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 أواًل: موضوع البحث

نيللا تلللوس المالللف اسللتن اد ألأىللس سللمطات لللك الممكيللة  مللن تمثللس سللمطة التصللر 
السلليادة الكاممللة قلل  رشيللة الفلل ا ومناقعللو اسللتن اداي كميللاي أو جزأيللاي يصللس إللل  لللد أتبلقللو  

ع فللمول  تمتللد قتسللتويب الفلل ا كمللو قيلل  تتنللاوس ليللث أن سللمطة التصللر  ذات طللاي
للللذلف تتميلللز سلللمطة الماللللف قللل  التصلللر  يلللن سلللمطة أصللللاب اللقلللوك   الللللك وململللو

والتلل  ال تصللس اللل  لللد اإلتللبل  المللاد  لمفلل ا ملللس   األلللرا المت ريللة يللن الممكيللة
اللك  ونتيجة لذلف تيرز ضرورة وجود نظاس ضمان االسلتلقاك اللذ  يعملس يمل  ك اللة 

قوك المتقاسس الذ  يؤوس إليو جزا م رز من الماس الفاأع كان شلد ترتلب يميلو تصلر  ل
 شانون  أجراه ألد الفركاا شيس القسمة.

 ثانيًا: أهمية البحث
تكمللن أىميللة دراسللة ىللذا الموضللوع مللن ناليللة كللون ضللمان االسللتلقاك يمثللس قلل  

قراد؛ لكون أن الفيوع الوشت اللاضر ألد المسممات ق  أطار التعامبلت المدنية يين األ
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أضل  ق  الوشت اللاضر ألد أسياب التممف الناتج ين افلتراف أكثلر ملن فللص قل  
 ممكية ماس معين.

 ثالثًا: إشكالية البحث
أّن الضمان قل  القسلمة العينيلة لمملاس الفلاأع للو طييعلة تتمثس إفكالية اليلث ق  

أللاس  يمل  المن علة وملع ذللفلاصة ُيغاير ييلا الضلمان قل  يقلود الييلع والعقلود اللواردة 
المفرع تنظيس ىذا الموضوع إل  النظرية العامة ق  الضمان الت  أشرىلا المفلرع العراشل  

  ليللث أن الضللمان قلل  المللاس الفللاأع ملللس يلثنللا شللد ُيقللرر ألكثللر مللن قلل  نظريللة العقللد
 فلص األمر الذ  ُيسيب تغييلراي قل  المراكلز القانونيلة لؤلطلرا  التل  تكلون يلاجلة إلل 

 تنظيس تفريع .
 رابعًا: منهجية البحث

ت للرض ضللرورة دراسللة ىللذا الموضللوع اتيللاع منيجيللة اليلللث القللانون  المقللارن يللين 
ال رنسلل  والمصللر   وانينالقللانون العراشلل  والقللانون المقللارن الللذ  سللنذكر منللو موشلل  القلل

 والمينان .
 خامسًا: هيكمية البحث

: نتنللاوس قلل  طميللينم مللن كونللةنتيع قلل  دراسللتنا ليللذا الموضللوع لطللة يلثيللة مسلل
 الثان  طمب  ونتكمس ق  المقريينق   ضمان االستلقاك وفروطو وس أساساال طمبالم

 ن أيضاي.قرييوضمن  الكاس الضمان ق  القسمة الفاأعة
 تمهيد:

ُيمثس الضمان ق  العقد نظرية يامة  قيو ال يقتصر يمل  يقلد معلين دون ،للر  
يم  معاوضلة والتل  ملن فل نيا نقلس الللك العينل    يس يوجد ق  كس العقود الت  تنطو 

وكلللذلف يوجلللد قللل  العقلللود الكافللل ة كالقسلللمة والعقلللود التللل  ُيقصلللد منيلللا تمكلللين ال لللرد ملللن 
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االنت للاع يالفلل ا كاإليجللار  ق لل  كللُس ىللذه العقللود يوجللد التللزاس يالضللمان لكللن مضللمونو 
 . (1)يلتم  من يقد إل  ،لر

دنيلللة قللل  القلللانون الملللدن   والتللل  تكلللون أملللا وتعييللر الضلللمان يقايلللُس المسلللؤولية الم
مسللؤولية تقصللليرية أو مسلللؤولية يقديللة إال أن مصلللطمف الضلللمان ينصللر  إلللل  الجانلللب 
الملللال   قللل  للللين أن تعييلللر المسلللؤولية ينصلللر  إلللل  مقاضلللاة الفللللص جزاأيلللاي ولللليس 

 . ( 2)مالياي 
ىذه ال كلرة ييلر مقايمة تعيير الضمان لممسؤولية؛ ألنَّ (3)كما انتقَد جانب من ال قو

تلديد موجيات الضامن إلمكانية تن يذ التزامو يمل  نللوص صلليف   لقيقية ألن الغاية ى
ألن الضمان ك كرة ُيقصد ييلا تلوقير الطم نينلة لتن يلذ العقلد  وأن الضلامن يمل  ثقلة يل ن 
ملس العقد سوَ  يلؤد  إلل  المن علة المقصلودة ملن العقلد  وىلذا ملا يلديو إلل  القلوس أن 

 ُيضا  إل  موجيات )التزامات( العقد األساسية لت  ُيعزز يذلف ينيانو. الضمان
عينيلللة لمملللاس الفلللاأع سنقسلللس ىلللذا ولموشلللو  يمللل  الضلللمان المنفلللود قللل  القسلللمة ال

ق  قلريين  أملا يلث إل  مطميين: نتناوس ق  المطمب األوس أساس الضمان وفروطو ال
 ريين أيضاي.نتكمُس قيو ين ألكاس الضمان وق  قالمطمب الثان  س

 املطلب األول
 وشروطه االستحقاق أساس ضمان

 نظر ين الطييعة القانونية ليا منأضل  ضمان االستلقاك ق  القسمة يغض ال
                                                           

د. ِؾّذ وبًِ ِشعٟ، ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ــ اٌؼمٛد اٌّغّبح، ثال ؽ، ِٕشأح اٌّؼبسف،  (1)

 .265، ص2005االعىٕذس٠خ، 

فٟ ػمذ اإل٠غبس، سعبٌخ ِبعغز١ش، أِش٠ىخ أؽّذ ِؾّذ اٌؼج١ذٞ، ػّبْ اٌزؼشع ٚاالعزؾمبق  (2)

. ٔمالً ػٓ: ِٙذٞ ٔؼ١ُ ؽغٓ اٌؾٍفٟ، ػّبْ 12، ص2000عبِؼخ اٌّٛطً ــ و١ٍخ اٌؾمٛق، 

سعبٌخ ِبعغز١ش، اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ ، اٌزؼشع ٚاالعزؾمبق اٌظبدس ػٓ اٌغ١ش فٟ ػمٛد إٌّفؼخ

 .11، ص2006ــ و١ٍخ اٌمبْٔٛ، 

(3) B Gross La nation obligation de garantie dans le droit des contracts 

4edition p101  

ػمٛد إٌّفؼخ،  ٔمالً ػٓ: ِٙذٞ ٔؼ١ُ ؽغٓ اٌؾٍفٟ، ػّبْ اٌزؼشع ٚاالعزؾمبق اٌظبدس ػٓ اٌغ١ش فٟ

 .11ص ِظذس عبثك،
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المسللممات قلل  ىللذا الموضللوع كغيللره مللن التصللرقات الناشمللة لمممكيللة كعقللود الييللع والعقللود 
أكيللر يمل  األسللاس التل  تنصلُب يملل  االنت لاع يالفلل ا كعقلد اإليجلار  ولموشللو  يفلكس 

الذ  َأشرَّ يم  أساسو المفريون ضمان االستلقاك ق  شسمة الماس المفاع سنقسلس ىلذا 
المطمب إل  قريين نتناوس ق  ال رع األوس أساس ضمان االستلقاك ونطاشو  ونتكمس ق  

 ال رع الثان  ين فروط شياس ضمان االستلقاك.
 أساس الضمان ونطاقه: الفرع األول
ق  ييان األساس الذ  َيسلتنُد إليلو ضلمان االسلتلقاك قل  القسلمة اليَّلد شيَس الولوج 

المعنلل  األوس  :(1)مللن ييللان معنلل  ىللذا الضللمان  أن الضللمان يم يومللو العللاس لللو معنيللان
ضلس ذملة إلل  ذملة قل  المطاليلة يتن يلذ )وىو الك الة  واألليرة يرقيا المفرع يمل  أنيلا: 

يقد يمقتضاه يك ُس فلص )صر  أّن الك الة ى : ق  لين يرا المفرع الم  (2)(االلتزاس
قل    (3)(تن يذ االلتزاس ي ن يتعيد لمداأن أن ي ل  ييلذا االلتلزاس إذا للس ي ل  يلو الملدين ن سلو

 سلين ُيفير المعن  األلر لمضمان إل  المسؤولية المدنية سوااي كانت مسلؤولية يقديلة أ
التعويض يللن الضللرر النافلل  يللن مسلؤولية تقصلليرية  ليللث تتمثللس المسللؤولية العقديللة يلل

قلل  لللين ينصللر  تعييللر المسللؤولية التقصلليرية إللل  التعللويض يللن   (4)اإللللبلس العقللد 
أملا مصلطمف )االسلتلقاك( قملس   (5) اإللبلس يالتزاس شانون  ناف  ين يمس يير مفلروع

كمللللا جللللاا المفللللرع   (6)نعثللللر يملللل  معنلللل  ُملللللدد لللللو قلللل  ثنايللللا القللللانون المللللدن  العراشلللل 
ىللللو األلللللر يازقللللاي يللللن إيللللراد تعريللل  ليللللذا المصللللطمف  وشللللد واقللللَك المفللللرع  (7)المصلللر 

                                                           

ػّبْ االعزؾمبق، أؽشٚؽخ دوزٛساٖ، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ ـــ و١ٍخ اٌؾمٛق، ِؾّذ ػٍٝ طبؽت،  (1)

 .9، ص2005

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ إٌّٟ اٌؼشالٟ إٌبفز.1001ٔض اٌّبدح ) ٠ٕظش (2)

 ( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ إٌبفز.772ٔض اٌّبدح ) ٠ٕظش (3)

، ِطجؼخ عبِؼخ 1د. ػجذ اٌّغ١ذ اٌؾى١ُ ــ د. ػجذ اٌجبلٟ اٌجىشٞ، اٌٛع١ض فٟ ٔظش٠خ االٌزضاَ، ط (4)

 .91، ص1910ثغذاد، ثغذاد، 

ثغذاد، ، ، ِطجؼخ اٌزأع١ظ1جغٛؽ فٟ اٌّغؤ١ٌٚخ اٌّذ١ٔخ ــ اٌؼشس، طؽغٓ ػٍٟ اٌزْٔٛ، اٌّ د. (5) 

 .12، ص1991

ٚفــــــــٟ ػمذ  (577ــ  549)ٔظُ اٌّششع اٌؼشالٟ أؽىبَ االعزؾمبق فٟ ػمذ اٌج١غ فٟ اٌّٛاد  . (6)

 (.759ــ  753)اإل٠غبس فٟ اٌّٛاد 

ٚفـــــٟ ػمذ ، (441ــ  439)ٛاد ٔظُ اٌّششع اٌّظشٞ أؽىبَ االعزؾمبق فٟ ػمذ اٌج١غ فٟ اٌّ (7) 

 .(571ــ  571)اإل٠غبس فٟ اٌّٛاد 
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موش  المفريين العراش  والمصر  يعدس وضعو تعري اي لمصطمف االستلقاك   (1)المينان 
ويلللرا الياللللث أن ىللللذا الموشللل  ملللن التفللللريعات المدنيلللة ىلللو موشلللل  ململللود لكللللون أن 

يتللواَن األليلر يلن إيضلاح م يللوس  إيضلاح م لردات اللنص القلانون  ىللو يملس ققيل   وللس
االستلقاك  إذ يرا جانُب من ال قو أن االسلتلقاك ىلو ظيلور كلون المييلع ممموكلاي لغيلر 

 .( 2)الياأع أو ققدان المفتر  لقاي من اللقوك الت  لو يم  المييع يلكس شضاأ 
نلزع ممكيلة المييلع كملو )كما يذىب اتجاه ققي  أللر إلل  تعريل  االسلتلقاك ي نلو: 

يعضو من تلت يد المفتر  يلكس شضلاأ  يسليب سلايك يمل  المييلع  للس يكلن للو يلُد  أو
  قلل  لللين ُيعللر  االسللتلقاك قلل  نطللاك يقللد اإليجللار يملل  (3)(قيللو وللليس يمقللدوره دقعللو

ظيللور كللون الملل جور ممموكللاي لغيللر المللؤجر أو ققللدان المسللت جر لقللاي مللن اللقللوك )أنللو: 
يلل ن يقضلل  يميللو يلل ن يتللرف لممعتللرض كللس  التلل  لللو يملل  الملل جور يلكللس شضللاأ  وذلللف

 . (4)(الم جور أو جزاي منو
وشلللد تناوللللت التفلللريعات المدنيلللة موضلللوع ضلللمان االسلللتلقاك قللل  القسلللمة ليلللث 

ييقللل  الفلللركاا قللل  اإلرث )( ملللن القلللانون الملللدن  ال رنسللل  يمللل : 884)نصلللت الملللادة 
يللن سلليب  ضللامنين تجللاه يعضلليس اللليعض لللاالت التعللرض ونللزع اليللد ققللط التلل  تنفلل 

سلايك القسلمة  ويكونلون أيضللاي ضلامنين يلدس مللبلاة الملدين يلدين وضللع قل  لصلة ألللد 
 الفركاا المتقاسمين إذا تييَن يدس المبلاة ىذا شيَس القسمة.

ال تتوجب الضمانة إذا كان نوع نزع اليد اللاصس شد استثن  ييند لاص وصلريف 
 .(شد ُنِزيت يده يلط  منوق  يقد القسمة وى  تتوش  إذا كاَن الفريف ق  اإلرث 

                                                           

ٚفــــــــٟ ػمذ  (441ــ  421)ٔظُ اٌّششع اٌٍجٕبٟٔ أؽىبَ االعزؾمبق فٟ ػمذ اٌج١غ فٟ اٌّٛاد  (1)

 .(551ــ  552)اإل٠غبس فــــٟ اٌّٛاد 

، 1953شاثطخ، ثغذاد، ، ِطجؼخ ا3ٌد. ؽغٓ ػٍٟ اٌزْٔٛ، ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ـــ اٌج١غ، ط (2)

 .10. ٔمالً ػٓ: ِؾّذ ػٍٟ طبؽت، ػّبْ االعزؾمبق، ِظذس عبثك، ص92ص

د. عؼفش اٌفؼٍٟ، اٌٛع١ض فٟ اٌؼمٛد اٌّذ١ٔخ ــ ػمذ اٌج١غ ٚاإل٠غبس ٚاٌّمبٌٚخ، ثال ؽ، داس اٌىزت،  (3)

 .11، ص1919اٌّٛطً، 

اٌج١غ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ د. غبصٞ ػجذ اٌشؽّٓ ٔبعٟ، ػّبْ اٌزؼشع ٚاالعزؾمبق فٟ ػمذ  (4)

 .104، ص1911، اٌغٕخ اٌزبعؼخ، عّؼ١خ اٌمبْٔٛ اٌّمبسْ، اٌؼشاق، 12اٌمبْٔٛ اٌّمبسْ، اٌؼذد
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جلاا  اذكما نظَس القانون المدن  العراشل  موضلوع ضلمان االسلتلقاك قل  القسلمة  
يضمن المتقاسلمون يعضليس لليعض ملا شلد )  نصت يم : ت( وال1776ذلف ق  المادة )

يقع من تعرض او استلقاك ق  يعض اللصص لسيب سايك يم  القسمة  ويكلون كلس 
ان يعوض مسلتلك الضلمان  يمل  ان تكلون العيلرة قل  تقلدير منيس ممزماي ينسية لصتو 

الفلل ا يقيمتللو وشللت القسللمة  قللدذا كللان الللد المتقاسللمين معسللراي  وزع القللدر الللذ  يمزمللو 
  قللل  للللين جلللاات الملللادة (يمللل  مسلللتلك الضلللمان وجميلللع المتقاسلللمين ييلللر المعسلللرين

سللمون ليعضللليس للللللل يضللمن المتقا1)( مللن القللانون المللدن  المصلللر  لتللنُص يملل : 844)
اليعض ملا شلد يقلع ملن تعلرضص أو اسلتلقاك لسليب سلايك يمل  القسلمة ويكلون كلُس ملنيس 
ُممزماي ينسية لصتو أن يعوض مستلك الضمان  يم  ان تكون العيرة ق  تقدير الف ا 
يقيمتو يوس القسمة  قدذا كان ألد المتقاسمين ُمعسراي ِوِزَع القدر الذ  يمزمو يم  مسلتلك 

لللللل ييلللر أنلللو ال مللللس لمضلللمان إذا كلللان 2المتقاسلللمين ييلللر المعسلللرين   الضلللمان وجميلللع
ىنللاَف ات للاك صللريف يقضلل  ياإلي للاا منللو قلل  اللالللة اللاصللة التلل  نفلل  ينيللا  ويمتنللع 

  كمللا جللاات المللادة (الضللمان أيضللاي إذا كللان االسللتلقاك راجعللاي إللل  لطلل  المتقاسللس ن سللو
يضلمن المتقاسلمون يعضليس )نُص يم : ( من شانون الموجيات والعقود المينان  لت948)

ليعضص ما شد يقع من تعرضص أو اسلتلقاك لسليب سلايك لمقسلمة  ويكلون كلُس ملنيس ممزملاي 
ينسية لصتو يالتعويض يم  مستلق  الضمان يم  أساس شيمة الفل ا وشلت القسلمة  
ذا كللان ألللد المتقاسللمين ُمعسللراي يللوزع مللا يترتللب يميللو لمسللتلك الضللمان يملل  جميلللع  وا 

  قمن النصوص السايقة يمكن القوس (قاسمين اآللرين ينسية مقدار نصيب كس منيسالمت
ان التفلللريعات المدنيلللة والقلللانون العراشللل  للللس توضلللف األسلللاس اللللذ  يقلللوس يميلللو الضلللمان 
لبلسللتلقاك قلل  القسللمة يملل  يللرار األمللر يالنسللية لمتصللرقات الناشمللة لمممكيللة كللالييع  إذ 

مان لبلسللتلقاك يصللعُب ت سلليره قلل  لالللة القسللمة ال يللرا ال قللو القللانون  أن أسللاس الضلل
 . (1) سيما ق  ضوا الطييعة الكاف ة لمقسمة

                                                           

 .191ِؾّٛد عّبي اٌذ٠ٓ صوٟ، ِظذس عبثك، ص د. (1)
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قللل  للللين يلللذىب اتجلللاه ققيللل  ،للللر إلللل  القلللوس يللل نَّ أسلللاس الضلللمان قللل  القسلللمة 
قيو القسمة ذات طييعة ناشمة لمممكية  ديلتم  نظراي لتكيي  طييعتيا  ق   اللاس الذ  ُتع

يللا يكمللُن قلل  تلل مين مللا ينقمللو السللم  إللل  لم للو مللن لقللوك إن أسللاس الضللمان قلل  نطاش
أملا قل  لاللة النظلر إلل    (1)متمثبلي ذلف ق  النصيب الذ  ،َس إل  اللم  نتيجة القسمة

القسمة يم  أنيا كاف ة لمممكية قدن أساس الضمان لبلستلقاك يقوُس يم  ميلدأ المسلاواة 
قاك ققد التملت المسلاواة ووجلبَّ يمل  يين المتقاسمين  قدذا وشَع أللدىس تعرضص أو استل

ياش  المتقاسمين ضمان ىذا التعلرض أو ذللف االسلتلقاك  إذ لليَس ملن العداللة أن ي للذ 
  (2)ياش  المتقاسمين لقوشيس كاممةي ق  لين أن ألدىس ُيلرس من كُس لقو أو ملن يعضلو

قاسللمين ويللرجف اليالللث ايتيللار أسللاس الضللمان قلل  القسللمة ىللو ميللدأ المسللاواة يللين المت
 .  (3)يداي  أن العدالة التعاشدية تقتض  ذلف

ن يأملللا يلللن نطلللاك الضلللمان قللل  االسلللتلقاك  قللليمكن القلللوس أن ضلللمان المتقاسلللم
ليعضيس اليعض يقتصر يم  ضلمان التعلرض أو االسلتلقاك ويسلتيعُد ملن ذللف ضلمان 

ن للو والسيب ق  ذلف أن المتقاسس ال ينقُس لفلريكو نصلييو لتل  يضلم  (4)العيوب الل ية

                                                           
ِٕشأح اٌّؼبسف، ، 1أطٛي اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ـــ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ط، ؽغٓ و١شح د. (1)

 .564ص ،1965االعىٕذس٠خ، 

ؽك اٌٍّى١خ، ثال ؽ، داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذح،  ِؾّذ ؽغٓ لبعُ، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، د. (2)

اٌٛع١ض فٟ  فٟ اٌشأٞ رارٗ: د. ِؾّٛد عّبي اٌذ٠ٓ صوٟ، ٠ٕظش. 131ٚص ،2011االعىٕذس٠خ، 

ً ٚوزٌه: د. ٔج١. 192، ص1971اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ثال ؽ، ِطجؼخ عبِؼخ اٌمب٘شح، ِظش، 

، 2010، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ث١شٚد، 1ؽ اثشا١ُ٘ عؼذ، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ،

 .211ص

 أَ الزظبد٠ب أَ ف١ٕب االخزالي أوبْ عٛاء اٌّزؼبلذ٠ٓ ث١ٓ اٌزىبفؤ ػذَ ؽبٌخٚاٌؼذاٌخ اٌزؼبلذ٠خ ٟ٘  (3)

 فٟ اٌزغ١١ش ٚوزٌه ؼمذ،ثبٌ اٌّمزشٔخ ٚاٌششٚؽ اٌزضاِبد رٕف١ز و١ف١خ فٟ اٌّجبٌغخ ؽبٌخ فٟ أٚ، ١ِٕٙبً 

: د. إ٠ّبْ ؽبسق ِىٟ ــ د. ٠ٕظشاٌؼمذ ... ٌٍّٚض٠ذ ؽٛي رٌه  ٌزٕف١ز اٌّظبؽجخ االلزظبد٠خ اٌظشٚف

ِٕظٛس ؽبرُ ِؾغٓ، اٌؼذاٌخ اٌزؼبلذ٠خ فٟ ٔطبق ػمذ اٌش٘ٓ، ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ اٌؼٍَٛ 

 .99، ص2013اٌؼشاق،  عبِؼخ ثبثً،، ثال ػذد، اٌّغٍذ األٚي، اإلٔغب١ٔخ

عجت ػّبْ اٌؼ١ت اٌخفٟ ٘ٛ اٌؼ١ت اٌزٞ ٠خزٍف ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌخف١خ ػٓ ػّبْ االعزؾمبق فٟ  (4)

خب١ٌبً ِٓ اٌؼ١ت  ٠ظ١ت راد اٌّؼمٛد ػ١ٍٗ ث١ّٕب فٟ ػّبْ االعزؾمبق اٌّؼمٛد ػ١ٍٗ فٟ رارٗ ع١ٍّبً 

ػٓ ٌٚىٕٗ غ١ش ٍِّٛن ٌٍّزؼبلذ أٚ رشرت ؽك لبٟٔٛٔ ٌٍغ١ش ػ١ٍٗ، وّب ٠خزٍف ػّبْ االعزؾمبق 

ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌخف١خ ٠خزٍف رمبدَ دػٜٛ ػّبْ االعزؾمبق ػٓ ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌخف١خ ِٓ ؽ١ش 

ففٟ ػّبْ االعزؾمبق ال رغّغ دػٜٛ اٌؼّبْ ثّؼٟ خّغخ ػشش ، ِذح اٌزمبدَ ٚربس٠خ عش٠بٔٙب

 =دػٜٛ ػّبْ اٌؼ١ٛة اٌخف١خ إرا أمؼذ ِذح عزخ اشٙش عٕخ ِٓ ربس٠خ االعزؾمبق، ث١ّٕب ال رغّغ
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العيوب الل ية  إال أنو ق  لاللة كفل  المتقاسلس أن ىنلاف يييلاي لللك النصليب اللذ  ،َس 
إليللو قللدن ذلللف يللدُس يملل  أن ىنللاَف يينللاي شللد للقللو  ويكللون لللو ينللااي يملل  ىللذا الغللين أن 

 .( 1) يطعن يالقسمة العينية إذا تواقرت فروطو
أن اليللد  مللن إشللرار  ويؤيللد اليالللث ىللذا الللرأ  يللداي  أن يعضللاي مللن ال قللو يللرا 

الضمان ق  نطاك القسمة يلتم  ين أساسو ق  يقد الييلع  ق ل  نطلاك يقلد الييلع قلدن 
الياأع ينقُس ممكية المييع إل  المفتر  قيضلمن للو ملا نقلَس  أملا القسلمة قيل  ليسلت ناشملة 

نما كاف ة ليا  .( 2) لمممكية وا 
جلود العيلب الل ل  قل  إلل  أن و  (3)ق  لين يذىُب جانب أللر ملن ال قلو القلانون 

معناه أن النصيب الذ  ،س إل  المتقاسلس شلد شُلِوَس يل كثر ملن شيمتلو  أطار القسمة االت اشية
ويللذلف يكللون لممتقاسللس الللذ  ظيللَر قلل  نصللييو ييللب ل لل  يللنقُص مللن شيمتللو أن يطمللب 

( ملن القلانون الملدن  العراشل  والتل  نصلت 1777نقض القسمة ينااي يمل  نلص الملادة )
ل يجوز طمب نقض القسمة اللاصلمة  يالتراضل  اذا اثيلت اللد المتقاسلمين انلو لل1)يم : 

شللد للقللو منيللا يللين قللالش  وال تسللمع الللديوا يللذلف يعللد مللرور سللتة افللير مللن انتيللاا 
القسمة  ولممدي  يميو ان يوش  سيرىا ويمنع القسمة من جديلد اذا اكملس نقلداي او يينلاي  

 .(ما نقص من لصتو
لقاك والتعللرض الللذ  يدييللو أجنيلل  يملل  ممكيللة العللين أو ويفللمس الضللمان االسللت

المللاس الللذ  ،َس إللل  المتقاسللس كمللو أو يعضللو  أو االديللاا يلللك يينلل  يملل  المللاس الللذ  
وشللَع قلل  نصلليب المتقاسللس  أمللا االسللتلقاك قيتلقللك قلل  اللالللة التلل  ُيلكللس لؤلجنيلل  يمللا 

                                                                                                                                                      

: ِؾّذ ػٍٟ طبؽت، ػّبْ االعزؾمبق، ِظذس عبثك، ٠ٕظشس٠خ رغ١ٍُ اٌّج١غ... ٌٍّٚض٠ذ ِٓ رب=

 .23ــ  21ص

، ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ 1، ؽ1، طِؾّذ ؽغٓ لبعُ، ِٛعض اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ ــ ؽك اٌٍّى١خ د. (1)

 .172، ص2006اٌؾمٛل١خ، ث١شٚد، 

، داس 1ٚأؽىبَ دػٜٛ اٌفشص ٚاٌزغ١ٕت، ؽ اٌشبًِ فٟ لغّخ اٌّبي اٌشبئغ ِؾّذ أؽّذ ِؾّٛد، د. (2)

 .115ص، 2013ػالَ ٌإلطذاساد اٌمب١ٔٛٔخ، ِظش، 

، ششوخ اٌطجغ ٚإٌشش األ١ٍ٘خ، 1اٌٛع١ض فٟ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ط طالػ اٌذ٠ٓ إٌبٟ٘، د. (3)

 .252ص، 1961ثغذاد، 
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ض القلانون  اللذ  للس يعرقلو إال أن التعرض الذ  يضمنو المتقاسس ىلو التعلر  . (1) يدييو
إال أننللا لللس نجللد تعري للاي لمتعللرض يللالمعن  الللدشيك قلل  نصللوص القللوانين  القللانون المللدن 

ممللا جعللس ققيللاا القللانون يللدلون يللدلوىس قلل وردوا يللدة تعري للات لضللمان التعللرض   المدنيللة
ونياي ضمان المدين أ  قعس صادر منو سواا كان قعبلي مادياي أو شان)من ذلف تعري و ي نو 

وأ  ادياا من الغير يكون من ف نو أن يلرس الداأن من كس أو يعض اللك الذ  انتقس 
ضللللمان المللللؤجر لممسللللت جر التعللللرض لللللو قلللل  االنت للللاع )ويرقللللو ،لللللرون ي نللللو   (2)(إليللللو

يالمللل جور وىلللذا الضلللمان مت لللرع يلللن التزاملللو يتمكلللين المسلللت جر ملللن االنت لللاع يالمللل جور 
 .  (3) (انت اياي ىادأاي كامبلي 

ويتلقك االستلقاك ق  األمواس الفاأعة يند رقع ديوا االسلتلقاك ال رييلة والتل  
ى  الديوا الت  يرقعيلا فللص ملن الغيلر يلدي  قييلا ممكيلة العقلار )ُتعر  يم  أنيا: 

وُيفللترط فللرطان   ملللس التن يللذ ويطمللب اللكللس يتقريللر ممكيتللو ويطللبلن إجللرااات التن يللذ(
 ىذه الديوا: ألشامة

ىللذه الللديوا لللبلس إجللرااات التن يللذ العقللار   قيجللب أن ُترقللع يعللد إيللبلن أن ُترقللع  -1
تنييو نزع الممكية ولو شيَس التسجيس  وكذلف يجب أن ُترقع شيَس صدور اللكس يديقاع 
الييلللع  وللللو يعلللد انتيلللاا الميعلللاد الُمقلللرر لبليتلللراض يمللل  شاأملللة فلللروط الييلللع  أملللا 

ييع قتعلد ديلوا اسلتلقاك أصلمية وال تلضلع الديوا الت  ُترقع شيَس التنييو أو يعد ال
 لمقوايد اللاصة يديوا االستلقاك ال ريية.

أن يكلللون موضلللوييا ىلللو ممكيلللة العقلللار ويطلللبلن إجلللرااات التن يلللذ معلللاي  قلللدذا كلللان  -2
موضوع الديوا ىو لك انت اع أو ارت اك قدنيا ال ُتعد ديوا اسلتلقاك؛ ألن وجلود 

                                                           

ٕٙؼخ اٌؼشث١خ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ثال ؽ، داس اٌ ػجذ إٌّؼُ فشط اٌظذح، د. (1)

 .241، ص1912ث١شٚد، 

، ِطجؼخ داس اٌىزبة اٌؼشثٟ، ِظش، 1ؽ، ػمذ اٌج١غ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، . ػجذ إٌّؼُ اٌجذساٚٞد (2)

 435ص، 1957

اٌؼمٛد اٌٛاسدح ػٍٝ ، اٌغضء اٌغبدط، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، . ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞد (3)

ثال ؽ، داس إؽ١بء اٌزشاس اٌؼشثٟ، ث١شٚد، ثال ، اٌّغٍذ األٚي، اإل٠غبس ٚاٌؼبس٠خ، االٔزفبع ثبٌشٟء

  .297ربس٠خ ٔشش، ص
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نمللا يكللون لللك االنت للاع أو االرت للاك ال يلللوالن دو  ن صلللة التن يللذ يملل  العقللار  وا 
 ريك إيداا مبللظة يم  شاأمة فروطيم  ُمدي  ىذه اللقوك التمسف يلقو ين ط

 .( 1) الييع أو رقع ديوا تقريرية أصمية يلقو
 شروط قيام الضمان: الفرع الثاني

ال منللاَص مللن القللوس كمللا يللذىب إللل  ذلللف جانللُب مللن ال قللو أن التللزاس المتقاسللمين 
استثنااي من األثر الرجع  قل  ظلس ألكلاس القلانون المصلر   قل  للين أنلو  دان ُيعيالضم

تطييقللاي لبللت للاظ يصلل ة الميادلللة قلل  القسللمة يموجللب ألكللاس القللانون المللدن  العراشلل   دُيعلل
للذا ققلد للددت التفلريعات المدنيلة كالقلانون الملدن  العراشلل    (2)ملع تلرجيف صل ة اإلقلراز

وط لضلللمان االسلللتلقاك قللل  القسلللمة  إذ أتلللت ىلللذه الفلللروط والقلللانون المقلللارن يلللدة فلللر 
ملتم ةي يعض الفل ا يلن الضلمان المعلرو  قل  ظلس يقلد  الييلع واإليجلار  والّيلد ملن 
اللللذكر أن ىلللذه الفلللروط ُتطيلللك قللل  ضلللمان العقلللارات المفلللاية  كملللا أنيلللا ُتطيلللك يمللل  

ىلو واجلُب قل   األمواس المنقوللة التل  تكلون فلاأعة يلين يلدد ملن الُملبلف  قالضلمان كملا
العقللار ىللو واجللُب قلل  المنقللوالت  إذ يضللمن المتقاسللمون ليعضلليس اللليعض وجللود اللللك 

 . (3) شضاأية سالذ  وشَع ق  نصيب يعضيس سوااي كانت القسمة رضاأية أ
وىذا الواجب )الضمان( ىو مقرُر لممتقاسلس سلوااي كلان افلترَط قل  يقلد القسلمة أس 

  لالة ادياا الغير يممكية اللصة الت  وشعت ق  ال  ويتلقك االستلقاك ق  المنقوس ق
إال أن االسلتلقاك مللس يلثنلا ىلو ذللف االديلاا القلاأس  (4) نصيب المتقاسس الُمدي  يميو

                                                           

، ششوخ ٔبط ٌٍطجبػخ، 1ٚعذٞ شف١ك، ششػ دػٜٛ االعزشداد ٚدػٜٛ االعزؾمبق اٌفشػ١خ، ؽ د. (1) 

 .132ــ  131، ص2012اٌمب٘شح، 

ٟ، اٌٛع١ض فٟ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس رَ٘ت إٌٝ ٘زا اٌشأٞ اٌذوزٛس طالػ اٌذ٠ٓ إٌب٘ .(2)

. ٚوزٌه: د. ػجذ اٌشصاق أؽّذ اٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 171ص عبثك،

 .972ص ، ِظذس عبق،1اٌؼشالٟ، ط

أؽىبَ اٌمغّخ ث١ٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ثال ؽ، داس  ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼ٠ٕٟٛ، د. (3)

 . 141ص ،2013العىٕذس٠خ، اٌفىش اٌغبِؼٟ، ا

، 1969، ِطجؼخ اٌؼبٟٔ، ثغذاد، 1ط، د. شبوش ٔبطش ؽ١ذس، اٌٛع١ض فٟ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ (4)

 .562ص
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واللللذ  يضلللمنو المتقاسلللمين  وىلللذا يعنللل  أن إشلللرار الفلللريف يمجلللرد  (1) يمللل  يينلللة شانونيلللة
 قفللروط( 1) سللمين يالضللماناديللاا الغيللر ياالسللتلقاك ال يلولللو الرجللوع يملل  يقيللة المتقا

 الضمان لبلستلقاك ق  القسمة ى :

                                                           

َّْ دٚس اٌمبػٟ فٟ ِغأٌخ االصجبد ٠خزٍف ثبخزالف اٌّزا٘ت اٌزٟ ٠ؼزّذ٘ب  (1) ٚاٌغذ٠ش ثبٌزوش أ

م١ذ اٌّششع، ؽ١ش رٛعذ صالصخ أٔظّخ فٟ االصجبد ٟٚ٘: ٔظبَ ا ُّ الصجبد اٌؾش، ٚٔظبَ االصجبد اٌ

ُِؾذدح )ٚٔظبَ االصجبد اٌّخزٍؾ، ففٟ إٌظبَ األٚي  ٔظبَ االصجبد اٌؾّش( ال ٠شعُ اٌمبْٔٛ ؽشلبً 

ٌإلصجبد ٠ُم١ذ ثٙب اٌمبػٟ، ثً ٠ُخٛي ؽشفٟ اٌذػٜٛ اٌؾش٠خ فٟ رمذ٠ُ األدٌخ اٌزٟ ٠ّىٓ ثٙب إلٕبع 

رى٠ٛٓ لٕبػزٗ فٟ أٞ د١ًٌ ٠طشؽٗ اٌخظَٛ، اٌمبػٟ، ِٚٓ عٙخ أخشٜ ٠ىْٛ اٌمبػٟ ؽشاً فٟ 

ٚ٘زا ِب أخز ثٗ عبٔجبً ِٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ، ففٟ ٘زا إٌظبَ رىْٛ عٍطخ اٌمبػٟ ٚاعؼخ عٛاًء ِٓ 

أٚ فٟ اعزىّبي إٌمض ِٓ األدٌخ أٚ رٛػ١ؼ ِب أثُٙ، ٚ٘زا األِش ٠ُّىٓ ، ٔبؽ١خ رم١١ُ ٚعبئً االصجبد

ٜ ٚرم١١ُ األدٌخ ؽغت لٕبػزٗ إٌٝ أْ ٠ظً إٌٝ ؽم١مخ اٌمبػٟ ِٓ أْ ٠زخز ِٛلف ا٠غبثٟ فٟ اٌذػٛ

 إٌضاع .

أِب اٌّز٘ت األخش فٙٛ ِز٘ت االصجبد اٌمبٟٔٛٔ أٚ اٌّم١ذ، ٠ٚغزٕذ ٘زا إٌٛع أٚ اٌّز٘ت إٌٝ     

ؼ١ٕخ ػٍٝ ٚعٗ اٌذلخ، ٚ٘زا اٌزؾذ٠ذ ال ٠غّؼ  ُِ فىشح رم١١ذ االصجبد ػٓ ؽش٠ك رؾذ٠ذ اٌمبْٔٛ ؽشلبً 

اٌطشق، ٚال ٠غّؼ ٌٍمبػٟ االػزّبد ػٍٝ أدٌخ أخشٜ، ٚ٘زا األِش ٠ٕؼىظ  ٌٍمبػٟ أٚ ٠م١ذٖ ثٙزٖ

وزٌه ػٍٝ اٌخظَٛ اٌز٠ٓ ال ٠غزط١ؼٛا أْ ٠ضجزٛا ؽمٛلُٙ إال ػٓ ؽش٠ك ٘زٖ اٌطشق ؽ١ش ال ٠مجً 

اٌمبػٟ ُِٕٙ غ١ش األدٌخ اٌزٟ ؽذد٘ب اٌمبْٔٛ، أٞ أْ اٌمبػٟ ٠مف ِٛلفبً عٍج١بً ٚال ٠ىْٛ ِٓ ٚاعجٗ 

 ٌُ ٠زّغه ثٙب اٌخظَٛ.اٌجؾش ػٓ أدٌخ 

ٚ ٠ُؼبة ٘زا اٌّز٘ت ِٓ عٙخ وٛٔٗ ٠ُؾذد عٍفبً اٌٛعبئً اٌزٟ ٠ؼزّذ٘ب اٌمبػٟ فٟ رى٠ٛٓ 

م١ذح فبألدٌخ رىْٛ ِؾذدح فٟ إٌض اٌمبٟٔٛٔ ُِ ٚأْ دٚس اٌمبػٟ ، لٕبػزٗ، ٚ٘زا ثذٚسٖ ٠غؼً عٍطزٗ 

 ٠ىْٛ عٍج١بً فٟ اٌذػٜٛ.

ٌّخزٍؾ أٚ اٌّز٘ت اٌزٛف١مٟ اٌزٞ أػطٝ اٌّششع أِب صبٌش ٘زٖ اٌّزا٘ت فٙٛ ِز٘ت االصجبد ا    

ُّؾذدح لبٔٛٔبً ٌإلصجبد،  ف١ٗ ٌٍمبػٟ دٚساً ا٠غبث١بً فٟ إداسح اٌذػٜٛ ثبٌشغُ ِٓ إٌضاِٗ ثبٌطشق اٌ

 ّْ ؽ١ش ال ٠ؼزّذ ٘زا اٌّز٘ت ػٍٝ ِب ٠أخز ثٗ اٌّز٘ت اٌؾّش ٚال ثّب ٠أخز ثٗ ٔظبَ االصجبد اٌّم١ذ؛ أل

دٞ إٌٝ ِفبسلخ ث١ٓ اٌؾم١مخ اٌمؼبئ١خ ٚاٌؾم١مخ اٌٛالؼ١خ، ػٍٝ خالف األخز ثىال ٘ز٠ٓ إٌظب١ِٓ ٠ؤ

٘زا اٌّز٘ت اٌزٞ ٠أخز ِٓ ٔظبَ االصجبد اٌؾش لذساً ِٓ اٌغٍطخ ٠خٛي ثٙب اٌمبػٟ ش١ئبً ِٓ اٌؾش٠خ 

ُِؾذدح ٚث١بْ ل١ّخ وً د١ًٌ  فٟ رٛع١ٗ اٌذػٜٛ دْٚ أْ ٠زؼبسع رٌه ِغ رم١ذ اٌمبػٟ ثأدٌخ لب١ٔٛٔخ 

( ِٓ لبْٔٛ 3أخز ثٗ اٌّششع اٌؼشالٟ فٟ لبْٔٛ االصجبد ؽغت ِب عبء فٟ اٌّبدح )ٚ٘زا ِب ، ِٕٙب

اٌضاَ اٌمبػٟ ثبرجبع اٌزفغ١ش اٌّزطٛس ٌٍمبْٔٛ ِٚشاػبح اٌؾىّخ ِٓ ) :االصجبد ٚاٌزٟ ٔظذ ػٍٝ

، ٚ٘زا ِب ٔؤ٠ذٖ ٌىْٛ أْ اٌمبػٟ ٠غت أْ ٠ىْٛ ٌٗ دٚس ا٠غبثٟ فٟ اٌذػٜٛ (اٌزشش٠غ ػٕذ رطج١مٗ

د. ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ؾ : ٠ٕظشِغأٌخ االصجبد. ٌٍّٚض٠ذ ؽٛي ٘زا اٌّٛػٛع ال ع١ّب فٟ 

 .21، ثال ؽ، داس اؽ١بء اٌزشاس، ث١شٚد، ثال ربس٠خ ٔشش، ص2فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ط

، داس إٌٙؼخ 2د. ؽغٓ ػجذ اٌجبعؾ ع١ّؼٟ، االصجبد فٟ اٌّٛاد اٌّذ١ٔخ ٚاٌزغبس٠خ، ؽٚوزٌه: 

 20، ص1996، اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح

األدٌخ( اٌزٟ ٠ؼزشف )ٚلذ ػٍّذ اٌىض١ش ِٓ اٌزشش٠ؼبد فٟ لٛا١ٔٓ االصجبد ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌج١ٕبد 

 1979( ٌغٕخ 107ِٚٓ ٘زٖ اٌزشش٠ؼبد لبْٔٛ االصجبد اٌؼشالٟ سلُ ) ف١ٙب اٌمبْٔٛ إلصجبد اٌؾمٛق

صجبد ِب وبْ ِٕٗ ػٍٝ: )٠غٛص اْ ٠ضجذ ثغ١ّغ ؽشق اال (11اٌّؼذي ٚإٌبفز، ؽ١ش ٔظذ اٌّبدح )

 =                                                                            :٠غت اصجبرٗ ثبٌىزبثخ فٟ اٌؾبٌز١ٓ
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 أواًل: أن يكون سبب االستحقاق سابُق عمى القسمة
أنَّ أوس وأىلللس فلللروط شيلللاس الضلللمان لبلسلللتلقاك ىلللو أن يكلللون األليلللر شلللاأُس يمللل  
سلليب سللايك يملل  القسللمة  وىللذا يعنلل  أن يكللون اللللك الللذ  يدييللو الغيللر يملل  المللاس 

إل  المتقاسس شلد يلدأ شيلَس وشلوع القسلمة ويللبل  ذللف أ  قل  لاللة كلون الفاأع الذ  ،َس 
اللللك الُمللدي  يللو مللن ِشيللس الغيللر شللد نفلل  جللراا سلليب اللللك يملل  القسللمة قللبل ُيمللزس يللو 
المتقاسمون؛ والسيب ق  ذلف ىو أن الغير لو كسَب يالتقادس ممكية العين التل  ،للت إلل  

يعلللَد إجلللراا القسلللمة قلللبل يجلللوز الرجلللوع يمللل   المتقاسلللس وللللس تكتملللس ملللدة ىلللذا التقلللادس إال
المتقاسمين اآللرين يالضمان؛ ألنَّ سيب ممكية الغير ق  ىذه اللالة لس يكن شاأماي وشلت 

 . (2) القسمة  قالمتقاسس كان ق  وسعو أن يقطع التقادس يعد القسمة
د ومثاس ىذا الفرط للو شلاَس داألن لمملورث يالتن يلذ يمل  العلين التل  اللتَص ييلا ألل

الورثلللة قاسللللتوق  مللللن شيمتيللللا أكثلللر مللللن لصللللة ىللللذا اللللوارث قلللل  الللللدين  إال أن ضللللمان 
االستلقاك ال ُيفترط قيو أن يقع داأماي ق   يعض األليان يالريس ملن تلقلك ىلذا الفلرط 
أ  أن يكلللون سللليب االسلللتلقاك سلللايُك يمللل  القسلللمة قلللبل يمتلللزس يلللو المتقاسلللمون كملللا ىلللو 

مللن يللد المتقاسللس  ق لل  ىللذه اللالللة ال يمتللزس   (3)عامللةاللللاس قلل  انتللزاع العللين لممصللملة ال
 .( 4)المتقاسمون تجاىو يف اص من الضمان

                                                                                                                                                      

 ارا فمذ اٌغٕذ اٌىزبثٟ ثغجت ال دخً إلسادح طبؽجٗ ف١ٗ.  –اٚال = 

( 59ٌّبدح )ارا ٚعذ ِبٔغ ِبدٞ اٚ ادثٟ ؽبي دْٚ اٌؾظٛي ػٍٝ د١ًٌ وزبثٟ( ٚوزٌه ا –صب١ٔب 

 االلشاس اٌمؼبئٟ ٘ٛ اخجبس اٌخظُ اِبَ اٌّؾىّخ ٠ؾك ػ١ٍٗ ألخش.  –اٚال )ٚاٌزٟ ٔظذ ػٍٝ: 

االلشاس غ١ش اٌمؼبئٟ ٘ٛ اٌزٞ ٠مغ خبسط اٌّؾىّخ اٚ اِبَ اٌّؾىّخ فٟ غ١ش اٌذػٜٛ اٌزٟ  –صب١ٔب 

 ال١ّذ ثبٌٛالؼخ اٌّمش ثٙب(.

، ثال ؽ، ششوخ اٌزغبسح ٚاٌطجبػخ 1عجبثٙب، طاٌٍّى١خ ٚأ ؽبِذ ِظطفٝ، اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ــ د. (1)

 .130ص، 1953اٌّؾذٚدح، ثغذاد، 

. ٚفٟ 242ص فٟ رٌه: د. ػجذ إٌّؼُ فشط اٌظذح، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، ٠ٕظش (2)

. 173اٌظذد رارٗ: د. طالػ اٌذ٠ٓ إٌبٟ٘، اٌٛع١ض فٟ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، ص

 .130ِذ ِظطفٝ، ِظذس عبثك، صٚأ٠ؼبً: د. ؽب

وً أزفبع ِبدٞ أٚ ِؼٕٛٞ ٌغ١ّغ إٌبط أٚ ػٍٝ األلً ٌؼذد غ١ش )ٚرُؼشف اٌّظٍؾخ اٌؼبِخ ثأٔٙب:  (3) 

سعبٌخ ، .. ػبِش صغ١ش ِؾغٓ اٌىؼجٟ، عٍطخ اإلداسح فٟ ِغبي ثشاءح االخزشاع(ِؾذد ثبٌزاد

 .159، ص2005ِبعغز١ش، و١ٍخ اٌؾمٛق ــ عبِؼخ إٌٙش٠ٓ، 

ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼ٠ٕٟٛ، أؽىبَ اٌمغّخ ث١ٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ِظذس عبثك،  د. (4)

 .567ص



 الشائع للمال العينية القسمة فـي االستحقاق لضمان القانوني التنظيم

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

041 

ال يضللمن )وشللد أيللدت ملكمللة الللنقض المصللرية ىللذا الفللرط يقللرارص ليللا جللاا قيللو: 
المتقاسلمون يعضليس لليعض ملا يقلع ملن تعلرضص أو اسلتلقاك إال قيملا كلان منيملا لسليب 

مان إذا كللللان التعللللرض أو االسللللتلقاك لسلللليب اللللللك سللللايُك يملللل  القسللللمة  قيمتنللللع الضلللل
 . (1)(لمقسمة

 ثانيًا: وقوع التعرض أو االستحقاق الفعمي
الفرط األلر لضمان االستلقاك أو التعرض ىو لصوس التعرض أو االستلقاك 
ن مجللرد اللفللية ملللن  لقيقللةي  قيجللب أن يقللع التعللرض أو االسللتلقاك مللن الغيللر قعللبلي وا 

قاك ال تك للل  لتلريلللف الضلللمان  كملللا ال يك للل  ظيلللور ييلللوب وشلللوع التعلللرض أو االسلللتل
ممللاس الم للرز الللذ  وشللَع قلل  نصلليب المتقاسللس؛ ألنَّ القللانون لللس يوجللب قلل  القسللمة لل يللة 

ضمان العيوب الل ية كما ىو اللاس ق  الييع وأن ذلف يرجلُع إلل  وجلود قلوارك جوىريلة 
 . (2) يين القسمة والييع

ظللس ىللذا الفللرط شللادراي يملل  لمايللة لقللو يدلللدا وُيفللترط أن يكللون المتقاسللس قلل  
الوساأس المتالة لو ويذلف إذا َيِمَس يوجود لُك لمغير  ك ن يمتنع ين الوقاا يملا التلزَس يلو 

س أو اللثمن اللذ  رسلا يلو الملزاد يميلو لتل  يمليموجب القسمة  قيليس ما التلزَس يلو ملن 
شسلمة التصل ية التل  يلتس قييلا ييلع إال أنَّ ىلذا األملر ُيفلترط تلواقره قل   . (3)يزوس اللطر

الماس الفاأع لتعذر شسمتو يين الفركاا  وتتلدد طييعة التعرض الذ  يكون المتقاسمون 
ممزمين يضمانو يالتعرض القانون  اللاصس من الغير  أ  االدياا يلك سوااي كان ىذا 

العينيللة اللللك ىللو مللن شييللس اللقللوك العينيللة األصللمية كلللك الممكيللة أو مللن شييللس اللقللوك 
التيعيللة كللالرىن الرسللم  أو مللن اللقللوك الفلصللية كلللك اإليجللار  لكللن ُيفللترط قلل  ىللذا 

                                                           

، ِغّٛػخ 1962، اٌغٕخ اٌغبدعخ ٚاٌؼششْٚ، 256لشاس ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ اٌّشلُ  ٠ٕظش (1)

خ ث١ٓ د. ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼ٠ٕٟٛ، أؽىبَ اٌمغّ :. ٔمالً ػ506ٓ، ص2أؽىبَ ِؾىّخ إٌمغ، ط

 .567اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ِظذس عبثك، ص

فٟ ٘زا اٌظذد: د. سِؼبْ اثٛ اٌغؼٛد، اٌٛع١ض فٟ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ثال ؽ،  ٠ٕظش (2)

ِؾّذ أؽّذ ِؾّٛد، اٌشبًِ فٟ لغّخ  د.564ِٕشٛساد اٌؾٍجٟ اٌؾمٛل١خ، ثال ربس٠خ ٔشش، ص

 .116اٌّبي اٌشبئغ، ِظذس عبثك، ص

 .974ص ، ِظذس عبثك،1ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ط .د (3)
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االدياا أن يكون ناقلذاي قل  مواجيلة المتقاسلس اللذ  وشلَع يميلو التعلرض ويكلون ملن فل نو 
وىلذا  . (1) أن ينتقص من شيمة اللصة الم رزة الت  التَص ييا الفلريف يموجلب القسلمة

الرجوع يم  المتقاسمين اآللرين لتعويضلو يلن اللنقص اللذ  طلرأ  األمر يلوس المتقاسس
 . (2) يم  لصتو يقدر لصة كبلي منيس

والجلللدير ياللللذكر أن التعلللرض أو االسلللتلقاك قللل  القسلللمة يجلللُب أن ينصلللر  إلللل  
التعللرض أو االسللتلقاك الصللادر مللن الغيللر وللليس مللن ألللد المتقاسللمين  ألنللو قلل  لالللة 

ن أللد المتقاسلمون يلتس تطييلك القوايلد العاملة  كملا أنلو لدوث التعرض أو االستلقاك م
ال يسللر  ضلللمان االسللتلقاك قللل  اللالللة التللل  يكلللون قييللا تعلللرض ألللد المتقاسلللمين ىلللو 
تعرض شانون  كما ىلو الللاس قل  وشلوع يلين ملن األييلان الممموكلة يمل  الفليوع كانلت 

األوس أن يسلترد  ممموكةي أللد المتقاسمين ق  نصيب متقاسس ألر  ليث يكون لممتقاسس
العين منو وال يمنعو من ذلف وجود التزاس يالضمان؛ ألن أساس القسمة ىو كافُ  لملك 
وليس ناشُس لو  لذا يجوز لمالف العلين إيطلاس القسلمة يمل  أسلاس الغملط كملا يجلوز لملن 

 . (3) استردت منو تمف العين طمب نقض القسمة يم  أساس وشوع الغين
القلللوانين المدنيلللة يفلللمس الضلللمان يلللن التعلللرض  والتعلللرض المنصلللوص يميلللو قللل 

القانون  وليس التعرض الماد ؛ ألن التعرض القانون  يكون مرتكزاي يم  ادياا لك ما 
لمغيللر شانونلللُا  أمللا التعلللرض المللاد  قيلللو يتجسللُد قللل  أيمللاس ماديلللة كالغصللب واإلتلللبل  

 . (4) والتعد  دون ادياا لك ما يم  الف ا

                                                           

أؽىبَ اٌمغّخ ث١ٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ِظذس عبثك، ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼ٠ٕٟٛ،  د. (1)

 .563ص

 .270رٛف١ك ؽغٓ فشط، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، ص د. (2)

. ٠ٚؤ٠ذ اٌجبؽش ٘زا اٌشأٞ ثذاػٟ أْ اٌغٍؾ ٘ٛ 194بٟ٘، ِظذس عبثك، صطالػ اٌذ٠ٓ إٌ د. (3)

ِٓ لبْٔٛ  (947)أؽذ األعجبة اٌزٟ ٠ّىٓ ِؼٙب ٔمغ اٌمغّخ وّب عبء رٌه ثّٛعت ٔض اٌّبدح 

ال ٠غٛص اثطبي اٌمغّخ عٛاء اوبٔذ ارفبل١خ اَ اٌّٛعجبد ٚاٌؼمٛد اٌٍجٕبٟٔ ٚاٌزٟ ٔظذ ػٍٝ: )

 .(اٌغٍؾ اٚ االوشاٖ اٚ اٌخذاع اٚ اٌغجٓلب١ٔٛٔخ اَ لؼبئ١خ اال ثغجت 

ثال ؽ، ثال داس  د. ِشٚاْ وشوجٟ ــ د. عبِٟ ثذ٠غ ِٕظٛس، األِٛاي ٚاٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ اٌؼمبس٠خ، (4)

 .301ص، 2009ٔشش، 
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ذ  يلصللس مللن الغيللر يللن طريللك االديللاا يلللك يللن ويقللع التعللرض القللانون  اللل
وىلذا ىلو الغاللب قل  المجلاس العممل  لللل إال   طريك رقع ديوا لممطالية يللك الملدي  يلو

أنو شد يقع التعرض يصلورة أللرا ييلر رقلع ديلوا المطاليلة كملا ىلو الللاس ينلد ايتقلاد 
ياللك يمييا من  المتقاسس أن الغير يم  لك قيما يدييو قيقوس يفراا العين من المدي 

مالكيلللا اللللذ  يتعلللرض لممتقاسلللس  أو ُيسلللمس المتقاسلللس لممعتلللرض قيملللا يدييلللو أو يصلللاللو 
يميو  ولكن لممتقاسمين المدينون يالضمان ق  ىذه اللالة أن يثيتوا أن الغيلر المتعلرض 
لس يكن لو لك قيما يدييو يم  للبل  ملا ايتقلَد المتقاسلس  وىنلا ي قلد المتقاسلس لقلو قل  

 . (1) يالضمان الرجوع
ومع أن القوانين المدنية لس تتعرض إل  التعرض الفلص  إال أنلو يثلور التسلاؤس 
ين لالة التعرض الفلص  الت  تكلون ُمسلتندةي إلل  سليب شلانون   قيلس يمتلزس المتقاسلس 

لئلجايللِة يللن ىللذا التصللور يمكللن و يعللدس التعللرض الفلصلل  أس أن األمللر لللبل  ذلللف  
أنقسَس إل  اتجاىين  ليث يذىب االتجاه األوس إلل  أن المتقاسلس  القوس أن ال قو القانون 

ال يمتزس يعدس التعرض القانون   قمو تييَن أن ماس معين فممتو القسلمة كلان ممكلاي لاصلاي 
أللد المتقاسمين قدنلو يكلون ليلذا المتقاسلس أن يسلترده ملن المتقاسلس األللر اللذ  ،َس إليلو 

سترداد ىذه يالقوس أن من التزَس يالضمان امتنَع يميو الماس  وال يجوز أن ُتدقع ديوا اال
التعرض  قالمتقاسس لس يمتزس يعدس التعرض القانون   ويلديُس أصللاب ىلذا االتجلاه شلوليس 
يلجللة وىلل  أن طييعللة القسللمة ىلل  كافلل ة وأن أثرىللا يقتصللُر يملل  الكفلل  يللن اللقللوك 

ممكو ممكيللة للللللللللللللمكيللة مللا كللان يالفللاأعة يللن طريللك اإلقللراز  وأن المتقاسللس لللس يمتللزس ينقللس م
 . (2) ُم رزة

يينمللا يللذىب أنصللار االتجللاه األلللر إللل  القللوس يلل ن المتقاسللس يمتللزس يعللدس التعللرض 
القللانون  وأن القللوس يلللبل  ذلللف يتعللارض مللع القسللمة التلل  واقللَك يمييللا وتكللون وسلليمة 

                                                           

 .117ص ِؾّذ أؽّذ ِؾّٛد، اٌشبًِ فٟ لغّخ اٌّبي اٌشبئغ، ِظذس عبثك، د. (1)

، ثال ؽ، داس إٌٙؼخ ١ٕ١1خ األط١ٍخ ـــ ؽك اٌٍّى١خ، طع١ًّ اٌششلبٚٞ، دسٚط فٟ اٌؾمٛق اٌؼ د. (2)

وزٌه: د. ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ  ٠ٕظش. 196ٚ، ص1970اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 

 .973، ِظذس عبثك، ص1اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ط
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ترتب يم  إيطاليا أن المتقاسس الذ  ينو  استرداد مالو ى  الطعن ق  القسمة لمغمط  وي
يعود إليلو ماللو ويؤسلس أنصلار ىلذا االتجلاه رأييلس يمل  لجلة م ادىلا أن التلزاس المتقاسلس 

 .( 1) ىو ذات االلتزاس ق  يقد الييع ليث يمتزس الياأع يعدس التعرض الفلصل  والقلانون 
للللذ  ويللديُس ىللذا الللرأ  يعللضص مللن القللوانين المدنيللة العرييللة كالقللانون المللدن  األردنلل  وا

تيطس القسمة إذا اسلتلَك المقسلوس كملو أو جلزُا فلاأع )( منو يم : 1752نصت المادة )
  وملن جيلة أللرا رسلس القضلاا العراشل  (منو ويتعين لينأذ إيادة القسلمة قيملا يقل  منلو

ق  العديد ملن شراراتلو أيعلاد التعلرض القلانون   ق ل  شلرارص لملكملة التمييلز االتلاديلة قل  
يعلللد التلللدشيك والمداوللللة للللولظ ان يريضلللة الطعلللن التمييلللز  )د يمللل : العلللراك جلللاا الت كيللل

شدمت ق  المدة القانونية وتضمنت اسياب الطعلن قيكلون الطعلن مقيلوس فلكبل وتيلين ان 
اللكلللس المميلللز صلللليف ومواقلللك أللكلللاس القلللانون اذ ان المميلللز ويصللل تو مسلللت جراي وللللاأزاي 

رشية ولو اللك القانون  قل  لمايلة م  الفيزنج 48مقاطعة  4/7لمجزا من العقار شطعة 
ليازتللو ودقللع التعلللرض القللانون  المنسللوب صلللدوره مللن المميللز يميلللو / اضللاقة لوظي تلللو 
السللتمبلكو الجللزا مللن العقللار المللذكور لداأرتللو داأللرة صلللة نينللوا اال ان رقعللو الللديوا 
يمنللع التعلللرض الملللذكور يفللترط ان يلللتس يعلللد ليازتللو لمملللاجور سلللنة كاممللة لسلللب الملللادة 

( مللن القللانون المللدن  وان ذلللف لللس يلصللس ليللث لللس تنقضلل  يملل  ليللازة المميللز 1154)
اذ ان تللاريا ايتلداا مللدة يقللد  23/9/2712لمملاجور سللنة كامملة ينللد اشامللة اللديوا قلل  

وان  1/1/2712االيجللار ولسللب سللند يقللد االيجللار المريللوط قلل  اضلليارة الللديوا ىللو 
( مللن 754تجللاه المللؤجر ولسللب المللادة )كللان لممميللز لللك شللانون  قلل  ىللذه اللالللة قانللو ا

القلانون المللدن  لللذلف شللرر تصللديك اللكلس المميللز ورد يريضللة الطعللن التمييللز  وتلميللس 
المميللز رسلللس التمييللز ملللع التنويللو يمللل  الملكمللة انلللو كللان ملللن الضللرور  جملللب اضللليارة 
الللديوا االسللتمبلكية وتثييللت ملتوياتيلللا وريطيللا يدضلليارة اللللديوا المميللز لكميللا يغيلللة 

                                                           

ِٕظٛس ِظطفٝ ِٕظٛس، ؽك اٌٍّى١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌّظشٞ، ثال ؽ، ِىزجخ ػجذ هللا  د. (1)

. ٚوزٌه: د. أؽّذ عالِخ، اٌٍّى١خ اٌفشد٠خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّظشٞ، 229، ص1965، جخ، ِظشٚ٘

. ٔمالً ػٓ: د. ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼ٠ٕٟٛ، 423، ص1910، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، 2ؽ

 .565ص أؽىبَ اٌمغّخ ث١ٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ِظذس عبثك،
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/جمللاد  14االطللبلع يمييللا ينللد اجللراا التللدشيقات التمييزيللة وصللدر القللرار ياالت للاك قلل  
 .( 1)س(  2713/نيسان/24ىل المواقك 1434الثان /

 ثالثًا: أن ال يكون االستحقاق راجعًا إلى خطأ المتقاسم ذاته
يموجلللب ىلللذا الفلللرط قدنلللو ال يللللك لممتقاسلللس أن يطملللب إجيلللار المتقاسلللمون يمللل  

كمللا لللو أىملَس ديللوة المتقاسللمين  . (2)مللا يصللييو ملن اسللتلقاك نتيجللةي للطألو مفلاركتو قي
إللل  التللدلس قلل  الللديوا المقامللة يميللو مللن الفلللص الللذ  أديلل  االسللتلقاك ققللد يكللون 

الللاالت التل  يكلون قييلا االسلتلقاك  صورومن  . (3) ياستطاية المتقاسمين ردَّ الديوا
ن التلل  وشعللت قلل  نصللييو قلل  ليللازة لللاأز لللس راجعللاي إللل  لطلل  المتقاسللس لالللة كللون العللي

يسللتكمس مللدة التقللادس وأىمللَس المتقاسللس قلل  شطللع المللدة واسللترداد العللين لتلل  اكتممللت مللدة 
 . (4) التقادس وأصيلت العين ممموكةي لملاأز

من شييس لط  المتقاسس الذ  يمنع الضمان إشلراره لمغيلر اللذ  يلدي  لقلاي  دكما ُيع
يللواه  أو أن يتلول  ىلو ولللده اللدقاع قل  الللديوا دون أن يمل  الملاس ريللس يلدس صللة د

 . (5)ن لمتدلس قييا قيما لو كانت لدييس وسيمةي لدقع ىذه الديواييديو المتقاسم
 رابعًا: عدم وجود اتفاق بشأن اإلعفاء من الضمان

ُيفللترط ياإلضللاقة إللل  مللا تقللدَس ذكللره مللن فللروط اسللتلقاك الضللمان يللن التعللرض 
ات لللاك صللريف يقضللل  ياإلي للاا ملللن الضلللمان؛ ألنَّ  وجللود يلللدسمة واالسللتلقاك قللل  القسلل

                                                           
 غ١ش ِٕشٛس. 2013/ د. ة. /227االرؾبد٠خ فٟ اٌؼشاق اٌّشلُ لشاس ِؾىّخ اٌز١١ّض  ٠ٕظش (1)

ُِطٍك عبَد االعزٙبد ١ٌُؾذد ِؼّٛٔٗ ثأٔٗ  (2) ٠ُٚؼشف اٌخطأ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ػٍٝ أٔٗ: ِفَٙٛ ِغشد 

ًُ رظشف ٠ٍُؾك اٌؼشس ثبٌغ١ش ثظٛسح غ١ش ِششٚػخ عٛاًء طذَس ثظٛسح لظذ٠خ أَ ٔزَظ ػٓ  و

: د. ػبؽف إٌم١ت، إٌظش٠خ ٠ٕظشجظش ... ٌٍّٚض٠ذ ؽٛي اٌّٛػٛع إّ٘بي أٚ لٍخ اؽزشاص أٚ ػذَ ر

. 75، ص1913اٌؼبِخ ٌٍّغؤ١ٌٚخ إٌبشئخ ػٓ اٌفؼً اٌشخظٟ، ثال ؽ، ِٕشٛساد ػ٠ٛذاد، ٌجٕبْ، 

ٔمالً ػٓ: د. ِظطفٝ اٌؼٛعٟ، اٌمبػذح اٌمب١ٔٛٔخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ثال ؽ، ِؤعغخ ثؾغْٛ ٌٍٕشش 

 .17خ ٔشش، صٚاٌزٛص٠غ، ٌجٕبْ، ثال ربس٠

، 2013، اٌّىزجخ اٌمب١ٔٛٔخ، ثغذاد، 1ؽغضٚاْ ِؾّٛد غٕبٚٞ، إصاٌخ ش١ٛع اٌؼمبساد،  د. (3)

 .120ص

 .119ِؾّذ أؽّذ ِؾّٛد، اٌشبًِ فٟ لغّخ اٌّبي اٌشبئغ، ِظذس عبثك، ص د. (4)

 .565سِؼبْ اثٛ اٌغؼٛد، اٌٛع١ض فٟ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، ص د. (5)
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وجلللود ىلللذا الفلللرط يلللؤد  إلللل  اإلي لللاا ملللن الضلللمان مملللا ينيغللل  أن ُيلللذكر صلللرالةي ىلللذا 
 . (1) الفرط يين المتقاسمين قيما لو أرادوا االت اك يميو

واإلي للاا مللن الضللمان ىللو صللليف ويرتللُب أثللره سللوااي تللس االت للاك يميللو قلل  يقللد 
( ملن القلانون 884أو ق  ورشة ألرا كما جاا ذلف ق  ال قرة الثانية ملن الملادة )القسمة 

ال تتوجب الضمانة إذا كلان نلوع نلزع اليلد اللاصلس )المدن  ال رنس  والت  نصت يم : 
شد استثن  ييند لاص وصريف ق  يقد القسلمة وىل  تتوشل  إذا كلاَن الفلريف قل  اإلرث 

 .(شد ُنِزيت يده يلط  منو
( ملللن القللللانون المللللدن  844( ملللن المللللادة )2يتضلللُف جميللللاي قللل  ال قللللرة ) ىلللذا مللللاو  

ال مللللس لمضلللمان إذا كلللان ىنلللاف ات لللاك صلللريف يقضللل  )المصلللر  والتللل  تلللنُص يمللل : 
ياإلي اا منو ق  اللالة اللاصة الت  نف  ينيا(  يير أنو ُيبللظ أن سقوط الضمان ال 

وشللد أيللدت ملكمللة   (2) قرةيلللوس دون طمللب نقللض القسللمة لمغللين إذا كانللت فللروطو متللوا
ملن القلانون  844م لاد نلص الملادة )النقض المصرية ىذا األمر ق  شلرارص ليلا جلاا قيلو: 

المدن  أنو ال ملس لمضمان ق  القسمة إذا ِوِجَد فرط صريف ق  العقلد يقضل  ياإلي لاا 
مللللن الضللللمان وُذِكلللللَر قلللل  ىلللللذا الفللللرط سلللليب االسلللللتلقاك يالللللذات الملللللراد اإلي للللاا ملللللن 

 .( 3)(ضمانو
ق  لين لس يلنص المفلرع العراشل  يمل  ىلذا الفلرط وكلان األجلدر يلو أن يتيلع ملا 
ساَر يميو المفرع المصر  يدشراره ي ثر وشوع الفلرط االت لاش  اللذ  يمنلع الضلمان  قملن 

يضللمن المتقاسللمون يعضلليس للليعض ) : للللللللللللللللللللللللللل( والتلل  نصللت يم1776مراجعللة المللادة )
عللرض او اسللتلقاك قلل  يعللض اللصللص لسلليب سللايك يملل  القسللمة  مللا شللد يقللع مللن ت

ويكون كس منيس ممزماي ينسية لصتو ان يعوض مستلك الضمان  يم  ان تكلون العيلرة 
ق  تقدير الف ا يقيمتو وشت القسمة  قدذا كان الد المتقاسمين معسراي  وزع القلدر اللذ  

                                                           

 .242ذ إٌّؼُ فشط اٌظذح، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، صػج د. (1)

، ِظذس عبثك، 1د. ع١ًّ اٌششلبٚٞ، دسٚط فٟ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ ـــ ؽك اٌٍّى١خ، ط (2)

 .196ص

، ِغّٛػخ أؽىبَ ِؾىّخ 1975، 40 ، اٌغٕخ51لشاس ِؾىّخ إٌمغ اٌّظش٠خ اٌّشلُ  ٠ٕظش (3)

 .721، ص1إٌمغ، ط
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للس ي لللذ المفلرع ييللذا  (يمزملو يملل  مسلتلك الضللمان وجميلع المتقاسللمين ييلر المعسللرين
انون ( مللن شلل948الفللرط  كمللا لللس يللنص المفللرع المينللان  يملل  ىللذا الفللرط قلل  المللادة )

 الموجيات والعقود المينان .

 املطلب الثاني
 أحكام الضمان يف القسمة

ُتفلللكس العداللللة التعاشديلللة األسلللاس اللللذ  تقلللوس يميلللو ألكلللاس الضلللمان قللل  القسلللمة  
المتقاسللمين قلل  الملاس الفللاأع شللد لصلموا يملل  مللا يعللادس قالمسلاواة ت للرُض أن يكللون كلس 

لصصلليس شيللَس اإلقللراز  وسللوَ  نلللاوس قلل  ىللذا المطمللب أن نسللمُط الضللوا يملل  ألكللاس 
ضللمان االسللتلقاك لمملللاس الفللاأع مللن للللبلس قللريين: نتنللاوس قللل  ال للرع األوس ييللان أثلللر 

   القسمة.ضمان االستلقاك  ونتكمس ق  ال رع الثان  ين تعديس ألكاس الضمان ق
 أثر ضمان االستحقاق: الفرع األول

ن اللكس الذ  أشرتو التفريعات المدنية ق  نطلاك ضلمان االسلتلقاك قل  القسلمة إ
ىلو التعلويض  ق ل  لالللة اللكلس لمغيلر ياالسلتلقاك يمتللزس المتقاسلمون كلُس ينسلية لصللتو 
ع يتعللويض المتقاسللس الللذ  أصللايو الضللرر وذلللف يللن طريللك توزيللع التعللويض يملل  جميلل

والتعويض كما ىو معرو   (1) المتقاسمين ويتلمس ُمستلك الضمان جزاي من ىذا القدر
ىللللو جللللزاا لممسللللؤولية المدنيللللة أو ىللللو وسلللليمة القضللللاا لملللللو الضللللرر أو التل يلللل  مللللن 

 . (2)وط تو
وشد أشرت التفريعات المدنية لممدي  سوااي كان المضرور فلصاي أصمياي أس تايعلاي 

يلت ملن جيلة أللرا اللمايلة القضلاأية لمتعلويض التل  تتمثلُس لو لك التعلويض  وشلد أوج
ق  إمكانية المطاليلة يلقلو يلن طريلك رقلع ديلوا التعلويض  ليلث يمجل  المضلرور إلل  

                                                           

 .566ــ  565سِؼبْ اثٛ اٌغؼٛد، اٌٛع١ض فٟ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، ص د. (1)

د. ؽغٓ ػٍٟ اٌزْٔٛ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد، ثال ؽ، داس اٌؼبره ٌظٕبػخ اٌىزبة، اٌمب٘شح، ثال  (2)

 .256 - 255ربس٠خ ٔشش، ص
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الطرك الودية يينو ويين ُملدث الضرر  وقل  لاللة تراضل   جميع ىذا الطريك يعد قفس
 .( 1) األطرا  يم  التعويض قبل مجاس لرقع الديوا

ميمللم مللن النقللود أو أيللة ترضللية مللن جللنس الضللرر )عللويض يملل  أنللو: ُيعللر  التو 
ُتعلللادس ملللا لللللَك المضلللرور ملللن لسلللارة وملللا قاتلللو ملللن كسلللب كانلللا نتيجلللة طييعيلللة لم علللس 

  ويفترط لملكس يالتعويض شيلاس المسلؤولية المدنيلة يقديلة كانلت أس تقصليرية  (2)(الضار
ر ويبلشلة سلييية يمل  أسلاس وىذا األمر يقتض  تواقر أركان المسؤولية ملن لطل  وضلر 

 . (3)أن التعويض ىو أثر يترتب يم  شياس المسؤولية الت  ُتعد السيب الميافر لمتعويض
وينلللااي يمللل  ملللا تقلللدَس قلللدن المتقاسلللس يسلللتلك التعلللويض قللل  لاللللة شيلللاس التعلللرض 
القانون  يعد استي اا فروط الضمان وذلف ين طريك إلطاره لياش  المتقاسمين يللدوث 

تلقاك لتلل  يتسللن  ليللس الللدلوس قييللا  قللدذا تللدلموا التللزَس كللُس مللنيس يتعللويض ديللوا االسلل
 . (4) المتقاسس الذ  ُيستلك نصييو

ويثور التساؤس ين الوشت اللذ  ُيقلدر قيلو التعلويض اللذ  يسلتلقو المتقاسلس اللذ  
قللوس أن وشللت تقللدير التعللويض يموجللب نئلجايللة يللن ىللذا التسللاؤس ولاسللتلقت لصللتو  

                                                           

شس اٌّشرذ ٚفمبً ٌٍمبْٔٛ اٌّذٟٔ اثشا١ُ٘ طبٌؼ اٌظشا٠شح، اٌزٕظ١ُ اٌمبٟٔٛٔ ٌٍزؼ٠ٛغ ػٓ اٌؼ د. (1)

ثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ اٌزٟ رظذس ػٓ عبِؼخ اٌغٍطبْ ، األسدٟٔ

 .307، ص2014لبثٛط، ثال ػذد، عٍطٕخ ػّبْ، 

ػجذ اٌّغ١ذ اٌؾى١ُ ـ د. ػجذ اٌجبلٟ اٌجىشٞ ــ د. ِؾّذ ؽٗ اٌجش١ش، اٌٛع١ض فٟ ٔظش٠خ االٌزضاَ فٟ  د. (2)

 .244، ص1910، داس اٌىزت ٌٍطجبػخ، اٌّٛطً، 1اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ ــ ِظبدس االٌزضاَ، ط اٌمبْٔٛ

ث١شن فبسط ؽغ١ٓ ـــ ِٕبس ػجذ اٌّؾغٓ ػجذ اٌغٕٟ، اٌزؼ٠ٛغ ٚاٌغشاِخ ٚؽج١ؼزّٙب اٌمب١ٔٛٔخ،  د. (3)

ذ ، اٌغٕخ اٌضب١ٔخ، اٌّغ6ٍثؾش ِٕشٛس فٟ ِغٍخ عبِؼخ رىش٠ذ ٌٍؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌغ١بع١خ، اٌؼذد 

 .12، ص2015اٌضبٟٔ، اٌؼشاق، 

ٚلذ ر٘ت اٌجؼغ ِٓ اٌفمٗ إٌٝ رؾذ٠ذ اٌؾبالد اٌزٟ ٠شعغ ف١ٙب اٌّزمبعُ ثؼّبْ االعزؾمبق ػٍٝ  (4)

 -اٌّزمبع١ّٓ فٟ األؽٛاي ا٢ر١خ:

أ ــ إرا أخطَش اٌّزمبعُ ثم١خ اٌّزمبع١ّٓ ثذػٜٛ االعزؾمبق فزذخٍٛا ثٕبًء ػٍٝ ٘زا اإلخطبس ٌىُٕٙ ٌُ 

 غ دػٜٛ االعزؾمبق .٠فٍؾٛا فٟ دف

َُ ػٍٝ ٘زا  ة ــ ؽبٌخ إخطبس اٌّزمبعّْٛ ِٓ لِجً اٌّزمبعُ اٌزٞ رؼشَع ٌالعزؾمبق ٚػذَ رذخٍُٙ ُٚؽِى

: د. ِؾّذ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؼ٠ٕٟٛ، أؽىبَ اٌمغّخ ٠ٕظشاٌّزمبعُ ثبالعزؾمبق ... ٌٍّٚض٠ذ ؽٛي رٌه 

 .569ث١ٓ اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ِظذس عبثك، ص
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ىللو وشللت وشويللو  قللدذا أتمللَ  فلللص مللاس تعللود  (1)قلل  القللوانين المدنيللة القوايللد العامللة
  (اإلتلبل )ممكيتو إل  فلص ألر قدن وشت تقلدير التعلويض يكلون وشلت وشلوع الضلرر

لكلن الللراجف قلل  ال قللو القلانون  أن العيللرة قلل  تقللدير التعلويض تكللون ييللوس اللكللس ال ييللوس 
سلليارة فلللص قانكسللرت سللاشو ثللس وشللوع ال عللس الضللار كمللا ىللو اللللاس قيمللا لللو صللدمت 

تطلللوَر الكسلللر إلللل  ياىلللة ُمسلللتديمة قدنلللو يجلللب يمللل  الملكملللة أن ُترايللل  قللل  تقلللديرىا 
 . (2) لمتعويض التغير الذ  لدَث يين وشت وشوع الضرر ووشت تقدير اللكس

إال أن ما تقدس ذكره ال تنطيُك ألكامو يم  ضمان االسلتلقاك قل  القسلمة؛ لكلون 
وا إل  القوايد العامة ق  تلديد وشت تقدير التعويض  يس أننلا نجلد أن المفريين لس يركن

( مللن القللانون المللدن  شللد لللدَد وشللت تقللدير 844أن المفللرع المصللر  يمقتضلل  المللادة )
التعويض وشت شسمة الماس الفاأع  ا  أن العيرة ق  تقدير شيمة الف ا الُمستلك تكلون 

  ذلللف ىللو أن المفللرع شللد شصللَد مللن شيمتللو وشللت القسللمة ال وشللت االسللتلقاك  والسلليب قلل
وراا ىلللذا التقلللدير إيلللادة المسلللاواة يلللين المتقاسلللمين التللل  التملللت ي علللس اسلللتلقاك الغيلللر  
وتلقيك المساواة يقتض  إيادة الوضع إل  ما كاَن يميو شيَس القسمة وك ن الف ا اللذ  

ملر  ليلث إال أن المفرع ال رنس  للال  ىلذا األ  (3) استلك لس يدلُس ق  القسمة أصبلي 
أيتد المفرع ال رنس  يوشت االستلقاك لتقدير التعويض وىذا ما نمتمسو من نص المادة 

كُس فريف ق  اإلرث ُممزُس فلصلياي ينسلية لصلتو اإلرثيلة يل ن )( والت  جاا قييا: 885)
                                                           

ارا ٌُ ٠ىٓ  – 1ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ اٌؼشالٟ ٚاٌزٟ ٔظذ ػٍٝ: ) (169ٔض اٌّبدح ) ٠ٕظش (1)

 اٌزؼ٠ٛغ ِمذساً فٟ اٌؼمذ اٚ ثٕض فٟ اٌمبْٔٛ فبٌّؾىّخ ٟ٘ اٌزٟ رمذسٖ. 

٠ٚىْٛ اٌزؼ٠ٛغ ػٓ وً اٌزضاَ ٠ٕشأ ػٓ اٌؼمذ عٛاء وبْ اٌزضاِبً ثٕمً ٍِى١خ اٚ ِٕفؼخ اٚ أٞ ؽك  – 2

ِبً ثؼًّ اٚ ثبِزٕبع ػٓ ػًّ ٠ٚشًّ ِب ٌؾك اٌذائٓ ِٓ خغبسح ِٚب فبرٗ ِٓ ػ١ٕٟ آخش اٚ اٌزضا

وغت ثغجت ػ١بع اٌؾك ػ١ٍٗ اٚ ثغجت اٌزأخش فٟ اعز١فبئٗ ثششؽ اْ ٠ىْٛ ٘زا ٔز١غخ ؽج١ؼ١خ ٌؼذَ 

 ٚفبء اٌّذ٠ٓ ثبالٌزضاَ اٚ ٌزأخشٖ ػٓ اٌٛفبء ثٗ. 

بٚص فٟ اٌزؼ٠ٛغ ِب ٠ىْٛ ِزٛلؼبً ػبدح ٚلذ فئرا وبْ اٌّذ٠ٓ ٌُ ٠شرىت غشبً اٚ خطأً عغ١ّبً فال ٠غ – 3

( ِٓ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ 163، فٟ ؽ١ٓ ٌُ رؾذد اٌّبدح )(اٌزؼبلذ ِٓ خغبسح رؾً اٚ وغت ٠فٛد

( 134اٌّظشٞ ٚلذ رمذ٠ش اٌزؼ٠ٛغ، أِب لبْٔٛ اٌّٛعجبد ٚاٌؼمٛد اٌٍجٕبٟٔ ف١ُٙ ِٓ ٔض اٌّبدح )

 .أْ اٌّششع اٌٍجٕبٟٔ وزٌه ٌُ ٠ؾذد ٚلذ رمذ٠ش اٌزؼ٠ٛغ

 .257ص د. ؽغٓ ػٍٟ اٌزْٔٛ، إٌظش٠خ اٌؼبِخ ٌالٌزضاِبد، ِظذس عبثك، (2)

. 264ص فٟ رٌه: د. ػجذ إٌّؼُ فشط اٌظذح، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، ٠ٕظش (3)

. ٚأ٠ؼبً: د. ع١ًّ اٌششلبٚٞ، ِظذس 176ٚوزٌه: د. طالػ اٌذ٠ٓ إٌبٟ٘، ِظذس عبثك، ص

 .195عبثك، ص
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يعللوض فللريكو قلل  اإلرث يللن اللسللارة التلل  تسلليَب ييللا نللزع اليللد  وُيقللدر ىللذا التعللويض 
ذا تيليَن أن أللد الفلركاا قل  اإلرث ييلر ممل ا يجلب يندألذ أن تُلوزع  يتاريا نزع اليد  وا 

اللصللللة التلللل  ىللللو ُممللللزس ييللللا يملللل  المسللللت يد مللللن الضللللمان وكللللُس الفللللركاا قلللل  اإلرث 
 .(المميأين

أما يالنسلية إلل  المفلرع العراشل  قيلو األللر ايتلَد يوشلت القسلمة لتقلدير التعلويض 
( مللن القللانون المللدن  والتلل  نصللت 1776دة )وىللذا مللا ييللدو جميللاي لّنللا مللن مراجعللة المللا

  وُييلللرر (يمللل  أن تكلللون العيلللرة قللل  تقلللدير الفللل ا يقيمتلللو وشلللت القسلللمة ... ...)يمللل : 
موشلل  المفللرع العراشلل  مللن االيتللداد يوشللت القسللمة لتقللدير ضللمان االسللتلقاك دون أ  

يالضلمان وشت ألر ألن ىناف مدةي من الزمن ت صُس يين تاريا القسلمة وتلاريا المطاليلة 
جراااتيلللا شلللد تطلللوس لملللدة كييلللرة وللللبلس ىلللذه الملللدة شلللد تكلللون أسلللعار الملللاس الفلللاأع شلللد  وا 
ارت عللت قيكللون ال للرك يللين سللعر المللاس أثنللاا القسللمة وسللعره أثنللاا االسللتلقاك كييللراي ممللا 

وقل  القلانون المينلان   يلتس تقلدير التعلويض  (1)يؤد  ذلف إل  الضلرر يالفلركاا اآلللرين
الفلل ا المسللتلك لمغيللر يتللاريا القسللمة وللليس يتللاريا االسللتلقاك يملل  مللن تلديللد شيمللة 

لللبل  اللللاس قلل  الييللع ليللث تكللون العيللرة قلل  تقللدير الفلل ا المييللع لمعرقللة التعللويض 
المترتب ين االستلقاك يقيمتو وشت االستلقاك ال وشت لصلوس الييلع والسليب قل  ذللف 

متقاسللمين وىللذا يتلقللك ينللد أن أسللاس الضللمان قلل  القسللمة ىللو تلقيللك المسللاواة يللين ال
القسمة  أما ق  لالة الييع قدن أساس الضمان ق  ىذا العقد ىو لصوس المفتر  يمل  

  (2)ما يقايس ما ققده يند استلقاك الف ا من الغير األمر الذ  يتلقك وشت االسلتلقاك
ويعلللد اسلللتعراض المواشللل  التفلللريعية ملللن ىلللذا الموضلللوع يلللرا الياللللث أن االتجلللاه اللللذ  

قللل  االيتلللداد يوشلللت االسلللتلقاك لتقلللدير التعلللويض اللللذ  يسلللتلقو المتقاسلللس اللللذ   أتللللذه

                                                           

. ٚوزٌه: د. 121غضٚاْ ِؾّٛد غٕبٚٞ، إصاٌخ ش١ٛع اٌؼمبساد، ِظذس عبثك، ص: د. ٠ٕظش( 1)

، ِظذس 1شبوش ٔبطش ؽ١ذس، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ ــ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ اٌؼمبس٠خ، ط

 .473عبثك، ص

ِظطفٝ ِؾّذ اٌغّبي، ٔظبَ اٌٍّى١خ، ثال ؽ، ِٕشأح اٌّؼبسف، االعىٕذس٠خ، ثال ربس٠خ ٔشش،  د. (2)

بس٠خ ٔمالً ػٓ: د. ِشٚاْ وشوجٟ ـ د. عبِٟ ثذ٠غ ِٕظٛس، األِٛاي ٚاٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ اٌؼم. 163ص

 .309ص األط١ٍخ، ِظذس عبثك،
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استلقت لصتو ال يمكن األلذ يو ق  نطاك القانون العراش  وكذلف المصر  والمينلان ؛ 
ألن التفلريعات العرييللة تلل ثرت إللل  للدص مللا يال قللو اإلسللبلم  قل  موضللوع القسللمة العينيللة 

 لؤلمواس الفاأعة.
أن مدة تقدير التعويض كغيرىلا ملن الُملدد القانونيلة تلضلع لنظلاس  والجدير يالذكر

إال أنَّ القوانين المدنية لس تنص يم  مدة معينة لمتقادس ق  ضمان االستلقاك   (1)التقادس
( من شانونو الملدن  يمل : 886ق  القسمة ما لبل المفرع ال رنس  الذ  نصت المادة )

؛ لذا قدن (ياراي من نزع اليد أو اكتفا  التعرضتتقادس ديوا الضمان يمرور سنتين ايت)
( سلنة قل  القلانون المصلر  15ىذا اللك يتقادس طيقاي لمقوايلد العاملة أ  يانقضلاا ملدة )

يتقلادس االلتلزاس يانقضلاا لملس يفلرة سلنة قيملا )( والتل  نصلت يمل : 374وققاي لمملادة )
( سلللنوات قللل  17ة )  وملللد(يلللدا الللللاالت التللل  وردَّ ينيلللا نلللص للللاص قللل  القلللانون ...

( مللن شللانون الموجيللات والعقللود والتلل  نصللت يملل : 349القللانون المينللان  لسللب المللادة )
  ملع األللذ ينظلر االيتيلار (ن مرور الزمن يتس ق  األساس يعد انقضاا يفر سنواتإ)

أن ىذا التقادس ييدأ سريانو من وشت االستلقاك؛ ألن ىذا الوشت ىو الوشلت اللذ  يصليُف 
( من القانون 381س مستلك األداا كما جاا ذلف ق  ال قرة األول  من المادة )قيو االلتزا

لللل ال ييللدأ سللريان التقللادس قيمللا لللس يللرد قيللو نللص 1)المللدن  المصللر  والتلل  نصللت يملل : 
( ملللن شلللانون 348  والملللادة )(للللاص إال ملللن اليلللوس اللللذ  يصللليُف اللللدين مسلللتلك األداا

ال ييتلللدئ لكلللس ملللرور اللللزمن إال يلللوس ) : الموجيلللات والعقلللود المينلللان  والتللل  نصلللت يمللل
 .  (2)(يصيف الدين مستلك األداا

كما لس ُييين المفرع العراش  مدة التقادس اللاصة يلك تقدير التعويض ق  ضمان 
اسللتلقاك المللاس الفللاأع األمللر الللذ  يللديو إللل  تطييللك القوايللد العامللة الللواردة قلل  التقللادس 

اللديوا يلااللتزاس أيلاي كلان سلييو ال )ت يم : ( والت  نص429) لسب ما جاا ق  المادة
                                                           

)ٚع١ٍخ ٠ىغت ثٙب اٌؾبئض ٍِى١خ اٌشٟء أٚ ؽمبً ػ١ٕ١بً اخش ػ١ٍٗ ثّمزؼٝ ؽ١بصح رظً ِذح  اٌزمبدَ ٘ٛ( 1)

 :، ِطجؼخ االسشبد ، ثغذاد 1طِظطفٝ ِغ١ذ ، ششػ لبْٔٛ اٌزغغ١ً اٌؼمبسٞ ، : ٠ٕظشِؼ١ٕخ( 

. ٔمالً ػٓ: عفبٔخ ع١ّش ؽ١ّذ اٌؼ١ضبٚٞ، اٌزمبدَ اٌّىغت ٌٍٍّى١خ اٌؼمبس٠خ، سعبٌخ  3ص ، 1973

 .27، ص2006ِبعغز١ش، عبِؼخ إٌٙش٠ٓ ــ و١ٍخ اٌؾمٛق، 

 .244ػجذ إٌّؼُ فشط اٌظذح، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، ص د. (2)
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تسللمع يملل  المنكللر يعللد تركيللا مللن ييللر يللذر فللري  لمللس يفللرة سللنة مللع مرايللاة مللا 
التسللاؤس يللن مللدا انطيللاك مللا تقللدس ذكللره مللن ألكللاس  ار.  ويثلل(وردت قيللو الكللاس لاصللة

 قيس تفمس كآلي من االستلقاك الكم  والجزأ  .  لالة االستلقاك
 في حالة االستحقاق الكمي  :الحالة االولى

ملللن ان يثيلللت  (المتعلللرض)يتلقللك االسلللتلقاك الكمللل  قللل  للللاس اسللتطاع االجنيللل  
ممكيتللو لللذلف المللاس ويالتللال  ان يسللترده مللن تلللت يللد المتقاسللس  وقلل  ىللذه اللالللة يلللك 
لممتقاسس ان يرجع يم  ياش  المتقاسمين يلالتعويض ولليس يلنقض القسلمة كملا ىلو يميلو 

الغلللين كملللا ال يرجلللع يملللييس يال سلللا  ويتكلللون التعلللويض اللللذ  يؤديلللو الللللاس قللل  لاللللة 
  لفركاا ال  المتقاسس من ينصرين:ا

  قيمة المستحقة وقت القسمة :اوالً 
وىنلللا نجلللد يعلللض االللللتبل  يلللين رجلللوع المتقاسلللس يمللل  يلللاش  فلللركاأو قللل  لاللللة  

ليللث يلللك ق لل  لاللة القسللمة   القسلمة ويللين رجللوع المفلتر  يملل  اليللاأع قلل  لاللة الييللع
لممتقاسللللس ان يرجللللع يمقللللدار شيمللللة العللللين المسللللتلقة وشللللت القسللللمة يينمللللا نجللللد ان رجللللوع 
  المفلللتر  يمللل  اليلللاأع قللل  لاللللة الييلللع يقيملللة العلللين المسلللتلقة مقلللدرة وشلللت االسلللتلقاك

والسللليب قللل  ذللللف يعلللود الللل  ان الييلللع ىلللو يقلللد مضلللارية ملللن الممكلللن ان يتعلللرض قيلللو 
ليسلت يعقلد مضلارية وانملا ىل  تقلوس يمل   نرا القسلمة المفتر  لمريف او اللسارة  يينما

اسللاس المسللاواة يللين الفللركاا المتقاسللمين ويالتللال  قللبل يعللرض المتقاسللس ن سللو لمللريف او 
 . (1)اللسارة قييا

 ثانيًا: ممحقات العين
أملللا مملقلللات العلللين والتللل  تتمثلللس يال واألللد القانونيلللة ليلللذه القيملللة وذللللف ملللن وشلللت  

التللل  اللللِزَس المتقاسلللس اللللذ  اسلللتلك نصلللييو يردىلللا الللل  المتعلللرض  القسلللمة قتفلللمس الثملللار
الت  للس يسلتطع المتقاسلس ان يملزس ييلا المتعلرض  كملا تفلمس  وكذلف المصروقات الناقعة

                                                           

 ، 1967ب٘شح، دسٚط فٟ ؽك اٌٍّى١خ، ثال ؽ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌم، ِشػجذ اٌؼض٠ض ػب د. (1) 

 . 144ص
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وكلذلف مصلاري   . (1) المصروقات الكمالية وذلف ق  لاس كون المتقاسمين سيأ  النية
سللس مللن لسللارة  وييللذا أيضللاي ديللوا الضللمان وديللوا االسللتلقاك وكللس مللا اصللاب المتقا

تلتملل  القسللمة يللن الييللع وذلللف مللن نللاليتين: قمللن ناليللة نجللد ان المفللتر  قلل  الييللع 
قللل  للللين ان   ملللا قاتلللو ملللن كسلللبو يتقاضللل  ملللن اليلللاأع إضلللاقة لملللا للقلللو ملللن لسلللاره 

المتقاسلللس ال يتقاضللل  سلللوا ملللا أصلللايو ملللن لسلللارة؛ وذللللف الن القسلللمة ال ييتغللل  منيلللا 
  ومن نالية الرا نجد ان المتقاسس يطرح من شيملة المملقلات التل  المضارية مثس الييع

يرجللع ييللا يملل  يللاش  المتقاسللمين مقللدار نصللييو ىللو قلل  لللين ال يسللتنزس المفللتر  مثللس 
 . (2)ذلف ق  لاس رجويو يم  الياأع يالضمان

  في حالة االستحقاق الجزئي :الحالة الثانية
س جزأيلاي ملن يلد المتقاسلس او ان يلكلس ويكون استلقاك الملاس جزأيلاي يل ن ينلزع الملا

يممكية اليعض من ذلف الماس او ي ن يترتب لمغير يم  الملاس لقلاي  (المتعرض)لؤلجني  
قاذا ما تلقك االستلقاك الجزأ  يم  االمور الميينلة   يينياي كلك انت اع او لك ارت اك

لممتقاسس قييا ما  ق  ايبله قتلتم  القسمة ين الييع ق  ىذه اللالة ايضاي ليث ال يلك
يلللللك لممفللللتر  قلللل  الييللللع مللللن ان يلتللللار يللللين ان يللللرد لميللللاأع المتيقلللل  مللللن المللللاس يعللللد 

اال .( 3) االستلقاك ويين ان ييق  ما تيقل  ملن الملاس لديلو ويرجلع يلالتعويض يمل  اليلاأع
ان اللللللاس ملتملللل  قلللل  القسللللمة قللللبل يلللللك لممتقاسللللس قييللللا اال الرجللللوع يللللالتعويض يملللل  

؛ ذلف ان المتقاسمين لس يكونوا يالقسلمة شلد نقملوا ممكيلة العلين المسلتلقة المتقاسمين ققط 
ردَّ  اليو لت  يضمنوىا ق  لالة االستلقاك الجزأ  ىذا من جية  ومن جيلة اللرا قلدنّ 

ما تيق  من الماس الل  المتقاسلمين يعنل  قسلا القسلمة ويالتلال  إيلادة إجراأيلا ملن جديلد 
التلل   ذاتيللا ملع تطييللك القوايللد  قلل  لللاالت الضللرورةوىلذا االمللر ال يمكللن العمللس يلو إال 

                                                           

-116ص ،عبِؼخ اٌّٛطً، ثال ربس٠خ ٔشش، اٌٛع١ض فٟ اٌؼمٛد اٌّذ١ٔخ، ثال ؽ، عؼفش اٌفؼٍٟ د. (1)

117. 

ششػ أؽىبَ ؽك اٌٍّى١خ، ثال ؽ، داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ، اٌمب٘شح، ، ػجذ إٌبطش رٛف١ك اٌؼطبس د. (2)

 . 161ص، 1997

ِظننذس  شننشػ اٌمننبْٔٛ اٌّننذٟٔ اٌؼشالننٟ اٌؼمننٛد اٌّغننّبح ــننـ ػمننذ اٌج١ننغ،، ؽغننٓ ػٍننٟ اٌننزْٔٛ د. (3)

 . 225عبثك،ص
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ذكرناىلللا سلللايقاي قللل  االسلللتلقاك الكمللل  ملللن ان المتقاسلللس ال يمكنلللو ان يرجلللع يمللل  يلللاش  
المتقاسمين اال ياللسارة البللقة ققط كما ان وشت تقدير التعويض ىو وشلت شيملة الملاس 

 . (1)وشت إجراا القسمة
 ي القسمةتعديل أحكام الضمان ف: الفرع الثاني

رأينا قيما تقدس ِذكره أن المفريين ق  القوانين المدنية شد أشروا ياسلتلقاك الضلمان 
لممتقاسللس الللذ  ُتسللتلك لصللتو لسلليب شللانون  سللايك يملل  القسللمة  إال أن التسللاؤس الللذ  

علللديس ألكلللاس ىلللذا الضلللمان يمكلللن إثارتلللو للللوس ىلللذا الموضلللوع يتمللللور للللوس إمكانيلللة ت
 س الت  تَس يموجييا تنظيس ألكاس الضمان ى  من النظاس العاس وىس أن األلكا القانون  
( ملللن شلللانون 948ن مراجعلللة الملللواد التللل  نظملللت ضلللمان االسلللتلقاك كالملللادة )إ

( مللللن القلللللانون المللللدن  المصللللر   والملللللادة 844الموجيللللات والعقللللود المينلللللان   والمللللادة )
كلللللاس ضلللللمان ( ملللللن القلللللانون الملللللدن  العراشللللل  يتضلللللف أن المفلللللرع شلللللد نظلللللَس أل1776)

االسللتلقاك يموجللب شوايللد ُمكممللة وليسللت شوايللد ،مللرة  والقوايللد اآلمللرة ىلل  تمللف القايللدة 
الت  ال يجوز لمملاطيين ييا االت اك يم  يكلس ملا جلاات يلو ملن تنظليس يليلث تنعلدس 
لريلة األقللراد قلل  اسللتيعاد لكميللا التصللاليا يمقللوس أسللاس مللن مقومللات المجتمللع وىللو مللا 

ويرا اليعض أن مضمون ىلذه القوايلد يتللدد قل  تملف   (2) واآلدابُيعر  يالنظاس العاس 
القوايللد التلل  تضللع القيللود البلزمللة يملل  لريللة األقللراد لغللرض تلقيللك مصللالف المجتمللع 

 .( 3) العامة أو يعض قأاتو
ذلللف ُتعللر  القايللدة الُمكممللة يملل  أنيللا: ىلل  التلل  تمللزس األقللراد قلل   ويملل  لللبل 

 لقايدة الت  تقض  مثبلي ي ن يكونملال تيا ومثاليا الاس يدس انصرا  إرادتيس إل  

                                                           

، ثال داس ٔشش، ِظش، 1ؽك اٌٍّى١خ فٟ اٌفمٗ ٚاٌمؼبء ٚاٌزشش٠غ، ؽ، د. اؽّذ ػجذ اٌؼبي اثٛ لش٠ٓ (1)

 . 250ص، 1999

ؾّٛد، اٌّجبدا األعبع١خ فٟ اٌمبْٔٛ، ثال ؽ، ِٕشأح سِؼبْ اثٛ اٌغؼٛد ــ د. ّ٘بَ ِؾّذ ِ د. (2)

 .31، ص1996اٌّؼبسف، االعىٕذس٠خ، 

، اٌّؤعغخ اٌؾذ٠ضخ ٌٍىزبة، ؽشاثٍظ ــ ٌجٕبْ، 1ؽٗ صاوٟ طبفٟ، ِٕٙغ١خ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ، ؽ د. (3)

 .11، ص1991
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 . (1)ميس المييعللللللللالثمن ُمستلك الوقاا ق  مكان وزمان تس
ينللااي يملل  مللا تقللدَس يمكللن لممتقاسللمين تعللديس ألكللاس ضللمان االسللتلقاك تفللديداي أو 

ن لكس إنقاصاي لكون شوايد الضمان ق  القسمة ى  ليست من شوايد النظاس العاس لذا يمك
من المتقاسمين االت اك يم  لبلقيا  ويما أن يقد القسمة ىو الذ  يؤسس يمل  وجلوده 
المفرع المسؤولية ين الضمان لبلستلقاك  لذا ُتطيك القوايد العامة ق  تفديد الضمان 

األلير من التطييقات العامة لمفرط الذ  يقترن يالعقد ق  النظرية  دأو تل ي و  ليث يع
ملللات يفللللرط أن يكلللون ىللللذا الفلللرط مفللللروياي وييلللر ملللللال  لمنظلللاس العللللاس العاملللة لبللتزا

ال كللان يللاطبلي  ليللث يمكللن أن يقتللرن العقللد يفللرط لمصللملة ألللد المتعاشللدين   واآلداب وا 
وقل  لاللة االت لاك يمل  تفلديد الضلمان اليَّللد أن ُيلذكر الفلرط قل  العقلد يعيلارات ُملللددة 

مللة تنصللر  إللل  كللُس تعللرضص وجميللع وصللريلة ودشيقللة  ويجللب أن ال تكللون ييللارات يا
 . (2)أنواع االستلقاك

( مللن القللانون المللدن  إللل  جللواز 259وشللد أفللاَر المفللرع العراشلل  يموجللب المللادة )
يجلوز االت لاك يمل  ان يتلملس الملدين  – 1تفديد مسؤولية المدين والتل  نصلت يمل : )

( ملللن 217لملللادة )( ملللن ا1  كملللا جلللاات ال قلللرة )(تيعلللة الللللادث ال جلللاأ  والقلللوة القلللاىرة
يجلللوز االت لللاك يمللل  أن يتلملللس الملللدين تيعلللة )القلللانون الملللدن  المصلللر  لتلللنص يمللل : 

 انالمللدني ان  قمللن ىللذه التطييقللات التلل  أوردىللا المفللري(اللللادث الم للاج  والقللوة القللاىرة
العراشلل  والمصللر  يمكللن القللوس أن المتقاسللس يمكنللو االت للاك ُمسلليقاي مللع يقيللة المتقاسللمين 

شو لمضللمان ميمللا كللان السلليب الللذ  أدا إللل  اسللتلقاك لصللتو مللن المللاس يملل  اسللتلقا
 الفاأع.

ِذكرىلللا يمكلللن تل يللل  الضلللمان لبلسلللتلقاك قللل  القسلللمة ويللللبل  اللاللللة المتقلللدس 
ة القانون العراش  والمقارن إلل  لكلس ىلذه العينية لمماس الفاأع  ويم  الريس من يدس إفار 

                                                           

إلػالَ اٌؼشثٟ، ، ِطبثغ اٌض٘شاء 1ٌِؾّذ ف١ُٙ دس٠ٚش، فٓ اٌمؼبء ــ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك، ؽ د. (1)

 600، ص2007ِذ٠ٕخ إٌظش ــ ِظش، 

. ٚفٟ 694، ِظذس عبثك، ص4ػجذ اٌشصاق اٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ط د. (2)

 .206ص اٌظذد رارٗ: د. ع١ًّ اٌششلبٚٞ، ِظذس عبثك،
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اللالة لكن يالرجوع إل  ألكاس القوايد العامة نجد أنو يغيلة تلقيلك التلوازن يلين مصلملة 
أطرا  العقد يجوز اشتران العقد يفرط ُمقرر لمصملة الياأع يتل يل  ضلمان االسلتلقاك 

كلون فلرط تل يل  الضلمان ولك  ي  (1) ىذا االت اك كثير الوشوع ق  اللياة العممية دوُيع
لبلستلقاك صليلاي اليَّد أن ُيذكر يعيارات ملددة ودشيقة  إال أن فلرط تل يل  الضلمان 
ال يكللون صللليلاي قلل  كللس األلللواس  قللبل يللؤد  أثللره قلل  اللالللة التلل  يتعمللد قييللا إل للاا 
 العيوب الل ية ين المفتر ؛ ألنَّ الياأع سوَ  يعتير مرتكياي يفلاي وىلو ييلر جلاأز طيقلاي 

وشلللد أجملللَس المفلللرع العراشللل  ىلللذه األلكلللاس .  (2) لمقوايلللد العاملللة قللل  المسلللؤولية العقديلللة
ويقلع يلاطبلي كلس فلرط ) ( من القانون المدن  والت  نصت يمل :556/3يموجب المادة )

  كمللا نصللت (يسللقط الضللمان او ينقصللو  اذا كللان اليللاأع شللد تعمللد ال للاا لللك المسللتلك
لللل يجللوز لممتعاشللدين يات للاك  1لمللدن  المصللر  يملل : )( مللن القللانون ا3 445/1المللادة )

لللل  3لللاص أن يزيللدا ضللمان االسللتلقاك أو أن ينقصللا منللو أو أن ُيسللقطا ىللذا الضللمان  
ويقلللع يلللاطبلي كلللس فلللرط يسلللقط الضلللمان أو ينقصلللو إذا كلللان اليلللاأع شلللد تعملللَد إل لللاا للللك 

ال )ينللان  يملل : ( مللن شللانون الموجيللات والعقللود الم138  كمللا أفللارت المللادة )(األجنيلل 
أللللد يسلللتطيع أن ُييلللرئ ن سلللو إيلللرااي كميلللاي أو جزأيلللاي ملللن نتلللاأج التياللللو أو لطللل ه ال لللادح 
يوضعو شيداي ُيع   ينو التيعة أو يل   من وط تيا  وكُس شيد ُيدرج ليذا الغرض ق  أ  

جللاا  الللذ  موشلل  المفللرع ىللو  إال أن مللا يمكللن مبللظتللو (يقللد كللان ىللو ياطللس أصللبلي 
( ملللن 136موشللل  المفلللريين العراشللل  والمصلللر  وذللللف يلللدشراره قللل  الملللادة ) متميلللزاي يلللن

شللانون الممكيللة العقاريللة يمللنف المتقاسللس الللذ  اسللتلقت لصللتو ت مينللاي جيريللاي يقتضلل  منللو 
التعللويض ليضللمن يللذلف لصللوس المتقاسللس الللذ  أضللر نتيجللة ىللذا االسللتلقاك يلصللولو 

 .  (3)يم  التعويض الذ  يستلقو

                                                           

 .201ص ؽغٓ ػٍٟ اٌزْٔٛ، ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، ِظذس عبثك، د. (1)

 .699ص ، ِظذس عبثك،4ٌغٕٙٛسٞ، اٌٛع١ؾ فٟ ششػ اٌمبْٔٛ اٌّذٟٔ، طػجذ اٌشصاق ا د.  (2)

ِشٚاْ وشوجٟ ــ د. عبِٟ ثذ٠غ ِٕظٛس، األِٛاي ٚاٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ اٌؼمبس٠خ األط١ٍخ، ِظذس  د.  (3)

 وزٌه: د. ػجذ إٌّؼُ فشط اٌظذح، اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ األط١ٍخ، ِظذس عبثك، ٠ٕظش. 309ٚص عبثك،

 .144ص
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( مللن 2375ين المدنيللة يملل  ىللذا االمتيللاز  ققللد جللاا قلل  المللادة)وشللد نّصللت القللوان
يللللاقظ الللوارث الفلللريف أو المتقاسلللس يملل  امتيلللازه يمللل  )القللانون الملللدن  ال رنسلل  شوليلللا 

امواس كس لصة أو يم  الماس المياع لتعذر القسمة سواا يالنسية إل  معدس األنصية و 
وجلاا  ملن للبلس شيلد يلدون يعنايتلو(  رواجف اللصص أو يالنسية إل  ثمن الييلع يلالمزاد

لمفلركاا اللذين اشتسلموا يقلاراي  للك )( من القانون الملدن  المصلر  أن 1149ق  المادة)
االمتياز يميو ت ميناي لما تلولو القسمة من لك ق  رجوع كس منيس يم  اآللرين يما ق  

تيتلو ملن وشلت ذلف لك المطالية يمعدس القسمة  ويجب أن يقيد ىذا االمتياز  وتكلون مر 
( ملللن القلللانون ن سلللو 1739/1القيلللد(  ييلللر أن الُملللتمعن قللل  نلللص ىلللذه الملللادة  والملللادة)

يبلللللظ أن ىنلللاف تعارضلللاي قيملللا يينيلللا  إذ نّصلللت الملللادة األليلللرة يمللل  صللللة رىلللن أللللد 
الفلركاا للصللتو  وانتقالللو إللل  الملاس الللذ  يقللع قلل  نصليب الفللريف الللراىن يعللد القسللمة  

لرىن يالرىن الصادر من جميع الفركاا وال يامتياز المتقاسمين  يفرط أن ال يضر ىذا ا
ققد جاا ق  ال قرة األليرة من ىذه المادة "وال يضلر انتقلاس اللرىن يمل  ىلذه الوجلو يلرىن 
صدر من جميع الفركاا وال يامتياز المتقاسمين". قالمبللظ يم  ىذه المادة أنيا تعط  

ين  دون أن تفللترط شيللد امتيللاز المتقاسللس  قلل  لممتقاسلس االقضللمية يملل  لللك الللداأن المللرت
 ( افترطت ذلف.1149لين أن المادة)

 :( من القانون المدن  العراش  يم  أنو1387كذلف نّصت المادة) 
إذا اشتسللس الفلللركاا يقلللاراي فلللاأعاي ييلللنيس  قللللك كلللس ملللنيس قللل  الرجلللوع يمللل  اآلللللرين  -1

ون مضلموناي يللك امتيلاز يسيب القسمة وق  استي اا ما تقرر لو قييا من معدس  يك
 يم  جميع اللصص الم رزة الت  وشعت ق  نصيب ياش  الفركاا. 

ويجب تسجيس لك االمتياز ىذا ق  داأرة التسجيس العقار   وتكون مرتيتو من وشت  -2
التسللجيس"  يتضللف مللن ىللذه المللواد أن يملل  المتقاسللس أن يسللجس امتيللازه يملل  العقللار 

 .(ر لو ىذا االمتياز إاّل من وشت تسجيموالذ  وشعت يميو القسمة  إذ ال ُيقر 
وشلللد للللدد القضلللاا العراشللل  قللل  العديلللد ملللن القلللرارات الصلللادرة ينلللو أسلللس تفلللديد 

للللدا التلللدشيك مسلللؤولية الملللدين التعاشديلللة  ق للل  شلللرارص لملكملللة التميلللز جلللاا ملللا م لللاده: )
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علللن والمداوللللة ملللن الييألللة الموسلللعة المدنيلللة قللل  ملكملللة التمييلللز االتلاديلللة وجلللد ان الط
التمييللز  مقللدس ضللمن المللدة القانونيللة شللرر شيولللو فللكبلي ولللدا يطلل  النظللر قلل  اللكللس 
المميللز وجللد انللو ييللر صللليف وملللال  لمقللانون ذلللف ان الثايللت مللن وشللاأع الللديوا انيللا 
انصلليت يملل  مطاليللة المللدي  يميللو/ المسللت ن / المميللز يميللو يت ديتللو لممللدي  المللدير 

اقة لوظي تو/ المست ن  يميو/ المميز يميمم شدره ماألة العاس لممصر  العراش  لمتجارة اض
وسلليعة واريعللون مميلللون دوالر امريكلل  وثمانيللة مميلللارات دينللار يراشلل  نافلللأة يللن شياملللو 
يمنف شروض وتسلييبلت مصلرقية دون ضلمانات كاقيلة وان ىلذه المطاليلة اسلتندت يمل  

 3/2712/ج788لملرشس شرار اللكس الصادر من ملكمة جنايات الرصاقة الييأة الثالثة ا
اللللذ  اديلللن يموجيلللو الملللدي  يميلللو/ المسلللت ن / المميلللز يميلللو وققلللاي  17/5/2712قللل  

المعللدس وشللد ورد قلل   1969لسللنة  111مللن شللانون العقويللات رشللس  316أللكللاس المللادة 
( مللن القللرار المللذكور ايطللاا اللللك لمجيللة المتضللررة يالمطاليللة يللالتعويض يعللد 5ال قللرة )

الدرجة القطعية وان ملكمة االسلتأنا  المميلز لكميلا شضلت ي سلا  اكتساب شرار اللكس
قلل   2716/ب/147اللكللس اليللداأ  المسللت ن  الصللادر مللن ملكمللة يللدااة الكللرخ يعللدد 

واللكلللس يللللرد ديللللوا المللللدي  اضللللاقة لوظي تللللو المسللللت ن  يميللللو/ المميللللز  37/3/2716
للذ  تضلمن ايطلاا ويممت لكميا المطعون قيو يان شرار ملكمة الجنايات ان  اللذكر ا

اللك لمجية المتضررة يالمطالية يالتعويض يعد اكتساب القرار الملذكور الدرجلة القطعيلة 
وليس شيلس اكتسلايو الدرجلة القطعيلة ولكلون الملتيس )الملدي  يميلو( ال يلزاس ىاريلاي شضلت 
يرد الديوا وان ىذا التوجو من الملكمة يير وارد شانونلاي ذللف ان اللكلس الجزاأل  شضل  

جن يملل  المللدان )ح. ع. ع.ا( )المللدي  يميللو( قلل  الللديوا المنظللورة مللع المتيمللة يالسلل
/الفلك االوس ملن 316االلرا )ىل. س. إ. ز( لملدة لملس يفلرة سلنة وقلك الكلاس الملادة 

منللو... الللا. وان ىللذا اللكللس ال  49و 48و 47شللانون العقويللات ويداللللة مللواد االفللتراف 
كمللة المللتيس )المللدي  يميللو( قلل  ىللذه الللديوا يكتسللب درجللة اليتللات اال يعللد اجللراا ملا

مجلللدداي ينللللد تسللللميس الملكللللوس يميللللو ن سللللو الللل  السللللمطة او القلللليض يميللللو يمللللبلي ي لكللللاس 
 1971لسللنة  23مللن شللانون اصللوس الملاكمللات الجزاأيللة رشللس  254/3و 247المللادتين 

المعللدس وليللث ان المراقعللة قلل  الللديوا يللدااة واسللتأناقاي جللرت لضللورية يلللك الملكللوس 
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يميو )المدي  يميو(/ )ح. ع.ع. ا( يلن طريلك وكيملو المللام  )ح. س. ح( وىلذا يعنل  
ان لسس ىذه اللديوا قل  لاللة اسلتألارىا لمسليب المفلار اليلو ايلبله يكلون متوش لاي يمل  

ملللن شلللانون  83/2ارادة المللدي  يميلللو المللذكور لبلقلللاي لمم يلللوس الملللال  أللكلللاس المللادة 
المعدس الن الدقع ىو االتيان يديوا من جانلب  1969ة لسن 83المراقعات المدنية رشس 

( مراقعللات 8المللدي  يميللو تللدقع ديللوا المللدي  وتسللتمزس ردىللا كللبلي او يعضللاي.. الللا )س 
مدنيللة ىللذا مللن جيللة وققللاي لمللا اسللتقر يميللو شضللاا الييأللة الموسللعة المدنيللة قلل  ملكمللة 

 18/5/2715ق   2715نية//الييأة الموسعة المد137التمييز االتلادية يقرارىا المرشس 
ومللن جيللة ثانيللة ان المتيمللة )ىللل. س. إ( كانللت شللد صللدر لكللس ضللدىا مللن ملكمللة يللدااة 

شضلللل  يدلزاميللللا يت ديتيللللا لممللللدي   23/11/2714قلللل   2714/ب/2478الكللللرخ يعللللدد 
المدير العلاس لممصلر  العراشل  لمتجلارة اضلاقة لوظي تلو ميمغلاي شلدره ماألة وسليعة واريعلون 

يك  وثمانية مميارات دينار يراش  والتل  تملت ادانتيلا ملع الملدي  يميلو مميون دوالر امر 
قلل  ىللذه الللديوا ويلللن ذات الجريمللة التلل  اديلللن ينيللا المللدي  يميلللو والتلل  تسللييا قييلللا 
ياللللاك الضللرر يالمللاس العللاس ويللذلف كللان يتعللين يملل  الملكمللة ان تيللت قلل  المسللؤولية 

يقوايلد المسلؤولية الجزاأيلة او يلاللكس  المدنية وق  مقلدار التعلويض دون ان تكلون مقيلدة
الصلللادر مللللن ملكمللللة الجنايللللات كللللون ال صللللس قلللل  ىللللذا الموضللللوع ال يللللرتيط يالضللللرورة 

/ج ملللللن شلللللانون اصلللللوس الملاكملللللات 227ياكتسلللللاب اللكلللللس الجزاأللللل  درجلللللة اليتلللللات )س 
الجزاأية(.. وليث ان اللكس المميز شد لال  وجيلة النظلر القانونيلة المفلار الييلا ايلبله 

الس يصلتو لذا شلرر نقضلو وايلادة اضليارة اللديوا الل  ملكمتيلا لمسلير قييلا وقلك  مما
/ذو 15النيج المتقدس يم  ان ييق  رسس التمييز تايع لمنتيجة وصدر القرار ياالت اك قل  

  (1) س(27/9/2716ىل المواقك 1437اللجة/

                                                           

 غ١ش ِٕشٛس. 2016/د/ 632ِؾىّخ اٌز١١ّض االرؾبد٠خ اٌّشلُ لشاس  ٠ٕظش (1)
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 ةـــالخاتم

  -  نذكرىا تياياي:اتمقترلق  لاتمة يلثنا توصمّنا إل  يعضص من النتاأج وال
 جــأواًل: النتائ

الضللمان يقايللُس المسللؤولية المدنيللة قلل  القللانون المللدن   والتلل  تكللون أمللا مسللؤولية   -1
تقصيرية أو مسؤولية يقدية إال أن مصطمف الضمان ينصر  إل  الجانلب الملال   

 ق  لين أن تعيير المسؤولية ينصر  إل  مقاضاة الفلص جزاأياي وليس مالياي.
الضللمان قلل  القسللمة ىللو ميللدأ المسللاواة يللين المتقاسللمين يللداي  أن العدالللة أسللاس  -2

 التعاشدية تقتض  ذلف.
نَّ أوس وأىس فروط شياس الضمان لبلستلقاك ىو أن يكلون األليلر شلاأُس يمل  سليب إ -3

سايك يم  القسمة  وىذا يعن  أن يكون اللك الذ  يدييو الغير يم  الماس الفاأع 
 شد يدأ شيَس وشوع القسمة.الذ  ،َس إل  المتقاسس 

ن التعللللللرض أو االسللللللتلقاك قلللللل  القسللللللمة يجللللللُب أن ينصللللللر  إللللللل  التعللللللرض أو إ -4
االسللتلقاك الصللادر مللن الغيللر وللليس مللن ألللد المتقاسللمين  ألنللو قلل  لالللة لللدوث 

ن يلتس تطييلك القوايلد العاملة  كملا أنلو ال يالتعرض أو االستلقاك ملن أللد المتقاسلم
لللة التلل  يكللون قييللا تعللرض ألللد المتقاسللمين ىللو يسللر  ضللمان االسللتلقاك قلل  اللا

تعللرض شللانون  كمللا ىللو اللللاس قلل  وشللوع يللين مللن األييللان الممموكللة يملل  الفلليوع 
 كانت ممموكةي أللد المتقاسمين ق  نصيب متقاسس ألر.

ن اللكللس الللذ  أشرتللو التفللريعات المدنيللة قلل  نطللاك ضللمان االسللتلقاك قلل  القسللمة إ -5
لمغيلللر ياالسلللتلقاك يمتلللزس المتقاسلللمون كلللُس ينسلللية ىلللو التعلللويض  ق للل  لاللللة اللكلللس 

لصللتو يتعللويض المتقاسللس الللذ  أصللايو الضللرر وذلللف يللن طريللك توزيللع التعللويض 
 . يم  جميع المتقاسمين ويتلمس ُمستلك الضمان جزاي من ىذا القدر
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 اتــثانيًا: المقترح

العينيللة نقتللرح يملل  المفللرع العراشلل  تنظلليس ألكللاس ضللمان االسللتلقاك قلل  القسللمة   -1
 لؤلمواس الفاأعة يوضاي ين اإللالة إل  القوايد العامة ييذا اللصوص.

نقتللرح يملل  المفللرع العراشلل  وضللع نللص شللانون  لتلديللد مللدة تقللادس ديللوا ضلللمان  -2
 االستلقاك لكون أن المفرع العراش  والمقارن لس ينظس ىذا األمر.

  الذ  يمنع ضمان نقترح يم  المفرع العراش  النص يم  أثر وشوع الفرط االت اش -3
االستلقاك ق  القسمة واأللذ يما جاا يو المفرع المصر  يدشراره ي ثر وشوع الفلرط 

( ملللن القلللانون 1776االت لللاش  اللللذ  يمنلللع الضلللمان  كملللا ىلللو الللللاس قللل  الملللادة )
 المدن  المصر  الناقذ.



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

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

012 

 قائمة المــصادر
 أواًل: الكتب القانونية

  دار النيضللللة العرييللللة  القللللاىرة  2القللللانون المصللللر   ط ألمللللد سللللبلمة  الممكيللللة ال رديللللة قلللل د.  -1
1987 . 

  يلللبل دار نفلللر  1للللك الممكيلللة قللل  ال قللو والقضلللاا والتفلللريع  ط  المللد ييلللد العلللاس ايلللو شللريند.  -2
 . 1999مصر  

جع ر ال ضم   الوجيز ق  العقود المدنية لل يقد الييع واإليجار والمقاوللة  يلبل ط  دار الكتلب  د.  -3
 .1989الموصس  

  يبل ط  دار النيضة 1جميس الفرشاو   دروس ق  اللقوك العينية األصمية للل لك الممكية  جد.  -4
 . 1977العريية  القاىرة  

  يلللبل ط  فلللركة التجلللارة والطيايلللة 1لاملللد مصلللط    القلللانون الملللدن  للللل الممكيلللة وأسلللياييا  جد.  -5
 .1953الملدودة  يغداد  

  دار النيضللة العرييللة  2المللواد المدنيلة والتجاريللة  ط لسلن ييللد الياسللط جميعل   االثيللات قلل د.  -6
 . 1996القاىرة  

يغلداد      مطيعلة الت سليس1لسن يم  الذنون  الميسلوط قل  المسلؤولية المدنيلة للل الضلرر  جد.  -7
1998. 

لسن يم  الذنون  النظريلة العاملة لبللتزاملات  يلبل ط  دار العاتلف لصلناية الكتلاب  القلاىرة  د.  -8
 فر.يبل تاريا ن

 .1953  مطيعة الرايطة  يغداد  3لسن يم  الذنون  فرح القانون المدن  للل الييع  جد.  -9
  منفللل ة المعلللار   1أصلللوس القلللانون الملللدن  لللللل اللقلللوك العينيلللة األصلللمية  ج  لسلللن كيلللرة.د. 17 -17

 .1965االسكندرية  
  يللبل ط  منفلل ة رمضللان ايللو السللعود لللل د. ىمللاس ململلد ململلود  الميللادئ األساسللية قلل  القللانوند.  -11

 .1996المعار   االسكندرية  
رمضان ايو السعود  الوجيز ق  اللقوك العينية األصمية  يلبل ط  منفلورات اللميل  اللقوشيلة  د.  -12

 يبل تاريا نفر.
  مطيعللللة العللللان   يغللللداد  1ج  فللللاكر ناصللللر ليللللدر  الللللوجيز قلللل  اللقللللوك العينيللللة األصللللميةد.  -13

1969. 
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  فركة الطيلع والنفلر األىميلة  1ق  اللقوك العينية األصمية  ج صبلح الدين الناى   الوجيزد.  -14
 .1961يغداد 

  المؤسسلة اللديثلة لمكتلاب  طلرايمس للل لينلان  1طو زاك  صلاق   منيجيلة العملوس القانونيلة  طد.  -15
1998. 

يللاط  النقيللب  النظريللة العامللة لممسللؤولية النافللأة يللن ال عللس الفلصلل   يللبل ط  منفللورات د.  -16
 .1983ان  يويدات  لين

العقلود اللواردة يمل    الجلزا السلادس  الوسليط قل  فلرح القلانون الملدن   ييد الرزاك السنيور د.  -17
يبل ط  دار إلياا التلراث العريل   ييلروت  يلبل   المجمد األوس  اإليجار والعارية  االنت اع يالف ا

  تاريا نفر.
  يلللبل ط  دار اليلللاا التلللراث  2ييلللد اللللرزاك السلللنيور   الوسللليط قللل  فلللرح القلللانون الملللدن   جد.  -18

 ييروت  يبل تاريا نفر. 
 . 1967دروس ق  لك الممكية  يبل ط  دار النيضة العريية  القاىرة    ييد العزيز يامرد.  -19
ييد المجيد اللكيس ل د. ييد الياش  اليكلر  للل د. ململد طلو اليفلير  اللوجيز قل  نظريلة االلتلزاس د.  -27

 .1987  دار الكتب لمطياية  الموصس  1ادر االلتزاس  جق  القانون المدن  العراش  لل مص
  مطيعلة دار الكتلاب العريل   مصلر  1ط  يقد الييع ق  القانون الملدن   ييد المنعس اليدراو د.  -21

1957 . 
ييلللد الملللنعس قلللرج الصلللدة  اللقلللوك العينيلللة األصلللمية  يلللبل ط  دار النيضلللة العرييلللة لمطيايلللة د.  -22

 .1982والنفر  ييروت  
فلرح ألكلاس للك الممكيللة  يلبل ط  دار النيضلة العرييلة  القللاىرة    الناصلر توقيلك العطللارييلد د.  -23

1997  
 .2713  المكتية القانونية  يغداد  1يزوان ملمود يناو   إزالة فيوع العقارات  طد.  -24
  دار 1ملمد ألمد ملمود  الفامس ق  شسمة الماس الفاأع وألكاس ديلوا ال لرز والتجنيلب  طد.  -25

 .2713صدارات القانونية  مصر  يبلس لئل
ململللد لسلللن شاسلللس  اللقلللوك العينيلللة األصلللمية  للللك الممكيلللة  يلللبل ط  دار الجامعلللة الجديلللدة  د.  -26

 .2711االسكندرية  
  منفلورات اللميل  1  ط1ملمد لسن شاسس  موجز اللقوك العينية األصمية لل لك الممكية  جد.  -27

 .2776اللقوشية  ييروت  
لضوين   ألكاس القسمة يين ال قو اإلسبلم  والقانون الملدن   يلبل ط  دار ملمد ييد الرلمن اد.  -28

 . 2713ال كر الجامع   االسكندرية  
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  مطللايع الزىللراا لئليللبلس العريلل   1ململلد قيلليس درويللش  قللن القضللاا لللل النظريللة والتطييللك  طد.  -29
 .2777مدينة النصر لل مصر  

عقللللود المسللللماة  يللللبل ط  منفلللل ة المعللللار   ململلللد كامللللس مرسلللل   فللللرح القللللانون المللللدن  لللللل الد.  -37
 .2775االسكندرية  

ملمود جماس الدين زك   الوجيز ق  اللقوك العينية األصمية  يبل ط  مطيعة جامعة القاىرة  د.  -31
 . 1978مصر  

مللروان كركيلل  لللل د. سللام  يللديع منصللور  األمللواس واللقللوك العينيللة العقاريللة  يللبل ط  يللبل دار د.  -32
 .2779نفر  

ط   العللللوج   القايلللدة القانونيللللة قللل  القللللانون الملللدن   يللللبل ط  مؤسسلللة يلسللللون لمنفللللر مصلللد.  -33
 والتوزيع  لينان  يبل تاريا نفر.

  1973    مطيعة االرفاد   يغداد 1مصط   مجيد   فرح شانون التسجيس العقار    جد.  -34
  تاريا نفر. مصط   ملمد الجماس  نظاس الممكية  يبل ط  منف ة المعار   االسكندرية  يبلد.  -35
منصور مصط   منصور  لك الممكية قل  القلانون الملدن  المصلر   يلبل ط  مكتيلة ييلد ا  د.  -36

 . 1965  وىية  مصر
  منفللللورات اللميلللل  اللقوشيللللة  ييللللروت  1نييللللس ايللللراىيس سللللعد  اللقللللوك العينيللللة األصللللمية  طد.  -37

2717. 
  فلركة نلاس لمطيايللة  1  طوجلد  فل يك  فلرح ديلوا االسلترداد وديللوا االسلتلقاك ال رييلةد.  -38

 .2712القاىرة  
 ثانيًا: األطاريح الجامعية

ململللد يمللل  صلللالب  ضلللمان االسلللتلقاك  أطروللللة دكتلللوراه  جامعلللة النيلللرين لللللل كميلللة اللقلللوك    -
2775. 

 ثالثًا: الرسائل الجامعية
أمريكللة ألمللد ململلد العييللد   ضللمان التعللرض واالسللتلقاك قلل  يقللد اإليجللار  رسللالة ماجسللتير   -1

  .2777امعة الموصس لل كمية اللقوك  ج
س انة سمير لميد العيثاو   التقادس المكسب لمممكية العقاريلة  رسلالة ماجسلتير  جامعلة النيلرين للل  -2

 .2776كمية اللقوك  
رسلللالة ماجسلللتير  كميلللة   يلللامر زييلللر ملسلللن الكعيللل   سلللمطة اإلدارة قللل  مجلللاس يلللرااة االلتلللراع -3

 .2775اللقوك لل جامعة النيرين  
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  ميللد  نعلليس لسللن اللم لل   ضللمان التعللرض واالسللتلقاك الصللادر يللن الغيللر قلل  يقللود المن عللة -4
 .2776رسالة ماجستير  الجامعة المستنصرية لل كمية القانون  

 رابعًا: الكتب األجنبية
-  B Gross, La nation obligation de garantie dans le droit des contracts , 

4edition .  

 ثخامسًا: البحو 
ايللراىيس صللالف الصللرايرة  التنظلليس القللانون  لمتعللويض يللن الضللرر المرتللد وققللاي لمقللانون المللدن  د.  -1

يلللث منفللور قلل  مجمللة اآلداب والعمللوس االجتماييللة التلل  تصللدر يللن جامعللة السللمطان   األردنلل 
 .2714شايوس  يبل يدد  سمطنة يمان  

عاشديللة قلل  نطللاك يقللد الللرىن  يلللث إيملان طللارك مكلل  لللل د. منصللور لللاتس ملسللن  العدالللة التد.  -2
 .2713العراك   جامعة يايس   يبل يدد  المجمد األوس  منفور ق  مجمة العموس اإلنسانية

ييرف قلارس لسلين لللل منلار ييلد الملسلن ييلد الغنل   التعلويض والغراملة وطييعتيملا القانونيلة  د.  -3
  السلنة الثانيلة  المجملد 6العلدد يلث منفور ق  مجمة جامعة تكريلت لمعملوس القانونيلة والسياسلية  

 .2715الثان   العراك  
ياز  ييد الرلمن ناج   ضمان التعرض واالستلقاك ق  يقد الييع  يلث منفور قل  مجملة د.  -4

 .1981  السنة التاسعة  جمعية القانون المقارن  العراك  12القانون المقارن  العدد
 سادسًا: القوانين

 ذ.القانون المدن  العراش  الناق -1
 شانون الموجيات والعقود المينان  الناقذ. -2
 القانون المدن  ال رنس  الناقذ. -3
 القانون المدن  المصر  الناقذ. -4

 سابعًا: القرارات القضائية
 يير منفور. 2716/ت/ 236شرار ملكمة التمييز االتلادية المرشس  -1
 منفور.يير  2713/ ت. ب. /227شرار ملكمة التمييز االتلادية ق  العراك المرشس  -2
  مجمويلة ألكلاس 1962  السلنة السادسلة والعفلرون  256شرار ملكمة اللنقض المصلرية الملرشس  -3

  .2ملكمة النقض  ج
  مجمويلة ألكلاس ملكملة اللنقض  1975  47   السلنة51شرار ملكملة اللنقض المصلرية الملرشس  -4

 .1ج
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 :ـمخــــصــالمـ
 الممكيللللة ىلللل  وىللللذه الفلللل ا  يملللل  والللللد لفلللللص تثيللللت أن الممكيللللة قلللل  األصللللس

 ممكيللة ليللا قيقللاس  ن سللو الفلل ا يملل  فللص مللن ألكثللر الممكيللة تثيللت شللد ولكللن الم لرزة 
 رجللاس ييللا وينلل  ال قيللاا ذىللن افللغمت التلل  الميمللة المواضلليع مللن تعللد واألليللرة  فللاأعة
 اللليعض كللان وان ألكاميللا  الوضللعية التفللريعات جميللع نظمللت ققللد ايتنللاا  َأىللس القللانون
 الرجلوع يتعلين مملا  العراشل  التفلريع قل  الللاس ىلو كما األلكاس ذهى يجميع ي  لس منيا
 قلدن كلذلف اللاصلس  التفلريع  اللنقص ىلذا لسد القانون ق  العامة والقوايد اأَللكاس ال 

 لللو  الفللايس الفللغس وأصلليلت القضللاا مجللاس قلل  واسللعاي  ليللزاي  ألللذت شللد الفللاأعة الممكيللة
 ألنيا ِإلكاميا  وصعوية مكانتيا يم  دلمت يةشضاأ َألكاماي  ييا قصدرت كثيراي  ييا وين 
 يلللللين وملللللن المفلللللتايين  الفلللللركاا يلللللين والمنازيلللللات المفلللللاكس إلللللل  تلللللؤد  الغاللللللب قللللل 

 موضللويات يللدورىا أقللرزت التلل  يينللاي  المللاس اشتسللاس مسلل لة الفللاأعة الممكيللة موضللويات
 ق  تترسس يةالمدن التفريعات أللكاس المتتيع أن إال  ألكاميا تنظيس ق  المفريون تدلس
 إجلللراا تصلللالب التللل  األملللور يعلللض يلصلللوص تفلللريعياي  تكتملللس للللس التللل  الصلللورة ذىنلللو
 المناشفلة يمل  يطرللو جمياي  اليالث يراه ما وىذا االستلقاك ضمان ومنيا العينية القسمة
 .اليلثية
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ABSTRACT: 

The legal organization to ensure the merit in the rights in rem 

of the common money: 

The origin in the ownership is to be proved for somebody , 

and this is the sorted ownership, but the ownership may be proved 

for more than one person regarding the same property then it is 

said that it is common property, and the latter is considered an 

important subject that was addressed by the Jurists and the law 

men, it was organized in all the legislations and its provisions, 

even though some of them didn't meet all these provisions as in 

the Iraqi legislation, that requires reviewing the provisions and 

general rules in the law to address this legislative shortage , and 

also the common ownership has taken wide attention in the 

judicial field , and many addressed it and judicial provisions were 

issued for it that indicated its status and the difficulty of its 

provisions because it often leads to problems between the 

common owners (partners) , and one aspect of the common 

ownership subjects is dividing the money as a right in rem that 

created other issues that the legislators intervened to organize its 

provisions , but the researcher of the provisions of civil 

legislations has in mind aspects that was not completed in 

legislation regarding some issues that accompanies conducting the 

rights in rem division such as the merit and this is a topic the 

researchers deem important to address in the research . 

To specify the required assurance in the rights in rem 

division of the common money we shall divide this research into 

two topics: in the first topic we address the assurance and its 

conditions in two ranches, in the second topic we shall address the 

assurance provisions in two branches also. 


