمؽ بالمباني واألراضي والمنشآت الضارة إذا لـ   -2
 تكف الممكية أو الحؽ محؿ نزاع.

 دعاوى قسمة الماؿ الشائع." -3
تخمص مف النصوص السابقة الذكر أف االختصاص النوعي في دعوى القسمة يؤوؿ لممحكمة نس
ومف  و لـ  يحدد المشرع المصري قيمة ىذه األمواؿ وذلؾ لسرعة البث وتعجيؿ إجراءات القسمة، الجزئية 

ة المنازعات التي تختص بيا المحكمة الجزئية بغض النظر عف قيمتيا، منازعات تكويف الحصص وكيفي
أما المنازعات المتعمقة بممكية الحصة الشائعة  القسمة وتسمـ حؽ الشريؾ بعد القسمة نقدا أو عينا،

ومنازعات التي تثار بشأف تصرؼ الشريؾ في الحصة الشائعة وغيرىا فتختص بيا المحكمة الجزئية إذا لـ 
حكمة االبتدائية المختصة إذا زادت عف ىذه القيمة فتحيميا إلى الم ماأتفؽ قيمتيا خمسة آالؼ جنيو، 

ف  تودع صحيفة تودع لدى أ، وتحدد الجمسة التي يجب عمى األطراؼ أف يمتثموا أماميا، وال يشترط بنظرىا
 .1قمـ كتاب المحكمة، ألف القضية ينظر فييا بناء عمى اإلحالة مف المحكمة الجزئية

ا إذا كاف بينيـ مف ال تتوفر لديو ىذه االجراءات السالفة الذكر تخص الشركاء الكامميف األىمية، أم
 ،األىمية، ففي ىذه الحالة ال بد مف مصادقة المحكمة االبتدائية عمى حكـ القسمة باعتبارىا محكمة استئنافية

، ويتعمؽ ىذا االجراء بالشريؾ  الذي ال تتوفر لديو األىمية، وذلؾ بعد اف يصبح حكـ المحكمة الجزئية نيائيا
ما القاصر الذي يمثمو الولي فال يتقيد بيذا أثمو الوصي أو القيـ أو وكيؿ الغائب، او أو بالشريؾ الذي يم

 اإلجراء.
ما   ف ترفض أوقد تصدر المحكمة االبتدائية إما حكما بالتصديؽ عمى حكـ المحكمة الجزئية، وا 

وفؽ  التصديؽ عمى الحكـ، وفي ىذه الحالة يتعيف عمييا أف تستدعي األطراؼ وتقسـ األمواؿ بنفسيا
  .2األسس التي تراىا مناسبة

عمى خالؼ التشريع الجزائري الذي منح المحكمة  المختصة في دعوى القسمة، سمطة الفصؿ في 
السالفة الذكر، جعؿ  726، وذلؾ طبقا ألحكاـ المادة غير القسمة  المنازعات األخرى المرتبطة بالشيوع

ات التي تثار بجانب طمب القسمة محدد بمعيار المشرع المصري اختصاص المحكمة الجزئية في  المنازع
  مادي، فإذا فاقت قيمة النزاع مبمغ خمسة آالؼ جنيو أحيمت القضية إلى المحكمة االبتدائية. 

تجدر االشارة في ىذا الصدد أف المشرع الفرنسي ربط الشيوع بالميراث في أغمب مواد المنظمة 
وكانو ال يعترؼ بمصادر أخرى لمشيوع غير الميراث، عمى  لمممكية الشائعة في القانوف المدني الفرنسي،
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خالؼ المشرع الجزائري الذي حسف ما فعمو حينما نظـ الشيوع في القانوف المدني بصفة عامة دوف تحديد 
 مصر الشيوع ونظـ تقسيـ الميراث في قانوف األسرة الجزائري.

التي يقع بدائرتيا مكاف افتتاح  وقد جعؿ المشرع الفرنسي االختصاص في قسمة التركة في محكمة
قة بالمحافظة والبقاء عمى الشيوع والمنازعات المتعمقة م، وتنظر نفس المحكمة في المنازعات المتعالتركة

بكيفية او عممية إجراء القسمة وتأمر كذلؾ بتصفية الماؿ المشاع وذلؾ ببيعو بالمزاد العمني، كما تستجيب 
قاسميف وتنظر ذات المحكمة في الطمبات المتعمقة ببطالف القسمة أو لطمبات الضماف بيف الشركاء المت

  .1تكممة الحصة
كما أجاز الفقو االسالمي تقييد القاضي بنوع معيف مف القضايا كالخصومة المدنية والتجارية أو 
ة األحواؿ الشخصية، إذ يجوز تنصيب قاض لمفصؿ في  بمدة معينة بنوع معيف مف القضايا كاألمواؿ فوالي

القاضي قائمة مادامت المنازعة القائمة، كما أجاز الفقو االسالمي  تخصيص القضايا بمرحمة معينة أو 
بإجراء معيف ، أو بتولي قضايا ذات قيمة معينة كأف يسند لقاض منازعات المتعمقة بالبيوع، أو المزايدات 

يد القاضي في منازعات معينة في ولقاض آخر المنازعات المتعمقة بالزواج وما يتفرع عنو، كما يجوز تقي
 .2فترة محددة وتزوؿ واليتو عمى تمؾ المنازعات بانتياء مدتو

الفرنسي والشريعة ساير نظيره المشرع  شرع الجزائريمال أف األطروحةمف  فرعنستخمص في ىذا ال 
ماؿ المشاع يتـ  في حالة فشؿ الشركاء في اقتساـ المجوء إلى القسمة القضائية  في كوف الاالسالمي، 

يشترط اللتماس القسمة مف القضاء توافر شروط بعضيا متفؽ عميو  بالتراضي واختالفيـ  حوؿ القسمة، كما
 .والبعض اآلخر انفرد بو تشريع معيف

مف الشروط المتفؽ عمييا ىي الطمب القضائي وىو شرط  اتفقت عميو  جميع التشريعات بما في  
و مف الشخص الذي أذف لو أمف الشريؾ  ب القسمة مف القاضيذلؾ الفقو االسالمي، فال بد مف  طم

 ، ألف القاضي ال يحكـ بما لـ يطمب منو.القانوف ذلؾ
و لما كانت الدعوى ىي الحؽ المقرر لمشريؾ في الشيوع، فقد يسيء استعمالو، كما لو رفع دعوى  

كاء، فقد أجاز المشرع قسمة في وقت غير مناسب بالنظر إلى طبيعة الشيوع، أو إضرارا بسائر الشر 

                                                 
1  -  Art.  841 . C. c.fr : " Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement 
compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à 
l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les 
licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants 
et sur celles en nullité de partage ou en complément de part." 
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لسنتيف أو أكثر، إذا لمصمحة الشريؾ  الفرنسي لمشريؾ في الشيوع أف يطمب مف القضاء تأجيؿ القسمة
 .1المتقدـ بالطمب أو مصمحة كؿ الشركاء

ماـ قاضي مختص نوعيا واقميميا وذلؾ أمف الشروط المتفؽ عمييا أنو يشترط أف يكوف النزاع مرفوع 
ماـ أمعدالة، فالمنازعات المتعمقة بالعقارات الممموكة عمى الشيوع، يطرح النزاع لضماف السير الحسف ل

ماـ المحكمة  التي يقع أالمحكمة التي يقع بدائرة اختصاصيا العقار، والمنازعات المتعمقة بالتركة، تطرح 
 بدائرة اختصاصيا مكاف افتتاح التركة.

ع الدعوى ىو الشريؾ الذي يطمب قسمة الماؿ عمى أف راف قانونية المعاصرةاتفقت التشريعات ال 
دينو، ومثاؿ ذلؾ المتصرؼ لو في جزء مف يرفع دعوى القسمة باسـ أنيا أجازت لمغير  الدائف أالمشاع، إال 

ما المدعى عميو ىو سائر الشركاء في أمفرز مف الماؿ المشاع، وذلؾ عمى أساس الدعوى الغير مباشرة، 
ذا تخمؼ احد الشركاء عف دعوى القسمة جاز  الشيوع الذيف يختصميـ الشريؾ ف او أ إدخالورافع الدعوى، وا 

 ارادتو. بمحضيتدخؿ 
مع الشريعة االسالمية، في كوف الحكـ القاضي بقسمة ماؿ مشاع  قانونية المعاصرةتتفؽ التشريعات ال

 وال ،بحقيـبيف شركاء في الشيوع ف والذي لـ يتضمف كؿ الشركاء في الشيوع يكوف حجة عمى مف صدر 
في القسمة القضائية، وأجاز القانوف  الطعف فييا، ولـ يجز الشرع ىذا النوع مف  يكوف كذلؾ عمى مف تخمؼ

 القسمة ألنيا تسببت بضرر لمشريؾ المتغيب عف القسمة.
الصفة والمصمحة لرفع دعوى القسمة أماـ القضاء، وشروط شكمية  قانونية اشترطت التشريعات ال 

 شكؿ العريضة وشيرىا إذا تعمؽ األمر بحقوؽ عينية عقارية. أخرى تتمثؿ في
اشترط الفقو االسالمي في القسمة القضائية شروط خاصة، منيا أف يكوف المقسـو في القسمة متحد 
الجنس والغاية مف ذلؾ ىو تحقيؽ العدالة بيف الشركاء،  وشرط آخر يتمثؿ في أف ال يكوف في القسمة رد، 

ىو عدـ إجبار شريؾ في الشيوع بتقديـ ماؿ غير الماؿ المشاع، بسبب ما قد يقع  واليدؼ مف ىذا الشرط
 في نصيبو بعد القسمة.

في عدـ إجازة القسمة إذا ترتب  قانوني المعاصركما اتفؽ الفقو االسالمي مع ما جاء بو التشريع ال 
كرىا بشيء مف عنيا ضرر، والمجوء إلى صورة أخرى تتمثؿ في قسمة التصفية والتي سآتي عمى ذ

 التفصيؿ.
 
 

                                                 
1 - François Xavier Testu, l’indivision, édition Dalloz, p42. 
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 الثاني: االستعانة بالخبرة الفنية لقسمة المال المشاع مطمبال
 

مام القضاء، واستفاء جميع الشروط الشكلية والموضوعية واإلجرائية، يقوم القضاء أبعد رفع دعوى 

لق األمر بدوره في االستجابة لطلب الخصم لقسمة المال المشاع، ويفصل في دعوى القسمة، ولكن قد يتع

بمسائؿ فنية وتقنية يصعب عمى القاضي االلماـ بيا، لذى يمجأ إلى فئة مف األشخاص عينوا ليذا الغرض 
 يسموف بالخبراء.

الخبير ىو مساعد قضائي، وعضو في األسرة القضائية، شخص تتوفر لديو المعرفة وااللماـ بأمور 
التي تحتاج ذوي االختصاص، وليقبؿ الخبير  ذات طابع فني تقني، ويستعاف بو في حؿ المسائؿ  المعقدة

ف يكوف نزييا، وغير متحيز، وأف يكوف ممما بالمسائؿ التي سيكمؼ بيا، وعميو أف يرفض إجراء أيجب 
 1الخبرة إذا لـ تكف مف اختصاصو

دعوى قسمة الماؿ المشاع مف الدعاوى التي تستدعي تدخؿ الخبير، ليقـو بعمميات التقويـ والتحديد و 
:" وتعيف المحكمة، إف 724دير وقد نص في ىذا الصدد المشرع الجزائري في الفقرة الثانية مف المادة والتق

رأت وجيا لذلؾ، خبيرا او أكثر لتقويـ الماؿ الشائع وقسمتو حصصا، إف كاف الماؿ يقبؿ القسمة عينا، دوف 
 أف يمحقو نقص كبير في قيمتو."

ستعاف بو في جميع دعاوى القسمة بؿ في الدعاوى ذات أوؿ ما يمكف اف نستخمصو أف الخبير ال ي 
والتي قد يتعدد فييا الشركاء وتتشعب فييا حصص كؿ شريؾ لذى يتعيف تعييف خبير  ،الطبيعة المعقدة

ليساعد القاضي في القسمة، أما في القضايا البسيطة المتعمقة بالقسمة فال حاجة لمخبير، فمثال لو تعمؽ 
در لمشيوع، وكاف المقسـو يتعمؽ بقطعة أرضية ذات مساحة  تقدر بمئتيف متر كمص ةاألمر بسند الممكي

،  ال تحتاج أف يعيف خبير ليقدر حصة كؿ واحد منيـ مربع بيف شريكيف في الشيوع، فالقسمة ىنا بسيطة
 .بالنصؼ

دة ولـ يعرؼ المشرع الجزائري الخبرة ولكنو تطرؽ إلى اليدؼ مف المجوء إلى الخبرة إذ نص في الما
مف قانوف االجراءات المدنية واالدارية عمى أنو:" تيدؼ الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية، أو  125

 عممية محضة لمقاضي."
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وامكانية االستعانة بالقضاء  في دعوى القسمة لـ ينفرد بيا المشرع الجزائري فحسب، بؿ نصت 
مف القانوف المدني  836/2ي المادة إذ نص المشرع المصري فعمييا معظـ التشريعات في نصوصيا، 

عمى أنو:" وتندب المحكمة، إف رأت وجيا لذلؾ، خبيرا او أكثر لتقويـ الماؿ الشائع وقسمتو حصصا إف كاف 
 "1يقبؿ القسمة عينا دوف أف يمحؽ نقص كبير في قيمتو

تستعيف  مف قانوف الموجبات والعقود المبناني عمى أنو:" وعمى المحكمة اف 942/2وتنص المادة 
بأىؿ الخبرة لتقويـ الماؿ الشائع وقسمتو عينا دوف أف تفوت عمى أحد الشركاء المنفعة المقصودة منو قبؿ 

 "2القسمة، مع مراعاة خصائص كؿ قسـ وتأميف استقاللو بقدر االمكاف بحقوؽ االرتفاؽ
جيا لذلؾ، خبيرا ت و أعمى أنو:" وتندب المحكمة إف ر  776ونص قانوف المرافعات الميبي في المادة  

أو أكثر لتقويـ الماؿ وقسمتو حصصا إف كاف الماؿ يقبؿ القسمة عينا، ويجوز أف يكوف الخبير أحد 
 .3الموثقيف"
جاز الفقو االسالمي االستعانة بأىؿ العمـ والمعرفة في حؿ القضايا التي تطرح عمى القاضي، بما أو  

٤٢ِِّّ "قاؿ اهلل تعالى : كثيرةفي ذلؾ قسمة الماؿ المشاع، واألدلة في ىذا الصدد  رَۡسۡلَواِّمِنَِّقۡتلَِمِّإَِّلَّ
َ
َوَمآِّأ

ِّ ِّرَِجاَّل  ۡۡ ََِّ ِۡۡۖ ًۡ ََ ِ ِّإ ٓ ِِ ۡيَلِّٱِِّّۡنرِِّإِنُِّنوُم ََِّّۖۡۡلَِّعۡللَُمٌَنَِِِِّّّّٔهٌو
َ
ٌٓاِّْأ مف سورة النحؿ،  والراجح ىو  43اآلية  ٤٣لُ

  4االستعانة بأىؿ العمـ والخبرة في كؿ  فف أو باب مف أبواب العمـ
 
 
 
 
 

 
                                                 

 ؽ.ـ.ـ. - 1
 ؽ.ـ.ع.ؿ. - 2
 .122ىيـ أبو النجا، المرجع السابؽ، ص إبرا - 3
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 : تعيين الخبير لقسمة المال المشاعالفرع األول 
 

، وذلؾ مف قائمة 1يقـو القاضي بتعييف خبير  أو أكثر استجابة لطمب الخصـ أو مف تمقاء نفسو
ما إذا لـ يكف الخبير المعيف مسجؿ  في قائمة الخبراء فعميو أف يؤدي اليميف أماـ أ،  2الخبراء المعتمديف
 .3، ويتـ إعداد محضر أداء اليميف ويوع مع ممؼ القضيةرةبالقاضي اآلمر بالخ

يجب أف حدد الحكـ اآلمر بالخبرة كؿ البيانات المتعمقة بالخبير، والسبب مف وراء االستعانة بالخبرة، 
، كما يحدد القاضي مبمغ 4ويجب تحديد ميمة الخبير بدقة واألجؿ الذي يجب عميو إيداع تقرير الخبرة

ثؿ مبمغ يؤديو الخصـ الذي يعينو القاضي لدى أمانة ضبط المحكمة، وذلؾ في مقابؿ التسبيؽ والذي يتم
 .5، كما يحدد القاضي أجؿ أيداع التسبيؽ والذي يترتب عمى تجاوزه إلغاء تعييف الخبيرأتعاب الخبير

و رفع إلغاء بتعييف الخبير أيطمب مف القاضي تمديد أجؿ إيداع مبمغ التسبيؽ،  أفيستطيع الخصـ 
 .6موجب أمر عمى عريضةب

                                                 
، تعييف خبير أو عدة خبراء مف نفس :"  يجوز لمقاضي مف تمقاء نفسو أو بطمب مف أحد  126ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1 الخصـو

 التخصص أو مف تخصصات مختمفة."
، الذي يحدد شروط التسجيؿ في قوائـ الخبراء القضائييف 1995أكتوبر  10المؤرخ في  310-95المرسـو التنفيذي   - 2

مرة في قوائـ المجالس القضائية  :" يؤدي الخبراء القضائييف المقيديف أوؿ9وكيفياتو، كما يحدد حقوقيـ وواجباتيـ، المادة 
 مف قانوف االجراءات الجزائية. 145اليميف المنصوص عمييا في المادة 

 ويتـ إعداد محضر أداء اليميف الذي يحتفظ بو في أرشيؼ المجمس القضائي، ليرجع إليو عند الحاجة." 
ليميف أماـ القاضي المعيف في الحكـ اآلمر :"  يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، ا 131ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3

 بالخبرة."
 :"  يجب اف يتضمف الحكـ اآلمر بإجراء الخبرة ما يأتي: 128ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 4

 عرض األسباب التي بررت المجوء إلى الخبرة، وعند االقتضاء تبرير تعييف عدة خبراء، -1
 يف مع تحديد التخصص،بياف  اسـ ولقب  وعنواف الخبير أو الخبراء المعين -2
 تحديد ميمة الخبير تحديدا دقيقا، -3
 تحديد أجؿ إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط."  -4

:"  يحدد القاضي اآلمر بالخبرة، مبمغ التسبيؽ، عمى أف يكوف مقاربا قدر االمكاف لممبمغ النيائي  129ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 5
 المحتمؿ ألتعاب ومصاريؼ الخبير.

 قاضي الخصـ أو الخصـو الذيف يتعيف عمييـ إيداع مبمغ التسبيؽ لدى أمانة الضبط  في األجؿ  الذي يحدده.يعيف ال 
 يترتب عمى عدـ إيداع التسبيؽ في األجؿ المحدد اعتبار تعييف الخبير الغيا."

و رفع إلغاء تعييف الخبير :" يجوز لمخصـ الذي لـ يودع مبمغ التسبيؽ، تقديـ طمب تمديد األجؿ أ 130ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 6
 بموجب أمر عمى عريضة، إذا أثبت أنو حسف النية."  
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 اف يشرع في ميمتو، كمأنوطة بالخبير، يمكف ليذا األخير مبعد تعييف الخبير وتحديد المياـ ال 
، ويقـو القاضي 1ف يخطر القاضي الذي عينو بطمب مسببأ، إال أنو يتعيف عميو يمكنو رفض إجراء الخبرة

 .2مر عمى عريضةأبتعييف خبير آخر ليحؿ محمو بموجب 
جؿ ثمانية أياـ مف تاريخ تبميغو بتعييف أحد الخصوـ وذلؾ خالؿ أجوز رد الخبير، مف طرؼ كما ي 

الخبير، بموجب عريضة مسببة تقد إلى القاضي اآلمر بالخبرة إذا كاف لمخبير عالقة شخصية مع الخصـ 
 .3أو مصمحة تربطو بو

نية االستعانة بالخبرة لـ ينص المشرع الفرنسي صراحة مثؿ ما فعؿ المشرع الجزائري عمى إمكا
الفنية لقسمة الماؿ المشاع حيف تنظيمو  لمممكية الشائعة، ولكف بالرجوع لمقواعد العامة أجاز االستعانة 

، إذ يقـو القاضي 4بالخبرة في القضايا التي تحتاج أكثر دقة وتوضيحا لمقاضي ليتمكف مف الفصؿ فييا
، المتضمف 1971جويمية   29المؤرخ في  498 -71 انوفباختيار الخبير ضمف الخبراء المعينيف وفقا لمق

 لمخبراء القضائييف.
واشترط  المشرع الفرنسي عمى غرار نظيره الجزائري أف يتضمف  الحكـ اآلمر بالخبرة مجموعة مف  

البيانات، في مقدمتيا  األسباب التي دفعت القاضي بالمجوء إلى الخبرة، واسـ الخبير، والميمة المطموبة 
المتعمؽ   498-71مف القانوف  2وقد حددت المادة ، 5ويحدد في نفس القرار  مدة إجراء الخبرة منو،

                                                 
:" يتعيف عمى الخبير القضائي اف يقدـ طمبا مسببا لمطعف في الحالتيف اآلتيتيف 11، المادة 310-95المرسـو التنفيذي  - 1

 مع مراعاة الحاالت األخرى المنصوص عمييا قانونا:
 متو في ظروؼ تقيد مف حرية عممو أو مف شأنيا اف تضر بصفتو خبيرا قضائيا.حيف ال يستطيع أداء مي -1
 إذا سبؽ لو اف أطم ع عمى القضية في نطاؽ آخر."-2

:" إذا رفض الخبير إنجاز الميمة المسندة إليو او تعذر عميو ذلؾ، استبدؿ بغيره بموجب أمر   132/1ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 2
 عينو." عمى عريضة صادر عف القاضي الذي

:" إذا أراد احد الخصـو رد الخبير المعيف، بقد عريضة تتضمف أسباب الرد، توجو إلى القاضي  133ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3
مف تاريخ تبميغو بيذا التعييف، ويفصؿ دوف تأخير في طمب الرد بأمر غير قابؿ ألي  ( أياـ8الذي أمر بالخبرة خالؿ ثمانية )

 طعف.
القرابة المباشرة او القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة او لوجود مصمحة شخصية او ألي سبب  ال يقبؿ الرد إال بسبب

 جدي آخر."
4  -  Art.263. C.p. c.fr : "L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des 
constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge." 
5  - Art.265. C.p. c.fr : " La décision qui ordonne l'expertise : 
 Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de 
plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une 
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بالخبراء القضائييف، أنو بيدؼ مساعدة القضاة تحدد قائمة بالخبراء سنويا لدى المجمس القضائي، والذي يتـ 
 .1انتدابيـ لمقياـ بالخبرة في المواد المدنية
جاز المشرع الفرنسي أف يستعيف القاضي بأكثر مف خبير في القضية وعمى غرار المشرع الجزائري أ

، ويحدد القاضي  في الحكـ األطراؼ التي 2المطروحة عميو، إذا رأى القاضي في ذلؾ ضرورة لحؿ القضية
 .3يتوجب عمييا دفع أتعاب الخبير لدى كاتب الضبط

طمب ممؼ مف بيف الوثائؽ  تحفظ وثائؽ القضية لدى كاتب الضبط بصفة مؤقتة، ويجوز لألطراؼ
أو طمب نسخة بناء عمى ترخيص مف القاضي، كما يجوز لمخبير أف يطمع عمى الوثائؽ  وممفات األطراؼ 

 .4قبؿ موافقتو إلجراء الخبرة

                                                                                                                                                           

des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative 
aux experts  
judiciaires ;  
Nomme l'expert ou les experts ; 
Enonce les chefs de la mission de l'expert ; 
 Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis." 
1  - Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires  art 2 : "Il est établi chaque 
année, pour l’information des juges, une liste nationale, dressée par le bureau de la Cour de 
cassation, et une liste, dressée par chaque cour d’appel, des experts en matière civile." 
2 - Art.264. C.p. c.fr : "Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le 
juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs." 
3 - Art.267. C.p. c.fr : " Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la 
juridiction lui en notifie copie par tout moyen. L'expert fait connaître sans délai au juge son 
acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties 
ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la 
consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre 
immédiatement ses opérations." 
4 - Art.268/ 1er  Alinéa. C.p. c.fr : " Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à 
l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de 
l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou 
de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission." 
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واشترط المشرع المصري بدوره شروط في الخبير ليعتمد إلجراء قسمة الماؿ المشاع، ىذه الشروط  
المنظـ لمينة الخبير القضائي، وعمى غرار  1952لسنة  96نوف رقـ مف القا 18حددىا  في المادة 

التشريع الجزائري اشترط المشرع المصري الجنسية المصرية ، وحيازة شيادة بكالوريوس، أو ليسانس أو ما 
ف ال يكوف أيعادليا مف المعاىد، اف يكوف مرخصا لمزاولة المينة، وشيادة لو بالخبرة العممية والكفاءة، و 

خاللو اآلداب العامة أو الشرؼ، وبعد انتقاء الخبراء يتـ تحميفيـ  أماـ محاكـ إـو عميو بسبب محك
 .1االستئناؼ

وقد سبؽ الفقو االسالمي غيره مف التشريعات في االستعانة بذوي المعرفة و الخبرة  في حؿ المسائؿ 
اء عمى قاسـ معيف، ويفتح ليـ ،  ولـ يجز الفقو االسالمي عمى إجبار الشرك2المطروحة، واألدلة عديدة

، ، عمى أف يكوف الخبير مف ذوي المعرفة  والتخصص في المسألة3المجاؿ الختيار قاسـ  مف اختيارىـ
 .4مف سورة النحؿ السالفة الذكر 43واستدلوا اآلية 

 ف بندب خبيرا في كؿ بمد عمى أف يتخذ قاسما لمماؿأفذىب الحنفية والشافعي إلى أنو يمكف لإلماـ  
و لـ يكف فييا كفاية، أمر أالمشاع، وتدفع أجرة القاسـ مف بيت الماؿ، فإذا لـ تكفي أجرة  بيت الماؿ 

 .5القاضي الشركاء المتقاسميف مف دفع أجرة القاسـ
وأجاز الفقو االسالمي  االستعانة بأكثر مف قاسـ متى استدعت الحاجة إلى ذلؾ،  فذىب  بعض  

قاسميف في القسمة، سواء كاف فييا تقويـ او تعديؿ او ال، فيشترط أف ينصب الشافعية إلى أنو يجب تعدد ال
القاضي قاسميف أو أكثر، وحجتيـ في ذلؾ أف القاسـ كالشاىد، فيشترط فيو نصاب الشيادة وىي اثنيف 

 فأكثر،
  بينما ذىب بعض الشافعية  والحنابمة وبعض المالكية، إلى أنو إذا كاف في القسمة   تقويـ وتعديؿ 

لمحصص فال بد مف تعدد القاسميف ألف التقويـ حسب قوليـ شيادة بالقيمة فال بد مف التعدد فييا ، أما إذا 
لـ تشتمؿ القسمة عمى تقويـ، فيكفي أف يقـو بالقسمة قاسـ واحد، وذىب جميور المالكية والحنفية إلى انو 

                                                 
 .130محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 1
٤٢ِِّّقاؿ اهلل تعالى  مف سورة النحؿ 43اآلية  - 2 ِّرَِجاَّل  ۡرَسۡلوَاِِّمنَِّقۡتلَِمِّإَِّلَّ

َ
َِّوَمآِّأ ۡۡ ََِّ ۡۡۖ ًِ ۡ ََ ِّإِ ٓ ِِ ۡيَلِّٱِِّّۡنرِِّإِنُِّنومُ ََِّّۖۡۡلَِِِِّّّّٔهٌو

َ
ٌٓاِّْأ لُ

ۡرَض٥٨َِِّّ، قال هللا تعالى: " من سورة الفرقان 11اآلية   "اآلية  ٤٣ۡللَُمٌَنِّعَِّ
َ
َِٰتَِّوٱۡۡل ََٰو َم ِيَِّخلََقِّٱلسَّ يَّام ِّوٱَِّّ

َ
َماِِِّفِِّسمَّثِِّأ ًُ َِِّّماِّةَۡيوَ ُث َّۖۡ

َُٰنِّ ِّٱۡلَلۡرِشِِّۖٱلرَّۡحَم ِّلََعَ ىَٰ ٌَ ِّٱۡسمَ ۡۡ َََِِِّّّٔ ٗ ِ  ِّ."٥٩اِّۡلِّةِىِخَِّخت
 .114المرجع السابؽ، ص  محمد عبد الرحماف الضويني، - 3
، 2011مراد محمود الشتيكات، االثبات بالمعاينة والخبرة في القانوف المدني دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر، طبعة   - 4

 .124ص 
 .125عبد الناصر محمد شنيور، المرجع السابؽ، ص  - 5
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ف عمؿ القاسـ ىو االخبار عف عمـ يختص يكفي قاسـ واحد سواء كاف في القسمة تعديؿ أو تقويـ، ودليميـ ا
 .1بو القميؿ مف الناس كالطبيب فيكفي فيو شخص واحد، وىو القوؿ الراجح

أما إذا لـ يكف في البمدة قاسـ معيف مسبقا، فعمى القاضي المعروض أمامو النزاع أف يعيف قاسما 
الذي يتقدـ بطمب التسجيؿ في   لمقياـ بالميمة، وعمى خالؼ  التشريع الجزائري  التي اشترط في الخبير

قوائـ الخبرة،  مجموعة مف البيانات التي تؤكد ىويتو، كالجنسية الجزائرية والشيادة الجامعية والتأىيؿ لمقياـ 
بالخبرة، إضافة إلى عدـ توافر حاالت المنع القانونية  أو عدـ الحكـ عميو بعقوبة نيائية بسبب إخاللو 

رط الفقو االسالمي شروط أخرى كاإلسالـ والعقؿ والبموغ والذكورة والعمـ ، اشت2باآلداب العامة والشرؼ
 بمسائؿ العمـ والمساحة والقدرة عمى التقويـ.

ف يكوف القاسـ مسمما، فال تجوز عندىـ أيشترط في القاسـ وفقا لممذىب المالكي والحنبمي والشافعي  
 ف  يقرر مسائؿ المسمميف قاؿ اهلل تعالى: "أوز ف الخبير كالقاضي وال يجأو الذمي، وحجتيـ أقيمة الكافر 

بَُّصٌَنِّةُِك ََِّۖۡۡإِنََِّكَنِّلَُك َِّۖۡۡفۡمح ١٤٠ِِّّ ِيَنَِّيََتَ َٰفِِريَنِّهَِصيب ِّّمَِنِّٱِّٱَِّّ َلُك ِِّۖۡۡإَونََِّكَنِّلِۡلَك ل َِّۖۡۡهَُكنِّمَّ
َ
ٌٓاِّْأ ُ ِِّكَال ٌٓاَِِّّّْللَّ ُ كَال

ل َِّۖۡۡنَۡسَمۡحٌِۡذَِّعلَۡيُك َِّۖۡۡوَنۡمَوۡلُك ِّّۖۡمَِنِّٱلُۡمؤِّۡ
َ
ِّأ َٰفِرِيَنِّلََعَ ِّلِۡلَك ُ ٌَۡمِّٱۡللَِيََٰمثَِِِّۗولَنََِّيَۡلَلِّٱَّللَّ ََِّيُۡك ُِّۖۡةَۡيَوُك ِّۖۡۡيَ ُ ِموَِيَََِّۚٱَّللَّ

مف سورة النساء،  بينما ذىب الحنفية إلى أنو كما يجوز لمذمي أف يبيع  141اآلية " .١٤١ٱلُۡمۡؤِموَِيَِّسبِيًلِّ
 فيجوز لو أف يقسـ لممسمميف.

                                                 
 .126محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص    - 1
:" يجوز أف يسجؿ أي شخص طبيعي  في قائمة الخبراء القضائييف، إذا توافرت  04المادة 310-95ـو التنفيذي المرس - 2

 فيو الشروط اآلتية:
 أف تكوف جنسيتو جزائرية، مع مراعاة االتفاقيات الدولية، -1
 أف تكوف لو شيادة جامعية، أو تأىيؿ ميني معيف في االختصاص الذي يطمب التسجيؿ فيو، -2
اف ال يكوف قد تعرض لعقوبة نيائية بسبب ارتكابو لعقوبة نيائية بسبب ارتكابو وقائع مخمة باآلداب العامة أو  -3

 الشرؼ،
 أف ال يكوف قد تعرض لإلفالس أو التسوية القضائية، -4
ؿ أف ال يكوف ضابطا عموميا وقع خمعو أو عزلو، أو محاميا شطب اسمو مف نقابة المحاميف، أو موظفا عز  -5

 بمقتضى إجراء تأديبي بسبب ارتكابو وقائع مخمة باآلداب العامة أو الشرؼ،
 أف ال يكوف قد منع بقرار قضائي مف ممارسة المينة، -6
أف يكوف قد مارس ىذه المينة أو ىذا النشاط في ظروؼ سمحت لو أف يتحصؿ عمى تأىيؿ كاؼ لمدة ال تقؿ  -7

 ( سنوات،7عف سبع )
 لوصية عمى اختصاصو أو يسجؿ في قائمة تعدىا ىذه السمطة."أف تعتمده السمطة ا -8
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ألربعة عمى أف يكوف القاسـ بالغا عاقال، فال تجوز قسمة الصبي والمجنوف، كما اتفقت المذاىب ا
ألنيـ ليسوا مف أىؿ التصرؼ، كما اشترط المالكية والشافعية والحنابمة العدالة في القاسـ، فال تجوز عندىـ 

 .قسمة الفاسؽ، بينما ذىب الحنفية إلى أف ىذا الشرط مف الشروط المستحبة ال الواجبة
، 1لمالكية والشافعية في القاسـ أف يكوف ذكرا،  بينما أجاز الحنابمة والحنفية قسمة المرأةاشترط ا 

وانفرد الشافعية بشروط خاصة أخر منيا أف يكوف القاسـ سميعا بصيرا، وقاموا بالقياس عمى الشيادة 
اسـ أف يكوف مف فبالنسبة إلييـ ال تجوز شيادة األصـ  والكفيؼ واألبكـ، ويضيؼ الشافعية أنو عمى الق

 أىؿ العفة والنزاىة فال تقبؿ قسمة القاسـ الذي يقبؿ الرشوة.
ومف شرو ط القاسـ  وفقا لممذاىب األربعة أف يكوف القاسـ مف العالميف بالمساحة والحساب، وذلؾ  

مف أجؿ ايصاؿ لكؿ ذي حؽ حقو ، فال يجوز االعتماد عمى قاسـ جاىؿ بأمور الحساب والمساحة ألف مف 
ذلؾ أف يوقع الشركاء في الشيوع في الغمط، مما يؤدي إلى التنازع بيف الشركاء، ويشترط الشافعية  شأف

والمالكية  إضافة إلى الدراية بالحساب والمساحة شرط القدرة عمى التقويـ ، فالقاسـ يجب أف يكوف قادرا 
 .2عمى تقويـ الماؿ  وتقدير قيمتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .129عبد الناصر محمد شنيور، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .131، ص نفس المرجع - 2
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 حضر التقويم والقسمة: إعداد مالفرع الثاني 
 

يبدأ الخبير في ميمتو المحددة في األمر بإجراء خبرة، وفي قسمة الماؿ المشاع، يقـو بتحديد حصة 
، فإذا كانت القسمة جزئية يقوـ الخبير بتقسيـ  جزء مف ، حتى ولو كانت القسمة جزئيةكؿ شريؾ في الشيوع

 لجزء.الماؿ المشاع إلى حصص  ويحدد نصيب كؿ شريؾ في ىذا ا
ويرى جانب مف الفقو أف قسمة الماؿ المشاع عمميا  تجرى في مكتب الخبير ال عمى أرض الواقع،  

كما أنو لـ يسبؽ أف قاـ خبير عينتو المحكمة بتكويف الحصص عمى أساس أصغر نصيب وفقا لما تقتضيو 
 طار القانوني.مف القانوف المدني،  وأف العديد مف الخبراء يطمبوف أتعاب خارج اإل 726المادة 

ف بعض الخبراء ال ينتقموف إلى أرض الواقع، فمو تعمؽ األمر بقسمة قطعة أويضيؼ نفس الفقو 
أرضية لشركاء يممؾ احدىـ النصؼ واآلخر الثمث وشريؾ آخر السدس،  يطمب الخبير مف الخصـو 

ف القطع بعد تحديد ويقـو مف خالؿ  مكتبو بتموي إحظار الوثاؽ المتطمبة قانونا ومنيا خريطة األرض 
 .1الحصص ويقـ تقريرا لمقاضي والذي غالبا ما يصادؽ عميو، ويأخذ برأي الخبير لمفصؿ في دعوى القسمة

إف القسمة عمى ىذا النحو ىي مخالفة لمقانوف، ألف المشرع الجزائري حدد في قانوف االجراءات  
، واالستعانة بالقاضي لمفصؿ 2مف ترجمة لموثائؽالمياـ التي يجب عمى الخبير القياـ بيا،  واالدارية  المدنية

، وكوف القانوف منح لمخبير الحؽ في طمب 3في االشكاالت التي تعتري المحضر مف خالؿ القياـ بميامو
 4المستندات
 ال يعطيو الحؽ  في  إىماؿ الطريقة السميمة إلجراء القسمة. 

                                                 
 .109أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص  - 1
ية بواسطة مترجـ، يختار :" إذا تطمب األمر أثناء القياـ بالخبرة، المجوء إلى ترجمة مكتوبة او شفو 134ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 2

 الخبير مترجما مف بيف المترجميف المعتمديف أو يرجع إلى القاضي في ذلؾ." 
:" يرفع الخبير تقريرا عف جميع االشكاالت التي تعترض تنفيذ ميمتو، كما يمكنو عند الضرورة طمب 136ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3

 تمديد الميمة.
 يا."يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضرور 

:" يجوز لمخبير أف يطمب مف الخصـو تقديـ المستندات التي راىا ضرورية إلنجاز ميمتو دوف 137ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 4
 تأخير.

، تحت طائمة غرامة تيديدية، بتقديـ  يطمع الخبير القاضي عمى أي إشكاؿ يعترضو، ويمكف لمقاضي أف يأمر الخصـو
 المستندات.

 مص اآلثار القانونية المترتبة عمى امتناع الخصـو عف تقديـ المستندات."يجوز لمجية القضائية اف تستخ
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مر باستكماؿ الخبرة أف يأبو الخبير، فمو وىنا يمعب القضاء دورا ميما  في تقدير العمؿ الذي قاـ  
ذا تقاعس الخبير في 1إذا رأى اف التقرير لـ يتضمف معمومات كافيةلخبير آخر  أو إعادة األمر بيا  ، وا 

منح القانوف القاضي الحؽ في  تقديـ التقرير وفؽ األجؿ المحدد أو رفض إجراء الخبرة دوف سبب محدد، 
ف يطمب مف الخصوـ أتعاب ألنيا أ، كما ال يسوغ لمخبير 2ات المدنيةالحكـ عميو بالمصاريؼ والتعويض

يداع مبمغ التسبيؽ لدى كتابة ضبط المحكمة،  وكؿ مبمغ يأخذه الخبير مف الشركاء في الشيوع إف تـ أسبؽ 
، 4، التعرض لعقوبات  تأديبية3يؤدي بالخبير زيادة عمى شطبو مف جدوؿ الخبراء و بطالف تقرير الخبرة

تتراوح مف  جزائية  يتعرض لعقوبة، وفي الحالة المخالفة ف يبدي السرية في كؿ ما توصؿ إليو أ وعميو
 .5دج 100.000الحبس سنتيف إلى خمس سنوات وبعقوبة مالية تصؿ إلى 

كما يتعرض الخبير لعقوبات سالبة لمحرية إذا أبدى رأيا كاذبا ويبني تقرير غير مطابؽ لمواقع،  
دج وتصؿ العقوبة إلى  100.000تيف إلى خمس سنوات وبعقوبة مالية تصؿ إلى تتراوح مف الحبس سن

                                                 
:" إذا تبيف لمقاضي أف العناصر التي بنى عمييا الخبير تقريره غير وافية، لو اف يتخذ جميع 141ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1

بير أمامو، ليتمقى منو اإلجراءات الالزمة، كما يجوز لو عمى الخصوص أف يأمر باستكماؿ التحقيؽ، أو بحضور الخ
 االيضاحات والمعمومات الضرورية."

:" إذا قبؿ الخبير الميمة ولـ  يقـ بيا او لـ ينجز تقريره أو لـ يودعو في األجؿ المحدد، جاز  132/2ؽ.إ.ـ.إ المادة - 2
عالوة عمى ذلؾ  الحكـ عميو بكؿ ما تسبب فيو مف مصاريؼ، وعند االقتضاء، الحكـ عميو بالتعويضات المدنية، ويمكف

 استبدالو."
 :" ال يجوز لمخصـ بأي حاؿ مف األحواؿ، أداء تسبيقات عف األتعاب والمصاريؼ،  مباشرة لمخبير.140ؽ.إ.ـ.إ المادة - 3

 يترتب عمى قبوؿ الخبير، المقيد في الجدوؿ، ىذه التسبيقات شطبو مف قائمة الخبراء وبطالف الخبرة."
:" كؿ خبير قضائي يخؿ بالتزاماتو المرتبطة بيذه الصفة، وبااللتزامات الناتجة 19المادة  ،310-95المرسـو التنفيذي  - 4

 عف أداء مينتو، يتعرض إلحدى العقوبات اآلتية دوف المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المحتممة:
 اإلنذار، -
 التوبيخ، -
 ( سنوات،3التوقيؼ مدة ال تتجاوز ثالث ) -
 الشطب النيائي."  -
: " يتعرض الخبير الذي يفشي األسرار التي أطمع عمييا أثناء تأدية ميمتو إلى 18المادة  310-95المرسـو التنفيذي  - 5

 مف قانوف العقوبات." 302العقوبات المنصوص عمييا في المادة 
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عشر سنوات إذا تمقى وعودا مف أحد الشركاء في الشيوع أو مكافئة وذلؾ ليكوف تقرير الخبرة خادما 
  .1لمصالحو
وحتى ولو قاـ الخبير ميمتو  عمى أحسف وجو، يبقى تقريره غير ممـز لمقاضي، وليذا األخير أف  

، ولو أف يأمر بتعييف خبير آخر ليقـو بقسمة الماؿ المشاع، إذا لـ يكف 2يائيستبعد تقرير الخبير كميا أو جز 
، أما بالنسبة لمخصـو فال يجوز ليـ استئناؼ الحكـ اآلمر بالخبرة أو 3مقتنعا بالخبرة بشرط أف يسبب حكمو

 .4الطعف فيو بالنقض إال مع الحكـ الفاصؿ في دعوى القسمة
ع ذلؾ تبقى الخبرة ضرورية يمجأ غمييا القضاة في القسمة، خاصة منيا التي تتشعب فييا وم 

، ويتعدد فييا عدد الشركاء في الشيوع، فيجد القاضي نفسو ممزما بتعييف خبير ليضع مشروع نصبةاأل
ممزمة ف يقـو بيا في األجؿ المحدد، وىي غير أالقسمة، فالخبرة عمى ىذا النحو ممزمة لمخبير فعميو 

ف يسبب رأيو كما أسمفت الذكر، بينما إذا ألمخبرة  غير أف القاضي حيف استبعاده ،5لمقاضي إذا لـ يقتنع بيا
إذا بنى القاضي حكمو عمى تقريري الخبرة وصادؽ عميو فال يجب عميو تسبيب ذلؾ، وىذا ما اكدتو 

الموضوع السمطة التقديرية في لقضاة  فأ، والتي اكدت عمى 76339المحكمة العميا فير قرار ليا تحت رقـ 
  .6األخذ والمصادقة عمى تقرير الخبرة

                                                 
كاذبا أو يؤيد وقائع يعمـ : " الخبير المعيف مف السمطة القضائية الذي يبدي شفاىة او كتابة رأيا 238ؽ.ع.ج المادة   - 1

أنيا غير مطابقة لمحقيقة وذلؾ في أي مرحمة كانت عمييا االجراءات تطبؽ عميو العقوبات المقررة لشيادة الزور وفقا لمتقسيـ 
 ."235إلى  232المنصوص عميو في المواد مف 

 .167، ص2009ة، لمنشر لسنة بغاشي كريمة، الخبرة القضائية في المواد المدنية، ديواف المطبوعات الجامعي  - 2
 :" يمكف لمقاضي أف يؤسس حكمو عمى نتائج الخبرة.144ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 3

 القاضي غير ممـز برأي الخبير، غير أنو ينبغي عميو تسبيب استبعاد نتائج الخبرة."
 مع الحكـ الفاصؿ في موضوع :" ال يجوز استئناؼ الحكـ اآلمر بالخبرة أو الطعف فيو بالنقض،  إال145ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 4

 النزاع.
ال يمكف اف تشكؿ المناقشات المتعمقة بعناصر الخبرة، أسبابا الستئناؼ الحكـ أو الطعف فيو بالنقض، إذا لـ تكف قد أثيرت  

 مسبقا أماـ الجية القضائية التي فصمت في نتائج الخبرة."
 .59، ص2007شر، طبعة محمود توفيؽ اسكندر، الخبرة القضائية، دار ىومة لمن - 5
، 2013االجتياد الجزائري في القضاء العقاري، سايس جماؿ، منشورات كميؾ، الجزء األوؿ، الطبعة الثانية لسنة   - 6

 .79ص
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يجب عمى الخبير أف يخطر القاضي بتقدمو في الخبرة، ويجوز لو طمب وفقا لمتشريع الفرنسي و   
مف األطراؼ الوثائؽ التي تساعده وتقيده في إنجاز ميمتو، ولو أف يستعيف بالقاضي في ذلؾ، ولمقاضي أف 

 .1تحت طائمة الغرامة التيديدية تقديـ الوثائؽ الضرورية يجبر األطراؼ
وعمى خالؼ التشريع الجزائري، يجوز استئناؼ الحكـ اآلمر بالخبرة بصفة منفردة عمى الحكـ  

 برر ذلؾ واستندالذي يقضي في الموضوع،  بناء عمى ترخيص مف الرئيس األوؿ لممجمس القضائي إذا 
ى األطراؼ التي تريد استئناؼ  القرار الذي يقضي بإجراء الخبرة، أف ، ويجب عمعمى أسباب جدية وشرعية

 .2خطر الرئيس األوؿ لممجمس القضائي والذي يقضي عمى وجو االستعجاؿ في االستئناؼي
وعمى خالؼ المشرع الجزائري الذي ألـز الخبير بوضع تقريريو في األجؿ المحدد تحت طائمة  

جاز المشرع الفرنسي ضمف حاالت خاصة إذا كاف القاضي في أمة، تحميمو المصاريؼ والتعويضات الالز 
ف يستمع لرأي الخبير ويستطمع عمى ما توصؿ إليو أخضـ الفصؿ في الموضوع بصفة مباشرة ونيائية، 

 شفاىة أثناء الجمسة، وتدوف أقوالو في محضر يرفؽ بالممؼ.
ده القاضي في الحكـ اآلمر بالخبرة أما في الحاالت العادية يجب عمى الخبير وفقا لألجؿ الذي حد 

أما إذا تعدد الخبراء وتباينت مواقفيـ فعمى كؿ خبير اف مانة ضبط المحكمة، أأف يودع تقريره كتابة لدى 
يقدـ تقريره و ما توصؿ إليو، ودوف حاجة إلى  التبرير الذي ألـز  بو المشرع الجزائري الخبراء إذا اختمفت 

 .3آرائيـ حوؿ الخبرة

                                                 
1 - Art.275. C.p. c.fr : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents 
que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des 
parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu 
sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en 
l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de 
communication des documents à l'expert." 
2 - Art.272/1-2 Alinéa C.p. c.fr : " La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel 
indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour 
d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le 
premier président qui statue en la forme des référés." 
3- Art.282/ 1-2-3 Alinéa C.p. c.fr : "  Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge 
peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; 
 il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée 
par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. 
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المشرع المصري عمى أنو يجب اف يمنح لمخبير أجرة عمى المجيود الذي بذلو، فبعد أف   وذىب  
يعد المحضر ويضع تحت تصرؼ القضاء، يأمر ىذا األخير بمنح الخبير أجرتو، والتي تحدد عمى أساس 

 .1صعوبة الميمة والمصاريؼ  والنفقات  وقيمة الدعوى
الذي  المجيودلقاسـ بعد انتياء ميمتو تمنح لو أجرة عمى ف ابأالفقو االسالمي إليو  ذىب ىو ما  و  

جرتو مف المتقاسميف أالقاضي بمنح القاسـ أجرتو مف بيت الماؿ، وال يجوز لمقاسـ أف يأخذ  مرأبذلو،   وي
لقاضي بخالؼ ذلؾ، وقد روي أف عميا رضي اهلل عنو اتخذ قاسما، وجعؿ لو رزقا مف بيت ما لـ يأمر ا

يؿ المتقاسميف أجرة القاسـ، إذا لـ يكف في بيت الماؿ شيء، أو كاف ىناؾ مصاريؼ أىـ الماؿ، ويجوز تحم
   .2مف ذلؾ يجب دفعيا

 
ما نستنتجو في ىذا الفرع أف االستعانة بالخبرة ضروري إلنارة القاضي، وتسييؿ ميمتو في قسمة 

كاف رأي الخبير غير ممزما  الماؿ المشاع، وفي األغمب يحكـ القاضي بما يقرره محضر الخبرة، فحتى ولو
 إال أنو يبقى ضروري بؿ وفعاؿ لمعرفة كيفية إجراء القسمة.

وقد اتفؽ التشريع الجزائري والمصري والفرنسي في ضرورة توافر شرو معينة في الخبير القضائي،  
رورة ليكوف أىال لمخبرة، وأجازت كؿ التشريعات كذلؾ إمكانية االستعانة بأكثر مف خبير إذا دعت الض

 لذلؾ.
ما يميز التشريع الجزائري عف الفرنسي أف التشريع الجزائري أمر الخبراء حيف تعددىـ في قسمة  

الماؿ المشاع أف يعدوا تقريرا موحدا وفي حالة اختالفيـ فرض عمييـ تسبيب اختالؼ آرائيـ، وىذا ما ال 
حتى ولو كانت مختمفة  أراءىـبدوا الذي منح الحرية لمخبراء في القسمة أف ي الفرنسينجده في التشريع 

 ودوف الحاجة عمى تبرير ذلؾ.

                                                                                                                                                           

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est 
rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; 
 en cas de divergence, chacun indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre 
technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au 
rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier." 
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أف التشريع الجزائري منع الطعف في الحكـ اآلمر بإجراء الخبرة منفردا  ؾومف أوجو االختالؼ كذل 
، وأعطى الحؽ لمقاضي الفاصؿ في عـ الحكـ الفاصؿ في الموضوع، بينما أجاز المشرع الفرنسي ذلؾ

 بالخبرة. الطعف في الحكـ االمر
الجنسية والكفاءة والتأىيؿ، اشترط الفقو االسالمي المعاصرة  ة قانونيفي مقابؿ اشتراط التشريعات ال

الديف والعقؿ والبموغ، والمعرفة بأمور الحساب والمساحة، والعدالة وذلؾ ليقـو الخبير بميمتو عمى أحسف 
 وجو.

قتساـ الماؿ المشاع، ال في يد الشركاء مةالقضائية وسيوما نستخمصو في ىذا المطمب، أف القسمة  
 يتولى القضاء عممية القسمة باالستعانة بأىؿ الفف والمعرفة لمحرص عمى التقسيـ السميـ لمماؿ المشاع.إذ 

القسمة القضائية ال بد مف توافر شروط موضوعية تتمثؿ التبايف في اآلراء حوؿ  ولمجوء إلى 
الشريؾ في رافع الدعوى، والمصمحة واألىمية، وتوافر شروط شكمية وتوفر  صفة  ،القسمة، والطمب القضائي

ف تتوفر في عريضة دعوى القسمة، وشيرىا بالمحافظة العقارية أتتمثؿ في مجموعة مف البيانات التي يجب 
إذا كاف موضوع القسمة عقار، واتباع االجراءات المتطمبة قانونا، مف استفاء لشروط االختصاص القضائي 

في دعوى القسمة، وأف ترفع الدعوى ضد كؿ الشركاء، ويجب تكميفيـ بالحضور أماـ المحكمة  في الفصؿ
 المختصة ليكونوا ممزميف بما تقضي بو.

والقضاء بدوره يمجأ غالبا في دعوى القسمة إلى ذوي المعرفة والفف، خاصة في القسمات المعقدة،  
يريو في األجؿ المحدد، ولمقاضي السمطة التقديرية في إذ يعيف خبير أو اكثر ليعد مشروع القسمة، ويقدـ تقر 

األخذ أو عدـ األخذ برأي الخبير، غير أف يمتـز في ىذه  الصورة األخيرة بتسبيب رأيو في استعاد رأي 
 الخبير.

ة لمقضاء عمى الشيوع ومشاكمو ىي باالتفاؽ يالوسيمة المثال قوؿ أفنوفي حوصمة ىذا المبحث  
قتساـ الماؿ المشاع بينيـ وفقا لمشكؿ الذي حدده القانوف، ودوف الحاجة إلى المجوء إلى وديا بيف الشركاء ال

القضاء، ألف ما لـ يوجد نص قانوني أو اتفاؽ يقضي بالبقاء عمى الشيوع يبقى  مآؿ الشيوع ىو الزواؿ 
ف أمف شأنو  ف المجوء إلى الصورة الثانيأ اف حؽ طمب القسمة مكفوؿ بنص قانوني، كمبطريؽ القسمة، أل

سموؾ طريؽ القضاء القتساـ و يأخذ وقتا أطوؿ في رفع الدعوى إلى حيف الفصؿ نيائيا في دعوى القسمة، 
وخاصة رافع الدعوى والذي قد يكوف نصيبو ضئيؿ في الماؿ المشاع،   ،الماؿ مف شأنو أف يكمؼ الشركاء

مانة الضبط أى دالمالي الذي يودعو ل كالتسبيؽ ،خرى لمقضيةوتكميفو بالقياـ بالتبميغات والمصاريؼ األ
ما لـ يتقرر بيع الماؿ المشاع بالمزاد العمني  يؤدي إلى إثقاؿ كاىؿ الشريؾ ماديا،  ىذا المتعمؽ بالخبرة، 

 لعدـ إمكانية قسمتو.
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و باختالفيـ ولجوئيـ أاتفاؽ الشركاء، بميما كانت صورة القسمة التي تقضي عمى الماؿ المشاع، و 
و عيب، والذي مف شأنو أفال بد لتماـ القسمة وصحتيا أف تكوف القسمة خالية مف أي شائبة إلى القضاء، 

وسواء تعمؽ األمر بقسمة الماؿ المشاع رضاء أو  .فتح المجاؿ لمطعف فييا بأحد األوجو المقررة قانونايأف 
واألسس التي تخولو قضاء يجوز أف يطعف فييا بالوسائؿ المقررة قانونا، متى توافرت في الطاعف الشروط 

 .األطروحةمف   مف ىذا الباب الثاني فصؿلذلؾ، والتي سأتعرض ليا بشيء مف التفصيؿ في ال
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 الشيوع: أوجو الطعن في  القسمة التي تقضي عمى ثانيالفصل ال
 

ف، األولى تتمثؿ في اتفاؽ الشركاء فيما يتتجسد القسمة التي تقضي عمى الماؿ المشاع في صورت
بينيـ، لقسمة الماؿ المشاع، و القانوف رسـ شروط وشكؿ القسمة االتفاقية ووضع ضوابط ليا، والصورة 

في المجوء إلى القضاء وىذا الصنؼ الثاني بدوره وضو لو المشرع أحكاـ تضبطو،  الثانية لمقسمة تتمثؿ
ولكف قد يتخمؿ أحد ىذيف الصنفيف مف القسمة شائبة أو عيب، أو قد يتخمؼ ركف مف أركانيا ما يفتح 
زاوية لمطعف فييا، كما أف الحكـ الذي يقضي بقسمة قد ال يرضى بو أحد الشركاء، أو أف يطرأ عمى 

عادتيا مف جديد، أو أف الخبير الذي عينو القاضي إلعداد مشروع القسمة لـ القس مة  ما يجيز نقضيا وا 
ينجز العمؿ كما يجب، كما لو لـ يقسـ الماؿ كما يجب وفقا لؤلنصبة أو أنو أغفؿ نصيب أحد الشركاء 

ألوجو المقررة المتغيب عف القسمة، ما يجعؿ الحكـ القاضي بقسمة الماؿ المشاع معرض لمطعف بأحد ا
 قانونا.

وتختمؼ أوجو الطعف مف صورة لمقسمة ألخرى، بؿ وحتى تختمؼ أوجو الطعف في الصورة الواحدة 
في قسمة الماؿ المشاع، وذلؾ حسب العيب أو الركف الذي تخمؼ والذي جعميا معرضة لمطعف، سأحاوؿ 

، والتفصيؿ في كؿ الماؿ المشاع قسمةمف خبلؿ ىذا المبحث االلماـ بمختمؼ األوجو المتوقعة لمطعف في 
حالة يمكف أف تعتري أو تطرأ عمى قسمة الماؿ المشاع سواء كاف الطاعف ىو أحد الشركاء المتقاسميف، 

 أو مف لديو مصمحة في القسمة.
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 األول: أوجو الطعن في القسمة المقررة لمشركاء في الشيوع بحثالم
 

شرط مف شروطيا ما يعرضيا لمطعف، ومف أكثر األوجو  قد يتخمؿ القسمة  عيب ما أو يتخمؼ 
المقررة في القسمة والتي عالجتيا مختمؼ التشريعات بما في ذلؾ التشريع الجزائري  ىي األوجو المقررة 
لمقسمة كعقد، سأركز في ىذا المطمب عمى أوجو الطعف في القسمة االتفاقية لكثر المشاكؿ التي قد تثيرىا، 

لمطعف،  أما القسمة القسمة  التي يرتكبيا الشركاء إزاء بعضيـ البعض ما يعرضت الخروقا  ولتعدد 
القضائية فتحيط المتقاسميف بالعديد مف الضمانات أىميا أف القاضي طرؼ أجنبي عف الشيوع ىو الذي 
ا سيتولى القسمة وفقا لما يقضي بو القانوف، آخذ بعيف االعتبار حصة كؿ شريؾ في الشيوع، ومستعينا بم

يتضمنو تقرير أصحاب الفف والمعرفة مف الخبراء، بؿ ومف الضمانات أف أجاز التشريع االستعانة بأكثر 
 مف خبير في قسمة الماؿ المشاع.

والقسمة القضائية بالرغـ مف الضمانات التي تحيط بيا، إال أنيا تبقى حكـ فاصؿ في مسألة  
في األحكاـ القضائية، متى استوفى الحكـ شروط القسمة يجوز الطعف فيو وفقا الطرؽ المقررة لمطعف 

 الطعف بو واآلجاؿ القانونية التي حددىا المشرع.
والقسمة االتفاقية عقد البد النعقاده أف تتوافر شروطو الموضوعية مف توافؽ ورضا الشركاء عمى 

تفتح مجاؿ ف يكوف ىذا الرضا سميـ مف أي عيب أو شائبة مف شأنيا أف أاقتساـ الماؿ المشاع ويجب 
 لمطعف في القسمة

ومف األوجو المقررة لمطعف في القسمة االتفاقية الغبف، ىذا األخير الذي أفرد لو المشرع الجزائري  
نص خاص وتضمنو في أحكاـ الممكية الشائعة، ونظرا لخصوصية ىذا الوجو سأخصص لو فرعا خاصا 

لقضائية مستمدة مف األحكاـ العامة لمعقود، بو، بينما باقي األوجو األخرى المقررة لمطعف في القسمة ا
 عمى اعتبار أف القسمة االتفاقية عقد تنطبؽ عميو األحكاـ العامة في العقود.

وتتميز األوجو المقررة في الطعف في القسمة كعقد، أف بعضيا يؤدي إلى قابمية عقد القسمة 
كاء، أو أف أحد الشركاء استخدـ لئلبطاؿ، كأف يكوف رضا الشركاء معيب بغمط أو إكراه مف طرؼ الشر 

طرؽ احتيالية ليناؿ رضا الشركاء في القسمة، أو أف أحد الشركاء غير كامؿ األىمية ليبـر عقد القسمة مع 
 سائر الشركاء.

سأركز عمى أىـ األوجو المقررة لمطعف في القسمة والمنتشرة في الحياة العممية، والتي يتقرر 
 لقسمة التي تقضي عمى الماؿ المشاع.بموجبيا لصاحب الحؽ الطعف في ا
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 األول: الطعن في القسمة االتفاقية لمغبن المطمب
 

أجاز المشرع الجزائري لمشريؾ في الشيوع والذي لحقو غبف مف جراء القسمة أف يطعف فييا وفقا 
ف ، ولكف قبؿ التطرؽ إلى شروط الغبف في القسمة وكيفية الطع1مف القانوف المدني 732لنص المادة 

 فييا، يجدر بداية أف أعرؼ الغبف.
مف غبف وغبنا، غبنت الشيء غبنا أي نسيتو وضيعتو،  وغبف فيو أغفمو وجيمو،  الغبن لغة:

 والغبف النسياف، ويقاؿ كذلؾ أف الغبف ىو الضعؼ في الرأي.
غمبو والغبف في البيع والشراء الوكس، وغبنو في المبادلة أي خدعو، ويقاؿ غبنو في البيع والشراء 

َٰلَِك يَۡوُم  ٨ :"، قاؿ اهلل تعالى2ف يغبف القوـ بعضيـ بعضأفانغبف، والتغابف  يَۡوَم ََيَۡهُػُكۡم ِِلَۡوِم ٱۡۡلَۡهِعِۖ َذ
ًُ َسّيِ  ِ َويَۡػَهۡل َصَٰلِٗحا يَُكّفِۡر َعۡي َٰ ت َۡجۡرِم ِنو َۡحۡهَِاا َٔ ٱتلََّغابُِوِۗ َوَنو يُۡؤِنۢو بِٱَّللَّ ًُ َنََّٰ َُٰر َخَِِٰلِيَو  اهًِِو َويُۡخِلۡل ىَۡه

َ
ٱۡۡل

َٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَػِظيُم  بَٗخاۚ َذ
َ
 .09سورة التغابف اآلية  ٩فِيَاآ أ

لـ يعرؼ المشرع الجزائري الغبف مثؿ ما فعؿ مع باقي عيوب الرضا، واكتفى  الغبن في القانون: 
ف أنو ذلؾ التفاوت وعدـ بذكر شروطو وآثاره تاركا ميمة التعريؼ لمفقو القانوني، وعرؼ ىذا األخير الغب

تماـ العقد، إالتعادؿ بيف ما يأخذه طرؼ في مقابؿ ما يعطيو الطرؼ اآلخر في عقود المعاوضة وقت 
ويعرؼ أنو عدـ التعادؿ بيف األداءات المتقابمة في العقود التبادلية، بحيث يختؿ التوازف بيف المتعاقديف 

 نظر إلى سعر السوؽ.ويصبح بينيما فرؽ كبير يؤدي بطرؼ إلى خسارة بال
مف القانوف المدني عمى أنو" التفاوت وانتفاء  213بينما عرفو قانوف الموجبات المبناني في المادة 

التوازف بيف الموجبات التي توضع لمصمحة فريؽ، ولموجبات التي تفرض عمى الفريؽ اآلخر في العقود 
 ."3ذات العوض

                                                 
:"  يجوز نقض القسمة  الحاصمة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسميف أنو لحقو منيا غبف يزيد 732ؽ.ـ.ج  المادة  - 1

 عمى الخمس، عمى أف تكوف  العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة.
ميو أف يوقؼ سيرىا ويمنع القسمة مف جديد إذا أكمؿ ويجب أف ترفع الدعوى خبلؿ السنة التالية لمقسمة، ولممدعى ع 

 لممدعي نقدا أو عينا ما نقص مف حصتو."
دوف   ،، المجمد الثالث عشر، دار صادر لمنشرلساف العربابى الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظور،    -2

 .309ص   تاريخ نشر،
 ؽ.ـ.ع.ؿ. - 3
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ف يكوف أحدىما أقؿ مما أأحد العوضيف عمى  ىو النقص في الغبف وفي منظور الفقو االسبلمي
يساوي عند إبراـ العقد،  فيو مف جية الغابف تمميؾ بما يزيد عف قيمة الشيء، بينما مف جية المغبوف ىو 

 .1تمميؾ الماؿ بأكثر مف قيمتو
 

 : شروط الطعن في القسمة االتفاقية لمغبنالفرع األول 
 

البد مف توافر شروط، حددىا المشرع الجزائري في نص لجواز الطعف في القسمة االتفاقية لمغبف 
 وفي نصوص اخرى مف القانوف المدني وىي كاآلتي: 732المادة 

 
 يجب  أن تكون القسمة رضائية: أوال: 

ليتمكف الشريؾ مف الشيوع الطعف في القسمة يجب أف تكوف قد تمت رضاء وىذا ما نص عميو 
السالفة الذكر، فبل مجاؿ  732لحاصمة بالتراضي" مف المادة المشرع صراحة بقولو "يجوز نقض القسمة ا

لمطعف في القسمة القضائية لمغبف ألف المحكمة تسعى إلى التوزيع السميـ لمماؿ بيف الشركاء وليا أف تمجا 
لذوي المعرفة والفف مف الخبراء في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ كما ال يمكف الطعف في قسمة التصفية، ىذا الصنؼ 

ىو طريقة مف طرؽ قسمة الماؿ المشاع، إذ يتـ بيع الماؿ بالمزاد واقتساـ ثمف الماؿ بيف مف القسمة 
عمى أنو: "  ال يجوز الطعف  360الشركاء كؿ حسب حصتو، إذ نص المشرع في ىذا الصدد في المادة 

 بالغبف في بيع تـ بطريؽ المزاد العمني بمقتضى القانوف."
مف الحصانة لمتصرفات التي تجرى تحت أنظار الدولة،  واليدؼ مف ىذا المنع ىو إعطاء نوع 

سواء كاف القائـ عمى البيع القاضي أو محافظ البيع بالمزاد العمني، ويشترط في البيع بالمزاد الذي يحظر 
ف يتولى القضاء األمر بو ويتـ تحت إشرافو، وعمى ذلؾ المزاد الذي ينظمو الشركاء أالطعف فيو لمغبف، 
إرادتيـ ال يسري عميو ىذا المنع و ال تشممو الحصانة التي قررىا القانوف، وبالتالي  في الشيوع بمحض 

 .2يجوز الطعف في البيع عمى أساس الغبف متى توافرت شروطو األخرى
مف القانوف المدني فقرة  845وىو نفس الموقؼ الذي تبناه المشرع المصري إذ نص في المادة  

لحاصمة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسميف أنو قد لحقو غبف يزيد أولى عمى أنو "يجوز نقض القسمة ا
"  فيقتصر نطاؽ الطعف في 3عف الخمس، عمى أف تكوف العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة

                                                 
 .22، ص2010وف المدني دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر، طبعة محمود عمى الرشداف، الغبف في القان - 1
 .45محمود عمي الرشداف، المرجع السابؽ، ص  - 2
 ؽ.ـ.ـ. - 3
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القسمة لمغبف عمى قسمة التراضي دوف قسمة القضاء، ودوف قسمة الميايأة كذلؾ ألنيا قسمة وقتية، 
 .1نظر عف طبيعة الماؿ عقار كاف أو منقوؿوتنقض القسمة بغض ال

وذىب المشرع األردني بدوره إلى جواز الطعف في القسمة الرضائية، وأجاز لمشريؾ المغبوف أف  
مف القانوف   1050يطمب مف المحكمة فسخ القسمة االتفاقية إذا لحقو غبف فاحش، إذ نص في المادة 

ي قسمة الرضا أف يطمب مف المحكمة فسخ القسمة األردني عمى أنو:" يجوز لمف لحقو غبف فاحش ف
عادتيا عادلة." فبالرغـ مف الصياغة المختمفة إال اف المشرع الجزائري يتفؽ مع نظيره الجزائري في  وا 

 .2مكانية الطعف في القسمة الرضائية إذ لحؽ أحد الشركاء المتقاسميف غبف فاحش‘
ف أجاز نقض القسمة لمغبف إذ نص في المادة وساير المشرع الميبي نظيره الجزائري والمصري بأ

مف القانوف المدني عمى أنو." يجوز  نقض القسمة الحاصمة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسميف أنو  849
 قد لحقو غبف يزيد عمى الخمس، عمى أف تكوف العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة."

مف القانوف المدني ولـ يحدد  889لقسمة ضمف المادة كما نظـ المشرع الفرنسي أحكاـ الغبف في ا
عمى خبلؼ المشرع الجزائري نوع القسمة التي يجوز الطعف فييا لمغبف، واكتفى بذكر أحقية الشريؾ 

 المتقاسـ في الطعف في القسمة، ومقدار الغبف وكيفية حسابو.
وى التي يرفعيا تجدر االشارة في ىذا الصدد أف المشرع الفرنسي صنؼ الغبف ضمف الدعا

وليس  لنقض القسمة مثمما فعؿ نظيره الجزائري والذي أجاز  3الشريؾ المتقاسـ ضد الشركاء لتكممة الثمف
لمشريؾ نقض القسمة لمغبف وطمب إعادة القسمة مف جديد ما لـ يقـ أحد سائر الشركاء بتكممة حؽ 

، وبيذا  الفعؿ يكوف المشرع الفرنسي قد أعطى الشريؾ المغبوف ليساوي حصتو الشائعة في الماؿ المقسـو
جاز لمشريؾ الغبوف فقط حؽ طمب تكممة أيستوجب نقضيا، إذ ال حصانة لمقسمة  حتى ولو شابيا غبف 

                                                 
 .177نبيؿ ابراىيـ سعد، الحقوؽ العينية األصمية، في القانوف المصري والمبناني، دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، ص   -1
 .154سابؽ، صوليد نجيب القسوس، المرجع ال - 2

3 - PHILIPPE Malaurie,opt cit , p 483. 
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، ويعتبر ىذا استثناء عف القاعدة العامة، فاألصؿ أف الغبف في عقد البيع يتيح 1الثمف سواء نقدا أو عينا
 .2، يجيز لممتقاسـ طمب تكممة الحصة فقططمب إبطاؿ العقد، بينما في عقد القسمة

واليدؼ مف تمكيف المتقاسـ المغبوف بطمب  تكممة الحصة  في منظور جانب مف الفقو، إعطاء  
صبلح  استقرارية لمقسمة  وعدالة بيف الشركاء لتمكينيـ مف حصصيـ كاممة بالنظر إلى سيؿ كؿ متقاسـ وا 

 .3الضرر لمغبف في القسمة يكوف بطمب تكممة حصتو
أما موقؼ الفقو االسبلمي فقد تبايف مف جواز الطعف في القسمة الرضائية لمغبف مف عدمو، فمف 
الفقو اإلسبلمي مف يرى جواز الطعف بالغبف لمقسمة اإلجبارية و القضائية،  إذ يرى جميور الحنفية 

ي القسمة ومالـ يتنازؿ ، ويبرروف موقفيـ أنو يشترط العدؿ ف4والمالكية والحنابمة جواز نقض القسمة لمغبف
الشريؾ عف شيء بطيب نفس منو، يكوف لو أف ينقض القسمة القضائية لمغبف، ألف القضاء  مشروط 

 بالعدالة، واختبلؿ التوازف بيف الشركاء في الماؿ المقسـو يعرض القسمة لمنقض.
الحنفية،   أما الموقؼ الثاني يرى عدـ جواز الطعف في القسمة القضائية لمغبف، يرى بيذا بعض

وحجتيـ في ذلؾ أف الشريؾ في الشيوع إذا أقر باستفائو لحقو فبل يجوز لو الطعف في القسمة القضائية، 
ذا قاـ بذلؾ فيكوف قد تناقض مع نفسو فمف جية ىو يقر بوصوؿ حقو كامبل إليو، ومف جية أخرى  وا 

بؿ دعوى الشريؾ في الشيوع يطعف في القسمة بسبب غبف لحقو، ويضيؼ ىذا االتجاه أنو يجب أف ال تق
 لمغبف في القسمة القضائية.

ويرى بعض الحنفية والشافعية جواز نقض القسمة الرضائية لمغبف، ألف القسمة عندىـ إفراز  
، ويرى كذلؾ الحنابمة جواز نقض 5وليس بيع، ويرى كذلؾ المالكية إذا كاف في القسمة تعديؿ وتقويـ

 بنصيبو بعد القرعة، سواء كانت القسمة رضاء أو قضاء. القسمة لمغبف، إذا لـ يرضى الشريؾ
                                                 

1  - Art 889C.p. c.fr : " Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus 
du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, 
soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à 
l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du 
partage." 
2  -  PHILIPPE Malaurie, LAURENT Ayes, PIERRE-YVES Gauthier, les contras 
spésciaux,2eme édition, édition juridiques associés 2005, p145. 
3  - PHILIPPE Malaurie,opt cit , p 484 
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واستدؿ ىذا الرأي اف المعادلة شرط أساسي في القسمة الرضائية،  وقسمة األشياء المتفاوتة مف 
حيث القيمة بالتساوي بيف الشركاء، فيو غبف يستوجب نقض القسمة، فمو تراضى الشركاء عمى قسمة، 

 عادلة، في حيف كانت عمى غير ذلؾ فيي تستوجب النقض.ف القسمة أوكاف رضاىـ مبني عمى 
وذىب رأي آخر بالقوؿ أنو حتى القسمة الرضائية ال يجوز نقضيا،  وىو قوؿ بعض الحنفية 
ورأي المالكية إذا لـ يكف في القسمة تعديؿ أو تقويـ،  وىو قوؿ الحنابمة إذا ارتضى الشركاء بالقسمة بعد 

 نقض القسمة لمغبف. القرعة، فبل يصوغ ليـ بعد ذلؾ
وحجتيـ في ذلؾ أف القسمة كالبيع وارتضاء الشريؾ بما اشتراه ىو رضاء بذلؾ التفاوت في  

المبادلة بالتالي ال يجوز نقضيا لمغبف، فإذا رضي الشريؾ بما آؿ إليو بعد القسمة فبل يجوز نقضو ولو 
 كاف أقؿ مف حقو.

مة القضائية إذا اثبت الشريؾ انو لحقو غبف والراجح في ىذه األقواؿ ىو جواز الطعف في القس
فاحش، بينما القسمة الرضائية يكوف الطعف فييا مطمقا بالغبف عند جؿ الفقياء وعند المالكية إذا كاف فييا 

 .1تعديؿ وتقويـ
 

 يجب أن يصل الغبن في القسمة إلى الخمس وقت إجرائيا ثانيا: 
ة االتفاقية لمغبف أف يبمغ الغبف مقدار  ما يزيد اشترط المشرع الجزائري لجواز الطعف في القسم 

مف القانوف المدني عمى أنو :"  يجوز نقض القسمة   732عف الخمس إذ نص في الفقرة األولى مف المادة 
الحاصمة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسميف أنو لحقو منيا غبف يزيد عمى الخمس، عمى أف تكوف  العبرة 

 ء وقت القسمة."في التقدير بقيمة الشي
فالمشرع الجزائري حدد مقدار الغبف بما يزيد عف الخمس، ولمتأكد مف وقوع الغبف في القسمة ال بد 
، وتحديد نصيب كؿ شريؾ في الشيوع، ولمقياـ بيذه الميمة بدقة  مف تقدير وتقييـ الماؿ المشاع المقسـو

لذي وضعو الشركاء في عقد القسمة، يتولى الخبير تدير الماؿ وتحديد الحصص، وال يأخذ بالتقدير ا
ومثاؿ ذلؾ أف يكوف ىناؾ ثبلثة شركاء يممكوف عقار بالتساوي، عمى اف يكوف لكؿ شريؾ منيـ الثمث وتـ 

دج(  فمكي يتحقؽ الغبف يجب أف تنزؿ  9.000.000تقدير العقار بقيمة تسعة مبلييف دينار جزائري ) 
عف أربعة أخماس حتى يكوف مغبونا بمقدار يزيد عف  قيمة الماؿ المفرز الذي وقع في نصيب الشريؾ

الخمس، فاألصؿ إذا بيع العقار ووقت القسمة أف يأخذ الشريؾ ثبلثة مبلييف دينار جزائري 
دج(  2.400.000دج(، فإذا أخذ الشريؾ أقؿ مف  مميونيف وأربعة مبلييف دينار جزائري )3.000.000)

                                                 
 .373محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 1
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عاد ة القسمة، أما إذا أخذ ما يقابؿ ىذه القيمة أو ما يزيد عنيا يكوف قد وقع في غبف يستوجب  النقض وا 
 فبل يجوز لو أف يطعف في القسمة لمغبف.

و تكوف العبرة في تقدير الماؿ المشاع وفقا لما يحدده الخبير العقاري وليس تقدير األطراؼ، ألنو 
ي عقد القسمة بقيمة تقؿ عف قد يقع وأف يكوف الماؿ محدد بقيمة مالية معينة، ويقـو األطراؼ بالتصريح ف

القيمة الحقيقية لمماؿ المشاع محؿ القسمة، بالتالي تقؿ قيمة الحصة التي ستؤوؿ لمشريؾ بعد القسمة، ألف 
 تقدير الغبف يكوف بتقدير الماؿ المشاع، ويتغير بتغير قيمة الماؿ محؿ القسمة.

لقسمة وىذا ما نص عميو واشترط المشرع الجزائري في تقدير أف الغبف يكوف وقت إجراء ا 
السالفة الذكر، وال يعتد بقيمة الماؿ إذا ارتفعت في وقت الحؽ لمقسمة، فقد  732صراحة في نص المادة 

، ومثاؿ ذلؾ أف ترتفع قيمة العقار في المثاؿ السابؽ بنسبة  تطرأ ظروؼ تؤثر في قيمة الماؿ المقسـو
 .1معينة بسبب تزايد الطمب عمى العقار

رة في ىذا الصدد اف المشرع الجزائري حينما نظـ الغبف في  قسمة الماؿ المشاع، وتجدر االشا 
أجاز نقضيا إذا لحؽ الشريؾ المتقاسـ غبف يزيد عف الخمس بغض النظر عف طبيعة الماؿ محؿ القسمة 
عقار كاف أو منقوؿ، وىذا عمى خبلؼ الغبف في البيوع والذي أجازه المشرع إذا وصؿ لنفس القدر ولكف 

، وحسف ما فعمو المشرع ألف الغبف ال يكوف في العقارات بؿ حتى في المنقوالت 2قط في البيوع العقاريةف
ف كاف الشيوع يكوف بصورة منتشرة في  كما أف الممكية الشائعة قد تشتمؿ عمى عقارات و منقوالت، وا 

 العقارات نظرا لقيمة العقار المادية والمعنوية.
ائري أنو لـ يربط الغبف باالستغبلؿ مثمما فعؿ في األحكاـ العامة ومما يثنى عمى المشرع الجز  

لمعقود، وبالرغـ مما يراه الفقو باف الغبف واالستغبلؿ وجياف لعممة واحدة كوف االستغبلؿ يشكؿ العنصر 
، إال أنو اكتفى عمى اقتصار جواز نقض القسمة 3المعنوي والنفسي، بينما الغبف يشكؿ العنصر المادي

 عيار المادي فقط.عمى الم
، إذ اشترط كؿ مف التشريعيف السالفة الذكر 845صري في المادة ونفس الموقؼ تبناه المشرع الم

أف يكوف الغبف بمقدار يزيد عف الخمس، ويعتد في تقدير نسبة الغبف في حصة الشريؾ في مجموعيا، فمو 
ار ما آؿ لمشريؾ مف قسمة كؿ اشتممت األمواؿ الشائعة عمى عقارات ومنقوالت، فيأخذ بعيف االعتب

                                                 
 .904عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  - 1
:" إذا بيع عقار بغبف يزيد عف الخمس، فممبائع الحؽ في طمب تكممة الثمف إلى أربعة أخماس ثمف 358ؽ.ـ.ج المادة  - 2

 المثؿ.
 بف يزيد عف الخمس، أف يقـو العقار بحسب قيمتو وقت البيع."ويجب لتقدير ما إذا كاف الغ

 .58، أحمد خالدي المرجع السابؽ، ص 365محمد المنجى، المرجع السابؽ، ص  - 3
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األمواؿ في مجموعيا ال في ماؿ محدد، فمو وقع شريؾ في غبف في قسمة عقار مف العقارات وعوض عف 
ما لحقو مف تفاوت في عقار أو منقوؿ ضمف نفس األمواؿ الشائعة، فبل مجاؿ لرفع دعوى الغبف، ألف 

يس ماؿ معيف بالذات، ىذا إف اشتممت الشيوع العبرة في تحديد الغبف ضمف قيمة كؿ األمواؿ الشائعة ول
عمى عدة أمواؿ، أما إذا تضمف عيف مشاعة محددة بالذات ولحؽ الشريؾ المتقاسـ غبف، جاز لو نقضيا 

 إذا توافرت شروط الطعف في القسمة لمغبف.
ووقت تحديد الغبف وقيمة األمواؿ يكوف وقت إجراء القسمة وليس وقت بدا الشيوع  أو في وقت 

حؽ عف تماـ القسمة أو وقت رفع دعوى القسمة، ألف قيمة الماؿ تتغير مف وقت آلخر وفقا لظروؼ ال
معينة بالزيادة أو النقصاف، لدى يكوف مف األصوب لتحديد إذا ما وقع غبف أـ ال أف يتولى تحديد القيمة 

اء في الشيوع بالنظر وتقدير الماؿ خبير ينتدب لمقياـ بيذه الميمة، وذلؾ لتحقيؽ المساواة بيف الشرك
 .1لحصة كؿ شريؾ في الماؿ المشاع

ويقـو الغبف في القسمة وفقا لمتشريع األردني بدوره عمى أساس مادي،  ولكف المشرع األردني لـ  
يحدد مقدار الغبف بنصو "غبف فاحش"، وحددت مجمة نقابة المحاميف الغبف الفاحش عمى أنو الغبف الذي 

 ت، وعمى نصؼ العشر في العروض والعشر في الحيوانات.يزيد عف الخمس في العقارا
مف القانوف  1050وما يميز المشرع األردني أنو ربط الغبف بالتغرير وىو ما نص في المادة   

المدني  السالفة الذكر، إذ يشترط لمطعف في القسمة الرضائية لمغبف أف يكوف الغبف مقترنا بالتغرير أي 
ف تكوف تمؾ الوسائؿ أي تحمؿ الشريؾ المتقاسـ عمى توقيع عقد القسمة، و استعماؿ وسائؿ احتيالية الت

:" إذا غرر أحد العاقديف باآلخر 145الدافعة لمرضاء بالقسمة، إذ نص في المادة مف القانوف المدني 
عمى أنو:" ال  149وتحقؽ اف العقد تـ بغبف فاحش كاف لمف غرر بو فسخ العقد." ونص كذلؾ في المادة 

 " 2عقد بالغبف الفاحش ببل تغرير إال في ماؿ المحجور وماؿ الوقؼ وأمواؿ الدولة.يفسخ ال
كـ أف المشرع األردني لـ يمنح القسمة االتفاقية حصانة مثؿ ما فعؿ المشرع الفرنسي، إذا أجاز  

 تراضى الشركاء عمى ذلؾ إذ نص في اذإلمشركاء باتفاقيـ عمى فسخ القسمة والرجوع إلى حالة الشيوع  
مف القانوف المدني عمى انو :" ال يسوغ الرجوع عف القسمة بعد تماميا، إال أنو يجوز لجميع  1048المادة 

عادة المقسـو مشتركا بينيـ كما كاف. قالتيا برضاىـ وا   "3الشركاء فسخ القسمة وا 
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إف الغرض األساسي مف القسمة ىو التخمص مف حالة الشيوع ومف مساوئيا ألنيا حالة غير 
فييا وينجر عنيا العديد مف المشاكؿ، وبيذا النوع مف األحكاـ يكوف المشرع األردني قد فتح زاوية  مرغوب

 لمشركاء في الشيوع لمتراجع عف القسمة، كما أنو جرد عقد القسمة مف قوتو االلزامية.
غبف في أما المشرع الفرنسي فقد حدد معيارا ماديا مختمفا عف نظيره الجزائري، إذ اشترط أف يبمغ ال

، وىذا عمى خبلؼ المشرع الجزائري الذي اشترط نسبة 1بمقدار ما يزيد عف الربع  قسمة الماؿ المشاع
 تزيد عف الخمس، واشترط المشرع الفرنسي في حساب الغبف أف يكوف وقت القسمة.

أما مقدار الغبف وفقا لمفقو االسبلمي فيو محؿ خبلؼ، فالشافعية ال يميزوف بيف الغبف الفاحش 
والغبف اليسير و ال يضعوف معيارا محددا ولكنيـ يأخذوف برأي أىؿ الفف والمعرفة ليتبيف إذا ما وقع 
لمشريؾ غبف يستوجب النقض أـ ال، فمو كاف الشريؾ المغبوف يستحؽ ألؼ ذراع ثـ حسب ما آؿ إليو  مف 

 القسمة فوجد ما دوف ذلؾ جاز لو الطعف في القسمة.
االسبلمي إلى ضرورة التفرقة بيف الغبف اليسير والغبف الفاحش، وىو  بينما ذىب البقية مف الفقو

يرجحوف ما ذىب إليو الشافعية في ضرورة االستعانة بالخبراء لتقييـ الماؿ المشاع وتقدير الغبف، ووفقا 
لرأييـ ما جرى العرؼ عمى اعتباره غبف فاحش، فإنو يكوف غبف مستوجب لنقض القسمة، وما ال يعتبر 

 ش فبل يجوز أف تنقض بو القسمة.غبف فاح
ولمعرفة قدر الغبف ال بد مف المقارنة بيف ما يستحقو الشريؾ فعبل في الماؿ المشاع وفقا لحصتو، 
مع ما أخذه  فعبل نتيجة القسمة، وتكوف العبرة بوقت إجراء القسمة ال بوقت االدعاء بالغبف او وقت نشوء 

 رة.الشيوع واألسعار المتداولة والظروؼ المؤث
إف ما سمؼ ذكره ىو خبلؼ بيف الفقياء عف الخبلؼ بيف جواز الطعف لمغبف اليسير أو  الغبف 
الفاحش أما عف الحد الفاصؿ بيف الغبف الفاحش واليسير، أو ما نعبر عنو نحف بمعيار التفرقة بيف الغبف 

 الفاحش والغبف اليسير فيو عمى ثبلث اتجاىات:
المالكية وىو ما شاع عند الحنابمة أف تحديد الغبف إذا ما  يرى الشافعية وبعض الحنفية وبعض

ف معامبلت الناس وتداوالتيـ ىي التي تفرض أكاف يسيرا او فاحشا يعود لمعرؼ والعادة وتبريرىـ في ذلؾ 
ما إذا كاف ذلؾ التفاوت بيف الشركاء فاحشا بالنظر إلى حصتيـ  الشائعة أو غبف يسير، واستندوا إلى 

                                                 
1  - Art 889C.p. c.fr : " Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus 
du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, 
soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à 
l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du 
partage." 
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والذي لـ يحدد مقدار الغبف،" غبف المسترسؿ حراـ")أخرجو الطبراني مف حديث أبي أمامو  الحديث الشرؼ
 بسند ضعيؼ( و أف ما لـ يرد النص بشأنو يرجع إلى العرؼ.

ذىب جميور الحنفية إلى أف معيار تحديد الغبف الفاحش مف اليسير يعود لرأي أىؿ الفف والمعرفة 
ال يكوف محؿ خبلؼ بيف الخبراء بؿ يرى جميعيـ تحققو إذا ما وجد  ، ووفقا العتقادىـ اف الغبف الفاحش 

 في نصيب أحد الشركاء وأف ما يدخؿ في تقويـ الخبراء ىو الغبف اليسير الختبلفيـ فيو.
ذىب أنصار ىذا االتجاه إلى القوؿ بانو يجب وضع نصيب معيف محدد ليكوف مرجعا لتحديد ما  

في الشيوع ىو غبف فاحش أـ يسير فمنيـ مف يرى أف معيار الغبف إذا كاف التفاوت الذي لحؽ الشريؾ 
ىو الثمث وىذا ما قاؿ بو االماـ مالؾ وابف موسى مف الحنابمة، ومنيـ مف يحدده بما يزيد عف الثمث أو ما 
يساوى الربع فأكثر وبيذا قاؿ بعض المالكية، ومنيـ ما يحدده بالخمس أو أكثر  وىو قو بعض الحنابمة 

 المالكية. وبعض مف
ومف الفقياء مف يتفؽ مع ىذا االتجاه في ضرورة وضع حد يقاس إليو لمعرفة مقدار الغبف يسيرا 
كاف أو فاحشا، ولكنو يحدد الغبف بمقادير مختمفة، فيحدد بالخمش في العقارات، والعشر في الحيوانات 

 .1ونصؼ العشر في عروض التجارة
يج  في تنظيمو لمغبف  في القسمة، الموقؼ الذي تبناه تجدر االشارة إلى أف التشريع الفرنسي ن

الفقو االسبلمي، ففي الوقت الذي اشترط فيو ىذا األخير أف يكوف الغبف فاحشا ليجوز لمشريؾ نقض 
القسمة، رفع المشرع الفرنسي مف مقدار الغبف ليكوف ما يزيد عف الربع، ويكوف بذلؾ قد اعطى حماية 

ركاء، بؿ وحتى جعؿ الغبف إف وجد وتـ التحقؽ منو وسيمة في يد الشريؾ في لعقد القسمة المبـر بيف الش
عادة إجرائيا مف جديد، وىو الرأي الراجح لدى الفقو  الشيوع لطمب تكممة الثمف ال لنقض القسمة وا 
عادتيا مف جديد سواء تعمؽ األمر  اإلسبلمي الذي أيد فكرة تكممة حصة الشريؾ عوض إبطاؿ القسمة وا 

 االتفاقية أو القضائية.بالقسمة 
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 كيفية الطعن في القسمة  لمغبن واآلثار المتربة عنو الفرع الثاني: 
 

 كيفية الطعن في القسمة لمغبن: أوال:
ف يرفع دعوى عمى سائر أيشترط لمطعف في القسمة لمغبف أف يقـو الشريؾ المغبوف في القسمة 

روط رفع الدعوى المقررة قانونا، واحتراـ االجراءات الشركاء في القسمة، وعمى ذلؾ ال بد أف تتوفر ش
واآلجاؿ الخاصة بدعوى الغبف، وعمى مف ادعى بالغبف أف يثبت بكافة وسائؿ االثبات أف ما لحقو ىو 
غبف يزيد عف الخمس، ولو أف يطمب خبرة قضائية لتقييـ الماؿ المشاع وقت القسمة وتقدير ما إذا لحؽ 

 الشريؾ غبف يزيد عف الخمس.
 

 رفع دعوى الغبن في القسمة -1
يجب عمى الشريؾ المتقاسـ الذي لحقو غبف مف جراء القسمة أف يرفع دعوى غبف عمى سائر  

الشركاء، فالمدعى في دعوى الغبف ىو الشريؾ المغبوف الذي لحقو تفاوت واختبلؿ بالنظر إلى الحصة 
 لمتقاسميف.التي يممكيا في الشيوع، أما المدعى عميو ىـ سائر الشركاء ا

فبل بد اف تتوافر في رافع الدعوى صفة الشريؾ المتقاسـ ولو أف يقدـ عقد القسمة االتفاقية كدليؿ 
عمى أف القسمة شممتو، ولكنيا لـ تكف منصفة بحقو بالنظر إلى حصتو في الشيوع،  ويشترط في رافع 

ف لـ تتوافر ينوب عنو ممثمو القانوني، وذلؾ لعدـ فتح المجاؿ  الدعوى أف تكوف لو األىمية القانونية، وا 
لباقي الشركاء لمدفع في الدعوى بالبطبلف لعدـ توافر األىمية في المدعى، ويجب أف تكوف لو مصمحة 
والتي تستخمص مف عريضة الدعوى في الطمبات،  وىي اليدؼ المرجو مف رفع دعوى الغبف، وىو إما 

اس ، ليتصبح القسمة عادلة أو لو اف يطمب إعادة تكممة حصة الشريؾ المتقاسـ المغبوف إلى أربعة أخم
إجراء القسمة وفي ىذه الحالة يتولى القضاء إجراءىا وذلؾ باالستعانة بالخبرة نظرا لدورىا الفعاؿ في إنارة 

 الضوء أماـ القضاء خاصة في تقييـ األشياء وتقدير الحصص. 
، بعريضة موقعة ومؤرخة مرفقة بكافة وترفع دعوى الغبف وفقا ألشكاؿ المقررة لمعريضة االفتتاحية

األسانيد التي تثبت ادعاءات الشريؾ المغبوف، ويجب عمى رافع الدعوى اف يقـو بشير العريضة 
 االفتتاحية بالمحافظة العقارية، إذا تعمؽ األمر  بعقار  تحت طائمة عدـ قبوؿ الدعوى شكبل.

بف اشترط المشرع الجزائري أجبل محدد زيادة عمى الشروط الشكمية التي تشترط في رفع دعوى الغ
 .1لرفع ىذه الدعوى وىو أجؿ سنة يبدأ سريانيا مف تاريخ إجراء القسمة

                                                 
بلؿ السنة التالية لمقسمة، ولممدعى عميو أف يوقؼ الفقرة الثانية:" ويجب اف ترفع الدعوى خ  732ؽ.ـ.ج المادة   -  1

 سيرىا ويمنع القسمة مف جديد إذا اكمؿ لممدعى نقدا او عينا ما نقص مف حصتو."
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تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو يشترط في رفع دعوى مف شريؾ في الشيوع ، أف يستصدر 
بفعؿ الوفاة وتسمى  شيادة تثبت انتقاؿ ممكية الماؿ إليو، وذلؾ في األمواؿ التي تؤوؿ ألشخاص مشاعة

مارس  25مؤرخ في  76/63مف المرسـو  91بالشيادة التوثيقية إذ ينص المشرع الجزائري في المادة 
المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري :"كؿ انتقاؿ أو انشاء  أو انقضاء لحقوؽ عينية عقارية بمناسبة  1976

 ."99المحدد في المادة أو بفعؿ الوفاة يجب أف يثبت بموجب شيادة توثيقية في األجؿ 
مف ذات المرسـو :"آجاؿ إتماـ اإلجراء يحدد بالنسبة لمشيادات الموثقة  99كما تنص المادة 

أشير إذا كاف أحد  4بشيريف ابتداء مف اليوـ الذي يقدـ فيو االلتماس إلى الموثؽ ويرجع ىذا األجؿ إلى 
  المعنييف يسكف بالخارج."

لنزاعات وضجة في األوساط القضائية، فمف القضاة مف يعتبرىا ىذه الشيادة أثارت العديد مف ا
تزيد تشريعي، ومنيـ مف أخذ بيا ورفض الدعاوى التي ترفع مف الشركاء في الشيوع، والذيف لـ تتوفر 
لدييـ ىذه الشيادة، إلى أف تدخمت المحكمة العميا في قرار ليا  وأكدت عمى أف الشيادة التوثيقية التي 

بتاريخ  463305رط في مواجية الغير ال بيف الشركاء في الشيوع وىذا في قرار رقـ سمؼ ذكرىا تشت
10/09/20081. 

وحسب رأينا المتواضع أف ىذه المادة ال تزاؿ إلى حد اليـو تثير العديد مف المشاكؿ، كوف قضاة 
ة ىي حالة الوفاة وأف المحكمة العميا فسروا عمى أف الحالة الوحيدة التي ينتقؿ فييا الماؿ مشاعا بعد الوفا

الشركاء في الشيوع ال يطمب منيـ استصدار ىذه الشيادة إذا تعمؽ األمر بنزاع بيف شركاء في الميراث، 
 أما في نزاعات مع الغير فيجب توفر ىذه الشيادة.

ف كانت المصدر الغالب لمشيوع، إال أنيا  إف حالة الميراث وعمى خبلؼ ما يعتقد البعض وا 
وحيد لو، فمصادر الشيوع ىي نفسيا أسباب اكتساب الممكية بمختمؼ أنواعيا، منيا ليست المصدر ال

السالفة الذكر، بالتالي تبقى الشيادة التوثيقية قيد لرفع الدعوى  91الوصية التي تنطبؽ عمييا أحكاـ المادة 
  بيف الشركاء في الشيوع إذا كاف مصدر الشيوع وصية مف شخص خصص ماؿ معيف  ألشخاص آخريف

 عمى أف يكوف لكؿ مف الموصى ليـ حصة عمى الشيوع في الماؿ الموصى بو.

                                                 
بتاريخ  463305رقـ قرار ، 2008الغرفة العقارية، الجزء الثالث  لسنة  –مجمة قضائية لممحكمة العميا عدد خاص  -  1

ترط الشيادة التوثيقية بيف الشركاء في الشيوع، ميما كانت طبيعة الدعوى بينيـ، تشترط المبدأ أنو ال تش :"10/09/2008
 الشيادة التوثيقية في مواجية الغير، األجنبي عف الميراث." 
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ويتـ الطعف في القسمة لمغبف وفقا لمتشريع المصري برفع دعوى قضائية وىو ما نص عميو في 
مف القانوف المدني:" يجب أف ترفع الدعوى في خبلؿ السنة التالية   845الفقرة الثانية مف المادة 

فمو كاف في القسمة مثبل عدة شركا  ،الدعوى القضائية مف الشريؾ المغبوف دوف سواه"، وترفع 1لمقسمة
ف أولحؽ بعضيـ غبف فبل يجوز لمف لـ يمحقو غبف يزيد عف الخمس أف يرفع دعوى غبف، كما يجب 

، وىو نفس الموقؼ الذي تبناه المشرع األردني في 2ترفع الدعوى خبلؿ أجؿ سنة مف تاريخ إجراء القسمة
عادة القسمة إذا لـ ترفع خبلؿ سنة مف   1050ادة الم الفقرة الثانية بنصيا:" ال تسمع دعوى الفسخ وا 

 تاريخ القسمة"

بالتالي اشترط القانوف األردني عمى الطاعف أف يتقدـ بطمب أماـ القضاء لفسخ القسمة لمغبف،  
الذي آؿ إليو وىذا ما نص ويسقط حؽ الشريؾ في فسخ القسمة إما بموتو أو بتصرفو في الجزء الفرز 

مف القانوف المدني األردني بنصيا:" يسقط الحؽ في الفسخ بالتغرير والغبف  150عميو المشرع في المادة 
الفاحش ويمـز بموت مف لو الحؽ في الفسخ وبالتصرؼ في المعقود عميو كمو أو بعضو تصرفا يتضمف 

 اإلجازة وبيبلكو عند استيبلكو وتعيبو وزيادتو."
ر اإلشارة في ىذا الصدد  إلى أف الغبف  وفقا لمتشريع األردني  جعمو سبب لمفسخ وليس تجد 

سبب لئلبطاؿ مثمما فعؿ نظيره الجزائري والمصري، ويسقط حؽ الفسخ بموت الشريؾ أو بتصرفو في 
الجزء الذي آؿ لمشريؾ، وقد عارض الدكتور أحمد فبلح عبد البخيت ىذا الموقؼ الذي تبناه المشرع 

ألردني واعتبر اف تصرؼ الشريؾ في الجزء الذي آؿ إليو بعد القسمة ليس بمثابة  إجازة ضمنية خاصة ا
إذا كاف الشريؾ المغبوف ال يعمـ بأف لو الحؽ في فسخ القسمة التي تـ إجراؤىا بسبب الغبف الذي لحقو، 

عينا أو نقدا عمى وبأف المشرع األردني لـ ينص صراحة عمى إمكانية تكممة حصة الشريؾ المغبوف 
 .3خبلؼ التشريع المصري والتشريع السوري

أما المشرع المبناني فالرغـ مف أنو لـ ينص صراحة عمى جواز نقض القسمة الحاصمة بالتراضي عمى  
غرار ما فعؿ نظيره الجزائري والمصري، إال أنو يجيز ذلؾ وفقا لمقواعد العامة لمعقود، ولكف ما يميز 

و زيادة عمى المعيار المادي لمغبف أضاؼ معيار معنوي آخر وىو عنصر االستغبلؿ، المشرع المبناني أن

                                                 
 ؽ.ـ.ـ. - 1
 .904عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .255أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 3
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إذ يجب لجواز الطعف في العقود بما في ذلؾ عقد القسمة أف يكوف االختبلؿ غير االعتيادي في القسمة 
 .2أو عدـ خبرة المتقاسـ المغبوف 1استغبلؿ طيش نتيجة

عوى لمغبف مف الشريؾ في الشيوع ليقـو سائر كما اشترط المشرع الفرنسي بدوره أف ترفع د
الشركاء بتكممة ما لحؽ الشريؾ مف غبف، عمى أف يكوف مقدار الغبف الذي لحؽ الشريؾ المتقاسـ ىو ما 
يزيد عف الربع، إذ يجب أف يكمؿ الشركاء حصة الشريؾ المغبوف إلى ما يساوي ثبلثة أرباع ثمف الحصة 

ف ترفع دعوى الغبف خبلؿ أجؿ سنتيف يبدأ أالغبف عف الشريؾ ويجب  التي يممكيا الشريؾ المغبوف لرفع
، وىذا عمى خبلؼ المشرع الجزائري الذي حدد تاريخ أجؿ رفع دعوى 3حسابيما مف تاريخ إجراء القسمة

   الغبف بسنة واحدة مف تاريخ إجراء القسمة. 
ي إذا لحقو غبف في قسمة وأجاز الفقو االسبلمي عمى أف يرفع الشريؾ المغبوف أمره إلى القاض

الماؿ المشاع، وينتقؿ ىذا الحؽ إلى ورثة الشريؾ المغبوف، ويتـ إعادة القسمة مف جديد عمى وجو عادؿ 
 لدى يتـ اختصاـ جميع الشركاء الف المدعى يدعى حقا بأيدييـ أو بأيدي أحدىـ.

غبف ضد القاسـ ولكف االختبلؼ كاف مف جواز قبوؿ دعوى القسمة مف عدمو إذا رفعت دعوى ال
ف ال تسمع دعوى أالحاكـ، أي القاضي الذي تولى القسمة بنفسو، فيقوؿ االماـ الرممي مف الشافعية عمى 

الغبف ضد القاسـ الحاكـ وتقبؿ عمى غيره ممف تولى عممية القسمة، بينما ذىب الزركشي مف الشافعية إلى 
في الحكـ او تعمده ذلؾ  يجب اف يرد  ذا أقر القاضي بغمطوإجواز قبوؿ الدعوى  إلثبات صدقيا، ف

 القاسـ أجرتو، ويغـر المغبوف عما غبف بو ويكمؿ لو حصتو.

                                                 
لبيف ىو الخفة الزائدة المؤدية إلى التسرع وعدـ االكتراث، مما يؤدى إلى سوء التقدير، ويكفي أف يكوف الطيش ا  - 1

الطيش في فترة معينة وىي فترة إبراـ عقد القسمة الذي نشب عنو غبف لمشريؾ، فبل يشترط اف يكوف الطيش ىو السموؾ 
يش حالة طارئة تعتري تصرؼ دوف تصرؼ آخر بينما العادي لمشريؾ في الشيوع، وما يميز الطيش عف السفو اف الط

السفو حالة مستمرة تعتري االنساف فيصبح ال يحسف التصرؼ لذى أوجب المشرع الجزائري الحجر عميو حماية لو ولغيره ، 
ىومة عف ىذا التعريؼ راجع نظرية عيوب اإلرادة في القانوف المدني الجزائري والفقو االسبلمي، محمد سعيد جعفور،  دار 

 .95، ص 2002لمنشر، طبعة 
 .189نبيؿ ابراىيـ سعد، الحقوؽ العينية األصمية في القانوف المصري والمبناني، دراسة مقارنة، المرجع السابؽ، ص  - 2

3  -  Art 889 C. c.fr 2éme Alinéa: " L'action en complément de part se prescrit par deux ans 
à compter du partage." 
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نو إذا اعترؼ القاسـ بالغمط ورد أجرة القسمة أإلى  1بينما ذىب شيخ االسبلـ زكريا األنصاري
أو سكتوا فبل تنقض  العترافو بالغمط لعدـ استحقاقو ليا، األمر ىنا يعود لمشركاء  المتقاسميف، فإذا كذبوه

 .2ما إذا صدقو الشركاء وجب عمى القاضي أف يغـر لممحكـو عميو عوض ما حكـ بوأالقسمة، 
ذا كاف الغبف يسيرا أي ذلؾ التفاوت الذي يدخؿ في تقويـ إويرى جانب مف الفقو االسبلمي أنو  

 لقضاء.المقوميف، فبل يجب أف تقبؿ دعوى القسمة، سواء كانت القسمة باالتفاؽ أو ا
أما إذا كاف الغبف فاحش وىو ما ال يدخؿ في تقويـ المقوميف ففي ىذه الحاؿ يجب أف تفسخ 
القسمة وتعاد مف جديد، ألف األصؿ في القسمة العدؿ بيف الشركاء، أما عند بعض الحنفية إذا كانت 

يع، والغبف فيو ال القسمة رضائية فبل تقبؿ الدعوى لمغبف يسيرا كاف أو فاحشا، ألف القسمة عندىـ كالب
 .3يوجب نقضو

كما اشترط المشرع الميبي عمى الشريؾ الذي يدعى الغبف أف يرفع دعوى الغبف أماـ المحكمة،  
ولـ يشترط المشرع الميبي عمى خبلؼ  نظيره االردني أف يكوف الغبف في القسمة مرتبط باالستغبلؿ 

المتقاسـ  يتمكفل الفاحش إذ يكفي التفاوت الكبيرالذي حدده بمفظ  والتغرير، إذ يكفي التفاوت الذي يزيد 
 . 4مف رفع دعوى الغبف المغبوف

 
 إثبات الغبن  -2
يثبت الغبف في القسمة االتفاقية بكافة وسائؿ  المقررة قانونا، ألف الشريؾ الذي يدعى الغبف إنما   

ي آؿ لكؿ شريؾ، جاز يثبت ىو واقعة مادية، فمو تضمف عقد القسمة المحرر لدى الموثؽ المقدار الذ
لمشريؾ المغبوف أف يقدـ عقد القسمة ليثبت  أف القدر الذي وقع في نصيبو يتفاوت مع القدر الذي يستحقو 
بمقدار يزيد عف الخمس، ولمشريؾ كذلؾ أف يستند لوسائؿ إثبات أخرى كشيادة الشيود أو القرائف، 

 إثبات الغبف.فالشريؾ ىو مف يدعى بالغبف في القسمة لدى يقع عميو عبء 

                                                 
بف أحمد بف زكريا األنصاري الخزرجي السنيكي القاىري الشافعي قاض  محمدبف  زكرياىو زيف الديف أبو يحي   - 1

إلى سنيكة قرية بمصر الشرقية  ةالسنيكي نسبو  , محدث وفقيو قارئ ومفسر شافعي،  الخزرجي أحد  أحد شطري األنصار
www.feqhweb.com   21/09/2018تاريخ زيارة الموقع. 

 .388محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 2
وىبة الزحمي، الفقو االسبلمي وادلتو، الجزء السادس، بقية العقود وما يتعمؽ بيا، الممكية وتوابعيا، دار الفكر المعاصر  - 3

 .4772، ص 1997لمنشر، طبعة
 .117جع السابؽ، صإبراىيـ أبوا النجا، المر  - 4

http://www.feqhweb.com/
http://www.feqhweb.com/
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ولـ ينص المشرع الجزائري صراحة عمى كيفية إثبات الغبف تاركا األمر لمقاعدة العامة التي  
ف الشريؾ المغبوف ىو الدائف بمقدار الماؿ المغبوف فيو أوبما  1تستدعى أنو عمى الدائف اف يثبت االلتزاـ

مثؿ ىذا النوع مف الدعاوى التي تستوجب  فعميو إثبات الغبف، وما يقع عمميا أف المحكمة حينما ترفع إلييا
أىؿ المعرفة، تعيف خبيرا أو أكثر إف اقتضى األمر، ويقـو الخبراء بتقدير ومقارنة كؿ مف  قيمة الماؿ 
المشاع وقت القسمة، وتقدير الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريؾ رافع الدعوى، لمعرفة  إذا ما كاف 

 .الشريؾ وقع في غبف
تيي الخبير مف الميمة المسنة إليو عميو أف يرفع تقرير مفصؿ يشتمؿ عمى تقديرات بعد أف ين

حسابية دقيقة آخذا بعيف االعتبار العديد مف المعايير منيا  مكونات الماؿ المشاع وقيمتو بالنظر إلى 
موقعو كما لو كاف الماؿ المشاع عبارة عف محبلت تجارية، و قيمة حصة الشريؾ في الشيوع قبؿ 

لقسمة، ومتى ثبت لمقاضي أف الشريؾ قد لحقو غبف يزيد عف الخمس قضى ببطبلف القسمة واألمر ا
بإعادتيا مف جديد وفقا لمحدود التي رسميا القانوف، ىذا ما لـ يقرر باقي الشركاء تكممة نصيب الشريؾ 

 .2المغبوف إلى أربعة أخماس ثمف المثؿ
يأتي بقاسميف حاذقيف لتعرض عمييما القسمة  وفي الفقو االسبلمي يجوز لمشريؾ المغبوف أف

ويقدرا ما إذا كانت القسمة سميمة أو أف ما يدعيو الشريؾ لو ىو الصواب، ويشيدا بما توصبل إليو أماـ 
ذا لـ يستطع الشريؾ المغبوف إقامة البينة عمى ما يدعيو، لو اف يمجأ إلى اليميف استنادا  القاضي، وا 

لو يعطى الناس  :"قاؿ  صمى اهلل عميو وسمـ رضي اهلل عنيما أف النبي لمحديث إذ روي عف ابف عباس 
حديث  واليميف عمى مف أنكر". المدعيالبينة عمى مف  بدعواىـ الدعى رجاؿ أمواؿ قـو ودماءىـ، لكف

 حسف رواه البييقي.
نو ال يستحؽ شيئا مما أفيقـو الشريؾ المغبوف بتحميؼ سائر الشركاء بما يدعيو مف غبف أو 

ادعاه عمييـ ، فإذا حمؼ الشركاء استقرت القسمة ونفذت في حؽ الجميع، أما إذا نكؿ الشركاء فذىب 
جميور الفقياء مف الحنفية والمالكية والحنابمة والزيدية إلى القوؿ بأنو تنقض القسمة، بينما ذىب الشافعية 

ميف المردودة، فإذا حمؼ تنقض إلى انو  في حالة نكوؿ الشركاء عمى المدعى اف يؤدى اليميف وأنيا الي
 القسمة.

                                                 
 :" عمى الدائف إثبات االلتزاـ وعمى المديف إثبات التخمص منو." 323ؽ.ـ.ج المادة  - 1
 .907عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  2
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ذا كاف في القسمة عدة شركاء وحمؼ البعض ونكؿ البعض اآلخر فيجمع بيف أنصبة الشركاء  وا 
الذيف نكموا مع نصيب الشريؾ المغبوف ويقسـ بينيـ الماؿ عمى قدر أنصبتيـ، وال يمكف إجبار الشركاء 

 .1النكوؿ حجة عمى صاحبو ال غيرالذيف حموا عمى إعادة إجراء القسمة مف جديد ألف 
 

 اآلثار المتربة عمى رفع دعوى الغبن في القسمة ثانيا: 
مما ال شؾ فيو  أف القسمة التي يثبت الشريؾ فييا أنو لحقو غبف يزيد عف الخمس، كانت 
معرضة لئلبطاؿ ما لـ يقرر سائر الشركاء إكماؿ نصيب الشريؾ المغبوف إلى أربعة أخماس ثمف المثؿ 

 ا لحصتو الشائعة، وما ينتج عمى ثبوت الغبف في حؽ الشريؾ المدعي يحتمؿ فرضيتيف:وفق
 
 وقف دعوى الغبن إلكمال نصيب الشريك المغبون:  -1

عادتيا مف جديد، وذلؾ مف خبلؿ تكممة حصة  لمشركاء المتقاسميف أف يتفادوا نقض القسمة وا 
حصة التي كاف يممكيا خبلؿ حالة  الشيوع وىو ما الشريؾ المغبوف رافع الدعوى إلى أربعة أخماس قيمة ال

:" ويجب اف ترفع الدعوى خبلؿ 732نص عميو المشرع الجزائري صراحة في الفقرة الثانية مف المادة 
السنة التالية لمقسمة، ولممدعى عميو اف يوقؼ سيرىا ويمنع القسمة مف جديد إذا أكمؿ لممدعي نقدا او 

 عينا ما نقص مف حصتو."
لمشركاء في القسمة االتفاقية أف يوقفوا سرياف دعوى الغبف وأف يكمموا ما لحؽ الشريؾ فيجوز 

، ويقابؿ ىذه 2المغبوف مف تفاوت بالنظر إلى القيمة الحقيقة لمماؿ المشاع وحصتو الشائعة وقت القسمة
يا الغبف فييا، وىي الحالة التي يقترف في المادة صورة أخرى مف القسمة التي يجوز وقؼ دعوى الغبف

باالستغبلؿ وتكوف كذلؾ إذا استغؿ الشركاء في الشيوع الطيش البيف أو اليوى الجامح الذي يعتري 
، فيبرموف معو عقد القسمة منتيزيف وضعيتو غير المستقرة، فإذا رفع الشريؾ المغبوف دعوى الغبف 3أحدىـ

                                                 
 .392عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .362. ص1958عة األولى لسنة ، الحقوؽ العينية األصمية،   منشأة المعارؼ لمنشر، الطبهحسف كير   - 2
فيو  ،غير ذلؾفي  وما ىو  واليوى الجامح ىو الرغبة التي تعمي الشخص وتجعمو ال يفرؽ بيف ما ىو في صالح - 3

ف يكبح جماحو أي رغباتو الممحة، وكؿ مف الطيش البيف واليوى الجامح يجعؿ الشخص الطرؼ أالشخص الذي ال يستطيع 
يتبصر بما ىو مقدـ عميو لذلؾ وحماية مف المشرع الجزائري جعؿ لكؿ مف ىما سبب إلبطاؿ في العقد سريع التأثر وال 

العقد وصنفيما ضمف المسائؿ الموضوعية التي  تترؾ لمسمطة التقديرية لمقاضي، آخذا بعيف االعتبار كؿ الظروؼ 
لجزائري والفقو اإلسبلمي، محمد سعيد المحيطة بالشخص، عف ىذا التعريؼ  راجع نظرية عيوب اإلرادة في القانوف المدني ا

 .96جعفور، المرجع السابؽ، ص 
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عادتيا مف جديد، مف خإجاز لباقي الشركاء أف يتوقوا  بلؿ عرض ما يراه القاضي كافيا بطاؿ القسمة وا 
 .1لرفع الغبف

تجدر اإلشارة إلى أنو ما يعرضو الشركاء  مف زيادة في ىذه الحالة األخيرة يبقى تحت رقابة 
القاضي، ألف النص أتى بصيغة الجواز، إذ يجوز أف يرفض القاضي العرض الذي تقدـ بو الشركاء وأف 

عادتيا مف جديد، وأضا ؼ المشرع عبارة " ما يراه القاضي كافيا" أي أف القرار يقرر بطبلف القسمة وا 
األخير في توقي االبطاؿ وقبوؿ ما يعرضو الشركاء في حؽ الشريؾ المغبوف يكوف موقوؼ عمى إجازة 

 .2القاضي
كما أف جواز الشركاء إليقاؼ سرياف دعوى الغبف وتكممة حصة الشريؾ لحد رفع الغبف، ال يجعؿ 

لشريؾ المغبوف دعوى تكممة ثمف الحصة إلى المثؿ بؿ تبقي دعوى نقض القسمة مف الدعوى التي رفعيا ا
، وىذا عمى خبلؼ 3لمغبف، وىذا ما يميز دعوى الغبف في القسمة االتفاقية عف دعوى الغبف في بيع عقار

المشرع الفرنسي الذي  اعتبر صراحة الدعوى التي يرفعيا الشريؾ المغبوف ىي دعوى تكممة الحصة 
، إضافة إلى أف أجؿ رفع دعوى الغبف في القسمة ىو سنة، بينما 4وليست دعوى نقض القسمةلمشريؾ 

 . 5دعوى تكممة الثمف لمعقار المبيع تسقط بالتقادـ بمرور ثبلث سنوات
و األثر الوحيد الذي قرره المشرع الفرنسي لدعوى الغبف ىو تكممة حصة الشريؾ المغبوف نقدا أو 

ر لممدعى عييـ أي سائر الشركاء المتقاسميف، إذ وصؼ دعوى الغبف بدعوى عينا  عمى اف يكوف الخيا
مف القانوف المدني، ودعوى تكممة  الحصة وفؽ التشريع  892إلى  889تكممة الحصة  ضمف المواد مف 

                                                 
الفقرة الثالثة:" ويجوز في عقود المعاوضة اف يتوقى الطرؼ اآلخر دعوى اإلبطاؿ، إذا عرض ما  90ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 يراه القاضي كافيا لرفع الغبف."
لمدني الجزائري والفقو االسبلمي، مذكرة مقدمة لنسؿ بوكماش محمد، سمطة القاضي في تعديؿ العقد في القانوف ا - 2

 . 101، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص 2012شيادة الدكتوراه،  تخصص شريعة وقانوف، لسنة 
الفقرة األولى:" إذا بيع عقار بغبف يزيد عف الخمس، فممبائع الحؽ في طمب تكممة الثمف إلى أربعة أخماس  358المادة  - 3

 ثمف المثؿ."
4 - Art 889 C. c.fr : " Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du 
quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit 
en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à 
l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du 
partage." 

الفقرة األولى:"  تسقط بالتقادـ  دعوى تكممة الثمف  بسبب الغبف، إذا انقضت ثبلث سنوات مف يـو انعقاد  359المادة   - 5
 المبيع."
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الفرنسي  المرفوعة مف الشريؾ المغبوف تقبؿ إزاء جميع التصرفات التي تبـر بيف الشركاء في الشيوع والتي 
بموجبيا القضاء عمى حالة الشيوع ميما كانت التسمية التي أطمقت عمى التصرؼ،  وال تقبؿ دعوى  يتـ

العقد الذي  أوتكممة الحصة إذا كانت المعاممة او التصرؼ الذي تـ إبرامو بيف الشركاء تـ بعد القسمة 
ذ تـ إجراء قسمات جزئية متتالية فبل يأخذ بعيف االعتبار في حسا ب الغبف ال  القسمات يحؿ محميا، وا 

التي تـ إجراؤىا وتحصؿ بموجبيا كؿ شريؾ عمى جزء يعادؿ حصتو الشائعة، وال األمواؿ الشائعة التي لـ 
 .1مواؿ الشائعةيتـ اقتساميا بعد، بؿ فقط قيمة الماؿ محؿ القسمة وحصة كؿ شريؾ في ذلؾ الماؿ مف األ

واجية بيع لحقوؽ مشاعة تمت بدوف وال تقبؿ دعوى تكممة الحصة مف الشريؾ المغبوف في م
تحايؿ وغش لشريؾ في الشيوع مف طرؼ مبلؾ الرقبة في الماؿ المشاع أو مف طرؼ أحدىما، إذا تضمف 

، وبمفيـو المخالفة مف ىذه 2التنازؿ اتفاؽ محدد في العقد وموافؽ عميو صراحة مف طرؼ المتنازؿ لو
ش أو حيمة مصطنعة كاف لمشريؾ المغبوف أف يرفع دعوى المادة أنو إذا تـ البيع بيف الشركاء بناء عمى غ

 تكممة حصتو في الماؿ المشاع. 
ويضيؼ المشرع الفرنسي أنو إذا لـ تشمؿ القسمة ماؿ مف األمواؿ الشائعة بسبب نسياف أو ىفوة 
مف الشركاء، فذلؾ ال يعطى لمشركاء إال الحؽ في إجراء قسمة تكميمية، و ال يجوز نقض القسمة لمجرد 

 .3بقاء ماؿ عمى حالة الشيوع بعد القسمة
فإذا لحؽ الشريؾ المغبوف غبف يقدر بما يزيد عف الربع، جاز لمشريؾ أو سائر الشركاء تكممة  

حصة الشريؾ إلى ما يساوي ثبلثة أرباع حصتو في الماؿ المشاع محؿ القسمة، ويقدر في تكممة ىذا 

                                                 
1  - Art 890 C. c.fr : " L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle 
que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants. 
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de 
l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte. En cas de 
partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà 
intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens 
non encore partagés." 
2  - Art 890 C. c.fr : "891  L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente 
de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, 
lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le 
cessionnaire." 
3 -  Art 892 C. c.fr" La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage 
complémentaire portant sur ce bien." 
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صة  ال وقت إجراء القسمة، وبالتالي ىناؾ تقييميف القدر مف حصتو قيمة الماؿ وقت إجراء تكممة الح
لمماؿ محؿ القسمة، تقييـ وقت إجراء القسمة لمعرفة إذا ما وقع الشريؾ في غبف حقيقة، وتقييـ ثاني لمماؿ 

 .1يتـ وقت تكممة حصتو لمعرفة القدر الذي يجب إكمالو  لمشريؾ المغبوف
فعند المالكية إذا استعصى عمى الشريؾ المغبوف  أما بالنسبة لمفقو االسبلمي فقد اختمفت اآلراء،

أف يثبت غبنو جاز لو أف يوجو اليميف لسائر الشركاء فإذا نكموا وانكروا يكوف دليؿ عمى صحة ما يدعيو 
 الشريؾ المغبوف، وال تنقض القسمة إذا أكمؿ الشركاء الذيف رفضوا تأدية اليميف القدر المغبوف فيو.

ضية انقسـ رأييـ بشاف إكماؿ نصيب المغبوف، فذىب أنصار الرأي األوؿ أما عند الحنابمة واإلبا
مف بعض الحنابمة وأغمبية اإلباضية إلى أنو إذا نقضت القسمة  التعاد مف جديد، بؿ يكفي رد النقص 

 لتصحيح عقد القسمة المتفؽ عميو، ألف األصؿ عندىـ أف القسمة عمى العدؿ.
عض اإلباضية إلى أنو إذا ترتب نقض القسمة، يجوز وذىب رأي آخر مف بعض الحنابمة و ب 

لمشركاء أف يعيدوا القسمة مف جديد ألف رد النقص غير كافي برد الغبف، ألف الشركاء مشتركوف في 
 الغبف، وقسمتيـ بذلؾ لـ تتـ بعد.

ويرى األستاذ محمد عبد الرحماف الضويني، إلى أنو يرجح الرأي األوؿ الف األصؿ في  
ف إكماؿ نصيب الشريؾ المغبوف كفيؿ  بإعطائو حقو، إذ تقتضي العدالة أف يأخذ أصحة، و التصرفات ال

 .2كؿ شريؾ حقو كامبل
عادتيا مف جديد أف يتفقوا عمى   ذا تعدد الشركاء المتقاسميف فبل بد ليـ لدفع بطبلف القسمة وا  وا 

ختمفوا في مقدار الرد المطموب مف و نقدا، فاذا اتفقوا عمى مبدأ الرد واأإكماؿ حصة الشريؾ المغبوف عينا 
كؿ شريؾ تكمؼ القضاء بحؿ ىذه المسألة، أما إذا  وافؽ البعض عمى الرد  وقاموا بإكماؿ حصة الشريؾ 
المغبوف فبل يمـز ذلؾ سائر الشركاء الذيف رفضوا إكماؿ نصيب الشريؾ المغبوف، وال يجوز لمشركاء الذيف 

غبف اف يرجعوا عمى سائر الشركاء الرافضيف بشيء ألنيـ رفضوا أكمموا حصة الشريؾ المغبوف لحد رفع ال
 .3منذ البداية إكماؿ نصيب الشريؾ رافع الدعوى

 
 
 
 

                                                 
1  - Pierre voirin, Gilles Goubeaux, op.st, p272. 

 .396محمد عبد الرخماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .910عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  - 3



 األول: األحكام انعامة في قسمة انمال انمشاع انباب

 الشيوعالقسمة التي تقضي على  أوجه الطعن في: انثاني انفصم

 
 

211 

 

 الحكم بإبطال القسمة االتفاقية لمغبن  -2
إذا أثبت الشريؾ المغبوف رافع الدعوى أف ما لحقو مف جراء القسمة االتفاقية غبف يزيد عف 

بتكممة حصة المدعى، حكـ لو القضاء بإبطاؿ القسمة، وفي ىذه الحالة  الخمس، ولـ يقـ سائر الشركاء
تبطؿ القسمة بأمر القضاء وتعتبر القسمة التي أجريت مف قبؿ كأنيا لـ تكف، ويترتب عمى ذلؾ أف يعود 

 الشركاء إلى حالة الشيوع التي كانوا عمييا.
يطمب القسمة مف جديد،  ويجوز ألي شريؾ بعد ذلؾ سواء كاف الشريؾ المغبوف أو غيره أف

واألمر يعود لمشركاء فإذا اتفقوا عمى إجراء قسمة جديدة بالتراضي جاز ذلؾ عمى أف تستوفي القسمة 
الجديدة جميع شروطيا، وىذه القسمة الجديدة يجوز الطعف فييا بالغبف مف جديد إذا اجتمعت شروط 

 الطعف في القسمة لمغبف.
ف يجري القسمة بمعرفتو وىذا النوع مف القسمة ال أضاء كما يجوز ألي شريؾ اف يطمب مف الق

ف القضاء يسير عمى التطبيؽ السميـ ألحكاـ القسمة، ويحيطيا بكافة يجوز أف يطعف فيو لمغبف، أل
الضمانات، منيا أف يتولى خبراء متخصصيف في تحديد الحصص وتقييـ الماؿ المشاع  ورسـ القيمة التي 

 تؤوؿ لكؿ  شريؾ متقاسـ.
ذ بطاؿ القسمة لوجود إا تصرؼ الشركاء في األجزاء المفرزة التي آلت ليـ بعد القسمة، ثـ تقرر وا 

ف ما ينتج عف االبطاؿ كما سبؽ ذكره ىو إعادة غبف فتسقط جميع التصرفات لؤلثر الرجعي لمقسمة، أل
المواؿ الشائعة مف  الشركاء إلى الحالة التي كانوف عمييا قبؿ التعاقد وتعتبر القسمة كأنيا لـ تكف وتطير

 .1الحقوؽ التي رتبيا الشركاء لمغير
تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو يرى األستاذ أحمد خالدي باختبلؼ الغبف في القسمة 
االتفاقية عف الغبف في البيوع العقارية، ففي القسمة قد ترفع دعوى الغبف مف شريؾ كامؿ األىمية أو مف 

مثمو القانوني، بينما يشترط  لمطعف بالغبف في بيع عقار أف يكوف  طرؼ شريؾ ناقص ليا مف طرؼ م
 .2بائع العقار غير كامؿ األىمية

التي نظمت شروط الغبف في بيع عقار، فمف خبلؿ  358إف ىذا الرأي يختمؼ وأحكاـ المادة  
ف البائع استقراء نص المادة نستخمص أف لكؿ مف لحقو غبف يزيد عف الخمس مف جراء بيع عقار سواء كا

كامؿ أو ناقص األىمية جاز لو رفع دعوى غبف خبلؿ أجؿ ثبلث سنوات، ولتحديد إذا ما وقع البائع في 
 غبف يقدر الماؿ المبيع وقت البيع. 

                                                 
 .908عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ ص  - 1
 .194أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص  - 2
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واشتراط نقص أىمية البائع لقبوؿ دعوى غبف في بيع عقار ىو مف صنيع المشرع المصري إذ 
عقار ممموؾ شخص ال تتوافر فيو األىمية وكاف في البيع فقرة أولى بنصو: "إذا بيع   325نص في المادة

 ."1عمى الخمس، فممبائع أف يطمب تكممة الثمف إلى أربعة أخماس ثمف المثؿغبف يزيد 
وفي التشريع المصري القاعدة العامة في العقود بوجو عاـ ىو أنو مجرد الغبف اليسير ال يجعؿ 

عادة مف العقد باطؿ،  ولكف المشرع  ونظرا العتبار  ات في القسمة كالعدالة والمساواة أجاز نقض القسمة وا 
مف القانوف المدني السالفة الذكر، واألصؿ أنو يجب أف تكوف  845إجرائيا مف جديد وفقا ألحكاـ المادة 

جميع العقود خالية مف الغبف بما في ذلؾ عقد القسمة سواء كاف الغبف يسيرا أو فاحشا، ولكف الواقع أثبت 
االحتياط مف الوقوع في الغبف، ألف أي متعاقد يسعى جاىدا لمحصوؿ عمى أفضؿ صفقة مف أنو يصعب 

خبلؿ المساومة في العقود لدى وضع المشرع معيارا ماديا محددا بالخمس، فمكؿ شريؾ في الشيوع لو أف 
عادتيا مف جديد متى تحقؽ الغبف في نصيبو  . 2يطمب إبطاؿ عقد القسمة وا 

في الوصية بالقسمة التي يجرييا المورث أثناء حياتو، ألنو واستثناء  وال يجو الطعف بالغبف
والعتبارات معينة، أجاز المشرع لممورث أف يجري قسمة أموالو عمى أف تنفذ بعد وفاتو، ولو أف يحدد 

مف القانوف  912األنصبة، وتكوف بذلؾ القسمة ممزمة، وال يجوز الطعف فييا لمغبف، إذ نص في المادة  
 ."3عمى أنو: "تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت، أحكاـ القسمة عامة عدا أحكاـ الغبف المدني

عالج المشرع الميبي عمى غرار المشرع المصري والجزائري  إمكانية نقض القسمة في المادة  و
غبف يزيد عف مف القانوف المدني السالفة الذكر، وأجاز أف يتـ إبطاليا إذا ثبت أف ما لحؽ الشريؾ  849

ف كاف لـ ينص عمى ذلؾ صراحة مثمما فعؿ مع  الخمس ىو نفس الموقؼ الذي تبناه المشرع  المبناني، وا 
بقية  التشريعات إال أنو أجاز وفقا لمقواعد العامة نقض العقود إذا اقترنت باستغبلؿ مف طرؼ المتعاقد في 

 .4الشريؾ المتقاسـ
ه الغبف سبب لبطبلف عقد  قسمة الماؿ المشاع ، بؿ ولـ يجعؿ المشرع الفرنسي كما سبؽ ذكر  

ولـ يجعمو وفقا لؤلحكاـ العامة لمعقود سبب لبطبلنيا إال في ما يتعمؽ ببعض العقود وبالنسبة لبعض 

                                                 
 .906عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .446ىراف،  المرجع السابؽ، ص، ىماـ  محمد محمود ز  - 2
، 2000عبد الرزاؽ السنيوري، أسباب كسب الممكية، الجزء التاسع، المجمد األوؿ، منشورات الحمبي الحقوقية، لسنة  -3

 .185ص
 .237عبد المنعـ فرج الصده، المرجع السابؽ، ص - 4
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مف القانوف المدني حينما أجاز المشرع الفرنسي  1674، ومثاؿ ذلؾ ما نصت عميو المادة  1األشخاص
بف إذا ما لحؽ البائع غبف يزيد عف سبعة أجزاء مف اثني عشر جزءا مف لبائع عقار أف ينقض البيع لمغ

،  ويتـ احتساب ما إذا كاف البائع قد وقع في غبف بتقدير قيمة العقار وقت البيع، وفي حالة 2قيمة المبيع
 .3الوعد بالبيع العقاري يقدر الغبف وقت تنفيذ الوعد بالبيع

ر ووفؽ نسبة محددة لمغبف،  وذلؾ لمتقميؿ مف دعاوى فيجوز نقض العقد لمغبف في عقد بيع عقا 
 . 4الغبف، كما أف حؽ نقض العقد لمغبف مقصور عمى البائع ال  عمى الغير

وفي الفقو اإلسبلمي إذا أثبت الشريؾ المغبوف غبنو باإلقرار أو البينة أو نكوؿ الشركاء، فإنو 
وعند المالكية يجب  إعادة القسمة بغض  تنقض القسمة  وتعاد مف جديد، وذلؾ لضماف عدالة القسمة،

،  كما لو قاـ أحد الشركاء المتقاسميف بغرس األرض التي وقعت في  النضر عف ما آؿ إليو الماؿ المقسـو
نصيبو، أو قاـ بالبناء عمييا، ففي ىذه الحالة يستند إلى معيار القيمة ويتـ تقسيـ األمواؿ، فتقسـ األمواؿ 

 . 5ويأخذ بعيف االعتبار قيمة األمواؿ التي تـ الغرس أو البناء عميياالتي لـ يمسسيا أي تغيير 
إلى أف الغبف في القسمة ىو ذلؾ التفاوت الذي يحصؿ بيف طروحة نخمص في ىذا الفرع مف األ

ما يحصؿ عميو الشريؾ في الشيوع والقيمة الحقيقة لمحصة التي كاف الشريؾ يممكيا قبؿ القسمة، ىذا 
عادتيا مف جديد.التفاوت حدده المش  رع الجزائري بمقدار يزيد عف الخمس وأجاز بموجبو نقض القسمة وا 

منح المشرع لمشركاء في الشيوع فرصة لمتخمص مف إعادة القسمة مف جديد وذلؾ مف خبلؿ 
 تكممة حصة الشريؾ المغبوف إلى أربعة أخماس  قيمة الحصة الشائعة التي يممكيا الشريؾ المغبوف.

يعات العربية الموقؼ الذي تبناه المشرع الجزائري بإجازة نقض القسمة الرضائية نيجت جؿ التشر  
، فسمح كؿ مف المشرع المصري والميبي  التي تنيي حالة الشيوع إذا لحؽ الشريؾ المغبوف القدر المعمـو

                                                 
1-Art 1118 C. c.fr : "   La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à 
l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section." 
2-Art 1674 C. c.fr : "   1674 Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le 
prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait 
expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il 
aurait déclaré donner la plus-value." 
3-Art 1675 C. c.fr : "   1675 Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut 
estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de 
promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation." 

 .250عادؿ حسف عمي السيد، أحكاـ إنقاص العقد الباطؿ، مكتبة زىراء الشرؽ لمنشر، دوف تاريخ نشر، ص - 4
 .394مد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص مح - 5
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عادتيا مف جديد إذا لـ يوقؼ سائر الشركاء سيرىا مف خبلؿ تكمم ة حصة والمبناني إمكانية نقض القسمة وا 
 الشريؾ المغبوف.

يطعف في القسمة لمغبف بعريضة موقعة مؤرخة، ومتضمنة كافة البيانات المتعمقة بالعقار وبقيمة 
الحصة، إضافة  إلى شير العريضة متى تعمؽ األمر بقسمة عقار، وعمى الشريؾ المغبوف أف يثبت الغبف 

 احتسابيا مف وقت القسمة. بكافة وسائؿ االثبات، عمى أف ترفع الدعوى في غضوف سنة يبدأ
يستعيف القضاء بدوره في الفصؿ في دعوى الغبف بالخبرة التي تساعد في تقدير قيمة الماؿ 
ذا ثبت الغبف إذا توقؼ الدعوى بسبب تكممة الشركاء حصة  المشاع وقيمة حصة الشريؾ وقت القسمة، وا 

اء إلى حالة الشيوع وتسقط جميع الشريؾ المغبوف، وفي الحالة المخالفة تبطؿ القسمة ويعود الشرك
التصرفات المبرمة بعد القسمة مف طرؼ الشركاء المتقاسميف، ليصوغ لكؿ منيـ بعد ذلؾ الحؽ في طمب 

 القسمة مف جديد.
ودعوى نقض القسمة لمغبف في التشريعات العربية يقابميا في التشريع الفرنسي دعوى تكممة  

 لمشريؾ المغبوف رفع دعوى لممطالبة بتكممة الحصة. الحصة لمغبف، إذا اجاز المشرع الفرنسي 
عادة المتعاقديف إلى الحالة التي كاف  أجاز المشرع األردني فسخ القسمة الحاصمة بالتراضي وا 
عمييا قبؿ التعاقد واخذ بمعيار الغبف الفاحش وربط الغبف بعنصر االستغبلؿ  متبنيا نفس الموقؼ الذي 

  .أخذ بو المشرع المبناني
ؽ التشريع الجزائري والتشريعات العربية في تحديد قيمة الغبف بما يزيد عف الخمس وبتحديد اتف

مف وقت إجراء القسمة، بينما حدد  المشرع الفرنسي مقدار الغبف بما يزيد عف أ أجؿ رفع الدعوى بسنة تبد
 الربع ومنح لمشريؾ المغبوف أجؿ سنتيف لرفع دعوى تكممة الحصة.

في تنظيـ أحكاـ الغبف عامة،  المعاصرة ةقانونيسبلمية كعادتيا التشريعات السبقت الشريعة اال 
والغبف في القسمة خاصة وأجازت الطعف في القسمة االتفاقية والقضائية عمى حد سواء عمى اختبلؼ 
المذاىب، وحدد الغبف بمقدار الغبف الفاحش والذي حدده الفقو االسبلمي أنو ذلؾ التفاوت الذي يدخؿ في 

 ويـ المقوميف.تق
و لقد ساير المشرع األردني الموقؼ الذي اتخذه الحنفية في تصنيفيـ لمغبف الفاحش، فكؿ منيما  

اعتبر عمى أف الغبف الفاحش ىو ذلؾ الماؿ الذي يدخؿ في تقويـ المقوميف إذ نص المشرع األردني في 
 ."1تحت تقويـ المقوميفعمى أنو:" الغبف الفاحش في العقار  وغيره ىو ماؿ يدخؿ  136المادة 

 

                                                 
 .255أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 1
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 الثاني: الطعن في القسمة االتفاقية باإلبطال مطمب ال
 

عقد القسمة عقد قابؿ لمطعف باألبطاؿ، فبالرغـ مف أف المشرع لـ ينص صراحة عمى إمكانية إبطاؿ 
عقد القسمة لمماؿ المشاع، إال أنو ووفقا لؤلحكاـ العامة  يجوز طمب إبطاؿ  القسمة متى تواجدت كؿ 

ركاف عقد القسمة ولكف  ركف الرضا شابو خمؿ، كاف يصدر التعبير عف اإلرادة بناء عمى غمط أو إكراه، أ
أو حيمة لحمؿ المتعاقد عمى إبراـ عقد القسمة، وقد يصدر التعبير عف اإلرادة سميما مف العيوب ومع ذلؾ 

 .1يجوز طمب إبطالو لصدور مف ناقص األىمية
ئلبطاؿ، أنو عقد يرتب كافة آثاره القانونية إلى أف يتقرر إبطالو بناء ما يميز عقد القسمة القابؿ ل

عمى طمب الشريؾ في الشيوع، والعمة في ذلؾ ىو اختبلؿ شرط مف شروط الصحة التي يتطمبيا القانوف 
في أركاف العقد كنقص أىمية الشريؾ في الشيوع أو أف إرادة أحد الشركاء كانت معيبة بغمط أو إكراه أو 

فما لـ يتقرر إبطالو يبقى لو نفس الحكـ الذي يأخذه العقد الصحيح، وعمى الشريؾ الذي تقرر  تدليس
االبطاؿ لصالحو أف يتمسؾ بو ألف المحكمة ال تقضي بو مف تمقاء نفسيا عمى خبلؼ البطبلف وىذا ما 

 .2نصت عميو  المشرع الجزائري صراحة  في القانوف المدني
تيجة وجود عيب مف عيوب الرضا أو نقص األىمية عف البطبلف، ويختمؼ اإلبطاؿ الذي يكوف ن 

ىذا األخير ىو جزاء يترتب عمى تخمؼ ركف مف أركاف عقد القسمة كأف يكوف الماؿ المشاع محؿ القسمة 
و أف يتـ اقتساـ ماؿ مشاع لـ يستحؽ بعد، كقسمة تركة إنساف عمى قيد الحياة ولو  كاف أغير موجود، 
 ذلؾ برضاه.
مف خبلؿ ىذا الفرع التطرؽ لكؿ صور الطعف في القسمة االتفاقية  باإلبطاؿ و النزوؿ  سأحاوؿ 

 عند كؿ حالة بشيء مف التفصيؿ. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .221عادؿ حسف عمي السيد، المرجع السابؽ، ص - 1
:" إذا جعؿ القانوف ألحد المتعاقديف حقا  في إبطاؿ  العقد، فميس لممتعاقد اآلخر أف يتمسؾ بيذا 99ؽ.ـ.ج المادة  - 2

 الحؽ."
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 والتدليسالفرع األول: الطعن في القسمة لمغمط واإلكراه 
 

 الطعن في القسمة لمغمطأوال: 
 . 1ا أي جيؿ وجو الصوابالغمط لغة: أف تعيا بالشيء فبل تعرؼ وجو الصواب، غمط يغمط غمط

ولـ يتطرؽ لمغمط في القسمة االتفاقية عمى اعتبارىا عقد،   لـ يعرؼ المشرع الجزائري الغمط،
، وعرؼ الفقو الغمط أنو وىـ يتولد في 2واكتفى بذكر أوصافو وشروطو التي تمكف المتعاقد بطمب إبطالو
جود أشياء  غير موجودة أو يتوىـ وجود ذىف الشخص، فيجعمو يتصور األمر عمى غير حقيقتو فيعتقد بو 

، والغمط في عقد القسمة أكثر انتشارا مف غيره مف العيوب األخرى، ومثاؿ أف 3صفة كونيا غير موجود
يعتقد الشريؾ المتقاسـ بموجب القسمة االتفاقية بأف  الجزء الذي سيؤوؿ لو ىو الذي عمى الطريؽ 

في منطقة معينة ليتضح في ما بعد غير ذلؾ، لذا أجاز لو الرئيسي،  أي أف العقار الذي سيتممكو يقع 
ف يطمب إبطاؿ العقد بسبب وقوعو في غمط، ولكف المشرع الجزائري اشترط لجواز الطعف في أالمشرع 

العقد  أف يكوف الغمط جوىريا أي يقع في صفة الشيء أو ذات المتعاقد  والتي كانت الدافع لمتعاقد، ومثاؿ 
المشاع مجموعة مف المنقوالت ويتفؽ الشريؾ مع سائر الشركاء عمى قسمة معينة ذلؾ أف يكوف الماؿ 

معتقدا أف منقوال معينا بالذات سيؤوؿ إليو، ليتضح في ما بعد  أف ما آؿ إليو ىو ماؿ منقوؿ غير الذي 
 اتفؽ عميو مع الشركاء.

ومثاؿ ذلؾ أف  د،الحساب أو غمط مدوف في العقوال يؤثر في صحة عقد القسمة  مجرد الغمط في 
يقع الشركاء في غمط أثناء حسابيـ المساحة التي ستؤوؿ لكؿ شريؾ معيف كأف يعتقد الشريؾ أف ما 

متر مربع ليتضح في ما بعد أف ما آؿ إليو ما دوف ذلؾ نتيجة  لغمط في العممية  100سيؤوؿ إليو ىو 
العقاري الذي عينو الشركاء بمحض  الحسابية التي أجراىا الشركاء المتقاسميف، أو نتيجة لخطأ الخبير

إرادتيـ ليتولى كيفية إجراء القسمة، أو أف  ىناؾ غمط في العقد نتيجة زلة القمـ الموثؽ الذي  تولى تحرير 
متر مربع، ولكف  10متر مربع ،كتب 100عقد القسمة، فبدال مف أف يكتب بأف ما آؿ لمشريؾ ىو مسافة 

 .4تصحيح الغمطالمشرع  ولضماف استقرار العقد أوجب 

                                                 
ابى الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظور، لساف العرب، المجمد السابع ، دار صادر لمنشر بيروت،  دوف  - 1

 .364تاريخ نشر ص 
 يجوز لممتعاقد الذي وقع في غمط جوىري وقت إبراـ العقد، أف يطمب إبطالو." 81ؽ.ـ.ج المادة  - 2
 .223عادؿ حسف عمي السيد، المرجع السابؽ، ص - 3
 :" ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغمط في الحساب وال غمطات القمـ، ولكف يجب تصحيح الغمط." 84ؽ.ـ.ج المادة  -  4
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ويرى جانب مف الفقو أنو ال يترتب عمى الغمط  إبطاؿ العقد، بؿ قد ينصرؼ اإلبطاؿ إلى جزء منو، 
فيتـ إبطاؿ الجزء الذي وقع الغمط فيو، ويستقر العقد صحيحا بعد إبطاؿ الجزء الذي وقع فيو الغمط، وذلؾ 

خرى ومثاؿ ذلؾ أف تشتمؿ القسمة عمى عدة ألف ىذا األخير لـ يمحؽ إال جزء مف  العقد دوف األجزاء األ
أمواؿ منقولة وعقارية، ويبـر الشريؾ عقد القسمة مع سائر الشركاء معتقدا ممكيتو لجزء مف عقار ومنقوؿ 
معيف بالنظر إلى  حصتو الشائعة، ليتبيف لو أف ما اتفؽ عميو مع الشركاء بشأف العقارات كاف صحيحا 

محؿ التجاري الذي اعتقد أنو سيتممكو، آلت إليو سيارة ضمف الممكية في حيف أنو وبدؿ مف أف يتممؾ ال
الشائعة، فالعقد وفقا ليذا الفقو صحيح بالنسبة لمجزء الذي آؿ إليو في العقار وقابؿ لئلبطاؿ لمغمط بالنسبة 

 .1لممنقوؿ
و والغمط وفقا لمتشريع الجزائري يكوف في عدة حاالت،  فالغمط في صفة جوىرية في الشيء، ى

الغمط الذي يتبادر في ذىف المتعاقد ويحممو عمى إبراـ العقد، ومثاؿ ذلؾ أف يتفؽ الشريؾ مع الشركاء 
عمى اقتساـ الماؿ المشاع معتقدا أنو يشمؿ عمى عقار يتمثؿ في قطعة أرض فبلحية   ليتضح أف ما تـ 

مف صفاتو، أو أف يكوف  اقتسامو ىو قطعة أرض عمرانية، وقد يكوف الغمط في ذات المتعاقد أو في صفة
الغمط في الباعث أي السبب الدافع لمتعاقد غير الذي اعتقده الشريؾ المتقاسـ، كأف يتـ اقتساـ الماؿ 
ميايأة بيف الشركاء ويوافؽ الشريؾ عمى القسمة معتقدا أنيا قسمة نيائية يتحدد فييا الجزء الخاص بكؿ 

اد الشريؾ لممكيتو النصؼ في الماؿ المشاع الذي شريؾ، و قد يكوف الغمط في القيمة مثاؿ ذلؾ اعتق
يدفعو إلبراـ عقد القسمة ليتبيف لو أف لو مقدار الربع، واشترط المشرع أف يكوف الغمط الذي تبمور في ذىف 
المتعاقد ىو الدافع لمتعاقد، سواء كاف الغمط في صفة الشيء  أو في ذات المتعاقد أو في صفة مف 

زائري بالغمط في القانوف، كأف يتـ إبراـ العقد باعتقاد أف قانونا معينا ىو الواجب ، وأخذ المشرع الج2صفاتو
 .3التطبيؽ ليتضح تطبيؽ قانونا آخر وفقا لقواعد االسناد

                                                 
 .223عادؿ حسف عمي السيد، المرجع السابؽ، ص - 1
لو لـ :" يكوف الغمط جوىريا، إذا بمغ حدا مف الجسامة، بحيث يمتنع معو المتعاقد عف إبراـ العقد  82ؽ.ـ.ج المادة  - 2

 يقع ىذا الغمط.
ويعتبر الغمط جوىريا عمى األخص إذا وقع في صفة الشيء يراىا المتعاقداف جوىرية أو يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشروط  

 العقد ولحسف النية.
 إذا وقع الغمط في ذات المتعاقد أو في صفة مف صفاتو، وكانت تمؾ الذات أو ىذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد." 
:" يكوف العقد قاببل لئلبطاؿ لغمط في القانوف، إذا توافرت فيو شروط الغمط في الواقع، طبقا 83ؽ.ـ.ج. المادة  - 3

 ، مالـ ينص القانوف بغير ذلؾ."82و 81لممادتيف 
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ولـ يشترط المشرع الجزائري  صراحة عمى خبلؼ التشريعات العربية أف يكوف الغمط مشتركا أي  
إبراـ عقد القسمة، وىذا عمى خبلؼ المشرع المصري الذي  أف يكوف اعتقاد جميع الشركاء خاطئا أثناء

مف القانوف المدني:" إذا وقع المتعاقد في غمط جوىري جاز لو أف يطمب إبطاؿ  120نص في المادة 
العقد إذا كاف المتعاقد اآلخر قد وقع مثمو في ىذا الغمط، أو كاف عمى عمـ بو، أو كاف مف السيؿ عميو 

 "1أف يتبينو.
مف القانوف المدني  119، المادة 2مف القانوف المدني السوري 121ىذا النص المواد ويقابؿ  
، 4مف قانوف الموجبات والعقود المبناني 270مف القانوف المدني الكويتي، والمادة  147، والمادة 3العراقي

  .في القانوف المدني الميبي 120المادة  و
ي متذبذب بيف األخذ بالغمط الفردي واألخذ بالغمط ويرى جانب مف الفقو أف موقؼ المشرع الجزائر  

ف يكوف الغمط جوىريا أالمشترؾ، وتبريره في ذلؾ أف المشرع في نص المادة تطمب لمدفع بالغمط في العقد 
ليتمكف المتعاقد مف طمب إبطالو وىنا  يظير اتجاه المشرع لؤلخذ بفكرة الغمط الفردي، في حيف نص في 

وف الغمط جوىريا في صفة يراىا المتعاقداف جوىرية، فكأنو يعترؼ بصفة غير مباشرة الفقرة الثانية أنو يك
،  فإما أف يستبدؿ لفظ المتعاقد في الفقرة 5بنظرية الغمط المشترؾ  الذي أخذت بو التشريعات العربية

المدرج في األولى ويعوض بالمتعاقديف ليساير في ذلؾ التشريعات العربية، أو أف يستبدؿ لفظ المتعاقداف 
 .6الفقرة الثانية بمفظ المتعاقد ويساير بذلؾ موقؼ المشرع الفرنسي

كما قرر المشرع الجزائري حماية لممتعاقد حسف النية  الذي لـ يقع في الغمط، مف خبلؿ إمكانية  
توقيو إبطاؿ العقد الذي تمسؾ بو الطرؼ اآلخر الذي وقع في الغمط، وذلؾ مف خبلؿ إبدائو استعداد 

يذ ما اعتقده الشريؾ ودفعو لمتعاقد، ومثاؿ ذلؾ أف يقع الشريؾ في غمط الباعث ويبـر عقد القسمة مع لتنف
سائر الشركاء معتقدا أنيا قسمة نيائية ليتبيف أنيا قسمة ميايأة الغرض منيا االنتفاع وليس القضاء عمى 

                                                 
 ؽ.ـ.ـ - 1
 ؽ.ـ.س - 2
 ؽ.ـ.ع. - 3
 .34محمد سعيد  جعفور، المرجع السابؽ، ص  - 4
 .37، ص نفس المرجع - 5

6  - Art 1110 C. c.fr : " L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle 
tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. 
 Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle 
on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la 
cause principale de la convention." 
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مة إذا أبدوا استعدادىـ ألبراـ عقد الشيوع، فيجوز في ىذه الحالة أف يتوقى الشركاء حسني النية إبطاؿ القس
 .1القسمة النيائية

االتفاقية لمغمط وفقا لمشروط المقررة لرفع الدعوى، ويكوف بعريضة موقعة  ويتـ الطعف في القسمة 
مؤرخة مشتممة لكافة البيانات وكذا الواقعة المغموط بشأنيا، وعمى الشريؾ الذي وقع في الغمط أف يثبت 

ف كاف صعب ا إلثبات، ألنو عبارة عف اعتقاد أو وىـ تبادر في فكر المتعاقد دفعو إلبراـ عقد الغمط وا 
 .2القسمة

 81أما إذا كاف الغمط مشتركا فيجوز لكؿ مف الطرفيف طمب إبطاؿ القسمة استنادا لنص المادة   
بطالو، فبل يثور إشكاؿ في ىذه الحالة ألف ىناؾ توافؽ عمى مصير العقد يبقى عمى المحكمة أف تحكـ بإ

أما إذا كاف الغمط مف طرؼ واحد فإما أف يتمسؾ الشريؾ بالغمط عمى أف يكوف ىذا التمسؾ في غضوف 
ف ال تتجاوز المدة عشر سنوات مف وقت إبراـ أمف وقت العمـ بالغمط عمى  خمس سنوات يبدأ سريانيا

 .3العقد
، ومثاؿ ذلؾ أف 4و ضمناويجوز لمشريؾ الذي وقع في غمط  أف يقـو بإجازة العقد إما صراحة أ 

ينتفع الشريؾ في الشيوع في  بجزء مف الماؿ المشاع  أو أف ينتفع بو لمدة معينة حسب االتفاؽ، وذلؾ 
 بعد أف أبـر عقدا  مع سائر الشركاء معتقدا أنو تـ  إبرامو إلنياء حالة الشيوع.  

مكانية طمب إبطالو وفي التشريع المصري نص المشرع صراحة عمى اشتراط الغمط المشترؾ إل 
مف القانوف المدني  السالفة الذكر، واشترط بدوره عمى غرار نظيره الجزائري أف 120وذلؾ في المادة  

مف القانوف المدني بنصيا: " يكوف الغمط جوىريا إذا بمغ  حدا  121يكوف الغمط جوىريا وىذا طبقا لممادة 
 ".5قد، لو لـ يقع في ىذا الغمطمف الجسامة، بحيث يمتنع معو المتعاقد عف إبراـ الع

 ويعتبر الغمط جوىريا عمى األخص:
                                                 

 :"  ليس لمف وقع في غمط أف يتمسؾ بو عمى وجو يتعارض مع ما يقضي بو حسف النية.85ؽ.ـ.ج المادة  - 11
 آلخر استعداده لتنفيذ ىذا العقد."ويبقى باألخص ممزما بالعقد قصد إبرامو، إذا أظير الطرؼ ا

، 20011حميس لخضر، اإلرادة بيف الحرية والتقييد، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، فرع العقود والمسؤولية، سنة  - 2
 .28ص 

 ( سنوات.5:" يسقط الحؽ في إبطاؿ العقد، إذا لـ يتمسؾ بو صاحبو خبلؿ خمس )  101ؽ.ـ.ج  المادة  - 3
ىذه المدة في حالة نقص األىمية مف اليـو الذي يزوؿ فيو ىذا السبب، وفي حالة اإلكراه مف يـو  انقطاعو،  ويبدأ سرياف

 غير أنو ال يجوز التمسؾ بحؽ اإلبطاؿ لغمط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات مف وقت تماـ العقد."
أو الضمنية وتستند اإلجازة إلى التاريخ الذي تـ فيو  :" يزوؿ حؽ إبطاؿ العقد باإلجازة الصريحة100ؽ.ـ.ج المادة  - 4

 العقد، دوف اإلخبلؿ بحقوؽ الغير."
 ؽ.ـ.ـ. - 5
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إذا وقع في صفة في الشيء، تكوف جوىرية في اعتبار المتعاقديف، أو يجب اعتبارىا كذلؾ لما 
 يبلبس العقد مف ظروؼ، ولما ينبغي في التعامؿ مف حسف النية.

الذات أو ىذه الصفة السبب  إذا وقع في ذات المتعاقد، أو في صفة مف صفاتو، وكانت تمؾ
 الرئيسي في التعاقد."

مف القانوف  122كما أخذ المشرع المصري  بحالة الغمط في القانوف كدافع لمتعاقد في المادة 
المدني بنصيا:" يكوف العقد قاببل لئلبطاؿ لغمط في القانوف، إذا توافرت فيو شروط الغمط في الواقع طبقا 

 " 1لـ يقض القانوف بغيره. لممادتيف السابقتيف، ىذا ما
ويرى الدكتور عبد الرزاؽ السنيوري في ىذا الصدد أف مف أكثر الصور انتشارا لمغمط ىو الغمط في 
القيمة  كأف يقع الغمط في قيمة أحد أعياف الماؿ المشاع، فمو قدر ماؿ مشاع بقيمة تقؿ عف قيمتو 

ت في نصيبو ىذه العيف التي قدرت بأكثر مف الحقيقية أو بقيمة تفوقيا بكثير، جاز لمشريؾ الذي وقع
قيمتيا أف يطعف في القسمة باإلبطاؿ، ونفس األثر بالنسبة لمشركاء اآلخريف إذا قدرت العيف بأقؿ مف 

 قيمتيا، فيجوز ليـ طمب إبطاؿ القسمة لمغمط.
مكف لسائر والغمط في القيمة ال يشترط فيو كالغبف نسبة معينة لجواز الطعف في القسمة لمغبف،  وي 

المتقاسميف تفادي إبطاؿ القسمة بإجراء قسمة تكميمية أو بتعويض الشريؾ الذي وقع في غمط، وفي ىذه 
مف القانوف  124، وذلؾ عمبل بنص المادة 2الحالة ال يجوز ليذا األخير أف يتمسؾ بإبطاؿ القسمة لمغمط

 اض مع ما يقضي بو حسف النية.المدني التي تنص:" ليس لمف وقع في غمط أف يتمسؾ بو عمى وجو يتع
 ."3ويبقى باألخص ممزما بالعقد قصد إبرامو، إذا أظير الطرؼ اآلخر استعداده لتنفيذ ىذا العقد 
ويفضؿ جانب مف الفقو عمى تسمية العقد الذي أبـر نتيجة غمط بالعقد الباطؿ بطبلف نسبي،  

بلف مطمؽ ىو نوع المخالفة  في العقد أو والغاية أف معيار التفرقة بيف ىذا األخير والعقد الباطؿ بط
القاعدة التي تـ خرقيا، ففي البطبلف النسبي المخالفة تكوف في  نوعية التراضي الذي صدر معيبا أو في 
عدـ أىمية المتعاقد فالبطبلف قرر لحماية مصالح األطراؼ، خاصة المتعاقد الضعيؼ، بينما المخالفة في 

ركاف العقد أو لمخالفتو النظاـ العاـ واآلداب العامة، فيدؼ البطبلف البطبلف المطمؽ تكوف في إحدى أ
 .4المطمؽ ىو حماية المصمحة العامة

                                                 
 .336محمد المنجى، المرجع السابؽ، ص   - 1
 .899عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .343محمد المنجى، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .221ابؽ، صعادؿ حسف عمي السيد، المرجع الس  - 4
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و في أكما قرر المشرع األردني بطبلف العقد إذا وقع الغمط  في عناصره الجوىرية أو في شروطو  
و في شرط أماىية العقد مف القانوف المدني:" إذا وقع الغمط في  152المحؿ وىو ما نصت عميو المادة 

مف  1-117مف شروط انعقاده، او في المحؿ بطؿ العقد." ويقابؿ ىذه المادة في التشريع العراقي المادة 
 .2مف القانوف المدني السوري 122، وفي التشريع السوري، نص المادة 1القانوف المدني العراقي

لقسمة وىذا عمى خبلؼ المشرع وفي التشريع الفرنسي أفرد القانوف أحكاـ خاصة بإبطاؿ ا  
الجزائري، فمتى كانت إرادة الشريؾ معيبة بإحدى عيوب اإلرادة، أجاز القانوف الفرنسي إبطاؿ القسمة، 

غير أف المشرع الفرنسي أجاز تصويب القسمة متى أمكف  متى كاف الغمط ىو الدافع إلبراـ عقد القسمة،
رادة مف بينيا الغمط، إذ أجاز القانوف لممحكمة أف تأمر إيجاد طريقة أخرى بدؿ إبطاليا نتيجة لعيوب اإل

 . 3بناء عمى طمب أحد األطراؼ، إجراء قسمة تكميمية أو قسمة تصحيحية
وتطرؽ المشرع الفرنسي إلى الحالة التي ال تقبؿ فييا دعوى إبطاؿ القسمة مف الشريؾ المتقاسـ،  

ذلؾ حينما يتصرؼ الشريؾ المتقاسـ في الجزء الذي إذا كانت مؤسسة عمى الغمط أو التدليس أو اإلكراه، و 
، إذ يكوف بيذا التصرؼ قد أجاز 4آؿ إليو كميا أو جزئيا، بعد اكتشافو الغمط أو التدليس أو انقطاع اإلكراه

                                                 
 ؽ.ـ.ع. - 1
أحمد  محمد عمي داود، أحكاـ العقد في الفقو اإلسبلمي والقانوف المدني، الجزء الثاني، دار الثقافة لمنشر  - 2

 .502، ص2011طبعة
3  - Art 887 C. c.fr : " Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut 
aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des 
droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. 
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être 
réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une 
des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif." 
pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des 
copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il 
apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées 
autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des 
parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif." 
4  - Art 888 C. c.fr : " Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus 
recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a 
faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence." 
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الشريؾ الذي وقع في الغمط العقد الذي أبرمو مع سائر الشركاء، وبمفيـو المخالفة إذا تـ اكتشاؼ الغمط 
 لمشريؾ طمب إبطاؿ القسمة. بعد التصرؼ جاز

كما أخذ المشرع الفرنسي بنظرية الغمط الفردي صراحة ولـ يشترط عمى خبلؼ المشرع المصري   
، ويجب 1أف يكوف الغمط مشتركا، إذ أجاز لممتعاقد الذي وقع في غمط جوىري أف يطمب بطبلف العقد

سنوات تحتسب مف يـو اكتشاؼ  عميو أف يرفع دعوى وفقا لمشروط المقررة لذلؾ في غضوف أجؿ خمس
 . 2الغمط

ذا كاف الغمط بخصوص ماؿ لـ تشممو القسمة لـ يدرج ضمف القسمة، يبقى ىذا الماؿ مشاع بيف   وا 
 . 3الشركاء إلى حيف إجراء قسمة تكميمية

ىذه األخيرة في ىو فساد العقد، ولدى الفقو االسبلمي عيب الغمط يعبر عنو بالجيالة، و ما ترتبو 
الفاسد ىو تغيير الشيء عف حالتو السميمة وخروجو عف االعتداؿ، أما اصطبلحا فيفيد لمداللة عمى  العقدو 

حالة في العقد تجعمو مختبل في بعض نواحيو الفرعية، وىذا االختبلؿ يضعو في مرتبة بيف العقد الصحيح 
عقد الصحيح ألف فيو مساس أركانو مجتمعة وال ىو بال والعقد الباطؿ، فبل ىو بالعقد الباطؿ كوف أف جميع
 . 4بنظاـ التعاقد وىو ما عبر عنو الحنفية بالعقد الفاسد

و يتميز المذىب الحنفي عف غيره مف المذاىب، إذ اعتبر المخالفات التي تعتري العقد وتجعمو غير 
كانت صحيح ليست عمى درجة واحدة، فإذا وقعت المخالفة في المسائؿ الرئيسية كاف العقد باطبل أما إذا 

                                                 
1  -  Art 1110 C. c.fr : "  L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle 
tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de 
nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à 
moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention." 
2  - Art 1304 C. c.fr : " Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une 
convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 
cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le 
cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des 
actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des 
actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en 
situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle 
ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant." 
3  - PHILIPPE Malaurie,opt cit , p 483.  

 .102،  ص1982منشر سنة أحمد إبراىيـ بؾ، االلتزامات في الشرع االسبلمي، دار األنصار ل - 4
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المخالفة في مسائؿ العقد الثانوية كاف العقد فاسدا لذا يطمؽ عمى العقد الفاسد "المشروع بأصمو ال 
بوصفو"، ولتحديد عدـ مشروعية أصؿ العقد أو وصفو ينظر إلى مقوماتو  أو أركانو، فإذا ورد النيي 

ا، ففي ىذه الحالة  كاف العقد  شرعا عمى مقوماتو كعدـ وجود المتعاقد أو عدـ وجود المحؿ أو انعداـ الرض
غير مشروع في أصمو ال في وصفو فيو عقد باطؿ،  أما إذا كانت عدـ مشروعية العقد في وصؼ مف 

 .1أوصافو  أو شرط مف شروطو كاف العقد فاسدا ومثاؿ ذلؾ الجيالة  في العقد
لة الفاحشة  والتي تخمؽ ويرى الفقو الحنفي أف الجيالة المراد بيا والتي تجعؿ العقد فاسدا ىي الجيا

نزاع بيف المتعاقديف، كأف  يوقع الشريؾ عمى عقد القسمة دوف أف يعمـ الجزء الذي سيؤوؿ إليو، أما 
، وىو نفس الموقؼ الذي تبناه المشرع الجزائري في العقود لما 2الجيالة اليسيرة فبل تؤثر عمى صحة العقد

اسية في العقد بحيث لو عمـ بيا المتعاقد لما أبـر اشترط في الغمط أف يكوف جوىريا أي في مسألة أس
 . 3العقد

أما بالنسبة لباقي المذاىب وموقفيا مف الغمط في العقود، فمـ تولي اىتماما كبيرا بموضوع الغمط 
والعمة في ذلؾ أف الفقو االسبلمي يعتد باإلرادة الظاىرة مف اإليجاب والقبوؿ لبناء العقد، وكما أف الغمط 

مانعا مف تنفيذ العقد، فمف أبـر عقدا ما  كاف ممزما بتنفيذه ولو كاف يجيمو، والقوؿ بعدـ تنفيذ ليس عذرا 
العقد بسبب الجيؿ أو الغمط يؤدي إلى تعطيؿ العقود بوجو عاـ، ويفتح زاوية لمف أراد أف يتنصؿ مف 

ء عقد القسمة االتفاقية العقد بأف يدعى فيو الغمط، ومثاؿ ذلؾ أف يبـر الشريؾ المتقاسـ مع سائر الشركا
معتقدا بأف لو النصؼ فإذا يؤوؿ لو الثمث بمقتضى القسمة، فالعقد يكوف نافذا ولو كاف جاىبل لمقدار 
حصتو الشائعة، إذ كاف عميو التروي لمتأكد مف مقدار حصتو فبؿ اإلقداـ عمى التوقيع عمى العقد، فيعتبر 

 .4في ىذه الحالة مقصرا
ف كؿ مف المذىب الشافعي والمالكي والحنبمي تسوى بيف العقد الفاسد ويرى جانب مف الفقو  أ 

والعقد الباطؿ لنيي الشارع عنو، سواء كاف النيي لخمؿ في أصؿ العقد  أو في وصؼ مبلـز لو، فكبلىما 
                                                 

عصمت عبد المجيد بكر، نظرية العقد في الفقو اإلسبلمي، دراسة مقارنة مع الفقو القانوني والقوانيف المعاصرة،  دار  - 1
 .310، ص 2009الكتاب العممية لمنشر، طبعة 

 .311عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابؽ، ص  - 2
وىريا، إذا بمغ حدا مف الجسامة، بحيث يمتنع معو المتعاقد عف إبراـ العقد لو لـ :" يكوف الغمط ج 82ؽ.ـ.ج المادة  - 3

 يقع ىذا الغمط.
ويعتبر الغمط جوىريا عمى األخص إذا وقع في صفة الشيء يراىا المتعاقداف جوىرية أو يجب اعتبارىا كذلؾ نظرا لشروط  

 العقد ولحسف النية.
 فة مف صفاتو، وكانت تمؾ الذات أو ىذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد."إذا وقع الغمط في ذات المتعاقد أو في ص 
 .200محمد سعيد جعفور،  المرجع السابؽ، ص   - 4
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عقد باطؿ، لذلؾ أفرد الفقو الحنفي رأيو عف سائر المذاىب وفرؽ بيف العناصر األساسية لمعقد والخمؿ 
تري وصؼ مف أوصافيا، ويعبر في ىذا الصدد اإلماـ الشافعي رحمو اهلل عف العقد الفاسد الذي يع

بالباطؿ، عمى أساس أف كبل مف العقد الفاسد والعقد الباطؿ منيي عنو شرعا، وأف المنيي عنو حراـ وال 
 .1األصؿيصمح ألف يرتب التزاما وال ألف يثبت ممكا،  وبأنا لنيي إف ورد عمى الوصؼ فقد ورد عمى 

العقد بطبلف مطمؽ والقسـ  أحدىما يبطؿويرى اإلماـ أبو زىرة في ىذا الصدد أف الغمط قسماف  
في فسخ  لو الحؽالثاني ال يرتب البطبلف ولكنو ال يكوف مموما بالنسبة لممتعاقد الذي وقع في غمط ويكوف 

 العقد،
س  محؿ العقد كأف يعتقد فالقسـ األوؿ مف الغمط الذي يرتب البطبلف ىو الذي يكوف في جن

ف محؿ القسمة عقار في حيف يتبيف أنيا  قسمة لمنقوالت  ممموكة عمى الشيوع، أو أالشريؾ في الشيوع 
أف اعتقاد الشريؾ ومحؿ العقد ىما مف نفس الجنس ولكف يختمفاف مف حيث  االنتفاع، بالتالي إذا اختمؼ 

كوف العقد باطبل ألف العبرة بالمذكور الموصوؼ في الماؿ الذي تـ وصفو والماؿ المعيف اختبلفا بينا ي
العقد وبتخمفو يبطؿ العقد، ومثاؿ ذلؾ أف تتعمؽ القسمة بمنقوالت ممموكة عمى الشيوع ويبـر الشريؾ عقد 

، ليتضح في ما بعد أف موضوع 2القسمة معتقدا أف محؿ القسمة المحبلت التجارية الممموكة عمى الشيوع
 يرىا مف المنقوالت.القسمة ىو سيارات أو غ

بينما القسـ الثاني  مف الغمط  فبل يكوف باختبلؼ محؿ العقد بالجنس، وال يكوف االختبلؼ بيف ما  
اعتقده الشريؾ وتـ في عقد القسمة  اختبلفا إلى درجة التفاوت مف حيث االنتفاع، فالغمط ىنا يكوف في 

جزء الذي يؤوؿ لو ىو عمى الطريؽ الرئيسي، مسائؿ غير جوىرية، كـ يبـر عقد قسمة عقار معتقدا أف ال
بينما الجزء الذي وقع في نصيبو بعد القسمة الفعمية  وقع عمى الطريؽ الفرعي، فالتفاوت ليس جوىريا 

رجة االنتفاع أو في مسائؿ فالماؿ المقسـو ىو عقار  والقسمة نيائية فاالختبلؼ ىنا يكوف فقط في د
صحيحا، ولكنو يبقى لمشريؾ الذي وقع في غمط أف يفسخ العقد لعدـ  ففي ىذه الحالة يتـ العقدثانوية، 

                                                 
محمد حسيف، نظرية بطبلف العقد في الفقو اإلسبلمي، دراسة مقارنة بالقانوف الوضعي، المؤسسة الوطنية لمكتاب،  - 1

 .28، ص1988طبعة 
ماؿ منقوؿ معنوي يتكوف مف مجموعة مف العناصر المنقولة بعضيا مادي كالبضائع واآلالت المحؿ التجاري    - 2

والمعدات، وبعضيا معنوي كالعنواف التجاري واالسـ التجاري والحؽ في اإليجار واالتصاؿ بالعمبلء والسمعة التجارية 
ود والمحؿ التجاري في القانوف الجزائري، وحقوؽ الممكية الصناعية، عف ىذا التعريؼ أنظر إلى كتاب عمورة عمار، العق

، نادية فضيؿ، القانوف التجاري الجزائري، الطبعة الثامنة، ديواف 129دار الخمدونية لمنشر، دوف تاريخ النشر، ص
 . 206، ص2006المطبوعات الجامعية، طبعة 
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توافر وصؼ مرغوب فيو  والذي أبـر العقد عمى  أساسو، فبلبد ليرتب االلتزاـ أثره أف يكوف ىناؾ إرادة  
 . 1جديدة مف العاقد إما بقبوؿ العقد بعد اكتشاؼ العيب أو فسخ العقد لتخمؼ الوصؼ المعقود عميو

ثباتو، ويكوف مصيرىا ويرى األ  ستاذ وىبة الزحمي أنو يجوز نقض القسمة في حالة االدعاء بغمط وا 
ىو الفسخ في حالة ما إذا أثبت الشريؾ الذي و يدعى  بوقوع نصيبو في يد شريؾ آخر نتيجة غمط، 

ذا لـ يكف بيده دليؿ  يستدؿ بو يستحمؼ الشركاء، فمف نكؿ من يـ جمع ويستدؿ بالبينة أو بإقرار خصمو، وا 
بيف نصيبو ونصيب المدعي ويقسـ بينيما عمى مقدار حصتيما، أما مف حمؼ فبل يمـز بإعادة القسمة، 
ويقوؿ الشافعية في ىذا الصدد انو لو ثبت غمط أو حيؼ في قسمة إجبارية كانت أـ رضائية، وكانت 

 . 2القسمة نيائية جاز نقضيا
 

 الطعن في القسمة لإلكراهثانيا:  
امة في القسمة االتفاقية لمماؿ المشاع أف الشريؾ حر في إبراـ عقد القسمة، ولكف قد القاعدة الع 

يقع وأف يوقع الشريؾ عمى عقد القسمة وىو مكره عمى ذلؾ، كوف ذلؾ الضغط الذي  تعرض لو كاف 
 الدافع لمتعاقد.

لمتعاقد وعى ىذا األساس يمكف تعريؼ اإلكراه أنو  وسيمة لمتخويؼ  والشدة، تمارس ضد شخص ا
ما يولد في نفسيتو رىبو تدفعو عمى التعاقد خشية األذى،  فاإلكراه يختمؼ عف الغمط كوف أف فعؿ 
التخويؼ صدر مف شخص غير المتعاقد المكره، عمى خبلؼ الغمط الذي يكوف نتيجة اعتقاد تولد لدى 

 . 3الشخص بمحض إرادتو مما دفع عمى التعاقد
اه، ولكنو أجاز لممتعاقد المكره أف يبطؿ العقد إذا كانت الرىبة ولـ يعرؼ المشرع الجزائري اإلكر  

، ويقسـ الفقو القانوني اإلكراه إلى نوعيف اإلكراه المادي واإلكراه 4التي بعثيا المتعاقد اآلخر الدافع التعاقد
                                                 

، 1986لفكر العربي لمنشر، طبعة اإلماـ محمد أبو زىرة، الممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسبلمية، دار ا -  1
 .459ص

 .4768وىبة الزحمي، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .228عمي السيد أحمد، المرجع السابؽ، ص - 3
فقرة أولى :"  يجوز إبطاؿ العقد لئلكراه، إذا تعاقد شخص تحت سمطاف رىبة بينة بعثيا المتعاقد  88ؽ.ـ.ج المادة - 4

 اآلخر في نفسو دوف حؽ.
رىبة قائمة عمى بينة، إذا كانت ظروؼ الحاؿ تصور لمطرؼ الذي يدعييا أف خطرا جسيما محدقا ييدده ىو، أو وتعتبر ال

 أحد أقاربو، في النفس أو الجسـ، او الشرؼ، أو الماؿ.
ويراعى في تقدير اإلكراه جنس مف وقع عميو ىذا اإلكراه وسنو وحالتو االجتماعية، والصحية، وجميع الظروؼ األخرى  
 تي مف شأنيا أف تؤثر في جسامة اإلكراه."ال
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طؿ بطبلف المعنوي،  ففي اإلكراه المادي تكوف اإلرادة معدومة ألف االختيار معدـو ويكوف العقد بموجبو با
مطمؽ، ومثاؿ ذلؾ أف يمسؾ الشركاء بيد الشريؾ في الشيوع ويرغمونو عمى التوقيع عمى عقد القسمة، 

 وىذا النوع مف اإلكراه ال يدخؿ في عيوب الرضا ألنو يعدـ الرضا وحكمو البطبلف ال اإلبطاؿ.
مادية، فما يحمؿ  أما النوع الثاني، ىو اإلكراه الناشئ عف التيديد والذي يكوف مصحوبا بأعماؿ

نيا الخوؼ الذي تولد عنو وىذا النوع مف اإلكراه ىو الذي قصده  الشخص عمى التعاقد ليس اإلكراه وا 
 .1مف القانوف المدني 88المشرع في المادة 

ويجب عمى مف وقع  لو إكراه في العقد أف يطالب بو في غضوف خمس سنوات مف وقت  
 .2مدة اإلجمالية بيف وقت إبراـ العقد ووقت المطالبة عشر سنواتانقطاع اإلكراه، عمى اف ال تتجاوز ال

وال يجوز التمسؾ باإلكراه إذا لـ يكف المتعاقد اآلخر يعمـ بيذا اإلكراه، أما إذا أثبت الشريؾ في  
الشيوع بأف باقي الشركاء كانوا يعموف  أو مف المفترض أف يعمموا بيذا اإلكراه، جاز وفقا لمقواعد العامة 

 .3طالبة بإبطاؿ عقد القسمةالم
فميتحقؽ اإلكراه في العقود، البد مف استعماؿ وسائؿ لمضغط عمى الشريؾ إلبراـ العقد، واف تكوف 
الرىبة التي تولد لدى الشخص ىي الدافع لمتعاقد، ما يدفع الشريؾ لممطالبة بإبطاؿ العقد الذي أبرمو بعد 

ا المشرع في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية لرفع زواؿ اإلكراه متبعا في ذلؾ الخطوات التي رسمي
 الدعوى وممتزما بشكؿ وآجاؿ دعوى اإلكراه.

تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أنو مف الفقو ما يفضؿ لفظ الرىبة بدؿ اإلكراه الوارد في  
 210ي المواد مف النصوص القانونية، واستحسف ما قاـ بو المشرع المبناني في قانوف الموجبات المبناني ف

 حينما لقب اإلكراه بالخوؼ. 55و 52، وكذا مجمة االلتزامات والعقود التونسية في المادتاف 212إلى 
تكوف العبرة في تقدير اإلكراه في شخص المكره وما يحيط بو مف ظروؼ، وال ينظر إلى وسائؿ  

ع بنفسية ضعيفة فتكفي وسائؿ اإلكراه ومدى تأثيرىا في الشخص العادي، فمو كاف الشخص المكره  يتمت
غير جدية لزرع الرىبة في نفسو، ويكوف ذلؾ كافيا لتعيب إرادتو وىو ما قصده المشرع الجزائري حينما 

عميو أنو يراعى في تقدير اإلكراه جنس مف وقع عميو اإلكراه وسنو وحالتو االجتماعية  88نص في المادة 
طة بالشخص، فمو كاف الشريؾ في الشيوع  تاجرا والصحية، بؿ وأضاؼ المشرع حتى الظروؼ المحي

 واحتاج ألمواؿ إلنقاض مشروعو في ظؿ أزمة مالية مر بيا، تكوف إرادتو في القسمة االتفاقية معيبة.
                                                 

 .69محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ، ص  - 1
 السالفة الذكر.   101ؽ.ـ.ج المادة  -2
:" إذا صدر اإلكراه مف غير المتعاقديف فميس لممتعاقد المكره أف يطمب إبطاؿ العقد، إال إذا أثبت أف 89ؽ.ـ.ج المادة  - 3

 أو كاف مف المفروض حتما أف يعمـ بيذا اإلكراه."المتعاقد اآلخر كاف يعمـ 
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، عمى أنو  1948وىذا ما أكدت عميو  محكمة النقض المصرية في قرار ليا بتاريخ أوؿ نوفمبر  
 .1يحدد جسامة الخطر الذي ينشأ عنو اإلكراه  في العقدالمعيار النفسي لمشخص المكره ىو الذي 

وفي التشريع المصري اشترط المشرع عمى الشريؾ المكره لجواز قبوؿ دعواه لئلكراه أف يكوف  
تعاقد تحت سمطاف رىبة بينة بثيا المتعاقد اآلخر، وساير المشرع المصري نظيره الجزائري في األخذ 

وذلؾ بأخذ بعيف االعتبار حالة الشخص الذي وقع لو اإلكراه، إذ نص  بالمعيار الشخصي لتقدير اإلكراه
مف القانوف المدني عمى ما يمي:" يجوز إبطاؿ العقد لئلكراه، إذا تعاقد الشخص تحت  127في المادة 

 ".2سمطاف رىبة، بعثيا المتعاقد اآلخر في نفسو دوف حؽ، وكانت قائمة عمى أساس
إذا كانت ظروؼ الحاؿ تصور لمطرؼ الذي يدعييا، أف خطرا وتكوف الرىبة قائمة عمى أساس، 

 محدقا جسيما ييدده ىو أو غيره في النفس أو الجسـ أو الشرؼ أو الماؿ.
ويراعى في تقدير اإلكراه، جنس مف وقع عميو ىذا اإلكراه وسنو وحالتو االجتماعية والصحية،  

ا أجاز الطعف في العقد لئلكراه حتى ولو وكؿ ظرؼ آخر مف شأنو  أف يؤثر في جسامة اإلكراه"،   كم
صدر اإلكراه مف الغير  بشرط أف يكوف الشريؾ اآلخر عالما بيذا اإلكراه أو مف المفترض أف يعمـ بو، 
أما إذا لـ يكف الطرؼ اآلخر مدرؾ لئلكراه الذي صدر مف الغير فبل يجوز المطالبة بإبطاؿ العقد وىو ما 

ف المدني:" إذا صدر اإلكراه مف غير المتعاقديف، فميس لممتعاقد المكره مف القانو  128نصت عميو المادة 
اف يطمب إبطاؿ العقد، ما لـ يثبت أف المتعاقد اآلخر، كاف يعمـ أو كاف مف المفروض حتما أف يعمـ بيذا 

 "3اإلكراه.
رع ، ولـ يجز المش4وفي التشريع الفرنسي أجاز القانوف المدني صراحة إبطاؿ القسمة لئلكراه 

،  1عف في القسمة لئلكراه إذا تصرؼ في الجزء الذي آؿ إليو بعد انقطاع اإلكراهطالفرنسي لمشريؾ اف ي

                                                 
 .80محمد سعيد جعفور المرجع السابؽ، ص  - 1
 ؽ.ـ.ـ. - 2
 .354محمد المنجى، المرجع السابؽ، ص  - 3

4  - Art 887 C. c.fr : " Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut 
aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des 
droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. 
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être 
réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une 
des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif." 
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،  وعمى خبلؼ المشرع الجزائري 2جاز التشريع الفرنسي إبطاؿ العقد ولو كاف اإلكراه صادر مف الغيرأ
المشرع الفرنسي في األخذ  ، تذبذب موقؼ88الذي  أخذ بالمعيار الشخص في الفقرة الثالثة مف المادة 

مف القانوف المدني عمى أنو   1112بالمعيار الموضوعي، واألخذ بالمعيار الشخصي، فنص في المادة 
يجب أف يكوف مف شأف اإلكراه التأثير في الشخص العادي ليتمكف مف طمب إبطاؿ العقد وأف تكوف تمؾ 

و ىي الدافع لمتعاقد، وأف يكوف الخطر الرىبة  التي ولدت اعتقاد الخطر عمى ذات الشخص أو ثروت
الميدد جسيما وحاال، بينما نص في نفس المادة في فقرتيا الثانية، عمى أنو يؤخذ بعيف االعتبار في تقدير 

، وعمى إثر ىذا التذبذب يفضؿ غالبية الفقو الفرنسي األخذ 3االكراه سف الشخص وجنسو وحالتو الشخصية
 .4بالمعيار الشخصي

د الرىبة التي تتولد في نفسية الشخص عند تقديره  أو عند ر رع الفرنسي أف مجويضيؼ المش 
إبداء وقاره واحترامو لؤلب أو األـ أو شخص آخر مف أصولو، التعد سببا إلبطاؿ العقد، ماعدا حالة 

 ،5اإلكراه الذي يصدر مف ىؤالء األشخاص، ففي ىذه الحالة وبمفيـو المخالفة يكوف العقد قاببل لئلبطاؿ
، وفي الحالة المخالفة يجب اف 6وال يجوز رفع دعوى إلبطاؿ العقد إذا تـ المصادقة عميو بعد زواؿ اإلكراه

                                                                                                                                                         
1  - Art 888 C. c.fr : " Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus 
recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a 
faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence." 
2  -  Art 1111 C. c.fr : "  La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une 
cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel 
la convention a été faite." 
3- Art 1112 C. c.fr : "   Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une 
personne raisonnable, et 
qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable 
et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes." 

 .81محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ، ص  - 4
5 - Art 1114 C. c.fr : " 1114 La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre 
ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat." 
6- Art 1115 C. c.fr : "   Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, 
depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit 
tacitement, soit en laissant  
passer le temps de la restitution fixé par la loi." 
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ترفع دعوى إبطاؿ عقد لئلكراه خبلؿ أجؿ خمس سنوات تسري مف يوـ انقطاع اإلكراه، وذلؾ وفقا لممادة 
 مف القانوف المدني السالفة الذكر. 1304

اه في القسمة يجيز لمقاضي إجراء قسمة تكميمية أو تصحيحية متى ويرى جانب مف الفقو اف اإلكر 
 .1كاف ىناؾ إكراه ورافقو غش وتدليس مف المتقاسميف

قد نيى الشرع اإلسبلمي عمى كؿ ضغط يمارس لتوليد الرىبة والتخويؼ في نفسية الغير  قاؿ  و
ِ  ٢٨:" اهلل تعالى َاا ٱّلَّ يُّ

َ
أ ْ َيَٰٓ ُللُٓوَ

ۡ
ْ  َا هَك ن هَُكوَن هَِجََٰرًة َغو هََرَضت  يَو َاََنُيوَ

َ
ٓ أ َٰلَُكم بَۡيَيُكم بِٱۡلَبَِٰطِل إ ِاَّ ۡنَو

َ
 أ

ىُفَسُكۡمۚ إِنَّ 
َ
ْ أ َ ََكَن بُِكۡم رَِحيهٗ ّنِيُكۡمۚ َو َا َتۡقُهلُٓوَ ف عباس إبوعف  مف سورة النساء، 29اآلية  " ٢٩ا ٱَّللَّ
  تجاوز لي  عف أمتي الخطأ والنسياف وما النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: " إف اهلل رضي اهلل عنيما أف

 استكرىوا عميو. " رواه ابف ماجة والبييقي.
عمى انو "  إجبار أحد عمى أف يعمؿ عمبل 948عرفت مجمة األحكاـ العدلية  اإلكراه في مادتيا  

كراه غير2بغير حؽ دوف رضاه باإلخافة ممجئ  " ، و يقسـ بعض الفقو اإلكراه إلى صنفاف، إكراه ممجئ وا 
ومعيار التفرقة في درجة وجسامة اإلكراه فاإلكراه الممجئ  يتحقؽ عندما يكوف التيديد بقتؿ الشخص أو 
ببتر أحد األعضاء، أو بالضرب الشديد المؤدي إلى الوفاة، أو بإتبلؼ الماؿ كمو، وسواء كاف التيديد في 

الممجئ، وتكوف العبرة وفقا لمتشريع  الجسـ او الشرؼ أو الماؿ أو العرض، فإنو يؤدي إلى تحقؽ اإلكراه
االسبلمي إلى تحديد األشخاص الذيف يشممو اإلكراه ليعتبر إكراه ممجئ، وىو ما نيجو المشرع الفرنسي 

 .3إذا كاف ىو المكره عمى التعاقد وزوجو أو فروع المتعاقد أو أصولو والذي حدد األشخاص في المتعاقد 
الممجئ وىو كؿ ما يشؽ عمى النفس احتمالو كإتبلؼ بعض أما الصنؼ الثاني ىو اإلكراء غير  

الماؿ،  أو ضرب ال يؤدي إلى الوفاة او بالتيديد بأذى النفس،  أما اإلكراه اليسير فبل  يأخذ بعيف 
 االعتبار ألنو ال يؤثر في صحة التصرؼ وليس بدرجة الجسامة لمتأثير عمى إرادة الشخص.

حوؿ أثر اإلكراه عمى العقود،  فذىب الشافعية والحنابمة إلى وقد تباينت مواقؼ الفقو اإلسبلمي  
أنو يعتبر باطبل العقد الذي يتـ بإكراه المتعاقد وأشبيوا العقد الذي تـ بإكراه مثؿ تصرؼ الصبي والمجنوف، 
 بينما ذىب أبوا حنيفة إلى القوؿ بفساد العقد وعدـ بطبلنو وفي رأي الحنفية اف المتعاقد المكره يمكنو اف

                                                 
1  - PHILIPPE Malaurie,opt cit , p 483.  

يعة اإلسبلمية مف قسـ المعامبلت مف فقو المذىب الحنفي، مجمة األحكاـ العدلية تقنيف إسبلمي رسمي ألحكاـ الشر  - 2
 .127أنظر  لكتاب محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ، ص

3 - Art 1113 C. c.fr : " La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement 
lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son 
époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants." 
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يجيز العقد بعد زواؿ اإلكراه فبل حاجة لبطبلنو، ألف المصمحة ىنا خاصة بالمتعاقد وليس بمصمحة 
 .1شرعية عامة
 

 ثالثا: إبطال القسمة االتفاقية لمتدليس
التدليس لغة: مف دلس يدلس والدلس أي الظممة يقاؿ فبلف ال يدالس أي ال يخادع وال يغدر، 

 . 2معةوالتدليس في البيع كتماف عيب الس
عرؼ بعض الفقو التدليس أنو استعماؿ طرؽ احتيالية بقصد ايقاع المتعاقد في غمط  يدفو إلى 

، ويعرفو البعض اآلخر عمى أنو تضميؿ العاقد باستعماؿ وسائؿ احتيالية بقصد إبياـ المتعاقد 3التعاقد
 .4بوجود مسألة غير موجودة في الواقع المحسوس

يجة  العتقاد المتعاقد نفسو، يكوف التدليس بفعؿ المتعاقد اآلخر، عمى خبلؼ الغمط الذي يكوف نتو 
مف  87و 86ولـ يعرؼ المشرع الجزائري التدليس ولكف يمكف استخبلص أركانو مف نص المادتيف 

القانوف المدني، فيي مناورة يمجأ إلييا شخص لحث المتعاقد اآلخر عمى إبداء رغبتو بعد تغميطو،  وتتـ 
و نتيجة الكذب، وقد يكوف بيما معا، ىذه المناورة  خداع  مف أتجسيد مشيد،  طريؽ ىذه المناورة عف 

 .5المتعاقد اآلخر والتي ينتج عنيا فساد الرضا
يشترؾ كؿ مف التدليس المدني والتدليس الجزائي في كونيـ يجعبلف إرادة ورضا المجني عميو  و

ما كوف التدليس المدني يتمثؿ في الكذب مشوبة بعيب مف عيوب الرضا. غير أنيما يختمفاف عف بعضي
أو السكوت العمدي الذي يدفع بالمتعاقد اآلخر لموقوع في الغمط ولو كاف يعمـ بو لما كاف ليبـر العقد طبقا 

مف القانوف المدني بالتالي فإف القانوف المدني يكتفي بالسكوت العمد عف واقعة أو  86لنص المادة 
، غير أف التدليس الجزائي ال 6خداعو الحؽ في المطالبة ببطبلف العقدمبلبسة إلعطاء الطرؼ الذي تـ 

                                                 
 .312عصمت عبد المجيد بكر المرجع السابؽ، ص - 1
ابى الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظور، لساف العرب، المجمد  السادس، دار صادر لمنشر،  دوف تاريخ  - 2

 .86نشر ص 
 .225عادؿ حسف عمي السيد، المرجع السابؽ، ص   - 3
 .40محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ، ص - 4

5  - Ali Bencheneb, le droit algérien des contras, Données fondamentales, Editions AJED 
2011, p98.   

إلييا أحد المتعاقديف أو النائب عنو، مف :" يجوز إبطاؿ العقد لمتدليس، إذا كانت الحيؿ التي لجأ 86ؽ.ـ.ج المادة  - 6
 الجسامة بحيث لوالىا لما أبـر الطرؼ الثاني لمعقد.
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مف قانوف العقوبات  3721يكتفي المشرع لقيامو عمى السكوت العمد عف واقعة بؿ حدد في نص المادة 
الطرؽ التدليسية بالتالي فكؿ استيبلء عمى ماؿ الغير يتـ بغير الطرؽ التدليسية المحددة في نص تمؾ 

، إلى جانب ذلؾ فإف التدليس المدني يختمؼ عف التدليس الجزائي مف حيث الجزاء، 2يعد نصباالمادة ال 
فالقانوف المدني رتب عمى التدليس المدني جواز إبطاؿ العقد مف طرؼ المتعاقد المدلس أما القانوف 

إعادة الحاؿ الجزائي فرتب عمى ذلؾ عقوبات جزائية تتمثؿ في الحبس والغرامات بالتالي فيو ال يكتفي ب
 إلى ما كاف عميو قبؿ إبراـ العقد كما ىو في القانوف المدني.

ويشترط العتبار التدليس سبب لطمب إبطاؿ العقود بوجو عاـ وعقد القسمة عمى الخصوص توافر  
 عنصراف أساسياف ىما العنصر المادي والعنصر المعنوي.

تولد لدى المتعاقد وىـ خاطئ واشترط  يتحقؽ العنصر المادي باستعماؿ طرؽ تدليسية مف شأنيا أف
المشرع أف تكوف الحيمة التي لجأ إلييا المتعاقد  مف الجسامة ما يجعؿ المتعاقد يمتنع عف إبراـ العقد لو 
عمـ بيا،  فبل يعبر مجرد الكذب تدليسا لطمب إبطاؿ العقد سيما في عقود المعاوضة إذ يسعى كؿ طرؼ 

ا يعرضو لممبادلة، ولكف إذا اقترف الكذب بمظاىر مادية خارجية إي المبالغة وحتى الكذب في وصؼ م
نكوف ىنا أماـ تدليس،  ويعتبر تدلسا السكوف عف واقعة او مبلبسة، بحيث لو عمـ بيا المتعاقد لما أبـر 
العقد، ومثاؿ ذلؾ أف تتعمؽ الممكية الشائعة بعدة عقارات وأراضي فبلحية، وتتـ القسمة االتفاقية بيف عدة 

كاء، ينفرد بموجبيا كؿ شريؾ بعقار معيف، ويعمـ الشركاء أف الجزء الذي سيؤوؿ إلى أحدىـ ىو أرض شر 
نيا محؿ نزاع قضائي مع أشخاص آخريف، أال تصمح لمزراعة مثبل أو أنيا تقع بمنطقة يجيؿ موقعيا، او 

                                                                                                                                                         

ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عف واقعة او مبلبسة، إذا ثبت أف المدلس عميو ما كاف لبـر العقد لو عمـ بتمؾ الواقعة أو ىذه 
 المبلبسة."

توصؿ إلى استبلـ أو تمقي أمواؿ أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو "كؿ مف الفقرة األولى:  372ؽ.ع.ج المادة  - 1
أوراؽ مالية أو ووعود او مخالصات أو إبراء مف التزامات أو إلى الحصوؿ عمى أي منيا أو شرع في ذلؾ باالحتياؿ لسمب 

و اعتماد مالي خيالي أو كؿ ثروة الغير أو بعضيا أو الشروع فيو أو باستعماؿ أسماء أو صفات كاذبة أو سمطة خيالية أ
بإحداث األمؿ في الفوز بأي شيء او في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى او وىمية أو الخشية مف وقوع شيء منيا يعاقب 

 دج" 100.000إلى  20.000سنوات عمى األكثر وبغرامة مف  05بالحبس مف سنة عمى األقؿ إلى 
قد يتبادر وسائؿ التدليس، و   372المادة  وذكر المشرع  في نصالنصب ىو استعماؿ وسيمة مف وسائؿ التدليس،  - 2

لؤلذىاف أف وسائؿ االحتيالية المذكورة جاءت عمى سبيؿ الحصر لكف المشرع ذكر بعض الحاالت ذات المدلوؿ الواسع 
مؿ في الفوز التي يمكف تطبيؽ عمييا  جريمة النصب  مثؿ عبارة " أو إلى الحصوؿ عمى أي منيا" وعبارة " أو بإحداث األ

بأي شيء او في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى او وىمية أو الخشية مف وقوع شيء منيا"، عف ىذا التعريؼ أنظر أحسف 
 .2008بوسقيعة، الوجيز في القانوف الجزائي الخاص، الجزء األوؿ، دار ىومة لمنشر، طبعة 
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لشريؾ بحقيقة ما ويخفي الشركاء ذلؾ عف شريكيـ لتحقيؽ مصالحيـ الشخصية مدركيف أنيـ لو أعمموا ا
 سيؤوؿ إليو مف جراء القسمة، المتنع عف إجرائيا.

أما العنصر المعنوي فيتمثؿ في نية التضميؿ لدى الغير لحمؿ الشخص عمى التعاقد، ومثاؿ ذلؾ  
أف يكوف الشريؾ في الشيوع منتفعا بعقار متمثؿ في قطعة أرض بموجب قسمة ميايأة زمانية، ثـ يريد 

نيائية، ويبـر الشركاء القسمة معتقديف أف العقار أرض فبلحية خصبة، أو أنو خالي  الشركاء إجراء قسمة
مف الديوف، ويخفي الشريؾ الذي كاف حائزا حقيقة العقار، أو الرىوف التي رتبيا عمى العقار، بحيث لو 

فعا بالقسمة عمـ الشركاء بحقيقة العقار لما أبرموا عقد القسمة، فنية التضميؿ لدى الشريؾ الذي كاف منت
 واضحة.  
وال يشترط في التدليس أف يصدر مف المتعاقد اآلخر ليتمكف الشخص مف طمب إبطالو، بؿ وقد  

 .1يصدر مف الغير ويكوف المتعاقد اآلخر عالما بو أو مف المفترض أف يعمـ بو
يكيـ أو فيجوز الطعف في القسمة االتفاقية إذا لجأ الشريؾ أو الشركاء الستخداـ الحيمة لحمؿ شر 

، وتكوف العبرة  بمدى تأثير الحيمة عمى الشريؾ 2سائر الشركاء إلبراـ القسمة النيائية لمماؿ المشاع
المتعاقد ال الحيمة في حد ذاتيا ، ويثبت إثبات التدليس بكافة وسائؿ اإلثبات المقررة قانونا مف طرؼ 

 .3الشريؾ المتعاقد الذي تعرض لمتدليس
ي العقد، أف يرفع دعوى أماـ المحكمة المختصة لمنظر في دعوى وعمى مف يدعى التدليس ف 

التدليس متبعا في ذلؾ الشروط المقررة قانونا لرفع الدعوى، وخبلؿ اجؿ خمس سنوات، عمى أف ال يتجاوز 
 السالفة الذكر. 101أجؿ رفع الدعوى أجؿ  عشر سنوات مف وقت إبراـ العقد وفؽ لممادة 

ف إنقاص العقد في حالة التدليس، فيسقط الشؽ الباطؿ، ويبقى الشؽ ويرى جانب مف الفؽ أنو يمك 
الصحيح مف العقد، فمو اشتمؿ التدليس عمى جزء مف العقد جاز إبطاؿ جزء مف العقد الذي تـ بالتضميؿ، 

بقاء الجزء اآلخر مف العقد  . 4وا 
تعاقد يبـر العقد، وأجاز المشرع المصري إبطاؿ العقد إذا استخدـ المتعاقد االخر حيمة لجعؿ الم

مف القانوف المدني بنصيا:" يجوز إبطاؿ العقد لمتدليس، إذا كانت الحيؿ التي لجأ  125وذلؾ وفقا لممادة 
 ـر الطرؼ الثاني العقد.بإلييا أحد المتعاقديف، أو نائب عنو، مف الجسامة بحيث لوالىا لما أ

                                                 
ذا صدر التدليس مف غير المتعاقدي87ؽ.ـ.ج المادة  - 1 ف فميس لممتعاقد المدلس عميو أف يطمب إبطاؿ العقد، ما لـ :"  وا 

 يثبت أف المتعاقد اآلخر كاف يعمـ، أو كاف مف المفروض حتما أف يعمـ بيذا التدليس."
 .899، عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص318محمد عبر الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص   - 2
 .53السابؽ، ص  محمد سعيد جعفور، المرجع - 3
 .227عادؿ حسف عمي السيد، المرجع السابؽ، ص  - 4
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أف المدلس عميو ما كاف ليبـر العقد،  ويعتبر تدليسا، السكوف عمدا عف واقعة أو مبلبسة، إذا ثبت
 ."1لو عمـ بتمؾ الواقعة أو ىذه المبلبسة

فإذا استخدـ الشريؾ في الشيوع حيؿ لجعؿ الشريؾ االخر يبـر عقد القسمة، جاز لمشريؾ المدلس  
أف يطمب إبطاؿ القسمة، حتى ولو تمثؿ التدليس في سكوف عف وقائع مف شأنيا أف تجعؿ الشريؾ الذي 

 عنو يمتع عف إبراـ عقد القسمة لو عمـ بيا. أخفيت
، بعد أف قررت 1949ديسمبر 1وىو ما أكدتو محكمة النقض  المصرية في قرار ليا بتاريخ  

بطبلف  القسمة التي تمت بناء عمى تدليس صادر مف أحد المقتسميف الذي أخفى حقيقة األرض  التي 
بجزء كاف مآلو االستحقاؽ مف ممؾ الوقؼ ليأخذ، كانت محؿ نزاع، وأليـ شريكو المتقاسـ  بأف يختص 

ىو الجزء الذي كاف مستبعدا مف االستحقاؽ، واعتبرت المحكمة أف ما لجأ إليو الشريؾ ىو حيمة تفسد 
 . 2رضا مف خدع بيا

ولتوفير حماية أكبر لممتعاقد المدلس أجاز لو القانوف المصري طمب إبطاؿ العقد في حالة ما   
لغير وكاف المتعاقد اآلخر يعمـ بيذا التدليس او يفترض عممو بو، إذ نصت المادة صدر التدليس مف ا

مف القانوف المدني عمى أنو:" إذا صدر التدليس مف غير المتعاقديف، فميس لممتعاقد المدلس أف  126
ا يطمب إبطاؿ العقد، مؿ لـ يثبت أف المتعاقد اآلخر كاف يعمـ أو كاف مف المفروض حتما أف يعمـ بيذ

 التدليس."
بأنو يجوز طمب  18/05/1933وىو  ما أشارت إليو محكمة النقض المصرية في قرار ليا بتاريخ  

إبطاؿ العقد لمتدليس إذا كاف المتعاقد اآلخر عالما بيذا التدليس وتقوؿ المحكمة في ىذا الصدد بأنو " 
كالغش الحاصؿ مف المتعاقد  الغش الحاصؿ مف أجنبي بطريؽ التواطؤ مع أحد المتعاقديف يفسد الرضا،

 ."3نفسو
وفي التشريع الفرنسي  نص المشرع صراحة عمى خبلؼ المشرع الجزائري عمى أنو يجوز لمشريؾ 

،  ويمكف تجنب ىذا اإلبطاؿ بوسيمة أخرى يجوز لممحكمة أف 4في الشيوع طمب إبطاؿ القسمة لمتدليس

                                                 
 ؽ.ـ.ـ. - 1
 .899عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص - 2
 .352محمد المنجي، المرجع السابؽ، ص  - 3

4  - Art 1113 C. c.fr : " 887 Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il 
peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité 
des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse 
partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur 
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ؼ،  وال يجوز لمشريؾ رفع دعوى عمى تأمر بقسمة إضافية أو تصحيحية بناء عمى طمب مف األطرا
أساس التدليس في القسمة إذا تصرؼ في الجزء الذي آؿ إليو بعد اكتشاؼ الوسائؿ االحتيالية المستخدمة 

 السالفة الذكر. 888التي دفعت بالشريؾ إلبراـ عقد  القسمة وفقا ألحكاـ المادة 
ف الجسامة بحيث بدوف ىذه الحيمة لما واشترط المشرع الفرنسي أف تكوف الحيمة التي لجأ إلييا م 

أقدـ الشريؾ أو المتعاقد اآلخر عمى إبراـ العقد، ويشترط في نفس الصياغ  وعمى خبلؼ المشرع الجزائري 
أف تكوف الحيمة ظاىرة وأف تكوف صادرة مف المتعاقد ولـ يتطرؽ إلى التدليس الصادر مف النائب كما فعؿ 

 بـر بموجب تدليس يعطي لممتعاقد المدلس الحؽ في رفع دعوى إبطاؿ ، فالعقد الذي أ1المشرع الجزائري
، وذلؾ وفؽ أجبل محددا لرفعيا يتمثؿ في خمس سنوات يبدأ سريانيا مف وقت اكتشاؼ  2العقد

 .3الحيمة
أما إذا صدر التدليس مف ناقص األىمية فذىب القضاء الفرنسي إلى تقرير أحكاـ المسؤولية 

مف القانوف المدني والتي تحـر  1310عدة نصوص قانونية منيا نص المادة التقصيرية مستنديف عمى 

                                                                                                                                                         

peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la 
demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif." 
1- Art 1116 C. c.fr : "    Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les 
manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces 
manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé." 
2 - Art 1117 C. c.fr : "La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle 
de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les 
cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre." 
3 - Art 1304 C. c.fr : " Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une 
convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 
cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le 
cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des 
actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des 
actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en 
situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle 
ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant." 
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، فبل 1القاصر مف استعادة ما سممو لممتعاقد اآلخر بناء عمى عقد صدر حكـ بإبطالو بسبب خطا منو
 يستفيد القاصر مف الحماية المقررة لو بسبب تصرفاتو لئلضرار بالغير.

مب القاصر إبطاؿ العقد إذا صرح لممتعاقد اآلخر بأنو ولـ يمنع المشرع الفرنسي القاصر مف ط 
، ولكف اإلبقاء عمى العقد مف وجية نظر القضاء الفرنسي أنجع وسيمة لتعويض الطرؼ 2كامؿ األىمية

عما تسبب لو القاصر نتيجة تدليسو، أما بالنسبة لمطرؼ اآلخر فمو أف يطمب إبطاؿ العقد  الذي تـ بناء 
 .3يا القاصر إلبراـ العقدعمى الحيؿ التي لجأ إلي

أما في التشريع المصري فألـز القانوف القاصر بالتعويض في حالة ما إذا لجأ القاصر إلى الحيمة    
مف القانوف  119إلخفاء نقص أىميتو، مما دفع المتعاقد االخر إلبراـ العقد وىو ما نصت عميو المادة

ب إبطاؿ العقد، وىذا مع عدـ اإلخبلؿ بإلزامو المدني المصري بنصيا:" يجوز لناقص األىمية أف يطم
 ."4بالتعويض إذا لجأ إلى طرؽ احتيالية ليخفي نفص أىميتو

ولدى الفقو اإلسبلمي يعرؼ الحنفية التدليس أف خيار ظيور الخيانة في المرابحة والتولية 
ستخداـ الخدعة والوضيعة، ويعبر عنو بالتغرير،  ويعرؼ لغة الخداع واإلطماع بالباطؿ، واصطبلحا ا

والحيمة إلغراء المتعاقد اآلخر إلبراـ العقد، وقد تكوف الحيمة المستعممة إلخفاء عيب في محؿ العقد، فيبـر 
   . 5المتعاقد العقد معتقدا أنو في مصمحتو ليتضح خبلؼ ذلؾ

و وقد تأثر القانوف األردني بالوصؼ الذي أعطاه الفقو اإلسبلمي لمتدليس أو التغرير إذ عرفت 
مف القانوف المدني:" التغرير ىو أف يخدع أحد المتعاقديف اآلخر بوسائؿ احتيالية، قولية أو  143المادة 

 فعمية، تحممو عمى الرضا بما لـ يكف ليرض بو بغيرىا."
والتغرير في الفقو اإلسبلمي نوعاف، التغرير الفعمي و التغرير القولي، فالتغرير  الفعمي ىو إيياـ  

ة كاذبة في الشيء، بينما التغرير القولي يكوف بالكذب  إذا كاف القصد منو الخديعة شخص بوجود صف
 والتضميؿ.

                                                 
1  - Art 1310 C. c.fr : " Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit 
ou quasi-délit." 
2  - Art 1307 C. c.fr : " La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point 
obstacle à sa restitution." 

 .58محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ، ص   - 3
 60، صنفس المرجع - 4
 83، ص1988ة مقارنة، المؤسسة الوطنية لمكتاب، طبعة محمد حسيف، نظرية بطبلف العقد في الفقو االسبلمي، دراس - 5
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ويكوف التغير الفعمي في العقود بوجو عاـ وعقد القسمة بوجو خاص محبل لمخيار وفؽ المذىب  
 واإلجازة"الشافعي وذلؾ بعد اكتشاؼ الحيمة، ويقصد بالخيار كما يقوؿ الكاساني:" التخيير بيف الفسخ 

ف يفسخ العقد إذا أبـر نتيجة تغرير صادر مف المتعاقد اآلخر، بينما أفيكوف لممتعاقد في العقد 
التغرير القولي يربطو الفقو اإلسبلمي بالغبف، فإذا ما ترتب عمى التغرير غبف كاف لممتعاقد الحؽ في فسخ 

يؤثر ذلؾ في صحة العقد، ألنو يعتبر مجرد  العقد، بينما إذا ما لـ يرتب التغرير غبف لممتعاقد اآلخر فبل 
 .1خداع وتضميؿ واالندفاع إلبراـ العقد يكوف تقصيرا مف المتعاقد وعدـ ترويو

ويميز الحنفية في ىذا الصدد بيف نوعيف مف الغرر، الغرر في أصؿ المعقود وىذا الصنؼ  
 . 2يوجب البطبلف، أما الغرر في األوصاؼ يرتب فساد العقد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .166محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .312عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابؽ، ص - 2



 األول: األحكام انعامة في قسمة انمال انمشاع انباب

 الشيوعالقسمة التي تقضي على  أوجه الطعن في: انثاني انفصم

 
 

211 

 

 الفرع الثاني: الطعن في القسمة لالستغالل ونقص أىمية الشريك المتقاسم 
 

كثير مف الفقو القانوني يتغاضى عف االستغبلؿ كوجو لمطعف في القسمة، ويدمجو مع الغبف 
ويعتبره الجانب المعنوي لو، وحقيقة األمر أف الفقو اإلسبلمي توسع في ىذا الوجو وعدد حالتو التي تجيز 

ممتقاسـ الطعف في القسمة، كما يجوز  الطعف في القسمة لنقص أىمية الشريؾ في الماؿ المشاع سيما ل
 في الحاالت التي  ال تراعى فييا اإلجراءات القانونية .

 
 : إبطال القسمة االتفاقية لالستغاللأوال

قية لبلستغبلؿ،  ف المشرع الجزائري لـ ينص صراحة عمى جواز الطعف في القسمة االتفاأبالرغـ مف 
إال اف ىذا ال يمنع  مف جوزا ذلؾ وفقا لؤلحكاـ العامة في العقد، فاالستغبلؿ ىو العمد إلى االستفادة مف 
الضعؼ الذي يمتمسو المتعاقد في المتعاقد اآلخر، فينتيز الفرصة إلبراـ عقد قد  ال يكوف في مصمحة 

لجامح لدى المتعاقد اآلخر أو الطيش البيف، وكثير المتعاقد اآلخر او بالطريقة الصحيحة، نتيجة اليوى ا
مف األشخاص يربطوف بيف الغبف واالستغبلؿ كوف أف العنصر المعنوي لمغبف ىو االستغبلؿ بينما يتميز 

 الغبف عف االستغبلؿ في عدة نقاط.
 فالغبف يعتمد عمى المعيار المادي في عقود المعاوضات، فيكفي اف يمحؽ المتعاقد اآلخر تفويت
مادى حدده المشرع بالخمس، بينما الغبف معياره معيار شخصي ذاتي يرجع إلى طبيعة الشخص المتعاقد 

 معو وليس إلى الفارؽ في المبادلة.
كما أف الغبف عيب في العقد وليس في إرادة المتعاقديف إذ يكفي ذلؾ التفاوت المادي لتحققو في  

لطيش البيف لمشخص أو ىوى المتعاقد ىو الذي دفعو لمتعاقد العقد، أما االستغبلؿ فيو عيب في اإلرادة، فا
 واستغبلؿ الطرؼ اآلخر لحالة المتعاقد يكوف سبب إلبطاؿ العقد.

ولجواز الطعف في العقد لبلستغبلؿ ال يكفي ىوى المتعاقد الجامح أو طيشو البيف في التصرفات،  
مف القانوف  90ا يستفاد مف نص المادة فبل بد أف تتوافر لدى المتعاقد اآلخر نية االستغبلؿ وىو م

 .1المدني، وأف  تكوف نتيجة ذلؾ االستغبلؿ ىو اختبلؿ التعادؿ بيف ما قدمو  كؿ متعاقد لآلخر

                                                 
:" إذا كانت التزامات أحد المتعاقديف متفاوتة كثيرا في النسبة مع ما حصؿ عميو ىذا المتعاقد مف 90ؽ.ـ.ج المادة  - 1

وجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر وتبيف أف المتعاقد المغبوف لـ يبـر العقد إال ألف المتعاقد اآلخر قد استغؿ فائدة بم
فيو طيشا بينا أو ىوى جامحا، جاز لمقاضي بناء عمى طمب المتعاقد المغبوف، أف يبطؿ العقد أو أف ينقص التزامات ىذا 

 المتعاقد.
ال كانت غير مقبولة.ويجب أف ترفو الدعوى خبلؿ س  نة مف تاريخ العقد، وا 
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ويجوز عمى إثر ما تقدـ أف يرفع  الشريؾ في الشيوع دعوى إبطاؿ القسمة لبلستغبلؿ ولمقاضي  
التزاماتو، وفي مقابؿ ذلؾ يجوز لمشريؾ اآلخر أو سائر السمطة التقديرية إذا في تقرير األبطاؿ او  إنقاص 

 .1الشركاء توقي إبطاؿ العقد إذا عرض ما يراه القاض كافيا لرفع الغبف
كما أخذ المشرع المصري بنظرية االستغبلؿ  في العقود مثمما فعؿ نظيره الجزائري، إذ نص في 

ات أحد المتعاقديف ال تتعادؿ البتة مع ما حصؿ مف القانوف المدني عمى أنو:" إذا كانت التزام 129المادة 
عميو ىذا المتعاقد مف فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر وتبيف أف المتعاقد المغبوف لـ 
يبـر العقد إال ألف المتعاقد اآلخر قد استغؿ فيو طيشا بينا أو ىوى جامحا، جاز لمقاضي بناء عمى طمب 

 يبطؿ العقد أو ينقص التزامات ىذا المتعاقد. المتعاقد المغبوف أف
ال كانت غير مقبولة.  ويجب أف ترفع الدعوى بذلؾ خبلؿ سنة مف تاريخ العقد وا 

ويجوز في عقود المعاوضة أو يتوقى الطرؼ اآلخر دعوى اإلبطاؿ، إذا عرض ما يراه القاضي 
 كافيا لرفع الغبف."

، ويرى 2إبطاؿ العقد بناء عمى المادة السالفة الذكرفيجوز لممتعاقد المستغؿ أف يطمب مف المحكمة 
 جانب مف الفقو اف لجواز الطعف في العقد لبلستغبلؿ البد مف توافر عنصريف:

العنصر األوؿ ىو العنصر المادي وىو ما يستخمص مف إدراج المشرع المصري لعبارة " إذا كانت 
ميو ىذا المتعاقد مف فائدة، أو مع التزامات التزامات أحد المتعاقديف، ال تتعادؿ البتة مع ما حصؿ ع

الطرؼ اآلخر"، فيجب أف يكوف ىناؾ اختبلؿ في ما قدمو متعاقد أو ما تنازؿ عنو مقابؿ ما قدمو المتعاقد 
 اآلخر.

صر الثاني ىو العنصر النفسي لبلستغبلؿ، وىو ما يستخمص مف نص المشرع "... إال ألف نوالع
ف تتوافر لدى المتعاقد اآلخر نية أا بينا أو ىوى جامحا..."، فيجب المتعاقد اآلخر استغؿ فيو طيش

االستغبلؿ لمحالة الشخصية التي ىو عمييا المتعاقد اآلخر والتي مؤداىا التسرع وعدـ االحتياط واتباع 
 .3النزوات الشخصية

                                                                                                                                                         

 ويجوز في عوقد المعاوضة أف يتوقى الطرؼ اآلخر دعوى اإلبطاؿ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبف." 
 .  98محمد سعيد جعفور، المرجع السابؽ، ص - 1
 .258عادؿ حسف عمي السيد، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .381لسابؽ، ص محمد المنجى، المرجع ا - 3
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الطعف ولـ يتطرؽ المشرع الفرنسي إلى االستغبلؿ كعيب  يرتب إبطاؿ العقد حيف تنظيمو ألوجو  
، وحتى حينما تطرؽ لمغبف 2، ولـ يتطرؽ لو كذلؾ في عيوب اإلرادة في األحكاـ العامة لمعقد1في القسمة

 اكتفى بالمعيار المادي لمغبف لطمب إبطاؿ القسمة.
وغياب نص قانوني يجيز لمشريؾ في الشيوع أف المتعاقد في القانوف الفرنسي دفع الفقو والقضاء 

اإلرادة ونظرية اإليحاء واالستيواء، وذلؾ نتيجة النقص الذي اعترى التقنيف لخمؽ نظرية التسمط عمى 
الفرنسي، ومؤدى ىذه النظرية أنو في الكثير مف الحاالت يستغؿ المتعاقد ىوى وشيوة المتعاقد اآلخر 

رمت لحممو عمى إبراـ العقد، لذا تقتضي عدالة المحكمة ووفقا لنزاىة العقد إبطاؿ جميع التصرفات التي أب
 .3نتيجة ىوى الشخص الجامح أو طيشو

فيجوز الطعف في القسمة االتفاقية لبلستغبلؿ، إذا ما كاف ىناؾ تفاوت  في األجزاء التي آلت لكؿ  
شريؾ بالنظر إلى حصتو الشائعة، وتوافرت لدى الشركاء رغبة  في استغبلؿ نفسية شريكيـ  التي تنجر 

نتيجة الطيش وعدـ التبصر، ويترتب عف ذلؾ جواز المحكمة وراء األىواء، أو  التي تبـر التصرفات 
 .4إبطاؿ القسمة االتفاقية بطمب مف الشريؾ المستغؿ

وقد نيى الشرع االسبلمي عف االستغبلؿ في العقود، فالقرآف الكريـ ذكر المعامبلت  المباحة عمى 
مف سورة النساء السالفة  29 وجو إجمالي، دوف النظر إلى الجزئيات والتفاصيؿ، وجاء اآلية الكريمة 

بقاعدة عامة مفادىا  قياـ التجارة عمى الرضا، ويقاس  عمى التجارة غيرىا مف المعامبلت، فيي ال الذكر 
ُ ٱۡۡلَۡيَع :" 275ويقوؿ تعالى في سورة البقرة اآلية ، 5تحؿ إال إذا كاف الرضا المتبادؿ أساسا ليا َحلَّ ٱَّللَّ

َ
َوأ

                                                 
1  - Art 887 C. c.fr : " Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut 
aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des 
droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. 
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être 
réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une 
des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif." 
2  - Art 1109 C. c.fr : "Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été 
donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol." 

 .108محمد سعيد جعفور المرجع السابؽ، ص - 3
 .318يني، المرجع السابؽ، صمحمد عبد الرحماف الضو  - 4
تواتي محمد، سمطة القاضي الذي يتضمف حالة االستغبلؿ، دراسة مقارنة بيف الفقو االسبلمي والقانوف المدني، مذكرة  - 5

، 2013مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، تخصص المسؤولية المينية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة 
 .60ص
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 ْۚ َ َم ٱلّرِبَوَٰ فالنصوص القرآنية  تدؿ عمى أف الشريعة االسبلمية تمنع كؿ أنواع  الزيادة مف فائدة أو ." وََحرَّ
ربح ال مبرر لو، أو ما ال يقابمو عوض في المعامبلت ، وتحـر كؿ وسيمة تؤدي إلى استغبلؿ حاجة 

 اآلخريف، و اليدؼ مف ىذا التحريـ ىو حماية أمف المجتمع مف شتى أنواع االستغبلؿ.
النبي  ما رواه حذيفة أف ة التي استند عمييا بعض الفقو االسبلمي في تحريـ االستغبلؿومف األدل

" والمضطر ىو الشخص الذي يتعاقد مع غيره أال إف بيع المضطريف حراـ:" قاؿ صمى اهلل عميو وسمـ
 تحت  ضغط الحاجة الممحة  والعوز الشديد.

تي الطيش البيف واليوى الجامح، بينما  ف جؿ التشريعات العربية حصرت االستغبلؿ في حالأكما 
ألنو تناوؿ جميع حاالت الضعؼ  التي ال   المعاصرة ةقانونيالفقو االسبلمي أوسع مدى  مف التشريعات ال

تقؿ أثرا عف حالتي الطيش البيف واليوى الجامح إف لـ تكف  أكثر تأثيرا،  وحاالت  الضعؼ في الفقو 
وى وعدـ الخبرة أو عدـ االدراؾ وىي الحاالت التي تناوليا المشرع االسبلمي ىي: الحاجة والطيش، والي

 .1العراقي في تقنينو نظرا لتأثره بالشريعة االسبلمية
آثار عيوب الرضا في الفقو االسبلمي تختمؼ عف اآلثار تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف  

سـ العقود إلى عقود صحيحة  وعقود ، ذلؾ الف ىذا األخير قالمعاصر قانونيالتي جاء بيا التشريع ال
باطمة وعقود قابمة لئلبطاؿ، بينما الفقو االسبلمي قسـ العقود إلى : العقد الصحيح، العقد الباطؿ ، العقد 

 . 2الفاسد، العقد الموقوؼ،  العقد النافذ والعقد البلـز
العقود عقود  فتختمؼ العقود في الفقو اإلسبلمي مف حيث الصحة والبطبلف، فيوجد صنفاف مف 

غير صحيحة وىي  إما عقود باطمة أو فاسدة، فالعقود الباطمة  ىي ما وجد خمؿ في ركنيا  والخمؿ يكوف 
بعدـ األىمية  وعدـ صبلحية المحؿ لحكـ العقد شرعا ، ويضيؼ األستاذ أحمد إبراىيـ رحمو اهلل وىو مف 

نوع ال يعرفو إال الفقو الحنفي وىو  إحدى  فقياء الحنفية السبب كركف في العقد، أما العقد الفاسد  وىو
مرتبتي البطبلف والصحة  فيو العقد الذي كاف مشروعا في أصمو وغير مشروع بوصفو كما لو اقترف 

 . 4، فيعتبر العقد الفاسد عقدا منعقدا ولكنو مستحؽ لمفسخ3العقد  بعيب مف عيوب االرادة كاإلكراه

                                                 
لرحماف أبو حمو،  نظرية االستغبلؿ في الشريعة والقانوف، دار الحداثة لمنشر، الطبعة األولى، لسنة حمو عبد ا  - 1

 .97،ص 1986
حسيف عطا حسيف سالـ،  نظرية الغمط في القانوف والشريعة االسبلمية، دار الحداثة لمنشر، الطبعة األولى، لسنة   - 2

 .168، ص1986
 .16محمد حسيف، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .313عصمت عبد المجيد بكر، المرجع السابؽ،  - 4
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ما عقد نافذ  أما الصنؼ الثاني مف العقود ىو العقد  الصحيح، فيو إما عقد موقوؼ غير نافذ، وا 
، فالعقد الموقوؼ  ىو العقد الذي ال تتوفر فيو لدى العاقد الوالية عمى محؿ  ما عقد نافذ الـز غير الـز وا 
العقد أو الوالية عمى نوع التصرؼ ويقصد بالوالية عمى محؿ العقد أف يكوف العاقد مالكا لممحؿ أو نائبا 

 يتعمؽ المحؿ بحؽ الغير كأف يكوف مرىونا أو مستأجرا، والوالية عمى التصرؼ تكوف عنو وأف ال
باستكماؿ العاقد القدر المناسب لمتصرؼ في ممكو، فيو عقد صحيح تتوافر فيو عناصر االنعقاد والصحة 

وف أف الممؾ ولكف ينقصو عنصري النفاذ وىما الممؾ واألىمية وىذا التقسيـ تبناه المالكية أما الشافعية ير 
 واألىمية مف عناصر االنعقاد فيو عقد باطؿ وليس موقوؼ غير نافذ.

والعقد النافذ غير البلـز  ىو العقد الذي توافرت  فيو عناصر االنعقاد وشروط الصحة وكاف العاقد  
ما ىناؾ أىبل لمتعاقد وكاف الماؿ محؿ العقد ممكا لو، واألصؿ اف العقود النافذة ال يجوز الرجوع عنيا بين

عقود تقبؿ بحكـ الشرع الرجوع فييا دوف أف تتوقؼ عمى إرادة العاقد اآلخر كالوكالة والشركة واليبة 
والوديعة والعارية فيي عقود نافذة غير الزمة وتسمى بالعقود الجائزة  تسمح ألحد العاقديف فسخ العقد دوف 

 إرادة العاقد اآلخر.
أعمى مراتب العقود في الصحة وىي التي ترتب آثارىا كاممة   أما العقود النافذة البلزمة  تأتي في 

بحيث تتوافر عناصر انعقادىا وشروط صحتيا ويممؾ فييا العاقد الوالية عمى الماؿ ونوع التصرؼ وال 
 .1يمكف بأي حاؿ الرجوع فييا إال بإرادة العاقد اآلخر كالبيع واإلجارة والكفالة

في مواصفات العقد ال في أصمو فيجوز لممتعاقد ذي  ولدى الفقو اإلسبلمي االستغبلؿ عيب
المصمحة أف يطمب فسخ العقد،  فيجوز لممتعاقد دوف سواء إف يطمب فسخ العقد متى استغؿ الطرؼ 
اآلخر حالة الضعؼ التي ىو عيميا إلبراـ العقد، والفسخ لو داللتو األصولية في الفقو اإلسبلمي، فدرأ 

، فالفسخ المقرر لحؿ العقود ىو  تعارض بيف المصمحة والمفسدة، ودرأ المفسدة مقدـ عمى جمب المصمحة
 .2المفسدة أولى مف جمب المصمحة

 
 
 
 

                                                 
 .19محمد حسيف، المرجع السابؽ، ص  - 1
تواتي محمد، سمطة القاضي في العقد الذي يتضمف حالة االستغبلؿ، دراسة مقارنة في الفقو اإلسبلمي والقانوف  - 2

، ص 11/11/2013ية، تمت مناقشتيا في المدني، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، تخصص المسؤولية المين
213 . 
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 : إبطال القسمة االتفاقية لنقص أىمية الشريك في الشيوعثانيا 
 
القسمة االتفاقية عقد يسرى عميو كسائر العقود  الطعف باإلبطاؿ لنقص أىمية الشريؾ، فإذا كاف  

اء المقتسميف ناقص األىمية ولـ تراع بخصوصو اإلجراءات التي سبؽ أف ذكرتيا مف وجود ولي أحد الشرك
ذف مف القاضي فيما يتعمؽ بقسمة العقارات طبقا ألحكاـ المادة  ،  جاز ليذا 1مف قانوف األسرة 83وا 

 .2الشريؾ أف يطمب أف يطمب إبطاؿ القسمة
ف في القسمة االتفاقية لنقص أىمية الشريؾ ولـ ينص المشرع الجزائري صراحة عمى جواز الطع 

في الشيوع، ولكنو وضع قاعدة عامة مفادىا التفريؽ في أنواع التصرفات بالنظر إلى النفع أو الضرر 
، فالتصرفات النافعة نفعا محضا ىي كؿ التصرفات التي يبرميا 3الذي تجمبو  لممتصرؼ ناقص األىمية
و إنقاص ديونو دوف التزاـ، أما التصرفات أأمواؿ الصغير المميز، ناقص األىمية ويكوف مف شأنيا زيادة  

ىي تمؾ التصرفات التي تفقر الذمة المالية لمقاصر، أما التصرفات الدائرة بيف النفع  ضاالضارة ضررا مح
 .4والضرر فيي التصرفات التي يحتمؿ أف تحقؽ  منفعة لمقاصر كما يحتمؿ أف تمحؽ  خسارة بالقاصر

لقانوف القسمة بؿ اكتفى باعتبار العقد موقوؼ عمى إجازة الولي، وأصؿ العقد ولـ يصنؼ ا 
الموقوؼ ىو التقسيـ الذي منحو الفقو اإلسبلمي ألصناؼ العقود،  و القانوف أجاز لمقاصر الحؽ في 

، ويرى 5إبطاؿ التصرؼ وفقا لمقواعد العامة خبلؿ أجؿ خمس سنوات تسري مف يـو  بموغو لسف الرشد

                                                 
مف قانوف األسرة الجزائري:" عمى الولي أف يتصرؼ في أمواؿ القاصر تصرؼ الرجؿ  88ؽ.أ.ج المادة  - 1

 الحريص ويكوف مسؤوال طبقا لمقتضيات القانوف العاـ .
 وعميو أف يستأذف القاضي في التصرفات التالية:

جر  -1  اء المصالحة.بيع العقار وقسمتو، ورىنو وا 
 بيع المنقوالت ذات األىمية الخاصة. -2
 استثمار امواؿ القاصر او االقتراض او المساىمة في شركة.  -3
 إيجار عقار القاصر لمدة تزيد عف ثبلث سنوات أو تمتد ألكثر مف سنة بعد بموغو سف الرشد." -4

 .898عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ ، ص  - 2
( مف القانوف المدني تكوف تصرفاتو 43مف بمغ سف التمييز ولـ يبمغ سف الرشد طبقا  لممادة ) :" 83ؽ.أ.ج المادة  - 3

نافذة  إذا كانت نافعة لو، وباطمة إذا كانت ضارة بو وتتوقؼ عمى إجازة الولي أو الوصي فيما إذا كانت  مترددة بيف النفع 
 والضرر، وفي حالة النزاع يرفع األمر إلى  القضاء."

د فاطمة، نظرية العقد الموقوؼ في الفقو اإلسبلمي وتطبيقاتيا  في القانوف المدني الجزائري، أطروحة مقدمة لنيؿ اسع - 4
 .294، ص2015جواف  16شيادة الدكتوراه تخصص قانوف، تمت مناقشتيا في 

 سنوات.( 5:" يسقط الحؽ في إبطاؿ العقد، إذا لـ يتمسؾ بو صاحبو خبلؿ خمس )  101ؽ.ـ.ج  المادة  - 5
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الفقو القانوني أنو مادامت القسمة االتفاقية عقد فيجوز ألحد الشركاء أف يطمب إبطاليا إذا كاف  جانب مف
 . 1قاصرا وقت إبراـ عقد القسمة

عقد القسمة مف  1962ماي ، 03واعتبرت محكمة النقض المصرية  في قرار ليا مؤرخ في  
ت الدائرة بيف النفع والضرر، فيكوف قابؿ العقود التبادلية التي تتبادؿ فييا الحقوؽ، وأنيا مف التصرفا

لئلبطاؿ  العقد الذي يبـر بيف الشركاء ويكوف بينيـ مف ىو ناقص األىمية، ويقرر ىذا الحؽ لمصمحة ىذا 
 .  2األخير ويزوؿ بإجازة التصرؼ بعد بموغو سف الرشد

و ناقص األىمية أما إذا تعمؽ األمر باإلرث كمصدر لمشيوع، وكاف بيف الشركاء في الشيوع مف ى 
، ومف بيف 3وقت قسمة التركة، فنص المشرع صراحة عمى أنو يجب أف تتـ القسمة عف طريؽ القضاء

المسائؿ اإلجرائية أنو يجب إخطار  النيابة العامة في المسائؿ المتعمقة بحماية القصر وذلؾ بعشرة أياـ 
مؤرخ في  220023ر ليا ممؼ رقـ عمى األقؿ مف يـو الجمسة، وىو ما أكدتو المحكمة العميا في قرا

، إذ قامت المحكمة العميا بنقض القرار المطعوف فيو بسبب عدـ احتراـ  نص المادة 20/02/2002
، كما انو لـ يتـ إببلغ النيابة العامة  عمى القضية كوف احد الشركاء المتقاسميف ناقص األىمية 181

 . 4ويجب حمايتو قانونا
المشرع في حالة إبطاؿ العقد أو بطبلنو ىو إعادة المتعاقداف إلى إف األثر العاـ الذي رتبو  

ذا استحالت إعادة المتعاقداف إلى الصورة األولى التي كانا عمييا  الحالة التي كاف عمييا قبؿ التعاقد، وا 

                                                                                                                                                         

ويبدأ سرياف ىذه المدة في حالة نقص األىمية مف اليـو الذي يزوؿ فيو ىذا السبب، وفي حالة اإلكراه مف يـو  انقطاعو، 
 غير أنو ال يجوز التمسؾ بحؽ اإلبطاؿ لغمط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت عشر سنوات مف وقت تماـ العقد."

 .59أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .311محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 2
( مف ىذا القانوف  وما ورد في القانوف 173و  109ؽ.أ.ج : " يراعى في قسمة التركات أحكاـ المادتيف ) 181المادة  - 3

 المدني فيما يتعمؽ بالممكية الشائعة.
 ء."وفي حالو وجود قاصر بيف الورثة يجب  أف تكوف القسمة عف طريؽ القضا

، المبدأ: " إف المقرر قانونا 228،  عدد خاص الجزء الثاني،  الغرفة العقارية، ص 2004المجمة القضائية لسنة  - 4
نو في حالة وجود قاصر بينيـ  فإنو يجب أف  –الورثة  –وشرعا أف قسمة التركة بيف الورثة تتـ عف طريؽ القضاء، وا 

 اب الضبط قبؿ عشرة أياـ عمى األقؿ مف يـو الجمسة.يعرض ممؼ القضية عمى النائب العاـ بواسطة كت
ولما ثبت  أف القسمة موضوع الدعوى لـ تقع تحت إشراؼ القضاء لضماف عدـ اإلجحاؼ بحؽ القاصر، ولـ يحتـر  

 اإلجراء الخاص باطبلع النيابة العامة عمى القضية فإنو يتعيف بذلؾ نقض القرار المطعوف فيو."
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، إال أنو وحماية لمقاصر مف الضماف أعفى المشرع القاصر ناقص األىمية الذي 1جاز الحكـ بالتعويض
 .2لعقد لنقص أىميتو مف ىذا التعويض وألزمو برد فقط ما عاد عميو مف منفعةأبطؿ ا

وفي غير حالة الميراث وقسمة التركة التي يكوف فييا أحد الشركاء ناقص األىمية، أجاز المشرع  
 .3لمقاضي أف يأذف لمقاصر في أف يتصرؼ في  امولو جزئيا أو كميا بناء عمى طمب مف لو مصمحة

المصري لـ يشترط القانوف فقط وجود الولي واإلذف مف المحكمة في قسمة  الماؿ وفي التشريع  
المشاع إذا كاف بيف الشركاء ناقص األىمية كما ىو بالنسبة لمتشريع الجزائري، بؿ اشترط أف تعرض 

مف قانوف الوالية عمى  40القسمة االتفاقية عمى  المحكمة ويتأكد القاضي مف عدالتيا إذ نصت المادة 
لماؿ:" عمى الوصي أف يستأذف المحكمة في قسمة ماؿ القاصر بالتراضي إذا كانت لو مصمحة في ذلؾ، ا

فإذا أذنت المحكمة عينت األسس التي تجري عمييا القسمة واالجراءات الواجبة االتباع وعمى الوصي أف 
تقرر اتخاذ  يعرض عمى المحكمة عقد القسمة لمتثبت مف عدالتيا، ولممحكمة في جميع األحواؿ أف

 اجراءات القسمة القضائية."
بالتالي وضع المشرع المصري شروط ورسـ  إجراءات يترتب عمى مخالفتيا قابمية عقد القسمة  

، وىذا ما أكدتو محكمة 4لئلبطاؿ لمصمحة القاصر، ويزوؿ حؽ اإلبطاؿ باإلجازة بعد بموغ سف الرشد
أف تراعى اإلجراءات التي رسميا القانوف لحماية ، بأنو يجب 1955ماي 19النقض في قرار ليا بتاريخ 

القاصر والمحجور عميو ، وأف البطبلف قرر لمصمحة القاصر ال غير، ويزوؿ ىذا الحؽ بإجازة القسمة 
 .5التي تمت بيف الشركاء بعد بموغ سف الرشد

يز إذ مف القانوف المدني المصري أثر التصرفات التي يبرميا الصبي المم 111كما حددت المادة 
نص في المادة عمى انو:" إذا كاف الصبي مميزا، كانت تصرفاتو صحيحة، متى كانت نافعة نفعا محضا، 

 وباطمة متى كانت ضررا محضا.

                                                 
:" يعاد  المتعاقداف إلى الحالة التي كانا عمييا قبؿ العقد، في حالة بطبلف العقد أو 103دلة ؽ.ـ.ج المادة  المع - 1

 إبطالو، فإف كاف ىذا مستحيبل جاز الحكـ بتعويض معادؿ.
 غير أنو ال يمـز ناقص األىمية، إذا أبطؿ العقد لنقص أىميتو، إال برد ما عاد عميو مف منفعة بسبب تنفيذ العقد..." 
 .212د فاطمة، المرجع السابؽ، ص اسع - 2
:"  لمقاضي أف يأذف  لمف يبمغ سف التمييز  في التصرؼ جزئيا أو كميا في أموالو،  بناء عمى طمب 84ؽ.أ.ج المادة  - 3

 مف لو مصمحة، ولو الرجوع في اإلذف  إذا ثبت لديو ما يبرر ذلؾ."
 .148تحي حسف مصطفى، المرجع السابؽ، ص ؼ  - 4
 .355عمروسي المرجع السابؽ، صأنور ال  - 5
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أما التصرفات المالية الدائرة بيف النفع والضرر، فتكوف قابمة لئلبطاؿ لمصمحة القاصر  ويزوؿ  
ذا صدرت اإلجازة مف وليو أو مف حؽ التمسؾ باإلبطاؿ، إذا أجاز القاصر الترؼ بع د بموغو سف الرشد، وا 

 المحكمة بحسب األحواؿ وفقا لمقانوف."
وتستثنى مف ىذه المادة بعض التصرفات التي يجوز لمقاصر اف يبرميا  وفقا لقانوف الوالية عمى  

قاصر أىمية بنصيا:" لم 61الماؿ ومثاؿ ذلؾ التصرؼ في الماؿ ألغراض النفقة وىو ما تنص عميو المادة 
مف نفس  62التصرؼ فيما يسمـ لو أو يوضع تحت تصرفو عادة مف ماؿ ألغراض نفقتو..." وكذا المادة

القانوف والتي تجيز لو إبراـ عقد العمؿ الفردي بنصيا:" لمقاصر أف يبـر عؽ العمؿ الفردي وفقا ألحكاـ 
 "1القانوف...
د تبادلي، ومف التصرفات الدائرة بيف النفع أما عقد القسمة وفقا لمحكمة النقض المصرية فيو عق 

والضرر، فيجوز لمقاصر في القسمة أف يطعف باإلبطاؿ ويجوز لو في مقابؿ ذلؾ إجازة القسمة بعد بموغو 
 .2سف الرشد

ولدى المشرع الفرنسي لـ ينص القانوف صراحة عمى إمكانية طمب الشريؾ في الشيوع إبطاؿ 
ى القواعد العامة  يكوف غير مؤىؿ القاصر غير المرشد لمباشرة القسمة لنقص أىميتو، وبالرجوع إل
، فعميو أف ينوب عنو ممثمو القانوني، وال يجوز لمقاصر الذي بمغ سف 3التصرفات بما في ذلؾ عقد القسمة

السادسة عشر مف عمره الذي لـ يؤذف لو بإدارة أموالو  أف يتصرؼ إال باإليصاء وفيما ال يتجاوز نصؼ 
، فإذا تجاوزت تصرفاتو  القدر المسموح بو ولـ يأذف لو بإدارة 4تي يجوز لمبالغ التصرؼ فييااألمواؿ ال

 .5أموالو، اعتبر تصرفو باطبل فيما جاوز ىذا القدر

                                                 
 .303محمد المنجى، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .182أنور طمبة المرجع السابؽ، ص  - 2

3  - Art 1124 C. c.fr : " Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les 
mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code." 
4  - Art 904 .1er  alinéa C. c.fr :" Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, 
ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des 
biens dont la loi permet au majeur de disposer." 

 273عادؿ حسف عمي السيد، المرجع السابؽ، ص - 5
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ويجوز لمقاصر أف يرفع دعوى إبطاؿ التصرؼ خبلؿ أجؿ خمس سنوات يبدأ سريانيا مف يـو 
لقانوف طمب القاصر إلبطاؿ العقد حتى ولو صرح لممتعاقد ، ولـ يمنع ا1بموغ سف الرشد أو مف يـو الترشيد

 .2اآلخر بأنو ناقص األىمية
وفي الفقو اإلسبلمي القاصر في العقود بوجو عاـ ال تتوافر لديو الوالية عمى نوع التصرؼ ،  

فمكي يكوف العقد  صحيحا الزما ونافذا يجب أف تتوافر عناصر انعقاده وشروط صحتو وأف يكوف العاقد 
ممؾ  الماؿ محؿ العقد، أما إذا تصرؼ القاصر في أموالو يكوف لو حؽ الرجوع فييا كوف التصرؼ صدر ي

، فتصرؼ القاصر في ما يممؾ  بما في ذلؾ  القسمة 3في فترة كاف فييا المتعاقد قاصر  غير راشد
ا تبناه المشرع الرضائية تجعؿ لمقاصر الحؽ  في الرجوع عف التصرؼ وفسخو ىذا بالنسبة لممالكية وىو م

مف قانوف األسرة السالفة الذكر، بينما الشافعية يروف اف األىمية ركف في  83الجزائري في نص المادة 
 .4العقد وجزاء تخمفيا البطبلف وليس الوقؼ

و في الفقو اإلسبلمي إذا باشر القاصر التصرؼ  كاف العقد موقوفا عمى اإلجازة  مف الولي،  
الممؾ أو عمى نوع التصرؼ يعتبر فضوليا، وتصرؼ الفضولي صحيح ولكنو  فمف ليس لو الوالية عمى

موقوؼ عمى  اإلجازة، وينقمب الفضولي إلى وكيبل بعد اإلجازة المستوفية لشروطيا الصادرة ممف لو الحؽ 
                                                 

1  - Art 1304 C. c.fr : " Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une 
convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 
cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le 
cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des 
actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des 
actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en 
situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle 
ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant." 
2  - Art 1307 C. c.fr : " La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point 
obstacle à sa restitution." 

اتفؽ الفقو االسبلمي عمى وضع سف معينة لمصبي المميز وىي سف السابعة، ومقتضى ىذا االتفاؽ عمى تحديد السف  - 3
ية الصبى أو بموغ الحمـ،  ففي ىذه السف يصبح الشخص قادرا عمى تمييز معاني ألفاظ العقود، غير األدنى لمتمييز ىو نيا

أف أىمية األداء ال تكتمؿ ببموغ الحمـ فبل بد مف اشتراط كماؿ العقؿ إضافة لمتمييز ليكوف الشخص عمى دراية مف أحكاـ 
وابراـ التصرفات، إال أف المذىب الحنفي حدد سف أقصى العقود، ولـ يتفؽ الفقو االسبلمي عمى تحديد سف معينة لمرشد 

العتبار الشخص ناقص األىمية وىو سف الخامسة والعشريف، عف ىذا التعريؼ انظر كتاب لئلماـ أبو زىرة المرجع السابؽ، 
 .315ص 

 .18محمد حسيف، المرجع السابؽ، ص - 4
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فييا، فتصرفات القاصر الدائرة بيف النفع والضرر تنعقد صحيحة ولكنيا موقوفو عمى إجازة الولي، أما عند 
 الشافعية التصرؼ باطؿ ولو أجازه الولي.

و ألمفسخ فبل يجوز لممتعاقد الرجوع فيو  سواء كاف ناقص األىمية  والعقد الموقوؼ ليس قاببل 
المتعاقد اآلخر، ويكوف ليذا العقد في فترة الوقؼ وجود مادي، و لكت آثاره موقوفة عمى النفاذ في حالة 

 .1ازتو، فيكوف مصير العقد الموقوؼ إما النفاذ أو  البطبلفإجازتو أو عمى الزواؿ في حالة عدـ إج
مف قانوف  83تجدر االشارة إلى أنو  ىناؾ تناقض بيف ما ذىب إليو المشرع في نص المادة 

مف قانوف األسرة، فأغمب أحكاـ قانوف األسرة مستمدة مف الشريعة االسبلمية، وعمى  101األسرة والمادة 
أو           رفات الدارة بيف النفع والضرر يكوف جزاء عقد القسمة الوقؼاعتبار أف القسمة مف التص

قابمية عقد القسمة لمفسخ، بينما نص المشرع  عدـ اإلجازة، ومف آثار العقد الموقوؼ لدى الشرع االسبلمي
مف القانوف المدني أف يكوف قابؿ لئلبطاؿ التصرؼ الذي يبرمو القاصر بما  101صراحة في نص المادة 

 ي ذلؾ عقد القسمة.ف
مف القانوف المدني أولى بالتطبيؽ كوف المادة عدلت بالقانوف  101أف نص المادة  2يرى البعض 

 83، وىذا التعديؿ يكوف بمثابة الغاء لمنص القديـ إذ أف المادة 2005جواف  20المؤرخ في  05/10رقـ 
مف القانوف المدني التي  2لممادة نو طبقا أ، و 1984جواف  09لـ تتعدؿ منذ صدور قانوف األسرة  في 

تنص عمى أنو:" ... وال يجوز إلغاء القانوف إال بقانوف الحؽ ينص صراحة عمى ىذا اإللغاء." تعتبر 
 مف قانوف األسرة. 83بمثابة إلغاء لممادة  101المادة 

ع موقؼ صريح بتوضيح آثار تصرفات القاصر الدائرة بيف النفلـ يتخذ أي  المشرع الجزائري  و
مف القانوف  111والضرر، وىذا عمى خبلؼ ما ذىب إليو المشرع المصري الذي ذىب صراحة في المادة 

إذ نص عمى أنو:"  ،3المدني فقرة ثانية، عمى قابمية تصرفات القاصر الدائرة بيف النفع والضرر لئلبطاؿ
محة القاصر، ويزوؿ حؽ أما التصرفات المالية الدائرة بيف النفع والضرر، فتكوف قابمة لئلبطاؿ  لمص

التمسؾ باإلبطاؿ  إذا أجاز القاصر التصرؼ بعد بموغو سف الرشد،  أو إذا صدرت اإلجازة  مف وليو او 
 مف المحكمة بحسب األحواؿ."

 

                                                 
 .44، صنفس المرجع  - 1
 .102اسعد فاطمة، المرجع السابؽ، ص  - 2
بوكرزازة أحمد،  المسؤولية المدنية لمقاصر دراسة مقارنة،  رسالة دكتوراه في القانوف الخاص،  كمية الحقوؽ بجامعة  - 3

 .54، ص 2014، لسنة -1-قسنطينة
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نخمص في ىذا الفرع مف البحث أف المشرع الجزائري لـ ينص صراحة عمى  جواز الطعف في 
ؾ ال يمنع مف نقضيا وفقا لمقواعد العامة عمى اعتبار عقد القسمة القسمة االتفاقية لبلستغبلؿ، غير اف ذل

عقد البد مف توفير ضمانات لطرفيو، خاصة إذا كانت حالة احد األطراؼ تنـ عف طيش بيف أو ىوى 
جامع، وسبقت الشريعة االسبلمية القانوف في تنظيـ حالة االستغبلؿ في عقد القسمة بؿ حتى توسعت في 

 ضعؼ في االستغبلؿ وجعميا أوجيا لمطعف في القسمة.إدخاؿ كؿ حاالت ال
كما  في قسمة الماؿ المشاع وعمى المشرع الجزائري  أف يتدخؿ صراحة لحماية ناقص األىمية 

وذلؾ مف خبلؿ التعديبلت البلحقة لمقانوف المدني وقانوف  بسد الثغرات القانونيةفعؿ نضيره المصري، 
 األسرة الجزائري.     
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 الثاني: أوجو الطعن في القسمة المقررة لكل من لو مصمحة بحثالم
 

زيادة عمى األوجو المقررة لمطعف في القسمة المقررة لمشركاء في الشيوع، أقر المشرع الجزائري عمى 
غرار سائر التشريعات أوجو طعف في القسمة االتفاقية عمى وجو الخصوص لكؿ مف لو مصمحة، وبؿ 

ائنيف االعتراض عمى القسمة لحماية مصالحيـ، والمصمحة التي يتقرر بموجبيا الطعف في ويجوز لمد
القسمة قد ال تكوف  ظاىرة أثناء القسمة فقد تظير الحقا بعد إجراء القسمة، لتخوؿ فيما بعد لصاحب 

. عادتيا مف جديد بعد ثبوت حقو في الماؿ المقسـو  الحؽ المطالبة بنقض القسمة، وا 
 

 بالبطالنول: الطعن في القسمة األ  المطمب
  
لو،  ئةالبطبلف  وصؼ يمحؽ بالتصرؼ القانوني المعيب، وذلؾ لمخالفتو  األحكاـ القانونية المنش 

فيجعمو غير صالح ألف يرتب آثاره القانونية ، وآثار البطبلف تنصب عمى التصرؼ بحذ ذاتو وليس 
جزاء يمحقا لتصرؼ الغرض منو حماية القواعد  األطراؼ التي أبرمتو، فبل يمكف اعتباره عقوبة، فيو

 القانونية المتعمقة بإنشاء التصرفات.
ويعرفو البعض أنو الجزاء القانوني المترتب عمى االخبلؿ بركف مف أركاف العقد وىي الرضا أو  

 . 1المحؿ أو السبب أو الشكؿ
،  وقد نص المشرع 2لعقدفيجوز الطعف في القسمة االتفاقية بالبطبلف متى اختؿ ركف مف أركاف ا

عمى أنو:" إذا كاف العقد باطبل بطبلنا مطمقا، جاز لكؿ ذي مصمحة أف  102في ىذا الصدد في المادة 
 يتمسؾ بيذا البطبلف ولممحكمة أف تقضي بو مف تمقاء نفسيا، وال يزوؿ البطبلف باإلجازة.

ف تـ فإف بطبلف العقد وتسقط دعوى البطبلف بمضي خمسة عشر سنة مف وقت إبراـ العقد."  وم
لو خصائص  يتميز  بيا عف غيره  مف  الجزاءات التي  تمحؽ بالعقد،  كما عدد الفقو لو حاالت بحسب 

 أركاف العقد.
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 : خصائص العقد الباطلالفرع األول 
لمعقد الباطؿ عدة خصائص يمتاز بيا عف غيره مف العقود، فيو عقد ال يرتب آثار قانونية، ويتبر 

سواء، فالمتعاقد ال يمتـز  في العقد الباطؿ باآلثار التي يرتبيا العقد الصحيح، وما يميز العقد والعدـ 
الباطؿ عف العقد القابؿ لئلبطاؿ اف العقد الباطؿ ال يقبؿ اإلجازة، فبل يجوز تصحيح العقد الباطؿ بموجب 

نونية كاممة، فبل تزوؿ ىذه اآلثار قا اإرادة العاقد وىذا عمى خبلؼ العقد القابؿ لئلبطاؿ والذي يرتب آثار 
سنة  15ف يتقرر إبطاليا وتزوؿ بأثر رجعي. كما اف أجؿ رفع دعوى البطبلف حدده المشرع في أإال بعد 

وىذا عمى خبلؼ اإلبطاؿ الذي يسرى بخمس نوات يبدا سريانيا مف وقت  اكتشاؼ العيب أو زوالو أو 
 بموغ سف الرشد.

تحديد المشرع ليذه المدة ال يعني  إحياء العقد الباطؿ ألنو عدـ  أف مجرد 1ويرى جانب مف الفقو 
والعدـ ال يمكف إحياؤه، وأنو مف الناحية النظرية ال يشترط رفع دعوى البطبلف ليتقرر بطبلف العقد  ألنو 
في حكـ العدـ وما عمى المتعاقد إال أف يتصرؼ عمى ىذا األساس، إال أنو ومف الناحية العممية  البد مف 
ف كاف باطبل إال أنو ينفرد بموجبو  المجوء إلى القضاء لتقرير بطبلف العقد،  فعقد القسمة الباطؿ مثبل وا 
كؿ شريؾ بجزء خاص بو نظرا لؤلثر الذي ترتبو القسمة، وما يبقى عمى صاحب المصمحة إال اف يمجأ 

 إلى القضاء ليتقرر بطبلنو.
أف يتمسؾ بو وىذا عمى خبلؼ العقد  مف خصائص العقد الباطؿ أنو يجوز لكؿ ذي مصمحة 

القابؿ لئلبطاؿ، الذي يجب عمى مف كانت إرادتو معيبة في العقد أو أنو كاف ناقص األىمية أف يتمسؾ 
باإلبطاؿ فيو ييدؼ لحماية مصمحة خاصة لممتعاقد، بينما العقد الباطؿ إنما رتب لو ىذا األثر حماية 

بو مف تمقاء نفسيا  الف العمة في عدـ قياـ العقد  وما داـ  لممصمحة العامة، ويجوز لممحكمة اف  تقضي
 العقد مختؿ في ركف مف أركانو أوجب المشرع بطبلنو.

وقد رتب المشرع الجزائري أثرا موحدا بيف العقد الباطؿ والعقد القابؿ لئلبطاؿ وىو إعادة المتعاقداف  
ة يعود الشركاء إلى حالة الشيوع مف جديد إلى الحالة التي كانونا عمييا قبؿ التعاقد، وفي عقد القسم

ذا كاف أحد المتعاقداف ىو الذي تسبب أو كاف عالما بعدـ  ويجوز بعد ذلؾ المطالبة بالقسمة مف جديد، وا 
 .2مشروعية العقد فبل يسترد ما قدمو لممتعاقد اآلخر
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االسترداد  عف 103تجدر اإلشارة إلى أنو يختمؼ االسترداد الذي نص عميو المشرع في المادة 
، فاالسترداد األوؿ ىو أثر رتبو المشرع لمعقد الباطؿ، فيسترد بموجبو كؿ 721المنصوص عميو في المادة 

متعاقد ما قدمو  لممتعاقد اآلخر بسبب  بطبلف العقد، بينما االسترداد الثاني ىو رخصة قررىا المشرع 
عف الشيوع، فيي رخصة تشبو رخصة  لمشريؾ في الشيوع السترداد الحصة التي باعيا الشريؾ ألجنبي

 ف المشرع لـ يقيدىا بإجراءات عديدة مثؿ ما فعؿ في الشفعة.أالشفعة، إال 
 ويتميز   بطبلف عقد القسمة عف فسخيا في عدة نقاط قانونية: 
السبب: سبب بطبلف عقد القسمة يرجع لتخمؼ أحد أركانيا، بينما سبب الفسخ ىو تخمؼ   - أ

 .الشركاء عف تنفيذ العقد
، فيو لـ ينشأ صحيح منذ البداية، بينما عقد القسمة   -ب اآلثار: عقد القسمة الباطؿ عقد معدـو

ف البطبلف في عقد القسمة أوسع نطاؽ مف الفسخ، أالقابؿ لمفسخ ىو عقد صحيح مف حيث النشأة، كما  
ف يمتنع شريؾ عف تنفيذ ألف الفسخ  يكوف نتيجة واقعة الحقة إلبراـ العقد تتمثؿ في عدـ التنفيذ، فيكفي أل

عقد القسمة ليطمب سائر الشركاء فسخ القسمة، بينما نظرية البطبلف تطبؽ عمى جميع أنواع العقود، 
ويجوز لكؿ شريؾ في الشيوع أف يتمسؾ بو، ويجوز لمقاضي إذا طرح عميو األمر وحتى مف تمقاء نفسو 

 . 1أف  يقضي بالبطبلف
لجزائري فحسب بؿ حتى المشرع المصري إذ نص المشرع وىذ الخصائص لـ ينفرد بيا المشرع ا

مف القانوف المدني عمى انو:" إذا كاف العقد باطبل جاز لكؿ ذي مصمحة أف  141المصري في المادة 
 يتمسؾ بالبطبلف، ولممحكمة اف تقضي بو مف تمقاء نفسيا، وال يزوؿ البطبلف باإلجازة.

 ."2وقت العقدوتسقط دعوى البطبلف بمضي خمسة عشر سنة مف  
وفي الفقو اإلسبلمي العقد الباطؿ ال وجود شرعي لو، فيو عدـ، ومثاؿ ذلؾ تصرؼ الصبي غير 
المميز، ويرى المالكية أنو إذا أبطؿ العقد فعمى المتعاقد رد ما تسممو بموجب تنفيذ العقد سواء كاف محؿ 

   العقد قيميا أو مثميا، كما أف العقد الباطؿ ال ترد عميو اإلجازة.
ف يطمب البطبلف ألنو يحمي مصمحة شرعية عامة  ولكنو قد أالباطؿ  شريؾ في عقد القسمةولكؿ  

عقد القسمة  ففي ، ينتج آثار كواقعة مادية وليس كتصرؼ شرعي، كانتقاؿ الضماف إلى العقاد اآلخر
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و كؿ شريؾ أمانة تنتقؿ األمواؿ مفرزة إلى الشركاء  فإذا كاف عقد القسمة باطؿ يكوف الجزء الذي استمم
 .1في يده وفقا لممذىب الحنفي فاألصؿ ىو البطبلف ولكف التصرؼ اقترف بواقعة مادية وىي التسميـ

 
 القسمة  : صور بطالنالفرع الثاني

إف أسباب وحاالت بطبلف القسمة االتفاقية ىي نفسيا أسباب بطبلف العقود، فقد يبطؿ عقد القسمة 
صغير في السف أو لجنوف ، كما قد يبطؿ عقد القسمة النعداـ المحؿ النعداـ رضا الشريؾ في الشيوع ل

، وقد تبطؿ 2وقت القسمة، أما سبب القسمة ىو إزالة الشيوع والتخمص مف مشاكمو وىو مطمب قانوني 
 القسمة لعدـ  احتراـ الشكؿ الذي رسمو المشرع لنوع معيف مف العقود.

 
 تسام المال المشاعبطالن القسمة النعدام رضا الشريك القأوال: 

تختمؼ نقص أىمية الشريؾ المتقاسـ  في القسمة عف عديميا في األثر، فناقص األىمية تصرفو 
موقوؼ عمى إجازة الولي، ويكوف لمقاصر إبطاؿ القسمة بعد بموغو سف الشرد وذلؾ خبلؿ خمس سنوات 

مصمحة اف يتمسؾ ببطبلف  مف وقت بموغو، بينما عديـ األىمية تصرفو باطؿ منذ البداية وجاز لكؿ ذي
 عقد القسمة عمى خبلؼ القسمة القابمة لئلبطاؿ التي يحؽ فقط لممتعاقد ناقص األىمية أف يطمب إبطاليا.

مف قانوف األسرة عمى أنو:"  مف لـ يبمغ سف التمييز   82نص المشرع الجزائري في المادة 
 تصرفاتو باطمة." ( مف القانوف المدني تعتبر جميع 43لصغر سنو  طبقا لممادة )

مف القانوف المدني بيف تصرفات الصبي غير المميز وبيف  42كما سوى المشرع في المادة 
مف  قانوف األسرة  السالفة الذكر فتصرفات القاصر غير المميز باطمة  82المجنوف والمعتوه، ووفقا لممادة 

نو تصرفات  المجنوف أى عم 85بطبلف مطمؽ نافعة كانت أـ ضارة في حيف نص المشرع في المادة 
و الغفمة، ويقصد بعدـ نفاذ العقد، عدـ أوالمعتوه وذو الغفمة غير نافذة إذا صدرت في  حالة الجنوف والعتو 

نفاذ التصرؼ مع بقائو صحيحا بيف طرفيف، فينا يظير التناقض الموجود بيف نصوص القانوف المدني 
ة فأثر تصرفيا باطؿ، بينما المادة دجنوف في مرتبة واحغير المميز والم 42وقانوف األسرة بمقتضى المادة 

 جعمت تصرؼ المجنوف وغيره ممف يساويو في المرتبة غير نافذ. 82
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ويتضح سبب التناقض بعد الرجوع إلى النص بالمغة الفرنسية والذي جعؿ حكـ التصرؼ إذا صدر  
اغة  الغير السميمة لمنصوص ، وىنا تظير آثار الصي1في حالة الجنوف أو العتو أو السفو البطبلف

 القانونية.
وذىب المشرع المصري عمى غرار المشرع الجزائري إلى تقرير بطبلف تصرفات الصبي الذي لـ  

مف القانوف المدني فميست  110يبمغ سف السابعة مف عمره، واعتر جميع تصرفاتو باطمة وذلؾ وفقا لممادة
ت بنفسو، وكؿ تصرؼ يبرمو الصبي غير المميز دوف إذف لو أىمية األداء وال يستطيع اف يباشر التصرفا

وليو بما في ذلؾ عقد القسمة يعتبر باطؿ بطبلف مطمؽ لعدـ وجود الرضا أصبل ألف اليدؼ الذي رسمو 
 . 2المشرع ىو حماية  أمواؿ الصغير

بأف  32/04/1990وقد حددت محكمة النقض المصرية في  قرار ليا  في قرار ليا بتاريخ  
ي الذي يشترط في تماـ أي عقد بما في ذلؾ عقد القسمة ىو الذي يتطابؽ فيو إيجاب المتعاقد مع التراض

 .3قبوؿ المتعاقد اآلخر ، وال يعتبر التعاقد ممزما و ال تاما ما لـ تقترف اإلرادات وتتطابؽ
ا كاف وبالنسبة لممجنوف والمعتوه حدد المشرع  المصري معيارا مختمفا عف نظيره الجزائري فإذ  

التصرؼ أبـر بعد تسجيؿ قرار الحجر فيكوف باطبل تصرؼ المجنوف و المعتوه، والعبرة في توحيد الحكـ 
اف كؿ مف الجنوف  والعتو يعتر مرض يصيب الشخص فيؤثر عمى قدرتو اإلدراكية، اما إذا صدر 

و العتو أالة الجنوف التصرؼ قبؿ تسجيؿ قرار الحجر فيفرؽ المشرع المصري بينما إذا كاف المتعاقد في ح
و العتو شائعة وكاف المتعاقد أاـ ال فإذا كاف في  ىذه الحالة كاف تصرفو باطبل إذا كانت حالة الجنوف 

اآلخر يعمـ بيا، اما  إذا لـ تكف حالة الجنوف او العتو ظاىرة  ولـ يكف المتعاقد يعمـ بيا كاف التصرؼ 
مف القانوف المدني بنصيا:" يقع باطبل  114ادة صحيحا وىو ما نستخمصو بمفيـو المخالفة مف الم

 تصرؼ المجنوف والمعتوه، إذا صدر التصرؼ بعد تسجيؿ قرار الحجر.
أما إذا صدر التصرؼ قبؿ تسجيؿ قرار الحجر، فبل يكوف باطبل، إال إذا كانت حالة الجنوف أو  

 "4العتو شائعة وقت التعاقد، او كاف الطرؼ اآلخر عمى بينة منيا.
وتخمفيا يجعؿ  2بما في ذلؾ عقد القسمة 1التشريع الفرنسي األىمية شرط أساسي لتماـ أي عقدوفي  

العقد باطبل، ويعتبر غير مؤىؿ لمتعاقد القاصر الذي لـ يبمغ سف الرشد أو لـ يرشد وكذا كاممي األىمية 

                                                 
1  - Art 85 C.F. Algérien : « Les actes d’une  personne atteinte de démence, d’imbécilité ou 
de prodigalité, accomplis sous l’emprise de l’un de ces états sont nuls. » 
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تصرؼ القاصر غير مف القانوف الفرنسي يعتبر باطبل  904، وبمفيـو المخالة لممادة 3المحمييف قانونا
المرشد  إذا تصرؼ باإليصاء  في ما يجاوز نصؼ أموالو، أما إذا تصرؼ في أموالو بدوف وصيو يكوف 

 بطبلف التصرؼ مف باب أولى. 
ويكوف باطؿ تصرؼ الشخص ولو كاف بالغا  الذي يعاني مف خمؿ في قدراتو الذىنية إذا صدر منو 

، فيكوف المشرع الجزائري ساير بذلؾ المشرع الفرنسي في 4التصرؼ في وقت لـ تكف قدراتو العقمية سميمة 
 تقرير بطبلف العقود إذا صدرت مف شخص مختؿ القدرات االدراكية وقت إبراـ العقد.

وترفع دعوى بطبلف العقد لعدـ سبلمة القدرات العقمية لمشخص وقت إبرامو لمعقد، مف الشخص  
  .5المحمي قانونا، وفي حالة وفاتو مف ورثو، وذلؾ خبلؿ أجؿ خمس سنوات

 
 بطالن القسمة النعدام المحل ثانيا: 

موجود وقت القسمة، يجوز طمب بطبلف القسمة االتفاقية إذا لـ يكف محؿ القسمة  موجودا أو قابؿ ل
وليذا اعتبر المشرع الجزائري التعامؿ في تركة إنساف عمى قيد الحياة باطؿ ولو كاف المورث موافقا عمى 

، ذلؾ ألف لتصبح األمواؿ التي يممكيا المورث مشاعة بيف الورثة يجب التحقؽ مف واقعة الوفاة، 6ذلؾ
يز والدفف ثـ تبرئة ذمة المتوفى مف الديوف، وحتى بعد ىذه الواقعة يجب أف يأخذ منيا مصاريؼ التجي

                                                                                                                                                         
1- Art  1108C. c.fr : "    Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention 
: Le consentement de la partie qui s'oblige ; Sa capacité de contracter ; Un objet certain qui 
forme la matière de l'engagement ; Une cause licite dans l'obligation " 
2  - Art 835 C. c.fr : "  Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut 
intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision 
porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte 
notarié." 
3-Art  1124C. c.fr : "Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les 
mineurs non émancipés ; Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code" 
4  - Art  414-1C. c.fr : " Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui 
agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment 
de l'acte." 
5- 488 3eme Alinéa :" L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à 
ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304." 

 :" يجوز أف يكوف محؿ االلتزاـ شيئا مستقببل ومحققا92ؽ.ـ.ج المادة  - 6
 قانوف."غير أف التعامؿ في تركة إنساف عمى قيد الحياة باطؿ ولو كاف برضاه، إال في األحواؿ المنصوص عمييا في ال
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والبحث إذا ما ترؾ المورث وصية في إطار الحدود الشرعية، وكؿ ما تبقى يكوف ميراثا وىو المصدر 
الغالب لمشيوع في الجزائري، ويحوز لمورثة بعد ذلؾ الشروع في إجراءات القسمة بمراعاة األنصبة التي 

 .1الشرع االسبلمي حددىا قانوف األسرة والمستمدة مف
واعتبرت المحكمة العميا في العديد مف القضايا أف القسمة التي تجري بيف الورثة مع مورثيـ باطمة 
ولو كاف راضيا عنيا، ألف استحقاؽ الميراث يكوف بعد الوفاة ال قبميا ميما كانت التسمية التي أطمقت 

، كما أف عقد 19933/ 28/09المؤرخ في  93703، وىذا ما أكدتو المحكمة العميا في قرار رقـ 2عميو
القسمة بيف الورثة أثناء حياة المورث يعتبر باطبل بغض النضر عف شكؿ التصرؼ، فقد نقضت المحكمة 

مؤرخ في  179555العميا عقد القسمة التوثيقي الذي أجراه شخص ألحد أبنائو وذلؾ في قرار رقـ 
ا المورث بإجراء عقد القسمة التوثيقي  ىو تفضيؿ كوف أف الغاية التي قاـ مف خبللي  17/03/41997

                                                 
 :" يؤخذ مف التركة حسب الترتيب اآلتي:180ؽ.أ.ج المادة - 1
 ( مصاريؼ التجييز والدفف بالقدر المشروع.1
 ( الديوف الثابتة في ذمة المتوفى.2
 ( الوصية.3
 فإذا لـ يوجد ذوو فروض أو عصبة، آلت التركة إلى ذوو األرحاـ، فإذا لـ يوجد آلت إلى الخزينة العامة." 
 :" يستحؽ اإلرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكـ القاضي."127ج المادة ؽ.أ. - 2
، المبدأ:" إنو مف المقرر 332، ص2001المجمة القضائية، العدد الخاص بغرفة األحواؿ الشخصية والمواريث، لسنة  - 3

ف اكتفاء قضاة الموضوع بمناقشة شرعا وقانونا أف التركة ال تفتتح إال بعد وفاة المورث، لتحديد نصيب كؿ وارث ف ييا، وا 
 شكمية العقد وأغفموا مضموف العقد المطموب إبطالو شكبل ومضمونا، يعد أمرا مخالفا لمقانوف

الذي أعطاه الموثؽ اسـ اعتراؼ بقسمة  23/01/1971إف تصرؼ مورث األطراؼ أماـ الموثؽ بتحرير العقد المؤرخ في 
اس لو في الشريعة اإلسبلمية أو في القانوف المدني، ألف التركة ال تفتتح إال بعد وفاة مؤبدة بيف أبنائو، فإنو عمؿ ال أس

المورث، كما أف القسمة ذاتيا ال تتـ إال بيف الشركاء، والورثة ليسوا شركاء مع مورثيـ، فتصرؼ المورث كما ذكر لـ يعتمد 
اة المورث، وبذلؾ فإف رفض طمب الطاعنيف عمى أساس شرعي أو قانوني، ألف نصيب كؿ وارث ال يتحدد إال بعد وف

باعتماد قضاة الموضوع عمى العقد التوثيقي ال يقـو حجة في رفض الدعوى األمر الذي جعؿ القرار المطعوف فيو عرضة 
 لمنقض."

ة ، المبدأ:" إف قسمة الترك340، ص 2001المجمة القضائية  العدد الخاص بغرفة األحواؿ الشخصية والمواريث لسنة  - 4
ف المورث عندما منح أحد أبنائو جممة مف العقارات مفصمة بعقد توثيقي أثناء الترك ة أثناء الحياة ال تجوز شرعا وقانونا، وا 

حياتو، فإف ما قاـ بو يعتبر عمبل غير مشروع، ومتى تبيف مف قضية الحاؿ أف مورث األطراؼ قسـ أمبلكو عمى أوالده 
عد موت المورث، فإف القسمة ال تكوف بيف األبناء، ألف القف القسمة المزعومة في أثناء حياتو، رغـ أف التركة ال تفتتح إال ب

ف القضاة  قضية الحاؿ كاف يغمب عمييا طابع المحاباة وتفضيؿ أحد األبناء عمى اآلخريف، ولذلؾ فإنيا ممنوعة شرعا، وا 
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احد األبناء ومنحو جممة مف العقارات يكوف مخالفا لمشرع والقانوف، ألف القاعدة العامة في القسمة شرعا 
وقانونا ىي المساواة في القسمة بالنظر إلى نصيب كؿ شريؾ في الشيوع، كما قضت المحكمة العميا في 

مؤرخ في  125622مد فيو عمى عقد القسمة تـ بعقد عرفي في قضية تحت رقـ قرار ليا بنقض قرار اعت
، وأكد قضاة المحكمة العميا أف العمة تكمف في افتتاح التركة أثناء حياة المورث والذي 24/10/11995

وقياـ قضاة الموضوع بالموافقة عمى القسمة التي تمت بعقد عرفي  ال يحوؿ دوف   127ىو مخاؼ لممادة 
 ورثة في الطعف في القسمة.حؽ ال

مف القانوف المدني عمى أنو:" يجوز أف يكوف  131وفي التشريع المصري نص المشرع في المادة  
 محؿ االلتزاـ شيئا مستقببل.

غير أف التعامؿ في تركة انساف عمى قيد الحياة باطؿ، ولو كاف برضاه، إال في األحواؿ التي  
 نص عمييا القانوف."

مة في التشريع المصري ىي عدـ جواز قياـ الورثة بقسمة التركة ومورثيـ عمى قيد فالقاعدة العا 
، واالستثناء األحكاـ الخاصة التي نضميا المشرع المصري في حالة قياـ المورث بقسمة الماؿ 2الحياة

وما بعدىا مف القانوف المدني المصري،  وكذا قانوف  908عمى ورثتو والذي نظـ أحكامو في المواد 
والذي أجاز لمشخص أف يوصي بأموالو مقسمة إلى ورثتو،  13في المادة  1946لسنة  81لوصية  رقـ ا

وتكوف تمؾ القسمة ممزمة ليـ بعد الوفاة، واستندوا في ذلؾ إلى أقواؿ بعض الحنابمة والشافعية مف الفقو 
يجوز لو أثناء حياتو أف اإلسبلمي، وليذا النوع مف القسمة أثر أثناء حياة الموصي وأثر بعد الوفاة، ف

يعدىا أو يمغييا فتطبؽ بعد وفاتو أحكاـ الميراث مف حيث األنصبة وطريقة القسمة، أما بعد الوفاة فإذا 
 .3توفي المورث  وكاف مصرا عمى وصيتو فتصبح ممزمة بغض النظر عمى موافقة سائر الورثة

                                                                                                                                                         

لمقصور في التسبيب، مما يستوجب نقض  بقضائيـ كما فعموا خالفوا الشريعة اإلسبلمية والقانوف المدني، وعرضوا قرارىـ
 القرار المطعوف فيو."

، مف القرار:"...كما أف تصرؼ مورث 117العدد األوؿ غرفة األحواؿ الشخصية ،ص  1996المجمة القضائية لسنة  - 1
نوف المدني، ألنو األطراؼ بقسمة أمبلكو عمى أوالده، بعقد عرفي أثناء حياتو، ال أساس لو في الشريعة اإلسبلمية أو في القا

 مف المقرر شرعا وقانونا أف اإلرث يستحؽ بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكـ القاضي.
وبما أف قضاة الموضوع قد وافقوا عمى القسمة التي أقاميا مورث األطراؼ، مع أف التركة ال تفتتح إال بعد وفاة المورث  

رفض طمب الطاعنيف باعتماد قضاة الموضوع عمى العقد العرفي ال يقـو  مف قانوف األسرة، ولذلؾ فإف 127طبقا لممادة 
 كحجة في رفع الدعوى، األمر الذي استوجب نقض القرار المطعوف فيو." 

 .67محمد المنجى المرجع السابؽ، ص  - 2
 .159نبيؿ إبراىيـ سعد، الحقوؽ العينية األصمية، أحكاميا ومصادرىا، المرجع السابؽ، ص  - 3
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ما كاف سيؤوؿ إليو بموجب  فتكوف ممزمة قسمة المورث أثناء حياتو، ولو زادت حصة شريؾ عف
مف القانوف المدني عمى أنو:"  تصح الوصية بقسمة أعياف  908التركة أعتبر وصية، إذ تنص المادة 

التركة عمى ورثة الموصي،  بحيث يعيف لكؿ وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبو، فإف زات قيمة ما عيف 
مف نفس القانوف عمى  909ت كذلؾ المادة ألحدىـ عف استحقاقو في التركة كانت الزيادة وصية." ونص

 ." 1أنو:" القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فييا دائما، و تصبح الزمة بعد وفاة الموصي
أما إذا لـ تشمؿ الوصية بالقسمة جميع أمواؿ المورث تؤوؿ ىذه األمواؿ مشاعة بيف الورثة بعد وفاة 

مف القانوف المدني عمى  911أثناء حياتو بالقسمة إذ تنص المادة المورث وال يجوز ليـ التصرؼ فييا 
أنو:"  إذا لـ تشمؿ القسمة جميع أمواؿ المورث وقت وفاتو، فإف األمواؿ التي لـ تدخؿ القسمة تؤوؿ شائعة 

 مف القانوف المدني، فمو تقاسـ 131إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث." وبالتاي تنطبؽ عمييا احكاـ المادة 
الشركاء الماؿ الذي لـ تشممو الوصية بالقسمة اعتبرت باطمة، ألنيا تصرؼ في تركة مستقبمية، ونفس 
الحكـ ينطبؽ عمى الماؿ المشاع الذي يؤوؿ لمورثة بسبب وفاة أحدىـ والمشموؿ بالوصية بالقسمة،  فيؤوؿ 

ف المدني بنصيا:" إذا مف القانو  911نصيبو مشاع عمى سائر الورثة، وىو ما نستخمصو مف نص المادة 
مات قبؿ وفاة المورث  واحد أو أكثر مف الورثة المحتمميف الذيف دخموا القسمة، فإف الحصة المفرزة التي 

 ."2وقعت في نصيب مف مات تؤوؿ شائعة إلى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث
وليس قبميا، واتفاؽ ويرى بعض الفقو في ىذا الصدد أنو يثبت حؽ القسمة بعد بدأ حالة الشيوع  

الشركاء عمى قسمة ماؿ المورث ىو قسمة أمواؿ لـ تؤوؿ إلييـ بعد فيكوف باطبل تصرفيـ في أمواؿ 
 .3المورث، ويجوز لكؿ ذي مصمحة أف يطعف في القسمة بالبطبلف

السالفة الذكر نفس  92تجدر اإلشارة إلى مسألة ىامة وىو أف المشرع  الجزائري تضمف في المادة  
ف كاف في  131نسخة طبؽ األصؿ عف المادة  92تثناء فالمادة االس مف القانوف المدني المصري، وا 

نو أالتشريع المصري ما يبرر إدراج المشرع ىذا االستثناء كونو نظـ أحكاـ خاصة بالوصية بالقسمة، إال 
ؿ التعديبلت البلحقة وفي التشريع الجزائري ال يوجد مثؿ ىذه األحكاـ، لذا أناشد المشرع الجزائري مف خبل

 تعديؿ ىذه المادة لتكوف أكثر مبلئمة لسائر النصوص القانونية. 
أف  مشاركة الماؿ أثناء  21/11/1967وأكدت محكمة النقض المصرية في قرار ليا  مؤرخ في  

حياة المورث يعد مساس بحؽ اإلرث واتفاؽ مخالؼ لمنظاـ العاـ لذؿ يقع باطبل بطبلف مطمؽ كؿ اتفاؽ 

                                                 
 .185بد الرزاؽ السنيوري، الجزء التاسع المجمد األوؿ، المرجع السابؽ، ص ع - 1
 .189عبد الرزاؽ السنيوري، الجزء التاسع المجمد األوؿ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .318، محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص 883عبد الرزاؽ السنيوري، المرجع السابؽ، ص   - 3
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وي عمى التصرؼ في حؽ اإلرث قبؿ انفتاحو، وال يمحؽ ىذا التصرؼ اإلجازة ويجوز لممدعي ولو ينط
 .1كاف أحد الشركاء المتقاسميف  إثباتو بكافة وسائؿ اإلثبات

ولـ يجز المشرع الفرنسي بدوره عمى غرار التشريع الجزائري والفرنسي التصرؼ في تركة شخص  
ى غرار التشريع المصري أحكاـ الوصية بالقسمة  أو اليبة بالقسمة، واستثنى عم 2وىو عمى قيد الحياة،

 .3فيجوز بمقتضى التشريع الفرنس لمشخص أف يقسـ أموالو عمى شكؿ الوصية بالقسمة أو اليبة بالقسمة
 
وما يميز الوصية بالقسمة واليبة بالقسمة، أف الوصية بالقسمة  تسري عمييا آثار القسمة، وال  

، بينما اليبة بالقسمة 4ف الورثة أف يجتازوىا لممطالبة بقسمة جديدة لمميراث فيي ممزمة ليـيمكف لممستفيدي
 .5تسري عمييا أحكاـ اليبة بيف األحياء

وفي الفقو اإلسبلمي وجود الماؿ المشاع وقت القسمة أو وصفو ضروري وأمر مسمـ بو، ويرى  
نو العمة مف بتقرير بطبلف القسمة ىو احتماؿ أ الحنفية أف قسمة المعدـو باطمة، ويعمؿ الفقو اإلسبلمي

 .6زواؿ الماؿ المقسـو أو تغيره بالزيادة او النقصاف، فتخمؼ محؿ القسمة عند إجرائيا يعطييا حكـ العدـ
 
 

                                                 
 .70المرجع السابؽ، ص محمد المنجى   - 1

2 - Art. 1130. c.civ.fr : "   Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne 
peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une 
pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, 
que dans les conditions prévues par la loi." 
3  - Art. 1075. c.civ.fr : " Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la 
distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de 
donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles 
prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le 
second."  
4-Art. 1079. c.civ.fr : " Le testament-partage produit les effets d'un partage. Ses 
bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau 
partage de la succession." 
5-Art. 1077-2. c.civ.fr : " Les donations-partages suivent les règles des donations entre 
vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction..." 

 .160محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص -  6
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 بطالن القسمة لتخمف الشكمية المطموبةثالثا: 
ة فيعود إخضاع قسمتيا ويتعمؽ األمر بقسمة العقارات الممموكة عمى الشيوع، أما المنقوالت الشائع 

لمشكؿ  الرسمي  إلرادة األطراؼ وليس إرادة المشرع، فيجب عمى الشركاء المتقاسميف إفراغ عقد القسمة 
لمشكؿ الذي رسمو المشرع تحت طائمة البطبلف، فبالرغـ مف أف المشرع لـ ينص صراحة عمى إفراغ 

أنو وبالرجوع إلى القواعد العامة يفرض عمى القسمة في الشكؿ الرسمي حيف تنظيمو لمممكية الشائعة، إال 
، وقد اعتبر 1الشركاء المتقاسميف المجوء إلى الموثؽ إلفراغ القسمة في عقد رسمي إذا تعمقت بقسمة عقار

عقد القسمة الذي يتضمف  31/05/2000المؤرخ في  198689القضاء الجزائري في قرار لو رقـ 
شكمية بمثابة قسمة ميايأة يكوف الغرض منيا االنتفاع مف الماؿ عقارات التي لـ تراعى فييا اإلجراءات ال

 .2المشاع وليس إنياء حالة الشيوع
يتضح مف خبلؿ  ىذا القرار موقؼ المحكمة العميا بشأف القسمة التي لـ تراعى فييا اإلجراءات  

يس إنياء لو، فالمشرع الشكمية، إذا اعتبرىا منعدمة، واعتبر اتفاؽ الشركاء مجرد انتفاع بالماؿ المشاع ول
، وىذا 3الجزائري يجيز لؤلطراؼ التوجو إلى أحد الموثقيف إلفراغ االتفاؽ عمى القسمة في الشكؿ الرسمي

الشكؿ الرسمي يترتب عمى مخالفتو البطبلف، ولتكوف القسمة حجة عمى الغير البد مف شيرىا بالمحافظة 
المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ  75/74قـ السالفة الذكر مف األمر ر  15العقارية طبقا لممادة 

مف نفس األمر بقوليا:" العقود اإلدارية واالتفاقات التي  16وتأسيس السجؿ العقاري وىذا ما أكدتو المادة 
ترمي إلى إنشاء أو نقؿ أو تصريح أو تعديؿ أو انقضاء حؽ عيني، ال يكوف ليا أثر حتى بيف األطراؼ 

                                                 
: "زيادة عف العقود التي يأمر القانوف بإخضاعيا إلى شكؿ رسمي، يجب تحت طائمة 1مكرر 324ؽ.ـ.ج المادة  - 1

ضمف نقؿ ممكية عقار أو حقوؽ عقارية او محبلت تجارية أو صناعية أو كؿ عنصر مف البطبلف، تحرير العقود التي تت
عناصرىا، عف أسيـ مف شركة أو حصص فييا، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية  أو مؤسسات صناعية، في شكؿ 

 رسمي، ويجب دفع الثمف لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد....".
، مبدأ القرار:" مف المقرر قانونا أف القسمة التي لـ تراع اإلجراءات 268بؽ، ص سايس جماؿ، المرجع السا - 2

 المنصوص عمييا لنقؿ ممكية العقار وشيرىا تعتبر قسمة ميايأة تخص االنتفاع فقط مع بقاء ممكية العقار في الشيوع.
لى إجراء قسمة قضائية بحجة وحيث أنو لما ثبت في قضية الحاؿ أف قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعف الرامية إ 

 مف القانوف المدني." 733و 732وجود قسمة ودية أساءوا تطبيؽ المادتيف 
: " الموثؽ ضابط عمومي  مفوض مف 03المتضمف قانوف التوثيؽ، السالؼ الذكر، نص المادة  06/02قانوف رقـ   - 3

الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب األشخاص قبؿ السمطة العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط القانوف فييا 
 إعطائيا ىذه الصبغة." 
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وعة البطاقات العقارية."، فالشير وفقا لمتشريع الجزائري وسيمة إلعبلـ الغير إال مف تاريخ نشرىا في مجم
 .1بالتصرؼ الذي تـ عمى العقار بما في ذلؾ عقد القسمة

 24/04/2002المؤرخ  في  229161كما أكدت المحكمة العميا في قرار الحؽ ليا تحت رقـ    
الذي اتخذه قضاة الموضوع  بالمصادقة عمى ضرورة  إلفراغ القسمة في شكؿ رسمي، ونقضت القرار 

 . 2عمى قسمة ودية التي تمت عمى عقار
بؿ وحتى ولو تمت القسمة في الشكؿ الرسمي جاز طمب بطبلف العقد إذا ما تـ بطريؽ الغش،  

، و ذلؾ عندما 30/04/1997المؤرخ في  148561وىذا ما نيجتو المحكمة العميا في قرار ليا رقـ 
جمس الذيف أبطموا البيع الصادر مف الشركاء في الشيوع، والذي قاـ مف خبللو الورثة أيدت قرار قضاة الم

بتحرير فريضة وأغفموا عمدا أحد الورثة ليتـ قسمة الماؿ المشاع تصفية و دية عف طريؽ بيعو واقتساـ 
 .3ثمنو

لسنة ( 40مف قانوف تسوية األراضي والمياه رقـ ) 16أما في التشريع األردني  نصت المادة 
المعدؿ بأنو:" في األماكف التي تـ التسوية فييا، ال يعتبر البيع والمبادلة والمقاسمة في األرض أو  1952

الماء صحيحا إال إذا كانت المعاممة قد تمت في دائرة التسجيؿ." ونصت المادة الثانية مف قانوف التصرؼ 
حصر إجراء جميع المعامبلت التصرؼ عمى أنو:"  ين 1953( لسنة 49في األمواؿ غير المنقولة رقـ )

 في
عطاء سندات التسجيؿ بيا  في دوائر تسجيؿ   األراضي  األميرية والموقوفة واألمبلؾ ..... وا 
 ."4األراضي

                                                 
 .53أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص  - 1
ىو قضاء مخالؼ لمقانوف، ماداـ أف  1993المبدأ:" القضاء بالمصادقة عمى قسمة ودية تمت بعقد عرفي مؤرخ في    - 2

عف ىذا القرار أنظر كتاب لسايس جماؿ، المرجع السابؽ، ص  نقؿ ممكية أي عقار يجب أف يكوف في الشكؿ الرسمي"
275. 

المبدأ :" مف الثابت قانونا وقضاء أنو إذا كاف لمعقد الرسمي قوة إثباتية حتى يطعف فيو بالتزوير فيما يخص المعاينات  - 3
قوة إثباتية إلى غاية تقديـ الدليؿ التي قاـ بيا الموثؽ نفسو فإف المعمومات األخرى المعطاة مف قبؿ أطراؼ العقد تكوف ليا 

 العكسي.
ولما كاف ثابتا في قضية الحاؿ أف الفريضة التي تـ عمى أساسيا البيع أماـ الموثؽ لـ تكف تشتمؿ  جميع الورثة الشرعييف،  

ب لما بتعمد مف المدعيف، فيذا يشكؿ غشا مف شأنو أف يؤدي إلى بطبلف البيع ومف ثـ فإف قضاة المجمس كانوا عمى صوا
 .152أبطموا عقد البيع مسببيف قرارىـ تسبيبا كميا"، عف ىذا القرار أنظر كتاب لسايس جماؿ، المرجع السابؽ، ص 

تيسير عبد اهلل المكيد العشاؼ، السجؿ العقاري، دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية،  الطبعة األولى لسنة  - 4
 .197، ص2009
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الصادر عف الديواف الخاص  بتفسير القوانيف، بأف  1971( لسنة 1وتضمف قرار التفسير رقـ)  
اضي ال بد أف تتـ  بدوائر التسجيؿ أماـ الموظؼ المختص الشكمية في العقود المتعمقة بالعقارات األر 

 .1بمديرية تسجيؿ األراضي
يتضح مف خبلؿ ما تقدـ أف  الشكمية في القانوف األردني في المسائؿ المتعمقة بالعقارات واألراضي 
مف أركاف العقد وليس كشرط لئلثبات، ويترتب عمى مخالفة الشكؿ الذي رسمو المشرع األردني بطبلف 

المؤرخ في  2220/2001التصرؼ، وىذا ما أكدتو محكمة التمييز في قرار ليا تحت  رقـ
، عمى أف عقود التصرؼ في األمواؿ غير المنقولة مف العقود الشكمية التي يجب أف  تتـ 21/10/2001

 .2بدائرة التسجيؿ، والتوقيع عمييا مف ذوي الشأف أماـ المأمور المختص وذلؾ بعد دفع الرسوـ
التشريع الفرنسي يجب أف تتـ القسمة وفقا الشكؿ الرسمي الذي حدده المشرع، ويعتبر باطبل وفي 

، بؿ واعتبر  3وعديـ األثر  االتفاؽ الذي يقضي بقسمة العقارات دوف الشكؿ الرسمي الذي حدده المشرع
يف، إذا كاف    المشرع الفرنسي  أف العقد ال يعدو أف يكوف إال مجرد كتابة مدنية بيف األطراؼ الموقع

الضابط العمومي  غير مختص نوعيا و غير مؤىبل لتحرير العقد الرسمي، وكذلؾ في حالة وجود عيب 
 .4في شكؿ العقد كأف يغفؿ الموثؽ بعض المسائؿ الجوىرية في العقد

ويرى جانب مف الفقو أف تخمؼ الشكمية كوجو لبطبلف القسمة ال يقصد بو فقط عدـ إفراغ القسمة  
ب  رسمي الشتراط القانوف ذلؾ، بؿ ويعتبر تخمفا لمشكمية المطموبة  متى تمت القسمة رضائيا ولو في قال

                                                 
 .198المكيد العشاؼ،  المرجع السابؽ، ص تيسير عبد اهلل  - 1
 .199، ص نفس المرجع  - 2

3  -  Art. 1321-1. c.civ.fr : " Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une 
augmentation du prix 
stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de 
dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce 
ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail 
portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un 
partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. 
4  -  Art. 1318. c.civ.fr : "  L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou 
l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été 
signé des parties. 
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بكافة أركانيا و وشكميا الرسمي متى اشترط القانوف صراحة عمى وجوب إجرائيا قضائيا وعمد الشركاء 
 .1إلى إجرائيا بالتراضي

 
ي أجاز الطعف في القسمة االتفاقية إلى أف المشرع الجزائر  طروحةنخمص في ىذا الفرع مف األ 

بشتى أوجو الطعف المقررة في العقود عامة، فيجوز الطعف في القسمة االتفاقية لمغمط أو التدليس أو 
 اإلكراه أو الغبف.

كما اتفقت التشريعات العربية والتشريع الفرنسي لجواز الطعف في القسمة لمغمط أف يكوف الغمط 
وية، وأف تكوف الحيمة التي لجأ إلييا المتعاقد مف الجسامة بحيث يمتنع الشريؾ جوىريا ال في المسائؿ الثان

 في الشيوع عف إبراـ عقد القسمة لو عمـ بيا، وتكوف الرىبة التي تولدت في نفسة اشخص الدافع لمتعاقد.
وما يميز المشرع المصري في عيوب الرضا، أنو أخذ بفكرة الغمط المشترؾ، فمجواز الطعف في  

 قود عامة بما في ذلؾ عقد القسمة يجب أف يكوف الغمط مشتركا بيف الشركاء المتقاسميف.الع
وعمى خبلؼ التشريع الجزائري والتشريعات العربية، أفرد المشرع الفرنسي نصوص خاصة بالغبف 

 والتدليس واإلكراه والغمط في القسمة.
ازوا الطعف في القسمة لمغمط وسائر وفي الشريعة اإلسبلمية انفرد الحنفية عف باقي المذاىب وأج 

عيوب الرضا، أما سائر المذاىب فتأخذ بنظرية اإلرادة الظاىرة ومتى تخمؿ ركف في العقد كاف الجزاء 
بطبلف العقد، بينما في المذىب الحنفي جزاء عيوب اإلرادة ىو فساد العقد، ويترتب عنو جواز الشريؾ 

 رادة.المتقاسـ طمب  فسخ العقد لعيب مف عيوب اإل
يرى كؿ مف المذىب الشافعي والمالكي والحنبمي أنو ماداـ ورد النيي عف الخمؿ في العقود فيكوف  

جزاؤىا البطبلف وليس الفساد، فالمذاىب الثبلثة وعمى خبلؼ المذىب الحنفي تسوي بيف الخمؿ في  أصؿ 
 العقد أو في الصفات المبلزمة لو.

القسمة يجيز لمشريؾ المتقاسـ نقضيا سواء كانت القسمة كما أف تخمؿ عيب مف عيوب اإلرادة في  
والتي ال تجيز ذلؾ بحجة أف القضاء  المعاصرة ةقانونياالتفاقية أو قضائية، وىذا عمى خبلؼ التشريعات ال

 يحيط القسمة مف الضمانات بحيث ال يجوز نقضيا حتى لمغبف.
ما في ذلؾ عقد القسمة وعمى خبلؼ كما توسع الفقو اإلسبلمي في نظرية االستغبلؿ في العقود ب

والتي أجازت إبطاؿ العقد لممتعاقد الذي تعاقد بناء عمى طيش بيف  أو  المعاصرة ةقانونيالتشريعات ال

                                                 
1  - PHILIPPE Malaurie,opt cit , p   482.  
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اليوى الجامع، أضاؼ التشريع اإلسبلمي حاالت أخرى يجوز بموجبيا الطعف في العقد وىي الحاجة وعدـ 
 ي ضمف حاالت الضعؼ التي تجيز لممتعاقد  الطعف في العقد.اإلدراؾ وعدـ الخبرة وصنفيا الفقو اإلسبلم

كما ساير التشريع الجزائري نظيره الفرنسي في تحديد مدة رفع دعوى إلبطاؿ القسمة لعيوب الرضا 
وذلؾ في أجؿ خمس سنوات يبدأ سريانيا مف يـو اكتشاؼ العيب غمط كاف أو تدليس، أو مف يـو زواؿ 

 اإلكراه.
القسمة لنقص أىمية الشريؾ في الشيوع نيجت جؿ التشريعات إلى جعؿ التصرؼ وبالنسبة إلبطاؿ  

ف يطمب إبطاؿ العقد لنقص اىمية أو الوصي، وفي كؿ األحواؿ يجوز لمقاصؿ أموقوؼ عمى إجازة الولي 
وذلؾ خبلؿ خمس سنوات مف يـو بموغو سف الرشد، ويضيؼ المشرع الفرنسي انو مجرد تصريح القاصر 

ىمية ال يمنعو مف طمب إبطاؿ العقد، واستثنى المشرع الفرنسي بعض التصرفات والعقود التي بأنو كامؿ األ
 ف يبرميا وذلؾ بموجب اإليصاء.أيمكف لمقاصر 

تختمؼ سف التمييز مف التشريع الجزائري إلى التشريع المصري ففي الوقت الذي حددىا المشرع  
بعة، وسف الرشد في التشريع المصري محددة بسف بسف الثالثة عشر، حددىا المشرع المصري بسف السا

الواحد والعشريف، بينما ىي في التشريع الجزائري تسعة عشر سنة كاممة، ويعتبر كامبل األىمية وفقا 
 لمتشريع الفرنسي مف بمغ سف الثامنة عشر أو ما دوف ذلؾ إذا تـ ترشيده.

رؼ وكؿ عقد يبرمو يكوف موقوفا عمى ولدى الفقو اإلسبلمي القاصر ليس لو الوالية عمى نوع التص
 إجازة الولي، فيو عقد يكوف مآلو إما الزواؿ في حالة عدـ إجازتو مف الولي، أو النفاذ في الحالة المخالفة.

متى كاف المتعاقد عديـ األىمية  قانونية المعاصرةويجوز طمب بطبلف العقد وفقا لمتشريعات ال 
س الحكـ ينطبؽ عمى انعداـ المحؿ،  فيعتبر باطبل العقد الذي فتعتبر تصرفاتو باطمة بطبلف مطمؽ ونف

يتناوؿ محبل معدوما، ومنعت كؿ التشريعات بما في ذلؾ التصرؼ في تركة إنساف وىو عمى قيد الحياة، 
 ألف استحقاؽ الميراث يكوف بعد الوفاة وليس قبميا.

ف أة وأجاز لممورث دوف سواه واستثنى المشرع المصري ىذه القاعدة في ما يتعمؽ بالوصية بالقسم
يتصرؼ في أموالو ويقسميا بيف ورثتو بالطريقة التي يحددىا ىو، وىو نفس الموقؼ الذي تبناه المشرع 
الفرنسي والذي زيادة عمى نصو عمى أحكاـ الوصية بالقسمة نص عمى احكاـ اليبة بالقسمة ويكمف 

حكاـ اليبة بيف األحياء، بينما الوصية بالقسمة االختبلؼ كما سبؽ ذكره أف اليبة بالقسمة تسري عمييا أ
ف أو أتسري عمييا احكاـ الوصية فيي تصرؼ مضاؼ إلى ما بعد الموت ويجوز لممورث اف يبطميا، 

يعدليا أثناء حياتو، أما بعد وفاتو فتكوف ممزمة لسائر الشركاء، ويعتبر باطبل كؿ تصرؼ يقضي بغير 
 ذلؾ.
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لحنفية خاصة قسمة المعدـو باطمة، ألف قسمة المشاع ال بد أف ويعتبر الفقو اإلسبلمي عامة وا
 تتضمف أمواؿ معينة.

وذىب المشرع الجزائري عمى غرار نظيره الفرنسي إلى أف العقد الذي يتضمف قسمة عقار البد أف  
يتـ لدى الموثؽ تحت طائمة البطبلف، وال يكوف العقد حجة عمى الغير إال مف وقت نشره في مجموع 

 قات العقارية.البطا
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 ونقضيا الثاني:  االعتراض عمى قسمة المال المشاع مطمبال
 

بتماـ القسمة تتحوؿ األييـ المعنوية إلى أجزاء مادية، ينفرد بموجبيا كؿ شريؾ بنصيبو بالماؿ 
شريؾ بمالو  و يتحوؿ الماؿ مف شائع إلى ماؿ خاص، ويستطيع في ىذه الحالة أف يتصرؼ كؿ المشاع،

سائر الشركاء وىذا عمى خبلؼ التصرؼ في الحصة الشائعة  بشتى أنواع التصرؼ دوف أخذ بعيف اعتبار
الذي أجازه المشرع ما لـ يسبب ضرر لمشركاء، فقد ينتيز الشركاء الفرصة إلخفاء ىذه األمواؿ لحرماف 

رع الشركاء في إجراءات القسمة لحرماف لدائنييـ مف المطالبة بيـ أو التنفيذ عمى ىذه األمواؿ، كما قد يس
مستحقيف طارئ في القسمة، لدى تدخؿ المشرع الجزائري وسائر التشريعات األخرى لحماية كؿ مف 

 الدائنيف والمستحقيف الطارئيف، وذلؾ مف خبلؿ منحيـ حؽ االعتراض ونقض القسمة لتشمميـ بدورىا.
 

 الفرع األول: االعتراض عمى قسمة المال المشاع
 

لدائني الشركاء المتقاسميف مصمحة في القسمة وليـ أف يعترضوا عييا متى توافرت فييـ الشروط 
لذلؾ، وذلؾ لحماية حقوقيـ التي في ذمة الشركاء، وخوفا مف تواطؤ الشركاء واتفاقيـ قرر المشرع 

 ة ونية المعاصر قانذلؾ التشريعات الفي الجزائري حماية لمدائنيف لمتدخؿ في قسمة الماؿ المشاع، وساير 
حماية لدائني الشركاء المتقاسميف، فسمح ليـ بالتدخؿ في القسمة مستنديف عمى نصوص قانونية، في 

واختمفت التشريعات في تنظيميا لتدخؿ الدائنيف، مف حيث  جواز التدخؿ في القسمة مف الدائنيف، ومف 
التي تجيزه في القسمة بينما إذا  حيث صور القسمة وشكؿ االعتراض، ويختمؼ أثر التدخؿ في التشريعات

 كاف قبؿ القسمة أو بعدىا، وذلؾ حسب طبيعة الحقوؽ التي في ذمة الشريؾ المتقاسـ المديف.
 

 أساس تدخل الدائنين في قسمة المال المشاع:أوال: 
 

أجاز المشرع الجزائري عمى غرار سائر التشريعات لدائني الشركاء االعتراض عمى القسمة، ألف 
حة في ذلؾ، خاصة مف التواطؤ مع الشركاء والذي يضر بمصمحة الدائنيف، ولمتواطؤ عدة صور ليـ مصم

فقد يتفؽ الشركاء مع الشريؾ المديف عمى منحو أمواؿ منقولة او نقود مف جراء القسمة ليسيؿ عميو 
ة ويتفؽ إخفاؤىا او أف يتفؽ الشركاء عمى منح الشريؾ المديف نصيب معيف عينا مف األمواؿ محؿ القسم

 معيـ عمى إخفاء  نصيب آخر ليتـ إكماؿ حصتو الشائعة في الماؿ.
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مف  729، إذ نص في المادة 1لذلؾ أجاز المشرع لمدائف أف يتدخؿ ويراقب إجراءات سير القسمة 
القانوف المدني عمى أنو:" لدائني كؿ الشركاء أف يعارضوا في أف تتـ القسمة عينا أو أف يباع الماؿ بالمزاد 

 ر تدخميـ.بغي
وتوجو المعارضة إلى كؿ الشركاء ويترتب عمييا إلزاميـ أف يدخموا مف عارض مف الدائنيف في  

ال كانت القسمة غير نافذة في حقيـ ويجب عمى كؿ حاؿ إدخاؿ الدائنيف المقيدة  جميع اإلجراءات، وا 
 حقوقيـ قبؿ رفع دعوى القسمة.

 يتدخموا فييا أف يطعنوا فييا إال في حالة الغش."أما إذا تمت القسمة فميس لمدائنيف الذيف لـ  
 فأوؿ ما يتباذر لؤلذىاف بعد قراءة ىذا النص أف تدخؿ الدائنيف يكوف في القسمة القضائية دو  

ف ىذا النص ينطبؽ عمى القسمة أاالتفاقية، وقد ثار جدؿ بيف الفقياء حوؿ ىذه المسألة، إذ يرى اتجاه 
 يرى االتجاه الثاني  جواز التدخؿ فييما معا. القضائية دوف االتفاقية بينما

 
يرى مجموعة مف الفقياء أف تدخؿ الشركاء في القسمة مقصور عمى القسمة   االتجاه األول: 

القضائية دوف االتفاقية، ألف عبارة " دعوى القسمة" تبيف قصر تدخؿ الدائنيف في القسمة  القضائية دوف 
و بأف  ليس  لمدائنيف التدخؿ في القسمة االتفاقية لمماؿ المشاع حتى ولو ،  وبرر ىذا االتجاه رأي2االتفاقية

كانوا معارضيف عمييا، أو كانت ليـ حقوؽ مقيدة تضمف ديونيـ، ويبقى عمى الدائنيف سوى رفع دعوى 
 عدـ نفاذ التصرؼ عمى عقد القسمة إذا توافرت شروطيا.

مف قانوف  194عميو المشرع في المادة  ويرى األستاذ أحمد خالدي في ىذا الصدد أف  ما نص  
، ينطبؽ مع ما نص عميو المشرع في المادة 3اإلجراءات المدنية واإلدارية  مف شروط التدخؿ في الدعوى

مف القانوف المدني، وأف تدخؿ الدائنيف مقتصر عمى دعوى القسمة، والتدخؿ في دعوى القسمة  يتـ  829
طبيعة مصمحة الدائنيف نجد أنيا شخصية فالتدخؿ وفقا لنصوص  بعد رفعيا مف الشركاء،  وبالرجوع إلى

                                                 
 .130أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص - 1
، 1975، حسف كبيرة، الحقوؽ العينية األصمية، منشأة المعارؼ لمنشر، طبعة 130أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص - 2

 .471ص 
 :"  يكوف التدخؿ في الخصومة في أوؿ درجة أو في مرحمة االستئناؼ اختياريا أو وجوبيا.194.ـ.إ المادة ؽ.إ - 3

 ال يقبؿ التدخؿ إال ممف توفرت فيو الصفة والمصمحة.
 يتـ التدخؿ تبعا لئلجراءات المقررة لرفع الدعوى.

 حالة خبلؼ ذلؾ."ال يقبؿ التدخؿ أماـ جية اإلحالة بعد النقض،  ما لـ يتضمف قرار اإل
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، ويضيؼ األستاذ أنو بالرغـ مف أف المشرع لـ 1اإلجراءات المدنية واإلدارية يكوف أصميا لصالح المتدخؿ
السالفة  194يحدد شكؿ المعارضة التي يتدخؿ بيا الدائنوف في القسمة القضائية إال أف نص المادة 

 .2ؿ التدخؿ والذي يتـ وفقا لئلجراءات المقررة لرفع الدعوىالذكر   حدد شك
 
مف القانوف المدني الجزائري  729يرى جانب آخر مف الفقو أف نص المادة االتجاه الثاني:  

ينطبؽ عمى القسمة بنوعييا اتفاقية كانت أـ قضائية، وبرروا موقفيـ أنو ال يود ما يمنع مف إدخاؿ الدائنيف 
قية مثمما يجوز ذلؾ في القسمة القضائية، وأف الحكمة التي يتقرر بموجبيا في إدخاؿ في القسمة االتفا

الشركاء في القسمة االتفاقية أوفر  وأكثر مف الحكمة التي يجوز بموجبيا إدخاؿ الدائنيف في القسمة 
لمقيدة ف المشرع أحاط القسمة القضائية بالعديد مف الضمانات، بؿ وأعفى الدائنيف اأالقضائية، كما 

ال كانت القسمة غير نافذه في  حقوقيـ مف  تقديـ معارضة عمى القسمة  فيجب إدخاليـ في القسمة  وا 
ف القسمة االتفاقية أولى بحماية الدائنيف بتدخميـ في القسمة لحماية حقوقيـ لخموىا مف أحقيـ،  كما 

 .3مة عمى نوعيياالضمانات المقررة لمقسمة القضائية، لدى فتدخؿ الدائنيف يكوف في القس
ويرى جانب مف الفقو أف القسمة االتفاقية أحوج لمتدخؿ مف القسمة االتفاقية لخموىا مف الضمانات، 
وأنو قد يتعمد الشركاء بالتواطؤ مع الشريؾ المديف عمى أف يقع في نصيبو أمواؿ منقولة أو سندات 

ؿ ال يجوز الحجز عمييا، يجب  يصعب عمى المديف حجزىا او أف يتفقوا عمى أف يقع في نصيبو أموا
مف القانوف المدني  842مف القانوف المدني والتي يقابميا نص المادة  729التوسع في تفسير المادة 

المصري، ويجب عمى المشرع أف يعدؿ المادة لتكوف أكثر صراحة وشمولية، فيجب  عمى الشركاء 
ال كاف عقد القسمة غير نافذ في المتقاسميف أف يدخموا الدائنيف المقيدة حقوقيـ  في القسم ة االتفاقية، وا 

 .4حقيـ
نجد اف المشرع يفرؽ بيف نوعيف مف الدائنيف  الصنؼ األوؿ  729وبالرجوع إلى نص المادة  

يشمؿ الدائنوف العاديوف أو الدائنوف   الذيف ليـ حقوؽ أشيرت بعد رفع دعوى القسمة أو بعد االتفاؽ عمى 
 إجرائيا
السالفة الذكر أف يعارضوا بأف تتـ القسمة  بغير  تدخميـ  729ء وفقا لممادة  فيجوز لكؿ مف ىؤال 

وذلؾ بغض النظر عف نوع القسمة عينا أو تصفية، فعمى المديف أف يحتاط ويحمي مصالحو بكؿ الطرؽ 
                                                 

 :"  يكوف التدخؿ أصميا، حينما يتضمف  ادعاءات لصالح المتدخؿ."197ؽ.إ.ـ.إ المادة  - 1
 .131أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص - 2
 .236، عبد المنعـ فرج الصده، المرجع السابؽ، ص 181زايد رجب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، ص  - 3
 . 475، محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، 936لمرجع السابؽ، ص عبد الرزاؽ السنيوري، ا  - 4
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ال كانت عديمة األثر،  التي شرعيا القانوف، فيوجو معارضتو إلى كؿ الشركاء وليس فقط الشريؾ المديف وا 
ويستوي في ذلؾ أف تتـ عف طريؽ محضر قضائي، ألنو بالرغـ مف أف النص لـ يشترط شكبل محددا، إال 
أنو  يقع عبء إثبات المعارضة عمى المديف في حالة ما قدميا شفاىية، ولـ يحدد المشرع الجزائري أجبل 

في الماؿ المشاع، محدد لتوجيو المعرضة، فيصح أف توجو بمجرد عمـ الدائف بأف لمدينو حصة شائعة 
ويكوف  لو الحؽ في المعارضة إلى اف يصدر الحكـ بالقسمة أو إبراـ عقد القسمة والذي يتحدد بموجبو 

 الجزء الذي يؤوؿ كؿ شريؾ.
والصنؼ الثاني مف الدائنوف ىـ الدائنوف ذوي الحقوؽ المشيرة أو المقيدة قبؿ رفع الدعوى أو  

شرع الجزائري مف توجيو المعارضة، بؿ ألـز الشركاء في  إدخاليـ االتفاؽ عمييا، وىؤالء لـ يمزميـ الم
، ومف الدائنوف المقيدة حقوقيـ مشتري جزء مفرز مف عقار 1القسمة تحت طائمة عدـ نفادىا في مواجيتيـ

دخالو في  ممموؾ عمى الشيوع والذي تـ شيره بالمحافظة العقارية، فيجب إشراكو في القسمة  بالضماف، وا 
، أما بالنسبة لمشتري حصة شائعة فبل يعد  دائنا بؿ 2مف استفاء حقو مف الماؿ محؿ القسمةالقسمة يض

شريؾ مع الشركاء وكؿ اتفاؽ أو حكـ يقضي بقسمة الماؿ المشاع دوف إشراكو ال يكوف نافذا في حقو 
 .3ويجوز لو نقض القسمة وطمب إعادتيا مف جديد لتشممو

، أو 4و الشريؾ في الشيوع عمى جزء مفرز مف العقار الشائعومف الحقوؽ المقيدة الرىف الذي رتب 
 .2الواقع عمى عقار 1، أو حؽ االمتياز5التخصيصحؽ 

                                                 
 .478محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 1
وىاب عياد،  التصرؼ في الممكية العقارية الشائعة، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف الخاص، فرع  - 2

 . 51، ص 2008، جامعة منتوري قسنطينة، تمت مناقشتيا في القانوف  العقاري، كمية الحقوؽ
 .189زايد رجب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، ص  - 3
:" يبقى نافذا، الرىف الصادر مف جميع المبلكيف لعقار، أيا كانت النتيجة التي تترتب عمى قسمة  890ؽ.ـ.ج المادة  - 4

 مة.العقار فيما بعد أو عمى بيعو لعدـ إمكاف القس
ذا رىف أحد الشركاء حصتو الشائعة في العقار أو  جزء مفرزا مف ىذا العقار، ثـ وقع في نصيبو عند القسمة أعياف غير   وا 

التي رىنيا، انتقؿ الرىف بمرتبتو إلى األعياف المخصصة لو بقدر يعادؿ قيمة العقار الذي كاف مرىونا في األصؿ، ويبيف 
الدائف المرتيف بإجراء قيد جديد يبيف فيو القدر الذي انتقؿ إليو الرىف خبلؿ تسعيف  ىذا القدر بأمر عمى عريضة، ويقـو

 يوما مف الوقت الذي يخطره فيو أي ذي شأف بتسجيؿ لقسمة.
 وال يضر انتقاؿ الرىف عمى ىذا الوجو برىف صدر مف جميع الشركاء و ال بامتياز المتقاسميف." 
بيده حكـ واجب التنفيذ صادر في أصؿ الدعوى يمـز المديف بشيء معيف، اف  :" يجوز لكؿ دائف937ؽ.ـ.ج المادة  - 5

 يحصؿ عمى حؽ تخصيص بعقارات مدينو ضمانا ألصؿ الديف والمصاريؼ.
 وال يجوز لمدائف بعد موت المديف أخذ تخصيص عمى عقار في تركة." 



 األول: األحكام انعامة في قسمة انمال انمشاع انباب

 الشيوعالقسمة التي تقضي على  أوجه الطعن في: انثاني انفصم

 
 

212 

 

مف  842و أجاز المشرع المصري بدوره تدخؿ الشركاء في القسمة وذلؾ ما تنص عميو المادة 
أف يباع الماؿ بالمزاد،  وأالقانوف المدني بنصيا:" لدائني كؿ شريؾ أف يعارضوا في أف تتـ القسمة عينا، 

بغير تدخميـ، وتوجو المعارضة إلى كؿ الشركاءػ ويترتب عمييا إلزاميـ أف يدخموا مف عارض مف الدائنيف 
ال كانت القسمة غير نافذة في حقيـ، ويجب عمى كؿ حاؿ إدخاؿ الدائنيف المقيدة  في جميع اإلجراءات  وا 

 "3حقوقيـ قبؿ رفع الدعوى.
، ولكف المشرع المصري 4مشركاء المتقاسميف يجب اختصاميـ في القسمةومتى وجد دائنيف ل 

بدوره فرؽ بيف الدائنوف العاديوف والدائنوف المقيدة حقوقيـ، ولـ يحدد مدة المعارضة أو شكميا عمى غرار 
المشرع الجزائري، ويرى جانب مف الفقو المصري اف تدخؿ الدائنيف مقصور عمى القسمة القضائية، 

فقرة أولى مف قانوف المرافعات التي تجيز لمدائف ذي المصمحة في التدخؿ في  126يؽ المادة مرجحا تطب
الدعوى إذ تنص المادة عمى أنو :" يجوز لكؿ ذي مصمحة أف يتدخؿ في الدعوى منضما ألحد 

.  "5الخصـو
إلى كؿ كما نظـ المشرع الميبي بدوره تدخؿ الدائنيف في القسمة واشترط اف توجع المعارضة بدوره 

مف القانوف المدني  729مف القانوف المدني المطابقة لممادة  846الشركاء المتقاسميف، وفرؽ في المادة 
الجزائري، بيف الدائنيف العاديف والدائنيف الذيف ليـ حقوؽ مقيدة، ويترتب عمى عدـ اشرؾ الدائنيف 

تكف، وعمى ىذا األساس يجوز لمدائنيف المعارضيف في القسمة  أو المقيدة حقوقيـ اعتبار القسمة كأنيا لـ 
  .6المطالبة بالقسمة بطريؽ الدعوى غير المباشرة لممطالبة بقسمة الماؿ المشاع مف جديد

وفي التشريع المبناني لـ يجز قانوف الموجبات والعقود المبناني تدخؿ الدائنيف فقط، بؿ أجاز 
عمى  943رغـ مف اعتراضيـ إذ نص في المادة صراحة لمدائنيف أف يطمبوا إبطاؿ القسمة التي أجريت بال

و بيع أأنو :" يحؽ لدائني أحد الشركاء المتقاسميف، المصاب بإعسار، أف يعارضوا في إجراء القسمة، 

                                                                                                                                                         
 راعاة منو لصنفو.:" االمتياز أولوية يقررىا القانوف لديف معيف، م 982ؽ.ـ.ج المادة  - 1
 وال يكوف لمديف امتياز إال بمقتضى نص قانوني." 
، نبيؿ إبراىيـ سعد، الحقوؽ العينية األصمية، أحكاميا ومصادرىا، المرجع 132أحمد خالدي المرجع السابؽ، ص  - 2
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الماؿ المشترؾ بالمزاد في  غيابيـ، ويمكنيـ التدخؿ عمى نفقتيـ، ويحؽ ليـ أيضا طمب إبطاؿ القسمة إذا 
 اضيـ."كانت قد أجريت بالرغـ مف اعتر 

ويجب إدخاؿ الدائنيف المقيدة حقوقيـ في السجؿ العقاري المبناني  في دعوى القسمة دوف حاجة  
مف نفس القانوف عمى أنو :" لكؿ مف الشركاء أف يقيـ الدعوى أماـ  942إلى معارضتيـ إذ نصت المادة 

جؿ العقاري أو في كشؼ المحكمة بوجو جميع الشركاء وأصحاب الحقوؽ العينية المدرجة أسماؤىـ في الس
 ."1المختار في العقارات غير المحررة والمحددة

ويجوز لمشركاء المتقاسميف  أو ألحدىـ أف يوقفوا  طمب الدائف بإبطاؿ القسمة إذا رفع دعوى  
مف نفس القانوف عمى  944إبطاؿ القسمة وذلؾ بإيفاء الديف الذي عمى شريكيـ المديف  إذ نصت المادة 

المتقاسميف أو ألحدىـ أف يوقفوا دعوى إبطاؿ القسمة بإيفاء الدائف أو بإيداع المبمغ  أنو: "لمشركاء
 ."2يدعيو

أما المشرع السوري فقد كاف أكثر تنظيما لتدخؿ الدائنيف في القسمة، بحيث نص صراحة عمى  
مف القسمة  جواز التدخؿ في القسمة بنوعييا االتفاقية والقضائية، وتطرؽ إلى شكؿ المعارضة في كؿ نوع

مف القانوف المدني عمى أنو:" لدائني كؿ شريؾ أف يعارضوا في القسمة عينا أو   796إذ نص في المادة 
في بيع الماؿ بالمزاد بغير تدخميـ، وتكوف المعارضة في حالة القسمة القضائية بتدخؿ الدائنيف في 

ر رسمي يبمغ إلى جميع الشركاء، ويترتب المحكمة أو أماـ دائرة التنفيذ، وفي حالة القسمة الرضائية بإنذا
ال كانت القسمة غير نافذة في  عمى الشركاء أف يدعوا مف عارض مف الدائنيف إلى جميع اإلجراءات، وا 
 حقيـ، ويجب عمى كؿ حاؿ إدخاؿ الدائنيف المسجمة حقوقيـ في السجؿ العقاري قبؿ رفع دعوى  القسمة.

 يف لـ يتدخموا فييا أف يطعنوا إال في حالة الغش."أما إذا تمت القسمة فميس لمدائنيف الذ 
فالمشرع السوري مف خبلؿ ما تقدـ يجيز لمدائنيف التدخؿ في القسمة االتفاقية والقضائية وىو نفس 

مف القانوف المدني  1045الموقؼ الذي تبناه المشرع األردني وىذا ما نص عيمو صراحة في المادة 
ض عمى القسمة رضائية كانت أو قضائية وذلؾ بإنذار يبمغ إلى جميع بنصيا:" لدائني كؿ شريؾ االعترا

 الشركاء إذا كانت القسمة رضائية أو بالتدخؿ أماـ المحكمة إذا كانت قضائية.
 وال تنفذ القسمة في حؽ الدائنيف إذا لـ يدخميـ الشركاء في جميع اإلجراءات. 
 ."3فييا إال في حالة الغش فإذا تمت القسمة فميس لمدائف الذي لـ يتدخؿ أف يطعف 

                                                 
 .195نبيؿ إبراىيـ سعد، الحقوؽ العينية األصمية في القانوف المصري والمبناني، دراسة مقارنة، المرجع السابؽ،   - 1
 .220عبد المنعـ فرج الصده، المرجع السابؽ، ص  - 2
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فالمشرع األردني اشترط التدخؿ في الدعوى عمى غرار نظيره السوري، فيجوز لمدائف التدخؿ في  
دعوى القسمة إذا كانت مطروحة أماـ القضاء، وذلؾ ليشممو حكـ القسمة، ولكف المشرع األردني وعمى 

صمحة إضافة إلى اتباع اإلجراءات المقررة خبلؼ التشريع الجزائري  الذي اشترط في التدخؿ الصفة والم
لرفع الدعوى، يضيؼ المشرع األردني أف يبقى تدخؿ الدائف موقوؼ عمى اقتناع المحكمة وتقريرىا ألحقيتو 

مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية األردني عمى أنو :"  114في الدخوؿ في القسمة إذ نص في المادة 
بيف الطرفيف ويتأثر مف نتيجة الحكـ فييا أف يطمب إدخالو في  يجوز لمف لو عبلقة في دعوى قائمة

 ." 1الدعوى، فإذا اقتنعت المحكمة مف تأثره فيما ذكر تقرر قبولو
ويرى جانب مف الفقو أف معارضة الدائنيف عمى القسمة تعتبر كأنيا حجز ماؿ المديف لدى الغير، 

ي أو ديف مستحؽ في ذمة شريؾ آخر، وجب فمو حصؿ الشريؾ المتقاسـ نتيجة القسمة  عمى معدؿ نقد
عمى ىذا األخير أف ال يفي بالديف لمشريؾ بؿ يجب أف يفي بو لمدائنيف المعارضيف، وىذا الرأي يبقى 
محؿ انتقاد ألف الدائنيف يطمبوف التدخؿ في القسمة ال الحجز عمى أمواؿ مديف، كما أف اليدؼ مف 

طؤ الشركاء وليس التنفيذ عمى أمواؿ الشريؾ المتقاسـ، كما اف المعارضة ىو حماية أمواؿ الدائنيف مف توا
جؿ التشريعات لـ تحدد شكؿ المعارضة عمى خبلؼ إجراءات حجز ماؿ المديف لدى الغير والتي ىي 

 .  2مقيدة بإجراءات معينة
وفي التشريع الفرنسي أجاز المشرع لمدائنيف أف يتدخموا في القسمة ولـ يحدد صنؼ القسمة التي 

جوز التدخؿ فييا و ال شكؿ المعارضة،  ونص صراحة عمى أف تكاليؼ التدخؿ تكوف عمى حساب ي
دائنيف المعارضيف، وأف التدخؿ يتـ لمصمحة الدائنيف لمحيمولة دوف غش وتدليس الشركاء المتقاسميف، ولـ 

ساسا بحقوؽ الدائنيف يجز التشريع الفرنسي لمدائنيف التدخؿ في القسمة إذ تـ إجراؤىا ما لـ تتـ إجحافا وم
 .3ما إذا لـ يتـ  االعتراض عمى القسمة بعد تماميا فبل يجوز ليـ الطعف فيياأالمعارضيف، 

ويرى جانب مف الفقو الفرنسي أف الغش والتحايؿ في القسمة يسيؿ  إجراؤه بحيث يتواطأ الشركاء  
الحجز عميو أو يسيؿ إخفاؤىا  فيما بينيـ بمعية الشريؾ المديف  عمى أف يقع في نصيبو  ماؿ ال يمكف

                                                 
 .163وليد نجيب القسوس، المرجع السابؽ، ص   - 1

 .188، زايد رجب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، 220عبد المنعـ فرج الصده، المرجع السابؽ، ص  - 2
3 - Art882. c.civ.fr : " Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit 
fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur 
présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un 
partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice 

d'une opposition qu'ils auraient formée." 
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ووفقا لمقواعد العامة لمدائنيف نقض التصرفات التي قاـ بيا المديف  بالتحايؿ والغش عف طريؽ الدعوى 
، ولكف في حالة القسمة اشترط المشرع صراحة المعارضة لجواز تدخؿ الدائنيف في القسمة، 1البوليصية

وسيمة مقرر لمدائف لمعرفة الشركاء في الشيوع بطريقة ولـ يحدد شكؿ المعارضة وفؽ صورة معينة، فيي  
 ال لبس فييا ، تكوف بتصريح يوجو إلى الموثؽ المصفي.

وتجوز المعارضة ما لـ يتـ إجراء القسمة، ويترتب عمى ذلؾ  إذا كانت األمواؿ الشائعة تتضمف  
 1955جانفي لسنة  4مف المرسـو المؤرخ في  30عقارات، ولـ يتـ شير القسمة وفقا لنص المادة 

والمتضمف الشير العقاري ، يكوف جائز لمدائنيف االعتراض عمى القسمة ، ألنو ما لـ يتـ شير القسمة  ال 
 .2تعتبر انيا تمت بالتالي يجوز االعتراض عمييا

أما بالنسبة لمفقو اإلسبلمي فمـ يتعرضوا إلى ىذه المسألة بالشكؿ الصريح، واختمؼ في مف تعرض  
از تدخؿ الدائنيف في القسمة مف عدـ جوازه،  فاعتبر فريؽ أف يجوز التدخؿ في القسمة منيـ في جو 

 لحماية مصالحيـ التي في ذمة الشركاء المتقاسميف.
بينما ذىب فريؽ منيـ إلى عدـ جواز ذلؾ، وحجتيـ أف حقوؽ الدائنيف متعمقة بذمة المديف الشريؾ  

 ة قانونيف الفقو قد خالؼ بذلؾ ما ذىبت إليو التشريعات الفي الشيوع ال بأموالو، فيكوف ىذا  الجانب م
 .3مف تقرير حؽ الدائنيف في التدخؿ في القسمةالمعاصرة 

ويرى محمد عبد الرحماف الضويني في ىذا الصدد اف ما ذىب إليو االتجاه الثاني بمف فييـ 
حرص دائما عمى استفاء فيو بعض مف الغمو، ألف الشريعة اإلسبلمية ت -رحمو اهلل-الشيخ عمي خفيؼ

الحقوؽ، فإذا كاف الشريؾ حر في المطالبة بحؽ القسمة فبل يكوف لمدائف الحؽ في المطالبة  إال عند 
 حموؿ األجؿ، ويجب التفريؽ بيف فرضيف:

 
 
 
 

                                                 
1- Ar1167. c.civ.fr : " Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par 
leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés 
au titre "Des successions" et au titre "Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", 
se conformer aux règles qui y sont prescrites. " 
2- Pierre Voirin –Gilles Goubeaux ,op.st, p274.  
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 الفرض األول: ىو حمول أجل الدين وقت إجراء  القسمة

يطمب التدخؿ فييا ليضمف حقوقو   ففي ىذه الحالة يجوز لممديف االعتراض عمى القسمة أو أف 
التي في ذمة المديف المتقاسـ والتي حؿ أجميا، وتكوف القسمة فرصة الستفاء الديف والحيمولة دوف تواطؤ 

 الشركاء مع شريكـ المديف في القسمة لتسييؿ تيريب أمواؿ المديف إضرار بالدائف.
 الفرض الثاني: ىو عدم حمول أجل الدين وقت القسمة 

 ا لـ يحؿ أجؿ الوفاء بالديف بعد، فنفرؽ بيف حالتيف:أما إذ
يكوف فييا الديف مضمونا بعيف مرىونة، فيجوز لمدائف أف يتدخؿ في القسمة إف  الحالة األولى : 

 كانت العيف المرىونة ضمف الماؿ الشائع محؿ القسمة، وذلؾ ضمانا لمدائف لموفاء بالديف.
دائنا عاديا ولـ يحؿ أجمو في الديف، فينا يجب أف ننيج إلى تتمثؿ في كوف الدائف  الحالة الثانية:

والقوؿ بعدـ جواز الدائف لمتدخؿ في القسمة الرتباطيا بذمة  -رحمو اهلل-ما ذىب إليو  الشيخ عمي خفيؼ 
 .1المديف، وال يمكنو أف يحوؿ دوف قياـ الشريؾ بقسمة مالو في الشيوع

 
 وبعد إجرائيا: أثر تدخل الدائنين في القسمة قبلثانيا: 

مف القانوف المدني الجزائري نجد اف أثر التدخؿ يختؼ بيف ما إذا تـ إجراء  729بالرجوع إلى نص المادة 
 القسمة أو لـ تتـ بعد، وتختمؼ بالنسبة لمدائنيف المقيدة حقوقيـ والدائنيف العادييف.

 
 أثر تدخل الدائنين قبل تمام القسمة: -1
الماؿ المشاع، وأرسؿ معارضة  إلى جميع الشركاء في الشيوع، أو كاف  إذا تدخؿ الدائف في قسمة  

لمشريؾ حؽ مقيد كما لو كاف رىنا  عمى حصة مفرزة في الشيوع قبؿ القسمة، تعيف عمى الشركاء 
المتقاسميف إذا عمدوا لمقسمة أف يدخموا الدائف المعترض أو ذوا الحؽ المقيد في جميع إجراءات القسمة، 

ف متى عمـ بالقسمة سواء عارض أو لـ يعارض أف يتدخؿ في القسمة مف تمقاء نفسو، ويترتب ويجوز لمدائ
عمى دخوؿ الدائف القسمة متابعة جميع مراحؿ القسمة مف المفاوضات إلى غاية تماميا، واليدؼ ىو 

ذا  كانت القسمة حماية مصالح الشركاء وترقب األمواؿ التي تؤوؿ لمدينيـ والتي يجوز ليـ التنفيذ عمييا، وا 
السالفة الذكر اف يتدخؿ في دعوى القسمة  729مطروحة عمى القضاء جاز لمدائف وفقا لنص المادة 

 ويراقب سير إجراءاتيا.
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الذي امتنع عف الدفع بو المتقاسـ  دفع الغبف في القسمةالويترتب عمى ذلؾ أيضا أنيـ  يستطيعوف  
ف مراقبة أعماؿ الخبير في تقسيمو لمماؿ الشائع سواء الذي سواء كاف تقصيرا أو تواطأ منو، ولمدائني المديف

عينو الشركاء أو المحكمة، وال يكوف لممعارضة أي أثر إذا وجيت لبعض الشركاء دوف البعض اآلخر ألف  
 القسمة ال تتجزأ.

ذا تدخؿ الدائف في القسمة فيذا ال يعطيو الحؽ في المطالبة مثبل ببيع الماؿ المشاع بالمزاد مت ى وا 
كانت القسمة العينية ممكنة، وال يجوز لمدائف أف يطمب إجراء القسمة عف طريؽ القضاء متى اجتمعت 
مقومات القسمة االتفاقية، واعتراض الدائف عمى القسمة وتدخمو فييا ال يمنو الشريؾ المديف مف التصرؼ 

مف التصرؼ في حصتو،  فييا أو ترتيب حقا عينيا، فمممعرضة حؽ لمتدخؿ في القسمة وليس منو الشريؾ
، إذا كاف ذلؾ التصرؼ ضار 1ويكوف لمشركاء في مقابؿ ذلؾ الحؽ في رفع دعوى عدـ نفاذ التصرؼ

بحقوؽ الدائنيف، إذا انقص الشريؾ المتصرؼ مف حقوقو نتيجة تصرفو أو انو زاد في التزاماتو، مما تسبب 
 .2في عسره
ضة لجميع الشكاء أو كاف لمشركاء حقوؽ مقيدة أما إذا تدخؿ الشركاء في القسمة بأف قدموا معار  

مف  729قبؿ القسمة كانت القسمة غير نافذة في حقيـ  وىذا ما نص عميو المشرع صراحة في المادة 
القانوف المدني فقرة ثانية بنصيا: " وتوجو المعارضة إلى كؿ الشركاء ويترتب عمييا إلزاميـ أف يدخموا مف 

ال كانت القسمة غير نافذة في حقيـ ويجب عمى كؿ حاؿ عارض مف الدائنيف في جميع اإل جراءات، وا 
 إدخاؿ الدائنيف المقيدة حقوقيـ قبؿ رفع دعوى القسمة."

فعدـ دعوة الدائنيف لمقسمة كافية لجعميا غير نافذة، وما يتبقى عمى الدائف إال اف يثبت أنو   
ص أمواؿ لمشريؾ الدائف تقؿ عف قيمتيا تضرر مف جراء القسمة، أف يثبت أف الشركاء اتفقوا عمى تخصي

الحقيقة، أو انيـ اتفقوا عمى تخصيص أمواؿ نقدية لمشريؾ الدائف  لسيؿ عيو إخفاؤىا ومنع الدائنيف مف 
التنفيذ عمييا، ويترتب عمى عدـ دعوة الدائنيف الدخوؿ في القسمة رغـ معارضتيـ أو وجود حؽ مقيد 

لى حالة الشيوع، ويجوز عمى إثر ذلؾ المطالبة مف جديد بقسمة اعتبار القسمة لـ تكف، ويعود الماؿ إ
 .3الماؿ المشاع اتفاقا أو قضاء، كما يجوز لمدائف أف يطمب القسمة بدؿ الشريؾ المديف

                                                 
:" لكؿ دائف حؿ ينو وصدر مف مدينو تصرؼ ضار بو، أف يطمب عدـ نفاذ ىذ التصرؼ في 191ؽ.ـ.ج المادة  - 1

و الزيادة في عسره، وذلؾ متى حقو، إذا كاف التصرؼ قد أنقص مف حقوؽ المديف أو زاد في التزاماتو وترتب عسر المديف أ
 توفرت أحد الشروط المنصوص عمييا في المادة التالية."

 .941عبد الرزاؽ السنيوري، الجزء الثامف، المرجع السابؽ ص - 2
 .942عبد الرزاؽ السنيوري، الجزء الثامف، ص  - 3
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وما بعدىا مف قانوف الموجبات والعقود  942وىو الموقؼ الذي تبناه المشرع المبناني في المادة 
ألردني، فمتى قدـ الدائف معارضة  عمى شكؿ إنذار رسمي إذا كانت المبناني، وفي التشريع السوري وا

القسمة اتفاقية، او التدخؿ في الدعوى إذا كانت القسمة قضائية، وجب إدخاؿ الدائنيف في جميع إجراءات 
ال كانت غير نافذة في مواجيتيـ، وذلؾ طبقا لممادتيف  مف القانوف  1المدني السوري  796القسمة وا 

 انوف المدني األردني.مف الق1045و
ويرى جانب مف الفقو الفرنسي أف األثر الوحيد الذي يرتبو تدخؿ الدائنيف في القسمة بعد تقديميـ  

مف القانوف المدني الفرنسي ىو  المساعدة عمى القسمة والمراقبة مدى عدالة  882معارضة وفقا لممادة 
المتبعة لمقسمة، وال يمكف لمدائف اقتراح قسمة  ونزاىة القسمة مف الغش والتحايؿ وكذا سبلسة اإلجراءات

معينة، وفي مقابؿ ذلؾ إذا تمت القسمة بالرغـ مف تدخؿ الدائنيف،  جاز لمدائنيف رفع الدعوى البوليصية، 
 .2بشرط إثبات غش وتواطؤ الشركاء المتقاسميف

نو لمدائف ألتدخؿ، وفي الفقو اإلسبلمي يترتب عمى تدخؿ الدائنيف في القسمة بالنسبة لمف يجيز ا 
أف يراقب سير القسمة لضماف حقوقو لدى الشريؾ المديف ىذا إف حؿ أجؿ الديف أما إذا لـ يحؿ أجؿ 
الديف يفرؽ الفقو اإلسبلمي بيف ما إذا كاف لمدائف عيف مرىونة أـ ال فإذا كانت العيف مرىونة جاز لو 

 .3ؾ ألف أجؿ استحقاؽ الديف لـ يحف بعدالتدخؿ في القسمة أما في الحالة المخالفة،  ال يحؽ لو ذل
 
 أثر تدخل الدائنين بعد تمام القسمة: -2

يكوف عديـ األثر  كؿ اعتراض مف الدائنيف عمى القسمة بعد تماميا، فإذا دعا الشركاء المتقاسميف 
الطعف الدائنيف المعارضيف أو المقيدة حقوقيـ قبؿ القسمة لمتدخؿ فييا ولـ يتدخموا، ال يكوف ليـ الحؽ في 

فييا بعد إجرائيا، أما إذا  اعترض الدائنوف أو كانت ليـ حقوؽ مقيدة جاز الطعف في القسمة بعد إجرائيا 
عمى ذلؾ عودة الشركاء إلى حالة الشيوع، واعتبر جانب مف الفقو أـ مجرد عدـ إدخاؿ الشركاء ويترتب 

 .1عمى الغش والتواطؤ 4في القسمة قرينة قانونية قاطعة

                                                 
 ؽ.ـ.س. - 1

2  - Pierre Voirin –Gilles Goubeaux ,op.cit, p275. 
 .185ب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، ص زايد رج - 3
:" القرينة القانونية تعفي مف تقررت لمصمحتو عف أية طريقة أخرى مف طرؽ اإلثبات، غير أنو 337ؽ.ـ.ج  المادة  - 4

يجوز نقض ىذه القرينة بالدليؿ العكسي ما لـ يوجد نص يقضي بغير ذلؾ"، وتعرؼ القرينة القانونية أنيا استنباط أمر 
ؿ مف أمر معمـو أو ىي واقعة ثابثة يؤخذ منيا واقعة أخرى يطمب إثباتيا، وىي تختمؼ عف  القرائف القضائية التي مجيو 

تعرؼ أنيا االستنتاجات  التي يتوصؿ إلييا القاضي مف خبلؿ وقائع مطروحة عميو، فالقرائف القانونية تعفي المدعي بالحؽ 
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و الذيف قيدت حقوقيـ بعد القسمة أف يطعنوا فييا إال أمدائنيف الذيف لـ يتدخموا في القسمة وال يكوف ل
في حالة الغش، كأف يثبتوا أف الشركاء المتقاسميف تعمدوا عمى أف يقع في نصيب الشريؾ الدائف أمواؿ  

المدني الجزائري مف القانوف  729يمكف إخفاؤىا، وىذا ما نستخمصو مف الفقرة األخيرة مف نص المادة 
 بنصيا:" أما إذا تمت القسمة فميس لمدائنيف الذيـ لـ يتدخموا فييا أف يطعنوا فييا إال في حالة الغش."

و سايرت سائر التشريعات العربية الموقؼ الذي تبناه المشرع الجزائري،  وىو ما نص عميو   
انوف المدني والفقرة الخيرة مف المادة مف الق 842صراحة  المشرع المصري في الفقرة الثانية مف المادة 

مف القانوف المدني الجزائري السالفة  729مف القانوف المدني الميبي، المطابقتاف لمفقرة األخيرة لممادة  846
الفقرة الثانية بنصيا:" أما  896الذكر، وىو الموقؼ الذي تبناه المشرع السوري في الفقرة الثانية مف المادة 

فميس لمدائف الذيف لـ يتدخؿ إال أف يطعف فييا إال في حالة الغش"، ويطابقيا في التشريع إذا تمت القسمة 
 .2السالفة الذكر 1045األردني الفقرة الثالثة مف المادة 

واألمثمة في الغش وتواطؤ الشركاء عديدة ومثاؿ ذلؾ كأف يدعي الشركاء المتقاسميف أف شريكيـ  
لؾ لمتحايؿ لخصـ ىذا الديف الصوري مف حصتو العينية في القسمة، المديف  ىو مديف أيضا لمورثيـ، وذ

 ثـ يقوموف خفية بدفع الفرؽ المخصـو لتكممة حصتو الحقيقية.
ومف األمثمة أيضا أف يتفؽ الشركاء في القسمة عمى إيقاع الجزء المفرز مف العقار الذي تصرؼ 

، او اف يتعمدوا إيقاع الحصة المفرزة التي فيو الشريؾ في نصيب شريؾ آخر لتفويت الصفقة المبيعة إليو
و التعمد لتخصيص أمواؿ أرىنيا الشريؾ في نصيب شريؾ آخر لينتقؿ الرىف  في نصيب شريؾ آخر، 

في نصيب الشريؾ المديف، وتكوف ىذه األمواؿ ال تشكؿ القيمة الحقيقة لحصة الشريؾ في الشيوع، ليقوموا 
 الحقا بدفع الفارؽ خفية.

التي يكوف فييا الغش أو تعمد الشركاء في قسمة التصفية، قصر المزايدة عمييـ  ومف الحاالت
، وىذا ما دفع المشرع لفتح مجاؿ 3مانعيف بذلؾ األجانب لممزايدة وتضيع فرصة في زيادة ثمف المبيع

 الدخوؿ في القسمة بعد تماميا.

                                                                                                                                                         

صيا القاضي مف وقائع الدعوى وظروفيا، عف ىذا التعريؼ أنظر مجمة الشريعة مف اإلثبات ، بينما القرائف القضائية يستخم
،  مقاؿ لؤلستاذ عمي لخطار شطناوي، بعنواف القرائف القضائية إلثبات عدـ 2003والقانوف، العدد الثامف عشر لسنة 
 . 143مشروعية القرار المطعوف فيو، ص

 .196زايد رجب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، ص - 1
 .163أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .184زايد أحمد رجب البشبيشي، المرجع السابؽ، ص  - 3
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جزائري، يجوز لمشرؾ بؿ مف وبالرجوع إلى األحكاـ العامة المنصوص عمييا في القانوف المدني ال 
ذا ثبت  أف يطعف في القسمة أف يطمب التعويض إذا لحؽ ضرر نتيجة القسمة التي أجراىا الشركاء، وا 
الضرر يكوف الشركاء متضامنيف بتعويض الضرر بالتساوي، ما لـ يحد القاضي نصيب كؿ متقاسـ في 

 .1االلتزاـ بالتعويض
بالوفاء بالديف عمى شريكيـ المتقاسـ المديف، ويرجعوا  ويجوز لمشركاء  توقي الطعف في القسمة 

بعد ذلؾ عمى شريكيـ المديف، ويجوز إذا تقرر لمشريؾ المديف الطعف في القسمة لعيب في الرضا أو 
 .2لمغبف، أف يطعف الدائنوف في القسمة عف طرؽ الدعوى الغير المباشرة

ـ يتدخموا فييا، أو تمت القسمة ولـ يعمـ بيا أما إذا دعا الشركاء  الدائنيف لمتدخؿ في القسمة ول 
الدائنيف ليعارضوا فييا، ولـ تكف ليـ حقوؽ مقيدة لوجوب إدخاليـ في القسمة، كانت ىذه األخيرة نافذة في 
ذا كانت  حقيـ إال إذا تـ الطعف فييا  بالدعوى البوليصية، ويقع عمييـ عبء إثبات الغش والتواطؤ، وا 

ف فييا  وفقا لمتشريع الجزائري بطريؽ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة وىذا القسمة قضائية جاز الطع
مف قانوف اإلجراءات المدنية واالدارية بشرط إثبات غش الشركاء المتقاسميف  383وفقا لنص المادة  

  أطراؼ الدعوى إذ تنص المادة:" يجوز لدائني أحد الخصـو أو خمفيـ، حتى ولو كانوا ممثميف في الدعوى،
تقديـ اعتراض الغير الخارج عف الخصومة عمى الحكـ أو القرار أو األمر، بشرط أف يكوف الحكـ أو 

 "3القرار أو األمر المطعوف فيو قد مس بحقوقيـ بسبب الغش.
فقرة أولى مف قانوف المرافعات  450وىو الموقؼ الذي تبناه المشرع المصري في نص المادة  

ـ الصادر في الدعوى حجة عميو، ولـ يكف قد أدخؿ أو تدخؿ فييا، أف بنصيا:" يجوز لمف يعتبر الحك

                                                 
المعدلة:" إذا تعدد المسؤولوف عف فعؿ ضار، كانوا متضامنيف في التزاميـ بتعويض الضرر،  126ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 ضي نصيب كؿ منيـ في االلتزاـ بالتعويض."وتكوف المسؤولية فيما بينيـ بالتساوي، إال إذا عيف القا
 .943عبد الرزاؽ السنيوري، الجزء الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 2
االعتراض الغير الخارج عف الخصومة طريقة مف طرؽ الطعف غير العادية مقررة لمغير الذي لـ يشممو الحكـ ويقرر  - 3

ـ أماـ نفس الجية المصدرة لمحكـ أو القرار أو األمر في غضوف لدائنيف األطراؼ حتى ولو كانوف ممثميف في الدعوى، يت
خمسة عشر يوما مف تاريخ صدور الحكـ أو القرار أو األمر، باتباع األوجو المقررة شكبل في رفع الدعوى ، ويكوف 

ألؼ دينار، االعتراض موقوفا عمى ايداع مبمغ لدى أمانة ضبط الجية المختصة تتراوح قيمتو مف عشرة آالؼ إلى عشريف 
وزيادة عمى ذلؾ إذا رفض االعتراض جاز الحكـ عمى الطاعف بغرامة مالية، إضافة إلى حؽ الخصـو في المطالبة 

فريحة حسيف، المبادئ األساسية في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية،  كتاب  بالتعويضات، عف ىذا التعريؼ أنظر
انظر كذلؾ  كتاب عبد العزيز سعد، طرؽ .153، ص 2013لمنشر، طبعة الطبعة الثانية، ديواف المطبوعات الجامعية 

جراءات الطعف في األحكاـ والقرارات القضائية، دار ىومة لمنشر، طبعة   .98، ص2008وا 
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يعترض عمى ىذا الحكـ بشرط إثبات غش مف كاف يمثمو أو تواطؤه أو إىمالو الجسيـ." فيكفي أف يثبت 
 و غشو لقبوؿ طعنو.أالدائف إىماؿ الشرؾ المتقاسـ 

رضة، يمنعيـ مف الحؽ في الطعف ويرى بعضـ مف الفقو الفرنسي أف إىماؿ  الدائنيف إجراء المعا
فييا حتى ولو كاف فييا غش، غير أنو  يجوز الطعف في القسمة  بالدعوى البوليصية إذا أثبت الدائنيف اف 

، عمى أنو زيادة  1القسمة ظاىرية فقط وليس فعمية، وىذا ما أكدتو محكمة النقض الفرنسية في قرار ليا
سمة بالدعوى البوليصية إذا تمت بشكؿ مبكر أو بطريقة عمى القسمة الصورية، يجوز الطعف في الق

 .2مستعجمة
 
إلى أف المشرع الجزائري وسائر التشريعات العربية أجازت  األطروحةنخمص في ىذا الفرع مف  

تدخؿ دائنيف الشركاء في القسمة، واليدؼ مف التدخؿ ليس فرض طريقة معينة لمقسمة بؿ المحافظة عمى 
الشريؾ المتقاسـ واالحتياط مف التواطؤ والغش الذي يمكف اف يبدر مف الشركاء مصالحيـ الذي في ذمة 

 المتقاسميف.
مف خبلؿ الجدؿ الفقو الدائر حوؿ نطاؽ التدخؿ في القسمة أرى جواز التدخؿ  في القسمة   

ريعات بصنفييا ألف القسمة االتفاقية أكثر عرضة لمغش و التواطؤ مف القسمة القضائية التي أحاطتيا التش
 بضمانات معينة. 

لـ يوضح المشرع الجزائري وسائر التشريعات العربية شكؿ المعارضة وكيفية إجرائيا، عدا المشرع  
السوري الذي نص صراحة في حالة القسمة القضائية تكوف المعرضة بتدخؿ الدائنيف في المحكمة أو أماـ 

 بمغ إلى جميع الشركاء.دائرة التنفيذ، وفي حالة القسمة الرضائية بإنذار رسمي ي
فرقت التشريعات العربية عمى غرار المشرع الجزائري بيف الدائنيف العادييف والدائنيف الذيف ليـ 
حقوؽ مقيدة قبؿ رفع الدعوى، غذ تختمؼ اآلثار بالنسبة إلييـ بينما إذا تمت المعرضة قبؿ القسمة أو 

 بعدىا.
قبؿ القسمة أف يتـ إدخاؿ الدائنيف في إجراءات  يترتب عمى معرضة الدائنيف او وجود حقوؽ مقيدة 

القسمة وليـ أف يراقبوا كيفية القسمة وأف يمارسوا الدعاوى التي يجوز لمدينيـ اف يمارساىا بطريؽ الدعوى 
 غير المباشرة كالغبف في القسمة مثبل.

                                                 
1  - Cass .civ. 1er . 6mars 1996. Bull. civ. 1,n °125, cité par Pierre Voirin –Gilles Goubeaux 
,op.st, p27 .4  
2  - Pierre Voirin –Gilles Goubeaux ,op.cit, p27 .4  
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الغش، ولكف ال يقبؿ تدخؿ الشركاء في القسمة بعد تماميا و يجوز ليـ الطعف فييا إال في حالة 
يجوز ليـ وفقا لمقواعد العامة اف يرفعوا دعوى لممطالبة بالتعويض إذا ترتب ضرر لمدائنيف مف جراء 

 القسمة.
إضافة إلى المعرضة في القسمة قبؿ تماميا في التشريع األردني جعؿ القانوف المدني قبوؿ  

ي الذي منع تدخؿ الدائنيف في المعرضة موقوفة عمى إجازة القضاء، وذلؾ تأثرا ببعض الفقو اإلسبلم
 القسمة.
اختمؼ الفقو اإلسبلمي في مدى جواز التدخؿ في القسمة مف عدمو مف قبؿ الدائنيف، فبعضيـ  

يرى عدـ جواز ذلؾ وتبريرىـ اف الديف  متعمؽ بذمة المديف الشريؾ في الشيوع ال بأموالو، بينما ذىب رأي 
 ديف الذي حؿ أجمو والذي لمف يحؿ أجمو بعد.آخر إلى القوؿ بجواز التدخؿ مفرقيف بيف ال

فإذا حؿ أجؿ الديف جاز التدخؿ في القسمة والسير عمى التقسيـ السميـ لؤلمواؿ الشائعة، أما إذا  
لـ يحؿ أجؿ الديف بعد ولـ تكف العيف الشائعة مضمونة برىف فبل يجوز التدخؿ فييا، اما إذا كاف أجؿ 

 مونا بعيف مرىونة فيجوز التدخؿ في القسمة .الوفاء حاؿ األداء وكاف الديف مض
فالفقو اإلسبلمي يتفؽ مع ما جاء بو القانوف المدني الجزائري في التفريؽ بيف أنواع الديوف، بيف  

الديوف العادية والديوف المضمونة بأعياف مرىونة، ويتفؽ مع القانوف المدني في كوف الغرض مف دخوؿ 
 الدائنيف ىو حماية مصالحيـ.

ظا عمى كياف القسمة ومكانتيا لـ يجز المشرع الفرنسي التدخؿ في القسمة بعد تماميا، فإذا حفا
اىمؿ الدائف القياـ بالمعارضة لـ يجز لو التدخؿ في القسمة، حتى ولو تمت بغش وتواطؤ مف الشركاء 

 المتقاسميف.
الشركاء القسمة ولكف الفقو استثنى صورة استخمصيا مف قرار قضائي مفادىا أنو إذا استعجؿ  

لمتفويت عمى الدائنيف االعتراض عمييا أو انيا تمت بشكؿ صوريو ليس فعمي فإنو يجوز الطعف فييا 
 بطرؽ الدعوى البوليصية متى استوفت شروطيا.
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 الفرع الثاني: نقض القسمة لظيور مستحق طارئ في القسمة
 

كانت أـ قضائية،  ثـ يطرأ عمى القسمة ما يجيز قد تتـ القسمة مستوفية لشروطيا وأركانيا اتفاقية 
نقضيا،  وقد يتعمؽ الطارئ بالماؿ محؿ القسمة كما لو كاف مستغرؽ بديف كأف يكوف المورث مدينا لمغير 
مثبل،  أو انو رتب وصية قبؿ وفاتو لمغير، وقد يكوف الطارئ متعمؽ بأحد الشركاء المتقاسميف ، كما لو 

كف يعمـ بو الشركاء أثناء القسمة، ويجري الشركاء القسمة جيبل بحقوؽ الغير ظير شريؾ في الشيوع لـ ي
 أو تجاىبل ليـ.

 
 نقض القسمة لظيور دين  عمى المورثأوال: 

 
يشكؿ الميراث المصدر الغالب لمشيوع، والقاعدة العامة أنو ال تتـ القسمة إال بعد اخذ مصاريؼ 

الورثة إذا ما كاف لمورثيـ وصية، بعد أف تستوفي  التجييز والدفف، ثـ  تقضى ديوف الميت، ويرى
 .1شروطيا، وفي األخير ما تبقى يكوف محؿ قسمة بيف الورثة

ولكف قد يحدث أف تتـ القسمة ليظير دائف عمى المورث، أو أف الورثة يتجاىموا حؽ ىذا الغير  
القسمة، ولـ يتعرض الذي في ذمة مورثيـ،  والذي قد يتسبب انخفاض في قيمة حصصيـ المفرزة بعد 

المشرع الجزائري ليذه الحالة حيف تنظيمو لمميراث في قانوف األسرة الجزائري، ولكنو أحاؿ حكـ ىذه الحالة 
 . 2عمى غرار الحاالت التي لـ يرد النص بيا إلى  أحكاـ لمشريعة اإلسبلمية

شركاء التركة ثـ ظير ديف وقد تطرؽ الفقياء إلسبلمي لحكـ ىذه الحالة، فعند الحنفية  إذا اقتسـ ال 
عمى الميت،  فيجب التفريؽ بيف ما إذا كاف لممتوفى ماؿ آخر لـ تشممو القسمة غير الذي تمت قسمتو أو 

 لـ يكف لو ماؿ آخر.
                                                 

 :" يؤخذ مف التركة حسب الترتيب اآلتي:180ؽ.أ.ج المادة  - 1
 ( مصاريؼ التجييز والدفف بالقدر المشروع.1
 ( الديوف الثابتة في ذمة المتوفى.2
 ( الوصية.3
 آلت إلى الخزينة العامة."فإذا لـ يوجد ذوو فروض أو عصبة، آلت التركة إلى ذوو األرحاـ، فإذا لـ يوجد  
 : "  كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانوف يرجع فيو  إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية."222ؽ.أ.ج المادة  - 2
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فإذا كاف لممورث ماؿ آخر غير الذي تـ اقتسامو جعؿ الديف فيو إذا ما كاف يفي بو،  فتصاف  
ذا أبرء  الغرماء  القسمة وتستقر،  وقد يتوقى الشركاء  الديف بالوفاء بو ألف حقوقيـ متعمقة بالتركة، وا 

 .1المورث المتوفى مف ديونيـ، فتمضي القسمة ويسقط حقيـ في النقض لئلبراء
ولـ يبرء  أما إذا لـ يكف لممورث ماؿ آخر لموفاء بالديف، وما لـ يقض الشركاء المتقاسموف الديف 

محيطا بالتركة أو غير محيطا بيا  تفسخ القسمة ويعاد الماؿ إلى حالة الغرماء المديف، وسواء كاف الديف 
الشيوع ليقضى الديف أوال ثـ  يقسـ ما بقي مف الماؿ  ألف الديف مقدـ عمى اإلرث قميبل كاف أو كثيرا لقولو 

 "2تعالى:" مف بعد وصية يوصي بيا او ديف.
لشركاء المتقاسميف الديف الذي عمى ويسقط حؽ نقض القسمة و فسخيا لمديف الطارئ إذا أوفى ا 

مورثيـ، وال يجوز نقضيا كذلؾ إذا أبرء الغرماء مورثيـ ألف النقض حؽ مقرر ليـ وليـ إبراء الديف فتكوف 
 القسمة صحيحة لزواؿ المانع.

أما إذا رفض الشركاء الوفاء، فتسمع دعوى الغرماء إذا رفضوا اإلبراء، وذلؾ بغض النظر  عما  
ئف أجنبيا عف المتقاسميف أو أحد منيـ، فمو ادعى احد المتقاسميف بديف في التركة وأقاـ البينة إذا كاف الدا

عمى ذلؾ فمو اف ينقضيا،  وال تكوف قسمتو إبراء مف الديف، أما إذا ادعى أحد الشركاء المتقاسميف بأحد 
بمشاركة الماؿ  محؿ أعياف التركة بعد قسمتيا فبل تسمع دعواه ألف إقدامو عمى القسمة ىو اعتراؼ 

 . 3القسمة
ذا اقتسـ الورثة دار الميت وعميو ديف ردت القسمة قميبل كاف   ويقوؿ السرخسي في ىذا الصدد ) وا 

الديف أو كثيرا، أما إذا كاف الديف مستغرقا لمتركة  فؤلف الورثة ال يممكوف التركة وال ينفذ تصرفيـ فييا، 
ما إذا قؿ الديف فؤلنو شاغؿ لكؿ جزء مف التركة، وألف القسمة وألف القسمة بحكـ  تصرؼ بحكـ الممؾ، وأ

لئلحراز، وال يسمـ لموارث شيء مف التركة إال بعد قضاء الديف، فيذه قسمة قبؿ أوانيا كقسمتيـ في حياة 
 .(4الميت

، فإذا كاف الماؿ مقوما كدار أو   وعند المالكية  يميزوف  بينما إذا كاف الماؿ مقـو أو غير مقـو
تاف مثبل فإف القسمة تنفسخ ويأخذ الدائف ما يديف بو لممورث ثـ يقسـ الباقي، وال تنفسخ القسمة إذا دفع بس

ما إذا كاف الماؿ  عينيا كالذىب أو مثميا كالقمح فبل تنفسخ القسمة بؿ يرجع الدائف الطارئ أالورثة الديف 

                                                 
 . 165، ص 1989قسمة األمبلؾ المشتركة في الفقو اإلسبلمي، الدار الجامعية لمنشر طبعة  أحمد فراج حسيف، - 1
 نساء.مف سورة ال 11مف اآلية   - 2
 .581محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ، ص  - 3
عف ىذا القوؿ، أنظر كتاب ألحمد محمد عمي داود، الحقوؽ المتعمقة بالتركة بيف الفقو والقانوف، التجييز والديوف  - 4

 .86،ص 2008والوصايا والمواريث وتقسيماتيا، دار الثقافة لمنشر، طبعة 
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كاف قائما وبمثمو إذا تـ التصرؼ فيو،  عمى كؿ مف الشركاء المتقاسميف، وذلؾ بكؿ ما آؿ إلى الشريؾ إف
كؿ ىذه األحكاـ وضعيا المالكية لمشركاء الذيف ال يعمموف بوجود الديف أما إذا كانوا عالميف بو فيـ بذلؾ 
قد اعتدوا عمى حؽ الغير، ولمدائف أف يرجع عمييـ في جميع األحواؿ ، ويرى بعض المالكية أف القسمة 

ال تنقض إذا كاف قائما، بينما ذىب رأي آخر إلى نقض القسمة مطمقا سواء تنقض  إذا ىمؾ الماؿ المثمي و 
كاف الماؿ قيميا أو مثميا وسواء كاف الشركاء المتقاسميف عالميف بالدائف أو لـ يعمموا، وىو الرأي الذي 

 ، ألف الديف مقدـ عمى اإلرث مطمقا. 1رجحو األستاذ محمد عبد الرحماف الضويني
إذا كانت القسمة تمييز لحقيف فبل تنقض، إذا وفى الشركاء بالديف وتقتص مف   ويرى الشافعية أنو 

ذا اعتبرت بيعا عمى اختبلؼ اآلراء فجواز نقضيا متأرجح  حصصيـ المفرزة  إذا رفضوا تسديد الديف،  وا 
 بيف رأييف:
، فإذا تمت الرأي األوؿ يرى أف القسمة باطمة، ألف التركة مرتينة بالديف فبل يجوز بيعيا كالرىف 

 القسمة تنقض ويقضى الديف ثـ يقتسـ الباقي مف الماؿ المشاع.
 . 2والرأي الثاني يرى اف القسمة جائزة،  ألف الديف غير مستحؽ بالتركة لجواز قضائو مف غيرىا 
ويرى الحنابمة أف القسمة تستقر وال تنقض بعد ظيور الديف ألف الممؾ قد ثبت لمورثة، وتعمؽ الديف  
 .3ال يمنع صحة التصرؼ فييا، وتعمقو بالتركة كاف بغير رضاىـ بالتركة
وفي التشريع المصري  إذا ظير ديف بعد القسمة، ولـ يستوؼ حقو لعدـ ظيور دينو في قائمة  

الجرد، واستأثر كؿ وارث بجزء مفرز موازي لحصتو الشائعة،  جاز لمدائف أف يرجع بالديف عمى أمواؿ 
ذا رجع الدائف عمى أحد أعياف التركة، ما بقي منيا في أ يدي الورثة،  لوجوب تقديـ الديف عمى اإلرث، وا 

التركة التي اختص بيا أحد الورثة، جاز ليذا األخير أف يرجع عمى باقي الورثة كؿ بقدر حصتو في 
ذ تـ التصرؼ في أعياف التركة فيرجع الدائف عمى الورثة ال المتصرؼ إلييـ وىذا ما نستخمص  الديف، وا 

التركة الذيف لـ يستوفوا حقوقيـ، لعدـ ظيورىا في   دائنوامف القانوف المدني بنصيا: "  897المادة  مف
قائمة الجرد، ولـ تكف تأمينات عمى أمواؿ التركة، ال يجوز ليـ أف يرجعوا عمى مف كسب بحسف النية حقا 

نما ليـ الرجوع عمى الورثة  بسبب تمؾ األموا  "4ؿ.عينيا عمى تمؾ األمواؿ، وا 
وتبنى المشرع األردني نفس الموقؼ الذي اتخذتو الشريعة اإلسبلمية في نقض القسمة، فإذا ظير  

ديف عمى الميت تفسخ القسمة إال إذا أدى الورثة الديف أو أبرأه الدائف، وال تفسخ القسمة إذا كاف لمميت 
                                                 

 .582ضويني، المرجع السابؽ، ص محمد عبد الرحماف ال - 1
 .169أحمد فراج حسيف، المرجع السابؽ، ص   - 2
 .180أحمد خالدي، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .587محمد عبد الرحماف الضويني، المرجع السابؽ ، ص  - 4



 األول: األحكام انعامة في قسمة انمال انمشاع انباب

 الشيوعالقسمة التي تقضي على  أوجه الطعن في: انثاني انفصم

 
 

211 

 

مف القانوف المدني  1036ماؿ يكفي لقضاء الديف ولـ تشممو القسمة بعد وىذا ما نصت عميو المادة 
األردني بنصيا:" إذا ظير ديف عمى الميت بعد تقسيـ التركة تفسخ القسمة إال إذا أدى الورثة الديف أو 
أبرأىـ الدائنوف منو أو ترؾ الميت ماال آخر غير المقسـو وسدد منو الديف"، فإذا توفي المورث آؿ الماؿ 

ر إذا كاف عمى المورث ديف، فالفسخ يتـ عف طريؽ إلى الورثة ولكف اقتسامو فيو مساس بحؽ الغي
مف نفس القانوف بنصيا:" يكوف  181المحكمة بناء عمى طمب الدائنيف وىذا ما تنص عميو المادة 

التصرؼ موقوؼ عمى اإلجازة إذا صدر مف فضولي في ماؿ غيره أو مف مالؾ في ماؿ لو تعمؽ بو حؽ 
لتصرؼ دائرا بيف النفع والضرر أو عف مكره أو إذا نص الغير أو مف ناقص األىمية في مالو وكاف ا

 ".1القانوف غير ذلؾ
وفي التشريع الفرنسي لـ يتطرؽ القانوف إلى نقض القسمة لمديوف التي عمى التركة ولكنو ألـز  

عمى المساىمة في األعباء والديوف التي تتضمنيا التركة ويتحمؿ كؿ  870الشركاء بمقتضى نص المادة 
 .2القدر الذي يأخذه منيا وارث بحسب

 
 
 
 
 

 نقض القسمة لظيور موصى لوثانيا: 

تشترؾ الوصية والميراث وتتقارباف مف حيث طرؽ اكتساب الممكية، عمى اعتبار الوصية تصرؼ 
، ولكنيما تختمفاف مف حيث االختيار فالميراث ىو وصية الشارع عز وجؿ 3مضاؼ إلى ما بعد الموت

الورثة، بينما الوصية ىي مف صنع اإلنساف ويتصرؼ في مالو كيفما  وحدد األنصب باختبلؼ أصناؼ
 د وفقا لمحدود الشرعية.يير 

والوصية في التشريع الجزائري تسبؽ الميراث، ولكف المشرع الجزائري لـ يتطرؽ لحالة ظيور   
 ، تاركا األمر لمفقو اإلسبلمي الذي اجتيد لمعالجة حكـ ىذه الصورة.موصى لو بعد القسمة

                                                 
 .254احمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 1

2  - Art870. c.civ.fr : "870 Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et 
charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend." 

 :" الوصية تمميؾ مضاؼ إلى ما بعد الموت بطريؽ التبرع."184ؽ.أ.ج المادة  - 3
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ى الحنفية أنو إذا وصى الميت بجزء شائع مف التركة، ثـ ظير الموصى لو بعد القسمة، دوف أف ير 
يخرجوا نصيبو منيا، فتفسخ القسمة بأمر مف القاضي ويستأنفيا بعد إعطاء الموصى لو حقو، ألنو شريؾ 

ثة والموصى لمورثة ممؾ حصة مثمو مثؿ سائر الشركاء، فمو ىمؾ جزء مف التركة ىاف اليبلؾ عمى الور 
و قبؿ الموصى لو بذلؾ، فإذ رفض تنقض  لو، وال تنقض القسمة إذا قضى الورثة الوصية مف أمواليـ

 .الوصية لتعمؽ حؽ الموصى لو بعيف التركة
أما إذا كانت الوصية بمقدار مف الماؿ فتنقض القسمة وتعاد بعد استفاء الموصى لو حقو، إال إذا  

إلى الموصى لو، ففي ىذه الحالة ال تنقض القسمة ولو رفض طريؽ استفاء قاـ الورثة بدفع ىذا المقدار 
 الوصية لعدـ تعمقيا بعيف التركة.

إذا ظيرت وصية بعد تقسيـ التركة وكانت الوصية بجزء شائع مف التركة، فتنقض القسمة وعند المالكية  
ميات ويكفي أف يرجع الموصى لو كالعقار مثبل، وال تنقض إذا كاف مف المث إذا كاف المقسـو مف القيميات

عمى كؿ واحد مف المتقاسميف بما يزيد عف حقو، ألنو بوجود مستحؽ آخر وشريؾ في الماؿ المشاع يقؿ 
القدر الذي يأخذه  شريؾ في الماؿ المشاع، فإذا اشتممت الوصية عمى أمواؿ اقتسميا الشركاء مثبل وظير 

المتقاسميف شركاء في الثمثيف المتبقييف مف الماؿ ألف موصى لو بقدر الثمث في الماؿ المشاع، فيكوف 
   الوصية تسبؽ الميراث.   

ذا كانت الوصية بقدر محدد مف الماؿ فتنقض القسمة إال إذا دفع الورثة الماؿ لمموصى ، ألف لو وا 
الموصى لو الحؽ لو إال في استفاء ذلؾ العدد مف النقود مف الماؿ المشاع، ووصيتو ال تتعمؽ بعيف 
التركة، وينفردا لمالكية برأي نرى أف األقرب إلى الصواب في استفاء الشريؾ البلحؽ حقو، وىو أنو إذا 
كاف الماؿ قد أتمؼ أو أعسر شريؾ كتقاسـ أو غاب أو توفي، فممموصى لو أف يستوفي حقو مف الذي بقي 

 .1لو ماؿ مف القسمة وأف يأخذ مف الحاضر عف الغائب، ومف الحي عف الميت
إذا كانت الوصية بشيء معيف أو بجزء شائعا فإف حكميا حكـ  و الحنابمة دى الشافعيةول 

فتبطؿ  القسمة لكوف القصد منيا تمييز الحؽ وعدـ حصوؿ ذلؾ يجعميا باطمة، أما إذا كانت االستحقاؽ 
 .2الوصية بقدر مف النقود  فتأخذ حكـ الديف الذي ظير بعد التركة

 
 ريك في المال المشاعثالثا: نقض القسمة لظيور ش

قد تتـ القسمة ويظير شريؾ مستحؽ في الماؿ المشاع، كما لو أجريت القسمة ولـ تشمؿ جميع 
الورثة إذا تعمؽ األمر بالميراث، أو أف أحد الشركاء تصرؼ في حصتو الشائعة بأف باع حصة منيا كما 
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ؾ آخر فما لـ يمارس الشركاء لو كاف الشريؾ يممؾ  النصؼ في الماؿ المشاع وقاـ ببيع الربع لشري
رخصتي االسترداد أو الشفعة  بعد اخطار الشريؾ البائع أو المشتري، يصبح المشتري شريكا في الماؿ 

 المشاع، ولو الحؽ كسائر الشركاء في أف يطمب القسمة وأف يستوفي حقو مف الماؿ المشاع.
يكوف لممورث  فى القسمة، أومف الصور المنتشرة في الحياة العممية في ظيور شريؾ الحؽ عم

 الشركاء المتقاسميف.الورثة أوالد مف زوجة أخرى ال يعمـ بوجودىـ 
تمت  ية الشائعة إذا كإلى نصوص القانوف المدني سيما تمؾ التي نظمت أحكاـ المم جوع ر وبال 

القسمة،  القسمة ولـ تشمؿ الشريؾ الذي تممؾ حصة شائعة مف الماؿ المشاع بعد نشوء الشيوع ولـ تشممو
 كانت القسمة معرضة لمنقض واإلعادة مف جديد.

وذىب جانب مف الفقو القانوني إلى أنو تنقض وتعاد مف جديد إذا لـ يكف مشتري حصة شائعة  
طرفا في القسمة، ولو أف يطمب قسمة جديدة، ولمشريؾ البلحؽ أف يقبؿ بالقسمة  دوف مشتري لجزء مفرز

حالة ممزما بنقؿ ممكية مكا باعو إليو شائعا فيما اختص فييا وليس ألحد ويجيزىا، ويكوف البائع في ىذه ال
  االعتراض عمى ذلؾ، فمو تمت القسمة واختص الشريؾ البائع بنصؼ قطعة أرض فبلحية، وأجاز
الشريؾ المشتري الذي يممؾ الربع القسمة،  يمتـز البائع  بنقؿ ممكية مقدار الربع مفرزا إلى الشريؾ 

 .1الطارئ
مف القانوف المدني بنصيا:"  1052ما ذىب إليو القانوف األردني صراحة في نص المادة  وىذا

." فإذا تبطؿ القسمة إذا استحؽ المقسـو كمو أو جزء شائع منو ويتعيف حينئذ إعادة القسمة فيما بقي منو
تبطؿ عمى كؿ استحؽ جزء شائع مف الماؿ المشاع فبل تعاد القسمة فيما بقي مف الماؿ بؿ تعاد القسمة و 

الماؿ عمى أساس أف المستحؽ شريؾ في الماؿ المشاع وأحد المتقاسميف مالـ يجز الشريؾ البلحؽ 
 . 2القسمة

أما إذا تعمؽ المستحؽ البلحؽ بوارث لـ تشممو القسمة، فمـ يتطرؽ المشرع الجزائري صراحة لحكـ 
آرائو بالنظر إلى حكـ القسمة وطبيعة  ىذه الحالة، تاركا حكـ ىذه المسألة لمفقو اإلسبلمي الذي تباينت

.  الماؿ المقسـو
ذىب الحنفية إلى أنو إذا ظير وارث بعقد القسمة فعمى القاضي  نقض القسمة ، ليستأنفيا بعد ذلؾ 
لتشمؿ جميع الشركاء بمف فييـ الشريؾ البلحؽ، وتنقض القسمة حتى ولو قاؿ الورثة أنيـ يقضوف حؽ 

الوارث بذلؾ، لتعمؽ حؽ الوارث  بعيف التركة، وىذا عمى خبلؼ ما ذىب إليو الوارث مف ماليـ ما لـ يقبؿ 
 بعض الحفية الذيف يروف عدـ نقض القسمة إذا كانت قضائية.
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كالذىب  أو مثميا كالمكيؿ والموزوف أما المالكية فيفرقوف ببيف حالة ما إذا كاف الماؿ المقسـو 
ويكوف  إذا كاف ذىب أو مقدر مف القمح  ف القسمة ال تنتقض، فإوبما إذا كاف الماؿ كالدار مثبل والمعدود

لمشريؾ الطارئ أف يعود عمى كؿ شريؾ بما زاد عف حقو، أما عف األخذ مف الحاضر عف الغائب فيفرؽ 
ال يأخذ حقو  الطارئالمالكية بينما إذا كاف الشركاء عالميف بالوارث أـ ال، فإذا لـ يكونوا عالميف بالشريؾ 

 و ال حاضر عف الغائب، أما إذا كانوا عالميف بالشريؾ وتعمدوا تجاىؿ الشريؾ ف المعدـوع المميءمف 
 عف المعدـ والحاضر عف الغائب. المميءفالوارث يأخذ حقو مف 

منعا  الطارئ وذلؾأما إذا كاف الماؿ المقسـو دارا مثبل فيجب نقض القسمة في حؽ الشرؾ  
 لو تتبع كؿ وارث وقد يقص كما لو كاف أحد الشركاء معسرا.لمضرر الذي يمحؽ الوارث، إذ يتفرؽ حقو 

نخمص في رأي الفقو اإلسبلمي أنو عمى خبلؼ الحنابمة والشافعية الذي لـ يتطرقوا لحكـ الحالة، 
نفية نقض القسمة لتعمقيا بعيف حعالج الحنفية والمالكية حكـ ظيور شريؾ طارئ بع القسمة ورجح ال

أيف ال يشترط  مف المثميات أو ذىبا مثبل ا إذا كاف المقسوـ موجوب التفرقة بين التركة بينما يرى المالكية
وبيف ما إذا كاف الماؿ المقسـو كالدار أيف يجب نقض  نقض القسمة ويكفي أف يرجع عمى كؿ وارث، 

عادتيا  ويرى محمد عبد الرحماف الضويني أف أرجح األقواؿ ىو ما ذىب إليو الحنفية لوجوب القسمة وا 
 .1ادة القسمة في حؽ الوارث الطارئإع

، وفقا لمتشريع الجزائري وليصوغ لو الطعف في القسمة ما تجب اإلشارة لو بالنسبة لموارث الطارئ
يجب أف تتوافر فيو الشروط المتطمبة الستحقاقو في التركة، فباإلضافة لوجود الصمة التي تجيز اإلرث، ال 

أو يكوف قاتؿ المورث الذي كاف سببا في استحقاؽ ، 2اإلسبلـ يجب أف يكوف الوارث مرتدا أو يديف بغير
اإلرث، كما يعد عدـ االستيبلؿ مانع مف موانع اإلرث فما لـ يولد الوارث حيا ال مجاؿ لتوريثو، ويثبت 

 .3عدـ االستيبلؿ بشيادة طبية تثبت أف الوارث ولد ميتا
مى القسمة بعد إجرائيا وليس ما وجد تجدر إلى مسألة ىامة وىو أف طوارئ القسمة ىو ما يطرأ ع 

أثناء القياـ بيا، وعمى خبلؼ ما يراه البعض وجود قاصر بيف الورثة أثناء القسمة ليس طارئ بؿ واقعة 
قانونية  كانت موجودة حيف القسمة،  وتبقى القسمة معرضة لمطعف باإلبطاؿ متى تمسؾ الشريؾ القاصر 

وجود شريؾ لـ تشممو القسمة، أو وصية تـ اخفائيا وظيرت بعد ، فيمكف توقع بنقص أىميتو أثناء القسمة
إجراء القسمة، أو أف الدائف لـ يعمـ بوفاة المديف ليطالب بسداد الديف قبؿ إجراء القسمة، أما بالنسبة 
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لمقاصر فالشركاء المتقاسميف يعمموف بوجود القاصر بينيـ، فيـ يدركوف مسبقا أف القسمة قد تنقض لقصر 
 .1الشريؾ

ف استوفت شروطيا وأركانيا، قد يطرأ عمييا ما يجيز نقضيا، وبغض النظر  نستخمص أف القسمة وا 
عما إذا كانت القسمة اتفاقية أو قضائية تنقض القسمة لو ظير ديف أو موصى لو أو شريؾ طارئ عمى 

 أف الشريعة القسمة، وعمى الرغـ مف أف المشرع الجزائري لـ يتطرؽ لحكـ الحالة عمى الوجو المطموب إال
 التفصيؿ في ىذه المسائؿ الجزئية. اإلسبلمية لـ تبخؿ كعادتيا في

وعمى خبلؼ المشرع المصري الذي لـ يجز نقض القسمة لظيور ديف عمى الوارث وفقا لنص  
وسبب جواز نقض  السالفة الذكر، ترؾ المشرع الجزائري حكـ الحالة لمشريعة اإلسبلمية، 897المادة 

السالفة الذكر ىو أف القانوف والشرع اإلسبلمي عمى حد سواء وضع الديف والوصية قبؿ  القسمة لؤلسباب
الميراث، أما عف ظيور الشريؾ الطارئ فالشريعة اإلسبلمية مف شيميا أنيا تسعى دائما لتحقيؽ العدالة 

ض الورثة  جاىؿ بعخاصة بيف الشركاء المتقاسميف لذا  حثت عمى نقض القسمة واستئنافيا  إذا كانت  تت
 لتشمميـ جميعا.

 

                                                 
ة لنيؿ شيادة الماجستير، عبد المجيد رحابي، أحكاـ قسمة الممكية الشائعة في النظاـ القانوني الجزائري، مذكرة مقدم - 1

 .223، ص 2009تخصص  القانوف العقاري، كمية الحقوؽ بجامعة الحاج لخضر باتنة، تمت مناقشتيا في 
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 جراء القسمة النهائية واآلثار المترتبة عنهاإ: كيفية الباب الثاني  
 

الشيوع  حالة معقدة من الممكية تحتدم فييا حقوق الشركاء عمى نفس العين الشائعة بينيم، مما 
، وذلك مشاكل من الناحية العممية خاصة في الجزائريجعميا حال غير مرغوب فييا، كما تثير العديد من ال

 النصوص القانونية والشرعية التي تعطي لمشريك الحق في طمب القسمة ما لم يوجد ما يمنعيا.مجيل بل
ومن أسباب ىذه المشاكل ىو البقاء عمى الشيوع لمدة طويمة، ىذه الحالة تسبب العديد من النزاعات  

يوع الذي يكون نظرا لطبيعة الشيوع المعقدة التي تجيز لجميع الشركاء الحق في نفس المال، سيما في الش
مصدره الميراث والذي يشكل حاليا في الجزائر المصدر األول لمشيوع، وكانت الشريعة االسالمية السباقة 
في معالجة ىذه المسألة من التشريعات الوضعية، إذ حثت عمى تعجيل القسمة لتفادي االحتدام والمشاحة 

 صيا.التي تحدث بين األفراد والتي غالبا ما يتم منحيا طابع شخ
   واتباع االجراءات التي رسميا القانون، والقتسام المال المشاع بين الشركاء  ال بد من اتباع طريقة 
ل إلى حين حلمقسمة عدة صور ،  فتطول إجراءات القسمة وتأخذ وقتا يفرض عمى الشركاء إيجاد  غير أن 

ما تسمى بالقسمة المؤقتة أو ، وىي خاصة في الشيوع اّلذي يتضمن مجموعة من األموال  تمام القسمة
قسمة الميايأة، يتم بموجب ىذه القسمة االنتفاع بالمال المشاع بين جميع الشركاء حسب االتفاق وطبيعة 

 المال.
ومتى كان ذلك ممكنا يقسم المال بين الشركاء عينا، إذ يأخذ كل شريك نصيب يساوي حصتو  
ذا استحالة القسمة يتم المجوء إلى الشائعة نوع آخر من القسمة، وىو ما يسمى بقسمة التصفية، ىذا ، وا 

النظام األخير الذي يغمب عميو الطابع اإلجرائي إذ يتم تقويم المال وبيعو مزايدة ليتم اقتسام الثمن بين 
 الشركاء حسب أسيميم في المال.

ن كانت حق مقرر لمشريك إال أنو ليس حق مطمق فقد يكتنف القسمة ما  ال يجيز غير أن القسمة وا 
إجرائيا رغم طمبيا أو لوجوب توفر إجراءات قبل القيام بذلك، ويتمثل ذلك في بعض الصور التي رسمتيا 
التشريعات كاالتفاق المسبق الذي يقضي بتأجيل إجراء القسمة، كما قد تقيد القسمة بضرورة الحصول عمى 

 في األراضي الفالحية.رخصة في المباني العمراني، وكذا مراعاة معايير عند قسمة الشيوع 
وبعد اقتسام المال تتحدد أنصبة الشركاء وينفرد كل شريك بجزء خاص بو وتتحول ىنا الممكية من  

أين يجب أن يضمن وىنا تنكشف األنصبة  بعد ما كانت أسيم معنوية،  ممكية شائعة إلى ممكية خاصة، 
في األجزاء الخاصة بيم ألسباب الشركاء لبعضيم البعض عدم التعرض لبعضيم البعض واستحقاقيم  

 سابقة عن القسمة، خاصة في  القسمة العينية.
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 الفصل األول: كيفية إجراء قسمة المال المشاع 

تختمؼ الصكر التي حددىا المشرع الجزائرم عمى غرار التشريعات في قسمة الماؿ المشاع، 

كذلؾ بحسب الشكؿ األكثر مبلئمة لمشركاء، فإذا كانت التنفيذ الفكرم لمقسمة مف شأنو أف يمحؽ خسارة 

ء عمى الشيكع لممحافظة عمى الماؿ المشاع نشأ عنو حؿ كسط بالماؿ المشاع، حؽ طمب القسمة  مع البقا

يرل غالبية الفقو أنو الحؿ لمشاكؿ الشيكع، كيتمثؿ في إجراء قسمة مؤقتة يطمؽ عمييا قسمة الميايأة، فيي 

 قسمة كلكنيا تبقي الشركاء عمى الشيكع.

ذا زاؿ المانع الذم ييدد الماؿ مف الضياع، أك دامت الميايأة  مدة تز  يد عف خمسة عشر سنة كا 

تحكلت إلى قسمة نيائية، كتختمؼ ىذه األخيرة بدكرىا بحسب طبيعة الميايأة، فمك كاف الميايأة مكانية، 

فيمكف إجراء القسمة عينا، بدليؿ استفاء كؿ شريؾ حقو في الماؿ كمية بحسب حصتو في القسمة كلك 

ذا كانت القسمة زمانية، فقد يككف السبب ىك كانت مؤقتة، فمف يثكر إشكاؿ في اقتساـ الماؿ عينا، أما إ

صعكبة اقتساـ الماؿ مف دكف تمؼ أك ضياع، ففي ىذه الحالة يتـ تصفية الماؿ ببيعو كاقتساـ ثمنو متبعيف 

اإلجراءات التي رسميا المشرع لتحقيؽ العدالة في القسمة بالنظر إلى السيـ الذم يممكو كؿ شريؾ في 

 الماؿ المشاع.
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 ول: اناتففاع بالمال المشاع الساب  جإجراء السسمة التااييةالمبحث األ 
الشيكع طبيعة معقدة لمممكية، ألف كؿ شريؾ في الشيكع ىك مالؾ كبالتالي يخكؿ ليـ القانكف  

السمطات الثبلث في الممؾ حؽ االستعماؿ كاالستغبلؿ كالتصرؼ، كلكف الشريؾ في نفس الكقت ال يممؾ 
ة في كؿ الماؿ المشاع، كقد يثير حؽ استغبلؿ الماؿ المشاع مف قبؿ جزء محدد بؿ في حصة شائع

 الشركاء مشكمة حكؿ كيفية االستغبلؿ كعمى أم أساس يتـ استغبلؿ الماؿ.
لدل تدخؿ المشرع الجزائرم كرسـ صكرة  مف صكر القسمة كالتي بمكجبيا ينتفع كؿ شريؾ بالماؿ 

النكع مف القسمة ال يقضي عمى الشيكع كلكنو يساعد  المشاع عمى القدر الذم يممكو في الشيكع، فيذا
عمى االنتفاع بو، فالشركاء بالرغـ مف اتفاقيـ عمى القسمة يبقكا عمى حالة الشيكع إلى حيف القسمة التي 

 تقضي عمى الماؿ المشاع.
يطمؽ عمى ىذا النكع مف القسمة عدة تسميات فتسمى قسمة الميايأة أك القسمة المؤقتة، كيطمؽ 

يا الفقو اإلسبلمي تسمية قسمة المنافع، أما المشرع الجزائرم فعمد تسمية الميايأة، كليذه األخيرة عمي
 تعريؼ في المغة كاالصطبلح.

الميايأة في المغة:  في األمر تييأ كيييئ  أم أخذ ىيأتو، كىيأ األمر تييئة أصمحو، كالميايأة مف 
أة كالتيايؤ تفاعؿ منيا، كىك التكاضع عمى أمر كالتراضي الييأة أم الحالة الظاىرية، فيي مفاعمة مف اليي

 بو.
ف يييأ الشخص لآلخر ما كعده بو، يقاؿ ىيأ الشيء أكالميايأة كذلؾ بمعنى اإلعداد كالتجييز، أم  

لصاحبو أعده كجيزه  كأصمحو لو، كىي في المغة أيضا تكاضع الشريكاف كتراضيا عمى أمر، كيقاؿ تيايأ 
 .1لييئة، جعمكا لكؿ كاحد ىيأة معمكمة، كالمراد النكبة، فالميايأة ليا معنى المناكبةالقـك تيايؤا مف ا

أما في االصطبلح كنظرا لعدـ تعرض المشرع الجزائرم لتعريؼ قسمة الميايأة كاكتفائو بشركطيا 
 ايأة.كصكرىا، اجتيد كؿ مف الفقو القانكني كالفقو اإلسبلمي عمى إعطاء تعريفا أكثر شمكال لقسمة المي

كيقصد بالميايأة القسمة التي ترد عمى منفعة العيف كليس عمى العيف في حذ ذاتيا، كيستأثر 
بمكجبيا كؿ شريؾ في الشيكع بجزء معيف يعادؿ حصتو فييا عمى سبيؿ االنتفاع، كليتاح لو حيازة ماؿ 

 .2مفرز ينفرد بإدارتو فيستعممو أك يستغمو أك يؤجره لغيره

                                                 
 .195محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص - 1
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عمى أنيا تنظيـ لبلنتفاع بالماؿ 1عطى كؿ منيـ تعريفا ليا فعرفيا البعض كلدل فقياء القانكف أ
المشاع، فبل ينتيي بو الشيكع، كعرفيا البعض أنيا اقتساـ لمنافع الشيء دكف ممكيتو التي تبقى شائعة 
بينيـ، فالميايأة قسمة تمكف الشركاء مف التخمص مف مشاكؿ إدارة الماؿ المشاع كما يحيط بيا مف 

 ت.صعكبا
فيي تشترط مع القسمة النيائية في ككنيا قسمة يستأثر بيا كؿ شريؾ بجزء مفرز الستغبللو، كتتـ 
عمى غرار القسمة النيائية  باتفاؽ جميع الشركاء في حالة ما إذا اختمفكا في ىذه القسمة رفع األمر إلى 

سمة مؤقتو كىي ترد عمى سبيؿ القاضي، كلكف ما يميز الميايأة عف القسمة النيائية، أف قسمة الميايأة ق
االنتفاع بالماؿ المشاع كليس عمى سبيؿ القضاء عميو، فيبقى الماؿ عمى حالة الشيكع ما لـ يتفؽ الشركاء 

 عمى تحكيؿ قسمة الميايأة إلى قسمة نيائية.
كيختص بمكجب قسمة الميايأة كؿ شريؾ بالماؿ المشاع لمدة زمنية يعادؿ حصتو الشائعة، كىك ما 

بقسمة الميايأة الزمانية، أك أف يختص كؿ شريؾ بجزء مفرز يعادؿ حصتو، كىك ما يعرؼ بقسمة يعرؼ 
 الميايأة المكانية.

غالبية الفقو اإلسبلمي ال يعطي ليا تعريفا كيكتفي بجكازىا، كبعض مف   كلدل الفقو اإلسبلمي 
فية، قسمة لممنافع، كتسمى الفقو االسبلمي اآلخر كضع ليا تعريفا محددا، فالميايأة لدل  بعض الحن

 بقسمة المنفعة المشتركة.
أك كمو لكقت  كلدل بعض الحنفية أنيا تراضي الشركاء باالنتفاع بجزء مفرز مف الماؿ المشاع 

 .2معيف بحسب حصة الشرؾ في الشيكع
كذىب البعض اآلخر مف الحنفية  إلى تعريفيا بأنيا المبادلة النفعية كليست إفراز مف كؿ كجو، 

 بعض اآلخر مف الحنفية اعتبرىا قسمة المنافع عمى التعاقب كالتناكب.كال
كأعطى المالكية تعريفا أكثر دقة لمميايأة، فعرفيا البعض مف المالكية عمى أنيا اختصاص كؿ 

، كمفاد ىذا التعريؼ أف الشريؾ في الشيكع يختص فيما 3شريؾ بمشترؾ فيو زمنا معينا مف متحد كمتعدد
ع لبلنتفاع بو، سكاء كاف المقسـك متحدا كدار يسكنيا أحدىـ لمدة ثـ يسكنيا اآلخر عيف لو مف المشا
ف تككف متعددا كأف تتعمؽ الممكية الشائعة بعدة سكنات فيختص كؿ شريؾ بسكف معيف ألنفس المدة، أك 

 .4لمدة محددة

                                                 
 .239، ص 1999ر الجامعية لمنشر   لسنة تكفيؽ حسف فرج، الحقكؽ العينية األصمية، الدا - 1
 .196، ص نفس المرجع  - 2
 .4775كىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .182أحمد فراج حسيف، المرجع السابؽ، ص  - 4
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اعتبركا أنيا قسمة أما بالنسبة لمشافعية فيتفؽ تعريفيـ مع التعريؼ الذم أعطاه الحنفية لمميايأة ك 
المنافع، كىك نفس المكقؼ الذم تبناه الزيدية كاإلباضية الذم يعتبركف الميايأة قسمة لمنافع الرقاب، أما 
عند الحنابمة فقسمة الميايأة ىي أف تجعؿ العيف في يد أحدىما شيرا أك عاما كنحكه بحسب ما يتراضى 

 عميو الشركاء، كفي يد اآلخر في بيت مثمو.
بعض اآلخر مف الشافعية  إلى انيا القسمة التي تجعؿ العيف في يد أحد الشركاء مدة كفي كذىب ال
 يد اآلخر مثميا.

يتضح مف خبلؿ ىذه التعاريؼ المتنكعة أف التعريؼ الذم منحو المالكية أكثر دقة مف سائر 
ييا الزمانية التعاريؼ األخرل، ألف تعريؼ المالكية جاء أكثر شمكلية فتطرؽ لقسمة الميايأة بنكع

 كالمكانية. 
غير أنو ما يؤخذ عمى المالكية في تعريفيـ لمميايأة انيـ لـ يبينكا طريقة القسمة إذا  قد ال يتفؽ 
الشركاء في اقتساـ الماؿ المشاع ما يدفع البعض لمجكء إلى القضاء لممطالبة بقسمة الماؿ المشاع ميايأة 

 بينيـ.
ض الفقو القانكني بأنيا التنظيـ باالنتفاع بالماؿ المشاع كما يؤخذ عمى التعريؼ الذم منحو بع 

كالتخمص مف مشاكؿ الشيكع، أنو في بعض الحاالت تككف قسمة الميايأة الحؿ الكحيد لبلنتفاع بالماؿ 
المشاع كليس طريقة لتنظيـ االنتفاع سيما في الحاالت التي يككف فييا المشاع متحدا كأف يككف قطعة 

بل مجاؿ لبلنتفاع بيا سكاء بقسمتيا ميايأة بينيـ، ثـ فأف القكؿ بأف الميايأة قسمة أرضية كاحدة مثبل ف
تنيي مشاكؿ الشيكع ليس عمى سبيؿ اإلطبلؽ ألف قسمة الميايأة قسمة كقتية ىدفيا االنتفاع مع بقاء 

 .1العيف شائعة
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أحكاـ قسمة الميايأة في القانكف المدني كالفقو االسبلمي، دراسة مقارنة، دار الجامعة  حمدم محمد اسماعيؿ سمطح،  - 1
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 شاعقسمة الماايأة كحل احفياطي ومؤقت لسسمة المال الماألول:   طمبالم
 )الفاايؤ عمى المال المشاع قبل إجراء السسمة التاايية(

الشيكع صكرة مف صكر الممكية يممؾ بمكجبيا الشريؾ حصة ممثمة في كسر حسابي، بالرغـ مف 
أف الشريؾ في الشيكع ال يممؾ كؿ الماؿ لكنو يبقى مالكا، يخكؿ لو القانكف التصرؼ في الماؿ المشاع 

بيا قانكنا في حدكد حصتو الشائعة، كلو أف يستعمؿ حصتو الشائعة كأف  نكاع التصرؼ المسمكحأبشتى 
يستغميا، كلكف التقاء الحقكؽ حكؿ نفس الشيء مف شأنو أف يخمؽ مشاكؿ عديدة، فحؽ الشريؾ في 
استعماؿ كاستغبلؿ الماؿ الشماع ىك حؽ لمشريؾ اآلخر حكؿ نفس الماؿ كىذه ىي طبيعة الشيكع 

 المعقدة.
ع الجزائرم عمى غرار سائر التشريعات العربية قسمة الميايأة في القانكف المدني، لدل نظـ المشر 

كقسمة الميايأة كما أسمفت الذكر ىي قسمة عمى المنافع ال عمى األعياف كما دامت كقتية  اليدؼ مف 
 كرائيا  ىك االنتفاع بالماؿ فيي تجرم عمى صنؼ معيف مف األمكاؿ دكف غيرىا.

 
 عية قسمة الماايأة األول: مشرو  فرعال

  
قد ال يتفؽ الشركاء عمى إنياء حالة الشيكع كيتراضكا عمى االبقاء عمى الشيكع لمدة معينة، إلى  

حيف إجراء القسمة النيائية،  أك أف يبقى الماؿ عمى الشيكع دكف مبادرة مف أحد الشركاء لممطالبة بقسمة 
يكع مف حؽ كؿ شريؾ في الشيكع سكاء كاف شريكا الماؿ المشاع اتفاقا أك قضاء،  كلكف طيمة فترة الش

أصميا أـ طارئ أف ينتفع بالماؿ المشاع كفؽ نظاـ معيف،  كلما كاف الشيكع  أمرا غير مرغكب فيو نظرا 
لما يترتب عميو مف مساكئ اجتماعية، كاقتصادية، ما يترتب عنو متاعب كصعكبات فمف الطبيعي أف 

 اع ميايأة بينيـ.يمجأ الشركاء إلى قسمة الماؿ المش
كبالرغـ مف ىذه الضركرة في التيايؤ فإف الميايأة  عبلقتيا بالشيكع ىي عبلقة احتمالية ال 
مصيرية، بمعنى ال يعني كجكد الشركاء في حالة الشيكع أف يجب  التيايؤ عمى الماؿ بالتناكب عميو، فيذا 

منحو القسمة النيائية، فضركرة الصنؼ مف القسمة يختمؼ عف الحؿ الحتمي  لمشاكؿ الشيكع الذم ت
المجكء  إلى الميايأة تتحقؽ تحت كجكد ظركؼ تجعؿ مف التشريعات بما فييا المشرع الجزائرم مضطرا 
لمعالجتيا كحؿ احتياطي، كمف بيف الظركؼ التي ال تسمح في لمجكء لمقسمة النيائية ما يتعمؽ منيا 

ف تككف أك أ، أك يستحيؿ استعمالو مشاركة مع الغير، بالشيء الشائع كأف يككف  غير قابؿ لمتقسيـ المادم
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الظركؼ االقتصادية غير مبلئمة لبيعو بالممارسة أك بالمزاد بالنسبة لؤلمكاؿ التي ال تقبؿ القسمة  المادية، 
كمف الظركؼ أيضا ما يتعمؽ بالشركاء بحد ذاتيـ كأف يككف مف بينيـ مف ىك ناقص األىمية، أك غائب، 

 ء يفضمكف قسمة الماؿ بينيـ ميايأة عمى انتظار إجراءات القسمة النيائية.ما يجعؿ الشركا
كمف األسباب التي ال تقؿ أىمية في المجكء إلى قسمة الميايأة كحؿ احتياطي، ىي رغبة المشرع 
في تنظيـ استعماؿ الماؿ المشاع  كاستغبللو بطريقة تمكف كؿ الشركاء مف التمتع بيذا االستغبلؿ، كذلؾ 

صة الشريؾ في الشيكع، كؿ ىذه األسباب دفعت بالمشرع الجزائرم كغيره مف التشريعات في  بحسب ح
 .1كضع نظاـ قانكني لقسمة الميايأة

 
 : مشروعية قسمة الماايأة في الساتونأونا 

، إذ نص في  736إلى  733نظـ المشرع الجزائرم قسمة الميايأة في القانكف المدني  المكاد مف 
أنو:" يتفؽ الشركاء في قسمة الميايأة عمى أف يختص كؿ منيـ بجزء مفرز يساكم عمى  733المادة 

حصتو في الماؿ المشاع متنازال لشركائو في مقابؿ ذلؾ عف االنتفاع بباقي األجزاء ك ال يصح ىذا االتفاؽ 
 لمة تزيد عمى خمس سنكات.

ؽ جديد كانت مدتيا سنة كاحدة فإذا لـ تشترط ليا مدة أك انتيت المدة المتفؽ عمييا كلـ يحصؿ اتفا
 تتجدد إذا لـ يعمف الشريؾ إلى شركائو قبؿ انتياء السنة الجارية بثبلثة أشير أنو ال يرغب في التجديد.

ذا دامت قسمة الميايأة خمسة عشر سنة انقمبت إلى قسمة نيائية ما لـ يتفؽ الشركاء عمى غير  كا 
 ذلؾ.

ذا حاز الشريؾ عمى الشيكع جزءا مفرزا   مف الماؿ الشائع مدة خمسة عشر سنة افترض أف كا 
 حيازتو ليذا الجزء تستند إلى قسمة الميايأة."

كبالتالي يككف المشرع الجزائرم بيذا الصنؼ مف القسمة قد أعطى الشركاء الحؽ في االنتفاع  
تفاع ال يككف بالماؿ المشاع ميايأة بينيـ، باالستناد إلى حؽ كؿ شريؾ في االنتفاع بالشيء الشائع، كاالن

باقتساـ الماؿ ميايأة مكانية فقط بؿ يجكز أف يتناكب الشركاء عمى كؿ الماؿ المشاع  لمدة تتماشى 
مف القانكف المدني بنصيا:"  يجكز أف تككف  734كحصة الشريؾ في الشيكع كىذا ما تنص عميو المادة 

جميع الماؿ المشترؾ، كؿ منيـ لمدة قسمة الميايأة أيضا بأف يتفؽ الشركاء عمى أف يتناكلكا االنتفاع ب
 تتناسب مع حصتو."

                                                 
 .57حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 1
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كما اف األصؿ أف قسمة الميايأة تتـ باتفاؽ جميع الشركاء إال أنو يجكز استثناء المجكء إلى القضاء 
 .1ليأمر بيا

مف القانكف المدني  849إلى  846كما نظـ المشرع المصرم بدكره قسمة الميايأة في المكاد  مف 
عمى ما يمي: " في قسمة الميايأة يتفؽ الشركاء عمى أف يختص كؿ منيـ بمنفعة  846 إذ نص في المادة

جزء مفرز يكازم حصتو في الماؿ المشاع، متنازال لشركائو في مقابؿ ذلؾ عف االنتفاع بباقي األجزاء، كال 
عمييا كلـ  يصح ىذا االتفاؽ لمدة تزيد عف خمس سنيف. فإذا لـ تشترط ليا مدة، أك انتيت المدة المتفؽ

يحصؿ اتفاؽ جديد، كانت مدتيا سنة كاحدة، تتجدد إذا لـ يعمف الشريؾ إلى شركائو قبؿ انتياء السنة 
 الجارية بثبلثة أشير أنو ال يرغب في التجديد.

ذا دامت ىذه القسمة خمس عشر سنة، انقمبت قسمة نيائية، ما لـ يتفؽ الشركاء عمى غير ذلؾ،  كا 
ذا حاز الشريؾ عمى الش يكع جزءا مفرزا مف الماؿ الشائع مدة خمس عشر سنة، افترض أف حيازتو ليذا كا 

 ."2الجزء تستند إلى قسمة الميايأة
كعمى غرار المشرع الجزائرم لـ يكتفي المشرع المصرم بتنظيـ قسمة الميايأة المكانية بؿ نظـ 

قسمة الميايأة أيضا بأف يتفؽ عمى أنو:" تككف  847كذلؾ أحكاـ قسمة الميايأة الزمانية إذ نص في المادة
 ". 3الشركاء عمى أف يتناكبكا االنتفاع بجميع الماؿ المشترؾ، كؿ منيـ لمدة تتناسب مع حصتو

كما بعدىا، كتطرؽ لمقسمة  850كنظـ المشرع الميبي قسمة الميايأة في القانكف المدني في المكاد 
انكني عرؼ الفقو الميبي قسمة الميايأة بأنيا القسمة سائر الفقو الق و شأف، كشأن4بنكعييا المكانية كالزمانية

                                                 
الفقرة الثانية:" فإذا تعذر اتفاؽ الشركاء عمى قسمة الميايأة، جاز لممحكمة أف تأمر بيا إذا طمب  736ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 منيا ذلؾ أحد الشركاء، كبعد االستعانة، إذا اقتضى األمر ذلؾ ." 
 ؽ.ـ.ـ. - 2
 ؽ.ـ.ـ. - 3
القانكف المدني الميبي:" في قسمة الميايأة يتفؽ الشركاء عمى أف يختص كؿ منيـ بمنفعة جزء مفرز يكازم  850المادة  - 4

حصتو في الماؿ الشائع، متنازال لشركائو في مقابؿ ذلؾ عف االنتفاع بباقي األجزاء، كال يصح ىذا االتفاؽ لمدة تزيد عمى 
ا لـ تشترط ليا مدة أك انتيت المدة المتفؽ عمييا كلـ يحصؿ اتفاؽ جديد، كانت مدتيا سنة كاحدة تتجدد إذا خمس سنيف، فإذ

 لـ يعمف الشريؾ إلى شركائو قبؿ انتياء السنة الجارية بثبلثة أشير أنو ال يرغب في التجديد"
ء عمى أف يتناكبكا  االنتفاع بجميع الماؿ مف نفس القانكف:" تككف قسمة الميايأة أيضا بأف يتفؽ الشركا 851نص المادة 

المشترؾ، كؿ منيـ لمدة تتناسب مع حصتو." عف ىذه النصكص القانكنية أنظر إبراىيـ أبكا النجا، المرجع السابؽ، ص 
134. 
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المؤقتة التي تتـ باتفاؽ الشركاء لبلنتفاع بالماؿ المشاع  بينيـ زمانا أك مكانا مع بقاء الماؿ عمى حالة 
 .1الشيكع
كنظـ المشرع األردني بدكره قسمة الميايأة في التشريع األردني، كاعتبرىا حؿ مؤقت إلى حيف  

رم لمشيكع كمشاكمو، كالمشرع األردني كعمى خبلؼ التشريعات العربية اعتمد تسمية قسمة إيجاد حؿ جد
الميايأة الزمانية كالمكانية  في حيف في سائر التشريعات نكعي قسمة الميايأة تستخمصا مف خبلؿ قراءة 

و:" مف القانكف المدني عمى أن 1054النصكص القانكنية، إذ نص المشرع األردني في نص المادة 
الميايأة قسمة المنافع كقد تككف زمانية أك مكانية ففي األكلى يتناكب الشركاء االنتفاع بجميع الماؿ 

 المشترؾ مدة تتناسب مع حصة كؿ منيـ كفي الثانية ينتفع كؿ منيـ بجزء معيف مف العيف المشتركة."
الميايأة الزمانية دكف  كما اشترط المشرع األردني كعمى خبلؼ التشريعات العربية تحديد مدة قسمة

فقرة أكلى عمى أنو:" يجب تعييف المدة في الميايأة زمانا كال يمـز في  1055المكانية إذ نص في المادة 
مدة قسمة الميايأة  1953لسنة  48الميايأة مكانا." كحدد قانكف تقسيـ األمكاؿ المشتركة األردني رقـ 

س القانكف عمى انو :" يجكز تأخير التقسيـ لمدة ال مف نف 3الزمانية بخمس سنكات إذ نص في المادة 
 تتجاكز خمس سنكات برضى الطرفيف."

فالمشرع األردني مف خبلؿ  ىذه النصكص  خص قسمة الميايأة في نصكص القانكف المدني 
كنصكص قانكنية خاصة عمى خبلؼ  التشريعات العربية التي تضمنت قسمة الميايأة  في القانكف 

 .2المدني
القانكف العراقي بدكره لقسمة الميايأة كحؽ لبلنتفاع بالماؿ المشاع، كعرج عمى بعض كتطرؽ 

، كىذا ما 3عقبات التي تتخمؿ قسمة الميايأة كاالنتفاع بالماؿ دكف عمـ الشركاء الذم يكجب دفع أجرة ليـ
 ائعة جميعا.مف القانكف المدني ينصيا:" يجكز لمشركاء أف ينتفعكا بالعيف الش 1063نصت عميو المادة 

كيجكز لكؿ منيـ حؽ االنتفاع بحصتو الشائعة، فإذا انتفع بالعيف كميا في سكف أك مزارعة أك 
يجار أك غير ذلؾ مف كجكه االنتفاع ببل إذف  شركائو، كجب عميو ليـ أجر المثؿ، عمى أنو إذا أجر إ

 ."4جرة المسماةالعيف الشائعة بأكثر مف أجر المثؿ كجب عميو أف يعطي كؿ شريؾ حصتو مف األ
كعمى خبلؼ التشريع الجزائرم كالمصرم المذاف تطرقا لقسمة الميايأة في األمكاؿ بكجو عاـ، أجاز  

المشرع العراقي صراحة الميايأة في المنقكؿ، كالذم يصكغ لمحكمة الصمح  أف تأمر بو في حالة عدـ 

                                                 
 .133إبراىيـ أبكا النجا، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .108كليد نجيب القسكس، المرجع السابؽ، ص   - 2
 .813السنيكرم، الجزء الثامف، المرجع السابؽ، ص عبد الرزاؽ  - 3
 ؽ.ـ.ع. - 4
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:" إذا لـ يتفؽ الشركاء عمى الميايأة مف القانكف المدني عمى أنو 1080اتفاؽ الشركاء إذ نص في المادة 
 ."1في المنقكؿ، كلـ يطمب أحدىـ إزالة الشيكع، فممشريؾ أف يطمب الميايأة مراجعة محكمة الصمح إلجرائيا

إلى  800مف القانكف المدني المصرم، المكاد مف  849إلى  846كيقابؿ نصكص المكاد مف  
يا مطابقة لنصكص القانكف المدني المصرم، مف القانكف المدني السكرم كالتي جاءت نصكص 803

، كلكنو لـ 2مف القانكف المدني 1079إلى  1078كيقابؿ نصكص ىذا األخير في القانكف العراقي  المكاد 
يتطرؽ  إلى الحالة التي تدكـ فييا الميايأة مدة خمسة عشر سنة كالتي تنقمب فييا الميايأة إلى قسمة 

 مف القانكف المدني المصرم. 846نية مف المادة نيائية، فمـ  يأخذ بالفقرة الثا
كفي التشريع المبناني  تطرؽ قانكف المكجبات كالعقكد المبناني إلى قسمة الميايأة الزمانية دكف  

عمى أنو:" يجكز أف يتفؽ الشركاء عمى أف يتمتع كؿ منيـ عمى انفراد  830المكانية، إذ نص في المادة 
 طريقة المناكبة.بالشيء اك بالحؽ المشترؾ عمى 

المدة  3كفي ىذه الحالة يمكف كبل منيـ أف يتصرؼ في حقو الخاص الذم يتمتع بو سحابة  
 المعينة ليذا التمتع، سكاء أكاف ببدؿ أـ ببل بدؿ، كال يمزمو حينئذ أف يقدـ لشركائو حساب عما استكفاه.

بقية الشركاء عندما تأتي غير أنو ال يستطيع أف يأتي أمرا مف شأنو  اف ينقص أك يمنع حقكؽ  
 ."4نكبتيـ في التمتع

ف اختمفت بعض نصكصيا في   نستخمص مف النصكص السالفة الذكر أف كؿ التشريعات العربية كا 
الصياغة كفي بعض األحكاـ، إلى أنيا كميا نيجت إلى األخذ بقسمة الميايأة، ك ذلؾ لمكاجية الظركؼ 

مة النيائية، ألف الحيمكلة دكف تمكيف الشركاء مف االنتفاع كالعراقيؿ التي تحكؿ دكف إمكاف إجراء القس
بالماؿ المشاع إلى حيف إجراء القسمة النيائية، فيو إجحاؼ في حقيـ، كما أنو يتناقض كحؽ الشركاء في 

                                                 
 ؽ.ـ.ع. - 1
 ؽ.ـ.ع. - 2
3 -   ، سحابة مصطمح يطمع في بعض الحاالت ليعبر عمى طيمة أك طكاؿ أك خبلؿ، كأف يقاؿ سحابة اليـك أم طيمة اليـك

المعجـ العربي المتقف، دار الراتب فيقصد بسحابة المدة أم طيمة المدة، عف ىذا التعريؼ، انظر راتب أحمد قبيعة، 
 .288، ص 2006الجامعية طبعة 

 ؽ.ـ.ع.ؿ. - 4
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كالذم يجيز ليـ بمقتضى النصكص القانكنية حؽ استعماؿ الشيء عمى اعتبار أف الشريؾ ىك  1الممؾ
 .2مالؾ

ر استعماؿ الماؿ المشاع استعماال مشتركا جاز لمشركاء استعمالو ميايأة بينيـ، كيرل فإذا لـ يتيس
جانب مف الفقو أف مف األسباب التي دفت التشريعات إلى تسمية الميايأة دكف التسميات األخرل أف الغاية 

لذم قد يحدث الكحيدة مف خبلؿ ىذا الصنؼ مف القسمة ىك تمكيف الشركاء مف االنتفاع لتفادم التشابؾ ا
لكؿ شريؾ مف خبلؿ تبلقي حقكقيـ عمى نفس الماؿ، كما أف المشرع الجزائرم ك كغير ق مف التشريعات 
كالمشرع المصرم نظـ قسمة الميايأة كطريقة لبلنتفاع ضمف النصكص المتعمقة بانقضاء الشيكع، كىذا 

 .3لحيف القسمة النيائية داللة عمى رضاه عمى ىذه التسمية، ككانو يييئ الشركاء القتساـ الماؿ
إف ىذا الرأم األخير ال يؤخذ بو عمى سبيؿ اإلطبلؽ، ألف ىناؾ صنؼ مف القسمة ) كسآتي عمى 
ذكره بالتفصيؿ( ال يمكنو أف يككف حالة لتمييد الشركاء لمقسمة النيائية كىي  قسمة الميايأة الزمانية، لدل 

شريؾ بالماؿ المشترؾ انتفاعا مؤقتا، كذلؾ أدؽ تعريؼ لقسمة الميايأة ىك كاآلتي:" انتفاع كؿ 

                                                 
:" الممكية ىي حؽ التمتع كالتصرؼ في األشياء، بشرط أف ال يستعمؿ استعماال تحرمو القكانيف 674ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 كاألنظمة."
في الماؿ المشاع، فذىب رأم لمقكؿ بأف حؽ الشريؾ اختمفت آراء الفقو القانكني حكؿ الطبيعة القانكنية لحؽ الشريؾ    - 2

في الماؿ المشاع ىك حؽ شخصي، ألف حؽ الشرؾ يقع عمى حصة غير مفرزة أك غير محددة ماديا، فيقتصر األمر عمى 
كجكد حؽ شخصي يخكؿ سمطة الحصكؿ عمى منافع الشيء باقتساميا بنسبة حصتو مع باقي الشركاء، أك الحصكؿ عمى 

خبلؿ القسمة، ليتحكؿ ىذا الحؽ مف حؽ شخصي إلى حؽ عيني، انتقد ىذا الرام ألنو يتعارض مع ما  نصيب مفرز مف
اعطاه القانكف لكؿ شريؾ  مف سمطات عمى الشيء الشائع، كذىب رأم لمقكؿ بأف الماؿ المشاع ممكية مشتركة لمجمكع 

كارادة الشركاء، كانتقد كذلؾ ىذا القكؿ ألف الحقكؽ  الشركاء المشتاعيف، باعتبارىا كحدة قائمة بحذ ذاتيا كمستقمة عف كياف
ال تثبت إال لؤلشخاص، كما أف القانكف ال يعترؼ ليذا الكياف بالشخصية المعنكية كالتي تشترط فييا مجمكعة مف الشركط، 

لذم كعمى ثر ىذا االنتقاد صنؼ بعض الفقو طبيعة حؽ الشريؾ في الماؿ المشاع عمى أنو حؽ عيني مف نكع خاص كا
يسمى بالممكية الشائعة، كىذا الرأم بدكره لقي انتقاد مف الفقو ألنو ال يتفؽ كالقانكف الذم يمنح لصاحب الحؽ العيني 
األصمي السمطات الثبلث، كالقكؿ بأنو حؽ عيني مف نكع خاص  ال يجعمو مستثنى مف ىذه السمطات الثبلث، فإما أنو 

ما انو تقتطع منو احدل السمطات، ليثكر التساؤؿ يممؾ السمطات الثبلث كىذا يتنافى كاعتبار  ه حؽ عيني مف نكع خاص، كا 
بنصيا:"  713حكؿ ممكية الماؿ المشاع، كفي ظؿ كؿ ىذه الخبلفات، تدخؿ المشرع الجزائرم كقطع كؿ خبلؼ  في المادة 

..."، كيقابؿ ىذا النص في إذا ممؾ اثناف أك أكثر شيئا ككانت حصة كؿ منيـ فيو غير متساكية، فيـ شركاء عمى الشيكع
مف القانكف المدني، عف ىذا الخبلؼ حكؿ طبيعة حؽ الشريؾ في الماؿ المشاع أنظر جماؿ  825التشريع المصرم المادة 

 .35خميؿ النشار، المرجع السابؽ، 
 .41حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 3
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ما بكاممو لفترة زمنية تعادؿ حصتو عف طريؽ االتفاؽ أك  باالختصاص بجزء مفرز منو بقدر نصيبو، كا 
 ."1الجبر

 المقدار كأجاز المشرع الفرنسي بدكره االنتفاع بالماؿ المشاع  عمى أف ينتفع كؿ شريؾ بجزء محدد
عف طريؽ  تصفية حؽ االنتفاع بالماؿ المشاع، كذلؾ  لة عدـ إمكاف ذلؾ كفي حا عينا،  المشاع بالماؿ

 2ببيعو كاقتساـ ثمنو بيف الشركاء سكاء كاف البيع رضائيا أك قضائيا
كقد أطمؽ جانب مف الفقو الفرنسي عمى ىذا النكع مف القسمة بالقسمة المزيفة أك القسمة الكىمية  

ع فتعتبر القسمة المؤقتة نظاـ الشركاء خبلليا مبلؾ عمى الشيك  ألنيا في حقيقتيا ال تنيي الشيكع كيبقى
، ك كتتـ ىذه القسمة كديا أك عف طريؽ  3لبلنتفاع بالماؿ المشاع كطريؽ مميد لتصفية الماؿ المشاع

 .4، كذلؾ لتتـ القسمة صحيحة كترتب آثارىا القانكنيةالقضاء كما لك كاف أحد الشركاء قاصر غير مرشد
سبة لمتشريع الفرنسي  أنو أخذ بقسمة المنافع المكانية كلكنو لـ يجسد مبدأ التداكؿ في ما يبلحظ بالن

، كفضؿ تصفية حؽ االنتفاع ببيعو كاقتساـ ثمنو، فالمشرع القسمة الزمانية الذم أتى بو الفقو اإلسبلمي
 الفرنسي  في غالب الحاالت يفصؿ في الممكية بيف ممكية الرقبة كممكية حؽ االنتفاع.

كيجب في قسمة المنافع  أف تتـ باتفاؽ كؿ األطراؼ، كفي حالة اختبلفيـ يفصؿ القاضي في  
مسالة االنتفاع بالماؿ المشاع، فإذا انفرد شريؾ بعيف شائعة كاستغميا لكحده دكف كجكد اتفاؽ يقضي بذلؾ 

 .5يككف مجبرا بدفع تعكيض عف استغبلؿ الماؿ المشاع
 
 
 
 

                                                 
 .200ص محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ،  - 1

2 - Art. 817. c.civ.fr.:"  Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le 
partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, 
par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous 
les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété." 
3 - PIERRE VOIRIN, GILLE GOUBEAUX, opt cite p 252. 
4  - Art. 411-1. c.civ.fr.:" Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux 
qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au 
moment de l'acte." 
5  - LOUIS  BACH, droit civil, 13 édition DALLOZ 1999,  p420. 
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 أة في الفشريع اناسالمي: مشروعية قسمة الماايثاتيا
حثنا التشريع االسبلمي الحنيؼ عمى قسمة الميايأة، كاعتبرىا مف المسائؿ المشركعة التي تيسر 
لمناس لمحصكؿ  عمى مبتغاىـ مف المنافع، ألف حاجتيـ إلى المنافع تزيد كتربكا عمى حاجتيـ لؤلعياف، 

َوَتَعاَوًُواْ " عمى البر كالتقكل قاؿ اهلل تعالى لذل يسر االسبلـ كسيؿ أمكر العباد بأف حثيـ عمى التعاكف
ثِۡه َوٱۡمُعۡدَوَِٰن    ٱۡۡلِ

ٰۖ َوََل َتَعاَوًُواْ لََعَ ِ َوٱتلَّۡقَوىَٰ  ٱۡمِبّ
كمف المبادئ التي يقـك عمييا مف سكرة المائدة  2اآلية " لََعَ

اس في ضيؽ كحرج كىذا ال االسبلـ دفع الحرج كالضيؽ في المنفعة، ألنو لك لـ تشرع ىذه المنافع لكقع الن
ُ ِِلَۡجَعَل َعنَۡيُكه ّوِۡي َحَرج  َوا يُِريُد ٱ" 9، قاؿ اهلل تعالى1يتماشى كالقيـ التي جاء بيا ديننا الحنيؼ  َّللَّ

ۥ َعنَۡيُكۡه مََعنَُّكۡه تَۡشُكُروَن َوَلَِٰكي يُرِيُد ِِلَُطّهَِرُكۡه  ٍُ  .وي سورة امىائدة 5اآلية"٦َوِِلُتِهَّ ًِۡعَىَت

 
 أدلة مشروعية قسمة الماايأة في الفشريع اجإسالمي -1

دلة كثير عمى مشركعية قسمة الميايأة في الشرع اإلسبلمي، كفي مقدمة ىذه األدلة ألقد كردت 
القرآف التي كردت قسمة المنافع فيو في أكثر مف مكضع، كفي السنة النبكية الشريفة مف خبلؿ ما أقره 

ا قالو، كفي اإلجماع أيضا مف خبلؿ معرفة مكقؼ الفقو اإلسبلمي مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ اك م
 ىذا النكع مف القسمة، ككذا المعقكؿ لمتمحيص مف منطقية قسمة الميايأة عمى المنافع دكف األعياف.

 
 مشروعية قسمة الماايأة في السرآن  - أ

ٌَُهۡهٰۖ ُُكُّ ِِشۡب  َوًَّبِۡئهُ  9٢٧" مف األدلة  التي كردت في القرآف الكريـ قكؿ  اهلل تعالى نَّ ٱلَۡىآَء قِۡسَىُۢة بَۡي
َ
ۡه أ

َۡتََضٞ  فاآلية الكريمة دلت عمى جكاز قسمة الميايأة عمى الماء، فقـك صالح  سورة امقىر  17اآلية  ٢٨ُّمُّ
عميو السبلـ جعمكا  الماء ميايأة بينيـ كبيف الناقة عمى التناكب،  فاآلية دلت عمى اقتساـ االنتفاع بالماؿ 

  .2ألنيا قسمة منافع ال قسمة األصؿ
ٌَُهۡهٰۖ " كقكلو تعالى  نَّ ٱلَۡىآَء قِۡسَىُۢة بَۡي

َ
بمعنى أخبرىـ أف الماء قسمة بيف آؿ ثمكد كبيف " َوًَّبِۡئُهۡه أ

، كقاؿ ابف عباس في ىذا الصدد " إذا كاف يـك شربيـ  الناقة، يككف لمقـك يـك لمناقة تشرب منو، كيـك لمقـك
 اقة مف الماء شيئا كتسقييـ لبنا.ال تشرب الن
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، قاؿ:" 1كركم أبك الزبير عف جابر قاؿ لما نزلنا في مغزل رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تبكؾ 
أييا الناس ال تسألكا في ىذه اآليات، ىؤالء قكـ صالح سألكا  نبييـ أف يبعث اهلل ليـ ناقة، فبعث عز كجؿ 

رب ماءىـ يـك كردىا كيحمبكف منيا مثؿ الذم كانكا يشربكف يكـ إلييـ ناقة فكانت ترد مف ذلؾ الفج فتش
 غبيا." كيككف بيذا قد شرح النبي صمى اهلل عيو كسمـ معنى اآلية.

كجاء في التفسير الكبير كمفاتيح الغيب احتماؿ كقكع القسمة بيف القـك كبيف الناقة كاف لعظـ الناقة  
ؿ القـك يكـ ليـ كيـك لمناقة، كاالحتماؿ الثاني لكرد القسمة كألنيا كانت تفر منيا حيكانات القكـ لذلؾ جع

بيف القـك كالناقة ىك  قمة الماء لذلؾ كلتمكيف االنتفاع فيو كتكزيع النفع عمييـ جعمكا الماء بينيـ كبيف 
، الناقة بالتناكب، كاالحتماؿ الثالث لكركد القسمة بيف القـك كالناقة ىك جعؿ الماؿ قسمة يـك لقـك كيـ لق ـك

 .2فكانت الناقة تشرب الماء بأسره، كنقصاف الماء في اليـك المكالي يككف كاردا عمى الكؿ
 قَاَل  ١٥٤:" كمف أدلة مشركعية قسمة الميايأة في القرآف الكريـ قكؿ اهلل تعالى 

ُب يَۡوم   َهَِٰذهِۦ ًَاقَةٞ  ٞب َومَُكۡه ِِشۡ ََّها ِِشۡ ۡعنُوم   ل ، دلت اآلية الكريمة عمة سورة الشعراء 244اآلية   ١٥٥ وَّ
مشركعية القسمة بيف قـك صالح كالناقة باف ليا شرب أم نصيب مف الماء محؿ القسمة فبل يزاحمكا الناقة 
في شربيا، كركم أنيـ قالكا نريد ناقة عشراء تخرج مف ىذه الصخرة فتمد سبقا، فأخذ صالح يفكر فقاؿ لو 

لح عيو السبلـ فخرجت كنتجت سبقا مثميا في العضـ جبريؿ: صؿ ركعتيف كاسأؿ ربؾ الناقة، ففعؿ صا
ف كاف يـك مشرب القـك فبل تشرب فيو  كصدرىا ستكف ذراعا، فإذا شربت الماء في يـك شربتو كمو، كا 
الماء، كجاء في الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي في تفسير ىذه اآلية قاؿ ابف عباس" أف القـك خاطبكا 

فادع اهلل يخرج لنا مف ىذا الجبؿ ناقة حمراء عشراء)أم مضى عمى صالح كقالكا لو إف كنت صادقا 
 حمميا عشرة أشير( فتضع كنحف ننظر، كترد ىذا الماء كتشرب كتدر عمينا لبنا"

كبعد  دعا صالحا اهلل عز كجؿ استجاب لو، فكانت الناقة إذا شربت الماء في يكميا تشربو كمو  
ذا كاف اليـك مشرب لمقـك ألنفسيـ كمكاشييـ كأرضيـ ليس في أكؿ النيار  كتسقي القـك المبف في آخ ره، كا 

 ليـ في يكميا أف يشربكا  مف شربيا شيئا كىذا االقتساـ في االنتفاع بالماؿ ىك تيايؤ عمى الماء.
ككرد في صفكة البياف لمعني القرآف لمشيخ حسنيف مخمكؼ أف معنى" ليا شرب كلكـ شرب يـك  

" ىك تكزيع األنصبة ف ي المنافع دكف األصؿ، فيككف لمناقة تصيب في يـك تشرب فيو كال يشرب فيو معمـك
 القـك مف الماء كتسقييـ لبنا في مقابؿ ذلؾ، كيككف لمقـك نصيب في الماء ليـك ال تقربو الناقة.

                                                 
تبكؾ آخر غزكات النبي صمى اهلل عميو كسمـ كانت في السنة التاسعة لميجرة، أيف اجتمعت قبائؿ مف الرـك لمكاجية  - 1

المسمميف عمى حدكد فمسطيف فخرج إلييـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عمى حدكد الشاـ  كأقاـ  بيا فصالحو اىميا، عف 
 .41، ص 2010تاب عدة جمكؿ محمد، تاريخ اإلسبلـ العاـ، منشكرات األلفية الثالثة، طبعة ىذا التعريؼ أنظر ك

 .57حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 2



 : كيفية اجراء القسمة النهائية واآلثار المترتبة عنهاالباب الثاني 

 كيفية إجراء قسمة المال المشاع: األولالفصل 

 
 

123 

 

كجاء في جامع البياف لمعاني القرآف في تفسير الطبرم ليذه اآلية أف فقـك صالح سألكه آية  
قو، فأتاىـ بناقة مف صخرة أك ىضبة، كخاطب صالح قكمو بعد أف استجاب اهلل لو كقاؿ يعممكف بيا صد

 .1ىذه ناقة يا قـك ليا شرب كلكـ مثمو في يـك آخر
 

 مشروعية قسمة الماايأة في الستة التبوية  - ب
كردت في السنة  النبكية كقائع كثيرة تدؿ عمى مشركعية قسمة الميايأة، منيا ما ركاه ابف اسحاؽ 

سيرتو، عند الخركج لغزكة بدر، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كنظرا لقمة عدد البعير كلحكمتو في  في
تكزيع رككب الصحابة رضكاف اهلل عمييـ عمى البعير، قسـ كؿ بعير بيف ثبلثة نفر كذلؾ بأف يتناكبكا 

بف أبي مرثد  يتعقبكف ي طالب، كمرتد بلمرككب عمييا، فكاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كعمي ابف أ
بعيرا، ككاف حمزة بف عبد المطمب كزيد بف حارثة، كأبك كبشة يتعقبكف بعيرا كىكذا بالنسبة لباقي الصحابة 

 إلى أف ينتفع جميع الصحابة كمف شارؾ في بدر مف المسمميف.
مي فبل كىذا التعاقب دليؿ عمى مشركعية قسمة الميايأة أك قسمة المنافع كما يسمييا الفقو اإلسبل

،  الف عدد اإلبؿ التي كانت ألصحاب 2سبيؿ لذلؾ إال بتقسيـ االمتطاء عمى البعير مساكاة بيف النفر
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سبعكف بعيرا فكاف السبيؿ الكحيد لبلنتفاع بيا بتعقبيا، كىذا التعاقب 

ـ تكف كذلؾ لما فعميا النبي صمى اهلل كالتناكب عمى امتطاء دليؿ عمى مشركعية قسمة الميايأة ألنيا لك ل
عميو كسمـ، كما فعمو  الصحابة عمى ىذا االقتراح ىك اقرار عمى فعميا، كلكف لما أقرىا النبي صمى اهلل 

 عميو كسمـ مف خبلؿ فعمو كاف دليؿ عمى مشركعيتيا.
ل فيو كمف األدلة التي كردت في السنة ما اخرجو البخارم عف سيؿ بف سعد مف حديث طكيؿ رك  

عف رجؿ خطب امرأة كانت قد كىبت نفسيا لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ، فقاؿ لو رسكؿ اهلل انظر كلك 
،  فعرض الرجؿ إزاره ميرا 3خاتما مف حديد فذىب الرجؿ كرجع فقاؿ لمنبي ال كاهلل كال خاتما مف حديد
لبستو لـ يكف عمييا منو شيء،  لممرأة كلـ يكف لو سكاه، فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ:" ما تصنع بإزارؾ؟ إف

ف لبستو لـ يكف عميؾ شيء."  كا 
فيككف بقكؿ النبي صمى الو عميو كسمـ قد أشار إلى قسمة ما ال ينقسـ دليؿ عمى جكاز قسمة ما  

 يمكف االنتفاع بو عمى التيايؤ أم مناكبة.
 

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                             60حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .202محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ،  - 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                          64حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 3



 : كيفية اجراء القسمة النهائية واآلثار المترتبة عنهاالباب الثاني 

 كيفية إجراء قسمة المال المشاع: األولالفصل 

 
 

124 

 

 
 مشروعية قسمة الماايأة في اجإجماع  - ج
ي صمى اهلل عميو كسمـ قكلية كانت أك فعمية إلى يكمنا مف خبلؿ السنة التي كردت مف لدف النب 

ىذا، لـ ينكر أحد مف الفقع اإلسبلمي جكاز قسمة المنافع جممة، كىذه المبايعة عمى ما قاـ بو النبي صمى 
، كما كرد أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ اك ما فعمو إجماع  متكارث مف الفقياء عمى شرعية قسمة المنافع

 .1مـ قسـ البعير في غزكة بدر عمى النفر ككانكا يتعاقبكف عمى رككبواهلل عميو كس
 

 مشروعية قسمة الماايأة في المعسول  - ح
إف االعياف غنما خمقت لبلنتفاع بيا، ككمما كاف الممؾ مشتركا كاف النفع بدكره مشتركا بيف الشركاء 

فع بو شريؾ كاحد، فبل بد مف تكزيع في الماؿ الشائع،  كسكاء كاف المحؿ كاحد اك متعددا فبل يمكف اف ينت
 االنتفاع بو في زمف محدد.

فكؿ ماؿ مممكؾ عمى الشيكع يتعذر االنتفاع بو في كقت كاحد مف قبؿ الشركاء كميـ، كانت  
الحاجة ضركرية لمتيايؤ فيو بقسمة منافعو بيف الشركاء  كذلؾ بجمع المنافع لكؿ شريؾ في زمف كاحد، 

منفعة العيف يتنافى مع الحقكؽ التي تمكنيا ممكية العيف ، كلما كانت ىذه  كما أف القكؿ بعد مشركعية
األخيرة مشتركة فمف المنطؽ تقسيـ نفعا بيف المبلؾ، لعدـ تعطيؿ منافع األعياف كتمكيف الشركاء مف 

 .2االنتفاع بالماؿ
 
 الحكمة من مشروعية قسمة الماايأة في الفشريع اجإسالمي -2
زالة إف الفقو اإلسبلمي    كاف أكؿ مف عرؼ قسمة الميايأة ،شرعت قسمة الميايأة دفعا لمحاجة كا 

الضرر، فالشيء المشترؾ كما أسمفت الذكر يتعذر االنتفاع بو مف الشركاء في كقت كاحد، كما قد يحكؿ 
دكف إجراء القسمة النيائية ما يمنع أك يعطؿ إجرائيا، لدا فكانت مف الضركرة أف يقتسـ الماؿ المشاع 

 ايأة بيف األفراد لتسييؿ أمكرىـ، كعدـ تضيع منفعتيـ بالماؿ.مي
فالميايأة حؿ أمثؿ ليذا المشكؿ كما انيا تمييد لمقسمة النيائية، خاصة قسمة الميايأة المكانية، 
فيي تعكد الشركاء عمى االنتفاع بالماؿ كؿ بحسب حصتو عمى الشيكع،  كبالرغـ مف اف الميايأة ال تجكز 

أنو ترؾ حكـ جكازىا لؤلدلة الثابتة التي سمؼ ذكرىا، ألف الميايأة كفقا لمقياس مبادلة لممنفعة بالقياس، إال 
بجنسيا، فكؿ شريؾ ينتفع في نكبتو بممؾ شريكو عكضا عف انتفاع ىذا األخير بممكو، ألف انتفاع الشريؾ 
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الشائعة كما يممكو ىك بالماؿ المشاع ىك انتفاع بما يممؾ كبما ال يممؾ، فما يممكو الشريؾ ىك حصتو 
 حصص باقي الشركاء في الشيكع.

ضرار بيـ، كىذا  فالميايأة مطمب شرعي كثابت باألدلة، كعدـ إجازتو فيو تعطيؿ لمصالح العباد كا 
ما يتنافى كمقاصد الشريعة اإلسبلمية السمحاء، ألف مف أىدافيا إزالة الضرر كرفع الحرج كالتيسير عمى 

 .1الناس، كمراعاة مصالحيـ
 

 : تطا  قسمة الماايأةثاتيا 
قسمة الميايأة ىي قسمة منافع كليست  قسمة أعياف، فتقسـ المنفعة بيف الشركاء حسب حصصيـ 
الشائعة، كلكف الميايأة شرعت لبلنتفاع باألمكاؿ التي يجكز التيايؤ عمييا ال غير، فبل يجكز التيايؤ عمى 

فيجب تحديد األمكاؿ التي يجكز التيايؤ عمييا، كمف تـ   األمكاؿ ذات الطبيعة االستيبلكية كالحبكب مثبل،
التطرؽ إلى طبيعة قسمة الميايأة عمى اختبلؼ الفقو كذلؾ ليتيسر تصنيفيا، كمعرفة مدل الزاميتيا بالنسبة 

 لمشركاء في الشيكع.
 
 األموال الفي يجوز الفاايؤ عمياا  -1

ائيا، كىدفيا االنتفاع بالماؿ المشاع بيف تتـ الميايأة بالتراضي عيمييا مف الشركاء أك بطمبيا قض
الشركاء حسب أسيـ الشركاء، كيجكز التيايؤ عمى األمكاؿ أيضا إذا لـ يطمب أحد الشركاء إزالة الشيكع، 
أك أف إنياء حالة الشيكع سيأخذ مف الكقت بحيث  يعطؿ مصالح الشركاء، خاصة في األمكاؿ الشائعة 

ذ فييا تصفيتيا مدة طكيمة خاصة غذا طمب الخبير مدة طكيمة المتعددة كالمتشعبة الحصص، إذ تأخ
 لتقكيـ الماؿ كتحديد الحصص ككضع معالـ الحدكد ىذا إف كانت القسمة العينية ممكنة.

فيككف االنتفاع بالماؿ المشاع حؿ احتياطي كسريع إلى حيف اقتساـ الماؿ نيائيا بيف الشركاء،  
 ف األمكاؿ دكف األخرل.كلكف االنتفاع بالماؿ يككف عمى صنؼ م

مف  733كلـ يتطرؽ المشرع الجزائرم إلى المكاؿ التي يجكز التيايؤ عمييا كاكتفى في المادة  
القانكف المدني  عمى اختصاص كؿ شريؾ بجزء مف الماؿ يساكم الحصة الشائعة، أك بكؿ الماؿ لمدة 

ؿ ما يعتبر ماؿ كفقا لمنصكص ، فكمة الماؿ كردت عامة فك734تناسب حصة الشريؾ كذلؾ في المادة 
 السالفة الذكر. 846القانكنية يجكز التيايؤ عميو، كىذا ما نص عميو المشرع المصرم في المادة 
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ما المشرع العراقي فقد تطرؽ لبعض األمكاؿ التي يجكز التيايؤ عمييا مف سكف أك أرض زراعية أ 
لقانكف المدني بنصيا:" يجكز لمشركاء أف مف ا 1063كذلؾ في المادة 1أك ايجار أك غيرىا مف المنافع 

 ينتفعكا بالعيف الشائعة جميعا.
كيجكز لكؿ منيـ حؽ االنتفاع بحصتو الشائعة، فإذا انتفع بالعيف كميا في سكف أك مزارعة أك 
ايجار أك غير ذلؾ مف كجكه االنتفاع ببل إذف  شركائو، كجب عميو ليـ أجر المثؿ، عمى أنو إذا أجر 

 ."2ة بأكثر مف أجر المثؿ كجب عميو أف يعطي كؿ شريؾ حصتو مف األجرة المسماةالعيف الشائع
كلكف الفقو القانكني اجتيد كحدد بعض األمكاؿ التي يجكز التيايؤ عمييا، فذىب غالبية الفقو  

ا،  القانكني إلى عدـ جكاز القسمة في القيميات إلمكانية قسمتيا نيائيا بيف الشركاء فبل حاجة لمتيايؤ عميي
ف األمكاؿ االستيبلكية إلمكاف االنتفاع بيا إال باستيبلكيا كمف شركط قسمة الميايأة االنتفاع بالماؿ  أكما 

دكف أف يمحقو ضرر أك نقص كلما كاف ال يبيؿ لبلنتفاع بالماؿ االستيبلكي إال باستيبلكو فذىب الفقو 
 لمنع التيايؤ عميو.

يايؤ عمييا، كأف يككف الماؿ المشاع سيارة، فيتناكب الشركاء أما بالنسبة لؤلمكاؿ القيمية فيجكز الت 
عمى االنتفاع بيا، أك أف يككف الماؿ مسكنا فينتفع بو الشركاء أف ينفرد كؿ شريؾ بغرفة لبلنتفاع بيا أك 
بالسكف كمو لمدة تتناسب كحصة الشريؾ حسب االتفاؽ، اك ما يقضي بو القاضي، كيستكم في الميايأة  

ماؿ أك كاف السكف مثبل مف عدة طكابؽ، فيحكز كؿ شريؾ عمى مسكف أك طابؽ، كيككف إذا تعدد ال
ك الثمار ألنو حر أاالنتفاع بالماؿ شخصيا أك بكاسطة الغير، كال يجكز لمشركاء محاسبة شريكو عمى الغمة 

 .3في إدارة الجزء الذم ينتفع بو في نكبتو
في تنظيـ أحكاـ قسمة  المعاصرة ةقانكنيات الأما في الفقو اإلسبلمي فقد سبؽ كعادتو التشريع 

الميايأة، كأعطى أمثمة تطبيقية عمى األمكاؿ التي يجكز أف تككف محؿ قسمة الميايأة، فذىب الحنفية إلى 
أنو لك كاف الماؿ المشاع دار بيف شريكيف، جاز االتفاؽ عمى أف يختص أحدىما بناحية، كيختص اآلخر 

في العمك، بينما الشريؾ اآلخر يختص بالسفؿ، كغذا امتنع الشريؾ جاز باألخرل، أك أف يسكف الشريؾ 
 .4لمشريؾ اآلخر اف يطمبيا مف القاضي ألنيا عمى ىذا الكجو جائزة

حدىـ كأف يستغؿ  ما يديره عميو أكيرل كؿ مف الحنفية كالمالكية جكاز إجارة السكف الذم في نكبة  
تغبلؿ الماؿ، غير انو إذا كاف التيايؤ بداية عمى االستغبلؿ مف إجارة، ألنيا قسمة منافع فيجكز فييا اس
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فيرل الحنفية انو إذا زادت الغمة في نكبة أحدىما يشاركو الشريؾ اآلخر في الزيادة ليتحقؽ لتعديؿ بينيما،  
ة كىذا عمى خبلؼ ما إذا كاف التيايؤ بداية عمى االنتفاع ثـ قاـ احدىما بإجارة السكف كأدار عميو غمة زائد

 عمى شريكو فبل يجب عميو اف يقتسـ الزيادة مع شريكو ألف ىدفو األكؿ ىك االنتفاع كليس االستخداـ.
كيجكز التيايؤ عمى الداريف إذا كانت مممككة عمى الشيكع عمى اف ينتفع حد الشركاء بدار ك  

أف ينفرد كؿ شريؾ بدر الشريؾ اآلخر بالدار األخرل،  كأجاز الحنفية التيايؤ عمى االستغبلؿ فييا بداية ك
ذا زادت غمة احدىما عمى اآلخر فبل يتشاركاف الزيادة التحاد زماف االستفاء  كيؤجرىا كيستأثر بغمتيا  كا 

 يقكؿ الحنفية.
ألنو في إجارة الدار عند التيايؤ بداية كف المحتمؿ أف تزيد الغمة في نكبة احدىـ كتقؿ في تكبة  

ما في التيايؤ بداية باالستغبلؿ عمى الداريف فكقت االستفاء أف، اآلخر بسبب تذبذب األسعار عبر الزم
كاحد، كعند المالكية ال تجكز الميايأة عمى  االستغبلؿ في الدكر   كالدكاب الحتماؿ الغرر فييا، فقد تدير 

 غمة في نكبة أحد الشركاء، كال تدير كذلؾ في نكبة اآلخر.
مى االستعماؿ كاالستغبلؿ، كيرل الحنفية أف إذا كأجاز الفقو االسبلمي التيايؤ عمى الدكاب ع

تراضى الشركاء عمى االنتفاع الدكاب كاإلبؿ فرادة كانت أك تعدد فيجكز ذلؾ، أما إذا تنازع الشركاء فبل 
يجكز إجبارىـ عمى التيايؤ في الدكاب كىذا ما ذىب إليو المالكية، كال يجكز أيضا إجبار الشركاء عمى 

ؿ بداية كأف  تستخدـ الدكاب لبلستغبلؿ عمى أف ينككف الغمة لكؿ منيما مدة التيايؤ عمى االستغبل
 معمكمة.
كيجيز الفقو االسبلمي التيايؤ عمى األرض الزراعية  بأف يأخذ أحد الشريكيف نصؼ األرض  

كيأخذ اآلخر نصفيا، أك اف يأخذىا كؿ أحدىـ كميا لمدة معينة، كذىب كؿ مف المالكية كاإلباضية إلى 
جكاز قسمة الميايأة سنيف،  الختبلؼ الغمة التي قد تديرىا طيمة ىذه المدة، مف حيث الكجكد اك الغمة عدـ 

اك الجكدة، كذلؾ قياس عمى ما كرد عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عندما نيى عمى بيع السنيف كىك بيع 
 .الشيء أعكاما، كالقسمة كالبيع ألف فييا مبادة، فبل يجكز فييا طكؿ المدة

كحدد الفقو اإلسبلمي مجمكعة مف األمكاؿ التي ال يجكز التيايؤ عمييا  الحتماؿ كركد التفاكت   
فييا، فبل يجكز التيايؤ عمى الثمر كالمبف الذم يديره الدكاب أك الغنـ كالبقر ألف الميايأة عقد بقسمة 

 المنافع، كالثمر كالمبف مف أعياف الماؿ فبل تجكز االنتفاع فييا. 
الحفية أف اؿ تفاكت في البف الذم تديره الدكاب في نكبة أحدىـ ىك تفاكت ربكم، كيضعكف كيرل 

حيمة لجكاز التيايؤ عمى األباف كالثمار مفادىا اف يشترم أحد الشركاء حصتو مف األخر كينتفع باأللباف 
ي ىذه الحالة كالثمار كأف يشترم حصة الشريؾ في الدكاب أك في الشجر كينتفع بمبنيا كثمارىا ألنو ف

ينتفع  أف ك الثمر مف الشجر عمى سبيؿ االستقراض، عمى أمالؾ لمماؿ، أك اف ينتفع كؿ شريؾ بالمبف 
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أحد الشركاء بالشجر أك اإلبؿ لمدة معمكمة، كينتفع الشريؾ اآلخر بيذه األمكاؿ بنفس المدة، كلكف يشترط 
المنفعة كانت عمى سبيؿ االستقراض كيجب اف يتـ قياس المبف اك يتـ كزف الغمة لتحقيؽ المساكاة ألف 

 ردىا كاممة.
كاألصؿ عند المالكية أنو ال يجكز التيايؤ في األباف كالثمار إال أف المالكية  بحيمة الفضؿ 
كالمعركؼ فيركف جكاز ذلؾ عف طريؽ الفضؿ، فتخرج القسمة مف باب المعاكضات كتدخؿ باب 

بة الغمة، كيترؾ كؿ شريؾ لآلخر فضبل بغير معنى المعركؼ، كأف تقسـ األشجار أك الدكاب متقار 
 القسمة.
أما  الحيمة عند الشافعية كالحنابمة، فيي اف يبيح كؿ شريؾ كيتنازؿ لشريكو عمى الغمة التي تقع  
 .1في نكبتو
 
 فكييف قسمة الماايأة وصففاا  -2

المشاع،  كلتكضيح  قسمة الميايأة ليست قسمة بالمعنى الحرفي، فيي كسيمة لتنظيـ االنتفاع بالماؿ
معالـ ىذا النكع مف القسمة ال بد مف التطرؽ إلى الطبيعة القانكنية ليذا النكع مف القسمة كتكييفيا بالنظر 
 إلى أصناؼ العقكد،ُ ـ التطرؽ إلى صفة ىذه القسمة لمتعرؼ عمى مدل الزامية قسمة الميايأة مف عدميا.

 
 الفكييف الساتوتي لسسمة الماايأة  - أ
ة الميايأة عمى اف يستأثر كؿ شريؾ في الشيكع  بجزء أك كؿ الماؿ المشاع لبلنتفاع بو، تعمؿ قسم 

فيي قسمة كقتية، كحؿ احتياطي إلى حيف قسمة الماؿ عينا، فالميايأة قسمة منافع ال أعياف، ففي حقيقتو 
 .2ىي مقايضة االنتفاع باالنتفاع، سكاء كاف ذلؾ بمعيار مكاني أك زماني

لمكانية ينتفع كؿ شريؾ بجزء مفرز يعادؿ حصتو الشائعة، متنازال لسائر الشركاء عمى الميايأة ابف 
مف القانكف المدني الجزائرم، كيقابميا  في  733االنتفاع بباقي األجزاء، كىك ما نستخمصو مف المادة 

ي، كالمادة مف القانكف المدني الميب 850مف القانكف المدني المصرم، 846/1التشريعات العربية، المكاد 
مف القانكف المدني  800مف القانكف المدني العراقي، كالمادة  1063مف القانكف األردني، كالمادة  1054
 .3السكرم
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أما في الميايأة الزمانية، فيي تناكب الشركاء عمى الماؿ المشاع عمى سبيؿ االنتفاع، كينتفع  
في الماؿ المشاع كبحصص باقي الشركاء، كفي الشريؾ بالماؿ المشاع بأكممو لمدة معينة، فينتفع بحصتو 

مقابؿ ذلؾ يتنازؿ عمى حقو في االنتفاع بحصتو عندما تقع الميايأة في نكبة الشريؾ اآلخر، كىذا ما نص 
مف القانكف المدني، كيقابميا  في التشريعات العربية المكاد  734عميو المشرع الجزائرم صراحة في المادة 

مف القانكف  1063مف القانكف المدني األردني، كالمادة  1054لمصرم كالمادة مف القانكف المدني ا 847
 المدني العراقي. 

فالميايأة عمى ىذا النحك عبارة عمى مقايضة المنفعة بالمنفعة، كىذه المقايضة تعتبر إيجار، إذ 
صراحة في  ليس مف الضركرم أف تككف األجرة عبارة عف بدؿ نقدم، كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم

مف القانكف المدني بنصيا:" تخضع قسمة الميايأة مف حيث جكاز االحتجاج بيا عمى الغير  735المادة
كمف حيث أىمية المتقاسميف كحقكقيـ كالتزاماتيـ كطرؽ االثبات، ألحكاـ عقد اإليجار، مادامت ىذه 

لمشاع كالشريؾ اآلخر يعد األحكاـ ال تتعارض مع طبيعة ىذه القسمة."  فالشريؾ ىك مستأجر لمماؿ ا
، 06/12/1989مؤرخ في  1030مؤجرا لو كىذا ما أيدتو محكمة النقض المصرية في قرار ليا رقـ 

كأكدت عمى أنو "يعتبر الشريؾ في قسمة الميايأة مؤجرا لمنفعة حصتو، كمستأجرا لمنفعة حصص باقي 
ـ عقد االيجار طالما أنيا تتفؽ كطبيعة الشركاء، كتطبؽ بشأنيا القكاعد الخاصة باإليجار"،  فتطبؽ أحكا

مف القانكف المدني المصرم،  كالمادة  848قسمة الميايأة كيقابؿ ىذا النص في التشريعات العربية المادة 
لقانكف المدني العراقي، كىك ما اخذ بو المشرع امف ا 1089كالمادة  1مف القانكف المدني السكرم 802

 .2القانكف المدنيمف  836الككيتي أيضا في المادة 
كفي الفقو االسبلمي اختمؼ الفقياء حكؿ الطبيعة القانكنية  لقسمة الميايأة بؿ كاختمؼ الفقياء  

حتى ضمف المذىب الكاحد، فذىب بعض الحنفية إلى أنو إذا كانت قسمة الميايأة مكانية فيي افراز كليذا 
 ادلة فاإلفراز يتحقؽ في المكاف دكف الزماف.ما في القسمة الزمانية فيي مبأال يشترط فييا عنصر الزمف، 

كذىب بعض الحنفية إلى انو إذا جرت الميايأة في الجنس الكاحد كالمنفعة ككانت متساكية أك  
ذا جرت في أمكاؿ ذات الجنس الكاحد كالدار مثبل فتعتبر  متفاكتة تفاكت يسير فيي افراز، فيي إفراز، كا 

عمى أنو:" الميايأة زمانا نكع  1178في ىذا الصدد في مادتيا  مبادلة،  كنصت مجمت األحكاـ العدلية
مبادلة، فتككف منفعة أحد أصحاب الحصص في نكبتو مبالة بمنفعة حصة األخر في نكبتو، بناء عمى 

." كنصت المادة  مف نفس  1189ذلؾ ذكر المدة كتعيينيا في الميايأة مثبل كذا يكـ ككذا شير الـز
نكع إفراز، فالشريكاف  في دار مثبل منفعتيا شائعة يعني ككنيا شاممة لكؿ جزء مف  المجمة:" الميايأة مكانا
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أجزائيا  تجمع منفعة أحدىما في قطعة مف تمؾ الدار، كمنفعة اآلخر في قطعة أخرل، فبل يمـز ذكر المدة 
 كتعيينيا في الميايأة مكانا."

مف  735المشرع الجزائرم في نص المادة كعند المالكية الميايأة كاإلجارة، كىك المكقؼ الذم تبناه 
القانكف المدني ككذا سائر التشريعات العربية في النصكص السالفة الذكر، فالمالكية يشبيكف الميايأة 

 باإليجار أما اإلباضية اعتبركىا إجارة مطمقا.
  أما الميايأة عند الشافعية فيـ يخضعكف بعض مف أحكاـ عقد االيجار عمى الميايأة، فتسرم 

بعض أحكاـ عقد اإليجار عمى قسمة الميايأة دكف األحكاـ األخرل، أما عند الحنابمة كاإلمامية ىي 
 .1معاكضة بيف الشركاء، أما الزيدية اعتبركا الميايأة بيع

 
 صفة قسمة الماايأة  - ب
قسمة الميايأة كفقا لمتشريع الجزائرم تخضع ألحكاـ عقد اإليجار، كىك المكقؼ الذم تبنتو  
نيا  مف العقكد أيعات العربية في النصكص السالفة الذكر، كبناء عمى ذلؾ يرل الفقو القانكني التشر 

الممزمة لجانبيف، فبل يجكز ألحد العدكؿ عنيا، كيبقى ساريا المفعكؿ إلى غاية انتياء المدة المتفؽ عمييا، 
 .2ما لـ يتفؽ الشركاء مجتمعيف عمى فسخيا

أف يطالب أحد الشركاء  طكؿ مدة التيايؤ بقسمة الماؿ المشاع  كال يجكز بمقتضى قسمة الميايأة 
عينا، الف تمبية الطمب فيو تناقض كأحكاـ قسمة الميايأة، كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم في المادة 

مف القانكف المدني في فقرتيا األكلى بنصيا:" لكؿ شريؾ أف يطالب بقسمة الماؿ المشاع، ما لـ  722
 "  3مى البقاء عمى الشيكع بمقتضى نص أك اتفاؽ.يكف مجبرا ع

كفي الفقو اإلسبلمي اختمؼ الفقياء حكؿ لزـك قسمة الميايأة مف عدمو، فذىب الحنفية إلى أف  
قسمة الميايأة زمانية  كانت أـ مكانية غير الزمة، فمك طمبيا أحد الشركاء  مف القاضي كطمبا لشريؾ 

ضي أف يستجيب لطمب الشريؾ الثاني، لحؿ مشاكؿ الشيكع مف خبلؿ اآلخر قسمة الماؿ عينا، فعمى القا
إزالتو، ألف قسمة األعياف تجمع المنافع عمى الدكاـ، بينما قسمة المنافع تجمع المنفعة عمى التناكب، 

عمى أنو:" إذا طمب أحد أصحاب الماؿ  1082كنصت في ىذا الصدد مجمة األحكاـ العدلية في مادتيا 

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .82حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 1
ة المينية، حمك حسينة، إنحبلؿ العقد عف طريؽ الفسخ، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة  الماجستير فرع قانكف المسؤكلي - 2

 .13، ص2011جامعة مكلكد معمرم  تيزم كزك، لسنة  
مف القانكف المدني فقرة أكلى:" لكؿ شريؾ أف يطالب بقسمة الماؿ  834كيقابؿ ىذا النص في التشريع المصرم المادة  - 3

 ؽ.ـ.ـ. المشاع ما لـ يكف مجبرا عمى البقاء في الشيكع بمقتضى نص أك اتفاؽ." 
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ذا طمب أحدىما الميايأة دكف أف المشترؾ القابؿ  لمقسمة كطمب اآلخر الميايأة تقبؿ دعكل القسمة، كا 
 يطمب  أم كاحد منيما القسمة كامتنع اآلخر يجبر عمى الميايأة."

كما أف الميايأة عقد قابؿ لمفسخ كسائر العقكد، يفسخ كلك بغير عذر عمى خبلؼ اإلجارة، أما   
 فقا لبعض الفقو فبل يجكز ألم شريؾ أف ينقضيا بدكف عذر.الميايأة بالتقاضي فيي عقد الـز ك 

نيا غير الزمة كمتى رجع عنيا أحد الشركاء انقضت، فالميايأة أكقاؿ الشافعية في ىذا الصدد  
ف الشافعية أعندىـ معاكضة كالبيع كال يجبر عمييا أحد مف الشركاء، كبيذا الرأم أيضا قاؿ الحنابمة، غير 

لحنفية في مسألة كىي انو لك طمب أحد الشركاء أثناء قسمة الميايأة قسمة الماؿ عينا، كالحنابمة يكافقكف ا
 انقضت الميايأة كاستجيب لطمب قسمة األعياف.

أما المالكية فالميايأة عندىـ كاإلجارة فيي عقد الـز ال يجكز فسخة، فإذا انعقدت صحيحة ك تفسخ 
ء السادة المالكية تعييف الزمف كالمزـك  سكاء أكاف الماؿ إال برضا جميع الشركاء،  كيجب كفقا لرأم  فقيا

ذا لـ يتـ تعيينيما في الماؿ الكاحد فسدت قسمة الميايأة باتفاؽ جميع فقياء المالكية،  كاحدا أك متعددا، كا 
ف  اما إذا لـ يعيف الزمف كالمزـك في الماؿ المتعدد، فذىب البعض أمثاؿ ابف حاجب بالقكؿ بصحتيا كا 

 . 1الزمة،  كذىب البعض اآلخر أمثاؿ ابف عرفة بفسادىا كانت غير
إلى أف الميايأة  قسمة أجازىا التشريع الجزائرم شأنو شأف  طركحةنخمص مف ىذه الفرع مف األ

، ككانت الشريعة اإلسبلمية السباقة في تنظيـ الميايأة سائر التشريعات العربية كحتى التشريع الفرنسي
 عمى غيرىا مف التشريعات.

أخضع التشريع الجزائرم عمى غرار التشريعات العربية الميايأة ألحكاـ عقد اإليجار فتنطبؽ عميو  
 جميع األحكاـ المتعمقة بعقد اإليجار إال ما خالؼ منيا قسمة الميايأة.
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 الثاتي: صور السسمة الفي يتففع فياا بالمال المشاع الفرع 
 

، كبعد االطبلع عمى تعميقات 736إلى  733ني لممكاد مف مف خبلؿ استقراء نصكص القانكف المد
الشراح حكؿ قسمة الميايأة نجد أف لقسمة الميايأة عدة صكر تختمؼ باختبلؼ المعيار، فقد تككف القسمة 
مكانية بأف ينفرد كؿ شريؾ بجزء مف الماؿ المشاع ، كقد تككف القسمة زمانية بأف يستأثر الشريؾ بكؿ 

معينة، كما أف األصؿ في الميايأة انيا تتـ باتفاؽ جميع الشركاء عمى االنتفاع بالماؿ الماؿ المشاع لمدة 
الماع بالطريقة التي يركنيا مناسبة، أما االستثناء ىك المجكء إلى القضاء ليأمر بيا إذا رفضيا البعض كلـ 

 يطمب انياء حالة الشيكع. 
 

 قسمة الماايأة من حيث المكان والزمان أونا: 
مة الميايأة مف حيث الزماف كالمكاف بأف ينتفع كؿ شريؾ في الماؿ المشاع بجزء مف الشيكع تتـ قس

أك بكؿ الماؿ المشاع لمدة معينة، كلكف قسمة الميايأة المكانية تختمؼ عف الميايأة المكانية مف حيث 
 شركطيا، ككيفية االنتفاع.

 
 قسمة الماايأة المكاتية  - أ

مف القانكف المدني إذ نص عمى أنو :"  733الميايأة في المادة تطرؽ المشرع الجزائرم إلى قسمة
يتفؽ الشركاء في قسمة الميايأة عمى أف يختص كؿ منيـ بجزء مفرز يساكم حصتو في الماؿ المشاع 
متنازال لشركائو في مقابؿ ذلؾ عف االنتفاع بباقي األجزاء ك ال يصح ىذا االتفاؽ لمة تزيد عمى خمس 

 سنكات.
رط ليا مدة أك انتيت المدة المتفؽ عمييا كلـ يحصؿ اتفاؽ جديد كانت مدتيا سنة كاحدة فإذا لـ تشت

 تتجدد إذا لـ يعمف الشريؾ إلى شركائو قبؿ انتياء السنة الجارية بثبلثة أشير أنو ال يرغب في التجديد.
ذا دامت قسمة الميايأة خمسة عشر سنة انقمبت إلى قسمة نيائية ما لـ يتفؽ الشركاء  عمى غير كا 

 ذلؾ.
ذا حاز الشريؾ عمى الشيكع جزء  مفرزا مف الماؿ الشائع مدة خمسة عشر سنة افترض أف   كا 

 حيازتو ليذا الجزء تستند إلى قسمة الميايأة."
فالمشرع الجزائرم لـ يذكر صراحة قسمة الميايأة المكانية، بؿ يمكف استخبلصيا مف معاني 

المكانية بأنيا قسمة يتفؽ بمكجبيا الشركاء في الماؿ المشاع عمى العبارات، كيمكف تعريؼ قسمة الميايأة 
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أف يختص كؿ منيـ بمنفعة جزء مفرز يعادؿ حصتو الشائعة في الشيكع، كيتنازؿ في مقابؿ ذلؾ عف 
 االنتفاع بباقي األجزاء.

شريؾ كتعرؼ كذلؾ أنيا تبادؿ لمنافع الماؿ المشترؾ، بقسمة مؤقتة، فيي مف قبيؿ اإلفراز ألف كؿ  
في الشيكع يستقؿ بجزء مفرز مف الماؿ المشاع، كيستقؿ بإدارتو كاالنتفاع بو سكاء بنفسو أك بكاسطة غيره، 
كذلؾ مف دكف أف يتقاضى منو سائر الشركاء مقابؿ عمى ذلؾ، ألنيـ يستقمكف بدكرىـ بأجزاء تعادؿ 

 حصصيـ كيشرفكف عمى إدارتيا.
الممكية الشائعة بقطعة أرض زراعية يممكيا ثبلث شركاء كمف أمثمة الميايأة المكانية أف تتعمؽ  

عمى الشيكع، فيستأثر كؿ شريؾ في الماؿ المشاع بجزء مفرز يعادؿ حصتو، فمك كاف لكؿ مف الشركاء 
الثمث، تقسـ األرض إلى ثبلثة أجزاء بالتساكم كينتفع  كؿ شريؾ بالجزء الخاص بو طكؿ المدة المتفؽ 

ية الشائعة بعدة محبلت تجارية فيقتسميا الشركاء كؿ شريؾ بحسب حصتو عمى عمييا، أك أف تتعمؽ الممك
 سبيؿ االنتفاع، كيتكلى كؿ شريؾ إدارة الجزء الذم يحكزه كيستغمو.

مف القانكف المدني المصرم  846في القانكف الجزائرم، نص المادة  733كيقابؿ نص المادة 
 1063مف القانكف المدني األردني كالمادة  1054دة مف القانكف المدني الميبي كالما 850كنص المادة 

مف  847كنفس القانكف المطابقة لنص المادة   1078مف القانكف  المدني العراقي السالفة الذكر  كالمادة 
مف القانكف المدني السكرم، بالرغـ مف اختبلؼ بعض الصياغات  800القانكف المدني المصرم، كالمادة 

نيا تجيز كميا االنتفاع بالماؿ عف طريؽ قسمتو مكانا، عدا المشرع المبناني الذم لمنصكص القانكنية إال ا
 تطرؽ في القانكف المدني لمميايأة الزمانية دكف المكانية.

كقد حدد المشرع الجزائرم عمى غرار سائر التشريعات العربية الميايأة المكانية بمدة محددة عمى اف 
ذا   733رة األكلى مف المادة ال تزيد عف خمس سنكات كذلؾ في الفق مف القانكف المدني السالفة الذكر، كا 

ما اتفؽ الشركاء عمى مدة تزيد عف خمس سنكات كاف باطبل فيما ما زاد عف المدة القانكنية، كال يبطؿ 
 ، فإذا كاف شؽ  مف قسمة الميايأة باطؿ أك1العقد خبلال المدة القانكنية، كذلؾ بالرجكع إلى القكاعد العامة

قابؿ لئلبطاؿ، فيذ الشؽ كحده الذم يبطؿ، إال إذا تبيف أف ىذا العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الذم أبطؿ 
 .2فيبطؿ العقد كمو

                                                 
:" إذا كاف العقد في شؽ منو باطؿ أك قابؿ لئلبطاؿ فيذا الشؽ كحده ىك الذم يبطؿ، إال إذا تبيف 104ؽ.ـ.ج المادة - 1

أف العقد ما كاف ليتـ بغير الشؽ الذم كقع باطبل أك قاببل لئلبطاؿ، فيبطؿ العقد كمو." كيقابؿ ىذا النص في التشريع 
 مف القانكف المدني. 143المصرم المادة 

 .248محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص  - 2
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ذا انتيت المدة السابقة جاز لمشركاء أف يتفقكا عمى التيايؤ مكانا مرة أخرل عمى أف ال تتجاكز  كا 
دكف تحديد  مدة معينة أك انتيت  المدة المتفؽ  المدة خمس سنكات، أما إذا اتفؽ الشركاء عمى التيايؤ

عمييا، كلـ يحصؿ اتفؽ جديد تككف مدة الميايأة سنة كاحدة، قابمة لمتجديد، إال إذا أعمف الشريؾ شركائو 
 قبؿ انتياء السنة الجارية  بثبلثة أشير أنو ال يرغب بالتجديد.

يبي كالسكرم كالعراقي في النصكص كىذه المدة القانكنية أخذ بيا كؿ مف المشرع المصرم كالم 
السالفة الذكر، أما المشرع األردني فمـ يشترط المدة تماما في قسمة الميايأة المكانية لتأثره  بالفقو 

 اإلسبلمي. 
كاليدؼ مف تحديد المدة في قسمة الميايأة ىك عدـ إجبار الشركاء عمى االستمرار في الشيكع،  

لمشاع عينا، ألف الشيكع كما أسمفت الذكر كضعية غير مرغكب فييا كتمكينيـ المطالبة بقسمة الماؿ ا
 نظرا لكثرة المشاكؿ التي يثيرىا الشيكع، كما اف الميايأة حؿ مؤقت كاحتياطي إلى حيف إزالة الشيكع.

ذا استمرت الميايأة لمدة خمسة عشر سنة انقمبت الميايأة المكانية إلى قسمة نيائية،  كذلؾ  كا 
مف القانكف المدني السالفة الذكر كىك ما أخذت بو جؿ التشريعات  733الثانية مف المادة استنادا لمفقرة 

العربية  ما عدا المشرع العراقي كاألردني، كال يبقى لمشركاء إال استكماؿ اإلجراءات الشكمية التي يطمبيا 
شياره بالمحافظة القانكف كما لك تعمؽ األمر بعقار كالذم يجب أف يتـ إفراغو في الشكؿ الرسمي، ك  ا 

 العقارية.
فاألصؿ أف قسمة الميايأة أنيا مؤقتة، كلكنيا في طبيعتيا إفراز، ألنو بمقتضاىا يحكز كؿ شريؾ 
عمى جزء مفرز يعادؿ حصتو الشائعة، كرضاىـ عمى ىذا النكع مف القسمة  بمثابة رضا كاطمئناف عمى 

 القسمة النيائية .
مف القانكف المدني كضع أحكاـ بالغة  733كالثالثة مف المادة فالمشرع الجزائرم بالفقرة الثانية  

األىمية في قسمة الماؿ المشاع، فجعؿ استمرار الشركاء عمى التيايؤ مكانا لمدة  خمسة عشر سنة سببا 
لتحكؿ القسمة مف قسمة مؤقتة إلى قسمة نيائية، كىي مسألة منطقية ألف الشركاء كصمكا إلى القسمة 

ذا كاف رغبة الشركاء  بالتجربة كاطمئنك  ا إلى نتائجيا، كىذا النكع مف القسمة أفضؿ طريقة إلنياء الشيكع، كا 
الكحيدة طيمة مدة خمسة عشر سنة في االنتفاع بالماؿ فقط، كاف عمييـ أف يتفقكا مقدما عمى أف الميايأة 

لجزء مفرز مف الماؿ تضؿ قسمة مؤقتة كال تتحكؿ إلى قسمة نيائية، كنظرا لصعكبة إثبات الشريؾ الحائز 
المشاع قسمة الميايأة إذا استمرت مدة خمسة عشر سنة، اعتبر المشرع الجزائرم أف حيازتو لمجزء المفرز 
طيمة ىذه المدة قرينة عمى أساس أف قسمة الميايأة سبؽ براميا بيف الشركاء، غير أف ىذا االفتراض 

ىذا ما يستخمص مف الفقرة األخيرة مف المادة  نسبي كليس قطعي فالقرينة بسيطة قابمة إلثبات العكس، ك
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مف القانكف المدني،  كىذه القرينة ال تتناكؿ إال األجزاء المفرزة التي حازىا الشركاء فمك تضمنت  733
 .1الممكية الشائعة أمكاؿ أخرل لـ تكف محؿ حيازة، فتظؿ عمى حالة الشيكع إلى حيف القسمة النيائية

تفاقية ىي إفراز لمماؿ مف أجؿ االنتفاع، كما كضع  ليا المشرع  الجزائرم إف الميايأة  المكانية اال
 16ك 15قاعدة مفادىا أنيا إذا استمرت خمسة عشر سنة انقمبت إلى قسمة نيائية، كبما أنو كفقا لممادة 

المتضمف مسح األراضي العاـ كتأسيس السجؿ  11/1975/ 12المؤرخ في  75/74مف األمر رقـ 
حؽ ممكية ك كؿ حؽ عيني آخر متعمؽ بعقار ال كجكد لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ  العقارم أف كؿ

نشره في مجمكعة البطاقات العقارية، فإذا كانت الميايأة المكانية متعمقة بعقار كدامت طيمة المدة 
 . 2القانكنية، فبلبد مف شيرىا بالمحافظة العقارية ليككف ليا أثر في مكاجية الغير

قؼ تبناه المشرع المصرم شأنو شأف سائر التشريعات  العربية كالمشرع الميبي، كالمشرع كىذا المك 
السكرم، أما المشرع العراقي فمـ يتضمف الحالة التي تنقمب فييا الميايأة إلى قسمة نيائية، كاشترط المشرع 

 .3المصرم عمى غرار نظيره الجزائرم تسجيؿ القسمة إذا تعمؽ الماؿ المشاع بعقار
ا المشرع األردني فمـ يشترط المدة في الميايأة المكانية، كلـ يضع القاعدة التي تحكؿ الميايأة أم

المكانية إلى قسمة نيائية كالعبرة في ذلؾ ىك الكاقع االجتماعي، الذم أثبت تنازؿ بعض الشركاء عمى 
الشركاء بالجزء األكبر  حقكقيـ  في الجزء المفرز في الميايأة المكانية، في مقابؿ استئثار بعض أك أحد

أك بجزء يزيد عف حصتو في الماؿ المشاع، فمف العدالة كفقا لبعض الفقو أف ال تنقمب مثؿ ىذه الميايأة 
نيا تككف باتفاؽ أإلى قسمة نيائية ميما طالت مدتيا، كما أنو كمف الناحية القانكنية األصؿ في القسمة 

قسمة نيائية، يككف تقرير بالنيابة عف الشركاء، بالتالي ال الشركاء كالقكؿ بمركر ىذه المدة لمتحكؿ إلى 
 .4تسرم عمى ىذا النكع مف القسمة أحكاـ القسمة الرضائية

نستخمص مف مكقؼ المشرع األردني مسألتيف ىامتيف، كىي مف األدلة عمى تأثره الشديد بأحكاـ  
 الشريعة االسبلمية كىي:

ز القانكف األردني تحكؿ قسمة الميايأة إلى قسمة نيائية، احتراـ لمبدأ العدالة في القسمة لـ يج -1
كذلؾ العتبارات اجتماعية التي تجعؿ المحاباة سبب في عدـ عدالة القسمة، كىك ما قرره الفقو اإلسبلمي 

 الذم حرص عمى العدؿ بيف الشركاء بالنظر إلى حصصيـ الشائعة.

                                                 
 .818عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .237أحمد خالدم، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .251عبد المنعـ فرج الصده،  المرجع السابؽ، ص  - 3
 .113كليد نجيب القسكس، المرجع السابؽ، ص   - 4
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كعمى غرار التشريع اإلسبلمي ىك احتراـ  مف المسائؿ التي أكلى ليا اعتبار المشرع األردني  -2
رغبة الشركاء في انياء حالة الشيكع، ألف القكؿ بانقبلب الميايأة المكانية إلى قسمة نيائية، ىك تقرير 

 بالنيابة عمى الشركاء، كاألصؿ ىك احتراـ اإلرادة  في القسمة كليس فرضيا.
حينما أجاز لمشريؾ المتقاسـ في المنافع تجب االشارة إلى مسالة ىامة كىي أف المشرع الجزائرم  

مف القانكف  733ف يعمف لباقي شركائو بمدة ثبلثة أشير  قبؿ انتياء السنة الجارية كفقا لنص المادة أ
المدني، لـ يحدد شكبل خاصا بيذا اإلخطار، فقد يككف بشكؿ إنذار رسمي عف طريؽ المحضر القضائي 

، أك قد يككف خطابا، كيقع عمى الشريؾ عبء إثبات 1راءاتككنو الشخص المؤىؿ ليذا النكع مف اإلج
اإلعبلف خبلؿ المدة القانكنية، حتى ال تمدد القسمة سنة أخرل، كما أف اإلخطار حينما حدده المشرع بمدة 
ثبلثة أشير ال يمنع الشريؾ الذم ال يرغب في التجديد أف يبمغ الشركاء بمدة تزيد عف ثبلثة أشير كأف 

ما إذا بمغيـ في مدة تقؿ عف ثبلثة أشير فيككف تبميغو أتة أشير قبؿ انتياء السنة الجارية، يبمغيـ بمدة س
 .2عديـ األثر كتتجدد الميايأة سنة أخرل

كأجاز لمشركاء مف أجؿ االنتفاع  817كتبنى المشرع الفرنسي  الميايأة المكانية في نص المادة
 . 3يؾ بجزء يساكم حصتو الشائعةبالماؿ المشاع اقتسامو عينا كذلؾ بأف يختص كؿ شر 

جؿ االنتفاع، أكالميايأة المكانية لدل الفقو اإلسبلمي نكع مف أنكاع اإلفراز، ألنيا قسمة لمرقاب  مف 
نما تنظيـ االنتفاع بو، كيطمؽ عمييا بقسمة األعياف لدل الشافعية كالزيدية إفبل يقصد منيا إنياء الشيكع 

 كاإلباضية.
ة الميايأة المكانية، فالحنفية  يعتبركف الميايأة إفراز فبل يشترط فييا المدة أما في ما يتعمؽ بمد 

فيي عندىـ ليست مبادلة منفعة بمنفعة، كىذا عمى خبلؼ المالكية الذيف اشترطكا في الميايأة مدة محددة، 

                                                 
 فقرة أكلى:" 12المتضمف تنظيـ مينة المحضر القضائي، نص المادة 2006فبراير 20المؤرخ في  06/03لقانكف رقـ ا - 1

 يتكلى المحضر القضائي:
 تػبػمػيغ الػعػقػكد كالػسػنػدات كاإلعبلنػات الػتي تػنص عمييا القكانيف كالتنظيمات ما لـ يحدد القانكف طريقة أخرل لمتبميغ،..." -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            152محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص حمدم  - 2

3  - Art. 817. c.civ.fr.:"  Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le 
partage de l'usufruit indivis par voie de cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, 
par voie de licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice de l'intérêt de tous 
les titulaires de droits sur le bien indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété." 
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ماشى كىذا ما رجحو األستاذ محمد اسماعيؿ سمطح، فيرل اف تحديد المدة يحقؽ العدالة لمشركاء، كيت
 .1كمصالحيـ التي تتطمب في بعض الحاالت إنياء حالة الشيكع لتجنب المشاكؿ التي قد يثيرىا الشيكع

 
 قسمة الماايأة الزماتية  - ب

مف القانكف المدني بنصيا:" يجكز أف تككف  734نظـ المشرع الجزائرم قسمة الميايأة في المادة 
لكا االنتفاع بجميع الماؿ المشترؾ، كؿ منيـ لمدة قسمة الميايأة أيضا بأف يتفؽ الشركاء عمى أف يتناك 

 تتناسب مع حصتو."
أكؿ ما يبلحظ كيأخذ عميو المشرع الجزائرم استعمالو لفظ "تناكلكا " ككاف مف األصكب أف يستخدـ 
لفظ تناكبكا مثؿ ما فعؿ نظيره المصرم، الف قسمة الميايأة الزمانية تتجسد فييا  عممية التناكب عمى 

 شاع عمى سبيؿ االنتفاع.الماؿ الم
قسمة الميايأة الزمانية قسمة لممنافع ينتفع بمكجبيا الشركاء بجميع الماؿ المشاع بالتناكب كؿ شريؾ 
لمدة تتناسب كحصتو، كاألمثمة عديدة في الميايأة الزمانية، كتككف عمى كجو الخصكص في األمكاؿ التي 

اع عبارة عف سيارة أك قارب صيد أك محؿ تجارم أك ال يجكز االنتفاع بيا مكانا كأف يككف الماؿ المش
أرض فبلحية ال تسمح مساحتيا القميمة بأف يقسـ الماؿ مكانا بيف الشركاء، كمف األمثمة أيضا أف يرث كلد 
كبنت قطعة أرضية، فينتفع الكلد باألرض لمدة سنتيف، ثـ تنتفع البنت بالقطعة األرضية لمدة سنة كىكذا 

 دكاليؾ.
المشرع الجزائرم المدة في قسمة الميايأة الزمانية كعمى ىذا األساس يرل جانب مف الفقو كلـ يحدد  

أنو يجكز لمشركاء االتفاؽ عمى عدد دكرات التناكب في االنتفاع عمى أف ال تتجاكز المدة  خمس سنكات 
ذا لـ تعيف المدة في ى ذا النكع مف القسمة كيتـ التيايؤ زمانا يجب أف يتـ تعييف التكقيت تعيينا دقيقا، كا 

 كانت القسمة باطمة.
ذا انيت نكبة آخر شريؾ تبدا نكبة الشريؾ األكؿ، ما لـ يحدد اتفاؽ القسمة كأك الحكـ القضائي   كا 

عدد النكبات التي تتكرر فييا الميايأة، كبنفس الطريقة تتجدد الميايأة بتكرار النكبات ما لـ يقـ احد 
 .2يرغب في التجديدالشركاء بإخطار الشركاء بأنو ال 

كبما أف المشرع الجزائرم لـ يحدد المدة في الميايأة الزمانية، كأخضع الميايأة مف حيث الحقكؽ  
، فيعتبر كؿ شريؾ مؤجرا لمشريؾ اآلخر كمستأجرا منو، فيجب تحت 1كااللتزامات ألحكاـ عقد اإليجار

 طائمة 
                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            154حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .250محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص - 2
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يأة الزمانية ال تتحكؿ إلى قسمة نيائية ميما طالت ، كما أف الميا2البطبلف تعييف المدة في قسمة الميايأة
مدتيا، كالعمة في ذلؾ أف المشرع لما قرر امكانية تحكؿ الميايأة المكانية إلى قسمة نيائية، قرر أفضؿ 

شرت قد جربكا كاطمئنكا لمميايأة  كانتفعكا بالماؿ أكسيمة إلنياء حالة الشيكع، ألف الشركاء كما سبؽ ك 
حد كؿ حسب حصتو، بينما انتفاع الشريؾ بكؿ الماؿ المشاع ىك انتفاع بحصتو المشاع في كقت كا

الشائعة كبحصص كؿ الشركاء مجتمعيف في كقت ك احد كال تتحقؽ المساكاة بينيـ إال بالتناكب عميو، 
كلما كانت القسمة النيائية تيدؼ إلزالة الشيكع كتقسيـ الماؿ عينا بيف الشركاء إف أمكف ذلؾ، فمف غير 

لمنطقي أف تتحكؿ القسمة الزمانية إلى قسمة نيائية، ألف فيو انتياؾ لحقكؽ الشركاء في الماؿ المشاع ا
 . 3كىذا يتنافى كمبادئ القسمة في تحقيؽ المساكاة بيف الشركاء بالنظر إلى حصصيـ الشائعة

الفة الذكر، مف القانكف المدني الس  847كما نظـ المشرع المصرم الميايأة الزمانية في المادة   
كترؾ الحرية لمشركاء عمى غرار نظيره الجزائرم في تحديد الفترة الزمنية التي ينتفع فييا الشركاء بالماؿ، 
بشرط عدـ إجبار الشركاء عمى البقاء في الشيكع بأف اشترط حد أصى لمدة الميايأة بخمس سنكات، قابمة 

 .4ال يرغب في التجديد لمتجديد ما لـ يخطر شريؾ في الشيكع سائر الشركاء بأنو
، كالتي 5مف القانكف المدني الميبي 851ك في المقابؿ نظـ المشرع الميبي قسمة الميايأة في المادة  

مف القانكف المدني المصرم السالفة الذكر،  كفي التشريع األردني  نص  848يطابؽ نصيا نص المادة
تحديد المدة في الميايأة الزمانية دكف المكانية، مف القانكف المدني، كألـز المشرع األردني  1054المادة 

كفي حالة عدـ االتفاؽ جاز لممحكمة أف تأمر بالمدة التي تراىا مناسبة حسب طبيعة النزاع كالماؿ 
 .6المشترؾ
مف القانكف المدني السكرم، كالمشرع  801 كما نظـ الميايأة الزمانية المشرع السكرم في المادة 

مف القانكف المدني العراقي، أما في التشريع المبناني نظـ قانكف المكجبات  1079العراقي  في المادة 

                                                                                                                                                         
:" :" تخضع قسمة الميايأة مف حيث جكاز االحتجاج بيا عمى الغير كمف حيث أىمية المتقاسميف 734ؽ./.ج المادة  - 1

  تتعارض مع طبيعة ىذه القسمة."  كحقكقيـ كالتزاماتيـ كطرؽ االثبات، ألحكاـ عقد اإليجار، مادامت ىذه األحكاـ ال
المعدلة :" اإليجار عقد يمكف المؤجر بمقتضاه المستأجر مف االنتفاع بشيء لمدة محددة مقابؿ  467ؽ.ـ.ج المادة  - 2

.  بدؿ إيجار معمـك
 يجكز أف يحدد بدؿ اإليجار نقدا أك بتقديـ أم عمؿ آخر."

 .820السبؽ، ص عبد الرزاؽ السنيكرم، الجزء الثامف، المرجع  - 3
 .360ىماـ محمد محمكد زىراف، المرجع السابؽ، ص  - 4
 .134إبراىيـ أبكا النجا المرجع السابؽ، ص  - 5
 .52عمي ىادم العبيدم، المرجع السابؽ، ص  - 6
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بنصيا:" يجكز أف يتفؽ الشركاء عمى أف يتمتع كؿ  830كالعقكد المبناني قسمة الميايأة الزمانية في المادة 
 منيـ عمى انفراد بالشيء أك بالحؽ المشترؾ عمى طريقة المناكبة.

 منيـ أف يتصرؼ في حقو الخاص الذم يتمتع بو سحابة المدة المعينة كفي ىذه الحالة يمكف كبل 
 ليذا التمتع، سكاء أكاف ببدؿ أـ ببل بدؿ، كال يمزمو حينئذ أف يقدـ لشركائو حسابا عما استكفاه.

غير أنو ال يستطيع أف يأتي أمرا مف شأنو أف ينقص أك يمنع حقكؽ بقية الشركاء عنما تأتي  
 .1فالمشرع المبناني بيذا النص نظـ أحكاـ قسمة الميايأة الزمانية دكف المكانية نكبتيـ في التمتع"،

أما في القانكف الفرنسي  فيفضؿ المشرع تصفية حؽ االنتفاع عمى مبدأ التداكؿ  عمى الماؿ  
ؿ المشاع، ففي الكقت الذم يرل فيو المشرع الجزائرم كسائر التشريعات العربية تسييؿ ميمة االنتفاع بالما

، فمثبل لك عمى الماؿ المشاع، يرل المشرع الفرنسي أنو مف باب العدالة تصفية حؽ االنتفاع عمى التداكؿ
كاف الماؿ المشاع سيارة كاتفؽ الشركاء عمى أف ينتفع بيا كؿ شريؾ لمدة سنة، فقد تقؿ مردكدية السيارة 

جكدة الماؿ حيف كاف في نكبة الشريؾ  بعد انتياء نكبة الشريؾ األكؿ، كال يستفيد الشريؾ المكالي مف نفس
ا كاف في نظر المشرع الفرنسي مف األصكب بيع حؽ االنتفاع كاقتساـ ثمنو في حالة عـ إمكانية ذاألكؿ، ل

 القسمة عينا.
كلدل الفقو اإلسبلمي يعتبر الحنفية أف الميايأة الزمانية مبادلة، يتبادؿ بمكجبيا الشريؾ منفعة 

دة مقابؿ انتفاعو بالماؿ، بينما الشافعية  كالمالكية كالحنابمة يعتبركف الميايأة زماف شريكو بالماؿ المشاع لم
 انتفاع بالماؿ المشاع بيف الشركاء عمى سبيؿ التناكب كفي مدة محددة بالتساكم.

كيعرفيا جانب مف الفقو اإلسبلمي أنيا تعاقب لبلنتفاع بالماؿ المشترؾ لمدة محددة تتناسب 
الماؿ المشاع دارا مشتركة كينتفع كؿ شريؾ بالماؿ المشاع عاما كينتفع الشريؾ بالدار  كحصتو، كأف يككف

 لسنة.
كيكافؽ الفقو اإلسبلمي ما ذىب إليو الفقو القانكني، في اشتراط المدة في الميايأة الزمانية تحت 

مة، مدة أقصى لمميايأة، طائمة البطبلف،  ألنيا قسمة مبادلة لممنافع، كلـ يشترط الحنفية كالشافعية كالحناب
كىذا عمى خبلؼ المالكية الذيف أجازكا الميايأة في المدة اليسيرة كال تجكز في المدة الطكيمة، كىذا ما 
ذىب إليو الفقو القانكني، احتراما لرغبة الشركاء كحقيـ في المطالبة بإنياء حالة الشيكع كالذم تنتيي معو 

 .2كؿ مشاكمو
 
 

                                                 
 .816المرجع السابؽ، ص   عبد الرزاؽ السنيكرم، الجزء الثامف،  - 1
 .150ص  حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، - 2
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 ن حيث الرضا واجإجبارقسمة الماايأة م ثاتيا:
األصؿ في قسمة الميايأة أ نيا تتـ باتفاؽ جميع الشركاء في الشيكع، فبل يجكز إجبار أحد الشركاء  

لمتيايؤ عمى الماؿ المشاع، كلكف نظر لصعكبة  تكافؽ آراء الشركاء في إدارة الماؿ المشاع، جعؿ المشرع 
 ع، أف يمجأ لمقضاء ليصدر حكـ يقضي بقسمة الميايأةالجزائرم لمشريؾ الذم يريد االنتفاع بالماؿ المشا

 
 قسمة الماايأة الرضايية  -1

إف الصكرة الغالبة لقسمة الميايأة أنيا تتـ باتفاؽ الشركاء، كىي الكسيمة األكثر فاعمية لبلنتفاع 
أخضع بالماؿ المشاع ككف الشركاء مقتنعيف بالطريقة التي اختاركىا لبلنتفاع بالماؿ مكانا أك زمانا، ك 

المشرع الجزائرم عمى غرار سائر التشريعات العربية قسمة الميايأة ألحكاـ عقد اإلجار، كلما كاف كؿ 
شريؾ في قسمة الميايأة  يعد مؤجرا لمنفعة حصتو، كمستأجرا لمنفعة حصص باقي الشركاء فيجب عمى 

 الشركاء أف يتمتعكا باألىمية  القانكنية لكؿ مف المؤجر كالمستأجر.
جير يعتبر باتفاؽ جميع الفقو القانكني عمؿ مف أعماؿ اإلدارة سكاء اعتبر الشريؾ مؤجرا أك كالتأ 

مستأجرا لمماؿ المشاع، كمتى كاف أحد الشركاء ال يتمتع باألىمية القانكنية، اك كاف بالغا كمحجكرا عميو، 
ىذا النكع مف  كجب اتباع اإلجراءات القانكنية مف ضركرة الحكص عمى إذف الكلي كالكصي إلجراء

 .1القسمة، كذلؾ كفقا ألحكاـ قانكف األسرة الجزائرم
كىك نفس المكقؼ الذم تبناه المشرع المصرم الذم اشترط أىمية الشركاء في الميايأة،  كعمى ذلؾ 
ال يجكز لمقاصر الذم أذف لو القاضي أف يدير أمكالو أف يباشر قسمة األراضي الزراعية لمدة تزيد عف 

مف قانكف الكالية عمى الماؿ رقـ  56/1مف المحكمة أك الكصي  ذلؾ طبقا ألحكاـ المادة سنة إال بإذف
ذا تعمؽ بقسمة عقار ميايأة ال يجكز لمكلي بغير إذف المحكمة أف يتفؽ مع الشركاء 1952لسنة119 ، كا 

 مف نفس القانكف. 10عمى قسمة تمتد إلى ما بعد سف رشد القاصر كفقا ألحكاـ المادة
ز لمكصي أك القيـ أك الككيؿ العاـ أف يعقد ميايأة تزيد مدتيا عمى ثبلث سنكات، دكف ك ال يجك  

رخصة مف المحكمة، أك مف األصيؿ ك تخفض المدة إلى ثبلث سنكات إذا أبرمت ميايأة تزيد عف ىذه 
جكز  أف مف قانكف الكالية عمى الماؿ، كما ال ي 39مف القانكف المدني كالمادة 559المدة كفقا لنص المادة 

حد أقاربو أك أك زكجو أيقـك الكصي بقسمة الماؿ ميايأة عندما يككف في نفس الكقت شريكا في الشيكع 
إلى غاية الدرجة الرابعة أك لمف كاف الكصي نائبا عنو إال بإذف المحكمة، كالغاية مف ذلؾ عدـ االنحياز 

 . 2يتوليذا الشخص الذم تربطو عبلقة مع الكصي عمى حساب مف ىك تحت كصا
                                                 

 .237أحمد خالدم، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .272محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص - 2
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كاختمؼ الفقو القانكني في األساس في تطمب إجماع الشركاء في قسمة الميايأة، فيرل جانب مف  
الفقو  أف العبرة في إجماع الشركاء في اقتساـ الماؿ ميايأة ىك خطكرة ىذا لمنكع مف القسمة كعمى كجو 

يائية خاصة في الحاالت الخصكص الميايأة المكانية، ألف دكاميا  خمسة عشر سنة يقمبيا إلى قسمة ن
 .1التي تككف فييا الميايأة  الكسيمة الكحيدة لبلنتفاع بالماؿ المشاع لكجكد مانع إلزالة الشيكع

بينما يرل جانب آخر مف الفقو لدحض أساس تطمب إجماع الشركاء في قسمة الميايأة الذم ذىب  
طبؽ عمى الميايأة المكانية دكف الزمانية، إليو الفقو األكؿ، آخذيف عمى ىذا القكؿ أف لرأييـ كتبريرىـ ين

كيبرر الفقو أنو مادامت الميايأة عمؿ مف أعماؿ اإلدارة فيي ليست بالخطكرة التي تعطي ألغمبية الشركاء 
 .2تعديؿ الغرض الذم أعد مف أجمو الماؿ الشائع في سبيؿ تحسيف االنتفاع بو

الخبلؼ ىك تخكيؿ الشركاء الحؽ في  كيرل جانب مف الفقو أف الحؿ األمثؿ في الفصؿ في ىذا
المجكء إلى القضاء في حالة رفض بعضيـ إجراء قسمة الميايأة كىذا ما نيجتو جؿ التشريعات العربية بما 

 فييا التشريع الجزائرم، فيجكز لمقاضي أف يجبر الشركاء عمى التيايؤ في الماؿ المشاع.
نظمتيا جؿ التشريعات العربية في تنظيميا  كاتفاؽ الشركاء في قسمة الميايأة مف الطرؽ التي  

لمميايأة بنكعييا المكانية كالزمانية كذلؾ في النصكص السالفة الذكر، أنيا كعمى غرار المشرع الجزائرم 
 تطرقت إلى االتفاؽ في قسمة الميايأة في الميايأة الزمانية كالمكانية.

المشاع كما لك بدأ الشركاء في  كما كضع المشرع الجزائرم صكرة خاصة في االنتفاع بالماؿ
إجراءات القسمة النيائية كلكنيا اتخذت مف الكقت بحيث لك انتظر الشركاء لفكتكا عمييـ االنتفاع بالماؿ 
المشاع لذا أجاز ليـ المشرع خبلؿ إجراءات القسمة النيائية أف يتفقكا عمى أف يقسـ الماؿ ميايأة إلى حيف 

فقرة أكلى بنصيا: " يمكف لمشركاء أف يتفقكا أثناء  736و في المادة القسمة النيائية، كىذ ما نص عمي
إجراءات القسمة النيائية عمى أف يقسـ الماؿ الشائع  ميايأة بينيـ، كتظؿ ىذه القسمة نافذة حتى تتـ 

 القسمة النيائية..."

                                                 
 .235، صنفس المرجع - 1
:" 717، كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم ؽ.ـ.ج المادة106حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 2

أرباع الماؿ الشائع، اف يقرركا في سبيؿ تحسيف االنتفاع بيذا الماؿ مف التغييرات لمشركاء الذيف يممككف عمى األقؿ ثبلثة 
األساسية كالتعديؿ في الغرض الذم أعد ما يخرج عف حدكد اإلدارة المعتادة، عمى أف يعمنكا قراراتيـ إلى باقي الشركاء 

 كلمف خالؼ مف ىؤالء حؽ الرجكع إلى المحكمة خبلؿ شيريف مف كقت اإلعبلف.
كلممحكمة عند الرجكع إلييا إذا كافقت عمى قرار تمؾ األغمبية، أف تقرر مع ىذا كؿ ما تراه مناسب مف التدابير كليا بكجو  

خاص أف تأمر بإعطاء المخالؼ مف الشركاء كفالة تضمف لو الكفاء بما يستحؽ مف التعكيضات." كيقابؿ ىذا النص في 
 المدني. مف القانكف  829التشريع المصرم نص المادة 
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أف يتفقكا،  بنصيا:" لمشركاء 849كيقابؿ ىذا النص في التشريع المصرم الفقرة األكلى مف المادة  
أثناء إجراءات القسمة النيائية، عمى أف يقسـ الماؿ الشائع بينيـ، كتظؿ ىذه القسمة نافذة حتى تتـ القسمة 

، ك في التشريع 2فقرة أكلى 853"، كيقابؿ ىذا لنص في التشريع الميبي الفقرة األكلى مف المادة1النيائية...
 .4مف القانكف المدني 1057تشريع األردني المادة ، كفي ال8033السكرم، الفقرة األكلى مف المادة 

كتجب اإلشارة إلى مسألة ىامة،  كىي أنو إذا اتفؽ الشركاء إلى التيايؤ في الماؿ المشاع مكانا  
كاستمرت قسمة الميايأة مدة خمسة عشر سنة انقمبت القسمة إلى قسمة نيائية، فقد يتبادر إلى األذىاف 

ئية ىك قسمة اتفاقية، غير أف جانب مف الفقو يرل أنو ما دامت المدة كانت إلى أف نكع ىذه القسمة النيا
السبب في تحكؿ القسمة إلى نيائية كفقا لمنصكص القانكنية فبل تعتبر القسمة  اتفاقية، بالرغـ مف أف 

 ، كعمى ىذا األساس ال يجكز الطعف في القسمة إذا لحؽ أحد الشركاء غبنا5التيايؤ كاف بإرادة الشركاء
كفقا لما تقرره النصكص القانكنية، ألنو كفقا لرأم الفقو لك كاف رافضا لتحكؿ الميايأة إلى قسمة نيائية 
الشترط ذلؾ في االتفاؽ عمى التيايؤ، كاستمراره باالنتفاع بالماؿ المشاع طيؿ ىذه المدة بمثابة رضى 

 .6ضمني عمى طبيعة القسمة
سمة الميايأة الرضائية، سكاء كانت المنفعة متساكية أك كاتفؽ الفقو اإلسبلمي بإجماع عمى جكاز ق 

متفاكتة، كسكاء كاف الماؿ مف جنس كاحد أك مف جنس مختمؼ، بؿ كذىب المالكية كالشافعية كالحنفية أف 
الميايأة ال تتـ إال باتفاؽ الشركاء مجتمعيف كال يجكز إجار أحدىـ عمى التيايؤ لككنيا مف عقكد 

 .7المعاكضة
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 الماايأة السضايية قسمة  -2
القاعدة العامة في قسمة  المنافع أنيا تتـ باتفاؽ جميع الشركاء مكانية كانت أك زمانية، غير أف 
المشرع الجزائرم أكرد حالة خاصة أيف يمكف لمشركاء التماس القضاء لمحكـ بالميايأة كىذا ما نستخمصو 

صيا:" يمكف لمشركاء أف يتفقكا أثناء إجراءات مف القانكف المدني بن 736مف الفقرة الثانية  مف المادة
القسمة النيائية عمى أف يقسـ الماؿ الشائع  ميايأة بينيـ، كتظؿ ىذه القسمة نافذة حتى تتـ القسمة 

 النيائية.
فإذا تعذر اتفاؽ الشركاء عمى قسمة الميايأة، جاز لممحكمة أف تأمر بيا إذا طمب منيا أحد  

 ذا اقتضى األمر ذلؾ."الشركاء كبعد االستعانة، إ
يتضح مف خبلؿ ىذا النص أنو لتقبؿ الميايأة القضائية البد اف يككف الشركاء قد اتخذكا منحى 
القسمة النيائية بأف بدئكا في إجراءاتيا، كعمى ىذا األساس إذا لـ تتخذ إجراءات القسمة النيائية ال تقبؿ 

 دعكل القسمة الميايأة.
شرع في الحاالت التي تتخذ فييا القسمة النيائية كقتا طكيبل كما لك كىذا النكع مف القسمة أنما  

تعمؽ األمر بأمكاؿ شائعة  تعدد فييا الشركاء كتشعبت  فييا األمكاؿ  محؿ القسمة، كما لك تضمف 
عقارات كمنقكالت كأسيـ في شركاء، فيذه األمكاؿ تأخذ كقتا في تقييميا ك تحديد األنصبة كتنفيذ القسمة، 

ؿ تمكيف الشركاء مف االنتفاع بالماؿ المشاع سخر ليـ المشرع االنتفاع بالماؿ إلى حيف إجراء كمف أج
 . 1القسمة النيائية اتفاقا أك قضاء

دعكل رفع كذلؾ ب ؿ كالطرؽ المقررة لرفع الدعكل إذا اكشكيتـ طمب الميايأة القضائية كفقا لؤل
كز طمبيا مباشرة اماـ القاضي الفاصؿ في القسمة عريضة مكقعة كمؤرخة، كتقدـ أما القسـ المختص، كيجب

 النيائية.
بنصو:" لمشركاء أف  849كىذا المكقؼ تبناه المشرع المصرم كذلؾ في الفقرة الثانية مف  المادة 

يتفقكا أثناء إجراءات القسمة النيائية، عمى أف يقسـ الماؿ الشائع ميايأة بينيـ كتظؿ ىذه القسمة نافذة 
 النيائية.حتى تتـ القسمة 

فإذا تعذر اتفاؽ الشركاء عمى قسمة الميايأة، جاز لمقاضي الجزئي، إذا طمب منو ذلؾ أحد  
 الشركاء، أف يأمر بيا بعد االستعانة بخبير، إذا اقتضى األمر."

                                                 
 .108حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 1
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أكؿ ما يبلحظ مف خبلؿ قراءة النص بالمقارنة مع النص الجزائرم ىك استغناء المشرع عمى كممة  
يجعؿ كممة االستعانة لكحدىا في النص القانكني غامضة كتحتمؿ أكثر مف تأكيؿ، لذا   خبير، األمر الذم

 .1النص كتنؼكاف مف األصكب أف يدرج المشرع الجزائرم عبارة  لفظ " بخبير إلجبلء الغمكض الذم ي
كنظرا النتشار األمكاؿ الشائعة في مصر كامتدادىا لتشمؿ أمكاؿ تمثؿ جانبا ميما مف االقتصاد  

لقكمي، سمح المشرع لكؿ مالؾ في الماؿ المشاع بالمجكء إلى القاضي الجزئي ليأمر بالميايأة قضائيا ا
 لتعذر االتفاؽ عمييا.

كتختمؼ ىذه القسمة عف  الميايأة االتفاقية في ككنيا ال تشترط فييا مدة قانكنية، ألف اإلجراءات قد 
الجزائرم كالمصرم طريقة الميايأة القضائية مكانية بدأت في إنياء حالة الشيكع، كلـ يحدد كؿ مف المشرع 

أك زمانية، كيرل جانب مف الفقو القانكني، أف ىذه القسمة ال يمكف أف تككف إال بالتيايؤ مكانا، ألنو ليس 
ألحد أف يتنبأ بالمدة التي تتخذىا االجراءات  في القسمة النيائية،  ألنيا تمكف الشركاء جميعا باالنتفاع 

كقت كاحد، بينما الميايأة الزمانية تقـك عمى أساس التناكب، ك قد ال  تمحؽ الشريؾ نكبتو في  بالماؿ في
االنتفاع لنياية إجراءات القسمة النيائية لذا مف باب العدالة بيف الشركاء أف تتـ مكانا بيف الشركاء لينتفعكا 

 بالماؿ المشاع، إلى حيف إزالة الشيكع.
ميايأة أيضا عف الميايأة  العادية، انيا تتـ رغما عف إرادة  الشركاء، كال كما يميز ىذا النكع مف  ال 

يمكنيا أف تتحكؿ إلى قسمة نيائية، بؿ تبقى مجرد حؿ احتياطي إلى أف يتقرر إنياء حالة الشيكع بالقسمة 
، بأف 11/03/1981في جمسة بتاريخ   881النيائية، كىذا ما أكده  القضاء المصرم، في قرار رقـ 

قسمة التي تجرل ميايأة إلى حيف القسمة النيائية ال يمكنيا في أم حاؿ مف األحكاؿ أف تتحكؿ إلى ال
 .2قسمة نيائية

مف القانكف المدني  850مف القانكف المدني المصرم نصكص المكاد  849كيقابؿ نص المادة  
مف القانكف  1057المادة مف القانكف المدني العراقي، ك  1075مف القانكف المدني السكرم،  800الميبي، 

 .3المدني األردني
تجدر المبلحظة إلى مسألة ىامة كىي أف التشريع الجزائرم عمى غرار التشريعات العربية كاف  

أكثر تنظيما ألحكاـ قسمة الميايأة االتفاقية دكف الميايأة القضائية، ك كاف مف األصكب أف يفصؿ المشرع 
ة، فما أثبتو الكاقع العممي ىك صعكبة الحصكؿ عمى مكافقة  الشركاء الجزائرم في مسألة الميايأة القضائي

بإجماع عمى التيايؤ أصبل سكاء كانت الميايأة مكانية أك زمانية، كما منحو المشرع ىك حؽ الشريؾ في 
                                                 

 .236أحمد خالدم المرجع السابؽ، ص  - 1
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المجكء إلى القضاء لممطالبة بالميايأة في الحالة التي تككف القسمة النيائية قد بدأت إجراءاتيا، غير 
ا مكقؼ القاضي في حالة ما إذا تنازع الشركاء عمى نكع التيايؤ أك عمى التيايؤ أصبل في غياب مكضح

إجراءات القسمة النيائية،  كغياب نص قانكني صريح يمـز الشركاء عمى االنتفاع بالماؿ المشاع  مكانا أك 
ار الشركاء عمى زمانا بأمر مف القاضي يجعؿ األمر متأرجح بيف رفض طمبات المدعى إذا أراد إجب

التيايؤ إذا لـ تتخذ إجراءات القسمة النيائية، كبيف ترؾ السمطة التقديرية لمقاضي إذا ما اتخذت إجراءات 
القسمة النيائية كاختمؼ الشركاء في نكع التيايؤ إلى حيف القسمة النيائية، كىذا في اعتقادم إجحاؼ في 

الحالة التي يتخمؿ فييا الشيكع ما يؤجؿ حؽ طمب حؽ الشريؾ الذم يريد االنتفاع بالماؿ المشاع في 
 القسمة النيائية، كيرفض سائر الشركاء قسمة الماؿ ميايأة. 

ذا كانت القسمة غير منصفة في نظر شريؾ أك بعض الشركاء جاز التظمـ في الحكـ الصادر   كا 
 .1ية كاإلداريةالذم يقضي بالميايأة كذلؾ بمكجب طرؽ الطعف المقررة في قانكف االجراءات المدن

كلدل الفقو اإلسبلمي اختمؼ الفقياء حكؿ جكاز إجبار الشركاء عمى التيايؤ، فذىب الحنفية إلى 
إجازة إجبار الشركاء عمى التيايؤ في الماؿ المشاع كسندىـ في ذلؾ أف الميايأة إنما شرعت الستفاء 

لمنافع في زماف كاحد أك في نصيب مفرز، المنفعة إذا تعذر االتفاؽ عمى االنتفاع بالماؿ، فالميايأة تجمع ا
فتأخذ حكـ القسمة في األعياف، كيبرر الحنفية أيضا أف تعجيؿ قسمة الماؿ المشاع عينا كحرماف الشريؾ 
مف المطالبة باالنتفاع بالماؿ المشاع قضاء في حالة عدـ االتفاؽ فيو ضرر لمشركاء كىك أمر غير 

 .2مرغكب فيو في الشرع اإلسبلمي
صت محمة األحكاـ العدلية ىذه المسألة، كاعتبرت أنو إذا اختمفت المنافع في الماؿ المشترؾ كقد ف 

ذا رفعت دعكييف  فبل يجكز اإلجبار عمييا، أما إذا كانت المنافع متشابية، أجبر الشركاء عمى التيايؤ، كا 
ة النيائية، فكجب أماـ القاض مف الشركاء في الشيكع كطالب البعض بالميايأة كطالب اآلخركف بالقسم

االستجابة ليذا المطمب األخير، ألف بو يتحقؽ عنصريف أساسيف أكليما االستجابة لطمب القسمة كحؽ 
ذا طمب أحد  شرعي، كالثاني ىك إنياء حالة الشيكع كحالة قانكنية مركبة ينجز عنيا العديد مف المشاكؿ، كا 

 لشركاء عمى التيايؤ.الشركاء قسمة الماؿ المشاع الذم ال يقبؿ القسمة أجبر ا
كلـ يحدد المشرع الفرنسي صكر القسمة  التي تيدؼ لبلنتفاع بالماؿ، كلكف الفقو الفرنسي يرل أنو  

إذا كاف بيف الشركاء قاصر غير مرشد كجب أـ تتـ القسمة أماـ القاضي ليراعي مصمحة الشريؾ غير 
 .3المؤىؿ إلجراء القسمة

                                                 
 .129فريحة حسيف، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .231محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ،  - 2

3  - PIERRE VOIRIN, GILLE GOUBEAUX, opt cite p 252. 
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الكية كالشافعية كالحنابمة كاإلمامية كاإلباضية، أنو ال يجكز مف المالمسمميف  كذىب جميكر فقياء  
إجبار الشركاء في قسمة الميايأة ألنيا معاكضة كالبيع، كما أف حؽ الشريؾ في المنفعة عاجؿ، كال يجكز 

ف أتأخيره بغير رضا الشركاء كالديف، كذلؾ عمى خبلؼ قسمة األعياف التي في حقيقتيا إفراز، كما 
في الميايأة كبير كما لك قمت منفعة الماؿ المشاع في نكبة أحد الشركاء، لذا كاف مف احتماؿ الغرر 

 .1األصكب عدـ اإلجبار عمييا
أف المشرع الجزائرم ساير التشريعات  العربية  ألطركحة اما نستخمصو  مف ىذا الفرع مف   

ظيمو أحكاـ قسمة الميايأة في كرسـ عد صكر لقسمة الميايأة  كىك ما يثنى عميو المشرع الجزائرم عند تن
 عينا فأجاز المشرع التيايؤ عمييا  القانكف المدني إذ مف البدييي أف ال تقبؿ كؿ  األمكاؿ الشائعة القسمة

زمانا، كقد ال يتفؽ الشركاء عمى الميايأة ما يدفع البعض بالمجكء إلى القضاء لممطالبة بالميايأة القضائية 
 إلى حيف القسمة النيائية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .229زايد رجب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، ص  - 1
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الثاتي: فطبي  أحكام عسد اجإيجار عمى السسمة الفي يتففع فياا بالمال  المطمب
 .المشاع

أخضع المشرع الجزائرم عمى غرار سائر التشريعات العربية قسمة الميايأة ألحكاـ عقد اإليجار، 
كبالرجكع إلى  لذكر،السالفة ا 735مالـ تتعارض أحكاـ ىذا األخير مع طبيعة القسمة كذلؾ طبقا لممادة 

أحكاـ عقد االيجار اشترط المشرع في عقد اإليجار الشكمية كأف يككف في العقد تاريخ ثابت تحت طائمة 
الكتابة شرط أساسي النعقاد الميايأة، كيرجع ليا األطراؼ لئلثبات أماـ  كعمى ىذا األساس، 1البطبلف

يمتـز الشركاء في قسمة الميايأة بالعديد مف  ك ،2القاضي في حاؿ اختبلفيـ حكؿ طريقة التيايؤ أك المدة
ف قسمة الميايأة بطبيعتيا مؤقتة كحؿ أالحقكؽ كيتحممكف في ذات الكقت العديد مف االلتزامات، كما 

احتياطي مآليا الزكاؿ سكاء كاف انقضاء ىذه القسمة غير إرادم يعكد لظركؼ القسمة، أك يتعمؽ بإرادة 
 يأة. الشركاء في إنياء قسمة الميا

 
 حسو  والفزامات الشركاء في قسمة الماايأة الفرع األول: 

 
يتبادؿ الشركاء في قسمة الميايأة المنافع، فيتنازؿ الشريؾ عف حقو في االنتفاع بالماؿ المشاع في 
نكبة غيره مف الشركاء مقابؿ تنازؿ الشركاء عمى حقيـ في االنتفاع في نكبتو، كىذا التبادؿ في المنافع 

شركاء في مكقؼ يتمتعكف فيو بالعديد مف الحقكؽ مع كجكب احتراميـ لمعديد مف االلتزامات خبلؿ يضع ال
 نكبة كؿ منيـ في الماؿ المشاع.

 
 حسو  الشركاء في  قسمة الماايأة أونا: 
يتمتع الشركاء في قسمة الميايأة بالعديد مف الحقكؽ، فيصكغ  لكؿ شريؾ استعماؿ الماؿ المشاع   

كمف حؽ كؿ شريؾ في قسمة الميايأة أف ال يتعرض لو الشركاء في القسمة أثناء نكبتو، كاستغبللو، 
كمقابؿ ىذه الحقكؽ يتحمؿ الشريؾ في الميايأة العديد مف االلتزامات، أىميا االلتزاـ باستعماؿ المشاع كفقا 

بأعماؿ الصيانة عد مف أجمو كيحافظ عميو ليتمكف غيره مف االنتفاع بو، كيمتـز الشريؾ ألمغرض الذم 
 كتسميمو عند انتياء المدة المقررة في حقو.

 

                                                 
ال كتف باطبل." 467ؽ.ـ.ج المادة  - 1  مكرر:" ينعقد اإليجار كتابة  كيككف لو تاريخ ثابت كا 
 .11، ص 2010لسنة  43ثبات عقد اإليجار، مقاؿ بمجمة الرافديف لمحقكؽ،  العدد تيماء محمكد فكزم، إ - 2
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 الح  في اسفعمال واسفغالل المال المشاع  -1
الميايأة قسمة يتمكف  مف خبلليا كؿ شريؾ  مف االنتفاع بالماؿ المشاع كفقا لمطريقة المحددة  

شخصيا اك بكاسطة غيره باالتفاؽ أك التي رسميا الحكـ القضائي، فيستعمؿ الماؿ المشاع كيستغمو سكاء 
فمك كاف الماؿ المشاع عبارة عف  سكف كقع في نكبة أحد الشركاء لينتفع بو لمدة ثبلثة أشير فجاز لو أف 
يؤجره لمغير  كيستكلى عمى ثماره كال يككنف ممزما بدفع أم ثمف لسائر الشركاء بشرط أف يستعممو 

مف القانكف  491يا، كىذا ما نصت عميو المادة استعماال بالطريقة المتفؽ عمييا أك المحكـك بيا قضائ
مف  579،  كيقابميا في التشريع المصرم نص المادة 1المدني الجزائرم التي نظمت أحكاـ عقد اإليجار

القانكف المدني ك عمى ىذا األساس يحؽ لمشريؾ في الشيكع  باستعماؿ العيف محؿ الميايأة عمى النحك 
عمى اف يختص الشريؾ في قسمة الميايأة بجزء مف قطعة ٍأرض كينتفع المتفؽ عميو، فمك اتفؽ الشركاء 

بيا بزراعتيا أك يؤجرىا لمف يزرعيا فبل يجكز لو أف يبنى عمييا مستكدعا لمتخزيف مثبل، أك أف يككف 
ف كاف ىذا  االتفاؽ عمى أف ينتفع الشريؾ بالسكف محؿ التيايؤ فيحكؿ الشريؾ الشقة إلى عيادة طبية، كا 

 يتطرؽ لو القانكف صراحة إال أنو يستخمص مف مضمكف العقد كظركفو. األمر لـ
فيحؽ لمشريؾ أف يستعمؿ الماؿ المشاع كينتفع بو بحيث ينتفع بع انتفاع  ال يضر بالغير، كأف 
يتحجج الشريؾ في نكبتو في حقو في االنتفاع كيحمؿ العيف المتيايئ عمييا فكؽ طاقتيا، كأف تككف عبارة 

ميا فكؽ ما يمكف أف تستكعبو، أك أف تككف  سفينة فيستعمميا استعماال يجعميا غير قابمة عف شاحنة كيحم
لبلستعماؿ في نكبة غيره، كحؽ االستعماؿ ال يتقيد فقط بمنع االستعماؿ المفرط ك الضار، بؿ حتى 

ف يستكلى أباليجر كالترؾ، فمك كانت العيف المتيايئ عمييا عبارة عف محبلت تجارية اتفؽ الشركاء عمى 
كؿ شريؾ عمى ثمارىا لفترة معينة، فمك قاـ الشريؾ بيجرىا أك غمقيا سيؤدم إلى المساس بمردكدية 
المحبلت، بيجراف الزبائف الذم يشكمكف جزء  مف المحؿ التجارم، كما لك كانت كذلؾ العيف المتيايئ 

عة المصنع كمردكديتو، فحؽ عمييا مصنعا كفي نكبة أحد الشركاء قاـ بغمقو، أك بإىمالو مما سيضر بسم
الشريؾ في االستعماؿ مقيد بحقكؽ سائر الشركاء عمى الماؿ المشاع سيما في الميايأة الزمانية كالتي 

 .2تكرس مبدأ التعاقب عمى الماؿ المشاع
ك مكانية الحؽ في استعماؿ أكلدل الفقو اإلسبلمي  يممؾ كؿ شريؾ في الميايأة زمانية كانت  

ففي الميايأة المكانية قيد الفقو االسبلمي  ف يتـ ذلؾ عمى الكجو المشرع، أمييا شريطة العيف المتيايئ ع

                                                 
:" يمتـز المستأجر بأف يستعمؿ العيف المؤجرة حسبما كقع االتفاؽ عميو، فإف لـ يكف ىناؾ اتفاؽ   491ؽ.ـ.ج المادة - 1

 كجب عمى المستأجر أف يستعمؿ  العيف المؤجرة بحسب ما أعدت لو."
 .221اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  حمدم محمد - 2
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االستغبلؿ بشرطيف، يتمثؿ الشرط األكؿ في عدـ تناقض كتنافي استغبلؿ الماؿ كطبيعة العقد، أما الشرط 
 الثاني مفاده أف يتـ ىذا االستغبلؿ عمى الكجو المشركع.

 يممؾ الشريؾ في الشيكع إال حؽ استعماؿ الماؿ دكف حؽ استغبللو أما في الميايأة الزمانية فبل
كذلؾ باتفاؽ الحنفية، ىذا ما لـ يشترط الشركاء حؽ االستغبلؿ في الميايأة، أما اذا اشترطكا االستغبلؿ 
فيذا محؿ جدؿ لدل الحنفية، فيرل البعض مف الحنفية  أف في أنو إذا اشترط الشركاء االستغبلؿ فبل  

ف الميايأة الزمانية بمعنى اإلعارة كالعارية ال تؤجر، بينما ذىب البعض اآلخر إلى أنو يـ ذلؾ أليجكز ل
يجكز التيايؤ في الدار الكاحدة عمى السكف كالغمة،  كيرل غي ىذا الصدد  األستاذ حمدم محمد اسماعيؿ 

ز لكؿ المتيايئيف في سمطح في ىذا الصدد  أف الرأم الثاني مف الحنفية ىك األقرب إلى الصكاب فيجك 
 القسمة حيف تحيف نكبة كؿ منيـ  اف يستغمكا الماؿ المشاع إذا اشترطكا ذلؾ.

أما بالنسبة لممالكية فأجازكا  حؽ االستعماؿ في الميايأة الزمانية كالمكانية، أما حؽ االستغبلؿ  
ككانت العيف محؿ االنتفاع  فيفرقكف بيف الميايأة الزمانية كالمكانية، فإذا كاف التيايؤ عمى أساس الزمف

منقكؿ كأف تككف دابة أك سيارة، فبل يجكز استغبلليا الحتماؿ الغرر فقد تؤتي فكائد كثيرة في نكبة أحدىـ 
كال يحدث ذلؾ في نكبة اآلخر، أما إذا كانت الميايأة الزمانية في العقار فيجكز التيايؤ عمى االستعماؿ 

يأة يسيرة أك كثيرة، أما إذا كانت الميايأة مكانية فبل يجكز التيايؤ كاالستغبلؿ منيا سكاء كانت مدة الميا
فييا عمى سبيؿ االستغبلؿ  مخافة لمغرر فبل يجكز كراءىا مثبل ك االغتبلؿ منيا، كىذا عمى خبلؼ 
 الشافعية كالحنابمة  الذيف يركف جكاز استعماؿ العيف المتيايئ عمييا كاستغبلليا، زمانية كانت أك مكانية.

 
 
 الح  في الضمان  -2

يحؽ لكؿ شريؾ في الشيكع حيف تحيف نكبتو أف يضمف لو سائر الشركاء عدـ التعرض لو في 
الماؿ الذم يحكزه لتحقيؽ الغرض مف االنتفاع حسب االتفاؽ  الذم تراضى عميو جميع الشركاء، كيضمف 

 الشركاء في القسمة العيكب الخفية التي يتضمنيا الماؿ محؿ االنتفاع.
 
 ح  في ضمان عدم الفعرض ال  - أ
لزاـ الشركاء بتسميـ العيف المتيايئ عمييا لمشريؾ المنتفع، عمييـ اف يمكنكه مف حؽ إإضافة إلى  

في االنتفاع اليادئ بكامؿ العيف كذلؾ بعدـ التعرض لو في حيازتو كتدخميـ في كيفية انتفاعو بالماؿ 
كؿ فعؿ يبدؿ مف الشركاء أك مف أحدىـ كيعكر  المشاع، مالـ يخالؼ عقد الميايأة، فيككف محؿ مسائمة
 انتفاع الشريؾ بالعيف في نكبتو كيحكؿ دكف انتفاعو بيا.
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كعمى ىذا األساس يعرؼ فقياء القانكف بأف الضماف بعد التعرض  ىك امتناع الشركاء عف كؿ ما  
ا ىك حؽ لمشريؾ يؤدم إلى حرماف الشريؾ المتيايئ مف االنتفاع بالماؿ المشاع كميا أك جزئيا، كىذ

المتيايئ كالتزاـ عمى عاتؽ سائر الشركاء بعدـ تعكير صفك االنتفاع بالماؿ المشاع، كبالرجكع إلى 
نصكص القانكف المدني، نجد أف المشرع الجزائرم تعرض إلى مسألة تعرض المؤجر لممستأجر في المادة 

ـك عندما ينازع الغير في الماؿ ، ك نص عمى أف حؽ المستأجر في الضماف يق1مف القانكف المدني 487
 المشاع كيدعي حقا عمى العيف، كىذا ما نستخمصو بمفيـك المخالفة مف نص المادة السالفة الذكر.

بؿ كالـز المشرع الجزائرم الشريؾ المتيايئ مف إخطار الشركاء بالدعكل التي يرفعا الغير عمى  
كيككف لو الحؽ في فسخ الميايأة إذا تسبب  الغير العيف لينازعو فييا، كلو أف يطمب إخراجو مف الخصاـ، 

 .2بدعكاه في حرماف المتيايئ مف االنتفاع بالماؿ جزئيا أك كميا أضافة إلى حقو في المطالبة بالتعكيض
كحؽ الشريؾ في الضماف تعرض لو المشرع المصرم كىك بصدد تنظيمو لعقد اإليجار في  المكاد  
مف  نفس القانكف يحؽ لمشريؾ المتيايئ  571كطبقا ألحكاـ المادة مف القانكف المدني،  575إلى  571

اف يضمف لو سائر الشركاء عدـ التعرض في العيف خبلؿ نكبتو، كىذا ما كرسو القضاء المصرم في 
، كالتعرض الذم يصدر مف الشركاء في قسمة الميايأة قد يككف 14/16/2004بتاريخ  2815قضية رقـ 

 مادم أك قانكني.
التعرض ماديا حينما يقـك الشركاء بأفعاؿ مادية محضة لمحيمكلة دكف تمكيف الشريؾ مف فيككف  

االنتفاع السميـ بالماؿ، أك حرمانو مف إحدل فكائد العيف المتيايئ عمييا سكاء كانت تمؾ الفائدة مادية أك 
يايأة، اك بمنع الشريؾ معنكية، كأف يقـك الشركاء بتعديؿ كجو االنتفاع الذم تـ رسمو حيف االتفاؽ عمى الم

في نكبتو مف استعماؿ إحدل أجزاء العيف الشائعة التي تمكف مف االنتفاع بو، كغمؽ الباب الرئيسي أك 
 المدخؿ المؤدم إلى السكف محؿ الميايأة.

أما التعرض القانكني فيتحقؽ حينما يدعي أحد الشركاء حقا عمى العيف المتيايئ عمييا، كذلؾ مف  
اع المتيايئ عمييا، كمثاؿ ذلؾ أف يتعمؽ الماؿ المشاع بقطعة أرض زراعية تـ اقتساميا  أجؿ تعطيؿ انتف

                                                 
المعدلة:" ال يضمف المؤجر لممستأجر التعرض المادم الصادر مف الغير الذم ال يدعي حقا عمى  487ؽ.ـ.ج المادة   1

العيف المؤجرة، كلممستأجر أف يطالب شخصيا المتعرض بالتعكيض عف الضرر الذم لحقو، كلو أف يمارس ضده كؿ  
 دعاكل الحيازة."

المعدلة:"  يتعيف عمى المستأجر إخطار المؤجر  بالدعكل المرفكعة مف الغير الذم يدعي حقا  484ؽ.ـ.ج المادة  - 2
عمى العيف المؤجرة يتعارض كمع المستأجر ك مطالبتو بالضماف، كفي ىذه الحالة يمكف لممستأجر أف يطمب إخراجو مف 

 الخصاـ.
مف االنتفاع بالشيء المستأجر كميا أك جزئيا، جاز لو طمب  فسخ اإليجار    إذا ترتب عمى ىذه الدعكل حرماف المستأجر 

 أك إنقاص بدؿ اإليجار دكف اإلخبلؿ بحقو في التعكيض."
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ميايأة مكانية كيدعي أحد الشركاء ضد الشريؾ اآلخر بأف لو حؽ االرتفاع عمى األرض التي يحكزىا 
شريؾ انتفاعا لمصمحة األرض المجاكرة، كليتحقؽ الضماف ال بد أف بتعرض الشركاء أك أحدىـ فعميا لم

المتيايئ سكاء كاف ذلؾ التعرض شخصيا أك قانكنيا أما مجرد التيديد فبل يحؽ ألف يككف محبل لمضماف، 
كيشترط لتحقؽ الضماف  في عدـ التعرض، اف يصدر التعرض مف أحد الشركاء أك مف أحد أتباعيـ 

قاىرة تسببت في كأكالدىـ أك ككبلئيـ، فإذا صدر الفعؿ المكجب لضماف التعرض مف سبب أجنبي كقكة 
ضياع بعض الماؿ المتيايئ عميو، ففي ىذه الحالة ال تطبؽ قكاعد الضماف بؿ القكاعد المتعمقة بتبعة 

 اليبلؾ.
كمف الشركط البلزمة لتحقؽ حؽ الضماف لمشريؾ المتيايئ كالتزاـ سائر الشركاء بو، أف يتسبب  

كف تدخؿ الشركاء في العيف الشائعة غير التعرض باإلخبلؿ باالنتفاع بالعيف المتيايئ عمييا، كأف يك
مشركع، فإذا تدخؿ الشركاء في العيف المتيايئ عمييا إلجراء أعماؿ الصيانة مثبل أك اإلصبلحات 
الضركرية لمسكف محؿ الميايأة مخافة  ىبلكو فبل يحؽ لمشريؾ أف يتحجج بحقو بضماف عدـ تعرض 

 الشركاء في انتفاعو بالماؿ المشاع.
ؾ إذا تـ التعرض لو أف يطالب إما بالتنفيذ العيني كفقا لمقكاعد العامة أك المطالبة كيجكز لمشري 

بالتعكيض أك أف يطمب فسخ الميايأة إذا كانت اتفاقية، فيككف التنفيذ العيني بالحكـ بإجبار الشريؾ 
إزالتيا، المتعرض عمى عدـ التعرض، فإذا أقاـ منشأة تحكؿ دكف حؽ الشريؾ في االنتفاع لو أف يطمب ب

أك أف يطمب عدـ منع كصكؿ المياه إلى األرض التي ينتفع بيا الشريؾ، اك عدـ غمؽ المدخؿ الرئيسي 
 لمسكف محؿ القسمة.

كيحؽ لمشريؽ كفقا لمقكاعد العامة المطالبة بالتعكيض إذا تسبب لو تعرض الشريؾ في ضرر، 
ا يربط الشريؾ المتيايئ كسائر الشركاء كأساس التعكيض ىنا ىك قياـ المسؤكلية العقدية عمى أساس أف م

ىك عقد الميايأة، كيككف لمقاضي السمطة التقديرية فيمي تحديد ىذا التعكيض بالنظر إلى جسامة 
 .1الضرر
مف القانكف  487ما إذا كاف التعرض صادر مف غير الشركاء في الميايأة، فباستقراء نص المادة أ

لقانكني كالمادم، فإذا كاف تعرض الغير قانكنيا، فيككف حؽ المدني، يجب التفريؽ بيف نكعي التعرض ا
 الشريؾ قائما مقابؿ التزاـ الشركاء في ضماف التعرض القانكني الصادر مف الغير.

مف القانكف المدني، كيرل  572كىك نفس المكقؼ الذم تبناه المشرع المصرم في نص المادة  
إذا كاف تعرض الغير في الميايأة قانكنيا ىك طبيعة  جانب مف الفقو أف  مرجعية حؽ الشريؾ في الضماف

التعرض، كىك الحؽ الذم يدعي بو الغير، كأبطؿ المشرع الجزائرم كؿ اتفاؽ بيف الشركاء المتيايئيف 
                                                 

 .206حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 1
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يرمي إلى إعفاء أك التحديد مف الضماف بسبب التعرض القانكني كىك ما نص عميو في الفقرة األكلى مف 
 .1دني الجزائرم ألنو قرينة عمى سكء نية الشكاء في الميايأةمف القانكف الم 490المادة

ذا كاف تعرض الغير في قسمة الميايأة ماديا فبل يضمف الشركاء العرض الصادر مف الغير كىك   كا 
مف التقنيف المدني الجزائرم، كىك نفس المكقؼ الذم تبناه المشرع المصرم في  487مضمكف المادة 

مدني، كعمى خبلؼ التعرض القانكني، ال يستند الغير المتعرض إلى حؽ مف القانكف ال 575المادة 
معيف، فبل يعدك أف يككف مجرد أفعاؿ مادية يقـك بيا ليحكؿ دكف  حؽ التشريع في االنتفاع بالماؿ، ك ال 

 .2يصكغ لمشريؾ الذم تـ التعرض لو إال أف يدفع التعرض بالكسائؿ القانكنية منيا دعاكل الحيازة
 

 في ضمان العيوب الخفيةالح     - ب
إف استبلـ الشريؾ لمجزء محؿ الميايأة يككف دائما محؿ فرضيف، فقد يككف صالحا لبلنتفاع، كما  

يمكف أف تتخممو عيكب أك نقائص تحكؿ مف االنتفاع بو، مما يستكجب قياـ الضماف  في نكبة الشريؾ 
المعدلة،  488ئرم صراحة في نص المادة المتيايئ كالتزاـ الشركاء بو، كىذا ما نص عميو المشرع الجزا

كالتي ألزمت الشركاء في الشيكع اف يضمنكا لمشريؾ المتيايئ العيكب الخفية كاستثنت مف الضماف العيكب 
، كأف  يتـ تسميـ الحقؿ الذم بو أشجار إلى الشريؾ 3الخفيفة أك التي جرل العرؼ عمى التسامح فييا

ء سممكا الدار لمشريؾ دكف دىنيا، أما إذا كاف العيب جسيما  أك لـ المتيايئ دكف تقميميا، أك أف الشركا
تتكفر الصفة التي تعيد بيا الشركاء في الماؿ، كأف تككف في المثاؿ السابؽ األرض غير صالحة لمزراعة 
لكجكد الرطكبة الزائدة، اك أف البيت الذم كقع في نصيب الشريؾ في الميايأة المكانية، آيؿ لمسقكط بسبب 

اشة البناء، ففي ىذه الحالة يحؽ لمشريؾ المتيايئ المطالبة بالضماف لمعيكب الخفية، ك يشترط في ىش

                                                 
 القانكني." :" يبطؿ كؿ اتفاؽ يتضمف اإلعفاء أك التحديد مف الضماف بسبب التعرض490/1ؽ.ـ.ج المادة  - 1
دعاكل الحيازة، دعاكل ترمي لحماية الحؽ العيني العقارم في مكاجية الشخص الذم يعتدم عمييا، فالحائز ال يطالب  - 2

ف كاف ال يممؾ في  حيازتو العنصر المعنكم، كلكنو يممؾ العنصر  بأصؿ الحؽ بؿ يحميو، فالشريؾ في قسمة الميايأة كا 
فع دعكل مف دعاكل الحيازة، عف ىذا التعريؼ أنظر ميسكف زىكيف، مذكرة مقدمة لنيؿ المادم، كال يكجد ما يمنعو مف ر 

شيادة الماجستير، بعنكاف اكتساب الممكية العقارية عف طريؽ الحيازة، قسـ القانكف الخاص، تخصص القانكف العقارم، كمية 
 . 19، ص 2007الحقكؽ ، جامعة اإلخكة منتكرم، قسنطينة، تمت مناقشتيا في 

:" يضمف المؤجر باستثناء العيكب التي جرل العرؼ عمى التسامح فييا، كؿ ما يكجد بالعيف 488ؽ.ـ.ج المادة  - 3
 المؤجرة مف عيكب تحكؿ دكف استعماليا أك تنقص مف ىذا االستعماؿ نقصا محسكسا، ما لـ يكجد اتفاؽ عمى خبلؼ ذلؾ.

 كيككف كذلؾ مسؤكال عف الصفات التي تعيد بيا صراحة. 
 غير أف المؤجر ال يضمف العيكب التي أعمـ بيا المستأجر أك كاف يعمـ بيا ىذا األخير كقت التعاقد." 
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العيب ليككف محبل لمضماف أف يككف مؤثرا كأف يككف ظاىرا، فمك كاف الشريؾ عالما بالعيب اك اف 
 اف العيكب الخفية.الشركاء قد أعممكا الشريؾ بالعيب قبؿ إبراـ عقد الميايأة فبل يحؽ لو المطالبة بضم

كيترتب عمى تحقؽ شركط الضماف في الميايأة لمعيكب الخفية أف لمشريؾ المتيايئ حؽ طمب  
، ك في 1إصبلح الضرر إذا كاف قابؿ لئلصبلح عمى نفقة سائر الشركاء أك  طمب فسخ عقد الميايأة

في أك يخفؼ مف الضماف مقابؿ ذلؾ يقع باطؿ كؿ بند أك اتفاؽ يضمنو الشركاء في عقد الميايأة ما يع
 .2لمعيكب الخفية إذا أخفكىا عف الشريؾ

مف القانكف المدني، حينما ألـز  576كىك نفس المكقؼ الذم نيجو المشرع المصرم  في المادة  
الشركاء في الميايأة بالضماف لكؿ ما يحكؿ دكف االنتفاع بالماؿ المشاع، كاستثنى عمى غرار نظيره 

رل العرؼ عمى التسامح فييا، كالمشرع المصرم لـ يعرؼ العيب الخفي عمى الجزائرم العيكب التي ج
غرار التشريع الجزائرم، كلكف محكمة النقض المصرية اجتيدت كعرفت العيب الخفي عمى أنو آفة طارئة 

، كعمى غرار المشرع الجزائرم  قرر المشرع المصرم لمشريؾ حؽ 3التي تخمكا منيا الفطرة السميمة لمشيء
ذا كانت 577لبة بإجراء اإلصبلحات لمماؿ  محؿ الميايأة عمى نفقة الشركاء كفقا لنص المادة المطا ، كا 

اإلصبلحات باىظة أك غير ممكنة، فجاز لمشريؾ المتيايئ أف يطمب فسخ القسمة، كيجكز لمشركاء في 
ـ القسمة أك أنو مقابؿ ذلؾ دفع الفسخ أك إجراء اإلصبلحات إذا أثبتكا  أف العيب كاف مكجكدا كقت إبرا

 .4طرأ بعد إجرائيا
برم جانب مف الفقو اإلسبلمي بأنو ال مجاؿ لمضماف إذا  حدث بالعيف نفص بسبب االستعماؿ  

المتداكؿ، كىك ما ذىب إليو الشافعية، كما ذىب إليو كذلؾ المالكية الذيف شبيكا الميايأة باإلجارة، فيككف 
 المتيايئ غير ضامف كالمستأجر.

مة فرجحكا الضماف ألف الميايأة عندىـ كالعارية إذ يككف الشركاء ضامنيف لمماؿ إذا ترتب أما الحناب
 .5عمى استعمالو المتكرر نقص في نكبة أحدىـ

 

                                                 
:" إذا كجد بالعيف المؤجرة عيب يتحقؽ معو الضماف، يجكز لممستأجر حسب الحالة أف يطمب فسخ 489ؽ.ـ.ج المادة  - 1

أك اف يقـك ىك بإصبلحو عمى نفقة المؤجر إذا كاف  اإليجار أك إنقاص بدؿ اإليجار. كلو كذلؾ أف يطمب إصبلح العيب
 اإلصبلح ال يشكؿ نفقة باىظة عمى المؤجر."

 :" كيبطؿ كؿ اتفاؽ يتضمف اإلعفاء أك التخفيؼ مف ضماف العيكب إذا أخفاىا المؤجر غشا."490/2ؽ.ـ.ج المادة  - 2
 .212حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .219، ص نفس المرجع  - 4
 .258محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص  - 5
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 : الفزامات الشركاء في قسمة الماايأةثاتيا
مقابؿ الحقكؽ المقررة في قسمة الميايأة يتحمؿ الشركاء عدة التزامات، منيا االلتزاـ بحسف في 

استعماؿ الماؿ كتسميمو لمشريؾ المتيايئ كالمحافظة عميو سيما في الميايأة الزمانية ألنيا تقـك عمى أساس 
شاع كاف يسممكه في التناكب، كما يجب عمى الشركاء أف يقكمكا بأعماؿ الصيانة الضركرية لمماؿ الم

 الكقت المتفؽ عميو ما لـ يقرركا تجديد قسمة الميايأة لمدة اخرل.
 
 انالفزام  بفسميم المال المشاع والمحافظة عميه  -1
يجب عمى الشركاء في قسمة الميايأة أف يسممكا الماؿ محؿ الميايأة إلى الشريؾ المتيايئ،  كذلؾ  

عبلـ الشريؾ المتيايئ بيذا مف خبلؿ كضع الماؿ تحت تصرؼ الشريؾ كتمكي نو مف االنتفاع بع كا 
ذا لـ يتـ تحديده في االتفاؽ  يتـ االنتفاع حسب  الكضع، كانتفاع الشريؾ يرجع إلى اتفاؽ الشركاء، كا 
طبيعة العيف فإذا كانت شقة كجب تسميميا لمشريؾ لينتفع بيا كلك كانت قارب صيد كاف لمشريؾ اف 

ذا كانت أ رض زراعية كاف لو أف يزرعيا، كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم في يستعمميا لمصيّد، كا 
مف القانكف المدني المصرم، ىذا الخير الذم  562، كيقابميا نص المادة 1مف القانكف المدني 476المادة 

 ألـز بدكره عمى غرار التشريع الجزائرم تسميـ العيف محؿ الميايأة في حالة تسمح االنتفاع بيا.
ميـ الماؿ المشاع ممحقاتو التي تساعد في االنتفاع بع فإذا كاف باألرض الزراعية محؿ كيشمؿ تس 

الميايأة  آالت لمزرع كالحصد كجب عمى الشركاء تمكيف الشريؾ منيا لتسييؿ انتفاعو بالماؿ، فإذا كاف  
د المرتبطة قارب الصيد مممككا عمى الشيكع  كاف عمى الشركاء تمكيف الشريؾ المتيايئ مف معدات الصي

 بالقارب كالتي تسيؿ االنتفاع بالماؿ المشاع نظرا لمغرض الذم أعد لو.
ف يتـ التسميـ بناء عمى محضر يكقع األطراؼ كيككف ىذا أكيرل جانب مف الفقو أنو يجكز  

المحظر كاجبا إلى اشترط في الميايأة، كيتـ تحرير في ىذا المحضر عممية تسميـ الماؿ لممتيايئ كاستبلـ 
ا األخير لمعيف، كما يتضمف بالتفصيؿ حالة العيف محؿ التسميـ كيككف ىذا المحضر حجة عمى ىذ

الشركاء إذا ما ثار نزاع بييـ حكؿ مسألة تتعمؽ بالعيف محؿ الميايأة،  كتسميـ الشريؾ لمعيف محؿ الميايأة 

                                                 
المعدلة: " يمتـز المؤجر بتسميـ العيف المؤجرة في حالة تصمح لبلستعماؿ المعد ليا تبعا  التفاؽ  476ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 الطرفيف.
 تتـ معاينة األماكف كجاىيا بمكجب محضر أك بياف كصفي يمحؽ بعقد اإليجار. 
انو إذا تـ تسميـ العيف المؤجرة بدكف محضر أك بياف كصفي ، يفترض في المستأجر أنو تسمميا في حالة حسنة ما لـ  غير 

 يثبت العكس."
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ذا رفض الشريؾ المتيايئ التكقيع جاز المجكء إلى القضاء، ليتكلى  ال يمنع مف إجراء المحضر الحقا كا 
 ىذا األخير عممية جرد الماؿ المشاع.

كقد تككف طبيعة الماؿ تحتاج إلى جرد دكف حاجة إلى طمب الشركاء، كما لك كاف الماؿ المشاع  
عبارة عف عتاد فبلحي أك عدة محبلت تجارية تختمؼ مكاقعيا كأحكاليا كمشتمبلتيا،   كتعكد مصاريؼ 

شركاء، فإذا لـ يكجد فيتحمميا الشركاء الف المحضر يحقؽ مصمحة الجميع، محضر التسميـ إلى اتفاؽ ال
 ذا لـ يتـ إعداد محضر يعبر ككأف الشريؾ قد تسمـ الماؿ في حالة حسنة ما لـ يثبت العكس.ا  ك 

ذا لـ يتـ تحديدىما يرجع األمر  كيتـ تسميـ العيف المتيايئ عمييا في المكاف كالزماف المتفؽ عميو كا 
ذا لي يحدد االتفاؽ اك لـ يكجد عرؼ يقضي بتحديد مكاف كزماف تسميـ العيف إلى العرؼ  المعمكؿ بو، كا 

 كاف ذلؾ كقت ابراـ عقد الميايأة.
ذا أخؿ الشركاء بالتزاميـ بتسميـ العيف أك قامكا بتسميـ الماؿ دكف ممحقاتو،   ك أنيـ قامكا بتسميـ أكا 

يؾ المتيايئ أف يطمب حسب الحالة إذا بإجبار الشركاء الماؿ في حالة ال تصمح لبلنتفاع بيا، كاف لمشر 
ك بفسخ عقد الميايأة، كلو أف يطمب التعكيض  إذا تضرر مف جراء أقضائيا بتسميـ الماؿ محؿ الميايأة، 

،  غير أف االستجابة لطمب الفسخ تككف مرىكنة بإخبلؿ الشركاء فمك 1عدـ تسميـ العيف المتيايئ عمييا
يـ العيف كلـ يتضرر الشريؾ مف ذلؾ أك تأخر الشركاء في تسميـ ممحقات العيف تأخر الشركاء في تسم

كاف لمقاضي أف يصرؼ النظر عف طمب الفسخ أما إذا كاف اخبلؿ الشركاء جسيما كعدـ التسميـ الماؿ، 
 أك أثبت الشريؾ أف إخبلؿ الشركاء بيذا االلتزاـ ترتب عنو تفكيت المنفعة التي قصدىا الشريؾ المتيايئ

 مف عقد الميايأة، جاز لمقاضي اف يحكـ بالفسخ. 
ف يحافظ عمى العيف الشائعة كذلؾ استنادا إلى أكما يجب عمى الشريؾ المنتفع في قسمة الميايأة 

مف  582، كالذم يقابمو في التشريع المصرم نص المادة2مف القانكف المدني الجزائرم 495نص المادة 
تيايئ  عمى الماؿ المشاع عناية الرجؿ العادم، فيككف ممزما بالحرص القانكف المدني، كتشككف عناية الم

كاالعتناء بالعيف المؤجرة، كيككف قد نفذ التزامو متى أثبت أنو بذؿ العناية المطمكبة، كترجع في تقدير ىذه 
ى مثمة المحافظة عمأاألخيرة إلى السمطة التقديرية لمقاضي بالنظر إلى ظركؼ الميايأة كأحكاليا، كمف 

ذا كاف الشيكع  الماؿ المشاع منع  تسربات أنابيب المياه كالصرؼ الصحي التي قد تسبب ىشاشة البناء، كا 

                                                 
المعدلة:"  إذا سممت العيف المؤجرة في حالة ال تككف فييا صالحة لبلستعماؿ الذم أجريت مف  477ؽ.ـ.ج المادة   - 1

قص معتبر،  جاز لممستأجر اف يطمب  فسخ اإليجار اك إنقاص بدؿ اإليجار بقدر ما أجمو اك طرأ عمى ىذا االستعماؿ ن
 نقص مف االستعماؿ مع التعكيض، عف الضرر في الحالتيف إف اقتضى األمر ذلؾ."

 :"  يجب عمى المستأجر أف يعتني بالعيف المؤجرة كأف يحافظ عمييا مثمما يبذلو الرجؿ العادم.495ؽ.ـ.ج المادة  - 2
 مسؤكؿ عما يمحؽ العيف أثناء انتفاعو بيا مف فساد أك ىبلؾ غير ناشئ عف استعماليا استعماال عاديا." كىك 
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في أرض زراعية عمى المتيايئ أف يريح التربة كأف ال يزرعيا مرات متتالية لكي ال  يضر بالتربة كيقكـ 
 بأعماؿ الزراعة كفقا ألصكليا.

المشاع مسؤكلية المتيايئ عف تصرفات غيره في الماؿ  كيدخؿ في التزاـ المحافظة عمى الماؿ 
الذم ينتفع بو، فيسأؿ عف كؿ تقصير تسبب بو زكج المتيايئ أك أبنائو أك عمالو ككؿ مف يعممكف تحت 
إشرافو، كطبيعة مسؤكلية الشريؾ في الماؿ ىي مسؤكلية عقدية ال تقصيرية بالرغـ مف أف األفعاؿ التي قاـ 

خبلؿ المتيايئ بالماؿ يعد إخبلؿ بعقد إف أ تربط المتيايئ بأية عبلقة تعاقدية، إال بو الغير في الماؿ ال
الميايأة، كيككف مف حؽ الشركاء إجبار الشريؾ إلصبلح العيف المتيايئ عمييا في حالة الضرر، كليـ  

 الحؽ في طمب الفسخ كالتعريض.
ايئيف بكؿ المسائؿ التي يجب كمف أعماؿ المحافظة عمى الماؿ المشاع إخطار الشركاء المتي 

إخطارىـ بيا، كما لك تطمب األمر بإصبلحات مستعجمة، اك اعتدل شخص عمى الماؿ محؿ القسمة 
ف يتخذ شكؿ معينا فقد يتـ بكافة الطرؽ أ، ك لـ يشترط القانكف  في اإلخطار 1محاكال غصبو أك اتبلفو

 كيبقى عمى المتيايئ عبء إثبات اإلخطار.
يايئ بسبب عدـ قيامو أك تأخره باإلخطار، كأف يقـك الغير أك تتمؼ العيف مف تمقاء كاذا تسبب المت 

نفسيا اك اكتساب الغير العيف المتيايئ عمييا عف طريؽ الحيازة مثبل، جاز لمشركاء المشتاعيف المطالبة 
المتيايئ  بالتعكيض عف الضرر الذم تسبب فيو الشريؾ المتيايئ، كما يجكز التشديد في مسؤكلية الشريؾ

 أك التخفيؼ فييا إذا اتفؽ الشركاء عمى ذلؾ.
كحث الفقو االسبلمي عمى كاجب المحافظة عمى الماؿ المشاع، فألـز المتيايئ رد الماؿ عمى  

الحالة التي كاف عمييا عند االستبلـ، فبل يجكز لو أف يحدث تغييرات في الماؿ، كما لك كاف منزال كأحدث 
 .2ناءأبكاب بو أك أنقص مف الب

 
 انالفزام بصياتة المال المشاع ورده -2

يمتـز الشركاء في قسمة الميايأة بصيانة الماؿ المشاع محؿ قسمة الميايأة كذلؾ قبؿ تسميمو لمشريؾ 
المتيايئ أما بعد تسميمو يصبح حؽ لمشركاء في التدخؿ في حيازة الشريؾ كقياـ باإلصبلحات الضركرية 

لقبكؿ ىذا التدخؿ في الحيازة إلجراء اإلصبلحات بشتى أنكاعيا بسيطة كالتزاـ مف قبؿ الشريؾ المتيايئ 

                                                 
المعدلة:" يجب عمى المستأجر اف يخبر فكرا، المؤجر بكؿ أمر  يستكجب تدخمو كأف تحتاج العيف  497ؽ.ـ.ج المادة - 1

 تصاب عمييا، أك يتعدل الغير بالتعرض، أك اإلضرار بيا."المؤجرة إلى ترميمات مستعجمة أك يظير عيب فييا  أك يقع اغ
 .257محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص  - 2
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كانت أـ ضركرية، ليظؿ الماؿ المشاع صالح لمتيايؤ عميو، كتمكيف الشركاء المنتفعيف مف االنتفاع الكامؿ 
 بالماؿ.
كصيانة العيف المؤجرة يشمؿ عمى إجراء اإلصبلحات الضركرية، كيتـ تحديد ما إذا كانت  
عماؿ أات ضركرية اـ ال كفقا لما جرل عميو العرؼ كالعادات، كتطرؽ المشرع الجزائرم إلى اإلصبلح

، كىك نفس 1مف القانكف المدني الجزائرم 479الصيانة حيف تنظيمو ألحكاـ عقد اإليجار بنص المادة 
انكف مف القانكف المدني، كعرؼ بعض شراح الق 567المكقؼ الذم تبناه المشرع المصرم في نص المادة

اإلصبلحات الضركرية عمى أنيا تمؾ اإلصبلحات التي تككف الزمة النتفاع المتيايئ،   كال تككف لمجرد 
تحسيف مظير العيف المتيايئ عمييا اك تجميميا، سكاء كانت الزمة لك غير الزمة، كال يشترط في أف 

 يككف الدافع مف كرائيا حفظ الماؿ مف اليبلؾ.
يؼ اإلصبلحات الضركرية ألنيا تعكد بالنفع عمى الجميع، كمثاؿ ذلؾ كيتحمؿ جميع الشركاء تكال 

ذا  امتنع  تصدع البنايات أك تشقؽ األسقؼ نتيجة الرطكبة، أك ىشاشة حاجز السمـ نتيجة قدمو، كا 
الشركاء عف إجراء االصبلحات الضركرية كاف لمشريؾ المتيايئ أف يكجو لسائر الشركاء إعذار، كما 

 480ف يطمب فسخ عقد الميايأة  كالمطالبة بالتعكيض كذلؾ كفقا ألحكاـ المادة أفع يجكز لمشريؾ المنت
ذا  تطمبت الترميمات تدخؿ عاجؿ كاف لمشريؾ اف يجرييا عمى حساب 2مف القانكف المدني الجزائرم ، كا 
 .3الشركاء في قسمة الميايأة

يؾ سائر الشركاء مف التدخؿ الشركاء في  صيانة الماؿ المشاع، ال يجكز لمشر  التزاـكفي مقابؿ  
ذا كاف في ىذا التدخؿ إنقاص مف منفعة الماؿ المشاع  في حيازتو لمماؿ إلجراء اإلصبلحات الضركرية، كا 

                                                 
 المعدلة:" يمتـز المؤجر بصيانة العيف المؤجرة لتبقى عمى الحالة التي كانت عمييا كقت التسميـ. 479ؽ.ـ.ج المادة - 1
 ناء مدة اإليجار، دكف الترميمات الخاصة بالمستأجر.كيجب عميو اف يقـك بالترميمات الضركرية أث 

كيتعيف عميو أف يقـك ال سيما  باألعماؿ البلزمة لؤلسطح مف تحصيص كأعماؿ تنظيؼ لآلبار ككما يتعيف عميو صينة 
 كتفريغ المراحيض كقنكات تصريؼ المياه.

 رة."يتحمؿ المؤجر الرسـك كالضرائب كغيرىا مف التكاليؼ المثقمة لمعيف المؤج
 
المعدلة:"  في حالة عدـ تنفيذ المؤجر التزامو بالصيانة كبعد إعذاره بمكجب محرر غير قضائي،  480ؽ.ـ.ج المادة  - 2

 يجكز لممستأجر المطالبة بفسخ العقد أك إنقاص بدؿ اإليجار، دكف اإلخبلؿ بحقو في التعكيض.
 حساب المعني بيا."إذا كانت الترميمات مستعجمة، جاز لممستأجر أف يقـك بيا عمى 

 .262محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص  - 3
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كمف لو أف  يطمب الفسخ كلكف حقو في ىذا األخير يسقط إذا بقي في العيف المؤجرة بعد تماـ الترميمات 
 .4821كىذا ما نص عميو المشرع في المادة 

ما في ما يتعمؽ باإلصبلحات البسيطة أك الثانكية فيرل جانب مف الفقو القانكني أنيا تقع عمى أ  
مف القانكف  582عاتؽ الشريؾ المتيايئ، كىك المكقؼ الذم تبناه المشرع المصرم صراحة في نص المادة
يرة مف الفقرة الثانية المدني، أما في التشريع الجزائرم  فنستخمص حكـ الترميمات البسيطة مف العبارة األخ

دكف الترميمات الخاصة بالمستأجر..." كىك ما أشار إليو  السالفة الذكر حينما نص "... 479مف المادة 
، كالعمة في تحميؿ الشريؾ المتيايئ باإلصبلحات البسيطة، ىك 2مف نفس القانكف 494كذلؾ في المادة 

تدعكا إلى إصبلحيا لتمكيف الشريؾ المتيايئ أنو عمى خبلؼ االصبلحات الضركرية التي تككف الحاجة 
مف االنتفاع الكامؿ بالعيف الشائعة، العبرة في االصبلحات البسيطة تككف الضركرة في إجرائيا مف عمؿ 

 الشريؾ المتيايئ، كألنو يككف ىك المستعمؿ الخاص بيا.
ية لمقاضي، فيجكز كتقدير ما إذا كانت االصبلحات ضركرية أك غير ضركرية يعكد لمسمطة التقدير  

ليذا األخير أف يحمؿ كؿ الشركاء  عمى حسب حصة كؿ منيـ اإلصبلحات البلزمة لمماؿ، كما اف التزاـ 
الشريؾ المتيايئ باإلصبلحات البسيطة  ليس مف النظاـ العاـ، فيجكز االتفاؽ عمى اف يتحمميا كلك كاف 

طأ الجسيـ، كيجكز لمشركاء أف يقكمكا سببيا قكة قاىرة أك خطأ الشركاء باستثناء حالة الغش كالخ
باإلصبلحات البسيطة عمى نفقة المتيايئ، كما ليـ أف يطمبكا في حالة  ما إذا رفض إجرائيا  فسخ 

 .3الميايأة كطمب التعكيض إذا ما تضرركا مف عدـ إجراء المتيايئ ليذه اإلصبلحات
اع بالماؿ المشاع أف يرد العيف، كذلؾ عمى الشريؾ المتيايئ عند انتياء المدة المتفؽ عمييا لبلنتف 

المعدلة مف القانكف المدني الجزائرم كيقابؿ ذلؾ في التشريع المصرم  503ك 502استنادا لنص المادة 
مف التقنيف المدني، فيمتـز الشريؾ المتيايئ عند انتياء نكبتو إرجاع العيف إلى الشركاء  591نص المادة 

ذا تقاعس الشريؾ في الرد اك تأخر جاز  كال يشتمؿ الرد عمى العيف فقط بؿ حتى عمى ممحقاتيا ، كا 
لمشركاء المطالبة بتعكيض بسبب الضرر الذم لحقيـ مف جراء ذلؾ، ألف  الميايأة تقـك عمى االنتفاع 

                                                 
المعدلة:"  ال يجكز لممستأجر أف يمنع المؤجر مف إجراء  الترميمات المستعجمة الضركرية لحفظ  482ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 العيف المؤجرة. 
االنتفاع بالعيف المؤجرة، جاز لممستأجر، حسب غير انو إذا ترتب عمى إجراء ىذه الترميمات إخبلؿ كمي أك جزئي في 

 الحالة، طمب فسخ العقد أك إنقاص بدؿ اإليجار.
 إذا بقي المستأجر في العيف المؤجرة بعد إتماـ الترميمات فميس لو حؽ طمب الفسخ." 
العمؿ بيا ، ما لـ يكجد  المعدلة:" يمتـز المستأجر بالقياـ  بالترميمات الخاصة باإليجار كالجارم  494ؽ.ـ.ج المادة  -  2

 اتفاؽ  عمى خبلؼ ذلؾ."
 .200حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 3
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المشترؾ بيف الشركاء كسكاء كانت الميايأة زمانية اك مكانية فيي مقيدة بمدة معينة يتعيف عند انتيائيا 
 ؿ إلى الشركاء أك تسميمو لمشريؾ التالي ليتناكب بدكره عمى الماؿ.إرجاع الما
كطريقة الرد تتـ بنفس طريقة التسميـ، عف طريؽ محضر يثبت رد العيف إلى الشركاء كيشتمؿ  

ف يرد العيف إلى أالمحضر عمى فعؿ الرد كالحالة التي تـ فييا رد الماؿ، كالمفترض في الشريؾ المتيايئ 
لحالة التي استمميا منيـ، اما غذا لحؽ العيف تمؼ اك ىبلؾ كاف المتيايئ مسؤكال عف ىذا الشركاء بنفس ا

ذا لـ يحرر محضر بالرد  افترض أف الشركاء قد تسممكا العيف بحالة جيدة، كلكنيا قرينة قابمة  التمؼ، كا 
 لئلثبات العكسي كيقع عمى الشركاء إثبات التمؼ الذم تسبب بو المتيايئ في نكبتو.

نو كفي بعض الحاالت قد يككف تكرط الشريؾ المتيايئ غير مضر لمماؿ المشاع، بؿ محسنا أ إال
لو كما لك أضاؼ  بعض التحسينات التي مف شأنيا اف تساعد في االنتفاع بالماؿ المشاع، فيككف  

 مصير تحمؿ  االمكاؿ التي صرفيا الشريؾ بيف ثبلث انكاع مف المصركفات:
ك ىبلكيا، أىي تمؾ األمكاؿ التي أنفقيا الشريؾ لمحيمكلة دكف تمؼ العيف ك  المصروفات الضرورية:

ك مف تمقاء نفسو كىذا ما نصت أنفقو الشريؾ سكاء كانت بناء عمى مكافقة الشركاء أفيمتـز الشركاء برد ما 
 مف القانكف المدني المصرم. 980عميو المادة 

لماؿ أكثر صبلحية كتطيير المصاريؼ كىي تمـ المصركفات التي جعمت االمصروفات التافعة: 
ك جدار يساعد عمى أك غرس األشجار كالبناء إحاطة الماؿ القطعة األرضية بسياج ألمقطع الزراعية 

حفظيا مف الدخبلء، فيذا النكع مف المصركفات يجب عمى الشركاء ردىا لمشريؾ المتيايئ إذا قاـ بيا 
ذا عارض الشركاء  بناء عمى مكافقة الشركاء، أما إذا قاـ بيا مف تمقاء نفسو ال يجكز لو المطالبة بيا، كا 

عمى ىذه المصركفات كجب عميو إزالتيا عمى نفقتو عمى أف يرد الماؿ عمى الحالة التي استمميا كليـ اف 
ك اإلضافات النافعة مع دفع أقؿ القيمتيف بيف قيمة أيطالبكا بالتعكيض، كما يحؽ لشركاء إبقاء المنشئات 

 .592ك ما زاد في قيمة العيف بسبب ىذه اإلضافات، كىذا ما قرره المشرع المصرم في المادة أالزيادة  
كىي المصركفات التي ينفقيا الشريؾ لتزيف العيف المتيايئ عمييا، كتزيف  المصروفات الكمالية: 

ميا مف ك ما شابو ذلؾ مف األمكر الكمالية ، فكأجؿ الزينة  أالحدائؽ بالزىكر أك طبلء القارب مف 
رجاعيا إلى  المصركفات الكمالية التي ال تمـز الشركاء بردىا كيحؽ لمشريؾ إزالتيا دكف أتبلؼ العيف، كا 
حالتيا األكلى، ما لـ يقرر الشركاء إبقائيا مقابؿ دفع قيمتيا، كىذا ما نص عميو المشرع المصرم صراحة 

 .1مف القانكف المدني 850/2في المادة 

                                                 
 .240حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 1
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عمى المتيايئ في قسمة المنافع أف يؤدم كؿ ما ىك ضركرم لصيانة الماؿ، كلدل الفقو اإلسبلمي  
كيتحمؿ بدكره كؿ  النفقات المتعمقة بالماؿ مف أجؿ  استغبللو، كالحكمة مف ذلؾ الحفاظ عميو لتمكيف 

 .1الشركاء المتبقيف مف االنتفاع بو
ؽ كيحمميـ التزامات، فيحؽ إف خضكع الميايأة ألحكاـ عقد اإليجار يرسـ لمشركاء المشتاعيف حقك  

لمشريؾ في الشيكع أف يستعمؿ الماؿ المشاع ك أف يستغمو، كما يحؽ لمشريؾ المتيايئ أف يضمف لو 
الشركاء عدـ التعرض في نكبتو كأف يضمنكا لو العيكب الخفية التي تكتنؼ الماؿ كالتي تصعب عميو 

ميايأة بصيانة العيف كالمحافظة عمييا، إلى حيف االنتفاع بالماؿ، كمقابؿ ىذه الحقكؽ يمتـز الشركاء في ال
 تسمميا لضماف االنتفاع بيا سيما في الميايأة الزمانية التي تقـك عمى أساس التداكؿ عمى المنفعة. 

 
  الثاتي: اتسضاء قسمة الماايأة الفرع

قكد عامة تنقضي الميايأة كعقد ينتفع فيو بالماؿ المشاع، بالطرؽ كاألشكاؿ المقررة النقضاء الع 
صكرتيف، فتنقضي قسمة الميايأة  كانقضاء عقد اإليجار خاصة، كيمكف  تصنيؼ انقضاء قسمة الميايأة 

بطريقة غير إرادية كما لك انقضت مدة قسمة الميايأة المتفؽ عمييا أك إذا ىمؾ الماؿ المشاع محؿ 
بيف الشركاء، بينما االنقضاء الميايأة، ففي كمتا الحالتيف تنقضي قسمة الميايأة دكف حاجة إلى اتفاؽ 

االرادم لقسمة الميايأة يتـ بإرادة أحد أك كؿ الشركاء فتنقضي قسمة الميايأة  إذا كانت باطمة كما لك 
كانت إرادة أحد الشركاء معدكمة أك اف الشركاء أك بعضيـ رفض تنفيذ أحكاميا فيجكز طمب فسخيا، كما 

 إنياء قسمة الميايأة. تنقضي قسمة الميايأة إذا اتفؽ الشركاء عمى
 اناتسضاء  غير اجإرادي لسسمة الماايأة أونا: 

يقصد باالنقضاء غير االرادم زكاؿ قسمة الميايأة بسبب كقائع قانكنية ال شأف لمشركاء فييا، كمثاؿ 
ذلؾ ىبلؾ الماؿ المشاع،  اك انقضاء مدة التيايؤ في الماؿ المشاع، كما تنقضي قسمة الميايأة كما لك 

حكـ يقضي ببطبلف سند ممكية الماؿ سكاء كاف الشركاء في الشيكع المبلؾ المباشريف كما لك كاف صدر 
مصدر الشيكع سند الممكية باسـ الشركاء، أك كاف الشركاء مبلؾ غير مباشريف كما في حالة الميراث،  

 فالميايأة تمت بينيـ عمى ماؿ تركو مكرثيـ بغض النظر عف ممكيتو الحقيقية.
 قسمة الماايأة لاالك المال محل الماايأة اتسضاء  -1

لـ يتطرؽ المشرع الجزائرم النقضاء الميايأة ليبلؾ الماؿ حيف تنظيمو لمماؿ المشاع، كلكف يمكف 
 121استخبلص أحكاميا بالرجكع لمقكاعد العامة لمقانكف المدني، إذ ينص المشرع الجزائرم في المادة 

                                                 
 .275محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص- 1
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،   1عمى االنفساخ في العقكد الممزمة لجانبيف في حالة استحالة التنفيذالمعدلة مف القانكف المدني الجزائرم 
 مف القانكف المدني. 159كىك ما تطرؽ إليو المشرع المصرم في المادة 

كتتحقؽ حالة استحالة التنفيذ المرتبة النقضاء االلتزاـ، االستحالة  التي ترجع إلى سبب أجنبي ال  
 رة مثبل، أك خطأ الغير  كىذا ما نص عميو المشرع الجزائرم في المادةعبلقة ليا بالشركاء، كالقكة القاى

مف القانكف  383مف القانكف المدني الجزائرم كالذم يقابميا في التشريع المصرم نص المادة   307
   .2المدني

كبتطبيؽ أحكاـ ىذه المكاد عمى عقد قسمة الميايأة عمى اعتبار أنو عقد ممـز لجميع الشركاء 
يئيف، يترتب عمى ىبلؾ العيف محؿ الميايأة انفساخ العقد مف تمقاء نفسو، كيقصد باليبلؾ الذم المتيا

يقضي عمى الميايأة باليبلؾ الكمي الذم يجعؿ تنفيذ العقد مستحيبل، كمثاؿ ذلؾ اف يتعمؽ األمر ببناية 
الجدراف، كتنقضي معو كتيدمت نتيجة فيضانات أك زلزاؿ، كما يعد ىبلكا كميا احتراؽ البناية رغـ بقاء 

 قسمة الميايأة.
كما يأخذ حكـ اليبلؾ الكمي لمماؿ المتيايئ عميو كما لك تـ نزع الممكية الشائعة لممنفعة العامة أك  

استكلت الدكلة عمييا مثبل، الف كؿ مف ىذه الحاالت مف شأنو أف يحكؿ دكف االنتفاع بالعيف طكؿ مدة 
 الميايأة.
لمشاع زكاؿ االلتزامات التي تترتب عمى عاتؽ الشركاء، كيسرم ىذا كيترتب عمى ىبلؾ الماؿ ا 

 .3الفسخ عمى المستقبؿ فقط، كىذا عمى خبلؼ الفسخ الذم ينصرؼ أثره عمى الماضي كالمستقبؿ
اما إذا كاف اليبلؾ جزئيا فبل ينفسخ العقد إنما يبقى الخيار لمشركاء في الشيكع حؽ فسخ الميايأة  

 ض إذا ثبت مسؤكلية الغير.أك المطالبة بالتعكي
كيتحقؽ اليبلؾ الجزئي إذا أتى عمى جزء مف الماؿ المشاع كرتب ذلؾ انخفاض في االنتفاع  

بالماؿ المشاع، ك مثاؿ ذلؾ ما يترتب عمى تنفيذ إحدل مشركعات الدكلة مف حرماف الشريؾ المتيايئ مف 
عية، ما ينجـ عنو تفكيت الغرض زراعة األرض بسبب الطريؽ المؤقت الذم أنشئ عمى األرض الزرا

 .4المقصكد مف الميايأة جزئيا

                                                 
انقضى االلتزاـ بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معو  المعدلة:" في العقكد الممزمة لجانبيف إذا 121ؽ.ـ.ج المادة  - 1

 االلتزامات المقابمة لو كيفسخ العقد بحكـ القانكف."
 :" ينقضي االلتزاـ إذا أثبت المديف اف الكفاء بو أصبح مستحيبل عميو لسبب أجنبي عف إرادتو."307ؽ.ـ.ج المادة  - 2
 .14السابؽ، صحمكا حسينة، انحبلؿ العقد عف طريؽ الفسخ، المرجع  - 3
 .280حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 4
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كلدل الفقو اإلسبلمي يرل بعض الحنفية كالحنابمة كاإلباضية أنو إذا حدث تمؼ أك ىبلؾ  بالعيف  
المشتركة كترتب عنيا نقص كبير بسبب  ىذا التمؼ كاف مف حؽ الشركاء طمب فسخ الميايأة، ك يترتب 

 .  1كاء كاف اليبلؾ جزئيا أك كمياعنو انقضاء الميايأة س
 

 اتسضاء قسمة الماايأة باتفااء المدة  -2
مف خصائص قسمة الميايأة أنيا قسمة مؤقتة كحؿ احتياطي إلى حيف إجراء القسمة النيائية كقد  

حدد المشرع الجزائرم في القانكف المدني مسايرا نظيره المصرم  مدة التيايؤ بما ال يزيد عف خمس 
ؾ احتراما لرغبة الشركاء في المطالبة بالقسمة النيائية، كعدـ إجبار الشركاء عمى ابقاء عمى سنكات، كذل

 الشيكع نظرا لحالة الشيكع المعقدة.
فإذا اتفؽ الشركاء عمى مدة معينة في حدكد خمس سنكات عمى أف ينتفع كؿ منيـ بجزء مفرز  

إلى تنبيو الشركاء بالرغبة في االنياء  يساكم حصتو الشائعة كانتيت المدة انقضت القسمة دكف حاجة
ذا لـ يحدد الشركاء  المدة في قسمة الميايأة كانت المدة كفقا لنص المادة  مف  733النقضاء المدة، كا 

القانكف المدني سنة كتتجدد بسنة أخرل ما لـ يعمف الشريؾ الذم ال يرغب في التجديد شركائو برغبتو 
بلثة أشير، فإذا تـ التنبيو انقضت الميايأة بنياية السنة كىك ما تضمنو كذلؾ قبؿ انقضاء السنة الجارية بث
 مف القانكف المدني.  836المشرع المصرم في نص المادة 

أما في ما يخص الميايأة الزمانية يككف االنتفاع بالماؿ عف طريؽ التناكب عميو كال يجكز أف تزيد 
شركاء عمى البقاء في الشيكع لمدة طكيمة،  كما نكبة كؿ شريؾ عمى خمس سنكات حتى  ال يجبر أحد ال

مف القانكف المدني الجزائرم كالتي يقابميا في التشريع  722ال يجكز بمقتضى الفقرة الثانية مف المادة 
مف القانكف المدني، أف تتجاكز مجمكع نكبات االنتفاع لجميع الشركاء في  834المصرم نص المادة 

رتب عمى ذلؾ أنو تنقضي الميايأة الزمانية بمضي مدة ال تزيد عف خمس المرة الكاحدة خمس سنكات، كيت
 سنكات.
كلدل الفقو اإلسبلمي يميز الفقياء بيف الميايأة المكانية كالميايأة الزمانية، ففي ما يتعمؽ بالميايأة  

انية ككنيا قسمة المكانية يرل الحنفية  كالشافعية كالحنابمة، أف المدة غير كاجبة التعييف في الميايأة المك
منافع كليست مبادلة فيجكز أف تعقد لمدة غير محدكدة، فبل تنقضي الميايأة بسبب عدـ تحديد المدة ما لـ 

 يتفؽ الشركاء عمى غير ذلؾ، كفي حالة اختبلؼ الشركاء يطرح النزاع عمى القاضي.
رم، إذ يتحدد بيا مدة بينما يرل  غالبية المالكية أف تحديد المدة في الميايأة المكانية أمر ضرك 

ال فسدت الميايأة، كعمى إثر ذلؾ تنقضي القسمة بانقضاء المدة في الميايأة المكانية.  االنتفاع كا 
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أما في ما يتعمؽ بالميايأة الزمانية فذىب جميكر العمماء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة 
في الميايأة زمانا شرط تبطؿ الميايأة بتخمفو، كيترتب كالزيدية كاإلمامية كاإلباضية، إلى اف تعييف المدة 

 .1عمى ذلؾ انقضاء الميايأة الزمانية بانتياء المدة المحددة
 

 : اناتسضاء  اجإرادي لسسمة الماايأةثاتيا
ك الشركاء إلنياء الميايأة، كيككف أيككف االنقضاء إراديا في قسمة الميايأة بتدخؿ إرادة الشريؾ  

نياء عقد االنتفاع بالمشاع، أك بطمب أحد الشركاء فسخ الميايأة  ذلؾ إذا باتفاقي ـ جميعا عمى فسخ العقد كا 
 أك بطبلنيا، كما تنقضي الميايأة بتصرؼ أحد الشركاء في  الماؿ المشاع.

 
 اتسضاء الماايأة بالفصرف في المال المشاع  -1

ء ألحكاـ عقد اإليجار ما لـ تخضع الميايأة  كفقا لمقانكف المدني الجزائرم كالمصرم عمى حد سكا
تتعارض الميايأة مع ىذه األحكاـ، كقسمة الميايأة عقد يتـ بيف جميع الشركاء باالنتفاع بالماؿ المشاع، 

 كيجكز إنيائو بإرادة الشركاء.
فتنقضي قسمة الميايأة  بمكافقة جميع الشركاء كما لك اتفؽ الشركاء بإجماع عمى إنياء القسمة 

بالماؿ المشاع، ألف الميايأة عقد كمثمما تـ بمكافقة الشركاء مجتمعيف يجكز إنيائو التي ينتفع فييا 
 .2بمكافقتيـ مجتمعيف

ك مف صكر انقضاء الميايأة أيضا  التصرؼ في الماؿ المشاع ببيعو، كما لك باع الشركاء الماؿ 
نياء قسمة المنافع كلكنيـ إالمشاع ك قامكا باقتساـ ثمنو ، ففي ىذه الحالة لـ يتفؽ الشركاء صراحة عمى 

بتصرفيـ بكؿ الماؿ لمشاع يككنكا قد قرركا ضمنا انياء حالة الشيكع بالتخمص مف قسمة الميايأة عمى 
 اعتبار أنيا حؿ احتياطي مؤقت ال تنقضي معو حالة الشيكع.

قد كما تنقضي قسمة الميايأة بتصرؼ الشريؾ في حصتو الشائعة، ألف القاعدة العامة أف آثار الع 
ال تنصرؼ إال لممتعاقديف كالخمؼ العاـ، ما لـ  تقتضي طبيعة االتفاؽ أك نص القانكف أف العقد ال 

 .1ينصرؼ أثره لمخمؼ العاـ

                                                 
 .4783كىبة الزحيمي، المرجع السابؽ، ص  - 1
:" العقد شريعة المتعاقديف، فبل يجكز نقضو كال تعديمو إال باتفاؽ الطرفيف، أك لؤلسباب التي يقررىا 106ؽ.ـ.ج المادة  - 2

 القانكف."
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مف القانكف المدني الجزائرم عمى قسمة الميايأة  نستخمص أف  108كبتطبيؽ أحكاـ ىذه المادة   
ال ينتقؿ بمكجبو أثر الميايأة إلى المشترم تصرؼ الشرؾ في حصتو الشائعة ببيعيا لمشترم مف الغير 

باعتباره خمؼ خاص، كيترتب عنو انقضاء قسمة الميايأة، كيجب إعادة النظر في قسمة الميايأة، فإذا تـ 
االتفاؽ عمى االنتفاع بالماؿ المشاع  بيف الشركاء كالمشترم كاف عقدا جديدا يسرم عمى الشركاء كالشريؾ 

أما إذا لـ يتفؽ الشركاء عمى عقد قسمة جديد، اعتبر الشركاء كأنيـ في حالة البلحؽ الذم خمؼ البائع، 
الشيكع كيجكز ليـ بمف فييـ الشريؾ البلحؽ الذم خمؼ الشريؾ البائع أف يطمب القسمة النيائية لمماؿ 

 المشاع.
كتنقضي الميايأة أيضا كما لك اتحدت ذمة الشريؾ المتيايئ كذمة الشريؾ المتصرؼ، كأصبحت 

 عيف المتيايئ عمييا لشخص كاحد كمثاؿ ذلؾ أف يبيع الشركاء حصصيـ لشريؾ كاحد. ال
كتنقضي الميايأة لدل بعض المذاىب اإلسبلمية، بالتصرؼ  الناقؿ لمممكية في الماؿ المشاع، إذ  

اسدا يرل الحنفية أنو لك باع أحد الشركاء حقو في ماؿ  نفذ التصرؼ  كبطمت الميايأة، أما إذا كاف البيع ف
، فإذا تـ التسميـ انقضت الميايأة رغـ فساد البيع، أما بيف حالة تسميـ الماؿ كعدـ تسميمو  فيفرؽ الحنفية

ذا تـ التصرؼ في الماؿ إأة يإذا لـ يتـ التسميـ ظؿ الشركاء عمى الميايأة، كعند المالكية  تبطؿ الميا
 . 2المشاع تصرفا ناقؿ لمممكية

 
 ب الشريكاتسضاء قسمة الماايأة بطم  -2

قسمة الميايأة عقد بيف الشركاء كلكنو كما أسمفت القكؿ ليس عقد أبدم، باإلضافة إلى زكاؿ 
الميايأة ليبلؾ المشاع أك النقضاء المدة اك بتصرؼ الشركاء تنقضي الميايأة إذا طمب أحد الشركاء  

خمؼ شرط مف شركطيا أك القسمة النيائية، كما يجكز ألحد الشركاء أف يطمب ابطاؿ أك بطبلف القسمة لت
 ركف مف أركانيا كما يجكز طمب فسخ الميايأة إذا لـ ينفذ الشركاء اتفاؽ القسمة.

القاعدة العامة أنو يحؽ لكؿ شريؾ المطالبة بقسمة الماؿ المشاع ما لـ يكف مجبرا عمى البقاء عمى  
ذا أبـر الشريؾ عقدا مع الشركاء القتساـ الماؿ المشاع ميايأة يككف ممزما طيمة الميايأة  الشيكع، كا 

باالنتفاع بالماؿ المشاع دكف اقتسامو عينا، أما إذا انقضت مدة الميايأة  جاز لكؿ مف الشركاء 

                                                                                                                                                         
:" ينصرؼ العقد إلى المتعاقديف كالخمؼ العاـ، ما لـ يتبيف مف طبيعة التعامؿ أك مف نص 108ؽ.ـ.ج المادة  - 1

القانكف، أف ىذا األثر ال ينصرؼ إلى الخمؼ العاـ، كؿ ذلؾ مع مراعاة القكاعد المتعمقة بالميراث." كيقابؿ ىذا النص في 
 . مف القانكف المدني 145التشريع المصرم نص المادة 
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المشتعاعيف المطالبة بالقسمة النيائية، كما يجكز لمشركاء المطالبة بالقسمة النيائية إذا ما تصرؼ شريكيـ 
نقضي معو الميايأة، كيجكز لمشريؾ في الميايأة التي لـ في حصتو الشائعة بالبيع، ألف تصرؼ الشريؾ ت

تحدد فييا المدة أف يطمب  القسمة النيائية إذا أعمف لسائر الشركاء قبؿ انتياء السنة الجارية بثبلثة أشير 
 بأنو ال يرغب في التجديد.

ة إذا كانت ك لدل الفقو اإلسبلمي يرل الحنفية أنو إذا طمب أحد الشركاء قسمة العيف قسمة نيائي
ف األصؿ ممكنة، كيككف عمى القاضي  اف يقسـ الماؿ كيفسخ الميايأة ألنيا كالخمؼ عف قسمة العيف، أل

ىك قسمة العيف في ما شرعت لو كذلؾ لتكميؿ منافع الممؾ ألنيا تجمع المنافع في زماف كاحد كالتيايؤ 
 ممؾ مف حيث المنفعة كالذات.يقـك عمى التعاقب عمى الماؿ عمى خبلؼ قسمة العيف التي تفيد الت

كذىب الحنابمة بدكرىـ إلى انقضاء الميايأة  إذا طمب الشريؾ القسمة النيائية أثناء سرياف الميايأة  
 .1الف قسمة األعياف ىي األصؿ كأقكل مف الميايأة في استكماؿ المنفعة

جار، ىذا األخير أخضع المشرع الجزائرم عمى غرار سائر التشريعات الميايأة ألحكاـ عقد اإلي
الذم  ال ينعقد إال إذا كاف مكتكبا كلو تاريخ ثابت تحت طائمة البطبلف، كلـ يحدد المشرع الجزائرم شكبل 
محددا لقسمة الميايأة، فيجكز إثباتيا بعقد رسمي، كما يجكز إثباتيا بعقد عرفي لو تاريخ ثابت كذلؾ كفقا 

 .2ء إثبات الميايأة في حالة النزاع رافع الدعكلمكرر مف القانكف المدني، كيتحمؿ عب 467لممادة 
بطاؿ الميايأة كما لك كانت إكالميايأة عقد تنطبؽ عميو األحكاـ العامة في العقكد فيجكز طمب  

،  كيجكز إبطاؿ الميايأة لمف لو مصمحة إذا أبرمت الميايأة 3إرادة أحد الشركاء معيبة كقت ابراـ العقد
راعى بشأنو االجراءات المحددة قانكنا بشأنو، كما يجكز طمب البطبلف كما ككاف بيف الشركاء قاصر لـ ت

رادة الشرؾ المتيايئ في عقد الميايأة أك انعدـ الماؿ محؿ التيايؤ كقت إبراـ الميايأة،  إلك انعدمت 
شكؿ ؾ المتيايئ أيضا طمب البطبلف كما لك تـ العقد باتفاؽ األطراؼ دكف إفراغو في يكيصكغ لمشر 

براـ عقد القسمة الذم ينتفع عيو بالماؿ المشاع معيف،  .4فرغـ عدـ تحديده، يصكغ التكجو لممكثؽ كا 
كيجكز لمشرؾ إضافة إلى طمب االبطاؿ كالبطبلف أف يطمب الفسخ إذا لـ ينفذ الشركاء اتفاؽ  

نصيب اتفؽ الشركاء عمى التناكب عمييا كؿ سنة في  ضالميايأة، كمثاؿ ذلؾ أف يتعمؽ األمر بقطعة أر 

                                                 
 .292حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 1
بكشنافة جماؿ، ، مجمة دفاتر السياسة كالقانكف، مقاؿ بعنكاف  المنازعات الناشئة عف إيجار السكانات االجتماعية دراسة  2

 .124، ص2012تياد القضائي الجزائرم،  العدد السابع طبعة جكاف تحميمية عمى ضكء  النصكص التشريعية كاالج
 .07محمد سعيد جعفكر،  المرجع السابؽن، ص - 3
بكمعزة سعيد جعفكر، الشكمية الرسمية في العقكد المدنية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف تخصص  - 4

 . 40، ص2004نة، تمت مناقشتيا في قانكف األعماؿ، كمية الحقكؽ جامعة الحاج لخضر بات
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أحدىـ كاستحكذ عمييا أحد الشركاء ألكثر مف سنة، في ىذه الحالة يككف الشريؾ قد خالؼ االتفاؽ التي تـ 
 .1بيف الشركاء كرفض تنفيذه،  ما يجيز لكؿ مف سائر الشركاء طمب الفسخ

كلدل الفقو اإلسبلمي يجكز لمشريؾ الذم ندـ عمى ىذا النكع مف القسمة  كدفعت بو الحاجة أف  
ذا استجيب منو يطم ب اإلقالة كالتي تأخذ معنى الفسخ كاإلزالة، فيطمب مف  الشركاء ك إنياء العقد، كا 

طمب فسخت الميايأة، كيترتب عف ذلؾ انحبلؿ العقد، كيرل الحنفية أنو إذا كانت الميايأة قضائية، ال 
 يعا عمى إنيائيا.يجكز ألحد الشركاء أف ينقضيا دكف مكافقة اآلخر،  كيجكز فسخيا إذا تراضكا جم

أما في ما يتعمؽ بمزـك الميايأة، فقد اختمؼ الفقو اإلسبلمي بشأنو إذ يرل جانب مف الفقو لزكميا   
كما لك كاف أحد الشركاء عديـ األىمية أك  ، كيجكز طمب بطبلف الميايأةبينما يرل جانب آخر غير ذلؾ

 .2كاف الماؿ محؿ القسمة غير متقـك شرعا كما لك كاف خمرا
يرل الحنفية كالشافعية كالحنابمة كالزيدية كاإلمامية  أف الميايأة مف العقكد الجائزة غير البلزمة، 
كعمى ىذا األساس يجكز لكؿ شريؾ الرجكع عنيا، بينما يرل المالكية كاإلباضية غير ذلؾ، فعد المالكية 

المدة فسدت في الماؿ المقسـك إذا حددت المدة في الميايأة كانت المة ال رجعة فييا، أما إذا لـ تحدد 
ف كانت غير الزمة، أما ابف عرفة فيرل فسادىا  متحدا إذا كاف متعددا فيرل ابف الحاجب بصحتيا كا 
كجكاز الرجكع فييا، كعند اإلباضية الميايأة كاإلجارة فيمنع فييا ما يمنع في اإلجارة، فالميايأة عندىـ مف 

 .3العقكد البلزمة إطبلقا
قسمة الميايأة قسمة مؤقتة فمف الطبيعي أف يأتي زمف تنقضي فيو، لفرع أف نخمص مف ىذا ا 

فتنقضي الميايأة  بانقضاء المدة أك بيبلؾ الماؿ المشاع، كما تنقضي بتحكليا إلى قسمة نيائية إذا 
كتنقضي أيضا بطمب مف الشريؾ، سكاء كاف طمب الشيؾ إجراء القسمة  استمرت لمدة خمسة عشر سنة

 ستجاب الشركاء لطمبو،  أك كاف الطمب قضائيا بإبطاؿ أك بطبلف القسمة أك بفسخيا.النيائية كا
كنستخمص  مف ىذا المبحث أف الميايأة حؿ احتياطي كمرحمة انتقالية نظـ المشرع الجزائرم 

ف كانتلطبيعة الشيكع غير المرغكب فييانظرا أحكاميا عمى غرار التشريعات العربية  قسمة  الميايأة  ، كا 
 أنيا حؿ احتياطي إلى حيف القسمة النياية، بؿ كغالبية  القضايا المتعمقة بقسمة الماؿ المشاع غابا ما إال

ندرة قرارات المحكمة العميا  دليؿ عمى ذلؾتنتيي بالقسمة النيائية ألنيا الحؿ األمثؿ لمشاكؿ الشيكع كخير 
في أف يطمب أحد الشركاء المتيايئيف كذلؾ عمى خبلؼ القضاء المصرم، إذ يك المتضمنة لقسمة الميايأة

 القسمة النيائية أماـ القاضي ليستجيب لو ىذا األخير كفي حالة استحالة القسمة يمجأ إلى  قسمة التصفية.
                                                 

 .18حمك حسينة، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .15محمد حسيف المرجع السابؽ، ص - 2
 .289حمدم محمد اسماعيؿ سمطح، المرجع السابؽ، ص  - 3



 : كيفية اجراء القسمة النهائية واآلثار المترتبة عنهاالباب الثاني 

 كيفية إجراء قسمة المال المشاع: األولالفصل 

 
 

147 

 

فبالرغـ مف شرعية الميايأة إال أنيا حؿ مؤقت ينقضي إما بدكف رغبة الشركاء بانقضاء المدة 
إذا دامت خمسة عشر سنة كما تنقضي بيبلؾ الماؿ محؿ  المتفؽ عمييا أك بتحكليا إلى قسمة نيائية

التيايؤ، كتنقضي الميايأة بتدخؿ أحد الشركاء كطمبو الفسخ كما لك امتنع أحد أك بعض الشركاء عف تنفيذ  
االتفاؽ، أك اإلبطاؿ كما لك كانت أىمية أحد الشركاء ناقصة كقت التيايؤ أك كانت إرادة الشرؾ معيبة أك 

 عمى اعتبار أف الميايأة عقد تنطبؽ عميو أحكاـ عقد اإليجار. تخمفت الشكمية
كخبلؿ الميايأة يمتـز الشركاء اتجاه بعضيـ البعض بالعديد مف االلتزامات ك ذلؾ لضماف استمرارية 

إلى نياية الميايأة، كميما تعدد صكر الميايأة يبقى ىدفيا االنتفاع بالماؿ المشاع االنتفاع بالماؿ المشاع 
ف القسمة النيائية، ىذه األخيرة التي تحدد مصير الماؿ المشاع الذم يقسـ إما عينا إذا أمكف ذلؾ إلى حي

ما تصفية.  كا 
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 لممال المشاع المبحث الثاتي: طر  إجراء السسمة التاايية
 

تدفع بالشركاء  تشكؿ القسمة النيائية الخبلص كالمنفذ لمشاكؿ الشيكع، فالطبيعة المعقدة ليذا األخير
لممطالبة بإنياء مشاركة الماؿ مع الغير، كتختمؼ طرؽ إجراء القسمة النيائية بحسب طبيعة الماؿ فإذا 
اشتممت األمكاؿ الشائعة عمى العديد مف األمكاؿ بالنظر إلى عدد الشركاء،  أك كاف الماؿ يقبؿ القسمة، 

لذم يممكو، أما إذا كانت األمكاؿ قميمة أك فيقسـ عينا، كيختص كؿ شريؾ بجزء مف الماؿ حسب السيـ ا
 أف القسمة مف شأنيا أف تمحؽ ضررا بالماؿ محؿ القسمة فيتـ تصفيتو ببيعو بالزاد كاقتساـ ثمنو. 

كلكؿ صكرة مف صكر ىذه القسمة أحكاـ تنفرد بيا كؿ قسمة عف غيرىا، ففي الصكرة األكلى يؤكؿ 
الصكرة الثانية يباع الماؿ المشاع بالمزاد العمني بينما في  الماؿ ال محاؿ لجميع الشركاء فيقسـ بينيـ،

 .كيأخذ كؿ شريؾ ما يقابؿ حصتو نقدا
 

 المطمب األول: السسمة العيتية لممال المشاع
 

يتمخض عف إجراء القسمة عينا إفراز نصيب الشريؾ مف الماؿ، كانفراده  بنصيب خاص بو سكاء 
الة استحالة تمكيف كؿ شريؾ بجزء مفز مكازم لحصتو الشائعة كاف ذلؾ بطريؽ التجنيب أك القرعة كفي ح

 يمجأ إلى قسمة المعدؿ.
ر مف جرائيا كال تجعؿ مف ر فالقسمة العينية تجرل عمى الماؿ الذم يقبؿ القسمة عينا دكف أف يتض

الصعب االنتفاع بو بعد إجرائيا، فإذا كاف الماؿ المشاع بناية بطابقيف كطابؽ أرضي يحكم محبلت 
فمما ال شؾ فيو أف الماؿ سيقؿ القسمة عينا، عمى خبلؼ ما إذا كاف  اثنيفارية ككاف عدد الشركاء تج

ككاف فييا أكثر مف شريؾ فمما ال شؾ فيو أنيا ال يمكف قسمتيا الماؿ المشاع عبارة عف شقة في عمارة 
 .1بدكف ضرر

، كال يتحقؽ المعنى مف ىذه القسمة إال كالقسمة العينية ىي قسمة نيائية تنتيي بيا حالة الشيكع
بحصكليا عمى الممؾ نفسو ال عمى المنفعة، ألف المعنى الضيؽ لمقسمة ىك الذم يترتب عميو إزالة 

 .2الشيكع
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 السسمة العيتية صورالفرع األول: 
شاع عدة نماذج كأشكاؿ في مقدمتيا القسمة بتككيف الحصص  كيتـ تحديد لمقسمة العينية لمماؿ الم

ذا استحاؿ  الحصص عمى أساس أصغر نصيب سكاء كانت القسمة اتفاقية أك قضائية جزئية أك كمية، كا 
يعمد إلى قسمة التجنيب بتحديد جزء مفرز لكؿ شريؾ في الماؿ المشاع كؿ حسب حصتو الشائعة، ذلؾ 

ذا تعذر استفاء الحصة الكاممة مف الشريؾ بعكض بما نقص عف حصتو بمبمغ مف النقكد بمك  جب قسمة كا 
 المعدؿ.

كأكثر شخص كفاءة لمعرفة الصكرة المثمى لقسمة الماؿ المشاع ىك الخبير، ىذا األخير الذم تندبو 
 بمعرفتيـ الشخصية إلجراء القسمة.شركاء المحكمة أك ال

 
 أونا: قسمة المال بفكوين الحصص

القرعة  جراءثـ يتـ إ مى أساس أصغر نصيبعمف القسمة تككيف الحصص  نكعيتـ بمكجب ىذا ال
، كمثاؿ ذلؾ أف يككف الماؿ المشاع عبارة عف قطعة أرض مشاعة بيف ثبلث شركاء يممؾ أحدىـ 1عمييا

الثمث كاآلخر النصؼ كالشريؾ الثالث السدس، فيتـ  تقسيـ الماؿ إلى ست حصص كيتـ إجراء القرعة 
 عمييا.

يتـ تقسيـ القطعة  متر مربع  300فإذا كاف الماؿ المشاع في المثاؿ السابؽ قطعة أرض مساحتيا 
متر مربع كىك حاصؿ قسمة مساحة القطعة عمى ستة(  فيككف لصاحب  50إلى أسداس ) أنصبة  قدرىا 
متر مربع( كيككف لصاحب  100متر مربع( كلصاحب الثمث السدسيف ) 150النصؼ ثبلثة أسداس) أم 

 .جراء القرعة عمييامتر مربع(، كيتـ تكزيع ىذه الحصص بإ50السدس سدس كاحد ) بمعنى 
مف القانكف  725كتبنى المشرع الجزائرم ىذه الطريقة في القسمة في الفقرة األكلى مف المادة 

المدني كأجاز إجرائيا في قسمة الماؿ المشاع كمية كانت أك جزئية، سكاء اشتممف عمى مجكع األمكاؿ 
حصص عمى أساس أصغر الشائعة أك عيف مشاعة بالذات إذ نص :" يككف الخبير عمى أساس ال

 نصيب، حتى كلك كانت القسمة الجزئية."
أكؿ ما يبلحظ مف خبلؿ ىذا النص أف المشرع خكؿ الميمة إلى الخبير فمـ يحدد إذا ما كانت 

كفي الكقت الذم يرل فيو جانب مف الفقو أف القسمة المقصكدة القسمة عمى ىذا الكجو اتفاقية أك قضائية، 
ى أساس أف الخبير يتـ تعيينو قضائيا مف طرؼ المحكمة مف قائمة الخبراء ، عم2ىنا ىي قسمة قضائية

                                                 
نشكرات الحمبي الحقكقية لمنشر لسنة مكؿ، حؽ الممكية، محمد حسيف قاسـ، مكجز الحقكؽ العينية األصمية، الجزء األ  - 1

 .161، ص 2005
 .245أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 2
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، يرل جاني آخر مف الفقو أف القسمة ىنا تشمؿ عمى القسمة االتفاقية أك 1القضائييف ليتكلى ميمة القسمة
القضائية كيستكم في ذلؾ أف يككف أحد الشركاء ممما بشؤكف القسمة كيقسميا عمى أساس أصغر نصيب 

 . 2إجراء القرعة عميياكيتـ 
بنصيا:"  837كتبني المشرع المصرم ىذا النكع مف القسمة في القانكف المدني في الفقرة األكلى مف المادة

يككف خبير الحصص عمى أساس أصغر نصيب  حتى كلك كانت القسمة جزئية، فإذا تعذرت القسمة عمى 
 ."3ىذا األساس جاز لمخبير أف يجنب لكؿ شريؾ حصتو

الجزائرم أجاز المشرع المصرم إجراء القسمة عمى أساس أصغر ع المصرم كعمى غرار المشرع فالمشر 
، كىك ذىب إليو المشرع الميبي في قانكف المرافعات حيف شرحو لكيفية نصيب في القسمة الكمية أك الجزئية

ير الحصص عمى فقرة أكلى مف قانكف المرافعات بنصيا:" يككف  الخب 787إجراء القسمة كذلؾ في المادة 
أساس أصغر نصيب كلك كانت القسمة جزئية، فإذا تعذرت القسمة عمى ىذا األساس جاز لمخبير أف 

 ."4يجنب لكؿ شريؾ حصتو
الفقرة الثانية   942كتطرؽ المشرع المبناني بدكره إلى القسمة العينية عمى أساس األنصبة في المادة 

كعمى المحكمة أف تستعيف بأىؿ الخبرة  لتقكيـ الماؿ  ي بنيا:"كالثالثة مف قانكف المكجبات كالعقكد المبنان
الشائع كقسمتو عينا  دكف أف تفكت عمى أحد الشركاء  المنفعة المقصكدة  منو قبؿ القسمة مع مراعاة 

 خصائص كؿ قسـ كتأميف استقبللو بقدر االمكاف بحقكؽ االرتفاؽ .
شركاء فيما تستمزمو مف جمع األنصبة كؿ عمى القاضي أف يعيف طريقة القرعة مراعيا مصمحة ال

 ."5منيـ أك تفريقيا

                                                 
مختص في  يجب أف يككف الخبير مختص في المجاؿ الذم عيف مف أجمو ؼ مف غير المعقكؿ تعييف خبير غير  - 1

مجاؿ العقارات مثبل ككانت األمكاؿ الشائعة مجمكعة عقارات مممككة عمى الشيكع  كلمقاضي إذا لـ يتكفر خبير مختص 
لدل المحكمة المرفكع أماميا النزاع أف يعيف خبير يعمؿ في  خارج دائرة اختصاص المجمس القضائي أك يعيف خبير غير 

 -كجيز في الممكية العقارية الخاصة الشائعةأ اكتسابياة أنظر يكسؼ دالندة، المقيد في جدكؿ الخبراء، عف ىذه المبلحظ
قسمتيا عمى ضكء القانكف الجزائرم كما استقر عميو قضاء المحكمة العميا، دار ىكمة لمنشر،  -إدارتيا -حمايتيا -إثباتيا
 .161، ص 2015طبعة 

 .100محمد عبد الرحماف الضكيني المرجع السابؽ، ص  - 2
 .920عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .123إبراىيـ أبك النجا المرجع السابؽ، ص  - 4
 ؽ.ـ.ع.ؿ. - 5
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ما يبلحظ أف المشرع المبناني جعؿ قسمة الماؿ المشاع عمى أساس أصغر نصيب مرىكنا لمقضاء 
ضافة لجكاز تعييف الخبير الذم يقـك بيذه العممية تطرؽ  تحديد القاضي المعركض عميو  المشرع عمىكا 

 بالنظر إلى مصمحة الشركاء. قرعة قسمة الماؿ المشاع كيفية ال
كفي التشريع األردني جعؿ المشرع األردني قابمية الماؿ لمقسمة مرتبط بالمنفعة، فإذا كانت مف  

شاف القسمة تفكيت المنفعة  التي كانت قائمة قبؿ القسمة فبل مجاؿ في قسمة الماؿ عينا، اما إذا كانت 
ة عينا كىذا ما نص المشرع األردني صراحة في المادة القسمة ممكنة مع بقاء المنفعة فتجرل القسم

مف القانكف المدني إذ نص عمى أنو :" يجب أف يككف الماؿ المشترؾ قابؿ لمقسمة بحيث ال تفكت  1043
 ."1المنفعة المعقكدة منو

ل الفقو اإلسبلمي تتـ القسمة العينية لمماؿ المشاع بإحدل الطرقتيف عف طريؽ قسمة الجمع أك دكل
شريؾ مف  ة التفريؽ، ففي قسمة الجمع يقسـ الماؿ عينا  كيختص بمكجب ىذا الصنؼ مف القسمة قسم

عيف  الشركاء بماؿ معيف فيتـ جمع نصيبو في جميع الماؿ المشترؾ في ماؿ معيف كينفرد لكحده بممكية
 معينة دكف األمكاؿ األخرل.

أف يفرد أحد الشركاء بماؿ يرغب في  ىذا النكع مف القسمة لو إيجابياتو كلو سمبياتو، فمف شأنو 
تممكو لكحده كما لك كاف األمر يتعمؽ بعدة أمكاؿ شائعة ككاف مف بينيا محؿ تجارم كاف يسيره أحد 

نصيب الشريؾ الذم كاف يسيره مف خبلؿ جمع ي الشركاء كيتـ بمكجب القسمة افراز المحؿ التجارم ف
شأف ىذا النكع مف القسمة أف يخمؽ نكع مف البلمساكاة في جميع األمكاؿ في ماؿ كاحد، كلكف مف  أنصبتو

يرغب في تممكو أك انو  بيف الشركاء فمف غير العدؿ كلك كانت حصة الشريؾ قميمة أف نفرد لو ماؿ قد ال
ال مصمحة لو فيو، لذا مف األفضؿ أف ينتيج الشركاء قسمة التفريؽ بتقسيـ كؿ عيف مف األمكاؿ الشائعة 

ل بيف الشركاء كؿ حسب حصتو الشائعة، كىذا جائز إذا كاف ممكنا كما لك تعمؽ بيف الشركاء عمى حد
 .األمر بكميات مف القمح أك بقطيع مف الماشية  أك العقارات الكثيرة

  كالجذير بالذكر ىك أف الشريعة االسبلمية ال تجبر الشركاء عمى البقاء في ممكية الماؿ المشترؾ 
 يةقانكنتفسده كالمجكىرات مثبل أما التشريعات ال ألنياحاد األ الماؿ يكفي مقابؿ ذلؾ ال تجيز القسمة ف

إضافة إلى استحاؿ قسمة الماؿ، تمنع  إجراء القسمة حتى في حاالت كجكد اتفاؽ أك نص  المعاصرة
، كىذا عمى خبلؼ المشرع المبناني الذم  أجاز القسمة 2صريح يقضي بالبقاء في الشيكع كلك لمدة معينة

                                                 
 .169كليد نجيب القسكس، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .86عمي خفيؼ المرجع السابؽ، ص  2
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مف قانكف المكجبات كالعقكد المبناني عمى أنو:" ال يجبر أحد  840الحاالت إذ نص  في المادة في جميع  
 .."1عمى البقاء في الشيكع فمكؿ شريؾ أف يطمب القسمة، ككؿ نص مخالؼ يككف باطبل

كيشترط الفقو االسبلمي لصحة القسمة بطريؽ القرعة  كجكب مراعاة القاسـ  سيـ كؿ شريؾ في  
ى أصغر سيـ كيقـك بترقيـ األجزاء، ثـ ـ القاضي بتجزئة الماؿ إلى أجزاء متساكية بالنظر إلالماؿ، كيقك 

 .2تجرل القرعة كيختص كؿ شريؾ بنصيبو عينا مف الماؿ حسب حصتو
 
 

 ثاتيا: قسمة المال المشاع بطري  الفجتيب
شريؾ في التجنيب في قسمة الماؿ المشاع طريقة لمقسمة يتـ بمكجبيا تحديد جزء خاص بكؿ 

يؾ في الماؿ المشاع، كيتـ إجراء ىذا الماؿ المشاع عينا، عمى أف يككف ذلؾ الجزء  كفقا لحصة الشر 
ذا كانت ىذه األخيرة ممكنة كلكف  النكع مف القسمة إذا تعذر إجراء القسمة  عمى أساس أصغر نصيب، كا 

 .رغبة الشركاء انصرفت باتفاقيـ جميعا إلى إجراء القسمة بطريؽ التجنيب
ذا تعذر أف  725كتطرؽ المشرع الجزائرم إلى ىذا الصنؼ مف القسمة في المادة  فقرة ثانية:" كا 

 يأخذ أحد الشركاء كامؿ نصيبو عينا، عكض بمعدؿ عما نقصو مف نصيبو."
مف  725أكؿ ما يجب إثارتو في ىذا الصدد ىك أف المشرع الجزائرم حينما نقؿ نص المادة 

مف القانكف المدني( حذؼ عبارة مف الفقرة األكلى كالتي تعطي لمنص  837القانكف المدني المصرم )
ذا  المعني السميـ فاألصؿ في القسمة أف تتـ عمى أساس أصغر نصيب عمى النحك الذم أسمفنا ذكره، كا 
تعذر ذلؾ لجأ الشركاء إلى قسمة التجنيب بأف يفرز نصيب كؿ شريؾ في الماؿ المشاع عمى اف يختص 

يكازم حصتو الشائعة، كفي حالة تعذر تجنيب نصيب الشريؾ في الماؿ المشاع يتـ كؿ شريؾ بجزء 
 بنصيا:"مف القانكف المدني المصرم صراحة  837تشير إليو المادة  تصفية الماؿ ببيعو بالمزاد، كىذا ما 

يككف الخبير الحصص عمى أساس أصغر نصيب حتى كلك كانت القسمة جزئية، فإذا تعذرت القسمة 
 ا األساس جاز لمخبير أف يجنب لكؿ شريؾ حصتو.عمى ىذ

ذا تعذر أف يختص أحد الشركاء بكامؿ نصيبو عينا، عكض بمعدؿ عما نقص مف نصيبو  ."3كا 
إف حذؼ المشرع  الجزائرم لعبارة " فإذا تعذرت القسمة عمى ىذا األساس جاز لمخبير أف يجنب 

د بأف  قسمة التجنيب ىي خطكة مف خطكات لكؿ شريؾ حصتو" دفع بالعديد مف الباحثيف إلى االعتقا
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، في حيف انيا صنؼ كنكع مف أنكاع القسمة العينية تأتي في المرتبة الثانية بعد استحالة 1القسمة العينة
إجراء القسمة عمى أساس أصغر نصيب، يتـ بمكجبيا فرز نصيب كؿ شريؾ في الماؿ المشاع بحسب 

 .2لفقوكىذا ما ذىب إليو جانب مف ا حصتو الشائعة
مف القانكف  791ك 790نص المادة  المصرم  مف القانكف المدني 837كيقابؿ نص المادة 

كفي التشريع العراقي نص المشرع في ، 3مف القانكف المدني الميبي 787كنص المادة  ،المدني السكرم
راءىا، عمى أنو: "فإذا تبيف لممحكمة أف المشاع قابؿ لمقسمة قررت إج 4ك 3ك 2فقرة  1082المادة 

تفكت عمى أحد الشركاء المنفعة المقصكدة مف كيعتبر المشاع قابؿ لمقسمة إذا أمكنت قسمتو مف غير أف 
 القسمة.

فإذا كاف المشاع عقار، تمسح األرض كتفرز الحصص عمى أساس أصغر نصيب، عمى أف 
تستغؿ كؿ حصة يراعى فييا المكقع كالجكدة كجميع الميزات األخرل، كيراعى كذلؾ بقدر االمكاف أف 

بحؽ الطريؽ كالشرب كالمسيؿ كغيرىا مف حقكؽ االرتفاؽ، كتعيف قيمة الحصص باتفاؽ الشركاء أنفسيـ، 
ذا تعذر أف يختص كؿ أحد  مف الشركاء  بكامؿ نصيبو عينا  فإف لـ يتفقكا عينيا الحاكـ بمعرفة الخبير، كا 

صص بالقرعة ، كبتماميا تتـ القسمة ، عكض عما نقص مف القيمة بمعدؿ  كلك مف النقكد، كتكزع الح
 فتصدر المحكمة حكما بتأييدىا.

ذا كاف المشاع منقكال، يفرز إلى حصص متعادلة بالقياس المعتاد استعمالو في قياس نكعو،  كا 
 كتكزع عمى الشركاء." 

يتضح مف خبلؿ ىذه المادة أف المشرع العراقي فصؿ في شرح القسمة العينية، كتبنى نفس 
ذم أخذ بو المشرع األردني الذم أجاز القسمة العينية ما لـ تفكت عمى الشركاء منفعة الماؿ المعيار ال
، كىك نفس المكقؼ الذم تبناه المشرع المبناني في قانكف المكجبات كالعقكد إذ نص في المادة 4المقسكـ
تجرم القسمة  فقرة ثانية عمى أنو: "فإذا كاف ألحد الشركاء عقار مبلصؽ لمعقار المشترؾ، فبل 942

بطريؽ االقتراع، بؿ يعطي الشريؾ نصيبو مف القسـ المبلصؽ إذا لـ يكف في ذلؾ إضرارا بمصمحة  
 "5الشركاء اآلخريف

                                                 
 .78عبد المجيد رحابي، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .922عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .122إبراىيـ أبك النجا، المرجع السابؽ، ص   - 3
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المشرع المبناني يخرج عف القاعدة األصمية التي تفيد بإجراء قسمة عمى أساس أصغر نصيب ك 
ذا كاف ألح يبنكتج الحصصكيتـ فرز  د الشركاء عقار مبلصؽ لمعقار لكؿ شريؾ جزء حسب حصتو كا 

 المممكؾ عمى الشيكع فبل تجرل القرعة كيمنح لمشريؾ جزء مبلصؽ لمعقار الي يممكو.
 

ىذا االمتياز الذم خكلو المشرع المبناني لمشريؾ في الشيكع لـ ينفرد بو لكحده بؿ تبناه المشرع 
يص عيف مف األعياف الشائعة أك يطمب تخصأف  بدكره لمشريؾالفرنسي في القانكف المدني كالذم أجاز 

 ، فيحؽ لزكج المتكفى أك الكرثة المتقاسميف طمب تخصيص ماؿ معيف باألكلكية أك التفضيؿجزء منيا
ىذا لب اطف تتكافر في أعمى  ، 1بمعدؿ إذا اقتضت الضركرةالقسمة  كلك كانت  عمى اف يقع في نصيبو

ة  تجارية  صناعية أك حرفية أك أعماؿ حرة، إذا فبلحي ؤسسةماالمتياز شركط معينة، إذا تعمؽ األمر ب
ف يشمؿ ىذا االمتياز الحقكؽ االجتماعية في الشركات دكف أك جزء منيا، كما يمكف أ تكفرت الشركط

المساس  باألحكاـ القانكنية لمشركات، أك بنكد العقد األساسي لمشركة التي تقضى باستمرارية الشركة مع 
 .2الزكج أك أحد أك عدة كرثة

مف القانكف المدني الفرنسي األمكاؿ التي يجكز أف تككف   3-8312ك  831 تافالماد تكحدد
 محؿ طمب ىذا االمتياز في القسمة كىي:

                                                 
1  -  Corinne Reunault Brahinsky, Doit des Successions, 6eme édition lextenso édition,P163. 
2  - Art. 831. c.civ.fr.:" Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander 
l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute 
entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou 
quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était 
déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a 
participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou 
avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S'il y a lieu, la demande d'attribution 
préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des 
dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le 
conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers." 
3 - Art. 831-2. c.civ.fr.:" Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également 
demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui 
sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le 
garnissant ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant 
effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel 
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المؤسسة أك جزء مف المؤسسة الفبلحية التجارية الصناعية الحرفية أك الحرة إذا كانت تشكؿ   -1
في ىذا الحؽ قبؿ افتتاح التركة كقسمة كحدة اقتصادية، كعمى طالب ىذا االمتياز اف يبدم رغبتو 

 األمكاؿ.
 حصة شائعة مف األمكاؿ إذا كاف المتكفى شريؾ في المؤسسة بسيـ معيف.-2
محؿ السكف  أك المنقكالت في العيف المؤجرة، فإذا كاف المتكفى مالكا لممحؿ كاف طمب االمتياز -3

متياز حكؿ عقد االيجار أك ممكية عمى ممكية العيف أما إذا كاف المتكفى مستأجرا كاف محؿ طمب اال
 المكاؿ في العيف المؤجرة.

المحؿ ذك الطابع الميني  سكاء تعمؽ األمر بالممكية اك حؽ االيجار  كحتى المنقكالت ذات  -4
 .االستعماؿ الميني سيما التي تساعد في ممارسة الميف الحرة

مف عقد ايجار سارم المفعكؿ المعدات كاألدكات المستخدمة في الفبلحة إذا كاف الكارث مستفيد -5
 .1أك بمكجب عقد جديد

إلى مسألة ىامة كىي أف ىذا النكع مف االمتيازات في القسمة يككف في القسمة تجدر االشارة  
القضائية دكف االتفاقية ألنو عمى الراغب في عيف معينة في الماؿ المشاع أف يقدـ طمب إلى القضاء 

أف ىذا النكع مف االمتيازات يككف في الميراث كمصدر لمشكع  كيثبت مصمحة خاصة في ىذه العيف، كما
ه االتفاؽ كىذا ما أكدت عميو محكمة النقض ر كالممكية المشتركة لمزكجيف، كحتى في الشيكع  الذم مصد

 .19882جكاف  7الغرفة المدنية في الصادر مف  الفرنسية في قرارىا 
نصيبو في عيف مف األمكاؿ الشائعة في ك يجكز لمقاضي بناء عمى طمب أحد الشركاء، تخصيص 

 .3الحالة التي يرغب فييا سائر الشركاء البقاء في حالة الشيكع
في قسمة التركات أجازه المشرع األردني  لمشريؾ  الذم يطمب تخصيص عيف مف  االمتيازكىذا  

مف  1115إذ نص في المادة  بو  كتحسـ حصتو مف نصيبو في التركة مضطمعمتى كاف  أمكاؿ التركة
القانكف المدني:" إذا كاف بيف أمكاؿ التركة ما يستغؿ زراعيا أك صناعيا أك تجاريا، كيعد كحدة اقتصادية 
قائمة بذاتيا، كلـ يتفؽ الكرثة عمى استمرار العمؿ فييا، كلـ يتعمؽ بيا حؽ الغير كجب تخصيصو لمف 

                                                                                                                                                         

garnissant ce local ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation 
d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue 
au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier 
1  - - Pierre Voirin –Gilles Goubeaux, ,op.cit, p257 
2  - Pierre Voirin –Gilles Goubeaux, ,op.cit, p256 
3- Yvaine Buffelan-Lanore , Doit Civil 11eme édition Dlloz ,    p574. 
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قيمتو، كحسميا مف نصيبو في التركة، يطمبو مف الكرثة، إذا كاف أقدرىـ عمى االضطبلع بو بشرط تحديد 
فإذا تساكت قدرة الكرثة عمى االضطبلع بو، خصص لمف يعطي مف بينيـ أعمى قيمة بحيث ال تقؿ عف 

 ." 1قيمة المثؿ
كلدل الفقو اإلسبلمي تتخذ قسمة األعياف بطريؽ التجنيب كجييف، فتككف قسمة تفريؽ بأف تقسـ  

دل كيأخذ كؿ شريؾ نصيبو عينا، منيا فمك كاف الماؿ المشاع حكؿ عيف مف أعياف الماؿ المشاع عمى 
عدة عقارات مممككة عمى الشيكع يتسـ تقسيـ كؿ عقار بيف الشركاء حسب سيـ كؿ شريؾ، كليذه الطريقة 
سمبياتيا فيي تؤدم إلى تجزئة العديد مف األمكاؿ بيف عدة مالكيف كما أنيا قد ال تحقؽ النفع لمشركاء 

التي ال تتطمب قسمة مف ىذا النكع كالمحبلت التجارية أك الشقؽ في البنايات، كالصنؼ  سيما في األمكاؿ
الثاني كىك أحسف نكع بالمقارنة مع قسمة التفريؽ، كىي قسمة الجمع إذ يتـ تجميع نصيب الشريؾ في 

لديو أجزاء  األمكاؿ الشائعة في عيف كاحدة مف الماؿ المشاع لينفرد بعيف كاحدة ف الماؿ بدال مف أف تككف
متفرقة بيف عدة أمكاؿ، كليذا النكع أيضا سمبياتو فقد تمتاز بعض األعياف عف بعضيا في الجكدة كالمكقع 

فاالنفراد بمحؿ تجارم مثبل في منطقة معزكلة يختمؼ عف االنفراد بمحؿ تجارم   إذا تعمؽ األمر بالعقارات
لشريؾ معدؿ لتعكيض الفارؽ، أك تصفية الماؿ كسط المدينة  أكفي منطقة تجارية، ليبؽ الحؿ إما منح ا

 .2المشاع
 

 ثالثا: قسمة المال المشاع بطري  المعدل
قسمة المعدؿ ىي طريقة القتساـ الماؿ المشاع عينا، بحيث يدفع بمكجبيا صاحب النصيب األزيد 

ا إمع لصاحب النصيب األقؿ، كسبب ىذا الدفع صعكبة استفاء الشركاء حصصيـ كاممة مف الماؿ المشا
لقمة الحصة الشائعة أك لطبيعة األمكاؿ الشائعة التي ال تقبؿ القسمة عينا، كىذا التفاكت بيف ما حصؿ 
عميو الشريؾ كالذم يفكؽ حصتو في العيف التي كقعت في نصيبو يقـك بدفيا لمشريؾ الذم كقع في نصيبو 

، ككفقا لمقتضيات عدالة 3لمشاععيف مف األمكاؿ الشائعة كلـ تغطي تمؾ العيف حصة الشريؾ في الماؿ ا
تشريع االسبلمي كانت قسمة المعدؿ طريقة الستفاء الالقسمة التي تناشد بيا كؿ التشريعات  كفي مقدمتيا 

 الشريؾ حصتو الشائعة مف الماؿ المشاع.

                                                 
محمد كحيد الديف سكار، الحقكؽ العينية األصمية، أسباب كسب الممكية كالحقكؽ المشتقة مف حؽ الممكية، مكتبة  - 1

 .64،ص  1999يع الطبعة األكلى، االصدار الثالث الثقافة لمنشر كالتكز 
 .51أحمد فراج حسيف، المرجع السابؽ، ص   -2
 .367ىماـ محمد محمكد زىراف، المرجع السابؽ، ص  - 3
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مف القانكف المدني في فقرتيا  725كقد تطرؽ المشرع الجزائرم إلى قسمة المعدؿ في نص المادة 
ذا تعذر أف يأخذ أحد الشركاء كامؿ نصيبو عينا، عكض بمعدؿ عما نقص مف نصيبو."الثانية   بنصيا:" كا 

كقسمة المعدؿ ليست طريقة لتغيير طبيعة القسمة، فيي طريؽ لتسييؿ عمى الشركاء لتكزيع  
 األمكاؿ الشائعة بالنظر إلى السيـ الجارم الذم يممكو كؿ شريؾ، كىي ترتب نفس اآلثار التي ترتبيا

 .1صكر القسمة العينية األخرل
قسمة المعدؿ ماىي في حقيقة األمر إال تتمة لباقي صكر القسمة  ىذا كيرل جانب مف الفقو أف

العينية، كسكاء تمت القسمة عمى أساس أصغر نصيب كأجريت القرعة عمييا أك تـ تجنيب جزء خاص 
يحتمؿ في كمتا الصكرتيف أف ال  بكؿ شريؾ يبقى المعدؿ ىك المكمؿ ليذيف الصنفيف مف القسمة إذ 

، مما يدفع الشركاء أك الخبير إلى تحديد مبمغ معيف يكازم قيمة الماؿ الذم ةيستكفي الشريؾ حصتو كامم
، كيقـك بدفع ىذا المعدؿ الشركاء الذيف آلت إلييـ كاف عمى الشريؾ أف يستكفيو نظرا لحصتو الشائعة

 .2ـ الشائعةأجزاء مفرزة مف جراء القسمة تزيد عف حصتي
كيرل جانب  مف الفقو أف المعدؿ ىك تعكيض يقدـ لمشريؾ عمى سبيؿ التعكيض لعدـ تمكينو مف 
حقو في الماؿ المشاع كامبل عينا، ألنو حتى كبكجكد خبير محنؾ في مجاؿ قسمة األمكاؿ الشائعة قد 

نا بعد القسمة يصعب عميو رسـ خطة محكمة يتمكف بمقتضاىا كؿ شريؾ مف إسفاء حصتو الشائعة عي
إما لقمة حصة الشريؾ الشائعة أك لطبيعة األمكاؿ التي ال تقبؿ القسمة عينا، فمك كانت حصة الشريؾ مثبل 

دينار مميكف ( 20000000عشركف ) السدس كتـ تقكيميا بالنظر إلى األمكاؿ الشائعة ككانت ما معدلو
دينار  مميكف (17000000سبعة عشر) جزائرم، ككاف مف بيف األمكاؿ الشائعة سيارة تتراكح قيمتيا 

جزائرم كقاـ الخبير بتخصيص تمؾ السيارة لمشريؾ الذم يممؾ السدس كاف عمى سائر الشركاء أف يدفعكا 
 فارؽ ما يستحقو الشريؾ مع ما حصؿ عميو.

غير أنو تجدر الشارة إلى مسألة ىامة كىك اف قسمة المعدؿ تعكيض  مالي يقدـ ألحد الشركاء 
ئو حقو عينا، فبل تجكز قسمة المعدؿ إذا لـ يستطع أكثر مف شريؾ في اخذ نصيبو عينا بؿ لعدـ استفا

المؤرخ في  151301يجب المجكء إلى قسمة التصفية، كىذا ما أكدتو المحكمة في قرار ليا رقـ 
25/03/19983. 

                                                 
 .157أحمد خالدم، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .923عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .180السابؽ، ص  سايس جماؿ، المرجع - 3
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ة كقد تطرؽ المشرع المصرم عمى غرار التشريع الجزائرم إلى قسمة المعدؿ كاعتبرىا طريق
عمى أنو:"   837لتعكيض الشريؾ الذم لـ يستكفي حقو كامبل عينا إذ نص في الفقرة الثانية مف المادة 

ذا تعذر أف يختص أحد الشركاء بكامؿ نصيبو عينا، عكض بمعدؿ، عما نقص مف نصيبو  ."1كا 
كقسمة المعدؿ يمكف إجرائيا لتعكيض الفارؽ سكاء كانت القسمة العينية  عمى أساس أصغر 

يب، أك بطريؽ التجنيب،  فما يقع في نصيب أحد الشركاء بطريؽ القرعة يككف ممزما بدفع مبمغ نص
لصاحب الحصة الصغرل، كاألمر كذلؾ في قسمة التجنيب كالعمة في ذلؾ خمقا لمساكاة في القسمة 

 .2بالنظر إلى الحصة الشائعة لكؿ شريؾ في الماؿ الشائع
ي طريقة القسمة، فقسمة المعدؿ يتحصؿ بمكجبيا  الشريؾ ف 3قسمة المعدؿ عف المخارجة شابوكتت

في الشيكع عمى جزء مف الماؿ المشاع كيأخذ الفارؽ نقدا يدفعو الشريؾ أك الشركاء الذيف أخذكا  أجزاء 
المخارجة تتـ بإخراج نصيب أحد الشركاء في الماؿ المشاع بنصيب ك  ،تزيد عف أسيميـ في الماؿ المشاع

،  كتككف في ا كىي جائزة شرعا عند التراضي، كيجب أف  لميراث دكف غيره مف مصادر الشيكع، معمـك
 .مف التركة أك غيرىا تككف بقدر معمـك

كالمخارجة تتـ عادة مع الشركاء الذيـ ليـ سيـ قميؿ بالمقارنة مع حصص سائر الشركاء، فيتراضى 
 الكرثة عمى إخراج نصيبو مف الميراث كتتخذ حالتيف:

إذا كاف التخارج عمى شيء معمـك مف التركة فيجب أف يتـ بتراضي جميع الشركاء  الحالة األولى:
، إما إذا كاف التخارج مف أمكاؿ الكرثة الخاصة فتقسـ ألف ليـ حصص في العيف المراد التخارج عمييا

 حصة الشرؾ المتخارج بينيـ بالتساكم.
نو يجب أف يككف مف أمكالو إذا كاف التخارج مع شخص معيف مف الكرثة فإ الحالة الثاتية:

الخاصة، ألف األمكاؿ المكركثة لكؿ مف الشركاء سيـ فييا، كيترتب عمى ذلؾ أف يحؿ الكارث محؿ 
  الشخص الذم تخارج معو في حصتو في التركة.

كتجدر االشارة إلى أف حصة الشريؾ الخارج تحسب في القسمة كتككف مف نصيب الذم تخارج  
ع شريؾ آخر حؿ ىذا األخير كأخذ نصيبو  عند قسمة الميراث، أما إذا كاف ؾ مريمعو، فمك تخارج الش

                                                 
 101محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .924عبد الرزاؽ السنيكرم المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 2
المخارجة لغة تفاعؿ مف الخركج، اصطبلحا: أف يتصالح الكرثة عمى اخراج بعضيـ مف الميراث بشيء معمـك كال  - 3

ا ىك تصالح الكرثة عمى إخراج بعضيـ مف الميراث عمى شيء معمـك مف التركة أك  غيرىا  يككف إال برضى اطرفيف، كشرع
مناؿ محمكد المشنى، الشرح الكافي ألحكاـ التركات كالمكاريث،  دراسة مفصمة كىك جائز شرعا، عف ىذا التعريؼ أنظر 

 .210ص، 2011بيف الفقو كالقانكف، دار الثقافة لمنشر، طبعة 
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قسـ حصتو بيف الكرثة، يخمؼ أثر التخارج التخارج مع جميع الكرثة، فتتـ القسمة كتحسب حصة الخارج كت
 بيف ما إذا كاف البدؿ الذم يقدـ إلى الخارج مف أمكاؿ الكرثة الخاصة أك بعيف مف األمكاؿ الشائعة، فمك
كاف التخارج بماؿ الشركاء الخاص تحسب حصة الخارج كتقسـ بيف الكرثة، أما إذا كاف التخارج بشيء 

 .1معمـك مف التركة فتسقط سياـ الشريؾ الخارج مف مجمكع السياـ  كيعتبر مجمكع السياـ أصبل لممسألة
ظمو في القانكف كلـ يتطرؽ المشرع الجزائرم ألحكاـ التخارج مثؿ ما فعؿ نظيره األردني الذم ن

مف القانكف المدني، ككؿ ما لـ يرد النص بشأنو يرجع في حكمو إلى  529إلى  242المدني المكاد مف 
كالقكاعد العامة، كالتخارج جائز شرعا بتراضي جميع الكرثة كما سبؽ الذكر غير أنو 2الشريعة االسبلمية 

مك كاف التخارج عمى عقار معيف ال بد أف يحرر ، ف3عقد ال بد أف تتكافر فيو الشكمية المطمكبة  في العقكد
 .4العقد عند المكثؽ  كيشير بالمحافظة العقارية ألف األمر يتعمؽ بحؽ عيني عمى عقار

ك أجاز المشرع المصرم  كالسكرم المخارجة  في األمكاؿ الشائعة التي مصدرىا الميراث،  كذلؾ 
مف  303بيا  في التشريع السكرم نص المادة مف قانكف المكاريث المصرم  كالتي يقا 48في المادة 

قانكف األحكاؿ الشخصية بنصيا:" التخارج ىك أف يتصالح الكرثة عمى إخراج  بعضيـ البعض مف 
، فإذا تخارج أحد الكرثة مع آخر منيـ استحؽ نصيبو كحؿ محمو في التركة،  الميراث عمى شيء معمـك

مدفكع لو مف التركة قسـ نصيبو بينيـ بنسبة أنصبائيـ فييا، ذا تخارج أحد الكرثة مع باقييـ، فإف كاف الا  ك 
ف كاف المدفكع مف ماليـ، كلـ ينص في عقد التخارج عمى طريقة قسمة نصيب الخارج قسـ عمييـ  كا 

 . 5بالتساكم"

                                                 
 .240المشنى، نفس المرجع، ص  مناؿ محمكد - 1
 ؽ.أ.ج : "  كؿ ما لـ يرد النص عميو في ىذا القانكف  يرجع فيو إلى أحكاـ الشريعة اإلسبلمية." 222المادة  - 2
الفقرة األكلى: "زيادة عف العقكد التي يأمر القانكف بإخضاعيا إلى شكؿ رسمي، يجب  ؽ.ـ.ج 1مكرر 324المادة  - 3

حرير العقكد التي تتضمف نقؿ ممكية عقار أك حقكؽ عقارية اك محبلت تجارية أك صناعية أك كؿ تحت طائمة البطبلف، ت
عنصر مف عناصرىا، عف أسيـ مف شركة أك حصص فييا، أك عقكد إيجار زراعية أك تجارية  أك مؤسسات صناعية، في 

 شكؿ رسمي، كيجب دفع الثمف لدل الضابط العمكمي الذم حرر العقد....".
المتضمف إعداد المسح العاـ ك تأسيس السجؿ العقارم عمى  12/11/1975المؤرخ في   75/74مف األمر  15دة الما- 4

 ما يمي:
"كؿ حؽ ممكية ك كؿ حؽ عيني آخر متعمؽ بعقار ال كجكد لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ نشره في مجمكعة البطاقات 

 العقارية."
لقانكف المدني، عقد البيع كالمقايضة، دار اليدل لمنشر كالتكزيع طبعة محمد صبرم السعدم، الكاضع في شرح  ا - 5

 .519، ص 2012
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فالتخارج كفقا لمفقو االسبلمي جائز كيأخذ صكرة القسمة ألنو بمقتضاىا سيتحصؿ أحد الشركاء 
ىذه القسمة قابمة لمنقض غذا ظير ما يجيز نقضيا كظيكر كارث لـ يكف معركفا  عمى نصيبو، كتككف

كقت التخارج أك كصية، كما يبطؿ التخارج غذا طير ديف مستحؽ عمى المتكفى، كيصح التخارج إذا 
 .1قضى الشركاء الديف ألف الديف مقدـ عمى اإلرث كىذا ما جاء بو المذىب الحنفي

، فمنيا ما يتـ المشاع عدة صكرالعينية لمماؿ  أف لمقسمة  ألطركحة نستخمص في ىذا الفرع مف ا 
الحصص عمى أساس أصغر نصيب كيتـ إجراء القرعة عمى األجزاء  كؿ حسب حصتو، أما  بتعييف 

قسمة التجنيب فيتـ تحديد عيف مف األمكاؿ الشائعة لصالح أحد الشركاء مقابؿ حصتو الشائعة في الماؿ 
نطبؽ عمى بقية الشركاء، أما قسمة المعدؿ فيي مبمغ مف الماؿ يتـ إعطائو لمشريؾ المشاع كنفس األمر ي

الذم لـ يستكؼ حقو كامبل عينا، فيعكض عمف ما نقصو نقدا مف الشريؾ الذم تحصؿ عمى نصيب أكبر 
 مف حصتو الشائعة.

بأف يخذ الشريؾ أما في الفقو اإلسبلمي فقد  أجاز الشرع االسبلمي قسمة التجنيب بنكعييا التفريؽ  
حقو عينا مف كؿ عيف مف األمكاؿ الشائعة، أك بالجمع كىي المفضمة لدل الفقو بأف تجمع حصة الشريؾ 

 في عيف مف األمكاؿ الشائعة عمى أف تككف معادلة لحصتو الشائعة.
أما المشرع الفرنسي فقد انفرد بأحكاـ القسمة بكاسطة التخصيصات التفضيمية، بأف يفضؿ أحد 

ء عمى غيره لعيف معينة بالذات كفقا لمشركط التي تـ ذكرىا، فقد راعى مصمحة العمؿ كالسكف، الشركا
كحصر األشخاص الذم يككف ليـ الحؽ في طمب التخصيص بالتفضيؿ في القسمة، عمى أف يتحممكا 

 معدؿ القسمة إذا لـز األمر.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .588أحمد محمد عمي داكد، المرجع السابؽ، ص  - 1
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 المشاعالفرع الثاتي: دور السضاء في السسمة العيتية لممال 
 

يمعب القضاء دكرا فعاال في اقتساـ الماؿ المشاع عينا، فالقسمة العينية في غالبية األحكاؿ تتـ 
يتدخؿ ىذا فبمعرفة القاضي الختبلؼ الشركاء حكؿ تحديد الحصص كاقتساـ أعياف الماؿ كطريقة القسمة، 

، كقد ب حصتو الشائعةيتـ بيا تخصيص أعياف الشركة لمشركاء كؿ شريؾ بحسالجياز في رسـ طريقة 
 .يتـ منذ البداية  المجكء إلى القضاء القتساـ الماؿ

كما قد يتفؽ الشركاء عمى القسمة كيختمفكا في طريقة القسمة، كىنا يتدخؿ القضاء بحنكتو كخبرتو 
نسب لقسمة الماؿ المشاع بالنظر إلى حصص الشركاء، كيتـ ذلؾ بعد التماس القضاء لرسـ الطريؽ األ

الشركاء أك كميـ لمتدخؿ في القسمة العينية كاقتساـ الماؿ بتمكيف كؿ الشركاء مف حصصيـ مف بعض 
 في الشيكع.

كما يقـك القضاء بتعيف الخبير أك الخبراء القتساـ الماؿ، كيتـ تقكيـ الماؿ كتحديد الحصص 
   يعده الخبير. بيا، ثـ الفصؿ في القسمة استنادا إلى التقارير الذمكالفصؿ في المنازعات المتعمقة 

  
 أونا: فحديد حصص الشركاء في المال المشاع

ينظر قاضي القسمة في منازعات القسمة بيف الشركاء، كلكنو يفصؿ عمى كجو خاص ما يتعمؽ 
فقرة أكلى مف القانكف المدني  726منيا بتككيف الحصص، كىذا ما تطرؽ إليو المشرع الجزائرم في المادة 

 كؿ المنازعات كخاصة منيا ما يتعمؽ بتككيف الحصص." بنصيا:" تفصؿ المحكمة في
مف القانكف المدني بنصيا:" تفصؿ  838كىك ما تطرؽ إليو المشرع المصرم في نص المادة 

المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعمؽ بتككيف الحصص، كفي كؿ المنازعات األخرل التي تدخؿ في 
 اختصاصيا.

ي اختصاص تمؾ المحكمة كاف عمييا أف تحيؿ الخصكـ إلى فإذا قامت منازعات ال تدخؿ ف
يفصؿ نيائيا في ، كأف تعيف الجمسة التي يحضركف فييا، كتقؼ دعكل القسمة إلى أف االبتدائيةالمحكمة 

 ."1تمؾ المنازعات
أكؿ ما يبلحظ أف المشرع المصرم كاف أكثر تفصيبل مف المشرع الجزائرم في مسألة تحديد 

، كيككف لمقاضي كاء ككذا اختصاص القضاء في الفصؿ في ىذه المنازعاتالقضاء لحصص الشر 

                                                 
 .450محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ،  - 1
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المصرم السمطة  لتقدير مدل جدية المنازعة في الماؿ المشاع  التي تثار أمامو، كبمكجب ىذه السمطة 
 .1بتأخير الفصؿ في القسمة أك السير في إجراءاتيا التقديرية يستطيع القاضي القرار

مف القانكف المدني  892القانكف المدني المصرم نص المادة  مف 838كيقابؿ نص المادة 
 السكرم، 

كمف صكر المنازعات التي تثار بشأف تككيف الحصص كالتي تتصدل ليا المحكمة كتصدل ليا المحكمة، 
ادعاءات الخصكـ  بعدـ تساكم الحصص بالنظر إلى حصصيـ الشائعة، أك االدعاء بعدـ تقكيـ الماؿ 

دقة كأف يقـك الماؿ بأقؿ مف قيمتو أك بأكثر منيا، كقد يككف النزاع في تحديد المشاع عمى كجو ال
الحصص يتعمؽ بأحد الشركاء كاف يدعى صاحب الحصة الكبرل في الماؿ المشاع بأف ما جنبو الخبير 

 لو ال يساكم سيمو الجارم في الشيكع.
ا اف تؤيد ما تكصؿ إليو فتفصؿ المحكمة بشأف ىذه النزاعات كتمحص في تقرير الخبير كليا إم

ف تعيف خبير آخر إلعادة تقكيـ الماؿ المشاع كتحديد حصص الشركاء بالنظر إلى أسيميـ أالخبير أك 
 .2في الماؿ
 سائركتفصؿ المحكمة أيضا في المنازعات التي ال تتعمؽ بتحديد الحصص بؿ حتى في  

ع ، كأف يدعى احد الشركاء عدـ ممكية المنازعات المرتبطة بيا كممكية الشريؾ لمحصة في الماؿ المشا
شريكو لمحصة، اك اف النزاع يقكر حكؿ مقدار الحصة ففي الكقت الذم يدعي فيو مثبل شرؾ في الشيكع 
أنو يممؾ النصؼ يدعى شريؾ آخر بممكيتو لمربع لتصرفو في نصؼ حصتو، كما قد يدفع احد الشركاء 

 .3لو الدخكؿ في إجراءات القسمة العينية لمماؿ المشاع بعدـ ممكية الشريؾ لحصتو لتصرفو فييا، فبل يحؽ
كيمعب القضاء دكرا اساسيا في ىذه المرحمة فيك ممـز بالقياـ بالتحقيقات البلزمة لتحديد  

الحصص كالتحقؽ مف ممكيتيا كمقدارىا كالتأكد مف صفة الشركاء في القسمة لمعرفة أحقيتيـ في القسمة، 
الفني كالتقني، مف كجكب النتقاؿ كأخذ قياسات كالتمحيص في المخططات كتتميز ىذه العممية بالطابع 

كالكثائؽ،  لذا يكمؼ خبير اك اكثر لمقياـ بيذه الميمة، كالتي تنكر القاضي بؿ كتشكؿ في الكثير مف 
 .4كدليؿ إثباتالنسبية  الحاالت السند الرئيسي الذم يبني عميو القاضي حكمو بالرغـ مف حجية الخبرة 

جانب مف الفقو أف تعييف الخبير إلجراء عممية القسمة يتخممو العديد مف المشاكؿ العممية، فما كيرل 
يحدث في الحياة العممية أف الشركاء يتكجيكف إلى الخبير الذم عينتو المحكمة إلجراء القسمة مرفقيف 

                                                 
 212عبد المنعـ فرج الصده، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .925امف، المرجع السابؽ، صعبد الرزاؽ السنيكرم، الجزء الث - 2
 .116احمد خالدم المرجع السابؽ، ص  - 3
 .175يكسؼ دالندة، المرجع السابؽ، ص  - 4
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بناء عمى مخططات   عممية الخبرة في مكتب الخبيرفتتـ  بكافة الكثائؽ كالمخططات كالرسـك كالسندات، 
، مما يترتب عنو في بعض الحاالت صعكبة تطبيؽ ىذه القسمة عمى أرض الكاقع كليس عمى أرض الكاقع

 .1الختبلؼ التصاميـ عمى الحقيقة، أك لكجكد عراقيؿ مادية مرتبطة بالماؿ المشاع محؿ القسمة
و العمؿ الفني كالتقني الذم بعد انتياء الخبير مف المياـ المسندة إليو يحرر تقرير يكضح مف خبلل

بعد تقكيـ كتحديد حصص الشركاء بالنظر إلى حصصيـ الشائعة، كيستند القاضي إلى النتائج التي  قاـ بو
 .2تكصؿ إلييا القاضي في تقرير الخبرة لمفصؿ في دعكل القسمة

 
 ثاتيا: الحكم بفرز أتصبة الشركاء  

ل المحكمة في األجؿ المحدد في الحكـ القاضي بعد أف ينتيي الخبير مف اعداد تقريره يكدعو لد
بتعييف الخبير كلو اف يطمب تمديد األجؿ في الحالة التي يتعمؽ األمر بمجمكعة مف األمكاؿ الشائعة التي 
يصعب تقكيميا مجممة في كقت محدد أك كما لك تعمؽ األمر بعدد كبير مف الشركاء في الشيكع، كما في 

 ؿ الحالة الغالبة لمشيكع.بعض قضايا الميراث الذم يمث
ذا إكتستند المحكمة في   صدار حكميا بتحديد النصيب المفرز لكؿ شريؾ،  بمحضر الخبير  كا 

تمت القسمة العينية بطريؽ القرعة تثبت المحكمة ذلؾ في محضرىا كتصدر حكما يقضي بإعطاء كؿ 
، ىذا ما لـ 3الجزائرم صراحة مف القانكف المدني 727كىذا ما نصت عميو المادة  ،شريؾ نصيبو المفرز

يثبت أف الماؿ المشاع ال يقبؿ القسمة عينا بغير ضرر أك أف  القسمة ستمحؽ ضرر كبير في قيمة الماؿ 
 .4محؿ القسمة

كنفس المكقؼ تبناه المشرع المصرم إذ يحسـ النزاع بعد الفصؿ في المنازعات التي أبداىا الشركاء  
صدار حكـ  نيائي في النزاع عمى ف القانكف المدني بنصيا م 839الممكية كىذا ما أشارت إليو المادة  كا 

الفصؿ في المنازعات، ككانت الحصص قد عينت بطريؽ التجنيب، أصدرت المحكمة  تى انتيى :"م
 الجزئية حكـ بإعطاء كؿ شريؾ النصيب المفرز الذم آؿ اليو.

                                                 
 .109أحمد خالدم، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .169يكسؼ دالندة، المرجع السابؽ،  - 2
كتصدر حكما بإعطاء كؿ " تجرل القسمة بطريؽ االقتراع، كتثبت المحكمة ذلؾ في محضرىا  727ؽ.ـ.ج المادة  - 3

 شريؾ نصيبو المفرز."
، 2014عمي محمد عمي قاسـ، بيع المزايدة في الفقو االسبلمي كالقانكف الكضعي، دار الجامعة الجديدة لمنشر طبعة   - 4

 .211ص
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االقتراع، كتثبت المحكمة ذلؾ  فإذا كانت الحصص لـ تعيف بطريؽ التجنيب، تجرل القسمة بطريؽ
 كـ بإعطاء كؿ شريؾ نصيبو المفرز.في محضرىا، كتصدر ح

أما المشرع الميبي فمـ يتطرؽ إلى مسألة منازعات القسمة في القانكف المدني، إذ تطرؽ إلييا في 
عمى أنو:" متى انتيى الفصؿ في المنازعات ككانت الحصص  789قانكف المرافعات إذ نص في المادة 

 د عينت بطريؽ التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كؿ شريؾ النصيب المفرز الذم آؿ اليو."ق
فمتى تمت إجراءات القسمة كتـ تحديد نصيب كؿ شريؾ في الماؿ المشاع بغض النظر عف كيفية 
القسمة سكاء كانت بالتجنيب القرعة أك المعدؿ، تقـك المحكمة بإصدار حكما بإعطاء كؿ شريؾ نصيبو 

 .1المفرز الذم آؿ إليو
حد الشركاء أف يعجؿ في إجراءات دعكل القسمة، كتنظر كيرل جانب مف الفقو أنو يمكف  أل
 .2المحكمة في طمبو في تعجيؿ إجراءات القسمة

كؿ شريؾ نصيبو المفرز بيف ما إذا كانت القسمة بطريؽ  بإعطاءكيفرؽ جانب مف الفقو في الحكـ 
، كبينما إذا كانت القسمة عمى أساس أصغر نصيب كتمت بإجراء القرعة التجنيب بمعدؿ أك بدكف معدؿ

 عمى األنصبة التي تـ تحديدىا بمساعدة الخبير.
فإذا تمت القسمة بتجنيب كؿ شريؾ بتعييف جزء خاص بو تصدر المحكمة حكما يقضي بالقسمة 

ذا كاف القسمة العينية مع تحديد الجزء الذم يؤكؿ لكؿ مف الشركاء بالتحديد كؿ حسب حصتو  الشائعة، كا 
العينية بمعدؿ يجب عمى القاضي في الحكـ القاضي بفرز أنصبة الشركاء في الماؿ عينا أف يحدد 
الشريؾ أك الشركاء الذيف يجب عمييـ دفع المعدؿ الذم يحدده الخبير في تقريره، ليصؿ إلى نصيب 

 .الشريؾ الذم لـ يستكفي حصتو كاممة
عمى أساس أصغر نصيب، يتـ تككيف الحصص  كيحدد نصيب كؿ  نية أما إذا تمت القسمة العي

شريؾ بطريؽ االقتراع، كىي أفضؿ طريقة لمقسمة العينية إف كانت ممكنة، إذ يطمئف الشركاء  مف أف 
 280، فمك كاف الماؿ المشاع مثبل  قطعة أرض مساحتيا 3فرصيـ متساكية، كتقـك المحكمة بإجراء القرعة

د الشركاء ثبلثة ككاف ألحدىـ حصة كالثاني حصتاف كالثالث أربع حصص، ككاف متر مربع  ككاف عد
متر مربع  40الماؿ المشاع، فيككف لمشريؾ الذم يممؾ حصو  1/7بسبع مقدرةألصغر نصيب  الحصة 

متر مربع، إذ يقـك القاضي بكضع  160متر مربع كالذم يممؾ أربع حصص  80كالذم يممؾ حصتاف 

                                                 
 .125ابراىيـ أبك النجا، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .452محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص  - 2
أرحمكف نكرة، إثبات الممكية العقارية الخاصة في التشريع كالقضاء الجزائرم، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير فرع  - 3

 .49، ص 2012قانكف المسؤكلية المينية، جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، لسنة 



 : كيفية اجراء القسمة النهائية واآلثار المترتبة عنهاالباب الثاني 

 كيفية إجراء قسمة المال المشاع: األولالفصل 

 
 

165 

 

الكاحد إلى سبع كترقـ كذلؾ  الحصص  كيقـك القاضي بعرض األكراؽ عمى سبع أكراؽ مرقمة مف 
إثر ىذه العممية يتحدد عمى  الشركاء، فيسحب الشريؾ األكؿ كرقة، كالثاني كرقتيف، كالثالث أربع أكراؽ، 

 نصيب كؿ شريؾ في الماؿ محؿ القسمة. 
ف كانت األصؿ في القسمة العينة لتكفير أكبر  قسط مف العدالة بيف الشركاء في قسمة إف ىذه الطريقة  كا 

الماؿ المشاع بالنظر إلى حصة الشريؾ في الماؿ المشاع، إال انيا غير مفيدة في بعض الحاالت فمك 
تعمؽ األمر بقطعة أرض فبلحية مممككة عمى الشيكع، فإف القرعة مف شأنيا اف تجعؿ أحد  الشركاء أك 

كف في مصمحتو ذلؾ، فيككف الحؿ األمثؿ ىك التجنيب أكثر في أخذ قطع أراضي فبلحية متباعدة كيك
 المباشر لؤلجزاء بحسب حصص الشركاء سكاء كاف ذلؾ بمعدؿ أك بغير معدؿ.

كيرل جانب مف الفقو اف قسمة الماؿ المشاع بطريؽ القرعة يككف أكثر نجاحا في األمكاؿ المنقكلة، فبل  
حتماؿ تباعد األجزاء  كالمشاحنة التي تحدث بعد يترتب عنيا مشاكؿ عممية مثمما يحدث في العقارات، ال

إجراء القسمة بالنسبة لبعض المسائؿ التابعة كتحديد الممرات كالبناء عمى الحدكد كغيرىا،  أما في 
 .1المنقكالت فيستأثر كؿ شريؾ بماؿ منقكؿ أك أكثر حسب حصتو الشائعة في الماؿ

فإنو  كبالرجكع لمقاعدة العامة  الماؿ الشائع ف يحدد القاضي األجزاء الخاصة بكؿ شريؾ فيأبعد 
المؤرخ  75/74مف األمر 15كذلؾ طبقا لممادة  بقسمة الماؿ المشاع، القاضي 2النيائي يجب شير الحكـ 

 . 3المتضمف إعداد المسح العاـ ك تأسيس السجؿ العقارم 12/11/1975في  
ـ الغير حكؿ كضعية العقار التي تـ كالشير العقارم  في مسائؿ القسمة يمعب دكر أساسيا في إعبل

، فقط تقسيميا بيف الشركاء، لتحديد  الثركة العقارية لكؿ شريؾ، كىك إجراء اجبارم ال في ما بيف األطراؼ
 .4فيك كذلؾ حتى بالنسبة لؤلطراؼ المشاركة في عممية الشير

ذلؾ األحكاـ  السالؼ الذكر ما يجب شيره إلزاما بما في 74/75مف األمر  14كحددت المادة 
 .1القضائية التي تشمؿ الممكية العقارية

                                                 
 .452محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص  - 1
الحكـ الذم استنفذ طرؽ الطعف العادية كىي المعارضة كاالستئناؼ كأصبح حائز لقكة الشي  الحكـ النيائي ىك ذلؾ - 2

المقضي، عف ىذا التعريؼ أنظر كتاب بكقندكرة سميماف، البيكع العقارية الجبرية كالقضائية، إجراءاتيا كأثرىا الناقؿ لمممكية 
 .11، ص 2015لصمة، دار ىكمة لمنشر، طبعة عمى ضكء قانكف اإلجراءات المدنية كاالدارية كالقكانيف ذات ا

السجؿ العقارم، المادة  تأسيسالمتضمف اعداد المسح العاـ ك  12/11/1975مؤرخ في  75/74األمر رقـ -  3
"كؿ حؽ ممكية ك كؿ حؽ عيني آخر متعمؽ بعقار ال كجكد لو بالنسبة لمغير إال مف تاريخ نشره في مجمكعة  بنصيا:15

 غير أف نقؿ الممكية  عف طريؽ الكفاة  يسرم مفعكلو  مف يـك كفاة أصحاب الحقكؽ العينية." البطاقات العقارية،
 .171حمدم باشا، البيكع العقارية الجبرية كالقضائية، المرجع السابؽ، ص  - 4
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إعداد الشيادة  تجدر االشارة إلى انو إذا تعمؽ األمر بالميراث كمصدر لمشيكع، فأنو يجب 
القسمة فكؿ  إلجراء تعد أداة ضركرية  3ىذه الكثيقة أك االجراء الذم اختمؼ الفقياء في تعريفيا ،2التكثيقة

 .4ي لعقار بفعؿ الكفاة البد اف يثبت بمكجب شيادة تكثيقيةنشاء حؽ عينإانتقاؿ أك 

                                                                                                                                                         
بمتضمف إعداد مسح األراضي كتأسيس السجؿ  1975نكفمبر  12المؤرخ في   75/74مف األمر  14المادة  - 1

 م:" تمـز اإلشارة  مف أجؿ مسؾ مجمكعة البطاقات العقارية إلى ما يمي: "العقار 
جميع العقكد الرسمية المنشئة أك الناقمة أك المصرحة أك المعدلة المتعمقة بالممكية العقارية التي ستعد بعد تأسيس  .1

 مجمكعة البطاقات العقارية.
ذم كاف محؿ تأسيس لمجمكعة البطاقات العقارية، كافة العقكد كاألحكاـ القضائية البلحقة لئلجراء األكؿ ال .2

 الخاضعة لئلشيار العقارم بمقتضى التشريع الجارم العمؿ بو ككذا تسجيؿ الرىكف أك االمتيازات.
المحاضر المعدة مف قبؿ مصمحة مسح األراضي كالمثبتة لمتعديبلت التي تخص العقارات المشيرة في مجمكع  .3

 البطاقات العقارية.
 كؿ التعديبلت لمكضعية القانكنية لعقار محدد كمشير في مجمكع البطاقات العقارية.كبصفة عامة  .4
 
المتعمؽ بتسيس السجؿ العقارم:" كؿ انتقاؿ أك انشاء  1976مارس  25المؤرخ في  76/63مف المرسـك  91المادة  - 2

، يجب اف يثبت بمكجب 99لمادة أك انقضاء لحقكؽ عينية عقارية بمناسبة أك بفعؿ الكفاة  ضمف اآلجاؿ المحددة في ا
 شيادة مكثقة.

كينبغي عمى المكثقيف أف يحرركا الشيادات ليس فقط عندما يطمب منيـ ذلؾ  كلكف أيضا عندما يطمب منيـ اعداد عقدييـ 
 يدة.كبل أك جزء مف تركة، كفي ىذه الحالة  ينبغي عمى المعنييف أف يقدمكا إلى  المكثقيف  كؿ المعمكمات كاإلثباتات المف

شياره ضمف األجؿ  كال يتـ اعداد شيادة مكثقة إذا كاف عقد القسمة المتضمف مجمكع العقارات المكركثة، قد تـ تحريره كا 
 المنصكص عميو مف أجؿ إشيار الشيادة المذككرة."

عقارم نت  اعتبر األستاذ عمر زيتكني الشيادة التكثيقية عمى أنيا اإلجراء القانكني الذم يضمف انتقاؿ حؽ عيني - 3
مكرث إلى كرثة حسب الفريضة الشرعية، بينما عرفيا األستاذ حمدم باشا أنيا الكسيمة كاألداة الفنية لشير حؽ االرث في 
مجمكع البطاقات العقارية عف طريؽ  شيادة تحرر مف طرؼ المكثؽ تفيد انتقاؿ الممكية مف المالؾ إلى الكرثة أك المكصى 

مر يحياكم منتقدا سائر التعريفات أنيا عقد رسمي يحرره المكثؽ كيثبت فيو انتقاؿ الحقكؽ ليـ، بينما عرفيا األستاذ أع
العينية العقارية  مف المكرث أك المكصي إلى الكرثة كالمكصى ليـ عمى سبيؿ الشيكع، انظر كتاب لؤلستاذ أعمر يحياكم، 

دار الشيادة التكثيقية، دار األمؿ لمطباعة كالنشر اإلجراءات القانكنية ما بعد تصفية التركات، التصريح بالتركات كاستص
 .76، ص 2015كالتكزيع طبعة 

 
لياس بركؾ،  نظاـ الشير العيني في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير تخصص قانكف خاص، جامعة  - 4

 .84، ص 2006قاصدم مرباح كرقمة، لسنة 
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 76/63مف المرسكـ  91كنص المادة  75/74مف األمر  15المادة كما يبلحظ أنو بعد قراءة  
أكؿ ما يتبادر لؤلذىاف اف ىناؾ تناقض بيف المادتيف فالمشرع الجزائرم  ،المتعمؽ بتأسيسي السجؿ العقارم

مكية عف طريؽ الكفاة يسرم منذ كفاة صاحب الحؽ العيني،  كمف جية أخرل جية يعتبر انتقاؿ الم مف
ينص عمى أف  انتقاؿ الممكية بمناسبة أك بفعؿ الكفاة يثبت بمكجب شيادة مكثقة، غير أف الحقيقة ال يكجد 
تناقض  بيف نص المادتيف فالمعنى أف انتقاؿ الحؽ العيني عف طريؽ الكفاة يتحقؽ عند شير الشيادة 

 كثيقية كلكنو يسرل بأثر رجعى  مف تاريخ الكفاة.الت
كيرل جانب مف الفقو أنو ليصكغ لمشركاء الكرثة  االحتجاج بالقسمة سكاء كانت كدية أك قضائية 
أف يككف الحؽ العيني عمى عقار  مشير مسبقا بالمحافظة العقارية، فمالـ يكف كذلؾ فإف القسمة بنكعييا 

مف المرسكـ  88مضمكنة اإلشيار بالمحافظة العقارية إعماال لنص المادة تككف غير الكدية أك القضائية 
 1المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم 76/63

تجب االشارة في ىذا الصدد أف حت كلك لـ تشير القسمة تبقى صحيحة في ما بيف أطرافيا ألف 
فإنو ال يسكغ تطبيؽ المادة  كظيفة الشير تتمثؿ في إعبلـ الغير بالقسمة، كقي ما يتعمؽ بالقسمة القضائية

السالفة الذكر حرفيا، ألف الحكـ الصادر مف المحكمة يصدر باسـ الجميكرية كال يمكف  لمصالح  88
الحفظ العقارم أف تتجاىؿ حكـ القاضي حتى كلك كاف الحؽ العيني غير مشير مسبقا بالمحافظة العقارية  

التراب الكطني ىذا مف جية، كمف جية أخرل  كامؿ شمؿعممية المسح التي لـ تأف  باإلضافة إلى 
في قانكنا اإلجراءات المدنية كاالدارية كتطرؽ إلى العقارات الغير  2008المشرع الجزائرم  تدخؿ في 

 المشيرة كالتي أجاز الحجز عمييا كبيعيا بالمزاد العمني كيككف الحكـ محؿ اإلشيار بالمحافظة العقارية. 
ة الكدية فبلبد مف شيرىا بالمحافظة العقارية، كيجكز لمقضاء أف يفصؿ أما إذا تعمؽ األمر بالقسم

في دعكل القسمة بكجكد قسمة كدية سابقة بسند غير مشير في المحافظة العقارية، كىدا ما قررتو 
، كمما تضمنو القرار اف استبعاد 2002جكاف  18المؤرخ في  231832المحكمة العميا في قرار ليا رقـ 

لكثيقة القسمة الكدية المحتج بيا مف الطاعنيف لعدـ شيرىا كاألمر بإجراء قسمة لمتركة قضاة المكضكع 
 .2يعد  التطبيؽ السميـ لمقانكف

كيرل جانب مف الفقو لزـك القاضي لمنظر في دعكل الشريؾ الرامية إلنياء الشيكع ال عف طريؽ  
العقار طيمة مدة التقادـ المكسب حيازة القسمة كلكف عف طريؽ التقادـ المكسب لمممكية، إذا حاز الشريؾ 

                                                 
المتعمؽ بتسيس السجؿ العقارم:" ال يمكف  1976مارس  25مؤرخ في ال 76/63فقرة أكلى  مف المرسـك  88المادة  - 1

القياـ بأم إجراء لئلشيار  في محافظة عقارية  في حالة عدك كجكد اشيار مسبؽ أك مقارف لمعقد  أك لمقرار القضائي أك 
 أدناه."  89اـ المادة لشيادة االنتقاؿ عف طريؽ الكفاة، يثبت حؽ المتصرؼ  أك صاحب الحؽ األخير  كذلؾ مع مراعاة أحك

 .265،  ص2004االجتياد القضائي لمغرفة العقارية، الجزء األكؿ، قسـ الكثائؽ لسنة  - 2
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ىادئة كمستمرة، فبالرغـ مف أف دعكل القسمة ال تتقادـ ما داـ الشيكع قائما، إال أف الشيكع ينقضي بالتقادـ 
 .1المكسب الممارس مف أحد الشركاء

كما يجب عمى القاضي أف يفصؿ في دعكل القسمة حتى كلك لـ يكف لمحؿ التركة سند رسمي، ما 
بتاريخ  561209كف ىناؾ نزاع حكؿ ممكية المشاع، كىذا ما أقرتو المحكمة العميا في قرارىا رقـ لـ ي
16/09/20102. 
 

 الشركاء   من فجب حمايفام من ثالثا: فدخل السضاء في السسمة لحماية
إضافة إلى تحديد حصص الشركاء كالحكـ بفرز األنصبة، يمثؿ القضاء دكرا ميما في حماية 

 أك ، كىذا ما انتيجتو جؿ التشريعات بغض النظر عف نكع القسمة اتفاقيةعديـ األىميةص أك الشريؾ ناق
 قضائية كمية كانت أـ جزئية عينية أك بطريؽ التصفية.

مى أنيا تصرؼ دائر بيف عكاعتبر المشرع الجزائرم قسمة القاصر الغير المميز الذم صنفيا الفقو 
الكلي، كقيد ىذا األخير بمكافقة القاضي في قسمة العقارات،  ، قسمة مكقكفة عمى إجازةالنفع كالضرر

 كاشترط تدخؿ القضاء إلجراء القسمة في الشيكع الذم يككف مصدره الميراث.
 723تجدر اإلشارة إلى مسألة ىامة كىك أف المشرع الجزائرم اشترط إلجراء القسمة بمفيـك المكاد 

اإلذف إلجراء قسمة القاصر في  السالفة الذكر، ألسرةمف قانكف ا 89ك  88ك 83مف القانكف المدني، ك
األمكاؿ الشائعة كالذم يجب أف تراعى بشأنو مصمحتو  كالضركرة، كبيع الماؿ بالمزاد إف اقتضى األمر، 

مف قانكف األسرة، فإذا كاف  183لينص فيما بعد عمى أف القسمة تجرل بطريؽ القضاء طبقا لنص المادة 
عممية القسمة فبل حاجة الشتراط اإلذف ألف القاضي ىك مف يتكل حماية  القضاء ىك مف يشرؼ عمى

مصالح القاصر، ىذا التناقض في النصكص القانكنية مف شأنو أف يخمؽ نكع مف المبس في األحكاـ 
كالمقررات القضائية ىذا مف جية، مف جية اخرل استنادا لنفس النصكص القانكنية نجد أف المشرع  

 بالنسبة لقسمة المنقكالت متساؤؿل ا العقارات المممككة عمى الشيكع األمر الذم يدعك  تطرؽ فقط إلى قسمة
المممككة عمى الشيكع كالتي غاب النص عمييا تقريبا في جؿ أحكاـ قسمة الماؿ المشاع في زمف أصبح 

 فيو المنقكؿ ينافس العقار مف ناحية القيمة المالية.

                                                 
1  - Henri, léon, Jean Mazeaud, leçon de droit civil, France, édition Montchrestien, tome 
quatrième, deuxième ,Edition 1966, P 731. 

 .2010، قسـ الكثائؽ، العدد الثاني لسنة مجمة المحكمة العميا - 2
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ه لحماية الفئات التي تجب حمايتيا في قسمة الماؿ بدكر  التشريع المصرم تدخؿ القانكف فيك 
حماية ىذه الفئة سيما في القسمة العينية التي يشاع فييا التحايؿ كاالستبلء  ميمة لمقضاء  خكؿ فالمشاع 

 االتفاقية. عمى ىذا الصنؼ مف الشركاء سيما في غياب رقابة القاضي عمى القسمة
ء في القسمة كفرؽ بيف القسمة االتفاقية كالقضائية كفصؿ المشرع المصرم في مسألة تدخؿ القضا

ال بد   فإذا كانت القسمة اتفاقية 119/1952في المادة  مف قانكف الكالية عمى الماؿ المصرم رقـ  40
مة مف الحصكؿ عمى إذف المحكمة الجزئية قبؿ إجراء القسمة كتنظر المحكمة  في طريقة المحك

جراءاتيا كما إذا كانت منصفة، ا ما إذا كانت القسمة قضائية تقـك المحكمة االبتدائية  كجية استئناؼ كا 
 كتنظر مدل مراعاة االجراءات  كمصمحة القاصر. بالتصديؽ عمى حكـ المحكمة الجزئية 

حكمو مف محجكر مف القانكف الكالية عمى الماؿ المصرم لمقاصر أك مف في  41كتجيز المادة 
ة لمدة ال تتجاكز خمس سنكات بناء عمى طمب الكصي أك النيابة عميو أك غائب، رفع دعكل لكقؼ القسم

العامة، إذا اثبت أف التعجيؿ بالقسمة سيضر بمصمحة القاصر كيزكؿ ىذا الكقؼ ببمكغ القاصر سف الرشد 
 .1اك برفع الحجر أك حضكر الغائب

مف قانكف  840دة كأجاز التشريع المبناني تأجيؿ القسمة القضائية دكف االتفاقية، كذلؾ في نص الما
المكجبات كالعقكد بنصيا:" لممحكمة أف تكقؼ دعكل القسمة مؤقتا إذا تحقؽ لدييا عدـ مبلئمة الظركؼ 

 ."2إلجرائيا
بناء عمى طمب أحد الشركاء جازه المشرع الفرنسي في القانكف المدني أكىذا التأجيؿ في القسمة  

كاف إجراء القسمة الفكرم سيضر بمصمحة الشركاء،  مف المحكمة، لتقـك بتأجيمو لمدة سنتيف أك أكثر إذا
كيمكنو أف يشمؿ أمكاؿ مشاعة معينة بالذات دكف سائر المكاؿ، كما لك اشتمؿ الماؿ المشاع عمى 

 .3مجمكعة مف األمكاؿ

                                                 
 .154، ص 2012الشامؿ في القسمة، المكتب الفني لممكسكعات الفنية لمنشر، طبعة عبد الكىاب عرفة،   - 1
 ؽ.ـ.ع.ؿ. - 2

3 - Art. 820. c.civ.fr.:"   A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage 
pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur 
des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise agricole, 
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration 
de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre 
eux seulement. S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur des droits 
sociaux." 
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كيككف ذلؾ كشدد  القانكف الميبي بدكره في حماية القاصر كأناط لممحكمة ميمة  مراقبة القسمة 
مف قانكف تنظيـ أحكاؿ القاصريف "  69حقة عف قسمة الماؿ المشاع إذ نص في المادة برقابة سابقة كال

جراء القسمة الرضائية في الماؿ المشترؾ بيف القاصر كباقي الشركاء كال إلمكصي أك القيـ بإذف المحكمة  
ضاء في تككف ىذه القسمة نافذة إال بتصديؽ المحكمة كليس لمكصي أك القيـ أف يطمب انياء الشيكع ق

 ."1الماؿ المشترؾ بيف القاصر كشركائو إال بإذف المحكمة
مراعاة مصمحة القاصر، كلدل الفقو االسبلمي يفرقكف بيف الكلي كالكصي ففي الكالية يتكلى الكلي 

كيستجاب لطمب الشركاء في القسمة الف القسمة إفراز فيي كالبيع تمميؾ لمقاصر، بينما في نظاما لكصاية 
ية دكف غيرىـ مف جميكر العمماء إذف القاضي في القسمة لينظر مدل مصمحة القاصر مف اشترط المالك

القسمة، كىنا يتجمى دكر القاضي فإما اف يأذف بالقسمة االتفاقية  إذا اطمئف ليا أك يعدؿ بيا إلى القسمة 
 .2القضائية
القسمة بأف يمتنع نو عمى القاضي أف يحمي حؽ الغائب عف أذىب كؿ مف الحنفية كالحنابمة إلى  

عف إجرائيا، بينما الحنفية في ىذا الصدد يفرقكف بيف ما إذا كاف مصدر الشيكع الميراث أك غيره فإذا كاف 
ميراثا فيكفي حضكر اثنيف مف الكرثة كيككف ذلؾ بمثابة حضكر الجميع كالقاضي يستجيب لطمبيـ أما 

ركف مو، أما المالكية كالشافعية كالحنابمة فيبغير الميراث فيمتنع عف القسمة إلى حضكر الغائب أك ككي
بكجكب استجابة القاضي لمقسمة بغض النظر عف مصدر الشيكع أك غياب الشريؾ كاف لو كسكاء كاف لو 

 .3ككيبل أك ال
، أف لمقضاء دكر ميـ في القسمة النيائية لمماؿ المشاع، طركحةنستخمص في ىذا الفرع مف األ

، كما يتدخؿ الشائعة بير ليتكلى قسمة الماؿ المشاع، كتحديد الحصةفبكاسطة القضاء يتـ انتداب خ
 .القضاء لحماية الفئات التي تجب حمايتيا قانكنا في القسمة مراعاة لمصمحتو في القسمة

كما لمقضاء دكر في القضاء بتأجيؿ القسمة إذا كاف التحقيؽ الفكرم إلجرائيا مف شأنو أف يضر 
 بمصمحة الشركاء.

و أيضا أنو في حالة الميراث كمصدر لمشيكع البد مف كجكد أداة فنية كالمتمثمة في كما نخمص ل 
 .4الشيادة التكثيقية، التي يعدىا المكثؽ كيتـ إشيارىا في مجمكعة البطاقات العقارية  بالمحافظة العقارية

 

                                                 
 .140ابراىيـ أبك النجا، المرجع السابؽ ص  - 1
 .301حماف الضكيني، المرجع السابؽ ص محمد عبد الر  - 2
 .181محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .216، ص 2007ليمى زركقي، عمر حمدم باشى، المنازعات العقارية، دار ىكمة لمنشر، الطبعة الثالثة لسنة  - 4
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 المطمب الثاتي: قسمة المال المشاع بطري  الفصفية
 

فراز نصيبو  مشاعطمب قسمة الماؿ ال يحؽ لمشريؾ في الشيكع كأصؿ عاـ  إفرازه ما لـ يكجد  كا 
نا كما لك كاف نص أك اتفاؽ يقضي بخبلؼ ذلؾ، كلكف قد يصعب فرز األنصبة الستحالة القسمة عي

الماؿ المشاع سفينة لمصيد مثبل، إذ يجكز التيايؤ عمييا باالنتفاع بيا كلكف ال يمكف قسمتيا بيف الشركاء، 
مة أف تحدث ضرر كبير في قيمة الماؿ المشاع كما لك كاف الماؿ عبارة عف شقة أك أف مف شأف القس

سكنية مممككة عمى الشيكع بيف ثبلث شركاء فيصعب قسمتيا عينا دكف الحاؽ ضرر بيا أك نقص في 
بالخبرة الفنية خاصة في منازعات القسمة  عند النزاع في غالبية الحاالت ضي اكيستعيف الق  ،1قيمتيا
 .ضمف مجمكعة مف األمكاؿ الشائعةالتي تت

كلتقرير الخبرة رغـ عدـ إلزاميتو لمقاضي أثر في تقرير إمكانية قسمة الماؿ المشاع عينا مف  
فإذا رأل الخبير إمكانية قسمة الماؿ عينا دكف إنقاص مف قيمة الماؿ المشاع يقـك بالتنكيو عف عدميا، 

، كتجرل القسمة بطريؽ االقتراع 2صؿ في مسالة القسمةذلؾ في المحضر النيائي الذم يقدـ لممحكمة لمف
كالقاضي الفاصؿ في القسمة غير ممـز بما تضمنو  كيصدر حكـ بإعطاء كؿ شريؾ نصيبو المفرز، 

 .3ما أكدت عميو المحكمة العميا في قرارىاأما تقرير الخبرة، إذ يجكز لو أف يحكـ بما يخالؼ التقرير كىذا 
ة عينا أك كاف مف شأنيا أف تحدث نقصا كبيرا في قيمة الماؿ المشاع القسم كفي حالة استحالة 
 .تصفيتوفيتـ المجكء إلى طريقة أخرل القتساـ الماؿ الشائع عف طريؽ  ،محؿ القسمة

                                                 
أك أكثر لتقكيـ الماؿ الشائع كقسمتو حصصا  كتعيف المحكمة إف رأت كجيا لذلؾ خبيرؽ.ـ.ج فقرة ثانية: " 724المادة  - 1

 إف كاف الماؿ يقبؿ القسمة عينا دكف أف يمحقو نقص كبير في قيمتو"
حساني صابرينة، الخبير القضائي في المكاد المدنية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير فرع المسؤكلية المدنية،  - 2

 .18، ص 2013جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك، لسنة 
 :06/10/1984مؤرخ في  33120رقـ  ،153، ص 01، العدد 1989المجمة القضائية لسنة  - 3

"حيث أف القضاة غير مجبريف عمى اتباع رأم الخبير كأنيـ يستطيعكف الفصؿ في القضية بدكف خبرة جديدة، كحتى كلك 
 بصكرة مخالفة لرأم الخبير.

ساسي فيو المتمثؿ في الزبائف المرتبط أشد االرتباط بالمحؿ  غير حيث أف المحؿ التجارم كنظرا لطبيعتو ، كلمعنصر األ
 قابؿ مف الناحية العممية لمقسمة كأنو ال حؿ بالتالي إال بيعو بالمزاد العمني لضماف حماية مصالح الطرفيف".

نو مف المتعذر كنظرا لعنصر العمبلء الذم يدخؿ ضمف تككيف عناصر المحؿ التجارم )الذم يعد ماال منقكال معنكيا( فإ
قسمتو عينا دكف التخفيض مف قيمتو كاالضرار بمصالح المتقاسميف ، فاف بيعو بالمزاد العمني ىك الكسيمة الكحيدة لمخركج 

 مف حالة الشيكع ." 
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قسمة التصفية في نصكص القانكف المدني كقانكف االجراءات المدنية  المشرع الجزائرم  نظـك  
ذاتو، إذ يتـ بيع الماؿ المشاع بالمزاد العمني كاقتساـ ثمنو بيف  كاالدارية، فيي قسمة كبيع في الكقت

 الشركاء  في الشيكع.
 

 المال المشاع بطري  الفصفيةقسمة  أسساألول :  فرعال
أـ أجانب عف  اقسمة الماؿ المشاع بطريؽ التصفية قسمة قضائية يتزايد فييا المزايدكف شركاء كانك 

األخير عمى أحدىـ يممؾ بمكجبو الماؿ محؿ القسمة كيدفع مقبمو نقدا  الممكية الشائعة، ليرسك المزاد في
قسمة ، كلكف بالمزاد  ليتـ تقاسمو بيف الشركاء كؿ حسب حصتو، كذلؾ بعد اقتطاع مصاريؼ البيع

ستحيؿ قسمة الماؿ ك أف تقكـ عمى عدة أسس أكليا البد أف يككف ىناؾ حؽ في الشيكع، تالتصفية 
 ر كأف تقتصر  المزايدة عمى الشركاء إذا أجمعكا عمى ذلؾ.بغير ضر عينا  المشاع 
 

 أن يكون هتاك ح  في الشيوع أونا:
كحؽ ممكية شائع أك حؽ انتفاع  تصفية الماؿ المشاع ال تقـك إال إذا كاف ىناؾ حؽ في الشيكع

ز قسمة جاشائع، فإذا ممؾ الشيء الكاحد أك حؽ االنتفاع فيو عدة مبلؾ أك عدة منتفعيف عمى الشيكع 
، كال عبرة بسبب الشيكع فقد يككف الميراث كما ىك الغالب كقد يككف سببا الماؿ المشاع بطريؽ التصفية

آخر، كما إذا اشترل عدة أشخاص دارا عمى الشيكع فيما بينيـ أك كاف الشيكع سببو في األصؿ عقد 
أف يككنكا شركاء في حؽ شركة مدنية أك تجارية، كيجب أف تككف حقكؽ المشاعيف مف طبيعة  كاحدة، ك

ممكية أك شركاء في حؽ انتفاع، أما إذا كجد مف يممؾ الرقبة كمعو مف يممؾ حؽ االنتفاع، فيذاف ال 
يجكز بينيما قسمة التصفية، ألف الرقبة غير حؽ االنتفاع، فإذا كجد مبلؾ شائعكف لمرقبة، ككاف حؽ 

التصفية في الرقبة  ت قسمةي يد أجنبي، جاز االنتفاع منفصبل عف الرقبة في يد أحد مبلؾ الرقبة أك ف
ألنيا شائعة، كال يجكز في حؽ االنتفاع ألنو غير شائع، ككذلؾ إذا كانت الرقبة في يد مالؾ كاحد، ككاف 

التصفية في حؽ االنتفاع دكف الرقبة، أما إذا كانت ت قسمة حؽ االنتفاع لعدة منتفعيف عمى الشيكع، جاز 
تجرل يف في الشيكع، ككذلؾ حؽ االنتفاع ثابت لمنتفعيف متعدديف في الشيكع، الرقبة مممككة لمبلؾ متعدد

التصفية في حؽ االنتفاع منفصبل عف الرقبة،  قسمةفي الرقبة منفصمة عف حؽ االنتفاع، ك  قسمة التصفية
 قسمة التصفية.فبل يتبلـز الحقاف في 
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ب أف يككف في الشيكع، كيجفبل تتـ قسمة الماؿ المشاع بطريؽ التصفية ما لـ يكف ىناؾ حؽ 
، كأف يممؾ الشركاء الماؿ المشاع عمى الشيكع فبل مجاؿ لقسمة 1إجراء القسمة الماؿ المشاع مكجكد كقػت

كالممكية المشتركة في العقارات المبنية كالتي التصفية إذا كاف الماؿ مممككا بيف الشركاء ممكية مشتركة، 
 .2لقسمة بيع بالمزايدة  ألنيا تابعة لؤلجزاء الخاصةال يجكز أف تككف األجزاء المشتركة محؿ ا

كىذ األساس في قسمة التصفية لـ يتطرؽ لو المشرع الجزائرم كال سائر التشريعات كلكنو  
يستخمص مف مضاميف النصكص القانكنية فبل تتـ تصفية الماؿ المشاع ببيعو بالمزاد إال إذا كاف مشاعا 

التصفية مشاعا بيف الشركاء، كأف يككف الشركاء مالكيف عمى الشيكع بيف الشركاء،  كأف يككف الحؽ محؿ 
 في حؽ كاحد ال في حقكؽ مختمفة.

 
 ثاتيا : أن يكون المال الشايع مما نا يمكن قسمفه عيتا بغير ضرر

عمى أنو:" إذا تعذرت القسمة عينا، أك كاف القانكف المدني الجزائرم مف   728المادة  نصت 
الماؿ المراد قسمتو بيع ىذا الماؿ بالمزاد بالطريقة المبينة في قانكف  كبير في قيمة مف شأنيا إحداث نقص

 المدنية، كتقتصر المزايدة عمى الشركاء كحدىـ إذا طمبكا ىذا باإلجماع ". اإلجراءات
يتضح مف خبلؿ النص السالؼ الذكر أف قسمة التصفية لؤلمكاؿ الشائعة في التشريع الجزائرم 

 حالتيف: ال تتـ إال في
ثبت أف القسمة العينية متعذرة لعدـ إمكانية االنتفاع بالماؿ الشائع حاؿ  إذا الحالة األولى :

كأف يشترؾ عشرة كرثة في  ألف الماؿ المشاع بطبيعتو ال يقبؿ القسمة عينا،  حصص عينية، التجزئة إلى
كىذا ما أشارت إليو  ستحيبل،االنتفاع بيا م دار مف غرفتيف، فإف قسمتيا عينا إلى عشرة حصص، سيجعؿ

عمى أف السفينة المممككة عمى الشيكع 21/02/2007مؤرخ في  354940المحكمة العميا في قرارىا رقـ 
 .3يتعذر قسمتيا لذا يتعيف بيعيا بالمزاد العمني

، كفي ىذه الحالة العقار نقصا كبيرا في قيمتوستمحؽ ب القسمة العينية إذا كانت الحالة الثاتية: 
، ذلؾ أف مصمحة أحد الشركاء في دائنةالشركاء أك  خيرة يجب أف يعترض عمى القسمة العينية أحداأل

                                                 
 .104عمي خفيؼ، المرجع السابؽ، ص  - 1
يا محبل لدعكل التقسيـ، أك بيعا ؽ.ـ.ج :" ال يجكز أف تككف األجزاء المشتركة أك الحقكؽ التابعة ل 747المادة  - 2

 بالمزايدة بمعزؿ عف الجزاء الخاصة."
 .02/2007/ 21، مؤرخ في 354940قرارىا رقـ  02، العدد 2007مجمة المحكمة العميا، لسنة  - 3

 يجكز بيع السفينة المممككة عمى الشيكع بالمزاد العمني لتعذر قسمتيا عينا .



 : كيفية اجراء القسمة النهائية واآلثار المترتبة عنهاالباب الثاني 

 كيفية إجراء قسمة المال المشاع: األولالفصل 

 
 

174 

 

مصمحة دائف الشريؾ فتتمثؿ في الحفاظ عمى ضمانو العاـ، فكمما  االعتراض ال تحتاج إلى بياف، أما
 .1كىك ذمة المديف الشيكع أقؿ، كمما تأثر ضمانو العاـ نقصانا، كانت حصة مدينو في

ذا أمكنت قسمة الماؿ دكف ضرر، لـ يكف ىناؾ محؿ لبيع التصفية، بؿ يقسـ الماؿ أجزاء مفرزة فإ
 .2طبقا لئلجراءات المقررة في قسمة الماؿ الشائع

كلـ يتطمب القانكف  مكافقة جميع الشركاء عمى القسمة بطريؽ البيع بالمزايدة، كما لـ يتطمب 
،كىذا ما ذىبت إليو 3مة لمماؿ الشائع مف حؽ أم مف الشركاءأغمبية معينة، اذ يعتبر البيع بالمزاد قس

 .3327754ممؼ رقـ   18/01/2006المحكمة العميا في قرارىا بتاريخ 
بدكره في قسمة التصفية أف  يككف الماؿ المشاع غير قابؿ لمقسمة ك  ك اشترط المشرع المصرم

الماؿ المشاع بخبلؼ كما لك تـ بيعو عينا أك مف شأف القسمة العينية أف تحدث نقصا كبيرا في قيمة 
مف  841بالمزايدة  خاصة في األمكاؿ التي تمثؿ كحدة اقتصادية كالمصنع مثبل، إذ نص في المادة 

القانكف المدني عمى أنو:" إذا لـ تمكف القسمة عينا، أك كاف مف شأنيا إحداث نقص كبير في قيمة الماؿ 
مبينة في قانكف المرافعات، كتقتصر المزايدة عمى الشركاء إذ طمبكا المراد قسمتو، بيع ىذا الماؿ بالطريقة ال

 ." 5ىذا باإلجماع
، أما في التشريع 6مف القانكف المدني 890كيطابؽ ىذا النص في التشريع السكرم نص المادة 

نا مف قانكف المرافعات عمى أنو:" إذا تعذر اجراء القسمة عي 792المادة الفقرة األكلى مف  الميبي فتنص
أكؾ اف مف شأنيا احداث نقص كبير في قيمة الماؿ المراد قسمتو كلـ يتنازع في البيع، أصدر القاضي 

 ."7أمرا بالبيع حسب ما ىك مقرر في أحكاـ بيع العقار بالمزاد
مف قانكف المكجبات كالعقكد  6بند 942/3كىذا ما اشترطو المشرع المبناني إذ نص في المادة 

يصار إلى بيع الماؿ بالمزاد العمني كفقا ألحكاـ قانكف  -ذا استحالت القسمة عيناالمبناني عمى أنو:" إ

                                                 
 .127ابؽ، ص ابراىيـ أبك النجا، المرجع الس - 1
 .161، ص2011مجيد خمكفي، شيمر التصرفات العقارية في القانكف الجزائرم، دار ىكمة لمنشر، الطبعة الثانية لسنة  -2
 .248أنكر طمبة، المرجع السابؽ، ص  - 3
قرارىا بتاريخ  332775ممؼ رقـ  ،413ص   2006مجمة المحكمة العميا، الغرفة العقارية، العدد األكؿ  - 4

 "إف المبدأ ال  يشترط اجماع الشركاء عمى البيع بالمزاد العمني في  حالة المزايدة بحضكر العامة ." 18/01/2006
  
 .102محمد عبد الرحماف الضكيني، المرجع السابؽ، ص - 5
 .916عبد الرزاؽ السنيكرم الجزء الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 6
 ؽ.ـ.س. - 7
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التنفيذ بكاسطة دائرة الجبر عمى أف يتخذ بدؿ التخميف أساس لممزايدة األكلى، كيمكف حصر المزايدة بيف 
 ."1الشركاء إذا اتفقكا عمى ذلؾ

لذم ال يستطيع أف يستكفي حصتو التزايد عمى حصة الشريؾ ا العراقي فيجكزأما في التشريع  
لشراء حصتو كاألمر ال يخمكا عينا، فيحدد مبمغ ثمف المثؿ لحصتو بكاسطة الخبير كتعرض عمى الشركاء 

 مف أحد االحتماليف:
أف يرضى الشريؾ بالقدر الذم حددتو المحكمة بكاسطة الخبير، فتعرض  اناحفمال األول:

مف كميـ بيعت بينيـ بالتساكم، أما إذا عرض أحد الشركاء ثمف الحصة لمبيع بيف الشركاء فإذا قبمكا الث
 أعمى أجريت  المزايدة بيف الشركاء كتككف في نصيب مف يدفع أعمى ثمف.

أف ال يقبؿ المدعى مالؾ الحصة بالقدر الذم عينتو المحكمة  كتمسؾ  بطمبو  اناحفمال الثاتي:
 .2بيف الشركاءفي اجراء القسمة بيع الماؿ المشاع كمو كقسـ الثمف 

كاشترط الفقو السبلمي عدـ إمكانية قسمة الماؿ المشاع عينا، لبيعو كاقتساـ ثمنو، خاصة في  
ذا اشتمؿ الماؿ عمى عدة أعياف يمجأ إلى قسمة الجمع إالماؿ المشاع الذم يشتمؿ عمى عيف كاحدة، أما 

مة بإدخاؿ النقكد بناء عمى رضا أك التفريؽ عمى النحك الذم أسمفنا ذكره، كما يجكز التعديؿ في القس
، كعند المالكية يككف بيع الماؿ المشاع كاقتساـ ثمنو بيف الشركاء بناء عمى طمب أحد 3الشركاء المشتاعيف

ف أبى سائر الشركاء بيعو ماداـ غير قابؿ لمقسمة عينا بغير ضرر،  أحد الشركاء كيستجاب لطمبو حتى كا 
 :كلكف المالكية فيدكا ىذا البيع بشركط كىي

أف يككف الماؿ المشاع محؿ القسمة غير متخذ لمغمة  كال لمتجارة، فإذا كاف غرض الشركاء مف  -1
الماؿ المشاع ىك االنتفاع بو في ما بينيـ فميس ليـ إجبار الشريؾ الذم رفض بيع الماؿ كاقتساـ ثمنو كال 

 ذ مف أجؿ التجارة.يصكغ ليـ كذلؾ اجبار شريكيـ في الشيكع عمى قسمة التصفية إذا كاف الماؿ اتخ

                                                 
 ؽ.ـ.ع.ؿ. - 1
 ف القانكف المدني العراقي:" إذا تبيف  لممحكمة أف المشاع غير قابؿ لمقسمة، أصدرت حكما ببيعو.م 1083المادة   - 2

كفي ىذه الحالة تقدر المحكمة،  بناء عمى مراجعة المدعي أك أحد الشركاء، بدؿ المثؿ بمعرفة أىؿ الخبرة،  فإذا قبؿ 
ئر الشركاء، كإلبداء رغبتيـ فيو خمسة عشر يكما مف المدعي بيع حصتو بالبدؿ المقدر، عرضت المحكمة الشركاء عمى سا

تاريخ تبميغيـ بذلؾ، فإذا كافؽ الشركاء كميـ أك بعضيـ عمى الشركاء بالبدؿ المقدر، بيعت الحصة إلى الراغبيف بالتساكم 
 كتباع ألعمى مزايد.فيما بينيـ،  أما إذا رغب أحد الشركاء في شرائيا بدؿ أعمى، فتجرل المزايدة عمييا بيف الشركاء كحدىـ 

ذا لـ يقبؿ المدعي البيع بالبدؿ المقدر، أك لـ يرغب أحد الشركاء في الشراء، كبقي المدعي مصرا عمى طمبو، بيع المشاع  كا 
 كمو بالطريقة المقررة قانكنا، كقسـ الثمف عمى الشركاء كؿ بقدر نصيبو."

 .99عمي خفيؼ، المرجع السابؽ، ص  - 3
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أف يشترم المشترم الماؿ محؿ قسمة التصفية جممة ال مفرقا، فبل تقبؿ قسمة التصفية كما لك  -2
 اشترل جزء مف الماؿ المشاع ألف ىذا يتنافى كالغرض مف تصفية الشيكع.

أف ال يمـز الشريؾ الذم رفض قسمة التصفية كأجبر عمييا بالنقص الذم يطمبو مف طمب بيع  -3
 .1بينيـة ثمنو مشاع كقسمالماؿ ال

 
 ثالثا: اقفصار المزايدة عمى الشركاء

مف األسس التي تقـك عمييا قسمة التصفية أف تتـ المزايدة عمى الماؿ المشاع بيف الشركاء إذا 
مف القانكف المدني الجزائرم السالفة الذكر،  فبل  728عمى ذلؾ، كىذا ما نستخمصو مف المادة  اأجمعك 

رغبة الشركاء في االحتفاظ بالماؿ المشاع إف كجدت،  احتـر المشرعفبية في المزايدة، يؤخذ بقرار األغم
مغير األجنبي عف الشيكع الذم لفتح باب المزايدة  كما كاشترط اجماعيـ القتصار المزايدة عمييـ ىذا ، 

  مبمغا أكبر مف الذم يقدمو الشركاء. الدخكؿ في المزايدة كمنح يمكنو 
ه المادة أف المشرع الجزائرم قيد اقتصار المزايدة عمى الشركاء بشرط ما يثار بشأف ىذ 

إجماعيـ، كىك ما يصعب الحصكؿ عميو في أغمب الحاالت سيما في قضايا االرث الذم يعتبر السبب 
كيككف  الغالب لمشيكع، ففي جؿ الحاالت ال يككف ىناؾ تكافؽ بيف الشركاء في اقتصار المزايدة عمييـ،

الحكـ أك القرار الذم يقضي باقتصار المزايدة عمى الشركاء بالرغـ مف عدـ كجكد اتفاؽ بيف قاببل لمنقض 
مؤرخ في  94089الشركاء في الشيكع كىذا ما أكدتو المحكمة العميا في أحد قراراتيا رقـ 

26/10/19932 . 
ء في منح غش كتكاطؤ الشركا كاكما يمكف لدائني الشركاء أف يعترضكا عمى المزايدة، إذا أثبت 

الذيف تعتبر األمكاؿ الشائعة محؿ البيع مف استفاء ديكنيـ، ك  ثمف أدنى لمماؿ المشاع  لحرماف الدائنيف
 في الضماف. انقاص، كانقاص مف قيمة الماؿ ىك لحقكقيـ ضمانا 

                                                 
 .159الضكيني، المرجع السابؽ، ص محمد عبد الرحماف  - 1
مف  :"26/10/1993، مؤرخ في 94089قرارىا رقـ قرار رقـ ،79، ص 01ف العدد 1994المجمة القضائية لسنة  - 2

المقرر قانكنا أنو إذا تعذرت القسمة عينا أك كاف مف شأنيا إحداث نقص كبير في قيمة الماؿ المراد قسمتو، بيع الماؿ 
 تصر المزايدة عمى الشركاء كحدىـ إذا طمبكا ىذا باإلجماع.بالمزاد العمني، كتق

عارض صراحة بيع األمبلؾ العقارية بيف الكرثة فقط، فإنو يؤكد عدـ اتفاؽ جميع  –أف المستأنؼ عميو سابقا  –كلما ثبت 
ثة  المتنازعيف فقط قد أطراؼ النزاع عمى ذلؾ، ك بالتالي لـ يحصؿ اإلجماع لذلؾ  فإف القرار القاضي ببيع التركة بيف الكر 

 أساء تطبيؽ القانكف كيتعيف نقضو."
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فالمشرع الجزائرم أجاز لمشركاء االعتراض عمى القسمة إذا تمت عينا أك بالمزاد بغير تدخميـ، 
مف القانكف المدني ليبقى ليـ  729تـ إدخاليـ في التصفية فبل مجاؿ العتراضيـ بمفيـك المادة  أما إذا

 في أغمب الحاالت. كالذم يككف صعب إثبات غش كتكاطؤ الشركاء
كىذا األساس في قسمة التصفية  نيج اليو كؿ مف المشرع المصرم كالسكرم كالمبناني في  

يسمح في قسمة التصفية بدخكؿ الشركاء كغير الشركاء في الدخكؿ  ونفالقاعدة أالنصكص السالفة الذكر، 
المزاد عمى  رسا  المزاد عمى أحد الشركاء اعتبر بيع الماؿ المشاع قسمة، أما اذا ازايدة، فإذا رسمفي ال

أجنبي أعتبر قسمة فيما بيف الشركاء كبيعا في ما بيف الشركاء كالراسي عميو المزاد، غير أنو يجكز 
انعقد اجماعيـ أف يتفقكا عمى اقتصار المزايدة عمييـ كذلؾ حفظا لمماؿ سيما في الميراث  اء إذالمشرك

كمصر لمشيكع، كيككف اتفاؽ الشركاء ممزما ليـ، ألنيـ أدرل بمصمحتيـ في ذلؾ، أما مصمحة الدائنيف 
 .1فيكفميا حؽ االعتراض كالتدخؿ

ذا كاف بيف الشركاء المزايديف مف ال تتكفر لدي و األىمية القانكنية، يمجأ مف ينكب عنو قانكنا كا 
إلى المحكمة  لمحصكؿ عمى إذف في قصكر المزايدة عمى الشركاء، كيقدر القاضي بدال عف ناقص أك 

  .2في ذلؾ  كحمايتو مف تكاطؤ الشركاءفاقد األىمية مصمحتو 
  
شيكع، كأف يككف ىذا فالتصفية في الماؿ المشاع ال تككف إال إذا كاف ىناؾ حؽ مممكؾ عمى ال 

الحؽ مما ال يمكف أف يتـ قسمتو بغير ضرر ، أما إذا كاف مما يجكز قسمتو فيرجع قسمتو عينا، كىنا 
يككف ألىؿ الخبرة دكر كبير في تقرير قابمية الماؿ المشاع القسمة عينا مف عدميا، كما تقتصر المزايدة 

 عمييـ. عمى الشركاء في الماؿ المشاع إذا أجمعك عمى اقتصارىا
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .174، ص1991طبعة  فتحي حسف مصطفى، الممكية بالميراث، في ضكء الفقو كالقضاءػ منشأة المعارؼ لمنشر  - 1
، ىماـ محمد محمكد زىراف، المرجع السابؽ، ص 919عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ ص  - 2

471. 
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 الفرع الثاتي: إجراءات قسمة المال المشاع بطري  الفصفية
 
مة الماؿ سـ قترسـ المشرع الجزائرم عمى غرار سائر التشريعات إجراءات ال بد مف اتخاذىا لي 

المشاع بطريؽ التصفية، كالمقصكد ىنا بالتصفية البيع القضائي لمماؿ المشاع، فقد يتـ تصفية الماؿ 
كف المجكء لمقضاء باتفاؽ  بيف الشركاء عمى بيع الماؿ المشاع ألجنبي عمى الشيكع كاقتساـ المشاع د

 بناء عمى طمبثمنو، كىك ما يحدث في الحياة العممية خاصة في قضايا الميراث فيتـ تحضير الفريضة 
عداد، 1الكرثة ليـ بعد ذلؾ بيع  ،2كشيادة إلثبات انتقاؿ الحقكؽ العينية العقارية شيادة انتقاؿ الممكية كا 

ددىا الشارع حألف األنصبة  الماؿ لممشترم كيقسـ الماؿ بيف الكرثة حسب ما ينص عميو الشرع االسبلمي،
جؿ جبللو، كىذا النكع مف التصفية يجنب الشركاء طكؿ االجراءات التي تتخذىا التصفية القضائية، كفي 

 ة أك يبطؿ البيعحالة الخبلؼ يرفع النزاع لمقاضي كالذم يقرر قسمة معين
 كلو أف يقرر بيع الماؿ المشاع العمني، كيتـ بيع الماؿ المشاع تحت إشراؼ القضاء مركرا بعدة إجراءات. 
 

  صفية المال المشاعأو قرار  قضايي بف اسفصدار حكم  :أونا
يقضي  بذلؾ، كتستعيف  أك قرار  ليتـ بيع الماؿ المشاع بالمزاد العمني البد مف صدكر حكـ

ذا كانت القسمة  قابميتوفي قرارىا بالخبرة الفنية التي تقـك الماؿ المشاع كتقرر  كمة المح لمقسمة العينية، كا 
مستحيمة أك كاف مف شأنيا أف تحدث نقص كبير في قيمة الماؿ المشاع، خاصة في األمكاؿ الشائعة التي 

زاد العمني  كىذا ما نص عميو ، تقرر بمكجب حكـ تصفية الماؿ المشاع ببيعو بالمتمثؿ كحدة اقتصادية
في فقرتيا األكلى مف قانكف اإلجراءات المدنية كاالدارية بنصيا  786المشرع الجزائرم في نص المادة 
بيع العقار ك/أك الحؽ العيني العقارم المممكؾ عمى الشيكع لعدـ إمكانية  :"إذا تقرر بحكـ أك قرار قضائي

بيع العقار عف طريؽ المزاد العمني بناء عمى قائمة شركط  القسمة بغير ضرر أك لتعذر القسمة عينا،
البيع يعدىا المحضر القضائي كتكدع بأمانة ضبط المحكمة التي يكجد فييا العقار، بناء عمى طمب مف 

 ."3ييمو التعجيؿ مف المالكيف عمى الشيكع
الماؿ حكـ مف المحكمة يقضي ببيع  استصدار فيجب لقسمة الماؿ المشاع بطريؽ التصفية 

المشاع بالمزاد العمني، كقد يتـ البيع بمكجب قرار مف المجمس القضائي كما لك قررت المحكمة قسمة 
                                                 

 .79أعمر يحياكم، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .76أعمر يحياكم، المرجع السابؽ، ص  - 2

المتضمف قانكف اإلجراءات المدنية  2008فبراير  25المكافؽ ؿ 1429صفر عاـ  18المؤرخ في  09-08قانكف رقـ  - 3
 كاالدارية.
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بناء عمى  االستعانة بخبرة أخرلبيع الماؿ بالمزاد بعد ، ليتقرر عينية معينة كرفع األمر لممجمس القضائي
 طمب أحد الشركاء في الشيكع.

كر حكـ قضائي لتعذر القسمة بغير ضرر، كيقـك في كفي التشريع المصرم تتـ التصفية بصد
ىذه الحالة الشريؾ الذم ييمو التعجيؿ بإيداع صحيفة التعجيؿ  تمعف لباقي الشركاء كتحدد فييا جمسة 
لمنظر في االعتراضات التي قد يبدييا احد الشركاء عمى البيع كغذ ا لـ تقد االعتراضات سقطت تمؾ 

 .1بيع بالمزاد العمنيالجمسة كيحدد تاريخ إلجراء ال
 

 ثاتيا: إعداد قايمة شروط البيع
بناء عمى قائمة شركط البيع يقـك بإعدادىا المحضر كيتـ بيع الماؿ المشاع بالمزاد العمني  

بأمانة ضبط المحكمة التي يكجد فييا العقار بناء عمى طمب مف ييمو  ىذه القائمة كتكدع ، 2القضائي
مف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية السالفة  786كع طبقا لنص المادة التعجيؿ مف المالكيف عمى الشي

الذكر في فقرتيا األكلى، كيجب أف تتضمف ىذه القائمة مجمكعة مف البيانات المتعمقة بالماؿ المشاع 
قانكف االجراءات المدنية كاالدارية مف  783 محؿ بيع التصفية حددىا المشرع الجزائرم في نص المادة 

 كالتالي : كىي
 

 اإلذف الصادر بالبيع  .1
تعييف العقار ك/أك الحؽ العيني العقارم، تعيينا دقيقا السيما مكقعو كحدكده كنكعو  .2

كمشتمبلتو كمساحتو كرقـ القطعة األرضية كاسميا عند االقتضاء مفرزا أك مشاعا كغيرىا 
ف كاف العقار بناية يبيف الشارع كرقمو ك أجزاء  مف البيانات التي تفيد في تعيينو، كا 

 العقارات،
 شركط البيع ك الثمف األساسي، .3
 تجزئة العقار الى أجزاء اذا اقتضت الضركرة إلى ذلؾ مع ذكر الثمف األساسي لكؿ جزء، .4

                                                 
 .246انكر طمبة، المرجع السابؽ، ص  - 1
ءات الحجز في القانكف الجزائرم،  مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير فرع العقكد بشير سرحاف القركم، إجرا - 2

 .123، ص 2006لسنة كالمسؤكلية، 
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 .1بياف سندات الممكية .5
مف نفس القانكف  783 كاشترط المشرع زيادة عمى البيانات المنصكص عمييا في المادة   

:"تشتمؿ قائمة شركط البيع فضبل عف  بنصيا  786الفقرة الثانية مف المادة بيانات أخرل أشارت إلييا 
أعبله، عمى ذكر  جميع المالكيف عمى الشيكع كمكطف كؿ منيـ كيرفؽ  783البيانات المذككرة في المادة 

أعبله نسخة مف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية مف  784بيا فضبل عف الكثائؽ المذككرة في المادة 
 الحكـ أك القرار الصادر بإجراء البيع بالمزاد العمني ."

 : كما يجب إرفاؽ قائمة شركط بالمستندات اآلتية
 مستخرج جدكؿ الضريبة العقارية،  .1
 مستخرج مف عقد الممكية، كاإلذف بالبيع عند االقتضاء، .2
 .2الشيادة العقارية .3

مف نفس القانكف بكاسطة خبير  739شركط البيع كفقا لنص المادة كيحدد الثمف األساسي في قائمة 
عقارم، إذ يقـك بتحديد الثمف األساسي أك االفتتاحي كما يسميو البعض بمكجب أمر عمى عريضة بناء 

 .3عمى طمب المحضر القضائي، كذلؾ بعد دفع مصاريؼ الخبرة إلى أميف الضبط
                                                 

ك/أك الحقكؽ العينية العقارية المرخص ببيعيا قضائيا بالمزاد العمني، لممفقكد  :" يتـ بيع العقارات 783نص المادة   - 1
البيع، تكدع بأمانة ضبط المحكمة، يعدىا المحضر القضائي بناء عمى طمب  كناقص األىمية كالمفمس، حسب قائمة شركط

 المقدـ أك الكصي  أك الكلي، أك يعدىا ككيؿ التفميسة حسب الحالة .
 تتضمف قائمة شركط البيع البيانات اآلتية:

 االذف الصادر بالبيع،  -1
كحدكده كنكعو كمشتمبلتو كمساحتو كرقـ  تعييف العقار ك/أك الحؽ العيني العقارم، تعيينا دقيقا السيما مكقعو -2

ف كاف العقار بناية  القطعة األرضية ك اسميا عند االقتضاء مفرزا أك مشاعا كغيرىا مف البيانات التي تفيد في تعيينو، كا 
 يبيف الشارع كرقمو كأجزاء العقارات .

 شركط البيع ك الثمف األساسي. -3
 ى ذلؾ مع ذكر الثمف األساسي لكؿ جزء،تجزئة العقار الى أجزاء إذا اقتضت الضركرة إل -4
 بياف سندات الممكية".  - 5

 مف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية  عمى ما يمي: "ترفؽ مع قائمة شركط البيع المستندات اآلتية: 784تنص المادة  - 2
 مستخرج جدكؿ الضريبة العقارية،  -1
 قتضاء،مستخرج مف عقد الممكية ، كاالذف بالبيع عند اال -2
 الشيادة العقارية." -3

ؽ.إ.ـ.إ:" يحدد الثمف األساسي، الذم يبدأ بو المزاد العمني كالقيمة التقريبية لو في السكؽ لمعقار أك  739تنص المادة  -  3
الحؽ العيني العقارم المحجكز، جممة أك عمى أجزاء مف طرؼ خبير عقارم، يعيف بأمر عمى عريضة بناء عمى طمب 
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كجو التحديد ما يقبؿ  ما يبلحظ في الحياة العممية أف ىناؾ مف األمكاؿ الشائعة كالعقارات عمى
القسمة عينا  كلكف بعض الخبراء يمجؤكف  إلى اقتراح الخركج مف الشيكع عف طريؽ قسمة التصفية ببيع 

جراء الماؿ المشاع بالمزاد ، كذلؾ تفاديا إلعداد مخطط القسمة كتحديد سيـ كؿ شريؾ في الماؿ المشاع  كا 
ماؿ نقدا أسيؿ مف قسمتو عينا، كبالرغـ مف أف الخبرة القرعة، إذ يرل غالبية الخبراء في عممية تقييـ ال

كسيمة يستعيف بيا القاضي كأداة فنية بالرغـ مف عدـ إلزاميتيا، إال أف القضاة في غالبية األحياف يسايركف 
مية الماؿ لمقسمة عينا سيما بالنسبة بجيدا مف عدـ قا الي عمى القضاة أف يتأكدك امكقؼ الخبراء، بالت

ف ليس ليـ مأكل سكل العقار محؿ التصفية  كذلؾ بالنظر إلى ما سيؤكؿ الييـ مف بيع لمشركاء الذي
 . 1العقار كارتفاع قيمة العقار في الجزائر

كفي التشريع المصرم يجب  عمى المدعي أف يكدع قائمة شركط البيع  كتشتمؿ حكـ البيع 
الخبرة المكدع سابقا ف كما ترفؽ القائمة  بالتصفية كتعييف العقار كشركط البيع كالثمف األساسي كفقا لقرير

 .2مكطف القانكني لكؿ منيـ كيرفؽ بيا كذلؾ بياف الضريبة العقاريةشركاء كاللبمستندات الممكية كا
 

 ثالثا: الفبميغ الرسمي لسايمة شروط البيع واناعفراض عمياا 
 

الشخص المؤىؿ  القضائي أف يقـك بالتبميغ الرسمي بقائمة شركط البيع ككنو المحضر عمى 
مف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية األشخاص الذيف يجب  787كحددت المادة  ،3قانكنا ليذه العممية

                                                                                                                                                         

ضائي أك الدائف الحاجز، بعد إثبات إيداع أتعاب الخبير بأمانة الضبط كالمحددة مسبقا مف طرؼ رئيس المحضر الق
 المحكمة.

يجب عمى الخبير إيداع تقرير التقييـ بأمانة الضبط  خبلؿ األجؿ الذم يحدده رئيس المحكمة، عمى أف ال يتجاكز ىذا 
ال استبد10األجؿ عشرة  )  ؿ بغيره."(  أياـ مف تاريخ تعيينو كا 

 .106بكقندكرة سميماف، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .247أنكر طمبة، المرجع السابؽ، ص  - 2
 12المتضمف قانكف  تنظيـ مينة المحضر القضائي، المادة  2006فبراير  20المؤرخ في  03-06القانكف رقـ  - 3

 :يتكلى المحضر القضائي بنصيا:"   
 كاإلعبلنػات الػتي تػنص عمييا القكانيف  كالتنظيمات ما لـ يحدد القانكف طريقة أخرل لمتبميغ. تػبػمػيغ الػعػقػكد كالػسػنػدات  - 
تنفيذ األكامر كاألحكاـ  كالقرارات القضائية الصادرة في جميع المجاالت ما عدا المجاؿ الجزائي، ككذا المحررات أك   -

 السندات في شكميا التنفيذم.
 حقة كديا، أك قضائيا أك قبكؿ عرضيا أك إيداعيا.القياـ بتحصيؿ الديكف المست -

 .بناء عمى أمر قضائي دكف إبداء رأيو القياـ بمعاينات أك استجكابات أك إنذارات
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"يقـك المحضر القضائي بالتبميغ الرسمي عف ايداع قائمة شركط البيع، إلى الدائنيف  :تبميغيـ  بنصيا
ء حؽ طمب الغاء قائمة شركط البيع بطريؽ أصحاب التأمينات العينية كجميع المالكيف عمى الشيكع كليؤال

أسباب كلـ يحدد المشرع الجزائرم  االعتراض عمى القائمة، عند االقتضاء، طبقا ألحكاـ ىذا القانكف."
يرل في احتماؿ كركد األخطاء في  تقديـ االعتراضات عمى قائمة شركط البيع تاركا األمر لمفقو كالذم

ج شريؾ في الشيكع قاـ بيع حصتو الشائعة، أك أخطأ المحضر قائمة شركط البيع، كما لك تـ ادرا
، كيككف االعتراض بكاسطة عريضة إلى رئيس 1القضائي في كتابة الثمف األساسي أك مكقع العقار

مف ؽ.إ.ـ.إ التي تنص عمى ما يمي:   "تقدـ االعتراضات  742 المحكمة، كىذا ما نستخمصو مف المادة 
أعبله، أك مف كرثتيـ إلى رئيس المحكمة  قبؿ جمسة  740ـ في المادة مف طرؼ األشخاص المشار إليي

ال سقط حقيـ بالتمسؾ بيا.3االعتراضات بثبلثة  )  ( أياـ عمى األقؿ، كا 
تسجؿ العريضة في سجؿ خاص بعد دفع الرسـك حسب تاريخ كركدىا، كتعقد جمسة 

 قضائي.االعتراضات في غرفة المشكرة بحضكر المعترض كالحاجز كالمحضر ال
( 8يفصؿ رئيس المحكمة في االعتراضات بأمر غير قابؿ ألم طعف في أجؿ أقصاه ثمانية )

 أياـ.
إذا لـ يقدـ أم اعتراض بالجمسة  يؤشر أميف الضبط  بذلؾ في السجؿ الخاص بو، كيشرع 

 المحضر القضائي في اجراءات اإلعبلف عف البيع بالمزاد العمني."
 

 لمزايدة : اجإعالن عن البيع بارابعا
مف قانكف اإلجراءات المدنية كاالدارية كيفية تحديد تاريخ التصفية  750ك  749حددت المادتاف   

يقكـ  إذبعد الفصؿ في مسألة االعتراضات ، كذلؾ كاالعبلف عنو أم بيع الماؿ المشاع بالمزاد العمني
ؿ المشاع بالمزاد العمني لتعذر بتحرير مستخرج عف السند التنفيذم كىك الحكـ ببيع الماالمحضر القضائي 

 .3، ك يعيف  فيو جميع البيانات البلزمة لمبيع، كالتي مف بينيا  تاريخ البيع بالمزاد2قسمتو عينا
                                                                                                                                                         

كزيادة عمى ذلؾ يمكف انتابو قضائيا أك بالتماس مف الخصـك  لمقياـ بمعاينات بحثة أك إنذارات دكف استجكاب أك تمقي  -
 راؼ.تصريحات بناء عمى طمب األط

 .196نبيؿ ابراىيـ سعد، المرجع السابؽ، ص   - 1
 لسندات التنفيذية ىي:ؽ.إ.ـ.إ فقرة أكلى:"  ال يجكز التنفيذ الجبرم  إال بسند تنفيذم  كا 600المادة   - 2

 أحكاـ المحاكـ التي استنفذت طرؽ الطعف العادية، كاألحكاـ المشمكلة بالنفاذ المعجؿ........" -1
 (30بثبلثيف )  العمني  زادلمبا  جمسة البيع  قبؿ  القضائي  المحضر  يحرر ":مف ؽ.إ.ـ.إ عمى ما يمي 749المادة  - 3
  البيع  شركط  كقائمة  التنفيذم  مضمكف السند  مف  مستخرجا، األقؿ  عمى  مايك   (20)  األكثر كعشريف  عمى  يكما 

 . التنفيذ  نفقة طالب  عمى  العمني بالمزاد  البيع  عف  اإلعبلف  بنشر  كيقـك، منو  مكّقعا
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في العقار محؿ مف نفس القانكف  750كيتـ إعبلف ذلؾ المستخرج كفقا لما نصت عميو المادة 
كفي لكحة االعبلنات في   ائرة اختصاصياالقسمة كالبمدية كقباضة الضرائب التي يككف العقار في د

 .1المحكمة، كفي جريدة يكمية أك كطنية حسب أىمية العقار
تجدر اإلشارة إلى مسألة ىامة كىي أف االعبلف عف المزايدة عمى العقار محؿ التصفية يتـ كفقا 

انب عف الماؿ لمشكؿ السالؼ الذكر في القسمة أك المزايدة التي يختمؼ الشركاء فييا بشأف دخكؿ األج
المشاع في المزايدة، أما إذا اتفؽ الشركاء المتقاسمكف عمى اقتصار المزايدة بينيـ فبل يتـ اعبلف المزايدة 

، بؿ يبمغ مستخرج  2أك  عمى الباب الرئيسي لمعقار محؿ التصفية في األماكف العمكمية أك في الجرائد
ماؿ المشاع بالمزاد بغير تدخميـ، كالدائنيف المقيدة البيع لؤلطراؼ كالدائنيف  الذيف اعترضكا عمى بيع ال

 .مف القانكف المني الجزائرم السالفتيف الذكر 729ك 728كفقا لممادتيف  حقكقيـ
كيصكغ لمشركاء في الشيكع، كالدائنيف المتدخميف في قسمة التصفية، طمب إلغاء االعبلف عف المزايدة، 

 750ك 749قة التي رسميا المشرع الجزائرم في نص المادتيف إذا كانت إجراءات النشر لـ تتـ كفقا لمطري
مف قانكف االجراءات المدنية كاالدارية، كيفصؿ القاضي في ىذا  الطمب بأمر غير قابؿ ألم طعف، فإذا 

                                                                                                                                                         

 : يأتي  ما معتادةالبيانات ال  عف  فضبل، ستخرجلما  يتضمف
  كمكطف كؿ  كجد إفي  العيف كالكفيؿ كالحائز عميو محجكزكالمديف ال الحاجز الدائف مف كؿ كلقب اسـ .1

 منيـ،
 ،البيع  شركط  قائمة  في  كرد  كما  العقارف تعيي  .2
 العقارم، الحؽ العيني أك/ ك العقار مف جزء لكؿ األساسي الثمف  .3
 ،بالمزاد العمني  البيع  كساعة  تاريخ  .4

 ".لمبيع  آخر  فأم مكا  أك  البيع  فييا  يجرم  التي  المحكمةف تعي 
 مف ؽ.إ.ـ.إ عمى ما يمي :"يتـ تعميؽ كنشر االعبلف عف البيع بالمزاد العمني كفؽ ما يأتي: 750المادة  - 1

 في باب أك مدخؿ كؿ عقار مف العقارات المحجكزة أرضا أك مباني، .1
 في جريدة يكمية أك كطنية أك أكثر حسب أىمية العقار المحجكز، .2
 كمة التي يتـ فييا البيع،في لكحة االعبلنات  بالمح .3
 في لكحة االعبلنات بقباضة الضرائب كالبمدية التي يكجد فييا العقار، .4
 في الساحات كاألماكف العمكمية، .5
 كفي أم مكاف آخر يحتمؿ أف يضمف جمب أكبر عدد ممكف مف المزايديف. .6

ى ىامش االعبلف المنشكر كيرفع مع يثبت نشر كتعميؽ االعبلف بتقديـ صكرة مف الجريدة، أك تأشيرة المكظؼ المؤىؿ عم
 ممؼ التنفيذ."

2  -  Said Belkheir, Succession partage, vente sur licitation, Alger, Edition Zakaria, 1er édition, 
1992, PP 22-23. 
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عادة االعبلف عمى نفقة المحضر القضائي، أما إذا لـ يكف الطمب مؤسسا قرر القاضي  كاف تأجيؿ البيع كا 
ض القاضي طمب المعني كيأمر بافتتاح المزاد، كيجب في مختمؼ األحكاؿ تقديـ طمب الطمب مؤسسا  رف

  . 1إلغاء إجراءات النشر قبؿ جمسة البيع بثبلثة أياـ عمى األقؿ
 

 : جمسة البيع بالمزاد العمتي خامسا
 قانكف اإلجراءات 765إلى  753المكاد مف نظـ المشرع الجزائرم قكاعد المزايدة في العقار في  

إذ يتـ البيع  برئاسة رئيس المحكمة أك قاض يعيف ليذا الغرض بحضكر األطراؼ   ، المدنية كاالدارية
كالمحضر القضائي كأميف الضبط كالدائنيف كذلؾ في الجمسة كالساعة المحددة  لذلؾ،  كبحضكر كذلؾ 

قاضي أف يأمر بتأجيؿ إذا كانت المزايدة مفتكحة لمغير،  كلم المزايديف الذم ال يقؿ عمى ثبلثة أطراؼ
الجمسة بناء عمى طمب  أحد األطراؼ إذا كاف عدد المزايديف قميؿ أك كانت العركض ضعيفة، كيتـ إعادة 

كيؼ يقـك رئيس المحكمة  أك  753فحددت المادة إجراءات النشر كالتعميؽ عمى نفقة طالب التأجيؿ.  
لو أف يتخذ ما يراه مناسبا لمقتضيات البيع القاضي الذم يعيف ليذا الغرض باإلشراؼ عمى جمسة البيع ك 

بالمزاد العمني، كلو أف يؤجؿ جمسة البيع إذا كجدت أسبابا جدية مف بينيا قمة المزايديف  عف النسبة 
المحددة قانكنا أك ضعؼ العركض، كفي ىذه الحالة تعاد إجراءات النشر كالتعميؽ عمى نفقة مف طمب 

 التأجيؿ.
ىامة كىك أنو عمى القاضي قبؿ افتتاح جمسة البيع أف يتحقؽ مف تجدر اإلشارة إلى مسألة 

حضكر األطراؼ كتبميغيـ بثمانية أياـ عمى األقؿ  قبؿ تاريخ الجمسة،  كيصكغ لمقاضي زيادة عمى قمة 
المزايديف كضعؼ العركض أف يأمر بتأجيؿ البيع بالمزاد، إذا اعتبرىما المشرع مف بيف األسباب الجدية 

                                                 
 عميو  المحجكز  فكالمدي  الحجز،  في يفتدخملمايف كالدائن  الحاجزيف  لمدائنيف  كفيم : " 751ؽ.إ.ـ.إ المادة      -  1
  جمسة  قبؿ  كالتعميؽ  النشر  إجراءات  لطمب إلغاء  المحكمة  رئيس  إلى  عريضة  تقديـ  العيني،  كالحائز كالكفيؿ ،

ال  األقؿ،  عمى  أياـ (3)  البيع بثبلثة  . ذلؾ  في  حقيـ  سقط  كا 
ألم   قابؿ  غير  بأمر   العمني،  زادلمبا  البيع  افتتاح  البيع  كقبؿ  يـك  اإللغاء  طمب  في  المحكمة  رئيس  يفصؿ
 . طعف
  عمى نفقة اإلجراءات  ىذه  بإعادة  كأمر  الحقة  جمسة  إلى  أجؿ البيع  كالتعميؽ،  النشر  إجراءات  إلغاء  قرر  إذا

 القضائي.  المحضر
 ."فكرا  العمني  زادلمالبيع با  بافتتاح  أمر  اإللغاء،  طمب برفض  فصؿ  إذا  
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، األمر الذم يدعك التساؤؿ بالنسبة لبقية األسباب، كمعيار 1ييا القاضي في تأجيمو لمبيعاتي يستند عم
 لتصمح أف تككف أساس يستند عميو القاضي في تأجيمو لجمسة البيع بالمزاد العمني. الجدية فييا
ذا ما  حضر األطراؼ كتحقؽ القاضي مف شركط البيع كالنشر كالتبميغ، أمر   بافتتاح جمسة  كا 

بيع كيذكر شركط البيع كالسعر األساسي ثـ يحدد المصاريؼ كمبمغ التدرج  عمى أف ال يقؿ في جميع ال
 دج.100.00األحكاؿ عف 

فإذا لـ يتكفر نصاب المزايديف أك كانت العركض أقؿ مف الثمف األساسي أك لـ يتقدـ أم مزايد 
ميؽ، كفي الجمسة الجديدة كدكف دقيقة في ىذه الحالة تعاد إجراءات النشر كالتع 15بأم عرض خبلؿ 

األخذ بعيف االعتبار عدد المزايديف أك إذا كانت العركض أقؿ مف قيمة الثمف األساسي يقرر الرئيس 
نقاص عشر الثمف األساسي مع إعادة النشر كالتعميؽ، كيباع العقار لمف تقدـ بأعمى  تأجيؿ الجمسة كا 

 .2عرض كلك كاف أقؿ مف الثمف األساسي

                                                 
 الذم  القاضي  أك  المحكمة رئيس  برئاسة  جمسة عمنية  في  العمني  زادلمبا  البيع  يجرم"  753 :ادةلما ؽ.إ.ـ.إ  -  1
 ،لذلؾ  المحدديف  كالساعة  التاريخ في، البيع  قائمة شركط  فييا  أكدعت  التي  المحكمة قربم الغرض  يعينو ليذا 

كالحائز   عميو  المحجكز  ديفلمكا  قيديفلمايف كحضكر الدائن، الضبطيف أمك   القضائي  المحضر  بحضكر  كتككف
 زايديفلممف ا ددع كحضكر ، الجمسة تاريخ قبؿ األقؿ عمى أياـ (8)بثمانية   إخبارىـ  بعد  أك، كجد  إف  العيني  كالكفيؿ

 .أشخاص (3)  ثبلثة  عف يقؿ ال
قمة   ال سيما ، جدية  أسباب  لمتأجيؿ  كاف  إذا  الحجز  أطراؼ مف  بطمب  العمني  زادلمبا  البيع  تأجيؿ  يجكز

 .العركض  كضعؼ  المزايديف
 طالب التأجيؿ."  نفقة  عمى  كالتعميؽ  النشر  إجراءات  تعاد

 الحجز  أطراؼ  غياب  أك  حضكر  مف  الرئيس بالتحقؽ  يقـك ،البيع  جمسة  افتتاح  بعد"  :754ادة الم ؽ.إ.ـ.إ  - 2
ت   . كالتعميؽ  كالنشر  الرسمي  التبميغ  ماـ إجراءاتكا 
  أك الحؽ/ ك  العقار  كنكع  البيع  بشركط  كيذكر العمني،   زادلمبافتتاح ا  يأمر ،صحيحة  اإلجراءات  ىذه  كانت  إذا

  حسب  زايدةلما في  التدرج  مبمغ  يحدد  ثـ ، صاريؼكالم   األساسي كالرسـك  كالثمف ،لمبيع عركضلما العقارم  العيني
 )  دج (10.000دينار  آالؼ  عشرة  عف  يقؿ  ال  األحكاؿ  جميع  كفي العقارم،  العيني  الحؽ  أك/ ك  العقار  أىمية
 .عرض  كؿ  في
بأم   أحد  يتقدـ  لـ  أك ،  لممزايدة  األساسي  الثمف  مف  العرض أقؿ  كاف  أك  زايديفلما  مف  النصاب  يتكفر لـ إذا

  جمسة  إلى  البيع  تأجيؿ  كقرر الجمسة،   سجؿ  ذلؾ في  الرئيس  أثبت  دقيقة، (15) عشرة  خمس  خبلؿ  عرض
 األساسي."  الثمف  الحقة بذات
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،  كيرسك المزاد عمى مف تقدـ بأعمى 1لعقار أك العقارات بالتتابع كيمنع بيعيا بالجممةكيتـ بيع ا
عرض مف المزايديف كيعتمد الرئيس في ذلؾ  النداء ثبلث مرات متتالية تفصؿ بيف كؿ نداء دقيقة كاحدة،  

لمستحقة خمس الثمف  كالمصاريؼ كالرسـك ا 5/1كيجب عمى مف رسى عميو المزاد أف يدفع في الجمسة 
فيدفعو في أجؿ ثمانية أياـ  مف تاريخ رسك المزاد كفي الحالة المخالفة يتحمؿ نفقة  5/4أما باقي الثمف 

إعادة البيع كفرؽ الثمف إذا أعيد بيع العقار بمبمغ أقؿ مف الثمف الذم رسى عميو المزاد، كال يككف لو الحؽ 
 .2في الزيادة إذا بيع بثمف أعمى
و ال ينعقد البيع بالمزايدة إال برسك المزاد كيسقط بمزاد أعمى كلك كاف باطبل كتجب االشارة الى أن

 .3مف ؽ.ـ.ج 69كىك نص المادة 
القضائي  المحضر أتعاب  فييا إجراءات التنفيذ بما  مصاريؼ بتقدير  المحكمة  كما يقـك رئيس

  ىذا  عف  كيعمفيف، نأحد الدائ  مف  أك  األخير  ىذا  طرؼ  مف  تقدـ، عريضة  أمر عمى  كجببم
بعد، كتقتص ىذه األتعاب   فيما  زادلما  رسك  حكـ  في  عنيا  كينكه  زاد العمنيلما  افتتاح  قبؿ  التقدير

 . 4قانكف اإلجراءات المدنية كاالدارية مف  752قبؿ أم قسمة كىك نص المادة 

                                                 
ذا ،بالتتابع العقارية  الحقكؽ العينية  أك/ ك  العقارات  بيع  يجرممف ؽ.إ.ـ.إ: " 756ادة لمتنص الفقرة األكلى مف ا - 1  كا 
 قيد  تتابع  حسب  البيع  يتـ محاكـ مختمفة،   دكائر  في  تقع  عقارية  عينية  حقكؽ  أك/ ك  عدة عقارات  البيع  تناكؿ 
 أعبله." 724 المادة  في  نصكص عميولما  الحجز 
 . مزايد  آخر  ككاف عرض  زايديف بأعمىلما  مف  تقدـ  مف  عمى  زادلما  يرسك مف ؽ.إ.ـ.إ:"757 ادة  لمتنص ا - 2

  نداء دقيقة  كؿ  بيف  تفصؿ  متتالية،  مرات  (3)  ثبلث  بو  بعد النداء  عميو  يزاد  ال  الذم العرض  الرئيس  يعتمد
  كاحد،
 كيدفع، ستحقةالم كالرسـك  صاريؼمكال  الثمف  خمس  انعقاد الجمسة،  حاؿ  يدفع  أف  زادلما  عميو  الراسي  عمى  يجب

 . المحكمة  ضبط  أياـ بأمانة  (8)  ثمانية  أقصاه  أجؿ  في  الباقي  بمغلما 
بالدفع   إعذاره  يتـ   أعبله،  الفقرة  في  المحددة  المادة  كامبل في  الثمف  باقي  زادلما  عميو  الراسي  يكدع  لـ  إذا

ال   أياـ،  (5)  خمسة خبلؿ  . عمى ذمتو  العمني  زادلمبا  البيع  أعيد  كا 
  أياـ  (8)  ثمانية  أجؿ  في  الثمف  عف دفع  المتخمؼ  المزاد  عميو  الراسي  يمـز  :"  ؽ.إ.ـ.إ 758 ادة لمتنص ا

  بو  الراسي  الثمف  مف  بثمف أقؿ  العقار  بيع  أعيد  إذا  الثمف  بفرؽ   أعبله، 757 ةالمادفي   عميو  صكصنالم
 . أعمى  بثمف  بيع  إذا  في الزيادة  الحؽ  لو  يككف  كال المزاد

 ".باطبل فكا كلك أعمى بمزاد المزاد كيسقط المزاد، برسـ إال المزايدات في العقد يتـ ال: " 69 المادة  - 3
 القضائي  المحضر  أتعاب  فييا  ابم  إجراءات التنفيذ  مصاريؼ  المحكمة  رئيس  يقدر"    52 : ادةلم تنص ا  - 4
المزاد  افتتاح قبؿ التقدير ىذا  عف كيعمف أحد الدائنيف، مف أك األخير ىذا طرؼ  مف  تقدـ  عريضة،  أمر عمى  كجببم

 بعد." فيما زادلما رسك حكـ  في  عنيا  كينكه  العمني،
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مزاد بالمحافظة العقارية أما عف  انتقاؿ الممكية فيتعيف عمى المحضر القضائي قيد حكـ رسك ال
إذا تعمؽ األمر بعقار ك/أك بحؽ عيني عقارم ألجؿ اشياره خبلؿ أجؿ شيريف مف تاريخ صدكره، كيترتب 

قانكف اإلجراءات مف  762عمى صدكره تطيير العقار مف كؿ التأمينات العقارية حسب نص المادة 
  المحجكز عميو لمديفحقكؽ ا المزاد كؿ عميو الراسي إلى التي تنص عمى ما يمي: "تنقؿالمدنية كاالدارية 

  ككذلؾ كؿ العمني،  بالمزاد المباعة  العقارية  العينية  أك الحقكؽ/ العقارات ك  عمى  لو  كانت  التي
 . لمممكية  زاد سندالم ا  رسك  حكـ  كيعتبر، بيا  العالقة  االرتفاقات

  خبلؿ  إشياره أجؿ مف  العقارية بالمحافظةزاد لما رسك  حكـ  قيد  القضائي  المحضر  عمى يتعيف
 صدكره."  تاريخ  مف  (2)  أجؿ شيريف

طبقا لنص   ، يقبؿ الشير بالمحافظة العقارية 1سند رسمي القاضي بالقسمة أك رسك المزاد العمنيفالحكـ 
انب مف كتعتبر ىذه العممية في رأم ج، 2المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقارم 76/63مف المرسـك  61المادة 

الفقو نكع مف انكاع رقابة الدكلة عمى السكؽ العقارم لمتحكـ في أسعار العقارات كتجنب التبلعبات كتمكيف 
 .3الخزينة العمكمية مف تحصيؿ رسـك التسجيؿ كالشير العقارم

ىي تمؾ البيكع التي  بالمزاد العمني، البيكع العقارية المممككة عمى الشيكع نخمص بالقكؿ بأف 
كىي ليست تنفيذا قانكف اإلجراءات المدنية كاالدارية مف  787ك786شرع أحكامو كفقا لممادتيف نظـ الم

جبريا لعدـ كفاء المديف، إنما يتعمؽ األمر في ىذه الحالة بحكـ أك قرار نيائي فاصؿ في دعكل قسمة 
عينا، فبل كجكد في  الستحالة القسمة القانكف المدني الجزائرم مف  722ممكية شائعة كفقا ألحكاـ المادة 

ىذه الحالة لدائنيف أك مدينيف، كفي حالة تعذر القسمة أك كاف  مف شأنيا إحداث نقص كبير في قيمة 
العقار المممكؾ عمى الشيكع يباع  ىذا األخير بناء عمى قائمة شركط البيع يعدىا المحضر القضائي 

ائمة إلى الدائنيف أصحاب التأمينات كيكدعيا لدل أمانة ضبط المحكمة كما يقـك المحضر بتبميغ الق
 العينية كجميع المالكيف عمى الشيكع.

إف المشرع الجزائرم كسائر التشريعات العربية األخرل نظـ قسمة التصفية عمى اعتبار أف 
المكاؿ محؿ التصفية عقارات، بحكـ اف العقار يحتؿ مكانة مادية كمعنكية في األمكاؿ، كفي مقابؿ ذلؾ 

قسمة التصفية بالنسبة لممنقكالت خاصة في عصر أصبحت بعض المنقكالت تنافس غاب النص عمى 

                                                 
 .87، ص 2013بريؾ الطاىر، المركز القانكني لممحافظ العقارم، دار اليدل لمنشر، طبعة  - 1
:" كؿ عقد يككف 61لسجؿ العقارم، المادة ، المتضمف  تأسيس ا25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسـك رقـ  - 2

 مكضكع إشيار  في محافظة عقارية يجب أف يقدـ عمى الشكؿ الرسمي".
، ص 2001رمكؿ خالد، المحافظة العقارية كآلية  لمحفظ العقارم في التشريع الجزائرم، قصر الكتاب لمنشر، طبعة  -  3

39. 
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قيمة العقار في الجانب المادم، كالبكاخر التي شاع امتبلكيا كبعض السيارات الفخمة، كىذا النكع مف 
األمكاؿ ال يمكف قسمتو عينا بيف الشركاء في الشيكع بغض النظر عف مصدر الشيكع، فبل محاؿ مف بيعو 

 لمزاد كقسمة ثمنو.با
فيقكـ  ،1كيرل جانب مف الفقو أنو يتـ تصفية الماؿ المشاع إذا كاف منقكال ببيعو كفقا إلجراءات بيع المنقكؿ

محافظ البيع قبؿ بيع األمكاؿ المنقكلة بالمزايدة بإحالة األطراؼ إلى خبير معتمد  ليقـك بتقكيـ األمكاؿ 
تعجيؿ بإعداد قائمة باألمكاؿ المنقكلة ليضعيا  تحت تصرؼ محؿ الشيكع، كما يقـك مف ييمو األمر بال

 الخبير، أك انتقاؿ الخبير إلى عيف المكاف إذا اقتضى األمر ذلؾ.
أكؿ ما يقـك بو الخبير ىك التأكد مف صحة قائمة األمكاؿ المنقكلة، كال يقتصر دكره عمى مدل 

اذا كاف محبل تجاريا يرل إذا كاف مكتمؿ مطابقة المنقكالت لمقائمة بؿ يتأكد مف سبلمة المنقكالت، ف
ذا كاف مركبة يرل إف كانت في حالة جيدة، ك كذا نسبة اىتبلكيا.  األركاف، كا 

بعد أف ينيي الخبير ميامو كيقـك بتحديد القيمة التجارية ليذه المنقكالت ك إعداد تقرير لتقدير 
إذا كانت األمكاؿ المنقكلة المممككة عمى (، الذم يبيف فيو ما Valeur Vénaleكتقكيـ األمكاؿ المنقكلة)

ؿ األطراؼ إلى محافظ البيع بالمزايدة الذم يقـك بالبيع متبعا االجراءات االشيكع قابمة لمقسمة أـ ال، ثـ يح
المتداكلة التي تبدأ باإلعبلف في الجرائد، كيستبعد ىذا االجراء األخير في حالة اقتصار المزايدة عمى 

جمسة البيع بالمزاد يتـ االعبلف عنيا كفقا لمطريقة المبينة في بيع العقار عف الشركاء، أما بخصكص 
ؽ المحضر القضائي، تفتتح  بداية جمسة البيع بتحديد شركطيا  كبعرض السعر االفتتاحي، كتبدأ يطر 

د لمثمف، المزايدة كيرسكا المزاد لمف تقدـ بأعمى سعر، كتنتقؿ الممكية في المنقكؿ بتسميـ الراسي عميو المزا
 .كبالنسبة لمحافظ البيع بالمزايدة بتسميـ المنقكؿ محؿ البيع

، أف المشرع الجزائرم شأنو شأف سائر التشريعات طركحةما نخمص لو في ىذا الفرع مف األ 
، كالخطكة األكلى لقسمة التصفية، ىي صدكر حكـ باتباعيا تتـ قسمة التصفية إال العربية رسـ إجراءات ال

ماؿ المشاع بالمزاد العمني لعدـ قابميتو لمقسمة، كما يتـ تحضير قائمة شركط البيع كتبميغيا يقضي ببيع ال
 ،  كما يتـ االعبلف عف البيع كفقا لما يحدده القانكفإلتاحة الفرصة لؤلطراؼ لتقديـ االعتراضات لؤلطراؼ

ء حقكقيـ نقدا الستحالة كيحدد تاريخ لمجمسة أيف يتـ البيع كفقا لمف يتقدـ بأعمى سعر، كيأخذ الشركا
  استفاء الحصة عينا لجميع الشركاء.

                                                 
 .126حمد خالدم، المرجع السابؽ، ص ، أ126ابراىيـ أبك النجا، المرجع السابؽ، ص  - 1
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 القيود واآلثار المترتبة عن القسمة النهائية لممال المشاع: الثانيالفصل 

 

تمثؿ قسمة الماؿ المشاع الصيغة التنفيذية  لمشركاء في الشيكع عمى الماؿ، كتتحكؿ بمكجبيا 

جزاء مادية، كبيا يتحقؽ  كيتجسد نصيب كؿ شريؾ في الماؿ المشاع، كبالقسمة  أاألنصبة الرقمية إلى 

، ككنو حالة غير مرغكب فييا يممؾ فييا أشخاص 1ة تنتيي حالة الشيكع كالمشاكؿ التي تترتب عنوالنيائي

أمكاؿ شائعة طكاعية أك جبرا، تحتدـ فييا الحقكؽ كالسمطات ما ينجـ عنيا اختبلؼ كاختبلؿ بيف الشركاء ما 

 .يدفع بعضيـ أك كميـ القتساـ الماؿ المشاع عيف أك تصفية، اختيارا أك جبرا 

غير أف إجراء قسمة الماؿ المشاع كتحكيؿ األنصبة إلى أجزاء مادية أك تصفية الماؿ القتساـ ثمنو 

قد يتخممو بعض القيكد قد تحكؿ دكف إجراء ىذه القسمة كبالتالي الحيمكلة دكف استفاء الحؽ المشاع ماديا 

 .2قاء  في الشيكع، مؤقتا أك نيائياكاالجبار عمى الب

كد جاز إجراء القسمة النيائية لمماؿ المشاع، كالتي يترتب عنيا كشؼ األنصبة كمتى زالت ىذه القي

 المادية لمشركاء كاستفاء الحقكؽ مفرزة بعدما كانت سيـ جارم في مجمكع األمكاؿ الشائعة.

 

 

 

                                                 
1
 - PHILIPPE Malaurie,opt cit , p 399. 

جديد لقانكف الممكية العقارية كالحقكؽ العينية غير المنقكلة، دكف مكاف كتاريخ نشر الطبعة  زىدم يكف، شرح مفصؿ - 2
 .376الثالثة، الجزء األكؿ، ص
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 المبحث األول: القيود الواردة عمى قسمة المال المشاع 

فييا السمطات كالحقكؽ عمى نفس الماؿ، كطمب  الشيكع صكرة خاصة مف أنكاع الممكية كحالة تحتدـ

مع الغير نتيجة حتمية في الشيكع الذم يككف فيو الشيكع كمشاركة الماؿ  مساكئإجراء القسمة لمتخمص مف 

مصدر الشيكع الميراث ألنو مف بيف الحاالت التي يجد فييا الشخص نفسو مالكا عمى الشيكع دكف إرادتو 

فراز نصيبو مف الشيكع كيستجاب شأنو شأف الكصية، مما يدفع  الشريؾ لممطالبة  بقسمة الماؿ المشاع كا 

لطمبو كديا بإجراء قسمة اتفاقية حسب األنصبة كاألسيـ التي يممكيا كؿ شريؾ، أك قضائيا متى اعترض 

 شريؾ أك اكثر عمى إجراء القسمة ليتكلى إجراء القسمة عينا أك تصفية بحسب طبيعة الماؿ المشاع.

بعض الحاالت يجد الشريؾ نفسو مقيدا في طمبو إلجراء القسمة، إما لكجكد اتفاؽ مسبؽ كلكف في 

ما لكجكد نص يقضي بإجراء القسمة كفقا لمشكؿ الذم رسمو القانكف أك يمنع  يقضى بالبقاء في الشيكع، كا 

ي كليست فالقسمة ىنا منظمة بنص قانكن ،1مف إجرائيا  مف أجؿ الغاية التي أعد مف أجميا ىذا الشيكع

ما يمنع الشريؾ مف طمب  منيا ، ىذه القيكد2رغبة الشركاء نظرا لطبيعة الماؿ المشاع محؿ القسمةمرىكنة ب

 .3القسمة كمنيا ما يعطؿ طمب الشريؾ كيؤجمو

 

 

                                                 
1 - Alex Weill, droit civil, (les biens), deuxième édition, DALLOZ, imprimerie reliure maison 
mame, Paris, 1974, PP186-187. 

الفقرة األكلى: "لكؿ شريؾ أف يطالب بقسمة الماؿ الشائع، ما لـ يكف مجبرا عمى البقاء في الشيكع  ؽ.ـ.ج. المادة - 2
 بمقتضى نص أك اتفاؽ."

 .231أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 3
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 لقسمة المال المشاع. المؤقتةالمطمب األول: القيود  

مشاركة  كاالستمرار فيفي الشيكع، يتفؽ الشركاء في بعض الحاالت في الممكية الشائعة عمى البقاء 

عمى تأجيؿ القسمة النيائية  الشركاء بمكجب عقد يبـر بيف الشركاء يتراضى بمكجبوكذلؾ  الماؿ مع الغير، 

،  ىذا االتفاؽ ممـز لمشركاء كال يمكف ألحدىـ مخالفتو، كما ال يستجيب القاضي لطمب لمماؿ المشاع

الشركاء عمى البقاء في الشيكع، كيجب أف يككف  قا مسبقا مع سائرالشريؾ إلجراء القسمة  إذا ما كاف متف

االتفاؽ  الذم يقضي بالبقاء في الشكع تـ إبرامو أثناء حالة الشيكع كأف يتـ بمكافقة جميع الشركاء، كأف يبـر 

يايأة كفقا لمشكؿ الذم رسمو القانكف. كمف بيف الحاالت التي يتفؽ فييا الشركاء عمى تأجيؿ القسمة عقد الم

كىك قسمة  مؤقتة  غرضيا االنتفاع بالماؿ المشاع، كنطبؽ ىنا أحكاـ قسمة الميايأة كالتي سبؽ كاف تطرقنا 

إلييا، كما قد يتفؽ الشركاء عمى البقاء عمى الشيكع لمدة معينة التخاذىـ الممكية الشائعة مقاكلة اك مشركع 

 لكسب ماؿ ينتفع بو الشركاء كؿ حسب حصتو الشائعة.

جراء القسمة النيائية ال يجكز أف يمنح ألجؿ يفكؽ خمس سنكات، كاال تفاؽ عمى البقاء عمى الشيكع كا 

تيا جر دكىذه الصكرة أ 1كمتى تـ احتراـ ىذا األجؿ كاف االتفاؽ ممزما في مكاجية الشركاء كفي مف يخمفيـ

الشركاء أك لـ تحدد في  سكاء حددت المدة بيف 1، كفي لدل جانب مف الفقو الفرنسي2جؿ التشريعات العربية

 حالة البقاء عمى الشيكع االتفاقي، يجب تحت طائمة البطبلف كتابة االتفاؽ في شكؿ معيف.

                                                 
سنكات، فإذا لـ  الفقرة الثانية: " ال يجكز بمقتضى االتفاؽ أف تمنح القسمة إلى اجؿ يجاكز خمس 722ؽ.ـ.ج المادة   - 1

 تجاكز ىذه المدة نفذ االتفاؽ في حؽ الشرؾ كفي حؽ مف يخمفو."
مف القانكف المدني المصرم  في فقرتيا الثانية عمى أنو:" :" كال يجكز  بمقتضى االتفاؽ أف تمنع  834تنص المادة   - 2

 فاؽ في حؽ الشريؾ كفي حؽ مف يخمفو" القسمة إلى اجؿ يجاكز خمس سنيف، إذا كاف األجؿ ال يجاكز ىذه المدة نفذ االت
المطابقة، عف ىذ النص أنظر عبد الرزاؽ السنيكرم، الجزء الثامف،  788كيقابؿ ىذا النص في التشريع السكرم نص المادة 

مف القانكف المدني في فقرتيا  الثانية. أنظر إبراىيـ أبك   843.كيقابؿ  ىذا النص  في التشريع الميبي نص المادة 883ص 
عمى  48مف قانكف تقسيـ األمكاؿ غير المنقكلة  رقـ  2المادة  . كفي التشريع األردني تنص110النجا، المرجع السابؽ، ص 
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كفي التشريع الفرنسي يجكز لمقاضي تأجيؿ  إجراء القسمة النيائية إما ألف تصفية الماؿ المشاع يتـ 

معيف  في القسمة كفقا ألحكاـ  في ظركؼ سيئة كغير مناسبة، أك أف أحد الشركاء طمب   تخصيص عيف

ما تأجيؿ القسمة ألسباب أسرية   التخصيصات التفضيمية في القسمة المنصكص عمييا في التشريع الفرنسيػ كا 

 .2كتبؽ األمكاؿ مشاعة بينيـ مشكمة مؤسسة عائمية، عمى اف ال يتجاكز التمديد  مدة سنتيف

ف المدني كالتي تقيد الشركاء مف إجراء القسمة في القانك  مف الصكر التي أكردىا المشرع الجزائرمك  

شركاء عمى البقاء في الشيكع لمدة كخصو المشرع بنصكص لالنيائية ممكية األسرة، ىذه األخيرة اتفاؽ بيف ا

، ىذا النظاـ الذم يجد سنده في الفقو االسبلمي الذم عات العربيةيقانكنية شانو في ذلؾ شأف سائر التشر 

ؽ إلى ممكية السرة إذ أجاز لمكرثة أف يستمرك في اإلرث فيما كرثكه سيما إذا كانت كاف السباؽ في التطر 

ك سكنا ينتفعكا بالسكف فيو، أالفائدة تعـ عمى األسرة كما لك كاف الماؿ  استثمارا تجاريا يدير عمييـ أرباح، 

  .3قكانينيا ك أرضا زراعية يستغمكنيا، كىذا ما دفع التشريعات الغربية إلى سف ىذا النظاـ فيأ

مف  738ممكية األسرة ىي صكرة خاصة مف الممكية الشائعة  نظـ المشرع أحكاميا في المادة 

كما يمييا، فقد يحدث كأف يبقى أفراد األسرة في حالة الشيكع السيما بالنسبة لؤلمكاؿ القانكف المدني الجزائرم 

ؿ أك المصمحة كما لك كانت التركة ماال مف التي كرثكىا  لمدة طكيمة  كذلؾ لما يجمع بينيـ مف كحدة العم

ما أف تككف العيف المكركثة منزال يسكنكنو  أمكاؿ االستغبلؿ كأرض زراعية يستغمكنو لمصمحتيـ جميعا، كا 

                                                                                                                                                           

:" يجكز تأخير التقسيـ لمدة ال تتجاكز خمس سنكات برضا الطرفيف." عف ىذا النص انظر احمد فبلح عبد البخيت  أنو
: " يجكز عمى أنو  مف قانكف المكجبات كالعقكد المبناني 841المادة  تنص كفي التشريع المبناني، 228المرجع السابؽ، ص 

عف ىذا النص انظر  ."االتفاؽ عمى البقاء في الشيكع لمدة معينة أقصاىا خمس سنكات كال عبرة ألية زيادة عمى ىذا الحد
 .150محمد حسيف قاسـ، المرجع السابؽ، ص 

1  -  GERARD Cornu, droit civil, les biensb 13eme édition, édition alpha 2009, p 138. 
2  - PHILIPPE Malaurie,opt cit , p 443. 

 .268أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص - 3
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جميعا، لذلؾ أفرد المشرع لممكية األسرة تنظيما خاصا تراعى فيو معايير محددة سكاء مف ناحية الشركاء 

 .كطيا أك حدكدىاالمككنيف ليا أكمف ناحية شر 

 كىذه الصكرة مف الشيكع  أكردىا المشرع 

سأحاكؿ مف خبلؿ ىذا المطمب التركيز عمى ممكية األسرة باعتبارىا مف أكثر الصكر التي نجدىا  

في الحياة العممية، كالتي تثير العديد مف االشكاالت في ما يتعمؽ بقسمة الماؿ المشاع ككنيا قيد اتفاقي 

بالتطرؽ إلى شركط انعقاد كذلؾ   ،، كقسمة مكقكفة عمى إجازة الشركاءقسمة النيائيةيحكؿ دكف إجراء ال

 .ممكية األسرة  كأحكاميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 آلثار المترتبة عنهاجراء القسمة النهائية واإ: كيفية الباب الثاني 

 القيىد واآلثار المترتبة عن القسمة النهائية للمال المشاع: الثاني الفصل 

 
 

033 

 

 الفرع األول: شروط انعقاد ممكية األسرة

: "ألعضاء األسرة الكاحدة  738تضمف المشرع الجزائرم شركط ممكية األسرة في  المادة بنصيا

مؿ أك المصمحة أف يتفقكا كتابة عمى انشاء ممكية األسرة، كتتككف ىذه الممكية إما الذيف تجمعيـ كحدة الع

ما مف أم ماؿ آخر ليـ" كيطابؽ ىذا  مف تركة كرثكىا كاتفقكا عمى جعميا كميا أك بعضيا ممؾ لؤلسرة  كا 

 855 كفي التشريع الميبي نص المادة، 1مف القانكف المدني 851النص في التشريع المصرم نص المادة 

 .3مف القانكف المدني 1061كفي التشريع األردني تنص المادة  ،2مف القانكف المدني

كاستدؿ  الفقو  كفي الشرع االسبلمي أباح  الشارع لمبشر أف يتممككا  مف األمكاؿ أفراد أك أسرا، 

ُ ِِفٓ ِصيُكُم ٱيُو:" مشركعية ممكية األسرة في اآليتيف مف القرآف الكريـ: قاؿ اهلل تعالى اإلسبلمي عمى   َّلله

ن  نثََيۡيِ
ُ
َكرِ ِنۡثُل َحّظِ ٱۡۡل َِٰدُكۡمۖۡ لذِله ۡوَل

َ
ََكُٓء ِِف ٱثلُُّلِثن " كقكلو تعالىمف سكرة النساء  11اآلية  "، أ   12اآلية  "َفُهۡم ُُشَ

تشير ، ككجو الداللة أف اهلل تعالى شرع الميراث ممكية شائعة بيف األكالد قبؿ القسمة، كما مف سكرة النساء

 .4اآلية الثانية اشتراؾ االخكة في ممكية األخ المتكفي الذم ال كالد لو كال كلد

 مف صكر الشيكع اإلجبارم المؤقت ال تطبؽ احكاميا إال بتكفر شركط ممكية األسرة كتعتبر 

 :وهي

 

 

 

 

                                                 
 .170محمد حسيف منصكر، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .138ابراىيـ أبك النجا، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .268ؽ، ص أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع الساب - 3
 .58، ص 2009بساـ مجيد سميماف العباجي، ممكية السرة دراسة مقارنة، دار الحامد لمنشر كالتكزيع طبعة  - 4
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 أوال: أن يكون أعضاؤها من أسرة واحدة

أعضاؤىا مف أسرة كاحدة تجمعيـ كحدة مف حيث األشخاص يشترط لقياـ ممكية األسرة أف يككف 

مف  32العمؿ كالمصمحة كيتجو بعض الفقياء لمتحديد الضيؽ لمفيـك األسرة مستنديف في ذلؾ لنص المادة 

التي تنص عمى أنو:" تتككف أسرة الشخص مف ذكم قرباه كيعتبر مف ذكم القربى القانكف المدني الجزائرم 

 كؿ مف يجمعيـ أصؿ كاحد." 

التحديد الضيؽ لمفيـك األسرة  يتنافى كالغرض الذم أنشأت مف  مف الفقو يرل أفكجانب آخر 

أجمو ممكية األسرة كبالتالي يؤخذ بالمعنى الكاسع لؤلسرة كىك المألكؼ بيف الناس كىذا ما يؤيده الدكتكر عبد 

ألسرة ىي الرابطة الرزاؽ السنيكرم في مجمده الثامف حيف تكمـ عف الممكية ذلؾ ألف العمة في قياـ ممكية ا

بالتعريؼ الكارد في قانكف األسرة  نأخذالقكية التي تقـك بيف أعضائيا أساس كحدة العمؿ كالمصمحة  كعميو 

 .1عمى أنيا الخمية األساسية لممجتمع كتتككف مف أشخاص تجمع بينيـ صمة الزكجية كالقرابة

تتكيؼ بحسب  كيستخمص مف ىذا النص أف يجب أف يؤخذ مصطمح األسرة بصيغة مرنة

الظركؼ، فجميع الكرثة كلك كاف مف بينيـ الزكج أك الزكجة بمثابة أعضاء لؤلسرة الكاحدة،  كذلؾ لك كاف 

لمزكج أك لمزكجة أخ مثبل يشترؾ معو في الماؿ الشائع كاتجيت رغبة ىذا األخ في الدخكؿ في ممكية األسرة 

 األخ في ممكية األسرة.ذا كانت كحدة العمؿ أك المصمحة تبرر دخكؿ ىذا إفينظر 

إال أنو يجب في كؿ األحكاؿ التقيد بالمعنى الحقيقي لؤلسرة في معناه الكاسع، كلك أخذناىا  

بالمعنى الكاسع، إذ ال يكفي أف تقـك بيف الشركاء في ممكية األسرة صداقة كثيقة إذا لـ يككنكا مف أسرة 

                                                 
:" األسرة ىي الخمية األساسية لممجتمع ك تتككف مف أشخاص تجمع بينيـ صمة الزكجية كصمة 02 ؽ.أ.ج  المادة  -  1

 القرابة."
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، كعمى ذلؾ يؤخذ بمفيـك كاسع 1أك المصمحة كاحدة  ميما دعمت ىذه الصداقة مف دكافع مف كحدة العمؿ

 .2لؤلسرة األقرباء بالنسب، ككذلؾ الزكج كالزكجة

 

 ثانيا: توافر وحدة العمل أو المصمحة 

كما لك اتفؽ أعضاء األسرة عمى استغبلؿ ف تجمع بيف الشركاء كحدة العمؿ كالمصمحة، أيجب  

قاء الماؿ الشائع كتمة متماسكة حتى يمكف استغبلليا ماؿ األسرة استغبلال معينا يقتضي كحدة اإلدارة أك إب

عمى أحسف كجو ك يرل اسماعيؿ غانـ أف ىذا الشرط ال يترتب عمى تخمفو بطبلف االتفاؽ عمى ممكية 

 . 3األسرة انما أراد المشرع بياف الصمة عمى ابراـ االتفاؽ

 

 ثالثا: يجب ان يكون اتفاق أعضاء األسرة مكتوبا

يجب أف يتفؽ أعضاء األسرة الكاحدة فيما بينيـ  عمى  ، إذالشكؿتعمؽ بكىك شرط جكىرم كي 

انشاء ممكية األسرة اتفاقا مكتكبا، كالكتابة ىنا شرط لبلنعقاد ال لئلثبات فاالتفاؽ الغير مكتكب يككف باطؿ ك 

مفيـك الحرفي لك أقر بو المتعاقدكف أك كجيت فيو اليميف كلكف المشرع لـ يشترط الكتابة الرسمية باألخذ بال

 لممادة يكفي الكتابة العرفية .

                                                 
 .1048لسابؽ، ص عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع ا - 1
 .226دكتكر نبيؿ ابراىيـ سعد، المرجع السابؽ،  ص  - 2
 .310أنكر طمبة، المرجع السابؽ،  ص  - 3
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كالسبب في الكتابة ىك أنو ىذا النكع مف االتفاقات يدـك طكيبل لذا اشترط في المشر ع الكتابة 

ىمية التصرؼ ألمرجكع إليو عند الحاجة، كيشترط في ىذا االتفاؽ أف تتكافر لدل أعضاء األسرة المتعاقديف 

 ، كال يجكز لو طمب قسمتو.ألسرة تتقيد حريتو في التصرؼ كما سبؽ كأشرناألف الذم يضع مالو في ممكية ا

 

 وقت االتفاق رابعا: ممكية أعضاء األسرة لألموال

يشترط في األمكاؿ التي يقدميا أعضاء األسرة إلنشاء ممكيتيا أف تككف مممككة ليـ كقت االتفاؽ، 

 ؿ التي ستؤكؿ إلى أعضائيا بالمستقبؿ.كلذلؾ ال  يجكز االتفاؽ عمى إنشاء ممكية األسرة باألمكا

إدارة مشتركة  كعمى  كيديركنيا كمصدر ىذه األمكاؿ  قد تككف تركة يستبقييا الكرثة عمى الشيكع

ذلؾ فإنو يسبؽ انشاء ممكية األسرة في ىذه الحالة شيكع عادم في الممكية بيف األعضاء  كىذه ىي الصكرة 

مكاؿ مممككة لؤلعضاء ممكية مفرزة، أك يككف بعضيا مممكؾ عمى الغالبة، كقد يككف مصدر ىذه األمكاؿ أ

 .1الشيكع كالبعض اآلخر مممكؾ ممكية مفرزة يتفؽ األعضاء في ما بينيـ  عمى تقديميا إلنشاء ممكية األسرة

كيستكم أف تككف ىذه األمكاؿ عقارات أك منقكالت عمى أنو بالنسبة لمعقارات لف تنشأ ممكية األسرة 

مؾ العقارات مممككة عمى الشيكع بيف أعضاء األسرة قبؿ االتفاؽ إال بالشير العقارم، حيث كلك كانت ت

المتضمف إعداد المسح العاـ ك تأسيس  12/11/1975مؤرخ في  75/74مف األمر  15تنص المادة 

 السجؿ العقارم:

يخ نشره في "كؿ حؽ ممكية ككؿ حؽ عيني آخر متعمؽ بعقار ال كجكد لو بالنسبة لمغير إال مف تار 

 مجمكعة البطاقات العقارية."

 
                                                 

 .1049المرجع السابؽ، ص  الجزء الثامف، عبد الرزاؽ السنيكرم، - 1
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  التقيد بالمدة القانونية لممكية األسرة خامسا: 

:  يجكز االتفاؽ عمى انشاء ممكية لمدة ال تزيد عف القانكف المدني الجزائرممف  739تنص المادة 

ه خمسة عشر سنة، غير أنو يجكز لكؿ شريؾ أف يطمب مف المحكمة اإلذف في إخراج نصيبو مف ىذ

 الممكية قبؿ انقضاء األجؿ المتفؽ عميو إذا كجد مبرر قكم لذلؾ ."

يتضح مف خبلؿ ىذا النص أف المشرع قد فرض حدا أقصى لممدة التي يجكز االتفاؽ عمى بقاء 

ممكية األسرة خبلليا كىي خمسة عشر سنة، كفي ىذا تختمؼ ممكية األسرة عف الشيكع العادم الذم ال 

القانكف المدني  مف 733اء فيو مدة تزيد عف خمسة سنكات طبقا لمقتضيات المادة يجكز االتفاؽ عمى البق

، لكف ىذا الحكـ ال يمنع بعد انقضاء المدة المتفؽ عمييا مف تجديدىا باالتفاؽ عمى مدة أخرل الجزائرم

الشركاء تسرم مف كقت االنعقاد، كعمى ذلؾ فإف ممكية األسرة ال تتجدد بمجرد انقضاء مدتيا دكف أف يقـك 

ذا اتفؽ عمى مدة تزيد عف خمسة عشر سنة انقصت ىذه المدة الى  بالقسمة بؿ تنقمب إلى شيكع عادم، كا 

 .1ىذا الحد 

كال يجكز لمشريؾ أف يطمب القسمة قبؿ انقضاء المدة المتفؽ عمييا، غير أف المشرع رأل أنو قد 

ج نصيبو، كلذلؾ أجاز لكؿ شريؾ أف يطمب يطرأ أثناء ىذه المدة  ما يجعؿ أحد الشركاء في حاجة إلى إخرا

مف المحكمة اإلذف بإخراج نصيبو مف ىذه الممكية قبؿ انقضاء المدة المتفؽ عمييا إذا كجد مبررا قكيا لذلؾ، 

كمثاؿ ذلؾ إف اقتضت  ظركفو الخاصة أف ينقؿ عممو إلى مقر آخر أك احتاج ماال أك كقع بينو كبيف أحد 

ذا لـ تحدد مدة ممكية األسرة كاف لكؿ شريؾ أف يخرج نصيبو أعضاء األسرة خبلؼ ال أمؿ ف ي  تسكيتو، كا 

 منيا بعد ستة أشير مف يـك أف يعمف إلى الشركاء رغبتو في ذلؾ.

                                                 
 .1054عبد الرزاؽ السنيكرم المرجع السابؽ ،ص   - 1
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كفي حالة قياـ أحد الشركاء في الشيكع باالستيبلء عمى أمكاؿ التركة باعتبارىا مصدر مف مصادر 

كردت عقكبة سالبة لمحرية أالتي  كف العقكبات الجزائرمقانمف  363الشيكع فتطبؽ عميو أحكاـ المادة 

 1الشائعة.مالية عمى الشريؾ الذم استكلى عمى األمكاؿ  باإلضافة إلى غرامة

ىك أف المشرع الجزائرم كسائر التشريعات العربية قيد  طركحةما نستخمصو في ىذا الفرع مف األ 

 ممكية األسرة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

المتضمف قانكف العقكبات النص  1966يكليك سنة  8المكافؽ ؿ  1386صفر عاـ  18مؤرخ في  156-66األمر رقـ  - 1
منو:" يعاقب بالحبس مف شيريف إلى ثبلث سنكات  363، تنص المادة 2009فبراير  25الكامؿ لمقانكف إلى كتعديبلتو غاية 

الغش عمى دج الشريؾ في الميراث أك المدعي بحؽ في تركة الذم يستكلي بطريؽ 100.000إلى  20.000كبغرامة مف 
 كامؿ اإلرث أك عمى جزء منو قبؿ قسمتو.

كتطبؽ العقكبة ذاتيا عمى الشريؾ في الممؾ أك عمى أحد المساىميف الذم يستكلي بطريؽ الغش عمى أشياء مشتركة أك عمى  
 ماؿ الشركة.

كبالمنع مف  14 كيجكز عبلكة عمى ذلؾ أف يحكـ عمى الجاني بالحرماف مف حؽ أك أكثر مف الحقكؽ الكاردة في المادة
 اإلقامة لمدة سنة عمى األقؿ كخمس سنكات عمى األكثر. 

 كيعاقب عمى الشركع في الجنح المنصكص عمييا في ىذه المادة بالعقكبات ذاتيا المقررة لمجريمة التامة."
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 الخاصة بممكية األسرة القسمةالفرع الثاني: أحكام 

 

نظرا لممشاكؿ التي تطرحيا ممكية األسرة  السيما في ما يتعمؽ بالتصرؼ فالقاعدة  أنو ال يجكز 

فقسمة ممكية األسرة ىي قسمة  ، إال بمكافقة الشركاء جميعايقتسـ الماؿ ضمف ممكية األسرة ألم شريؾ أف 

ف يطمب إخراج نصيبو مف القضاء عمى أ مشريؾل لكف يجكزمكقكفة عمى إجازة الشركاء أعضاء األسرة، ك 

، أك ينفذ عمى حقو في ممكية أف يتصرؼ في نصيبو ألحد الشركاء  كما يجكز لو  نا ذكره،فالنحك الذم أسم

كىذا ما نص  ، 1ليس ىناؾ ما يمنع مف أف ينفذ دائف أحد الشركاء عمى نصيبو فيباع جبرا  ألجنبيك األسرة 

،  8533المصرم المادة في التشريع ، كيقابؿ ىذه المادة 2مف القانكف المدني740عميو المشرع في المادة 

مف القانكف المدني، كالتي تطابقيا في 857كالتشريع الميبي في المادة  8084كالتشريع السكرم المادة 

في حيف لـ يتطرؽ المشرع  ، 5مف القانكف المدني 1063كفي التشريع األردني نص المادة   ،الصياغة

 .6اقي كالمبناني ألحكاـ ممكية األسرةالعر 

ذا تممؾ ك  جنبي حصة أحد الشركاء، سكاء كاف ذلؾ في بيع جبرم أك في بيع اختيارم كافؽ عميو أا 

سائر الشركاء، فإف ىذا الشريؾ ال يصبح شريكا في ممكية األسرة إال باتفاؽ بينو كبيف ىؤالء الشركاء، فإذا 

                                                 
 .229-228دكتكر نبيؿ ابراىيـ سعد، المرجع السابؽ،  ص  -   1

أف يطمبكا القسمة ما دامت ممكية األسرة قائمة، كال يجكز ألم شريؾ في الشيكع "ليس لمشركاء  :740المادة  ؽ.ـ.ج   - 2
 أف يتصرؼ في نصيبو ألجنبي إال بمكافقة الشركاء جميعا.

ذا تممؾ أجنبي عف األسرة حصة أحد الشركاء برضاء ىذا الشريؾ أك جبرا عميو، فبل يككف األجنبي  شريكا في ممكية  كا 
  ركاء."األسرة إال برضاء باقي الش

 ؽ.ـ.ـ. - 3
 ؽ.ـ.س. - 4
 .170محمد كحيد الديف سكار، المرجع السابؽ، ص  - 5
 .1053عبد الرزاؽ السنيكرم،  الجزء الثامف، المرجع السابؽ، ص - 6
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لحصة التي آلت إلى أجنبي، كذلؾ لمحفاظ عمى الغرض الذم أنشأت لـ يتفؽ عمى ذلؾ فإنو يتعيف إخراج ا

 .1مف أجمو ممكية األسرة

ىذا كيرل جانب مف الفقو أنو حتى كلك اتحدت مصمحة الشريؾ الطارئ كمصمحة الشركاء أعضاء 

 .2األسرة الكاحدة يبقى أجنبي عف ممكية األسرة

تطبؽ قكاعد الممكية الشائعة، أم قكاعد فيما عدا األحكاـ السابقة الخاصة باإلدارة كالتصرؼ 

الشيكع العادم عمى ممكية األسرة كما تطبؽ قكاعد الككالة في العبلقة بيف الشركاء كالمدير كفي عبلقتيـ 

 .3 القانكف المدني الجزائرممف  742بالغير الذم تعامؿ مع ىذا حسب مقتضيات المادة 

حاالت  تطمع عمى  الكاقع العممي نجد أف ىناؾمف خبلؿ النصكص القانكنية السالفة الذكر كبال 

 إبراـ عقد ممكية األسرة كذلؾ لعدة أسباب كىي :قميمة يتـ فييا 

 :كالتي  القانكف المدني الجزائرممف  739الجيؿ بالنصكص القانكنية السيما المادة  السبب األول

 تتضمف شركط انشاء ممكية األسرة التي سبؽ ذكرىا.

 :4خكؼ مف القيكد الكاردة عمى ممكية األسرة، ألنو كحسب بعض الفقياءىك الت السبب الثاني 

تصنؼ ممكية األسرة ضمف أحكاـ الشيكع االجبارم، كىي تقيد الشركاء في الشيكع ال سيما في ما 

 الماؿ المشاع إذا كاف داخؿ في ممكية األسرة.  كقسمة يتعمؽ ببيع

                                                 
 .176محمد كحيد سكار الديف، المرجع السابؽ، ص  -   1
 .62بساـ مجيد سميماف العباجي، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .األسرة" ممكية عمى الككالة كقكاعد الشائعة الممكية قكاعد تنطبؽ السابقة األحكاـ عدا فيما: "   742جؽ.ـ. المادة - 3
، محمد 170، محمد كحيد الديف  سكار، المرجع السابؽ، ص  1047رأم عبد الرزاؽ السنيكرم، المرجع السابؽ، ص   - 4

 .165محمد حسيف منصكر، المرجع السابؽ، ص  
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 :يدكف البقاء في حالة الشيكع بعد كفاة مكرثيـ ىك أف غالبية أعضاء  األسرة ال ير  السبب الثالث

ألف البقاء في الشيكع إذا لـ يخمؽ مشاكؿ بيف أعضاء األسرة الكاحدة، فإنو سيخمؽ مشاكؿ بيف 

، ألنو حالة معقدة مف الممكية تتشابؾ فييا الحقكؽ عمى نفس الماؿ كرثة أعضاء ممكية األسرة

 المشاع.

العديد مف األسر بعد كفاة مكرثيـ، ال يبادركف إلى القياـ ف تجدر االشارة إلى مسألة ىامة كىي أ 

بإجراءات القسمة كال إلى المبادرة إلنشاء عقد ممكية األسرة، ما يستتبع معو زيادة عدد الشركاء في الشيكع 

، كيصؿ األمر 1بعد كفاة الكرثة كبالنتيجة يصبح نصيب كؿ شريؾ في الشيكع ضئيؿ بالمقارنة بالماؿ الشائع

بعض الحاالت إلى استحالة قسمة الماؿ الشائع عينا، مما يدفع الكرثة إلى المجكء إلى القضاء لكضع في 

كفقا إلجراءات قسمة التصفية التي  يع الماؿ المشاع بالمزاد العمني لينقضي الشيكع ببحد لحالة الشيكع، 

 .أسمفنا شرحيا

 البقاء فيبزكاؿ المدة المتفؽ فييا عمى ما نستخمصو أف لطمب قسمة الماؿ المشاع قيكد مؤقتة تزكؿ  

 : المشرع بخمس سنكات، كفرؽ المشرع بيف حالتيف الشيكع، حددىا

الحالة األكلى : إذا كاف الشركاء أجانب عف بعض كال تربطيـ صمة قرابة أجاز ليـ المشرع االتفاؽ 

خطأ في صياغة الفقرة  عمى تأجيؿ القسمة كاستبعادىا ألجؿ ال يتجاكز خمس سنكات كتجدر االشارة إلى

حينما ادرج المشرع لفظ منح القسمة، كاألصح ىك منع كاستبعاد القسمة كىذا ما  722الثانية مف المادة 

منع كتؤجؿ اتفاؽ الشركاء، تفالقسمة  Exclure le partageيتضح  بالرجكع إلى النص بالمغة الفرنسية 

ككف الشيكع حالة غير مرغكب فييا كالقسمة مطمب  كحسف ما فعمو المشرع بإدراج ىذه الفقرة، فبالرغـ مف

                                                 
 .7، ص 2014ر، حقكؽ الكرثة في ميزاف الشرع كالعقؿ، دار ىكمة لمنشر، الطبعة الثانية لسنة إبراىيـ محمد خيث - 1
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ككف ظركؼ  شرعي، فقذ يككف في تعجيؿ القسمة ضرر لمشركاء كانقاص في قيمة الماؿ محؿ القسمة

 .القسمة ال تساعد عمى إجرائيا أك أنيا في غير مصمحة الشركاء

سرة، كحفاظا مف تبدد الماؿ الحالة الثانية: الشركاء أعضاء األسرة الكاحدة يجكز ليـ إنشاء ممكية األ

 كدخكؿ األجانب في ممكية األسرة أجاز ليـ المشرع االتفاؽ عمى البقاء في الشيكع.

فالقسمة في كبل الحالتيف مكقكفة عمى إجازة الشركاء بإجماعيـ كال يجكز ليـ إذا اختمفكا أف يقتسمكا 

تجدر االشارة أنو في القيكد المؤقتة ـ ك ممـز يسرم عمييـ كعمى مف يخمفيعقد  الماؿ المشاع، ألف اتفاقيـ 

باإلضافة إلى االتفاؽ عمى البقاء في الشيكع، كانعقاد ممكية األسرة قد يككف المانع المؤقت مف طمب القسمة 

ؿ القسمة كىذا ما نيجو المشرع المصرم صراحة عمى يىك حكـ قضائي يصدر عف القضاء يقضي بتأج

مف قانكف الكالية عمى  41كـ المسألة كذلؾ في نص المادة خبلؼ المشرع الجزائرم الذم سكت عف ح

نصيا:" إذا رفعت دعكل القسمة عمى القاصر أك المحجكر عميو أك الغائب مف كارث آخر، الماؿ المصرم ب

فمممحكمة بناء عمى طمب مف ينكب عنو أك بناء عمى طمب النيابة العامة، أف تكقؼ القسمة لمدة ال تتجاكز 

 ."1بت ليا اف في التعجيؿ  بيا ضرر جسيـخمس سنكات إذا ث
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 لقسمة المال المشاع النهائية المطمب الثاني: القيود

فقط باالتفاؽ السابؽ في ما بينيـ عمى  مؤقتا إف حؽ الشركاء في طمب القسمة النيائية غير مقيد

 لنيائية لمماؿ المشاعإجراء القسمة ا بؿ  طمب أك بحكـ قضائي يقضي بتأجيؿ القسمة، البقاء في الشيكع،

، يرجع بعضيا إلى اليدؼ الذم كجد قيكد أخرل رسميا المشرع الجزائرم كسائر التشريعات العربيةمرتبط ب

ألف الغاية التي  إذ يجبر الشركاء عمى البقاء في الشيكع مف أجمو الماؿ الشائع الذم  ال يحتمؿ القسمة

، كالبعض اآلخر مف القيكد حدده المشرع في ة الشيكعكضع مف أجميا الماؿ المشاع تقتضى البقاء في حال

المبنية كاألراضي الفبلحية التي  المراد قسمتيا بيف الشركاء مف اجؿ البناء عمييا، أك في العقارات العقارات

مككة عمى الشيكع كتتميز ىذه القيكف أنيا ضابطة لمقسمة متى احترميا الشركاء جازت القسمة عمى متككف م

نيا نيائية غير مقيدة بمدة زمنية عمى أ، كتشترؾ كؿ منيما في الغائية كالتي تمنع طمب القسمةخبلؼ القكد 

خبلؼ القيكد المؤقتة، كالتي يرفع منع طمب القسمة عنيا بانتياء المدة المتفؽ عمييا أك التي حددىا 

 القضاء.

 لطمب إجراء قسمة المال المشاع الموضوعية  الفرع األول: القيود  

في الماؿ المشاع أنو حالة مركبة في الممكية غير مرغكب فييا إذ تتعدد فييا الحقكؽ العينية األصؿ 

عمى نفس الماؿ المشاع، كتحتدـ فييا سمطات األفراد عمى حؽ المميكة المممكؾ عمى الشيكع،  ككأصؿ عاـ 

مشاع في الحياة العممية، ال يجكز إجبار أم شريؾ عمى البقاء في الشيكع نظرا لممشاكؿ التي يثيرىا الماؿ ال

عات عمى سبيؿ الحصر، بؿ يكلكف المشرع أكرد استثناء  في بعض األمكاؿ كالتي لـ تحددىا غالبية التشر 

 .دت مف أجموجاكتفت بالمعيار الغائي مف كجكد ىذه األمكاؿ الشائعة، أك الذم ك 
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اء في ماؿ شائع أف مف القانكف المدني:" ليس لمشرك 737نص المشرع الجزائرم في نص المادة 

 عمى الشيكع." قسمتو، إذا تبيف  مف الغرض الذم أعد لو ىذا الماؿ، أنو يجب أف يبقى دائما ا يطمبك 

يمنع الشركاء المطالبة بقسمتيا عمى اعتبار الغاية منيا البقاء مكاؿ التي لـ يبيف المشرع الجزائرم األ

عطاء بعض األم ثمة، اذ اعتبر الفقو المدافف العائمية كالكثائؽ الخاصة في الشيكع، مما دفع الفقو لبلجتياد كا 

 .1باألسرة الكاحدة مف قبيؿ األمكاؿ التي ال يجكز طمب قسمتيا

مف  850المادة   المشرع المصرم في القانكف المدني  كىك ما  تنص عميو  بدكره ائي تبناهغالقيد ال 

، كيرل جانب مف الفقو 2الجزائرم السالفة الذكر مف التشريع 737كالتي تطابؽ نص المادة   القانكف المدني 

بؿ  حؽ طمب القسمةمف القانكف المدني المصرم ليس مقيد في  850طبقا لنص المادة  شريؾأف حؽ ال

حتى في حقو في التصرؼ، إذ ال يجكز لو التصرؼ في الماؿ المشاع بشتى أنكاع التصرؼ، إذا كاف ىذا 

ف الماؿ المشاع، كبالتالي الفقو كسع مف المعيار الغائي ليشمؿ التصرؼ يتنافى كالغرض الذم أعد لو م

ف يطمب أك أف يتصرؼ في حصتو الشائعة أ، ففي مدافف األسرة مثبل ال يجكز لمشريؾ التصرؼ أيضا

 .3القسمة ألف حقو يتعارض كالغرض الذم اعد مف أجمو الماؿ، كالذم يقتضي البقاء عمى الشيكع

عبر األمكاؿ المعدة لمبقاء في الشيكع مف قبيؿ األمكاؿ الشائعة اإلجبارية ت القانكف المدني األردني كفي

كىذا ما تنص عميو  ،4أصميا، فالماؿ في بدايتو خصص ليبقى دائما في الشيكع كليس لمشركاء طمب قسمتو

مف ىذا القانكف  1044ك 1043مف القانكف المدني بنصيا:" مع مراعاة ما جاء في المادتيف 1060المادة 

                                                 
 .232أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .172نبيؿ إبراىيـ سعد، المرجع السابؽ،  - 2
 .233، المرجع السابؽ، ص نبيؿ إبراىيـ سعد - 3

 .139محمد كحيد الديف سكار، المرجع السابؽ، ص - 44
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ليس لمشركاء في ماؿ شائع أف يطمبكا قسمتو إذا تبيف مف الغرض الذم خصص لو ىذا الماؿ أنو يبقى 

 "1دائما عمى الشيكع.

الذم يحكؿ دكف طمب القسمة النياية  لمماؿ  أما المشرع المبناني لـ يكتؼ بالمعيار الغائي فقط ك

األمكاؿ  التي ال تصبح صالحة  اعتبربؿ ، بسبب الغرض الذم أعد مف أجمو الماؿ المشاع المشاع

مف قانكف  842ضمف المادة  ما نستخمصو لبلستعماؿ بعد قسمتيا  ال يجكز بداءة طمب قسمتيا، كذلؾ

المكجبات كالعقكد المبناني بنصيا:" ال يجك طمب القسمة، إذا كاف مكضكع  الشركاء أشياء ال تبقى بعد 

 ."2قسمتيا صالحة لبلستعماؿ المعدة لو

عدت مف أجمو األجزاء أألمكاؿ التي ال يجكز طمب قسمتيا بسبب الغرض الذم كمف صكر ا

العقارات المبنية، كالتي حدىا المشرع الجزائرم عمى سبيؿ الحصر في المشتركة المممككة عمى الشيكع في 

 ، ىذه األجزاء المممككة عمى الشيكع أنشئت لخدمة الجزء الخاص التابع3مف القانكف المدني 745المادة 

                                                 
 .232أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 1
 ؽ.ـ.ع.ؿ. - 2
ؽ.ـ.ج:" تعتبر أجزاء مشتركة أجزاء العقارات المبنية كغير المبنية التي يممكيا عمى الشيكع كافة المبلكيف  745المادة  - 3

 ف بالنسبة لنصيب كؿ كاحد منيـ في كؿ حصة الستعماؿ أك منفعة جميع المبلكيف المشتركيف أك ألكبر عدد منيـ.المشتركي
 كتعد أجزاء مشتركة ما يمي:

 األرض كاألفنية، كالبساتيف، كالجنائف، كالمداخؿ.-
ابعة ليا كالتي تمر عمى المحبلت الجدراف األساسية في البناء، كأدكات التجييز المشتركة بما فييا أجزاء األنابيب الت  -

 الخاصة.
 الخزائف كغبلؼ كرؤكس المداخؿ المعدة لبلستعماؿ المشترؾ. -
 الركاؽ الخارجي، كالدرابيز كاألسطح كلك خصصت كميا أك بعضيا لبلستعماؿ الخاص مف طرؼ شريؾ كاحد. -
 المحبلت المستعممة لممصالح المشتركة. -
 ؿ كالدرج كالمصاعد.القاعات الكبرل كممرات الدخك  - 

 كتعد حقكؽ بالتبعية لؤلجزاء المشتركة ما يمي:
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ق، فيي صكرة مف صكر الشيكع اإلجبارم  فبالرغـ مف أف الشركاء يممككف ليا، كال يجكز طمب قسمتيا 

مف  747كىذا ما تنص عميو المادة ، 1حصص فيو إال أنو ال يمكف قسمتو ألنو تابع لؤلجزاء الخاصة

محبل لدعكل التقسيـ أك  ال يجكز أف تككف األجزاء المشتركة أك الحقكؽ التابعة ليا القانكف المدني بنصيا:"

 ."2ف األجزاء الخاصةعبيعا بالمزايدة بمعزؿ 

بقاء األجزاء إبضركرة  10/07/1991المؤرخ في  76988كأكدت المحكمة العميا في القرار رقـ  

المشتركة عمى الشيكع كذلؾ حينما أيدت قرار القاضي الذم صادؽ عمى تقرير الخبرة التي قضت بالبقاء 

القسمة تضر بحقكؽ األطراؼ كال تتماشى كالغرض الذم كجدت مف أجمو األجزاء  عمى الشيكع، ككف

 .3المشتركة المممككة عمى الشيكع مف أجؿ خدمة األمكاؿ المفرزة التابعة ليا

، ك نص المادة 4مف القانكف المدني المصرم 850السالفة الذكر المادة  747كيطابؽ نص المادة 

كتعتبر ىذه األمكاؿ مف األمكاؿ الشائعة شيكعا تبعيا، ألف  ، 5المبنانيمف قانكف المكجبات كالعقكد  742

، كىذا ما يميز الشيكع ىك تيسير االنتفاع بالعقارات التي يممكيا كؿ مف الشركاء ممكية مفرزة االيدؼ مني

لكيف اإلجبارم األصمي عف الشيكع االجبارم التبعي فمحؿ الشيكع اإلجبارم التبعي  أمكاؿ عمى الشيكع لما

                                                                                                                                                           

 حؽ تعمية العمارة المعدة لبلستعماؿ المشترؾ، أك المحتكية عمى عدة محبلت تككف أجزاء خاصة مختمفة. -
 الحؽ في بناء عمارات جديدة باألفنية، كالبساتيف، أك الجنائف التي تككف أجزاء مشتركة." -

1  -  Nadége Reboul-Maupin, Droit des bien, édition Dalloz 2006,P319. 
 .157، ص 2014تكمي مريـ، النظاـ القانكني لمممكية المشتركة في الجزائر، دار الكتاب الحديث لمنشر، طبعة  - 2
 . 35، العدد الثالث، ص 1992المجمة القضائية لممحكمة العميا سنة  - 3
 .233سابؽ، ص نبيؿ ابراىيـ سعد، المرجع ال - 4
 .256عبد المنعـ فرج الصده، المرجع السابؽ ص   - 5
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مختمفيف مخصصة لخدمة العقارات التي يممكيا كؿ منيـ ممكية مفرزة، بينما محؿ الشيكع االجبارم األصمي 

 .1 أمكاؿ مخصصة بطبيعتيا لخدمة أك استعماؿ الجماعة

كمنع طمب قسمة األجزاء المشتركة المممككة عمى الشيكع في العقارات المبنية مكقؼ تبناه المشرع  

سمة كالتصرؼ في ىذه األجزاء بمعزؿ عف األجزاء الخاصة التابعة ليا كذلؾ في نص قال األردني، كمنع

نصكص عمييا في المادة ممف القانكف المدني بنصيا:" األجزاء المشتركة مف المبنى كال 1076المادة 

ال تقبؿ القسمة كيككف نصيب كؿ مالؾ فييا بنسبة نصيبو في الدار كليس ألم مالؾ أف يتصرؼ  1066

 ."2يممكو مصيبو مستقبل عف الجزء الذفي ن

، كمضمكنو طمب القسمة  3كفي التشريع الفرنسي كضع المشرع في القانكف المدني مبدأ ىاما كآمرا 

 815منع قانكني مف طمبو أك اتفاقي كىذا ما تنص عميو المادة حؽ يستطيع الشريؾ أف يطمبو مالـ يكجد  

 صراحة مف القانكف المدني الفرنسي بنصيا :

« Nul ne peut être contraint a demeurer dans l’indivision, et le partage peut 

être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires ». 

كىذا النص في منظكر جانب مف الفقو إنما جاء مراعاة لممصالح االقتصادية لمشركاء، فبل يمكف 

 .4لبقاء في الشيكع إذا كانت مصمحتو ال تتماشى كالبقاء في الشيكعإجبار الشريؾ ا

                                                 
 .231نبيؿ إبراىيـ سعد، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .287أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 2

3  - Henri léon, Henri Mazeaud, leçon de droit civil, France, éditions Montchrestien, tome 
quatrième, deuxième Edition, 1966, P 729. 
4  -  Francis DELHAY,  La Nature Juridique De L’indivision, édition Libraire Général de droit 
et de Jurisprudence 1968, P183. 
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جزاء المشتركة في الشيكع في المباني بمثابة شركة بيف الشركاء، أما لدل الفقو االسبلمي اعتبر األ

ككضع قاعدة عامة أجمع الفقو عمى تطبيقيا  مفادىا منع طمب قسمة إذا كاف في ذلؾ إضرار لمشركاء، 

يو أف األجزاء المممككة عمى الشيكع في المباني ال يمكف قسمتيا بسبب الغرض الذم اعدت كمما ال شؾ ف

مف أجمو كطمب قسمتيا سيضر بالمبنى  كالشركاء كيستحيؿ استغبللو، فكاف مف األكلى منع قسمتو لتمكيف 

 .1الشركاء المشتاعيف مف االنتفاع بو

التحادىما في اليدؼ  حؽ االرتفاؽ يشبوجبارم حؽ الشركاء في الشيكع اإليرل جانب مف الفقو  أف ك 

العممي كىك تيسر االنتفاع بالعقارات التي يممكيا كؿ مف الشركاء ممكية مفرزة، كيضيؼ ىذا الجانب مف 

الفقو إلى أنو يجكز لمشركاء المتقاسميف بدال مف قسمة حؽ الماؿ الشائع أف يضعكه في نصيب احدىـ مع 

 .2دة األجزاء التي اختص بيا الباقكفتقرير حؽ االرتفاؽ عميو لفائ

إال أف ىذه النظرية كانت محؿ انتقاد مف الفقو المصرم كالفرنسي عمى حد سكاء، ألف اتحاد حؽ 

الشريؾ في الماؿ المشاع كحؽ االرتفاؽ في اليدؼ العممي ال يعني اتحادىما في النتائج القانكنية، فمكؿ 

قط ميما طالت  مدتو ألنو شيكع دائـ إجبارم تابع لمجزء الخاص منيما آثاره القانكنية، فحؽ الشريؾ ال يس

، كحكـ االرتفاؽ ال ينطبؽ عمى حؽ الشريؾ في 3بو عمى خبلؼ حؽ االرتفاؽ الذم  يسقط بمركر الزمف

ف يزيد في عبء االرتفاؽ أك يمنع مف إحداث أالشيكع اإلجبارم، فإذا كاف المكضع الذم عيف مف شأنو 

                                                 
 .55عمي الخفيؼ، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .231نبيؿ ابراىيـ سعد، المرجع السابؽ، ص  - 2
ينتيي حؽ االرتفاؽ بعدـ استعمالو لمدة عشر سنكات، كما ينتيي أيضا بعدـ استعمالو لمدة ثبلث  ؽ.ـ.ج :" 879المادة  3

كثبلثيف سنة، إذا كاف االرتفاؽ مقررا لمصمحة ماؿ مكركث تابع لعائمتو، ككما يسقط حؽ االرتفاؽ بالتقادـ، فإنو يجكز كذلؾ 
 بالطريقة ذاتيا أف عدؿ مف الكيفية التي يستعمؿ فييا.

ذ ا ممؾ العقار المرتفؽ شركاء عمى الشيكع، فانتفاع أحدىـ باالرتفاؽ يقطع التقادـ لمصمحة الباقيف، كما أف كقؼ التقادـ كا 
 لمصمحة أحد ىؤالء الشركاء يجعمو مكقكفا لمصمحة الباقيف."
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مرتفؽ بو جاز لممالؾ العقار أف يطمب نقؿ االرتفاؽ إلى  مكضع آخر مف العقار، كىذا تحسينات بالعقار ال

الحكـ ال ينطبؽ في الشيكع اإلجبارم فبل يجكز نقؿ أك فصؿ حؽ الشريؾ  في الشيكع االجبارم ألنو تابع 

لشائع، اما ، كلمشريؾ في الشيكع اإلجبارم أف يدفع اعتداء الغير عمى العقار أك الماؿ ا1لمجزء المفرز

 .2صاحب حؽ االرتفاؽ فبل صفة لو في دفع تعدم الغير ما داـ ىذ التعدم ال يمس حقو في االرتفاؽ

كمف القيكد التي تمنع الشركاء في الماؿ المشاع مف طمب القسمة النيائية أف يككف الماؿ المشاع  

يرجع أصميا لمعيد العثماني،  مف أراضي العرش، ىذه األراضي التي  تكالت عمييا العركش كالقبائؿ كالتي

 الزراعة عمييا كحرثيا، كانتقمت ىذه الممكية مف السمؼ إلى الخمؼ، عمى افكانت تمنح لرؤساء القبائؿ ليتكلك 

كىذه األراضي التزاؿ مكجكدة إلى يكمنا ىذا خاصة في كاليات الشرؽ  ،3يدفع  مستغؿ األرض غرامة أف

راضي المممككة ممكية خاصة، كلكف المشرع الجزائرم عامميا الجزائرم، كىذه األراضي لـ تؤمـ مثؿ األ

 85في مادتو  1987ديسمبر  8المؤرخ  في  19-87كجاء في قانكف التكجيو العقارم  ، 4معاممة خاصة

عمى أف أراضي العرش  يستفيد منيا الشاغمكف األصميكف ليا، كصدر بيذا الصدد المنشكر الكزارم رقـ 

يبيف كيفية تكزيع أراضي العرش كاشترط المنشكر أف يككف المستفيد جزائريا،  02/11/1992بتاريخ  508

كيثبت استغبللو لؤلرض، كما اشترط  المنشكر أف يككف المستفيد مقيما بالبمدية التي يقع بيا العقار، ىذا 

 فرادبأف أراضي العرش ىي ممؾ لؤل 07/12/1994كاعتبرت المحكمة العميا في قرار ليا صادر بتاريخ 

 العرش كميـ.
                                                 

 .255عبد المنعـ فرج الصده، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .232نبيؿ إبراىيـ سعد، المرجع السابؽ ص  - 2
أحمد بف أحمد بكنبات، نظاـ التحفيظ العقارم في المغرب تكنس كالجزائر،  المطبعة كالكراقة الكطنية لمنشر مراكش،   - 3

 .160، ص 2009الطبعة الثالثة لسنة 
خكادجية سميحة حناف، قيكد الممكية العقارية الخاصة، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير تخصص قانكف عقارم،  - 4

 .44، ص 2008االخكة منتكرم، لسنة جامعة 
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كذىب جانب مف الفقو بأنو إذا كاف المشرع قد اعتبر أراضي العرش مف أمبلؾ الدكلة فإنو قد عامؿ 

مستغميف ىذه األراضي عمى أنيـ مبلؾ، مف حيث المساحة الممنكحة، كعدـ إجباره لبلنضماـ إلى تعاكنية 

النتفاع كالدكلة مالكة لمرقبة، كعمى ىذا كفي حالة عدـ االستغبلؿ تأمـ الدكلة األرض، فالمستغؿ مالؾ لحؽ ا

التي تعكد ألجدادىـ كال يمكنيـ  بأراضي العرشميايأة  ااألساس ال يحؽ لمشركاء في الشيكع إال أف ينتفعك 

 .1، كما ىك األمر بالنسبة لمشيكع العادمقسمتيا نيائيا كتحكيميا لممكية خاصة

 

شاف جؿ التشريعات العربية  رسـ قيكد غائية ال  المشرع الجزائرم شأنو نخمص في ىذا الفرع إلى أف 

رض الذم أعد مف أجمو، إما ألنو شيكع غيجكز ألحد الشركاء بمقتضاىا طمب قسمة الماؿ المشاع، بسبب ال

إجبارم أصمي ككف المحؿ فيو ماؿ مخصص لبلستخداـ أك االستفادة الجماعية ال يجكز طمب قسمتيا، أك 

، كال ؿ مممكؾ عمى الشيكع مخصص لخدمة أمكاؿ يممكيا الشركاء مميكة مفرزةشيكعا إجباريا تبعيا محمو  ما

 يجكز التصرؼ  في الحؽ الشائع  أك قسمتو بمعزؿ عف الجزء المفرز.

كما أنو كبالرغـ مف اتحاد كؿ مف حؽ الشريؾ في الشيكع اإلجبارم كحؽ االرتفاؽ في اليدؼ العممي 

كنية، كلذلؾ يستبعد جانب كبير مف الفقو تطبيؽ نظرية حؽ االرتفاؽ إال أنيما يختمفاف مف حيث النتائج القان

 عمى حؽ الشريؾ في الشيكع اإلجبارم.

 

 

 

 
                                                 

 .74، ص2001بف رقية بف يكسؼ، شرح قانكف المستثمرات الفبلحية، الديكاف الكطني  لؤلشغاؿ التربكية لمطبع، طبعة  - 1
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 لطمب إجراء قسمة المال المشاع. جرائيةالفرع الثاني: القيود اإل 

لمقسمة النيائية لمماؿ المشاع قيكد أخرل ضابطة رسميا المشرع عمى الشركاء  في الماؿ المشاع 

يعتبر محؿ اىتماـ ىذا األخير الذم  كتخص ىذه القيكد العقار، ا، كال تجكز القسمة بغير ىذه القيكدمراعاتي

الشركاء المشتاعيف نظرا لمقيمة المادية كالمعنكية التي يحتميا،  كيصعب في الكثير مف الحاالت استغبللو 

مبلؾ عمى الشيكع، كالصكرة بيف الشركاء كؿ حسب حصتو نظرا لطبيعة الشيكع  كنصيب كؿ مف الشركاء ال

التي يرثيا الشركاء مشاعة بينيـ كيرغب كؿ منيـ بتخصيص  العقاراتالشائعة في ىذا النكع مف الشيكع 

كقكاعد إجرائية يجب المركر  بضكابط ال بد مف مراعاتيا   و القسمةاتجزء خاص بو، لذلؾ ضبط المشرع ى

في العقارات التي يرغب أحد فاع محؿ القسمة، كتختمؼ ىذه الضكابط بحسب طبيعة الماؿ المشعمييا 

   إال بكاسطة رخصة التجزئة ال تتـ القسمة  الشركاء في بيع حصتو المفرزة اك البناء عمييا 

 Le Permis de Lotir،   كتككف قسمة العقارات المبنية  المممككة عمى الشيكع بكاسطة بشيادة

في قسمة العقارات الفبلحية المممككة عمى الشيكع  ، كيجبLe certificat de morcellementالتقسيـ 

كاستصدار رخصة تقسيـ األراضي  الطابع الفبلحي لؤلرضكفي األراضي الفبلحية يجب المحافظة عمى 

 .1الفبلحية
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 أوال: رخصة تجزئة األراضي الممموكة عمى الشيوع من أجل البناء

شخاص يرغبكف في إقامة بنايات سكنية كتيدؼ التجزئة ىي تقسيـ لمممكية العقارية إلى عدة قطع أل

ىذه العممية إلى تكفير السكف الحضرم الفردم المنسجـ مع النسيج العمراني، كتتـ ىذه العممية بكاسطة 

المتعمؽ بالتييئة  01/12/1990المؤرخ في  29-90 قانكفىذه األخيرة تطرؽ إلييا ال ،1رخصة التجزئة

بنصيا:" تشترط رخصة التجزئة لكؿ عممية تقسيـ الثنيف أك عدة  57دة كالتعمير المعدؿ كالمتمـ في الما

 قطع مف ممكية عقارية كاحدة أك عدة ممكيات ميما يكف مكقعيا.

 تحضر رخصة التجزئة كتسمـ  في األشكاؿ كبالشركط كاآلجاؿ التي يحددىا التنظيـ."

دد لقكاعد مطابقة البنايات المح 20/07/2008المؤرخ في  08/15القانكف  مف 2/8كعرفتيا المادة 

تماـ إنجازىا بنصيا: "التجزئة:  مف أجؿ البيع أك اإليجار أك تقسيـ ممكية عقارية إلى قطعتيف أك  القسمةكا 

 عدة قطع مخصصة لمبناء مف أجؿ استعماؿ مطابؽ ألحكاـ مخطط التعمير."

محدد إلجراءات ال 1991مام  28المؤرخ في  176-91مف المرسـك التنفيذم  07كحددت المادة 

إعداد المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير ك المصادقة عميو كمحتكل الكثائؽ المتعمقة بو، بنصيا:"  في 

كالمذككر أعبله، تشترط  1990المؤرخ في أكؿ ديسمبر  29-90مف القانكف رقـ  58ك 57إطار المادتيف 

مكقعيا، إذا  حدة أك عدة ممكيات ميما يكفرخصة التجزئة لكؿ عممية تقسيـ لقطعتيف أك عدة قطع عقارية كا

 كانت قطعة أك عدة قطع أرضية ناتجة عف ىذا التقسيـ مف شأنيا أف تستعمؿ في تشييد بناية."

                                                 
الماؿ الشائع في القانكف المدني الجزائرم، مذكرة نياية التككيف لنيؿ شيادة المدرسة العميا بكحديش عادؿ، قسمة   - 1

 .9، ص 2006لمقضاء، سنة 
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ف رخصة التجزئة كثيقة إدارية تصدر بشكؿ قرار فردم، مرتبطة أمف خبلؿ ىذه النصكص يتضح 

ة ممكيات إلى اثنيف أك عدة قطع مف أجؿ بنايات اليدؼ مف خبلليا تقسيـ ممكية عقارية أك عد بممكية عقار

 .1سكنية بغض النظر عف مكقعيا

بكثائؽ تثبت ف يرفؽ الطمب أ، عمى مف المالؾ ة بطمب مكقعئف يتقدـ طالب التجز أكاشترط القانكف 

، تصاميـ المكقع، التصاميـ الترشيدية، حدكد القطعة ، منحنيات كالسطع مع مكاصفات 2مميكة الرض

تحديد القطع المبرمجة مع شبكة الطرؽ، كقنكات التمكيف بالمياه الصالحة، كصرؼ المياه كشبكة  التقنية،

 .3زيع الكيرباء كاالنارة، مكقع البنايات المبرمجةك ت

                                                 
 .157، ص 2014إقمكلي  أكلد رابح صافية، قانكف العمراف الجزائرم، دار ىكمة لمنشر طبعة  - 1
المؤرخ في  307-09المرسـك  التنفيذم رقـ  التي تممت بمكجب 08السالؼ الذكر نص المادة  91/176المرسـك  - 2

 :" ينبغي أف يتقدـ صاحب الممكية أك مككمو بطمب رخصة التجزئة كالتكقيع عميو.بنصيا: 2009/سبتمبر 22
 كيجب اف يدعـ المعني طمبو بما يمي:

 إما بنسخة مف عقد الممكية، -
 .كالمذككر أعبله 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أك بتككيؿ طبقا ألحكاـ األمر رقـ  -

 يمكف صاحب التجزئة أف يكضح  أف إنجاز أشغاؿ النفع  سكؼ يتـ كفقا لتكتبلت  مختمفة لمبنايات.
 ."كفي ىذه الحالة، يمتـز بأف يقدـ بالنسبة لكؿ تكتؿ لمبنايات،  الكثائؽ المكتكبة كالبيانات المتعمقة بو 

 ؽ طمب رخصة التجزئة بممؼ يشمؿ الكثائؽ التالية:يرف:"09السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 3
لمخدمة مع بياف يشتمؿ عمى الكجية كاليياكؿ القاعدية   5000/1أك   2000/1تصميـ المكقع يعد مف  -1

 طبيعتيا كتسميتيا ككذا نقاط االستدالؿ التي تمكف مف تحديد قطعة األرض.
 تشتمؿ عمى البيانات التالية: 500/1أك  200/1التصاميـ الترشيدية المعدة عمى سمف  -2
 حدكد القطعة األرضية كمساحتيا . -
 منحنيات المستكل كسطح التسكية، مع مكاصفاتيا التقنية الرئيسية كنقاط كصؿ شبكة الطرؽ المختمفة. -
تحديد القطع األرضية المبرمجة، مع رسـ شبكة الطرؽ، كقنكات التمكيف بالمياه الصالحة لمشرب،  كالحريؽ  -

 .رؼ المياه القذرة، ككذا شبكات تكزيع الغاز كالكيرباء، كالياتؼ كاالنارة العمكميةكص
 تحديد مساحات تكقؼ السيارات كالمساحات الحرة كمساحات الخدمات الخاصة، -
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في خمس نسخ بعد التأكد مف جميع الكثائؽ  الطمب إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم يتـ إرساؿ ك  

 .1الضركرية لقبكؿ الطمب

لزامية  91/176مف المرسـك  16ك 10جانب مف الفقو  بكجكد تعارض بيف المادة ىذا كيرل  كا 

خكؿ اختصاص إرساؿ  10، عمى أساس أف المشرع في نص المادة 102إضافة الكالي كالكزير إلى المادة 

                                                                                                                                                           

 مكقع البنايات المبرمجة كطبيعتيا كشكميا العمراني بما في ذلؾ البنايات الخاصة بالتجييزات الجماعية. -
  كضع التدابير المتعمقة بما يمي:مذكرة ت -3
طرؽ المعالجة المخصصة لتنقية المياه المرسبة الصناعية مف جميع المكاد السائمة أك الصمبة اك الغازية، المضرة  -

 بالصحة العمكمية كالزراعة كالمحيط.
 لعمكمية.طرؽ المعالجة المخصصة لتصفية الدخاف  كانتشار الغازات مف جميع المكاد المضرة بالصحة ا -
 تحديد مستكل الضجيج كانبعاث  الطفيميات الكيركمغناطيسية، بالنسبة لؤلراضي المجزئة لبلستعماؿ الصناعي. -
 مذكرة تشمؿ عمى البيانات التالية: -4

 قائمة القطع األرضية المجزئة،  كمساحة كؿ قطعة منيا،  -
 لعدد االجمالي لمسكاف المقيميف،نكع مختمؼ أشكاؿ األرض مع تكضيح عدد المساكف كمناصب العمؿ كا -
 االحتياجات في مجاؿ الماء كالغاز كالكيرباء كالنقؿ، ككيفيات تمبيتيا، -
 دراسة مدل التأثير عمى المحيط عند االقتضاء، -

برنامج األشغاؿ الذم يكضح المكاصفات التقنية، لممشاريع كالشبكات كالتييئة المقرر انجازىا، كشركط تنفيذىا  -5
 كتكضيح مراحؿ االنجاز كآجاؿ ذلؾ، عند االقتضاء، ر تكاليفيامع تقدي

دفتر الشركط يعد حسب النمكذج الذم يقرره الكزير المكمؼ بالتعمير، يحدد االلتزامات كاالتفاقات الكظيفية  -6
 كذات المنفعة العامة المفركضة عمى األراضي المجزئة ككذا الشركط التي تنجز بمكجبيا البناءات،

 تر الشركط زيادة عمى ذلؾ  تنظيـ الممكيات كالمغارس  كالمساحات الخضراء كاألسيجة."كيحدد دف
 

:" يرسؿ طمب رخصة التجزئة  كالكثائؽ المرفقة بو في جميع الحاالت في  10السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 1
ركرية التي ينبغي أف تككف مطابقة  لتشكيؿ ( نسخ  إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم بعد التحقيؽ في الكثائؽ الض5خمس )

 الممؼ عمى النحك المنصكص عميو، 
 يكضح  نكع الكثائؽ المقدمة بطريقة مفصمة عمى الكصؿ."

 .165إقمكلي  أكلد رابح صافية، المرجع السابؽ، ص  - 2
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صبلحية تسميـ رخصة التجزئة مف  161الممؼ إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم، كجعؿ في المادة 

ف ىناؾ اختبلؼ بيف تسمـ طمب كافقو الرأم ألغير أننا ال نالي  أك الكزير المكمؼ بالتعمير، اختصاص الك 

رخصة التجزئة كتسميـ  ،10بعد تكجيو الطمب لرئيس المجمس الشعبي البمدم كفقا لمضمكف المادة  التجزئة

 .16لممادة في الحالة التي يككف فييا تسميـ رخصة التجزئة مف اختصاص الكالي أك الكزير كفقا 

بعد تقديـ طمب رخصة التجزئة يتـ التحقيؽ فيو  كدراسة مدل مطابقة مشركع التجزئة لتكجيات ك 

 .2مخطط شغؿ األراضي أك لتعميمات المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير أك القكاعد العامة لمتييئة كالتعمير

ع األماكف المجاكرة كحماية كما يدرس الطمب مف ناحية آثار تجزئة األرض مف حيث المبلئمة كطاب

، كيرسؿ الممؼ إلى مصمحة الدكلة المكمفة بالتعمير عمى 3االنعكاسات في مجاؿ المركر كالمنفعة العامة

                                                 
تصاص الكالي أك الكزير عندما يككف تسميـ رخصة التجزئة مف اخ: " 1ؼ 16السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 1

 أعبله." 14المكمؼ بالتعمير فإف تحضير الطمب يتـ حسب نفس األشكاؿ  الكاردة في المادة 
فرع االدارة العامة  القانكف العاـفي غكاس حسينة، اآلليات القانكنية لتسيير العمراف، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير   - 2

  .100، ص 2012تكرم قسنطينة، لسنة تسيير االقميـ، جامعة منك القانكف 
يتناكؿ تحضير الطمب مدل مطابقة مشركع األراضي المجزئة لتكجيات :"11السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 3

مخطط شغؿ األراضي، أك في حالة انعداـ ذلؾ، لتعميمات المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير ك/أك التعميمات التي تحددىا 
 عامة لمتييئة كالتعمير عمى النحك الذم يحدده التنظيـ الجارم بو العمؿ.القكاعد ال

فيما يخص النظافة كالمبلئمة  كيتناكؿ تحضير الطمب كذلؾ االنعكاسات التي يمكف أف تنجر عمى إنجاز األرض المجزئة 
التجييزات العمكمية كمصالح الصحية كطابع األماكف المجاكرة أك مصالحيا، كحماية االنعكاسات في ميداف حركة المركر ك 

 المنفعة العامة كالمالية لمبمدية."
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الحالة التي يككف فييا إصدار رخصة  ، ىذا فيجؿ ثمانية أياـ مف تاريخ إيداع الممؼأمستكل الكالية، في 

 .1تو ممثبل لمبمديةالمجمس الشعبي بصف التجزئة مف اختصاص رئيس

ما إذا كاف تسميـ رخصة التجزئة مف رئيس المجمس الشعبي بصفتو ممثبل لمدكلة، يرسؿ ممؼ الطمب أ

إلى مصمحة التييئة كالتعمير عمى مستكل الكالية في أربع نسخ، إلبداء رأيو في أجؿ ثمانية أياـ مف تاريخ 

 .2فقة براييا حكؿ الطمبإيداع الممؼ، كيرصد ليا أجؿ شيريف إلعادة ثبلث نسخ مر 

كقبؿ البث كالرد عمى طمب التجزئة يجب استشارة  الشخصيات العمكمية كالمصالح المعنية، عمى اف 

تبدم ىذه المصالح رأييا خبلؿ شير مف تاريخ تسميميا الطمب، كيعتبر ردىا مكافقة إذا انقضى أجؿ شير 

 .3كلـ تبدم رأييا

                                                 
عندما يككف إصدار رخصة التجزئة مف اختصاص رئيس المجمس الشعبي :"14السالؼ الذكر المادة  91/176لمرسـك ا - 1

عمى مستكل الكالية في البمدم باعتباره ممثبل لمبمدية، فإنو يرسؿ نسخة مف ممؼ الطمب إلى مصمحة الدكلة المكمفة بالتعمير 
 ( المكالية لتاريخ ايداع ىذا الممؼ.8أجؿ األياـ الثمانية)

 تكمؼ في ىذه الحالة، المصمحة المختصة بالتعمير بالبمدية، بتحضير الممؼ."
عندما يككف إصدار رخصة التجزئة مف اختصاص رئيس المجمس الشعبي  :"15السالؼ الذكر المادة  91/176لمرسـك ا - 2

( إلى 4الذم يتصرؼ باعتباره ممثبل لمدكلة، فإف رئيس المجمس الشعبي البمدم يرسؿ ممؼ الطمب في أربع نسخ) البمدم
 أياـ المكالية لتاريخ إيداع الممؼ. 8مصمحة الدكلة المكمفة بالتعمير عمى مستكل الكالية إلبداء رأم بالمكافقة، كذلؾ في أجؿ 

د ابتداء مف تاريخ ايداعو، برأم رئيس المجمس الشعبي البمدم حكؿ يجب أف يتبع الممؼ المرسؿ في اجؿ شير كاح
 أعبله.11االنعكاسات التي يمكف أف تنجر عف إنجاز األراضي المجزأة كذلؾ طبقا لؤلحكاـ الكاردة في المادة 

 شيراف مدتو تتكلى مصمحة الدكلة المكمفة بالتعمير عمى مستكل الكالية، في ىذه الحالة تحضير الممؼ، كيرصد ليا أجؿ
 ( نسخ مف الممؼ مرفقة برأييا كذلؾ ابتداء مف تاريخ استبلـ الممؼ."3اثناف إلعادة ثبلث )

المصمحة المختصة المكمفة بتحضير طمب رخصة التجزئة اآلراء تجمع :"12السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 3
 عمؿ.كاالتفاقات طبقا لؤلحكاـ التشريعية كالتنظيمية الجارم بيا ال

إف الشخصيات العمكمية كالمصالح التي تتـ استشارتيا كلـ تصدر ردا في أجؿ شير كاحد ابتداء مف يـك استبلـ طمب ابداء 
 الرأم تعد كأنيا أصدرت رأيا بالمكافقة.
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شارة المصالح المختصة يصدر رئيس المجمس الشعبي بعد التحقيؽ في طمب تجزئة األرض كاست

البمدم مقررا المتضمف رخصة التجزئة في غضكف ثبلثة أشير بصفتو ممثبل لمبمدية كفي غضكف أربعة 

 .1أشير في الحاالت األخرل

ف يتكفؿ بيا كيضبط إجراءات كارتفاقات أكيحدد قرار التجزئة التكجييات التي عمى طالب التجزئة 

، كيبمغ القرار إلى صاحب الطمب 2عامة كما يحدد  في القرار آجاؿ إنجاز أشغاؿ التجزئةالمصمحة ال

كمصالح الدكلة المكمفة بالتعمير عمى مستكل الكالية كتكضع تحت تصرؼ الجميكر بمقر المجمس الشعبي 

 .3البمدم قرار التجزئة كتحفظ نسخة بأرشيؼ الكالية كنسخة بالسمطة التي سممت رخصة التجزئة

                                                                                                                                                           

الرأم  ينبغي عمى الشخصيات العمكمية كالمصالح التي تتـ استشارتيا أت تعيد في جميع الحاالت، الممؼ المرفؽ بطمب ابداء
 في اآلجاؿ نفسيا.

يمكف المصمحة المكمفة بتحضير الممؼ أف تقترح عمى السمطة المختصة، قصد تسميـ رخصة التجزئة، األمر بإجراء تحقيؽ 
عمكمي، كيتـ التحقيؽ العمكمي حسب نفس األشكاؿ المنصكص عمييا بالنسبة لمتحقيؽ في المنفعة العمكمية كذلؾ في إطار 

 ؿ بو."التشريع الجارم العم
يبمغ المقرر المتضمف رخصة التجزئة إلى صاحب الطمب  في غضكف :"17السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  -1

( المكالية لتاريخ ايداع الطمب كذلؾ عندما يككف تسميـ رخصة التجزئة مف اختصاص رئيس المجمس الشعبي 3األشير الثبلثة)
 أوربعة أشير في جميع الحاالت األخرل.البمدم باعتباره ممثبل لمبمدية، كفي غضكف 

عندما يككف ممؼ الطمب مكضكع استكماؿ بالكثائؽ أك المعمكمات التي ينبغي عمى صاحب الطمب أف يقدميا، اك عندما 
يككف الممؼ محؿ أمر بإجراء تحقيؽ عمكمي، يتكقؼ األجؿ المحدد أعبله، كيسرم مفعكلو ابتداء مف تاريخ استبلـ ىذه 

 العمكمي." جراء التحقيؽإمؾ المعمكمات، أك بعد الكثائؽ أك ت
، جامعة مكلكد معمرم تيزم 11/04أكمحمد حياة، النظاـ القانكني لمترقية العقارية  في الجزائرم عمى ضكء قانكف   - 2

 .105، ص2015كزك، لسنة 
سبتمبر  22لمؤرخ في ا 09/307المعدلة بمكجب المرسـك التنفيذم  23السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 3

تسمـ رخصة التجزئة حسب الحالة، في شكؿ قرار مف رئيس المجمس الشعبي البمدم أك الكالي أك مف الكزير المكمؼ  :"2009
 بالتعمير.
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كينشر قرار المتضمف رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقارم خبلؿ شير مف تاريخ اإلعبلف عنو 

إذ يجب شير كؿ ما يتعمؽ بالعقارات بالمحافظة العقارية، كيترتب عمى رخصة  عمى نفقة طمب التجزئة،

نشاء كحدات عقارية جديدة.  التجزئة أثر يتمثؿ في إنياء الكحدة العقارية األصمية كا 

جكز لمشركاء في الشيكع بعد استصدار رخصة التجزئة بيع أك ايجار القطع األرضية المتضمنة كال ي

في التجزئة إال بعد تسميـ السمطة التي منحت رخصة التجزئة شيادة تصريح بتنفيذ األشغاؿ كالتعميمات 

ذه الشيادة ال ، كتسميـ ى1مف نفس المرسكـ 25كفقا لممادة  المفركضة في القرار المتضمف رخصة التجزئة

يعفي المستفيد مف رخصة التجزئة  مف مسؤكليتو إزاء المستفيديف مف القطع األرضية خاصة فيما يتعمؽ 

                                                                                                                                                           

يحدد القرار المتضمف تسميـ رخصة التجزئة األحكاـ التي يتكفؿ بيا صاحب الطمب كيبيف االجراءات كاالرتفاقات ذات المنفعة 
 التي تطبؽ عمى التجزئة، ككذا آجاؿ إنجاز أشغاؿ التييئة المقررة. العامة

لى مصالح الدكلة المكمفة بالتعمير عمى مستكل الكالية.  يرسؿ القرار كنسخة  مف الممؼ عمى التكالي إلى صاحب التجزئة كا 
 عة الرض.تكضع نسخة ثالثة مف الممؼ، تحت تصرؼ الجميكر بمقر المجمس الشعبي البمدم لمكقع كجكد قط

 تحفظ نسخة رابعة مف الممؼ بأرشيؼ الكالية.
 تحتفظ نسخة خامسة لدل السمطة المختصة التي سممت رخصة التجزئة.

تشير السمطة التي كافقت عمى التجزئة القرار المتضمف رخصة التجزئة بمكتب الحفظ العقارم عمى نفقة صاحب الطمب 
 ع المعمكؿ بو كالمتعمؽ بالشير العقارم."خبلؿ الشير الذم يمي اببلغو كذلؾ طبقا لمتشري

إف بيع قطعة أرض مكجكدة ضمف األراضي المجزئة أك كراؤىا مرىكناف  :"25السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 1
بتسميـ السمطة التي منحت رخصة التجزئة،  شيادة تبيف مدل تنفيذ األشغاؿ  كالتكجييات التي يقضي بيا القرار المتضمف 

 ة التجزئة.رخص
كما يحدد ىذا اإلجراء بالنسبة  لبيع أك كرائ القطع األرضية التي تشتمؿ عمى مباني مكجكدة في  األرض المجزأة المراد 

 إحداثيا.
 يتضمف عقد البيع أك الكراء مراجع ىذه الشيادة.

اء المستفيديف  مف القطع األرضية، إف تسميـ الشيادة المذككرة أعبله  ال يعفي المستفيد مف رخصة التجزئة، مف مسؤكليتو إز 
 السيما فيما يتعمؽ بالتنفيذ األمثؿ لؤلشغاؿ."
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بتنفيذ األشغاؿ، فالشركاء الذيف طمبكا رخصة التجزئة مسؤكليف إزاء المستفيديف  مف القطع األرضية سكاء 

 .1ةكانكا شركاء في الشيكع أك متصرؼ ليـ في الكحدات العقاري

تماـ األشغاؿ طمب  كيجكز لمشركاء في الماؿ المشاع عند االنتياء مف تجزئة القطعة األرضية كا 

، غير أف  طمب ىذه الشيادة جكازم، فبل يحبر المستفيديف مف طمب مطابقة الشغاؿ كانتيائيا تشيادة تثب

 .2التجزئة  عمى طمب ىذه الشيادة

خصة التجزئة التقدـ بطمب شيادة النفع كالتييئة مرفقا كبعد االنتياء مف الشغاؿ عمى المستفيد مف ر 

 بكثائؽ تتمثؿ في تصميـ لممكقع التي تكضح  اليياكؿ القاعدية لمخدمة كنقاط االستدالؿ لتحديد القطعة،

، كيرسؿ 3كنسخة مف قرار التجزئة، كتصاميـ الجرد لؤلشغاؿ المنجزة كما ىي  كالتعديبلت  أف كجدت

                                                 
 .171إقمكلي  أكلد رابح صافية، المرجع السابؽ، ص  - 1
يمكف  :"307-09مف المرسـك التنفيذم  04مكرر المضافة بمكجب المادة  23السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 2

ة، عند إتماـ أشغاؿ النفع كالتييئة التي عمى نفقتو، اف يطمب مف رئيس المجمس الشعبي البمدم لممستفيد مف رخصة التجزئ
تماميا". لمكقع كجكد التجزئة، تسميمو شيادة تثبت مطابقة    ىذه األشغاؿ  كا 

 :"307-09مف المرسـك التنفيذم  05ضافة بمكجب المادة الم1مكرر  23السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 3
 يرفؽ طمب شيادة النفع كالتييئة بممؼ يحتكم عمى الكثائؽ اآلتية:

كيشمؿ الكجية، كاليياكؿ القاعدية لمخدمة مع بياف طبيعتيا كتسميتيا  5000/1أك  2000/1تصميـ لممكقع يعد عمى سمـ  -
 ككذا نقاط االستدالؿ التي تمكف مف تحديد قطعة األرض.

 ار المتضمف رخصة التجزئة،نسخة طبؽ األصؿ مصادؽ عمييا لمقر  -
لؤلشغاؿ كما ىي منجزة مع إظيار، إذا اقتضى األمر التعديبلت التي  500/1أك  200/1تصاميـ الجرد تعد عمى سمـ  -

 أجريت بالنظر إلى التصاميـ المصادؽ عمييا."
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إلى الرئيس المجمس الشعبي البمدم في خمس نسخ ليبث في الطمب خبلؿ ثبلثة الطمب مرفقا بالكثائؽ 

  .1أشير  مف تاريخ إيداع الطمب

يمكف لرئيس المجمس الشعبي البمدم رفض منح رخصة التجزئة إذا كانت األرض  المجزئة غير  ك

كاعد العامة لمتييئة ك التكجيات التي تضبطيا القأمكافقة لتكجيات المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير 

 .2كالتعمير كفقا لمتنظيـ

ف القكاعد المتعمقة بالتعمير كالشيادات تعد مف النظاـ العاـ ككنيا تيدؼ لتنظيـ المخطط أكما 

 العمراني كتدابير الصيانة المفضية الحتراـ القكاعد األمنية، كىذا ما أكدتو محكمة باتنة في حكـ ليا 

ع  كفرز حصص الشركاء لعدـ التأسيس، مؤكدة  أنو مف المقرر قانكنا برفضيا لطمب قسمة الماؿ المشا

 .3احتراـ القكاعد المتعمقة بتجزئة األراضي لقبكؿ دعكل القسمة

تجدر االشارة إلى أنو تعد مف قبيؿ أعماؿ اإلدارة غير المعتادة عمميات البناء التي يقكـ بيا أحد 

تصرؼ يقتضي مكافقة  أصحاب ثبلث أرباع  األرض الشركاء في الماؿ المشاع قبؿ القسمة، كىذا ال

                                                 
 :"307-09تنفيذم مف المرسـك ال 05المضافة بمكجب المادة  2مكرر 23السالؼ الذكر المادة  91/176المرسـك  - 1

( نسخ لطب شيادة النفع كالتييئة كالتعمير كالكثائؽ المرفقة بو إلى رئيس المجمس الشعبي 5ترسؿ في جميع الحاالت خمس)
 البمدم لمكقع كجكد قطعة األرض.

ؽ البلزمة يككف الكصؿ الذم يسممو رئيس المجمس الشعبي البمدم شاىد عمى تاريخ إيداع الطمب، كىذا بعد التحقؽ مف الكثائ
 التي يجب أف تككف مطابقة لتككيف الممؼ كما ىك منصكص عمييا.

 تسجؿ بشكؿ مفصؿ عمى الكصؿ، طبيعة الكثائؽ المكدعة".
 .172إقمكلي  أكلد رابح صافية، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .115يكسؼ دالندة، المرجع السابؽ، ص  - 3
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، فالمشرع الجزائرم  أجاز لمشريؾ  الذم يريد البناء أف يحصؿ عمى مكافقة النصاب  كالمتمثؿ في 1الشائعة

 .2مكافقة أصحاب  ثبلثة أرباع الماؿ

 

 ثانيا: شهادة تقسيم العقارات المبنية الممموكة عمى الشيوع

ب شتى أنكاع التجاكزات  نتجللحفاظ عمى الطابع العمراني لمبنايات ك لحماية النسيج العمراني كا

قيد المشرع الجزائرم الشركاء في الماؿ المشاع في العقارات  ، تكتنؼ البناء العمرانياالختبلالت التي قد ك 

  .Le certificat de morcellementتسمى بشيادة التقسيـ المبنية بضركرة استخراج شيادة إدارية 

أنيا الكثيقة التي  عمى 176-91مف المرسـك  26في المادة  لمشرع الجزائرم شيادة التقسيـ عرؼ ا

، كتسمـ مف طرؼ الييئة اإلدارية 3ساـقتبيف إمكانية تقسيـ ممكية أرضية عقارية مبنية إلى قسميف أك عدة أه 

الذم  يككؿ لتقديـ الطمبالمختصة، كذلؾ بإيداع طمب  يتقدـ بو الشركاء في الماؿ المشاع أك ككيميـ الذم 

كالتككيؿ إف  ، كيرفؽ الطمب بالكثائؽ البلزمة مف سندات الممكية 4يجب اف يككف مكقعا مف طالب الشيادة

                                                 
رارات الصادرة عف مجمس الدكلة كالمحكمة العميا، دار ىكمة حمدم باشا عمر، القضاء العقارم في ضكء أحدث الق - 1

 .381، ص 2010لمنشر طبعة 
لمشركاء الذيف يممككف عمى األقؿ ثبلثة أرباع الماؿ الشائع، أف يقررك في سبيؿ تحسيف :" 1ؼ 717 ؽ.ـ.ج المادة  - 2

لو ما يخرج  عف حدكد االدارة المعتادة، عمى أف االنتفاع بيذا الماؿ  مف التغييرات األساسية كالتعديؿ في الغرض الذم أعد 
 يعمنكا قراراتيـ إألل باقي الشركاء كلمف خالؼ مف ىؤالء حؽ الرجكع إألل المحكمة خبلؿ شيريف مف كقت االعبلف."

المحدد لكيفيات تحضير  شيادة التعمير كرخصة التجزئة  1991مام28المؤرخ في   91/176المرسـك التنفيذم رقـ  - 3
" تعتبر شيادة التقسيـ كثيقة تبيف 26دة التقسيـ كرخصة البناء كشيادة المطابقة كرخصة اليدـ كتسميـ ذلؾ، نص المادة كشيا

 شركط إمكانية تقسيـ ممكية عقارية مبنية إلى قسميف أك عدة أقساـ."
مككمو بطمب شيادة التقسـ :" ينبغي اف يتقدـ المالؾ أك 27السالؼ الذكر،  المادة  91/176المرسـك التنفيذم رقـ  - 4

 كالتكقيع عميو، كيجب عمى المعني أف يدعـ طمبو بما يمي:
 إما بنسخة مف عقد الممكية، 
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كجد كما يرفؽ بتصميـ لممكقع يشمؿ الكاجية كشبكات الخدمة كنقاط االستدالؿ ، كالتصاميـ الترشيدية التي 

 .1لتقسيـتبيف حدكد الرض كمساحتيا كالمكقع كاقتراح ا

ييئات ، ليرسؿ الطمب بدكره إلى ال2يكدع الممؼ لدل رئيس المجمس الشعبي البمدم في خمس نسخ

 لؤلشكاؿ المنصكص عمييا في  ف طمب شيادة التقسيـ كتسميمو يتـ كفقاأالمكمفة بالتحقيؽ في الطمب، كبما 

ي باعتباره ممثؿ لمبمدية فيتـ إصدار شيادة التقسيـ مف اختصاص رئيس المجمس الشعب، 3رخصة التجزئة

في حالة كجكد مخطط شغؿ األراضي، كيككف مف اختصاصو باعتباره ممثبل لمدكلة في حالة عدـ كجكد 

 .مخطط شغؿ األراضي

                                                                                                                                                           

 ، كالمذككر أعبله." 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-/75أك بتككيؿ طبقا ألحكاـ األمر -
 ادة التقسيـ بممؼ يشتمؿ عمى الكثائؽ التالية:يفؽ طمب شي:"28السالؼ الذكر،  المادة  91/176المرسـك التنفيذم رقـ  - 1

يشتمؿ عمى الكجية، كشبكات الخدمة مع بياف تسميتيا  5000/1أك  2000/1تصميـ لممكقع يعد عمى سمـ  -1  
 كنقاط االستدالؿ التي تمكف مف تحديد قطعة األرض.

 ات التالية:تشتمؿ عمى البيان 500/1أك  200/1التصاميـ الترشيدية المعدة عمى سمـ  -2  
 حدكد القطعة األرضية كمساحتيا، -
 مخطط كتمة البناءات المكجكدة عمى المساحة األرضية كالمساحة اإلجمالية لؤلرضية كالمساحة المبنية مف األرض. -
 بياف شبكات قابمية االستغبلؿ التي تخدـ القطعة األرضية كالمكاصفات التقنية الرئيسية لذلؾ. -
 احة األرضيةاقتراح تقسيـ المس -
  .ضية المقررة في إطار اقتراح التقسيـ"رو تخصيص القطعة األ -

( 5يرسؿ طمب شيادة التقسيـ كالكثائؽ المرفقة بو في خمس):"29السالؼ الذكر،  المادة  91/176المرسـك التنفيذم رقـ  - 2
طمب بكصؿ يسممو رئيس المجمس ض يسجؿ تاريخ إيداع الر نسخ إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم لمحؿ كجكد قطعة األو 

التحقيؽ في الكثائؽ الضركرية التي ينبغي أف تككف مطابقة لتشكيؿ الممؼ عمى النحك المنصكص عميو،  الشعبي البمدم بعد 
 كيكضح نكع الكثائؽ المقدمة بطريقة مفصمة عمى الكصؿ."

شيادة التقسيـ كتسمـ بنفس األشكاؿ يحضر طمب  :"30السالؼ الذكر،  المادة  91/176المرسـك التنفيذم رقـ  - 3
 المنصكص عمييا في ىذا المرسـك بخصكص رخصة التجزئة".
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د ، كحد1كعمى الييئة المكمفة أف تبمغ شيادة التقسيـ خبلؿ الشيريف المكالييف لتاريخ إيداع الطمب

 .2ية  شيادة التقسيـ  يبدأ سريانيا مف تاريخ تبميغياالمشرع الجزائرم مدة سنة كاحدة  لصبلح

شيادة التقسيـ مف الكثائؽ الضركرية التي يجب عمى الشركاء في الماؿ المشاع استخراجيا ألنيا 

ك التي مف شانيا  تراعي الطابع العمراني كتضبط منظر البنايات كتحد مف التجاكزات في المجاؿ العمراني

أك الغير، كليذا أكجد المشرع الجزائرم  قسمة البنايةي الماؿ المشاع إذا تمت أف تيدد سبلمة الشركاء ف

سمة الماؿ المشاع أك مف شأنيا ققسمة التصفية كحؿ بديؿ كالذم نرجحو في الحالة التي يستحيؿ فييا 

 إنقاص مف قيمة الماؿ،  كبما اف القكاعد المتعمقة باستخراج الرخص كالحصكؿ عمى الشيادات مف النظاـ

العاـ فبل تصح القسمة بخبلفيا، كال يستجاب لطمب إنياء حالة الشيكع إذا لـ يستكفي الشريؾ اك الشركاء 

شيادة القسمة، كىذا ما أقرتو محكمة باتنة في أحد أحكاميا كرفضت دعكل الشركاء في الماؿ المشاع لعدـ 

المتعمؽ بالتييئة كالتعمير في  29-90مف القانكف  59، كذلؾ كفقا ألحكاـ المادة 3استفاء شيادة التقسيـ

 .4قسمة العقارات المبنية

 

 
                                                 

تبمغ شيادة التقسيـ خبلؿ الشيريف  المكالييف لتاريخ إيداع  :"31السالؼ الذكر،  المادة  91/176المرسـك التنفيذم رقـ  - 1
 الطمب".

تحد صبلحية شيادة التقسيـ  بسنة كاحدة ابداء مف تاريخ :"32مادةالسالؼ الذكر،  ال  91/176المرسـك التنفيذم رقـ  - 2
 تبميغيا".

 .116يكسؼ دالندة، المرجع السابؽ، ص  - 3
:" تسمـ لمالؾ 59نص المادة  ، المتعمؽ بالتييئة كالتعمير المعدؿ كالمتمـ01/12/1990المؤرخ في  90/29القانكف رقـ  - 4

 دما يزمع تقسيمو إلى قسميف أك عدة أقساـ.عقار مبني كبطمب منو، شيادة تقسيـ  عن
 ال تصمح ىذه الشيادة شيادة لمتعمير.

 تحضر شيادة التقسيـ كتسمـ،  في األشكاؿ كبالشركط  كاآلجاؿ التي يحددىا التنظيـ."
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 ثالثا: رخصة تقسيم الراضي الفالحية الممموكة عمى الشيوع

قيد المشرع الجزائرم الشركاء في الشيكع  في  قسمة العقارات المممككة عمى الشيكع ذات الطابع 

، ألـز الشركاء 1عمى الطابع الفبلحي ، فإضافة الشتراطو المحافظةبإجراء جكىرم في القسمة الفبلحي

 كالتي   Autorisation de Morcellementبضركرة الحصكؿ عمى رخصة تقسيـ األرض الفبلحية 

 97/490، كالتي جاء بيا المرسـك التنفيذم أخضعيا المشرع الجزائرم إلى قاعدة احتراـ المساحة المرجعية

 .2ة الراضي الفبلحيةكالمحدد لشركط تجزئ 1997ديسمبر  20المؤرخ في  

                                                 
ف العقارم، بكعافية رضا، أنظمة استغبلؿ العقار الفبلحي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير ، فرع القانك  - 1

 .119، ص 2009جامعة الحاج لخضر باتنة، لسنة 
:" تعتبر كمساحات مرجعية لممستثمرة الفبلحية في مفيـك ىذا المرسـك 3،  السالؼ الذكر، المادة 97/490المرسـك  - 2

 المساحات المبنية أدناه:
 المساحة المرجعية بالهكتار نظام المزروعات الصيغ نوع األراضي المناطق

 أ
+ 

األراضي المسقية في 
 األراضي األخرى

 
 م -د  –ج  -ب  -أ

 
 مسقية

1 
2 
3 

 خضر
 خضر كزراعة األشجار

 زراعة األشجار

1.5 
4 
7 

 غير مسقية
 

1 
2 
3 

 خضر/زراعات كبرل
 زراعات كبرل/ اعبلؼ

 زراعات صناعية /زراعات كبرل

8 
7 

10 
 

 ب
 

 غير مسقية
 زراعات كبرل /أعبلؼ  1

 بقكؿ جافة
20 

 
 ج

 
 مسقية غير

 

1 
2 

 زراعات كبرل /أعبلؼ بكر
 بقكؿ جافة / زراعات كبرل بكر

18 

 10 زراعات كبرل / خضر  1 غير مسقية د
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يككف الماؿ المشاع عبارة عف أرض فبلحية كغالبا ما يككف سبب الشيكع في العديد مف الحبلت   

تركة خمفيا المكرث تشتمؿ عمى أرض فبلحية، كالمشرع الجزائرم شدد في األراضي الفبلحية حفاظا عمى 

لذلؾ رسـ المشرع حدكد لتقسيـ  ،التعميرمف قطاع  عمى األراضي األراضي الفبلحية في مقابؿ تزايد الطمب 

ىذه القطع األرضية، مف خبلؿ رخصة تقسيـ األراضي الفبلحية  كالتي ال تمنح لمشركاء المتقاسميف إال إذا 

 .ركعيت المساحة المرجعية لممستثمرة الفبلحية القائمة عمييا

عمى العقار إلى مبدأ  أخضع المشرع الجزائرم  قسمة األراضي الفبلحية كسائر القسمات الكاردة

الرسمية في العقكد، كضكرة شيره بالمحافظة العقارية، إذ يقـك المكثؽ المكمؼ بتحرير عقد القسمة بإرساؿ 

طمب إلى المصالح الفبلحية بالكالية التي يكجد بإقميميا األرض الفبلحية محؿ القسمة، كيتضمف الطمب 

يد مساحتو كمكقعو كتحديد العقار محؿ القسمة بتحدحالة الطالب، كتحديد الشركاء في الماؿ المشاع، 

ضية كتحديد عدد القطع المراد إنشائيا مف خبلؿ القسمة، كطبيعة سند الممكية، كينكه  كحدكد القطعة األر 

 لحالة الشيكع كفرز الحصص.ء المكثؽ سبب التقسيـ في الطمب كالذم يعتبر إنيا

مف المرسـك السالؼ  3الطمب مدل مطابقتو لممادة  الفبلحية بالكالية  بالتحقيؽ في تقـك المصالح

مكانية الرم كطبيعة الزراعة الممارسة، بعد ذلؾ المر ال يخمك مف أحد  الذكر  كيراعى في ذلؾ المنطقة كا 

 االحتماليف:

                                                                                                                                                           

 
 و

 
 مسقية

1 
2 
3 

 زراعات كبرل
 زراعات النخيؿ المكثفة

 زراعات النخيؿ / زراعات كبرل

3 
1 

3.5 
 

 م
 

 غير مسقية
1 
2 

 زراعات كبرل /أعبلؼ
 زراعات األشجار غير المسقية

10 
11 
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االحتماؿ األكؿ: تتأكد المصالح الفبلحية مف مطابقة طمب القسمة ألحكاـ النصكص القانكنية كتكافؽ 

بعة أشير مف تاريخ إيداع الطمب كيفسر سككت اإلدارة بعد مضي ر أو ف كيككف الرد في غضك عمى الطمب، 

ىذه المدة قبكال ضمنيا ، فيقـك المكثؽ بتحرير عقد القسمة مشيرا  في العقد إلى مكافقة المصالح الفبلحية 

 بالكالية الصريحة أك الضمنية.

لفبلحية كالتي يككف في غالبية الحبلت لعدـ الثاني: كىك رفض االدارة لطمب قسمة الرض ا االحتماؿ

 .1مف المرسـك السالؼ الذكر 3احتراـ المساحة المرجعية المحددة في المادة 

كيعتبر المكثؽ مسؤكال عمى تطبيؽ األحكاـ القانكنية المتعمقة بتقسيـ األراضي الفبلحية المممككة عمى 

لذم يشرؼ عمى إشيار عقكد قسمة األراضي الشيكع، كيشاركو في ىذه المسؤكلية المحافظ العقارم ا

  .2الفبلحية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .191سماعيؿ شامة، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .148حمدم باشا، نقؿ الممكية العقارية، المرجع السابؽ، ص  - 2
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ف قيد الشركاء في قسمة الماؿ المشاع ا  أف المشرع الجزائرم ك  نخمص في ىذا الفرع مف األطركحة

األراضي الفبلحية، رخصة قسمة  كفقا إلجراءات رخصة التجزئة مف أجؿ البناء كتقسيـ المباني العمراني ك

منية في البنايات ككذا مخطط شغؿ كالسبلمة األ التييئة محة العامة كقكاعد التعميرمصالنو راعى أإال 

لمحفاظ عمى الطابع الفبلحي كتمكيف في األراضي الفبلحية  دنى لممساحة المرجعية أحدا رسـ األراضي ك 

لشيادة أك كيجكز لئلدارة المعنية رفض تقديـ ا ،الشركاء مف استغبلؿ العيف الشائعة بينيـ عمى أحسف كجو

ككؿ  قرار  الرخصة المطمكبة إذا لـ يستكفى طالبيا الشركط كاالجراءات القانكنية المتطمبة لتقديميا،

لمطعف فيو  أماـ  إداريا قاببل لممصالح المعينة برفض أك قبكؿ رخصة أك شيادة مف الشيادات يعد قرار

 .1مدنية كاإلداريةالقضاء اإلدارم كفقا لئلجراءات المقررة في قانكف اإلجراءات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
عكابدم عمار، نظرية القرارات اإلدارية بيف عمـ اإلدارة العامة كالقانكف اإلدارم، دار ىكمة  لمطباعة كالنشر، طبعة  - 1

 .22، ص  1999
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 عالمبحث الثاني: اآلثار المترتبة عمى قسمة المال المشا

الشركاء الرافضيف البقاء في الشيكع،  جميع ليوإف آثار قسمة الماؿ المشاع ىي اليدؼ الذم يصبكا إ

كؽ عمى الشركاء ممارسة سمطاتيـ التي يخكليا حؽ الممكية عمى الماؿ، كاحتداـ الحق خكؿفيذا األخير ي

، ما يجعميا حالة غير كينجر عنو العديد مف المشاكؿ نفس العيف  المممككة ىك طبيعة لمماؿ المشاع

مرغكب فييا تدفع  في الكثير مف األحياف الشركاء بطمب القسمة، كتعييف نصيب خاص بكؿ شريؾ سكاء 

 .كاف ذلؾ النصيب عينا أك نقدا، حسب طبيعة القسمة

اـ الماؿ المشاع ىك اإلفراز، ىذا األخير الذم يتحدد بو نصيب كؿ شريؾ كأىـ أثر يترتب عمى اقتس

كيستأثر كؿ شريؾ بجزء   ،1كالغير مرغكب فييا المعقدة في الماؿ المشاع، كتزكؿ بمقتضاه حالة الشيكع

كيترتب أيضا ، 2خاص بو كيتممكو ممكية خاصة بعدما كاف حقو معنكيا في كؿ الماؿ المشاع ممثؿ بسيـ

فيما بينيـ، فيحؽ لكؿ شريؾ متقاسـ  في  ة الماؿ المشاع بيف الشركاء حؽ الشركاء  في الضمافعمى قسم

الممكية الشائعة  الضماف  لما قد يعرض لو مف سائر الشركاء في حصتو المفرزة كيحكؿ دكف استحقاقو 

 لمحصة المفرزة الخاصة بو.

ؼ لقسمة الماؿ المشاع، كالضماف في ىذا المبحث إلى اإلفراز كما يصاحبو مف أثر كاشسنتطرؽ 

 في القسمة النيائية لمماؿ المشاع بيف الشركاء المتقاسميف.

 

 

                                                 
مكية العقارية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير  في الحقكؽ، جامعة االخكة منتكرم قسنطينة، بعبع إلياـ، حماية الم - 1

 .84، ص 2007سنة 
2  -   Frank Eliard Robert Brochard? Démemrement de propriété: usufruit et quasi-usufruit, 
edition ellipses 2008,Prag 144. 
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 المطمب األول: اإلفراز كأثر لقسمة المال المشاع

 

اإلفراز أثر مف آثار قسمة الماؿ المشاع  بو تتحكؿ الحصص المجردة إلى أجزاء خاصة يستأثر بيا 

في مجمكع الماؿ المشاع يممؾ  الشريؾ حصة كسيـ جارم، كتزاحـ كؿ شريؾ، ففي حالة الشيكع الشريؾ 

الشركاء في حالة الشيكع ال يخكؿ ليـ حؽ االستئثار بالماؿ المشاع نظرا لطبيعة الشيكع المعقدة،  كبتماـ 

القسمة تزكؿ حالة الشيكع، كذلؾ بفرز أجزاء مادة  يتممؾ كؿ شريؾ جزء خاص بو حسب حصتو في 

إلى أجزاء مادية مفرزة خاصة، كبفرز حصص  ةسمة  ىي تحكيؿ الحصص الرمزيالماؿ، فكظيفة الق

الشركاء في الماؿ المشاع ينتقؿ حؽ الشريؾ مف مجمكع الماؿ المشاع بعد ما كاف حقو سيـ في الشيكع إلى 

 .1جزء خاص بو، فالقسمة كاشفة لحؽ الشريؾ في الماؿ المشاع

بنصيا:" يعتبر  370ي قسمة الماؿ المشاع في المادة كتطرؽ المشرع الجزائرم إلى اإلفراز كأثر ف

ف لـ يكـ مالكا عمى اإلطبلؽ  المتقاسـ مالكا لمحصة التي آلت إليو  منذ أف أصبح مالكا في الشيكع، كا 

 .2لباقي الحصص األخرل"

بنصيا:" يعتبر المتقاسـ  843كفي التشريع المصرم نص المشرع في القانكف المدني في المادة  

محصة التي آلت إليو منذ أف تممؾ في الشيكع، كأنو لـ يممؾ غيرىا شيئا في بقية الحصص" ، مالكا ل

مف  747كنص المادة  3مف القانكف المدني السكرم 797كيطابؽ ىذا النص في التشريعات العربية المادة 

                                                 
 .329ص  حسف كبيرة، المرجع السابؽ، - 1
 .730ؽ.ـ.ج المادة   - 2
 ؽ.ـ.س. - 3
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ا:" ترجح جية مف القانكف المدني بنصي 1075القانكف المدني الميبي، كفي التشريع العراقي تنص المادة 

اإلفراز عمى جية المبادلة  في القسمة، فيعتبر كؿ متقاسـ أنو كاف دائما مالكا لمحصة المفرزة التي آلت 

 956"، كفي قانكف المكجبات كالعقكد المبناني  تنص المادة 1إليو، كأنو لـ يممؾ قط شيئا مف باقي الحصص

التي خرجت في نصيبو أك التي اشتراىا بالمزاد بنصيا:"  يعد كؿ متقاسـ كانو مالؾ في األصؿ لؤلشياء 

 .2عند بيع الماؿ المشترؾ، ككأنو لـ يكف مالكا لسائر األشياء"

مف القانكف المدني سيما  730ما يبلحظ في التشريع الجزائرم الصياغة غير السميمة لنص المادة 

ف  اقي الحصص" يعطي انطباع ـ يكف مالكا عمى اإلطبلؽ لبلفي جزئيا الثاني ألف نص المشرع بأنو "كا 

نو حتى الشركاء الغير ظاىريف أثناء حالة الشيكع يصبحكف مالكيف لؤلجزاء المفرزة بعد القسمة كأثر أكفكرة 

ف المقصكد في ىذا الجزء مف المادة  أف الشريؾ المتقاسـ بعد القسمة يتممؾ  الجزء أكاشؼ لمقسمة، غير 

ف مالكا لباقي األجزاء األخرل،  فنية المشرع اتجيت إلى تقرير المفرز  منذ بدأ حالة الشيكع، كأنو لـ يك

األثر الرجعي لمقسمة  غير أف الصياغة لـ تعطي المعنى المقصكد، عمى خبلؼ المشرع المصرم الذم 

 كاف أكثر دقة  في صياغة المادة القانكنية.

  

 

 

 

 

                                                 
 ؽ.ـ.ع - 1
 ؽ.ـ.ع.ؿ. - 2
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 تكييف اإلفراز  في قسمة المال المشاعالفرع األول:  

 

كاشؼ أك ناقؿ ر ثفراز حصص الشركاء في الماؿ الشماع أ  إلي كبير حكؿ ما إذا كاف ثار جدؿ فقي

فالرأم األكؿ يقكؿ بأف الشريؾ إنما انتقؿ حقو إلى جزء معيف مف الماؿ محؿ القسمة بعدما  لمحؽ في الماؿ،

فر  از الماؿ كاف شائعا في كؿ الماؿ المشاع، كرأم آخر يقكؿ أنما حؽ الشريؾ كاف مقرر قبؿ القسمة كا 

 لمقسمة أثر مزدكج كاشؼ  ، كرأم آخر يرل أفكشؼ حقو ماديا بعدما كاف سيـ مجرد في الممكية الشائعة

 ،كناقؿ

 كرأم يقكؿ بمبدأ األثر الكاشؼ كالرجعي إلفراز الماؿ.

 

 األثل الناقل لقسمة المال المشاع أوال:

ينظركف إلى  اديـ فالركماف كانك ىذه النظرية  حكؿ أثر قسمة الماؿ المشاع كانت مكجكدة منذ الق

في  ديـ ليذا األثر بطبيعة حؽ الشريؾ في الشيكع، كالسائقيبتط االقسمة باعتبارىا ناقمة لمممكية، كربطك 

فكرىـ أف الشريؾ قبؿ القسمة كاف يممؾ سيـ في كؿ ذرة مف الماؿ المشاع، كتماـ القسمة إنما ينقؿ حؽ 

محدد بالذات مقابؿ تنازؿ ىذا األخير عف حقو في باقي األجزاء  الشريؾ مف مجمكع الماؿ المشاع إلى جزء

لسائر الشركاء، فاتخذت القسمة مفيـك المبادلة أك المقايضة كشابيت بذلؾ  ما ذىب إليو بعض فقياء 

كأف القسمة بعد تماميا  ف القسمة تتضمف معنى المبادلة كاإلفراز، أالشريعة اإلسبلمية  الذم يقكلكف 

ؾ نصيب مفرز قاصر عميو لكحده، فإذا كانت الممكية الشائعة مثبل بيف شريكيف في تخصص لكؿ شري

الشيع يممؾ احدىما الثمث كاآلخر الثمثيف  فالقسمة تقتضي أف يختص مالؾ الثمث بجزء مفرز يكازم سيمو 

لماؿ مفرزا عمى ثمثيف مف ا مالؾ الثمثيف حصكؿ في الثمثيف المتبقييف، مقابؿ عمى حقو يتنازؿ ك في الشيكع 
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تنازلو عمى حقو في الثمث، كبالتالي فحقو بعد التبادؿ ينتقؿ مف الماؿ كمو محؿ القسـ إلى جزء معيف  ك

 .1كنصيب معمـك يكازم حصتو الشائعة

ك ما يترتب عمى تكييؼ أثر القسمة بأنو ناقؿ لمحؽ االعتراؼ بالحقكؽ كالتكاليؼ التي قررت عمى 

، فإذا قرر 2قبؿ الشركاء كاالبقاء عمييا بغض النظر عمى نتيجة القسمةاألجزاء أثناء حالة الشيكع مف 

الشركاء أثناء حالة الشيكع رىنا عمى عيف مف األمكاؿ الشائعة كانتقمت ممكية ىذه العيف بعد القسمة  إلى 

أحد الشركاء بحسب حصتو الشائعة، يبقى الرىف قائما في حؽ  الشريؾ الذم كقعت العيف المرىكنة في 

ف الرىف ال يقبؿ التجزئة أ، كاعتبر ىذا الفقو أف الشريؾ المتقاسـ ىك خمؼ لمشركاء المتقاسميف كبما 3بونصي
فالمتقاسـ ال يطير حصتو المفرزة إال بتحمؿ الرىف كسداد الديف ألنو خمؼ لمشركاء في الجزء المثقؿ  4

 .5بالرىف

لتي نشأت أثناء حالة الشيكع عمى العيف ىذا التكييؼ لمقسمة رغـ جكانبو المنطقية في ابقاء الحقكؽ ا

المرىكنة، بغض النظر مف نتيجة القسمة ككقكع  الماؿ محؿ الرىف بعد إجرائيا في يد شريؾ غير المديف 

الراىف، إال أنو يحمؿ نتيجة قاسية بالنسبة لمشريؾ الذم كقع الماؿ المثقؿ بالرىف في نصيبو فبل يخمص 

، حتى كلك لـ يكف المديف بذلؾ، مما دفع بعض الفقو إلى االتجاه إلى نصيبو إال إذا دفو ىك مبمغ الديف

 .6تكييؼ آخر لمقسمة بأنيا كاشفة كليست ناقمة لمحؽ

                                                 
 .370حسف كبيرة، المرجع السابؽ، ص  - 1
بكزيتكف عبد الغني، المسح العقارم في تثبيت الممكية العقارية في التشريع الجزائرم، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير  - 2

 .115، ص 2010رم، جامعة اإلخكة منتكرم قسنطينة، لسنة قسـ القانكف الخاص ، فرع القانكف العقا
 . 146أحمد خالدم، المرجع السابؽ، ص  - 3
 .526عقكني محمد، رىف الشريؾ لحصتو الشائعة في عقار رىنا رسميا، مجمة الفكر العدد العاشر، ص - 4
 .198نبيؿ ابراىيـ سعد المرجع السابؽ، ص  - 5
 .147ص أحمد خالدم، المرجع السابؽ،  - 6
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 ثانيا: األثر الكاشف لمقسمة

، القسمة أف  لمقسمة أثر كاشؼ، كأساس ىذا التبرير مستمد مف طبيعة 1جانب آخر مف الفقويرل 

منذ تممكو في  ثابتليست سند تمميؾ المتقاسـ إنما ىي كاشفة لحؽ  كيبرر ىذا الفكر تكيفو أف القسمة

حكلت السيـ المجرد إلى جزء محدد بالذات، فاإلفراز ال الشيكع كالقسمة فقط حددت نطاؽ ىذا الحؽ بأف 

ىك إال   حدد محؿ ىذا السيـ ماديا ، فحؽ الشريؾ أثناء الشيكع ما بؿينشئ حقا جديدا لمشريؾ المتقاسـ 

نا ذكرىا، كيرل ىذا فكية كىذا ما يميز طبيعة الشيكع المعقدة عف سائر أنكاع الممكية كالتي أسمحصة معن

الفقو أف كظيفة القسمة األصمية ىي كشؼ لمحؽ ماديا ال ناقمة كال منشأة لو، كبيذه القسمة تزكؿ القيكد التي 

ر بحؽ ثء في الماؿ ليستأ  كانت عمى الشريؾ في حقو بعد ما كاف مجبرا عمى مراعاة حصص سائر الشركا

خاص بو  لكحده، فسند ممكية الشريؾ قبؿ القسمة ىك نفس سند ممكيتو بعد القسمة ألف حصتو بقيت كما 

تـ كشفيا ماديا بعدما كانت سيما معنكيا، فالشريؾ الكارث المتقاسـ في الماؿ المشاع الذم يككف ىي فقط 

اث كليس القسمة، فيي ال تنشئ حؽ جديد بؿ تحقؽ مصدره الميراث  يككف سند تمميكو ىك كاقعة المير 

 .2التطابؽ بيف الحؽ المعنكم كالمادم لمشريؾ في الماؿ المشاع

ر الكاشؼ كاألثر الرجعي، فيـ يكافقكف األثر الكاشؼ ثكيذىب أنصار ىذا الرأم إلى التمييز بيف األ  

راز اختصاص كؿ شريؾ بنصيب ماديا ألنو كفي رأييـ الغرض مف القسمة كاإلف رجعير الثكال يعتدكف باأل  

ف القسمة تكشؼ الحؽ لممتقاسـ الذم أخالي مف التصرفات الصادرة مف شركائو أثناء حالة الشيكع، كبما 

                                                 
عبد الحميد الشكاربي، أحكاـ الشفعة كالقسمة، في ضكء الفقو كالقضاء، منشأة المعارؼ لمنشر دكف تاريخ نشر،   - 1

 .362ص
 .153، ص نفس المرجع - 2
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كاف قبؿ القسمة قائمة فبل حاجة لؤلخذ بالرجعية في  القسمة،  ألف القكؿ بالمبدأ الرجعي لئلفراز في القسمة 

لتمؾ الحصة  المفرزة منذ بدأ حالة الشيكع يرتب محك حالة الشيكع  التي كبأف الشريؾ المتقاسـ يعد مالكا 

أعقبت بداية الشيكع، كفي ىذه المرحمة قد تحدث آثار ال يجكز تجاىميا منيا ما قبضو الشركاء مف الثمار 

 .1، ككذلؾ التصرفات كالحقكؽ التي رتبيا أغمبية الشركاء عمى الماؿ المشاعمف الماؿ المشاع

عماؿ   مبدأ الرجعية يخكؿ لمشركاء االستبلء عمى ثمار الماؿ المشاع، كما أف الشيكع ينظر إليو كا 

، فالقكؿ بالمبدأ الرجعي لمقسمة عمى سبيؿ الحقيقة كقت القسمة ال كقت بدأ الشيكع عند تقكيمو كاقتسامو

اىميا حماية لمحقكؽ، كالقطعية فيو مساس بالحقكؽ كاآلثار التي تنشأ أثناء حالة الشيكع كالتي ال يجكز تج

المرتبة  التصرفات ضف بعض حاالت الشيكع تستمر لسنكات عديدة كخبلؿ ىذه المرحمة تطرأ بعأخاصة ك 

 .2عمى الماؿ المشاع محؿ القسمة لمحقكؽ

 

 ثالثا: األثر المزدوج لمقسمة 

الماؿ المشاع فيي ناقمة  ككاشفة لمحؽ،  فمك كاف  ف لمقسمة أثر مزدكج،أالرأم الثالث مف الفقو يرل 

، فكؿ كاحد منيما يممؾ النصؼ في الماؿ مثبل يممؾ كؿ كاحد منيما النصؼبيف شخصيف  مشاعة  أرضا 

قرر ممكية ثابتة لمشريؾ  فاإلفرازقبؿ القسمة، كبعد القسمة استأثر كؿ شريؾ بنصيب مادم يقدر بالنصؼ، 

مممكسة، كمف ثـ فإف لمقسمة أثر  كانت قبؿ القسمة ككشفت حقو،   فبعدما كانت  حصتو مجردة أنصبحت

                                                 
1  - Jean Louis Bergel, Marc Bruschi, Sylvie cimamonti, traité de droit civil, (les biens), liban, 
DELTA, 2000, P 491. 
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فيككف لمقسمة  القسمة انتقؿ حقو مف كؿ الماؿ المشاع إلى ىذا النصيب مقتضىكاشؼ، كما أف  الشريؾ ب

 .1أثر ناقؿ  باإلضافة إلى األ ثر الكاشؼ

أف الجدؿ الفقيي في تكييؼ اإلفراز ال يزاؿ قائما بيف الفقياء ككؿ حسب  مف ىذا الفرع نستخمص 

، فالبعض مف فقياء القانكف كفقياء الشريعة االسبلمية اعتبر القسمة ناقمة لمحؽ، فحؽ الشرؾ بعدما تفسيره

كاف في مجمكع المكاؿ الشائعة ممثؿ في سيـ، بعد اإلفراز انتقؿ إلى جزء معيف بالذات حسب حصتو، 

جزء مفرز كاف مقابؿ شريؾ ب فاستئثارت البيع ففييا تبادؿ يبعض  الفقو اإلسبلمي أف القسمة شاب كيبرر

تنازلو عمى حصتو في سائر األجزاء، كلكف تطبيؽ األ ثر دفعت بالمتقاسـ الذم آلت إليو الحصة المفرزة 

األعباء كالحقكؽ المرتبة عمى الحصة المفرزة ما دفع جانب كبير مف تحمؿ بالمثقمة بالحقكؽ المرتبة عمييا 

 إلفراز الحصة.الفقو بالتخمي عمى األثر الناقؿ لمقسمة كتكييؼ 

االتجاه أف القسمة تكشؼ حصص الشركاء كمفاد ىذا  مف الفقو اعتبر القسمة كاشفة الثاني  جانب ال

فيي ال تنقؿ ممكية الشريؾ بؿ تكشؼ حصتو ماديا بعدما كانت سيما في الشيكع، كىذا الجانب مف الفقو 

بل حاجة لرجعيتيا ألف حؽ الشريؾ  ثبت يستبعد ال ر الرجعي  لمقسمة ففي اعتقادىـ مادامت القسمة كاشفة ف

عند بدأ الشيكع كليس بمكجب عقد القسمة، كيبرركف تجاىميـ لؤل ر الرجعي أنو فيو ىضـ لمحقكؽ المرتبة 

 عمى الماؿ أ ناء حالة الشيكع.

ثر المزدكج ليا، ففي تصكرىـ   الجانب الثالث مف الفقو اعتبر القسمة كاشفة كناقمة فيـ يقكلكف باأل 

مة ناقمة، تنقؿ حؽ الشريؾ مف كؿ الماؿ المشاع إلى جزء مفرز، ككاشفة كشفت حصة الشريؾ بعدما القس

 كانت مجرد حصة في مجمكع الماؿ المشاع.
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 في قسمة المال المشاعالفرع الثاني: تبني األثر اُلرجعي والكاشف لإلفراز  

ر الرجعي في القسمة كذلؾ في ثنيج المشرع الجزائرم عمى غرار التشريعات العربية في تبني األ   

فإذا تممؾ الشريؾ في الشيكع بالشراء اعتبر مالكا  ،السالفة الذكر مف  القانكف المدني 730نص المادة 

لمنصيب منذ كقت الشركاء، ال بعد تماـ القسمة، كبالتالي فالقسمة ترجع بممكية الشريؾ في النصيب المفرز 

فالمشرع الجزائرم يأخذ بالمبدأ الرجعي لمقسمة عمى خبلؼ المشرع  ،1إلى كقت بداية الشيكع ال كقت زكالو

مف القانكف المدني  1047األردني الذم يقرر المبدأ الفكرم لمقسمة كقد نص صراحة بذلؾ في المادة 

  .2بنصيا:" يعتبر المتقاسـ مالكا عمى كجو االستقبلؿ لنصيبو الذم إليو بعد القسمة"

ثر الرجعي لمقسمة مراعيا  فالقانكف األردني الذم يستمد جؿ أحكامو مف الشريعة اإلسبلمية استبعد األ 

في ذلؾ الحقكؽ التي تنشأ أ ثناء حالة الشيكع، ىذا ما دفع االتجاه كالفقو الحديث إلى االبقاء عمى النصكص 

مراعاة  ر الرجعي عمى أف يأخذ عمى سبيؿ المجاز كاالفتراض ال عمى سبيؿ الحقيقة كالقطعثالتي تقكؿ باأل  

كيبرر االتجاه كالفقو الحديث قكلو أف حتى المشرع قرر أخذ مبدأ  ،3لمحقكؽ المرتبة عمى الشيكع  قبؿ القسمة

الرجعية عمى سبيؿ المجاز ال عمى سبيؿ القطع كدليؿ ذلؾ الحماية التي قررىا لممتصرؼ لو في الماؿ 

ى مجازية األخذ بالمبدأ الرجعي لمقسمة المشاع أثناء حالة الشيكع مف طرؼ أحد الشركاء،  كمما يدؿ عم

كعدـ األخذ بو عمى سبيؿ القطع إلى حد إىدار الحقكؽ، الحماية التي قررىا المشرع الجزائرم  في رىف 

 .4جزء مف الماؿ المشاع أ ثناء حالة الشيكع

                                                 
 .146أحمد خالدم، المرجع السابؽ، ص  - 1
 .261أحمد فبلح عبد البخيت، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .959 عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص - 3
:" يبقى نافذا الرىف الصادر مف جميع المبلكيف لعقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب عمى قسمة 890ؽ.ـ.ج المادة  -4

 العقار فيما بعد أك عمى بيعو لعدـ إمكاف قسمتو.
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 أيضا األثر الكاشؼ لمقسمة كأمر مستمد مف طبيعة القسمة، فالشريؾ 730كما نستخمص مف المادة 

صبح مالكا لجزء محدد كمممكس مف الماؿ بعد إفراز أبعدما كاف مالكا لسيـ معنكم في كؿ الماؿ المشاع، 

المشرع األرودني الذم لـ يأخذ  ىتبنتو جؿ التشريعات العربية حت تكييؼ كاألثر الكاشؼ لمقسمة ،حصتو

فقرتاىا األكلى:" القسمة  في 1028ذ نص في المادةمقسمة تبنى األثر الكاشؼ لمقسمة إر الرجعي لثباأل

كال يشمؿ األثر الكاشؼ ما يخرج  لؤلثر الكاشؼ لمقسمة نطاؽ محدد، ك ،1إفراز كتعييف لمحصة الشائعة"

ثر الكاشؼ لمقسمة عدة نتائج. عف ىذا اإلطار مف تصرفات كأمكاؿ كأشخاص،  كيترتب عمى تطبيؽ األ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           

ذا رىف أحد الشركاء حصتو الشائعة في العقار أك جزء مفرزا مف ىذا العقار، ثـ كقع في نصيبو عند  أعياف غير القسمة كا 
التي رىنيا، انتقؿ الرىف برمتو إلى األعياف المخصصة لو بقدر يعادؿ قيمة العقار الذم كاف مرىكنا في األصؿ، كيبيف ىذا 

القدر بأمر عمى عريضة، كيقـك الدائف المرتيف بإجراء قيد جديد  يبيف فيو القدر الذم انتقؿ إليو الرىف خبلؿ تسعيف يكما مف 
 يخطره فيو أم ذم شأف بتسجيؿ القسمة.الكقت الذم 

 كال يضر انتقاؿ الرىف عمى ىذا الكجو برىف صدر مف جميع الشركاء، كال بامتياز المتقاسميف."
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 أوال: نطاق تطبيق اأُلثر الكاشف في القسمة

األثر الكاشؼ لقسمة الماؿ المشاع محدد بنطاؽ معيف مف حيث األمكاؿ محؿ القسمة كالتصرفات 

ثر كاألشخاص الذيف يسرم ىذا األ    ر في حقيـ.ثالتي يشمميا ىذا األ 

 ر الكاشف من حيث التصرفاتثُ نطاق تطبيق األ  -1

ثر الكاشؼ في القسمة عمى جميع التصرفات التي مف شأنيا إني اء حالة الشيكع، ميما كاف ينطبؽ األ 

ر الكاشؼ عمى ثشكميا قضائية أك رضائية أك تصفية بمعدؿ أك بدكف معدؿ، فبل مجاؿ لتطبيؽ األ

 .التصرفات المؤقتة سكاء كانت قسمة ميايأة أك ممكية أسرة

يجب التفريؽ ما إذا كاف المشترم  ك في قسمة التصفية إذا بيع الماؿ المشاع  في المزاد أك ممارسة 

أحد الشركاء فيعتبر قسمة  أكقعت الماؿ ككقع البيع في نصيب احد  الشركاء أك أجنبيا عف الشيكع، فإذا 

في نصيبو بأ ثر كاشؼ، كيأخذ الثمف حكـ معدؿ القسمة، أما إذا كاف المشترم أجنبيا فالتصرؼ يعبر بيعا 

 ما بيف الشركاء كالمشترم كقسمة فيما بينيـ.

خير عمى بيع الشريؾ لحصتو الشائعة لمشريؾ اآلخر، كيككف ىذا األ ضايكيسرم األثر الكاشؼ أ 

بعد القسمة مالكا لمحصة المبيعة منذ بدأ الشيكع ال  مف كقت البيع، كال ينطبؽ األثر الكاشؼ عمى اليبة 

ال  التي يرتبيا الشريؾ لشريؾ آخر لحصتو الشائعة ألف القسمة  تأخذ مفيـك المعاكضة ال التبرع، فاليبة 

، غير أنو يجكز لمشركاء طمب إبطاؿ التصرؼ 1عادؿ القسمة كتككف بيذا المفيـك ناقمة لمحؽ ال كاشفة لوت

ىبة بيدؼ حرماف الشركاء مف استخداـ حؽ الشفعة أك االسترداد عمى  كما لك كاف بيع مستترا في عقد 
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مع  بؿ تماـ القسمة ، كذلؾ عف طريؽ دعكل الصكرية كالتي يجب عمى الشركاء رفعيا ق1الحصة المبيعة

 .2الشريؾ الطارئ الذم تممؾ الحصة قبؿ القسمة

كيرل جانب مف الفقو أف الرىف الذم يبرمو المتقاسـ أثناء حالة الشيكع يبقى قائما في ذمتو كلك كقعت 

العيف محؿ الرىف  في نصيب شريؾ آخر، كيحتفظ بكافة آثاره اتجاه المتقاسـ المديف الراىف، حفاظا عمى 

 .3لغير التي رتبيا المتقاسـ عمى الماؿ المشاعحقكؽ ا

 

 األثر الكاشف من حيث األموالنطاق تطبيق  -2

فرازىا، سكاء كانت منقكلة أك  يشمؿ األ ثر الكاشؼ لمقسمة كؿ األمكاؿ  الشائعة التي تـ اقتساميا كا 

شؼ معدؿ القسمة عقارية، كسكاء كانت مادية اك معنكية كحقكؽ المؤلؼ، كيستبعد مف تطبيؽ األثر الكا

فإذا تعذر أف يأخذ أحد الشركاء كامؿ نصيبو عينا كعكض بمعدؿ القسمة عف ما نقصو، كاف األ ثر 

ثر ، كيستبعد مف تطبيؽ األالكاشؼ ساريا عمى األمكاؿ الشائعة التي تـ اقتساميا  غير ساريا عمى المعدؿ

الشيكع الذم مصدره الميراث مثبل الكاشؼ الحقكؽ الشخصية التي تشتمؿ عمييا امكاؿ الشائعة، ففي 

بمجرد كفاة المكرث كؿ شريؾ بحسب حصتو ة ال تمر بمرحمة الشيكع بؿ تنقسـ بيف الكرثة يالحقكؽ الشخص

  الشائعة فبل مجاؿ إلعماؿ األ ثر الكاشؼ  إلييا.

 

                                                 
ر، فرع القانكف العقارم، جامعة يية الشائعة، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستكىاب عياد، التصرؼ في الممكية العقار   - 1

 .32، ص 2008منتكرم قسنطينة، لسنة 
، العدد األكؿ بعنكاف الصكرية كدعكل الطعف بيا أيمف أبك العياؿ، مقاؿ لمجمة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كاالجتماعية - 2

 .50، ص 2004
3  - François  Terré, Philippe Simler - Doit Civil , Les biens, 7eme édition 2006 Dalloz ,p 472. 
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 ر الكاشف من حيث الشخاصثنطاق تطبيق اأُل  -3

ميف الذيف كانكا مالكيف في الشيكع كقت القسمة، ر الكاشؼ عمى جميع الشركاء المتقاسألثيسرم ا

سكاء كاف الشركاء أصميف أم منذ بدأ الشيكع أك طارئيف عمييا كاألشخاص الذيف اشتركا حصص شائعة، 

إذ ال يشترط أف تككف حقكقيـ في الشيكع مستمدة مف سند كاحد فقد تككف مف عدة سندات، كيسرم األثر 

ائف مرتيف لمحصة أك الجزء المفرز مف الماؿ المشاع ،ك ينتقؿ حؽ الدائف الكاشؼ بالنسبة لمغير إذا كاف د

المرتيف إلى النصيب الذم كقع في حؽ مدينو،  فإذا رىف شريؾ جزء مفرز مف الماؿ ككقع ىذا األخير بعد 

يؾ القسمة في نصيب شريؾ آخر ال ينتقؿ إليو الرىف كفقا لمبدأ ال ر الكاشؼ فالجزء المفرز ينتقؿ إلى الشر 

 .1خاليا مف الديكف

 

 ثانيا: النتائج المترتبة عمى تطبيق األثر الكاشف إلفراز الحصص

األثر الكاشؼ لقسمة الماؿ المشاع يشمؿ صنؼ محدد مف األشخاص كيسرم عمى أشخاص معينيف 

 ، كتطبيقو عمى ىذه الشريحة دكف غيرىا يترتب عميو مجمكعة مف النتائج:محددةكتصرفات 

لمفرز مف جميع التصرفات التي رتبيا الشركاء في الجزء المفرز الذم كقع في تطيير الجزء ا-1

نصيب الشريؾ المتقاسـ، فيذا الجزء يستأ ثر بو ىذا األخير خاليا  مف كؿ الحقكؽ التي رتبيا الشركاء 

ف يطمب مف الشريؾ المديف عمى نفقة ىذا الخير شطب الرىف كغيرىا مف التكاليؼ أاآلخريف عميو، كلو 

 لمرتبة عمى نصيبو المفرز.ا
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استبعاد القسمة كسبب لمتقادـ القصير المكسب لمممكية، فالشريؾ المتقاسـ إذا اختص بجزء مفرز  -2

مف الماؿ الشماع، ال يعتبر مالكا بمكجب عقد القسمة بؿ مالكا منذ بدأ الشيكع فالقسمة كاشفة ال ناقمة 

مالكا فبل يعتد بالقسمة كسبب لمتقادـ القصير، فإذا  ؿ الممكية قبؿ بدأ الشيكع ليسصذا كاف أإلمحؽ، ف

اشترل الشركاء قطعة أرض مثبل عمى أف تككف مشاعة بينيـ، كاقتسمكا كبعد ذلؾ األرض كؿ حسب خصتو 

فبل يعتبر سند القسمة سببا لمتقادـ القصير إذا ثبت أف البائع ليس مالكا لمعقار كِتؤكؿ ممكية العقار لممالؾ 

و سند مشير بالمحافظة العقارية، كنفس الحكـ ينطبؽ عمى الكرثة المتقاسميف الذم لـ يكف الحقيقي الذم ل

 ، ألف القسمة كاشفة لمحؽ كليست ناقمة لو.مكرثيـ مالكا لمعقار

ال يجكز استرداد األجزاء المتقاسمة فإذا كاف أحد الشركاء منتفعا بجزء مف أرض فبلحية مثبل  -3

صيب شريؾ متقاسـ آخر فبل يجكز لمشريؾ الذم كاف منتفعا بالجزء أف يطمب كبعد القسمة كقع الجزء في ن

  .1استرداد الجزء، ألف االسترداد يككف في التصرفات الناقمة لمممكية ال الكاشفة ليا

يجكز لمشريؾ في القسمة الحاصمة بالتراضي اف ينقض القسمة لمغبف إذا أثبت أنو لحقو غبف  -4

 .2إذا قبؿ بمعدؿ عف ينقص حصتو في الشيكع يزيد عف الخمس، كيسقط حقو

كجكب شير عقد القسمة كتسجيميا أكجب قانكف التسجيؿ كالشير العقارم الصادر بمكجب األمر  -5

المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم،  1975نكفمبر  12المؤرخ في  75/74

                                                 
: لمشريؾ في المنقكؿ الشائع أك في المجمكع مف الماؿ المنقكؿ أك العقار، أف يسترد قبؿ القسمة الحصة 721ؽ.ـ.ج المادة  1

ه ألجنبي عف طريؽ التراضي، كذلؾ خبلؿ شير مف تاريخ عممو بالبيع أك مف تاريخ إعبلمو، الشائعة التي باعيا شريؾ غير 
كيتـ االسترداد بكاسطة تصريح يبمغ إلى كؿ مف البائع كالمشترم، كيحؿ المسترد محؿ المشترم في جميع حقكقو كالتزاماتو، 

 إذا عكضو  عف كؿ ما أنتقو.
ذا تعدد المستردكف، فمكؿ منيـ أف يستر   د بنسبة حصتو." كا 

 .969عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 2
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ال يككف ليا أ ثر حتى  عقكد كاالتفاقات  كالتصريحات ك حتى ال1شير جميع التصرفات الكاردة عمى العقار 

، فسند القسمة ليس ناقؿ لمممكية بؿ كاشؼ ليا 2بيف الطراؼ إال مف تاريخ نشرىا في مجمكعة  العقارية

كلكف يجب شير ىذا السند في مجمكعة البطاقات العقارية ليجكز لمشركاء المتقاسميف االحتجاج بيا عمى 

لشركاء جزء مف الماؿ المشاع قبؿ القسمة كقاـ بالشير يككف حجة عمى المتقاسميف كال حد اأالغير، فمك باع 

تككف القسمة حجة عميو، عمى خبلؼ كما لك قاـ الشركاء بشير القسمة قبؿ شير التصرؼ ىنا تككف 

 .3القسمة حجة عمى المشترم

ارات عينا، كيقـك كيجب عمى المحافظ العقارم إعداد دفاتر عقارية جديدة في حالة قسمة العق

بترقيميا، كالمقرر قانكنا أف يقـك بإتبلؼ الدفتر العقارم لمماؿ الشائع قبؿ القسمة ألف البطاقة التعريفية 

لمعقار تغيرت بعد القسمة بتحديد األنصبة، كلكف ما يقع عمميا اف يحفظ ىذا الدفتر العقارم في األرشيؼ 

 .4كيؤشر عميو بأنو ألغي

التشريعات العربية األخرل، تبنى األثر  رف المشرع الجزائرم كعمى غرانخمص في ىذا الفرع أ

ر الكاشؼ دكف الرجعي لمقسمة لما قد يكتنؼ ثالكاشؼ كالرجعي لمقسمة، عدا المشرع األردني الذم قرر األ  

ثر الرجع لتفسير  ءناء حالة الشيكع، ما دفع فقياء كالقضاثىذا األخير  مف ىضـ لمحقكؽ المرتبة أ   ي األ 

مستدليف في ذلؾ عمى اعتراؼ المشرع بصحة التصرفات الصادرة  ععمى سبيؿ المجاز ال عمى سبيؿ القط

مف الشركاء أ ثناء حالة الشيكع مف بيع كرىف كغيرىا، كيترتب عمى اعتبار القسمة كاشفة أف حصة الشريؾ 

                                                 
 :" 15المتضمف إعداد مسح األراضي العاـ كتأسيس السجؿ العقارم المادة  1975نكفمبر  12المؤرخ في  75/47األمر  - 1
 :" 16السالؼ الذكر المادة  75/47األمر  - 2
 .165: ص أحمد خالدم: المرجع السابؽ - 3
ركيصات مسعكد، نظاـ السجؿ العقارم في التشريع الجزائرم،  مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير  فرع القانكف   - 4

 .64، ص 2009لسنة العقارم، جامعة الحاج لحضر باتنة، 



 آلثار المترتبة عنهاجراء القسمة النهائية واإ: كيفية الباب الثاني 

 القيىد واآلثار المترتبة عن القسمة النهائية للمال المشاع: الثاني الفصل 

 
 

033 

 

ممكية شائعة إلى ممكية بعدما كانت سيـ مجرد في الماؿ المشاع أنبحت حصة مفرزة فتتحكؿ الممكية مف 

 خاصة.

تحكؿ الممكية مف شائعة إلى خاصة بمكجب عقد أك  الحكـ بالقسمة، ال يجعؿ المتقاسمكف يدفعكف 

 .بو كسند الكتساب الممكية إذا ثبت ممكية الغير لمماؿ محؿ القسمة
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 المطمب الثاني: الضمان في قسمة المال المشاع

ؿ المشاع التزاما متبادال بيف الشركاء المتقاسميف بالضماف، فيحؽ لكؿ متقاسـ يترتب عمى قسمة الما 

، فكؿ متقاسـ ضامف 1الرجكع عمى بقية الشركاء  إذا كقع لو تعرض أك استحقاؽ لسبب سابؽ عمى القسمة

 .2لسائر المتقاسميف ما يقع ليـ مف تعرض كاستحقاؽ في حصصيـ المفرزة التي آلت إلييـ بمكجب القسمة

كيتميز ضماف التعرض عمى ضماف االستحقاؽ في ككف ضماف التعرض ضماف الدعاء الغير  

األجنبي عف الشيكع ممكية الماؿ الذم آؿ لمشريؾ المتقاسـ، سكاء كانت ادعائو لممكية الحصة المفرزة كميا 

حكـ  أك جزء منيا، بينما ضماف استحقاؽ الشريؾ  ىك ضماف لمشريؾ المستحؽ لمحصة التي صدر فييا

لصالح أجنبي  بما يدعيو مف حؽ عمى ىذه الحصة، فيضمف الشركاء استحقاؽ الشريؾ، فضماف 

 .3االستحقاؽ مترتب عمى اإلخبلؿ بدفع تعرض الغير

مف القانكف 731 كتطرؽ المشرع الجزائرم إلى أثر الضماف في قسمة الماؿ المشاع في المادة 

ما قد يقع مف تعرض أك استحقاؽ لسبب سابؽ عمى :" يضمف المتقاسمكف بعضيـ لبعض المدني بنصيا

القسمة كيككف كؿ منيـ ممزما بنسبة حصتو أف يعكض المتقاسـ المتعرض لو أك المنتزع حقو، عمى أف 

تككف العبرة في تقدير الشيء بقيمتو كقت القسمة. فإذا كاف أحد المتقاسميف معسرا، كزع القدر الذم يمزمو 

 تقاسميف غير المعسريف.عمى مستحؽ الضماف كجميع الم
                                                 

نيؿ شيادة الماجستير عبد المجيد رحابي، أحكاـ قسمة الممكية الشائعة في النظاـ القانكني الجزائرم، مذكرة مقدمة ل - 1
 .184، ص 2009تخصص قانكف عقارم جامعة الحاج لخضر باتنة، لسنة 

 .109محمد حسيف منصكر، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .431زايد رجب أحمد البشبيشي، المرجع السابؽ، ص  - 3
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غير أنو ال محؿ لمضماف إذا كاف ىناؾ اتفاؽ صريح يقضي باإلعفاء منو في الحالة الخاصة التي 

 نشأ عنيا، كيمتنع الضماف أيضا إذا كاف االستحقاؽ راجعا إلى خطأ المتقاسـ نفسو."

ي القانكف المدني كف ، 1مف القانكف المدني 844كيقابؿ ىذا النص في التشريع المصرم نص المادة 

مف  1076مف القانكف المدني الميبي، كالمادة  848مف القانكف المدني، كالمادة  798السكرم نص المادة 

التي تنص عمى ما يمي:" يضمف  مف قانكف المكجبات كالعقكد المبناني 948القانكف المدني العراقي، كالمادة 

سباب السابقة عمى القسمة طبقا لؤلحكاـ المكضكعية كؿ مف الشركاء المتقاسميف أنصبة سائر الشركاء لؤل

 ."2لمبيع

كفي التشريع الفرنسي قرر المشرع الفرنسي الضماف في القسمة عمى كؿ االختبلالت التي تقع في 

القسمة ككذا التعرض  لممتقاسـ، كاشترط المشرع  في  الضماف أف يككف التصرؼ الذم كقع في العيف التي 

ـ قد تـ قبؿ القسمة، كال يحؽ لممتقاسـ في الضماف إذا كاف التعرض نتيجة خطئو كقعت في نصيب المتقاس

 .3أك بند في عقد القسمة يقضي باإلعفاء مف الضماف

                                                 
 ؽ.ـ.ـ. - 1
 ؽ.ـ.ع.ؿ - 2

3  - Art C 884c.fr : "  Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les 
autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. 
Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un 
copartageant, révélée avant le partage. La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte 
a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si 
c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction" 
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ىك خركج عمى القاعدة العامة، فاألصؿ أف ضماف التعرض كاالستحقاؽ يككف  كالضماف في القسمة 

كاشؼ لمحؽ فيي ال تنقؿ حقكؽ الشركاء بؿ  ، كالقسمة تصرؼ1في التصرفات الناقمة لمحؽ كالبيع مثبل

لمبدأ المساكاة بيف الشركاء المتقاسميف  اتكشؼ حصصيـ، بعدما كانت أسيـ مجردة، غير أف المشرع تقرير 

كاالستحقاؽ، كيجب فيما لـ يرد  قرر ضماف التعرض ،كحماية ليـ مما قد يتعرض ليـ في حصصيـ المفرزة

يرجع فيو إلى أحكاـ ضماف التعرض كاالستحقاؽ  في البيع مالـ   فيو نص في ضماف التعرض كاالستحقاؽ

 .2تتعارض ىذه األحكاـ مع تكييؼ القسمة بأنيا كاشفة، أك مع مبدأ المساكاة بيف الشركاء المتقاسميف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
لممشترم في االنتفاع بالمبيع كمو أك بعضو، سكاء كاف التعرض عدـ التعرض  البائع:" يضمف 371ؽ.ـ.ج نص المادة  - 1

مف فعمو اك مف فعؿ الغير يككف لو  كقت البيع حؽ عمى المبيع يعارض بو المشترم، كيككف البائع مطالبا بالضماف كلك كاف 
 ئع نفسو."ايو ىذا الحؽ مف البلغير قد ثبت بعد البيع كقد آؿ إلحؽ ذلؾ ا

:" إذا رفعت عمى المشترم دعكل استحقاؽ المبيع، كاف عمى البائع حسب فقرة اكلى القانكف مف نفس 372نص المادة 
األحكاؿ ككفقا لقانكف اإلجراءات المدنية أف يتدخؿ في الخصكمة إلى جانب المشترم أك أف يحؿ محمو إذا أعمـ البائع في 

ت أف الحكـ الصادر في الدعكل كاف نتيجة تدليس الكقت المناسب كألـ يتدخؿ في الخصاـ، كجب عميو الضماف، إال إذا أثب
 أك خطأ صادر مف المشترم."

 .972عبد الرزاؽ السنيكرم،  المجمد الثامف، المرجع السابؽ  - 2
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 الفرع األول: شروط الضمان في القسمة 

مف  731مف خبلؿ نص المادة قرر المشرع الجزائرم شركط لقياـ الضماف في القسمة نستشفيا 

القانكف المدني السالفة الذكر، كسايره في ذلؾ سائر التشريعات العربية، فبل يقـك الضماف في القسمة إال إذا 

ىك مرتبط بالغير األجنبي عف الشيكع كمنيا ما ىك متعمؽ  تكفرت  ىذه الشركط، ىذه األخيرة منيا ما

 بالشريؾ المتقاسـ الذم تعرض لو الغير

 

 المرتبطة بالغير الضمان  وال: شروطأ

قيد المشرع الجزائرم  كغيره  مف التشريعات العربية بعض الشركط المرتبطة بالغير،  فاشترط كقكع 

التعرض أك االستحقاؽ مف ىذا األخير، كأف كيككف مستندا إلى سبب قانكنيا، كأف يككف ىذا السند أك 

 .تـ قبؿ القسمة كليس بعدىا الحصة المفرزةالقانكني الذم ادعى بو الغير حقو في السبب 

 و استحقاق من الغير عمى الشريك المتقاسم:أوقوع تعرض   -1

مف القانكف المدني الجزائرم السالفة الذكر لكجكب الضماف في القسمة،  731نص المادة  اشترطت

استحقاؽ لمشريؾ ك أف يقع تعرض أأف يتعرض الغير لمشريؾ المتقاسـ في الحصة التي آلت إليو، فيجب 
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، كال مجاؿ إلعماؿ قاعدة العيكب الخفية  1المتقاسـ، فبل تكفي العيكب الخفية لمحصة المفرزة كسبب لمضماف

ف كال بد أف تدخؿ في مجمكع األمكاؿ محؿ اف العيف المعيبة كأفي قسمة الماؿ المشاع لسببيف، األكؿ ىك 

العيب إذا لحؽ درجة مف الجسامة جاز لمشريؾ الذم القسمة كىذا أمر ال يمكف تجنبو، كالسبب الثاني أف 

مف القانكف المدني  كيدفع بالغبف إذا أثبت اف  732كقع الماؿ المعيب في حقو، اف يستند إلى نص المادة 

 العيف  لحقيا خسارة تصؿ إلى حد الخمس.

صو مف يجب أف يقع التعرض كاالستحقاؽ مف الغير األجنبي عف المتقاسميف كىذا ما نستخم كما

السالفة الذكر، أما إذا كاف  التعرض صادرا مف احد المتقاسميف تطبؽ األحكاـ   731مضمكف المادة 

لبعضيـ البعض ىذا إف كاف تعرض  االعامة لمقسمة التي مقضي بعدـ جكاز المتقاسميف أف يتعرضك 

لـ يكـ مف ضمف  ؾ المتقاسـذا كاف قانكنيا، كأف  يككف الماؿ الذم آؿ إلى الشريإالمتقاسـ لآلخر ماديا أما 

مكاؿ الشائعة بؿ كاف مممكؾ ممكية خاصة لمشريؾ اآلخر، فالقسمة ال تنقؿ الحؽ إلى المتقاسـ بؿ تكشؼ األ

األنصبة ماديا، فبل يمتـز المالؾ لمعيف بالضماف، كلكف يجكز إبطاؿ القسمة لمغمط، أما الشريؾ المتقاسـ 

لو أف يطمب نقض القسمة لمغبف، أك يرجع عمى سائر الشركاء التي آلت إليو ممكية الغير بالغمط يجكز 

 .المتقاسميف بضماف االستحقاؽ بعد أف يرد العيف المممككة لمغير لصاحبيا

شريؾ المتقاسـ ال يضمف كيجب اف يككف التعرض الصادر مف الغير مستندا عمى سبب قانكنيا فال

ذم يدعيو عمى العيف التي آلت إلى الشريؾ التعرض المادم، يجب عمى الغير أف يرفع دعكل بالحؽ ال

 المتقاسـ.

 ثبوت حق الغير عمى الحصة المفرزة قبل القسمة: -2

                                                 
مقدمة لنيؿ دكتكراه دكلة ،  أطركحةمحمد زعمكش،  نظرية العيكب الخفية في الشريعة االسبلمية كالقانكف الكضعي،   - 1

 87، ص 2005م قسنطينة، سنة جامعة االخكة منتكر 
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يجب لضماف االستحقاؽ أف يككف سند الغير في الحصة المفرزة تـ قبؿ القسمة، كىذا ما أشار أليو 

لبعض ما قد يقع مف  بنصيا :" يضمف المتقاسمكف بعضيـ 731المشرع الجزائرم صراحة في بداية المادة 

تعرض أك استحقاؽ لسبب سابؽ عمى القسمة....."، كمف األمثمة أف تككف الحصة المفرزة التي كقعت في 

نصيب الشريؾ المتقاسـ كانت تحت حيازة أجنبي، ككانت حيازتو غير كافية الكتساب الممكية، ففي ىذه 

ىمؿ قطعتو أذا إلحيازة برفع دعكل ، أما الحالة تظؿ الممكية لمشريؾ المتقاسـ عمى أف يتدخؿ كيقطع ا

ف يرجع عمى الشركاء المتقاسميف ألف سند األجنبي  كاف بالتقادـ أ لوضية كاكتسبيا األجنبي فبل يحؽ ر األ

المكسب  كتحقؽ ىذا الخير بعد القسمة كليس قبميا، أما إذا اكتممت حيازة األجنبي لؤلرض كأكسبتو الحصة 

 يقـك حؽ الشريؾ المتقاسـ في الدفع بضماف االستحقاؽ في القسمة.ف األرض قبؿ إجراء القسمة 

 

 ثانيا : شروط الضمان المرتبطة بالشريك المتقاسم

يجب لقياـ الضماف في القسمة كذلؾ تكافر شركط في الشريؾ المتقاسـ الذم كقع لو تعرض أك 

كاء إذا  كاف تعرض الغير استحقاؽ، فبل يصكغ لمشريؾ أف يرفع دعكل تعرض أك استحقاؽ عمى سائر الشر 

يقضي شرط  كاستحقاقو تـ بسبب خطئو، كما يجب لقياـ الضماف ال يككف ىناؾ بينو كبيف سائر الشركاء 

 باإلعفاء مف الضماف.

 أن ال يرجع االستحقاق إلى خطأ الشريك المتقاسم  -1

الستحقاؽ نتيجة ف ال يككف األيحؽ لمشريؾ المتقاسـ الرجكع عمى الشركاء بضماف االستحقاؽ يجب 

خطئو، ففي المثاؿ السابؽ إذا كاف الغير حائزا لمحصة المفرزة حيازة غير كافية الكتساب الممكية كاكتسب 
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الشريؾ المتقاسـ الحصة التي حازىا الغير، كاف عمى الشريؾ المتقاسـ قطع الحيازة كفقا لنصكص القانكف 

خطار لو بحقو المفرز الذم يحكز الغير. ، ألف المتقاسـ مالؾ لمحصة، كالقسمة ىي إعبل1المدني  ـ كا 

ذا رفع عميو الغير دعكل استحقاؽ كتكلى كحده الدفاع في إ أيضاكيككف خطأ الشريؾ المتقاسـ 

ىمالو بالتمسؾ بيذا الدفع أخسره القضية، خاصة  ذا إالدعكل دكف أف يدخؿ سائر الشركاء في الدعكل،  كا 

 فتقاسـ عمى الحصة المفرزة التي كقعت  في نصيبو، فتدخميـ كاأحقية الشريؾ الم يثبتكاف لمشركاء ما 

بإمكانو أف يؤدم إلى رفض دعكل االستحقاؽ مف الغير، كىذا قياسا عمى ضماف االستحقاؽ في البيع، 

ككاف عميو أف يدخؿ سائر الشركاء  حقو أدل إلى خسارتو الدعكل فانتياج الشريؾ سبيؿ لكحده لمدفاع عف

 .2في الدعكل

غفؿ الدفع بالتقادـ المكسب إذا تممؾ الحصة المفرزة بالتقادـ أف الشريؾ المتقاسـ  مخطئا إذا كيكك  

فؿ الدفع ليتكلكا ىـ بأنفسيـ غكلـ يدخؿ الشركاء المتقاسميف، فكاف عميو إدخاليـ في الدعكل حتى كلك أ

 .3الستحقاؽالدفع بالتقادـ المكسب، كفي ىذا الفرض ال يحؽ لو الرجكع عمى الشركاء بضماف ا

 عدم وجود اتفاق يعفي المتقاسمين من الضمان -2

يجب ليتمسؾ الشريؾ المتقاسـ بضماف التعرض كاالستحقاؽ في القسـ اف ال يككف متفقا مسبقا مع 

إعفائيـ مف الضماف في حالة كقكع تعرض أك استحقاؽ مف الغير، كىذا ما نصتو المادة  الشركاء عمى

ة، فكجكد شرط في القسمة أك في اتفاؽ خاص بيف الشركاء يقضي بإعفاء مف القانكف المدني صراح 731

                                                 
 :" ينقطع التقادـ المكسب إذا تخمى الحائز عف حيازتو أك فقدىا كلك بفعؿ الغير.834ؽ.ـ.ج المادة - 1
 غير أف التقادـ ال ينقطع بفقد الحيازة،  إذا استردىا الحائز خبلؿ سنة أك رفع دعكل باستردادىا في ىذا الميعاد." 
 .420ص  حسف كيره، المرجع السابؽ، - 2
 .988عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 3
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المتقاسميف مف الضماف في القسمة يمنع الشريؾ مف الرجكع عمى سائر الشركاء  في حصتو المفرزة، غذا 

 كقع لو تعرض اك استحقاؽ.

ن جاز المشرع لؤلطراؼأكرجكعا إلى قكاعد الضماف في عقد البيع   قاصيا كحتى التدخؿ لزيادتيا كا 

، غير أف ىذا الحكـ يسقط إذا اخفى المتقاسمكف حقا اك 1إسقاطيا،  فأحكاـ الضماف ليست مف النظاـ العاـ

تصرفا عمى الشريؾ الذم آلت إليو الحصة المفرزة، كمثاؿ ذلؾ أف يككف عمى الحصة المفرزة حؽ ارتفاؽ 

ه الحالة  يسقط اتفاقيـ بإسقاط الضماف عمى اسقاط حؽ الضماف، في ىذ كاتفقكاكأخفى الشركاء ىذا الحؽ 

تعمدىـ إلخفاء الحؽ المقرر عمى  ف يتحمؿ الشريؾ المتقاسـ أإخفاء حؽ االرتفاؽ، عمى  األنيـ تعمدك 

  .2الحصة المفرزة قبؿ القسمة

مف القانكف المدني  السالفة الذكر، كالتي  884كىذا ما تضمنو المشرع الفرنسي في نص المادة  

الضماف أف ال يككف اتفاؽ بيف المتقاسميف يعفي مف الضماف سكاء في عقد القسمة أك في عقد أكجبت لقياـ 

 الحؽ.

نستخمص في ىذا الفرع أنو يجب تكفر مجمكعة مف الشركط  ليتمكف الشريؾ مف الدفع بالضماف  

ض ال مف ،  فمف الشركط ما ىك متعمؽ بالغير الذم تعرض لممتقاسـ فيجب اف يككف ىذا المتعر في القسمة

المتقاسميف، كيككف تعرضو في الحصة المفرزة قانكنيا فبل يضمف الشركاء التعرض المادم الصادر مف 

الغير، كيجب أف يككف ليذا األخير حؽ عمى الحصة المفرزة قبؿ القسمة ال بعدىا، فبل يضمف المتقاسمكف 

 لممتقاسـ  الحؽ الذم يرتب عمى الحصة المفرزة بعد القسمة.

                                                 
 :" كيككف باطبل كؿ شرط يسقط الضماف أك ينقصو، إذا تعمد البائع إخفاء حؽ الغير."3فقرة  377ؽ.ـ.ج المادة  - 1
 .978عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 2
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الضماف في القسمة  ما ىك مرتبط بالمتقاسـ بنفسو، فيجب أف ال يككف الحؽ الذم رتب كمف شركط 

عمى الحصة المفرزة نتيجة خطئو أك إىمالو لمحصة المفرزة، ففي ىذه الحالة ال يحؽ لممتقاسـ الرجكع عمى 

االعفاء  المتقاسميف بالضماف، كما ال يحؽ لو الرجكع عمييـ كما لك كاف ىناؾ اتفاؽ يقضي صراحة عمى

مف الضماف في القسمة قياسا عمى الضماف في عقد البيع، إال إذا أ ثبت المتقاسـ تكاطؤ المتقاسميف 

خفائيـ لحؽ الغير عمى الحصة المفرزة.  كا 

 

 

 

 الفرع الثاني: النتائج المترتبة عمى تحقق  الضمان 

المتقاسميف أف  كثبت حؽ الغير عمى الحصة المفرزة،  كجب عمى الشركاءإذا تحقؽ الضماف  

الشريؾ المتقاسـ عما لحو مف تعرض اك استحقاؽ في حصتو المفرزة ألنيـ ممزمكف بالضماف في  ايعكضك 

فاألثر الكحيد المقرر في القسمة  إذا كقع لمشريؾ تعرض ىك تعكيضو عمى الخسارة   قسمة الماؿ المشاع،

رم السالفة الذكر، كالتي سايرتيا في ذلؾ مف القانكف المدني الجزائ 731كىذا ما نستخمصو مف نص المادة 

التشريعات العربية، كحتى المشرع الفرنسي قرر التعكيض  كفقا لمبدأ الضماف في القسمة، عمى أف تككف 

 .1العبرة في تقكيـ الخسارة بكقت رفع اليد عمى الحصة التي آلت لممتقاسـ كميا أك جزئيا

                                                 
1  - Art C 885c.fr: "Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son 
émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de 
l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être 
également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables". 
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و مف ضرر، كلكف ليحؽ لمشريؾ المتقاسـ كيككف التعكيض حسب ما لحؽ الشريؾ المتعرض ل 

الضماف يجب أف تككف كضعيتو القانكنية تسمح لو بذلؾ بأف يككف مف الحاالت التي يجب فييا الضماف، 

 كما أف ىذا األخير يتخذ عدة صكر بحسب التعرض كاالستحقاؽ الذم كقع لمشريؾ المتقاسـ.

 أوال: الحاالت التي يجب فيها الضمان

متقاسـ الذم تعرض لو الغير أف يككف في كضعية قانكنية تسمح لو بالدفع بالضماف ليحؽ لمشريؾ ال

خمس  دلممتقاسـ، كيكج إلىفي القسمة لما لحقو مف تعرض كاستحقاؽ الذم ثبت حقو عمى الماؿ الذم 

 بالرجكع عمى المتقاسميف بضماف التعرض أك االستحقاؽ:  حاالت تسمح لممتقاسـ

طار المتقاسميف بدعكل االستحقاؽ التي رفعيا الغير عميو، كلـ يفمحك في إذا قاـ المتقاسـ بإخ -1

 دفع دعكل المتعرض، كحكـ  لمصمحة ىذا األخير.

إذا رفض المتقاسمكف الدخكؿ في الدعكل بعد إخطارىـ مف الشريؾ المتقاسـ بدعكل   -2

أك خطأه كحكـ لصالح االستحقاؽ، كلـ يتمكف الشركاء مف إ ثبات تدليس المتقاسـ الدائف بالضماف 

 المتعرض.

إذا أقهر المتقاسـ الدائف بالضماف بحؽ المتعرض أك تصالح معو، كلـ يثبت المتقاسمكف رغـ  -3

 إخطارىـ كرفضيـ الدخكؿ في الدعكل، أف المتعرض لـ يكف عمى حؽ في دعكاه.

رض، كلـ يثبت إذا لـ يخطر المتقاسـ  سائر المتقاسميف بدعكل االستحقاؽ، كحكـ لصالح المتع -4

 المتقاسمكف أف تدخميـ في الدعكل كاف يؤدم إلى رفضيا.

ر المتقاسـ بحؽ المتعرض كسممو حقو دكف رفع دعكل، كلـ يثبت المتقاسمكف حؽ قإذا أه  -5

 .1المتعرض في الحصة المفرزة
                                                 

 .980عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف المرجع السابؽ، ص  - 1
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 ثانيا: صور الضمان في القسمة

لحقو مف تعرض كاستحقاؽ،  كجب تعكيضو في حصتو عماإذا حكـ لصالح المتعرض  اك ثبت حقو 

كيختمؼ التعكيض حسب صكرة التعرض فقد يككف التعرض في الحصة المفرزة كميا كما قد يككف التعرض 

في جزء الحصة المفرزة، كما يعتبر تعرضا ما أداه المتقاسـ نقدا لممتعرض لتكقي استحقاؽ العيف المفرزة 

 كميا أك جزئيا.

 

 

 

 لمحصة المفرزة  االستحقاق الكميالتعويض عن   -1

يتـ التعكيض عف االستحقاؽ الكمي لمحصة المفرزة إذا استحؽ الغير الحصة المفرزة كميا، كفي ىذه 

الحالة ال تفسخ القسمة  مثمما رأينا في أحكاـ الغبف، كال تككف قابمة لئلبطاؿ كما لك تعمؽ األمر بعيكب 

رادة، بؿ يعكض الشريؾ المتقاسـ الذم كقع لو استحقاؽ في حصتو المفرزة كيشمؿ التعكيض قيمة العيف  اإلو

 كممحقاتيا.

مف القانكف المدني  731تقدر قيمة العيف كقت القسمة ال كقت بدأ الشيكع كىذا ما تطرقت إليو المادة 

الجزائرم صراحة في فقرتيا األكلى بنصيا:" يضمف المتقاسمكف بعضيـ لبعض ما قد يقع مف تعرض أك 

القسمة كيككف كؿ منيـ ممزما بنسبة حصتو أف يعكض المتقاسـ المتعرض لو استحقاؽ لسبب سابؽ عمى 

أك المنتزع حقو، عمى أف تككف العبرة في تقدير الشيء بقيمتو كقت القسمة. فإذا كاف أحد المتقاسميف 

 معسرا، كزع القدر الذم يمزمو عمى مستحؽ الضماف كجميع المتقاسميف غير المعسريف."
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بيف الشركاء المتقاسميف إذا استحؽ الغير كؿ الحصة الشائعة كقدر ثمنيا مثبل كطبقا لمبدأ التساكم 

دج ككاف الشركاء خمسة متساكيف في الحصص، رجع الشريؾ المتقاسـ عمى سائر الشركاء 3000000ب

دج، كيعكد عمى الشركاء بنفس 600000بقدر حصصيـ كيتحمؿ نصيبة في ىذه الحصة المفرزة المقدر ب

يف مدج، فإذا كاف مف بيف المتقاس2400000ساككف في الحصص كتقدر في مجمكعيا القدر ألنيـ مت

معسر إعسارا كميا، تحمؿ الشريؾ المتقاسـ مع الشركاء الثبلثة القدر الذم يمتـز بو المتقاسـ  فبعة الباقير األ

ـ، فيتحمؿ القيمة يتحمميا الشركاء األربعة بما فييـ الشريؾ المتقاسه دج، ىذ600000المعسر المقدر ب

، كيتحمؿ الشركاء الثبلثة نفس القيمة دج 150000المتقاسـ الذم كقع لو استحقاؽ في حصتو بقدر حصتو 

 دج.450000كالتي تقدر في مجمكعيا بينيـ 

كيتحمؿ المتقاسميف إضافة إلى مبمغ تعكيض الحصة التي استحقت استحقاقا كميا ممحقات العيف، 

انكنية، كالمصركفات النافعة التي أنفقيا المتقاسـ الذم كقع لو استحقاؽ، كالتي تشتمؿ عمى فكائد العيف الق

الذم  االستحقاؽفيجب عمى المتقاسميف اف يعكضكا المتقاسـ جميع الفكائد القانكنية التي لـ ينتفع بيا بسبب 

 ة، كما يبلحظ أفز التي أنفقيا في سبيؿ تحسيف الحصة المفر  األمكاؿصدر مف الغير كما يعكض عمى 

مشترم إضافة إلى قيمة ال البائع القسمة تختمؼ عف البيع  في مسألة الضماف،، ففي البيع مثبل يعكض

المبيع  الخسارة كما فاتو مف فاتو مف كسب، أما في القسمة فبل يعكض المتقاسـ  إضافة إلى حصتو 

 المفرزة إال عمى الخسارة، ألف المقسمة ال مضاربة فييا مثؿ البيع.

 ي عن االستحقاق الجزئي لمحصة المفرزةالتعويض ف -2

يككف االستحقاؽ جزئيا كما لك استحؽ الغير جزءا مف الحصة المفرزة التي آلت لمشريؾ المتقاسـ، 

كلـ  يكضح المشرع الجزائرم عمى غرار سائر التشريعات في مسألة االستحقاؽ الجزئي كما فعؿ في عقد 

 المتقاسـ عف حصتو المفرزة. البيع فقد اكتفى  بإلزاـ المتقاسميف بتعكيض
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كيتـ  تقدير قيمة الحصة المفرزة كقت القسمة، كيتحمؿ كؿ شريؾ حصتو في الخسارة التي لحقت  

المتقاسـ الذم كقع لو استحقاؽ جزئي في حصتو، كيعكض المتقاسمكف المتقاسـ ما لحقو مف خسارة، كال 

 .محؽ كال مضاربة فييا كالبيعيشمؿ التعكيض  عمى ما فاتو مف خسارة ألف القسمة كاشفة ل

 التعويض عن ما أداه المتقاسم لممتعرض: -3

يعكض الشركاء المتقاسمكف كؿ ما أداه المتقاسـ لممتعرض   في سبيؿ تكقي استحقاؽ العيف كميا أك 

جزئيا، كىذا الحكـ مستمد مف أحكاـ التعكيض لبلستحقاؽ في عقد البيع، فإذا أدل المشترم مبمغا لممتعرض 

قي استحقاؽ العيف كميا أك جزئيا، كاف لو أف يرجع عمى البائع بمبمغ الذم أداه إلى لممتعرض، فيقرر لتك 

القانكف نكعا كمف االسترداد لممشترم عف ما أداه لمبائع، ىذا الحكـ يرل جانب مف الفقو مف جكاز تطبيقو 

 كل االستحقاؽ.بمغ الذم يؤديو المتقاسـ في دعمفي القسمة في غياب نص يفصؿ في حكـ  ال

كتأدية مبمغ مف الماؿ لممتعرض يعد صمحا بيف المتقاسـ كالغير، أما ىذا المبمغ في مكاجية سائر  

،  كالمفترض في المبمغ الذم أداه الشركاء يعد استحقاقا يتحممكف بمكجبو تعكيض المتقاسـ كؿ حسب حصتو

اسـ الذم  يستنزؿ نصيبو في ىذا المبمغ المتقاسـ أنو يتحممو كؿ الشركاء كؿ بقدر حصتو بما فييـ المتق

بقدر حصتو، كال يمتـز الشركاء برد ما أداه  المتقاسـ لممتعرض إال إذا كاف مبمغ التعكيض لبلسترداد أهقؿ 

 مف المبمغ الذم كانكا سيدفعكنو بسبب ضماف االستحقاؽ، مع افتراض أف حؽ المتعرض ال يمكف دفعو.

ؽ عميو المتقاسـ مع المتعرض لتسييؿ انتفاع بالعيف المفرزة، فقد أيضا ما يتفكيشمؿ مبمغ التعكيض  

ال يككف االتفاؽ بيف المتقاسـ كالمتعرض مبمغا مف الماؿ، بؿ حؽ ارتفاؽ ينكره الغير المتعرض، فيتفؽ  

المتقاسـ مع المتعرض عمى ترتيب حؽ ارتفاؽ جديد مقابؿ لعقار المتعرض عمى العيف المفرزة عمى أف يقر 

ض بحؽ ارتفاؽ المتقاسـ عمى عقاره، ففي ىذه الحالة ال يخمص الشركاء مف الضماف باستعماؿ حؽ المتعر 

االسترداد إال إذا أدكا لممتقاسـ قيمة االرتفاؽ الجديد الذم أنشئ عمى العيف المفرزة كالفكائد القانكنية ليذه 
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ؿ نصيب المتقاسـ مستحؽ القيمة مف كقت إنشاء حؽ االرتفاؽ كمصاريؼ االتفاؽ، ك ذلؾ بعد استنزا

  .1الضماف  مف مبمغ التعكيض كذلؾ كفقا لمبدأ المساكاة بيف المتقاسميف

، إلى أنو إلى ثبت حؽ الغير في الحصة المفرزة التي آلت إلى األطركحةنخمص في ىذا الفرع مف 

لو استحقاؽ المتقاسـ كاف عمى المتقاسميف كؿ بحسب حصتو في الماؿ المشاع تعكيض المتقاسـ الذم كقع 

في حصتو، كيككف االستحقاؽ كميا إذا استحؽ الغير العيف المفرزة كميا، أما االستحقاؽ الجزئي يككف كما 

كيتحمؿ سائر الشركاء تعكيض المتقاسـ عف   ،لك كاف تعرض الغير كاستحقاقو في جزء مف العيف المفرزة

لمغير مبمغا لتكقي استحقاؽ الشريؾ  ضا في صكرة استرداد إذا أدليلحقو مف خسارة، كيككف التعكيض أ

 العيف كميا أك جزئيا.

يقـك المتقاسمكف بتعكيض المتقاسـ  ليس فقط إذا أدل مبمغا نقدا بؿ حتى ما يتفؽ عميو مع الغير 

كما لك رتب حؽ ارتفاؽ جديد عمى العيف المفرزة، مقابؿ إقرار الغير بارتفاؽ المتقاسـ عمى أرضو لتمكيف 

كؿ إلى حقو المفرز كاالستئثار بو، كفي التعكيض يتـ تنزيؿ حصة المتقاسـ  مف مبمغ المتقاسـ مف الكص

التعكيض، ألف ما لحقو مف خسارة يتحممو كؿ  المتقاسميف بما فييـ المتقاسـ الذم كقع لو استحقاؽ في 

 حقو المفرز، فيتـ تنزيؿ حصتو في التعكيض ليتحمؿ البقية المبمغ كؿ بحب حصتو.

مكف في مبمغ التعكيض حصة أحدىـ إذا كاف معسرا إعسارا كميا، كيحمكف محمو في يتحمؿ المتقاس

تعكيض المتقاسـ كؿ حسب حصتو،  كتنزؿ أيضا حصة المتقاسـ المتعرض لو مف المبمغ الذم لـ يستطع 

 المتقاسـ المعسر أداءه حسب سيمو.

 

 

                                                 
 .980عبد الرزاؽ السنيكرم، المجمد الثامف، المرجع السابؽ، ص  - 1
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ٚثٛش انًال انًشاع انؼذٚذ يٍ انًشاكم فٙ انحٛاج انؼًهٛح، فٕٓ حانح غٛش يشغٕب فٛٓا 

ذرشاتك فٛٓا سهطاخ انششكاء ػهٗ  انًال انًشاع تُٛٓى، ٔٚثمٗ انحم األيثم إلَٓاء ْزِ انًشاكم 

ٙ ٚثٛشْا يا ذحّٕٚ يٍ حم نهُضاػاخ ٔانًشاكم انرٔٔإصانح انشٕٛع انمسًح، َٔظشا ألًْٛح انمسًح 

انشٕٛع، َظى انًششع اندضائش٘ ػهٗ غشاس سائش انرششٚؼاخ انؼشتٛح ٔانفمّ االساليٙ ٔحرٗ 

انرششٚغ انفشَسٙ َظاو انمسًح، ٔفصهٓا ذفصٛم يحكًا آخزا تؼٍٛ االػرثاس كم االفرشاضاخ انرٙ 

 .لذ ذكرُف لسًح انًال انًشاع

ٔتؼذ تٛاٌ يخرهف األحكاو ، انًال انًشاع لسًححٕل يٕضٕع  ُايٍ خالل يا ذمذو يٍ تحث

أْى انُرائح  فٙ ْزا اإلطاس، َخهص إنٗ اندضائش٘ ٔانرششٚؼاخ األخشٖ انرٙ أٔسدْا انًششع

 فٙ يا ٚهٙ: نٛٓا نٛكٌٕ نهثحث ثًشذّ، ًٔٚكٍ إٚداصْاإانرٙ لذ اَرُٓٛا 

طهة لسًح انًال انًشاع حك لشسذّ كم انرششٚؼاخ انؼشتٛح ٔانرششٚغ انفشَسٙ  -1

اليٛح، ٔلشسِ انًششع اندضائش٘ نهششٚك نهخشٔج يٍ انشٕٛع يا نى ٔانششٚؼح اإلس

 ٕٚخذ َص أٔ اذفاق ٚحٕل دٌٔ طهثّ نهمسًح انُٓائٛح.

سسى انًششع اندضائش٘ ػهٗ غشاس سائش انرششٚؼاخ صٕسذٍٛ نهمسًح انُٓائٛح نهًال  -2

دأ فٛٓا انًشاع، انمسًح االذفالٛح ٔانرٙ ذرى تًٕافمح انششكاء، ٔانمسًح انمضائٛح انرٙ ٚه

 فٙ لسًح انًال انًشاع. ااخرهفٕانششكاء نهمضاء إرا 

انمسًح االذفالٛح ػمذ ذسش٘ ػهّٛ أحكاو انؼمٕد انؼايح يٍ سضا ٔيحم ٔسثة، ْٕٔ  -3

انشٕٛع تذل انرماضٙ ٔانًصاسٚف انمضائٛح ٔاالخشاءاخ  إلَٓاءانصٕسج األَدح 

 انرٙ ذثمم كاْم انًرماسًٍٛ. انًطٕنح انرٙ ذرخزْا انمسًح انمضائٛح ٔانرٙ ذكانٛف انضائذج

ذصشف انٕسثح فٙ ذشكح يٕسثٓى ْٕٔ ػهٗ لٛذ انحٛاج ظاْشج اَرششخ فٙ أَٜح  -4

خٛشج، يًا دفغ انًششع تانرذخم ٔيُغ  لسًح ذشكح يسرمثهٛح، تم ٔسذة حكًا خضائٛا األ

 نكم يٍ سٕند نّ َفسّ فٙ االسرالء ػهٗ انرشكح.
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اٌششٚؽ  فبء١اعزاٌمغّخ اٌمؼبئ١خ رزُ ثبٌٍغٛء إٌٝ اٌمؼبء، ٌٚشفغ دػٜٛ اٌمغّخ الثذ ِٓ  -5

 اٌّٛػٛػ١خ ٚاٌشى١ٍخ ٌشفغ اٌذػٜٛ اٌّمشسح فٟ لبْٔٛ االعشاءاد اٌّذ١ٔخ ٚاالداس٠خ.

رخزٍف أٚعٗ اٌطؼٓ اٌّمشسح فٟ اٌمغّخ إٌٙبئ١خ فّٕٙب ِب ٘ٛ ِمزظش ػٍٝ اٌششوبء دْٚ  -6

 ٜ إٌٝ وً ِٓ ٌٗ ِظٍؾخ.غ١شُ٘ ِٕٚٙب ِب ٠زؼذ

ٚاٌزذ١ٌظ ِزٝ رٛفشد اٌششٚؽ اٌمب١ٔٛٔخ، ٠ٚىْٛ  إلثطبيثب٠غٛص ٌٍششوبء اٌطؼٓ فٟ اٌمغّخ  -7

 .بعٛاص٠طبي اٌمغّخ ثإ

٠خزٍف ؽىُ اٌغجٓ فٟ اٌمغّخ ث١ٓ اٌزشش٠ؼبد اٌٛػؼ١خ، ففٟ اٌزشش٠غ اٌغضائشٞ ٚعبئش  -8

ٌٍشش٠ه فٟ اٌزشش٠غ  ٠غٛص ٌٍشش٠ه ٔمغ اٌمغّخ، ث١ّٕب ال ٠غٛصاٌزشش٠ؼبد اٌؼشث١خ اٌغجٓ 

 اٌفشٔغٟ ػذا ؽٍت رىٍّخ إٌظبة ٕٚ٘ب رظٙش ؽظبٔخ اٌمغّخ اٌزٟ لشس٘ب اٌّششع اٌفشٔغٟ.

اٌذفغ ثجطالْ اٌمغّخ ؽك ِمشس ٌىً ِٓ ٌٗ ِظٍؾخ ألٔٗ ِٓ إٌظبَ اٌؼبَ، ِزٝ رج١ٓ أْ أؽذ  -9

ّٕذ ػمبس اٌششوبء ػذ٠ُ األ١ٍ٘خ، أٚ أْ اٌّبي ِؾً اٌمغّخ غ١ش ِٛعٛد، أٚ اْ اٌمغّخ رؼ

 ٍِّٛن ػٍٝ اٌش١ٛع ٌُٚ رغزٛفٟ اٌشى١ٍخ اٌّطٍٛثخ.

لذ ٠طشأ ػٍٝ اٌمغّخ ِب ٠غ١ض ثطالٔٙب ِزٝ ظٙش شش٠ه  أٚ ِغزؾك فٟ اٌمغّخ ٌُ ٠ىٓ   -31

 فٟ اٌؾغجبْ ػٕذ الزغبَ اٌّبي اٌّشبع.

٠جمٝ اٌّزمبعّْٛ فٟ لغّخ اٌّٙب٠أح ششوبء فٟ اٌّبي اٌّشبع ٚغ١ش ِزمبع١ّٓ ٔٙبئ١ب ٌٍّبي  -33

ٌىْٛ اٌّٙب٠أح لغّخ ِِؤلزخ رٙذف ٌالٔزفبع ثبٌّبي اٌّشبع لجً إعشاء اٌمغّخ  أظش اٌّشبع،

 اٌمغّخ إٌٙبئ١خ اٌزٟ رٕٟٙ اٌش١ٛع.إٌٙبئ١خ، ػٍٝ خالف 

ثزٛص٠غ اٌّبي ِؤلزب ػٍٝ اٌششوبء  خاٌّٙب٠أح  فٟ اٌّبي اٌّشبع طٕفبْ، ِٙب٠أح ِىب١ٔ -31

١ٔخ ثبخزظبص وً شش٠ه ثىً ح صِب٠أألعضاء ِؼ١ٕخ ؽغت ؽظظُٙ ٌالٔزفبع ثٙب، ِٚٙب

 اٌّبي اٌّشبع ٌّذح ِؼ١ٕخ ػٍٝ عج١ً االٔزفبع.

٠زذاٚي اٌششوبء ػٍٝ االٔزفبع ثبٌّبي اٌّشبع ث١ٓ  ْأ ح رمزؼٟأاٌّٙب٠أح اٌضِب١ٔخ ِٙب٠  -31

اٌششوبء وً ؽغت ؽظزٗ، ٚ٘زا إٌٛع ٠خٍك اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشبوً فٟ اؽزغبة اٌٛلذ ثبٌٕظش 

خشٜ ِٓ ٌٗ اٌؾك فٟ األ٠ٌٛٚخ فٟ اٌّٙب٠أح، ِّب دفغ ٌؾظخ وً شش٠ه ِٓ عٙخ، ِٚٓ عٙخ أ
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ث١غ ٚاٌّششع اٌفشٔغٟ ثزمش٠ش رظف١خ ؽك االٔزفبع ثبٌّبي اٌّشبع ثّؼضي ػٓ ٍِى١خ اٌشلجخ، 

 ؽك االٔزفبع ثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ، ٚثمبء ٍِى١خ اٌشلجخ ٌٍششوبء.

س ِغ لغّخ ح ِب ٌُ رزؼبسع أؽىبَ ػمذ اال٠غبأرطجك أؽىبَ ػمذ اال٠غبس ػٍٝ لغّخ اٌّٙب٠ -31

 ٚاٌّذح ٚشىً لغّخ إٌّبفغ. دٚاالٌزضاِباٌّٙب٠أح، ٚرٌه ِٓ ؽ١ش اٌؾمٛق 

ح وؾً ِؤلذ ٌالٔزفبع ثبٌّبي اٌّشبع إٌٝ ؽ١ٓ إعشاء أأعبصد وً اٌزشش٠ؼبد لغّخ اٌّٙب٠ -35

اٌمغّخ إٌٙبئ١خ، ٚفٟ ِمذِخ اٌزشش٠ؼبد اٌشش٠ؼخ االعال١ِخ اٌزٟ وبٔذ اٌغجبلخ فٟ رٕظ١ُ لغّخ 

 أح.٠اٌّٙب

خ اٌّبي اٌّشبع فٟ اٌزشش٠غ اٌغضائشٞ ٚاٌزشش٠ؼبد اٌؼشث١خ رزخز طٛسربْ، فزىْٛ لغّ -36

 ػ١ٕ١خ ثبلزغبَ اٌّبي اٌّشبع ػ١ٕب أٚ ثزظف١زٗ لؼبئ١ب ثج١ؼٗ ثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ.

ثزى٠ٛٓ اٌؾظض ٠ٚزُ االػزّبد ػٍٝ أطغش  ِٕٙب لغّخ اٌّبيٌٍمغّخ اٌؼ١ٕ١خ ػذح طٛس،  -37

خ ػٍٝ ٘زٖ اٌؾظض وً شش٠ه ؽغت عّٙٗ فٟ ُ اٌّبي ِٚٓ رُ إعشاء اٌمشػ١عُٙ ٌزمغ

اٌش١ٛع، وّب لذ رزخز اٌمغّخ طٛسح اٌزغ١ٕت ٚاٌزٟ طٕفٙب اٌفمٗ االعالِٟ  ثمغّخ اٌغّغ أ٠ٓ 

رغّغ فٟ ػ١ٓ ِؼ١ٕخ ؽظخ اٌششن فٟ وً اٌّبي اٌّشبع ِمبثً رٕبصٌٗ ػٍٝ ؽمٗ فٟ عبئش 

 األػ١بْ.

وبِال ػ١ٕب، ٠ٚغت أْ ٠ىْٛ  لغّخ اٌّؼذي ِجٍغ ِبٌٟ ٠ؼطٝ ٌٍشش٠ه اٌزٞ ٌُ ٠غزٛف ؽمٗ -38

 اٌّؼذي ٠غطٟ ِب ٔمض ػٓ ٔظ١جٗ فٟ اٌّبي اٌّشبع.

خبطخ ٌٍمغّخ رؾذ ػٕٛاْ اٌزخظ١ظبد اٌزفؼ١ٍ١خ، ٚرٌه  بلشس اٌّششع اٌفشٔغٟ أؽىبِ -39

خ، ٚرٌه ألشخبص ؽذدُ٘ ػٍٝ عج١ً اٌؾظش ٚػّٓ ؽبالد ؽذد٘ب، ٠ىْٛ ١فٟ اٌمغّخ اٌؼ١ٕ

ُ ثبٌزاد السرجبؽُٙ ثٗ ٌّظٍؾخ ِمشسح ٚفمب ٌُٙ ؽك األ٠ٌٛٚخ فٟ رخظ١ض ِبي ِؼ١ٓ ٌٙ

ف١ؾك ٌضٚط اٌّزٛفٝ أٚ اٌٛسصخ اٌّزمبع١ّٓ ؽٍت رخظ١ض ِبي ِؼ١ٓ ثبأل٠ٌٛٚخ أٚ ٌششٚؽ ِؼ١ٕخ، 

ْ رزٛافش فٟ أاٌزفؼ١ً ػٍٝ اْ ٠مغ فٟ ٔظ١جٗ ٌٚٛ وبٔذ  اٌمغّخ ثّؼذي إرا الزؼذ اٌؼشٚسح،  ػٍٝ 

فالؽ١خ  رغبس٠خ  طٕبػ١خ أٚ ؽشف١خ أٚ أػّبي  ؤعغخثّ ؽبٌت ٘زا االِز١بص ششٚؽ ِؼ١ٕخ، إرا رؼٍك األِش

 .ؽشح، إرا رٛفشد اٌششٚؽ
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عب٠ش اٌزشش٠غ اٌٍجٕبٟٔ اٌّششع اٌفشٔغٟ ثزمش٠ش ثؼغ األِٛاي ٌفئخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌششوبء  -11

 اٌّزمبع١ّٓ فٟ اٌؼمبساد اٌٍّّٛوخ ػٍٝ اٌش١ٛع إرا وبٔذ ِغبٚسح ٌؼمبسارُٙ اٌخبطخ.

لغّخ لؼبئ١خ، ٠زُ ثّٛعجٙب ث١غ اٌّبي اٌّشبع  ّؼبطشحٌلغّخ اٌزظف١خ ٚفمب ٌٍزشش٠ؼبد ا -13

ٓ ث١ٓ اٌششوبء، ٚرغزؼ١ٓ فٟ لشاس٘ب ثزظف١خ اٌّبي اٌّشبع ثذي ثبٌّضاد اٌؼٕٟ ٚالزغبَ اٌضّ

الزغبِٗ ػ١ٕب ثبٌخجشح اٌف١ٕخ اٌزٟ رمَٛ ٚرؾذد أظجخ اٌششوبء، ٚرمشس ِب إرا وبْ اٌّبي اٌّشبع 

 ٠مجً اٌمغّخ ػ١ٕب أٚ ٠غزٛعت رظف١زٗ.

لغّخ اٌزظف١خ لغّخ إعشائ١خ ٌزّبِٙب الثذ ِٓ اٌّشٚس ثؼذح إعشاءاد سعّٙب اٌّششع،  -11

 اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ ٚرخٍف إعشاء ٚاؽذ ِٕٙب ٠زشرت ػ١ٍٗ ثطالْ إعشاءاد اٌج١غ ثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ 

 ثطالْ اٌمغّخ.

ل١ذ اٌّششع اٌغضائشٞ لغّخ اٌّبي اٌّشبع ثم١ٛد ِؤلزخ رٕمؼٟ ثضٚاي اٌّذح اٌّؾذدح،  -11

ٔٙبئ١خ ال رضٚي ثّٛس اٌضِٓ ٚال رزُ اٌمغّخ إال ثبرجبع إعشاءارٙب، ٚرٌه ٌؼجؾ أؽىبَ  ٚل١ٛد

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ. ِٓ اٌزغبٚصاد اٌزٟ رزخًٍ اٌمغّخ فٟ لغّخ اٌّبي اٌّشبع 

ٟٚ٘ ل١ذ ِؤلذ إلعشاء لغّخ اٌّبي  ،ٍِى١خ األعشح طٛسح خبطخ ٌٍجمبء فٟ اٌش١ٛع -11

اٌمشاثخ ؽذد٘ب اٌّششع فٟ ؽ ٚٝ اٌششوبء ششِزٝ اعزٛف اٌّشبع، رٕؼمذ ٘زٖ اٌٍّى١خ

 .ٚاٌّظٍؾخ ٚاٌشى١ٍخ ٚػذَ رغبٚص ِذح اٌخّظ عٕٛاد

فٟ اٌش١ٛع  ػٍٝ اٌجمبء ِٓ اٌششوبء فٟ اٌّبي اٌّشبع االرفبق ٠غٛص ٌغ١ش أػؼبء األعشح -15

 ٚ فٟ ؽذٚد ِذح خّظ عٕٛاد. ثشػٝ أػؼبء األعشح

فٟ اٌجمبء فٟ  األعبٔت رفبق اٌششوبءال١ذ ح ػٓ عشٌّزؼٍك ثٍّى١خ األا٠خزٍف اٌم١ذ اٌّؤلذ  -16

اٌش١ٛع فٟ وْٛ األٚي ال ٠غ١ض ٌٍغ١ش ٌٍذخٛي فٟ اٌش١ٛع  ٌٚٛ أطجؼ ٘زا اٌغ١ش ِبٌىب ٌؾظخ 

الْ رظشف اٌشش٠ه فٟ ٍِى١خ اٌغشح  شبئؼخ ثّمزؼٝ ػمذ ث١غ طبدس ِٓ ؽشف اٌششوبء،

فٟ اٌش١ٛع إرا  ْ ٠ذخًأفٟ اٌم١ذ اٌضبٟٔ فٟ ؽ١ٓ ٠غٛص ٌٍغ١ش  ِٛلٛف ػٍٝ إعبصح اٌششوبء،

 اشزشٜ ؽظخ ِٓ اٌّبي اٌّشبع.

اٌش١ٛع اإلعجبسٞ طٕف ِٓ اٌش١ٛع ٚ٘ٛ ِٓ اٌم١ٛد إٌٙبئ١خ اٌّٛػٛػ١خ ٌمغّخ اٌّبي  -17

 .اٌّشبع ِٓ طٛسٖ األعضاء اٌّشزشوخ فٟ اٌؼمبساد اٌّج١ٕخ ٚأساػٟ اٌؼشػ
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 سخظخ اٌزغضئخ ٌٍؼمبساد ٚشٙبدح اٌزمغ١ُ ٌٍؼمبساد اٌّج١ٕخ، ٚسخظخ رمغُ األساػٟ -18

اٌفالؽ١خ ِٓ اٌم١ٛد اإلعشائ١خ إٌٙبئ١خ ٔؼّٙب اٌّششع اٌغضائشٞ فٟ  ٔظٛص خبطخ ٌؼجؾ 

 طٛس خبطخ ِٓ لغّخ اٌّبي اٌّشبع.

 جّٛعتف، فٟ اإلفشاص ٚاٌؼّبْ زّضًر آصبس  ِّٙخ٠زشرت ػٍٝ لغّخ اٌّبي اٌّشبع  -19

 خ ٌؾمٛقؽّب٠فٙٛ  اٌؼّبْ أِب خ شبئؼخ إٌٝ ٍِى١خ خبطخ، اٌٍّى١خ ِٓ ٍِى١ اإلفشاص رزؾٛي

 ِٓ وً رؼشع أٚ اعزؾمبق ػٍٝ اٌؾظض اٌّفشصح اٌزٟ آٌذ إ١ٌُٙ. اٌّزمبع١ّٓ

زؾذد اٌؾظخ فُٙ ِٓ ٠مٛي ثبألصش اٌىبشف ٌٍمغّخ، ٕشاص فّفاٌفمٗ فٟ رى١١ف اإل اخزٍف -11

ْ اٌزطج١ك اٌؾم١مٟ ٌٙزا اٌّجذأ أػ١ٕب ثؼذِب وبٔذ عّٙب فٟ ِغّٛع األِٛاي اٌشبئؼخ، غ١ش 

ؾمٛق اٌّشرجخ ػٍٝ اٌؾظخ اٌّفشصح اٌزٟ ٚلؼذ فٟ ٔظ١جٗ ٚإْ وبٔذ ٠غؼً اٌّزمبعُ ٠زؾًّ اٌ

شاص فٟ اٌمغّخ، أِب ف٠زؾفع ػٍٝ ٘زا اٌزى١١ف ٌإل ِٓ اٌفمٗ ِب عؼً اٌجؼغ ،ال رّذ ٌٗ ثظٍخ

اٌشأٞ اٌضبٟٔ ِٓ اٌفمٗ ف١مٛي ثبألصش إٌبلً ٌٍمغّخ فٍّى١خ اٌّزمبعُ أزمٍذ ثّمزؼٝ اٌمغّخ ِٓ 

ٓ ِؼ١ٕخ ثبٌزاد، ٠ٚزشرت ػٍٝ ٘زا اٌّجذأ رغبً٘ وً اٌزظشفبد وً األِٛاي اٌشبئؼخ إٌٝ ػ١

ش ػٍٝ اٌغ١ش اٌّزظشف ٌٗ ألصشِذ خالي اٌش١ٛع، ٌٚخطٛسح ٘زا اٌزى١١ف ِٓ ؽ١ش اثاٌزٟ أ

  .ضفٟ إفشاص اٌؾظ عبٔت ِٓ اٌفمٗ ٖاعزجؼذٕبء اٌش١ٛع صأ  

األصش  رجٕٝ اٌّششع اٌغضائشٞ ػٍٝ غشاس اٌزشش٠ؼبد اٌؼشث١خ ٚاٌزشش٠غ اٌفشٔغٟ ِجذأ -13

اٌىبشف ٚاٌشعؼٟ ٌٍمغّخ، ٚأخز ثبٌّجذأ اٌّغبصٞ ٌأل صش اٌىبشف فزٕىشف اٌؾظض اٌّغشدح 

ٚرزؾٛي إٌٝ أعضاء ِفشصح، ٚفٟ ِمبثً رٌه ٠ؼزشف اٌّششع ثظؾخ اٌزظشفبد اٌزٟ طذسد 

صٕبء ؽبٌخ اٌش١ٛع، ٠ٚؼزجش اٌّزمبعُ ثّٛعت األ صش اٌشعؼٟ ِبٌىب ٌٍؾظخ أِٓ اٌششوبء 

 ٌش١ٛع.اٌّفشصح ِٕذ ثذأ ا

صش اٌشعؼٟ فٟ بشف ٌٍمغّخ دْٚ األصش اٌىب فؼٍٗ اٌّششع األسدٟٔ ثأخزٖ ثبألؽغٓ ِ  -11

لغّخ اٌّبي اٌّشبع، ٚرٌه ؽّب٠خ ِٕٗ ٌٍؾمٛق اٌّشرجخ ػٍٝ اٌّبي ِؾً اٌمغّخ أصٕبء ؽبٌخ 

اٌش١ٛع، ٚ٘زا ِب رٙذف إ١ٌٗ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ، وْٛ ِؼظُ أؽىبَ اٌزشش٠غ األسدٟٔ ِغزّذح 

 اإلعال١ِخ. ِٓ اٌشش٠ؼخ
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أٌضَ اٌّششع اٌغضائشٞ اٌّزمبع١ّٓ ثبٌؼّبْ فٟ اٌمغّخ ٌّب لذ ٠زشرت ػٕٙب ِٓ رؼشع  -11

أٚ اعزؾمبق، أٚ ػ١ٛة ثبٌؾظخ اٌّفشصح، ٠ٚىْٛٔٛ ػب١ِٕٓ وً ؽغت ؽظزٗ ٌّب لذ 

 ٠زؼشع ٌٗ أؽذ اٌّزمبع١ّٓ ِٓ اعزؾمبق فٟ ؽظزٗ.

زٗ اٌّفشصح ٔز١غخ ٠غمؾ ؽك اٌّزمبعُ فٟ اٌؼّبْ إرا وبْ ؽك اٌغ١ش صجذ ػٍٝ ؽظ -11

ذ الؽك ٚفمب ٌّجذأ اٌؼمذ شش٠ؼخ مخطئٗ، أٚ ٌزٕبصٌٗ ػٍٝ ؽك اٌؼّبْ فٟ ػمذ اٌمغّخ أٚ ثؼ

 اٌّزؼبلذ٠ٓ.

ٔٗ أخطش اٌّزمبع١ّٓ إرا أصجذ أْ ٠ذفغ ثبٌؼّبْ، أ٠غٛص ٌٍّزمبعُ اٌزٞ ٚلغ ٌٗ اعزؾمبق  -15

 ٌُٚ ٠زذخٍٛا فٟ اٌذػٜٛ أٚ ٌُ ٠ذفؼٛا اٌزؼشع ػٍٝ اٌّزمبعُ.

مغّخ إرا رؾمك اٌؼّبْ ٚصجذ ٌٍّزمبعُ، ثً ٠ؼٛع ػٓ ِب ٌؾمٗ ِٓ خغبسح ال رٕمغ اٌ -16

 ، ٚرمذس اٌخغبسح ثم١ّخ اٌؼ١ٓ اٌّفشصح ٚلذ ٔضع ا١ٌذ ١ٌٚظ ثٛلذ اٌمغّخ.فٟ ؽظزٗ اٌّفشصح

اعزٕبدا ٌّب عجك ِٓ ٔزبئظ فٟ ٘زا اٌجؾش ٔمٛي أْ اٌّششع اٌغضائشٞ  ٚفك فٟ رٕظ١ُ  

ٛس اٌمغّخ ٚؽذد ششٚؽٙب ٚإعشاءارٙب ٚآصبس٘ب ػٍٝ أؽىبَ لغّخ اٌّبي اٌّشبع، ٚرطشق ٌظ

رٛط١بد ٔأًِ أْ  اللزشاػاٌّزمبع١ّٓ ٚػٍٝ اٌغ١ش، غ١ش أْ ٘زا اٌزٕظ١ُ رؼزش٠ٗ ٔمبئض دفؼزٕب 

 ٠أخز٘ب اٌّششع ثؼ١ٓ االػزجبس ِٓ خالي اٌزؼذ٠الد اٌالؽمخ ٚٔٛعض٘ب فٟ ِب ٠ٍٟ:  

  ٚلغّزٗ خبطخ   ػبِخاٌّشبع  ػشٚسح رؼذ٠ً إٌظٛص اٌمب١ٔٛٔخ اٌّزؼٍمخ ثأؽىبَ اٌّبي

، خبطخ فٟ اٌمغّخ االرفبل١خ ٚاٌزٟ ٌغذ وً اٌضغشاد ٚرٛف١ش ؽّب٠خ ٌٍّزمبع١ّٓ فٟ اٌّبي اٌّشبع

 رشٙذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزغبٚصاد أصجذ ٚعٛد٘ب اٌٛالغ اٌؼٍّٟ.

   رظؾ١ؼ األخطبء فٟ ط١بغخ  ٔظٛص اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٚرؾم١ك اٌزٕبغُ ث١ٓ إٌض ثبٌٍغخ

 بٌٍغخ اٌفشٔغ١خ.اٌؼشث١خ ٚإٌض ث

   ؽّب٠خ اٌفئبد اٌؼؼ١فخ فٟ لغّخ اٌّبي اٌّشبع  ٚاٌزٟ رغزٛعت رذخً اٌّششع ثٕظٛص

ٔظٛص  طش٠ؾخ، ٚػشٚسح اٌزذخً ٌّؼبٌغخ اٌزٕبلض اٌّٛعٛد ث١ٓ ٔظٛص اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ٚ

 اٌّزؼٍمخ ثمغّخ اٌّبي اٌّشبع. لبْٔٛ األعشح

  خٍض ِٓ ؽبٌخ اٌش١ٛع اٌّؼمذح رٗ ٌٍزٚاٌزم١ًٍ ِٓ ؽبال طٛس اٌش١ٛع اإلعجبسٞ ؽظش

 ٚغ١ش اٌّشغٛة ف١ٙب.
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    رٕظ١ُ أؽىبَ خبطخ ثج١غ إٌّمٛي اٌٍّّٛن ػٍٝ اٌش١ٛع ثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ، فبٌّششع

غ١ش أْ ٘زا ال ٠ّٕغ ِٓ  ،اٌغضائشٞ سوض فٟ لغّخ اٌزظف١خ ػٍٝ اٌؼمبس ٔظشا ٌم١ّزٗ اٌّبد٠خ

ثؼغ  ف١ٗ ٟ صِٓ أطجؾذرٕظ١ُ أؽىبَ رظف١خ إٌّمٛي اٌٍّّٛن ػٍٝ اٌش١ٛع، خبطخ ف

 إٌّمٛالد رٕبفظ اٌؼمبساد ِٓ ؽ١ش اٌم١ّخ اٌّبد٠خ.  

سغُ اٌزؼذ٠الد اٌّزالؽمخ  رؼزش٠ٙب   اٌّبي اٌّشبعلغّخ ٔخٍض إٌٝ اٌمٛي إٌٝ أْ أؽىبَ 

ٚوزٌه ِٓ ؽ١ش اٌؼّبٔبد اٌّمشسح ٌٍششوبء اٌّزمبع١ّٓ فٟ  ِٓ ؽ١ش اٌظ١بغخ اٌمب١ٔٛٔخ، صغشاد

رؼٍك ِٕٙب ثبٌؼمبس ٚثبٌٕظش إٌٝ اٌّجبدئ اٌزٟ أٔشأ٘ب اٌمؼبء ِٕز خبطخ ِب  اٌّبي اٌّشبع،

اعزؾذاس اٌمغُ اٌؼمبسٞ ٚوزا اٌغشفخ اٌؼمبس٠خ فٟ اٌغٙبد اٌمؼبئ١خ، ٌزا ٕٔبشذ اٌّششع ِٓ خالي 

 ثمغّخ اٌّبياٌزؼذ٠الد اٌالؽمخ أْ ٠غزٕذ إٌٝ اٌّمشساد اٌمؼبئ١خ ٌزؼذ٠ً ِخزٍف األؽىبَ اٌّزؼٍمخ 

اٌششوبء ِٓ اٌزغبٚصاد  زؾذاس لٛاػذ أخشٜ رٛفش اٌؾّب٠خ اٌمب١ٔٛٔخ ٌؾمٛقاٌّشبع  ٚرٌه ثبع

ؽك ِىشط  اٌزٟ لذ رؼزشٞ اٌمغّخ ٚاٌزٟ أصجذ ٚعٛد٘ب اٌٛالغ اٌؼٍّٟ، ثبػزجبس أْ ؽك اٌفشد

خشٜ رىجؼ ِٓ عّبػ ؽش٠بد األفشاد ثّب ٠ؾمك اٌزٛاصْ ث١ٓ أِٚٓ عٙخ  ،دعزٛس٠ب ِٓ عٙخ

ٚ٘ٛ ٘ذف اٌّششع الع١ّب فٟ  ظً اٌزؾٛالد االلزظبد٠خ  اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ٚاٌّظٍؾخ اٌخبطخ

 اٌشإ٘خ.
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صادرقائمة الم  

 

 أوال: قائمة المصادر بالمغة العربية
  ،2013القرآن الكريم،  برواية ورش ، دار الفجر االسالمي  لمنشر، الطبعة الرابعة. 

 
 النصوص التشريعية وفقا لمتسمسل التاريخي: -1
  المتضمن قانون اإلجراءات  1966جويمية  08مؤرخ في  154- 66األمر رقم

 .1966جويمية 09مؤرخة في  47عدد المدنية، جريدة رسمية 
  سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام 20المؤرخ في  58-75األمر رقم

 05-07المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم إلى غاية القانون رقم  1975
 .78عدد ، 1975ديسمبر 30مؤرخة في  جريدة رسمية 2007ماي  13المؤرخ في 

  تأسيسالمتضمن اعداد المسح العام و  12/11/1975ي مؤرخ ف 75/74األمر رقم 
 .1975نوفمبر  18مؤرخة في  92جريدة رسمية عدد  السجل العقاري

  المتضمن قانون التسجيل 1976ديسمبر  09المؤرخ في   105-76األمر رقم ،
 .المعدل

  جريدة رسمية المتعمق بالتييئة والتعمير،  01/12/1990المؤرخ في  29-90القانون
 05-04، المعدل والمتمم بموجب القانون رق1990/ 02/12صادرة بتاريخ  52 عدد

، صارة 51عدد  جريدة رسمية، المتعمق بالتييئة والتعمير،  2004اوت 14المؤرخ في 
 .15/08/2004في 

  المحدد لكيفيات تحضير  1991ماي  28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي
ورخصة البناء وشيادة المطابقة ادة التقسيم وشي شيادة التعمير ورخصة التجزئة 

معدل  1991ماي  31، صادرة في 26جريدة رسمية عدد  ورخصة اليدم وتسميميا.
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 01جريدة رسمية عدد 07/01/2006مؤرخ في  06/03ومتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
والمعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  08/01/2006صادرو بتاريخ 

الصادرة في  55جريدة رسمية عدد  22/09/2009رخ في مؤ  09/307
27/09/2009. 

  الذي يحدد شروط 1995أكتوبر  10المؤرخ في  310-95المرسوم التنفيذي ،
، جريدة التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياتو، كما يحدد حقوقيم وواجباتيم

 .1995أكتوبر  15صادرة بتاريخ  60رسمية رقم 
  المتضمن تنظيم مينة المحضر 2006/ 20/02المؤرخ في  03-06القانون رقم ،

 .08/03/2006مؤرخة في  14،  جريدة رسمية عدد القضائي
  جريدة  المتضمن تنظيم مينة الموثق 20/02/2006المؤرخ في  06/02القانون رقم

   .08/03/2006مؤرخة في  14رسمية عدد 
    نون اإلجراءات المدنية المتضمن قا 2008ر فبراي 28المؤرخ في  09-08قانون

 .21، عدد رقم 2008أفريل  23واالدارية، جريدة رسمية مؤرخة في 
  تمام  20/07/2008المؤرخ في  08/15القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 

 .03/08/2008،  صادرة بتاريخ 44جريدة رسمية عدد إنجازىا
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 المراجع حسب التسمسل األبجدي -2
 المراجع العامة: - أ

 ،الحقوق العينية األصمية في القانون المدني الميبي، الطبعة األولى  ابراىيم أبو النجا
 .1997دار الجامعة الجديدة لمنشر لسنة 

  إبراىيم محمد خيثر، حقوق الورثة في ميزان الشرع والعقل، دار ىومة لمنشر، الطبعة
 2014الثانية لسنة 

 لقانون الجزائي الخاص، الجزء األول، دار ىومة لمنشر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في ا
 .2008طبعة 

  1982أحمد إبراىيم بك، االلتزامات في الشرع االسالمي، دار األنصار لمنشر سنة 
  أحمد بن أحمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري في المغرب تونس والجزائر،  المطبعة

 2009لسنة  والوراقة الوطنية لمنشر مراكش، الطبعة الثالثة
  أحمد  زايد رجب البشبيشي، احكام القسمة القضائية وآثارىا في القانون المدني، دراسة

مقارنة بين القانون الوضعي والفقو اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة 
2015 

  ،أحمد فراج حسين، نظام اإلرث في التشريع االسالمي،  دار الجامعة الجديدية لمنشر
 2003طبعة 

  2006أحمد قبيعة راتب ، المعجم العربي المتقن، دار الراتب الجامعية طبعة. 
  ،أحمد  محمد عمي داود، أحكام العقد في الفقو اإلسالمي والقانون المدني، الجزء الثاني

 .2011دار الثقافة لمنشر طبعة
  أعمر يحياوي، اإلجراءات القانونية ما بعد تصفية التركات، التصريح بالتركات

 2015واستصدار الشيادة التوثيقية، دار األمل لمطباعة والنشر والتوزيع طبعة 
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  ،جراءات شير الممكية العقارية، دار الفكر الجامعي لمنشر أمير خالد عدلي ، أحكام وا 
 .2013طبعة 

  2013الطاىر بريك ، المركز القانوني لممحافظ العقاري، دار اليدى لمنشر، طبعة. 
 2014، قانون العمران الجزائري، دار ىومة لمنشر طبعة  وليأولد رابح صافية إقم. 
 سرة دراسة مقارنة، دار الحامد لمنشر والتوزيع بسام مجيد سميمان العباجي، ممكية األ

 2009طبعة 
  بن رقية بن يوسف، شرح قانون المستثمرات الفالحية، الديوان الوطني  لألشغال

 2001التربوية لمطبع، طبعة 
 -  1999فرج، الحقوق العينية األصمية، الدار الجامعية لمنشر   لسنة توفيق حسن 
  تيسير عبد اهلل المكيد العشاف، السجل العقاري، دراسة قانونية مقارنة، منشورات

 2009الحمبي الحقوقية،  الطبعة األولى لسنة 
  2010جمول محمد عدة ، تاريخ اإلسالم العام، منشورات األلفية الثالثة، طبعة. 
 الدين محمد أبى الفضل بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجمد السادس،  جمال

 دار صادر لمنشر،  دون تاريخ نشر
  جمال الدين محمد أبى الفضل بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجمد االسابع، دار

 صادر لمنشر،  دون تاريخ نشر
  العرب، المجمد الثالث جمال الدين محمد أبى الفضل بن مكرم ابن منظور، لسان

 عشر، دار صادر لمنشر،  دون تاريخ نشر
  جمال كامل رمضان ، الحقوق وااللتزامات في عقد البيع، المشكالت

 2012العممية في نقل الممكية، درا الكتاب الحديث لمنشر، طبعة 
  ،جمال سايس االجتياد الجزائري في القضاء العقاري، منشورات كميك، الجزء األول

 2013الثانية لسنة  الطبعة
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  حسين عطا حسين سالم،  نظرية الغمط في القانون والشريعة االسالمية، دار الحداثة
 1986لمنشر، الطبعة األولى، لسنة 

  حسين فريحة ، المبادئ األساسية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، الطبعة
 2013الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية لمنشر، طبعة 

  حسن كيره، الحقوق العينية األصمية،   منشأة المعارف لمنشر، الطبعة األولى لسنة
1958 

  حسين محمد ، نظرية بطالن العقد في الفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة بالقانون
 .1988الوضعي، المؤسسة الوطنية لمكتاب، طبعة 

 الجزائري، قصر  خالد رمول ، المحافظة العقارية كآلية  لمحفظ العقاري في التشريع
 2001الكتاب لمنشر، طبعة 

  رمضان أبو السعود، الوجيز في الحقوق العينية األصمية، دار المطبوعات الجامعية
 2003لمنشر طبعة 

 -  ،زىدي يكن، شرح مفصل جديد لقانون الممكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
 لدون مكان وتاريخ نشر الطبعة الثالثة، الجزء األو 

  ،جراءات الطعن في األحكام والقرارات القضائية سعد عبد العزيز، طرق وا 
 2008دار ىومة لمنشر، طبعة 

  سماعين شامة، النظام القانوني الجزائري لمتوجيو العقاري، دار ىومة لمنشر، طبعة
2004 

 حسن عمي السيد، أحكام إنقاص العقد الباطل، مكتبة زىراء الشرق لمنشر، دون  عادل
 .تاريخ نشر

  ،عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة لمنشر
 .2009طبعة 
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  ،عبد الحميد الشواربي، أحكام الشفعة والقسمة، في ضوء الفقو والقضاء
 اريخ نشرمنشأة المعارف لمنشر دون ت

  عبد الرزاق السنيوري،  الوسيط في شرح القانون المدني،  الجزء الثامن، حق الممكية
مع شرح مفصل لألشياء واألموال، منشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة الثالثة  لسنة 

2000. 
  عبد الرزاق السنيوري، أسباب كسب الممكية، الجزء التاسع، المجمد األول، منشورات

 .2000الحقوقية، لسنة الحمبي 
  عبد الناصر محمد شنيور، اإلثبات بالخيرة،  بين القضاء االسالمي والقانون الدولي

 .وتطبيقاتيا المعاصرة، دراسة مقارنة، دار النفائس لمنشر، طبعة
  عبد المجيد بكر عصمت ، نظرية العقد في الفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة مع الفقو

 .2009اصرة،  دار الكتاب العممية لمنشر، طبعة القانوني والقوانين المع
  ،عبد المنعم فرج الصده، الحقوق العينية األصمية دراسة في القانون المبناني والمصري

 .1982دار النيضة العربية لمنشر، طبعة 
  عبد الوىاب عرفة،  الشامل في القسمة، المكتب الفني لمموسوعات الفنية لمنشر، طبعة

2012 
  األندلسي، المحمى،  الجزء الثامن مكتبة الجميورية العربية  ، طبعة عمي ابن حزم

1969. 
  عمى خفيف، الممكية في الشريعة اإلسالمية مع مقارنتيا بالقوانين العربية، الجزء

الثاني، محاضرات ألقيت عمى طمبة قسم البحوث والدراسات القانونية، دون مكان 
 .1968النشر، طبعة 

  ،الوجيز في شرح القانون المدني األردني، الحقوق العينية دراسة عمى ىادي العبيدي
 .2000مقارنة، الطبعة األولى،
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  عمر حمدي باشا، القضاء العقاري، في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجمس
 2003الدولة والمحكمة العميا، دار ىومة لمنشر طبعة 

  الصادرة عن مجمس عمر حمدي باشا ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات
 2009الدولة والمحكمة العميا،  دار ىومة لمنشر، الطبعة الثامنة لسنة 

  عمر حمدي باشا ، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجمس
 .2010الدولة والمحكمة العميا، دار ىومة لمنشر طبعة 

 2015 عمر حمدي باشا، نقل الممكية العقارية، دار ىومة لمنشر طبعة 
  عمار عمورة ، العقود والمحل التجاري في القانون الجزائري، دار الخمدونية لمنشر، دون

 تاريخ النشر.
  عمار عوابدي ، نظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدارة العامة والقانون اإلداري، دار

 .1999ىومة  لمطباعة والنشر، طبعة 
  فتحي حسن مصطفى، الممكية بالميراث، في ضوء الفقو والقضاءـ منشأة المعارف

 174، ص1991لمنشرأطبعة لسنة 
 كريمة بغاشي، الخبرة القضائية في المواد المدنية، ديوان المطبوعات الجامعية،  ليل

 2009لمنشر لسنة 
 ة الثالثة ى زروقي، عمر حمدي باشى، المنازعات العقارية، دار ىومة لمنشر، الطبع

 2007لسنة 
  مجيد خموفي، شير التصرفات العقارية في القانون الجزائري، دار ىومة لمنشر، الطبعة

 2011الثانية لسنة 
  محمد أبو زىرة ، الممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية، دار الفكر العربي

 .1986لمنشر، طبعة 
 المنجى، دعوى بطالن العقود بسبب اإلخالل بركن من أركان العقد، مراحل  محمد

 1998الدعوى من تحرير الصحيفة إلى الطعن بالنقض، طبعة 
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  محمد حسين، نظرية بطالن العقد في الفقو االسالمي، دراسة مقارنة، المؤسسة الوطنية
 1988لمكتاب، طبعة 

 -  صمية، الجزء الول، حق الممكية، محمد حسين قاسم، موجز الحقوق العينية األ
 2005كنشورات الحمبي الحقوقية لمنشر لسنة 

 محمد حسين منصور، الحقوق العينية األصمية، الممكية والحقوق المتفرعة عنيا- 
 .2003أسباب كسب الممكية، دار الجامعة الجديدة لمنشر طبعة 

  والفقو االسالمي،   دار محمد سعيد جعفور، عيوب اإلرادة في القانون المدني الجزائري
 .2002ىومة لمنشر، طبعة 

  محمد صبري السعدي، الواضع في شرح  القانون المدني، عقد البيع والمقايضة، دار
 2012اليدى لمنشر والتوزيع طبعة 

  محمد واصل، حسين بن عمي الياللي، الخبرة الفنية أمام القضاء، المكتب الفني
 .2004لمنشر، طبعة 

 سوار، حق الممكية في ذاتو في القانون المدني، دار الثقافة لمنشر  محمد وحيد الدين
 .2010والتوزيع، طبعة 

  2007محمود توفيق اسكندر، الخبرة القضائية، دار ىومة لمنشر، طبعة . 
  محمود عمى الرشدان، الغبن في القانون المدني دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر، طبعة

2010. 
 ،االثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة، دار  مراد محمود الشتيكات

 2011الثقافة لمنشر، طبعة 
  ،تومي مريم، النظام القانوني لمممكية المشتركة في الجزائر، دار الكتاب الحديث لمنشر

 2014طبعة 
  مصطفى كمال طو، وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دار الفكر الجامعي

 2013طبعة  لمنشر،
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  نبيل ابراىيم سعد، الحقوق العينية األصمية في القانون المصري والمبناني، دراسة
 .2003مقارنة، منشورات الحمبي الحقوقية، طبعة

  ،نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الثامنة، ديوان المطبوعات الجامعية
 .2006طبعة 

  اإليجار في القانون المدني، جسور لمنشر لمتوزيع، ىالل شعوة، الوجيز في شرح عقد
 .2010الطبعة األولى

  ىمام محمد  محمود زىران، الحقوق العينية األصمية، حق الممكية، دار الجامعة
 2010الجديدة لمنشر، طبعة 

 دلتو، الجزء السادس، بقية العقود وما يتعمق بيا، أمي، الفقو االسالمي و يوىبة الزح
 . 1997وتوابعيا، دار الفكر المعاصر لمنشر، طبعةالممكية 

 

 المراجع الخاصة: - أ
  أحمد خالدي، القسمة بين الشريعة االسالمية والقانون المدني الجزائري عمى ضوء

 .2008اجتياد المحكمة العميا ومجمس الدولة، دار ىومة لمنشر طبعة 
 ،الفقو اإلسالمي، الدار الجامعية لمنشر  قسمة األمالك المشتركة في أحمد فراج حسين

 1989طبعة 
  ،أحمد فالح عبد البخيت، الممكية الشائعة في الفقو االسالمي والقانون دراسة مقارنة

 .2012دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة 
  أنور العمروسي، التعميق عمى نصوص القانون المدني، الجزء الرابع، المجمد األول في

 .1993لشيوع والقسمة، دون مكان النشر الطبعة األولى لسنة حق الممكية وا
  2004أنور طمبة، الممكية الشائعة، المكتب الجامعي الحديث لمنشر، طبعة 
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  بوقندورة سميمان، البيوع العقارية الجبرية والقضائية، إجراءاتيا وأثرىا الناقل لمممكية
ن ذات الصمة، دار ىومة لمنشر، عمى ضوء قانون اإلجراءات المدنية واالدارية والقواني

 .2015طبعة 
  ،جمال خميل النشار، تصرف الشريك في المال الشائع وأثره عمى حقوق الشركاء

دراسة مقارنة بين الفقو االسالمي والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة لمنشر طبعة 
2000. 

 ني والفقو حمدي محمد اسماعيل سمطح،  أحكام قسمة الميايأة في القانون المد
 2009االسالمي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، طبعة 

  عبد الوىاب عرفة،  الشامل في القسمة، المكتب الفني لمموسوعات الفنية لمنشر، طبعة
2012. 

  محمد عبد الرحمان الضويني، أحكام القسمة بين الفقو اإلسالمي والقانون المدني، دار
 .2013طبعةالفكر الجامعي لمنشر، 

  زايد أحمد  رجب البشبيشي، أحكام القسمة القضائية وآثارىا في القانون المدني، دراسة
مقارنة بين القانون الوضعي والفقو اإلسالمي، دار الجامعة الجديدة لمنشر، 

 .2015طبعة
 .  عمي داود أحمد محمد ، الحقوق المتعمقة بالتركة بين الفقو والقانون، التجييز والديون

 2008وصايا والمواريث وتقسيماتيا، دار الثقافة لمنشر، طبعة وال
  عمى محمد عمي قاسم، بيع المزايدة في الفقو اإلسالمي والقانون الوضعي، دار الجامعة

 2014الجديدة لمنشر، طبعة 
  ،زالة المال الشائع، دراسة مقارنة، المكتبة الوطنية لمنشر وليد نجيب القسوس، إدارة وا 

 1993طبعة 
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 إثباتيا -يوسف دالندة، الوجيز في الممكية العقارية الخاصة الشائعة اكتسابيا- 
قسمتيا عمى ضوء القانون الجزائري وما استقر عميو قضاء  -إدارتيا -حمايتيا

 2015المحكمة العميا، دار ىومة لمنشر، طبعة 

 

 :المقاالت الفقهية  - ب
 بعنوان  أبو العيال، مقال لمجمة دمشق لمعموم االقتصادية واالجتماعية أيمن

 .2004 ، العدد األولالصورية ودعوى الطعن بيا
  الشريعة والقانون، العدد الثامن عشر لسنة عمي لخطار شطناوي  مقال بمجمة

 .،بعنوان القرائن القضائية إلثبات عدم مشروعية القرار المطعون فيو2003
 رىن الشريك لحصتو الشائعة في عقار رىنا رسميا، مجمة الفكر  محمد عقوني ،

 العدد العاشر.
  43تيماء ، إثبات عقد اإليجار، مقال بمجمة الرافدين لمحقوق،  العدد محمود فوزي 

 2010لسنة 
 
 :واألطروحات المذكرات - ت

  لياس ،  نظام الشير العيني في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شيادة بروك
تخصص قانون خاص، جامعة قاصدي مرباح ورقمة، لسنة  الماجستير

2006. 
   بعبع إليام، حماية الممكية العقارية، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير

 ،2007في الحقوق، جامعة االخوة منتوري قسنطينة، سنة 
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  بشير سرحان القروي، إجراءات الحجز في القانون الجزائري،  مذكرة مقدمة
 .2006الماجستير فرع العقود والمسؤولية، لسنة لنيل شيادة 

   حسينة حمو ، انحالل العقد عن طريق الفسخ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة
تيزي وزو،  الماجستير فرع قانون المسؤولية المينية، جامعة مولود معمري

 .2011لسنة  
 حسينة غواس ، اآلليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة مقدمة لنيل شيادة 

تسيير االقميم، و الماجستير  في القانون العام فرع االدارة العامة القانون 
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 -دراسة مقارنة -قسمة المال المشاع  
 : الملخص 

حاٌح لا١ٔٛٔح ذٕجُ عٓ ذعذد أطحاب اٌحك اٌع١ٕٟ، ٌٚعً أُ٘ أعثاتٙا فٟ اٌجضائش ٘ٛ ا١ٌّشاز، ٚلذ ذٕاٌٚٙا اٌّششع اٌجضائشٞ  اٌش١ٛع

ٚاٌّاي اٌٍّّٛن عٍٝ  .ِٚا ١ٍ٠ٙا ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌجضائشٞ، ٚ خظٙا تأحىاَ أخشٜ فٟ ٔظٛص لا١ٔٛٔح ِرفشلح 414تاٌرفظ١ً فٟ اٌّٛاد 

فٟ ٘زا اٌّماَ  فٟ اٌٍّى١ح، ٚإّٔا اٌزٞ ٠ع١ٕٕا  اٌرظشف ٚأاالعرغالي  ٚأاالعرعّاي فٟ وً ِاٌه  ذرعٍك تحكذج إشىاالخ اٌش١ٛع ذثٛس تشأٔٗ ع

ِمظذٔا اٌشئ١ظ ٚاٌذافع رٌه ٚإٌّاصعاخ ت١ٓ اٌششواء ع١ّا ِا ذعٍك ِٕٙا ترى٠ٛٓ اٌحظض،   ٔٙائٟ ٌّشاوً اٌش١ٛع  وحً٘ٛ  لغّح اٌّاي 

 ٚلذ خٍظٕا فٟ خاذّح ٘زٖ اٌشعاٌح إٌٝ ٔرائج ٔٛجض٘ا ف١ّا ٠ٍٟ: .دْٚ غ١شٖ  ٘زا اٌّٛػٛع ىراتح فٟاألعاط ِٓ اٌ

، ٚارا ذعزس رٌه  أخزٖ ع١ٕا واًِ ٔظ١ثٗ  ١ٌأخز  ؽٍة اٌمغّح إٌٙائ١ح تاٌرشاػٟ أٚ تاٌرماػٟ،  شش٠ه  فٟ اٌش١ٛع  وً  تإِىاْ  -1

 تطش٠ك اٌرظف١ح.
 ، أٚ ترأج١ً لغّرٗ.الٔرفاع تٗتاٌثماء فٟ اٌش١ٛع ٌ ٔض أٚ اذفاق ٠مؼٟ  ا ٚجذرإ  ذغرّش حاٌح اٌش١ٛع  -2

 وشف األجضاء ِفشصج تعذِا وأد حظض ِع٠ٕٛح. إجشائٙاعٍٝ ٠رشذة ذرُ اٌمغّح تاالعرعأح تاٌخثشج اٌف١ٕح، ٚ  -3
 ٌغثة عاتك عٍٝ اٌمغّح. ٌثعؼُٙ اٌثعغ ِا لذ ٠رشذة عٍٝ اٌمغّح ِٓ ذعشع اٚ اعرحماقاٌّرماعّْٛ  ٠ؼّٓ  -4

 ؼّاْ.األثش اٌىاشف، اٌ فشاص،اإل ،لؼائ١ح، ذظف١ح، خثشج، سػائ١حش١ٛع، حظح، لغّح، الكلمات المفتاحية: 
 

Le partage de bien indivis – étude comparative- 
Résumé : 
L’indivision est un état juridique dû  à la pluralité des copropriétaires de droit réel , et parmi ses 
principales causes en Algérie l’héritage, dont le législateur algérien l’a régit sous forme des disposition  
stipulées dans les articles 413 au 442 du code civil algérien, et par d’autres textes juridiques variés, les bien 
indivis provoquent de multiples problématiques concernant l’exercice de chaque copropriétaire du 
pouvoir d’usage, de jouissance des produit ainsi que la libre disposition de la chose, et ce qui nous  
intéresse dans cette situation c’est le partage des biens indivis comme une solution définitive pour les 
problèmes de l’indivision et contestation entre les Co-indivisaires notamment celles relatives à la 
formation des lots, Cet état de fait est la raison principale qui nous a encouragé d’aborder ce thème et pas 
d’autres, A la fin, nous avons achevé notre travail par une conclusion de laquelle nous avons abouti à des 
résultats qui se synthétisent comme suit : 

1. Le copropriétaire à l’indivis peut demander le partage final par consentement mutuel ou litige, pour 
avoir son lot total en nature, à défaut, y prenant par voie de liquidation.  

2. L’état de l’indivision demeure s’il y a un texte ou un accord statuant à rester à l’indivis y jouissant, 
ou à reporter son partage. 

3. Le partage s’effectue à l’aide de l’expertise technique, résultant de son processus la révélation des 
parts divisées après étaient des apports morales.   

4. Les co-partagents sont garants uns envers les autres du trouble ou de l’éviction dus à une cause 
antérieure au partage. 

Mots clés : indivision, quote-part, partage, amiable, judiciaire, licitation, expertise, Lotissement, l’effet 
déclaratif, garantie, 
 

Division of property in common - comparative study - 
Summary : 
Joint ownership is a legal status resulted, in multiplicity of right holders in rem, one of the most likely 
explanation in Algeria can be inheritance, treated in detail by Algerian legislator in articles 714, and the 
following Algerian civil code, singled out for other provisions in separate legal texts, joint ownership in 
which many matters arising, with respect to practicing each owner of use authority, exploitation and 
disposition regarded as property pillars, what interest us in this context is the property division as a 
definitive solution of joint ownership troubles and dispute between partners, ones related particularly to 
the constitution of shares, that’s the main goal impelling us to bring up only this topic, we had concluded 
at the end of this letter with results epitomizing the following  :  

1. A partner in common can request the final division by common consent or litigation, so as to take 
his full share in rem, if that’s not possible then taking by liquidation. 

2. Joint ownership state carries on if existing a text, or an agreement adjudicating remaining in joint 
ownership to benefit from it, or deferring division. 

3. Division is carried out with the help of technical expertise, resulting from performing, and 
detection of divided parts, after being immaterial shares. 

4. Part-owners ensure for each other what may resulting from division, like exposure or entitlement 
because of a prior division. 

Keywords : Joint ownership, property, share, division, consensual, judicial, liquidation, expertise, division 
of real estate, declarative effect, security. 
  


