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 مقدمةال
تنبػ  اىمةػة الموعػوع مػف اىمةػة المػاؿ الاػا   ناتػو كونػو  :اىمية الموضووع-اولا 

وعػػدـ اصتصػػا  كػػؿ ، مػػف ثةػػث تعػػدد المػػمؾ فػػو المػػاؿ الواثػػد نو طبةعػػة صاصػػة
جة لينه الطبةعة الصاصة لمممكةة الاا عة واصتمفيا عف ارةؾ بجزء معةف منو، ونتة

الممكةة المفرزة ظيرت اراء مصتمفػة مػف فقيػاء القػانوف ثػوؿ طبةعػة ثػؽ الاػرةؾ فػو 
ةتمثػػؿ فػػو كػػوف  المػػاؿ الاػػا   مػػ  االتفػػاؽ عمػػك اف لماػػرةؾ ثػػؽ فػػو المػػاؿ الاػػا  

ز فػو الاةوع ىو مجرد ثؽ اصصو ولةس عةنو ونلؾ لعدـ وجود مثؿ معةف ومفر 
الممكةة الاا عة، بةنمػا اتجػو راآ رصػر عمػك اسػاس ممكةػة الاػركاء فػو المػاؿ الاػا   
ممكةػػػة ماػػػتركة اال انيػػػا تصتمػػػؼ عػػػف الممكةػػػة الماػػػتركة فػػػو ال ػػػر  كػػػوف الممكةػػػة 

اف ثػػػؽ الاػػػرةؾ فػػػو المػػػاؿ إلػػػك  ونىػػػا راآ رصػػػر، الاػػػا عة تكػػػوف فرػػػرا  فردةػػػة
م  كافة سمطات المالػؾ القانونةػة مػف الاا   ىو ثؽ ممكةة بالمعنك الدقةؽ كونو ةج

تصػرؼ واسػػت مؿ واسػتعماؿ واالمػػر ال ةعػدو عػػف تعػدد المػػمؾ عمػك صػػمؼ الممكةػػة 
 المفرزة.

تكمػػػف ااػػػكالةة الدراسػػػة فػػػو االجابػػػة عمػػػك التسػػػا الت  :ثانيووواا: مةوووكمة الدرا وووة 
 اآلتةة:
 والتصرؼ ؟ اإلدارةوجود الاةوع فو الماؿ ىؿ ةمنح لمالكو ثؽ القسمة و -
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 ما ىو المعاةةر القانونةة المتبعة والتو تثدد طبةعة الماؿ الاا   ؟ -
 تثقةؽ االىداؼ اآلتةة: إلك  تيدؼ الدراسة: اىداف الدرا ة-ثالثاا 
 التعرةؼ بالماؿ الاا   وبةاف مفيومو.-1
 تسمةط العوء ثوؿ الطبةعة القانونةة لمماؿ الاا  .-2
 سمة الماؿ الاا   وادارتو والتصرؼ بو.بةاف اآللةات القانونةة المتبعة فو ق-3 

ب ةػػة تثقةػػؽ االىػػداؼ المرجػػوة مػػف بثثنػػا فقػػد اعتمػػد عمػػك  :موونيا الدرا ووة-رابعوواا 
المػػنيا التثمةمػػو مػػف صػػمؿ اعتمػػاد المصػػادر العممةػػة والقػػوانةف نات العمقػػة بالمػػاؿ 

 الاا  .
إلػك  اتقسػةمي ل ر  االلماـ بموعػوع الدراسػة فقػد ارت ةػت: خطة البحث -خام اا 

, المبحووث الول: ماىيووة المووال الةوواري وال عريووف بووو وادار ووومبثثػػةف وكمػػا ةػػ تو:
 الق مة وال صرف–المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لممال الةاري 

 المبحث الول
 ماىيو المال الةاري وال عريف بو وادار و

 امتمؾ اصصاف فإنا، ُةعد الاةوع ثالة قانونةة ناتجة عف تعدد أصثاا الثؽ العةنو   
أو  دار سكنةةأو  مثؿ تجارآ ص ةر منقوال  رةر قابؿ لمقسمة مثؿأو  أكثر عقارا  أو 

الاوء فو مجموعة إلك  تنسا سةارة، ةكوف لكؿ واثد منيـ الثؽ فو ثصتو التو
ول ر  االثاطة ، (1)الرب ، وىو ثالة م قتو مصةرىا االنقعاءأو  الثمثأو  كالنصؼ

 بالمطمبةف اآلتةةف: بالموعوع فسوؼ نتناولو 
 المطمب الول

  عريف المال الةاري وال صرف بو وادار و
 سمطة معةنة ةمنثيا القانوف لاص  ف ثؽ الممكةة ثؽ عةنو اصمو، وىوإ   

                                                           

ادىبِٙب ِٚظبدس٘ب، داس اٌجبِؼخ -( سِضبْ اثٛ اٌغؼٛد، اٌٛج١ض فٟ اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االط١ٍخ(1

 .64ص ،2004اٌجذ٠ذح،
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 معةف عمك اوء معةف، وثؽ الممكةة ةتمثور ثوؿ الممؾ التاـ لماوء النآ ةنتا عنو
. ول ر  ( 1)ا  ومنفعة واست مال  ثرةة تصرؼ المالؾ تصرفا  مطمقا  فةما ةممكو عةن

 االثاطة بالموعوع فسوؼ نتناولو بالفروع اآلتةة:
ثقا  لماركاء فو الماؿ  (2)ترتا الممكةة الاا عة :مفيوم المال الةاري/الفرع الول

ولكف ، ا نو فو نلؾ ا ف الممكةة المفرزة، اإلدارةالاا   ةتمثؿ فو االنتفاع والتصرؼ و 
نصةا إلك  وى الء ةمتد ثقيـ، نصةا الاركاء افصرةفإلك  دماداـ ثؽ الارةؾ ةمت

فةتعنر عمةو االنتفاع بالاوء لوثده، افصؿ أف تكوف الممكةة ثابتة لاص  ، الارةؾ
واثد عمك اوء مفرز عمك سبةؿ االست ثار واالنفراد والتصرؼ التاـ، اال أف الممكةة قد 

نفسو لعدة أاصا  عمك نفس تصطدـ فو وع  استثنا و مف صمؿ ثبوتيا فو الوقت 
  .(3)ثسابةة معةنة عمك اكؿ ممكةة اا عةأو  الاوء فةصت  كؿ منيـ بثصة رمزةة

والمػػاؿ الاػػا   ثالػػة قانونةػػة ناجمػػة عػػف جػػراء تعػػدد المػػالكةف لثػػؽ واثػػد، مػػف ىػػنه     
واف الاػػوء الاػػا   ال ةنقسػػـ مادةػػا ، ، المفيػػوـ ةصػػبح المػػمؾ متعػػددةف فػػو المػػاؿ الاػػا  

 .( 4)الثؽ فةو ةتعدد بقدر عدد الاركاءولكف 
ال ُتعػد ممكةػة  وبناء عمك نلػؾ فػاف الممكةػة الثابتػة لاػص  معنػوآ واثػد كاػركة مػثم     

 الف المالػػؾ ىػػو الاػػركة باعتبارىػػا اصصػػا  معنوةػػا  مسػػتقم  عػػف ااػػصا  الاػػركة، اػػا عة
 .( 5)ولةس الاركاء المتعددوف

كااػػتراؾ الممكةػػات الزراعةػػػة ، صػػور الاػػةوعونػػرب بػػاف ارمػػا الممكةػػات ال تصمػػو مػػف   
والػدور السػػكنةة ال تصمػػو مػف الاػػةوع كػػالطوابؽ ، بقنػوات الػػرآ والطػرؽ الداصمةػػة والممػػرات

                                                           

ضخ ، داس ا8ٌٕٙدك اٌٍّى١خ، ط -( د. ػجذاٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ظ فٟ ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ(1

 .16اٌمب٘شح، ص، 1661اٌؼشث١خ، 

( ٠مَٛ اٌش١ٛع ػٍٝ اعجبة ِخزٍفخ ِٕٙب ِب ٘ٛ اججبسٞ اٌزٞ ٠زّضً فٟ ا١ٌّشاس، ِٕٚٙب ِب ٘ٛ (2

اخز١بسٞ وبٌج١غ ٚاٌذ١بصح ٚاٌٛط١خ ٚاالٌزظبق ٚاالعز١الء ٚاٌشفؼخ، ار ٠ىْٛ ٕ٘بن ارفبق ثئسادح 

 االطشاف.

ْٔٛ اٌّذٟٔ، سعبٌخ ِبجغز١ش، و١ٍخ اٌذمٛق، جبِؼخ ( دفبط فٛصٞ، رٕظ١ُ اٌٍّه اٌّشبع فٟ اٌمب(3

 .12ـض، ،2012، 1اٌجضائش

 .22،ص1610ع١ّش ػجذ اٌغ١ذ رٕبغٛ،اٌزأ١ِٕبد اٌشخظ١خ ٚاٌؼ١ٕ١خ،ِٕشأح اٌّؼبسف،اإلعىٕذس٠خ، ( (4

 .303،ص2000، 3ط، ( د. ِذّذ ٌج١ت شٕت، اٌٛج١ض فٟ اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االط١ٍخ(5
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وفػو ثالػة ، العموةة واالبواا الر ةسة والثا ط الماترؾ وابكات الكيرباء والماء واليػاتؼ
 فو التركة.  انفسيـ فو ثالة الاةوع الورثة سةجد الوارثةف

ل ر  االثاطة بتعرةؼ الماؿ الاا   فسوؼ :  عريف المال الةاري لغة/ لفرع الثانيا
 نتناوؿ تعرةفو لفة واصطمثا  وكما ة تو:

ونصةا مااع أآ نصةا ، الَمَااع والُمااع ىو الاا    عريف المال الةاري لغةا:-اولا 
فةو أىالةيا مف  ومنو مااع القرب لما ااترؾ وسيـ اا ٌ  وااعٌ ، رةر مقسوـ وال معزوؿ

وةقصد بمفظ ، (1)وةكوف الاةوع بالسيـ رةر المقسوـ فيو سيـ مااع، االر  وال ابات
ثص ، إلك  اا   بانو رةر مجزأ، أآ رةر مقسـ بعد، عمك صمؼ الماؿ المقسـ

 .( 2)باكؿ أص  فو الماؿ الاا   بالنسبة لمممكةة
وع فو االمواؿ عمك انو ممكةة عرؼ الفقو الاة  عريف المال الةاري اصطالحاا:-ثانياا 

اكثر فو ماؿ لـ تفرز ثصة كؿ منيـ فةو، فيـ اركاء عمك الاةوع فو أو  اصصةف
وُعرؼ كنلؾ بانو نلؾ الثؽ نو  .( 3) مثؿ ممكةة الورثة لمتركة قبؿ توزةعيا، نلؾ الماؿ

و أ سواء أكاف ثقا  عةنةا  اـ اصصةا  اـ نىنةا  ، القةمة المالةة اآ كاف نوعو ومثمو
 .(4)فكرةا  
وثػػؽ الممكةػػة الػػنآ ةتعػػدد فةػػو افاػػصا  المػػالكوف، ومػػا ةنػػتا عنػػو مػػف نزاعػػات بػػةف    

المػػػػمؾ الاػػركاء مػػف صػػمؿ انتفػػاعيـ وتصػػرفيـ فػػو تمػػؾ الثقػػوؽ الاػػا عة، كػػوف الممكةػػة 
التػػػو تمكنػػػو مػػػف ، (5)ثػػػؽ مػػػان  وجػػػام ، تصػػػوؿ لصػػػاثبيا جمةػػػ  السػػػمطات والصػػػمثةات

                                                           

، ث١شٚد، داس طبدس، 1هللا لبعُ، اٌّؼزّذ، لبِٛط ػشثٟ ػشثٟ، طاثٛ ػجذ اٌشدّٓ ِذّذ ػجذ  (1(

  .328ص 2001

( ج١شاس وٛسٔٛ، ِؼجُ اٌّظطٍذبد اٌمب١ٔٛٔخ، رشجّخ ِٕظٛس اٌمبضٟ، اٌّؤعغخ اٌؼشث١خ (2

 .635ص، 1668، 1ٌٍذساعبد ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠غ ٌجٕبْ، ط

ؼخ االعال١ِخ، ثغذاد، داس اٌىزت د. ِظطفٝ اٌضٌّٟ، ػجذ اٌجبلٟ اٌجىشٞ، اٌّذخً ٌذساعخ اٌشش٠( (3

   .116ص، 1686، ٌٍطجبػخ ٚإٌشش

، ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 1د. غٕٟ دغْٛ طٗ، اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االط١ٍخ، ط ٚ ِذّذ طٗ اٌجش١ش (4)

 .  12ص ،1682ٚاٌجذش اٌؼٍّٟ، ثغذاد، 

اٌّبي إٌبلض ٘ٛ"اْ ٚ اٌشلجخأٚ  ( ال ثذ ِٓ االشبسح ٕ٘ب ثبْ اٌٍّه إٌبلض ٘ٛ ٍِه إٌّفؼخ ٚدذ٘ب(5

٠خٛي اٌّبٌه شخظبً آخش دمبً ػ١ٕ١بً ػٍٝ اٌشٟء ٠ٕمض رغٍطٗ ػ١ٍٗ، اِب ثبٌذظٛي ػٍٝ ِٕفؼزٗ 

، ثؼضٙب ٌّذح ِؼ١ٕخ" ٌٍّٚض٠ذ أظش: ِظطفٝ ِذّذ اٌجّبي، ٔظبَ اٌٍّى١خ، ِٕشأح اٌّؼبسفأٚ  وٍٙب

 .81االعىٕذس٠خ، د.ط. ْ، ص
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ء مثؿ الثؽ وثده، ومف ىنا تتجسد أىمةة موعوع الماؿ الاػا  ، االستفادة بمزاةا الاو
جانػػا الفردةػػة والماػػتركة، إلػػك  باعتبػػاره ةنػػدرج عػػمف أصػػناؼ الممكةػػة العقارةػػة الصاصػػة

فةصتمؼ عف الفردةػة النفػراد المالػؾ فةيػا، وةتفػؽ مػ  الماػتركة الاػتراؾ المالػؾ فػو ممكػو 
 .( 1)م  اآلصرةف

نونةػػة ةمتمػػؾ فةيػػا الاػػركاء ثصػػ  رةػػر مفػػرزة كالورثػػة فػػو والممكةػػة الاػػا عة ثالػػة قا  
أو  ةقاؿ لمممػؾ أنػو اػا  ، وةقػاؿ لكػؿ واثػد مػنيـ مالػؾ عمػك الاػةوع، الاةوع قبؿ القسمة

 .( 2)ارةؾ فو الممؾأو  ماتاع
فقد عرؼ المارع العراقو الثؽ العةنو عمك انو "الثؽ  (3)اما مف ثةث التارةعات   

أما الماؿ ، (4)مك اوء معةف ةعطةيا القانوف لاص  معةف"العةنو ىو سمطة مباارة ع
 .(5)فيو " كؿ ثؽ لو قةمة مادةة"

وعرفت مجمة افثكاـ العدلةة اركة الممؾ فو الاةوع عمك انيا " منيا بقوليا كوف   
   .( 6)الاوء ماتركا  بةف اثنةف ف كثر أآ مصصوصا  بيما بسا مف أسباا الممؾ"

 عة تنػػتا ثقػػا  لماػػػركاء فػػو االنتفػػاع بػػػو والتصػػرؼ مػػف ثةػػػث ونػػرب بػػاف الممكةػػة الاػػػا  
 ولكف ماداـ ثؽ الارةؾ ةمتد، االستعماؿ واالست مؿ ا نو فو نلؾ ا ف الممكةة المفرزة

فإنػو ةتعػنر عمةػو ، نصػةا الاػرةؾإلػك  وى الء ةمتد ثقيػـ، نصةا الاركاء افصرةفإلك 
 االنتفاع بالاوء لوثده دوف بقةة الاركاء.

 
                                                           

 .288، ص1614ىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ ، ثغذاد،( ِذّذ طٗ اٌجش١ش، اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ ، اٌّ(1

 (2( Jenn lous Bercel, Morc Bruschi, Sylvie cimamonti, traité de droit civil, 

les Biens, édition delta 1999,p 467. 

ِغ  "، ار ٔظذ ػٍٝ أٗ 1616ٌغٕخ  43( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ االسدٟٔ سلُ 1030( اٌّبدح ) (3

اوضش ش١ئبً ثغجت ِٓ اعجبة اٌزٍّه أٚ  ص١خ ٌىً ٚاسس، ارا رٍّه اصٕبِْشاػبح ادىبَ اٌذظض االس

دظض وً ُِٕٙ ِزغب٠ٚخ ارا  دْٚ اْ رفشص دظخ وً ُِٕٙ ف١ٗ فُٙ ششوبء ػٍٝ اٌشـ١ٛع ٚرذغـت

 ."ٌُ ٠مُ اٌذ١ًٌ ػٍٝ غ١ش رٌه

 ذي.إٌبفز اٌّؼ 1651ٌغٕخ  40اٌفمشح االٌٚٝ، ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ  61 ( اٌّبدح(4

ػٍٝ اْ اٌّبي ٘ٛ " وً  إٌبفز اٌّؼذي. 1651ٌغٕخ  40سلُ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ  65اٌّبدح  (5(

وً دك ٌٗ ل١ّخ ِبد٠خ" ٚٔالدظ اٌّششع اٌؼشالٟ لذ ١ِض ث١ٓ اٌشٟء ٚث١ٓ اٌّبي، رٌه الْ اٌشٟء 

 .لذ رىْٛ ٌٗ ل١ّخ ِبد٠خ ٚلذ ال رىْٛ

 ١خ.ِٓ ِجٍخ االدىبَ اٌؼذٌ ( 1060) ( اٌّبدح 6(
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 الثانيالمطمب 
 ادارة المال الةاري

ال ُةعد  اإلدارةاالصؿ فو ادارة الماؿ الاا   مف ثؽ الاركاء جمةعا  فم ةست ؿ أةيـ    وا 
متعػػدةا  عمػػك ثقػػوؽ بػػاقو اػػركا و، فػػػانا اتفػػؽ الاػػركاء عمػػك طرةقػػة معةنػػة إلدارة المػػػاؿ 

فػإف القػانوف ىػو  اإلدارةالاا   ألزميـ نلػؾ االتفػاؽ وقةػدوا فػو بنػوده، أمػا إنا اصتمفػوا فػو 
 النآ ةتولك تعةةف النصاا الواجا إلدارة الماؿ التصرؼ بو، سواء كػاف التصػرؼ مادةػا  

 وتكوف إدارة الماؿ الاا   فو ثمثة ُسبؿ وكما فو الفروع اآلتةة:، (1)قانونةا  أو 
المقصود ب عماؿ الثفظ والصةانة ىو جمة  : اعمال الحفظ والصيانة/الفرع اول

اليمؾ واالجراءات القانونةة لممثافظة أو  ةة لمثفاظ عمةو مف التمؼاالعماؿ العرور 
عمك الماؿ الاا   نفسو، وىو ثؽ لكؿ ارةؾ، وىنا ما عمنو المارع العراقو فو 

 لثفظ ةمـز ما الوسا ؿ مف ةتصن اف فو الثؽ الاةوع فو ارةؾ ( "لكؿ1666المادة)
  .( 2)الاركاء" باقو موافقة ب ةر كاف نلؾ لو ثتك الاوء،

ولو كاف ، لكؿ ارةؾ فو الاةوع الثؽ فو أف ةتصن مف الوسا ؿ ما ةمـز لثفظ الاوء   
، بػػؿ ةػػنفعيـ، لكػػوف ىػػنا العمػػؿ ال ةعػػر ببقةػػة الاػػركاء، نلػػؾ ب ةػػر موافقػػة بػػاقو الاػػركاء

فنو مف واجا كؿ ارةؾ أف ةقوـ بكؿ ما مف ا نو أف ةثفظ الاوء مف اليمؾ والتمؼ 
كالقةػػاـ ، (3)ةػػو .وأعمػػاؿ الثفػػظ والصػػةانة قػػد تكػػوف أعمػػاؿ مادةػػةوصػػةانتو والمثافظػػة عم
القةػػاـ بػػبع  الترمةمػػات العػػرورةة أو  ،بةعيػػا قبػػؿ فسػػادىاأو  بقطػػؼ الثمػػار قبػػؿ تمفيػػا

 .(4)لثفظ العقار مف التيدـ عمك المارة تجنبا  لقةاـ مس ولةة المالكةف عمك تيدـ البناء
، التصػػرفات القانونةػػةأو  افعمػػاؿ اإلدارةػػةوتكػػوف اعمػػاؿ الثفػػظ والصػػةانة مػػف قبةػػؿ    

وقط  التقادـ عد مف ةثػوز العقػار ، كالوفاء بالعرا ا المفروعة عمك الممكةة العقارةة
                                                           

ِظش،اإلعىٕذس٠خ، ، ٔج١ً إثشا١ُ٘ عؼذ،اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ أدىبِٙب ِظبدس٘ب (1(

 114،ص2002

 إٌبفز اٌّؼذي 1651ٌغٕخ  40سلُ ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ 1066اٌّبدح )( 2(

 ِطجؼخ اٌذاٚٚدٞ،دِشك،، اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االط١ٍخ-ِذّذ ٚد١ذ اٌذ٠ٓ عٛاس، ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ  (3)

 .314، ص1680

اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االط١ٍخ، -د عؼ١ذ ػجذاٌىش٠ُ ِجبسن، ششح اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ (4)

 .66، ص1613،ثغذاد،1ط
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سػػالفة الػػنكر تممػػؾ تػػ جةره  اإلدارةالمػػاؿ الاػػا   عقػػار فػػإف  مػػو كػػافبنةػػة كسػػبو بالتقػػادـ، ف
بالترمةمػػػات، ومػػػف نلػػػؾ  لمػػػدة معقولػػػة وبافسػػػعار المناسػػػبة وتاػػػمؿ قػػػب  افجػػػرة والقةػػػاـ

 .( 1) العادةة تامؿ االست مؿ والثفظ والصةانة اإلدارةةتبةف أف أعماؿ 
وُةعػد الاػػرةؾ الػنآ ةسػػتقؿ بيػنه افعمػػاؿ ررػػـ معارعػة الاػػركاء افصػرةف نا بػػا  عػػنيـ    

وةثؽ لو الرجوع عمك كؿ واثد مف الاركاء بقدر نصةبو فو النفقات التو ، نةابة قانونةة
ونلػؾ عمػك أسػاس الفعػالة، فف الاػرةؾ قػد تػولك ، (2)صػةانتوأو  و ثفظ الاػوءأنفقيا ف

إن ال ، ا نا لنفسو، وتولك فو نفس الوقت ا نا  ل ةػره مػف الاػركاء نظػرا  الرتبػاط الاػ نةف
أمػػا إنا أجػػاز بقةػػة الاػػركاء ىػػنا العمػػؿ، فػػإف ، ةمكػػف القةػػاـ ب ثػػدىما منفصػػم  عػػف افصػػر

 .( 3)بر وكةم  عنيـالارةؾ النآ قاـ بالعمؿ ةعت
وجمة  النفقات التو تصرؼ مف طرؼ الارةؾ المنفػرد ةتثمميػا الاػركاء بقػدر ثصػة    

كػػؿ واثػػد مػػنيـ عمػػك أسػػاس افنصػػبة ولػػةس بالتسػػاوآ بةػػنيـ، رةػػر أنػػو لكػػؿ اػػرةؾ أف 
ةػػتصم  مػػف دفػػ  ىػػنه النفقػػات أنا تصمػػك عػػف نصػػةبو لبقةػػة الاػػركاء وفقػػا  لمقواعػػد العامػػة 

صمو عف الثؽ العةنػو، فةكػوف لصػاثا ىػنا الثػؽ أف ةػتصم  ثةن ػن مػف التو تجةز الت
 . (4)كؿ االلتزامات التو ةتثمميا بسبا الاوء مثؿ الثؽ

المعتادة ىو افعماؿ  اإلدارةالمقصود ب عماؿ  :المع ادة اإلدارةأعمال / الفرع الثاني
فظة عمةو والثصوؿ عمك ثماره والمثا والتصرفات المزمة الست مؿ الماؿ الاا  
نق  إلك  أآ اوء ة دآأو  جز ةا  أو  وصةانتو ودف  كؿ ما مف ا نو ىمكو كمةا  

تعدةؿ فو أو  أف تقوـ بت ةةر أساسو اإلدارةزواليا، وال ةجوز لينا النوع مف أو  منفعتو
 .( 5)ال ر  النآ أعده مف اجمو الماؿ الاا  

                                                           

 2013فٟ جش٠ذح اٌشب٘ذ ٌغٕخ ( ِشبسٞ اٌؼٕجشٞ، اداسح اٌّبي اٌشبئغ ٚاٌزظشف ف١ٗ، ِمبي ِٕشٛس(1

 .10/3/2016فٟ  ػٍٝ ِٛلؼٙب االٌىزشٟٚٔ، ٚاخش ص٠بسح

 .315ٚد١ذ اٌذ٠ٓ عٛاس، ِظذس عبثك، صِذّذ  (2)

  إٌبفز اٌّؼذي. 1651ٌغٕخ  40ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ  3( اٌفمشح 1064( اٌّبدح)(3

لضبئ١خ(، ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ –( د. سػذ ِمذاد ِذّٛد، اداسح ٚدفظ اٌّبي اٌشبئغ )دساعخ لب١ٔٛٔخ (4

 .338، ص2006(، عٕخ 16) ( اٌّجٍذ4جبِؼخ رىش٠ذ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ، اٌؼذد )

  …( ِشبسٞ اٌؼٕجشٞ، ِظذس عبثك(5
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سػػت مؿ المػػاؿ الاػػا   باػػكؿ ال المعتػػادة تاػػمؿ إةجػػار واسػػتعماؿ وا اإلدارةأف أعمػػاؿ    
ةتعػػػار  مػػػ  طبةعتػػػو وتصصةصػػػو وال ػػػر  منػػػو، واجػػػاز الماػػػرع ىػػػنه افعمػػػاؿ عنػػػدما 

اتفقػػػت ارمبةػػػة أصػػػثاا الثصػػػ   ، ولكػػػف انااإلدارةةنعػػػدـ إجمػػػاع الاػػػركاء عمػػػك ىػػػنه 
اصػػبح ىػنا االتفػػاؽ ممزمػا  لماػػركاء بمػا فػػةيـ افقمةػػة ، اإلدارةافكبػر عمػػك وجػو مػػف وجػوه 

بواسطة مدةر ةصتارونػو وتكػوف أعمػاؿ المػدةر أو  ولألرمبةة إدارة الماؿ ب نفسيـ المصالفة
ممزمػػػة لمجمةػػػ  ولػػػةس لألقمةػػػة الطعػػػف فػػػو قػػػرارات افرمبةػػػة إال فػػػو ثالػػػة التعسػػػؼ فػػػو 

 .( 1)استعماؿ الثؽ
فانا اتفؽ الاركاء ، وةكوف افصؿ فو إدارة الماؿ الاا   مف سمطة الاركاء جمةعا     

ظاـ معةف إلدارة ماليـ الاا  ، كاف ىنا النظاـ ىو الواجا اإلتباع سواء جمةعا  عمك ن
رةر المعتادة، وقد ةصتاروف اصصا  ةنوا عنيـ فو أو  المعتادة اإلدارةتعمؽ افمر ب

، وةستصم  (2)كاف اجنبةا  عنيـأو  إدارة الماؿ الاا   سواء كاف ىنا الاص  مف بةنيـ
مف  دوف اعترا  اثد اإلدارةةقوـ أثد الاركاء ب االتفاؽ عمنا  مف طبةعة الثاؿ ك ف

ىنا االتفاؽ بإجماع الاركاء لةس أمرا  مةسورا  فو ارما إلك  الاركاء، رةر أف الوصوؿ
المعتادة، وتثسا افرمبةة  اإلدارةرأآ أرمبةة الاركاء فو أعماؿ إلك  افثةاف، فةمج وف

كمة بناء عمك طما أثد عمك أساس قةمة افنصبة، فإف لـ توجد افرمبةة فمممث
، وليا أف تعةف عند الثاجة مف ةدةر الماؿ الاا  ، الاركاء أف تتصن التدابةر المزمة

ةكوف نا با  عنيـ ثتك النةف لـ ةوافقوا عمك اصتةاره وىنا ما  ولألرمبةة أف تصتار مدةرا  
 قدرال اصثاا رأآ عمةو ةستقر ( "وما1664اكد عمةو المارع العراقو فو ن  المادة)

 االقمةة التو ثتك لمجمة  ةكوف ممزما   المعتادة، اإلدارة اعماؿ فو الثص  االكبر مف
 اف الاركاء اثد عمك طما بناء فمممثكمة أرمبةة ثمة تكف لـ فاف الرأآ ىنا صالفت
 ةدةر الماؿ مف الثاجة عند العرورة وليا اف تعةف تقتعةو ما االجراءات مف تتصن

                                                           

لشاس ٌّذىّخ اٌز١١ّض " إرا رُ رجذ٠ذ ػمذ اإل٠جبس ججشاً ثٛاعطخ وبرت اٌؼذي ثبٌٕغجخ ٌٍششوبء  أظش (1)

ٌٍّٚض٠ذ ساجغ:  أطذبة اٌمذس األوجش ِٓ اٌذظض فأْ رٌه ٠ؼزجش ٔبفز فٟ دك األل١ٍخ أ٠ضب" .

 2036ى١خ اٌشبئؼخ فٟ اٌمبْٔٛ، ِمبي ِٕشٛس فٟ طذ١فخ اٌضِبْ، اٌؼذد اٌٍّ، عذاد ػّبد اٌؼغىشٞ

 ، 6/3/2016، ِٕشٛس ػٍٝ اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ، ٚآخش ص٠بسح فٟ 2016فٟ 

 314ِذّذ ٚد١ذ اٌذ٠ٓ عٛاس، ِظذس عبثك، ص (2)
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، كما أف (1)" اإلدارة فو سمطتو مدب تثدد واف مدةرا   تصتار اف اةعا   ولألرمبةة الاا  ،
ليا أف تع  لإلدارة ولثسف االنتفاع بالماؿ الاا   نظاما  ةسرآ ثتك عمك صمفاء 

نا تولك أثد الاركاء أو  الاركاء جمةعا  سواء أكاف الصمؼ عاما   دوف  اإلدارةصاصا ، وا 
 .( 2)اعترا  مف الباقةف عد وكةم  عنيـ 

تعػػدةؿ أو  بالاػػوء دوف ت ةةػػر أساسػػو المعتػػادة فػػو االنتفػػاع اإلدارةوتتمثػػور أعمػػاؿ    
اػراء أو  مثػؿ تجػارآأو  فو ال ر  النآ أعػد لػو المػاؿ الاػا  ، كإةجػار أر  زراعةػة

جنػػو مثصػػوليا وبةعػػو، ولألرمبةػػة اصتةػػار مػػدةرا  مػػف بػػةف أو  السػػماد لػػألر  وزراعتيػػا
نا ثػػددت  اإلدارةا الاػػ ف فػػو أعمػػاؿ أجنبةػػا ، فةكػػوف ىػػو صػػاثأو  الاػػركاء المعتػػادة، وا 

تقةد بػو سػا ر الاػركاء، وةسػرآ ىػنا ، افرمبةة نظاما  معةنا  لثسف االنتفاع بالماؿ الاا  
صاصػػػا ، فكػػػؿ مػػػا ةسػػػتقر عمةػػػو رأآ أو  النظػػػاـ فػػػو ثػػػؽ صمفػػػا يـ سػػػواء أكػػػاف صمفػػػا  عامػػػا  

المثكمػة إلػك  ه افقمةػة أف تػتظمـافرمبةة ةمـز افقمةة التو صالفػت ىػنا الػرأآ، ولػةس ليػن
نا قامػػػت افقمةػػػة المعتػػػادة، فإنيػػػا ال تسػػػرآ فػػػو ثػػػؽ  اإلدارةاسػػػتقؿ اػػػرةؾ ب عمػػػاؿ أو  وا 

أقمةػػتيـ بتػػ جةر المػػاؿ أو  الاػػركاء البػػاقةف وفقػػا  لمقواعػػد العامػػة، كػػ ف ةقػػوـ أثػػد الاػػركاء
لو جػاز لألرمبةػة وبالتػا، فإف ىنا اإلةجار ال ةسرآ إال فو ثؽ مف أبرموا العقػد، المااع

طػػرد المسػػت جر مػػف العػػةف، وعمػػك ىػػنا افصةػػر أف ةرجػػ  عمػػك المػػ جرةف إال إنا كػػاف ال 
ةعمػػػـ بثالػػػة الاػػػةوع، ففػػػو ىػػػنه الثالػػػة ةسػػػتطة  أف ةطمػػػا إبطػػػاؿ اإلةجػػػار عمػػػك أسػػػاس 

االةجػػار ثػػؽ القةػػاـ بالتقاعػػو إلػػك  وةػػدصؿ فػػو سػػمطة ادارة المػػاؿ الاػػا   اعػػافةال مػػط، 
 (3)مدعك عمةو فةياأو  ةكوف مدعةا   ة مف منازعات م  ال ةر فةصح أفواجراءاتو الناا 
تتمثؿ ىنه افعماؿ فو أدصاؿ ت ةةرات : غير المع ادة اإلدارةأعمال /الفرع الثالث

فو ال ر  النآ صص  لو الماؿ لجعمو أكثر فا دة، أو  أساسةة عمك الاوء الاا  
ـ فافرمبةة نات القدر افكبر مف مطعإلك  دار سكنكأو  بستافإلك  مثؿ تثوةؿ مزرعة

الثص  أف تقوـ بالت ةةرات المطموبة بعد است ناف المثكمة المصتصة سمفا  ولينه 

                                                           

 إٌبفز اٌّؼذي. 1651ٌغٕخ  40( اٌفمشح صب١ٔبً ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ 1064اٌّبدح) (1)

 .338ص د. سػذ ِمذاد ِذّٛد، ِظذس عبثك(2) 

 .101،ص1661( د. ػجذ إٌبطش رٛفٟ اٌؼطبس، ششح أدىبَ دك اٌٍّى١خ، داس اٌفضٍخ ٌٍطجبػخ، (3
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المثكمة أف تاترط اروط معةنة لتنفةن القرار وليا بوجو صا  أف ت مر بإعطاء مف 
ف صالؼ القرار مف الاركاء كفالة تعمف لو الوفاء بما ةستثؽ لو مف تعوة  إنا تبةف أ

 .( 1)القرار كاف عارا  بمصمثة الاركاء
ولماػػركاء الػػنةف ةممكػػوف عمػػك افقػػؿ ثمثػػة أربػػاع المػػاؿ الاػػا  ، أف ةقػػرروا فػػو سػػبةؿ    

تثسػػةف االنتفػػاع بيػػنا المػػاؿ مػػف اجػػراء الت ةةػػرات افساسػػةة والتعػػدةؿ فػػو ال ػػر  الػػنآ 
، (2)بػاقو الاػركاءإلك  ـالمعتادة عمك أف ةعمنوا قراراتي اإلدارةأعد لو ما ةصرج عف ثدود 

تعدةم  فو ال ر  النآ أعد لو المػاؿ أو  ولإلدارة رةر المعتادة أف تثدث ت ةةرا  جوىرةا  
ألػـز  (3)الاا  ، وأف ىنه افعماؿ أكثر مساسا  بثقوؽ افقمةة، لنلؾ نجد المارع العراقو 

ك ةسػرآ فػو ثػؽ بقةػة الاػركاء ثتػإلػك  افرمبةة التو صوليا ىنه السمطة أف تعمف قرارىا
افقمةػػة عمػػك أف افقمةػػة ليػػا ثػػؽ المجػػوء فػػو صػػمؿ اػػيرةف مػػف ةػػـو إعمنيػػا مػػف طػػرؼ 

المثكمػة لمػتظمـ مػف قػرار افرمبةػة، ولممثكمػة فػو ثالػة اإلدارة إلػك افرمبةة بقرارىػا فػو 
إقػػػرار قػػػرار افرمبةػػػة أف تقػػػرر مػػػا تػػػراه مناسػػػبا  لعػػػماف ثقػػػوؽ افرمبةػػػة فػػػو اسػػػتةفاء مػػػا 

ف تعوة  نتةجة تنفةن قرار افرمبةة، إنا تبةف فةما بعد أف ىػنا القػرار أعػر ةستثقونو م
 . (4)بمصمثتيـ، ك ف تاترط عمك افرمبةة تقدةـ كفالة لصالح افقمةة

تتمثػػػؿ فػػػو المثافظػػػة عمػػػك المػػػاؿ  ونػػػرب اف اعمػػػاؿ الثفػػػظ والصػػػةانة نا اىمةػػػة كبةػػػرة  
لمػػا فػػو نلػػؾ ، كػػؿ اػػرةؾ القةػػاـ بيػػاولػػنلؾ اجػػاز القػػانوف ل، التمػػؼأو  الاػػا   مػػف اليػػمؾ

مصمثة لمارةؾ وبػاقو الاػركاء، والتػو تمثػؿ فػو اسػتعماؿ واسػت مؿ المػاؿ الاػا   وفػؽ 
رةػػػر المعتػػػادة ىػػػو التػػػو مػػػف اػػػانيا اثػػػداث  اإلدارةال ػػػر  الػػػنآ اعػػػد لػػػو. امػػػا اعمػػػاؿ 

 فمقيػك، ولػنا نػرب بػاف القػانو إلػك  ت ةرات جوىرةو فو الماؿ الاػا   كتثوةػؿ دار سػكنةة
اساسػةو فػو المػاؿ الاػا  ، ولػنا  تعػدةمتأو  ااترط فو ىػنه االعمػاؿ اف تثػدث ت ةػرات

 استوجا اصن االنف مف المثكمة لمقةاـ بينه االعماؿ. 

                                                           

 اٌّظذس ٔفغٗ.، عذاد ػّبد اٌؼغىشٞ (1)

 .314ِذّذ ٚد١ذ اٌذ٠ٓ عٛاس، ِظذس عبثك، ص (2)

 إٌبفز اٌّؼذي. 1651غٕخ ٌ 40( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ 1065( اٌّبدح )(3

 . 338ص د. سػذ ِمذاد ِذّٛد، ِظذس عبثك (4)
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 المبحث الثاني
 الطبيعة القانونية لممال الةاري وق م و 

ك إل التو ت دآ افسباا اصتمفت اراء الفقياء با ف طبةعة الماؿ الاا  ، وتتعدد   
نو طاب  استثنا و، أآ ثالة م قتة تنتيو ثتما  عف  وُةعد الاةوع انقعاء الماؿ الاا  ،

 الماؿ ممكةة افاصا  أثد ك ف ةكتسا مادةة، واقعة عمك بناءا  أو  طرةؽ القسمة
 الاةوع ةنقعوأو  إلةو عف طرةؽ المةراث، الماؿ ىنا ممكةة ت وؿ أفأو  بالتقادـ الاا  

 ةاترآ ب فأو  الاركاء ال ةر باتفاؽإلك  الاا   الماؿ بة  ةتـ فك  قانونو جراء تصرؼ
الباقةف، ونتةجة لينا االنقعاء فتنتا جممة مف اآلثار القانونةة،  أنصبة الاركاء أثد

 ول ر  االثاطة بالموعوع سوؼ نتناولو بالمطالا اآلتةة:
 المطمب الول

 الطبيعة القانونية لممال الةاري
 عة فو الممكةة نصةا الارةؾ فو مجموع الماؿ المااع م  ةقصد بالثصة الاا   

كؿ جزء مف افجزاء التو ةتكوف منيا الماؿ الاا   بقدر إلك  امتداد الثؽ فو الممكةة
اف فقياء القانوف اصتمفوا عمك عدة أراء فو طبةعة ثؽ إلك  وناةر ىنا نصةبو فةو

 :الارةؾ فو الماؿ الاا  
طبةعة الثؽ بانو ثؽ اصصو ولةس ثقا  عةنةا ،  تكوف حق ةخصي:–الراي الول  

وثؽ الارةؾ فو الماؿ الاا   لةس لو مثؿ مادآ معةف ومثدد، ولنلؾ ُةعد ثؽ 
الارةؾ ثقا  اصصةا  فو مواجية بقةة الاركاء، وىنا الثؽ ةصولو التمت  ببع  الثقوؽ 

مة الماؿ والثصوؿ عمك المزاةا، ان اف النطاؽ المادآ ةتمثور ثوؿ نصةبو اثناء قس
.كونو الثؽ الاصصو ةتمثور ( 1)ثؽ ممكةة بالمعنك الدقةؽإلك  الاا   وةتثوؿ ثقة

 ثوؿ الرابطة القانونةة بةف اصصةف اثدىما دا ف والثانو مدةف، ةطالا الدا ف المدةف

                                                           

دك -( ػجذ اٌخبٌك ادّذ، اٌٛج١ض فٟ ششح لبْٔٛ اٌّؼبِالد اٌّذ١ٔخ، اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االط١ٍخ(1

 .64،ص 1660، داس إٌٙضخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح،6، ط1اٌٍّى١خ، ط
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 .( 1)نقؿ ثؽ عةنوأو  االمتناع عف القةاـ بعمؿأو  ب داء معةف سواء القةاـ بعمؿ
وةتعمؽ ىنا الثؽ الاصصو بالرابطة القانونةة القا مة  قانونية: رابطة –الراي الثاني 

امتناعو أو  بةف اصصةف دا ف ومدةف، ةطالا بمقتعاىا الدا ف مدةنو ب ف ةقوـ بعمؿ
إعطاء اوء، وأف كؿ ارةؾ فو الممكةة الاا عة مجرد دا ف بثؽ أو  عف القةاـ بو

 .( 2)اصصو
ماتاع ثقا  عةنةا  مف نوع صا  ةصتمؼ اف ثؽ الارةؾ ال حق عيني: –الراي الثالث 

فالاةوع ةنطوآ عمك اثد صور التممؾ، ، عروفة فو القانوفعف الثقوؽ العةنةة الم
والسمطة التو ةجةزىا القانوف  ؿ الاا   ممموكا  لجمة  الاركاء،والنآ ةكوف فةيا الما

دوف لاص  معةف عمك اوء مادآ معةف تمكنو مف استعماؿ ىنا الاوء واالنتفاع بو 
 .( 3)طرؼ أصر ال تتوافؽ باكؿ كامؿ م  ىنا المفيـو إلك  الثاجة

ثؽ ممكةة: أف ثؽ الارةؾ فو الماؿ الاا  )الاةوع( ىو ثؽ ممكةة –الراآ الراب  
بالمعنك الدقةؽ فيو ةاتمؿ عمك جمة  عناصر ثؽ الممكةة فالمالؾ الماتاع لو سمطات 

ر أف ثؽ الممكةة الواردة عمك الاوء االستعماؿ واالست مؿ والتصرؼ وكؿ ما فو افم
إلك  أآ اف الممكةة تنقسـ، الاا   لو أصثاا متعددوف صمفا  لمممكةة العادةة المفرزة
وأرب أف ثؽ الارةؾ فو ، ممكةات متعددة بقدر تعدد الاركاء دوف تقسةـ مادآ بةنيـ

لعقار الماؿ الاا   ىو ثؽ عةنو مف نوع صا ، وانا صص  الارةؾ منقوال  لصدمة ا
 .(4)ةصبح عقارا  بالتصصة  كونو مالؾ العقار

ونرب باف الممكةة فو الماؿ الاا   تابو الممكةة المفرزة تامؿ االست مؿ واالستعماؿ   
، والمنفعة وكافة التصرفات القانونةة م  وجود قةود تتعمؽ بثقوؽ الاركاء اآلصرةف

                                                           

، داس ٚائً ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ػّبْ، ١ٔٛ1خ، طاٌؼٍَٛ اٌمبٔإٌٝ  د. غبٌت ػٍٟ اٌذاٚٚدٞ، اٌّذخً (1)

 .343، ص2004

 .113ص ( ػجذاٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، ِظذس عبثك،(2

( جبثش ِذجٛة ػٍٟ، دك اٌٍّى١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ، دساعخ ٔظش٠خ ٚػ١ٍّخ ِمبسٔخ، داس (3

 .131ص ط١جخ ٌٍطجبػخ، اٌمب٘شح، د ط ْ،

 .344، ص2004، 11ٌّذٟٔ، طأٛس طٍجخ، اٌّطٛي فٟ ششح اٌمبْٔٛ ا (4)
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ط عدـ الثاؽ االعرار وبإمكاف المالؾ اجراء التصرفات عمك ممكو مف ثصتو بار 
 بباقو الاركاء، فنرب اف الطبةعة القانونةة لمماؿ الاا   ىو ثؽ اصصو. 

 المطمب الثاني
 ق مة المال الةاري 

ةنقعو الماؿ الاا   بقسمتو وانفراد كؿ ارةؾ بجزء مفرز مف ىنا الماؿ ةتناسا م     
فةصت  كؿ ارةؾ ، ءثصتو الاا عة، وةتـ تقسةـ الماؿ الاا   دوف ممكةة بةف الاركا

فو مقابؿ التنازؿ عف بقةة أجزاء الماؿ الاا   ، باالنتفاع بجزء مف الماؿ الاا   وثده
 وتسمك قسمة مياة ة. وىنا ما نتناولو بالنقاط اآلتةة: لبقةة الاركاء

فالاةوع ، الممكةة المفرزة ىو الصورة المثمك لمنتفاع بالاوءالق مة الكمية:  -اولا 
إعاقة االنتفاع بالاوء عمك أثسف إلك  ة دآ، قة إدارتو واالنتفاع بوميما كانت طرة

كاف ثؽ أآ ارةؾ فو الماؿ الاا   فو طما القسمة ىو افصؿ، والبقاء ، ولينا، وجو
القسمة النيا ةة وتتـ ىنه القسمة إلك  فةو ىو استثناء، وةمج  الماتركوف بالماؿ الاا  

ةف الاركاء وتقرر نصةا كؿ منيـ فو جمة  ب تقسـ جمة  افمواؿ الاا عة مف صمؿ
 . (1)وُةعد ىنا االجراء ىو افصؿ فو القسمة النيا ةة، ىنه افمواؿ

وال ةجبر ، ونمثظ ب ف افصؿ فو الاةوع ىو الصروج والبقاء استثناء كونو اصتةارآ   
 بن  وال استثناء إال، أثد المااركةف عمك البقاء فةو إال بن  فف البقاء فةو استثناء

 فو القانوف.
القسمة الجز ةة تنتا عف تقسةـ بع  افمواؿ الاا عة بةف الق مة الجزرية: -ثانياا 

الاركاء، وةتـ فرز نصةا كؿ منيـ فةيا، وما ةبقك مف افمواؿ فةبقك اا عا  عمك ثالو 
بإفراز نصةا ارةؾ واثد فو كؿ افمواؿ الاا عة وةبقك الاركاء اآلصروف أو  بةنيـ،

أن ، أكثرأو  قسمةفإلك  .او بتقسةـ افمواؿ الاا عة وع فو كؿ االمواؿ المتبقةةفو الاة

                                                           

، 2004دٚط ثش١ش، إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍٍّى١خ اٌؼمبس٠خ، اٌذ٠ٛاْ اٌٛطٕٟ ٌألشغبي اٌزشث٠ٛخ، اٌجضائش، (1)

 .233ص.
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تصت  كؿ مجموعة مف الاركاء بقسـ منيا اا عا  بةنيـ، بالتالو تفرز ثقوؽ كؿ 
 . ( 1)قسمة ف ات أو  وىو قسمة طبقات، مجموعة عف ثقوؽ رةرىـ

اركاء وانتفاعيـ بالاوء والمقصود بيا قسمة المناف  بةف الق مة المنفعة: -ثالثاا 
انياء إلك  انتيا يا، وىو عممةة تيدؼإلك  ت دآ أن ال، الاا   م  بقاء ثالة الاةوع

ثالة الاةوع واصتصا  كؿ ارةؾ بجزء مفرز مف الاوء الاا   ةعادؿ ثصتو الاا عة 
وجدت ل ر  االنتفاع بالماؿ الاا  ، وىنه القسمة  وىو القسمة الم قتة. ( 2)قبؿ القسمة

 تصن صورتةف وكما ة تو:ت
: ىو مناوبة متعاقبة فو االنتفاع بجمة  الماؿ الاا   المنفعة الزمانية -الصورة الولى

 لمدة معةنة تتناسا م  ثصة كؿ ارةؾ.
فيو التو ةتفؽ فةيا الاركاء عمك أف ةصت  كؿ  المنفعة المكانية:-الصورة الثانية

متنازال  لبقةة الاركاء فو مقابؿ ، اا  منيـ بمنفعة جزء مفرز ةساوآ ثصتو فو الماؿ ال
 .( 3)نلؾ عف االنتفاع بالماؿ الاا   بباقو افجزاء افصرب

اف القسمة االتفاقةة ىو التو تتـ باتفاؽ الاركاء جمةعػا ، وىػنا  :الق مة ال فاقية -رابعاا 
مػػػا نػػػ  عمةػػػة الماػػػرع العراقػػػو "لماػػػركاء انا لػػػـ ةكػػػف بةػػػنيـ مثجػػػور اف ةقسػػػموا المػػػاؿ 

، ةسػتطة  الاػركاء إنا انعقػد إجمػاعيـ. و( 4)اا   قسمة رعا ةة بالطرةقػة التػو ةرونيػا"ال
وبالاػػكؿ الػػنآ ةثقػػؽ ليػػـ ، أف ةتقاسػػموا المػػاؿ الاػػا   بالطرةقػػة التػػو ةرونيػػا مناسػػبة ليػػـ

امػػا انا إف كػػاف بةػػنيـ مػػف ىػػو نػػاق  افىمةػػة وجػػا مراعػػاة اإلجػػراءات ، (5)اقصػػك انتفػػاع
والثػوؿ ، تنصػةا وصػوأو  ولػو االمػر،إلػك  مف صػمؿ الرجػوع، (6)التو ةفرعيا القانوف

إجراء أو  ،رىنوأو  ،قسمتوأو  فو كؿ تصرؼ ةتعمؽ ببة  عقار، عمك اإلنف مف القعاء
                                                           

( ِذّذ ػجذ اٌشدّٓ اٌض٠ٕٟٛ، أدىبَ اٌمغّخ ث١ٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، داس اٌفىش (1

 .68، ص2001اٌجبِؼٟ، ِظش، 

 .18جش١ش، غٕٟ دغْٛ طٗ، ِظذس عبثك، صد. ِذّذ طٗ اٌ (2)

، ِٕشٛساد اٌذٍجٟ اٌذمٛل١خ، 1دك اٌٍّى١خ،ط -( ِذّذ دغٓ لبعُ، ِٛجض اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االطٍٟ(3

 .116ص ،2006ٌجٕبْ، 

 إٌبفز اٌّؼذي. 1651ٌغٕخ  40( اٌفمشح اٚالَ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ 1011( اٌّبدح)(4

(5  ( Hess-Fallon Briggitte et Marie Siman - Anne, aide mémoire, droit civil, 

1ère édition, Dallaz, paris, 2010 , p.184  

 إٌبفز اٌّؼذي. 1648ٌغٕخ  131( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ 835( اٌّبدح)(6
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وةسػرآ عمػك ، .والقسمة االتفاقةػة تقتعػو وجػود اتفػاؽ باإلجمػاع بػةف الاػركاء المصالثة
بثةػث ، ا كاف العقار قابم لمقسمةىنا االتفاؽ ما ةسرآ عمك جمة  العقود مف أثكاـ، إن

أمػػا إنا كػػاف العقػػار رةػػر ، ةمكػػف لكػػؿ اػػرةؾ فػػو الاػػةوع أف ةثصػػؿ عمػػك ثصػػة مفػػرزة
فنػػػػو ةاػػػػكؿ وثػػػػدة ، ثصػػػػ  ةقمػػػػ  مػػػػف قةمتػػػػوإلػػػػك  كانػػػػت تجز تػػػػوأو  ،قابػػػػؿ لمقسػػػػمة

ونلػؾ ببةعػو بثسػا مػا ، لمست مؿ، ففو ىنه الثالة ةجوز لماركاء قسمتو قسمة تصفةة
 .( 1)عمةو ةتـ اإلجماع 

وُتعػد مػػف افعػػؿ ، وُتعػد القسػػمة الرعػا ةة بمثابػػة عقػد بػػةف الماػػاركةف بالمػاؿ الاػػا      
الُسبؿ لمصروج مف الاةوع كونيا تتـ بتراعػو االطػراؼ دوف معارعػة اثػدىـ ممػا ةسػيؿ 

 اجراءات الصروج وتثقةؽ االنتفاع بةف االطراؼ.
االتفػػػاؽ والتراعػػػو بػػػةف جمةػػػ  تػػػتـ القسػػػمة بالق ووومة القضوووارية: الصووول ان  -خام ووواا 

الاركاء، إال أنو فو كثةػر مػف افثةػاف ةتعػنر اإلجمػاع، وبالتػالو ال منػا  لفػ  ثالػة 
القعػػاء، وىنػػاؾ بعػػ  الثػػاالت فػػإف القػػانوف ىػػو الػػنآ ةفػػر  إلػػك  الاػػةوع إال بػػالمجوء

عمك الاركاء أف تػتـ قسػمة الماػاع بواسػطة القعػاء، انا لػـ ةتفػؽ الاػركاء عمػك القسػمة 
نا انعقػد إجمػاع الاػركاء عمػك  تفاقةػة، وررػا أثػدىـ فػو الصػروج مػف ثالػة الاػةوع،اال وا 

كاف معيـ وارث قاصر، باعتبار أو  إجراء قسمة اتفاقةة، ولكف كاف بةنيـ ناق  افىمةة
بناء عمك الدعوب التػو ترفػ  ، القسمة القعا ةة تمؾ القسمة التو تتولك المثكمة إجرا ىا

 .( 2)ةفمف أثد الاركاء المااع
وقد تكوف القسمة القعا ةة الطرةؽ الوثةػد إلنيػاء الاػةوع فػو ثالػة اصػتمؼ الاػركاء    

رفػ  الػدعوب أمػاـ إلػك  ولكػؿ اػرةؾ ةيمػو أمػر القسػمة أف ةبػادر، عؿ اقتسػامو بالتراعػو
وةمػػػػـز بتكمةػػػػؼ بػػػػاقو ، وىػػػػو مثكمػػػػة موقػػػػ  العقػػػػار مثػػػػؿ القسػػػػمة، المثكمػػػػة المصتصػػػػة

عمنيـ  ال ، فإنا لـ ةكمؼ أثػدىـ بالثعػور، بعرةعة افتتاح الدعوبالاركاء لمثعور وا 

                                                           

 .282( ِذّذ ػجذ اٌشدّٓ اٌض٠ٕٟٛ، ِظذس عبثك،ص(1

اس إٌٙضخ اٌؼشث١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ٌجٕبْ، ( ػجذ إٌّؼُ فشط طذح، اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، د(2

 .211، ص1682
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نمػا ةجػوز ليػنا افصةػر االعتػرا  عمةػو ، ةكوف الثكـ الصادر فو الػدعوب ثجػة عمةػو وا 
 . ( 1)بطرةؽ اعترا  ال ةر الصارج عف الصصومة

وُتعد القسمة القعا ةة ىو الوسةمة القانونةة التو تنتيو بيا ثالة الاةوع لمماؿ المااع   
بتجز ػػػػة الممكةػػػػة وفػػػػؽ انصػػػػبة مثػػػػددة ومعمومػػػػة مسػػػػبقا ، وثسػػػػا مصػػػػدر الاػػػػةوع مثػػػػؿ 

 الثةازة(.–الوصةة  -االلتصاؽ-العقد—)المةراث
افصػػؿ فػػو قسػػمة العقػػار مػػف المػػاؿ الاػػا   أف تكػػوف قسػػمة  :الق وومة العينيووة - اد وواا 
د قةمتػو ان تتولك المثكمة تعةةف صبةر عقارآ مصت  لتقوةـ الماؿ الاا   وتثدةػ، عةنةة

نا تعنر اثد الاركاء أف ة صن كامؿ نصػةبو ُعػو  بمعػدؿ القسػمة، أآ أف ، اإلجمالةة وا 
ةػػدف  كػػؿ اػػرةؾ مبمػػا مػػف المػػاؿ بقػػدر مػػا زاد فػػو نصػػةبو لماػػرةؾ الػػنآ لػػـ ة صػػن نصػػةبو 

. وتصتمػؼ القسػمة العةنةػة ثسػا ( 2)وتثدد الثص  عمك أساس أصػ ر نصػةا، كامم  
منقػػوؿ، ومػػف ثةػػث اإلجػػراءات المطموبػػة لتقسػػةـ أو  قػػاراطبةعػػة الماػػاع فةمػػا انا كػػاف ع

وقػػػد عػػػالا الماػػػرع  .،وكةفةػػػة توزةػػػ  الثصػػػ ، وقةمتيػػػا، وتعػػػوة  الػػػنق  فػػػو القةمػػػة
قسػػمة العقػػػار الماػػاع فػػػن  عمػػك انػػو "فػػػ ف كػػاف الماػػػاع عقػػارا  تمسػػػح افر   العراقػػو

الممةزات  وتفرز عمك اساس اص ر نصةا، عمك اف ةراعك فةيا الموق  والجودة وجمة 
وةراعػػػػك كػػػػنلؾ بقػػػػدر اإلمكػػػػاف اف تسػػػػتقؿ كػػػػؿ ثصػػػػة بثػػػػؽ الطرةػػػػؽ والاػػػػرا  االصػػػػرب،

والمسةؿ ورةرىا مف ثقوؽ االتفاؽ وتعةف قةمػة الثصػة باتفػاؽ الاػركاء انفسػيـ، فػ ف لػـ 
صػت  كػؿ واثػد مػف الاػركاء بكامػؿ ةتفقوا عةنيا القاعو بمعرفة صبةػر، وانا تعػنر اف ة

نصػػػةبو عةنػػػا  عػػػو  عمػػػا نقػػػ  مػػػف القةمػػػة بمعػػػدؿ ولػػػو مػػػف النقػػػود، وتػػػوزع الثصػػػ  
واصػن الماػرع العراقػو  .( 3)بالقرعة وبتماميا تتـ القسمة، فتصدر المثكمة ثكما بت ةةدىا"

                                                           

( ِٕظٛس ِظطفٝ ِٕظٛس ، رذ١ًٍ اصش اٌمغّخ االِٛاي اٌشبئؼخ ٚدّب٠خ وً اٌشش٠ه ِٓ رظشفبد (1

،اٌغٕخ اٌغبدعخ ،اٌمب٘شح  1غ١شٖ ، ثذش ِٕشٛس فٟ ِجٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚااللزظبد٠خ ،ع

 .231ـض1665،

 .212ظذس عبثك، ص( ػجذ إٌّؼُ فشط طذح، ِ(2

 إٌبفز اٌّؼذي. 1651ٌغٕخ  40( اٌفمشح صب١ٔبً ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ 1012( اٌّبدح)(3
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بالقسػػمة العةنةػػة ان نػػ  عمػػك "وةعتبػػر الماػػاع قابػػؿ لمقسػػمة انا امكنػػت قسػػمتو مػػف رةػػر 
 .( 1)ف تفوت عمك اثد الاركاء المنفعة المقصودة منو قبؿ "ا

ُتعػػد قسػػمة التصػػفةة طرةقػػا  اثتةاطةػػا  إلجػػراء القسػػمة، ال ةػػتـ  :ق وومة ال صووفية - ووابعاا 
ثةنمػػا ، المجػػوء إلةيػػا إال عنػػد تعػػنر سػػموؾ الطرةػػؽ افصػػمو المتمثػػؿ فػػو القسػػمة العةنةػػة

نصفػػػػا  جسػػػػةـ فػػػػو قةمػػػػة المػػػػاؿ ةترتػػػػا عنيػػػػا اأو  تصػػػػبح القسػػػػمة العةنةػػػػة مسػػػػتثةمة،
كاف مف ا نيا إثداث نق  كبةر فو قةمة الماؿ أو  ،إنا تعنرت القسمة عةنا  ، (2)المااع

المػػػػراد قسػػػػمتو بةػػػػ  ىػػػػنا المػػػػاؿ بػػػػالمزاد بالطرةقػػػػة القانونةػػػػة المناسػػػػبة والتػػػػو ةػػػػتـ االتفػػػػاؽ 
وتقتصػػػر ، رالبةػػػ  بالمزاةػػػدة مػػػ  ال ةػػػأو  أآ بةعػػػو بالمزاةػػػدة بػػػةف الاػػػركاء فقػػػط، (3)عمةيػػػا

ن ثبت أف القسمة العةنةة متعنرة ، المزاةدة عمك الاركاء وثدىـ إنا طمبوا ىنا باإلجماع وا 
كػ ف ةاػترؾ عػدد كبةػر مػف ، ثصػ إلػك  لعدـ إمكانةة االنتفاع بالماؿ الاػا   إنا تجػزء

فػػػػإف قسػػػػمتيا عةنػػػػا  سػػػػةجعؿ االنتفػػػػاع مسػػػػتثةم  .أو إنا كانػػػػت ، الورثػػػػة فػػػػو دار صػػػػ ةرة
. وعػالا الماػرع العراقػو ثالػة التصػفةة ( 4)ثؽ بالعقار نقصا  كبةػرا  فػو قةمتػوالتجز ة ستم

 .( 5)ان ن  عمك "ان تبةف لممثكمة اف المااع رةر قابؿ لمقسمة اصدرت ثكما  ببةعو"
ونػػرب بػػاف أآ كػػاف نػػوع القسػػمة ةنػػتا عنيػػا رثػػار جوىرةػػة تتمثػػور ثػػوؿ افػػراز المػػاؿ    

وعػماف ، مفرز ةعادؿ ثصتو قبؿ اجػراء القسػمةالاا   وةصت  كؿ ارةؾ بجز ةة ممؾ 
المتقاسػػػػمةف بععػػػػيـ لػػػػبع ، والػػػػزاـ المتقاسػػػػـ بػػػػدف  المعػػػػدؿ انا كانػػػػت القسػػػػمة العةنةػػػػة 

تسػػوةة مناسػػبة إلػػك  بمعػػدؿ، أآ القةػػاـ بػػدف  الػػثمف انا زاد عمػػك ثصػػتو بيػػدؼ الوصػػوؿ
 ومرعةة لممتقاسمةف. 

                                                           

 إٌبفز اٌّؼذي. 1651ٌغٕخ  40( اٌفمشح اٚالَ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ 1012(اٌّبدح)(1

اٌّضاد اٌؼٍٕٟ ِٚٓ صُ رمغُ  ض١بع ل١ّزٗ، فبٌّذىّخ رج١ؼٗ فٟإٌٝ  ِضً لغّخ ِظٕغ فبٌمغّخ رؤدٞ (2)

اٌضّٓ ث١ٓ اٌششوبء وً دغت ٔظ١جٗ ثبٌّبي اٌشبئغ. ٌٍّٚض٠ذ أظش سِضبْ اثٛ اٌغؼٛد، اٌٛج١ض فٟ 

 .81،،ص2004ادىبِٙب ِٚظبدس٘ب، داس اٌجبِؼخ اٌجذ٠ذح، –اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االط١ٍخ 

ذ لغّزٗ ثٕفظ االٔزفبع، اِب ٚال ثذ ِٓ االشبسح ثبْ ٕ٘بن ِبي شبئغ ٠مجً اٌمغّخ ٠ٚجمٝ ِذزفظب ثؼ  (3)

 ع١ٍٙخ، اٌّبي اٌشبئغ اٌزٞ ال ٠مجً اٌمغّخ  ف١زُ ث١ؼٗ فٟ اٌّضاد اٌؼٍٕٟ . ٌٍّٚض٠ذ أظش: ِخزبسٞ

 اٌذمٛق، سعبٌخ ِبجغز١ش، و١ٍخ اٌشبئغ، اٌؼمبس فٟ اٌشش٠ه دمٛق ٚاٌزضاِبد ع١ّخ، أدغٓ دبط

 .24، ص2014اٌّذ٠خ،  فبسط، ٠ذٟ جبِؼخ

 .334ص.، 1666ٜ اٌمغّخ، ِٕشأح اٌّؼبسف اإلعىٕذس٠خ، ِظش، دػٛ، ( ِذّذ إٌّجٝ(4

 إٌبفز اٌّؼذي.  1651ٌغٕخ  40( اٌفمشح اٚالَ ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ سلُ 1013( اٌّبدح)(5
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 المطمب الثالث
 ال صرف في المال الةاري

فةكوف لممالؾ ، صرؼ فو الماؿ الاا   أثد مظاىر ممارسة ثؽ الممكةة عمةوُةعد الت  
وقةاـ ثالة الاةوع ال ةعنك تعطةؿ سمطة ، سمطة االستعماؿ واالست مؿ والتصرؼ

اال اف الاةوع ةفر  اكم  واطارا  معةنا  ، التصرؼ ثتك ال ةتفرغ الثؽ مف معمونو
ة رةر مفرزة وةكوف التصرؼ بيا ةصح التصرؼ فو نطاقة، ان اف المالؾ ةممؾ ثص

وسوؼ ، وةكوف التصرؼ فو الماؿ الاا   عمك عدة ااكاؿ، (1)عمك اساس ىنا الاكؿ
 نتناوليا فو الفروع االتةة:

فو الماؿ  ةتصرؼ الارةؾ منفردا  : الةريك منفرداا في المال الةاري  صرف/الفرع الول
 فو اثدب الثاالت االتةة: (2)الاا  
ةتصرؼ الارةؾ فو الماؿ الاا   كمو دوف تفوة  المال الةاري كمو: ال صرف ب -اولا 

لرربة الارةؾ فو اإلنياء المبكر أو  ، وةكوف إما تعنتا  منو تجاىيـالاركاء مف باقو
وال ةنتا اثرا  فو ثؽ الاركاء ، وُةعد ىنا التصرؼ تصرفا  فو ممؾ ال ةر،الفردآ لماةوع

وةثؽ ليـ عدـ االعتداد بينا ، وُةعد باطؿ فو ثقيـ ،اآلصرةف إال إنا أقروه ووافقوا عمةو
 ( 3)عمك أنيـ اركاء وليـ ثص  ثابتة فةو التصرؼ وةتعامموا م  الماؿ الاا  

 ةنتار والنآ الدقةؽ، بالمعنك ممكةة ثؽ ىو فو الماؿ الاا   الارةؾ ثؽ وبما اف  
 مباارة فو ارةؾال سمطة اف إال جزء ما اجزا و، كؿ وةنصا عمك الاا   الماؿ كؿ فو
 الماؿ نفسو، معو عمك تتزاثـ وتتداصؿ ثقوؽ مف لبقةة الاركاء بما الثؽ تصطدـ ىنا

                                                           

اٌٍّى١خ، جبِؼخ -( د سضب ػجذاٌذ١ٍُ ػجذ اٌّج١ذ ػجذاٌجبسٞ، اٌٛج١ض فٟ اٌذمٛق اٌؼ١ٕ١خ االط١ٍخ(1

 .61، ص2006ثٕٙب، و١ٍخ اٌذمٛق، 

 عبثك ٌذك ٠غّخ اٌزٞ ال ثذ ِٓ االشبسح ٕ٘بن رظشف وبشف ٚاٌزظشف اٌىبشف ٘ٛ اٌزظشف (2)

 دك ِزمبعُ ٌىً رُٕشأ ال وبشف فٟٙ رظشف اٌشبئغ اٌّبي لغّخ ٚرُؼذ أصبسٖ، وً ثئٔزبط فؼبي غ١ش

ض٠ذ ٚثٕفظ اٌغٕذ. ٌٍّٚ اٌش١ٛع ِٕز أطالً  اٌمبئُ دمٗ ػٓ رىشف ٚإّٔب، لجً ِٓ ٌٗ ٠ىٓ ٌُ جذ٠ذ

 .136ص لبعُ، ِظذس عبثك، دغٓ أظش: ِذّذ

 .61، ص2006د سضب ػجذاٌذ١ٍُ ػجذ اٌّج١ذ ػجذاٌجبسٞ، ِظذس عبثك،  (3)
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نلؾ  كاف سواء كمو فو ىنا الماؿ مستقم   ةتصرؼ اف الاركاء فثد ةجوز ال ولنلؾ
 .( 1)االصرةف الاركاء باقو انف دوف قانونةا  أو  مادةا   تصرفا  
قد ةنصا تصرؼ الارةؾ فو ثدود ثصتو  :فو ثصتو الاا عة التصرؼ -ثانةا  

بععيا، فةكوف التصرؼ صثةح بةف الطرفةف نافنا  فو ثؽ الاركاء أو  كميا الاا عة
ثصة ةممكيا ممكا  تاما  ولو أف ةتصرؼ فةيا  اآلصرةف، كوف لكؿ ارةؾ فو الماؿ الاا  

تمثؽ بصورة ال  وةستعمميا وةست ميا وةستولو عمك ثمارىا دوف ثاجة الست ناف أثد
العرر بثقوؽ سا ر الاركاء، وة عد تصرفو قانونةا  صثةثا  نافنا  فو مواجية الاركاء 

 .( 2)مرتبة لثؽ عةنوأو  سواء اكانت ىنه التصرفات ناقمة لمممكةة
فراز الماؿ  :التصرؼ فو ثصتو المفرزة -ثالثا   ال تتثقؽ ىنه الثالة اال عند قسمة وا 

جماع الاركاء بالتقاعو بثكـ قعا و، أما اإلفراز والتقسةـ  أو الاا   بالتراعو وا 
افرمبةة فم ةنتا عنيا رثار قانونةة وتظؿ ثالة أو  باإلرادة المنفردة الثد الاركاء

الاةوع قا مة مف الناثةة القانونةة، وبنلؾ فإف إفراز الارةؾ لثصتو وتصرفو فو الماؿ 
صرؼ فو ثصة مفرزة رةر وُةعد الت، ال أثر لو قعا ةةأو  دوف قسمة رعا ةة الاا  

وةكفةيـ القانوف عناء أآ إجراء فنو فو ثكـ بة  ممؾ ، نافن فو ثؽ الاركاء االصرةف
وىنا  ال ةر، وليـ تجاىؿ التصرؼ وممارسة ثقوقيـ عمك الجزء المفرز مثؿ التصرؼ،

فنو لف ةدصؿ إال ، فم ثاجة بيـ لمافعة لتجنا دصوؿ أجنبو فو الاةوع، ثقيـ
 .( 3) بموافقتيـ

إنا تثقؽ إجماع الاركاء عمك أثد  :ال صرف باإلجماع في المال الةاري/الفرع الثاني
أوجو التصرؼ فو الماؿ الاا   فةصح تصرفيـ وةنفن فو ثؽ الجمة  أةا  كانت نتةجة 

ان تنتقؿ  ال ةثتاجوف لقسمة الماؿ الاا   إنا كاف التصرؼ ناقم  لمممكةة، القسمة بةنيـ
التصرؼ  صر، وال ةبؽ ليـ إال قسمة الثمف بثسا الثص  إنا كافالممكةة لمطرؼ اآل

                                                           

د. عؼذ دغ١ٓ ػجذ ٍِذُ، رم١١ذ عٍطخ اٌزظشف اٌمبٟٔٛٔ ٌٍشش٠ه فٟ اٌّبي اٌشبئغ، ثذش ِٕشٛس  (1)

 .46، ص2015، 1اٌّجٍذ، 16فٟ ِجٍخ و١ٍخ اٌزشاس اٌجبِؼخ، اٌؼذد

 .24ِظذس عبثك، ص ع١ٍٙخ، خزبسٞ( ِ(2

 .138ص لبعُ، ِظذس عبثك، دغٓ ( ِذّذ(3
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رةر الناقمة ليا، كالثقوؽ افصرب أو  وسمطة التصرؼ ىنا التصرؼ الناقؿ لمممكةة، بةعا  
 . (1)دوف نقؿ الممكةة مثؿ اإلةجار والرىف النةف ُةعداف مف قبةؿ االنتفاع بالماؿ الاا  

لألرمبةة تقرةر التصرؼ فو الماؿ  :ال الةاري صرف األغمبية في الم/ الفرع الثالث
بارط أف تكوف أرمبةة مف ةثوزوف ثمثة أرباع الماؿ الاا    الاا   كمو وباكؿ كامؿ،

رةر العادةة، م  ثفظ ثؽ افقمةة فو  اإلدارةاآ أرمبةة رةر عادةة، عمك ررار أعماؿ 
اع الماؿ الاا  ، أف ان أنو " لماركاء النةف ةممكوف عمك افقؿ ثمثة أرب االعترا 

إلك  أسباا قوةة عمك أف ةعمنوا قرارتيـإلك  ةقرروا التصرؼ فةو إنا استندوا فو نلؾ
المثكمة صمؿ ايرةف مف وقت إلك  باقو الاركاء، ولمف صالؼ مف ى الء ثؽ الرجوع

، أف (2)ولممثكمة عندما تكوف قسمة الماؿ الاا   عارة بمصالح الاركاء، اإلعمف
وبناء عمك نلؾ تـ تقةةد ثؽ افرمبةة " لمظروؼ ما إنا كاف التصرؼ واجبا  تقدر تبعا  

 فو التصرؼ بالماؿ الاا   فو ارطةف:
: ةقةد ثؽ االرمبةة استنادا  فسباا قوةة ومبررات جدةة تثتـ إقداميـ عمك الةرط الول

ماؿ كعدـ قابمةة ال،التصرؼ فو الماؿ الاا   باكؿ كامؿ، وال ةقتصر عمك نصةبيـ فقط
ة ولكف بصسارة كبةرة قابمةتيا لمقسمأو  سةارةأو  دارأو  الاا   لمقسمة العةنةة مثؿ ثةواف

 .(3)كقطعة أر  ص ةرة المساثة وتجز تيا تعة  الفا دة منياعمك الجمة ،
ارط نا طاب  اكمو ةتعمف اعمف قرارىـ لألقمةة لكو ةسمثوا لألقمةة  :الةرط الثاني

نا، فإنا اقتنعوا بالقرار تـ اقراره وثصموا عمك نصةبيـ بدراسة افمر مف كؿ الجوا
المادآ، وصمؼ نلؾ ليـ الثؽ فو المجوء لممثكمة لمعترا  عمك قرار افرمبةة 

بارط أف ةتـ االعترا  فو مدة قانونةة امدىا صمؿ ايرةف مف تارةخ ، بالتصرؼ
 . ( 4)جمةعياأو  وثؽ االعترا  مكفوؿ الثد افراد لألقمةة، اإلعمف

                                                           

 .62، ص2006د سضب ػجذاٌذ١ٍُ ػجذ اٌّج١ذ ػجذاٌجبسٞ، ِظذس عبثك،  (1)

 .46( د. عؼذ دغ١ٓ ػجذ ٍِذُ، ِظذس عبثك، ص(2

 138ص ِظذس عبثك، لبعُ، دغٓ ( ِذّذ(3

 .61، ص2006ك، ( د سضب ػجذاٌذ١ٍُ ػجذ اٌّج١ذ ػجذاٌجبسٞ، ِظذس عبث(4
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 الخا مة
، والطبةعة اإلدارةُةعد الاةوع مف المواعة  اليامة التو تثةر إاكاالت تتعمؽ ب   

ومف صمؿ ما تقدـ ، االنتفاع بالماؿ الاا   والقسمة واثارىاأو  والتصرؼ، القانونةة
ةمكف القوؿ اف الاةوع ثالة قانونةة تنا  عف تعدد أصثاا الثؽ العةنو، وىو ال 

الثقوؽ العةنةة افصرب، إلك  ممكةة، بؿ ةصّح أف ةتثقؽ بالنسبةةقتصر عمك ثؽ ال
جممة مف االستنتاجات والتوصةات إلك  كثؽ االنتفاع وثؽ االرتفاؽ، وقد تـ التوصؿ

 وكما ة تو:
 ال  ن اجات-اولا 
 فيو عمةو، الاركاء ةجبر وال فةو، مرروا رةر أمر الاةوع فو البقاء-1

ةكوف  ما ورالبا   الاةوع فو الاركاء بةف اتوالمتاعا والصمف مصدر لمنزاع
 الصمفات.  ىنه جراء افسرة مف صفو فةتكدر واثدة أسرة الممؾ مف أععاء

القسمة القعا ةة عندما ةتعنر عمك الاركاء توافقيـ جمةعا  بقسمة إلك  ةتـ المجوء -2
ةؾ باف وىنا ةعطو الثؽ لكؿ ار ، وجود مثجور بةنيـأو  الاوء الاا   بقسمة رعا ةة

قسمة الاوء الاا   عةنا  انا كاف قابؿ إلك  القسمة القعا ةة، وتمج  المثكمةإلك  ةمج 
لمقسمة، وانا تعنرت قسمة الاوء الاا   عةنا ، فةجا اف ةباع بإجراءات قانونةة واقتساـ 
الثمف بةف الاركاء، والممكةة الاا عة ىو التو ترد عمك اوء معّةف فكثر مف اص  

الاوء فو مجموعو، وتثدد منن بدء إلك  لكّؿ منيـ الثؽ فو ثّصة تُنسا واثد، فةكوف
 السدس مثم .أو  الصمسأو  الرب أو  الثمثأو  الاةوع بالنصؼ

ونلػؾ لكػوف  الطبةعة القانونةة لمماؿ الاا   مف المواعة  اليامة فو القػانوف المػدنو -3
ةػػر العدةػػد مػػف االاػػكالةات االمػػر الػػنآ ةث، ىػػنا النػػوع مػػف انػػواع الممكةػػة نا طػػاب  صػػا 

 والتصرفات الصادرة عف الاركاء .  اإلدارةالقانونةة وصاصة  فةما ةتعمؽ باالنتفاع و 
والقسمة الناجمة عنيا ىو  اف ممكةة الماؿ الاا   ىو ممكةة ثقةقةة وواقعةة واصمةة -4

 والتػو ُتعػد أثػد، وسةمة مػف عػمف وسػا ؿ وثػاالت ثصػرىا الماػرع إلنيػاء ثالػة الاػةوع
لػنلؾ ثػدد الماػرع لمقسػمة نظػاـ قػانونو دقةػؽ اف ثػؽ ، افسباا افساسةة لف  الاػةوع
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الاػػػرةؾ فػػػو طمػػػا القسػػػمة ىػػػو ثػػػؽ ال ةمكػػػف التنػػػازؿ عنػػػو وىػػػو ثػػػؽ ال ةقبػػػؿ السػػػقوط 
وىػػنا ةعنػػو أف تصػػرؼ الاػػرةؾ فػػو المػػاؿ الاػػا   ال ةنيػػو الاػػةوع وانمػػا ةصعػػ  ، التقػػادـ

 افة االطراؼ ثقوقيـ فو الماؿ الاا  .فثكاـ وقواعد قانونةة معةنة تعمف لك
ُتعد ادارة الماؿ الاا   وقسمتو مف التثدةات اليامة التو تواجو الاركاء فةو، مف  -5

 اإلدارةالنآ ةتزامف م  اصتمؼ بةيـ ثوؿ طبةعة ، ثةث االست مؿ واالنتفاع والتصرؼ
 وتجاوز الصمثةات.

 ال وصيات -ثانياا 
تمكوف نسبة عالةة مف الماؿ الاا   نوصو المارع فةما ةص  الاركاء النةف ةم-1

ونلؾ لصعوبة اجماع الاركاء عمك ، العراقو بالسماح لو بالتصرؼ بالماؿ الاا  
التصرؼ، م  االثتفاظ لباقو الاركاء النةف ةمتمكوف نسبة قمةمة رةر مفرزة مف الماؿ 

 الاا   بمراجعة القعاء.
لنةف ةمتمكوف االقمةة فو الماؿ الاا   عند اعطاء عمانات قانونةة كافةة لماركاء ا-2

والتو رالبا  ما ةتـ انتياؾ ثقوقيا مف قبؿ الاركاء اصثاا الثص  ، القةاـ بالتصرؼ
 االكبر فو الماؿ الاا  .

معالجة ثالة الارةؾ النآ قاـ باراء ثصة مفرزة مف الماؿ الاا   النآ ةرـو -3
االصمو المتصرؼ بالماؿ الاا  ، والنآ فنو ال ةثؿ مثؿ الارةؾ ، القسمة بعد الاراء

ومعالجة ثالة المالؾ تثت ارط واقؼ بطما القسمة لثةف ، ةثؽ لو طما القسمة
 تثقؽ الارط.
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 :خصممال
كوف الممؾ ، ثقوؽ العةنةة االصمةة واكثرىا انتاارا  ُةعد ثؽ الممكةة مف اىـ ال   

ةنصا عمك اوء معةف بالنات ومالكو ةستطة  مباارتو باكؿ مباار وبدوف وساطة، 
بؿ تتفرع منو ثقوؽ أصرب تتمثؿ فو ثؽ ، أن ةكوف مستقم  بناتو وال ةتب  لثؽ رصر

يا تثبت لاص  االرتفاؽ واالنتفاع، كما اف االصؿ فو الثقوؽ اف تكوف منفردة كون
واثد تمنثو سمطة مطمقة عمةو تتمثؿ فو كافة التصرفات القانونةة، ولكف قد ةكوف 

ةتعةف أو  الماؿ ممموكا  لعدة ااصا  ةااركونو فةو فو وقت واثد دوف اف ةصت 
نصةبيـ المادآ فةو، وتعدد اُلممؾ فو الممكةة الاا عة ةثةر عدة إاكاالت فةما ةتعمؽ 

مطة االستعماؿ واالست مؿ والتصرؼ، فف ممارسة ىنه السمطات بمزاولة كؿ مالؾ لس
وىنا افمر ال ةتوفر دا ما ، لنا تدصؿ المارع لتنظةـ الممكةة ، تقتعو إجماع الاركاء

 الاا عة ثتك ال ةتعطؿ االنتفاع بالماؿ الاا   فو ثالة االصتمؼ ورةاا اإلجماع .
 ، القسمةاإلدارةالتصرؼ، الكممات المفتاثةة: الماؿ الاا  ، الممكةة، 
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Abstract: 

 The right of ownership is one of the most fundamental 

and most widespread rights in the original, since the king is 

focused on something specific and its owner can direct it directly 

and without mediation, which is independent of itself and does not 

follow another right, but other rights are derived from the right of 

easement and benefit, Rights are to be alone as they prove to a 

single person giving him absolute power over him in all legal acts 

. But the money may be owned by several people who share it 

simultaneously without having to specialize or have their share in 

it. The multiplicity of owners in the common property raises 

several problems with regard to each owner of the authority of 

use, exploitation and disposal, because the exercise of these 

authorities requires the consensus of the partners. Is always 

available, so the legislator intervenes to regulate common property 

so as not to disrupt the use of common money in case of 

disagreement and lack of unanimity. 

 Key words: common money, ownership, disposition, 

management, division . 

 


