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من القانون املدين اجلزائري امللكية حبق التمتع و التصرف يف  674تعرف املادة 
    .األشياء بشرط االستعمال استعماال حترمه القوانني واألنظمة 

ويف موضـوع   ـمن القانون املدين أن ملالك الشـيء    674ويعين نص املادة 
فله أن يبيع مـا   احلق يف أن يتصرف يف ملكه جبميع أوجه التصرف، ـحبثنا العقار  

ـ  أن ينقـل أي   اميلكه أو جزء منه مبقابل كالبيع، أو بدون مقابل كاهلبة، وله ايض
عنصر من عناصر ملكيته كأن يرتب على ملكه حق انتفاع ، أو حق استعمال ، أو 

  .إن يرتب على ملكه حق االرتفاق أو رهن رمسي أو حيازي وما إىل ذلك 
على ملكه بأنه حق مانع ، حـق مقصـور   ويتميز حق امللكية، أو حق املالك 

على املالك دون غريه فال جيوز ألحد أن يشاركه يف ملكه، أو أن يتدخل يف شؤون 
  .ملكيته 

ويترتب على ميزة حق امللكية كونه حق مانع ، إن الشـيء الواحـد ، ويف   
موضوع حبثنا العقار ، ال ميكن أن يكون مملوكا لشخصني يف وقت واحد ، فيجوز 

ن هذا الشئ أو العقار مملوكا لشخصني على الشيوع، ولكن ال ميلـك أي  أن يكو
منهما الشئ  أو العقار كله، وان كل ما ميلكه كل منهما هو جزء من الشـيء أو  

  .العقار شائعا 
وال خالف يف أن  حق امللكية ليس حقا مطلقا بالنظر إىل وظيفته االجتماعية 

حيظي حبماية القانون مللكه ، فلم يراعي هـذه  اليت يتعني على املالك القيام ا حىت 
الوظيفة كان غري مستحق هلذه احلماية، وترتيبا على ذلك إذا تعارض حق املالـك  
مع مصلحة عامة أو مصلحة خاصة هي أوىل بالرعاية من حق املالـك ، قـدمت   

  .أو املصلحة اخلاصة أوىل بالرعاية  املصلحة العامة،
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يقيد حق املالك فيمتنـع عليـه االحتجـاج     وقد تقتضي املصلحة العامة أن
باالعتداء على حرمة ملكيته لالعتراض على ما تقوم به الدولة من أعمـال فـوق   

  .سطح األرض اململوكة له أو حتتها دون أن يسبب له ضررا 
وقد تقتضي املصلحة اخلاصة األوىل بالرعاية أن يقوم الغـري بأعمـال معينـة    

العقار موضوع حبثنا ، أو يقومون بإجبار املالـك  تتعارض مع عقار مالك الشئ أو 
  .على القيام بأعمال معينة 

مـن   714ففي امللكية الشائعة موضوع حبثنا خيول املشرع ، مبوجب املـادة  
القانون املدين ، لشريك يف الشيوع احلق يف أن يتصرف منفردا يف حصته الشـائعة  

اع التصرف، وخيول املشـرع يف  اليت ميلكها ملكا تاما بأن يتصرف فيها جبميع أنو
نفس الوقت ألغلبية الشركاء يف الشيوع أن يتصرفوا يف العقار الشائع كله ، رغـم  
معارضة األقلية بدعوى محاية هذه األغلبية من تعنت األقلية ، وذلك مبوجب املادة 

  .من القانون املدين  720
ـدف إىل تـوفري    من القانون املدين أن إحكامها 720وإذا كان ظاهر املادة 

احلماية لألقلية من الشركاء  من تعسف  األغلبية الستعماهلا حلقها يف التصـرف يف  
فإن عدم اهتمام املشرع ببيان األسباب .العقار الشائع كله دون موافقة األقلية منهم

اليت ميكن إن تستند إليها األغلبية يف التصرف يف العقار الشائع دون موافقة مجيـع  
  .ن شأنه أن يعرض مصاحل األقلية من الشركاء يف الشيوع إىل الضياع الشركاء م

وقد آثرت البحث يف موضوع التصرف يف العقار الشائع ملاله من أمهيه علمية 
وعملية يف بيان أحكامه يف القانون املدين اجلزائري أساسا، ومـا يعتـري هـذه    

عملية وال سيما يف ما األحكام من نقائص اليت من شأا أن تثري إشكاالت نظرية و
يتعلق يف محاية األقلية من الشركاء يف الشيوع من تعسف أغلبيتهم يف العقار الشائع 
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دون رضائهم وأضرارا م مقارنه بالقوانني املقارنة مسترشدا بذلك بآراء الفقهـاء  
  .واجتهاد القضاء

 و ملا كان التصرف يف العقار الشائع قد يكون من طرف الشريك منفـردا يف 
حصته الشائعة وقد يكون من طرف اغليب الشركاء يف الشيوع ، فقـد عاجلـت   
موضوع البحث يف فصلني، تناولت يف الفصل األول تصرف الشريك يف الشـيوع  
منفردا يف العقار الشائع و فيه تطرقت يف املبحث األول إىل تصرف الشريك منفردا 

تصرف الشريك منفردا يف جزء يف حصته الشائعة يف العقار، ويف املبحث الثاين إىل 
مفرز من العقار الشائع، و يف املبحث الثالث تعرضت إىل تصرف الشريك منفـردا  

فيما خصصت الفصل الثـاين إىل تصـرف الشـركاء يف    . يف العقار الشائع كله 
الشيوع جمتمعني أو األغلبية منهم يف العقار الشائع ، وفيه تعرضـت إىل تصـرف   

عني يف العقار الشائع يف املبحث األول فيمـا خصصـت   الشركاء يف الشيوع جمتم
. ركاء يف الشيوع يف العقار الشائعاملبحث الثاين إىل تصرف األغلبية الكبرية من الش

  .ناهيا موضوع البحث خبامتة ضمنتها أهم ما خلصت إليه من نتائج 
  



 

  ولاأل فصلال

  تصرف الشریك منفردا في العقار  الشائع 
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  الفصل األول
  تصرف الشریك منفردا في العقار الشائع

كل شريك يف الشـيوع  "من القانون املدين اجلزائري على أن  714 تنص املادة
وإذا كان تصرفه منصبا على جـزء  . ميلك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها

تصرف مفرز من املال الشائع ومل يقع هذا اجلزء عند القسمة يف نصيبه انتقل حق امل
إليه من وقت التصرف إىل اجلزء الذي آل للشريك املتصرف بطريـق القسـمة،   
وللمتصرف إليه أن يبطل التصرف إذا كان جيهل أن الشريك املتصرف ال ميلـك  

  ."العني املتصرف فيها مفرزة

يفهم من هذا النص أن للشريك يف الشيوع احلق أن يتصرف منفردا يف حصته 
صرف يف جزء مفرز منه، وقد يتصرف يف العقار الشـائع  الشائعة يف العقار، أو يت

ومن هذا املنطلق سنتعرض فيما يلي ألحكام كل نوع من هـذه التصـرفات   . كله
، على أن خنصص مبحث أوال لتصرف الشريك منفردا يف حصته الشائعة يف العقار

ونتناول يف مبحث ثان تصرف الشريك منفردا يف جزء من العقار الشائع، ونعـاجل  
  :الكل، وذلك وفقا للخطة التالية

  .تصرف الشريك منفردا يف حصته الشائعة يف العقار:  املبحث األول
  .تصرف الشريك منفردا يف جزء مفرز من العقار الشائع: املبحث الثاين
  .تصرف الشريك منفردا يف العقار الشائع كله: املبحث الثالث
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  المبحث األول
  الشائعة في العقارصتھ تصرف الشریك منفردا في ح

كـل  "من القـانون املـدين أن    714 لقد قرر املشرع اجلزائري يف نص املادة
  ...".شريك يف الشيوع ميلك حصته ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها

إنطالقا من هذا النص، حيق للشريك يف الشيوع أن يتصرف يف حصته الشائعة 
حق ملكية تام، فهـي ملكيـة   جبميع أنواع التصرف؛ ذلك أن امللكية الشائعة هي 

  .فردية شأا شأن امللكية املفرزة
، اءــوقد يكون التصرف الصادر من الشريك يف الشيوع إىل أحد الشرك 

إىل بعضهم أو إىل مجيع الشركاء، كما ميكن أن يكون التصرف صادرا إىل أجـنيب  
ردوا ويف حالة التصرف إىل أجنيب، جيوز لباقي الشركاء أن يسـت . ن الشركاءـع

  .)1(احلصة املتصرف فيها

بناء على ذلك سنبحث حكم تصرف الشريك يف حصته الشائعة يف العقـار،  
مث آثار هذا التصرف يف أحقية باقي الشركاء يف استرداد هذه احلصة أو ممارسة حق 

  .الشفعة، كلٌ يف مطلب مستقل
  المطلب األول

  حكم تصرف الشریك منفردا في حصتھ الشائعة في العقار 

من القانون املدين أنه جيوز للشريك يف الشيوع أن يتصرف  714 تنص املادة 
تصرف (يف حصته الشائعة جبميع أنواع التصرف، سواء أكان هذا التصرف بعوض 

  .كالبيع أو املقايضة أم كان تصرف تربع كاهلبة) معاوضة

                                                        
ص  ، نــــــالمجلد الثام –حق الملكیة  –عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ـ  )1(

 .1970، ط  843
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وجيوز أن يتصرف الشريك يف الشيوع يف حصته الشائعة إىل أحد الشركاء أو 
وإذا ترتب على تصرف الشريك إىل شريك آخر زوال حالة الشيوع، . ليهم مجيعاإ

يف حكم القسمة بطريق التصفية، كما لو بيع العقار الشائع  فإن هذا التصرف يعترب
  .)1(كله ألحد الشركاء

جيوز كذلك أن يتصرف الشريك يف حصته الشائعة إىل أجـنيب مـن غـري    
ء الشركاء ممارسة حقهم يف اسـترداد هـذه   شركائهم ويف هذه احلال يكون هلؤال

من القانون املدين، أو ممارسة حق الشفعة عليهـا طبقـا    721 احلصة طبقا للمادة
  .من نفس القانون 795 للمادة

إن احلصة الشائعة هي نصيب الشريك يف جمموع املال املشاع مع امتداد احلق  
ملال الشـائع بقـدر نصـيبه    يف امللكية إىل كل جزء من األجزاء اليت يتكون منها ا

وعليه فإن الشيوع يف امللك يتوفر عندما نكون بصدد عقـار أو جممـوع    .)2(فيه
متكون من عقار ومنقول مملوك يف جمموعه لشخصني فأكثر، دون أن خيصص لكل 
منهم جزء مادي معني، وقد تكون األنصبة فيه متساوية، كما قد تكون متفاوتـة،  

يوع سواء أكان بيعا أوصية أو مرياثا أو غـريه مـن   وهذا بالرجوع إىل مصدر الش
املصادر املختلفة للشيوع، ومنه يكون لكل شريك يف الشيوع احلق يف كل جزء من 

وبتفحص النصوص القانونيـة الـيت نظمـت     .)3(أجزاء العقار املشاع بقدر نصيبه
أثرا لتعريـف   من القانون املدين، فإننا ال جند 743 إىل 713 امللكية الشائعة من املادة

وإمنا عمدت إىل تعريف الشركاء يف الشيوع، كما أن املشـرع مل  ، احلصة الشائعة
امللكية (خيصص جماال للملكية العقارية الشائعة، وإمنا جاءت النصوص بصفة العموم 

  ).الشائعة
                                                        

  . 843حق الملكیة المجلد الثامن، ص  -القانون المدني عبد الرزاق احمد السنھوري، وسیط في شرحـ  )1(
  . 2004، ط  346انور طلبة، المطول في شرح القانون المدني، الجزء الحادي عشر ، ص ـ  )2(
  . 347انور طلبة ، المطول في شرح القانون المدني ، الجزء الحادي عشر، ص ـ  )3(
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إن ما يهمنا يف موضوع البحث هي امللكية العقارية الشائعة، واليت جيوز فيهـا  
شيوع أن يتصرف يف حصته الشائعة على النحو الذي خيوله القانون للشريك على ال

للمالك ملكية مفرزة، باعتبار أن امللكية الشائعة تتوفر على مجيع عناصر امللكية من 
حق االستعمال واالستغالل والتصرف، بإمكان الشريك يف الشيوع أن يتصـرف  

القائمة بأن يسـتعملها   منفردا يف حصته الشائعة بوجه ال يتعارض مع حالة الشيوع
أو يستغلها أو يتصرف فيها، إن تصرف الشريك يف حصته الشائعة منفردا، يقـع  
صحيحا ومنتجا لكل أثاره القانونية شريطة أن ال يترتب على تصرفه هـذا ضـرر   

  .لباقي الشركاء املشاعني
وقد يكون تصرف الشريك يف حصته الشائعة ناقال للملكية لكل احلصـة أو  

،  ي جزء شائع منها، ويف حالة كون التصرف ناقال للملكية لكل حصـة لبعضها أ
ذلك أن املتصرف له كل حمل الشريك املتصرف ويصـبح  ،  فإن اإلشكال ال يطرح

بدوره مالكا على الشيوع أو شريكا على الشـيوع لبـاقي الشـركاء يف العقـار     
(  نقل امللكيـة  مع مراعاة اإلجراءات اخلاصة والالزمة إلحداث األثر يف )1(الشائع

  ).إشهار+ تسجيل 

أما إذا كان التصرف الصادر من الشريك يف الشيوع منصبا على بعـض أو  
فإن املتصـرف لـه   ، جزء من حصته الشائعة، كأن يبيع أو يهب جزًءا من حصته

الشريك األصـلي   ىويبق، يصبح شريكا يف الشيوع بنسبة احلصة اليت اشتراها مثال
ه شريكا أيضا بنسـبة مـا تبقـى لـه مـن حصـته       املتصرف يف جزء من حصت

  :وللتوضيح أكثر نسوق املثال التايل.الشائعة

) ½(  إذا كان الشريك يف الشيوع ميلك  حصته يف العقار  بنسـبة النصـف  
فـإن  )  ¼( ولـتكن الربـع  ، وتصرف بالبيع إىل شخص آخر يف جزء من حصته 

                                                        
  . 843ص  ،حق الملكیة المجلد الثامن -القانون المدنيعبد الرزاق احمد السنھوري، وسیط في شرح ـ  )1(
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ويبقى ). ¼( بنسبة الربعاملتصرف له أي املشتري يصبح شريكا جديدا يف الشيوع 
  ).¼( الشريك األصلي مالكا على الشيوع بنسبة ما تبقى له واملقدر بالربع

شـركة  ،  مثال،  كأن تكون. أما إذا كان العقار داخال يف جمموع مال شائع
مكونة من جمموعة عقارات شائعة من بينهما قطعة أرضية وتصـرف الشـريك يف   

قطعة األرض فقط فإن تصرفه صحيحا ومنتجا  الشيوع منفردا يف حصته الشائعة يف
وحيل املشتري حمل الشريك املتصرف يف القطعة األرضية فقط دون بـاقي  . آلثاره

وإذا ما أراد الشركاء يف الشيوع إزالة وإاء حالة الشيوع فال بد هلم . املال الشائع
  :إجراء قسمتني، يف هذه احلالة
لشيوع يف القطعة األرضية وبني املشتري الذي تقع بني الشركاء يف ا:  القسمة األوىل

  .حل حمل الشريك األصلي يف قطعة األرض اليت باعها له
تكون بني الشريك األصلي الذي تصرف يف حصته الشائعة يف قطعة : الثانية القسمة

  .األرض وبني باقي الشركاء يف باقي املال الشائع
ة يف جممـوع املـال   ويالحظ على تصرف الشريك يف حصته الشائعة الداخل

وهذا ما جعل بعض التشريعات ال جتيز مثل هـذا  ،  حصول تعقيدات بعده، الشائع
، يف )1(به التشريع األملاين دالتصرف إال إذا كان باتفاق مجيع الشركاء وهذا ما أخ

ولكن أثره متوقـف  ، حني أن بعض الفقه الفرنسي جييز التصرف يف احلصة الشائعة
املتصـرف فيـه يف   ) احلصة(وقع العقار الشائع  افإذ، دا بعفيم ةعلى نتيجة القسم
. ويأخذ حكم املتصرف يف حصته الشـائعة ، فإن تصرفه صحيحا، نصيب التصرف

فـإنّ  ، أما إذا وقعت احلصة اليت تصرف فيها يف نصيب أحد الشـركاء اآلخـرين  
  .)2(تصرفه يقع باطال ألنه تصرف يف ملك غريه

                                                        
ص ، نــــــــالمجلد الثام) حق الملكیة( الوسیط في شرح القانون المدني -عبد الرزاق أحمد السنھوري،ـ  )1(

844.  
  . 845ص  ،المرجع نفسھـ  )2(
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اجتهاده إىل غري ذلك، حيث أقرت حمكمـة  غري أن القضاء املصري ذهب يف 
النقض املصرية أنّ للشريك يف الشيوع يف جمموع عقارات، أن يتصرف يف حصـته  
الشائعة يف بعض هذه العقارات بالبيع، ويف هذه احلالـة يصـبح املتصـرف لـه     

مالكا يف الشيوع مع باقي الشركاء املشاعني يف العقارات اليت آلت إليـه  ) املشتري(
يكون هو صاحب الشأن يف القسمة اليت سوف جتـري بـني الشـركاء    وبذلك 

الشـريك  (املشاعني، وهذا مىت سجل املشتري عقد البيع الذي ابرم بينه وبني البائع 
  .)1( )األصلي يف الشيوع 

إذ بالرجوع ، فإنه كان واضحا،  اجلزائري وفيما خيص هذه النقطة عأما املشر
دين جنده قد أقر للشريك يف الشيوع أن يتصـرف  من القانون امل 714 إىل نص املادة

فكل . ولكن بشرط عدم اإلضرار مبصاحل باقي الشركاء،  منفردا يف حصته الشائعة
تصرفات الشريك يف املال الشائع سواء بنقل ملكيتها أو بترتيب حق عـيين معـني   

 منصبا علـى  ـ  بيعا أو هبةـ   عليها صحيحة سواء أكان  التصرف الناقل للملكية
كل حصته الشائعة أو على جزء منها،  فالعربة دائما تكـون يف التصـرف بعـدم    
اإلضرار حبقوق باقي الشركاء يف الشيوع، وهذا ما أقرته الغرفة العقارية باحملكمـة  

علـى  ، هذا الصـدد  ونذكر يف.العليا يف عدة قرارات منشورة يف االت القضائية
 " :ه ما يليــالذي جاء في 29/10/1990 خالصادر بتاري 63765 القرار، سبيل املثال

 عد بيــوملا كان من الثابت ـ يف قضية احلال ـ أن قضاة املوضوع بإبطاهلم عق  
قطعة أرض آلت إىل الطاعن عن طريق اإلرث على أساس أن ليس لـه احلـق يف   

ع ملك يف الشيوع، أخطأوا يف تطبيق القانون ومىت كان ذلك استوجب نقض ـبي
  .)2("ن فيهالقرار املطعو

                                                        
ص  ،نــــــــالمجلد الثام) یةحق الملك( الوسیط في شرح القانون المدني -عبد الرزاق أحمد السنھوري،ـ  )1(

845 . 
،المجلة القضائیة ،  63765تحت رقم  10/1990/ 29قرار بتاریخ  –الغرفة المدنیة  –المحكمة العلیا ـ  )2(

  .  1992سنة  ،العدد الرابع
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 كما أكّدت الغرفة العقارية باحملكمة العليا نفس املوقـف يف قرارهـا رقـم   
جيب ألحد الشركاء علـى  "إذ جاء فيه أنه  24/03/1999 الصادر بتاريخ 186043

وجـاء يف  " . الشركاء يالشيوع التصرف يف منابه املفرز شريطة عدم اإلضرار بباق
ر املطعون فيه يف صفحته الثالثة يتضـح أن  حيث أنه بالرجوع إىل القرا: " أسبابه 

قضاة الس أكدوا أنه طاملا أن املستأنف عليهم مل يثبتوا أن البيع قد أضر مبصاحلهم 
حىت ولو تصرف أحد الشركاء يف الشيوع يف منابه دون فرزه طاملا أنه مل يلحق أي 

لغاء احلكـم  وعليه قرروا إ، وهو ما مل يتبث يف قضية احلال، ضرر  مبناب شركائه
  .املستأنف وقضوا من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس

وحيث أنه يتبني مما سبق أن قضاة الس الحظوا أن الطـاعنني مل يثبتـوا أن   
مصاحلهم قد مست من جراء تصرف أحد الشركاء يف الشيوع يف منابة لذا قضـوا  

وذا طبقوا ، ـ على حق ـ برفض طلب الطاعنني الرامي إىل إبطال هذا التصرف 
  .من القانون املدين 714 أحكام املادة

وحيث أن أنه يتبني مما سبق أن القرار املطعون فيه معلل تعليال كافيـا ولـه   
   .)1("أساس قانوين على خالف ما جاء يف هذا الوجه الذي جيب رفضه

، من خالل ما تقدم ذكره من اجتهاد احملكمة العليا وذلك على سبيل املثـال 
احملكمة العليا أكدت املبدأ القانوين الذي وضعه املشرع بأحكـام نـص    نستنتج أن

قانون مدين، بإقرار حق الشريك يف الشيوع التصرف يف حصته الشائعة  714 املادة
أسواء كانت عقارا أو منقوال أو جمموع عقار ومنقول غري مفرز، شـريطة عـدم   

أو بعض هذه احلصة   فالتصرف يف كل حصة شائعة. اإلضرار حبقوق باقي الشركاء
  .تصرف صحيح طاملا أنه ال يضر حبقوق باقي الشركاء يف الشيوع

                                                        
، المجلة القضائیة  186043تحت رقم  24/03/1999قرار بتاریخ  –الغرفة العقاریة  –المحكمة العلیا ـ  )1(

  .195ص  2000سنة  ،العدد الرابع
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كما خنلص إىل أن الشريك مىت تصرف منفردا يف حصته الشائعة يترتب عنـه  
حمل الشريك املتصرف بنقـل ملكيـة   " املشتري، املوهوب له" حلول املتصرف له 

 .)1(ن الشـريك األصـلي  حصته الشائعة، ويصبح هو الشريك يف الشيوع بدال م
وذلك مع مراعاة األحكام اخلاصة بإجراءات الشهر اليت ترتب األثر الناقل للملكية 

  .قانون مدين 793 تطبيقا ألحكام املادة

هذا إذا كان التصرف الذي قام به الشريك يف الشيوع ناقال للملكية كـالبيع  
الشريك يف الشيوع من أو اهلبة مثال، فما هو احلكم لو كان التصرف الذي قام به 

  .؟ التصرفات اليت ترتب حقا عينيا أصليا كان أم تبعيا على حصته الشائعة
ع ــإذا كان للشريك احلق يف أن يتصرف يف حصته الشائعة يف العقار جبمي

أنواع التصرف الناقلة للملكية، فإنه ال ميكنه أن يرتب على هذه احلصـة الشـائعة   
واحلقوق العينية التبعية، وسوف نـبني فيمـا يلـي     ع احلقوق العينية األصليةـمجي

ة األصلية واحلقوق العينية التبعية اليت ميكن للشـريك يف الشـيوع   ـاحلقوق العيني
  .ترتيبها على حصته الشائعة يف العقار

حقـوق  : إن احلق العيين هو سلطة فعلية على شيء معني بالذات وهو نوعان
  :نتناول بالبحث ذلك يف ما يليوس.)2(عينية أصلية وحقوق عينية تبعية

الحقوق العینیة األصلیة الجائز ترتیبھا على الحصة الشائعة في العقار من قبل الش ریك  : أوال

  في الشیوع

ق ــهي حق االنتفاع وح، عدا حق امللكية، إن أهم احلقوق العينية األصلية 
ق، فإنـه  وبالنظر إىل طبيعة كل من حقي احلكر واالرتفـا . االرتفاق وحق احلكر

ألن ، يستعصي على الشريك يف الشيوع كترتيب حق حكر على حصته الشـائعة 
                                                        

  .843المجلد الثامن ص ) حق الملكیة(عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ـ  )1(
   .دار الفكر العربي -38الملكیة في قوانین البالد العربیة ص  - عبد المنعم فرج الصدة ،ـ  )2(
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احلكر يستوجب البناء واألغراس مبعىن إقامة منشآت يف أرض مفرزة، هذا باإلضافة 
كما هـو  ، فاألرض املوقوفة ،إىل أن احلكر أصبح ال جيوز ترتيبه على أرض موقوفة

  .)1(ال تكون شائعة ألا ملك للوقف، معلوم

وأما حق اإلرتفاق فإنه ال يرد على حصة شائعة ومن مث فال جيوز للشريك يف 
الشيوع أن يرتب على حصته الشائعة حق ارتفاق ألنه يتطلـب قيـام صـاحب    

ويـرى  . االرتفاق مباشرة بأعمال ال تصح وال ميكن مباشرا إالّ على عقار مفرز
ئع أن يرتبوا حق ارتفاق علـى  بعض الفقه أنه جيوز جلميع الشركاء يف العقار الشا
  .)2(هذا العقار ويبقى قائما مهما كانت نتيجة القسمة

أما حق االنتفاع فإنه ميكن للشريك يف الشيوع ترتيب ذلك علـى حصـته   
مجيع احلقوق الـيت  ) صاحب حق االنتفاع(الشائعة يف العقار وبذلك يكون للمنتفع 

فيمكنه استغالل احلصة الشائعة والقيام  خيوهلا له االنتفاع مبا يتالءم وطبيعة الشيوع،
وتسري على ذلك أحكام اإلدارة ، بإدارا أو املشاركة يف إدارا مع باقي الشركاء

املعتادة للمال الشائع وفيها يقيد بصوت املنتفع ورأيـه ولـيس بصـوت أو رأي    
  .الشريك األصلي صاحب الرقبة

وكذلك يف أعمال التصرف وطلب ،  وإذا جتاوز األمر إىل اإلدارة غري املعتادة 
لصاحب حـق   نفإن األمر يعود للشريك األصلي صاحب الرقبة وال شأ، القسمة

االنتفاع يف ذلك أما عند إنقضاء حق االنتفاع قبل القسمة أي قبل انقضاء الشيوع 
يستجمع الشريك األصلي صاحب الرقبة عناصر امللكية كاملة وميارس مجيع حقوق 

وإذا استمر حق االنتفاع إىل ما بعد القسمة أي بعد إاء حالة . الشريك يف الشيوع

                                                        
ص  ،نـــــــــالمجلد الثام) حق الملكیة(في شرح القانون المدني الوسیط  - عبد الرزاق أحمد السنھوري،ـ  )1(

845.  
  . 845ص  ،المرجع نفسھـ  )2(
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الشيوع بأن قسمت العني الشائعة ووقع منها جزء مفرز يف نصيب الشريك األصلي 
صاحب الرقبة، انتقل حق االنتفاع املرتب على ذلك اجلزء الذي أصبح مفرزا بعـد  

   .)1(عيينالقسمة إىل املنتفع حبكم احللول ال

اإلمكانية املتاحة للشريك األصلي ترتيب حـق االنتفـاع علـى     وبناءا على 
حصته الشائعة فإنه يكون كما سلف الذكر لصاحب االنتفاع أي املنتفع احلـق يف  

وطاملا أن حالة الشيوع قائمة، فلـه  . االنتفاع بتلك احلصة ولكن يبقي يف الشيوع
اره حقـا ا خيولـه   حق االستعمال واالستغالل بدون وماطة ألن حق االنتفاع باعتب

كما ميتد ذلك االنتفاع إىل ملحقات العقار ، سلطة مباشرة على العقار حمل االنتفاع
مبعىن ينتفع به كما لو كان مالكا له ولكن يف حدود الغرض الذي أعد لـه ذلـك   
العقار، فإذا كان مسكنا انتفع به بالسكن فيه، وإذا كان أرضا زراعية انتفع ا أي 

طبيعتها مبا يف ذلك انتفاعه مبا عليها من حقوق ارتفاق كـاملرور   استغلها يف حدود
ويف املقابل يتحمل التزام الصيانة واحملافظة على العقار حمل االنتفـاع مبعيـة   . وغريه

  .)2(باقي الشركاء

وخنلص يف هذا اإلطار إىل أنه للشريك يف الشيوع احلـق يف ترتيـب حـق     
كلها أو جزء منها مع إحتفاظه مبلكية الرقبه  االنتفاع على حصته الشائعة يف العقار

واستجماع عناصر امللكية كاملة بعد إنقضاء حق االنتفاع قبل انتهاء حالة الشيوع، 
كما  خنلص أيضا إىل أن املنتفع أي صاحب حق االنتفاع لـه مجيـع السـلطات    

ع واحلقوق اليت خيوهلا له حق اإلنتفاع من استعمال واستغالل وتصرف يف االنتفـا 
ودون املساس مبلكيـة  ، بالبيع أو التنازل أو الرهن يف حدود ما خيوله حق االنتفاع

                                                        
ص  ،نـــــــــالمجلد الثام) حق الملكیة(الوسیط في شرح القانون المدني  - عبد الرزاق أحمد السنھوري،ـ  )1(

846.  
  .260دراسة مقارنة ص  -انون المصري واللبنانيالحقوق العینیة األصلیة في الق - نبیل إبراھیم سعد،ـ  )2(
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الرقبة اليت تبقي قائمة للشريك األصلي، ويتحمل كذلك عـبء اإلدارة والصـيانة   
  .واحملافظة على العقار حمل االنتفاع باعتباره شريكا يف الشيوع قبل انتهائه

یمكن ترتیبھ ا عل ى الحص ة الش ائعة ف ي العق ار       الحقوق العینیة التبعیة التي  :ثانیا
  الشائع

خالفا للحقوق العينية األصلية اليت تعطي لصاحبها سـلطة مباشـرة علـى     
الشيء، فإن احلقوق العينية التابعة توجد مستقلة وتكون تابعة حلق شخصي تضمن 

ولذلك وردت بإسم التأمينات العينية وتشمل حق التخصـيص و حـق   ، الوفاء به
وسنتكلم علي كل واحدة منـها علـى   . ياز والرهن الرمسي والرهن احليازياالمت
   .حدة

  صــــق التخصیـــح ـ  1
 إىل 937 وقد نظم أحكامه املشرع اجلزائري يف القانون املدين بنص املواد من 

وحق . ومل يورد له تعريفا وإمنا اكتفى بتحديد كيفية إنشائه وآثاره وانقضائه، 947
، ختصاص هو حق عيين تبعي خيتص فيه الدائن بعقـارات مدنيـة  التخصيص أو اال

ويكون بناء على حكم واجب التنفيذ يقضي بإلزام املدين بالدين، فيستطيع الـدائن  
مبوجب هذا السند أن يستويف حقه من مدينه متقدما على الدائنني العاديني والدائنني 

وع مدين لشخص آخر بـدين  وصورته أن الشريك يف الشي .)1(التاليني له يف املرتبة
ثابت مبوجب حكم قضائي واجب التنفيذ فإنه ميكن هلذا الدائن احلامـل للسـند   
القضائي أن يلجأ إىل القضاء الستصدار ختصيص على احلصة الشائعة اليت ميلكهـا  
مدينه ضمانا لدينه، ويقدم ذلك الطلب يف شكل عريضة إىل رئيس احملكمة اليت تقع 

يت ميلكها املدين وتكون مصحوبة بصورة رمسية من احلكـم أو  يف دائرا احلصة ال
                                                        

المجلد ) التأمینات الشخصیة والعینیة(الوسیط في شرح القانون المدني - عبد الرزاق أحمد السنھوري، ـ  )1(
  . 660العاشر، ص 
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بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق احلكم وتشـمل باإلضـافة إىل ذلـك    
  .من القانون املدين 941 البيانات املذكورة يف املادة

وبعد ذلك يدون رئيس احملكمة مىت توافرت لديه الشروط الالزمة لـذلك يف  
التخصيص مراعيا يف ذلك مقدار الدين وقيمة العقارات املبينـة  أمره ب، ذيل العريضة

وميكنه جعل االختصاص مقصورا على جزء من احلصة الشـائعة الـيت   . بالعريضة
وما ترتـب  ، ميلكها املدين إذا ما كان ذلك كافيا لضمان وتأمني دفع أصل الدين

ن مجيـع  ويكون أمر االختصاص واجب التنفيذ بقطع النظر ع. عليه من مصاريف
غري أنـه جيـوز   . من القانون املدين 942وهذا طبقا ألحكام املادة ، طرق الطعن

أمـا  . صأن يرفع تظلمه من األمر بالتخصي ،للمدين الذي هو الشريك يف الشيوع
وهو رئيس احملكمة ويف حالة رفض هـذا األخـري طلـب    ، القاضي الذي أصدره

بادي األمر أو بعد قيام املـدين  التخصيص املقدم من الدائن سواء أكان الرفض يف 
فإنه جيوز للدائن أن يتظلم من أمر رفض التخصيص إىل الـس  ، بإجراءات النظم

  .القضائي
وجتدر اإلشارة هنا إيل أن للدائن الذي حصل على حق التخصـيص نفـس    

احلقوق اليت للدائن الذي حصل على الرهن ويسرى على التخصيص ما يسري على 
وشطبه وعدم جتزئتـه   هأحكام خاصة منها ما يتعلق بالقيد وجتديدالرهن الرمسي من 

  .من القانون املدين 947 وآثاره وإنقضائه تطبيقا ألحكام املادة

إذا ما كان مدينا لشخص آخر ، خنلص يف هذه اإلطار أنه للشريك يف الشيوع
أن تكون حصته الشـائعة يف العقـار حمـال    ، مبوجب حكم قضائي واجب التنفيذ

  .يص كلها أو بعضا حبسب مقدار الدينللتخص
  ازــــــق االمتیـــح ـ  2
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يتقرر لفائدة الدائن مبوجب أمر من رئيس  صإذا كان التخصيص أو االختصا 
احملكمة بناء على وجود حكم قضائي واجب التنفيذ، فإن حق االمتياز اليتقـرر إالّ  

جنـد   ةن يف هذه احلالمبوجب نص قانوين تتحدد به مرتبة الدائن صاحب االمتياز أل
أن احلق هو املختص باالمتياز وليس الدائن، وبذلك فـإن حـق االمتيـاز عـن     

يثمثل، يف )الرهن الرمسي، الرهن احليازي واالختصاص(، سائراحلقوق العينية التبعية
وما مل يوجد نص بذلك ال يوجـد  . كون حق االمتياز اليتقرر إال بنص يف القانون

وكذلك من حيث كـون  ، ال باالرتفاق وال باحلكم القضائيفهو ال يتقرر ، امتياز
املمتاز هو احلق يف حق االمتياز وليس الدائن على عكس باقي احلقوق العينية التبعية 

  .)1(اليت يكون فيها الدائن هو حمل اإلعتبار

فأما العامة . حقوق امتياز عامة وحقوق امتياز خاصة وينقسم حق االمتياز إىل
واملبالغ املستحقة لألجراء يف  ةعلى مجيع أموال املدين كامتياز النفقفهي اليت تكون 

حني أن اخلاصة هي اليت تكون إما على منقول معني كامتياز بائع املنقول وامتيـاز  
فالبـائع  . املؤجر، أو على عقار معني كامتياز بائع العقار وامتياز املتقاسم يف العقار

وهـو الشـأن بالنسـبة    . )2(لثمن وملحقاتهالعقار حق االمتياز فيما يستحق من ا
للشريك يف الشيوع الذي يتصرف بالبيع يف حصته الشائعة يف العقار كلها أو جزء 

ومل يقبض الثمن كله أو جزًءا منه، فيكون له حق امتياز على احلصة الشائعة ، منها
ه اليت تصرف فيها وانتقلت ملكيتها للمتصرف له الذي أصبح مدينا بثمن احلصة كل

  .يف حدود ما تبقى منه وأو بعضه يف حدود املبلغ كامال أ
جتدر املالحظة إىل أن املشرع اجلزائري نظم أحكام حقوق االمتياز يف التقنني 

  .منه 1001 إىل 982 املدين يف املواد من
                                                        

المجلد ) التأمینات الشخصیة والعینیة(عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ـ  )1(
  . 922العاشر، ص 

  . 922ص  المرجع نفسھ،ـ  )2(
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   يـــن الرسمـــالرھ ـ  3

 إىل 882 وردت أحكام الرهن الرمسي يف القانون املدين اجلزائري يف املواد من
: اليت تنص على مـا يلـي   890 منه وما يهمنا يف هذا البحث هو نص املادة 936

الرهن الصادر من مجيع املالكني لعقار شائع، أيا كانت النتيجـة الـيت    ايبقى نافذ"
  .تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته

أو جزء مفرز من العقار، مث  وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة يف العقار
وقع يف نصيبه عند القسمة أعيان غري اليت رهنها انتقل الرهن مبرتبتـه إىل األعيـان   

ويـبني هـذا   . املخصصة له بقدر يعادل قيمة العقار الذي كان مرهونا يف األصل
ويقوم الدائن املرن بإجراء قيد جديد يبني فيه القدر الذي ، القدر بأمر على عريضة

قل إليه الرهن خالل تسعني يوما من الوقت الذي خيطـره فيـه أي ذي شـأن    انت
بتسجيل القسمة وال يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صـدر مـن مجيـع    

  ." الشركاء وال بامتياز املتقامسني
إذ ميكن رهنه كامال . من خالل هذا النص يتضح أنه جيوز رهن العقار الشائع

أو رهن حصة شائعة من العقار كلها أو بعضها من قبل من كل الشركاء املشاعني 
أحد الشركاء يف الشيوع ويكون ذلك نافذا أو صحيحا مع ما يترتب عليه من آثار 

  .يف حالة القسمة أي إاء الشيوع
فإذا أقام الشريك يف الشيوع رهنا رمسيا على حصته الشائعة يف العقار كلـها  

  .لعقار شائعا بني كل الشركاء املشاعنييكون تصرفه صحيحا مادام ا، أو بعضها
وإذا باع حصته الشائعة املرهونة انتقلت مثقلة بالرهن إىل املشتري، أمـا إذا  
اقتصر تصرف الشريك على الرهن فقط وقسم الشركاء العقار الشائع بعد ذلـك  
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فإنه ينتقل أو ينتقل مرهونا بعضه يف ، فوقع كله أو بعضه يف نصيب الشريك الراهن
ولكـن   .)1(وع مبقدار حصة للشريك الراهن فيما إذا وقع العقار كله يف نصيبهالشي

قد ينتج عن القسمة أن يقع يف نصيب الشريك الراهن، ال العقار املرهون وال جزء 
، ففي هذه احلالة تطبق نظرية احللـول العـيين  . منه وإمنا يقع يف نصيبه عقار آخر

الذي كان يشكل احلصة الشائعة املرهونـة  وذلك بأن حيل العقار اجلديد حمل العقار 
وبذلك ينتقل مرهونا بدال من العقار األول ويتبع الدائن املرن يف ذلك إجـراءات  

ولوال احللول العيين، لقيل . معينة يف قيد رهنه اجلديد حىت حيتفظ مبرتبة الرهن األول
هـذا   إن العقار اآلخر الذي وقع يف نصيب الشريك الراهن مل يسبق رهنـه مـن  

   .الشريك، وبذلك ال ينتقل الرهن إىل هذا العقار
كما أنه قد ال يقع يف نصيب الشريك الراهن ال العقار املرهـون وال عقـار   

ففي هذه احلالة يفقد الدائن املرن حق رهنه على ، وإمنا يقع يف نصيبه منقول، آخر
رهنه الرمسـي   العقار املرهون ألنه وقع يف نصيب شريك مل يرهنه وكذلك ال ينتقل

  .)2(إىل املنقول ألنه ال يقبل ذلك أصال

أما إذا وقع يف نصيب الشريك الراهن مبلغ من النقود، فإن الـدائن املـرن    
خنلص يف هذا اإلطار إىل أن . حيتفظ حبقه يف التقدم يف استيفاء حقه من هذه النقود

 العقار الشائع املشرع اجلزائري أقر للشريك يف الشيوع حق رهن حصته الشائعة يف
يف كل جزء من أجزاء  هكلها أو بعضها، من باب أن كل شريك ميلك بقدر حصت

وإمنا يشترك معه باقي الشركاء كـل بقـدر   ، ولكنه ال ميلكه وحده، العقار الشائع
وطاملا أن . ويظل هذا الوضع حىت ينقضي الشيوع بالقسمة قضاء أو رضاء. حصته

لشائع، فإنه من مث يكون له احلق يف رهـن مـا   لكل شريك ملكية جزء يف العقار ا
                                                        

المجلد ) التأمینات الشخصیة والعینیة(الوسیط في شرح القانون المدني  -عبد الرزاق أحمد السنھوري، ـ  )1(
  . 329العاشر، ص 

  . 331المرجع نفسھ، ص ـ  )2(
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إالّ . ويكون رهنه صحيحا ونافذا سواء تعلق الرهن حبصته شائعة أو مفـرزة . ميلك
أنه إذا متت القسمة واختص الشريك الراهن حبصة غري اليت كان قد رهنها مفـرزة،  

هلا مـن   انتقل الرهن إىل احلصة اليت اختص ا الشريك الراهن بناء على القسمة مبا
أثر مفاده أن الشريك الراهن كان ميتلك تلك احلصة وحدها مند نشـوء الشـيوع   
فينتقل إليها الرهن حبكم القانون إذا كان من قبل واردا على حصة غـري مملوكـة   

  .)1(للراهن

مـن   890 وعلى الدائن املرن القيام باإلجراءات املنصوص عليها يف املـادة 
ق منها بالقيد باحملافظة العقارية املتخصصة وهي اليت يقع القانون املدين وخاصة املتعل

  .يف دائرا العقار املرهون
  ازيـــــن الحیـــــالرھ ـ  4
خالفا للرهن الرمسي الذي ميكن للشريك يف الشيوع أن يرتبه على حصـته   

من التقنـيني   890 الشائعة يف العقار الشائع أو على جزء منها مبوجب أحكام املادة
وهو بذلك . ين، فإن املشرع مل خيصص أي نص يف التقنني املدين للرهن احليازياملد

وبذلك جيوز للشريك يف الشيوع أن يرتب رهنا حيازيا على ، خيضع للقواعد العامة
باعتبـار  ، حصته الشائعة يف العقار الشائع أو جزء منها ضمانا حلقوق الدائن املرن

د مبجرد تطابق القبول واإلجيـاب وتبقـى   أن الرهن احليازي هو عقد رضائي ينعق
وميكن أن نتصـوره  . احليازة التزاما ينشأ عن العقد وقابلية احلصة الشائعة للحيازة

كأن يوضع املال الشائع كله حتت يد الدائن املرن ، الرهن احليازي يف صور خمتلفة
دائن املرن رهنا حيازيا ويف هذه احلالة تكون له أي للدائن املرن صفتان، صفة ال

. فيما خيص احلصة الشائعة، وصفة مدير املال الشائع بالنسبة لباقي حصص الشركاء
  .ويف هذه الصورة جيب موافقة الشركاء

                                                        
  . 355أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني الجزء الحادي عشرة ص ـ  )1(
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فهي الصورة اليت ، أما الصورة الثانية اليت ميكن أن يتحقق فيها الرهن احليازي
ويف . يد أجنيب يوضع فيها املال الشائع كله حتت يد أحد الشركاء اآلخرين أو حتت
األويل هـي  : هذه احلالة يتمتع الشخص الذي وضع حتت يده املال الشائع بصفتني

والثانية يكون فيهـا مـديرا لبـاقي    . صفة العدل بالنسبة للحصة الشائعة املرهونة
احلصص، كما ميكن أن يتحقق الرهن احليازي يف الصورة اليت يكون فيهـا املـال   

حيل الدائن املرن حمل الشريك الراهن يف حيـازة   الشائع مقسما قسمة مهيأة بأن
  .)1(النصيب املفرز الذي عاد إليه من قسمة املهيأة

وخنلص يف هذا املطلب أنه للشريك يف الشيوع يف عقار شائع أن يتصرف يف 
حصته الشائعة كلها أو بعضها جبميع أنواع التصرفات الناقلة للملكية كالبيع واهلبة 

وحيل املتصرف له . دم اإلضرار مبصلحة باقي الشركاء يف الشيوعمع مراعاة دائما ع
وله ، ويصبح بدوره شريكا على الشيوع مع باقي الشركاء، حمل الشريك املتصرف

  .مجيع حقوقهم والتزامام يف إدارة املال الشائع وطلب إاء حالة الشيوع
ه كما  ميكن للشريك يف الشيوع أن يرتب حقا عينيا أصـليا علـى حصـت   

أو حقا عينيا تبعيا كـالرهن الرمسـي أو التخصـيص أو    ، كحق االنتفاع، الشائعة
وإن كان املشرع اجلزائري قرر ذلك صراحة فيما خيص . االمتياز أو الرهن احليازي

وسكت عنه فيما خيص الرهن احليازي، ، من التقنني املدين 890 الرهن مبوجب املادة
لعامة اليت تتوفر فيها إمكانية حيـازة احلصـة   من يصنع اال أمام إعمال القواعد ا

  .املرهونة رهن حيازيا

وحبسب ذلك وبالنظر لعدم وجود اجتهاد قضائي يف هـذا البـاب ميكـن    
اإلستئناس به، ميكننا أن نقترح مراجعة النصوص اخلاصة بباب التأمينـات العينيـة   

الـرهن  والشخصية إلدراج نصوص صرحية علي غرار ما فعله املشرع فيما خيـص  
                                                        

 . 355أنور طلبة، المطول في شرح القانون المدني الجزء الحادي عشرة ص ـ  )1(
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وكذلك لتسهيل التعامل ، وذلك بالنظر إيل أسباب نشوئها السيما املرياث، الرمسي
. دون اللجـوء إيل خيـار   ايف امللكية العقارية الشائعة واالستفادة منها على حالته

الفرز الذي يأخذ وقتا وجهدا وإجراءات طويلة قد ال يستفيد منها املالـك علـى   
  .الشيوع من ملكيته

  نيالمطلب الثا
  أثر تصرف الشریك منفردا في حصتھ الشائعة 

  حق شركائھ في استرداد الحصةعلى 

للشـريك يف املنقـول   : "من التقنني املدين اجلزائري على أنه 721 تنص املادة
الشائع أو يف اموع من املال املنقول، أو العقار أن يسترد قبل القسـمة احلصـة   

عن طريق التراضي، وذلك خالل شهر من الشائعة اليت باعها لشريك غريه ألجنيب 
تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعالمه، ويتم االسترداد بواسطة تصريح يبلـغ إىل  
كل من البائع واملشتري، وحيل املسترد حمل املشتري يف مجيع حقوقه والتزاماتـه إذا  

  .هو عوضه عن كل ما أنفقه
  ."صتهوإذا تعدد املستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة ح

يثبت حق الشفعة وذلـك مـع   :" من نفس التقنني على أنه 795 وتنص املادة
  :مراعاة األحكام اليت ينص عليها األمر املتعلق بالثورة الزراعية

  .ض من حق االنتفاع املناسب للرقبةملالك الرقبة إذا بيع الكل أو البع
 .جزء من العقار املشاع إىل أجنيب للشريك يف الشيوع إذا بيع

 ." صاحب حق االنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضهال

من التقنني املدين بأن للشريك يف الشيوع  795و 721 يستفاد من نص املادتني
حق استرداد احلصة الشائعة اليت باعها شريك آخر، وذلك إما عـن طريـق حـق    
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ليه وإما عن طريق حق الشفعة املنصوص ع، 721 االسترداد املنصوص عليه يف املادة
ولكل من هذين احلقني إجراءاته اخلاصة وهو ما سوف نبحثه فيمـا  ، 795 يف املادة

 :يلي 
  .شروط حق االسترداد وإجراءاته :  أوال
  .شروط حق الشفعة وإجراءاا:  ثانيا

  شروط حق اإلسترداد وإجراءاتھ : أوال 

من إن حق اإلسترداد أقره املشرع لكل شريك يف الشيوع ملنقول أو موع   
ومن ذلك فهو خيتلف . املال املنقول أو العقار، إذا ما أقدم أحد الشركاء يف الشيوع

عن حق الشفعة الذي قرره املشرع يف حالة التصرف يف العقـار الشـائع املعـني    
  .بالذات
من التقنني املدين ان نطاق حق اإلسترداد  721 ويتضح من خالل نص املادة  

بذانه أو يف جمموع من املال، ولـو إشـتمل هـذا    ال يرد إال يف منقول شائع قائم 
  .)1(عقار وع علىام

فإذا باع أحـد الورثـة   ، التركة واحملل التجاري ومثال اموع من املال ،  
حصته الشائعة يف التركة، جاز لباقي الورثة إسترداد هذه احلصة من األجنيب عـن  

ادامت مندجمة يف هذا طريق حق االسترداد حىت ولو كانت التركة تشمل عقارات م
  .اموع من املال

أما املنقول فغين عن املثال، إذ يكون لكل شريك يف الشيوع حق إسـترداد    
وعلى هذا األسـاس ميكـن   . احلصة الشائعة اليت تصرف فيها شريك آخر ألجنيب

    :حصر شروط حق اإلسترداد فيمايلي
                                                        

ن، ص ـــــالمجلد الثام –حق الملكیة  –الوسیط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق احمد السنھوري ـ  )1(
852 .  
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  شروط حق اإلسترداد   ـ  1
أربعة  على نطاقه كما أسلف بيانه وتنحصر يف تتحدد شروط اإلسترداد بناءا 
  :هي )1(شروط
  أن یصدر بیع من أحد الشركاء في الشیوع ـ  1  ـ   1

من التقنني املدين ذكر علـى سـبيل احلصـر،     721 إن املشرع يف نص املادة
التصرف املتمثل يف البيع دون غريه من التصرفات، مبعىن أنه حىت ميكن ألي شريك 

 الشيوع يف املنقول الشائع أو جمموع املال املنقول أو العقـار،  اء يفــمن الشرك
أن ميارس حقه يف إسترداد احلصة الشائعة، أن يكون التصرف الذي قام به الشريك 

فال جيوز ممارسة حـق  . ا دون غريه من التصرفاتـيف الشيوع لفائدة أجنيب، بيع
لكية بعـوض أو بـدون   االسترداد يف التصرفات األخرى حىت وإن كانت ناقلة للم

عوض، كاهلبة أو الوصية، كما ال ميكن ممارسته يف البيع باملزاد العلين علـى غـرار   
حق الشفعة، إذ ميكن للشريك يف هذه احلالة أن يدخل يف املـزاد العلـين، وهـذا    

ـ   خبالف ما ذهب إليه املشرع الفرنسي الذي أجاز اإلسترداد يف   ودـمجيـع عق
  .)2(املعاوضة ومل تكن بيعا

وحىت ميكن ممارسة حق اإلسترداد من قبل الشركاء يف الشيوع على احلصـة    
الشائعة جيب أن يكون البيع تاما، إذ ال ميكن ممارسة ذلك يف املراحل األويل للبيـع  
أو قبل إمتام إجراءاته الالزمة لتمامه وذلك ما يستنتج من الصيغة الـيت إسـتعملها   

احلصة الشـائعة الـيت   : ".....  املدين بقوله من التقنني 721املشرع يف نص املادة 
  .أي أن عملية البيع قد متت جبميع أركاا وعناصرها...." باعها

                                                        
ن، ص ـــــالمجلد الثام –یة حق الملك –الوسیط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق احمد السنھوري ـ  )1(

854  .  
  . 855، ص  المرجع نفسھـ  )2(
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موع من الم ال  أن یرد ھذا البیع على حصة شائعة في منقول أو مج ـ   2 ـ   1  
  المنقول أو العقار

إن احلكمة من تقرير حق االسترداد لباقي أو أحد الشركاء يف الشيوع هـي  
ولذلك فإن من الشروط اليت . منع املتصرف له األجنيب من الدخول ضمن الشركاء

أوجبها املشرع ملمارسة الشركاء أو أحدهم حقه يف االسترداد، هي أن يقع البيـع  
على حصته شائعة كاملة أو بعضها من الشريك املتصـرف، ألن ورود التصـرف   

م خمتلفة سوف نبحثهـا يف  على حصته أو جزء مفرز من املال الشائع خيضع ألحكا
  .حينها

  أن یقع البیع إلى أجنبي عن الشركاء  ـ  3  ـ   1
كما سبقت اإلشارة إليه أن احلكمة من  تقرير حق االسترداد هـي منـع أي   
أجنيب من الدخول مبعية الشركاء يف املال الشائع ولذلك اوجب املشـرع بصـريح   

وتكـون احلصـة أو   . الشركاء النص أن يقع البيع أو يكون صادرا إيل أجنيب عن
احلصص الشائعة حمل التصرف حمل االسترداد كاملة، فال ميكن أن يسترد الشـريك  
أو باقي الشركاء أجزاء منها بنسبة حصصهم أو حصته لتعارضها مع احلكمة مـن  

  .حق اإلسترداد يف منع االجنيب من الدخول شريكا مع الشركاء يف املال الشائع 
  ن المسترد أحد الشركاءأن یكو ـ  4  ـ   1

من التقنني املدين أن حق إسترداد احلصة الشـائعة   721 واضح من نص املادة
اليت تصرف فيها أحد الشركاء املشتاعني، مقرر لفائدة الشريك يف الشـيوع دون  

سواء كان هذا الشريك أصليا أي انه شريك مند بـدء حالـة الشـيوع أو    ، غريه
لشريك األصلي كالورثة مثال يف حالـة وفـاة   شريكا جديدا، كأن يكون خلفا ل

ويف حالة تعدد املستردون فإنه لكـل  . مورثهم، وهو شريك أصلي يف املال الشائع
  .منهم أن يسترد من احلصة أو احلصص املتصرف فيها بنسبة حصته يف املال الشائع
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وإذا كانت هذه أهم الشروط اليت جيب توافرها إلمكانيـة ممارسـة حـق      
صة الشائعة حمل التصرف الصادر مـن أحـد الشـركاء إيل أجـنيب،     إسترداد احل

مـا هـي   : قانون مدين، فإن السؤال الذي يطـرح  721 مستخلصة من نص املادة
  .اإلجراءات والكيفية اليت يتم ا إسترداد احلصة الشائعة حمل التصرف؟

  إجراءات االسترداد ـ  2
ائري اليت خولت للشريك قانون مدين جز 721 دائما بالرجوع إيل نص املادة

يف الشيوع أن يسترد احلصة الشائعة إذا ما تصرف فيها أحد الشـركاء بـالبيع إيل   
أجنيب نستخلص اإلجراءت اليت يتم ا ممارسة هـذا احلـق، وتتمثـل يف ميعـاد     

  .اإلسترداد والكيفية أو الوسيلة اليت يتم ا
  ـ میعاد اإلسترداد 1  ـ 2

وذلك خالل شهر من ....للشريك "  : نهأ على قانون مدين 721 تنص املادة
   ..." .تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعالمه 

من خالل النص نفرق بني فرضيتني مها أن يقوم الشريك يف الشيوع املتصرف 
بــإعالم بـاقي   ) املشتري( يف حصته الشائعة كاملة أو جزء منها بالبيع إيل أجنيب

ا كتابة أو شفاهة، وإما ال يقوم بذلك ويكـون  ويكون ذلك إم. الشركاء بتصرفه
حساب امليعاد من تاريخ علم الشركاء أو احدهم بالتصرف، ذلك ألن الـنص مل  

ففي الفرضية األويل . يلزم املتصرف و املتصرف له بإعالم باقي الشركاء بالتصرف
ء، فإن بإعالم باقي الشركا) املشتري( واملتصرف له) البائع(اليت يقوم فيها املتصرف 

ميعاد ممارسة حق اإلسترداد يكون شهرا من تاريخ إعالمهم ويف احلالـة الثانيـة،   
وواقعة العلم هنا هي .يكون أيضا شهرا من تاريخ علمهم أوعلم أحدهم بالتصرف 

  .واقعة مادية ميكن إثباا جبميع الطرق املقررة يف اإلثبات
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املتصرف له بـإعالم  إذن وبغض النظر عن عدم إلزامية املشرع املتصرف و   
باقي الشركاء بالتصرف، فإن ميعاد ممارسة حق اإلسترداد للحصة الشـائعة حمـل   
التصرف بالبيع يكون يف خالل مدة شهر من تاريخ العلم، وإالّ سـقط حقهـم أو   

  .)1(حقه يف ذلك، ويتحصن بذلك التصرف من ممارسة حق اإلسترداد
  ادالكیفیة التي یحصل بھا اإلسترد ـ  2  ـ   2

يتم إسترداد احلصة الشائعة املتصرف فيها من قبل الشريك الذي علم بالبيع أو 
من قبل باقي الشركاء خالل مدة شهر من تاريخ العلم أو اإلعالم بواسطة تصـريح  

وهذا ). األجنيب املتصرف له(واملشتري ) الشريك املتصرف(يبلغ إيل كل من البائع 
تفاد من ذلك أن املشرع مل حيدد شـكال  ويس. قانون مدين 721 حبسب نص املادة

معينا هلذا التصريح، كأن يكون رمسيا على غرار ما فعل يف ممارسة حـق الشـفعة،   
وبذلك ميكن أن يكون هذا التصريح مبلغا عن طريق احملضر القضائي أو مبوجـب  

رأينا أن التصريح الشفوي طاملـا أنـه أوجـب     بوحبس. رسالة مضمنة الوصول
 كل من املشتري والبائع إلعالن الرغبة يف استرداد احلصة الشائعة ضرورة تبليغه إىل

حمل البيع، وال يتم االسترداد مبجرد تبليغ التصريح بالرغبة يف االسترداد، بل جيـب  
علي املسترد أن يدفع مثن احلصة والفوائد واملصاريف اليت أنفقها املشتري يف ذلـك  

إن كان مل يستوف ذلك بعد مـن   ائع،الب حلصة إىلإن كان قد دفع ذلك، أو مثن ا
لذلك فإن  ةاملشتري، وبتوفر التصريح بالرغبة يف االسترداد ودفع املستحقات الالزم

املسترد حيل حمل املشتري، إذا كان قد دفع املستحقات، وحيل حمل الشريك البـائع  
إذا هو مل يقبض املستحقات من املشتري األجنيب، وتتخذ بعد ذلـك اإلجـراءات   

صة بنقل امللكية، إذا كانت احلصة الشائعة حمل البيع تتمثل يف جممـوع املـال   اخلا
   .املنقول أو العقار، واملتمثلة يف التسجيل والشهر باحملافظة العقارية

                                                        
ن ، ص ـــــــحق الملكیة، المجلد الثام -الوسیط في شرح القانون المدني –عبد الرزاق احمد السنھوري ـ  )1(

859 .  
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قانون مدين، حـل   721 ومىت مت االسترداد وفقا لألشكال احملددة بنص املادة
ك بأثر رجعي ، أي من وقـت  وذل هاملسترد حمل املشتري يف مجيع حقوقه والتزامات

البيع ، ويعترب بذلك كأنه هو املشتري ويترتب عن ذلك عـدم االحتجـاج بـأي    
تصرف يكون قد أجراه املشتري ضد املسترد، وتتطهر احلصة حمل االسترداد مـن  

وباملقابـل فـإن   . ، إذ تعود خالصة للمسـترد القيود اليت رتبها املشتري عليهاكل 
  .االستحقاق وإمنا البائع هو امللزم بذلكاملشتري ال يلتزم بضمان 

أما املسترد فإنه يلتزم بدفع الثمن للبائع إذا كان املشتري األجنيب مل يدفع مثـن  
احلصة حمل االسترداد ، لكون العالقة أصبحت مباشـرة بـني البـائع واملسـترد،     

إذا  ويستفيد هذا األخري من مجيع شروط وبنود عقد البيع مبا فيها الدفع بالتقسـيط 
كان حمل بند يف عقد البيع ، والثمن امللزم بدفعه املسترد هو الثمن احلقيقـي املعـرب   
عنه يف العقد حىت وان كان اقل من الثمن املتفق عليه ، ويف املقابل يلتزم البائع قبل 
املسترد بنقل ملكية احلصة الشائعة حمل االسترداد ،سواء أكانـت منقـول معـني    

  .)1( جمموع املال الذي يشتمل على عقاربالذات أو حصة شائعة يف

قانون  721 وخنلص إيل أن حق االسترداد قرره املشرع مبوجب نص املادة     
مدين جزائري لفائدة الشريك يف املنقول الشائع، أويف جمموع املال املنقولة الـذي  

وال يكون له احلق يف ممارسته إذا كان شريكا يف عقـار معينـا   ، يشمل على عقار
إن احلكمة من تقرير هذا احلق هي منع املشتري األجنيب من الدخول ضـمن  . اتهبذ

الشركاء يف املال املنقول الشائع، أو يف جمموع املال املنقول الذي يشـتمل علـى   
  .عقار

  

                                                        
ص  ،نـــــــثامحق الملكیة ،المجلد ال –الوسیط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق احمد السنھوري ـ  )1(

867  .  
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  شروط حق الشفعة و إجراءاتھا: نیاثا

 إذا كان املشرع اجلزائري قرر يف التقنني املدين للشريك أو باقي الشركاء حق
استرداد احلصة الشائعة حمل التصرف الذي قام به أحد الشركاء يف املـال الشـائع   

قـانون   721 املال املنقول الذي يشتمل علي عقار طبقا للمـادة  عاملنقول أو جممو
من نفس القانون حـق الشـريك يف    795مدين، فإنه قرر أيضا مبوجب نص املادة 

  .ر الشائع عن طريق الشفعةاسترداد احلصة الشائعة حمل التصرف يف العقا
يثبت حق الشفعة و ذلك مـع   : " قانون مدين علي أنه 795 وقد نصت املادة

  :مراعاة األحكام اليت ينص عليها األمر املتعلق بالثورة الزراعية
  .ض من حق االنتفاع املناسب للرقبةملالك الرقبة إذا بيع الكل أو البع

 .ر املشاع إيل أجنيبجزء من العقا للشريك يف الشيوع إذا بيع
 ."لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها

قانون مدين الفقرة اخلاصة حبـق   795 وما يهمنا يف هذا البحث من نص املادة
ومن خـالل ذلـك   . الشريك يف الشيوع إذا بيع جزء من العقار املشاع إيل أجنيب

  .اءاانبحث إجر فميكننا استخالص شروط الشفعة و بعدها سو
  شروط حق الشفعة ـ  1

حىت ميكن للشريك يف الشيوع أن يسترد احلصة الشائعة حمل التصرف بـالبيع  
  :عن طريق الشفعة البد من توافر الشروط التالية

  أن یكون ھناك عقار شائع ـ  1  ـ   1

مبعين أن ال يكون املال الشائع منقوال أو جمموعا من املال املنقول الذي يشتمل 
ألن ذلك خيضع ألحكام االسترداد اليت سبق التعرض إليها طبقا للمادة ، ارعلي عق

كما جيب أن يكون هذا العقار شائعا قبل أو أثناء التصرف بالبيع . قانون مدين 721
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من هذا اـال العقـار    جو بذلك خير، الذي قام به أحد الشركاء حلصته الشائعة
ألن بعد القيمة يستأثر ، للحصة الشائعةالشائع الذي متت قيمته قبل التصرف بالبيع 

لباقي الشـركاء   قفإنه ال حي، ويف حالة بيعها. كل واحد من الشركاء حبصته مفرزة
  .التمسك بالشفعة احلق يف
  أن یكون التصرف بالبیع منصبا علي حصتھ شائعة ـ  2  ـ   1
ألن التصرف يف احلصة املفرزة يأخذ أحكاما خمتلفة و سوف سـنتعرض إيل   

لذلك فإنه حىت ميكن للشريك أو للشركاء حق اسـترداد احلصـة   ، لك يف حينهذ
  .الشائعة حمل التصرف يف العقار الشائع أن البيع منصب علي حصة شائعة

  أن یكون بیع الحصة الشائعة صادرا ألجنبي ـ  3  ـ   1
هي عدم دخول أجنيب بوسط الشركاء ، كما رأينا حق االسترداد، إن احلكمة

وهي نفسها يف تقرير ، واحلفاظ علي املال من خروجه إيل غري الشركاء، وعيف الشي
الشفعة لفائدة الشريك يف الشيوع عندما تكون حصة شائعة من العقار الشائع حمل 

وكذلك لتجميع عناصر امللكية يف حالة ما إذا تصـرف  ، تصرف بالبيع إيل أجنيب
  .)1(ع الشائعأحد الشركاء بالبيع حلصته الشائعة يف حق االنتفا

  أن یكون التصرف بیعا ـ  4  ـ   1
مبعين أنه حىت ميكن للشريك أو الشركاء يف الشيوع استرداد احلصة الشـائعة   

، جيب أن يكون التصرف الذي قام به الشريك يف الشيوع بيعـا ، عن طريق الشفعة
رسـة  و بذلك التكون باقي التصرفات كاهلبة و الوصية و املقايضة وغريها سببا ملما

كما أن املشرع اجلزائري جيـب أن  . حق الشفعة من أجل استرداد احلصة الشائعة
علـي  ـ منـها   ، ويستثين من ذلك بعض البيوع، يكون هذا البيع قد وقع صحيحا

                                                        
اسباب كسب الملكیة ، المجلد التاسع ،  -الوسیط في شرح القانون المدني –عبد الرزاق احمد السنھوري ـ  )1(
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باملزاد العلين و يف البيوع الواقعة بني األصول والفروع أو بني  ـ   سبيل املثال البيع
. وبني األصهار لغاية الدرجة الثانيـة ، جة الرابعةالزوجني أو بني األقارب لغاية الدر

وكذلك إذا كان العقار قد بيع ليكون حمل عبادة أو ليلحق حمل عبادة وهـذا مـا   
  .قانون مدين 798 قررته املادة

قانون مدين يف فقرا املتعلقة بأنه للشريك يف  795 إذن ومن خالل نص املادة
نقول إن شروط األخذ بالشـفعة  ، يل أجنيبالشيوع إذا بيع جزء من العقار املشاع إ

من قبل الشريك أو باقي الشركاء السترداد احلصة الشائعة حمل البيـع ألجـنيب يف   
هي أن يكون هناك عقار شائع و أن يكون التصـرف بيعـا و أن   ، العقار الشائع

ويبقي لنـا أن  . يكون هذا البيع صادر ألجنيب وأن يكون منصب علي حصة شائعة
  .إجراءات الشفعة نتعرض إيل

  إجراءات الشفعة  ـ   2
 802 إيل 799    بالرجوع إيل نصوص القانون املدين جنده حدد يف نص املواد

اإلجراءات الواجب إتباعها عند األخـذ بالشـفعة إذا مـا تـوافرت شـروطها      
وهذه اإلجراءات هي الواجب إتباعها عند األخذ بالشـفعة  . ت أسبااــوحتقق

وميكن حصر هذه اإلجراءات من خـالل  . روطها وحتققت أسبااإذا ما توافرت ش
  :ياستقراء النصوص املذكورة آنفا فيما يل

  إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة ـ  1  ـ   2
علي من يريد األخذ بالشـفعة أن  "  : قانون مدين علي أنه 799  تنص املادة 

ثني يوما من تاريخ اإلنذار يعلن رغبته فيها إىل كل من البائع و املشتري يف أجل ثال
ويضاف إيل ذلك علي ذلك ، وإال سقط حقه،  الذي يوجهه إليه البائع أو املشتري

  ." األجل مدة املسافة إن اقتضي األمر ذلك
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ويستفاد من هذا النص أنه علي من يريد األخذ بالشفعة السـترداد احلصـة   
عن طريق الشفعة أن يعلـن  الشائعة اليت تصرف فيها أحد الشركاء بالبيع إيل أجنيب 

رغبته يف األخذ بالشفعة إىل كل من الشريك البائع واألجنيب املشـتري يف أجـل   
و يالحظ هنـا أن  . تلقاه من البائع أو املشتري يثالثني يوما من تاريخ اإلنذار الذ

املشرع أخذ بضرورة أن يقوم كل من البائع أو املشتري بإنذار من لـه احلـق يف   
غري أن الشراح يذهبون إيل األخذ حىت بالعلم الشخصي ملـن لـه    .األخذ بالشفعة

وإذا مل يقم من له احلق يف األخذ بالشفعة يف إعالن رغبته  ،احلق يف األخذ بالشفعة
  .إيل كل من البائع واملشتري خالل ثالثني يوما ترتب عليها سقوط حقه يف ذلك

يت جيب أن يتضمن اإلنذار من التقنني املدين البيانات ال 800وقد حددت املادة 
و ذلـك  ، وإال أعترب باطال، الذي بوجهه البائع و املشتري إيل من له احلق يف ذلك

علـي   799 جيب أن يشتمل اإلنذار املنصوص عليه يف املادة " : بنصها علي مايلي
  :البيانات التالية وإال كان باطال

  .بيان العقار اجلائز أخذه بالشفعة بياناكافياـ   
ان الثمن واملصاريف الرمسية و شروط البيع وإسم كـل مـن البـائع    بيـ   

واملشتري ولقبه ومهنته وموطنه واألجل الذي قدره ثالثني يوما لإلعالن املنصوص 
  . " 799 عليه يف املادة

وباستقراء هذا النص جند أن املشرع مل حيدد صيغة و شكل اإلنذار بإسثتناء   
يف صلب النص، وبذلك ميكن أن يكـون هـذا    ضرورة احتوائه البيانات املذكورة

أو ميكن أن يكون مبوجب رسالة مضمونة ، اإلنذار موجها عن طريق حمضر قضائي
ويري بعض الشراح أنه جيـب أن يكـون   . الوصول إلثبات بداية حساب املواعيد

بل اإلخطـار املكتـوب   ، فاإلخطار الشفوي. اإلنذار رمسيا علي يد حمضر قضائي
يد حىت وإن كان مسجال بعلم وصول وإذا مل يكن إنـذارا رمسيـا   ككتاب من الرب
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علي يد حمضر، ال يكفي جلعل ميعاد الثالثني يوما إلعالن الرغبة يف األخذ بالشفعة 
  .)1(يسري

وإذا كان املشرع قد أوجب ذكر بعض البيانات حتتوي اإلنذار الذي يوجهه   
خذ بالشفعة، ودون جتديـد شـكل   البائع أو البائع واملشتري إيل من له احلق يف األ

ذلك اإلنذار، فإنه على العكس من ذلك فيما خيص اإلعالن يف الرغبـة باألخـذ   
جيب أن يكـون  : "  من التقنيني املدين على ما يلي 801 بالشفعة حيث نصت املادة

التصريح بالرغبة يف الشفعة بعقد رمسي يعلن عن طريق كتابة الضـبط، وإالّ كـان   
  .وال حيتج بالتصريح ضد الغري إالّ إذا كان مسجال. الهذا التصريح باط

جيب إيداع مثن البيع واملصاريف بني يدي املوثق خالل ثالثني يوما علـى   ـ
األكثر من تاريخ التصريح بالرغبة يف الشفعة بشرط أن يكون هذا اإليداع قبل رفع 

سقط احلق يف  فإن مل يتم اإليداع يف هذا األجل على الوجه املتقدم. دعوى الشفعة
  ."الشفعة

فإنه جيب عليـه  ، ويستفاد من هذا النص أنه مىت أنذر الشفيع بوقوع البيعـ 
إذا أراد األخذ بالشفعة، أن يبدي رغبة يف ذلك بأن يعلن هذه الرغبة إىل كل مـن  

ويكون هذا اإلعالن رمسيا أي عن طريق كتابة ضـبط احملكمـة   . البائع واملشتري
ويكون التصريح بالرغبة يف الشـفعة يف  . ر القضائي حالياوعن طريق احملض، سابقا

وإالّ كان باطال وال ينتج أثاره بالنسبة للغري إالّ ، شكل عقد رمسي حيرر مبعرفة موثق
مث بعد ذلك جيب على الشفيع الذي أعلـن رغبتـه يف األخـذ    . إذا كان مسجال

املوثق خالل ثالثـني  بني يدي  ةبالشفعة أن يقوم بدفع مثن البيع واملصاريف الالزم
وأن يكون هذا اإليداع سـابقا  ، يوما من تاريخ التصريح بالرغبة يف األخذ بالشفعة

  .لتاريخ وقوع دعوى الشفعة وإالّ سقط احلق يف األخذ بالشفعة
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وقد تساءل البعض عن اجلدوى من تسجيل التصـريح بالرغبـة يف الشـفعة    
با عن ذلـك أن تسـجيل عقـد    عليه باملادة السالفة الذكر، نقول جوا صاملنصو

أي اليت يقع بـدائرا  ، التصريح بالرغبة يف الشفعة باحملافظة العقارية املختصة إقليميا
العقار حمل التصرف، ليس بإجراء إلزامي وإمنا هو مقرر ملصلحة الشفيع حىت حيصن 

الشائعة حمل التصرف اليت هي أساس الشفعة من خطر قيام املشتري األجنيب  ةاحلص
ولكي اليكون هذا التصرف الذي أقـدم عليـه   . تصرف فيها إىل شخص آخربال

ال بد من أن يكون عقد التصريح بالرغبـة يف  ، املشتري األول نافذا يف حق الشفيع
والشفيع حـر يف أن  . الشفعة مستمرا باحملافظة العقارية حىت يكون حجة على الغري

ه وميكنه القيام به يف أيـة مرحلـة   يقوم بإجراء أو ال يقوم به طاملا أنه مقرر ملصلحت
  . حىت ولو بعد رفع دعوى الشفعة

  رفع دعوى الشفعة ـ  2  ـ   2
بعد استفاء اإلجراءات السابقة من قبل الشفيع جيب عليه أن يقوم برفع دعوى 

جيـب رفـع    " : من التقنني املدين 802 الشفعة علي النحو الذي نصت عليه املادة
املشتري أمام احملكمة الواقع يف دائرا العقار يف أجـل  البائع و دعوي الشفعة على

. "وإال سـقط احلـق   801 املنصوص عليه يف املادة نثالثني يوما من تاريخ اإلعال
وسندرس يف هذا اإلطار الطبيعة القانونية لدعوى الشفعة و احملكمـة املختصـة يف   

  .و ميعاد رفعها واحلكم فيها االنظر فيه
  الشفعة لطبیعة القانونیة لدعوطا  ـ   1 ـ  2  ـ   2

ذلك ألن لكل حق دعـوي  ، تستمد كل دعوي طبيعتها من احلق الذي حتميه
فإذا كان احلق شخصيا، كانت الدعوي شخصية، و إذا . حتميه تستمد منه طبيعتها

كما يراها بعـض  ، والشفعة. كان احلق عينيا عقاريا كانت الدعوي عينية عقارية
فتنقـل ملكيتـه إيل   ، أي خيار ترد علي العقار، ا رخصةالفقه إذا ليست حقا وإمن
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سببا من أسباب كسب امللكية،يثبت احلق فيها بتوافر شروط  يو بالتايل فه، الشفيع
وإال سـقط احلـق   ، حددها القانون إذا التزم الشفيع باإلجراءات واملواعيد املقررة

  .)1(فيها

ترداد العقار حمل التصرف وطاملا أن دعوى الشفعة دف إيل محاية احلق يف اس
  .بالبيع إيل أجنيب فإنه ميكننا القول بأا دعوي عينية عقارية مىت اختارها الشفيع

ط الشفعة  ـ   2 ـ  2  ـ   2   المحكمة المختصة في نطر دعو
باعتبار أن دعوي الشفعة هي دعوي عينية عقارية مبعين أا حتمي حق عـيين  

عقد إيل احملكمة اليت يقع يف دائرا العقار حمل عقاري، فإن االختصاص يف نظرها ين
من التقنني املدين وكذلك تطبيقا لقواعـد قـانون    802 الشفعة وهذا إعماال بنص املادة

من الناحية العملية بالنظر إيل نوعية التقسـيم  اإلجراءات املدنية، يبقي التساؤل يطرح 
ية التقسيم املعمول به علـي  املعمول به علي مستوي اجلهات العملية بالنظر إيل نوع

  .مستوي اجلهات القضائية

ل غياب حماكم متخصصة يكون اختصاصها نوعيا، فهل ميكن مثال أن ظويف 
يرفع الشفيع دعوى الشفعة أمان احملكمة اليت يقع يف ذاكرا العقار، وتقيـد أمـام   

ـ   ي قسم شؤون األسرة أو القسم التجاري أو املدين مبفهومه الضيق ويكـون القاض
توزيع األقسام على مستوى احملـاكم هـو    اخمتصا أم ال وعلى أي أساس إذا علمن

النوعي وبالتايل ميكن للقاضي التجـاري أن يفصـل يف    صتوزيع اليتحدد باختصا
دعوى الشفعة اليت هي عقارية كما ميكن ذلك تقاضي شؤون األسرة طاملـا أنـه   

كن ميكـن اعتمـاد معيـار    اليوجد اختصاصا نوعي بني األقسام بذات احملكمة، ل
مصاريف كل دعوى واليت ختتلف من قسم إىل قسم أو حىت من فرع إىل فـرع،  

                                                        
  . 334المطول في شرح القانون المدني الجزء الثالث عشر، ص  –أنور طلبة ـ  )1(
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فرسوم رفع الدعوى العقارية ختتلف عن رسوم الدعوى التجارية وشؤون األسـرة  
وغريها وهي الرسوم اليت حيددها قانون املالية، وطاملا أن تلك النظام العام وبالتـايل  

لشخصية فإنه للقاضي الذي ترفع أمامه دعوى موضـوعها  فإنه ومن وجهة نظري ا
اليتعلق بالفرع الذي يترأسه أن يرفضها على أساس هناك إهدار احلقـوق اخلزينـة   
املتمثلة يف الرسوم احملددة مبوجب قانون املالية، وعليه ميكننا أن نقـول أن دعـوى   

القسم العقـاري  الشفعة وباعتبارها حتمي حق عقاري عيين فإنه جيب أن ترفع أمام 
   .باحملكمة اليت يقع يف دائرا العقار حمل الشفعة

  میعاد رفع دعوى الشفعة  ـ   3 ـ  2  ـ   2  
من التقنني املدين األجل الذي ترفع فيـه دعـوي    802 يستفاد من نص املادة 

الشفعة أمام اجلهة القضائية املختصة، هو ثالثني يوما تسري من تاريخ اإلعالن عن 
يف الشفعة وبعد استنفاذ الشروط واإلجراءات السابق بياا، ويترتب علـي  الرغبة 

رفع هذه الدعوي بعد األجل احملدد بسقوط احلق يف الشفعة، وامليعاد احملدد يف نص 
من التقنني املدين يعترب من النظام العام طاملا أن النص جاء ضمن القواعد  802 املادة

فعة من الشفيع علي كل من البـائع و املشـتري   القانونية اآلمرة، وترفع دعوي الش
وال جيوز رفعها علي أحدمها دون األخر وذلك ملا يترتب علي احلكم بالشفعة مـن  

  .آثار
  الحكم في دعوي الشفعة  ـ   4 ـ  2  ـ   2
يعترب احلكم الذي ائيا بثبوت : " من التقنني املدين علي أنه 803 نصت املادة 

فيع وذلك دون اإلخـالل بالقواعـد املتعلقـة باإلشـهار     الشفعة سندا مللكية الش
  ."العقاري
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قبل احلديث عن احلكم يف دعوي الشفعة جتدر املالحظة إيل أن صياغة نـص  
أعاله يشوا الغموض ذلك أن صياغتها باللغة العربية تفيد أن احلكم يف  803 املادة

طعن العادي املعروفـة  دعوي الشفعة يصدر ائيا وكأنه اليقبل الطعن فيه بطريق ال
واألصح حسب رأينا مبقارنـة  " احلكم الذي يصدر ائيا " ذلك أنه جاء بصياغة 

النص احملرر باللغة الفرنسية هو أن احلكم الذي يصدر يف دعوي الشفعة اليت ترفـع  
أمام احملكمة املختصة يف أول درجة يكون قابال لالستئناف أمام الـس القضـائي   

لطعن فيه أيضا مبختلف طرق الطعن غري العادية كالطعن بـالنقض  ومن مت قابليته ل
  .مثال

ويستفاد من مضمون نص املدة أن احلكم الذي يصدر يف دعوي الشـفعة و    
ويصري ذلك احلكـم ائيـا،    36 الذي بقضي بثبوت حق الشفعة ملصلحة الشفيع

ـ يكون سندا مللكية الشفيع و خيضع لقواعد الشهر العقاري اليت  ا مجيـع  ختضع هل
وق عينية عقارية و يترتب حلول الشفيع حمل املشتري يف ـالعقود املتضمنة نقل حق

 مجيع حقوقه والتزاماته وهب اآلثار اليت رتبها املشرع اجلزائري يف نص املواد مـن 
  .من التقنني املدين حتت عنوان أثر الشفعة 806 إيل 804

ر للشفيع سبب من أسباب وسواء كانت الشفعة رضائية مبعين أنه عندما يتوف  
الشفعة ويتحقق يف جانبه الشروط الالزمة لألخذ بالشـفعة فعليـه أن يشـرع يف    
إجراءاا ويبدأ بإعالن رغبته يف ذلك إيل كل من البائع واملشتري ففي هذه احلالـة  
قد يقبل املشتري من اخلروج من عقد البيع املشفوع فيه وإحالل املشتري حمله فتقع 

الشفعة بالتراضي يف هذه احلالة يتحقق رضاء املشتري حبلول الشـفيع   الشفعة، وتتم
حمله فيما له من حقوق وما عليه من التزامات يف مواجهة البائع وحىت تكون نافـدة  
يف حق البائع البد من استفاء إجراءين معا ومها بإعالن الرغبة وأن يقرهـا البـائع   

  .)1(ر من جانب الدائنباعتبار أن شخص املدين يكون دائما حمل اعتبا
                                                        

ص  –ة ــــــــدراسة مقارن – يالحقوق العینیة األصلیة في القانون المصري واللبنان –نبیل إبراھیم سعد ـ  )1(
  . 2003، ط  536
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أو قضائية علي النحو الذي رأيناه سابقا، أهم أثر يترتب علي احلكم بثبوت   
كانت قضائية أو متامها صحيحة إذا كانت رضائية هو حلول الشـفيع   االشفعة إذ

حمل املشتري فيما له من حقوق وما عليه من التزامات يف مواجهة البائع ويترتـب  
بتسليم احلصة الشائعة حمل الشفعة إيل الشفيع باحلالة الـيت   علي ذلك التزام املشتري

كانت عليها وقت البيع، ولكن يف احلالة اليت يكون املشتري قد أقام منشـآت أو  
بني ما إذا كان ذلك قبل إعالن الرغبة يف الشفعة  قأغراس علي ملك احلصة، فنفر

ع له إما املبلغ الذي أنفقـه  وفيها يكون الشفيع ملزما تبعا ملا خيتاره املشتري أن يدف
أو مقدار ما زاد يف قيمة القار بسبب البناء أو األغراس بعد إعالن الرغبة يف الشفعة 

عليها و اليلزم  إال بدفع قيمـة أدوات   ءفإنه للشفيع أن يطلب إزالة ذلك، أو اإلبقا
البناء و أجره العمل و نفقات األغراس، وهذين احلكمـني خاصـني بااللتصـاق    

وهـي   .)1(لقان مبن يبين أ و يغرس علي أرض ملك لغريه حلسن نية سوء نيـة ويتع
: من التقنني املدين اجلزائري بنصها علي ما يلـي   805 األحكام اليت كرستها املادة

إذا بين املشتري يف العقار املشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل اإلعالن بالرغبـة يف  "
  ره املشتريالشفعة كان الشفيع ملزما تبعا ملا خيتا

الذي أنفقه أو مقدارما زاد من قيمة العقار بسبب البنـاء   غأن يدفع له إما املبل
  .أو الغراس
إذا حصل البناء أو الغراس بعد اإلعالن بالرغبة يف الشفعة كان للشفيع أن  أما

يطلب اإلزالة وإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فال يلزم أالّ يدفع قيمة أدوات 
  ."  ء وأجرة العمل أو نفقات الغراسالبنا

ويكون البائع ملزما بتسليم احلصة حمل الشفعة إىل الشفيع ونقل ملكيتها بإمتام 
إجراءات ذلك مع التزام الشفيع طبعا يدفع الثمن الذي يكون قام بإيداعـه قبـل   

  .مباشرة إجراءات الشفعة
                                                        

  . 541ص  المرجع نفسھ، –نبیل إبراھیم سعد ـ  )1(



  تصرف الشریك منفردا في العقار الشائع: الفصل األ ول  
 

38

ه ـيع بالغري، ذلك أنمن التقنني املدين اجلزائري عالقة الشف 806 وحتدد املادة
الميكن أن حيتج على الشفيع، بكل التصرفات اليت صدرت من املشتري أو ما ترتب 
عليه من حقوق كالرهون واالختصاصات إذا كانت قد متت بعد شـهر اإلعـالن   

  .بالرغبة يف الشفعة

خنلص يف هذا املبحث إىل أن الشريك يف الشيوع ميلك حصته الشائعة ملكـا  
صرف فيها جبميع أنواع التصرف على النحو الذي سبق تبيانه،فله أن تاما وله أن يت

يبيعها أو يرهنها أو يرتب علي حق عيين أصلي كأن ميلك الغري حق اإلنتفاع ـا  
باالستعمال أو االستغالل أو ما معا وذلك بدون حاجته إيل موافقة باقي الشركاء 

  .ممع مراعاة عدم اإلضرار حبقوقه
االجتهاد القضائي اجلزائري يف هذا اإلطار فإنـه ومـن    ومبراجعة و تفحص

سر لنا العثور عليه من القرارات املنشورة مبختلف اـالت القضـائية   يخالل ما ت
ها الس األعلي للقضاء قد وافقت النصوص القانونية لجندها أي احملكمة العليا وقب

ملكيـة   " : جاء فيهالذي  39496 ملف 8/4/1987 ؤرخ يفمن ما جاء يف القرار امل
ـ   إبطال البيـع ـ   شائعة تصرف شريك يف حقه دون احلاق ضرربباقي الشركاء

  .خرق القانون

ذلك أنه من املقرر قانونا أن الشريك يف الشيوع له أن يتصـرف يف حصـته   
دون احلاق ضرر بباقي الشركاء ومن متا فإن القضاء مبا خيالف هذا املبدأ يعد خرقا 

  .للقانون
 أن املطعـون ضـدها مل   ـ  يف قضية احلالـ   ملا كان من الثابت وجاء فيه

، يلحقها ضرر من البيع ومل تنجز القسمة لتحديد ما إذا وقع اجلزاء املبيع يف حصتها
فإن قضاة املوضوع بإبطاهلم البيع و طرد املشتري وتعويض املدعي عليهـا خرقـوا   

  .القانون
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  .)1("كان كذلك تعني نقض القرار ومىت
من خالل هذا القرار أنه للشريك فب الشيوع حق التصرف بالبيع يف ويتضح 

حصته الشائعة شرط عدم اإلضرار مبصلحة باقي الشركاء وهو القيد الوحيد الوارد 
علي الشريك يف الشيوع الذي جيب عليه مراعاته عند إقدامه عـاي الصـرف يف   

  .العقار الشائع
 ملـف  24/3/1999 ر املـؤرخ يف وهو ما كرسته أيضا احملكمة العليا يف القرا

عـدم  ـ   إبطال تصرف أحد الشركاءـ   شائعة ةملكي"، فيه ءالذي جا 186043
  .انعدام املصلحة ـ  وجود ضرر

أن الطـاعنني مل يثبتـوا أن    احيث أنه تبني ملا سبق أن قضاة الس الحضو
مصاحلهم قد مست من جراء تصرف أحد الشركاء يف الشيوع يف منابـه وعليـه   

برفض طلب الطاعنني الرامي إيل إبطال هذا التصـرف وهـذا    -علي حق– قضوا
  .)2("مدين قانون714طبقا ألحكام املادة 

 ملـف 1990/ 29/10 كما أن اجتهاد احملكمة العليا يف قرارهـا املـؤرخ يف  
كرس حق الشريك يف أن يتصرف يف حصته يف العقار الشائع إذ جـاء   63765رقم
أن قضاة املوضوع بإبطاهلم عقد بيع  ـ  يف قضية احلالـ وملا كان من الثابت  :"فيه

قطعة أرض اليت ألت إيل الطاعن عن طريق اإلرث علي أساس أنه ليس له احلـق يف  
  .أخطأوا يف تطبيق القانون، بيع ملك الشيوع

  .)3("كان  كذلك استوجب نقض القرار املطعون فيه ومىت

                                                        
، المجلة القضائیة  39496، تحت رقم 08/04/1987قرار بتاریخ  –دنیة الغرفة الم –المحكمة العلیا ـ  )1(

  . 09، العدد الثالث ، ص  1991لسنة 
،المجلة القضائیة  186043، تحت رقم  24/03/1999قرار بتاریخ  -الغرفة العقاریة –المحكمة العلیا ـ  )2(

  . 195،العدد الرابع ، ص  2000لسنة 
، المجلة القضائیة  63765، تحت رقم  29/10/1990قرار بتاریخ  –رفة المدنیة الغ –المحكمة العلیا ـ  )3(

 . 28، العدد الرابع ، ص  1992لسنة 
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رة عن الـس األعلـي   الل إستقراء هذه العينات من القرارات الصادخمن 
حاليا يتضح لنا وأن القضاء يف اجلزائـر كـرس    ـ  احملكمة العلياـ للقضاء سابقا  

حق الشـريك يف  ، منه 714عمليا ما قرره املشرع يف التقنني املدين والسيما املادة 
ـ الشيوع يف التصرف يف حصته الشائعة يف العقار الشائع بشـرط ع  دم ــــ

كاء وكذلك يف حصته املفرزة يف العقار الشـائع مـع   اإلضرار مبصلحة باقي الشر
وهو ما سوف نتعرض له يف املبحث ، مراعاة ما حددته الفقرة الثانية من نفس املادة

  .الثاين
  المبحث الثاني

  تصرف الشریك منفردا في جزء مفرز من العقار الشائع

إذا كان :"أنه يمن التقنني املدين اجلزائري عل 714 تنص الفقرة الثانية من املادة
القسمة يف  دالتصرف منصبا علي جزء مفرز من املال الشائع ومل يقع هذا اجلزء عن

اجلزء الذي آل إيل  نصيب املتصرف انتقل حق املتصرف إليه من وقت التصرف إىل
وللمتصرف إليه احلق يف إبطال التصرف إذا كان جيهـل  ، املتصرف بطريق القسمة

  . " تصرف فيها مفرزةأن املتصرف ال ميلك العني امل

احلالة االوىل  اليت يكون  : إن نص هذه الفقرة يستوجب التمييز بني حالتني  
واحلالة الثانية اليت . فيها املتصرف إليه يعتقد أن الشريك املتصرف ميلك املبيع مفرزا

يكون فيها املتصرف إليه يعلم أن البائع ميلك املبيع شائعا وسنعرض فيما يلي لكـل  
  .ي حده على أن خنصص لكل منها مطلبا مستقالحالة عل
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  المطلب األول  
  حكم جھل المشتري أن الشریك البائع  

  یملك المبیع مفرزا في العقار الشائع

هو أن الشريك يف العقار الشـائع حيـدد   ، إن مؤدي التصرف يف جزء مفرز
سـيقع يف   جزءا مفرز من العقار الشائع مبقدار حصته متوقعا أن هذا اجلزء املفـرز 

نصيبه بعد القسمة ومثال ذلك أن شريكني ميلكان يف الشيوع أرضا بنسبة النصف 
فيقوم أحدمها بتحديد جزءا من تلك األرض علي أا تشكل حصـته  ، يف الشيوع

وهذا األخري جيهـل  ، فيقدم على التصرف فيه لفائدة شخص آخر، مبقدار النصف
ولتبيان حكم ذلك البـد مـن   . عقار الشائعبأن البائع ميلك اجلزء املبيع مفرزا يف ال

تبيان حكم تصرف الشريك يف جزء من العقار الشائع يف احلالة اليت يكـون فيهـا   
وحكم ذلك قبل قسمة العقـار الشـائع وبعـد    ، املشتري جيهل أن الشريك ميلكه

  .قسمته
  قار الشائعحكم جھل المشتري أن البائع یملك المبیع مفرزا قبل قسمة الع    ـ  1

وكـان  ، إذا ما تصرف الشريك يف الشيوع يف جزء مفرز يف العقار الشـائع 
فإنه يكـون  ، املشتري يعتقد أن الشريك ميلك املبيع مفرزا قبل قسمة العقار الشائع

إذ أنه اعتقد أن املبيع ميلكه البـائع  ، قد وقع يف غلط يف صفة جوهرية يف حمل البيع
قابال لإلبطال بسبب الغلط وفقا للقواعـد   ومن مث فإن البيع يكون. مفرزا ال شائعا

على أن يقدم ذلك ، وما بعدها من القانون املدين 81 العامة املنصوص عليها يف املادة
ويف ذلـك إجتـه   . ألنه غري ملزم بانتظار القسمة و نتيجتـها ، الطلب قبل القسمة

املشتري كان  القضاء املقارن الذي أخد بالرأي القائل ببطالن البيع طاملا مل يثبت أن
  .)1(عاملا حبالة الشيوع

                                                        
ص  ن،ـــــالمجلد الثام ، -حق الملكیة  –وسیط في شرح القانون المدني  -عبد الرزاق احمد السنھوريـ  )1(

870 .  
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و الغلط الذي ميكن علي أساسه إبطال العقد الذي مبوجبه تصرف الشريك   
جيب أن يكون جوهريا أي أنه بلغ حدا ، يف الشيوع يف جزء مفرز يف العقار الشائع

  .من اجلسامة حبيث لو علمه املتعاقد ألمتنع عن التعاقد
وإمنا جييـزه  ، احلالة أال يطلب إبطال العقدكما انه جيوز للمشتري يف هذه   

جيوز حق إبطـال  :"  من القانون املدين اليت تنص علي أنه 100 طبقا ألحكام املادة
، العقد باإلجازة الصرحية أو الضمنية وتستند اإلجازة إيل التاريخ الذي مت فيه العقد

  . " دون إخالل حبقوق الغري

ويكـون  ، وغري قابل لإلبطـال ، حيحافإذا ما أجاز املشتري العقد أصبح ص  
حكمه حكم البيع الذي صدر ملشتري غري واقع يف غلـط أو مشـتري يعلـم أن    

  .الشريك البائع ميلك املبيع شائعا وليس مفرزا
إيل أنه إذا كان املتصرف له على فرض املشـتري  ، خنلص إذا يف هذا اإلطار  

ـ سمة، فإنـه يكـون أم  يعتقد بأن الشريك البائع ميلك املبيع مفرزا قبل الق ام ــ
ـ  ، أوهلما املطالبة بإبطال العقد الذي مبوجبه مت التصرف، خيارين ع يف ـوهـو البي

ألنه لو علم بأن الشريك البائع الميلك املبيع مفرزا ، مثالنا، لوقوعه يف غلط جوهري
ـ وأنه غ ـ  الشراءـ   وهي صفة جوهرية يف حمل البيع ملا أقدم علي التعاقد ري ــ

وهذا تطبيقا للقواعد العامة املنصوص عليهـا يف  ، ار القسمة و نتيجتها ملزم بإنتظ
ـ   البيـع ـ  وثانيهما أن جييـز التصـرف  ، وما بعدها من القانون املدين 81 املادة

ـ  ، صراحة بإعالنه ذلك وموافقته علي إمتام إجراءات البيـع   ه ـأو ضـمنيا بقيام
عد ذلك املطالبة بإبطال البيـع  ومن مت فإنه الجيوز له ب. بإجراءت التسجيل والشهر

الذي أخد حكم البيع الصحيح الصادر ملشتري يعلم بأن البائع ميلك املبيع شـائعا  
مـن  100 وذلك إعماال دائما للقواعد العامة اليت نصت عليها املادة، وليس مفرزا 
  .القانون املدين
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لعقار حكم جھل المشتري أن البائع یملك المبیع مفرزا بعد قسمة ا    ـ  2  
  ائعالش

إن كون املشتري جيهل أن البائع ميلك املبيع مفرزا بعد قسمة العقار الشـائع    
أوهلما أن اجلزء املفرز املبيع يقع بعـد القسـمة يف    : يكون علي إحدى الصورتني

ولـذا  . نصيب البائع، والثانية أن اجلزء املفرز املبيع يقع بعد القسمة يف غري نصـيبه 
  :كما يليسنميز بني الصورتني 

  الجزء المفرز المبیع یقع في نصیب الشریك البائعأ ـ  

ويف هذه الصورة يتحقق اعتقاد املشتري ، و بذلك خيلص له اجلزء املشـتري  
بعد إمتام اإلجراءات اخلاصة بنقل امللكية العقارية من تسجيل و شـهر باحملافظـة   

حىت ولو مل جيزه، ذلـك أن  حينها ال جيوز له املطالبة بإبطال العقد للغلط . العقارية
البائع يكون قد نفذ العقد علي الوجه الذي قصد إليه املشترين، وذلك ما نصـت  

ليس ملن وقـع يف غلـط أن   :" من القانون املدين حيث جاء فيها أنه 85 عليه املادة
  .يتمسك به علي وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية

ذا أظهر الطرف األخـر اسـتعدادا   ويبقي باألخص ملزما بالعقد قصد إبرامه إ
  ."لتنفيذ العقد

وهي اليت يقع فيهـا اجلـزء    وبذلك نقول إنه يف هذه الصورة أو الفرضية،  
املفرز املبيع يف نصيب الشريك البائع بعد القسمة،أن األمر ال يطـرح أي إشـكال   
وذلك بتحقق اهلدف من العقد بإمكانية تنفيده بنقل ملكية اجلزء املبيع و كـذلك  

  .تسليمه للمشتري، الذي اليستطيع أن حيتج بالغلط ألجل إبطال العقد
  الجزء المفرز المبیع ال یقع في نصیب الشریك البائعـ  ب
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يف نصيب الشريك البائع بعـد   عإذا مل يقع اجلزء املفرز املبيع من العقار الشائ
وبالتايل  ق،القسمة، فإن اعتقاد املشتري بأن الشريك ميلك هذا اجلزء مفرزا مل يتحق

غـري  . جيوز له إبطال العقد للغلط طبقا للقواعد العامة علي النحو الذي رأيناه سلفا
أن بعض الفقه يرى بأنه إذا مل يقع اجلزء املفرز املبيع يف نصيب الشريك البائع بعـد  
القسمة، فإن املشتري ال جيرب علي قبول اآلخر الذي وقع يف نصيب البائع ،ومن مث 

وتطبق يف ذلـك   ع، أو إبطاله علي أساس أنه صدر من غري مالك،طلب فسخ البي
من القانون املدين يف فقرـا الثانيـة    714غري أن املادة . )1(أحكام بيع ملك الغري

تعطي للمشتري اخليار يف قبول البيع إذا أجازه، وبالتايل ينتقل حقه إيل اجلزء الذي 
ا له من وقت البيع ال مـن وقـت   وقع يف نصيب البائع بأثر رجعي ،أي يعترب مالك

كما له أن يطالب بإبطال البيع بسبب الغلط اجلوهري الذي وقـع فيـه   . القسمة
  .نتيجة إعتقاده بأن الشريك البائع ميلك اجلزء املبيع مفرزا

أنه إذا كان املشتري جيهل أن الشريك البائع ميتلك اجلزء املبيـع   وخنلص إىل  
، فإنه يكون له احلق يف إبطال البيع لوقوعه يف غلط شائعا، وإعتقد بأنه ميلكه مفرزا

وجيب عليه .جوهري يف صفة املبيع، وأنه لو علم به ملا أقدم علي التعاقد أي الشراء
بتمام القسمة ووقوع اجلزء املبيـع يف   هإلبطال البيع أن يطالب به قبل القسمة، ألن

م اإلجـراءات اخلاصـة   نصيب الشريك البائع، فإن امللكية ختلص للمشتري بعد إمتا
وبذلك يكون الشريك البائع قد  .بنقل امللكية العقارية طبقا ألحكام الشهر العقاري

أما إذا مل يقع اجلزء املبيـع يف  . نفذ العقد بتسليم املبيع و إمتام إجراءات نقل امللكية
نصيب الشريك البائع، فإن للمشتري أن يطلب إبطال البيع إذا مل يكن قد أجـازه  

له العودة إيل طلب  زبل، كما جيوز له بعد القسمة، إجازة البيع ومن مث ال جيومن ق

                                                        
ص  ن،ـــــــ،المجلد الثام - حق الملكیة  –قانون المدني وسیط في شرح ال - عبد الرزاق احمد السنھوريـ  )1(

876 .  



  تصرف الشریك منفردا في العقار الشائع: الفصل األ ول  
 

45

إبطاله، ويتحول التصرف إيل اجلزء الذي وقع يف نصيب البائع بعد الشهر باحملافظة 
  .العقارية
وجتدر املالحظة إيل أن القضاء املقارن استقر علي أنه إذا حاز املشتري اجلزء   

أنه مفرزا وتوافرت شروط احليازة السيما املـدة املقـررة   املبيع الذي اشتراه على 
للتقادم املكسب قصري املدة احملددة بعشر سنوات يف القانون املدين اجلزائري، فإنـه  

ـ   يتملكها لتوفر السبب الصحيح ، وهو عقد البيع الصادر لـه   ـ السند الصحيح 
شـخص املشـتري   من الشريك الذي ال ميلك املبيع مفرزا ولتوفر حسن النيـة يف  

م من ــاحلائز، ويف هذه احلالة ال يكون لباقي الشركاء احلق يف استرداد حصصه
  .)1(حتت يده

  المطلب الثاني
  ریك البائع ال یملك المبیع مفرزاحكم علم المشتري أن الش 

إن تصرف الشريك يف حصته أو جزء مفرز يف عقار شائع لفائدة املتصرف له 
ائع ال ميلك املبيع مفرزا ، وإمنا ميلكه شـائعا، متوقعـا   والذي يعلم بأن الشريك الب

املبيع سوف يقع يف نصيب الشريك البائع بعد القسمة، يترتب  نعلى غرار البائع بأ
وال يكـون  . )2(عنه أن ختلص ملكية املبيع للمشتري بفضل األثر الكاشف للقسمة

لتصرف، و طاملـا أن  املشتري بذلك واقعا يف غلط، وبالتايل فإنه ال حيتج بإبطال ا
األمر خيتلف بني ما إذا كان التصرف صادرا قبل القسمة أو بعدها فإننا سـنعرض  

  .للفرضيتني

                                                        
  . 2004ط  ، 42، ص - الملكیة الشائعة  –أنور طلبة ـ  )1(
ص  ن،ــــــالمجلد الثام ، -حق الملكیة  –وسیط في شرح القانون المدني  -عبد الرزاق احمد السنھوريـ  )2(

872 .  
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یع مفرزا قبل قسمة العقار حكم علم المشتري أن البائع ال یملك المبـ    1  
  الشائع

من القانون املدين اجلزائري يف فقرا الثانيـة مل تـبني    714 إن نص املادة -  
و الوضعية اليت يقوم فيها الشريك بالتصرف يف حصته مفرزة أو جزء مفرز حكم أ

ـ   تمنها يف عقار شائع معتقدا بأن ذلك سوف يقع يف نصيبه بعد القسمة، واكتف
وإذا كـان  :".... بتبيان حكم التصرف بعد قسمة العقار الشائع بنصها علي ما يلي

ع هذا اجلزء عند القسمة يف التصرف منصبا علي جزء مفرز من املال الشائع ومل يق
نصيب املتصرف إليه إنتقل حق املتصرف إليه من وقت التصرف إيل اجلزء الذي آل 

  ....".إيل املتصرف بطريق القسمة
وإعماال للقواعد العامة يف هذا اإلطار، فإنه إذا باع الشـريك يف الشـيوع     

. لك وما ال ميلـك يكون قد باع ما مي هجزءا مفرزا يف عقار شائع قبل القسمة، فإن
ما ميلك هو حصته الشائعة يف العقار، وما ال ميلك هو حصص سائر الشـركاء يف  

وهنا البيع أو التصرف يقع صحيحا فيما بني املتصرف و املتصرف إليه عـن  . املبيع
طريق األثر الكاشف للقسمة، ولكنه يف الوقت نفسه يكون التصرف غري نافـذ يف  

حبصتهم الشائعة يف اجلزء املفـرز حمـل املبيـع ألن     حق سائر الشركاء فيما يتعلق
الشريك البائع تصرف أو باع ما ميلك وألن املشتري ليس واقعا يف غلط جـوهري  
من شأنه التأثري علي إرادته يف قبول التصرف، مبعىن لو علمه ملا أقدم علي التعاقـد،  

فرز حمل البيع ال بالنسبة إىل حصة أو حصص سائر الشركاء يف الشيوع يف اجلزء امل
حبكم أن البيع يف هذه احلصة هو بيع ملك الغري،ذلك أن البيع الواقع علي حصـص  
الشركاء خيتلف عن بيع ملك الغري، كونه حيتمل أن تقع تلك احلصص يف نصـيب  

و تعترب بذلك مملوكة له بفضل األثر الكاشف للقسمة، . الشريك البائع عند القسمة
باإلضافة إىل أن املشـتري، وهـو   . باع ملك غريهقد تصرف أو  نوعندها ال يكو
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يعلم أن البائع ال ميلك املبيع مفرزا يكون قد قبل أو ارتضى شراء ما ستتركز عليـه  
حصة البائع الشائعة بعد القسمة وبذلك يكون البيع صحيحا فيما بـني البـائع و   

  .املشتري يف كل اجلزء املفرز حمل البيع
ر الشركاء يف الشيوع، إذا ما أنكـر علـيهم   غري أنه جيوز للشريك أو سائ  

املشتري حقهم يف حصتهم الشائعة يف اجلزء املفرز املبيع أن يطلب أو يطلبوا عـن  
طريق دعوى االستحقاق اليت ترفع ضد كل مـن البـائع و املشـتري للمطالبـة     

  .باستحقاق هذه احلصة الشائعة يف اجلزء املفرز املبيع
خر أن يقر أو جييز البيع الصادر مـن أحـد   كما جيوز أو ميكن للشريك اآل  

الشركاء يف الشيوع جلزء مفرز يف عقار شائع ، و بذلك يصبح البيع نافذا يف حقه 
يف حصته الشائعة، وتتحقق بذلك ملكية اجلزء املفرز املبيع كله للمشتري بعد إمتام 

  .إجراءات التسجيل و الشهر باحملافظة العقارية
  یملك المبیع مفرزا بعد القسمة أن البائع الحكم علم المشتري   ـ  2

يف هذه الفرضية أو احلالة ميكن أن يتحقق احد االحتمالني، أوهلمـا أن يقـع   
اجلزء املفرز املبيع يف نصيب الشريك البائع وعندئذ ال حيدث أي إشكال، ذلك أن 

ـ   هره ملكية اجلزء املفرز املبيع ختلص أو تتحقق للمشتري بإمتام إجراءات نقلـها بش
و االحتمال الثاين أال يقع يف اجلزء املفـرز املبيـع يف نصـيب    . باحملافظة العقارية

الشريك البائع و إمنا يقع يف نصيب الشريك اآلخر إذا كـان العقـار مملوكـا يف    
الشيوع لشريكني، يف هذه احلالة األصل أو القواعد العامة الجترب املشـتري علـى   

ذي مل يكن حمـال  ــلشريك البائع وهو اجلزء القبول اجلزء املفرز الذي آل إىل ا
غري . للبيع ومن حقه أن يطالب بفسخ البيع أو إبطاله بإعتباره صادرا عن غري مالك

إذا :" من القانون املدين قررت حكما خاصا بـذلك  بقوهلـا   714 أن أحكام املادة
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نـد  كان التصرف منصبا على جزء مفرز من املال الشائع، ومل يقع هذا اجلـزء ع 
القسمة يف نصيب املتصرف، انتقل حق املتصرف إليه من وقت التصرف إىل اجلزء 

  ." الذي آل إىل املتصرف بطريق القسمة

ومعىن ذلك أن ملكية اجلزء املفرز مل يكن حمال للبيع ووقع يف نصيب البـائع    
بعد القسمة تنتقل إىل املشتري، و حيل بذلك هذا اجلزء املفرز حلوال عينيـا حمـل   

زء املفرز الذي كان حمال للبيع و مل يقع يف نصيب البائع وذلك تأسيسا على أن اجل
املشتري، وهو يعلم أن البائع ال ميلك كل اجلزء مفرزا الذي تصرف فيـه بـالبيع،   

  .يكون قد ارتضي مسبقا شراء ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة

اقي التصرفات علي غرار الـرهن  ويأخذ حكم البيع، يف هذه احلالة، حكم ب  
من القانون املدين وتتخذ فيـه نفـس اإلجـراءت     890 الرمسي طبقا ألحكام املادة

  .املنصوص عليها باملادة السالفة الذكر

وخالصة ملا تقدم نقول إن املشرع اجلزائري أعطى للشريك يف الشيوع احلق   
و بأي تصرف آخر طبقـا  يف التصرف يف جزء مفرز يف العقار الشائع سواء بالبيع أ

من القانون املدين و رتب أحكاما خاصة بذلك، حيث أخـد   890و 714 للمادتني
بنظرية احللول العيين يف حالة عدم وقوع اجلزء املفرز يف احلصـة الشـائعة حمـل    

غري أن الفقه فرق بني علـم و جهـل   . التصرف إذا مل تقع يف نصيبه بعد القسمة
املتصرف ميلك اجلزء املبيع مفرزا أو شائعا، و أعطى له املتصرف إليه فيما إذا كان 

احلق يف إبطال التصرف إذا كان جيهل أن املتصرف ميلك املبيع مفـرزا أو شـائعا   
كما اعترب التصرف صحيحا و منتجا ألثره . تأسيسا على وقوعه يف غلط جوهري

، سـواء قبـل   إذا ما كان املتصرف له يعلم أن املتصرف ال ميلك اجلزء املبيع مفرزا
جييـز   ووللشريك اآلخر أن يقر أ. القسمة أو بعدها حبكم أنه ارتضى مسبقا ذلك
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ذلك بالنسبة حلصته الشائعة يف اجلزء املفرز املبيع، أو يطلب استحقاق ذلك إذا مـا  
  .أنكر عليه املتصرف إليه حقه يف ذلك

  
  المبحث الثالث

  ریك منفردا في العقار الشائع كلھتصرف الش

 امللكية العقارية الشائعة، أن كل شريك يف الشيوع ميلـك حصـته   األصل يف
ملكا تاما، وله أن يتصرف فيها، شائعة أو مفرزة على النحو الذي سبق تبيانه، غري 
انه قد يقدم الشريك يف الشيوع على التصرف يف كل العقار الشائع، وهو األمـر  

مة للملكية الشائعة، وبذلك الذي مل يتعرض إليه املشرع اجلزائري يف النصوص املنظ
وتصـرف  . تكون القواعد العامة هي األساس يف تعرضنا هلذا النوع من التصرفات

الشريك يف كل العقار الشائع يتحدد حكمه فيما إذا كان املتصرف إليه يعلـم أو  
جيهل أن املتصرف شريكا يف العقار على الشيوع، وهو ما سنعرض له يف املطلـب  

م تصرف الشريك منفردا يف العقار الشائع كله مث نعرض يف األول حتت عنوان حك
املطلب الثاين ألثر تصرف الشريك منفردا يف العقار الشائع كله على حقوق سـائر  

  .الشركاء
  المطلب األول  

  ریك منفردا في العقار الشائع كلھحكم تصرف الش

بـني  إن حكم تصرف الشريك منفردا يف العقار الشائع كله، يقتضي التمييز  
يعلم أو جيهـل أن  ، )إذا كان التصرف بيعا( -املشتري –ما إذا كان املتصرف إليه 

:له فيما يلـي  ضشريكا يف العقار الشائع، وهو ما سنعر) البائع(الشريك املتصرف 
  ن البائع شریكا في العقار الشائعحكم جھل المشتري أ  ـ  1  
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عقار الشائع كله لفائدة إذا ما أقدم الشريك يف الشيوع على التصرف بالبيع لل
املشتري، وكان هذا األخري جيهل أن البائع شريكا يف العقار الشائع، مبعىن أنه كان 
يتوقع بأن البائع ميلك العقار حمل البيع ملكية مفرزة تامة، فإنه يكون قـد وقـع يف   
غلط جوهري يف حمل البيع، وأنه لو علم بذلك ملا أقدم على إبرام العقد، ومـن مث  

له حق املطالبة بإبطال البيع تأسيسا على الغلط الذي وقع فيه طبقا ألحكـام  كان 
وما بعدها من القانون املدين اجلزائري، ويوصف الغلط بأنه جوهريا إذا ما  81 املادة

بلغ حدا من اجلسامة، حبيث ميتنع معه املتعاقد عن إبرام العقد لو مل يقـع يف هـذا   
  .القانون املدينمن  82الغلط طبقا ألحكام املادة 

كما أن للمشتري ان يطالب بإبطال البيع فيما خيص احلصة الشائعة للشريك   
اآلخر أو باقي الشركاء، غري احلصة العائدة للشريك البائع، وذلك تأسيسا على أن 

من القانون املـدين   397 الشريك البائع يكون قد باع ملك غريه طبقا ألحكام املادة
ذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال ميلكه فللمشـتري  إ" : اليت تنص على أنه

احلق يف طلب إبطال البيع ويكون األمر كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن أو مل 
  .يعلن بيعه

ويف كل حالة ال يكون هذا البيع ناجزا يف حق مالك الشيء املبيع ولو أجازه 
  ." املشتري

يها الشريك بالتصرف يف جزء مفـرز  واألمر هنا خيتلف عن احلالة اليت يقوم ف
يف العقار الشائع واليت ال يكون فيها للمشتري حق إبطال البيع على أسـاس بيـع   
ملك الغري، وذلك الحتمال وقوع اجلزء املفرز حمل البيع يف نصـيب البـائع بعـد    
القسمة، و منه ختلص ملكيته تامة للمشتري، أما يف حالة بيع كل العقـار الشـائع   

تري أن يطالب بإبطال البيع لوقوعه يف غلط جوهري يف حمل البيع، أو أن فإنه للمش
يطالب بإبطال البيع فيما خيص احلصة الشائعة اخلاصة بالشريك اآلخـر أو بـاقي   
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الشركاء على أساس أن البائع باع ما ميلك وما ال ميلك، فهو باع ما ميلك بالنسـبة  
ي احلصص الشائعة، وتأخذ حكم بيع حلصته الشائعة و باع ما ال ميلك بالنسبة لباق

ملك الغري، وسوف نعرض ولو بإجياز ألحكام هذا النوع من البيوع أي بيع ملـك  
  .الغري

قانون مدين ميكننا التمييز بني حكم بيع ملك الغري  397 من خالل نص املادة  
  .فيما بني املتعاقدين وبالنسبة للمالك احلقيقي

    فیما بین المتعاقدینأ ـ 
قانون مدين قررت ملصلحة املشتري وحده حـق طلـب    397 املادةإن نص 

إبطال البيع إذا كان صادرا من غري مالك الشئ املبيع، و األمر نفسـه لـو بـاع    
الشريك يف الشيوع للعقار الشائع كله، فإنه يعترب تصرفا يف حصة الشريك اآلخر، 

ق املطالبـة  وللمشتري ح. وبذلك يكون قد باع فيما خيص هذه احلصة ملك غريه
و لـيس للبـائع أن   . بإبطال البيع فيما خيص هذه احلصة على أساس بيع ملك الغري

يطالب بإبطال البيع على أساس أنه باع ملك غريه، ألن طلـب اإلبطـال مقـررا    
ويذهب بعض الفقه إىل أن للبائع طلب إبطال البيع . ملصلحة املشتري بنص القانون

ـ جيهل وقت البيع أن املبيع غ كان اعلى أساس أنه وقع يف غلط إذ ري مملـوك  ــ
  .)1(له

كما أن للمشتري أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر و من خسـارة  
حلقت به، أو كسب فاته، وذلك بعد احلكم بإبطال البيع بشرط أن يكون حسـن  

إذا كان يعلـم   اأم. وقت البيع عاملا بأن البائع ال ميلك املبيع نالنية، مبعىن أن اليكو
ذلك فإنه  يستطيع أن يطالب بإبطال البيع وال يسترد إال الثمن دون أي تعـويض  

  .وال ما أنفقه يف سبيل ذلك
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ويصح البيع إذا ما اكتسب البائع العقار املبيع بأي سبب من أسباب كسب   
حيت وإن كان للمشتري طلب إبطـال  . امللكية، ألنه بذلك يتحقق الغرض من البيع

ويكون له ذلك إذا رفع  دعـواه قبـل أن   . لشريك اآلخرالبيع فيما خيص حصة ا
  .يكتسب البائع ملكية العقار كله

  بالنسبة إلى المالك الحقیقيب ـ 
إذا مل يقر املالك احلقيقي للبيع سواء أجازه املشتري أو مل جييزه فـإن املالـك   

تنتقل  احلقيقي يعترب أجنبيا عن هذا البيع، فال يسري يف حقه البيع ويبقي مالكا وال
ويف حالة تسليم املبيع فإنه حيق له استرداده من يد املشتري . منه امللكية إىل املشتري

إال انه يف احلالة اليت يكتسب فيها املشتري املبيع عن . عن طريق دعوى االستحقاق
طريق التقادم، فإنه يبقي أمام املالك احلقيقي حق املطالبة بالتعويض بالرجوع علـى  

قر املالك احلقيقي البيع فإن البيع حيدث أثاره وتنقل امللكية من املالك أ أما إذا.البائع
احلقيقي اىل املشتري، وهي خاصية يتميز ا بيع ملك الغري، وهذا ما نصت عليـه  

قر املالك البيع، سرى مفعولـه  أإذا : " من القانون املدين اليت جاء فيها  398 املادة
 ." عليه وصار ناجزا يف حق املشتري

وخنلص إىل أنه إذا باع الشريك العقار الشائع كله، وكان املشتري وقـت    
البيع جيهل أن البائع شريكا يف العقار الشائع، فإن البيع يكون قـابال لإلبطـال يف   
حصة الشريك البائع على أساس وقوع املشتري يف غلط جوهري يف صفة الشـيء  

ـ ء أو حصـة الشري ويكون قابال لإلبطال يف حصص سائر الشركا. املبيع ك ــ
ـ . اآلخر علي أساس أن بيع الشريك هلا هو بيع ملك غريه ار ـوختلص ملكية العق

املبيع كامال إىل املشتري، إذا ما أكتسب الشريك البائع احلصة الشائعة بأي طريـق  
من طرق إكتساب امللكية، وبذلك تنتقل امللكية للمشتري بعـد إمتـام إجـراءات    

  .نقلها
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  ن البائع شریكا في العقار الشائعمشتري أحكم علم ال  ـ  2

على عكس ما رأيناه يف احلالة األويل و اليت يكون فيها املشتري جاهال بـأن  
البائع شريكا يف العقار الشائع، فإن يف هذه احلالة أي اليت يكون فيها عاملا وقـت  

ل البيع علـى  البيع بأن البائع شريكا يف العقار الشائع، فإنه ال يستطيع املطالبة بإبطا
أساس أنه وقع يف غلط جوهري يف صفة الشئ املبيع، ألنه بعلمه أن البائع شـريكا  
يف العقار الشائع كان يعتقد أنه ستؤول إليه ملكية العقار الشائع كله، ومن مث تنقل 

وجيب التمييز بني ما إذا متلك الشريك البائع كل العقـار،  . إليه ملكية ذلك العقار
ملكية احلصة أو احلصص الشائعة اخلاصة بسائر الشـركاء بـأي    مبعين أنه إكتسب

وبذلك يصبح مالكا لكل العقـار املبيـع وهـي    . ةسبب من أسباب كسب امللكي
الصورة اليت يتحقق فيها اهلدف من البيع وال جيوز فيها حينئذ للمشتري طلب فسخ 

احلصص الشائعة،  وأما احلالة اليت ال ميكن فيها للشريك البائع اكتساب باقي. البيع
فإنه يف هذه احلالة يكون للمشتري اخليار بني أن يبقي على احلصة الـيت آلـت إىل   
الشريك البائع ويقبل ا علي أن يدفع مثنها املقابل فقط أو يطلب فسخ البيع ألنه ال 
يرغب يف تفرق الصفقة عليه ألن إرادته كانت تتجه لشراء كل العقار و يستخلص 

كان املشتري يعلم وقت البيع أن للبائع شركاء يف العقار الشـائع  من ذلك أنه إذا 
املبيع، ومل يستطيع الشريك البائع أن يستخلص ملكية كل العقار، كان للمشـتري  
طلب فسخ البيع، فإن وقع جزء مفرز من العقار الشائع املبيع يف نصيب البائع عند 

اسبه من الثمن، وإما طلب القسمة، كان للمشتري احلق إما يف أخذه مع دفع ما ين
فسخ البيع لتقرق الصفقة عليه، وإذا استطاع الشريك البائع اسـتخالص ملكيـة   

اشتري حصصهم أو  والعقار املبيع كله، كأن حصل علي إقرار من باقي الشركاء أ
انتقلت إليه ملكية هذه احلصص بأي سبب من أسباب كسب امللكيـة، مل يعـد   

  .)1(يعللمشتري احلق يف طلب فسخ الب
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وخالصة هذا املطلب هي أنه إذا تصرف الشريك يف الشيوع منفردا يف كل   
العقار الشائع بأي نوع من أنواع التصرف، سواء أكانت ناقلة للملكية كالبيع مثال 
أو رتب عليه حقا عينيا أصليا أو تبعيا، وكان املتصرف إليه جيهـل أن املتصـرف   

ه أي املتصرف إليه حسن النية، فيكـون لـه   مبعين آخر أن. شريكا يف العقار الشائع
احلق يف أن يتمسك إما بإبطال التصرف على أساس قاعدة الغلط اجلوهري بالنسبة 
للحصة اليت تعود للمتصرف، أو إبطال التصرف على أساس أنه صادر مـن غـري   

  .مالك بالنسبة حلصص باقي الشركاء
ملتصرف شريك يف العقار، أما إذا كان املتصرف إليه يعلم أثناء التصرف أن ا  

مبعين آخر أن املتصرف إليه سئ النية، فإنه ال جيوز له إال التمسك بفسخ التصرف، 
مهما كان نوعه، إذا مل يتمكن املتصرف من استخالص ملكية كل العقـار حمـل   

  .التصرف
  المطلب الثاني

  الشائع  أثر تصرف الشریك منفردا في العقار
  كلھ على حقوق شركائھ فیھ

لفائدة شخص مـا،  . إذا ما تصرف الشريك منفردا يف العقار الشائع كله    
بأن باعه مثال سواء كان هذا األخري يعلم أو جيهل بأن الشريك البائع ميلـك أو ال  
ميلك العقار كله مفرزا أو يف الشيوع، فإن باقي الشركاء يعتربون مـن الغـري يف   

سبة حلصصهم الشائعة يف العقار الذي أبرمه الشريك، وذلك بالن -البيع–التصرف 
باستثناء احلصة الشـائعة الـيت للشـريك    ، وال يكون البيع نافذا يف حقهم. الشائع
مبعىن أن البيع ينفذ يف حق باقي الشركاء بالنسبة للحصة الشائعة اليت تعـود  . البائع

ويظل البيع غري نافذ يف حقهم بالنسبة حلصصهم الشائعة، وذلك بـأن  . للبائع فقط
حمل الشريك البائع يف حصته الشائعة، ويصبح شريكا ) املشتري(ل املتصرف إليه حي
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مع سائر الشركاء، ويترتب على ذلك أنه ال ميكن ألي شريك من سائر الشـركاء  
أن يتعرض للمشتري يف حصته الشـائعة أو يطالـب بإبطـال البيـع أو يـدعي      

  .)1(استحقاقها

صة مفرزة قبل القسـمة،  ويأخذ هذا التصرف حكم تصرف الشريك يف ح  
وعليه وتطبيقا للقواعد العامـة  . ذلك أنه يعترب  قد تصرف فيما ميلك و ما ال ميلك

ألحكام البيع، فإن حقوق سائر الشركاء ال تتأثر ذا التصرف مهما كان نوعـه،  
وال يكون نافذا يف حقهم بالنسبة إيل حصصهم الشائعة إال إذا أقروه ومىت أقـروا  

ع أو التصرف ينتج أثره بنقل امللكية تامة إذا كان مـن التصـرفات   ذلك، فإن البي
  .الناقلة للملكية بإمتام إجراءات نقلها طبقا للقانون

حـق سـائر الشـركاء يف    ) املشتري مثال(ويف حالة إنكار املتصرف إليه   
حصصهم الشائعة يف العقار، فإن هلؤالء حق رفع دعوى االستحقاق على كل مـن  

يك البائع للمطالبة بإستحقاقهم حلصصهم الشائعة وذلك مبوجـب  املشتري و الشر
  :واليت سنعرض هلا فيما يلي )2(دعوي اإلستحقاق

  :دعوى االستحقاق وطرق اإلثبات فیھا
  ستحقاق وتمییزھا عن باقي الدعاوىماھیة دعوى االـ   أ  

إن دعوى االستحقاق هي تلك اليت تقوم حلماية امللكية، يقيمها من يـدعي    
ية عقارا ما، وهي بذلك تصنف على أا دعوى عينية، جماهلا املطالبـة مبلكيـة   ملك

  .العقار الذي صار حتت يد الغري نتيجة تصرف ما
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وعليه فإن دعوى االستحقاق اليت يرفعها املالك للمطالبة مبلك له حتـت يـد   
لك بعد ينصب على املطالبة بامللكية وال ميتد إيل طلب رد الشئ إيل املا االغري، حمله

فتلك دعوى شخصية، كـدعوى  . أن حازه الغري بناءا على التزام يف جانب املالك
بعد اية عقد اإلجيار، ودعوى املودع ضـد   ةضد املستأجر لرد العني املؤجر راملؤج

فكـل  . املودع لديه لرد الشئ املودع، ودعوى املعري ضد املستعري لرد الشئ املعار
بل دعوى شخصية قائمـة علـي وجـود    ، اقهؤالء ال يرفعون دعوى االستحق

وال تعترب أيضا من دعاوى . التزامات نشأت مبوجب العقود املختلفة املنشئة لاللتزام
االستحقاق، الدعوى العينية اليت يطالب فيها املدعي برد احليازة ال امللكيـة، فهـي   

لـب  تعترب دعوى حيازة ،كما ال تعترب دعوى استحقاق، الدعوى العينية الـيت يطا 
فيها املدعي  حبق عيين آخر غري حق امللكية، كحق انتفاع أو حق ارتفـاق، فهـي   

ويف حالة رفعها من املالك علي من يدعي حبـق  . دعوى عينية تسمي دعوى إقرار
ودعوى االستحقاق هي الـيت تعـرف   . )1(عيين علي عقاره، تسمي دعوى إنكار

يازة من خالل حملها و طرق بدعوى استرداد امللكية وختتلف عن دعوى استرداد احل
  . اإلثبات فيها

فهما املدعي مبلكية العقار ) استرداد امللكية(و أما أطراف دعوى االستحقاق   
مبعين املالك واملدعى عليه وهو احلائز أي الذي يوجد العقار حمل الـدعوى حتـت   

. وترفع دعوى االستحقاق يف أي وقت يرى من يدعي ملكية العقار رفعها فيه. يده
فهي غري مقيدة بأجل حمدد ،وبذلك فهي دعوى ال ميسها التقادم طاملا أا مرتبطـة  

إال إذا استطاع املدعى عليه إثبات متلكه للعقـار   محبق امللكية وهو حق دائم، الله
ففي هذه احلالة نقول أن دعوى االستحقاق ).  التقادم املكسب(عن طريق احليازة 

                                                        
ص  ن،ــــــالمجلد الثام –حق الملكیة  –الوسیط في شرح القانون المدني ، عبد الرزاق احمد السنھوري ـ  )1(

592 . 
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قـد  ) احلـائز (تعمال، وإمنا لوجود شخص آخـر  مل يطلها التقادم نتيجة عدم االس
اكتسب ملكية ذلك العقار عن طريق احليازة مىت توافرت شروطها، وهي وضـع  
اليد بصفة هادئة و مستمرة ملدة حددها املشرع مبدة قصرية بشرط وجـود سـند   

  .صحيح ومدة طويلة
 ب ـ طرق اإلثبات في دعوى االستحقاق 

الشخصية قد حددها التقنني املـدين يف  إذا كانت طرق اإلثبات يف الدعوى 
وهي الكتابة و البينة، و القـرائن،   350 إىل 323 النظرية العامة لإلثبات يف املواد من

و اإلقرار واليمني، فإن هذه الطرق ال تصلح إال إلثبات االلتزام الذي نشأ يف ذمـة  
نفردة و الفعـل  الغري مبوجب أحد مصادر االلتزام املعروفة، وهي العقد و اإلرادة امل

  .الضار و الفعل النافع أو القانون كمصدر مباشر

أما اإلثبات يف دعوى االستحقاق فإنه ال ينصب على مصدر نشؤ االلتزام يف 
ذمة الغري، وإمنا يرد على األسباب اليت حددها القانون على سبيل احلصر لكسـب  

حليـازة التقـادم   ا( ، أو حق عيين آخر، وهي التصرف القانوين، الشـفعة، ةامللكي
وهذه األسباب ال تثبت إال مبحرر رمسـي  . واملرياث يف العقار واإلستالء،) املكسب

من قانون التوجيه العقـاري الـيت    29مشهر باحملافظة العقارية وفقا ألحكام املادة 
يثبت امللكية اخلاصة لألمالك العقارية واحلقوق العينية عقد رمسي :"تنص علي مايلي
  .)1("إلشهار العقاريخيضع لقواعد ا

ذلك أن انتقال امللكية ليس له أثر بالنسبة للمتعاقدين وال بالنسبة إيل الغـري    
إال من يوم شهر السند الذي أنشا حق امللكية، باستثناء نقل امللكيـة عـن طريـق    

قد انتقلت إيل الورثة من تـاريخ   ةالوفاة، فإن الشهر يسري بأثر رجعي فتعترب امللكي
حىت ولو مت إشهار احلقوق املرياثية مبوجب الشهادة التوثيقية بعد مـدة   وفاة املورث

                                                        
  . ، یتضمن التوجیھ العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون رقم ـ  )1(



  تصرف الشریك منفردا في العقار الشائع: الفصل األ ول  
 

58

 75/74 من األمر رقـم  16، 15 معينة من تاريخ الوفاة، وذلك وفقا ألحكام املادتني
املتضمن إعداد مسح األراضي و تأسيس السجل العقاري،  12/11/1975 املؤرخ يف

ملكية وكل حق عـيين آخـر   كل حق لل:"  منه علي ما يلي 15حيث تنص املادة 
يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغري إال من تاريخ يـوم إشـهارمها يف جمموعـة    
البطاقات العقارية، غري أن نقل امللكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة 

  .)1("أصحاب احلقوق العينية 

ات امللكية يف و بناءا على ما تقدم فإنه يفترض أن يكون للمدعي يف إطارإثب  
دعوى االستحقاق أربع فرضيات، فقد يكون له دفتر عقاري، وقد يكون له حمـرر  
رمسي مشهر باحملافظة العقارية، وقد يكون له حمرر عريف مسجل مبصـلحة الطـابع   

و أخريا قد يدعي ملكية العقار و لـيس   01/01/1971 والتسجيل ثابت التاريخ قبل
  .ريات يكون املدعى عليه هو احلائز للعقاويف مجيع هذه الفرض. له أي حمرر

  جود دفتر عقاري بعد عملیة المسحو  ـ  1

و حيتج صاحب . وهي احلالة اليت يكون فيها إثبات امللكية بداللة قطعية يقينية
الدفتر العقاري علي اجلميع مبا يف ذلك احلائز ملدة طويلة، فال يسـتطيع احلـائز أن   

دئة العالنية الظـاهرة املسـتمرة دون لـبس، ألن    يدحض هذا الدليل باحليازة اهلا
ويـتم شـهره باحملافظـة    . اكتساب امللكية بالتقادم يشترط فيه إعداد عقد شهره

املتضمن تأسيس السجل العقاري  76/63 من املرسوم رقم 88 العقارية وفقا للمادة
ـ :" اليت تنص علي ما يلي ة يف ال ميكن القيام بأي إجراء لإلشهار يف حمافظة عقاري

حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقـرار القضـائي أو لشـهادة    
االنتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق التصرف أو صاحب احلق األخري، وذلك مـع  

  .أدناه 89 مراعاة أحكام املادة

                                                        
  .سح األراضي وتأسیس السجل العقاري، المتضمن إعداد م12/11/1975المؤرخ في  75/74األمر رقم ـ  )1(
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و املتصرف أو صاحب احلق األخري يعين الشخص الذي يكون حقه قـد مت    
بيته أو ترتيب حقوق عليه أو إنقضائه مبوجب اإلجراء الـذي  حتويله أو تعديله أو تث

  .طلب اإلشهار من أجله
إنه إبتداء من اإلشهار املعطي للعقد أو القرار القضائي أو للشـهادة املوثقـة     

املثبتة احلق لصاحبه اجلديد، ال ميكن القيام بأي إجراء من قبل الشخص الرئيسي أو 
اإلخالل بإشهار الطلبات القضائية الرامية إيل ضد الصاحب السابق هلذا احلق دون 

  .)1( "فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حق عيين عقاري

وهذا األمر غري متيسر للحائز مادامت امللكية مسجلة باسم شخص آخـر،    
وإال كان هذا طريق لألشخاص للتحايل على القانون و نقل ملكيتهم بواسطة هذا 

الرسوم املفروضة على إنتقال امللكية العقارية بـني  األسلوب، ربا من الضرائب و 
  .األفراد
كما أنه ال جيوز للواقع وهو احليازة أن يدحض دليال قانونيا حـدد أثـاره     

القانون، ذلك أن احليازة هي جمرد قرينة على امللكية قابلة إلثبات العكـس بـدليل   
ن اعتـراض أحـد،   أقوى منها إيل أن يقوم احلائز بشهر عقد ملكيته بالتقـادم دو 

فحينئذ يصبح مالكا مبوجب سند قانوين، فتصبح القرينة قاطعة ال ميكـن إتبـاث   
املتضمن سن إجـراء إثبـات    83/352 عكسها طبقا للمادة األويل من املرسوم رقم

التقادم املكسب و إعداد عقد الشهرة املتضمن االعتراف بامللكية و اليت تنص علـي  
ب البلدية اليت مل ختضع حىت اآلن لإلجراء احملدث كل شخص حيوز يف ترا:" ما يلي

) امللك(املذكور أعاله، عقارا من نوع  12/11/1975 يف خاملؤر 75/74 باألمر رقم
حيازة مستمرة، غري منقطعة وال متنازع عليها و عالنية و ليست مشـوبة بلـبس،   

، ميكنه أن املتضمن القانون املدين 26/09/1975 املؤرخ يف 75/58طبقا ألحكام األمر
                                                        

  .  ، المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم ـ  )1(
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يطلب من املوثق املسؤول عن مكتب التوثيق املختص إقليميا إعداد عقـد شـهرة   
املنصـوص   توذلك بعد قيام املعين بإختاد اإلجراءا .)1("يتضمن االعتراف بامللكية

  .عليها بنفس املرسوم

أما قبل إعداد املسح العقاري فإن احلائز لعقار يفترض أنه صـاحب هـذا     
من التقنني املدين، وهو ما  823 كما تقضي به املادة. خالف ذلك العقار حيت يثبت

املتضمن قانون التوجيه العقاري اليت تـنص   90/25 من القانون رقم 39 أيدته املادة
 75/58 من األمـر رقـم   823 ميكن كل شخص حسب مفهوم املادة " :علي أنه
مل حترر عقودهـا،  ميارس يف أراضي امللكية اخلاصة، اليت  26/09/1975 يف املؤرخ

ملكية مستمرة وغري منقطعة وهادئة و عالنية ال يشوا شبهة أن حيصل علي سـند  
وهي ختضع لشـكليات التسـجيل و اإلشـهار    ". شهادة احليازة " حيازي يسمي

  .العقاري، وذلك يف املناطق اليت مل يتم فيها إعداد سجل مسح األراضي
لرعوية خاضعا للقانون اخلاص املعلن ويبقي تسليم شهادة احليازة يف املناطق ا  

      .)2("أدناه  64عنه يف املادة 
ويتبني مبفهوم املخالفة هلذا النص أن شهادة احليازة ال تسلم ملن حيوز عقـارا    

  .)3(ملكيتها بعد املسح العقاري ديف األراضي اليت مت حترير عقو
  ر رسمي مشھر بالمحافظة العقاریةوجود محر  ـ  2

و الفرضية اليت يعد فيها هذا احملرر سندا مللكية احلـائز طاملـا أن   وهي احلالة أ
. سنة أو عشر سنوات، إذا كان احلائز حسن النية 15 احليازة مل تنتقل إيل الغري ملدة

                                                        
، یسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد  21/05/1983المؤرخ في  83/352المرسوم رقم ـ  )1(

  .لملكیة الشھرة المتضمن االعتراف با
  .، یتضمن التوجیھ العقاري 18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون رقم ـ  )2(
المدرسة العلیا للقضاء ، سنة  - نطاق حق الملكیة وحمایتھ: محاضرة بعنوان  –عبد الرحمان ملزي ـ  )3(

2002 – 2003 .  
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فهذا الدليل جمرد قرينة علي امللكية ميكن دحضها باحليازة إذا تـوافرت شـروطها،   
شهر الشخصي ال يقـوم أو ال ينـهض   ذلك أن من حيوز حمررا رمسيا وفقا لنظام ال

دليال قاطعا علي أن املالك قد تلقي امللكية من صاحبها نظرا ملا ميكن أن يثريه تشابه 
  .األمساء من خلط يف اسم املالك احلقيقي الذي تلقى منه املالك األخري امللكية

  01/01/1971وجود محرر رسمي عرفي اكتسب تاریخا ثابتا قبل   ـ  3

رر رغم انه غري رمسي، ال خيتلف بقوته على احملرر الرمسي لكونـه  إن هذا احمل
دليال صحيحا إلثبات التصرف الناقل للملكية لوقوعه يف ظل القـانون الفرنسـي   

فإذا كان احملرر العريف . 25/12/1970 املطبق يف اجلزائر قبل صدور قانون التوثيق يف
املدين وصدر من املالك احلقيقـي  من التقنني  328 تابت التاريخ طبقا ألحكام املادة

فإنه يكون حجة علي املالك املتصرف إذا كان هو احلـائز ألن   01/01/1971 قبل
مـن   89 التصرف صدر منه وهو ملزم بتنفيذ التزامه، وذلك تطبيقا ألحكام املـادة 

 : واليت تنص علي ما يلـي  93/123 املعدل و املتمم للمرسوم 76/63 املرسوم رقم
  .أعاله 88 عدة املدرجة يف الفقرة األويل من املادةتستثىن القا"

عند اإلجراء األويل اخلاص بشهر احلقوق العقارية يف السـجل العقـاري   ـ 
  .من هذا املرسوم 18إيل  8 والذي يتم تطبيقا للمواد من

عندما يكون حق املتصرف أو صاحب احلق األخري ناجتا عن سند اكتسب ـ 
  .)1("1971 سنةتارخيا ثابتا قبل أول يناير 

كما يكون حجة علي احلائز غري املالك بعد شهر هذا احملرر وفقا ألحكـام    
قبل شـهر   مشهراملادة السالفة الذكر، إال إذا كان احلائز قد اكتسب امللكية بسند 

احملرر العريف، فإن صاحب احملرر العريف يرجع علي املالك بدعوى شخصـية علـي   
  .عقد البيعأساس ضمان االستحقاق املقرريف 

                                                        
  .ل العقاري ، المتعلق بتأسیس السج 25/03/1976، المؤرخ في  76/63المرسوم رقم ـ  )1(
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  01/01/1971وجود محرر غیر تابت التاریخ أو تابت التاریخ بعد  ـ  4

وهي الفرضية أو احلالة اليت تأخذ حكم عدم وجود سند ملكية لدى املدعي،  
فإذا كان احلائز هو املالك حملرر رمسي مشهر، فإنه يبقي هو املالك وال يلزم بنقـل  

وجد أي تصرف قانوين يلزمه بـذلك لـبطالن   امللكية حلائز احملرر العريف ألنه ال ي
وال يستطيع حائز احملرر العريف شـهر حمـرره طبقـا    . التصرف الواقع بني الطرفني

  .املذكور أعاله 76/63 من املرسوم رقم 88 للمادة

أما إذا كان احلائز هو املالك مبحرر عريف تلقاه من مالك فإن حيازته أقوى    
متلك العقار باحليازة عن طريـق التقـادم    زان احلائمن دليل املدعي، ذلك أنه بإمك

املكسب، بينما ليس للمدعي طريقا للتملك، وإذا انتزعت احليازة عنوة من احلائز، 
فله أن يستردها بدعوى استرداد احليازة دون أن يطلب منه إثبات امللكية، وهذا ما 

املنشـور بالـة    26/10/1983 ذهبت إليه احملكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريخ
والذي قضى بنقض القـرار القاضـي بطـرد     ،1989 القضائية العدد الثالث لسنة

شخص من عقار استوىل عليه بالقوة لعدم تقدمي املـدعي عقـد امللكيـة،وجاء يف    
حيث انه وبالرجوع إىل أوراق القضية  يتضح أن دعوى :"تأسيس احملكمة العليا انه

من قطعة ترابية ملكا لـه اسـتحوذا    اطعون ضدامهالطاعن كانت ترمي إيل طرد امل
  .عليها حسب قوله بالقوة

حيث إن هذه الدعوى هي دعوى حيازة خاضعة ألحكام املواد املستند إليها   
" يف الطعن، ومبا أن قضاة املوضوع تأسسوا يف رفضهم تلك الدعوى علي كـون  

تطبيـق القـانون    ، فإم يكونون قد أسـاؤوا "الطاعن مل يقدم عقد ملكية رمسي 
  .)1(جمردين بذلك قضائهم من القاعدة القانونية مما يستوجب النقض

                                                        
المجلة القضائیة لسنة  28369تحت رقم  26/10/1983قرار بتاریخ  - الغرفة المدنیة    -المحكمة العلیا ـ  )1(

  .  16، العدد الثالث ، ص  1989
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فـإذا  . وطرق اإلثبات فيهـا ) استرداد امللكية(تلك هي دعوى االستحقاق    
باع الشريك يف الشيوع كل العقار الشائع، فإن البيع يكون نافدا يف حـق بـاقي   

ملكيتـها للمشـتري بعـد إمتـام     الشركاء بنسبة حصته الشائعة فقط واليت تنتقل 
إجراءات نقل امللكية، فيما يبقي البيع غري نافذا يف حق سائر الشركاء بالنسـبة إيل  
حصصهم الشائعة يف العقار وهلم يف حالة إنكار املشتري عليهم حقهم يف ذلك أن 

ويف حالة متكنهم من ذلك، . يطالبوا باسترداد امللكية عن طريق دعوى االستحقاق
قى أمام املشتري الرجوع على البائع بدعوى االسـتحقاق اجلزئـي بقـدر    فإنه يب

  .حصص الشركاء اآلخرين
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  الفصل الثاني
  منھم في العقار الشائع ةتصرف الشركاء مجتمعین أو األغلبی

للشـركاء الـذين   : " من القانون املدين اجلزائري علـي أن  720 تنص املادة
ميلكون علي األقل ثالثة أرباع املال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا اسـتندوا يف  

ضائي قرارام إيل باقي الشـركاء  ، على أن يعلنوا بعقد غري قةذلك إيل أسباب قوي
وملن خالف من هؤالء حق الرجوع إيل احملكمة خالل شهرين من وقت اإلعـالن،  
وللمحكمة عندما تكون قسمة املال الشائع ضارة ملصاحل الشركاء، أن تقدر تبعـا  

  ."للظروف ما إذا كان التصرف واجبا 
ي اتفـاق مجيـع   يستفاد من هذا النص أن التصرف يف العقار الشائع يقتض  

مع إعطاء . ولكن قد يتعذر إمجاع الشركاء على التصرف يف هذا العقار. الشركاء
وعلى هذا األسـاس سـوف   . األقلية غري املوافقة على التصرف الضمانات الكافية

نعرض يف مبحث أول إيل تصرف الشركاء جمتمعني يف العقار الشائع، وخنصـص  
ة من الشركاء يف العقار الشائع كما يلـي أو  املبحث الثاين لتصرف األغلبية الكبري

  :وفق اخلطة التالية
  .تصرف الشركاء جمتمعني يف العقار الشائع:  املبحث األول
 .تصرف األغلبية الكبرية من الشركاء يف العقار الشائع:  املبحث الثاين

  المبحث األول
  لشركاء مجتمعین في العقار الشائعتصرف ا 

يف العقار الشائع، قد يشمل العقار الشائع كله،  إن تصرف الشركاء جمتمعني
وعليه سنعرض لـذلك يف مطلـبني   . وقد ينصب على جزء مفرز من العقار الشائع

  :كمايلي
  .تصرف الشركاء جمتمعني يف العقار الشائع كله:  املطلب األول
  .تصرف الشركاء جمتمعني يف جزء مفرز من العقار الشائع:  املطلب الثاين
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  ولالمطلب األ
  اء مجتمعین في العقار الشائع كلھتصرف الشرك

إذا ما وقع إمجاع الشركاء يف الشيوع على التصرف يف العقار الشائع كلـه  
بأي نوع من أنواع التصرف، سواء أكانت ناقلة للملكية، كالبيع مثال أو ترتيـب  
حق عيين أصلي كحق اإلنتفاع أو اإلرتفاق، أو حق عيين تبعي كرهنه رهنا رمسيـا  

  .وسنعرض هلذه التصرفات بنوع من التفصيل. أو حيازيا
  التصرفات الناقلة للملكیة:  أوال 

للشركاء جمتمعني حق التصرف يف العقار الشائع كله بـأي تصـرف ناقـل    
و سنقتصر يف هذا اال . للملكية كالبيع أو اهلبة أو أي تصرف آخر ناقل للملكية

ا او استعماال يف احلياة العمليـة و بعـده   على البيع حبكم أنه التصرف األكثر شيوع
  .اهلبة

  ركاء مجتمعین للعقار الشائع كلھبیع الش  ـ  1

يكون هذا النوع من البيوع، أي بيع العقار الشائع كله من قبل الشـركاء      
جمتمعني يف حالة إقدامهم علي إاء حالة الشيوع و استحالة قسمة العقار الشـائع  

النوع من البيوع ببيع التصفية، و مثاله أن جمموعة مـن   عينا، و بذلك يسمى هذا
األشخاص ميلكون عقارا يف الشيوع، مهما كان سبب الشيوع، و أرادوا إاء حالة 
الشيوع، سواء باتفاقهم أو بطلب من أحدهم وكانت القسـمة العينيـة للعقـار    

ته العينيـة  بالنظر إيل عدد الشركاء ومساحة العقار الشائع، أو أن القسم ةمستحيل
تؤدي إيل اإلنقاص من قيمته كما لو بيع كامال، فإنه يف هذه احلالة يبـاع العقـار   

حصته يف العقـار   والشائع باملزاد العلين، ويأخذ كل شريك من مثنه حبسب نصيبه أ
وهنا نتصور فرضيتني، فإما أن يرسو املزاد العلين على احـد الشـركاء أو   . الشائع

  .شخص أجنيب يرسو املزاد العلين على
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ففي احلالة اليت يرسو فيها املزاد العلين على أحد الشركاء، فإنه يـدفع الـثمن   
ويف حالة رسو املاد العلين علـى  . الراسي به املزاد بعد خصم مقدار نصيبه يف العقار

واملصاريف والرسـوم الـيت    )1(شخص أجنيب، فإنه يكون ملزما بدفع كامل الثمن
واحلقوق النسبية اليت تؤول إيل اخلزينـة العموميـة،    تترتب علي التسجيل والشهر

وخيضع هذا النوع من البيوع إيل إجراءات خاصة نظمها قانون اإلجراءات املدنية، 
وهي اليت ختتص ا حمكمة مقر الس القضائي على خالف القاعدة العامـة الـيت   

 8 ا ألحكام املـادة يؤول فيها االختصاص إيل احملكمة اليت يقع يف دائرا العقار طبق
ويـؤول  "......  : الفقرة األخرية من قانون اإلجراءات املدنية اليت تنص علي مايلي

االختصاص للمحاكم املنعقدة يف مقر االس القضائية، للفصل دون سواها مبوجب 
احلجـز العقـاري،   : حكم قابل لالستئناف أمام الس القضائي، يف املواد التالية

  .... ".لتوزيع و بيع املشاعوتسوية قوائم ا
املتضمن قانون اإلجراءات  25/02/2008 املؤرخ يف 08/09 غري أن القانون رقم

أعـاد   23/04/2008 بتاريخ 21 املدنية و اإلدارية الصادر باجلريدة الرمسية يف عدد
ومنه سيؤول االختصاص يف بيع املشاع إىل احملكمة . االختصاص إيل القاعدة العامة

منـه ، مـع    722 يف دائرا هذا العقار الشائع وذلك وفق أحكام املـادة  اليت يقع
مالحظة أن سريان هذا النص اجلديد يكون بعد سنة من تاريخ نشره يف اجلريـدة  

  .الرمسية

ا ميكن أن يكون هذا البيع باتفاق مجيع الشركاء رضائيا، أي دون اللجوء كـم 
. ن أحد الشركاء أو أجنيب عنـهم إىل القضاء وذلك بتعاقدهم مع املشتري سواء كا

وبإمتام شكلية الكتابة الرمسية و إمتام إجراءات نقل امللكيـة املتمثلـة يف التسـجيل    

                                                        
ع، ــــــــــــالمجلد الراب عقد البیع، –الوسیط في شرح القانون المدني  –عبد الرزاق احمد السنھوري ـ  )1(

  .306ص 
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والشهر باحملافظة العقارية، تنتقل ملكية العقار إيل املشتري، و يكون البيـع بـذلك   
صحيحا ونافذا يف حق مجيع الشركاء، و ال ميكن بعد ذلك ألي منهم االحتجـاج  

  . ذلكبغري
 الھبـــــــــــــة ـ  2

حيق للشركاء جمتمعني أن يتصرفوا يف العقار الشائع كله باهلبة، وهي مـن      
سرة من قانون األ 202التصرفات الناقلة للملكية وعرفها املشرع اجلزائري يف املادة 

 ." اهلبة متليك بال عوض:" بنصه

الشهر العقـاري   تجراءاوختضع ألحكام قانون التوثيق من كتابة رمسية، و إ
وقد تكون اهلبة صادرة من مجيع . باحملافظة العقارية حىت حتدث أثرها يف نقل امللكية

وخالفا للهبة العادية، مبعين إذا كان حملها غـري  . الشركاء إيل أحدهم أو إيل أجنيب
مشاعا، فإا ال تتم إال باحليازة، أما إذا كان حملها عقارا مشـاعا، فـإن التوثيـق    

من قانون األسرة اليت  208 نص املادة باإلدارية تغين عن احليازة حبس تاإلجراءاو
 بإذا كان الواهب ويل املوهوب له، أو زوجه أو كان املوهـو  : "تنص علي مايلي

  ."مشاعا، فإن التوثيق و اإلجراءات اإلدارية تغين عن احليازة 

عني التصرف يف العقار وخنلص يف هذا اإلطار إيل أنه للشركاء املشتاعني جمتم  
وجتدر اإلشارة إيل أنه يف احلالة اليت ميلـك  . الشائع كله بأي تصرف ناقل للملكية

فيها الشركاء عدة عقارات يف الشيوع، كأن تكون قطعة أرض ومبـاين وقـرروا   
جمتمعني التصرف ببيع قطعة األرض، فإا خترج من امللكية الشائعة هلـم وتصـبح   

وتبقي ملكيتهم شائعة . ي سواءا كان أحد الشركاء أو أجنيبمفرزة بالنسبة للمشتر
فيما خيص املباين فقط، وال يتأثر نقل ملكية العقار حمل البيع مبا ستسفر عنه قسـمة  

  .باقي العقارات الشائعة
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كلھ من قبل الشركاء  عترتیب حق عیني أصلي أو تبعي على العقار الشائ: ثانیا  
  مجتمعین

الشيوع احلق يف التصرف يف العقار الشائع كله بـأي  إذا كان للشركاء يف   
تصرف ناقل للملكية، فإنه جيوز هلم جمتمعني ترتيب أي حق عـيين سـواء كـان    

. أصليا، كاالنتفاع واإلرتفاق، أو تبعيا كرهنه رهنـا رمسيـا أو رهـن حيـازي    
  .وسنعرض لذلك فيما يلي بنوع من التفصيل

  یني أصليترتیب حق ع  ـ  1

الشيوع أن يقرروا على العقار الشائع كله حقا مـن احلقـوق    للشركاء يف 
العينية األصلية املتفرعة عن حق امللكية، كأن يرتبوا حق انتفاع أو إرتفاق لفائـدة  

  :نتناول ذلك فيمايلي. الغري، أو أحد الشركاء
  حق انتفاع على العقار الشائع كلھترتیب الشركاء مجتمعین لأ ـ 

يكسـب حـق االنتفـاع    : "نون املدين علي ما يليمن القا 844 تنص املادة
  .بالتعاقد وبالشفعة وبالتقادم أو مبقتضي القانون

موجودين علـي   اجيوز أن يوصى حبق االنتفاع ألشخاص متعاقدين إذا كانو
  ." قيد احلياة وقت الوصية كما جيوز أن يوصى به للحمل املستكن

حق االنتفاع، وإمنا حدد  يستفاد من هذا النص أن املشرع اجلزائري مل يعرف
  .أسباب اكتسابه

وباعتباره متفرعا عن حق امللكية، فهو حق عيين، وذلك بأن يقتطع من املالك 
سلطيت االستعمال واالستغالل ومتنح لشخص آخر غري املالك، وهو بذلك خيـول  
. لصاحبه سلطة مباشرة على الشئ متكنه من االستفادة مبنافعه دون وساطة من آخر

أيضا للمنتفع حق األفضلية والتتبع، ومنه نقول بأن حق االنتفاع خيتلف عن ويعطي 
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حق املستأجر الذي يعترب حقا شخصيا الذي ال يستطيع االنتفاع بالعني املؤجرة إال 
الذي يقع على عاتقه االلتزام بتمكني املستأجر من االنتفاع بـالعني   ربواسطة املؤج

أنه حق عيين يـرد علـي   : ة خصائص أمههااملؤجرة، وبذلك فإن حلق االنتفاع عد
عقار و بالتايل جيوز رهنه رهنا رمسيا أو التصرف فيه، وخيضع يف ذلك ألحكام نقل 

مع بقاء ملكية الرقبة لصاحبها، وهي خاصـية أخـري حلـق     )1(امللكية العقارية
  .االنتفاع، بأن يرد علي عقار مملوك للغري

من القانون املدين  844 ب املادةحبس عوتنحصر مصادر أو أسباب حق االنتفا
اجلزائري يف العقد و الشفعة و التقادم و القانون، فيكون بالعقد عندما يتم ذلك عن 

 عطريق االتفاق على إنشاء حق االنتفاع لصاحل شخص مل يكن له من قبل االنتفـا 
 عفيجوز بيع أو هبة حق االنتفا.بالعقار و احتفاظ املالك بسلطة التصرف يف العقار

بأن يقدم على بيعه حق االنتفاع أو بيعه الرقبة واحتفاظه  عمن مالك الرقبة واالنتفا
حبق االنتفاع فيصبح هو املنتفع واملشتري هو املالك للرقبة، كما ميكـن أن يكـون   

  .ذلك عن طريق اهلبة وهي كلها من العقود اليت يتم مبوجبها اكتساب االنتفاع
ق االنتفاع، و ذلك إذا بيـع حـق   وتكون الشفعة أيضا من أسباب كسب ح

االنتفاع املالبس للرقبة أو بعضه، إذ حيق ملالك الرقبة أن يأخذ حق االنتفاع املبيـع  
من القانون  795 على عقاره بالشفعة، فتخلص له امللكية التامة، وهو ما قررته املادة

لـيت  يثبت حق الشفعة وذلك مع مراعاة األحكام ا"  :املدين اليت نصت على مايلي
    : ينص عليها األمر املتعلق بالثورة الزراعية

    .ض من حق االنتفاع املناسب للرقبةملالك الرقبة إذا بيع الكل أو البع
 .بيع جزء من العقار املشاع ألجنيبللشريك يف الشيوع إذا 

 ."لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت الرقبة كلها أو بعضها 
                                                        

 . 255دراسة مقارنة، ص  –الحقوق العینیة األصلیة  –نبیل إبراھیم سعد ـ  )1(
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اب كسب حـق االنتفـاع بـنص    كما ميكن أن يكون التقادم سببا من أسب
القانون ويكون ذلك، إما بالتقادم الطويل احملدد خبمسة عشر سنة أو التقادم القصري 

  .وهو بذلك ال خيتلف عن حق امللكية بشرط وجود سند صحيح
وميكن أن تكون الوصية أيضا سببا لكسب حق االنتفاع إذا كان املوصى لـه  

أن يوصي حبق االنتفـاع حـىت للحمـل    وذهب املشرع إيل أنه جيوز . قيد احلياة
مـن القـانون    844 املستكن، وجتدر املالحظة أنه ورد خطأ مطبعي يف نص املادة

حبسب " متعاقبني "و األصح هو " متعاقدين " املدين باللغة العربية إذ وردت عبارة 
النص باللغة الفرنسية ومعناه أن يوصي مالك العقار حبق االنتفاع لشخصني أو أكثر 

ى التعاقب، فيكون إذا انتهي حق االنتفاع ألحدهم نشأ حق انتفاع جديد للذي عل
  . )1(يليه يستمد مباشرة من الوصية و ليس من املنتفع الذي سبقه

لشخص املنتفع، يكون هلذا األخري حق االسـتعمال   عومىت تقرر حق االنتفا  
ـ  ون للمنتفـع حـق   و االستغالل حملل االنتفاع و حيتفظ املالك مبلكية الرقبة، فيك

استعمال العقار استعماال شخصيا يف كل ما أعد له، فيكون له أن يسـكن البنـاء   
املعد للسكن وزراعة األرض املعدة للزراعة، فيستعمل العقار كما لو كان مالكا له 
يف حدود الغرض الذي أعد له بشرط أن ال يسئ استعماله، فـال جيـوز لـه أن    

 ويف ذلك تنص املـادة . استعمال غري متفق عليه يستعمله استعماال غري مشروع أو
على املنتفع أن يستعمل الشئ حبالته اليت تسلمه "  : من القانون املدين على أنه 847

  .ا و حبسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة

وللمالك أن يعترض على أي استعمال غري مشروع أو غري متفق مع طبيعـة    
خطر جاز له أن يطالب بتقدمي تأمينـات فـإن مل    فإذا أثبت أن حقوقه يف. الشئ

يقدمها املنتفع أو استمر على الرغم من اعتراض املالك يف استعمال الشئ استعماال 
                                                        

 .258دراسة مقارنة، ص  –الحقوق العینیة األصلیة  –نبیل إبراھیم سعد ـ  )1(



  تصرف الشركاء مجتمعین أو األغلبیة منھم في العقار الشائع: الفصل الثاني  
 

71

غري مشروع أو غري متفق مع طبيعة الشئ، فللقاضي أن يرتع العني من حتت يـده  
ر انتهاء حـق  وأن يسلمها إيل الغري ليتوىل إدارا بل له تبعا خلطورة احلال، أن يقر

  . "االنتفاع دون إخالل حبقوق الغري
من ممارسة حقه يف االنتفـاع بالعقـار حمـل     عويف سبيل أن يتمكن املنتف  

ـ  أيضـا أن يقـوم    هاالنتفاع، له أن يقوم بأعمال إدارته اليت يتطلبها االنتفاع،  ول
الزمـة  بأعمال التصرف بالنسبة إىل حقه يف االنتفاع، وأخريا أن يباشر الدعاوى ال

  .)1(حلماية حقه يف االنتفاع

التزامات تتمثل يف التقيد باالنتفاع بالعقـار   عوباملقابل تقع على عاتق املنتف  
حبسب الغرض الذي أعد له، وكذلك احلفاظ عليه وإدارته إدارة حسنة وصـيانته،  

مـن القـانون    848و 847 املادتني هوهو ما حددت. ورده باحلالة اليت استلمه عليها
وينقضي حق االنتفاع بانتهاء املدة املتفق عليهـا، وإذا كانـت   . ين، وما بعدمهااملد

ويف كل األحوال ينتهي حق االنتفـاع  . املدة غري حمددة فإنه يعد مقرر حلياة املنتفع
 852 ويف ذلك تنص املادة. مبوت املنتفع حىت ولو قبل انقضاء املدة إذا كانت حمددة

ينتهي حق االنتفاع بانقضاء األجل املعني، فإن مل يعني :" من القانون املدين على أنه
أجل عد مقررا حلياة املنتفع، وهو ينتهي على أي حال مبوت املنتفـع حـىت قبـل    

، أو لانقضاء األجل املعني، وإذا كانت األرض املنتفع ا مشغولة عند انقضاء األج
إدراك الزرع، بشرط  عند موت املنتفع بزرع قائم أبقيت للمنتفع أو لورثته إيل حني

  ." أن يدفعوا أجرة إجيار األرض عن هذه الفترة من الزمن
مـن القـانون    853 كما ينتهي حق االنتفاع الك الشئ حبسب نص املادة  

ينتهي حق االنتفاع الك الشئ إال أنه ينتقل من شـئ  :" املدين اليت تنص على أنه
ك راجعا إيل خطأ املالك فـال جيـرب   مل يكن اهلال ااهلالك إىل ما قد يقبل قيمته، وإذ
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املالك علي إعادة الشئ إيل أصله ولكنه إذا أعاده رجع حق االنتفاع إيل املنتفع إذا 
  ."  848 مل يكن اهلالك بسببه ويف هذه احلالة تطبق الفقرة الثانية من املادة

وأخريا ينقضي حق االنتفاع بالتقادم املسقط وذلك بعد االسـتعمال ملـدة     
  .من القانون املدين 854 عشر سنة طبقا ألحكام املادةمخسة 

وجتدر أخريا املالحظة إىل أن املشرع اجلزائري وعلى عكس ما ذهبت إليـه    
بعض التشريعات كاملشرع املصري و املشرع اللبناين، مل مييز بني حـق االنتفـاع   
كحق متفرع عن حق امللكية وحق االستغالل الذي هو سلطة مستمدة من حـق  

  .و االستعمال و السكن عنتفاع مكتفي بالتنصيص على حق االنتفااال
وخنلص هنا إيل أنه للشركاء يف الشيوع أن يقرروا بإمجاعهم ترتيـب حـق     

ويف . االنتفاع على العقار الشائع كله لفائدة احد الشركاء أو لفائدة شخص أجنيب
له، ومالكا حلصـته  حالة تقريره ألحد الشركاء فانه يكون منتفعا بالعقار الشائع ك

بالعقار  نالشائعة بالنسبة للعقار وحق االنتفاع إذا كانوا الشركاء مجيعا هم املنتفعو
  .الشائع

أما إذا كان حق االنتفاع مقررا لفائدة شخص أجنيب، ومهما كـان السـند   
الذي اكتسب به هذا احلق، فان الشركاء يف الشيوع حيتفظون مبلكية العقار الشائع 

  ).الرقبة(
  ب الشركاء مجتمعین لحق ارتفاق على العقار الشائع كلھترتیـ  ب

االرتفاق حق جيعل حدا ملنفعة "  : نهأمن القانون املدين على  867 تنص املادة
عقار لفائدة عقار أخر لشخص آخر و جيوز أن يترتب االرتفاق على مال إن كان 

  ." ال يتعارض مع االستعمال الذي خصص له
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األمر أن صياغة النص باللغة العربية يشوبه نقص أو بتـر  ويالحظ يف بداية   
بالنظر إيل النص بالغة األجنبية، ذلك أن هذا األخري حدد بأن االرتفاق هـو حـق   
جيعل حدا ملنفعة عقار لفائدة عقار أخر ملك أو مملوك لشخص آخـر و جيـوز أن   

الـذي  إذا كان ال يتعارض مـع االسـتعمال   ) ملك للدولة(يترتب علي مال عام 
مال " وكذلك " مملوك لشخص آخر "خصص له، مبعين آخر نسجل سقوط عبارة 

من النص العريب، وهو ما أفضى عليه نوعا مـن الغمـوض   " عام أو مملوك للدولة 
  .والركاكة يف الصياغة

انطالقا من النص نقول إن االرتفاق هو حق عيين عقاري ألنه لصيق بالعقار   
ذلك أنه كرس جلعل عقار ما يف خدمة عقار آخـر   يف غري العقارات، رو ال يتصو

  .مملوك لشخص آخر لسبب احلصر
وعلى هذا األساس فإن حق االرتفاق ميتاز بعدة خصائص، أمهها أنه حـق    

سلطة مباشرة على العقـار   قعيين عقاري، فهو الذي خيول لصاحب العقار املرتف
رتفق و املرتفق به، وكذلك وهو حق دائم ألنه مرتبط بدوام العقارين امل. املرتفق به

وهو مقرر على عقار ملصلحة عقار آخر مملوك لشـخص أخـر   . غري قابل للتجزئة
مبعىن جيب أن يكون العقارين املرتفق و املرتفق به مملوكان لشخصـني أو مـالكني   

وعلى ضوء ما تقدم فإن حق االرتفاق هو حق عـيين عقـاري يترتـب    . خمتلفني
و يسمي العقار األول بالعقار املرتفـق أو العقـار    .ملصلحة عقار على عقار أخر

املخدوم، ويسمى الثاين بالعقار املرتفق به أو العقار اخلادم وينصرف حق االرتفـاق  
إىل احلق يف  املرور أو املسيل، ويتبع حق االرتفاق العقار املرتفق به ويكـون مـن   

 احلاجة اىل ذكـره يف ملحقاته عند التصرف فيه، فينتقل معه إىل املتصرف إليه دون 
إذا ما مت التصرف يف العقار املرتفق علـى أجـزاء أو إذا    مواليقبل االنقسا. العقد

أصبح هذا العقار مملوكا على الشيوع لعدة أشخاص، فيظل االرتفاق على ما كان 
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و ميتنع على املالك اجلدد للعقار املرتفق طلب قسمة االرتفاق فيما بينهم ألن . عليه
  .االنقسام النتفاء ذلك مع اإلنتفاع املرجو منه طبيعته تأيب

كما جيوز أن يترتب االرتفاق علي املال العام، مبعين ملك الدولة، إذا كـان    
    .)1(ذلك اليتعارض مع االستعمال الذي خصص له هذا املال

من القانون املدين املصادر اليت ينشأ أو يكتسب ـا   868 وقد حددت املادة  
ينشأ حق االرتفاق عن املوقع الطبيعي لألمكنة، "  : ا علي مايلياإلرتفاق بنصه حق

أو يكتسب بعقد شرعي أو باملرياث، إالّ أنه ال تكسب بالتقـادم إالّ االرتفاقـات   
  ." الظاهرة مبا فيها حق املرور

  .كما ميكن أن تترتب اإلرتفاقات الظاهرة بالتخصيص من املالك األصلي  
االرتفاق هي التصرف القـانوين كالعقـد    ويستفاد مما سبق أن مصادر حق

وكذلك التخصيص من املالك األصلي، والتقادم يف اإلرتفاقات الظاهرة و املرياث، 
  .وكذلك مبا تفرضه احلالة املادية أو املوقع الطبيعي لألمكنة

ويكون التصرف القانوين مصدرا حلق اإلرتفاق كالبيع أو اهلبة أو الوصـية    
فيقرر مالك العقار املرتفق به إرتفاقا ملصلحة العقار . لقانونيةوغريها من التصرفات ا

املرتفق، فيكون حينها األول بائعا حلق اإلرتفاق و الثاين مشتريا له يلتـزم بـدفع   
الـيت   توخيضع التصرف القانوين املنشئ حلق اإلرتفاق إيل نفس اإلجـراءا . الثمن

البيع إيل الكتابة و الشهر تتطلب نفس التصرف إذا كان يتعلق باملوضوع، فيخضع 
باحملافظة العقارية ويكتسب املتصرف إليه حق اإلرتفاق اعتبارا من تـاريخ الشـهر   

أما قبل شهره فال ينشـأ حـق   . ويصبح  حق اإلرتفاق من ملحقات العقار املرتفق
ومفاد ذلك أن مالـك العقـار   . اإلرتفاق، ال فيما بني املتعاقدين وال بالنسبة للغري
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ه إذا باع عقاره وأمت إجراءات نقل امللكية قبل شهر البيع وهـو التصـرف    املرتفق ب
  .املنشئ حلق اإلرتفاق، فإن العقار ينتقل إيل املشتري خاليا من حق اإلرتفاق

. أما التقادم كمصدر حلق اإلرتفاق، فإنه يشترط يف ذلك أن يكون ظـاهرا   
ه التقادم، إذ ليست له عالمة فإن كان غري ظاهر كاإلرتفاق بعدم التعلية فال يرد علي

فحق االرتفاق باملرور مثال يكون ظـاهرا بـاملعىن العـام    . خارجية تنبئ بوجوده
مع توافر شـروط احليـازة    )1(للظهور إذا كان الشخص مير عالنية يف أرض جاره

املكسبة للحق،من هدوء وعالنية واستمرارية للمدة القانونية الالزمـة يف التقـادم   
طويلة حمددة خبمسة عشر سنة وقصرية بشرط وجـود  : ى نوعنياملكسب وهي عل

  .سند صحيح يدعمها وهي عشرة سنوات

ويكون أيضا مصدرا حلق اإلرتفاق التخصيص من املالك األصلي ذلك أنـه    
حقوق إرتفاق علي عقارات مملوكة ملالك واحد مبعرفة هذا املالـك،   بجيوز ترتي

ص أخرين ظلت اإلرتفاقات باقية علـى  حبيث إذا إنتقلت هذه العقارات إيل أشخا
حنو ما رتبها املالك األصلي، إذ يكون املتصرف إليه قـد أرتضـى ضـمنا هـذه     

 ماإلرتفاقات ومثاهلا أن يكون للمالك أرضان متجاورتان بإحدامها منبع مائي وقـا 
لشخصني خمتلفني،  ما باع األرضيني ابشق قناة من هذا املنبع إيل أرضه ااورة، فإذ

حق اإلرتفاق بالسقي أو الشرب قائما بتخصيص املالك األصلي، وكذلك لـو  ظل 
فتح مطالت علي أرض فضاء جماورة له مث باع تلك األرض فيلتزم املشتري بإرتفاق 
املطل، فال يبين يف أرضه إالّ علي النحو الذي ال يتعـارض مـع هـذا اإلرتفـاق     

نفصـلني كانـا ملالـك    ضرورة وجود عقارين م، ويشترط لترتيب هذا اإلرتفاق.
غري أنه جيوز أن يكون هناك عقارا واحدا قسمه . واحد، واليشترط فيهما التالصق

املالك وجعل لقسم إرتفاق علي قسم آخر وحيدث اإلنفصال أو التقسيم بتصـرف  
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ناقل للملكية أو بقسمة أو تقادم مكسب، فال يترتب اإلرتفاق إذا كان اإلنفصـال  
شتري املالك عقارا جماورا يرتب عليه حق إرتفـاق  بسبب فسخ أو بطالن، كأن ي

لعقاره األول مث يفسخ هذا العقد فيزول حينها اإلرتفاق وفقا لالثر الرجعي للفسخ 
،ايضا من شروطه ان يترتب االرتفاق ب معرفة  املالك نفسه فـال يكـون مـن    
صاحب حق إنتفاع أو مستأجر، وأن يكون اإلرتفاق ظاهرا الغموض فيه فتكـون  

عليه، كنافذة يفتحها املالك األصلي مقررا ا حق املطل ويف  لعالمة ظاهرة تد له
 حالة عدم وجود ما يفيد ظهور اإلرتفاق فإنه ال يتحقق بتخصيص املالك األصلي،

ن وجود العالمات الظاهرة حتقق عالقة التبعية بني العقارين حبيـث اذا تصـرف   أل
دة الضمنية بينه وبني من تصرف له علـى  املالك االصلي  يف أحدمها، توافرت اإلرا

وهـذا مـا    .)1(االبقاء على تلك العالقة بني العقارين  فيظل اإلرتفاق قائما بينهما
جيوز أيضا يف اإلرتفاقات :" من القانون املدين اليت تنص علي أنه 869 كرسته املادة

ـ . الظاهرة أن ترتب بالتخصيص من املالك األصلي ك ويكون التخصيص من املال
األصلي إذا تبني بأي طريقة من طرق اإلثبات أن املالك لعقارين منفصلني قد أقـام  
بينهما عالمة ظاهرة فأنشأ بذلك عالقة تبعية بينهما من شأا أن تدل على وجـود  
إرتفاق لو أن العقارين كانا مملوكني ملالكني خمتلفني، ففي هذه احلالـة إذا إنتقـل   

ن تغري يف حالتهما عد اإلرتفاق مرتبا بني العقـارين  العقاران إيل مالك خمتلفني دو
  ."  هلما و عليهما ما مل يكن مثة شرط صريح خيالف ذلك

وما بعدها مـن   872 ويستعمل حق اإلرتفاق علي الوجه الذي حددته املواد  
القانون املدين اجلزائري واليت يتضح من خالل إستقرائها أنه جيب علي مالك العقار 

راعي يف إستعماله حلقه عدم جماوزته حدود حق اإلرتفاق وفقا للسـبب  املرتفق أن ي
املنشئ له، فال جيوز له أن يغري من نوع اإلرتفاق، كأن يكون إرتفاق مرور فيحوله 
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إيل إرتفاق مطل أو سقي أو أن يغري يف موضعه دون موافقة مالك العقار املرتفـق  
عقار غري العقـار املرتفـق وال ان   به، كما ال جيوز له أن يستعمل اإلرتفاق لفائدة 

يستعمله على عقار غري العقار املرتفق به حىت ولو مل يترتب عليه زيادة يف العـبء  
الواقع علي العقار املرتفق به، كما جيب عليه عدم زيادة العبء علي العقار املرتفـق  

ذي به و جيب علي مالك العقار املرتفق أن يستعمل حقه يف اإلرتفاق علي الوجه ال
  .)1(أقل ضرر ممكن هينشأ عن

:" من القانون املدين حيث جاء فيهـا أنـه   872 وذلك ما نصت عليه املادة  
ملالك العقار املرتفق أن جيري من األعمال ما هو ضـروري السـتعمال حقـه يف    
اإلرتفاق و حيفظه، وجيب عليه أن يباشر هذا احلق على الوجه الذي ينشـأ عنـه   

ق به وال جيوز أن يترتب علي ما يوجد مـن حاجـات   أخف الضرر للعقار املرتف
  ."العقار املرتفق أي زيادة يف عبء اإلرتفاق

ويف مقابل ذلك يلتزم صاحب العقار املرتفق به بعدم قيامه مبا مـن شـأنه     
اإلنتقاص من إستعمال حق اإلرتفاق، فموقفه يف مواجهة صاحب حق اإلرتفـاق  

ال جيـوز ملالـك   :" ون املدين تنص علي أنهمن القان 875 سلبيا، ذلك أن نص املادة
العقار املرتفق به أن يعمل شئ يؤدي إيل اإلنتقاص من إستعمال حق اإلرتفـاق أو  
أن جيعله شاقا، وال جيوز له بوجه أخص أن يغري من الوضع القـائم أو أن يبـدل   

  .املوضع املعني أصال إلستعمال حق اإلرتفاق مبوضع أخر
الذي عني أصال قد أصبح من شـأنه أن يزيـد يف    غري أنه إذا كان املوضع  

عبء اإلرتفاق، أو أصبح اإلرتفاق مانعا يف إحداث حتسينات يف العقار املرتفق به، 
فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل اإلرتفاق إيل موضع أخر من العقـار، أو علـى   

ـ  ان عقار أخر ميلكه هو، أو ميلكه أجنيب إذا رضي األجنيب بذلك، كل هذا مىت ك
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إستعمال اإلرتفاق يف وضعه اجلديد ميسورا ملالك العقار املرتفق بالقدر الذي كـان  
  ."ميسورا به يف وضعه السابق 

ويتضح من خالل ذلك أن القاعدة أن مالك العقار املرتفق به ال يلتزم بـأي    
عمل إجيايب يتعلق جبوهر حق اإلرتفاق، حيث اإلرتفاق حق عيين يعطي لصـاحبه  

لذلك فإن موقف . ه، دون حاجة إيل تدخل صاحب العقار املرتفق بهسلطة مباشرت
صاحب العقار املرتفق به جمرد موقف سليب، ينحصر يف ترك صاحب العقار املرتفق 

  .)1(يباشر األعمال اليت خيوهلا إياه حق اإلرتفاق

ويبقي أنه قد حيدث وان يتجزأ العقار املرتفق به بسبب ما، كالقسمة أو بيع   
  .فما هو أثر ذلك علي حق اإلرتفاق ؟ جزء منه
األصل أن اإلرتفاق ال يتأثر نتيجة  جتزئة العقار سواء كان مرتفقا أو مرتفقا   

به، فيبقي على وضعه الذي نشأ به دون تغيري مبعىن انه مقررا ملنفعة كل جزء مـن  
  .العقار  املرتفق وعلى كل جزء من العقار املرتفق به

 : من القانون املدين على انه 876 املرتفق نصت املادةففي حالة جتزئة العقار   
إذا جزئ العقار املرتفق بقي اإلرتفاق مستحقا لكل جزء منه ما مل يـزد ذلـك   " 

  .عبء تكاليف العقار املرتفق به
غري أنه إذا كان اإلرتفاق اليفيد يف الواقع إال جزء من هذه األجـزاء جـاز     

  ." ال هذا اإلرتفاق عن األجزاء األخرىملالك العقار املرتفق به أن يطلب زو
ومؤدي ذلك أنه إذا جزئ العقار املرتفق ألي سبب من األسـباب كبيـع     

جزع منه أو قسمته، فإن حق اإلرتفاق يظل مستحقا لكل جزء بشرط أالّ يترتـب  
ومثاهلا إذا كـان حـق   . عن التجزئة زيادة يف العبء الواقع علي العقار املرتفق به

رر هو حق املرور يف موضع معني من العقار املرتفق به، فـإن املـرور   اإلرتفاق املق
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لكـن إذا مـا   . يبقي مستحقا حىت بعد جتزئة العقار املرتفق ويف نفس املوضع املعني
تبني بعد هذه القسمة أن حق اإلرتفاق مل يعد يفيد إالّ جزء من العقار املرتفق دون 

  .)1(ق املطالبة بزواله عن األجزاء األخريغريه، فإنه جيوز ملالك العقار املرتفق به ح
من القانون  877 أما إذا كانت التجزئة ختص العقار املرتفق به فإن نص املادة  

إذا جزئ العقار املرتفق به بقي حق اإلرتفاق واقعا على كل جزء "  : املدين تقر أنه
  .منه

األجزاء  غري أنه إذا كان حق اإلرتفاق ال يستعمل يف الواقع على بعض هذه  
و كان ال ميكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلـب زوال هـذا   

  ." اإلرتفاق عن اجلزء الذي ميلكه
 ويستفاد من ذلك أن جتزئة العقار املرتفق به، ألي سبب من األسـباب، ال   

فـإذا  . تؤثر على حق اإلرتفاق الواقع عليه، ويبقي واقعا علي كل جزء من أجزائه
مثال فإنه يبقي واقعا علي كل أجزاء العقار، إالّ إذا تبني بعـد  . اقا باملروركان إرتف

التجزئة إحنصار موضع املمر يف جزء معني، فإنه يكون بالتـايل بـدون موضـوع    
  .بالنسبة لألجزاء األخرى، وجيوز ملالكي هاته األجزاء املطالبة بزوال هذا اإلرتفاق

وأخريا فإن حق اإلرتفاق ينتهي حبسب ما قررته مواد القانون املـدين الـيت     
تنتـهي حقـوق   :" منه تنص على أنـه  878 جاءت يف هذا اال، ذلك أن املادة

اإلرتفاق بإنقضاء األجل احملدد، والك العقار املرتفق به هالكا تاما أو بإجتمـاع  
لك واحد، ويعود حق اإلرتفـاق إذا زال  العقار املرتفق به والعقار املرتفق يف يد ما

  ."إجتماع العقارين
ينتهي حق اإلرتفاق بعدم إستعماله ملـدة  :" منه على أنه 879 ونصت املادة  

عشر سنوات، كما ينتهي أيضا بعدم إستعماله ملدة ثالث وثالثني سـنة إذا كـان   
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ق اإلرتفاق مقررا ملصلحة مال موروث تابع لعائلة، وكما يسـقط حـق اإلرتفـا   
  .بالتقادم، فإنه جيوز كذلك بالطريقة ذاا أن يعدل من الكيفية اليت يستعمل ا

وإذا ملك العقار املرتفق شركاء على الشيوع فإنتفاع أحـدهم باإلرتفـاق     
يقطع التقادم ملصلحة الباقني، كما أن وقف التقادم ملصلحة أحد هؤالء الشـركاء  

  . "جيعله موقوفا ملصلحة الباقني
من هذين النصني أن حق اإلرتفاق ينتهي بإنقضاء األجل احملدد بسند يستفاد   

و يالحظ أن املشرع . السبب املنشئ له، مث ينقضي الك العقار املرتفق هالكا تاما
اجلزائري إعترب هالك العقار املرتفق هالكا تاما سببا إلـاء حـق اإلرتفـاق، ومل    

رتفق به، أو يهلك جـزء مـن أحـد    يتعرض إيل الفرضية اليت يهلك فيها العقار امل
العقارين؟ و ميكننا القول يف هذا اخلصوص أنه إذا هلك العقار املرتفق بـه هالكـا   

فإذا أعيد بناءه مـن  . كليا، كما لو إدم البناء، فإن حق اإلرتفاق ينتهي بزوال حمله
ا أم. أخر بجديد، عاد حق اإلرتفاق، ما مل يكن قد إنتهي بعدم اإلستعمال أو بسب

  .إذا هلك العقار املرتفق به جزئيا، فإن حق اإلرتفاق يبقي واقعا على اجلزء الباقي
كما ينتهي حق اإلرتفاق بإجتماع العقارين املرتفق و املرتفق به يف يد مالك   

ذلك أنه قد تنتقل ملكية العقـار املرتفـق إيل   . واحد، وهو ما يعرف بإحتاد الذمة
من أسباب كسب امللكية، أو أن يتملك شخص  مالك العقار املرتفق به بأي سبب

آخر هذين العقارين فتتحد الذمة يف شخص مالك العقارين، و ـا ينتـهي حـق    
اإلرتفاق لكون املالك أصبح واحدا وال يستساغ أن يكون للشخص إرتفاق علـى  

ولكن إذا زال هذا اإلجتماع أو اإلحتاد للعقارين فإن حق اإلرتفـاق يعـود   . ملكه
  .نشأ يف البداية واقعا كما

وينتهي حق اإلرتفاق أيضا بعدم اإلستعمال ملدة عشر سنوات وهـي مـدة     
سقوط وكذلك الشأن بالنسبة للحالة اليت يكون فيها حق اإلرتفاق مقررا ملصـلحة  

  .مال موروث، فإنه ينتهي أو يسقط بعدم إستعماله ملدة ثالث وثالثني سنة



  تصرف الشركاء مجتمعین أو األغلبیة منھم في العقار الشائع: الفصل الثاني  
 

81

ع األشياء، حبيث تصـبح حالـة ال   وأخريا ينتهي حق اإلرتفاق إذا تغري وض  
وقد جاءت هاته الكيفية األخـرية إلنتـهاء حـق    . ميكن فيها إستعمال هذا احلق

اإلرتفاق، لتقابل السبب املنشئ حلق اإلرتفاق، والذي أوضحنا بأنه قـد يكـون   
  .الوضع الطبيعي لألمكنة مصدرا لنشوء حق اإلرتفاق

 احلق يف ترتيب حق إرتفـاق  خنلص يف هذا اإلطار إىل أن للشركاء جمتمعني  
لشخص آخر، ويكـون نافـذا يف    كعلى العقار الشائع كله لفائدة عقار آخر مملو

  . حقهم مجيعا
و باملقابل ميكن أن يستفيدوا مجيعا من حق إرتفاق يرتب لفائدة العقار الشائع 

  .كله اململوك هلم من قبل مالك عقار آخر
 اريـا، لإلجـراءات الالزمـة يف   وخيضع حق اإلرتفاق لكونه حقا عينيا عق  

التصرفات اليت خيضعها القانون هلذه اإلجراءات، واملتمثلة يف الكتابـة الرمسيـة و   
  .الشكلية املطلوبة، و التسجيل و الشهر العقاري باحملافظة العقارية

   ترتیب حق عیني تبعي   ـ  2  
لعقـار  للشركاء يف الشيوع أن جيتمعوا على ترتيب أي حق عيين تبعي على ا 

ولـن  . الشائع كله، إذ هلم أن يرهنوا العقار الشائع كله رهنا رمسيا أورهن حيـازة 
خنوض يف تفصيل الرهن الرمسي أو الرهن احليازي وسنكتفي بالبحث يف حكـم أو  

. أثر القسمة، إذا ما قرر الشركاء جمتمعني هذا احلـق، أي احلـق العـيين التبعـي    
حليازي لفائدة الغري، بعبارة أخرى ما هو وسنخص بالبحث الرهن الرمسي والرهن ا

مصري الرهن املقرر أو املرتب على العقار الشائع كله لفائدة الغري أو حـىت لفائـدة   
أحد الشركاء قبل قسمة العقار الشائع كله أو بعد القسمة أو حىت عنـد بيعـه يف   

  .حالة استحالة القسمة العينية؟
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  الرھن الرسمي ــ  1ـ   2
ـ "  : من القانون املدين على أنه 890 تنص املادة  نيبقى نافذا الرهن الصادر م

، أيا كانت النتيجة اليت تترتب على قسمة العقار فيما بعد عمجيع املالكني لعقار شائ
  . " أو على بيعه لعدم إمكان قسمته

يستفاد من هذا النص أن الرهن الرمسي الذي يرتبه مجيع املالكـني لعقـار     
يف حقهم مجيعا ،سواء أكان ذاك قبل القسمة أو بعد القسمة، أو شائع، يكون نافذا 

  . حىت بعد بيعه الستحالة القسمة العينية
فالرهن يكون صحيحا نافذا يف حقهم مجيعا قبل القسمة ألنه صدر منـهم    

فإذا تصرف هؤالء الشركاء جمتمعني يف العقار الشائع كله بعـد رهنـه،   . اـمجيع
فيكون للـدائن  . تصرف إليه مثقال بالرهن وما يرتبه من آثارإنتقل هذا العقار إىل امل

املرن حق تتبع العقار الشائع يف يد املتصرف إليه، وكذلك التقدم يف احلالة الـيت  
ين شريك منهم، كما أنه ينتقل إيل الورثة مثقال بالرهن يف حالة ـينفذ فيها أحد دائ

يسري يف حق الشركاء ويف حق وفاة الشركاء مجيعا أو بعضهم، وبذلك فإن الرهن 
  .)1(دائنيهم ويف حق اخللف اخلاص و اخللف العام

الفقرة األويل من القـانون   890 أما بعد القسمة فإنه وتطبيقا ألحكام املادة  
املدين، نقول إن املشرع رتب نفس احلكم أي أن الرهن الصادر من املالكني لعقار 

تكون كل حصة مفرزة بعد القسـمة  شائع يبقي نافذا وصحيحا يف حقهم مجيعا، ف
ولكن يبقى التسـاؤل مطروحـا يف   . مثقلة بالرهن الذي رتبه الشركاء قبل القسمة

وخيتص باقي أو كـل  . احلالة اليت خيتص فيها أحد الشركاء بكل العقار بعد القسمة
واحد من باقي الشركاء حبصة مفرزة من عقارات مل تكن مشمولة بـالرهن قبـل   

                                                        
 –التأمینات الشخصیة والعینیة  –الوسیط في شرح القانون المدني   -ق احمد السنھوريعبد الرزاـ  )1(
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أن شخصني ميلكان يف الشيوع قطعة أرض ومسكن مستقل عـن   القسمة، ومثاهلا
وقررا قبل القسمة رهن القطعة  األرضية، ولكن بعـد القسـمة   . القطعة األرضية

فما هو مصري الـرهن  . إختص أحدمها بالقطعة األرضية فيما إختص الثاين باملسكن
  .املرثب علي القطعة األرضية ؟

اليت كرست صحة و نفاذ الرهن  890 واجلواب يكون من خالل نص املادة  
الصادر من املالكني لعقار شائع مهما كانت نتيجة القسمة، حىت وإن كانت قاعدة 
األثر الرجعي للقسمة تقتضي أن ينتقل الرهن بنسبة حصة الشريك الذي إخـتص  

غري أن املشـرع مل يأخـد ـذه    . بالعقار كله أي بنسبة النصف يف مثالنا السابق
نتقال العقار مثقال بالرهن حىت وإن إختص به شريكا واحـدا بعـد   القاعدة وقرر إ

  .القسمة
ويف حالة عدم إمكانية قسمة العقار، قسمة عينية إلستحالتها ومت بيع العقار   

الشائع، فإنه ينتقل مثقال بالرهن املترتب عليه سواء كان البيـع حاصـل ألحـد    
  .املدين نقانومن ال 890 املادة هالشركاء أو ألجنيب وهذا ما قررت

وخنلص يف هذا اإلطار إىل أن الرهن الرمسي الذي يرتبه الشركاء جمـتمعني    
على العقار الشائع كله ال يثري أي إشكال، وذلك لوجود النص القانوين الذي قرر 

. بأنه يبقي نافذا الرهن الذي يرتبه املالكني لعقار شائع مهما كانت نتيجة القسـمة 
بنتيجة القسمة، أو حىت بعد بيع العقار يف حالـة إسـتحالة   مبعين أخر أنه ال يتأثر 

    .قسمته عينا
  الرھن الحیازي ـ  2ـ  2

ه ــالرهن احليازي عقد يلتزم ب" من القانون املدين على أن  948 تنص املادة
شخص، ضمانا لدين عليه أو علي غريه، أن يسلم إيل الدائن أو إىل أجـنيب يعينـه   
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يه للدائن حقا عينيا خيوله حبس الشـئ إيل أن يسـتويف   املتعاقدان، شيئا يرتب عل
والدائنني التاليني له يف املرتبة يف أن يتقاضـى   دم الدائنني العادينيـالدين، وأن يتق

  ."حقه من مثن هذا الشئ يف أي يد يكون 
ال يكون حمال للرهن احليازي "من نفس القانون علي أنه  949 وتضيف املادة  

  ."ستقالال باملزاد العلين من منقول وعقار إالّ ما ميكن بيعه ا
يستفاد من هذين النصني أن الرهن احليازي ميكن ترتيبه علـى املنقـول و     

  .العقار بشرط أن يكون قابال للبيع مستقال عن طريق املزاد العلين
وما يالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل يتعرض ألحكام الرهن احليازي الذي   

 الشيوع على العقار الشائع، خالفا ملا أورده خبصوص الـرهن  قد يرتبه الشركاء يف
وطاملا أنه ال يوجد نص حيدد أحكام هذا التصرف، و ال توجـد إحالـة   . الرمسي

صرحية على أحكام الرهن الرمسي، فإنه وحسب رأينا، ال مانع من تطبيق أحكـام  
ركاء جمـتمعني  من أنه إذا رهن الش، )1(الرهن الرمسي وهو ما ذهب إليه بعض الفقه

، فإنه يبقي نافذا أو صحيحا أيا كانت نتيجة القسمة االعقار الشائع كله رهنا حيازي
أو حىت بعد بيعه عند إستحالة قسمته، بشرط مراعاة أن يكون العقار املرهون رهنا 

  .حيازيا قابال للبيع مستقال باملزاد العلين
  المطلب الثاني

  من العقار الشائعین في جزء مفرز تصرف الشركاء مجتمع 

جيوز للشركاء جمتمعني التصرف يف جزء مفرز من العقار الشـائع، وذلـك     
غرار ما رأيناه يف جواز تصرف الشريك منفردا يف جزء مفـرز مـن العقـار     ىعل

وإذا كنا قد رأينا يف املطلب األول املتعلق بتصرف الشـركاء جمـتمعني يف   . الشائع
                                                        

 –التأمینات الشخصیة والعینیة  –الوسیط في شرح القانون المدني   -عبد الرزاق احمد السنھوريـ  )1(
  . 326المجلد العاشر، ص 
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رفهم إذا كان ناقال للملكية يعد مبثابة إاء حالـة  العقار الشائع كله، ورأينا بأن تص
حمل التصرف، وبالتايل يكون تصـرفهم صـحيحا    عالشيوع، بالنسبة للعقار الشائ

وال ميكن االحتجاج من قبل أحدهم حىت بعد القسمة، فإنه . ونافذا يف حقهم مجيعا
سواء بنقل أيضا يف حالة تصرف الشركاء جمتمعني يف جزء مفرز من العقار الشائع، 

ا، كاإلنتفاع أو اإلرتفـاق، أو  ـملكية هذا اجلزء املفرز، أو ترتيب حقا عينيا أصلي
و سنعرض حلكم تصرف الشركاء جمـتمعني يف  . حقا عينيا تبعيا كرهنه رهنا رمسيا

حكـم   ناقل للملكية كالبيع مـثال، مث إىل جزء مفرز من العقار الشائع، بتصرف 
ي على جزء مفرز من العقار الشائع ومـدى تـأثري   ترتيبهم حلق عيين أصلي أو تبع

  .القسمة على ذلك
  لبیع لجزء مفرز من العقار الشائعتصرف الشركاء مجتمعین با ـ  1

حيق للشركاء جمتمعني أن يقوموا ببيع جزء مفرز من العقار الشـائع، ويبقـي   
لو أن  ومثاله. ذلك البيع نافذا وصحيحا يف حقهم مجيعا فيما خيص اجلزء حمل البيع

ثالثة أشخاص ميلكون يف الشيوع مرتال يتكون من طابقني، وأمجعـوا علـي بيـع    
الطابق األول بإعتباره جزءا مفرزا من العقار الشائع، فإن ملكية هذا الطابق تنتقـل  
إىل املتصرف إليه، سواء كان أجنبيا أو أحدهم بإمتام إجراءات نقل امللكيـة مـن   

حمل البيع من الشيوع ويبقي الطـابق الثـاين   وبذلك خيرج الطابق . تسجيل وشهر
شائعا بينهم الثالثة، ويكون ثالثهم الذي كان التصرف صادرا إليه ببيـع الطـابق   
األول مالكا ملكية مفرزة لذلك الطابق وشريكا يف الشيوع بنسبة نصيبه يف ذلـك  

يف  فيما خيص الطابق الثاين الباقي يف حالة الشيوع ويترتب علي ذلك أنه ال يـدخل 
  .أية قسمة قد تقع بني الشركاء

ويأخذ حكم البيع الصادر من الشركاء جمتمعني جلزء مفـرز مـن العقـار      
الشائع، اهلبة والوصية بإعتبارمها من التصرفات الناقلة للملكية ويراعى يف ذلك إمتام 

  .إجراءات نقل امللكية فقط
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زء مفرز من ي على جترتیب الشركاء مجتمعین لحق عیني اصلي أو تبع ـ  2
  العقار الشائع

ميكن للشركاء جمتمعني أن يقرروا ترتيب حق عـيين أصـلي كاإلنتفـاع أو    
اإلرتفاق على جزء مفرز من العقار الشائع، ويكون ذلك نافذا يف حقهـم مجيعـا   

وال ميكن ألحدهم أن حيتج إذا ما وقع اجلـزء املثقـل   . سواء قبل القسمة أو بعدها
ال يف نصيبه بعد القسمة بأنه مل يقرر ذلك ألنه رتبه على حلق اإلرتفاق، كاملرور مث

جزء مفرز بنسبة حصته الشائعة، بل يبقي ذلك اجلزء املفرز الذي آل إليـه بعـد   
القسمة مثقال باإلرتفاق املرتب عليه مهما كان نوعه ،وخيضـع ذلـك االرتفـاق    

و شـهر   لإلجراءات  اليت خيضع هلا التصرف الناقل للملكية من رمسية وتسـجيل 
وهذا ما كرسه اإلجتهاد القضـائي،  . باحملافظة العقارية، وذلك بإعتباره حقا عينيا

 ملـف رقـم   26/10/1983 ذلك أن الس األعلى للقضاء يف قراره املـؤرخ يف 
كرس بأن حق اإلرتفاق هو حق عيين ال تنتقل ملكيته إالّ بكتابـة عقـد   ، 29501

إن الطبيعـة  :" انون التوثيق وجـاء فيـه  من ق 12 رمسي مع اإلشهار تطبيقا للمادة
القانونية املضفاة علي حق اإلرتفاق كحق عيين هي اليت أدت إىل إخضاع إنتقـال  

من قانون التوثيق، ألشكال جوهرية يترتب عن ختلفهـا عـدم    12 ملكيته يف املادة
جواز اإلحتجاج به جتاه الغري، ومن مثة كان وجوبا علي األطراف إفراغ اإلتفـاق  

م حوله، يف عقد رمسي وتويل إجراءات إشهاره ليصبح بالتايل التمسك حبصول املرب
  .)1("التصرف ومن مثة فإن إثباته ال جيوز بشهادة الشهود أو بالقرائن

كما أنه ميكن للشركاء جمتمعني ترتيب حق عيين تبعي علي جزء مفرز مـن  
نفس حكم رهن  ويأخد نوع التصرف. العقار الشائع وذلك برهنه رهنا رمسيا مثال

                                                        
، المجلة القضائیة  29501تحت رقم  26/10/1983قرار بتاریخ  – الغرفة المدنیة –المحكمة العلیا ـ  )1(

 . 45، العدد األول، ص  1989لسنة 
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مجيع الشركاء للعقار الشائع كله، ذلك أن الرهن يبقي نافذا يف حقهم مجيعا سواء 
واإلشكال ال يطرح قبل القسمة ولكن قد . قبل القسمة أو بعد قسمة العقار الشائع

فهل لـه  . خيتص أحد الشركاء باجلزء املفرز املرهون ويكون من نصيبه بعد القسمة
  .إيل حدود حصته بإعتباره رهن بنسبة ذلك؟أن حيتج بإنقاص الرهن 

من القانون املدين مقررة لقاعدة عامة أو ملبدأ عام، وهو  890 إن أحكام املادة
. نفاذ الرهن الصادر من مجيع املالكني لعقار شائع مهما كانـت نتيجـة القسـمة   

ونالحظ أن املادة جاءت علي إطالقها ومل حتدد فيما إذا كان الرهن الصادر مـن  
  .كله أو على جزء مفرز منه عملالكني لعقار شائع، مرتبا على العقار الشائا

ولذلك وعلى سبيل املثال لو أن قطعة أرضية ومسكن ميلكها شخصني بنسبة 
النصف لكل واحد منهما ملكية شائعة وقررا اإلثنني ترتيب رهنا رمسيا على قطعـة  

ين ما، فإن الرهن يكـون  األرض لفائدة شخص أجنيب أو لفائدة أحدمها، ضمانا لد
نافذا يف حقهما قبل القسمة وال يطرح أي إشكال، أما إذا وقعت القسمة وإختص 

قانون مدين فإنه  890 أحدمها بالقطعة األرضية املرهونة، فإنه وتطبيقا ألحكام املادة
ال ميكنه اإلحتجاج باإلنتقاص من الرهن الرمسي بل تنتق إليه القطعة األرضية مثقلة 

  .ن الرمسي وتنتقل ملكية املرتل خالية من أي رهن إىل الشريك املشتاع اآلخربالره
  المبحث الثاني

  یرة من الشركاء في العقار الشائعتصرف األغلبیة الكب

للشـركاء الـذين   "  : من القانون املدين اجلزائري على أنه 720 تنص املادة
لتصرف فيه إذا اسـتندوا يف  ميلكون على األقل ثالثة أرباع املال الشائع أن يقرروا ا

ذلك إىل أسباب قوية، علي أن يعلنوا بعقد غري قضائي قرارام إىل باقي الشـركاء  
وملن خالف من هؤالء حق الرجوع إيل احملكمة خالل شهرين من وقت اإلعـالن،  
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وللمحكمة عندما تكون قسمة املال الشائع ضارة مبصاحل الشركاء، أن تقدر تبعـا  
  ." ن التصرف واجباللظروف ما إذا كا

يستفاد من هذا النص أنه قد يتعذر إمجاع الشركاء على التصرف يف العقار   
الشائع سواء كله أو جزء مفرز منه، رغم وجود أسباب قوية لـذلك التصـرف،   
فأجاز املشرع للشركاء الذين ميلكون علي األقل ثالثة أرباع العقـار الشـائع أن   

ز منه، وباملقابل قرر لفائدة األقليـة ضـمانات   يقرروا التصرف فيه أو يف جزء مفر
  .كافية

وتشترط املادة أن تكون األغلبية لتقرير التصرف يف العقار الشائع كله أو يف   
جزء مفرز منه، أن يكون عددا من الشركاء ميلكون على األقل ثالثة أرباع العقـار  

الشائع، بغض النظـر  الشائع، والعربة باألغلبية هي من ميلك ثالثة أرباع من العقار 
عن األغلبية العددية، فقد ميلك شريكا واحدا نسبة ثالثة أرباع من العقار الشـائع،  
وبذلك يشكل األغلبية املطلوبة يف نص املادة، ويف املقابل قد تكون األقلية تتشـكل  
من عدد من الشركاء أكثر ممن ميلك ثالثة أرباع العقار الشائع، وبذلك جيوز هلـذا  

ذي ميلك ثالثة أرباع العقار الشائع واملشكال لألغلبية أن يقرر التصرف الشريك ال
وعليـه سـوف نبحـث يف    . يف العقار الشائع، إذا ما وجدت أسباب قوية لذلك

األسباب القوية لتصرف األغلبية الكبرية يف العقار الشائع يف مطلب أول، وخنصص 
ف األغلبيـة الكـبرية يف   املطلب الثاين لبحث ضمانات األقلية املعترضة على تصر

  .العقار الشائع
  المطلب األول  

  القویة للتصرف في العقار الشائع األغلبیة الالزمة و األسباب 
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حىت ميكن للشركاء يف الشيوع يف حالة تعذر إمجاعهم، أن يتصرفوا يف العقار 
  .الشائع إشترط املشرع توفر أغلبية حمددة وقيام أسباب قوية لذلك

  
  لالزمة للتصرف في العقار الشائعااألغلبیة  ـ  1

إذا ما تعذر إمجاع الشركاء على التصرف يف العقار الشائع بالرغم من قيـام  
أسباب قوية لذلك، فإن املشرع أعطى لألغلبية اليت متلك ثالثة أرباع العقار الشائع 
حق التصرف فيه، واألغلبية اليت أقرها النص القانوين ليست أغلبية عدديـة، وإمنـا   

وبذلك ميكننـا أن  . ددة بنسبة من ميلك ثالثة أرباع علي األقل من العقار الشائعحم
نتصور أن شريكا واحد قد يشكل األغلبية وذلك بإمتالكه نسبة ثالثة أرباع مـن  

ويصـبح عـدد   . ويف املقابل ميلك معه أكثر من إثنني الربع البـاقي . العقار الشائع
  .قلية بالنسبة لهالشركاء الذين ميلكون الربع مشكلني لأل

يف العقـار   فونستنتج من ذلك أن األغلبية الالزمة اليت ميكنها تقرير التصر  
الشائع كله أو جزع مفرز منه، تتحدد بنسبة من ميلك ثالثة أربـاع مـن العقـار    

  .الشائع وليس بعدد الشركاء املشتاعني
ـ      دة والرأي يف ذلك أن املشرع إعتمد يف حتديد األغلبية علـى غـري القاع

ة، معيارا موضوعيا وذلك بإقرار نسبة امللك، وليس باألغلبية العددية الـذي  ـالعام
  .هو معيار ذايت أو شكلي

وحىت مينع تعسف األغلبية يف إستعمال حقها يف التصرف يف العقار الشائع،   
قرر ضرورة قيام أسباب تكون قوية لذلك، باإلضافة إىل تقريره ضـمانات كافيـة   

  .لألقلية
  لتصرف األغلبیة في العقار الشائعاألسباب القویة  ـ  2
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إشترط املشرع إلمكانية تصرف األغلبية اليت متلك ثالثة أرباع مـن العقـار   
الشائع، إستنادها يف ذلك إيل أسباب قوية تستوجب تقرير التصـرف يف العقـار   

أو يف جزء مفرز منه، السيما إذا كانت القسمة تضر مبصاحلهم، كـأن   هالشائع كل
يتطلب العقار الشائع أمواال لصيانته أو حتسينه تستدعي رهنه صمانا لقـرض مـن   
اجل ذلك، أو عرض مثن مربح يف حالة بيعه خيشى عدم حتققه مسـتقبال يف حالـة   

  .عدم بيعه
ويثار التساؤل هنا حول طبيعة هاته األسباب القوية الـيت يسـتند عليهـا      

والقول فيما إذا كانت من املوضوع  الشركاء الذين يشكلون األغلبية يف تصرفهم،
. ؟ة العليامأي أا ختضع للسلطة التقديرية لقاضي املوضوع وبالتايل ال رقابة للمحك

  .؟ أم أا مسألة قانون ميكن للمحكمة العليا ممارسة الرقابة عليها
فإن مسألة حتديد وتقدير ما إذا كانت األسباب الـيت إسـتند    اوحسب رأين  

يف تصـرفهم يف العقـار    ةيف الشيوع الذين يشكلون األغلبية الالزماليها الشركاء 
الشائع كله أو يف جزء مفرز منه، هي مسألة موضوع ختضع للسـلطة التقديريـة   

ذلك ان ما قد يراه قاضي ما مبحكمة مـا سـببا   . للقاضي الناظر يف وقائع الدعوى
ال يسمح باألغلبيـة   قويا قد يراه قاضيا أخر، حىت بنفس احملكمة، سببا غري قوي و

وبالتايل فإنـه مسـالة   . بإعتماده للتصرف يف العقار الشائع كله أو جزء مفرز منه
موضوع ال خيضع لرقابة احملكمة العليا يف تقدير ما إذا كان السبب املعتمد قويـا أو  
ضعيفا، وإمنا تبسط رقابتها فقط يف مدي مناقشة هذا الشرط بإعتباره من املسـائل  

  .وال جيوز هلا أن تقرر أن السبب قويا أو ضعيفاالقانونية، 
وإذا كان املشرع أعطي للشركاء الذين ميلكون ثالثة أرباع العقار الشـائع    

احلق يف التصرف فيه كله أو يف جزء مفرز منه إذا إستندوا يف ذلـك إيل أسـباب   
نفس  قوية، فإنه يف املقابل أعطي بنفس النص لألقلية من الشركاء الذين ميلكون يف
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 تالعقار الشائع ضمانات كافية حتميهم من تعسف األغلبية، وذلك بتقريره إجراءا
  .وهو ما سنتناوله يف املطلب املوايل. خاصة ملصلحتهم

  المطلب الثاني  
  تصرف األغلبیة في العقار الشائع ضمانات األقلیة مت الشركاء عند

شـرع وازن بـني   من القانون املدين أن امل 720 يتضح من خالل نص املادة  
وشروط أوجبها علي األغلبيـة املتصـرفة    تحقوق األقلية، وذلك بإقراره إلجراءا

فباإلضافة إيل وجوب توفر شرط ملكية ثالثة أرباع من العقار الشائع . إجتاه األقلية
واإلستناد إيل أسباب قوية، البد من إعالن هذا التصرف إيل األقلية بواسطة عقـد  

قلية حق اإلعتراض على ذلك التصرف خالل شهرين مـن  غري قضائي، ليكون لأل
تفصل يف ذلك بـالنظر إيل نتيجـة    نتاريخ اإلعالن، وذلك أمام احملكمة اليت هلا أ
وسنتعرض لـذلك بتبيـان نوعيـة    . القسمة فيما إذا كانت تضر مبصاحل الشركاء

يف اإلعالن ومدى وجوبه لعلم االقلية، مث إيل احملكمة املختصـة وكيفيـة الفصـل    
  .دعوى اإلعتراض

  بیعة اإلعالن الموجھ إلي األقلیةط ـ  1

من القانون املدين بأنـه علـى    720 لقد حدد املشرع اجلزائري يف نص املادة 
 عاألغلبية اليت متلك ثالثة أرباع العقار الشائع عند تقرير التصرف يف العقار الشـائ 

رارهـا إىل األقليـة    كله أو جزء مفرز، وكانت مستندة ألسباب قوية، أن تعلـن ق 
ويستفاد من ذلك أن املشرع أوجب الكتابـة يف  . بعقد غري قضائي) باقي الشركاء(

اإلعالن وال يعتد حينها باإلعالن الشفوي، وذلك بان يكون اإلعالن عن طريـق  
وبإستثناء شكلية الكتابة لإلعالن، فـإن  . حمضر قضائي أو برسالة مضمونة الوصول

غلبية أن تذكر فيه بيانات حمددة على سـبيل احلصـر،   املشرع مل يشترط على األ
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فيكفي عندئذ أن تذكر يف اإلعالن قرارها يف التصرف دومنا حاجة إىل ذكر نـوع  
  .التصرف
ويطرح التساؤل حول علم األقلية بقرار األغلبية يف التصرف دون إتصـاهلا    

  .باإلعالن، أي مبجرد علمها بقرار األغلبية بالتصرف يف العقار
 ري أن احملكمة العليا أكدت يف إجتهادها القضائي، وأذكر هنا القرار رقـم غ  
يف عددها  1994 املنشور بالة القضائية لسنة 28/10/1992 الصادر بتاريخ 92343

األول، شرط اإلعالن لباقي الشركاء الذين ميلكون على األقل ثالثة أربـاع املـال   
ا يف ذلك إىل أسباب قويـة، علـى أن   الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا إستندو

  .يعلنوا بعقد غري قضائي قرارام إىل باقي الشركاء
أن الوكيل عن املتـدخلني يف   ـمن مستندات القضية احلالية   ـ وملا ثبت    

اخلصام، قام ببيع ثالثة أرباع العقار املشاع ؟ إيل املدعى عليهم دون إعـالن هـذا   
يه القانون، لذا فإن القرار املطعون فيـه الـذي   التصرف إىل باقي الشركاء ملا يقتض

  .)1("أكد صحة البيع قد خرق القانون ويستوجب النقض
  المختصة بالفصل في دعوى اإلعتراضالمحكمة  ـ  2  

مبجرد إعالن األغلبية بقرارها الرامي إىل التصرف يف العقار الشائع كلـه أو   
هم قرار األغلبية، حق اللجـوء إىل  جزء منه، إىل األقلية، فإن هؤالء يف حالة خمالفت

احملكمة برفع دعوى موضوعها اإلعتراض على قرار األغلبية، وذلك خالل شـهرين  
ويسقط حقهم يف ذلك عند فوات مدة الشـهرين، ويطـرح   . من وقت اإلعالن

التساؤل يف احلالة اليت يوجه فيها اإلعالن، غري أن األقلية مل تتوصل به، خاصة وأن 

                                                        
، المجلة القضائیة 92343، تحت رقم  28/10/1992قرار بتاریخ  –الغرفة المدنیة  –المحكمة العلیا ـ  )1(

 . 38، العدد األول ، ص  1994لسنة 
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ية حساب مدة الشهرين من وقت اإلعالن؟ فهل املقصود به بدايـة  النص حيدد بدا
  .األجل من تاريخ اإلعالن؟ أم من تاريخ توصل األقلية باإلعالن؟

أن بداية حساب األجل احملدد بشهرين يبدأ حسب رأينا من تاريخ اإلعالن   
وليس من تاريخ توصل األقلية به، بشرط أن يكون اإلعالن صحيحا، أي أنه موجه 

وجب عقد غري قضائي، سواء عن طريق احملضر القضائي أو مبوجـب خطـاب   مب
من القـانون   720 غري أن األجل احملدد يف املادة. مضمون الوصول وثابت التاريخ

املدين يبقي مفتوحا يف حالة عدم توجيه اإلعالن بالكيفية السابقة، إالّ يف حالة رفع 
ن، أي مبجرد علمهم بقرار األغلبيـة  األقلية لدعوى اإلعتراض قبل إتصاهلا باإلعال

  .بالتصرف يف العقار
وترفع دعوى اإلعتراض أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة إختصاصـها العقـار     

الشائع حمل التصرف، وذلك على أساس أن هذه الدعوى هي دعوى عقارية دف 
ى، وـا  إىل محاية حق األقلية يف امللكية وهي القاعدة العامة يف مثل هذه الـدعاو 

  .املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية لعم
وبعد رفع الدعوى من قبل األقلية أمام احملكمة املختصة، فإن هذه األخـرية    

فإذا كانت كذلك قبلتـها  . تنظر فيما إذا كانت تلك الدعوى قد رفعت يف األجل
غلبيـة يف  ومتحصت موضوعها، بدءا بالنظر يف األسباب اليت إسـتندت عليهـا األ  

فإذا ما قدرت بأا أسـباب قويـة تسـتدعي    . قرارها بالتصرف يف العقار الشائع
التصرف يف العقار الشائع من قبل األغلبية، تنظر بعد ذلك فيما إذا كانت قسـمة  

فإذا رأت أن القسمة ال تضر مبصاحل الشركاء، . العقار الشائع تضر مبصاحل الشركاء
  . قار وبذلك تنتهي حالة الشيوعقضت من تلقاء نفسها بقسمة الع
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أما إذا ما قدرت أن قسمة العقار الشائع من شأا اإلضرار مبصاحل الشركاء،   
خاصة إذا كانت القسمة العينية غري ممكنة، وكان التصرف الذي سوف تقوم بـه  
األغلبية مستندا إىل أسباب قوية، فإا تقضي بأحقيتها يف ذلك ومن مث يصبح ذلك 

  .ذا يف حق األقلية اليت ال ميكنها بعد ذلك اإلعتراض عليهالتصرف ناف
وأما إذا تبني للمحكمة أن األسباب اليت إستندت اليهـا األغلبيـة ال تـربر      

إقدامها علي التصرف يف العقار الشائع كله أو جزء مفرز منه، وأنه غري الزم، فإا 
  .)1(إالّ بإمجاع الشركاء تقضي بإلغاء قرار األغلبية ومل يعد بعد ذلك التصرف ممكنا

                                                        
ص  ن،ـــــالمجلد الثام –حق الملكیة  –یط في شرح القانون المدني الوس –عبد الرزاق احمد السنھوري ـ  )1(

841 .  
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 اخلامتة
خنلص من حبثنا ملوضوع التصرف يف امللكية العقارية الشائعة ، إىل أن املشرع 
وضع مبدأ عاما قوامه أن الشريك ميلك حصته الشائعة ملكا تاما وله أن يتصـرف  
فيها جبميع أوجه التصرف، وان أخد أغلبية الشركاء يف الشيوع الذين ميلكون على 

، أن يتصرفوا يف العقار الشائع كله مىت اسـتندوا يف  األقل ثالثة أرباع العقار الشائع
ذلك إىل أسباب قوية دون احلاجة إىل موافقة األقلية منهم  بـل حـىت يف حالـة    

  . اعتراضهم على التصرف 
وإذا كان غرض املشرع من منح احلق لألغلبية ،التصرف يف العقار الشـائع  

يان األسباب القوية اليت ميكن أن ومحايته من تعنت األقلية منها، فإن إغفال املشرع ب
تستند إليها األغلبية يف العقار الشائع، من شأنه أن ميكن هذه األغلبية من التعسـف  
يف حق األغلبية، اليت يبدو من ظاهر النصوص القانونية املنظمـة ل التصـرف يف   
العقار الشائع، أن املشرع قد حرمها من حقها يف التصرف يف اجلزء الذي متلكـه  

  .معة جمت
و لذلك وجب أن يتدخل املشرع ، قصد إجياد أو وضـع أحكـام دقيقـة    
وواضحة، تنظم التصرف يف العقار الشائع على حنو حيول دون تعسف أي شـريك  

، مع بيان األسباب يف الشيوع، سواء كان ميثل األغلبية من الشركاء أو األقلية منها
اليت ميكن إن تستند إليها األقلية أو األغلبية للقيام بأي تصرف يف هـذا العقـار،   
وبالتايل سد الفراغ، الذي تنطوي عليه نصوص القانون املدين، يف بـاب امللكيـة   

  .الشائعة، حسب ما هو مفصل يف منت البحث 
رية الشائعة، هـو  ولعل أن غموض النصوص املنظمة للتصرف يف امللكية العقا

ال تتطابق و ظاهر هذه النصوص، ويف  ةالسبب يف أن تكون بعض األحكام القضائي
قلة االجتهاد القضائي والفكري الذي غالبا ما يعطي للوقائع املعروضة عليه يف جمال 

  .  امللكية الشائعة، تكييفا آخر كوسيلة لفض الرتاعات املتعلقة 
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  عــــالمراج
  الكتب: أوال 

ü     المكت  ب . 14 ، 13 ، 11 ، 2األج  زاء ،  –أن ور طلب  ة ، المط  ول ف ي ش  رح الق  انون الم دني
 . 2004الطبعة . اإلسكندریة ـ  االزاریطةـ الجامعي الحدیث 

ü  اإلس كندریة ، الطبع ة      ـ  االزاریط ة  ـالمكت ب الج امعي الح دیث      –أنور طلبة، الملكیة الشائعة
2004 . 

ü إل ى   1962ر قدوج، نظام القانوني للملكیة العقاریة م ن خ الل النص وص الص ادرة م ن       بشی
  2003الجزائر ، الطبعة  ـالدیوان الوطني لألشغال التربویة  ـ 1999

ü             توزی  ع دار   ـ      الج  زءان األول والث  اني   ـحام  د مص  طفى ، الملكی  ة العقاری  ة ف  ي الع  راق
 .الفكرالعربي ، دون سنة 

ü 9، 8،  4، 1،  األجزاء ـ الوسیط في شرح القانون المدني  لسنھوري ،عبد الرزاق احمد ا ،
 . 1970 لبنان ، الطبعة –بیروت  –دار إحیاء الثرات العربي ،  10

ü  1991توزیع دار الفكر العربي، سنة ـ عبد الناصر توفیق العطار ، شرح أحكام حق الملكیة 
. 

ü توزیع دار الفكر العربي، دون ـالد العربیة  عبد المنعم فرج الصدة ، الملكیة في القوانین الب 
 .سنة 

ü      ـ   عبد الحفیظ بن عبیدة ، إثبات الملكیة العقاریة والحق وق العقاری ة ف ي التش ریع الجزائ ري
 . 2003الجزائر ،الطبعة  ـھومة   دار

ü  توزیع دار الكتاب الحدیث، دون سنة  ـمصطفى محمد الجمال، نظام الملكیة. 

ü دراس ة مقارن ة،    ـ يوق العینیة األصلیة في القانون المصري واللبناننبیل إبراھیم سعد ، حق
 .منشورات الحلبي الحقوقیة ، دون سنة 

 
  المحاضرات: ثانیا 

ü    ـ  2002المدرس ة العلی ا للقض اء ، س نة      ـعبد الرحمان ملزي ، نطاق حق الملكیة وحمایت ھ 
2003 . 

  النصوص القانونیة: ثالثا 

ü  ـالمعدل والمتمم  ـ یتضمن القانون المدني 26/09/1975المؤرخ في  75/58األمر رقم .  

ü  ة ـــــــــتتضمن قانون اإلجراءات المدنی 1966یونیو  08المؤرخ في  66/154األمر رقم– 
   –المعدل و المتمم 
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ü  یتضمن إعداد مسح األراض ي الع ام وّتأس یس     12/11/1975المؤرخ في  75/74األمر رقم
  .السجل العقاري 

ü  یتضمن التوجیھ العقاري  18/11/1990المؤرخ في  90/25قانون رقم.  

ü  یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة 25/02/2008المؤرخ في  08/09قانون رقم.  

ü  المتعلق بتأسیس السجل العقاري  25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم.  

ü  التق ادم المكس ب و إع داد     یسن إجراء إثبات 21/05/1983المؤرخ  83/352المرسوم رقم
  .عقد الشھرة المتضمن االعتراف بالملكیة

  
  والقرارات القضائیة األحكام: رابعا 

ü  المجل ة   92343تح ت رق م    28/10/1990ق رار بت اریخ    ـالغرف ة المدنی ة     ـالمحكمة العلیا ،
  . 38العدد األول ص  1994القضائیة لسنة 

ü  المجل ة   29501تح ت رق م    26/10/1983ت اریخ  ق رار ب  ـالغرف ة المدنی ة    ـ المحكمة العلیا ،
  .45،العدد األول ص  1989القضائیة لسنة 

ü     المجل ة   39496تح ت رق م    08/04/1987ق رار بت اریخ    ـالغرف ة المدنی ة     ـالمحكم ة العلی ا،
  . 9، العدد الثالث ، ص  1991القضائیة لسنة 

ü  المجل ة   63765تح ت رق م    29/10/1990ق رار بت اریخ    ـالغرف ة المدنی ة     ـالمحكمة العلیا ،
  . 28،العدد الرابع ، ص  1992القضائیة لسنة 

ü   المجل ة  186043تحت رق م   24/03/1999تاریخ قرار ب  ـ  الغرفة العقاریة ـالمحكمة العلیا،  
  . 195، العدد الرابع، ص  2000القضائیة لسنة 

ü     المجل ة  28369تح ت رق م    26/10/1983ق رار بت اریخ    ـالغرف ة المدنی ة     ـالمحكم ة العلی ا، 
  . 16، العدد الثالث ص  1989القضائیة لسنة 

  
  مواقع االنترنت:  خامسا 

ü       بت  اریخ ـملكی  ة الش  ائعة الس  تغاللھا و إدارتھ  ا  والتص  رف بھ  ا وقس  متھا           ـرل  ي ص  فیر
  . 2006عدد  ،مجلة الجیش 01/08/2002  

gov.lb/article.aspwww.lebarmy. 
ü  دون ذكر صاحب المقال (قسم التحریر  ـالملكیة  (.  

law.net-www.f 
ü    دون ذك ر ص احب   (الحقوق المترتبة على الملكیة العقاریة وطرق إثباتھ ا،التعمیر دوت ك وم

  .)المقال

www.ar.jurispedia.org/index.php  

http://www.ar.jurispedia.org/index.php
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Résumé : 
 Les conflits qui se posent à la juridiction concernent 
essentiellement la propriété immobilière ainsi que la propriété 
immobilière indivisible. Ceci est du au nombre important de ce genre 
de propriété en Algérie suite au facteur de l’héritage qui constitue la 
cause majeur de l’origine des divergences, et suite également au 
besoin des propriétaires a gérer leur propriété sans pour autant mettre 
fin aux divergences. Cet état de fait est une des raisons principales qui 
nous a poussé à choisir ce thème de recherches et à le traiter. Nous 
avons donc adopté une approche descriptive et déductive des textes en 
plus de notre activité juridique basée sur la jurisprudence. 
 Pour traiter la problématique du jugement de la gérance assuré 
envers la propriété immobilière indivise par un partenaire ou par la 
majorité des partenaires ou par leur totalité, nous avons élaboré un 
plan constitué de deux chapitres ; le premier est consacré a la 
recherche de la gérance d’un partenaire de façon individuelle d’une 
propriété immobilière indivisible tout en traitant les conséquences de 
cet impact sur le droit de tout les autres partenaires ou sur celui du 
gérant. 
 Nous avons compléter notre recherche par une conclusion qui 
englobe les principaux résultats et suggestions qui se résument comme 
suit : 

1- La non délimitation précise des vraies raisons sur lesquelles se 
base la majorité des partenaires en divergence lui interdit 
d’empiéter sur le droit de la minorité. 

2- L’ambiguïté des textes juridiques qui régissent la gérance de la 
propriété indivise en général et la propriété immobilière 
indivisible en particulier a rendu les décisions de justice dans ce 
contexte non conformes aux textes en vigueur.  

3- Obligation de l’intervention du législateur pour la réorganisation 
et la délimitation des textes juridiques relatifs a la propriété 
immobilière indivisible en conformité avec les problèmes 
concrets exposés dans ce sens.  

 
Mots-clés : 
 Propriété immobilière, propriété immobilière indivisible, conflit, 
héritage, gestion de propriété, impact, Algérie. 
 



Abstract : 
 The conflicts exposed to justice concern essentially the estate 
property in addition to the indivisible estate property. This is due to 
the important number of this type of property in Algéria generated 
by the factor of heritage which constitues the main cause of the 
origin of divergences. This is one of the major reasons that pushed 
us to select this topic for our researche. We have, then, adopted a 
descriptive and deducative  approachover texts, in addition to our 
legal activity based on jurisprudence. 
 To treat the statment of the problem related to the judgment of 
managing an indivisible estate property by a partner or by the 
majority of them or by their totality, we have established an outline 
which consists of two chapters. The first deal with a research about 
managing an indivisible estate property by a partner alone showing 
at the same time the impact generated on the right of all other 
partners or on that of the manager. The second chapter deals with 
the management of the indivisible estate property by partners 
gathered, or by a great majority of them with a glimpse on the 
consequences of this impact on the right of the minority or on that 
of the manager. 
 We have completed our researche with a conclusion that 
includes the principale results and suggestions summarised as 
follows : 
1- The imprecise definition of the real reasons on which the 

majority of partners in divergence rely on forbids this majority 
infringe on the right of the minority. 

2- The ambiguity of the legal texts that rule the management of a 
popular property in general, and the indivisible estate property 
in particular, has made the decisions of justice in this contexte 
not in order with the legal texts that applied. 

3- The necessary interference of the legislator for the re-
organisation and the definition of the legal texts related to the 
indivisible estate property in conformity whith the concrete 
problems exposed in this matter. 

 
Key-words : 
 Estate property, indivisible estate property, conflicts, heritage, 
property management, impact, Algeria. 



  صــــالملخ
  

ما يطرح من نزاعات حول امللكية العقارية ، بصفة عامة ، و امللكية العقاريـة   إن
الشائعة بصفة خاصة على مستوى القضاء ، وذلك بسبب كثرة هذا النوع من امللكية يف 

عامل املرياث كأهم سبب من أسباب نشؤ الشيوع ، وحاجة املالكني  إىلاجلزائر بالنظر 
الـيت   األسباب أهمحالة الشيوع، هو من  إاء إىللكيتهم دون حاجة التصرف يف م إىل

  .على اختيار هذا املوضوع لتناوله بالبحث أقدمجعلتين 
للنصوص واالجتـهاد القضـائي،    اولقد انتهجت يف ذلك منهجا وصفيا استقرائي

  .مسترشدا بالفقه 
لـى امللكيـة   املتمثلة يف حكم التصرفات الـواردة ع  اإلشكاليةواعتمدت يف حبث 

مجيعهم ، على خطـة تشـمل    أومنهم،  األغلبية أوالعقارية الشائعة، من احد الشركاء 
الشـائعة ومـا   لبحث تصرف الشريك منفردا يف امللكية العقارية  أوهلمافصلني خصص 

بالنسبة للمتصرف لـه، فيمـا    أوأثار على حقوق سائر الشركاء، ذلك من يترتب عن 
خصص الفصل الثاين لتصرف الشركاء جمتمعني أو أغلبية كبرية منهم، يف امللكية العقارية 

  .الشائعة ، وما يترتب عن ذلك من آثار على حقوق األقلية أو املتصرف له
قد أيت البحث خامتة ضمنتها أهم ما خلصت إليه من نتائج و اقتراحـات يف   و

                    :يتأوجزها يف األ
مـن الشـركاء يف    األغلبيـة  إليهـا القوية اليت تستند  األسبابعدم حتديد  ـ  1  

  .   الشيوع، حتديدا دقيقا مينعها من التعسف يف حق األقلية منها 
ـ  2 عدم وضوح النصوص القانونية املنظمة للتصرف يف امللكية الشائعة عمومـا،   ـ

القضـاء يف هـذا الشـأن     أحكامالذي جعل  األمروامللكية العقارية الشائعة خصوصا، 
  .التتطابق وظاهر هذه النصوص

امللكية العقارية الشـائعة،   أحكامتنظيم وحتديد  إلعادةوجوب تدخل املشرع  ـ  3
  .واقعية يف هذا اخلصوص  إشكاالتهو معروض من  وجعلها متناسقة مع ما


