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لددو ووددحبة آالحمددد ر را اللددنلمين والوددبلال والىددبلم امددس ىدديد المرىددمين وامددس 
 أمن بلد...، أجملين

ىنتننول في ىذا البحث موضوع القىمة القضنئية كأحد أىدبنا إزالدة الوديوع فدي  
قضدنئية فمن الملروف أن الويوع في الممكية ينتيي بلدال أىبنا منيدن القىدمة ال، الممكية

التدي يددتم المجدوي إلييددن ادن طريددل تقددديم طمدا مددن أحدد الوددركني إلدس المحكمددة الم توددة 
أو وجددد بددين الوددركني ، فددي حنلددة ادددم االتنددنل بددين الوددركني امددس إجددراي القىددمة رضددني  

وىنددن يتددد ل القضددني ويلمددل امددس إزالددة الودديوع فددي الممكيددة اددن طريددل تقىدديم ، قنوددر
لننة بددددنل براي الددددذين يتولددددون ميمددددة تقىدددديم ىددددذا المددددنل مددددن  ددددبلل االىددددت، المددددنل الوددددنئ 

 واىت راج الحوص لموركني كبل  بقدر مىنىمتو بنلمنل الونئ .

والقىددمة القضددنئية إمدددن أن تكددون اينيددة بدددأن يددتم تقىدديم المدددنل الوددنئ  اينددن  ادددن  
فبقددر مدن ، طريل تقىيم المنل إلس حوص منروزال كبل  بقددر مىدنىمتو فدي المدنل الودنئ 
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واألوددل أن تددتم قىددمة المددنل ، و الوددريك مددن حوددص تكددون أجددزاي ممكيتددو المنددروزاليممكدد
 الونئ  اينن  وىي ال تجري إال في األويني التي تقبل القىمة اينن .

وقد تكون القىمة القضدنئية قىدمة تودنية والتدي يدتم المجدوي إلييدن فدي حنلدة تلدذر  
اينن  إحداث نقص كبير في قيمدة  أو إذا كنن من وأن إجراي القىمة، إجراي القىمة اينن  

المنل الونئ  في ىذه الحنلة تتم تونية الحوص وبيلين ومن ثم تقىيمين امس الوركني 
 وكل وريك يىتأثر بحوة منروزال بليدا  ان الوركني.

وال ي نددس مددن لمقىددمة القضددنئية مددن آثددنر تتمثددل فددي تحويددل الممكيددة الوددنئلة إلددس  
 ص بحوتو مننردا  ان بنقي الوركني.حيث يىتأثر كل و ، ممكية منروزال

فقدد يكدون لمقىدمة أثدر كنودف يتمثدل بنقددل ممكيدة المدنل الودنئ  لممنلدك مندذ  تممكددو  
ذلددك ألن األثددر الكنوددف ال يقددرر ، إجددراي القىددمة القضددنئية فددي الودديوع ولدديس مددن تددنري 

نمدددن يكودددف ادددن وجدددود الحدددل لمودددريك فدددي ، حدددل جديدددد لممنلدددك امدددس حودددتو المندددروزال وا 
فدداذا تممددك الودد ص فددي الوديوع اددن طريددل اإلرث فيلتبددر منلددك لمجددزي ، المنددروزالحودتو 

 المنروز الذي آل إليو من وقت إجرايات التركة.

أمددن بنلنىددبة لؤلثددر الننقددل لمقىددمة القضددنئية فبموجبددة يكددون الوددريك منلددك لمجددزي  
بمقددار وذلدك ألن الودركني قبدل القىدمة يممكدون ، المنروز الذي آل إليو من وقدت القىدمة

والقىدمة ىدي امميدة مبندلدة بدين الودركني ، حوويم في كل ذرال مدن ذرات المدنل الودنئ 
فكددل متقنىددم ينددزل اددن ، لؤلجددزاي التددي يممكونيددن فددي كددل ذرال مددن ذرات ىددذا المددنل الوددنئ 

اممية  فيي، حوتو في أنوبة اآل رين بمقنبل نزوليم امن ليم من حوص في نويبو
ويمكن ، قد يكون لمقىمة القضنئية أثر مزدوج ننقل وكنوفو  تننزل متبندل بين الوركني،

 توضيحو من  بلل المثنل التنلي:

واندمن تمت القىمة حودل كدل ، "فمو تممك و ونن أرضن  امس الويوع مننونتن  
فددنلتكييف القددننوني الدددقيل ليددذه الواقلددة ىددو انددو قددد ثبددت لموددريك ، وددريك نوددف األرض"

وانتقمددت إليددة ممكيددة ، لثنبتددة قبددل القىددمة فددي النوددففددي ىددذا النودديا المنددروز ممكيتددو ا
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وبدددذلك حودددمت لدددو الممكيدددة فدددي جميددد  ، وددريكة الثنبتدددة قبدددل القىدددمة فدددي النودددف اآل دددر
ولمددن كددنن ىددذان األثددران متلنرضددين لددذا ينبهددي تهميددا أحدددىمن امددس ، النودديا المنددروز

أىدم مدن تمدك وحيث أن المقتضدينن اللمميدة التدي تىدتداي تهميدا األثدر الكنودف ، اآل ر
لدددذا ااتبدددرت القىدددمة فدددي أامدددا األحدددوال ذات أثدددر ، التدددي تىدددتداي تهميدددا األثدددر الننقدددل

 كنوف.

وحددل ، تتمثددل بنلبحددث فددي دور القضددني فددي إنيددني حنلددة الودديوع إوددكنلية البحددث:
 اإلوكنلينت التي قد تنوئ بين الوركني في حنلو اد اتننقيم امس إجراي القىمة رضني .

 م ىيتم تقىيم البحث كنلتنلي:وبنني  امس من تقد 
 أنواع القسمة القضائية. :المبحث األول
 القىمة اللينية. :المطما األول
 قىمة التونية. :المطما الثنني
 األثر القانوني المترتب عمى القسمة القضائية. :المبحث الثاني
 األثر الكنوف لمقىمة القضنئية. :المطما األول
 مقىمة القضنئية.األثر الننقل ل :المطما الثنني
 األثر المزدوج)األثر الننقل والكنوف لمقىمة القضنئية(. :المطما الثنلث

 املبحث األول
 أنواع انقسمة انقضائية

اندمن ال يكون ىننك إجمنع من ، يتم إجراي القىمة القضنئية ان طريل القضني 
اددن مواددد أو اندددمن يتهيددا أحددد الوددركني  ،(1)قبددل الوددركني امددس إجددراي القىددمة رضددني  

ويوترط لوحة القىمة القضنئية أن يتقدم احد ، أو يكون قنورا  ، إجراي القىمة الرضنئية
وفدي ىدذه الحنلدة توددر المحكمدة ، الوركني بطما إجراي القىمة إلس المحكمدة الم تودة

                                                           

دن  نىث  ادد  ىيْ دد  ، ّ  نأل دّدد دددا نىَين دد  ادد  يناددٔ ادد  نى دد ّ ُ نىَددو، ٍحَددو يد ددو نىددورِ  دد ن  (1)

 .123ص ،0212، ينىت زرع
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أو تهيبدددو ادددن موادددد إجدددراي ، أمدددرا  بددداجراي القىدددمة حتدددس فدددي حنلدددة امتندددنع أحدددد الودددركني
 .(1)القىمة

  امس من تقدم ىنقوم بتقىيم ىذا المبحث كنآلتي:وبنني  

 املطهب األول
 انقسمة انعينية

تم قىدمة المدنل الودنئ  إلدس أجدزاي مندروزال تتننىدا مد  تدفي ىذا النوع من القىمة  
فبقدر من ، أي تكون تمك األجزاي متننىبة م  ادد حوص كل وريك، حوص الوركني

واألوددددل أن تددددتم القىددددمة ، منددددروزاليممكددددو الوددددريك مددددن حوددددص تكددددون أجددددزاي ممكيتددددو ال
ويجددوز أن ، وىددي ال تجددري إال فددي األودديني التددي تقبددل التجزئددة، القضددنئية بطريقددة اينيددة

أمن بنقي الوركني ممدن لدم يطمبدوا ، يتم النرز في حوص األو نص الذين طمبوا القىمة
لقىدمة ويقدوم القنضدي الم دتص بداجراي ا، القىمة فيجوز أن يبقوا امس الويوع فيمن بينيم

واألابدني ، إال إذا تلذر اميو من الننحية الننيدة واللمميدة بحكدم مىدؤولينتو الجىدنم، بننىو
ليقدوم بلمميدة ، أو أكثر، فني ىذه الحنلة يأمر القنضي بننتداا  بير، الممقنال امس انتقة

إن ، حيددث يقددوم ال بيدر بتددولي ميمددة تقدويم المددنل الوددنئ  وتقىديمو إلددس حوددص، القىدمة
أو أن يكون من وأن ، قنبل لمقىمة اينن  دون أن يمحقو نقص كبير في قيمتوكنن المنل 

 .(2)التقىيم تنويت المننلة المقوودال من المنل بيذه القىمة

 وىذا من أكده المورع اللراقي بنلنص امس من يمي: 

فممودددريك الدددذي يريدددد ، كدددنن بيدددنيم محجدددور أو، لدددم يتندددل الودددركني امدددس القىدددمة إذا -1
” محكمددة البدددايال“إلزالتددو )حمددت تىددمية  البدددايالمراجلددة محكمددة ع ال ددروج مددن الودديو 

 من قننون التنظيم القضنئي رقم 65ا المندال دددبموج محل تىمية محكمة الومح

                                                           

دن  نىث  اددد  ىيْ ددد  ، نىددد   ي اددد  قددد   نى ددد ّ ُ نىَدددوّ (نىح    نى  ْ ددد  ، عيددد  ٕددد دي نى   دددوي (1)

 .20ص ،0212، ينىت زرع

، 0222، نإل ددنْو ر ، دن  نىج ٍ دد  نىجورددو ، نىح دد   نى  ْ دد  نأل ددي  ، ٍحَددو دندد ِ ٍْ دد   (0)

 .122، 121ص
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 (.1979لىنة  161
ويلتبددر الموددنع قددنببل  ، إجرايىددنالموددنع قنبددل لمقىددمة قددررت  أنإذا تبددين لممحكمددة   -2

 لة المقوودامس احد الوركني المنن تنوت أنقىمتو من اير  أمكنت إذالمقىمة 
 .(1)منو قبل القىمة

من ننحية ، الذي تبننه المورع اللراقي ننىو وكذلك تبنس المورع األردني الموقف 
ووضددد  ضدددنبط لكدددون المدددنل قنبدددل ، لكدددي يدددتم تقىددديمو، اوددتراط كدددون المدددنل قنبدددل لمقىدددمة

لمدددراد تقىددديمو.وذلك لمقىدددمة وىدددو كدددون القىدددمة ال تندددوت المننلدددة المقودددودال مدددن المدددنل ا
يكدددون المدددنل المودددترك قدددنببل لمقىدددمة بحيدددث ال تندددوت  أنيجدددا بدددنلنص امدددس مدددن يمدددي: "

 .(2)"المننلة المقوودال منو بنلقىمة

 إحددداثكددنن مددن وددأنين  أوتلددذرت القىددمة اينيددن  "إذا وكددذلك نددص امددس مددن يمددي:
  حودتو مدن الودريكين بيد ألينقص كبير في قيمة اللين المدراد قىدمتين جدنز  أوضرر 
 .(3)"يطما من المحكمة بيلين بنلطريل المبينة في القننون أن أو لآل ر

وذلددك نددنب  مددن حددرص الموددرانن اللراقددي واألردنددي امددس المننلددة المقوددودال مددن  
القىددمة وىددي أن يىددتأثر كددل مددن الوددركني فددي المددنل الوددنئ  بحوددتو المنددروزال والقضددني 

وفددي ذلددك داللددة واضددحة ، وع فددي الممكيددةامددس اإلوددكنلينت وال بلفددنت التددي يىددببين الوددي
ألنيمددن تنبيددن إلددس اإلوددكنلينت ، امددس أن الموددرانن ال يوددجلنن امددس الودديوع فددي الممكيددة

بنإلضددنفة إلددس تلددنرض موددنلح الوددركني لددذلك ىدديبل ، التددي يىددببين الودديوع فددي الممكيددة
، ضدنئيةالىبيل لم روج من حنلة الويوع ان طريل القىمة الرضدنئية ومدن ثدم القىدمة الق

ويقوم ال بير بتكوين الحوص امس أىنس أوهر نويا حتس لو كننت القىمة جزئية 
أمدن فدي حنلدة اددم تليدين الحودص بنلتجنيدا ، جنز لم بير أن يجنا لكل وريك حودة

وتوددر حكمدن  بااطدني ، فيتم إجراي القىمة بنالقتراع وتثبدت المحكمدة ذلدك فدي محضدرىن
 ن ي تص كل وريك بكنمل حوتو اينن  ذر أكل وريك نويبو المنروز وفي حنلة تل

                                                           

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نى  نق .1220  ٍِ نىَ د  (0  ي(1نىف  ا ُ ( (1)

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نأل دّ .1221نىَ د  ( (0)

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نأل دّ .1222نىَ د  ( (1)
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 . (1)فيتم تلويضو بملدل أي مبمغ نقدي امن نقص من نويبو

أو اددم أىميتددو وجددا تودديل المحكمددة امددس ، أمدن فددي حنلددة ايدنا أحددد الوددركني 
حكددددم القىددددمة بلددددد أن أوددددبح نيددددنئي مكتىددددا لمدرجددددة القطليددددة وذلددددك وفقددددن  لمددددن يقددددرره 

 .(2)القننون

القىمة من أجور وايرىن فانين تقىم امدس المتقنىدمين بنىدبة  وبنلنىبة لمونريف 
أمدددن ، وذلدددك تحقيقدددن  لملدالدددة بيدددنيم، حووددديم بنلمدددنل المقىدددوم ال بحىدددا اددددد الودددركني

، وتقددير المىدتوب بنلكيددل، بنلنىدبة لتقددير الم تمدف كنلقيميدنت فيدتم تحديدد قيمتيدن بدنلنقود
 .(3)أو الوزن دون تننوت

فيجا اىتينني المرافل من طرل ومجنري ومني وايرىن امس  أمن بنلنىبة لملقنرات 
وال يقىم النبنت ، وجو ال يضر بأي من الوركني وال يقىم النرع دون أومو لكي ال يتمف

حيددث أن بلددض النبنتددنت ال يددتم االىددتنندال ، دون المنبددت إال إذا اتنددل امددس قطدد  النبددنت
من يمزم تقويمو ثم يقومو ويلدلو  وامس ال بير أن يحدد، منين مقطواة قبل إتمنم نضجين

ثدددم ، ثدددم يرفدد  األنودددبني األول، ويندددرز النوددديا مدد  مرافقدددة، امددس حىدددا ىدددينم القىددمة
وىكددذا ويددتم تحديددد الىددينم امددس أىددنس أقددل األنوددبة بحيددث تكددون قنبمددة لمقىددمة ، الثددنني

دون بنقي وقد يكدون نوديا أحدد الودركني اددد مدن األىديم لدذا يجدا أن يتبد  الىديم مدن 
ويمددزم حضددور المتقنىددمون أو مددن يقددوم مقددنميم انددد إجددراي ، بقو  وددية تنددرل الحوددةيىدد

ال بطمدددت القرادددة وال يلمدددل بيدددن، القرادددة امدددس الىدددينم فيتلدددين امدددس القىدددنم والقنضدددي ، وا 
وتكندددي ، أو مدددن يقدددوم مقنمدددة، وبلدددد كدددل ذلدددك يىدددمم النودديا إلدددس ودددنحبة، مرااددنال ذلدددك

 .(4)أو من ينوا انو، ال مية في اللقنرات م  حضور منلك النويا

 
                                                           

 .122ص ،ٍ و    با، نىح    نى  ْ   نأل ي  ، ٍحَو دن ِ ٍْ    (1)

 .121ص، ي  ، ٍ و    باٍحَو دن ِ ٍْ   ، نىح    نى  ْ   نأل  (0)

، بددن ّ قدد  ني  ددْ  نىْ دد ، نىح دد   نى  ْ دد  ينىنف ىدد  ادد  نى دد ّ ُ نىَددوّ ، ٍحَددو دندد ِ ٍْ دد   (1)

 .113، 112ص

 .122ص ،ٍ و    با، نىح    نى  ْ   نأل ي  ، ٍحَو دن ِ ٍْ    (2)
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 املطهب انثاني
 قسمة انتصفية

أو كدنن ، يتم المجوي إلس ىذا النوع من القىمة في حنلة تلذر إجدراي القىدمة ايندن   
من ونن ىذه القىمة إحداث نقص كبير في المنل المراد تقىديمو فندي ىدذه الحنلدة أمدرت 

فتكددددون القىددددمة قىددددمة  بددددنلمزاد اللمنددددي لكددددي يقىددددم ثمنددددو بددددين الوددددركني، المحكمددددة ببيلددددة
  .(1)تونية

 وفي ىذا ال ووص نص المورع اللراقي امس من يمي:

 .المحكمة حكمن  ببيلو أودرتالمونع اير قنبل لمقىمة  أنتبين لممحكمة  إذا -1
احددد الوددركني بدددل  أووفددي ىددذه الحنلددة تقدددر المحكمددة بنددني امددس مراجلددة المددداس  -2

يددد  حوددتو بنلبددددل المقددددر ارضدددت فددنن قبدددل المدددداي ب، ال بدددرال أىدددلالمثددل بملرفدددة 
رابددتيم فيددو  ددبلل  مىددة اوددر يومددن   إلبددداي، الوددراي امددس ىددنئر الوددركني ةالمحكمدد

بلضدديم امددس الوددراي بنلبدددل  أوفدداذا وافددل الوددركني كميددم ، مددن تددنري  تبمدديهيم بددذلك
راا احد الودركني  إذا أمن، الراابين بنلتىنوي فيمن بينيم إلسبيلت الحوة ، المقدر

فتجددري المزايدددال امييددن بددين الوددركني وحدددىم وتبددنع ألامددس ، أامددسن ببدددل فددي وددرائي
   .مزايدال

ذا -3 ، لمددن يراددا احددد الوددركني فددي الوددراي أولددم يقبددل المددداي البيدد  بنلبدددل المقدددر  وا 
بيددد  المودددنع كمدددو بنلطريقددة المقدددررال قننوندددن  وقىدددم ، ا  امدددس طمبددور وبقددي المدددداي موددد
بتدنري   619رقدم  )المنحدل(ر مجمدس الثورالاكل بقدر نويبو )قر  الثمن امس الوركني

وددديوع دار الىدددكن  إزالدددةالدددذي ندددص امدددس: ال يحدددل لمورثدددة الراوددددين  8-5-1978
ارتدددددأت  إذا إالالمتدددددوفس القنودددددرين  أوالدكنندددددت مودددددهولة مدددددن  إذا إلدددددييمالتددددي آلدددددت 

                                                           

، 1 ، تدد دن  نى  اددل ى ددْ ع  نىن، 1 ، نىح دد   نى  ْ دد ، غْدد  دندد ُ  ددٔ، ٍحَددو  ددٔ نى  دد   (1)

 .101ص
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موددددنلحيم تقضددددي ب ددددبلف ذلددددك بلددددد موافقددددة دائددددرال رانيددددة  أنالمحكمددددة الم توددددة 
 .(1)القنورين

ضح لنن من  بلل من تقدم أن المورع اللراقي قد حرص امس إزالة الوديوع فدي يت 
فاذا راا أحدىم ببي  حودتو ، الممكية وانو حرص امس ادم إد نل اريا بين الوركني

فمن األولس أن يتم بيلين ألحد الوركني وكل ذلك ننب  مدن حدرص المودرع اللراقدي امدس 
 تجا اإلوكنالت التي يىببين الويوع.

يتم بي  المنل بنلطرل المتبلة والمبينة في قدننون المرافلدنت وامدس ذلدك ندص  وقد 
أو كددنن مددن وددأنين ، " إذا تلددذرت القىددمة اينددن   :قددننون المرافلددنت األردنددي امددس مددن يمددي

أو نقص كبير في قيمة اللين المراد قىمتين جنز ألي مدن الودريكين بيد  ، إحداث ضرر
 .(2) بيلين بنلطرل المبينة في القننون" أو أن يطما من المحكمة، حوتو لآل ر

ن القىددمة قضدددني  ال " إ وقددد جددني فددي المدددذكرال اإليضددنحية ليددذا القددننون مدددن يمددي: 
ألن ، أو ييددر المننلدة المقودودال منيدن، تجري في اللين إذا كنن تبليضين يضدر بدنللين

بنلتنلي امس  فاذا تلذر تحقيل المننلة وتلذر، اإلجبنر امس القىمة ورع لتحقيل المننلة
الوركني االىتمرار في االنتندنع بدنللين جدنز ألي مدنيم بيد  نوديبو ألحدد الودركني أو أن 

إذا ، يطما من المحكمة بيلو امس أن يقتور إجدراي البيد  )المزايددال( امدس الودركني فقدط
 .(3)ىم طمبوا ذلك"

كيدة الوديي أمن إذا رىن المزاد امس أجنبي ان الوركني فيلتبر ذلك بيلن  ندنقبل  لمم 
، اير أن ذلك ال يمن  من ااتبدنر توزيد  الدثمن بدين الودركني، الونئ  الراىي اميو المزاد

 .(4)أو ا تونص احدىم بو قىمة بحيث تترتا اميو كل آثنر القىمة

                                                           

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نى  نق .1221نىَ د  ( (1)

، 1811ىندْ   02  ٍِ ق ّ ُ ن  ه نىَح مَ ت نىَوّ   (نىَ نا  ت  نأل دّ   قٌ 1222نىَ د  ( (0)

ىنددْ   14ينى دد ّ ُ  قددٌ، 0220ىنددْ   04ينى دد ّ ُ  قددٌ ، 0221ىنددْ   12نىَ ددوه ب ى دد ّ ُ  قددٌ 

0224 . 

 .432ص، 1824، بن ّ ق ، 2 ، نى  ّ ُ نىَوّ  نأل دّ  ،ّ  و      يآخ يُ (1)

 .012ص، 1883، بن ّ ق ، 2 ، ندن ً نى  ّ ُ نىَوّ ، دنِ م  ٓ (2)
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وفي حنلة من إذا كنن المنل الونئ  منقوال  وأريد بيلة للدم إمكننيدة تقىديمو فيجدا  
ت ال نوددة ببيدد  المنقددوالت التدي يوقدد  امييددن الحجددز لدددب فدي ىددذه الحنلددة إتبددنع اإلجدرايا

أم كنن مدن ، واألول أنو يجوز ألي و ص أن يتقدم لممزايدال ىواي  أكنن وريكن  ، المدين
ايددددر أن الموددددرع أجددددنز أن تقتوددددر المزايدددددال امددددس الوددددركني إن ىددددم طمبددددوا ذلددددك ، الهيددددر

تح بدنا المزايددال أمدنم فني حنلة  روج واحدد مدنيم امدس ىدذا اإلجمدنع وجدا فد، بنإلجمنع
 .(1)الجمي 

فقددد تددم تنظدديم ىددذا البيدد  فددي قددننون تقىدديم ، وفددي حنلددة بيدد  حوددة أحددد الوددركني 
"إن أدادددس أحدددد  انددددمن ندددص امدددس مدددن يمدددي:، المودددتركة األردندددي األمدددوال ايدددر المنقولدددة

الوددركني فددي األراضددي والمىددقننت والمىددتهبلت وايرىددن مددن اللقددنرات الموددتركة أنددو ايددر 
يترتدددا امدددس قنضدددي الودددمح إذا ، أو لهيدددرىم، مقىدددمة وطمدددا بيددد  حودددتو لودددركنئوقنبدددل ل

، ظير لو بنتيجة الكوف أن المحل المطموا تقىيمو ايدر قنبدل لمقىدمة أن ينتددا  بيدرا  
أو أكثر لتقدير قيمدة حودة طنلدا البيد  بنلنىدبة لجميد  الحودص ثدم يدداو الودركني أن 

ا كددننوا يرابددون وددراي ىددذه الحوددة بنلبدددل فيمددن إذ، يبدددوا رأييددم  ددبلل  مىددة اوددر يومددن  
فددداذا أظيدددر فريقدددن  مدددنيم رابتدددو فدددي الودددراي تندددوض إليدددة بنلتىدددنوي بنىدددبة ، المقدددرر أم ال

ذا رفض أحد الودركني أن تبدنع ىدذه الحودة مدنيم ودفد  ثمندن  أكبدر مدن القيمدة ، اددىم وا 
يدددف  ثمنددن   التددي قدددرىن ال بددراي توضدد  فددي المددزاد بددين الوددركني دون ايددرىم وتنددوض لمددن

أمن في حنلة بي  كنمل المنل الونئ  إذا لم يتقدم أحد الوركني في الحنلدة ، أكثر من ايره
الىنبقة  بلل المدال المذكورال لودراي الحودة الملروضدة لمبيد  وأودر المدداي امدس طمبدو 
ولم يرضس ببدل المثل المقرر يلرض جمي  المحل لمبي  في المزاد بملرفة دائرال اإلجراي 

إتمددددنم ملنممددددة البيدددد  امددددس الوددددورال المددددذكورال يددددوزع الددددثمن امددددس الوددددركني بنىددددبة وبلددددد 
 . (2)حوويم"

                                                           
 .132ص ،ٍ و    با، دا نىَين   ا  ينأ ا  نى  ّ ُ نىَوّ  نأل دّ ، ٍحَو يد و نىورِ   ن  (1)

، 1831ىنددْ   21 ددت م  نأل دّدد   قددٌ   ٍددِ قدد ّ ُ ا ندد ٌ نألٍدد نه غ دد  نىَْ  ىدد  نى1َنىَدد د  ( (0)

نىَ َد ه بد   322عيد  نى دفح   1/1/1831،   بتد  ر 1113نىَْ    ب ىج رو  نى  َ   ب ى ود (

 .1883ىنْ   2نىَ وه ب ى  ّ ُ  قٌ  1/2/1831بت  ر  
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" إذا لم يتقدم أحد الوركني لوراي المحدل  امس من يمي: ننىووكذلك نص القننون  
أو لددم يبمددغ البدددل الددذي تقدددم بددو المتزايدددون الحددد ، الملددروض لمبيدد  فددي المددزاد بمجمواددة

يلدددرض بمجموادددة لممتزايددددين بدددين الودددركني دون ، أو مننىدددبن   الدددذي يمكدددن أن يلدددد ادددندال  
 .(1)ايرىم"

مدددن  دددبلل أىدددتلرض نودددوص ىدددذه المدددواد نجدددد أن المودددرع قدددد أاطدددس أولويدددة  
إال إذا لددم يبدددوا ، لموددركني فددي وددراي الحوددة الملروضددة لمبيدد  قبددل ارضددين لمبيدد  بددنلمزاد

وقد حىنن  فلل المودرع فدي ذلدك ، فلندئٍذ تلرض الحوة لمبي  في المزاد، رابتيم بنلوراي
لكددي ال يوددتري الحوددة ودد ص اريددا اددن الوددركني ممددن يزيددد فددي اإلوددكنلينت ويلمددل 
ال بلفدددنت بدددين الودددركني والتدددي حدددرص المودددرع امدددس حميدددن بكدددل الطدددرل ومنيدددن القىدددمة 

 القضنئية.

 املبحث انثاني
 اآلثار انقانونية انتي ترتتب عهى انقسمة انقضائية

 بحودددتوالدددذي يترتدددا امدددس القىدددمة ىدددو اىدددتقبلل كدددل ودددريك  أن األثدددر القدددننوني 
بحيددث يوددبح منلكددن  ليددن اوضددن  اددن الحوددة الوددنئلة التددي ، منددروزال اددن بددنقي الوددركني

 .(2)يممكين امس الويوع م  بقية الوركني

فرازىدن بحيدث يىدتأثر كدل ودريك بحودتو   والهرض من القىمة تليين الحودص وا 
ن بذلك قد ت مص من الويوع ومن يثيدره مدن إودكنلينت المنروزال التي توبح ممكن  لو ويكو 

 .(3)و بلفنت بين الوركني ترىل كنىميم وكنىل القضني

                                                           

ىندددْ   21نىَ دددت م  نأل دّددد   قدددٌ    ٍدددِ قددد ّ ُ ا نددد ٌ نألٍددد نه غ ددد  نىَْ  ىددد 123 د  (َدددنى (1)

 .1883ىنْ   2ب ى  ّ ُ  قٌ نىَ وه 1831

 ،0224، ى ْدد ُ،  دد نبي ، ىينتدد  نىَؤ ندد  نىحورثدد  ، دددا نىَين دد  نى    ردد ،  دد  ر  قددونيي (0)

 .14ص

، بدن ّ قد ، 1 ، ٍ  ي ندند ً نى د ّ ُ نىَدوّ  نأل دّد  نىح د   نى  ْ د ،    و ع و نىن رٌ ٍ   ك (1)

 .31ص ،1884



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

142 

، وي تص كل وريك بجزي منروز من المنل الونئ  يلدندل حودتو فدي ىدذا المدنل 
بلدد أن تحدول ىدذا ، وبذلك يتحدد حل الوريك بجزي من المنل الونئ  ال يونركو فيو احد

ويلتبدر منلكدن  لحودتو المندروزال مندذ  أن تممدك فدي ، ئ  إلدس مدنل مندروزالمنل من مدنل ودن
وذلدددك ألن القىددمة تكودددف حدددل ، الودديوع حتدددس وان لددم يممدددك ايرىددن فدددي بقيدددة الحوددص

 مقرر لممنلك من قبل وال تنقل لو حل جديد فنلقىمة مقررال وليىت منوئة.

، القضدددنئية ىدددذا وقدددد ا تمندددت اآلراي النقييدددة حدددول األثدددر المترتدددا امدددس القىدددمة 
بحيددث تنقدددل ممكيدددة  أثـــر نا ـــلرأي يدددرب أن لمقىددمة ، وانقىددمت إزاي ذلدددك إلددس ثبلثدددة آراي

ورأي يددرب أن لمقىددمة القضددنئية أثددر ، المددنل المنددروز مددن تددنري  إجددراي القىددمة القضددنئية
بحيددث يرجدد  تددنري  تممددك الحوددة ، كنوددف فيددي مجددرد أن تكوددف اددن حددل مقددرر ىددنبقن  

وىنددنك رأي يددرب أن لمقىددمة القضددنئية أثددر مددزدوج ، مددك بنلودديوعالمنددروزال إلددس تددنري  التم
 ننقل وكنوف.

 مطنلا وكنآلتي: ةوبنني  امس من تقدم ىنقوم بتقىيم ىذا المبحث إلس ثبلث

 املطهب األول
 األثر انكاشف نهقسمة انقضائية

فكددل وددريك يىددتأثر بجددزي مددن الحوددة ، إذا تمددت القىددمة القضددنئية بوددكل نيددنئي 
أي تتحدول الحودة الودنئلة ، تبر منلكن  لحوتو مدن تدنري  تممكدو فدي الوديوعالمنروزال ويل

التدددي كدددنن يممكيدددن امدددس ىدددبيل الوددديوع إلدددس ممكيدددة مندددروزال ويتحددددد حدددل الودددريك المدددندي 
ويكدون تممددك ، والملندوي فدي المددنل الودنئ  فدي جددزي ملدين مدن المددنل ال يودنركو فيدو أحددد

ولديس ، رجلدي يرتدد إلدس تدنري  بددي الوديوعالوريك المتقنىم لحوتو التي آلدت إليدو بدأثر 
ويترتدا امدس ذلدك ااتبدنر الودريك منلدك لملدين كميدن مدن ، لتنري  إجراي القىدمة القضدنئية

ن الحكمددة مدددن ، ويلتبدددر الوددركني اآل ددرون كددأنيم لدددم يممكددوا ودديئن  ، تددنري  بدددي الودديوع وا 
كنئو فدددي تقريدددر األثدددر الكنودددف لمقىدددمة القضدددنئية ىدددو حمنيدددة الودددريك مدددن تودددرفنت ودددر 

فاذا أبرم وركنئو تورفنت قبل القىمة فأن الوريك يحودل امدس ، حوويم قبل القىمة
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الجزي المنروز  نلون  من تمك اآلثنر ألن كل تورف ودندر مدن الودركني أثندني الوديوع 
فددي الجددزي المنددروز يلتبددر ننفددذا  فددي حددل الوددريك الددذي ا ددتص بددو ألنددو وددندر مددن ايددر 

بدل يجدا حودر ذلدك ، في األثر الرجلي لمقىدمة القضدنئية لذلك ال ينبهي التوى ، منلك
فدبل يجددوز لمودريك المتقنىددم ، األثدر فدي حدددود الحكمدة منددو والهدرض الددذي أ ادد مدن اجمددو

أن يطنلا بثمنر حوتو منذ  بددي الوديوع أو أن يطمدا اىدترداد مدن أننقدو مدن مودروفنت 
أمددن إذا ، دي الودديوعامددس األجددزاي األ ددرب بحجددة انددو لددم يممددك ايددر ىددذه الحوددة منددذ  بدد

وردت القىمة امس اقنرات فتكون حجة امس المتقنىمين بناتبنرىن تودرف كنودف دون 
حنجددة إلددس تىددجيل أمددن بنلنىددبة لمهيددر فددبل تكددون حجددة امددييم إال بنلتىددجيل ويىددري ىددذا 

 .(1)الحكم امس أنواع القىمة ىواي  تمت بنالتننل أو بحكم القننون أو ان طريل القضني

ندذكر منيددن ، اددال نتدنئ ، ال ننقمدة ليددن، ااتبدنر القىددمة كنودنة لمحقدوليترتدا امدس 
 من يمي:

تلد الحوة التي آلت إلس المتقنىم أنين كننت  نلص ممكو منذ بددي الوديوع. وامدس  -1
، ذلدك تىددتقر الحقددول التددي يكددون المتقنىددم قدد رتبيددن امددس ىددذه الحوددة أثنددني الودديوع

 النترال.وتىقط تمك التي رتبين ايره اميين في ىذه 
ن كددنن يمكددن الت نيددف  مددن ىددذا األثددر الكنوددف لمقىددمة فددي حنلددة مددن )إذا كددنن وا 

ولم يق  ىذا الجزي اند القىمة من نويا ، التورف منوبن  امس جزي من المنل الونئ 
إلددس الجددزي الددذي ، مددن وقددت التودرف، إذ قددرر انتقددنل )حددل المتودرف إليددو، المتودرف(

امس أن يبقس لو )إذا كنن يجيل أن المتودرف ال آل إلس المتورف بطريل القىمة (. و 
 .زال الحل في إبطنل التورف و يممك اللين المتورف فيين منر 

يلدد الوددريك البدنني أو الهددنرس فددي األرض المودناة بمثنبددة البدنني أو الهددنرس امددس  -2
ووقد  القىدم المحددث اميدو البندني أو الهدراس ، إذا بندس دون إذن ودركنئو، ممك الهير

 ك آ ر اند القىمة.في نويا وري

                                                           

 .112ص ،ٍ و    با،   نىح    نى  ْ   نأل ي، ٍحَو دن ِ ٍْ    (1)
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ن كددددنن يمكددددن الت نيددددف ر الوددددريك البددددنني أو نفناتبدددد، مددددن ىددددذا األثددددر الكنوددددف وا 
 بمثنبة البنني أو الهنرس حىن النية في أرض الهير.، في ىذه الحنلة، الهنرس

ذلدك أن الىدبا الودحيح ، ال تومح القىمة ىببن  وحيحن  لمتمىك بنلتقدندم ال مىدي -3
القىدمة لديس مدن و  ،لوال ودوره من ايدر منلدك، مكىو الذي يكون من وأنو نقل الم

الدذي ، فداذا تبدين أن اللقدنر، ال ننقمدة لدو، بناتبنرىن كنودنة لحدل الممكيدة، وأنين ذلك
، فدبل يجدوز ليدذا المتقنىدم، ايدر مممدوك لمودركني، د ل في نويا أحدد المتقنىدمين

بناتبنرىدن  ،أن يىدتند إلدس القىدمة، إذا حنز ىذا اللقنر بحىن نية مدال  مس ىنوات
ألن من ورائط كىا الممكية بنلتقدندم ، ىببن  وحيحن  الكتىنا ممكية اللقنر بنلتقندم

 ال مىي أن تىتند الحينزال إلس ىبا وحيح و القىمة ليىت كذلك.
إذا لحل أحد المتقنىمين ابن يزيد ان ال مس ذلدك ، يجوز نقض القىمة الرضنئية -4

يجدددا أن يحودددل المتقنىدددم امدددس مدددن يلدددندل ، ألندددو مدددن دامدددت القىدددمة كنودددنة لمحدددل
 حوتو الونئلة.

لمددن تطمددا الموددرع تحقيددل المىددنواال بددين أنوددبني ، ولددو كننددت القىددمة ننقمددة لمحددل
ال امدس ، و البيد  يقدوم امدس المهنلبدة، ألن القىمة تكون آنذاك بمثنبدة البيد ؛ المتقنىمين
 .(1)المىنواال

 املطهب انثاني
 األثر انناقم نهقسمة انقضائية

يترتددا امددس األثددر الننقددل لمقىددمة القضددنئية أن يكددون الوددريك منلكددن  لحوددتو مددن  
ويترتددا كددذلك التددزام متبددندل بددين المتقنىددمين بنلضددمنن حيددث يضددمن ، وقددت بدددي القىددمة

بلضديم لدبلض مدن قدد يقد  مدن تلدرض واىدتحقنل ويكدون لكدل متقنىدم الحدل فدي الرجدوع 
رض أو اىتحقنل لىبا ىدنبل امدس إجدراي امس بقية المتقنىمين بنلضمنن إذا وق  لو تل

واألودل أن ضدمنن التلدرض واالىدتحقنل يقد  فدي اقدد البيد  بناتبدنره ، القىمة القضنئية

                                                           
 1) https://www.facebook.com/permalink.php?id=145097215673619&story_fbid . 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=145097215673619&story_fbid
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، حيدث يضدمن البدنئ  لممودتري ممكيدة الوديي الدذي نقمدو إليدو، ننقبل  لممكية الويي المبنع
، ثرىدن كنودفإال أن المورع قد رتا ىذا الضمنن امس القىمة القضدنئية بدنلرام مدن أن أ

وتىدددري أحكدددنم التلدددرض واالىدددتحقنل الدددواردال بودددأن البيددد  امدددس القىدددمة القضدددنئية امدددس 
أىنس ضرورال تحقيل المىنواال بين المتقنىمين فني حنلة حدوث تلرض واىتحقنل ألحد 

لددذا وجددا الضددمنن فدداذا تلدددرض ، الوددركني فدداذا ذلددك يددؤدي إلددس ا ددتبلل المىددنواال بيددنيم
ىمين بلد إجراي القىمة أو اىتحل جزي أو كل المنل الذي و ص من الهير ألحد المتقن

وقد  فدي نوديا ىددذا المتقنىدم حيدث تبدين أن ىددذا المدنل لدم يكدن ممكددن  لمودركني فندي ىددذه 
الحنلة ليس من اللدالة تحميدل ىدذا الودريك بمندردال ىدذا ال طدأ وحرمنندو مدن كدل أو جدزي 

ذه الحنلددة يىددمح لموددريك فنددي ىدد، مددن حقددو فددي حددين يأ ددذ بددنقي الوددركني حقددوقيم كنممددة
ومدددددن بدددددنا تحقيدددددل اللدالدددددة والمىدددددنواال بدددددين الودددددركني المتقنىدددددمين بدددددنلرجوع بنلضدددددمنن 

أي يكددون الوددركني ، واالىددتحقنل امددس بددنقي الوددركني لتلويضددو امددن أوددنبو مددن  ىددنرال
متضنمنون في حنلة التلرض واالىتحقنل لكي ال يحدرم أحدد الودركني مدن كدل أو بلدض 

فكمددن كددننوا مىددتنيدين مددن المددنل الوددنئ  والتوددرف فيددو فيكونددون  منلددو وتلرضددو لم ىددنرال
متضنمنين فدي ال ىدنرال فدي حنلدة التلدرض واالىدتحقنل التدي قدد تترتدا امدس أحددىم مدن 

 .(1)قبل الهير

يضمن المتقنىدمون بلضديم  " وىو من أكده المورع اللراقي بنلنص امس من يمي: 
لحودددص لىدددبا ىدددنبل امدددس اىدددتحقنل فدددي بلدددض ا أولدددبلض مدددن قدددد يقددد  مدددن تلدددرض 

 أنامددس ، يلددوض مىددتحل الضددمنن أنويكددون كددل مددنيم ممزمددن  بنىددبة حوددتو ، القىددمة
وزع ، فاذا كنن احد المتقنىمين ملىرا  ، تكون اللبرال في تقدير الويي بقيمتو وقت القىمة

 .(2)"القدر الذي يمزمو امس مىتحل الضمنن وجمي  المتقنىمين اير الملىرين

يجري في القىدمة  يدنر الهدبن و يدنر " ألردني امس من يمي:وكذلك نص المورع ا
 أيضدن الم تمندة األجندنسقىدمة النضدولي كمدن يجدري فدي تقىديم  إجدنزالاالىتحقنل و يدنر 

                                                           

 .181، 182ص، ٍ و    با، نىح    نى  ْ   نأل ي  ، ٍحَو دن ِ ٍْ    (1)

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نى  نق .1224د  (نىَ  (0)
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المثميدنت  أمدن، و يدنر الرؤيدة و يدنر الليدا،  ينر الودرط، وفي القيمينت المتحدال الجنس
  .(1)"فيجرب فيين  ينر الليا دون  ينر الرؤية والورط

ويودددترط فدددي التلدددرض واالىدددتحقنل اددددال ودددروط منيدددن وجدددوا أن يقددد  التلدددرض  
واالىددددتحقنل مددددن قبددددل الهيددددر والمقوددددود بددددنلتلرض ىنددددن ىددددو التلددددرض القددددننوني ولدددديس 

والمقوود بنلتلرض القدننوني ، ألن التلرض يكون قننوني وليس مندي، التلرض المندي
ىددم نتيجددة القىددمة كددأن ىددو أن يددداي ودد ص الحددل امددس الحوددة التددي آلددت إلددس المتقن

أو ، يدددداي حدددل ايندددي كحدددل االنتندددنع أو االرتندددنل أو يكدددون الحدددل و ودددي كنإليجدددنر
ويجدا أن يكدون التلدرض مدن قبدل الهيدر ال مدن ، يداي ممكيتو لكدل النوديا أو بلضدو

 . (2)أحد المتقنىمين

ويجا أن يكون التلرض واالىتحقنل راجلدين إلدس ىدبا ىدنبل امدس القىدمة أي  
أي ال يضددددمن ، ن الحددددل الددددذي يدايددددو الهيددددر موجددددود قبددددل إجددددراي القىددددمةيجددددا أن يكددددو 

المتقنىدمون بلضديم الدبلض فدي مجدنل التلدرض واالىدتحقنل إال إذا كدنن ألحددىم ىددبا 
أمددن إذا كددنن التلددرض واالىددتحقنل لىددبا الحددل امددس القىددمة فددبل ، ىددنبل امددس القىددمة

نل من تحت يد المتقنىمين ضمنن في ىذه الحنلة كمن ىو الحنل في حنلة نزع ممكية الم
وكذلك ال يجوز لممتقنىم الرجدوع بنلضدمنن امدس المتقنىدمين ، لممننلة اللنمة بلد القىمة

ثددم ، اآل ددرين بددنلتلرض الددذي وقدد  اميددو مددن الهيددر ويمضددي فددي الددداوب إال أن ي ىددرىن
وان بددنقي الوددركني كننددت لددددييم الوىدديمة األكيدددال لدددف  ىدددذه ، يتبددين ادددم وددحة الدددداوب

فنددددي ىددددذه الحنلددددة يتحمددددل كنفددددة موددددنريف الددددداوب دون الرجددددوع امددددس بددددنقي ، وبالدددددا
أمدن ، وذلك ألن  ىنرتو كنندت بىدببو ىدو ولديس بىدبا الودركني المتقنىدمين، المتقنىمين

في حنلة تضمين اقد القىمة اتننل يقضي بنإلانني مدن الضدمنن واالىدتحقنل فندي ىدذه 
 .(3)وركنيالحنلة ال يجوز لممتقنىم الرجوع امس بنقي ال

                                                           

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نأل دّ .1228نىَ د  ( (1)

 .131، 132ص، ٍ و    با، نىح    نى  ْ   نأل ي  ، ٍحَو دن ِ ٍْ    (0)

 .182، 181ص ، نىَ و  ّفنٔ (1)
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 املطهب انثانث
 األثر املسدوج نهقسمة انقضائية)األثر انناقم وانكاشف(

، ىنددنك جنندددا مدددن النقدددو يدددرب أن لمقىدددمة القضدددنئية أثدددر مدددزدوج )ننقدددل وكنودددف( 
لدو اقتودرنن  ووفل ىذا الرأي النقيي يقول األىتنذ الدكتور ابدد الدرزال أحمدد الىدنيوري:"

ندن أن أرضدن  يممكيدن اثندنن امدس ىدبيل الوديوع لكدل وقم، امس وورال مبىدطة لممدنل الودنئ 
فيددذه األرض قبددل القىددمة كننددت ممكددن  لوددريكين تتددزاحم امييددن ممكيددة كددل ، منيمددن النوددف

فدددان ىدددذا النوددديا ، فددداذا نحدددن قىدددمنن األرض بينيمدددن وفرزندددن نوددديا كدددل منيمدددن، ميمدددن
از ادن طريدل فيدل يكدون لئلفدر ، يوبح ممموكن  ألحد الوريكين وحده دون الودريك اآل در

 القىمة أثر كنوف أم أثر ننقل؟

إن الودريك اندددمن أفددرز نودديبو فددي األرض وددنر ىددذا النودديا المنددروز ممكيتددو  
الثنبتة قبل القىمة في النوف فنإلفراز إذا ثبت لمودريك فدي ىدذا النوديا المندروز ومدن 

، وأثر ننقل في النوف اآل ر، ثم يكون لمقىمة أثر كنوف في نوف النويا المنروز
ويكون لمقىمة إذا  أثر مزدوج كنوف وننقل ولمن كنن ىذان األثران يتلنرضنن لم يبل إال 
أن نهما أثر امس آ ر في المواض  التي يحىن فييدن مدن الننحيدة اللمميدة تهميدا األثدر 
الكنوف حيث يحىن تهمبيو وتنرال تهميا األثدر الننقدل إذا دادت المقتضدينت اللمميدة إلدس 

قتضدينت اللمميدة التدي تىددتداي تهميدا األثدر الكنودف أىدم مدن تمددك ولمدن كنندت الم، ذلدك
التي تىتداي تهميا األثر الننقل فقد ىنر التقنين المدني امس الني  التقميدي وامم أثدر 

 القىمة فجلمو في جمي  األحوال أثر كنوف" 

 وننىد الوقدت وىكذا يبرىن لنن األىتنذ الىنيوري أن لمقىمة أثر كنوف وننقدل فدي 
نودددف لحودددة الودددريك بدددنن تكدددون لدددو حودددة مندددروزال يممكيدددن ىدددذا الودددريك وحددددىن أي ك

ويضديف ، وتكون ذا أثر ننقدل ينقدل الممكيدة مدن الوديوع إلدس ممكيدة فرديدة لمود ص وحدده
األىتنذ الىدنيوري إلدس أندو فدي حدنل تلدنرض األثدران الكنودف والننقدل فدبل بدد مدن تهميدا 

ة إلس ذلدك ويدذكر األىدتنذ الىدنيوري أن أحدىمن امس األ ر إذا دات المقتضينت اللممي
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المقتضينت اللممية تقتضي تهميا األثر الكنودف لدذلك ىدنر التقندين المددني امدس الدني  
 .(1)التقميدي وامم أثر القىمة فجلمين في جمي  األحوال ذات أثر كنوف

وقددد أ ددذ الموددرانن األردنددي واللراقددي بددنألثر المددزدوج لمقىددمة القضددنئية فيددي ذات 
 نوددف وننقددل فمددن ننحيددة األثددر الكنوددف فقددد نددص الموددرع اللراقددي امددس مددن يمددي:أثددر ك

ولو حل االنتننع بين واىتهبللين ، وكل وريك في الويوع يممك حوتو الونئلة ممكن  تنمن  "
التوددرف  أنددواعوالتوددرف فييددن بددنلبي  والددرىن وايددر ذلددك مددن ، بحيددث ال يضددر بوددركنئو

ون المدددني األردنددي امددس مددن يمي:"يلددد المتقنىددم وكددذلك نددص القددنن، (2)إذنيددم"ولددو بهيددر 
 .(3) منلكن  امس وجو االىتقبلل لنويبو الذي آل إليو"

يضدمن  امدس مدن يمدي: أمن بنلنىبة لؤلثر الننقدل لمقىدمة فقدد ندص المودرع اللراقدي 
اىددتحقنل فددي بلددض الحوددص  أوالمتقنىددمون بلضدديم لددبلض مددن قددد يقدد  مددن تلددرض 

يلددوض مىددتحل  أنن كددل مددنيم ممزمددن  بنىددبة حوددتو ويكددو ، لىددبا ىددنبل امددس القىددمة
فدداذا كددنن احددد ، تكددون اللبددرال فددي تقدددير الودديي بقيمتددو وقددت القىددمة أنامددس ، الضددمنن

وزع القددددر الدددذي يمزمدددو امدددس مىدددتحل الضدددمنن وجميددد  المتقنىدددمين ، المتقنىددمين ملىدددرا  
  .(4)اير الملىرين

قىمة  ينر الهبن و ينر " يجري في ال وكذلك نص المورع األردني امس من يمي:
االىددتحقنل و يددنر إجددنزال النضددولي كمددن يجددري فددي تقىدديم األجنددنس الم تمنددة أيضددن  وفددي 

 .(5)القيمينت المتحدال الجنس  ينر الورط و ينر الرؤية و ينر الليا"

"لجميدد  الوددركني فىدد  القىددمة  وكددذلك نددص فددي ىددذا ال وددوص امددس مددن يمددي: 
اندال المقىوم م قنلتين برضنئيم وا   .(6)وتركن  بينيم كمن كنن"وا 

                                                           

 .141ص ،ٍ و    با، دا نىَين   ا  ينأ، ٍحَو يد و نىورِ   ن  (1)

  .1240ٍِ نىَ د  (  0نىف    ( (0)

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نأل دّ .1222نىَ د  ( (1)

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نى  نق .1224نىَ د  ( (2)

   ٍِ نى  ّ ُ نىَوّ  نأل دّ .1228نىَ د  ( (3)

 ّفنٔ .  ٍِ نى  ّ ُ 1221نىَ د  ( (4)
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وقد ورد فدي المدذكر اإليضدنحية فدي تلميدل ىدذا الجدواز ملندس المبندلدة فدي القىدمة 
 .(1)"وألنو يوجد في القىمة ملنس المبندلة لذا أجنز النى  واإلقنلة" إذ تقول:

واألردنددي امبددن األثددر  مددن  ددبلل ىددذه النوددوص يتبددين لنددن أن الموددرانن اللراقددي
إال أنيمدددن ىدددنيرا ، مدددس األثدددر الننقدددل بدددنلرام مدددن أنيمدددن أ دددذا بدددنألثرينالكنودددف لمقىدددمة ا

 .(2) االتجنىنت النقيية الحديثة التي أاطت لمقىمة أثر كنوف في كل األحوال

؛ يؤيدددد البنحدددث االتجدددنه النقيدددي الدددذي يدددرب أن لمقىدددمة أثدددر مدددزدوج ننقدددل وكنودددف 
يدددة ودددنئلة إلدددس ممكيدددة وذلدددك ألنيدددن مدددن ننحيدددة تنقدددل الممكيدددة لموددد ص وتحوليدددن مدددن ممك

ومدن ننحيدة ذات أثدر كنودف أي كنودنة لحودة كدل ود ص امدس ىديبل اإلفدراز ، منروزال
فمن ننحية يكون لمو ص حوة منروزال ويلرف منلو مدن حقدول ومدن اميدو مدن واجبدنت 
تجددنه بددنقي الوددركني ومددن ننحيددة أ ددرب تنقددل ىددذه الحوددة إلددس ممكيتددو النرديددة فيحددل لددو 

 لتي يلطيين حل الممكية من اىتلمنل واىتهبلل وتورف.ممنرىة كنفة الوبلحينت ا

                                                           

 .141، 140ص، ٍ و    با، دا نىَين   ا  ينأ، ٍحَو يد و نىورِ   ن  (1)

 .141، 140ص، نىَ و  ّفنٔ (0)
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 الـخـاتـمـــة
من  بلل اىتلرضنن لمقىمة القضنئية وأنوااين وأثرىن امس المنل الونئ  ودروىدن  

 في إنيني الويوع في الممكية توومنن إلس ادال نتنئ  وتووينت نذكر أىمين:
 النتائج :أولا 

حنلدددة الودديوع فددي الممكيدددة بوددورال اندلدددة إن القىددمة القضددنئية  يدددر ضددمنن إلنيددني  -1
وراف القضني حنمي حقول األفراد وحرينتيم.  وذلك ألنين تتم تحت رقنبة وا 

وذلك  ؛تتىم القىمة القضنئية بىيولة اإلجرايات إذا من قنرننىن م  القىمة الرضنئية -2
ألنين تىمح لمووي أو الولي بنلحضور نينبة ان الوريك في حنلة إذا كنن الوريك 

ا أو فنقددد األىميددة أو ننقوددين بلكددس القىددمة الرضددنئية التددي تىددتوجا حضددور انئدد
 الوريك ننىو وال تجيز لمولي أو الووي الحضور نينبتن  ان من ينوا انيم.

تددرك الموددرانن اللراقددي واألردنددي فددي حنلددة القىددمة القضددنئية ضددمنننت لمددن لحقددو  -3
ن امددس تركددة ضددرر مددن جددراي القىددمة كددأن يكددون لحقددو اددبن فددنحش أو ظيددور ديدد

المتوفس فني ىذه الحنلة يحدل لمدن لحقدو ضدرر مدن القىدمة أن يطمدا فىد  القىدمة 
 لحين الحوول امس حقو.

ترك المورانن اللراقي واألردني ضمننو لمدائنين تتمثل في االاتدراض امدس القىدمة  -4
 القضنئية لدب المحكمة في حنلة لم يد ميم الوركني في جمي  إجرايات القىمة.

 توصيات ال :ثانياا 

قبل المبنورال بداجرايات القىدمة القضدنئية ضدرورال التأكدد مدن بدرايال ذمدة المتدوفس مدن  -1
حقول الهيدر وبلددىن المبنودرال بداجرايات القىدمة القضدنئية وذلدك لتجندا اإلودكنلينت 
التددي تثددنر فددي حنلددة ظيددور ديددن امددس تركددة المتددوفس أو أي حددل آ ددر كددنن يكددون 

 منين لمهير.المتوفس قد أووس بكل تركتو أو جزي 
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ضرورال اىتمرار ورثدة المتدوفس فدي حنلدة فىد  القىدمة لمدن لحقدو ادبن فدنحش وذلدك  -2
ألن القددننون ال يجيددز لورثددة المتددوفس فددي حنلددة فىدد  القىددمة لمددن لحقددو اددبن فددنحش 

 والبنحث يرب أن ذلك يوفر الضمننة الكنفية لمورثة لمحوول امس حقوقيم.
نئية لدددب محددنكم الوددمح)البدايه( ضددرورال تليددين  بددراي مت ووددين بنلقىددمة القضدد -3

وذلددك ألىميددة الدددور الددذي ، تنحوددر ميمددتيم فددي كددل مددن يتلمددل بنلقىددمة القضددنئية
 يملبونو في المىنىمة في إزالة الويوع في الممكية.
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 :ـمخــــصــالمـ
 وذلدك القضدنئية القىدمة أندواع األول المبحدث فدي تننولدت مبحثدين فدي الدراىدة نيتج

 .التونية قىمة الثنني المطما وفي، اللينية القىمة األول المطما في تننولت مطمبين في

 فدي وذلدك، القضدنئية القىدمة امدس المترتدا القدننوني األثدر الثدنني المبحدث تننولت ثم
 المطمددا وفددي، القضددنئية لمقىددمة الكنوددف األثددر األول المطمددا فددي تننولددت مطنلددا ثددبلث
 األثددر)المددزدوج األثددر :الثنلددث المطمددا فددي تننولددت ثددم، القضددنئية لمقىددمة الننقددل األثددر الثددنني
 (.القضنئية لمقىمة والكنوف الننقل

 أىمين من نذكر نتنئ  ادال إلس الدراىة  موت وقد 

 وذلدك اندلدة بودورال الممكيدة فدي وعالودي حنلدة إلنيدني ضمنن  ير القضنئية القىمة إن -1
وراف رقنبة تحت تتم ألنين  .وحرينتيم األفراد حقول حنمي القضني وا 

 وذلددك الرضددنئية القىددمة مدد  قنرننىددن مددن إذا اإلجددرايات بىدديولة القضددنئية القىددمة تتىددم -2
 الوددريك كدنن إذا حنلددة فدي الوددريك ادن نينبددة بنلحضدور الددولي أو لموودي تىددمح ألنيدن
 حضدددور تىدددتوجا التدددي الرضدددنئية القىدددمة بلكدددس ننقودددين أو األىميدددة فنقدددد أو انئدددا
 .انيم ينوا من ان نينبتن   الحضور الووي أو لمولي تجيز وال ننىو الوريك

 
 :أىمين من فنذكر لمتووينت بنلنىبة أمن

 ألن وذلك فنحش ابن لحقو لمن القىمة فى  حنلة في المتوفس ورثة اىتمرار ضرورال  -1
 والبنحدث فدنحش ادبن لحقدو لمدن القىدمة فىد  حنلدة في المتوفس ةلورث يجيز ال القننون
 .حقوقيم امس لمحوول لمورثة الكنفية الضمننة يوفر ذلك أن يرب

( البددددايه)الودددمح محدددنكم لددددب القضدددنئية بنلقىدددمة مت وودددين  بدددراي تليدددين ضدددرورال -2
 ويملبون الذي الدور ألىمية وذلك، القضنئية بنلقىمة يتلمل من كل في ميمتيم تنحور

 .الممكية في الويوع إزالة في المىنىمة في



   (9302لعام )ا(/03(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

152 

ABSTRACT : 

The study came in two studies dealt with in the first section the 

types of judicial division in two cases dealt with in the first 

requirement division in kind, and in the second demand the division 

of liquidation. 

The second topic dealt with the legal effect of the judicial 

division in three demands that dealt with the first requirement, the 

revealing effect of the judicial division, and the second demand the 

carrier effect of the judicial division, and then dealt with the third 

requirement: - the dual effect (the moving effect and the disclosure 

of judicial division  

The study concluded with a number of important results 

1. Judicial division is the best guarantee to end the state of common 

ownership in a fair manner, because it is under the supervision 

and supervision of the judiciary protects the rights and freedoms 

of individuals 

2. Judicial division is easy if we compare it with the consensual 

division because it allows the curqtor or guardian to appear on 

behalf of the partner in the event that the partner is absent or 

incompetent or deficient contrary to the consensual division that 

requires the presence of the same partner and does not allow the 

guardian or guardian to attend the duty Who is acting on their 

behalf 

As for the recommendations, we mention: 

1- The necessity of continuing the heirs of the deceased in the case 

of the annulment of the division of those who are unjustly 

unjustified, because the law does not permit the heirs of the 

deceased in the case of the dissolution of the division of those 

who have a gross injustice and the researcher believes that this 

provides sufficient security for the heirs to obtain their rights 

2- The necessity of appointing specialized experts in the judicial 

division in the Magistrate's Courts. Their task is confined to all 

matters related to the judicial division, because of the importance 

of the role they play in contributing to the elimination of 

common property. 


