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بسم اهلل الرمحن الرحيم

﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاألَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ( )7وَإِذَا
حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنيُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ

وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْالً مَّعْرُوفًا (﴾)8
النساء)8،7( :

ب
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إىل لك فلسطيين..

يبحثعنأرضهوتراثه،ويريدأنيلمبماجرىويستنطقاألحداث.

إىل لك هؤالء ،وإىل غريمه ممن مل أذكرمه ،أهيي رمر سرر إللياي
أم أمحا

ج

شك ت اي


قالتعالى":رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت عليَّ وعلى والديَّ وأن أعمل صاحلاً ترضاه وأدخلين برمحتك يف
عبادك الصاحلني "سورةالنمل،اآلية(.)91


بدايةً أحمداهللجل جاللهحمداً كثي اًرعلىنعمهالتيالتعدوالتحصى،التيأنعمبهاعلي

وتفضل ،فما تمنيت على اهلل شيئاً إال وأعطاني إياه ،وال أذكر ذلك إال من باب "وأما بنعمة ربك

فحدث".

وانطالقاً من قول رسول اهلل " :ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس" ،فإنني أتقدم بخالص

شكري وعظيم تقديري وامتناني إلى أستاذي الفاضل الدكتور إياد جاد الحق الذي أشرف على هذه

الرسالة ،وجاد علي بإرشاداته السديدة وتوجيهاته العظيمة ،ووضعني على بداية الطريق في مجال
البحثالعلميالسليم،فجزاهاهللعنيخيرالجزاءونفعبهاإلسالموالمسلمين.

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة ،الدكتور /م وسى أبو ملوح ،د .سالم

الدحدوح،الذينتفضلوابقبولهممناقشةرسالتي،وأتقدمبعظيمشكريوامتنانيإلىجامعةاألزهربكامل

هيئتهاالتدريسية،التيقدمتلطالبهاالكثيروالزالت،فكلالشكروالتقديرعلىمجهوداتهاالعظيمة،

وجعلهااهللصرحاًعلمياًشامخاً،وذخ اًرلإلسالموالمسلمين.

وألنهمنالواجب ذكرأهلالفضلبفضلهم،فإننيأتقدمبالشكروالعرفانلألستاذزيادثابت

القاضيفيمحكمةاالستئنافبغزة،واألستاذسامياألشرمالقاضيفيمحكمةالصلح،فهمالميبخال
علي ٍ
بعلمأومعرفة.
جالمخلصفلهممنيكلالشكروالتقدير.

والأنسىفيهذاالمقامالوالدينالعطوفينوالزو

د

موخةةةةةص
تناولنافيهذاالبحثالمعالجةالتشريعيةلقسمةاألراضيالمملوكةعلىالشيوع،دراسةمقارنة
بين التشريعات المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ للوقوف على مدى كفاية التنظيم القانوني
للقسمةبينشقيالوطن،وعليهتمتقسيمهذاالبحثإلىأربعةفصول:
الفصل األول بعنوان" :التنظيم القانوني لقسمة األراضي في فلسطين" ،تناولنا فيه التطور
التاريخيللتشريعاتالمنظمةألحكاماألراضيفيفلسطين،وتصنيفاتاألراضيفيفلسطين،وماهية
القسمة ،والتشريعاتالمنظمةلهافيالضفةالغربيةوقطاعغزة،ومنخاللهاتضحلنامدىصعوبة
وتعقيدالمنظومةالتشريعيةالمتعلقةباألراضي،ومدىالحاجةإلىقانونجديدينظمالملكيةالعقارية
فيفلسطين،كمااتضحأنهناكأكثرمنقانونيعالجمسألةالقسمة،منهاماهومطبقفيالضفة
الغربيةومنهاماهومطبقفيقطاعغزة.
والفصلالثاني بعنوان":القسمةالرضائية"،تناولنافيهالمقصودبالقسمةالرضائية،وطبيعتها
القانونية،وشروطها ،وتوصلناإلىأنالقسمةالرضائيةعبارةعنعقديتمإبرامهبينالشركاءعلى
الشيوع بقصد قسمة المال الشائعوانهاء حالة الشيوع،كما توصلنا إلى أن هناكخالفاً واضحاً بين
التشريعات محل البحث في تطبيق شروط القسمة ،وتطرقنا إلى طرق واجراءات القسمة الرضائية،
وتبين لنا وجود اختالف بين قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ،
وقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193مفيتلكالطرقواإلجراءات،ثم
تطرقنا إلى الدعاوى المتعلقة بالقسمة الرضائية والمتمثلة في دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن،
ودعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائية.
والفصلالثالثبعنوان":القسمةالقضائية"،تطرقنافيهإلىتعريفالقسمةالقضائيةوحاالتها
وشروطها ،وتوصلنا إلى تعريف جامع مانع في القسمة القضائية مفاده أن" :القسمة القضائية هي
ه

يقااللتجاءإلىالقضاءبناءعلىطلبأحدأوبعضأوجميعالشركاءعلى
القسمةالتيتتمعنطر
ً
الشيوع ،وذلكفيحالةتعذراتفاقهمعلىقسمةالمالالشائعأووجودمنهوغائبأوغيركامل
األهلية بين الشركاء ،ولم تأذن المحكمة لنائبه القانوني إجراء هذه القسمة" ،ومن ثم تحدثنا عن
إجراءاترفعدعوىإزالةالشيوع،وطرقالقسمةالقضائية،وتدخلالدائنينفيالقسمة.


والفصل الرابع بعنوان" :آثار القسمة واشكاليات تسجيلها" ،تطرقنا فيه إلى األثرين الرئيسين

تبانعلىالقسمةوهمااإلفرازوالضمان،والتطورالتاريخيلألثرالمترتبعلىعمليةاإلفراز

اللذينيتر
المترتبةعلىالقسمة،وتممعالجةأهماإلشكالياتالمتعلقةبتسجيلالقسمةوالمتمثلةفيحكمالقسمة
الذيمرعليهالزمندونتسجيله،وكيفيةتسجيلاألراضيالمالية،ومنثمأنهينارسالتنابقائمةمن
التوصياتوالنتائجالتينأملأنتؤخذبعيناالعتبار.

و

Abstract:
In my research, I dealt with the legislative treatment for the apportionment of land owned in
common (comparative study) between the applicable legislation in the West Bank and Gaza
Strip. This is to determine the adequacy of the legal regulation for division between the two
parts of Palestine, so, this thesis has been divided into four chapters:
Introductory chapter : " adequacy of the legal regulation for lands division in Palestine ". I
talked about the historical development of organizing legislations for provisions of lands in
Palestine, classifications of lands, definition of division, and their organizing Legislations in
the West bank and Gaza Strip. I found out the difficulty and complexity of the legal system
relating to lands, and the extent of the need for a new law regulating property ownership in
Palestine. Also, there are more than a law dealing with the issue of division. Some of them are
applied in the West bank and others are applied in Gaza strip.
Chapter one " Consensual division ", in which I dealt with the definition of the consensual
division, its legal system, and its conditions. Consensual division is defined as" a contract is
concluded among partners in common with a view to divide money and end the state of
common. I have reached that there is a clear contrast between the questionable legislations in
applying the conditions of division. Turning to the methods and procedures for consensual
division, it dawned on me that there is a difference between the Ottoman law for dividing
common money in 1332 Hijri, and the Jordanian one in 1953. Then I discussed lawsuits related
to consensual division which are presented in the suit aside consensual division of unfairness,
and how good the contract of consensual division is.
Chapter two" Judicial division" in which I discussed the definition of judicial division, its
cases, and its conditions. I came to the definition of the judicial division "It is the division that
is done by resorting to the courts based on the request of one or some or all of the partners in
common. This is done when not agreed upon dividing common money, or when someone is
absent, or not a full-fledged among partners, that is the court didn't authorize for his/her legal
vice to make this division. Moreover, I discussed the procedures of sued to remove common,
ways of judicial division, and creditors' intervention in the division.
Chapter three" The effects of division and the problems of registration". Turning to the two
main impacts that come as a result of division are sorting and security, and the historical
development for the result of the process of sorting based on division. It has also been
addressing these problems relating to the registration division that is represented in the rule of
division which over time without subsequent registration, and how to register financial lands. I
ended my thesis with a list of recommendations and results which we hope to be taken into
consideration.
ز

مـقـدمـــة:
تعتبر اإلشكاليات المتعلقة باألراضي من أبرز اإلشكاليات القانونية في فلسطين؛ نظ اًر
الختالفالنظمالقانونيةالتيطبقتعلىاألراضيالفلسطينيةبسببتعاقبالحكوماتالتيسيطرت
وحكمتعلىأرضفلسطين.


ومنأهمهذهاإلشكالياتقسمةاألراضيالمملوكةعلىالشيوعالتيباتتتؤرقالشركاءالذين

التصرففيهابشكل مستقل ،فالبقاءفيالشيوعاليزال
ٍ
لميتمكنوامناستغاللواستعمالأراضيهمو
أم اًرغيرمرغوبفيه،فكثي اًرمايختلفالشركاءفيالشيوع،ويغلبأنيكونوامنأسرٍة واحدةفيتكدر
صفو األسرةمنجراء هذااالختالف ،باإلضافةإلى أناستقالل الفرد بملكه فيه حافز علىالعمل
واإلبداع.


ومنأهماألسبابالتيأدتإلىبروزهذهاإلشكالياتتعددالقوانينالمطبقةعلىالقسمةبين

شقيالوطنالضفةالغربيةوقطاعغزة،األمرالذيترتبعليهاختالفآلياتالقسمةواجراءاتها من
ٍ
ٍ
ٍ
آلخر،ومنحالةإلىأخرى،فنجدأنالقانونالمطبقفيالضفةالغربيةعلى
آلخر،ومنوقت
مكان
هذهالمسألةهوقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م،وفيمالميردبشأنه
نص يتم الرجوع فيه إلى مجلة األحكام العدلية ،أما في قطاع غزة فيطبق قانون تقسيم األموال
المشتركةغيرالمنقولة العثماني لسنة9331هـ،وفيمالميردفيهنصيتم الرجوعإلىالقانونالمدني
الفلسطيني الجديد رقم ( )8لسنة 1191م ،الصادر في قطاع غزة ،والذي عالج انقضاء الشيوع
بالقسمة،دونأنيردفيهنصيلغيالعملبالقوانينالسابقة،ومالميردفيهنصفيالقانونالمدني
الفلسطينيالجديديتمالرجوعإلىمجلةاألحكامالعدلية.

1

فلما كان ما تقدم ،فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل فيما يأتي:
 توضيح األحكام القانونية الموضوعية واإلجرائية المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة  فيما
يتعلقبقسمةاألراضيالمملوكةعلىالشيوع.
 المفاضلةبينالقوانينالفلسطينيةالتيعالجتمسألةقسمةاألراضيالمملوكةعلىالشيوع،ومدى
مالءمتهاللواقعالفلسطينيواحتياجاته.
 الخروجبالحلولالقانونيةللعديدمناإلشكالياتالتيتواجهدائرةتسجيلاألراضي(الطابو)ودائرة
ضريبةاألمالكفيتسجيلعقدالقسمة.
 الدعوة إلى توحيد القوانين المتعلقة باألراضي ،واصدار قانون جديد ينظم الملكية العقارية في
فلسطينللحدمنالمتاهاتالتييقعفيهاالباحثونفيهذاالمجال.
ويوجد العديد من اإلشكاليات في مسألة قسمة األراضي المملوكة على الشيوع تواجه الشركاء،
والقانونيين،وتواجهدائرةتسجيلاألراضيعندتسجيلعقدالقسمة،كماتواجهدائرةضريبةاألمالك
فيمايتعلقبتقسيماألراضيالمالية.
وعليه تتمثل مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:
 مامدىكفايةالتنظيمالقانونيالذييعالجالقسمةالرضائيةوالقسمةالقضائيةفيالضفةالغربية
وقطاعغزة؟وما أثراختالفالقوانينالمطبقةفي شقيالوطنعلىاإلجراءاتواآللياتالمتبعة
في القسمة؟ وفي حال قام واضعو القانون المدني الفلسطيني الجديد رقم ( )8لسنة 1191م
بإضافةمادةجديدةتلغيالعملبالقوانينالسابقة،فهليعتبرالقانونالمدني الجديد كافياًلمعالجة
تلكاآلليات؟
 هل يجوز لدائرة تسجيل األراضي (الطابو) تنفيذ حكم بالقسمة مر عليه أكثر من خمسة عشر
عاماً؟
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 ما هيالقيمةالقانونيةللقسمةالفعلية؟وهليمكناعتبارهاقسمةنهائية؟وماهيالحلولالقانونية
المطروحةفيمالوادعىأحدالورثةأنتصرفهصحيحبحكممدةمرورالزمن،وأنالقسمةالفعلية
فيحصةمفرزةأصبحتمننصيبه،وعلىالشركاءأنيأخذوامقابلحصتهالتياختصبها؟
 هليوجدفرقبيندعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائية،ودعوىإثباتالقسمةالقديمة؟
 هل يوجد فرق بين دعوى إزالة الشيوع  ودعوى تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة؟ أم أن
االختالففيالتسميةفقط؟
 منهيالمحكمةالمختصةبتلكالدعوى؟ومامدىاختصاصتلكالمحكمة؟ماهيالمنازعات
التيتدخلفياختصاصهافيمايتعلقبالقسمة؟وماهيالمنازعاتالتيتخرجعناختصاصها؟
 كيفتقومالمحكمةبإجراءالقسمةالقضائية؟ماهيالطرقالتيتتبعهاإلجرائها؟وهلتتفقجميع
القوانين محل البحث في هذه الكيفية؟ أم هناك اختالفاً فيما بينها؟ وما مدى هذا االختالف إن
وجد؟
 هليقتصرإدخالالدائنينفيالقسمةعلىالقسمةالقضائية؟أميشتملعلىالقسمةبنوعيها؟وما
هوجزاءعدمإدخالالدائنينالمعارضين؟
 كيفيتمتسجيلعقدقسمةاألراضيالماليةفيالطابو؟ماهوالتسجيلالمجدد؟وماهيعيوبه
واشكالياته؟


ونظ اًر لتعدد القوانين المطبقة في األراضي الفلسطينية فيما يتعلق بقسمة األراضي المملوكة

علىالشيوع ،خاصةأنهيوجدتشريعاتمطبقةفيقطاعغزة،وتشريعاتمطبقةفيالضفةالغربية،
عالوةً علىإصدارالقانونالمدنيالفلسطينيالجديدرقم()8لسنة1191مالمطبقفيقطاعغزة
ارتأيتا تباعالمنهجالمقارنبينهذهالقوانينوالتيتتمثلفيمجلةاألحكامالعدليةوقانونتقسيم
األموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331ه،وقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردني
3

رقم()88لسنة9193م،والقانونالمدنيالفلسطينيالجديدرقم()8لسنة1191مالصادرفيقطاع
غزة،باإلضافةإلىآراءالفقهاءوأحكامالقضاءبهذاالصدد،وصوالً إلىمدىكفايةالتنظيمالقانوني
الموجودفيقطاعغزة،والتنظيمالقانونيالموجودفيالضفةالغربية.
فيضوءماتقدم،تقتضيمعالجةقسمةاألراضيالمملوكةعلىالشيوعتقسيمهذهالرسالة
علىالنحواآلتي:
الفصل األول :التنظيمالقانونيلقسمةاألراضيفيفلسطين.
الفصل الثاني :القسمةالرضائية.
الفصل الثالث :القسمةالقضائية.
الفصل الرابع :آثارالقسمةواشكالياتتسجيلها.

وأرجومنالمولىعزوجلأنتكونهذهالرسالةرافداًجديداًمنروافدالعلمالقانوني،وتضيفجديداً
إلىالمكتبةالقانونية.
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الفصل األول
التنظيم القانوني لقسمة األراضي في فلسطين
تمهيد وتقسيم:
لميكنفينيتيأنأبدأرسالتيهذهبالتطورالتاريخيللتنظيمالقانونيلألراضيفيفلسطين،
ولكن ألنوعياإلنسانلحاضرهومستقبلهمشروطبفهمهلماضيه؛وألندراسةالتاريختعتبرالقاعدة
األساسيةالتينستطيعأننبنيعليهاماهوقادممنمعلومات.
ليسهذافحسب،بلألنالوضعالقانونيفيفلسطينيعتبرمناألوضاعالمعقدةوالنادرة؛
نظ اًرالرتباطالقوانينالفلسطينيةبالعديدمنالظروفالتاريخيةوالسياسية،وتعددالحقبالتاريخيةالتي
تعاقبت على فلسطين مما أدى إلى تنوع األنظمة القانونية ،واختالف القوانين المطبقة في الضفة
الغربيةعنالقوانينالمطبقةفيقطاعغزة،وباألخصمايتعلقمنهابأحكاماألراضي؛ حيثكانت
الحكوماتالتيحكمتعلىأرضفلسطينوخاصةفيعهداالنتدابالبريطانيواالحتاللاإلسرائيلي
تصدر القوانين التي تعمل على تسهيل انتقال األراضي لألجانب وتسهيل هجرة اليهود لألراضي
الفلسطينية،وازالةالعوائقالتيتعيقذلك.
وباستقراءالمراحلالتشريعيةالمختلفةبدءاً من عهد الدولةالعثمانيةوحتىتاريخه،يتضحلنا
قانونية في مجال
ٍ
مسألة 
ٍ
مدى صعوبة وتعقيد التنظيم القانوني لألراضي في فلسطين ،فالباحث عن
ٍ
ٍ
وعناء شديدينللوصول إلىالحلول القانونية السليمة والىمبتغاهالقانوني،
اضييحتاجإلىجهد
األر
حيثيحتاجإلىاستقراءالتشريعاتالتيصدرتفيجميعالمراحلالتشريعيةالمختلفةحتىيصلإلى
ماهوساريمنهاوماتمإلغاؤه،هذاباإلضافةإلىتعددتصنيفاتاألراضيفيفلسطينواختالف
ٍ
أحكامهامنصنفإلىآخر.
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فيضوءماتقدم،فإندراسةهذاالفصلتقتضيتقسيمهإلىثالثةمباحث:
المبحث األول :التطورالتاريخيللتشريعاتالمنظمةألحكاماألراضيفيفلسطين.
المبحث الثاني :تصنيفاتاألراضيفيفلسطين.
المبحث الثالث :ماهيةالقسمةوالتشريعاتالمنظمةلهافيالضفةالغربيةوقطاعغزة.
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المبحث األول
التطور التاريخي للتشريعات المنظمة ألحكام األراضي في فلسطين
تمهيد وتقسيم:
لميسجلالتاريخقضيةًتشعبتجوانبها،وتنوعتمضاعفاتها،وامتألتخزائنالمحافلالدولية
ٍ
اتومذكر ٍ
بق ارر ٍ
وتوصياتحولهاكالقضيةالفلسطينية،فقدكانتفلسطينعلىمرالعصوربخيراتها
ات
موروث من
وثرواتها مغريةً لدول الغرب باالستيالء عليها واالستفادة منها ،األمر الذي ترتب عليه
ٌ
التشريعات المتعددة ذات األنماط المختلفة ،فكل دولة كانت تضع من التشريعات ما يخدم أهدافها؛
وألننا بصدد دراسة التطور التاريخي للتشريعات المنظمة ألحكام األراضي في فلسطين ،فإن ذلك
يقتضي دراسة الحقب المختلفة التي تعاقبت على فلسطين ،وأثرها على تطور التشريعات فيها ،منذ
عهدالد ولةالعثمانيةوحتىلحظةإعدادهذهالرسالة،وبالتاليسنقسمهذاالمبحثعلىالنحواآلتي:
المطلب األول:التنظيمالقانونيلألراضيفيعهدالدولةالعثمانية.
المطلب الثاني:التنظيمالقانونيلألراضيفيعهداالنتدابالبريطانيعلىفلسطين.
المطلب الثالث:التنظيمالقانونيلألراضيفيفلسطينفيعهداإلدارتينالمصريةواألردنية.
المطلب الرابع :التنظيمالقانونيلألراضيفيفلسطينفيمرحلةالحكمالعسكرياإلسرائيليللضفة
بيةوقطاعغزة.

الغر
المطلب الخامس:التنظيمالقانونيلألراضيفيفلسطينفيعهدالسلطةالوطنيةالفلسطينية.
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المطلب األول
التنظيم القانوني لأل راضي في عهد الدولة العثمانية
أصيل منالدولةالعثمانيةمنعام9997م
استمرحكمالدولةالعثمانيةعلىفلسطينكجزٍء  ٍ
وحتىعام9197م(،)1حيثتمإسقاطحكمالدولةالعثمانية وبدأاالنتدابالبريطانيعلىفلسطين(.)2


خالل هذهالفترةقامتالحكومةالعثمانيةبإصدارمجموعةمنالقوانينالعثمانية،يعنينامنها

في هذا المقام القوانين المتعلقة باألراضي ،ففي 7رمضان 9178ه تم إصدار قانون األراضي
العثماني،ويتناولهذاالقانونحقوقأصحاباألراضياألميرية،وحقوقالدولةبالتفصيل،كمايشتمل
أيضاً علىاألحكامالمتعلقةباألراضياألميريةالتيخصصتوقفاً،ويحتويعلىبعضالنصوص
المتعلقةباألراضيالمتروكةوالموات(.)3
وبالنسبةلألراضيالملك،فهيتخضعألحكامالمجلةالعدلية(،)4أماأمالكاألوقافاإلسالمية
وقفاًصحيحاًفتخضعألحكامالشريعةاإلسالمية(.)5
اض أميرية ،وهيالتيينطبقعليها
وألنالجزءاألكبرمناألراضيالزراعيةفيفلسطينأر ٍ
قليلة
اض ٍ
قانوناألراضيالعثماني،أمااألراضيالملكالتيتنطبقعليهاأحكامالمجلةالعدليةفهيأر ٍ
 1فيعام9997مكانتنهايةدولةالمماليكوبدايةالدولةالعثمانية،حيثهاجمالسلطانسليماألولالمماليكفيعقردارهم،فشنهجوم ًا
عليهم في مصر ،وهزمهم في معركة الريدانية ،معلناً بذلك سقوط دولة المماليك وانتهاءها ،وفي عام 9937م تولى حكم الدولة العثمانية

السلطانسليمانالثانيالشهيرفيالتاريخبـ"سليمانالقانوني" والذيبنىأسوارالقدسورممالصخرة،وكانمنأعظمالسالطينالعثمانيين.
طارقالسويدان،فلسطين..التاريخالمصور،الطبعةالثالثة،اإلبداعالفكري،الكويت1118،م،ص.911،918

2المرشدالقانونيللتشريعات الفلسطينية،الصادرعنديوانالفتوىالتشريع،و ازرةالعدل،غزة1111،م،ص.9

3ساميحناسابا،قانوناألراضيفيفلسطينعلماًوعمالً،الكتاباألول،مطابعالهيئةالخيرية،غزة9119،م،ص.91

 4تعتبرمجلةاألحكامالعدليةأولتقنينمدنيوفقاً ألحكامالشريعةاإلسالمية  خاللعهدالدولةالعثمانية،صدرتعنمجلسشورىالدولة
ورسمت بمرسوم السلطان العثماني عبد العزيز بن محمود الثاني في عام 9181هـ ،الموافق 9811م ،وتوطد نفاذها في عام
العثمانيةُ ،
9113هـ،الموافق 9871مفيعهدالسلطانالعثمانيعبدالحميدالثاني،لتطبقأحكامهاإلزامياًفيقضاءالدولةفياألقاليماإلسالميةكافة،
وقداحتوتالمجلةبيندفتيهاعلى()9899مادةقانونيةتضمنتأحكاماً لمختلفالمعامالتالمدنيةمثل :البيعواإليجاروالكفالةوالوكالة
وغيره ،وكذلك تضمنت األحكام المتعلقة باألراضي الملك ،وكانت المجلة العدلية بذلك عمالً تشريعياً عظيماً سد فراغاً كبي اًر في القضاء

والمعامالتالمدنية،المرشدالقانونيللتشريعاتالفلسطينية،المرجعالسابق،ص.919

 5درويشمدحتالوحيدي،األحكامالعامةفيقانوناألراضيالفلسطينية،الجزءالثاني،داراألملللطباعةوالنشر،غزة1119،م،ص8
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ونادرةفيحدودوضواحيالقرىوالمدن؛ لذلكلمتكنالحكومةالعثمانيةراضيةعنجميعاألحكام
الواردة في قانون األراضي العثماني الذي يحكم األراضي األميرية ،فقامت بإصدار مجموعة من
القوانين تهدف من ورائها تسوية الحائزين لألراضي األميرية ،واقامة نظام قانوني للتسجيل في
المستقبل(،)1ومنهذهالقوانين(:)2
 قانونالطابو،الصادرفي8جماديالثانيلسنة9179هـ9898(،م)ويتعلقبأصولتسجيلمعامالتالطابو،والحصولعلىسنداتالتصرف.
 التعليماتالخاصةبأصولسنداتالطابو،الصادرفي7شعبانلسنة9171هـ. قانون توسيع االنتقال ،الصادر في  97محرم لسنة 9188هـ ،والذي مد حقوق اإلرث فيالميري.
 قانونمنحاألجانب حقامتالكاألراضيوالتصرفبهافيالبالدالعثمانية ،الصادرفي7صفرلسنة9188هـ.
 قانونبيعالعقاراتجبرياً،الصادرلسنة9181هـ. قانونبيعاألراضيغيرالمنقولةلدفعقيمةالدين،الصادرفي99شواللسنة9188هـ. قانونانتقالالمسقفاتوالمستغالتالوقفية،الصادرفي8رجبلسنة9111هـ. قانونبشأنحقوقغيرالمسلمين،الصادرفيسنة9113هـ. قانونبشأنإصدارسنداتالمسقفاتوالمستغالتالوقفيةمنقبلدائرةالطابو ،الصادرفيسنة9113هـ.
 نظامإجارةاألموالغيرالمنقولة،الصادرفيسنة9111هـ. 1دعيبسالمر،شرحقانوناألراضي،بحثنشرفيسنة9113م،وتمإعادةطباعتهفيمجموعةالقوانينالفلسطينيةفيالجزءالسادس
عشر،إعدادوتجميعالقاضيمازنسيسالم،والقاضيإسحاقمهنا،والمستشارسليمانالدحدوح،الطبعةالثانية،مايو9117م،ص 1وما
بعدها.
2درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص1ومابعدها.
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وفي عام 9111م اُقترح إعادة صياغة قانون األراضي()1؛ ألنه ما زال غير و ٍ
اف بالمطلوب
ويقفعائقاًأماماستثمارالثروةالعقاريةفيالبالد،ولكنعلىالرغممنعدمتنفيذهذاالمشروعقامت
الدولة العثمانية بإصدار مجموعة من القوانين المؤقتة تهدف إلى توحيد القانون الذي يطبق على
األراضياألميرية وعلىاألراضيالملك،وكانتهذهالقوانينمؤقتةفقط،أيأنهابصيغةمراسيمأو
ق ارراتوليسلهاسندبرلماني،لكنهارغمذلكوضعتموضعالتنفيذ،وهيواجبةالنفاذفيفلسطين
بموجبنصالمادة()81مندستورفلسطينلسنة9111م(،)2ومنأهمهذهالقوانين(:)3
 قانونانتقالاألموالغيرالمنقولة،الصادرفي17ربيعاألوللسنة9339هـ. القانونالمتعلقبحقوقبعضالشركاتفيتملكاألموالغيرالمنقولة ،الصادرفي 11ربيعاألوللسنة9339هـ.
 قانونوضعاألموالغيرالمنقولةتأميناًللدين،الصادرفي91ربيعالثانيلسنة9339هـ.  1يعودفضلإصالحقانوناألراضيإلىالشيخمحمودأسعدأفنديأحدالعلماءالذينتولواإدارةالدفترالخاقانيالعامة،سافرإلىأوروبا
وباشردراسةقوانيناألراضيفيها،ووضعمشروعقانونيحتويعلى()117مادة،وعرضعلىمجلسشورىالدولةفصودقعليهمعبعض
رفع إلى مجلس الو ازرة في عهد حلمي باشا فصادقت عليه وأحالته إلى مجلس المبعوثان ،والذي بدوره عهد بدراسته إلى لجنة
التعديل ،ثم 
(آنجمن)منأعضائه،وبالرغممنتصديقالشيخةعليهواعدادهمنطرفالعلماءالشرعيين؛إالأنهلقيمعارضةمنبعضمشايخوعلماء
الشرع،فلميحصلاتفاقعلىإق ارره .وبقيالمشروععلىحالهحتىقامتو ازرةحقيباشا،فرأتأنعرضهللمبعوثانبكاملهاليأتيبنتيجة،
فاستخرجتمنهأربعةفصولوأحالتهاإلىالمجلسفتقررقبولهاإالأنتطاحناألحزابحالدونالتصديقالنهائيعليها،ومععودةو ازرة
سعيدباشاسعتهذهالو ازرةباإل صالحالعقاري،إالأنسعيهالميكللبالنجاحالنهائيوبقيالحالعلىهذاالمنوالإلىأنجاءشوكتباشا
وعمدإلىوضعالئحةجديدةفيصورةقوانينمؤقتة؛نظ ًار العتقادهبعدمإمكانالتأجيلأكثرمنذلك،وهذهالقوانينالزالتمطبقة في

فلسطينبموجبنصالمادة()81مندستورفلسطينلسنة9111م،دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.7،1

 2ساميحناسابا،المرجعالسابق،ص.93وتنصالمادة()81مندستورفلسطينلسنة9111معلىمايأتي":تمارسالمحاكمالنظامية
صالحيتها وفقاً للتشاريع العثمانية التي كانت نافذة في فلسطين في اليوم األول من تشرين الثاني سنة 9198م ،وسائر القوانين العثمانية
الصادرة بعد ذلك التاريخ ،أو التي أعلن أو قد يعلن سريانها في فلسطين بإعالن عام ،ووفقاً للمراسيم والقوانين واألنظمة المعمول بها في
فلسطينعندسريانهذاالمرسوم،أوالتيقدتطبقأوتصدربعدتاريخهذاالمرسوم،مع مراعاةأحكامالقوانينوالمراسيمواألنظمةالمذكورة

أعاله،وفياألحوالالتيالتتناولهاتلكالقوانينوالمراسيمواألنظمةأوالتكونمنطبقةعليها،تمارسهذهالصالحيةوفقاًلروحالتشريعالعام
ومبادئ العدل واإلنصاف المتبعة في انجلترا ،ولألصول والعادات المتبعة أمام تلك المحاكم أو من قبلها ،وبمقتضى تلك الصالحيات أو

األصولأوالعادات،منالتعديلأواإللغاءأوالتغييرأواالستبدال،بموجبأحكامأخرى،ويشترطفيذلكدائماً أناليطبقالتشريعالعام
المذكور،ومبادئالعدلواإلنصافالمشارإليهاأعالهفيفلسطينإالبقدرماتسمحبهظروففلسطينوأحوالسكانهاومدىاختصاص

جاللةالملكفيهاوأنتراعيعندتطبيقهاالتعديالتالتيتستدعيهااألحوالالمحلية".

  3راجعفيذلكمجموعةالقوانينالفلسطينية،الجزءالسادس،قوانيناألراضي،الطبعةالثالثة،نوفمبر9117،م،إعدادوتجميعالقاضيمازن
سيسالموالقاضيإسحاقمهناوالمستشارسليمانالدحدوح.
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قانونالتصرفباألموالغيرالمنقولة،الصادرفي9جمادياألولىلسنة9339هـ.

 قانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولة،الصادرفي98محرملسنة9331هـ.

المطلب الثاني
التنظيم القانوني لأل راضي في عهد االنتداب البريطاني على فلسطين
في الثاني عشر من شهر نوفمبر لسنة 9197م (9339هـ) ،أصدرت بريطانيا على لسان
وزيرخارجيتهاالصهيوني"بلفور"وعدهالمشئوم،معلنةًبذلكالتزامهاتجاهالمنظمةالصهيونيةالعالمية
بإقامةوطنقومي()1للشعباليهوديفيفلسطين(.)2
وفينهايةعام9198م انتهتالحربالعالميةاألولىلتتركوراءهاالعالمالعربيوقدمزقته
الدولاالستعمارية،وازدادالنفوذالصهيونيعلىمستوىالعالم،ورسمتالخارطةالجديدةلبالدالشام
واحتلت فرنسا سوريا ولبنان ،وسيطرت بريطانيا على فلسطين ،وفي السادس من شهر يونيو لسنة
9111م،أصدرتبريطانياالكتاباألبيضويشملهذاالكتابدستو اًرلفلسطينوسياساتعامة،ومن
بنودهأناالنتدابالبريطانيعلىفلسطينغيرقابلللتغيير،كماأنوعدبلفوربإنشاءوطنقومي
للشعباليهوديفيفلسطينثابتواليقبلالتفاوض(.)3

1إنمصطلح"وطنقومي" مصطلحابتدعهاليهود،وتبنتهبريطانيا،لكنالحقيقةأنهالينطبقعلىاليهود؛ألناليهودليسلهمخصائصأمة
تجعلمنهمذويقوميةواحدة،فهناكيهودانجليز،ويهودأمريكان،ويهودفرنسيون،باإلضافةإلىتشتتهممنذألفيسنةفيأنحاءالعالمتشتتاً

ذهببطابعهمالقومي.أكرمزعيتر،القضيةالفلسطينية،دارالمعارف،مصر9199،م،ص.81

 2عبدالوهابالكيالي،تاريخفلسطينالحديث،الطبعةالتاسعة،المؤسسةالعربيةللدراساتوالنشر،بيروت9189،م،ص83ومابعدها.

  3لقدتعززنفوذبريطانياباختصاصهاباالنتدابعلىاألراضيالفلسطينيةبموجبصكاالنتدابالمبرمفيعام9111موالذيجاءتنفيذاً
التفاقيةسايكسبيكوالمبرمةفي 9191مبينفرنساوبريطانيا،وسميتبهذااالسمنسبةإلىوزيرالخارجيةالبريطانيسايكسووزيرالخارجية

ال فرنسيبيكو،وهياتفاقيةسريةتمفيهااالتفاقعلىتقسيمالمنطقةالعربيةبعدأنيتملهمااالنتصارفيالحربالعالميةاألولى.سالمحماد
الدحدوح،الطبيعةالقانونيةللتسجيلوأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،رسالةدكتوراه،جامعةاالسكندرية،مصر،الطبعةالثانية9118،م ،ص17
ومابعدها.
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وبعد أن صار األمر رسمياً تم رفعه إلى عصبة األمم فأصدرت عصبة األمم في
9111/7/11م صك االنتداب البريطاني العالمي على فلسطين ،وتم بذلك توقيع عالمي على أن
بريطانياهيالتيتحكمفلسطين(.)1
لكل ما تقدم،ولتنفيذ بريطانيالخطتهاالمرسومة وسياساتها االستعمارية عمدتبريطانياإلى
سنالقوانينالتيتالئمحالةاالنتدابوتسهللهااستم اررهعلىفلسطين،ولتعملعلىتسهيلهجرة
والعديد من
اليهود إلى األراضي الفلسطينية ورعاية هذه الهجرة قامت باتخاذ الق اررات اإلدارية 
اإلجراءاتلتمكينانتقالاألراضيلهموازالةعوائقذلك(.)2
وبدأتحكومةاالنتدابالبريطانيبواسطةإدارةالمساحةعمليةمسحشامللألراضيمنذعام
 9119م ،ولم تكن قبل ذلك خرائط دقيقة يمكن االعتماد عليها ،وقامت هذه الدائرة بمسح األراضي
وتقسيمهاإلىبلوكاتوقسائمعلىخرائططوبغرافيةدقيقةمقياسالرسمفيها (،)910111:9وبدأت
تسوية األراضي عام 9118م ،وتتعلق بتسوية ملكية األرض ،وفي األراضي المفروزة تتم التسوية
بسهولة،وذلكبوضععالماتالحدودوتسجيلالملكية،أماالحصصالمشاعةفيتمالتفاهمعليهابين
موظفي التسويةولجانالقرىالمحلية المختصة،وتوضعخرائطلذلك تودع في دائرةالمساحة،كما
تحتفظدائرةاألراضيبسجالتعنالقطعوالقسائموحقوقالملكيةفيها،ويستفادمنهذهالسجالتفي
تقديرالضرائب،وكانتتهدفحكومةاالنتدابالبريطانيمنورائهاإلىتسهيلعمليةالبيعوالشراء
لهذهاألراضي،وكانللشركاتاليهوديةسماسرةيعملونعلىشراءماأمكنمنها(.)3

1طارقالسويدان،المرجعالسابق،ص.139

2أكرمزعيتر،المرجعالسابق،ص .78خليلإبراهيمسكيك،غزةعبرالتاريخ،الجزءالرابع،تحتاالنتدابالبريطاني9189،م،ص.33
3إبراهيمخليلسكيك،المرجعالسابق،ص.13،11
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باإلضافة إلى ذلك قامت بتعيين الكولونيل هربرت صموئيل اليهودي الصهيوني اإلنجليزي
مندوباًسامياًعنملكها،والذيقامبوضعدستورفلسطينيلسنة9111م(.)1

وقد تعددت القوانين المعدلة للتشريعات العثمانية التي كانت سارية قبل عهد االنتداب
البريطاني،ومنأهمالقوانينواألوامرالتيأصدرهااالنتدابالبريطانيفيمجالاألراضيمايأتي(:)2
 قانونانتقالاألراضيرقم()31لسنة9111م. قانوناألراضيالمواترقم()91لسنة9119م. قانونمحاكماألراضيرقم()13لسنة.9119 قانونالتحكيمرقم()1لسنة9111م. قانونتسويةحقوقملكيةاألراضيرقم()1لسنة9118م. قانونالمساحةرقم()88لسنة9111م. نظامرسومانتقالاألراضيلسنة9131م. قانونمنازعاتوضعاليدعلىاألراضيرقم()91لسنة.9131 قانوناألراضيالمعدلرقم()19لسنة9133م. قانونحمايةالمزارعينرقم()37لسنة9133م. أصولالتحكيملسنة9137م. نظامانتقاالتاألراضيلسنة9181م. -قانوناألراضيالعموميةرقم()1لسنة9181م.

1سالمحمادالدحدوحالطبيعةالقانونيةللتسجيلوأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،مرجعسابق،ص.18

 2راجعفيذلكمجموعةالقوانينالفلسطينية،الجزءالسادسعشر،قوانيناألراضي،المرجعالسابق.
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 قانوناألراضيواستمالكهاللغاياتالعامةرقم()18لسنة9183م. قانونسجالتاألراضيرقم()31لسنة9188م. قانونمثمنياألراضيرقم()38لسنة9187م.

المطلب الثالث
التنظيم القانوني لأل راضي في عهد اإلدارتين المصرية واألردنية
في9187/99/11مأصدرتاألممالمتحدةقرارهاالمشئومرقم ()989فينيويوركبتقسيم
فلسطينإلىدولتينعربيةويهودية،ورسمتخريطةالتقسيملتجعللليهود%98منأرضفلسطينو
%89للعرب،وجعلمنطقةالقدستحتإشرافدوليعلى%9منأرضفلسطين،فيحين كانت
نسبةاليهودسكانياالتتجاوزفيذلكالوقت%31أماالعربفكانوايشكلون%18منالسكان(.)1
ً
وكانت بريطانيا قد أعلنت إنهاء انتدابها على فلسطين في 9187/1/11م على أن تسحب
قواتها في 9188/9/99م ،وقد غادر المندوب السامي البريطاني القدس إلى بريطانيا في
9188/9/98م وذلك تمهيداً إلعالن دولة إسرائيل في اليوم التالي ،لكن اليهود لم ينتظروا
9188/9/99م ،ففور مغادرة المندوب السامي البريطاني في  9/98في الساعة الرابعة بعد الظهر
وفيتلأبيبأعلن"بنجوريون"إقامةدولةإسرائيل،وبعد 99دقيقةمنهذااإلعالنقامالرئيس
األمريكي"ترومان" بإعالناعترافأمريكابقيامدولةإسرائيلممايدلبوضوحعلىتنظيماألمرقبل
مدةمنحدوثه(.)2

  1فهد خليل زايد ،الحروب والتسويات بين الماضي والحاضر ،الطبعة األولى ،دار يافا العلمية للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان1199 ،م،
ص318ومابعدها.

2أكرمزعيتر،المرجعالسابق،ص.111
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وفي  9188/9/99قامت حرب 9188م ،وأعلن عن قيام دولة إسرائيل وانسحاب بريطانيا
منتهياً بذلكاالنتدابالبريطاني ،وانسحبتالقواتالبريطانيةبكاملها ،ولكنهاكانتكلماانسحبتمن
منطقةسلمتهالليهود،وهكذاحتىأتمتاالنسحابالكاملمناألراضيالفلسطينية،وتمتهجيرأهالي
فلسطين من الجزء الذي أعلنت فيه دولة إسرائيل باتجاه الشرق (الضفة الغربية) ،وباتجاه الجنوب
(قطاعغزة)،وجزءآخراتجاهاألرضيالعربية(.)1
وفي اليومالرابعمن شهر أبريل منعام9191م أعلن عن ضم الضفةالغربيةإلىاألردن
رسمياً وصارت  %11من فلسطين (الضفة الغربية) تابعة لألردن ،وبدأت تسري عليها القوانين
األردنية ،مع االحتفاظ ببعض القوانين الخاصة الصادرة في عهد الخالفة العثمانية وعهد االنتداب
البريطاني(.)2
أماقطاعغزة والذي اليشكلسوى%909منأرضفلسطين فقدخضعلإلدارةالمصريةفي
عام 9199م ،وفي  99من مايو سنة 9199م صدر القانون رقم ( )199لسنة 9199م بإصدار
القانوناألساسيللمنطقةالواقعةتحتإدارةالقواتالمصريةمنفلسطين"قطاعغزة"،وفيتاريخ9
منمارسسنة9111مصدرإعالنالنظامالدستوريلقطاعغزةلعام9111م(.)3
خالل هذه الفترةظلت تسري على األراضيفيقطاع غزةالقوانين العثمانية معالتعديالت
واألوامر المصرية ،ومن
التي أجريت في عهد االنتداب البريطاني ،وأضيف عليها بعض القوانين 
القوانينواألوامرالتيأصدرهاالحاكماإلداريالعاملقطاعغزةفيمجالاألراضيمايأتي(:)4

  1محمدمحمودعوضاهلل،القضيةالفلسطينية،دراسةواقتراحاتللحل،الطبعةاألولى،مكتبةداراألرقم،غزة،فلسطين1111،م،ص18
ومابعدها.

2

المدخلإلىالقضيةال فلسطينية،دراساتصادرةعنمركزدراساتالشرقاألوسط،الطبعةالخامسة،عمان،األردن9111،م،ص.138

 3عبدالقادرصابرجرادة،موسوعةاإلجراءاتالجزائية،المجلداألول،الطبعةاألولى،مكتبةآفاق،غزة،فلسطين1111،م،ص.9
4راجعفيذلكمجموعةالقوانينالفلسطينية،الجزءالسادسعشر،قوانيناألراضي،المرجعالسابق.
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 األمررقم()979لسنة9197م،بشأنإعادةتسجيلاألراضي،أصدرهاللواءمحمدحسنعبداللطيفالحاكماإلداريالعاملقطاعغزة،ويتعلقبإعادةتجديدالتسجيالتالعقاريةالمفقودةإثر
حربالعدوانالثالثيفيسنة9191م(.)1
 قانونرقم()9لسنة9111م ،بشأنإزالةالتعدياتعلىاألراضيالحكوميةواألوقافإدارياً،أصدرهالفريقأحمدسالمالحاكماإلداريالعاملقطاعغزة(.)2
 قانونرقم()93لسنة9119م،بشأنالوصيةالواجبة،أصدرهفريقيوسفعبداهللالعجروديالحاكماإلداريالعاملقطاعغزة.
 القراررقم()91لسنة9118م،بشأنإعفاءأراضيالوقفالخيريمنرسومالتسجيل،أصدرهفريقأوليوسفعبداهللالعجروديالحاكماإلداريالعاملقطاعغزة.
 قرار الحاكم العام رقم ( )99لسنة 9118م ،بشأن إعفاء األراضي المباعة أو الممنوحة منالحكومةألسرالشهداءمنرسومالتسجيلوالذيأصدرهفريقأوليوسفعبداهللالعجرودي
الحاكماإلداريالعاملقطاعغزة.
 القرار رقم ( )87لسنة 9118م ،بشأن تشكيل لجنة تقدير قيمة األراضي ،أصدره فريق أوليوسفعبداهللالعجروديالحاكماإلداريالعاملقطاعغزة(.)3
 قانونتطبيقأحكامالشريعةاإلسالميةعلىاألراضياألميريةكافةرقم()9لسنة9119م،أصدرهفريقأوليوسفعبداهللالعجروديالحاكماإلداريالعاملقطاعغزة.


 1نشرفيالعددالسابعوالثمانونمنالوقائعالفلسطينية،المؤرخفي9198/9/9م،راجعمجموعةالقوانينالفلسطينية،الجزءالسادس،قوانين
األراضي،المرجعالسابق،ص.989

2نشرفيالعددغيراالعتياديمنالوقائعالفلسطينية،المؤرخفي9111/1/11م،وتعدلبالقانونرقم()8لسنة9111بإضافةالمادةأولى
مكررإليه،راجعمجموعةالقوانينالفلسطينية،ج،91المرجعالسابق،ص.988

3نشرفيالعدد()191منالوقائعالفلسطينيةالمؤرخفي9118/91/39م،وتعدلتالمادةاألولىمنهبالتعليماتالصادرةسنة9189م،ص
،1111ولمراجعةالتعديالتراجعمجموعةالقوانينالفلسطينية،ج،91المرجعالسابق،ص.187
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المطلب الرابع
التنظيم القانوني لأل راضي في مرحلة الحكم العسكري اإلسرائيلي للضفة الغربية
وقطاع غزة
اندلعتفياليومالخامسمنشهر يونيو لعام9117محرب9117مأوحرباأليامالستة
والتي سميت فيما بعد النكسة الكبرى ،حيث بسطت إسرائيل سيطرتها على باقي أراضي فلسطين
(الضفةالغربيةوقطاعغزة)،وامتدتإلىشبهجزيرةسيناءوهضبةالجوالنالسوريةوبعضأراضي
غورنهراألردنفيالمملكةاألردنيةالهاشمية،وبدأتسلطاتاالحتاللبإصداراألوامرالعسكرية
لتسيير الشئون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي تعرف ( بالمناشير العسكرية ) ،فبدأت
باألمر العسكري رقم ( )1لسنة 9117م ،والمتضمن إلغاء أية قوانين سارية المفعول في المناطق
المحتلةتعارضإدارةاالحتالل(.)1
ولتفصيلالوضعالقانونيلألراضيفيالضفةالغربيةوقطاعغزةفيمرحلةالحكمالعسكري
اإلسرائيلييتطلبذلكمناتقسيمهعلىالنحواآلتي:

أوالا :في قطاع غزة:
استمرالعملبالتشريعاتالسابقةعلىاالحتاللالصهيونيلقطاعغزة،باإلضافةإلىاألوامر
العسكرية التي كانت تصدرها سلطات االحتالل لتسهيل تنفيذ سياستها ومخططاتها في قطاع غزة،
ومنأهمهذهاألوامر:

1طارقسويدان،المرجعالسابق،ص.111المرشدالقانونيللتشريعاتالفلسطينية،المرجعالسابق،ص.98

17

 األمر رقم ( )339لسنة 9171م (المعدل لقانون استمالك األراضي للغايات العامة لسنة9183م)لنزعبعضاالختصاصاتمنمحكمةاألراضيومنحهاللجنةخاصةتمتشكيلهامن
ضباطالحكمالعسكري(.)1
 األمر رقم ( )81لسنة 9117م ،والذي أناط بإدارة أمالك الغائبين الحلول محل صاحب أيمال متروك وحيازته ،واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة بهذا الخصوص إذا ثبتت مغادرته
للمناطقالمحتلةقبليوم9117/1/17مأوبعده،األمرالذيترتبعليهوضعالكثيرمن
األراضي المحتلة تحت إدارة أمالك الغائبين والتصرف بها بما يرتأي أنه محقق لسياسة
االحتاللوخادمألهدافه؛وذلكلمنعمالكهذهاألراضيأومنلهمحقالتصرف فيها من
إجراءأيتصرفعقاريعليهاسواءباألصالةعنأنفسهمأوبإنابةغيرهممنالقاطنينفي
األراضي المحتلة بالتصرف عنهم في تلك العقارات ،وقد ترتب أيضاً على صدور األمر
العسكريرقم()81لسنة9171ماستيالءإدارةأمالكالغائبينعلىكافةاألراضيالتيكانت
مملوكةلمديريةالحاكمالعامفيقطاعغزةواقامةعشراتالمستوطناتعليها(.)2

ثانيا :في الضفة الغربية:
قامتسلطاتاالحتاللاإلسرائيليبعدحرب 9يونيو9117م باتخاذالعديدمناإلجراءات
بهدفسلخمدينةالقدسعنالضفةالغربيةوضمهاإلىالمناطقالتياحتلتهاقبل99مايو9188م،
وتطبيقتشريعاتاالحتاللاإلسرائيليعليهاومنضمنهاالقوانينالمتعلقةباألراضي،أمافيمايتعلق
بباقيأراضيالضفةالغربية،فقدأبقتسلطاتاالحتاللعلىالتشريعاتالتيكانتساريةقبلعدوان
 9يونيو 9117م ،باإلضافة إلى بعض األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي جاءت معدلة لها ،وقد

1نشربالعدد()11منمجموعة(أوامرواعالناتومناشير)،وقدتمتعديلهباألمرالعسكريرقم()811لسنة9171م.
2سالمحمادالدحدوح،الطبيعةالقانونيةللتسجيلوأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،مرجعسابق،ص78ومابعدها.
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استمر الحال على هذا النحو على الرغم من فك االرتباط القانوني واإلداري بين الضفة الغربية
والمملكة األردنية الهاشمية بتاريخ 9188/7/39م لصدور قرار بذلك عن اللجنة التنفيذية لمنظمة
التحرير الفلسطينية بتاريخ 9188/8/91م والذي صادق عليه المجلس الوطني الفلسطيني بدورته
المنعقدةفيالجزائربتاريخ9188/99/99م(.)1

المطلب الخامس
التنظيم القانوني لأل راضي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية
في يوم 9113/1/93م أعلن عن توقيع اتفاق أوسلو للسالم (اتفاق إعالن المبادئ) حول
ترتيباتالمرحلةاالنتقالية،ووفقاًلهذااالتفاقتمتوقيعاتفاقالحكمالذاتي(اتفاقغزة–أريحاأوالً)
فيتاريخ9118/9/8م،وبموجبهأصبحلمنظمةالتحريرحقالحكمالذاتيفيغزةوالضفةالغربية،
علىأنيتمفيالمرحلةاألولىتسليمغزةومدينةواحدةفيالضفةالغربيةهيمدينةأريحا(.)2
وعلى الصعيد القانوني أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية( )3أول قرار له بتاريخ 11
القوانين التي
أيار 9118م( ،القرار رقم  9لسنة 9118م) الذي قضى باستمرار سريان التشريعات و 
كانت سارية المفعول قبل 9117/1/9م في الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد تولى مجلس السلطة
الوطنيةالفلسطينية (السلطةالتنفيذية)إصدارالق اررات والقوانينواللوائحالتشريعيةمن9118/7/9م
وحتىتاريخانتخابالمجلسالتشريعيالفلسطينيفي9111/9/19م(.)4

ح،الطبيعةالقانونيةللتسجيلوأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،مرجعسابق،ص.73

1سالمحمادالدحدو

2فهدخليلزايد،المرجعالسابق،ص331ومابعدها .المدخلإلىالقضيةالفلسطينية،المرجعالسابق،ص181ومابعدها.

  3وصلالرئيسالفلسطينيالراحلياسرعرفاتإلىغزةوتسلممنصبرئيسالسلطةالوطنيةالفلسطينيةفي9118/7/9م.طارقالسويدان،
المرجعالسابق،ص.318

4المرشدالقانونيللتشريعاتالفلسطينية،المرجعالسابق،ص98ومابعدها.
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المبحث الثاني
تصنيفات األراضي في فلسطين
تمهيد وتقسيم:
علىالرغممناختالفوتعددالحقبالتشريعيةالمختلفةالتيتلتعهدالدولةالعثمانية؛إال
أنه ال يزال قانون األراضي العثماني وتعديالته هو المرجع األساسي لتنظيم أحكام األراضي في
فلسطين.
وقد قسم قانون األراضي العثماني األراضي في الدولة العثمانية إلى خمسة أنواع ،يخضع
بعضهاألحكامنصوصمجلةاألحكامالعدليةوبعضهالقانوناألراضيالعثماني وتعديالته،واليزال
هذاالتقسيممعموالًبهإلىيومناهذا.
وتنصالمادة()9منقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي":تقسماألراضيالكائنةفيبالدالدولة
العليةإلىخمسةأقسام:
القسماألول:األراضيالمملوكة،يعنيالمحالتالحاصلالتصرفبهاعلىوجهالملكية.
القسمالثاني:األراضياألميرية.
القسمالثالث:األراضيالموقوفة.
القسمالرابع:األراضيالمتروكة.
القسمالخامس:األراضيالموات.
في ضوءماتقدم،تقتضيدراسةهذاالمبحثتقسيمهإلىخمسةمطالبندرسفيهاأنواعاألراضي
ٍ
ٍ
مستقلعلىالتوالي:
منهافيمطلب
ع
الخمسةسالفةالذكركلنوٍ
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المطلب األول
األراضي المملوكة
أوالا :تعريف األراضي المملوكة:
األراضي المملوكة هي األراضي التي يمتلك صاحبها حق ملكية رقبة األرض وحق االنتفاع
بها،ويمتلككافةسلطاتحقالملكيةمناستعمالواستغاللوتصرف(،)1فيجوزلهبيعهاأورهنهاأو
اإليصاءبها ،ويورثهالورثتهالشرعيين ،فالتعودإلىالدولةبعدوفاتهإالإذالميوجدأحدمنورثته
ولوبعيداً(.)2
ثاني ا :أنواع األراضي المملوكة:
تنصالمادة()1منقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي":األراضيالمملوكةأربعةأنواع:
األول :العرصاتالواقعةداخلالقرىوالقصباتومافيدائرهامناألراضيلغايةنصفدونممما
يعتبرتتمةللسكن.
بناء علىالمسوغالشرعي
الثاني :األراضيالتيأفرزتمناألراضياألميريةوملكتتمليكاً صحيحاً ً
علىأنيحصلالتصرفبهابأنواعأوجهالملكية.
الثالث:األراضيالعشرية.
الرابع:األراضيالخراجية".
يتضحمنالمادةالسابقةأناألراضيالمملوكةتنقسمإلىأربعةأقسام،سنوضحهاتباعاً علىالنحو
اآلتي:
 1إبراهيمخليلسكيك،المرجعالسابق،ص.38درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.37سالمحمادالدحدوح،نظراتتأمليةفي
أنواعالملكيةالعقارية،بحثمنشورفيمجلةالقانونوالقضاءالصادرةعنديوانالفتوىوالتشريع الفلسطيني،العددالثالثعشر،سبتمبر
1113م،ص.99

2دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص7ومابعدها.
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 -9العرصات الواقعة داخل القرى والقصبات وما في دائرها من األراضي لغاية نصف دونم مما يعتبر
تتمة للسكن:


يتضحمننصالمادة()9/1منقانوناألراضيالعثمانيأناألراضيالكائنةداخلالمدن

القرىوالتي
و 
والقرى تعتبر ملكاً حتى ولوزادت عن نصف دونم ،أمااألراضيالممتدة حولالمدن 
مةللسكن،وهيالالزمةللبئرولخزنالحطبوالمؤونة،فتعتبرملكاًبشرطأنالتتعدىنصف

تعتبرتت
دونم(.)1
والحكمة من تحديد المساحة التي تعد تتمة للسكنى بنصف دونم ،هي منع المتصرفين
باألراضي األميريةمنضماألراضيالمجاورة لدورهم ،أو ما يتصلبها من أراضي واعتبارها ملكاً
بحجةأنهاتكملةلدارالسكن،للتخلصمندفعالعشروالخراج(.)2
وهناكصعوبةتظهرعندتطبيقهذاالنصعلىالظروفالحديثةفيفلسطين؛حيثكثرت
مشاريعالبناءخارجالمدنوالقرىالقديمة،واذاماتجمعتمجموعةمنالمساكنأصبحتتشكلقرية
جديدة،فأصبح منالمهم تعييننوعيةاألراضي التيتقع داخلها،أتبقىأميرية ،أم أنها تعتبر ملكاً
لكونهاأصبحتداخلالقرىوالقصبات()3؟!
اعتمدتالحكومةالعثمانيةفيهذااألمرعلىرأىعليحيدربكرئيسمحكمةالتمييزفي
اآلستانة ،الذي قال بوجوب بقاء األراضي األميرية التي تتأسس عليها القرى أو المدن والقصبات
الحديثةكماهي،أمااألبنيةالتيتنشأعليهافتعتبرملكاً،أيأنالبناءيكون"ملكاً"،لكنموقعالبناء
يبقىمننوع"الميري"(.)4

1دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.8

2درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.81
3ساميحناسابا،المرجعالسابق،ص.89
4دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.8
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يةإلىملكإالبسببشرعي،وأسبابالتملك
ٍ
وتعليلذلكأنهاليجوزتحويلاألرضمنأمير
قد انحصرتفيالمادة ( )9188منمجلة األحكام العدلية( ،)1وفي المواد ( 181إلى  )9917من
القانونالمدنيالفلسطينيالجديدرقم()8لسنة1191مالصادرفيقطاعغزة،ولميوجدمنبينها
تأسيسمدنأوقصباتجديدة(.)2
و بالتالي فإن صفة "الملك" تلحق فقط باألراضي الواقعة ضمن المدن و القرى و ضمن
الحدودالتيوجدتفيهافيتاريخنشرقانوناألراضيالعثماني(.)3
جدير بالذكر ،أن الحكومة العثمانية كانت قد منحت المهاجرين امتيا اًز خاصاً
و مما هو
ٌ



فجعلت األراضي التي تنشأ عليها قصبة أو قرية ملكاً للمستعمرين ،بشرط أن ال يشمل ذلك سوى
المهاجرينوالمؤسسين،فاليستفيدمنهمنالتحقبهممؤخ اًر(.)4
ولكننا نرىأناختالفصفةالبناءعنصفةموقعالبناءأمراليستسيغهالعقلوالالمنطق؛



فاعتبار البناء من نوع الملك ،واألرض من نوع الميري يمثل إشكالية كبيرة لدى صاحب البناء
واألرض ،كما يؤدي إلى ازدواجية لدى الجهات الرسمية المختصة ،وبالتالي فكان األولى أن يأخذ
البناءصفةاألرض.
 1تنصالمادة()9188منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي":أسبابالتملكثالثة:األول:الناقلللملكمنمالكإلىمالكآخركالبيع
والهبة.الثاني:أنيخلفأحداآلخركاإلرث.الثالث :إحرازشيءمباحالمالكله،وهذاإماحقيقيوهووضعاليدحقيقةعلىذلكالشيء،
واماحكمي،وذلكبتهيئةسببه،كوضعإناءلجمعالمطرونصبشبكةألجلالصيد".

2تنصالموادمن(181إلى )9917منالقانونالمدنيالفلسطينيالجديدالصادرفيغزةرقم()8لسنة1191معلىأسبابكسبالملكية
وهي:
 )9االستيالء
 )1كسبالملكيةبالميراث
 )3كسبالملكيةبالوصية
 )8انتقالالملكيةبيناألحياء
 )9العقد
 )1الشفعة
 )7الحيازة

3ساميحناسابا،المرجعالسابق،ص.89

4سالمحمادالدحدوح،نظراتتأمليةفيأنواعالملكيةالعقاريةفيفلسطين،مرجعسابق،ص98ومابعدها.
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بناء على المسوغ الشرعي،
 -1األراضي التي أفرزت من األراضي األميرية ،وملكت تمليكا صحيحا ا
على أن يحصل التصرف بها بأنواع أوجه الملكية:


هذهاألراضيتسمىباألراضيالمحولة،أياألراضيالتيتمإفرازهامناألراضياألميرية

وتحويلها إلى "ملك"( ،)1وصاحب السلطة الوحيدة إلفراز أرض من األراضي األميرية وتمليكها هو
اليقومبذلكإالبناءعلىالمسوغاتالشرعيةاآلتية(:)2
السلطان،و
ً
أ -إذاكانتالدولةمديونةوبحاجةماسةللنقود.
ب -إذاتبينلهأنريعتلكاألراضياليفيبنفقاتهاالعامةممايخشىمعهإلحاقالضرربها.

ت -إذاكانالثمنالمدفوعيعادلضعفقيمةاألرضإذاكانتالخزينةموسرة،وبقيمتهاالحقيقية

إذاكانتالخزينةمعسرة.
()3

 -3األراضي العشرية:وهيثالثةأنواع:

أ -األراضيالتيوزعتعلىالفاتحينعندالفتحاإلسالميللبالد.
ب -األراضيالتيأعطيتإلىالمسلمينغيرالفاتحين.

ت -األراضيالتيبقيتبيدأصحابهااألصليينمنالمسلمين،كأراضيالحجازوالبصرة.





جدير بالذكر أنه في ظل عهد االنتداب البريطاني لفلسطين ،ومع وضع دستور فلسطين لسنة 9111م ،أصبح من صالحيات
 1مما هو
ٌ
المندوبالساميإذامااستصوبذلكأنيحولاألراضيمننوعالميريإلىالملك،وذلكوفقاًلنصالمادة()91مندستور9111م،وكان
لوعد
الهدفمنوراءذلكهوتمليكمساحاتشاسعةمناألراضياألميريةلليهودوالصهاينةالذينجاءواللتوطنواإلقامةفيفلسطينتنفيذاً 

بلفورالذيقطعتهبريطانياعلىنفسها.سالمحمادالدحدوح،نظراتتأمليةفيأنواعالملكيةالعقاريةفيفلسطين،مرجعسابق،ص.11

2درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.81دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.1
3راجعالمادةالثانيةمنقانوناألراضيالعثماني.
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 -4األراضي الخراجية:
وهياألراضيالتيبقيتفييدأهاليهااألصليينمنغيرالمسلمين،علىأنيدفعواعنها
قيمةالخراج( ،)1وقيمةخراجاألراضينوعان(:)2
األول :خراج مقاسمة:ويكونبأخذنسبةمنمحصوالتاألراضيوقدرهمنالعشرإلىالنصف.
الثاني :خراج موظف:ويكونبدفعمقدارمعينمنالنقودعناألرض،يعينهالموظفالمختص.
وقدنصتالمادةالثانيةمنقانوناألراضيالعثمانيعلىأنه..." :إذاكانتاألراضيعشرية
أو خراجية  ،وتوفي صاحبها من غير وارث وعادت إلى جانب بيت المال تكتسب حكم األراضي
األميرية."...
يتضحمنالنصالسابقأنهساوىبيناألراضيالعشريةوالخراجيةفيحالتوفيصاحبها
ارث؛حيثتأخذكالهماحكماألراضياألميرية.
ولميكنلهو 
إالأنهيذهبرأيفيالفقهإلىأناألراضيالعشريةتختلفعناألراضيالخراجية؛باعتبار
يةبعدوفاةصاحبهادونوارثتعودإليبيتالمالوتعتبرأراضيأميريةوتجري

أناألراضيالعشر
نهاوانكانتتعودإلىبيتالمالبعدوفاةصاحبها
عليهاأحكامهاعلىعكساألراضيالخراجية،فإ 
دون وارث؛ إال أنها ال تعتبر أرض أميرية وال تسري عليها أحكامها ،وسندهم في ذلك ،أنه يجوز
للحكومة أن تبيع األراضي الخراجية المتوفى صاحبها دون وارث دون مراعاة الشروط المعينة في

 1تنصالمادةالثانيةمنقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي...":فالعشريةهيمثالاألراضيالتيوزعتوملكتحينالفتحللفاتحين،
والخراجيةهياألراضيالتيتقرربقاؤهافييدأهاليهااألصليينغيرالمسلمين."...

  2تنصالمادةالثانيةمنقانوناألراضيالعثمانيةعلىمايأتي...":خراجاألراضيقسمان :األولخراجالمقاسمةوهيالشيءالذيتعين
علىأنيؤخذمنحاصالتاألراضي،وقدرهمنالعشرإلىالنصفبحسبتحملاألرض.الثاني:الخراجالموظفوهومقدارمعينمن
الدراهمتوظفوتعينبوجهمقطوععلىاألراضي".
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قانون األراضي؛ إال أنها تتبع في األراضي األميرية التي كانت أصلها عشرية كافة أحكام قانون
األراضيفيمايتعلقبالمزايدةوماشاكلها(.)1

ثالثا :القانون المطبق على األراضي المملوكة:
األصلالعامأناألراضيالمملوكةتخضعلمجلة األحكام العدلية؛باعتبارأنمجلةاألحكام
العدليةتعدبمنزلةالقانونالمدنيفيفلسطين،إالأنهوبعدإصدارالقانونالمدنيالفلسطينيالجديد
رقم()8لسنة1191مفيغزة ،أصبحهوالقانونالمطبقفيغزةعلىاألراضيالمملوكة،وتسري
أحكاممجلةاألحكامالعدليةفيمالميردبشأنهنصفيأحكامالقانونالمدنيالجديد،وذلكاستناداًإلى
نصالمادة()9319منالقانونالمدنيالفلسطينيالجديدرقم()8لسنة 1191موالتينصتعلى
مايأتي":تسريأحكاممجلةاألحكامالعدليةفيمالميردبشأنهنصفيأحكامهذاالقانون"،أمافي
الضفة الغربية فال ت ازل حتى هذه اللحظة مجلة األحكام العدلية هي التي تطبق كأصل عام على
األراضيالمملوكة.
ومما هو جدير بالذكر ،أن الحكومة العثمانية عندما قامت بإصدار مجموعة القوانين المؤقتة
بهدفتوحيدالقانونالذييحكماألراضياألميرية( )2واألراضيالملك،وضعتهذهالقوانينموضع
التنفيذ وهي واجبة النفاذ في فلسطين بموجب نص المادة ( )81من مرسوم دستور فلسطين لسنة
9111م،ومنأهمهذهالقوانين:قانونوضعاألموالغيرالمنقولةتوثيقاًللدينلسنة9339هـ،وقانون
تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ ،وقانون انتقال األموال غير المنقولة

1هذاالرأيلدعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.1

 2قضت محكمة االستئناف العليا بأن" :األراضي األميرية غير خاضعة ألحكام المجلة" .استئناف عليا مدني فلسطيني رقم (،)93/9
جلسة 9193/1/13م ،وليد حلمي الحايك ،مجموعة مختارة من أحكام محكمة االستئناف العليا ،الجزء الرابع ،)9191-9191( ،مطابع
منصور،غزة،ابريل9111،م،ص.38
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لسنة 9339هـ وغيرهامنالقوانين ،وهذهالقوانينكانلها أثر واضح في تعديلأحكامالمجلة فيما
يتعلقباألراضيالملك(.)1
يح يلغيهذهالقوانين،بالتاليتظل
وبماأنالقانونالمدنيالفلسطينيالجديدلميردفيهنص صر ٌ
ٌ
سارية المفعول ومطبقة على األراضي الملك؛ باعتبارها قوانين خاصة ،والقانون المدني الفلسطيني
قانونعامحيثأناألصلأنهاليجوزإلغاءنصفيقانونخاصبموجبنصيعارضهفيقانون
عامصدربعدهإالإذاصرحبذلك،وأنالنصالخاصيلغيمايعارضهفيالنصالعام،وهذاما
نصتعليهالمادة()1منالقانونالمدنيالفلسطينيالجديدرقم()8لسنة1191المطبقفيغزة(.)2


1لمزيدمنالتفصيلراجعهذهالرسالة،ص8ومابعدها.

2تنصالمادة()1منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي-9":اليجوزإلغاءنصفيقانونخاصبموجبنص
يعارضهفيقانونعامصدربعدهإالإذاصرحبذلك-1.النصالخاصيلغيمايعارضهفيالنصالعام".
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المطلب الثاني
األراضي األميرية
أوالا :تعريف األراضي األميرية:
األراضياألميريةهياألراضيالتيتعودملكيةرقبتهاإلىبيتالمالويعطىالتصرفبها
لطالبهالمدةغيرمحدودةلقاءمعجلةتسمىالطابو(.)1
وقدعرفقانوناألراضيالعثماني"الطابو"فيالمادةالثالثةمنهبأنه":المعجلةالتيتعطىفيمقابلة
حقالتصرففيأخذهاالمأمورويستوفيهاإلىجانبالميري".
ووفقاً لنصالمادة()39منقانوناألراضيالعثماني،كانالمتصرفباألراضياألميريةال
يملكإقامةأبنيةأوإنشاءاتعلىاألراضياألميريةإالبالحصولعلىإذنمنمأمورالطابووانقام
بإنشاءأبنيةفإنهيحقللدولةفيهذهالحالةهدمها(.)2
باإلضافة إلى ذلك كان المتصرف باألرض ال يجوز له أن يقوم بغرس األرض األميرية
ٍ
الًعلىعدمتغييرشكلاألرضوطبيعتها
اعتهاإالبإذن مسبقمنمأمورالطابوتأصي 
باألشجاروزر
بدونإذنالدولة(.)3
لكن هذه األحكام تعدلت بموجب المادةالخامسةمنقانونالتصرفباألموال غير المنقولة
ومنحت المتصرف الحق في التصرف باألراضي األميرية دون الحصول على إذن أو ترخيص من

1دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.91

 2تنصالمادة()39منقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي":اليمكنإنشاءواحداثأبنيةجديدةفياألراضياألميريةمالميؤخذبذلك
إذنالمأمور،وانحصلذلك(أياإلنشاءبدونإذن)فيمكنهدمهامنطرفالميري".

3درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.73
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مأمورالطابو،وذلكعلىأساسأنمنحالمتصرف كافةالصالحياتيشجعهعلىالعملفيغرس
األشجارواقامةاألبنيةعليها(.)1

ثانيا:التمييز بين مصطلح األراضي األميرية والمصطلحات المشابهة:
 -9األراضي األميرية الصرفة (األراضي الحكومية) :وهياألراضيالتياليجوزالتصرفبهامن
جانباألفرادواليردعليهاالتقادم ،وهذامانصتعليهالمادةاألولى منالقانونرقم()9لسنة
9111مبشأنإزالةالتعدياتعلىاألراضيالحكومية(.)2
 -1األراضي المحلولة :وهي أصالً أراضي أميرية ،ولكنها تعود إلى الدولة عند توفر سبب من
األسباباآلتية،والواردذكرهافيقانوناألراضيالعثماني:
أ -وفاةالمتصرفبهاولميكنلهورثة(.)3
ب -وفاةالمتصرفبهامعوجودأصحابحقاالنتقالولكنهمرفضواأخذهاطبقاًللقانون(.)4

ت -تركالمتصرفلألرضبتعطيلهالمدةثالثسنواتمتتاليةدونأنيزرعهاويستثمرها(.)5


 1تنصالمادةالخامسةمنقانونالتصرفباألموالغيرالمنقولةعلىمايأتي":اليحقللشخصالذيفيعهدةتصرفهأر ٍ
اض أميريةأو
وفاء واجارتها ،وله أن يقدمها تأميناً لوفاء دين ،وله وحده أن يستفيد من منافعها وحاصالتها
موقوفة بموجب سند خاقاني ،فراغها باتاً أو ً
الطبيعيةوالزياداتالتيتحصلفيهاولهأنيزرعحقولهومروجهومراعيهوحدائقهوأنيقطعأحطابهاويقلعكرومهاويهدممافيهامناألبنية

ويتخذهاحقوالً...ولهأنينشئويحدثفيأراضيهدو اًرودكاكينوكلنوعمنالمعاملواألبنيةالمتعلقةبالزراعة."...

 2تنصالمادة األولىمنالقانونرقم ()9لسنة9111م (بشأن التعدياتعلىاألراضي الحكومية)علىما يأتي":اليجوز تملك األموال
الخاصةالمملوكةللحكومةأواألشخاصاالعتباريةالعامة،كذلكأموالاألوقافالخيريةأوكسبأيحقعينيعليهابالتقادمكمااليجوز
التعديعليهاوفيحالةحصولالتعدييكونللجهةصاحبةالشأنحقإزالتهإدارياًبحسبماتقتضيهالمصلحةالعامة".

 3تنصالمادة()91منقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي ":منتوفيمنالمتصرفينأوالمتصرفاتباألراضيمنغيرولدوأبوأم
الًألخالميتألبوينأواألببمثلالطابو."...
تُعطىأراضيهأو

 4تنصالمادة()11منقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي ":إذاماتأحدمنمتصرفيومتصرفاتاألراضيولميكنلهورثةتنالحق
االنتقاليعنيأوالدأبأوأم،فإنلميكنهناكأصحابحقالطابوحسبالمنوالالمحررأوكانموجوداًواستنكفواعنأخذاألراضيالذي

لهمبهاحقالطابوبمثلالطابو،وأسقطواحقهمفتصبحتلكاألرضمحلولةصرفاًوتتفوضبالمزايدةإلىطالبيها."...

 5تنصالمادة()18منقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي":إذاكانأحدمتصرفيالمزارعاليزرعحقلهواليزرعمنطرفة عاريةأو
إجارةوعطلهثالثسنواتمتتاليةبدونأنيتحققلهعذرمناألعذارالصحيحةمثلتركاألراضيسنة،أوسنتينبحسبدرجةقابليتهاأو
أكثربحاالتاستثنائيةحسبالموقع،ألجلاستراحتهاأوأنتكونفاضتعليهاالمياهمدةثمبعدذلكنضبتفتركتهاخاليةلبينماتكسب
القوة،أوأنهكانأسي اًرحربياً فتركتلكالمزرعةمستحقةللطابوسواءكانالمتصرفموجوداً فيالمحلالكائنةبهاألراضيأوبعيداً مسافة
ٍ
يحينئذالمزايدةوتحاللطالبيها".
السفر،فإذاطلبمتصرفهاالسابقأنيتفوضبهامجدداًفتتفوضلهمجدداًببدلالمثلوانلميطلبهاتجر
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فإذا توافر أي سبب من األسباب السابقة فإن األرض تتحول من أرض أميرية إلى أرض
مملوكة ،ويتوجبعلىالدولةإحالةاألرضإلىالمزادالعلنيوتحالإلىمنيدفعأعلىقيمةممن
طلبوهاوذلكبشرطعدموجودأحدمنأصحابحقاالنتقال(.)1
ويقصد بحق االنتقال :انتقال حقوق المتصرف باألراضي األميرية إلى ورثته من أوالده،
وأصولهوأقاربهاآلخرينبعدثبوتوفاتهطبقاً ألحكامالقوانينالخاصةبالميراث،وقداستعملقانون
األراضيكلمة(انتقال)ولميستعملكلمة(إرث)؛ألنالورثةيرثواعينالشيء؛لذاتستخدمهذهالكلمة
فياألراضيالملك،لكنفياألراضياألميريةالذييورث هو حقالتصرف،والتشملرقبةاألرض
موضوعالتصرف؛لذافاألشخاصالذينيرثونحقالتصرفباألراضياألميريةيسمون"أصحابحق
االنتقال"(.)2
ومماهوجدير بالذكر ،أنالقانونرقم()9لسنة9119منصصراح ةً علىتطبيقأحكام
ٌ
المواريثفيالشريعةاإلسالميةعلىاألراضياألميريةكافة ،وبذلكأصبحتاألحكامالشرعيةفي
المواريثتنطبقعلىاألراضياألميريةكماهيمطبقةعلىاألراضيالملكوبنفساألسهمالشرعية
للوارث(.)3
 -3أراضي الجفتلك :وهيفياألصلأراضيأميريةولكنالتقامعليهاأبنيةسكنيةوانماتُقامعليها
مبان زراعية (أبنية جفتلك) مثل المطاحن والمخازن واإلصطبالت والمتابن ويقدر لألرض أجرة
تعادلالعشروفقاًلقيمةاألرضوموقعها(.)4

1درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص18ومابعدها.
2درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.18

3تنصالمادةاألولىمنالقانونرقم()9لسنة 9119مبشأنتطبيقأحكامالمواريثفيالشريعةاإلسالميةعلىاألراضياألميريةكافةعلى
مايأتي ":تطبقأحكامالمواريثفيالشريعةاإلسالميةعلىاألراضياألميريةكافةمععدماإلخاللبقانونالوصيةالواجبةرقم()93لسنة
9111م".وتنصالمادةالثانيةمنهعلىأنه":اليسريهذاالقانونعلىتركةالمتوفينقبلالعملبه".

4ساميحناسابا،المرجعالسابق،ص.31
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وقدعرفقانوناألراضيالعثمانيأراضيالجفتلكفيالمادة()939منهعلىالنحواآلتي:

"الجفتلكقانوناً:هومايزرعويعطيمحصوالًسنوياًبواسطةجوزفدن(جفت)وهوعبارةعنسبعين
أوثمانيندونماً مناألراضيالممتازةومائةمنالوسطومائةوثالثينمنالدون...أمامايقالله
جفتلك بين الناس فهو جملة أراضي مع ما ينشأ عليها من األبنية ويستحضر فيها من الحيوانات
والبذاروأدواتالبقروسائرالمستعمالتالزراعية".
واذاتوفيأحدأصحاباألراضيالجفتلكولميكنلهوارثأواستنكفأصحابحقاالنتقال
عنأخذهافتتبعفيهااألحكامالمتبعةفيالمحلوالتحيثتُفوضبالمزادإلىطالبيها(.)1

1راجععجزالمادة()939منقانوناألراضيالعثماني.
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المطلب الثالث
األراضي الموقوفة
أوالا :تعريف الوقف:
تعددتتعريفاتالوقفوتباينت،حيثعرفهاإلمامأبوحنيفةبأنه":حبسالعينعلىحكم
ملكالواقفوالتصدقبالمنفعة،كالعارية،فاليلزمواليزولملكهإلىأنيحكمبهحاكمأويعلقبموته
بأنيقولإذامت فقدوقفت" ،فعلىمذهباإلمامأبوحنيفةيعتبرالوقفغيرالزمأماعلىمذهب
اإلمامينفل زومهأمرمحتوم،إالأنكالالمذهبينيعتبرهالزماًإذاحكمبهحاكم)1(.
وعرفهقانونالعدلواإلنصاففيالمادةرقم()9منهعلىالنحواآلتي" :الوقفهوحبس
اءفيالجملةأوعلىوجهمنوجوه
ٍ
العينعنتمليكهاألحدمنالعبادأوالتصدقبالمنفعةعلىالفقر
ٍ
البر".
ُيعتبرالملكوقفاً وفقاً لقانونالعدلواإلنصافإذاكانموقوفاً علىوجوهالخيرمادامهناك
التزاماً مقروناً بملكية الشيء الموقوف صاد اًر عن الواقف من حيث استعمال الملك الموقوف وايراده
وغلتهوانفاقهافيوجوهالخيروالبر،ويقصدبوجوهالخير جميعالوجوهالتيتع ودبالنفقةعلىالناس
اء في فلسطين أم في الخارج ،وتشمل إسعاف الفقراء  ،ونشر
عموماً أو على طبقة خاصة منهم سو ً
،وأيةوجوهأخرىتعودبالنفعأوبالخيرعلى
العلوموالمعارف ،ونشرالدينواقامةالشعائروالعبادات 
المجتمعاإلنساني(.)2

1دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.99

2درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.988وتنصالمادة()9منقانونالعدلواإلنصافعلىأنه":يشترطلجوازالوقفأنيكون
التصرفقربةفيذاته،وعندالمتصرف،فاليصحوقفالمسلمعلىبيعهأوكنيسه،والوقفالذميعلىمسجدبيتالمقدسوالحجأو
عمرة،ويجوزوقفالمسلمعلىفقراءأهلالذمةووقفالذميعلىفقراءالمسلمين".
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أما بالنسبة لقانون األراضي العثماني لم يرد فيه تعريفاً للوقف( ،)1وانما ذكر أقسام األراضي
الموقوفةفيالمادةالرابعةمنه.

ثانيا :تقسيمات األراضي الموقوفة:
ات عدة ،فباعتبار صحتها ،تنقسم إلى
تتنوع تقسيمات األراضي الموقوفة بحسب اعتبار ٍ
تهاتنقسمإلىأوقافمضبوطةوأوقافملحقةوأوقافمستثناة

صحيحةوغيرصحيحة،وباعتبارإدار
وأوقاف الكنائسواألديرة ،وباعتباراالنتفاع بها تنقسم إلى مسقفات ومستغالت ،وكالً من المسقفات
والمستغالتتنقسمإلىقسمينذاتاإلجارةالواحدةوذاتاإلجارتين،وهذاماسنوضحهعلىالنحو
اآلتي:
 -9تقسيم األراضي الموقوفة باعتبار صحتها:
تنقسم األراضي الموقوفة باعتبار صحتها إلى أوقاف صحيحة وأوقاف غير صحيحة ،وفي
ذلكتنصالمادةالرابعةمنقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي":األراضيالموقوفةقسمان،القسم
األول:األراضيالتيكانتمناألراضيالمملوكةصحيحاً ،وأوقفتوفقاً للشرعالشريفومثلهذه
األراضيالموقوفةتكونرقبتهاوجميعحقوقالتصرفبهاعائدةإلىجانبالوقف،وحيثالتجري
عليهاالمعامالتالقانونيةبليلزمأنتُعاملبموجبشرطالواقفمهماكان ،فاليتناولهذاالقانون
البحثعنهذاالقسممناألراضيالموقوفة،القسمالثاني:هواألراضيالمفرزةمناألراضياألميرية
التيأوقفهاحضراتالسالطينالعظامبالذاتأوأوقفهاآخرونباإلذنالسلطاني ،وبماأنوقفيةمثل
هذه األراضي هي عبارة عن تخصيص منافع قطعة مفرزة من األراضي األميرية مثل أعشارها
ورسومهااألميريةلجهةمامنطرفالسلطنةالسنيةفمثلهذهاألراضيالم وقوفةليستمناألوقاف
الصحيحة".
وهذااألمراليعتبرعيباً؛ألنالتعريفاتمنعملالفقهاءوليسمنعملالمشرع.
1
ُ
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وعليه فإناألوقافالصحيحةهيماكانتملكاً صرفاً فوقفهأصحابهوفقاً للنهجالشرعي،

وتجريعليهنصوصالشريعةالغراء،أمااألوقافغيرالصحيحةفهيعبارةعنأر ٍ
اضأميريةأرصد
يعهامنقبلالسالطينالعظامأوبإذنهملجهةخيريةمعبقاءرقبتهالبيتالمال(.)1
ٍ
ر
 -2تقسيم األراضي الموقوفة باعتبار إدارتها(:)2
تنقسم األراضي الموقوفة باعتبار إدارتها إلى مضبوطة وملحقة ومستثناة وأوقاف الكنائس
واألديرة:
أ -األوقاف المضبوطة :وهينوعان:
األول:األوقافالتييكونأمرتوليتهاوادارتهاعائدإلىخزينةاألوقاف،وكافةمصالحهامربوطةبها
رأساً منذ تأسيسها ،والثاني :األوقاف التي تكون فيها التولية للمشروط له ،إال أن اإلدارة تابعة في
ضبطهاوكافةمصالحهاإلىالخزينةالمذكورة.
ب -األوقاف الملحقة:وهيالتيتُدارمنطرفالمتولينعلىأنتبقىتحتمراقبةواشرافنظارة

األوقاف(و ازرةاألوقاف).
ت -األوقاف المستثناة:وهيالتيتُدارمنقبلالقائمينعليهادونإشرافنظارة(و ازرةاألوقاف).

ث -أوقاف الكنائس واألديرة :وهيالمقيدةوفقاً ألحداألديرةدونأنيحصلالتصرفبهامنقبل

أحدإالمنالديرالملحقةبه(.)3
 -3تقسيم األراضي الموقوفة باعتبار االنتفاع بها:
تنقسماألراضيالموقوفةباعتباراالنتفاعبهاإلىمسقفاتومستغالت:
1دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.93

2إبراهيمخليلسكيك،المرجعالسابق،ص.39درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص991ومابعدها.سالمحمادالدحدوح،نظرات
تأمليةفيأنواعالملكيةالعقاريةفيفلسطين،مرجعسابق،ص.89

 3تنصالمادة()911منقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي":األراضيالتيتكونمربوطةإلحدىاألديرةمنذالقديموكانتمربوطيتها
مقيدةفيالدفترخانةالعامرة،اليجريتصرفهابالطابووالتباعوالتشترى،لكنماكانمناألراضيجارياًالتصرفبهبالطابومنالقديم،ثم
دخلأخي اًرفييدالرهبانبطر ٍ
يقةما،وحصلالتصرفبهبدونطابويعاملكباقياألراضياألميريةويحصلتصرفهبالطابوكماكانسابقاً".
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أ -المسقفات:هياألراضيالوقفالتيأقيمعليهاأبنيةسكنيةأومعدةللبناء.
ب -المستغالت:هياألراضيالتيتُستغلفيالزراعةوغرساألشجار.

وتنقسمكالمنالمسقفاتوالمستغالتإلىقسمين:
ً
األول :الوقف ذو اإلجارة الواحدة ،ويكون في األراضي الموقوفة التي تؤجر لمدةمحددة ال
تزيدعنسنةفيالمسقفاتوثالثسنواتفيالمستغالتإالإذارأتإدارةاألوقافأنفيذلكمنفعة
،والثاني:الوقفذواإلجارتين ،ويكونإذا
محققةمناإليجار ،ويجبأنيكونذلكبأمرالقاضي( (1
أصبحالوقفخرباً،ولميكنريعهيكفيإلصالحه ،ولميتمكنالمتوليمنتأجيرهإجارةواحدة،فُيرفع
األمرللقاضيللحكمبتأجيره،ويكونتأجيرهفيهذهالحالةلمدةغيرمحددةإذيلتزمالمستأجرفيها
ويدفع هذا المبلغ عند التعاقد ،كما يلتزم بدفع أجرة
بدفع أجرة معجلة تعادل قيمة األرض الموقوفةُ  ،
زهيدة إلدارة الوقف شهرياً أو سنوياً ،ومن هنا جاءت تسميتها بالوقف ذو اإلجارتين ،وغالباً ما تقع
اإلجارتانفيالمسقفات ،وفيهايكونالعقدمتضمناًشرطاًوهوأنالمستأجرإذاقامبإنشاءاتأوزرع
ةلهيعتبرمتبرعاًبهاوتُعدقسماًمنالمالالموق وف(.)2
أشجا اًرفياألرضالموقوفةوالمؤجر ُ
وتختلفاإلجارتانعنالمقاطعة،حيثإن المقاطعةعبارةعننوعمنعقوداإلجارةالتيترد
علىاألراضيالموقوفةوتُعقدبنفسالشروطالتيتُعقدبهااإلجارتان ،إالأنهاتختلفعنهافيأن
المقاطعة يكثر حدوثها في المستغالت على عكس اإلجارتان التي يكثر حدوثها في المسقفات،
باإلضافة إلى أن المستأجر في المقاطعة يكون مالكاً لإلنشاءات التي يحدثها والغرس الذي يزرعه
بعكساإلجارتينالتييكونالمستأجرفيهامتبرعاً(.)3

1دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.98

2سالمحمادالدحدوح،نظراتتأمليةفيأنواعالملكيةالعقاريةفيفلسطين،مرجعسابق،ص.81
3درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.917
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وفيذلك قضتمحكمةاالستئنافالعليابأن":المقاطعةعبارةعنتأجيرأرضالوقفلقاء
أجرةسنويةلمنيرغباستغاللهابغرساألشجارأوبإنشاءاألبنيةعلىأنتكوناألشجارأواألبنية
القائمة عليها ملك المستأجر ،واذا توفي المتصرف على أرض وقف المقاطعة ينتقل هذا الحق إلى
ورثته،واليحقللمتوليأنيمنعالورثةمنوضعاليدعليها،وانحكمالمتصرففيأرضالوقف
المؤجرة بالمقاطعة كحكمه في األرض األميرية ،وان المقاطعة تنتقل باإلرث كما ينتقل التصرف
باألراضياألميرية"(.)1

المطلب الرابع
األراضي المتروكة
وقدنظمأحكامهاقانوناألراضيالعثمانيفيالفصلاألولمنالبابالثانيمنهفيالمواد
()911–19وذكرأقسامهافيالمادةالخامسةمنه.

أوالا :تعريف األراضي المتروكة:
هياألراضيالمخصصةللمنفعةالعامة،ولمتسجلملكيتهاألحد،كالطرقالعامةوساحات
األسواقواألحراشوالمراعي(.)2

ثانيا :أقسام األراضي المتروكة:


تنص المادة الخامسة من قانون األراضي العثماني على أن" :األراضي المتروكة قسمان،

أحدهما األراضي المتروكة ألجل عموم الناس ومن هذا القبيل الطريق العام ،والثاني األراضي
المخصصة إلى عموم أهالي القرية والقصبة والقرى والقصبات المتعددة ومن هذا القبيل المراعي
المخصصةألهاليالقرىوالقصبات".
1استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)93/8جلسة(،)9193/91/18وليدالحايك،الجزءالرابع،المرجعالسابق،ص38ومابعدها.
2إبراهيمخليلسكيك،المرجعالسابق،ص.31
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يتضح من المادة السابقة أن قانون األراضي العثماني قسم األراضي المتروكة إلى نوعين
وهما:
 .9األراضي المتروكة لعموم الناس دون استثناء كالطريق العامة واألسواق العامة ،وغير ذلك مما
يستعملهعمومالناس.
 .1األراضي التي تركت لعموم أهالي قرية أو قصبة الستعمالها استعماالً عاماً كالمراعي والمشاتي
والبيادرواألحراش(.)1

ثالثا :أحكام األراضي المتروكة:
تخضعاألراضيالمتروكةلألحكاماآلتية:
 .9اليجوزالتصرفباألراضيالمتروكةمنآحادالناس؛ألنهامخصصةللمنفعةالعامةفاليجوز
ألحدأنيحدثأبنيةأويغرسأشجا اًرفيها،ومنفعلفيهدمويقلعماغرسوذلكوفقاًلنصالمادة
()13منقانوناألراضيالعثماني(.)2
 .1منالمعلومأنبعضاألشخاصيستأذنونالبلديةلتسمحلهمبغرسبعضاألشجارعلى جانب
الطريقالعام،فهذهالتدخلتحتهذاالمنع؛ألنهاللمنفعةالعامةوليسملكاًلمنيغرسها(.)3
 .3ال يجوز لغير أهل القرية أو من خصص لهم االنتفاع بها أن ينتفعوا بها واال كان ألهل القرية
مطالبةالمنتفعينبهامنغيرأهلهابالتعويضحيثيتمتقسيمهعلىعمومأهلالقريةالمالكين

1درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.999

2تنصالمادة13منقانوناألراضيالعثمانيعلىأنه":اليمكنألحدأنيحدثأبنيةفيطريقعامأوأنيغرسأشجا اًرفيهاواذاوجدمن
فعلذلكفيهدمويقلعماغرسه،وحاصلاألمراليمكنألحدأنيتصرففيطريقعامواذاوجدمنيتصرفبهافيمنع".

3دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.98

37

منقانوناألراضيالعثماني(،)1لكنحالياًتغيرالحال

لهذاالحق،وهذاماتنصعليهالمادة()19
وأصبحاألمرمنوطاًبالنيابةالعامةممثلةبإدارةأمالكالحكومة(.)2
الً(.)3
 .8األراضيالمتروكةالتباعوالتشترىواليعطىبهاسندطابوألحديتصرفبهااستقال 
 .9ال يعتبر مرور الزمان في الدعاوى المتعلقة باألراضي المتروكة ،وبالتالي ال يجوز لألشخاص
تملكهاأواكتسابحقالتصرففيهابمرورالزمان(.)4

المطلب الخامس
األراضـي المــوات
أوالا :تعريف األراضي الموات:
نظمقانوناألراضيالعثمانيأحكاماألراضيالمواتفيالفصلالثانيمنالبابالثانيمنه
في المواد ( 913حتى  ،)919وعرفها في المادة ( )1والمادة ( )913منه ،وخالصة التعريفين أن
األراضيالمواتهي:األراضيالخاليةالتيليستفيتصرفأحدمناألشخاصوبعيدةعنالعمران
بدرجةالتسمعبها صيحةالشخصالجهير،أيالتيتبعدعنأقصىالعمرانمسافةميلونصف
تخميناً،يعنيمقدارنصفساعةبالسيرالمعتدل.

1تنصالمادة19منقانوناألراضيالعثمانيعلىأنه...":إذاتحققأنأهاليقريةمااحتطبواتجاو اًزحالكونهليسلهمحقاالحتطاب
مناألحراشالفراعيةالمخصصةألها ليقريةأخريفيصيرتحصيلقيمةاألشجارالمقطوعةقائمةمنالمتجاوزينالمحتطبينبدونحق،ثم
يجريتقسيمهابينعمومأهاليالقريةالمالكينحقاالحتطاب".

 2سالمحمادالدحدوح،نظراتتأمليةفيأنواعالملكيةالعقاريةفيفلسطين،مرجعسابق،ص.88
3راجعفيذلكالمواد()919–17–11–19–18–11منقانوناألراضيالعثماني.

4تنصالمادة()911منقانوناألراضيالعثمانيعلىأنه":اليعتبرمرورالزمانفيالدعاوىالمتعلقةباألراضيالمتروكة".
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ثاني ا :شروط األراضي الموات:
يشترطأربعةشروطالعتباراألراضيمننوعالمواتوهي(:)1
 .9أنتكونخالية.
 .1أنالتكونبتصرفأحدأوبتملكأحد.
 .3أنالتكونمشاعاًأومتروكة.
 .8أنتكونبعيدةعنالمساكنمسافةالتقلعنميلونصفأونصفساعةبالسيرالمعتدل.

ثالثا :أحكام األراضي الموات:
-1

حكم إحياء األراضي الموات:
تنصالمادة()913منقانوناألراضيالعثمانيعلىمايأتي...":يمكنلصاحبالضرورة

أنينقبفيمثلهذهاألراضي،ويتخذمزارعبإذنالمأمورمجاناًعلىأنتكونرقبتهاعائدةإلىبيت
المال...إذاكانأحداً يأخذإذناًمنالمأمورعلىأنينقبمحالًعلىالوجهالمحررثمالينقبما
يتفوضبهويتركهعلىحالهثالثسنينبدونعذرصحيحيعطىلغيره ،واذاكانأحدينقببدون
رخصةويتخذمزارعمنمثلهذهاألراضييؤخذمنهمثلالطابوويتفوضلعهدتهالمحلالذينقبه
وتُعطىلهسندطابو".
إذاأحياوعمرأحد أرضاً مناألراضي
وتنص المادة()9171منالمجلةالعدليةعلىأنه":
ٌ
المواتباإلذنالسلطاني،يصيرمالكاً لها،واذاأذنالسلطانأووكيلهأحداً بإحياءاألرضعلىأن
ينتفعبهافقطواليتملكها،فيتصرفذلكالشخصفيتلكاألرضعلىالوجهالذيأذنبه،ولكنال
يملكتلكاألرض".

1دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.11
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بمقارنةالمادة()9171منمجلةاألحكامالعدليةبالمادة()913منقانوناألراضييتضح
أنه وفقاً لقانون األراضي العثماني األراضي الموات التي يتم إحياءها بإذن المأمور تصبح من نوع
األراضي األميرية حيث تكون رقبتها عائدة إلى بيت المال ،أما وفقاً لمجلة األحكام العدلية فتصبح
أراضيمملوكةإالإذااشترطالسلطانعلىمنيقومبإحياءاألرضأناليتملكها،بللمجرداالنتفاع
بها،وعليهيتمالتصرففيتلكاألرضكماأذنلهالسلطانواليكونمالكاًلهابلتكونرقبتهاعائدة
لبيتالمال(.)1
 -1حكم من أحيا أرض ا موات دون إذن:
وفقاً لنصالمادة()913منقانوناألراضيالعثمانيسالفةالذكرفإنمنأحياأرضاً دون
إذنالسلطانيكونلهحقتملكهذهاألرضإذاقامبدفعبدلالطابوعنها.
لكنمماهوجديربالذكرأنهمعصدورالقانونرقم()91لسنة9119م(قانوناألراضي
الموات) ،والذييشتملعلىمادتينفقط ،المادةاألولىمنهتنصعلىأنه" :يطلقعلىهذاالقانون
اسمقانوناألراضيالموات"،والمادةالثانيةتمفيهاتعديلالمادة()913منقانوناألراضيالعثماني
حيثتنص على مايأتي" :تُستبدلالفقرةاألخيرةمنالمادة()913منقانوناألراضيالعثمانيبما
يلي:كلمننقبأرضاً مواتاً أوزرعهادونأنيحصلعلىموافقةمديراألراضياليحقلهأن
يحصل على سند ملكية بشأن تلك األراضي ويعرض نفسه فضالً عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه على
األرض" ،فبمقتضىهذاالقانونأصبحليسفقطأنهاليجوزلمننقبأوزرعأرضاًمواتاًبدونإذن
يعرضنفسهللمحاكمة.
اليحقلهالحصولعلىسندطابو،بلأيضاً ُ
1ساميحناسابا،المرجعالسابق،ص87ومابعدها .قضتمحكمةاالستئنافالعليافيفلسطينفياالستئنافرقم()81/71بأنه":لكي
يتسنىتحويلصفةاألرضالموات(المملوكة) ،منالضروريأنيثبتالمدعيإحياءهاأيتحويلهامنأرضجدباءإلىأرضمنتجة،ولكن
منأجلإقامةالحقالمكتسبفياألرضالميريبموجبالمادة( )78منقانوناألراضيالعثمانيفإنهيكتفىبإثباتإشغالاألرضوزراعتها
مدةعشرسنواتوالمقصودبالزراعةهناالزراعةالمنظمةبالقدرالمحكمضمندائرةالمعقولوذلكبالنظرإلىطبيعةاألرضونوعالغلةالتي
تناسبهاوقديكونمستوىالبينةالالزمةلإلقناعفيإثباتماتتطلبهالزراعةأقلمماهومطلوبفيإثباتإحياءاألرض".مشارإليهلدى
سالمحمادالدحدوح،نظراتتأمليةفيأنواعالملكيةالعقارية،مرجعسابق،ص.13وكذلكلدىساميحناسابا،المرجعالسابق،ص.31
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حكم تحجير األراضي الموات:
يحصلتحجيراألراضيبإحاطتهابالحجارة ،ويتمبعدةأمور،وهي:وضعاألحجاروالشوك

،وحفرالبئر(.)1
أواألغصاناليابسةحولها،تنقيةالحشائشمنها،إحراقالشوك 
وال يلزم اإلذن السلطاني ألجل تحجير األراضي ،ولكن إذا حصل ذلك باإلذن السلطاني
وحفرتالبئرفإنملكيةالبئرتكونلمنحفرها(،)2واليعتبرالتحجير سبباً منأسبابكسبالملكية،
وانمايكونسبباً لثبوتحقاألفضليةعلىغيرهفيطلبإحياءها ،ويشترطأنيحيياألرضخالل
ثالثسنواتواالسقطحقه(.)3

المبحث الثالث
ماهية القسمة ،والتشريعات المنظمة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة
تمهيد وتقسيم:
يعتبرالشيوعحالةمؤقتةمصيرهااالنقضاءوالزوال،وانكانتتدومفيبعضاألحوالمدة
ٍ
عبأسبابمختلفة،مثلالعقدكأنيبيعأحدالمالكينعلىالشيوعحصتهالشائعة
طويلة،وينقضيالشيو
للمالكاآلخر،أويبيعالمالكانمعاًالمالالشائعلمشترواحدفينقضيالشيوع،وقديكونالميراثسبباً
النقضاءالشيوع،بأنيرثأحدالمالكينفيالشيوعالمالكاآلخر،وكذلكالوصية،كأنيوصيأحد
المالكينفيالشيوعبحصتهالشائعةللمالكاآلخر،لكنهذهاألسبابكلهاأسبابعارضة،واليقصد
منهافياألصلإنهاءالشيوعوانانقضىبهاالشيوعفعالً،أماالسببالرئيسيالذييقصدبهأصالً
ومباشرةًإنهاءالشيوعهوالقسمة.

1دعيبسالمر،المرجعالسابق،ص.11

2سالمحمادالدحدوح،نظراتتأمليةفيأنواعالملكيةالعقاريةفيفلسطين،مرجعسابق،ص.19
3درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.931
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وتقتضيدراسةماهيةالقسمةالتعرفبدايةً علىتعريفهافياللغةواالصطالحفقهاً وقانوناً،
ثمالتعرفعلىأنواعالقسمة،ولننتطرقهناإلىشروطهاوخصائصها،باعتبارأنالقسمةتنقسم
ٍ
ولكل منها شروطها وخصائصها الخاصة التي
بشكل أساسي إلى قسمة رضائية وقسمة قضائية،
ٍ
سنوضحهافيموضعها ،ومنثمسنتحدثعنالمشكلةالتشريعيةالمتعلقةبالقانونالواجبالتطبيق
علىالقسمةفيظلوجودقوانينمتعددةتعالجانقضاءالشيوعبالقسمة.
لذا،ستتمدراسةهذاالمبحثمنخاللمطلبين:
المطلب األول :ماهيةالقسمة.
المطلب الثاني :التشريعاتالمنظمةللقسمةفيالضفةالغربيةوقطاعغزة.

المطلب األول
ماهية القسمة
سنقسمدراستنافيهذاالمطلبإلىفرعين:
الفرع األول :تعريفالقسمة.
الفرع الثاني:أنواعالقسمة.
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الفرع األول
تعريف القسمة
أوالا :تعريف القسمة في اللغة:
القسمةمشتقةمنمادةقسم،وقسمالشيءأيجزأه،والقسمةبكسرالقاف،اسممؤنث،ومعناه
التجزئة.والقسمبالكسر:النصيب،وقاسمهالشيء،أيأخذك ٌلقسمه(.)1
ٍ
سيمك:الذييقاسمكأرضاً أودا اًرأو
ُيقال:قسم ُ
ت الشيءبينالشركاءوأعطيتكلشريك قسمه ،وق ُ
ماالًبينكوبينه،والقسام:الذييقسمالدورواألرضبينالشركاء(.)2
وهممنهُوقُولُوالهُمقوًال
ومنذلكقولهتعالى}:واذاحضرالقسمةأُولُوالقُربىواليتامىوالمساكينفارُزقُ ُ
4

مع ُروفًا{(،)3ومنهقولهتعالى}:فالمُقسِّماتأم ارً{( )،أيالمالئكةتُقسِّمماوكلتبه.

ثاني ا :تعريف القسمة في االصطالح:
أ -تعريف القسمة قانونا:
لميتعرضقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ المطبقفي
قطاعغزةلتعريفالقسمة،وكذلكقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م
المطبقفيالضفةالغربية،والالقانونالمدنيالفلسطينيالجديدرقم()8لسنة1191مالمطبقفي
قطاعغزة،وهذااليعدقصو اًر؛باعتبارأنالتعريفاتمنعملالفقهاء،وليسمنعملالمشرع.

1مجدالدينمحمدبنيعقوبالفيروزآبادي،القاموسالمحيط،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع،ص.9131
2ابنمنظور،لسانالعرب،الجزءالثاني،دارالمعارف9111،م،ص.3131،3111
3سورةالنساء،آية(.)8

4سورةالذاريات،آية(.)8
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أما مجلة األحكام العدلية فقد عرفت القسمة في المادة ( )9181منها على النحو اآلتي:
"القسمةبمعنىالتقسيموتفصيلهايأتيفيبابهاالمخصوص"،وعرفتهافيالمادة()9998منهابما
ٍ
بعضبمقياسماكالذراع
يأتي":القسمةهيتعيينالحصةالشائعة،يعنيإفرازالحصصبعضهاعن
والوزنوالكيل".والفرقبينالتعريفينأنالتعريفاألولمجمل،والثانيمفصل،ويكونذلكتفصيالً
بعدإجمال،فالقسمةوفقاً لمجلةاألحكامالعدليةهيتعيينالحصةالشائعةبينالمتقاسمينفيحصة
وفيمكان،وجمعهاوتمييزها،وذلكأنحصةكلشريكفيالمالالمشتركشائعة،أيساريةفيكل
جزءمنأجزاءالمقسوم،وبإجراءالقسمةتصبحالحصةالمذكورةمعينةفيمكان،وقدكاننصفهذه
فرزةقبلالقسمةلشريكونصفهااآلخرللشريكاآلخر،ولذلكفالشريكالذيتصيبه
الحصةالمعينةالم 
تلكالحصة،يملكنصفهاباعتبارهاملكهوعينحقه،وبهذااالعتباريحصلفيالقسمةإفراز،وبما
أن النصف اآلخر من الحصة المذكورة هو ملك شريكه ،فإنه يأخذه من شريكهعوضاً عنحصته
التيبقيتعندشريكه،وبذلكقدحصلتمبادلةبينهما(،)1وهذاهوالمقصودبنصالمادة()9991
منالمجلةوالتينصتعلىأن":القسمةمنجهةإفرازومنجهةمبادلة."...
ب -تعريف القسمة عند الفقهاء:
إنفقهاءالقانونالمدنيلميألواجهداًفيتعريفالقسمة،فعرفهارأيأولبأنها":إجراءيختص
بموجبهكلشريكفيالمالالشائعبجزٍء مفرزمنالمالالشائعيتناسبمعحصتهالشائعةفيهذا
المال"(.)2
أيثانبأنها":إعطاءكلشريكفيالشيوعقد اًريعادلنصيبهفيالمالالشائع"(.)3
ٍ
وعرفهار
1عليحيدر،دررالحكامفيشرحمجلةاألحكام،الكتابالعاشر،الشركات،دارالكتبالعلمية،بيروت،لبنان،ص.919

2
وقضاء،الطبعةالثامنة،دارمحمودللنشروالتوزيع 1111،م،
ً
محمدعزميالبكري،قسمةالمالالشائعوأحكامدعوىالفرزوالتجنيبفقهاً

ص  .99محمد وحيد الدين سوار ،حق الملكية في ذاته في القانون المدني ،الطبعة الثانية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
1191م9839،هـ،ص.939

3توفيقحسنفرج،الحقوقالعينيةاألصلية،الدارالجامعية9181،م،ص.111
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وعرفهارأيثالث بأنها":أهمسببينقضيبهالشيوعوبمقتضاهايختصكلشريكبجزٍء مفرزمن
المالالشائعيتناسبمعحصتهالشائعةفيهذاالمال"(.)1
وعرفهارأيرابعبأنها":العمليةالتييكونهدفهاإنهاءحالةالشيوعواختصاصكلشريكبجزءمفرز
منالمالالشائعيعادلحصتهالشائعةقبلالقسمة"(.)2
كماعرفهارأيخامس بأنها":إنهاءحالةالشيوع،حيثيختصكلطرففيهابجزءمفرزاليشاركه
فيهغيرهمنالشركاء"(.)3
يتضحمنتعريفاتفقهاءالقانونالمدنيللقسمة،أنهمواناختلفتعباراتهمنوعاًما،إالأنهم
يتفقون من حيث المضمون في تعريفهم للقسمة من حيث كونها إنهاء حالة الشيوع في األرض،
واختصاص كلشريكبحصةمفرزة ليتصرفبهاتصرفالمالكمنفرداً عنغيرهمنالشركاء،وتتم
بالتراضي،أوبحكمالقاضي.
وبمقارنةتعريفاتالفقهاءمعتعريفالمجلة،نجدأنفقهاءالقانوناعتبرواأنالقسمةإفراز
الحصصعنبعضهاالبعض،أمامجلةاألحكامالعدليةاعتبرتالقسمةإفرازومبادلة.
ونرى أن ما أخذت به مجلة األحكام العدلية هو األولى بالترجيح؛ ألن القسمة في حقيقتها
إفرازلنصفحصةالشريكمنمجموعالمالالشائع،وفينفسالوقتهيمبادلة،حيثيبادلكل
شريك نصف نصيبه اآلخر بنصف نصيب شريكه ،الذي كان يشاركه في كل ذرة من ذرات المال
الشائع ،وسنوضح هذا األمر باستفاضة عند حديثنا عن آثار القسمة في الفصل الرابع من هذه
الرسالة.

1عبدالمنعمفرجالصدة،الحقوقالعينيةاألصلية،دراسةفيالقانوناللبنانيوالمصري،دارالنهضةالعربية،بيروت9181،م،ص.111

 2يوسفمحمدعبيدات،الحقوقالعينيةاألصلية والتبعية،الطبعةاألولى،دارالمسيرةللنشروالتوزيع،عمان،األردن1119،م9831،هـ،
ص.11

3أحمدشوقيمحمدعبدالرحمن،الحقوقالعينيةاألصلية،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مكتبةالجالء1118،م،ص.911
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الفرع الثاني
أنواع القسمة
بعداستقراءالقوانينمحلالبحث،تبينلناأنالقسمةتنقسمإلىعدةأنواعباعتبار ٍ
اتمختلفة،
فهي تنقسم أوالً إلى قسمة مؤقتة وقسمة نهائية ،والقسمة النهائية إما أن تكون قسمة كلية أو قسمة
جزئية،واماأنتكونقسمةعينيةأوقسمةتصفية،واماأنتكونقسمةرضائيةأوقسمةقضائية،
وذلكعلىالنحواآلتي:

أوالا :تنقسم باعتبار توقيت القسمة إلى:
أ -قسمة مؤقتة (قسمة المهايأة) :وهيقسمةمنفعةالقسمةملك،واألصلأنهاالتبقىإاللمدة
معينة؛ لذلك سميت بالقسمة المؤقتة ،ويلجأ إليها الشركاء لتفادي مشاكل وصعوبات إدارة المال
الشائع(،)1وهينوعان:
األول :قسمةالمهايأةالمكانية  :وبمقتضاهايتفقالشركاءعلىأنيختصكلمنهمبمنفعةجزءمفرز
يوازيحصتهفيالمالالشائع،نازالًلشركائهفيمقابلذلكعناالنتفاعبباقياألجزاء(.)2
الثاني:قسمةالمهايأةالزمانية:وبمقتضاهايختصكلواحدمنالشركاءباالنتفاعبالشيءالشائعزمناً
محدداًيتناسبمعحصته(.)3
ب -قسمة نهائية :وهيقسمةملك،القسمةمنفعةفحسب،واذاتمتفإنهاتدوموالتزولكماتزول

القسمةالمؤقتة،والتكونمعلقةعلىشرطواقفأوفاسخ،أماإذاكانتمعلقةعلىشرطواقفأو

 1عبدالرزاقأحمدالسنهوري،الوسيطفيشرحالقانونالمدني،الجزءالثامن،حقالملكية،دارإحياءالتراثالعربي،بيروت9117،م،ص
.881
 2رمضانأبوالسعود،الوجيزفيالحقوقالحقوقالعينيةاألصلية،أحكامهاومصادرها،دارالجامعةالجديدة،مصر1118،م،ص.19

3محمدعبدالرحمنالضويني،أحكامالقسمةبينالفقهاإلسالميوالقانونالمدني،الطبعةاألولى،دارالفكرالجامعي،اإلسكندرية1119،م،
ص.11،19
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ٍ
حينئذ (قسمة غير باتة) ،والقسمة غير الباتة هي التي يتفق عليها الشركاء ،مع
فاسخ فتسمى
تعليقهاعلىشرطواقفأوشرطفاسخ،ومثالالشرطالواقفأنيشترطأحدالشركاءإلتمامالقسمة
أمره من السفر ،ومثال الشرط الفاسخ أن يشترط أحد الشركاء فسخ
حضور شخص معين يهمه 
القسمةفيحالتحولتاألرضمنزراعيةإلىسكنية،فإذاتحققالشرطفسختالقسمة،وتزول
بأثررجعي(.)1

ثانيا :تنقسم القسمة باعتبار كل أو بعض األموال الشائعة إلى(:)2
ٍ
ويحصلكلمنالشركاءعلىنصيب
أ -قسمة كلية :وهيالقسمةالتيتشملكلاألموالالشائعة،
ٍ
مفرزمنها،وهذاهواألصلفيالقسمةالنهائية.
ب -قسمة جزئية :وهيالتيتتناولجزءمناألموالالشائعةفتقسمهابينالشركاءوتفرزنصيبكل

منهم فيها ،وتبقى باقي األموال شائعةبينالشركاء ،وقد تكونالقسمةالجزئيةعنطريقإفراز
نصيبأحدالشركاءمنجميعاألموالالشائعة،وابقاءباقيالشركاءعلىالشيوع.

ثالث ا :تنقسم القسمة باعتبار طريقة انقضاء الشيوع (طرق إجراء القسمة) إلى:
أ -القسمة العينية :وهي عبارة عن قسمة األموال الشائعة عيناً ،حيث يفرز نصيبكل شريك في
نفساألموالالشائعة ،وتشتملالقسمةالعينيةعلىعدةأنواع،وقداختلفتالقوانينمحلالبحث
فيهذهاألنواع،فمجلةاألحكامالعدليةتنقسملديهاالقسمةوفقاًالعتبارطريقةانقضاءالشيوعإلى
قسمةجمعوقسمةتفريق ،ويقصدبقسمةالجمعتجميعنصيبالشريكفيشيءمفرزواحد،أي
قسم منها ،وبالتالي فهي تكون في األعيان
جمع الحصص الشائعة في األعيان المشتركة في ٍ
المشتركةالمتحدةفيالجنسسواءكانتمنالمثلياتأومنالقيميات ،ومثالالمثليات:الحنطة

1عبدالرزاقأحمدالسنهوري،المرجعالسابق،ص.881محمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص.11
2عبدالناصرتوفيقالعطار،شرحأحكامحقالملكية9117،م،ص.931
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والشعير،ومثالالقيميات:البقر والغنم(،)1أمابالنسبةلألراضيوالدوروالدكاكين،فالتجوزفيها
قسمةالجمع،ألنهامختلفةالجنس،وانماتجريفيهاقسمةالتفريق(.)2
ويقصد بقسمة التفريق :قسمة كل عين من أعيان المال المشترك على حدة ،وتعيين نصيب
ٍ
المتقاسمينفيكلمنها،كأنيكونشريكينفيأرضوداربحصصمتسا ويةفيقسمكلمنهمابينهما
مناصفة ،وتقع قسمة التفريق في العقارات كاألراضي والدور ،ويشترط في إيقاع قسمة التفريق أال
يترتبعلىتقسيمالعينأوتبعيضهاضررللشركاء،وذلكبتفويتالمنفعةالمقصودةمنالعين،مثالً
اليقسمالبيتالصغيرقسمةتفريق؛ألنهبذلكتفوتالمنفعةالمقصودةمنه(.)3
وقدذهبأيضاً كالً منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331ه،
وقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم(9193)88مإلىأنالقسمةالعينيةتنقسمإلىقسمة
جمعوقسمةتفريق(.)4
أمابالنسبةللقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،تتمالقسمةبإحدىوسيلتين:
فقدتكونعنطريقتقسيمالمالالشائعإلىحصصعلىأساسأصغرنصيبعنطريق
االستعانةبخبير،ثمتجريالقرعةبينالشركاء،حتىيتحددمايؤوللكلشريكمنهذهاألجزاء،وقد
تكونقسمةعينيةبطريقالتجنيب،وذلكبأنيعينلكلشريكجزءاًمفر اًزمنالمالالشائعيتعادلمع
حصته ،وقد تكون القسمة العينية بمعدل ،وقد تكون بدون معدل ،والمعدل هو عبارة عن مبلغ من

1عليحيدر،المرجعالسابق،ص98ومابعدها.

2تنصالمادة()9938منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي":الدورالعديدةوالدكاكينوالضياعمختلفةالجنسأيضاً؛فلذلكالتقسمقسمة
مثالالتجوزقسمةالقضاءبأنيعطىألحدالشريكينمنالدورالمتعددةواحدة،واآلخرأخرى،بلتقسمكلواحدةمنهماقسمةتفريق".
جمع،
ُ

 3خليلأحمدحسنقدادة ،الوجيزفي شرحالقانون المدنيالفلسطيني،الحقوقالعينية األصلية ،الجزءاألول،حقالملكيةوالحقوقالعينية
المتفرعةعنه،الطبعةالثالثة1118،م 9811،هـ،ص 113ومابعدها.وتنصالمادة()9989منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي":ال
تجريقسمةفيالعينالمشتركةالتييضرتفريقهاوتبعيضهابكلواحدمنالشركاء."...

4تنصالمادة()1/1منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم88لسنة9193معلىمايأتي":إذاتعددتالمحالتالمطلوب
تقسيمهاواتفق  الشركاءعلىالتقسيميمكنإجراءالمعاملةبطريقةقسمةالجمع".وتنصالمادة()8/9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغير
المنقولةلسنة9331هـعلىمايأتي":عندتعددالمحالتالتيستقسم،يمكنإجراءمعاملةالتقسيمبموافقةعمومالشركاءبصورةقسمةالجمع".
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يكالذينالنصيباأكبرمنحصتهللشريكالذينالأقلمنحصتهفيحال
النقوديلتزمبهالشر
ً
يقأنينالبعضالشركاءنصيباأكبرمنحصته،أماإذا
كونالقسمةاليمكنأنتتيسرإالعنطر
ً
أمكنتالقسمةبحيثينالكلشريكنصيباًمفر اًزيساويحصتهالشائعةكانتهذهالقسمةهيالقسمة
العينيةبغيرمعدل(.)1
يقالمزايدة،إذاتعذرتقسمةالمالالشائع

أ -قسمة التصفية :وهيعبارةعنبيعالمالالشائعبطر
عيناً،أوكانمنشأنذلكإحداثنقصاً كبي اًر فيقيمةالمالالمراد قسمته،وحصيلةالبيعيتم
توزيعهاعلىالشركاءكلبقدرحصتهفيالمالالشائع(.)2

رابع ا :تنقسم القسمة باعتبار إرادة المتقاسمين إلى(:)3
أ -قسمة رضائية:وهيالقسمةالتيتتمباتفاقجميعالشركاءبالطريقةالتييرونها.
ب -قسمة قضائية:وهيالتييتماللجوءإليهافيحالتعذرالقسمةالرضائية،وتقععنطريقطلب

يكلفبهأحدالشركاءأوأكثرباقيالشركاءبالحضورأمامقاضيالصلحإلجراءالقسمة.
يتضحمماتقدمأنأنواعالقسمةالنهائية،سواءكانتقسمةكليةأمقسمةجزئية،قسمةعينيةأم
قسمةتصفية،فإنهافيالنهاية،إماأنتكونقسمةرضائية،أوقسمةقضائية؛لذاسنعتمدفيبحثنا
على التقسيم الرابع والمتمثل في القسمة الرضائية والقسمة القضائية؛ باعتبار أن بقية األنواع سالفة
 1مصطفى محمد الجمال ،نظام الملكية ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية ،ص 971وما بعدها .وتنص المادة ( )111من القانون المدني
الفلسطينيرقم()8لسنة1191مالمطبقفيقطاعغزةعلىأنه -9":يعينالخبيرالحصصعلىأساسأصغرنصيب،حتىلوكانت
القسمةجزئية،فإذاتعذرتالقسمةعلىهذااألساسجازللخبيرأنيجنبلكلشريكحصته -1.إذاتعذرأنيختصأحدالشركاءبكامل
نصيبهعيناً،عوضبمعدلعمانقصمننصيبه".

 2عبد المنعم فرج الصدة ،المرجع السابق ،ص  191وما بعدها  .محمد عبد الرحمن الضويني ،المرجع السابق ،ص  .911تنص المادة
()9/119منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي":إذاتعذرتالقسمةعيناً،أوكانمنشأنهاإحداثنقصكبير
فيقيمةالمالالمرادقسمته،بيعهذاالمالبطريقالمزايدة".وتنصالمادة()9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـ

على ما يأتي ..." :ا لمحالت القابلة للتقسيم يعني التي ال تفوت المنفعة المقصودة في كل حصة بالتقسيم ،يزال الشيوع منها بالتقسيم ،أما
المحالتغيرالقابلةللتقسيمفيزالالشيوعفيهابطريقالبيعبالمزاد"،ويتطابقحكمهذهالمادةمعحكمالمادة()1/1منقانونتقسيماألموال
المشتركةغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م.

 3المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مالمطبقفيقطاعغزة،والصادرةعنديوانالفتوىوالتشريع،
،1113ص9187ومابعدها.
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الذكرتندرجتحتها،أمابالنسبةلقسمةالمهايأةفلننتطرقلهافيهذهالرسالة؛باعتبارهاقسمةمنفعة
وليسقسمةملكوبالتاليفهيتخرجمنموضوعبحثناهذاالذييهدفإلىمعالجةالقسمةالنهائية
واشكالياتها،وتدخلفينطاقإدارةالمالالشائع.

المطلب الثاني
التشريعات المنظمة للقسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة
باستقراءالمراحلالتشريعيةالمختلفةفيفلسطينمنذعهدالدولةالعثمانيةوحتىتاريخه،تبين
لناأنهناكأكثرمنقانونيعالجمسألةالقسمةمنهاماهومطبقفيالضفةالغربيةومنهاماهو
مطبقفيقطاعغزة،وتفصيلذلكعلىالنحواآلتي:

أوالا :في عهد الدولة العثمانية:
كانتمجلةاألحكامالعدليةتطبقعلىاألراضيالملك،وقانوناألراضيالعثمانييطبقعلى
األراضي األميرية ،ثم اتجهت الدولة العثمانية نحو توحيد القانون الذي يطبق على قسمة األراضي
الملكواألراضياألميرية،وأصدرتقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـ،بهدف
توحيد القانون الذي يطبق على قسمة األراضي الملك واألراضي األميرية ،وتنظيم إجراءات القسمة
العملية ،ولكنلميردفيهذاالقانوننصيلغيالعملبالقوانينالسابقة،بلإنهذاالقانونأكدوجود
المجلةوأحالإليهافيبعضنصوصه،وهذاماوردفيالمادةالخامسةمنهوالتيأحالتإلىنص
المادة()9119منمجلةاألحكامالعدلية(،)1واستمرهذاالوضعإلىأنتمضمالضفةالغربيةإلى
األردنواعالنمصرإدارتهاعلىقطاعغزة.

1تنصالمادة()8/9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331فيعجزهاعلىمايأتي...":وبتقسيمالمسقفات
تجريالمعاملةتوفيقاًلحكمالفقراتالسابقةمعالمادة()9119منالمجلة".
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ثاني ا :في عهد اإلدارتين المصرية واألردنية:
فيغزةاستمرالعملبقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولة العثمانيلسنة 9331هـ،
وفيالضفةالغربيةبدأالعملبقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م.

ثالثا :في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية:
بناء على المرسوم الرئاسي الصادر في  11أيار  9118والذي يقضي باستمرار سريان
ً
التشريعاتوالقوانينالتيكانتساريةالمفعولقبل9117/1/9م،استمرالعملفيقطاعغزةبقانون
تقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ،وفيالضفةبقانونتقسيماألموالغير
المنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م.

رابعا :بعد إصدار القانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2112م:
بتاريخ1191/8/9م تم في غزةإصدارالقانون المدنيالفلسطينيرقم ( )8لسنة 1191م،
والذيعالجانقضاءالشيوعبالقسمةفيالموادمن(191حتى)177منه،ولكنهلمينصعلىإلغاء
القوانينالسابقةالتيعالجتموضوعالقسمة،بلهواآلخرأكد وجودمجلةاألحكامالعدلية،حيث
نصفيالمادة()9319منهعلىأن":تسريمجلةاألحكامالعدليةفيمالميردبشأنهنصفيأحكام
هذاالقانون".
وعليه أصبحنا أمامتشريعات عديدة تعالج نفسالمسألة ولميلغيأي منها اآلخر ،ممازاد
األمرتعقيداً،والسؤالالذييثارفيهذاالصدد:أي القوانين السابقة الواجب التطبيق ؟
هذااألمريجعلنانعودإلىالقواعدالخاصةبالتطبيقالزمانيللقانونحيثتنص المادة()1
منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة 1191الصادرفيقطاعغزةعلىمايأتي_9" :ال
يجوز إلغاء نص في قانون خاص بموجب نص يعارضه في قانون عام صدر بعده إال إذا صرح
بذلك_1.النصالخاصيلغيمايعارضهفيالنصالعام".
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بناء علىذلكفإنالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م؛باعتبارهالقانونالعام
ً
اليلغيالعملبقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ المطبقفيغزة؛
باعتبارهالقانونالخاص،وذلكألنالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191ملمينصصراحةً
علىإلغاءقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـ،وفيحالةتعارضأيحكممن
أحكامقانونتقسيماألموالالمشتركةالعثمانيلسنة9331هـ معالقانونالمدنيالجديدرقم()8لسنة
1191مفيطبقالقانونالخاص،استناداًإلىنصالمادة(":)1/1النصالخاصيلغيمايعارضهفي
وعليه فإننا نخاطب المشرع في حالة ما إذا أراد تطبيق القانون المدني الجديد على
النص العام" ،
المسائلالمتعلقةبالقسمةيتوجبعليهأنينصصراحةً علىإلغاءالقوانينالسابقةالتيتعالجنفس
الموضوع.


ويظل وهج األمل مشتعالً في أن تتحقق وحدة التشريعات القانونية على فلسطين واصدار

ٍ
سهولة ويسر إلى المبتغى القانوني
قانون جديد ينظم الملكية العقارية في فلسطين حتى نصل بكل
المرادمعرفته،سائلينالمولىعزوجلأنيكونقريباًوماذلكعلىاهللبعزيزوهووليالتوفيق.
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الفصل الثاني
القسمة الرضائية
تمهيد وتقسيم:
القسمةالرضائيةعقدكسائرالعقود،أطرافهالشركاءالمشتاعون،ومحلهالمالالشائع،ومنثم
تسريعليهاأحكامالعقود،فالبدلهذاالعقدمنأركان،فيجبتراضيالشركاء،وتوافراألهليةفيهم،
وخلواإلرادةمنالعيوبواستيفاءالمحللشروطه،ووجودسببمشروع.
ويشترط في القسمة الرضائية باإلضافة إلى ذلك حضور جميع الشركاء ووجوب تسجيل عقد
القسمةفياألراضي؛باعتبارأنالتسجيلشرطشكلييجبمراعاته ،وبدونهالينعقدالعقدوالينفذ
بينالشركاءواليكونملزماًللغير.
وتشتمل معاملة القسمة الرضائية في األراضي على عدة إجراءات متتالية تتمثل في المسح
واإلفرازوالمعادلةومنثمالقرعةأواالتفاقالختيارالنصيبالمفرز،وتحريرمحضربالواقع،وتربط
بهخارطةلجميعالحصص،وأخي اًرإصدارسندتسجيلبالحصةالمفرزة.
ويحقللشريكالمتقاسمبعقدقسمةغيرمسجلفيدائرةتسجيلاألراضيأنيقومبرفعدعوى
صحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةعندامتناع أوتأخر باقيالشركاء المتقاسمينعن تنفيذالتزامهم
بتيسيرنقلالملكيةالمفرزةللجزءالذي وقعفينصيبهوتسجيلهلدىدائرةتسجيلاألراضي،بحيث
يقومحكمالمحكمةفيهذهالحالةمقامعقدالقسمةالمسجل.
كمايحقللشريكالمغبونأنيرفعدعوىنقضالقسمةالرضائيةللغبنإذالحقهغبنيزيدعلى
النسبةالمقررةقانوناً،وقداختلفتالتشريعاتمحلالبحثفيقيمةالغبنالذييعتبرعيباًيجيزنقض
القسمةالرضائية،وسيتمتوضيحهذاالخالففيموضعه.
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فلماكانماتقدم،فإنهذاالفصليقتضيتقسيمهإلىثالثةمباحثعلىالنحواآلتي:
المبحث األول :ماهيةالقسمةالرضائية.
المبحث الثاني :طرقواجراءاتالقسمةالرضائية.
المبحث الثالث :الدعاوىالمتعلقةبالقسمةالرضائية.
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المبحث األول
ماهية القسمة الرضائية
تمهيد وتقسيم:
يقتضيالوقوفعلىماهيةالقسمةالرضائيةبيانالمقصودبهاوطبيعتهاالقانونيةوشروطها،
ومماهوجديربالذكرأنهناكخالفاًواضحاًبينالتشريعاتمحلالبحث فيتطبيقشروطالقسمة،
ٌ
فتطبيقشرطاتفاقجميعالشركاءأثارخالفاً فيمدىااللتزامبعقدالقسمةالذييتمإبرامهمنقبل
بعضالشركاءدونالبعضاآلخر،كماأثارخالفاًحولالقيمةالقانونيةللقسمةالفعلية،وتطبيقشرط
حضور جميع الشركاء وتوافر األهلية فيهم أثار خالفاً حول حكم وجود الغائب أو فاقد األهلية أو
ناقصهابينالشركاء.
وبناءعلىذلك،فإندراسةهذاالمبحثتقتضيتقسيمهإلىثالثةمطالبعلىالنحواآلتي:
ً
المطلب األول :المقصودبالقسمةالرضائية.
المطلب الثاني :الطبيعةالقانونيةللقسمةالرضائية.
المطلب الثالث :شروطالقسمةالرضائية.
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المطلب األول
المقصود بالقسمة الرضائية
لم يتعرض أياً من القوانين محل البحث إلى تعريف القسمة الرضائية سوى مجلة األحكام
العدلية؛علىاعتبارأنالتعريفاتمنعملالفقهاءوليسمنعملالمشرع.
وقد عرفتها مجلة األحكام العدلية في المادة ( )9919منها بما يأتي " :قسمة الرضاء هي
القسمة التي تجري بين المتقاسمين أي بين أصحاب الملك المشترك بالرضاء فيقسمونه بينهم
بالتراضي،أويقسمهالقاضيبرضائهمجميعاً".
وقدعرفهارأيأولفيالفقه بأنها":القسمةالتيينعقدإجماعالشركاءفيهاعلىأنيقتسموا
المالالشائعبالطريقةالتييرونها،وتؤديإلىإفرازنصيبكلشريكفيالمالالشائع"(.)1
وعرفهارأيثانبأنها":عقدمنالعقوديبرمهالشركاءالمشتاعونبقصدإنهاءحالةالشيوع"(.)2
وعرفها رأيثالث بأنها":إفرازجزءمنكل المال الشائعومبادلة هذاالشريكلمالهمنباقيالمال
الشائعفيمااختصبهالشريكاآلخر،ويكونذلكبرضاهمواجماعهم"(.)3
وعرفهارأيرابع بأنها ":عقدكسائرالعقود،أطرافهالشركاءالمشتاعون،ومحلهالمالالشائع،ومنثم
تسريعليهأحكامالعقود.)4("...


1محمدالمنجي،دعوىالقسمة،منشأةالمعارف،اإلسكندرية،1111،ص.938
2محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.89

3مازنزايدجميلعمران،القسمةالرضائيةفيالعقار،رسالةماجستير،جامعةالنجاحالوطنية،نابلسفلسطين1118،م،ص.1
4عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.813،811
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يالحظأنالتعريفالثالثصاحبه متأثر بفقهمجلةاألحكامالعدلية،حيثاعتبرالقسمةإفراز
ومبادلة،بشرطرضاواجماعجميعالشركاء،وهوالتعريفالذينرىترجيحهلألسبابالتيذكرناها
سابقاًعندحديثناعنتعريفالقسمة(.)1

المطلب الثاني
الطبيعة القانونية للقسمة الرضائية
تنص المادة ( )9919من مجلة األحكام العدلية على أن" :قسمة الرضاء هي القسمة التي
تجريبينالمتقاسمينأيبينأصحابالملكالمشتركبالرضاء ،"...وتنص المادة()3منقانون
تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ على أن ..." :قسمة الرضا تقتضي
موافقة جميع الشركاء ،"...وتنص المادة ( )9/8من قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم
( )88لسنة 9193م على أنه ..." :ويشترط في قسمة التراضي رضا كل واحد من الشركاء،"...
وتنص المادة()9/111منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مالمطبقفيقطاعغزة
علىأنه":للشركاءإذاانعقدإجماعهم،أنيقتسمواالمالالشائع،بالطريقةالتييرونها".
يتضح من هذه النصوص أن القسمة الرضائية عبارة عن عقد يتم إبرامه بين الشركاء على الشيوع
بقصدقسمةالمالالشائعوانهاءحالةالشيوع،فالبدمنتراضيجميعالشركاءالمشتاعينعلىإجراء
القسمةالرضائية(.)2
ونرى أنهواناختلفتألفاظالقوانينالسابقةإالأنمضمونهامتفقعلىأنالقسمةالرضائية
عقد،حيثعبركالًمنمجلةاألحكامالعدليةوقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88
لسنة 9193م عن ذلك بلفظ رضا كل واحد من الشركاء ،أما قانون تقسيم األموال المشتركة غير
1راجعهذهالرسالة،ص88ومابعدها.

2محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.931محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.89
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المنقولة العثماني لسنة 9331هـ عبر بلفظ موافقة جميع الشركاء ،في حين عبر القانون المدني
الفلسطينيبلفظانعقادإجماعالشركاء.
وبماأنالقسمةالرضائيةعقدكسائرالعقود،فالبدلهذاالعقدمنأركان،وأركانههيالرضا
والمحلوالسبب،باإلضافةإلىشروطصحةالتعاقدالمتمثلةفياألهليةوسالمةاإلرادةمنالعيوب(.)1


ويجب أن يكون محل عقد القسمة الرضائية مستوفياً لشروطه ،وهي ذات الشروط الواجب

توافرهافيمحلااللتزامبوجهعام،فيجبأنيكونمحلالقسمةممكناً(،)2وأنيكونمعيناً أوقابالً
للتعيين(،)3وأنيكونمشروعاً(،)4فاليجوزأنيردعقدالقسمةالرضائيةعلىالتركةالمستقبلةفي
حياةالمورث،ولوكانبرضاهإالفياألحوالالتينصعليهاالقانون( ،)5ويجبأنيكونسببعقد
الً(.)6
القسمةالرضائيةمشروعاً،فإذاكانمخالفاًللنظامالعامأواآلداب،كانالعقدباط 
ويعتبر عقد القسمة الرضائية في األراضي عقداً شكلياً ،يجب تسجيله في دائرة تسجيل
األراضي ،وبالتالي ال يعتبر عقد القسمة الرضائية صحيحاً إال إذا روعيت فيه الشكلية التي تطلب
القانونتوافرهاوهيتسجيلهفيدائرةتسجيلاألراضيالتييقعالعقارضمندائرةاختصاصها(.)7

1محمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص.397تنصالمادة()78منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مالمطبقفي
قطاع غزة على أنه " :ينعقد العقد بمجرد أن يتبادل الطرفين التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يقرر القانون فوق ذلك أوضاعاً معينة

النعقادهم".

2تنصالمادة()931منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه":إذاكانمحلااللتزاممستحيالًفيذاتهوقتالعقد،كان
العقدباطالً".

3تنصالمادة()9/931منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه":إذالميكنمحلااللتزاممعيناًبذاته،وجبأنيكون
معيناًبنوعهومقداره،واالكانالعقدباطالً".

4تنصالمادة()939منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191علىأنه":إذاكانمحلااللتزاممخالف ًاللنظامالعام،أواآلدابكان
العقدباطالً".

 5تنصالمادة()1/938منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة 1191علىأن":التعاملفيتركةإنسانعلىقيدالحياةباطالً،ولو
كانبرضاه،إالفياألحوالالتينصعليهاالقانون".

6تنصالمادة()9/937منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8السنة1191معلىأنه":يكونالعقدباطالًإذاكانسببهغيرمشروع".
7يوسفعبيدات،المرجعالسابق،ص.13
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المطلب الثالث
شروط القسمة الرضائية في األراضي
يشترطلصحةالقسمةالرضائيةفياألراضيتوافرالشروطاآلتية:

أوالا :اتفاق جميع الشركاء :
يجبأنينعقد إجماعالشركاءورضاهمعلىالقسمة،ومنثمفإناألغلبيةالتكفيإلتمام
القسمةمهمابلغت،فالتنعقدالقسمةبالتراضيإذاكانهناكمنالشركاءمنيعترضعليها،مهما
الً(.)1
كاننصيبهضئي 
وفي ذلك قضت محكمة االستئناف العليا أن" :من شرائط القسمة أن تقترن بموافقة جميع
الشركاءوأنتسجلفيدائرةالطابو،"...وقدجاءفيقرارهامايأتي":وحيثأنمحكمةأولدرجة
الً :إقرار المستأنف بأن
وقد استمعت إلى بينة الطرفين قضت برد الدعوى مؤسسة قضائها على :أو
ال قسمة مثار النزاع جرت بينه وبين المستأنف عليها وحدها دون الشركاء اآلخرين حال حياة والده
المالك المسجل اآلخر .ثانياً :عدم تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة ( )3من قانون تقسيم
األموالالمشتركةغيرالمنقولةالقاضيبموافقةجميعالشركاءفيالقسمةالرضائية.)2("...
وتطبيق هذا الشرط على القسمة الرضائية يثير التساؤالت اآلتية:
 فيمالوأبرمعقدالقسمةالرضائية بعضالشركاء،دونالبعضاآلخر،فهليعتبرعقداً صحيحاً؟ومامدىااللتزامبه؟
 وهليشترطأنيكونالتراضيعلىالقسمةصريحاً؟وماهيالقيمةالقانونيةللقسمةالفعلية؟
1يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص.11المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،المرجعالسابق،ص.9187
2استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)91/99جلسة(،)9191/9/17وليدالحايك،الجزءالرابع،المرجعالسابق،ص.913
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هذاماسنوضحهتباعاً:

إبرام القسمة الرضائية من قبل بعض الشركاء دون البعض اآلخر:

-1

اتجهالفقهاءفيهذهالمسألةإلىاتجاهين:
االتجاه األول :ذهبغالبيةالفقهاء إلىأناألصلفيالقسمةالرضائيةأنهاالتتمإالبموافقةجميع
الشركاء ،ولكن إذا أبرم القسمة الرضائية ،بعض الشركاء دون البعض اآلخر ،فإن عقد القسمة
الرضائيةيكونعقداًصحيحاًوملزماًألطرافهفقط،فالشركاءالذينأبرموهيبقونملتزمينبه،واليجوز
لهمالرجوععنهبحجةتخلفبعضالشركاءعنالموافقة ،واليكونملزماًللشركاءالذينلميبرموه(،)1
وبالتالي يكون العقد في هذه الحالة معلقاً على شرط فاسخ أو شرط واقف ،حيث إذا أقر الشركاء
اآلخرونالقسمةأصبحتنافذةفيحقالجميع،وانلميقروهفسخالعقد(.)2
االتجاه الثاني :ذهببعضالفقهاء( )3إلىأنالقسمةالتيالتبرممنجميعالشركاءباإلجماعتعد
باطلة،وأنالموافقةالالحقةالتصححعقدالقسمة.
ونرى  أناالتجاهاألولهواألولىبالترجيح؛ألنهيقومعلىالتيسيروعدمالتعقيدفيإجراءات
إزالةالشيوع ،باإلضافةإلىأنهاليترتبعليهأيتعسفأوظلمأوضررللشركاءاآلخرينالذينلم
يبرموه؛باعتبارأننفاذالعقدمعلقعلىإقرارهم،عالوةًعلىتوافقهمعالقواعدالكليةفيالقانونوالتي
تقضيبأناإلقرارالالحقكاإلجازةالسابقة.


 1قضتمحكمةالنقضالمصريةبمايأتي ":عدمنفاذعقدالقسمةفيحقالشريكالمشتاعلعدمتوقيعهعليه".الطعنرقم 739لسنة،93
جلسة9187/1/19م.عدليأميرخالد،المحيطفياإلرشاداتالعمليةفيالدعاوىالمدنية1199،م،ص.973

  2ذهبإلىهذاالرأيعبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص  813ومابعدها،وعبدالناصرتوفيقالعطار،المرجعالسابق،ص939
ومابعدها،وعبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص،118ومحمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص317ومابعدهاوغيرهم.

ذهبإلىهذاالرأيأحمدسالمة،الملكيةالفرديةفيالقانونالمصري،ص،373وطلبةوهبةحطاب،نظامالملكية،ص. 319،311

3
مشارإلىأصحابهذاالرأيلدىمحمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص.318
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-2

التراضي على القسمة صراح اة أو ضمن ا:
إن إجماع الشركاء ورضاهم إما أن يعبر عنه بصو ٍرة صريحة أو بصو ٍرة ضمنية ،واإلجماع

الضمنيهوالذياليصرحبهالشركاءبليستخلص منظروفالواقع،كأنيتصرفأحدالشركاء
علىالشيوعفيجزٍء مفرزمنالمالالشائعيعادلحصته،كأنيزرعهاأويقيمعليهابناء،ثمينهج
نهجهسائرالشركاءعلىالشيوع،فيتصرفكلمنهمبجزٍء مفرزآخرمستقليعادلحصتهالشائعة،
فيستخلص من تصرفاتهم ضمناً أنهم ارتضوا قسمة المال الشائع بينهم على النحو الذي تصرفوا
بمقتضاه،وهذامايسمى"القسمةالفعلية"(.)1
لكن :ما هي القيمة القانونية للقسمة الفعلية؟ وهل يمكن اعتبارها قسمة نهائية؟ وما هي
الحلول القانونية المطروحة فيما لو ادعى أحد الورثة أن تصرفه صحيح بحكم مدة مرور الزمن،
وأن القسمة الفعلية في حصة مفرزة أصبحت من نصيبه ،وعلى الشركاء أن يأخذوا مقابل حصته
التي اختص بها؟
اتجهت القوانين في هذه المسألة إلى ثالثة اتجاهات:
االتجاه األول:مفادهأناإلرثاليسقطبالتقادم،بمعنىأنهإذاتصرفأحدالورثةأوأكثرمدةمرور
الزمنفإنهذااليعنيأنهمقدتملكواهذهالحصةالمفرزة،ولكنيعتبرتصرفهمبموجبوكالةعن
بقيةالورثة،إالإذاأثبتالمتصرفعكسذلك(.)2


وهذامانصتعليهالمادةالرابعةمنالقانوناألردنيرقم()99لسنة9198م (قانونمعدل

لألحكامالمتعلقةباألموالغيرالمنقولةاألردني)،حيثنصتعلىمايأتي-9":إذاتصرفواحدأو
أكثرمنالورثةمدةمرورالزمنأوأكثربمالغيرمنقول،لمتتمفيهأعمالالتسويةمستقالًعنباقي
1محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص931ومابعدها.
2مازنزايدجميلعمران،المرجعالسابق،ص.97

61

الورثة فيعتبر أنه تصرف به بالنيابة أو الوكالة عن باقي الورثة ،ما لم يقم بينة قوية على أن هذا
التصرفلميكنعلىذلكالوجه".
االتجاه الثاني :مفاده أن تصرف أحد الورثة أو أكثر باألرض مستقلين عن باقي الورثة ،يمكن أن
يكون أساساً لمرور الزمن إذا أثبت الورثة المتصرفون أن تصرفهم أو إشغالهم لألرض جرى دون
موافقة باقي الورثة  ،وفي هذه الحالة ال تسمع الدعوى القائمة بين الورثة السترداد أرض منتقلة من
مورثواحدأوأكثرإذاكانوامتصرفينباالستقاللعنباقيالورثةمدةمرورالزمن(،)1وهذامااتجه
إليه قانون األراضي المعدل رقم ( )19لسنة  .9133حيث نصت المادة ( )1/1منه على أنه" :ال
تسمع الدعوى القائمة بين الورثة السترداد أرض منتقلة من مورث واحد ،والمتصرف فيها وارث أو
أكثر،مستقلينعنسائرالورثةبعدانقضاءمدةمرورالزمنالمعينةقانوناًفيدعاوىاألراضي،وتبدأ
هذهالمدةمنتاريخالتجاوزبدونموافقةبقيةالورثة،واذاكانالمدعيفيتاريخالتجاوزهذاقاص اًر
أوفاقداً األهليةالقانونية،فتبدأمدةمرورالزمنمنالتاريخالذيأصبحفيهالمدعيغيرقاصرأو
غيرفاقداألهليةالقانونية".
االتجاه الثالث:ذهبإلىأنحيازة()2أحدالورثةلجزءمعينمنالمالالشائعمدةخمسةعشرعاماً،
يفترضأنتستندإلىقسمةالمهايأة(.)3

1ساميحناسابا،المرجعالسابق،ص119ومابعدها.

  2الحيازةهياالستئثاربشيءأوحق،يمارسهاشخصيظهروكأنهالمالكالفعلي،وتقومالحيازةعلىعنصرين:العنصرالماديوهووضع
والتصرف فيه .العنصر المعنوي وهو حيازة الشيء بنية تملكه،
اليد على الشيء محل الحق ،عن طريق السيطرة الفعلية عليه واستعماله 
وصفاتالحيازةتتمثلفيالهدوءوالعلنيةواالستمرار،فيجبأنتكونالحيازةدوناستعمالالقوةوالعنفحتىالتكونحيازةمغتصبة،ويجب
أنتكونعلنيةظاهرةللمأل،باإلضافةإلىتواليأعمالالسيطرةالماديةمنالحائزعلىالعقارفيفتراتغيرمتقطعة.حمديباشاعمر،
محرراتشهرالحيازة،دارهومةللطباعةوالنشر،الجزائر،ص39ومابعدها.

3المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9111
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وهذامااتجهإليهالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مالمطبقفيقطاعغزة،
حيثنصفيالمادة()1/173منهعلىمايأتي":إذاحازالشريكعلىالشيوعجزءاًمعيناًمنالمال
الشائعمدةخمسعشرةسنة،افترضأنحيازتهلهذاالجزءتستندإلىقسمةمهايأة".
ونرىأناالتجاهالثانيهواألولىبالترجيح،حيثإنقسمةالمهايأةالمكانيةإذااستمرتمدة
خمسة عشر عاماً انقلبت إلى قسمة نهائية ،ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ،فالتراضي لم يقع
ابتداء علىقسمةنهائيةوانماوقععلىقسمةمكانيةمؤقتة،ومعذلكتنقلبهذهالقسمةإلىقسمة
ً
نهائيةبحكمالقانونالبحكمالتراضيإذااستمرتخمسعشرةسنة،فمنبابأولىأنتعتبرالقسمة
الفعليةقسمةنهائية(رضائية)إذامر عليهامدةخمسعشرةسنة؛باعتبارهاقائمةعلىاتفاقبين
الشركاء،ولكنهليساتفاقاً صريحاً،بلاتفاقاً ضمنياً،فلميكنالمشرعفيالقانونالمدنيالفلسطيني
رقم()8لسنة1119مموفقاًحيناعتبرهاقسمةمهايأة؛ألنالقسمةالفعليةتختلفعنقسمةالمهايأة،
حيث إن القسمة الفعلية إذا انقلبت إلى قسمة نهائية فهي قسمة رضائية يجوز نقضها للغبن؛ ألنها
قائمةعلىاتفاقبينالشركاء،أماقسمةالمهايأةالمكانيةالتيتنقلبإلىقسمةنهائيةاليجوزنقضها
للغبن؛ألنهاليستقسمةرضائية،وليستقسمةقضائية،وانماهيقسمةوقعتبحكمالقانون(.)1

وعليه نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نص المادة ( )2/373من القانون المدني
الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2112م ،ونقترح النص اآلتي " :إذا حاز الشريك على الشيوع جزء ا معين ا
من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ،فإن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة فعلية (واقعية)
يجوز إثباتها بدون عقد مقاسمة".

1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.818
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ٍ
بهذااالتجاه،حيثقضتفيحكم لها بأنه:
وقدأخذت محكمةاالستئناف العلياالفلسطينية 
" يجوزإثباتالقسمةبينالشركاءبدونعقدمقاسمةبينهم،إذاأجرتالقسمةبينهمعلىاألرضمحل
النزاعمنذمدةتزيدعنمدةالتقادم،وتخصصكلفريقمنالشركاءبمقسممستقلوتصرفبه"(.)1
وقضتفيحكمآخرلهابأنه":يجوزتثبيتالقسمةالرضائية،إذاكانهنالكتصرفاًمستقالً
لفترةطويلةدونأيةمنازعة"(.)2

ثانيا :حضور جميع الشركاء ،وتوافر األهلية فيهم:
يقتضيالشرطالثانيمنشروط صحةالقسمةالرضائية حضورجميعالشركاءعلىالشيوع،
وتوافراألهليةالكاملةلديهم،فإذاكانأحدالشركاءغائباًأوفاقداًاألهليةأوناقصهافالتصحالقسمة
الرضائية،واألهليةالمقصودةهناهيأهليةاألداءالكاملة()3وفيذلكنصتالمادة()93منالقانون
المدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأن-9":كلشخصبلغسنالرشدمتمتعاًبقواهالعقلية
سنالرشدثمانيعشرةسنةميالدية

ولميحجرعليهيكونكاملاألهليةلمباشرةحقوقهالمدنية-1.
كاملة".


وفيذلكقضتمحكمةالبدايةأنه":لماكانالثابتأنالمدعىعليهنلميوافقنعلىالقسمة

واعترضنولميوقعن علىسندالقسمة،وكن خارجالبالدغائباتأثناءتنظيمسندالقسمة،ولميثبت
أمامالمحكمةأنهن قدفوضنأحد،أوكانلهن وكيلأثناءالقسمة،بلالثابتأنهنعارضنفيها،
وأقمنالدعوىرقم()2111/229وضعيداالشتراكعندحضورهنإلىالبالد .األمرالذيترى معه
هذهالمحكمةأنالقسمةمحلالنزاعلمتستوفشرائطهاالقانونيةالمنصوصعليهافيالمادة()3من
قانون تقسيم األموال المشتركة الصادر في  14محرم سنة 1332هـ ،إذ لم تقترن بموافقة جميع
1استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)13/89جلسة(9119/3/18م)،وليدالحايك،الجزءالحاديعشر،المرجعالسابق،ص.88
2استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)98/17جلسة(9191/1/17م)،وليدالحايك،الجزءالثامن،المرجعالسابق،ص.31
3محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص981ومابعدها.
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الشركاء،ولمتسجلفيدائرةالطابو،وكانتالقسمةمنالتصرفاتالتييشملهاحكمالمادة()2من
قانونانتقالاألراضيالصادرفي1921م.فلماكانذلك،فإنالمحكمةترىأنالمدعينقدأخفقوا
فيإثباتصحةدعواهمممايقتضيرفضالدعوى"(.)1
جدير بالذكر أن هناك خالفاً واضحاً بين التشريعات محل البحث فيحكم وجود
ومما هو
ٌ
الغائبأوفاقداألهليةأو ناقصها بينالشركاء ،وتطبيق هذاالشرط على القسمةالرضائيةيقتضي
توضيحهذاالخالف،ومنثمالمقارنةبينموقفتلكالتشريعاتوذلكعلىالنحواآلتي:
 -9حكم وجود الغائب أو فاقد األهلية أو ناقصها بين الشركاء في مجلة األحكام العدلية :
تنص المادة()9918منمجلةاألحكامالعدليةعلىأنه":يشترطفيقسمةالتراضيرضا
بناء عليه إذاغابأحدهمالتصحقسمةالرضاء ،واذاكانمنضمنهم
كلواحدمنالمتقاسمينً  ،
صغيرفيقوممقامهوليهأووصيه،وانلميكنللصغيروليوالوصيكانموقوفاًعلىأمرالقاضي،
فينصبلهوصياًمنطرفالقاضيوتقسمبمعرفته".
يتضحمنالنصالسابقأنمجلةاألحكامالعدليةالتجيزالقسمةالرضائيةفيحالغياب
تجيزهافيحالةوجودصغيرأو
أحدالشركاء،والتجيزألحدأنيقوممقامهحتىالقاضي،ولكنها 
مجنونبينالشركاء،وذلكبحلولالوصيأوالوليمقامالصغيرأوالمجنون(.)2
وأجازتفيحالةعدموجودالوليأوالوصيأنيقومالقاضي مقامالصغيرأوالمجنون،فينصب
لهوصياًمنطرفهوتقسمبمعرفته(.)3

 1حكم صادر عن محكمة بداية خانيونس ،في القضية رقم ( ،)1118/71جلسة (1199/8/98م) ،غير منشور .وأيدته محكمة االستئناف في
االستئناف رقم ( ،)1199/833جلسة (1199/99/31م) ،باعتباره متفقاً مع نص المادة ( )3من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة لسنة
9331هـ.
2عليحيدر،المرجعالسابق،ص918ومابعدها.

3خليلأحمدقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص.188
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 -2حكم وجود الغائب أو فاقد األهلية أو ناقصها بين الشركاء في قانون تقسيم األموال المشتركة
غير المنقولة العثماني لسنة 1332هـ ،وقانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ()44
لسنة 1393م:
تنصالمادة()3منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولة9331هـعلىمايأتي:
"...واذاكانبينالشركاءيتيمأومحجورفلوصيهأووليهطلبالقسمةباسمه" ،وتنص المادة()1
منذاتالقانونعلىأنه":إذاكانبعضالشركاءيطلبالقسمةوالباقيغيرموافق،أويوجدغائب
أو يتيم فبموجبالعلم وخبر المتضمنتصرف وهويةالشريكطالبالقسمة المعطىمنالمحلة أو
القرية التي فيها المال يبلغ حاكم الصلح أو وكيله إلى الشركاء،أو الولي أو الوصي ورقة دعوته
معيناً مدة ال تقل عن أسبوع ،وتوفق أحكام المواد المخصوصة من أصول
ويدعوهم إلجراء القسمة ُ
المحاكماتالحقوقيةبحقالغائبين ،"...وتنص المادة()9/7منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولة
األردنيرقم()88لسنة9193معلىمايأتي":إذاطلبفريقمنالشركاءأوأحدهمالتقسيم،ورفض
اآلخرونأوكانبينهمغائبأوقاصرأومحجور،يترتبعلىقاضيالصلحأنيبلغالشركاءأو
الوليأوالوصيلزومحضورهمفياليومالذييعينهلهذاالغرض،علىأنيجريالتبليغللغائبين
الذينلميعرفلهممحلإقامةوفقاألصولالمبينةفيقانونأصولالمحاكماتالحقوقيةالخاصة
بتبليغمجهوليمحلاإلقامة" ،وتنص المادة()1/8منذاتالقانونعلىأنه":إذاكانبينالشركاء
قاصرأومحجوريقوممقامهفيطلبالتقسيمالوليأوالوصي".
يتضح من استقراء نصوص هذين القانونين أنهما اشترطا لصحة القسمة الرضائية حضور
جميع الشركاء ،وأن يكونوا كاملي األهلية ،فإذا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً األهلية ،فال تصح
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القسمةالرضائية،ويجباللجوءإلىالقسمةالقضائية(،)1والمقصودبطلبالقسمةهناالقسمةالقضائية
وليسالقسمةالرضائية.
وتجدراإلشارةفيهذاالصددإلىالقراررقم()8الصادرعنالديوانالخاصبتفسيرالقوانين
في9198/8/98م،حيثوردفيهبخصوصتفسيرقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردني رقم
()88لسنة9193ممايلي...":ومنهذهالنصوصيتضحجلياً أنواضعالقانونقدأوجبإجراء
القسمةالقضائيةعندوجودإحدىالحالتينالتاليتين:
 إذاطلبفريقمنالشركاءأوأحدهمالتقسيمورفضاآلخرون. إذاطلبفريقمنالشركاءأوأحدهمالتقسيم،وكانبينهمغائبأوقاصرأومحجورعليه،وذلكألنبقيةالشركاءالواليةلهمعلىالغائب،كماأنموافقةالمحجورعليهمأومنيقوممقامهمال
حكملها،ولهذافالتجوزالقسمةالرضائيةفيحالةوجودغائبأوقاصرأومحجورعليه".
ويتضحمنالقرارالسابقأنالقسمةالرضائية،بوجودناقصاألهليةأوالغائبأوالمحجور
عليهتنقلبإلىقسمةقضائية(.)2
 -9حكم وجود الغائب أو فاقد األهلية أو ناقصها بين الشركاء في القانون المدني الفلسطيني رقم
( )4لسنة  2112م :
تنص المادة ( )1/111من القانون المدني الفلسطينيرقم ( )8لسنة1191م علىأنه":إذا
فالتصحالقسمةالرضائيةدونوجودمنينوب

كانأحدالشركاءغائباً أوفاقداً األهليةأوناقصها،
عنهقانوناً".
1وهذاماأخذبهأيضاًالقانونالمدنياألردنيرقم()83لسنة9171م.حيثنصفيالمادة()9189منهعلىمايأتي-9":إذاكانأحد
الشركاءغائباً أوفاقداً األهليةأوناقصهافالتصحالقسمةالرضائيةحينئذ -1.فيالقسمةالقضائيةيمثلالغائبأوفاقداألهليةأوناقصها
الوليأوالوصي".ويالحظأننصالفقرةاألولىمنالمادةالسابقةيعدخروجاً علىالقواعدالعامةبالنسبةلناقصاألهليةأوفاقدها،حيث

تقضيهذهالقواعدالعامةبأنالقاصرأوالمعتوهأوالمجنونيقوممقاموليهأووصيه.يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص.11

2مشارإليهلدىمازنزايدعمران،المرجعالسابق،ص11ومابعدها.
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يتضحمنهذاالنصأنه إذاكانبينالشركاءمنهوغائبأوفاقداألهليةأوناقصها،فإن
القسمةالرضائيةالتصحإالبحضورمنينوبقانوناً عنهؤالءاألشخاص،فيحضرعنالغائب
الوكيل،وعنفاقداألهليةكالمجنونوالمعتوهالقيم،وعنناقصاألهليةالوليأوالوصي،وعنالسفيه
وذيالغفلةالقيم،وذلكبعدالحصولعلىإذنمنالمحكمةالمختصة،ويستثنىمنذلك"الولي"الذي
يستطيع االتفاق على قسمة المال الشائع لناقص األهلية دون حاجة إلى إذن من المحكمة ،ويرجع
سببطلب الحصولعلىإذنمنالمحكمة إلىاعتبارالقسمةمن أعمال التصرف المنأعمال
اإلدارة(.)1
 -1المقارنة بين موقف االتشريعات محل البحث من حكم وجود الغائب أو فاقد األهلية أو ناقصها
بين الشركاء:
أ -إ نمجلةاألحكامالعدليةالتجيزالقسمةالرضائيةفيحالغيابأحدالشركاء،والتجيزألحدأن
يقوم مقامه حتى القاضي ،وبهذا تختلف مجلة األحكام العدلية مع الحكم الذي أخذ به القانون

1
ي بناونحننتحدثعن
المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9187وحر ٌ

حكموجودالغائببينالشركاءأننذكرماوردفياألوامرالعسكريةاإلسرائيليةبهذاالصدد،حيثأناألمرالعسكرياإلسرائيليرقم()98

لسنة 9117مبشأناألموالالمتروكةنصعلىأنالوكالةالتيتجيزللوكيلالقسمة،التنفذبحقالموكلفيحالةالغائب،حيثاعتبراألمر
العسكريهؤالءالغائبينالذيننزحوابسبباالحتاللاإلسرائيليعام 9117ماليملكونأويتصرفونبهذهاألرض،كونالدولةهيالمخولة
بالتصرففيهذهاألراضي ،بغضالنظرعماإذاكانتهذهاألراضيقدانتهتفيهاأعمالالتسويةأمال،فإذانظمهذاالغائبالشريكوكالة
لشخصآخرليقومبأعمالالقسمة ،فإنهذاالوكيلاليستطيعأنيقومبهذااإلفرازدونموافقةالحاكمالعسكريالمختصبعمليةاإلفراز،وان
حصلتهذهالقسمة ،فإنالشريكالغائباليستطيعأنيتصرفبهاكونهاليحملهويةالمواطنةالفلسطينية–حسبمفهوماألمرالعسكري
–  بمعنىأنهيبقىالحاكمالعسكرييتصرفبهذاالمالالخاصعنالغائب،وبقيةالشركاءيتصرفونفيحصصهمالمفرزة،وقدأعطىهذا
األمرالعسكريصالحيات التصرفبأمالكالغائبمنقبلالحاكمالعسكريتحتمفهومأنهذهاألراضيتدخل تحتما يسمى"أمالك
الدولة".وقدعرفهذااألمرالعسكريالغائببمايلي":هوالشخصالذيتركالمناطقالمحتلةقبيلوخاللأوبعدحربالعام،"9117وان
األراضي التييمارسعليها تطبيق هذهاألوامر هي األراضيالمصنفة ( )cحسباتفاقيةأوسلو،المعقودة بينالسلطةالوطنية الفلسطينية
والجانباإلسرائيلي،وهياألراضيالتيالتدخلتحتسيطرةالسلطةالوطنيةالفلسطينيةمنناحيةسياسيةأوإدارية،وعلىالرغممنأنهذا
األمرالعسكريالمتعلقبأمالكالغائبينكانقد صدرفيسنة9191م(قانونأمالكالغائبين) بمعنىأنهاليطبقعلىاألراضيالتي
احتلتعام9117م ،إالأنهذااألمرقدتمتفعيلهليطبقعلىاألراضيالتياحتلتفيعام9117م.مازنزايدعمران،المرجعالسابق،
ص19ومابعدها.
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المدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،حيثإنالقسمةوفقاً للقانونالمدنيالتتوقفلمجرد
غيابأحدالشركاء،حيثيجوزللوكيلعنالغائبالقياممقامه.
ب -إنمجلةاألحكامالعدليةتجيزالقسمةالرضائيةفيحالةوجودصغيرأومجنونبينالشركاء،
وذلك بحلول الوصي أو الولي مقام الصغير أو المجنون ،وفي هذا الحكم تتفق مجلة األحكام
العدليةمعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م.
ت -إن مجلة األحكام العدلية أجازت في حالة عدم وجود الولي أو الوصي أن يقوم القاضي مقام
الصغير أو المجنونفيالقسمةالرضائيةوهذاالفرضلميتعرضلهالقانونالمدنيالفلسطيني،
وبما أن القانون المدني الفلسطيني نص في المادة ( )9319منه على أنه" :تسرى أحكام مجلة
بالتالييغطىهذاالفرضويكمل
ُ
األحكامالعدليةفيمالميردبشأنهنصفيأحكامهذاالقانون" ،
هذاالنقصفيالقانونالمدنيبالحكمالذيأخذتبهمجلةاألحكامالعدلية.
ث -اتخذكالًمنقانونتقسيماألموالالمشتركةالعثمانيلسنة9331هـوقانونتقسيماألموالالمشتركة

غير المنقولة األردني لسنة 9193م موقفاً متشدداً ،حيث منعا القسمة الرضائية إذا كان أحد
الشركاءغائباًأوفاقداًاألهلية،وأوجباالقسمةالقضائية.
ونرى أنهذاالموقفقدي ؤديإلىتعقيدفياإلجراءاتبالنسبةللشركاءالمشتاعين؛ألنمثل
هذاالوضعقديبقىقائماً إلىماالنهاية ،وبهذايتضررالشركاءكاملياألهلية،وتنقلبإلىقسمة
قضائية،بمعنىأنأحدالشركاءيجبأنيتوجهمباشرةإلىالمحكمة،ويقيمدعوىعلىجميعالشركاء
الةالشيوع،والذييحدثواقعياً فيالمحاكمأنهتذهبأجيالوتأتيأجيال قبلأنيصدرحكمفي

إلز
قضيةإزالةشيوع.
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هذا باإلضافة إلى أن ما ذهب إليه كالً من القانونين ال ينسجم مع القواعد العامة بالنسبة
لناقصاألهليةأوفاقدها،حيثتقضيالقواعدالعامةبأنيقوممقامهمالوليأوالوصي،وعليه فإن
الحكمالذيأخذبهالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مهواألولىبالترجيح.

ثالث ا :وجوب تسجيل عقد قسمة األراضي:
باإلضافة إلى الشروط السابقة ،يشترط تسجيل عقد القسمة الرضائية في األراضي في دائرة
تسجيلاألراضي(،)1فالتسجيلشرطالنتقالملكيةالجزءالمفرزإلىكلشريك،وهذايعنيأنعقد
القسمةالرضائيةينشئالتزاماًعلىعاتقالشركاءبالقيامباإلجراءاتالالزمةلتسجيلكلحصةمفرزة
باسمصاحبهالدىدائرةتسجيلاألراضي ،وفي ذلك تنص المادة()3/91منقانونتسويةاألراضي
والمياهاألردنيرقم()81لسنة 9191مالمطبقفيالضفةالغربيةفيهذاالمجالعلىمايأتي:
"فياألماكنالتيتمتالتسويةفيها،اليعتبرالبيعوالمبادلةواإلفراز والمقاسمةفياألرضأوالماء
صحيحاًإالإذاكانتالمعاملةقدجرتفيدائرةالتسجيل"،وتنص المادةرقم( )13منقانونتسوية
حقوقالملكية"األراضي"رقم()1لسنة9118مالمطبقفيقطاعغزةعلىمايأتي":التعتبرقسمة
أيةأرضتكونجزءاًمنأرضمملوكةبحصصأوقسماًثابتاًمنأرضمشاعيتناوبزراعتهادورياً
أهالي القرية بعد نشر إعالن التسوية إال إذا كانت القسمة قد تمت بمقتضى أحكام المادة (،")37
والمادة ( )37من ذات القانون مفادها منع انتقال األراضي ريثما يتم تسجيلها ،فإذا أجريت معاملة
تصرففيأرضفالتعتبرصحيحةإالبعدتسجيلها(.)2
وقضتمحكمةاالستئنافالعليابأنه":لماكانتالمادة()3منقانونتقسيماألموالالمشتركة
غير المنقولة تقضي إلجراء القسمة الرضائية التصديق عليها لدى مأمور الطابو (الدفتر الخاقاني)

1محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص.983

2لميتطرقالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مإلىشرطتسجيلعقدالقسمة،وهذاقصوريجبتالفيه.
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بالكيفيةالمبينةفيذلكالقانون،وكانقضاءهذهالمحكمةقدجرىعلىاعتبارالقسمةمنالتصرفات
التيينبغيقيدهابدائرةالتسجيلتطبيقاً لحكمالمادة()1منقانونانتقالاألراضي...لماكانذلك

وكانعقدالقسمةالذيتأسستعليهالدعوىممااليجوزاالرتكانإليه،فإنالبينةالتيتركنإليها
()1
ٍ
،وقضتفيحكم ٍ
آخر لهابأنه":طالماأنالقسمةمحل
المدعيةتكونقاصرةعنإثباتمدعاها"

النزاعلمتستوفشرائطهاالقانونيةالمنصوصعليهافيالمادة()3منقانونتقسيماألموالالمشتركة،
ولمتقترنبموافقةجميعالشركاء،ولمتسجلفيالطابو؛لذلكتعينتأييدالحكمالقاضيبرددعوى
المستأنفبطلبالملكيةومنعالمعارضة"(.)2

المبحث الثاني
طرق واجراءات القسمة الرضائية
تمهيد وتقسيم:


سبقأنذكرناأنالغرضمنإصدارقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثماني

لسنة9331هـهوتوحيدالقانونالذييطبقعلىاألراضيالملكواألميريةوتنظيمخطواتالتقسيم
واجراءاته ،وقدوردتإجراءاتالقسمةالرضائيةفياألراضي بالتفصيلفيقانونيالقسمةالخاصين
باألموال غير المنقولة وهما قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ
المطبقفيقطاعغزة ،وقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193مالمطبق
فيالضفةالغربية،ولقدحددكالًمنالقانونينالسابقينإجراءاتمعينةينبغيمراعاتهاإلجراءالقسمة

1استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)98/91جلسة(9199/3/3م)،غزة.وليدالحايك،الجزءالرابع،المرجعالسابق،ص.19

2استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)91/99جلسة(،)9191/9/17غزة.ناظممحمدعويضة،قطوفمنأحكامالمحكمةالعليا1191،م،
ص.11
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الرضائية ،باإلضافة إلى تنظيم طريقتين يتم سلوك إحداهما إلجراء القسمة الرضائية( ،)1وبالتالي
تقتضيدراسةهذاالمبحثتقسيمهعلىالنحواآلتي:
المطلب األول:طرقالقسمةالرضائيةفياألراضي.
المطلب الثاني:إجراءاتالقسمةالرضائيةفياألراضي.

المطلب األول
طرق القسمة الرضائية في األراضي
تنصالمادة()8منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـعلى
أنه" :بقسمة الرضا يمكن للشركاء أن يجروا القسمة بينهم رأساً بالصورة التي يرونها مناسبة توفيقاً
للشرائطالمندرجةبالمادةاألولى،2كماأنهيجوزلهممراجعةمأمورالدفترالخاقاني،فبالصورةاألولى
يأتوابعلموخبريتضمنكيفيةالقسمةمعطىمنمختارالمحلةأوالقريةالكائنبهاالعقار،واثنينمن
هيئتها االختيارية ،وبالمحالت الممكنة يأتون بخريطة أيضاً ،وبعد أن يقرروا ويصدقوا عند مأمور
الدفتر الخاقاني على الكيفيةُ  ،يعطى لكل منهم سنداً بتصرفه مستقالً ،وفي الصورة الثانية يتوجه
المأمورللمحلمصحوباً إمابمهندسالدفترالخاقانيأوالبلديةإنأمكن،فإذاوجدبالتدقيقبحضور
الشركاءوالهيئةاالختياريةأنالمحلقابلللقسمةتجريالمعاملةحسبالمادةاآلتية".
وتنصالمادة ( )9منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولة األردني رقم()88لسنة 9193معلىما
يأتي":إذااتفقجميعالشركاءعلىقسمةمالغيرمنقولفيحقلهم.9:أنيجرواالتقسيمفيمابينهم
  1مماهوجديربالذكرأنالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،لمينظمطرقواجراءاتالقسمةالرضائيةفياألراضي،وهذا
قصورفيالقانونيقتضيمنالمشرععدمالقيامبإلغاء قانون تقسيماألموالالمشتركة العثماني9331هـ ،إال إذاقامبإكمالهذاالنقص
وتنظيمتلكاإلجراءات.

2
اليجبرأحدمنالمتصرفين
تنصالمادةاألولىمنقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـعلىمايأتيُ ":

شائعاًباألراضياألميريةوالموقوفةوالمسقفاتوالمستغالتوبالجملةاألمالكوالعقاراتعلىدوامالشيوعلمدةغيرمعينة،حتىولوسبقعقد
المحالتالقابلةللتقسيميعنيالتيالتفوتالمنفعةالمقصودةفيكلحصةبالتقسيميزالالشيوعمنهابالتقسيم،أما
مقاولةبينهملدوامالشركة.و
ُ
المحالتغيرالقابلةللقسمةفيزالالشيوعمنهابطريقةالبيعبالمزاد".
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علىالوجهالذييرونهويتفقونعليهثميحضرونإلىدائرةالتسجيلمستصحبينخارطةتبينحصة
كل منهم مفروزة عن غيرها ،ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل صحة المعاملة
ٍ
الً .1
عطىلكل منهمسنداً بتصرفهمستق 
ٍ
ي
وموافقتهمعلىالقسمةوفقالخارطةالتيأبرزوها،وعندئذ ُ
أن يراجعوا دائرة التسجيل طالبين إليها أن تتولى معاملة التقسيم وعندئذ يذهب الموظف المختص
مستصحباً معه أحد المهندسين أو المساحين ،وبعد الكشف بحضور الشركاء على المحل المطلوب
تقسيمه تجري معاملة التقسيم على الوجه المبين في المادة اآلتية إذا ظهر أن ذلك المحل قابل
للقسمة".


يتضحمنالمقارنةبينالمادتينالسابقتين،أنكالً منالقانونيننصعلىطريقتينإلجراء

اءاتكلمنها،وهذاماسنبينهعلىالنحواآلتي:
ٍ
القسمةالرضائية،ولكنهناكاختالففيبعضإجر
أوالا :الطريقة األولى :وهيأنيقومالشركاءبإجراءالقسمةبأنفسهمفيمابينهم،بالطريقةالتييرونها
مناسبة،ومنثمإحضارالخرائطالتيتبينحصةكلمنهممفرزةإلىدائرةتسجيلاألراضيإلتمام
معاملةاإلفراز.
ويظهر االختالف بين قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 1332هـ
وقانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )44لسنة 1393م في هذه الطريقة فيما يأتي:
 .9أنقانونتقسيماألموالالمشتركةالعثمانيلسنة9331هـأوجبعلىالشركاءقبلأنيتوجهواإلى
دائرة تسجيل األراضي وبعد االتفاق فيها بينهم أن يأتوا بعلم وخبر من مختار المحلة أو القرية
الكائنبهاالعقارواثنينمنهيئتهااالختياريةيتضمنكيفيةالقسمةوهذامالمينصعليهقانون
تقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م.
 .1أن قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة 9193م ،أوجب على الشركاء
إحضار خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة ،لكن قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة
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العثمانيلسنة9331هـجعلإحضارالخارطةأمراجوازياًوليسوجوبياً،حيثنصعلىأنه...":
بالمحالتالممكنةيأتونبخارطةأيضاً."...
ثاني ا :الطريقة الثانية:مفادهاأنيقومالشركاءبمراجعةدائرةتسجيلاألراضيوالطلبمنهاأنتتولى
معاملةالتقسيم ،ومنثميتوجهالموظفالمختصإلىالمحلالمطلوبتقسيمهومعهأحدالمهندسين
أوالمساحينفإذاوجدأنالمحلقابلللقسمةتجريمعاملةالقسمةعلىالنحوالذيسنبينهفيمابعد،
ويتم ذلك بحضور الشركاء ،أما وفقاً لقانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة
9331هـفيتمبحضورالشركاءوالهيئةاالختيارية.
ويظهر االختالف بين قانونتقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 1332هـ وقانون
تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )44لسنة 1393م في هذه الطريقة فيما يأتي:
 .9وفقاً لقانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة 9193م يجب على الموظف
المختص(مأمورالتسجيل)اصطحابأحدالمهندسينأوالمساحينإلىالمحلالمطلوبتقسيمه،
لكن قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ نص على أن يتوجه
مأمور التسجيل إلى المحل المطلوب تقسيمه مصحوباً إما بمهندس دائرة التسجيل أو البلدية إن
أمكن،فاألمرلديهليسوجوبياً.
 .1وفقاً لقانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة 9193م ،تتم معاملة التقسيم
بحضورالشركاء،لكنوفقاً لقانون تقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ
تتممعاملةالتقسيمبحضورالشركاءوالهيئةاالختيارية.
ويذهبرأيإلى أنه قدتتحقق حالةأخرىثالثةمنالرضا ،وهيإذااتفق جميعالشركاء على
قسمة األرض المشاع فيما بينهم ،بعد أن يقوموا بتحضير المخططات الالزمة ويقوموا برفع دعوى
صورية أمام المحكمة المختصة  ،ومن ثم يتم االتفاق فيما بينهم على القسمة بموجب اتفاقية قسمة
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مبينة الحصص المفرزة التي اختص بها كل واحد من المتقاسمين ،وعادة يلجأ إلى هذه الطريقة
إلعطاءالقسمةصبغةقانونيةوذلكفياألراضيالتيلمتنتهأعمالالتسويةفيها(.)1
ولكننا نرىأنهذهالحالةتتمثلالصعوبةفيهافيحالتسجيلهالدىدائرةتسجيلاألراضي،فلكي
يتمكنكلشريكمنالشركاءأنيأخذسنداً مستقالً فيحصتهالمفرزةيجبأنيقومبإجراءأعمال
التسجيلالمجددأمامدائرةتسجيلاألراضي(الطابو)وهومايستغرقوقتاًطويالًوتكاليفاًباهظة.
وعليه نطالب الجهاتالمختصةبالقيامبمشروعتسويةلألراضيالفلسطينيةالتيلميتمتسويتها؛
ألنهذاأمرأدىإلىإشكالياتكثيرةفيمعامالتاألراضيالتيلمتتمتسويتها.

المطلب الثاني
إجراءات القسمة الرضائية في األراضي
تشتملمعاملةالقسمةالرضائيةفياألراضيعلىعدةإجراءاتمتتاليةللوصولإلىأنيأخذ
كل شريك سنداً مستقالً في حصته المفرزة ،وقد تناول كالً من قانون تقسيم األموال غير المنقولة
األردني رقم ( )88لسنة 9193م  ،وقانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة
9331هـهذهاإلجراءات،وهوماسنوضحهفيهذاالمطلبعلىالنحواآلتي:

أوالا :المسح واإلفراز و المعادلة:
تنص المادة ( )9من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ
الً:تجريالمساحةباعتبارالذراعأوالدونم،ويؤخذلنظرالدقة
المطبقفيقطاعغزةعلىمايأتي":أو
شرف الموضع ،وأوصافه السائرة ودرجة قوته اإلنباتية ،ويفرق لكل شخص حصة ،ويراعى بقدر
اإلمكانأناليكونعالئقبالحصصمعبعضهابحقالطريقوالشربوالمسيل،وبأنتكونالقيمة

1هذاالرأيللباحثمازنزايدجميلعمران،المرجعالسابق،ص.911
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عادلة،وقيمةالحصصتقدرمنقبلالشركاءباتفاقهم،واذالميتفقواأويقدرواذلكفيحصلالتقدير
منطرفآلالخبرةيعينهممأمورالدفترالخاقاني .ثانياً :إذاكانمحلأوأكثرمنالمحالتالمفرزة
لميعادلقيمةبقيةالحصصنظ اًرلقابليةالموقعفيعدلذلكنقداً".
وتنص المادة ( )1من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة
9193مالمطبقفيالضفةالغربيةعلىمايأتي -9" :إذاكانالمطلوبتقسيمهأرضاً أوعرصة
يتبعالترتيبالتالي:أ -يمسحالمحلالمطلوبتقسيمهبالمتروالدونم،ثميصارإلىإفرازالحصص
بعدتأمينالمعادلةبينهامنحيثمقدارمساحةكلمنهاوجودةأورداءةتربتهاوشرفموقعها،مع
مراعاة أية اعتبارات أخرى تزيد أو تنقص في قيمتها ،كما يجب أن يفرز حق الشرب والمسيل
والطريق،بحيثاليبقىلكلحصةتعلقباألخرىماأمكن،ثميدعىالشركاءلتقديرقيمةالحصص
باالتفاقفيمابينهم،فإنلميتفقواعلىذلكيعينمأمورالتسجيلخبي اًرأوأكثرلتقديرالقيمة.ب-إذا
ظهرفينتيجةتقديرالقيمة،أنحصةواحدةأوأكثرغيرمتعادلةمنحيثالقيمةمعالحصص
األخرىوجبتأمينالتعادلبضمشيءمنالنقدعليها"،وتوضيحذلكعلىالنحواآلتي:

-1

مسح األرض:
ويقصد بمسح األرض تحديدها عن طريق وضع عالمات على حدودها ،ومعرفة مساحات

القسائم وأبعادها وتعيين المالك لها ،تمهيداً إلجراء القسمة بين المالكين على الشيوع ،ويقوم بهذه
المهمةدائرةالمساحةبواسطةجهازهاالمختصوالمكونمنمساحينمرخصينومدربينعلىالقيام
بهذهالمهمة(.)1

1درويشمدحتالوحيدي،المرجعالسابق،ص.831
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وقد نظمت مهنة المساحة بالقانون رقم ( )88لسنة  ،9111بحيث ال يقوم بها إال من كان
يحمل رخصة تجيز له العمل بمهنة المساحة( ،)1فالخرائط المساحية المرسومة من قبل مساح غير
مرخصالتقبللدىدائرةتسجيلاألراضي،والتقبلأيضاً فيمعرضالبينةأمامأيةمحكمةذات
اختصاص،إالإذاكانهناكأسبابكافيةتدعولذلك(،)2وتشمللفظة"األرض"وفقاًلقانونالمساحة
المنازلوالمبانيوكلشيءقائمعلىاألرض(.)3

-2

اإلفراز:
ويقصدبذلكأنيفرقلكلشخصمنالشركاءعلىالشيوعحصةمستقلة،كمايجبأنيفرز

حقالشربوالمسيلوالطريق،بحيثاليبقىلكلحصةتعلقبالحصصاألخرى(.)4
ففي حال تساوي حصص الشركاء في العقار المراد قسمته يتم استخراج قيمة حصص كل
شريكعنطريقتقسيممساحةالقطعةأوالقطععلىمجموعحصصالشركاء،ويضربالناتجفي
عدد حصص كل شريك ،فيكون الناتج هو قيمة حصص كل شريك ،فعلى سبيل المثال إذا كانت
قطعةاألرضمساحتها( 98111مترمربع)،وكانتمجموعحصصالشركاء(المخرجالعام)هي
 1111حصة ،وكان للشريك األول  3111حصة وللشريك الثاني 3111حصة وللشريك الثالث
 3111حصة فإن حصة الشريك األول هي ( 1111 = 3111×1 = )1111÷98111م، 1
وتحسبكاملالحصصلكلشريكمنجميعالقطعبهذهالطريقة.واذاكانتحصصالشركاءغير
 1تنصالمادة()9/3منقانونالمساحةرقم()88لسنة 9111علىمايأتي":اليجوزألحدأنيتعاطىمهنةالمساحةإالإذاكانيحمل
رخصةمنحتلهبمقتضىهذاالقانون".

 2تنصالمادةالخامسةمنقانونالمساحةرقم()88لسنة 9111علىمايأتي":التُقبلفيمكتبتسجيلاألراضيوالفيمعرضالبينة
أمامأيةمحكمةكلخارطةأومصورأورسميستدلمنهبأنهرسمبعدتاريخنفاذهذاالقانونأوقانونمساحياألراضيلسنة،9119إالإذا
ُ
كانمرسوماًوموقع ًاعليهمنقبلمساح،أوكاننسخةمنخارطةأومصورأورسممصدقعليهمنقبلمساح،ويشترطفيذلكأنهيجوز
دائماًأليةمحكمةأنتقبلفيمعرضالبينةأيةخارطةأومصورأورسموانكانلميرسمهمساحإذاكانهناكأسبابكافيةتدعولذلك".

3هذاماتنصعليهالمادةالثانيةمنقانونالمساحةرقم()88لسنة.9111

 4انظرالمادة( )9/9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـ،والمادة(/9/1أ)منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولة
األردنيرقم()88لسنة9193م.
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متساوية ،فيضرب الناتجفي حصةكلشريكحسبأسهمه ،ففي المثال السابق  ،لو كانللشريك
األول  1111حصة والثاني  3111حصة والثالث  8111حصة  ،فتكون حصة الشريك األول
8111=1111×1م،1والثاني1111=3111×1م،1والثالث8111=8111×1م.1
واذاكانألحدالشركاءمثالًالسدس،ولآلخرالثلثوآلخرالنصف،فيقسمالمشاعباعتبارأقل
السهام وهو السدس ،فينقسم إلى ستة أقسام ،ويسمى كل جزء بعدد من واحد إلى ستة ،فإذا اتفق
الشركاء فيما بينهم على الجزء الذي سيختص به كل منهم فبها ،وان لم يتفقوا فتفرز الحصص
باالقتراعبينالشركاء(،)1فإذاظهراسمصاحبالسدسبالقرعةأوالً فيعطىالجزءرقم""9ثميقرع
بينصاحبالثلثوالنصف،فإذاظهراسمصاحبالثلثفيعطىالجزءرقم""1و""3وتظلاألجزاء
رقم""1"،"9"،"8لصاحبالنصف(.)2

-3

المعادلة:
تنص المادة()9/9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـعلىما

يأتي...":ويؤخذلنظرالدقةشرفالموضع،وأوصافهالسائرةودرجةقوتهاإلنباتية."...
وتنص المادة (/9/1أ) من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة األردني رقم ()88
لسنة9193معلىمايأتي...":بعدتأمينالمعادلةبينهمامنحيثمقدارمساحةكلمنهاوجودة
أورداءةترتبهاوشرفموقعهامعمراعاةأيةاعتباراتأخرىتزيدأوتنقصفيقيمتها."...
يتضحمماسبقأنهيشترطلتعديلالقسمةمراعاةاالعتباراتالتيتؤثرفيقيمةاألرضمثل
موقع األرض وأوصافهاومدىصالحيتهاللزراعةومدى قوة البنيان،وجيرانها ومساحة الشارع الذي

 1تنصالمادة(/9/1د)منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة 9193علىمايأتي":تخصصالحصصالمفروزة
للشركاءكلبمفردهباالتفاقأوبالقرعةثميدرجذلكفيمحضريوقععليهويختمهجميعالشركاء".

2محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.311
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تطلعليه،وأيةمزاياأخرىتؤثرفيقيمتها،وتقدرهذهالقيمةمنقبلالشركاءباتفاقهم،فإنلميتفقوا
أولميقدروا،يعينمأمورالتسجيلخبي اًرأوأكثرلتقديرالقيمة(.)1
فإذاكانتحصةأحدالشركاءأفضلمنحصةاآلخرينبأنكانتقيمتهاأعلىنظ اًرلموقعها
أو ألوصافها أو غير ذلك مما يؤثر في قيمتها أو كانت مساحتها أكبر من األخرى لعدم إمكانية
القسمة إال  بذلك وجب تأمين التعادل بين الحصص وذلك إما بدفع مبلغ من النقود مقابل ذلك ،أو
بالتنازلعنحصصفيعقاراتأخرىمقابلالفرقالذياختصبه(.)2

ثانيا :القرعة أو االتفاق الختيار النصيب المفرز :
تنص المادة ( )8/9منقانونتقسيم األموال المشتركة غير المنقولةلسنة9331هـ علىما
يأتي":تخصصالحصصالمفرزةبكلمنالشركاءبالقرعة،ويدرجذلكأيضاً بورقةالضبطوتمضى
وتختممنالشركاء،ويجريالتصديقعليهامنالهيئةالموجودة".
وتنص المادة (/9/1د) من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة
 9193علىمايأتي":تخصصالحصصالمفروزةللشركاءكلبمفردهباالتفاقأوبالقرعة،ثميدرج
ذلكفيمحضر،يوقععليهويختمهجميعالشركاء".
يتضح مما سبق أن قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة 9193م
ةباتفاقالشركاء،فإنلميتفقوافبالقرعة،

المطبقفيالضفةالغربية جعلتخصيصالحصصالمفروز

 1تنصالمادة(/9/1أ)منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193معلىمايأتي...":ثميدعىالشركاءلتقدير
قيمةالحصصباالتفاقفيمابينهم،فإنلميتفقواعلىذلكيعينمأمورالتسجيلخبي اًرأوأكثرلتقديرالقيمة".وتنصالمادة()9/9منقانون
تقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة 9331هـعلىمايأتي...":تكونالقيمةعادلة،وقيمةالحصصتقدرمنقبلالشركاءباتفاقهم،

واذالميتفقواأويقدرواذلكفيحصلالتقديرمنطرفآلالخبرةيعينهممأمورالدفترالخاقاني".

 2تنصالمادة(/9/1ب)منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193معلىمايأتي":إذاظهرفينتيجةتقدير
القيمةأنحصةواحدةأوأكثرغيرمتعادلةمنحيثالقيمةمعالحصصاألخرىوجبتأمينالتعادلبضمشيءمنالنقدعليها".وتنص
المادة()1/9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـعلىمايأتي":إذاكانمحلأوأكثرمنالمحالتالمفرزةلم
يعادلقيمةبقيةالحصصنظ اًرلقابليةالموقعفيعدلذلكنقداً".
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أماقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـالمطبقفيقطاعغزةلميترك
المجالللشركاءلالختياربيناالتفاقوالقرعة،بلأوجبالقرعةلتخصيصالحصصالمفرزة.
ونرى أنماذهبإليهقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م هو
األفضل؛ألنهينسجممعأهدافالقسمةالرضائيةوالتيتتمأصالًباتفاقالشركاء ،هذاباإلضافةإلى
أنهيمكنأنيوافقالشركاءعلىأنيختصأحدهمبجزءمعين؛ألنهيتناسبمعطبيعةعمله ،أو
لكونهأقامإنشاءاتفيهذاالجزء ،فيحيناليكونهذاالجزءمننصيبهعندإجراءالقرعة،وقد
يتفقالشركاءعلىأنيأخذكلمنهمماجاورداره،وألنالقرعةشرعتأصالً لتطييبالنفوسعند
اختالفالشركاء ،ونفياً للتهمة عن القاسم ،فاألولى أن يتم  التخصيص أوالً باالتفاق ،فإن لم يتفقوا
فبالقرعة.

ثالثا :تحرير محضر بالواقع ،وتربط به خارطة لجميع الحصص:
تنص المادة ( )3/9منقانونتقسيم األموال المشتركة غير المنقولةلسنة9331هـ علىما
يأتي":تنظمورقةضبطبجريانالمعاملة،وانأمكنخريطةأيضاً"،وتنصالمادة(/9/1ج)منقانون
تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة  9193م على ما يأتي" :بعد إتمام
المعاملةوفقمامرفيالبندينالسابقين،يحررمحضربالواقع،وتربطبهخارطةلجميعالحصص".
يتضحمماسبقأنهبعداالنتهاءمنالخطواتالسابقة،يجبأنيحررمحضرباإلجراءات
التي تمت وأسماء الشركاء والحصة المفرزة لكل شريك والطريقة التي تم بها تخصيص الحصص
المفرزة باالتفاق أم بالقرعة ،ثم يتم التوقيع عليها من قبل الشركاء ،وقد أوجب قانون تقسيم األموال
المشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ أنيجريبعدذلكالتصديقعلىالمحضرمنقبل
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الهيئةاالختياريةفيحينأنقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م لم
يوجبذلك؛ألنهلمينصأصالًعلىضرورةوجودالهيئةاالختياريةكماأسلفنافيمامضى(.)1
وقدأوجبقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م أنترفقمع
المحضرخارطةموضحفيهاجميعحصصالشركاء،فيحينأنإرفاقالخارطةوفقاً لقانون تقسيم
األموالالمشتركةالعثمانيلسنة 9331هـغيروجوبي،وانماترفقإذاأمكنإرفاقها،ونرى أناألولى
أنتكونالخارطةوجوبيةوذلكلغرضاستخدامهافيالتسجيلفيدائرةتسجيلاألراضي(.)2

رابعا :إصدار سند تسجيل بالحصة المفرزة:
بعدإتمامالمعاملةأمامالدائرةالمختصةوفقاإلجراءاتالسابقةفإنهيصدرسندتسجيلمن
بحيثيستطيعالمتقاسمبناء علىهذا
ً
دائرةتسجيلاألراضيلكلشريكبحصتهالمفرزةمنالعقار،
السندالتصرفبحصتهبشكلمستقل،كأنيبيعهابمعاملةمستقلةعنبقيةالمالكين.
ٍ

1انظرالمادة(/9/1د)منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردني،والمادة()8/9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثماني
لسنة9331هـ.

 2تنصالمادة()9مننظامالمساحةلسنة9173موالمعدلحتى9189/1/8معلىمايأتي":الخارطة:خارطةلغرضالتسجيلفيدائرة
تسجيلالعقارات".
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المبحث الثالث
الدعاوى المتعلقة بالقسمة الرضائية
تمهيد وتقسيم:
لما كانت القسمة الرضائية عقداً تسريعليه أحكام سائر العقود ،فإن وجوهالطعن فيها هي
نفسوجوهالطعنفيالعقدفقديطعنفيالقسمةالرضائيةبالبطالنالمطلق،كماإذاوقعتقسمة
الً،
اتفاقيةبينالورثةقبلموتالمورث،فهذاالعقديكونتعامالً فيتركةمستقبلة،ومنثميكونباط 
ويجوزلكلذيمصلحةأنيطعنفيهبالبطالن )1(،وقديطعنفيالقسمةالرضائيةباإلبطاللنقص
أولعيبمنعيوباإلدارةكالغلطوالتغريرواإلكراه(.)3
ٍ
األهلية(،)2
أما الغبن فقد أفرد له القانون أحكاماً خاصة في القسمة الرضائية ،وأجاز رفع دعوى نقض
القسمةالرضائية للغبن ،ويالحظأن نقضالقسمة للغبن مقصور علىالقسمةالرضائيةأما القسمة
القضائيةفاليجوزالطعنفيهابالغبن؛ألنهمنالمفترضأنهاأحيطتبالضماناتالكافيةلرفعالغبن
عنالمتقاسمين،وكفالةالمساواةبينهم(.)4
كماقديقومالشريكالمتقاسمبعقدقسمةابتدائيغيرمسجلفيدائرةتسجيلاألراضيبرفع
دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة عند امتناع أو تأخر باقي الشركاء المتقاسمين عن تنفيذ التزامهم
1تنصالمادة()1/938منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي":التعاملفيتركةإنسانعلىقيدالحياةباطل،
ولوكانبرضاه،إالفياألحوالالتينصعليهاالقانون".

2وتنصالمادة()997منذاتالقانونعلىمايأتي ":يجوزلناقصاألهليةأنيطلبإبطالالعقدهذامععدماإلخاللبإلزامهبالتعويض،
إذالجأإلىطرقاحتياليةليخفينقصأهليته".

3تنصالمادة()9/991منذاتالقانونعلىأنه":إذاوقعالمتعاقدفيغلطجوهريجازلهأنيطلبإبطالالعقد،إنكانالمتعاقداآلخر
قدوقعمثلهفيهذاالغلط،أوكانعلىعلمبه،أوكانمنالسهلعليهأنيتبينه".وتنصالمادة()9/918منهعلىأنه":يجوزإبطالالعقد
للت غرير،إذاكانتالحيلالتيلجأإليهاأحدالمتعاقدين،أونائبعنهمنالجسامةبحيثلوالهالماأبرمالطرفالثانيالعقد".وتنصالمادة
()9/911منهعلىأنه ":يجوزإبطالالعقدلإلكراهإذاتعاقدشخصتحتسلطانرهبةبعثهاالمتعاقداآلخرفينفسهدونحقوكانتقائمة
علىأساس".

4عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.119
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بتيسيرنقلالملكيةالمفرزةللجزءالذيوقعفينصيبه،وتسجيلهلدىدائرةتسجيلاألراضي،بحيث
يقومحكمالمحكمةفيهذهالحالةمقامعقدالقسمةالمسجل(.)1
فلماكانماتقدم،فإندراسةهذاالمبحثتقتضيتقسيمهإلىمطلبينعلىالنحواآلتي:
المطلب األول:دعوىنقضالقسمةالرضائيةللغبن.
المطلب الثاني:دعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائية.

المطلب األول
دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن
سنقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو اآلتي:
الفرع األول:أحكامنقضالقسمةالرضائيةللغبن.
الفرع الثاني:إجراءاتدعوىنقضالقسمةالرضائيةللغبن.


الفرع األول
أحكام نقض القسمة الرضائية للغبن
أوالا :اقتصار نقض القسمة للغبن على القسمة الرضائية وحدها:
تنص المادة()9917منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي":يلزمأنتكونالقسمةعادلة،
أيأنتعدلالحصصبحسباالستحقاق،وأنالتكونبإحداهانقصانفاحش،فلذلكتسمعدعوى
الغبنالفاحشفيالقسمة ،"...وتنص المادة()9911منهاعلىأنه":إذاتبينالغبنالفاحشفي
القسمة تفسخوتقسمثانيةقسمةعادلة" ،وتنص المادة()111منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8
1محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص118ومابعدها.
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لسنة1191م،علىمايأتي":يجوزنقضالقسمةالحاصلةبالتراضي،إذاأثبتأحدالمتقاسمينأنه
قدلحقهغبنيزيدعلىالخمس."...
يتضحمماسبقأنهوفقاً للقانونالمدنيالفلسطينييقتصرنقضالقسمةللغبنعلىالقسمة
الرضائيةوحدهادونالقسمةالقضائية،أمامجلةاألحكامالعدلية،فلمتقصرنقضالقسمةللغبنعلى
القسمةالرضائيةوحدها،بلجاءلفظالقسمةفيالمادتين()991709911عاماً،بحيثيشتملعلى
القسمةالرضائية والقضائية ،وبهذا يتفقحكمها معماأخذ به القانون المدني الفرنسي ،الذي يجيز
نقضالقسمةللغبن،ولوكانتقضائية(.)1
ونرى أنماأخذبهالقانونالمدنيالفلسطينيهواألولىبالترجيح؛ألنالقسمةالقضائيةتتخذ
فيهاكلاالحتياطاتلمنعالغبن.


وطالماأننطاقجوازنقضالقسمةللغبنمحصورفيالقسمةالرضائية ،فإنهيجوزنقض

القسمةالرضائيةبجميعأنواعها،سواءكانتكليةأمجزئية،قسمةعينيةأوبطريقالتصفية،ولكن
الغبن الذي يعتد به في القسمة الرضائية بطريق التصفية ،ليس هو الغبن الذي يقع في بيع المال
الشائعإذاكانالمشتريأجنبياً،وانماهوالغبنفيقسمةالثمنبينالشركاء،ولكنإذاكانالمشتري
فيقسمةالتصفيةهوأحدالشركاء،فإنهيعتدبالغبنالذييقعفيالبيع،ألنالبيعفيهذهالحالة
يعتبرقسمة(،)2فإذابيعالمالالشائعألحدالشركاءبأقلمنأربعةأخماسالقيمة،وقسمالثمنبين
الشركاء،فكاننصيبكلمنهم–فيماعداالشريكالمشتري–أقلمنأربعةأخماسالقيمةالحقيقة،
كانلكلمنهؤالءالشركاء،طلبنقضالقسمةللغبن(.)3
ٍ

1خليلأحمدقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص187ومابعدها.عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص
.119محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص987ومابعدها.

2محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص81ومابعدها.
3عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.119
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ثاني ا :الغبن

()1

في ذاته عيب يجيز نقض القسمة:

يعتبر الغبن في ذاته عيباً في عقد القسمة الرضائية يجيز نقضها ،أي أن نقض القسمة
الرضائية يتم لمجرد الغبن ،خالفاً للقواعد العامة ،فال يشترط لنقض القسمة بالغبن أن يكون الغبن
الحاصلفيالقسمةنتيجةالستغاللطيشبينأوهوىجامحفيالشريكالمغبونكماتتطلبالمادة
()918منالقانونالمدنيالفلسطيني رقم()8لسنة1191م فيالغبنالذييقعفيالعقوداألخرى،
وذلكبهدفتحقيقالمساواةبينالشركاء ،ومنهذاالمنطلقفإنأحكامالغبنفيالقسمةتختلفعن
أحكامالغبنفيبيععقارمملوكلشخصالتتوافرفيهاألهليةإذاكانالغبنيزيدعلىالخمس،فعلى
خالف ما هو مقرر في هذا البيع ،ال يشترط أن يكون محل القسمة عقا اًر ،وال أن يكون المتقاسم
المغبونكاملاألهلية(.)2
كمالم تشترطمجلةاألحكامالعدليةلطلبفسخالقسمةأنيكونالغبنالفاحشناتجاً عن
طيشأوهوىجامح،وانمااكتفتأنيكونالشريكقدوقعبغبنيصلإلىخمسقيمةالعقارأوأكثر
منذلك،ولكناشترطتلفسخالبيعوجودالتغريروالغبنمعاً(.)3

ثالث ا :ال يجوز نقض القسمة الرضائية للغبن في العقود االحتمالية:
ال يجوز نقض عقد القسمة االحتمالي بسبب الغبن ،فمثالً لو قسمت قطعة أرض شائعة بين
شريكين،علىأنتكونملكيةاألرضألحدهمامقابلأنيقدمهذاالشريكللشريكاآلخرإيراداً مرتباً
 1الغبنهوعدمالتعادلبينماأخذالمتعاقدوماأعطى،أمااالستغاللفهوانتهازضعففيالمتعاقداآلخر.عبدالودوديحيى،الموجزفي
النظريةالعامةلاللتزامات،القسماألول،مصادرااللتزام،دارالنهضةالعربية9118،م،ص911ومابعدها.

2رمضانأبوالسعود،المرجعالسابق،ص.88مصطفىمحمدالجمال،نظامالملكية،المرجعالسابق،ص.979

 3خليلأحمدقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص.181وقدجاءفيقرارمحكمةاالستئنافالعليامايأتي:
"ومنحيثأنه فيخصوصهذاالنعيفإنالمادة 391م نالمجلةتنص علىأنهإذاوجدغبنفاحشفي البيعولميوجدتغرير،فليس
للمغبونأنيفسخالبيع...كماتنصالمادة 397علىأنهإذاغرأحدالمتبايعيناآلخروتحققأنفيالبيعغبناً فاحشاً فللمغبونأنيفسخ
البيعحينئذ،ومؤدىهذينالنصينأنهيشترطلفسخالبيعوجودالتغريروالغبنمعاً...ولماكانالثابتمناألوراقأنالتوكيلبالبيعلميصحبه

ير،بلبناء علىإرادةحرة؛ألنشقيقاتالمستأنفعليهاشهدنبصحةالبيعوتوقيعهنعليهوأنذلكتمبرضاءوموافقةالمستأنف
أيتغر
ً

ضدهانفسها."...استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)13/1جلسة(، )9113/7/11وليدالحايك،الجزءالحاديعشر،المرجعالسابق،ص
.17
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مدى الحياة ،أو مقابل أن يرتب له على األرض كلها حق انتفاع مدى حياته( ،)1فقد يموت من
سيحصل على المرتب مدى الحياة بعد المرتب األول ،وقد يستمر مدة طويلة تفوق قيمة األرض،
وعليهفالغبنأمرواردفيالعقوداالحتماليةومنثماليجوزنقضهاللغبن(.)2

رابع ا :مقدار الغبن الذي يجيز طلب نقض القسمة ،وكيفية حسابه:
تنص المادة""919من مجلةاألحكامالعدليةعلىأن":الغبنالفاحش:غبنعلىقدرنصف
العشرفيالعروضوالعشرفيالحيوانات،والخمسفيالعقارأوزيادة" ،وتنص المادة()111من
القانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه":يجوزنقضالقسمةالحاصلةبالتراضي
إذاأثبتأحدالمتقاسمينأنهقدلحقهمنهاغبنيزيدعلىالخمس،علىأنتكونالعبرةفيالتقدير
بقيمةالشيءوقتالقسمة،مالميكملللمدعينقداًأوعيناًمانقصمنحصته".
يتضحمنهذينالنصينمايأتي:
أ -وفق ا للقانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2112م:
وفقاً لهذا القانون إن مقدار الغبن الذي يلحق بالشريك في القسمة ،ويجيز له طلب نقض
القسمةهوالذييزيدعلىخمسالمالالشائعمحلالقسمة،فإذاكانالغبنيقلعنذلك،لميكن
للشريك طلب نقض القسمة وتقدر قيمة المال الشائع بواسطةخبير عند االقتضاء وال يعتد بالتقدير
الواردفيعقدالقسمة(.)3
فإذافرضناأنقيمةاألرضالشائعة قدرت بمبلغ ()911111مائةألفدينارأردني،وكان
هناكعشرةشركاء بحصص متساوية،كانالواجبأن تكون قيمة النصيبالمفرز لكلشريك هي
( )91111عشرةآالفدينارأردني،وحتىيعتبرالشريكمغبوناً فيهذهالقسمة يجب أنتنزلقيمة
1عبدالناصرتوفيقالعطار،المرجعالسابق،ص937ومابعدها.محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.19،11
2خليلأحمدقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص119ومابعدها.

3المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9197عبدالمنعمفرجالصدة،المرجع
السابق،ص189ومابعدها.

86

األرضالمفرزةالتيوقعتفينصيبهعنأربعةأخماسحتىيكونمغبوناًفيأكثرمنالخمس،أي
يجبأنتكونقيمةاألرضالتيوقعتفينصيبهأقلمن()8111ثمانيةآالفدينارأردني،أما
إذاكانتهذهالقيمة()8111ثمانيةآالفدينارأردنيأوأكثر،فاليجوزنقضالقسمةللغبن.
ب -وفقا لمجلة األحكام العدلية:
جمعت مجلة األحكام العدلية بين حدين ،الحد األول هو الخمس ،والحد الثاني ما يزيد على
الخمس،فيعتبرالشريكمغبوناً ويجوزلهطلبفسخالقسمةإذاكانتقيمةالغبنتقدربخمسالمال
الشائعأوأكثرمنالخمس(.)1
ففيالمثالالسابق،إذاكانتقيمةاألرضالتيوقعتفينصيبأحدالشركاء()8111ثمانيةدينار
أردنيأوأقل،يجوزلهطلبفسخالقسمة.
والعبرةفيتقديرقيمةالمالالشائعوفيتقديرقيمةنصيبكلشريك،وقتالقسمةوليسوقت
بدءالشيوع،أووقترفعدعوىالغبن(،)2فاليعتدبالزيادةأوالنقصانالذييطرأعلىالمالالشائع
أوعلىنصيبكلشريكبعدوقوعالقسمة( ،)3فقدترتفعقيمةاألرضمثالً بسببقيامالبلديةبفتح
شارععلىأحدجهاتاألرضأوبتوسيعه،وقدتقلقيمةاألرضبسببانخفاضاألسعار.

ونرى  أنماأخذتبهمجلةاألحكامالعدليةهواألولىبالترجيح؛ألنالغبنبالخمسيستحقنقض
ٍ
بشكل كبير ،فخمس قيمة العقار إذا كان سعره
القسمة وخاصة في العقارات التي ارتفعت أسعارها
مرتفعاً ليسبالمبلغالبسيطالذييمكنالتجاوزعنه،ومنهنافإننا نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل
نصالمادة()111منالقانونالمدنيالجديد،لتجيزنقضالقسمةالرضائيةفيحالةالغبنبالخمس

  1خليلأحمدقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص.188يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص 18وما
بعدها.

 2وفيذلكتنصالمادة()111منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة 1191معلىأنه...":تكونالعبرةفيالتقديربقيمةالشيء
وقتالقسمة."...

3محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص.119محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص،918ومابعدها.
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اتأسوةًبمجلةاألحكامالعدلية،ونقترحتعديلالنصعلىالنحواآلتي":يجوزنقض

وخاصةفيالعقار
القسمةالحاصلة  بالتراضي،إذاأثبتأحدالمتقاسمينأنهقدلحقهغبنيقدربالخمسأوزيادة،على
أنتكونالعبرة."...

خامس ا :الغبن في حالة تجزئة القسمة إلى عدة عقود:
قدالتتمالقسمةبعقد واحد،وانمابأكثرمنعقد،يردكلمنهاعلىجزءمنالمالالشائع،
ٍ
فيتمفيهذهالحالةحسابالغبنعلىأساسمجموعقيمةجميعالعقود،وليسعلىأساسقيمةكل
كلية واحدة؛ وألنهلوأجيزحسابالغبنعلى
احلمتعاقبةفيقسمة  ٍ
ٍ
عقدعلىحدة؛ ألنهاتعتبرمر
ويأخذأكثرمننصيبهفيعقدآخر(.)1
ٍ
أساسقيمةكلعقدعلىحدةفربمايغبنالشريكفيعقد،

سادس ا :ال يجوز نقض القسمة بسبب الخطأ في الحساب:


إذاكانتحصصالشركاءغيرمتعادلة،وكانذلكناتجاً عنخطأفيالحساب،فاليجوز

نقضالقسمةلذلك،بليجبتصحيحالخطأأياً كانمقداره(،)2وفيذلكتنصالمادة()911من
القانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه":اليؤثرفيصحةالعقدمجردالغلطفي
الحسابأوالكتابة،وانمايجبتصحيحه".

سابع ا :يعتبر الغبن سبب ا من أسباب فسخ القسمة وفق ا لمجلة األحكام العدلية:
أيإعادةالحالإلىماكانتعليهقبلالقسمة،ويعتبرعيباًيجيزنقضالقسمةالرضائيةوفقاً
للقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م ،ويؤكدعلىذلك نصالمادة()9911منمجلة
األحكام العدلية" :إذا تبين الغبن الفاحش في القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة"  ،ونص المادة

1محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.919

2محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.981
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( )111من القانون المدني الفلسطيني" :يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد
المتقاسمينأنهقدلحقهغبنيزيدعلىالخمس."...
ويختلفجزاءاإلبطالعنجزاءالفسخ،حيثإنالبطالنالنسبيهوعبارةعنجزاءيصيب
العقد عندما ال يتوافر فيه أحد شروط صحة العقد وهي سالمة الرضا وأهلية المتعاقدين ،وعليه إذا
شابعيبمنعيوباإلرادةإرادةأحدالمتعاقدينفإنالعقديكونباطالًبطالناًنسبياً(قابالًلإلبطال)،
واذاتقررإبطالالعقديعودالمتعاقدانإلىالحالةالتيكاناعليهاقبلالتعاقد،وتزولكافةاآلثارالتي
ترتبتعلىالعقدكأنلميكنبأثررجعي،أماالفسخفهوجزاءمترتبعلىإخاللأحدالمتعاقدين
بتنفيذااللتزامالنا شئعنإبرامالعقدفإذاامتنعأحدالمتعاقدينعنتنفيذأيمنالتزاماتهفإنللمتعاقد
اآلخرأنيطلبمنالقضاءفسخالعقد،فإذاحكمالقضاءبذلكيزولالعقدبأثررجعي،ويعتبركأن
لميكنويعودالمتعاقدانإلىالحالةالتيكاناعليهاقبلالتعاقد،واليحقللمحكمةأنتقضيببطالن
العقدالقابللإلبطالمنتلقاءنفسها،بليجبأنيتمسكباإلبطالمنتقررالبطالنلمصلحته،واذا
وجد سبب لإلبطال وتمسك به صاحب المصلحة فعلى المحكمة أن تحكم ببطالن العقد لكونها ال
تتمتعبسلطةتقديريةبهذاالخصوص،فيحينأنالقاضييتمتعبسلطةتقديريةفيالحكمبالفسخ
منعدمه)1(.
ونرىأنجزاءاإلبطالأفضلمنجزاءالفسخ؛لعدمتمتعالقاضيبسلطةتقديريةفيالحكمبه
ٍ
اةبشكل مطلق،وذلكعلىخالفجزاء
منعدمه،علىاعتبارأنالهدفمنالقسمةتحقيقالمساو
الفسخالذييعطيللقاضيسلطةتقديريةفيالحكمبهمنعدمه،األمرالذياليتناسبمعالهدف
والغايةالمرجوةمنالقسمةوتحقيقالعدالةبينالمتقاسمين.

 1إيادمحمدإبراهيمجادالحق،النظريةالعامةلاللتزام ،مصادرااللتزام،الطبعةالثانية،مكتبةومطبعةدارالمنارة،فلسطين 1199،م،ص
131ومابعدها،ص397ومابعدها.
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ثامن ا :إجازة القسمة الرضائية من الشريك المغبون تمنع من رفع دعوى نقض القسمة
للغبن:
بناء علىطلبالشريكالمغبون،ويترتب
ٍ
الغبنوحدهكاف لجعلعقدالقسمةقابالً لإلبطالً ،
علىذلكأنللشريكالمغبونأنيجيز عقدالقسمةالذيوقعفيهالغبن،فيصبحالعقدبعداإلجازة
غيرقابلللنقض،واإلجازةكماتكونصريحةيمكنأنتكونضمنية،وذلكإذانفذالشريكالمغبون
عقدالقسمةتنفيذاًاختيارياًبعدعلمهبالغبنالذيلحقبه،كأندفعالمعدلالذيالتزمبدفعه،أوتسلم
المالالمفرزالذيوقعفينصيبهراضياً،أوتصرففيهذاالمالالمفرزبالبيعأوالهبةأوالرهنأو
غيرذلكمنالتصرفاتالدالةعلىالرضاءبماقسملهوالنزولعندعوىالنقضللغبن،واليجوزله
رفعدعوىنقضالقسمةللغبنحتىولولمتنقضالسنةالتييجبأنترفعخاللهادعوىالغبن(.)1

تاسع ا :ال يجوز للشريك أن يتنازل مقدم ا عن الحق في طلب نقض القسمة للغبن:
اليجوزللشريكأنينزلمقدماًعنحقهفيطلبنقضالقسمةللغبن؛ألنهاليجوزالنزول
الً وهذا ال يتحقق إال بتمام القسمة
عن الحق قبل وجوده ،وهذا الحق ال يوجد إال بتحقق الغبن فع 
وتوزيعالحصص(.)2

1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص119ومابعدها.

2محمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص.318،313
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الفرع الثاني
إجراءات دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن
تقتضي دراسة إجراءات دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن توضيح أهم األحكام المتعلقة
بالخصومفيالدعوى،والمحكمةالمختصةبها،وميعادرفعها،وكيفيةإثباتها،وذلكعلىالنحواآلتي:

أوالا :الخصوم في دعوى نقض القسمة للغبن:
المدعي في دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن هو الشريك المغبون ،أي الذي لحقه غبن
يزيدعلىالخمسوفقاًللقانونالمدنيالفلسطيني،أوالخمسأوأكثروفقاًلمجلةاألحكامالعدليةنتيجة
إجراءالقسمةالرضائية،وقديتعددالشركاءالمغبونون،وفيهذهالحالةيجوزلهمرفعدعوىالغبن،
سواء منفردين أي كل واحد منهم بصحيفة دعوى مستقلة ،أو مجتمعين أي تضمهم صحيفة دعوى
واحدة،أماالشريكالذيلميلحقهغبننتيجةالقسمةالرضائية،فاليجوزلهرفعالدعوىلعدمتوافر
سببها(.)1
وينتقلالحقفيرفعدعوىنقضالقسمةالرضائيةمنالشريكالمغبونإلىورثته،حيثيجوز
فعالدعوىابتداء،إذالميكنمورثهقدرفعهاقبلوفاته،كما
ً
للوارثبعدوفاةالشريكالمغبونأنير
يجوزلهأنيستأنفالسيرفيالدعوىالمرفوعةإذاكانمورثهقدرفعهاقبلوفاته،كمايجوزلدائن
الشريك المغبون أن يرفع دعوى الغبن باسم مدينه ،وذلك وفقاً للقواعد المقررة في الدعوى غير
المباشرة(.)2

1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.111
2محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.911
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والمدعى عليهم هم سائر الشركاء المشتاعين؛ ألن هذه الدعوى تهدف إلى إبطال القسمة
للجميع،ويجبعلىالمدعياختصامهمجميعاً(.)1

ثانيا :ميعاد رفع دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن:
تنص المادة ( )171من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )8لسنة 1191م على ما يأتي:
"تسقط دعوى نقض القسمة إذا لم ترفع خالل سنة من تاريخ القسمة" ،ولم تتضمن مجلة األحكام
العدليةنصاًمقابالًله.
ويتضحمنهذاالنصأنالمدةالتيترفعخاللهادعوىنقضالقسمةالرضائيةللغبن هيسنةمن
تاريخالقسمة،وتحسبالسنةبالتقويمالميالدي(،)2فإذاانقضتالسنةدونأنترفعالدعوى ،وتمرفعها
بعد ذلك ،كانت الدعوى غير مقبولة ،والهدف من تحديد هذا الميعاد هو سرعة تحقيق االستقرار
النهائيلالتفاقالمنهيللشيوع،وحتىاليبقىمصيرالقسمةمعلقاًأمداًطويالً(.)3
لذلك نرى أن واضعو القانون المدني الفلسطيني رقم ( )8لسنة 1191م ،قد أحسنوا صنعاً
حينماحددوامدةمعينةلرفعدعوىنقضالقسمةالرضائية،حتىالتظلاألمورمعلقةأمداً طويالً
دونوضعحدالستقرارها.
والسنةهناهيميعادسقوط وليسمدةتقادم،وذلكبخالفالمدةالتييجبأنترفعخاللها
دعوىتكملةالثمنبسببالغبنفيبيععقارمنالتتوافرفيهاألهلية،فالمدةفيهاهيمدةتقادم(.)4

1محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.18

  2تنصالمادةالثانيةمنالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه":تحسبالمواعيدبالتقويمالميالديمالمينصالقانون
علىخالفذلك".

3محمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص.311

 4تنصالمادة()9/887منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي":إذابيععقارمملوكلشخصال تتوافرفيه
األهليةوكانفيالبيعغبنفاحش،فللبائعأنيطلبتكملةالثمنإلىثمنالمثل".وتنصالمادة()9/888منهعلىمايأتي":تسقطبالتقادم
دعوىتكملةالثمنبسببالغبن،إذاانقضتثالثسنواتمنوقتتوافراألهليةمناليومالذييموتفيهصاحبالعقارالمبيع".
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والفرق بين ميعاد السقوط ومدة التقادم ،أن ميعاد السقوط ال ينقطع وال يقف ،بخالف مدة
التقادمفيردعليهااالنقطاعوالوقف(.)1

ثالثا :إثبات دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن:
يجوزإثباتدعوىنقضالقسمةالرضائيةللغبنبكافةطرقاإلثباتالقانونيةبمافيهاالشهادة
والقرائن،باعتبارمحلاإلثباتواقعةماديةوليستصرفاً قانونياً ،ويقععبءإثباتوقوعالغبنالذي
يزيدعلىالخمسعلىعاتقالمدعيوهوالشريكالمغبونالذييدعيالغبن،وغالباًماتقومالمحكمة
بتعيين خبير لتقدير قيمة المال الشائعكلهوقت إجراءالقسمة الرضائية،وتقديرقيمةالجزء المفرز
الذيآلإلىالشريكالمغبون،ثممقارنةالقيمتينلمعرفةماإذاكانالمدعيقدلحقهغبنيزيدعلى
الخمس وفقاً للقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م المطبقفيقطاعغزة،أوالخمسأو
أكثروفقاًلمجلةاألحكامالعدليةبالنظرإلىحصتهفيالمالالشائعقبلإجراءالقسمةالرضائية(.)2

رابعا :الحكم في دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن:
إذا ثبت للقاضي وجود غبن يزيد على خمس قيمة العقار وفقاً للقانون المدني الفلسطيني
الجديد،فإنهيتعينعليهأنيقضيبنقضالقسمةأيبإبطالها،ووفقاًلمجلةاألحكامالعدليةفإنوجود
وفيدعاوى اإلبطالعلىخالف

غبنبنسبةخمسقيمةالعقارأوأكثريترتبعليهفسخالقسمة،
دعاوى الفسخاليملكالقاضيسلطةتقديريةويتحتمعليهأنيقضيبإبطالالعقدمتىتحققسبب

اإلبطال(.)3

1رمضانأبوالسعود،المرجعالسابق،ص.88عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.111

2محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص19ومابعدها.يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص.17
3عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.117رمضانأبوالسعود،المرجعالسابق،ص.88
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وتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن يخضع لقواعد
االختصاصالقيمي،وذلكبخالفدعوىإزالةالشيوعوالتيهياختصاصنوعيلمحكمةالصلح(.)1

والسؤال الذي يمكن إثارته :هل يجوز تفادي نقض القسمة بإكمال نصيب الشريك المغبون؟
أجابتعلىهذاالسؤالالمادة()111منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م
والتيتنصعلىأنه":يجوزنقضالقسمةالحاصلةبالتراضي...مالميكملللمدعينقداًأوعيناًما
نقصمنحصته"،والمقابللهذاالنصفيمجلةاألحكامالعدلية(.)2
ويتضحمنالنصالسابق أنالمشرعأجازللمدعىعليهفيدعوىنقضالقسمةالرضائية
للغبنأنيتفادىنقضالقسمةعنطريقإكمالحصةالشريكالمغبونإماعيناًبمايكملحصته،أو
نقداًبدفعمبلغمنالنقوديساويمانقصمنحصته،ويجبأنيكونإكمالحصةالمغبونإلىالحد
الذييحققالمساواةالتامة،وليسإلىالحدالذييرفعالغبنالفاحش،وفيذلكتختلفدعوىالغبن
فيالقسمةعندعوىالغبنعنطريقاالستغاللأودعوىالغبنفيبيععقارناقصاألهلية،ففي
كلتاالدعويينتكونالتكملةإلىالحدالذييرفعالغبنالفاحش،فيكفيأنيرتفعالغبنبحيثيصبح
غيرزائدعلىالخمس،وليسمنالضروريأنيرتفعالغبنبتاتاً،أمافيدعوىالغبنفيالقسمة
يجبرفعالغبنرفعاًباتاًعنالشريكالمغبونواكمالحصتهدونأينقص(.)3

 1تنصالمادة()31منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()8لسنة 1191علىمايأتي":تختصمحكمةالصلح
بالنظرفيمايأتي-9:الدعاوىاآلتيةمهمابلغتقيمتها.أ-تقسيماألموالالمشتركةالمنقولةوغيرالمنقولة".
 2منهناوغيرهاتيرزالحاجةإلىإصدارقانونمدنيجديدفيالضفةالغربية،وتوحيدالقوانينالمطبقةفيالضفةالغربيةوقطاعغزة.

 3عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص 189ومابعدها.مصطفىالجمال،المرجعالسابق،ص.111المذكرةاإليضاحيةلمشروع
القانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9198
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والحكمةمنذلك،أنالبيعوأمثالهمنالعقودتعتبرمنعقودالمضاربةويحتملفيهاالغبن،
حد معين ،أما عقد القسمة فهو قائم على المساواة بين المتقاسمين فإذا اختلت
ويتسامح فيه إلى ٍ
المساواةاختلالعقد(.)1
ويجوز للمدعى عليه عرض إكمال حصة المدعي في أية مرحلة تكون فيها الدعوى ،كما
يجوزإكمالالنقصبعدصدورالحكمالنهائيفيالدعوى،وانمايضاففيهذهالحالةإلىماسيقوم
بدفعهالشركاءاآلخرونللشريكالمغبونمصاريفالدعوىالقضائية(.)2

المطلب الثاني
دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية
تمهيد وتقسيم:
أول ما ظهرت دعوى صحة التعاقد في الحياة العملية ظهرت بالنسبة لعقد البيع االبتدائي
كوسيلةفعالةإلجبارالبائعأوالتغلبعلىامتناعهأوتأخرهفيتنفيذالتزامهبنقلالملكية،وعندما
ثبتتفائدتهافيالعمل،امتدنطاقهاليشملكثي اًرمنالعقودالمسماةاألخرى،مثلدعوىصحةونفاذ
عقداإليجارودعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائية(.)3
ويقتضيالبحثفيهذهالدعوىتقسيمهذاالمطلبإلىثالثةفروععلىالنحواآلتي:
دعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةوأساسهاالقانونيوخصائصها.

الفرع األول:المقصودب
الفرع الثاني:شروطدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائية.
الفرع الثالث :إجراءاتدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائية.
1عبدالناصرتوفيقالعطار،المرجعالسابق،ص.931محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص.979

 2أحمدشوقيعبدالرحمن،المرجعالسابق،ص.918المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،ص
.9198

3محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.111
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الفرع األول
المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية وأساسها القانوني
وخصائصها
أوالا :المقصود بدعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:


دعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةهيالدعوىالتييرفعهاالشريكالمتقاسمبعقدقسمة

ابتدائي ،عندامتناعأوتأخرباقيالشركاءالمتقاسمينعنتنفيذالتزامهمبتيسيرنقلالملكيةالمفرزة
للجزءالذيوقعفينصيبهدونغيرهمنأجزاءالعقارمحلالقسمة،حتىيحتجبهذهالملكيةالمفرزة
علىالغير(.)1
والغير هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع ،على أساس أنه ما زال مملوكاً على
الشيوع،وقامبتسجيله،قبلتسجيلسندالقسمة،أمامنتلقىمنأحدالشركاءحقاً مفر اًز منالمال
الشائع،فإنهاليعتبرغي اًر ،ولوسبقتسجيلحقهقبلأنتسجلالقسمةإذأنحقهالذيانصبعليه
التصرفيتوقفمصيرهعلىالنتيجةالتيتنتهيإليهاالقسمة،فإذاآلتللشريكالحصةالتيتصرف
فيهاخلصتملكيتهاللمتصرفإليه ،واذاآلتللشريكحصةأخرى،انتقلتملكيةالمتصرفإليهإلى
ماآلللشريكبقوةالقانون،وتعتبرهذهالحالةمنحاالتالحلولالعيني(،)2وهذاماأكدتعليهالفقرة
الثانيةمنالمادة()199منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م التيجاءفيها":إذا
كانالتصرفمنصباً علىجزٍء مفرزمنالمالالشائع،ولميقعهذاالجزءعندالقسمةفينصيب
المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق

1محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.111

2المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9138
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القسمة،فإذاكانالمتصرفإليهيجهلأنالمتصرفاليملكالجزءالمتصرففيهمفر اًزحينالعقد،
كانلهالحقفيطلبإبطالالتصرف".

ثانيا :األساس القانوني لدعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:
وفقاً لقانون تسوية حقوق ملكية األراضي وتسجيلها رقم ( )1لسنة 9118م ،وقانون انتقال
األراضيرقم()31لسنة9111م،يشترطالتسجيلالنتقالملكيةالعقارحيثتنص المادة()9/99
منقانونانتقالاألراضيرقم()31لسنة 9111علىأنه":تعتبرملغاةوباطلةكلمعاملةتصرف
لمتقترنبالموافقةالمطلوبةبالمادة( ،"...)8وتنص المادة()8منذاتالقانونعلىأنه -9":ال
تعتبرمعاملةالتصرففياألموالغيرالمنقولةصحيحةإالإذا روعيتبشأنهاأحكامهذاالقانون"،
وتنص المادة()31منقانونتسويةحقوقملكيةاألراضيوتسجيلهارقم()1لسنة 9118علىأنه
":إذا أجريت معاملة تصرف في أرض بعد نشر جدول الحقوق فال تعتبر صحيحة إال بعد
تسجيلها."...
ومنهنابرزالتزامالبائعبالقيامبكلماهوضروريلنقلملكيةالعقارالمبيعإلىالمشتري
باعتبارهالتزاماً بعمل،وبرزالتزامالشركاءالمتقاسمونبالقيامبكلماهوضروريلتيسيرنقلالملكية
المفرزةللشريكالمتقاسموتسجيلهالدىدائرةتسجيلاألراضي،وبماأنااللتزامبنقلالملكيةهوالتزام
بعمل ،ففي حالةامتناع باقيالشركاءأو تقاعسهمعن تنفيذالتزامهم يستطيعالشريك المتقاسمرفع
دعوىصحةونفاذعقدالقسمة،وفيهايقومحكمالقاضيمقامالتنفيذ(.)1
كماتنص فيذلكالمادة()133منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلى
أنه":فيااللتزامبعمليقومحكمالمحكمةمقامالتنفيذإذاسمحتبهذاطبيعةااللتزام".

1سالمحمادالدحدوح،الطبيعةالقانونيةللتسجيلوأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،مرجعسابق،ص181ومابعدها.
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ثالث ا :خصائص دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:1
تتميزدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةبالخصائصاآلتية:
 .9أنها دعوى عقارية؛ ألنها تستند إلى ح ٍ
ق عقاري ،فالشريك المتقاسم يستند فيها إلى حقه العقاري
الناتج عن قسمة المال الشائع ،وذلك عن طريق الحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد القسمة
الرضائية،يقومبعدتسجيلهمقامعقدالقسمةالرضائيةالمسجل.
 .1أنهادعوىموضوعية؛ ألنهاتتسعلبحثكلالمنازعاتالتيتتعلقبعقدالقسمةالرضائية،فتتسع
لبحثكلمايثارمنأسبابتتعلقبعقدالقسمةالرضائيةمنحيثالوجودواالنعدامومنحيث
الصحةوالبطالن،كماتتسعلبحثذاتيةالمالالشائعمحلالقسمة؛باعتبارهركناً منأركانعقد
القسمة،ووجوبتعيينهتعييناًكافياًمانعاًمنالجهالة،وأاليكونمخالفاًللنظامالعامواآلدابالعامة
واالكانالعقدباطالً.
 .3أنهاغيرقابلةللتجزئة،فإذاكانعقدالقسمةالرضائيةالمطلوبالحكمبحصتهونفاذهصحيحاًفي
شٍ
ق منه ،وباطالً في الشق اآلخر ،فال تملك المحكمة القضاء بصحة ونفاذ القسمة في الشق
األول،وابطالهفيالشقالثاني.
 .8تتسعدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةلطلبوضعالحصةالمفرزةأواألموالالشائعةكلها
محلعقدالقسمةتحتالحراسةالقضائية،فمنحقالشريكالمتقاسمإذاخشيعلىحصتهالمفرزة
ٍ
المختصةبصفة مستعجلة
باقيالشركاء المتقاسمين ،أن يطلب من المحكمة

من بقائهاتحت يد
وضعهاتحتالحراسةالقضائيةلحينالفصلفيأصلالنزاع،وفيذلكقضتمحكمةاالستئناف

1انظرفيهذهالخصائصمحمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص71ومابعدها.محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص191ومابعدها.
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العليافيقرٍار لهاجاءفيه":يجوزللمحكمةتعيينحارسعلىاألرضريثمايفصلفيالن ازعإذا
الً"(.)1
ارتأتذلكمالئماًوعاد 

الفرع الثاني
شروط دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية

تنقسمشروطدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةإلىشروطشكليةوشروطموضوعية:

أوالا :الشروط الشكلية لدعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:
يشترطلقبولدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةالشروطاآلتية:
 .1أن يكون للمدعي مصلحة قائمة يقرها القانون:
فالمصلحة هي مناط قبول الدعاوى والطلبات والدفوع والطعون ،ويقصد بالمصلحة المنفعة
القانونيةوالشخصيةوالحالةوالمباشرةالتييبتغيهاالشخصمنطلبهالحمايةبواسطةالقضاء،وحتى
تكونالمصلحةجديرةباالعتباريجبأنتتوافرفيهاشروطمعينة،وهي:أنتكونالمصلحةقانونية،
وأنتكونشخصيةومباشرة،وأنتكونقائمةوحالة(.)2
وتنصعلىذلك المادة( )3منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()1لسنة
1119م،والتيجاءفيها -9":التقبلدعوىأوطلبأودفعأوطعناليكونلصاحبهمصلحة
قائمةفيهيقرهاالقانون-1.تكفيالمصلحةالمحتملةإذاكانالغرضمنالطلباالحتياطلدفعضرر

1استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)11/98جلسة(9111/91/8م)،وليدالحايك،الجزءالحاديعشر،المرجعالسابق،ص.99

  2عبد اهلل خليل الفرا ،الوجيز في أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،الجزء األول ،القضاء وواليته ،الطبعة األولى1191-1199 ،م،
ص398ومابعدها.
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محدقأواالستيثاقلحقيخشىزوالدليلهعندالنزاعفيه-3.إذالمتتوافرالمصلحةوفقاًللفقرتين
السابقتينقضتالمحكمةمنتلقاءنفسهابعدمقبولالدعوى".
فإذاتبينللمحكمةعدموجودمصلحةيقرهاالقانونللشريكالمتقاسمفيرفعها،يتعينعليهاعدمقبول
الدعوى؛حتىالتشغلالمحاكمبدعاوىاليفيدمنهاأحد(.)1
 .2أن يكون سند ملكية العقار الشائع محل القسمة مسجالا:


يجبأنيكونسندملكيةالشركاءالمشتاعينمسجالً؛ألنالملكيةالمسجلةهيالتيتفضي

إلى ملكية مسجلة ،أما إذا كان سند ملكية الشركاء المشتاعين غير مسجل ،فال يفضي إلى ملكية
مسجلة ،فإذا تبين للمحكمة من أوراق الدعوى أن سند ملكية الشركاء المشتاعين غير مسجل تعين
عليهاعدمقبولالدعوى(.)2
علىأنهإذاكانسندملكيةالشركاء المشتاعينغيرمسجل كانللشريكالمتقاسمأنيطلب
الً:صحةالتعاقدعنالعقدالصادرللشركاءالمشتاعين،ويطلبثانياً:صحةالتعاقدعنعقدالقسمة
أو
الصادرله،فإذااقتصرالشريكالمتقاسمعلىالطلبالثانيدونالطلباألول،فالتقبلدعواه(.)3
 .3عدم اتفاق الخصوم (الشريك المتقاسم ،وباقي الشركاء المشتاعين) على التحكيم:
فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الخصوم قد اتفقوا على اللجوء إلى التحكيم في
المنازعاتالتيتنشأبصددعقدالقسمةالرضائية،فإنهيتعينعليهاالقضاءبعدمقبولالدعوىلوجود

 1عثمانالتكروري،شرحقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()1لسنة1119م،الجزءاألول،االختصاصوالدعوىوالخصومة،
9811هـ1111،م،ص.988

2سالمحمادالدحدوح،الطبيعةالقانونيةللتسجيلوأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،مرجعسابق،ص399ومابعدها.
3محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص111ومابعدها.
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شرط التحكيم؛ ألن االتفاق على التحكيم يعتبر ملزماً لطرفيه ،وقابالً للتنفيذ بأمر قاضي التنفيذ في
المحكمة،ويمنعالمحكمةمنسماعالدعوى(.)1
 .4عدم تصالح الخصوم بصدد الدعوى:
فإذاتبينللمحكمةمنأوراقالدعوىأنهتمالصلحبينالشريكالمتقاسموباقيالشركاءالمشتاعين،
تعينعليهاعدمقبولالدعوى(.)2


ثانيا :الشروط الموضوعية لدعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:
تتعلقالشروطالموضوعيةلدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةبأركانالعقدالرضاوالمحلو
السبب،لذافهيتتمثلفيمايأتي:
ٍ
أهلية كاملة ،وأن تكون سليمة وخالية من العيوب:
 .1أن تكون إرادة المتقاسمين صادرة عن
فإذا كان أحد أطراف العقد ناقص األهلية ،سواء كان قاص اًر لم يبلغ سن الرشد ،أو كان
ٍ
ٍ
ٍ
جنون أو عته ،أو تقررت له المساعدة القضائية ،تعين مراعاة
غفلة أو
لسفه أو
محجو اًر عليه
اإلجراءات الواجب اتباعها عند إجراء القسمة الرضائية في حالة وجود ناقص األهلية بين الشركاء
المشتاعينعلىالنحوالذيبيناهفيماسبق،ويجبأنتكونإرادةالمتعاقدينسليمةوخاليةمنعيوب
اإلدارةوهيالغلطوالتغريرواإلكراهواالستغالل،فإذاشابإرادةأحدالمتعاقدينعيبمنهذهالعيوب
كانعقدالقسمةقابالًلإلبطال(.)3

 1عدليأميرخالد،المرجعالسابق،ص.979تنصالمادة()1/9منقانونالتحكيمالفلسطينيرقم()3لسنة1111معلىأنه":اليجوز
العدولعناتفاقالتحكيمإالباتفاقاألطرافأوبقرارمنالمحكمة".وقدقضتمحكمةاالستئنافالفلسطينيةبمايأتي":وحيثأنالمحكمة
وبعداطالعهاعلى األوراقوتدقيقها قدثبتلهاأن طرفيالدعوىقد جلسوالدىالمحكممن 31-8جلسة،وقدتم التوقيععلىمشارطة
التحكيم،وصدرقرارالتحكيمبحضوراألطراف،وأبرماتفاق ًابينالطرفينيتضمنحقوقالجميع،وأنهسلكالسلوكالقانونيفيق ارره.لماكان
ذلك،فإنقرارمحكمةأولدرجةقدجانبالصواب،األمرالذيترىمعهالمحكمةإلغاؤهوالتصديقعلىحكمالمحكمين".استئنافحقوقي

فلسطينيرقم(،)1113/118جلسة(1118/8/18م)،غيرمنشور.

2عثمانالتكروري،المرجعالسابق،ص.988

3خليلقدادة،عقدالبيع،مرجعسابق،ص991ومابعدها.محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص181ومابعدها.
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 .2أن يكون عقد القسمة حقيقيا وليس صوريا:
وتظهرأهميةهذاالشرطضمنالشروطالموضوعيةلدعوىصحةونفاذعقدالقسمةفيمجال
إعمال األسبقية في التسجيل؛ ألن عقد القسمة الصوري ال وجود له قانوناً ،وبالتالي فال مجال
للمفاضلةفياألسبقيةبينالعقدالصحيحوالعقدالصوري(.)1
 .3أن يكون محل عقد القسمة مشروعا:
يجبأنيكونمحلعقدالقسمةمشروعاً،فاليجوزأنيكونمخالفاً للنظامالعامأواآلداب،
الً( ،)2ويكون عقد القسمة غير مشروع في الحاالت التي توجد فيها قيود قانونية
واال كان العقد باط 
تفرضالبقاءفيالشيوع،فاليجوزللشريكطلبالقسمةإذاكانمجب اًرعلىالبقاءفيالشيوعبموجب
اتفاقبينالشركاءلمدة التتجاوز خمس سنوات( ،)3أو كان مجب اًر على البقاء في الشيوع بمقتضى
نصفيالقانونكمافيحالةالشيوعاإلجباري(.)4
 .4أن يكون محل عقد القسمة معينا تعيينا كافيا مانعا من الجهالة:
يجبأنيكونمحلعقدالقسمة معيناً تعييناً كافياً نافياً للجهالةبه،ويكونذلكببيان موقعه
ومساحتهوحدودهومعالمهوأوصافه التيتخصهوتميزهعنالعقاراتاألخرى ،حتىيتمكنكلشريك

الً(.)5
منمعرفةحصتهدونأدنىعناء،واالكانالعقدباط 


1محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص181ومابعدها.

2المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.983

3تنصالمادة()191منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي-9":لكلشريكأنيطالببقسمةالمالالشائعما
لميكنمجب اًرعلىالبقاءفيالشيوعبمقتضىنصأواتفاق-1.اليجوزبمقتضىاالتفاقأنتمنعالقسمةإلىأجليجاوزخمسسنواتفإذا
كاناألجلاليجاوزهذهالمدةنفذاالتفاقفيحقالشريكوفيحقمنيخلفه".

4تنصالمادة()178منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه":اليجوزللشركاءفيمالشائعأنيطلبواقسمتهإذا
تبينمنالغرضالذيأعدلههذاالمال،أنهيجبأنيبقىدائماًعلىالشيوع".

5خليلقدادة،عقدالبيع،مرجعسابق،ص.918

112

 .9أن يكون التنفيذ العيني ممكنا:
أييجبأنيكوننقلملكيةالحصةالمفرزةإلىالشريكالمدعيممكناً،فإذاكاننقلملكية
الحصةالمفرزةغيرممكن،فإنهيتعينعلىالمحكمةعدمقبولالدعوى،وقديصبحالتنفيذالعيني
غيرممكن،إذاأصبحالشركاءالمتقاسمون(المدعىعليهم)غيرمالكين،أليسببمناألسبابكما
فيحالةتنفيذالدائنينعليهجب اًروبيعهفيالمزادالعلني،أوحالةنزعالملكيةللمنفعةالعامة،ففيهذه
الحاالتيصبحالتنفيذالعينيغيرممكن(.)1
 .6أن يكون الشريك المدعي قام بتسديد كامل المعدل:
ففيالحالةالتي يكون فيهاالشريك المدعيأخذأكثرمن حصته،يجب عليه أن يقومبدفع
مبلغمنالنقوديعادلتلكالزيادةللشركاءاآلخرينالذيننالوانصيباًأقل،فإذادفعباقيالشركاءبعدم
تنفيذالتزامهم؛ألنالمدعيلميدفعالمعدلكانوامحقينفيامتناعهم،ويتعينعلىالمحكمةعدمقبول
الدعوى(.)2
 .7أن يكون الدافع إلى القسمة مشروعا:
تنص المادة()937منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه -9":يكون
العقدباطالً إذاكانسببهغيرمشروع -1،يعدسببالعقدغيرمشروعإذاكانالباعثإليهمخالفاً
للنظامالعامأواآلداب"،وتنصالمادة()9/938منذاتالقانونعلىأنه" :يفترضفيكلعقد أن
لهسبباًمشروعاً،ولولميذكرالسبب،واذاثبتأنسببالعقدغيرمشروع،بطلالعقد".
وبالتاليفإنالمقررقانوناً أنالمشروعيةتفترض،إلىأنيقومدليلعلىخالفذلكبإثبات
أنالباعثإلىعقدالقسمةغيرمشروع،ويقععبءإثباتعدممشروعيةالسببعلىعاتقباقي

1سالمحمادالدحدوح،الطبيعةالقانونيةللتسجيل،وأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،مرجعسابق،ص.398
2محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.189
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الشركاءالمشتاعين(المدعىعليهم)،فإذاادعىهؤالءالشركاءالمدعىعليهمأنالدافعإلىالقسمة
غيرمشروعفعليهمإثباتذلك(.)1

الفرع الثالث
إجراءات دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية
تقتضيدراسةإجراءاتدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةبياناألحكامالمتعلقةبالخصومفي
الدعوى،وميعادرفعها،وكيفيةإثباتها،والمحكمةالمختصةبنظرها،وذلكعلىالنحواآلتي:

أوالا :الخصوم في دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:


المدعي في هذه الدعوى هو الشريك المتقاسم بعقد قسمة اتفاقية غير مسجل أو ورثته،

مشتري

والمدعى عليهم هم باقي الشركاء المتقاسمين أو ورثتهم ،كما يجوز أن يرفع هذه الدعوى
الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب البائع له – باسم ذلك البائع – عن طريق الدعوى غير
المباشرة(.)2

ثاني ا :ميعاد رفع دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:


إنميعادرفعدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةهوميعادمفتوحأمامالشريكالمتقاسم

بعقد قسمة اتفاقية أو ورثته من بعده في أي وقت يشاءون ،وذلك من تاريخ امتناع باقي الشركاء
المتقاسمينعنالقيامبماهوضروريللتسجيلونقلالملكية،وتبريرذلكأنالتزامالمدعىعليهمفي
هذه الدعوى (الشركاء المتقاسمون) بعدم التعرض التزاماً أبدياً ،ال يرد عليه التقادم مهما طال عليه
الزمن،وبالتالياليسقطحقالشريكالمتقاسمأوورثتهبمطالبةباقيالشركاءالمتقاسمينأوورثتهم
بنقلالملكيةمهماطالالزمن،فإذارفعالمدعيدعوىصحةالقسمةعلىالمدعىعليهمبعدمضي
1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.981
2محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.199
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خمسعشرةسنةمنوقتصدورالقسمة،ودفعهاالمدعىعليهمبالتقادمالمسقط،فإندفعهيرفض
منالمحكمة(.)1

ثالثا :إثبات دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:


بما أن عقد القسمة الرضائية هو عقد كباقي العقود ،والعقد يعتبر من التصرفات القانونية،

فتسري عليه القاعدة العامة في إثبات التصرفات القانونية ،واثبات التصرفات القانونية يختلف عن
إثباتالوقائعالمادية،فالثانيةيجوزإثباتهابكافةوسائلاإلثبات،وهذايعودلطبيعةحدوثها،فيحين
أنالتصرفاتالقانونيةيمكنإعدادهامسبقاً قبلنشوءالنزاع،وعليهفإنإثباتعقدالقسمةيخضع
للقواعدالعامةفيإثباتالتصرفاتالقانونية(.)2

رابع ا :المحكمة المختصة بنظر دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:


يخضعتحديدالمحكمةالمختصةبنظردعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةلالختصاص

القيمي،وذلكعلىخالفتحديدالمحكمةالمختصةبدعوىإزالة الشيوع والتيهياختصاصنوعي
لمحكمةالصلحاستناداً لنصالمادة()31منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطيني
رقم()1لسنة1119م(.)3
وعليه فإن دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة إذا كانت قيمتها تتجاوز ( )91111عشرة آالف
دينارأردنيأومايعادلهابالعملةالمتداولةقانوناًكانتاختصاصاًقيمياًلمحكمةالبداية.
وتنصالفقرةاألولىمنالمادة()39منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةعلىأنه:
"إذاكانتالدعوىبطلبصحةأونفاذعقدأوإبطالهأوفسخه،تقدرقيمتهابقيمةالمتعاقدعليه."...

1سالمحمادالدحدوح،الطبيعةالقانونيةللتسجيلوأثرتخلفهفيالبيعالعقاري،مرجعسابق،ص311ومابعدها.

  2إيادمحمدجادالحق،المدخلإلىعلمالقانون،الكتابالثاني،نظريةالحق،الطبعةاألولى،دارالمقدادللطباعة،غزة،الشاطئ1117،م،
ص .913نافذياسينالمدهون،محاضراتحولقواعداإلثباتفيالموادالمدنيةوالتجارية،الجزءاألول،غزة1118،م،ص1ومابعدها.

3عثمانالتكروري،المرجعالسابق،ص919ومابعدها.
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وبناء علىذلك،فإنقيمةدعوىصحةونفاذعقدالقسمةالرضائيةتقدربقيمةالمالالشائع
ً
محلالقسمةجميعه،وليسبقيمةالحصةالمفرزةفقط؛ألنهكمابيناسابقاًأنهذهالدعوىتتسعلبحث
كلالمنازعاتالمتعلقةبعقدالقسمة،ولبحثذاتيةالمالالشائع؛لذاوجبأنتقدرقيمتهابقيمةالمال
الشائعجميعه.
ولكنالسؤالالذييطرحنفسهفيهذاالمقام:
هل يوجد فرق بين دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية ودعوى إثبات قسمة قديمة ؟
من خالل الواقعالعملي فيالمحاكم ،والسوابقالقضائية ،يتضحأن الفرق بين الدعويين يتمثل في
اآلتي:
 -9دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية:ترفعفيالحالةالتييوجدفيهاعقدقسمةرضائية
ابتدائي ،وأرادأحدالشركاءتسجيلعقدالقسمةلدىدائرةتسجيلاألراضي ،وامتنعباقيالشركاء
المتقاسمين عنتنفيذالتزامهمبتيسيرنقلالملكيةالمفرزةللجزءالذيوقعفينصيبه،فيلجأإلى
القضاء للحصول على حكم بصحة ونفاذ عقد القسمة الرضائية ،يقوم بعد تسجيله مقام عقد
القسمةالرضائيةالمسجل.
 -1أما دعوى إثبات قسمة قديمة :ترفع فيالحالة التيال يوجد فيهاعقد قسمة ،لكن كانهناك
الً.
قسمةعلىأرضالواقع،مدةمرورالزمن،وتصرفكلشريكبمقسمهتصرفاًمستق 
وفيذلكقضت محكمةاالستئنافالعليابأنه":يجوزإثباتالقسمةبينالشركاءبدونعقدمقاسمة
بينهم،إذاجرتالقسمةبينهمعلىاألرضمحلالنزاعمنذمدةتزيدعنمدةالتقادم،وتخصص
كلفريقمنالشركاءبمقسممستقلوتصرفبه"(.)1

1استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)13/89جلسة(9119/3/18م)،وليدالحايك،الجزءالحاديعشر،المرجعالسابق،ص.88
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الً
وقضتفيحكمآخرلهابأنه":يجوزتثبيتالقسمةالرضائية،إذاكانهنالكتصرفاً مستق 
لفترةطويلةدونأيةمنازعة"(.)1
ٍ
قضتمحكمةالبدايةفيحكم لهابمايأتي":وحيثإنأركاندعوىإثباتالقسمةالرضائية
و
وهي  -1:وجودمستنداتتثبتالملكيةسواءفيدائرةالطابوأولدىدائرةضريبةاألمالك،وهوما
أبرزهالمدعيانم/4/عدد،4وأنالملكيةثابتةلمورثالمدعينوالمدعىعليهم-2 .وأنيكونجميع
األطراف قد وقعوا على العقد -3.وأن يكون العقد قد اكتملت شروطه القانونية من رضاء وايجاب
وقبولوباقيشروطهالقانونية،وهوماتحققفيالمبرزم-4.1/أنيتصرفكلطرففيقسيمته،
وهوماتحققببيعالمدعىعليهنلحصتهنبموجبالمبرزم،3/وتصرفالمدعيانفيحصةكل

منهما بشهادة الشهود .وحيث إن أركان الدعوى قد اكتملت ،األمر الذي ترى معه المحكمة إجابة
المدعيانلطلباتهما"(.)2
ٍ
وقضتفيحكم آخربمايأتي":إنالمحكمةترى،أنهلميثبتأمامهاأنالقسائممحلاالدعاء
قدجرىقسمتهابينالشركاء،وتخصصكلفريقمنالشركاء(المالكين)بمقسممستقلمحددالمعالم
بموجبخارطةقسمةمنمساحمرخصمبيناً مقسمكلمالك،وأنيكونكلمالكقدتصرففي
مقسمهتصرفاًمستقالً،وقدمضىعلىالقسمةمدةمرورالزمنبصورةواضحةجليةاليشوبهاجهالة
أو غموض .وحيث كان ذلك ،فإن الدعوى تضحى على غير سند من القانون أو الواقع متعينة
الرفض"(.)3

1استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)98/17جلسة(9191/1/17م)،وليدالحايك،الجزءالثامن،المرجعالسابق،ص.31
 2حكمصادرعنمحكمةبدايةديرالبلح،فيالقضيةالحقوقيةرقم(،)1119/37جلسة(1117/8/19م)،غيرمنشور.
3حكمصادرعنمحكمةبدايةديرالبلح،فيالقضيةالحقوقيةرقم(،)1111/11جلسة(،)1111/1/98غيرمنشور.وهوماأيدته
محكمةاالستئنافألسبابهفياالستئنافرقم(،)1111/389جلسة(.)1191/9/99
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الفصل الثالث
القسمة القضائية
تمهيد وتقسيم:
تكونالقسمةالقضائيةفيصورةدعوىتسمى"دعوىإزالةالشيوع" أو"دعوىتقسيماألموال
المشتركةغيرالمنقولة" ،وهيدعوىيرفعهاأحدأوبعضأوجميعالشركاءفيحالةتعذراتفاقهم
علىقسمةالمالالشائع،أوفيحالةوجودمنهوغائبأوغيركاملاألهليةبينالشركاء،ولم
تأذنالمحكمةلنائبهالقانونيإجراءهذهالقسمة.
 فما طبيعة هذه الدعوى؟ وما حاالتها؟ وما شروطها؟ وهل يوجد فرق بينها وبين دعوى تقسيم
األموالالمشتركةغيرالمنقولة؟أمأناالختالففيالتسميةفقط؟
 منهيالمحكمةالمختصةبتلكالدعوى؟ ومامدىاختصاصتلكالمحكمة؟ماالمنازعاتالتي
تدخلفياختصاصهافيمايتعلقبالقسمة؟وماالمنازعاتالتيتخرجعناختصاصها؟
 كيف تقوم المحكمة بإجراء القسمة القضائية؟ ما الطرق التي تتبعها إلجرائها؟ وهل تتفق جميع
القوانينمحل البحث فيهذهالكيفية؟أمهناكاختالففيمابينها؟ومامدىهذااالختالفإن
وجد؟
 متىيتماللجوءإلىالقسمةبطريقالتصفية؟
 هليقتصرإدخالالدائنينفيالقسمةعلىالقسمةالقضائية؟أميشتملعلىالقسمةبنوعيها؟وما
هوجزاءعدمإدخالالدائنينالمعارضين؟
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كلهذهالمسائلسيتممعالجتهافيهذاالفصلمنخاللتقسيمهإلىالمباحثاآلتية:
المبحث األول :ماهية القسمة القضائية.
المبحث الثاني :إجراءات رفع دعوى إزالة الشيوع.
المبحث الثالث :طرق القسمة القضائية ،وتدخل الدائنين في القسمة.

المبحث األول
ماهية القسمة القضائية
تمهيد وتقسيم:
إذا لم يكن الشركاء ملزمين بالبقاء في الشيوع ،ولم يتفقوا على القسمة كان لكل من يريد
الخروجمنالشيوعأنيكلفباقيالشركاءبالحضورأمامقاضيالصلحإلجراءالقسمةالقضائية.


وللمحكمةأنتقررمنتلقاءنفسهاالقسمةالقضائية ،إذاكانبينالشركاءمنهوغائبأو

غيركاملاألهلية،ولمتراإلذنلنائبهالقانونيفياالتفاقعلىالقسمة.
ويجبعلىالشريكالمدعيأنيوجهدعوىإزالةالشيوعإلىجميعالشركاء،فإذاأغفلفي
لميكنالحكمالصادرفيهاحجةعليهوانكانحجةعلىالباقينالذينوجهتإليهم

توجيههاألحدهم،
الدعوى ،مع أن األصل أن من واجب المحكمة عدم قبول الدعوى في حالة عدم اختصام جميع
ٍ
بشرطجوهريمنشروطدعوىإزالةالشيوع.
المالكين؛ألنفيذلكإخالالً
تفصيل ما تقدم يقتضي تقسيم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب على النحو اآلتي:
المطلب األول :تعريفالقسمةالقضائية.
المطلب الثاني:حاالتالقسمةالقضائية.
المطلب الثالث :شروطالقسمةالقضائية.
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المطلب األول
تعريف القسمة القضائية
أوالا :تعريف القسمة القضائية قانونا:


لميردفيقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ ،وقانونتقسيم

األموال غير المنقولة األردني رقم( )88لسنة 9193م ،والقانون المدني الفلسطيني رقم ( )8لسنة
1191متعريفللقسمةالقضائية.
وقدعرفتمجلةاألحكامالعدليةالقسمةالقضائيةفيالمادة()9911منهابمايأتي" :قسمةالقضاء
هيتقسيمالقاضيالملكالمشتركجب اًروحكماً بطلببعضالمقسوملهم،أيبطلببعضأصحاب
الملكالمشترك".
ويتضح من هذا النص أن القسمة القضائية يقوم بها القاضي ،حيث يقوم بتقسيم الملك
المشتركجب اًروحكماً(،)1ولكنيشترطإلجراءالقسمةالقضائيةجب اًرأنيطلبأحدالشركاءأوبعضهم
أوجميعهمالقسمةالقضائية ،وبدونهذاالطلباليجوزللقاضيأنيتصدىلقسمةالمالالشائعبين
الشركاء ،ومما يؤكد ذلك نص المادة ( )9911من مجلة األحكام العدلية والتي نصت على أنه" :
يشترطالطلبفيقسمةالقضاء،فلذلكالتصحالقسمةمنالقاضيجب اًرما لميقعطلب،ولومن
أحدأصحابالحصص".

1عليحيدر،المرجعالسابق،ص.991
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ثاني ا :تعريف القسمة القضائية فقه ا:
ذهب رأي أول إلى أن" :القسمة القضائية هي التي تتم بواسطة القضاء ،نظ اًر لتعذر اتفاق
الشركاءعلىقسمةالمالالشائعبينهم،فيلجأأحدهمأوالكلإلىالقضاءليتولىالقسمةفيمابينهم"(.)1
ٍ
أيثانبأنها":القسمةالتيتجريهاالمحكمةبموجبحكميصدرمنها،رغممعارضة
وعرفهار
بناء على دعوى ترفع من أحد الشركاء في المال الشائع تسمى دعوى
بعض الشركاء في إجرائهاً  ،
قسمة"(.)2
وعرفهارأيثالثبمايأتي":القسمةالقضائيةهيالتيتجريبواسطةالقضاء،نظ اًرالختالف
الشركاءفياقتسامالمالالشائع،أوألنأحدهمغائبأوغيركاملاألهلية"(.)3


وعرفها رأي رابع بأنها" :هي القسمة التي يتم اللجوء إليها عند تعذر إجماع الشركاء الالزم

النعقاد القسمة الرضائية أو حيث يكون أحد الشركاء غير كامل األهلية ،ولم تأذن المحكمة لنائبه
القانونيإجراءهذهالقسمة")4(.
يتضح لنا أن التعريفات السابقة يعتريها بعض القصور ،فالتعريف األول قصر القسمة
القضائيةعلىحالةتعذراتفاقالشركاءعلىقسمةالمالالشائعبينهم ،ولميشرإلىحالةأنيكون
بينالشركاءمنهوغيركاملاألهليةأوغائب،ولمتأذنالمحكمةلمنينوبعنهبإجراءالقسمة
بناء على طلب كل أو بعض
القضائية ،باإلضافة إلى إغفاله عنصر اإلجبار من قبل المحكمة ً
الشركاء.
والتعريفالثانيظهرفيهجلياً عنصراإلجبارمنقبلالمحكمةفيإجراءالقسمةوذلكمن
عبارة(رغممعارضةبعضالشركاء)،ولكنهلميتطرقإلىحاالتالقسمةالقضائية.
1محمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص.898
2محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.919

3محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص.989

4أحمدشوقيعبدالرحمن،المرجعالسابق،ص.911
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والتعريفالثالثأوردالحالتيناألولىوالثانيةمنحاالتالقسمةالقضائية،لكنالحالةالثانية
وهيكونأحدالشركاءغائباً أوغيركاملاألهليةيعتريهاالقصور،فمنالمفترضأنهذكرأن أحد
الشركاءغائبأوغيركاملاألهلية،ولمتأذنالمحكمةلنائبهالقانونيبإجراءهذهالقسمةباإلضافة
إلىإغفالهعنصراإلجبارمنقبلالمحكمة.
أماالتعريفالرابع،فقدأغفلحالةوجودالغائببينالشركاء،باإلضافةإلىإغفالهعنصر
اإلجبار.
وبالتالي يمكننا أننعرف القسمةالقضائية بتعريفجامعمانعيتالفىالقصورالواردفيالتعريفات
السابقة ،وذلك على النحو اآلتي" :القسمة القضائية هي القسمة التي تتم عن طريق االلتجاء إلى
بناءعلىطلبأحدأوبعضأوجميعالشركاءالمشتاعين،وذلكفيحالةتعذراتفاقهمعلى
القضاء ً
قسمة المال الشائع ،أو وجود من هو غائب أو غيركامل األهلية بين الشركاء ولم تأذن المحكمة
لنائبهالقانونيبإجراءهذهالقسمة".

المطلب الثاني
حاالت القسمة القضائية
تنص المادة ( )9918من مجلة األحكام العدلية على ما يأتي" :يشترط في قسمة الرضاء
بناء عليه إذا غاب أحدهم ال تصح قسمة الرضاء ،واذا كان من
رضاء كل واحد من المتقاسمينً ،
ضمنهمصغيرفيقوممقامهوليهأووصيه،وانلميكنللصغيروليوالوصيكانموقوفاًعلىأمر
القاضي،فينصبله وصيمنطرفالقاضيوتقسمبمعرفته" ،وتنص المادة()1منقانونتقسيم
األموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة 9331هـعلىمايأتي":إذاكانبعضالشركاءيطلبالقسمة
والباقيغيرموافقأويوجدغائبأويتيم...يبلغحاكمالصلحأووكيلهإلىالشركاءأوالوليأو
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الوصي ورقةدعوتهويدعوهمإلجراءالقسمةمعيناً مدةالتقلعنأسبوع ،"...وتنص المادة()9/7
منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193معلىمايأتي":إذاطلبفريق
منالشركاءأوأحدهمالتقسيمورفضاآلخرونأوكانبينهمغائبأوقاصرأومحجور،يترتبعلى
قاضيالصلحأنيبلغالشركاءأوالوليأوالوصي(كماهيالحالة)لزومحضورهمفياليومالذي
يعينهلهذاالغرض ،"...وتنص المادة()1/111منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م
علىمايأتي":إذاكانأحدالشركاءغائباًأوفاقداألهليةأوناقصهافالتصحالقسمةالرضائيةدون
وجود من ينوب عنه قانوناً"  .وتنص المادة ( )9/119منه على ما يأتي" :إذا اختلف الشركاء في
اقتسامالمالالشائعفعلىمنيريدالخروجمنالشيوعأنيكلفباقيالشركاءبالحضورأمامقاضي
الصلحإلجراءالقسمة".
يتضحمنالنصوصالسابقةأنالقسمةالقضائيةتكونفيحالتين:
 -9الحالة األولى:عدماتفاقجميعالشركاءفيالمالالشائععلىإجراءالقسمةالرضائية،ففيهذه
الحالةعلىمنيريدالخروجمنالشيوعرفعدعوىإزالةالشيوع.
 -1الحالة الثانية:اتفاقجميعالشركاء،فيالمالالشائععلىإجراءالقسمةالرضائية،لكنيوجد
بينهممنهوغائبأوغيركاملاألهلية،ولمتأذنالمحكمةلنائبهالقانونيإجراءهذهالقسمة،
وهذاماأخذبهالقانونالمدنيالفلسطيني،لكنمجلةاألحكامالعدليةوقانونتقسيماألموالغير
المنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193موقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثماني
لسنة9331هـاتخذاموقفاًمغاي اًربالنسبةللغائبوناقصاألهلية،حيثإنمجلةاألحكامالعدلية
التجيزالقسمةالرضائيةفيحالغيابأحدالشركاء،والتجيزألحدأنيقوممقامهحتى
القاضي،وبهذاتختلفمجلةاألحكامالعدليةمعالحكمالذيأخذبهالقانونالمدنيالفلسطيني
رقم()8لسنة1191م،حيثإنالقسمةالرضائيةالتتوقفلمجردغيابأحدالشركاء،حيث
113

يجوزللوكيلعنالغائبالقياممقامه،لكنأجازتالمجلةالقسمةالرضائيةفيحالةوجود
الصغيرأوالمجنونبينالشركاءوذلكبحلولالوصيأوالوليأوالقيممقامه،أماقانونتقسيم
األموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193موقانونتقسيماألموالالمشتركةغير
المنقولةالعثمانيلسنة9331هـاليجيزاالقسمةالرضائيةمطلقاًفيحالةوجودالغائبأوفاقد
األهلية،ويجباللجوءإلىالقسمةالقضائية،وبالتاليفتلكقيودعلىالحالةالثانيةمنحاالت
القسمةالقضائيةبالنسبةللقوانينالتيقيدتها(.)1



المطلب الثالث
شروط دعوى إزالة الشيوع
يشترطفيدعوىإزالةالشيوعفيالعقاراتمايأتي:

 .1أن يكون العقار مملوك ا على الشيوع:
فإذا كان هناك قسمة رضائية في العقار فال يجوز رفع دعوى إزالة الشيوع ،وفي ذلك قضت
محكمة النقض الفلسطينية بأنه " :أ -يجوز للمدعى عليه في دعوى إزالة الشيوع أن يدفع دعوى
المدعي بوقوع القسمة الرضائية ،وفي هذه الحالة يتوجب على المحكمة أن تمسك عن الفصل في
موضوع هذه الدعوى متى استظهرت جدية هذا الدفع .ب -على المدعى عليه إقامة دعوى إثبات
القسمةالرضائيةأمامالمحكمةالمختصة"(.)2



1راجعهذهالرسالةص18ومابعدها.

2نقضمدنيفلسطينيرقم(،)1111/979جلسة(1113/91/13م)،غزة.ناظمعويضة،المرجعالسابق،ص.17
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 .2أال يكون هناك نزاع على الملكية:
فإنوقعنزاعحولملكيةالعقارأثناءنظردعوىالقسمة،يوقفالبتفيدعوىالقسمةإلىأن
يتمالبتأوالً فيدعوىالملكية(،)1وفيذلكقضتمحكمةاالستئنافالعلياالفلسطينيةبأنه":ليس
لمحكمةالصلحأثناءنظردعوىإزالةالشيوعأنتخوضفيالبينةحولالملكيةوالتصرفالمستقل
ومدةالزمنفيالتخصصبالمقسم"(.)2

 .3اختصام جميع المالكين على الشيوع:
فاليجوزاختصامبعضالمالكينعلىالشيوعدونالبعضاآلخر،والترفعباألصالةواإلضافة،
واذاكانأحدالشركاءقاص اًريمثلهممثلهالقانوني(.)3
وفيذلكقضتمحكمةاالستئنافالفلسطينية":وحيثإنهذهالمحكمةوبعداطالعهاعلىاألوراق،
وملف محكمة أول درجة وسماع المرافعة فقد تبين لها ما يلي :أن من شروط دعوى إزالة الشيوع
اختصامجميعالشركاءالمسجلين،وعدموجودقسمة،وحيثإنوكيلةالمستأنفينقدأقرتفيمرافعتها
أمامالمحكمةبجلسة2111/12/29مبأنالمستأنفضدهممناألولحتىالثامنمالكينبوصفهم
ورثةلمورثيهمالمسجلين،األمرالذييعنيأنالمستأنفضدهممناألولحتىالثامنغيرمسجلين
في الطابو ،وهذا يشكل خلالً صريحاً بالشرط األساسي لدعوى إزالة الشيوع ،أال وهو التسجيل في
الطابو ،هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى فإن الثابت من البينات التي قدمها المستأنفون لمحكمة
الموضوعوجودحالةمنحاالتالقسمةماثلةعلىأرضالقسيمتينموضوعاالستئناف،ممايجعل
حالةالشيوع غيرقائمةفيها،وهذايمثلخلالً للشرطالثانيلدعوىإزالةالشيوع،فإذاأضفناإلىذلك

1عبداهللالفرا،المرجعالسابق،ص.119

2استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)78/89جلسة(،)9178/1/19غزة.ناظمعويضة،المرجعالسابق،ص.11

 3ساهرإبراهيمالوليد،عبداهللخليلالفرا،اإلجراءاتالعمليةفيالموادالجزائيةوالمدنيةوالشرعية،الطبعةالثانية1199،م،ص.189عبداهلل
الفرا،المرجعالسابق،ص.119
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قبولالمدعيينبالواقعالقائمحالياًعلىأرضالقسيمتين،فإنذلكيرتبعليهماالعملعلىتثبيتهمن
خاللالدعوىالمناسبةالمنخاللدعوىإزالةالشيوع"(.)1

 .4يجب أن يكون جميع المالكين على الشيوع مسجلين لدى دائرة تسجيل األراضي:
يقتضي الشرطالرابعمنشروطدعوىإزالةالشيوعأنتكوناألرضموضوعالدعوىمسجلة
بأسماءجميعالمالكينلدى دائرة تسجيلاألراضي ،وفي ذلكقضتمحكمةاالستئنافالفلسطينية:
"إناألرضموضوعالدعوىالمنبثقعنهااالستئنافالراهنغيرمسجلةبأسماءجميعالمالكينلدى
دائرةتسجيلاألراضي،وأنالمستأنفينلميختصمواجميعالمالكينفيهاخالفاًلمااستقرعليهالقضاء
الفلسطينيفيالعديدمنالسوابقالقضائيةالتيأكدتأندعوىإزالةالشيوعالتقامإالمنمالك
مسجلعلىمالكمسجلآخر،األمرالذيترىمعههذهالمحكمةأنالحكمالمستأنفجاءمطابقاً
لقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةوللسوابقالقضائية"(.)2
وفيقضيةأخرى قضتمحكمةالصلح":وحيثإنالمحكمةترىأنالمدعيينقدأخفقافي
إثباتعناصردعوىإزالةالشيوع،حيثإناألرضليستمسجلةبأسماءجميعالمالكينلدىالطابو،
واألرض مقسمة رضائياً ،وأطرافها يتصرفون كل في أرضه ،وعدمثبوت ضرر ،وعدم إبراز مشروع
قسمة.وحيثإ نهلماباتماتقدم،فإنأركاندعوىإزالةالشيوعغيرمتوافرةفيهذهالدعوىوفقما
استقرعليهالقضاءالفلسطيني،األمرالذييتعينمعهعلىالمحكمةعدمإجابةطلباتالمدعيينورد
دعواهما"(.)3


1استئنافحقوقيفلسطيني،بدايةديرالبلح،رقم(،)1199/9جلسة(1199/9/93م)،غيرمنشور.

2استئنافحقوقيفلسطينيرقم(،)1119/917جلسة(،)1111/1/91غيرمنشور.

3حكمصادرعنمحكمةصلحديرالبلح،فيالقضيةالحقوقيةرقم(،)1111/11جلسة(1191/91/99م)،غيرمنشور.
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 .9حصول ضرر من استمرار حالة الشيوع (فوات المنفعة):
وقد افترض المشرع وقوع الضرر بمضي خمس سنوات على القسمة ،فال يجبر أحد على
البقاءفيالشيوعأكثرمنخمسسنوات،مالميكنمجب اًرعلىالبقاءفيهبمقتضىنصقانونيأو
اتفاق،وبالتالياليطلبمنالمدعيإثباتوقوعالضرربمضيتلكالمدة(.)1
والسؤالالذييجبإثارتهفيهذاالمقام:
هل يوجد فرق بين دعوى إزالة الشيوع ،ودعوى تقسيم األموال المشتركة؟


السبب الذي دفعني لطرح هذا السؤال أنني الحظت أن بعض المحامين يفرقون بين هاتين

الدعويين،فيعتبرونأنالشروطالتيذكرناهاآنفاًشروطلدعوىإزالةالشيوع،أمادعوىتقسيماألموال
المشتركةفاليشترطفيهاالتسجيل،واليشترطفيهااختصامجميعالمالكين،وحينسألتهمعنالسند
القانونيالذييستندونإليهفيهذهالتفرقة،لمأجدإجابة.
لكنالواقعأنهالفرقبينهما،واالختالففيالتسميةفقط الفيالشروط،وقدجاءتتسمية
"دعوىتقسيمأموالمشتركة"منقانونتقسيماألموالالمشتركة،وكذلكمنقانونأصولالمحاكمات
المدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()1لسنة1119مفيالمادة()31التينصتعلىاالختصاصات
النوعيةلمحكمةالصلحومنها"تقسيماألموالالمشتركةالمنقولةوغيرالمنقولة".

 1تنصالمادة()1منقانونتقسيم األموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثماني لسنة9331هـعلىأنه":يجوزتأخيرالقسمةلخمسسنوات
برضاالطرفين،وبختامهذهالمدةإذارأىالشركاءلزوماً فيجوزلهمتجديدالمقاولة".وتنصالمادة()3منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولة

األردنيرقم()88لسنة9193معلىأنه":يجوزتأخيرالتقسيملمدةالتتجاوزخمسسنواتبرضاالطرفين".وتنصالمادة()1/191من
ٍ
اليجوزبمقتضىاالتفاقأنتمنعالقسمةإلىأجليجاوزخمسسنوات،فإذاكان
القانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه":

األجلاليجاوزهذهالمدةنفذاالتفاقفيحقالشريكوفيحقمنيخلفه".
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المبحث الثاني
إجراءات رفع دعوى إزالة الشيوع
تمهيد وتقسيم:
اليكاديخلومكتبمحاميمنوجوددعوىإزالةشيوع،وأولخطوةيبدأبهاالمحاميلرفع
هذهالدعوىإلىالمحكمةالمختصةهيتجهيزمستنداتهذهالدعوىوتحريرالئحةالدعوى،وهذا
والمحكمة
يقتضي معرفة األحكام المتعلقة بطلب القسمة ،واألحكام المتعلقة بالخصوم في الدعوى ،
المختصةبها،كمايقتضيمعرفةالمنازعاتالتيتختصبهاتلكالمحكمةفيمايتعلقبالقسمة،وما
هيالمنازعاتالتيتخرجعناختصاصها.
كلماتقدم،يتطلبتقسيمهذاالمبحثعلىالنحواآلتي:
المطلب األول:طلبالقسمة.
المطلب الثاني:المحكمةالمختصةبنظردعوىإزالةالشيوع.
المطلب الثالث:الخصومفيدعوىإزالةالشيوع.
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المطلب األول
طلب القسمة
تنص المادة ( )9911من مجلة األحكام العدلية على ما يأتي" :يشترط الطلب في قسمة
القضاء،فلذلكالتصحالقسمةمنالقاضيجب اًرمالميقعطلبولومنأحدأصحابالحصص"،
وتنصالمادة()9/9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـعلىما
يأتي" :ال يجبر أحد من المتصرفين شائعاً باألراضي األميرية والموقوفة والمسقفات والمستغالت
ٍ
علمدة غيرمعينة،حتىولوسبقعقدمقاولةبينهملدوام
وبالجملةاألمالكوالعقاراتعلىدوامالشيو
الشركة"  ،وتنص المادة ( )1من ذات القانون على أنه" :يجوز تأخير القسمة لخمس سنوات برضا
الطرفين،وبختامهذهالمدةإذارأىالشركاءل زوماً فيجوزلهمتجديدالمقاولة" ،وتنص المادة()9/1
منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193معلىمايأتي":يحق
ٍ
لكلمنالشركاءأنيطلبتقسيماألراضياألميريةوالموقوفةوالمسقفاتوالمستغالتالوقفيةواألمالك
اليحقأليمنهمأنيرفضهذاالطلبولوكانهناكاتفاقسابقبينهميقضي
ٍ
والعقاراتالمشتركة،و
ٍ
علوقتغيرمعين" ،وتنصالمادة()3منذاتالقانونعلىأنه":يجوزتأخيرالتقسيم
باستمرارالشيو
لمدة ال تتجاوز خمسسنوات برضا الطرفين"  ،وتنص المادة ( )191منالقانون المدنيالفلسطيني
رقم()8لسنة1191معلىمايأتي-9":لكلشريكأنيطالببقسمةالمالالشائعمالميكنمجب اًر
علىالبقاءفيالشيوعبمقتضىنصأواتفاق –1.اليجوزبمقتضىاالتفاقأنتمنعالقسمةإلى
ٍ
أجل يجاوزخمسسنوات،فإذاكاناألجلاليجاوزهذهالمدةنفذاالتفاق فيحقالشريكوفيحق
منيخلفه".
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يتضحمنالنصوصالسابقةمايأتي:

أوالا :األصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع:
 فال يجوز إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع ،ما لم يكن الشريك مجب اًر على البقاء فيه
بنصقانونيأواتفاق(،)1فمنحقكلشريكفيالشيوعأياًكانمقدارنصيبهأنيطلبقسمةالمال
الشائعفيأيوقتمادامالشيوعقائماً،والشريكفيالشيوعهوالمالكلنصيبفيالمالالشائع،فإذا
لمتكنالملكيةقداستقرتألحدالشركاءفيالمالالشائع،فاليجوزلهطلبالقسمة(.)2

ثانيا :ال يجوز للشريك طلب القسمة إذا كان مجب ار على البقاء في الشيوع بمقتضى
نص قانوني:
فقد يكون الشريك مجب اًر على البقاء في الشيوع بمقتضى نص قانوني ،كما في حالة الشيوع
اإلجباري ،حيث تنص المادة ( )178من القانون المدني الفلسطيني رقم( )8لسنة 1191م على ما
يأتي":اليجوز للشركاءفيمالشائعأنيطلبواقسمتهإذاتبينمنالغرضالذيأعدلههذاالمال،
أنهيجبأنيبقىدائماً علىالشيوع"،وبالتالياليجوزطلبقسمةالشيوعاإلجباري؛وذلكلتحقيق
الغرضالذيخصصالشيوعمنأجله،مثلالحائطالمشتركواألجزاءالمشتركةفيالبناء(.)3

1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9181
2محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص91ومابعدها.
3عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص.171
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ثالث ا :ال يجوز للشريك طلب القسمة إذا كان مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى
اتفاق:
فاليجوزللشريكأنيطلبالقسمةإذاكانقدتقيدباتفاقمعسائرالشركاءعلىالبقاءفي
ٍ
اع متنوعة،فقديكون
الشيو
علمدة معينة،والذييدعوالشركاءإلىاالتفاقعلىالبقاءفيالشيوعدو ٍ
ٍ
بينهممنهوناقصاألهلية،وستكتملأهليتهبعدزمنغيرطويل،فيتفقالشركاءأنيبقوافيالشيوع
ٍ
وقديكونبينالشركاءمنهوغائبيتوقعونقدومهبعدمدة
إلىأنيستكملناقصاألهليةأهليته،
معينة ،فيتفقوا على البقاء في الشيوع إلى حين قدومه ،وقد يكون أمامهم مشروع الستغالل المال،
فيتفقواعلىالبقاءفيالشيوعللقيامبهذاالمشروع،واالتفاقعلىالشيوععمالًمنأعمالاإلدارةوليس
منأعمالالتصرف؛لذاتكفيفيهأهليةاإلدارة،والتلزمأهليةالتصرفوليسمنالضروريأنيدخل
فياالتفاقجميعالشركاء،فقديتفقبعضالشركاء،علىالبقاءفيالشيوعدونغيرهم،فيكونهذا
االتفاقملزماًلهمدونغيرهممنالشركاءالذينلميدخلوافياالتفاق(.)1

رابعا :الحد األقصى لمدة البقاء في الشيوع خمس سنوات ،على أنه بختامها يجوز
تجديدها:


حددالقانونالحداألقصىلمدةالبقاءفيالشيوعبخمسسنواتونالحظإجماعاً فيالقوانين

ٍ
اتكحد أقصىلالتفاقعلىالبقاءفي
محلالبحث علىذلك،والحكمةمنتحديدالمدةبخمسسنو
الشيوعهيأنالبقاءفيالشيوعأم اًرغيرمرغوبفيه؛لذلكاليجبرالشركاءعلىالبقاءفيالشيوع
ٍ
إاللمدة معقولة،فيكونلكلشريكالحقفيطلبإنهائهالكيتعودالملكيةإلىوضعهاالطبيعي،
واذاتضمناالتفاقأجالً يجاوزالحداألقصىلمدةالبقاءفيالشيوع،أنقصهذااألجلإلىخمس

1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص883ومابعدها.عبدالناصرتوفيقالعطار،المرجعالسابق،ص.938
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سنوات ،واعتبرتالمدةخمسسنوات،ورغمذلكفإنهيجوزاالتفاقعلىتجديدالمدةلخمسسنوات
أخرىبعدانتهاءالخمساألولى،وتجديدالمدةاليتمتلقائياً،فإذاانقضتالمدةاألولىورغبالشركاء
فيتجديدها،وجبعليهمتجديداالتفاقبذلكدوناالرتكانإلىحصولالتجديدتلقائياً(.)1
بالذكر،أنهلمينصعلىجوازتجديدمدةالخمسسنواتصراحةفيالقوانين

ومماهوجدير
ٌ
محلالبحث سوىقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ،إالأنذلك
مناألمورالبديهيةالتيالتحتاجإلىنص،فطالماأنالقانونلميمنعالتجديدفيبقىجائ اًز.

المطلب الثاني
المحكمة المختصة بنظر دعوى إزالة الشيوع
تنصالمادة(/1/31أ)منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()1لسنة
1119م على ما يأتي" :تختص محكمة الصلح بالنظر فيما يلي -1:الدعاوى اآلتية مهما بلغت
قيمتها :أ -تقسيم األموال المشتركة المنقولة وغير المنقولة"  ،وتنص المادة ( )9/119من القانون
المدني الفلسطينيرقم( )8لسنة 1191على ما يأتي" :إذااختلفالشركاءفياقتسام المال الشائع
فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام قاضي الصلح إلجراء
القسمة".
يتضحمماسبقأناالختصاصفيدعوىإزالةالشيوعاختصاصاً نوعياً لمحكمةالصلح،مهما
بلغت قيمة األموال الشائعة المراد قسمتها( ،)2ومحكمة الصلح المختصة هي التي يقع في دائرتها
العقارالمرادقسمته،واذاتعددتالعقاراتفيكوناالختصاصللمحكمةالتييقعفيدائرتهاأيمنها،
وفقاً لنص المادة ( )88من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم( )1لسنة
1محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص.938مصطفىمحمدالجمال،المرجعالسابق،ص.917
2عبداهللالفرا،المرجعالسابق،ص.111
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1119م التيجاءفيها -9":إذاتعلقتالدعوىبحقعينيعلىعقارأوعلىأحدأجزائه،فيكون
االختصاصلمحكمةموقعالمال -1.إذاتعددتاألموالالعقاريةفيكوناالختصاصللمحكمةالتي
يقعفيدائرتهاأيمنها".
وعليهفإن محكمةالصلحتختص بالنظرفيإفرازنصيبكلشريكفيالمالالشائع،بأنتعين
خبي اًرأوأكثر عنداالقتضاءلتقييمالمالالشائعوقسمتهحصصاً إنكانيقبلالقسمةعيناً دونأن
يلحقهنقصكبيرفيقيمته،سواءكانتقسمةعينيةبمعدلأوبدونمعدل،وتقديرهذاالمعدلإن
وجدواعطاءكلشريكنصيبهالمفرز،واجراءالقسمةبطريقالتصفيةإنتعذرتالقسمةالعينيةوبيع
المالالشائعفيالمزادالعلنيوقسمةالثمنبينالشركاء(.)1
وتنص المادة()113منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة 1191علىمايأتي -9" :يفصل
قاضيالصلحفيالمنازعاتالتيتتعلقبتحديدالحصصوفيكلالمنازعاتاألخرىالتيتدخلفي
اختصاصه  -1 .إذا قام نزاع بين الشركاء ال يدخل في اختصاص قاضي الصلح فعليه أن يحيل
الخصومإلىالمحكمةالمختصة،وتقفدعوىالقسمةإلىأنيفصلنهائياًفيذلكالنزاع".
يتضح من هذا النص أن قاضي الصلح يختص بجميع المنازعات التي تتعلق بتحديد
الحصص،كأنيدعيأحدالشركاءأنالحصصغيرمتساوية،أويدعيأنالمعدلالذيقدرهالخبير
يقة أفضلمنالتي
أقلممايجبأوأكثرممايجب،أوأنهباإلمكانتقسيمالمالإلىحصصبطر ٍ
اتبعت،ويرجعذلكإلىأنتكوينالحصصيعتبرداخالًفيأعمالالقسمة،ومحكمةالصلحتختص
بجميعأعمالالقسمةأياًكانتقيمةالمالالمرادقسمته،كماتفصلمحكمةالصلحفيالمنازعاتالتي

1عبدالرازقالسنهوري،المرجعالسابق،ص198ومابعدها.
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تتعلقبتكوينالحصصعنطريقالتجنيب،فقديدعيأحدالشركاءأنالنصيبالمفرزالذيجنبهله
الخبيرأقلممايستحق،أوأنهناكطريقةأفضللتجنيباألنصبة(.)1


لكن إذا قام نزاع ال يدخل في اختصاص محكمة الصلح ،كالنزاع على أصل ملكية أحد

الشركاءلحصتهالشائعة،أوأنيدعيأحدالشركاءبأنشريكاًآخردخلدعوىالقسمة،وهواليملك
شيئاً فيالمالالشائعويجباستبعادهمندعوىالقسمةأوينازعأحدالشركاءشريكاً آخرفيمقدار
حصته فيدعي مثالً أنها الربعبدالً من الثلث ،أويدعيأحدالشركاء ،بأن شريكاً آخر تصرف في
حصته ألجنبي ،األمر الذي ال يجعله ضمن دعوى القسمة ،ففي تلك الحاالت يجب على قاضي
الصلحأنيحيلالخصومإلىالمحكمةالمختصةويوقفالفصلفيدعوىالقسمةإلىأنيتمالفصل
نهائياً فيذلكالنزاع(،)2وهذاما قضتبهمحكمةاالستئنافالعليافيقرارلهاجاءفيه":اليجوز
طلبالقسمةأثناءنظردعوىإثباتالملكية،ويتعينعرضهعلىالمحكمةالمختصة"(.)3

1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9191

2رمضانأبوالسعود،المرجعالسابق،ص.81،89عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص199ومابعدها.

3استئنافعليامدنيفلسطينيرقم،)19/99جلسة(،)9119/8/91وليدالحايك،الجزءالحاديعشر،المرجعالسابق،ص.81
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المطلب الثالث
الخصوم في دعوى إزالة الشيوع
يقتضيتوضيحاألحكامالمتعلقةبالخصومفيدعوىإزالةالشيوع،بياناألحوالالتيتتعلق
بالمدعي،ومنثماألحوالالتيتتعلقبالمدعىعليه،وذلكعلىالنحواآلتي:

أوالا :المدعي في دعوى إزالة الشيوع:
الالتيتتعلقبالمدعيفيدعوىإزالةالشيوع:

سوفنتناولبعضاألحو
 -1رفع الدعوى من أحد الشركاء في العقار الشائع ضد باقي الشركاء:
تنصالمادة()9/119منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىأنه" :إذااختلف
الشركاءفياقتسامالمالالشائع،فعلىمنيريدالخروجمنالشيوعأنيكلفباقيالشركاءبالحضور
أمامقاضيالصلحإلجراءالقسمة".
يتضح من هذه الفقرة أن دعوى إزالة الشيوع ترفع من أحد الشركاء في حالة عدم اتفاق جميع
الشركاء على إجراء القسمة الرضائية فيما بينهم ،ويجوز رفعها من أكثر من شريك ،أو من جميع
الشركاءعداواحدالذيلميوافقعلىالقسمةالرضائية(.)1
 -2األجنبي المشتري لحصة شائعة من أحد الشركاء المشتاعين:


إذاباعأحدالشركاءحصتهالشائعةألجنبي،حلالمشتريمحلالشريكوأصبحشريكاً في

الشيوعمعسائرالشركاء،وخرجالشريكالبائعمنعدادالشركاء،ويترتبعلىذلكأنالمشتري،وقد
أصبح شريكاً في الشيوع ،هو الذي له أن يرفع دعوى إزالة الشيوع ،وهو الذي يختصم فيها ،دون
الشريكالبائع(.)2
1محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص911بند.78محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص989ومابعدها.
2عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.193
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ولكنيشترطالعتباراألجنبيمشترياً تلكالحصةشريكاً،أنيكونقدسجلعقدشرائه،أما
األجنبيالمشتريالذيلميسجلعقدشرائه،فإنهيجوزلهرفعدعوىإزالةالشيوعباسممدينهالبائع
عنطريقالدعوىغيرالمباشرة،واذاقاماألجنبيالمشتريبتسجيلعقدهبعدرفعدعوىإزالةالشيوع،
فإنالبائعاليعتبرممثالًللمشتريفيالدعوى،ويتعيناختصامالمشتريفيالدعوى(.)1
 -3األجنبي المشتري لحصة مفرزة من أحد الشركاء المشتاعين:
إذا باع أحد الشركاء في العقار الشائع حصة مفرزة إلى أجنبي فإن هذا المشتري األجنبي ال
يصبحشريكاً فيالشيوعبدالً منالشريكالبائع؛ألنهذاالبيعالينفذفيحقالشركاء،فالمشتري
األجنبي ال يعتبر مالكاً إال تحت شرط واقف هو حصول القسمة بين الشركاء األصليين ،ثم وقوع
الحصةالمفرزةالمبيعةفينصيبالشريكالبائع،ومنثمفإنهاليجوزلهأنيرفعباسمهدعوىإزالة
الشيوعواليجوزاختصامهفيها،وانمايجوزلهبوصفهدائناًأنيرفعدعوىإزالةالشيوعباسمالشريك
البائعطبقاًألحكامالدعوىغيرالمباشرة،ولهأيضاًبهذاالوصفأنيعارضفيأنتتمالقسمةبغير
تدخله،ويترتبعلىهذهالمعارضةإلزامالشركاءأنيدخلوهفيجميعاإلجراءاتويجبعلىكلحال
إدخالهإذاكانقدتوصلإلىتسجيلالبيعالصادرلهقبلرفعدعوىإزالةالشيوع،واالكانتالقسمة
غيرنافذةفيحقه(.)2
 -4المالك لحصة تحت شرط فاسخ أو واقف:
يجوز رفع دعوى إزالة الشيوع من الشريك الذي يملك حصة في العقار الشائع تحت شرط
فاسخ ،حيث يعتبر مالكاً إلى أن يتحقق الشرط الفاسخ ،فتزول ملكيته ،واذا رفع الدعوى غيره من
الشركاء المشتاعين ،وجب عليهم اختصامه في الدعوى ،أما الشريك الذي يملك حصة في العقار
الشائعتحتشرطواقففإنهاليجوزلهرفعدعوىإزالةالشيوع؛ألنهاليعتبرمالكاًإالعندمايتحقق
1محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.11،18

2عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص.199،191
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الشرطويصبحنافذاً؛وألنهاليملكسوىاتخاذاإلجراءاتالتحفظية،والقسمةالتعدمناإلجراءات
التحفظية،واذارفعدعوىإزالةالشيوعغيرهمنالشركاءالمشتاعين،يجباختصامهفيالدعوى(.)1

ثانيا :المدعى عليه في دعوى إزالة الشيوع:
سوفنتناولبعضاألحوالالتيتتعلقبالمدعىعليهفيدعوىإزالةالشيوع:
 -1المدعى عليهم في دعوى إزالة الشيوع هم الشركاء اآلخرين للمدعي:


إندعوىإزالةالشيوعتقامعلىجميعالشركاء(،)2وبالتاليفإنالمدعىعليهمهمباقيشركاء

المدعيفيملكيةالعقارالشائعمحلدعوىالقسمة،أيالشركاءاآلخرينللمدعيفيالملكية،ويدخل
فيهذاالمعنىاألجنبيالمشتريلحصةشائعةمنأحدالشركاءالمشتاعينوالذيسجلعقدشرائه،
واليدخلفيهذاالمعنىاألجنبيالمشتريلحصةمفرزةمنأحدالشركاءالمشتاعين؛ألنهذاالبيعال
ينفذفيحقالشركاء ،كمايدخلفيمعنىالشركاءاآلخرينللمدعي(المدعىعليهم)المالكلحصة
فيالشيوعتحتشرطفاسخ،أماالمالكلحصةفيالشيوعتحتشرطواقففاليعتبرمالكاً إالعند
تحقق الشرط وصيرورته نافذاً في حق باقي الشركاء ،ومع ذلك يلزم اختصامه في دعوى القسمة
بوصفهدائناًألحدالشركاء(الشريكالبائعله)،وذلككلهعلىالتفصيلالذيبيناهسابقاً.
 -2جواز إدخال من لم يختصم من الشركاء اآلخرين قبل الفصل في دعوى إزالة الشيوع:
إذا رفع المدعي دعوى إزالة الشيوع على بعض الشركاء دون البعض اآلخر ،فإنه يمكن
كمايجوزهذااإلدخالبناء
للمدعيأنيتداركذلكويدخلمنلميختصممنالشركاءفيالدعوى،
ً
حيثأجازتالمادة()11منقانونأصولالمحاكماتالمدنية

علىطلبالمدعىعليهمفيالدعوى،
والتجاريةالفلسطينيرقم()1لسنة1119مللخصمفيالدعوىأنيدخلفيهامنيصحاختصامه

1محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.79،78

2محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص.981
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فيهاسواءكانمدعيأومدعىعليهكمايجوزللشريكنفسهالذيلميختصمفيالدعوىأنيطلب
التدخلفيها؛باعتبارهصاحبمصلحةفيالتدخلفيالدعوى(.)1
 -3جزاء عدم اختصام بعض الشركاء في المال الشائع في دعوى إزالة الشيوع:
إذالميتماختصامبعضالشركاءفيالمالالشائع،فإنالحكمالصادرفيالدعوىاليكون
حجة على من لم يتم اختصامه ،ولكن ال يجوز للشركاء الذين اختصموا في الدعوى التحدي بأن
الدعوىلمتوجهإلىكافةالشركاء،والدفعبعدمقبولها؛ألنالبطالنالمترتبعلىعدمتمثيلبعض
الشركاءفيإجراءاتدعوىإزالةالشيوعهوبطالننسبياليجوزأنيتمسكبهإالالشريكالذيلم
يختصم،ولهأنيطلبعدمنفاذالحكمالصادربالقسمةفيحقه(.)2

المبحث الثالث
طرق القسمة القضائية ،وتدخل الدائنين في القسمة
تمهيد وتقسيم:
اختلفتالتشريعاتمحلالبحث فيطرقإجراءالمحكمةللقسمةالقضائية،فوفقاً لمجلةاألحكام
العدلية،تتمإمابقسمةالجمعأوبقسمةالتفريق،ووفقاً لقانون تقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولة
العثماني لسنة 9331ه ،وقانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة 9193م تتم
أيضاًبإحدىطريقتينهماالقسمةالعينيةوقسمةالتصفية،والقسمةالعينيةإماأنتكونقسمةجمعأو

 1تنصالمادة()11منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()1لسنة1119معلىمايأتي -9":يجوزللخصمأن
يدخلفيالدعوىمنكانيصحاختصامهفيهاعندإقامتها  -1.يجوزلمنلهمصلحةفيدعوىقائمةبينطرفينأنيطلبتدخلهفيها
بوصفهشخص ًا ثالثاً منضم ًا أومخاصماً ،فإذااقتنعتالمحكمةبصحةطلبهتقرر قبوله  -3.يكون القرارالصادربعدمقبول أورفض
التدخلقابالًلالستئناف".

2محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.991وتنصالمادة()18منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()1لسنة
1119معلىمايأتي":فيماعداالحاالتالتييتعلقفيهاالبطالنبالنظامالعام -9:ال يجوزأنيتمسكبالبطالنإالمنشرعالبطالن
لمصلحته،واليجوزالتمسكبالبطالنمنالخصمالذيتسببفيه-1.يزولالبطالنإذانزلعنهصراحةًأوضمناًمنشرعلمصلحته".

128

قسمةتفريق،ووفقاًللقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مفإنالقسمةالقضائيةتتمبطريقتين
هماالقسمةالعينيةوقسمةالتصفية،لكنالقسمةالعينيةتتمبوسيلتينإماعنطريقتحديدالحصص
علىأساسأصغرنصيبواماعنطريقالتجنيب.
وفيما يتعلق بمسألة تدخل الدائنين في القسمة ،فلم يعالج هذه المسألة من بين القوانين محل
البحث سوىالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،فيالمادة()111منه،وقدثارخالف
حولنطاقتطبيقهذهالمادةومدىانطباقهعلىالقسمةبنوعيهارضائيةوقضائية.
ومماهوجديربالذكرأنالخالفالذيسقناهحولهذهالمادةإنماهوالخالفالذيكانقائماً

ٌ
حول تطبيق نص المادة( )883من القانون المدني المصري ،باعتبار أن حكم المادة ( )111من
القانونالمدنيالفلسطينييتطابقمعحكمهذهالمادة؛وألنالقانونالمدنيالفلسطينيالزالحديث
الوالدة،ولميحظبعدبالشرحالكافيمنقبلفقهاءالقانونالفلسطيني.
فيضوءماسبق،سنقسمهذاالمبحثإلىمطلبين:
المطلب األول:طرقالقسمةالقضائية.
المطلب الثاني:تدخلالدائنينفيالقسمة.
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المطلب األول
طرق القسمة القضائية
تقسيم:
سنقسمهذاالمطلبإلىثالثةفروععلىالنحواآلتي:
الفرع األ ول:طرقالقسمةالقضائيةوفقاًلمجلةاألحكامالعدلية.
الفرع الثاني :طرقالقسمةالقضائيةوفقاً لقانون تقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة
9331هوقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم88لسنة9193م.
الفرع الثالث:طرقالقسمةالقضائيةوفقاًللقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م.

الفرع األول
طرق القسمة القضائية وفق ا لمجلة األحكام العدلية
نظمتمجلةاألحكامالعدليةطرقالقسمةالقضائيةفيالفصلالثالثوالرابعمنالبابالثاني
منالكتابالعاشرمنها،حيثخصصالفصلالثالثلبيانقسمةالجمع،والفصلالرابعلبيانقسمة
التفريق،وسنفصلمايتعلقمنهبقسمةالعقاراتوذلكعلىالنحواآلتي:

أوالا :قسمة الجمع:
تنص المادة()9938منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي" :الدورالعديدةوالدكاكينوالضياع
الً ال تجوز قسمة القضاء بأن يعطى ألحد
مختلفة الجنس أيضاً ،فلذلك ال تقسم قسمة جمع ،مث 
الشريكينمنالدورالمتعددةواحدةواآلخر أخرى،بلتقسمكلواحدةمنهاقسمةتفريقعلىالوجه
اآلتي".
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يقصدبقسمةالجمع تخصيصجزءمفرزمنالمالالشائعلكلشريكتتجمعفيهحصصه،فإذا
كان المال الشائع عبارة عن دار وأرض ومزرعة وكان الشركاء ثالثة اختص أحدهم بالدار والثاني
بالمزرعة والثالث باألرض ،ويتضح من نص المادة السابقة أنها ال تجيز تقسيم الدور والدكاكين
والضياع قسمة جمع ،وذلك ألنها مختلفة في الجنس( ،)1ويوجد تفاوت بينها من حيث حجمها
( )2

ومساحتهاوقربهاأوبعدهاعنالمسجدأوالسوقأوالماءأومنحيثجيرانها .


ويترتبعلىذلكوجودتفاوتفاحشبينهافاليمكنالتعديلفيالقسمةلذاالتُقسمقسمة

جمع،بلتقسمقسمةتفريق،فاليجوزإعطاءأحدالشريكيندا اًرمنالدورالمتعددةالمشتركةواعطاء
اآلخردا اًرأخرى،أوإعطاءأحدالشريكيندا اًروإعطاءاآلخرمخزناً(.)3

ثاني ا :قسمة التفريق:
ويقصدبهاتقسيمالعينالواحدةالشائعة ،وتعيينالحصةالشائعةفيجزءمنها،كقسمةالدار

بين اثنين ،وغالباً ما تقع قسمة التفريق في العقارات ،كاألراضي والدور والطريق المشترك أو
المسيل(.)4
وتتلخص مسائل التفريق وفق ا لمجلة األحكام العدلية فيما يأتي:
تقسيم العين المشتركة إما أن يكون نافعاً لجميع الشركاء ،فتكون تلك العين المشتركة قابلة
للقسمة ،واما أنيكون مض اًر بعمومالشركاء ،فتكونغير قابلةللقسمة ،واما أن يكون نافعاً لبعض

  1تجيزمجلةاألحكامالعدليةإجراءقسمةالجمعفياألعيانالمشتركةالمتحدةفيالجنسسواءكانتمنالمثلياتأوالقيمياتلعدموجود
التفاوتبينأفرادالجنسالواحد،ومثالذلك:لوكانمقدارمنالحنطةمشتركاً بيناثنين،فإذاقسمبينهماعلىحسبحصصهمفيكونكل

واحدمنهااستوفىحقه ،وهذاماتنصعليهمجلةاألحكامالعدليةفيالمادة()9931والمادة()9933منها.

2خليلأحمدقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص.311
3عليحيدر،المرجعالسابق،ص.983

ويرىعليحيدرأنهعلىالرغممنعدمجوازقسمةالدورالمتعددةقسمةجمع،إالأنهإذارضيجميعالشركاءالقسمةجمعاًفتقسم،وهوما

نراهأيضاً.

4خليلأحمدقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص.313يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص.71
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الشركاء ومض اًر ببعضهم،فتقسمبطلبالشركاءالنافعلهمالتقسيم،والتقسمبطلباآلخرينالمضر
بهمالتقسيم(.)1
وفيمايأتيتفصيلهذهالمسائل:
 -1إذا كان تقسيم العين المشتركة نافعا لجميع الشركاء:
تنص المادة()9931منمجلة األحكامالعدليةعلىمايأتي":إذاكانتفريقوتبعيضعين
وكانينشأ
الً إذا قسمت عرصة،
مشتركةغيرمضربأيشريكمنالشركاءفهيقابلةللقسمة،مث 
ُ
بئر في كل قسم منها ،فعلى هذا الوجه تكون المنفعة المقصودة من
وتُحفر ٌ
أشجار  
ٌ
وتُغرس 
أبنيةٌ 
العرصةباقية ،وكذلكلوقسمتدارفيهامنزالنواحدللرجالواآلخرللحريم،فتفريقهاإلىدارينال
يفوتمنفعةالسكنى المقصودةمنالدارويصير كل واحدمنالشركاءصاحبدارمستقلة،فلذلك
تجريقسمةالقضاء،سواءفيالعرصةأوفيالدار،يعنيإذاطلبأحدالشركاءالقسمةوامتنعاآلخر
فيقسمهاالقاضيجب اًر".
يتضحمنهذاالنصأنهإذا كانتفريقالعينالمشتركةوتقسيمهاإلىأقسامبنسبةحصص
دار كبيرة مشتركة بين
الشركاء غير مضر بأي شريك من الشركاء ،فهي قابلة للقسمة ،فلو كانت اً
الً
الً مستق 
أخوينمناصف ةً ومشاعاً وقسمتبينهماقسمةتفريقبحيثيمكنأنيكونكلقسممنهامنز
لكلمنهما،تكونهذهالقسمةنافعةلكلواحدمنهما،أمالوكانتتلكالدارمشتركةبالتساويبين
الً،
الً مستق 
عشرة أشخاص فإذا قسمت إلى عشرة أقسام ،كان كل قسم منها غير صالح التخاذه منز
فتكونالدارغيرقابلةللقسمةبتقسيمهاإلىعشرةأقسام(.)2


1عليحيدر،المرجعالسابق،ص.989

2عليحيدر،المرجعالسابق،ص.981،989
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 -2إذا كان تقسيم العين المشتركة مض ار بعموم الشركاء:
تنصالمادة()9989منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي":التجريقسمةفيالعينالمشتركة
الً إذا قسمتالطاحونفالتستعملطاحوناً
التييضرتفريقهاوتبعيضهابكلواحدمنالشركاء،مث 
بعدذلك؛ فلذلك تفوت المنفعةالمقصودةمنها،وعليهفاليسوغللقاضيقسمتهابطلبأحدالشركاء،
أمابالتراضيفتقسم،والحماموالبئروالقناةوالبيتالصغير،أوالحائطبينالدارينهيكذلك."...
يتضحمنهذاالنصأنهالتجريقسمةالتفريقفيالعينالمشتركةالتييضرتفريقهابجميع
الًغيرمفيدوباعثاًللضرر،
الشركاء،حيثتفوتالمنفعةالمقصودةمنها؛ وألنالقاضياليباشرعم 
لكنالقاضياليمنعهمإذا أصرواعلىقسمتهاباتفاقهم؛ ألنالقاضياليمنعمنأقدمعلىإتالف
ٍ
بحيثاليمكنلكلمنالشريكيناالنتفاعبه،أمالو
ملكه.وينبغيتقييدذلككلهبماإذاكانصغي اًر،
الًيمكنتقسيمهإلىقسمينبحيثيمكناالنتفاعبكلقسممنهفيقسم(.)1
كانكبي اًر،بأنكانالحماممث 
 -3إذا كان تقسيم العين المشتركة نافعا لبعض الشركاء ومض ار ببعضهم:
تنص المادة()9981منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي" :إذا كانتبعيضوتفريقالعين
المشتركة نافعاً ألحد الشركاء ومض اًر باآلخر يعني أنه مفوت لمنفعته المقصودة ،فإذا كان الطالب
الً إذا كانتحصةأحدالشريكينفيالدارقليلةال
للقسمةالمنتفعفالقاضييقسمها كذلكحكماً،مث 
ةيطلبقسمتهافالقاضييقسمهاقضاء".
ً
ينتفعبهابعدالقسمةبالسكنفيها،وصاحبالحصةالكبير
ويتضحمنهذاالنصأنهإذاكانتفريقالعينالمشتركة،أيتقسيمهابنسبةحصصالشركاء
نافعاًألحدالشركاءلكثرةحصته،ومض اًرباآلخرلقلةحصته،وطلبالشريكالمنتفعالقسمةفالقاضي
يقسمها؛ألنطالبالتقسيمينتفعبهذاالطلب،حيثيطلبحصراالنتفاعبملكهلنفسهومنعغيرهمن
االنتفاع بملكه ،فالطلب المذكور مشروع ويجب على القاضي قبوله وان كان ذلك مض اًر بالشريك
1سليمرستمباز،شرحالمجلة،الطبعةالثالثة،ذيالحجة9319،هـ،ص.133
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اآلخر ،ولكن ال تقسم بطلب الشريك الضار به التقسيم ،حيث لم يكن لذلك الشريك منفعة في هذا
الً لو كانت دار مشتركة بين اثنين أثالثاً أي ألحدهما ثلث ولآلخر
الطلب ،فيكون طلبه تعنتاً ،فمث 
ثلثان ،فإذا قسمت يمكن االنتفاع بحصة صاحب الثلثين ،أما صاحب الثلث فال يمكن االنتفاع
بحصته،فتقسمبطلبالذيينتفعبالسكنيفيحصته(.)1
وكذلكلوكانتدار كبيرةمشتركةبينثالثةأشخاصوكانتحصةأحدهمالنصف،وحصة
ًا
أيلكلمنهماالربع،وكاناالنتفاعممكناًبنصفالحصة،وغير
ٍ
الشريكيناآلخرينالنصفمناصفة،
ممكنبربعها،فتقسمبطلبصاحبالنصفوتفرزحصتهوتعطى له،أماالشريكاناآلخرانفتبقى
حصتهمامشاعاً(.)2
إال أن هذه القاعدة ،ترد عليها بعض االستثناءات وهي:
أ -الطريق :فالطريقالمشترك بيناثنينأوأكثرواليوجدلغيرهمأيحقفيه،فإنهاليقسمقسمة
تفريقإالإذاترتبعلىالقسمةأنيبقىلكلشريكمنالشركاءطريقاًيستعمله(.)3
ب -المسيل :فالتجوزقسمةالمسيلإالإذاتبينللقاضيأنهسيبقىبعدالقسمة مسيالً لكلشريكأو
الً آخر في أرضه يستطيع استعماله للتخلص من المياه الزائدة في
كان هناك لكل شريك مسي 
أرضه(.)4
ت -األراضي الوقف :حيثيشترطفيتقسيمأرضالوقفثالثةشروط(:)5


 1خليلقدادة ،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص،313ومابعدها.رستمباز،المرجعالسابق،ص.131علي
حيدر،المرجعالسابق،ص987ومابعدها.

2عليحيدر،المرجعالسابق،ص.988

 3تنصالمادة()9983منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي ":إذاطلبأحدالشركاءقسمةالطريقالمشتركةبيناثنينأوأكثرالتيليس
امتنعاآلخرينظر:فإذاكانبعدالقسمةيبقىلكلواحدطريقتُقسم،واالفاليجبرعلىالقسمةإالإذاكان
لغيرهمحقبالدخولإليهامطلقاًو
ُ
لكلواحدطريقومنفذعلىحدةفإنهافيذلكالحالتقسم".

 4تنصالمادة()9988منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي":المسيلالمشتركأيضاً كالطريقالمشترك،فإذاطلبأحدهمالقسمة،وامتنع
اآلخر،فإنكانبعدالقسمةيبقىلكلواحدمنهممحلإلسالةمائه،أوكانلهمحلآخرالتخاذهمسيالًفيقسم،واالفاليقسم".

5خليلقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق.318،عليحيدر،المرجعالسابق،ص.988
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 .9أن يتمكن كل شريك بعد القسمة من االنتفاع بحصته ،فلو كان ال ينتفع بحصته ولو واحد من
الشركاء،فالتصحالقسمةسواءكانالطلبمنصاحبالحصة القليلةأومنصاحبالحصة
الكثيرة.
 .1أنيترتبعلىالقسمةمنفعةالوقفنفسه،فلوأدتقسمتهاإلىنقصغلتهاأوتدنيقيمتها،فال
تصحالقسمة.
فإذاتوافرتالشروطالثالثة

 .3رضى المتولي(ناظرالوقف):فالتصحالقسمةبدونإذنالمتولي .
أمقضاء.
ً
اءرضاء
يصحالتقسيمسو
ً
ث -األراضي األميرية :ويشترطفيتقسيماألراضياألميريةأنينتفعجميعالشركاءالنفعالذيكانوا

ينتفعونبهقبلالتقسيم،فلذلكإذا كانالتقسيمغيرنافعلجميعالشركاءأوكاننافعاً لبعضهم
ومض اًرباآلخرين،أومفوتاً لمنفعتهالمقصودةفالتصحالقسمةبطلبالشريكغيرالمنتفع،كما
أنهاالتصحأيضاًبطلبالشريكالمنتفع(.)1
ونذكر بما
ونذكر هنا في هذا المقام بأن هذه األحكام إنما هي وفقاً لمجلة األحكام العدلية ُ
سبق وأن ذكرناه في هذه الرسالة ،أن قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة لسنة 9331هـ
صدر بعد مجلة األحكام العدلية بهدف توحيد األحكام المتعلقة بقسمة األراضي األميرية واألراضي
الملك.


1عليحيدر،المرجعالسابق،ص.981
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الفرع الثاني
طرق القسمة القضائية لأل راضي المملوكة على الشيوع ،وفق ا لقانون تقسيم األموال المشتركة
غير المنقولة العثماني لسنة 1332ه وقانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم 44
لسنة 1393م
عني كالً من قانوني التقسيم العثماني المطبق في قطاع غزة واألردني المطبق في الضفة
ُ
واجراءات القسمة القضائية لألموال غير المنقولة المشتركة عناية خاصة ،وتتم
الغربية ببيان طرق 
القسمةوفقاً لهذينالقانونينبإحدىطريقينوهماالقسمةالعينيةوقسمةالتصفية،والقسمة العينيةإما
أن تكون قسمة جمع أو قسمة تفريق ،كما أنه يتم إجراء القسمة العينية من قبل المحكمة بإحدى
طريقتينالقرعةأواالتفاق.وتفصيلذلكعلىالنحواآلتي:

أوالا :القسمة العينية:
تنصالمادة()1/1منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم88لسنة9193معلى
مايأتي":يزالالشيوعفيالمالغيرالمنقولبتقسيمهبينالشركاءإذاكانتالمنفعةالمقصودةمنهال
تفوتبالقسمة."...
وتنص المادة()9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـعلىمايأتي..." :
فالمحالت القابلة للتقسيم يعني التي التفوت المنفعة المقصودةفيكل حصة بالتقسيم يزال الشيوع
منهابالتقسيم."...
ويقصد بالقسمة العينية توزيع المال الشائع بين الشركاء عيناً بحيث يختص كل شريك بجزٍء
الً للقسمةعيناً،ويعتبر
مفرزمنه ،علىأنهيشترطلصحةالقسمةالعينيةأنيكونالعقارالشائعقاب 
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كذلكإذا كانباإلمكانقسمتهدونأنتفوتالمنفعةالمقصودةمنه،أيالتؤديالقسمةالعينيةإلى
إحداثضررأونقصكبيرفيقيمةالعينالمرادقسمتها.1
الً للقسمةالعينيةإذا كانباإلمكانتقسيمه
الً مملوكاً بينشخصين،فإنهيكونقاب 
فلوكانمنز
الً لتخزينالبضاعةومملوكاً لشخصين
الً لالنتفاعبهللسكن ،2أوكانحاص 
الً منهماقاب 
إلىمنزلينك 
الً لالنتفاع به كمحل
الً منهما قاب 
فتكون قسمته عيناً ممكنة إذا كان باإلمكان تقسيمه إلى جزأين ك 
تجاريأولتخزينبضاعةأوخالفه،أوكانتأرضاًسكنيةمملوكةألكثرمنشخص،فتكونقسمتها
قسمةعينيةممكنةفيحالكانباإلمكانتقسيمهاإلىأجزاءيمكناالستفادة منهابإقامةبناءيصلح
اءصغيرةاليصلحكلجزءمنهاللبناء

للسكن،أماإذاكانتقسمتهاقسمةعينيةستجعلهاتصبحأجز
عليهفالتصحهناالقسمةالعينيةويتمااللتجاءإلىالطريقاآلخروهوقسمةالتصفية.
والقسمةالعينيةإماأنتكونقسمةجمعأوقسمةتفريق،ونوضحذلكعلىالنحواآلتي:

 -1قسمة الجمع:
تنص المادة()1/1منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم 88لسنة9193معلى
ما يأتي" :إذا تعددت المحالت المطلوب تقسيمها واتفق الشركاء على التقسيم يمكن إجراء المعاملة
بطريقة قسمة الجمع"  ،وتنص المادة ( )8/9من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة لسنة
9331هـعلىمايأتي":عندتعددالمحالتالتيستقسم،يمكنإجراءمعاملةالتقسيمبموافقةعموم
الشركاءبصورةقسمةالجمع".

1محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص.988
2يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص.79
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ويقصدبقسمةالجمع جمعالحصصالشائعةالعائدةلكلشريكفيالمالالشائعفيقسم منه،
وبمعنى آخر هي تخصيص جزء مفرز لكل شريك تتجمع فيه حصصه ،أما بقية األموال الشائعة
فيختصبهاباقيالشركاءبنفسالطريقة(.)1
ويتضحمنالنصينالسابقين أنقسمةالجمعتطبقفيحالةتعددالمحالتالمطلوبقسمتها،
وأنيوافقجميعالشركاءعلىإجراءالقسمةبهذهالطريقة،ومثالذلك:إذاكانتاألموالالشائعةعبارة
عن أرض مزروعة وأرض غير مزروعة وبناية ،وكان الشركاء ثالثة فيختص أحدهم باألرض
المزروعةواآلخرباألرض غيرالمزروعةوالثالثبالبناية ،حيثيتمتقديرقيمةكلمنهاويأخذكل
واحدمنالشركاءمايتناسبمعحصصهالشائعة ،واذاكانتقيمةماأخذهأحدالشركاءأكثرمن
نصيبه،واآلخرأقلمننصيبه،فيعوضصاحبالحصةاألكبرهذاالنقصنقداً لصاحبالحصة
األقل.

 -2قسمة التفريق:
ويقصدبهاتعيينالحصةالشائعةفيالعينالواحدةالشائعةفيجزءمنها ،كأنتكونأرض
مملوكةعلىالشيوعبينعدةأشخاص،فيتمتقسيمهاعلىالشركاءكلحسبحصتهفيهافيختصكل
منهمبجزءمستقلمفرزمناألرض ،وكذلكلوكانتاألموالالمملوكةعلىالشيوعمتعددةكأنكان
ثالثةشركاءيملكونعلىالشيوعأرضومزرعةوبنايةولميوافقواجميعاً على قسمةالجمع ،فهناال
يجوزأن تتجمعحصةالشريكفيشيءواحدمنهابلتتوزععلىجميعاألموالالشائعةفيأخذكل
منهمجزءمناألرضوجزءمنالمزرعةوجزءمنالبناية(.)2

1يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص.71
2يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص.71
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وقدنظمكالً منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولة العثماني لسنة9331هـ  ،وقانونتقسيم
األموال غير المنقولة األردني رقم  88لسنة  9193م إجراءات القسمة العينية ،فإذا ارتأى قاضي
الصلحإمكانيةالقسمةالعينيةيبدأبإجراءاتهاعلىالنحواآلتي:
أ -يجبعلىقاضيالصلحأنيبلغالشركاءأوالوليأوالوصي–حسبالحالة–لزومحضورهم
فياليومالذيتعينهالمحكمةإلجراءعمليةالقسمة(.)1
ب -فياليومالمعينيتوجهقاضيالصلحأووكيله–عملياً يتمانتدابخبيرلهذااألمر– والشركاء

الذينلبواالدعوةإلىالمحلالمطلوبتقسيمه،وبعدأنيتثبتمنأنسنداتالتصرفأوالتمليك
التيأبرزتتتناولالمحلالمطلوبتقسيمهوأنهفيتملكوتصرفطالبالقسمةوشركاؤه،يباشر
معاملةالتقسيمبحضورالشركاءوالهيئةاالختياريةأوعلىاألقلبمواجهةاثنينمناألهالي(،)2
ويجبعليهفيذلكمراعاةمانصتعليهالمادةالسادسةمنقانونتقسيماألموال غيرالمنقولة
رقم ( )88لسنة 9193مإذا كان بصدد تطبيق هذا القانون والمتعلقة بإجراءات تقسيماألراضي
العرصاتوالمسقفاتوهوماسبقشرحهبالتفصيلعندحديثناعنإجراءاتالقسمةالرضائيةفي
و 
العقارات،أماإذا كانبصددتطبيققانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـ،
فيراعي ما نصت عليه المادة الخامسة منه وهي نفس اإلجراءات التي نص عليها قانون تقسيم
األموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م.
1تنصالمادة()9/7منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم88لسنة9193علىمايأتي:
"إذاطلبفريقمنالشركاءأوأحدهمالتقسيم،ورفضاآلخرونأوكانبينهم غائبأوقاصرأومحجور،يترتبعلىقاضيالصلحأنيبلغ
الشركاءأوالوليأوالوصي(كماهيالحالة) لزومحضورهمفياليومالذييعينهلهذاالغرضعلىأنيجريالتبليغللغائبينالذينلميعرف
لهممحلإقامةوفقاألصولالمبينةفيقانونأصولالمحاكماتالحقوقيةالخاصةبتبليغمجهولياإلقامة".
وتنص المادة ( )1من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة لسنة  9331هـ على ما يأتي " :إذا كان بعض الشركاء يطلب القسمة
والباقيغيرموافقأويوجدغائبأويتيمفبموجبالعلموخبرالمتضمنتصرفوهويةالشريكطالبالقسمةالمعطىمنالمحلةأوالقرية
التيفيهاالماليبلغحاكمالصلحأووكيلهإلىالشركاءأوالوليأوالوصيورقةدعوتهويدعوهمإلجراءالقسمةمعيناًمدةالتقلعنأسبوع،
وتوفقأحكامالموادالمخصوصةمنأصولالمحاكماتالحقوقيةبحقالغائبين."...

 2هذا ما تنص عليه المادة ( )1/7من  قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني 9193م ،وعجز المادة ( )1من قانون تقسيم األموال
المشتركةغيرالمنقولة9331هـ.
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ت -تتبعالمحكمةفيسبيلتخصيصالحصصالمفرزة ٍ
بكل من الشركاءطريقتينإما القرعةواما

االتفاق ،وهذاماتنص عليهالمادة(/9/1د)منقانونتقسيماألموال غيرالمنقولة األردني لسنة
9193م":تخصصالحصصالمفرزةللشركاء،كلبمفردهباالتفاقأوبالقرعةثميدرجذلكفي
محضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء" ،أما بالنسبة لقانون تقسيم األموال المشتركة غير
المنقولةالعثمانيلسنة9331هـفهيطريقواحدوهيالقرعةحيثتنصالمادة()8/9منهعلى
مايأتي" :تخصصالحصصالمفرزةبكلمنالشركاءبالقرعة،ويدرجذلكأيضاً بورقةالضبط
وتمضىوتختممنالشركاءويجريالتصديقعليهامنالهيئةالموجودة."...
والقرعة سبقوأنتحدثناعنعنها فيأكثرمنموضع وبينا مساوئهاوأنهاتؤديإلىوقوع
حصصالشريكفيأجزاءمتفرقةممايلحقالضرربه،وأمابالنسبةلالتفاق،إذااتفقالشركاءجميعاً
علىأنتعينالمحكمةجزءاًمفر اًزمنالمالالشائعلكلمنهميعادلحصته،فإنهيتماللجوءإلىهذه
الطريقة،واال أجبرت المحكمةاألطرافعلىالقرعة،وهذهالطريقةأفضلمن القرعةحيثيمكنمن
خاللهاتالشيوقوعحصصأحدالشركاءفيأجزاءمتفرقةومتباعدة،كمايمكنمنخاللاالتفاق
أنيحصلالشريكعلىالجزءالذيكانيحوزهلسنينعديدةوأقامعليهبناءأوغرسفيهمزروعات،
ففيمثلتلكالحاالتقدتؤديالقرعةإلىأنيقعنصيبأحدالشركاءفيبناءاآلخرممايؤديإلى
الً من أن تكون عملية التقسيم سبباً في توفير السكينة والطمأنينة
إثارة النزاعات بين الشركاء ،بد 
للشركاء(.)1
وأياً كانت طريقة التقسيم ،فإن األصل أن يحصل كل شريك على كامل نصيبه عيناً ،واال
ُعوضنقداً عمانقصمننصيبهمنقبلالمستفيد ،وهذاماتنص عليهالمادة(/9/1ب)منقانون
تقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م":إذا ظهرفينتيجةتقديرالقيمةأن
1يوسفمحمدعبيدات،المرجعالسابق،ص.73
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حصةواحدةأوأكثرغيرمتعادلةمنحيثالقيمةمعالحصصاألخرى،وجبتأمينالتعادلبضم
،والمادة()1/9منقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولة العثماني لسنة
شيء منالنقدعليها" 
9331هـ" :إذا كان محل أو أكثر من المحالت المفرزة لم يعادل قيمة بقية الحصص نظ اًر لقابلية
الموقعفيعدلذلكنقداً".
ونرى أن ما أخذ به قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم  88لسنة 9193م من
حيث اتباعه طريق االتفاق ،وان لم يتفقوا فيتم اللجوء إلى القرعة هو األفضل من قانون التقسيم
9331هـ  الذيأوجباتباع القرعة ،وذلكلألسباب التي ذكرناها والتي تشتملعلى مساوئ القرعة
حيثتؤديإلىوقوعحصصالشريكفيأجزاءمتباعدةعلىعكساالتفاق.
 وبعدأنتتممعاملةالتقسيمعلىالنحوالذيذكرناهيبلغقاضيالصلحالحكمإلىأصحاب
العالقةوترسلإلىدائرةالتسجيلصورةمصدقةعنه(.)1

1تنصالمادة()1/7منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم88لسنة9193معلىمايأتي:
" ...وبعدأنيتممعاملةالتقسيمعلىالنحوالمذكوريبلغالمعاملةالنهائيةإلىأصحابالعالقةوترسلإلىدائرةالتسجيلصورةمصدقةعن
المحضرالذيينظمهفيهذاالشأنبشكلإعالم".
وتنص المادة ( )1من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة لسنة  9331هـ على ما يأتي ..." :تجري معاملة القسمة حسب المادة
السابقةوتبلغالكيفيةألصحابالعالقةويودعصورةمصدقةعنورقةالضبطبشكلإعالمإلدارةالدفترالخاقانيالمحلية".
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ثاني ا :قسمة التصفية:
تنص المادة()1/1منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88سنة9193معلى
مايأتي..." :واذا كانغيرقابلللقسمة يزالالشيوعفيهببيعهبالمزاد" ،وتنص المادة()9منقانون
تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة لسنة 9331هـ على ما يأتي ..." :أما المحالت غير القابلة
للتقسيمفيزالالشيوعفيهابطريقةالبيعبالمزاد".
يقصدبقسمةالتصفيةبيعالمالالشائعبالمزادالعلنيوتوزيعثمنهبينالشركاءكلبنسبةحصته،
ويتماللجوءإليهاوفقاًللقانونينالسابقينفيحالكانالمالالشائعغيرقابلللقسمةالعينيةبحيثلو
قسمعيناً لفاتتالمنفعةالمقصودةمنه( ،)1وقدعنيكلمنالقانونينالسابقينببيانإجراءات قسمة
التصفيةفيالعقارات،مفرقينبينحالتينهما:
 -1الحالة األولى :بيع حصة أحد الشركاء:
وتتلخصإجراءاتهافيمايأتي(:)2
أ -إذا ادعى أحد الشركاء في األراضي والمسقفات والمستغالت وغيرها من العقارات المشتركة أنها
غيرقابلةللقسمة،وطلببيعحصتهلشركائه،أولغيرهم.
ب -ينتدبالقاضيخبي اًرأوأكثر–إنرأيوجهاًلذلك–للكشفعنالمحلالمطلوبتقسيمه،واذاما

الًللقسمةأمال،فإذاظهرلهبنتيجةالكشفأنالمحلالمطلوبتقسيمهغيرقابلللقسمة،
كانقاب 
كلفالخبيربتقديرقيمةحصةطالبالبيعبالنسبةلمجموعالحصص.

 1قضتمحكمةاالستئنافالعليابأنه ":يجوزللمحكمةفيدعوىإزالةالشيوعأنتقرربيعالعقاراتالمشتركةعنطريقالبيعبالمزادالعلني
متىثبتتعذراالستفادةمنهاوهيعلىهذاالحال".استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)13/98جلسة(،)9119/3/11غزة.ناظممحمد
عويضة،المرجعالسابق،ص.11
2محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص.999
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ت -ثميدعوالشركاء ليرى فيما إذا كانوا يرغبونشراء هذهالحصة بالبدل المقررأم ال ،وعليهمأن

يبدوارأيهمخاللخمسةعشريوماًفيماإذاكانوايرغبونبالشراءأمال.
ث -إذاطلبشراؤهاأكثرمنواحدمنالشركاءفتباعلهمبالتساويبنسبةعددهم.

ج -إذا رفضأحدالشركاءأنتباعهذهالحصةلهمبالتساويودفعثمناً أكبرمنالقيمةالتيقدرها

الخبراء،فهناتجريالمزايدةعلىالحصةالمذكورةبينالشركاءفقطدونغيرهموتباعللزائداألخير
أيلمنيدفعمنهمثمناًأكثرمنغيره(.)1
 -2الحالة الثانية :بيع كامل المال الشائع:
وتتلخصإجراءاتهافيمايأتي:
أ -إذالميتقدمأحدمنالشركاءخاللالمدةالتيعينهاقاضيالصلحلشراءحصةالشريكالذيطلب
بيعحصته،وفيذاتالوقتأصر طالبالبيععلىطلبه،أولميرضببدلالمثلالمقدر،يتمفي
تلكالحالةعرضكاملالمالالشائعللبيعفيالمزاد.

ب -بعدإتماممعاملةالبيعيوزعالثمنبينالشركاءوبنسبةحصصهم.

ت -إذاقامأحدالشركاءبأيةممانعةفيتسليمالعقارالذي تم بيعهبالمزادإلىمشتريه،يقوممأمور

اإلجراءبتخليتهوتسليمه(.)2
ث -يلزمالشركاءبدفعمصاريفالقسمةكلبنسبةحصتهحسبالقيمةالتيقدرتوقتالقسمةللعقار

المطلوبتقسيمه،كمايلزمونبدفعنفقاتالمزايدة(.)3

 1راجع نص المادة ( )8من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة لسنة 9331هـ ،ونص المادة ( )8من قانون تقسيم األموال غير
المنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م.

 2هذاماتنصعليهالمادة()1منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيلسنة9193م،والمادة()1منقانونتقسيماألموالالمشتركة
غيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ.

 3هذا ما تنص عليه المادة ( )91من قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة 9193م والمادة ( )91من قانون تقسيم
األموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ.
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والسؤال الذي يطرح نفسه :ما هو حكم امتناع الشركاء عن الشراء أو الدخول في المزايدة؟
هذهالمسألةعالجهانصالمادة()91منقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88
لسنة 9193م  ،ونص المادة ( )91من قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة
9331هـوذلكعلىالنحواآلتي:
إذالميتقدمأحدمنالشركاءأوغيرهملشراءالمالالشائعالمعروضللبيعفيالمزادبمجمله،
الًومناسباً،ففيتلكالحالة
أوأنالثمنالذيتقدمبهالمزايدونلميبلغالحدالذييمكنأنيعتبرعاد 
يعرضالمالالشائعبمجموعهمرةثانيةللمزايدةبينالشركاءدونغيرهم،فإذاامتنعالشركاءهذهالمرة
أيضاًعنالدخولفيالمزايدةوتمكنالشريكطالبالبيعمنبيعوفراغحصتهلغيرالشركاءفإنكل
شريكلميتقدمللشراءببدلالمثلعلىالنحوالذيذكرناهيعتبرأنهأسقطحقهفيالمطالبةبالشفعة
الرجحان.
و
كمايحظرعلىالمحاكمسماعالدعوىالتييقيمهاالشركاءأوأولياؤهمأوأوصياؤهمبطلب
فسخوالغاءمعامالتاإلحالةالتيتمتبالمزايدةوفقاألحكامالسابقة(.)1
وفي ذلك قضت محكمة االستئناف العليا بأن" :أصابت محكمة الموضوع حين قررت عرض
األرضللبيعبالمزادلعدمقابليتهاللقسمة،وممنوععلىالحكاممنسماعدعوىاالستحقاقبعدإعطاء
قراراإلحالةالقطعيةبعدالسكوتعنهافيمدةالمزايدةبالعذرشرعي"(.)2
وينص قانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة 9331هـفيعجزالمادةالعاشرة
منهعلىأنه":إذالميمكنأيضاً إجراء البيععلىهذهالصورةفيجوزتجديدالمزايدةبعدمرورمدة

 1هذا ما تنص عليه المادة ( )99من قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني لسنة 9193م ،والمادة ( )99من قانون تقسيم األموال
المشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ.

2استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)91/18جلسة(،)9191/1/1غزة.ناظمعويضة،المرجعالسابق،ص.11
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مناسبة" ،وهذا األمر لم ينص عليه قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة
9193م،ولكنهليسعيباًألنهأمربديهياليحتاجإلىنص.

الفرع الثالث
طرق القسمة القضائية وفقا للقانون المدني الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2112م
تتمالقسمةالقضائيةوفقاًللقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191بإحدىطريقتين:إما
القسمة العينية أو قسمة التصفية ،فإذا رفعت دعوى إزالة الشيوع أمام محكمة الصلح ،نظرت هذه
المحكمةإذاماكانتالقسمةالعينيةممكنةدونأنيلحقالمالالشائعمحلالقسمةنقصكبيرفي
قيمته ،أماإذاكانتالقسمةالعينيةمنشأنهاإحداثنقصكبيرفيقيمةالمالالشائعفتأمربإجراء
القسمةبطريقالتصفية.

أوالا :القسمة العينية:
القسمةالعينيةهيالطريقاألصليالذييجبأنيتبعمن قبلالقضاءفيإجراءالقسمة،
حيثتتمقسمةعينالمالالشائعوليسثمنه،بحيثيختصكلشريكبجزءمفرزمنالمالالشائع
بعد تجزئته إلى عدة أجزاء ،واعطاء كل شريك ما يتناسب مع حصته( ،)1ويشترط إلجراء القسمة
العينيةأنيكونالمالالشائعيقبلالقسمةدونأنيلحقهنقصكبيرفيقيمته(.)2


فإذا كانت قسمة المال الشائع قسمة عينية تؤدي إلى نقص كبير في قيمته ،كما لو كانت

أرضسكنية،لوقسمتألصبحكلقسممنهااليصلحإلقامةبناءيستفادمنهاستفادةمعقولة،فإن
المحكمةتقضيفيهذهالحالةبأنتكونالقسمةبطريقالتصفية(.)3

1محمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص.883مصطفىمحمدالجمال،المرجعالسابق،ص971ومابعدها.

2المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9188وفيذلكتنصالمادة()9939من
مجلةاألحكامالعدليةأن":قابلالقسمةهوالمالالمشتركالصالحللتقسيمبحيثالتفوتالمنفعةالمقصودةمنذلكالمالبالقسمة".

3عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.197
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وتتمالقسمالعينية وفقاً لهذاالقانونبإحدىوسيلتين،كماأنهاتمربعدةمراحل،وتفصيلذلكعلى
النحواآلتي:

-1

أنواع القسمة العينية:

أ -قسمة الحصص على أساس أصغر نصيب ثم إجراء القرعة:


وذلك عن طريق قسمة المال الشائع إلى حصص متساوية على أساس أصغر نصيب،

ويستويفيذلكأنتكونالقسمةكليةتشملكلالمالالشائعوجميعالشركاء،أوأنتكونالقسمة
جزئيةتقتصرعلىجزءمنالمالالشائعوبعضالشركاء،ومثالذلك:أنتكونأنصبةالشركاءهي
النصفوالثلثوالسدسفيقسمالمالالشائعأسداساً،أوتكونأنصبتهمهيالثلثانوالربعوجزءمن
اثنيعشر،فيقسمالمالإلىاثنيعشرجزءاًوهكذا.
2
1
1
ولتوضيحذلكبشكلآخرنفترضأنلديناثالثةشركاءوأنصبتهمعلىالنحواآلتي، 3 ، 3 ، 6 :
3
2
1
1
عندئذتكونالحصصعلىأساسأصغرنصيبوهو ، 6أيتكونحصصهمهي  6 ، 6 ، 6

حيث يقسم المال الشائع إلى ستة أسداس ،فيأخذ صاحب السدس سدس ،ويأخذ صاحب الثلث
سدسان،ويأخذصاحبالثلثانثالثةأسداس،وذلكعنطريقالقرعة،حيثترقماألجزاءالستةبأرقام
من(9إلى.)1()1




1محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص311ومابعدها.
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ب -التجنيب بتعيين جزء مفرز لكل شريك يعادل حصته:
إذاتعذرتقسمةالمالالشائعإلىحصصعلىأساسأصغرنصيب،فإنالخبيريلجأإلىتحديد
نصيب كل شريك مفر اًز من المال الشائع ،وذلك بقدر حصته في هذا المال ،وهذا ما يسمى
بالتجنيب(.)1
ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة في حالتين:
 إذاتعذرتقسمةالمالالشائعإلىحصصعلىأساسأصغرنصيب. إذالمتتعذرهذهالقسمة،ولكنالشركاءاتفقواجميعاًعلىأنتكونالقسمةبطريقالتجنيب(.)2وال يقصد بتعذر القسمة أن تكون مستحيلة ،وانما يمكن أن يتحقق هذا التعذر في غير حالة
االستحالة ،كأن يكون من شأن تقسيم المال الشائع إلى حصص صغيرة إنقاص قيمته ،أو يقتضي
إجراءاتمعقدةالتبررهاالمصلحةالمقصودة،أوأنيوقعفينصيبالشريكأجزاءمتناثرةيصعب
استغاللها(.)3


ومثال القسمة بطريق التجنيب :لو كان المال الشائع منزالً وأرضاً ومتج اًر ،وكانت قيمتهم

جميعاًتبلغستمائةألفدينار،وقومالمنزلبثالثمائةألفدينار،واألرضبمائتيألفدينار،والمتجر
بمائةألفدينار،وكانالشركاءثالثة،ألحدهمالنصفوالثانيالثلثولألخيرالسدس،فيختصمن
لهالنصفبالمنزلومنلهالثلثباألرض،ومنلهالسدسبالمتجر(.)4



1عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص.199

2المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9181
3محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.919
4محمدالضويني،المرجعالسابق،ص.888
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 -2مراحل إجراء القسمة العينية:
يتبين من مجموعة النصوص القانونية التي تحدث فيها المشرع في القانون المدني الفلسطيني
رقم( )8لسنة 1191م عن القسمة العينية وعن كيفية إجراء المحكمة للقسمة العينية أنها تمر بعدة
مراحلنوضحهافيمايأتي:
أ -المرحلة األولى :قسمة المال الشائع إلى حصص على أساس أصغر نصيب أو التجنيب:
تنصالمادة()1/119منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي":يندب
القاضيإن أرى وجهاً لذلكخبي اًر أوأكثرلتقويمالمالالشائعوقسمتهحصصاً إنكانالماليقبل
القسمةعيناًدونأنيلحقهنقصكبيرفيقيمته" .وتنصالمادة()111منهعلىمايأتي-9":يعين
الخبيرالحصصعلىأساسأصغرنصيبحتىلوكانتالقسمةجزئية،فإذاتعذرتالقسمةعلى
هذااألساسجازللخبيرأنيجنبلكلشريكحصته -1 .إذاتعذرأنيختصأحدالشركاءبكامل
نصيبهعيناً،عوضبمعدلعمانقصمننصيبه".
يتضحمنالنصوصالسابقةأنالمرحلةاألولىتشتملعلىعدةخطواتوذلكعلىالنحواآلتي:
 .9تبدأمحكمةالصلحعندنظردعوىالقسمة،بندبخبيرأوأكثرإنرأتوجهاًلذلكلتقويمالمال
الشائع وقسمته( ،)1فقد يرى القاضي أن تقويمه وقسمته ال يثير صعوبات خاصة ،فيقوم بتولي
العملية بنفسه ،إال أن العمل جرى في المحاكم على ندب خبير لذلك ،فإذا كانت قسمة المال
الشائعقسمةعينيةغيرممكنةفإنالمحكمةتلجأإلىقسمةالتصفية،أماإذاكانتقسمتهقسمة
عينيةممكنةدونأنيلحقهنقصكبيرفيقيمتهفتأمرالمحكمةبإجرائها(.)2

 1قضت محكمة االستئناف العليا بأنه " :يجوز لمحكمة أول درجة انتداب الخبراء لتقدير قيمة األرض المتنازع عليها واألخذ بما جاء في
تقريرهم".استئنافعليامدنيفلسطينيرقم(،)98/81جلسة(،)9198/99/19وليدالحايك،الجزءالرابع،المرجعالسابق،ص.88

2توفيقحسنفرج،المرجعالسابق،ص.111عبدالناصرتوفيقالعطار،المرجعالسابق،ص.988محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،
ص.911محمدالضويني،المرجعالسابق،ص.889
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 .1يبدأالخبيربتقسيمالمالالشائعحصصاً علىأساسأصغرنصيبإنكانذلكممكناً،أماإذا
تعذرتقسمتهإلىحصصمتساويةأواتفقالشركاءعلىإجراءالقسمةبطريقالتجنيبيسيرفي
ٍ
الطريق الثاني من طرق القسمة العينية وهو التجنيب ،وذلك على التفصيل الذي بيناه سابقا في
أنواعالقسمةالعينية.
 .3التعديل :قداليتمكنالخبيرعندإجراءقسمةالمالالشائعقسمةعينيةسواءبطريققسمةالمال
إلى حصص أو بطريق التجنيب من جعل الحصص أو األجزاء المفرزة متساوية تماماً ،عندئذ
يقتضي األمر االلتجاء إلى تحديد معدل يكمل بعض الحصص الناقصة في حالة التقسيم إلى
حصص،أويكملنصيبالشريكالمفرزفيحالةالتجنيب ،فإذااضطرالخبيرإلىتحديدإحدى
الحصصأكبرمنحصةأخرىفيقدرمبلغاًمنالنقوديدفعهصاحبالحصةالكبرىإلىصاحب
الحصةالصغرىحتىتتعادلالحصتان،وكذلكفيالتجنيبإذااضطرالخبيرعندتحديدأنصبة
الشركاءمفرزة إلىتحديدنصيبأحدالشركاءبأقلممايستحق،وتحديدنصيبشريكآخربأكثر
ممايستحق،فعندذلكيقدرمبلغاًمنالنقوديتعادلبهالنصيبان،ويصبحصاحبالنصيباألكبر
مديناًبهذاالمعدللصاحبالنصيباألصغر(.)1
ب -المرحلة الثانية :الفصل في المنازعات التي يثيرها الخصوم في القسمة العينية:
تنص المادة()113منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة 1191علىمايأتي -9" :يفصل
قاضيالصلحفيالمنازعاتالتيتتعلقبتحديدالحصصوفيكلالمنازعاتاألخرىالتيتدخلفي
اختصاصه -1 .إذا قام نزاع بين الشركاء ال يدخل في اختصاص قاضي الصلح فعليه أن يحيل
الخصومإلىالمحكمةالمختصة،وتقفدعوىالقسمةإلىأنيفصلنهائياًفيذلكالنزاع".

1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.118،113
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يتضحمنالنصالسابقأنهناكنوعينمنالمنازعاتيمكنإثارتهامنقبلالخصوم(:)1
يتمثلالنوعاألولفيالمنازعاتالتيتتعلقبتحديدالحصصأوتجنيبنصيبأحدالشركاء،
فهذهالمنازعاتتدخلفياختصاصمحكمةالصلح،وذلككأنيدعيأحدالشركاءأنالحصصالتي
كونهاالخبيرغيرمتساويةأويدعيأنالمعدلالذيقدرهالخبيرأقلممايجب،أوأكثرممايجب،
أو أنه باإلمكان تقسيم المال إلى حصص بطريقة أفضل ،فمثل تلك المنازعات تختص بها محكمة
الصلح اختصاصاً نوعياً حتى لو زادات قيمتها على نصاب هذه المحكمة ،ويتمثل النوع الثاني في
المنازعاتالتيالتتعلقبتحديدالحصصأوتجنيبأنصبةالشركاء،وتلكالتدخلفياختصاص
محكمة الصلح ،ومثال ذلك :المنازعات التي تدور حول أصل ملكية الشريك لحصته الشائعة ،كأن
يدعي أحد الشركاء أن شريكاً آخ اًر داخالً في دعوى القسمة وال يملك شيئاً في المال الشائع  ويجب
استبعادهمندعوىالقسمة،ومنهذهالمنازعاتأيضاً أنينازعأحدالشركاءشريكاً آخ اًر فيمقدار
حصته ،فيدعيمثالً أنها الربع بدالً من الثلث ،فمثلهذه المنازعاتالتتعلقبتحديد الحصص أو
فإذاقامنزاعبينالشركاءمن

تجنيبأنصبةالشركاءوبالتاليالتدخلفياختصاصمحكمةالصلح،
هذاالقبيلواليدخلفياختصاصقاضيالصلح،فعليهأنيحيلالخصومإلىالمحكمةالمختصة،
ٍ
وعندئذيكونلكلذيمصلحةمنالخصوم
ويوقفدعوىالقسمةإلىأنيفصلنهائياًفيذلكالنزاع،
طلبتعجيلدعوىإزالةالشيوع،حتىتواصلالمحكمةنظرها(.)2
ت -المرحلة الثالثة :الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز:
تنصالمادة()118منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي-9":إذا
انتهى الفصل في منازعات الشركاء ،وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ،أصدر قاضي
1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،المرجعالسابق،ص9191ومابعدها.

 2تنصالمادة()911منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةرقم()1لسنة1119معلىمايأتي -9":للمحكمةمنتلقاءنفسهاأو
بناء علىطلبالخصوموقفالسيرفيالدعوىإذارأتأنالحكمفيموضوعهايتوقفعلىالفصلفيمسألةأخرى -1.يحقأليمن
ً
الخصومطلبتعجيلالسيرفيالدعوىبمجردزوالسببالوقف".
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الصلح حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه -1 .إذا كانت الحصص لم تعين
بطريق التجنيب تجري القسمة بطريق القرعة ،وتثبت المحكمة ذلك في محضرها ،ويصدر القاضي
حكماًبإعطاءكلشريكنصيبهالمفرز".
استناداًإلىالنصالسابق،فإنهذهالمرحلةتقتضيالتفرقةبينفرضين:
 .1الفرض األول :حالة إجراء القسمة العينية عن طريق التجنيب:
ففي هذه الحالة وبمجرد االنتهاء من الفصل في منازعات الشركاء تصدر محكمة الصلح حكمها
بإعطاءكلشريكنصيبهالمفرز،معإلزامهبأداءالمعدل–إنوجد–إلىالشريكالواجبأداؤهله.
 .2الفرض الثاني :حالة إجراء القسمة العينية عن طريق تحديد الحصص على أساس أصغر
نصيب:
إذا كان الخبير قام بتقسيم المال الشائع عن طريق تحديد الحصص على أساس أصغر
نصيب ،هذااألمريقتضيإجراءقرعةلتوزيعتلكالحصصعلىالشركاءحتىيطمئنالشركاءإلى
أن فرصهم متساوية ،ومثال ذلك إذا كانت الحصص ستة ،وكان الشركاء ثالثة لواحد منهم ثالثة
حصصوللثانيحصتانوللثالثحصةوضعتفيالقرعةستةأوراقمرقمةمن( 9إلى)1ورقمت
الحصصعلىهذااألساس،وسحبالشريكاألولثالثةأوراقوالثانيورقتانوالثالثورقةواحدة،
فيأخذكلشريكالحصصالتيوقعرقمهافينصيبه.
ولكننا نرى :أن اتباع هذه الطريقة يؤدي إلى وقوع حصص متناثرة في حصة الشريك مما
يجعلاالستفادةمنهاأقلممالووقعتفينصيبهحصصمتجاورة؛لذانرىأنهمناألولىأنتقوم
المحكمة بعد إجراء القرعة بمحاولة تقريب حصص كل شريك وخاصة في حالة اختالف عدد
الحصصفيمابينهم.
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أمافيحالةتساويالحصصكأنكانتستةحصصوكانالشركاءثالثةفيمكنأنتجعل
المحكمةمثالًكلحصتانمتجاورتانمعاًفيورقةواحدة،بحيثتكونثالثةأوراق،وكلورقةتحتوي
علىحصتانمتجاورتانفيسحبكلشريكورقة،ويأخذالحصتاناللتانوقعتافينصيبه،ولكنال
يفوتناأنهذا الفرضاليخلومنأنتكونقيمةإحدىالحصصأكبرمناألخرى،فموقعاألرض
والشوارعالتيتطلعليهاوالعواملاألخرىالتيلهادوركبيرفيتحديدقيمةاألرضتؤثرفيذلك،
ففي هذه الحالة تلجأ المحكمة إلى التعديل ،أي يقوم الشريك الذي وقعت في نصيبه الحصة ذات
القيمةاألعلىبدفعمبلغمنالنقودللشريكالذيوقعتفينصيبهالحصةذاتالقيمةاألقل.
وعلىكلحال،فإنهبعدانتهاءالمحكمةمنقسمةالمالالشائعقسمةعينيةعنطريقتحديد
الحصص على أساس أصغر نصيب واجراء القرعة ،يجب أن تثبت ذلك في محضرها ،ثم يصدر
القاضيحكماًبإعطاءكلشريكنصيبهالمفرز،وبذلكتنتهيدعوىالقسمةالعينية.

ثاني ا :قسمة التصفية:
تنصالمادة()119منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي-9":
إذاتعذرتالقسمةعيناً أوكانمنشأنهاإحداثنقصكبيرفيقيمةالمالالمرادقسمته،بيعهذا
المالبطريقالمزايدة-1.يجوزأنتقتصرالمزايدةعلىالشركاءإذاطلبواذلكباإلجماع".
يتضح من المادة السابقة أنها تعالج قسمة التصفية من خالل فقرتين ،الفقرة األولى بينت
حاالت القسمة بطريق التصفية ،والفقرة الثانية عالجت جواز قصر المزايدة على الشركاء ،وتوضيح
ذلكعلىالنحواآلتي:
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 -1حاالت القسمة بطريق التصفية:
يتضحمنالمادةسالفةالذكرأنقسمةالتصفيةتتمفيحالتين:
أ -حالةتعذرقسمةالمالالشائعقسمة عينية،حيثيترتبعليهإتالفللمالالشائع،وتنطبقهذه
الحالةغالباًعلىالمنقوالت،كأنيكونالمالالشائعمثالًدراجةناريةأوسيارة،أوجهازكهربائي،
فهذهاألشياءيترتبعلىقسمتهاقسمةعينيةإتالفها؛لذاتباعبطريقالمزايدةالعلنيةويوزعالثمن
علىالشركاءكلبقدرحصتهفيالمالالشائع.
ب -حالةحدوثنقصكبيرفيقيمةالمالالشائعرغمقابليتهللقسمةالعينية.ومثالذلك:قطعةأرض

معدةللبناء،لوقسمتقسمةعينيةعلىعددالشركاءالمشتاعين،ألصبحكلجزءمنهاصغي اًرال
ٍ
أواليسمحإالببناءمبان صغيرةجداً اليمكن
يسمحبالبناءعليهمنالناحيةالفنيةوالهندسية،
ٍ
االستفادةمنهابوجه معقول،ففيهذهالحالةأيضاً تصدرالمحكمةحكماً بإجراءبيعالمالالشائع
بالمزادالعلني،وتوزعحصيلةالبيععلىالشركاءكلبقدرحصتهفيالمالالشائع(.)1

 -2جواز قصر المزايدة على الشركاء:
األًصلفيالمزايدةأنتكونمفتوحةللشركاءولغيرالشركاءعلىالسواء،فيجوزأليشخص
أنيتقدملالشتراكفيالمزايدةعندبيعالمالالشائع،ومعذلكأجازالقانونالمدنيالفلسطينيرقم8
لسنة1191م قصرالمزايدةعلىالشركاءإذاطلبواذلكباإلجماع،فإجماعالشركاءشرطالبدمنه
لكيتقضيالمحكمةبقصرالمزايدةعليهم،ولعلالحكمةمنذلكرغبةالمشرعفيالحفاظعلىأموال
الشركاءوخاصةإذاكانواينتمونإلىأس ٍرةواحدةواليريدونلهذاالمالالخروجمننطاقاألسرة،وقد

1محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص338ومابعدها.
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يكون رغبة ألحد الشركاء أو لبعضهم أن يؤول المال إليهم دون أن يشاركهم في ملكيتهم أجنبي
عنهم(.)1
ونرىأنالمشرعكانموفقاًفيهذاالحكم؛ألنفيهحفاظاًعلىملكيةالمالفينطاقاألسرة
إذااتفقالشركاءعلىذلكوخاصةإذاكانالشركاءمنأس ٍرةواحدة.
ويختلفاألثرالمترتبعلىقسمةالتصفيةباختالفمنيرسوعليهالمزاد،سواءأكانهو
أحدالشركاءأوأجنبي عنهم،فإذا اقتصرتالمزايدةعلىالشركاء،ثمرستعلىأحدهم،اعتبررسو
المزادفيهذهالحالةقسمةبينهم،وتترتبعليهآثارالقسمةالالبيع،أماإذاكانتالمزايدةمفتوحة
أمامالجميعورساالمزادعلىأحدالشركاء،اعتبررسوالمزادقسمةأيضاً،واذارساعلىأجنبياعتبر
قسمةبينالشركاء،وبيعاًفيعالقةالشركاءباألجنبيالذيرساعليهالمزاد،وتنطبقأحكامالبيعمثل
ضماناالستحقاق،وضمانالعيوبالخفية(.)2

1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،المرجعالسابق،ص.9191

2توفيقحسنفرج،المرجعالسابق،ص.131محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.381
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المطلب الثاني
تدخل الدائنين في القسمة
تمهيد وتقسيم:
لميردفيمجلةاألحكامالعدلية،والفيقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثماني
لسنة9331هـ،وقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم( )88لسنة9193م أينصيعالج
مسألةتدخلالدائنينفيالقسمة،بينماعالجالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مهذه
المسألةفيالمادة()111منه.
وفيمايليتفصيلألحكامتدخلالدائنينفيالقسمةوفقاًلهذاالقانونوذلكعلىالنحواآلتي:
الفرع األول:نطاقتطبيقنصالمادة()111منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم8لسنة1191م.
الفرع الثاني:موقفالدائنينقبلإتمامالقسمة.
الفرع الثالث:موقفالدائنينبعدإتمامالقسمة.
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الفرع األول
نطاق تطبيق نص المادة ( )366من القانون المدني
الفلسطيني رقم ( )4لسنة 2112م
تنص المادة ( )111من القانون المدني الفلسطيني رقم ( )8لسنة 1191م على ما يأتي:
"-9لدائنيكلشريكأنيعارضوافيأنتتمالقسمةعيناً،أوأنيباعالمالالمشتركبالمزادبغير
وتوجهالمعارضةإلىكلالشركاء،ويترتب عليها إلزامهم بأنيدخلوامنعارضمنالدائنين
تدخلهم ،
فيجميعاإلجراءاتمتىكانتحقوقهمثابتةالتاريخقبلرفعدعوىالقسمة،واالكانتالقسمةغير
نافذةفيحقهم –1 .إذاتمتالقسمةفاليجوزللدائنينالذينلميتدخلوافيهاأنيطعنواعليهاإالفي
حالةالغش".
لقد ثار خالف بين فقهاء القانون حول نطاق تطبيق هذه المادة( ،)1هل ينطبق على القسمة
الرضائية والقضائية على ٍ
حد سواء؟ أم أنه مقصور على القسمة القضائية؟
ذهب رأي في الفقه( )2إلى أن إدخال الدائنين في القسمة مقصور على القسمة القضائية،
واستندوافيهذا الرأيإلىأنعبارةنصالمادة()111منالقانونالمدنيجاءفيها"...متىكانت
التاريخقبلرفع الدعوى  ،"...فعبارة "قبلرفع الدعوى"  ،تبينأن ذلك مقصور على
حقوقهم ثابتة 
القسمة القضائية فقط ،إذ هي وحدها التي تكون عن طريق دعوى( ،)3بينما ذهب غالبية فقهاء

  1نودأننشيرفيهذاالمقامإلىأنناسننقلفيهذهالمسألةالخالفالذيثاربينفقهاءالقانونالمدنيالمصريحولتطبيقنصالمادة
()883منالقانونالمدنيالمصريونطبقهعلىنصالمادة()111منالقانونالمدنيالفلسطيني؛باعتبارأنحكمالمادة()111يتطابق
معحكمالمادة()883مدنيمصريوباعتبارأنالقانونالمدنيالفلسطينيالزالحديثالوالدة ،ولميحظبعدبالشرحالكافيمنقبلفقهاء
القانونالفلسطيني.

2ذهبإلىهذاالرأيمحمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.381

3محمدالضويني،المرجعالسابق،ص.873محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص.381
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القانون()1إلىأننصالمادة()111ينطبقعلىالقسمةالرضائيةكماينطبقعلىالقسمةالقضائية،
وبالتاليمنحقالدائنينالتدخلفيإجراءاتالقسمةبنوعيها،واستندوا في ذلك إلى سببين(:)2
 -9السبب األول :ليس مايمنعمن قياسالقسمةالرضائية علىالقسمةالقضائية من حيثتدخل
الدائنين،مادامتحكمةتدخلالدائنينفيالقسمةالقضائية،متوافرةأيضاً فيالقسمةالرضائية
بل هي أكثرتواف اًر في القسمة الرضائية ،فالدائن فيالقسمةالرضائيةيحتاج إلىالحمايةأكثر
منهافيالقسمةالقضائية.
 -1السبب الثاني :إن نصالمادة()111مدنيفلسطينييطابقحكمالمادة()881مدنيمصري
الذياستقيبدورهمننصالمادة()811منالقانونالمدنيالفرنسيالذيالخالففيانطباقه
علىكلمنالقسمةالقضائيةوالقسمةالرضائية.
ٍ
فلما كان ما تقدم ،فإنني أرى أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي الثاني ،هو األولى بالترجيح
ألسبابهم التي ذهبوا إليها  ،فذلك هو األكثر ضماناً لمصالح الدائنين وحمايتهم مما قد يحدث من
تواطؤبينالشركاء،سواءكانتالقسمةاتفاقيةأوقضائية.
وقدجاءفي المذكرةاإليضاحيةللقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م":أنالمادة
( )111تعطيلدائنيكلشريك ،حقالمعارضة علىالطريقة التي ستتبعفي قسمة المال الشائع،
قضائياًأماتفاقياً."...
لذا فإنني أوصي بأنيقومالمشرعبإنهاءهذاالخالفالقائمبينفقهاءالقانون،وتوفيرالحماية
للدائنين،وذلكمنخاللالنصالصريحالذييجعلهذااألمريشملالقسمةبنوعيهااتفاقيةوقضائية.

1ذهبإلىهذاالرأيتوفيقحسنفرج،المرجعالسابق،ص.139عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص139ومابعدها.عبدالمنعم
فرجالصدة،المرجعالسابق،ص.119محمدوحيدالدينسوار،المرجعالسابق،ص،988وغيرهم.

2عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص111ومابعدها.محمدعبدالرحمنالضويني،المرجعالسابق،ص.878
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الفرع الثاني
موقف الدائنين قبل إتمام القسمة
أعطتالمادة ( )111من القانون المدني الفلسطينيلدائنيكلشريك حق المعارضة على
الطريقةالتيستتبعفيقسمةالمالالشائع،قضائياًأماتفاقياً،سواءأكانتالقسمةستتمبطريقالقسمة
العينية أم بطريق التصفية ،وذلك إذا كان هذا الطريق أو ذاك سيؤدي إلى اإلضرار بمصالحهم،
فالدائن يعنيه أال يتعمد الشركاء وقت القسمة أن يوقعوا في نصيب مدينهم أعياناً منقولة ،أو نقوداً
يسهل على المدين (الشريك) تهريبهامن تنفيذ الدائن عليها ،كما يعنيه أال يتفق على عدماقتصار
المزايدةعلىالشركاءوحدهم؛ ألنذلكمنشأنهأنيقللالعائدمنالبيعفيقلبذلكالضمانالعام
للدائن ،علىعكسإذا ماوجدأجنبيفيالمزايدة،األمرالذيسيؤديإلىارتفاعثمنالمالالشائع،
كمايعنيالدائن،أاليؤولالجزءالمرهونمنالمالالشائعلصالحهإلىشريكغيرالشريكالمدين،
فيتحولحقالدائنإلىالجزءالذيآلإلىالشريكالمدينبقوةالقانون،ولميكنهذاالجزءفيحساب
الدائن(.)1
الً معيناً في معارضة الدائنين في القسمة ،وانما اشترط أن توجه
ولم يشترط القانون شك 
المعارضةإلىجميعالشركاءبمافيهمالشريكالمدين،فيجوزأنتتمالمعارضةكتاب ةًأوشفاه ةً،ولكن
الدائن يتحمل عبء اإلثبات؛ لذا فاألفضل أن يرسل لمدينه و لسائر الشركاء معارض ةً كتابية كأن
تكونإنذا اًر علىيدمحضر،ولميحددالقانونميعاداً معيناً لتوجيهالمعارضة ،فيصحأنيكونهذا
الميعادبمجردعلمالدائنبأنللمدينحصةفيمالشائع،ويبقىحقالدائنفيالمعارضةإلىأن
تتمقسمةهذاالمال(.)2
1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة،1191المرجعالسابق،ص.9193
2محمدالمنجي،المرجعالسابق،ص381ومابعدها.
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ومتى وصلت المعارضة إلى جميع الشركاء ،تعين عليهم إذا أرادوا اقتسام المال الشائع أن
يدخلوا الدائن المعارض في جميع إجراءات القسمة سواء كانت اتفاقية أو قضائية ،عينية أم قسمة
تصفية،وذلكشريطةأنتكونحقوقالدائنينثابتةالتاريخقبلرفعدعوىالقسمة(.)1
واذا تمت المعارضة من قبل الدائنين إلى جميع الشركاء ،وجب إدخال الدائنين في جميع
إجراءاتالقسمة،فاليجوزمباشرةهذهاإلجراءاتإالفيمواجهتهم،لكنهذااليعنيأنيوجهالدائن
الًمنالقسمةالعينية
إجراءاتالقسمةلمصلحتهكيفمايشاء،فاليجوزلهطلببيعالمالفيالمزادبد 
إذاكانتالقسمةالعينيةممكنةدونضرركبيريلحقبالمالالشائع،أويؤثرفيقيمته،كمااليجوز
لهأنيطلبأنتكونالقسمةقضائيةطالماأنجميعالشركاءمتفقينعلىأنتكوناتفاقية(.)2

الفرع الثالث
موقف الدائنين بعد إتمام القسمة
الًفيإجراءات
هناكعدةصورلموقفالدائنينبعدإتمامالقسمة،فقديكونالدائنقدتدخلفع 
القسمة ،وقد يكون الشركاء لم يقوموا بإدخال الدائن في إجراءات القسمة على الرغم من معارضته
وعلىالرغممنأنحقهثابتالتاريخقبلرفعدعوىالقسمة،وقداليعارضالدائنون ،أو ال يتدخل ون
على الرغم من دعوتهم إلى التدخل ،فما هو األثر القانوني المترتب على كل حالة من الحاالت
السابقة؟



1راجعالمادة()111منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م.

2توفيقحسنفرج،المرجعالسابق،ص139ومابعدها.عبدالناصرالعطار،المرجعالسابق،ص983ومابعدها.محمدالمنجي،المرجع
السابق،ص399ومابعدها.
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هذاماسنوضحهعلىالنحواآلتي:

أوالا :إذا كان الدائن قد تدخل فعالا في إجراءات القسمة:
"إذا تمت المعارضة ،وجب إدخال جميع الدائنين في إجراءات القسمة ،فإذا تم ذلك وتمت
القسمة ،فليس لهؤالء االعتراض على القسمة ،حيث أعطيت لهم الفرصة الكافية لمراقبة إجراءات
القسمة ،ولمنعتواطؤالشركاء علىاإلضرار بمصلحتهم،ومنثم ال يجوزلهم الطعنبالقسمة عن
طريقالدعوىالبوليصية(دعوىعدمنفاذالتصرفات)،وذلكشريطةأنتكونحقوقالدائنينثابتة
التاريخقبلرفعدعوىالقسمة"(.)1

ثانيا :إذا لم يقم الشركاء بإدخال الدائن في إجراءات القسمة على الرغم من معارضته
وعلى الرغم من أن حقه ثابت التاريخ قبل رفع دعوى القسمة:
تنص المادة()111منالقانونالمدنيفي الفقرةاألولىمنها علىأنه..." :ويترتبعليهم
إلزامهمبأنيدخلوامنعارضمنالدائنينفيجميعاإلجراءاتمتىكانتحقوقهمثابتةالتاريخقبل
رفعدعوىالقسمة،واالكانتالقسمةغيرنافذةفيحقهم".
ويتضح من هذا النص أن الجزاء المترتب على هذه الحالة هو عدم نفاذ القسمة في حق
الدائنين،وذلكدونحاجةإلثباتتواطؤالشركاء،فمجردعدمدعوتهمإلىالتدخلرغممعارضتهم،
كافلجعلالقسمةغيرنافذةفيحقهم،لكنيجبعليهمأنيثبتواأنالقسمةعادتعليهمبالضرر،
ٍ
الً
الً أنالقسمةلمتضعفينصيبالشريكالمدينإال أموا 
ويكفيإلثباتالضررأنيثبتالدائنمث 
منقولة يسهل تهريبها ،أو جعلت نصيب الشريك أقل من قيمة حصته الحقيقية ،ومتى أثبت الدائن
الضرر ،عاد المال إلى الشيوع بالنسبةإلى هذا الدائن ،ومن ثم يجوز طلب قسمة المال من جديد

1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،المرجعالسابق،ص.9193
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لتكون القسمة نافذة في حق الدائن ،ويجوز أن يطلب القسمة أي شريك حتى الشريك المدين ،كما
الً منإعادة طلبالقسمة،على
يجوزأنيطلبهاالدائنباسمالمدين ،كمايجوزللدائنأنيقتصربد 
مطالبةالشركاء جميعاً متضامنينبتعويضالضررالذيلحقهمنالقسمة،علىأساسالخطأالذي
ارتكبهالشركاءفيعدمدعوةهذاالدائنإلىالتدخل(.)1

ثالث ا :إذا لم يعارض الدائنون ،أو لم يتدخلوا على الرغم من دعوتهم إلى التدخل:
تنص الفقرة الثانية من المادة ( )111من القانون المدني على أنه" :إذا تمت القسمة ،فال
يجوزللدائنينالذينلميتدخلوافيهاأنيطعنواعليهاإالفيحالةالغش".
ويتضحمنهذاالنصأنهإذالميتدخلالدائنونفيدعوىالقسمةلعدماعتراضهمعليها،أواعترضوا
و دعاهمالشركاءإلىالتدخلفيالدعوى،ولكنهملميتدخلوا،فإنالقسمةتكوننافذةفيحقهموليس
لهم أن يطعنوا عليها إال في حالة الغش وذلك عن طريق الدعوى البوليصية (دعوى عدم نفاذ
التصرفات)(.)2
فعلىالدائنأنيثبتغشالمدينوتواطؤسائرالشركاءمعهفيإض ارره،وذلكألنالشركاء في هذه
الصورةالذنبلهمفيعدمتدخلالدائنينفيالقسمة(.)3
فالتقصير في هذه الحالة من الدائنين ،ومن المعروف أن الشخص ال يستفيد من خطئه أو
تقصيره،ومعذلكأجازتلهمالفقرةالثانيةمنالمادة()111منالقانونالمدنيالفلسطينيالطعنفي
القسمةبإثباتالغش(.)4

1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.181

 2وردتأحكام(دعوىعدمنفاذتصرفاتالمدينفيحقدائنيه)فيالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مفيالمواد( 181لغاية
.)199

3محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص.978،977

4خليلأحمدقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص.393
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الفصل الرابع
آثار القسمة واشكاليات تسجيلها
تمهيد وتقسيم:
يترتبعلىالقسمةإنهاءالملكيةالشائعةواختصاصكلشريكبجزٍء مفرزمنالمالالشائع
يعادلحصتهفيهذاالمال،فيكونمنآثارالقسمةاإلفراز،وهواألثرالجوهريللقسمة،ولكنماهو
الوقتالذيتنتقلفيهملكيةالحصةالمفرزةللشريكالمتقاسم،هلتؤوللهمنتاريخالقسمةفيكون
للقسمةأث اًرناقالً؟أمتؤوللهمنذأنتملكفيالشيوعفيكونللقسمةأث اًركاشفاً؟
هناكخالفواضحفيهذااألمربينالقوانينمحلالبحث سنوضحهفيهذاالفصل،مرجحينما
نرىترجيحه.
ٍ
وهوضمانالمتقاسمينبعضهملبعض ماقديقعأليمنهم
القسمةأثر آخر،
ويترتبعلى
ٌ
ٍ
منتعرضأواستحقا ٍ
ٍ
فينصيبهالمفرزلسببسابقعلىالقسمة.
ق
كماسنتعرضفيهذاالفصل إلى أهمإشكالياتتسجيلالقسمةوكيفيةتسجيلقسمةأراضي
الطابوواألراضيالمالية،ومدىالحاجةالعمليةإلىإجراءالتسجيلالمجدد،ومتىيتماللجوءإلىهذه
الوسيلة،وماهيعيوبالتسجيلالمجدد؟
كلماتقدم،يتطلبتقسيمهذاالفصلإلىمبحثين:
المبحث األول:آثارالقسمة.
المبحث الثاني:إشكالياتتسجيلالقسمة.
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المبحث األول
آثار القسمة
تمهيد وتقسيم:
اإلفرازوالضمانهمااألثرانالرئيسياناللذانيترتبانعلىالقسمة،إالأنهناكآثا اًر ثانويةً
أخرىكالتزامالمتقاسمبدفعالمعدلوالتزامالراسيعليهمزادالمالالشائعبدفعالثمنالذيرسابه
المزاد،ولكنفيبحثناهذا سنقتصرعلىدراسةاآلثارالجوهرية،أمااآلثارالثانويةفتخضعألحكام
القواعدالعامة.
والحقيقةأنهذيناألثرينكانامحلجدلكبيربينشراحالقانونقديماً وحديثاً،كمااختلفت
القوانينمحلالبحثفياألثرالمترتبعلىإفرازالمالالشائع،هلهوأث اًركاشفاًأمأث اًرناقالً،علماً
بأن الخالف في اآلثار قائم بين مجلة األحكام العدلية والقانون المدني الفلسطيني رقم( )8لسنة
1191م،حيثأنكالً منقانونتقسيماألموالالمشتركةالعثمانيواألردنيلميتطرقاآلثارالقسمة،
فهماكمابيناسابقاًتحدثاعنإجراءاتالقسمةالعملية.
وعليه ،تقتضيدراسةهذاالمبحثتقسيمهإلىمطلبينعلىالنحواآلتي:
المطلب األول :إفرازالمالالشائع.
المطلب الثاني :ضمانالتعرضواالستحقاق.
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المطلب األول
إفراز المال الشائع
تقسيم:


سنتناول في هذا المطلب التطور التاريخي لألثر المترتب على عملية اإلفراز ،ثم نوضح

الخالف القائم بين مجلة األحكام العدلية والقانون المدني الفلسطيني رقم ( )8لسنة 1191م بهذا
الصدد،وذلكعلىالنحواآلتي:
الفرع األول :التطورالتاريخيلألثرالمترتبعلىعمليةاإلفرازالمترتبةعلىالقسمة.
الفرع الثاني :أثرإفرازالمالالشائعفيمجلةاألحكامالعدليةأثرمزدوجكاشفوناقل.
الفرع الثالث :أثرإفرازالمالالشائعفيالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191أث اًركاشفاً.

الفرع األول
التطور التاريخي لألثر المترتب على عملية اإلفراز المترتبة على القسمة

أوالا :اإلفراز ناقل للملكية في القانون الروماني:
كانالقانونالرومانييعتبرالقسمةناقلةللملكية،وذلكعلىأساسأنجميعالشركاءأثناء
الشيوعيملكونكلذرةمنذراتالمالالشائع،حيثيكونلكلواحدمنهمحصةفيكلذرة،فإذاما
حصلتالقسمةأصبحكلمنهمهوالمالكالوحيدلماوقعفينصيبه،ولمي ُعد لآلخرينأيحقفي
هذاالنصيب(.)1

1مصطفىالجمال،المرجعالسابق،ص.989
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ومعنىذلكأنمقايضةتمتفيشأنالحصصالشائعة،حيثنزلكلشريكلآلخرينعن
حصتهفيأنصبائهم،وتلقىفيمقابلذلكمالهؤالءمنحصصفينصيبه،وبهذايتحققاإلفراز
نتيجةعمليةمبادلةأومقايضةولماكانتالمبادلةناقلةللملكية،فإنالقسمةالتيأجرتهذهالمبادلة
هيأيضاًناقلةللملكية(.)1
ولذلكفإنهعندقسمةالتركةفإنكلمتقاسميعتبرخلفاً مباش اًر للمورثبالنسبةإلى حصته
الشائعةالتيكانتلهمنأولاألمرفينصيبهالذياختصبهعنطريقالقسمة،ويعتبرخلفاًلغيره
من المتقاسمين بالنسبة لباقي األجزاء ،وبذلك فإن سند تملك المتقاسم للجزء المفرز الذي آل إليه
الً،بالنسبةلماكانلهمنحصةشائعةفي
بالقسمةهوالسنداألصليللملكيةالشائعةكالميراثمث 
ذلكالجزءالمفرز،وهوالقسمةبالنسبةلماكانلشركائهمنحصصفيذلكالجزء(.)2
وقدرتب فقهاء القانون الروماني على ذلكأنالرهن الذي ينشئهأحدالشركاءأثناء الشيوع
على حصته يظل قائماً على كل العقار المرهون رغم وقوع القسمة ،حتى لو قسم هذا العقار بين
الشركاءأواختصبهشريكغيرالراهن،إذيؤولالعقارإلىغيرالراهنمحمالًبالرهنبقدرالحصة
التيكانتللشريكالراهنفيه،ولماكانالرهناليقبلالتجزئة،فإنالمتقاسماليستطيعأنيخلص
نصيبهإالإذاوفىبالدينكله،كماترتبعلىهذاالتصويرأثرآخرمنالناحيةالضريبية،حيث
أصبحكلمتقاسمملزماًبأنيدفعالرسومالمفروضةعلىنقلالملكية(.)3

ثانيا:تطور فكرة األثر الناقل إلى األثر الكاشف في القانون الفرنسي :
وقدتأثرالقانونالفرنسيالقديمبتكييفالقانونالرومانيألثرالقسمةواعتبارهاناقلةوظلهذا
التصوير سائداً حتى أواخر القرن الرابع عشر ،فبدأت تظهر فكرة األثر الكاشف ،على إثر ظهور
1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.191

2عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص.113
3محمدالضويني،المرجعالسابق،ص.917
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النتائجالضارةلتطبيقفكرةاألثرالناقلللقسمة،والتيتجلتبوضوحفينطاقالقانونالمدنيوفي
ٍ
يبشكل لفتالنظرإلىخطورةالقولبنفاذ
نطاقالقانونالمالي،حيثكثرااللتجاءإلى الرهنالعقار
هذاالرهنفيحق الشركاء بعدالقسمة ،تأسيساً على اعتبار القسمة ناقلة للملكية إلى الشريك فيما
يتعلقبحصصشركائهفيالجزءالذياختصبه(.)1
كذلك ظهرت خطورة ما يؤدي إليه هذا التصوير من نتائج ،في إخضاع القسمة للضرائب،
والرسومالمفروضةعلىنقلالملكية،باإلضافةإلىالضرائبالتييكونالشركاءقددفعوهاعندانتقال
الملكيةإليهمعندتملكهمللمالالشائع،وازاءهذهالنتائجالضارةغيرالعادلةاتجهالفقهوالقضاءفي
عهدالقانونالفرنسيإلى تصويرآخرللقسمةيؤديإلى عكسهذهالنتائج،وظهرذلكفيكتابات
بوتييه،حيثيقول":التعتبرالقسمةسندتمليك،وانماهيفحسبتصرفمحددلألشياءالتييتلقاها
الوارثفكلواحدمنالورثةاليرثسوىجزءاً،وهذاالجزءيتعينبالقسمة"،ويقول":وبمقتضىاألثر
الرجعيللقسمةيعتبرالوارثخلفاً للمورثفيمايتعلقباألشياءالتيوقعتفينصيبه،ويعتبرأنهلم
يتلقشيئاً منالورثةاآلخرينبطريقالقسمة"(،)2فهذاالقوليصورالقسمةتصوي اًر جديداً،فيعتبرها
كاشفةللحقمحددةلهوليستناقلة،كمايجعللهاأث اًررجعياً بمعنىأنتحديدمايؤولإلى الشريك
بمقتضى القسمة يستند أثره إلى وقت بدء الشيوع ،وعند وضع المجموعة المدنية الفرنسية – قانون
نابليون– كان طبيعياً أنيلجأ واضعوها إلى كتابات بوتييه ،فقد كانت هي المصدراألساسالذي
استمدوامنهمعظمنصوصهم،لتحديدآثارالقسمة،فنقلتالمادة()883منالقانونالمدنيالفرنسي
عبارةبوتييهنقالً يكاديكونحرفياً،وكذلكفعلالقانونالمدنيالمصريالقديمفيالمادة(،)897ثم
انتقلهذا القولإلى المادة()883منالقانونالمدنيالمصريالحاليوالتيتنصعلىأنه":يعتبر

1مصطفىالجمال،المرجعالسابق،ص181ومابعدها.

2مشارإلىهذاالقوللدىعبدالرزاقالسنهوري،ص.199
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المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع ،وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية
الحصص"(.)1
ثمانتقلهذاالقولإلى القانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191موذلك فينصالمادة
( )117منه حيث نصت على أنه" :يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في
الشيوعوأنهلميملكغيرهاشيئاًفيبقيةالحصص".
يتضح من النصوص السابقة أن هناك خلطاً واضحاً بين األثر الرجعي للقسمة واألثر
الكاشف ،حيث اعتبر مدلولهما واحداً ،فأصبح يذكر أحدهما للداللة على اآلخر ،مع أنه ال ترادف
بينها،إذهمايختلفانفياألساسوفينطاقالتطبيق:
فاألثر الكاشف للقسمة يستند إلى الحقيقة ،إذ هو مستمد من طبيعة القسمة ،حيث يبين أن القسمة
ليستسندتملكالمتقاسملماآلإليه،وانماهيتكشفعنحقثابتلهمنذبدءالشيوع،ويترتب
علىذلكأنجميعالنتائجالتييؤديإليهااألثرالكاشفيؤخذبهادونتضييق،أمااألثرالرجعي
للقسمةفهومحضافتراض،إذأنمعناهاعتبارالمتقاسممالكاًللحصةالتيآلتإليهمنذبدءالشيوع
وأنهلميملكغيرهافيبقيةالحصص،وهذايخالفالحقيقة؛ألنهاليتفقمعقيامالشيوعمدةكانيرد
حقالشريكخاللهاعلىالشيءكله،ويترتبعلىذلكأنهذااألثراليؤخذبهإالفيحدودالغرض
الذي دعا إلى تقريره ،وهوحمايةالشريك منالتصرفات التي  قررها غيرهمنالشركاء على العين
الشائعةأثناءالشيوع(.)2

1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص191ومابعدها.محمدالضويني،المرجعالسابق،ص.918،917
2عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص118ومابعدها.
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الفرع الثاني
أثر إفراز المال الشائع في مجلة األحكام العدلية أثر مزدوج كاشف وناقل
تنص المادة ()9991منمجلةاألحكامالعدليةعلىمايأتي":القسمةمنجهةإفرازومن
جهةمبادلة...كذلكإذاكانتعرصةمشتركةمناصفةبيناثنينفيكونلكلواحدمنهانصفحصة
فيكلجزءمنها،فإذاقسمتقسمينقسمةتفريقوأعطيكلواحدمنهاقسمهيكونكلواحدمنهاقد
وبادلشريكهبالنصفاآلخربنصفحصته".

أفرزنصفحصته،
إنمجلةاألحكامالعدليةاعتبرتأثرالقسمةناقالً كاشفاً،فالقسمةوفقاً ألحكامالمجلةتقوم
علىأساساإلفرازوالمبادلة،فهيإفرازلنصفحصةالشريكمنمجموعالمالالشائع،وفينفس
الوقتهيمبادلة،حيثيبادلكلشريكنصفنصيبهاآلخربنصفنصيبالشريكاآلخر،والذي
كانيشاركهفيكلذرةمنذراتالمالالشائع،فلوكانتأرضاًمشتركةمناصفةبيناثنينلكلواحد
منهما النصف ،فهذا يعني أن كل جزء من هذه األرض لكل واحد منهما نصفه ،فإذا قسمت إلى
قسمينقسمةتفريقيكونكلواحدمنهماقدأفرزنصفحصتهوبادلشريكهنصفهااآلخربنصف
حصته،وبالتالييكونللقسمةأثركاشففينصفالنصيبوأثرناقلفيالنصفاآلخر،فيكون
للقسمةأثرمزدوجكاشفوناقل(.)1

1خليلقدادة،حقالملكيةوالحقوقالعينيةالمتفرعةعنه،مرجعسابق،ص.399
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الفرع الثالث
أثر إفراز المال الشائع في القانون المدني الفلسطيني
رقم ( )4لسنة 2112م أث ار كاشفا
تنص المادة()117منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي":
يعتبرالمتقاسممالكاًللحصةالتيآلتإليهبالقسمةمنذأنتملكفيالشيوع،وأنهلميملكغيرهاشيئاً
فيبقيةالحصص".
يتضحمننصهذه المادة أنهاأخذت بالرأيالراجحفيالقسمة،بأنللقسمةأث اًر كاشفاً ال
الًحيثإنالقسمةعندماتفرزنصيبكلشريكيكونلهاأثرارجعياً،ذلكأنالشريكيعتبرمالكاً
ناق 
وحده لهذا النصيب المفرز من وقت أن تملك في الشيوع ،فإذا كان قد تملك في الشيوع بالميراث،
اعتبرمالكاً للنصيبالمفرزمنوقتموتالمورثالمنوقتتمامالقسمةواذاكانقدتملكفي
الشيوعبالشراءاعتبرمالكاًللنصيبالمفرزمنوقتالشراءالمنوقتتمامالقسمة،وفيمقابلذلك
اليعتبرالشريكأنهقدتملك،فيأيوقتأيمالآخرمفرزوقعفينصيبأيشريك،فاليعتبر
أنهقدتملكولوحصةشائعةفيهذاالنصيبالمفرزالذيتملكهالشريكاآلخر(.)1
ويقالفيهذاالمقامماسبقأنذكرناهمنخلطبيناألثرالرجعيواألثرالكاشفووجوب
التفرقةبينها.
ونرى أن ما أخذت به مجلة األحكام العدلية من أن للقسمة أث اًر مزدوجاً ناقالً وكاشفاً ،هو
األولىبالترجيحلألسبابالتيذكرناهاآنفاً عندتوضيحموقفمجلةاألحكامالعدلية،باإلضافةإلى
أنه يفترض بمقتضى األثر الرجعي أن كل وارث مثالً قد ملك نصيبه المفرز في التركة منذ موت

1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،المرجعالسابق.
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مورثه،ويترتبعلىذلكمحومرحلةالشيوعالتيأعقبتموتالمورثوبقيتإلى أنتمتالقسمة،
وهيمرحلةقدتطولسنينعديدة،ومعذلكيتجاهلهااألثرالرجعيويعتبرهاكأنهالمتكن.
وواقعاألمرأنمرحلةالشيوعهذهقدوجدت،وخلفتآثا اًراليجوزتجاهلها،منهاأنماقبضهالورثة
منالثمارفيأثناءالشيوعاليجبرده،ولوأعملاألثرالرجعيلوجبردهاولوجبأنيستوليكل
وارث علىثمارنصيبه المفرزمنذ موتمورثه ،ومنهاأنالتركة ينظر إليهاوقتالقسمة الوقت
موتالمورثبمادخلفيهاوبماخرجمنهامنأموال،ويعتدبقيمةالمالوقتالقسمةالوقتموت
المورث ،فهذهمسائل تدل علىوجوباالعتداد بمرحلة الشيوعالتي سبقتالقسمة ،واذا جاز القول
باألثر الكاشف وهو ال يمس مرحلة الشيوع هذه ،فإنه ال يجوز القول باألثر الرجعي ومن شأنه أن
يمحومرحلةالشيوعمحواًتاماًويعتبرهاكأنهالمتكن(.)1

1عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص.199
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المطلب الثاني
ضمان التعرض واالستحقاق
تنصالمادة()118منالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191معلىمايأتي-9":
يضمنالمتقاسمونبعضهملبعضماقديقعمناستحقاقأوتعرضفيالحصةالتيآلتإلىأحدهم
بسببسابقعلىالقسمة،ويكونكلمنهمملزماً بنسبةحصتهأنيعوضمستحقالضمانعلىأن
تكونالعبرةفيتقديرالشيءبقيمتهوقتالقسمة،فإذاكانأحدالمتقاسمينمعس اًرأومفلساًوزعالقدر
الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين أو المفلسين – 1 .ال محل
للضمانإذاكانهناكاتفاقصريحيقضيباإلعفاءمنهفيالحالةالخاصةالتينشأعنها،ويمتنع
الضمانأيضاًإذاكاناالستحقاقراجعاًإلىفعلالمتقاسمنفسه".
يتضحمنهذاالنصأنكلمتقاسميضمنللمتقاسميناآلخرينمايقعلهممنتعرضأو
استحقاق في المال المفرز الذي وقع في نصيبهم نتيجة للقسمة ،ولما كان ضمان التعرض أو
االستحقاقمفهوماً فيالبيعوقائماً علىأنهعقدناقلللملكيةفيجبعلىالبائعأنيضمنللمشتري
الملكيةالتينقلهاله،فإنهذاالضمانفيالقسمةيقومعلىأساسأنالقسمةتقتضيالمساواةالتامة
فيمابينالمتقاسمين،فإذاوقعألحدهمتعرضأواستحقاقفقداختلتهذهالمساواةووجبالضمان،
ويجب الضمان في كل قسمة ،اتفاقية كانت أو قضائية ،عينية أو قسمة تصفية ،بمعدل أو بغير
معدل،صريحةأوفعلية،ويمتدالضمانللتصرفاتالمعادلةللقسمة(.)1

1المذكرةاإليضاحيةلمشروعالقانونالمدنيالفلسطيني،المرجعالسابق،ص.9199
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ويشترط لقيام الضمان توافر أربعة شروط:
 -1الشرط األول :وقوع تعرض أو استحقاق:
يجبلقيامالضمانأنيقعتعرضأواستحقاق،واليكفيوجودعيوبخفيةفيالمالالمفرز
الذيوقعفينصيبالمتقاسم؛ألنالقانونلميوجبفيالقسمةضماناًللعيوبالخفيةكماأوجبفي
البيع،ويرجعذلكإلى سببين :أولهماأناألموالالشائعةإذاكانتفيهاعينمعيبة،فالبدمندخول
هذهالعينفيالقسمةومنوقوعهافينصيبأحدالشركاء،فهذااليمكنالتحرزمنه،ومنثمال
يكونهناكضمانخاصللعيوبالخفيةفيالقسمة،والسببالثانيأنهيمكنفيالقسمةالرضائية
مواجهةالعيوبالخفيةبجزاءخاصبالقسمةوهوالجزاءالخاصبالغبن،فإذاوقعتعينمعيبةفي
نصيبأحدالشركاء،وكانالعيبيلحقبالمتقاسمغبناً يزيدعلىالخمس،فإنلهأنينقضالقسمة
للغبن،إالإذاأكملمانقصمنحصتهبسببالعيب(.)1
 -2الشرط الثاني :أن يكون التعرض واالستحقاق راجع ا إلى سبب سابق على القسمة:
ومعنىذلكأنيكونالحقالذييدعيهالغيرعلىالعينالتيآلتإلى المتقاسمقدنشأقبل
وقوع القسمة  ،فإذا كان الحق الذي يدعيه الغير قد نشأ عن سبب الحق على القسمة ،فال يلتزم
المتقاسموناآلخرونبشيء،فلوأنالغيركسببالتقادمملكيةالعين التيآلتإلى المتقاسم،وكان
هذاالتقادملمتكتملمدتهإالبعدالقسمة،فاليجوزالرجوععلىالمتقاسميناآلخرينبالضمان؛ألن
سببملكيةالغيرفيهذهالحالةلميكنقائماً وقتالقسمة،حيثكانفيوسعالمتقاسمأنيقطع
التقادمبعدالقسمة(.)2


1محمدعزميالبكري،المرجعالسابق،ص113ومابعدها.

2عبدالرزاقالسنهوري،المرجعالسابق،ص179ومابعدها.
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 -3الشرط الثالث :يجب أال يكون االستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه:
كمالوأهملالمتقاسمفيأنيطلبمنشركائهالتدخلفيدعوىاالستحقاقالمرفوعةعليه
وكانتلديهمالوسيلةلدفعهذهالدعوى،أوقصرفيأنيدفعالدعوىبدفعكانيؤديإلىرفضها(.)1
 -4الشرط الرابع :يجب أال يكون هناك اتفاق يقضي باإلعفاء من الضمان:


ويتطلبالقانونفيهذاالشأنأنيكونهناكاتفاقصريحيقضيباإلعفاءمنالضمانفي

ٍ
فاليكفيإلسقاطالضمانأنيكونالمتقاسمعلىعلمبالسببالذيقد
الحالةالخاصةالتينشأعنها،
يؤديإلى االستحقاق،واليكفيلذلكأنيكونهناكشرطعاميعفيمنالضمانكماهوالحكمفي
البيع  ،بل يجب لذلك أن يكون هناك اتفاق يذكر صراحة سبب االستحقاق الذي يراد اإلعفاء من
الضمانفيشأنه،ويرجعهذاالتشددإلى حرصالمشرععلىتحقيقالمساواةبينالمتقاسمينبقدر
اإلمكان(.)2
إذاتوافرتشروطالضمانورفعتدعوىاالستحقاقعلىالمتقاسم،وجبعليهأنيخطر
و 
المتقاسميناآلخرينكييتدخلوافيالدعوى،فإذاحكمللغيرباالستحقاقالتزمالمتقاسموناآلخرون،
كل بنسبة حصته ،بتعويض المتقاسم الذي يستحق نصيبه ،وذلك بأن يوزع التعويض على جميع
المتقاسمين بنسبة حصة كل منهم ،فيتحمل مستحق الضمان نفسه جزءاً من هذا التعويض ،إذ أن
نصيبكلمناآلخرينقدنقصبسبباالستحقاقفيجبأنينقصأيضاً نصيبمستحقالضمان،
وبذلك تتحقق المساواة بينهم جميعاً ،واذا كان أحد المتقاسمين معس اًر ،وزع القدر الذي يلزمه على
مستحقالضمانوجميعالمتقاسمينغيرالمعسرين(.)3

1عبدالناصرتوفيقالعطار،المرجعالسابق،ص.991،998عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص181ومابعدها.
2عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص181ومابعدها.

3عبدالمنعمفرجالصدة،المرجعالسابق،ص181ومابعدها.مصطفىمحمدالجمال،المرجعالسابق،ص.919
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والعبرةفيتقديرالشيءالذياستحقبقيمتهوقتالقسمة،الوقتاالستحقاق،وهذافيهأيضاً
تحقيقالمساواةبينالمتقاسمين،إذإنهذهالمساواةتقتضيالنظرإلىقيمةالشيءوقتالقسمة،حتى
اليتأثرالمتقاسموناآلخرونبالتغييراتالتيتطرأعلىهذهالقيمةبعدالقسمة(.)1

المبحث الثاني
إشكاليات تسجيل القسمة
تمهيد وتقسيم:
وأمام
يثير تسجيل القسمة العديد من اإلشكاليات العملية التي تقف عائقاً أمام الشركاء 
القانونيينودائرةتسجيلاألراضي(الطابو)،ودائرةضريبةاألمالك،ونحنفيهذاالمقامسنتعرض
ألهمهذهاإلشكالياتوأكثرهاانتشا اًر،ومنهاحكمالقسمةالذيمرعليهالزمندونتسجيلهفيالطابو،
وكيفيتمالتعاملمعه؟ وكيفيةتسجيلاألراضيالمالية؟ ؟ ومدىالحاجةالعمليةإلى إجراءالتسجيل
المجدد؟ومتىيتماللجوءإلىهذهالوسيلة؟وماهيعيوبالتسجيلالمجدد؟وذلكعلىالنحواآلتي:
المطلب األول :حكمالقسمةالذيمرعليهالزمندونتسجيله.
المطلب الثاني :كيفيةتسجيلاألراضيالمالية.

1توفيقحسنفرج،المرجعالسابقص137ومابعدها.عبدالمنعمالصدة،المرجعالسابق،ص.183
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المطلب األول
حكم القسمة الذي مر عليه الزمن دون تسجيله
السؤال الذي يمكن إثارته في هذا المقام :هل يجوز لدائرة تسجيل األراضي (الطابو) تنفيذ حكم
مر عليه أكثر من خمسة عشر عاما؟ أم يجب في هذه الحالة طلب تجديد الحكم؟
بالقسمة الرضائية َّ
سنجيبعلىهذاالسؤالمنخاللوقائعقضية،ونرىكيفتوصلتالمحكمةإلىحكمها:
حكمت المحكمة المركزية بغزة في الدعوى رقم ( ،)65/39بتاريخ (1966/5/31م) بإثبات قسمة
رضائية قديمةبين (س،ص) ،وتأيد هذا الحكم بقرارمحكمةاالستئنافباالستئنافرقم ()66/42
عليا،وتمتنفيذالحكمإجرائياً فيالقضيةاإلجرائيةرقم(،)69/6ولكننظ اًرلظروفاالحتالللميتم
إشعاردائرةالطابوبذلك،وفيعام2116مبدأ(س)ينازع(ص)منجديدفيحصتهالتيحصل
عليهابعدالحكمبتثبيتالقسمةالرضائيةالقديمة،علىاعتبارأنجزءمنهااليزالمسجالً باسمه
لدىدائرةالطابو،وأقامقضيةوموضوعهاوضعيدباالشتراك،وكانتالمشكلةاألساسيةالتيتعترض
هذااألمر هي تقادم الحكمالصادر فيالدعوىرقم ( )65/39لمضي أكثر من خمسة عشر عاماً
علىصدوره.
فهليجوزلـ(ص)فيهذهالحالةالتوجهإلىدائرةتسجيلاألراضي(الطابو)لتنفيذالحكمبتثبيت
القسمةالرضائية؟وهليجوزلدائرةتسجيلاألراضيتنفيذهذاالحكم،بعدمرورأكثرمنخمسةعشر
عاماً؟؟
األصل ،أ نه ال يجوز لدائرة تسجيل األراضي تنفيذ هذا الحكم بسبب مرور الزمان عليه ،ولكن
الحلفيمثلهذهالحالةهوطلبتجديدالحكممنالمحكمة،ومنثمإشعاردائرةالطابوبذلك،وهو
مااتجهتإليهالمحكمةفيهذهالقضية،حيثجاءفيقرارهامايأتي:
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"وحيثإنالمشكلةاألساسيةالتياعترضتطريقالمدعينهيتقادمالحكمالصادرفيالدعوىرقم
( )65/39لمضي أكثر من خمسة عشر عاماً على صدوره .وحيث إن القانون والسوابق القضائية
استقرتفيمثلهذهالحالةعلىتجديدالحكمالقديم،وامكانيةتنفيذه،الإقامةدعوىجديدةمبتدأه.
وحيثإنهوطبقاً للمادتين()2،1منمجلةاألحكامالعدلية،فإناألموربمقاصدها،وأنالعبرةفي
العقود للمقاصد والمعاني ،ال لأللفاظ والمباني ،واستناداً لنص المادة ( )1674منالمجلة التي جاء
فيهاأنهاليسقطالحقبتقادمالزمان،األمرالذيترىمعهالمحكمةتجديدالحكمالصادرفيالدعوى
رقم()65/39مركزيةغزة،واشعاردائرةتسجيلاألراضيبغزةبذلك"(.)1

المطلب الثاني
كيفية تسجيل األراضي المالية
إذاكانالتسجيللدىدائرةتسجيلاألراضي(الطابو)يعتبرركناً النعقادالعقد،فإنهذااألمر
يمثلإشكاليةبالنسبةلألراضيالمسجلةلدىدائرةغيردائرةتسجيلاألراضي،كدائرةضريبةاألمالك
(المالية)،ألنشهادةدائرةضريبةاألمالكالتعتبربينةعلىالملكية،فقسمةاألراضيوتسجيلهالدى
دائرة ضريبة األمالك ال ينطبق عليها التسجيل بالمعنى الصحيح النعقاد العقد ،كما هو األمر في
األراضيالمسجلةلدىالطابو.
وبالتالي فإن هذه األراضي "أراضي المالية" يتم تسجيلها لدى دائرة تسجيل األراضي (الطابو)
عن طريق إجراءات التسجيل المجدد ،وذلك بموجب القانون رقم ( )6لسنة 1964م ،قانون تسجيل
األموالغيرالمنقولةالتيلميسبقتسجيلها،المطبقفيالضفةالغربية،وقانونتسويةحقوقالملكية
رقم()9لسنة1928مالمطبقفيقطاعغزة.
1حكمصادرعنمحكمةبدايةديرالبلح،فيالقضيةرقم(،)1111/91جلسة(1191/8/19م)،غيرمنشور.
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 وهذه اإلجراءات تتم في دائرة تسجيل األراضي ،وفي نهاية هذه اإلجراءات يصدر من دائرة
التسجيلصحيفةباسمالمالكأوالمتقاسمين،وتأخذاألرضالمسجلةتسجيالًمجدداًرقماًجديداً،ورقم
حوضجديد،وبالتالييتحققالشرطالشكليالنعقادالعقدإذاتمتقسمةهذهاألرضبينالشركاءبعد
التسجيلالمجدد.
ولكن هذا اإلجراءرغمأنهيعالج مشكلة األراضيالمالية،إالأنه تعتريه بعض العيوب والتي
تتمثلفيمايأتي-:
 .1إجراءاتالتسجيلالمجددطويلةمنحيثالمدة.
مبناءعلىطلب
 .2إجراءاتالتسجيلالمجددمكلفةلصاحبمعاملةالتسجيل،كونهذهالمعاملةتقد
ً
المتقاسمينأنفسهم.
وبالتالي ،فإننانوصي الجهات المختصةالقيام بمشروع تسويةكاملةلألراضي،للخروج من
هذهاإلشكاليات.
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الخـــاتمة
بعد أن انتهينا بفضل اهلل وتوفيقه من المعالجة التشريعية لقسمة األراضي المملوكة على
الشيوع،نوردأهمالنتائجوالتوصياتالتيتوصلناإليهافيهذاالبحث:

أوالا :النتائج:
 -9هناكأكثرمنقانونيعالجمسألةالقسمةفيالضفةالغربيةوقطاعغزة،فالقانونالمطبقفي
الضفةالغربيةعلىقسمةاألراضيهوقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة
 9193م،وفيمالميردبشأنهنصفيهذاالقانونتطبقأحكامالمجلةالعدلية،أمافيقطاعغزة
يطبققانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331ه،وفيمالميردبشأنه
نصفيهذاالقانونيطبقالقانونالمدنيالفلسطينيالجديدرقم()8لسنة1191م،معاألخذ
في االعتبار تطبيق مجلة األحكام العدلية فيما لم يرد له تنظيم في القانون المدني الفلسطيني
الجديدعمالًبنصالمادة()9319منهوالتيجاءفيها":تسريأحكاممجلةاألحكامالعدليةفيما
لميردبشأنهنصفيأحكامهذاالقانون".
 -1إن القانون المدني  الفلسطيني رقم ( )8لسنة 1191م؛ باعتباره القانون العام ال يلغي العمل
بقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هالمطبقفيغزة؛باعتباره
القانونالخاص،وذلكتطبيقاً لقواعد التطبيقالزمانيللقانونحيثتنص المادة()1منالقانون
المدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مالصادرفيقطاعغزةعلىمايأتي_9" :اليجوز
إلغاء نص في قانون خاص بموجب نص يعارضه في قانون عام صدر بعده إال إذا صرح
بذلك_1.النصالخاصيلغيمايعارضهفيالنصالعام"،والقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8
لسنة 1191م لم ينص صراحةً على إلغاء قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة لسنة
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 9331ه،وفيحالةتعارضأيحكممنأحكامقانونتقسيماألموالالمشتركةالعثمانيلسنة
9331همعالقانونالمدنيالجديدرقم()8لسنة1191م،يطبققانونتقسيماألموالالمشتركة.
 -3لم يكن المشرع في القانون المدني الفلسطيني رقم ( )8لسنة 1119م موفقاً في نص المادة
()1/173حينافترضأنحيازةالشريكعلىالشيوعجزءاً معيناً منالمالالشائعمدةخمس
عشرةسنةتستندإلىقسمةالمهايأة،فكانيجبعليهأنيميزبينقسمةالمهايأةوالقسمةالفعلية،
حيثإنالقسمةالفعليةإذاانقلبتإلىقسمةنهائية بمرورخمسعشرةسنة فهيقسمةاتفاقية
يجوزنقضهاللغبن؛ألنهاقائمةعلىاتفاقبينالشركاء،أماقسمةالمهايأةالمكانيةالتيتنقلب
إلىقسمةنهائيةبمرورتلكالمدةاليجوزنقضهاللغبن؛ألنهاليستقسمةاتفاقية،وليستقسمة
قضائية،وانماهيقسمةوقعتبحكمالقانون،والمشرع لميبينإنكانتهذهالحيازةقائمةعلى
اتفاقبينالشركاءأمال.
 -8أوجبقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةلسنة9331هـعلىالشركاءقبلأنيتوجهوا
إلىدائرةتسجيلاألراضيوبعداالتفاقفيهابينهمأنيأتوابعلموخبرمنمختارالمحلةأوالقرية
الكائنبهاالعقارواثنينمنهيئتهااالختياريةيتضمنكيفيةالقسمةوهذامالمينصعليهقانون
تقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193م.
 -9أوجبقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193معلىالشركاءإحضار
خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة ،لكن ظاهر نص المادة الرابعة من قانون تقسيم األموال
المشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـتدلعلىأنهجعلإحضارالخارطةأم اًرجوازياً
وليسوجوبياً،حيثنصتعلىأنه...":بالمحالتالممكنةيأتونبخارطةأيضاً."...
 -1وفقاً لقانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة 9193م يجب على الموظف
المختص(مأمورالتسجيل)اصطحابأحدالمهندسينأوالمساحينإلىالمحلالمطلوبتقسيمه،
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لكن قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ لسنة 9331هـ نص
علىأنيتوجهمأمورالتسجيلإلىالمحلالمطلوبتقسيمهمصحوباًإمابمهندسدائرةالتسجيل
أوالبلديةإنأمكن،فاألمرلديهليسوجوبياً.
 -7جعل قانون تقسيم األموال غير المنقولة األردني رقم ( )88لسنة 9193م المطبق في الضفة
الغربية تخصيص الحصص المفروزة باتفاق الشركاء ،فإن لم يتفقوا فبالقرعة ،أما قانون تقسيم
األموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـ المطبقفيقطاعغزة لميتركالمجال
للشركاءلالختياربيناالتفاقوالقرعة،بلأوجبالقرعةلتخصيصالحصصالمفرزة.
 -8وفقاً للقانونالمدنيالفلسطيني الجديدرقم()8لسنة1191م يقتصرنقضالقسمةللغبنعلى
القسمة الرضائية وحدها دون القسمة القضائية ،أما مجلة األحكام العدلية ،فلم تقصر نقض
القسمةللغبنعلىالقسمةالرضائيةوحدها،بلجاءلفظالقسمةفيالمادتين()991709911
عاماً،بحيثيشتملعلىالقسمةالرضائيةوالقضائية،وبهذايتفقحكمهامعماأخذبهالقانون
المدنيالفرنسي،الذييجيزنقضالقسمةللغبن،ولوكانتقضائية.
 -1يعتبرالغبنفيذاتهعيباًفيعقدالقسمةالرضائيةيجيزنقضها،أيأننقضالقسمةالرضائية
يتملمجردالغبن،خالفاًللقواعدالعامة،فاليشترطلنقضالقسمةبالغبنأنيكونالغبنالحاصل
فيالقسمةنتيجةالستغاللطيشبينأوهوىجامحفيالشريكالمغبون وهذااألمركانمحل
اتفاقبينمجلةاألحكامالعدليةوالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191م،لكناختلفا
فيمقدارالغبنالذييجيزطلبنقضالقسمةفوفقاًللقانونالمدنيالفلسطينيمقدارالغبنالذي
يجيز للشريك طلب نقض القسمة هو الذي يزيد على خمس المال الشائع محل القسمة،ووفقاً
لمجلةاألحكامالعدلية يعتبرالشريكمغبوناً ويجوزلهطلبفسخالقسمةإذاكانتقيمةالغبن
تقدربخمسالمالالشائعأوأكثرمنالخمس.
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-91

االختالف بي ن دعوى إزالة الشيوع ،وتقسيم أموال مشتركة في التسمية فقط ال في الشروط،

فهما اسمان لدعوى واحدة ،وقد جاءت تسمية "دعوى تقسيم أموال مشتركة" من قانون تقسيم
األموالالمشتركة،وكذلكمنقانونأصولالمحاكماتالمدنيةوالتجاريةالفلسطينيرقم()1لسنة
1119مفيالمادة()31التينصتعلىاالختصاصاتالنوعيةلمحكمةالصلحومنها"تقسيم
األموالالمشتركةالمنقولةوغيرالمنقولة".
-99

أجمعتالقوانينمحلالبحثعلىأنالحداألقصىلمدةالبقاءفيالشيوعخمسسنوات،إال

أنه لم ينص على جواز تجديد تلك المدة من القوانين محل البحث سوى قانون تقسيم األموال
المشتركةغيرالمنقولةالعثمانيلسنة9331هـفيالمادة()1منه،واألصلفياألموراإلباحة،
فطالماأنالقانونلميمنعالتجديديبقىجائ اًز.
-91

اختلفت التشريعات محل البحث في طرق إجراء المحكمة للقسمة القضائية ،فوفقاً لمجلة

األحكام العدلية ،تتم إما بقسمة الجمع أو بقسمة التفريق ،ووفقاً لقانون تقسيم األموال المشتركة
غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ  ،وقانون تقسيماألموالغير المنقولةاألردنيرقم ()88
لسنة9193متتمأيضاًبإحدىطريقتينهماالقسمةالعينيةوقسمةالتصفية،والقسمةالعينيةإما
أنتكونقسمةجمعأوقسمةتفريق،ووفقاً للقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191مفإن
القسمة القضائية تتم بطريقتين هما القسمة العينية وقسمة التصفية ،لكن القسمة العينية تتم
بوسيلتينإماعنطريقتحديدالحصصعلىأساسأصغرنصيبواماعنطريقالتجنيب.
-93

األصلفيالمزايدةأنتكونمفتوحةللشركاءولغيرالشركاءعلىالسواء،فيجوزأليشخص

أنيتقدملالشتراكفيالمزايدةعندبيعالمالالشائع ،ومعذلكأجازالقانونالمدنيالفلسطيني
رقم( )8لسنة 1191م قصر المزايدة على الشركاء في المال الشائع إذا طلبوا ذلك باإلجماع،
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فإجماعالشركاءشرطالبدمنهلكيتقضيالمحكمةبقصرالمزايدةعليهم،وذلكفيهحفاظاًعلى
ملكيةالمالفينطاقاألسرةإذاكانالشركاءمنأس ٍرةواحدة.
-98

لميردفيمجلةاألحكامالعدلية،والفيقانونتقسيماألموالالمشتركةغيرالمنقولةالعثماني

لسنة9331هـ،وقانونتقسيماألموالغيرالمنقولةاألردنيرقم()88لسنة9193مأينص
يعالج مسألة تدخل الدائنين في القسمة ،بينما عالج القانون المدني الفلسطيني رقم ( )8لسنة
1191مهذهالمسألةفيالمادة()111منه.
-99

اختلففقهاءالقانونحولنطاقتطبيقالمادة ()111منالقانونالمدني ،فبعضهميرىأن

إدخال الدائنينفي القسمةمقصورعلىالقسمةالقضائية ،بينماذهبغالبيةفقهاءالقانونإلى
أن نصالمادة()111ينطبقعلىالقسمةالرضائيةوالقضائية ،ومنحقالدائنينالتدخلفي
إجراءاتالقسمةبنوعيها،ومماهوجديربالذكرأن نصالمادة()111مدنيفلسطينييطابق
حكمالمادة()881مدنيمصريالذياستقي بدورهمننصالمادة()811منالقانونالمدني
نسيالذيالخالففيانطباقهعلىكلمنالقسمةالقضائيةوالقسمةالرضائية.
ٍ
الفر
-91

اختلفتالقوانينمحلالبحثفياألثرالمترتبعلىإفرازالمالالشائع،هلهوأثركاشف
أم أثر ناقل ،علما بأن الخالف في اآلثار قائم بين مجلة األحكام العدلية والقانون المدني

الفلسطيني رقم( )8لسنة 1191م ،حيث إن كالً من قانون تقسيم األموال المشتركة العثماني
واألردنيلميتطرقاآلثارالقسمة،وقداعتبرتمجلةاألحكامالعدليةأنللقسمةأث اًرمزدوجاً ناقالً
كاشفاً،أماالقانونالمدنيالفلسطينيرقم()8لسنة1191ماعتبرهأث اًركاشفاً.
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ثاني ا :التوصيات:
 -1نوصيالمشرعالفلسطينيبتعديلنصالمادة()117منالقانونالمدنيالجديدرقم()8لسنة
1191م،لتجعلللقسمةأث اًرمزدوجاً كاشفاً وناقالً،أسوةً بمجلةاألحكامالعدليةالتياعتبرتأن
الً،وأنهاتقومعلىأساساإلفرازوالمبادلة،فهيإفرازلنصفحصةالشريك
للقسمةأث اًركاشفاًناق 
من مجموع المال الشائع ،وفي نفس الوقت هي مبادلة ،حيث يبادل كل شريك نصف نصيبه
اآلخربنصفنصيبالشريكاآلخر،والذيكانيشاركهفيكلذ ٍرةمنذراتالمالالشائع.
 -2نوصي المشرع الفلسطيني بتنظيماإلجراءاتالعمليةللقسمة،وخاصةقسمةالعقاراتالمنصوص
عليها في قانون تقسيم األموال المشتركة غير المنقولة العثماني لسنة 9331هـ؛ ألن القانون
المدني الجديد ال يعتبر كافياً لمعالجة تلك اإلجراءات ،على اعتبار أن القوانين القديمة مآلها
اإللغاءفيظلالتطورالتشريعيالمرتقب.
 -3نوصي المشرع الفلسطيني بتعديل نصالمادة ()111من القانون المدني الجديد ،لتجيزنقض
القسمةالرضائيةفيحالةالغبنبالخمسأسوةًبمجلةاألحكامالعدلية؛ألنالغبنبالخمسيستحق
ٍ
هابشكلكبير،فخمسقيمةالعقارإذاكان
نقضالقسمةوخاصةفيالعقاراتالتيارتفعتأسعار
سعره مرتفعاً ليس بالمبلغ البسيط الذي يمكن التجاوز عنه ،ونقترح تعديل النص على النحو
اآلتي":يجوزنقضالقسمةالحاصلةبالتراضي،إذاأثبتأحدالمتقاسمينأنهقدلحقهغبنيقدر
بالخمسأوزيادة،علىأنتكونالعبرة."...
 -4نوصي المشرع الفلسطيني بإنهاء الخالف القائم حول نطاق تطبيق نص المادة ( )111من
القانون المدني الجديد ،وتوفير الحماية للدائنين ،وذلك من خالل النص الصريح الذي يجعل
إدخال الدائنين في القسمة يشمل القسمة بنوعيها رضائية وقضائية ،فذلك هو األكثر ضماناً
لمصالحالدائنينوحمايتهممماقديحدثمنتواطؤبينالشركاء،ونقترحتعديلالنصعلىالنحو
183

اآلتي":لدائنيكلشريكحقالمعارضةعلىالطريقةالتيستتبعفيقسمةالمالالشائع،قضائياً
أماتفاقياً،وتوجهالمعارضةإلىكلالشركاء."...
 -9نوصيالمشرعالفلسطينيبتعديلنصالمادة()1/173منالقانونالمدنيالجديد،ونقترحالنص
اآلتي":إذا حازالشريك على الشيوع جزءاً معيناً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ،فإن
حيازتهلهذاالجزءتستندإلىقسمةفعليةيجوزإثباتهابدونعقدمقاسمة".
 -6نتمنى على المشرع الفلسطيني السعي جاهداً نحو وحدة التشريعات بين شقي الوطن ،واصدار
ٍ
سهولة ويسر إلى المبتغى القانوني المراد
قانون جديد ينظم الملكية العقارية ،حتى نصل بكل 
معرفته،سائلينالمولىعزوجلأنيكونقريباًوماذلكعلىاهللبعزيزوهووليالتوفيق.

وأخيرا نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا من المستعملين في دينه وال يجعلنا من المستبدلين
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