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 المبحث األول

                                                                  تصرف الشرٌك فً حصته الشائعة

للشرٌك حق ملكٌة على الشئ الشائع كله وأن كان محدداَ بقدر حصته وعلى ذلك 

فأن الشرٌك قد ٌتصرف فً حصته الشائعة أو فً جزء مفرز من المال الشائع أو 

فً كل المال الشائع وعلى ذلك للشرٌك أن ٌتصرف فً حصته الشائعة كلها أو 

 إلٌهكان المتصرف  بعضها سواء كان هذا التصرف معاوضة أو تبرعاَ وسواء

                                                                   (  1).أجنبٌاَ عن الشركاء أو كان واحداَ منهم 

مدنً مصري على أن ))كل شرٌك فً الشٌوع ٌملك حصته  626/1ونصت المادة 

                                                                                      (2)(( ملكاَ تاماَ وله أن ٌتصرف فٌها 

فتصرف الشرٌك فً حصته الشائعة هو تصرف ٌصدر ممن له حق على الشئ 

فهو ٌستعمل الرخصة المخولة لصاحب كل حق فً أن ٌتصرف فً حقه وللشرٌك 

التصرفات فله أن ٌبٌعها أو المشتاع أن ٌتصرف فً حصته الشائعة بكافة أنواع 

                                                                    ( 3).ٌقاض علٌها أو ٌهبها 

وٌعتبر تصرف الشرٌك فً حصته الشائعة على أي وجه من الوجوه السابقة 

صحٌحاَ نافذاَ فً مواجهة جمٌع الشركاء دون حاجة إلى موافقتهم علٌه أو إلى 

 النهم بهأع
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, منشورات الحلبً  األولى, الطبعة  األصلٌةسعد , الحقوق العٌنٌة  إبراهٌم( د . نبٌل 1)

 133, ص2212الحقوقٌة , بال مكان نشر , 

امة لشؤون القانونٌة بالهٌئة الع اإلدارة, 1446لسنة  131( القانون المدنً المصري رقم 2)

 1446, الطبعة السادسة , الهٌئة العامة لشؤون مطابع اإلسكندرٌة , القاهرة , 

, دار المطبوعات الجامعٌة ,  ألصلٌةا( د . رمضان أبو السعود , الحقوق العٌنٌة 3) 

 43,ص2221اإلسكندرٌة , 
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وٌرتب هذا التصرف كامل أثاره بٌن الطرفٌن فتنتقل ملكٌة المنقول المعٌن بالذات 

من وقت العقد بقوة القانون وإذا كانت الحصة الشائعة فً عقار أو فً مجموع من 

الة إال بتسجٌل التصرف لكن المال ٌشتمل على عقار فال تنتقل الملكٌة فً هذه الح

إذا تصرف الشرٌك فً مقدار شائع ٌزٌد على حصته ٌنفذ فً حق الشركاء 

اآلخرٌن فٌما ٌتعلق بالقدر الزائد وٌحق لهم أن ٌرفعوا دعوى ٌثبت ملكٌتهم وعدم 

وٌترتب نفاذ البٌع فٌما زاد على حصته الشرٌك البائع دون انتظار نتٌجة القسمة 

وبذلك ٌصبح  إلٌهالمتصرف  إلىحق الشرٌك المتصرف  قالانتعلى هذا التصرف 

شرٌكاَ فً حدود الحق الذي تلقاه فأن كان قد تلقى كل حق المتصرف  األخٌرهذا 

حل محله فً مركزه القائم وأن كان قد تلقى بعض ما كان للمتصرف دخل 

ومع سائر الشركاء فً المال  إلٌهشرٌكا معه بقدر ما تصرف  إلٌهالمتصرف 

                                                                                             (1).الشائع 

 ألنهتصرف الشرٌك فً حصته الشائعة كان تصرفه نافذاَ فً مواجهة شركائه  فإذا

الحصة  استرداد ٌجوز لباقً الشركاء وإنماال ٌنطوي على أي مساس بحقوقهم 

                                    (2).كانت عقاراَ  إذاكانت منقولة أو عن طرٌق الشفعة  إذاالمبٌعة 

( من القانون المدنً العراقً بقولها ))كل شرٌك 2ف1262وهذا ما أعدته المادة )

رر فً الشٌوع ٌملك حصته ملكا تاما وله حق االنتفاع بها واستغاللها بحٌث ال ٌض

 (3)بشركائه(( 
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 134مصدر سابق , صالحقوق العٌنٌة األصلٌة, سعد ,  إبراهٌم( د . نبٌل 1)

 43السعود , مصدر سابق , ص( د . رمضان أبو 2)

, نقابة المحامٌن العراقٌة , مكتبة النهضة , 1451لسنة 42( القانون المدنً العراقً رقم 3)

 .1444بغداد , 
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 المطلب األول : تكٌٌف حق الشرٌك

أختلف الفقهاء حول طبٌعة حق الشرٌك المستاع ومدى أمكان أدراجه تحت نوع 

رأي إلى أن حق الشرٌك المشتاع هو مجرد حق من األنواع المعروفة للحق مذهب 

شخصً الحق عٌنً وذلك على أساس القول بأن الحق العٌنً ٌفترض وجود محل 

بٌنما ٌقع حق الشرٌك المشتاع على حصة غٌر معٌن له وهو شئ محدد مفرز 

مفرزه أو محددة تحدٌداَ مادٌا وال ٌتحول حقه الشخصً إلى حق عٌنً إال باإلفراز 

ن هذا الرأي ٌتعارض مع ما ٌثبته القانون لكل شرٌك مشتاع من من بعد ولك

سلطات مباشرة على الشئ الشائع سواء فٌما ٌتعلق باالستعمال أو االستغالل أو 

ٌنشى رابطة عٌنٌة مباشرة بٌن الشرٌك المشتاع وبٌن محل محدد التصرف مما 

بعض الفقهاء من تكٌٌف  إلٌههو الشى الشائع وقوٌب من هذا الرأي ما ذهب 

الشٌوع بأفه ملكٌة مشتركة تثبت بمقتضاه الملكٌة ال لكل شرٌك من الشركاء على 

تثبت لمجموع الشركاء المشتاعٌن باعتبار هذا المجموع كٌانا مستقال  وإنماحده 

كل مشتاع وبذلك ال ٌكون آلي شرٌك سلطة قانونٌة مباشرة تقع  وإدارةعن كٌان 

 (1).على الشئ الشائع 
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د . حسن كٌره , الموجز فً أحكام القانون المدنً , الحقوق العٌنٌة االصلٌة , منشاة ( 1)

 156-159( ص1495, ) اإلسكندرٌةالمعارف 
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فذهب البعض إلى اعتباره حقاَ عٌنٌاَ من نوع خاص غٌر أنواع الحقوق العٌنٌة   

التقلٌدٌة المعروفة لكن هذا الرأي لٌس بالمستقٌم فً حكم المنطق أو حكم القانون 

ذلك أن مضمون الحقوق العٌنٌة األصلٌة محصور فً سلطات ثالث هً االستعمال 

ك المشتاع حق عٌنً ولو من نوع واالستغالل والتصرف والقول بأن حق الشرٌ

                                                                 ( 1).خاص ال ٌخرجه فً مضمونه عن حدود هذه السلطات 

كل ما فً األمر أن حق الملكٌة الوارد على الشئ الشائع له أصحاب متعددون 

حق الملكٌة لمالك واحد وبهذا خالفاَ للملكٌة الوادٌة المفوزة حٌث ٌثبت فٌها 

التكٌٌف أخذت التشرٌعات العربٌة الحدٌثة وهو كذلك ما ذهب إلٌه الفقه اإلسالمً 

                                                                             (2).عامة ومجلة اإلحكام الموالٌة خاصة 

القانون المدنً العراقً حول طبٌعة الفقرة الثانٌة من  1261وقد قطعت المادة 

حق الشرٌك فً الشٌوع بقولها ))وكل شرٌك فً الشٌوع ٌملك حصته الشائعة 

                                                                        (3)ملكاَ تاماَ(( 

بحصة وعلى هذا النحو فكل شرٌك مشتاع ٌعتبر مالكاَ ولئن كان ٌرمز إلى ملكٌته 

معنوٌة أو حسابٌة معٌنة إال أن حقه ما دام ٌتزاحم معه مالك آخرون على نفس 

المحل بمجرد حصص رمزٌة ال ٌتصور واقعاَ أذن إال على الشئ الشائع كله طالما 

حالة الشٌوع قائمة لم تفضها القسمة باإلفراز جزء مادي محدد ٌنفرد بالتسلٌط 

اه من وظٌفة القسمة الكاشفة أو المحددة علٌه وهذا التكٌٌف هو األساس فٌما سنر

(4 ) 
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 156( د . حسن كٌره , مصدر سابق, ص 1)

وق العٌنٌة الحق – األصلٌةد / غنً حسون طه , الحقوق العٌنٌة  –( د . محمد طه البشٌر 2)

بال سنة نشر , بغداد ,  –طبعه جدٌدة منقحة , مكتبة السنهوري , األولالتبعٌة , الجزء 

 44ص

 .1451لسنة  42المدنً العراقً رقم ( القانون 3)

 154( د . حسن كٌره , المصدر السابق , ص 4)
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                                                                           المطلب الثانً   

                                     تصرفات الشرٌك القانونٌة فً حصته الشائعة 

تتمثل هذه التصرفات القانونٌة بكافة أنواع التصرفات فً الحصة الشائعة سواء 

حق عٌنً تبعً ومن حق  بإنشاءرع عنها أو بنقل ملكٌة أو بتقرٌر حق عٌنً متف

الشرٌك أن ٌتصرف فً حصته الشائعة كٌفما ٌشاء بنقل ملكٌتها أو ترتٌب حق 

عٌنً علٌها أو هبتها أو رهنها أو ترتٌب حق عٌنً علٌها وغٌر ذلك من 

                                                                                                 (1).التصرفات القانونٌة 

قانون مدنً مصري ))لكل واحد من الشركاء فً الملك  1231/1وقد نصت المادة 

                                                         (2)أن ٌتصرف فً حصته كٌف ٌشاء دون أذن من باقً الشركاء(( 

الفرع األول                                                                                                           

 بٌع الشرٌك للحصة الشائع

للشرٌك أن ٌتصرف فً حصته الشائعة كٌفما ٌشاء بشرط أن ال ٌضر بالشركاء 

ٌنقل ملكٌة الحصة الشائعة فور  اآلخرٌن , فإذا تصرف بنقل ملكٌة كالبٌع مثال فأنه

التعاقد أو من تارٌخ التسجٌل على حسب األحوال إلى المتصرف إلٌه أو إلى 

المشتري وهو ما ٌؤدي إلى إحالل المشتري محل المتصرف أو البائع شرٌكاَ لباقً 

الشركاء فتكون له كل حقوق الشرٌك وسلطاته والتزاماته وٌثبت له حق طلب 

  (3) .قً الشركاء اختصامهم فً دعواهمالقسمة وٌجب على با
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دراسة  –, الوجٌز فً شرح القانون المدنً , الحقوق العٌنٌة  ألعبٌدي( د . علً هادي 1)

سنة  –للنشر والتوزٌع , عمان  –مقارنة , الطبعة األولى , اإلصدار الثالث , دار الثقافة 

 54, ص2222

 .1446لسنة  131( القانون المدنً المصري رقم 2)

 .166( د . حسن كٌره , مصدر سابق , ص 3)

 

 

9 



(( من القانون المدنً العراقً كل شك حول طبٌعة 2ف1261وقد قطعة المادة ))

حق الشرٌك فً الشٌوع بقولها ))كل شرٌك فً الشٌوع ٌملك حصته الشائعة ملكاَ 

                                                                                       ( 1)تاماَ(( 

قار بالبٌع وكان المشتري أجنبٌا على فإذا تصرف الشرٌك بحصته الشائعة فً ع

الشركاء وأراد هؤالء منع دخوله بٌنهم فألي منهم تملك الحصة المبٌعة ولو جبراَ 

                                                                                      (2).على المشتري عن طرٌق الشفعة

الفرع الثانً                                                                                         

              أٌجار الشرٌك للحصة الشائعة                                                                                                   

لحق فً أن ٌتصرف فً حصته الشائعة ومن هذه التصرفات للشرٌك المشتاع ا

( بقولها : ))كل شرٌك 2ف1261الشائعة , وهذا ما أكدته المادة ) حصتهأٌجار 

 ٌملك حصته الشائعة ملكاَ تاماَ وله حق االنتفاع بها واستغاللها والتصرف فٌها

2222 )(3)                                                                                                                             

للمالك على الشٌوع أن ٌستعمل الشئ الذي ٌرد علٌه حقه وأن ٌستغله ولكنه نظرا 

ألنه ال ٌملك هذا الشئ بمفرده وإنما ٌشاركه آخرون فً هذه الملكٌة ولعدم تحدٌد 

سلطة فً الستعمال والستغالل تكون حقه مفرزة لكل مالك فأن ممارسة الملك ل

 (4).دائما مقٌده بعدم اإلضرار بحقوق سائر الشركاء
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 1451لسنة  42رقم  ( القانون المدنً العراق1ً)

 121( د . محمد طه البشٌر , د / غنً حسون طه , مصدر سابق , ص2)

 1451لسنة  42( القانون المدنً العراقً رقم 3)

( د . محمد حسن قاسم , موجز الحقوق العٌنٌة األصلٌة , الجزء األول , بال طبعة , 4)

 119سنة نشر , ص بال منشورات الحقوقٌة , 
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االنتفاع الذي ٌرتبه الشرٌك على حصته صحٌح ونافذ فً حق سائر الشركاء فحق 

ولو بدون موافقتهم وٌصبح المنتفع هو صاحب الحق فً ثمار الشئ بقدر الحصة 

 (1).التً ٌرد علٌها حقه

الفرع الثالث                                                                           

للحصة الشائعة                                                                         رهن الشرٌك 

للشرٌك المشتاع فً الملكٌة الشائعة مجموعة من التصرفات ومن ضمن هذه 

الشرٌك أن ٌرهن الحصة  بإمكانالتصرفات هو رهن الشرٌك لحصته الشائعة . 

زٌاَ وال ٌحول دون الرهن الحٌازي أن الشائعة كلها أو بعضها رهناَ رسمٌاَ حٌا

الرهن الحٌازي ٌقتضً حٌازة الشئ المرهون حتى ٌكون نافذاَ فً حق الغٌر 

فالحصة الشائعة قابلة الن تكون محالَ للحٌازة كأن ٌتفق الدائن المرتهن مع 

أحد الشركاء فٌجوزه بالنسبة لحصة  إلىعلى أن ٌعهد بالمال الشائع الشركاء 

نٌابة عن الدائن المرتهن فٌجوزه بصفته دائناَ مرتهناَ بالنسبة  الشرٌك الراهن

( 2).للحصة الشائعة المرهونة وبصفته مدٌراَ للمال الشائع بالنسبة لباقً الحصص

وٌعتبر هذا الرهن نافذاَ وصحٌحاَ فً حق باقً الشركاء بحٌث ٌكون للدائن 

الشائعة ببعٌها فً  حل أجل الدٌن قبل القسمة التنفٌذ على الحصة إذاالمرتهن 

من ثمنها أما إذا جرت القسمة قبل هذا التنفٌذ فٌرد  باألولوٌةالمزاد واقتضاء دٌنه 

 (3).حق الدائن المرتهن على الجزء المفرز الذي ٌقع بالقسمة للشرٌك الراهن 
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 121( د . محمد طه البشٌر , د / غنً حسون طه , مصدر سابق , ص1)

 44( د . رمضان أبو السعود , مصدر سابق , ص2)

 169. حسن كٌره , مصدر سابق , ص ( د3)
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 املبحث انثاني

 

 تصرف انشريك يف جسء مفرز من املال انشائع

 

 : األولاملطهب 

 

 انشريك جلسء مفرز من املال انشائع وإجياربيع 

 

 املطهب انثاني :

 

 رهن انشريك جلسء مفرز من املال انشائع
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 المبحث الثانً

تصرف الشرٌك فً جزء مفرز من المال الشائع تصرف الشرٌك فً حصة مفرزة 

حصة شائعة  إالٌثٌر كثٌراَ من الصعوبات وذلك الن الشرٌك ال ٌملك قبل القسمة 

وذلك فأن تصرف الشرٌك فً حصة مفرزة عد خروجاَ عن الحدود المقررة 

                                                                                                             (1).قانوناَ 

أساسٌٌن  اتجاهٌنوٌتمثل الخالف حول حكم تصرف الشرٌك فً حصة مفرزة فً 

أن تصرف الشرٌك فً حصة مفرزة دون موافقة باقً شركائه ٌعد  أوالفقد قبل  -:

 إالذي تصرف فٌه تصرفاَ فً ملك الغٌر ذلك أن المتصرف ال ٌملك هذا الجزء ال

ٌملك نسبة  باعتبارهمقدار نصٌبه فً الشٌوع أي النصف أو الربع أو الثلث مثالَ 

فً كل ذرة من ذرات المال فإذا تصرف فً مقدار معٌن فان تصرفه ٌكون معٌنة 

من ملك فً النسبة التً ٌملكها وما زاد عن هذه النسبة ٌعد تصرف فً ملك الغٌر 

   (2). اآلخرٌن ألنه ٌعتبر من حق الشركاء
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 144مصدر سابق , ص الحقوق العٌنٌة األصلٌة ,( د . نبٌل إبراهٌم سعد , 1)

حسن فرج , الحقوق العٌنٌة األصلٌة , الدار الجامعٌة للطباعة والنشر, بال ( د . توفٌق 2)

     164سنة نشر , ص
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أما االتجاه الثانً فٌذهب إلى أن تصرف الشرٌك فً جزء مفرز من المال الشائع 

ٌكون موقوفاَ على نتٌجة القسمة فإذا تمت القسمة ودفع الجزء الذي تم التصرف 

هذا فٌه فً نصٌب المتصرف استقر التصرف نهائٌا وانتهى األمر أما إذا وقع 

رف من غٌر ملك وٌكون الجزء فً نصٌب شرٌك أخر بذلك ٌتأكد صدور التص

للمتصرف إلٌه طلب إبطاله أما قبل القسمة وبحٌث لم ٌتضح مصٌر التصرف فال 

ٌكون للمتصرف إلٌه طلب إبطاله كما ال ٌكون لباقً الشركاء رفع دعوى 

                                                                                        (   1).االستحقاق لتأكٌد حقوقهم فً الجزء الذي تم التصرف فٌه 

ال ٌجوز للشرٌك التصرف فً جزء مفرز من الشئ الشائع ولو كان ما تصرف فٌه 

ٌعادل حصته فً هذا الشئ وهذا ما ٌتفق مع القواعد العامة فً الشٌوع الن حق 

الشرٌك ال ٌتركز فً الجزء الذي تصرف فٌه وإنما ترد على هذا الجزء أٌضا 

الشركاء اآلخرٌن فٌكون الشرٌك قد تصرف فً ملك غٌره بقدر ما للشركاء  حقوق

 (2) .من حقوق فً هذا الجزء
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 134,142, صمصدر سابق ( د . محمد حسن قاسم , 1)

 112ص  د / غنً حسون طه , مصدر سابق ,  ( د . محمد طه البشٌر ,2)
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 المطلب األول

 بٌع وإٌجار الشرٌك لجزء مفرز من المال الشائع

 األولالفرع 

 بٌع وإٌجار الشرٌك لجزء مفرز من المال الشائع

تصرف  وإذا( من القانون المدنً العراقً بقولها ))2ف1262قضت المادة ) 

وقع هذا الجزء  إذا إالالشرٌك فً جزء من المال الشائع فال ٌكون للتصرف أثر 

                                                               ( 1)الشرٌك  عند القسمة فً نصٌب هذا

ثبتت أن المشتري قد وقع فً غلط فً صفة جوهرٌة فً الشئ المبٌع فأن  فإذا

فٌجوز  لإلبطالاعتقد أن البائع ٌملك المبٌع ملكٌة مفرزة ال شائعة وقع البٌع قابال 

 وإذاالقسمة ونتٌجتها  ارانتضقبل القسمة وال ٌجبر على  اإلبطالللمشتري طلب 

المتصرف فٌه فً نصٌب الشرٌك  ووقع الجزء باإلبطالحدثت القسمة قبل الحكم 

( مدنً مصري والتً 124لحكم المادة ) إعماال اإلبطالالمتصرف فال ٌجوز طلب 

ٌتمسك به على وجه ٌتعارض مع ما  إنتقضً بأنه ))لٌس لمن وقع فً غلط 

اقره بقٌة الشركاء تصرف شرٌكهم فً  إذا أٌضاوكذلك  النٌةٌقضً به حسن 

لكٌة الخالصة للجزء الذي تصرف فٌه ألي سبب حصة مفرزة أو تلقى الشرٌك الم

 (2)كان 
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 1451لسنة  42( القانون المدنً العراقً رقم 1)

 122أبو السعود , مصدر سابق , ص( رمضان 2)
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قابل لم ٌقع الجزء المفرز المبٌع فً نصٌب الشرٌك البائع عندئذ ٌبقى البٌع  إذاأما 

لإلبطال إذا لم ٌكن المشتري قد أجاز البٌع من قبل وٌطلب المشتري اإلبطال اعمالَ 

مدنً عندما قالت ))للمتصرف إلٌه  626/2إلحكام الغلط وطبقاَ لما أوردته المادة 

 إبطالكان ٌجهل أن المتصرف ال ٌملك العٌن المتصرف فٌها مفرزة الحق فً  إذا

                                                                                     التصرف((                    

مالكاَ على الشٌوع عندئذ ال  إالكان المشتري ٌعلم أن البائع المتصرف لٌس  إذا إما

ٌكون لهذا المشتري قد وقع فً غلط فلٌس له طلب إبطال التصرف ال قبله القسمة 

قع الجزء المتصرف فٌه نصٌب المتصرف وفً هذه الحالة أو بعدها حتى ولو لم ٌ

قدر من األعٌان التً اختص بها البائع المتصرف بمقتضى  إلىٌنتقل حق المشتري 

                                                                                   ( 1)القسمة ٌعادل قٌمة الجزء الذي تصرف فٌه 

بسبب عٌوب الرضا وبخاصة  اإلبطالعلى  اإلبطالالمتصرف إلٌه فً وأقتصر حق 

الغلط ومنعة من طلب اإلبطال على أساس صدور التصرف من غٌر مالك وهو 

الحكم الواجب تقرٌره بصفة مطلقة سواء فً فترة قٌام الشٌوع أو بعد فض 

                                                                                                 (2)القسمة 

كذلك بٌع الشرٌك لجزء مفرز ٌصلح سبباَ صحٌحاَ لتملك هذا الجزء بالتقادم 

الخمسً متى توافر عند المشتري حسن النٌة وٌكون سبب اكتساب الملكٌة فً 

 (3)هذه الحالة هو التقادم الخمسً ال التصرف ذاته 
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 122( د . رمضان أبو السعود , مصدر سابق , ص1)

 194( د . حسن كٌره , مصدر سابق , ص2)

 144مصدر سابق , صالحقوق العٌنٌة األصلٌة , سعد ,  إبراهٌم( د . نبٌل 3)
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شأن بتسجٌل القسمة فإذا ٌتم التسجٌل فً خالل هذه المدة فأن أثره ٌستند إلى 

وقت تسجٌل البٌع وبالتالً ال تنفذ فً حق المشتري التصرفات التً صدرت من 

 (1)البائع فً المدة مابٌن تسجٌل البٌع وتسجٌل األمر المشار إلٌه 

                                                                 الفرع الثانً           

                                       أٌجار الشرٌك لجزء مفرز من المال الشائع 

الشرٌك لحصته  إٌجار( من القانون المدنً العراقً على 3ف1262نصت المادة )

ٌؤجر حصته الشائعة لشرٌكه أو  إنز للشرٌك فً الشٌوع الشائعة بقولها ))وٌجو

 إذا                                                               (2)لغٌر شرٌكه (( 

ٌستغله بقدر حصته ولكن  إنٌستولً على ثمار الشئ بقدر حصته وله  إنللشرٌك 

بحقوق الشركاء  سلطة الشرٌك فً االستعمال واالستغالل مقٌدة بقدر الحصة

التً ترد فً نفس الوقت على نفس المحل وهو العٌن الشائعة جمٌعها  اآلخرٌن

من القانون المدنً المصري بقولها ))كل  621/1وهذا ما نصت علٌه المادة 

شرٌك فً الشٌوع ٌملك حصته ملكاَ تاماَ وله أن ٌتصرف فٌها وان ٌستولً على 

رر بحقوق سائر الشركاء(( فقتضى ذلك ٌستغلها بحٌث ال ٌلحق الضثمارها وان 

إن الشرٌك المشتاع ٌستطٌع إن ٌنفرد بالقٌام التً تتفق مع ما أعد له الشئ الشائع 

وٌستطٌع الشركاء جمٌعاَ فً الوقت ذاته إن ٌقوموا بها بحٌث ال ٌترتب على قٌام 

                                                                                                 ( 3)أحدهم بها منع الباقٌن عنها .

أجارتها لغٌر الشرٌك مفاسده والفساد  إماالحصة الشائعة لشرٌك صحٌحة  فإجارة

تسلٌم الحصة الشائعة مفرزة فال ٌكون استٌفاء  إمكانعدم  أساسهنا مبنى على 

المنفعة مقدوراَ الن استٌفاء هذه المنفعة ٌكون بتسلٌم الشئ الشائع وهو غٌر 

ٌتصور تسلٌمه بتسلٌم الباقً وهذا غٌر معقود علٌه فال ٌتصور  وإنمامقدور 

 (4)تسلٌمه شرعاَ 
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 121( د . رمضان أبو السعود , مصدر سابق , ص1)

 1451لسنة  42( القانون المدنً العراقً رقم 2)

 116-119مصدر سابق , صالحقوق العٌنٌة األصلٌة , سعد ,  إبراهٌم( د . نبٌل 3)

 123د . محمد طه البشٌر , د / غنً حسون طه , مصدر سابق , ( 4)
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فال ٌجوز ألي من الشركاء أن ٌنفرد بالقٌام بها حتى ولو كان الجزء الذي ٌرٌد 

االستئثار به معدآل لحصته الشائعة أو اقل منها وذلك لتعلق حقوق باقً الشركاء 

                                                                                               (1)بالعٌن جمٌعهم 

                                                             المطلب الثانً                    

 رهن الشرٌك لجزء مفرز من المال الشائع                                                            

رهن احد الشركاء حصته الشائعة فً عقار  إذا( بقولها ))1ف241نصت المادة )

الحصة المفرزة التً وقعت فً نصٌب هذا  إلىٌتحول الرهن بعد القسمة 

                                                                                    ( 2)الشرٌك((

الشٌوع لحصة مفرزة ال ٌنفذ فً حق باقً فأن تصرف أو رهن الشرٌك على 

الجزء المفرز باعتباره ٌتمسكوا بحقوقهم على هذا  إنالشركاء ما لم ٌقروه ولهم 

شائعاَ بٌنهم جمٌعاَ وذلك عن طرٌق رفع دعوى االستحقاق أما بالنسبة لحكم 

 إنكان الدائن المرتهن ٌجهل  إذاالرهن فٌما بٌن طرفٌه فأنه ٌجب أن نفرق فٌما 

 إبطالحصة شائعة ال مفرزة فأنه ٌستطٌع أن ٌطلب  إالدٌن ال ٌملك فً العقار ال

مدنً مصري على ذلك  626/2الغلط وقد نصت المادة  أساسالرهن على 

اذا كان ٌجهل أن المتصرف ال ٌملك العٌن المتصرف فٌها  إلٌهبقولها))للمتصرف 

ٌن الراهن ال ٌملك اال كان ٌعلم أن المد إذاالتصرف(( أما  إبطالمفرزة الحق فً 

الرهن  إبطالحصته الشائعة رغم رهنه حصته مفرزة فأنه ال ٌستطٌع أن ٌطلب 

 (3)للغلط.
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 116. نبٌل إبراهٌم سعد , الحقوق العٌنٌة األصلٌة , مصدر سابق , ص ( د1)

 1451لسنة  42( القانون المدنً العراقً رقم 2)

نبٌل إبراهٌم سعد , التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة , الطبعة األولى , منشورات الحلبً د . ( 3)

 61, ص2212الحقوقٌة , بال مكان نشر , 
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نافذاَ فً مواجهة وسواء كان هذا الرهن رسمٌاَ أو حٌازٌاَ فأن هذا الرهن صحٌحاَ 

سائر الشركاء ولذلك إذا حل أجل الدٌن المضمون بالرهن والشٌوع ال ٌزال قائماَ 

كان للدائن المرتهن أن ٌنفذ بحقه على الحصة المرهونة فتباع جبراَ وٌحل الراسً 

 ( 1)ٌصبح شرٌكاَ فً الشٌوع .علٌه المزاد محل الشرٌك الراهن ف

وإذا وقع الجزء المرهون فً نصٌب الشرٌك الراهن فأن الرهن ٌستقر على هذا  

الجزء نهائٌاَ أما إذا لم ٌقع هذا الجزء المرهون فً نصٌب الراهن فأن ٌنتقل إلى 

 (2)ما ٌقع فً نصٌبه .
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 142( د . نبٌل إبراهٌم سعد , الحقوق العٌنٌة األصلٌة , مصدر سابق , ص1)

 61لعٌنٌة والشخصٌة , مصدر سابق , ص ( د . نبٌل إبراهٌم سعد , التأمٌنات ا2)
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المبحث الثالث                                                                                 

                                                                                       تصرف الشرٌك فً كل المال الشائع   

لحالة تصرف الشرٌك فً  إالمدنً مصري لم تتعرض  626المالحظ أن المادة 

جزء مفرز من المال الشائع ولم تتعرض لحكم تصرفه فً كل المال الشائع ولكل 

كالتصرف فً حصة مفرزة ال ٌكون نافذاَ فً حق باقً  األخٌرمثل هذا التصرف 

حصصهم الشائعة فً هذا المال ولكن ٌنفذ التصرف فً حقهم  إلىالشركاء بالنسبة 

شائعة التً للشرٌك البائع وعلى ذلك ٌحل المشتري محل الحصة ال إلىبالنسبة 

 (  1.)الشرٌك البائع فً هذه الحصة وٌصبح شرٌكاَ فً الشٌوع مع سائر الشركاء 

وٌذهب الرأي السائد فً الفقه والقضاء فً القانون المصري والفرنسً على 

القدر اعتبار تصرف الشرٌك المشتاع فً كل الشئ الشائع صحٌحاَ فً  إلىالسواء 

صدوره من غٌر مالك فٌما ٌجوز ذلك  أساسعلى  لإلبطالالموازي لحصته وقابال 

بحٌث ٌثبت لهم الحق دون تربص بحصول فٌما ٌوازي حصص باقً الشركاء  إي

القسمة فً طلب إبطال مثل هذا التصرف فٌما ٌوازي حصصهم وفً رفع دعوى 

 (2.)االستحقاق على السواء 
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 122( د . رمضان أبو السعود , مصدر سابق , ص 1)

 193-192( د . حسن كٌره , مصدر سابق , ص 2)
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أن هذا التصرف ٌعتبر تصرفاَ صادراَ من مالك ولكن حقه فً الملكٌة وفً 

التصرف مقٌد بما لباقً الشركاء من حقوق مماثلة على ذات الشئ مقتضى كل 

ذلك أن هذا التصرف ٌكون صحٌحاَ نافذاَ فٌما بٌن المتقاعدٌن وغٌر نافذ فً حق 

                                                                        (  1.)باقً الشركاء 

وما دام التصرف صحٌحاَ فٌما بٌن أطرافه على أساس اعتباره صادراَ من مالك فال 

 إرادتهعلى أساس عٌب ٌشوب  إال إبطالهقبل القسمة طلب  إلٌهٌجوز للمتصرف 

الناشئ عن جهلة بعدم ٌملك الشرٌك المتصرف العٌن المتصرف فٌها كعٌب الغلط 

كٌة مفرزة خالصة له وما دام مثل هذا التصرف الفردي رغم صحته فٌما بٌن مل

أطرافه غٌر نافذ فً حق باقً المشتاعٌن فٌما ٌوازي حصصهم فٌكون لهم قبل 

القسمة ودون اضطرار الى طلب إجرائها الحق فً رفع دعوى االستحقاق لتأكٌد 

جماعهم أو حتى بما حقوقهم الشائعة فً الشئ المتصرف فٌه وٌكون لهم كذلك بإ

 (2)ٌمثل ثالثة أرباع الشئ الشائع .
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 159-156مصدر سابق , ص الحقوق العٌنٌة األصلٌة , ( د . نبٌل إبراهٌم سعد , 1)

 194( د . حسن كٌره , مصدر سابق , ص 2)
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                                                                                   المطلب األول    

بٌع وإٌجار الشرٌك لكل المال الشائع                                                                        

                                                                                                                                 الفرع األول  

بٌع الشرٌك لكل المال الشائع                                                                    

د أن البائع ٌملك كل المال الشائع : وقد ٌتصرف احد الشركاء : المشتري ٌعتق أوال

كان المشتري ٌعتقد  فإذا األرضوحده فً كل المال الشائع فٌبٌع احد الشرٌكٌن كل 

وال شرٌك له فٌها فأنه ٌكون قد وقع فً غلط  األرضأن البائع ٌملك كل أن اشترى 

ب أبطال البٌع للغلط فً صفة جوهرٌة فً الشئ المبٌع ومن ثم ٌجوز له أن ٌطل

الن الشرٌك  األخرالبٌع فً الحصة الشائعة التً للشرٌك  إبطالوله كذلك أن ٌطلب 

المشتري  أجاز وإذاباعها وهو غٌر مالك لها فٌكون هذا هو بٌع ملك الغٌر  األول

ٌستطٌع  وإنمابٌع ملك الغٌر  ألنهللغلط وال  باإلبطالالبٌع ولم ٌستطٌع الطلب فٌه 

ٌستحق نصف المال  األخرلى البائع بضمان االستحقاق الن الشرٌك أن ٌرجع ع

الشائع وأٌا كانت نتٌجة القسمة فأن المال الشائع كله لن ٌخلص للشرٌك البائع 

ومع ذلك ٌجوز للشرٌك البائع أن ٌحصل على ملكٌة النصف الشائع الذي للشرٌك 

ٌة هذه الملكٌة فتخلص له ملكٌة المال الشائع كله ومن ثم تنتقل ملك األخر

                                                                                     (1)المشتري . إلىبالتسجٌل 

كان المتصرف  إذاثانٌاَ : المشتري ٌعلم أن البائع شرٌكاَ فً المال الشائع كله : أما 

لمال الشائع فأنه ٌمتنع للبائع فً ا آخرٌنٌعلم وقت الشراء بوجود شركاء  إلٌه

لم ٌتمكن البائع من أن ٌستخلص  فإذابسبب الغلط  اإلبطالعلى المشتري طلب 

المال الشائع كله لنفسه فٌمكن للمشتري طلب فسخ العقد والرجوع بالتعوٌض لعدم 

 (2)تنفٌذ البائع ما التزم به .
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( د . عبد الرزاق السنهودي , الوسٌط فً شرح القانون المدنً , حق الملكٌة مع شرح 1)

 696,ص1469ضة العربٌة , القاهرة , مفصل لألشٌاء واألموال , الجزء الثامن , دار النه

 146( د . محمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص 2)
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أستطاع البائع أن ٌستخلص ملكٌة المال الشائع كله فقد تحقق ما توقعه وهو  فإذا

المشتري بالتسجٌل  إلىما توقعه المشتري معه وانتقلت ملكٌة المال الشائع كله 

ص ملكٌة المال الشائع كله فأنه ٌكون المشتري لم ٌستطٌع البائع استخال إذاأما 

الحق فً طلب فسخ البٌع .                                                                           

وأخٌراَ عن أثر تصرف الشرٌك فً حقوق باقً الشركاء فأنهم ٌعتبرون من الغٌر 

 إلىلشائع وذلك بالنسبة فً التصرف الذي ٌصدر من الشرٌك فً كل المال ا

الحصة  إلىحصصهم الشائعة فً هذا المال ولكن التصرف ٌنفذ فً حقهم بالنسبة 

                                                                          (1)الشائعة التً للشرٌك الشائع .

الفرع الثانً                                                                                                  

                                             إٌجار الشرٌك لكل المال الشائع                                           

للمالك على الشٌوع أن ٌستعمل الشئ الذي ٌرد علٌه حقه وأن ٌستغله ولكنه نظراَ 

ألنه ال ٌملك هذا الشئ بمفرده وإنما ٌشاركه آخرون فً هذه الملكٌة ولعدم تحدٌد 

ستغالل حصة مفرزة لكل مالك فأن ممارسة المالك لسلطاته فً االستعمال واال

تكون دائما مقٌدة بعدم اإلضرار بحقوق سائر الشركاء فللمالك على الشٌوع 

استعمال واستغالل الشئ فً حدود معٌنة وبشرط عدم اإلضرار بحقوق الشركاء 

اآلخرٌن وهذا الحق مقرر لجمٌع الشركاء فً استٌفاء منافع الشئ الذي ٌرد علٌه 

                                                                  (2)ملكهم وبحسب الغرض المخصص له 

فإذا قام احد الشركاء باستعمال الشئ واستغالله على نحو ٌتعارض مع حقوق 

لهؤالء أن ٌعترضوا على ذلك وٌعد هذا االستعمال متعارضاَ مع كان  اآلخرٌن

و تناقض حقوق اآلخرٌن متى كان ٌخالف ماهٌة الشئ أو الغاٌة التً اعد لها أ

 (3.)مصلحه مجموعة الشركاء فً الشٌوع دون استعمالهم لحقوقهم 
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 694( د . عبد الرزاق السنهودي , مصدر سابق , ص 1)

 116-119حمد حسن قاسم , مصدر سابق , ص ( د . م2)

 142( د . توفٌق حسن فرج , مصدر سابق , ص3)
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 المطلب الثانً

رهن الشرٌك لكل المال الشائع                                                                                   

طبقاَ لقواعد الشٌوع فان على الشرٌك فً الشٌوع ال ٌملك أن ٌنفرد برهن العقار 

الشائع أو التصرف فٌه بصفة عامة وذلك احتراماَ لما لبقٌة الشركاء من حقوق 

ماثلة على العقار وعلى ذلك فان رهن كل العقار الشائع من جانب أحد الشركاء ال م

صحٌحاَ  إطرافهٌصٌر نافذاَ فً مواجهة باقً الشركاء وٌعتبر الرهن فٌما بٌن 

المدٌن  إنما لم ٌكن الدائن المرتهن قد وقع فً غلط ذلك باعتقاده  ألثارهمنتجاَ 

الرهن على  إبطاللحالة ٌجوز أن ٌطلب الراهن مالكاَ لكل المرهون ففً هذه ا

فٌما عدا ذلك فأن الرهن ٌبقى صحٌحاَ فٌما بٌن طرفٌه غٌر نافذ  وإماالغلط  أساس

                                                                                ( 1.)فً حق باقً الشركاء 

برهن العقار الشائع أو التصرف  كان ال ٌجوز بصفة عامة للشرٌك أن ٌنفرد وإذا

فٌه احتراماَ لحقوق باقً الشركاء فأن الرهن الذي ٌقرره أحدهم ال ٌنفذ فً 

طلب  إلىمواجهتهم أثناء الشٌوع بحٌث ٌكون لهم قبل القسمة ودون اضطرار 

أجرائها الحق فً رفع دعوى االستحقاق لتأكٌد حقوقهم الشائعة فً الشئ 

وقع  فإذامة فٌتوقف أثره تجاههم على نتٌجة القسمة المتصرف فٌه أما بعد القس

وقع فً نصٌبه جزء  وإذاكله فً نصٌب الشرٌك الراهن استقر الرهن ورتب أثاره 

من العقار المرهون استقر الرهن بمرتبته على هذا الجزء وما زاد عن ذلك ال 

تصرف ٌسرى فً مواجهة باقً الشركاء على اعتباره انه ال ٌحتج علٌهم بأعمال ال

 (2.)الصادر من احد الشركاء منفرداَ حال قٌام الشٌوع 
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 62-61ص ( د . نبٌل إبراهٌم سعد , التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة , مصدر سابق ,1)

التأمٌنات العٌنٌة , دار  –( د . همام محمد صادق زهران , التأمٌنات العٌنٌة والشخصٌة 2)

 112-124المطبوعات الجامعٌة , ص 
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وقع فً نصٌب الشرٌك الراهن عقاراَ أخر غٌر العقار الذي رهنه انتقل الرهن  وإذا

ادل قٌمة العقار الذي كان قدر من هذا العقار ٌع إلىبمرتبته بمقتضى الحلول العٌنً 

.                                                                     األصلمرهوناَ فً 

لم ٌقع فً نصٌب الشرٌك الراهن شئ من العقار المرهون أو غٌره ووقع بدالَ  وإذا

 إذا منه مبلغاَ من النقود فً حالة قسمة التصفٌة كان للدائن المرتهن فً حالة ما

حكم  ٌأخذعلى هذا المبلغ الذي  األفضلٌةحق  األداءكان حقه المضمون مستحق 

 (1)ثمن نصٌب الشرٌك الراهن .
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 الخاتمة 

نهاٌة هذا البحث المتواضع  إلىبعد التوفٌق من هللا سبحانه وتعالى وصلنا 

مجموعة من النتائج والتوصٌات نذكرها فٌما ٌأتً                                                     مستخلصٌن 

                                                                                             : النتائج  أوال

أن المشرع العراقً قد وضع مبدأ عام وهو أن الشرٌك ٌملك حصته الشائعة  -1

ملكاَ تاماَ وله أن ٌتصرف فٌها بجمٌع أنواع التصرف فله أن ٌهبها أو ٌؤجرها أو 

             على حصته الشائعة سلطة االستعمال واالستغالل والتصرٌف ٌبٌعها أي أن للشرٌك

أن أغلبٌة الشركاء فً الشٌوع الذٌن ٌملكون على األقل ثالث أرباع الحصة  -2

أسباب قوٌة  إلىالشائعة لهم أن ٌتصرفوا فً الشئ الشائع كله متى استند فً ذلك 

 الة اعتراضهم على التصرف دون الحاجة إلى موافقة األقلٌة منهم بل حتى فً ح

لم ٌعرض القانون المدنً العراقً لمصٌر حق المنفعة وال لمصٌر الرهن  -3

رهن احد  إذا( بقولها ))241/1فً حالة واحدة تصف علٌها المادة ) إالالتأمٌنً 

الحصة المفرزة  إلىالشركاء حصته الشائعة فً عقار ٌتحول الرهن بعد القسمة 

الشرٌك(( فٌبقى أذن التسائل عن مصٌر حق المنفعة  التً وقعت فً نصٌب هذا

غٌر التً رهن حصته  أموالوقع فً نصٌب الشرٌك الراهن  إذاوحق الرهن فٌما 

اختص بمبلغ من  وإنمافٌها أو لم ٌقع فً نصٌب الراهن شئ من العقار المرهون 

النقود أو لمنقول وبالتالً نقترح على المشرع أن ٌتدخل ولٌشرع قوانٌن تتالئم 

                                   مع هذه الحالة تجنباَ للخالفات التً تؤدي إلٌها الحلول الفقهٌة المطروحة 

 

                                                                                               ثانٌاَ : التوصٌات  

أن منح األغلبٌة سلطة التصرف فً الشئ الشائع دون بٌان المشرع لألسباب 

القوٌة التً ٌمكن أن تستند إلٌها هذه األغلبٌة فً التصرف ٌكون من شأنه تمكٌن 

وواضحة األغلبٌة من التعسف فً حق األقلٌة لذا على المشرع وضع حكام دقٌقة 

تنظم التصرف فً الشئ الشائع على نحو ٌحول دون تعسف أي شرٌك فً الشٌوع 

 سواء كان ٌمثل األغلبٌة من الشركاء أو األقلٌة منهم .                                      
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