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ب

اإلىداء
إلى معهؼ البدرية األول ومحرديا إلى دسة اليدى نب سا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
ودرحانررا ترراهاىؼ

وعاهرراىؼ ،إلررى القررابع ؽ خهررب القررربان

إلررى ترريدا سا األ رررم مسررا دز عررا رحزيررؼ

إلى مؽ كان دعاؤىا نؾ ار يجةرؾيسي وكهزاتيرا عبقرا يرويسري الةري أهسر

أياميرا هري تر ةري إلرى نبرع الجسران أمري

أسرانا البؾاسل هػ

أسرىؼ.

الغال ة.

إلى برؤر السرؾر الةري عبرر بري نجرؾ األمرل واألمراني الثز هرة ،واتخرع قهبرو ل جةرؾخ حهزري حر ؽ اراق

الردن ا،

وروض الذررعام مررؽ أدهرري ،وعهزسرري معسررى أن نع ر ش مررؽ أدررل الجررل والعهررؼ لسرررل أح ررام حةررى لررؾ هارق ر
أرواحسا أدخادنا ،ولظالزا تفظر قهبرو ترؾقا وحسر

سسدخ هي ى ه الج ا أبي الغالي.

ع سراه الؾارا ةان إلرى رؤيةري مةقهردا ترياد الزادخرة ر ،إلرى

إلى مؽ كان عؾنا وسسدا لي مس صغرخ ولؼ يبحل عهي بعهزو ووقةو ونذجو ومالو أبي التاني ،عزي الغالي
َ
رتاد وزودة عزي أمي التان ة خهؾد.
إلى مؽ كانؾا معي هي صغرخ و قؾا معي هي كبرخ أخؾتي األعزام.
إلى دز ع أصدقا ي األعزام ،وأخص بال كر أخي وصديقي الغالي غخان الحالدخ.
أىدخ ى ا الثيد الزةؾااع.


ت

الذكر والتقدير
ال يخررعسي ه رري ى ر ا الزق ررام إال أن أتقرردم بثزي ررل الد رركر والةقرردير لت ررل مررؽ عهزس رري حرهررا عه ررى اخ ررةبل
الزراحل الد ارس ة ،كزا أقدم عغ ؼ امةساني لثز ع األسات هي كه ة الجقؾق ،ال يؽ لؼ يةؾانؾا ولؾ لهجغرة لةقرديؼ
لسا أهرل ما عسدىؼ مؽ ثز ار عهز ة ،وأخص بال كر الدكةؾر الفاال عبرد
ارمرري عهرري وترراح لةفرررهيزا باإلت ر ار

خه رل الفررا ،والردكةؾر الفاارل

عهررى رسررالةي ،وتقررديؼ العررؾن والزخرراعد لرري خرربلل هةررر إعرردادىا ،كزررا

أتقدم بثزيل الدكر والةقدير إلى أسةاذخ هي مرحهةي اله خانس والزادخة ر الدكةؾر سالؼ حزاد الدحدوح لقبؾلرو
مساقدة ى ه الرسالة ،كزا يخعدني أن أتقدم بثزيل الدكر والةقدير لخعاد الدكةؾر نايف عبد العال الفر ار لقبؾلرو
مساقدررة ى ر ه الرسررالة ،وال أنخررى هرري ى ر ا الزقررام كررل مررؽ سرراىؼ معرري هرري ى ر ا االنثرراز مررؽ مجررام ؽ وقرررا
وأسات  ،ال يؽ قدمؾا لي ما ت خر ب ؽ أيدييؼ.


ث

السمخص
لقرد تساولر

ىر ا البجر

بعسرؾان القخررزة القرررا ة لهزررال الدررا ع باعةبارىررا إحرردى الظرررق الةرري تسةيرري بيررا

حالررة الد ر ؾا بثانررم القخررزة الراررا ة ،بيررد

إث ررام الزكةبررة القانؾن ررة ،ح ر

إن أغهررم الز اردررع الزةررؾهر عررؽ

قخرزة الزهت ررة الدرا عة ىرري م اردررع هقي رة مذررية ،مرع نرردر الز اردررع الفهخرظ س ة ،والؾقررؾ
القرا ة لهزال الدا ع ،وقد تعرا
وهي سب ل ب ان ذلػ اتبعر
( )4لخ ررسة  ،2012ونذ ررؾ
خذذ

الزبجر

لي ا الزؾاؾا مؽ خبلل مبج

تزي دخ وهذه ؽ.

الزرسيج الةجه هري الزقرارن ،مرا بر ؽ نذرؾ

الق ررانؾن الز رردني الزذ رررخ ،وتظرقر ر

الةزي ردخ لد ارسرة ماى رة الزهت رة الدرا عة ،وتساولر

عهرى أحكررام القخررزة

القرانؾن الزردني الفهخرظ سي رقرؼ

ألحك ررام القر ررام بير ر ا الحذ ررؾ
عرد مؾارؾعا

أىزيرا ،ب ران الزقذرؾد

بالزهت ررة الدررا عة لغررة واصررظبلحا ،و رران الظب عررة القانؾن ررة لجررل الد رريػ هرري الزررال الدررا ع ،ثررؼ تظرق ر
الةز ز ب ؽ الزهت ة الدا عة وغ رىا مؽ السغؼ الزدابية.
وقررد خذذ ر

الفذررل األول لد ارسررة ماى ررة القخررزة القرررا ة ،ح ر

القرررا ة قانؾنررا وهقيررا ،و رران حاالتيررا ،ثررؼ تظرق ر
تظرقر

ه ررو إلررى تعريررف القخررزة

الةرري يثبررر بيررا الدرريػ عهررى البقررام هرري الدر ؾا،

الفذل التاني لدراسة اآلثار الزةرتبة عهى القخزة ،ح

ه و إلى اآلثار الثؾىرية الزةزتهة هي إهراز الزال الدا ع ،والرزان الزبسي عهى القخزة.
وقررد أثررار الباح ر
الزسذررؾ

إلررى

لهةز ررز ب سيررا و ر ؽ القخررزة الراررا ة وقخررزة الزياي ر  ،ثررؼ

إلررى صرراحم الجررل هرري طهررم القخررزة ،واالسررةتساما

و ان أنؾاا القخزة القرا ة ،وقد خذذ

تظرق ر

 ،هق ررد

تظرق

إترركال ة ر خ ر ة تةزتررل هرري مرردى لررزوم القخررزة ب ر ؽ الزةقاسررز ؽا وىررل طرررق القخررزة

عه يررا هرري القررانؾن الزرردني نادجررة لجذررؾل كررل ترريػ عهررى نذر بو هرري الزررال الدررا عا وتؾصرره

خبلل ى ا البج

إلرى عرد نةرا ج أىزيرا :أن الزدررا الفهخرظ سي هري القرانؾن الزردني أدراز قذرر الز ازيرد عهرى

الدركام هي حالرة إدزراعيؼ ،ولرؼ يكرؽ مؾهقرا هري ذلرػد ألنرو قرد يسظرؾخ عهرى اتفاقرا
تزسررع الب ررع بخررعر أعهررى ،كزررا تؾصرره
الفهخررظ سي ،وذلررػ بج ر

إلررى عررد تؾص ر ا

غ رر عادلرة بر ؽ الدرركام

أىزيررا :تعررديل الزرراد ( )965مررؽ القررانؾن الزرردني

الفقررر التان ررة مسيررا واالقةذررار عهررى الفقررر األولررى هق ر د ألن قذررر الز ازيررد عهررى

الدركام ه و إارار بزذهجة طالم القخزة ،هقد يعزد الدركام إلى االتفاق ه زا ب سيؼ دز عا عهى سرعر معر ؽ

ل رسؾ بو الززاد ،مزا يهجل ار ار بالدريػ طالم القخزة ،كزا أن دخؾل األدسبي هي الززايد يرؤدخ إلرى الب رع
بخعر أعهى مزا يؤدخ إلى زياد الرزان العام لهدا س ؽ.


ج

Abstract
This thesis entitled: "The Judicial Allotment of Common Property", addresses one of the
most important topics within civil law; as it shows – beside the consensual allotment – a very
vital way of ending the case of communism. This thesis' subjects will be illustrated in an
introductory chapter and two distinguished chapters.
In the introductory chapter, we show the definition of the common property in the
language and in the legal sense, the nature of the partner's right on the common property showing
the variety and difference between jurisprudence on this matter; where some jurists consider
such right is a right in personam while others consider it as special right in rem. Also, we had
shed light on the difference between communism and other similar systems e.g. the difference
between communism and the partitioned property and between communism and partnership.
Moreover, we highlighted sources of such common property like; contracts, wills, seizure,
inheritance, contiguity, pre-emption and possession.
The first chapter of this work is appropriated to illustrate the essence of the judicial
allotment regarding its definition in the legal and jurisprudence sense, the difference between
this allotment and the segmentation of adapter system, who has the right to request such
allotment, its conditions, exceptions and its types. We illustrated deeply the first type of such
allotment represented in "Allotment in rem or the real allotment".
In the other type, namely, "Allotment by filtering system", we show its definition and
conditions and many other topics regarding this kind of allotments. At the end of this chapter, we
talk about the provisions that govern the judicial allotment action, its conditions, the court that
have jurisdiction over such action and how creditors could intervene in the action.
The second chapter of this work is appropriated to illustrate effects resulted from this
judicial allotment represented in sorting and isolation of properties and the insurance based on
such allotment. Then we move to the effects of that sorting, showing both ipso facto effect and
retroactive effect and their scopes. And finally, we address the other kind of effects namely the
insurance based on such allotment, its provisions and effects.
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السقاادمااة
إن الزهت ة إما تا عة أو مفرز ،والد ؾا ىؾ حالة قانؾن ة تسثؼ عؽ تعدد أصجام الجل الع سي ،وتعةبر

مخ ر لة الد ر ؾا مررؽ أبرررز الزدررا ل العزه ررة الةرري يعرراني مسيررا الدررركام عسررد القخررزة .وقررد مررر الزهت ررة بةظررؾر
تاريحي ميؼ ،ح

هي الجرا ار القديزة تةزتل هي صؾر الزهت ة الثزاع ة لهقب هة ثؼ بعد ذلػ تظؾر

كان

إلررى أن وصررل األمررر لزهت ررة العا هررة ،هتانر

تررؾزا العقررا ار عهررى رؤسررام األسررر) ،)1والزهت ررة الدررا عة لررؼ تغيررر

عيؾ ار وااجا إال بغيؾر نغام الز راث ،و قام الؾرثة غالبا عهى الد ؾا لزد طؾيهة ،لتؽ ذلػ ال يزسرع ق اميرا
ب خ سبم غ ر الز راث.
و رالرغؼ مررؽ أن لتررل مالررػ عهررى الدر ؾا الجررل هرري الةزةررع قانؾنررا بثز رع عساصررر الزهت ررة ومزاولررة سررهظة
االسررةغبلل واالسررةعزال والةذررر إال أن الزهت ررة الدررا عة ال ترزال أمررر غ ررر مرغررؾم ه ررو وغ ررر مخررةجمد ألن

مزارسة ى ه الخهظا

تقةري غالبرا إدزراا الدرركام ،وىر ا أمرر ال ية خرر دا زراد لر لػ تردخل الزدررا لةسغر ؼ

الزهت رة الدرا عة تسغ زررا اعةرد ه رو بررةدار وتذرر األغهب رة ،حةررى ال يةعظرل االنةفراا بالزررال الدرا ع هري غ ررام
إدزراا الدررركام ،وإنسررا ال نبررالن ح سزررا نعةبررر الزهت ررة الدرا عة أحررد أىررؼ مذررادر الزسازعررا د ألنيررا مهت ررة مؤقةررة
غ ر مخةقر يةعظل ه يا الخ ر الجخؽ لهؾع فة االدةزاع ة واالقةذادية لهزال الدرا عد بخربم تعرارض رغبرا

الدركام ولخؾم الحبلها

ب سيؼ.

ويعةبر الد ؾا حالة غ ر مرغؾم ه يا ،ول خ

الذؾر الجخسة لهزهت ة ،لزا قرد يسدر عسيرا مرؽ خبلهرا

ب ؽ الدركام ،ل لػ يظهل عهى الزهت ة الدا عة أنيا حالة مؤقةة مذ رىا إلرى االنقررام( ،)2واألصرل أن تسةيري

حالة الد ؾا بقخزة الزال الدا ع ،قخرزة ترؤدخ إلرى اخةذرا

كرل ترريػ بزرال مفررز وىري قخرزة تررد عهري

الزهت ة هةؤدخ إلى أن يذبح كل تريػ عهي الد ؾا مالػ لثزم مفررز يعرادل حذرةو قبرل القخرزة ،وقرد يكةفري

الدر ر ررركام عهر ر رري الد ر ر ر ؾا  -مؤقةر ر ررا -بقخر ر ررزة مسر ر رراهع الزر ر ررال الدر ر ررا ع تزي ر ر رردا لهقخر ر ررزة السيا ر ر ررة ه زر ر ررا بعر ر ررد،

هقخرزة الزرال الدرا ع نرؾع ؽ :قخرزة نيا رة تررد عهري الزهت رة ،وقخرزة مياير تررد عهري مسراهع الدريم ،أمررا
القخزة السيا ة ه قذد بيا قخزة الزال الدا ع إلى أدزام ،بج

يةع ؽ دزم مفرز مؽ ى ا الزال لتل ترريػ

بقرردر حذررةو ل سفرررد بزهت ةررو دون برراقي الدررركام ه ري الزررال الدررا ع ،هالقخررزة السيا ررة وهررل ى ر ا الةعريررف ىرري
الؾس هة القانؾن ة الةي تسةيي بيا حالة الد ؾا بةثز ة الزهت ة وهل أنذبة مجردد ومعهؾمرة سرهفا حخرم مذردر

الد ؾا "الز راث وىؾ الجالة األ تر ت ؾعا ،والعقد وااللةذاق والؾص ة والج از "

))1

دمحم سه زان تب ر :تاريخ السغؼ القانؾن ة ،الثزم األول ،الظبعة التان ة ،مراحل تظؾر القانؾن ،القانؾن الروماني ،وسا ل تظؾر القؾان ؽ

()2

رمران أبؾ الخعؾد :الؾد ز هي الجقؾق الع س ة األصه ة ،أحكاميا ومذادرىا ،دار الثامعة الثديد ،2004 ،
1

القديزة ،بسد ،45
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ومؽ ىسا يجل ألخ طر الحروج مؽ حالة الد ؾا هي أخ وق
إزالةررو سرؾام براررام األطر ار

القرا ة.

يدام ،وعهى ذلػ هةن الد ؾا ال بد مؽ

عررؽ طريررل مررا يخررزى بالقخررزة الراررا ة ،أو بالةقاارري وىررؾ مررا يعررر بالقخررزة

هالقخررزة والرردعاوى الساترراة عسيررا ليررا طب عررة خاصررة ومعقررد  ،هيرري ول ررد الةظررؾر العز ارنرري وتعقررد الج ررا

االدةزاع ة وندؾم الزدن الجديتة و روز عاىر تفت ػ الزهت ة التب ر إلى مهت را
برردوره بررروز نذررؾ

صرغ ر ،األمرر الر خ أودرم

تد رريع ة تخررةث م لي ر ا الةظررؾر وتعررالج مررا يذرراحبو مررؽ إترركاال  .واألصررل أن تتررؾن

الزهت ة مفرز إال أنو مؽ الزةذؾر تعدد الزبلك هي مهػ تيم دون إه ارزه ،هفي ى ه الجالرة نترؾن أمرام مهت رة
تا عة ،والةي ىي عبار عؽ مهت ة اثسان ه تر عهى الد ؾا ،ح ر

الدا ع.

يكرؾن لترل ترحص مرسيؼ حذرة هري الزرال

أسباب اختيار البحث :ىساك عد أسبام دهعةسي الخة ار البج
 .1أن حالة الد ؾا ليا أثر ادةزاعي واقةذادخ سيم ،ح

الدا ع مذدره الز راث.

مؽ أبرزىا-:

تؤدخ إلى السزاعا

ى ا هي عل أن أغهم الزهػ

 .2االرتفاا العالزي الزةزايد ألسعار العقا ار بذفة عامة واألرااي بذفة خاصة ،أدى إلى رغبة العديد مؽ

أهراد الزثةزع إلى تذف ة مهت ةيؼ وإهرازىا وذلػ لهةذر ه يا.
أىسية البحث :تغير أىز ة البج

هي تقديؼ دراسة معزقة حرؾل القخرزة القررا ة وهرل القرؾان ؽ الفهخرظ س ة،

وىؾ ما يعةبر أم ار ميزا هي الؾاقع الفهخظ سي ،كزا أنرو يقردم حهرؾال لربعض اإلتركال ا

الزؾاؾا هي القؾان ؽ ،أو الةي لؼ تثد ليا حبل هي السذؾ

الةري وا بر

تسغر ؼ ىر ا

 ،ى ا الزؾاؾا مؽ خبلل الةحهص مؽ الزهت رة

الدا عة ك مر غ ر مرغؾم ه و ،لو مراره االقةذادية واالدةزاع رة ،هرسغؼ القرانؾن أحكرام القخرزة مزرا زاد مرؽ

أىز ة ى ا الزؾاؾا.

أىداف البحث :ييد

ى ا البج

 .1إثر ررام الزكةب ررة القانؾن ررة ،ح ر ر
ومذرية ،وههخظ س ة مجدود .

إلى-:
أن كاه ررة الز ارد ررع الزة ررؾهر ع ررؽ قخ ررزة الزهت ررة الد ررا عة ى رري م ارد ررع هقي ررة

 .2الؾقؾ

عهى أحكام القخزة القرا ة لهزال الدا ع لدى الفقيام.

 .3الؾقؾ

عهى الزعالثة القانؾن ة إلنيام حالة الد ؾا.
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إشكالية البحث :يت ر بجتسا ى ا عد إتكال ة ر خ ة تةزتل هي-:
مرردى لررزوم القخررزة ب ر ؽ الزةقاسررز ؽا وىررل طرررق القخررزة الزسذررؾ

عه يررا هرري القررانؾن الزرردني نادجررة

لجذؾل كل تريػ عهى نذ بو هي الزال الدا عا ويةفرا عؽ ذلػ عد إتكال ا
 .1ىل لهد ؾا أثر سهبي أم ايثابي مؽ الساح ة االقةذادية ،مؽ ح
 .2مررا ىرري اإلد رراما

عزه ا

تةزتل بالةالي-:

االسةغبلل واالسةعزالا.

القانؾن ررة الؾادررم إتباعيررا هرري القخررزة القرررا ة ،ومررا ىرري الذررعؾ ا

العزه ررة الةرري قررد

تعةرض س ر ى ه اإلدراما ا.
 .3ما ىي الظب عة القانؾن ة لهقخزة القرا ة ،وك ب يةؼ الظعؽ بيا مةى لؼ تجقل األىدا
 .4ىل ىساك حاال

الزردؾ مسياا.

ال تثؾز ه يا القخزة القرا ةا وىل يخةظ ع دز ع الدركام ببل اسةتسام طهم القخزة أم

الا.
 .5ما ىؾ الفرق ب ؽ دعؾى إزالة الد ؾا ودعؾى تقخ ؼ األمؾال الزدةركةا.
 .6ىل لهقخزة القرا ة لهزال الدا ع أثر كاتب أم مسدئ لجل الزهت ةا.
مشيجية البحث :خبلل د ارسرة مؾارؾا القخرزة القررا ة لهزرال الدرا ع ،اتبرع الباحر

الزرسيج الةجه هري الزقرارن

ما ب ؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي والقانؾن الزردني الزذررخ ،مرع اإلترار إلرى بعرض القرؾان ؽ العر رة األخررى،

والةظرق إلى أحكام القرام بي ا الحذؾ
خطة البحث :نقخؼ دراسةسا إلى مبج

.

تزي دخ وهذه ؽ وذلػ عهى السجؾ اآلتي-:

السبحث التسييدي :ماىية السمكية الذائعة.
الفرل األول :ماىية القدسة القزائية.
الفرل الثاني :اآلثار السترتبة عمى القدسة القزائية.
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السبحث التسييدي
ماىية السمكية الذائعة
يعةبر حل الزهت ة مؽ الجقؾق الع سة األصه ة ،وال خ يحؾل صاحبو ثبلث سهظا  ،االسةعزال
واالسةغبلل والةذر  ،و ي ا الةعريف أخد الزدرا الفهخظ سي ( ،) 1والجل الع سي سهظة تعظي لهدا ؽ حل

الةخه

عهى تيم مع ؽ ( ،) 2وتعةبر الزهت ة الدا عة صؾر مؽ صؾر الزهت ة هي نؾا خا

الفردية ،وتتةخم الزهت ة الدا عة بعد مذادر ،وس ةؼ دراسة ى ا الزبج

مؽ الزهت ة

مؽ خبلل الزظهب ؽ اآلت ؽ:

السطمب األول :الزقذؾد بالزهت ة الدا عة وطب عةيا القانؾن ة.
السطمب الثاني :تز ز الزهت ة الدا عة عؽ غ رىا مؽ السغؼ الزدابية.

السطمب األول
السقرهد بالسمكية الذائعة وطبيعتيا القانهنية
اخةهف

اآلرام الفقي ة هي ب ان تعريف الزهت ة الدا عة ،كزا اخةهف

هي ب ان الظب عة القانؾن ة ليا ،ل لػ

سررسةساول ى ر ا الزظهررم بالد ارسررة مررؽ خرربلل ب رران الزقذررؾد بالزهت ررة الدررا عة ،والظب عررة القانؾن ررة ،وذلررػ عبررر
الفرع ؽ اآلت ؽ:
الفرع األول :الزقذؾد بالزهت ة الدا عة.
الفرع الثاني :الظب عة القانؾن ة لهزهت ة الدا عة.

الفرع األول
السقرهد السمكية الذائعة
أوالا -تعريف الذيهع لغ اة:
ِ
وت ْ ُعؾعة ،هيؾ تاِ ٌع:
ومداعا َ
الد ؾا ىؾ سيؼ غ ر مةقؾم ،و َ
تاا َ
الحب ُر هي الساس َيد ُع َت ْ عا وت َعانا َ
راا هري السراس،
خبرر ترا ع وقرد ت َ
اهةر َق َ
وعير ،وى ه الدار َتِّع ٌة ب سيؼ أَخ ُمدراع ٌة ،وقرؾليؼ :ىر ا َ
انةدر و َ
وذاا َ
الزاد ( )997مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي رقؼ ( )4لخسة  2012الزظبل هي قظاا غز عهى أنو "لزالػ الديم وحده حل

))1

نذ

()2

راا عبد الجه ؼ عبد البارخ :الؾد ز هي الزهت ة والجقؾق الع س ة األصه ة ،بدون دار ندر ،بدون سسة ندر،
4

اسةعزالو واسةغبللو والةذر ه و هي حدود القانؾن.

.6

معساه قد اتَّذل بكل أَحد هاسةؾخ عهؼ الساس بو ولؼ يكؽ عهزو عسد بعريؼ دون بعرض( .)1و ُّ
ىم
الدرُؾعَّ ُة :مر ٌ
َ َ
()2
يقررؾم عهررى إترراعة الزهت ررة ،وأن يعزررل الفرررد عهررى قرردر طاقةررو ،وأن ي خ ر عهررى قرردر حادةررو  ،وأت ر اا بزعسررى

اع ُت ْؼ"( )3أخ أىهتسا أمتالتؼ مؽ األمؼ الزاا ة.
أمتال ،ومسو قؾلو تعالى" :وَلَقد أَىَه ْتسا أ ْ
َت َ
ثاني ا -تعريف الذيهع اصطالح ا
عره

الزاد ( )950مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي الد ؾا بقؾليا "إذا مهػ اثسان أو أ تر ت اا ،دون

أن تجدد حذة كل مسيؼ ه و ،هيؼ تركام عهى الد ؾا ،وتجخم حذص كل مسيؼ مةخاوية إذا لؼ يقؼ دل ل
عهى غ ر ذلػ"(.)4
وقد أورد

مثهة األحكام العدل ة الزظبقة هي الرفة الغر ة نذا عره

بو تركة الزهػ هي الزاد

( )1060مسيا بقؾليا" :تركة الزهػ ىي كؾن الديم مدةركا ب ؽ أثس ؽ ه تر ،أخ محذؾصا بيزا بخبم مؽ
أسبام الةزهػ ،كةتةرام وإتيام وقبؾل وص ة وتؾارث ،أو بحه

أمؾاليؼ أو اخةبلطيا هي صؾر ال تقبل

الةز ز والةفريل ،ك ن يدةرخ اثسان ماال ،أو ييبيزا واحد أو يؾصي ليزا ويقببل ،أو يرثاه ه ذ ر ذلػ مدةركا
ب سيزا ،ويكؾن كل مسيزا تريػ اآلخر هي ى ا الزال ،وك لػ إذا خه
اىرق

عدو ليزا بؾدو ما هاخةهظ

اثسان بعض ذخ رتيزا ببعض أو

ذخ ر االثس ؽ ببعريا ،هةذ ر ى ه ال خ ر الزحهؾطة والزحةهظة ب ؽ

االثس ؽ ماال مدةركا".
زا ويعر الد ؾا ب نو مهت ة أ تر مؽ تحص لديم واحد بدون هرز أو تثس م لسذ م كل مسيؼ هي

ى ا الديم( ،)5وىؾ ال يسجذر بجل الزهت ة هق  ،بل يزكؽ أن يةذؾر الد ؾا هي الجقؾق الع س ة األخرى،
متل حل االنةفاا ،وحل

االرتفاق(،)6

لتؽ ال يزكؽ أن يةذؾر هي حالة تعدد الجقؾق الع س ة األصه ة ل ا

الدحص ،ك ن يكؾن
مقرر لو حل ارتفاق أو حل انةفاا لتؽ الزهت ة ما زال
ا

مزهؾكة لدحص آخر(.)7

مؽ خبلل ما سبل ،يةب ؽ أن الزهت ة الدا عة تقع عهى مال مع ؽ بال ا  ،يزهتو تحذ ؽ ه تر،

هالجذة الدا عة ىي الةي تتؾن مجبل لجل الدريػ ،وحل الزهت ة عهى الزال الدا ع ىؾ ال خ يسقخؼ إلى

))1

لخان العرم.

))3

سؾر القزر ،اآلية (.)51

))5

دمحم وح د الديؽ سؾار :حل الزهت ة هي ذاتو هي القانؾن الزدني ،دار التقاهة لهسدر والةؾزيع ،عزان ،الظبعة التان ة،2010 ،

))2

الزعثؼ الؾس  .

()4

وىي مقابهة لسص الزاد ( )825مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

.108

هري تررح القرانؾن الزردني ،حرل الزهت رة مرع تررح مفذرل لؤلتر ام واألمرؾال

))6

عبد الرازق الخسيؾرخ :تسق ح .أحزد مردح

()7

أحزررد تررؾقي دمحم عبررد الرررحزؽ :الجقررؾق الع س ررة األصرره ة ،ح رل الزهت ررة والجقررؾق الزةفرعررة عسررو ،مسد ر الزعررار  ،اإلسرركسدرية،2004 ،

الز ارغري :الؾسر

وقانؾن حزاية الزهت ة الفترية ،الثزم التامؽ ،مسد الزعار  ،اإلسكسدرية ،2004 ،ىامش،2
.68
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حذص ،دون أن يسقخؼ الزال ذاتو ( .) 1واألصل ىؾ تخاوخ حذص الدركام عهى الد ؾا ما لؼ يتب
العكس(.)2

الفرع الثاني
الطبيعة القانهنية لمسمكية الذائعة
تز ررز الد ر ؾا بؾدررؾد أ تررر مررؽ حررل مهت ررة عهررى الدرريم الدررا ع هرري نفررس الؾق ر

لهزهت ة ،يت ر تخاؤال حؾل الظب عة القانؾن ة ليا ،وقد ثار خبل

خبلهررا لهؾاررع العررادخ

ب ؽ الفقيام حؾل الظب عة القانؾن ة ليا.

ه ىم رأخ( )3إلى القؾل :أن حل الدريػ هي الزال الدا ع ل س لو مجل مادخ مع ؽ ،ويةرترم عهرى ذلرػ
أن حل الدرريػ يعةبرر حقرا تحذر ا هري مؾاديرة الدرركام ،يحؾلرو الجذرؾل عهرى نخربة مرؽ م ازيرا الدر ؾا ،وأن

تع ؽ السظاق الزادخ لهزال الدا ع ىؾ عؽ طريل القخزة ،هرةذا ُقخرؼ الزرال الدرا ع أصربح لهدرريػ مجرل مرادخ
مجدد يقابل السخبة الزجدد لو ،ويةجؾل حقو إلى حل مهت ة بالزعسى الدق ل.
ويؤخر عهررى ىر ا الررأخ أن االقةذررار عهررى أن حررل الدرريػ ىررؾ مثرررد حررل تحذرري ،يررؤدخ إلررى اعةبررار

الديم الدا ع ك نو ال مالػ لو أثسام الد ؾا ،وىي نة ثة غ ر مقبؾلة مسظق ا.

وذىررم رأخ ثرران( )4إلررى القررؾل :أن حررل الد رريػ ىررؾ حررل ع سرري مررؽ نررؾا خررا

 ،هالد ر ؾا يسظررؾخ عهررى

صؾر مؽ صؾر الةزهػ ،يكرؾن ه يرا الدريم الدرا ع مزهؾكرا لترل الدرركام ،ويؤخر عهرى ىر ا الررأخ أنرو لرؼ يبر ؽ
ماى ة الحذؾص ة الةي تز ز حل الدريػ هي الزال الدا ع.
وذىررم رأخ ثال ر

()5

إلررى القررؾل :أن حررل الد رريػ الزدررةاا ىررؾ حررل مهت ررة ،هزهت ررة الدرريم يةعرردد ه يررا

الزبلك ،أما الديم مجل الزهت ة هبل يةثزأ ،أخ أن الزهت ة تسقخؼ إلى مهت ا

مةعدد بقدر عدد الدركام ،دون

أن يكرؾن ىسراك تقخر ؼ مرادخ ب رسيؼ ،ومقةررى ىر ا أن يررد حرل الدرريػ عهرى الدريم الدرا ع هري مثزؾعرو وإن
))1

عبد الرازق أحزد الخسيؾرخ ،مردع سابل،

.712

عه و الزاد ( )950مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي " ....وتجخرم حذرص كرل مرسيؼ مةخراوية إذا لرؼ يقرؼ دل رل عهرى غ رر

))2

وى ا ما نذ

))3

عبد الحالل أحزد :الؾد ز هري تررح قرانؾن الزعرامبل

ذلػ" دابر مجثؾم عهي :حل الزهت ة هي القانؾن الزدني الزذرخ ،دراسة نغرية وعزه و مقارنة ،دار ط بة لهظباعة ،القاىر ،
دار السيرررة العر ررة ،القرراىر ،1990 ،

.130

الزدن رة ،الثرزم الخرادس ،الجقرؾق الع س رة األصره ة ،حرل الزهت رة ،الظبعرة األولرى،

 93ومررا بعرردىا ،مدررار إل ررو لرردى سررالؼ حزرراد الدحرردوح :ترررح القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي ،د ارسررة

مقارنة بالقانؾن الزدني الزذرخ واألردني والفقو اإلسبلمي ،التةام التال  ،الجقرؾق الع س رة ،الثرزم األول ،الجقرؾق الع س رة األصره ة ،الظبعرة
األولى،2016 ،
))4

.177

 :Siessالدر ؾا الرؾراثي هري القرانؾن الزقرارن ،رسرالة مرؽ براريس سرسة  .1992مدرار لير ا الررأخ لردى عبرد الرر ازق أحزرد الخرسيؾرخ :حرل

الزهت ة ،مردع سابل ،ىامش ،1
))5

.714

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

.130
6

رران بقرردر حذررةو .ويةرتررم عهررى ى ر ا ال ررأخ حررل الد رريػ هرري مزارسررة كاهررة مررا لهزالررػ مررؽ سررهظا  ،برردون

اإلا ررار بجقررؾق برراقي الدررركام( ،)1وإذا خذررص الد رريػ مسق رؾال لررو لحدمررة العقررار ه ذرربح عقررا ار بالةحذ ر ص
ؾنو مالػ لهعقار(.)2
ويؤيد الباح

ما ذىم إل و الرأخ التال

كؾن أن الزهت ة هي الد ؾا كالزهت ة الزفرز تدرةزل عهرى ثربلث

عساصر ،الةذر واالسةغبلل واالسةعزال ،وإن كان عسذرخ االسةغبلل واالسةعزال مق رديؽ بجقرؾق الدرركام

اآلخريؽ ،هههزالػ عهى الد ؾا أن يخةعزل حقو ويخةغهو ويةذر ه و ،بدرط أال يرر بجقؾق باقي الدركام،
زا أن ى ا الرأخ األ تر انخثاما مع السذؾ

القانؾن ة ،و و أخ الزدرا الفهخرظ سي ،ح ر

نرص هري الزراد

( )1/951مؽ القانؾن الزدني عهى أنو " رل ترريػ هري الدر ؾا يزهرػ حذرةو مهترا تامرا ،ولرو أن يةذرر ه يرا
ب تام دون إذن مؽ باقي الدركام بدرط أال يهجل ار ار بجقؾقيؼ"(.)3

السطمب الثاني
تسييز السمكية الذائعة عن غيرىا من الشظم السذابية
تةدابو الزهت ة الدا عة مع غ رىا مؽ السغؼ هي بعض الزؾااع ،وتحةهب معيا هي مؾااع أخرى ،ل لػ
سؾ

نةساول الةز ز ب ؽ الزهت ة الدا عة وغ رىا مزا يدرةبو معيرا ،وسرؾ

خبلل الفروا اآلت ة:

نةسراول ىر ا الزظهرم بالد ارسرة مرؽ

الفرع األول :الةز ز ب ؽ الزهت ة الدا عة والزهت ة الزفرز .
الفرع الثاني :الةز ز ب ؽ الزهت ة الدا عة ومهت ة الظبقا

والدقل.

الفرع الثالث :الةز ز ب ؽ الزهت ة الدا عة والدركة.

الفرع األول
التسييز بين السمكية الذائعة والسمكية السفرزة
األصل أن الزهت ة تتب

لهدرحص الؾاحرد عهرى الدريم ،ه قرال عسيرا مهت رة مفررز ،ولترؽ قرد تتبر

مؽ تحص ه قال عسيا مهت ة تا عة.

))1

أنؾر العزروسي :الزهت ة وأسبام كخبيا هي القانؾن الزدني ،دار مجزؾد لهسدر والةؾزيع ،القاىر  ،الظبعة األولى،1999 ،

))3

وىي مقابهة لسص الزاد ( )1/826مؽ القانؾن الزدني الزذرخ .

))2

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة مردع سابل ،ىامش ،1

7

.714

أل ترر

.239

والزهت ة الدا عة ىي صؾر مؽ الزهػ يةعردد ه يرا مربلك الدريم الؾاحرد ،دون أن يحرةص أخ مرسيؼ بثرزم

مفرز ،ه كؾن لتل تريػ حذة هي الزال الدا ع كالر ع أو السذب ،لتسيا تا عة هي كرل ذر مرؽ ذ ار الزرال

الدررا ع( .)1وتةدررابو الزهت ررة الدررا عة مررع الزهت ررة الزفرررز هرري أن كه يزررا مهت ررة هرديررة ،ألن الزررال هرري الزهت ررة
الزفرررز ىررؾ تررحص واحررد ،س رؾام كرران تحذررا طب ع ررا أو اعةباريررا ،وإن كرران يزهررػ الدرريم الدررا ع كهررو ،وأن

الزالػ عهى الد ؾا ىؾ تحص واحد أيرا سؾام كان تحذا طب ع ا أو اعةباريا ،وإن كان يزهػ حذة تا عة

هي الزال الدا ع ،ويزهػ غ ره مؽ الدركام باقي الجذص(.)2

و سام عه و يزكؽ الةز ز ب ؽ الزهت ة الدا عة والزفرز مؽ خبلل عد هؾارق أساس ة وىي-:
 .1يكؾن هي الزهت ة الدا عة حل الزهت ة عهى الديم مقرر أل تر مؽ تحص ،خبلها لهزهت ة الزفرز الةي
يخة ثر بو الزالػ وحده.
 .2يكؾن مجل الجل هي الزهت ة الدا عة مجدد عهى أساس حذص ،هبل يكؾن مجددا تجديدا ماديا إال بعد

اإلهراز( ،)3أما هي الزهت ة الزفرز ه كؾن مجل الجل مجددا تجديدا ماديا مؽ األصل.
 .3هي الزهت ة الزفرز يخةظ ع صاحم الجل الةذر
الدا عة ه كؾن الةذر
نذ

هي مهتو بالظريقة الةي يريدىا ،أما هي الزهت ة

بجدود حذةو ،و ق ؾد خاصة ترد عهى ذلػ ،دون اإلارار بالزبلك اآلخريؽ ،وقد

عهى ذلػ الزاد ( )1/951مؽ القانؾن الزدني بقؾليا " ل تريػ هي الد ؾا يزهػ حذةو مهتا تاما،

ولو أن يةذر ه يا ك ب تام دون إذن مؽ باقي الدركام بدرط أال يهجل ار ار بجقؾقيؼ".

الفرع الثاني
التسييز بين السمكية الذائعة وممكية الطبقات والذقق
يقذد بزهت ة الظبقا

تقة أو أ تر مؽ وحد

والدقل أن يةعردد الزربلك هري البسرام الؾاحرد بج ر

يزهرػ كرل واحرد مرسيؼ طبقرة أو

البسام الزفرز ويخةقل بيا عؽ غ ره مؽ الزربلك ،مرع اترةراك دز رع الزربلك هري مهت رة

األدزام الزدةركة الةي يخةهزميا االنةفاا الزدرةرك ،كراألرض والزذرعد واألعزرد ...الخ( .)4ويزكرؽ الةز رز بر ؽ

الزهت ة الدا عة ومهت ة الظبقا

والدقل مؽ خبلل عد هؾارق أساس ة-:

))1

أحزد تؾقي عبد الرحزؽ :مردع سابل،

))3

دمحم وح د الديؽ سؾار :حل الزهت ة ،مردع سابل،

))2

))4

.68

عبد الساصر تؾه ل العظار :ترح أحكام حل الزهت ة ،مؤسخة البخةاني لهظباعة ،القاىر  ،بدون سسة ندر،

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

.221

.89

8

.95

 .1إن مهت ة الظبقا
الد ؾا هي الظبقا

مهت ة مفرز .

والدقل تدةزل عهرى مهت رة مفررز إلرى دانرم الزهت رة الزدرةركة ،وال يعةبرر مزهؾكرا عهرى
والدقل إال أدزام البسام الزعد لبلسةعزال الزدةرك( ،)1أما الزهت ة الدا عة هبل تدرةزل عهرى

والدررقل ال يجررل لررو طهررم قخررزة األدر ازم الزدررةركة نغر ار لظب عةيررا الةرري ال

 .2أن الدرريػ هرري مهت ررة الظبقررا

تقبل القخزة ،هةن حالة الد ؾا ه يا إدبارية( ،)2وى ا ما قر

بو مجكزة السقض الزذرية( ،)3أما حالة الدر ؾا

هرري الزهت ررة الدررا عة هزذر رىا الررزوال ،هقررد يسقررري بررالب ع كر ن يدررةرخ أحررد الدررركام دز ررع الجذررص ،أو أن
يسقري بالقخزة راام أو قرام.
 .3ال يثؾز لهزالػ هي مهت ة الظبقا

والدقل أن يةذرر هري مهترو تذررها مخرةقبل عرؽ حذرةو الدرا عة هري

األدزام الزدةركةد ألن األدزام الزدةركة مزهؾكة عهى الد ؾا ،وىرؾ تر ؾا دبررخ ال يزكرؽ االنةفراا برو إال مرع

الثزم الزفرز( ،)4خبلها لهةذر هي حذةو الدا عة هي الزال الدا ع ت ؾعا عاديا.
 .4مهت ررة الظبقررا

والدررقل مجهيررا أتر ام ماديررة ،أمررا الزهت ررة الدررا عة قررد يكررؾن مجهيررا أتر ام ماديررة ،أو أتر ام

معسؾية كجل الزؤلب والزجل الةثارخ(.)5

الفرع الثالث
التسييز بين السمكية الذائعة والذركة
الدركة ىي "عقد يهةزم بزقةراه تحذان أو أ تر ب ن يخاىؼ كبل مسيزا هي مدروا مالي بةقديؼ حذةو

مؽ مال أو عزل السةتزار ذلػ الزدروا واقةخام ما قد يسد مؽ ر ح أو خخار (.)6

)(1
))2

))3

دز ل الدرقاوخ :الجقؾق الع س ة األصه ة ،التةام األول ،حل الزهت ة ،دار السيرة العر ة ،مذر،
مذظفى دمحم الثزال :نغام الزهت ة ،مسدر الزعرار  ،اإلسركسدرية ،بردون سرسة ندرر
 .134

ح

قر

ب نو " .....إن الب ؽ مؽ السص سالب ال كر أن تهػ الزهت ة وإن كان

مفرررز تةزتررل هرري الظبقررا

االخةذا

.184

 .156أحزرد ترؾقي عبرد الررحزؽ ،مردرع سرابل،

لزبلك محةهف ؽ إال أنيا تسقخرؼ هري ك انيرا إلرى أدرزام

والدررقل الةرري تسقخررؼ إل يررا البسررام ومررؽ ثررؼ تتررؾن كررل طبقررة أو تررقة ه ررو مزهؾكررة مهت ررة مخررةقهة لزالتيررا عهررى سررب ل

ويكؾن لو اسةعزاليا واسةقبلليا أو الةذرر ه يرا برالب ع وغ رر ذلرػ مرؽ أنرؾاا الةذررها

وأدرزام ترا عة تر ؾعا إدباريرا دا زرا ال

تقبر ر ررل القخر ر ررزة "...نقر ر ررض مر ر رردني مذر ر رررخ ،طعر ر ررؽ رق ر ر رؼ  ،6401س  62ق ،دهخر ر ررة  ،2000/5/31مسدر ر ررؾر عبر ر ررر ال ر ر رراب اإللتةرونر ر رري

.www.cc.gov.eg

والدرقل ،أحكاميرا واآلثرار الزةرتبرة عه يرا هري الفقرو اإلسربلمي والقرانؾن الزردني ،د ارسرة مقارنرة ،مسدر

))4

مراد مجزؾد ح در :مهت ة الظبقا

))5

سز ر كامل :السغام القانؾني لزهت ة الدقل ،بدون دار ندر ،الظبعة األولى،1985 ،

الزعار  ،اإلسكسدرية،2010،
))6

.283

نص الزاد ( )543مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي .

9

.3

مرؽ الةعريرف الخرابل يةبر ؽ أن الزهت رة الدرا عة تحةهررب عرؽ مهت رة الدرركام لجذذريؼ هري الدرركة مررؽ
ح -:
 .1أن أم ؾال الدريػ هي الدركة ال تعةبر مزهؾكة عهى الد ؾا ،بل أنيا مزهؾكة مهت ة مفرز لهدركة باعةبارىا
تحذا اعةباريا ،ليا ذمة مخةقهة عؽ ذمؼ الدركام ،هزةى قدم الدريػ حذةو هي الدركة هةنو يفقد حقو الع سي
عه يا ويةجؾل إلى حل تحذي هي الجذؾل عهى نذ م مؽ أر اح الدركة إذا حقق

أر احا ،وال تعرد أمرؾال

الدركة مزهؾكة عهى الد ؾا إال هي مرحهة تذف ةيا(" .)1هالدريػ ه يا ال يزهػ ت اا مخةقبل عؽ باقي الدركام،
باعةبار أن عساصر الد ؾا تةزتل هي تعدد أصجام الجل ووحد الزجل الدا ع ب سيؼ ووحد طب عة الجل"(.)2
 .2أن الدركة مذدرىا إراد الدركام عؽ طريل العقد ال خ يسبتل عسو تحذ ة معسؾية مخةقهة عؽ تحذر ة

الدركام ،أما الزهت ة الدا عة غالبا مرا تترؾن ناتثرة بردون إراد الدرركام ،أخ أن يكرؾن الدر ؾا إدباريرا كزرا ىرؾ
هي حالة الز راث والؾص ة ،وإن كان

هي بعض الجاال

ناتثة باإلراد  ،لتؽ ن ة الدركام ال تةثو إلى تتؾيؽ

تركة ،وإنزا مثرد اسةتزار لهزال الدا ع هق (.)3

))1

دمحم وح د الديؽ سؾار :مردع سابل،

))3

مذظفى كزال طو :أصؾل القانؾن الةثارخ ،الدار الثامع ة ،اإلسكسدرية،1993 ،
11

))2

سالؼ حزاد الدحدوح :مردع سابل،

.110

.180

.280

الفرل األول
ماىية القدسة القزائية
يراد مؽ القخزة إنيام حالة الد ؾا ب ؽ الدركام ،هالد ؾا حالة غ ر مرغؾم ه يا وغ ر مجببة ،بخبم

ما قد يسد ب ؽ الدركام مؽ خبلها

ومدا ل ،وعدم حذؾل تؾاهل ب سيؼ عهى كت ر مؽ األمؾر الةي تحص

الزال الدا ع ،وغالبا ما يكؾن ىؤالم الدركام مؽ أسر واحد  ،تسد ب سيؼ حالة الد ؾا بخبم الز راث ،هةتدر
صفؾ العبلقا

األسرية بخبم الحبلها

ب سيؼ ،كزا أن االسةغبلل الفردخ لهزهت ة أهرل مؽ االسةغبلل

الثزاعي ليا ،لزا ه و مؽ حاهز عهى العزل واالبةداا( .)1هجالة الد ؾا تع ل عزه ة االسةغبلل األمتل لهزال
الدا ع.
واألصل هي قخزة الزال الدا ع ىؾ القخزة االتفاق ة ،هةذا تع ر اتفاق دز ع الدركام عهى القخزة أو
ان ب سيؼ مؽ ىؾ ناقص األىه ة أو عديزيا ،أو غا م ولؼ يكؽ ىساك مؽ يزتهو ،ه ةؼ الهثؾم لهقخزة

القرا ة( ،)2وسؾ

نةساول ى ا الفذل بالدارسة مؽ خبلل الزباح

اآلت ة:

السبحث األول :تعريف القخزة القرا ة وحاالتيا وتز زىا عؽ غ رىا والجل هي طهبيا.
السبحث الثاني :أنؾاا القخزة القرا ة.
السبحث الثالث :أحكام القخزة القرا ة.

))1
()2

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

.128أحزد تؾقي عبد الرحزؽ :مردع سابل،

.197

11

.70

السبحث األول
تعريف القدسة القزائية وحاالتيا وتسييزىا عن غيرىا والحق في طمبيا
تعر القخزة ب نيا "عزه ة تيد

الدا ع ،يعادل حذةو قبل

القخزة"(.)1

إلى إنيام حالة الد ؾا واخةذا

كل تريػ بثزم مفرز مؽ الديم

وهي تعريف آخر ب نيا "إهراز وتثس م نذ م كل تريػ هي الزال

الدا ع يجذل عه و ويةسازل عؽ األنذبة األخرى لهدركام اآلخريؽ"( .)2وعرهةيا مثهة األحكام العدل ة هي

الزاد ( )1114بقؾليا "القخزة ىي تع ؽ الجذة الدا عة ،يعسي إهراز الجذص بعريا مؽ بعض بزق اس
ما ،كال راا والؾزن والت ل" ،ومزا يبلحظ عهى ى ا الةعريف أنو يقرم القخزة إلى القخزة الع س ة ،الةي تعةبر
إحدى صؾر القخزة القرا ة ،والةي ىي تسذم عهى أت ام مته ة ،ومؽ الزعرو

أنو مؽ الززكؽ أن تتؾن

القخزة إما ع س ة ،أو قخزة تذف ة ،وإما أن تتؾن قخزة نيا ة أو مؤقةة (مياي ) ،أو أن تتؾن اتفاق ة

(راا ة) ،أو قرا ة.
وىساك اخةبل

ب ؽ الفقو حؾل مفيؾم القخزة القرا ة لهزال الدا ع ،كزا أنو قد تةدابو القخزة

القرا ة مع غ رىا مؽ أنؾاا القخزة ،وىساك مؽ يجل ليؼ طهم القخزة القرا ة ،وسؾ

نةساول ى ا الزبج

مؽ خبلل الزظالم اآلت ة:
السطمب األول :تعريف القخزة القرا ة.
السطمب الثاني :حاال

الهثؾم لهقخزة القرا ة.

السطمب الثالث :تز ز القخزة القرا ة عؽ غ رىا مؽ السغؼ الزدابية.
السطمب الرابع :الجل هي طهم القخزة القرا ة.

))1
))2

قذي سهزان :الجقؾق الع س ة األصه ة والةبع ة ،دراسة مقارنة ،مسدؾ ار دامعة د يان األىه ة ،أر ل ،العراق ،الظبعة األولى،
راا عبد الجه ؼ عبد البارخ :مردع سابل،
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السطمب األول
تعريف القدسة القزائية
تعدد

الةعريفا

الةي ق ه

بحذؾ

القخزة القرا ة ،مسيا قانؾن ة ومسيا هقي ة ،ل لػ سؾ

ى ا الزظهم بالدراسة مؽ خبلل الفرع ؽ اآلت ؽ:

نةساول

الفرع األول :تعريف القخزة القرا ة قانؾنا.
الفرع الثاني :تعريف القخزة القرا ة هقيا.

الفرع األول
تعريف القدسة القزائية قانهنا
نغررؼ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي القخررزة القرررا ة لهزررال الدررا ع هرري عررد نذررؾ

 ،إال أنررو لررؼ يررسص

صراحة عهى تعريفيا ،خبلها لزثهة األحكام العدل ة الةي عرهةيا صراحة ،كؼ أن القانؾن الزدني الزذرخ اتبرع
ذا

السيج الزةبع مرؽ قبرل الزدررا الفهخرظ سي ههرؼ يرؾرد نرص يعرر برو القخرزة القررا ة ،لر لػ سرؾ

نةسراول

تعريررف القخررزة القرررا ة هرري كرربل مررؽ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي ،ومثهررة األحكررام العدل رة ،والقررانؾن الزرردني

الزذرخ.

أوالا -مهقف القانهن السدني الفمدطيشي:
لؼ يةرزؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي نذا يعر بو القخزة القرا ة ،ولتسو ذكر هي الزاد ()2/960

مسرو أنررو "إذا كرران أحررد الدررركام غا بررا أو هاقرردا األىه رة أو ناقذرريا هرربل تذررح القخررزة الراررا ة دون ودررؾد مررؽ
يسؾم عسو قانؾنا"

زررا نررص هرري الزرراد ( )1/961عهررى أنررو "إذا اخةهررب الدررركام هرري اقةخررام الزررال الدررا ع هعهررى مررؽ يريررد

الحروج مؽ الد ؾا أن يكهب باقي الدركام بالجرؾر أمام قااي الذهح إلدرام القخزة".

مررؽ خرربلل السذ ر ؽ الخررابق ؽ يةرررح أن القخررزة القرررا ة تتررؾن بظهررم مررؽ أحررد الدررركام أو بعررريؼ،
بةدرام القخزة مؽ أمرام الزجكزرة الزحةذرة هري حالرة عردم اتفراق الدرركام عهرى القخرزة ،أو إذا ودرد ب رسيؼ مرؽ

ىؾ غا م أو غ ر كامل األىه ة.
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ثاني ا -مهقف القانهن السدني السرري:
لررؼ يةرررزؽ القررانؾن الزرردني الزذرررخ نذررا صرريجا يعررر بررو القخررزة القرررا ة ،لتسررو نررص هرري الزرراد
( )1/836عهى أنو "إذا اخةهب الدركام هي اقةخام الزال الدا ع ،هعهى مؽ يريد الحروج مؽ الدر ؾا أن يكهرب
باقي الدركام الجرؾر أمام الزجكزة الثز ة" وىؾ ما يدابو السص الؾارد هي القانؾن الزدني الفهخظ سي.

ثالث ا -مهقف مجمة األحكام العدلية:
عره

الزاد ( )1122مؽ مثهة األحكام العدل ة القخزة القرا ة بقؾليا" :قخزة القرام ىي تقخ ؼ

القااي الزهػ الزدةرك دب ار وحكزا بظهم بعض الزقخؾم ليؼ".

يبلحظ مزا سبل أن ما ورد هي القانؾن الزدني الفهخظ سي أعؼ وأتزل مزا ورد هي القانؾن الزدني

الزذرخ والزثهة ،كؾنو أورد الجاال

الةي مع تؾاهرىا يثؾز لهدريػ أن يهث لظهم القخزة القرا ة ،وىي

عدم اتفاق الدركام عهى القخزة ،وإذا كان ب ؽ الدركام مؽ ىؾ ناقص أو هاقد األىه ة أو كان ب ؽ الدركام

مؽ ىؾ غا م ،خبلها لزا ورد هي مثهة األحكام العدل ة والقانؾن الزدني الزذرخ ،ح
عهى تهػ الجاال .

لؼ يسص أخ مسيزا

ومؽ خبلل ما سبل هةنو يدةرط لهقخزة القرا ة أن تةؼ بسام عهى طهم مؽ أحد أو بعض أو دز ع
الدركام ،هبل يجل لهقااي أن يةدخل مؽ تهقام نفخو وأن يقؾم بقخزة الزال الدا ع ب ؽ الدركام(.)1

الفرع الثاني
تعريف القدسة القزائية فقي ا
اخةهف ر

الةعريفررا

الفقي ررة الةرري ق ه ر

القخررزة القرررا ة ،هفرري رأخ أول( )2عرهيررا "الةرري تررةؼ

بحذررؾ

بؾاسظة القرام ،نغ ار لةع ر اتفاق الدركام عهى قخزة الزال الدا ع ب سيؼ ،ه هث أحدىؼ أو الترل إلرى القررام

ل ةؾلى القخزة ب سيؼ" .ويؤخ عهى ى ا الةعريف أنو لؼ يةظرق إلى الجالة الةي يكؾن ه يا ب ؽ الدركام مؽ ىؾ
يكؽ ىساك مؽ يزتهو.
ناقص األىه ة أو عديزيا ،أو كان أحدىؼ غا م ،ولؼ ُ

))1

إيزان عؾني عبرد اليرادخ :الزعالثرة الةدرريع ة لقخرزة األ اراري الززهؾكرة عهرى الدر ؾا ،رسرالة مادخرة ر ،دامعرة األزىرر ،غرز ،2013 ،

.110نص الزاد ( )1129مؽ الزثهة "يدةرط الظهم هي قخزة القرام ،هه لػ ال تذح القخزة مؽ القااي دب ار ما لؼ يقع طهم ،ولؾ

مؽ أحد أصجام الجذص".
))2

دمحم عبررد الرررحزؽ الرررؾيسي :أحكررام القخررزة ب ر ؽ الفقررو اإلسرربلمي والقررانؾن الزرردني ،دار الفتررر الثررامعي ،اإلسرركسدرية ،الظبعررة األولررى،

،2001

.418
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وعرهيا ثان( )1ب نيا "الةي تثرييا الزجكزة بزؾدم حكؼ يذردر مسيرا ،رغرؼ معارارة بعرض الدرركام هري

إدرامىا ،بسام عهى دعؾى ترهرع مرؽ أحرد الدرركام هري الزرال الدرا ع ،ويذردر ه يرا حكزرا رغرؼ معارارة بعرض

الدركام هي إدرامىا .ويؾدو لي ا الةعريف ذا
وعرهيا ثال

السقد ال خ تؼ تؾد يو لهةعريف الخابل.

()2

ب نيا "الةي تثرخ بؾاسظة القرام ،نغ ار الخةبل

() 3

ب نيا "يةؼ الهثؾم لهقخزة القرا ة ،عسد تع ر إدزاا الدركام البلزم النعقاد القخزة

ألن أحدىؼ غا م ،أو غ ر كامل األىه ة".
وعرهيا رابع
االتفاق ة ،أو ح

الدركام هي اقةخام الزال الدا ع ،أو

يكؾن أحد الدركام غ ر كامل األىه ة ،ولؼ ت ذن الزجكزة لسا بو القانؾني إدرام ى ه

القخزة .ويؤخ عهى ى ا الةعريف أنو لؼ يؾرد الجالة الةي يكؾن ه يا أحد الدركام غا با.
يةرح مؽ الةعريفا

كل تريػ

الخابقة أنيا ركز عهى إزالة الد ؾا بالقخزة القرا ة ،باخةذا

بثزم مفرز مؽ الديم الدا ع ،وى ا الثزم الزفرز يخاوخ حذةو الدا عة قبل القخزة.

مؽ خبلل ما سبل ،يزكسسا تعريف القخزة القرا ة ب نيا (ق ام الزجكزة الزحةذة بسام عهى طهم أحد

الدركام أو بعريؼ ،بةجديد حذة الدريػ هي الديم الدا ع بثزم مفرز يعادل حذةو الدا عة قبل القخزة
دب ار ،عسد تع ر اتفاق دز ع الدركام عهى القخزة ،أو كان ب ؽ الدركام مؽ ىؾ غ ر كامل األىه ة ،أو

غا با).

السطمب الثاني
حاالت المجهء لمقدسة القزائية
نرهص قانهنية:
نذ

الزاد ( )2/960مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي بقؾليا "إذا كان أحد الدركام غا با أو هاقد

األىه ة أو ناقذيا هبل تذح القخزة الراا ة دون ودؾد مؽ يسؾم عسو قانؾنا" .كزا نذ

الزاد ()961

مؽ القانؾن الزدني عهى أنو "إذا اخةهب الدركام هي اقةخام الزال الدا ع ،هعهى مؽ يريد الحروج مؽ الد ؾا
أن يكهب باقي الدركام بالجرؾر أمام قااي الذهح إلدرام القخزة".
زا نذ

الزاد ( )1128مؽ مثهة األحكام العدل ة ،عهى أنو "يدةرط هي قخزة الةرااي راى كل

واحد مؽ الزةقاسز ؽ ،بسام عه و إذا غام أحدىؼ هبل تذح قخزة الراى ،وإذا كان هي دزهةيؼ صغ ر هؾل و

))1
))2
))3

دمحم الزسثي :دعؾى القخزة ،القخزة االتفاق ة القرا ة وأثرىزا هي إقرار الزال الدا ع ،مسد الزعار  ،اإلسكسدرية،2002،
دمحم وح د الديؽ سؾار ،حل الزهت ة ،مردع سابل،

أحزد تؾقي عبد الرحزؽ ،مردع سابل،

.109

.145
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أو وص و قا ؼ مقامو ،وإن لؼ يكؽ لهذغ ر ولي أو وصي كان مؾقؾها عهى أمر الجا ؼ ه سذم وص ا مؽ
طر الجا ؼ وتذ ر القخزة بزعرهةو".
زا نذ

الزاد ( )1129مؽ الزثهة عهى أنو "الظهم هي قخزة القرام ترط هبل تذح القخزة

دب ار مؽ الجا ؼ إال بظهم مؽ أحد أصجام الجذص .كزا نذ

الزاد ( )6مؽ قانؾن تقخ ؼ األمؾال غ ر

الزسقؾلة الزدةركة العتزاني لخسة  1332ه عهى ذلػ بقؾليا" :إذا كان بعض الدركام يظهم القخزة والباقي
غ ر مؾاهل أو يؾدد غا م أو ية ؼ هبزؾدم العهؼ وخبر الزةرزؽ تذر

وىؾية الدريػ طالم القخزة

الزعظي مؽ الزجهة أو القرية الةي ه يا الزال يبهن حا ؼ الذهح أو وك هو إلى الدركام أو الؾلي أو الؾصي
ورقة دعؾتو ويدعؾىؼ إلدرام القخزة مع سا مد ال تقل عؽ أسبؾا .".....
زا نذ

الزاد ( )1/7مؽ قانؾن تقخ ؼ األمؾال الزدةركة غ ر الزسقؾلة األردني رقؼ ( )48لخسة

 1953عهى ذلػ بقؾليا" :إذا طهم هريل مؽ الدركام أو أحدىؼ الةقخ ؼ ورهض اآلخرون أو كان ب سيؼ غا م
أو قاصر أو مجثؾر ،يةرتم عهى قااي الذهح أن يبهن الدركام أو الؾلي أو الؾصي ( زا ىي الجالة)

لزوم حرؾرىؼ هي ال ؾم ال خ يع سو لي ا الغرض."...
يةب ؽ مؽ دز ع السذؾ

الخابل أنيا تسص عهى حالةي القخزة القرا ة وىزا تع ر اتفاق الدركام

عهى القخزة الراا ة ،وإذا ك ان ب ؽ الدركام مؽ غا م أو غ ر كامل األىه ة ،لتؽ ى ه القؾان ؽ تحةهب ه زا
ب سيا هي حكؼ الجالة التان ة ،هالزثهة اتح

مؾقفا مغاي ار عزا أخ بو القانؾن الزدني الفهخظ سي ههؼ تثز

القخزة الراا ة هي حالة غ ام أحد الدركام ،ولؼ تثز ألحد أن يقؾم مقامو حةى لؾ كان القااي ،و الزقابل
أداز القخزة الراا ة إذا كان ب ؽ الدركام مؽ ىؾ غ ر كامل األىه ة ،وذلػ بجهؾل الؾلي أو الؾصي أو

الق ؼ مكانو ،وأما قانؾن تقخ ؼ األمؾال الزدةركة غ ر الزسقؾلة العتزاني لخسة  1329ه ،وقانؾن تقخ ؼ األمؾال
الزدةركة غ ر الزسقؾلة األردني رقؼ ( )48لخسة  ،1953ههؼ يث از القخزة الراا ة مظهقا هي حالة ودؾد
غا م ب ؽ الدركام أو غ ر كامل األىه ة(.)1

وه زا يهي نةساول حالةي الهثؾم لهقخزة القرا ة وهقا لهقانؾن الزدني الفهخظ سي وىزا-:
الحالة األولى -تعذر اتفاق الذركاء عمى اقتدام السال الذائع:
نذ

الزاد ( )961مؽ القانؾن الزدني عهى أنو "إذا اخةهب الدركام هي اقةخام الزال الدا ع ،هعهى

مؽ يريد الحروج مؽ الد ؾا أن يكهب باقي الدركام بالجرؾر أمام قااي الذهح إلدرام

القخزة".

يةب ؽ مؽ خبلل ى ا السص أن األصل ىؾ االتفاق ه زا ب ؽ الدركام دز عا عهى قخزة الزال الدا ع،

لتؽ إذا تع ر الؾصؾل إلى اتفاق ب سيؼ ،هزا عهى الدريػ ال خ يريد الحروج مؽ حالة الد ؾا ،إال أن يهث
)(1

إيزان عؾني عبد اليادخ :مردع سابل،

 113و.114
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لهزجكزة الزحةذة لظهم القخزة ،وى ا ما قر

بو مجكزة الةز ز األردن ة ب نو" :أداز الزدرا الحروج مؽ

حالة الد ؾا بالقخزة القرا ة إن لؼ يةفل الدركام عهى القخزة الراا ة ودعل ل لػ حقا لتل تريػ.)1("... ،
وإذا كان الدركام مةفق ؽ عهى إدرام القخزة ب سيؼ ،لتسيؼ اخةهفؾا هي تجديد نذ م كل واحد مسيؼ ه جل ألخ

مسيؼ الهثؾم لهزجكزة وطهم القخزة(.)2
الحالة الثانية -إذا كان أحد الذركاء غائبا أو غير كامل األىمية ،دون وجهد نائب عشو:
نذ

عهى ى ه الجالة الفقر التان ة مؽ الزاد ( )960مؽ القانؾن الزدني بقؾليا "إذا كان أحد الدركام

غا با أو هاقد األىه ة أو ناقذيا هبل تذح القخزة الراا ة دون ودؾد مؽ يسؾم عسو قانؾنا"

مؽ خبلل السص يةب ؽ أنو إذا كان ب ؽ الدركام مؽ ىؾ غ ر كامل األىه ة أو غا م ،هبل تثؾز القخزة

االتفاق ة إال بجرؾر الؾصي أو الق ؼ أو الؾك ل عؽ الغا م ليؤالم ،هةذا كان أحدىؼ حاا ار واسة ذن الزجكزة
إلدرام القخزة ورهر

الزجكزة إعظامه اإلذن هي إدرام القخزة االتفاق ة ،أو إذا أذن

الزجكزة لو ولتؽ

تب ؽ بعد ذلػ عدم عدالةو( ،)3هفي ىات ؽ الجالة ؽد ال تثؾز القخزة االتفاق ة ،وال بد مؽ إدرام القخزة عؽ
طريل القرامد وذلػ بيد

ح

حزايةيؼ مؽ الؾقؾا هي الغبؽ ال خ يعةبر غ ر مؾدؾد هي القخزة القرا ة،

أنيا ترزؽ ليؼ الجذؾل عهى حقؾقيؼ كامهة مؽ خبلل اإلدراما

الةي تةؼ أمام الزجكزة.

وىشا يثار التداؤل له أن زوجة حامل وتهفي زوجيا وأراد الهرثة القدسة ،فيل يعتبر الحسل في ىذه
الحالة في حكم القاصر ومن ثم تهقف القدسة عمى حكم قزائي بدببو؟.
لؼ يسص القانؾن الزدني الفهخظ سي صراحة عهى ى ه الجالة ،لتؽ هي ى ه الجالة تبقى القخزة مؾقؾهة

إلى ح ؽ الؾاعد ألن الدحذ ة القانؾن ة لهدحص الظب عي تبدأ بةزام والدتو ح ا ،ومؽ ثؼ يعةبر قاصر ويةؼ
الهثؾم لهزجكزة لظهم القخزة.
ويثار تداؤل آخر ماذا له بمغ القاصر سن الرشد أثشاء نظر الدعهى وقبل صدور الحكم فييا ،فيل
من السسكن إزالة الذيهع عن طريق القدسة الرضائية والتهقف عن القدسة القزائية أم ال؟.
هي ى ا الجالة تؾقب دعؾى القخزة بسام عهى طهم الدركام ،ومؽ ثؼ الهثؾم لهقخزة الراا ةد كؾن أن

قخزة الزال الدا ع بسام عهى اتفاق األط ار

ىؾ األصل هي إنيام حالة الد ؾا.

) (1تز ز أردني ،طعؽ رقؼ  ،1999/2654دهخة  .2000/4/26أتر ره ل هارس وآخرون :أصؾل الةقااي هي دعاوى األرااي ،ترح
مفذررل لرردعاوخ األ ارارري ه رري السغررام القررانؾني الفهخ ررظ سي مرردعزا بالخ رؾابل القر ررا ة ،مكةبررة الظالررم الث ررامعي ،الته ررة الثامع ررة لهعه ررؾم
الةظب ق ة ،غز  ،الظبعة األولى،2016 ،
))2عهي ىادخ العب دخ :مردع سابل،
))3

دمحم عزمرري البكرررخ :مردررع سررابل،
.432

 11و .12
 .101دمحم الزسثي :مردع سابل،

.296

 .101رمررران أبررؾ الخررعؾد :مردررع سررابل،
17

 .85دمحم عبررد الرررحزؽ الرررؾيسي :مردررع سررابل،

السطمب الثالث
تسييز القدسة القزائية عن غيرىا من الشظم السذابية
تةدرابو القخرزة القررا ة مرع غ رىرا مرؽ الرسغؼ هري بعرض الزؾاارع ،وتحةهرب معيرا هري مؾاارع أخرررى،

و سررام عهررى ذلررػ ولةؾا ر ح أبرررز ى ر ه االخةبلهررا

اآلت ؽ:

سررؾ

نةسرراول ى ر ا الزظهررم بالد ارسررة مررؽ خرربلل الفرررع ؽ

الفرع األول :الةز ز ب ؽ القخزة القرا ة والقخزة الراا ة.
الفرع الثاني :الةز ز ب ؽ القخزة القرا ة وقخزة الزياي .

الفرع األول

التسييز بين القدسة القزائية والقدسة الرضائية

القخررزة الراررا ة "ىرري إهرراز دررزم مررؽ كررل الزررال الدررا ع لد رريػ ومبادلررة ى ر ا الد رريػ لزررا لررو مررؽ برراقي

الز ررال الد ررا ع ه ز ررا اخ ررةص ب ررو الدر رريػ اآلخ ررر ،ويك ررؾن ذل ررػ ه رري را رراىؼ وإدز رراعيؼ"( ،)1وق ررد عرهةي ررا الز رراد

( )1121م ررؽ الزثه ررة ب ني ررا "ى رري الة رري تث رررخ بر ر ؽ الزةقاس ررز ؽ أخ بر ر ؽ أص ررجام الزه ررػ الزد ررةرك بالرا ررا،
ه قخزؾنو ب سيؼ بالةرااي أو بقخزة القااي براا يؼ دز عا".
مؽ الةعريفا

الخابقة يةرح أن القخزة القرا ة تةدرابو مرع القخرزة االتفاق رة مرؽ ح ر

عهى كبلىزا ،وىؾ إهراز الزال الدا ع.

األثرر الزةرترم

لكشيسا تختمفان في أن-:
 .1القخزة االتفاق ة يدةرط إلد ار يا إدزراا الدرركام ،وأال يكرؾن مرؽ بر ؽ الدرركام مرؽ ىرؾ غ رر كامرل األىه رة

أو غا رم( ،)2خبلهرا لهقخرزة القررا ة الةرري تترؾن عسرد تعر ر إدزراا الدررركام عهرى إدررام القخرزة أو كران ب ررسيؼ
مؽ ىؾ غا م أو مؽ لؼ تةؾاهر ه و األىه ة التامهة.

طب عةيررا القانؾن ررة عقررد صرريح( ،)3وتخرررخ عه ررو األحكررام العامررة لهعقررؾد،

 .2تعةبررر القخررزة الراررا ة مررؽ ح ر

طب عةيرا

ه ثم أن يةؾاهر ه و كاهة األركان العامة لهعقرؾد وترروط الذرجة( ،)4أمرا القخرزة القررا ة هزرؽ ح ر

القانؾن ة تعةبر حكؼ قرا ي.

))1

مازن زايد عزران :القخزة الراا ة هي العقار ،رسالة مادخة ر ،دامعة السثاح الؾطس ة ،ههخظ ؽ ،نابهس،2008 ،

))2

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

)(4

دمحم عبررد الرررحزؽ الرررؾيسي :مردررع سررابل،

))3

الد خ :مذظفى الزرقا :مردع سابل،

العب دخ :مردع سابل،

.69

 185وما بعدىا.
.616

 .317عبررد الرررزاق أحزررد الخررسيؾرخ :حررل الزهت ررة ،مردررع سررابل،
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.9

 .801عهرري ىررادخ

 .3مثال نقض القخزة االتفاق ة ىؾ الظعؽ ه يا لؾقؾا أحد الدركام هري الغربؽ( ،)1وىر ا مرا نذر

عه رو الزراد

بالةرا رري ،إذا ثبر ر
( )969م ررؽ الق ررانؾن الز رردني الفهخ ررظ سي بقؾلي ررا" :يث ررؾز نق ررض القخ ررزة الجاص ررهة ا
الزةقاسز ؽ أنو قد لجقو غبؽ يزيد عهى الحزس عهى أن تتؾن العبر هي الةقدير بق زة الديم وق

أحرررد

القخزة ،ما

لؼ يكزل لهزدعي نقدا أو ع سا ما نقص مؽ حذةو"( ،)2أما مثال نقض القخزة القرا ة ىؾ الظعؽ هي الجكؼ

الذادر أمام الزجكزة الزحةذة وهقا لهقؾاعد العامة هي الظعؽ ،باعةبارىا حكؼ قرا ي.

الفرع الثاني
التسييز بين القدسة القزائية وقدسة السيايأة
قخزة الزياي ىي "اتفاق مؤق

ب ؽ دز ع الدركام يراد بو تسغ ؼ االنةفراا بالزرال الدرا ع( .)3وقرد نذر

الزاد ( )972مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو " -1يثؾز أن يةفل الدركام عهى أن يحةص كرل مرسيؼ

بزسفعة دزم مع ؽ يؾازخ حذةو هي الزرال الدرا ع ،نرازال لدرركا و هري مقابرل ذلرػ عرؽ االنةفراا ببراقي األدرزام.

 -2يكؾن ى ا االتفاق لزد ال تزيرد عهرى خزرس سرسؾا  ،هرةن لرؼ يدرةرط لرو مرد أو انةير
ولرؼ يجذرل اتفراق دديررد كانر

االتفرراق" .كزررا نذ ر

الزرد الزةفرل عه يرا

الزررد سررسة واحرد تةثرردد مرا لررؼ يعهرؽ الدرريػ إلررى ترركا و رغبةررو هري إنيررام ىر ا

الزرراد ( )974عهررى أنررو "يثررؾز أن تتررؾن قخررزة الزياي ر

يةساو ؾا االنةفاا بالزال الزدةرك ،كل مسيؼ مد مجدد تةساسم مع حذةو".

ب ر ن يةفررل الدررركام عهررى أن

يةب ؽ مؽ خبلل السذ ؽ الخابق ؽ أن قخزة الزياي قد تتؾن مكان ة وقد تتؾن زمان ة.
أوالا -السيايااأة السكانيااة :تسقخررؼ الزياي ر الزكان ررة إلررى نررؾع ؽ ،الزياي ر الزكان ررة القرررا ة ،والزياي ر الزكان ررة
االتفاق ة.
أ .السيايأة السكانية االتفاقية :وىي الةي تتؾن بةدزاا الدركام عهى اخةذا

كل تريػ مرسيؼ بزسراهع درزم

مفرررز مررؽ الزررال الدررا ع يرؾازخ حذررةو هرري الزررال الدررا ع ،ه ةسررازل الدرريػ لبرراقي الدررركام عررؽ االنةفرراا ببرراقي
األدزام(.)4
الزراد ( )2/976مرؽ القرانؾن الزردني الفهخرظ سي عهرى أنرو "إذا تعر ر

ب .السيايأة السكانياة القزاائية :نذر

اتفراق الدرركام عهرى قخرزة الزياير  ،درراز لهقااري بسرام عهرى طهرم أحررد الدرركام أن ير مر بيرا ،ولرو االسررةعانة
بحب ر ،أو أ تر إذا اقةرى األمر ذلػ".

))1
()2

))3
))4

تؾه ل حخؽ هرج :الجقؾق الع س ة األصه ة ،الدار الثامع ة،1980 ،

وىي مقابهة لسص الزاد ( )845مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.
دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

.136

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،

 .107
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 .225

مؽ خبلل السص الخابل يةرح لسا أنو إذا لرؼ يةفرل الدرركام عهرى قخرزة الزياير  ،ه ثرؾز ألحرد الدرركام
أن يظهم مؽ الزجكزة الزحةذة أن تقرر قخزة الزياي  ،وذلػ ب ن تحذص لتل واحرد مرسيؼ أن يسةفرع بثرزم

مفرز مخاو لجذةو.

ثاني ا ا -السيايااأة الزمانيااة :تسقخررؼ الزياير الزمان ررة إلررى نررؾع ؽ ،الزياير الزمان ررة القرررا ة ،والزياير الزمان ررة

االتفاق ة.

أ .السيايااأة الزمانيااة االتفاقيااة :وىرري الةرري تررةؼ عسرردما يةفررل الدررركام دز عررا عهررى أن يةسرراو ؾا االنةفرراا بالزررال
الدرا ع كررل مررسيؼ لزررد تةساسررم مررع حذررةو ،هررةذا كرران الزررال الدررا ع ألر عررة أخررؾ هةنررو لتررل مررسيؼ االنةفرراا بكررل
الزال لزد سسة عهى الةؾالي ،وإذا كان لؾلد و س

هههؾلد االنةفاا سسة ؽ ولهبس

سسة واحد (.)1

ب .السيايااأة الزمانيااة القزااائية :يخررةحهص مررؽ الزرراد ( )2/976مررؽ القررانؾن الزرردني الخررابل ذكرىررا ،حكررؼ
الزياي الزمان ة القرا ة ،ح

أورد القانؾن الزدني لفظ الزياي عهى إطبلقو ،هةنو يثرؾز ألحرد الدرركام هري

حالة عدم اتفاق دز ع الدركام عهى قخزة الزياير الزمان رة أن يظهرم مرؽ القااري الجكرؼ لرو بر ن يسةفرع بثرزم

مفرز مؽ الزال الدا ع لزد مجدد تةساسم مع حذةو.
مزرا سربل يةررح بر ن الزياير القررا ة كذرؾر مرؽ صرؾر قخرزة الزياير تةدرابو مرع القخرزة القررا ة
مررؽ ح ر

أن كرربل مسيزررا ال بررد مررؽ طهبيررا مررؽ الزجكزررة الزحةذررة عسررد تع ر ر اتفرراق الدررركام عهررى إد ار يررا.

و دكل عام هةن قخزة الزياي بذؾرىا الزحةهفة تحةهب مع القخزة القرا ة مؽ عد نؾاحي أبرزىا-:

أ .أن قخرزة الزياير تتررؾن قخرزة مؤقةررة ال تررد عهرى الزهررػ وإنزرا ترررد عهرى مسراهع الزررال الدرا ع هقر ( ،)2مرا لررؼ
تسقهررم إلررى قخررزة نيا ررة( ،)3هيرري ال تسيرري حالررة الدر ؾا بر ؽ الدررركام ،خبلهررا لهقخررزة القرررا ة ح ر
مهت ة الثزم الزفرز بعد القخزة ،ه كؾن لهزةقاسؼ دز ع الخهظا

ترررد عهررى

الةي لهزالػ عهى مهتو مؽ تذر واسةغبلل

واسةعزال.

))1

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

.141

))2

نقررض مرردني مذرررخ ،طعررؽ رقررؼ  ،869س  62ق ،دهخررة  .1997/5/4طعررؽ رقررؼ  ،1030س  52ق ،دهخررة  ،1989/12/6مسدررؾر

))3

 .191وتةجؾل قخزة الزياي إلى قخزة نيا ة إذا اسةزر القخرزة لزرد خزخرة عدرر سرسة مرا لرؼ

عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
سالؼ حزاد الدحدوح :مردع سابل،

يةفل الدركام عهى خبل

ذلػ ،أو إذا حاز الدريػ دزم مؽ الزال الدرا ع لزرد خزخرة عدرر سرسة ،مرا لرؼ يةفرل الدرركام عهرى خربل

س ررع د س ررعد عب ررد الخ رربلم :ال ررؾد ز ه رري الجق ررؾق الع س ررة األص رره ة ،ب رردون دار ند ررر ،الث ررزم األول،2000 ،

الخرسيؾرخ :حرل الزهت ررة ،مردرع سرابل،

 .736وىر ا أيررا مرا نذر

الزاد ( )2/846مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

21

ذلرػ.

ررزق أحز ررد
 .162عب ررد ال ر ا

عه رو الزراد ( )973مررؽ القرانؾن الزردني الفهخررظ سي ،ويقابهيرا نررص

ب .وهقا لهرأخ الرادح تظبل عهى قخزة الزياي أحكام عقد اإليثار كؾنيا مسذربو عهرى تبرادل مسفعرة بزسفعرة،
ه عةبررر الدرريػ مررؤدر لزسفعررة حذررةو ،ومخررة در لزسفعررة حذررص برراقي الدررركام( .)1أمررا القخررزة القرررا ة هرربل

يظبررل عه يررا أحكررام اإليثررارد كررؾن أنررو يةرتررم عه يررا إه رراز الزررال الدررا ع ،ويذرربح كررل ت رريػ مالررػ لجذررةو

الزفرز مهتا تاما.

السطمب الرابع
الحق في طمب القدسة القزائية
ىسراك مرؽ يجرل ليرؼ طهررم القخرزة قررا ة سرؾام كرران أحرد الدرركام أم مرؽ الغ ررر ،كزرا أنرو تؾدرد بعررض

االسةتساما

عهى طهم القخزة بزؾدبيا ال يثؾز طهم القخزة ،ل لػ سرؾ

نةسراول ىر ا الزظهرم بالد ارسرة مرؽ

خبلل الفرع ؽ اآلت ؽ:
الفرع األول :صاحم الجل هي طهم القخزة القرا ة.
الفرع الثاني :االسةتساما

الةي يثبر بيا الدريػ عهى البقام هي الد ؾا.

الفرع األول

صاحب الحق في طمب القدسة القزائية

يخةظ ع أخ تريػ طهم القخزة بغض السغر عؽ مقدار نذ بو هي الزال الدا ع ،ههتل مالػ عهى

الد ؾا حل مهت ة هي كل ذر مؽ الزال الدا ع هبل يخةظ ع الدريػ اآلخر إخرادو مسو( ،)2و غض السغر أيرا
سؾام كان الدريػ تريكا أصه ا -أخ مؾدؾد مس بدم حالة الد ؾا -أو كان تريكا طار ا -أخ دخل هي حالة
الد ؾا بعد بد يا -ب ن كان خهفا عاما أو خاصا ألحد الدركام عهى الد ؾا( ،)3و غض السغر أيرا عؽ الزد

الخابقة عهى حالة الد ؾاد نغ ار ألن حالة الد ؾا حالة مؤقةة كزا أسهفسا ،ه خةظ ع الدركام طهم القخزة هي

أخ وق  ،وى ا الجل ال يخق بالةقادم أو بعدم االسةعزال(.)4

))1

عهي ىادخ العب دخ :الؾد ز هي ترح القانؾن الزدني ،الجقؾق الع س ة ،الجقرؾق الع س رة األصره ة ،الجقرؾق الع س رة الةبع رة ،د ارسرة مقارنرة،

دار التقاهررة لهسدررر والةؾزيررع ،عزرران،2005 ،

 .53عبررد الساصررر تؾه ررل العظررار :مردررع سررابل،

الزهت ة هي ذاتو هي القرانؾن الزردني ،مردرع سرابل،

 .117نقرض مردني مذررخ ،طعرؽ رقرؼ  ،6271س  65ق ،دهخرة ،1996/6/27

مسدؾر عبر الراب اإللتةروني  .www.cc.gov.egوى ا أيرا ما نذ

الزاد ( )848مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.
()2

))3
)(4

 .112دمحم وح ررد الررديؽ س رؾار :حررل

معررؾض عبررد الة رؾام :الزردررع هرري الةعه ررل عهررى نذررؾ

عه و الزاد ( )975مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي ،ويقابهيا نرص

القررانؾن الزرردني ،الزثهررد الةاسررع ،برردون دار ندررر ،الظبعررة التامسررة،2005 ،

 .65نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،1689س  71ق ،دهخة  ،2003/4/3مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

.180

مؾريس نحهو :التامل هي ترح القانؾن الزدني ،دراسة مقارنة ،الثزم التامؽ ،الؾكالة والدركا  ،مسدؾ ار الجهبي الجقؾق ة ،بردون طبعرة،

بدون سسة ندر،

 .188أحزد تؾقي دمحم عبد الرحزؽ :مردع سابل،
21

 .101دز ل الدرقاوخ :مردع سابل،

.138

ويخةسد الجل هي طهم القخزة إلى عد اعةبا ار  ،هبل يزكؽ السزول عسو ،كزا ال يخق
بالةقادمد وذلػ لتتر الزدكبل

ى ا الجل

السادزة عؽ حالة الد ؾا( ،)1لتؽ هي بعض األح ان قد ال يخةظ ع الدريػ

طهم قخزة الزال الدا ع ،ومؽ ثؼ الحروج مؽ حالة الد ؾا ،وى ا ما سسؾاجو هي الفرا التال  ،مؽ خبلل

عراسا لبلسةتساما

الؾارد عهى حل الدريػ هي طهم القخزة.

وكزا أن طهم القخزة القرا ة يكؾن ثابةا لتل تريػ ،هةن ذلػ ال يزسع مؽ انةقال ى ا الجل إلى
الغ ر ،ويعةبر مؽ الغ ر كل مؽ تهقى حقا ع س ا عهى العقار وقام بةخث هو قبل القخزة( ،)2وى ا ما قر

بو

مجكزة السقض الزذرية بقؾليا "الغ ر هي حكؼ الزاد العاتر مؽ قانؾن الدير العقارخ ىؾ مؽ تهقى حقا

ع س ا عهى العقار عهى أساس أنو ما زال مزهؾكا ألحد الدركام عهى الد ؾا وقام بةخث هو قبل تخث ل سسد

القخزة"(.)3

إال أنو يؤخ عهى الرأخ والقرام الخابق ؽ أنو ال يجل لتل مؽ تهقى حقا ع س ا عهى العقار أن يظهم

القخزة ،هذاحم حل الزرور واالرتفاق واالنةفاا وغ رىؼ مؽ أصجام الجقؾق الع س ة الةبع ة ،ال يجل ليؼ
طهم القخزة.
ومؽ الززكؽ أن يسةقل الجل هي طهم القخزة إلى الحهب العام ،والحهب الحا

لهدريػ( ،)4ما دام أن

مؽ ت ن ى ه الحبلهة أن يجل الحهب مجل الدريػ هي الزال الدا ع وهي وصفو كدريػ(.)5
ويثؾز لدا سي الدريػ طهم القخزة بزؾدم الدعؾى غ ر الزباتر إذا تؾاهر تروطيا ،عؽ طريل

اسةعزال حقؾق مديسيؼ هي طهبيا ،وح ؽ يظهبؾن القخزة هةنيؼ يظهبؾنيا باسؼ مديسيؼ الدريػ ول س باسزيؼ(.)6
باسزيؼ(.)6

))1

عهي ىادخ العب دخ :مردع سابل،

))3

نقررض مرردني مذرررخ ،الظعررؽ رقررؼ  ،1548س  69ق ،دهخررة  .2002/4/9نقررض مرردني مذرررخ ،طعررؽ رقررؼ  291س  39ق ،دهخررة

))2

دمحم الزسثي :مردع سابل،

.393

 .65

 ،1975/1/30مسدررؾر عب ررر الر رراب اإللتةرونرري  .www.cc.gov.egس ررع د أحز ررد تررعهة :قر ررام ال ررسقض هرري الزهت ررة ،مسدر ر الزع ررار ،
اإلسكسدرية،2000 ،
))4

 141و.143

الحهب العام ىؾ مؽ يحهب الدحص هي ذمةو الزال ة كهيا أو هي دزم مسيا كالؾارث أو الزؾصى لو بثزم غ رر معر ؽ مرؽ الةركرة كرالر ع

أو الته  .والحهب الحا

ىؾ مؽ يحهب الدحص هي ى ؽ مع سة بال ا

أو هي حل ع سي عه يا ،كالزدةرخ والزؾصى لو بع ؽ مع سرة هري

الةركررة .إيرراد دمحم درراد الجررل :السغريررة العامررة لبللة رزام ،مذررادر االلة رزام ،مكةبررة ومظبعررة األزىررر ،غررز  ،الظبعررة األولررى،2009 ،

و.220
))5
()6

مجزؾد عبد الرحزؽ دمحم :الجقؾق الع س ة األصه ة ،حل الزهت ة ،الثزم األول ،دار السيرة العر ة ،القاىر ،

219

.196

حخؽ ك ره :الزؾدز هي أحكام القانؾن الزدني ،الجقؾق الع س ة األصه ة ،أحكاميا ومذادرىا ،مسد دار الزعار  ،اإلسركسدرية،1975 ،

،1975
سابل،

 .196رمررران أبررؾ الخررعؾد :مردررع سررابل،

.146

 .84دمحم وح ررد الررديؽ سرؾار :حررل الزهت ررة هرري ذاتررو هرري القررانؾن الزرردني ،مردررع
22

ويثار تداؤل في حالة التررف الرادر من أحد الذركاء بالبيع ،فيل يحق لمسذتري طمب القدسة أم

ال؟ ىشا نفرق بين فرضين-:

الفرض األول -إذا كان السذتري قد اشتري حرة مفرزة في السال الذائع:
هي ى ا الفرض بالرغؼ مؽ أن الب ع صج ح ب ؽ الدريػ البا ع والزدةرخ ،إال أنو غ ر ناه هي حل

باقي الدركام( ،)1هبل يخةظ ع الزةذر إل و طهم القخزة ،ألنو ال يجل مجل الدريػ ،ويكؾن هي ى ه الجالة

دا ؽ لهدريػ الزةذر هي مؾادية الدركام ،هالدريػ البا ع ىؾ مؽ يجل لو رهع دعؾى القخزة ،وىؾ ال خ
يثم اخةذامو ه يا ،وتتؾن آثار الجكؼ الذادر هي الدعؾى حثة عهى الزدةرخ(.)2

إال أنو يؤخ عهى الرأخ الخابل أنو ال بد مؽ الةفرقة ب ؽ الزدةرخ ال خ سثل عقد ت ار و ،والزدةرخ

ال خ لؼ يخثل عقده ،ه جل لزؽ سثل عقد ت ار و طهم القخزة باعةباره مالػ ،ب سزا ال يجل لزؽ لؼ يخثل
عقده أن يظهم القخزة.
الفرض الثاني -إذا كان السذتري قد اشترى حرة شائعة في السال الذائع:

هي ى ا الفرض يذبح الزدةرخ تريكا هي الزال الدا ع ،ويجل مجل الدريػ الزةذر  ،ومؽ ثؼ يجل

لو رهع دعؾى القخزة( ،)3وى ا ما قر

بو مجكزة السقض الزذرية" :ب ن أثر تذر الزالػ عهى الد ؾا هي

حذةو تا عة ،نفاذ الةذر هي حل تركا و وحهؾل الزةذر إل و مجل الدريػ الزةذر "(.)4
ويثار تداؤل آخر حهل مدى أحقية الذريك السالك تحا شارط فيال يحاق لاو رفاع دعاهى القداسة أم

ال؟ .ىسا نفرق ب ؽ هرا ؽ-:

الفرض األول -السالك لحرة عمى الذيهع تح شرط فاسخ:
وصؾر ى ا الفرض أن يدةرخ تحص أدسبي حذة هي الد ؾا ،عهى أن تتؾن الزهت ة معهقة عهى

ترط هاسخ ،أخ أنو لؾ تجقل الدرط الفاسخ يعؾد الزةعاقديؽ إلى الجالة الةي كانا عه يا قبل الةعاقد ،هفي ى ا

)(1

دزال خه ل السدار :تذر الدريػ هري الزرال الدرا ع وأثرره عهرى حقرؾق الدرركام ،د ارسرة مقارنرة بر ؽ الفقرو اإلسربلمي والقرانؾن الزردني،

دار الثامعررة الثديررد لهسدررر ،اإلسرركسدرية،

 .181نقررض مرردني مذرررخ ،طعررؽ رقررؼ  ،650س  55ق ،دهخررة  .1991/1/17نقررض

مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،1448س  47ق ،دهخة  ، 1981/3/10مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
))2

حخؽ ك رر  :مردرع سرابل،

))3

عبد الجز د الدؾار ي :أحكام الدفعة والقخزة هي اؾم الفقو والقرام ،مسد دار الزعار  ،اإلسكسدرية ،بدون سسة ندر،

205د د .مذرظفى دمحم الثزرال :مردرع سرابل،

173د نقرض مردني مذررخ ،طعرؽ رقرؼ  ،5953س

 70ق ،دهخة 2002/11/27د نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،1409س  49ق ،دهخة .1981/1/20
))4

.241

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،3469س  58ق ،دهخة  ،1993/2/21مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
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الفرض يجل لو رهع دعؾى القخزة ،وإذا ُرهع
تج

الدعؾى مؽ أحد الدركام ه ثم اخةذامو ه يا()1د كؾن الزالػ

ترط هاسخ يعةبر مالتا ما لؼ يةجقل الدرط الفاسخ(.)2

الفرص الثاني -السالك لحرة عمى الذيهع تح شرط

واقف:

وصؾر ى ا الفرض أن يدةرخ تحص أدسبي حذة هي الد ؾا ،عهى أن تتؾن الزهت ة معهقة عهى

ترط واقب ،أخ أنو بعد تجقل الدرط تسةقل الزهت ة لهزدةرخ ،هفي ى ا الفرض ال يجل لو رهع دعؾى القخزةد
ألن الزالػ تج

ترط واقب

()3

هبل يجل لو سؾى اتحاذ اإلدراما

ال يعةبر مالتا ما لؼ يةجقل الدرط الؾاقب ،هزهت ةو معهقة عهى تجقل الدرط،
الةجفغ ة ،وقخزة الزال الدا ع ال تعةبر مؽ تهػ اإلدراما (.)4

الفرع الثاني
االستثشاءات التي يجبر بيا الذريك عمى البقاء في الذيهع
نذ

الزاد ( )959مؽ القانؾن الزدني عهى أنو " -1لتل تريػ أن يظالم بقخزة الزال الدا ع ما لؼ

يكؽ مثب ار عهى البقام هي الد ؾا بزقةرى نص أو اتفاق -2 .ال يثؾز بزقةرى االتفاق أن تزسع القخزة
إلى أدل يثاوز خزس سسؾا

هةذا كان األدل ال يثاوز ى ه الزد نف االتفاق هي حل الدريػ وهي حل مؽ

يحهفو"(.)5

وقر

مجكزة السقض الزذرية ب ن "األصل هي حالة الد ؾا الة ق

ول س الدوام أثره لهدريػ أن

يظالم بقخزة الزال الدا ع ما لؼ يكؽ مثب ار بسص أو اتفاق ،وأن مفاد نص الزاد ( )834مؽ القانؾن الزدني

أن لتل تريػ أن يظالم بقخزة الزال الدا ع ما لؼ يكؽ مثب ار عهى البقام هي الد ؾا بزؾدم نص أو اتفاق
وأنو ال يثؾز أن تزسع القخزة بزقةرى الدركام الزدةاع ؽ إلى أدل يثاوز خزس سس ؽ"(.)6

))1

دمحم عزمري البكرررخ :قخررزة الزررال الدررا ع وأحكررام دعررؾى الفرررز والةثس رم هقيررا وقرررام ،دار مجزررؾد لهسدررر والةؾزيررع ،بررام الجهررل ،مذررر،

))2

الدرط الفاسخ ىؾ الدرط ال خ يعهل عه و هخخ العقد ،وزوال االلةزام ،متال ذلػ :أن يب ع ترحص تريم معر ؽ ،ويدرةرط عه رو الزدرةرخ،

الظبعة الخادسة،1998 ،

.108

أن يكؾن لرو رد الزب رع بعرد مرد مع سرة مرع حقرو هري اسرةرداد الرتزؽ ،هالعقرد ىسرا مؾدرؾد ومرترم آلثراره .د .عبرد الزث رد عبرد الجكر ؼ وآخررون:
القانؾن الزدني وأحكام اإللزام ،الثزم التاني ،بدون دار ندر ،بدون طبعة،

.162

()3الدرط الؾاقب ىؾ ال خ يعهل عه و ندؾم العقد أو االلةزام ،هةذا تجقل الدرط انعقد العقد وتجقل االلةزام ،متال ذلػ أن يعهل الؾاىم اليبة
البسو عهى زوادو ،هالزواج ىسرا تررط واقرب ،هرةذا تجقرل الدررط وترزوج االبرؽ ،هقرد ودرد الةرزام األم باليبرة ،أمرا إذا تحهرب الدررط ولرؼ يةرزوج

االبؽ ،هبل يؾدد الةزام عهى األم باليبة .عبد الررزاق أحزرد الخرسيؾرخ :تسقر ح مذرظفى دمحم الفقري :الرؾد ز هري تررح القرانؾن الزردني ،نغريرة
االلةزام بؾدو عام ،الثزم األول ،دار السيرة العر ة ،القاىر  ،الظبعة التان ة،1997 ،

))4
))5

عبد الجز د الدؾار ي :مردع سابل،

 .435

1014و.1015

وىي مقابهة لسص الزاد ( )834مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

))6نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،6027س  74ق ،دهخة  ،2014/7/1مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
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يةب ؽ مؽ السص والجكؼ الخابق ؽ االسةتساما

الةي يثبر بيا الدريػ عهى البقام هي الد ؾا ،والةي

تةزتل ه زا يهي-:
أوالا -استسرار الذيهع بسهجب اتفاق:
قد يعزد الدركام لبلتفاق عهى البقام عهى الد ؾا ب سيؼ ألسبام مع سة ،أو يكؾن التفاق الدركام

باإلبقام عهى الد ؾا ما يبرره ،ومؽ ى ه الزبر ار

تجق ل مذالجيؼ أو مذالح بعريؼ ،أو مراعا لهغرو

االدةزاع ة واالقةذادية واإلنخان ة لبعض الدركام ،أو لةجخ ؽ واع الديم الدا ع ،أو االنةغار الرتفاا

سعره والجذؾل عهى سعر أعهى لو ،أو أن أحد الدركام ناقص األىه ة ه ةفقؾن عهى اسةزرار حالة الد ؾا

ب سيؼ حةى ا ةزال أىه ةو ،أو يكؾن أحدىؼ غا با ه سةغرون عؾدتو(.)1

و غض السغر عؽ مبرر اتفاق الدركام لبلسةزرار هي حالة الد ؾا ،هةن ى ا االتفاق وهقا لهفقر التان ة

مؽ الزاد الخابقة ،يثم أن يكؾن مؤقةا بجدود خزس سسؾا

كجد أقذى ،هةذا كان االتفاق يثاوز الحزس

سسؾا  ،أو لزد مؤ د – ك ن يةفل الدركام عهى دوام حالة الد ؾا حةى مؾ أحدىؼ -أو البقام عهى الد ؾا

لزد غ ر مجدد  ،هفي دز ع األحؾال يكؾن االتفاق صج ح هي حدود الجد األقذى لهزد الزسذؾ

عه يا

قانؾنا وىي الحزس سسؾا (.)2
وال يدةرط إدزاا الدركام لذجة البقام عهى الد ؾا بزؾدم اتفاق أو تثديد الزد  ،وهي ى ا الجالة

يكؽ طرها ،ويجل
يكؾن االتفاق ناه ا هي مؾادية الدركام الزةفق ؽ ،ومهزما ليؼ ،ب سزا ال يكؾن مهزما لزؽ لؼ ُ
يكؽ طرها هي االتفاق أن يظهم قخزة الزال الدا ع هي أخ وق ( .)3ويعةبر ذلػ إىدار لبلتفاق ال خ
لزؽ لؼ ُ
ِ
يسقض أدهو،
تؼ ب ؽ باقي تركا يؼ ،هةذا طهم أحد الدركام القخزة بالرغؼ مؽ ودؾد االتفاق ب ؽ الدركام لؼ

و الزقابل تزخػ الدركام باالتفاق ،هعهى الزجكزة أن تجكؼ بالقخزة إذا ودد

أسبام تبرر ذلػ(.)4

إال أنو يؤخ عهى الرأخ الخابل أنو ال بد مؽ الةفريل ب ؽ أمريؽ ،األول أنو إذا لؼ يةجقل اإلدزاا ب ؽ

الدركام عهى االتفاق ،ه ثؾز طهم القخزة مزؽ لؼ يكؽ طرها هي االتفاق ،أما إذا تجقل اإلدزاا ب ؽ الدركام

))1

وقررد نذ ر

الزرراد التان ررة قررانؾن تقخ ر ؼ األم رؾال الزد رةركة غ ررر الزسقؾلررة العتزرراني لخررسة 1329ه عهررى د رؾاز االتفرراق ب ر ؽ الدررركام هرري

االسةزرار عهى حالة الد ؾا ،ح

نذ

عهى أنو "يثؾز ت خ ر القخزة لحزس سسؾا

لزومررا ه ثررؾز ليررؼ تثديررد الزقاولررة ،كزررا ونذ ر

براا الظره ؽ ،و حةام ى ه الزرد إذا رأى الدرركام

عهررى ذلررػ الزرراد ( )3/2مررؽ قررانؾن تقخ ر ؼ األم رؾال غ ررر الزسقؾلررة األردنرري رقررؼ ( )48لخررسة

 1953الزسدؾر هي الثريد الرسز ة رقؼ  1135الذادر بةاريخ  ،1953/3/1بقؾليرا" :يثرؾز تر خ ر القخرزة لزرد ال تةثراوز خزرس سرسؾا
براا الظره ؽ".
))2

حخؽ ك ر  :مردع سابل،

))4

مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل،

))3

.197

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

182و.183
.260
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عهى االتفاق هبل يثؾز لهقااي أن يجكؼ بالقخزة ،اسةسادا لهزبدأ العام بحذؾ

العقد وىؾ أن العقد تريعة

الزةعاقديؽ.
زا ال يدةرط لذجة االتفاق تؾاهر أىه ة الةذر

هي الدريػد كؾن أن االتفاق عهى االسةزرار هي

الد ؾا يعةبر مؽ أعزال اإلدار ،ه كةفي تؾاهر أىه ة اإلدار هي الدريػ(.)1

ويجل لهدركام تثديد الزد بعد انقرام الزد األولى ،كزا يجل ليؼ االتفاق عهى مد دديد قبل انةيام

الزد األولى ،عهى أن سريان الزد التان ة الزةفل عه يا يكؾن مؽ تاريخ الةثديد ول س انةيام الزد األولى،
وتؾا ح ذلػ بالزتال اآلتي "إذا كان قد انقرى مؽ إحدى الزدد ثبلث سسؾا  ،وعزد الدركام إلى الةثديد،
هةن الةثديد هي ى ه الجالة ال يثؾز أن يكؾن إال لزد ال تزيد عؽ خزس سسؾا  ،تبدأ مؽ وق
سسؾا

الةي انقر  ،ال مؽ وق

انقرام الحزس سسؾا

نياية التبلث

الةي تؼ االتفاق عه يا ،والقؾل بغ ر ذلػ ألمكؽ

لهدركام بظريل غ ر مباتر أن يةعاقدوا عهى مد أطؾل مؽ خزس سسؾا  ،ب ن يةعاقدوا عهى خزس سسؾا

أوال ،وهي ال ؾم الةالي متبل يةعاقدون عهى خزس سسؾا

أخرى ه ذهؾن ب لػ إلى الةعاقد عهى عدر

سسؾا "(.)2
وقد يكؾن البقام عهى الد ؾا ب ؽ الدركام بزؾدم وص ة إااهة التفاق الدركام ،وذلػ هي الجالة الةي
يؾصي ه يا تحص بديم لدحذ ؽ أو أ تر ،ويدةرط عه يؼ البقام عهى حالة الد ؾا لزد مع سة تجق قا

لزذهجة ليؼ ،ويعةبر ى ا الدرط صج جا ما دام هي حدود القانؾن ،ويةفل مع نص الزاد ( )959الخابل
ذكرىا الةي أعظ

الجل لهدريػ طهم القخزة ما لؼ يكؽ مثب ار عهى البقام عهى الد ؾا بزؾدم نص أو

اتفاق ،وال يثؾز أن تزيد مد البقام عهى الد ؾا بزؾدم وص ة أ تر مؽ خزس سسؾا  ،تبدأ مؽ وق

الؾص ة بؾها الزؾصي(.)3

نفاذ

و الرغؼ مؽ ودؾد االتفاق ب ؽ الدركام عهى االسةزرار هي الد ؾا ،إال أنو يجل لتل تريػ أن يظهم

مؽ الزجكزة الزحةذة إزالة الد ؾا ب سو و ؽ الدركام ،وال يجل ألخ تريػ أن يدهع ذلػ الظهم بؾدؾد اتفاق
ب سو و ؽ تركا و ،وى ا ما قر

بو مجكزة الةز ز األردن ة ب نو" :لتل تريػ مؽ الدركام هي العقا ار

الززهؾكة عهى الد ؾا أن يظهم مؽ الزجكزة الزحةذة تقخ زيا وال يجل ألخ مسيؼ أن يرهض ى ا الظهم ولؾ
ان ىساك اتفاق سابل ب سيؼ يقري باسةزرار الد ؾا"(.)4

))1

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

.798

)(2

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

()4

تز ز أردني ،طعؽ رقؼ  ،1999/540دهخة .1999/9/11أتر ره ل هارس وآخرون :مردع سابل،
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)(3

أحزد تؾقي دمحم عبد الرحزؽ :مردع سابل،

.103

.799

.13

وما قر

بو مجكزة الةز ز األردن ة ،ب ن أداز لهدريػ طهم القخزة بالرغؼ مؽ ودؾد االتفاق،

يةفل وصج ح القانؾن ،إال أنو يةعارض مع مرزؾن االتفاق الزبرم ب ؽ الدركام ،هةن كان لهدريػ الجل هي

ذلػ ،هيسالػ اتفاق ب سيؼ أيرا يةؾدم احةرامو.

ثانيا -البقاء في الذيهع بحكم القانهن:
نذ الزاد ( )980مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو " -1يثؾز لهدركام االتفاق ه زا ب سيؼ
عهى إندام مهت ة األسر لزد ال تزيد عؽ خزس عدر سسة ،عهى أنو يثؾز لتل تريػ أن يظهم مؽ

القااي اإلذن لو هي إخراج نذ بو مؽ الزهت ة قبل انقرام األدل الزةفل عه و ،إذا ودد مبرر قؾخ ل لػ.
 -2إذا لؼ يكؽ لهزهت ة الز كؾر أدل مع ؽ كان لتل تريػ أن يحرج نذ بو مسيا بعد سةة أتير مؽ يؾم أن
يعهؽ إلى الدركام رغبةو هي إخراج نذ بو(.)1

يةرح مؽ نص ى ه الزاد  ،ب نو يثؾز االتفاق عهى االسةزرار عهى حالة الد ؾا ،وىؾ ما يعر

بزهت ة األسر( ،)2والفقر األولى مؽ ى ه الزاد تعةبر مؽ حاال

االسةزرار عهى الد ؾا باتفاق الدركام ،لتؽ

ما يةب ؽ مؽ الفقر التان ة ب نو إذا لؼ يةفل الدركام ه زا ب سيؼ عهى مد مهت ة األسر  ،ه جل ألخ مؽ الدركام
عهى الد ؾا أن يظهم إخراج نذ بو مؽ الزال الدا ع ،لتؽ هي ى ه الجالة ال يخةظ ع الحروج مؽ الد ؾا

وهقا لسص القانؾن ،إال بزري سةة أتير مؽ تاريخ إعبلن رغبةو لهدركام بالحروج مؽ حالة الد ؾا( .)3هةعةبر
مد الخةة أتير بزتابة إخظار لهدركام ،يةع ؽ عهى الدريػ أن يسةغر انةيا يا ل فرز نذ بو هي الزال

الدا ع.

ثالث ا :البقاء في الذيهع بدبب الغرض الذي أعد من أجمو (الذيهع اإلجباري):
نذ الزاد ( )978مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو "ال يثؾز لهدركام هي مال تا ع أن

يظهبؾا قخزةو إذا تب ؽ مؽ الغرض ال خ أعد لو ى ا الزال ،أنو يثم أن يبقى دا زا عهى الد ؾا".

يةرح مؽ ى ا السص ب نو ال يثؾز ألخ تريػ أن يظهم قخزة الزال الدا ع ،إذا كان الغرض ال خ

أعد مؽ أدهو الزال الدا ع يقةري أن يكؾن ك لػ (أخ تا عا) ،متال ذلػ :الجا
عهى ذلػ أيرا ما نذ

الزدةرك ،ومؽ األمتهة

عه و الزاد ( )850مؽ القانؾن الزدني الزذرخ بد ن مهت ة الظبقا  ،ح

تزسع

القخزة هي ى ه الجالة بالسخبة ألدزام البسام الةي تخةعزل بدكل مدةرك ب ؽ الدركام بزا هي ذلػ األساسا

واألعزد والثدران  ،هيؾ معد ألن يبقى تا عا مؤ دا بج
وى ا ما قر

بو مجكزة السقص الزذرية ب نو "لزا كان السص هي الزاد  850مؽ القانؾن الزدني

يدل عهى أنو ولاؽ كان األصل هي الد ؾا الةؾق
))1

ال تثؾز ه و

القخزة(.)4

بج

يكؾن مذ ره مآال الزوال بالقخزة .واسةبدال كل

وىي مقابهة لسص الزاد ( )852مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

))2

مهت ة األسر ىي أن يةفل أعرام األسر الؾاحد ه زا ب سيؼ عهى دعل الةركة أو األمؾال الزؾروثة ب رسيؼ ،مهت رة ترا عة ال يثرؾز قخرزةيا

)(3

يؾسب دمحم عب دا  :الجقؾق الع س ة األصه ة والةبع ة ،دار الزخ ر لهسدر والةؾزيع والظباعة ،عزان ،الظبعة األولى،2011 ،

وال الةذر ه يا ،حفاعا عهى الرواب العا ه ة ه زا ب سيؼ .راا عبد الجه ؼ عبد البارخ :مردع سابل،

))4

مجزؾد عبد الرحزؽ دمحم ،مردع سابل،

 .221حخؽ ك ر  :مردع سابل،
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.124

.61

تريػ مهت ة مفرز لثزم مؽ الزال بجقو الدا ع هي الزال كهو ،إال أنو اسةتسام مؽ ى ا األصل قد يكؾن
الد ؾا ت ؾعا إدباريا دا زا إذا كان الزال الدا ع محذذا لغرض مع ؽ يقةري بقامه دا زا عهى الد ؾا
باعةبار أن ى ا الزال بجخم ما أعد لو مؽ غرض ال يذهح أن يكؾن مجبل لهقخزة وأن يجؾز كل تريػ

دزما مفر از مسو عهى سب ل الةحذ ص واالنفراد مزا مقةراه أنو ال يثؾز ألخ مؽ الدركام الزدةاع ؽ أن

مفرز مسو"(.)1
ا
يظهم قخزة الزال الدا ع ت ؾعا إدباريا أو اسةبلم دزم

))1

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،4663س  70ق ،دهخة  .2013/12/2
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السبحث الثاني
أنهاع القدسة القزائية
لهقخزة القرا ة عد أنؾاا ،وتحةهب باخةبل

إدراماتيا هي تؾزيع وتقخ ؼ الديم الدا ع عهى

الدركام ،وحالةو وإمكان ة قخزةو أم ال ،والقخزة القرا ة تبدأ بالهثؾم لهقخزة الع س ة ،وى ا ىؾ األصل(،)1

وذلػ ب ن يحةص كل تريػ بثزم مفرز مؽ الديم الدا ع ،إذا كان مؽ الززكؽ قخزةو ع سا ،دون هؾا

الزسفعة عهى أحد الدركام ،والؾدو اآلخر لهقخزة ،ىؾ اقةخام التزؽ ،مؽ خبلل ق ام الزجكزة بب ع الزال
الدا ع ،وتؾزيع ثزسو عهى باقي الدركام ،وىؾ ما يعر بقخزة الةذف ة.
وقد اخةهف

الةدريعا

الزسغزة لهقخزة هي أنؾاا القخزة ،إال أن حديتسا س ةركز عهى ما ورد هي

القانؾن الزدني الفهخظ سي باعةباره مجل الدراسة ،هقد نغز

مثهة األحكام العدل ة نؾع ؽ لهقخزة ،وىزا القخزة

الع س ة وقخزة الةذف ة ،والقخزة الع س ة تسقخؼ إلى نؾع ؽ قخزة دزع وقخزة تفريل ،ح

نذ

هي الزاد

( )1115عهى أنو "القخزة تتؾن عهى ودي ؽ وذلػ إما دزع الجذص الدا عة هي كل هرد مؽ أهراد األع ان
الزدةركة هي أقخاميا متل قخزة ثبلث ؽ تا مدةركة ب ؽ ثبلثة إلى ثبلثة تركام أقخام كل قخؼ عدر ت اه،

ويقال ليا قخزة دزع ،وإما أن تسقخؼ الع ؽ الزدةركة هةع ؽ الجذص الدا عة هي كل دزم مسيا هي كل قخؼ

مسو كةقخ ؼ عرصة إلى قخز ؽ ويقال ليا قخزة تفريل وقخزة هرد".
زا نذ

الزاد ( )1138مؽ الزثهة عهى ذلػ بقؾليا" :الدور العديد والدكا ؽ والر اا محةهفة

الثسس أيرا ال تقخؼ قخزة دزع ،متبل ال تثؾز قخزة القرام ب ن يعظى ألحد الدريك ؽ مؽ الدور الزةعدد
واحد واآلخر أخرخ ،بل تسقخؼ كل واحد مسيا قخزة تفريل عهى الؾدو اآلتي"د كزا نذ

هي الزاد

( )1132عهى أنو "تثرخ قخزة القرام هي األع ان الزدةركة الزةجد هي الثسس يعسي أن القااي يقخزيا
حكزا بظهم مؽ بعض الدركام سؾام كان مؽ الزته ا

أو الق ز ا " مؽ خبلل السذ ؽ يةب ؽ لسا أنو يدةرط

إلدرام القخزة القرا ة قخزة دزع أن يكؾن الزال الدا ع مجل القخزة مةجدا مؽ ح

الثسس ،متال ذلػ

أن يكؾن الزال كهو إبل أو أغسام أو أبقار أو أواني أو دور أو دكا ؽ ه ةؼ تقخ ؼ كل دسس عهى حد  ،هبل

يثؾز إعظام أحد الدركام اإلبل واآلخر األغسام أو الدور ،أما قخزة الةفريل ه قذد بيا أن يةؼ تفريل الع ؽ
الؾاحد وتع ؽ كل حذة تا عة بكل دزم مؽ أدزامىا هي قخؼ مسيا كقخزة الدار ب ؽ اثس ؽ ،بدرط أال يةرتم
عهى تقخ ؼ الع ؽ الزدةركة ارر يذ م الدركام ،أو أن تفريل الع ؽ يؤدخ إلى هؾا
الظاحؾنة ،هفي قخزةيا تفؾي

لهزسفعة الزردؾ مسيا(.)2

الزسفعة الزقذؾد

))1

قذي سهزان ،مردع سابل

()2

خه رل أحزرد قرداد  :الرؾد ز هري تررح القرانؾن الزردني الفهخرظ سي ،الجقرؾق الع س رة األصره ة ،الثرزم األول ،حرل الزهت رة والجقرؾق الزةفرعررة

 .56مؾريس نحهو :مردع سابل،

عسو ،بدون دار ندر ،الظبعة األولى،1997 ،

 300وما بعدىا.
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أما قخزة الةذف ة هسذ

عه يا الزاد ( )1044بقؾليا" :إذا تع ر القخزة ع سا أو كان مؽ ت نيا

إحداث ارر أو نقص كب ر هي ق زة الع ؽ الزراد قخزةيا داز ألخ مؽ الدريك ؽ ب ع حذةو لآلخر أو أن

يظهم مؽ الزجكزة ب عيا بالظريقة الزب سة هي القانؾن".

وهي قانؾن تقخؼ األمؾال الزدةركة غ ر الزسقؾلة العتزاني لخسة  1329ه ،وقانؾن تقخ ؼ األمؾال

الزدةركة غ ر الزسقؾلة األردني رقؼ ( )48لخسة  ،1953نذا عهى نؾع ؽ لهقخزة القرا ة ،وىزا القخزة
الع س ة وقخزة الةذف ة ،هقد نذ
نذ

عهى أنو "هالزجبل

الزاد ( )1مؽ قانؾن تقخ ؼ األمؾال الزدةركة غ ر الزسقؾلة العتزاني

القابهة لهةقخ ؼ يعسي الةي ال تفؾ

الزسفعة الزقذؾد هي كل حذة يزال الد ؾا

مسيا بالةقخ ؼ" ،وهي الزاد ( )2/2مؽ قانؾن تقخ ؼ األمؾال الزدةركة غ ر الزسقؾلة األردني نذ
"يزال الد ؾا هي الزال غ ر الزسقؾل بةقخ زو إذا كان

الزسفعة ال تفؾ بالقخزة ."...

عهى أنو

وعهى اؾم ما تقدم هةن لهقخزة القرا ة وهقا لهقانؾن الزدني الفهخظ سي نؾعان ،هةما أن تتؾن قخزة

ع س ة ،وإما أن تتؾن قخزة تذف ة ،وسؾ

نةساول مؾاؾا ى ا الزبج

بالدراسة مؽ خبلل الزظهب ؽ

اآلت ؽ-:
السطمب األول :القخزة الع س ة.
السطمب الثاني :قخزة الةذف ة.

السطمب األول
القدسة العيشية
تعةبر القخزة الع س ة ىي األصل ،ه ةؼ الهثؾم إل يا قبل الهثؾم لقخزة الةذف ة ،وتيد

القخزة الع س ة

إلى إهراز نذ م كل تريػ والجذؾل عهى دزم مفرز يعادل حذةو هي الد ؾا ،وتزر القخزة الع س ة بعد
مراحل يةؼ إتباعيا مؽ قبل القااي ،ل لػ سؾ

نةساول ى ا الزظهم بالدراسة مؽ خبلل الفرع ؽ اآلت ؽ-:

الفرع األول :السقرهد بالقدسة العيشية.
الفرع الثاني :إجراءات القدسة العيشية.
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الفرع األول
السقرهد بالقدسة العيشية
يراد بالقخزة الع س ة ،تؾزيع الديم الدا ع ب ؽ الدركام ،إما باالتفاق ب ؽ الدركام دز عا ،أو بؾاسظة
حذؾل كل تريػ عهى دزم مفرز مسو ،يعادل حذةو الدا عة هي الديم

الزجكزة الزحةذة ،وذلػ بيد

الدا ع قبل القخزة(.)1

ويدررةرط إلدررام القخررزة الع س ررة عرردم هرؾا

الزسفعررة الزقذررؾد مررؽ الزررال الدررا ع الةرري كانر

قبررل إدررام

القخررزة ،وأال يررؤدخ قخررزةو إلررى إحررداث نقررص كب ررر هرري ق زةررو .وقررد اعةبررر القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي الررسقص
التب ر هي ق زة الزال الدا ع مانعا مؽ إدرام القخزة الع س ة ،كزا يةب ؽ ذلػ مزا نذ

عه و الفقر األولى مؽ

الزرراد ( )965بقؾليررا" :إذا تعر ر القخررزة ع سررا أو كرران مررؽ تر نيا إحررداث نقررص كب ررر هرري ق زررة الزررال الزرراد
قخزةو ،ب ع ى ا الزال بظريل الززايد "( .)2متال ذلػ :الظاحؾنة هبل يثؾز قخزةيا ع سا ألن الزسفعرة الزقذرؾد

مسي ررا تف ررؾ بقخ ررزةيا( ،)3وم ررؽ الزع رررو

باالنةفرراا مسررو مررؽ قبررل مالتررو ،هررةذا هات ر

أن الز ررال الد ررا ع سر رؾام ك رران مسقر رؾال أم عق ررا ار ال ي ررؤدخ غرا ررو ،إال
الزسفعررة بالسخرربة ألحررد الدررركام أُعةبررر ى ر ا الزررال غ ررر قابررل لهقخررزة

الع س ة.
والقخزة الع س ة تةؼ بةحدى وس هة ؽ ،األولى ىي قخزة الجذص عهى أصغر نذ م ثؼ إدرام القرعة،

وإذا تع ر الهثؾم لي ه الؾس هة ،يةؼ الهثؾم لهؾس هة التان ة وىي الةثس م وذلػ بةجديد دزم مفرز لتل تريػ
القخزة الع س ة قد تز

يعادل حذةو ،وسؾام كان

بالؾس هة األولى أو التان ة هقد تةؼ بزعدل وذلػ هي الجالة

الةي يجذل ه يا أحد الدركام عهى نذ م أو دزم أ تر مؽ حذةو ،هفي ى ه الجالة يثم عه و أن يعؾض

عه و لهدريػ أو لهدركام ال يؽ حذهؾا عهى نذ م أقل ،أو أن تةؼ بدون

الدركام بزقدار الزياد الةي عاد

معدل وذلػ هي حالة حذؾل كل تريػ هي الد ؾا عهى نذ م يؾازخ حذةو هي الزال الدا ع بدون زياد

أو نقذان(.)4

))1
))2

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،
وى ا ما نذ

عه و الزاد ( )1/841مؽ القانؾن الزدني الزذررخ "إذا كانر

نقررص كب ررر هرري ق زةررو ،حكزر

باإلدزاا"
))3
))4

.118

الزجكزررة بب عررو بررالززاد بالظريقررة الزب سررة هرري قررانؾن الزراهعررا

أحزد هبلح عبد البح  :مردع سابل،

دمحم الزسثي :مردع سابل،

قخرزة الزرال ع سرا غ رر مزكسرة ،أو كران مرؽ تر نيا إحرداث

 .299

.245
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وتقةذررر الز ازيررد عهررى الدررركام إذا طهبرؾا ىر ا

الفرع الثاني
إجراءات القدسة العيشية
التشظيم القانهني :نرهص قانهنية-:
نذ

الزاد ( )2/961مؽ القانؾن الزدني عهى أنو "يسردم القااري إن رأى وديرا لر لػ خب ر ار أو أ ترر

لةقؾيؼ الزال الدا ع وقخزةو حذذا إن كان الزال يقبل القخزة ع سا دون أن يهجقو نقص كب ر هي ق زةو".
ان

زررا نذر

الزرراد ( )962عهررى أنررو" -1يعر ؽ الحب ررر الجذررص عهررى أسرراس أصررغر نذر م حةررى لررؾ

القخزة دز ة ،هةذا تع ر القخزة عهى ى ا األساس داز لهحب ر أن يثسم لتل تريػ حذرةو -2 .إذا

تع ر أن يحةص أحد الدركام بكامل نذ بو ع سا ،عؾض بزعدل عزا نقص مؽ نذ بو".
ز ررا نذر ر

الز رراد ( )963عه ررى أن ررو " -1يفذ ررل قاا رري الذ ررهح ه رري الزسازع ررا

الجذص وهي كل الزسازعا

اخةذررا

الة رري تةعه ررل بةجدي ررد

األخرى الةي تدخل هي اخةذاصو -2 .إذا قام نرزاا بر ؽ الدرركام ال يردخل هري

قاارري الذررهح ،هعه ررو أن يج ررل الحذررؾم إلررى الزجكزررة الزحةذررة ،وتقررب دعررؾى القخررزة إلررى أن

يفذل نيا ا هي ذلػ السزاا".
زا نذ
عس
ان ر

الزراد ( )964عهرى أنرو " -1إذا انةيرى الفذرل هري مسازعرا

الدرركام وكانر

الجذرص قرد

بظريل الةثس م ،أصدر قااي الذهح حكزا بةعظام كل تريػ السذ م الزفرز ال خ آل إل و -2 .إذا

الجذررص لررؼ تعر ؽ بظريررل الةثس ررم تثرررخ القخررزة بظريررل القرعررة ،وتتبر

الزجكزررة ذلررػ هرري مجررررىا

ويذدر القااي حكزا بةعظام كل تريػ نذ بو الزفرز".
مررؽ خرربلل السذررؾ

الخررابقة يةبر ؽ أن القخررزة الع س ررة تزررر بتبلثررة م ارحررل ،ويرر ب الزدرررا الزذرررخ

مرحهة رابعة لهقخزة الع س ة وىي تذرديل الزجكزرة االبةدا رة عهرى حكرؼ القخرزة إذا كران بر ؽ الدرركام مرؽ ىرؾ

غا م أو مؽ لؼ تةؾاهر ه و األىه ة التامهة( ،)1ول لػ سؾ

نةساول ى ا الفرا بالدراسة مؽ خبلل اآلتي-:

أوالا :قخزة الزال الدا ع إلى حذص أو تثس م.
ثاني ا :الفذل هي الزسازعا

الةي يت رىا الحذؾم هي دعؾى القخزة.

ثالث ا :الجكؼ بةعظام كل تريػ نذ م مفرز.
رابع ا :تذديل الزجكزة االبةدا ة عهى حكؼ القخزة هي القانؾن الزدني الزذرخ.

))1

نص الزاد ( )840مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.
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أوالا -قدسة السال الذائع إلى حرص أو التجشيب:
وهقررا ل رسص الزرراد ( )2/961والزرراد ( )962الخررابل ذكرىزررا هةنررو لهق ررام بي ر ه الزرحهررة – قخررزة الزررال

الدا ع إلى حذص أو الةثس م -يةؼ إتباا عد خظؾا -:
أ .دور القاضي:

يزارس القااي دوره بق امو بةتؾيؽ الجذص إذا لؼ يكؽ ذلرػ يت رر صرعؾ ا

عه رو ،وال يسرةج عرؽ ذلرػ

مدا ل هس ة تحرج عؽ خبرتو ،ه ةؾلى العزه ة بسفخو ،باعةبار أن القااي الحب ر األعهى(.)1
ب .دور الخبير:
إذا تع ر عهى القااي أن يزارس دوره هي تتؾيؽ الجذص ،نغ ار ألن مؾاؾا الدعؾى يجةاج لثؾانم

هس ة وعزه ة ،ههو أن يسةردم خب ر ار أو أ ترر لهق رام بير ه الزيزرة( ،)2ه قرؾم القااري هري ىر ه الجالرة بةصردار قررار

تزي دخ بسدم خب ر أو أ تر لقخزة الزال الدا ع عهى أصرغر حذرة ه رو ،ومرؽ ثرؼ إدررام القرعرة بر ؽ الدرركام

هي الزال الدا ع(.)3
وتبرردأ ميزررة الحب ررر بةبرردام أريررو ه زررا إذا كرران مررؽ الززكررؽ قخررزة الزررال الدررا ع صررؾل كررل ت رريػ عهررى

حذررة مفرررز ت رؾازخ حذررةو الدررا عة قبررل القخررزة ،هررةذا كان ر

القخررزة الع س ررة غ ررر مزكسررة أو كرران مررؽ ت ر نيا

إحداث نقص كب ر هي ق زة الزال الدا ع هةقؾم الزجكزة بقخزةو بظريل الةذف ة(.)4

ج .قدسة الحرص عمى أصغر حرة في السال الذائع قابمة لالنتفاع ثم إجراء القرعة:
إذا كان ر

القخ ررزة الع س ررة مزكس ررة ب رردون نقررص ه رري ق ز ررة الز ررال الد ررا ع ،هررةن الحب ررر يب رردأ بقخ ررزةو إل ررى

حذص مةخاوية عهى أساس أصغر نذ م ،سؾام كان

القخزة كه ة – أخ تدزل كل الزال الدرا ع ،ودز رع

الدررركام ،أو دز ررة – أخ تدررزل دررزم مررؽ الزررال الدررا ع ،أو تقةذررر عهررى بعررض الدررركام ،-ه فرررز الحب ررر
الجذررص عهررى أسرراس أصررغر نذر م هرري الزررال الدررا ع ،وتتزررؽ العهررة مررؽ إتبرراا ىر ه الحظررؾ ىررؾ الة ررد مررؽ
قابه ررة الجذررة لبلنةفرراا بيررا بعررد القخررزة ،هررةذا كرران الزررال الدررا ع مزهررؾك لتبلثررة تررركام ،يزهررػ األول الحزررس
والترراني والتال ر

))1

يزهترران البرراقي ،هعهررى الحب ررر تقخ ر ؼ الزررال عهررى أسرراس الحزررس ألنررو السذ ر م األصررغر ،وإذا

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

.455

) )2وقد أعظى قانؾن الب سا الفهخظ سي رقؼ ( )4لخسة  2001ى ا الجل لهقااري هري الزراد ( )156مسرو ،إال أنرو لرؼ ُيهرزم القااري أن ي خر
ب ررأخ الحب ررر ،هههقاارري الخررهظة الةقديريررة هرري األخ ر ب ررأخ الحب ررر مررؽ عدمررو ،إال أنررو إذا رهررض األخ ر ب ررأخ الحب ررر عه ررو أن يب ر ؽ أسرربام

رهرو .مؾسى سه زان أبؾ مهؾح :ترح قانؾن الب سا

 .323
))3
))4

دمحم الزسثي :مردع سابل،

.301

رقرؼ ( )4لخرسة  ،2001بردون دار ندرر ،غرز  ،الظبعرة التالترة،2012 – 2011 ،

الرزق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
عبد ا

.832
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ان ر

والسذررب ،ه قخ رؼ عهررى أسرراس الخرردس ألنررو السذ ر م األصررغر( ،)1وي خ ر

أنذرربةيؼ ىرري الخرردس والته ر

صاحم الخدس حذرة واحرد  ،وصراحم التهر

حذرةان ،وصراحم السذرب ثبلثرة حذرص ،وذلرػ مرؽ خربلل

إد ررام القرعررة ب ررسيؼ بعررد ترت ررم األد رزام الخررةة ب رقررام مررؽ ( ،)2()6-1ويتب ر

الزجكزة بةصدار حكؼ باخةذا

ذلررػ هرري مجرررر الثهخررة وتقررؾم

كل تريػ هي نذ بو الزفرز ال خ آل إل و بظريل القرعة(.)3

د .التجشيب من خالل تعيين جزء مفرز لكل شريك يهازي حرتو الذائعة:
إذا تعر ر إدررام القخرزة عهررى أسراس أصررغر نذر م هعهررى الحب رر أن يثسررم لترل ترريػ درزم مفرررز مررؽ

الزال الدا ع يخاوخ حذةو الدا عة ،ومؽ األمتهة عهرى الةثس رم :أن يكرؾن مزهرؾك عهرى الدر ؾا أرض ومسرزل
وس ار  ،ق زة األرض أر ع ؽ ألب ديسار ،وق زة الزسزل عدريؽ آلب ديسار ،وق زة الخر ار عدرريؽ ألرب ديسرار،

وكران عردد الدرركام ثبلثرة ،لرؤلول السذرب والتراني الر رع والتالر

الر رع ،هههحب رر أن يثسرم قظعرة األرض لزرؽ

يزهػ السذب ،والزسزل لزؽ يزهػ الر ع ،والخ ار لزؽ يزهػ الر ع(.)4
االنةقا

ويقذررد بةع ر ر القخررزة عهررى أسرراس أصررغر حذررة أن مررؽ ت ر ن قخررزة الزررال إلررى أصررغر حذررة ه ررو
مؽ ق زةو ،أو أن الهثؾم ل لػ يجةراج إلدرراما

معقرد  ،أو كانر

الجذرص مةباعرد ومرؽ الزجةزرل

وقؾا نذ م الدريػ هي أما ؽ مةساثر ،يذعم االسةفاد مسيا واسةغبلليا بالدكل الخه ؼ(.)5
وال يعةبرر تعر ر إدررام القخرزة عهررى أسرراس أصررغر حذرة ىررؾ الظريررل الؾح رد لهةثس ررم ،هههدررركام الجررل

هرري أن يظهبرؾا إدررام القخررزة بظريررل الةثس ررم ،حةررى وإن كرران مررؽ الززكررؽ تقخر ؼ الزررال الدررا ع عهررى أصررغر

حذة ه و ،تريظة إدزاعيؼ عهى ذلػ()6د ومردع ذلػ ىؾ أن اليد

مؽ إدرام القخرزة الع س رة بظريرل القرعرة

ىؾ حزاية مذالح الدركام ،هةذا أدزعؾا عهى عدم تزخكيؼ بو كان ذلػ مؽ حقيؼ(.)7
وإذا اتفررل الدرريػ طالررم القخررزة مررع برراقي الدررركام أمررام مجكزررة أول دردررة عهررى إدررام القخررزة بظريررل

الةثس م ،هه س لو بعد ذلػ أن يظهم إد ار يا بظريل القرعة أمام مجكزة الدردرة التان رة( .)8وىر ا مرا قرر

))1
))2

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابقؽ

 119و  .120

إيزرران عررؾني عبررد اليررادخ :مردررع سررابل،

،2003

1049

 .164الزر ك ار اإليررراح ة لزدررروا القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي ،دي رؾان الفةررؾى والةد رريع،

))3

تؾه ل حخؽ هرج :مردع سابل،

))5

الرزق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل ،ىامش ،2
عبد ا

))4

.229

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،

.144

))6

رمران أبؾ الخعؾد :مردع سابل،

))8

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل ،ىامش ،4
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))7

.87

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

برو

 447و .448

.833

.833

مجكزررة ال ررسقض الزذر ررية ب ن ررو "إذا واه ررل أح ررد الد ررركام أمررام مجكز ررة أول درد ررة عه ررى إدرررام القخ ررزة بظري ررل
الةثس م هبل يثؾز لو أن يردع أمام مجكزة ثاني دردة هي ى ا ويظهم إدرام القخزة بظريل القرعة"(.)1
ه .القدسة العيشية إلى حرص أو التجشيب بسعدل:
صررل عررام يثررم أن يكررؾن تتررؾيؽ الجذررص عهررى أسرراس الزخرراوا الع س ررة ،أخ أن تتررؾن كررل حذررة

مخاوية لهجذة األخرى هي مجةؾياتيا ،ه حةص كل تريػ بكامل حذةو ع سا ،سؾام قام الحب ر بةقخ ؼ الزرال

الدا ع إلى حذص أو قام بةثس م نذر با مفرر از لترل ترريػ ،لترؽ كت ر ار مرا يكرؾن تترؾيؽ الجذرص عهرى ىر ا

السجرؾ غ رر مزكرؽ ه ةعر ر عهرى الحب رر قخرزة الزررال الدرا ع إلرى أنذربة مةخرراوية ،ه دراز الزدررا الحرروج عررؽ

ذلػ ،وتقخ ؼ الزال الدا ع عهى أساس الةخاوخ هي الق زة ،وهري ىر ه الجالرة يهثر الحب رر إلرى تجديرد مبهرن مرؽ
السقررؾد ل خررةتزل بررو الررسقص الرؾارد هرري األنذرربة األخرررى ،يهةررزم بدهعررو مررؽ حذررل عهررى حذررة ع س ررة أ بررر مررؽ

باقي الدركام(.)2

هعهررى هررض أن الزررال الدررا ع عبررار عررؽ أرض ومسررزل ومةثرريؽ ،مثزررؾا ق زررةيؼ ثزانزا ررة ألررب ديسررار،

ق زررة األرض أر عزا ررة وخزخر ؽ ألررب ديسررار ،والزسررزل ق زةررو ماررة وخزخر ؽ ألررب ديسررار ،وكررل مةثررر ق زةررو ماررة
ألب ديسار ،وكان ى ا الزال مزهؾكا ألر عة تركام ،لرؤلول السذرب ،ولهتراني الر رع ،والتالر

وال اربرع لترل مسيزرا

التزؽ ،واخةص مؽ يزهرػ السذرب براألرض ،ومرؽ يزهرػ الر رع اخرةص برالزسزل ،ومرؽ يزهرػ الرتزؽ اخرةص كرل

واحررد مسيررا ب حررد الزةث رريؽ ،هيسررا يكررؾن الد رريػ األول ال ر خ يزهررػ السذررب قررد حذررل عهررى نذ ر م أ تررر مررؽ

السذ م الزقرر لو ،بؾاقع خزخ ؽ ألب ديسار ،مقابل حذرؾل الدرريػ الر خ اخرةص برالزسزل عهرى نذر م أقرل
مرؽ نذر بو بؾاقررع خزخر ؽ ألرب ديسررار ،هعهرى الدرريػ الر خ اخرةص براألرض أن يعررؾض الدرريػ الر خ اخررةص

بالزسزل بزقدار السقص وىؾ الحزخ ؽ ألب ديسار(.)3
والزعدل ىؾ عبار عؽ مبهن مؽ السقؾد يهةزم بدهعو الدريػ ال خ حذرل عهرى نذر م أو درزم أ ترر مرؽ

نذ ر بو ،إلررى الدررركام ال ر يؽ نررالؾا نذ ر با أقررل مررؽ نذ ر بيؼ ،أو إلررى أحرردىؼ ،ويعةبررر ى ر ا الزبهررن تعؾيرررا عررؽ

الرسقص الرؾارد هري حذرص براقي الدرركام أو حذرة أحردىؼ( ،)4ومرؽ ىر ا الةعريرف يةررح أن الزرديؽ بردهع ىر ا
الزبهن ىؾ الدريػ ال خ حذل عهى نذ م أو حذة أ بر مؽ الجذة الةي يخةجقيا.
والعبر هي تجديد ق زة الزال الدا ع ،بغض السغر عؽ طريقة القخرزة ،لر س وقر

بدم حالة الد ؾا ،أو وق

))1
)(2
))3
)(4

صدور الجكؼ ،إنزا بؾق

إدرام القخرزةد ألنرو الؾقر

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،385س  22ق ،دهخة .1956/5/31
دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،
دمحم الزسثي :مردع سابل،

.305

.448

 144و.145
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رهرع الردعؾى أو وقر

الر خ يذربح كرل ترريػ مالرػ

لهجذة الةي آل

إدرام القخزة ىؾ الؾق

إل ود ألن وق

ال خ يزكؽ مؽ خبللرو تجق رل الزخراوا بر ؽ الدرركام

وحذؾل كل تريػ عهى ما يعادل حذةو هي الزال الدا ع(.)1
ثاني ا -الفرل في السشازعات:
نذ

الزاد ( )963مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو " -1يفذل قااي الذهح هي الزسازعرا

األخرررى الةرري ترردخل هري اخةذاصررو -2 .إذا قررام نرزاا بر ؽ

الةري تةعهررل بةجديررد الجذررص وهرري كرل الزسازعررا

قاارري الذررهح هعه ررو أن يج ررل الحذررؾم إلررى الزجكزررة الزحةذررة ،وتقررب

الدررركام ال يرردخل هرري اخةذررا

دعؾى القخزة إلى أن يفذل نيا ا هي ذلػ السزاا".
يعةبر الفذل هي الزسازعا

الةي يت رىا الحذؾم أثسام سر ر دعرؾى القخرزة ،الزرحهرة التان رة مرؽ م ارحرل

إدر ررام القخ ررزة الع س ررة ،وق ررد ذكرن ررا س ررابقا أن لهزجكز ررة تع ر ر ؽ خب ررر أو أ ت ررر لقخ ررزة الجذ ررص عه ررى أص ررغر
نذ م ،أو تقخ ؼ الزال الدا ع ألدزام مفرز وإعظام كرل ترريػ نذر بو بظريرل الةثس رم ،ه ثرم عهرى الحب رر

أن يررؾدا تقري رره خرربلل األدررل الزجرردد لررو مررؽ قبررل الزجكزررة( ،)2وعه ررو أن يحظررر الحذررؾم بي ر ا اإليررداا خرربلل
األر ع والعدريؽ ساعة الةال ة لجرؾره وذلػ بكةام مخثل(.)3
هةذا كان

ميزة الحب ر قد انةي

بدون مسازعا  ،وقام الحب ر بدوره الزساط بو وىؾ إدرام القخزة

الع س ة لهزال الدا ع ،سؾام بظريل الجذص أو الةثس م ،هههزجكزة أن تجكؼ هي دعؾى القخزة عهى اؾم
تقريره(.)4

أما إذا أثار الحذؾم مسازعا

الزسازعا

أمام الحب ر ه حةهب الزؾقب ىسا ،ويةرح لسا مؽ خبلل السص أن

الةي يزكؽ إثارتيا مؽ قبل الحذؾم تسقخؼ إلى نؾع ؽ ،مسيا ما يةعهل بةتؾيؽ الجذص أو بةثس م

نذ م الدركام ،ومسيا ال يةعهل ب لػ وإنزا يةعهل ب صل الزهت ة .وسؾ

اآلتي-:

نةساول كبل السؾع ؽ عهى السجؾ

أ .السشازعات الستعمقة بتكهين الحرص أو بتجشيب نريب الذركاء:
نذ

الزاد ( )1/963مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو "يفذل قااي الذهح هي الزسازعا

الةي تةعهل بةجديد الجذص وهي كل الزسازعا

الةي تدخل هي اخةذاصو"(.)5

))1

عبررد الررر ازق أحزررد الخ ررسيؾرخ ،حررل الزهت ررة ،مرد ررع سررابل ،ىررامش ،1

))2

الزاد ( )3/156مؽ قانؾن الب سا

 .835أحز ررد سرربلمة :الزهت ررة الفردي ررة هرري القررانؾن الز رردني

الزذرخ ،دار السيرة العر ة ،القاىر  ،الظبعة التان ة ،1980 ،مدار لو لدى دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،
الفهخظ سي رقؼ ( )4لخسة .2001

))3

الزاد ( )181مؽ قانؾن الب سا

))5

يةؾاهل ى ا السص مع نص الزاد ( )39مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا
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))4

دمحم الزسثي :مردع سابل،

الفهخظ سي رقؼ ( )4لخسة .2001

 .314

الزدن ة والةثارية الفهخظ سي رقؼ ( )2لخسة .2001

 .449

مؽ خبلل السص يةب ؽ أن مجكزة الذهح ىي الزحةذة بالسغر هي دز ع الزسازعا
بةجديد الجذص أو بةثس م نذ م الدركام ،وى ا ما قر

الةي تةعهل

بو مجكزة السقص الزذرية ب نو "مفاد نص

الزادت ؽ ( )836و ( )838مؽ القانؾن الزدني يدل عهى أن الدارا ناط بزجكزة الزؾاد الثز ة( )1اخةذاصا
اسةتسا ا بسغر دعؾى قخزة الزال الدا ع أيا كان

الجذص أما غ ر ذلػ مؽ الزسازعا
ومؽ األمتهة :عهى الزسازعا

ق زةيا ويزةد اخةذاصيا إلى الزسازعا

الزةعهقة بةتؾيؽ

األخرى هبل تحةص بو إال إذا كان يدخل هي اخةذاصيا العادخ"(.)2

الداخهة هي اخةذا

مجكزة الذهح الزةعهقة باإلدراما  ،إدعام أحد

الدركام ب ن الجذص غ ر مةخاوية ،أو أنو يزكؽ تقخ ؼ الزال الدا ع بظريقة أهرل مؽ الةي قخؼ بيا
الحب ر ،وأن يةؼ إدرام القخزة بظريل الةذف ة إن تع ر إدرام القخزة ع سا ،و ع الزال الدا ع بالززاد العهسي
وتقخ ؼ ثزسو ب ؽ الدركام ،والسغر هي إهراز حذة الدريػ هي الزال الدا ع(.)3
هةذا هذه

هعه يا أن تؾاصل الخ ر هي نغر القخزة الع س ة ومةابعة

مجكزة الذهح هي ى ا الزسازعا

مراحهيا( ،)4وال يثؾز الظعؽ هي الجكؼ الذادر هي أخ مسازعة مةعهقة بةتؾيؽ الجذص أو تثس م نذ م
الدركام إال مع الجكؼ الذادر هي دعؾى القخزةد كؾنيا غ ر هاصهة هي الزؾاؾا(.)5

ب .السشازعات غير الستعمقة بتكهين الحرص أو بتجشيب نريب الذركاء ،وإنسا متعمقة بأصل السمكية:
نذ

اخةذا

الزاد ( )2/963مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو "إذا قام نزاا ب ؽ الدركام ال يدخل هي

قااي الذهح هعه و أن يج ل الحذؾم إلى الزجكزة الزحةذة ،وتقب دعؾى القخزة إلى أن

يفذل نيا ا هي ذلػ السزاا".

ومؽ األمتهة :عهى الزسازعا

الزةعهقة ب صل الزهت ة ،أن يدعي أحد الدركام ودؾد حذة لو أ بر مؽ

الجذة الةي يقر لو بيا باقي الدركام أو يدعي أن تريكا آخر ال يزهػ ت اا هي الزال الدا ع ومؽ ثؼ يثم

اسةبعاده ،أو أنو تذر بالجذة الدا عة ألدسبي وال يجل لو ب ن يكؾن طر هي دعؾى القخزة( ،)6أو أن
()1
))2
))3

الزجكزة الثز ة وهقا لهسغام القرا ي الزذرخ ،تقابل مجكزة الذهح وهقا لهسغام القرا ي الفهخظ سي.

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،3250س  58ق ،دهخة  ،1993/4/22سع د أحزد تعهة :مردع سابل،
الرزق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
عبد ا

مردع سابل،
))4
))5

.131

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

.451

 .827سع د سعد عبد الخبلم :مردع سابل،

وذلػ اسةسادا لسص الزاد ( )2/192مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا

.158

 .196دمحم عزمي البكررخ:

الزدن ة والةثارية الفهخظ سي رقرؼ ( )2لخرسة  ،2001الةري نذر

عهرة

أنررو " ال يثررؾز الظعررؽ هرري القر ار ار الةزي ديررة الةرري تذرردر أثسررام سر ر الرردعؾى وال تسةيرري بيررا الحذررؾمة إال مررع الجكررؼ الفاصررل هرري مؾاررؾا

الدعؾى كهيا عدا : 1-الق ار ار الؾقة ة والزخةعثهة . 2-الق ار ار الذرادر بؾقرب الردعؾى . 3-القر ار ار القابهرة لهةسف ر الثبررخ . 4-األحكرام
الذرادر بعرردم االخةذررا

واإلحالررة إلررى الزجكزررة الزحةذرة ،وهرري ىر ه الجالررة يثررم عهررى الزجكزرة الزجالررة إل يررا الرردعؾى أن تؾقفيررا حةررى

يفذل هي الظعؽ . 5-الجاال
))6

الةي نص القانؾن عهى دؾاز الظعؽ ه يا اسةقبلال ".

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

 .836دمحم الزسثي :مردع سابل،
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السزاا كان حؾل طب عة الد ؾا وما إذا كان ت ؾعا عاديا ومؽ ثؼ يقبل القخزة ،أو غ ر عاديا ومؽ ثؼ ال يقبل
القخزة(.)1
هةذا أث ر أخ مسازعة غ ر مةعهقة بةتؾيؽ الجذص وغ ر مةعهقة بةدراما

الزهت ة ،ه كؾن االخةذا

بالسغر ه يا وهقا لهقؾاعد العامة( ،)2هةذا كان

ديسار أردني( )3نغر ه يا مجكزة الذهح ،وإن كان

القخزة ،بل مةعهقة ب صل

ق زة الدعؾى أقل مؽ عدر آال

ار بؾقب
ق زةيا أ تر مؽ ذلػ يثم عه يا أن تذدر قر ا

نغر دعؾى القخزة ،وإحالة الحذؾم إلى الزجكزة الزحةذة دون الجادة إلى رهع دعؾى وهقا لئلدراما

العادية ،وتبقى دعؾى القخزة مؾقؾهة حةى يفذل نيا ا هي السزاا ،باعةبار أن متل ى ه الزسازعا

أول ة يةؾقب الفذل هي دعؾى القخزة عهى الفذل ه يا(.)4
وهي ى ا الذدد قر

مجكزة االسةاسا

مخ لة

العه ا الفهخظ س ة ب نو "ل س لهزجكزة أثسام نغر دعؾى إزالة

الد ؾا أن تحؾض هي الب سة حؾل الزهت ة والةذر الزخةقل ،ومد الزمؽ هي الةحذص بالزقخؼ"(.)5
ويعةبر الدهع بؾقؾا القخزة الراا ة ب ؽ الدركام مؽ الدهؾا الةي ُتهزم الزجكزة بؾقب الفذل هي
دعؾى القخزة ،هةبقى دعؾى القخزة مؾقؾهة إلى ح ؽ إثبا القخزة الراا ة أمام الزجكزة الزحةذة ،وىؾ ما
بو مجكزة السقض الفهخظ س ة ب نو " -1يثؾز لهزدعى عه و هي دعؾى إزالة الد ؾا أن يدهع دعؾى

قر

الزدعي بؾقؾا القخزة الراا ة ،وهي ى ه الجالة يةؾدم عهى الزجكزة أن تزخػ عؽ الفذل هي مؾاؾا

))1
))2

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل ،ىامش ،2

.199

أنؾر طهبة :القرانؾن الزردني معهقرا عهرى نذؾصرو برآرام الفقرو وأحكرام الرسقض ،بردون دار ندرر ،الثرزم التراني ،الظبعرة األولرى ،بردون سرسة
.353

ندر،
))3

االخةذررا

))4

وىر ر ا م ررا نذر ر

الزجا زا

الق زرري لزجكزررة الذررهح وهقررا لهقؾاعررد العامررة ىررؾ عدررر أال

الزدن ة والةثارية.

عه ررو الز رراد ( )126م ررؽ ق ررانؾن أص ررؾل الزجا ز ررا

اإليراح ة لزدروا القانؾن الزدني الفهخظ سي ،مردع سابل،
قرر

ديسررار أردنرري حخررم نررص الزرراد ( )1/39مررؽ قررانؾن أصررؾل

الزدن ررة والةثاري ررة الفهخ ررظ سي رق ررؼ ( )2لخ ررسة 2001د الزر ر ك ار

 1050و  .1051رمران أبرؾ الخرعؾد :مردرع سرابل،

 .86وىر ا مرا

برو مجكزرة الرسقص الزذررية ب نررو "مفراد نرص الزرادت ؽ  838 ،1/836مرؽ القرانؾن الزرردني يردل عهرى أن الدرارا نراط بزجكزرة الزرؾاد

الثز ة اخةذاصا اسةتسا ا بسغر دعؾى قخزة الزال الدا ع أيرا كانر
أما غ ر ذلػ مؽ الزسازعا

ق زةيرا ويزةرد اخةذاصريا إلرى الزسازعرا

الزةعهقرة بةترؾيؽ الجذرص

األخررى هربل تحرةص برو إال إذا كران يردخل هري اخةذاصريا العرادخ ،هرةذا مرا أث رر هري دعرؾى القخرزة مسازعرة ال

تةعهررل بةتررؾيؽ الجذررص وتحرررج عررؽ االخةذررا

العررادخ لهزجكزررة الثز ررة ودررم عه يررا إن أر

دررديةيا أن تؾقررب دعررؾى القخررزة لج ر ؽ

الفذل نيا ا هي ى ه الزسازعة وىى ال تتةفي هي ذلػ بةصدار حكؼ بالؾقب بل يسبغي أن يكؾن الجكؼ مقرونا بةحالة الزسازعة إلرى الزجكزرة
االبةدا ررة الزحةذررة بسغرىررا وأن تع ر ؽ لهحذررؾم الثهخررة الةرري يجررررون ه يررا بزررا يخررةةبع أن تتررؾن الرردعؾى بةهررػ الزسازعررة قررد رهع ر

الزجكزة االبةدا ة واتذه

بيا قانؾنا بزقةرى ى ه اإلحالة دون حادة ألن يخهػ الحذؾم الظريل العادخ لرهرع الردعاوى الزسذرؾ

هي الزاد  63مؽ قانؾن الزراهعا

إذ اسةتس

أمررام

عه رو

ى ه الزاد بذريح نذيا مؽ إتباا ىر ا الظريرل مرا يرسص عه رو القرانؾن مرؽ سرب ل آخرر لرهرع

الدعؾى" .نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،1501س  56ق ،دهخة  ،1993/4/4مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
))5

اسةاسا

عه ا مدني ههخظ سي ،طعؽ رقؼ  ،1952/51دهخة  ،1978/9/25غز  .ناعؼ دمحم عؾيرة :مردع سابل،
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ى ه الدعؾى مةى اسةغير ددية ى ا الدهع -2 .عهى الزدعى عه و إقامة دعؾى إثبا

القخزة الراا ة

أمام الزجكزة الزحةذة.)1(".
وتقدير ددية الزسازعة يعةبر مؽ األمؾر الةي تدخل هي سهظة القااي الةقديرية ،الةي ال يحرع ه يا

لرقابة مجكزة السقض ،ما دام كان قراؤه قا ؼ عهى مبر ار

السقض الزذرية(.)2

واقع ة وأسبام سا غة ،وى ا ما قر

بو مجكزة

ويعةبر الةزخػ بؾقب دعؾى القخزة إلى ح ؽ الفذل هي السزاا الزةعهل ب صل الزهت ة ،مقرر لزذهجة

الحذؼ ال خ يسازا هي الزهت ة ،هعه و أن يةزخػ بو وحده دون باقي الدركام ،كزا أنو يثم عهى الزجكزة أال
تفذل هي السزاا ال خ يحرج عؽ اخةذاصيا ،هعه يا أن تج ل السزاا لهزجكزة الزحةذة ،حةى لؾ لؼ يظهم

ذلػ أحد الحذؾمد كؾن قؾاعد االخةذا

الق زي مؽ القؾاعد الزةعهقة بالسغام العام ويةؾدم عهى الزجكزة

مراعاتيا مؽ تهقام ذاتيا(.)3
ويثؾز لهحذؾم الظعؽ باالسةاسا

( )2/192مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا

هي الجكؼ الذادر بؾقب دعؾى القخزة اسةسادا لسص الزاد

الزدن ة والةثارية ،الةي تسص عهى أنو "ال يثؾز الظعؽ هي الق ار ار

الةزي دية الةي تذدر أثسام س ر الدعؾى وال تسةيي بيا الحذؾمة إال مع الجكؼ الفاصل هي مؾاؾا الدعؾى
هيا عدا  -2 :الق ار ار الذادر بؾقب الدعؾى"(.)4
أما إذا أُث ر أخ دهع مةعهل ب صل الزهت ة ،وطهم أحد الحذؾم وقب دعؾى القخزة ،ورهر
ى ا الظهم ،هبل يثؾز اسةاساهو إال مع الجكؼ الفاصل هي الزؾاؾا ،وى ا ما قر

الفهخظ س ة بر نو "وح

أنو و عد االطبلا عهى األوراق والزداولة قانؾنا خهذ

بداية غز بذفةيا االسةاساه ة أصاب
))1
))2

ه زا تؾصه

بو مجكزة السقض

ى ه الزجكزة إلى أن مجكزة

إل و مؽ نة ثة عسدما قرر رهض االسةاسا

نقض مدني ههخظ سي ،طعؽ رقؼ  ،2011/222دهخة  ،2011/12/26غز  .أ .أتر ره ل هارس وآخرون :مردع سابل،
حر

قر ر

الزجكزة

وذلػ ألن
.11

هرري حكررؼ ليررا ب نررو "( )1لقاارري القخررزة تقرردير دديررة الزسازعررة هرري الزهررػ الةرري تتررار أمامررو حةررى ال يذررده عررؽ مزارسررة

اخةذاصو .وى ا الةقدير يقةري حةزا بج

أودو الزسازعة ووزن أسان دىا ال لهفذل هي مؾاؾعيا وإنزا لهؾصؾل إلى قرار بة خ ر الفذرل

هي القخزة أو لهخ ر هي إدراماتيا )2( .تقدير ددية الزسازعة هي الزهػ الزتار هي دعؾى القخزة ىؾ مزا يدخل هي سهظة مجكزة الزؾاؾا
الةقديرية الةي ال رقابة ه يا لزجكزة السقض ما دام

تق ؼ قرا يا عهى اعةبا ار

رقؼ  ،220س  22ق ،دهخة  .1955/11/24وهي حكرؼ آخرر ليرا قرر
القخزة ددية ومرؤثر عهرى الردعؾى حةرى تؾقرب الخر ر ه يرا أو أنيرا ل خر

واقع ة مقبؾلة وأسبام سا غة" .نقض مردني مذررخ ،طعرؽ

ب نرو "لزجكزرة الزؾارؾا تقردير مرا إذا كانر

الزسازعرة هري دعرؾى

كر لػ هةظرحيرا دانبرا وتخر ر هري الردعؾى" .نقرض مردني مذررخ،

طعؽ رقؼ  ،385س  22ق ،دهخة  ،1956/5/3والظعؽ رقؼ  ،385س  22ق ،دهخة .1955/5/31
))3

دمحم عزمرري البكرررخ :مردررع سررابل،

 .135وى ر ا مررا قر ر

بررو مجكزررة الررسقض الزذ ررية ب نررو "الةزخررػ بؾدررؾم وقررب الرردعؾى حةررى

يفذل نيا ا هي الزهت ة ىؾ مرؽ تر ن الحذرؼ الر خ نرازا هري الزهت رة ،وال صرفة لغ رره مرؽ الحذرؾم هري الةجردخ برو" .نقرض مردني مذررخ،

طعؽ رقؼ  ،385س  22ق ،دهخة  ،1956/5/31مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
))4

ووهقرا لرسص الزراد ( )1/201مررؽ قرانؾن أصرؾل الزجا زررا

بسغر الظعؽ وهقا لهقؾاعد العامة هي الظعؽ باالسةاسا .

الزدن رة والةثاريرة ،تتررؾن مجكزرة البدايرة بذررفةيا االسرةاساه ة ىري الزحةذررة
39

قرار مجكزة أول دردة والقااي برهض وقب الخ ر هي الدعؾى رقؼ  2010/1696ىؾ قرار ل س مؽ ازؽ
االسةتساما

الةي نذ

عه يا الزاد  192مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا

 ،2001والةي يثؾز اسةاساهيا اسةقبلال ،هالقرار الز كؾر غ ر قابل لبلسةاسا

الدعؾى(.)1

الزدن ة والةثارية رقؼ  2لخسة
إال مع الجكؼ الفاصل هي

ثالثا -الحكم بإعطاء كل شريك نريب مفرز:
نذ ر

الدركام وكان

الزرراد ( )964مررؽ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي عهررى أنررو " -1إذا انةيررى الفذررل هرري مسازعررا
الجذص قد ع س

الزفرز ال خ آل إل و -2 .إذا كان

بظريل الةثس م ،أصدر قااي الذهح حكزا بةعظام كل تريػ السذر م

الجذص لرؼ تعر ؽ بظريرل الةثس رم تثررخ القخرزة بظريرل القرعرة ،وتتبر

الزجكزة ذلػ هي مجررىا ويذدر القااي حكزا بةعظام كل تريػ نذ بو الزفرز".
يةرررح مررؽ الررسص الخررابل أنررو مةررى انةي ر

الزجكزررة مررؽ الفذررل هرري الزسازعررا

الةرري أثارىررا الحذررؾم،

سؾام مجكزة الذهح أو مجكزة البداية ،هةن ى ه الزسازعا تتؾن قد ُحخز  ،ويجل لتل مؽ لرو مذرهجة مرؽ
الحذررؾم طهررم تعث ررل الرردعؾى مررؽ الؾقررب ،ومررؽ ثررؼ تقررري الزجكزررة بةعظررام كررل ت رريػ نذ ر بو هرري الزررال
الدا ع(.)2

()1

نقررض مرردني ههخررظ سي ،طعررؽ رقررؼ  ،2012/435دهخررة 2014/10/12م .وهرري حكررؼ آخررر ليررا قر ر

ب نررو "وح ر

أن ى ر ه الزجكزررة

و اطبلعيررا عهررى األوراق وترردق قيا هقررد تبر ؽ أن الظعررؽ الرراىؽ يةعهررل بررالقرار الذررادر مررؽ قبررل مجكزررة أول دردررة برهررريا وقررب الخر ر هرري

الدعؾى رقؼ  2011/1483بسام عهى طهم وك ل الظاعؽ ال خ قرام باسرةاساهو لردى مجكزرة بدايرة غرز بذرفةيا االسرةاساه ة وقرد قرر
القرار الزخة نب وقد حقرل ه رو أمرام مجكزرة الرسقض برالظعؽ الرراىؽ هالتابر

مرؽ ذلرػ أن القررار الذرادر عرؽ مجكزرة أول دردرة ل خر

هاصبل ونيا ا هي مؾاؾا السزاا وال يعةبر مؽ الق ار ار الزخةتسا هي الزاد  192مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا
مجكزرة االسرةاسا

بة ي رد

قر ار ار

الزدن ة والةثارية وقرد قررر

ت ي ررده و ر لػ هرةن متررل ىر ه القر ار ار ال يسظبرل عه يرا نررص الزراد  225مررؽ قرانؾن أصرؾل الزجا زررا

الزدن رة والةثاريررة

ألنو ال يعةبر حكزا نيا ا لتي يثؾز الظعؽ ه و برالسقض .نقرض مردني ههخرظ سي ،طعرؽ رقرؼ ،2102/555 ،دهخر ررة 2113/12/18مد وهري
حكررؼ آخررر ليررا قر ر

الظاعؽ وإنزا قام

ب نررو "ح ر

أن ى ر ه الزجكزررة و عررد ترردق قيا لررؤلوراق تب ر ؽ ليررا أن مجكزررة الزؾاررؾا لررؼ تفذررل بالرردهع الزقرردم ليررا مررؽ

برؼ الدهع لهزؾاؾا أخ أنيا أده

الفذل ه رو لجر ؽ الفذرل هري مؾارؾا القرر ة و الةرالي ال يؾدرد قررار قابرل لهظعرؽ

ه ررو ال سر زا وأن ق ررار اررؼ الرردهع لهزؾاررؾا ىررؾ ق ررار غ ررر هاصررل هرري الرردهع الزتررار مررؽ قبررل وك ررل الظرراعؽ (الزرردعى عه ررو) .كزررا أن ق ررار

مجكزة الزؾاؾا بررؼ الردهع لهزؾارؾا ىرؾ لر س مرؽ ارزؽ القر ار ار الةري يثرؾز اسرةاساهيا بدركل مسفذرل ولر س مرؽ ارزؽ الجراال

نذر

الزراد  192عهررى درؾاز اسرةاساهو بذررؾر اسرةتسا ة و الةررالي هرةن حكرؼ مجكزررة االسرةاسا

 192مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا

اسررةسادا لرسص الزرراد

قد أصام كبد الجق قة ودام سه زا ومظابقا لهقانؾن .نقض مدني ههخظ سي ،طعرؽ رقؼ ،2112/01دهخرة

.2119/11/25
))2

بعرردم قبرؾل االسرةاسا

الةري

عبد الرزاق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

.840
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وإعظام كل تريػ حذةو الةي آل

إل و يقةري الةفرقة ب ؽ أمريؽ ،وىزا هرز حذة الدريػ هري الزرال

الدا ع بظريل الةثس م ،و تقخ ؼ الزال الدا ع إلى حذص مةخاوية.
األمر األول -إذا تم فرز حرة الذريك بطريق التجشيب:
إذا قررام الحب ررر بررةدرام القخررزة بظريررل الةثس ررم ،أخ مررؽ خرربلل ق امررو بقخررزة الزررال الدررا ع إلررى أد رزام

مفرز  ،وكل دزم مفرز يزتل حذة ألحد الدرركام ،هربل يبقرى أمرام مجكزرة الذرهح سرؾى إصردار حكرؼ بةعظرام
ل تريػ الثزم الزفرز ال خ آل إل و ،وقد يهةرزم الدرريػ بر دام الزعردل إلرى الدرريػ أو الدرركام الر يؽ يجرددىؼ

الحب ر(.)1

األمر الثاني -إذا تم تقديم السال الذائع إلى حرص متداوية:
إذا قررام الحب ررر بررةدرام القخررزة إلررى حذررص مةخرراوية ،أخ مررؽ خ ربلل ق امررو بقخررزة الزررال الدررا ع عهررى
أصررغر حذررة ه ررو ،ه ررةؼ تؾزيررع الجذررص بر ر ؽ الدررركام بظريررل القرع ررة كر ٌرل حخررم نذر ر بو ،هررةذا كرران ع رردد
الجذررص سرربعة ،وكرران عرردد الدررركام ثبلثررة ،لررؤلول حذررة واحررد ولهترراني حذررةان ،ولهتالر أر عررة حذررص،
هةثرخ القرعة ب سيؼ بعد ترق ؼ سربعة أوراق مرؽ ( ،)7-1هههدرريػ األول ورقرة واحرد  ،ولهتراني ورقةران ،ولهتالر
أر عة ورقا  ،هتل تريػ ي خ الجذة أو الجذص الةي أوقع

القرعة رقزيا هي نذ بو(.)2

ومزا يبلحرظ أن إدررام القخرزة بظريرل القرعرة يكرؾن أ ترر مبل زرة إذا كران مجرل القخرزة مرؽ الزسقرؾال ،

هبل يسةج عؽ ذلػ مدا ل عزه رة ،أمرا إذا كران مجرل القخرزة مرؽ العقرا ار هقرد يسرةج عرؽ ذلرػ مدركبل

عزه رة

بالسخبة لهدرريػ الر خ يزهرػ أ ترر مرؽ حذرة هري الزرال الدرا ع ،هرةن مرؽ تر ن إدررام القرعرة أن تؾقرع حذرص

الدريػ هي أما ؽ مةفرقة(.)3
وله ررةحهص م ررؽ ىر ر ه الزد رركهة يزك ررؽ لهحذ ررؾم االتف رراق ه ز ررا ب ررسيؼ عه ررى ق ررام الحب ررر بثع ررل الجذ ررص

مةثرراور  ،ومررؽ ثررؼ تبلهرري الةفرررق والةباعررد ب ر ؽ الجذررص ،أو االتفرراق ه زررا ب ررسيؼ عهررى تبررادل الجذررص ،بزررا
يثعل حذذيؼ مةثاور أو مةجد بعد صدور حكؼ القخزة(.)4
و عررد انةيررام الزجكزررة مررؽ إد ررام القرعررة تتب ر

ذلررػ هرري مجرررر الثهخررة ،وتذرردر حكزيررا بةعظررام ك رل

ت رريػ نذ ر بو الزفرررز ،ويرررى الرربعض أن الجكررؼ الذررادر هرري الرردعؾى ال يقةذررر عهررى تؾزيررع الجذررص ب ر ؽ

))1

دمحم الزسثي :مردع سابل،

))3

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

))2

)(4

.323

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
دز ل الدرقاوخ :مردع سابل،

.159

.453

.840

41

الدركام وتخه ؼ كل تريػ حذةو الزفرز ،وإنزا يدرزل الجكرؼ عهرى تخره ؼ مخرةسدا
الةي وقع

الزهت رة الزةذرهة براألمؾال

هي نذ م كل تريػ(.)1

ويرى الباح

أنو ال يؾدد نص هي القرانؾن الزردني يبر ؽ الظريقرة الةري يثرم إتباعيرا بالسخربة لزخرةسدا

الزهت ة الحاصة بالزال الدا ع عسد قخرزةو ،إال أنرو بزؾدرم قرانؾن الةسف ر الفهخرظ سي يرةؼ ذلرػ ،مرؽ خربلل هرةح

قرر ر ة تسف ير رة والجذ ررؾل عه ررى حك ررؼ م ررؽ قاا رري الةسف ر ر يقر رري بةسف ر ر الجك ررؼ الذ ررادر ه رري دع ررؾى القخ ررزة،
والجذؾل عهى نخحة مذدقة عؽ الجكؼ ،وتخث ل كل تريػ الثزم ال خ اخرةص برو لردى الثيرا

بالةخث ل.

الزحةذرة

رابعا -ترديق السحكسة االبتدائية عمى حكم القدسة في القانهن السدني السرري
نذ

الزاد ( )840مؽ القانؾن الزدني الزذرخ عهى أنو "إذا كران بر ؽ الدرركام غا رم أو كران ب رسيؼ

مؽ لرؼ تةرؾاهر ه رو األىه رة ودرم تذرديل الزجكزرة االبةدا رة عهرى حكرؼ القخرزة بعرد أن يذربح نيا را وهقرا لزرا

يقرره القانؾن"

مؽ خبلل السص يةب ؽ أنو يهزم تذديل الزجكزة االبةدا ة( )2عهى حكؼ القخزة هري حالرة ودرؾد مرؽ ىرؾ

غا م ب ؽ الدركام أو مؽ لؼ تةؾاهر ه و األىه ة التامهة ،كالزثسؾن والزعةؾه والخف و والزغفل.

أما إذا كان الدريػ غ ر كامل األىه ة مزتبل بؾاسظة ول و أو وص و أو أن الغا م مزتبل بؾاسظة وك هو

هبل يهزم تذديل الزجكزة ،وأيرا إذا تؼ اسةاسا

الةي سةتؾن محةذة بسغر االسةاسا (.)3
وقد ثار خبل

حكؼ القخزة هبل يهرزم تذرديل الزجكزرة االبةدا رة ألنيرا ىري

ب ؽ الفقو ه زا يةعهل بزجل الةذديل ،ىل يكؾن الةذديل عهى قخزة الزال الدا ع إلرى

حذررص ،أم يدررزل الةذررديل القخررزة بظريررل الةثس ررما إال أن ال ررأخ الغالررم هرري الفقررو اتثررو إلررى أنررو يثررم

الةذديل عهى تثس م أنذبة الدركام ق اسا عهى الةذديل عهى قخزة الزال الدا ع إلى حذص(.)4

وال يؾدد لي ا السص مقابل هي القانؾن الزدني الفهخظ سي وحخسا هعل الزدرا الفهخرظ سي كؾنرو لرؼ ير كر

مت ل لي ا السصد ألن القخزة القرا ة لهزال الدرا ع تةرؾاهر ه يرا الررزانا

التاه رة لزذرهجة الغا رم ،أو مرؽ

لؼ تةؾاهر ه يؼ األىه ة التامهة.

))1

دمحم الزسثي :مردع سابل،

))3

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

()2

))4

 .325دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

 .139

الزجكزة االبةدا ة وهقا لهسغام القرا ي الزذرخ ،تقابل مجكزة البداية وهقا لهسغام القرا ي الفهخظ سي.
لزعرهررة آرام الفقررو بير ا الحذررؾ

سابل،

.458

انغررر دمحم الزسثرري :مردررع سررابل،

 .844دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

 143وما بعدىا .
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ررزق الخررسيؾرخ :حررل الزهت ررة ،مردررع
 327ومررا بعرردىا عبررد الر ا

السطمب الثاني
قدسة الترفية
نذ

الزاد ( )965مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو " -1إذا تع ر القخزة ع سا أو كان مؽ

ت نيا إحداث نقص كب ر هي ق زة الزال الزراد قخزةو ،ب ع ى ا الزال بظريل الززايد  -2 .يثؾز أن تقةذر

الززايد عهى الدركام إذا طهبؾا ذلػ باإلدزاا"(.)1

يةرح مؽ خبلل السص أن قخزة الةذف ة تتؾن هي حالة ؽ ،كزا أن الزدرا أعظى لهدركام الجل هي

قذر الززايد عه يؼ بدرط إدزاعيؼ عهى ذلػ ،وسؾ

نةساول ى ا الزظهم بالدراسة مؽ خبلل الفروا

اآلت ة-:
الفرع األول :تعريف قخزة الةذف ة.
الفرع الثاني :حاال

الهثؾم لقخزة الةذف ة.

الفرع الثالث :دؾاز قذر الززايد عهى الدركام.

الفرع األول
تعريف قدسة الترفية
تعدد

الةعريفا

الةي ق ه

بحذؾ

كل بسخبة حذةو"(.)2
الزال الدا ع بالززاد ٌ

قخزة الةذف ة ،مسيؼ مؽ عرهيا ب نيا "اقةخام الدركام ثزرؽ ب رع

وعرهيا ثان ب نيا "ب ع الزال الدا ع بالززاد العهسي ،وقخزة التزؽ الساتج عؽ ى ا الب ع عهى الدرركام ك ٌرل
بسخبة حذةو"(.)3
وعرهيا ثال

ب نيا "ب رع الزرال الدرا ع برالززاد العهسري ،وقخرزة الرتزؽ الر خ يرسرؾ برو الزرزاد عهرى الدرركام

ٌل بسخبة حذةو هي الزال الدا ع"(.)4
ويؤخ عهى الةعريفا

لهقخزة بظريل الةذف ة.
))1

الخابقة أنيا لؼ تب ؽ حاال

وىي مقابهة لسص الزاد ( )841مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

))2عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،
))3
))4

القخزة بظريل الةذف ة ،الةي مع تؾاهرىرا يرةؼ الهثرؾم

أحزد سبلمة :مردع سابل،

.145

 .387مدار لو لدى دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

.829
43

.465

قخرزة الدريم ع سرا

وعرهيا رابع ب نيا "الةي تةؼ عؽ طريرل ب رع الدريم التابر  ،وتؾزيرع ثزسرو مةرى كانر

غ ر مزكسة ،وكان مؽ ت نيا إحداث نقص كب ر هي ق زةو( .")1ويؤخ عهى ى ا الةعريرف أنرو وإن أورد حراال

قخزة الةذف ة إال أنو قذرىا عهى العقار بقؾلو :الديم التاب .

ويزكس سا تعريف قخزة الةذف ة ب نيا (ب ع الزال الدا ع بالززاد العهسي وقخزة التزؽ الساتج عؽ الب ع بر ؽ

يكرؽ مرؽ الززكرؽ إدررام القخرزة الع س رة ،أو إذا كران مرؽ تر ن أدرامىرا
كل بجخم حذةو ه رو ،إذا لرؼ ُ
الدركام ٌ
إحداث نقص كب ر هي ق زة الزال الدا ع).

الفرع الثاني
حاالت المجهء لقدسة الترفية
نذر

الزراد ( )1/965مررؽ القرانؾن الزرردني الفهخرظ سي عهررى أنرو "إذا تعر ر القخرزة ع سررا أو كران مررؽ

ت نيا إحداث نقص كب ر هي ق زة الزال الزراد قخزةو ،ب ع ى ا الزال بظريل الززايد ".

مررؽ خرربلل مررا ورد هرري الفقررر األولررى مررؽ الررسص الخررابل يةرررح أن الزدرررا أورد حررالة ؽ لهقخررزة بظريررل

الةذف ة ،ىزا عسد تع ر إدرام القخزة الع س ة ،أو إذا كان مرؽ تر ن إدررام القخرزة الع س رة إحرداث نقرص كب رر
هي مسفعة الزال الدا ع.
أوالا -تعذر إجراء القدسة العيشية:
وهقا لهسص هةن القخزة الع س ة ىي األصل إلنيام حالة الد ؾا ،ولتؽ قد يةب ؽ لهزجكزة أن الزال غ ر

قابل لهقخزة إما بخبم طب عةو كآلة أو س ار  ،أو هرسا أو أن هي قخزةو انعدام الفا د مسو ،متال ذلػ :دار
صغ ر ددا ال تذهح إال لدحص واحد ،هيسا يةؼ ب ع الزال الدا ع بالززاد العهسي وتؾزيع حذ هة الب ع عهى
الدركام كل حخم نذ بو هي الزال الدا ع( ،)2وهي ى ا الذدد قر

ب نو "أصاب

مجكزة االسةاسا

العه ا الفهخظ س ة

مجكزة الزؾاؾا ح ؽ قرر عرض األرض لهب ع بالززاد العهسي لعدم قابه ةيا لهقخزة.)3("...

زا قر

ب نو "يثؾز لهزجكزة هي دعؾى إزالة الد ؾا أن تقرر ب ع العقا ار

الب ع بالززاد العهسي مةى ثب
زا قر

الزدةركة عؽ طريل

تع ر االسةفاد مسيا وىي عهى ى ا الجال"(.)4

مجكزة الةز ز األردن ة هي ى ا الذدد ب نو "أودم قانؾن تقخ ؼ األمؾال غ ر الزسقؾلة هي

دعؾى القخزة إهراز حذة كل تريػ عهى حد  ،هةذا تع ر اإلهراز ه ةؾدم إدرام القخزة عؽ طريل الب ع
))1
))2
))3
))4

أحزد هبلح عبد البح  :مردع سابل،

أنؾر طهبة :مردع سابل،
اسةاسا

اسةاسا
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 .356دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

 .147إيزان عؾني عبد اليادخ :مردع سابل،

عه ا مدني ههخظ سي ،رقؼ  ،1956 /28دهخة  ،1956 /9/2غز  .ناعؼ دمحم عؾيرة :مردع سابل،

عه ا مدني ههخظ سي ،رقؼ  ،1963/14دهخة  .1965/4/19أتر ره ل هارس وآخرون :مردع سابل،
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.10

.153

بالززاد العهسي ،وح

أنو مؽ التاب

بالحبر أن إهراز حذة الدريػ الزدعي عؽ حذص باقي الدركام

بخبم ودؾد األبس ة تذبح غ ر قابهة لئلهراز طبقا ألحكام الةسغ ؼ مزا يقةري قخزةيا عؽ طريل ب عيا

بالززاد العهسي"(.)1

ثاني ا :إذا كان من شأن إجراء القدسة العيشية إحداث نقص كبير في قيسة السال الذائع:
إذا كان

القخزة الع س ة لهزال الدا ع مزكسة ولتؽ مؽ ت ن إد ار يا أحداث نقص كب ر هي ق زة الزال

الدا ع هةتؾن القخزة ىسا قخزة تذف ة ،متال ذلػ :مذسع هةن هي تقخ زو ا اا لق زةو ،وهي ى ه الجالة
تقؾم الزجكزة بب ع ا لزال الدا ع بالززاد العهسي ،ومؽ ثؼ تقخؼ ى ا التزؽ ب ؽ الدركام كل حخم نذ بو هي

الزال الدا ع(.)2
وإذا كان بعض الزال الدا ع قابل لهقخزة والبعض اآلخر ال يقبل ه ةؼ ب عو بزثزهو بالززاد العهسي
وتقخ ؼ ثزسو ب ؽ الدركام ،وى ا ما قر
بةقخ زو ب ؽ الدركام إذا كان

مجكزة الةز ز األردن ة ب نو "يزال الد ؾا هي الزال غ ر الزسقؾل

الجذص قابهة لهقخزة ويباا العقار بزثزهو بالززاد العهسي إذا كان

الجذص قابهة لهقخزة و عريا اآلخر غ ر قابل لهقخزة ه زال الد ؾا ،وح
الزقام عه يا غ ر قابهة بزثزهيا لهقخزة لفؾا

بعض

أن قظعةي األرض والبسام

الزسفعة الزقذؾد بالسخبة لذاحم أصغر حذة ه يا هةن إزالة

الد ؾا بب عيزا بزثزهيزا و زا عه يزا مؽ بسام وإنداما

بزعرهة دا ر اإلدرام يةفل وصج ح القانؾن"(.)3

والزجكزة الزحةذة بقخزة الةذف ة ىي مجكزة الذهح ،هيي الةي ت مر بب ع الزال الدا ع بالززاد

العهسي إذا تؾاهر أحدى الجالة ؽ الخابقة ؽد ألن الب ع هي ى ه الجاال

ىؾ نة ثة دعؾى القخزة ،هالزراد مسو

كل بجخم نذ بو هي الزال الدا ع(.)4
ىؾ الةحهص مؽ حالة الد ؾا وتقخ ؼ التزؽ ب ؽ الدركام ٌ

الفرع الثالث

إذا تؾاهر حالة مؽ حاال

جهاز قرر السزايدة عمى الذركاء

القخزة بظريل الةذف ة الخابل ذكرىا هةنو وهقا لسص الزاد ( )2/965مؽ

القانؾن الزدني الفهخظ سي ،لهزجكزة طرح الزال الدا ع لهب ع بالززاد العهسي ،ومؽ ثؼ تقخ ؼ التزؽ عهى
كل بجخم نذ بو هي الزال الدا ع(.)5
الدركام ٌ
))1

تز ز أردني ،طعؽ رقؼ  ،1999/2654دهخة  .2000/4/26أتر ره ل هارس وآخرون :مردع سابل،

))3

تز ز أردني ،طعؽ رقؼ  ،1999/540دهخة  .1999/9/11أتر ره ل هارس وآخرون :مردع سابل،

))5

وهقا لسص الزاد ( )2/2مؽ قانؾن تقخ ؼ األمؾال الزدةركة غ ر الزسقؾلة األردنري رقرؼ ( )48لخرسة  ،1953ونرص الزراد ( )1مرؽ قرانؾن

))2

رمران أبؾ الخعؾد :مردع سابل،

))4

عبد الجز د الدؾار ي :مردع سابل،

.86

.246

.12
 .13

تقخ ر ؼ األم رؾال الزدررةركة العتزرراني لخررسة 1329ه ،هةتررؾن قخررزة الةذررف ة هرري حررالة ؽ ،األولررى بب ررع حذررة أحررد الدررركام ،عهررى تررركا و

اآلخريؽ ،والتان ة ب ع كامل الع ؽ الدا عة بالززاد العهسي .إيزان عؾني عبد اليادخ :مردع سابقؽ
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وك صل عام يكؾن الدخؾل والزداركة هي الززايد مةاح لهثز ع ،سؾام كان الدركام أنفخيؼ أم غ رىؼ(،)1
لتؽ ما ىؾ وااح مؽ نص الزاد الخابل ذكرىا هي هقرتيا التان ة ،أنيا أداز قذر الززايد عهى الدركام

هق  ،وذلػ هي حالة إدزاعيؼ عهى ذلػ ،أما في حالة مخالفة أحد الشركاء لقصر المزايدة على الشركاء
مهماكانتحصته،فعلىالمحكمةأنتفتحبابالمزايدةعلىالشركاءوعلىغيرهم.
ويرى البعض( )2أن الزدرا كان مؾهقا عسدما أداز قذر الززايد عهى الدركام ،بجثة رغبة الدركام
هي االحةفاظ بزهت ة األسر خذؾصا إذا كان مذدر الزال الدا ع ىؾ الز راث ،وأن هي ذلػ حفاعا عهى

مهت ة الزال هي نظاق األسر ،خذؾصا إذا كان الدركام مؽ أسر واحد .
ويرى الباح

ب ن الزدرا لؼ يكؽ مؾهقا عسدما أداز قذر الززايد عهى الدركام هي حالة إدزاعيؼ،

وإن كان لقذر الززايد مجاسؽ مةزتهة ه زا ذكره االتثاه الزؤيد لزؾقب الزدرا ،إال أنو يسظؾخ أح انا عهى
اتفاقا

غ ر عادلة ،تؤدخ إلى الب ع ب قل مؽ الخعر الجق قي ،هقد يعزد الدركام إلى االتفاق ه زا ب سيؼ دز عا

عهى سعر مع ؽ مزا يهجل ار ار بالدريػ طالم القخزة ،كزا أن دخؾل األدسبي هي الززايد يؤدخ إلى الب ع

بخعر أعهى مزا يؤدخ إلى زياد الرزان العام لهدا س ؽد ل لػ يرى الباح

القانؾن الزدني الفهخظ سي وذلػ بج

تعديل نص الزاد ( )965مؽ

الفقر التان ة مسيا واالقةذار عهى الفقر األولى هق .

وىشا يثار تداؤل حهل االختراص ببيع السال الذائع بالسزاد العمشي ،ىل يعتبر ذلك من اختراص

قاضي الرمح أم من اختراص قاضي التشفيذ؟

لؼ يسص القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى ذلػ ،وهي ى ا الذدد قر

مجكزة السقض الزذرية ب ن

"قااي الةسف ال يحةص بب ع العقار الززهؾك عهى الد ؾا إنزا يقةذر اخةذاصو عهى الةسف الثبرخ"(.)3
مؽ خبلل الجكؼ الخابل يةب ؽ أن دور مجكزة الذهح يقةذر عهى إصدار الجكؼ بب ع الزال الدا ع

بالززاد العهسي ،نة ثة لعدم إمكان قخزةو ،أو أن مؽ ت ن قخزةو إحداث نقص كب ر هي ق زةو ،أما بالسخبة

لبلخةذا

بب ع الزال الدا ع بالززاد العهسي وتؾزيع حذ هة الب ع عهى الدركام ،ه كؾن لقااي الةسف وهقا

لقانؾن الةسف .

ويثار تداؤل آخر حهل األثر السترتب عمى قدسة الترفية ،ىل يعتبر الراسي عميو السزاد شريكا أم
مذتريا؟ ،ىسا نفرق ب ؽ هرا ؽ:

))1

أحزد تؾقي دمحم عبد الرحزؽ :مردع سابل،

))3

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،2116س  66ق ،دهخة  ،1997/6/29مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
46

))2

إيزان عؾني عبد اليادخ :مردع سابل،

 .113رمران أبؾ الخعؾد :مردع سابل،

.154

.88

الفرض األول :رسه السزاد عمى أحد الذركاء:
إذا رسا الززاد عهى أحد الدركام اعةبر رسؾ الززاد هي ى ه الجالة قخزة ،ومؽ ثؼ تُظبل أحكام القخزة،
وتةرتم عهى حكؼ مرسى الززاد كاهة اآلثار الةي تةرتم عهى حكؼ القخزة ،أبرزىا اعةباره كاتفا لجل الدريػ
الراسي عه و الززاد ال مسداا لو(.)1
إال أنو يؤخ عهى ى ا الرأخ ب ن رسؾ الززاد عهى أحد الدركام يعةبر كاتفا لجل الدريػ الراسي عه و

الززاد هي حدود حذةو هق  ،ومسداا لو بالسخبة لهجذص األخرى بؾاسظة الدرام.
الفرض الثاني :رسه السزاد عمى األجشبي:

ذىم رأخ إلى القؾل :ب نو إذا اتةرك هي الززايد أدسبي ،ورسا عه و الززاد هةسةيي حالة الد ؾا ،ويعةبر

ذلػ قخزة هي العبلقة ب ؽ الدركام ،و عا هي العبلقة ب ؽ الدركام والراسي عه و الززاد ،ومؽ ثؼ تظبل أحكام
عقد الب ع هي ى ا الد ن ب ؽ الدركام والراسي عه و
وذىم رأخ ثان إلى القؾل :أن اخةبل

الززاد(.)2

صفة الدحص الراسي عه و الززاد ،ال يةرتم عه و اخةبل

تت ب رسؾ الززاد ،هرسؾ الززاد يعةبر دا زا ب عا ،تةرتم عه و أحكام الب ع ول س أحكام القخزة ،حةى لؾ كان

الراسي عه و الززاد أحد الدركام ،أما القخزة هةةزتل هي تؾزيع التزؽ ال خ رسا بو الززاد عهى الدركام كل

حخم نذ بو(.)3
إال أنو ال يزكؽ الةخه ؼ بي ا القؾل :هرسؾ الززاد عهى الغ ر يعةبر دا زا مسداا لجقو وتظبل هي ى ا
الذدد أحكام الب ع ،أما إذا رسا الززاد عهى أحد الدركام ه عةبر كاتفا لجل الدريػ الراسي عه و الززاد هي

حدود حذةو هق  ،ومؽ ثؼ تظبل أحكام القخزة ،ومسداا لو بالسخبة لهجذص األخرى بؾاسظة الدرام ،ومؽ
ثؼ تظبل أحكام الب ع.

))1دمحم الزسثي :مردع سابل،
)(2
)(3

.340

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل ،ىامش ،1

.178

 .830أحزد تؾقي عبد الرحزؽ :مردع سابل،
47

.113

السبحث الثالث
أحكام القدسة القزائية
خرربلل د ارسررةسا لي ر ا الزبج ر

نةساول ى ا الزبج

سررسقب عهررى األحكررام الزةعهقررة بالقخررزة القرررا ة ،و سررام عهررى ذلررػ سررؾ

بالدراسة مؽ خبلل الزظالم اآلت ة-:

السطمب األول :الفرق ب ؽ دعؾى إزالة الد ؾا ودعؾى تقخ ؼ األمؾال الزدةركة.
السطمب الثاني :تروط دعؾى القخزة.
السطمب الثالث :الزجكزة الزحةذة بدعؾى القخزة.
السطمب الرابع :الحذؾم هي دعؾى القخزة.
السطمب الخامس :تدخل الدا س ؽ هي دعؾى القخزة.

السطمب األول
الفرق بين دعهى إزالة الذيهع ودعهى تقديم األمهال السذتركة
اخةهف

اآلرام حؾل الفرق ب ؽ دعؾى إزالة الد ؾا ودعؾى تقخ ؼ األمؾال الزدةركة ،هيساك مؽ يرى ب نو

ال يؾدد هرق ب ؽ ىات ؽ الدعؾي ؽ ،وىسا مؽ يرى بؾدؾد هرق .إال أنيزا تدةركان مؽ ح
ىؾ إهراز الزال الدا ع ،واخةذا
أما مؽ ح

أودو االخةبل

ب سيزا ،وأن االخةبل

كل تريػ بثزم مفرز مؽ الزال الدا ع(.)1
ب سيزا ،هقد اخةهب الفقو هي ذلػ ،ه ىم رأيةلى القؾل :ب نرو ال يؾدرد هررق

هق هي الةخز ة ،وسسد ى ا الرأخ أن تخز ة دعؾى تقخ ؼ األمؾال الزدرةركة درام

قانؾن تقخ ؼ األمؾال الزدرةركة ،ومرؽ قرانؾن أصرؾل الزجا زرا
نذر

عهررى االخةذررا

))2

مرؽ

الزدن رة والةثاريرة رقرؼ ( )2لخرسة 2001عسردما

السررؾعي لزجكزررة الذررهح هرري الزرراد ( )39ومسيررا "تقخ ر ؼ األمرؾال الزدررةركة الزسقؾلررة

وغ ر الزسقؾلة"(.)2

))1

هاليد

مؽ و ار يزا

أتر ره ل هارس وآخرون :مردع سابل،

إيزان عؾني عبد اليادخ :مردع سابل،

.15

.117
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وذىم رأخ ثان( )1إلى القؾل :ب ن ىساك هرق ب ؽ الدعؾي ؽ ،وذلػ مؽ عد نؾاحي أىزيا:
 .1أن دعؾى تقخ ؼ األمؾال الزدةركة أتزل وأعؼ مؽ دعؾى إزالة الد ؾاد كؾنيا تةعهل بقخزة األمؾال الزسقؾلة
وغ ر الزسقؾلة ،أما دعؾى إزالة الد ؾا هةقام هق هي األمؾال غ ر الزسقؾلة (العقا ار ) ،والةي تترؾن مخرثهة
لدى الثيا

الزحةذة.

 .2أن دعؾى تقخ ؼ األمؾال الزدةركة سؾام كان

مسقؾلة أو غ ر مسقؾلة ،تقرام هري مهت رة الزسفعرة بزرا هري ذلرػ

أرااي الزعخك ار  ،ومؽ ثؼ هبل يثؾز إقامة دعؾى إزالة الد ؾا لقخزة ى ه األمؾال.
ويؤيد الباح

ما ذىم إل و الرأخ التاني ،إال أن الةفرقرة الةري ذىرم إل يرا الررأخ التراني ىري تفرقرة نغريرة

بجةة ،هالؾاقع العزهي مغراير تزامرا لر لػ ،هربل هررق بر ؽ ىرات ؽ الردعؾي ؽ مرؽ ناح رة عزه رة ،هزرؽ الززكرؽ رهرع
بل الدعؾي ؽ ما دام ىساك مهػ تا ع ب ؽ الدركام.

السطمب الثاني
شروط دعهى القدسة
لقبؾل دعؾى القخزة يثم تؾاهر عد تروط عهى السجؾ اآلتي-:
الذرط األول -وجهد ممك شائع:
يعةبر ى ا الدرط مؽ الدروط البديي ة ،هةذا لؼ يكؽ الزال تا ع هبل حادة لرهع متل ى ه الدعؾى ،سؾام

عقار ،وإذا كان مجل الد ؾا عقار ه دةرط أن يكؾن مخثبل ،وى ا ما قر
ا
ان الزال مسقؾال أم

السقض الفهخظ س ة هي أحد أحكاميا ،بقؾليا" :ح

بو مجكزة

أنو و عد تدق ل األوراق و عد الزداولة قانؾنا ترى ى ه

الزجكزة أن الجكؼ الزظعؾن ه و قد دانبو الذؾام ح سزا قرى بةلغام حكؼ مجكزة أول دردة والجكؼ برد

الدعؾى ت س خا عهى عدم تؾاهر تروط دعؾى إزالة الد ؾا ولعدم عدالة القخزة ،هالتاب
الد ؾا مؾاؾا ى ا الظعؽ قد اسةؾه

أن دعؾى إزالة

كاهة أركانيا وأىؼ ى ه األركان أن يكؾن العقار مدةركا ب ؽ مالت و وأن

يكؾن مخثبل لدى دا ر تخث ل األرااي وى ا ما ىؾ مجقل هعبل هي ى ه الدعؾى .وح إنو قد ثَُب
بقام الد ؾا س فؾ عهى الزالت ؽ كل عهى حد االنةفاا بزا يحذو مؽ مهػ خاصة وأن العقار قد ثب

قابل لهقخزة حخم الزبرز م 4/و زا يجقل السفع لهثز ع بعد تقخ زو"(.)2

))1
))2

أتر ره ل هارس وآخرون :مردع سابل،

 .15

نقض مدني ههخظ سي ،طعؽ رقؼ ،2114/125جلسة.2115/1/5
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بن

ب نو

الذرط الثاني -طمب أحد الذركاء أو بعزيم أو جسيعيم لمقدسة:
نذ

الزاد ( )1/961مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو "إذا اخةهب الدركام هي اقةخام الزال

الدا ع هعهى مؽ يريد الحروج مؽ الد ؾا أن يكهب باقي الدركام بالجرؾر أمام قااي الذهح إلدرام
القخزة" .زا نذ

الزاد ( )1129مؽ الزثهة عهى أنو "الظهم هي قخزة القرام ترط هبل تذح القخزة

دب ار مؽ الجا ؼ إال بظهم مؽ أحد أصجام الجذص".

مؽ خبلل السذ ؽ الخابق ؽ يةب ؽ أن القخزة القرا ة لهزال الدا ع ال تتؾن إال بظهم مؽ أحد

الدركام ،أو بعريؼ أو دز عيؼ ،هبل يةدخل القااي مؽ تهقام نفخو ب ؽ الدركام لقخزة الزال الدا ع ،هظهم

القخزة مؽ الزجكزة ترطا أساس ا وهقا لهزثهة والقانؾن الزدني.
الذرط الثالث -اخترام جسيع السالك عمى الذيهع:

يثم عسد رهع دعؾى القخزة اخةذام دز ع الزبلك عهى الد ؾاد كؾن أن االلةزام الؾارد هي دعؾى

القخزة مؽ االلةزاما

الةي ال تقبل الةثز ة ،وى ا ما قر

بو مجكزة السقض الفهخظ س ة "وح

صادر هي مؾاؾا غ ر قابل لهةثز ة وهي دعؾى يؾدم القانؾن ه يا اخةذام أتحا

الظاعؽ باخةذام دز ع األط ار

خبلها لسص الزاد ( )200مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا

أن الجكؼ

مع س ؽ ولؼ يقؼ

الزدن ة والةثارية.

ت مر بو الزجكزة مؽ تهقام نفخيا وهل السص الزةقدم ذكره األمر ال خ

وح

إ ن اخةذام دز ع األط ار

أط ار

الدعؾى هي االسةاسا

أ ان

زا قر مجكزة الةز ز األردن ة ب نو "إن دعؾى القخزة يثم أن تُقام عهى كاهة الدركام سؾام
األرض مخثهة ب سزا يؼ أم أنيا ال تزال مخثهة باسؼ مؾرثيؼ"(.)2

يؾدم نقض الجكؼ الزظعؾن ه و وإعاد األوراق لزجكزة بداية دير البهح إللزام الظاعؽ باخةذام دز ع
رقؼ  2012/22بداية دير البهح والفذل هي االسةاسا

طبقا لؤلصؾل(.)1

الذرط الرابع -قابمية السال لمقدسة عمى أصغر حرة فيو:
نذر

الزراد ( )2/962مررؽ القرانؾن الزردني الفهخررظ سي عهرى أنررو "يعر ؽ الحب رر الجذررص عهرى أسرراس

أصغر نذ م حةى لؾ كان

تريػ حذةو".

القخزة دز ة ،هةذا تع ر القخزة عهى ى ا األساس داز لهحب ر أن يثسم لتل

مررؽ خرربلل الررسص الخررابل يةرررح مررؤدى ىر ا الدرررط ،وذلررػ بر ن يكررؾن الزررال قابررل لهقخررزة عهررى أصررغر

حذة ه رو ،وإذا ثبر

بزؾدرم مدرروا القخرزة أن الزرال غ رر قابرل لهقخرزة عهرى أصرغر حذرة ه رو ،هربل تثرؾز

))1

نقض مدني ههخظ سي ،طعؽ رقؼ  ،2013/221دهخة .2013/10/20

))2

تز ز أردني ،طعؽ رقؼ  ،1957/68دهخة  .1957/1/1أ .أتر ره ل هارس وآخرون :مردع سابل،
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.15

القخررزة هرري ىر ه الجالررة ،وإنزررا يةؾدررم ب ررع الزررال بررالززاد العهسرري ،سرؾام بر ؽ الدررركام أنفخرريؼ ،أم بفررةح الزثررال
كل حخم نذ بو هي الزال الدا ع(.)1
لغ ر الدركام الزداركة بالززاد ،ومؽ ثؼ تقخ ؼ التزؽ ب ؽ الدركام ٌ
الذرط الخامس -وقهع ضرر من استسرار حالة الذيهع:
وقد اهةرض الزدرا أن الررر يكؾن مةجققا إذا اسةزر حالة الد ؾا أل تر مؽ خزس سسؾا  ،ويعفى
وقؾا الررر بزري ى ه الزد ألنو مفةرض كزا ذكرنا ،أما إذا كان

طالم القخزة مؽ إثبا

هي الد ؾا أقل مؽ خزس سسؾا  ،ه ثم عهى الزدعي إثبا

مد االسةزرار

ذلػ(.)2

السطمب الثالث
السحكسة السخترة بدعهى القدسة
سؾ

نةساول ى ا الفرا بالدراسة عبر تقخ زو إلى هرع ؽ-:

الفرع األول :االخةذا

السؾعي بسغر دعؾى القخزة.

الفرع الثاني :االخةذا

الزجهي بسغر دعؾى القخزة.

الفرع األول
االختراص الشهعي بشظر دعهى القدسة
نذ

الزاد ( 2/39هقر أ) مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا

الزدن ة والةثارية الفهخظ سي رقؼ ( )2لخسة

 .2003عهى أنو "تحةص مجكزة الذهح بالسغر ه زا يهي -:تقخ ؼ األمؾال الزدةركة الزسقؾلة وغ ر الزسقؾلة"
يةرح مؽ السص الخابل أن دعؾى القخزة مؽ اخةذا
نؾع ا ليا ميزا كان

بغز ب نو "ومؽ ح

ق زة الزال الدا ع مجل دعؾى القخزة ،و ي ا الذدد قر
أنو مزا ال مرام ه و أن دعؾى القخزة وىي مؽ اخةذا

لخهظان تهػ الزجكزة وحدىا بج
))1

مجكزة الذهح ،ويعةبر ى ا االخةذا

الع س ة والدحذ ة وهقا لهقانؾن الزردني رقرؼ

( )4لخسة  2012مقارنا بالقانؾن الزذرخ واألردني ومثهة األحكام العدل ة ،غز  ،الظبعة التان ة،2014 ،
))2

))3

اس ررةاسا

خه ررل الفررا :الررؾد ز هرري أصررؾل الزجا زررا

،2012 -2011
االسةاسا

مجكزة الذهح تحرع

تزهػ الزري هي نغرىا أو اسةاحارىا لخبم قانؾني ،)3("....كزا قر

أنؾر دزعة الظؾيل :الزؾدز هي ترح القانؾن الفهخظ سي ،الجقؾق الع س ة األصه ة والة م سا
عبررد

مجكزة االسةاسا

العه ا

.86

الزدن ررة والةثاريررة ،الثررزم األول ،القرررام وواليةررو ،برردون دار ندررر ،الظبعررة األولررى،
.117

.261إيزان عؾني عبد اليادخ :مردع سابل،

عه ررا م رردني ههخ ررظ سي ،رق ررؼ  ،1966/34دهخ ررة  .1966/6/30ول ررد حهز رري الجاي ررػ :مثزؾع ررة محة ررار م ررؽ أحك ررام مجكز ررة

العه ا ،القخؼ الزدني ،الثزم الجادخ عدر،1996 ،

 .104
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مجكزة السقض الزذرية ب نو "دعؾى قخزة الزال الدا ع حذذا ،أو ب عو لعدم إمكان قخزةو بغ ر ارر مؽ
الزجكزة الثز ة بسغرىا ميزا كان

اخةذا

ق زةيا"( ،)1والجكزة مؽ دعل االخةذا

الدا ع لزجكزة الذهح بغض السغر عؽ ق زة الدعؾىد أن اخةذاصيا يةساول هق
ولهةعث ل باإلدراما

بدعؾى قخزة الزال
إدراما

القخزة،

وعدم إطالة أمد الةقااي(.)2

الفرع الثاني
االختراص السحمي بشظر دعهى القدسة
الزرراد ( )42مررؽ قررانؾن أصررؾل الزجا زررا

نذ ر
االخةذررا

الزدن ررة والةثاريررة الفهخررظ سي عهررى أنررو " -1يكررؾن

لهزجكزررة الةرري يقررع هرري دا رتيررا مررؾطؽ الزرردعى عه ررو أو مجررل عزهررو ،أو الزكرران ال ر خ ند ر ه ررو
لهزجكزرة الةري يقرع هري دا رتيرا مرؾطؽ أررؾ مجرل عزرل

االلةرزام -2 .إذا تعردد الزردعى عهر يؼ كران االخةذرا
أحدىؼ".
زا نذ

الزاد ( )44مؽ ذا

أحررد أد از ررو ه كررؾن االخةذررا

القانؾن عهرى أنرو "إذا تعهقر

الردعؾى بجرل ع سري عهرى عقرار أو عهرى
األم رؾال العقاريررة ه كررؾن االخةذررا

لزجكزررة مؾقررع الزررال -2 .إذا تعرردد

لهزجكزة الةي يقع هي دا رتيا أخ مسيا".

مؽ السذ ؽ الخابق ؽ يةرح ب ن االخةذا

الزجهي( )3هي دعؾى القخزة يحةهب بجخرم طب عرة الزرال

عقار وذلػ عهى السجؾ اآلتي-:
ا
الدا ع ،إذا كان مسقؾال أم
عقار:
أوالا -إذا كان السال الذائع
ا
إذا كان

دعؾى القخزة مةعهقة بعقار ترا ع ،هرةن االخةذرا

بدا رتيا العقار ،سؾام تعهق

الزجهري يكرؾن لزجكزرة الذرهح الةري يقرع

الدعؾى بكل أو بثزم مؽ العقار .وإذا كان العقار الزظهرؾم قخرزةو يقرع هري دا رر

أ تر مؽ مجكزة ،ك ن يكؾن دزم مسو يقع هي دا ر غز واآلخرر هري دا رر ديرر الربهح ،هةنرو يثرؾز رهرع الردعؾى
هي أخ مجكزة مسيزا(.)4

))1
)(2

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،2116س  66ق ،دهخة  ،1997/6/29مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

()3االخةذا

الزجهي ىؾ صبلح ة الزجكزة لسغر الدعاوى الةي تقع هي حدود دا رتيا الثغراه ة الزجدد ليا ،ه زا يدخل هري اخةذاصريا

مررؽ دعرراوى وهقررا لقؾاعررد االخةذررا

الق زرري والسررؾعي .مذررظفى عبررد الجز ررد ع رراد :الؾس ر

والةثارية ،التةام األول ،غز  ،الظبعة األولى،2003 ،

))4

عبد

 .827عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،

 .141

خه ل الفرا :مردع سابل،

73و .74عبد

.302
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هرري ترررح قررانؾن أصررؾل الزجا زررا

خه ل الفرا :مردع سابل،

 .292

الزدن ررة

ثاني ا -إذا كان السال الذائع مشقهالا:
إذا كان

دعؾى القخزة مةعهقة بزال مؽ نؾا مسقؾل ،هةن االخةذرا

يكرؾن لزجكزرة الذرهح الةري يقرع

برردا رتيا مررؾطؽ الزرردعى عه ررو ،أو مجررل عزهررو ،أو مجررل ندررؾم االلة رزام .وإذا تعرردد الزرردعى عه ر يؼ هرري دعررؾى
القخزة وىؾ الفرض الغالم ،هةن الزجكزة الزحةذة مجه ا ىري مجكزرة الذرهح الةري يقرع بردا رتيا مكران إقامرة

أخ مؽ الدركام الزدعى عه يؼ أو مجل عزهو(.)1

السطمب الرابع
الخرهم في دعهى القدسة
نذ

الزاد ( )961مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي بقؾليا "إذا اخةهب الدركام هي اقةخام الزال

الدا ع ،هعهى مؽ يريد الحروج مؽ الد ؾا أن يكهب باقي الدركام بالجرؾر أمام قااي الذهح إلدرام
القخزة"
وهقا لهسص الخابل ،هةنو يجل لتل تريػ لؼ يذل إلى اتفاق مع باقي تركا و بد ن قخزة الزال

الدا ع ،أن يهث لهزجكزة الزحةذة طالبا مسيا قخزة الزال الدا ع ،ومؽ ثؼ هزؽ يرهع مؽ الدركام دعؾى
القخزة ي خ صفة الزدعى ومؽ تُرهع عه و الدعؾى ي خ صفة الزدعى عه و ،بسام عهى ذلػ سؾ

الزدعي بدعؾى القخزة والزدعى عه و ،وسؾ

نةساول ى ا الفرا بالدراسة مؽ خبلل الفرع ؽ اآلت ؽ:

نةساول

الفرع األول :الزدعي هي دعؾى القخزة.
الفرع الثاني :الزدعى عه و هي دعؾى القخزة.

الفرع األول
السدعي في دعهى القدسة
الزدعي هي دعؾى القخزة ىؾ الدريػ ال خ يرغم بالحروج مؽ حالة الد ؾا( ،)2والدريػ هي الد ؾا ىؾ

ال خ يزهػ هي الزال الدا ع بغض السغر عؽ مقدار نذ بو سؾام كان صغ ار أو كب ار( ،)3ويثؾز رهع الدعؾى
مؽ تريػ واحد أو أ تر أو مؽ دز ع الدركام عدا تريػ واحد هي حالة عدم مؾاهقةو عهى إدرام القخزة

))1

أنؾر طهبة :مردع سابل،

))3

راا عبد الجه ؼ عبد البارخ :مردع سابل،

))2

 .349دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

.199

.109
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.117

االتفاق ةد ألنو س كؾن مدعى عه و بدعؾى القخزة( ،)1ويثم أن يكؾن طالم إزالة الد ؾا مالتا ،هبل تُرهع

الدعؾى إال مؽ مالػ(.)2

و السخبة لؤلدسبي الزدةرخ لجذة تا عة ،يجل لو رهع دعؾى القخزةد ألنو يجل مجل الدريػ

الزةذر  ،وى ا ما قر

بو مجكزة السقض الزذرية ب ن "أثر تذر

الزالػ عهى الد ؾا هي حذة

تا عة ،أثره نفاذ الةذر هي حل تركا و وحهؾل الزةذر لو مجل الدريػ الزةذر " ،)3(.وإذا كان الزال
الدا ع عقا ار هجةى يذبح الزدةرخ تريكا عهى الد ؾا ومؽ ثؼ يجل لو رهع دعؾى القخزة ه دةرط أن يخثل
عقده( ،)4أما الزدةرخ لثزم مفرز مؽ الزال الدا ع هبل يجل لو أن يكؾن مدع ا بدعؾى القخزة ،إال إذا سثل
عقده ،ه جل مجل الدريػ البا ع ،ويجل لو بعد ذلػ رهع الدعؾى.
وال يجل لهزالػ تج

ترط واقب أن يرهع دعؾى القخزةد كؾنو ال يعةبر مالتا إال إذا تجقل الدرط

الؾاقب ،ومؽ ثؼ يكؾن لو صفة هي رهع الدعؾى ،خبلها لهزالػ تج
ؾنو مالتا دام الدرط الفاسخ لؼ يةجقل.

ترط هاسخ ههو الجل هي رهع الدعؾىد

وال يثبر الزدعي عسد رهع دعؾى القخزة عهى ذكر سبم رهع الدعؾىد كؾن أنو ال يثبر عهى البقام

هي الد ؾا ،هزا دام أنو رهع الدعؾى هي ه قريسة عهى ودؾد خبل

ب سو و ؽ الدركام هي الزال الدا ع.

الفرع الثاني
السدعى عميو في دعهى القدسة
تُرهع دعؾى القخزة عهى دز ع الدركام هي الزال الدا ع ( ،) 5وإذا تؼ اخةذام بعض الدركام هي

الدعؾى ،ولؼ يحةذؼ باقي الدركام ،يثؾز بعد ذلػ إدخال مؽ لؼ يدخل ه يا سؾام بةرادتيؼ ،أو باخةذاميؼ
مؽ باقي الدركام ،أو إدخاليؼ ب مر مؽ الزجكزة( .)6كزا ويثؾز اخةذام الزدةرخ لجذة تا عة هي دعؾى

))1

الزخةدار .دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،
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))2

اسةاسا

))3

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،3469س  58ق ،دهخة  ،1993/2/21مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg

عه ا مدني ،رقرؼ ،1981/73دهخرة  ،1981/9/15ول رد حهزري الجايرػ :مثزؾعرة محةرار مرؽ أحكرام مجكزرة االسرةاسا

مجكزة العدل العه ا ،الثزم التاني،1994 ،
))4
))5

.264

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل ،ىامش،3
اسةاسا

.825

عه ا مدني ،طعؽ رقؼ ،1981/56دهخة  ،1981/6/18ول د حهزي الجايػ :الثزم التاني ،مردع سابل،

العه را،

 .246كزا قر

مجكزة الةز ز األردن ة ب نو "إن دعؾى القخزة يثم أن تُقام عهى كاهة الدركام سؾام كان
ترزال مخرثهة باسررؼ مرؾرثيؼ" .تز ررز أردنري ،طعررؽ رقرؼ  ،1957/68دهخررة  .1957/1/1أ .أترر ره ررل هرارس وآخرررون :مردرع سررابل،

.15
)(6

أنررؾر طهبررة :مردررع سررابل،

األرض هي األصل مخثهة ب سزا يؼ أم أنيرا ال

 .349وتررسص الزرراد ( )1/82مررؽ قررانؾن أصررؾل الزجا زررا

الزدن ررة والةثاريررة "لهزجكزررة ولررؾ مررؽ تهقررام

نفخيا إخراج أخ مؽ الزدعى عه يؼ هي الدعؾى إذا لرؼ يكرؽ ىسراك مجرل إلدخالرو ،وليرا ولرؾ مرؽ تهقرام نفخريا أن تردخل هري الردعؾى مرؽ تررى
إدخالررو إلعيررار الجق قررة أو لزذررهجة العدالررة" ،.إال أنررو يدررةرط ه ر زؽ ي رراد إدخال رو أن يكررؾن مالتررا مخررثبل ،وى ر ا مررا قر ر
54

بررو مجكزررة

القخزةد ألنو يجل مجل الدريػ ،وال يعةبر البا ع مزتبل لو ،أما الزدةرخ لجذة مفرز هبل يثؾز اخةذامو إال
إذا سثل عقده.
ويةرتم عهى عدم اخةذام أخ مؽ الدركام أال يكؾن الجكؼ الذادر هي دعؾى القخزة حثة عه يؼ،

ومؽ ثؼ تتؾن عراة لهسقض ،ويجل ليؼ الةزخػ بعدم االحةثاج عه يؼ بالجكؼ الذادر ه يا ،وال يثؾز
لهدركام ال يؽ تؼ اخةذاميؼ هي دعؾى القخزة طهم الجكؼ بعدم قبؾليا بخبم عدم اخةذام بعض الدركامد

ألن البظبلن الزةرتم عهى عدم تزت ل بعض الدركام هي الدعؾى ىؾ بظبلن نخبي يةعهل بزذهجة الدريػ

ال خ لؼ يةؼ اخةذامو هي الدعؾى ،هبل يثؾز الةزخػ بو إال مؽ قبل الدريػ ال خ تؾاهر البظبلن لزذهجةو(.)1

السطمب الخامس
تدخل الدائشين في دعهى القدسة
نذ

الزاد ( )966مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو " -1لدا سي كل تريػ أن يعاراؾا هي

أن تةؼ القخزة ع سا ،أو يباا الزال بالززاد بغ ر تدخهيؼ ،وتؾدو الزعاراة إلى كل الدركام ،ويةرتم عه يؼ
إلزاميؼ ب ن يدخهؾا مؽ عارض مؽ الدا س ؽ هي دز ع اإلدراما  ،مةى كان

دعؾى القخزة ،وإال كان

غ ر ناه هي حقيؼ -2 .إذا تز

حقؾقيؼ ثابةة الةاريخ قبل رهع

القخزة هبل يثؾز لهدا س ؽ ال يؽ لؼ يةدخهؾا ه يا

أن يظعسؾا عه يا إال هي حالة الغش"
مؽ خبلل السص الخابل يةرح أن الزدرا أعظى لهدا س ؽ الجل هي الةدخل هي إدراما

دعؾى

القخزة ،وذلػ تفاديا لئلارار بيؼ مؽ قبل الدركام ،عؽ طريل الةؾاطؤ ه زا ب سيؼ.
وتةعدد صؾر الةؾاطؤ ب ؽ الدركام لئلارار بجقؾق الدا س ؽ مسيا :االتفاق ب ؽ الدريػ الزديؽ مع باقي

تركا و عهى إعظا و نذ م اا ل ،أو أن يكؾن نذ بو أمؾاال مسقؾلة يخيل إخفاؤىا ،أو مال ال يثؾز

الجثز عه و( ،)2وادعام الدركام ب ن تريكيؼ معخر ومديسا لزؾرثيؼ مؽ أدل خذؼ الديؽ الذؾرخ مؽ حذةو
السقض الفهخظ س ة ب نرو "إن ودرؾد حكرؼ نيرا ي و را

هري الردعؾى رقرؼ  1998/324بدايرة غرز ومؾارؾعيا الةسف ر الع سري براألرض لذرالح

الزرردعؾ /أ رررم أبررؾ ترررخ ال يكفرري ذلررػد ألن الزرردعؾ الز ر كؾر لررؼ يةقرردم لزجكزررة أول دردررة أو لهزجكزررة االسررةاساه ة ب ر خ طهررم يؤيررد طهباتررو

الظابؾ حةى يذح إدخالو هي دعرؾى إ ازلرة الدر ؾا كدررط قرانؾني

يكؽ الز كؾر مؽ الزالت ؽ الزخثه ؽ هي سثبل
بةدخالو هي الدعؾى ،ولؼ ُ
وأساسي إلزالة الد ؾا" .نقض مدني ههخظ سي ،دا ر غز  ،طعؽ رقرؼ  ،2006/280دهخرة  .2007/5/23ترعبان أحزرد الزبر ض :مثزؾعرة

محةررار مررؽ أحكررام مجكزررة الررسقض بغررز مةعهقررة بقرررايا األمرؾال غ ررر الزسقؾلررة ،دامعررة ههخررظ ؽ ،كه ررة القررانؾن والززارسررة القرررا ة ،الظبعررة

األولى ،2012 ،ههخظ ؽ ،غز ،
))1

.106

عبررد الجز ررد الد رؾار ي :مردررع سررابل،

 .247وى ر ا مررا قر ر

البظبلن الزةرترم عهرى عردم تزت رل بعرض الدرركام هري إدرراما

بررو مجكزررة الررسقض الزذ ررية ب نررو "درررى قرررام مجكزررة الررسقض ب ر ن

دعرؾى الفررز و الةثس رم ىرؾ بظربلن نخربى ال يجرل الةزخرػ برو إال لهدرريػ

ال خ لؼ يكؽ طرها ه يا" .نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،220س  22ق ،دهخة  .1955/11/24
)(2

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

 .471دمحم طو بد ر ،غسي طو حخؾن :مردع سابل،
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ثؼ إعادتو إل و بعد ذلػ ،أو أن يةذر الدريػ الزديؽ بجذة تا عة أو بثزم مفرز مؽ عقار مع ؽ ،ومؽ ثؼ
يةفل مع باقي الدركام عهى إيقاا الثزم مجل الةذر هي نذ م أحد الدركام لةفؾي

غرض الذفقة عهى

الزدةرخ( ،)1أو أن يعزد الدركام إلى أن يقع الثزم الزفرز الزرىؾن هي حذة تريػ آخر غ ر الدريػ الزديؽ

ه ةجؾل الرىؽ إلى مال آخر بدون رغبة مؽ الدا ؽ الزرتيؽ ،أو أن يةعزد الدركام إلى االتفاق ه زا ب سيؼ عهى

قذر الززايد عه يؼ هق دون دخؾل أخ تحص أدسبي(.)2
وسؾ

نةساول ى ا الزظهم بالدراسة مؽ خبلل الفروا اآلت ة:

الفرع األول :نظاق تدخل الدا س ؽ هي القخزة.
الفرع الثاني :مؾقب الدا س ؽ قبل القخزة.
الفرع الثالث :مؾقب الدا س ؽ بعد القخزة.

الفرع األول
نطاق تدخل الدائشين في القدسة
نذ

الزاد ( )1/966مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو " لدا سي كل تريػ أن يعاراؾا هي أن

تةؼ القخزة ع سا ،أو يباا الزال بالززاد بغ ر تدخهيؼ ،وتؾدو الزعاراة إلى كل الدركام ،ويةرتم عه يؼ
إلزاميؼ ب ن يدخهؾا مؽ عارض مؽ الدا س ؽ هي دز ع اإلدراما  ،مةى كان

دعؾى القخزة ،وإال كان

حقؾقيؼ ثابةة الةاريخ قبل رهع

غ ر ناه هي حقيؼ.

يتار هي ى ا الزقام تخاؤل حؾل نظاق تدخل الدا س ؽ هي القخزة ،وىل ىؾ قاصر عهى القخزة

القرا ة هق أم يزكؽ لهدا س ؽ الةدخل أيرا هي القخزة االتفاق ةا.

بةجه ل السص الخابل يةب ؽ أن الزدرا الفهخظ سي قد قذر تدخل الدا س ؽ عهى دعؾى القخزة ،أخ

القخزة القرا ة دون القخزة االتفاق ة ،وذلػ مؽ خبلل ما ورد هي س اق السص ح سزا قال" :مةى كان
حقؾقيؼ ثابةة الةاريخ قبل رهع دعؾى القخزة" هدعؾى القخزة تقةذر عهى القخزة القرا ة هق .

أما مؽ دانم الفقيام هقد اخةهفؾا هي اإلدابة عهى ى ا الةخاؤل ،وانقخزؾا إلى هريق ؽ-:

))1
))2

دمحم الزسثي :مردع سابل،

.348

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

 .158
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ذىم دانم مؽ الفقو( )1إلى القؾل :ب ن تدخل الدا س ؽ مقةذر عهى القخزة القرا ة وحثةيؼ هي ذلػ

أن السص حدد الدا س ؽ ال يؽ يثم إدخاليؼ هي الدعؾى بقؾلو( :مةى كان

حقؾقيؼ ثابةة الةاريخ قبل رهع

دعؾى القخزة) ،هي ه العبار تؾحي ب ن الزقذؾد بةدخل الدا س ؽ يكؾن هق هي القخزة القرا ةد ألن األخ ر
ىي الةي تتؾن عؽ طريل دعؾى.
وذىم دانم آخر

() 2

إلى القؾل:

أن تدخل الدا س ؽ يسظبل عهى كبل السؾع ؽ مؽ القخزة ،سؾام كان

قرا ة أم اتفاق ةد وذلك لدببين-:
األول -أنو ل س هي مبادئ الةفخ ر ما يزسع مؽ ق اس القخزة القرا ة عهى القخزة االتفاق ة ه زا يةعهل
بةدخال الدا س ؽ.
الثاني -أن نص الزاد ( )842مؽ القانؾن الزدني الزذرخ قد اسةقي مؽ نص الزاد ( )882مؽ القانؾن
الزدني الفرنخي ،واألخ ر يسظبل عهى القخزة القرا ة واالتفاق ة.
زا أنو ال مبرر لهةفرقة ب ؽ القخزة االتفاق ة والقرا ة هي ى ا الذددد ذلػ أن الدا ؽ يجةاج لةهػ

الجزاية هي القخزة االتفاق ة أ تر مزا يجةاديا هي القخزة القرا ة ،هاألخ ر تةؾاهر ه يا الجزاية عؽ طريل

القرام ،ه ةؼ إد ار يا عؽ طريل القرام وتجاط برزانا

مؽ ت نيا أن تقهل هر

الةؾاطؤ واحةزاال

الغش ،وإن كان مثاال لهةؾاطؤ ب ؽ الدركام مؽ أدل اإلارار بجقؾق دا س يؼ إال أنو ال يكؾن كزا هي القخزة
االتفاق ة.

ويؤيد الباح

ما ذىم إل و أصجام الرأخ التاني وذلػ ب ن يكؾن تدخل الدا س ؽ يدزل كبل السؾع ؽ مؽ

ويرى الباح

تعديل الفقر األولى مؽ نص الزاد ( )966مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي لجخؼ الحبل

القخزة ،ل ا

األسبام ،وحزاية لزذالح الدا س ؽ مؽ اإلارار بيؼ مؽ قبل الدركام.

حؾل نظاق تظب قيا ،لةدزل القخزة القرا ة والقخزة االتفاق ة ،ل ذبح السص كاآلتي( :لدا سي كل تريػ
االعةراض عهى القخزة راا ة كان
بالةدخل أمام الزجكزة إذا كان

))1

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

))2

رمران أبؾ الخعؾد :مردع سرابل،

قرا ة) وذلػ أسؾ بالزدرا األردني(.)3

 .159دمحم الزسثي :مردع سابل،

د .أحزد عبد الخبلم العظار :مردع سابل،
سابل،
)(3

ان

حر

أو قرا ة ،وذلػ بةن ار يبهن إلى دز ع الدركام إذا كان

.17

 .347دمحم عبرد الررحزؽ الررؾيسي :مردرع سرابل،

 .89عبرد الرر ازق الخرسيؾرخ :حرل الزهت رة ،مردرع سرابل،

 .204عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل ،ىامش ،1

راا ة ،أو

.142

473د

 .847درابر مجثرؾم عهري :مردرع

نررص عهررى ذلررػ هرري الزرراد ( )1/1045مررؽ القررانؾن الزرردني األردنرري بقؾليررا" :لرردا سي كررل ترريػ االعة رراض عهررى القخررزة راررا ة

أو قرا ة ،وذلػ بةن ار يبهن إلى دز ع الدركام إذا كان

راا ة ،أو بالةدخل أمام الزجكزة إذا كان
57

قرا ة"

الفرع الثاني
مهقف الدائشين قبل إتسام القدسة
ذكرنا أن الزدرا قذد حزاية الدا س ؽ مؽ ورام السص عهى تدخهيؼ هي إدراما

مؾقب الدا س ؽ قبل القخزة نفرق ب ؽ هاة ؽ مؽ الدا س ؽ-:

الدعؾى ،ولةؾا ح

الفئة األولى -الدائشهن العاديهن ،وأصحاب الحقهق ثابتة التاريخ بعد رفع دعهى القدسة ،أو بعد االتفاق
عمى إجراءاتيا:
نذ

الزاد ( )966مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو " -1لدا سي كل تريػ أن يعاراؾا هي

أن تةؼ القخزة ع سا ،أو يباا الزال بالززاد بغ ر تدخهيؼ ،وتؾدو الزعاراة إلى كل الدركام "......يةرح مؽ
خبلل السص ،أنو إذا كان لهدريػ هي الزال الدا ع أخ دا ؽ ،وكان الدريػ يرغم هي قخزة ى ا الزال ،ه جل

لهدا ؽ أن يعارض ب ن تةؼ القخزة بغ ر تدخهو ،سؾام كان

القخزة ع س ة أو بظريل الةذف ة.

ولؼ يدةرط القانؾن تكبل خاصا هي الزعاراة( ،)1وقد اقةرحسا أن يكؾن عهى تكل إن ار أسؾ بالزدرا

األردني ،ه ثؾز أن تتؾن الزعاراة كةابة بزؾدم إعبلن قرا ي عهى يد مجرر ،أو بكةام مخثل
مذجؾم بعهؼ الؾصؾل ،أو غ ر مخثل ،يؾدو إلى كل الدركام ،كزا يثؾز أن تتؾن الزعاراة تفاىة وهي
ى ه الجالة يةجزل الدا ؽ عمم اإلثبا

هي تؾد و الزعاراة لهدركام(.)2

ووهقا لهسص الخابل ،هةنو يدةرط أن تؾدو الزعاراة لثز ع الدركام ،هةذا تؼ تؾد و الزعاراة لبعض

الدركام ،ولؼ تؾدو لهبعض اآلخر ،هبل يكؾن ليا أثر بالسخبة إلى الدركام ال يؽ لؼ تؾدو إل يؼد ألن القخزة
وحد واحد ال تةث أز(.)3
وتعةبر معاراة كاه ة هي القخزة أن يجذل الدا ؽ مؽ مديسو أو مؽ أخ تريػ عهى وعد مكةؾم بعدم

إدرام القخزة بدون تدخهو ،بدرط أن يةؼ إعبلن ى ا الؾعد لثز ع الدركام ،أما مثرد عهؼ الدركام بدا ؽ
تريكيؼ،هبل يكفي العةباره معاراة .وإذا تعيد الزديسؾن الدركام هي عقد الزديؾن ة بدعؾ الدا ؽ لهةدخل هي

))1

الزدرررا الفهخررظ سي والزدرررا الزذرررخ لررؼ يدررةرطا ترركبل خاصررا هرري الزعاراررة ،خبلهررا لهزدرررا األردنرري ح ر

( )1/1045وذلررػ مررؽ خرربلل إن ر ار يؾدررو لثز ررع الدررركام إذا كان ر
قرا ة.

))2
))3

دمحم الزسثي :مردع سابل،

 .350

نررص ص رراحة هرري الزرراد

القخررزة راررا ة أو بالةرردخل مباتررر أمررام الزجكزررة إذا كان ر

عبد الرزاق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل ،ىامش،2
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القخررزة

القخزة قام ى ا الةعيد مقام الزعاراة بالسخبة لثز ع الدركام( .)1وكؾن أن الزعاراة مؽ األعزال الةجفغ ة،
هةنو يكفي أن يةؾاهر هي الدا ؽ أىه ة اإلدار(.)2
ولؼ يجدد القانؾن م عادا مجددا لزعاراة الدا ؽ هي إدرام القخزة ،بسام عه و يثؾز أن تتؾن الزعاراة

بزثرد عهؼ الدا ؽ ب ن لهزديؽ حذة هي الزال الدا ع ،ويبقى ى ا الجل قا زا إلى ح ؽ إصدار الزجكزة حكزا

هي دعؾى القخزة ،سؾام بةعظام كل تريػ نذ بو الزفرز هي حالة القخزة الع س ة ،أو بةقخ ؼ ثزؽ الزال
الدا ع إذا تؼ ب عو بالززاد العهسي هي حالة قخزة الةذف ة(.)3

ويكؾن لهدا ؽ بعد رهع دعؾى القخزة أن يةدخل هي الدعؾى مسرزا إلى مديسو ،وهقا لهقؾاعد العامة هي

قانؾن أصؾل الزجا زا

الزدن ة والةثارية( ،)4ويكؾن الةدخل هي دعؾى القخزة عهى نفقة الدا س ؽ(.)5

ويةرتم عهى تؾد و الزعاراة مؽ قبل الدا س ؽ إلى دز ع الدركام ،أو تدخل الدا ؽ هي دعؾى القخزة

أن يذبح طرها ه يا مس معاراةو أو مس تدخهو ،ومؽ ثؼ هبل يثؾز اتحاذ أخ إدرام إال هي مؾاديةو ،هبل
يثؾز تع ؽ خب ر لةتؾيؽ الجذص ،وال يثؾز ب ع الزال الدا ع بالززاد العهسي ،وال الفذل هي الزسازعا
الزةعهقة بةدراما

مؾادية الدا ؽ(.)6

القخزة ،وال يثؾز تثس م حذص الدركام الزفرز  ،وال إدرام القخزة بظريل القرعة إال هي

ولتؽ ال يجل لهدا ؽ الزعارض تؾد و إدراما

القخزة وهل مذهجةو ،متال ذلػ :أن يظهم ب ن

يحةص مديسو بكامل حذةو ع سا ،أو يظهم ب ع الزال الدا ع بالززاد العهسي بالرغؼ مؽ أنو يزكؽ قخزةو ع سا،
القخزة وهقا لهقانؾن ،لةبلهي حدوث الةؾاطؤ ب ؽ الدريػ الزديؽ و اقي

هتل ما لو أن يظهم س ر إدراما

تركا و ،متال ذلػ :أن يظهم أن تتؾن الجذص مةخاوية هي ق زةيا ،أو أن ُيعظى كل تريػ نذ بو بظريل
االقةراا ال بظريل الةثس م(.)7

))1
))2
))3
))4

أحزد عبد الخبلم العظار :مردع سابل،

.17

الرزق احزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
عبد ا
دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،
و ي ا الحذؾ
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تسص الزاد ( )2/96مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا

الزدن ة والةثاريرة الفهخرظ سي عهرى أنرو "يثرؾز لزرؽ لرو مذرهجة هري

دعؾى قا زة ب ؽ طره ؽ أن يظهم تدخهو ه يا بؾصفو طرها ثالتا مسررزاُ أو محاصرزا هرةن اقةسعر
وتسص الزاد ( )1/100مؽ ذا القرانؾن عهرى أنرو "تقردم الظهبرا الزدرار إل يرا هري الزرؾاد الخرابقة إلرى الزجكزرة الزحةذرة وهقرا لئلدرراما

الزقرر إلقامة الدعؾى ،وهي كل األحؾال ال تقبل الظهبا

))5

تؾه ل حخؽ هرج :مردع سابل،

))7

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابقؽ

))6

.231

الزجكزرة بذرجة طهبرو تقررر قبؾلرو" .كزرا

الزدار إل يا بعد إقفال بام الزراهعة".

عبد الرزاق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

.849

 .477دمحم عزمي البكرخ مردع سابل،
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الفئة الثانية :الدائشهن أصحاب الحقهق ثابتة التاريخ قبل رفع دعهى القدسة:
وهقا لسص الزاد ( )1/966مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي " ....ويةرتم عه يؼ إلزاميؼ ب ن يدخهؾا مؽ

حقؾقيؼ ثابةة الةاريخ قبل رهع دعؾى القخزة "...هةنو

عارض مؽ الدا س ؽ هي دز ع اإلدراما  ،مةى كان

يةؾدم عهى الدركام إدخال ىؤالم الدا س ؽ هي دعؾى القخزة ،دون الجادة إلى أن يؾدو ىؤالم الزعاراة إلى

الدركام(.)1

بسام عهى ذلػ هةنو يثم عهى الدركام إدخال كل دا ؽ مزؽ لو حل ثاب

الةاريخ ىي -1:أن يذدق عهى الخسد العرهي مؽ قبل كاتم العدل -2 ،أن يتب

الةاريخ ،وحاال

ثبؾ

مرزؾن الخسد هي ورقة

أخرى ثابةة الةاريخ رسز ا -3 ،أن يؤتر عه و قاض أو مؾعب عام محةص -4 ،وها أحد مزؽ ليؼ عهى

الخسد أثر معةر

بو مؽ خ أو إمرام أو بذزة أو مؽ يؾم أن يذبح مخةج بل عهى أحد مؽ ىؤالم أن

يكةم أو يبذؼ لعهة هي دخزو -5 ،وقؾا حادث يكؾن قاطعا هي أن الؾرقة قد صدر قبل وقؾعو(.)2

و الزقارنرة مررع القرانؾن الزرردني الزذرررخ هةنرو نررص عهررى إدخرال الرردا س ؽ أصررجام الجقرؾق الزق ررد هقر ،

نص هي الزاد ( )1/843عهى أنو "لدا سي كل تريػ أن يعاراؾا هي أن تةؼ القخرزة ع سرا ،أو أن يبراا

ح

الزال بالززاد بغ ر تدخهيؼ ،وتؾدو الزعارارة إلرى كرل الدرركام ،ويةرترم عه يرا إلرزاميؼ أن يردخهؾا مرؽ عرارض

مررؽ الرردا س ؽ هرري دز ررع اإلد رراما  ،وإال كان ر

الدا س ؽ الزق د حقؾقيؼ قبل رهع دعؾى

القخررزة غ ررر ناه ر هرري حقيررؼ  ،ويثررم عهررى كررل حررال إدخررال

ووهقا لهسص الخابل يقذد بالدا س ؽ أصجام الجقؾق الزق د ىؼ أصجام الجقؾق الع س ة الةبع ة
الزقرر عهى حذة مديسيؼ الدريػ هي الزال الدا ع ،كالدا ؽ الزرتيؽ سؾام كان الرىؽ رسز ا أو ح ازيا،

وصاحم حل االمة از وصاحم حل االخةذا

( ،)3سؾام كان حل الدا ؽ واقعا عهى أمؾال الزديؽ نفخو،

أو عهى الزال الدا ع ال خ يراد قخزةو( ،)4ويؤخ عهى ى ا القؾل :أن الدا ؽ الزرتيؽ رىسا ح ازيا وصاحم حل
ل خؾا مؽ أصجام الجقؾق الزق د .

حل االمة از واالخةذا

ويخةؾخ أن يكؾن حل الدا ؽ معهقا عهى ترط أو مراها إلى أدل ،لتؽ ال يعةبر مدعي االسةجقاق مؽ

دزاعة الدا س ؽ وال مذهجة لو مؽ الةدخل هي دعؾى القخزة ،هةذا ثب

اسةجقاقو ،يكؾن الثزام ىؾ عدم نفاذ

القخزة هي حقو(.)5
))1

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،

الغر اوخ :الؾد ز هي ترح قانؾن الب سا

))2

عبد

))3

أحزد تؾقي عبد الرحزؽ ،مردع سابل،

خه ل الفرا ،يؾسب عبد

الظبعة األولى،2015 ،
))4
))5

.143

 76وما بعدىا .وى ا ما نذ

أحزد عبد الخبلم العظار :مردع سابل،

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

.158

.110

هي الزؾاد الزدن ة والةثاريرة ،مكةبرة ومظبعرة الظالرم ،غرز ،

عه و الزاد ( )18مؽ قانؾن الب سا

.16

61

الفهخظ سي.

ويرى البعض و جل أنو يزكؽ ق اس حالة الزةذر إل و بثزم مفرز مؽ الزال الدا ع وقام بةخث ل

الب ع قبل رهع دعؾى القخزة ،عهى حالة الدا ؽ صاحم الجل ثاب

إدخالو هي دعؾى القخزة(.)1

الةاريخ ومؽ ثؼ يةؾدم عهى الدركام

واقةذار السص عهى ودؾم إدخال الدا س ؽ أصجام الجقؾق ثابةة الةاريخ قبل رهع دعؾى القخزة

مردعو سيؾلة معرهة ىؤالم الدا س ؽ عسد رهع الدعؾى ،ولةفادخ إدراما

البظبلن هي حالة عدم تدخهيؼ ،أما

بالسخبة لهدا س ؽ أصجام الجقؾق ثابةة الةاريخ بعد رهع الدعؾى ،ه عظاىؼ القانؾن حل الةدخل هي الدعؾى

وهقا لهقؾاعد العامة(.)2

ويةرتم عهى إدخال الدا س ؽ أصجام الجقؾق ثابةة الةاريخ ،أو تدخهيؼ مؽ تهقام أنفخيؼ أن يذبجؾا

طرها هي إدراما

دعؾى القخزة مس إدخاليؼ أو تدخهيؼ ،ومؽ ثؼ ال يثؾز أن يةؼ اتحاذ أخ إدرام إال هي

مؾاديةيؼ.
وحخسا هعل مدرعسا عسدما أودم عهى الدركام إدخال الدا س ؽ أصجام الجقؾق ثابةة الةاريخد ألن

أصجام الجقؾق ثابةة الةاريخ أوسع وأتزل مؽ أصجام الجقؾق الزق د .

الفرع الثالث
مهقف الدائشين بعد إتسام القدسة
يحةهب مؾقب الدا س ؽ بعد إتزام القخزة باخةبل

هررروض .1 ،أن يةرردخل الرردا ؽ هعرربل هرري إد رراما
يةدخل هي اإلدراما

مؾاقفيؼ قبل إتزام القخزة ،وهي ذلػ نتؾن أمام ثبلثرة

القخررزة س رؾام مررؽ تهق رام نفخررو أو مررؽ قبررل الدررركام .2 ،أال

بالرغؼ مؽ معاراةو أو أن لو حل مق د قبل رهع الدعؾى .3 ،أال يةدخل هي اإلدرراما

بالرغؼ مؽ دعؾتو لهةدخل أو ألنو لؼ يعارض ،وسؾ

نةساول ى ا الفروض تباعا.

أوالا -تدخل الدائن فعالا في إجراءات القدسة:
إذا كرران الرردا ؽ قررد ترردخل هعرربل هرري إدرراما

القخررزة ،سرؾام كرران ىر ا الةرردخل نة ثررة معارارةو لهدررركام

ه دخهررو الدررركام هرري ى ر ه اإلد رراما  ،أو كرران الةرردخل برردعؾ مررؽ الدررركامد كؾنررو مررؽ أصررجام الجقررؾق ثابةررة

الةرراريخ قبررل رهررع الرردعؾى ،أو ترردخل مررؽ تهقررام نفخررو برردون دعررؾ مررؽ الدررركام ،هفرري ى ر ا الفرررض ال يكررؾن قررد
أُعظي الفرصة التامهرة لزراقبرة إدرراما

))1

رمران أبؾ الخعؾد :مردع سابل،

الرحزؽ :مردع سابل،
))2

 .110

دمحم الزسثي :مردع سابل،

القخرزة ،ومسرع الدرركام مرؽ الةؾاطرؤ عه رو ،ه كرؾن الجكرؼ الذرادر هري

الرزق أحزد الخرسيؾرخ :حرل الزهت رة ،مردرع سرابل،
 .89عبد ا

 .353مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل،
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 .849أحزرد ترؾقي دمحم عبرد

الرردعؾى حثررة عه ررو ،وال يجررل لررو االعةرراض عه يررا ،كزررا ال يثررؾز لررو الظعررؽ هرري القخررزة بالرردعؾى البؾل ذر ة

(دعؾى عدم نفاذ الةذرها )د ألن تدخهو هي دعؾى القخزة حل مجل ى ه الدعؾى(.)1

ثاني ا -عدم إدخال الدائن في إجراءات القدسة بالرغم من معارضتو ،أو بالرغم من أن لو حق ا ثاب التاريخ:
نذر ر

الز رراد ( )1/966م ررؽ الق ررانؾن الز رردني الفهخ ررظ سي عه ررى أن ررو " ...وتؾد ررو الزعارا ررة إل ررى ك ررل

الدركام ،ويةرتم عه يؼ إلزاميؼ ب ن يدخهؾا مؽ عارض مؽ الدا س ؽ هي دز ع اإلدراما  ،مةرى كانر

ثابةة الةاريخ قبل رهع دعؾى القخزة  ،وإال كان

حقرؾقيؼ

غ ر ناه هي حقيؼ".

يةبر ؽ مررؽ الررسص الخررابل ب نررو إذا ودررو الرردا س ؽ معاراررةيؼ لهدررركام هرري إدرررام القخررزة ،وكرران ليررؼ حقررا

الةاريخ قبل رهع دعؾى القخزة ،ه ثم عهى الدركام إدخاليؼ ه يا ،وإذا لؼ يقرؼ الدرركام بةدخرال الردا س ؽ

ثاب

الزعارا ؽ أو إدخال أصرجام الجقرؾق ثابةرة الةراريخ ،يكؾنرؾا بر لػ قرد خرالفؾا القرانؾن ،ويكرؾن الثرزام الزةرترم
عهى محالفة الدركام لهسص ىؾ عدم نفاذ القخزة هي حل الدا س ؽ(.)2
وال يدررةرط لةظب ررل الثرزام الخررابل ق ررام الرردا س ؽ إثبررا

حذررؾل الةؾاطررؤ بر ؽ الدررركام ،هالقررانؾن اهةرررض

ىر ا الةؾاطرؤ بزثرررد عردم ق ررام الدرركام برردعؾ الردا س ؽ لهةردخل هرري القخرزة ،وىر ه قريسرة قانؾن ررة قاطعرة ال تقبررل

إثبا

عاد

العكس مؽ الدركام( .)3ولتؽ يدةرط عهى الدا ؽ لةتؾن القخزة غ ر ناه هري حقرو إثبرا

أن القخرزة قرد

بالررر عه و ،وإال ههؽ يكؾن لو مذهجة هي الةزخػ بعدم نفاذ القخرزة هري مؾاديةرو( .)4ويكفري إلثبرا

وقؾا الررر أن يقؾم الدا ؽ بةثبا
أو أن القخزة دعه

أن القخزة لؼ تؾقع هي نذ م الدريػ سؾى أمؾاال مسقؾلة يخيل إخفاؤىرا،

نذ م الدريػ أقل مؽ نذ بو الجق قي ،إما إذا تؼ ب ع الزال الدرا ع برالززاد العهسري ،وترؼ

تقخ ؼ ثزسو ب ؽ الدركام هبل يعةبر الررر واقع عهى الدا ؽ ،ما لؼ يتب

مؽ التزؽ الجق قي(.)5

أن الزال الدا ع قد تؼ ب عو بتزؽ أقل

))1

الرزق أحزد الخسيؾرخ :حرل الزهت رة ،مردرع سرابل،
عبد ا

))2

حخررام الررديؽ مجزررؾد الرردن :الررؾد ز هرري ترررح القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي ،الجقررؾق الع س ررة األصرره ة والةبع ررة ،مكةبررة ن خرران ،غررز  ،الظبعررة

دمحم عبد الرحزؽ :مردع سابل،
األولى،2016 ،

 .110دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

 .81تؾه ل حخؽ هررج :مردرع سرابل،

اإليراح ة لزدروا القانؾن الزدني الفهخظ سي ،مردع سابل،
))3

أحزد عبد الخبلم العظار :مردع سابل،

))5

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

))4

 .851عبرد الساصرر تؾه رل العظرار :مردرع سرابل

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

 .19

.482

.481

 .231سرع د سرعد عبرد الخربلم :مردرع سرابل،
 1053و .1054

.852
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 .143أحزرد ترؾقي

 199و  .200الزر كر

ويةرتم عهى عدم نفاذ القخزة هي حرل الردا س ؽ عرؾد الزرال مجرل القخرزة إلرى حالرة الدر ؾا الةري كانر

قبل القخزة ،ومؽ ثؼ يجل ألخ مؽ الدركام طهم قخزةو مؽ دديد حةى تتؾن القخزة ناه هي حل الدا س ؽ،
زا يجل ألخ مؽ الدا س ؽ طهم القخزة عؽ طريل الدعؾى غ ر الزباتر (.)1
ويرى البعض( )2ب ن عدم إدخال الدا س ؽ هي إدراما

القخزة يك ب عهى أنو خظ تقذ رخ ،يرتم عهى

عاتل الدركام مخؤول ة تقذ رية ،ومؽ ثؼ هههدا ؽ أن يظالم الدركام مةرامس ؽ بالةعؾيض عؽ الررر ال خ

أصابو إذا تؾاهر أركان الزخؤول ة الةقذر رية ،ويكرؾن لهدرركام لةفرادخ الردرؾا عهر يؼ بير ه الردعؾى أن يقؾمرؾا

بالؾهام لهزديؽ بجقو ،ومؽ ثؼ ليؼ الردؾا عهى الدريػ الزديؽ.

ثالثا -عدم تدخل الدائن في إجراءات القدسة بالرغم من دعهتو من الذركاء ،أو ألنو لم يعارض:
يةذؾر ى ا الفرض ب ن كان لهدا ؽ حقا ثاب

الةاريخ ،أو أنو عارض هي إدراما

مررؽ الدررركام إلررى الةرردخل ه يررا ولتسررو لررؼ يةرردخل ه يررا ،هقررد أعظر

الزدني الفهخظ سي الجكؼ هي ى ا الفرض بقؾليرا "إذا تزر
يظعسؾا عه يا إال هي حالة الغش".

القخرزة ،وترؼ دعؾترو

الفقررر التان ررة مررؽ الزرراد ( )966مررؽ القررانؾن

القخرزة هربل يثرؾز لهردا س ؽ الر خ لرؼ يةردخهؾا ه يرا أن

ه ةب ر ؽ مررؽ ى ر ه الفقررر أن القخررزة تتررؾن ناه ر هرري مؾاديررة الرردا ؽ ،هرربل يخررةف د مررؽ الث رزام ال ر خ يقرررره

القانؾن ،ه كؾن قد قذر هي حل نفخو ،هزؽ الزعهؾم أن مؽ قذر هي حل نفخو ال يخرةف د مرؽ خظارو أو مرؽ

تقذ ره ،و الةالي هه س لو أن يظعؽ ه يا إال هي حالة الغرش عرؽ طريرل الردعؾى البؾل ذر ة (دعرؾى عردم نفراذ

الةذرها )(.)3

وتظب ل ى ا األثر يةظهم الردؾا لهقؾاعد العامة الةري تةعهرل بجزايرة الردا ؽ مرؽ تذررها

بجقؾقررو ،ه دررةرط لقبررؾل دعررؾى عرردم نفرراذ القخررزة الةرري تز ر
تروط قبؾليا ،الزةزتهة هي إعخار الدريػ الزديؽ ،واثبرا

تركا و مؽ أدل اإلارار بجقؾقو(.)4

)(1

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

))2

))3

سع د سعد عبد الخربلم :مردرع سرابل،

مردع سابل،

))4

حذرؾل الغرش والةؾاطرؤ بر ؽ الدرريػ الزرديؽ و راقي

 ،371مدار لو لردى دمحم عزمري البكررخ :مردرع سرابل،

 .482عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

.81

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

الزدني الفهخظ سي ،مردع سابل،

.1054

.852

 .200درابر مجثرؾم عهري :مردرع سرابل،

 .175رمر ران أبررؾ الخررعؾد :مردررع سررابل،

سابل،

هرري حررل الرردا ؽ ال ر خ لررؼ يةرردخل ه يررا ،أن تة رؾاهر

 .167أحزد عبد الخبلم العظار :مردع سابل،

أحزد سبلمة :مردع سابل،

.20

 167و  .168دمحم عبرد الررحزؽ الررؾيسي:

 .205مذرظفى دمحم الثزرال :مردرع سرابل،

 .90إيزرران عررؾني عبررد اليررادخ :مردررع س رابل،

 .483دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،
63

مديسرو الررار

 .161حخررام الررديؽ الرردن :مردررع

 .168الز ك ار اإليراح ة لزدروا القرانؾن

زا يكؾن لهردا ؽ الظعرؽ برالجكؼ السيرا ي الذرادر هري دعرؾى القخرزة عرؽ طريرل اعةرراض الغ رر اسرةسادا

لسص الزاد ( )244مؽ قانؾن أصؾل الزجا زا

الزدن ة والةثارية الفهخظ سي الةي تسص عهرى أنرو " -1لترل

تحص لرؼ يكرؽ خذرزا وال مزرتبل وال مةردخبل هري دعرؾى صردر ه يرا حكرؼ يعةبرر حثرة عه رو أن يعةررض عهرى
ى ا الجكؼ اعةراض الغ ر ،ويخةتسى مؽ ذلػ أحكام مجكزة الرسقض -2 .يجرل لهردا س ؽ والزرديس ؽ الزةررامس ؽ

أو بررالةزام غ ررر قابررل لهةثز ررة أن يعةرارؾا عهررى الجكررؼ الذررادر عهررى دا ررؽ أو مررديؽ آخررر إذا كرران مبس ررا عهررى
غش أو ح هة تزس حقؾقيؼ بدرط إثبا

))1

وهي قانؾن الزراهعا

الغش أو الج هة"(.)1

الزذرخ يخزى ى ا الظعؽ الةزاس إعاد السغر ،وقد ورد ى ا الظعؽ هي الزاد ( )2/241مسو ح

نذ

عهرى

أنو "لهحذؾم أن يهةزخؾا إعاد السغر هي األحكام الذادر بذفة انةيا ة هي األحؾال اآلت ة :لزؽ يعةبرر الجكرؼ الذرادر هري الردعؾى حثرة

عه و ،ولؼ يكؽ قد أدخل أو تدخل ه يا بدرط إثبا

غش مؽ كان يزتهو أو تؾاطؤه أو إىزالو الثخ ؼ" .
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الفرل الثاني
اآلثار الجهىرية السترتبة عمى القدسة القزائية
يةرتررم عهررى قخررزة الزررال الدررا ع سرؾام كانر

اتفاق ررة أم قرررا ة ،وسرؾام كانر

مثزؾعررة مررؽ اآلثررار ،مسيررا آثررار دؾىريررة كررةهراز الزررال الدررا ع ،بج ر

ع س ررة أم قخررزة تذررف ة،

يحررةص كررل ت رريػ بزهت ررة دررزم مفرررز

يعادل حذرةو قبرل القخرزة ،وارزان الزةقاسرز ؽ بعرريؼ لربعض لزرا قرد يقرع ألحردىؼ مرؽ تعررض أو اسرةجقاق
ألخ سبم سرابل عهرى القخرزة ،و عرض اآلثرار التانؾيرة كرالةزام الزةقاسرؼ بردهع الزعردل إذا كانر

تز

القخرزة الع س رة

بزعدل ،أخ إذا حذل عهرى نذر م از رد عرؽ حذرةو هري الزرال الدرا ع ،والةرزام ال ارسري عه رو الزرزاد بردهع

التزؽ ال خ رسا بو الززاد ،وأيرا امة از الزةقاسؼ ه كؾن لهدركام ت م سا لجل كل مسيؼ هي الردؾا عهى اآلخرر
بخبم القخزة ،هي اسة فام ما تقرر ليؼ ه يا مؽ معدل.
وسؾ

يقةذر حديتسا هي ى ا الفذل عهى اآلثار الثؾىرية لهقخزة ،أما اآلثار التانؾية هةحرع لهقؾاعرد

العامة ،و سام عهى ذلػ سؾ

نةساول ى ا الفذل بالدراسة مؽ خبلل الزبجت ؽ اآلت ؽ-:

السبحث األول :إهراز الزال الدا ع.
السبحث الثاني :الرزان الزبسي عهى القخزة.
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السبحث األول
إفراز السال الذائع

يعةبررر إه رراز الزررال الدررا ع مررؽ اآلثررار الثؾىريررة اليامررة الةرري تةرتررم عهررى القخررزة ،و سررام عه ررو سررؾ

نةجدث عؽ الزقذؾد بةهراز الزال الدا ع وما يةرتم عه و مؽ آثار ،وذلػ مؽ خبلل الزظهب ؽ اآلت ؽ-:
السطمب األول :الزقذؾد بةهراز الزال الدا ع.

السطمب الثاني :اآلثار الزةرتبة عهى إهراز الزال الدا ع.

السطمب األول
السقرهد بإفراز السال الذائع

يعةبر إهراز الزال الدا ع مؽ اآلثرار الثؾىريرة الزةرتبرة عهرى القخرزة ،وىرؾ الر خ ييرد
واإلهراز يعسي اخةذا

إل رو الزةقاسرز ؽ

كل تريػ بزهت ة حذة مفرز مؽ الزال الدا ع تعرادل حذرةو الدرا عة قبرل القخرزة،

بزعسى أن يذبح مالتا ليا(.)1

أثر كاشف ا عن السمكية أم ناقالا ليا؟.
وىشا يثار تداؤل حهل أثر اإلفراز ،فيل لو ا
لقد اخةهف القؾان ؽ هي اإلدابة عهى ى ا الةخاؤل وسايرىا الفقو هري ذلرػ ،حرؾل طب عرة اإلهرراز وىرل لرو

أثر كاترفا عرؽ الزهت رة أم نراقبل ليراا ،وسرؾ
ا

نعررض لير ا االخرةبل

هري كرل مرؽ القرانؾن الرومراني والقرانؾني

الفرنخي ومثهة األحكام العدل ة والقانؾن الزدني الفهخظ سي وآلرام الفقو والقرام بي ا الحذؾ

أوال -مهقف القانهن الروماني:

-:

رران القررانؾن الرومرراني يعةبررر أن القخررزة ناقهررة لهزهت ررةد باعةبررار أن دز ررع الدررركام خرربلل هةررر الد ر ؾا

يزهتؾن كل ذر مؽ ذ ار الزال الدا ع ،ومؽ ثؼ ه كرؾن لترل واحرد مرسيؼ حذرة هري كرل ذر  ،هرةذا تزر

القخرزة

يذبح كل واحد مسيؼ ىؾ الزالػ الؾح د لهثزم الزفرز ال خ اخرةص برو ،ولر س لآلخرريؽ بعرد ذلرػ أخ حرل هري

ى ا الثزم(.)2

مقايرررة ب ر ؽ الجذررص الدررا عة الةرري آل ر

لتررل ت رريػ ،ح ر

يةسررازل كررل

وذلررػ ُيعسرري أنررو قررد حذرره
تريػ لباقي الدركام عؽ حذةو هي أنذبا يؼ ،ويةهقى هي مقابل ذلػ ما ليؼ مؽ حذص هي السذر م الر خ

اخررةص بررو( ،)3و ر لػ يةجقررل اإله رراز كسة ثررة لعزه ررة الزبادلررة أو الزقايرررة ،وكررؾن أن الزبادلررة ناقهررة لهزهت ررة،
هةعةبر القخزة هري ىر ه الجالرة ناقهرة لهزهت رةد كرؾن الزبادلرة كانر

بخرببيا ،ووهقرا لهقرانؾن الرومراني ،هرةن األخر

بفتر األثر الساقل يةرتم عه و اعةبار كل مةقاسؼ خهفا خاصا لهزةقاسؼ اآلخر ،ومؽ ثؼ يسةقل السذ م ال خ آل

))1
))2

الزخةدار .دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

عبد الزسعؼ هرج الذد  :الجقؾق الع س ة األصه ة ،دراسة هي القانؾن الهبساني والقانؾن الزذرخ ،دار السيررة العر رة ،القراىر ،

و.223
))3

.175

مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل،
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إل ررو مررتقبل بررالجقؾق الع س ررة الةرري رتبيررا الزةقاسررزؾن عه ررو خرربلل هةررر الد ر ؾا ،متررل :حررل االنةفرراا واالرتفرراق
والرىؽ(.)1

ثانيا -مهقف القانهن الفرندي:
لقد ت ثر القرانؾن الفرنخري القرديؼ برالةت ب الر خ أخر برو القرانؾن الرومراني ه زرا يةعهرل بر ثر القخرزة ،هقرد

أثر ناقبل لهزهت ة ،و قي ى ا الة ث ر سا دا حةى القرن الرابع عدر ،إال أن هتر األثر التاتب
اعةبر أن لهقخزة ا
بدأ

بالغيؾر ،ح ؽ بدأ

السةا ج الخهب ة نة ثة لؤلخ باألثر الساقل لهقخزة ،تجديدا هي نظاق القانؾن الزردني

والزررالي ،هقررد كتررر االلةثررام لهرررىؽ العقررارخ بدرركل كب ررر ،ومررا ترتررم عهررى األخر برراألثر الساقررل لهقخررزة مررؽ نفرراذ
الرىؽ هي حل الدريػ الزةقاسؼ إذا وقع هي الثزم الزفرز ال خ آل إل و(.)2

زا عير خظؾر ما يؤدخ إل و ى ا الةذؾير مؽ نةرا ج تةزترل هري إخرراا القخرزة لهرر ار م والرسرؾم

الزفرواررة عهررى نقررل الزهت ررة ،إارراهة لهر ر ار م والرسررؾم الةرري يكررؾن الدررركام قررد دهعؾىررا وق ر
خبلل هةر الد ؾا(.)3

وأمررام ىر ه السةررا ج الخررهب ة اتثررو الفقررو إلررى عكررس ذلرػ ،ح ر

عيررر ذلررػ هرري كةابررا

انةقررال الزهت ررة

بؾت ررو .ه قررؾل" :ال

تعةبررر القخررزة سررسد تزه ررػ ،وإنزررا ىرري هجخررم تذررر مجرردد لؤلتر ام ،الةرري ال يةهقاىررا الرؾارث ،هتررل واحررد مررؽ

الؾرثة ال يرث سؾى دزم ،وى ا الثزم يةع ؽ بالقخزة" ،ويقؾل" :و زقةرى األثر الردعري لهقخرزة يعةبرر الرؾارث
هري نذر بو ،ويعةبرر أنرو لرؼ يةهرل تر اا مرؽ الؾرثرة اآلخرريؽ

خهفا عاما لهزؾرث ه زا يةعهل باألت ام الةري وقعر

بظريررل القخررزة"( ،)4و زقةرررى ذلررػ أخر القررانؾن الفرنخرري برراألثر الردعرري لهقخررزة إلررى دانررم األثررر الساقررل ليررا،
تجق قا لؤلثر العزهي ال خ اسةقر هي القانؾن الفرنخي القديؼ ،وىؾ حذرؾل كرل مةقاسرؼ عهرى درزم مفررز يعرادل

حذةو الةي كان

لو قبل القخزة ،خالذة مؽ آثار الةذرها

ثالثا -مهقف مجمة األحكام العدلية:
نذ

الةي يرتبيا غ ره(.)5

الزاد ( )1116مؽ الزثهة عهى أن "القخزة مؽ دية إهراز ومؽ دية مبادلة ...ك لػ إذا كانر

عرصررة مدررةركة مساصررفة ب ر ؽ اثس ر ؽ ه كررؾن لتررل واحررد مسيزررا نذررب حذررة هرري كررل دررزم مسيررا ،هررةذا قخررز

قخز ؽ قخزة تفريل وأعظي كل واحد مسيزا قخزو يكؾن كل واحد مسيزا قد أهرز تذب حذةو ،و ادل تريكو
بالسذب اآلخر بسذب حذةو".
القخزة وهقا لزثهة األحكام العدل رة إمرا أن تترؾن قخرزة دزرع أو قخرزة تفريرل ،ومرؽ خربلل الرسص يةبر ؽ

لسرا أن الزثهررة اعةبررر أن القخررزة ذا
))1

أثررر ناقررل لهزهت ررة مرؽ دانررم ،هالقخررزة ىرري عزه ررة مبادلررة بر ؽ الدررركام

الرزق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
عبد ا

))2

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

))4

الرزق الخسيؾرخ ،حل الزهت ة ،مردع سابل،
عبد ا

))3

مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل،

))5

مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل،
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بالسخبة لؤلدزام الةي يزهتؾنيا هي كل ذر مؽ ذ ار الزال الدا ع ،هتل مةقاسؼ يةسازل عؽ حذرةو هري نذر م
الدركام اآلخريؽ ،مقابل نزوليؼ عؽ نذ بيؼ هي الجذص الةي وقع

لهزهت ة مؽ دانم آخر ،ح

هي نذ بو( ،)1وتعةبر ذا

يكؾن كل مةقاسؼ مسيؼ مالتا لهثزم الر خ آل إل رو مرؽ وقر

هةذا كان مذدر الد ؾا الز راث ه عةبر كل وارث مالتا لهثزم ال خ آل إل رو مرؽ وقر

أثر كاتب

تزهترو هري الدر ؾا،

وهرا مؾرثرو ال مرؽ وقر

تقخ ؼ الةركة ،هفي ى ه الجالة تعةبر القخزة كاتفة عؽ الجل ال خ كان ثابةا لتل تريػ مؽ قبل ،ومؽ ثؼ هةن

دورىا يقةذر عهى تجؾيل الجذة الدا عة إلى حذة مفررز وترك رز الجذرة الدرا عة هري مجهيرا الزرادخ الر خ
يةزتل هي الثزم الزفرز(.)2
وإذا كان الزال الزدةرك ب ؽ الدركام ىؾ عبار عؽ قظعة أرض يزهتيا اثس ؽ مساصفة لتل واحرد مسيزرا

السذررب ،وتررؼ تقخ ر زيا ب سيزررا ،ه كررؾن كررل واحررد مسيزررا قررد أهرررز نذررب حذررةو ،و ررادل ت رريكو هرري السذررب

أثر ناقبل هي السذب اآلخر ،ه ةرح لسا مؽ خبلل
أثر كاتفا هي نذب السذ م ،و ا
اآلخر ،ه كؾن لهقخزة ىسا ا
الزتال الخابل أن لهقخزة أث ار مزدودا كاتفا وناقبل(.)3
رابع ا -مهقف القانهن السدني الفمدطيشي:

يعةبررر نررص الزرراد ( )843ال رؾارد هرري القررانؾن الزرردني الزذرررخ لعررام  ،1948مظابقررا لهررسص ال رؾارد هرري
أن القررانؾن الزرردني الزذرررخ القررديؼ كرران قررد نقررل عبررار بؾت ررو الخررابل

القررانؾن الزرردني الزذرررخ القررديؼ ،وح ر

ذكرىررا هرري معرررض حررديتسا عررؽ مؾقررب القررانؾن الفرنخرري ،كزررا هعررل القررانؾن الزرردني الفرنخرري -قررانؾن نررابه ؾن-
ومؽ ثؼ انةقل ى ا السص إلى القانؾن الزدني الفهخرظ سي ،وذلرػ هري نرص الزراد ( )967الةري نذر
"يعةبر الزةقاسؼ مالتا لهجذة الةي آل

عهرى أنرو

إل رو بالقخرزة مسر أن تزهرػ هري الدر ؾا ،وأنرو لرؼ يزهرػ غ رىرا تر اا هري

بق ة الجذص"(.)4
ومؽ خبلل السص الخابل يةرح لسا أن الزدرا الفهخرظ سي أخر برالرأخ الررادح ،باعةبرار أن لهقخرزة أثرر
أخ بفتر األثر التاتب لهقخزة ،هقد اعةبر أن لهقخزة أثر ار كاترفا عرؽ

مزدوج –أثر كاتب وأثر ردعي -ح

الزهت ة ،كزا اعةبر أن لهقخزة أث ار ردع ا ،ازانا لجذؾل كل تريػ عهى حذةو خال ة مؽ أخ تذرها
قبل الدركام ،ح

يعةبر الزةقاسؼ مالػ لهجذة الةي آل

إل و مس ق ام حالة الد ؾا.

مرؽ

بسرام عهرى ذلرػد هرةذا اترةرى تحذران هر تر قظعرة أرض ،واسرةزر هةرر الدر ؾا ب رسيؼ زمرؽ معر ؽ ،ثرؼ
اقةخزيا بعد ذلػ ىؤالم الدركام ،هةنو وهقا لؤلثر الردعي يعةبر كل تريػ مسيؼ قد مهػ حذةو وق

)(1

عهى ىادخ العب دخ :مردع سابل،

)(2

أحزد هبلح عبد البح  :مردع سابل،

))4

إيزان عؾني عبد اليادخ :مردع سابل،

))3

خه ل أحزد قداد  :مردع سابل،
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الدرام ال

وق

القخزة( ،)1كزا أن الؾارث يعةبر مالتا لهجذة الةي آل

إل و مس وها مؾرثو ولر س مرؽ وقر

القخرزة ،وال

يعةبر مالتا ألخ حذرة أخررى هري الزرال الدرا ع ،إال أنرو يةرترم عهرى ىر ا القرؾل مجرؾ مرحهرة الدر ؾا بكامهيرا،
الةي قد تظؾل لخس ؽ عديد بعد وها الزؾرث أو بعد عقد الب ع ،والةي يةثاىهيا األثر الردعي.

خامد ا -مهقف الفقو:
اخةهفر ر

آرام الفق ررو ح ررؾل طب عر رة القخ ررزة :وى ررل لي ررا أث ررر كات ررب ع ررؽ الزهت ررة أو ناق ررل لي رراا ،م ررؽ ىر ر ه

اآلرام-:
ذىم رأخ أول( )2إلى أن القخزة بظب عةيا ناقهة لهزهت رة ول خر

كاترفة عسيرا ،وأن مرا ذىرم إل رو القرانؾن

الروماني ىؾ األولى باإلتباا ،وأن األثر التاتب ىؾ نص مثازخ يراد بو حزاية الزةقاسؼ ،مؽ تذرها

باقي

الدركام خبلل هةر الد ؾا.

وذىررم رأخ ثرران( )3إلررى أن لهقخررزة أثررر مررزدوج - ،كاتررب وناقررل  -ويرردلل عهررى ذلررػ ب نررو لررؾ أن ىسرراك

أراا يزهتيا اثس ؽ مؽ الدركام لتل مسيزا السذب ،هةن ى ه األرض قبل القخزة تتؾن مهترا لهدرريك ؽ تةرزاحؼ
مفرز مسيا كان ى ا الثرزم أيررا مهترا لهدرريك ؽ تةرزاحؼ عه رو مهت رة
ا
عه يا مهت ة كل مسيزا ،هةذا اقةظعسا دزما
ل مسيزا ،هةذا تؼ تقخر ؼ األرض ب سيزرا وترؼ إهرراز نذر م كرل واحرد مسيزرا ،هرةن ىر ا السذر م الزفررز يذربح

مزهؾكرا ألحردىزا دون اآلخررر ،هفرري ىر ه الجالررة هةنررو برراإلهراز يكرؾن قررد ثبةر
الةي كان

مهت ررة الدرريػ لير ا الثررزم الزفرررز

ثابةرة قبرل القخرزة ،ونقرل إل رو مهت رة ترريكو التابةرة قبرل القخرزة هري السذرب اآلخرر ،ومرؽ ثرؼ يكرؾن

لهقخزة أثر كاتب هي نذب السذ م ،وأثر ناقل هي السذب اآلخر ،ه كؾن لهقخرزة أثر ار مزدودرا ،ولترؽ يررى
أنذار ى ا الرأخ أن األثران يةعاراان مع بعرريزا الربعض ،وهري نيايرة الزظرا

يغهرم أحردىزا –التاترب-

عهرى اآلخررر – الساقرل -وهقررا لهجادرة العزه ررة ،وىرؾ مررا دعرا القررانؾن الزردني لةغه ررم األثرر التاتررب عهرى الساقررل
لهررو ار العزه ة الةي تقةري ذلػ.

ويبدو لسا أن مؽ أخد بي ا الرأخ قد ت ثر بزا ورد هي مثهة األحكام العدل ة ،الةي اعةبر أن لهقخزة أث ار
مزدودا كاتفا وناقبل.

))1
))2

مازن زايد عزران مردع سابل،

.136

مسذررؾر مذررظفى مسذررؾر :حررل الزهت ررة هرري القررانؾن الزرردني الزذرررخ ،مكةبررة عبررد

مدار لو لدى دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،
))3

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

وىبررة ،مذررر ،طبعررة سررسة ،1965

 .510مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل،

 .190

 856وما بعدىا .إيزان عؾني عبد اليادخ :مردع سابل،
69

.220

.169

وذىررم رأخ ثال ر

()1

وىررؾ الغالررم إلررى أن لهقخررزة أثررر كاتررب ،إال أن أصررجام ى ر ا ال ررأخ يز ررزون ب ر ؽ

األثر التاتب والردعي ،ه رون أن األثر التاتب ىرؾ مرا تقةرر و طب عرة القخرزة ،وأن األثرر الردعري ىرؾ أمرر
مفةرررض ،وأن األثررر التاتررب ىررؾ مررا يةؾسررع بررو ،أمررا األثررر الردعرري هتؾنررو مفةرررض اهةرراض ال يظررابل الؾاقررعد
ألنو ال يزكؽ مجرؾ مرحهرة الدر ؾا الخرابقة عهرى القخرزة ،ه ثرم إعزالرو هري أار ل الجردود – هري حردود الغايرة

مسو – وىي حزاية الزةقاسز ؽ مؽ الجقؾق الةي يرتبيا زمبل يؼ عهى الزال الدا ع خبلل هةر الد ؾا ،ه حهص
لهزةقاسؼ نذ بو الزفرز خال ا مؽ أخ حقؾق يرتبيا أحد الزةقاسز ؽ عه يا هةر الد ؾا.

وذىم رأخ رابع( )2إلى أن األثر التاترب ومرا يخرةةبعو مرؽ أثرر ردعري يعةبرران مرؽ قب رل الزثراز ،ولر س
الجق قةد ألن الزةقاسؼ ال يعةبر مالتا لهجذة الةي آل

القخررزة – وق ر
خرربل

إل و مؽ وق

الد ؾا ،وإنزا بعد تزام القخزة ،أما وقبل

الد ر ؾا – ه عةبررر مالتررا لجذررة تررا عة هرري الزررال الدررا ع كهررو ،هررةذا اعةبرنررا أن الزةقاسررؼ عهررى

ى ر ه الجق قررة مالتررا لزررا آل إل ررو بالقخررزة ،وغ ررر مالررػ لبرراقي الجذ رص ،هةنزررا يكررؾن ذلررػ عهررى سررب ل

االهةرراض القررانؾني أو الزثرراز ولر س الجق قررة ،وذلررػ لةبريررر وتفخر ر األحكررام الةرري تةرتررم عهررى اعةبررار القخررزة
اتفة لهجقؾق.

بسررام عهررى مررا سرربل هررةنسي أوصرري الزدرررا بةعررديل نررص الزرراد ( )967مررؽ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي،

وذلررػ لجخررؼ الحرربل

حررؾل مرررزؾنيا –أثررر القخررزة ،-وذلررػ أسررؾ بالزدرررا الع ارقرري ح ر

نررص هرري الزرراد

( )1075مؽ القانؾن الزردني الع ارقري ،عهرى أن لهقخرزة أثر ار مزدودرا نراقبل وكاترفا ،مرع تررد ح األثرر التاترب،
و قررام األثررر الردعرري هرري حرردود الغرررض الزرراد مسررو ،بزررا يجقررل الجزايررة لهزةقاسررؼ مررؽ الةذررها

الةرري يثرييررا

تركا و أثسام هةر الد ؾا ،ل ذربح الرسص كالةرالي (تُرردح ديرة اإلهرراز عهرى ديرة الزبادلرة هري القخرزة ،ه عةبرر
ل مةقاسؼ أنو كان دا زا مالتا لهجذة الزفرز الةي آل إل و ،وأنو لؼ يزهػ ق ت اا مؽ باقي الجذص).

السطمب الثاني
نذ

اآلثار السترتبة عمى إفراز السال الذائع

الزاد ( )967مؽ القانؾن الزردني الفهخرظ سي عهرى أنرو "يعةبرر الزةقاسرؼ مالترا لهجذرة الةري آلر

إل و بالقخزة مس أن تزهػ هي الد ؾا ،وأنو لؼ يزهػ غ رىا ت اا هي بق ة الجذص"(.)3

()1

أحزررد سرربلمة :مردررع سررابل،

البكرخ ،مردع سابل،

مردع سابل،

 .164

 399ومررا بعرردىا .دمحم كامررل مرسرري :مردررع سررابل،

 .177عبد الزسعؼ هرج الذد  :مردع سابل،

 .237مدررار لي ر ا ال ررأخ لرردى دمحم عزمرري

 .238حخؽ ك ر  :مردع سرابل،

 .216دز رل الدررقاوخ:

)(2

دمحم عهي عرهة :ترح القانؾن الزدني الثديد ،الثزم األول ،حل الزهت ة ،مظبعة دامعرة القراىر  ،الظبعرة التالترة،1954 ،

))3

وىي مقابهة لسص الزاد ( )843مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

لب م تسم :مردع سابل،

 .315مدار لي ا الرأخ لدى دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،
71

.511

 .444دمحم

وهقررا لي ر ا الررسص هةنررو يعظرري لهقخررزة مررؽ ديررة اإله رراز أث رران ،األول كاتررب عررؽ حررل الزهت ررة ،والترراني
ردعي ،و سام عه و سؾ

نةساول دراسة ى ا الزظهم مؽ خبلل الفرع ؽ اآلت ؽ:

الفرع األول :األثر التاتب.
الفرع الثاني :األثر الردعي.

الفرع األول
األثر الكاشف
لهجدي

عؽ األثر التاتب نةساول الزقذؾد بو ،ونظاق تظب قو ،واألثر الزةرتم عه و ،وسؾ

ى ا الفرا بالدراسة مؽ خبلل اآلتي:

نةساول

أوالا :الزقذؾد باألثر التاتب.
ثانيا :نظاق تظب ل األثر التاتب.
ثالث ا :السةا ج الزةرتبة عهى األثر التاتب.
أوالا -السقرهد باألثر الكاشف:
يقذررد بالةذررر التاتررب ىررؾ الةذررر ال ر خ يقرررر واررعا قانؾن ررا قا زررا مررؽ قبررل ،دون أن يعرردل ه ررو،
ومعسى ذلػ أن القخزة ال تقرر لهزةقاسؼ واعا أو حقا دديدا ،وإنزا تتدب عؽ حقا ثاب

لو مؽ قبل ،هرالجل

ال خ كان لهدريػ أثسام هةر الد ؾا ىرؾ الر خ انةقرل إل رو بالقخرزةد كرؾن أن حرل الدرريػ هري الزرال الدرا ع وإن
ان مجددا تجديردا معسؾيرا إال أنرو يررد عهرى كرل الزرال الدرا ع مرؽ الساح رة الزاديرة ،لر لػ كانر

وع فرة القخرزة

ىي تجق ل الةظابل ب ؽ الجدود الزعسؾية والجدود الزادية لجل الدريػ ،مؽ خبلل إهراز دزم مؽ الزال الدرا ع

يحرةص بزهت ةرو ىر ا الدرريػ ،هالقخرزة تجقررل ىر ا الةظرابل وال تسدررئ لهدرريػ سرسدا دديرردا لهزهت رة ،برل إن سررسد
مهت ة الدريػ ىؾ الخسد األصهي لهزهت رة الدرا عة ،كزرا ال تسدرئ لهدرريػ حقرا دديردا ،وإنزرا يقةذرر أثرىرا عهرى
الةغ ر هي حل الدريػ مؽ خبلل تجق ل الةظابل ب ؽ الجدود الزعسؾية والزادية(.)1
هؾهقا لؤلثر التاتب لهقخزة يعةبر الدريػ مالتا لهجذة الةي آل

القخزة كدف

))1
)(2

عؽ مهت ةو لهجذة الةي آل

دمحم الزسثي :مردع سابل،

إل و ،ولؼ تسدئ لو حل مهت ة عه يا(.)2

 .373رمران أبؾ الخعؾد :مردع سابل،

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،

إل و مس هةر الد ؾا ،ومعسى ذلػ أن

 149و.150

71

 90و.91

ثاني ا -نطاق تطبيق األثر الكاشف:
لهجرردي

عررؽ نظرراق تظب ررل األثررر التاتررب يةعر ؽ عه سررا ب رران الةذررها

واألمؾال الةي يسظبل عه يا ،واألتحا

ال خ يسظبل عه يؼ ى ا األثر.

الةرري يةرتررم عه يررا ىر ا األثررر،

أ -نطاق تطبيق األثر الكاشف من حيث التررفات:
.1القدسة:
يظبررل األثررر التاتررب عهررى كررل تذررر مررؽ ت ر نو أن يررؤدخ إلنيررام حالررة الد ر ؾا ب ر ؽ الدررركام ،هتررل

تذر يكدب عؽ حل سابل لهدريػ يخرخ عه و األثر التاتب ،ومؽ ثؼ ه خرخ عهرى القخرزة السيا رة ميزرا
ان نؾعيا ،سؾام كان

اتفاق ة أم قرا ة ،سؾام كان

ع س ة بزعدل أو بدون معدل ،دز ة أو كه ة(.)1

أما قدسة الترفية فيشا يثار التداؤل ،ىل يشطبق عمييا األثر الكاشف أم ال؟ ىشاا ال باد مان التفرقاة
بين فرضين-:
الفرض األول :رسه السزاد عمى أحد الذركاء:
إذا رسا الززاد عهى أحد الدركام ه عةبر كاتفا لجل الدريػ ال ارسي عه رو الزرزاد هري حردود حذرةو هقر ،

ومؽ ثؼ يعةبر أنو قد تزهػ مس بدم حالة الد ؾا ال وق

القخزة ،و الةالي تخق دز ع الةذرها

أخ ترريػ آخررر عهررى ىر ا الزررال خرربلل هةررر الدر ؾا وتبقررى تذررها

الةي أند ىا

ال ارسرري عه ررو الزرزاد ثابةررة ،وتظبررل أحكررام

القخرزة( ،)2أمرا بالسخربة لهجذررص األخررى ه عةبرر رسررؾ الزرزاد مسدراا لررو بؾاسرظة الدررام ،ومررؽ ثرؼ تظبرل أحكررام
الب ع.

الفرض الثاني :رسه السزاد عمى أجشبي:
هرري ى ر ا الفرررض هررةن ذلررػ يعةبررر ب عررا ب ر ؽ الدررركام وال ارسرري عه ررو الزرزاد ،ومررؽ ثررؼ ه جررل لررو أن يظيررر

العقررار الزب ررع مررؽ دز ررع الرىررؾن الةرري ترتبر

عه ررو خرربلل هةررر الدر ؾا ،أمررا هرري العبلقررة بر ؽ الدررركام ،ه عةبررر

الةذر قخزة ليا أثرىا التاتب ،ومؽ ثؼ يعةبر الدريػ ال خ وقع هي نذ بو ثزؽ الزب ع ىؾ وحده ال خ باا

الزال الدا ع لؤلدسبي ،ه كؾن لهدا ؽ ال خ رترم لرو ىر ا الدرريػ حرل رىرؽ عهرى العقرار الزب رع ،حرل الةقردم هري

الرتزؽ دون مزاحزررة أخ دا ررؽ آخرر لررو ،رتررم ترريػ آخررر لررو حرل رىررؽ عهررى العقرار( .)3أمررا إذا كانر

))1

عبد الزسعؼ هرج الذد  :مردع سابل،

))3

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

))2

عبد الزسعؼ هرج الذد  :مردع سابل،

 227وما بعدىا.
 227وما بعدىا.

 867و.868
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القخررزة ال

رر كاتررفا ،إال إذا تجؾلر
تسيرري حالررة الد ر ؾا كقخررزة الزياي ر  ،ههر س ليررا أثر ا

إلررى قخررزة نيا ررة ،وذلررػ إذا كان ر

مياي مكان ة واسةزر لزد خزخة عدر سسة(.)1
 .2التررفات السعادلة لمقدسة :ىساك بعض الةذرها

الزعادلة لهقخزة ويتب

ليا األثر التاتب مسيا-:

 بيع الذريك لجزء مفرز من السال الذائع قبل القدسة:ررز مررؽ الزررال الدررا ع قبررل القخررزة ،ولتررؽ إذا لررؼ يقررع ى ر ا الثررزم هرري
يجررل ألحررد الدررركام ب ررع دررزما مفر ا
نذ م الزةذرر  ،يسةقرل حرل الزةذرر إل رو مرؽ وقر

الةذرر إلرى الثرزم الر خ آل إلرى الزةذرر بظريرل

القخزة ،معسى ذلػ أنو ال يكؾن لةذر الدريػ هي دزم مفرز أثر

كاتب(.)2

 بيع الذريك حرتو الذائعة لذريك آخر:إذا قام أحد الدركام بب ع حذةو لدريػ آلخر هي الزال الدا ع ،هةن ذلػ يعةبر مؽ الةذرها

لهقخزة ،ومؽ ثؼ يتب
اتةراىا وترا

ليا لي ا الةذر األثرر التاترب ،ه ذربح الدرريػ الزدرةرخ مالترا لجذرة الدرا عة الةري

لجذةو ،ويعةبر مالتا ليا مسر بردم حالرة الدر ؾا .إال أنرو ال يزكرؽ الةخره ؼ بير ا القرؾل :هرالب ع

يعةبر مؽ الةذرها

مؽ وق

الزعادلة

الساقهة لهزهت ة ،ومؽ ثؼ يذبح الدريػ الزدةرخ مالتا لهجذرة الزب عرة مرؽ وقر

الب رع ال

بدم حالة الد ؾا(.)3

 ىبة الذريك حرتو الذائعة لذريك آخر:إذا وىرم أحررد الدررركام حذررةو لدرريػ آخررر هقررد اخةهررب الفقررو هرري اعةبارىررا كاتررفة عررؽ الزهت ررة أم ناقهررة

ليا ،هفي رأخ أول يرى ب ن اليبة ناقهة لهزهت رة ال كاترفة ليرا ،ألنيرا مرؽ الةبرعرا  ،خبلهرا لهقخرزة( .)4وهري رأخ

آخررر يرررى ب نيررا كاتررفة عررؽ الزهت ررة ،ه ر ىم ى ر ا ال ررأخ إلررى عرردم الةفرقررة ب ر ؽ الةذ ررها
و غ ر عؾض ،طالزا أن مؽ تر ن ىر ا الةذرر أن يرؤدخ إلرى اخةذرا

الةرري تتررؾن بعررؾض

كرل ترريػ بثرزم مفررز كران ترا عا

قبل القخزة ،ومؽ ثؼ هةنو يةرتم عهى ى ا الةذر األثر التاتب كؾنو يعةبر مؽ قب ل القخزة(.)5

))1

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

))3

عبد الجز د الدؾار ي :مردع سابل،

))5

عبررد الزررسعؼ هرررج الذررد  :مردررع سررابل ،ىررامش ،1

 183و .184

))2

دمحم الزسثي :مردع سابل،

()4

عبد الرزاق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة،

الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

.381

.519

.263

.868

 .230أحزررد سرربلمة :مردررع سررابل،
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 ،404مدررار لير ا الررأخ لرردى دمحم عبررد

ب -نطاق تطبيق األثر الكاشف من حيث األمهال:
يسظبل األثر التاتب لهقخزة عهى دز رع األمرؾال الدرا عة الةري كانر

يعررادل القخررزة ،سرؾام كانر

األمرؾال مسقؾلررة أو عقاريررة ،وسرؾام كانر

مؾارؾا القخرزة ،أو كرل تذرر

ماديررة أم معسؾيررة كجررل الزؤلررب أو بررام

االخةراا(.)1
وبيذا يخرج من نطاق تطبيق األثر الكاشف من حيث األمهال معدل القدسة والحقهق الذخرية-:
 .1معدل القدسة:
معدل القخزة ىؾ الزبهن السقدخ يهةزم بدهعو الدريػ ال خ حذل عهى نذ با أو دزما أ تر مؽ نذر بو،

إلى الدركام ال يؽ نالؾا نذ با أقل مؽ نذ بيؼ ،أو إلى أحدىؼ ،ويعةبر ى ا الزبهن تعؾيرا عؽ السقص الرؾارد

هرري حذررص برراقي الدررركام أو حذررة أحرردىؼ ،ويررةؼ الهثررؾم ل ر لػ عسررد تع ر ر قخررزة الجذررص بالةخرراوخ ب ر ؽ

الدركام.

يكؽ تا عا،
ويردع الخبم هي أن معدل القخزة يحرج مؽ نظاق تظب ل األثر الردعي عه ود إلى أنو لؼ ُ
وإنزا مزهؾكا مهت ة مفرز لهدرريػ الزهةرزم بدهعرو لزم هرو الدرريػ أو براقي ترركا و لةخراوخ الجذرص ،هرةذا تزر

القخزة بزعدل يخرخ األثر التاتب عهى الزال الزفرز ،وال يخرخ عهى الزعدل ،ه عةبر ديسرا هري ذمرة الدرريػ
الزهةزم بو ،هةسةقل مهت ةو مؽ ذمة األخ ر إلى ذمة الدريػ الدا ؽ بو ،ويعةبرر األخ رر خهفرا عامرا لرو ،هرةذا كران

الزعدل عقا ار هبل تسةقل مهت ةو إال بالةخث ل ،سؾام ه زا ب ؽ الزةقاسز ؽ أو الغ ر(.)2
 .2الحقهق الذخرية:

يعر الجل الدحذي ب نو "رابظة قانؾن ة ب ؽ تحذ ؽ أحدىزا دا ؽ واآلخر مديؽ ،يظالم بزقةرراىا

الدا ؽ الزديؽ ب دام مع ؽ ،سؾام نقل حل ع سي ،أو الق ام بعزل ،أو االمةساا عؽ عزل(.)3

هررالجقؾق الدحذ ر ة تحرررج مررؽ نظ راق تظب ررل األثررر التاتررب عه يرراد ذلررػ أنررو إذا تعرردد أصررجام الجررل

يكؽ غ ر قابل لبلنقخام ،هفي ى ه الجالة يسقخؼ وهقا ألحكرام
الدحذي ،هةن الجل يسقخؼ ب سيؼ هي ذلػ ،ما لؼ ُ
عرردم القابه ررة لبلنقخررام الرؾارد هرري الزرراد ( )327مررؽ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي ،هرربل يسقخررؼ ب ررسيؼ وهقررا ألحكررام

))1

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

 .178

))2

ررزق أحزررد الخررسيؾرخ :حررل الزهت ررة ،مردررع سررابل،
عبررد الر ا

))3

غالم عهي الداودخ :الزدخل إلى العهؾم القانؾن ة ،دار وا ل لهظباعة والسدر ،عزان ،الظبعة الخابعة،2004 ،
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الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

.519

 .869أحزررد سرربلمة :مردررع سررابل،

 ،406مدررار لررو لرردى دمحم عبررد
.343

الد ؾا ،كزا أن ى ه الجقؾق ال تزر هي مرحهة ت ؾا ،هةتؾن مقخزة مؽ بدايرة األمرر ،هربل مجرل لقخرزةيا ،هربل
مثال إلعزال األثر التاتب بالسخبة ليا(.)1
ومؽ األمتهة :عهى ذلػ وها تحص وىؾ دا ؽ ،ه ذبح الؾرثة أصجام حقؾق تحذ ة مؽ يؾم الؾها ،

هةن ى ا الديؽ ال يدخل هي الد ؾا مع أمؾالو الدرا عة الةري تركيرا ،وإنزرا يسقخرؼ الرديؽ بدايرة بزثررد وهاترو عهرى

كل بجخم نذ بو هي الةركة ،هبل يزر ى ا الديؽ بزرحهة ت ؾا سابقة عهرى القخرزة ،هربل مثرال إلعزرال
الؾرثة ٌ
األثررر التاتررب بالسخرربة لير ا الررديؽ ،ه عةبررر كررل وارث صرراحم حذررةو هرري الجررل الدحذرري مررؽ لجغررة الؾهررا ،
بفرل انقخام ى ا الجل بزثرد الؾها  ،ول س بفرل األثر التاتب لهقخزة(.)2

وتررسص الزرراد ( )1030مررؽ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي عهررى أنررو " إذا اخررةص أحررد الؾرثررة عسررد القخررزة

بديؽ لهةركة ،هان باقي الؾرثة ال يرزسؾن لو الزديؽ إذا ىؾ أعخر بعد القخزة مرا لرؼ يؾدرد اتفراق يقرري بغ رر
ذلػ"( .)3وى ا الرسص ال يعسري أن الرديؽ يبقرى ترا عا بر ؽ الدرركام ،وإنزرا يذربح كرل ترريػ دا سرا برديؽ مخرةقل
عؽ الدريػ اآلخر مس أيهؾلة ى ه الديؽ إل و وق

الؾها  ،هرةذا اتفرل الؾرثرة ه زرا ب رسيؼ عهرى أن يحرةص أحردىؼ

بكل الجل ال خ لهةركة ،هةن ذلػ ُيعسي أنيؼ حؾلؾا أنذبا يؼ هي ى ا الجل إلى تريكيؼ ،ويعةبر ى ا الةذرر
ناقبل لهزهت ة بالسخبة لي ه األنذبة( ،)4ى ا بالسخبة لعبلقة الدركام ه زا ب سيؼ(.)5
ج -نطاق تطبيق األثر الكاشف من حيث األشخاص:
يسظبل األثر التاتب لهقخرزة عهرى دز رع األترحا

 ،ه سظبرل عهرى دز رع الدرركام ،وعهرى الغ رر الر خ

لو حل عهى الزال الدا ع ،هالسخبة لهدركام هبل هرق ب ؽ الدريػ األصهي –أخ ال خ ا ةخم مهت ة حذةو هي
الزررال الدررا ع وق ر

برردم الد ر ؾا -و ر ؽ الد رريػ الظررارئ –أخ ال ر خ ا ةخررم مهت ررة حذررةو الدررا عة بعررد برردم

الدر ؾا ،كزررا ال هرررق بر ؽ الدررركام مررؽ ح ر

سررسد الزهت ررة ،هزيزررا كران سرربم تزهتيررؼ هري الزررال الدررا ع ه خرررخ

عه ر يؼ األثررر التاتررب لهقخررزة( ،)6س رؾام كرران الخرربم ىررؾ العقررد أم الز رراث أم غ ررر ذلررػ مررؽ أسرربام ا ةخررام

الزهت ة.

))1

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

)(3

وىي مقابهة لسص الزاد ( )907مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

))5

أما بالسخبة لعبلقة الدريػ الزجال إل و بالزديؽ الزجال عه و ،هةنو ال يذبح صاحم حل تحذي هي مؾاديةو إال بعد أن تذبح ناهر ،

.188

))2

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

))4

الرزق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
عبد ا

 .520دمحم الزسثي :مردع سابل،

.385

 869و.870

وذلػ بقبؾليا ،أو إعبلنيا ،مع ازان الؾرثة الزج هؾن لهدريػ الزجال إل و ،يخار الزديؽ الزجال عه و وق

حؾالة الجل ،الةي تثعل مؽ الزديؽ اامسا لؾدؾد الجل وق

)(6

عبد الرزاق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

القخزة خبلها لهقؾاعد العامرة هري

الجؾالة هق  .دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،
.870
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زا ويظبل األثر التاتب لهقخزة عهى الغ ر ،والغ ر كزا ذكرنا ىؾ مؽ تهقى حقرا عهرى العقرار ،يخرةؾخ

أن يكررؾن ىر ا الغ ررر صرراحم حررل تحذرري كالرردا ؽ العررادخ ،أو صرراحم حررل ع سرري ،سرؾام كرران األخ ررر حررل
ع سي أصهي كجل الزهت ة ،أو حل ع سي تبعي كجل الرىؽ(.)1

وتظب قا ل لػ هبل يسف هي حل الدريػ الزةقاسؼ ،أخ تذر أدرراه الدرركام اآلخرريؽ عهرى الزرال الدرا ع

خبلل هةر الد ؾا ،متال ذلػ :أن يقؾم أحد الدركام بةرت م حل رىؽ عهى كل الزال الدا ع أو عهى دزم مسرو

أو حذة ه و ،هبل يثؾز لهدا ؽ الزرتيؽ إذا وقع الثزم الزرىؾن هي نذ م تريػ آخر أن يجرةج عهرى األخ رر
بي ا الرىؽد ألنو بزؾدم األثر التاتب لهقخزة يكؾن صادر مؽ غ ر مالػ ،كزا أن ى ا الثزم يؤول لهزةقاسؼ

خال ا مؽ أخ حل يرتبو باقي الدرركام عه رو( ،)2كزرا يخررخ ذلرػ هري حالرة الب رع حةرى لرؾ قرام الزدرةرخ بةخرث ل
عقدهد ألنو يةرتم عهى القخزة سقؾط الةخرث ل( ،)3ويخرةتسى مرؽ ذلرػ الررىؽ الذرادر مرؽ دز رع الدرركام ،هةنرو

يبقى ناه ا ميزا كان

نة ثة القخزة(.)4

ثالث ا -الشتائج السترتبة عمى األثر الكاشف:
ىسرراك عررد نةررا ج تةرتررم عهررى األثررر التاتررب لهقخررزة ،تةزتررل هرري سررقؾط دز ررع الةذررها

الذررادر مررؽ

الدررركام ،غ ررر الد رريػ ال ر خ وقررع هرري نذ ر بو دررزم مفرررز ،وعرردم اعةبررار القخررزة سررببا صررج جا هرري الةزخررػ
بالةقررادم القذ ر ر ،عرردم اتررةراط تخررث ل القخررزة لسفاذىررا ب ر ؽ الدررركام الزةقاسررز ؽ ،وسررؾ

نةسرراول ى ر ه السةررا ج

بالدراسة-:
أ -سقهط جسيع التررفات الرادرة من الذركاء ،غير الذريك الذي وقع في نريبو جزء مفرز:
ذكرنا أنو بعد قخزة الزال الدا ع بر ؽ الدرركام ،بغرض السغرر عرؽ نرؾا القخرزة ،هرةن كرل ترريػ يحرةص

بالثزم الزفرز ال خ آل إل و بعد القخزة ،وى ا الثزم يسةقل إل و خال ا مرؽ أخ حقرؾق رتبيرا عه رو الدرركام ،وأنرو
يعةبررر الزالررػ الؾح ررد لررو ،وك ر ن الدررركام اآلخ رريؽ لررؼ يكؾن رؾا مررالت ؽ ليررا خرربلل هةررر الد ر ؾا ،وى ر ا ىررؾ األثررر

التاتب لهقخزة.
))1
))2

دمحم الزسثي :مردع سابل،
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عبد الزسعؼ هرج الذد  :مردع سابل،

()3عبد الساصر تؾه ل العظار ،مردع سابل،
))4

نذ

 .226أنؾر طهبة :مردع سابل،
.154

 .361

عهى االسةتسام الزاد ( )1/1176مؽ القانؾن الزدني بقؾليا" :يبقى ناه ا الرىؽ الذادر مرؽ دز رع الزربلك لعقرار ترا ع ،أيرا كانر

السة ثررة الةرري ترتب ر

عهررى قخررزة العقررار ه زررا بعررد أو عهررى ب عررو لعرردم إمكرران قخررزةو" .وىرري مظابقررة لهزرراد ( )1039مررؽ القررانؾن الزرردني

الزذرخ .ه بقى الرىؽ الذادر مؽ دز ع الدركام ناه ا ميزا كان

نة ثة القخزة ،سؾام كران الررىؽ رسرز ا أو ح ازيرا ،وسرؾام كانر

القخرزة

ع س ة أو قخزة تذف ة ،أما إذا رىؽ أحد الدركام حذةو الدا عة أو دزم مفرز مؽ الزال الدا ع  ،ووقرع الثرزم الزرىرؾن هري حذرة الدرريػ

الراىؽ ،ه سةقل إل و الثزم الزفرز متقبل بالرىؽ ،أما إذا وقع هي نذ بو دزم أخر غ ر الثرزم الزرىرؾن ،هرةن الررىؽ يسةقرل إلرى الثرزم الر خ آل
إلى الدريػ الراىؽ وهقا لقاعد الجهؾل الع سي .د .عبد الررزاق أحزرد الخرسيؾرخ :الؾسر
الع س ة والدحذ ة ،دار إح ام الةراث ،ب رو  ،هقر ،144

 322وما بعدىا.
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هري تررح القرانؾن الزردني ،الثرزم العاترر ،الة م سرا

ويةرتم عهى ذلػ أن دز ع الةذررها

الةري أبرميرا أحرد الدرركام أو بعرريؼ أو دزر عيؼ باسرةتسام واحرد

مسيؼ عهى الزرال الدرا ع ،تعةبرر صرادر مرؽ غ رر مالرػ ،ومرؽ ثرؼ هربل تسفر هري حرل الدرريػ  ،خبلهرا لةذررهاتو

الةي تتؾن ناه  ،وتعةبر ى ه السة ثة أىؼ السةا ج الزراد الؾصؾل إل يا مؽ اعةبار القخزة كاتفة عؽ الزهت ة ال
ناقهررة ليررا ،هرربل يكررؾن الزةقاسررؼ خهفررا لبرراقي الزةقاسررز ؽ ،والقررؾل بغ ررر ذلررػ يعسرري س رريان دز ررع الةذ ررها

مؾاديةو(.)1

هرري

و سررام عهررى ذلررػ إذا رتررم الدررركام أخ حررل ع سرري عهررى الزررال الدررا ع أو عهررى حذررة ،س رؾام كرران ى ر ا

الجرل أصررهي كجررل الزهت ررة ومرا يةفرررا عسررو مررؽ حقرؾق كجررل االرتفرراق أو االنةفرراا ،أو حرل تبعرري كجررل الرررىؽ
الرسرزي أو الج رازخ أو حرل االخةذرا

أو حرل االمة راز ،هةنرو ال يسفر هري مؾاديرة الدرريػ الزةقاسرؼد كؾنيرا

صرادر مرؽ غ رر مالرػ وهقرا لؤلثررر التاترب ،ه ةرترم عهرى ذلرػ سرقؾطيا وال ُيجررةج بيرا عهرى الدرريػ الةري آلر
يكؽ ذلػ الةذرر صرادر مرؽ دز رع الدرركام هةنرو يسفر هري مرؾاديةيؼ دز عرا
إل و ى ا الجذة بالقخزة ،ما لؼ ُ
بغض السغر عؽ نة ثة القخزة(.)2

وتظب قا ل لػ إذا باا أو وىم أحد الدركام دزم مؽ الزال الدا ع ،ووقرع ىر ا الثرزم هري نذر م مةقاسرؼ

آخر ،هةن عقد الب ع أو اليبة يخق وال يسف هي مؾادية الدريػ الزةقاسرؼ ،ومرؽ ثرؼ يحهرص ىر ا الثرزم لؤلخ رر

خال مؽ أخ تذر صادر عؽ غ ره مؽ الدركام( ،)3وى ا ما قر

))1

حخؽ ك ر  :مردع سابل،

))3

عبد الجز د الدؾار ي :مردع سابل،

))2

))4

 .217دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،
ح

قر
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بو مجكزة السقض الزذرية(.)4

 190و.191

.264

ب نو "لاؽ كان ب ع الدريػ الزدةاا لقدر مفرز مؽ نذ بو ال يسف هي حل باقي الدركام بل يغل معهقا عهى نة ثرة القخرزة،

إال أنررو يعةبررر صررج جا وناهر ا هرري حررل الدرريػ البررا ع ومسةثررا آلثرراره القانؾن ررة عهررى نفررس الزجررل الزفرررز الزةذررر ه ررو قبررل القخررزة أمرا بعررد
القخزة هاسةقرار الةذر عهى ذا

الزجل رى ؽ بؾقؾعو هي نذ م الدريػ البا ع هةن وقع هي غ ر نذ بو ورد الةذر عهى الثزم ال خ

يقع هي نذ بو نة ثة لهقخزة ،ويسبسي عهى ذلػ أنو إذا سرثل الزدرةرى لقردر مفررز مرؽ الدرريػ الزدرةاا عقرد تر ار و ،انةقهر

القدر الزفرز هي مؾادية البا ع لو هي هةر ما قبل القخزة بج

إل رو مهت رة ىر ا

يزةسع عهى البا ع الةذر هي ى ا القدر إلى الغ ر ،هرةن تذرر ه رو كران

با عا لزهػ الغ ر هبل يخرى ى ا الب ع هي حل الزالػ الجق قي وىؾ الزدةرى األول الر خ انةقهر

إل رو مهت رة ىر ا القردر مرؽ وقر

ت ار و" .نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،182س  40ق ،دهخة  .1975/2/17وهي حكؼ آخر ليا قر

تخرث ل عقرد

ب نو "مؽ الزقرر وعهى ما درى

برو قرررام ىر ه الزجكزررة أنررو إذا كرران الب ررع مسذرربا عهررى دررزم مفرررز مررؽ العقررار الدررا ع ،وكرران سررابقا عهررى إدررام القخررزة بر ؽ الدررركام ،هررةن
الزدةرخ هي ى ه الجالة ال يعةبر بالةظب ل لهفقر التان ة مؽ الزاد ( )826مؽ القانؾن الزردني –حةرى لرؾ سرثل عقرده -تخرث ل القخرؼ ترريكا
هي العقار الدا ع ،وال يكؾن لو أخ حل مؽ حقؾق الدركام ،و الةرالي ال يهرزم تزت هرو هري القخرزة ،وقرد تزر

القخرزة بر ؽ الدرركام هةنيرا تترؾن

حثة عه و ولؾ لؼ يكؽ طرها ه يا ،ويةرتم عه يا هي حقو ما يةرتم عه يرا هري حرل الزةقاسرز ؽ مرؽ إنيرام حالرة الدر ؾا ،واعةبرار كرل مةقاسرؼ

مالتررا لهثررزم الزفرررز الر خ وقررع هرري نذر بو ويةجرردد بير ه القخررزة مذر ر الةذررر الذررادر إل ررو ،هررةذا وقررع القرردر الزب ررع الزفرررز هرري نذ ر م

الدريػ البا ع خهص لو ى ا القدر ،وإذا لؼ يقرع انةقرل حقرو مرؽ وقر

الةذرر إلرى الثرزم الر خ آل إلرى البرا ع بظريرل القخرزة" .نقرض مردني

مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،1409س  49ق ،دهخة  ، .1981/1/20مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
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ب -عدم اعتبار القدسة سبب ا صحيح ا لمتسدك بالتقادم القرير ،في الحق العيشي عمى العقار:
نذ

الزاد ماد ( )1092مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنرو " -1إذا وقعر

أو عهرى حرل ع سري عهرى عقرار وكانر

مقةرنرة بجخرؽ الس رة واسرةسد

هري الؾقر

الج راز عهرى عقرار

ذاترو إلرى سربم صرج ح ،هرران

الزد البلزمة لتخم ى ا الجل تتؾن خزس سسؾا  -2 .ال يدةرط تؾاهر حخؽ الس ة إال وق

تهقي الجل-3 .

الخبم الذج ح ىؾ سرسد يذردر مرؽ ترحص ال يكرؾن مالترا لهدريم أو صراحبا لهجرل الر خ يرراد كخربو بزررور

الزمؽ ويثم أن يكؾن مخثبل طبقا لهقانؾن"(.)1

يةرح مؽ السص الخابل تروط تزهػ العقار أو أخ حل ع سي آخر عه و كجل االنةفاا أو االرتفاق أو

الرررىؽ ،بالةقررادم الحزخرري (القذ ر ر) ،وى ر ه الدررروط ىرري ،ت رؾاهر الخرربم الذررج ح لهج رراز  ،وأن يكررؾن الجررا ز
حخؽ الس ة ،وأن تخةزر الج از لزد خزس سسؾا  ،ويدةرط هي الخبم الذج ح مثزؾعة مرؽ الدرروط وىري،

أن يكررؾن ى ر ا الخرربم تذررر قررانؾني ،وأن يكررؾن مررؽ ت ر ن الةذررر القررانؾني أن يسقررل الزهت ررة ،وأن يكررؾن

الةذر القانؾني صادر مؽ غ ر الزالػ ،وأن يكؾن الةذر القانؾني مخثبل.

بسرام عهررى ذلررػ ،وكررؾن الخرربم الذرج ح الر خ يعةبررر سررببا لتخررم مهت رة العقررار أو أخ حررل ع سرري عه ررو

بالةقررادم الحزخرري يدررةرط ه ررو أن يكررؾن ناقررل لهزهت ررة أو لهجررل الع سرري ،هررةن القخررزة ،بررالرغؼ مررؽ أنيررا تذررر

قانؾني ،إال أنيا ال تذهح أن تتؾن سببا لهةزهػ بالةقادم الحزخيد كؾنيا كاتفة عؽ الزهت ة ال ناقهة ليا(.)2

يكرؽ مزهؾكررا لهدررركام ،هرربل يثرؾز لهزةقاسررؼ الر خ حرراز
هرةذا اترررح ه زررا بعررد أن العقرار مجررل القخررزة ،لررؼ ُ

الثزم الزفرز ال خ وقع هي نذ بو لزد خزرس سرسؾا  ،أن يخرةسد إلرى القخرزة ويةزهترو بالةقرادم ،حةرى لرؾ كران
حخؽ الس ةد كؾنو ال يةؾاهر هي القخزة تروط الخسد الذج ح ال خ يث ز لهجا ز الةزهػ بالةقادم الحزخي(.)3

وال يعةبررر الز رراث سررببا لهةزخررػ بالةقررادم الحزخرريد ألنررو مةرتررم عهررى الؾهررا  ،واألخ ررر واقعررة ماديررة ال

قانؾن ة ،أما إذا اتةرى تحص عقا ار مؽ ترحص آخرر غ رر مالرػ ،ثرؼ ترؾهي الزدرةرخ عرؽ ورثرة واقةخرؼ الؾرثرة

ى ا العقار ،ووقع دزم مفرز هي نذ م أحدىؼ ،اعةبر الب ع الذادر لهزؾرث سببا صج جا يث ز لهؾارث ال خ

اخةص بالثزم الزفرز ،أن يةزخرػ بالةقرادم الحزخري بزؾدرم الب رع ال القخرزةد كرؾن القخرزة تتدرب عرؽ مهت رة
ى ا الدريػ لهعقار مس وها الزؾرث(.)4
وهي ى ا األثر قر

مجكزة السقض الزذرية ب نو " ال يذح اعةبار عقد القخزة سببا صج جا لهةزهػ

بالةقررادم الحزخرري  ،ذلررػ أن القخررزة وهقررا لهزرراد  457مررؽ القررانؾن الزرردني القررديؼ والزرراد ( )843مررؽ القررانؾن

))1
))2

وىي مقابهة لسص الزاد ( )969مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

الزخةدار .دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

.194

)(3

رمررران أبررؾ الخررعؾد :مردررع سررابل،

))4

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل ،ىامش ،41

.234

 .91مذررظفى دمحم الثزررال :مردررع سررابل،

 .188عبررد الزررسعؼ هرررج الذررد  :مردررع سررابل،

 .153عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
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.873

الزدني الثديد تعةبر مقرر لهجل ال مسداة لو ،ويدةرط هي الخبم الذج ح أن يكؾن مرؽ تر نو نقرل الزهرػ لرؾ
أنو صدر مؽ الزالػ الجق قي ال تقريره"(.)1

ج -عدم اشتراط تدجيل القدسة لشفاذىا بين الذركاء الستقاسسين:
يفررق القرانؾن الزذررخ مررؽ ح ر

عسيا ،ه رتم عهى عدم تخث ل الةذرها
هي مؾادية الغ ر ،أما الةذرها

الةخرث ل ،بر ؽ الةذررها

الساقهرة لهزك ررة العقاريرة والةذررها

التاتررفة

الساقهة لهزهت ة العقارية عدم االحةثاج بيا ،سؾام ب ؽ الزةعاقديؽ أو

التاتفة عؽ الزهت ة العقارية ه رتم عهى عدم تخرث هيا ،عردم االحةثراج بيرا

هي مؾادية الغ ر هق (.)2
و سررام عه ررو هفرري العبلقررة بر ؽ الدررركام الزةقاسررز ؽ إذا تزر

القخررزة هرربل يةظهررم تخررث هيا لبلحةثرراج بيررا

ه زا ب سيؼ ،هبزثرد إتزام القخزة يذبح كل مةقاسؼ مالتا لهثزم الزفرز ال خ آل إل و ،ويةرتم عهى ذلػ أنو ال
يجررل لهد رريػ أن يظهررم الدررفعة إذا برراا ت رريكو الثررزم الزفرررز ال ر خ وقررع هرري نذ ر بو ،اسررةسادا لجالررة الد ر ؾا

األصهي ،وأن القخزة غ ر مخرثهة ،أمرا إذا أراد الزةقاسرؼ الزثراور لهدرريػ الر خ براا نذر بو أن ي خر بالدرفعة

ههو ذلػ ،اسةسادا لهثؾار ول س لهد ؾا(.)3

أمررا هرري العبلقررة ب ر ؽ الدررركام الزةقاسررز ؽ والغ ررر ،هررالغ ر ىررؾ "مررؽ تهقررى حقررا ع س ررا عهررى العقررار ،عهررى

أسراس أنررو مرا زال مزهؾكررا عهررى الدر ؾا وقررام بةخررث ل سرسده قبررل القخرزة"( ،)4هرربل يثررؾز االحةثراج بير ه الزهت ررة

عه ررو إال بعررد الةخررث ل ،ههررو أن يةزخررػ بق ررام حالررة الد ر ؾا ويةثاىررل ودررؾد القخررزة( ،)5س رؾام كرران ى ر ا الغ ررر

صاحم حل ع سي أصهي أو تبعي(.)6

))1

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،57س  21ق ،دهخة  ،1954/4/29مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg

265د وقد ورد ى ا الجكؼ هي نرص الزرادت ؽ (9و )10مرؽ قرانؾن الدرير العقرارخ الزذررخ رقرؼ

))2

عبد الجز د الدؾار ي :مردع سابل،

))3

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

( )114لخسة  .1946
))4

 .523عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،

نقررص مرردني مذرررخ ،طعررؽ رقررؼ  ،1845س  69ق ،دهخررة  .2002/4/9نقررص مرردني مذرررخ ،طعررؽ رقررؼ  ،746س  55ق ،دهخررة

 ،1988/12/15مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
))5
))6

.153

حخؽ ك ر  :مردع سابل،

 .218مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل ،ىامش ،1

.187

ويعةبر مؽ الغ ر الزدةرخ لعقار تا ع أو حذة تا عة مسو إذا سثل عقده قبل القخزة ،وال يعةبر مؽ الغ ر كبل مؽ -1 :الزدةرخ لثزم

لثزم مفرز مؽ العقار الدا ع قبل القخزة -2 .الزدةرخ لثزم مفرز بعد القخرزة -3 .الزخرة در لثرزم مرؽ العقرار الدرا ع -4 .األدسبري عرؽ

القخزة .دمحم الزسثي :مردع سابل،

 393وما بعدىا.
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و ي ا الذدد قر

مجكزرة الرسقص الزذررية ب نرو "القخرزة غ رر الزخرثهة .أثرىرا .اعةبرار الزةقاسرؼ ه زرا

ب سررو و ر ؽ الزةقاسررز ؽ اآلخرريؽ مالتررا مهت ررة مفرررز لهثررزم الر خ وقررع هرري نذر بو .عرردم االحةثرراج بير ه الزهت ررة

عهى الغ ر إال إذا سثه
زا قر

القخزة"(.)1

ب نو "تخث ل القخزة غ ر الزم هي العبلقة ب ؽ الزةقاسز ؽ وهقا لزا تقري بو الزاد العاترر

مؽ قانؾن تسغ ؼ الدير العقارخ ،إذا يعةبر كل مةقاسؼ  -هي عبلقةو بزمبل رو الزةقاسرز ؽ -مالترا مهت رة مفررز
لسذ بو بالقخزة ولؾ لؼ يخثل إال أن ى ه القخزة الةي لؼ تخثل ،ال يجةج بيا عهى الغ ر ،وىؾ مؽ تهقرى حقرا
ع س ا عهى أساس أنو ما زال مزهؾكا عهى الد ؾا وقام بةخث هو قبل تخث ل سسد القخزة"(.)2

وإذا كرران األصررل ىررؾ عرردم اسررةظاعة الزةقاسررؼ االحةثرراج بالقخررزة غ ررر الزخررثهة عهررى الغ ررر إال بعررد

تخررث هيا ،إال أن الغ ررر يخررةظ ع أن يجررةج عهررى الزةقاسررؼ بالقخررزة غ ررر الزخررثهة ،هي ر ه القاعررد مقرررر حزايررة

لزذهجةو ،ههو أن يةسرازل عرؽ ىر ه الجزايرة ،وال يثرؾز لهزةقاسرز ؽ الةزخرػ بعرد تخرث ل القخرزة( .)3هرةذا اترةرخ
تحص حذة هي عقار تا ع وقام بةخرث ل عقرد تر ار و قبرل القخرزة ،هربل يخرةظ ع الزةقاسرز ؽ االحةثراج بير ه

القخزة ما لؼ يةؼ تخث هيا ،إال أنو يجل لهزدةرخ الةزخرػ بالقخرزة هري مؾاديرة الدرركام ،برالرغؼ مرؽ أنيرا غ رر

مخثهةد كؾنو أصبح بالدرام تريكا معيؼ هي الزال الدرا ع ،ولرو أن يةزخرػ بيرا باعةبارىرا ناهر هري حقرو وهري

حل باقي الدركام(.)4
وى ا ما قر

بو مجكزة السقض الزذرية ب نو" :درى قرام ى ه الزجكزرة عهرى أن عردم تخرث ل عقرد

القخزة ال يزسع غ ر الزةقاسز ؽ مؽ الةزخػ بجذؾل القخزة وخروج أحد الدركام بزقةراىا مؽ حالة الدر ؾا

واسررةقبللو بثررزم مررؽ العقررار و هقدانررو تبعررا حررل الدررفعة ،ذلررػ أن الةخررث ل ىسررا إنزررا ترررا لفا ررد الغ ررر صررؾنا
لجقؾقيؼ ،هعدم حذؾلو ال يذح أن يعؾد بررر عه يؼ و بسفع مؽ لؼ يقؼ بو"(.)5

))1

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،103س  51ق ،دهخة  .1986/3/12طعؽ رقؼ  ،314س  53ق ،دهخرة  .1987/6/21طعرؽ رقرؼ

 ،1127س  54ق ،دهخ ر ررة  .1988/1/20طع ر ررؽ رق ر ررؼ  ،604س  51ق ،دهخ ر ررة 1988/3/30د طع ر ررؽ رق ر ررؼ  ،746س  55ق ،دهخ ر ررة
 .1988/12/15مد ررار لير ر ه الظع ررؾن ل رردى دمحم عزم رري البك رررخ :مرد ررع س ررابل،

 201و .202طع ررؽ رق ررؼ  ،291س  39ق ،دهخ ررة

 .1975/1/30طعررؽ رقررؼ  ،203س  61ق ،دهخررة  .1993/11/24طعررؽ رقررؼ  ،2748س  64ق ،دهخررة  .1995/11/31مدررار لي ر ه
الظعؾن لدى أحزد عبد الخبلم العظار :مردع سابل،
))2

 25و .26

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،103س  51ق ،دهخة  .1986/3/12مدار لو لدى دمحم الزسثي :مردع سابل،

.393

))3

أحزد تؾقي دمحم عبد الرحزؽ :مردع سابل،

))5

نقض مدني مذرخ :طعؽ رقؼ  ،98س 22ق ،دهخة ،1955/3/17 ،مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
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()4

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

 .121عبد الزسعؼ هرج الذد  :مردع سابل،

 207و .208

.236

الفرع الثاني
األثر الرجعي
لهجرردي

عررؽ األثررر الردعرري نةسرراول الزقذررؾد بررو ،ونظرراق تظب قررو ،ومرردى تعهقررو بالسغررام العررام ،وسررؾ

نةساول ى ا الفرا بالدراسة مؽ خبلل اآلتي:
أوالا :الزقذؾد باألثر الردعي.
ثانيا :نظاق تظب ل األثر الردعي.

ثالثا :مدى تعهل األثر الردعي بالسغام العام.
أوالا -السقرهد باألثر الرجعي:
األثر الردعي ىؾ أن كل مةقاسؼ يعةبر مالتا مهت رة مفررز لهجذرة الةري آلر

إل رو بزؾدرم القخرزة ،مسر

بدم الد ؾا ،وأنو لؼ يزهػ غ رىا هي بق ة الجذص( .)1ههؾ تؾهي تحص وترك ورثة ،هبزقةرى األثرر الردعري
يعةبررر كررل وارث قررد مهررػ نذ ر بو الزفرررز هرري الةركررة مس ر لجغررة وهررا مؾرثررو ،ويةرتررم عهررى ذلررػ مجررؾ مرحهررة

الد ؾا الةي كان

قا زة قبل تقخ ؼ الزال الدرا ع( .)2و سرام عهرى ذلرػ إذا اترةرى تحذران هر تر قظعرة أرض،

واسررةزر هةررر الدر ؾا ب ررسيؼ زمررؽ معر ؽ ،ثررؼ اقةخررزيا بعررد ذلررػ ى رؤالم الدررركام ،هةنررو وهقررا لؤلثررر الردعرري هةنررو

يعةبر كل تريػ مسيؼ قد مهػ حذةو وق

الدرام ال وق

القخزة(.)3

وى ا ما قرره القانؾن الزدني الفهخرظ سي عسردما نرص هري الزراد ( )967عهرى أنرو "يعةبرر الزةقاسرؼ مالترا

لهجذررة الةرري آل ر

إل ررو بالقخررزة مس ر أن تزهررػ هرري الد ر ؾا ،وأنررو لررؼ يزهررػ غ رىررا ت ر اا هرري بق ررة الجذررص".

هبزؾدررم ىر ا الررسص يرررزؽ كررل مةقاسررؼ لآلخررر الجذررؾل عهررى حذررةو خال ررة مررؽ أخ تذررها  ،أدرير

القخزة.

وقد ثار خبل

قبررل

ب ؽ الفقو حؾل تقرير األثر الردعي لهقخزة ،لتؽ غالب ة الفقيام يرون أن الزدرا عسدما

ن ررص عه ررى األث ررر الردع رري إنز ررا ن ررص ألىز ة ررو ،ولز ررا ل ررو م ررؽ ا رررور عزه ررة م ررؽ أد ررل حزاي ررة الزةقاس ررؼ م ررؽ

الةذرها

)(1
))2
))3

القانؾن ة الةي يرتبيا الدركام عهى الزال الدا ع قبل القخزة ،ه ةهقى كل مةقاسؼ نذ بو خال ا مظي ار

عبد الزسعؼ هرج الذد  :مردع سابل،

.237

عبد الر ازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
مازن زايد عزران :مردع سابل،

.136

.862
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مررؽ أخ حررل أو تته ررب يتقهررو ،هفرري تجز ررل الزةقاسررؼ نذر بو الزفرررز بجقررؾق الغ ررر يعظ ررو الجررل هرري الزظالبررة
بالةعؾيض بخبم ى ه الةذرها

الةي أند

خبلل هةر الد ؾا(.)1

ثاني ا -نطاق تطبيق األثر الرجعي:
ذكرنرا أن اليرد

وحزايةو مؽ تذرها

األساسري مررؽ تقريرر األثرر الردعرري لئلهرراز السراتج عرؽ القخررزة ،ىرؾ لزذرهجة الزةقاسررؼ

باقي الدركام الزةقاسز ؽ الؾارد عهى الزال الدا ع ،خبلل هةر الد ؾا ،هةن إعزرال ىر ا

األثررر يكررؾن هرري تهررػ الجرردود –حزايررة الزةقاسررؼ -وأال يحرررج عسيررا ،و سررام عهررى ذلررػ يخررةبعد مررؽ نظرراق تظب ررل
األثر الردعي الزخا ل الةي ال تةعهل بجزاية الزةقاسؼ ،ومؽ ى ه الزخا ل-:

أ .التزار الةي قبريا الزةقاسؼ ،هبل يثؾز رد التزار الةي قبريا الزةقاسؼ خبلل هةرر الدر ؾا ،ح ر

يزهرػ كرل

مةقاسررؼ التزررار مررؽ وق ر القخررزة ال وق ر الد ر ؾا ،أمررا قبررل القخررزة ه ررةؼ تؾزيعيررا عهررى الدررركام كر ٌرل بجخررم
حذةود كؾن أن كل تريػ يزهػ حذةو وما يسةج عسيرا مرؽ ثزرار ،وألن الدرريػ وقر قربض ىر ه التزرار كران
حخؽ الس ة ،والجا ز حخؽ الس ة يةزهػ التزار وق

بو مجكزة السقض الزذرية(.)3

قبريا( ،)2وى ا ما قر

م .بقررام الرررىؽ الذررادر مررؽ دز ررع الدررركام ،بغررض السغررر عررؽ نة ثررة القخررزة ،هؾهقررا لؤلثررر الردعرري يقةررري
تظي ر الرىؽ ،إال أنو اسةتسام يبقى ناه ا إذا كان صاد ار مؽ دز ع الدركام(.)4
ج .يعةرد بق زرة الزرال الدرا ع وقر

القخرزة ،وذلرػ لةجق رل الزخراوا بر ؽ الزةقاسرز ؽ ،أمرا األخر براألثر الردعرري

هي ى ا الذدد يقةري االعةداد بق زةو وق

))1
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دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،
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ب نو "التزار الةي تسةج مؽ الزال الدا ع أثسرام ق رام الدر ؾا مرؽ حرل الدرركام دز عرا بسخربو حذرة كرل مرسيؼ و إدررام القخرزة

بعد ذلػ ال يثعل لهزةقاسؼ حقا هي االسةاتار بتزار الجذة الةي خذذ

لو إال مؽ وق

بو الزاد  843مؽ القانؾن الزدني مؽ اعةبار الزةقاسؼ مالتا لهجذة الةري ألر

حذؾل القخزة  ،و ال يقدح هي ذلػ مرا قرر

إل رة مسر أن تزهرػ هري الدر ؾا ذلرػ أن عهرة تقريرر ىر ا األثرر

الردعى لهقخزة ىؾ حزاية الزةقاسؼ مؽ الجقؾق الةي يرتبيا غ ره مؽ الدركام عهى الزال الدا ع أثسام ق ام الد ؾا بج

يحهص لتل مةقاسؼ

نذ بو الزفرز ال خ خذص لو هي القخزة مظي ار مؽ ى ه الجقؾق ويثم قذر إعزال األثر الردعى لهقخزة هي ى ا السظاق واسرةبعاده هري
دز ع الجاال

الةي ال يكؾن األمر ه يا مةعهقا بجزاية الزةقاسؼ مؽ تذرها

تركا و الذادر قبل القخزة" .نقض مدني مذررخ ،طعرؽ رقرؼ

 ،136س  31ق ،دهخة  ،1965/11/25مسدؾر عبر الراب اإللتةروني .www.cc.gov.eg
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د .إذا صدر قانؾن دديد يسغؼ القخزة بقؾاعد دديد محةهفة عؽ القؾاعد القديزة ،هةن القرانؾن الثديرد ىرؾ الر خ
يظبل عهى القخزة الةي تةؼ بعد صدوره ،وإذا قهسا باألثر الردعي يةع ؽ تظب ل القؾاعد الةي كان

الد ؾا(.)1

سرارية وقر

ثالث ا -مدى تعمق األثر الرجعي بالشظام العام:
يظبررل األثررر الردعرري لهقخررزة عهررى الجرراال
الجرراال

الةرري تةعهررل بجزايررة الزةقاسررؼ ،ه قةررري تظب قررو هق ر عهررى

الةرري تةعهررل بجزايةررو ،و سررام عه ررو هررةن ى ر ا األثررر غ ررر مةعهررل بالسغررام العررام ،ول ر لػ يثررؾز لهدررركام

االتفاق ه زا ب سيؼ عهى عدم الةزخػ بالزاد ( )967مؽ القانؾن الزدني(.)2
ومؽ األمتهة :عهى ذلػ ما نذ

عه و الزاد ( )1/1176مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي بقؾليرا" :يبقرى

ناه ا الرىؽ الذادر مؽ دز ع الزبلك لعقار تا ع ،أيا كانر

السة ثرة الةري ترتبر

عهرى قخرزة العقرار ه زرا بعرد

أو عهى ب عو لعدم إمكان قخزةو".
زا ويثؾز لهدركام هي حالة قخزة العقار بظريل الةذف ة ،االتفاق ه زا ب سيؼ عهى اعةبار حكؼ مرسي
الززاد مسدراا لزهت رة ال ارسري عه رو الزرزاد ،حةرى لرؾ كران ال ارسري عه رو الزرزاد أحرد الدرركام ،ومرؽ ثرؼ ه ثرؾز ليرؼ
االتفاق عهى دؾاز إعاد الب ع عهى مخاؾل ةو عسرد الةحهرب عرؽ دهرع الرتزؽ ،برالرغؼ مرؽ أن ىر ا اإلدررام يعةبرر

بزتابة هخخ لهقخزة ،واألصل أن القخزة ال تقبل الفخخ(.)3
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السبحث الثاني
نذ

الزسان السبشي عمى القدسة

الزاد ( )968مؽ القانؾن الزدني الفهخرظ سي عهرى أنرو " -1يررزؽ الزةقاسرزؾن بعرريؼ لربعض

ما قرد يقرع مرؽ اسرةجقاق أو تعررض هري الجذرة الةري آلر

إلرى أحردىؼ بخربم سرابل عهرى القخرزة ،ويكرؾن كرل

مررسيؼ مهزمررا بسخرربة حذررةو أن يعررؾض مخررةجل الرررزان عهررى أن تتررؾن العبررر هرري تقرردير الدرريم بق زةررو وق ر

القخررزة ،هررةذا كرران أحررد الزةقاسررز ؽ معخ ر ار أو مفهخررا وزا القرردر ال ر خ يهزمررو عهررى مخررةجل الرررزان ودز ررع
الزةقاسررز ؽ غ ررر الزعخرريؽ أو الزفهخر ؽ -2 .ال مجررل لهرررزان إذا كرران ىسرراك اتفرراق صرريح يقررري باإلعفررام

مسرو هري الجالررة الحاصرة الةري ندر عسيرا ،ويزةسررع الررزان أيررا إذا كرران االسرةجقاق رادعرا إلررى هعرل الزةقاسررؼ

نفخو".
مررؽ خرربلل الررسص يةب ر ؽ أن الزدرررا قرررر أن كررل مةقاسررؼ يرررزؽ لهزةقاسررز ؽ اآلخ رريؽ مررا يقررع ليررؼ مررؽ
تعرض أو اسةجقاق هي الزال الزفرز ال خ وقع هي نذ بيؼ ،وسرؾ

الزظالم اآلت ة-:

نةسراول ىر ا الزظهرم بالد ارسرة مرؽ خربلل

السطمب األول :الزقذؾد برزان الةعرض أو االسةجقاق.
السطمب الثاني :الدروط الؾادم تؾاهرىا هي الرزان.
السطمب الثالث :اآلثار الزةرتبة عهى الرزان.

السطمب األول
السقرهد بزسان التعرض أو االستحقاق
يقذررد بررالةعرض ادعررام الغ ررر مهت ررة الزررال الر خ آل إلررى الزةقاسررؼ نة ثررة القخررزة ،ويةجقررل الةعرررض إذا

ادعى الغ ر(أخ األدسبي) مهت ة الع ؽ الةي آل

إلى الزةقاسؼ كهيا أو دزم مسيا ،أو إذا ادعى حقا ع س ا آخرر

عه يا(.)1
ويقذد برزان االسةجقاق "ازان ما اسةجل مؽ أحد الزةقاسز ؽ ،وذلرػ إذا حكرؼ لؤلدسبري بزرا يدع رو
هي ازان الةعرض بزهت رة ىر ه الجذرة كهيرا أو درزم مسيرا ،هةجقرل ارزان االسرةجقاق مةرترم عهرى اإلخربلل

بدهع تعرض الغ ر"(.)2
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وعسرردما نررص الزدرررا عهررى ىر ا الرررزان دررام ذكررر هرري مرراد واحررد  ،ب سزررا نررص بالةفذر ل عهررى أحكررام
الرررزان هرري عقررد الب ررع ،ل ر لػ يررةؼ الردررؾا ألحكررام الرررزان الزفذررهة هرري الب ررع ،بزررا ال يةعررارض مررع طب عررة

القخزة باعةبارىا كاتفة عؽ الزهت ة ،خبلها لهب ع ال خ يعةبر ناقبل ليا.

ويرد رع أسرراس الة رزام البررا ع بالرررزان إلررى أن عقررد الب ررع ناقررل لهزهت ررة هالبررا ع عه ررو الة رزام بسقررل الزهت ررة

لهزدةرخ ،و الةالي هةنو يرزؽ لو ما نقل ،أما القخزة هبالرغؼ مؽ اعةبارىا كاتفة عؽ الزهت ة ال ناقهة ليرا ،إال
أن الزد رررا رت ررم عه ي ررا الر ررزان كز ررا رتب ررو عه ررى عق ررد الب ررعد ويرد ررع ذلر رػ إل ررى تجق ررل مب رردأ الزخ رراوا بر ر ؽ

الزةقاسز ؽ ،هبسام عهى القخزة القرا ة يجذل كل مةقاسؼ عهى حذة مفرز تقابل حذةو هري الزرال الدرا ع
قبرل القخررزة ،هررةذا تعرررض أحردىؼ السررةجقاق حذررةو كامهررة أو درزم مسيررا ،هررةن ذلررػ ُيعسري أنررو لررؼ يجذررل عهررى
امل نذ بو هي الزال الدا ع مزا يقةري تعؾيرو(.)1

السطب الثاني
الذروط الهاجب تهافرىا في الزسان
يد ررةرط لق ررام ا ررزان الةعر رررض أو االس ررةجقاق تر رؾاهر مثزؾع ررة م ررؽ الد ررروط وى رري ،وق ررؾا تعر رررض أو

اسةجقاق ،وأن يكؾن الةعرض أو االسرةجقاق لخربم سرابل عهرى القخرزة ،وأال يؾدرد تررط يقرري باإلعفرام مرؽ

الرزان ،وأال يكؾن االسةجقاق رادع لحظ الزةقاسؼ نفخو.
الذرط األول -وقهع تعرض أو استحقاق:

يدةرط لق ام ازان الةعرض أو االسةجقاق هري القخرزة وقرؾا تعررض أو اسرةجقاق مرؽ الغ رر ،وال يكفري
مثرررد الحدر ة مررؽ وقررؾا الةعرررض أو االسررةجقاق لق ررام الرررزان ،وإنزررا ال بررد مررؽ وقررع الةعرررض أو االسررةجقاق

هعربل( ،)2ولترؽ هرري حالرة الحدر ة مرؽ وقرؾا الةعرررض أو االسرةجقاق ه كررؾن لهزةقاسرؼ أن يجزري حقررو عرؽ طريررل
الؾسا ل الزقرر لو قانؾنا ،مسيا االمةساا عرؽ الؾهرام بزرا الةرزم برو بزؾدرم القخرزة ،وحربس الرتزؽ الر خ رسرا برو
الززاد ،وحبس الزبهن السقدخ ال خ الةزم بدهعرو مقابرل الزيراد هري حذرةو الةري حذرل عه يرا (الزعردل)( ،)3وذلرػ

ق اسا عهى حل الزدةرخ بجبس التزؽ حةى زوال خظر اسةجقاق الزب ع(.)4
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زا ال يكفي لق ام الرزان عيؾر ع ؾم خف ة هي الديم مجل القخزة الر خ وقرع هري نذر م الزةقاسرؼ

خبلها لزا ورد هي نص الزاد ( )1()1/468مؽ القانؾن الزدني الؾارد بد ن ازان الع ؾم الحف ة هي الزب رع،

ويردرع الخربم لؾدرؾد هررق درؾىرخ بر ؽ القخرزة والب رع ،هفري عقرد الب رع ال يؾدرد مرا يثبرر الزدرةرخ عهرى قبررؾل

الزب ع ،أما هي القخزة هةنيا ال بد أن تدرزل الزرال كهرو ولرؾ كران الزرال الدرا ع مع برا ،وا ةدرا

ىر ا الع رم ال

ُيعسررى إال أن الزررال الر خ آل إلررى الزةقاسررؼ قررد ُقرؾم بر تر مررؽ ق زةررو( ،)2كزررا أن الزدرررا قررد أسررق الرررزان هرري
الب ؾا القرا ة(.)3

ويثار تداؤل حهل طبيعة التعرض الذي يزسشو الستقاسسهن ،ىل ىه التعرض الرادر من الغير ،أم

التعرض الذخري؟ ،وإذا كان التعرض الرادر من الغير فيل ىه التعرض القانهني أم التعرض الساادي ،أم

كالىسا؟.

سسةساول الةعرض الذادر مؽ الغ ر ،والةعرض الدحذي الذادر مؽ الزةقاسؼ.

أوالا -التعرض الرادر من الغير:

تةجد طب عة الةعرض ال خ يرزسو الزةقاسزؾن بالةعرض القانؾني الذادر مؽ الغ ر هق  ،أما الةعررض

الزرادخ الذررادر مررؽ الغ ررر كاالغةذررام واإلترربل  ،هرربل يرررزسو الزةقاسررؼ ق اسررا عهررى البررا ع( ،)4هزررؽ يقررع عه ررو

تعرض مادخ مؽ الغ ر أن يقؾم بجزايةو وهقا لؾسا ل الجزاية الزقرر قانؾنا ،كاسةعزال دعاوى الج از (.)5

والةعررض القررانؾني الذررادر مررؽ الغ رر ىررؾ االدعررام بر خ حرل سرؾام كرران ىر ا الجرل مررؽ الجقررؾق الع س ررة

األصرره ة ،كجررل الزهت ررة أو أخ حررل مررؽ الجقررؾق الزةفرعررة عسررو كجررل االنةفرراا والخرركسى واالسررةعزال ،أو مررؽ
الجقررؾق الع س ررة الةبع ررة ،كجررل الرررىؽ الرسررزي والرررىؽ الج ررازخ وحررل االخةذررا

 ،أو مررؽ الجقررؾق الدحذر ة

جررل اإليثررار بدرررط نفرراذه هرري مؾاديررة الزةقاسررؼ ال ر خ وقررع عه ررو الةعرررض ويكررؾن مررؽ ت ر نو أن يررؤدخ إلررى
مؽ ق زة الجذة الزفرز الةي آل

االنةقا

بجرل

إلى الدريػ بزؾدم القخرزة( .)6كزرا ويظبرل الجكرؼ الحرا

االرتفاق هي ازان الب ع عهى ازان القخزة ،هبل يرزؽ الزةقاسؼ ى ا الجل إذا كان عاى ار أو أت ر إل و هي
القخزة(.)7

))1

ح

الذفا

تسص الزاد ( )1/468مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو "يكؾن البا ع مهزمرا بالررزان إذا لرؼ يةرؾاهر هري الزب رع وقر

الةخره ؼ

الةي كفل لهزدةرخ ودؾدىا ه و ،أو إذا كان بالزب ع ع م يسقص مؽ ق زةو أو مؽ نفعو بجخم الغايرة الزقذرؾد الزخرةفاد مزرا ىرؾ

مب ؽ هي العقد أو مزا ىؾ عاىر مؽ طب عة الديم ،أو الغرض ال خ أعد لو ،ويرزؽ البا ع ى ا الع م ولؾ لؼ يكؽ عالزا بؾدؾده".
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بالززاد".

وقرد يكررؾن الةعررض القررانؾني الذررادر مرؽ الغ ررر عرؽ طريررل ق امررو برهرع دعررؾى قررا ة لهزظالبررة بجررل

مةعهل بالزال مجل القخزة ،ومؽ الززكؽ أن يكؾن غ ر ذلػ ،ب ن يكؾن مثرد اعةقراد الغ رر بر ن لرو حرل عهرى
ما يدع و ،ه قؾم بدرام الزال الزدعى بو بالجل ال خ عه و مؽ قبل الزالرػ ،أو أن يرةؼ الةخره ؼ مرؽ قبرل الزالرػ
أو الزةقاسؼ بزا يدع و الغ ر أو يةذالح معو عهى ذلػ ،وهي ى ا الجالرة يةعر ؽ عهرى الزةقاسرز ؽ الزةررامس ؽ

إثبا

يكؽ عهى حل ه زا يدع و ،ه فقد الزةقاسؼ حقو هي الرزان إذا أثبةؾا ذلػ(.)1
أن الغ ر لؼ ُ
زا يرزؽ الزةقاسزؾن االسةجقاق الؾاقع مؽ الغ ر ،هةذا اسةُجل الزال مجل القخزة لهغ ر -أخ أنو إذا

تؼ الجكؼ لهغ ر بزهت ة الجذة مجل القخرزة الةري آلر

دز ي(.)2

ثانيا -التعرض الذخري الرادر من الستقاسم:
لررؼ يةسرراول الزدرررا الفهخررظ سي هرري السذررؾ

لهدرريػ الزةقاسرؼ -سرؾام كران ىر ا االسرةجقاق كهري ،أو

الحاصررة بالرررزان هرري القخررزة مؾاررؾا ،اررزان الةعرررض

الدحذي ،وكؾن أن القؾاعد الةي تجكؼ ازان البا ع يزكؽ تظب قيا عهى القخرزة ،ه رةؼ الردرؾا إل يرا طالزرا ال
تةعررارض مررع طب عررة القخررزة ،وىر ا مررا قر ر

بررو مجكزررة الررسقض الزذررية ،ح ر

قر ر

ب نررو" :القؾاعررد الةرري

تجكؼ ازان البا ع ىي الةي تجكؼ ازان الزةقاسؼ.)3("... ،

والةعرررض الدحذرري كررالةعرض الذررادر مررؽ الغ ررر ،هززكررؽ أن يكررؾن تعراررا ماديررا أو تعراررا قانؾن ررا،

هةذا كان الةعرض الدحذي –الذادر مؽ الزةقاسؼ -تعرض مادخ.

هفي الةعرض الزادخ ُيزةسع عهى الزةقاسؼ الةعرض ألخ مةقاسؼ آخر ،متال ذلػ :إذا كران الزرال الدرا ع
مجرل القخررزة مةثررر ووقررع ىر ا الزةثررر هرري نذر م أحررد الزةقاسررز ؽ ،هرربل يجررل ألخ مةقاسررؼ أن يةعرررض ماديررا
لي ا الزةقاسؼ ،ب ن يقؾم بفةح مةثر آخر مثاور لو ويساهخو هي أعزالو ،ويعزل عهى اسةقظام عزبلم الزةثرر

األول(.)4

أما حالرة الةعررض القرانؾني كر ن يردعي أحرد الزةقاسرز ؽ أن الزرال مجرل القخرزة مزهؾكرا لرو ،هقرد اخةهرب

الفقو هي مدى الةزام الدريػ الزةقاسؼ برزان ى ا الةعرض مؽ عدمو.

ه ىم رأخ أول ب ن الزةقاسؼ يهةزم بعدم الةعرض القانؾني ،وأن القؾل بعدم الة ازمرو يةعرارض مرع القخرزة

الةي واهل عه يرا ،وتترؾن وسر هة ىر ا الزةقاسرؼ السرةرداد مالرو ىري الظعرؽ هري القخرزة برالغه  ،ه بظهيرا ويةرترم
عهى إبظاليا عؾد الزال إل و(.)5

))1

عبد الرزاق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

))3

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،120س  15ق ،دهخة  .1946/10/10مدرار لير ا الجكرؼ لردى عبرد الجز رد الدرؾار ي :مردرع سرابل،

))2

))4
))5

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،
.274

أحزد تؾقي دمحم عبد الرحزؽ :مردع سابل،

دمحم الزسثي :مردع سابل،

.404

.564

 882و  .883

.124
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وذىم رأخ ثان ب ن الزةقاسؼ ال يهةزم بعدم الةعرض القانؾني ،هرةذا اتررح ه زرا بعرد أن األمرؾال الدرا عة
مهتا خالذا ألحد الزةقاسرز ؽ ،ه جرل لؤلخ رر أن يظالرم برو ،ومرؽ ثرؼ ال يثرؾز دهرع دعرؾاه

مجل القخزة كان

بالقؾل :ب ن مرؽ الةرزم بالررزان ُيزةسرع عه رو الةعررض ،هيرؾ لرؼ يهةرزم بعردم الةعررض القرانؾنيد كرؾن أن القخرزة
اتررفة عررؽ حررل الزهت ررة ول خ ر ناقهررة لررو ،وأن الزالررػ لهع ر ؽ لررؼ يُقررؼ بسقررل مهت ةيررا لررو ،هرربل يةرتررم عه ررو الة رزام
بالرررزان( ،)1وأن مررؽ ت ر ن إعظررام الزةقاسررؼ الجررل هرري إبظررال القخررزة وهقررا له ررأخ األول إرىرراق الزةقاس ررز ؽ،
وتته فيؼ االنةغار إلدراما

طؾيهة ومعقد  ،ويةرتم عهى ذلػ نفقا

إااه ة ترىل الزةقاسؼ ،هة خ ار عه و ههو

الردؾا عهى الزةقاسز ؽ وهقا ألحكام الرزان(.)2
ويؤيرد الباحر

مرا ذىرم إل رو الررأخ األول لزرا اسرةسد إل رو ،باإلاراهة إلرى أنرو برالردؾا لهقؾاعرد العامرة هري

الب ررع هررةن البررا ع كزررا يهةررزم برررزان الةعرررض الزررادخ الذررادر مسررو ،يهةررزم أيرررا برررزان الةعرررض القررانؾني
الذررادر مسررو ،و الةررالي هةنررو يزكررؽ بالق رراس تظب ررل ذلررػ عهررى القخررزة ،ه رررزؽ الزةقاسررؼ الةعرررض القررانؾني

الذادر مسو لذالح أخ مةقاسؼ آخر.

وكزررا أن الرررزان وادررم ه رري الزسقررؾل ،هةنررو واد ررم هرري العقررار أير ررا ،ه رررزؽ الزةقاسررزؾن لبعر رريؼ

البعض ،ودؾد الجل ال خ وقع هي نذ م بعريؼ البعض ،وىؾ وادم أيرا هي القخزة بسؾع يا سرؾام كانر
اتفاق ة أم قرا ة(.)3

الذرط الثاني -أن يكهن التعرض أو االستحقاق لدبب سابق عمى القدسة:
نذ

الزاد ( )1/968مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو "يرزؽ الزةقاسزؾن بعريؼ لبعض مرا

قد يقع مؽ اسةجقاق أو تعرض هي الجذة الةي آل

إلى أحدىؼ بخبم سابل عهى القخزة ."......يةرح مؽ

خربلل ىر ا الررسص أنررو يدررةرط لق رام اررزان الةعرررض أو االسررةجقاق أن يكررؾن الجرل الر خ يرردعي بررو الغ ررر حقررا
يدعي أنو مؾدؾد قبل القخزة( ،)4ك ن يقؾم تحص أدسبي بج از دزم مع ؽ مرؽ الزرال مجرل القخرزة ،وتتةزرل
مرد الةقررادم ،هةذربح العر ؽ مزهؾكرة لررو بالةقررادم قبرل وقؾعيررا هري نذر م الزةقاسررؼ ،هرةن الرررزان يقرؾم هرري ىر ه

الجالةد كؾن الةقادم كخبم لبلسةجقاق قد تجقل قبل القخزة( ،)5كزا أنو إذا كان الجا ز قد قارم عهرى االنةيرام
االنةيررام مررؽ مررد الةقررادم ،ولررؼ يةبقررى أمررام الد رريػ إال وق ر

قذ ر ر ،لررؼ يررةزكؽ خبللررو مررؽ اتحرراذ اإلد رراما

البلزمررة لقظررع مررد الةقررادم ،كر ن يةبقررى السررةتزال مررد الةقررادم أيررام مررتبل ،ه كررؾن الجررل الر خ يةزخررػ بررو الغ ررر
ثاب

قبل القخزة ،ومؽ ثؼ يقؾم الرزان هي ى ه الجالة(.)6

))1

عبد الرزاق أرجزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،

))3

عهرري الحف ررب :الزهت ررة هرري الدرريعة اإلسرربلم ة مررع الزقارنررة بالدر ار ع الؾاررع ة ،دار الفتررر العر رري ،تررارا عبرراس العقرراد ،مذررر ،برردون

))2

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

طبعة،1996 ،

()4
()5
))6

.567

 .209عبد الجز د الدؾار ي :مردع سابل،

رمران أبؾ الخعؾد :مردع سابل،

 .92

عبد الرازق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
أنؾر طهبة :مردع سابل،
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 .882
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أم ررا إذا ك رران الةع رررض أو االس ررةجقاق بع ررد إتز ررام القخ ررزة ه رربل يهة ررزم الزةقاس ررزؾن بالر ررزان ه رري مؾادي ررة
الزةقاسؼ ،متال ذلػ :أن يةزهػ األدسبي الع ؽ بالةقادم بعد إتزام القخزة ،أو نرزا مهت رة العر ؽ مرؽ يرد الزةقاسرؼ

لهزسفعة العامة(.)1

مجكزة السقض الزذرية ب نو "ال يرزؽ الزةقاسزؾن بعرريؼ لربعض مرا قرد يقرع

وهي ى ا الدرط قر

مؽ تعرض أو اسرةجقاق إال ه زرا كران مسيزرا لخربم سرابل عهرى القخرزة ،ه زةسرع الررزان إذا كران الةعررض أو

االسةجقاق لخبم الحل لهقخزة"(.)2

الذرط الثالث -أال يهجد اتفاق صريح بين الذركاء يقزي باإلعفاء من الزسان:
نذ

الزاد ( )2/868مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي عهى أنو "ال مجل لهررزان إذا كران ىسراك اتفراق

صريح يقري باإلعفام مسرو هري الجالرة الحاصرة الةري ندر عسيرا "....،مرؽ خربلل الرسص يةبر ؽ أنرو طالزرا كران
ىساك اتفاق صريح ب ؽ الزةقاسز ؽ عهى اإلعفام مؽ الرزان ،هبل ازان لهزةقاسؼ لزرا يقرع مرؽ اسرةجقاق هري

الع ؽ مجل القخزة ،كزا أن الرزان مقرر وهقا لقاعد مكزهة يثؾز محالفةيا(.)3

وخبلها لهقؾاعد الحاصة بالرزان هي عقد الب ع ،هةن الزدرا هي القخزة قد تددد هي مخ لة اإلعفام مؽ

الزعف رري م ررؽ الر ررزان أن يك ررؾن صر رريجا ،ه رربل يكف رري مث رررد العه ررؼ بخ رربم
الر ررزان ،هق ررد ات ررةرط ه رري االتف رراق ُ
االسةجقاق ،كزرا اترةرط أن ير كر هري تررط اإلعفرام سربم االسرةجقاق بالر ا بدر ن الجالرة الزرراد اإلعفرام مرؽ
اررزانياد ومردررع ذلررػ الةدرردد ىررؾ رغبررة الزدرررا هرري تجق ررل الزخرراوا ب ر ؽ الزةقاسررز ؽ قرردر الزخررةظاا( ،)4هررةذا

تؾاهر تروط اإلعفام مؽ الرزاند ُيعفى كل مةقاسؼ تقرر الدرط لزذهجةو(.)5
و ي ا الحذؾ قر مجكزة السقض الزذرية ب نو "مفاد نص الزاد ( )2/844مؽ القانؾن الزدني،
أنو ال مجل لهرزان هي القخزة إذا ودرد تررط صرريح هري العقرد يقرري باإلعفرام مرؽ الررزان وذكرر هري ىر ا

الدرط سبم االسةجقاق بال ا

الزراد اإلعفام مؽ ازانو"(.)6

وال يدةرط تكل مع ؽ هي اإلعفام مؽ ازان الةعرض أو االسةجقاق ،هقد يرد هي سسد القخزة ذاتو ،أو

هي ورقة مخةقهة ،أو هي مكاتبا

مةبادلة ب ؽ الزةقاسز ؽ( ،)7كزان يزكؽ أن يرد هي حكؼ القخزة.

وكزا أن االتفاق عهى اإلعفام مؽ الرزان دا ز وهقا لسص القرانؾن ،هرةن االتفراق عهرى اإلنقرا

درا ز

أيرا مؽ بام أولى ،متال ذلػ :اتةراط الزةقاسز ؽ عردم ارزان حقرؾق االرتفراق غ رر الغراىر  ،وأيررا يثرؾز
))1
))2

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،

 .194دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،

نقض مدني مذرخ ،طعؽ رقؼ  ،256س  26ق ،دهخة .1962 /4/26

))3

دابر مجثؾم عهي :مردع سابل،

))5

دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،
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 213و .214

))4

عبد الزسعؼ هرج الذد  :مردع سابل،

))6

نقررض مرردني مذرررخ ،طعررؽ رقررؼ  ،51س  40ق ،دهخررة  .1975/4/1مدررار لي ر ا الظعررؽ لرردى ياسررر مجزررؾد نذررار :مؾسررؾعة دا ررر

الرزق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
 242و  .243عبد ا
 .568

الزعار القانؾن ة ،الزثزؾعة الدول ة لهزجاما  ،اإلسكسدرية ،الثزم األول ،اإلصدار الزدني،1998 ،
))7

دمحم الزسثي :مردع سابل،

.408
89

.404

 885و.886

االتفرراق عهررى زيرراد الرررزان ،متررال :ذلررػ اتررةراط الزةقاسررز ؽ اررزان نررزا الزهت ررة لهزسفعررة العامررة بعررد القخررزة
بفةر مع سة(.)1

وق اس ررا عه ررى إعف ررام الب ررا ع م ررؽ الر ررزان ،أو إنق ررا

ا ررزانو ،يق ررع ب رراطبل ك ررل اتف رراق ي ررسقص أو يعف رري

الزةقاسز ؽ مؽ الرزان إذا تعزدوا إخفام حقرؾق االرتفراقد كرؾنيؼ يكؾنرؾا بر لػ قرد ارتتبرؾا غدرا واترةرطؾا عردم

مخؤول ةيؼ عسو ،وىؾ مزا ال يثؾز وهقا لهقؾاعد العامة(.)2

الذرط الرابع -أال يكهن االستحقاق راجع ا لخطأ الستقاسم نفدو:
نذر الزرراد ( )2/868مررؽ القرانؾن الزرردني الفهخررظ سي عهرى أنررو " ....ويزةسررع الررزان أيرررا إذا كرران

االسررةجقاق رادعررا إلررى هعررل الزةقاسررؼ نفخررو" .يخررةفاد مررؽ ذلررػ أنررو يدررةرط لق ررام الرررزان أن يكررؾن الةعرررض أو
االسررةجقاق رادعررا لفعررل تررحص مررؽ الغ ررر ول ر س لهزةقاسررؼ نفخررو .هررةذا كرران االسررةجقاق بفعررل الزةقاسررؼ يزةسررع

الرزان ،وعه و أن يةجزل وحده نة ثة خظاو ،واألمتهة :عهى ذلػ كت ر ومةعدد مسيا-:

 .1ح از الغ ر لهع ؽ مجل القخزة ،وا ةزال مد الةقادم بخبم إىزال الزةقاسؼ هي قظع ى ا الزد (.)3

 .2أن يكؾن الزةقاسؼ دا سا لدحص مع ؽ ،ويزسح الزديؽ أدبل لخرداد الرديؽ ،ويةعررض حقرو لهرر اا بعرد ذلرػ
بخبم إعخار الزديؽ خبلل األدل الززسؾح لو(.)4

.3ادعام الغ ر حقا سابقا عهى القخزة عهى الع ؽ مجل القخزة ،ه قر الزةقاسؼ لي ا الغ ر بزا يدع و رغؼ عردم
صجة ما يدع و ،بالرغؼ مؽ ق ام الزةقاسز ؽ بةثبا

عدم صجة ما يدع و الغ ر(.)5

 .4ق ام الغ ر برهرع دعرؾى االسرةجقاق عهرى الزةقاسرؼ الردا ؽ بالررزان ،ولرؼ يُقرؼ بةخظرار براقي الزةقاسرز ؽ هري
الدعؾى ،وصدر عه و حكؼ حاز قؾ األمر الزقري برو ،وقرام الزةقاسرزؾن بةثبرا أنرو لرؾ ترؼ إخظرارىؼ وتردخهؾا

هرري الرردعؾى ألدى ذلررػ إلررى رهررض دعررؾى الغ ررر( ،)6وىر ا الجكررؼ ُيقرراس عهررى حكررؼ عهررى حكررؼ الفقررر التالتررة مررؽ
الزرراد ( )462مررؽ القررانؾن الزرردني الةرري تررسص عهررى أنررو "إذا لررؼ يحظررر الزدررةرخ البررا ع بالرردعؾى هرري الؾق ر
الزبل ؼ وصدر عه و حكؼ نيا ي هقد حقو برالردؾا بالررزان إذا أثبر

إلى رهض دعؾى االسةجقاق".

البرا ع أن تدخهرو هري الردعؾى كران يرؤدى

ويبلحظ أن الجكؼ الؾارد هي الفقر التالتة مؽ الزراد الخرابقة يدرزل الجكرؼ السيرا ي ،برالرغؼ مرؽ أنرو غ رر
ُ
حا ز لقؾ األمر الزقري برو ،ومرؽ ثرؼ يكرؾن لهزجكرؾم عه رو الظعرؽ هري ىر ا الجكرؼ بظريرل الرسقض إذا ترؾاهر
تروط الظعؽ ،خبلها لزا ورد هي القانؾن الزردني الزذررخ ح ر

ورد هري الفقرر التالترة مرؽ الزراد ( )440مسرو

السص صراحة عهى ودؾم ح از الجكؼ لقؾ األمر الزقري بو.
))1
))2

عبد الساصر تؾه ل العظار :مردع سابل،

الزخةدار .دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

.160

 .219

))3

تؾه ل حخؽ هرج :مردع سابل،

))5

الرزق أحزد الخسيؾرخ :حل الزهت ة ،مردع سابل،
عبد ا

()4

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

))6

دمحم الزسثي :مردع سابل،

 .238أنؾر طهبة :مردع سابل،
.216

 .406

.885
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.363

ل لػ يررى الباحر

تعرديل صر اغة نرص الفقرر التالترة مرؽ الزراد ( )462مرؽ القرانؾن الزردني الفهخرظ سي

لةقةذر عهى الجكؼ ال خ يجؾز قؾ األمر الزقري برو ،وذلرػ كراآلتي (إذا لرؼ يحظرر الزدرةرخ البرا ع بالردعؾى
هي الؾق

الزبل ؼ وصدر عه و حكؼ حراز قرؾ األمرر الزقرري بعرد هقرد حقرو برالردؾا بالررزان إذا أثبر

أن تدخهو هي الدعؾى كان يؤدى إلى رهض دعؾى االسةجقاق).

البرا ع

السطمب الثالث
اآلثار السترتبة عمى الزسان

إذا ترؾاهر تررروط الرررزان الخررابل ذكرىرا ،هةنررو يتبر

لهزةقاسررؼ الر خ اسرةجل نذر بو الجررل هرري الردررؾا

عه ررى ب رراقي ت ررركا و الزةقاس ررز ؽ ب ررالةعؾيض ،ه ث ررم عه ررى الزةقاس ررؼ إخظ ررار الد ررركام الزةقاس ررز ؽ الزهة ررزم ؽ

بالرزان بدعؾى االسةجقاق الزرهؾعة عه و ،هفي ى ه الجالة نتؾن أمام أمريؽ:

األول -أن يةؼ رهض دعؾى االسةجقاق الزرهؾعة  -أخ رهض ادعام الزةعرض ،-ه كؾن االلةزام بالرزان قرد
ُنف ع سا ،وال مجل لرزان االسةجقاق هي ى ه الجالة.
الثاني -أن يةؼ قبؾل دعؾى االسةجقاق-أخ قبؾل ادعام الزةعرض -ه كؾن االلةزام بالرزان قد حل ،ومرؽ ثرؼ
يثم عهى الزةقاسز ؽ الرزان هي ى ه الجالة(.)1
وىسرراك التت ررر مررؽ الجرراال

الةرري يجررل لهزةقاسررؼ أن يردررع ه يررا بررالةعؾيض عهررى برراقي الزةقاسررز ؽ عسررد

تجقل الرزان ،ق اسا عهى عقد الب ع مسيا(:)2
أوالا -إذا لررؼ يحظ ررر الزةقاس ررؼ ب رراقي زمبل ررو الزةقاس ررز ؽ ب رردعؾى االس ررةجقاق الزرهؾع ررة عه ررو ،وحك ررؼ لزذ ررهجة
الزةعرض (مدعي االسةجقاق) ،ولؼ يخةظع الزةقاسزؾن الزديسؾن بالرزان إثبا

س ؤدخ إلى دهع دعؾى الزةعرض.

أن تدخهيؼ هري الردعؾى كران

ثاني ا -إذا قام الزةقاسؼ بةخظار باقي زمبل و الزةقاسز ؽ بدعؾى االسةجقاق الزرهؾعة عه و هري الؾقر
وتدخهؾا هعبل لتسيؼ لؼ يخةظ عؾا دهع دعؾى الزةعرض.

الزبل رؼ،

ثالثااا ا -إذا س ررهؼ ال رردا ؽ الزةقاس ررؼ بج ررل م رردعي االس ررةجقاق قب ررل ره ررع ال رردعؾى م ررؽ قب ررل الزةع رررض ،ول ررؼ يتبر ر

يكؽ عهى حل هي ادعا و.
الزةقاسز ؽ أن الزةعرض لؼ ُ

))1
()2

دمحم الزسثي :مردع سابل،
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دمحم عبد الرحزؽ الرؾيسي :مردع سابل،
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رابع ا -إذا قام الزةقاسؼ بةخظار باقي زمبل و الزةقاسز ؽ بدعؾى االسةجقاق الزرهؾعة عه و هري الؾقر
ولررؼ يةرردخهؾا هرري الرردعؾى ،ولررؼ يخررةظع الزةقاسررز ؽ إثبررا

الزبل رؼ،

أن الجكررؼ الذررادر هرري الرردعؾى كرران نة ثررة ترردل س

الزةقاسؼ ،أو خظ دخ ؼ مسو(.)1

خامداااا -إذا قررام الزةقاسررؼ بةخظررار برراقي زمبل ررو الزةقاسررز ؽ برردعؾى االسررةجقاق الزرهؾعررة عه ررو هرري الؾق ر

الزبل ؼ ،ولؼ يةدخهؾا هي الدعؾى ،وأقر الزةقاسؼ وىؾ حخؽ الس ة بجل مردعي االسرةجقاق أو تذرالح معرو ،قبرل
صدور حكؼ هي الدعؾى ،ولؼ يخةظع باقي الزةقاسز ؽ إثبا
هةذا تؾاهر حالة مؽ الجاال

عدم صجة دعؾى الزةعرض(.)2

الخابل ذكرىرا ولرؼ يرسثح الزةقاسرز ؽ هري دهرع الةعررض ،واسرةجل نذر م

الزةقاسؼ كهو أو بعرو ،ه جل لو الردؾا عه يؼ بالرزان ،ه جل لو أن يظالبيؼ برالةعؾيض عرؽ الرررر الر خ
أصابو( .)3وقد قذر الزدرا عهرى تعرؾيض الزةقاسرؼ الر خ اسرةجل نذر بو بزبهرن نقردخ عزرا نقرص مرؽ نذر بو
نة ثة ثبؾ حل الغ ر هي الع ؽ الةي آل
إرىاق الدركام وعدم تجز هيؼ نفقا

إل و ،ههرؼ يررد الزدررا إعراد القخرزة مرؽ دديرد ،رغبرة مسرو هري عردم

از د ووق

أ تر ،ولهزجاهغة عهى اسةقرار لهز ار ز القانؾن ة(.)4

وتحةه ررب ق ز ررة الر ررزان الزخ ررةجل لهزةقاس ررؼ ال رردا ؽ ب رراخةبل

االسةجقاق كهي أو دز ي ،أو بدهع مبهن نقدخ تؾق ا لهرزان:

ح رراال

الجك ررؼ باالس ررةجقاق ،هق ررد يك ررؾن

أ .الحكم باالستحقاق الكمي:

إذا قررام الزةعرررض بةثبررا

حقررو هرري مهت ررة الع ر ؽ الةرري وقع ر

هرري نذ ر م الزةقاسررؼ الرردا ؽ بالرررزان،

واسةظاا اسةردادىا مؽ يده ،ه كؾن لهزةقاسؼ الدا ؽ بالرزان الجل هري الردرؾا عهرى براقي زمبل رو الزةقاسرز ؽ
–الزديس ؽ بالرزان -بالةعؾيض(.)5
ووهقا لزا نذ

الزاد ( )1/868الخابل ذكرىا " ....ويكؾن كل مرسيؼ مهزمرا بسخربة حذرةو أن يعرؾض

مخةجل الرزان عهى أن تتؾن العبر هي تقدير الديم بق زةو وق

القخزة ،هةذا كران أحرد الزةقاسرز ؽ معخر ار

أو مفهخا وزا القدر ال خ يهزمرو عهرى مخرةجل الررزان ودز رع الزةقاسرز ؽ غ رر الزعخرريؽ أو الزفهخر ؽ" .هرةن

)ُ )1يقاس ى ا الجكؼ عهى عقد الب ع ه زا ورد بالفقر األولى والتان ة مؽ نص الزاد ( )462مؽ القانؾن الزدني الةي ترسص عهرى أنرو " -1إذا
رهع عهى الزدةرخ دعؾى باسةجقاق الزب ع كه ا أو دز ا وأخظر بيا البا ع ،ودم عه و أن يةدخل هي الردعؾى إلرى دانرم الزدرةرخ أو أن

يجل ه يا مجهو -2 .إذا تؼ اإلخظار هي الؾق

الزبل ؼ ولؼ يةدخل البرا ع هري الردعؾى ،ودرم عه رو الررزان إال إذا أثبر

أن الجكرؼ الذرادر

هي الدعؾى كان نة ثة لةغرير مؽ الزدةرخ أو لحظ دخ ؼ مسو" .وى ا السص يقابل نص الزاد ( )440مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.
)(2

ويقاس ى ا الجكؼ عهى عقد الب ع هي نص الزاد ( )464مؽ القانؾن الزدني الةي تسص عهى أنرو "يتبر

حرل الزدرةرخ هري الررزان ولرؾ

اعةرر وىرؾ حخرؽ الس رة لؤلدسبري بجقرو أو تذرالح معرو عهرى ىر ا الجرل دون أن يسةغرر هري ذلرػ صردور حكرؼ قررا ي مةرى كران قرد أخظررر
البا ع بالدعؾى هي الؾق

الزبل ؼ ودعاه أن يةدخل ه يا ههؼ يفعرل ،مرا لرؼ يتبر

يقابل نص الزاد ( )441مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.
))3
))4
))5

أحزد تؾقي دمحم عبد الرحزؽ :مردع سابل،

مذظفى دمحم الثزال :مردع سابل،

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،
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البرا ع أن األدسبري لرؼ يكرؽ عهرى حرل هري دعرؾاه .وىر ا الرسص

عهى الةعؾيض كزبدأ هق دون تفذ ل ،ومؽ ثؼ يةع ؽ الردؾا بير ا الدر ن لزرا ورد بدر ن

ى ه الزاد قد نذ

عقد الب ع بزا ال يةعارض مع طب عة القخزة.

و ررالردؾا لهقؾاعررد العامررة هرري عقررد الب ررع ،هةنسررا نثررد أن عساصررر الةعررؾيض تدررةزل عهررى عررد أمررؾر وهقررا

لسص الزاد ( )465مؽ القانؾن الزدني الةري ترسص عهرى أنرو "إذا اسرةجل كرل الزب رع كران لهزدرةرخ أن يظهرم
مؽ البا ع -1 :ق زة الزب ع وق

 -3الزذررروها

االسرةجقاق -2 .ق زرة التزرار الةري ألرزم الزدرةرخ بردىرا لزرؽ اسرةجل الزب رع.

الساهعررة الةرري ال يخررةظ ع أن يهررزم بيررا الزخررةجل وك ر لػ الزذررروها

س ئ الس ة -4 .مذروها

التزال ررة إذا كرران البررا ع

دعؾى الرزان ودعؾى االسةجقاق عردا مرا كران يخرةظ ع أن يةق رو مسيرا لرؾ أخظرر

البا ع بالدعؾى -5 .الةعؾيض عزا لجقو مؽ خخار أو ما هاتو مؽ كخم بخبم اسةجقاق الزب رع .كرل ىر ا مرا
لؼ يكؽ ردؾا الزدةرخ مبس ا عهى الزظالبة بفخخ الب ع أو إبظالو(.)1

مررؽ خرربلل الررسص يةب ر ؽ لسررا أن لهةعررؾيض ال ر خ يخررةجقو الزةقاسررؼ عسذ رريؽ وىزررا ،ق زررة الع ر ؽ ،وق زررة

مهجقاتيا-:
 .1قيسة العين محل االستحقاق:
زا ذكرنا هةنو إذا اسةجق

لهدريػ الزةقاسؼ لهغ رر ،ه خرةجل الزةقاسرؼ الردا ؽ بالررزان

الع ؽ الةي آل

تعؾيض مؽ الزةقاسز ؽ الزديس ؽ بالرزان عؽ ق زة ى ه العر ؽ ،ومرؽ خربلل الفقرر األولرى مرؽ الزراد ()465

يةب ؽ لسا أن الةعؾيض عؽ االسةجقاق هي الب ع يةجدد بق زة الزب ع وق

االسةجقاق.

و ررالردؾا لزررا ورد هرري نررص الزرراد ( )1/868مررؽ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي بقؾليررا .... " :عهررى أن

تتؾن العبر هي تقدير الدريم بق زةرو وقر
الةعؾيض بق زة الع ؽ وق

وهقا لق زة الع ؽ وق

القخزة ال وق

االسةجقاق ال وق

بالقخرزة .ه قردر

القخرزة ،"..هفري ىر ه الجالرة ه ظبرل الجكرؼ الحرا

االسةجقاق خبلها لهب ع ال خ يةجدد ه و الةعؾيض عؽ االسرةجقاق،

الب ع(.)2

ويردع الخبم هي أن الزدرا حدد ق زة الةعؾيض بؾق

القخزة ال وقر

االسرةجقاقد إلرى أن الب رع عقرد

مرار ة ،هقد يةعرض الزدةرخ لهر ح أو الحخار  ،وطب عة عقد الب ع تخزح ب لػ ،ومؽ ثؼ تخةجل ق زة الزب ع
وق ر

االسررةجقاق ال وق ر

الب ررع ،هررةن زاد

ق زررة الزب ررع يكررؾن الزدررةرخ قررد أر رراح ،وإن نقذ ر

الحخار  ،خبلها لهقخرزة هيري قا زرة عهرى الزخراوا الةامرة ،هةةجردد ق زرة العر ؽ وقر

القخرزة ال وقر

ق زةررو تجزررل
االسرةجقاق

لتي ال يخةف د وال يرار الزةقاسؼ مؽ االسةجقاق(.)3

))1
))2
))3

وىي مقابهة لسص الزاد ( )443مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

عبد الزسعؼ هرج الذد  :مردع سابل،
أحزررد سرربلمة :مردررع سررابل،
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وىبررة،

ويةؼ تجديد ق زة الع ؽ وق القخزة ،ومؽ ثؼ هةن ى ه الق زرة تُقخرؼ عهرى الزةقاسرز ؽ الزرديس ؽ بالررزان
وهقا لزا ورد هي نص الفقر األولى مؽ الزاد ( )868الةي نذ عهى أنو " ،...ويكؾن كل مسيؼ مهزما بسخبة

حذةو أن يعؾض مخةجل الرزان ،"...ه ؾزا الزبهن عهى الزةقاسرز ؽ الزرديس ؽ ك ٌرل بجخرم حذرةو بزرا هر يؼ
الزةقاسؼ الدا ؽ ،ه كؾن لؤلخ ر الردؾا عهى باقي الزةقاسرز ؽ بعرد أن يةجزرل مرؽ ق زرة العر ؽ بجخرم حذرةو،
ديسرار ،واسرةجل نذر م أحردىؼ،

هةذا كان عدد الزةقاسز ؽ ثبلثرة ،وكرل نذر م كرل مةقاسرؼ يقردر بتبلثرة آال

ه كؾن مؽ اسةجل نذ بو أن يردع عهى كل واحد مسيؼ بزبهن ألب ديسار(.)1

وإذا كان أحدىؼ معخ ار أو مفهخا ه ؾزا نذ بو عهى دز ع الزةقاسز ؽ غ ر الزعخرريؽ أو الزفهخر ؽ ،بزرا
ه يؼ الزةقاسؼ الدا ؽ بالرزان ،ه ةجزل بسخبة حذةو ق زرة حذرة الدرريػ الزعخرر أو الزفهرس( ،)2وىرؾ مرا ورد

هرري الفقررر األولررى مررؽ الزرراد ( )868بقؾليررا "  ...هررةذا كرران أحررد الزةقاسررز ؽ معخر ار أو مفهخررا وزا القرردر الر خ
يهزمو عهى مخةجل الرزان ودز ع الزةقاسز ؽ غ ر الزعخريؽ أو الزفهخ ؽ".

 .2قيسة ممحقات العين محل االستحقاق:
الع ر ؽ مج ررل االسررةجقاق العسذررر الترراني مررؽ عساص ررر الةعررؾيض ال ر خ يهةررزم ب ررو

تعةبررر ق زررة مهجقررا

الزةقاسرز ؽ الزررديس ؽ بالررزان هرري مؾاديررة زمر هيؼ الزةقاسررؼ الردا ؽ بالرررزان ،ووهقررا لرسص الزرراد ( )465مررؽ

القانؾن الزدني الفهخظ سي الخابل ذكرىا هةن مهجقا

الع ؽ مجل االسةجقاق تةجدد باآلتي-:

 ق زة التزار الةي الةزم الزةقاسؼ الدا ؽ بالرزان بردىا لهزةعرض مؽ وق الزذررروهاوالزذررروها

القخزة.

الساهعررة الةرري ال يخررةظ ع الزةقاسررؼ الرردا ؽ بالرررزان أن يهررزم بيررا الزعةرررض الزخررةجل لهع ر ؽ،

التزال ررة بدرررط أن يكررؾن برراقي الزةقاسررز ؽ سر اي الس ررة ،ومررؽ أمتهررة :الزذررروها

ط ررابل ددي ررد بزس ررزل ،أو أرض ب ررؾر ،وم ررؽ أمته ررة :الزذ ررروها
ح ظان الزسزل ،وزخرهةيا(.)3

 -الفؾا د القانؾن ة لق زة الع ؽ الزخةجقة وق

الساهعررة إندررام

التزال ررة ،إند ررام مذ ررعد ه رري بساي ررة ،أو ط رربلم

القخزة ،وى ه الفؾا رد لرؼ ير

وإنزا ورد هي الفقر األولى مؽ الزاد ( )443مؽ القانؾن الزدني الزذرخ.

ذكرر ليرا هري نرص الزراد الخرابقة،

 مذروها دعؾى االسةجقاق والرزان ،ه خةجل الزةقاسؼ الدا ؽ الزذروها الةي ُحتؼ بيا عه و إذا خخردعررؾى االسررةجقاق الزرهؾعررة اررده مررؽ الغ ررر ،كزررا يخررةجل مذررروها دعررؾى اررزان االسررةجقاق الةرري رهعيررا
عهررى برراقي الزةقاسررز ؽ الزررديس ؽ بالرررزان ،ولتررؽ ال يخررةجل الزذررروها
))1

أحزد تؾقي دمحم عبد الرحزؽ :مردع سابل،

))2

أنؾر طهبة :مردع سابل،

))3

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،
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الةرري كررانؾا يخررةظ عؾن تفادييررا لررؾ

 .212عبرد الساصرر تؾه رل العظرار :مردرع سرابل،

أخظرىؼ هي الؾق

الزساسم ،كؾنيرا نة ثرة خظر أو تقذر ر مسرو ،بدررط إثبرا

أنو كان مؽ الززكؽ تفادخ ى ه الزذروها  ،لؾ أخظرىؼ هي الؾق

الزةقاسرز ؽ الزرديس ؽ بالررزان

الزساسم(.)1

 -ما لجقو مؽ خخار  ،ه جل لهزةقاسؼ الدا ؽ بالرزان الردؾا عهى باقي الزةقاسرز ؽ الزرديس ؽ بالررزان ،بزرا

لجررل بررو مررؽ خخررار هق ر  ،وى ر ا الجكررؼ خبلهررا لهزدررةرخ ه جررل لهزدررةرخ الردررؾا عهررى البررا ع بزررا لجررل بررو مررؽ
خخار وما هاتو مؽ كخم ،هربل يجرل لهزةقاسرؼ الردا ؽ الردرؾا عهرى الزةقاسرز ؽ الزرديس ؽ إذا هاتر
عقررد معاواررة كررالب ع ،وإنزررا مررؽ الةذررها

رابجررةد ومردررع ذلررػ ىررؾ أن القخررزة ل خر

عه رو صرفقة

الةرري تتدررب عررؽ حررل

الزهت ة.
ب .الحكم باالستحقاق الجزئي:
نذ

الزراد ( )466مرؽ القرانؾن الزردني الفهخرظ سي عهرى أنرو "إذا اسرةجل بعرض الزب رع أو ودرد مرتقبل

بةته ررب ،وكان ر

خخررار الزدررةرخ مررؽ ذلررػ قررد بهغ ر

الزب ع ،أو كان

الحخار الةي لجقةو لؼ تبهن القدر الزب ؽ هري الفقرر الخرابقة ،لرؼ يكرؽ لرو إال أن يظالرم برالةعؾيض

قررد ار لررؾ عهزررو لزررا أتررؼ العقررد ،كرران لررو أن يظالررم البررا ع

بالزبالن الزب سة هي الزاد الخابقة ( )465عهى أن يرد لو الزب ع وما أهاده مسو -2 .إذا اخةار الزدةرخ اسة فام

عزا أصابو مؽ ارر بخبم االسةجقاق.

مررؽ خرربلل الررسص يةرررح لسررا أنررو هرري حالررة االسررةجقاق الثز رري لهزب ررع ،هالزدررةرخ بالح ررار هرري أن يرررد

الزب ع أو أن يظالم بالةعؾيض عؽ االسرةجقاق ،وىشا يثار التداؤل ،ىل من السسكن قيااس ىاذا الحكام عماى
القدسة أم ال؟.

اخةهب الفقو هي ذلػ هفي رأخ أول يرى بالزخاوا ب ؽ ازان البا ع وازان الزةقاسز ؽ ،ومؽ ثرؼ يجرل

لهزةقاسؼ أن يرد ما تبقى مؽ الع ؽ الةي آل

إل و ،أو الزظالبة بالةعؾيض عؽ الثزم الزخةجل(.)2

وهي رأخ آخر يؤيرده الباحر  ،وىرؾ صرعؾ ة تظب رل الرسص الخرابل الرؾارد بدر ن الب رع عهرى القخرزةد ألن

الزةقاسز ؽ لؼ يسقهؾا مهت ة الع ؽ مجل القخرزة حةرى يررزسؾىا كزرا ىرؾ الدر ن هري الب رع ،هفري رد مرا تبقرى مرؽ
العر ؽ هخررخ لهقخررزة وإدررام قخررزة دديررد  ،وىررؾ أمررر غ ررر مجبر هرري القخررزة إال لهررررور وهرري أار ل الجرردود،
ومررؽ ثررؼ يقةذررر حررل الزةقاسررؼ الرردا ؽ بالرررزان عهررى الةعررؾيض عررؽ الررررر ال ر خ أصررابو نة ثررة االسررةجقاق

الثز ي ،دون رد ما تبقى مؽ الع ؽ لهزةقاسز ؽ الزديس ؽ بالرزان.

واألمتهة :عهى االسةجقاق الثز ري كت رر ومةعردد نر كر مسيرا ،اسرةجقاق درزم مرؽ العر ؽ ذاتيرا الةري آلر
لهدريػ الزةقاسؼ الدا ؽ بالرزان ،أو ترت م حل انةفاا أو ارتفاق عه يا(.)3

))1
))2

))3

دمحم الزسثي :مردع سابل،

.417

مسذرؾر مذرظفى مسذرؾر ،مردرع سرابل،
.228

دمحم الزسثي :مردع سابل،

 227ومرا بعردىا ،مدررار لير ا الررأخ لردى دمحم عزمري البكررخ :مردرع سرابل ،ىررامش ،27

.419
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وهرري حالررة الجكررؼ باالسررةجقاق الثز رري يجررل لهزةقاسررؼ الردررؾا عهررى برراقي الزةقاسررز ؽ الزررديس ؽ بالرررزان
بزا لجل بو مؽ خخار هق  ،وتجدد ق زة الع ؽ وهقا لق زةيا وق

القخزة ال وق

االسرةجقاق ،عهرى أن يةجزرل

الزةقاس ررؼ ال رردا ؽ بالر ررزان نذر ر با ه رري الةع ررؾيض ونذر ر با ه رري حذ ررة م ررؽ ى ررؾ معخ ررر أو مفه ررس م ررؽ زمبل ررو
الزةقاسز ؽ(.)1



))1

دمحم عزمي البكرخ :مردع سابل،

 .229
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الخاتسة

بعد أن اني سا البج
مؽ السةا ج والةؾص ا

هي مؾاؾا القخزة القرا ة لهزال الدا ع ،هةنسا خهذسا مؽ خبللو إلى مثزؾعة

ىي:

أوال -الشتائج:
.1يعةبر حل الدريػ عهى الد ؾا حل مهت ة ،وىؾ ما أخ بو القانؾن الزدني الفهخظ سي هي الفقر األولى مؽ

الزاد (.)951

.2تعةبر القخزة القرا ة حكزا قرا ا ،مثال نقريا ىؾ الظعؽ هي الجكؼ الذادر أمام الزجكزة الزحةذة
وهقا لهقؾاعد العامة لهظعؽ.

 .3يخةظ ع أخ تريػ طهم القخزة القرا ة بغض السغر عؽ نذ بو هي الزال الدا ع ،هتل مالػ هي
الد ؾا حل مهت ة هي كل ذر مؽ ذ ار

الزال الدا ع ،و غض السغر سؾام كان تريكا أصه ا أم طار ا،

و غض السغر عؽ الزد الخابقة عهى حالة الد ؾا.
الةي ال يثؾز لهدريػ بسام عه يا طهم القخزة مسيا ،االتفاق ب ؽ دز ع الدركام

 .4ىساك بعض الجاال

عهى االسةزرار هي الد ؾا ،والبقام هي الد ؾا بجكؼ القانؾن ،وإذا كان الزال الدا ع بجخم طب عةو ال يقبل

القخزة كاألدزام الزدةركة.

 .5ال يثؾز لزؽ اتةرى حذة مفرز هي الزال الدا ع طهم القخزةد ألنو ال يجل مجل الدريػ الزةذر

هي الزال الدا ع ،أما مؽ اتةرى حذة تا عة هي الزال الدا ع ه جل مجل الدريػ الزةذر و الةالي يجل
لو طهم القخزة ،كزا ال يثؾز لهزالػ تج

الدرط ،أما الزالػ تج

ترط واقب طهم القخزةد ألنو ال يعةبر مالتا إال إذا تجقل

ترك هاسخ ههو طهم القخزةد ألنو مالػ ما لؼ يةجقل الدرط الفاسخ.

 .6لقد أداز القانؾن الزدني الفهخظ سي قذر الززايد عهى الدركام هي حالة إدزاعيؼ ،ولؼ يكؽ مؾهقا هي

ذلػد ألنو قد يسظؾخ عهى اتفاقا

عادلة ب ؽ الدركام تزسع الب ع بخعر أعهى.

.7أنو يؾدد هرق ب ؽ دعؾى إزالة الد ؾا ودعؾى تقخ ؼ األمؾال الزدةركة ،إال أن الةفرقة ب ؽ ىات ؽ الدعؾي ؽ

ىي تفرقة نغرية بجةة ،هالؾاقع العزهي مغاير تزاما ،هزؽ الززكؽ رهع كبل الدعؾي ؽ ما دام ىساك مهػ تا ع

ب ؽ الدركام.
 .8لهقخزة القرا ة أث ار مزدودا ،كاتفا وناقبل مع ترد ح األثر التاتب و قام األثر الردعي هي حدود
الغرض الزراد مسو ،وىؾ حزاية الزةقاسؼ مؽ الةذرها

الةي يثرييا الدركام خبلل هةر الد ؾا.
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ثاني ا -التهصيات:
 .1نؾصي الزدرا بةعديل نص الزاد ( )965مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي ،وذلػ بج

الفقر التان ة مسيا

واالقةذار عهى الفقر األولى هق د ألن قذر الززايد عهى الدركام ه و إارار بزذهجة طالم القخزة ،هقد

يعزد الدركام إلى االتفاق ه زا ب سيؼ دز عا عهى سعر مع ؽ ل رسؾ بو الززاد ،مزا يهجل ار ار بالدريػ
طالم القخزة ،كزا أن دخؾل األدسبي هي الززايد يؤدخ إلى الب ع بخعر أعهى مزا يؤدخ إلى زياد الرزان

العام لهدا س ؽ.

 .2نؾصي الزدرا بةعديل الفقر األولى مؽ نص الزاد ( )966مؽ القانؾن الزدني الفهخظ سي لجخؼ الحبل
حؾل نظاق تظب قيا ،لةدزل القخزة القرا ة والقخزة االتفاق ة ،ل ذبح السص كالةالي( :لدا سي كل تريػ

االعةراض عهى القخزة راا ة كان

بالةدخل أمام الزجكزة إذا كان

أو قرا ة ،وذلػ بةن ار يبهن إلى دز ع الدركام إذا كان

قرا ة) ،وذلػ أسؾ بالزدرا األردني.

راا ة ،أو

 .3نؾصرري الزدرررا بةعررديل الفقررر التالتررة مررؽ الزرراد ( )462مررؽ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سيد كررؾن أن الجكررؼ
الؾارد ه يا يدزل الجكؼ السيا ي ،بالرغؼ مؽ أنو لؼ يجؾز قؾ األمر الزقري بو ،ومؽ ثرؼ يكرؾن لهزجكرؾم عه رو

الظعؽ هي ى ا الجكؼ بظريل السقض إذا تؾاهر تروط الظعؽ ،ل ذبح السص كاآلتي (إذا لؼ يحظرر الزدرةرخ

البررا ع بال رردعؾى هرري الؾقر ر
بالرزان إذا أثب

الزبل ررؼ وص رردر عه ررو حكررؼ ح رراز قررؾ األم ررر الزقر رري بررو بع ررد هقررد حق ررو ب ررالردؾا

البا ع أن تدخهو هي الدعؾى كان يؤدى إلى رهض دعؾى االسةجقاق) ،وذلرػ أسرؾ بالزدررا

الزذرخ ال خ نص صراحة هي الفقر التالتة مؽ الزاد ( )440عهى ودؾم ح از الجكرؼ لقرؾ األمرر الزقرري
بو.

 .4نؾصرري الزدرررا بةعررديل نررص الزرراد ( )967مررؽ القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي ،وذلررػ لجخررؼ الحرربل

حررؾل

مرررزؾنيا –أثررر القخررزة ،-وذلررػ أسررؾ بالزدرررا الع ارقرري ح ر

نررص هرري الزرراد ( )1075مررؽ القررانؾن الزرردني

الغرض الزراد مسو ،بزا يجقل الجزاية لهزةقاسؼ مؽ الةذرها

الةي يثرييا ترركا و أثسرام هةرر الدر ؾا ،ل ذربح

العراقي ،عهى أن لهقخزة أث ار مزدودا ناقبل وكاتفا ،مع تررد ح األثرر التاترب ،و قرام األثرر الردعري هري حردود
الرسص كالةررالي (تُرردح ديررة اإلهرراز عهررى ديررة الزبادلررة هرري القخررزة ،ه عةبررر كررل مةقاسررؼ أنررو كرران دا زررا مالتررا
لهجذة الزفرز الةي آل إل و ،وأنو لؼ يزهػ ق ت اا مؽ باقي الجذص).



98

السراجع
القرآن الكريم
أوالا -الكتب العامة:

 .1أحزد عبد الخبلم العظار :الزؾسرؾعة الدرامهة هري تررح القرانؾن الزردني ،الزركرز الدسرةؾرخ الردولي لهظباعرة
والسدر والةؾزيع ،القاىر ،الظبعة األولى ،بدون سسة ندر.

 .2أتررر ره ررل هررارس ،زيرراد ديررام ثابر  ،نرررال دزررال درراد  :أصررؾل الةقاارري هرري دعرراوى األ ارارري ،ترررح
مفذرل لرردعاوى األ ارارري هرري السغررام القررانؾني مرردعزا بالخرؾابل القرررا ة ،مكةبرة الظالررم الثررامعي ،الته ررة
الثامع ة لهعهؾم الةظب ق ة ،غز ،الظبعة األولى.2016 ،

 .3أنؾر طهبة :القانؾن الزدني معهقا عهى نذؾصو بآرام الفقو وأحكام السقض ،بردون دار ندرر ،الثرزم التراني،

الظبعة األولى ،بدون سسة ندر.

 .4إياد دمحم داد الجل :السغرية العامة لبللةزام ،مذادر االلةزام ،مكةبة ومظبعة الظالم ،دامعة األزىر ،غز،

الظبعة األولى.2009 ،

 .5حزدخ مجزؾد بارود :أحكام القانؾن الةثارخ ،الدركا

الةثارية ،دراسة هي قانؾن الدركا

الفهخظ سي رقؼ

 7لخسة  ،2012مكةبة القدس ،غز ،الظبعة األولى.2015 ،
 .6عبد

الزدن ة والةثاريرة ،الثرزم األول ،القررام وواليةرو ،مكةبرة

خه ل الفرا :الؾد ز هي أصؾل الزجا زا

القدس ،الظبعة األولى.2011،2012 ،
 .7عبد

خه ل الفرا ،يؾسب عبد

الغر اوخ :الؾد ز هي ترح قرانؾن الب سرا

مكةبة ومظبعة الظالم ،غز ،الظبعة األولى.2015 ،

هري الزرؾاد الزدن رة والةثاريرة،

 .8عبرد الررر ازق أحزررد الخررسيؾرخ :تسقر ح مذررظفى دمحم الفقرري :الررؾد ز هرري ترررح القررانؾن الزرردني ،نغريررة االلةرزام
بؾدو عام ،الثزم األول ،دار السيرة العر ة ،القاىر ،الظبعة التان ة.1997 ،

 .9عبررد الررر ازق أحزررد الخررسيؾرخ :الؾس ر

هرري ترررح القررانؾن الزرردني ،الثررزم الةاسررع ،أسرربام كخررم الزهت ررة مررع

الجقؾق الع س ة األصه ة الزةفرعة عؽ الزهت ة ،حل االنةفاا وحل االرتفاق ،دار إح ام الةراث العر ي ،ب رو ،
بدون سسة ندر.

 .10عبرررد الر ررر ازق أحزر ررد الخر ررسيؾرخ :الؾس ر ر

هر رري تر رررح القر ررانؾن الزر رردني ،الثر ررزم العاتر ررر ،الة م سر ررا

والدحذ ة ،دار إح ام الةراث العر ي ،ب رو  ،بدون سسة ندر.

الع س ر ررة

 .11عبد الزث د عبد الجك ؼ ،عبد الباقي البكرخ ،دمحم طو بد ر :القانؾن الزدني وأحكام اإللزام ،الثزم التراني،
بدون دار ندر ،بدون سسة ندر.

 .12غالررم عهرري الررداودخ :الزرردخل إلررى العهررؾم القانؾن ررة ،دار وا ررل لهظباعررة والسدررر ،عزرران ،الظبعررة الخررابعة،
.2004
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 .13دمحم سرره زان تررب ر :ترراريخ الررسغؼ القانؾن ررة ،الثررزم األول ،الظبعررة التان ررة ،م ارحررل تظررؾر القررانؾن ،القررانؾن
الروماني ،وسا ل تظؾر القؾان ؽ القديزة.

 .14دمحم ت رريف عبررد الرررحزؽ أحزررد عبررد الرررحزؽ :أسرربام كخررم الزهت ررة ،الج رراز الزكخرربة لهزهت ررة ودعرراوى
الج از ،دار السيرة العر ة ،القاىر ،الظبعة األولى.2010 ،

 .15مراد مجزؾد ح در :مهت ة الظبقا

والدقل ،أحكاميا واآلثرار الزةرتبرة عه يرا هري الفقرو اإلسربلمي والقرانؾن

الزدني ،دراسة مقارنة ،مسد الزعار  ،اإلسكسدرية.2010 ،
 .16مذظفى عبد الجز د ع اد :الؾس
غز  ،الظبعة األولى.2003 ،

هي ترح قانؾن أصؾل الزجا زا

الزدن رة والةثاريرة ،التةرام األول،

 .17مذظفى كزال طو :أصؾل القانؾن الةثارخ ،الدار الثامع ة ،اإلسكسدرية.1993 ،
 .18معؾض عبد الةؾام :الزردع هي الةعه ل عهى نذؾ
الظبعة التامسة.2004 ،

 .19مؾسررى سرره زان أبررؾ مهررؾح :ترررح قررانؾن الب سررا

التالتة.2012 – 2011 ،

القانؾن الزدني ،الزثهد الةاسع ،بدون دار ندرر،

رقررؼ ( )4لخررسة  ،2001ب ردون دار ندررر ،غررز  ،الظبعررة

 .20ياسرر مجزررؾد نذررار :مؾسررؾعة دا رر الزعررار القانؾن ررة ،الزثزؾعررة الدول رة لهزجامررا  ،اإلسرركسدرية ،الثررزم

األول ،اإلصدار الزدني.1998 ،
ثانيا -الكتب الستخررة:

 .1أحز ررد ت ررؾقي دمحم عب ررد ال رررحزؽ :الجق ررؾق الع س ررة األص رره ة ،ح ررل الزهت ررة والجق ررؾق الزةفرع ررة عس ررو ،مسدر ر
الزعار  ،اإلسكسدرية.2004 ،

 .2أحزد هبلح عبد البح  :الزهت ة الدا عة هي الفقو اإلسبلمي والقانؾن الزردني ،د ارسرة مقارنرة ،دار الثامعرة
الثديد  ،اإلسكسدرية.2012 ،

 .3أنؾر العزروسي :الزهت ة وأسربام كخربيا هري القرانؾن الزردني ،دار مجزرؾد لهسدرر والةؾزيرع ،القراىر ،الظبعرة
األولى.1999 ،

 .4أنررؾر دزعررة الظؾيررل :الزررؾدز هرري ترررح القررانؾن الفهخررظ سي ،الجقررؾق الع س ررة األصرره ة والة م سررا

الع س ررة

والدحذ ة وهقرا لهقرانؾن الزردني رقرؼ ( )4لخرسة  2012مقارنرا بالقرانؾن الزذررخ واألردنري ومثهرة األحكرام

العدل ة ،غز ،الظبعة التان ة.2014 ،

 .5تؾه ل حخؽ هرج :الجقؾق الع س ة األصه ة ،الدار الثامع ة لهسدر والةؾزيع ،اإلسكسدرية.1980 ،

 .6دررابر مجثررؾم عهرري ،حررل الزهت ررة هرري القررانؾن الزرردني الزذرررخ ،د ارسررة نغريررة وعزه ررو مقارنررة ،دار ط بررة
لهظباعة ،الث ز .

 .7دزال خه ل السدار :االلةذاق كخبم مؽ أسربام كخرم الزهت رة هري الفقرو اإلسربلمي والقرانؾن الزردني ،دار
الثامعة الثديد لهسدر والةؾزيع ،اإلسكسدرية.2001 ،
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 .8دزال خه ل السدار :تذر الدرريػ هري الزرال الدرا ع وأثرره عهرى حقرؾق الدرركام ،د ارسرة مقارنرة بر ؽ الفقرو
اإلسبلمي والقانؾن الزدني ،دار الثامعة الثديد لهسدر والةؾزيع ،اإلسكسدرية.

 .9دز ررل الدر ررقاوخ :الجق ررؾق الع س ررة األص رره ة ،التة ررام األول ،ح ررل الزهت ررة ،دار السير ررة العر ررة ،الق رراىر ،
.1984

 .10حخام الديؽ مجزؾد الدن :الؾد ز هي ترح القانؾن الزدني الفهخظ سي ،الجقرؾق الع س رة األصره ة والةبع رة،
مكةبة ن خان ،غز ،الظبعة األولى.2016 ،

 .11حخررؽ ك رره :الزررؾدز هرري أحكررام القررانؾن الزرردني ،الجقررؾق الع س ررة األصرره ة ،أحكاميررا ومذررادرىا ،مسد ر
الزعار  ،اإلسكسدرية.1975 ،

 .12خه ررل أحزررد قررداد  :الررؾد ز هرري ترررح القررانؾن الزرردني الفهخررظ سي ،الجقررؾق الع س ررة األصرره ة ،الثررزم األول،
حل الزهت ة والجقؾق الزةفرعة عسو ،بدون دار ندر ،الظبعة األولى.1997 ،

 .13راا عبد الجهر ؼ عبرد البرارخ :الرؾد ز هري الزهت رة والجقرؾق الع س رة األصره ة ،بردون دار ندرر ،بردون سرسة
ندر.

 .14رمررران أبررؾ الخررعؾد :الررؾد ز هرري الجقررؾق الع س ررة األصرره ة ،أحكاميررا مذررادرىا ،دار الثامعررة الثديررد ،
.2004

 .15سالؼ حزراد الدحردوح :تررح القرانؾن الزردني الفهخرظ سي ،د ارسرة مقارنرة بالقرانؾن الزردني الزذررخ واألردنري
والفقو اإلسبلمي ،التةام التال  ،الجقرؾق الع س رة ،الثرزم األول ،الجقرؾق الع س رة األصره ة ،مكةبرة ومظبعرة

الظالم ،غز  ،الظبعة األولى.2016 ،

 .16سع د سعد عبد الخبلم :الؾد ز هي الجقؾق الع س ة األصه ة ،بدون دار ندر ،الثزم األول.2000 ،
 .17عبرد الرر ازق الخررسيؾرخ :تسقر ح أحزررد مردح

الز ارغرري :الؾسر

هرري تررح القررانؾن الزردني ،حررل الزهت رة مررع

ترح مفذل لؤلت ام واألمؾال وقانؾن حزاية الزهت ة الفترية ،الثرزم الترامؽ ،مسدر الزعرار  ،اإلسركسدرية،
.2004

 .18عبد الجز د الدؾار ي :أحكام الدفعة والقخزة هي اؾم الفقو والقرام ،مسدر دار الزعرار  ،اإلسركسدرية،
بدون طبعة.

 .19عبررد الحررالل أحزررد أحزررد :الررؾد ز هرري ترررح قررانؾن الزعررامبل

الزدن ررة ،الثررزم الخررادس ،الجقررؾق الع س ررة

األصه ة ،حل الزهت ة ،الظبعة األولى ،دار السيرة العر ة ،القاىر  ،بدون سسة ندر.

 .20عبد الساصر تؾه ل العظار :ترح أحكام حل الزهت ة ،مؤسخة البخةاني لهظباعة ،القاىر  ،بدون طبعة.

 .21عبررد الزررسعؼ هرررج الذررد  :الجقررؾق الع س ررة األصرره ة ،د ارسررة هرري القررانؾن الهبسرراني والقررانؾن الزذرررخ ،دار
السيرة العر ة ،ب رو .1982 ،

 .22عهي ىادخ العب دخ :الؾد ز هي ترح القانؾن الزدني ،الجقؾق الع س ة ،الجقؾق الع س رة األصره ة ،الجقرؾق
الع س ة الةبع ة ،دراسة مقارنة ،دار التقاهة لهسدر والةؾزيع.2005 ،
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 .23قذي سرهزان ،الجقرؾق الع س رة األصره ة والةبع رة د ارسرة مقارنرة ،مسدرؾ ار دامعرة د يران األىه رة ،أر رل،
الظبعة األولى ،بدون سسة ندر.

 .24دمحم الزسثي :دعؾى القخزة ،القخزة االتفاق ة والقرا ة وأثرىزا هي إقررار الزرال الدرا ع ،مسدر الزعرار ،
اإلسكسدرية.2002 ،

 .25دمحم طو بد ر ،غسي طو حخؾن :الجقؾق الع س ة ،الجقؾق الع س ة األصه ة ،الجقؾق الع س ة الةبع ة ،بدون
دار ندر ،بدون سسة ندر.

 .26دمحم عبررد الرررحزؽ الرررؾيسي :أحكررام القخررزة ب ر ؽ الفقررو اإلسرربلمي والقررانؾن الزرردني ،دار الفتررر الثررامعي،
اإلسكسدرية ،الظبعة األولى.2001 ،

 .27دمحم عزمرري البكرررخ :قخررزة الزررال الدررا ع وأحكررام دعررؾى الفرررز والةثس ررم هقيررا وقرررام ،دار مجزررؾد لهسدررر
والةؾزيع ،القاىر ،الظبعة الخادسة.1998 ،

 .28دمحم عهى عرهة :ترح القرانؾن الزردني الثديرد ،الثرزم األول ،حرل الزهت رة ،مظبعرة دامعرة القراىر ،الظبعرة
التالتة.1954 ،

 .29دمحم وح ررد الررديؽ س رؾار :حررل الزهت ررة هرري ذاتررو هرري القررانؾن الزرردني ،دار التقاهررة لهسدررر والةؾزيررع ،عزرران،
الظبعة التان ة.2010 ،

 .30مجزررؾد عبررد الرررحزؽ دمحم :الجقررؾق الع س ررة األصرره ة ،حررل الزهت ررة ،الثررزم األول ،دار السيرررة العر ررة،
القاىر  ،بدون سسة ندر.

 .31مذظفى دمحم الثزال :نغام الزهت ة ،مسد الزعار  ،اإلسكسدرية ،بدون سسة ندر.
 .32نعزان دمحم خه ل دزعة :الجقؾق الع س ة ،لثسة الزظبؾعا

بكه ة الظم الب ظرخ ،دامعة القاىر .1987 ،

 .33يؾسررب دمحم عب رردا  :الجقررؾق الع س ررة األصرره ة والةبع ررة ،دار الزخ ر ر لهسدررر والةؾزيررع والظباعررة ،عزرران،
الظبعة األولى.2011 ،

ثالثا -األحكام القزائية:
 .1أ ررم كرربلم :مثزؾعرة محةررار مررؽ أحكرام ومبررادئ مجكزررة الرسقض هرري الزرؾاد الزدن رة والةثاريررة مررؽ 2002
إلى  ،2012مكةبة ومظبعة دار الزسار  ،غز  ،بدون طبعة.

 .2سع د أحزد تعهة :قرام السقض هي الزهت ة ،مسد دار الزعار  ،اإلسكسدرية.2000 ،

 .3ت ررعبان أحز ررد الزبر ر ض :مثزؾع ررة محة ررار م ررؽ أحك ررام مجكز ررة ال ررسقض بغ ررز مةعهق ررة بقر ررايا األمر رؾال غ ررر
الزسقؾلة ،دامعة ههخظ ؽ ،كه ة القانؾن والززارسة القرا ة ،الظبعة األولى ،2012 ،ههخظ ؽ ،غز .

 .4ناعؼ دمحم عؾيرة :قظؾ

مؽ أحكام الزجكزة العه ا هي ههخظ ؽ.2012 ،

 .5ول ررد حهزرري الجايررػ :مثزؾعررة محةررار مررؽ أحكررام مجكزررة االسررةاسا
عدر.1996
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العه ررا ،القخررؼ الزرردني ،الثررزم الجررادخ

 .6ول ررد حهزرري الجايررػ :مثزؾعررة محةررار مررؽ أحكررام مجكزررة االسررةاسا

العه ررا ،مجكزررة العرردل العه ررا ،الثررزم

التاني.1994 ،

 .7أحكام قرا ة غ ر مسدؾر .
رابع ا -الرسائل العمسية:
 .1إيزران عرؾني عبررد اليرادخ :الزعالثررة الةدرريع ة لقخررزة األ اراري الززهؾكررة عهرى الدر ؾا ،رسرالة مادخررة ر،
دامعة األزىر ،ههخظ ؽ غز.2013 ،

 .2سررالؼ حزرراد الدحرردوح :الظب عررة القانؾن ررة لهةخررث ل وأثررر تحهفررو هرري الب ررع العقررارخ ،د ارسررة ألحكررام القررانؾن
الفرنخرري والزذرررخ والع ارقرري واألردنرري والفهخررظ سي مقارنررة بفقررو الدرريعة اإلسرربلم ة ،رسررالة دكةررؾراه ،دامعررة
اإلسكسدرية ،مذر ،الظبعة التان ة.1998 ،

 .3مررازن ازيررد عز رران :القخررزة الراررا ة هرري العقررار ،رسررالة مادخررة ر ،دامعررة السثرراح الؾطس ررة ،ههخررظ ؽ،
نابهس.2008 ،
خامدا -القهانين والسذكرات:
 .1القانؾن الزدني الفهخظ سي رقؼ ( )4لخسة .2012
 .2القانؾن الزدني األردني رقؼ ( )43لخسة .1976
 .3القانؾن الزدني العراقي رقؼ ( )40لخسة .1951

 .4القانؾن الزدني الزذرخ رقؼ ( )131لخسة .1948
 .5قانؾن أصؾل الزجا زا
 .6قانؾن الب سا

الزدن ة والةثارية الفهخظ سي رقؼ ( )2لخسة .2001

الفهخظ سي رقؼ ( )4لخسة .2001

 .7قانؾن تقخ ؼ األمؾال غ ر الزسقؾلة الزدةركة العتزاني لخسة 1329

 .8قانؾن تقخ ؼ األمؾال غ ر الزسقؾلة األردني رقؼ ( )48لخسة .1953
 .9مثهة األحكام العدل ة.

 .10الز ك ار اإليراح ة لزدروا القانؾن الزدني ،ديؾان الفةؾى والةدريع.2003 ،
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