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 بني النظريت والتطبيق دعوى القسوت القضائيت
 (دراست هقارنت وهعسزة بالتطبيقاث القضائيت)

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى افضؿ المرسميف وخاتـ النبييف  
لى إ ىتدى بيديوسيدنا محمد وعمى آلو الطيبيف الطاىريف، وصحابتو االكرميف، ومف ا

 :وبعد،  يـو الديف

 :ف مقتضيات البحث العممي لمموضوع تمزمنا تناوؿ الفقرات اآلتيةإف
 أواًل : مدخل تعريفي بموضوع البحث: 

متعددة كالتبايع بيف الشركاء والميراث والشفعة .  أسبابتنقضي حالة الشيوع ب 
والتي تعرؼ القسمة النيائية أو  انقضاء الشيوع ىو القسمة أسبابولكف اىـ سبب مف 

انيا حالة الشيوع واختصاص كؿ شريؾ بجزء معزز مف الشيء إلى  نيا عممية تيدؼأب
 الشائع يعادؿ حصتو الشائعة فيو قبؿ القسمة .

اجعة وقد ال يتفؽ الشركاء عمى اقتساـ الشيء الشائع ، فيكوف ألي منيـ مر 
بأف تخص كؿ  وفي ىذه الحالة تجري المحكمة القسمة ،المحكمة ألجراء ىذه القسمة

 شريؾ بجزء مف الشيء الشائع يعادؿ حصتو .

 ياسين محمد سمير حمدأ. دأ.م.
 ساعدالم الخاص القانون أستاذ

 السياسية والعموم القانون كمية/كركوك جامعة
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ألف  ؛غير ممكنةًا ف قسمة الشيء الشائع عينأف لممحكمة المختصة يبولكف قد ت
بعضيـ أو  يضع عمى الشركاءأو  اصغر نصيب يضره أساس اجزاء عمىإلى  توئتجز 

،اف تصدر حكميا ًا مصنعأو  سيارةأو  صغيرةًا المنفعة المقصودة منو ، كما لو كاف دار 
 ببيعو وتقسيـ الثمف عمى الشركاء كؿ بمقدار حصتو .

الشركاء ، بتقدير بدؿ المثؿ أحد  أو ذ تبدأ المحكمة ، بناًء عمى مراجعة المدعيإ
قبؿ المدعي بيع حصتو بالبدؿ المقدر عرضت المحكمة الراء فإذا  بواسطة الخبراء ،

وافؽ فإذا  ة تحددىا مف تاريخ التبميغ ،عمى سائر الشركاء ألبداء رغبتيـ فيو خالؿ مد
الراغبيف إلى  بعضيـ عمى الشراء بالبدؿ المقدر بيعت الحصةأو  الشركاء كميـ

الشركاء في شرائيا ببدؿ اعمى فتجرى كمزايدة أحد  رغبإذا  اما ،بالتساوي فيما بينيـ
 مزايدة . ىلألعمعمييا بيف الشركاء وحدىـ وتباع 

تكػػوف  ( والتػػي)دعوى القسػػيمة القضػػائيةا يعػػرؼ بػػػذلػػؾ يػػتـ عػػف طريػػؽ مػػ وكػػؿ 
والثانيػػة تنظرىػػا ، تنظػػر محكمػػة البػػداءة بحقيػػا محكمػػة وليمػػاأ :عمػػى مػػرحمتيف إجراءاتيػػا

 وتباشر بصفتيا مديرية تنفيذ وقاضييا بصفة منفذ عدؿ .
 : هدف البحث وأهميته :ًا ثاني

 ىا :أبرز لعؿ ينطمؽ ىدؼ البحث مف جممة نقاط  

نظرية متكاممة ذات طابع أجرائي يمكف مف خالليا تسميط الضوء محاولة خمؽ  .1
مف قصور تشريعي بعد اكتفاء  القسمة القضائية عمى تصحيح كؿ ما يمحؽ دعوى

لقوانيف اخرى تنظيـ ًا المشروع العراقي بإيراد والخطوط العامة لمقسمة القضائية تارك
تبعيا اثناء نظرىا في دعوى القسمة القضائية والتي عمى المحكمة اف ت اجراءات
 حكاـألًا قرار وفقإلى  الشيوع العقار وصوالً  إزالةعند تنفيذىا قرار أو  الدعوى

 القانوف وانياء حالة الشيوع .

مرتجى ال نياية لو عف طريؽ ًا تطوير الواقع مف منظورىا كوف التطور ىدف .2
 جؿ تطوير النصوصأمف ًا جود معواأل لألفضؿًا تحديث ما ىو مطبؽ تطمع
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القائمة وتعديميا لموقوؼ عمى مواطف الخمؿ والنقص في الموضوع محؿ الدراسة 
 واقتراح الحموؿ القانونية لمواجيتيا .

 ا وتجمت اىمية الدراسة بما يمي :ىذ

مف ًا ميمًا امكانية العممية الميمة التي يحظى بيا موضوع البحث كونو يمثؿ جانب -1
حولو العديد مف اآلراء والمناقشات الجوانب القانونية والفقيية والذي اثريت 

 والتساؤالت النظرية والعممية .

ىمية الممكية الشائعة في الحياة العممية وضرورة استقالؿ أىمية البحث مف أولدت  -2
عوبات التي تواجو واستئثاره بو بالكامؿ ، واالبتعاد عف المشاكؿ والص المالؾ بممكو

جراءات إذلؾ مف  ؿ الشائع وما يتبعقسمة الماإلى  يف ، والمجوءالمالؾ المشتاع
ف تعوؽ االنتفاع أالتي مف شأنيا  قضائية تحوؿ دوف اثار العديد مف المشاكؿ

 كما يريد .  تصرؼ كؿ شريؾ في حقوو  بالشيء
 : تساؤالت البحث :ًا ثالث

في ميداف اثارت دراستنا ىذه العديد مف التساؤالت والتي فرضت نفسيا وبقوة  
( ولنا ادراج القضائية بيف النظرية والتطبيؽ دعوى القسمية)وسـو بػموضوع دراستنا الم

 الت التي ستكوف حاضرة في البحث .تمؾ التساؤ  أبرز

ناء دعوى القسمة القضائية واث إقامةتمؾ التساؤالت ىو ما الحكـ عند  ولىفاأل
س بالقيا األخرىتطبيؽ نصوص القوانيف إلى  ، ىؿ يصارالشركاءأحد  المرافعات يتوفى

 ما يعرؼ بالعرؼ القضائية ؟  األمر؟ اـ يتصدى ليذا 

القسمة القضائية ؟ اما ثالث إلى  عف حاالت المجوءًا ايض نتساءؿوحري بنا اف  
تمؾ التساؤالت فيي عندما تجد المحكمة اثناء نظرىا في دعوى القسمة القضائية اف 

 الة ؟حصة اخذ الشركاء محجوزة بقرار سيادي فما ىو الحؿ في ىذه الح
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وارباعيا ىو ىؿ باستطاعة المدعي في دعوى القسمة القضائية ابطاؿ الدعوى 
 ؟ األخرىبعد اقامتيا كما ىو الحاؿ في الدعاوى 

د نظرىا في دعوى القسمة وما ىي السمطات التي تمارسيا محكمة البداءة عن
في  وسادسيا ىو وقوع االتفاؽ عمى حؿ يرضي الجميع اثناء نظر المحكمة؟ القضائية

 الدعوى ، فما ىو حكـ القانوف في ىذا الحاؿ ؟

ثارتيا في ىذه الدراسة والتي الغاية منيا معالجة إكؿ ىذه التساؤالت وغيرىا سيتـ 
الغموض الذي يكتنؼ دعوى القسمة القضائية لتحقيؽ االستقرار ىنا باليقيف القانوني 

 مؤكد وواضح . لمراكزىـ القانونية عمى نحو دقيؽ و  فرادمف خالؿ معرفة األ
 رابعا : منهجية البحث :

ى لالطالع عمى عنواف البحث األولغني عف البياف ومف خالؿ الوىمة  
أحد  والموسوـ بػ" دعوى القسمة القضائية بيف النظرية والتطبيؽ " نجد أنفسنا اماـ

المواضيع القانونية البحتة ، لذا فاف المنيج األنسب لتناوؿ الموضوع ىو المنيج 
 حكاـوني لتحميمي المقارف المبني عمى تحميؿ النصوص القانونية واستقراء األالقان

ربط المقدمات بالنتائج إلى  القضائية ومف ثـ اعتماد المنطؽ القانوني السميـ الذي يؤدي
( لسنة 44بعد مقارنتيا بيف القانوف العراقي المتمثؿ بالقانوف المدني النافذ ذي الرقـ )

لنصوص التي وردت في القوانيف المقارنة المتمثمة بالقانوف المعدؿ مع تمؾ ا 1951
المعدؿ وقانوف الموجبات والعقود  1948( لسنة 131المدني المصري النافذ ذي الرقـ )

النافذ المعدؿ ومحاولة الخروج بحموؿ ومقترحات تجسد أىمية ىذا  1932المبناني لسنة 
لقانونية العممية عند تطبيؽ القانوف الموضوع الحيوي والذي لو انعكاساتو عمى الحياة ا

 في مختبر الحياة . 

كما سيتـ اعتماد المنيج التطبيقي وذلؾ باالستعانة بالواقع العممي المتمثؿ  
باالستشياد بقرارات المحاكـ العراقية والمقارنة لدعـ الجانب النظري بنظيره العممي في 

 الموضوع محؿ الدراسة . 



 192                                  (2018لعام )ا(/26(/العدد )7لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

  :: هيكمية الدراسة ًا خامس

  :مقدمة ومبحثيف وىما  عمى قسمنا ىذه الدراسة 

 : ماىية دعوى القسمة القضائية األوؿ المبحث 

 المبحث الثاني : وضع دعوى القسمة القضائية في التطبيؽ العممي 

سياـ إ الَ إالنتائج والتوصيات والتي ما ىي  ثـ أعقبنا ذلؾ بخاتمة ضمت أىـ 
 ف تكوف موضوع دراسة وتطبيؽ . متواضع في ىذا الموضوع والتي نأمؿ ا

 األولاملبحث 
 *هاهيت دعوى القسوت القضائيت

 القسمة القضائية ىي تمؾ القسمة التي تجرييا المحكمة المختصة دوف موافقة 
إلى  الشركاء وذلؾ في حالة اختالفيـ عمى القسمة الرضائية لمماؿ الشائع وتستند بذلؾ

 .(2)حكـ قضائي بات

                                                           

الشػػيوع وعنػػد  إزالػػةوجػػدنا فػػي العديػػد مػػف المؤلفػػات اف دعػػوى القسػػمة القضػػائية يطمػػؽ عمييػػا بػػدعوى  *
الشػػيوع بمػػا يخػػص  إزالػػةعمػػى الػػذىف انػػو مقتصػػر إلػػى  الحػػديث عػػف المصػػطمح االخيػػر ىػػذا تبػػادر

مسػػتوعبا لمقسػػمة العينيػػة بنوعيػػا قسػػمة الجمػػع والتفريػػؽ األوؿ مقسػػمة التصػػفية بينمػػا يعػػد المصػػطمح 
ى مػػف القػػانوف المػػدني العراقػػي النافػػذ األولػػبفقرتيػػا  (1472) وىػػذا مػػا بػػدى واضػػحا مػػف نػػص المػػادة

كػػػاف بيػػػتيـ محجػػػور ، أو  ، اذا لػػػـ يتفػػػؽ الشػػػركاء عمػػػى القسػػػمة)المعػػػدؿ والتػػػي تػػػنص عمػػػى اف :)
  فممشريؾ الذي يريد الخروج مف الشيوع مراجعة محكمة البداءة إلزالتو((.

، شػػركة العاتػػؾ ،  3، ط1د. غنػػي حسػػوف طػػو ، الحقػػوؽ العينيػػة ، جو  محمػػد طػػو البشػػير ينظػػر:( 2)
، مطبعػػة  1، ومصػػطفى مجيػػد ، شػػرح قػػانوف التسػػجيؿ العقػػاري ، ط 124، ص 2449القػػاىرة ، 

، 1، ج صػػمية؛ ود. محمػػد كامػػؿ مرسػػي ، الحقػػوؽ العينيػػة األ 64، ص1979ارؼ ، بغػػداد ،المعػػ
 .  244، ص 1951، القاىرة ،  ، المطبعة العالمية2ط



 193                     القضائية بالتطبيقات ومعززة مقارنة دراسة) والتطبيق النظرية بين القضائية القسمة دعوى

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

الشركاء أحد  ئية ىي تمؾ الدعوى التي يطمب بموجبياودعوى القسمة القضا 
 فالبيع اذ كاف الشيء غير قابؿ لمقسمة الَ ا  مكف و أف إانياء حالة االشتراؾ بالقسمة 

 . (1)وتوزيع البدؿ عمى الشركاء

ولكي تكوف الصورة واضحة ال بد لنا تناوؿ تعريؼ دعوى القسمة القضائية  
ـو فييا وموقؼ القانوف العراقي الخص وخصائصيا فضال عف تسميط الضوء عمى

 :تيةذلؾ ومف خالؿ المطالب الثالثة اآلالقوانيف المقارنة مف و 

 األولاملطلب 
 تعريف دعوى القسوت القضائيت

فما ىو مالئـ  آلخرمف وقت  ف مصالح الناس وظروفيـ تتبدؿأمف معروؼ  
قنا بالنسبة لمالؾ لمشخص يوما يصبح غير مالئـ لو في وقت اخر ، ولما كاف ىذا متي

ظروفو بيع العقار الذي أو  العقار عمى وجو االستقالؿ الذي قد يرى اف مف مصمحتو
لحاجة يراىا فاف ذلؾ مف المؤكد بالنسبة لمعديد مف المالكيف الذيف يممكوف ًا يممكو اشباع

ئع المالكيف الجدد الذيف تؤوؿ الييـ ممكية العقار الشا السيماعمى وجو الشيوع و  رالعقا
، حيث انيـ يفكروف بضرورة فض الشيوع واستقالؿ منيـ بحصتو ، ودعوى القسمة ًا ارث

القضائية في العقارات مف الدعاوي الميمة وال توجد محكمة مف محاكـ البداءة ال تنظر 
الناس  أمواؿفي دعوى القسمة القضائية عمى مدار السنة لماليا مف مساس مباشر ب

 .(2)وممتمكاتيـ

                                                           

الشػػيوع فػػي القػػوانيف العراقيػػة ، دار الكتػػب ، بغػػداد ،  إزالػػة أحكػػاـجمعػػة سػػعدوف الربيعػػي ،  ينظػػر:( 1)
،  1، ط صػػميةاأل الحقػػوؽ العينيػػة الػػوجيز فػػي، ود. محمػود جمػػاؿ الػػديف زكػػي ،  42، ص 1989

 .  161، ص 1978مطبعة جامعة القاىرة ، 
، المكتبػة القانونيػة  1شػيوع العقػارات ، دراسػة مقارنػة ، ط إزالػةد. غزواف محمود غنػاوي ،  ينظر: (2)

؛ ود. محمػػد وحيػػد الػػديف سػػوار ، حػػؽ الممكيػػة فػػي ذاتػػو فػػي القػػانوف  129، ص 2413،بغػػداد ، 
 وما بعدىا .  144، ص 1997،  األردف، دار الثقافة ، عماف ،  المدني
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مف دعوى القسمة القضائية ىو تسميـ كؿ مالؾ عمى الشيوع حصتو والمقصود  
 .(1)مف العقار الشائع في حاؿ جواز قسمتو غينا

وىي دعوى ترفع بالطريقة العادية لرفع الدعاوى ويطمؽ عمييا البعض دعوى  
الفرز والتجنيب وذلؾ لكي تقوـ المحكمة بتقسيـ الماؿ الموجود بيف اصحابو عمى 

 . (2)كؿ منيـ نصيبو المفروض الشيوع واعطاء 

واف اجراءات التقاضي في ىذه الدعوى ىي ذات االجراءات المتبعة في سائر  
فيي تتضمف رفع الدعوى والبيانات الضرورية الواجب ذكرىا في  األخرىالدعاوى 

عريضتيا وتقديـ المستندات الثبوتية التي تؤيد الحؽ المدعى بو وما يتبعيا مف تبميغات 
طرؽ الطعف في ىذا  خيراً أو  ،الشيوع إزالةبالحكـ  إصدارفـ اجراءات المرافعة قضائية ث

 .(3)الحكـ ومواعيدىا وتنفيذىا مف قبؿ المحكمة التي أصدرت الحكـ 

اجراءات القسمة  (المصري والمبناني)وقد نظـ القانوف العراقي والقوانيف المقارنة  
  .(4)القضائية ودعواىا 

 فأ المحاكـإلى  اقي لرفع دعوى القسمة القضائية والمجوءشترط المشرع العر افقد 

                                                           

  Alex. Weill, dorit Civil, les bins, libraire, Dalloz , paris , p: 173 :ينظر ايضا  (1)
 1995، دار النيضػة العربيػة ، بيػروت ،  صػميةسعد ، الحقػوؽ العينيػة األ إبراىيـد. نبيؿ  ينظر:( 2)

ية والقػػانوف المػػدني الجزائػػري ، دار سػػالمحمػػد ، القسػػمة بػػيف الشػػريعة اإلد. خالػػدي أو  ، 117، ص
كحيػػؿ حيػػاة ، القسػػمة القضػػائية  ينظػػر:، و  114، ص 2448النشػػر ، الجزائػػر ، و  ىومػػة لمطباعػػة

مجمػػػس كميػػػة الحقػػػوؽ ، جامعػػػة البميػػػدة ، الجزائػػػر ، إلػػػى  لمعقػػػار الشػػػائع ، رسػػػالة ماجسػػػتير مقدمػػػة
 وما بعدىا .  48، ص 2445

تخمية المأجور ، منشورات مركز البحػوث القانونيػة ،  أحكاـد. عصمت عبد المجيد بكر ،  ينظر:( 3)
 .  225، ص 1988بغداد ، 

( مػػف 1/ؼ 836( مػػف القػػانوف المػػدني العراقػػي النافػػذ المعػػدؿ ، والمػػادة )1473و 1472المػػادة )( 4)
نوف الموجبػػػات والعقػػػود المبنػػػاني ( مػػػف قػػػا942القػػػانوف المػػػدني المصػػػري النافػػػذ المعػػػدؿ ، والمػػػادة )

 النافذ المعدؿ . 
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وساير  (1)عف عدـ اتفاؽ الشركاء عمى القسمة يكوف مف بيف الشركاء محجور فضالً 
كاف أو  و اشترط حصوؿ نزاع بيف الشركاءإاَل أن الموقؼ العراقي ىذا ، الموقؼ المبناني
 . (2)ئبوجود شريؾ غاأو  بينيـ ما ال يستطيع التصرؼ بحقوقو

ما القانوف المصري فقد تطمب شرط عدـ اجماع الشركاء عمى القسمة االتفاقية أ 
 . (3)لمسماح لمشريؾ بمراجعة المحاكـ ورفع دعوى القسمة القضائية 

وعند دراسة موقؼ كؿ قانوف مف القوانيف اعاله ، فقد سجمنا بعض المأخذ  
في صياغة ًا ا التشريع لـ يكف موفقعمى موقؼ القانوف المبناني ، اذ اننا نعتقد اف ىذ

نصو التشريعي عندما اشترط قياـ نزاع بيف الشركاء ، اذ قد يكوف االختالؼ بينيـ ال 
 إقامةلـ يبمغ حد إذا  قد يكوف ذلؾ النزاع مف الصعب اثباتوأو  حد النزاعإلى  يصؿ

 الدعوى اماـ المحكمة المختصة ىذا مف جانب. 

النزاع المتصور حدوثو بيف الشركاء يتعمؽ بقسمة ف إ :نقوؿ رخآما مف جانب أ 
مع  الختالفوالقضاء بوضع حد إلى  الشركاء بالمجوءأحد  رغبفإذا  ، الشائعالماؿ 

دعوى القسمة القضائية لتحقيؽ مصمحة في  إقامةشركائو فيكوف الطريؽ القانوني لو 
دعوى بطمب  قامةإالدعوى فيي السبيؿ الوحيد لبموغ غايتو منيا اذ ليس مف المتصور 

                                                           

 1الشيوع ، دراسة مقارنة ، ط إزالة أحكاـد. عمي جبار صكيؿ األسدي ، الممكية الشائعة و  ينظر:( 1)
د. ياسػػػػيف محمػػػػد الجبػػػػػوري ، و  ، 367، ص 2416، دار الرضػػػػواف لمنشػػػػر والتوزيػػػػع ، عمػػػػػاف ، 

،  2446الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف ،  ، دار 2المبسوط في شرح القانوف المدني ، ج
 .  159ص

فػي القػانوف المػدني المصػري  صميةد. رمضاف ابو السعود ، الوجيز في الحقوؽ العينية األ ينظر:( 2)
 .  563، ص 2442والمبناني ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت ، لبناف ، 

سوعة الفقو والقضاء في القانوف المدني ، حػؽ الممكيػة المستشار محمد عزمي البكري ، مو  ينظر:( 3)
القػانوف المػدني ، الحقػوؽ  أصػوؿد. حسػف كيػرة ، و  ، 163، ص 2445( القاىرة ، 15، المجمد )
 . 446، ص 1965،  سكندريةعارؼ ، اإل، منشأة الم 1، حؽ الممكية ، ج صميةالعينية األ
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ًا اما فالقسمة القضائية ال تجري اال وفق ،أخذ موافقة الشركاء الرافضيف لمقسمةأو  اذف
 . (1)القسمة  بإجراءالشركاء فالمحكمة ال تتدخؿ مف تمقاء نفسيا أحد  لطمب يقدـ مف

 املطلب الثاني
 خصائص دعوى القسوت القضائيت

ثر مف شخص عمى وجو الشيوع ، ترد القسمة عمى الماؿ الشائع الممموؾ ألك 
ًا معنويًا تحديدًا ، بعد اف كاف محددًا ماديًا وذلؾ لتحديد نصيب كؿ شريؾ فيو تحديد

 .(2) ...النصؼ أو  الربعأو  بقدر نصيبو الشرعي الثمث

إلى  االستمرار في الشيوعأو  نو ال يجوز اجبار الشركاء عمى البقاءإصؿ واأل 
اتفاؽ وىذا ما أو  عمى البقاء بنص قانونيًا شريؾ مجبر ال نياية ، ما لـ يكف ال ما

 . (3)أجمعت عميو القوانيف محؿ الدراسة 

وىذا ما أكد عميو القضاء العراقي في العديد مف قراراتو فقد أصدرت محكمة  
ًا المحكمة خبير  والنتخاب ر ليا كاف مضمونو : " ...استئناؼ كركوؾ االتحادية قرا

، قدـ ًا عينأو ًا شيوعو بيع إزالةكاف العقار موضوع الدعوى يمكف ا إذ لبياف فيماًا قضائي
ـ تسعيف ال  185/19فيو اف العقار المرقـ ًا الخبير القضائي تقرير خبرتو موضح

وتوزيع ثمنو عمى الشركاء كؿ ًا شيوعو بيع إزالةوانما يمكف ًا شيوعو عين إزالةيمكف 
ًا قسمة الماؿ الشائع مالـ يكف مجبر  واحد حسب سيامو وحيث انو لكؿ شريؾ اف يطمب

                                                           

 .  367د. عمي جبار األسدي ، مصدر سابؽ ، ص( 1)
االتفاؽ ، أو  قد تكوف الوفاة والشفعة والتقادـ والوصية وقد يكوف العقد مواؿومصدر الشيوع في األ( 2)

عنػػدما يتفػػؽ أكثػػر مػػف شػػخص عمػػى تممػػؾ المػػاؿ ممكيػػة شػػائعة فػػي حػػدود نصػػيب كػػؿ شػػريؾ يتفػػؽ 
ة ، ، حػؽ الممكيػ 1د. خميؿ قدادة ، الوجيز في شرح القانوف المػدني الفمسػطيني ، ج ينظر:عميو ، 

 .  214، ص 1997مكتبة القدس ، فمسطيف ، 
( مػػػف القػػػانوف المػػػدني المصػػػري ، 834( مػػػف القػػػانوف المػػػدني العراقػػػي ، والمػػػادة )1474المػػػادة )( 3)

 ( مف قانوف الموجبات والعقود المبناني النافذ . 844والمادة )
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( مف القانوف المدني 1474ة )شرط المادأو  عمى البقاء في الشيوع بمقتضى نص
..."(1) . 

وقدمت الموظفة الفنية المرتسـ  ...في قرار اخر ليا عمى اف " ًا وقضت ايض 
الخاص بالعقار موضوع المعاينة والدعوى وحيث ال يجبر الشريؾ عمى البقاء في 

وبالمزايدة العمنية وتوزيع صافي ًا خ ت بيع 53ـ 9/1467الشيوع ولعدـ قابمية العقار 
 . (2)حسب حصتو فيو ... "  الثمف عمى الشركاء كالً 

 :تيعديدة لنا ادراجيا عمى النحو اآل ولدعوى القسمة القضائية خصائص 

البد مف ف (3)لما كاف الشيوع حالة قانونية ناجحة عف تعدد اصحاب الحؽ العيني -1
رفعت الدعوى عمى بعض فإذا  في دعوى القسمة ، السيماادخاؿ جميع الشركاء 

جاز فيما بعد ادخاؿ مف لـ يدخؿ في الدعوى ، كما يجوز ليـ  اآلخرالشركاء دوف 
قاء نفسيا دوف اف يدخموا فييا مف تمقاء انفسيـ كما يحؽ لممحكمة ادخميـ مف تم

ر في دعوى القسمة ىو حكـ يؤثر في فالقضاء الصاد (4)الخصوـأحد  طمب مف
 قوؿ اف دعوى القسمة ىي مجرد دعوىالممكية وترتب عميو حقوؽ فغير سديد ال

 .(5)جراءات ال تأثير لصفات الخصـو فيياإ
                                                           

،  7/2/2416ي فػػ 2415/منقوضػػة/894ينظػػر قػػرار محكمػػة اسػػتئناؼ كركػػوؾ االتحاديػػة المػػرقـ ( 1)
  .، القراراف غير منشوراف 19/11/2415في  6/2415/ب 1846وبالمضموف ذاتو قرارىا المرقـ 

،  19/11/2415فػي  6/2415/ب 1845ينظر قرار محكمة استئناؼ كركوؾ االتحادية المػرقـ ( 2)
 . فاف غير منشور االقرار ، 25/11/2415في  2415/ب/ 1825مرقـ وبالمضموف ذاتو قرارىا ال

 . 96د. غني حسوف طو ، مصدر سابؽ ، صو  ( محمد طو البشير3)
، دار النيضػػة  8د. عبػػد الػػرزاؽ احمػػد السػػنيوري ، الوسػػيط فػػي شػػرح القػػانوف المػػدني ، ج ينظػػر:( 4)

 :، وينظر كذلؾ  912، ص 1967العربية ، القاىرة ، 
Christian Atias, droit Civil, Les biens, 8 edition, Juris Classur, paris, 2005, 

p:120 etc .  
: د. السػػنيوري ، مصػػدر إليػػو  ، مشػػار 1944مػػارس سػػنة  7( قػػرار محكمػػة الػػنقض المصػػرية فػػي 5)

 .  883سابؽ ، ص
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قابمة لمسقوط دعوى القسمة القضائية غير قابمة لمسقوط بمضي لمدة ، فيي غير  -2
وقد نصت بعض  ،(2)القسمة بالتقادـوبالتالي ال تسقط دعوى  (1)اً ما زاؿ الشيوع قائم

 نو ال يسري حكـأانوف الوجبات والعقود المبانيف بالقوانيف صراحة عمى ذلؾ ومنيا ق
 .(3)مرور الزمف عمى دعوى طمب القسمة

أحد  سقط تمييزفإذا  الشيوع في حؽ كؿ الشركاء ، إزالةسرياف الطعف في حكـ  -3
لتمييزي الذي يتقدـ بو مف الطعف ا الشركاء فيذا ال يمنع مف استفادة ىذه الشريؾ

 . (4)خرالشريؾ اآل

 .(5)اآلخرنو يصح قبوليا مف الشريؾ إالشركاء فأحد  قامياألقسمة التي رد دعوى ا -4

 .(5)اآلخر
استمرار محكمة البداءة في تنفيذ الحكـ الصادر في الدعوى القسمة القضائية ،  -5

وقد ، (6)المخصصة وىذا اخالؽ بقية الدعاوى التي تختص بتنفيذىا مديريات التنفيذ
( مف القانوف المدني العراقي الطريقة التي تتبعيا 1472وقد فصمت المادة )

                                                           

عبػد اهلل وىبػة  ةعػفي القػانوف المػدني المصػري ، مطب ( د. منصور مصطفى منصور ، حؽ الممكية1)
 . 51، ص 1965عابديف ، القاىرة ، 

يا ، شركة التجارة والطباعة المحدودة أسباب، القانوف المدني العراقي ، الممكية و  ( د. حامد مصطفى2)
 . 121، ص 1953، بغداد ، 

  ( مف القانوف المبناني .843( ينظر المادة )3)
، ود. عمػػػػي جػػػػابر االسػػػػدي ، مصػػػػدر سػػػػابؽ ،  121( د. حامػػػػد مصػػػػطفى ، مصػػػػدر سػػػػابؽ ، ص4)

  .396ص
 عند اشارتو كتساؤؿ في المبحث الثاني مف بحثنا ىذا .  األمرىذا إلى  (ىذا وسنتطرؽ5)
( لسػنة 45الػرقـ ) وقػانوف التنفيػذ العراقػي ذ عميػو ( ويكوف لمقاضي صفة المنفذ العدؿ وىذا مػا نػص6)

( التي اردىا المشروع في الفرع الثاني مف الفصؿ السادس منو 146-91في المواد مف ) 19894
ءات ازالػػو الشػػيوع بيعػػا . وىػػو مػػا قضػػت بػػو محكمػػة اسػػتئناؼ عمػػى اف تتػػولى المحكمػػة تنفيػػذ اجػػرا

فػػػي إليػػػو  ، مشػػػار 22/9/2448فػػػي  2448/ـ/351بغػػػداد ، الرصػػػافة االتحاديػػػة بقرارىػػػا المػػػرقـ 
 .  2449، أب ،  8النشرة القضائية التي ، العدد 
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 الحكـ ببيع العقار إصدارالمحكمة  ونرى اف المشرع قد منح، (1)المحكمة عند البيع
( مف القانوف المدني 1472)ى مف المادة األولكاف غير قابؿ لمقسمة في الفقرة إذا 

فقرة الثانية مف المادة ذاتيا ليجعؿ اختصاص تنفيذ الذي يتـ نتقؿ مف الاالعراقي ، و 
ما يتناغـ وينسجـ مع القواعد  شركائو وىذاأحد  أو عمى مراجعة المدعي بناءً 

 في قانوف التنفيذ . العامة التي وردت

 املطلب الثالث
 اخلصوم يف دعوى القسوت القضائيت

اف  القضائية ، لناقبؿ الخوض في غمار معرفة الخصوـ في دعوى القسمة  
 القسمة القضائية .إلى  ماىية الحاالت التي عف طريقيا يتـ المجوء نتساءؿ عف

إلى  التي تؤدي سباباأل أبرزفمع اف عدـ اتفاؽ الشركاء عمى القسمة ىو مف  
والتي  األخرىنا ال ننسى اف ىناؾ العديد مف الحاالت إاَل أن سموؾ طريؽ تمؾ القسمة

مف اتفاقيـ  القسمة القضائية حتى عمى الرغـإلى  يمجؤواشركاء اف مف ال بدورىا تجعؿ
 :تمؾ الحاالت ىي  أبرزعمى القسمة ولعؿ مف 

عف حالة  لحكـ قضائي يوثؽ عقد القسمة القضائي فضالً  ـرغبة الشركاء وحاجتي
كاف أو  وصيأو  محجور بيف الشركاء ولـ يكف قد عيف لو وليأو  وجود لشريؾ صغير

لـ يتـ أو  و لـ يحصؿ التفاؽ بينو وبيف الشركاء عمى القسمة القضائية أنإالَ  لو كذلؾ
تـ أو  عمى الرغـ مف وجود االتفاؽ بيف الشركاء تستحصؿ موافقة دائرة راية القاصريف

يا لـ تقر عقد القسمة لمتثبت مف إاَل أن القيـأو  الوصيأو  استحصاؿ الموافقة لمولي
 .  (2)عدالتو

                                                           

 ي .( مف القانوف المبنان942)( مف القانوف المصري ؛ والمادة 836)وتقابميا المادة  (1)
النافػػذ  1984( لسػػنة 78( مػػف قػػانوف رعايػػة القاصػػريف العراقػػي ذي الػػرقـ )8/ؼ43ينظػػر المػػادة )( 2)

 =( مف قانوف الوالية عمى المػاؿ44( مف القانوف المدني المصري والمادة )835المعدؿ ، والمادة )
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القسمة القضائية ىي إلى  والتي تبيح لمشركاء المجوء األخرىت ومف بيف الحاال 
ىذا العقد لـ ينص عمى آلية التقسيمة بيف  إاَل أف اف تكوف ممكية الماؿ الناشئة عف عقد

 .  (1)الشركاء

ونرى اف مف الممكف االستعانة بدعوى القسمة القضائية مف قبؿ دائني الشركاء  
 .  (2)الدعوى غير المباشرة مةإقاطريؽ إلى  بدالً  مف المجوء

ىذا وقد وجدنا اف القضاء العراقي قد استقر عمى قبوؿ رفع دعوى القسمة  
اسمو في دائرة إلى  القضائية مف الوارث قبؿ اجراء معاممة انتقاؿ الماؿ مف اسـ مورثو

ـ القساأو  التسجيؿ العقاري بؿ تكتفي المحكمة بإبراز شيادة وفاة مورثو والقساـ الشرعي
 .  (3)النظامي الخاص بالمتوفى والذي يعيف الورثة ويحدد انصبتيـ

 المعدؿ 1844الفرنسي النافذ لسنة القانوف المدني  إلى أف شارة ىناوتجدر اإل 

                                                                                                                                                      

المػػادة مػػف القػػانوف المػػدني المصػػري النافػػذ المعػػدؿ ، و  1952( لسػػنة 119المصػػري ذي الػػرقـ )= 
مف القانوف المبناني ىذا وقد قضت محكمة النقض المصرية باف " اجراء القسمة بالتراضي  (846)

القػيـ عمػى اذف مػف أو  جائز ولو كاف بيف الشركاء مف ىو ناقص االىمية عمى اف يحصؿ الوصػي
 القسػمة عمػى ىػذا الوجػو وعمػى اف تصػدؽ ىػذه الجيػة عمػى عقػد بػإجراءالجية القضػائية المختصػة 

يصػبح نافػذاً  فػي حػؽ نػاقص االىميػة ... " قػرار محكمػة الػنقض المصػرية  القسمة بعد تمامػو حتػى
لػدى إليػو  ، مشػار 134، ص 24رقـ /عاـ 15النقض في  أحكاـ، مجموعة  1946الصادر عاـ 

: د. خميػؿ احمػد قػدادة ، القسػمة االتفاقيػة وطبيعػة اثرىػػا ، دراسػة مقارنػة ، بحػث منشػور فػي مجمػػة 
  . 131، ص 1997لحقوؽ ، جامعة االزىر ، كمية ا

 .  246د. محمد كامؿ مرسي ، مصدر سابؽ ، ص( 1)
حمايػػة الػػدائف مػػف الضػػرر الػػذي يصػػيبو إلػػى  الػػدعوى غيػػر المباشػػرة ىػػي تمػػؾ الػػدعوى التػػي تيػػدؼ( 2)

اسػتعماؿ حػؽ قصػر المػديف فػي إلػى  نتيجة اىماؿ المديف مف استعماؿ حؽ مػف حقوقػو وىػي ترمػي
 عمداً  . أو  اىماال ً استعمالو 

؛ وقرارىػػا  31/1/2416فػػي  5/2415ب/248قػػرار محكمػػة اسػػتئناؼ كركػػوؾ االتحاديػػة المػػرقـ ( 3)
 .  -القرار غير منشور  – 18/2/2416في  2415/ب/2164المرقـ 
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اىـ ما يميز القانوف  إاَل أف (1)قد توافقت مع النص العراقي والنصوص المقارنة لو
نظريتيا إلى  عدوؿ عف القسمة القضائيةالمدني الفرنسي انو اعطى لمشركاء الحؽ في ال

اكتممت شروطيا ومثاؿ ذلؾ اتفاؽ الشركاء إذا  القسمة الرضائية وذلؾ في حالة ما
 .  (2)زواؿ المانع عنياأو  عمييا

و التنازؿ عف يوىذا الشأف نجده مختمؼ في التشريع العراقي والذي ال يحؽ ف 
 .  (3)القسمة القضائية اال بعد موافقة الشركاء كافة

 اتنوف المرافعات المدنية العراقي ذلقد جاءت المادتاف الرابعة والخامسة مف قا 
النافذ المعدؿ لتنص عمى شرط الخصومة في الدعوى فأوجبت  1969لسنة  (83الرقـ )

اف يكوف المدعي عميو خصما يترتب عمى اقراره حكـ بتقدير صدور اقرار منو واف 
ى تقدير بثبوت الدعوى ، ومع ذلؾ تصح خصومة بشيء عمًا ممزمأو ًا يكوف محكوم

والغائب وخصومو المتولي  الولي والوصي والقيـ بالنسبة لماؿ المحجور والقاصر
التي ال ينفذ  حواؿحيف في األًا بالنسبة لماؿ الوقؼ وخصومة مف اعتبره القانوف خصم

 .(4)فييا قراراه
                                                           

ف لػػـ يكػػف ( مػػف القػػانوف المػػدني الفرنسػػي والتػػي جػػاء فييػػا : " ا838وىػػذا مػػا نصػػت عميػػو المػػادة )( 1)
ف حتػى واف كػاف الحجػر و قاصػر أو  كػاف بيػنيـ ممنوعػوفأو  حاضػريف ثشػتركيف فػي االر جميػع الم
( ومػػا يمييػػا 819القسػػمة امػػاـ القضػػاء لتجػػراءات المسػػجمة فػػي المػػادة ) إقامػػةعػػنيـ توجػػب مرفوعػػا ً 

 وكذلؾ المادة السابقة ليا " . 
  :( ينظر لمتفصيؿ 2)

Marcel , Planiol , Traite elemntaire droit Civil , Tome Troisieme , dixieme 
edition , Paris , 1958 , p:961 .  

 .  17جمعة الربيعي ، مصدر سابؽ ، ص( 3)
( مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة العراقػػػي النافػػػذ المعػػػدؿ . ولمزيػػػد مػػػف 5-4( ينظػػػر نػػػص المػػػادتيف )4)

 عػػات المدنيػػة ، دراسػػةقػػانوف المراف أحكػػاـاسػػتاذنا الػػدكتور عبػػاس العبػػودي ، شػػرح  ينظػػر:التفصػػيؿ 
، 2444، دار الكتػػػب لمطباعػػػة والنشػػػر ، الموصػػػؿ ،  1، ط مقارنػػػة ومعػػػززة بالتطبيقػػػات القضػػػائية

 =، الػدار 1المحاكمات المدنيػة ، ط أصوؿد. أمينة النمر ،  :وما بعدىا ؛ وينظر كذلؾ  244ص
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يكوف  دعي بحب افوالمشرع قد قصر الخصومة عمى المدعي عميو مع اف الم 
 نائباأو  كاف صاحب الحؽ المطالب بوإذا  خصما لممدعي عميو ايضا فيكوف خصما

سـ االصؿ الذي ينوب عنو اا عميو ويجب اف يبيف صفتو ويذكر قيمأو  وكيال عنوأو 
، (1)ويسمى ىذا الشرط اي توافر الخصومة في المدعي عميو شرط لمصمحة الشخصية

يجب اف تتحقؽ فييا شروط الدعوى وىي االىمية  وفي دعوى القسمة القضائية
والخصومة واف يمـز المدعى عميو بشيء عمى تقدير بثبوت الدعوى واف يكوف المدعي 

 .(2)بو مصمحة معمومة وحالة وممكنة ومحققة

الولي والقيـ و  فالخصوـ في ىذه الدعوى ىـ الشريؾ والوارث والدائف والوصي 
 .(3)عف طريؽ تعقدومف يقوـ مقاـ الشريؾ في حصتو 

ىو الذي تكوف لو حصتو شائعة في الماؿ الشائع وأجاز لو القانوف رفع األوؿ ف 
تمؾ الدعوى وىذا ما قررتو  إقامةحالة الشيوع ، فكؿ شريؾ لو حؽ  إلنياءدعوى القسمة 

إلى  المورث ، فيحؽ لموارث التقدـإلى  الثاني فيو مف ينتميو  ،(4)القوانيف المدنية كافة

                                                                                                                                                      

، 1رافعػات ،ط، الػوجيز فػي الم إبػراىيـد. محمد محمػود و  ؛ 87، ص1988الجامعة ،بيروت ، = 
 .  618، ص1983دار الفكر العربي ، القاىرة ، 

تطبيقاتػػػػو و  1969( لسػػػػنة 83( ينظػػػػر: القاضػػػػي مػػػػدحت المحمػػػػود ، شػػػػرح قػػػػانوف المرافعػػػػات رقػػػػـ )1)
؛ ود. نبيػػؿ اسػػماعيؿ عمػػر ، الوسػػيط فػػي 14، ص2411، شػػركة العتػػؾ ، القػػاىرة ، 4العمميػػة ، ط

 .221، ص2411،  سكندريةالجامعة الجديدة ، اإل قانوف المرافعات المدنية والتجارية ، دار
عبػد الػرحمف  ينظػر:مف قػانوف المرافعػات العراقػي النافػذ المعػدؿ ، ولمتفضػيؿ  (6-3( ينظر المواد )2)

، شػػركة العاتػػؾ لصػػناعة 2،ط1،ج1969( لسػػنة 83العػػالـ ، شػػرح قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة رقػػـ )
ؾ : صادؽ حيدر ، شرح قػانوف المرافعػات المدنيػة ؛ وينظر كذل54، ص 2448الكتاب ، القاىرة ،

، محاضػػػرات القيػػػت عمػػػى طمبػػػة المعيػػػد القضػػػائي ، مسػػػحوبة عمػػػى الرونيػػػو ، مكتبػػػة وزارة العػػػدؿ، 
 وما بعدىا.  165، ص1986بغداد ، 

 وما بعدىا .  375( د. عمي جبار االسدي ، مصدر سابؽ ، ص3)
 ( المبنانية . 942( المصرية ؛ والمادة )1/ؼ836)( العراقية ؛ والمادة 1472( المادة )4)
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ما الثالث فيحؽ لو استعماؿ ىذا الحؽ ، أ(1)مة المختصة لطمب انياء حالة الشيوعالمحك
، وقد اجاز المشرع العراقي (2)مدينو باسـبشرط اف يقدـ طمب قسمة الماؿ الشائع 

، اما باقي (3)بعض الشراح الدعوى غير المباشرة استعماؿ الدائف ىذا الحؽ واماىا
حؽ ليـ اف يكونوا خصوما في دعوى القسمة في –الولي والوصي والقيـ  –الخصوـ 

يا يلقواعد العامة في بياف االشخاص فاقدي االىمية وناقصالقضائية وتطبؽ بحقيـ ا
، اما اخر الخصوـ وىو مف يقوـ مقاـ (4)ومراعاة أسس الوالية والوصاية والقوامة 

ي الشريؾ في حصتو عف طريؽ العقد ، فيحؿ المشتري مثال محؿ البائع الشريؾ ف
 بالحقوؽ التي تترتب لمشركاء كما حصتو في الماؿ الشائع فيكوف شريكا لمشركاء ويتمتع

                                                           

؛ ود. عمػػػػي جبػػػػار االسػػػػدي ، المصػػػػدر نفسػػػػو، 119( د. حامػػػػد مصػػػػطفى ، مصػػػػدر سػػػػابؽ ، ص1)
  .377ص

( فػػي القػػانوف المػػدني العراقػػي والتػػي حػػددت مبػػررات اسػػتعماؿ مػػا يعػػرؼ 261ينظػػر نػػص المػػادة )( 2)
ف ولػػـ لػػـ يكػػف حقػػو مسػػتحؽ ألداء اف بالػػدعوى غيػػر المباشػػرة والتػػي جػػاء فييػػا : " يجػػوز لكػػؿ دائػػ

مػػا كػاف منيػػا غيػػر أو  تسػتعمؿ باسػػـ مدينػو حقػػوؽ ىػذا المػػديف اال مػا أتصػػؿ منيػا بشخصػػو خاصػة
أثبػت اف المػديف لػـ يسػتعمؿ ىػذه إذا  قابؿ لمحجز وال يكوف استعماؿ الدائف لحقوؽ مدينػو مقبػوال اال

ف يزيػػد فػػي ىػػذا االعسػػار وال يشػػترط اأو  الحقػػوؽ واف اىمالػػو فػػي ذلػػؾ مػػف شػػأنو اف يسػػبب اعسػػاره
 اعذار المديف ولكف يجب ادخالو في الدعوى " . 

الػدعوى الغيػر مباشػرة إلػى  وسبؽ لنػا اف اجزنػا سػموؾ طريػؽ القسػمة القضػائية مباشػرة دوف المجػوء( 3)
ىػو مػف مصػػمحة الػدائف بػدال مػف طمػب انيػػاء الشػيوع عػف طريػؽ الػدعوى غيػػر األوؿ كػوف االجػراء 

،  صػميةينظر لممزيد مػف التفصػيؿ : د. سػعيد عبػد الكػريـ مبػارؾ ، الحقػوؽ العينيػة األ ...المباشرة 
 .  148، ص 1973، مطبعة دار الحرية لمطباعة ، بغداد ،  1ط

( مػف قػانوف رعايػة القاصػريف 33، 27( مف القانوف المػدني العراقػي ، والمػواد )148، 93المادة )( 4)
( لسنة 188الشخصية العراقي ذي الرقـ ) حواؿ( مف قانوف األ75ة )العراقي النافذ المعدؿ ، والماد

عبػػػد البػػػاقي البكػػػري ومحمػػػد طػػػو البشػػػير ،  ينظػػػر:النافػػػذ المعػػػدؿ ، ولممزيػػػد مػػػف التفصػػػيؿ  1959
ينظػر ايضػا : و  ، 65، ص 1986، دار الكتػب ، بغػداد ،  2االلتػزاـ ، ج أحكػاـالقانوف المػدني ، 

 2447، شػػركة العتػػاؾ ، القػػاىرة ،  3رعايػػة القاصػػريف ، ط ـأحكػػاد. عصػػمت عبػػد المجيػػد بكػػر ، 
 .  66،ص
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 . (1)نو تقع عميو التزامات كما بقية الشركاء أ

المدعييف في أو  وبعد اف بينا الخصـو الذيف يحؽ ليـ رفع الدعوى اي المدعي 
، فيؤالء ىـ  دعوى القسمة فيمـز اف تحدد الخصـو المدعى عمييـ في ىذه الدعوى

الدعوى عمييـ  إقامةجميع الشركاء الذيف يممكوف حصص شائعة في ىذا الماؿ فيجب 
 . (2)جميعا حتى تتوجو الخصومة في الدعوى وتسير بالصورة القانونية الصحيحة 

 املبحث الثاني
 وضع دعوى القسوت القضائيت يف التطبيق العولي

اخؿ الدولة الواحدة ذلؾ اف ا تعدد المحاكـ دأساس تفترض فكرة االختصاص 
تبسيط اجراءات التقاضي وحسف سير العدالة يستمـز ذلؾ التعدد ، وقد ورد التشريع 

ا تفصيمية فحدد لكؿ نوع مف انواع الدعاوى محكمة تختص مكانيا بنظرىا أحكامالعراقي 
ومنيا المحكمة المختصة بدعوى القسمة القضائية ، كما اف اجراءات التقاضي فييا ىي 

                                                           

وفػػي ىػػذا الخصػػوص قضػػت محكمػػة التمييػػز فػػي العػػراؽ فػػي قػػرار ليػػا والػػذي جػػاء مػػف مضػػمونو " ( 1)
أقمت الدعوى ضد المػدير إذا  العاقد لذلؾ فاف الخصومة تكوف غير متوجيةإلى  حقوؽ العقد تعود

 – 17/1/1988فػػي  87/اسػػتئنافية/ 116ف الػػوزير " قرارىػا المػػرقـ العػاـ الػػذي وقػػع العقػد نيابػػة عػػ
قسػـ المرافعػات المدنيػة ،  –المشاىدي ، المختار مػف قضػاء محكمػة التمييػز  إبراىيـمنشور لدى : 

 .  36، ص 1994، مطبعة الجاحظ ، بغداد ،  2ج
مى جميع الشركاء وذلػؾ فػي وقد جاء بيذا المبدأ القانوف المدني المصري مبينا بأف تقاـ الدعوى ع( 2)

( فأوجب تكميؼ باقي الشركاء بالحضور اماـ المحكمة ، اما القانوف العراقي والمبناني 836المادة )
( المبنانية ، ونتفػؽ 942)و ( العراقية1472فمـ ينصا عمى ىذا االجراء بصورة صريحة في المواد )

عد العامة باعتبار اف المدعى عمييـ اف السبب في عدـ النص ىو االكتفاء بالقواإلى  مع مف ذىب
يف بعػػد ذلػػؾ فييػػا كأشػػخاص اآلخػػر الػػدعوى عمػػى احػػدىـ ثػػـ يػػدخؿ  إقامػػةىػػـ جميػػع الشػػركاء فيصػػح 

قػانوف المرافعػات وىػذا مػا ينطبػؽ عمػى دعػوى القسػمة القضػائية فػي القػانوف  أحكاـثالثة وىنا تطبؽ 
د.  ...( مرافعات عراقي 2/ؼ 69دة )العراقي حيث يتـ ادخاؿ بقية الشركاء كأشخاص ثالثة ، الما

 .  389عمي جبار األسدي ، مصدر سابؽ ، ص
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وابتداءً  مف رفع دعواىا وحتى  األخرىذات االجراءات المتبعة في سائر الدعاوى 
 الطعف في الحكـ الصادر عنيا . 

وذلؾ ضمف المطالب الثالث ًا وفي ىذا المبحث سنتناوؿ تمؾ المحاور تباع 
  :تيةاآل

 األولاملطلب 
 احملكوت املختصت بالنظر يف دعوى القسوت القضائيت

وأختص الشيء : خص :  (1)غة بأنو : التفضيؿ واالنفراديعرؼ االختصاص ل 
 واصطفاه وأختاره . ًا واستخصو : عده خاصًا أنفرد وتخصص : إنفرد وصار خاص

الصالحية التي منحيا أو  السمطةأو  وفي االصطالح القانوني ىو الوالية 
ايا التي وىو نصيب المحاكـ مف القض فرادالمشرع لمقضاء لمفصؿ في المنازعات بيف األ

 . (2)يجوز الفصؿ فييا

تفصيمية محدد لكؿ نوع مف ًا أحكامالتشريع العراقي  –وكما ذكرنا  –وقد أورد  
اعدة عامة كما فعؿ المشرع انواع الدعاوى اختصاصيا المطموب ولـ يقرر كق

 .(3)المصري
                                                           

 1927الشيخ عبد اهلل البستاني المبناني ، معجـ البستاف المغوي ، دار الرسػالة ، بيػروت ،  ينظر:( 1)
محمػد عمػي و  حامد عبد القػادرو  أحمد حسف الزياتو  مصطفى إبراىيـ، وينظر كذلؾ :  681، ص

، 238، ص 1972تركيا ،  –ية ، اسطنبوؿ سالم، المكتبة اإل 2-1معجـ الوسيط ، جالنجار ، ال
 باب الفعؿ )خص( . 

، مطبعػة  1( ينظر لمتفصيؿ : ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانوف المرافعات المدنيػة ، ط2)
د. صػػػػػػالح الػػػػػػديف النػػػػػػاىي ، مبػػػػػػادئ التنظػػػػػػيـ القضػػػػػػائي و  ، 34، ص 1973العػػػػػػاني ، بغػػػػػػداد ، 

 75، ص 1996، دار الثقافة ، االردف ،  1قاضي والمرافعات ، طوالت
 مػػواؿففػػي مصػػر فالمحكمػػة الجزئيػػة ىػػي المختصػػة بػػدعوى القسػػمة القضػػائية ميمػػا كانػػت قيمػػة األ( 3)

 =اكبرىػا قيمػة واذاأو  الشائعة المراد قسمتيا ، فالمحكمة الجزئيػة ىػي التػي تقػع فػي دائرتيػا القػارات
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في دعوى القسمة ىي محكمة البداءة ًا نوعيًا والمحكمة المختصة اختصاص 
ى والثانية مف المادة األولمحؿ محكمة الصمح وىذا ما نصت عميو الفقرتيف التي حمت 

المعدؿ النافذ  1979( لسنة 164( مف قانوف التنظيـ القضائي العراقي ذي الرقـ )65)
تحؿ عبارة البداءة محؿ عبارة محكمة الصمح اينما ورد  -1المعدؿ والتي جاء فييا : ))

والقرارات  حكاـتبقى األ -2.  األخرىوالقوانيف  ذكرىا في قانوف المرافعات المدنية
التي تصدر مف محاكـ البداءة بعد أو  الصادرة مف محاكـ الصمح قبؿ نفاذ ىذا القانوف

( المعدلة مف قانوف المرافعات المدنية رقـ 31نفاذه في الدعوى المشمولة بحكـ المادة )
 (.(خاضعة لنفسي طرؽ الطعف المقررة قانوناً  1969( لسنة 83)

عاله تبقى مدة الطعف في أ( 65الفقرة الثانية مف المادة ) عجزإلى ًا واستناد 
تبدء مف اليـو  أياـالقرار الذي تصدره محكمة دعاوى القسمة القضائية نفسيا عشرة 

التبميغ بو ، وابقى القانوف عمى اف أو  لصدور قرار المحكمة بالحكـ بالدعوى التالي
سمة القضائية اماـ محكمة استئناؼ المنطقة التي تقع يكوف تمييز قرار دعوى الق

 .(1)محكمة البداءة ضمف اختصاصيا

 إزالةودعوى القسمة القضائية يجب اف تقاـ اماـ المحكمة التي يقع العقار المراد 
 شيوعيا جاز إزالةشيوعو ضمف اختصاصيا المكاني وفي حالة تعدد العقارات المطموب 

                                                                                                                                                      

مػػراد قسػمتو منقػػوال فالمحكمػة الجزئيػػة المختصػة ىػػي المحكمػة التػػي يقػع فػػي كػاف المػػاؿ الشػائع ال= 
المدعى عمييـ وتختص المحكمة الجزئية حتى الوزارات قيمة الماؿ الشائع عمى أحد  دائرتيا موطف

نصابيا الف اختصاصيا يتعمؽ بإجراءات القسمة بغض النظػر عػف قيمػة المػاؿ المطمػوب قسػمتو ، 
 1968( لسػػنة 13وف المرافعػػات المدنيػػة والتجاريػػة المصػػري ذي الػػرقـ )مػػف قػػان (49-43)المػػواد 

 النافذ المعدؿ الموقؼ المبناني يحاكي الموقؼ العراقي في ىذا الشأف . 
 . 134( د. غزواف غناوي ، مصدر سابؽ ، ص1)
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 اختصاص المحكمة المكاني يجب عمى والدفع بعدـ،  (1)احداىإالدعوى في محؿ  إقامة
دعوى واالسقاط حقو ال أساس ى وقبؿ الدخوؿ فياألولمف يدفع بو اف يبديو في الجمسة 

 .(2)ه بعد ذلؾؤ بداإفال يجوز 

مفاده : ىؿ تمارس محكمة البداءة عند نظرىا  ىاـٌ  ويثار في ىذا الصدد تساؤؿٌ  
 سمطة في آف واحد ؟  ئية اكثر مفدعوى القسمة القضا

 ىاألول :ف محكمة البداءة تمارس سمطتيفإ :نقوؿ عف ىذا التساؤؿ ولتجابة 
يمكف تسميتيا بالسمطة القضائية وىي التي تبدء مف رفع الدعوى اماـ المحكمة مروراً  

صداربالتبميغات القضائية وسير المرافعة والكشؼ الموقعي عمى العقار و  قرار الحكـ  ا 
 والطعف فيو وحتى اكتسابو درجة البتات . في الدعوى 

والسمطة الثانية التي تمارسيا محكمة البداءة في دعوى القسمة القضائية ىي  
شيوع العقار  إزالةبالسمطة التنفيذية والتي تبدء عند المباشرة بتنفيذ قرار الحكـ الصادر 

يذية ويمكف المحكمة بصفتيا التنفإلى  طرفي الدعوى يقدموأحد  ، بناء عمى طمب
الشيوع بناءً   إزالةبتسمية ىذه المرحمة التنفيذية والتي تبدء بتنفيذ قرار الحكـ الصادر 

 المحكمة . إلى  اطراؼ الدعوى يقدموأحد  عمى طمب

                                                           

تقػػػاـ الػػػدعوى فػػػي )( مػػػف قػػػانوف المرافعػػػات العراقػػػي النافػػػذ المعػػػدؿ عمػػػى اف" )36( نصػػػت المػػػادة )1)
الػػػدعوى فػػػي محػػػؿ  إقامػػػةتعمقػػػت بحػػػؽ عينػػػي واذا تعػػػددت العقػػػارات جػػػاز إذا  حكمػػػة محػػػؿ العقػػػارم
 ( . (حداىاإ

الدفع بعػدـ االختصػاص المكػاني يجػب ابػداءه )( مف القانوف اعاله عمى اف : )74( وتنص المادة )2)
يػز بػو ( وىػذا مػا اقضػت بػو محكمػة التمي(واالسػقاط الحػؽ فيػو كذلؾ قبؿ التعرض لموضوع الػدعوى

القػػرار فػػي إلػػى  ، مشػػار 9/6/1981فػػي  1981//ىيئػػة موسػػع281فػػي العػػراؽ فػػي قرارىػػا المػػرقـ 
؛ وينظػػر لمزيػػد مػػف التفصػػيؿ :  66، ص  1981،  12، السػػنة 2العدليػػة ، العػػدد  حكػػاـمجمػػة األ

د. احمػػد سػػمير محمػػد ياسػػيف ، الػػدفع بعػػدـ االختصػػاص المكػػاني فػػي الػػدعوى االعتراضػػية ، بحػػث 
،  2412 ، السػػنة2، العػػدد  1مجمػػة كميػػة القػػانوف لمعمػػـو القانونيػػة والسياسػػية ، المجمػػد  منشػػور فػػي

  وما بعدىا . 115ص 
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االذىاف ىنا تساؤالً  ثانياً  أال وىو ىؿ اف محكمة البداءة في إلى  وقد يتبادر 
سمطة تنفيذية وىؿ يتحوؿ قاضي إلى  المرحمة التنفيذية تتحوؿ مف سمطة قضائية

 شيوعو ؟  إزالةمنفذ عدؿ كي ينفذ اجراءات بيع العقار الذي تـ إلى  محكمة البداءة

 :ف في ىذا الصدداف فقييااؤؿ يمحظ انو ظير اتجاىعف ىذا التس ولتجابة 
تنفيذ قرار إلى  (النوعي)امتداد اختصاص محكمة البداءة الوظيفي إلى  اوليا مف استند

( مف القانوف المدني العراقي 1473 – 1472)حكـ المادتيف إلى  الشيوع استنادا ً  إزالة
شيوع عقار وليس لمديرية التنفيذ ىذا  إزالةالنافذ المعدؿ باعتباره قد صدر في دعوى 

ف باعتبار اف االختصاص الوظيفي المادتيف المذكورتي أحكاـالحكـ نظراً  لصراحة 
ـ فال يجوز مخالفتو حتى لو اتفؽ الخصـو عمى ذلؾ استناداً  النوعي( مف النظاـ العا)
جانب اف إلى  (1)( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدؿ77المادة ) حكاـأل

النافذ المعدؿ قد  1986( لسنة 32الدولة العراقي ذي الرقـ ) أمواؿقانوف بيع وايجار 
لدولة المنقولة وغير المنقولة عمى اسس ا أمواؿنظـ القواعد الخاصة ببيع وايجار 

تضمف مصمحة الدولة وتؤمف سالمة الموظؼ المسؤوؿ عف اجراءات البيع وااليجار 
 .  (2)مواؿفمنح المجاف المشكمة صالحية بيع وايجار تمؾ األ

ف محكمة البداءة أفينطمؽ مف  –وىو الذي نرجحو  –ت اما ثاني تمؾ االتجاىا 
ع العقار المزاؿ شيوعو والتي تبدء مف معاممة وضع اليد عندما تقوـ بإجراءات بي

واالعالف عف بيع العقار واجراء المزايدة باسـ المشتري حسب الوضعية التي كاف عمييا 

                                                           

( مػػف قػػػانوف المرافعػػات المػػدني العراقػػي النافػػػذ المعػػدؿ عمػػى اف : " الػػدفع بعػػػدـ 77نػػص المػػادة )( 1)
و المحكمػػة مػػف قيمتيػػا تحكػػـ بػػأو  بسػػبب نػػوع الػػدعوىأو  اختصػػاص المحكمػػة بسػػبب عػػدـ واليتيػػا

تمقػػاء نفسػػيا ، وال يجػػوز ابػػداؤه فػػي ايػػة حالػػة تكػػوف عمييػػا الػػدعوى " ومػػف انصػػار ىػػذا االتجػػاه : د. 
 .  391عمي جبار االسدي ، مصدر سابؽ ، ص

( منػو 6الدولػة العراقػي النافػذ المعػدؿ ، والمػادة ) أمواؿالموجبة لقانوف بيع وايجار  سباباأل ينظر:( 2)
د. عمػػي جبػػار االسػػدي ،  ينظػػر:... األوؿ السػػس التػػي اسػػتند عمييػػا االتجػػاه ا أبػػرزوالتػػي تعػػد مػػف 

 .  392المصدر نفسو ، ص
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 أحكاـالعقار عند وضع اليد عمى العقار مف قبؿ المحكمة ، انما ىي تقوـ بتطبيؽ 
عميو القضاء العراقي عندما اصدرت وىذا ما اكد  (1)قانوف التنفيذ العراقي النافذ المعدؿ

: قراراتيا والذي جاء فيوأحد  يزيةبصفتيا التمي/الرصافة االتحادية/محكمة استئناؼ بغداد
" ... ولدى عطؼ النظر عمى القرار المميز وجد بانو غير صحيح ومخالؼ لمقانوف 

مة ذلؾ اف محكمة البداءة اصدرت قرارىا المميز برد التظمـ لعدـ اختصاص المحك
قاضي محكمة البداءة بصفتو منفذ إلى  اف عريضة التظمـ لـ تقدـإلى  بنظرىا مستندة

قانوف التنفيذ رقـ  أحكاـشيوع العقار بيعاً  انما تطبؽ  إزالةعدؿ عند قياميا بإجراءات 
 .  (2)" ...( منو 146-91)المواد  1984( لسنة 45)

تي اعطت لممحكمة تمؾ وفي معرض تبرير االتجاه الثاني نرى اف المواد ال 
السمطة صريحة وىي مواد قانوف التنفيذ العراقي والتي قيدت بدورىا مواد القانوف المدني 

( مف القانوف المجني العراقي مع االخذ بنظر االعتبار ما 1473- 1472)العراقي 
( مف قانوف المرافعات المدني العراقي فالمادة االخيرة ىذه قيدت 77نصت بو المادة )

وذلؾ انطالقاً  مف  –واد المدنية ومواد قانوف التنفيذ قيدت مادة قانوف المرافعات تمؾ الم
إذا  المطمؽ يجري عمى اطالقو)( وقاعدة )(عبارات النص يفسر بعضيا البعض)قاعدة )

 . (3)((داللةأو  لـ يقـ دليؿ التنفيذ نصا

                                                           

( مف قانوف التنفيذ العراقي ، ومف انصار ىذا االتجاه د. غزواف غناوي ، 146-91ينظر المواد )( 1)
  =فػػي؛ ود. احمػػد سػػمير محمػػد ياسػػيف ، التنظػػيـ القػػانوني لمبيػػع الجبػػري  136مصػػدر سػػابؽ ، ص

قانوف التنفيذ ، دراسة مقارنة ، بحث منشور في مجمػة كميػة القػانوف لمعمػـو القانونيػة والسياسػية ، = 
 وما بعدىا .  264، ص 2414، السنة  11، العدد  1، ج 3الجمد 

،  2448فػي النشػرة القضػائية لسػنة إليػو  مشػار 9/2448/ 22فػي  2448/ـ/351( قرارىا المرقـ 2)
القػػرار  – 22/11/2415فػػي  2415/ب/1312اؼ كركػػوؾ االتحاديػػة المػػرقـ وقػػرار محكمػػة اسػػتئن

 غير منشور . 
 ( مف القانوف المدني العراقي النافذ المعدؿ . 164ينظر المادة )( 3)
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االخير ىو  خمؽ نوع مف االستقرار القانوني كوف ىذاإلى  الذي سيعمؿ األمر 
فاتحة كؿ حضارة واساس كؿ تقدـ ، ذلؾ الف المجتمع المستقر اقدر عمى النمو والتقدـ 

 والرخاء مف المجتمع الذي يسوده الفوضى واالضطرابات وعدـ االستقرار القانوني . 

 املطلب الثاني
 إجراءاث نظر دعوى القسوت القضائيت

المنقوؿ المشترؾ عف أو  العقارتزيؿ دعوى القسمة القضائية ممكية الشركاء في  
كاف قابال لمقسمة واف لـ يكف قابال لمقسمة فعف طريؽ البيع إذا  طريؽ قسمة فيما بينيـ

المحكمة إلى  ، وتقدـ دعوى القسمة بشكؿ طمب تحريري(1)ميما بمغت قيمة الدعوى 
 اي –المختصة ويجب اف يشتمؿ ىذا الطمب عمى ذكر البيانات المطموبة لمدعوى فيي 

التي تقدـ لممحاكـ  األخرىال تختمؼ عف سائر عرائض الدعاوى  –دعوى القسمة 
المدنية مف حيث الشكؿ والمضموف واالسس العامة حيث يجب عمى المدعي عند رفع 
دعواه اف يذكر فييا بياف المصمحة التي يبغييا وبياف موضوع الدعوى فاف كاف منقوال 

 موقعو ورقموأو  ف عقارا ذكر موقعو وحدودهذكر جنسو ونوعو وقيمتو وأوصافو واف كا
 . (2)تسمسمو أو 

 وعمى ذلؾ فالمستندات الواجب تقديميا مع استدعاء لدعوى ىي )سند الممكية( 
كاف اطراؼ الدعوى مف االحياء ، اما في حالة انتقاؿ العقار عف طريؽ الميراث ، إذا 

( وفي حالة كوف االرض )القساـ الشرعيدات المطموبة ىي )سند الممكية( وفالمستن
اميرية وليست ممكا صرفا فيتقدـ القساـ النظامي لمورثة حيث اف المحاكـ في حالة 

النظامي وال حاجة أو  الورثة عف طريؽ الميراث تكتفي بالقساـ الشرعيإلى  انتقاؿ الممؾ
عوى كانت الدإذا  اما ،(3)الشيوع إزالةلمقياـ بمعاممة االنتقاؿ بأسماء الورثة في دعوى 

                                                           

 .  421عبد الرحمف العالـ ، مصدر سابؽ ، ص( 1)
 .  ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدؿ5/ؼ 46ينظر المادة )( 2)
 .  44جمعة سعدوف الربيعي ، مصدر سابؽ ، ص( 3)
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شيوع منقوؿ ممموؾ عمى الشيوع فالمستندات الواجب تقديميا مع عريضة  إزالةبمتعمقة 
الدعوى ىي )عقد المشاركة( مع قائمة بالموجودات فيما يخص المعامؿ والمحالت 

، وعمى كؿ حاؿ البد مف ابراز كؿ ما يثبت المشاركة في المنقوؿ المطموب  األخرى
فضاًل الورثة عف طريؽ االرث فيتقدـ إلى  انتقؿ المنقوؿا إذ شيوعو بيف االحياء اما إزالة
 . (1)نوية السيارة مثال القساـ الشرعيسأو  عقد المشاركة عف

 غائب فتكمؼ المحكمة الوليأو  محجوزٌ أو  ظير بيف الشركاء قاصرٌ إذا  اأم 
القيـ بأخذ األذف مف مديرية رعاية القاصريف لمدخوؿ في دعوى القسمة أو  الوصيأو 

 . (2)القضائية لمتأكد مف وجود مصمحة لمقاصريف في الدعوى 

ىذا ويكوف االستدعاء عادة مف أصؿ يحفظ في ممؼ الدعوى لدى المحكمة  
كانوا أكثر مف واحد ويتضمف االستدعاء البيانات إذا  ونسخ بعدد المدعى عمييـ

عمى  أياـة المعروفة في ورقة التبميغ بحيث تحقؽ غايتيا بأسرع وقت وقبؿ مدة ثالث
إلى  وبعد تقديـ استدعاء الدعوى ،(3)المرافعة المثبت في ورقة التبميغاألقؿ مف تأريخ 

موجب ىامش عمى استدعاء الدعوى قاضي محكمة البداءة يطمب القاضي مف معاونو ب
استيفاء الرسـ وتسجيؿ االستدعاء في سجؿ الدعاوى الموجود لدى المحكمة واعطائو ، 
رؼ برقـ الدعوى وتعييف تاريخ المرافعة ويوقع المدعي عمى استدعاء لو يعًا خاصًا رقم

الدعوى بما يفيد انو تبميغ بيوـ المرافعة ثـ يختـ بختـ المحكمة وتنظـ المحكمة اوراؽ 
 .  (4)تبميغ المدعى عميو بموعد المرافعة

                                                           

 .  225تخمية المأجور ، مصدر سابؽ ، ص أحكاـد. عصمت عبد المجيد بكر ،  ينظر:( 1)
 ( مف قانوف رعاية القاصريف العراقي النافذ المعدؿ . 144المادة )( 2)
 وما بعدىا .  144د. غزواف غناوي ، مصدر سابؽ ، ص( 3)
 142)قانوف المرافعػات المنصػوص عمييػا فػي المػواد  –ت عميو مواد القانوف العراقي وىذا ما نص( 4)

التقاضػػي وىػػي االوامػػر الوالئيػػة التػػي يتخػػذىا  بػػإجراءاتمنػػو والخاصػػة  (153 – 152 – 151 –
  القاضي .
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نيف جراءات متفؽ عمييا في القوانيف االجرائية في القانوف العراقي والقواوىذه اإل 
 .  (1)المقارنة ووفقاً  لمقواعد العامة في رفع ونظر الدعوى

ىذا واف المرحمة التي تمي رفع الدعوى ىي مرحمة المرافعات اماـ المحكمة التي  
دعوى القسمة القضائية  إقامةتنظر الدعوى اذ اف مف اآلثار الميمة التي تترتب عمى 

عمي بيف اطراؼ الدعوى واضطالع اماـ المحكمة المختصة ىي قياـ حالة النزاع الف
، وفي المرافعة تعقد  (2)الحكـ فييا إصدارإلى  الدعوى فيوجييا وصوال ً  بإدارةالقاضي 

 المحكمة اولى جمساتيا لمنظر في الدعوى ، واالجراءات التي تتخذىا قبؿ الدخوؿ في
ي شيوعو ف إزالةالدعوى ومنيا وضع اشارة عدـ التصرؼ عمى العقار المراد  أساس

دائرة التسجيؿ العقاري التي يقع ضمف اختصاصيا المكاني والتأكد منصحة التبميغات 
ألف عدـ صحتيا وبطالنيا يترتب عميو بطالف االجراءات التي تتخذىا المحكمة بعد 

 .  (3)ذلؾ بما في ذلؾ قرار الحكـ الصادر في الدعوى حتى ولو اكتسبت درجة البتات

الدعوى  أساس خذىا المحكمة بعد دخوليا فيفي حيف اف االجراءات التي تت 
شارة عدـ التصرؼ عمى العقار والتأكد مف صفات الخصـو إتشمؿ التأكد مف وضع 

مف ينوب عنيـ بوكالة أو  بأنفسيـوكيفية حضور الخصوـ جمسات المحكمة سواء 
الستماع لدفوع اطراؼ الدعوى واجراء الكشؼ الموقعي عمى او ،  (4)رسمية مصدقة

                                                           

-63مػػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة العراقػػي النافػػذ المعػػدؿ ؛ والمػػواد ) (54 – 44)المػػواد  ينظػػر:( 1)
=   (422 – 397)( مػػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة والتجاريػػة المصػػري النافػػذ المعػػدؿ ؛ والمػػواد 71
 1983( لسػػنة 94المحاكمػػات المدنيػػة المبنػػاني ذي الػػرقـ ) أصػػوؿ( مػػف قػػانوف 462 – 442)و= 

 النافذ المعدؿ . 
 .  147تخمية المأجور ، ص أحكاـد. عصمت عبد المجيد بكر ، مصدر سابؽ ، ( 2)
 ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدؿ . 1/ؼ51المادة )( 3)
النافػػػذ المعػػػدؿ والتػػػي  1965( لسػػػنة 173( مػػػف قػػػانوف المحامػػػاة العراقػػػي ذي الػػػرقـ )22المػػػادة )( 4)

يػػاء واالوصػػياء الترافػػع فػػي دعػػوى القسػػمة القضػػائية األولو  لألقػػارباسػػتثنت بفقرتيػػا الثانيػػة واجػػازت 
 حؽ ىؤالء لتوكؿ في دعاوي القسمة القضائية . وبذا فمف 
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كاف العقار قابال لمقسمة بالنسبة إذا  بمعرفة خبير تنتبو المحكمة لمعرفة فيماالعقار 
يا ػػخرى لأطراؼ أعة الدعوى إدخاؿ ػػضي طبيػػتقتو ، وقد ػػف عدمػألصغر حصة م

 . (1)جرائيا كأشخاص ثالثة إب أو وىػػالقة بيذه الدعػػع

وردت في قوانيف والمحكمة عند اتخاذ ىذه االجراءات انما تقوـ بتطبيؽ مواد  
، والسؤاؿ الذي يمكف إثارتو ىنا اف المحكمة (2)عدة ليا عالقة بدعوى القسمة القضائية 

قد تجد اثناء نظرىا في دعوى القسمة القضائية اف حصة اخذ الشركاء محجوزة بقرار 
 ؟ ي ، فما ىو الحؿ في ىذا االحتماؿسياد

في ىذه الحاؿ بخصوص  ف قرار المحكمة: إعف ىذا االحتماؿ نقوؿ ولتجابة 
شيوع العقار مف عدمو يتحدد حسب تقرير الخبير الذي انتدبو المحكمة لبياف  إزالة

تبيف مف تقرير الخبير اف فإذا  قابمية العقار لمقسمة بالنسبة ألصغر حصة مف عدمو ،
شيوع العقار  إزالةالعقار الشائع قابال لمقسمة بأصغر حصة يصدر المحكمة قرارىا ب

قسمة عينية بيف الشركاء فيشغؿ كؿ شريؾ بجزء مف العقار يممكو ممكية فردية بقسمتو 
مفرزة عمى وجو االستقالؿ وفي ىذه الحالة فاف لممحكمة اف تضمف قرارىا بنقؿ الحجز 
السيادي عمى حصة الشريؾ المفرزة واف تطمب مف دائرة التسجيؿ العقاري وضع اشارة 

 . (3)الحجز عمى تمؾ الحصة 

قرت المحاكـ العراقية عمى قبوؿ رفع دعوى القسمة القضائية مف الوراث وقد است 
اسمو في دائرة التسجيؿ العقاري ، بؿ إلى  قبؿ اجراء معاممة انتقاؿ الماؿ مف اسـ مورثة

النظامي الخاص بالمتوفي أو  تكتفي المحكمة بإبراز شيادة وفاة مورثو والقساـ الشرعي
 يـ.والذي يعيف الوراثة ويحدد انصبت

                                                           

 .  145د. غزواف غناوي ، مصدر سابؽ ، ص( 1)
الشخصػػية وقػػانوف  حػػواؿكالقػػانوف المػػدني وقػػانوف المرافعػػات المدنيػػة وقػػانوف التنفيػػذ واألثبػػات واأل( 2)

 يجار العقار . ا  تسجيؿ العقاري ورعاية القاصريف و ال
 .  126سو ، صد. غزواف غناوي ، المصدر نف( 3)
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أحد  يتوفى يحصؿ اف تقاـ دعوى القسمة القضائية واثناء المرافعات قد وقد 
الشركاء ففي ىذه الحالة يجب عمى المحكمة ايقاؼ السير في الدعوى وتكميؼ المدعييف 

 جددػة لمورثة الػػصغر حصأوعمى ضوء  وفيػػالقاسـ الشرعي القساـ الشرعي لممت إبرازػػػب
 .(1)البيعأو  وزيعيكوف قرار المحكمة في الت

نيا إقدـ وما ىو مف المفترض اف يحدث فواذا ما تحققت المحكمة مف كؿ ما ت
طراؼ أ–قواعد الحضور والغياب بحؽ المدعييف والمدعى عمييـ تباشر التحقؽ مف 

وحسب القواعد العامة المعروفة في القانوف المرافعات لمدنية العراقي  –الدعوى 
 .(2)والمقارف

دعوى القسمة القضائية ال يستطيع ف المدعي في إلى أ ارة ىناوتجدر االش  
ف السبب في ذلؾ إطراؼ الدعوى ونعتقد أ بموافقة باقي إالَ بطاؿ الدعوى بعد اقامتيا إ

 ىو انو قد ترتبت لكؿ الشركاء حقوؽ في دعوى القسمة القضائية .

عمى حؿ ىذا وقد يحصؿ واثناء نظر المحكمة في الدعوى ، اف يتفؽ اطرافيا  
اماـ المحكمة  (اطراؼ الدعوى)يرضي الجميع ، ففي ىذه الحالة يحضر الشركاء

ويطمبوف ابطاؿ الدعوى ، حيث انيـ اتفقوا عمى ابطاليا التفاقيـ عمى حؿ يرضي 
دعوى ورفع الجميع وتثبيت ذلؾ في محضر جالسة ، فتصدر المحكمة قراراىا بإبطاؿ ال

                                                           

وفػػاة المػػورث ال يسػػقط حػػؽ  :لػػذلؾ قضػػت محكمػػة اسػػتئناؼ نينػػوى بصػػفتيا التميزيػػة بػػأف  ( وتطبيقػػاً 1)
/ت 868ورثتو بالسير في الدعوى والحكـ ليـ ، واف خصوميـ تبقى صحيحة وقائمة " قرار المرقـ 

الػػدعوى لػػدى د. اجيػػاد ثػػامر الػػدليمي ، قطػػع السػػير فػػي إليػػو  مشػػار 4/8/1997فػػي  1997ب /
؛ وينظػر بالتفصػيؿ : د.  24، ص2449، الجيؿ العربي ، الموصؿ ، 3المدنية واثاره القانونية، ط

احمػػػد سػػػمير محمػػػد ياسػػػيف ، دور القػػػوة القػػػاىرة فػػػي القػػػوانيف االجرائيػػػة ، دراسػػػة مقارنػػػة ، اطروحػػػة 
 وما بعدىا .  93،ص2414دكتورة ، كمية القانوف ، جامعة كربالء ، 

 – 463( المرافعػػػػات مصػػػػري ، المػػػػواد )68-72( مرافعػػػػات العراقػػػػي ؛ المػػػػواد )57-51( المػػػػواد )2)
 محاكمات مدنية لبناني .  (474
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مراحميا النيائية واستكممت إلى  لدعوى قد وصمتكانت اإذا  إالَ اشارة عدـ التصرؼ 
 .  (1)المحكمة التحقيقات القضائية ففي ىذه الحالة تقرر المحكمة رفض الطمب

الدعوى مف قبؿ المحكمة  الشركاء في العقار واثناء نظرأحد  قد يرغبًا واخير  
تو قدـ ىذا الشريؾ الراغب ببيع حصيشخص اخر ، ففي ىذه الحالة إلى  ببيع حصتو

 شعار دائرةا  افقتيا عمى بيع حصتو في العقار و المحكمة بطمب منو مو إلى ًا طمب
مع ابقاء اشارة وجود  (الشريؾ الجديد)التسجيؿ العقاري لنقؿ ممكية حصة لممشتري 

ولممحكمة ىنا سمطة تقديرية في الموافقة عمى ىذا  ،القطعة الشيوع عمى قيد إزالةقضة 
 .(2)عوىرفضو حسب ظروؼ كؿ دأو  الطمب

وبعد كؿ ما ذكر ، يتضح لنا اف دعوى القسمة القضائية ىي دعوى اعتيادية  
مف حيث الشكؿ واالجراءات المطموبة في الدعاوى  األخرىتشبو سائر الدعاوى المدنية 

التي تقاـ اماـ محاكـ البداءة فيي مف حيث الخصوـ فييا مدعو مدعوف وفييا  األخرى
ـ فييا اجراء التبميغات والمرافعات وفؽ قانوف المرافعات مدعى عمييـ ويتأو  مدعي عميو

مف قبؿ المحكمة ويكوف الحكـ خاضعا  زالةتنتيي بصدور حكـ اإل افإلى  المدنية
( مف قانوف التنظيـ القضائي 65المادة ) أحكاـلطرؽ الطعف القانونية مع مراعاة 

 .(3)العراقي النافذ المعدؿ

 

                                                           

 ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدؿ . 1/ؼ88(المادة )1)
 . 425( عبد الحمف العالـ ، مصدر سابؽ ، ص2)
 (محكمػػة البػػداءة)ى اف : " اوال : تحػػؿ عبػػارة ( مػػف قػػانوف القضػػائي العراقػػي عمػػ65( تػػنص المػػادة )3)

. ثانيػا :  األخػرىمحؿ عبارة محكمة الصمح اينما ورد ذكرىا في قانوف المرافعات المدنيػة والقػوانيف 
التي يصدر مف محػاكـ أو  والقرارات الصادرة مف محاكـ الصمح قبؿ نفاذ ىذا القانوف حكاـتبقى األ

( المعدلػػة مػػف قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة 31مولة بحكػػـ المػػادة )البػػداءة بعػػد نفػػاذه فػػي الػػدعاوى المشػػ
 . خاضعة لنفس طرؽ الطعف المقررة ليا قانوناً  "
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 املطلب الثالث
 القضائيت والطعن فيه حكن دعوى القسوت

قواؿ الطرفيف واستنفاذ ما لدييـ مف ادلة ألثبات أبعد انتياء المحكمة مف سماع  
دفوعيـ ، وبعد تدقيؽ القضية يتبيف لممحكمة اف الدعوى اصبحت مييبة أو  ادعاءاتيـ

تحدد لمنطؽ بو أو  الحكـ فتقرر ختاـ المرافعة ثـ تصدر حكميا في اليـو ذاتو صدارإل
 (.1)مف تاريخ تفييـ ختاـ المرافعة ال يتجاوز خمسة عشر يوماً  خراً آ موعداً 

مف اختصاص محكمة البداءة  –وكما ذكرنا  –ىذا واف دعوى القسمة القضائية  
التي تنظرىا بدرجة اخيرة والحكـ الصادر فييا يميز اماـ محكمة االستئناؼ بصفتيا 

 أحكاـفعات المدنية العراقي حددت ( مف قانوف المرا185التمييزية وذلؾ الف المادة )
 . (2)ولىأبدرجة  لالستئناؼمحكمة البداءة التي تخضع 

بدرجة  حكاـودعوى القسمة القضائية ىي مف الدعاوى التي تصدر فييا األ 
اخيرة فتختص بنظرىا المحكمة المشار الييا بصفتيا التمييزية وتنظر ايضا الطعف 

كاف الحكـ الصادر غيابيا فيكوف قابال لمطعف ا إذ بطريؽ تصحيح القرار التمييزي اما
الذي تـ بػػو الطعف في الحكـ األوؿ فالطريؽ ، (3)ريقة االعتراض عمى الحكـ الغيابيبط

يكوف مف حؽ الخصـ الذي  ، إذ(4)دعوى القسمة القضائية ىو التمييزالصادر في 

                                                           

 ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدؿ . 156( ينظر المادة )1)
ات المدنيػة ، بػالتمييز مػف قػانوف المرافعػ حكػاـد. عبد الػرزاؽ عبػد الوىػاب ، الطعػف فػي األ ينظر:( 2)

، وينظػر كػذلؾ :  217، ص 1991، مطبعة دار الحكمة لمطباعة والنشػر ، جامعػة بغػداد ،  1ط
، دار الكتب  1القضائية المدنية ، ط حكاـد. أحمد سمير محمد ياسيف ، الطعف االستئنافي في األ

 وما بعدىا .  37، ص 2412القانونية ، القاىرة ، 
 .  445سابؽ ، ص د. عمي جبار االسدي ، مصدر( 3)
( مرافعػػػات مصػػػري ، 273 – 248( مرافعػػػات عراقػػػي ، والمػػػواد )218 – 243) :ينظػػػر المػػػواد ( 4)

 ( محاكمات مدنية لبناني . 744 – 743والمواد )
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ا التمييزية صدر الحكـ ضده اف يطعف في قرار الحكـ لدى محكمة االستئناؼ بصفتي
عف الحد المقرر د وىـ البعض لكوف مبمغ الدعوى يزيكما يت صميةوليس بصفتيا األ

رئيس محكمة المنطقة االستئنافية بصفتيا إلى  قانونا ويكوف ذلؾ بعريضة تعنوف
التمييزية وتقدـ بوساطة قاضي محكمة البداءة التي أصدرت الحكـ المطعوف فيو وذلؾ 

إلى  ضبارة الدعوىإلعريضة التمييزية مع قانوني وارساؿ اكي يتـ استيفاء الرسـ ال
محكمة االستئناؼ التابعة ليا المحكمة بصفتيا التمييزية وتكوف مدة الطعف بالقرار ىي 

 . (1)مف اليـو التالي لصدور الحكـ  أياـعشرة 

ف المحكمة المختصة بنظر الطعف تمييزا بدعاوى أوقد أكد القضاء العراقي عمى 
بصفتيا التمييزية وليس محكمة التمييز ، فقد  االستئناؼلقضائية ىي محكمة القسمة ا

: " لدى التدقيؽ والمداولة وجد اف أنوجاء في قرار لمحكمة التمييز في العراؽ عمى 
الدعوى ىذه مف دعاوى القسمة القضائية لذا تكوف محكمة االستئناؼ التابعة ليا 

ىي المختصة بالنظر في الطعف الواقع عميو  محكمة البداءة التي أصدرت الحكـ المميز
الفقرة الثانية مف قانوف و  ( المعدلة31الفقرة الثانية مف المادة ) أحكاـتمييزا عمال ب

محكمة إلى  التنظيـ القضائي ، لذا قرر احالة العريضة التميزية مع الدعوى البدائية
الختصاص واالشعار االستئناؼ لمنطقة بغداد بصفتيا التمييزية لمنظر فييا حسب ا

 . (2)" 12/7/1987القرار باالتفاؽ في  محكمة بداءة الكرخ وصدرإلى  بذلؾ

ما الطريؽ الثاني الذي يتـ بو الطعف في الحكـ الصادر في دعوى القسمة أ 
ففي حالة حضور المدعي لجمسات ، (3)ة ىو االعتراض عمى الحكـ الغيابيالقضائي

                                                           

ىػػػي ذات المػػػدة و  ( مػػػف القػػػانوف المصػػػري ،252وىػػػذه المػػػدة ىػػػي )سػػػتوف يومػػػا( بموجػػػب المػػػادة )( 1)
 مبناني . ( مف القانوف ال714بموجب المادة )

لػدى ، جمعػة سػعدوف الربيعػػي ، إليػو  ، مشػػار 12/7/1987فػي  1987//عقػار27قرارىػا المػرقـ ( 2)
 .  69مصدر سابؽ ، ص

( المبنػاني ، بينمػا لػـ يػنص 637- 631( مرافعػات عراقػي ، والمػواد )184 -177المواد ) ينظر:( 3)
 ف طرؽ الطعف العادية .لطريؽ مقانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري عمى ىذا ا
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ي جمسة مف جمسات المحكمة عمى أ في ة ولـ يحضر المدعى عميو اصالالمحكم
،  ف القرار يصدر بحقو غيابياً إالمرافعة فالرغـ مف تبميغو باستدعاء الدعوى وموعد 

 راضلالعت صدرتو ويكوف ىذا القرار قابالً أ يغو بالقرار الذيػػعمى المحكمة تبمويتوجب 
 . (1)والتمييز مف قبؿ المدعى عميو

مف  أياـؿ مدة عشرة لحكـ الغيابي خالويكوف لمخصـ حؽ االعتراض عمى ا 
اليوـ التالي لتاريخ تبمغو بالحكـ الغيابي ، ويكوف االعتراض بعريضة يقدميا الخصـ 

سة المحكمة التي اصدرتو ويحدد لنظره جمإلى  الذي صدر قرار الحكـ الغيابي ضده
 . (2)قريبة ويبمغ بيا المعترض عميو

ر الحكـ الغيابي بعد تبمغو بو خالؿ لـ يعترض الخصـ الذي صدر قراإذا  ماأ 
اعترض إذا  ، اما(3)قرار الحكـ قد اكتسب درجة البتاتالمدة المحددة قانونا فيعد 

 االعتراض أسبابالخصـ عمى الحكـ الغيابي ولكف االعتراض كاف غير مشتمؿ عمى 
 . (4)و فالمحكمة تقرر رد ىذا االعتراضقدمو بعد مضي مدتأو 

الذي صدر قرار الحكـ ضده اعتراضو عمى الحكـ الغيابي قدـ الخصـ إذا  ماأ 
خالؿ المدة المحددة فاف المحكمة تنظر باالعتراض وتقرر عمى ضوء ما يبديو 

تقرر أو  الخصوـ مف دفوع ، اما رد اعتراض المعترض عمى الحكـ الغيابي وتأييده
ند نظرىا في ، والقرار الذي تصدره محكمة البداءة ع(5)جرح وابطاؿ الحكـ الغيابي 

                                                           

د. إجياد ثامر الدليمي ، االعتراض عمػى الحكػـ الغيػابي فػي و  مد سمير محمد ياسيفأحد.  ينظر:( 1)
، بحػػث منشػػور فػػي مجمػػة جامعػػة تكريػػت لمعمػػـو  1969( لسػػنة 83قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة رقػػـ )

 2445األوؿ ، تشػريف  8دد ، ، العػ 12االنسانية ، تصدرىا جامعػة تكريػت كميػة التربيػة ، المجمػد 
 .  269، ص

 ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدؿ . 1/ؼ 187المادة )( 2)
 .  169د. غزواف غناوي ، مصدر سابؽ ، ص( 3)
 ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ المعدؿ . 1/ؼ 179المادة )( 4)
 .  289ر الدليمي ، مصدر سابؽ ، صد. إجياد ثامو  د. أحمد سمير محمد( 5)
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لمتمييز لدى محكمة االستئناؼ وعند  االعتراض المقدـ مف الخصـ يكوف خاضعاً 
 .(1)يعد القرار قد اكتسب درجة البتاتتصديقو 

واما في حالة صدور قرار الحكـ حضوريا فاف تمييزه مف قبؿ الخصـ الذي  
ـ لدى رئاسة مف اليـو التالي لصدور الحك أياـ عشرةالقرار ضده يكوف خالؿ مدة صدر 

محكمة استئناؼ المنطقة التي تقع ضمف اختصاصيا محكمة البداءة التي اصدرت قرار 
 . (2)لقرار يكوف قد اكتسب درجة البتاتتـ تصديؽ افإذا  الحكـ المميز

ومحكمة االستئناؼ عند تدقيقيا القرار المميز قد تجد اف القرار صحيح  
القرار غير صحيح ومخالؼ لمقانوف فتقرر اف تجد أو  ومطابؽ لمقانوف فتقرر بتصديقو

المحكمة لمنظر فيو وفؽ ما قررتو وتطمب فييا السير وفقا لما إلى  نقض القرار وتعيده
تباع مف قبؿ المحكمة التي ورد في قرارىا وقرار محكمة االستئناؼ ىذا واجب اال

 . (3)أصدرتو

لمخصـ الذي  وبعد صدور قرار الحكـ مف قبؿ محكمة البداءة مرة أخرى يحؽ 
مف اليوـ التالي مف صدروه لدى محكمة  أياـصدر ضده تمييزه خالؿ مدة عشرة 

لؾ يكتسب االستئناؼ بصفتيا التمييزية وغالبا ما يتـ تصديؽ القرار في ىذه المرة وبذ
 . (4)قرار الحكـ درجة البتات

                                                           

( لسػػػنة 83د. ممػػػدوح عبػػػد الكػػػريـ حػػػافظ ، شػػػرح قػػػانوف المرافعػػػات المدنيػػػة العراقػػػي رقػػػـ ) ينظػػػر:( 1)
 .  355، ص 1973، مطبعة األزىر ، بغداد ، 1، ط 1، ج 1969

 – 7/6/2441فػػػي  2441/ت ر/314قػػػرار محكمػػػة اسػػػتئناؼ نينػػػوى بصػػػفتيا التمييزيػػػة المػػػرقـ ( 2)
 .  -رار غير منشورالق

 ( مف قانوف المرافعات المدنية العراقي النفذ المعدؿ . 1/ؼ 215المادة ) (3)
، القػػرار منشػػور فػػي  6/1/2441فػػي  2441/مدنيػػة ثالثػػة/55قػػرار محكمػػة تمييػػز العػػراؽ المػػرقـ ( 4)

 .  64، ص 2441، األوؿ مجمة العدالة ، العدد 
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اما الطريؽ الثالث الذي يتـ بو الطعف في الحكـ الصادر في دعوى القسمة  
، وىو مف طرؽ الطعف غير االعتيادية وىذا (1)قضائية ىو تصحيح القرار التمييزيال

الطعف لـ تأخذ بو غالبية القوانيف الوضعية المعاصرة سوى المشرع العراقي محافظة منو 
عمى صحة القرارات التمييزية ومطابقتيا لمقانوف فضال عف ذلؾ اف االنساف ميما بمغ 

و والنسياف ، ولذلؾ وقع في تاريخ القضاء الكثير مف عممو فانو يكوف عرضة لمسي
ايجاد طريؽ تصحيح الخطأ بتصحيح إلى  أخطاء محاكـ التمييز ، ولذلؾ عمد المشرع

محكمة التمييز مبينا ليا ىذا الخطأ إلى  القرار التمييزي وبموجبو يرجع طالب التصحيح
 . (2)لمقانوف  ، فتقوـ محكمة التمييز بتصحيحو عمى وجو الذي يراه موافقا

نو وخالؿ الفترة ما بيف وضع اليد عمى أ –شارة إليو ىنا األمر الذي نود اإلو  
المشتري في دائرة التسجيؿ العقاري المختصة ، قد  باسـالعقار وحتى تسجيؿ الممؾ 

تتخذ المحكمة بعض القرارات التنفيذية التي ال تحسـ الدعوى وال ترتب حؽ ألحد وانما 
بالقسمة وقد يحصؿ أو  نيايتو بالبيعإلى  جاز المعامالت لموصوؿ بالحكـالغاية منيا ان

فأيف يكوف الطعف  –طعف في تمؾ القرارات مف الخصـ الذي صدرت ضده أو  اعتراض
ف ىذه القرارات التنفيذية خاضعة إ :نقوؿ عف ىذا التساؤؿ ولتجابة؟ في ىذه القرارات

( مف قانوف 118ص عمييا بالمادة )لطرؽ الطعف في قرارات المنفذ العدؿ المنصو 
التنفيذ العراقي النافذ المعدؿ التي جاء فييا " يكوف قرار المنفذ العدؿ قابال لمطعف فيو 

 التظمـ مف القرار والتمييز "  :عف طريؽ 

المنفذ العدؿ  فقد اكد المشرع العراقي عمى انو يجوز لمخصـ التظمـ مف قرار 
ولممنفذ العدؿ )قاضي محكمة البداءة( تأييد إليو  قدميابعريضة ي أياـامامو خالؿ ثالثة 

                                                           

 قي ولـ يأخذ بو ال القانوف المصري وال المبناني . ( مرافعات عرا223-219المواد ) ينظر:( 1)
العدالػة و  ( لقد حصر المشرع العراقػي ىػذا الطريػؽ فػي أضػيؽ الحػدود رعايػة منػو لمصػمحة الخصػـو2)

الموجبػػة لقػػانوف المرافعػػات العراقػػي " اف الطعػػف فػػي القػػرارات  سػػبابفػػي الوقػػت نفسػػو وجػػاء فػػي األ
، ووجػػو لػػو  األخػػرىاسػػتثنائي ال مثيػػؿ لػػو فػػي التشػػريعات  التمييزيػػة بطريػػؽ تصػػحيح القػػرار ، طريػػؽ

 نقد كثير ، لكف الضرورة قيدا وحؽ بو الستدراؾ خطأ القضاة " . 



 221                     القضائية بالتطبيقات ومعززة مقارنة دراسة) والتطبيق النظرية بين القضائية القسمة دعوى

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

ويبدأ سرياف  (1)مف تاريخ تقديـ الطمب اليو أياـابطالو خالؿ ثالثة أو  القرار وتعديمو
أو  المدة القانونية لمطعف مف اليوـ التالي لتفيـ القرار اف كاف حاضرا وتوقيعو عميو

فإذا  (2)ي لتبميغ القرار اف كاف الخصـ غائبامف اليوـ التالأو  تثبيت امتناعو عف التوقيع
 ف يطعف تمييزاً أبنتيجة االعتراض عمى ذلؾ فمو أو  لـ يقتنع الخصـ بقرار المنفذ العدؿ

كمة استئناؼ المنطقة لدى مح (قرار قاضي محكمة البداءة)في القرار المنفذ العدؿ 
 . (3)المختصة بالطعفالمحكمة أو  المنفذ العدؿإلى  بعريضة يقدميا أياـخالؿ سبعة 

                                                           

،  1988، مطبعػػػة جامعػػػة بغػػػداد ،  1قػػػانوف التنفيػػػذ ، ط أحكػػػاـوىيػػػب النػػػداوي ، آدـ  ر: د.ظػػػ( ين1)
قػػػانوف  أحكػػػاـلكي ، د. عبػػػد الكػػػاظـ فػػػارس المػػػاو  ؛ وينظػػػر كػػػذلؾ : د. جبػػػار صػػػابر طػػػو 14ص

  . 268، ص 1988، طبع بمطابع وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، بغداد ،  1التنفيذ، ط
 ( مف قانوف التنفيذ العراقي النافذ المعدؿ . 122( المادة )2)
د. عبد الكاظـ المػالكي ، و  ؛ ود. جابر صابر طو 16وىيب الندوي ، مصدر سابؽ ، صآدـ  د. (3)

 .  268، ص مصدر سابؽ
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 الخاتمة
خيرة أتبقى لنا في نياية المطاؼ كممات ف فرغنا مف بحث موضوعنا ىذا ، أبعد 

التوصيات التي  أبرزنخصصيا لخاتمة بحثنا لتوضيح اىـ النتائج التي توصمنا الييا و 
 :تي ونود اف نطرح اىميا عمى النحو اآلنوصي بيا 

 :اوال : النتائج 

مة القضائية ىي تمؾ التي تجرييا المحكمة المختصة دوف موافقة تبيف لنا اف القس -1
الشركاء وذلؾ في حالة اختالؼ الشركاء عمى اقتساـ الماؿ الشائع رضاًء ، ويستند 

 حكـ قضائي حائز درجة البتات .إلى  تسجيميا

كما اتضح لنا مف خالؿ دراستنا اف القسمة القضائية ال يمكف سماع الغبف فييا ،  -2
تراض اف الجية القضائية قد اتخذت االحتياطات ، فضال عف ما تممكو وذلؾ الف

 المحكمة مف وسائؿ فنية بحيث انيا تمنع وقوع الغبف فييا .

قاصر ، فاف القسمة تكوف القضائية ذلؾ الف أو  اذا كاف بيف الشركاء محجور -3
ا العدالة في تممس حقوؽ الشركاء ولمإلى  الحقيقة لموصوؿإلى  القضاء ىو اقرب
 االجراءات الكفيمة لذلؾ .و  فيو مف الضمانات

كما اتضح لنا اف ىدؼ المشرع مف اعطاء الحؽ لمشركاء بقسمة الماؿ الشائع ىو  -4
ليس بمجرد قسمتو ليختص كؿ شريؾ بجزء يناسب حصتو في ىذا الماؿ ، بؿ اف 

 القسمة فضال عف ذلؾ يجب اف تحقؽ العدالة والمساواة بيف الشركاء .

الشركاء انياء حالة أحد  ية ىي الدعوى التي تطمب بموجبياالقضائ دعوى القسمة -5
الشيوع بالقسمة اف امكف وال فالبيع اف كاف غير قابؿ لمقسمة وتوزيع البدؿ عمى 

 الشركاء .

عف كونيا تتطمب وجود  لدعوى القسمة القضائية خصائص تتميز بيا فضالً  -6
 يو ، فالخصومة شرطي وجود خصومة تتكوف مف المدعي والمدعي عم، أطرفيف
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ي فييا وال يتصور قياـ ىذه الدعوى وتحقؽ شروطيا دوف وجود تمؾ أساس
منو  ليقتضيبالحضور اماـ القضاء  وخصومة ومقتضاىا تكميؼ الشخص لخصمال
 .ًا مزعومأو ًا ثابتًا حق

تدخؿ دعوى القسمة القضائية في اختصاص محكمة البداءة سواء كانت متعمقة  -7
 قيمتيا . منقوؿ وميما بمغتأو  بعقار

تبيف لنا اف اجراءات التقاضي في دعوى القسمة القضائية ىي ذات االجراءات  -8
فيي تتضمف رفع الدعوى والبيانات الضرورية  اآلخرالمتبعة في سائر الدعاوى 

الواجب ذكرىا في عريضتيا وتقديـ المستندات الثبوتية التي تؤيد الحؽ المدعي بو 
الشيوع  إزالةالحكـ ب إصدارميغات قضائية ثـ اجراءات المرافعة فوما يتبعيا مف تب

 والطعف فيو .

بدرجة اخيرة ،  حكاـدعوى القسمة القضائية مف الدعاوى التي تصدر فييا األ -9
محكمة البداءة والحكـ الصادر فييا يميز اماـ  –كما ذكرنا و  –مختص بنظرىا 

، بطريؽ تصحيح القرار التمييزيف محكمة االستئناؼ بصفيا التمييزية وتنظر الطع
كاف الحكـ الصادر غيابيا فيكوف قابال لمطعف بطريؽ االعتراض عمى إذا  ماأ

 الحكـ الغيابي .

 :ثانيا :التوصيات

بعد بحثنا موضوع دعوى القسمة القضائية ودراستنا لو عف طريؽ تسميط  
العراقي التوصيات  رعالضوء عمى ما يحيط بو في المنظومة القانونية ، نقترح عمى المش

 :بيا  ف االخذتية آممياآل

تو لدعوى القسمة خذ عف معالجآالم ضسجمت عمى موقؼ المشرع العراقي بع -1
خرى مف حيث ألقوانيف معالجتيا  ورد الخطوط العامة ليا تاركاً قد أالقضائية ، ف

 دعنأو  جراءات والقواعد والتي عمى المحكمة اتباعيا عند نظرىا في الدعوىاإل
 قرار ينيي حالة الشيوع تمؾ .إلى  شيوع العقار حتى تصؿ زالةيذىا إلتنف
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صؿ كانت قد اولت قسمة الماؿ الشائع ىي في األف النصوص التي تنإوبما 
في القانوف الماؿ الشائع ؛ وبما اف تمؾ النصوص قد وردت بصورة متناثرة  زالةإلقررت 

نية وقانوف التنفيذ وقانوف رعاية خرى كقانوف المرافعات المداألالمدني وفي القوانيف 
 الدولة .. أمواؿيجار إريف وقانوف المحاماة وقانوف بيع القاص

 لموصوؿ حكاـفي األ خمؽ حالة مف الثقةإلى  ندعو المشرع العراقي –ومف ىنا 
تكريس إلى  تيدؼ خيراً أو  والً أالتشريعية والتي ىي  ثبات واستقرار المنظومة القانونيةإلى 

حة العامة و مبغى المصمح لقصور التشريعي وتعديؿ بطاؿ الباطؿ ومعالجة اا  الحؽ و قاؽ ا 
زالةلسد الثغرات و ؛ ما وجد ذلؾإذا  القوانيف  الذي يكتنفيا . الغموض ا 

 واضحٍ  وذلؾ بوضع تعريؼٍ  –لقانوف المدني ونقترح عمى المشرع العراقي البدء با
( وبالتحديد في فقراتيا 1472لدعوى القسمة القضائية عف طريؽ تعديمو لنص المادة )

 بإيرادهقاـ المشرع الحجة عمى نفسو أف أبعد  السيماى بإضافة فقرة تعالج ذلؾ األول
ف تكوف الصيغة أدة القانونية موضوع التوجيو عمى لممحكمة المختصة بيا في نياية الما

 :تي بعد تعديميا عمى النحو اآل (1/ؼ1472الجديدة لممادة )

 (1/ؼ1472المادة )

كاف بينيـ محجور، فممشريؾ الذي يريد أو  لـ يتفؽ الشركاء عمى القسمة ،إذا  "
عف طريؽ رفع الدعوى القسمة  إلزالتوالخروج مف الشيوع مراجعة محكمة البداءة 

مكف واال أف إياء حالة الشيوع بالقسمة إنالشركاء أحد  القضائية والتي يطمب بموجبيا
 يع البدؿ عمى الشركاء " فالبيع اف كاف غير قابؿ لمقسمة وتوز 

قانونية مباشرة  ماـ معالجةأماـ فراغ تشريعي ، بؿ نكوف أفبيذه الحالة ال نكوف 
خفاء صفتي إعف  شكاالت التي تنجـ عف ىذه المسائؿ فضالً كفيمة بحؿ كؿ اإل

ولدعوى القسمة القضائية خصوصا لمواكبة  الوضوح والشمولية لمنص القانوني عموماً 
مظاىر انتشار حؽ الممكية الشائعة  أبرزالذي ساد مجتمعنا ولعؿ مف  متطمبات التطور
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حتى المشاركات ال اقتصادية والتي انتشرت بشكؿ واسع أو  بسبب الميراث والوصية
 كنتاج لذلؾ التطور .

االلتباس الذي يراود الفقو مف اف محكمة البداءة  إزالةنقترح عمى المشرع العراقي  -2
اطراؼ أحد  شيوع العقار بناء عمى طمب إزالةبكـ الصادر في مرحمة تنفيذ قرار الح

تنفيذية وتحوؿ إلى  المحكمة تتحوؿ مف سمطة قضائيةإلى  الدعوى والذي يقدمو
سد ىذا االلتباس ويزيمو ما ي بإضافةمنفذ العدؿ وذلؾ إلى  قاضي محكمة البداءة

صياغة مف القانوف المدني العراقي ب (1/ؼ1473)تعديؿ نص المادة عف طريؽ 
 :تي تكوف عمى النحو اآلجديدة عمى اف 

 : (1/ؼ1473)المادة 

تبيف لممحكمة اف المشاع غير قابؿ لمقسمة اصدرت المحكمة حكما ببيعو إذا  "
 الوانيف ذات الصمة عند قياميا بإجراءات بيع العقار المزاؿ شيوعو " أحكاـمع مراعاة 

، ويضمف التطبيؽ السميـ لمقانوف وىذا المقترح كفيؿ بحسـ ما يقاؿ بما ورد اعاله 
 إزالةبيع العقار الذي تمت  إلجراءاتبإبراز دور بعض القوانيف االجرائية لمتصدي 

شيوعو والمحافظة عمى سمطة محكمة البداءة القضائية وقاضييا واجراءاتيا ابتداًء مف 
يا الحكـ في إصدارالقسمة القضائية اماـ المحكمة المختصة وحتى إلى  رفع الدعوى

 واكتسابو درجة البتات .

نص المادة إلى  كما نأمؿ مف المشرع العراقي النص عمى فقرة جديدة تضاؼ -3
مف القانوف المدني العراقي النافذ المعدؿ كفقرة رابعة ليا تحدد عد قانوف  (1473)

المرافعات المدنية العراقي النافذ المرج عند سموؾ رفع الدعوى القسمة القضائية مف 
د اضافتيا وصياغتيا عمى ( بع4/ؼ143عمى اف تكوف المادة )،  الياء إلى االلؼ

 :تي النحو اآل
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 (4/ؼ1473المادة )

النافذ المعدؿ ىي  1969( لسنة 83" تكوف قواعد المرافعات المدنية ذي الرقـ )
المتبعة في اجراءات التقاضي في الدعوى القسمة الفضائية مف رفع الدعوى والبيانات 

في عريضتيا وتقدـ المستندات الثبوتية التي تؤيد الحؽ المدعي بو وما الواجب ذكرىا 
صداريتبعيا مف تبميغات قضائية ومرافعة و  الشيوع وطرؽ الطعف في  إزالةبالحكـ  ا 

 الحكـ "

حيز التنفيذ بما يتفؽ عنا التطبيؽ السميـ لمقانوف في وبيذا المقترح نكوف قد وض
لثغرات التي ظيرت عند تطبيؽ النصوص القانونية وتحقيؽ االستقرار القانوني ومعرفة ا
زالةبالنسبة لدعوى القسمة القضائية و  يجاد الحموؿ الناجحة إكؿ غموض يكتنفيا بعد  ا 

 لمعالجتيا.

ف يناؿ ىذا إلى أت القانوف في الجامعات العراقية كمياكما ندعو الباحثيف في  -4
وف الموضوع محؿ نو كعالبحث المتواصؿ إلى  واالتجاه، االىتماـالموضوع 

ف والقضاة مف خالؿ و ة اليفوات التي يقع فييا المحامكاف إزالةإلى  الدارسة سعى
إلى  الذي سيعمؿ األمرالصادرة عف دعوى القسمة القضائية،  حكاـلألمراجعتيـ 

ساس كؿ أخير ىو فاتحة كؿ حضارة و ىذا األ خمؽ نوع مف االستقرار القانوني كوف
 تقدـ .

قانونية وتزويدىا المنظومة ال ةفي توعي برزراقي الدور األف لمقضاء العإبما  -5
ثر كبير في تفسير النصوص القانونية أبالجانب العممي؛ ولما لممحاكـ العراقية مف 

لذا ندعو العامميف في السمطة القضائية ، ة دوف الوقوع بأي قصور تشريعيوالحيمول
رارات دعوى القسمة التشريعات القضائية المتضمنة لق إصدارإلى  في العراؽ

القسـ  – حكاـىا ضمف مجاميع األإصدار القضائية وتشريعيا بعددىا وتاريخ 
 وفؽ تحديث جديد ومنتظـ. –المدني
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بدعوى القسمة القضائية  ف يجعؿ تمؾ القرارات القضائية مرجعاً أوىذا مف شأنو  
ضمف  كاديمياً أد البحث والتقصي عف الموضوع ىذا مف جية ، واالستعانة بيا عن

 .مف جية أخرىالبحوث وكتابتيا في كميات القانوف في العراؽ 

ف تكوف أمميف آتماـ البحث، إلى  وبيذا النتائج والتوصيات نكوف قد وصمنا 
موضوع دعوى القسمة القضائية مف  رهأثااسة قد قدمت بعض الحموؿ لما قد الدر 
نونية جديدة بيذا الصدد ف يتساىـ في تمييد الطريؽ الدراسات قاأ، و شكاليات وتساؤالتإ

ف أذ كمنا ثقة إضافتو إما يجب إليو  تستكمؿ ما بدأناه في دراستنا ىذه ، وتضيؼ
 .ووضوحاً  كثر تفصيالً أمور بشكؿ يحاوؿ المشرع معالجة تمؾ األ

 وال ماالً  ننا قد بذلنا في ىذا البحث كؿ ما في وسعنا ، ولـ ندخر جيداً أ ناوحسب
نناو نجازه ، إ في سبيؿ وال صحة وال وقتاً  ف ، فإف الكماؿ هلل وحده أل ؛دعي الكماؿال ن ا 

فمف تقصيري  ف صبت فيو الحؽ فيوى ىدي مف عند اهلل ، واف لـ اوفؽأما كتبتو 
العماد  ف ينعـ عمينا بعفوه ورضاه ، وقد اعتذر عنا جميعاً أسأؿ أوعجزي ، واهلل 

 قاؿ في غده الَ إ موو في ي اباً كت نسافإ" اني رأيت اف ال يكتب  :صفياني عندما قاؿ األ
فضؿ ، ألكاف يستحسف ، ولو قدـ ىذا لكاف زيد كذا أولو  حسف ،ألو غير كذا لكاف 
تيالء النقص عمى ىو دليؿ عمى اسو  جمؿ وىذا مف تعظـ العبرأولو ترؾ ىذا لكاف 
  . جممة مف البشر "
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 قائمة المصادر
 :اوال : الكتب المغوية 

محمد عمي النجار ، و  حامد عبد القادرو  الزيات أحمد حسفو  مصطفى إبراىيـ -1
 . 1972تركيا ،  –ية ، اسطنبوؿ سالم، المكتبة اإل 2-1المعجـ الوسيط ، ج

الشيخ عبد اهلل البستاني المبناني ، معجـ البستاف المغوي ، دار الرسالة ، بيروت ،  -2
1927. 

 :ثانيا : الكتب القانونية 

، 3في الدعوى المدنية واثاره القانونية، ط جياد ثامر الدليمي ، قطع السيرإد.  -3
 . 2449الجيؿ العربي ، الموصؿ ، 

القضائية المدنية ،  حكاـد. أحمد سمير محمد ياسيف ، الطعف االستئنافي في األ -4
 .2412، دار الكتب القانونية ، القاىرة ،  1ط

 ، مطبعة جامعة بغداد ، 1قانوف التنفيذ ، ط أحكاـوىيب النداوي ، آدـ  د. -5
1988 . 

، الدار الجامعة ،بيروت ،  1المحاكمات المدنية ، ط أصوؿد. أمينة النمر ،  -6
1988 . 

،  1قانوف التنفيذ، ط أحكاـد. عبد الكاظـ فارس المالكي ، و  د. جبار صابر طو -7
 . 1988طبع بمطابع وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، بغداد ، 

يوع في القوانيف العراقية ، دار الكتب ، الش إزالة أحكاـجمعة سعدوف الربيعي ،  -8
 . 1989بغداد ، 

يا ، شركة التجارة أسبابد. حامد مصطفى ، القانوف المدني العراقي ، الممكية و  -9
 . 1953والطباعة المحدودة ، بغداد ، 

، حؽ الممكية ،  صميةالقانوف المدني ، الحقوؽ العينية األ أصوؿد. حسف كيرة ،  -14
 . 1965،  سكندريةاإل ، منشأة المعارؼ ، 1ج
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ية والقانوف المدني الجزائري ، دار سالمخالدي أحمد ، القسمة بيف الشريعة اإل -11
 . 2448النشر ، الجزائر ، و  ىومة لمطباعة

، حؽ الممكية  1د. خميؿ قدادة ، الوجيز في شرح القانوف المدني الفمسطيني ، ج -12
 .1997، مكتبة القدس ، فمسطيف ، 

في القانوف المدني  صمية، الوجيز في الحقوؽ العينية األ د. رمضاف ابو السعود -13
 .2442المصري والمبناني ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت ، لبناف ، 

، مطبعة دار الحرية  1، ط صميةد. سعيد عبد الكريـ مبارؾ ، الحقوؽ العينية األ -14
 .1973لمطباعة ، بغداد ، 
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 :ـمخــــصــالمـ
يحصػػؿ اف يكػػوف الشػػيء الواحػػد ممموكػػا ألكثػػر مػػف شػػخص بحيػػث لكػػؿ مػػنيـ قػػد  

أو  الربػػعأو  الشػػيء فػػي مجموعػػة كالنصػػؼإلػػى  الحػػؽ فػػي حصػػة رمزيػػة شػػائعة تنسػػب
السػػػدس مػػػثال ، ودوف اف يخصػػػص لكػػػؿ مػػػنيـ جػػػزءا ماديػػػا معػػػززا مػػػف الشػػػيء فتكػػػوف 

 الممكية في ىذه الحالة ممكية شائعة .

صػحاب الحػؽ العينػي ، فيػو ال أة تػنجـ عػف تعػدد انونيػبأف الشيوع حالػة ق ويالحظ 
 يقتصر عمى حؽ الممكية ، بؿ يمكف اف يتحقؽ بالنسبة لمحقوؽ العينية ألخرى .

راد أكػػػاف بيػػػنيـ محجػػػور و أو  جػػػراء القسػػػمة رضػػػاءً إذا لػػػـ يجمػػػع الشػػػركاء عمػػػى إفػػػ 
القضػػػائية القسػػػمة إلػػػى  يمجػػػؤوا إاَل أف اميـأمػػػـ الخػػػروج مػػػف الشػػػيوع ، فػػػال يكػػػوف بعضػػػي
مػػاـ المحكمػػة المختصػػة أع دعػػوى القسػػمة عمػػى بػػاقي الشػػركاء تيػػا برفػػاءجراإتبػػدأ  يوالتػػ

حالػػة الشػػيوع  ءنيػػاإالشػػركاء أحػػد  والتػػي تعػػد مػػف الػػدعاوى الميمػػة والتػػي يطمػػب بموجبيػػا
ف كػػػاف الشػػػيء غيػػػر قابػػػؿ لمقسػػػمة وتوزيػػػع البػػػدؿ عمػػػى إ فػػػالبيع الَ ا  مكػػػف و أف إبالقسػػػمة 
 نو ال توجد محكمة مف محػاكـ البػداءة ال تنظػر فػي دعػوىأما عممنا  إذا السيماالشركاء 

 .الناس وممتمكاتيـ أمواؿمباشر بلما ليا مف مساس ؛ القسمة القضائية عمى مدار السنة

ماىيػػػػة دعػػػػوى القسػػػػمة القضػػػػائية مػػػػف تعريػػػػؼ وخصػػػػـو  نػػػػاتناولفػػػػي ىػػػػذه الدراسػػػػة  
 عف وضعيا في التطبيؽ العممي . وخصائص فضالً 
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ABSTRACT : 
One thing may happen to be owned by more than one person 

, so that each of them has the right to a common symbolic share 

belong to thing in a group such as half , quarter or one sixth , for 

example .  

And without allocating to each of them a material part of the 

property , in which case ownership would be a common property 

.It is noted that the common law is the result of the multiplicity of 

right holders in kind is not limited to the right of ownership . But 

can be achieved for other rights in kind if the partners did not 

meet on the division of satisfaction or whether they are locked and 

wanted some of them out of common . 

Then they have no recourse but to resort to the Judical 

division , which begins its proceedings to bring the case of 

division to the rest of the partners before the competent court . 

which is one of the important cases in which one partner is asked 

to end the state of communion by division if possible , otherwise 

selling if the things is indivisible and distribution of the allowance 

to partners , especially if we know that there is one court of first 

instance does not consider the case of Judicial division throughout 

the year because of the direct prejudice to people's money an d 

property . In this study , we will address the issue of division of 

the Judiciary from the definition of liabilities and characteristics 

as well as put into practice . 


