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امين بالقسط شهداء هللا و لو على أنفسكم ،أو  امين بالقسط شهداء هللا و لو على أنفسكم ،أو  امين بالقسط شهداء هللا و لو على أنفسكم ،أو  امين بالقسط شهداء هللا و لو على أنفسكم ،أو  ين آمنوا كونوا قوّ ين آمنوا كونوا قوّ ين آمنوا كونوا قوّ ين آمنوا كونوا قوّ ها الذّ ها الذّ ها الذّ ها الذّ يا أيّ يا أيّ يا أيّ يا أيّ     ����
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        بإسم خالق القـلم الذي علم اإلنسان ما لم يعلمبإسم خالق القـلم الذي علم اإلنسان ما لم يعلمبإسم خالق القـلم الذي علم اإلنسان ما لم يعلمبإسم خالق القـلم الذي علم اإلنسان ما لم يعلم                            

  

  ����ك ا���م ���ك �و��ت و ��� ر�و�ك ���ــت و ����ك �ذ�ــت و ��در�ـك      

��ك و ر���ــك و��ــت        ��  .و �

  ا�ـــذي" *�(�ط ��ري"أ��دم �%$�ص و أ�ف ���را�  �����ذ ا����م ا�د��ور           

  ا��2--� /  �دره ا�وا�0 ا�-  �����ر/ــ. و ا�-���, ا��  �ر��ز ���ـ��            

  ط��ب ا���م �:*9ع /  ��واره ،/�م �م ��$ل ���-� ر5م 2�ق و*�ـ3 /$�ـر              

  .�ن ���م ���� و ���ــــ3                

  .ا���م ��ث أ*دا�3 و أ<�ل طر��3 ������ �-�را �طر�ق ا���ث ا����ـ                    

  ��� أ��دم ����را�  إ�ــ� ر��س �<-. ا��-�*�. و ا��-�*��ــن �و-3                      

�رف �-� �-�*���ــم ��ذ�ر�ــ-�                         .  

  إ�� �ل أ���ذة ��ـواري ا�درا�ـ    أ��ـدم ����را�  ا�$���.                           

  .����ـ.ا���وق و �وظ(��� و ������ ا��ـــرام                             

  و أ��دم �����ر ا�$��ص ��ل �ن ���د-  �ن ���د أو *ر�ــب                             

                                0�>� . و �و ����. �



 
 

        داءداءداءداءــــإهإهإهإه
  
  

  	 �� ــــإ�..... أھ�ي ���ة ����� ھ�ا إ�	 ���� ا���ة إ�	 ا������  

                 0ت ــــ.� ط�+"-�� ط�+* ( �) �'�& إ�	 %�$"� #���� ا�"� ا! �  

 �ي ا���#6م ـــوا�......� ـــ� ��4ــ�ة .ــ�ــــ3 ���ــــ�ة .2وا#        

  .ــــ&أ7=�& هللا .;�: ���! 
	�ــــ� ���لذ �ــــا78"           

  � ـــ* أ��م +��ــــ�A� 3@ــ� ��زا�ـــــ	 ا�<�$* ا�"ــــــــإ�            

             B.�� .........� ـ��4 و��أ ���  .*ــــا�

  .   *ـ� إ�	 ا�6.�ـــ� و ��4ــــ� رو#ـــــ	 �� 7�+���ــــإ�              

                                        .�ـــــــ��* ـــــا���#�6 	 أD"�ــإ�               

  . �ــــــ���و  �يـــ�	 ا���#���6 ــــإ�                

  .�ــــ�و!ـــ� ا���E 7�+ــ� و %���ـــ	 %�����ـــ�إ                 

 .�نـــ) أ�H�4�I و ا8#��ب .� F) �=ــ	 Fـــإ�                  
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  :المختصرات بالعربية

 
.ا�����ن ا����� ا���ا��ي: ج .م.ق -  
 

.ا�����ن ا����� ا������: ف .م.ق -  
 

�دي: م  -��.  
 

.��دة: �� -  
 
 

    المختصرات بالفرنسية:

 
-art : article.   
-art.L : article de la partie législative. 
-AJPI : Actualité juridique de la propriété immobilière. 
-Ball.civ : Bulletin des arrêts de la cour de cassation chambres civiles. 
-CCH : code de la construction et de l’habitation. 
-Cass. Civ : cour de cassation chambres civiles. 
-Copr : Copropriété. 
-D : Recueil Dalloz. 
- encycl. : encyclopédie. 
-Edit : Edition. 
- Gaz .Pal : Gazette du palais. 
- I .R : Information rapide. 
- J.O : Journal officiel. 
- JCP. Ed. : Juris-classeur périodique, édition générale. 
-Rev.dr. Imm ; Revue de droit immobilier. 
- Trib : Tribunal. 
- Trib.civ : tribunal civil. 
-TGI : Tribunal de grande instance.  
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 مقدمـة

  

  


	 ���وق �م �
�م ���ور �دة �� ھذه ا����ة، إذ ��ن ��"!ق ا ���ن ���ون ���دا و �

 �#
�ة ا����ون 
)�دت ��وق أ%�$ ا ���ن ��ر�#� ������)���ن ��ر�#� ���(�ل ا����� ��


�#� ��را �!0 ورق وأ%��ت �ذ�ك أ�س و���دئ أ����, �!���ون + ���ن ���
)�ھ!#� و �
م 


�ر ا�)��	 �!���دىء و ا���وق ا1����, ا���د�, �� �ھذا �� ظ#ر �� ا�د�
ور ا�ذي �

و �واطن ھو           �ل �رد �ا��ق �� ا���ن  : ا��)
�	، و�ن ��ن ھ�
6 ا���وق ا���د�,

�"ذ وا:�6 (�!�ن إ9��ن � ����;6 ��ق ��%
6، ��%�$ �ذ�ك ��� د�
ور�� ا�ذي 
م 
و ��>!

�ظ���� ھ�� ا��
!��, ا�"�%, و ا��!��, ا��(
ر�, وذ�ك �#�� ��ن ا��ط�ع ا�
��	 �6 �واء أ��ن 

  .                                                                         أو �را


)�	 ا�1راد �� �!��, ���ر�, وا�دة �#م ��#� �%ص ��ل وا�د ، و أ%�$ �ذ�ك ��        �

�ذ  ��رف ����!��,� �#����ا����ر�, ا��(
ر�, وھ� إ�دى %ور ا��!��, ا����ر�, ا��
)ذرة �

,����ت ا���را�(
  .ا��دم و
وB!ت ����رت �� ���#� ا�
طور �وا:	 ا�
�ر�ز ا������ �� ا�

�%ل ��       
 6� 	��ھذا ا��وع �ن ا��!��, �ر�
6 ا��د�د �ن ا�دول �� ا����م B�ر أن أول �

"%وص ��ب ا��رب ا������, ا1و�0، ھ�
6 ا1"�رة 
ر�ت �ن ورا>#� ا�دول ا1ورو��, ���


�, �!دو�, و���"%وص "!ق أز�, ��ن �
  "را�� ود��را (��!�ن �س �ل ا�����ت ا�

�دم أ��م �9رة ���ث :!ت �دد ا�����ت ا����!, �D ��ر�, و"ط�رة����ن �(�ل ��دح ���د �

�ت ا1���ر �واء �D�)�ر أو ا���	;

��رب ا�"��ل، إذ ا���و ا��ر�	 ��دد ا����ن  ا�ط!ب �Gر�

���دات و"طورة
  .  �� ا����طق ا��Hر�,، زاد ا1�ر �دة و
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�ظ�م ا����و�� �#ذه ا��!��, �)د ا�
(ر�	        
�ن ��ن ا�
(ر���ت ا1وا>ل �� �)�ل ا�

ن أ����6 وHوا�ط6 �ن "Jل �%وص �� ا�;ر��� ا�ذي ���I و:�ن ھذا ا��وHوع ا�)د�د

�ون 
(ر�: �#��د�ث �#ذه ا��!��, ا�ذي أ�ط0 �;#وم  ،م1938)وان  28���, وا�
� �ن ��

،�#
!��)
إذ  ،وذ�ك ��ن ��ون ا����ء �(
�ل �!0 ط���ت و�� �ل ط��, �دد �ن ا��%ص �� 


�ل أ��H �دورھ� �!0 )زء "�ص "��ص �!���ك و )زء �(
رك (�>	 )
�ل �%, 
�ون 


���ر وإدار��ن ���, ا��Jك ا�(ر��ء ��� ��ّ  ,�;�� �H�ر�,، إذ ����ول  ةن أ
ھ�
6 ا��!��, ا��(

�� أ�6 أ%ل �ل أ�6 إ�
داد  أن ا�
(ر�	 ا�;ر��� �ن أوا>ل ھذا ا��ظ�م +��� ��ق �ن ��


(ر���ت :د��, ��#� ا�
(ر�	 ا �J�� ا�ذي �رف و���I ھذا ا��وHوع ��ذ �دة :رون 

  .�و�ده و ط��, �;رزة �6وذ�ك ��ن :�م ا����ء إ�0 ط���ت �ل ���ك �6 

إن �ظ�م ا��!��, ا��(
ر�, إزداد 
طورا �
طور أ����ب ا���ران ا��د�9, �� ��دان        


�ون �ن �دد �ن ا��%ص �� �ل ط��ق، 
�%��ت � ,����د�Jت �!0 ا��
ا����ء ��Gداث 

�ظم ��#� ا��!��, ا��(
ر�, �ط���, ا1�ر ا�ذي أدى ����د�د �ن ا�دول إ
�0 وH	 :وا��ن 

�زم أز�, ا���ن و:��م ��!��ت ���ر�, �"
!;, �!0 �دد �ن 
ا���ل ا�دا�	 إ�0 ذ�ك ھو 

  .��ن ا��(رع ا�)زا>ري )�!, �ن ا���1م د�)ت H�ن ا����ون ا��د�� ،ا��%ص 

���ت ا�درا��ت �� ھذا ا��وHوع ا�"�ص ����!��, ا��       

ر�, �� ا����رات و�!�6 )


راك)D� ,�� .�ن ا���!� وا��!���!0 ا�%��د ا��ظ�م ا�9ر ھذآو�ن ذ�ك ظ#رت . ا���


�س �)�+ت ا����ء، ���H: ظ#رت �!���ظ�م  ���%��د ا�
ا���ن، ��;��ت (Mل ا�����ن وا�

,;!
���Jت ا��"�!� ��أ�� ا�%��د ا��!�� �#و �"
!ف ا�درا��ت �� ھذا ا��)�ل . ا��د

�
�د�ل و
طو�ر ھذا ا��ظ�م ا��ت ا�د��
ر��ن وا����9�ن  �ط�ء أ�9ر أھ��, وإ:
را��ت �

  .ا�)د�د

  

  

�!ق ����!��, ا����ر�, ا��(
ر�, �درا�, �ل        
و�!�6 
م ا �
��د �� ھذا ا���ث ا��

)وا��6 �"%وص ھ�
6 ا��!��,، إذ 
م �#I طر��, �� طرح �وHو�6 �!���ش �!0 إ(�����ت 
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م ��#� ا
�طJ:, ��و)�#� و�!0 إ9رھ� �
م 
;%�ل و
�!�ل 9���� و�H�ون ھذا ا��وHوع  

��� �!�:  

�0 ا��!��, ا����ر�, ا��(
ر�,؟ ��  


)�د ��!�� و�!���؟  
  ��ف 


!ف ا�%�و��ت وا��(��ل ا�����, �#�؟ ھ� ��"�  

    


	 ا��دا��� ��� ��م ھذا ا���ث إ�� ���� أ: و���  : �واب ھ


�#�دي ا��
�دث �ن �ظرة 
�ر�"�, �!�!��, ا����ر�, ا��(
ر�, ���
طرق إ�0 ا���ب ا�       

����ث أول أ%!#� و����ث �9��  (�ر�� ،
�ر�P ا��!��, ا����ر�, ا��(
ر�, �;%ل أول

ا����ر�, ا��(
ر�, ��ر �"
!ف ا1�ظ�,  ,9م �رور ا��!�� ،�"
!ف ا��ظر��ت ا���ط�, �#�

��ا�(ر��, ا �J��,، ا�
(ر�	 ول، )زا>ري ����ث أ����د�ث �ن ا��ظ�م ا� ،�;%ل �9

���� ����ث �9��  .ا�;ر��� و ا�!�


"ذا  ،أ�� وا:	 ا��!��, ا����ر�, ا��(
ر�, ���ن �%��6 �� ا���ب ا1ول �ن ا���ث       �

���I ��ھ�, ا��!��, ا��(
ر�, ����ث  ،أ�س ھ�
6 ا��!��, ا����ر�, ا��(
ر�, �;%ل أول��


#�   أول��  .����ث �9��و��و

أ�� ا�;%ل ا��9�� ��د 
طرق إ�0 ��وق وإ�
زا��ت ا��Jك ا�(ر��ء H�ن ا��!��,        

��  .ا��(
ر�, �����I ا���وق �� ا����ث ا1ول وا �
زا��ت �� ا����ث ا��9

��!ول ا���ب ا��9�� ا��
�دث �ن ��ر ا��!��, ا����ر�, ا��(
ر�, و�"
!ف ا�%�و��ت        

 ،�#� ,��Jا���رض �� ���ث أول  ا1ول و:(ت �� ا�;%ل�Gدارة ا��!��, ا��(
ر�, 
ا�ذي 

أ�� ا�;%ل ا��9�� ��د إ�%ب �!0 ����, ا��!��, . 9م ھ�>�
#� ����ث �9�� إ�0 �ظ��#�،

ا��(
ر�, �ن �"
!ف ا��(��ل ا���J, �#� وا����رات B�ر ا�دا"!, ��#� ��
;رع إ�0 ���ث 

و���ث �9�� "�ص ����(��ل وا�%�و��ت ا���J,  ,ول �"ص ����, ا��!��, ا��(
ر�أ

.����!��, ا��(
ر�, وا����رات B�ر ا�دا"!, ��#�  
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  الباب التمهيدي

  

  

        ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــن الملكين الملكين الملكين الملكيــــة عة عة عة عــــرة تاريخيرة تاريخيرة تاريخيرة تاريخيــــنظنظنظنظ

  

  

  

  

  

  

  

  الباب التمهيدي



  

 8 

  ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــن الملكين الملكين الملكين الملكيــــة عة عة عة عــــرة تاريخيرة تاريخيرة تاريخيرة تاريخيــــنظنظنظنظ

  

طور ا
���ة ا
�و��� 
��واط��ن ��ر ���ف ا
	�وب و�ظرا �� ����
� إزد��د ا


� ظ(ور ھذا ا
�وع �نإدى أ�# "! �ن ��ا
�0  /ّ إ��رف �ن -�ل 
ا
�ظ�م ا
�د�د ا
ذي 
م � ن  

طور ��ر�ظ�م ا
ط��4ت و��#  وأ/ وھ!م ���2ر "�!���1 �ا
	ر��� ا  0���5�
�ن أا
�6ر ا

0 84�ده ا
!م ا
�� �� ا
��4ر�� إط�4ت ���# أورو��ون �6و�6 ا
دو
� ا
9ر�!�� ا

ر �	�

(� �0  إ��ظ��  ،ا �
ل �رة �!ب �� �ظ(ر �ن ظروف ��ه ��و�ب -وا��ن و��د

ر �
�د�دة �س �(ذا ا
�و;وع وھذا ھو ا
طور ا	�
�!إذ إ .�1ق ��
�� �� ا
��4ر�� ا- #

4�  ���5ء �رة اأا
�زا?ر ��
���ر ا
9ر�!0 !A رع 8ا ا�5ر ھذآ5ر �ن	�
��ر 
�6در ا

ر � ا
ذي ��4�  ا
�زا?ري	�
��# و�ق -وا�د ور  6ل �ر�رهأ-��ون ا
�� �� ا
��4ر�� ا

  .ا
��4ون ا
9ر�!0

� �6��ن إو���# �� ن 4!�م ھ�# ا
�ظرة        
!�!��ن ��15ن �0 �ر�C ا
�� �� أ

ر �  69ل 	�
ر � ��ر ���ف اأا
��4ر�� ا	�
�ظ��  69ل 8ول وا
�� �� ا
��4ر�� ا

0��5.  
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  ولأفصل 

  

  

  ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــخ الملكيخ الملكيخ الملكيخ الملكيــــتاريتاريتاريتاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  فصل أول

  تاريـخ الملكيـة العقـاريـة المشتركـةتاريـخ الملكيـة العقـاريـة المشتركـةتاريـخ الملكيـة العقـاريـة المشتركـةتاريـخ الملكيـة العقـاريـة المشتركـة
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ر � �0 �ر��(� �!و�ب ا	�
8
درا!� ا
�� �� ا
��4ر�� ا D�ط
� إ�ر ا
6�(� أ


����ھ�  و ذا ���ف ا
�ظر��ت ا
��ط�4 �(� �����
  .وھذان ھ�� ���05 ھذا ا
69ل ر�9(��و�ا

  

  ولأمبحث 

        ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــل الملكيل الملكيل الملكيل الملكيــــصصصصأأأأ

  

6ل ا
�� �� ا
��4ر�� أ فن �!	أ!س ا
0 �ن �1
(� �� ن 8ھم ا
���6ر واأ

ر � 	�
�ر��(� إ/ وھو ا
ر�وع أا �
�D إول �ظ�م 	رع ھ�# ا
�� �� ا
��4ر�� أذ �

ر �	�
و�دت و�ظ�ت �ظ�م ا
ط��4ت ا
��روف  ذ
ك أ!���1 ا
0 �!��د ا
	ر��� ا ،ا

4� -�?�� ��ر ا
�6ور  ،�ذاكآ��
0���5�
� ا
�6ر ا�ورو!4وط ا
دو
� 8ذ و��د دھوراإ. �

ا
�� �� ا
��4ر��  ما��8ر �ظ�د�ل ھذا أ ،ورو�0 ا
9ر�!�801ل ا��دي اأا
������5 ��ن 

ر � ا
ذي 	�
  .�ط�?# �2�6 -��و��� ��ظ��إ-�!# �ن ا
دو
� ا
�D� �����5 إا


ن ا
	ر�D ا
9ر�!0 �ظر# "و���# �       ��
 �� �د��5 
�!ت -د��� -دم �ظرة (�# ا

ا
��روف  م28/06/1938ول -��ون �ر�!0 6در �0 أ�ن  ذ
ك ظ�ھر ،!����1ا
	ر��� ا

����
ر � 
�!ت �� .)1(�ون �رو�� ا
4د�����!ب ا
�ؤر��ن �0 �(د ا	�

�� �� ا
��4ر�� ا�A ر�

��	ت �ر�!� . ذ  ��ت دا?�� ا
�ل 
��D و�دد ا
�1كإ�د�د 
!��ر ا
��4رات  �� ��
طور ا

ر � وذ
ك �4!�م ا
���زل 
�دة 	4ق 
�دد �ن ا
�1ك	�
  .ا
��4ر�� ا

ر �       	�
�دد ا
�� ��ت ا
��4ر�� ا� �ھ�#  و-وا�د !��ر ھ��ك �د���ن �ر�!��ن �ر�

  .��د �ظ�م"ا��8رة �

                                                 
1 - J . L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, traité de droit civil, les biens. Edit .DELTA          .LGDJ  
. 2000. P528.      
 
 
 
  -  Suivant CUQ, étude sur les contrats de l’époque romaine de la première dynastie babylonienne :                                                       
Nouv. Rev. Hist. Dr. Fr. et étr, juillet 1910.   
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�دد ا
ذي  �ن !�� م�1720�ز و!ط ا
�د��� �0 إ�د��� را�س 	(دت �ر��4 �(و/ * #

ر �، 	�
�6 ��
���ء �!�ب ��طط  ا8را;04�ص  إذا
�� ��ت ا
��4ر�� ا��
ا
���ء  إ��دةا

�� ��ت  ا
;���� ا
��ط�� ���ز
(م �!�ب ا
 وارث وذ
ك ����ء وارد� �"	راكا
��ص 

	�را �	 ل !ر��4�Dر�� �	ر � ا
0 	(دت إ�.  

�(� و�ظرا 
�;�ق  �8!وار ا
���طا�د��� -رو�و�ل ا
0  ��ت ط���(� ا
�2را��� و 5رة *

�" 0
ر�9ع �دد ا
! �ن �!�ب زا�د إوذ
ك �!�ب ) ا
�ر��9ت(�# م ���ء ���زل �0 ا��8

 ،D��6�
ر ��ذ �0 �ك ا
�د��� ��د اإا	�
�6 ��
�� �� ا
��4ر�� ا��
ن إ .)1(�9-��ت ا
د-��4 ا

ر � 	�
 �           ا
��4ون ا
�د�0  �ن ��6وص ���(� ��و�ب آ�ذاكا
�� �� ا
��4ر�� ا

  :ا
�6ر�� ��� ��0 664 ة�0 ��دة وا�د م ا
9ر�!18040

«Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, 

si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, 

elles doivent être faites ainsi qu’il suit : les gros murs et le toit à la charge de 

tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui 

appartient. Le propriétaire de chaque étage fait l’escalier qui y conduit ; le 

propriétaire du second étage fait , à partir du premier , l’escalier qui conduit chez 

lui, et ainsi de suite(2).» 

   

ط��وا إن ا
�1ك "� إ
زا��� 
م � ن��و�ب ھذا ا
�ص ا
ذي         !�9�ت �9-إ��و�ب  �#د

�ا
��49ت �دون ا
طرق  إ/�دم ��6
�(م ��-ش ��(� 
وھذا ��  �ن ) ا
���رة(ا
��4ر  إدارة إ

  .)1(آ�ذاك
��ز�� ا
9رد�� ا
!�?دة  19!�?دا �0 �رة ا
4رن 

� أدتة �وا�ل �دّ        
ر � �ظ(رة �دم 1ءم �طإ�د��ع وإ إ	�
1-� ا
�� �� ا
��4ر�� ا

ا
ر?�!�� 
ظ(ور ھذا ا
�ظ�م �!�ب  ا8!��ب أھما
! ن  أز�� إذا
4وا��ن ا
4د��� ��(�، 

 ���
��
�ا
�رب ا
ر ت د��را  ��را ���  ا8و 0
� أدىا
� إ;��� ،د�ق ا
! �ن 
��دن إ
 إ

                                                 
1  - J . L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 529   . 
 
2

-  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 529   . 
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� أدت�6 ا
�د�دة �0 ا
���ء  �(� �وا�ل ا
�� ا��راءات� ا
�ر��9 و ذا �ا
ر!وم ا
;ر��
 إ

راك �0 ا
��4رات و4!��(��ر�9ع �!�� اإ	)2(.  

ر � أ أ دتا
درا!�ت  إن       	�
�# / �د �ن و�ود �ظ�م �!�ر و��ظم ا
�� �� ا
��4ر�� ا

ا
�9(وم ا
��4و�0 
(ذا ا
�ظ�م  أ�ط� ا��8ر، ھذا م�1938وان  28وھذا �� ��ء �# -��ون 

 D��4ون �ددھ�  ��لإد�
4!��  14�د�1ت �!ب ا
���ة ا
�����، � ��ت �واد ھذا ا���
 إ

�6 ��
���ء و ا8ول ،ن	طر���
��ص ��
���رات ا
دا��� ;�ن  ا�Nر��ص ��
	ر �ت ا

ر �	�
  .ا
�� �� ا
��4ر�� ا

 ا8ولا
4!م        �
ن ��66 �0 ا
���ء ا
0  ��ت �ا
��ص ��
4وا�د ا
��ظ�� 
�	ر �ت ا


ا
�!طرة  ا8ھداف ��ن	�A رات���

4!��(� ��ن ا
	ر �ء �0 ا
�� �� إ أو(� ���ء ا �)��! 

ھ�#  أنوا
و-�?D  ا�8داث أظ(رت إذھ�# ا
���رات،  !�رو إدارة إ/�9ع و���0 ا أو

���	رة ;�ن  أد��ت���D �0 ا
���ءات و4!�م ا
���رات ا
0  أھما
	ر �ت  ��ت ا
�1-� و

ر �، ھ�# �ظ�م ا	�
 579- 71وا
4وا�د م �د��(� ��و�ب -��ون  ا�8 �م
�� �� ا
��4ر�� ا

� �����ت ا
���ء م�1971و����  16ا
�ؤرخ �0  ا
9ر�!0��ق �	�
  .)3(ا

  

  

 ____________ 

1 - J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit, p 529.    

2 - M. WEISMANN, copropriété, statut, gestion, contentieux, seizième Edit, encycl. DELMAS , 1999 , p . 9       

   et s.  

3  - J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. cit, p 530 et s. 

ر � 
����رات ا
ذي ا
4!م ا
0��5 ا
��ص ��
4وا�د ا
��ظ��  أ��        	�

������ت ا
��4ر�� ا

ر �،  و;D ا
�ظ�م	�
2� ھذا ا
��4و إذا
��4و�0 
��� �� ا
��4ر�� ا
 664ا
��دة ن ا
�د�د -د أ

�6 ��
�1ك ا
	ر �ء ;�ن A� ،ف  م  �ن ق��
ا
���6  ا�8زاءظ(ر ��
�د�د ا
�4وق ا

ر �  ا�8زاءو	�
ا
�	�ر � �0 د�D ا
��49ت  أ�;�) م�1938ن -��ون  6و ��5دة (ا

ر � 	�
� إ;���، )م�1938ن -��ون  ��6دة (ا
ا
�1ك ا
	ر �ء  �ن ���(م 
زا��  أن إ

 �� ��
ر � وھذا ��  ا
��4ر��ا
��D �0 ��ظ�� ������ ���6 ��	�
 "ا
����4"���#  أط�قا

)
� أدىھذا �� ،) م1938 �ن ق م ف ��7دة (� 	���6 -��و��� ا
0 ���ت 
��ق  إ
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ا
� أ�;� وھ�� ظ(ر) م1938 ق م ف ��9دة (��ت 
��1ك ا
	ر �ء ��� �6رف ا
ذي �!�

��9ذ  ل �داو/ت و-رار � ق م ف ��10دة (ات ا
����� ا
���� ;�ن �(��# 
��رص ��


��!��دة ا
!�ط�ت ) م1938 �

��6ل ���
S ا
��49 #ا
��و ���4�
�� �6��
ق  ��11دة (ت ا

ر � �!و�ب و�ود إدارة��9ع و�
;��ن �!ن ا .)م1938 م ف	�
 ا
�� �� ا
��4ر�� ا

ا
	�U��ن �"ذ�(م 
��6�Tع 
# �	رط أن � و�وا �!���ن و ( �ظ�م 
(� ا
���ر 
��1ك ا
	ر �ء


!و�� ا
�6و�� إ;����ذ
ك �و;D ��دة و )�0 !�1ت ����ظ� ا
رھون �6��
ت ا

  .)1()م1938 ق م ف ��8دة ( ��
ط��ق 

م ا
�� �� ا
��4ر�� �ط1-� ��دة 
�ظ�إ أ�ط�ھذا ا
��4ون  أنو��4 
�� !�ق �ظ(ر ��دا        

ر � �6و�6 ��د !�� 	�
��4?ص ھذا  إظ(�ر�د ھذا ا
���ح  �ن 
زا�� � إذ م،1945ا

�دم ط��4#  �"� ��(ما
�1ك ا
	ر �ء  إذ ا
ط��ق، إرادة�# �64# أ�ب ��# �A� ا
��4ون

و      �09 �0 ا
�د�د �ن -رارات ا
����4 أا
ذي  ا����ع ��دأن "، و���# �آ�ر
ط��ق �ظ�م 

� ،�ذ �# إ/ �0 ��
�ن ھ���نأا
ذي 
�5�ت �0 �! ا8وA �4ر���
�د�ل �ظ�م ا
�� �� ا �


ر � و ا
����5 �ول 	�
�د  �
���6د و إ�راءات��ذ إا�
ا
!��ن،  آ/ت���6 ��!�ن ا

D  �ن  ا
ذي  ا
�ط�ق  ا
�9طو ا
�!�ن  �ن ��ر-1 �!�ب �قھذا �0  ��
ك    ل  �#  ��  

             

____________ 

1 - J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 531 et s.   

  

ر �	�
� أدتھ�# ا
��4?ص وا
�6و��ت  .ا
�� �� ا
-��ون �د�د ��دل  إ6دار;رورة  إ

�	روع  أ6�#ا
ذي  �ن  ا
9ر�!0 )1(م�1965و����  10� �ن ظ(ور -��ون  م1938
��4ون 

�	�ر ا
دو
� �وان إ	رافت � و�0 ا
�!�ل !)� FOUAN(  Cر���و����  03 �

ھذا ا
�	روع ا
�د�د ھو  أھداف أھم،  ون ا
9ر�!0 ر?�!� ا
���س ا
وط�0 أ��م م1964

 W�;و  ا
���6             ا��راءات!(�ل   ذ
كو����� �4وق ا
�1ك ا
	ر �ء  ا�8ور

�
ر � ���	�
   ا
!�دان ز���ر��ن  و�وا�ون . روح ������ ��ط�?(� �� ا
��4ر�� ا

ZIMMERMANN et VOYANT ) ( 4ر�رھ������ �4رران ��� ھذا ا
�	روع � �ن 

م ا 1311ور-م  178�ت ر-م  �) م�1965وان  26
6و�ت ���(� ��ر�C و��د ���-	
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 Cر��
Tدارة �ظ���0ر!وم  إ6دار���# م و م ،�1965و����  10
���6د-� ���(� � 

��رس  17        �ن ا
��6د-� ��� ا
��4ون وا
ذي م �	ره ��ر�C  أ	(ر ��6د ا
��و��� 

  .م1967

4;��ت ل ��دة ���
�9  :"�#م �6ت 6را�� ��� أ�1965ن -��ون  43ا
��دة        �
 

� إ 6ا
�واد 
ط��ق  ا
��Aوذةا
��و���  ا�دارةا
���6 ��ظ�م  42و 37�
�د �Uر �"�(� 

 ون  وأ�0 ��
� و�ود ���رة  �#"و���# � .)2("� و�� �� ��

���رات ����� وا
0 ا D��

 ا
�ط�ق ن ا
�ظ�م ا
��4و�0"�	ر � � أ�زاء���6 و أ�زاء��� 	 ل �6ص 
 ل وا�دة 

ر � ھو	�
 .�ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا

  

  

 

  

____________ 

1.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 532     

  - M. WEISMANN, op. Cit, p . 10. 

2 - J . L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 532. 

 

 

�م1967 ��رس  17 ا
9ر�!0 ا
�ؤرخ �0 ا
�ر!وم ا
��9ذي         �

��4ون  م ا
��دل و ا  

ر � )1(م�1965و����  10	�
ھدف  إذ أول ،��ء 
��4ق أھداف ���6 ��
�� �� ا
��4ر�� ا

ر �	�
ر �   �;�ءا8  إ���زات وذ
ك �4و�� ،  ھو �!�ن إدارة ا
�� �� ا
��4ر�� ا	�
    ا

ر � 	�

��� �� ا
��4ر�� ا ) ،���4��
!�ط�ت و ���16ت ���س �0��4 إ-���	���6 ���و�� 

��
 �
�6 ��
�1ك أ .)فر��6و��
�5ل �0 ا
�4وق وا
;����ت ا 0��5
�� ا
(دف ا

ر �، ���ز��ت -;�?�� ���6  ا�8زاء�رام �6و��6 ا
���رة و ذا إ(ا
	ر �ء 	�
ا

ر � و�	�

�� �� ا��"
9!���9ع ا
�1ك ا
	ر �ء ��66(م و�ذف  ل ا
��ود ا��(،  # ل ھ�

  .)2(م1967ا
��9ذي  ا
9ر�!0 ;�ن ا
�ر!وم�69��  ا�8ور
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-75       ��(� -��ون را����8ءت 
�د�ل ھذا م �1965دة �6وص /��4 
��4ون        

��9 ��
�!�� م ���6 1975د�!��ر  31رخ �0 ا
�ؤ ا
9ر�!0 1351	
� �ق ا��       

�Aر أ!��

 ا
	�U��ن  وX أول أ��م�� ن  ،D���
-94 ا
9ر�!0 ر-م    ��4ونا
 إ;������!�� 

ر �  م�1994و����  21ا
�ؤرخ �0  624	�
ا
��ص ��
! ن ��ددا ���ز��ت ا
�� ��ت ا

0 ��
� ���6، و��� ھذا ا�0 
ر � م "� ا8!�س	�
 إ��دةن �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا

�ر�!0 ��دھ� �ر!وم  أ;�فا
ذي  م ا
9ر�!19850د�!��ر ��31و�ب -��ون  #�ظ���

6رف، �د�ل ا
4وا�د  م�1986وان  �9�ر��  C	�A(�6در �
ا
ذي زاد �ن وا���ت ا

ر �ق ���ا
���6 �!�ر ا
�;و ا
�6وت و;رورة ��	�
  .س �0��4 �0  ل ا
�� ��ت ا

  

  

_____________ 

1   - M. WEISMANN, op. cit, p. 11 .Loi du 10 juillet 1965, modifié notamment par la loi n° 79-2 du                       

2  janvier 1979, la loi n° 85 – 1470 du 31 décembre 1985 , la loi n ° 94-624 du 21 juillet 1994 , la loi  n° 95-73 

du 21 janvier 1995 , la loi n° 96- 987 du 14 novembre 1996 , la loi n° 96-1107 du 18  décembre 1996 et loi n°     

96-1236 du 30 décembre 1996 .  

 

2    - Décret n° 67-228 du 17 mars 1967 modifié par le décret n° 86-768 du 9 juin 1986, le décret n°92-755          

              du 31 juillet 1992, le décret n° 95-162 du 15 février 1995 et le décret n° 97-532 du 23 mai 1997.              

       ��
� ����D  ثأ��م ھذا ا
	رح وا
�ظرة ا
�ر���� �"�# ��ر�� ا�8ر وا
� ا
طرق إ
إ

� �ط�ق ط��4(�  �ط�ب 0��5
ر �  �ط�ب أول و��# إ	�
 .ا
�� �� ا
��4ر�� ا

 

  .	���� ا�	���� ا����ر�� ا�	��ر��: أول	ط�ب 

  

6� �
ر � ��D �ن �دة �����ت �داو	�
د�� و
 ن دا?�� ���إ� 9ا
�� �� ا
��4ر�� ا


�� �� �ن �دة �1ك 
����رة  ون ا  �0 و-ت ا
4!�م إط�ر�0 ،�����
و
(ذا ��ن ھذا  ا

�ا
�ط�ب -!���ه 
  .��ص ����ء ا
���رة و �رع 0��5 ���ق ��
4!�� وا
���� أول�رع  إ

  .���ء ا��	�رة: أول�رع   

  .!	��� ا����ء: أو      
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       W�6و �ا�8ر ��د� أ��و
A�  ت ��4ر���� ��
�0 و-�� ا
راھن 
�	�ھدة �����ت ���ء 

  .)1(	ر � �د��� 
����ء وا
��D أو �����66 	ر �ت إ�	ر � �ن طر�ق 

(�ء ����� ا
���ء إ�# ��د "� :ا%و�$�# ا�"���  *�"� #��!ن ا
	ر � �ل و ل 	ر�ك ��د ا 

�9#�9ع ���6ق ا6� �4# �# ��د ا
4!�م ��6ل "� � ���	رة ��	
 ���
� ا
�� �� ا��

ر  ا�8زاء ذا �ن �6# �0 و	�
  .�ا

�# ا�"��� ا�&���� * : �" 0
ن ا
	ر � ھ0 او ا
���رات أ������ت ا
���ء 
����رة  ل9 

وا
��D  �8ل��(� ا
��D  	 �/أ�4!�� �ن طر�ق ا
��D وا
ذي ��ذ  أ�زاء
!��(� �0 	 ل 


0 �ا8	�2ل�(�ء إ��د �
ر �ن "، و��	�
�	 ا
�� �� ا
��4ر�� اA  رة���
���رد 	��د ا

9�نإو�6�ن ��� �� ��
!�ب ��
 �ن ����9ن  .  

  

____________  

1 -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 534     

  - M . WEISMANN, op. cit, p. 10." Sur le statut légal régissant ces personnes morales. Loi n°71-579   du 16    

juillet 1971, art. L. 212 -1 à L. 212-17 CCH ; art. L. 212-1 à L. 211-4 CCH et L. 212-1 à L   212 -17 CCH " . 

  

  

 �� �� ن أ�;� و�ود 	ر �ت ��و��� 
����ء وذ
ك � 0	Aن ���ء ���رة أو�دة        

� �6ص أو �
���رات � 0	Aن 
���ل ا
! �0 أو 4!��(م إ!T
 ����دة ���زل �رد�� �

0�)�

�	ر �ء ا �)���
  .و ا
! �0 ا
��دة 

�5�� �0 	راء ��ض  أ�رىھ��ك طر��4         �
ر � ا	�

�	وء ا
�� �� ا
��4ر�� ا

(�ء إ�0 ا
	��ع ���(م 
���ء ���(� ���رة و�ن ��د  رض8�0 	 ل ��D  ا8	��ص�

� (�W �� �� ��4ر�� �	ر � -!�م ا
	4ق 
6إ ا8	�2ل�!  ).رو�و�لZھ�# ا
طر��4 

  .)1(وا����زل 	ن )�ل ا�دو�� ��� ا��	�رة ������ ا�وا"دة: &����

  :��� ا��	�رة ������ ا�وا"دة/ أ    
                                                 

�4 ��
�. ا
�4;0 ��دي ��	� ��ر - 1���
       2002ا
�زا?ر   –دار ھو�� 
�ط���� وا
�	ر وا
وز�D  –�4ر ���D ا
�6وص ا
	ر���� وا
�ظ���� ا
  .  643م ص 

:  1ھ��ش .  488ص . م   2004ا
د�وان ا
وط�0 
X	�2ل ا
ر�و��  –ا
ط��� ا
����5  –ا
�ظ�م ا
��4و�0 
��� �� ا
��4ر�� . ا
�4;0 -دوج �	�ر  -  
02 ��
�ر!وم ر-م .  1982 – �01ر�دة ر!��� �دد 
، ا
ذي ��دد  ���9ت 	2ل ا
�!� ن ا
���و�� �!�ب  02/1989/ 07ا
�ؤرخ �0  10 – 89أ

�6
W ا
�د�� و 	روط -����� ��W ھذه ا
�!� ن 
  . ;رورة ا
�د�� ا
���� أو 
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	�A د����

� ا
 1!� �� ا��
ر � �0 ا	�
ھو -��م ��
ك وا�د ة ا
�� �� ا
��4ر�� ا



�ف �ن 
���رة ����� ���D  ل 	�4 �ن ا� 
���رة 
و�دھ� وھ�# طر��4 4�ص �ن ���ف ا

W��6، ،ا
ر!وم ، ����6
�ن  د�����ر �0 �ظ��# ا
ذي ھو �و ذا ا
�9دي !����ت ا... ا


ك ا
و��د 
����رة  "، و���# �م ا
9ر�!19480!���ر  01-��ون ��
�!ن طر��4 ھو Aن ا

� 	4ق و���(� �إ-��� 4!�م 
����رة إ
 �ر �ن ��D ا
���رة د��� أ���وع -��(�  9ردة �� ون�


0 �وا�دة �
ر � ا
ذي �ط�D إ�# !�و�ب ��� ا
��?D "و��	�
-��� �ظ�م 
��� �� ا
��4ر�� ا

D��
   .���#  ل �	ري ��د ����� ا

                                                                    :���زل ا�دو�� !ن ا%	-ك/ ب

�� ن ظ(ور �� �� ��4ر�� �	ر � �ن �1ل -��م ا
دو
� ���D أ�1 (� ا
��4ر�� �15       

 D��� �

�دة �واط��ن أو 4وم ا
دو �44	 �)��� �
ا
ط��4ت،  ذاتا
���زل ���رة ���و � 
دو

ر � �ن 	�
  ا�8زاء ا
���6  �1ل 1زم ل ط��4 
�واطن وھ�� ظ(ر ا
�� �� ا
��4ر�� ا

 ون ���� وھذا �� ��ء ;�ن -��ون �0 ����� وا� 0
ر � ا	�
 81/01دة �D ا�8زاء ا

;�ن ا
��زل  م1981��9ري  07� ا
�وا�ق  ھـ1401ر��D ا
0��5 ��م  02ا
�ؤرخ �0 �
ا


�دو
�  ا1�8ك �ن ����
ا
��4ر�� ذات ا�!���ل ا
! �0 أو ا
�(�0 أو ا
��ري أو ا
�ر�0 ا

ا
ر-�� وا
!��ر ا
��4ري وا
�ؤ!!�ت وا
(�?�ت وا�8(زة وا
�����ت ا
����� و� �ب 

 #�ا
���6 ���4��� ا
��زل �ن -�ل ا
دو
� �ن  22و2ا
��و���  �� ھو ��5ت ��
�د�د �0 ��د

ر �ا1�8ك 	�
  .ا
��4ر�� ذات ا�!���ل ا
! ��A� 0زا?(� ا

���09  29ا
�ؤرخ �0  83/02ھذا ا
��4ون ا
ذي م �د��# وإ���# ��و�ب ا
��4ون ر-م       

 586/03م ��
��4ون ر-م  م1983أ�ر�ل  10ا
�ؤرخ �0  83/02ر-م  5م ���8ر م1983

� ��م  25ا
�ؤرخ �0 
 04ا
��دة إذ �0  م1986��9ري  04� ا
�وا�ق  ھـ���1406دى ا8و

��12
49رة  ��81/01ون �ن - 03�م ا
��دة   ������
�4 ��
�����ت ا���
�"��دة ا
��1ت ا

رك ��(� �!� �	�
���ل ا!T
�6 ��
! ن وا
���66 أ6ل ��
ن ا
�وا��ن، ��2!ل ا

�6
W ا
�1ك ا
��5ب وا8-��
م ا
��زل ��(� ��
	�وع � #� و�!���ت و-وف ا
!��رات، �(�

ر �	�

 ل ! ن �0 ا
�زاء ا ���!�
  .ا
	ر �ء �!ب ا
�6ص ا
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# و�ود 	روط وإ�راءات ود��ر  ��زل ا
دو
� �ن ا1�8ك ا
��4ر�� إ!و�ب       

رك ا
�ؤرخ �0 	�
ا
�وا�ق   ھـ1412	���ن  15	روط وھذا �� ;��# ا
4رار ا
وزاري ا

أو �Uر ا
����� ا
0  /و ا
��دد 
	روط ا
��زل �ن ا
��4رات ا
����� م1992��9ري  19� 

وط ا
	ر�� (� ا
دو
� وا
���66 ����ز �����ت ���ر أو ���ء و�;�ون د�ري 

     . )1( 2، 1ذ���ن ا
��و

  .ا��.	� وا������: ع &��#�ر   

  .ا��.	�: أو      

(�ء �� �� �	��� �ن طر�ق 4!�م ا
	4ق ��ن ا
�1ك �0 ا
	��ع ;�ن ���رة إ إن�

�ء �� �� ��4ر�� �	ر � 
�ط�ق �ظ��(� ���(�"�	�� #� ،   #  ���ل �د  ا
طر��4��(�

�!4
49#  أدىا
ذي  ا�8ر�(� ��� ا
�1ك ا
	��ع، �(�?0 
�� �� �	��� وذ
ك ����
 طرح  إ

 

 

��
�4�ب  إذا��  إ	 � 0
� �ن �0 ��
� �� �� �	��� ا
 ا�8زاء ، ھل�� �� �	ر � إ

4� دا?�� �0 �ر � 	�
ر � 
��1ك ا
	ر �ءإا	�
���#  أ���ت؟ �(ذا ��  ط�ر ا
�� �� ا

ر � ;�ن  ا�8زاء!���ل إ��ر-ل  نأا
	��ع / �� ن  نأ ا
9ر�!�� �� �� ا
�4ض	�
ا

ر � وا
�1ك ا
	ر �ء 	�
ا
���6 � ل  ��Aزا?(م�6ر�ون و���9ون ا
�� �� ا
��4ر�� ا

  .)1(�ر��

  :ا������: &����   

 ����

ك ا
���رة و�و
# إ إذا�ق ا�� #���!�
���� �ؤدي ���  آ�ر	�ص  إ
 إ

�ا
ذي �و�0  ا�8ر أ�رىطوا�ق  أو���ء ط��ق 
 �	وء �ظ�م 
�� �� ��4ر�� �	ر �، إ

ر �"��� �4د ا
���� � ا��;�ء����رد 	�
�ر�ر �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا ��2(�# ��م �(.  

  

  .�ط�ق �ط��ق ا�	���� ا����ر�� ا�	��ر��: 	ط�ب &��#

                                                 
1
  -  OPQR وجUV WXYZ[ص . ا ^RY_ `aOb[490ا  . -  cVر ePb_ة رUgOa23  ehi[1992.  

     -  Obj YkYR يUbm WXYZ[ا .i[ا `aOb[ص ا ^RY489  . 
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ر �، �A�0 ظل �!	�
 10ن �ظ��(� ��ء ��ددا ;�ن -��ون "
� ا
�� �� ا
��4ر�� ا


��دة  ��� ���� ا
���رة، أ!�!�
�� ��ض ا
9رو-�ت ا
�4?��  أو;Wا
ذي  م�1965و���� ��01 


0 ��ظم  ل ���رة ����� : " أن�ص ���  01�4رة ��
و ���و�� ���رات ����� أا
��4ون ا

 ون ا
�� �� ��(� �4!�� ��ن �دة  0
 ون  ل وا�دة �ن  أ	��صا�0 	 ل �6ص 

ر � أ�زاء�زء ��ص و	�." 

   

   

  

____________ 

1  - Cass. civ. 1er, 29 janvier 1960, JCP 1960. II .11481.  

   - Cass. civ. 1er, 19 janvier 1960, JCP 1960 .II . 11458 D. 1960, J, P. 477. 

 

2  - ATIAS.  Droit civil, les biens 2, droit immobilier. LITEC. droit, 237.  

�ص 02ا
49رة  أ��        ":  �

��ق �ظ�م ���2رإ�دم و�ود �0 �� �9
��� ��-�9ا
��4ون  ،


0 �ط�ق ��� ���وع ا
��4رات �� �دى ��
ر �، �، ا
(�?ا8را;0ا	�
ت وا
�د��ت ا

 ون �ن   .(1)"��ل �� �� ��4ر�� ���6 أو/�����  أ�زاء

� ،�و�ود
ھ��ك 15ث ��/ت ظ(ر  أن�ن �1ل �� !�ق �ظ(ر         
رض ا
ط��ق 9 ا8و

�5
�5  ا����ري

��ل �# ��� ���وع ا
��4رات و��4 
	روط ����� وا�� W�! ����5

��ظ�م، ا

ر �	�
��د ط��ق -وا�د ا
�� �� ا
��4ر�� ا.  

4!��# إن ھذا ا
�ط�ب "و���# �         ���A�ر
ط��ق ا
��ور �ول  ا8ول�ر��ن  إ

ر � وا
0��5 �ول وا/���ري 
�ظ�م ا
�� �� ا
�4 ا����ري	�
ط��ق ا
��4ونإ�ر�� ا �
��!.  

  :وا ���3ري ��	���� ا����ر�� ا�	��ر�� ا��12ريا��ط��ق  :أول�رع 

  :ا��12ريا��ط��ق : أو    

  :ا��	�رات ا�	���� و ��دد ا�	-ك/ أ     

�ا
�	رع ��9(وم ا
���رة ا
����� � ون ا
 إن��� ��!�
ر�� ا
�� �� ا
��4" ا
 1!� 0 ا

4!�م ا
��4ر �0 	 ل ط��4ت " ا
��ود��� ��!�
��د ذ
ك �دث ا
�	رع �ن  إذ، 	4ق أوا
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�����
ر � 
���و�� ا
�(��  ،���وع ا
���رات ا	�
��ور �ول ا
�� �� ا
��4ر�� ا� ����

 ون  0
 م�1965� � �	��� ��ن  ل ا
�����ن وھذا �� ط�4# -��ون  ��(� ا8ر;�����رات ا

�ر �0 ا
��4�4 و;�� Uر��� �ن ����  ،"ا8���4ا
�� �� ا
��4ر�� " !م إ�ت �� D;و
ھذا ا

ر �  و�# 	�
�9ع �(� �ا
���6 وا ا�8زاء�ن  إ/ّ  ون �و�9(وم -وا�د ا
�� �� ا
��4ر�� ا�

;�ن ا
�� ��  أر;��ن ���وع ا
���رات ا
����� و��4 
���س �6ص "و���# � ،)2(�4ط

ر � ��	�
�ر ���وع�ف �ن ا
��4ر�� ا� 0
   ا
��4رات ا

  

   

____________  

1.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 536. 

 

2 -   Cass. civ. 3e, 19 février 1980, JCP 1960, Bull. civ. III, n° 43 .D . 1980, IR, p. 449.   

ر إ	�

4وا�د ا
�� �� ا
��4ر�� ا ��!�
ا
���زل ا
9رد�� ا
0  أ�5��� و�ن ذ
ك ���ط�� ��

 ��15  أورض �� �(� �4!�� ��ن  ل ا
�1ك ا
	ر �ء أ	 ل ���وع ���رات ����� ��

D� �46 ��;(� ا
��ض��
  .���وع �ن ا
���ءات ا

�زم �دد ا
�1ك ��دد  ��ر �ل �6�ن �9رز�ن         !ر � / 	�
ا
�� �� ا
��4ر�� ا

ا
�� �� ا
��4ر�� ��ز ا
ط��ق ��� 	رط -��م 4!�م ا
�� �� و
�س ��رد  ��9ن 
��ل �ظ�م 

��66، ھذا �ا�
� إ;�����9ع ��
���رة ھذا �� ��09 ���	رة ا
	ر �ء �0 ا
	ر �ت ا
 أن إ


�و����  12 ا
9ر�!0 
����زة ا
��6وص ���# ط��4 
��4ون إ���ر;�ن ��� �4د ��ا

���  )1(32�0 ��د#  إذ 595-84ر-م  م1984� #�	
�2?(� إ�D  ا
���زة ��
�4ل ���رإ�4د 

�Aر إ/  ن ھذا ا
�وع �ن ا
�4ودأ���ت ا
��?D� ،D ا
��م اا
زا?د �0 �4وق وو!�
/� !ب ا

�ظ�م  أ��م�W�6  �"����# �4ل 
��� �� أ���ر ���  إذ 
و أن ھذا ا
�وع �ن ا
�4ود ،�ق ا���9ع

� ��
ر �  ون ا	�

 � 	ر� � �0 ا
�� �� ا
��4ر�� ا�� W�6� ذي
4ل �(ذا ا
�9(وم 
��2ر ا� �

�  إذ�� �� ا
���رة ���
���ل م ��#إ�وم  أول�0  إ/ ا��8رو/ �ظ(ر ذ
ك ا!.  

  :أ1زاء إ�$��.�م ا��	�رة  /ب     
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ر � �	�
 أ�زاء�# �� ن ا
���ز ;�ن ا
���رة "ط���4 
��4ون ا
�� �� ا
��4ر�� ا

�
 ا����ري�	ر � د�ل ;�ن �ظ�م ا
	��ع  أ�زاء��ص وا
� �� ���6 �و;وع -��ون ا

�?ص ا
��6 و ذا �6ا
4!�م 
��� �� ا
ذي �9!ر ا
��0 �ن �6در ا
4!�م 
�ط��4ت . 


ر � ا
0 ھ0 ا
دا��� ;�ن ا
�� �� ا	�
�ظ�م ��دي و-��و�0 
(ذا ا
	 ل  أ!�س��4ر�� ا

;�ف  
�Xزاء ا
�6ول ��� �!ب إذ�ن !��ر ا
���رة،  0
ر � ا	�
�ا
��زات �ا إ�

� و�و��� �� �	ر � �!�رة �96ا
���6 � ل ��
ك ��و��(� �� ن ا
4ول �و�ود �� �� ��4ر

�4ر��  
��/ت   )2(م1965-��ون   �0  
���5قا  ��و�ب ا
ر�ب ا
��4و�0�  �4�و 
 ن 

�ف�� .  

___________  

1 -  ATIAS, op. cit, n° 223, p 265, l’auteur précise  peut- être est – il bon de le rappeler,   qu’aucun 

nombre maximum ne limite l’application de la loi du 10 juillet 1965.       

   - Tri. Civ .Seine, 15 octobre 1954, AJPI 1955, II.  

2   -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 537 et s. 

� �1ك و
 ن         �� �)��!4م  0
ر � ���(م،  ا�8زاء��دام ��0 ��
� ���رة ا	�
ا

ر � رUم 	�
 أ�زاءا
�1ك ���(م  أن��4رب -��ون ا
�� �� �ؤدي �0 ��
� ��Uب ا
���6ر ا

�رة ���" ��!�
ر �، �9س ا
	0ء ��	�
��م 
4!�م ن ھذا ��دم �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا

4!��#ا
���رة ا
ذي �م  �
4�� ��;(� �ن ��ض �(�� / ا
�� �� ��69�� و�! أ���د�515  إ

	 ل �ظ�م ا
�� ��  / ر�9ق ا
0إ�	ر � �ل ��رد �4وق  أ�زاء���ل 
و�ود  � ون أي

ر �	�
  .ا
��4ر�� ا

  :ا��ط��ق ا ���3ري: &����

 إذ �ر، أ���� � ون 
#  أن�ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� وط��#4 ��� ا
���رة ا
����� �� ن 

�# �� ن ط��ق �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� أ6رح ���  م�1965ن -��ون  2�4رة  01ا
��دة 

ر � ��� ���وع	�

�ظ�م ��2 أ/ا
��4رات 	رط  �ن ا D�� ق��ط��دم  .ف�ر ���� ون 

ر � ا
�ظ(ر 
�� �� ��4ر��  م�1938وان  28-��ون 	�

�	 ل ا
�د�د 
��� �� ا
��4ر�� ا

 م1953��9ري  07ا
�ؤرخ �0 80-�53ن -��ون  80ا
��دة  أو;�(�،  �� أ����4 �	ر 


�	رع  أدى��� ���
إّن  .م1965�0 -��ون  أظ(رھ�
� ���وع ا
��4رات ا
���A 0-	� �! إ

!�
 ��(م، ��9ورد، ��9وردن و ا8!�ذةو �ن ��ض  م1965
� -�ل -��ون Aا
49# ��-ش ھ�# ا
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A!9وا ا
ذ�ن ��و! 0 �رو �سوا
!�دة  �	 
� �دم و�ود �ص ��ص �����_ !�

� Aھ�# ا

�)

�"و
 ن رUم ذ
ك � �0 إ����!�
) ���وع ا
��4رات(ا
(���  ن ا
��4ون 
م �(�ل ھ�# ا

ر � وذ
ك ��و�ب �� ���ز��ت ���6 ��(�  ���و/	�
ط��ق ���(� �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا

-��ون ( �� ��ت ��4ر�� �	ر � �9ر-�  إ�	�ء ).��27دة  م1965-��ون (��ق ����4ت ��5و�� 

 ا���8لھ�#   ، )29 ��دة   م1965-��ون (��د ا
����4ت إو ��ق أ) ��28دة  م1965

  ا
�	رع 
م �رد ا
�وض �0 ھ�# أنؤ د   ا
�;ر��

!�

م  ن 
# �ظرة  ���� ���(�  و�(� ��4دة و
 ن �دم رك 
# ا
���ر Aا 0
��ره ��� أ
� ا

�ر � ا
���درة 
�را�� ا
�ط��4ن �0 ھذا ا
���ل���-	 �))1(.  

   ___________ 

1.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 539. 

 

  :	78وم 	1	وع ا��	�رات / أ   

�
�	 ل  ظ(ردا�ل ا
�دن ا
 �رى  ا��8ر تا
�	ر�����رات �0 �4ر ب ���وع ا


�ر��;�،  أ�� ن��د �(�  أ�نا
! �ن �0 ���رات ������ �ن  اN/ف��D  إذ �5ف و-وي 

� �را ز ��ر�� �	 ل   .�	 �ون �د��� دا�ل �د��� أ��6وا��زھ�ت، �دارس و�


9ظ0 و-��و�0 
�9(وم ���وع ��4رات ھذا / ���0 �دم  أ�ط�رUم ��           ��ن ���

  م  ،1965ن -��ون � 02�4رة  01!9(���ت �6و�6 �� ��ء ;�ن ا
��دة إو أ!?��طرح 

�9(وم ���وع ا
��4رات ��09 �دم ���س ��د��  نأ��� �ن �1ل ھ�# ا
��دة ��ظ(ر  إذ

ر � 	�
 ون �ت �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا 0
. � ون �6دد ���و�� ���رات ����� ا

�و
 ن ��
�ظر 

�ظ�م  ةا��8رھ�#  ��د �"���ا
����� ���(�  ا8ر;�� إ D;�0 ��5ل � آ�ر

�0 ��ن وھذا �� �ؤ د ا�# �(�� � ن �ظ�م ��� ،ا
	��ع ا
��ري ��ن  ل ا
�1ك ا
	ر �ء

�ن �وع ا
��4ون ���D وھذا  ا8را;����0 ���6 �ول ��ض ��ض ا
�1ك ��وزون �4و-� 

�� ��
  .�0 ا

  :)1(���3ر ��ظ�م 	��3فإ /ب     


��4ون  ا�8ر ��!�
���وع ا
��4رات  ا
ذي ��ظم م�1965و����  10ا/���ط0 ��

ر � � إط�ر;�ن 	�
(�ج إ�� ن 
��1ك 
���وع ا
��4رات  #�"�ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا�
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�ظ�م ا
ذي ���د و���
ف �	 ل ا ،م1965
�� ھو ��دد ;�ن -��ون ) ���2ر(�ظ�م ���ف 

ر � وذ
ك 	�
	 �ل وو;D طرق و��6?ص  �"��دةوا;W و ��ر �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا

   .  م1965-��ون  أ� �م���ط 
�دم ا
��-ض ا
 ��ر �D �ھذا ا
���د �D ا ظ(ر

� ل ا
���16ت  م�1965ن -��ون  �1ن ا
��دة  �2 �وا ط��4 
�49رة ا
�����ن ��
�� ��  إن 

ر �، �وا
!(�1ت 	�
ن ا
�د�د ��(م إ�داب �ظ�م ���ف ���2ر 
�ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا

�  ��وھ  أول  �9 رون �0
4;�#  ا��د  إ ��
  -��ون �ن   29ا
��دة   أ� �م  ����4ت ط��4 

  

_____________  

J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 540.  -1 


��4ون إ ا8�;ل نأ أ دت، 
 ن ا
�ر�� م1965 ��;��
�21(�ج �ظ�م ����� �����4 ا 

�ظ�م ا
�� �� ا
��4ر��  نأ�ر �ؤ دة 8رت �0 ھذا ا ون ا
�� �� ا
���� 	ط م�1865وان 

 ������ ��4ر�� �د��� ا�8ذ�(�� �� ن  )1(	�2ل �5ل ھ�# ا
����� إط�ر�0 � ون Uر�ب 

ظ(ر  0
ر � ا�8زاءا	�
رك وا
�د��ت ا	�
�د ا�
ر �، ���6ر ا	�
  .ا

  ..�"��� �ط��ق ا����ونإ: �رع &��#

  .ا���ر��را;# %��و ت وا�	ا: و أ   

  :ا�	��و ت /أ     

ر � ط��4 
�� �دده -��ون 	�
 م1965ا
��4رات ا
����� ;�ن �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا


��5� ا
�وال ا
��4ر�� �U8ر ا �ن ق م ف 518دة �;� ا
��أ�دد(�  ��د��  ��ھ0 ا
��4رات ا

��4ون ا
�ن  �01دة  �د ا
�A(ذا �!و�ب ��4رات �ط���(� ��ر;��، ا
���رات ا
��ددة  8ا

�6 ��
��4ر و�ن ��
ن ���رض أ��ل ��ري ا
ذي / �!و�ب  ةا
	را � �0 ���ز �5�#أا

�����
ر � 
���4رات ا	�
  .و-وا�د ا
�� �� ا
��4ر�� ا

  :را;# ا���ر��%ا /ب    

4;��ت ا
��4ون�
د�ل  م1965�4ط ا
��4رات ا
����� و��4 
��4ون  ��ذا�ره ط���4 

 ��
ر � ���64 �ذ
ك ا;�ن ا	�
�0  وأرا;0 ا
��ر�� !واء  ��ت �4!�� ��8 ا
��4ر�� ا

4!�م  �
� �ن �9(و�# ;�4 م�1965و����  �10;� -��ون أ. و �0 ��
� �	روع 
ذ
كأ��
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 ون �0 طور ا
���ء،  0
� إذ و�ب ا
���# إا
���رات ا
�	روع ا
� و�0 ا
��6دق ا
ن أ

; م�1965��# 
��4ون �و���� �
��ل ا
���رات  03�4رة  �01ن 
���دة ا 0
   طور  �0 ا


��	� ل �أ��4ون، �Uر ا
د�ل ;�ن �;�ون ) ���ز��رة ا(���ز�ا ����� #�" ���
ن 

1965
��4ون  �01ن ا
��دة  03ا
��4ون 
������ ا
وط��� ا
0 ط�
�ت ����ق ا
49رة     

 W�6� 0
�
ر �   �ط1-� 
�ظ�م�
������ ھو �4ط� ا  	�2ل�8(�ء اإو��	�
  ا
�� �� ا
��4ر�� ا

 

____________ 

1 -   Cass. civ. 3e, 9 février 1982, Bull. civ. III, n° 39, 19 février 1980, Bull, civ, 3, n°43, 1 février 1989,    Bull, 

civ. III. n° 28, Rev. dr. imm   . 1989.   

(�د ا
4;�?0 ا�T

�روج �# 
�9دي �6و��ت أو �	� ل �!�4���وذ
ك  �A!ن �ل �� ن .  

  .=ص ا����ري3ر�� و �ر��ت ا��.ا�	�� ا����و�# ا�: &����

  :)1(ر��.ا�	�� ا����و�# ا� /أ     

�ر�ره  م1953�ر�ل أ 04ا
�ؤرخ �0  286-�53ن -��ون  ��01و�ب ا
��دة  0�

�ظ�م -��ون  #��� 0���
�ت ط�?�� ا
�ط1ن    � �ط��4 و9ا
����� �6 م1975د�!��ر  31ا

4!�م   ل  
 ون -د �!( D�� �) ���رات(��4رات  0
داري �ن ا
! ن إ�0 	 ل 	4ق ا

(دد ��
!4وطأو أو�4رار ��
(دم  �
	 ل �� �)�،  �
�! نأوا
0 6رح �� ��
، �(� �Uر �6


���4رات ا
0 ا
ر�D �ن �!��(� ا��ر ��
9�8س ا ��!�!�

�	4ق ا ��
���Aو أ  ة�ر

أي  ،م��1948ر �! 01ا
��ددة ط��4 
��4ون  IV ا
�	2و
� ا
0 9�6ت ;�ن ا
�6ف

و�ر ��(� �و ا
�أا
��4رات  / 0
 وأ        د�� 	روط ا
! ن  �
���رات ا
�9ر�U أ1ت ا

�6 ��
���ة �15 ��(�  ل  ا
���د����
  .ا
�(�زات ا

  :)2(�.	����8ع !�$ ��رات 	<�ر��ت ا��3=ص ا����ري � /ب     

وظ� �0 ���ل ا
��رة �6و�6 �ا
��;�� �ر�ت طورا ��!��  ن ا
! ��ت �0 ا
�515نإ

�6 ��
�طل و��
�د   ط�رإوذ
ك �0    !را���ا ا
!��ر ا
��ري 
�! ��ت ا  #�"� �� ��
ا

ص �0 ھذا ا
���ل وذ
ك �"�ذ
ك ، ����ر ! ��ت ���6 ����رات �� � 
(ظ(رت 	ر �ت 

� �ن ا
	ر �� �9رة ��ددة وھذا �� أ�ط
ء �ن ا���9ع �(�# ا
	4ق ����رھ�  ل !�� 

# ا
�����ت�)
� إ�ط�ء �ظ�م -��و�0 

�	رع إ�� D�ذي د
0   ��?_ ��دة ا�8ر ا
    ا
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�ر ��ر�� �.   

  

  

___________  

1.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 541. 

2   -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 542 .note : Les dénominations de ce mode      

    d’attribution de la jouissance de l’immeuble sont nombreuses, propriété à temps partagé, propriété spacio-      

   temporelle, multi-jouissance, copropriété dans le temps –share, …  

ا
ذي ھو ��ري ���ف �ن �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر��  )1(ن ھذا ا
�وع �ن ا
�ظ�م ا
�د�دإ       

ر � و
و 	�
�دد ا
�� ��ت ��4رب �0 ����ه  �رادف 4ر��0 
��� �� ا
��4ر�� أا W�ن �6ط

ر � 	�
ذ إ...) �زاء �	ر �، ��6ص ا
��4ر وا
��49تأ���6 و ءا
��4ر �8زا4!�م (ا

وا�ق �D �4وق وا
�� ط���� ا
�4وق# ا
	4ق / �)
����ن !��
 �
��زات ا
�1ك إو�

 ��ؤ-�ن  و�زا?(م ا
���6 ����� ا
	�U��ن �(أا
	ر �ء  ون ھؤ/ء ا
ذ�ن 
(م ا
�ق ���0 ��

م 4!�م ا
�� �� ��دم  ل ا��دإن "ذن �ق ��4ري 	�06 و�(ذا �إ�����ن 
���4 ��4ر�� �4ط 

  .م�1965د�ث �ن ا
�ظ�م ا
��ص ���4ون 

  

  مبحث ثاني

  ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــة بالملكية بالملكية بالملكية بالملكيــــات الناطقات الناطقات الناطقات الناطقــــف النظريف النظريف النظريف النظريــــمختلمختلمختلمختل 

�ن )� �)
ر � �ر;ت 	�
?�� أ!ذ م طرح �دة إ �4(��نا
�� �� ا
��4ر�� ا


ك ا
	ر�ك؟ ا
�4?��ن �(�# : ��6و6(� ��(���

# ا D;�� ذي
�� ھ0 ��4�4 ط���� ا
��4ون ا

د�د�وا?�� 8!ا ��رى ��� ا
�� �� أ�ن �(� ود�ن ��� ا
�� �� �ن �(�، ��ن -ط��ن �!

ر �	�
  .ا
��4ر�� ا

� ذ
ك ��د�إھل �!و�ب ا
�ظر 
���D �ن -��ون  1!� 0 ��روف ��6وص ���# ;�ن  �

  ا
��4ون ا
�د�0؟
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و ���ط ����ء 
�4وق ���6 و�4وق أ Sui generis ھل ��ص ا
���ر �ن �9(وم 

  �	���؟ 

____________ 

1 – Loi n° 86 -18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps 

partagé. JO 8 janvier 1986. P 382.      

���ن ا�ف �!ب ا
�6ور8��و�� �ول -ط��ن، D�� ��� ��8  ل ا. )1(��4دات�وا �و�� و

ا
����0  ا
6ور �5را و�دا�D �ن ا
W��� 0��5 و ��د وا
6ور ا
9ردي��ذ اAوا�د ��(� �

ر �، و���# �	�

0 ���-ش و��رض ��# ���ف "
��� �� ا
��4ر�� ا��
ن ا
���ث ا


ر � �ورات ا
�4?�� �0 �6ا	�
ورات ا
9رد�� ��6
 أ�� �م ا
�د��ل ا
�� �� ا
��4ر�� ا

  .ول 5م ا
6ورات ا
��5?��  �ط�ب 0��5أ �ط�ب 

  

   .ا��=ور ا�و"دوي :ول%ا�	ط�ب ا

  

9(وم و	رح 
��زات و����6ت ا
�1ك ��ط�ء إ�5ل ھ�# ا
�ظر��ت ا
�وا0 ��و
ن 

  . ھ��(ن ا
�ر����أ�	 ل -د�م وھذا �� �ؤ د  1938-�ل -��ون  ن6درن ذ ��;(إا
	ر �ء 


�9س ا
�ظر�� وو��4  ���
 ن ��ر �د�د ��ول �د�د ھ�# ا
�ظرة وا
���ل 
(ذا ا
��دأ 

4��
ر �	�
;��ت ا
�د��5 
��� �� ا
��4ر�� ا)2(.  

ذ إ� �ر ا
6ور ا
9ردي �ول ��6?ص ا
�� �� 5Aر �Aظ(ر ��ر � 19�0 ا
4رن        

� ط��4ت إ��زل  4!�م�ر�ض دا?��   �ن ا
ذي �ن ق م ف 544!�!� ��� ا
��دة أ��د إ


ر �، �و	4ق 	�

��� �� ا
��4ر�� ا �(�د ا
4;�?0 �وا ن ��ض ا
49#إ�ط�ء أي ����

� إو�(ت �ظر(م ق م ف �ن  �664��دھم ��� ا
��دة "�
�# ا
�� �� ا
��4ر�� ا
9رد�� أ

� �ر ھذا أن إ� ���� ا
!� ن ��ن �1ك، �0 ��ن إ�-�ت ا
0 ���ت ر�9د��ت ���(� ��ض ا

  .ا
4!�م / ���!ق �D ���ل ا
��4ر ا
ذي ��وي ��� �دة 	�U��ن

�إ�ر 8-ف ا
م �و         
�إ �داه  �ل  ا
�د  ھذا   
ن و�رود  ���(م  �ن  ��ضا
  نأ  


�0و )Proud’hon et LAbbie( و/ إ��� �� ��
ر � �9(ومط�ء ا	�
 ا
��4ر�� ا
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___________  

J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 542 et s. -1. 

2  - C. LARROUMET ,droit civil , tome 2, les biens , droit réels principaux , 3e Edit , Economica , DELTA ,    

1998 , p 413 .   

 �� ��
� وا
��م ا
��4و�0 ��م ����ھ� أي �ظ�م ا	��أو      ا
�	��� �Uر أن ھذه ا
�ظر�� 
م 

 ,) 1(إ�(�د -;�?0 ���4ت ��رد رأي �4ط

  D��� م
��و�ب ا
د�D ا
�4?م �ن ��ض  ذإ�� ر� و�دد ا
�ظ�ن �د�د ا
�ظرة ا
9رد� ھذا 

 ،#49

ك ��� ا
إ�# أ�رض إا��
��� � ون �6دد �� �� ��4ر�� "�4 و��د �	ذا  �ن �ق ا

� إ!�د إزو/ي ا
ذي أ�	ر �، ھ�# ا
�ظر�� �دث �(� ا
!�د 

أ �� ��
�زاء ا
��X �6ن ا

ر � ھو 	�# �Uر �
��4ر ;�ن 	�
� إوا�د ��
�ظر ا
�� �� ا
��4ر�� ا
�زاء 8ھ��� اأ

�د ��5و��، �ل ھ0  / 0
ر � ا	�
	�2ل ا
 �رى، 8!س، ا8ر;��ت، ا8ا(!�س ا
��4ر أا

��ل �ن أھم ) ��	�، درج، �� ن ا
و-ف، ا
!���ت، ا
�(وأا
��رات، !  �زاء 

�زاء ا
���6 �0 �و;D ��دد �ن ا
��4ر ��دد�ن 1�8ك ا
	ر �ء، ���1 اا
-�ل  ل 

ر �	�

�دران ا�� .�� ����
  ذ
ك ا
��دد   طر�ق �Uر W�6 ف   ن ا
�� �� ا
��4ر��"(ذا ا

 �)

�ظ�م ا
	��ع اإ D;�� W�6� �4ر�
ا
�1ك ا
	ر �ء / �!ط��ون ط�ب  ن���ري أ��ذ ا

��!4
  .ا

�ق �د�د ا
��4ش �ول ھ�# ا
�!إھ�# ا
و;���        !طرق Aذا ��  ��ت �
 �


6ل 
�6و��6ت  0
ر � وا	�

ك إا
�� �� ا
��4ر�� ا���
� ر�ض و�ود ا
�ق ا
9ردي 


� ا
و-�?D ا
��5رة إا
	ر�ك ا
ذي ��
�ظر 
(�د ��# � ون �ق ���0، ھذا �� ��ل ا"��

!�
�6 ��
�1ك ا
	ر �ء ��� Aا
4;�?0 ���-ش �	 ل  ��ر ا��
��4ء إ�(م �1ك �4ط �D أ
� ا

� وا���
  .�9!(مAك 	ر �ء ��(م �1أ�!�س ��� �ا

 و            ��9ور ��س،أ!�ذة ھم ا
!�د أ�ر �ت ر���� �515 أظ(ر ��ر �ردي 


ك ا
	ر�ك ھو �ق ���0أذ ھؤ/ء �4و
ون إ ،نودر��9و��
4ل ذو طراز �د�د  ن �ق ا!�

�   ل �	�ل���
م أن ا
�ذان �ذ ران وھم �#  �5را ا
!�د�ن ��9ورو��9وردإا
��4ر، ھذا ا #�


ط��4ت و��4 
���دة �ا�� �� ��
ر � 
�	4ق إ ق م ف �664�4ل �ن ا	�
� ا
�� �� ا
��4ر�� ا


ر � إ
�و6ول  م�1938وان  ��28و�ب -��ون 	�
� ا
�� �� ا
��4ر�� ا
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____________  

1.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 543 et s. 

1965
���4ر  ��1 �0 
  :�#أ�;� ��� أ� 6ر� ن�ذام وا

« Le droit a pour assiette le lot tout entier, en tant que composé de     

Parties privatives et de parties communes qui sont inséparable. »(1)   

          �� ��
ر � �6در  �زء �ن ا	�
�9دة -��ون ا
�� �� ا
��4ر�� ا!�
�ن 
�9?دة ا
����4 ا


ط�ق ���	رة ��� ا
��4ر ��� ���ل ا
�4وق ا 0

����رة ا �����
9رد�� 
��1ك ا
��6?ص ا

را�ط�ا
	ر �ء ��ورة �96� �.  

_ آ!ور �ھذا �� ��ل ا
�رو�       �
�4وق أ��س �! �4��!�
ن ا
��4ر �و;وع ���	ر 

  .)2(����� ��ن ا
����4 وا
�1ك ا
	ر �ء

 

 .#ا��=ور ا�&��@: 	ط�ب &��#

  

�����# / �و�د -��ون وا�د أ�ؤ د ��� ذ إا
و�دوي ا
6ور  ھذا ا
6ور ���
ف 


ك ا
	ر�ك �أ�!�ر ��
ر � �� �0زاء ا
��4ر  �(�،  ون ا	�
وز ��� ا
�� �� ا
��4ر�� ا

�  ل ��و��ن �ن ا�� �)���!� 0
ر ��8زاء ا
���6 وا8ا �ن���زات ا	�
  .)3(�زاء ا

��8��ق �����        ��6 ��

ك ا
	ر�ك 
# �ق �� �� �ط�ق �"زاء ا��
ن �6رف أ# �ن ا

ل ا
6ر��ت �ن  �# ا
��4م ��ق م ف �ن  544�0 �6# ا
���6  �� ���و 
# ط��4 
���دة 

 ،Dر، ھ�� إ�����...C
  . ا

ر � �"�(� و �� !�ق 	ر�# �	ر � ��ن ���D ا
�1ك ا
	ر �ء و      	�
ل  أ�� ا�8زاء ا

#

�ظ�م ا
�� �� �	��� إ���ر�� وھ0 �ذ
ك  ون �0  وا�د  D;� �)�"� 0
�
�ق ��(� و��

X
 ��� �
ر � وا	�

��� �� ا
��4ر�� ا Dوا�
  .�زاء ا
���6	 ل �6ص �!���  و�(� �ن ا

____________  

1.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 545 . 

2 -  ATIAS, propriété et communauté dans la copropriété des immeubles bâtis, JCP éd. G 1980. I .2971, n° 13. 
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3  - C. LARROUMET, op. Cit , p 413 et s .   

       0?��5
زدوج � ون �ن ��# �و�د -��ون �	 ل أو���# �!��ص �ن ھذا ا
6ور ا

ر � ا
ذي	�
                              .!�سا�8 ون ��# ا
��4ر ھو  -��ون ا
�� �� و-��ون ا
�� �� ا
��4ر�� ا


(ذا ا
6ور �Aا
��ط04  ھذا ا
���ل ا
��4و�0 �(�د ��دا  ��را �ن -�ل ا
49# واأ�ط�

� و�� �ن ��4ن  ك 	ر�ك��
�  ل ��
: "0 -�?�1ا
4;�?0، ��4د �دث �0 ذ
ك ا
!�د  �ر�و�

ر �، �68 و�ق �� �� �	ر � ��� ا�زاء ا
���8ن، �ق �� �� ��� ا����	�
�زاء ا

     ".ن �����ن 
	 �ل ��4ر وا�د���4ن ����

�"�(� أ�دت �	 ل  ��ر ھذا ا
6ور وذ
ك ��96  ا
9ر�!�� �ن �(� �� �� ا
�4ض    

 . )1(م�1955و���ر  ��21و�ب -رارھ� ا
�ؤرخ �0   دتوا;�� أ

�1ك ا
	4ق أن  " 6رح م�1938وان  28 ن ا
��4ون"���4ر�� ا
�6وص ا
��4و��� �      


�رون �1ك 	ر �ء ��X �4ر أرض و ل�
ا
ذ�ن 
�!وا ���66ن 
وا�د �4ط   �زاء ا

     ".ا
�1ك ا
	ر �ء

�# ��ء ��ظرة �زدو�� 
��4ون ا
�� �� ا
��4ر�� "� م�1965و����  ��10 -��ون أ      

ر � ;�ن 	�
�زاء 8ن اأ�ص ���  )2(2�4رة  2ن ا
��دة "ط�ر ا
��4ون ا
و;�0 و���# �إا


 ل ��
ك، و��� ھذا � �6
��
�زاء 8ن اأ�ص ���  4ن ا
��دة "ا
���6 ھ0 ا
�� �� ا

�ر �� �� �	��� ��ن ���D ا
�1ك ا
	ر �ء �ر � 	�
  .و ا
��ض ��(م �4طأا

      ����5?0 ���ر �ن ا
!!�و
و��� ا
�ر"� 
 ل �� !�ق �و�

��4�4  ة ا
�� !�آن ا
6ور ا

ر �إ���زا(م ��� ا
��4ر �0 �!���ل ا
�1ك ا
	ر �ء إ	�
 .ط�ر ا
�� �� ا
��4ر�� ا

  

____________  

1 -   Cass. civ. 1er, 21 novembre 1955, JCP 1955 .II . 9004, Gaz. Pal. 1956 .I .52 ; la formule de la haute 

juridiction ne laisse aucun doute : L’appartement de dame Jacquemet, objet  d’une propriété principale privative 

ayant pour accessoire une quote-part de copropriété des parties communes, Constitué dés l’origine un immeuble 

distinct 

  

2.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 546. 
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 فصل ثاني

  

        ةةةةــــاألنظماألنظماألنظماألنظم        ففففــــمختلمختلمختلمختلر  ر  ر  ر  ــــة عبة عبة عبة عبــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــالملكيالملكيالملكيالملكي        

  

  

  

  

  

  

  فصل ثاني

        الملكيـة العقـاريـة المشتركـة عبـر مختلـف األنظمـةالملكيـة العقـاريـة المشتركـة عبـر مختلـف األنظمـةالملكيـة العقـاريـة المشتركـة عبـر مختلـف األنظمـةالملكيـة العقـاريـة المشتركـة عبـر مختلـف األنظمـة        
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��� �� ا
��4ر��  0���
� ا
 ر�س ا

�! ن ا
���� أدت إ �����إن ا
;رورة ا��

راك	T
 0���
ر � �0 ا
��4ر ا	�
� ;رورة إ�	�ء ا
�ز�د �(ذا ا���ه ا ،ا�� W

����0 أ


(ذا ا8!�وب ا
�د�د �ن ا
��ش دا��(�، ا�8ر ا
ذي  ����9
ر � وا
���ر!� ا	�
�ن ا
�����ت ا

#� �	وء �1-�ت وروا�ط �دة ��ن ! �ن ھذه  ،أ�	A و;�� �د�دا -�?م ��د ذا
أدى إ

� ��U Dرھم،� ھذه ا
�� �� �W�6A إ
زا�� إ
�4ء �ظرة 	�� ا
����ت �D ��;(م و��� ��

�
� ��ر�� ���د?(�، ا�!� �1(� و�6و�6 �را�ل طورھ� 	ر � ����ر أ!!(� و�	

�ر �  
(ذه ن ��إذ أ�# / .ا
�6ور ا�8ظ�� و ف��	�
��4ء 
و 
م ا
ا
�� �� ا
��4ر�� ا

���6(� �!��رة 	ر���� �"6دار أ� �م و-وا��ن ���ت ��(� �ظ��� -��1 
���و وا
طور 

  .وا
 �ف �D ا
ظروف

ر � �Uر ���ف 	�
و�ذ
ك ھ�?�� ھذا ا
69ل 
درا!� �را�ل طور ا
�� �� ا
��4ر�� ا

� ا
�� ا
أو
(�� : ا�8ظ�� ا
	ر���� �0 ����5ن
ر � �0 ا
	ر��� طرق إ	�
�� ا
��4ر�� ا

��� �� 5م ���5(�� ا
طرق 
. ر�� وا
�����ا�!���1 وا
	ر���ت ا
9ر�!��، ا
�6ر��، ا
!و

ر � ;�ن ا
	ر�D ا
�زا?ري	�
   .ا
��4ر�� ا

  

  مبحث أول

 الملكيـة العقـاريـة المشتركـة فـي النظـم التشريعيـةالملكيـة العقـاريـة المشتركـة فـي النظـم التشريعيـةالملكيـة العقـاريـة المشتركـة فـي النظـم التشريعيـةالملكيـة العقـاريـة المشتركـة فـي النظـم التشريعيـة

 

ر � ��ر ���D �را�ل �	و?(� 	�

��ل ا
�� �� ا
��4ر�� ا �! ��
��د ا
	ر�D ا
�رآة ا

0
� ا
        ھذا   (ذا طر-�� �0و�  ، A!!ت ���(� ھ�# ا
�� ��  و4د�(� 
��ر�� ا8	 �ل ا8و

� ا
	ر��� ا�!���1 وا
0��5 �0 ا
	ر��
� �ط���ن ا8ول إ
ا
9ر�!0، ا
!وري  �تا
���ث إ

0���
  .ا
�6ري وا
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�# ا��ر��� ا2.-	��: أول	ط�ب )1(.  

  

ا
��461، أ�ن  �ن ��	`��ء ا
49# ا�!0�1 ��� �و��ن �ن ا
�وار، �وار ����0 

و�وار رأ!�� 0	A ��ن ��6ب  ،دا ��دم ا�;رار ���ره� ون 6رف ا
��ر �0 �� # ��4

ر �ن �0 و�دة ا
��4ر، 
 ن 
 ل ��
ك ��(�� دور  �نا
��و و��6ب ا
!9ل، ا
�ذان � و�	�

  .�ن ا
دور�ن

ا
�وع ا
ذي أ��D ���# ا
49(�ء وا
ذي ������ �0 درا!�� ھ�# ھو ا
�وار ا
رأ!0 ا
ذي        


ك ا
��و��

ك ا
!9ل ا
6رف �0 �� #  �� ���و 
# �	 ل �;ر  �ؤداه أ�# / ��وز ��
أو 

� ���ر8ن ��ك  ل وا�د ��(�� 
�س  ��# �ط�ل ا���9ع ��
��ك، ;ررا ���	� ���8ر، �


و�ده #
 �6
  .ا�8ر دھ�� ��4د ��دم ا�;رار ��4وق ا
طرف��� �ظ(ر أن �ق أ� ،��

W�6 ��ز�� �"��دة ���?# �ن �د�د -;�?�� إذا -�م �15 ��6ب ا
!9ل �(دم ���?#، �"�# �      

� ��  ��ت ���# �ن -�ل
�5ل �0  ، و�"��دة ا�8 �� إ�
�زا
� أ5ر �د�# ��� ��ك �Uره وا

  .ھدم ���ء ��6ب ا
��و، وھذا �� �ظ(ر ��دأ أن ��6ب ا
��و 
# �ق ا
4رار ��� ا
!9ل

� أ�# �0 ��
� �� إذا -�م ��6ب ا       

��و ����ء ��ك ا
!9ل �دون ��م و�ب 
9ت ا����ه إ


� � ون �0 � م و  ا
!9ل  وإذن ��6ب��
� ا
4;�ء �"�# �0 ھ�# ا
   �دون ا
��وء إ

  

 ��رع، وھ0 �96 �6ق ���6ب ا
��و �ذ
ك ا
	 ل و�ر�# ��
���4ل �0 ا
ر�وع ���
ا

#  :ا
�4?��  ا
49(��  ھذا ���ر ط���4 !���� 
���4دة  إذ .  ��6ب ا
!9ل ����4 ا
���ء أو ���49

�رع «�
  )2(».ا
�ذول �ن ا����ر د
�ل ��� إرادة ا

                                                 
ا
��5ت أن ا
�	رع ا
�زا?ري ��
ف ���و�� �ن ا
	ر���ت ا
�ر��� و��� رأ!(� ا
	ر�D ا
�6ري، إذ ��ل �ن ا
	ر��� ا�!���1 ا
�6در   - 1

 0��5
� أ� ��(� ��د ��Uب �ص 	ر��0، دون أن ��4د �0 ذ
ك ا
�	ر) ا����ط0 ا8ول ( ا
�4;0 ��
ر�وع إ
ع ��ذھب �ن -�ل ا
�رف، وأ
زم ا

� �د�0 ا
0 �6ت 
� ���دئ : "...ا
�ذاھب ا
49(�� ا�!���1 وھذا ��ھو ��5ت ��و�ب ا
��دة ا8و;4�� 0;�4
وإذا 
م �و�د �ص 	ر��0، � م ا

  ...." .ا
	ر��� ا�!���1 

  
� -د -  2
دار ا
����� ا
�د�دة 
��	ر ���! �در�� ، : �6ر إ�راھ�م أ�و ا
��� ، ا
�4وق ا
����� ا68��� �0 ا
��4ون ا
�د�0 ا
���0  ا
ط��� ا8و

  .155و153ص , م 1997
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      #!9� 0
�
ھل �� ن إ���ر ��6ب ا
!9ل إذا �� : و�ن ھذا ا
��ط�ق �طرح ا
!ؤال ا

(دم �� # �ن �Uر د�ل ��#، ��� إ��دة ا
���ء؟  

�
/  )1(دي�دث �ن ذ
ك ا���م ���د أ�و زھرة وأ�ط� رأ�# �6ر�� أ�# �"��9ء ا


��6ب ا
��و إ/ أن �9ق �D ��6ب  ����ر ��6ب ا
!9ل ��� إ��دة ا
���ء، و�� ��4

0 ���را /���
�;طرا �� ھدم، أو ���0 �"ذن ا
4;�ء 5م �ر�D ����4 �� أ�49# �0  ا
!9ل 


� � ون و �1 ��# !واء �0 ��
!��ل إ-��� ا
!9ل �ن �د�د ��� ذ�� ��
 #،  و�# �0 �ك ا

ب إذن �ن ��6 ��6ب ا
��و 
�!9ل �ن �Uر إ�9ق أو أ�� إذا ���. ا���9ق أوا�	راف 

� ا
4;�ء،
��ك ��  ا
!9ل و�دون ا
��وء إ� W�6� #�8 ء���
�1 ���ر 
# إ/ أن �ر�D ����4 ا

و�� ن  )2(���ه و/ �!ط�D ��6ب ا
!9ل آ�ذاك إ/ د�D -��� ���ء دوره و-ت إ��م إ���زه

���ل ذ
ك �!ب ا�� �

� ��6ب ا
��و /  ون 
# �96 أو �0 ����
�م أ�# �0 ھ�# ا

� ا
���ء /
�رع �8#  �ن �;طرا إ�
إ���ر ��6ب ا
!9ل ��� ا
���ء أو   ون و!���. �Uر ا

  .)3(إ���ره ��� ا�ذن إ��د�ت �"��دام ا
�دي

  


� ا
� !�� أن �م (دم ا
��و ��9ل ��
 # أو ��ر�� �ن إراد      ��
# �"ن ھذا / ��زم أ�� ا

و�ود 
���و  �0 أي ��ل �ن ا�8وال ��
ك ا
��و ���دة ا
���ء  و�# و��!�ط� / �� ن 6ور


و/ و�ود ا
!9ل، و�دم ا
���ء 
���و / ���ق أي ;رر ��
!9ل.  

ذھب . �Uر أ�# �� أ�5ر ��ل ���-	� �4(�� ھو �دى إ� ���� ��D ا
��و �ن �Uر ���ء      

� �و

 �� إ��
از ��D �ق ا
��0 أ��5ء ا
���ء و��وز أ�;� ���# -�ل ا
���ء �8# ��دھم ��D ا

                                                 
1
 -   #
�!ف �4و #�A� روع	�
�!ف �"��ر ا
�9ل �Uر ا #�A� رة أ�رى���وز 
�دود ا
�ق ، و  #�A� رة�: ا���م ���د أ�و زھرة و6ف ا
�دي 

و���# �"�# و�ب إظ(�ر ا
9ر-� ��ن ا
�!ف و ا
�دي ، �"ذا أ!��ل .»
�ق و�ن �دى ��
��4م ���ل 
�س 
# �"�# � ون ��!ف �0 إ!���ل ا «

  .ا
	�ص �4# �و�# ���
ف ا
� �� �ن 	ر��# ��د ��!�9 أ�� إذا ��وز �دود ا
�ق �"��ن أ���ل �Uر �	رو�� �د ��د�� 

 Oqrد: أ-  WhgرU[ا Wuvw : نYhy[ ، ePrYz[ا e{y|[ا  ^u[ل اYb{v_إ Ww �i{v[ا egOqr:  e[Y_O[ا ei_��1977 71ص,م.  

  
�9ء ا
��5ت وا-��� أ�# إذا إ��D ��6ب ا
!9ل �ن د�D �� ���# �ن د�ن ��ز 
��6ب ا
��و ��د إذن �ن ا
4;�ء إ!12ل ا
!9ل       ���Aره � - 2!

�� �!دد ھذا ا��8ر د��# ����ره ، أ�� إذا �04 �6را و�� #���6
� أ� ن 
��6ب ا
��و ��D ا
!9ل ا
ذي ���ه د��# أو ��9ظ ��
!9ل و /�رده �

  .���ء ��� ا
4;�ء 

  
  .105ص) دار ا
9 ر ا
�ر�0 (���د أ�و زھرة، ا
�� �� و �ظر�� ا
�4د �0 ا
	ر��� ا�!���1  ا��Yم -  3
  



  

 34 

أ�� ��د ا
����9 ��ق ا
��0 / ��وز ���# إ/ �D ا
���ء �8# �0 �ظرھم أن �ن . ا
(واء ��?ز

��ع �ق ا
��0 �ن �Uر ���ء �6ر�# ��طل ����(م أن ا
(واء 
�س ���ل ���ز ��� ��ول 

  .)1(���# و	را?#

  

  .ا�	=ري وا����# ،ا�.وري ،�# ا���ر�� ا�8ر�.#: ط�ب &��#	

  

�# ا���ر�� ا�8ر�.#: أو   )2(  

�د ا
	ر�D ا
9ر�!0  �� !�ق ذ ره و�69�# �0 ا
69ل ا8ول �ن ھذا ا
��ب ��� أ�# �      

�
راك،�ن ��ن أ 5ر ا
	ر���ت ����4 و�ظ��� 
��� �� ا	T
 0���
 ون  	ر � �0 ا
��4ر ا

�ر �ن أوا?ل�ر��ا
دول ا
0 ظ(ر ��(� ھذا ا
��ط �ن �ظ�م ا
��ك، إذ و  �� !�ق  !� 

�ن �دأ  "RENNES "ورا�س " "GRENOBLEلUرو �و��د��0  ��ر�# ��ن�
�ن ا�
ا8و

(_ ! �ن ھ��ن ا
��ط4�ن أ!�وب ا
���ش ا
����0 ھذا �!�ب �ا
���ء ��(�A� ،طوا�ق
�� �

 لUرو �و��د���  إذ, ن �ران �(� و�����ن �ن -!�و(�� ا
�د����دة إ���رات وظروف  ��

 �
و!D �";طر ا
! �ن إ 0  ���!�
�و-�(� ا
ط���0 ��ن ��ر��ن ��?��ن ���(� ��دودة ا

� ا��8
0 إ-��� ���ءا �طوا�ق و
 �"�(�" را�س"أ�� �د���.  ذا ا
�روج إ

  

� �ر�ق �(ول إ��ن ا
4رن ا
��5ن �	ر ��1د
أ�ف أ �ر �زء �ن أ���?(�  ،ي�ر;ت إ

� !
�-��� ن و�!� �(� ����9 د��را 	��1، ��م �ظ(ر �ل أ�!ن �5ل !وى ��D �!�ھ��ت ا

  .�!� ن ������ ذات طوا�ق و�دة 	4ق

!طرت و�ددت �	 ل �م �# وز�D  �1938وان  28ق م ف ل �ن  664ا
��دة        


�ف ا
���ءات وا
ر����ت ا
��د�5 ;�ن ا
��4ر�  ��

 ون �ر��� -��و���  0���
��ل �# ا

� ،�?	��
(� �D ھ�# ا
�� �� اU��6 0� ��)� 4;�ء آ�ذا دورا
  .!��دھ� ا

                                                 
  
 .107ص.���د أ�و زھرة، ا
�ر�D ا
!��ق ا��Yم -1
 

2.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 529 et s . 
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� �!�ب ا
��و       	9إن ا
�دن ا
9ر�!�� ا�8رى أ�;� 
م 9�ت �ن ھذا ا
�	 ل ا
ذي 

 !
� ا�8وال  �0 ا
�ذھل وإزد��د ا
ط�ب ��� ا
��1ت ا
��دة 
�! ن �	 ل  ��ر ��
�ظر�ا
إ

و إر���(�    ا
��د�� 
��واط��ن ا
�زر��، أ 5ر �ن ذ
ك �"ن إ��ذ ��1ت  ��ت ��دة 
�! ن 

� ��4ء ��دل �5ن ا����رات �د��� 
ب إدار�� 
��ؤ!!�ت ا
���� وا
���6 إ;��� إ� � 


�ف � 
و��ت ���9;�، ��
���4ل ا�ر�9ع ا
��9ش 
�;را?ب ا
��4ر�� و!� ���

�5ر�ن ا
��4ر�� ا���16ت!�
ن 
�دم و�ود ����9 �ن ��� أ�	ل �ز��� ا
�د�د وا
 �5ر �ن ا


و;�Dل ھذا اا/!��5ر،  �- ��

 �نزاد ا�8ر ��4دا ��

���� م ا �����
. �Dرض ��4را(م ا

�ر _)�� _)�ر ا
	ر�D ا����ري �6و�6 ���� ���ق ����	�ءات أ��م ھذا ا
و;D إ�

 و�# �04 إ�	�ء و	راء  ����� ، �Uر أن ذ
ك 
م � ن  ������ ا
��4رات ا
ا
�د��5 
�!�ن و;�

� ا
! ن �4ط � ��� � ��9ن �دا �!�ب إر�9ع أ!��ر ا8را;0،  اھ�# ا
��4رات �46ر��

ر � �0 8ا	�
و!�D �ط�ق ا
�� �� ا
��4ر�� ا� #���
زا�� و��� �9رض إ W�6ذي أ
�ر ا

  .�ر��9 4ق وذ
ك ����ء ���رات �دا�ق وا
	ا
��4ر ا
���0 ذي ا
طو

ر � 	�ل  ��� أ���ء �ر�!�،       	�
رك �0 إط�ر ا
�� �� ا	�
إن ھذا ا
��ط �0 ا
���ش ا

��ش طورات و���0 و�روز ���ءات ������ ذات ا
	4ق ��� ��ل ا
��دة  �)��� ���664 

ت ا
�د�دة ��ز �ن �وا �� ھ�# ا
طورات و�ن �ل ا
�	� ل وا
�6و��ق م ف �ن 

م إ/ ��د��U 0رو�و�ل �د�0 �ر�!0   664ا
��	?�، ا
!�ب �0 ذ
ك أن ا
��دة ) ��ت 

#را�س �4ط و 
ذ
ك أW�6 ;رورو�)
   ،ا
و;��� �� 
��	رع ا
د�ل وإ���د �ل 

  

2� ا
��دة �1938وان  28�6Aدر -��ون 
  :و�;م �6��ن �(�� ���نق م ف  664م ا
ذي أ

  

        ���ء �ط0 
	ر �?(� ا�!�9دة ��
	4ق �!ب �دد ا
�6ص  A!�س 	ر � :ا�"ل ا%ول

  .أو ا8!(م ا
0 ��وزو�(�

ر � �0 ا
	4ق :ا�"ل ا�&��#	�
��0 �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا.  
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� ول ا
��ص �8���� ��ص ا
�ل ا      
	ر � ا
���ء �"�# أ�4د أ�# ھو ا8�;ل ��
�ظر إ

��دة ����
-��ون اU8���� إ/ أن ذ
ك 
م ��4ق وا
!�ب �0 ذ
ك  !1!� إدارة ا
	ر � ا

  :�����ن إ��5ن ھ��

4# :أو�7	�	

ك ا
و��د ��
�دل أن � ون �زءا �ن 	ر � . ر��U  ل 	�ص 8ن � ون ھو ا

� 
��
 ون ھ0 ا.  

ر � �	 ل  ون ��(� ا
4رارات  :&���7	�	�
�ظ�م ا
��4ون 
طر��4 !��ر ا
�� �� ا
��4ر�� ا

� أ��د �د و�در�� ��ذة �
UA���� ا
�1ك ا
	ر �ء ��� ���ل أ!�وب ا�دارة �!�ھ1 إ

� 	4ق ھو ا
�ل 
��0 ا
��4ر �(دف 4!��# إ 0
�9رط�، �1وة ��� أن ��6ر ا
	ر � ا


��ل �!ب ا
	روط ا
��6وص ���(� �0 ھذا ا
��4ون ��� ���ل ا
	ر �ء ��
 �ن 
رأس ا


ق ��� ���ل !��ر ا
�1-�ت ��ن ، و�ذ
ك �م 4!�م ا
	4���4را
����0 أي ��
 �ن �	ر �ن 


�ظ�م �!ن �ن -�ل ا
�	رع ا
9ر�!0 وذ
ك �(دف �����  D;�� ر �ء	
	ر � ا
���ء وا

  .��د أن ا
��رة ا
����� أظ(رت �6و�� ;��ن ��4ق �5ل ھ�# ا
����� ،ا
�4وق

     


�ل ا
0��5 �ن ا
��4ون ذا#، إذ���� ���ق       �� 
ر � !(و	�
� إدارة ا
�� �� ا
��4ر�� ا

طو�ر �ظ��(�، إ/ أ�# أ��ب ���# ��ھ�# 
��� �� ا
��4ر�� � W�! ذي
�	 ل ���ر وا

ر � ا8���4، و�دم �د�ده 
ط���� �ق ا
�1ك ا
	ر �ء ووز��# ا��8	�
�ء �	 ل �Uر ا

� �ر;#
�!�ن �0 ا
  ��داث أي ا
�6ول ��� ا����ع  �وازن إ;��� إ ،0���
  ��4ر ا

  

(�د ا
4;�?0 ا
دور ا
��رز �0 !دھ��T
� ا
رUم �ن أ�#  ��ت و�د �# 25رات  �ن ��)1(,   

� ا
د�ل �ن �د�د، ھذه

� د�ت ا
�	رع ا
9ر�!0 إ��
 )2(557- 65-��ون ر-م��4م �!ن  ا


�6وص ا
69ل ا8ول �ن -��ون �� �)
�� �م �1938وان 28ا
ذي أ�4� ا
�6وص ��

��ق �	ر�
��ق ��
�� �� ا
��4ر��  . � ا
���ءا�
2� ا
69ل ا
0��5 �ن ھذا ا
��4ون ا
����� أ

                                                 
 
1

- HENRI L’éon et Jean MAZEAUD , Leçons de droit civil (Droit de Propriété et ces Démembrements) 
Deuxième volume, Quatrième édition , Montchrestien, Paris ,1969,P 35  et s. 
 
2
  - Loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965, fixant le Statut de la Copropriété des Immeubles Bâtis ; 

G. GOUBEAUX, P. BIHR ET X. HENRY, Code Civil, 98 éme  Edit, Dalloz, Paris, 1999, P578 et s. 
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ر � �0 ا
	4ق، �Uر أن ا
��4ون ا
�د�د أ�ذ ���	�
ر���ت ا
69ل ا
D� 0��5 ا�8ذ ظم ا

� ا
��4ون ا
4د�م، 
���ن ا����ر وا�ھ��م ا
�	رع ا
9ر�!0 
 ��� ا���4دات ا
�و�(� إ

)
��� ا
4وا�د ا
��6وص ���(� �0 ھذا ا
��4ون  �����ت ا���U م أن��
�د ا
D� ،0?�;4 ا


6دور  �4��!
ر � ا	�
�ظ���ت ا
�� �� ا
��4ر�� ا ��� �ا
�د�د ھ0 -وا�د آ�رة �ط�ق �

 .ھذا ا
��4ون

� أن ھ�# ا
�ظ���ت ھ0 إ�9-��ت /      
�� ن 8ي -��ون /�ق أن  �!و�ب 
9ت ا����ه إ

ر � ��رج �ط�ق �	�
��(�،  ون ا
�2زى �ن ذ
ك ھو ا���4ء ��� �ظ�م ا
�� �� ا
��4ر�� ا

ر	�
 � �ن -�ل ا
�4د 
�!�ر �ن -�ل ا
��4ون ا
�د�د  و�# /�� ن أن !�ر ا
�� �� ا
��4ر�� ا

ا
ذي ��ء ��ظ��  )1(223-67ر-م  ا
��9ذي6در ��د ذ
ك ا
�ر!وم  .�دة -وا��ن �0 آن وا�د

6رف �0 ���ل ا
!��ر 
و!�?ل ا
�را-�
  . �� ا
�و;و��� �
زا��ت ا

ر � ھ�� ھذان ا
��6ن ا
�ذان أ��را 	�
و���# �"ن ا
���ول �(�� �0 ��
� ا
�� �� ا
��4ر�� ا

راك 
;�ط(�� ا
�� م 	T
 0���
 ��4د�ن أ!�!��ن ر?�!��ن �0 �ر�!� �0 ا
��4ر ا

�� ��

�!�?ل ھ�# ا)2( . 

 

   .����� –	=ر  -.ور��: �ر��� �# ا���ر���ت ا� 

ر � �0         	�
4ر��� ��ظم ا
	ر���ت ا
�ر��� إ!�(�ت -وا�د ا
�� �� ا
��4ر�� ا

� �D ا
�!ق 	��
راك �ن ا
�	رع ا
9ر�!0 ا
ذي �;�(� و-��(� 	T
 �����
ا
��4رات ا

ن ا
	ر�D ا
��را�0 ا
�د�ث وذ
ك 
�د�� و	ر�D أ� �م -وا���(م �0 ھذا ا
���ل آ�ذ�

  .ا
9ر�!6A  0ل وأ!�س

  

                                                 
1
  - Décrit n° 67-223 du 17 Mars 1967 Portant Règlement D’administration  Public Pour L’application                 

de la loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,                G. 
GOUBEAUX, P. BIHR et X. HENRY ;op, cit, P593 et s . 
 
2  - G. CARBONNIER, Droit Civil (les biens), Septième Edit, Presses Universitaire de France, Paris,   1973, 
P209. 
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 مبحث ثاني

        ريريريريــــام الجزائام الجزائام الجزائام الجزائــــي النظي النظي النظي النظــــة فة فة فة فــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـارييـيـيـيـالملكالملكالملكالملك

ر � -�ل         	�
�دث �ن ا
�� �� ا
��4ر�� ا� ��)
ھذا ا
���ث � ون �ن �ط���ن أو

  .6دور ا
��4ون ا
�د�0 أ�� ا
0��5 �(و ��د 6دور ا
��4ون ا
�د�0

  

   .����ون ا�	د�#)�ل =دور ا: 	ط�ب أول

  

9رة و��1 ��
�ر!وم ر-م         
��4ت ا
�زا?ر  )1(157-62أ��5ء ا�!14ل و�0 �ك ا

�ر �0 ا
��ل ��
��4ون ا
9ر�!0 ا
�ؤرخ �0 !;�ن ���ن و;D �1938وان 28�
م ا

راك، وا
0 ��4ت 	T
 0���
ر � �0 ا
��4ر ا	�
�0  ل  ��ر ���(!ا
�� �� ا
��4ر�� ا

   .ا��نا
4و

�ل 6درت �دة �را!�م ظ�ت 	رع ;�ن إط�ر  ،
م �و-ف ا�8ر ��د ھذا ا
�د       

و       ا
ذي �رض �0 أ!!#  )2(88- ��68(� ا
�ر!وم ر-م  ،ا
��4ون ا
9ر�!0 ا
���ول �#

راك � ون �ن ��1ت ��دة 
�! ن 	T
� إ
زام 	�U�0  ل ��4ر ���0 
أو      أ� ��# إ

 ون �ن ����� 
���ر!� �رف �(����� �	���6 �د��� �، �;رورة A!�س ����4 �

� �ر;# ���  ،���� وو �ل �6رف � �ف ��را-�� !��ر 	ؤون ھذا ا
��4ر
إ;��� إ

0 �ط��(�	�Uل ا
��ل �����6 ا
� �ن ا
ذي �	2�# �"�راء 
أ�;� أ��ز  .ا���16ت ا


�دو
� إ�راج ا
	�U��ن �ن ��1(م ر��U ��(م 	ر�ط� و �
��ر 
(م ��1ت �د��� �0 ��

� أن م !ن 
�ن ا
��4ر ا
���0 أو �!�ن ظروف ا
��ش ��#، وھ ذا إ�
-���(� ����Aل 

  .ا
��4ون ا
�د�0
                                                 


�!��دة ا
وط��� 
�دو
� . م31/12/1962ا
�ؤرخ �0  157- 62-��ون ر-م  -1 �)�� �9
�رار ا
��ل ��
	ر���ت ا
9ر�!��، إ/ ��  �ن ���!"� �4;0
ا

. ا
�زا?ر��   


�! 1968-04-23ا
�ؤرخ �0  88-68ا
�ر!وم ر-م   - 2 ����!�
;�ن ا
��4ون ا8!�!0 ا
��ص �	2ل ا
���رات ا�
ن       أو ا
�رف م ا


�دو
� ��و�ب ا�8ر ر-م  �)       .م1966-05- 06ا
�ؤرخ �0 102-66ا
�(��� و ا
0 إ�4�ت �� �
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  .��د =دور ا����ون ا�	د�#: 	ط�ب &��#

  

�ف �!�?ل ا
وا-D )1(58-75 ر-م ��و�ب ا�8ر      �� ��
���
، 6در ا
��4ون ا
�د�0 

ر � ا
���ش، وا
0  �ن	�
راك، ���� �ن ���(� ا
�� �� ا
��4ر�� ا	T
 0���
ت �0 ا
��4ر ا

� ���U ا
��دة  743ھ�# ا
�� �� ��دد �ن ا
�واد �!ت �دة �وا�ب �دأ �ن ا
��دة 
         إ

  .�ن ق م ج  772

       �� ��
� ا
��4ون ا
�د�0 ا
�زا?ري ���6 �� ��ق ��A ��# ��6وص ا

�ظر إ��


ر � ���4ر�# �D ا
4وا��ن وا
	ر���ت ا�8رى، �;W أن ا
�	رع ا
�زا?ري ا
��4ر�� ا	�

م إذ إ!�ق ��# �ل ا�8 � م07-1965- 105Aر �	 ل  ��ر ��
��4ون ا
9ر�!0 ا
�ؤرخ �0 

�   ����� إ!��د �� ��ء �# ا
49# ا�!0�1 ا
ذي وU�6(� ;�ن �دد �ن �واد -��و�#،��

  �م ا�!0�1 / ���!ب �D  ا
وا-D       ھذا ا
�ظ 
 ون �ظرا   ، �ظ�م �� �� ا
ط��4ت

و�ذ
ك �"ن ا
��4ون ا
�د�0 درس �!�?ل ا
�� �� ا
��4ر�� . ا
��را�0 ا
�د�ث ا
�	�د �����

ر � �ن 15ث 	�
;�ط �وا�ب ���ث و;D �و�� �ن ا
�69ل 
ا 0
��طوط ا
ر?�!�� ا

�� ��
  .ا�ط�ر ا
��م 
(ذه ا

ر �، ����ن  :ا
���ب ا8ول      	�
�ؤ!س ا�8 �م ا
���� ا
��ددة 
�ب ا
�� �� ا
��4ر�� ا

�)  .����ھ�، ��ل و-و�(� و ��� �!�ز��

      0��5
�ف  :ا
���ب ا�� W�;و��ن ا
�4وق وا
وا���ت ا
��	?� �ن ��
� ا
�� �� ھذه �

ھم �!ب ا
6ر��ت ا
0 �4وم �(� ا
	�U�ون و�� ���ق �ن ذ
ك �ن إ�راءات ��(م أو ;د

9ر;# ا
ظروف ��.  

�5
ث      
���دد طرق !��ر وإدارة ھذا ا
�وع �ن ا
�� �� ��د�5# �ن ھ�?�(�  :ا
���ب ا

  .و!�ر أ���
(� وط���� �(��(�

                                                 
1

#، / !��� ا
��4ون ر-م 1975-09-26ا
�ؤرخ �0  58-75ا�8ر ر-م  - ��;�ن ا
��4ون ا
�د�0 وا
�6وص ا
0 �د
# و�
ا
�ؤرخ  01- 83م ا

  .م 22-01-1983�0 
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ذ �ر �"ن ��ظم -وا�د ا
��4ون ا
�د�0 ھ0 -وا�د آ�رة �ن ا
�ظ�م ا
��م / ��وز       �


9(� رUم أ�(� إ!��5?��  ون �ط�ق �
��� 0����
  ).ق م ج ��743دة (�� �وع ���ن �ن ا

 ���(� ا
�ر!وم   �ن  ��د ا
��4ون ا
�د�0 6درت �دة �را!�م ����4 ��9س ا
�و;وع      

ر � وا;�� �ظ��� 
(� و -وا�د ����� �دد  )1(666- 83	�
ا
ذي ��
_ ا
�� �� ا
��4ر�� ا

�����  ،ا
ذ را�Nف  �ن ا�8ر 748 ���9 ا
���ل ��(� وھذا ;�ن إط�ر �� -;ت �# ا
��دة 

ر � و!�ل ا���9ع ��6	�
ر ا�8زاء ا
�9رزة وا
	�?�� أي ا�8زاء ا
���6 وا�8زاء ا

�)� �ن ا
�ر!وم ر-م ( .�(� و ���9ت !��رھ� وإدار
إذ أ�وا�# ا
��س ) 666- 83ا
��دة ا8و

;��(� ھذا ا
�ر!وم 0

ذ
ك ، ��ھ��ا W�;و  :�ذ رھ� ���� ��0 ،إ/ 

ر � �D  :ا
��ب ا8ول      	�
��ق ����ن ا
��4ر ا
���0 وذ
ك ��د�د أ�زا?# ا
���6 وا

�)
e� ق�ا��8رة و #��6ف ھ� .  

      0��5
ر � ���  :ا
��ب ا	�
��ور �0 ا
�4وق وا
وا���ت ا
��	?� �ن و;D ا
�� �� ا

�9��D ذ
ك �ن إ!���/ت ���.  

�5
ث      
��رز 
� :ا
��ب ا� �� ��

�5ل ھذه ا ������
ن ھ�?�(�، ���0 أ!�وب ا�دارة ا

�)  .، طرق ���(� وا
�(�م ا
�و �� إ
�(���ھ�

      Dرا�
أو;W ا���8ء ا
��	?� �ن ���ر!� ھذه ا
�� �� ��� ��(� �ن أ�واع و ذا  :ا
��ب ا

  .طرق ���(�

��9ذ أ� �م ھذا ا
�ر!وم �4وة ا
 :ا
��ب ا
���س       ��ر �ص ��!�
��4ون وأ��م ا
طور ا

6در ��� ا
!��� ا
	ر���� -وا��ن  ���!
ر � �"�# ظ�ت 
�د ا	�

وا-D ا
�� �� ا
��4ر�� ا

�د�5 �دون ���4ن و�ظ�م ا
ذي -د �	 ل !�
و�ظم !��ر ھذا ا
طور 
�دم رك ا�8ور ا

1�4!� �4?��.  

 

                                                 
1
 - _Ob[0  666-83ر-م  �ما�ؤرخ �
ر � و!��ر ا
���رات ا
������1983-11-12ا	�
�4 ��
�� �� ا
��4ر�� ا���
  .م ا
��دد 
�4وا�د ا
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  الباب األول

 

  

        ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــع الملكيع الملكيع الملكيع الملكيــــواقواقواقواق
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  الباب األول

ةواقـع الملكيـة العقـاريـة المشتركـواقـع الملكيـة العقـاريـة المشتركـواقـع الملكيـة العقـاريـة المشتركـواقـع الملكيـة العقـاريـة المشتركـ  

 
 
 

� �ن ��و�ت و�طورات �����ة ا������� �ؤدي إ�� ظ�ور       �إن !ل ��ر و�� ��ر

����� و���ز !ل ��ر �ن $#� ا���ور، �طور �+��ر وا��*�ر ظ�ھر أ�ور و�)�ھ�م �د�دة �ط$

�/ إزد��د دا.م $دون �و-ف    .أو �را�0   وا���ط�$�ت ا��و�� ا������� وا�+��+�

���3م ھذا ا��طور ا�دا.م وا��)�ھ�م ا��د�دة      ،  ظ�رت �ن ا���4� ا������� �)�وم ا���!�

��رة ز�4� ��5�4ر و��طور 5$ /��/ ا��#�ر ا��$4/ ا�ذي ظ�ر  6$ ��  ،!ل +ر�0ا���5ر!���

ا��9�  ا�8ر ا�ذي ��ل ��!� ا��#�ر ا��$4/ ��4#ل �ن ا���!� ،4ظ�م -�4و4/ و�ط$�ق ���/

�/ ا��#�ر ا��$4/  دا9ل ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك، ا��/ ھ/ ا8+�س إ�� ا���!� ا���5ر!

��� ا�ر�)� �;�5راك $د��ل ا��دد ا���.ل ���#�رات ا������ 9�و�� �/ ا���4طق ا��=ر� و

  .���4 ا�!<�) ا�+!�ن

�/ ا��دن و$�� أن أ+�وب ا����ك        وأ��م ھذا ا��)�وم ا��د�د ا�ذي د9ل ا����ة ا�������

�/ ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك وھو أ+�وب ���9ف   ا��#�ر� أ�6$ ��!� �#�ر� ��5ر!�!����

�/ ھ��� ا���� ��$6 �ر!$ �ن ��!���ن �� �=���، إ�داھ�� �9� !ون ا���!�$ /�دا��9�ن 

 ا��د�دة ��!و�ن �!رة ��4� $�ت �ن ا�=روري ا�و-وف �4د ھذه ا�و=A� ،وا98رى ��5ر!

  .��درا+ وا�$�ث ا�د-�ق إ9=������� ���4 $5!ل ���6 

4� ا4ط�ق ا�����ل وا���ر�ف $�#�# ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! �ن طر�ق       A� � إظ��رو���

� ا�4ظر� و��4�رھ� ا���د�، ا��ذان �ؤ++�ن ��4�رھ� ا8+�+� و-وا�دھ� ا�ر.�+� �)�ھ���

����  آ<�ر ھ���   ��� ا�و-وف��م   و�ن $�د ذ�ك. !�� ��ءت ��� ط$�
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ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! ��� ا����!�ن ا���5ر!�ن $�� ���4� إ��ھم �ن �#وق وإ��را��ت ا�8ر 

ا�ذي �ظ�ر ���� �ن ا���4ب ا���  .��ط$�#/ $�����ر+ ا�)

�Aن ھذا ا�$�ب        ���وى ��� ����ن أ+�+��ن �و=��ن وا-0 ا���!� ا��#�ر� إو���

  :ا���5ر! �ن ��4$�ن

  .أ+س ا���!� ا��#�ر� ا���5ر!: ��ل ا�ول

�	
  .ا��#�ر� ا���5ر! ا���!� �#وق وإ��زا��ت ا��Gك ا�5ر!�ء =�ن: ��ل �
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  الفصل األول 

ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــس الملكيس الملكيس الملكيس الملكيــــأسأسأسأس     

 
 

 
 وا�ذي أو�د �� �4ظ�م       ����إن ھذا ا��)�وم ا��د�د ا�ظ�ھر �/ ا����ة ا������� وا�

�د �ن أ!<ر -�4و4/ ا����<ل �/ ا���!� ا��#�ر� ا���5ر!� �4A��#�ر ا��$4/ �;�5راك �� 

ھذا ا�و=0 ا��د�د . ك ا�5ر!�ءھ�� ا��/ ��<��� 4��$+$ ���I�Gا8و=�ع �5�$� و�)ر�� 4ظرا 

��س ��رد ���و� أ�95ص �#و�ون $5*ل ���رة ��، $ل ھو �$�رة �ن ��� -�4و4� ذات 

 ا������ !$�رة، ا�8ر ا�ذي �و�ب ا�ھ���م $�ذا ��- ا��)�وم ا��د�د وإ�#�ء 4ظرة ���� د-�#

 ��� �و��)�� �ظ��ر ���9ف �وا$4� وا�ذي أ�$6 أ�را ���� وذ�ك ��!�4� ا�+�)�دة �4

�  .أ�+ن و�

�Aن =$ط -وا�د 4ظ�م ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! <م إظ��ر و��د�د ��4�رھ�        �و���

�دان ا��)����ن ا�ر.�+��ن ��ذا ا��)�وم ا��د�د�،  �� ا�#وا�د !�$دأ 4ظري أ+�+��!�4ط�ق �!ون 

ا����ك �4ذ $دا��� إ�� �د +�#رار ا�4�وص ا�#�4و4� ا��/ �ز�ت و!ر+ت ھذا ا��4ط �ن إ

 ،��شا�+���� أ�� ��4�ر ھذا ا��4ط وا��/ . �0 ��د�د و�و=�6 �وھره و!�)� ا��9ذه !و+��

 ��/ �9ص !ل أ�زاء ا��#�ر ا����9) /��� ����� ���0 ا�����Gت ا��/ ��د ا�و�� ا��ا�وا-

  .�9ص -�ط4/ ھذا ا��#�ر ا��/ �+�و�ب �)رزھ� ا�$�ع طرق �4#�

       ��	
 ����� ���� ا�ول ��� إإو����� �+ھ�. �-, ��+ أن ھا ا�'&% $ #� �"!� � إ�� �

 .إ�� �#�7+ت ا��"+ر 5 � ا� �#�. ا��"+ر$. ا� 1234. ا� �#�. ا��"+ر$. و/+���
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  ث أولمبح

        ماهيـة الملكيـة العقـاريـة المشتركـةماهيـة الملكيـة العقـاريـة المشتركـةماهيـة الملكيـة العقـاريـة المشتركـةماهيـة الملكيـة العقـاريـة المشتركـة

 

�/ ا��#�ر ا��$4/ �=)�ء ا��إإن          ا�#�4و4� ��� وا-0 ا���!� ا��#�ر� ا���5ر!*

 ا��+��دة �����دات ا�)#��ء �/ ھذا ا����ل ��د �ن أو�� ا�9طوات ا��إ�;�5راك، �ن G9ل �

4� ھذه ا�5را! وا��/ �ن ��435 أ! �ن �=0 ا�ط�ر ا�#�4و4/ ا�ذي ��!م ھذه ��� ��ر

  .ا98�رة

       �ر=�4 �/ �و=و��4 ا����/ ���د�ث �ن ��ھ� ا���!� ا��#�ر� ا���5ر!� �4A�و$ذ�ك 

وذ�ك �ن طر�ق ��ر�ف ھذه ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! و����زھ� ��� ���<��� �ن �)�ھ�م وھذا 

  .����ك ا�5ر�ك !�ط�ب <�4/!�ط�ب أول <م إ�� 4ظرة ا�)#� وا�#=�ء ��� ا

  

ن  
���
� 
� 
ط�ب أول: ��ر�ف ا����� ا���
ر�� ا���ر�� و���زھ


ھ�م.                               # 

                                             

�ر�ف ا���      �$ ��ر�ف ا���� ��=6 ا��)ر- و����$ ��/ اإ4 �#�ر !� ا��#�ر� ا���5ر!�

��ر�ف ا8و=�ع وا����ت ا98رى ��=6 ا��)ر�#�ت  و ا��$4/ �;�5راك�$ ��ن G9ل �#�ر�4

�ر�ف !)رع أول <م إظ��ر ا��)ر�#�ت �0 ���$ ��ن G9ل ا��)�ھ�م وھذا �� +��م ا��طرق إ��

  .ا��)�ھ�م ا���$�5 ��� !)رع <���9�/4ف 

 


	  :��ع أول���  .����� ا����	 ا����ر�	 ا�

� =�ن إن   ���ر�ف ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! ��ء �ن -$ل ا�)#� ���م ا��)�ق ��� ��

 :$�� ��/ ق م ج   743  �#�# �� 4�ت ���� ا���دة  �#�4ون ا��د4/ وھذا��دة -�4و4� �ن �واد ا

"   ا�#�4و4� ا��/ �!ون ����� ا��#�ر   ا���!� ا���5ر! ھ/ ا����
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 وا��/ �!ون ��!���� �#+� ���� $�ن �دة أ�95ص ���وع ا��#�رات ا��أو ا��4$/ �4$

  )1(."���5ل !ل وا�دة ���4 ��� �زء �9ص و4��ب �/ ا�8زاء ا���5ر!

أن ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! ھ/ ��!� �#�ر  ق م ج��743 �ظ�ر �ن G9ل ا���دة   

 ���ك �زءھ� ا��9ص ��!� �)رزة ،�$4/ �;�5راك�� ���و4��$��  أ�ن �!ون �!ل 95ص 

�.�5 �!�� �/ ا�8زاء ا���5ر!.  

  :تحليل   

أن ��ز �ط$�#�� �!ون �#��را ��� ا��#�رات ق م ج  743ا�ظ�ھر �ن G9ل ا���دة   

ا��4$� دون ذ�ك، $���4 � �ط$ق ��� ا��#�رات N�ر ا��4$� أو ا��/ �م �!��ل $�4ؤھ� $�د، ��� 

ا����-د ��� ����ك ��ص ا��4$�  03-93ا�رNم �ن أن ا��5رع أ��ز �/ ا��ر+وم ر-م 

 ا����9) -$ل ا��$�5رة $�5��د ا�$�4ء، أو أ<�4ء إ��4زه، وذ�ك $�د �#د�م =���4ت �4#� و����

 ��  )2 ().58-94ا���دة ا8و�� �ن ا��ر+وم ر-م (!�

        ا���دة آ4) ا�ذ!ر !ون أن أ�!�م ا���!�N��� $6 �ن ا�=روري إ��دة�ذا أ��

�#ط ا���5ر!   )3(.�م ��د �#��ر ��� ا��#�رات ا��4$�

���  م ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! $#/أ�� �/ ا�دول ا��ر$� ا98رى N�ر ا��زا.ر �Aن 4ظ�      

 �4� ا�ط$#�ت �/ �ورة ا���و وا�+)ل أي $��!��$ ��G+ا� �أ��� !�� ��ء �/ ا�5ر�

���9 ��!ون ا���!� ا�#�4ون  $��ط$# و�#د ا+��د ا��5رع �/ ا���!� ا���5ر! ا���ود�

                                                 
ون بتطور اتمع، وبالتايل من املمكن عية مرهالتعريف مسألة يستحسن أال يتناوهلا التشريع، بل جيب أن يرتك اال فيها مفتوحا إلجتهاد الفقه والقضاء، ذلك أن تطور احلياة التشري -  1

عبد املنعم فرج الصدة، . قه وهنا تربز وجهة نظر دأن تربز أحكام جديدة مل تكن تدور يف خلد املشرعني وتأكيدا هلذا النهج، مل يورد املشرع املصري تعريف للملكية املشرتكة، بل تركه للف

مصطفى حممد اجلمال .وكذلك رأي د". قسمة إىل طبقات أو شقق إذا تعدد املالك وكان لكل منهم طابق أو شقة ميلكها ملكية خالصةيراد مبلكية الطبقات ملكية الدور امل:"الذي يقول 

متلكهم لألجزاء املشرتكة من تبع يقصد مبلكية الطبقات أو الشقق ملكية البناء الذي يتعدد مالكه حبيث يكون لكل منهم طبقة أو شقة خاصة به ميلكها ملكية مفرزة، مما يست:"الذي يقول 

  ".البناء ملكية شائعة

  .262: ، ص 170الفقرة ) م1978دار النهضة العربية  –بريوت (دراسة يف القانون اللبناين والقانون املصري  –عبد املنعم فرج الصدة، احلقوق العينية األصلية .أنظر د

  .153: ، ص 90، الفقرة )اإلسكندريةمصر، منشأة املعارف ب(مصطفى حممد اجلمال، نظام امللكية . د

  .55: ص )  م2000-1999رسالة ماجستري غري منشورة جامعة البليدة (رمول خالد، احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري .أنظر أ

 

 .على التصاميم، الذي يطبق يف جمال الرتقية العقاريةم، املتعلق بنموذج عقد البيع بناءا 07/03/1994املؤرخ يف  58-94املرسوم التنفيذي رقم  - 2

ي باملغرب، الرباط ، تأمالت حول تفاصيل تطبيق القانون العقاري على العقارات املعدة لبناء مقسم إىل طبقات وشقق، ندوة مشرتكة حول  نظام التحفيظ العقار شأنظر أمحد أدر يو - 3

  . 35-32:  ص) م1992لعقارية واألشغال الطبوغرافية  مديرية احملافظة ا: املغرب(م 1990ماي  5-4يف 
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�ن ا�#�4ون ا��د4/ ا���ري  )816-��814 (ا��د4/ ا�+وري أ�!�م ��!� ا�ط$#�ت �/ �واده 

) ��859-861 (/�G+ا� �  ))1.ا�ذي 4#��� $دوره �ن ا�(#

أ�=� ��ورا آ9ر ���!� ا�ط$#�ت أ!<ر �دا<، ��ث أ9ذ $� ا��5رع ا��د4/  +��دأو�#د       

�5 �0 ��� ) 858-��856(�ن ا�#�4ون ا��د4/ ا���ري  ،)813- ��811(�+وري ا�����

ا��$�4/ ا��/ ��!ون �ن �دد !$�ر �ن ا�ط$#�ت وا�5#ق و$�ذا ا���ور ��$6 �د�/ $���)�وم 

 ا�ط$#�ت أ�$�ت �#+م ا��$�4 $�ن �Gكا����/ ا��9ص $����!� ا��#�ر� ا��!���  ��5ر!

  إ�دىم ���دد�ن، ���ك !ل ��4���9 وھ/ �=م إ�� ��4ب ) �9�(ط$#���� أو ��##5 ��!�

 5�و�� �$ر�� �.�5   ). ا�8زاء ا���5ر!(ھذه ا���!��ت ا��)رزة ��!�

 ـإن ا�#�4ون ا��د4/ ا4���8/ �م �����5 �0 ھذا ا���ور وا��)�وم ا��د�د ا�ذي د9ل ا�+      ��

ا�#�4ون  ���� �ت ��دة وـ8ز�  +!4� 4ظرا  ������إدول ���� ـا������� ����9ف ا�

 ��354 �ن     ���5�� ��� -د   � إ�� ط$#�ت ���ددة�4ظر �#+�م ا8$ 1014ا4���8/ �/ ��د�

�#+�م ا��#�رات     9رى -د أ��زت�/ ��ن أن ��ظم ا�#وا4�ن اG، 8ك ھذه ا�ط$#�ت�4زاع $�ن 

 ا��#�ر� ا���!أو 5#ق و4ظ�ت ��!� ا�ط$#�ت أو  تإ�� ط$#��       �4ظ���  ، ا���5ر!  

  �ديـا���  ونـا�#�4  ، م1924 /08/07  $#�4ون  ا�$���!/  ا��5رع

 )2(م28/06/1938 أ�� ا�#�4ون ا�)ر4+/ �3�در -�4ون م19/12/1963ا�+و�+ري $#�4ون      

 2- 79ا���دل $#�4ون ر-م  م�1965و���  10ا��ؤرخ �/  557- 65-�4ون ر-م  ها�ذي ��ء $�د

 /�<م  م،1985د�+�$ر  31ا��ؤرخ �/  1470-85<م -�4ون ر-م  م،4��1979)/  2ا��ؤرخ 

��4)/  21ا��ؤرخ �/  73-95 ر-م <م -�4ون م،�1994و���  21ا��ؤرخ �/ 624-94-�4ون 

 1107-96<م -�4ون ر-م  م،41996و��$ر  14ا��ؤرخ �/  987- 96ر-م  <م -�4ون م،1995

/�م 1996 د�+�$ر 30ا��ؤرخ �/  1236- 96و�4� -�4ون ر-م  م،1996د�+�$ر  18 ا��ؤرخ 

��ت  م��1967رس  17ا����م $���ر+وم ا��4)�ذي ا��ؤرخ �/  م�1965و���  10-�4ون  .

م �1986وان  9ا��ؤرخ �/ 768-86ا�ذي $دوره �م ��د��� $�و�ب ا��ر+وم  228-67ر-م 

                                                 
 .449-448: م ص1978-1977دمشق  –مطبعة دار احلياة  –الطبعة الثانية  –احلقوق العينية األصلية  –شرح القانون املدين  –حممد وحيد الدين سوار .د- 1

  .450: ص  املرجع السابق للدكتور حممد وحيد الدين سوار -2
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 15ا��ؤرخ �/  162- 95وم ا��ر+ ،�1992و���  31ا��ؤرخ �/  755- 92ا��ر+وم ر-م ،

  .��1997ي  23ا��ؤرخ �/ 532- 97وا��ر+وم  م1995��)ري 

       !�� ��!ن أن �!ون ا�95ص ���!� ��5ر!� �G� 0ك ��5ر!�ن آ9ر�ن =�ن ا���!�

�/ ���رة �4$� أو  �$4/ �  �4زلا��#�ر� ا���5ر! إ�� �ن طر�ق ا�5راء �#5 أو ط$#

��4��� � �� !�� � ،�+�ط�0 ���$��� /�ر-� 5ر! � !ون ا�95ص 5ر�!� �/��!ن أ�=� 

إذا !�ن ا�95ص 5ر�!� �/  !ذ�ك ا�رث ،�ن طر�ق ا��$ و، أا��/ �$4/ ���رة �$���� 5#ق

�د -+� ا����رة$ ��9��   )1(.5ر!

�
	 )' "�& ا�%�$ت ا���"!	 �!�: ��ع  �������( ا����	 ا����ر�	 ا��.  

�ن ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! و�)�و�/ ا�ر�#�ق وا�5�وع ا���دي ��N$� �� �#0 ا��9ط $  

�ا���!� ا��5.(N�ر  5د�د، ��#�رب �#�ر$�ن ا��$�5� $����4 !ون ا����ت � 4ظرا �و�ود 4وع) 

  .�ظ�ر 4#�ط ا�����زأ4� $4وع �ن ا��د-�ق 

   )2( :تمييز الملكية العقارية المشتركة عن اإلرتفاق: أوال

  #� �9د� ا�8زاء ا���!� ا���9� �ر� ا���5ر! �!ون ���� ا�8زاء ا���5ر!

�#ط، أ�� �/ ا�ر�)�ق ��9�ص ا��#�ر ا��ر�)ق �ن ھذ�ن . $� �9د� ا��#�ر ا��ر�)ق ا��9�

�#ط، N�ر  ا��)�و��ن ��=6 أن �3 ا�9د�+� /�ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! ��)ق �0 ا�ر�)�ق 

  :!و���4 ���9)�ن �/ �دة 4#�ط ���4+�.ل ا98رى أن ھذا � �+ري ��� $#� ا��

���ب      ا�ر�)�ق �!ون ا��#�ر ا��ر�)ق $� ���و!� �95ص N�ر�/  :من حيث الملكية/ أ    

�/ ا�5�وع ا��$�ري ا��$�/، �!ون ا�8زاء ا���5ر!  ).ق م ج867 ��( )3(ا��#�ر ا��ر�)ق ��4�$

          .)جق م ��745( ة���!/ ا���ص ا��)رز ���و! $��5�وع �����

                                                 
1 - M. WEISMANN, op . cit , p 53 et s . 

اإلرتفاق حق جيعل حدا ملنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر وجيوز أن يرتتب اإلرتفاق على مال إن كان ال يتعارض مع االستعمال الذي "مدين جزائري  867نصت املادة  -2

الشكل غري دقيق، معلال ذلك بأن اإلرتفاق ال جيعل حدا ملنفعة العقار املرتفق به، بل حيد من منفعة  علي علي سليمان يرى أن تعريف حق اإلرتفاق ذا. غري أن د".خصص له هذا املال

  .هذا األخري لصاحل العقار املرتفق

  .180: ص) م1992ديوان املطبوعات اجلامعية باجلزائر : اجلزائر(علي علي سليمان، ضرورة إعادة النظر يف القانون املدين اجلزائري . د: أنظر 

 
  .187: م العدد األول ص1997. ق.م.م  1997-04-30املؤرخ يف  148. 546: أنظر القرار رقم -3
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�/ ا�ر�)�ق ��وز 4#ل ا��!��ف ا�وارد ��� ا��#�ر ا��ر�)ق :  من حيث تغيير الموضع/ ب    

� إ�� �و=0 آ9ر، 5ر�ط أن �!ون ا��و=0 ا�#د�م أ5د �رھ�ق ���#�ر ا��9دم، إ$� �ن �و=

و=0 ا��د�د $�� ��04 ���!� �ن ا�#��م $����8ل أو ا���+��4ت ا�=رور�، وأن �ؤدي ا��

  ).3()ق م ج ��875(، !�� !�ن �ؤد��� ا��و=0 ا�#د�ما�*رض �4� $+�و�

�/ ا�5�وع ا��$�ري ا��$�/، � ��!ن �ط$�ق ذ�ك 4��$+$ ��Iزاء ا���5ر ��4�$ /� �#�ر !�

  .ا��$4/، إذ � ��!ن ��ور 4#��� �ن أ��!��4 إ�� أ��!ن أ9رى

   

#ط ا��#�دم �ق ���ك ا��#�ر ا��ر�)ق ��� ا��#�ر �ق �+)�/ ا�ر�:  من حيث التقادم/ ج   

  ).ق م ج  879 ��( )1(ا��ر�)ق $� إذا �م �+��ر �/ ���ر+�� �دة �5ر +4وات

      �/ ا�5�وع ا��$�ري ا��$�/، � �+#ط �ق ا����ك ا�5ر�ك �/ ا�8زاء ا���5ر! ��4�$

�����  .��� و�و �م �+�

  )2( )ةعالملكية الشائ(عن الشيوع  تمييز الملكية العقارية المشتركة :ثانيا

      .�5  $�ن ���0 ا��Gك ا�5ر!�ء �ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! �!ون ���� ا�8زاء ا���5ر!

 /����ل �#و-�م �����، أ�� ا�5�وع ا���دي �Aن ا�5/ء إدون �ر��ن أ�دھم �$�-/ ا�5ر!�ء �+

 ��� $�-/ ا�5ر!�ء ا�0.�5 �!ون ��5ر!� $�ن ���0 ا�5ر!�ء، دون أن �!ون 8��=�ي 5ر�ك أ

�  .$4��ب ���ن �4

                                                                                                                                                             
  . 12: العدد الثالث ص . م 1991 .ق. م ، م  1987-04- 08املؤرخ يف  40- 549أنظر القرار رقم  -3

 

  .13: م العدد الثالث ص1993. ق.م، م1988-12-21املؤرخ يف  48-589أنظر القرار رقم - 1

 
إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غري مفرزة فهم شركاء على الشيوع وتعترب احلصص متساوية إذا مل :"ق م ج اليت نصت على أنه  713من خالل فحوى املادة -  2

  .دون أن خيتص كل منهم جبزء مفرز فيه يتبني أن امللكية الشائعة وضع قانوين ناتج عن تعدد املالكني للحق العيين،". يقم دليل على غري ذلك

  .30- 29: ص ) م1999دار اجلامعة اجلديدة للنشر باإلسكندرية، : مصر(مجال خليل النشار، تصرف الشريك يف املال الشائع وأثره على حقوق الشركاء  -د: أنظر 
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       و�4��$�� �ذ�ك �ظ�ر ���� �ن G9ل �و=�6 ا��)�و��ن �Aن ا���!� ا��#�ر� ا���5ر!

وا�5�وع ���دان �/ أ<ر ا�5�وع $دون أن ���دى ذ�ك أ!<ر ��$#� �4د ھذا ا��د، و���� �ظ�ر 

�� ���إ$���#�$ل G�9 د�دة ا�ا��وھر�� وا� /�� ����  :��/ +4ظ�رھ� 

   :من حيث قابلية أو عدم قابلية الشيء الشائع للقسمة/ أ   

       /� ا�5��ع ا���دي، ��!ن ط�ب -+� ا���ل ا�0.�5، إذ ���$ر �ق !ل 5ر�ك ��� /�

�!ن �/ ا�5�وع ) ق م ج ��722( )1(ا���ك، ��� ���9ص �ن ا�5�وع و�4)رد $�� �)رزة

�/ ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك، � Iو ا���ل 4��$+$ �ا��$�ري ا��$�/ !�� ھ �زاء ا���5ر!

  ). ق م ج��747(إذ $�!م أ�دادھ� � �#$ل ا�#+� -+���� ط�ب ��وز 8ي �ن ا�5ر!�ء

�ن ا��#رر -�4و�4 أن ا�8زاء : "أي ا���!� ا����� ا�#�=� $�� ��/ ر+�#ر ��� ذ�ك إ�#د       

 �/ <م �Aن ا�4�       �د�وى ا��#+�م، و�ن� � ��وز أن �!ون ����Gا���5ر! أو ا��#وق ا���$

� ا�#�4ون N�ر +د�د��� ا�#رار ا��ط(��9�$ ���  ."ون 

 ا���ل - �$تو��� !�ن �ن ا�<      �=- /��#ر�ر      أن -=�ة ا��و=وع $���د-��م ��� -

،���#+����   و� ��وز ا�9$�ر وا���ر�6 $3ن ا�8زاء ا���5ر! �$#� ��� ������ ا�ط$�

$A�#�$2(.+����  ��$�ر أن !ل �#+�م �=ر $�#وق ا8طراف �!و4وا -د ط$#وا ا�#�4ون �ط(  

4� �+�و�ب �)ت   A���ر�ر    �4$�ه ا8+��ذة ا��و<#�ن إ�� ا�$���د �نإو��� ھذا ا8+�س 

$�� ا�9$راء     �<ل ھذه ا��#ود و!ذا ا�+�دة ا�#=�ة �ن ا�����د ��� ��5ر�0 ا�#+� ا��/ �#وم 

  .)3(ا��4�$ أ+�+� ��� ھذه ا�8زاء 8ن ذ�ك ��د 9ر-� ��ر�9 ��#�4ون

���ل       إن ا��$رة �/ ��د�د ا�8زاء ا���5ر! ھ/ $3ن �!ون ھذه ا�8زاء ��دة  �+;�

 745ا���دةأوردت       !��. ا���5رك ����0 ا��Gك، �� �م �و�د �/ +4د ا���ك �� ���9ف ذ�ك

  )4(.�8زاء ا���5ر! ا����، و ھذا ا���داد وارد ��� +$�ل ا��<�ل � ا���راق م ج �ن 

                                                 
 .69: ص  54العدد . م1999ن ق . م1996-06-26: املؤرخ يف  134- 535:أنظر القرار رقم - 1

  .35: العدد الثالث ص . م1992م ق . م1991-07-10: املؤرخ يف  76-988: أنظر القرار رقم - 2

  .32: م العدد الثاين ص1991م، م ق 1990- 05- 09املؤرخ يف  50- 937أيضا القرار رقم     

 
  .44: ، ص 2000سنة  01راجع نشرة املوثق، الصادرة عن الغرفة اجلهوية للموثقني لناحية الشرق، العدد - 3

 
 .م 2002اجلزائر  –دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  -يف ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكام - نقل امللكية العقارية–محدي باشا عمر .د-4
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  :وتكاليفهمن حيث نفقات الشيء الشائع / ب   

�/ ا�5�وع ا���دي �Aن 4)#�ت ا�5/ء ا�0.�5 �وزع ��� ا�5ر!�ء !ل $#در          ،����

ا�5�وع ا��$�ري     /، $���4 �ق م ج  719$*�ر ذ�ك !�� أ!د�� ا���دة  �� �م �و�د 4ص �#=/

 /�ا��9� $��8زاء    �Aن �وز�0 ا��!���ف وا�4)#�ت ) ا���!� ا��#�ر� ا���5ر!(ا��$

  ا�����- أو ا���ص ا��/            ا���5ر! ��� ا��Gك ا�5ر!�ء �!ون �+ب 4+$

/��ر!، ��4$� $��8زاء ا���5   ���!�� !ل وا�د ��4م ��!� �)رزة، و��س $�+ب ا��4)�ع ا�)

  ).ق م ج  ��750(�ره �#د�ر ا��4)�ع ا�)��/ �ن ��4ز��ت و��5!ل $�ن ا��Gك ا�5ر!�ء <��� �

  :الشائعمن حيث سلطات المالك الشريك على الشيء / ج   

4� � ��وز 8ي وا�د �ن ا�5ر!�ء       A����ل ا�5/ء ا�0.�5، أو أن إ�/ ا�5�وع ا���دي �+

�وقر�+�*�� أو أن ��� � ا�5ر!�ء ف $�#$ #�ق  ��714/01(                        .       )1(�#� دون �وا

�Aن -��م أ�د ا��Gك )م ج ،/�ا�5ر!�ء ���زء  ، $���4 ا��!س �/ ا�5�وع ا��$�ري ا��$

�=را���5رك أو ��د��� ��.ز وN�ر �#�د، وذ�ك �� �م ��دث أي ��� $أو ��رم       ر ���ر

���ل ذ�ك ا��زء ا���5رك أ�=�، ھذا إ!�ء �ن ذاك $#� ا��Gك ا�5ر�+    .�ن ��

 �ط�# ��Iزاء ا��9� وھذا      ��$� �$�� ��      و�ن �� أ9رى، !ل ا�8زاء ا���5ر!

��$ ��4� �$��4 /��   ل �ن ز�ؤ!د أن ا����ك ا�5ر�ك � ��!4� و��04 ���� ا���رف ���

  )ق م ج  ��747(

�/ ھذا �� 4�ت ���� ا��      ����  :ا�#�=� $�� ��/  �-رارا���!� ا�

�د أ�زاء ا�8ن ا��#رر -�4و�4 أن "�  ������6 ا���5ر!�����5ر!     +ط6 وا���Gت ا��+�

 ا��Gك �ا���5ر!�ن، و�ن <م   �/ ا��#�رات ا��4$� وN�ر ا��4$� ا��/ ���!�� ��� ا�5�وع !�

  ".ا�#�4ون �Aن ا�#=�ء $�� ���9ف ذ�ك ��د 9ط3 �/ �ط$�ق

                                                 
  .09: م، العدد الثالث ص 1991م، م ق 1987-04-08املؤرخ يف  39- 496رقم : القرار : أنظر- 1

  .28: م، العدد الرابع ص1992م، م ق 1990-10- 29: املؤرخ يف 63- 765: القرار رقم     
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 ا���ل–�$ت <و��� !�ن ا��=- /�ا���5رك    أن ا�4زاع �دور �ول ا�+ط6 وا��*+ل  - 

 ا��+��3ر�ن، �Aن -=�ة ا����س $��=�م ��د�وى ر�*�.�م ا��!م ا��+�43ف، و�ن �د�د A$�ن !�

�/ �ط$�ق ا�#�4ون أ9ط.وا�!و4وا -د .")1(  

  

  

�   .���/ )�8 07�3��6ة ا�3�4 وا���2ء �%0	 ا���/ ا�: .-�,  ��

  � � ���� /��)إن ��ر��ت ا����ك ا�5ر�ك ��ق     �� �ن ا��!م ���� إن !�4ت ط$�

4� �!ون ذ�ك �+���G، ا�8ر ا�ذي ���م ���A���د�د      =رورة ھذا ا98�ر ��ددة وإ� 

 ا�#�4و4� ��ق ا����ك ا�5ر�ك ��� ����، ا�5/ء ا�ذي �  .ھب إ��� ا�)#� وا�#=�ءذا�ط$�

  :ا�>�6ة ا��4!�	 �� .;��� آرا9!�: ع أول��

 ا�#�4و4� ��ق   �أ��م ا�=رورة ا���� ا��/ �)رض 4)+�� �ول أھ�� ��د�د ا�ط$�

�#د  ،�ا���رض    <4�ن ��مإ4#+�ت آراء ا�)#��ء $�ذا ا�35ن إ�� رأ��ن إا����ك ا�5ر�ك ��� ���

/�� ���� ����:  

  :لالرأي األو / 1

���   ن ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! ھ/ ��!� أ�زاء �)رزةأ���ب ھذا ا�رأي �رون أ  $��

، !ون أن ا�*رض ا�ذي أ�د �� ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �)رض�أن �$#�    ��!� أ�زاء �5.

/���ت 9����   ، أ�ن ا�8زاء ا���5ر!)2(ھذا ا98�ر �9=�� �8!�م ا�5�وع ا��$�ري ا��$�

  .�9د� ا�8زاء ا��9�

                                                 
  .32: ، العدد الثاين ص 1991م، م ق 09/05/1990: املؤرخ يف  50-937: أنظر القرار رقم - 1

  

 
هذا ما . كانت الغاية من املال تستلزم شيوعه الدائم  الشيوع اإلجباري وضعية قانونية توجب على املالك الشريك أن ال يطلب قسمة املال الشائع بينه وبني باقي املالك الشركاء، إذا ما- 2

وهذا ".ليس للشركاء يف مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبني من الغرض الذي أعد له املال، أنه جيب أن يبقى دائما على الشيوع: "ق م ج اليت نصت على ما يلي 737أكدته املادة 

ون أصليا حيث تتحقق األشياء الشائعة املستقلة عن أي عقار خدمة لصاحل جمموعة من األفراد، كمباين مدافن األسرة ، أو أن يكون تبعيا فإما أن يك: الشيوع يف حد ذاته يأيت على نوعني 

  .بأن تؤدي األشياء الشائعة التابعة للعقار خدمة له وملن ميلكونه حصصا بينهم كاألجزاء املشرتكة امللحقة باألجزاء اخلاصة
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�/ ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �#� ذي ط�$0 �زدوج، ��5ل ا�8        ر ا�ذي ���ل �ق ا���!�

، ��� ا�8زاء ا���5ر!�.�5  ��� ا�8زاء ا��9� و�ق ��!���� ھ���   �ق ��!�

  .ا98�رة �+�و�ب أن �9=0 ��دم �#+�م إ�$�ري

  

     

  :نتقادات على هذا الرأي إ 

إذ �/  زدوا�� ا��ق �����ك ا�5ر�ك،إن ����� �!رة ا����9)ون ��ذا ا�رأي ���ر=و      

=)�ء إ  ��#�دھم أن ا�+�9دا��ت ا����9) �8زاء ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! $4و����، � �$ررإ

����ت ا����ك ا�5ر�ك ���ددة ��Iزاء إط�$0 ا�زدوا��، إذ ���� !�4ت �+    ا��9�

4� �$#� ���ب �ق وا�د �رد �A� ،د��ل ��� ذ�ك      �� ا��� $3!����، وأ�+ن وا���5ر!

ا�ذي ��ر�4 إ�� ا�#ول      ا�8ر. أن ا����ك ا�5ر�ك � �+�ط�0 ا���رف $�زء ���4 دون ا9Wر

 �#�ر، ��/     أن ا�8زاء ا��9� وا���5ر! ا��!و4 ����ص ��<ل أھ���� $+4��$ *��$

ا�5/ء ا�ذي �4)/ ���4 �)     ل��+�#راره $5!ل ��+�و و��!إد�� و��+�ھم �/ =��ن و

��  )1(.ا��$

  :ا��
	�ا�رأي / 2

         � ������      رض )أ4��ر ھذا ا�رأي �رون أن ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك وطر�# ا���ش 

���ل ا�8زاء ا���.دة ��، أن �د9ل �/ �G-�ت ����� �0 إا����ك ا�5ر�ك ا�ذي ����0 $�ق �+

، إوأن ��#�د �/  N�ره �ن ا��Gك ا�5ر!�ء،������ +�9دام ����، �را��ة ������6 ا���5ر!

 �ن !ون ا��#�ر ذي 4$� ��5ر! وھو و�دة �$�4 �=و� � ��!ن ��ل    ��ذه ا�����

��=�  .أ�زا.� �ن $

�7ن �+�#�� ���"+ر ��1        �ا ا�3���% وا�24ح 
	ن ا� Oك ا�124+ء $&Q� +"
      و���R و

    راد�� و�+^\3'+دة إ\�3 +ل ا�]Zاء ا�X+Y. و
� 	إذ $�'2د �+� %1� $2U� ��R� ا�7�4ع، 

                                                 
  ، )م1995مذكرة اية الرتبص غري منشورة املعهد الوطين للقضاء، (رابح عمرو، امللكية املشرتكة يف التشريع اجلزائري . أنظر القاضي- 1

  .18- 17: ص      
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       ا��2 ا�ي $�R 2Qc� أن ا��"+ر $#7ن � �b +17&&+  �� ا�]Zاء ا� a� .1234 `�2ه

. eدا +Qأ� fة �#+��.، إg�Q� . !h 2ب �+ �#7نhك ا�124+ء �"! . أO �ا a� [ ���.)1(  

  

  :أينتقادات هذا الر إ   

�رى ا����ر=ون أن �)+�ر �!ر�/ و�دة ا��#�ر وا����� ا������ أ���4 �#�دان �ق       

G�� � و �)+�ر�� ،�م �0 ا�وا-0، �4ظ�م ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! .ا����ك ا�5ر�ك ��� ���

ا��+�س $���� أو $��*�� ���4 أو $��+�.<�ر $��، وإ��4 ��دف إ�� �!��ف  د-�وده � �#�

ا�+�9دا��ت ا�واردة �����، ���5�� �0 ا�*رض ا�ذي 9�ص �� ا��#�ر و�)�ظ� ��� �#وق 

ا�5ر�ك ��� ����، إذ ھذا ا98�ر  ا��Gك ا�5ر!�ء ا9Wر�ن، دون ا�4#�ص �ن �ق ا����ك

 و���� �ز.�$#� دا.�� ���ك ��ز.� ا��9ص ��!��.�5   .�� ا���5رك ��!�

       �ن 4 إذ إ��$�ر أن ھ��� ا�#+���دة أ+$�ب �/  ���3ة�$� ���و أ�ر � ��!ن -$و� �4�!�

 -�4و4� �رد ��� ا���ل ا����ر=�ن، إذ �/ 4ظرھم أن ا��� 4ظر ھؤ�ء���3ة ا��!�4� و=

، !�� أ��4 � �.��4 �+- �� �ن ا��4)�ع $� دون -+����ا�0.�5، و��دف إ�� ��!�ن ا�5ر!�ء 

� �ؤدي إ�� 9روج ا�5ر�ك �ن ا�5�وع#� /�أو ا��زء ا���.د �� �ن        ، �Aن ��رف 

 ��ذا � ��4/ أن ا����رف �� -د أ�$6 5ر�!� �ا�#+� ����� ����0 $4)س �#وق ���ر

+��#�ق =د ا�<4�ن إا����رف، �)/ ھ��� ا���� ��!ن ���Gك ا�5ر!�ء ا9Wر�ن ر�0 د�وى 

�� وھذا ��3�� ��+ت � ة�Gو .!�د �#و-�م ��� ا��زء ا����رف $���� ذ�ك �Aن ھ��� ا�و=

  .ز !ل 5ر�ك ���� �ن ھذا ا���لأو -=�.�� $)ر        $��دا.� !و��4 � $د وأن ���4/ ود�� 

��/ 4$�د أن ا���!� ا��#�ر� ا���5         -�4و4� �رد ���  #�=ر!���� +$ق، ��/ و=

� ا�5ر!�ء �ن ا����ك !G� ر ا��$4/ �;�5راك، وھ/ ��!ن�#�� وا��4)�ع $� دون ا���� ا���

 /� إ�� أن !ل ���ك 5ر�ك �ر �/ ا���رف ��، !و4� �#+وم أ�G إ�� ��ص، إ=���+#�

� !�� ��5ء و��ن ��5ء وھذا �� ���ل ا����رف �� ���!� 5ر�!� �<�� �<ل $�-/ ا��Gك ���

                                                 
                          )   م1968دار أحياء الرتاث العريب بريوت، : لبنان " (حق امللكية. "عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين.أنظر، د- 1

 .1023: ، ص 02اجلزء الثامن، اهلامش 
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��4ز���  ا�5ر!�ء ����0 $4)س ا��#وق ا����رف، و� ��!ن و� ��ق �$�-/ ا��Gك ا�5ر!�ء

     )1(.��� ا��� ا����رف $��

 
 

�  .��6ة ا���ع: ��ع  ��

أن ا����ك  �)�دها��5رع أ9ذ $����ور ا��4ط#/ ا���3وف ����!� ا��#�ر� ا���5ر! ا�ذي       

4� و$�ن �$ �.�5 ا�5ر�ك ����0 $���� $�ق ��!� �)رزة ��� ا��زء ا��9ص و$�ق ��!�

��5رك، ���� �)�و��ن ����زان �/ أ�!����� و�/ 4ط�-���، ا��Gك ا9Wر�ن ��� ا��زء ا�

N�ر أن ���ر+���� �#�=/ �را��ة ا�ط�ر ا�����/ ا�ذي �)ر=� و�دة ا��#�ر ا��4$/ 

- 83وا���د��ن ا�<��< وا���9+ �ن ا��ر+وم ق م ج  745/1و 744/1ا���د��ن (�;�5راك 

666.(  

  

  مبحث ثاني

  )1(ية المشتركةية المشتركةية المشتركةية المشتركةمكونات العقـار ضمن الملكية العقـار مكونات العقـار ضمن الملكية العقـار مكونات العقـار ضمن الملكية العقـار مكونات العقـار ضمن الملكية العقـار 

 
�/ ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك وھ/ أن  أھم ��زة �$4�ث       �ن ��� ا���!� ا��#�ر� ا���5ر!

�#�ر، �!ن ھذا � ����3 إ� إذا !�4��  ت!ل ���ك 5ر�ك ��!4� ا����0 $��8زاء ا����9) ا��!و4

 و��ددة $5!ل د-�ق وذ�ك ������ ��ت ��رف��(� ا��Gك ا�5ر!�ء  ھ��� ا�8زاء �و=�

 /� �+ب ا�*���ت ا��ر�وة ���4 و$��طرق ا���!ن ا�+�)�دة $��، ھذا �Gوة ��� ا�طرق ا��4#�

  .ا��� و���زا���ب ���/ و���/ �د�ث ��#ن �)رز ��ددأ+�و
                                                 

  .19-18: رابح عمرو، املرجع السابق ص. أنظر القاضي - 1

  

  

  

  
1 -C. LARROUMET, op.cit, p 420 et s. 
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ھ�م $� ھذا ا��$�ث وذ�ك $�$��ن !ل �!و�4ت وأ�زاء ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! إھذا ��       

 ا���5ر! 4/ �;�5راك �/ �ط�$�ن أ+�+��ن �ظ�ران أ�زاء ھ��� ا���!�=�ن ا��#�ر ا��$

  .وآ������

  

  


	: .-�, أول���   .أ?(اء ا����	 ا����ر�	 ا�

 
 

�#وق ا��Gك  إظ��رإن ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! =�ن ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �)رض       

 =�ن ��ص ا��#�ر ا��4$�/ �;�5راك، وھذا ا�و=0 �+�و�ب ا�5ر!�ء �ول أ4�$��م ا�وا-

�� و!�)� ا�����ز ���� $���4 !ذا ��G��5 وإظ��رھ��� ا���ص $5!ل وا=6 ود-�ق  إظ��ر

�ر��� �)��، ا�8ر ���4 /��ظ�ر��ن �$دأ أ�زاء ا���!� ا��#�ر� ا�ذي ��رض �� ھذا ا��ط�ب 

  .ا���5ر! وأ4واع ھ��� ا�8زاء


	.A@أ أ?(اء ا����	 ا�: ��ع أول���   .���ر�	 ا�

�/ ��4�ف أ�زاء ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! و��د�د        *��$ إن ھذا ا�)رع �� أھ��

�د $ ��$ �ط�ء ��ر�ف ���0 ��ذه ا�8زاء ���4�ف ط$����� �+ب �� أ�دت إا������ر ا��9�

�� ./�� ���� �  :ھذا �� +4�$4

  .تعريف أجزاء الملكية العقارية المشتركة: أوال

       ���د أ+�+� ��� و�دة ا�8زاء ا��9�� �إن ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �/ و�د�

� ا8ھ�� � �#ف �4د ھذا ا��د �#ط $ل ���داه ���5ل ���!/ ا��#�ر ���� ،�� وا���5ر! ا��!و4

و�ن ھذا ا��$دأ، -�م ا��5رع $وا+ط ا�4�وص ا�#�4و4� . أ�=� ��/ �ؤدي ��م 9د��ت ���9)

�ر�)�ت �$���4 و��دد $�Aط�ء أ�� زاء ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! ا��9� ���4 وا���5ر!

 ���4ھ� وطرق ����زھ� �ن N�رھ� و���� $���4 �0 ��د�د ا�*رض ا�ذي آ�ت إ��� وا��/ ھ�.ت ��

�  :)1(و���

                                                 
1 -M.WEISMANN. op.cit p11 et s. 
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•  ا�+�9دام�4$� وN�ر ا��4$� ا��9�� �*رض أ�زاء ا��#�رات ا�: ��د أ�زاءا �9�

وا���دة ا�<�4� ج ق م  ��744/1 (.�ره�)ردي �8د ا��Gك ا�5ر!�ء دون Nا�+����ل ا و

  ).666-�83ن ا��ر+وم 

• أ�زاء ا��#�رات ا��4$� وN�ر ا��4$� ا��9�� �*رض :  )1(��د أ�زاءا ��5ر!

  ا�+����ل وا�+�9دام ا���5رك $�ن ���0 ا��Gك ا�5ر!�ء أو �دد ��4م 

 �ن ا��ر+وم وا���دة ا���9 ق م ج  745/1 ��( +83-666.( 

   .معيار التفرقة بين أجزاء الملكية العقارية المشتركة: ثانيا

أ+�س ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! ھو ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك ا�ذي ���وي ��� أ�زاء 

 4وع �9� وأ�زاء ��5ر!، ��ذا �و�ب ��� ا��5رع إ���د ����ر ��!ن $�و���ر� �$

$���4 �ظ��ر ط$����� و��ذا و�د !3+�س �ظ��ر ا���4�ف و��د�د  قا�8زاء و!�)� ا��)ر�

وا�ذي $�و�$� ��م ��د�د " �9��ص ا�+����ل"���د ��� ����ر إ4وع ا��زء �Aن ا��5رع 

ا�8زاء ا��9� ا���دة �;+����ل ا��4)رد �!ل ���ك 5ر�ك ا��+��ة ا�8زاء ا��9� وا�8زاء 

  .)2(ا��Gك ا�5ر!�ء أو ����و� ��4م رك وا�����/ �!لا���5ر! ا���دة �;+����ل ا���5

���ر ��و�ب ��� ا�#�=/ � �4A�� وا���وء إ��� ���د�د �) ا��زء أو إو$ذ�ك ��$�

 �/ 4ظ�م ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! 4�� 744/1ا���د��ن (ا�8زاء ��ل ا�4زاع إن �م �!ن �

  ).666-83ر+وم وا���د��ن ا�<�4� وا�<��< �ن ا��ق م ج  745/1و

 �
	 : ��ع  �����  :أ�Bاع أ?(اء ا����	 ا����ر�	 ا�

�/ !ل أ4وا���إن  *��$   ، ��ذا -�م  ��داد أ�زاء ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! أھ��

  ��5رع  $�د  ��ر�)�� و=$ط ����ر ا�����ز  $���4 ، �9�ص  �وادا �ن ا�#�4ون ا��د4/

و�/ ھذا . ظ��ر ھ��� ا�8زاء $������4إ�داد و�� 666-83و�ن ا��ر+وم ر-م  ا��زا.ري

ددة ��Iزاء ا��9� ����� ا���د��ن ��ق م ج  744ا��=��ر 4�ت ا�)#رة ا�<�4� �ن ا���دة 

 �ن ا��ر+وم ا��$�ن أ�Gه ���  .أ�زاءا أ9رى =�فا�<��< وا�را$

  

 

___________ 
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1 – J.BERGEL , M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI , op . cit , p 556  

2 -  S. CORNIOT , dictionnaire de droit . Tome II , Deuxième Edit .Librairie DALLOZ , Paris , 1966 , p 423.   

�/ ا�)#رة ا�<�4� �ن ا���دة        و5!�ت ا���دة ق م ج  745$���4 ذ!رت ا�8زاء ا���5ر!

��� أ��4ف <Gث، إ����د  ا���9+ �ن ا��ر+وم ا�+��ف ا�ذ!ر �ر��� ��وز�0 ھذه ا98�رة

���ر �دى ا��5راك ا��$4/ ��� 4ظر� ا��9��ص� ���.  

!�� �+�و�ب �)ت ا��4$�ه إ�� أن ��داد ھ��� ا�8زاء !�� +�ف ذ!ره ھو ��داد ��� +$�ل       

�داد � �ا��<�ل � ا���ر !ون ا8و�و� �!ون ��� �رد �/ 4ظ�م ا���!� ا���5ر!، ا�ذي ��!4

�#�  ).ق م ج ��748  (     )1(��5ر!  وأ9رى ر و��د�د ���رھ� !�3زاء �9� أ�زاء ا�

 ��� 
  :ا�ر ا�ذي +��ن �و*�() ��

  .األجزاء الخاصة: أوال

�/ ���0 ا�8زاء ا��/ ���ت �;+����ل ا��9ص �����ك  ���<ل ا�8زاء ا��9�

  :)2( ا�5ر�ك، 4ذ!ر ���4

�ط$X، ���م و�ر��ض $�� �/ ذ�ك !ل �� ��و�� ا��� �ن Nرف،  :محتوى الحصة

�د أ�زاءا +ا8$واب، ا���رات، ا�+�Gم ا�دا�9� ا��ؤد� إ���� و!ذا ���9ف ا���$�� �ت ا�دا�9�

��9.  

ا��دران وا��وا�ز ا�)��� $�ن Nرف ا��� وا��/ � �د9ل =�ن  :فواصل القطع

  .ا��54ء ا�!$�ر ���$ر أ�زاء �9�

                                                 
عقد خاص   الواردة يف هذا املرسوم تطبق بقوة القانون، لذا فإنه بات من غري املفيد القيام بإعداد  ، أن مجيع األحكام666- 83من املرسوم رقم  62يستشف من املادتني األوىل و- 1

دراج شروط خاصة، على أال ختالف هذه لكل عمارة مجاعية، يتضمن شروطا تنظيمية عامة فقط، إال أنه يف حالة اإلقتضاء، ميكن للمالك الشركاء أن يعدوا مثل هذه الوثيقة بغرض إ

  .روط قواعد لنظام العامالش

  .05: ص) املديرية العامة لألمالك الوطنية(م، الصادرة عن وزارة املالية 1998-11- 24املؤرخة يف  04839: املذكرة رقم: أنظر

 
2 -M.WEISMANN ,op.cit, p 11. 

  - 50 Millions- de consommateurs, le guide de la copropriété. Revue n°39, juin – aout 1995, p24. 
  -E. BARBEROUSSE –GUIBERT et D. TOPEZA, le guide pratique de droit, nouvelle , Edit .Solar , Paris    1983 . 
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5 �4ت ا�����ز� ا��+��!ل ا��!و :التجهيزات الداخلية��دة ��� �و��ر 5روط ا��

#.Gوا-د ا�� ،Y���$ر ��4�ر ����ز �9�، وھذا ا�8ر �4ط$ق ��� ا��دا�  دا9ل ا���

 .ا��دا9ن، ا���د�دات $���9ف أ5!����، ا�8واض، ا��*�+ل وN�رھ�

  :مناقشة    

 �ن ا��ر+وم ر-م       �ا��/ �4ص ���  ����$83-666�ن ا���د �/ ���وى ا���دة ا�را$

�أو ا��دران ا�)��� $�ن ا���Gت  )1(��د ��!� ��5ر!� $�ن ا�5ر!�ء ا�����ور�ن ا���ط�ن:"أ4

�/ ا���ط�ن ا�ر.�+� ا�ظ�ھر أن ا��5رع أ5رك ا��وا�ز أو ". ا��9� وN�ر ا��4در�

، �8زاء ا�� �د9ل =�ن ا��54ء ا�!$�ر إ�� ا ا��دران ا�)��� $�ن ا���ص، وا��/��9

  ا��/ ا��8!ن   ��5ر! $�ن��� -+�� �9�� $��، 4ظرا �!و��4   $���4 !�ن �ن ا�8در $� أن �)رد

  �ن ا�5�وع   4وع  �=)/ �����  ا�ذي  ا�8ر  ، )2(�)����

�� ھو ظ�ھر �ن 4ص ا���دة ! )3(وا����<ل ��ت �+�� ا���.ط ا�)��ل ا���5رك. ا��$�ري

  .، ھذا �ن ��666-83ا��ر+وم �ن   وا���دة ا�<�4� ق م ج  744

       إذ و�ن �� أ9رى �Aن ا��5رع �دد ا�8زاء ا��9� ا�دا�9 =�ن ا��� وا�����

 �ن ا��� وا��/ � ��!ن �����ك ا�5ر�ك ��4)� $�� N�ر ��)طن �و�ود أ�زاء أ9رى �9�

  ��� !و��4 ���#��زل �ن ا��� ا���$�$ ����  ا���رف 

                                                 
  أن املرتجم العريب مل يصب يف الرتمجة، فبدال من أن يرتجم الكلمة الفرنسية  666- 83الظاهر من نص املادة الرابعة من مرسوم  -1

)CLOISONS (لمة حواجز إال أنه ترمجها إىل كلمة حيطان، علما أن هذه الكلمة األخرية مرادفة لكلمة جدران، اليت تقابلها يف اللغة الفرنسية كلمة إىل ك)MURS(  

 
 احلصص واليت ال تدخل ضمن اإلنشاء ، نص مستقال للحواجز أو اجلدران الفاصلة بني557- 65خبالف ما ذهب إليه املشرع اجلزائري، جند أن املشرع الفرنسي ضمن القانون رقم  -  2

 :على أنه: الكبري حيث قضت املادة السابعة منه

"Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives, et non compris dans le gros œuvre, sont présumés mitoyens 

entre les locaux qu’ils séparent" 

واحلواجز الفاصلة بني شقتني : "مدين مصري اليت جاءت فقرا الثالثة ناصة على أن  856رة اإلشرتاك، أدرج احلواجز الفاصلة بني الشقق ضمن املادة بينما املشرع املصري، وأخذا بفك

  ".تكون ملكيتها مشرتكة بني أصحاب هاتني الشقتني

  

  .49: م ص 1968 –اجلزء الثاين  –معهد البحوث والدراسات العربية  –ربية امللكية يف الشريعة اإلسالمية مع مقارنتها بالقوانني الع –علي اخلفيف . أ- 3
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�9��ن �(4�Gن �ن ا�و�دة ا�+!4� إ�  ا��+�ودع ا��ذان ھ�� �زءانو  ���4 ا�#$و4ذ!ر   )1($��

  .أ���4 ��$��ن ���

 ا���دة   .األجزاء المشتركة: ثانيا ��9 �� ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �Aن أ�زاءه ا��!و4

2( :�;+����ل ا���5رك ���� $�ن ا��G!�ن ا���5ر!�ن ��د أ�زاء ��5ر! و�ن أ�<����(   

أھم أ+�س �/ ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! ھ/ ا8ر=� ا��/ $دو��4 � ��!ن  :األرضية

�/ $�ط��4  �إ-�� ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك، و��� ھذا ا8+�س �Aن ا8ر=� �دت $�� ���و�

وآ$�ر و�� ��� +ط��� �ن �وا-ف، +���ت و�دا.ق �زءا ��5ر!� �5.��  ي�ن -4وات و���ر

أو أ-+�م ���4 ����6 أ�د      ن ا���5ر!�ن، N�ر أ4� ��!ن �9��ص -+م $�ن ���0 ا����!�

  )3(.ھؤ�ء

                                                 
، أن تكون عناصر كل قسم خاص، متصلة ببعضها، وإذا وجدت هلذا القسم عناصر منشأة ملحقة به 88-83: أوجب املشرع اللبناين يف املادة التاسعة من املرسوم اإلشرتاعي رقم - 1

  .اسين قيدها أقساما مستقلة تكون ملكيتها تابعة مللكية القسم اخلاص، وال ميكن التصرف ا أو ترتيب حقوق عليها باإلستقالل عن القسم األسغري أا منفصلة عنه، فإنه ميك

  .153: ص) م1990دار الشمال للطباعة والتوزيع بطرابلس : الطبعة األوىل، لبنان (القاضي طارق زيادة، دراسات يف الفقه والقانون : أنظر 

 
2 - M.WEISMANN, op .cit. P : 15 
   -  J. L. BERGEL , M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI. Op.cit, p 552.  

  .56-55: ص . املرجع السابق .  طالب رمول خالد 

  

ي األجزاء األخرى شاغرة، وعلى هذا النحو تكون األرض غري مصطفى حممد اجلمال أعترب أن البناء املقام ال حيتل سوى جزء معني منها، بينما تبقى باق.فيما يتعلق باألرضية فإن د -  3

مدين أن  722أكثر من ذلك يفهم من املادة . لبناءاملبنية مملوكة على الشيوع بني املالك الشركاء يف العقار املبين، الشيء الذي ميكن من تقسيمها ومن مث التصرف ا إن كانت ال تلزم ا

بكل ملحقاا ن حالة الشياع يطلب القسمة للمال الشائع اليت تبقى قائمة، يف انعدام نص أو اتفاق خيالف ذلك، فهاته احلالة ينطبق على قسمة األرضية الشريك يف الشياع ميكنه اخلروج م

  .بني املالك الشركاء إن مل يوافقوا على إعادة بناء العمارة بعد دميها

مفاده أنه ال ميكن تطبيق فكرة القسمة عمليا، سواء بوجود البناء أو بانعدامه، إذ يف حالة وجود البناء فإنه ال ميكن تصور قسمة  ومن خالل عدة آراء يف هذا اال فإنه ظهر رأي راجع

ل مالك شريك حصة خاصة وبالتايل ية تامة لكاألجزاء الشاغرة على املالك الشركاء اخلاصة باألرضية وبالتايل تصبح هاته األخرية حمل حتول من أجزاء مشرتكة إىل أجزاء خاصة ضمن ملك

إضافة إىل ذلك فإن هاته القسمة تطرح إشكالني آخرين، . يفعل ويتصرف فيها كما يشاء فهذا يعدم الغرض من اخلدمة اجلماعية اليت تؤديها هذه األقسام لصاحل مجاعة املالك الشركاء

اجناز التقسيم، هل تقسم على عدد املالك الشركاء أم على قيمة أنصبة هؤالء يف األجزاء املشرتكة، ثانيهما يتعلق مصطفى حممد اجلمال مل يبني األساس الذي يتم من خالله .أوهلما أن د

بين، فوجودها ليس ألرضية غري الزمة للعقار املبكيفية توزيع تكاليف هذه األجزاء خصوصا وأا تصبح يف حكم األجزاء املفرزة، إضافة إىل ذلك فإنه ال ميكن تصور أجزاء شاغرة ملحقة با

إخل أقسام معدة لتأدية خدمات خمتلفة ...أو امللعب من قبيل العدم أو اإلعتباط أو انعدام الفائدة حىت ميكن التصرف فيها كما حيلو للمالك الشركاء استقالال عن املبىن، فالساحة، احلديقة

فإنه لعدم الوقوع يف مشاكل ومتاهات يفضل أن تبقى األرضية جبميع ملحقاا على حالتها اليت جعلت هلا  وعليه. للعمارة باعتبارها من ملحقاا وذلك حسب األغراض املخصصة هلا

بتهدمه أما يف حالة عدم وجود البناء . مع إمكانية ختصيص أي جزء منها للمالك الشريك الذي يرغب يف ذلك، بعد أخذه إذنا حمصورا يف الزمان واملكان من اجلمعية العامة) على الشيوع(

  .فائدة من القسمةوعدم إتفاق املالكني املشرتكني على إعادة بناء العمارة فإنه ال ميكن تقسيم األرضية مبلحقاا ال وديا وال قضائيا كون ال توجد أية 

ن ال تصلح ألي شيء وهاتان نتيجتان غري مقبولتان، عدا فإن متت القسمة ميكن أن يتحصل املالك الشريك إما على حصته يف شكل قطع متناثرة هنا وهناك وإما يف قطعة واحدة ولك

ق م ج تصبح بدون جدوى  722ة طبقا للمادة ذلك فإن بعض البنايات ال حتتوي على أقسام شاغرة ملحقة باألرضية، بل هناك إال األرضية املقامة عليها البناية وبذلك فإن عملية القسم

نع  ذلك كون األجزاء بعد القسمة األرضية صغرية جدا خصوصا إذ كان عدد املالك الشركاء كثريون هلذا بفضل إبقاء األرضية كما جاءت وال فائدة حىت ولو انعدم أي نص أو اتفاق مي

  .عقار املبين قبل دمهصيبه يف العلى طبيعتها وللغرض املخصصة له يف حالة شيوع دون قسمتها، ليتم بعد ذلك بيعها مبلحقاا وقسمة األموال بني املالك الشركاء كل حسب ن

  .  157-156: ، ص04مصطفى حممد اجلمال، املرجع السابق، اهلامش . أنظر د
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�، !ون !ل أ�زاء ا��4$� �ن أ+�+�ت  :هيكل البناء* ��ھ�!ل ا�$�4ء �زء ��5رك $ط$�

�Aن ا����ك ا�5ر�ك � �+�ط�0 ا���رف . ����د ����...و�دران د�م، روا�د، ھ��!ل �و�4

��6 $�ب �د�دة، �4�ذة �د�دة،  $#���� $���3ل ��� ا�8زاء G>� ،�$ ا��9� ا��ر�$ط

  .�و+�����، ��و����� إ� $�د أ9ذ ا8ذن �ن $#� ا��Gك ا�5ر!�ء


	�Q+ �#7ن ]Zء �234ك:السقفية*  �� )1(ا�!"� إ�R f� Z[ء �� أ]Zاء ھ�#% ا���+ء و�

Q&�&Y� ك ا�124+ءO �� .�+��ت ا���� $ #� ��� ��. اf+�+ � +�#� ا��&� ا����+ `�2 أ�� �

�Q�  .��+ءا �R� ط�

!ل �� �����ك ا�5ر�ك $�� أر=� و+#ف وھ/ �!ون $�ن :األرضيات واألسقف* 

4� �ر�0 �/ ھذا ا��دد إ�� 4ظ�م ا�ط$#�ت ا�8ر ا�ذي A����ب ا���و و���ب ا�+)ل و$�����/ 

  .�$#/ ھ��� ا�8زاء ��5ر!

  .�زاء ��5ر! �ر�$�ط�م $���54ء ا�!$�ر$�� ورؤو+�� أإن ا��دا9ن $�+�ر :المداخن* 

�ن ا�8زاء ا���5ر! ا��/ ��!ن أن �و�د �/  :حصص إدارة وتسيير العقار المبني*

 :;�5راك ���4ي ��+ن +�ر إدارة ا��#�ر ا��$4/ �ا���دة $5!ل إ�9��ر ،ا��#�ر ا��$4/ ا���ص

 ا���!�ب ا����رف، �+�!ن ا�9دم وا���Gت ا��ؤ�رة ��+�ب ا�������.  

���<ل �/ ا�)را�Nت ا��/ �+�ل ���� ا�د9ول وا��4#ل  :الممرات، األروقة والمماشي* 

  .دا9ل ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك و���4 أ�=� ا��د9ل ا�ر.�+/، ا����رج وھ/ أ�زاء ��5ر!

  

  

  

                                                 
 . إىل أعلى الطابق املستحدث إن تشييد طابق إضايف فوق الطوابق األصلية للبناية ال يعين أن السقفية قد اختفت بل إا تكون قد انتقلت من أعلى الطابق املبين فوقه - 1
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إن ا�+�Gم ���$ر �ن ا�8زاء ا���5ر! و�م ا+�<�4ء ���� إذ � ���$ر !ذ�ك   :الساللم* 

  .�5#ق ا�<�4.� ا�طوا$ق�/ ا

$5!ل ����/ � ھ/ أ�زاء ��5ر! ��ق �!ل ا��Gك ا�5ر!�ء ا+�������  :الساحات* 

  .�� ���و-ف أو ا��+�� ��رم ���4 أي وا�د

��$ر �ن ا�8زاء ا���5ر! !و��4 �ز�د �/ ��+�ن �ورة ا��#�ر  :الحدائق والجنائن* �

�#�ر ا��$4/ �;�5راك ��$  ا����ط�إذ ھ/ �+���ت 9=راء ��ط/ ا4+���� ورو4#� ��ط$�

�ض    �9��ص  �ن  ��04 �  و�!ن ھذا ا�را� ���Gك ا�5ر!�ء و4وع �ن$  

  .وق ا��Gك ا�5ر!�ء ا9Wر�ن ����أ-+���� �8د ا��Gك ا�5ر!�ء 5ر�ط �دم إ���ق ا8ذى $�#

!ل 5/ء �و�ل $���#�ر �9د� ا��Gك ا�5ر!�ء ���$ر : )1(عناصر التجهيز المشتركة* 

 ا������، �)�رغ ا�4#�$�ت، ا��وا.��ت، .��4�ر ����ز ��5رك و�<��� ا���د�دات، ا��د

  .إ�X...��4د�ق ا�ر+�.ل

  :مناقشة  

��طروح أ�Gه �ول ا�8زاء ا���5ر! إ� أ4� ا��5رع ا��زا.ري أو�د ا���4�ف ا      

�/ �واده �ن �9+ إ�� <��4� �4ده �#+م ا�8زاء  666- 83$��ر�وع إ�� ا��ر+وم ر-م  ��9

 أ-+�م ���4�  )2(:ا���5ر! إ�� أر$

  .أ�زاء ��5ر! $�ن ���0 ا����!�ن، !�8رض ا��#�م ����� ا�$�4ء •

�5رك ا��9�ص ����!/ $�4.�ن ا�� ب���ر آ!أ�زاء ��5ر! $�ن ���و� �ن ا����!�ن،  •

 ا��د�دة ا��ؤ�) �����0 ا��#�ري�ن ا$8�4. 

___________  

1 –J. DUCHET. Guide juridique de la copropriété .Edit, deVECCHI. 1987. p 38. 

 . 152و  150أ4ظر ا�#�=/ ط�رق ز��د ، ا��ر�0 ا�+�$ق ، ص  – 2 
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• /!���  وا�دة  أ�زاء ��5ر! $�ن ������4$ /!����  وا�دة، !���د�# ا��9����4$

�/ ���0 �#�ري �!ون �ن �دة $�4��ت. 

أ�زاء ��5ر! $�ن ا��Gك ا�����ور�ن، !���دران أو ا��وا�ز ا��در� =�ن ا��54ء  •

ھ�4ك ����ر آ9ر �#+م $� ا�8زاء .ا�!$�ر، وا��/ �)�ل $�ن ا���ص ا�����ورة

أو ����ر 4و�� ا��5راك إ�� ��4ب ����ر  �ر ا�4وع�ر! وا����<ل �/ ا����ا��5

���ر ا�4و�/ -+م ا�8زاء ا���5ر! إ�� -+������  :ن�9��ص ا�+����ل 

ا8رض ا��#�م ����� ا�$�4ء : أ�زاء ��5ر! $�+ب ط$�����، وا��/ 4ذ!ر ���4 •

  .وا8+�+�ت وا�+�Gم

 : ��نوا��/ �4#+م إ�� 4و) �9�����(أ�زاء ��5ر! $�+ب أ�دادھ�  •

 - G>�   .ا�����د، ا���د�دات: ��4�ر ����ز ��5ر!

 - �/ 4ظ�م ا���!� ا���5ر! �<ل ا�4وا�ذ،  )1(أ�زاء ��)ق ��� أ��4 ��5ر!

 .ا�5ر��ت، ا����رع

إن ا� &+�R �� ا�Z�Q�3ات ا� Z�1 +Q��[ �[73!$ f + � .1234ء �!3"% ��'!� وھا        

f $�7ز إد�+ل أي ����2 :"ا��+�R .X� �+ $�� 666-��83 ا� 2\7م  O� �� ��+/13ل ا� +دة 

�R+& �ا %�  )�R"...)2� ا��U+ء ا� 1234. و�R� ا���Y+ت ا� 1234. �

   .األجزاء الفاصلة: ثالثا  

�د9ل       ا�8زاء ���$ر �ن ا�8زاء ا���5ر! =�ن ا�8زاء ا��9� ا��/ � ھذهإن 

��� !�ن     ا��9� ي ����� =�ن ا�8زاء =�ن ا��54ء ا�!$�ر ��$�4ء إذ ا��5رع ا��زا.ر

 أ9رى �+�� ا�8زاء ا�)��� وھذا ��  ���� أن �)ردھ��  =�ن أ�زاء �ن ط$�

                                                 
الغاية اليت خصصت هلا، ما مل حيصل على  على املالك الشريك استعمال األجزاء املتفق على أا مشرتكة يف نظام امللكية العقارية املشرتكة وإن كانت يف األصل أجزاء خاصة، لغري مينع-  1

  .إذن اجلمعية العامة الرتباطها باإلنشاء الكبري

 
، بينما 666- 83: من املرسوم رقم  13طبيعة املصاعد ولواحقها، إذ اعتربها تارة عناصر جتهيز مشرتكة وفقا ملا قضت به املادة  املالحظ أن املشرع وقع يف تناقض خبصوص حتديد- 2

لث على املصاعد اخلاصة وآالا تقتصر األجزاء املشرتكة من الصنف الثا:"اعتربها يف تارة أخرى أجزاءا مشرتكة حسب ما أفادت به املادة الثامنة من املرسوم نفسه ، اليت نصت على أنه 

 ".وأقفاص املصاعد املوجودة يف العمارات
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�/ ��د��  م�1965و���  10ا��ؤرخ �/  557- 65ذھب إ��� ا��5رع ا�)ر4+/ $#�4ون 

��!ون  3ا��ذ!ورة +��)� !���ش ر-م  7 ،أو ھ��� ا��دران =�ن �5-�4 ا�8زاء ا��9�

 ا�8ر ھ/ ��5ر! !ون ا�)وا�ل ا��/ �)ر#�#� /�ق ����ن �9���ن !و��4 �#0 $دا���9 إذ 

ا�4)#�ت ا��9� $�����Gت �!ون ��� ���ق ا����!�ن ا���5ر!�ن ������ن ا��9���ن 

�/ و � ھذا ا��دار أو ا�)��ل �ا�����#��ن ا��/ �)���  ا��)�ق �!ون ا�#=�ء  �دم  ���

 �� إذا -�م أ�د ا����$����ن 9$�ر و�#+�م ا�4)#�ت ��4�) $���4ا�)��ل $����4 ��� /�!�ن �، و

��$ر �ر�5ا�� �4A� �$��4 0�!�ن $�����Gت دون إ�ذار ا����ك ا�5ر�ك ا9Wر وإ�$�ره ��� د

�$��4 0�  ,)1(.�ن -�ل ا��$رع و� ��!ن ��#�.م $��4)#�ت �ط��$ ا9Wر $د
  

���  ,�-. :��
	آ���ت أ?(اء ا����  .�	 ا����ر�	 ا�

   

��ص ��!ون �ن : ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �/ ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! �#+م إ��

�/ و<�# �د�� ا��دول  أ�زاء �9� وأ9رى ��5ر! ھ��� ا���ص ��ددة و�)��

#��ا�و�)/ ���#+�م وا�ذي �+�و�ب ��ر�ره $5!ل ��وا�ق وا���4ذج ا�#�4و4� ��� ��م و  ����

ا����� وھذا �� �ؤ!د أن ا���!� ا��#�ر� ا���5ر! �+�و�ب �ظ��رھ� �<ل . ��5ر $�)

 ����م و��د�دھ� و!ذا ���ل +ر��ن �#و-�م �ھ��� ا8دوات ����G��� 6ك ا�5ر!�ء ��ر

  .����� ا�)رد� وا������ �ن دون �وا.ق أو ��5!ل

#+�م !)رع أول <م إ�� و$�ذا �Aن ا��ط�ب ا����/ -+��4ه إ�� ا��دول ا�و�)/ ���

   .)رع <�4/!ا���ص �/ ا�8زاء ا���5ر!

  

4� ����C�D: ��ع أولEBول ا�@Fا�.   

�#�ر ��$ ا��دول ا�و�)/ ���#+�م ھو ا�و<�# ا��/ �#�د ���� ���0 ا����و��ت ا��9�

� ��� �+�ل �4)�ذ ا������ت ا��#�ر���  .ا��$4/ �;�5راك و!ذا ����ن ا���ص 
                                                 

1 -M.WEISMANN – COPROPRIETE – STATUT – GESTION – CONTENTIEUX 
Sixième EDITION – 1999. Encyclopédie DELMAS. P : 14-15. 
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   .دول الوصفي للتقسيمتعريف الج: أوال

��$�ره ا�و<�# ا��/ �و�ف ���� ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك $!ل Aا��دول ا�و�)/ ���#+�م $

�4#� 4� ��$6 $ذ�ك ا�و�ف و<�#A�   .د-

 إن ا��دول ا�و�)/ ���#+�م ��د ھو� ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك ا��9=0 �8!�م ا���!�

#����ب أن ���وي ا� ،د أو ا�#رار ا�#=�./ �و=وع ا��5ر �Gوة ��� ا��#�ر� ا���5ر!

�/ 4و��، إ+م ا�$�د�، ا��5رع أو  �#�ر ا��$4/ �;�5راك ا����<���$ #�� ا������ا����و��ت ا�

 ا��+6، ����وي أ�=� ��� ا����و��ت ا��9� ا�واردة � و+�ا��/، ر-م ا�#+م، ر-م ا�#ط

� وھ/ ر-م ا����رة، ا�درج، ا�ط�$ق وأر-�م ��ا���ص �+ب ا��ر��ب ا�����دي و4و��� 

   66 ا���د��ن. ()1(و4+$�� �/ ا�8زاء ا���5ر!

  ).63-�76ن ا��ر+وم  67و

  :إعداد الجدول الوصفي للتقسيم: ثانيا

ا�و�)/    �داد ا��دول أ�ظ�ر أن  )2(63-76: �ن ا��ر+وم ر-م 71+��4دا إ�� ا���دة إ

$��4م أو �رد��       ك ا�5ر!�ء �/ أن �!ون �������رك 9��را �ن -$ل ا��5رع ���G )3(���#+�م

و$ذ�ك �Aن ھذا ا��دول ا�و�)/ ���#+�م �!�ف ���ر�ف، إذ �#+م $�ن ���0 . �ن G9ل أ�دھم

 إ�داد �دول و�)/ ��د��/ �Aن ���ر�ف ا���د�ل �!ون $4)س ��� /�ا��Gك ا�5ر!�ء و��� 

  .ا�5/ء �ن طرف ا���4��ن $ذ�ك

                                                 
 .41: م، ص 2000، ماي 10، جملة املوثق، العدد أحممد كايت، شروط انعقاد بيع العقار وشروط انتقال ملكية العقار.أنظر أ- 1

 .املتعلق بتأسيس السجل العقاري - م1976-03-25، املؤرخ يف 63-76املرسوم رقم - 2

 59بالتهيئة والتعمري يف مادته  املتعلق 29- 90يتم أحيانا اخللط بني شهادة التقسيم واجلدول الوصفي للتقسيم فهما مفهومان قانونيان خمتلفان، شهادة التقسيم نص عليها يف قانون - 3

إجبارية للتصرف يف العقار، لكنها ضمان  فهي رخصة رمسية حتول للمالك تقسيم عقاره إىل وحدتني أو عدة وحدات عقارية ا بناء كما يتيح له البناء على القطع الناشئة، فالشهادة

أما اجلدول الوصفي للتقسيم فهو . وحدودها اجلديدة، وبالتايل يتمكن املتصرف له باإلنتفاع حبقه بكل الطرق القانونيةللمتصرف له يف حقيقة ورمسية ملكية املتصرف مبواصفاا مشتمالا 

  .أحد نتاج امللكية العقارية املشرتكة

لتقسيم للتصرف يف أحد طوابقه، أما إذا كانت األرض نصفها يف حالة أرض مبنية كلية فإنه يف هاته احلالة يقام اجلدول الوصفي للتقسيم فقط، دون احلاجة لشهادة ا: ال يضاح الصورة 

رة وحتديد مواقعها ومعاملها ومواصفاا حىت إذا مبين والباقي شاغرا فإنه للتصرف يف جزء من البناء وجزء من األرض الشاغرة ال بد من إقامة شهادة التقسيم لفصل البناء عن األرض الشاغ

أي تكون بذلك احلصص مفرزة، ومن بعد ذلك ) إجراءات الشهر تكون صحيحة(صحيحا كامال ميكن شهره  ة فإنه يكون عقدهامت التصرف فيها منعزلة عن البناي

  .يتم إعداد اجلدول الوصفي للتقسيم للحصة املبنية فقط

زيدان بورويس، عالقة التوثيق بالنشاط العمراين، جملة .أ. 02، ص )طنيةاملديرية العامة لألمالك الو (م الصادرة عن وزارة اإلقتصاد 1994-03- 29املؤرخة يف  01251أنظر املذكرة رقم 

  .13: م، ص 2000، ماي 10املوثق، العدد 
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 ن�دد�#+�م $� ��4ب �#4/ ��9ص $� أ�95ص �ؤھ��ن �ذ�ك و��إن ا��دول ا�و�)/ ��

 /�، ا�958ص ا�ذ�ن ��!�4م إ��4ز 1976-06-17-�4و�4 !�� 4ص ����م ا�#رار ا��ؤرخ 

و$�د ھ��� ا��راءات �#وم  146- 76ا��9طط �+ب ا�#وا�د وا�������ت ا���ددة �/ ا��ر+وم 

��� /�� ��=ر ا���)ظ�ت أن ا��و<ق $�+�م ا�و<�.ق ا�=رور� و�4� �$دأ �� ا���5ر $�� �

  .�+�ل ��)ظ�ت أي إ��راض أ�د ا��Gك ا�5ر!�ء أو $�=�م

�ن G9ل ھذا ا�5رح و�/ ا�وا-0 ا����/ �<�ر �5!� �ؤدي إ�� طرح ا�+ؤال ا����/، 

 /�!�ف ��+�4 إ��4ز �دول و�)/ ���#+�م ا��د�د، ��د �+ب ا�������ت وا�#وا�د ا���ددة 

 �� �9=0 أ�G ��دول و�)/  ا��ر+وم ا�+�$ق�� ��� ا�ذ!ر، أ<�4ء ورود ���� �#�ر�

  ���#+�م ا�#د�م، ��د ��� أ+�س -�����؟

 �د�دة ��داد  )1(146-76أن ظ�ور إ�راءات �د�دة و�#� ���ر+وم �4#� ��� ا��4�

ا��دول ا�و�)/ ���#+�م �)رض ��� ا����ك ���#�ر ���ل ���ر�ف إ�داد �دول و�)/ 

ا��د�د ���� !�ن ھ�4ك �دول و�)/ ���#+�م ا�#د�م ��� ا��#�ر، ھذا ا�و=0 أدى  ���#+�م

$���Gك ا�5ر!�ء إ�� ��3�ل ھ��� ا������ت ��دم د�0 ���ر�)�� ا��/ أرھ#��م ��� أ��ق أ=رارا 

�� ھ��� ا������ت و�رم ا�9ز�4 ا���و�� أ�وا� و�وارد ���� إ=��G+�3ن و$.  

4� ��ث و�9)�)� �ن -$ل اA��)�ھم �ن أ��5رع �/ ھذا ا����ل ��� ا��Gك ا�5ر!�ء 

=رورة إ�داد �دول و�)/ ���#+�م ا��د�د $ل �!)/ إ��5ر �را�0 ا��دول ا�و�)/ ���#+�م 

 /��/ ا��4$� �و=وع ا���رف  ا�#د�م �/ ا��#د ا��$رم �و=وع ا��� ا��#�ر� ا���=�4

 ا��#�ر�، 4)س ا�8ر �!ون 4��$+$ �و���� ا����ك ا�5ر�ك �0 إ�دادھم أو� ��5دة ر<ا�

  .�و<�#�

 أ�� �ن ��� ا��داول ا�و�)� ا���دة �/ ا�5!ل ا�داري �#د -��ت ����6 أ�Gك ا�دو�

 ل$�Aداد �داول و�)� ���#+�م و�ق ا�طر�# ا��د�دة ����وع ا����رات ا������ ا����4ز

�ن اG�8ك  ل�م وا���=�ن ا���4زا���دل، وا��� 01-��4�81، إ<ر �دور ا�#�4ون ر-م 

 ��#ط�ع ا���و�/ و4��$+$ ����ص ا��/ ��ود ��!���� �9واص، $�و�ب �#ود �ا��#�ر� ا���$

                                                 
املعدل للقانون  01-83من القانون رقم  746واملادة  16و 15، 14ما عدى املواد  146-76ألغى مجيع األحكام املنصوص عليها يف املرسوم رقم  666- 83املرسوم رقم  - 1

 .دين إال تأكيد هلذه التعليمات املتبقيةامل
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4� ��م إ��4ز �#ود ا���و�Gت ا��$�5رة 146-76: 5راء أ$ر�ت -$ل �دور ا��ر+وم ر-مA� ،

إ�� �ر�0 ا��دول  ����� ��� أ+�س ا��دول ا�و�)/ ���#+�م ا��د�د، دون ا���� ��ر�وع

  .ا�و�)/ ���#+�م ا�#د�م

   .تعديل الجدول الوصفي للتقسيم: ثالثا   

�داث �*��رات ��د� Aا��#�ر ا��$4/ �;�5راك أ-�م ���� �دول و�)/ ���#+�م، إذ و$

4� ��$6 �زا�� إ�راء ��د�ل ���A�ا��دول  ��� ا��#�ر وذ�ك $ز��دة ا���ص ا��د�دة 

، !�� ��!ن �و=�6 أن 63- �76ن ا��ر+وم ر-م  68!د�� ا���دة !�� أ )1(ا�و�)/ ���#+�م

  :ا��*��ر -د �!ون ��� 5!��ن �+ب 4و�� ا��*��ر ا��#�م ��� ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك، ھ��

 : الحالة األولى��=A$ ر ا��$4/ �;�5راك وذ�ك�#� إ�راء �*��ر !�/ ��� ا���� /�

 �4A��354 $ذ�ك ��ص �د�دة و��*�ر $�و�ب ا�4+ب طوا$ق �د�دة أو إ�54ء ���رات �د�دة 

ا��9� $���Gك ا�5ر!�ء ا�8ر ا�ذي � ��$6 �����5 �0 ا��دول ا�و�)/ ���#+�م ا�#د�م 

  .$��4+ب ا�#د�� ��Iزاء ا���5ر! ��� ���م إ��دة إ�داد �دول و�)/ ���#+�م ا��د�د

 إ-�� �*��ر �ز./ دا9ل ا��#�ر ا��$: الحالة الثانية��� /�4/ �;�5راك وذ�ك $�#+�م 

4� �!)/ إ��4ز �دول و�)/ ��د��/ A� إ�� ����ن دون ا��3<�ر ��� ا���ص ا98رى ��

  .� ر-م ا��� ا��#+�*��64 $�و�$� أر-�م �د�دة ����ص ا�5�4. و��

�
	:  ��ع  ������ اG?(اء ا�� H0%ا�.   

 ا��Gك ا�5ر!�ء �4+ب ����م �/ ا�8زاء ا��5� �+�و�ب ��ر(�$ �ر! ا�����

 �ط�# �0 ا�8زاء ا��9���$�  .                 

            أوال أهمية حصة المالك الشريك في األجزاء المشتركة

                                                 
 .04: ص) املديرية العامة لألمالك الوطنية(م الصادرة عن وزارة املالية 12/02/1995املؤرخة يف  00689املذكرة رقم : أنظر- 1
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       �/  /ء$ط4��ب ا����ك ا�5ر�ك �/ ا�8زاء ا���5ر! � 4+ب �#و-�� ا�طر�ق ���ر�

 �� و�� ������ ��ر� /��� $�ن �#وق وإ��زا��ت و�� 4+ا���ص ا���5ر! ا��/ �+��ده 

  :)1(وھذا �� +4ظ�ره �/ ا8و�� ا�����

إن �دد ا8�وات ا��9� $�����ك ا�5ر�ك ا��/ ��!4� ا�د�ء $�� : ا�و.) ا�ول    

�4� إأ<�4ء �=وره �$ ��! �/ ا�8زاء ا���5ر!  �رھون و�ر�$ط 4$+$��� ا���4�#�د ا���

  .666- �83ن ا��ر+وم  26ا���دة 

إن ا��!���ف ا��9� $Aدارة و�+��ر ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �!ون : و.) ا��
	�ا�    

��!  �#+���� ��� ا��Gك ا�5ر!�ء ��� �+ب 4+$� !ل ���ك 5ر�ك �/ ا�8زاء ا���5ر!

  .666-�83ن ا��ر+وم �52د4/ وا���دة  750/5أ!د�� ا���دة 

ء ا���5ر! =�ن إن ��د�د 4+$ !ل ���ك 5ر�ك �/ ا�8زا: ا�و.) ا��
�ث    

�/ ا�8زاء  �4� ��زم ���� ا����!�ن ا���5ر!�ن !ل �+ب 4+$�A�ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك، 

ا���5ر! $د�0 ا���و�=�ت ���Gك ا�5ر!�ء ا9Wر�ن ا�ذ�ن �=ررت ����م �4�� أ���ل 

 وھذا �� 4�ت ���� ا���دة��� ا���  ا��4)ذة �ن -$ل ا���

  .666-�83ن ا��ر+وم  �51!رر �د4/ وا���دة  756/2

��د�د 4��ب ا����ك ا�5ر�ك �/ ا�8زاء ا���5ر! ��دد 4��$� : ا�و.) ا�را01    

 $�0 أو ��و�ض �+��ق �ن 4زع ا���!� �ن أ�ل ���� �/ -$ض �$��^ ا���و�=�ت �4��

��� ا��  .ا��4)

  

   ��2
	:  

�4د ا���و�ت �/  �!ون �!ل 5ر�ك �/ ا���ك":4�ت 666-�83ن ا��ر+وم  26ا���دة       

 �ن ا8�وات �� ���دل �دد ا���ص ا��/ ���!�����ن ا��ر+وم  52، أ�=� ا���دة ..."ا���

�#رة أو�� 4�ت ���ن " ��م �وز�0 ھذه ا�8$�ء $�ن ا�5ر!�ء ��� أ+�س �� !ل ��4م:"ذا�

�!ل ) ا��9�(G9ل ھذا ��ول ا��5رع ��ل �دد ا8�وات �+ب �دد ا���ص ا��)رزة 

                                                 
 .155: ، ص92مصطفى حممد اجلمال، املرجع السابق، الفقرة . أنظر د - 1
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�ك، N�ر أ4� �ن ا��G+�واة ��ل ھذا ا��$دأ !3+�س !ون ا��Gك ا�5ر!�ء ���9)ون �/ ���ك 5ر

  .أ4�$��م �/ ا�8زاء ا���5ر! !و��4 ��)�و� $��4م

�وزع ا���و�ض ا��ذ!ور  :"�ن 4)س ا��ر+وم ا��4� ��� 51و$��طGع ��� ا���دة       

���4 �#0 ا�5!�ل، إذ ا��ق ���$ر ." أ�Gه، $����4+ب �0 �#وق !ل 5ر�ك �/ ا�8زاء ا���5ر!

��و ��س -�� ��دد $�و�$�� إ�  ،��زة �����4 ا�#�4ون �����ك ا�5ر�ك و������ $و+�.ل -�4و4�

 وا���ص �/ ��د�د ا���و�=�ت و���� � ��!ن �3+�س أي �وز�0 ����و�=�ت ��� $�4

  .أ+�س ا��#وق ا���5ر!

 
�	

�ك ا��ر�ك �� ا�: �   ..زاء ا���ر���(د�د (�� ا�

�د4/ ��� =رورة ��د�د 4��ب !ل ���ك  �746#د أو�ب ا��5رع ا��زا.ري �/ ا���دة       

���ر إ5ر�ك =�ن ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �/ ا�8زاء ا���5ر! وذ�ك �! +��4دا إ�� ا��+��

�ر رأ��ن أظ ا�N)�ل، ھذا ا�8ر �ن )1(���د�د -�� ا���، N�ر أ4� أN)ل ذ!ر ا��و-�ت �ذ�ك

��/ ا�)#:  

  

�رى أ���ب ھذا ا����ه أن ��د�د -�� 4��ب ا����ك ا�5ر�ك �/ : الرأي األول

ا�8زاء ا���5ر! =�ن ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك �!ون �+ب �*�ر -�� ا��� $�� ���#�� �ن 

� ز��دة أو 4#��ن $���4 أن ا�#�� ا��93وذة ھ/ �وم ا���د�د 4ظر �!ون ھذا ا�رأي ����د ��

�����   .أ+�س أ4� � ��!ن �ر��ن ا����ك ا�5ر�ك �ن ا�ز��دة �/ ا�#��

                                                 
وهذه األجزاء املشرتكة من :"مدين مصري غامضة 856/2املصري لو جيدد ال وقت وال كيفية حتديد قيمة حصة املالك الشريك بل جاءت املادة  خالفا للمشرع اجلزائري فإن املشرع- 1

بقني وذلك بأن حساب قيمة حصة املالك بينما املشرع الفرنسي كان أكثر دقة وحتديد من السا..." الدار ال تقبل القسمة ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة اجلزء الذي له يف الدار

  : 10/07/1965املؤرخ يف  557-65 الشريك يف األجزاء املشرتكة يكون وقت اإلنتهاء من البناء وذلك على أساس مساحة، موقع وحمتوى كل احلصة طبقا للمادة اخلامسة من قانون

"Dans le silence ou la contradiction des titres la côte part des parties communes afférente à chaque lot est 

proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs des dites parties, 
telle que ces valeurs résultent, lots de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la 
situation des lots sans égard à leur utilisation" 
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� : الرأي الثاني��� /��رى أ���ب ھذا ا����ه أن ��د�د -�� 4��ب ا����ك ا�5ر�ك 

 � �$�> ��Iزاء ا���5ر! �!ون و-ت ا����4ء �/ $�4ء ا��#�ر ا��$4/ �;�5راك ا��/ �$#� !#��

����  .��5!ل ��)�دي$�د �4�� �*�رات �9ر�� أو ��+��4ت  ��*�ر ���� �*�رت 

   .حساب حصة المالك الشريك في األجزاء المشتركة: ثالثا 

�+�ب 4+$ ا�8زاء ا���5ر! ا���.دة �!ل ���ك 5ر�ك، -$ل �دور ا��ر+وم ر-م إن       

، !�ن ��م �ن طر�ق ����ن -�� ا��� ا��9� إ����دا ��� 4+ب ذات -�+م 146- 76

��5رك، ��دده ا�9$�ر $��و+�� ا��/ �راھ� ��4+$، �!ن و�دا�0 �+��ل ���� ا��+�ب 

 �د�دة $�و�ب ا��ر+وم ا���5ر إ��� +�)�، إذ أورد �4#�$ و�و��دھ�، �م �*��ر ا��4#� ا�#د��

  :)1(�$دأ�ن �د�د�ن ھ��

 $!ل ��، �4�4+ب �0 ا: المبدأ األول#�� إن 4+$ ا�8زاء ا���5ر! ا�����+��

 ،��� ���#�ر ا��$4/إا��4��  ����وع ا���ص ا��!و4��  .+��4دا ���+�� ا������ ا��4

�/ ا��� �ن ا��4ف ا8ول، ��$ر �: المبدأ الثاني  ��4إن 4+$ ا�8زاء ا���5ر!

 ا��4)�ن ا�<�4/ �ن)01/1000(،و$وا�د �ن ا�8ف)01/10000(�ف�5رة آ$وا�د �ن 
 .ثوا�<��

  
_____________ 

   .02: ص) املديرية العامة لألمالك الوطنية(م الصادرة عن وزارة املالية 1998- 11-24املؤرخة يف  04839أنظر املذكرة رقم -1 
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  الثانيالفصل 

 
 
 
 
 
 
 

            ننننــــاء ضماء ضماء ضماء ضمــــركركركركك الشّ ك الشّ ك الشّ ك الشّ الّ الّ الّ الّ ــــات المات المات المات المــــوق وإلتزاموق وإلتزاموق وإلتزاموق وإلتزامــــحقحقحقحق

 ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــالعقـاريالعقـاريالعقـاريالعقـاري        الملكيـةالملكيـةالملكيـةالملكيـة
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  الفصل الثاني

ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــالعقـاريالعقـاريالعقـاريالعقـاري        ةةةةــــالملكيالملكيالملكيالملكي        ننننــــاء ضماء ضماء ضماء ضمــــالك الشركالك الشركالك الشركالك الشركــــات المات المات المات المــــوق وإلتزاموق وإلتزاموق وإلتزاموق وإلتزامــــحقحقحقحق  

 
 
 

�ص �واء ��ن ا������ ا���ر�� �� ا����ر ا����� ���راك �
رز �����ك ا     �ر�ك �

��! ���ط�� ��ب �ق #�" ��ا*(زاء ا�,��� أو ا*(زاء ا���ر��، ���ث ���& ا����ك 

���67-� وا���رف ��-� ��� ��ء، 4�ر أن ھذا ا��ق 1 �(ب أن ���دى إ�" �د إا������-�، 

�� #�" ��,دام ھذا ا��ق، ���إ��  ����1�7ة��ر ����6ك ا�ر��ء ا:,ر�ن �� ��و9-م وذ�ك 

أو ا��7��ر  ���رار ا����"إا����ك ا�ر�ك ا@���ن �=ي #�ل ��ون �ن =�! ا��=>�ر #�" ���6 و

  .)1(�ن �4��!

إن ھذا ا���دأ ��=�د أ��� ��ن ا*(زاء ا���ر��، إذ 1 ��ق *�د ا��6ك ا�ر��ء       

��! �و�ده ��ر�� ا��6ك ا�ر��ءإ�ا:,ر�ن �ن ��-م  �����ل ا*(زاء ا���ر�� ا������ �

�-م ا�,��� أ��� و#�" ھذا ا*��س  ،��-����� �! �,د�� �
�ع �-� و��� ��� ھ� �,����

�� وا���رف ��Fن �ل ���ك ر�ك ���زم �(��� �ن ا��وا#د أھ�-� #دم (واز ���9 (ز�E ا�

ن ��,دام ا*(زاء ا���ر�� �رد�� و�ر��ن ا:,ر�ن �Fأو ا@��E>�ر � ،�=�دھ�� دون ا:,ر

�ص �ن ا����ھ�� �� د�� �ا@��
�ع �-� أو ا��,�ص �ن ا����ب �� ا*(زاء ا���ر�� ���

  .ا������ف، �ن ھذا �ظ-ر أن ���6ك ا�ر��ء ��وق ووا(��ت ����د�� ���-م

�ل ��ر��� ��! إ�" ���>�ن ا*ول �ول ��وق ا��6ك ا�ر��ء ��ن ا������      
و�� ھذا ا�

  .� إ��زا���-ما����ر�� ا���ر�� وا�>��

 

 

___________ 

1 –J.DUCHET, op.cit, p43 et s. 

 أولمبحث 
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        ةةةةــــالمشتركالمشتركالمشتركالمشترك    ةةةةــــالعقـاريالعقـاريالعقـاريالعقـاري        ةةةةــــي الملكيي الملكيي الملكيي الملكيــــاء فاء فاء فاء فــــالك الشركالك الشركالك الشركالك الشركــــوق الموق الموق الموق المــــحقحقحقحق

  ا��6ك   ��ن ا�ذي   ا�رE���  ا����ل  ھ� 1 ك أن ا������ ا����ر�� ا���ر�� 

وذ�ك  ،أ���9! ا��,��
�  (���  ا�ر��ء �ن ا@��
�دة �ن أ(زاء ا����ر ا����� ���راك ��

��ل وطرق ���ددة ���(� ��-�6ت و��ظ���ت ��9و��� ��#دت �� �طور ھذا ا��وع �ن =�

���ط ��ر���-م #�" ا*(زاء ا�,��� إ��ط�#�-م Fا������، ���ث أ��& ا��6ك ا�ر��ء �

ة ا������ وا����� و��ك ا���ر�� ��#�، �ل ھذا ������ ��7�� وا�دة أ1 وھ� ا@��
�د ا�
رادإ

  .�-ذا ا��وع �ن ا�را��

��� ھذا ا����ث ���ظر �� �ط���ن ��>6 �دأ ���وق ا����ك ا�ر�ك #�" �و#��! ,

 .��-�ءا ���وق ا��6ك ا�ر��ء #�" ا*(زاء ا���ر��إا*(زاء ا�,��� و

  

���وق ا����ك ا��ر�ك ��� ا��زاء  :أول�ط�ب ��� .ا�

  

��& ���6ك �� ا��� أ���-� ا����ر ا����� ���راك ��F! ا������ ا����ر�� ا���ر�

�-م ا�,��� وا���رف ��-� و����وا �-م �و�-� أ#دت �ذ�كإا�ر��ء 7ل � ��� �-������ ،

�ق  و �ذ�ك ،��
�ع و�ق ا���رفإ��ر�ب ���ن #�" ا*(زاء ا�,���.  

   .�ق ا%$#"�ع: !رع أول

��! ا�,��� ا��
رز�ة �� ا����ر ا����� ���راك �ق �� إن �����ك ا�ر�ك #�" 

�! #ن طر�ق �7-� وإ�� �Fا@��
�ع �-� ��� ��ء إ�� �,� �-������F ق��67-� #ن طر��

1���. �=(�رھ� !�  :وھذا �� ��و�

  .�ق ا%)#'��ل: أو& 

ھ� ��ت ��ط�! ��د �ن �����ل ا����ك ا�ر�ك �J(زاء ا�,��� ا���Eدة �! وا��� إ�ق 

�� �!، و1 ���ن ��(���� ا����� إ� وا��� ��ون ا���وق ا�����������! �-� و��� ��7رض ا��,

 !� ����! ا�,��1 ��ددا إأو ���ك ر�ك آ,ر أن �
رض #�" ا����ك ا�ر�ك ھذا �� �����

  �� دام أن ھذا ا����ك ا�ر�ك  ،أو ���دا �=ي �وع �ن ا*�واع
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  ��� ھو ظ�ھر .)1(ك ا�ر��ء ا:,ر�ن1 �-دد أ�ن و����� ا����ر و1 ��ر ���وق ا��6

  .666- �83ن ا��ر�وم ر9م  11وا���دة  ق م ج �749ن ,6ل ا���دة 

 !��
� #��� �Fن �ظ�م ا������ ا����ر�� ا���ر�� أ�زم ا����ك ا�ر�ك ا����رس ��و�

�� �! و1 ��ق �!� #�" ا*(زاء ا�,��� ا���Eدة �! أن ���رم ا��7�� ��-� وا�7رض ا��,

#�" ط����-� أو �7�ر �ن �ظ-رھ�  –و�و �� ���� �(د�د ا����ء  –أي ��د�6ت  ءإ(را

-�83ن ا��ر�وم  ��28/3  (ا�,�ر(� ا����(م �� �ظ-ر ا����ر إF� 1ذن �ن ا�(���� ا����� 

���ر أھل ا�
ن إو�� #دا ذ�ك ���ن �����ك ا�ر�ك إ���9 ��د�6ت �دون إذن رط ) 666

  .666-�83ن �ر�وم  11/2#��! ا���دة وا�,�رة �������� ��� ��ت 

   ��)�$�:  

�ظ-ر ���9ض ا��رع ا�(زاEري �ول ����ن ا����=(ر �ن �ق ا���و�ت أ��م ا�(���� 

ا��� �
�د ����� ا����=(ر ��وت ق م ج ��رر  764ا����� وذ�ك ظ-ر ���� ��ن ا���دة 

-�83ن ا��ر�وم ر9م  26��ر�ري �� ��ض ��1ت ا����9� دا,ل ا�(���� ا����� و��ن ا���دة 

��ون ��ل ر�ك �� ا���ك #�د ا���و�ت �� ا�(���� �ن :"ا��� ���� ��� ���  666

�ص ا��� ����-��و��ل ���ر �ق ا���و�ت #�د�� ����ن . ا*�وات �� ���دل #دد ا�

وأ�7ل �ر��م ���رف أ��4�� ا*#��ء  �ل ا�(���� أ#��ء �ن ا���ف ا*ول،(دول أ#�

" ك #�د�� ��ون ا�ر�ك �� ا���ك ا����� ��E�4 أو 4�ر ��>ل ��>�6 ��9و���و�ذ� ،��رور�-�

ط�96 إذا 1 ���ن إو#��! ��F! �-��! ا���دة �
�د أن ا����=(ر �! �ق ا���و�ت وھذا 4�ر (�Eز 

  .�� أي ��ل �ن ا*�وال أن �ر9" ا����=(ر ��ر��� ا����ك ا�ر�ك ا��ؤ(ر

  .�ق ا%)#,+ل: *�$�� 

��! ا�,��� ����,�� #�-� و9ت �� إن ھذا ا���ق �,ول �����ك ا�ر�ك �ق �=(�ر 

����ھ� �ن ���ء �����=(ر و#ن ��ض �زا�� ا@��
�دة �-�، �
�رة ����� ����ل أ(رة دور�� 

  .ا����=(ر

                                                 
اجلزء ) م1999الطبعة الثانية، سوريا، دار النشر أديب استانبويل بدمشق (أنظر احملامي، شفيق طعمة وأمني مكتبة املؤازر يف وزارة العدل سابقا، أديب استانبويل، التقنني املدين السوري - 1

 .6652- 6651: السابع ص 
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�ول ا����=(ر #�" ��,� �ن�   ����م ھ��! ا�را�ط� ا����و��� ��ن ا�طر��ن و��د 

��!       46و 12، 11، 10ر�� ا���ر�� ا��� ����! 1 ���� ا��واد 9وا#د ا��ظ�م ������� ا����

= إ��زا��ت ����د�� ��ن ھذ�ن ا@>��ن �� !�F� ا��ؤ(ر ������-��       �(�هإو����! �ن 

��ون ��ز��       �(�ه ا�7�ر وھو �� ��U أ��� #�96ت ��ن �ل ھؤ1ء، ����ؤ(رإا���ض و

ق م  2 /��750 (                     �ف ا��وع ا�>��� ا����ط� �! أ��م ا�(���� ا����� �د�� ����

��زام ا����=(ر ��ط��ق 9وا#د ا���ش دا,ل ا����ر ا�����، و#ن ا*�رار إ، و��=ل #ن )ج

��ن �������ل ��ون )666- �83ن ا��ر�وم  ��11/11(ا��� ����ب ��-� ھذا ا*,�ر  �� ،

�� (��=د�� �����ف ا��وع ا*ول ا��� ھ� #�" #���! �(�ه ا�(���� ا����� إا����=(ر ��ز�� 

، ��د ا���و�ت #��-� و�=#��ل ا��ر����ت ا��,��
�، �ذ�ك ���ن �����=(ر )ق م ج   750/1

 ��E�4 ل ا��ؤ(ر إن ��ن�ت ���ن )ق م ج  ��رر ��764 (��>�و�، إذ ���ن أن ���رس �ق ا��

�� (ا���ر��ن و��ن ����ز�! �و���� ��9و��� ا��ؤ(ر أ>��ء ��ور ا�(���� ا����� ����9 ا��6ك 

  ).666-�83ن ا��ر�وم  27

  :ا%�راءات

�ت �رورة ا��(��د ا������ ���96  03-��93 ظل ا��ر�وم ا��ر��� ر9م ��أ

و�ق ��وذج ا���د ا����وص #��! �� ا��ر�وم  ،ا@�(�ر ا����E ��ن ا��ؤ(ر وا����=(ر


ظ ����& ا�طر��ن و��وا(-� ا�7�رأ�را وا(� )1( 69  - 94ا���
�ذي ر9م �� �               ،!�

��&إ�� ھذه ا���96 ��ن �ن وا��ء ا�ذي ���ن � ط�رھ� ا�
)2(

�ن ا��ر�وم ر9م  ��21 ( .

93 -03 .(  

  .)3(�ق ا�#�رف: !رع *�$.

                                                 
املؤرخ يف  03- 93من املرسوم التشريعي رقم  21م املتضمن املصادقة على منوذج عقد اإلجيار املنصوص عليه يف املادة  1994مارس  19يف املؤرخ  69-  94املرسوم التنفيذي رقم  -  1

 .م ، و املتعلق بالنشاط العقاري  1993أول مارس 

  . 105ص ) م 2000شورة جامعة البليدة رسالة ماجستري غري من( –حمفوظ يرمحاين ، إجيار احملالت السكنية يف التشريع اجلزائري . أ -2

 
بالتصرف يف ماله عن طريق نقل مجيع عناصر امللكية املنصبة على ماله وهذا يعين عدم عودة ) املالك(التصرف نوعان، إما قانوين أو مادي، إذا كان قانوين فإن يعين قيام صاحب املال - 3

عناصر امللكية للغري مما يؤكد عودة املال املتصرف فيه للمتصرف بعد مدة زمنية، أما النوع الثاين هو التصرف املادي وهو إمكانية  وإما نقل بعض) املالك(املال املتصرف فيه إىل املتصرف 

ة األخرى ألن هاته األخرية ال متنح وق العينياملالك التصرف يف ملكه باستغالله وذلك بالقيام بأعمال نافعة أو ضارة على ملكه، وهذا النوع الثاين هو الذي مييز حق امللكية عن احلق

 .ألصحاا سلطات التصرف املادي عليها
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�رف ��-� ��� ��ء وذ�ك إ�� �زوال �ل أو ��� !���إن ا����ك ا�ر�ك �! �ق #�" 

�ل �����-� ��7�ر أو �ر��ب �ق #��� #��-�، ا��-م ، �واء ��ن ذ�ك إ�� ���ط��! #��-���ض �

 ��� ���� !�$�ل ا����0� : أو&   :إ1 إذا ���ت ط���� ھذا ا��ق ���� ذ�ك، ا*�ر ا�ذي ��و�

) 1�2 - �  .)ھ2

��! إ�" ا�7�ر ط��� �� �ا����ك ا�ر�ك �ر �� إ���9 �ل ا���ر��ت ا�����9 ������� #�" 

  :وھذا ���>ل �� إ(راء�ن إ>��ن 666- �83ن ا��ر�وم ر9م  60/01وا���دة ق م ج  754/01

� /أ       ���  :ا%�راءات ا�

��! إ�" ا�7�ر ���و(ب #��! �����ن ا��و>ق �ن ��" ����ن ا����ك ا�ر�ك �ن ��ل 

>�ت و����! ا������ إ�(�ه ا�(���� #�" أ�! أدى �ل ��-� #ن -ر د�ل �-�دة �ن ا����رف �

إذ و��د �9ض ا�-�دة �ن  .��فا������ف و�م ���" �� ذ��! أي ���W ���� #��ق �,�وص ��

إذ ھذا ا*,�ر  ،إ�" ا����رف #ن #���� ا����زل ,ط�رإر��ل �9Fل ا��و>ق ��وم ھذا ا*,�ر �

#�را�! �ن �وم ��ر�X و�ول ا@��ر �! #ن ھذه إ�و�� ���(�ل  15أ��� ��ون �! أ(ل 

��ل ا@��زا��ت ا���د�� �����ك ا�ر�ك  �� ��وم ،ا��������(�ه ا�(���� إن ��ن ھذا ا*,�ر إ��

 �ن ا��ر�وم 60/2وا���دة ق م ج  ���754/2 ھو ���وص #��! �� ا���دة  ،�د�-� � ��م �و�

  .666- 83ر9م 

  

  :ا%�راءات ا�'���  /ب       

��! ��7�ر، �رط-� ا��رع #�" ا����ك ا�ر�ك ���ل ���إ�ن أھم ا�روط ا��� � ��

������ �ل ا������ت ا*����� �ن أ�ل  )1(أن ��ون ا���د ا���رم ���-�� ��ررا �� �ل ر���


� ������م و�>��� @�
�ق وا�طر��ن و��ددا ا���ل ��د�د������ ������  ا����� وا�(دول ا�و

  )2(.��(-���، ��(6 و�-را

                                                 
 .ق م ج  1مكرر  324وذلك حتت طائلة البطالن طبقا  للمادة ) عنصر الشكلية(العقود الناقلة للملكية استوجب فيها املشرع أن تكون رمسية  - 1

 
ليس ركنا        مللكية العقارية يتم إال بالعقد التوثيقي مع مراعاة األحكام املتعلقة بالشهر العقاري ولو أن هذا األخري ق م ج تؤكدان على أن نقل ا 793ق م ج  و165إن املادتني -  2

للملكية وكل حق عيين         كل حق :"اليت نصت على أنه  74- 75من األمر رقم  15يف التصرف كون العقد صحيح وكامل منتجا لكل آثاره فيما بني املتعاقدين، إضافة إىل املادة 

مفعوله من يوم وفاة أصحاب احلقوق       فاة يسري آخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغري إال من تاريخ يوم إشهارمها يف جمموعة البطاقات العقارية غري أن نقل امللكية عن طريق الو 

  ".العينية
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�
راء ا����ب ا����ع �� ���� إن ا��رع 9د ھ�= ا����ل ��ر�ك �� ا*,ذ ���� �

�� ا����#� ���و�� #�" ا��وع�
�� �-� أھ�-� �-� �>�ت ��و(ب ا���دة . ا�ق م  795إذ ا�


�� و�ذا �� �دى أ���� ا����=(ر إو��� (�ءت �! ج (�-�دات ا������ ا����� �ول أھل ا�

�ت ��� ����� ��
  :������ك ��ق ا�


��، ������دم و�����" ا����ون و�ن ا���رر أ��� �ق ا@��
�ع ������9 ����ب"...د ���

��
  :أ�! �>�ت �ق ا�

  .����ك ا�ر��9، إذا ��� ا��ل أو ا���ض �ن �ق ا@��
�ع ا�����ب ��ر��9 -1

 .�� ا��وع إذا ��� (زء �ن ا����ر ا���ع *(��� ��ر�ك، -2

�ب �ق ا@��
�ع، إذا ���ت ا�ر��9 �� -3�� .� أو ���-�-�


� ا�ط�#��ن ����=(ر�ن  –�9�� ا���ل و��� >�ت �� ��=ن ��9ة ا��(�س 9رروا �=ن 


�� و1 ���ن #���رھم �ذ�ك ����
��ن، إ�����J، 1 ���& �-م ا����ك �=ي �ق �ن ��وق ا�

  وا 9رارھم ��، ��F-م �ق م ج  844��ب �
-وم ا���دة 

  .)1("م ا*���ب ��س �� ���!��دا�F #�" ا��رار ا��ط�ون ��! �������� �����، و������� �Fن ا��

�� أ,رى(و�ن ھذا �ظ-ر أن ا����ك ا��(�ور �
�� �ون ) ا����ك �1 �>�ت �! �ق ا�


�� �� ا��ر��  )2(.ا�(وار ��س ���� �ن أ���ب ا*,ذ ���


�� إإن ��ن �� ��ق و      #��ر��ه ا*�ل �Fن ا@��>��ء ھو إ(�زة ا��رع ���ر�� �ق ا�

�4��ن �� ���� ��ر�ر ا�,ص ا����وي ا��ؤ(ر ��� ا������ ا��� ����-� �����=(ر�ن ا�

إذا 9رر ,ص  "   :� #�" �� ��� ��ا��ّ  03-�93ن ا��ر�وم ر9م  23ط��� ����دة  )3(أ(زاءا

���وي �ؤ(ر ��� ا������ ا��� ����-� أ(زاء ���
�د ا��4ل ا����و�� ��(زء ا��و�وع ����� �ن 

راE!، و���ن � ��
�د�9 ��� ا���� #�" ا�,�وص >�ن ا���� ا��ط�وب، ��� �(ب أن �ق ا�

                                                                                                                                                             
 .30-28: م، ص 1999، أفريل 06جملة املوثق، العدد  –التوثيق واإلشهار العقاري  -حممد بوركي. أ: أنظر      

 

 .55: م، العدد الثاين، ص 1997م، م ق 19/11/1997املؤرخ يف  150- 100: أنظر القرار رقم- 1
وارا رأسيا أو أفقيا، وذلك استنادا ملقتضيات الفقرة على خالف املشرع اجلزائري، جند أن املشرع املصري أجاز للجار املالك األخذ حبق الشفعة على عقار جاره املباع، وااور لعقاره ج- 2

 .مدين مصري 936من املادة " هـ"

 
 .28- 27:ص) 2000 ةبعنابدار العلوم للنشر والتوزيع :اجلزائر(أنظر القاضي، عمر محدي باشا، نقل امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري - 3
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���W �ر���� �و�" #��-� �� و�ل ا@��6م إ�" ا��4ل ا�ذي ����ن #��! أن �(�ب ,6ل 


�� �دون أ>ر إذا �ق ا� &�� ".���" ھذا ا*(لإأ(ل 1 ���ن أن ��(�وز -را وا�دا و�

     ��)�$�:  

ق م  754       ل #ن ا������ ا����ر�� ��و(ب ا���دة ا��رع ��دث #ن #����ت ا����ز

-� ��ط �ول ا����زل #ن ا������ ��وض ��(��� ا����زل ,�إذ و�� ا�
�رة ا*و�" ��-� أج 

 Z�ا��� ��ر أ�! �رك أ�ر ��ل ا������
�دون #وض ���و��� وا�-��، ا*�ر ا�ذي �ؤدي إ�" ا��

1 و��� إ1 "ن طر�ق ا�و��� ا����� �9#د�-� #ن ا�و��� ��ط�ق #��-� أ���م ��ل ا������ #

  :وھذا �� (�ء �ؤ�دا ط��� @(�-�دات ا������ ا����� �� 9رارھ� ��� ��� " د ا�د�ونا��د �د

  :�ؤ,ذ �ن ا��ر�� #�د ��9�-� �� ��� "...

��ر�ف ا��(-�ز وا�د�ن ����در ا��روع� _  1        .  

    .و��ا�د�ون ا�>���� �� ذ�� ا���  -  2        

 3 -  ��� .ا�و

 

أن ��9ة ا��و�وع، أ�ز�وا ور>� ا��ر�وم �د�� . و��� ��ن ا�>��ت �� �9�� ا���ل

ا�د�ون و��-� ا���و���ت ا����وم �-�، ر4م أ�-� �م �ؤ,ذ #�" ��ؤو����-م وذ��-م �Fن 

ب 9رارھم ,��ف �ذ�ك ا���#دة ا��� ��ص #�" أن ا�د�ون ا�>���� �ؤ,ذ �ن ا��ر�� ��ب ا��ر��

  )1(".ا���ر إ��!، و(�ء ,���� �ن �ل ��د ��9و��، ��� ���و(ب ���!

 ��أ�� �� ���ق ���-�� ��F! ���دم ا���وص ا��ر���� ا���ظ�� �-� �� ا@(راءات ا�,�

�ل ا������ ��� �(ر�� ا��ول إ�" أ�-� �,�� ��(راءات ا�,��� ���ل ا������ ��وض ���و#�� 

��ن ا����رف �ن ا���م ������ ا�-�� وإ������ ا���رض #��-� أو �����ل ��دي، ا*�ر ا�ذي �


�ء ا�د�ون ا������ �� ذ�� ا�واھب أو أن ��
ق طر�� ا���د �=ن ���ل ا�د�ون �ن ا�واھب إ�" ���@

  .ا��وھوب �! وذ�ك ����ص #��! �رط �� #�د ا�-��

�����ظر إ�" ا@��ل �ول ا�,ص أو ا�-��E ا����
� �F#6م ا����رف  ��� أ�! أ>�ر

��F-� �م ��ص �را�� #�" ا����ف �-��! ا������ و��ن ق م ج  ��2رة  754����4 ا���دة 
                                                 

 .22: م، العدد الثالث ص1994م م ق 22/12/1993املؤرخ يف  102-567أنظر القرار رقم - 1
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���ن ا�
-م ��-� أ�! ا��و>ق،��� �
-م �ن �
س ا�
�رة أن ا���ري ھو ا�ذي �ط�ب �ن 

 666-�83ن ا��ر�وم  ��2رة  60ا����رف ��(�ل ا#�را�!، أ��� �� (�ء �� ا���دة 

 "�# ��ا����ل ا������ �����رف #ن طر�ق ر���� ��(�� ��  إ#6ن�(ب أن ���W .:"..ا���

وھ�� �ظ-ر ا����9ض وا@�-�م �ول �ن ��ر أو ���م ..." إ��ر ��@��6م ����درة �ن ا���ري

ا����رف، �����ري ��س �! أي �ق أو داع @#6م ا����رف �و�! �� ا���د و4�ر ���� 1 

  .ا������ت ھذا �ن (-� �ن 9ر�ب و1 �ن ���د �-��!

      < !�F� رف @���9 إذ و�ن (-� أ,رى����� ���ت ���9ض آ,ر �ول ا��دة ا����و

��� #�" أ�!  666- �83ن ا��ر�وم  60/2وا���دة ق م ج  754/2ا#�را�! إذ ا���دة �

�ن �
س  43/2�و�� ���(�ل ا#�را�! �ن ��ر�X ا@#6ن أ�� ا���دة  ���15��رف �دة 

F� درة �ـ ا��ر�وم�� �
  .أ��م وھذا #�ن ا����9ض �8-� ��ط� و��دد �دة �,��

  

  

   .#ر#�ب �ق ��$.: *�$�� 

 !����F� ء إذ�� ��� !���6���ت ����رف �� ��� ����� �! ���� ا��إن ا����ك �

�ر��ب #��-� ��� #���� �واء أ��� أو ���� دون أن �
�د �����! �-� ��ط ��دد �ن ��ط��! 

-��# !����6�  .� �و9ت ا����نو

  :)1(#ر#�ب �ق ��$. أ��. /أ     

��! ��دة ز���� ����� دون ا��=>�ر أو إ���ن �����ك ا�ر�ك أن �,ول ��7�ر ���,دام 

�ق ا@��
�ع و�ق  �-�� ����ا��,�� #ن �����-� ��� ھو ا���ل ������� ����وق ا������ ا*

  .ا����"

  :)ا%���ر(�ق ا%$#"�ع      

                                                 
  ).حق عيين(احلق العيين األصلي هو حق ثابت لصاحب السلطة على شيئ معني دون أن ميس احلقوق الثابتة األصلية كحق امللكية  - 1
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�
ع �ن ا���وق ا������ ا������ ��ق ا������ ا��� �,و�-� و����-� ا���
� إن �ق ا@��


� ) ا����ك(����� !�����67ل أو ��رف إ�����ل، إ����
�دة �-��! ا*,�رة �ن ) ا�7�ر(#�" 

�-���� 1 �
  .�ن دون ا����س ��ق ا�ر��9 *ن ا����

�ل ا���
� �� ا���ن ا����
� �-� ��F! ��وم� �
��ز��ت إ#�" #��ق ا*ول  ���ول ا����

�Fن 9وا#د ا������ ا����ر�� ا���ر�� ���& ��ر��  )1(*�! ط��� ��رة ا@��
�ع ،���& ���د �-�

 �
أ�داث �7��رات  واز�>��-� #دم ( .)ا����ك ا�ر�ك(#�" ا����
� ��� ���ت ��ر�� #�" ا���

��� ا��7�� �ن ا��6��ل ���و(ب إ���E-� #�" ��  ،� و�ن أ(زاE-� دون ا��7�� ا��-�=ة �-� أ

، �ذ�ك ���و(ب #�" ا����
� د�� ا������ف ق م ج  ���847ت #��! �وم ����-� ط��� ����دة 

��(ا��وع ا*ول، �������ل ���زم ا����ك ا�ر�ك �����ن ا����
� �ن ا���ن �و#دم #ر��9 �! ) ا�

ن ا����ك ا�ر�ك ���زم ��=د�� ا@��
�ع ��� �� �وا(-� ا�7�ر ا�ذي ���رض �����
� إ���� إ�" أ

  .ا������ف ا�,��� ����وع ا�>��� ا��� ھ� #�" #���!

  

�� �ن أ�رار ��F! ��ظر إ�" ا�����ب �� �أ�>ر �ن ذ�ك �Fن �ل �� ��دث ��

ا*�رار إن ��ن ا����
� ��F! ��زم ����ل �
��ت ا@�6ح ���ؤو���!، أ�� إذا ��ن ���Z #ن 9دم 

�ق ا������ أو ظروف أ,رى � �
����� "��� !�Fأو إ ������رار ��! �� ا@��
�ع ��د إ�6ح ا�

�-E��� ور ق م ج  853وھذا ط��� ����دة  )2(إ#�دة�� �
و1ت ا�(���� �دا، ��� ���ن �����

�ب �ق ��و�ت �و���� ر���� �ن #�د ا����ك ا�ر�ك��  .ا����� و��ون 

 324/1! ��ن ا�����9د�ن ط��� ����دة ��ق ا@��
�ع 1 �>�ت و 1���Z أ>ره إ1 ��د �ر���

  .74-�75ن ا*�ر ر9م  15و1 ���Z �! #�" ا�7�ر إ1 ��د -ره ط��� ����دة ق م ج ��رر 

  :�ق ا�)�$0     

                                                 
دة وإما إن كان األجل حمددا بانتهائه، فإذا مات املنتفع قبل إنتهاء األجل حق اإلنتفاع حق عيين ينقضي عادة بانتهاء مدته واليت تكون ظرفني إما بوفاة املنتفع إذا كانت املدة غري حمد-  1

 .ق م ج 852فإن احلق يف اإلنتفاع ينتهي إال إذا كان املنتفع املتويف قد تصرف حبقه للغري فإنه يبقى حىت إنتهاء األجل رغم الوفاة مادة 

املنتفع ا فإن أقامها فإنه تصبح كل البناءات املقامة من طرفه ملكه اخلالص وتأخذ بشكل املباين ) احلصة(على العني  إن رأى ضرورة إلقامة إصالحات) املنتفع(صاحب حق اإلنتفاع - 2

املنتفع قيمة املواد وأجر  ق على دفع هذا األخرييف ملك الغري، فيوم اخلروج من احلصة إما أن يهدم ما بناه ويعيد احلصة إىل ما كانت عليه من قبل    أو يرتكه للمالك الشريك باإللتصا

  .ق م ج 785العمل أو ما زاد يف قيمة احلصة بالبناءات مادة 
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�ن ��ن ا���وق ا������ ا*,رى �د��� �ق ا����"، وذ�ك ����م ا����ك ا�ر�ك ������ح 

 !���، وھذا 1 ��ط� ا��ق ق م ج  �855 ����دة �
�رة ��
ق #��-� ط��) ا����ن(��7�ر �7ل 

�ب �ق ا����"(���4ل ��أن ��7ل أو ���رف �� ��! �� �م ��ن ھ��ك ظرف أو ��رر ) 

ق ��856 (�����! ھو �ن ��! إ�" ��ل ���" آ,ر �� ��د آ,ر 9Fوي أو رط �ر�& �ذ�ك، �

  ).م ج 

�� ��ط �6 ���دى ھذ�ا ا��ق، إ1 أ�! �
رض �ق ا����" 1 ���ن ا��4ل إ1 �7ل ا�

6��ت  ،#�" ا��4ل ا����د ��وا#د �ظ�م ا������ ا����ر�� ا���ر�� و����م ا������ف�ا@


�-� ��� ھ� #��! ا@��زا��ت ��ن �ق ا@��
�ع ��� �ؤ�د أن أ���م �ق ا@��
�ع  )1(ا�دا,����

  .ق م ج �857دة ��ط�ق ���� #�" �ق ا����" �-ذا ا*,�ر ���داھ� ���ل إ(راءات أ,رى �

   ��)�$�:  

 !�F� �-�7� �����" ����ل #���� �ق ا����" �����ن ا����ك ا�ر�ك ا��4ل �ن ا�

#6م ا�(���� ا����� ����4ل �واء ��و(ب ا���د إ-م (دا أ1 وھو �(راء إ���ع إ���و(ب 

ر�ق آ,ر �,�ذ أي طFأو �  ����رف أو �F#6م ا����رف �ر����دا#! �دى ا�Fا���رم ���-�� �

�� ��ل �ر�� و�دون ���! �ن ذ�ك و�ذا ��" ��م ����7! ��4ل �7ل ا��� &��� "��وھذا 

-�83ن ا��ر�وم  21ا���دة .���ور (���ت ا�(���� ا����� �ر���� ���و�� ���ل ا@���9

��F! ���" ا*�ر ..." �� دام ا@��ر ���ل ا������ �م ���W ا����رف "...:#�"��ت  666

  .ط���� ا@��ر و�ن ھو ا���Eم �!����4 �ول 

  : )2(#ر#�ب �ق ��$. #2'. /ب      

                                                 
ا التشريع العراقي فقط نص صراحة على املشرع اجلزائري مل يضمن تشريعه نصا يلزم فيه صاحب حق السكىن بإلزامه إلجراء اإلصالحات الضرورية للحصة بل تركها للقواعد العامة أم-  1

إذا احتاجب الدار اليت تقرر عليها حق السكىن إىل إصالح، التزم صاحب هذا احلق :"حب حق السكىن بإجراء اإلصالحات على احلصة وهذا ضمن مواد القانون املدين العراقي إلزامية صا

 ذا اإلصالح، فاحملكمة أن تؤجر الدار لشخص آخر يقوم باإلصالح خصما بإجرائه، على أن تكون املباين اليت يقيمها ملكا خالصا له ينقل إىل ورثته، فإذا امتنع صاحب احلق عن القيام

  ".من األجرة، ويرد الدار يف اية اإلجيار لصاحب حق السكىن

: ، ص 02زء التاسع، اهلامش اجل) 1968دار أحياء الرتاث العريب بريوت  –لبنان ( –أسباب كسب امللكية  –، الوسيط يف شرح القانون املدين يعبد الرزاق أمحد السنهور . د: أنظر 

1275. 

  .، إذ أن احلكمة من إقراره هو ضمان الوفاء ذا احلق )الدانية(احلق العيين التبعي يوقف ثبوت سلطة الشخص على شيء معني استنادا لوجود حق شخصي - 2

  

  ) م1986اجلزائر املؤسسة الوطنية للكتاب ( جلزائري حممد حسنني ، الوجيز يف التأمينات الشخصية و العينية  يف القانون املدين ا. د:أنظر  – 2

  .  188- 99: ص    
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�د �و#� ا�رھن ا����>6ن =� !���ا��ق ا����� ا����� ���>ل �� أ>��ل ا����ك ا�ر�ك �

  .ا����زي أو ا�ر��� )2(إ�� �� ا�رھن

  :ا�رھن ا����زي

��! وا����� �-� �
�Eدة ا�,ص �ا��ر�-ن أو ھو �,�� ا����ك ا�ر�ك #ن ���زة 

,ص آ,ر 4�ره ا���
ق #��!، ����ول أ(ل ا�و��ء ���د�ن و�م ���وف ا�داEن ا��ر�-ن د��! �Fن 

�� و���-� ����زاد ا����� ����ل إ���ع �F! ا@����ع #ن رد ا��(راءات ا��(ز ا����ري ��

�� و���ل �ل �����ف �6�-� إا�د�ن و�� �
س ا�و9ت #�" ا�داEن ا��ر�-ن ا������ ���� و��

�--��ق م 959و  968/1، 962ط��� ���واد  )3(����" #�" ا����� ا��� ����-� ��و(ب ا�رھن 

  .ج 

  

  

  :إ�راءات 

��& ���ذا 1 �د �ن ��ل ا����زة�د �و>�ق ا�رّ إن �� "��وا���د ��� ط���  )1(ھن ا����زي و

  .ق م ج 966و ����961/1د��ن 

  :)�. ا�رھن ا�رّ 

 نا��د�(، إذ ��و(�! �,�ص ا����ك ا�ر�ك )2(���ا�رھن ا�ر��� ����ر �=��ن #

��! ����ن د�ن دون أن ) ا�راھن�
ظ ����ز�-���و#��! ) ق م ج ��882 (����-� ��داEن �ل �

�Fن ا�داEن ا��ر�-ن �-ذا ا��ق 1 ��ط�! ا��ق �� ا@�����ل أو ا@��67ل، �ل أ�! �ل �� �� 

                                                                                                                                                             
 .الرهن احليازي ليس طريقة من طرق اكتساب امللكية وال يعترب سندا هلا-  3  

مستأجر          ما إذا بقي الراهن شاغال للحصة بصفة الرهن احليازي ال يؤدي حتما إىل إنتقال احليازة من الراهن إىل املرن بصفة فعلية بل ميكن أن يكون بصفة حكمية يف حالة - 1

   ). ق م ج  967ما  (بشرط يستوجب ذكر ذلك يف القيد 

هو  ق م ج الذي ال يقصر إنشاء الرهن الرمسي على العقد، بل جيعله أيضا بناء على حكم أو مبقتضى القانون، 883علي علي سليمان إىل أن نص املادة . حممد حسنني ود. نبه د- 2

ضائي لنفاذه على عقارات معينة بذاا نص مزيد، ألنه ال ميكن اإلستعاضة عن الرهن الرمسي املؤسس على حكم قضائي، حبق التخصيص الذي ال يرتتب تلقائيا، بل ال بد له من أمر ق

بيع العقار الذي مل يقيد يف خالل شهرين، بدءا من تاريخ إبرامه، وفق ما تقضي به الفقرة ، أما الرهن القانوين الذي يراد به الرهن الرمسي املنقلب عن امتياز )ق م ج 946إىل  937املواد (

مكرر ق م ج الذي يقضي بضرورة دفع مثن بيع العقار أمام املوثق يوم توثيق العقد وإال كان  324ق م ج ، فهو رهن غري مطبق على أرض الواقع، ألن نص املادة  999الثالثة من املادة 

  .طال، جعل هذا النوع من الرهون مستحيل التطبيق إذ ال امتياز لثمن مل يدفعالعقد با

  .114- 111: ص -املرجع السابق–حممد حسنني . د: أنظر 

 .70-69: علي علي سليمان املرجع السابق، ص. د: أنظر 
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إ(راءات ا��(ز ��ر�-ن ��! ا��ق �� �رب ا�داEن ا ا*�ر إذا �ل أ(ل ا�د�ن و�م ���و��!

��ل د��! �طر�ق ا*�������� ����زاد ا����� ���  .ا����ري و��� ا�

  :إ�راءات

ا�رھن ا�ر��� �ن ا���ود ا����� ا��� ���و(ب ا�ر���� و�د,ل ا��و>ق �����ن و��د�د 

ق م ��904 (            ا��ق ا����ون ��ل د9�ق وھو 1 ��
ذ �� �ق ا�7�ر إ1 �ن �وم 9�ده 

  ).ج 

  

  .ا���#ر0���وق ا��+ك ا��ر�0ء ��� ا��زاء  :ا�*�$.ا��ط�ب 

  

إن ��وق ا��6ك ا�ر��ء #�" ا*(زاء ا���ر�� ا������ ��*(زاء ا��
رزة ��ل وا�د 

��-م ��ن ا����ر ا����� ���راك، �-� (��� �ن ا���وق ا��,��
�، ���م ��-� �ط��� (��#� 

  .� أو ا@��
�دة ��-�9رارھإ�واء �� 

و��د �,ر ھذا ا��ط�ب ���د�ث #ن ��وق ا��6ك ا�ر��ء #�" ا*(زاء ا���ر�� 

��,دام ھذه ا*(زاء و�
رع >��� �� �ق أ�داث �7��رات #�" ا����ر إ�
رع أول �� �ق 

  .��ل

  .�ق ا%)#�دام: !رع أول 

�ص �� ا*(زاء ا���ر�� ���6ك ا�ر��ء �� ا����ر ا����� ��راك ��ن ا���

أو ا���رف     ا������ ا����ر�� ا���ر��، ���ن ���6ك ا�ر��ء ا����� �-� إ�� ��@��
�ع �-� 

�-��.  

  :�ق ا%$#"�ع: أو&

������-� �Fواء � م���ط�� ا��6ك ا�ر��ء أن ���
�وا ��*(زاء ا���ر�� �� #��رھ


�-م أو ��*F!��# وا��ون�ب �� �� �-�67��.  

  :�ق ا%)#'��ل  /أ     

�ص ا��
رزة ����ق �-� أ(زاء �د,ل ��ن ا��وع ا@(��ري ا�داEم وا��
روض       �إن ا�

�ق ا������ �ظرا �����ل ا*(زاء ا���ر�� ھو �ق ���إ#�" ا��6ك ا�ر��ء، �ون �ق  ���
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������-� ���� أ#دت �!، �رط #دم إ�ط���� ا����ك، ��� ���و(ب #�" ا��6ك ا�ر��ء 

ق م ج  �749�����-� ط��� ����دة إ�رار ����6ك ا�ر��ء ا:,ر�ن و�ر���-م �ن ��-م �� ا*

������! إ، أ�>ر �ن ذ�ك ���و(ب #�" ا����ك ا�ر�ك �� 666-�83ن ا��ر�وم  12وا���دة 

��س �=�ن و���6 ا����ء إ1  1ّ أ�J(زاء ا���ر�� أن ����ظ #�" �^�ف و����ق ا����ء و

أ�� إذا ���ت ا*#��ل  .666- �83ن ا��ر�وم  ���13 ����دة ك ا�ر��ء ا:,ر�ن ط��وا��� ا��6

ا������ �ن طرف ا����ك ا�ر�ك #�" ا*(زاء ا���ر�� 1 �7�ر �� �ظ-ر أو �ل ا����ء و1 

  .��ر �! �Fن �����ك ا�ر�ك ا����م �-� #�" ����! و�دون إذن

  :�ق ا%)#,+ل  /ب      

��67ل ا*(زاء ا���ر�� ��ن ا����ر ا����� ���راك وذ�ك إء ���ن ���6ك ا�ر��

�F -�ـا��وا�� ��د  ��>��ره�ا����� �ن أ  �ـ�  � #� ��ا�(�����  نـأو ا���>��رـ#��E-� ا�

       

 �Fا��� ����! �ن ��ت ا@دار���6�
�ذ  9رار ا��روع ھذا، إذ ��م ��& ا����رف (��� ا���

أو إ�دى  إ�� �>6 ��=(�ر �ط& ا����رة،  ،@��67ل ھذه ا*(زاء ھذا ا��رار، ���وم ��دھ�

�ل ا����رف ا*�وال ا����(�  ،أو �راء ��ض ا*(زاء ا���ر�� ،وا(-��-� ��-�ر���

��ب ا@(راءات و�و�� ��ت ��رف ا�(���� ا����� ���ر�ر ���رھ� �-�#.  

  .�ق ا�#�رف: *�$��

�ول #�" أ�وال��ق ���6ك ا�ر��ء ا���رف �� ا*(زا�إ�����      ء ا���ر�� ��

إذ ��ب             (��ع ���� أ�وا�-م �� ا�(���� ا�����، إ����در و��ن ���و(ب أو1 

#�Eدات ھ��! ا������ت �� ��دوق ھ��! ا*,�رة وإ�� �� ������-م ا�,��� ��د �وز��-� #��-م 

�� �ل ��-م �� ا*(زاء ا���ر�� ط��� ا���د��ن ا��ر�وم  30/1          ة��ب ���ب 

  .666- 83ر9م 

  .�ق أ�داث #'د�+ت ��� ا�'��ر: !رع *�$. 

إن ا����ر ا����� ���راك ��ن ا������ ا����ر�� ا���ر�� ��ك �(��� ا��6ك ا�ر��ء 

(��#-م #�" �7��ر ��! أو 9وا�! ��F-م ���ط��ون ذ�ك �ن ,6ل �ق ا������  أو إ#�دة Fإذ �

�  .�! ھدما����ء إن �
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   :��.وھذا �� )$و?�< !��� 

  .ا�#'����ق  :أو& 

ا*#�"      إن ا��6ك ا�ر��ء إن رأوا أن #��رھم ����ج إ�" إ���� طوا�ق أ,رى ��

ذ�ك ��د أن    ���داث ���ن أ,رى (����� ��F! ����-مFوھو �� ���" ��ق ا������ أو �و���! �

�ء �� ـا��6ك ا�ر�     د أ,ذ أ��� رأي و�وا�����رروا ذ�ك ��@(��ع �� ا�(���� ا����� و��

  نـا���د�� ��� أ�دت #�" ذ�ك   )1(ا�ط��ق ا���وي ھذا �� ���� ا������

  

.666- �83ن ا��ر�وم ر9م  30، وا���دة  ق م ج 766و 745/2  

  .�ق إ��دة ا�2$�ء: *�$�� 

�ق ���6ك ا�ر��ء       � !�F� ��Eأو (ز ��دم ا����رة ��-� ����ا�(����   ��د ا��وا��� �� �� 

�6ح ا�(زء ا����رر ��-� �� ��و�ض F� دة ���ء ا����رة أو�#F� وات إ���ا����� �=��4�� ا*

  .ق م ج ��1رر   756 ا�دا�E�ن ا���(��ن �� ��1ت ا��-دم ھذه وذ�ك �ر�ت �! ا���دة

   ��)�$�:  

@(��ع أ>��ء �داو1ت �رط ا��رع #�" ا��6ك ا�ر��ء ������ ا����رة 9��م اإ��د 

�ول #�" �وا��� ا��6ك ا�ر��ء �ا�(���� ا����� وأ��ف �! رط� آ,ر ھو �رورة ا�

ا�ذ�ن ھم �� ا�ط��ق ا*,�ر، 4�ر أن ھذا ا�رط ا�>��� ��س ذي أھ��� �ون ھؤ1ء ا:,ر�ن ھم 

1ت �� ھ��! أ��� أ#��ء �� ا�(���� ا����� و9د أ�دوا �وا���-م ����� ��@(��ع أ>��ء ا��داو

ھذا �ن (-� ا@(��ع، أ�� �� ���� ��رض وا�د �ن  ،ا*,�رة �6 ��(� @#�دة أ,ذ �وا���-م

�ص ا����ررة ��F! 1 ����د ا@(��ع و���" ���! ���دة #ن ا��ا��6ك ا�ر��ء و�و ���ت 

  .أ�د رأي ا��6ك ا�ر��ء �� ا�ط��ق ا*,�ر دا��E �دون (دوى

                                                 
كاء يف أحداثها على العقار املبين لإلشرتاك، مبا قد يؤثر على قوامه، ال بد وأن تستند يف ذهب املشرع يف بعض األحكام اليت سنها، إىل أن التعديالت اليت يرغب أحد وكل املالك الشر - 1

م واملتعلق بالتهيئة والتعمري، والذي أردف وشرح باملرسومني 01/12/1990املؤرخ يف  29-90رقم  إجرائها إىل تراخيص قانونية تسمح بذلك حسب الشروط اليت قضى ا القانون

م واملتعلقني تباعا بالقواعد العامة للتهيئة والتعمري والبناء وبكيفيات حتضري وتسليم شهادة التعمري ورخصة التجزئة 1991- 05- 28املؤرخني يف  176- 91و175- 91 لتنفيذيني رقميا

  .وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة املطابقة ورخصة اهلدم 

 .4-1: ص) املديرية العامة لألمالك الوطنية(درة عن وزارة املالية م الصا28/03/2000املؤرخة يف  01479املذكرة رقم : أنظر
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�رض ��ط أ��4�� ا*�وات ��ن ا�(���� ا����� ���ر�ر �ن (-� أ,رى �Fن ا��رع 

 ������ق ������رة د��ر ��� أو إ��=��� إ#�دة ���ء ا�-دم أو إ�6ح ا�(زء ا����رر �� �

�Eر �>ل . (ز�ر��� ��ر ����وات 4�إذ ������ن وا��
��ر �(د أن ا*��4�� ھ� ���� �ن ا*

�و�� وأن ا*#��ل ھ��! �-�� ����ق ����ن , ،���دار �>ل ھ��! ا��رارات@ھ��! ا����Eل و

�ول ا@(��ع �� �>ل ھ��! ا����Eل، �
س ا��ء ���� ������ ���و9وام ا����ر ��� �(�ل 

أ��� ا��رع �م �و�& ا���1ت ا��� ��ون ��-� أ#��ل ا��(د�د �����ء إ�� . ������� أو ا��و���

���� ا��-دم ا�(ز�E �����ء �� ��Eأو (ز ��1(.��(  

ا�ر��ء �طو�ر #��ر�-م  كد أ4
ل ا��رع أ��� ا��د�ث #ن ���� �� إذا أراد ا����6

�ول #�" أ�>ر ر��ھ�� �� ا@���9 دون و(ود �-دم #ن ظرف �و��ز�ز 9وا�-�، إذ ����-م ��

�9ھر، أن ��رروا �ن ����ء أ�
�-م �-دم #��ر�-م وإ#�دة ���E-� أن رأوا أ�-� ���� ��و���-� أو 

�� @#�دة ���E-� #�" أ�س و�����س �د�>� ��� �ؤدي إ�" إ#�دة �وز�� أ�-� 9د��� 4����ر 

�ص ا�,��� ا���ر���  .ا�

  

  مبحث ثاني

        ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــاه الملكياه الملكياه الملكياه الملكيــــاء إتجاء إتجاء إتجاء إتجــــك الشركك الشركك الشركك الشركالالالالــــات المات المات المات المــــلتزاملتزاملتزاملتزامإإإإ

        

إن ا���دأ ا���م وا�ط���� ا����و��� �
رض ���� أن ��ون ��ل �ق �����! وا(ب �و�-��       

   ��ل أھ���  #ن ا���وق  ��F!  ��ت  �ن  1  ا�وا(��ت  أن  ��� و ا����ك، ��>�ر

                                                 
أقر أن                      كان أفضل، إذ أنه  146-76مل يشر إىل الطريقة املتبعة وإىل حاالت التهدم عكس املرسوم رقم  666-83يف حالة إصابة العمارة دم جزئي فإن املرسوم - 1

   إلقرار هلم حق اخليار بني إعادة البناء كلية مع هدم اجلزء الذي مل يلحقه هدم وإما إعادة بناء اجلزء الذي دم باإلصالح، وعليه) الك الشركاءامل(اجلمعية العامة أعضاؤها 
أي % (50إن كانت نسبة اهلدم تقل عن وعلى إمجاع األصوات ) النصف% (50أحد احلالتني فإنه حيب احلصول على أغلبية األصوات يف حالة ما إذا كانت نسبة التهدم تزيده عن 

 ).من املرسوم عينه 92طبقا للمادة ) النصف
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ا��روري درا��-� و�����-� و����ن ا*�س ا��� ��وم #��-�، إذ ��ر��-� �ؤدي �������� إ�" 

ا*��م ��>��ت د#��E-� و���ل ا���4�ن ���ؤو����-م إ�(�ه ���-م ا���ض وإ�(�ه ا������ 

روط ا���) #��رھم( "��� "��  . ��E�9 و ����رة ��ش ا�(��#�

ر�-� ھو �� إ��واه ھذا ا����ث �درا��! ����ز��ت إ�(�ه ا������ ا���ر�� وو�

  .ا���رض ����زا��ت إ�(�ه ا��6ك ا�ر��ء >م إ�(�ه ا�(���� ا�����

  

  

  

  .ا%�#زا��ت إ#��ه ا��+ك ا��ر�0ء: �ط�ب أول

  

ا������ ا����ر�� ا���ر�� دا,ل ا����ر إن ا����ك ا�ر�ك �! ��وق ������-� �� إط�ر 

��! 9د �ؤدي إ�" ا*�رار ����6ك ا�ر��ء ا:,ر�ن ��  �!د، إذ ���)1(ا����� ���راك

#��" إو�-ذا �Fن ھذا ا��ط�ب 9د . �! أو ��وء ������ن ��ر���-م �ن ��و9-م و�واء أ��ن ذ�ك 

�����ل ا��ق >م ا����ف �� إ��  �و7�(�ه ا��6ك ا�ر��ء �ن ,6ل ا�إ�درا�� ا@��زا��ت 

  .�����ل ا��ق أ���إ

  .)�#رام �)ن ا��وارإ()#'��ل ا��ق إ�دم ا�,�و !. : !رع أول

�����ل ا��ق أ�د ا��ظ�ھر ا��� �ؤدي ��*�رار ����9 ا��6ك ا�ر��ء إإن ا��7و �� 

��! إ��ن ا����ر ا����� ���راك ���ب إ��ءة � "�# !���ل �����ل ا����ك ا�ر�ك ��

  .(2)4�ر E1ق

  .ا�,�و�"Cوم  :أو&

�����ل ا��ق، ھو ا@��,دام ا����و�� ���ق و��ن ��م ��ل إ���د ��
-وم ا��7و �� 

��ه #�" ا������ �وھذا ا��
-وم إذا ط� ،�دا>! �-م أ�رارا دون ���د ذ�كFإ�" ا�7�ر � ���ء

�إا����ر�� ا���ر�� �-و ����  "�# !����! و��� ���وا��ن وا*�ظ�� �����ل ا����ك ا�ر�ك �

��ق أ�رار ����6ك ا�ر��ء ا:,ر�ن �واء ���(�ران أو إو��ن ھذا ا@��,دام �ؤدي إ�" �

�-م��.  
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  .ا�,�و�ظ�ھر  :*�$��

�=ي      �ع #ن ا@���ن���زام ا����ك ا�ر�ك ��@��إ�����ل ا��ق ھو إإن #دم ا��7و �� 

ا��� ��د      ���7�ر، �و�! �ن �ظ�ھر ا*#��ل#�ل �ن ا*#��ل ا�ذي ��و(�-� ���ق أ�رار 

 ا�>��ب و    إ��,دام ا�ر��ت وا����ورات �=���ن ��ر ،ذ�ر�����ل ا��ق ��4وا �� إ

�ص   -�ري  #�" أ�واب إ  �و��ت  إ���ق  أو  ، ��! ذ�ك  ا�زرا�� و��� ا�

___________ 

1 – C. LARROUMET, op cit, p 415 et s .  

2 – C. LARROUMET, op cit, p 419 . 

)1(.��,دام آ1ت ذات أ�وات �ر�
��إأو 
  

إذ ا�رح ا��ذ�ور أ#6ه �ظر�� �-و �-ل ا��ط��ق و��ن #�" أرض ا�وا9� ���ب ذ�ك 


� ��9و��� ����ر�� �>6 ��ط� ���وح �! و���! �� !��إذ أن ا����ك ا�ر�ك ا�ذي �����ل 

 �ل �� ا��رر أ�ر ��ب، إذ������ �Fن ا���و�� ا �ط����!��و(�! ��دث أ�رارا ���7�ر �ظر

�ب ا��ق �ن ���ر�� ��!  ��إ����رر ا*�ر ا ��
�دي ��9و���!ر4م ) ا����م ���ط!(���� 

  ،�! ا@��
�ع�ن  �ن أ�د ��و9! و ا�ذي ���رم ھذا ا*,�ر

�ر ����ل ا��رر أ�>ر �7����ل ��! ��� �(�ل ا�إ���رار ا�,ص �� Fوإ�� أن ��ون �

   .)2(��رو��ل ��

��و(ب ا*�ر إ�" إ>�رة أ�ر�ن �-��ن ھ�� ا@����ط�ت إ��,روج �ن ھذا ا��=زق              

�ل��  .وا��دا��ر ا���,ذة ����ر�� ا���ط >م ط���� ا��رر ا�

ط6ق أ�زم إ�� ���� �� إذا ���ت ا@����ط�ت وا��دا��ر 4�ر ����� أو 4�ر ��,ذة  

�� (��#�� وإ1 دذ ��و(�-� 9د ��
��,�ذھ� إFا�,ص ا����رس ����ط ����� ��E�-� ى ا��رر

���� ���ء ا��رر ��وا�6، أي داEم، �
� ھ��! ا����� ���و(ب ا��ظر �ط���� ا��رر  ��

�ل و��د�ر �(�! �ن ,6ل ا����ء��  )3(.ا�

  

___________  

  .م، املنظم إلثارة الضجيج27/07/1993املؤرخ يف  184-93املرسوم التنفيذي رقم - 1
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2-  J .L.BERGEL,M.BRUSCHI et S , CIMAMONTI, op.cit ,p.561.note.Cass.civ.3e,20 février 
1973 , D .1973 ,IR. P.84 pour l’exploitation d’une boulangerie ;20 décembre 1962 , A J P I 1963 
, p 430 , note CABANAC , à  propos des répétitions d’un orchestre de cuivres ; Paris, 22 juin 
1962 , Gaz . Pal . 1962. II . 318, pour les aboiements d’un chien ;Dijon, 23 mars 1994, Ann . 
Loyers 1995 .p.1461,pour un commerce bruyant . 
- Des odeurs de grillades et de fritures provenant d’un restaurant : Cass . civ . 3e , 14 janvier 1987 
, Rev . Loyers 1987 , p 163 ; les odeurs d’une pizzeria : Cass . civ. 3e , 26 mai 1993, Loyers et 
copr . 1993 .n° 360-ou d’un chenil :TGI Paris, 9 février 1977, D.1978.IR.118 .   

  
3 - BC DEFGHIا BC KLMIا NCOP DQOGFP RSTUIا VWاOXYI TXCو R[Iو\FHIإن ا RHQT_Iار اNabا cd efOUGg DEFGHIم اiIأ klmC KLMIا NCاOP nGSار، وNabا

وtI| ھ�ا T[XIم اFHI\وR[I، أ�YP TS اT_I~{TpS |W Rر اOwIار C} NGzfط OP Tv[CاNC اTvwxTGl cHqGI KLMI، إذ Bstf وOQد اNpIر cHqGI اTpfOUGIت 
Tg �XC THlار وإNabا RCTtI REF_ITg TF�\S �[I مOvsHIفاOIKHIا N[� رNpYI REF_I،  BWTHGQا� |STpGIة اVWT� nYW مOXf R[Iو\FHIا kPTھ �QNS نOd

  .ا�Iي NEGUf اT�bس c� BC اT_GIزع g]| اHI}ك اTwGHIورBC |f ا�THUGل cd وا�ktYS nYW kXqI �v_S V اTMIص

  

أو               #�د إ�" إ�,�ذ  )1(���ر #�" ���! وإن ��ن 4�ر �=�وفإإن ��ن �=�وف 

��ن      إ��-�ج أ�د ا����ن �,�وص ا���ط ا����رس، ���F أن ���& �! ��وا��� ا���ط

أو ��ل ��ض ا:1ت ����ن آ,ر، �روط ��ر�� وذ�ك ���د�ل طر��� ا���ل أو ا@��>��ر 

�د�د أو�9ت ا���ل��"  ،����� ا��د,��، أو �7��ر و(-� �وھ�-� أو و�� #وازل ���وت�، 


� �-�E�� #نإ�" �و9�
! وإ�� أ�! ��(= �طر�ق �4ق ا���ل وھذا �����ق  #ن �زاو�� ا���ط �

�� أ��ر وأ#م���.  

  .�دم ا�#')ف !. إ)#'��ل ا��ق: !رع *�$. 

ا����ف �� إ�����ل ا��ق ھو ذ�ك ا�
�ل ا�ذي ��وم �! ا����ك ا�ر�ك ,�ر(� #ن 

�� ا����م �! �ذ�ك ا��ل ��� ا�طر�ق وا��7�� ا���ددة ����ر ا��ق ا����وح �! �����دى #�دا 

��� ���� !�  :��ر ���(�ران، ��و�

  :ا�#')ف�"Cوم  :أو& 

�ط�& ا����ف �ط�ق #�" ا�
�ل 4�ر ا��روع ا�ذي �����ل �ن �9ل ا�,ص، إذ �

�ق ا������ل #�" ا�
�ل 4�ر ا��روع ا�ذي ���Z �رارا ��7�ر �-ذا ھو ا����ف ا�ذي ��د أ�

أ�� �� ���ق �������� ا����ر�� . )1(@��
�ع ����ق �� 4�ر �و��!���(� ط����� �����دي �� ا

                                                 
1- kGw[Gl cHqP |tHf � ي�Iا ��TsIر اNpIف اOIKHIا N[� رNpITg دO�XHIا.  
  

رف الشخص متسلطا على مال معرتف له به، وبصفته مالكا أو ميزة مينحها القانون لشخص وحيميها بطرق قانونية، ومبقتضاها يتص:"تأثر املشرع اجلزائري بالتعريف الفقهي حلق امللكية-2

  ".امللكية هي حق التمتع والتصرف يف األشياء شرط أال يستعمل استعماال حترمه القوانني واألنظمة:"ق م ج الناصة على  674ومبوجبه أوجد املشرع اجلزائري نص املادة ". مستحقا له
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��دث �-� إذ ا����ك ا�ر�ك ���ن أن ��وم � !�F� ر����ل Fا��� !��� "�# !�������ل 

�,��ف ا����� �ن �ر��! #�" ���ب ��رر (�را�! ا*�ر ا�ذي ��ل ا����ف �ن ��9! �� 

��-م.  

  

  

  :�ظ�ھر ا�#')ف: *�$�� 

�ظ�ھر ����د أ���� #�" �����ر ���ن ا��
ر�ق ��و(�-� و��داد ھ��! ا��ظ�ھر #�دة ا�

��ق أ�رار ���7�ر إ@ظ-�ر ا����ف و#��! ھ��ك #دة أ��ل @�����ل ا��ق وا��� ��(م #�-� �

  :و��-� >6>� ھ�

�ض (�د ا�?رار /أ      �#:  

��ق �رر ���7إ9��م ا����ك ا�ر�ك �=ي ��ل أو ��ط ��=�" ��! � ،�
�ر ����ر �ذ�ك ����

4�ر أ�! ا��
-وم �-ذا ا��ل ���ط و��ن إ������ ا��=�د ��! أو إ>���! �طرح ���� ���رة 

�، ������ف �ظ-ر �� ��� ا����ك ا�ر�ك ا���Eم �����ط وا����ق ���رر، إذن �-��! ���و

  .ا���=�� ��د �ن �9ل ا��د,ل �� ذا��� ا�,ص أي �ورة ا�����ر ا�ذا��

�د�د ��� ا����ك ا�ر�ك، � و�ذ�ك�� ��
� �ؤ�د ��دام ا���
�� ���Fأ,ذ ا��رع �����ر ا���

��� ���E و������� ا���ط ��د ���
��، أ�� إذا  ���د ا����ك ا�ر�ك �� ا@�رار ���7�ر و#دت

ا����رس ��=�" ��! ��
�� و�و �E��� و���ق �ررا ���7�ر �Fن ھذا ا�
�ل ) ا���ط(��ن ا�
�ل 


����ون ���.  

إذ >�ت أن ا�
�#ل ���ت ��� ���E وذ�ك أن ھد�! ھو ا*�رار ���7�ر ��ط و9د أ(�ز 

  .�����رر أن ���م ا�د��ل و�=ي �ل ��=��د ذ�ك

  :�دم ا�#$�)ب �2ن ا��$"'� وا�?رر /ب       

                                                                                                                                                             
عسفا مضمونه وقيده بالغاية اليت شرع من أجلها، فاحلق ليس مصلحة بل وسيلة لتحقيقها، إذ لو استعمل احلق يف غري املراد به اعترب بالتصرف ت وعليه رسم املشرع معامل حق امللكية، فحدد

يكون املشرع قد أخذ بفكرة الوظيفية الفردية حىت وإن كان اإلستعمال مشروعا، فاألصل مبا ينجر عنه الفعل والذي تكون نتائجه غري مشروعة مبا يتناىف وروح القوانني واألنظمة وهكذا 

  .واإلجتماعية للحق، إذ املغزى عدم األضرار باآلخرين حىت ال ينجر عنه تعسف

 .  115- 114: ص ) م1999رسالة ماجستري غري منشورة جامعة اجلزائر، / م 1990مساعني شامة، األدوات القانونية للسياسة العقارية يف اجلزائر منذ . أ: أنظر 
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إن ا�����ب ��ن ا���
�� وا��رر �>�ر ���� ا��واز�� ��ن ا�����& ا�������9 �-دف 

! ��د�م ا��رور�� ��-� #�" ا����-�، و�ن �-�م ا��ر�� ا����م ����واز�� ا��� ����ر �����-� و��

���ب ��رة�رور�� �� ���� �� إذا ��ن #�ل ا����ك ا�ر� "�# ���, ��
 ك ���ق ��

  .��7�ر

�� و��
�� �E��� ����ظر إ�" ��و�-ذا ا�����ر ��F! إن �م ا��=�د #�" أن ا���ط ���ق �

�� إذا ا��رر ا�6�ق �, �
و(د ��ط آ,ر ���ن ا����م �! ��� ���ق ���7�ر ��F! #د ذ�ك ���

  .ا���
�� و��(�ب ا��رر

  

  :�دم ��رو��� ا��$"'� /ج       

� !����أن           �����ل ��! ����و(ب #��!Fإن ا����ك ا�ر�ك ا�ذي �ود ����ق �

رو#�� ا���
�� ا��� ��7�-� و�ذا �را#� ��-�����(ب أن  ة���ث أن ھذه ا*,�ر ،و���� �

 ��
���� ظ-ور أن ا��� �
��ون ��
�� �� ا��وا��ن وا*�ظ�� و���ر�� ���ظ�م ا���م وا:داب، �

#��ر ا���ل ا����م ���
�� ����رض �� ����& أا������ أو و���� �����-� 4�ر �رو#� 

  .ا:,ر�ن و������� �
�د ا������ ا����و���

�! ا���ر��ت �ن �9ل ا����ك ا�ر�ك ��د ���
� �� و#��! �Fن أي ��رف �ن ھ�

و#��! ��زم ھذا ا�,ص ����ف #ن ��ط! ا���ر وإزا�� ق م ج  �41����ل ��! ط��� ����دة إ

 )1(.ر�ل �� ������ ذ�ك �ن �ر

  

 .ا%�#زا��ت إ#��ه ا���'�� ا�'���: �ط�ب *�$.

  

��ر ا����� ���راك أدى إ�" ا�����ل ا�داEم �� و�� ا������ ا����ر�� ا���ر�� �� ا��

�رض إ��ء ھ��E (��#�� �ن �-��-� ا���
ل ����� ؤون ھذا ا����ر، و��د�د أ��� وا(��ت 


�ظ #�" ��وق ھذا ا���و�  .�ل #�و ��-� إ�(�ھ-� ��� ���ن ا�

                                                 
  .101:  ، العدد األول، ص1995م، م ق 1992-06-16، املؤرخ يف 90-943: أنظر القرار رقم - 1

 .190 :، العدد األول، ص1997م، م ق 1997- 06-25، املؤرخ يف 148- 810: القرار رقم     



  
 

 96

�(�ه ا�(���� ا����� �ن ,6ل إو������� �Fن ھذا ا��ط�ب ر�د ��ھ���م ��@��زا��ت 

�  .�ور ا�(���تا������ف >م 

  .ا����ر0� !. ا�$"��ت وا�#���0ف: !رع أول  

��و��ت ا����ر ا����� ���راك ���7ل و���
� �-� �ن �9ل ا���4�ن و�و�ر �-م ,د��ت، 

ھ��! ا�ر��ھ�� ���و(ب �����ف @���رارھ� ���ون #�" #��ق ا���4�ن �=د�� ھ��!  أن 4�ر


�ظ #��-����رار ھ��! ا@إا��
��ت وا������ف ����ن �ا*�ر ا�ذي . ��
�دة �-ذه ا������ وا�

���-� ���ط��ن ��>�����درس �� ا�
رع ����ف و�وز�� ا��
��ت وطرق ا���و�ل و�� ��.  

  ):و#�)���Cأ$واع ا�$"��ت (#�$�ف و#وز�1 ا�$"��ت  :أو&

أ��م �رورة �=د�� ا���4�ن ���
��ت ا������ ������ر ��ن ا*(زاء ا���ر�� ا��� 


�Fن ا��رع ��ل و�9م ھ��! ا��
��ت وا������ف إ�" �و#�ن أ�����ن وأو�& ��  )1(�ون �-����

  .)2(ذ�ك �����ر �����-�

  :)3()ا�#���0ف(أ$واع ا�$"��ت  /أ       

  :ا�ولا��$ف 

���>ل ھذا ا���ف �� ا*#��ء ������ھ��ت ا������ ا���(�� #ن ����ر ا*(زاء ا���ر�� 

��ت ا��7رى ا���د>� �-� وا��� و�� ����-� �ن #���ر ����(-�ز ��ر�� و#ن أ�7ل ا��

�ل� �-��)� �� :  

أ#��ء ا���ر ا���ن �ر#��� ����& ا����رة �را�ب ا����رف، أ(ور ا�,دم، * 

��ر�ف ا��=��ن �د �وادث ا���ل، ����W ��و���ت ا*�رار ا�����ب ��-� ��7�ر �ن �9ل �

 .ر��ط� �ذ�كا����,د��ن و(��� أ��ل ا��
��ت ا��

                                                 
لتصرف يف حقه ألن ذلك اإللتزام عيين ينعدم ويسقط يتخلي املالك عن عينه وكل ميكن للمالك الشريك التخلص من أعباء حفظ وتسيري األجزاء املشرتكة يف العقار املبين، وذلك با - 1

 .اإللتزامات الالحقة بالعني ولكن هذا لن يتم إال بعد أن يؤدي املتخلي كل إلتزاماته قبل حلول وقت التخلي

  

2 -  J .L.BERGEL, M.BRUSCHI et S, CIMAMONTI, op.cit, p.571. 
  
3 – J .L.BERGEL, M.BRUSCHI et S .CIMAMONTI, op.cit, p 571. 
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أ#��ء ����� ا*��9م ا����E و#���ر ا��(-�ز ا�(��#��، �>ل ���ر�ف ا@#���ء * 

إ�-� W���� ،X��E وو�9�� ا��وا��ر، ...وا@ھ���م ����داEق، ا�����ت، ا��وا9ف، ا����ط&

 .إ�X و�
��ت راء ا��واد ا��رور�� �ذ�ك...ا���وات، �
�رغ ا��
���ت وا@��رة ا�دا,���

     �ء ا���و�ن ���ط��9 ا�6ز�� �7ل �,��ف ا��(-�زات و�>��-� ���ر�فأ#�* 

  و ا����د ا�,�ص  �
��ت ����� ا��دادات   ، إ�X...، ا��7ز وا��-ر��ء  ، ا�و9ود ��-6ك ا���ءإ

  

  .666- �83ن ا��ر�وم ر9م  47وق م ج   �750/1ذ�ك ط��� ����د��ن 

  :)1(ا��$ف ا�*�$.

ن ا*#��ء �����ر��ت ا������ ا���=��� #ن إدارة ا*(زاء ا���ر�� ���>ل ھذا ا���ف �

��ت ا���رى ا�واردة #��-�، وھذا ���و�� ���-� �ن #���ر �(-�ز ��ر��، و#ن أ#��ل ا��

  :ا���ف ��وي

��ر�ف ا��=��ن �د  أ#��ء ا�������ت ا���ر��� #ن ���ك ا����رة، ����راEب، ا�ر�وم، -�

  .�� ا��
��ت ا������� �ذ�كا*,ط�ر ا������� و(�

��ر�ف ا�����ظ� وا������  ل، �>أ#��ء �ر��م ا*��9م ا����E و#���ر ا��(-�ز ا�(��#�� -�

إ�W���� ،X �ر��ب و��د�ل ا����#د، ...�-��ل ا����ء، ا���
��، ا�(دران ا��,��، ا�وا(-�ت

 .�6ز�� �ذ�كإ�X و�
��ت (�ب ا*��ء ا...ا��د��E ا�(��#��، ا*����ب، ا����ز�ب

6��ت و�>��-� ���ر�ف ����ر  -�أ#��ء ا��زود ��*4راض ا��رور�� ���
�ذ �,��ف ا@

إ�X و�
��ت ���-� �� ...ا�����ن ا���د���، ا*�واح ا�,���، ا�رE�9ق ا�ز(�(��، ا��و�6ت

�� �ذ�ك ط��� ���واد � .666- �83ن ا��ر�وم ر9م  49وق م ج   750/2ا*���ن ا��,

  :)2(ا�$"��ت�'���ر #�)�م  /ب       

إ�" ا��و#�ن ا��ذ�ور�ن أ#6ه إ����دا إ�" ����م ) ا������ف(إن ا��رع �9م ا��
��ت 

�ل ��ن ا���دة ��(و����  10ا��ؤرخ ��  557- �65ن ��9ون ر9م  10ا��رع ا�
ر��� ا�

�ر ط���� �>6ن �� ����ر ط���� ��و��ت ا����ر و�����ذ�ك إ�" ����ر�ن أ�����ن ،  )3(1965

  .)4(ا*#��ل ا��ؤداة
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___________  

1 -  J .L.BERGEL, M.BRUSCHI et S, CIMAMONTI, op.cit, p.571.  
2 – J.DUCHET, op.cit, p55 
3 -  J .L.BERGEL, M.BRUSCHI et S, CIMAMONTI, op.cit, p.572 et . 
4- ATIAS , op cit , p147.  

���ه ��������ف ا����� ا������� �=#��ل  ��د (�ل ا���ف ا*ول �ن ا*#��ء وا�ذي

  :ا������ا�����ظ� وا������ وا@دارة، ��ظم ا*#��ء 

ا������ف ا������� �������ظ� #�" ا����ر، و���د �-� أ#��ء ا*#��ل ا���رى ا�واردة #�"  -

  .ا*(زاء ا���ر��

��ر����ت ا����ط� و���د �-� أ#��ء ا  ، ا������ف ا��ر��ط� ������ ا*(زاء ا���ر�� -

 .وا*�7ل ا�����دة ا���د>� �� ھذه ا���و��ت

 .ا������ف ا��ر��ط� �Fدارة ا����رة، و���د �-� أ#��ء �-�م ا���ر ا���ن �ؤون ھذه ا*,�رة -

�راك إو�ن ,6ل ھذه ا������ف �ظ-ر أ�-� ��رك �� ��د�دھ� و��ط �و#-� #�"          

� ��ن ��و��ت ا����ر و�ل ا*#��ل ا��ؤداة -أ�-� �د,ل ��#���ر Fا�����ر�ن ا��ذ�ور�ن �

�-��#.  

����� ا���ف ا�>��� �ن ا*#��ء ا����" ��������ف ا�,��� ا������� �=#��ل ا�,د��ت 

  :ا������وا��(-�زات ا�(��#�� وا��� ��م ا*#��ء 

��-6ك ھذه إا*#��ء ا������� ����زود ��,��ف أ��ل ا�ط��9 وا�و9ود و���د �-� أ#��ء  -

  .ا����در

�ر ا��(-�ز ا���ر�� و���د �-� أ#��ء  -���� &���ا������ف ا��ر��ط� �������� وا��

��ت ا��=�و�� وا��7�ل ا��و�� �-ذه ا�����ر��� .ا��

ا������ف ا��ر��ط� ��ر��ب #���ر ا��(-�ز ا���ر��، و���د �-� أ#��ء ��ب �,��ف ھذه  -

 .ا�����ر

�ر ��ط ��ن ا�����ر ا�>��� ا�,�ص ��*#��ل ا��ؤداة دا,ل �-ذا ا��وع �ن ا*#���ء ��

  .ا����ر ا����� ���راك ��ن ا*(زاء ا���ر��
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��$�*:�C2 ���  .)1(طرق #�و�ل و#���ل ا�$"��ت و��#�ف ا�#,��رات وا�#'د�+ت ا���


�ن دإن ا��رع أو(     ��ا*,�رة ����زم ����
��ت أو ا������ف و�ذ�ك �Fن ھ��!  ا�,���ن ا�

���-� وذ�ك ���و�ل ا�(���� ا����� ا��د�رة �����ر ا����راك أو ا����رات أ�وا1 �(ب ��� ���

�دا>-� إو�ذا �,��ف ا���د�6ت وا��7��رات ا����ن  ،� ��ن ا������ ا����ر�� ا���ر��ا�دا,�

ھذا ا*��س  و#�". #�" ھ��! ا��
��ت �ن �9ل ا�(���� ا����� ���(� ظروف ���و(ب ذ�ك

��ل ا��
��ت وا�طر  ،��9ت ھ��! ا���ط� إ�" طر�ن�ا�طر ا*ول ����ق �طرق ��و�ل و�

  .ا�>��� ����ور �ول ا��7��رات وا���د�6ت ا����ن �دو>-� #�" ھ��! ا��
��ت

  :طرق #�و�ل و#���ل ا�$"��ت /أ     

  :)2(طر�ق #�و�ل ا�$"��ت/ 1

�� ا����� ا�,��� ��ل ����� #��ر�� ��ر�� إن ا��رع أو(د ��در�ن ��زو�د ا�(��

6��ت ���ن ��ر ا������ ���*�وال ا��� ����(-� @(راء �ل ا���د�6ت وا��7��رات وا@

  :ا����ر�� ا���ر��، ا���در�ن ا��ذان �ددھ�� ���� ��� 

������� ا���د�ر ��رر �� �ط�� �ل ��� ����� @�(�ز ا*#��ل ا��درإ��زا��� : أو&) �

  .�ن ا��,طط ا���وي�

 52/2أر�دة ����(�� ا*داء ���
�ذ ا*�7ل 4�ر ا���و��9 ��� ��ت #��-� ا���دة : *�$��

  .666-�83ن ا��ر�وم ر9م 

�� إ�" �رورة �و��رھ� #���ث ��ون ا�(���� ا����� ھ� ا���ررة �-��! ا��
��ت وا�دا

6��ت ���و�6ت �����ق ا���ر�� ا�,��� ����,طط�ت ا���و�� ا���طر�ة ��ل ��� ��

ا����ر�� ا���ر��، إذ و�ل �� ����! ا����ھ�� �� ��ن ��ر ا������  ،وا@��ءات وا�,د��ت

  إ�� #�ب  ، ذ�ك �داءات و  طر��� ا�(���� ا����� �� ا���و�ل ��ون #ن طر�ق إ�دار

   إ�� #�ب إ(���ع و ، ������� ����در ا*ول  إ(���ع #�دي

___________ 

1_ ATIAS , op cit , p157.  
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2– J.DUCHET, op.cit, p64.   

�در ا�>��� ��� ��ت #��! ا���دة إ��� ������� �E��<��55  ر9م                 �ن ا��ر�وم :

83 -666.  

أ�>ر �ن ذ�ك �Fن ا�(���� 1 ��و9ف #�د ھذا ا��د ��ط �ل ��دد ا�روط ا��� �(ب 

- 83                 �ن ا��ر�وم ر9م  ��56/1دة ��و(�-� د�� ا�����W ط��� ��� ��ت #��! ا�

�����ل ھ��! ا��7�� وا@(راءات ����دث ��دوق ,�ص ��*�وال ا���داو��، ��م @، و666

������E �ن 9��� ���
� ا*#��ل ا@#���د�� و����  40�زو�ده �ر��د �د�� ��! �ل ���ك ر�ك 

  .666-�83ن ا��ر�وم  55/2و ����53د��ن ا�>�ث �ن 9��� ���
� ا*�7ل ا����(دة وھذا ط��� 

      :)1(طرق #���ل ا�$"��ت/ 2


��ت وا���ددة �ن �9ل ا�(���� ا�����، ھ��! ا*,�رة ا��� ���� ����ل ا*�وال ا�,���

���-� وذ�ك ���د ھ��! ا��-�� �����رف ا�ذي ����" ا*�وال و�ود#-� �� �� ��
أو(دت ��

�ن ا��ر�وم  54ت ا��� ��ددھ� ھ��! ا*,�رة ط��� ����دة ��دوق ا�(���� ا����� �� ا*و�9

  .666- 83ر9م 

��ل ھ��! ا*�وال ��طر����ن إ�� ���طر��� ا���د�� وذ�ك ����م ا�����W ) ا��وارد(��م �

�ل ��-� �ا����ط� �����4�ن وا��� �د��-� ھؤ1ء �� ا��وا#�د ا���ددة، وإ�� �طر��� إ(��ر�� �

، �ذاراتإا����ر�ن وذ�ك إ�� �(�رھم #�" �=د��-� �=�
�-م #ن طر�ق ا*�وال #�" ا���4�ن 

E�
�,�ذ إ(راءات ��9و��� �د ھؤ1ء ��د �
�ذ ا:(�ل F-� ��-م ر��4 #�-م وذ�ك �أو إ���

  .666- �83ن ا��ر�وم ر9م  56/2وا���دة ق م ج  ��1رر ���750 ��ت #��! ا���دة .ا�����ة

���� �,�ف أي �4ل # �� !�F� !��#ف ا*ول �ن ا*#��ء ا��و��� و��ن �داد ����ت ا�

 إ��! إ�ذار�ن   ر��ل�F  ذ�ك و   د�� �� #��!  ��رورة  ���-!  �Fن ا����رف  ، إ��!

 

___________  

1- M.WEISMANN , op.cit , p 161 et s . 

��ري ا�����م �� �4ون ا�-ر ا��وا�� ��وم إ��-�ء ا��-�� ا���ددةF� ن��
  .�������ن �

���� #دم �(�#� ھذا ا*��وب ��وم ا����رف �����م (��� ا�و>�Eق ا������ �-ذا  ��

�دار أ�ر �د ا��4ل Fا���ور، إ�" ا���د رE�س ا��(�س ا���� ا���دي ا�ذي ��وم �
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��ل ا*�وال ا��ط�و�� ��! وا��� ھ� #�" #���!، �����
�� #��-� ا������ �ا���,�ف، ��م �ذ�ك �

  .666- �83ن ا��ر�وم ر9م  57ط��� ����دة �� (���� ا��راEب 

���� �,�ف أي ���ك ر�ك �واء ��ن �أ�� ���� � �
��ق �����ف ا�>��� �ن ا*#��ء، �

�64 ����� أم 1 #ن د�� �� #��! �ن أ�وال ������ ا�,���  ��*#��ء ا�وا(�� #��!، �Fن 

���! رھ�� ��9و��� ��دة ا�>6>� ا����رف ��ز�! �ورا �و(وب أداء �� #��! وذ�ك ��ر��ب #�" 

�رف أن ��(= إ�" ���� !�F� ،��
أ-ر ا�6��� ��وم إ��-�ء ا��-�� ا������، وإذا �م �(د ا�رھن �

�� ا��رھو���  .ا����درة ا����ر�� ��

 )1(���ن �����رف أن ��(�وز ذ�ك �=ن �ط�ق �د ا����ك ا�ر�ك ا���=,ر �(زا �ؤ(را

��ل   �
�دھ�  ا�(�ر�� �ل ھ��! ا@(راءات   ،  )2(أو �(زا �د�و�! �دى ا�7�ر�ا*�وال �

  .666- 83ر9م  �ن ا��ر�وم 58وا���دة ق م ج  756ا��ط�و�� �ن ا����رف ط��� ����دة 

���4 وا��� ��ون #�(زة #ن  ��#��) ����أ�� إذا ���ق ا*�ر �-��E #�و��� أو �

��ف ا*#��ء ا���ز�� �-�، �Fن ا� ���رف ����-� �ر�� ��داد �� أداء ا�������ت ا�,����

��ر ا@���6م �� �دود ا�-ر ا��وا�� ��وم إ��-�ء ا��-�� إ�ذار �� إ#��-� وذ�ك ��و(�! �-� 

  ر��ل و��و�ل Fا���ررة، و�� ���� #دم �(�#� ھ��! ا�و���� أو ا�طر��� �Fن ا����رف ��وم �

��وم ���,�م ا������E �ن �ل ا�����دات ا���رزة �-ذا ا���ور إ�" ا�����ب ا���م ا�ذي 

��ل ا*�وال ��� ا���(زة ��" ��م ������ه ����� ��-��E أو ا���ا@#���دات ا��,

  .666- �83ن ا��ر�وم ر9م  59وا���دة ق م ج  ��2رر  750ا��ط�و�� ��-� ط��� ����دة 

    ��)�$�:  

�Fراء �ل ا��واد ا���ظ�� ��و�وع ا�����ل ا����
إ�" #دة  !�
��ت ���& أن ا��رع أ4

  :أر��� �ظ-ر �ن ,�6-� ���9ض و���Eص ا���وص ا��ر���� و��-� �طأ�ور �ذ�رھ� �� ��

                                                 
حق أفضلية للدائن على األموال املنقولة  للمتصرف اختاذ إجراء امتياز مؤجر العقار ضد املالك الشريك املخل بأداء ما عليه من أموال خاصة بالنفقات، فهذا اإلمتياز هو عبارة عن- 1

طريق هذا احلق يستطيع املتصرف توقيع حجز على أثاث حصة املالك الشريك ليقوم ببيعها بعد رفض املالك الشريك دفع ما عليه من املوجودة يف عقار املدين لضمان الوفاء بالدين، فعن 

  .أموال خاصة بالنفقات وذلك بعد فوات اآلجال احملددة ليتم حتصيل املبالغ املستحقة من مثن البيع

 .158-152: ص ) م1986مكتبة الفالح، : الطبعة الثانية، الكويت(ه يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري، حممد حسنني، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلت.د: أنظر 

الغ األجرة هي األغلب استعماال بأن حيجز مبإن املتصرف له كامل الصالحيات يف اختاذ ما يراه مناسبا لتحصيل املبالغ من املالك الشريك املقصر يف دفعها وذلك يف صورتني، أوهلما و - 2

  .أثره باستيفاء املبالغ املطلوبة اخلاصة بالكراء يف حالة العني تكون مؤجرة وثانيها تتمثل يف حجز أموال املدين لدى الغري إن مل تكن العني مؤجرة، فهذا اإلجراء ينتهي

 . 238-229: املرجع السابق ص – حممد حسنني، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته يف قانون اإلجراءات املدنية اجلزائري. د: أنظر 
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�ن إ#���دا #�" ط���� ا*#��ل ا��ؤداة دا,ل : أو&����د ��ف ا��رع ا������ف إ�" 

6��ت ا���د>� #�" ��و���! إ�" �6��ت ��رى وأ,رى إا����ر أي #�" �9#دة ����ف ا@�

�-�م �د��ر ؤو�! إ�" �-�م إدار�� وأ,رى ����ر��، #6وة #�" #����ت  �7رى، و�ذا

أ�! ��س  ،�����ت �ذ�ر أھ�-�إھذا ا�����ف �>�ر #دة  .زود ��,��ف أ��ل ا�ط��9 وا�و9ودا��


6��ت �6 ��رف إن ��ن ا*�ر ����ق �����& أ(زاء ر�ن ا��-ل ا����ق ��ن �و#� ا@

�ر��، ��� أ�! �رى #دم (دوى ����م �-�م �د��ر ا�ؤون إ�" ��ر�� أو #���ر ا��(-�ز ا��

��9�ن �و�-�� �����ن �ن ��= وا�د *�-�� �ن ط��� وا�د و�-ذا أ��& �زا�� ا@#���د #�" 

ط���� أ,رى ��م �-� ����ف ا������ف �طر��� �-�� و���ط�، أي �����F ط����� >���� ���#د 

  .#�" ذ�ك


� ����و�� ا*�ر وزع ا��رع أ#��ء ا: *�$�����ف ا*ول #�" (��� ا���4�ن ��

 �����ب �ا�ذي ��د 4�ر #�دل �� �وز��! ذ�ك أ�! �ن ��ن ا���4�ن �و(د ا����=(ر�ن وأ

ا@��
�ع وا����" ا�ذ�ن �ن ا��
روض أ�-م 1 �د��ون �وى ����ت �� ���-��و�! �ن و9ود 

�� ��������ن ا���, �-�F� ا*���ب ��وط��9، أ�� �� �����ب ��ر��ن �ون ا����=(ر�ن وأ

ا@��
�ع وا����" 1 #�96 �-م 1 ��وظ
� ا����ر و1 ��� �
��و�! إ���� إ�" أ�-م 1 ����ون 1 

  �ن ���ZE ا������ ا����ر�� ا���ر��  ا*(زاء   ھ��!  �ون ا*(زاء ا�,��� و1 ا���ر�� 

  

  

ا��6ك (��ف ��ون #�" #��ق ھؤ1ء وھ� ,��� ����6ك ا���ر��ن ��ط، و#��! �ل ا����


� �����) ا���ر��ن��-م ����-ذا .إ1 �� ��ن ,��� ���و9ود وا�ط��9 إن ���وا 1 ��7ون 

ا��وز�� ��دد ا*�ور وا�وا(��ت ا�,��� ��ل ا*,�ص �واء ا������ن ا���ر��ن أو 

  .ا���4�ن و�ذ�ك ���دد ط���� ا*#��ل ا���رى وا��7رى

6��ت ا�واردة #�" د ا�و(: *��*��رع ا����ل ا�ذي ������ه ��م �وز�� أ#��ء ا@�

ا*(زاء ا���ر�� و#�" #���ر ا��(-�ز ا���ر��، إذ (�ل #��ل ا����واة ھو ا*��س �� 

�وز�� أ#��ء ا���ف ا*ول، و#��ل أ���! ا*(زاء ا���ر�� �� �وز�� أ#��ء ا���ف ا�>���، 

��ن ��وز��������� ا*#��ء �ل ��ب ا���ف ا���Eد �!، �� ��ن أن  ��د (�ل ا*����ن 
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ا�وا9� �(�ل �ن ا������ل �ط��ق ذ�ك �و�! 1 ���>ل ��ن ا*(زاء ا���ر�� و#���ر ا��(-�ز 

  .! #��E-�� #�" #��ل وا�دأا���ر�� �واء �� ا��وع أو ��
�� ا@��
�دة، �6 ���ن �وز�� 

و �� ا���م أن د ���و9ود وا�ط��9 ��ل ����ا��زوإ���� أ�! ��س �ن ا��دل ����م أ#��ء 

��  )1(و#�" ھذا ا�����ل � !�F�����Z أ�! ����د #�" #��ل ا*����...ا@��-��6ت 4�ر ����و��

��
�=��س ��وز��  )2(ا*(زاء ا���ر�� �=��س ��وز�� أ#��ء ا*(زاء ا���ر�� و#��ل ا���

�-6ك ��وز�� أ#��ء ا��زود ���و9ود وا�ط��9 أ#��ء #���ر ا��(-�ز ا���ر�� و#��ل 9��� ا@�

  .و#��ل ا����واة ��وز�� �-�م �د��ر ؤون ا����رة

ط�96 إ�" ا*#��ء ا������� ��*(زاء ا�,��� و�و أن ا����ك إأن ا��رع �م �ر : را2'�

�6ح أ(زاE! ا�,��� 9د �ؤدي Fا�ر�ك ��س �(�را �-� أ��م ا�(���� ا����� و��ن #دم 9���! �

  .إ�" �
�9م ا*�رار �-� و������� ��(م #�! أ�رار ��:,ر�ن ���(� ��رر أ(زاء ا����ر

  :)1(ا�#'د�+ت وا�#,��رات ا���د*� ��� ا�$"��ت/ ب

ا�(���� ا����� ���ن �-� ��د�ل ا��
��ت ��(رد أن ذ�ك ��ون �روري ���(� �7��ر ��      

أو        رات ا�,��� �����د�ل ���ن ���9�-�ھ��ل ا����ر ا����� ���راك، ��� أن ھ��! ا��را

 أو                         دي أو #ن طر�ق ا����ء ����را(�����طر�ق ا�� ،ا@#�راض #��-�

 .ا@��7ء �� ���� و(ود ��د�ل أو �7��ر ���
��ت ا��,��ف ���ظ�م أو ا@(راءات ا����و���

� ����1ت ا��7��ر #�" ا��
��ت���طرق �� ھ��! ا���ط� إ�" >6ث ��1ت ا�,�:  

      .ا���د�6ت �ن �9ل ا�(���� ا����� -1

2- �Eق ا�����ا��را(�� ���طر.  

3- �Eق ا�����ا@��7ء ���طر.  

1/- �  :ا�#'د�+ت �ن (2ل ا���'�� ا�'��

                                                 
كل حسب نصيبه يف األجزاء املشرتكة وال حجة ألي واحد التهرب من ذلك، إذ مثال ليس ملا كي حصص ) أعباء األجزاء املشرتكة(كل املالك الشركاء ملزمون يدفع مبالغ النفقات - 1

حبجة أم ال يستعملونه وال جيب باقي املالك الشركاء اإلمتناع عن أداء مستحقات تصليح السطح حبجة أن  الطابق السفلي أن ميتنعوا يف أداء ما عليهم إلمكانية إنشاء قفص الدرج

 .احلصص اخلاصة للمالك الشركاء يف األعلى تقع حتت السطح

لعناصر بالنسبة لكل حصة وليس مقدار استعمال األشخاص له  إن عامل املنفعة يعين أن أعباء عناصر التجهيز املشرتكة توزع حسب درجة اإلنتفاع ا فيكون كل عنصر من هاته ا- 2

اء املصعد الذي ال  يستعمله إال إذا كان كاملصعد بالنسبة للمالك يف الطابق العلوي األخري  فال ميكنه التخلي عن دفع أعباء املصعد، فال يفرض على مالك الطابق السفلي دفع أعب

  .إجبارية املصعد ينزل إىل القبو فهنا تصبح مشاركته

  .إخل وهي ليست نفسها النسب يف األجزاء املشرتكة العائدة حلصص العقار...رتفاعها إجتدر اإلشارة إىل أن عامل املنفعة حيسب على أساس موقع احلصة، مساحتها و 
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ا�(���� ا����� ���6ك ا�ر��ء ��ق �-� إ(راء �7��رات �ول ����م ا��
��ت ��(رد أن       

  .ر ��دث �! �7��ر و��ط�ب ھو ذ�ك ا���د�ل �� ا��
��ت ا�ذي ��ون �رور��ھ��ل ا����

�ل �� ��ا�(���� ا����� ��,ذ 9رارات ا���د�ل �� ا��
��ت ��و(ب ا@(��ع ا�

(���#��-� �ن �9ل ا��6ك ا�ر��ء ��� ����-� أن ��دث ��*��4�� �� ��1ت، 4�ر أ�! �� إ

�ق ��ل ���ك ر�ك� !�F� ����4*ا ����ا@#�راض #�" ھ��! ا��رارات وذ�ك ����و(! إ�"  

 �����,�ذ ھ��! ا��رارات ��و(ب أ��4�� 4�ر �ط���� أو �,��
� ��ظ�م إا����ء و��� �����ون �� 

  .ا������ ا����ر�� ا���ر�� أو ��(راءات ا����و���

م (د�د ���ن �ن (-� ������ ��و(ب إھ��ل أو إ4
�ل �ن �9ل ا�(���� ا����� @�,�ذ ����

  ا��ق ��ط�        وإن ��ن ذ�ك �رور�� �واء ���(� ����ر أو ر�ض ��رح �! ���  ،�-��

  ا�ذي ���9!  و  ا��و(! �����ء ��را(�� ا�����م ا�(د�د ر�ك ��   ���ك  ��ل

  

____________  

1 -  J .L.BERGEL, M.BRUSCHI et S, CIMAMONTI, op.cit, p.574 et s . 

  )1(.����ا����ء �� إط�ر إ

��F! ���ن ��ل  ،و�ن ��ن ا@(راءات ا�,��� �����رض #�" 9رارات ا�(���� ا�����

���ك ر�ك ا���رض �د ا������ وذ�ك �� أ(ل -ر�ن إ��داءا �ن ��ر���� X�W 9رارات 

�� ��د�!  م1985د����ر  ���31 �ص #��! ا����ون ا�
ر��� ا��ؤرخ ��  ،ا�(���� ا�����

��-م #�، وا����ة ��()2(42�أو �را(�ون ا�����م " ا��زاع ��F-م إ�� �ر��ون ا�ط�ب رد �

  .و��� ���وا��ن

ا����ك ا�ر�ك ا����رض �(ب أ1 ��ون 9د �وت #�" �9ول ھذا ا�����م ا�(د�د وأ1 

��(�وز �-�� ا�-ر�ن إ��داء �ن ����W ا��رارات وإ�F� 1! �ن ���" �! �وى طر�ق ط�ب 

 .ا@��7ء

                                                 
1   J. DUCHET, op.cit., p: 59. 
 

2- J. DUCHET, op.cit., p: 60. 
 



  
 

 105

 �����(���� ا����� @�دار 9رارات ��د�ل و�7��ر ����م ا��
��ت ا��� ����ر  4
�ل اإ�� 

��� �(زء أو #دة أ(زاء #��ر��، إ����ب أو طرق  إ�رور�� ���(� أ�7ل أو 
����ب ��

�� ا����رة �����م �F(راء �7��رات #�" ��ل ���ك ر�ك إ#6م ا����ء �و�� ���ون ا��ق


��ت ا�����دة إ�" �7�ر �� �� ��ن أن ا����ون �م ��. ا��
��ت���� ��ر إ�" ا���د�6ت ا�,�

. �����ل ا*(زاء ا�,��� وھذا �ط���� ا���ل أن ا����ة 1 ����-م ا��ظر �� أ�ر 4�ر �رعإ

، إذ 1 )1(م1965(و����  �10ن ا����ون ا�
ر��� ا��ؤرخ ��  11ھذا �� ��ت #��! ا���دة 

  .و���ن @#6م ا����ء�و(د �-�� ��ددة ��9و�� �� ا������ن ا*

  :ا�������نو#��! ��F! ���و(ب ا��
ر�ق ��ن ا������ن       

4
�ت أو ر��ت ��د ا���و�ت ��
�ذ ا*#��ل، أإ�� أن ا�(���� ا����� ���6ك ا�ر��ء 

� ��ون ا@#�راض �� � ��7��ر و��د�ل (د�د ���
��ت ھ�أو ا@����ب أو إ(راءات ا�ذي �د��-

X�ن �ن ��ر�ر-�رة ا@4
�ل أو ا�ر�ض أ(ل =�� �����  .����W 9رارات ا�(���� ا����� ا�

  

إ�� أن ھ��! ا��7��رات وا���د�6ت ��ت ا��وا��� #��-� و���(� إھ��ل �� ��
�ذھ� ��F! ھ�� 

��وات ��ق ��-� �����ك ا�ر�ك ط�ب �ط���-�  b10 ��" �دة ا����دم ��ر�� ا��
�ول ا���درة �

�ن  42/1�� �(زء أو #دة أ(زاء ا*(زاء ا����ر�� ��� (�ءت �! ا���دة وھذا �� ���� ��ل ا����

  .م1985د����ر  ��931ون 

2 /.H�?��2طر�ق ا�� �  :)2(ا��را�'

��  ،���ك ر�ك ط�ب ا��را(�� ا����E�� ������م أو ا���د�ل ا�(د�د ���
��ت ���ن *ي

��! �� ا��
��ت ��(�وز ا��د ا����ول��ص      ،���ر�� ���� �� إذا ظ-ر �! أن �أو أن أ�د 

  ط���   ھذا و ،  �ل #ن ا�ر�� �ن ا��د ا��ط�وب���ك ر�ك  آ,ر �

�� دا��E ا�����! أن 9رارات ا�(���� ا�����  م1965(و����  �10ن ��9ون  12و ����10د��ن 

  .��,ذ �� ھذا ا�=ن ��@(��ع

                                                 
1- J. DUCHET, op .ciT, P: 61 et s. 
  
1- J. DUCHET, op .ciT, P 61. 
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�ور�ا �� أ(ل �زدوج �� (��� ا���1ت، إذا ��ن ا��7ن E�9م، �Fن ا�ط��ب ��ون �

  .ا�
ر��� 1965(و����  �10ن ��9ون  �12�دد و��� ����دة 

��وات إ��داءا �ن إ-�ر �ظ�م ا������ ا����ر�� ا���ر�� �� ا��ط��9  ��5 أ(ل *

  .ا����ر��

ر  2وإ1 �� أ(ل *� X�د>� �ن ��ر�� �����وات إ��داءا �ن أول ��ل ����� ��وض �

 .�� ا���ر�� �� ا��ط��9 ا����ر��أو إ-�ر �ظ�م ا������ ا����ر

ط���  ،��رم ا����ك ا�ر�ك أو ا����رض �� إ�,�ذ ا@(راء ا���رض ا:(�لإن �وات 

ا��-م ���" �! إ1 ، � �ا�
ر��� و�(�ل ط��! �ر�و م1965(و����  �10ن ��9ون  ����12دة 

� ا���ل ا�(واب وإ1 ط�ب #�دي ��(���� ا����� ���را(�� وا�ذي ��ون �ط��� ،ط�ب ا@��7ء

  .#��! أ�! ��ت ا����د�9 #��! ��@(��ع

ن ا�ذي و9� ��! ا����ك ا�ر�ك ا����رض ������ ��وة �إذ �وات ا:(�ل ��F! �(�ل ا�7

��& �-�E�� و��9و��� 1 ���ن �7��رھ�، �ون �
��9و��� أو �� ���ق ���� �-�F� �-��)ت ��را��

  .ا*���م ا����E�� ��س �-� أ>ر ر(��

  :)1(�,�ء ��2طر�ق ا��?�H.ا%/ 3

د#وى ا@��7ء ا�,��� �����م ا��
��ت ا���ددة �� �ظ�م ا������ ا����ر�� ا���ر�� 

 �
��,� �����,��ف #ن د#وى ا��را(�� �� ��دE-� وآ(��-�، إذ د#وى ا@��7ء ��وم إ1 �� 

 م1965(و����  �10ن ��9ون  10ا�����م ا�(د�د ���ظ�م ا���م وإ(راءا�! ا���ددة �� ا���دة 

 .ا�
ر���

����م ا��
��ت �,��ف ���ظ�م ا���م ط��� ����دة 4�ر ���وب ,�ص �د �د ���#أإذا ا����� 


��ت  (د�د  ا���ط� �����م ��
�! �����م  �Fن �! �ن ا����ون ا����ف ا�ذ�ر، 10���.  

�ل ��& ��ل ���ك ر�ك ���و(ب أن ���� !�F� ت^)�
و��
�دي �ل ھ��! ا����ل وا��


� ������م �#�" ا��ظ�م ا�,�ص �������� ا����ر�� ا���ر�� و���� ����م ا��
��ت وا�(دول ا�و

� U)�
� 1 "��Fا@#�راض �� !��  .��-�ء ا:(�ل و���� 

  .�?ور ��)�ت ا���'�� ا�'���: !رع *�$.

  .إن ��ور (���ت ا�(���� ا����� أ�ر (د �-م ��� ��ر�ب #�! �ن ���ZE وأھداف
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� �?ور ا���)�تأھ��: أو&.  

�ن        ��ر�ب #�" ذ�ك  إن ��ور (���ت ا�(���� ا����� أ�ر �� �4�� ا*ھ��� ���

�7� ��-� ZE��� ك �ن�ر� #ن ���ل و���ز#�ت ��������، �ون ��ورھ� ���ن ا����ك ا�

ؤون ا������ ا����ر�� ا���ر�� �� إ�داء رأ�! ��-�� ��إ�"       ،���9� �ل ا����Eل ا�,�

�4�� ا�و�ول إ�" رأي �و�د ��ون �ن ,�6! ����ق ا����& ا���م ����� ا��6ك ا�ر��ء، ��� 

���6 �د,�!  ،ا�����     أ�! ���ن إ�داء ���ر�� #�" أي �روع أ>��ء إ����د (��� ا�(���� 

�ن �ر��� ���! ا����ر�ن ا�ذ               ،����رض �Fظ-�ر ا���وب وا����Eص أو �,��
� ا����ون

، إذ 4��ب ا��6ك  ��� ���& ا*�ور �� �دا��-� ،4
�وا #ن ھذا ا��د,ل ���طرو�! ا@#�راض

  �-ذا   ، �زا#�ت  �,�ق  و  ا*�ور  ا�ر��ء #ن ا���ور ���د

 

___________  

1 –J.DUCHET, op.cit, p62 et s .  

 

��ن أ�! ���� ��ن ا���ور أ�>ر، ���� ���ت ا���
�� أ��ر���)1(.  

��(���� ا����� ��س إ(��ر�� و���! �ن ا�(��ب ا*د�� ��د �ن �9�ل ا@ھ���م  ا���ور

�!، إ���� إ�" أن 4��ب ا����ك���ا�ر�ك            وا��رص �ن �9ل ا����ك ا�ر�ك #�" �

��-Z �ل ���ك ر�ك إ(���#��-� إذ �و إ�
-م ��! أ�! ���,ف ���(���� ا����� و��ل أ#���-� و

(���ع ا�(���� ا����� إ�� إ�ب �ن دون #ذر ���ول و(دي ��F! �����د ھذا ا��-Z �ن ا�7�

  .!! �=#��ء E69ل (دا أو �دون أ#��ء، وھذا ھو ا*�ر ا�,ط�ر وا��ؤ�ف

  .)2(��0ل �?ور ا���)�تأ: *�$��

 ���
إن ا��ل ا���7ب وا�����د �� ��ور (���ت ا�(���� ا����� ھو ا���ور ا�

!�
، 4�ر أن �طور ا����ة و��ب ظرو�-� و�>رة ا����ل وا*�ور �����ك ا�ر�ك �-�د�! ��

�ص وطرق �ا����4 وا������ *�4ب و9ت ا����ك ا�ر�ك، إذ �7�ر أ��� ��
��ت 7ل ا�

�(�ل ا*�ر ����� �����ف �� ھذا ا�و��، ��د �-ل ا��رع #ن طر�ق  ،ا�����ل ��-�

��ور أ,�ص آ,ر�ن 4�ر ا ������F� ����وص ا���ظ�����ك ا�ر�ك �(��� ا�(���� ا��
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�-م �����ن ������ر ا����� و�-���ن �ؤو�! أو ��ص ��ا����� و�ن ���-م ا���4ون ��


�-م و�6���9و��ن ��>��ن ��و���-م �ن ا��6ك ا�ر��ء ا��E�7�ن وھذا ��ط ��دم �رك أ����  ء�

���9ش ����ھم ��Fداء ھؤ1ء �4رة ��" ��ون ا����9� �� ا�(��� ���ءة و�ل #�" #�م ��� 

  .رأ�!

�ن ,6ل ���9� ھذا ا���ب �ظ-ر وا9� ا������ ا����ر�� ا���ر�� �� ا����ر ا����� 

�راك، ا��� أظ-رت ���ZE وإ(راءات و���ھZ >م ا��و�ل إ��-� �� ھذا ا�=ن��.  

 �ل ��د  ، �X��ر  9د��� ذات  (ذورھ�  ا���ر��  ا����ر��  أظ-ر�� أن ا������  ���د            

 

___________ 

1 -  J .L.BERGEL, M.BRUSCHI et S, CIMAMONTI, op.cit, p.609et s. 
 

2_ ATIAS, op cit, p161 

�# �-� �
ر �,��ف ا��را�ل ا�ز����، إذ ,�ص �-� ��ر�ف ��9و�� �طرق �ر���ت �,��

���� ,�ص وا��� #ر�-� #�" أ�-� 
ر9-� #ن ���9 را�� واردة #�" #��ر ����، وھذا �� �


ردة�� ����, !���  .ا������ت و�ذ�ك ��ط� �����ك ا�ر�ك #�" 

��ث وأ�>ر �ن ذ�ك �Fن ا������ ا����ر�� ا���ر�� �ؤ��� #�" و(ود ا����ر ا����� 

�ددة و��ر�� ���ب �����ر �,��
�، إذ ��ون � ��E�ا�ذي ���ون �ن أ(زاء �
رزة وأ(زاء 


� ������م و���ب ا�����ك ا�ر�ك �� ا*(زاء ا���ر�� ا���طو��ن #�" أ�س ا�(دول ا�و

  .����� ا�ر��ز��ن ا�����د��ن �� ����ف ھ��! ا*(زاء ��ل #���

�����-م ��وق إ�ظ-ر أ>ر ا������ ا����ر�� ا���ر�� #�" ��6-� ا���ر��ن �ن ,6ل        

�-م و��وق (��#�� #�" #��رھم �� ا*(زاء ا�����ل ھ��! ا���وق �ر��، �رد�� #�" 

  .ا@�����ل، ا@��
�ع وا���رف ����ق ���ل

و��" ���" ھ��! ا������ �� د��و�� دا�F� ��E-� أو(دت ��وق ��6-� ا���ر��ن 

��زا��ت �واء ��د�� أو ��ظ���� #�" #��ق �ل ���ك ر�ك ا*�ر إو�ددت �����-� وا(��ت و

  .رد ��� أ��ط �!ا�ذي �ظ-ر و(ود إ��زام (��#� �ن ,6ل ا��زام �ل �
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 الثانيالباب 

 

ات  ات  ات  ات  ــــف الصعوبف الصعوبف الصعوبف الصعوبــــة ومختلة ومختلة ومختلة ومختلــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــر الملكير الملكير الملكير الملكيــــسيسيسيسي

        ااااــــة بهة بهة بهة بهــــالالحقالالحقالالحقالالحق

  

  

  

  

  

  

  

 الباب الثاني
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        ر الملكيـة العقـاريـة المشتركـة ومختلـف الصعوبـات  ر الملكيـة العقـاريـة المشتركـة ومختلـف الصعوبـات  ر الملكيـة العقـاريـة المشتركـة ومختلـف الصعوبـات  ر الملكيـة العقـاريـة المشتركـة ومختلـف الصعوبـات  ــــسيسيسيسي

        الالحقـة بهـاالالحقـة بهـاالالحقـة بهـاالالحقـة بهـا

        :��د�م


 ا�	��ر ا���      � ����راك إن ا��ر��� ا�دا�م وا�����ر �وا�� ا����� ا�	��ر�� ا����ر� 
�

�وا ����ن ���ر�ن،� أو)د '&��ت و�	��&ت ��ن ��� ا�دا$��ن #�ن ھذا ا�	��ر �واء 

  .أو ھ���ت أو أ�راد ��*��ن،

أو���0 $�ص �#��ن .�ن ا�����ر وا���ظ�م  ���د إ�$ذت ھ��, ا��	��&ت ���ن أ�����ن،      

��إذ ���5 دا��� �
  ا������ �4$�&��0، و�3����0 �$�ص �.ل ا��زا'�ت وا�$&��ت، ���0, ا���

���راك�ا�.�ز ا�إط�ر � 
�
 ا�ذي ھو ا�	��ر ا�����.  


 إط�ر ����ر و��ظ�م ھ��, ا����� �4ن أ���0 ھو إ��9ق ا��&ك ا��ر�ء '�5 طر���       �

	�م و; ����ر ����0م و��ظ���0 و��� ��ظ�م ���� ������ ا�	��ر�� ا����ر� *�ر �$��ف ا��ظ�م ا�

�دب �$ص �.رص '�5 ���9ذ ل ا<)راءات  وا��رارات =داب ا�	��� و��� �����ون وذ�ك �ا

  .ا���$ذة �ن طرف ا��&ك ا��ر�ء

أ�� ���� ��	�ق ���$&��ت ��ون ا��	��&ت �ؤ��� '�5 '��ل ا���ؤو��� ا�����ة '�5 '��ق       

��ؤو���, وذ�ك ��4$�ذ ا��دا��ر وا<)راءات ل ���ك �ر�ك و��� ا��	���ن �0ذا ا�	��ر ل ��در 

  .ا����و��� #د ل �$��ف ول ا<)راءات ا����	� ��0

  : ھ��, ��.� �و)زة '�� ��	رض �
 ھذا ا���ب ا�ذي إ��ق إ�5 ���ن أ�����ن �
 ���Aن     

  إدارة ا����� ا�	��ر�� ا����ر� :أول
	ل 


	ل ��� :� �ن �$��ف ا����ل ا�D.�� ��0 وا�	��رات *�ر .���� ا����� ا�	��ر�� ا����ر

  .ا�دا$�� ���0
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   األولالفصل 

        

  إدارة الملكية العقـارية المشتركةإدارة الملكية العقـارية المشتركةإدارة الملكية العقـارية المشتركةإدارة الملكية العقـارية المشتركة

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل األول
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  ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــإدارة الملكيإدارة الملكيإدارة الملكيإدارة الملكي

  

���راك ����زم أو      � 
�و�دا��ر #�'� إن ا����� ا�	��ر�� ا����ر� ا���)�دة �
 ا�	��ر ا���

�� ��$��ف �ؤو�A$ �0و�A وأن ھذه ا����� ����� '�5 أ��س و)ود )��'� �ن  �و��ظ��.�

�طوي �.ت '��ل ا��&ك � 
�0م '&��ت ��	ددة ا���� G�����رون �
 '��ر وا.د ا�Hر ا�ذي �


 ا���#�ن ��� ا�����ل ا���	: ��ر ا��ؤ�س '�5 '����ن إ3��ن ھ��ا������� ا���ظ�م ا����و

 �  .وا��ؤ���ت ا���9� ��ط��ق ھذه ا�����ل '�5 أرض ا�وا��������� ا����ر


 �0و ل ا��وا'د ا���ظ���� ا���9ق '���0 ��ن ا��&ك ا��ر�ء '�5       ��� �	�ق �����ظ�م ا����و

���راك وذ�ك �#��ن ا<���رار وا��	� 
�  .�ش ��ن ا��&ك ا��ر�ء�و#	�0 ���ظ�م ا�	��ر ا���

أ�� �� �	�ق ����ؤ���ت وھو ا���&ت ا��
 ��)�� ���0 ا��&ك ا��ر�ء ا��
 ��0��0 #��ن       

���راك وا��ط��ق ا�)دي ��ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� و���9ذ � 
�ا���ر ا�.�ن ��	��ر ا���

��� ا��رارات ا���$ذة.  

�ظ�م ا����� ا       
�	��ر�� ا����ر� ووAو; إ�5 �0ذا ا�A9ل إ.�وى '�5 ��.�3ن ��3& �

�  .ھ���ت ا����� ا�	��ر�� ا����ر

  

  

  

  

  

  

 

  مبحث أول
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 )1(ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــام الملكيام الملكيام الملكيام الملكيــــنظنظنظنظ

  

      
�ونأن  ; ��ن  ����راك  إن .��� ا����� ا�	��ر�� ا����ر� دا$ل ا�	��ر ا����  

�ت �دو�� ،����� و����� ��ز�� ��ل �� �وا'دھ��
 و��3� ��)�� ���0 ل ا�����ز��ت  إ; إذا �

  ا��	���ن  ا���ظ���� ا�#رور�� ����ر ا�.�ن �0ذه ا����� �#م �����ت ا�	��ر و

�9	���� ھ��, ا�و��3� .�0ذا ا�	��ر، وذا ��� ا<)راءات ا�$�A� ��<دارة و.�ن ��ر ا�	��ر

�ط��ق ا�	��
 '�5 أرض وأھ����0 ; �ظ0ر �ن $&ل �� �#�, �ن أ.�م و��ود �ل �ن )��ب ا�

و�ظ0ر ذ�ك ����طرق إ�5 ا=�3ر ا���ر��� '�, �ن $&ل إ�رار ا���ود وإ.�را��0 ��)��د  ،ا�وا��

�  .إ.�رام ا�.�وق ا����)� 'ن ا����� ا�	��ر�� ا����ر

��د إ'��5 ھذا ا���.ث �4.�وا�, '�5 �ط���ن ھ���ن ��3& �
 #وا�ط �ظ�م ا����� ا�	��ر��       

  .ر� 3م ��9'�ل �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر�ا����

  

  . وا�ط �ظ�م ا������ ا����ر�� ا����ر��: �ط�ب أول

  

      
���Hراك ھو ا�#��ط ا���� 
�إن �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� #�ن ا�	��ر ا���

�, �ن ا�	��
 ا�ذي ��ظم ا��	��ل ��ن ا��	���ن �
 ا�	��ر �� �	#0م وذ�ك �ن $&ل �� ��#�

���� ���& <�$�ذه ��Lوب �	��ش، �وا'د وأ�س �)	ل �ن ھ��, ا���L�  �0 �ن .�وق��ل �� �

  .ووا)��ت

      ,�  .و�ذ�ك �طرق ھذا ا��ط�ب �	�وا�, إ�5 ������ن إ3��ن إ'��5 ����0 ��.د�د ��ھ��, و�#�و

____________ 

1 - J. DUCHET, op .Cit, p .25 et s.  

  .ا������ ا����ر�� ا����ر���م ��ھ�� �ظ :
رع أول

     ��� .��	ر�� ھ��, ا���ھ�� و)ب ا��طرق وا�.د�ث .ول �	�5 ھذا ا��ظ�م و��'د�, ا����و

   .ا������ ا����ر�� ا����ر�� ��ر�ف �ظ�م :أو$
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      ��وا'د ا��	��ش ا����رك دا$ل  ءإر��إ��9ق ��م ��و)�,  )1(إن �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر

���راك،إذ ��م ا�	��� 
����Lس ھذا ا��ظ�م إ�� �ن ��ل ا����ك ا�و.�د ��	��رة ا�را*ب �
 ر ا���

وإ�� �ن ��ل ا��ؤ���ن ���ر�  و��	�0 ��و�ن ���� ���ر�، إ�A. 5ص، ����م ھذه اH$�رة


 ا�	��رة،��� 
���ء ���� ���ر� ���0 ا��> �0A�A$� . )2(�0دف ���	ا� ��	وإ�� �ن ��ل ا�)�

  .ا���)�	� �L*���� أ'�0��#

  )3( .ا������ ا����ر�� ا����ر��ط���� �ظ�م : �����

�ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر�، إذ ا��	ض  ا$��9ت      � ���أراء ا��9, .ول �.د�د ا�ط��	� ا����و

 �����L� �	ر إ'��رھ� ذات ط��$Hض ا	وا�� ���إ'��رھ� ط��	� '�د�� ���Lة <��زا��ت '�

��0 أ��, ���رار ا<داري ا���ظ��
و��ظ��H ��.  

      ،��0����<�)�ه اHول أ'�ب '��,  ��#�رب ا�رأ��ن ��	#��0 ا��	ض ظ0رت إ����دات �

 ����*H�� ظ�م�إ'���ره ا��ظ�م �ن ط��	� '�د�� وھذا *�ر ��و�ر ون ��ن �	د�ل ��ود ھذا ا�

  .ا��� ل ا���	��د�ن �دون إ��3��ءو����� ا�	�د ا�ذي �	��ر �ر�	� ا���	��د�ن ����زم �

     ���L� ظ�م�
 ا�ذي إ'��ر ط��	� ا���� و��ظ���� �4�, �	�ب '��, أن ا��ظ�م أ�� ا<�)�ه ا��3

��ري '�5 ��ل �ن أ�روه �دون إ��3��ء ����� ا��رار  ����� ا�	��ر�� ا����ر�ا�$�ص ��

  . و أAدرها<داري �0و ��ري '�5 �ن Aدر #ده و; ��ري �ن أ�ره أ

ظ0ر رأي �و���
 ��ن ا�رأ��ن ا�ذي إ'��ر �ظ�م ا�����  ا�Aراع�4ن �ظرا �0ذا  و'��,      

�ظ�م ذو ط��	� �زدو)� '�د�� و��ظ����، أي ���, '�د ا�	�ل ا�)��'
 وھو  �ا�	��ر�� ا����ر

  )1( .ا�رأي ا�ذي )	ل أ*�ب ا��0�9ء ����ون إ��,

 
ون أن و'��, �4�, �ظ0ر '�Aر ا��	��د � ,���L� �دى �.ظ� ��ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر

أ�� '�Aر ا���ظ�م �ظ0ر �دى  ���, �ون ا�	��ل ا�و.�د �
 إ�را�, وا��وا��� '��,،ؤإرادات �

                                                 
1
4�, أO�A �ن *�ر ا�#روري '� 666-83إن Aدور ا��ر�وم ر�م - � �5 ا��&ك ا��ر�ء �4'داد �ظ�م ������ ا���	�ق ���ظ�م ا�����ت ا�	��ر�� ا����ر

���راك� 
��� ���&ك ا��ر�ء ا<��9ق '�5 ��ود �م . ا�	��ر�� ا����ر� ��Aرا ��ط '�5 ��ظ�م ��9� ا<دارة وا<���9ع ���	��ر ا����	9� �A� ن�� �����

(0��وا ��& أ$رى �$��9� ��� أ�
 �, ا���رع �$Aوص �.د�د اH)زاء �ذر �
 ا��ر�وم وذ�ك �)	ل ا��ظ�م وإ'داده �ل �� �ر�دون أن �ز�دوه Lن �

 .ا�$�A� وا����ر�، �� #رورة ��)�ل ھذا ا��ظ�م �دى ��A.� ا���)�ل

2 –J.DUCHET, opcit,p ;28 et S.  

3 -  J.L.BERGEL, M, BRUSCHI et S.CIMAMONTI, op .cit, P.581etS 
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�&.ظ� آ�3ره �.�ث �ظ0ر ر#� ل �ن و�� '��, إ�زا�� �, إ�)�ه ا��و�� ا=$ر ور#� )��� 

 .ا��و�	�ن '��, .�� �0م '�5 ا��Qر


رع   . � �ون �ظ�م ا������ ا����ر�� ا����ر��: ���

إن ا����� ا�	��ر�� ا����ر� ا�$�#	� ��ظ���0 �4�O�A� �0 ���دة ��)�و'� ��وده          



 ا<ط�ر ا���طر ��0 وھذا �� ��ظ0ر ���� ��� ��  :وأ.��, ا��
 �#�ط ھ��, ا���


(وى �ظ�م ا������ ا����ر�� ا����ر��: أو$. )2(   

���راك �ن �و'�ن �ن         � 
�
 ا�	��ر ا���� �ون �.�وى �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر��

وا=$ر ،������ ���5 ��������ت ا�	 
وھ )3(���	��رأ.دھ�� $�ص ����	�و��ت ا���	��� .ا�و��3ق

    )4( .$�ص ����	�و��ت ا���	��� ���ظ�م وإدارة ا��	��ش ��, وھو �� ���5 ��������ت ا���ظ����

   :ا������ت ا������ -/ أ      

����ل �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� '�5 'دد �ن ا�و��3ق ا���	��� ���� ا��	�و��ت     

���راك� 
�9
 ������م ا�$�A� ���	��ر ا���Aا�)دول ا�و 
� ��، �.�ث �.دد ا���د��  ، وا��دو

                  أ�ن '��ر وا.د  ، �و', ��ط��, ر�م ، اH$�را��
 ���� ��0 ھذا ا�	��ر �و�� ھذا 

 $�A�  أ)زاء  �ن  �.�و���,  وذا   ، ���0 �ن .Aص  ���  ، 'دد طوا��, أم �)�	� '��ر��

 

____________ 

  .156ط�رق ز��ده ،ا��ر)� ا����ق، ص.ا���#
:أ�ظر - 1

2-J.L.BERGEL, M, BRUSCHI et S.CIMAMONTI, op .cit, P.584et S. 

3–J.DUCHET, opcit, p ; 31 et S.  

4–  E.BARBEROUSSE – GUIBERT et D.TOPEZA, op .cit, P. .187et 

و���ر�، إ#��� �$ر�ط�, و�����A, ا�0�د��� دون ����ن ا�و��3ق ا���	��� ����ر�� ا�.�وق 

���0ز��دة ���ءات أ$رى �) ا���.�� ��H)زاء ا����ر� �واء �ن $&ل �	��� طوا�ق ا�	��رة أو�.  

  :ا������ت ا���ظ���� - /ب     

      
ل ا�و��3ق ذات ا�ط��� ا<داري وا�����ري، �0 ��.دد �#م �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر

���وا'د ا��
  ا���Q� �ن اH)زاء ا�$�A� واH)زاء ا����ر� وذ�ك �روط ا<���9ع ��0، إ#���

�ل ا�)�	�� ا�	���، '�د ���ر '���0 ھذه ا����� �واء �ن .�ث �ؤو��0 ا��� �A�$دار�� ا�>

�.د�د  ��ررا��0، �	��ن ��Aر��0، )داول أ'����0، )�����0 وا�د'وة إ���0، ��ر ا<��$���ت ���0،
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�ظ�م ا�.�وق، ا<��زا��ت، �وز�� اH'��ء،،و'ز�, ���0,�� �A�$ظ���� ا���.�0��A  أو ا��


   .وإر��ء أ�س ا��	��ش ا�)��'

  .�ظ�م ا������ ا����ر�� ا����ر����د�ل  :�����

ن أن �طرأ '��, �	د�ل أو ���Qر �
 �	ض ��وده أو       �� ��ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر

ا�	��� ���&ك ا��ر�ء، *�ر أ�, ; �)ب أن ��س  إ���ص ���0 أو إ#���ت و��ك �ن ��ل ا�)�	��

�ود� ����	د�ل �$ص  دة ا��5 �)وز أن �.دث '���0ھذا ا���ظ�م، �������ل ا�و.� ھ��, ا��	د�&ت 

  .إ��	��ل وإدارة اH)زاء ا����ر� وذ�ك �روط ا<���9ع ��0

�#�ء أن ��وم ��0 �ن $&ل إ'���ر �����L� ا��	د�ل ھذه ; ��ف '�د ھذا ا�.د إذ ��ن       

��� �م �ن وذ�ك .�ب L�ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� و 
�	ض ا��روط ا�واردة �

  .)1(ا�#رورة

  

  �-�,�ل �ظ�م ا������ ا����ر�� ا����ر�� :����ط�ب 

  


إن �وا'د �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� #�ن ا�	��ر ا���           ����راك �	��د '�5  �  

�,        ر'�5 ل �� ��)،و�ن )0� أ$رى ،ھذا �ن )0� ،أ��س إ.�رام ا�ذ�ن ��و�ون ����9ذه' 

ن ا�)����ن ا�����Hن ����ن وا�� ھذا ا��ظ�م '�5 ا����� ا�	��ر�� ا����ر� �ن أ�3ر، و'��, �0ذ�

  .ھذه

       ���و�0ذا �م ��$�ر ھذا ا��ط�ب �����ن طر��� إ�زا��� �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� و

  .آ�3ره ا����)� 'ن ذ�ك

       .إ�زا��� �ظ�م ا������ ا����ر�� ا����ر�� :أول
رع 


 ا�	��ر ا����و#� إن      � �
 أ�, أ��س �ظ�م ������ ا�	��ر�� ا����ر����راك ; �	� 


�م ھذا ا��ظ�م .�5 ��م �)��د ھ��, ا�Hس '�5.L� أرض  ���ن و�ط�ق �ل ���و)ب ا<��زام

  .ا�وا��

                                                 
1
��#�ء �
 �	ض ا�.�;ت �)�وز �	ض ��ود �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� �3& إذا �ص ا��ظ�م '�5 أن ا�#رورة ا���Aود ��0 ھذا أ�, ���ط�� ا - 

�, *�ر �و)ود $Aو�A إذLن ����#
 أن �	��ر ھذا ا��رط �� ��0�،�A�$ص ا�A.وا ا��Q�� 0م أن�
 ��ط ��ط��� ا�3ر�� ا�ذ�ن ���ا ر*ب ا�	��ر ��

  .ا�ط��� ا��ط�و�� أو �ن ��*& �	& أ.د �ن ا�ط��� ا<)���'�� أد�5 �ن
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  .ا�7زا��� إ��6ه �ؤ33 ا��ظ�م و�2-�01م:  أو$

ون  ،�ل �ن أ�ره ووا�ق '��, ����ر� ��ز���ن ا��د�0
 أن �ون �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا     

5 ����راك �	��رون ا��ؤ��ون �0ذا ا��ظ�م و������
 �0و �أن ا��&ك ا����ر�ن �
 ا�	��ر ا���

ن ھذا ا<��زام ; ��و�ف '�د ا�����ن . إ)��ري �0م و'��0م إ�زا��� ا<��زام ��� أ��, و��3,�

  .)1(وھم ا�$�ف ا�$�ص وا�	�م ر�نآ$ا����ر�ن ��ط �ل ��	داه إ�5 أ�$�ص 

ة ������ك ا��ر�ك �0����4م إ���� دا��� �واء 9رزل ا�H$�ص ا������ن #�ن ا�.A� ا��      

4�0م �0م �)�ر�ن '�5  آ$ر�نأو أ�$�ص ) $د�,( �	��رون �ن أAو�,، �رو',، أھ�,، �وا��,�

��$ص ���$�9, ا����ك  أيك �4ن وأ3ر �ن ذ� ،ا<��زام ���ود �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر

 ,�9A� واء� ,��� 
�ا��ر�ك ��
 .ق ا<���9ع و ا���.�A ،ر(L��� �A.�� &*�� ،����،5 

  .ا���طر ����� ا��ظ�م وإ�� ��9A, ���ر�� ��.A� أو �وھو�� �, �4�, '��, ا<����د وا<��زام �0ذا

ل إن ا<��زام ا����� �ن �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا���     � ,��ر� ھو إ��زام إ)��ري ; .��د '

�وا *�ر ���ھ��ن �
 إ�رار ھذا ���ك أو ��*ل �ل ا��9Aت ا��ذورة أ'&ه�        وإن 

إذ �$���9, �ن ��ل أي وا.د �	ر#, ��.�ل ا���ؤو��� ا����� وا��
 �د �Aل إ�5 *��� . ا��ظ�م

�� �A.ت ا���أو إ����ت إ�5  ر�ك آ$ر�'� إ�5 ���ك �ا����ك ا��ر�ك ��9, إ; �
 .��� �� إذا 

0�� ��� ا���ؤو��� �5 �, A9راد '�5وارث أو إ�5 �و�   . هل وا.د �4

 �����: ا�7زا��� إ��6ه ا��8ر.(1)

�� رأ���ه ��ز�� ���� ا�H$�ص ا������ن دا$ل        �إ�زا��� �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر

م إ)��ري أ�#� ������� ���Qر، إذ ��Aد ����Qر ��� ا����0ت �� أن ھذا ا<�زاا�	��ر ��ل دا�م،

�ت در)� ا�	&�� �واH�راد ا�ذ�ن �0م '&�� ��	ض �ؤون ھذا ا�	��ر أو ��ن ����ون ��,،���0 

  .ھذه

       
�ل اH�راد وا��ر�ت ��$��ف 0��9Aم إ�� ���د�ون �����م �L'��ل دا$ل ھذا ا�	��ر ا����

#�و��، زوارا أو �0��9Aم ا����و��� وا��0��� ا��
 ��$ذو��0 ��ز�ون �0م ����راك أو أ�0م 

�دون إ��3��ء ������د ��وا'د ا��ظ�م ��9,، إذ �	���� و.)�� ا��ظ�م ھذا �ون أ�#� ��'�� أ��م 

                                                 
ل ذ��, ا������، أ�� ا�$�ف ا�$�ص �0و ا��$ص ا�ذي �$�ف ��9, �
 )زء �	�ن �ن ذ��, ا������ -1 
  .ا�$�ف ا�	�م ھو ا��$ص ا�ذي �$�ف ��9, �
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، إذا �� ��$��ف ا����0ت،ا��ؤ���ت،ا<دارات و.�5 اH�راد ا���وا)د�ن $�رج إط�ر ا�	��ر ا���

  .ة �ذ�ك د'ت ا�#رور

و'��, �ظ0ر أن ا<��زام ��ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� �ؤ�س '�5 إ.�رام ا���و��ت      

  .وا=داب ا�	��� �� �	ض ا<��زا��ت اH$رى ��� �.��0م ا���ؤو��� 'ن أ�� �9��$� ��0

  .ا����ر�����91 �ظ�م ا������ ا����ر�� : 
رع ���

�ظ�م ا����� ا�       V�������راك �$Aوص ل ��)�5 � 
�	��ر�� ا����ر� '�5 ا�	��ر ا���

�.�0 ھذا ا��ظ�م و�.���0 �� 
�.Aر �
 ا�.�وق ا��� V����ا���وا)د�ن ��, ��ون ��ك ا�

��0.أ�#��:  

  .ا�(�وق ا�-رد��: أو$

 �ن أھم آ�3ر �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر�، أن ل ���ك �ر�ك ��ھم �
 ا��Aو�ت '��,       

���راك وو�3� 
� ���, �.ق �, .�وق ��<���9دة �ن أ)زاء ھذا ا�	��ر ا���� 
  ون ــا��

  

____________ 
-J.L.BERGEL, M, BRUSCHI et S.CIMAMONTI, op .cit, P.590et S. 1  

  

وذا �$��ف  ،�, ��ط� '���0 �H)زاء ا�$�A� ا��9رزة، واH)زاء ا����ر� ا�&.�� ��0

��Aر ا��)�0ز ا����'�  .��, أن ��Aرف ���0 �� �.�و �, و��� ��� ھو ���وح �, ،ر

رة �	د ھذا ا�Hر ����ل �.�و�, إ�5 ا�$�ف ا�$�ص ������ك ا��ر�ك ���0, ا�.�وق ����ل إ��0م ����

   .ھذا �ن )0��3وت وو�وع ا<��$&ف، 

ل ھ��, ا�.�وق �ن أي إ'�4ن ھذا ا��ظ�م �	د  ،.�ث و�ن )0� أ$رى      � 
أو     �داء ا�.��

  .إ����ص �د ��.ق ��0 �0و ا��Hس ا��.�V �, ��.�9ظ '�5 ھذه ا������ت Hي �A.ب .ق

   .ا�(�وق ا���6,��: �����

�, .�وق )��'�� $�A� ����&ك ا��ر�ء       ' V��� �إن �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر

�0 ��ن �ل ���ك �)��	�ن �
 �ؤ��� �
 إط�ر ا�)�	�� ا�	��� ا����� '�5 ���وى ا��	��ر،و�

��  ،���0 ا�ر�ك أن �ون '#و��A0م ا�.�9ظ و�وھذا .ق �$ول �, و��� ���ظ�م .�5 ��

������ �0���4$�ذھم ��� ا��دا��ر وا<)راءات  ،'��رھم �� �ر*�ون ��, و���طرق ا��
 �رو
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��0 #��ن .�ن L� ن� 
ر �	ض أ)زاء �� �0م ا�.ق �
 إ����3.دار�, و����رهإا�&ز�� ا��

���0م �)د�ده   .�'��رھم وأن ��Qروا �ن ��, أن �#�9وا ���ءات �)���, و.�5 ��

�ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����رو�0ذا �      � �Qھ��� ا����Hا�ذظ0ر ا � 
���Hر ا�#��ن ا��	ي �

��0 أ��م ا��Qر�#� ,�  )1( .��$��ف ا�.�وق ا�)��'�� �� أ

 

 

  

____________ 

1 - S.CORNIOT, opacity, P.424 . 

 

  مبحث ثاني

        هيئات الملكية العقـارية المشتركةهيئات الملكية العقـارية المشتركةهيئات الملكية العقـارية المشتركةهيئات الملكية العقـارية المشتركة

       �0�9���0 أن ���ر ���راك ; ��� 
�
 ا�	��ر ا���� ��دون  إن ا����� ا�	��ر�� ا����ر

��  ادارة  وا��
 �4)���ع ھ��, ا����0ت ���ل ،و)ود ھ���ت ل وا.دة ��وط� ���0� �.ددة.�

�ت �رد�� أو  �� أ��0 .5 �.��ق ھذا ا�����ر��ر و��0ر '��� ،)��'���#�ن ل ا�.�وق �واء 

0�� �ظ0ر أھ��� ھ��, ا<دارة ا����� �ن �$��ف ا����0ت ا��
 ��� '���L� Gس ھ��, اH$�رة �

���0, ا�ر����� و#� ا��وا'د ا�#��ط� �.�ن  �ون '�5 '��ق ا��&ك ا��ر�ء �)�� �0م

أو  ،��ن ا��&ك ا��ر�ء �	#0م ��	ض��ف �ؤون ھذا ا�	��ر �
 ا�	&��ت وا<'���ء ��$ ����ر

  .'���� ھ�'&��0م �	��ر�0م 3م �	�ن �	د ذ�ك ا��$ص ا��ؤھل ا�ذي ��ط�ق ھذه ا�Hس و�)�د

�0 �ل ��ت ا����� ا�	��ر�� ا����ر� و�0ذا إ'��5 ھذا ا���.ث �4ظ�0ر ��� ھ�    ��A9و�  
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��Aرھ�'.  

  

 �ط�ب أول: ا��6��� ا����� وا������ ���=ك ا��ر��ء.


رع أول: ا��6��� ا����� ���=ك ا��ر��ء.   

���راك �
 إط�ر      � 
�ا����� ا�	��ر�� ا����ر� ; ���ر إ; ��وا���  ظ�م� إن ا�	��ر ا���

ل ھ��� �#�ن .�و�0م و�.�ق �0م �ط���0م، و�ق أ����ب � 
�, ا�ذ�ن ����ون و�)��	ون ����

  .	���ر �.ددة ����Q� ا�����Qة �ن ھذه ا���0�و�

  .� �ن �09و��0 و�و����0 و��0��0 وھذا ا��ط�ب رAد ���A9ل ھ��, ا���0     

    .إ���ء ا��6��� ا�����: أو$

      ,����راك وا�ذي �د�رو� 
��0�9م          ��� أن ا��&ك ا��ر�ء ھم ا����ون ��	��ر ا���L�

�0م �و�ن )�	����0ذا  ،�O��A '��رھم و���A.0م�4�0م �ذ�ك ��د�رون �0م ���� ���'                      

  

  .��.��ق �رادھم

�ر�ف ا��6��� ا�����/أ   �:  


  ا�)�	�� ا�	��� ھ��� ���ل �ن ا��&ك ا��ر�ء        �1(����راك  #�ن ا�	��ر ا���(  

��0�9 ���0 أھ��� �#� 'ن .�و��0 أ �دا�� �� ،ذات �$�A� �د��� و��0 ذ�� ����� �������

�ن ذ�ك �� أو #د 'دد �ن أ'#���0،ا�ل  ا����#
 �واء �د'�� أو �د'
 '���0 .�5 و�و

�ن  16/2و15وا���د��ن  ق م ج �2رر���756ر� ط��� ����دة ا����� ا�	��ر�� ا� #�ن

  .666 -83ا��ر�وم ر�م 

    .ا�� و�� 
 ا��6��� ا�����/ب   

                                                 
1- ��� 
�
، أ�� ا���رع إن ا���رع ا�)زا�ري �د أ�زم ا��&ك ا��ر�ء '�5 �و�ن )�	�� '��� <دارة ا�	��ر ا������راك وھذا ��<��داء �����رع ا�9ر


 �)	ل إ�.�د ا��&ك ا��ر�ء أ���أن ا����ون ا��Aري �ظم ا���وع ا�	�دي ر إ$���را ; إ)��ر�� و ذ�ك ���, ا��Aري �د .�ء 'س ا�)زا�ري وا�9ر


 ا�ذي �رض .Aول ا<)� س��ظ��� �9ل �Y*���� ��, .ق ا<دارة، '��و'��, �ظ0ر أن ا��Hس ا�ذي إ'��د '��, . �ع <دارة ا���ل ا�����ا����ون ا�9ر

  .ا���رع ا��Aري �A	ب �ط���, '�5 اH)زاء ا����	�

 273-272ص   177'�د ا���	م �رج ا�Aدة، ا��ر)� ا����ق، ا��9رة .د. 1029ا�5 1026ً◌ ا��ر)� ا����ق  ص  -'�د ا�رزاق أ.�د ا���0وري.د: أ�ظر

  .159-158، ص 94ا��ر)� ا����ق ا��9رة �Aط59 �.�د ا�)��ل،.د
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ط��� )��'
 ھم اH'#�ء ا��و��ن �0ذه ا���0�، �9س  أن ا��ؤ���ن �H� ھ��� ذاتاAHل        

�� ا�	��ر�� ا����ر� إذ ا����ون ا����رون ھم ا�ذ�ن �ؤ��ون ا�)�	�� ���� ����ا�Hر ���

و'��, ھم أ'#�ؤھ� وھ��, ا�	#و�� إ)��ر�� و�9رو#� '��0م �& ��ن Hي وا.د ��0م  )1(ا�	���

         .ذ�كا���Aل �ن 

ا�	��ر     ��طور ا�ظروف ا�$�A� ���.��ة و�� �A.��0 �ن �.و;ت '�5 ���وى .Aص       

 �0����راك �طرق ��0�Q وأ��ل ��دل ا�.��زة '���0 �ل و.�5 �� �طرأ '�5 ���� 
�ا���

9� ���و��� وذ�ك ����0ل ا�Hور A� �0��' ص�و��*���0 �ن 'وارض �4ن ا���رع )�	�0 و

 �� و                إ.راج Hي ���ك �ر�ك أو ��*ل �.A� ��� إ��ل أو  و.�5 ;�����&

  ل ــأن ��Q و �� ھو �	روف �4ن ا�.Aص ��ن  ���9دي �زا'�ت *�ر ذات أھ��� إذ

 

��L$�ص آ$ر�ن *�ر �&�0 ا����ر�ن و�ذ�ك �4ن ھؤ;ء ا�H$�ص ا�)دد .ددت و#	��0م 

���  ا����و��� أ��م ا�)�	�� ا�	����  ..#ورھم<�

�, إ)���'�ت ا�)�	�� ا�	���      �ن ا���رع ا����ك ا��ر�ك �ن �9و�ض *�ره ��.#ور ���

�, أو أن ���ب ا��$ص ا���*ل �.�A, أو�أي �$ص �3ق ��, �� 'دا ا���Aرف  وا��Aو�ت �

ون ا�و.�دة ا������ ��0 ھذا ا�و�ل� 
�ت أ�#� .���  .)2(وزو), وذ�ك ���., و��� ا����� إذا 

آ$ر ���0�3م  �$ص.A� ���رك ���0 'دة �&ك �ر�ء �4ن وا.د ��0م �9وض و�ل '�0م أو 

إذا  ا��
ء�
 ا�)�	�� ا�	��� وإ; �)L ا���Aرف أو أ.دھم �ر��س ا��.�� ��	��ن ا�و�ل، �9س 

                                                 
2 - �0� 5Aن 3&3�، دون و#� .د أ�' �A�$م ا����Hن، إذا �� زاد 'دد ا�
 �#رورة ���ل )�	�� '��� ������ن ا����ر���ا���دة . �#5 ا���رع ا���


 �ذ�ك، .�ث �#ت ھذه اH$�رة ��� ��
 88-�83ن ا��ر�وم ا<��را'
 ر�م  18��ؤ�ف ���و �	��ر .���� �ز�د 'دد ا���Hم ا�$�A� "  : إ; ��د ���و

�� )�	�� ا�����ن ا�	��� دون �.د�د .د أ�5A �0ذه ا���Hم. �5 3&3�'".  

.159ص . اEF6G8 ط6رق ز@6دة، ا8>/;: ا45678: أ01/  

2
  .قانونية،قضائية أو إتفاقية إن صفة النيابة وفقا للقانون لها ثالث صفات وذلك بالنظر إلى مصدرها فقد تكون النيابة إما -  

.فاألولى يكون مصدرها التشريع كالوالية بنص القانون       

.   والثانية يكون مصدرها القضاء كالوصاية بحكم       

.أما الثالثة يكون مصدرها اإلتفاق كالوكالة بين الموكل والوكيل       

  . 167-162ص . عبد الرزاق احمد السنهوري ،المرجع السابق.د: أنظر
.    9 -7ص )  م1988اY_<8^[ اQ5/^8[ 5`/دا@[ ،: اY_8^[ اNو8\، اKL8اWYZ ) /J ا6G8در T ، UVWX/ح و;P16G8 KQن اMN/ة اKL8اJ/ي .أ   
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 �م ���Qوا �ن( �ن أ�$�ص '�)زون �ن #�ن ا��&ك ا��ر�ء ���دي اHھ��� أو ��Aورھم 

  ). )1(ا�ر�د

وا���دة  ق م ج �1رر ��764 ����دة �0ؤ;ء ���3ون �ن ��ل اHو��Aء ا����و���ن '��0م ط�      

  . 666-�83ن ا��ر�وم ر�م  27

�� أ�, �)وز ���*�
 ا�.Aص أن �.#روا )���ت ا�)�	�� ا�	��� �ن دون و�;ت       


 ا��داو;ت  ���و��� �ن ا��&ك ا��ر�ء، *�ر أن .#ورھم ���Aر ��ط� �'�5 ا����ر

ق م  �رر 764 ا���ر�ر�� دا��� �0�9Aم ��*��ن ; أ3ر و; أ�ل ط��� ����دة توإ'ط�ء اAHوا

  .666-�83ن ا��ر�وم  26وا���دة ج 

ن H.د ا��      �� ,��ن ا����ر�ن ا����م ����درة إدارة ��
 .��� إ�	دام ا�)�	�� ا�	��� �4�

� 
��ن ا��ر�وم  �1رر ����45�� ا�	��ر�� ا����ر� ط��� ����دة ���راك  �ؤون ا�	��ر ا���

��وم ھذا اH$�ر ��A�4ق  ،$��Aص �����در<، و�	د أن ���م ر��س ا��.�� ذات ا39- 94ر�م

������ إ�&غ ��� ا��O��A ا��	��� �ذ�ك  ،��$� �ن ھذا ا�Hر ا���Aدق '���0 '�5 �د$ل ا��

و�ذ�ك �O�A ا����ك ا��ر�ك �.ل �.ل أ)0زة  .39-94ا��ر�وم ر�م  �ن �2رر 45ط��� ����دة 

�ت وھو ا��د�ر ����ر�� ل ا�A&.��ت #�ن .دود ا����ون �� )�ء ،ا����� ا�	��ر�� ا����ر

  .39-94ر�م  �ن ا��ر�وم �3رر �45, ا���دة 

0
 ���0, �ك اأ�� �
 .��� أ��L ھ��, اH)0زة و��� �����ون و�م ���0��A ��ن ا����       ���ر�ك �

���  ��0ر<� �و5A '���0 ���اره �ر��ذ'4ك �ذ�و ،��3�����إدارة إا��
 �	��ر  ��9A�� ولAو���

ون �, ��0� �0ر وا.د �����م �ذ .ا�����ل ا�$�A� ��<دارة�� ���ر�ل ��$� أ$رى إ�5  أن�ك 

  .ةا��.�� ا��
 أAدرت أ�رھ� <'&��0 ��و�ف ا��Hوب ا����ق ��دار

����� :���� )1( .��0م ا��6��� ا�

�� ا�	��� ن ا�)�	��أ���       �L ء �4)��'0م�
  �����ر �ن إدارة ا��&ك ا��ر��ؤون ا�	��ر ا���

����و� ,�  .ن دورھ� و��ط��0 ���و#�O ا���0م ا��و�� ��0 ��� )ب��راك  ��

  :دور ا��6��� ا����� / أ      
                                                 

لموضوع موضوع ناقصي األهلية وفاقديها من المسائل الذي نص عليها القانون المدني لكن هذا لم يقف عند هذا الحد بل قانون األسرة ناقش هذا ا - 2

دا في ذلك إذ تناولت بعض مواد القانون المدني مسالة الحكم على التصرفات المالية لهؤالء بالصحة أو بالقابلية لإلبطال أو البطالن المطلق، مستن. أيضا

ص WX Eo 6jQfZو1[ اPnNال 7l/ي fZ\ اdG8/ واPLk<8ر hjQfZ وQi/ھE<@WZ UX h اNھPV ]QfاWZ اNھQf[ اPde<8": الناصة بما يلي ق م ج  79للمادة 

]Qdpq8ا " .  
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����Qة �ن ��0� ادارة ا�	��ر  أھداف�.��ق  )�	�� ا�	��� ��Aد�&ك ا��ر�ء ��ا� ���Lس      


 ;��راك وا�.�9ظ '��,��Aت ا���دة  ،ا��� ���ن  14وا���دة   ق م ج �2/2رر  756

و�ظر �#$��� ھ��, ا���0� ��ن ا�)�	�� ا�	��� �دورھ� ��$ذ ل ا��دا��ر  .666-83ا��ر�وم ر�م 

�ن ا��ر�وم         16/3و), ط��� ��� �Aت '��, ا���دة  أ�ل �����م ��0 '�5 �وا<)راءات ا�&ز�

ا�)�	�� ا�	��� �
     أ'#�ءا)���ع  ن;�د ����,  اHھدافو.�5 ��.�ق ھ��,  ،666- 83ر�م 

'�5 ا�Hل �رة وا.دة �
 *#ون ا�3&3� أ�0ر اHو�5 ل ��� .�5  و)و���)���ت دور�� 

�دارةا����ل وا��$طط ا����V0  ا��ررو�  O��Aن أن            '��رھم��� ��و���A.0م 

�Aت '��, ��وا���دة  ق م ج 763/2،1ا���دة           �ون ا�)���ت ا��3����� .�ب ا�ظروف 


ـ� تو'��, ��$ذ ا��رارا  . 666-�83ن ا��ر�وم ر�م  19 

____________                  

1- C.LARROUMET, op .Cit, P.421. 

 

 

 

 ،–اH'#�ء  – و�ت '���0 �ن ��ل ا��&ك ا��ر�ءا��طرو.� �����ش 'ن طر�ق ا��Aا��#��� 


�L� ول ��0� 3مL&ل رض ا�وا�� �ن $أھ��, ا��رارات و�)��دھ� '�5  ���9ذ�	دھ� �ر.��  

ا ا���ظور ذو�0 .666-�83ن ا��ر�وم ر�م  17وا���دة  ق م ج 764ا���Aرف ط��� ����دة 


 ا�	��ر ودا '��Aر ا��)�0ز ا����ر�  اH)زاء����ر  'ن و���ؤا���O�A ا�)�	�� ا�	��� �

 �ا��
  اH#رار�ن �Aدره ودا ���  أ��ل $�ل ��Aب ھده ا��و��ت  وإA&حا����ر

�ن ا��ر�وم  ��16/1.ق أي �$ص  ���ك �ر�ك ���)� ھدا ا�$�ل ط��� ��� ��ص '��, ا���دة 

�Aت '��, ا���دة � �ط��ق ��ررا'ن �را�� ���ؤو�ر ودا �	�� 666-83ر�م  ��ق م  �0�764 

 .666-�83ن ا��ر�وم ر�م  17وا���دة  ج

  )1( :�3ط� ا��6��� ا�����/ب      

      �0� �A�$ زھ� ���ط�ت��� 
�ا�)�	��  إذ ،�ن ���ت �و�ن أي ھ��� )��'�� ���#رورة �	


 �&��راك ��0 ��ط�
 �.��ق �ك ذو ،� ا�$�A� ��0��0ا�	��� ���&ك ا��ر�ء �
 ا�	��ر ا����


  أھداف��.ت ��)�	� ا�	��� ��ط�ت  وإدار�,���0 ا��.��ظ� '�5 ا�	��ر ا���� 
���0ا���ن  �
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�0�0
 �.دودة  إط&��0ھده ا���ط�ت ���ت �ر��� '�5  أن إ; ،إر��ء ا���Q� ا��و)ودة ��


 #�ن .�ز ا���ن ا�;���H$�ر و���	داه ����ل ي  ��Q, ھدا اذ$��Aص ��ؤون ا�	��ر ا���

��0 ا��د$ل �
 أي .A�$ �A� ��9رض �ك ��ن ا�)�	�� ا�	��� �ن ذ أ3ر .أ$رى أ��ن�� ;

 �0�Q� ��9� �0�ظ�م ا�����  �$&ف ��و �.و�ل و)�0�0 أ'�5 ��� 
ھو ��Aوص '��, �

 ��ن  ���18دة وا ق م ج 767ا �� �Aت '��, ا���دة ذو ��9� ا;���9ع ��0 وھأا�	��ر�� ا����ر

   .666-83ر�م  ا��ر�وم

 ��ام ا��رارات و�ون �د�ك ر'�5 ا.� أ'#���0 زامإ� إ;��ط�ت ا�)�	�� ا�	��� ��	دى  أن

�و��'�� و�و ��ن  32وا���دة  ق م ج �2ررة  764�Aت '��, ا���دة �	�ر#�ن ��  ا

 .666-83ا��ر�وم 

  

____________ 

1- ATIAS, op.cit.,P.161 

 ��@���:  


 ا�وا)ب       ��وا�ره ��و�ن )�	�� '��� ا�ذي �	د أ�را ��د أ*9ل ا���رع ����ن ا���Aب ا����و

���راك ���و� �ن ��ل ���ك � 
�ون ا�	��ر ا���� �وا)��، ون ھ��ك �	ض ا�����ت ا����ر

  .�ر�ك وا.د أو ����ن إ3��ن، �0ذا ا�.�ل �)	ل �ن ا����.�ل ���ل )�	�� '���

     ��إذ �ن ا��د�0
 وا���ط�
  ،أ�, أ*9ل أ�#� �.د�د ��ن إ�	��د ا�)�	�� ا�	��� ��ر, ھذا 

���راك� 
�و�ن ھ��ك ظروف  ،أن ��ن ا<�	��د �ون �
 دا�رة إ$��Aص �.�� ا�	��ر ا���

  �ؤدي إ�5 إ�	��د ھذا ا<)���ع $�رج �ط�ق �.�� �وطن ا�	��ر �ظرا 

���وارث ط��	�� أو ظروف أ�� �A�$)1(.  

�ن ��4�ن ا���رع أن ���9دى إ����� ا�د$ول �
 ���L� �	��ن ا��#�ء ��و�ل 'ن        ,�إ

�� ')ز ھؤ;ء 'ن �	��ن ��3ل �0م �
 ا�)�	�� ا��&ك ا��ر�ء �.A� �� '�5 ا���وع، إذا 

                                                 
التابع لها المحكمــة  أجاز التشريع اللبناني للمالك الشركاء أن يقوموا بتغيير مكان عقد جلسة جمعيتهم العامة في محلهم المألوف الواقع ضمن نطاق -1

الحصول على أكثر  يتم هذا التغيير بعد  تستدعي ذلك و إذا ما كانت هناك ظروف ملحة  ، إلى محل آخر يقع ضمن نطاق محكمة أخرى عقارهم المبني

  ,ائة من أصوات المالكين المشتركينبالم 75من نسبة 

  .160ص . طارق زيادة، المرجع السابق: القاضي: أنظر



 127 

�, أ�, �و�L� 5#ن �ون �3& ا�و�ل �A.ب أ�ر 'دد �ن ا0�Hم �
 ا�	���،� إذ �ن ��4

�ت ا�.Aص ����و�� �  .ا���وع أو أ�رھم ��� إذا 

       
�و'��, �4ن ا���رع أ�زم ا��&ك ا��ر�ء �
 أ�� ���� '��ر�� ���ر� دا$ل '��ر ��

���راك �ن �و�ن )�	�� '��� و�, أ�ر وا)ب ; )دال ��,� .A��� 
ون  �.�ث ھذا ا�Hر ��

�� و�)�ر��( �و)د ����ت ���ر� �زدو)���� �ن 'دة '��رات ) ��� 
�)�� (أو ���0 ��ھ

�)�	�� ا�	��� �
 ��)�ورة ���0, ا�.�;ت ����زم إ���ء ھ���ت إ#���� أ$رى ���ھم ا) '��ري

�0������0ت �د'5 ا������ت)1(����ر �� 
�ذرھ� ���� ��� 
        .وا��

   ����� :����                                                                      )3( .���3ر �ؤون ا��6��� ا�


 �ؤدي ��0��0 '�5 أ�ل و),          5ــــو.�إن ا�)�	�� ا�	��� ������ن ا����ر�ن 

����ر �.م ���O ��0 �ن إ�)�ز ; �د �ن إ���0)�0 أ��وب  �0إ���� اHھداف ا��و)ودة �ن�.�ق 

  :وھذا �� ��ظ0ر ���� ��
 .ذ�ك ��ل )�د

  .ا�د,وة �7���د ا��6��� ا�����/ أ     

ھذا  إ)راءات ��ظ���� ���م ��0 إ����م.�5 ��م إ�	��د ا�)�	�� ا�	��� �4�, ���و)ب إ���ع       

 .ا<)���ع

  :)2(ا�37د,�ء -/1       


 أول       ��ر.�� ��$ذ ��ل إ�	��د أي إ)���ع ��)�	�� ا�	��� ���&ك ا��ر�ء #�ن ا�	��ر ا���

�0و و���� إ'&��� ���ن �ن $&��0 ا��&ك  ,ك ھو ا<��د'�ء ا�ذي ���و)ب إر�������را

�ن �	ر�� ��ن و��ر�� و��'� إ�	��د  ،)و&ء ��*��ن أو( نا��	���ا��ر�ء و���� ا�H$�ص 

�وا �ن �.#�ر أ�0�9م �.#ور ا��و'د  )2(،ھذا ا<)���ع���ش ��, .�5 ����� 
.�5 ا�����ل ا��

                                                 
طبيعة مزدوجة  ة المشتركة ذات إن المشرع الفرنسي خمن في هذا اإلشكال الذي قد يطرح مستقبال فأوجد لمشكلة المجمعات العقارية والملكيات العقاري -2

من المالك  هيئات خاصة تساعد الجمعية العامة في تسيير وٕادارة هاته الملكيات وهي ما تسمى بالنقابات إذ المجلس النقابي هو هيئة تتشكل من مجموعة

  .يفية أدائهاالشركاء حسب شروط معينة تكون مهتمة مساءلة المتصرف ومراقبته عن مدى قيامه بإلتزاماته ومهامه وك
3- E.BARBEROUSSE_GUIBERT et D.TOPEZA, op.cit, P.201 et S. 
2 - M – WEISMANN. ,op.cit,P .76 et S. 

2-J.L.BERGEL, M, BRUSCHI et S.CIMAMONTI, op .cit, P.613. 
 
3- J.DUCHET, op.cit, P.83, 
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�Aت '��, ا���دة ا��.دد وا�� ��
 أ'��ل ا<)���ع � �. 666-83 �ن ا��ر�وم ر�م ��22ر

   ،<)���ع ا�)�	�� ا�	����9
 )��� .�;ت ا�د'وة 

إذ ھ��ك . ض ا��ظر 'ن ا��$ص ا����در إ�5 ذ�كوذ�ك �Q )3(ا�دا'
 إ�5 ذ�ك ھو ا���Aرف

�و'�ن �ن ا<)���'�ت، إذا �ن إ)���ع '�دي، �ر�ل ا<��د'�ءات �و 5Aا�ط� ر���ل �و

 �0��'5�
 �4ن  ��4	�ر ا<��&م إ�5 �.�ل ����ا��	���ن، أ�� إذا �	�ق ا�Hر �4)���ع إ��3

�� �و��� ل ����م '�5 ا��)ل ا��$Aص �ذ�ك  �د� ءات ���` ����رة إ�5 ا���*��ن �داا<��د'�

�� ا�	��� ا�ط�ر�� �� �)�	�و�� ��ل ��ر�� إ�	��د ا<)���ع � a15و�ون ��0� ����` ا<��د'�ءات 

  .666-�83ن ا��ر�وم ر�م  20�Aت '��, ا���دة 

ا<)���ع          <�	��د  ��ن ����Aرف 'دم ا�	�م ���دل .��زة .A� �� و�� �
 ا��Hم اHوا$ر

��ن 'دة   ��� �ؤدي إ�5 إ����ل ا�.��زة إ�5 ��*ل )د�د أو �ؤدي إ�A. 5ول ��وع '���0

  ل ـء �و�ل '�0م �4ن ا���Aرف �ر�ل ا<��د'�ء ��4م ا���*ؤ;��*��ن �� 'دم �.د�د ھ

  

�Aت '��, ا���دة  ا��د�م ا�ذي �ون ��ري ا��9	ول ������� ����*ل أو ا���*��ن ا�)دد ط��� ���

  .666-�83ن ا��ر�وم  21

  :)1(6دول اB,��ل -/2    

<)���ع ���و)ب أن ��وم ا���Aرف ���4د'�ء أ'#�ء ا�)�	�� ا�	���، إذ ��ل إ�	��د ا      

 
� ,�ون ل �$ص ���د'5 '���� ��وا#�� )دول اH'��ل ا�ذي ���م ������, وا���وه '�

ن �� ��
 ا�ط�ب �ن  Hيا<��د'�ء، إذ ھ��, ا��وا#�� �.دد �ن ��ل ا���Aرف، �	�

 15ا���Aرف ��)�ل )��� ا�����ل ا��
 �ر*ب �
 إ#����0 إ�5 )دول اH'��ل وذ�ك أن �ون 

�� ��ل إ�	��د ا<)���ع، .�5 ��وم ا���Aرف �����` ا��	���ن �0ذا ا����Qر و�ل ��د�ل �طرأ �و

 .666- �83ن ا��ر�وم  23'�5 )دول اH'��ل ط��� ����دة 

  )2( :(ق ا7ط=ع -/3    

                                                 
1 - J.DUCHET, op.cit, P.88. 
 
2- M.WEISMANN,op.cit,P.82. 
 
3- J.DUCHET, op.cit, P.83.  
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     ��	�د )���ت ھ��� اH$�رة '�5 )دول �ل '#و �
 ا�)�	�� ا�	��� .ق ا<ط&ع ��ل إ

Hل ا�ا�0 �����ش و�.#�ر ، H$ذ رؤ�� '����ل ا��
 ���م �������0 أ3��ء ا�)��� �����'��ل و

��� �ن ل )وا���0 و�ون �ذ�ك ا�درا�� ���ءة �ل * �����و�ن �� 
ل �� ��ن أن ���'د �

ون �ذ�ك ����V ا� 
  .ھدا�,)���ع <��L(�9� ; 5�. ��L أ'#�ء ا�)�	�� ا�	��� ا����د'�ن و

  :�1م ا��6��� ا�����إ�� - /ب      

�	د ا����م �ل ا<)راءات ا�$�A� ������0د <�	��د ا�)�	�� ا�	��� �4�, ��م ا<����ل إ�5       

  .ا<)راءات ا��
 ��$�ل ھذه ا�)�	�� وا���	��� ��H'��ل وا��رارات

        )3( :�3ر اB,��ل -/1      

��ل ا��دأ �
 ا�)��� و��ل ا������� ���وا#��  �4�, ،�دى �.د�د ��ر�� )��� ا�)�	�� ا�	���      

ا<���ع وا��را'�ة  �وأ3��ء ا������� ا�9	��� �4�, �و)د �)�و'� �ن ا��وا'د وا<)راءات ا�وا)�

� .ذرھ��دون إھ��ل 

ل وا.د ��وم ����و��� '�5 ور�� : أو$ ,�أ3��ء د$ول ا��د'و�ن �)��� ا�)�	�� ا�	��� �4

��ه وذا �9A, ا����و��� �واء ���� �ر��، ا�.#ور ��)ل ���0 إ��,أو       ��*&  )1(و��ر �

�ن  24/2و�& ���0د �	دھ� ر��س ا�)��� �A.� ھ��, ا�و��3� و��وا���, '���0 ط��� ����دة 

  .666-83ا��ر�وم ر�م 

�ء  ا��و��ن ��)�	�� ا�	��� وذ�ك اH'#  ��ن  �ن  ا�)���  ر��س  �	��ن  �)ب  :�����

��� ذ�ك �ون أ�ر ا��&ك �����Aو�ت '��, �ر�� ا�Hدي، �9
 .��� 'دم �	���, أو'دم إ�

إذ �	�ن �.م ا����ون �3��4��ء ا���Aرف أو زو), ا��ذان ; ��ن أن �و��  .ا��ر�ء ��� ر����

�ن �ر��ن  ،ر���� ���0 �ن ا�Hر��� ���رر ق  763ا���دة  �� �Aت '��,وھذا .�5 وإن �

                          .666-�83ن ا��ر�وم ر�م  25وا���دة  م ج

�)ب ا<��زام ����وا#�� ا��طرو.� �
 )دول ا����ش �ن ��ل ل اH'#�ء ��)�	��  :�����

ن Hي وا.د أن �طرح إ��; أو �و#و'� )د�دا �م �درج �
 )دول اH'��ل  و; ،ا�	�����

        .�83/666ن ا��ر�وم ر�م  24/1وا���دة  ق م ج 763/2ط��� ����دة 

�	�د ا�)��� و����ش ا��وا#�� �
 )و �ن ا�0دوء وا<��)�م ��وAول إ�5 �رارات       �

������ .  
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  )2( :@��و��� ا��رارات ��0��63ا��2ذ  -/2  

ل ا��وا#��       �����4�, ��م إ$#�ع ل �و#وع ���Aو�ت  ،تإ�$�د ا��رارا و �	د ��

���Hوات ا��ط�و�� �ن  ،�ك�$�ص ا��ؤھ��ن �ذ9راده �ن ��ل اAHا �����4ذا .Aل ا��رار '�5 

ون ���و;  ھؤ;ء� ,�و'�5 ھدا ا��Hس �ظ0ر . ، أ�� �
 ا�.��� ا��	��� �4ن ا��رار ���ط��

�ن ���ون .ق ا��Aو�ت ھو ا�	��ل ت ا�.�#ر�ن �
 ا�)�	�� ا�	��� ا�ذأAوا د)��� أن 'د

  .در)� �
 )دول اH'��لا���رر ���Aر ا��وا#�� ا��

      ��ف 3&ث أA 4ن ا���رع�و�ت ا���ررةو'��, Aوز'ت  واع �ن �)���� ا���ب       �.

  ھ��, ، إذاH*���� ا����ط�، أ*���� ا��3�3ن وا<)��ع: اد إ�رارھ� وھ
ط���� ا�����ل ا��ر

____________ 

1- -J.L.BERGEL, M, BRUSCHI et S.CIMAMONTI, op .cit, P.614.    

2- ATIAS, op.cit, P.169. 

ل �)�� �Aو�ت ا��وا#�� ا��
  و'��, �	ط5 ،��3ل ا�.د اHد�5 ا��ط�وب <�$�د ا��رارات�

�ن إدرا)�0 #���  ,                                                             .  

* ل ا��#��� ا��
 ��0م ���ظ�م ا����� ا����ر� �A�$ �ا����ط ����*Hا  
�، ا���ظ�م ا�دا$�

 ،
���0 إ�.�ق #رر ��H)زاء  ���9ذا�)�ز ا�Q�Hل ا�#رور�� ��	��ر ا���L� ن� 
اH'��ل ا��

و��ت ا�$�A� ��0 ط��� �ا �� ��Qرت و)0� إ��	��ل ا�ذا����ر� و���Qر �وز�	�ت اH'��ء إ

                                  . 666- 83ر�م �ن ا��ر�وم  ����28دة 

'ز�,، ��د�ل '��Aر  ،أ*���� ا��3�3ن $�A� ��4رار ل ا�����ل ا��
 �$ص  �	��ن ا���Aرف *


، �	د�ل ا��.&ت اأ��Qل  إ)راءا��)�0ز ا����ر� ا����9�، � ذات��.��ن دا$ل ا�	��ر ا���

�� وا�����ر ط��� ��Aا��.داث �3ل ھده ا�$د��ت و�وز�� �$��ف أ'��ء ا� ،
ا�ط��� ا�)��'

  .666- �83ن ا��ر�وم ر�م  ����29دة 

أ�� ا<)��ع �4�, �ط�ب <�رار ��� ا��ؤون ا��
 ��س ا��Aرف ��H)زاء ا����ر�، ���.�وق  *


 ط��� ا����	� ��0، ����د ���ءات ��.�� و�	��� طوا�ق ا�	��ر� 30وا���دة  ق م ج����769دة  ا���

  .666- �83ن ا��ر�وم ر�م 


 ��)ل ��, و'�د ا���0ء )��� ا�)�	�� ا�      	��� ��وم ا���Aرف �O�9 �.#ر أ'ده �����، �

ل �� دار �
 ا�)�	�� ا�	��� �واء ا���	�ق �����ن، � �A�$و��ت ا��	ا���ر��،)��� ا��  �'��



 131 


 ذ�ك، ل  ا������0، 'دد ا�H$�ص ا�.�#ر�ن، و'دد ا�H$�ص ا��Aو��ن وا�ذ�ن �0م ا�.ق�

���رارات ا���$ذة �� ذر أ���ء  ��Aوص ا�����دون أ$�را ا�� .�وا#�� )دول اH'��ل

و�	د  .ذ�ن أ�دوا ا��رار أو ا�را�#�ن و.�5 ا�����ن 'ن ا��Aو�تو�9Aت ا��Aو��ن �واء ا�

ا����ل ل ھذه ا<)راءات، ��وم ر��س ا�)��� و����0 ����و��� '�5 ا��.#ر ��.9ظ �	د ذ�ك 

 
ل ا�.�#ر�ن و.�5  ھ� ��$,ر ا�)�	�� ا�	��� ���م �	د$�ص �و)ود ��� د��ر�� ,Q�����

  .666-�83ن ا��ر�وم ر�م  31ا�����Qن وھذا �� �Aت '��, ا���دة 

  

  

 

 

  ��@���:  

و�9Q& ذر  ،)ا���9ت('�5 3&3� أ�واع  ��Aر �
 ذر �)���� اAHواتإإن ا���رع       

0& ��, وإ��� ا����', وھذا ا<*�9ل ��س ) .وا��
 �ن ����0 اH*���� ا��ط��� )1(ا���9ت اH$رى

ا�	س �ن ذ�ك ��ن ھ��ك �	ض  �
 .�ن و'�5 ،دور ��0 �	دم )دوى ھ��, ا��9� ;�	دام أي

،,��0 ����*Hدارھ� اAو)ب إ��� 
��0��3 إ'�دة طرح ا����ر�� ا���0� )دا ا��
  ا��رارات ا��

 

 و�L*����  ا;)���عاHول ��	�د طر.�0 �
  ا;)���ع���ت ر�#� ��  .�ط���ا��3

أ3ر �ن ذ�ك �4ن ا���رع ��م ��وز�� �)���� اAHوات .�ب ط���� ا�����ل ا��راد       

��روع �)�� �ن اAHوات    ل.دد �إ�رارھ�، *�ر أن ھذا ا��وز�� �م �ن ����A، ��د 


 .���� ا�Hر ��ط�ب ذ�ك �)�� آ$ر ،<�راره� ,�و��3ل ذ�ك أن ��روع ا�Q�Hل  ،�
 .�ن أ

����ظ0ر ا�$�ر)
 ��	��رة ���ر�رھ� .دد ��0 �)��  ، ا�#رر ��H)زاء ا����ر� ا��
 ��.ق

�ن �ن ا��9روض أن �ون �)���� اAHوات   اAHوات ���، ا��ط�و�� أ�ر �ن ذ�كا����ط� ��

A �0 ����ل ��س�وك �4�, ��A*� �	ض أ3ر �ن ذ�. إدار�,��9ت ��ب و��ن ا�	��ر و
                                                 

1
  - �0�� ��  :  �ن ��ن أ�واع �D���6 اB	وات �ذ�ر أر�

       
1 -����  .�ن أAوات ��� أ'#�ء ا�)�	�� ا�	��� ا�.�#ر�ن �
 ا�)��� ���0 �ن 'ددھم 1% +50اH*���� ا����ط� و��3ل 

       2- ����  .�� ا�	��� أ�� �ن 'دد ا�.#ور �
 ا�)����ن أAوات ��� أ'#�ء ا�)�	1%+50اH*���� ا��ط��� و��3ل 

       3-  ����  .�ن أAوات )��� أ'#�ء ا�)�	�� ا�	��� �� #رورة .#ور أ3ر �ن �Aف ھؤ;ء �
 ا�)��� 1%+66أ*���� ا��3�3ن و��3ل 

       4  -  ����  . ����ن أAوات ��� أ'#�ء ا�)�	�� ا�	��� �� #رورة ��� ھؤ;ء �
 ا�)% 100ا<)��ع و��3ل 
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������� ا���Aود : �ل أ3ر �ن �	�5 �3&�و*��#� �. ��دا$����0� )�ءت � ا���ررات ا��

�ف ���ل ا�)�	��  إذر� و����ظ0ر ا�$�ر)
 ��	��رة؟ ��.ق ا�#رر ��H)زاء ا������Q�Lل 

  ا�	��� ا���Aد�� '�5 �3ل ھذا ا�Hر؟

ون       � ��ن ��د .دد ا���رع '�5 أن .ق ا��Aو�ت '�5 ا�����ل ا���	��� ��H)زاء ا����ر

���س �0م .ق أ�� ا�����ن  ، ���0, اH)زاء ا����ر� .0AAم ����9 .ق اH'#�ء ا�د�ن �ون

�دون  ���5 ،�ك �م �ذر ا���رع ا���Aب ا�ذي �)��� �, ا�)�	�� ا�	���أ3ر �ن ذ. ا��Aو�ت

  .�.د�د

  

  :)1((ق ا��	و�ت -/ 3   

     ,�A. ب���ط��� �
 اH)زاء ا����ر�  ا���دأ أن ل ���ك �ر�ك �, 'دد �ن اAHوات �

أي ����ب اH)زاء �ن ا�Hف �
 اH)زاء ا����ر�، *�ر أن  686_�83ن �ر�وم  ����26دة

�0�  :ھذا ا���دأ �	رف إ��3��ءات �

*����*Hء ا�ذ�ن �0م ا�  )2( .�$�9ض أAوات ا��&ك ا��ر

Hف �ن اA�Aوات �
 ا�Hف �
 .��� �� إذا �ن أ.د ا��&ك ا��ر�ء �.وز '�5 أ3ر �ن ا�

�4ن 'دد اAHوات ھ��, �$9ض �, إ�5 �9س 'دد اAHوات ا�$�A� ����&ك ا��ر�ء اH$ر�ن، 

�ص �
 ا���دة  
���ؤد أن .��ب  م��1967رس  �17ن ا��ر�وم ا��ؤرخ 16إذ ا���رع ا�9ر

  .��$�9ض ا���Aوص '��, ط��� �0ذا ا���دأ�أ*���� اAHوات �ون ��H$ذ �	�ن ا<'���ر 

أو         ��24رر و��� �Y*���� ا���Aوص '���0 ط��� ����دة  ا��
� أن ا��ول .ول ا�)�	�� ��*

  .و�ن ا�����V �$��ف م1965)و����  �10ن ���ون  26أو أ3ر ا���دة  25ا���دة 

و�� �ن ����ن �ر��ن      �� ��ت ���� '��ر�� ���ر�4�, إذا �ن  ،�
 .��� �� إذا �


 ط��� ����دة �$9ض إ�5 أAوات ا����ك ا��ر�ك ا��3�*���� اAHوات �4ن أAوا�, أ.دھ�� �د�, أ

4�, ; �و)د أ�� أ*���� و '��, �4�, ���و)ب ا<)��ع �
  ،�ن ا����ون ا���ف ا�ذر 22� 
������

  . ا����.�ل 
ءھ��, ا�.��� ا��

                                                 
 
1  - M.WEISMANN, op.cit, P89.et S. 
2- ATIAS, op.cit, P170 et S. 

3- C.LARROUMET, op.cit, P421 et S. 
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ا����� ا�	��ر�� �#� '�5 أن �ظ�م  )3(م1965)و���� �10ن ���ون  �24/2ظ0ر �ن $&ل ا���دة *

 
��� )زء �ن ا�	��ر ا�����A� �A�$��9ت ا��'�5 '��ق �	ض ا��&ك ا��ر�ء ��Aر�ف و

���راك�،  ،��� '�ل )�0ز �ن اH)0زة ا����ر��A� �A�$ون �0ؤ;ء ا��&ك  إذ أو ��ك ا��

و;  �.وزو��0 ا��
اAHوات 
 ا��Aو�ت .ول ھ��, ا���Aر�ف .�ب ا��ر�ء ا�.ق �و.دھم �

و���و)ب '�5 �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر�  ،�.ق ���&ك ا��ر�ء اH$ر�ن ا��Aو�ت �	0م

ل ���ك �ر�ك ا�.ق �
  ،ا<��3��ء أيأن ��ص '�5 ھذا ا�Hر � 
وإ; ر)	�� ��.��� ا�	��� وھ

�                          .ا��Aو�ت '�5 .�ب ا����� �ن ا�Hف �ن اH)زاء ا����ر

                                 

  .ا������ ���=ك ا��ر��ء: ع ����ر

إن ا���رع أو)د ھذا ا��وع �ن ا����0ت وذ�ك ����'دة ا�)�	��ت ا�	��� #�ن ا�����ت      

ون ط��	�0 �زدوج � 
ل �)�	� '��ر�� أو ��ك ا���� 

 (ا�	��ر�� ا����ر� ا����

��� ،)و�)�ري�ص �ن .دة ا�#Qط '�5 ا�)�	�� ا�	��� ا�وا.دة و����ن �ن .�ن وذ�ك �

                   . �$ل ھ��, ا����� ا�	��ر�� ا���و�	ا<دارة و#�ط ا�Hور دا

  .إ���ء ا������ :أو$

��	رض �
 ھ��, ا���ط� إ�5 �	ر�ف ا������ وا�	#و�� ���0   .     

1( :��ر�ف ا������ - /أ    (                                                                             

       �������A$� �0� �د���، ھ��, اH$�رة  ا��
)��'� ا��&ك ا��ر�ء ���ون ��وة ا����ون 


��0 ���ت ���� وذ� �	ط
 ا�.ق ��0 �
 ا��3ول أ��م ا��#�ء و���9A �0� ا����#� ����� و�

  .�ر�و; �Y)زاء ا��� ��	��ر

 �������� ،��� ا�	��ر وا��.��ظ� '��, وذا إدارة اH)زاء ا����ر��A ھو ������ن أھم أدوار ا�

  .�, ��ؤو�� �0ذا ا�و#� '�5 �� ��وم 

��L ا������ ��)رد ���ك ����ن �ر��ن �Y)زاء ا��و�� ��	��ر�.  

                                                                  )2(:ا�� و�� 
 ا������ -/ب    
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ن       �� ��
 .���� ا�Hر �$��رون �ن ��ن ا��&ك ا��ر�ء، � �����أ'#�ء �)�س ا�


 اHھ���(Hزوا)0ن وزو)��0م أو ��0��3م ا����و���نA���أن �	��وا L'#�ء ) �$Aوص 

�����            . ��)�س ا�

      �$� �ن أ�#� ���ر�ء #�ن �ر�� �������9
     ،A� أن �و�وا أ'#�ء �
 �)�س ا��

 5ـــھ��, ا�.��� �4ن ا����L)ر�ن ���.��زة ��و)ب '�د إ�)�ر .��زة، ا��&ك H)ل ���

________________________ 

1- M.WEISMANN,op.cit,P69. 

2- M.WEISMANN,op.cit,P120 

 

و         �Yزواج  
ء ������� ا��أ�#� ��9س أ) 1( D’HLM )�0ز ��و)ب '�د ��� ���ول �ن ��ل

 ����� .ا�����3ن ا����و���ن �Y'#�ء ا�$��Aن ���

�$ص �	�وي أ$ر، �4ن ھ��, اH$�رة ��ن أن �	�ن  أي�
 .��� .A� ���و� ��ر� أو       


 أو ر��س �)�س إدار��0 أو �ن أن ��3ل �ن ��ل ���0�3 ا����و��� ،�����	#و �
 �)�س ا�

 10                           ا��	د�� �ن ���ون  ���21 �Aت '��, ا���دة �9وض وھذا ط���


 �.ت ر�م  1965)و���� �� .557 - 65ا�9ر

�وا �&� ���ر�ن، أAو�,، ،�����ل �4ن ا���Aرف، زو),��      �أو       �ر�ء  ���9, وإن 

�0م أن  H)ل ; ���ك�� ������.و�ت ا������ إ�5 �����  إ; إذا ،�و�وا أ'#�ء �
 �)�س ا�

�����  .�	�و��� ��� أن ا���Aرف ���$ب �ن ��ل �)�س ا�

     �A�$ا� ����*Hظروف ا 
��$�ون �ن ��ل ا�)�	�� ا�	��� �� �����إن أ'#�ء �)�س ا�

9
 .��� 'دم  ،��	�5 أ*���� أAوات ا��&ك ا��ر�ء م1965)و����  �10ن ا����ون  �����25دة �

	�
 إ)���ع ��)�	�� ا�	��� �ِ �	���, ���ب إ�4�, أ��م �3� ����*Hء ؤدام ا�#'Y� ����*Hذ ا$

 . ا�.�#ر�ن أو ا�����3ن


 .��� 'دم ��ن ا�)�	��  ��21و)ب ا���دة       � ,�ا��	د�� ��و)ب ا����ون ا��
 �Aرح أ


 ���ب 'دم و)ود ��ر�.�ن أو����وا ا���ر�.�ن �م �.�A ا�	��� ��	��ن أ'#�ء ا��)�س ا�

����*H, �ذ�ك ھذا  ،'�5 ا��ر ��L'��, إظ�0ر وا�� ���	ا� ��	4ن ا��.#ر ا�$�ص �)��� ا�)��

إذ و�ن )0� �3��� ���و)ب ����` �.#ر ا�)��� �ل ا��&ك ا��ر�ء وھذا �
  �ن )0� أو�5،
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 أو    �
 .�ن أن ھذا ا��.#ر �)ب أن ���` إ; ���&ك ا��ر�ء ا��	�ر#�ن (ظرف �0ر وا.د

�Qا����	ا� ��	د ا�)���	�  ).���ن وذ�ك �
 ظرف �0ر�ن إ��داءا �ن ��ر�� إ


 ا��و��نا�	��� �ن �	��ن اH'#�ء  �
 .��� 'دم ��ن ا�)�	������4�,       ���)�س ا��

����ر��س           و.�5 ا���Aرف ا��و), إ�5 ا���د ،�	#0م أ.د ا�����ن ا��ر�ء أو ن�


� �	د       و ا�ذي ،ا����� ا�	��ر�� ا����ر�  #�ن  ����راك ا��.�� �وطن ا�	��ر ا���

____________ 
 

1- HLM en verter de l’article21 modifié de la loi du 10 juillet 1965 

�ت  ،�)�س ا������ ��و)ب أ�ر �Aدر �ن طر�,�وا��� ا�)��� �	��ن أ'#�ء  �ا��0م إ; إذا 


 إط&��ا�)�	�� ا�	��� �د �ررت 'دم إ���ء ����ون ا���د ر��س ا��.��  ،�)�س � ��0�

                                                  .���دا ��رار ا�)�	�� ا�	���

 

 �����: ��0م ا������.  

�,  ، و�� ��)ر��	�, أ��م ا�)�	�� ا�	��� وا���Aرف ا�ذيإن ��0م ا������ ���3ل �
 ا�دور       '


ل ��� �ن إ$��A�Aت ا�� 
� �0�����	�ق  	ط��0 ��ط�ت �9رض ��و)��0 إ$��0��A�A و

���� ا�����Aظ� و�ل �� ����.���	�ق �ذ�ك وأ'��ل ا���Aرف  ا�	��ر�� ا����ر� وذا �را��� 

 �AوA$.  

               :دور ا������/ أ    

ون �زا�� و)ود      � ,�ل ����� �&ك ���ر�ن �4 
����'�5 ا���Aرف  ��رف )1(�)�س 


 '#و����ون ا��)�س ا� ،�أ���
 #�ن ھ��,    و�را�ب ل أ'���, وإدار�, ������ ا����ر

                                                           .اH$�رة

ون �, �وك .ول      � ��� �AوA$ ���	ا� ��	د إ)���ع ��)��' ,��إن ا���Aرف ��س ��4


، أ�#� �4ن .�����, إ)راء �ر�د أن����ل �0و�� ���ورة ا��)�س ا�� ,��� ,�ون � ��$ذه و�


 �د �.�0A ����� ��ل ا�)�	�� ا�	�������إذ  ،أ�ل ���ش '���0 ��)رد ا�	�م أن ا��)�س ا�

  .�طر.�0  ��0 )�ھزة �� ��ر�ر �A9ل


 �	�م ا�)�	�� ا�	��� 'ن ل ا�$رو��ت �
 ا�����ر      ����ن  )2(.ا��
 �م إ�����0ا��)�س ا���


�
 أن �.#ر �	, أ3��ء ا<)���'�ت �������, ......) �.��ب،�.��
،( ���)�س ا��� ��
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ا�	��ر (     ا<ط&ع '�5 ل ا�و��3ق ا�$�A� ���.����ت ، ا�	�ود ول ا�و��3ق ا���	��� ���	��رة 

���راك� 
�  ).ا���

�, إ'ط�ء رأ�, ���     �� 
�������راك �ا��)�س ا�� 
�
 ــ�Aرف .ول ����ر ا�	��ر ا��� 

_____________ 

1- J.DUCHET, op.Cit, P.76. 

2-  M.WEISMANN,op.cit,P69. 


 ��9A, ھ��, إ��د'�ء ا�)�	�� ا�	����.��� ����ن �ر��س ا��)�س ا��� ��  .��Aر ھذا اH$�ر، 

       ,�و 

 '#و أ�������ل �� ��ل أن ا��)�س ا�� �A&$ &�� ��ن ا��&ك	ا� �#�


 دوره ��س ��ط �را��� ا���Aرف وإ��� ����ر�, �
  ا����ر�ن وا���Aرف،����إذا ا��)�س ا�

  .���O �	, و; ��رك �, �رA� ا<#رار ������� ا�	��ر�� ا����ر��'��, و����ره �0و ; �

  �3ط�ت ا������-/ب     

���راك و      � 
���ا������ �د�ر ا�	��ر ا�����A5 ��.�9ظ '��, ����را��� وا�	و'�5 ھذا  ،��


 ا��Hس �ظ0ر 'دة ��ط�ت �ذرھ� ������:  

  )1( :(��ة ا������ ا����ر�� ا����ر��-/1      

��0 �	��ن ا���Aرف و'ز�,  �رارات ���)�	�� ���&ك ا��ر�ء،ا��$ذ �      � 
��ك ������� وا��

،�����ن ������� H'#�ء �)�س ا��� ���0 و        ��� ا�	��ر�� ا����ر� �	د�ل �ظ�م ا�� ��� 

����*�ر أن ھ��, ا���ط�ت ��.Aر ��ط �
 ا���H� ا��
 ��	�ق ��<���9ع، ا<��	��ل  ،,أ�#� إ

�  .وإدارة اH)زاء ا����ر

  :���Eن ا����ر -/2      

���راك #د ل اH$ط�ر وا�وارث ا��
 �د ��	رض ��0       � 
���وم ����Lن ا�	��ر ا���

�����  .وھذا �, .���� ���&ك ا��ر�ء و'دم #��ع .�و�0م ،إ#��� إ���L� 5ن ا�

  )2( :أ,��ل �2ص ا����ر -/3      

ن إ'ط�ء �ر$��ن أن �      �� ��
 .��� �0د�, � ���أو   �ص �وا.د �Lر �4'�دة ���ء ا�	��ر 

 
��	��ر )��'� �ن ا��&ك ا��ر�ء <���� أ��Qل ��	�ق ��H)زاء ا����ر� أو ا��ظ0ر ا�$�ر)

  )3( .ا��وا��� �ط��	�, ا��.ددة
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____________ 

1- M.WEISMANN, op.cit, P69 et S.  

2- J.L.BERGEL, M, BRUSCHI et S.CIMAMONTI, op .cit, P.593 et S. 

3- J.DUCHET, op.cit., P.99.  

ن أ�#� ��ر�ر .ق ا��	��        �� ��A�� ،أ$رى �A�$ ء أ)زاء���
 ا�	��ر وذ�ك �4� �

��H)زاء ا����ر� ا��د��� و��ك ا�)د�دة ا������ �	�0، ����رار ا���$ذ �ون �L*���� أ'#�ء 

  .�)�س ا������ ا�����3ن '�5 ا�Hل �3�3
 اAHوات

ر ������ء �$�ق أ)زاء $�A� )د�دة ; ��ن أن ���م ����رة ����درة *�ر أن ا��	��� ��	��        

و'��, �4�, ���و)ب ا��9ر�� ��ن  ،ا������ إ; إذا �ن ا��رار �د أ)�� '��, �ن ��ل اH'#�ء

ا��	��� وا����ء H)زاء $�A� �ن طرف ا������ ا��5 ���و)ب ا<)��ع 'ن ���ن أو �.و�ل ھذا 

��رر #�ن اH*���� ا��.ددة  ا�ذي ،��$ص أ$ر ����ر�� ھذا ا�.ق) ء.ق ا��	��� وا����(ا�.ق

3�3
 اAHوات(أ'&ه (.  

أو       ��رر ا������ إ���� ا�Q�Hل �L*���� اAHوات ا�$�A� ����&ك ا��ر�ء ا�.�#ر�ن        

�ت أ��Qل ا��.��ن �4�, ���و)ب .Aول أ*���� اH'#�ء '�5 �ا�����3ن �
 ا�)�	��، وإذا 

 .�Hل 3�3
 اAHواتا

��9ذ اH'��ل ا���ررة أ��0 إ)��ر�� ط��� ��)راءات ا���ر�	��         � 
أو             ���روع �

��0 ��ط �.دد )���L� ا����Lن أو ا�و���� ، �3&ا���ظ������0 ا<'�راض و�، �4ن ا�)�	�� ; ��

Hء '�5 �روط ا��  .*����ا��	���ر وا�طرق �����9ذ ���0, ا�Q�Hل �

       4/-   :ا�����ل ا�� �1

����� 9A� ا����#
 �واء �د'�� أو �د'5 '���0 .�5 #د �	ض ا��&ك ا��ر�ء       ��

  : $Aو�A ���3ل ھ��, ا��زا'�ت �
 ا��وا#�� ا������

         .#د أ��Qل ا����ء #�ن ا�	��ر ���)� �وء ا����ء واH#رار -

  .أ)ل و#� .د ��'�داءات '�5 اH)زاء ا����ر�#د ا��&ك ا��ر�ء أو ا��Qر �ن _ 

 _ ��#د ا��&ك ا��ر�ء �ن أ)ل ا�وAول إ�5 إ)��رھم '�5 #رورة إ.�رام �ظ�م ا���

�  .ا�	��ر�� ا����ر

��0 ا��Aرف �و.دھ� أو ��<��راك �� وا.د أو 'دة �&ك �� �����و'�5 ل .�ل �4ن ا�

 �(���  . 'ن ا�	��ر�ر�ء �ن أ)ل ا�.�9ظ '�5 ا�.�وق ا�
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 ��ن Hي ���ك �ر�ك ����رة �زاع �#��
 �و.ده ا�$�ص ������� ,�أو           �� أ

,�A.� �9ع��  .ا<

  :إ���3ب و ��D ا6Bزاء ا����ر�� -/5       

      �ن ��0 �راء أو ��� أ)زاء ���ر�� ����� ، إ���ب أو ا��$�
 'ن .�وق '��ر��)1(ا�

ن أن �أو .�وق ���	) ا<ر���ق(�� �� ،���ب أ)زاء $�A� #�ن '��ر � �Y)زاء ا����ر

�3& �راء ��� �QAرة ذات *ر�� (�ن دون أن ��9د ھ��, اH)زاء ط��	��0 ا�$�A�  أو $�ر),

ن ��.�رس ��)	�0�(.  

إن ا�	�ود ا����9� ا�ذر ��رر �ن طرف ا�)�	�� '�5 أ��س أ*���� أ'#�ء ا������ ا�����3ن       

Hوات'�5 اAHا 
  .�ل �3�3

و'��, �4ن �ن ا�Hر ��	�ق �	�ود ��ظ���� '�5 اH)زاء ا����ر� أو ا�.�وق ا����	� ��0       

��	ض  ،ا����)� 'ن إ��زا��ت ���و��� أو ��ظ���� �� ھو ا��Lن ��و�ن ��.�ت ���ر


 'ن .ق ا�)وار �4ن ا������ ; �	�رض ھ��, ا�Hور،�$���� �A�$ا<ر�����ت ا� ��	وا�)�  
ھ

  .�ن ا����ون ا����ف ا�ذر �25روط اH*���� ا�$�A� �����دة  ��ط ���د'�ة ����ر�ر و�ق

  .���3ر �ؤون ا������: �����   

       �����و��ط���0 ا��
 �طر��� إ���0 أ'&ه و��0��0 �ن $&ل �)���0 وا��ظر  �������0إن ا�

��ط� أو�5 3م �4�, وا)ب إظ�0ر  ،إ�5 أ'#���0 ا��و��ن ��0أ�#� طر��� '���0 وأ�وا'�0 

�����ط� �3 �0��0� ���0�  . ��ؤو����0 و

  .طر��� ,�ل ا������ وأ�وا,�0 -أ   

  .)2(طر��� ,�ل ا������ -/1     

      
����
            إذ ،; ا����ون و ; ا��ر�وم أ'ط�� �.د�دا د���� ���ظ�م و '�ل ا��)�س ا��


 ا������$ب  م1965)و����  �10ن ���ون  �21دة ا���ر�� ا�9ر� �����Aرح ��ط أن �)�س ا�

4�, أO�A  ر���, �ن ��ن أ'#��,� 
 �ن           ، و'�5 ھذا ا��ل �ن ا�و#� ا�.��

      ســا��)�  ���ل  �
  ا�	���  ���)�	��  ا�$�A� ا<)راءات  إ�5 ا�ر)وعا����.�ن 

____________  

1- M.WEISMANN,op.cit,P227. 

2- M.WEISMANN,op.cit,P127. 
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  .وا��Aو�ت وذا ا����ر�ر و*�رھ� �ن ا<)راءات ا������


 .��� 'دم ��ن ا�)�	�� ��.د�د اH'#�ء ا��و��ن ���)�س      �،  �A�$ب ا��روط ا��.

أ*���� أAوات ل ا��&ك  أي ،�ن ا����ون ا����ف ا�ذر H��25*���� ا��.ددة ط��� ����دة 

��0  	�د ������ ذ�ك وإ'�دة ا<)راءاتو�
 .��� 'دم �.�ق اH*���� ا��ط�و�� �4�, � ،ا��ر�ء


�و�
 ھ��, ا�.��� �4�, �ؤ$ذ أ*���� اAHوات ����&ك  ،��.د�د أ'#�ء ا��)�س �
 إ)���ع �3

ن . ا��ر�ء ا�.�#ر�ن وا�����3ن �0م�� 
������ ا<)راءات ا�$�A� �����ر و'�ل ا��)�س ا�

�9س ا�ظروف ا�$�L� �A*���� اAHوات�	د�� 
� �0.  

      
����أن ���م إ)راءا�, ����0و��  ،�ن اH�#ل أن �ون ا��ط��ق �$Aوص ا��)�س ا�

  .وا����ط� �
 إ)���'��, ��ون إ��د'�ءات اH'#�ء و�.ر�ر �.#ر �ذ�ك

ون ���وا.د .�ب       � 
����أ*���� ا��Aو��ن، �
 .���� ا�Hر �4ن ا;��$�ب دا$ل ا��)�س ا�

��
 وأ'#��, ; �.ق �0م ���#
 أ)رة 'ن ذ�ك أن ����و�ن ��ن  ،ر��س ا��)�س ا�

�	و�#0م 'ن ا���Aر�ف ا��
 �.��وھ�، إذ ھ��, ا���Aر�ف وذا ��Aر�ف ا�$�راء ا�ذ�ن 

��A� �0ر�ف إدار�� �د�� �ن ��ل ا���Aرف .�ب �ظ�م  ������.#رون �
 ا)���ع �)�س ا�

  .�	��ر�� ا����ر� ��� ���و)ب �$�Aص ��0 ��زا���ا����� ا

  :)1(ا�27	�	�ت -/2       


 �	ط
 رأ�� ����Aرف أو ��)�	�� ا�	��� .ول ل ا�����ل ا���	��� ��������  ا��)�س -    ����ا�

,�9�ره �ن دون ����0, ا�و�وف '�5 ا���Aرف و�را��� ���� .وا��
 �����ر ���0 و�طر.�0 �

�9ذت  ،�ول �.�,إ����, أو ا�. 
����را��� ���ل ا��.����، ����م ا����9ت، ا�ظروف وا��روط ا��


 ا����9ذ ،���0 ���ر�� اH'��ل أو ل '�د آ$ر�� 
  .وذا ���3ل ا���زا��� ا���ر���� ا��

    -  ����*L� وذ�ك ���	ا� ��	و�ت '���0 ا�)�A 

 ���د ������ر�� وا�	�ود ا������ا��)�س ا�

 25و��� �Y*���� ا��.ددة �
 ا���دة  م1965)و����  �10ن ���ون  ��21 ����دة اAHوات ط�

,�ل ا��&ك ا��ر�ء( �� �A�$وات ا�AHا 
� ����*Hا.( 

____________ 

1- M.WEISMANN,op.cit,P122. 
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    -  
ض إدار�, .����Aرف ا�ذي ��وم �� رأ�,.��� ا����	)�� �4ن �)�س ا������ �	ط
 ا��

���راك �ن دون �وا��� ا�)�	�� '��ل ����9ذ أ� 
�أ'��ل #رور�� ��.�9ظ '�5 ا�	��ر ا���

  .ا�	���


 ��ر$�ص �ن ھذا اH$�ر و�	د إ'&م  �ن أ'#�ء��ن �وا.د أو 'دة  -    ����ا��)�س ا�

ل ا�و��3ق وا��)&ت إذ ل �� ��	�ق �������ر ا�	�م ������ ا�	��ر��  ,�ا���Aرف �ط��ون �

��, أو �
 ا���ن ا���9ق '��,،��ر� ا��� 
 �10ن ���ون  18/1إذ ا���دة  ��ط&ع '��, �واء �

ط&ع '�5 ا�و��3ق ا�$�A����� �Aرف �رة وا.دة �
 م �9رض '�5 ا�Hل ا;1965)و���� 

  .ا���� ��ل إ�	��د ا�)�	�� ا�	���

����� �ا�و��3ق  -    ��� �A�$رف ا�Aط�� '���0 ا���� 
5 �ل ��� واAHول 4�, ���$رج 'ا���

�ن ���ون  5��21 �
 اHر��ف وھذا .���� ��و��3ق و.�9ظ� '���0 ط��� ��� �Aت '��, ا���دة �

  .1965)و����  10


 أن �ط�ب �ن ا���Aرف ا����م ��<�� -    ����ن �ر��س ا��)�س ا��� ,�د'�ءات ��'&ن �� أ

�	�ل ا���Aرف �4ن ا�ر��س ���)�س 'ن إ�	��د ��)�	�� ا�	���، *�ر أ�, إن �م �ن را#�� 

�, ا<��د'�ء ���9, �	�د ا�)�	�� ا�	����� 
����  .ا�


 أن ����5 ��0م أو -    ���� <)راءاتط���  �ن ��ل ا�)�	�� ا�	��� إ����ت ��ن ���)�س ا�

  .���0� أو '�د �.دد �د�� م1965)و����  �10ن ���ون  25اH*���� ط��� ����دة 

�0م �
 أي .�ل �ن اH.وال ��� ا�)�	�� و'��, �4ن       ا�و�د �ن اH'#�ء ا��را���ن ; ��

���راك� 
�وذا 'ن ����ر  ،ا�	��� �ن ��ط��0 �
 ا��را��� '�5 ا<دارة ا���	��� ���	��ر ا���


 '#و �ط�� �.ض،ا�ذي �ون آرا�, *�ر ���دة ����ا���Aرف، و�0ذا ���5 ا��)�س ا�

  .�9� �رارات ا�)�	�� ا�	�������Aرف و�
 �	�ر#� و�$�

  :أ�واع ا������ت/3

���راك وا��
 أ��ط ��0 ا�	�ل '�5      � 
���واع ا��
 أو)دھ� ا���رع ا�9رHدة      �ن ا'���

 

 وھو ھ��� ���. إدارة و����ر ھذا اH$�را�)�	�� ا�	��� �����  ل ـ�ذر ا��)�س ا�
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ون ���0ن �)�و'� �ن ا��&ك ا��ر�ء .�ب �روط �	�� ��, �را��� و���ء�� ا���Aرف �

  .'ن إ��زا�, ����0, و��9� آدا�, ��0

 �A�$ت ا������  .ا������ت ا��	�و���، ا��3�و�� وا����A9�ھ��ك إ#��� إ�5 ا�

��ء، �.�ث �ون ا�0دف ���0 ا�.�9ظ '�5  : )1(ا������ت ا����و��� -    � �
 .��� و)ود �ر� L���


 وإدار�,�  .ا�	��ر ا���


 �ن 'دة '��رات،  : )2(ا������ت ا����و�� وا���-	�� -    �ون ا�	��ر ا���� ���. 
&ن ����

�0�*�ر أن ا�9رق �ن ھ���ن  � ھو ����ر �ؤون ل '��رة '�5 .دى�.�ث �ون ا�Qرض �

�0دف ��$روج �ن إط�ر ا����� ا����ر� ���)�� ا�	��ري،  ھو أن ا������ت ا��3�و�� ; ،ا�������ن

ل �ظل ����رة ���0 و��طو�� �.ت �واء )�	���0 ا�	��� ���&ك ا��ر�ء، ����� ا������ت �

ا����A9� �	�5 ا����ض �ن ذ�ك، �0
 �0دف إ�5 ا�$روج �ن �)�ل ھذه ا�����، 'ن طر�ق 

ل �$�ص ��, ل '��رة ��, �Lرض �9رزة ط�ب ����م اHر#�� ا��
 ��� '���0 ا��)��، ��

ا����� ا�	��ر�� ا����ر� ��ري ا��9	ول '�5 ل ا�	��رات ا��و)ودة ��,، ��0، �� ���ء �ظ�م 


 ا�	��رات ا��$ر)� �ن � �����5 ���ل ا�����م و�و#� أ�ظ�� )د�دة ������ت ا����ر� ا��.

��A9� �ن ط��	��0 ا��
 ھ
 '���0 إ�5 ھ��� )�	�� '��� . ھذا ا��)��� �����وھو �� �.ول ل 

 .رة ا����	� ��0، �	د ���م ا�����م�$�A� ��ؤون ا�	��

  :ا��3ؤو��� و����0 ��0م ا������/ ب

  :)3(ا��3ؤو��� -/1     

�0م �9و#ون �ن       
 ���وا ��ؤو��ن 'ن ����ر ا���Aرف و�����   أ'#�ء ا��)�س ا�

�����
 ــأن ا�ط��� ا��طو'  �ن  ����  ،  إذ ھم ��ؤو�ون إ; 'ن أ$ط��0م ا��$�A� وھذا ا�  

____________  

1- J.DUCHET, op.cit., P.81.  
   - M.WEISMANN, op.cit.,P218 et s   
  .  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 598 et s. 

2- J.DUCHET, op.cit., P.79 et s .  
   - M.WEISMANN, op.cit, P217 et s. 

  .  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 597. 

3- M.WEISMANN, op.cit, P.71et s. Et p123.  
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 ،�ل �ون �9A� �طو'�� ،�, �� ��و�ون; ����ون أ)را ' م�0 ،��و�ون �, �
 �Lد�� �0��0ما�ذي 

�	0�9م �ن ا����ء�� إ; �� �	�ق ��H$ط�ء ا��$�A� ا�$ط�رة ا��
 ���و)ب أن �ون وھذا 

  .)1( .ق����رة �� ا�#رر ا�&

��ًس ا�9ر���� .ول ��دأ ��ؤو��� أ'#�ء ا��)�س        ً����د �	ر#ت ���0, ا������ �.

�ظر إ�5 'زل ا���Aرف ��� �����
 و�� إذا �ن ���د'
 إ�5 إ�	��د ا�)�	�� ا�	��� ا<��3����ا�

  .)9A� )2� *�ر �����

   :)3( ����0 ا���0م -/2     

       � 
�����وات، إذ �0��0م � 3$�ون ��دة ��أ'#�ء ا��)�س ا���0
 �9A� أو�و������� 

ن إ'�دة  �3���0� �دة إ��$��0م، �دون أن ��	دى �دة �� 
�����وات و�ن أ'#�ء ا��)�س ا��

  .إ��$��0م


 ا����Hن        ����
 .��� إ��$�ب أ'#�ء إ.���ط�ن وإذا �� �و�ف أ.د أ'#�ء ا��)�س ا��

.���ط
 .�ب ا��ر��ب �
 ا<��$�ب إ�5 *��� ���0� ا��دة ا�$�A� 'ن ���0, �4�, �	وض �وا.د إ


���Hو ا#	���.  


 ھم أ�#� �	ر#ون ��	زل �
 أي و�ت وذ�ك .�ب ا��روط        ����إن أ'#�ء ا��)�س ا�

  :ا�ذي �م إ��$��0م ��و)��0، إذ ھ��ك .����ن

-G:(��� أو�  ��	وا ��و)ب �رار ا�)���وا �د '����� ��روط اH*���� ا���Aوص ا�	��� وإذا �� 

و�
 ا�.���  ،أي �L*���� أAوات ل ا��&ك ا��ر�ء م�1965ن ���ون  25'���0 �
 ا���دة 

ن 'ز�0م 'ن طر�ق �رار �ن �� ��ون �L*���� أAوات ا�.�#ر�ن وا�����3ن، �0� ,�ا�� �9��$�4

  .ا�)�	�� ا�	���

ا����� ا�	��ر�� طن ر 'ن ر��س �.�� �وأ�ر �#��
 �Aدأ�� إذا '��وا ��و)ب  :(��� �����- 

�0���0 ��ن 'ز�0م ��و)ب أ�ر آ$�  ر ــا����ر� وا�ذي .دد �0م �دة �0��0م، ���ل 

____________ 

1  - J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 595. 

2 -  ATIAS, op.cit, p 134. 

3 -  M.WEISMANN,op.cit,P.124. 

  

  .'�5 'ر�#� أ.د أو 'دة �&ك �ر�ء �Aدر ���ء
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0
 �0��0م ��)رد �	��ن أ'#�ء آ$ر�ن �ن ��ل ا�)�	�� ا�	���      ���د .#ور  ،أ�#� �	�

0
 ���#رورة ��0م اHو��ن��  .ھؤ;ء ��Qل �0��0م �

  

      ا���	رف : �ط�ب ���

  

4��0 �	د �ن ا�����ل ا      � ,.��A� راك �����ر���� 
�
 �)�ل ا����� إن ا�	��ر ا���� ���0�

0
 �ذ�ك � ،��� و.�ن ����ر ���0, ا�	��ر�� ا����ر�A.ل '�5 .���� و�	ط�ب و)ود �د ���

�إ#��� إ�5 �ض ل ا��زا'�ت ا��
 ��وم  ،و#�ط أ�ورھ� ا<دار�� ،ا����� ا�	��ر�� ا����ر

�0�L�� .رفAل ھ��, ا���0م �$�ص ��0 �$ص وا.د �د'5 ا���
 ھذا . ��ا��ط�ب �0ذا '

�0��0��
 �ر'�ن ،����ظر وا��9ل �����Aرف 'ن طر�ق إظ�0ر ��ھ��,، أ�وا',، ���0, وإ�.  


رع أول   :H��0� رف وإ���0ء	ھ�� ا�����.  

  .��ھ�� ا���	رف :أو$    

1(��ر�ف ا���	رف/ أ     (:  

      ,����راك �����ر �ؤو� 
���و)ب  ھو ذ�ك ا��$ص ا�ذي ��وم �4دارة �O��A ا�	��ر ا���

 ����, �ن ذ�ك، إذ ��م إ���وأو *�رھم ط���  �ء ھذا اH$�ر �ن ا��&ك ا��ر�ء���و.� �, ��

  .  666- �83ن ا��ر�وم ر�م  ����34/4دة 

ھذا ا��09وم �	��ر ا���Aرف 'و�� �9و#� ����� 'ن )��'� ا��&ك ا��ر�ء  5�����ظر إ�       

 
���, 9A� ا�و�ل ��$#� �ر أ�ور ھذا اH$�ر،����راك ����أو ا���*��ن ��	��ر ا���� ���

�م ا�و.H� 666- �83ن ا��ر�وم ر�م  �37� ط��� ����دة.  

�� أن ����3, ھذا �ون أ��م اH�راد و.�5       
 �د'5       أ��م ا��#�ء ��	ط�, 9A� ا����#

 دوره ون ــ ، ) �ر�ك ���ك  (��, .�5 وإن �ن ذ�ك #د أ.د �و��, ' أو �د'5

____________ 

1.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 545 . 

�Aت '��,  '��, و���0, �9رض �� �0���� ا����� ا�	��ر�� ا����ر� �ن ل )وا��Aو ����.

  .666- �83ن ا��ر�وم ر�م  42ا���دة 

                              :�روط ,�ل ا���	رف/ ب       
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�	د ���م إ$���ر ا���Aرف و�.د�د ھو��,، �4ن ا�)�	�� ا�	��� �	�د )����0 �����ش ا��	��ن       

4�, �)ب .Aول أ*���� 3�3
 اH'#�ء �ن اAHوات ��Y$�ص � ;�	� O�A� 5�.و ,� 
ا�ر��


 .��� إ$�9ق ا�)�	�� ا�	��� �
 ذ�ك أو . ا�.�#ر�ن �
 ا�)��� ��ن ����	ون �.ق ا��Aو�ت�

��	ود ذ�ك �ر��س ا��)�س ا��	�
 ا���دي ا�ذي ��� �
 دا�ر��0  ،�0 'ن �	��ن ا���Aرفإ*��9

ون �
 ��دوره �دأ ا�	�ل و���م ���0, � ,�4� ,�ا�	��ر ��	�ن ��Aر��، إذ وأ�� �ن أ��س �	��

9� ���و��� ��و)ب ا�و��� ا����و.� �,A�،  ن�� ��وھذا ��دة ����ن �����ن ������ن ���)د�د، 

 ق م ج �3رر 756ز�, وإ����, ��9س �روط �	���, ��	وض ���Aرف آ$ر ط��� ����دة '

  .666- �83ن ا��ر�وم ر�م  34وا���دة 

     �' 
�ن  ��, وا�ذي �ون '�5 ا�Hل ���و����م �.د�د �ر�ب ا���Aرف �ن ��ل ا���0� ا��

���راك� 
��ت ھذه ���� �و )1(���� راء ا��.&ت ا���وا)دة �
 ا�	��ر ا����اH$�رة  %�5ـ 

  .666-�83ن ا��ر�وم ر�م  �35ؤ)رة ط��� ����دة 

4�, ���و)ب  ،أ�� �
 .��� �و�ف أو ��0ون ا���Aرف 'ن �Lد�, �H ,��0ي ��ب �ن      �

و�
 .��� إ*�0��9 أو ���Aرھ� 'ن ذ�ك �	�ن �ن ��ل  ،�	و�#, �i$ر �ن ��ل ا�)�	�� ا�	���

���0 �	د ����, إ�	�را �ن ا��&ك ا����ر�ن أو ا���*��ن �, ر��س ا��)�س ا��	�
 ا���دي ' ����

 .666-�83ن ا��ر�وم ر�م  36ط��� ����دة 

  

 

  .�0م ا���	رف� :����� 


 �&��راك ���� أن ا���Aرف �	��ر ا���0� ا��3��� ا���ؤو�� 'ن إدارة و����ر ا�	��ر ا���

  .�0ذا �ؤد أن �, ��0م ��ف �H �0دا��0

  :)1(ور ا���	رفد- /أ     

                                                 

 ھذا ا�Aدد �Aت ا���دة ) ا�و�ل(إن ا�	���� ا��
 �)ب '�5 ا���Aرف  - 1� ,���9ذ ا���0م ا��و�� إ��,، �4� 
�)ب دا��� '�5 « : ق م ج�576ذ��0 �

���� ا�ر)ل ا�	�ديا�و�ل أن ��ذل ' �����9ذه ��و� 
ا���Aرف ا��L)ور وھو . �0ذا ا�Hر ; ��ن أ$ذه '�5 إط&�, ون ھ��ك �و'�ن �ن ا���Aرف» .�

إذا و�� ا<)��ع '�5 ا���Aرف �L)ر ���و)ب '��, �ذل '���� .ق م ج أ�� ا���Aرف ��Qر أ)ر �& ��ن �ط����, ��ذل �9س ا�	���� �576و#وع ا���دة 

ما�. 
�, ����5 أ)را '�5 ذ�ك و'�5 �ذل ا�	���� أ�� ا���Aرف �دون أ)ر �0و �H �A�$أ�وره ا� 
� �0�ا����رع  ر)ل ا�	�دي .�5 و�و �ن ��ذل أ�ل �

3ر �ن ذ�كL� ,د �ط����.H و��س �A�$أ�وره ا� 
ن إ�زا�, ��ذل '���� ا�ر)ل ا�	�دي �ل ��ذل �ن ا�	���� �� ��ذ��0 ��� ; ���.  

   .44ص.QfM EfZ EfZ>6ن، ا8>/;: ا45678.د: 0/أ1
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إن ا��زام ا���Aرف ����9ذ ل �� �ف �, وا.�رام �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر�، �0ذان       


 ��ران ا��Hس ا�ذي �اH$�ران �	�.دد �ن $&�, ط��	� أدوار ا���Aرف �
 ا�	��ر ا���

  .)2(�&��راك

     1  /-  :ا�دور ا7داري وا���ظ��

�9A, و�& 'ن )��'� ا��&ك ا��ر�ء ��0� �ط��ق أ.�م �ظ�م ا����� ��و�5 ا���Aرف �       

�� ق م ج و  ��764  (ا�	��ر�� ا����ر� و ���9ذ ل �رارات ا�)�	�� ا�	��� ا��
 �Aدرھ� 

، �.رص '�5 �رض ا.�رام ��ود �ظ�م ا����� ا�	��ر�� )666- �83ن ا��ر�وم ر�م 38

�0، إذ �
 .��� طرأ 'وا�ق أ3��ء ا����م �ت ا�&ز�� ��$��9ا����ر� '�5 ا=$ر�ن ���$�ذ ا�	�و��

0�� �	ود إ�5 ا�)�	�� ا�	��� ��0 �. 
����0, و �م ���ط�� ا��	��ل �	�0 أو 'دم )دوى إ)راءا�, �

�0 .�5 ��9ذQ���� ��إ�5 ر G(� ;وإ ������ن ا��ر�وم ر�م  ��392(�#�� أ��م ا��.��  �� �راه �

83 -666(.                       

       ,����A ،,��' �9ظ.�� 
�#��ن ، و'��, �ظ0ر ��0�  ا���Aرف �
 إدارة ا�	��ر ا���

 ,�� 
�	��ق ھذا ا���ظ�م �	د ��Aد�� ا�)�	�� ا�	���  وا�0دوء ��, �� إ'داد ��ظ�م ا�	�ش ا�دا$�

� ���، أ�ن ل �� ��ط�ب �ن �A'��,، إ#��� إ�5 ��0م ا���Aرف أ�, �د�ر ل اH)زاء ا����ر�

�,و��� أن ھ��, اH'��ل �3رة و � .و�ظ����ف '��ل ظ�و �ط�ب �د '���� �4ن ا���Aرف ��

ون �.ددة �ن ��ل ا�)�	�� ا�	���  و �وعا�وذ�ك .�ب � 
ا�	�ل و'دد ا����Aب ا���و�رة ا��

 . )666- ��83ر�وم ر�م ا �ن 40/4.3.2.1ا���دة ( �����

  

____________  

1 - M.WEISMANN, op.cit.,P102 et s  

2 - C. LARROUMET, op. Cit, p 422 .  

.  

��0� #�ط )��� و��3ق ا����� ا�	��ر�� ا����ر� وا�)�	�� ا�	���  ��,  إ#��� إ�5 ھ��, ا���0م 

�$ر)�ت ��Aدق '���0، �وا�م �.�#ر، �� '�ود، �را�&ت، د���ر، �ن ا��$طط�ت، ا����9�،

�0�أو ��*���0 وو��3ق ا�����ر ا����
 و)داول ا���زا���ت  'دد ا�.Aص ا��و)ودة �� ذر ���

  ).666-�83ن ا��ر�وم ر�م ��40/5 (ا���ررة
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      Hرف ��وم �4'داد )داول اA4ن ا����3ر �ن ھذا �����0 ا�)�	�� ا�	�مأ� 
��  ( '��ل ا��

 �20/1 � (و�د'و �	�د )�����0 و��وم �وظ�9� ا���ب ;���0��Q ) 666-�83ن ا��ر�وم ر�م 23

  .وھ��, ��0م ��ظ����) 666- �83ن ا��ر�وم ر�م 

    2 /-   :ا�دور ا����

�, �.��ب أو ���ر ���      L
 �ر� أو  
إن ��0م ا���Aرف ��Aرف إ�5 ا��ل ا����
 و�

��د�ق و.�5 �
 4دارة .����ت ا�)�	�� ا�	��� �Hؤ��� �)�ر��، �Aرف، ا��Aا�� 
�وا��0 �

وذ�ك 'ن طر�ق �.�0��A �ن )��'�  )1(�0 ھو ا���Aرفذي ��وم �����$ز����0 ا�$�A�، �4ن ا


�- �83ن ا��ر�وم ر�م  ��40/6 ( ا��&ك ا��ر�ء ل وا.د '�5 .دى أو ا���*��ن ��	��ر ا���

666(.  ,�����زا���0م ا������ و ذ�ك ھو أ��وب  �و��ء ��وم �4)��ر ا��$���9ن 'ن ا�د�� ��� أ

  .ا��.�Aل ا<)��ري

     � �A. ��� ���. 
����Aرف ا��	رض '�5 '���� ا���� إذا �ن  ��ن �ن ا�.Aص

  ).666 - �83ن ا��ر�وم ر�م  ��43() د�و�,(�م �و�
 ����زا���, ) ر�كا����ك ا��(ا�����


 #د ل       �دا��� �
 ا�)��ب ا����
 �4ن ا���Aرف ھو ا���ف �د�� ���Lن ا�	��ر ا���

�$Hط�ر ا��.د�� �0ذا ا$Hا Lل $طر و�����*��ن �, و����, �Qط�� ا���ؤو��� ا��د��� ا�)�ه 

 ��ن  ��41/2(����ب ��, ا����$د��ن و#د ل #رر ���V 'ن ا��	��ل اH)زاء ا����ر

  ).666-83ا��ر�وم ر�م 

 ا�	���      أ�� �� ��	�ق �����زا���ت �4ن ا���Aرف ھو ا�ذي �	دھ� و�طر.�0 '�5 ا�)�	��      

،  �. 
  � ــ������ت ����  'ن طر�ق  ا�Hوال  أ�رارھ� ��و�5 ا���Aرف �.�Aل  ���9

___________ 

1 -  ATIAS, op.cit , p.178. 

�ن ا��ر�وم ر�م  41/1و 40/6ا���د��ن (ا��	)���� ��Aر��0 ���� )�	ت �ن أ)�, أو  ا'���د�� 

83 -666.(  

       Aدم ا����� ،����� ��ل � ���0����� ��$��ف �� ا�	��� �و�� �A9رف أ��م ا�)�	'�د 

ا�.����ت ا������ ا���و�رة ��� ���0 ا�Hوال ا��
 ����ھ� أو .�0�A و���9ت ����ره ��0 وAر��0 

�رار ا�)�	�� ��ت ا���� ا������ ا���Aر��، إذ و��م ذ�ك �
 أ)ل 3&3� أ�0ر ا��وا��� ��9ل .��
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�ن  44 �� ('�5 �راءة ذ�� ا���Aرف ���0  إ�رارا�	��� �����Aد�� '�5 ھ��, ا��و��ت �	��ر 

  ).666-83ا��ر�وم ر�م 

  :)1( �3ط� ا���	رف/ ب    

       

  إط�رإن ��ط� ا���Aرف ; ��	دى ا�A&.��ت ا��
 ���5 دا��� �� �&��راكا�	��ر ا���

  .)2(ها�ذي ���ره وا�وا�	� �
 إط�ر

  :ا��3ط� 
 ��-�ذ اB,��ل /1     

��9ذ اH'��ل  إن ا���Aرف �      � 
��ل ا�A&.��ت ا��
 $و���0 �, ا�)�	�� ا�	��� � ,

وا��رارات ا��
 �Aدرھ�، ��ذ�ك �O�A ��ط� *�ر �.دودة $Aو�A وأن ا��Hس �
 ���0, ھو 

 
��� وا�.�9ظ '�5 ا�	��ر ا�����Aا�$�ذ ��  ،و.�ن ����ره �&��راك 
ھذا �� �	ط�, ا��وة �

ا�)�	�� ا�	��� ��وظ�ف '��ل أو Aرف �ن ا�Hوال �� ھو �راه ������ �ن دون ا����رة 

�ؤ���ت، �راء ا����،  '�ود �� إ�رام��, ا�.ر�� �
 . #روري ��.�9ظ و .�ن ����ر ا�	��ر

L� ا����م��� وا�����ر ا��و�
 �Y)زاء ا����ر� وذا '��Aر ا��)�0ز ا����ر��Aل ا���'.  

�, �0ذا ا����ؤو��� ا���Aرف �ون ����       �ل 'ن أ'���, و; ��ن إ���� �$ص آ$ر �� )

 ).666- �83ن ا��ر�وم ر�م  ��54 

 

  

____________ 

1.  -  J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p603 et s. 

2- J.DUCHET, op.cit., P.106.  

  

 

  :ا��3ط� إ��6ه ا�2�Bص -/2    

���راك �4ن ��ط� ا���Aرف �
 إط�ر ا����� ا�	��ر�� ا���       � 
��ر� و#�ن ا�	��ر ا���

�وا '����ن ���Aرف '�5 ل ا�H$�ص ا������ن دا$ل ا�	��ر ��$��ف 0��9Aم �واء 

  .أو ����ن �.Aص أو ��*��ن ��0) ���$د�ون(
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 ا�ذي�	�ق ������$د��ن �4ن ا���Aرف �, ��ط� '��0م �
 �.د�د �0م �و'�� ا�	�ل  أ�� ��        

و�, و�, أ�#� �را���0م إن رأى ��0ون أو ���Aر �ن #����� ا�ذيو�ون �, و�د�, واH)ر ���

  .طر�0م ��ون �, ��ط� ��ر�.0م

أ�� ������� ���&ك ا��ر�ء أو ا���*��ن �4ن ا���Aرف �, ��ط� '��0م �
 إ$#�'0م       

���ف ا<)راءات �
 ذ�ك و�, إ���ع �$ ،�#رورة إ.�رام و إ���ع �ظ�م ا����� ا�	��ر�� ا����ر

 �A�$ل ا�����` ا��A.� ذ�ك إ)راءات 
���� $Aو�A ���$���9ن ا�	��Aن، أ.�ن Aورة ����

  .��H'��ء ا������ �طرق '�د�� أو إ)��ر��

  

��@���:  

�ن �ن ا����.�ن �ن ��ل  ،����ظر إ�5 ل ��0م ا���Aرف �)دھ� �
 أ�0�A إدار��       ���

Aا��ؤون ا<دار��ا���رع أن �9رض '�5 ا��� 
  رف أن �ون �ن أA.�ب ا�$�رة �

��0 أ�ور ��ظ���� .���� ��د �	ود ���#رر '�5 ا�	��ر وا��	���ن �, أيو��س H ،ص$�.  

���راك إذ و��د '�ن      � 
�
 ا�	��ر ا���� O#ل وا أ�#� ا���رع ��0م ا���Aرف ��

����ر� وLن ھ��, اH$�رة ���ت �Aرھ� '�5 ����ر اH)زاء ا����ر� دون '��Aر ا��)�0ز ا

   .�ن �و��ت ا�	��ر

��ل ا���0م وآ إ#��� إ�5 ذ�ك �م       ��9�  .)1()���0 ��ن ا���Aرف ا��د�م وا�)د�د���ن ا���رع 

  

 

 


رع ���  :H�   .أ�واع ا���	رف وإ���0ء �H��0 و �وا�

  .أ�واع ا���	رف و �وا��H:  أو$

م ا����رع �دون ��Aرف �: إن ا���Aرف �و'�ن      . 
.�رف �L)ر و��Aرف ��طوع �

�� ��  .�	رض �, ھ��, ا���ط���Aرف �
 ا����م ����0, ھذا �� ��أ)ر، إ#��� إ�5 أ�, �و)د �وا

  : أ�واع ا���	رف - /أ    
                                                 

1
  - ����ل ا���0م �ن ا���Aرف ا��د�م إ�5 ا���Aرف ا�)د�د وآ)���0 �4ن ا���رع ا�9ر ��9��ن �
 ذ�ك و.دد 
 $��� أن ا���رع ا�)زا�ري أ*9ل ����ن 

 .557-�65.ت ر�م  م1965)و����  �10ن ا����ون  18/1 ��ل ھ��, ا�Hور إذ )�ء ذ�ك #�ن أ.�م 
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  .ع ��Aرف �.�رف و��Aرف ��طو: ھ��ك �و'�ن �ن ا���Aر��ن      

   : )1(ا���	رف ا��(�رف -/1     

ا�����ت ا�	��ر��  �ون �, $�رة �
 �)�ل ����ر ا�ذي��.�رف ھو ذ�ك ا���Aرف ا      

�, ا�)�� ��ن 'دة ����ت و�	دة '�ود �	�0ل ��Aرف �.�رف $�#� . ا����ر� إذ ��

 

 ��ر ا���Aرف ا��.�رف ��و)ب ���ون  ا���ر������ون و�ظ�م �Aرم، �� )�ء ���ا�9ر

02  
9�ا���	�ق �ل ا�ذ�ن �9A�  م،1972)و����  20�
  و�ر�و�, ا����9ذي ا��ؤرخ م1970)�

  .إ'���د�� ��د�ون أ�0�9م �����م ���0م ��	�ق �������ت ا�	��ر�� و����رھ�

ھذا ا����ون ِ�ؤد أن ا���Aرف ا��.�رم ; ���ط�� ا����م ����0, إ; �	د .Aو�, '�5       

 
� �	د إظ�0ره �ل �9ءا�, ا��Aدرة 'ن �O��A ا�و;� "ا�����ر ا�	��ري"�ط��� �.�رف �

'�5 ھذا  ���و)ب و�درا�, �
 ھذا ا��Lن، ھ��, ا��ط��� ��A.� ��دة ��� وا.دة ����� ���)د�د

����  ،ا������ .ول ا���ؤو��� ا��د��� �ب ���Lن �.��, �ن ل اH$ط�را��وع �ن ا���Aر��ن إ

ص $Aو�A إ��ل 'و� أيو#� #��ن �
 إ.دى ا��ؤ���ت ا������ و�
 .��� و)ود 


 أ�رب  ،���Hوال� �����   .ا=)�ل�4�, ���و)ب '��, �ورا إ'&م ا�)�	�� ا�	��� وا�

     

 

 

 


 .��ب   � �ن ����Aرف ا��.�رف و#� ل ا�Hوال ا�$�A� �	دة ����ت '��ر�� ���ر��


 وا.د�ل ���� '�5 .دى ،�� ��A9� ����.� ونا���Aرف ����5#  .)�ل �����( '�5 أن �

�� ���و)ب '�5 ا���Aرف  ،�ون ��رار �ن ا�)�	�� ا�	��� و��� �Y*���� وا�ذيأ)را �0ر�� 

  .ا��.�رف '���� ا�ر)ل ا�	�دي

   

  :)1(ا���	رف ا���طوع -/2  

                                                 
  

1- J.DUCHET, op.cit., P.102.  
  
  



 150 

�, ��وم ����0,       H رة�QAر�� ا���	ت ا���إن ھذا ا��وع �ن ا���Aرف '�دة �ون �
 ا���

م ا����رع. 

 �ذل ا�	����  ���ء��,و�0ذا �& ��ن  ،�دون أ)ر �0و ��
ھ
 $�A� ���ر)ل  ا��

 ����إ#��� إ�5 أ�, إذا �م �	���, �ن  ،��ذ��0 �
 أ�وره ا�$�A� و��س أ3ر ا��
ا�	�دي �ل ��ذل ا�	

�, ��رف ��ل .ر�ص '�5 �ؤون ا����� و���A.�0  ��ن ا��&ك ا��ر�ء �0ذا �ون أ�#لH


ا��و�O��A ا��&ك ا��ر�ء  ,.��A� 9س ا�و�ت� 
  .�	د �

ن �, أن �ون ����دا إ�5 أھل ا�$�رة إذا إ.��ج �0م، إ#��� إ�5 أ�, ; �$#� Hي        ��

�ظ�م $�ص �Aرم�.  

ن �, ا�)�� ��ن ا�����ت ا�	��ر�� ا����ر� إ#��� إ�5 أ�, ���رس ���0,       �� ; ,��� أ

و; �$#� ��	ض ا��روط �� ھو ا��Lن  ،�دون ا�.�)� إ�5 �ط��� �ن �O��A ا�و;��

  .�$Aوص ا���Aرف ا��.�رف

  .إن ا���Aرف ا���طوع ; �.��ب '�5 أ'���, إ; ���� �ن ��, �$طL ا�)��م     

  :)2(�وا�D ا���	رف/ ب    

   :ا���دأ ا���م/ 1     

     ���ظ�م         إ��, ��0م ���Aر '�5 ا�.رص '�5 �ط��ق  اAHل أن ا���Aرف و�ل �و

���راك إ�زام ا��&ك ا��ر�ء و ا����� ا�	��ر�� ا����ر� و� 
�ذا  و ،ل ��*ل ��	��ر ا���

ل �ن ��س �0ذا ا�	��ر �Lي �ل �ن  �Hظـ�ما�  ،�ل  '�5  #رورة  إ.�رام  ھذا ا�

____________  

1- J.DUCHET, op.cit., P.101 .  
2- M.WEISMANN,op.cit,P117. 

 

'��ق أو ���� �	)ز  ،�Aور أيإدار�, ���0, ا����� ا�	��ر�� و������
 �4ن  إ#��� إ�5 .�ن

 

 .��� ا��ص '��, �	و�#, ��$ص أ$ر، إذ �� ,�ا���Aرف 'ن ا����م �	��, ���و)ب أ

�ص �
 ��د�,  
��ن  م��1965رس  �17ن ا��ر�وم ا��ؤرخ �
  49ا���ر�� ا�9ر�� ,�'�5 أ

أو أ�ر      �.د�د ���0, و�دة '��, وذ�ك ��و)ب .م  أوف �	��ن إداري ���وم ���0م ا���Aر


 �Aدر 'ن �.�� �وطن ا�	��ر��#�. 

   :ا67راءات -/2     
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4�, �ر)� ا<$��Aص ����م  م��1965رس �17ن ا��ر�وم ا��ؤرخ �
  49ط��� ����دة       �

�� ���ر�ر وا�Hر ��	��ن إداري �ؤ�ت �.ل �.ل ا���Aرف .��� 
.Aل �,  �ذياا<��	)��

�ت �ن وا.د ،���� أو ')ز�أو       وذ�ك ��م ��و)�, 'ر�#� إ�5 ر��س ا��.�� ����� �واء 

�ن ������ ا�	��ر�� ا����ر� ا��0م ل �ن �0م ��	ض ا��&ك ا��ر�ء أو *�رھم .�5 �ن ا�دا�

.�Aض ا� .�'&�� و��3& ا�ر�
 و'��, �4ن )د�� ا�����ب ��ط�ب �ون وا#.� ود���� �����


 )دول اH'��ل ��)�	�� ا�	��� �درا��,� 
  .���ؤال ا<#��

�ت أ��Qل ���	)�� $�A� ���.�9ظ '�5 ��ن       �ن أن �ون ھ��ك .��� إ��	)�ل إذا �� ��

0�� ��م إ'ذار ا���Aرف و�	د  ،&كداھم �	ر#0م ��0ا�	��ر واH)زاء ا����ر� �و)ود $طر �

4�, ��دم ا�ط�ب ����رة '�5 ھذا ا��Hسأ��م  8'دم ا<��)��� ��دة �.  


 و#� ���0� ���0م ا���Aرف       �ن و#� ���0� �,  ا�ذيإن �	��ن إداري �ؤ�ت ; �	�� ;

,�  . إ; ��و)ب إ)���ع ��)�	�� ا�	��� وا���ر�ر �ذ�ك �� �م �	��

ن أن �#� .دودا أو ��طر ا���0� ����.د�د      �� ; 
�داري  �� أن ا�Hر ا��#��� ��ا��و

  .و'��, �4ن ل �� ��	دى ھ��, ا���0� ���5 دا��� �ن إ$��Aص ا���Aرف ،ا��ؤ�ت

	�د ���أ�� إذا أ'ط�ت ��داري ا��ؤ�ت ��0� *�ر �.ددة و�ن ��دة �.ددة �4ن ا���Aرف       

 م1965)و����  �10ن ���ون  ����18دة  ط����� أ�,  ���0, �	د إ���0ء ا��دة ا��.ددة ��داري

��� إ.�واء �ظ���0 ��ظر إ�5 إ��ا<)راءات �
 .��� �Aور م ا����� ا�	��ر�� ا����ر� �	ض �4

��� ا����م�
��0 �ن ��ل ر��س ا��)�س ا����� أو ���� ����Aرف �
 أداء ���0, وذ�ك ��4.  

 

                                .)1(إ���0ء ��0م ا���	رف: �����

0
 ��0 ���0, و�ن �
 �	ض اH.��ن �طرأ إن ا���Aرف �      ��, ��0� �.ددة وأ)�ل �


 ا��ط�وب وذ�ك إ�� �	ز�,، �0
 ��ل .�ول اH)ل ا����و��ظروف أو أ�ور �)	ل �ن ���0, �

�.��,، $�	, أو �و�, وإ��زا��ت ا���Aرف ا��د�م�.  

  

  :(�ول ا6Bل،ا�����37 وا��زل - /أ  

  :)2( (�ول ا6Bل -/1       
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�.دد ���و�� ��دة ����ن  ،إن ا���Aرف �, �دة �.ددة �����م ����0, إذ ��م �	���, H)ل �	�ن      


 إ���راره، )3( ������ن ���)د�د، ������0ء ھ��, ا��دة ��و�ف 'ن أدا�, ����0,� و'دم �و��9, ; �	

�رار �ن و�ن ���و)ب �
 ھ��, ا�.��� �	��ن ��Aرف آ$ر أو إ'�دة �	���, �رة �3��� ��و)ب 


 ھ��, ا��9رة ا���*رة ��م �	��ن إداري �ؤ�ت ��و)ب � ���ا�)�	�� ا�	��� �	د ا��Aو�ت '��, وإ

 
  .�.دد ��, ���0, و�دة '��,أ�ر �#��

      :)4( ا�����37 - /2    

�	��د       �ن ����Aرف أن ��$�5 'ن ���0, �دون إ'&م وإ��د'�ء ا�)�	�� ا�	��� ��� ;

آ$ر و��� �Y*����، إذ �و �م ��م ذ�ك �
 ا<)���ع اHول �4�, �	�د ا<��د'�ء  ��	��ن ��Aرف

 ,��9س )دول اH'��ل و� ,���	��د �رة �3��� ��	��ن �$ص آ$ر ��و�)�� ا�)�	�� ا�	��� �

  .)5( ��دم إ������,

)د�د    ��ب  �	�ن�9
 ھ��, ا�.���  ،��ن ����Aرف أن �����ل أ3��ء إ�	��د ا�)�	�� ا�	���      

  �ء ـــإ��د' ��,  �ط�ب   ا�ذي  ، �	�ن أ.د ا��&ك ا��ر�ء ��Aرف �ؤ�ت ��)��� و

_____________  

1 - J.DUCHET, op.cit., P.108.  
2. - J. L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI, op. Cit, p 603. 

3 - M.WEISMANN, op.cit, P114. 

4 - J.DUCHET, op.cit., P.108.  
5 - M.WEISMANN,op.cit,P114. 

 

 

�	��د ��	��ن ��Aرف�ا�)�	�� ا�	��� �� ا��9��$� �4�, ��دم 'ر�#� �ر��س ا��.�� �و�
 ا�.� ،

  .  ��	��ن إداري �ؤ�ت <��د'�ء ا�)�	�� ا�	���

�م �	د��, وإ����, ��و)ب ا��ر�وم  م1983�و���ر 12ا��ؤرخ �
 666-83ا��ر�وم ر�م -

59- �94��9ذي ر�م  
ا��.دد  ��1994lرس  07 � ا��وا�ق ھـ1414ر�#�ن '�م  25ا��ؤرخ �

إذ �ص ���$Aوص '�5 إ���م  ،���وا'د ا���	��� ������� ا����ر� و����ر ا������ت ا�)��'��

�درج ��, وا���ص '�5  "أ.�م $�A�"ل ��3ث '�وا�, �A9 666- ��83ب ا���3ث �
 ا��ر�وم ا�

������ 
���ا�	��ر�� ا����ر� �ن ��ل أ.د ا��&ك ا��ر�ء وطر���, وذا .���  ا�����ر ا<��3
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9� ���و��� �ن ��ل ا�)�	�� ا�	��� ���&ك A� رفA�� ن��	ون ��إ���0ء ھذا ا�����ر ا�ذي �

    .)1(ا��ر�ء

      (�9� �9A� ,������> رفAر�ف �#����،إن ��د�م ا����A� ن � �� �ؤدي إ�5 �.�ل� ,�و أ

	�م ا��&ك ا��ر�ء ��رار إ������, ����� وإ'ط��0م و�ت �ف �	د إ��د'��, اH�#ل أن �

و�ذ�ك �ون ا���Aرف ا������ل �د .#ر أ�#�  ،��)�	�� ا�	��� ��	��ن ا���Aرف ا�ذي ��9�$,

ل ا����ر�ر واHوراق ا��
 ������0 ����$�9, ا�$�A� ����0, ا��
 أداھ�.  

  :)2( ا�D�2ا���(��، ا��زل أو  -/3      

ا���Aرف ��م 'ز�, أو ��.��, ��و)ب �رار �ن ا�)�	�� ا�	��� و��� ��روط ا��Aو�ت      


، إذ  م1965)و����  �10ن ا����ون ا��ؤرخ �
  H��25*���� ط��� ����دة ������ر�� ا�9ر

ا�)�	�� ا�	��� ا�و.�دة ا��
 ��0 ھ��, ا���ط� إذ ا��#�ء �	�ن ��ط إداري �ؤ�ت ��دة �.ددة 


 .��� �Aور أو ���� ����Aرف و�ن ;و��0� ��  .)3( ھذا اH$�ر�#� ���0� ���0م  � �	�


 أ�,إن ر�ض ا�)�	�� ا�	��     �  .'زل أو ��.�� � إ�راء ذ�� ا���Aرف ; �	

     ���ن ������  ، ��� أن ا�	�د ا����م ��ن ����� ا��&ك ا��ر�ء وا���Aرف ھو '�د و�� ,�4�

  .��ل إ���0ء �د�, و �و �Aرف ��5 ظ0ر ��0 ذ�ك ;ز��ا����ر� 'زل ا��


 رؤ�� و�را��� �دى ���م ا���Aرف ����0,       � �AوA$ م ��0موھل ا��رار إن ا��.�

  .و�9A� *�ر ��9)��ا�$�ص ���	زل �م �
 ظروف ;��� و��� �����ون 

     �9� ,�O ا��)�ل ����Aرف إن ا���.�� أو ا�	زل *�ر ا���ب أو ا�ذي أ����, *�ر )د�� �4

 
�ط�ب �	و�#�ت وھذا ; �	ط
 ا�.ق �0ذا اH$�ر �
 ط�ب إ�ط�ل إ)���ع ا�)�	�� ا�	��� ا��

,��.�  .�ررت �

  :ا��وت وإ��زا��ت ا���	رف ا��د�م -/ب    

  :�وت ا���	رف -/1      

      Aش ���0 ا���������0� ���� �دون أي  
رف �
 إن ھذا ا�	��ل أو ا�ظرف ا�و.�د ا�ذي �	ط

 �� ���.
  .)1( إذا �ن �$ص ط��	

                                                 
. 637.ص. ا��ر)� ا����ق . ا���#
 .�دي ���� '�ر  -1  

 
2- J.DUCHET, op.cit., P.108.  
3- M.WEISMANN,op.cit,P115.  



 154 

  .أ�� إذا �ن ا���Aرف �ر� ����ر �4ن ا���Qر �
 ا<دارة ; �)	ل ���0� ����0م      

   :)2( إ��زا��ت ا���	رف ا��د�م -/2      

��0
 'ن ل       ��ن �ل إ���0ء ��0م ا���Aرف �4ن ھذا اH$�ر ��زم ���د�م ��ر�ر  ��0�

�� 
م ��0 و���ن ا���Aرف ا�)د�د �ن ل ا�و��3ق ا<دار�� وا��.���� واHر��ف ا���0م ا��

�����  .ا�$�ص ���

����� وإن ز' Aرف ا��د�م ��س �, ا�.ق �
 .)ز ا�و��3قا���      ��� �A�$وال ا��Hوا ,�م أ

  .دا�ن و�, �	��, ذ�ك ��	رض �����	�ت )زا���


 ��0� ) ا�)د�د(ا��د�م ��زم ����ن اHول �
 .��� �	�ن ��Aرف )د�د �4ن ا���Aرف       �

��ل ا�.����ت ا������  و ا�.��� ا������ �ن �0ر وا.د �ن �وم إ���0ء ���0,)�������رة ) ا���زا

�����  .وذا ��� ا�و��3ق وأر��ف ا�

ف �دة �0ر�ن �ن ��ر�� إ���0ء ا��دة اHو�5 �4ن ا���Aرف ا��د�م ��زم ���د��, �
 ظر      

.��� ا������ ���&ك ا�و���د�م �,  ،ا�.����تف ا�)د�د ا�.��� ا������ ا�وا�	�� �	د �A���� ��9Aر

�������� �A�$ذا ��ك ا�  .ا��ر�ء و

   ____________  

1- M.WEISMANN,op.cit,P115. 

2- M.WEISMANN,op.cit,P116.  

أو       ��<���&م �	د �و)�, إ'ذار ����Aرف ا��د�م ��و)ب ر���� �و5A '���0 ��4	�ر      

 

 ظرف ،)'ن طر�ق ا��.#ر(�	�د *�ر �#��� ,�ا��Hم إن ��
 ا���Aرف ا��د�م   08�4


����أن �ط�ب �ن ر��س ا��.�� ا�A�9ل �
  ،را�#� �4ن ا���Aرف ا�)د�د أو ر��س �)�س ا�

ا�.��� ا��#��� ا<��	)���� أن �Aدر أ�را #د ا���Aرف ا��د�م ��Lره ���د�م ��� ا�و��3ق و

وذ�ك �.ت *را�� �0د�د�� وذا د�� �وا�د ا��L$�ر ا��.���� ��ذ ��ر��  ،ا���د�� ����Aرف ا�)د�د

18/2إ'ذار ������� ا����و��� وذ�ك ط��� ����دة 
�ون  )1(�� 
-�65.ت ر�م  م1965)و����  10  �

557.       

                                                 
1- Article 18 Alinéa 2 de la loi du 10 juillet1965 n°  65-557 : « en cas de changement du syndic, l’ancien  

syndic est tenu de semestre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois a compter de la cessation de ses 

foncions, la situation de trésorerie, la totalités des fonds immédiatement disponible et un ensemble des 

documents et archives du syndicat. 
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.����ت و�
 ھ��, ا�.��� '�دة أن ا���.�� أو ا�	زل ����Aرف �ون ���)� $&��ت .ول ا�      

�, إ��د'�ء ا���Aرف ا��د�م �4ن ا���Aرف ا�)د�د �)د ��9, .��را �
 ھ��, ا�.����ت و'��, ��

، أ�� �
 .��� ���A9ل �, ا�Hور ��و)ب ��ر�ر �A9ل ��د�, ������� ا��0م إذا �م �ن �د أ��م �����

�, أن �ط�ب �ن ا�)�	�� ا�	��� ر�ض ا���Aرف ا��د�م ذ�ك ذ�ك �4ن ا���Aرف ا�)د�د ��

  .�������0 ا��
�ر$�ص ����4� $�رة �#���� .ول ا�.����ت 

�5 وا.د، و�ذ�ك �4�, �ن ا�ط��	
 .دوث ���ل و���ز'�ت ���0م وذ�ك ���0 �� 
�

�ت�.   

   

                                                                                                                                                                
 Dans le délai de deux mois suivant l’expiration  du délai ci-dessus, l’ancien syndic est tenus de verser au 

nouveau syndic  le solde des fonds disponible après apurement des comptes, et de lui fournir un état des 

comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.        

Après mise en demeure reste infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil 

syndical pourra demander an juge, statuant en référé, d’ordonner, sous astreinte la remise  des pièces et de 

fonds mentionnés au deux premiers alinéa du pèsent article ainsi que le versement des intérêts dus à 

compter du jour de la mise en demeure».    
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  الفصل الثاني

 

ن  ن  ن  ن  ــــمممم                                                                ةةةةــــككككة المشتر ة المشتر ة المشتر ة المشتر ــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــة الملكية الملكية الملكية الملكيــــحمايحمايحمايحماي

ة  ة  ة  ة  ــــر الداخلر الداخلر الداخلر الداخلــــغيغيغيغيارات  ارات  ارات  ارات  ــــوالعقوالعقوالعقوالعق         ااااــــة بهة بهة بهة بهــــل الالحقل الالحقل الالحقل الالحقــــف المشاكف المشاكف المشاكف المشاكــــمختلمختلمختلمختل

 ااااــــفيهفيهفيهفيه
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  ا�
	ل ا�����

 

ر  ر  ر  ر  ــــارات غيارات غيارات غيارات غيــــوالعقوالعقوالعقوالعق ااااــــة بهة بهة بهة بهــــل الالحقل الالحقل الالحقل الالحقــــف المشاكف المشاكف المشاكف المشاكــــن مختلن مختلن مختلن مختلــــة مة مة مة مــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــة الملكية الملكية الملكية الملكيــــحمايحمايحمايحماي

 ااااــــة فيهة فيهة فيهة فيهــــالداخلالداخلالداخلالداخل

  

�ري ��م ���ف ط���ت ا����� ��ده ���ل 	� ا����ر  � ����� ���أ"�ن ��ظر �

��رك أ���ص 	� ���$ ر�) 	�ن ��('� ��راك 	� إط�ر ا�����( ا����ر�( ا���ا����� �+

 �'�ل و���ز.�ت ���'م وذ�ك �'�� ���ت ط�����وا"د، و�ذ�ك 	1�2 �ن ا�ط���� "دوث �

ؤ�ر ھ�1 وأ����'�، ا4�ر ا�ذي ��� 7 $ل �رورة ا�8دي �'� و"�'� أ�را �'�� ووا��� "

راك�  .ا����ز.�ت .�$ "��( ا����ش ا���;دة ��ن ھؤ7ء ا4���ص 	� ا����ر ا����� �+

�ل ا4.��ل وا4	��ل ا�� ��وم �'� ا4���ص ا�ذ�ن �'م .)<(        ��و�'ذا إ�و�ب 

راك وذ�ك �"د�د���'� �ر"�( ا��وا.د  ،ا���ؤو��( ��ل طرف .ن أ	���1 ������ر ا����� �+�

و���"د�د و<ت "دوث �رر 4ي  ،وا�Aراءات ا����( 	� ذ�ك ا��@ن �ذ�ك ا�و�� �8و�8

)�ر�  .طرف، ��وم ا�'�;�ت ا���8( ����ظر 	� ا��زاع ا�"�دث ��ن ا�����( ا����ر�( ا��

<�ل �ل ا4���ص ا�ذ�ن �'م .)<( ������ر إ��	( إ�$ �ل ھ�1 ا��زا.�ت ا����;( �ن         

راك��@ �ن  ،ا����� �+��ل و�8و��ت ��	2ن ھذا ا��4ر ��رض 	� "د ذا1 إ�$ �

و	� ��ض ا4"��ن ���ل "دا  ،�زا"�( ��ض ا�'�;�ت وا��ر��ت ��� ��ر<ل "�ن ��ره

ر�( �واء ���"ط�م أو ا��زع، ھذا إ��	( إ����( ا����ر�( ا������ )��'��$ إظ'�ر ���ف 

���ر ��'� ���  1���ر�( و��ن �'� �د�ل ��ن ا�����( ا����ر�( ا�� 7 �ا����رات ا�

 كذ� إظ'�ر�"�� ھذا ا�8Dل إ7 ��دان �� � و .��و�ب إظ'�ر ا�Dرو<�ت ��دم إ�)ط ا���Dھ�م

� ��ل ا���ر�( وو8و7 إ�$ ���ف ا���ر�'� و�ذا إ�ط)<� �ن "���( ا�����( ا����ر�( ا��

 .ا����رات ا��Eر دا��( 	�'�
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  مبحث أول

  ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــة العقـارية العقـارية العقـارية العقـاريــــة الملكية الملكية الملكية الملكيــــحمايحمايحمايحماي

  

)�ر��ل �ظ�م �ن ا�4ظ�( �1 آ���ت و<وا إن �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا���.د ���د .��'� و

وذ�ك ����2ده  ،إ����طD�� 1رض إ"رام �ل ��ص �ر�د ا����س �1 ه و	� "���( "�ن ��ر

�ف ا4"��م وا��رارات .��1 �واء ���ت إدار�( أو <��;�(أو ���ط ��.  1و�'ذا 	2ن ھ�

وا�د � �1 ا�D8 ب�ل �"��@ �ن �)ل إظ'�ر ��ؤو��( �ل 	رد ��ن ھذا ا��ظ�م �ا�"���( 

1�	 �'�.  

أو�'�� ��<ش "د�د  ،و�'ذا 	2ن ھذا ا���"ث .�� ���طرق 	� �"واه إ�$ �ط���ن أ�����ن      

�ن �ن �)�'� "د�د ا��'( ا���8( ا���ؤو����� )�ر��ت ��ن �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

�D8( ����( �ن �)ل <وا.د ���ظر 	� ا��زاع ا���;م و	�� ����ؤو���ت ا��"ددة وھذا �� �ظ'ر 

  .ا���زع

  

  .��د�د ا���ؤو��� :�ط�ب أول

  

����ل ھ�1 ا�"�وق  إن أي �ظ�م ��ون 	�1 أ���ص ���Dدون إ7 و�رب إ�زا��ت      

)�ر�"�ن ��ر  ، إذ ��"�Dظ .�$ د��و�( و ا����Dدة ��'� وھذا ھو �طب ا�����( ا����ر�( ا��

)���ن  ،وھذا ��ون �2ظ'�ر �ل �� ���$ .�$ .�ق �ل ���Dد �ن ھ�1 ا�����( ھذه ا���

�ل ��د أو ��ء أو أ�'� �Dذت �ز;����ر .�'� آ��ر �واء �Dذت � �أو �م �Dذ  �إ�زا��ت ا�

 1��$ ���ء�� $1 ��ل ���(، و.��1 	2ن �ل ��ص �"�ل ���ت أ	���1 "�� <�م �1 و�"���

م دارك  ،�Iر�ن�8و�8 إن أ"د�ت أ�رار ��� $	J�8� 1�2 �ن ا�وا�ب ���ء�( 	�.�'� "

  .ھ�1 ا�4ط�ء وإ���ب و<وع أ�رار أو ا����ل ��'�
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      K'ھذا ا��زء �ن ا����<�( ����ؤو��( 	� "د�دھ� ������(  و.��1 	2ن ھذا ا��ط�ب إ�

  :4.��ء ا�����( ا����( �م ��وظ�D ا�����( ا����( 	� 	ر.�ن إ���ن

��� ا����� :�رع أول��  .��ؤو��� أ ��ء ا�

ر�( �Dرض <��م أو ��وء ����( .��( ��و�( �ن أ.��ء       �إن �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

ر�( وJ�8 �ذ�ك ��ؤو�(  ،ھم ا��)ك ا��ر��ء�إذ �وم ھ�1 ا��4رة ����ر ھ�1 ا�����( ا��

.ن �ل �� ��زم ط���1، و�ذ�ك 	1�2 ظ'ر ��ؤو��( 	رد�( ��ل .�و ��Dرده و��ؤو��( 

�ل ا��)ك ا��ر��ء وھذان ھ�� ا�����ن ا4�����ن �'ذا ا�Dرع� )�.���.  

  .ا���ؤو��� ا�
رد�� �����ك ا�$ر�ك: أو"  

�ل � )�8��راك ��ون ��ؤو7 ��ؤو��( ����( و���ك �ر�ك 	� ا����ر ا����� �+

ر�( دا�ل ا����ر� .و�ذا .ن �ل ��Mل �2ذ�1 ،.�� ��وم �1 ��ن "81 و��ن ا�4زاء ا��

�ون ����ة .�$ .��1، 	'ذه ا���ؤو��( �'� إ��ھ�ن ا4ول ���ق  K;�و�ذ�ك 	2ن �ل ا��

��  .إ��ه ا���Mل ���( ا����( وا�����( �ص ��ؤو��1ه ا�����ؤو��( ا����ك ا��ر�ك إ

��� ا����� - أ     ��  : ا���ؤو��� إ���ه ا�

راك Dرض .�$ ا����ك إن �ظ�م ا�      �ر�( و	� إط�ر ا���د ا����� �+���( ا����ر�( ا����

�'د  $، و �'��ط��ا��ر�ك �رورة إ"رام إ�زا��1 ا���8وص .��'� ��ن ھذا ا��ظ�م وا�

��$ <�;�( .ن أي �ط@ھذا �� ���N ��ؤو��1 .ن �ل أ	� �أو �رر ���م .ن ھ�1  ��1 و ا�

�ون <�;�(  ا'ذ�و ���ب ����D( ھ�1 ا�7زا��تا4	��ل ا���ط�ق 	2ن ��ؤو��( ا����ك ا��ر�ك 

$  	رادى  ���وا  ا��)ك ا��ر��ء �واء �ن ا��Eر إ��ه�أو ���.�ت، 	2ن ��ت ا��رر �

���1 	� "ق ا����ك ا��ر�ك .�$ أ�1 ا���;م أو ا����ب 	�1 ���أ�إھ��ل أو �D8(  (�وا.1 وأ

و�ذا ��زم .��1  ،ا��رر ��ؤو7 ��ؤو��( ����( .ن ��;K ھذا 	2ن ھذا ا��4ر ��ون  ،.�د�(

�و�ض ا���دي ��� $1 ��ل ا�طرق و"  إزا�1 وا��ف .ن �ل �����

  

  

  .)�D�)1;دة ا���رر�ن
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  :ا���ؤو��� إ���ه ا�$�+ل/  ب   

��وم �'� 	� إط�ر  ا��إن ��Mل "8( ا����ك ا��ر�ك ��ؤول أ��� .ن �ل ا4	��ل 

راك �را�����D�'� ا��ط��( .�$ ا����ك  )2(إذ �ذ�ك ط��ق .��1 <وا.د ا���ؤو��( ،ا����� �+

  .�Dق .��1 	��� ���'��ذ�ك 	� "دود �� م ا7و��ن  .ا��ر�ك

�����ل ا���ؤو��( 	�  Mل �ررا ���Eر ��نإن ��ب ا�� (�"��ؤو7 .�� <�م �1 و�

8ر ���ر ھذا ا��رر، 	'ذا ا4�ر 7 ��ف .�د ھذا ا�"د، 	����ؤو��( ��D'و�'� ا�وا�� 7 

�داه إ�$ ا����ك ا��ر�ك  )ا�����ف(.�$ ا���Mل أ��� ذ�ك أن ھذا  ،)����1D أي(و"ده �ل 

إذ �و  .��ب ��1�M .ن �ل �رر �"دث ���Eر ���ب 	�ل ا���Mلا��4ر ���ر ��ؤو7 إ�$ �

�ن أ�رار ���Eر و�م ��ذ �ن ا�Aراءات  )لا���M (ا���@�ر.�م ا����ك ا��ر�ك ��� أ"د�1 

  .ا�)ز�( �ده 	1�2 ��د �ذ�ك �ر��� 	� ا���ؤو��( .ن ا��رر و�و �م ��ن طر	�

زا��ت ا����@ة �ھذا ا�"��ل �1 ���ب أ�ر �Aؤو��(.دا ا�ل  ،��M��	'��ك أ��� "ق "���( ا�

و"�و<1 	1�2 �ن ا�وا�ب .�$ ا����ك ا��ر�ك "���( ا���Mل �د	� ا��رر .�1  )ا���@�ر(

    .وا�8دي ��ل �� ���ب 	� ا�4رار �1

  .ا���ؤو��� ا���� �� ���-ك ا�$ر,�ء: �����  

ء ا�����( ا����( �ن �رر ا���ؤو��( ا����.�( ���)ك ا��ر��ء ��� ��و�وا "ت �وا   

ظ'را��4رة �D8( ���.�(، و�ن ھذا ���( �ن ھ�1 �ا��رارات ا� �)ل �ل ا4	��ل و 

وا��وظ�Dن و�ذا ا���ؤو��( .ن ا��رارات ا���ذة ) ا4.��ء(إ��ه ا��)ك ا��ر��ء (ا���ؤو��

  .�ن <�ل ا�����( ا����(

  ____________  

1- M. WEISMANN , op . cit, p 123      

                                                                                                                       .  

2
- �� ��:  G 2G إ7Iا!%$#و! � /%=)�6)5 ا!>5م *>AB537! 56 CDE +%F* G2 'H أ6' ?5م /=>01 ا!.ي :897 072 6$5ء!03 12 0 و/).ا ا!-,+ *()' ا!%$#و! � 

�:�Mم 12 )5  6$#و! � 8XاB � ا!9*57� G2 أ�>5ل *Y'ر /V ?�* WX�3$: 5%6 V%39%!5 ا!>5Mب ! ,�ن رد52 !1=25+ وأP 0!5Q6%5:� وP=5ظN12 5 ا!�MاL2 ا!3

V%39%!ر. ا'Y!ھ.ا ا 'H9! �:5ت 56دY:�<* V�� � ا!9*57� P G2^�ل ['ر !='د واA37: 5%6 LP 072 دL6 � !5 أن ھ57ك 6$#و%` B5=! 55ظ=P ر'Y3%!ة اL

 0?�MP N12.  

    

   

��� ا�����/ أ   ��  :ا���ؤو��� إ���ه ا/ ��ء و�وظ
� ا�
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ا�����( ا����( �'� ��ؤو��( ����( .�$ ا��وظ�Dن ا������ن "ت �وا;'� و.�$ رأ�'م   

��'� .ز�1 أو"د�د �'��1 إن �� ��� 1���1 و"دد �1 �'��1 و��ط� �ا��8رف �و�'� ھ� ا�

��ءت .       

دارة ا����ر ا����$ إا��)ك ا��ر��ء 	�  ����.( 8رف و��) و���)�ا� .��ر2"�ث و�       

�+)�ر�راك ��ن ا�����( ا����ر�( ا���	��ل ا�� ��وم �'� 1�4 ���ر ��ؤو7 .ن �ل ا2	 ،

ؤ7ء ھ وأ�)�1 ھو ����8 إ�ك 	� "��( ذد ��'م و���E'م أو ���< �ذ�ن	��ل ا��وظ�Dن اأو.ن 

���ء�1 �ود .�$ ا��8رف و"ده � ا���ؤو��(ن �2زا��'م و������ 	�2ن ھم "ت 8ر	1 �ذا�

�)ل A�ن <�ل ا�����( ا����( ا�� �'� دور ا�ر<��( .��1 وو<�� ا��زاء .��1 	� "��( ا

�ون ھ�� دورھ� ��را<ب� ���"���( �"�وق أ�'� 	�  ا����ل�ر آ�'� دور  أن���  ،و���

�ل ا���ل �"د  وا��Eر أ.�<( �ن A.���1 �واء ���ت اأ.�<( إ8رف 	� "��( ا�����ن �

        .)1(ا1ذ

        $�و�ض ا��رر و"�ل ا���ؤو��( و�و �م إ��ؤو��( ا�����( ا����( 8ل " $�

��ب 	� .             �كذ)ز�( ���راءات اAا ��ذ�2ك �ذ8)"1 وإ"دا�1 �و�'� ���رة .�$ إ

��ون ��ؤو�( .�'م 	� "��( أ�$ إ��� أد ا���ؤو��( ا���8( �������( ا����( و.��;'� و

ر�(�A)�'م إو أ.دم ط���'م �وى �ن ا�د.2و.��1 	. "رام �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

وا����;( .ن ط��ق �ظ�م و 	��� ��ن ا�����Mن وا��8رف أا����8( ا���;�( 	��� ��ن ا�����Mن 

ر�( 	ا�����( ا���دم و��ط ��د �رور .�رة �2�ق م ج             772/1.وام ط��� �� أ�'� 

                 .666 -  83�ن ا��ر�وم ر<م  33وا���دة 

  

  

_____________  

1 –J. L.BERGEL, M. BRUSCHI et S .CIMAMONTI, op .cit, p : 595.  

  

                                                                                              :ا��2ررات  ن ا���ؤو���/ب

8درھ� ا�����( ا�ن ا�إ �   �ذ�ك وھ� ذ�را<�( �دى ��D  ����( ��ؤو�( .ن�رارات ا�

"�ل �� ���م .�'� �ن   �ل إ7��8ر �8در �ن ا�����( ا����( 	� ھذا ا���ي @	 .)1(��رآ
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�ون ��ر�( �����ء�( .�1 .و

و<ف .�د ھذا ا�"د �ل  (��� أن ��ؤو��         �داه إ�$ "��( .دم أا�����( ا����( 7  �'�

ر أي �واء ��Aھ��ل أو .دم و	ر ا84وات وا���وت �8و�8 إذا ��ن ذ�ك أي <را ��ذھ�إ

راك���ن �Mر  �ذ1إأو أن <رارھ� ا�ذي  ،ا��رار �روري �"���( و"��8( ا����ر ا����� �+

 ��� �D	 �8;ب	��"�ل �ون ��ؤو�( و  ..�'� ةا����ر( ا����ت ا�"���ن 

"رص .�$ ط��ق ���� <رارا'� وذ�ك ��2زام ا��)ك ا����(  ا�����(و��� <��� 	� ا4ول 	2ن 

وط���'م �'� �واء ���وا ���ر��ن  ،) 2(ا��4رة  ��رورة إ"را�'م �'�1 )ا4.��ء(ا��ر��ء 

���ل "�'م 	� ا����ر�( وذ�ك 	� أ�ل �'ر�ن �A ن، وھذا 7 ���� ھؤ7ء �ن��;�M أو

772/2"ت ط�;�( ��وط ھذا ا�"ق ط��� �� إ�داءا �ن �ر�V إ.)ن ا��رار �ن <�ل ا��8رف   

  .666-83�ن ا��ر�وم ر<م  33�� ق م ج و

��� ا�����: �رع ������   .  ��ؤو��� �وظ
� ا�

و�ب �وظ�Dن   �� )�ر�راك 	� إط�ر ا�����( ا����ر�( ا���إن ا����ر ا����� �+

�8 ���ره وا��'ر .�$ "���1 و���81 و���ن ��Dذ �ل <رارات ������  ،ا�����( ا����(وأ

 ،�'�;�����'م ��ؤو��ن .�� "��وا �ن �'�م و.ن �ل ا4	��ل ا�� ��و�ون �'� ����ف �

ا4�ر ا�ذي ����� 	� ھذا ا�Dرع ���م ا���ؤو��( ھ�1 ��ن ��ؤو��( ا��8رف ���ط( أو�$ 

 .و��ؤو��( ا��Eر ���ط( ����(

_____________ 

1 - M. WEISMANN, op . Cit, p 61 .    

 

�8$ 	�'� .�$ ا����ك ا��ر�ك إد��ل  –2�� �ر�( ، ا�"��( ا��أو إ�راج و �ن أ���( ��ؤو��( ا�����( ا����( ، 	� ���ل ���ر و إدارة ا�4زاء ا��

ا����( ��ؤو��( .ن ھذا 	'ذه ا�"��( ��ل �ن ا�����( . ���ر1 إ�$ أو �ن ا��Xرب ا���"ق ������رة ، و ذ�ك ���ب ا�و<ف ا���وا;� �����رات ا�4رى 

�ل �Mر ��ف �� 1�ون <د �ظ�رث �1 ، و إ�� أن ��ر�ت �@ن �ظ�م .����ت ا�و<ف ���( ، و �م �ون <د �@ن . ا�و�� ا�"�8ل ، 	'� إ�� أن 

�D 	�ط ��8ب 7	�ت ��د�ول و ا��روج، دون "د�د أ���ن ا�و<ف ا����وح �'���ون ا����. .ن ��8رھ�  (�( ا����( ��ؤو��و 	� �) ا7"����ن 

 .  ا����D( ، و ������ 	'� ��ؤو�( .ن �ل �� ���ر .ن ذ�ك  بھذا ، �ن �)ل �وء ���رھ� ��ؤون ا��ر آ

  .��ؤو��� ا���	رف :أو"  

وا���ص ا�ذي ��'ر .�$ "�ن  ،ا��8رف ھو ا���Dذ ا4ول ��رارات ا�����( ا����(      

راك���E'م ��'�م � و���81 و�ذا ��ؤول أ��� .ن �ل ا��وظ�Dن ا�ذ�ن ��ر ا����ر ا����� �+
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���م ��ن ا�����( ا����( 1را<�1 و��ن ا��وظ�Dن ا�ذ� ،�"ددھ�، 	�ذ�ك ��ؤو�� �����ون  نا�

1"ت ��ؤو��.  

��� ا����� -/أ     ��  : ا���ؤو��� أ��م ا�

راك 	� إط�ر ا�����( ا����ر      ��ون اAدارة 	�1 ��وط(إن ا����ر ا����� �+ )�ر� �( ا��

��ص وا"د �د.$ ا��8رف، 	'� �'�( .ظ��( ذات أھ��( ���E( وا���ؤو��( ا�����ة �ذ�ك �

	'و �ذ�ك ��د ��ؤو7 .ن �ل �� ��ف �1 و���Dذه  و�'�( �دا،ر ���رة .�$ .�ق ھذا ا��4

�ل ���رة و�E8رة �دن و.ن آ��ر أ.���1 "$ أن ھ�1 ا���ؤو��( 8ل إ�$ "د �"���1 .ن 

���1 ��� ����1 ��ؤو7 أ���'� ��دأ إن �'��1 و .إ����ء أ��م ا�����( ا����( ا� 1��ؤو��

،1����1 ����رة ��د D�� أ�ط�ء �	ل ���رة ��� @�� �ا��8رف ()1(إذ أول ا���ؤو���ت ا�

و�ب .��1 .�د ���1 ���'�م �را��'� وإ�)غ ا����) ا����ق� ��( ا����( .ن �ل �� ��د ا�

)�ر�و�ذا .ن ا�4ط�ء وا������Dت �واء 	� ا�"����ت  ،�����Dت ��ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

���ب � )��D���ط�ت ا�)ز�( وا�"Aذ ���� ا���ن ا�����( ا����( �ن إ� $أو ا��ظ�م "

ر�( أي �رر <د ��"�'� ���ب ھذه ا�4ط�ء�7 	2ن ا��8رف ا��د�د وإ ،ا�����( ا����ر�( ا��

1D�� 1 و�را<�( أ.��ل'�و�1 أو إھ���1 	� ا����م ��2زا�� )��" �	 �'��"  .ھو ا�ذي �

ا��8رف أ��� ��ؤول أ��م ا�����( ا����( وأ��م �ل وا"د �ن أ.��;'� .ن ا��وظ�Dن       

�� ��ر�'� إ��	( إ�$ �ل ا���ود ا� ل ا����ل ا�ذ�ن ����ون "ت 8ر	1،ا�ذ�ن ���E'م و

�ون راك و��ذھ� و�ل ا4.��ل ا�� ��وم �'� ا����( ������ر ا����� �+� �وا�دا��ر ا�

)�ر��ل <وي 	� ا����ر ا����� ������( ا����ر�( ا���  .ا���ؤو��( ھ�1 ��رزة �

  

_____________ 

1 – J. DUCHET, op .Cit, p 109 .  

�د �ن أن  ، ا����( و��"'� �1 و���( ا�����(�دى ���ن ا��8رف �ن <�ل       @.��'� أن 

�د �ن <�ل  ،ا��8رف 7 ����] 	� ط�ب ا4�وال ���Dذ �� <رر �1 ا����م �1 �ن أ.��ل@وذ�ك ���

���ر 	� ا��وق �واء ����راء راء ا��8ر	�ن ا�Iر�ن و����( ا4ھ�1 ا��4رة �ط��'� 4

����ف و�ذا �را<�(   ، �ف ا����د��نأو �� ���1 ذ�ك أو �وظ  ���واد ا��رور�( 
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8رف 	�'� ا��8رف �و"دها���ود ا���ر�( وا7�D<��ت ا�����دة و�Mرھ� �ن ا4�و� � .ر ا�

��ط�ت ا���ذة �ن <�ل ا�����( ا����( ھد	'� ا�"�Dظ .�$ ا���ر ا�"�ن و���8( "A1 اھ�

ر�(، إ��	( إ�$ أ�'� Dرض .�$ ا��8رف إ"رام ���دئ �ظ�م ا�����( ا�����( ا����ر�( ا���

ر�( وا��"���( ا����( �2.��ر ا����ر ا����� ھو أھم ا��وا�ب ا�"���(�وذ�ك  ،ا����ر�( ا��

�ل ��8Dل ��د �وا	�( 1 إ.داد "����ت ��8( ��ل .�ل �ؤدىDر�'� .����، و���رھ� �

�د�ا�����( ا�� �� �'��. )�� )��( ا�����( أ��م ھ�1 ا��4رة �و��م �ل ا�و��;ق ا�)ز�( وا����

ر��ت وا���ود���ط�ت، ا���8ر�ف، ا��"Aت، ا���زا���ت، ا����وذ�ك .....ا�دا�( .�$ ا�" Vإ�

  .�� �رورة "8ول �ل ���ك �ر�ك .�$ ��V �ن ھذه ا�و��;ق

��1 �ن �'�ل ��Dذ       � �� ����( �ن ا�8)"��ت ا��	'ذا 7 ���� ا��8رف �ن أ�1 �

��1 	� "��( .دم ���D(  ، اذ�1 و�'��1 ا����ف �'� وا��رور�( 	� ��ض ا4"��نأ.����

ا4�وال ا����و"( أو ا��و	رة �د�1 أن �ط�ب أ�وال إ.��د�( أو إ������( أو إ��	�( إن ظ'ر 

��ن .��رور��، �Mر أ�1 ���$ ��ؤو7  �1 ذ�ك�A�� ن��'� 	� إط�ر ا��"���( إذا �� ظ'ر أ�1 

��ل ا����ل �ن��ل �ن ا4�$ وإن ���ت ا4�وال <د إ��Dذت 	�  ،ھ�1 ا���8ر�ف �@ي "

)���	 )D8� ذ ا4.��ل�D�  .إط�ر 

راك ��ن�إط�ر  و.��1 ��ؤو��( ا��8رف وا��( 	� إط�ر ���8( وإدارة ا����ر ا����� �+

 �ر�(، 	'و �"��ب .�$ �ل ا4.��ل ا��رور�( �����ر وا���م ��م �'� ا�����( ا����ر�( ا��

���ت )�" )�@�، 7 �را�Aا �	د �	ط�وا ���ون ���و�( و�و "$ أن ا�����Mن 	�M 1�2ر  �ت

��ذور �ذ�ك �ون �1 ���ل ا�8)"��ت وا���ط( وا��( 	� "�8ل ھ�1 ا4�وال ����ف 

ا�طرق وا�و��;ل ا���د�( وا���ر�(، 	'ذا إن "دث �ن <�ل ا��8رف 7 ���� إ7 ��ء وا"د 

راك أ7�و������  ،وھو '�و�1 وإھ���1 	� @د�( �'��1 و	� إدارة و���8( ا����ر ا����� �+

)�ر�  .)1(إ�"��ده .�$ �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

راك 	2ن �أ�� ا����ت ا�4رى ا���J����� )8 وا������ت ا�"�د�( دا�ل ا����ر ا����� �+

-83     �ن ا��ر�وم ر<م  45ا����ل ط��� �� و7 ��ؤو��( �د�1 	� ھذا د �1 � ا��8رف 7

666.  

  :ا���ؤو���  ن ا��وظ
�ن ا�ذ�ن ����5م/ ب    
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8رف، ا�'دف ��1 ھو "�ن إدارة و���ر و���8(   ��� �'����إن ا�����( ا����( �

)�ر�راك ��ن ا�����( ا����ر�( ا���و������ 	2ن ا��8رف �1 ��ط(  ،ا����ر ا����� �+

���Eل �وظ�Dن و.��ل 	� إط�ر أ.��ل �"ددة �"ددھ� �'مو8)"�( و�ذ�ك 	1�2  ،��ن أو 

�ون ا��را<ب ا�و"�د .�$ �ل �� ��وم �1 ھؤ7ء ا����د�ون 	� إط�ر �د��'م�،  K;�و�ل ا��

ر�'� أ	���'م �ن ���ر �واء �����ر ����$ أو ��ن �'م .)<( �1 �  .ا�

�ون <�;�( "  ��<د ��'� 	� ��� أن ��ؤو��( ا��8رف  �$ ��8وص ا��ؤ���ت ا�

�ون <د ���ت 	� ذ�ك �@ن أ.��ل ��رى أو E8رى و.ن �ل ا���;K ا��ر�( �ن أ�رار 

  .ھ�1 ا��4رة 

�و  ن �ؤ��( و	ق <�.دة و.��1 	1�2 ظ'ر ��ؤو��( ا��8رف 	��� ��ق �ر"1 و

� ع .ن ا4.��ل ا���رة ا����ؤو��( ا���و@�  �'�1������'� وأ�وا.'���ل  �و�� ���زم  ،أ

  .ق م ج  136 ذ�ك �ن "�ل ا����ت ط��� ��

  ����ن ���8رف أن ��� ����د�ل �روط  ��ل �� ا�4رار ا�"��8( �ن ����1 إ�

 وإ�� ���ر�وع .��'م ����و���ت ا�� ،ا���<د �� ���د��1 أو 	�8'م وإ�'�ء �'��'م

���وا 	�د	�و�'� ���ء ا4 �  .)2(� إ"دا�'��رار ا�

 

 

____________ 

1 –J. L.BERGEL, M. BRUSCHI et S .CIMAMONTI, op .cit, p :605 et s .  

2 – ATIAS, op .cit, p : 193 

  

  .  ��ؤو��� ا��7ر: �����  

راك إذ �"�م ا4.��ل ا�����Dن        �إن ا��Eر �ل ا4���ص ا�ذ�ن ��8ون ������ر ا����� �+

ر�(�'� 	�2'م ���رو� .  .ن ��ؤو��ن .�� �"د�و�1 �ن أ�رار دا�ل ھذا ا��4ر 	� ا�����( ا��

  :ا���ؤو��� إ���ه ا���	رف /أ      

 ا�و"�د �ن �ن <�ل ا��8رف �'م ��ؤو��( إ��ھ1 �2.��رهإن ��	( ا��وظ�Dن ا�����       

اء ���وا 	رادى أو 2ذ �� إذا أ"دث أ"دھم �و	ا��را<ب �'م وا�ذي �1 ��ط( ����'م و���ء�'م، 
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ة أن ھؤ7ء ����� وھذا �ردّ  ،أن �"���'م �وى ا��8رف ي ��ص4ھ�;�ت أ�رارا 	��س 

  .م����ون ���.دة ���( ��ؤو��( ا�����ن ���ؤو��( ا���و.�ن �'

  :ا���ؤو���  ن ��
�ذ ا���ل/ ب     

�'م �ن �'�م  �ل�8رف .��'م ��ؤو��( ��( .�� أو�ل ا�ا��وظDون ا�����ون �ن <       

1 ا��'�م وأن �"ددوا ��� ط�ب ��'م �'� ������و�ون �'�، إذ ھم ���دون ���"د�ن ا�ز���� وا��

د 	�ط، إذ ��� ����'م .�;ق 	1�2 ���زم .��'م ���] ا��8رف �'ذا ا���;ق 	ورا وإ7 	1�2 ��

  ..�1 �ن ���ت ���D( وو���( إھ��ل و��.س �ن <��'م ��� ���ر

  

  .9وا د ا����زع �� ا���,�� ا��$�ر,�: ��ط�ب ���

  

راك �1 �)ك �ر��ء و�1 إدارة        �ر�( و�ظرا �و�ود .��ر ���� �+�ا�����( ا����ر�( ا��

��) ��ن ا������ن �'ذا ا����ر ،�ن <�ل ا��8رف�� @�� ،	1�2 و7 �د أن ��ظر و�ود �زا.�ت 

�م "�ل ھ�1 ا��زا.�ت وذ�ك ��"�Dظ .�$ "�وق ��و��'� ��� ��و�ب و�ود <وا.د وأ�س 

���� ا4طراف، �واء ���ت ھ�1 ا��وا.د ��8وص .��'� 	� ا��ظ�م ا�دا��� ������( ا����ر�( 

ر�( أم أ�'� 	� ا��ظ�م ا���م، 	ظل ا��ر�� ا�و"�د ا�ذي �"ل �1 أي �زاع ���@، �ل �ا��

��ع �ن <�. و�ؤ�س .��1Aرو�( اD� س�1 ا��وا.د وا4ل ا����� �واء ���وا 	رادى أو ھ�

��وا �ن ر	� د.�و�'م وا�د	�ع .ن "�و<'م وذ�ك �@��وب 	��ل�� $  .���.�ت "

�رح         �	 ����و�ذ�ك 	2ن ھذا ا��ط�ب إ��ق إ�$ 	ر.�ن أ�����ن ظ��� ��ط�ن ھ���ن 

  . إ��8ص ا��ظر 	� ا���زع �م إ�راءات ر	� ا�د.وى

  .ا����ز �ت ا;�	�ص ا��ظر �� :�رع أول

�ون و �ل        � )�ر�راك 	� إط�ر ا�����( ا����ر�( ا����زاع <�;م ��ن ا����ر ا����� �)

ص �"ل ھذا ا��زاع ھ�;�ت ��8( و�"ددة <�;�( �ذا'�  ،�7د �D8( ��ظ�( 7 .�وا;�(�إذ 

����Dذ�( ��ر�( .�$ ا�� )E�8 �'� أو أوا�رھ� �'����ون <رارا'� أو أ" $  .ز.�ن"

�8ص و�'ذا 	2ن ھذا ا�Dرع ا�ص ����ظر 	� ا��زا.�ت �ن �)ل �ق أول 	� ا7      �

�ق�  .���� 	� ا�7�8ص ا��و.� ا��"�� و 



 

 168

  .;�	�ص ا�����>ا :أو"  

       )�ر�راك ������( ا����ر�( ا���إن �و�( ا��زا.�ت ا���;�) ��ن ا����ر ا����� �(

�ون ھ� ا���ص �1 ھ�;( �وھذا �� ��و�"1 	�  ،��( �"ل ھذه ا��زا.�ت ��ن ھذا ا����ر

)��  .�� ��� �2ظ'�ر ھ�;�ن ا4و�$ ا�����( ا����( وا�����( ا��"

��� ا�����/أ     ��  :ا�

�ل        )���و�ن ����( .��( ��ر �ن �)�'� ھ�1 ا���ر�( ���رة .�$ ���( .��ر�( ���

��ون ا��'م ا�و"�د  ،�ء و���8"'م ور.��'�و"�	ظ �ذ�ك .�$ "�وق ا��)ك ا��ر ���و���

1راك ��ن أي �ن  ،�ن �زا.�ت دا�ل ا����ر ا�����( وا4ول ��ل �� �"8ل 	� ھ��ا����� �)

ا4طراف ا�����( �1، �8و�8 وأن "�'� �'�1 ا��زا.�ت �د�ل ��ن 8��م .��'� إن ��ن 

"�وق �ل �ن 	�'� �ن ، "���( ��ل �'��2����'�  "ل ھذه  ا��زا.�ت وا�و8ول إ�$ ��رج .

�ل���( ھذه ���� )���" ���  .أ.��ء، و ���

  :ا���,��/ب     

راك 	� إط�ر ��ر ا�'�;( ا�����( �"ل ا��زا.�ت ا���;�) ��ن ا����ر ا����� �(�

ر�( ��د 	�ل أو .دم <درة ا������( ا����( 	� "ل ھ�1 ا��زا.�ت ا�����( ا����ر�( ا��

 )��ا���8( ھ� �ك ا���� �'� ا����ر �"���، أي ا�وا<� 	� اط�ر ا�8�8'� ھذا ا��4ر، ا��"

1 ا��4رة �ظر 	� ا��زا.�ت �"�'� و	�� ���وا��ن وا�4ظ�( ا����ول �'��'	.  

                           .                                                                           )1(;�	�ص ا��و �>ا :�����  
  

إذ ھ�1 ا��4رة �'� أ<��م ����  ،ذا ا�7�8ص �د�ل ��ن ا����ل ا����;� ���"��(ھ      

 1�2	 ���راك و�����ل وا"د �"ل �وع ���ن �ن ا��زا.�ت ا���ر�) 	� إط�ر ا����ر ا����� �(

و�ب "د���  .	�1 دا�ل ا�'�;( ا����;�(ص �"�1 أو ����ظر د �وع ا��زاع �"د�د ا���م ا���

ا4�ر ا�ظ�ھر �ن �)ل �و.�ن �ن ا4<��م ا���      @�د�ن 	� ا��زا.�ت ا���د�( ا���) 

راك ا������ن 	� ا���م ا7������ وا����ري�  . ا���)8 ��ن ا����ر ا����� �(

����>ا��2م ا/أ    ���)1(.  

                                                 
�ن 4ي طرف �ن أطراف ا��زاع أن ���ك �1 	� أي در�( �ن در��ت ا����� ط��� ����دة �ن -1�� ����8ص ا��و.� �ن ا��ظ�م ا���م �Aا  

  .ا����ون ا�Aراءات ا��د��(    
.25.ص.ا��دد ا����ث. م1989م ق . م 1985- 01-09ا��ؤرخ 	�  35- 724ا��رار ر<م : أ�ظر  
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راك �زا.�      ��زم ا��ظر 	�'� <د رد .�$ ا����ر ا����� �)� �����ت ذات ط��� ا�

وھذا �د�ل ��ن ا��8ص ا����ء ا7������، و��M( ذ�ك  ،�و�1 ا��ر.( و دون أي @��ر

أن أي @��ر 	� "�'� <د ��"ق �ررا 	�د"� ������ر أو �@"د أطراف ا��زاع، أو �ؤدي "$ إ�$ 

  .ا����8��ن ا����س �@8ل ا�"ق ��� �ؤدي إ�$ �د�ل 	� "�وق أو �ر�ز أ"د

   :)2(ا��2م ا���2ري/ب     

ر�( وا�� �و�و.'� ا����ر      �	2ن  ،�ل ا��زا.�ت ا�"��8( ��ن ا�����( ا����ر�( ا��

  وا�4ظ�( ا����و��( ��� ����ب ا����ء ا����ري ��ون ���8 ���ظر 	�'� و"�'� و	�� ���وا.د

  .و <وا.د ا�"ق 

  

  

  .إ�راءات ر�A ا�د وى :�رع ����

راك وا���"ورة "ول �و�و.1 ��ن ���ف      �ا��زا.�ت ا����;) ��ن ا����ر ا����� �(

ا4طراف، 	1�2 7 �ظر �ن طرف ا��"��( ا���8( ا�وا<� 	� اط�ر ا�8�8'� ا��"�� ھذا 

و�ب  ،ا����ر�� �إ7 إذا أ<��ت ا�د.وى وأ��ت .�$ .دد �ن ا�دا��ر وا�Aراءات ا�

��ن �� ا����ونا��ذھ� �ن <�ل ا4���و�وا �� $  .طراف ا����8��ن "

و�ذ�ك 	2ن ھذا ا�Dرع .�� �2ظ'�ر و���ن و�رح ا�Aراءات ا���8( �ر	� ا�د.وى �ن      

���( �م ا�Aراءات ا��)ل ا�Aراءات ا��  .�و�و.�(

  .ا>�راءات ا�$,��� :أو"  

�ل ر	� ا�د.وى �د�1 أھ��( ���رة ���ظر 	�'� �ن <�ل      �ا����ة وا�ذي .�$ �ل �8م  

ظ'ر 	��� ��� ،�زام �1 ���ول ھ�1 ا��4رةAرا	� �د.واه ا"را�'� وا �  :و ا�

                                                                                                                                                             
����� ھو <��ء ذو ط��� إ������ ���ظر 	� ا������ ا��طرو"( أ���1،	'و ���� 	� �ر�ره ����ط( ا��د�ر�( ����ة          - 2�Aا����ء ا     

'�د       ا��و�وع، إذ ھ�1 ا���ط( 7 ��� �ر<��( ا���Aر .��1 ا�"ررة �ن أ�( �را<�(، و ذ�ك .�) ��� إ�� )����( ا����� 	'� ��ط( ��"
548-50"ت ر<م       1989/ 06/ 26ا����;� ا�ذي أ8در1، ھ�1 ا��4رة ��ر"1 ��ك ا���ط( ا��د�ر�( ����ة ا��و�وع 	� <رارھ� ا��ؤرخ 	�  

                                                                                              :                    ا���ص .�$ �����
:       �ن ا����ر .��1 <��ء أن ا���ط( ا��د�ر�( ا���ررة ����ة ا��و�وع 7 ��� إ�$ ر<��( ا��"��( ا����� �وا	ر �رط�ن أ�����ن ھ��   

.    ��8ر ا�� إ��دوا ��'� �د�رھم و إ<��.'م أن ��رزوا ��� 	�1 ا����D( ا�� - 1  
�ون �ك ا����8ر ����ط( �ن وا<� ا�د.و - 2.وا�و��;ق وا����دات ا���د�( ىأن   

�ن "8رھ�، 7���� ا�����8( ��'� �ن و<�;� ا�د.وى، إذا �� <ور�ت ��ك ا�� �ص .��'�    �� 7 )������Aون ا�� و��� أن ا������ ذات ا�ط���( ا��
.                                                                                                                        و.ددھ� <��ل    

.1994أ	ر�ل  01م إ"داث ا���م ا����ري ��و�ب <رار �8در .ن وزارة ا��دل 	�  -3  
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  :)1(أطراف ا�د وى/ أ     

      )�ر�راك ��ن ا�����( ا����ر�( ا���	2ن  ،إن ا��زاع ا���;م 	� ا����ر ا����� �)

� �'� �واء ��ن ا��8و�( ���ن أ<��'� �ن <�ل أي ��ص �'�� ���ت 8�� �1 ا����و��( ا�D

 ��8ر	� أو ����( .��( ،���� ،(M�� ،���ر�...Vد �8م وا"د أو .دة �8وم ���ظر  ا��

)��  .	�'� أ��م ا��"

      )����ق "ول ����( ، أ8ل ا��زاع 	�'� ��Mر أ�1 إذا ���ت ا��8و�( ا��ر	و.( أ��م ا��"

رك�( ا�د.وى �د �ل ا��)ك ا��ر��ء ������( ا����ر� )	J�8� 1�2 �زا�� إ<��، 2((�زء �

)�ر���� �J�8 إ���ر�� ر	� ا�د.وى  ،��.��ر أن ���� ا��)ك ا��ر��ء �����ن �+�زاء ا��

  .و إ<��( ا��8و�( 	� ھذا ا��وع 	� �وا�'( �ل ا��)ك ا��ر��ء

     

  

   �	�D  ،ن و"ق ا�7�Dع	� "��( �� إذا ��ن را	� ا�د.وى ��@�را أو أ"د �8"�� "ق ا��

   :  ھ�1 ا�"��( ر	� ا�د.وى و ��م ا��8و�( �د أطراف أ�رى 	��د "���ن

إذا ��ن ا���Mل ھو ا����ب 	� "8ول ا��رر 	2ن ا�د.وى ا��ر	و.( �ده <د 8ل إ�$  -

��ن �1��D ھذاAف .ن ا�  .ا����ك ا��ر�ك ا���Eل، ا�ذي .��1 أن �ط�ب �ن ��Mل "81 ا�

��ن ا���Mل ھو ا����� ���رر 	2ن ا�د.وى ا�� �ر	�'� �د ا����ب 	� ا��رر <د أ�� إذا  -

(M��أو إ�$ ا����ك ا��ر�ك ا���Eل ��طرف  ،8ل إ�$ ا����ك ا���Eل �'ذا ا��4ر إن ��ن 

ا���رر أو إ�$ ا�����( ا����( أو إ��'م د	�( وا"دة، �و�1 �ن ا�وا�ب .�$ �ل ھؤ7ء إ���ف 

�D( ھذا ا��ھ1���ر��  .ل إ

  . ����ز��ت ر�A ا�د وى/ ب

                                                 
���ف ا�د.وى ا� -1����( أ���1 و	�� �ط���'� �ن �)ل و<�;�'� 	��) �1 "ر�( ا��ظر 	��� إذا ��ن ���ن ���د.� �8ب إن ����� ا��و�وع ��ط( 

ھذ�ن ا�"���ن ودون أن ��ون 4ي أ"د  �ن ا������ن  أ"د أ��ن ��Dذ نإ. ���رة أو 	وق �طJ ھذه ا��4رةھوا;1 ا��Dزي .�$ �'��( ا��دار ا���ر�� ��

�8ب ھذا ا�'وا;� 	� ا����ن ا����ن �1، أو 	� إ��ذ ��ل ا�و8ول إ��1 �واء .ن طر�ق ا���ق ���دار أو إر��ء  �'ذه ا4���ن �����( ا��د.� 	�

Jط�ا�.....Vإ� .  

ر��ن ��"8ص 	�  - 2�رك ���ؤال .�$ أ���ء �ل ا������ن ا����د �ن 8"( @��س ا��8و�(، ا�واردة .�$ ا��زء ا��@��� .�$ ا��"��( وا�ب ا�
ر�(ا����ر ا���� )��راك، وذ�ك ���ر	( �� إذا ��ن �'ؤ7ء "�وق .�$ ا��زء ا����زع .��1، ا�ذي ھو �ن "�ث ا���دأ ���ر ���+� ���.   
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أو        إن ا�طرف ا���رر ا�راMب 	� ر	� د.وى <��;�( ���( ا��رر ا�)"ق �1 ���ره 

�ل <��و��  ،إ���ده وا��ف ��1� �	 1�ون <�� $.��1 إ��ع وإ"رام .دد �ن ا�Aراءات "

��ع . ���مAراءات ا�وا��( ا�Aا�د.�ن ��ن ا �	1�2 .�$ را	'� ���وى أن �"رر .ر��( و�

��( ��ط ا��"��( و�د	� ��'� ر�وم��م ��و�ب .��1 د	� "�وق  ،ا����ل )1(�دى <�م 

را�1 وار�V ا�����ت �8و�8 ا����( ا4و�$، إ��	( "A )	د.�ء إ���A�� ا��"�ر �����م

  .إ�$ "�ور ا�"�م ���ر	( �� إذا ��ن ����1 أو �ر�د ���1 ���طرق ا����و��(

   ا>�راءات ا��و�و ��  :�����  

  )��إذ  ،إن �و�وع ا�د.وى ھو أھم أ��س �وم .��1 ا��8و�( ا����;�( أ��م ا��"

 7 $و�ب .�$ �ل را	� �د.واه أن ���ت و�ؤ�س ھذا ا�"ق ا���ص ��و�و.1 ��دا "��

ر	ض د.واه ��دم اA���ت أو ��دم ا�@��س، ا4�ر ا�ذي ��ظ'ره 	��� ��� :  

              

  

  

  .     إ��Cت ا��ق ��ل ا��زاع/أ       

       )�ر�راك 	� إط�ر ا�����( ا����ر�( ا���	2ن ا���ص ا�را	�  ،��ن ا����ر ا����� �+

@���� <��و��� و�و�و.�� �"��� A���ت �� م ر	�  1@��س <�� 1��. )���د.واه أ��م ا��"

  .ا �"ق و�ط���( �1ا�د.وى 1��4 �واء أ��ن ر	�� ���رر أو إ<رار

��ر �ن <�ل ا      .Aراءات ا�وا�ب ا�4ذ �'� ���ن ا�A2ن أھم ا	ا�د.وى أي و�ذ�ك  �	را�

�ت ا�ذي ���$ ا��د.�،���A;ق وا��ا�و )	��$ وإن  ا�دا�( .�$ "�1 )2(�د��1 �" 1و.�$ �ط���

��ن ا�د��ل أو اA���ت ���ط� و�E8را.  

  .�ر ا��E� ��C$�راكأ�س ا����زع �ول ا��2 /ب     

                                                 
1
ر�( �د	� ��8ر�ف أي د.وى <��;�( ر	�'� ����'م  -  �  ا���.دة ا����( أ�1 ���� ا��)ك ا��ر��ء ���ھ�ون �ل ��در �1��8 	� ا�4زاء ا��

$ وإن ��ن ا����( �" )�ر��( .ن ���ر و"���(  ا�4زاء ا��@د أي 	رد أو طرف ��ن، �ون ھ�1 ا���8ر�ف د�ل ��ن ا4.��ء اAدار�( ا��
�و�1 ا��د.$ .��1 أ"د ا��)ك ا��ر��ء ا4.��ء 	� ا�����( ا����(، 	'ذا ا��4ر ��زم أ��� ������ھ�( 	� د	� ھ�1 ا���8ر�ف "�ب �1��8 �� 

د	� Mم أ�1 ��<ض 	� ا��J��8 إ7 أ�1 ��ء ھ�ذا �'�) ������ت وز�� ا4.��ء، إذ أ�1 7 ���ن إ�راج ھذا ا����ك ا��ر�ك �ن ا����ر�( 	� �8�� ور
 .  ا���8ر�ف ��'و�( �ون  ا4�ر ھذا ��د.� "8ول إ���ع �د�د ������( ا����( و�د�ل ا4.��ء ��� ����ق إ<��( ا�د.وى

  

	���'� إ���ت ذ�ك 	� د.واھ�  ،ا�����( ا����( �د.وى <��;�( �د أ"د ا��)ك ا��ر��ء ���ب إ�)�1 	� د	� �� .��1 �ن أ.��ء ��د�(	� "��( ر	�  - 1
��ت و�ود ا�د�ن 	���� $�ل �8Dل "��ت و�ذا ا�و��;ق وا�"����ت ا���8( �'ذا ا����ك ا��ر�ك ����Aا )	��                  . ��د�( 
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راك      �	1�2  ،إن ا�د.�وي ا�� ��8ب �و�و.'� "ول ا���زع 	� ���;ل ا����ر ا����� �+

و�د �وا�ط ��و�ب ا�Dطن �'� وإ��.'� �ن <�ل ا����ز.�ن :  

1 ���( و�ود ��ل  أن ا�د.وى ا�����( �ن <�ل ا��د.� :أو".�$ أ��س أ�1 �رر 	� "8

ا�طرف ا����� ��ؤو7 .�� �"دث 	� "81 إ��ه "8(  ��ل ،.��1	� "8( ا��د.$ 

��8ر ا����� 	� ���8( أ�زا;�واء � ،ا�طرف ا4ول )��1 ا���8( و�1�8  �ن ذ�ك �� �م 

  .)1(���ت ا���س

�ون �"�'� .��ر ����  :������ �و�ب ا��ظر 	� ا�د.�وي ا��ر	و.( أ��م ا��"��( ا���

+��راك .�$ أ��س أ"��م )�ر��� �)"ظ( �ظم ا����ء و��س  ،�ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

   ..�$ أ��س ا4"��م ا�����( ���"�وق اAر�D<�( �����رات ا����ورة

راك ا��"ددة  	� �ظ�م ا�����( ا����ر�(  :������ر�( 	� ا����ر ا����� �+�ا�4زاء ا��

���ل ���� ا��)ك�A و��دة )�ر�� $�� )�ر�$ و�و �م �ص .��'�  ،ا��ر��ء ا��"  ��

	� ھذا ا��4ر ��ء .�$ ���ل ا����ل 7 ا�"8ر و������  ق م ج، إذ ا��داد ا�وارد�ن  745

ر�( �� دام <د �ث 	� أ�رھ� وأ.�رت �	) ��وز @��س د.وى ���ز.( .�$ ھذه ا�4زاء ا��

)�ر��)2(.  

  

  ثانيمبحث 

        ررررــــارات غيارات غيارات غيارات غيــــوالعقوالعقوالعقوالعق        ـةـةـةـةة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــلملكيلملكيلملكيلملكية باة باة باة باــــحقحقحقحقات الالّ ات الالّ ات الالّ ات الالّ ــــعوبعوبعوبعوبوالصّ والصّ والصّ والصّ         ـلـلـلـلككككالمشاالمشاالمشاالمشا

        ااااــــة فيهة فيهة فيهة فيهــــاخلاخلاخلاخلالدّ الدّ الدّ الدّ 

                                                 
���( ��� �"دث �ر��ت ����ء إ�$ "8( ا�طرف �ن أ��� - 2�ون <�;�( إذا ��ن �دران "8( ا�طرف ا4ول �        ( ��ؤو��( ا���ر إ��ه ��ره 

��ق إن ��ن إھ��7 أو ��8را 	� ا����8( �ن <�ل ا�طرف ا4ول 	1�2 �"ق ��طرف ا����� ر	�د.وى <��;�(   ا�����، 	'�� ��و�ب ��ر	( ��ب ا�
                                                . �'� �ن ا4ول إ8)ح ا��دران �� �و��1 ��د�� .ن ا��رر ا�)"ق ��1ط��ب 	

راك ��ون 	�ط .�$ ا4 ��� "8( �ن "8ص ا����ر- 1�ر�( �Mر واردة 	� ا�����(  ،�زاء ا���8(، 	'ذا 7 ����ا����� �+�	'�      أن ا�4زاء ا��
ر�( ز��دة .�$ �� ط�ب ��ن إ��	� ���ء ا4 و7 �"ق ����;� ،ن �م ��ن ھ��ك �ص 8ر�J ���� �ذ�ك�ن .�د ا���� "$ واأ��� ���و�( ���زاء ا��

ري ��راء ا�"8(�                                                                                                   .د	�1 ا��
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        ���راك ا�ذي ����رھ� �8ب .�$ ا����ر ���� �).�� )�ر�إن ا�����( ا����ر�( ا��

�'�ل و���ز.�ت ��ق ��رھ� وإدار��إذ ���ف  ،	�1 .دة �)ك �ر��ء 	�2'� 7 ��و �ن �

8رف و����إ��	( إ�$ ا���ود  ،�ل ا��وظ�Dن ا�ذ�ن ���E'ما4���ص ا�ذ�ن �8ر	ون 	�'� 

�ل  ،وا7�D<��ت ا�� ��ر�'� �� ا�'�;�ت وا��ر��ت��و ا��را<�ل            �ن �)�'� ��ق ا��

ظ'ر �ن ا4.��ل و ا4��Eل ا�����( �'� �  .ا�

ر�( 	� .��را'�ا��	( ا�$        ����ل �� ا�����( ا����ر�( ا��ا�����(  أن ھ��ك .��رات 

راك �Mر أ�'� �� و��ن �� ��و�ب إظ'�رھ� وا�Dر�ق ���'� ،��� ��Dس ا��ظ�م7 �)

راك ��زع �ل ��س أو ��ط 	� ا��ظ�ھر�  .ا����رات ا�����( �)

و.��1 	2ن ھذا ا���"ث <�م إ�$ �ط���ن أ����ن ��<ش أو�'�� ����ك وا��8و��ت ا�)"�(        

ر�( و����'���د�ل ��ن �ظ�م ا�����( ا����ر�(  �������( ا�� 7 ��رض �����رات ا�

)�ر�  .ا��

 

 

  .ا��$�,ل وا�	�و�Cت ا�-�����C �2,�� ا���2ر�� ا��$�ر,�: �ط�ب أول

  

راك 	� إط�ر ا�����( ا����ر�( إ        �راك ا��)ك ا��ر��ء 	� .��ر وا"د ���� �)�

� ��ل ا���ر�( 7 ���و إط)<� �ن ا���أو    ا�����( �واء 	� أ.��;'�  ،رض �'� ھ�1ا��

1�ل و�8و��ت �س �'�1 ا�����(  ،�وظ�D'� أو �� ا��Eر أ��� 	� ا����ر �"د ذا��� �'��

)�ر�  .ا��

و�'ذا <�م ھذا ا��ط�ب إ�$ 	ر.�ن .�� ا4ول ����رض �������ت ا���و��( وا����و�(         

ر�(وا����� طرق إ�$ ا��ر��ت ا�دا��( ���  .ن ا�����( ا��

  .ا���C�2ت ا����و��� و ا����و��: �رع أول

  ,)1(ا���C�2ت ا����و��� :أو"  

�ر�ف/ 1     �:    
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�ل        ���و��( ���رة و	�� 4"��م ����( ا��)ك ا��ر��ء ���ن أن @�ذ 8ورة أو  )����

�ن  42إ�$  40وا��واد �ن  م،�1965و���( 10ا��ؤرخ 	�  557 -65�ن <��ون  14/2��

إذا ا�"�ل ������(  ،�ن ا����ون ا�Dر��� م17/03/1967ا��ؤرخ 	�  223-67ا��ر�وم ر<م 

ر�( أو ��ون إ�� ا��ظ�م ا���ص �������( ا����ر�( ا��� �������( ا���8( ����)ك ا��ر��ء ا�

'D8� K( �ط��(  ،��رار �ن ا�����( ا����( ا��8وت .�����M@� 1( ���� ا84وات�ھذا أن 

�ل �ن ا�����( و�رر "و�ل ا�����( إ�$ ����( ��و��(�  .ا�

�ون �ن أ.��ء ا�����( ا����(       �ون �ر�( ���ء ��د��( 	�  ،	������( ا���و��( أ�ن 

راك ��J�8 ھد	'� ا�"�Dظ .�$ ا����ر ��وم ����ء ا����ر ا����� �+ )�ر�ھ�1 ا�����( ا��

1 . وإدار

 

_____________ 

1- M. WEISMANN, op . Cit, p 217.   

    

  :ا��$�,ل ا�-�����C �2	رف/2 

ر�( �'� �ظ�م و<وا.د ��8( �'�      �ق،ا�����( ا����ر�( ا��� �ن أو�دت .�8را ھ��� �

.�$  �"��س وا�ذي �1 دور ���ر 	� ا��'ر	'ذا ا���8ر ا .ا�����( ا����( أ7 وھو ا��8رف

ر�( �ن <�ل ���ف "�ن ط��ق وإ"رام ھ�1 ا����ود ا���8( �������( ا����ر�( ا��

ر�( ،ا4���ص �واء ���وا ا������ن أو ا����ل��8ل �'�1 ا�����( ا��A1 ا���ل وا"د ��.  

ر�( أ��م ھذا ا�"رص ا��د�د �"��ق ا���ر ا�"�ن وا4��ن وا�"���( �'�1 ا       ���( ا�����

و ��رض ، 	'�ظرا ��"�ل ا����ل ا����$ .�$ .��1	2ن ا��8رف و و�������ن ���'�،

�ن ا�A��م �'� �و�'� ��ق �ن ا����ر�( ا��D ��8و��ت و.را<�ل ���رة�� 71��'�� )��، 

ظ'ر �طور ���ون ��'� ا��د�د ��رور ا�ز�ن وطور ا�"��ة ا��و��( ا�	� �وا�'(  و

ظ'ر  ����ل ا�ذ�ن ���E'م ا��8رف و���ف أ��� �� ا���ا������ن ا��ر��ء 	� "د ذا'م، 

��<د ��'م� ����ھ� ا��8رف طوال 	رة  ،ا��ر��ت ا�� �و�ذ�ك �@�ذ ��ض ا4���( ا�"�( ا�

1��..  

  :صا��$�,ل ا������  ن ا/$;�/ أ   
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  :ا��-ك ا�$ر,�ء -/ 1

      �را��ت ا��)ك ا��ر��ء ���$ دا;�� ا��8رف �8و�( 	� "�8ل ا4�وال ا���2� )8

��� ���ر ا��8رف إ�$ إ�ذاره و"��( .دم  ��'م �ن ���.س .�$ د	�'� 	� و<'�،إذ �

��ري�Aو.دم �دوى ا�طر�ق ا )����Aا، ��د7ت 	1�2 ��وم �"��8'� ��را إ�� �2<ط�.'� 

1 أ��م ا����ء �د	�'� ��و�ب "�م ��Dد .��1، 	'��ك أ��� ا4�وال إ���ر �@��ر ا���( أو �را	�

و�ب ا��ر.( ���Dذ أ.��ل ذات ط��� إ������ و�روري �"Dظ و���8( ا���� ����( ا�

ر�( �ن ا�4ط�ر��ون .�$ ا��8رف �8و�( ���رة �"��8'� �ن .�د  ،ا�����( ا���	

  .)1(ا������ن ا��ر��ء

�ر  أ��� ا�4رار ا�����( �ن ا��)ك ا��ر��ء ��ن ا�4زاء ا���8(        ��'م و ا�

  �ءـأ��  ���ب  ا����ه ا��ذرة <�وات 8رف  ��) إ��داد ، ���)ك ا�Iر�ن زاء ا���8(���4

____________ 

1- M. WEISMANN , op . cit, p 161 et s .    

����ف ا8A)ح . �دھ���(   	'�� ��� ا��8رف 	�  ، 	2ن �8"ب ا��رر ��زم �د	� ��

ا��)ك ا��ر��ء �د	� �1��8 	� وھو أن �8"ب ا��رر �ط��ب �@ن ��وم �ل وا"د �ن 

��ر أن ا����ة م إ��دا�'� و�ل وا"د إ��Dد �ن ھذا ا��د�د، 	��ون رد ��<�  ،ا8A)"�ت.2�

  .ا��)ك ا��ر��ء أ�1 �م ��و�وا ���� 	� "دوث ھ�1 ا�4رار ا����( �+8)"�ت

       Kذ�ك ا�����ا�را"(، 	'و إ<)ق ) أو 	� أو<�ت ا�ذي �"د�1 ��ض ا��)ك ا��ر��ء ��

)���  .�را"( ا��)ك ا�Iر�ن، 	'�� ��� ا��8رف 	� �

ا��)ك ا��ر��ء أو ���'م .�$ أ��ر �ن Mر	( وا"دة ا��و�ودة 	�  ( إ��)ء أ"د"��      

  .�'� ���(ا���و، إذ �ل ��( �'� Mر	( 	� ا���و 

      ����( ا�8'�ر�K ا��و�و.( .�$ �طJ ا����رة، 	�8"ب ا��( ا��4رة ھو ��د �

و �ل وا"د �ر�د و�� 8'ر��1 وھذا  ،ا���رر ���را ���ب إ����ب ا����ه و�ذ�ك ��رطو�(

8رف��� )����وه 8ورة ا����رة ��� ���ق �� ��.  

��( ر	ض ا����ك ا��ر�ك      ��ذ�ك ��د � ��D�ا�ط��ق ا� �	ز��ت ا���8د �"�(  �د	� ��

1�����.� ا��و��ھ��ك ��ض ا��)ك ا��ر�� .أ�7 1 ���Aط ا�ا�و �	ھو �)"ظ  ��� ،ء و
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 ،و ا����رات ا��و<D(��ر�ن أ�'م ���ون ��ض ا������ت �ن ���'م وھذا �� �"دث أ�رار ���

  .إ��	( إ�$ �و�ث ا��"�ط، 	'�� ��و�ب ا�"را�( ���ر	( ا���;م �'�1 ا4	��ل

��"�( ا��ظ�	( �8و�8 	�  أ��� ھ��ك �ن ا��)ك ا��ر��ء �ن ��زل ا�����( ��د �رور      

راك ا�� ��س �'� ����ك دا���(ا����رات ا�����( ���ر�� ا�����(، و.��1 ��د ا�����( .�د  +

( ��Dل ا�"�وا��ت ��� ��ط� را;"( �ر�'( وھ���ن ���ب ا����رة �J�8 	� ا��وم ا��وا�� �

�رات"��.   


� دا��G و �ؤ��9 -2	C ن ا����;د��ن�����  :ا/$;�ص ا�


� �ؤ��9 *      	C ا/$;�ص ا����;د��ن:  

�دام ��ض ا����ل �+8)ح        �A ل���ا��8رف .�دة �� ��د ��ض ا��8و��ت وا��

�ون �و�ود �8و�( 	� إ�راء ھ�1 ا8A)"�ت ا��رور�(  ،وا��ظ�ف�ل ��	2�� ھ�1 ا��

�زم ا�"ول إ�$ ��ض ا���ق�و�ود ا��رأة �و"دھ� 	��Eب �����'� أو  ،�8و�8 إذا ���ت 

�ون 	� .��'م أو ���.�ون و�طE� د��ن���ل إ��	( إ�$ أن ��ض ا�����ون �أ�ر �1 إ

ورة إن ��ن ا����ل أ�راء  ،ا���ل .�دا�D)ء ا�M( ���ع ا�و<ت و���	'�� ��� ا��8رف 	� �

�د �ن @�د	� �'م  "�ن <���'م ����'م وإ���'م �1 "$����وم ��� ��و�ب .��1 �را<�'م وا�

  .أ�ر'م �و�1 ��ل ا��)ك ا��ر��ء

�ب �ن <�ل ا����ل ا���@�ر�ن ����وم ��'� ا����دة       ر ��ذ�ك ھ��ك ��ض ا��را;م ا�، 

، وھذا ����ر<�ت �واء ����د وا����( ا�� ����ون �'� أو أMراض ��ض ا���ق ا�� �د��و�'�

8رف �و�1 ��ؤول .�'م و.ن �ل �� ق������ )���  .ء �����

      *��Gدا �
	C ا/$;�ص ا����;د��ن :  

�ون 	�'� ا���ص ا�و"�د ���د�� �D8( دا;�( إ�$ "�ن طرده ھو       � �ا�"��( ا�و"�دة ا�

�ون �1 ��( .�د ��ب ا����رة	��'ر .�$ أ��'� و�را<�( �ل �ن  ،"�رس ا����رة ا�ذي .�دة 

�� أ��م �ذ�ك �� .�د�ل و��رج ����� ا�Eر��ء �ن ا�د�ول ��ر ا���ھد .�$ �ل ا��را;م ا�

، إ��	( إ�$ أ�1 ا���ؤول ��د ا��8رف '�ا����رة وا4ول ا�ذي ��@ل .ن ا��را;م ا�وا<�( دا��

و�2.)م ا��8رف  ،�رر ��"ق �'� ���8"1 إن ��ن �')�ظ�	( ا����رة و�را<�( �ل .�$ 

  .	� "��( إ���8ء ذ�ك .��1
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�ون ا4��ن .�$      � ����ل ا���ق وا�"��� �����رة �ن �ل إ.داء �ن <�ل ا�Eر��ء.  

��ل 	� �'��1      ��8و�8 إذا ��ن ا�"�رس ، 	���8رف �ل �� ��� دا�ل ا����رة ���ر إ

ND�أھل ��( و��د 	� .���M،  1ر ذي ��( 	1�2 ��زم ا��8رف .�$ طرده وإ���د "�رس 

��� �"رص �'1 وأھ�1 �"رص .�$ ا����رة و.�$ أ��'� و�ظ�	�� $�..  

��( ����ة .�$ .�ق        ��ون �ك ��ون 	�'� ا����رة �دون "�رس  �رة ا�Dراغ ا�D	

  .ا��8رف ا�ذي ���$ ��1�M ا���Mل ا����رة �دون "�رس

��( وھو �ط���( ا�"�رس ��راء ا���( ا�� ���م 	�'�      ��ذ�ك ���$ ا��8رف �.   

   :�$ر,�ت ا�����9د ���5 ا���	رفا��$�,ل ا������  ن ا /ب     

و�ب .�$ ا��8رف إ�رام .�      ��ررھ� ا�����( ا����(  �ود ��ض ا4.��ل ا���رى ا�

 1و.��1 	1�2 ���$ .�$ .��1 إ���ر ا��ر��ت ا��  ،.��لا4�� �ر��ت ��8( 	� إ<��( ھ�

�ن .��'� ��دا1 ا��ر��ت 4.���'� أو ���8ر�ف ���و�( و���ر ا���ؤول .ن إ��م ھ� و 

�'�.���ر أ�وال ا��)ك  �ل 	'و ا��را<ب �'� وا���ؤول .ن .����ع أو �رر �4'� 

ص أو �ر�( <8رت 	� .��'� وإ7 	'و �ط��ب ��دم ا��'و 	� �����ة أي �� 	1�2 ،ا��ر��ء

  .ا�ذي �"��ب

      8� ��'�ر�( ا�Aف ا��و"�ت ا�ق ا��8رف ���. $�. $��ق .�$ ا����رة �ذ�ك 

��  . و�ذا �دون إز.�ج ا��)ك ا��ر��ء '��دون ا�Aرار �8ور'� وھ�

����ف ا8A)"�ت أو ا4.��ل ا���رى �� أDق .��1 	� ا���د و�� <رر �ن <�ل       ��وز 

�ل ��� .�$ .�ق ا��8رف 	1�2  ،ا�����( ا����(���@ل .��1 و�ط��ب �و�� �ر�ر ���ر �

����ف �ظ'ر �ذ�ك �زاھ1 �ن �وء ��8D�1ل .�$ ھذا ا���وز 	� ا�. 

  .ا���C�2ت ا����و��: �����  

  :ا���ر�ف و�و�وع ا���ل/ أ     

  :)1(ا���ر�ف/ 1  

ر�( 	2ن���( ا������ )�����)ك ا��ر��ء ا���و��ن ذ�ك ���ن ا �دد ا����رات ا��

��ع 	� ����( ��8( ��ر�ر و"د�د�Aرة أو .دة .��رات ا����  �	ا��"ددة  )���Ma� �D>و

��ء 	��� ���'م �� ��$ ا�����( ا����و�( ذات  م،�1965و���(10�ن <��ون  25ا���دة �A
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��ل �����( .�د�( �ر�( �� ،ا����8( ا��د��( ا���رد إذ ���ن ��ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

)���ون ��  )�ر��ر ا�ذي ���.د ���را 	� �د �ظ�م 	� إط�ر �����ت ���و�(، ا��4ا.��ر�( �

��ز �'� � �ر�( ذات ا�"�م ا����ر وذ�ك �ن أ�ل 	ك ا��ر�ز�( ا�����ر ا�����( ا����ر�( ا��

ر�( إ�$ 7 �ر�ز�( 	� ا����ر�  .�ظ�م ا�����( ا��

�وّ ��ل ����( ���و�( 7 ���ل "دا أو ��ون �'��( �����إن ��( ������( ا�ر;���( ا�� ن و

�ون �ن�زع �ن ا�����(  ،)ك ا��ر��ءا��  ��8�8ت ا��A�� )و����رع ا�����( ا�D�ل 

و.��1 	2ن إ���ء ����( ���و�( 7 ���زم د�ل ا�����( ا����( �ل ���ن أن ��رر �ن  .ا�ر;���(

)��  .<�ل ����( ��8( �م ا��)ك ا��ر��ء ����رة أو .دة .��رات ��

    

  _____________  

1- M. WEISMANN , op . cit, p 218 .   
  

  

  :)1(�و�وع ا���ل/ 2

"��ن ا�دا��� ����رة أو.دة ا�ا�����( ا����و�( �و�وع .��'� ھو ���ر و���8( و       

وھذا دا;��  ،.��رات �دون ��وز ا�"�وق ا���8( ����)ك ا��ر��ء ا�Iر�ن أو ا����س �'�

)�ر�  .	� ظل �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

       1 ا��'�( ������( ا����و�( ���ن و���'� وذ�ك  ��وا	�( ا�����( ا����( ���)ك إن ھ�

 م�1965و���( 10�ن <��ون 24ا��ر��ء ا�ذ�ن ��ررون ذ�ك �����M4( ا��"ددة 	� ا���دة 

و��ل و.�� 1	J�8� )��. )D8� 1�2 إ��8ص ا�����(  �'� �ا���8( ��84وات ا�"��رة وا�

��( �����رةا����و�( ھو إ.�دة �ظ�ر�( ا���  .�م وإدارة ا�4زاء ا��

�( �ن ا�����( ا�ر;���(       �ؤ�ذ  ،ا�����( ا����و�( � �'إذ ا4و�$ �'� ���8( ���و�( و<رارا

�Dذ �ن <�ل ا��8رف ��� ھو ا��@ن 	� ا������ت ا���د�(، إذ ا��8رف  ���ن ����'� وا�

او �Mره، ا��'م     ا��8رف ا���ص �������( ا�ر;���( D� 1�	� ا�����( ا����و�( ���ن أن ��ون 

1 �ن <�ل ����( ا�����( ا����و�( �ون ����1ان ��"�ا4�ر ا�ذي �دل .�$ أن ھ�1  ،أو .ز�1 أو 

إذا �� ���ق ھذا . ا��4رة �'� ����'� ا����8D�� �'� )8( .ن ا�����( ا����( ������( ا�ر;���(
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)����	� إ���ع وا"د، �ل ��و�ب إ����د �ل ����(  نإ���ع ����� ا�8�Dل وھو .دم إ�

  ..�$ "دى و��ل وا"دة إ�د.�ءا'� ا���8( ��4.��ء ا��)ك ا��ر��ء ا���و��ن �'�

�'� إذ وا����ت أن ا��)ك ا��ر��ء ��و�ب إ�د.�ءھم ������( ا����( ������( ا�ر;���( 4       

  .�'�( �ا�����( ��ل ا������ت ا��Dر.

�ل ا������ت       ��'� ���س ����(، إذ 7 ���ن �'�1 ا��4رة ا��ط���(  ،ا�����( ا����و�( 

ا����;�( ��8وص "�وق .��( �ص �ل ا��)ك ا��ر��ء ا���و��ن ������( ا����( 	� ا�����( 

ر�( ،ا�ر;���(�و�ب .�$ ا �ل ��) ا4ر��( ا�����( .��'� �ل ا�����( ا����ر�( ا���� )�����

�8ص ا���ص ��ن ا�4زاء ا���8( �'� 	� ا����رة�A�� د��أو             ا����و�( ا�

�'���رھ� وإدار� )D��  �رات ـدا�ل إ"دى ا��� ، ��) .�ب 	� ا���ل ا��ؤدىا����رات ا��

_____________  

1- M. WEISMANN , op . cit, p 219.    

���و�( 7 ����'� ا����س �"�وق ا��)ك ا��ر��ء و�D8( .��( 	2ن ا�����( ا�. ا���8( �'�

  .ا�Iر�ن ا��Eر ��و��ن �'�

  :��رھ�  �I ���2م ا��
�2ت����ت و���س ا���C�2 ا�رA� ���G آ������5 أ��م ا��/ ب   

ا������ت ا����و�( �'� ���ل أ��م ا�����( ا����( ������( ا�ر;���( ��� أ�1 �'� @��ر .�$ ���م      

  :� ��ظ'ره 	� ا���ط�ن ا��وا���نوھذا � ،ا����Dت

       1- ���Gا�ر �C�2س ا�������ت و���  :)1(������5 أ��م ا�

ا�����( ا����( ����س ا�����( ا�ر;��� �م �ل ا��)ك ا��ر��ء �D8( .��( و�دون       

���ن ������ت ���و�( ���وا ����8ن ،إ����ء�;'م ��'م، �ل ��و�ب إ�د.� ،إذ ا���ض ��'م ا��

و��ن ھذا 7 ���� ��ض ا��)ك ا��ر��ء ا���و��ن ������ت ���و�( أن ���"وا و��7ت ��)ك 

'� 4.��ء ����( ���و�( أ�رى(���ل و J����رآ�ر�ن أو أ.��ء ����( ���و�( .1  ، �2ھ�

)���ر�( ا��و������  ،ا��4رة �'� ���ل أو�� 	� �Eل أ�زاء ���رة �ن ا�����( ا����ر�( ا��

  .م�1965و���( 10�ن <��ون  ��27��دة  �	2ن .دد ا�و��7ت �Mر �"دودة وھذا ط���

	2ن �'م  ،أ�� ا��)ك ا��ر��ء �Mر ا���و��ن �����( ���و�( أو ا��"د�ن ��ن ����( ���و�(       

 .���.دھم دا�ل ���س ا�����( ا�ر;���

  :)2(أ��رھ�  �I ���2م ا��
�2ت/  2       
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�وّ       ���م ا����Dت ا���8(  ةن ا������ت ا����و�( �ؤدي ����رور �	 �'88�إ�$ 

�������د�رھ� و �رھ� �دون أن ���ھ�وا 	� ���Dت ��<� ا����رات ا�� 7 �رة أو ا����رات ا�

د�ل ��ن إ��8ص ���رھم، � صو���"د�د 	1�2 ��و�ب ا�و��J أن ا�����( ا����و�( 

Eط�( ا����Dت ا� )���8( �Eط�( ا����Dت ا����( ا����رھ� و���ت �� ����8( ������رة ا�

ص �'� ا�����( ا�ر;���( ،��Dس ا����رة�  .إذ ھ�1 ا����Dت ا����( 

  

____________ 

1- M. WEISMANN, op . Cit, p 220.   
2- M. WEISMANN , op . Cit, p 221.   

   

  

         �$9���:  

ل وھ�( �ظ'ر ��� أن ��ق وإ���ء ا������ت ا����و�( أ�ر ��د ��Dف .ن �ن �)ل أو         

 ،)�ر�ا�����( ا�ر;���( أ.��ل ا��را<�( و��'ل .��'� �'�( ���ر ���ل ا�����( ا����ر�( ا��

و��ن 	� "���( ا�وا<� 	2ن ��رة ا������ت ا����و�( �ز�د 	� ا���ل اAداري ������( ا�ر;���( �ن 

. ت إدار�( ���D( ��� <د ���ق 8راع ��ن ا�����( ا�ر;���( وا������ت ا����و�(إ�راءا،�"����ت 

��8ص �ل �وع �ن ا����Dت ��ل .��رة ��)ك �ر��ء  ،ح و�ظ'ر أ	�ل	�� ھو ��ر

وھ�ذا �"دث ا��8ص دا�ل  ،�"دد�ن و�����ن ���ذات ��8ون إ7 �'�1 ا����Dت دون �Mرھ�

�J ا��'�م   .و���ص "�م ا�Aراءات اAدار�( وا��"��ر ا����D(ا�����( ا�ر;���( �

  .ا�$ر,�ت ا�دا;�� ��ن ا���,�� ا��$�ر,� :�2رع

�ون إ7 �ن أ���ص أو �)ك �ر��ء .�د��ن �ل ���ن أن        7 )�ر�ا�����( ا����ر�( ا��

�ون �ن ���'م �ر��ت �8و�8 �ك ا�� ��ت ا����رة�، )� وھذا �� ���ق ���ش ��ن ا��ر

�ر�( ���)ك ا��ر��ءا����ظ'ر �ن �)�'� ��Eرات .�$ ھ�1  ،;( وا�����( ا����ر�( ا��

8ل إ�$ �'��( ھ�1 ا�����( ا����ر�(  )�ر�ا��4رة �واء 	� ا�"8ص ا���8( أو ا��

)�ر� .ا��

  .�دى ���Kر $ر,�  �2ر�� ��$�G و��,��  �2ر�� �$�ر,� :أو"  
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   :$�G و��,�� �$�ر,�������ش $ر,�  �2ر�� / أ    

       :)1(��"ت ا�����ش/  1      

�ون ��ض ا�"8ص      ر�( 	� .��رة ���ق(��ن ����( .��ر�( � ( )���ك ��ر

�� د.و'م إ�$ ھد	'� ��8ص ھ�1 ا�"8ص �a.��ء ا��ر��ء �+��Dع �'�  ،.��ر�(

�'�(�و���(  10�ن <��ون  23	� ا����ون ا�Dر��� �ص .�$ ھذا ا�"�ل ��ن ا���دة  .إ�

  .ا�ذي أ�دى ��D	�( <��و��( �ن <�ل ھ�1 ا��ر��ت ��8وص إ����د �����ت ا�����( م1965

      1�ك   إ7 �ر��ت  �واء  ���ت  �د��( أو ��ر�( ،�ل ا�  �ط�ق .�$  ا�"��( 7  ھ�  

_____________  
1- M. WEISMANN , op . cit, p 223.    

�ر��ءھد	'� ��8ص �")ت ة ا����;( ا�� �ا������ )��ر��  ،���و	'ذا �� �ص .��1 ا�

�و���(  16�ن <��ون  IIا�ذي ھو ���ر "���� �����وان  م�1938وان  28ا�Dر��� 	� <��ون 

�ن ا����ون  13	�رة 212إ�$ ا���دة  1	�رة 212وا�ذي م إ.�دة �18 ��ن ا��واد  م1971

��ت ا���و��( ا�� أ��� ھد	'�ا����ء وا���ن، ھذا ��ط�ق أ��� .�$ ا��ر   �';����8ص ��ر

��ق و�")ت ���رة ��ن ا���وان III  ا����د �8'� ��ن   م�1971و���(  16�ن <��ون

  .�ن <��ون ا����ء وا���ن 15 	�رة 213إ�$ ا���دة  1	�رة 213ا��واد 

      Aر�( .�$ ا�Dع ا�دا;م ���ر��ء ���A8ص ا��Dع ا��ؤ<ت�ظ'ر أن ھ�1 ا��ر��ت �.  

�ر�� ا��زا;ري 	1�2 8در أ�ر        ا��ؤرخ 	�  76/92أ�� �� �����1 	� ھذا ا��@ن ��ن ا�

و�ر  23 �ا��وا	ق  ھـ1396�وال .�م  29�ا����ق ��ظ�م ا���ون ا����ري �ن  م،1976أ

��ب ت�)ل ا��ظ�م ا���و�� ����و������1  ا����ر�( �"��ق و ���د "ق �ل رب .�;�( 7��

)���8 ����ل ا�������ن ھذا ا4�ر �و�"� طر��( @��س ا���و���ت ا����ر�( و ط���'�  .ا�	

ط��ق �ظ�م ا�����( ا����ر�(  )�D���و��'�، ���رھ� و .�$ أ�'� �ر�( أ���ص �د��(، 

راك <�ل ��8ص ا�����ن�ر�) .�$ ا������ �(� ھـD81398ر  12و��1 8در <رار ،ا��

ا����ن ا����ون ا4���� ا���وذ�� ����و���ت ا����ر�( وإ.ط�ء  م�D���1978  21 �ا��وا	ق 

��1 و�"واه�.  

7�� 90/405ا��"��( ��و�ب �ر�وم ��Dذي ر<م  تإ��	( إ�$ ا���و���ت ا����ر�( أو�دت ا�و

"داث م ا��"دد ��وا.د ءا1990د����ر  22 �ا��وا	ق  ھـ�1411��دى ا�����( 05ا��ؤرخ 	� 
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�ظ�م ذ�ك و<وا.د أ"دا�'� و�ن و ،و��7ت ا��"��( �����ر وا��ظ�م ا����ري ا�"�ر��نا�

"دث طرف�  . )1(�ن 

ر�( ا��زا�دة و ا�� أ�8"ت أ�ر       �أ8در ا���رع ا��زا;ري  ،"��� اأ��م ا����ءات ا��

ي �� 28 �ا��وا	ق  ھـ1411ذي ا���دة .�م  14�ؤرخ 	�  91/175�ر�وم ��Dذي ر<م 

�"ددا ا��وا.د ا����( ��'�;( وا����ر وا����ء، 	"دد ��و��ت ا����رة ا����.�( ����ن  م1991

 45إ�$  �39�ن أ"��م ا��واد �ن  	�'� و���D( ���;'� .وا������س وا��روط ا�وا�ب وا	رھ�

1��)2(.  

�ري أ8در �ل و دا;�� 	� إط�ر ا����ط ا��� ،ا���رع ا��زا;ري �م �و<ف .�د ھذا ا�"د      

�ر��� ر<م  م1993��رس  01 �ا��وا	ق  ھـ1413ر���ن  07ا��ؤرخ 	�  93/03�ر�وم 

إ7  ،	'م ��را ،ا�ذي ��ص ���"د�د ا�������ن 	� ا�ر<�( ا����ر�( .)3(ا����ق ������ط ا����ري

'م ا���8( أو "���ت ا����ر��ن 	� ذ����" )��� اھذ ،كإذا <��وا ������ت ا�ر<�( ا����ر�( �

1����ر�( <�ل �وطر��(  ،إ��	( إ�$ ا����ك ا��ر�ك ا�ذي ��وم ���م ا��8رف 	� ا�����( ا��

  .26إ�$  24ط�ب ذ�ك ��ن أ"��م ا��واد �ن ا���دة 

و �'ذا 	2ن  ،ا�������ن 	� ا�ر<�( ا����ر�( ���ن أن ��و�وا أ����8 ط�����ن أو ���و��ن     

 ھـ1414ر���ن  25 �ؤرخ 	� 94/58ر<م  ���Dذ�ا���رع ا��زا;ري أ8در �ر�و�� 

ا����ق ���وذج .�د ا���� ���ء .�$ ا��8��م ا�ذي �ط�ق 	�  م1994��رس  07 �ا��وا	ق 

���ق ا�ذي وھذا ھو ا���� �4ل  ،	'� ��� ا���ق .�$ ا��8��م ،)4(���ل ا�ر<�( ا����ر�(

��ظ�م "�� ���ق )�ر�  .ا�����( ا����ر�( ا��

راك ��و�ب وا	ر �� ا�      �ر�( ��ن ا����ء أو ا����رة ا�����( �+���( ا����ر�( ا����

ا��ؤرخ 	�  76/63وھذا �� أ�د .��1 �ر�وم  ،���$ ����ط�<( ا����ر�( و�ن �م ا�د	ر ا����ري

ا����ق �@��س ا���ل ا����ري ا���دل  م1976��رس  25 �ا��وا	ق  ھـ1396ر��� ا4ول  24

                                                 
.616إ�$   563ص .- ا��ر�� ا����ق–ي ���� .�ر ا����� "�د -1   
  .533ا�$ 519ص. ا��ر�� ا����ق. ا����� <دوج ���ر -1
.�1991��(  �26ر�دة ر���( .دد  -    
   533ص. ا��ر�� ا����ق.ا����� <دوج ���ر.   -2
.�1993��(  �14ر�دة ر���( .دد  -    
.م �1976��(  38و �30ر�دة ر���( .دد  - 3  
  .90.ص. ا��ر�� ا����ق.دوج ���را����� < - 4

 



 

 183

 2	�رة  28، إذ 	� ��د1 )1(1993 ��ي  19ا��ؤرخ 	�  93/132�ر�وم ر<م وا���م ���

ر�( و 	� ا���دة ���1 "ول  30أ�ص ا�"د�ث .ن ا��ط�<( ا����ر�( ا���8( �������( ا��

�'�و���.  

  
ا����ق ����ط�<�ت ا����ر�( ا������( �ن <�ل ا��"�	ظ�ت  م1976��ي  27��� ��ء <رار       

��ي  27إذ 	� �Dس ا��ر�V 8در <رار  ا�ذي ��ط� ��وذج ا��ط�<( ا����ر�(،،)2(ا����ر�(

2(���ن "د�د ��وذج ا�د	ر ا����ري م1976(.  

�ون       ���ن �8و�8 ��� �� )�ر�ا����ش �� ��ن �ر�( .��ر�( ���;( و����( .��ر�( �

�ر��ء 7 ��ظرون إ�")ل ا����رة <د ���ت �ن <�ل ھ�1 ا��ر�(، و������ 	� ھ�1 ا�"�ل ا�

 ،ا��ر�( �ل �ط���ون ����رة ���ل ا�����( �'م ���")ت ا�� إ��Dوا ��'� وا���88( �'م

 )�ر��ل ا����ء ��)ك ����Dن و�ذ�ك ��ط�ق �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا�� J�8� ذا إ�$ أن�وھ

  .و�ظ'ر ���� ��و�ود

���ت ا�����إ��د �ء  -2  ��  .)3(ا��-ك ا�$ر,�ء ��

�ر�( ا���دأ ا���;د ��ن ا��ر��ء      � );��ر��ء ��و�ب ا��)ك ا�أ.��ء 	� ����(  ھم ��

ر�(  ا�د.�;'م��)ك �ر��ء، إذ ��"�ور ا������ت ا����( ا���8( �������( ا����ر�( ا��

 ���	 )�ر�و�ب .دم ا���ط أو @��ر أي ����( .��( �واء ���ر�( أو ������( ا����ر�( ا����

د.�ءات وإ����د ��، 	�ل وا"دة ���د �و"دھ� �دون ���'�A�� )8راءات ا����A�� ل(�Aا

  .ا������ت ا����( وأ.��;'�

���1 �ن .��و�ن وأ���ء       �� )��8ل ������ل ا����و�� ���رAو�ب .��1 اا��8رف ��

،)��ن ا��8رف �ن ا�د.�;'م ا��ر��ء ا����8ن ����ر�� $د.�ءات ."�Aرض  اD� �ا�

��'م�� $�ون �8"و�( ��ل ا�و��;ق ا���8( ��دول ا�����( "�ن ) ھؤ7ء ا��ر��ء(أن 

���<� ا��)ك ا��ر��ء )� .ا����ر

                                                 
 

                                     
  .90ص .ا��ر�� ا����ق.����� <دوج ���ر- 1

  .103ص .ا��ر�� ا����ق.ا����� <دوج ���ر - 2

3- M. WEISMANN , op . cit, p 224 
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�ل ا��ر��ء �واء ���وا �)ك أو �ر��ء 	� ا��ر�( ا����;( 	�2'م �"�رون ا�����(         

)�ر�  وات  "�ب ���8'م  	�  ا�4زاءن ا84و�د�'م .دد � ، ا����( ������( ا����ر�( ا��

  

�Dون �'��� �ر�( ا����د�( ��aزاء ا�� ،	) 	رق ��ن ا��ر��ء 	� ا�����( ا����( ،ا��

)��ن ا��ر����(��ك �وأن �ل �ر�ك � ،	�84وات @�ذ و"�ب ��� �و �م  1ھذا �� و ،"8

��D	�( ا����و��(��� $���.  

�$ و"8( ا���� نإ     ��ر�(.دد ا84وات ��ذ�ك  �دىإذ �و ،ك ا��ر�ك 	� ا�4زاء ا��

إ�$ �� ���دل ا��)ك  ھ�وز�1 ���د .دد ا84وات ا�� �J�8 �"ا��8ف �ن ���و.'� 	2

وإن ���ت ا��ر�( ھ� �8"�( ا�"8( ا4��ر �ن ا��8ف 	� ا�4زاء  ،ا��ر��ء ا�Iر�ن

��ھم 	� ا�8و�ت 7 )�ؤ�ذ ��.��ر أن ا��ر 1�2 7	 )�ر��ل ��ون ذ�ك ���ر��ء ا�ذ�ن  ،ا��

�و�وا 	� �Dس "�م ا��)ك ا��ر��ء�.  

�ل ا��ر��ء و ا��)ك ا��ر��ء  ا����دأ���ء       ����ون ور<( وا"دة ا�����( ا����( 

ا�����ة �ن طرف �ل وا"د وا���8دق .��'� �ن <�ل ر;�س  ،ا��ؤ�ر 	�'� "�ورھم

ب وا��8رف ا�ذي ��ون  ،��رةا�ذي ���ر 	� �دا�( ا���ع ھ�1 ا4 ،ا�����(�و���ن ا��

ب ا����( إ7 ��رار ����ف �ن ا�����(��.  

�ن <�ل ر;�س  �1 �"رر �"�ر ا��داو7ت ا�ذي ���$أ���ء ا����د ا�����( ا����( 	2     

ب��1 وا4.��ء ا���و��ن ������ل ،ا�����( و�وى ھذا ا��"�ر ھو ا��ص  و إن "�

"دد أ���ء ا��)ك ا��ر��ء ،إذ ��ل 	�1 أ��� ��;K ا�8و�ت وو7ت ا����ل �+���ع وا��دا

و�ذا أ���ء ا�ذ�ن �م  ،وا��ر��ء ا�ذ�ن �ر�وا .�$ ھ�1 ا��رارات ا���8( �������( ا����(

ز�وا ���"��د2���وا .ن ا�8و�ت 	إو�ذا أو�;ك ا�ذ�ن  ،���ر�وا 	� ا�8و�ت�.  

	1�2 ���ل 	� �"�ر ا�����(  ،أو �ر��ء ���ر��ن�ط�ب وا"د أو .دة �)ك �ر��ء       

�د�وا �'� ا�"Dظ�تا����(  ��دى <��و��( و8"( ھ�1 ا��داو7ت، إذ ھ�1 ا��"��ر  ول" ا�

[�� ���ل ا�وا"دة �وى ا�4رى 	� ��ل ��ص �ذ�ك وا�:  

  .���)ك ا��ر��ء �ل وا"د .�$ "دى ا�ذ�ن �ر�وا أو ��Eوا -
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� ا����و�� إذا �� أ"د أو ��ض ا��ر��ء <د �ر�وا .�$ ا��رارات ا���ذة ���ر�( أو ����' -

���E  .أو ��ن �

�ر�� ا�Dر��� ��و�ب         و�ب 	�1 أن ���ل ��;K ا�8و�ت و	� ا��� [���ھذا ا�

��( ا���دة ����) م�1965و���(  10�ن <��ون  2	�رة  41أ��� .  

و�ب ا���Dذ إذ ا���D	�( ا����و��( 	� آ�ر ا��ط�ف ����7د ا����      � �'�( ا����( 	2ن <رارا

�ون إ7 أ���ء 	2ن ا��8رف ��وم �"�8ل ����] ا����Dت  ،أ�� ��د ذ�ك ،����د ا�����( ا����(إ

�وم �دورھ�  ،ا����( �ن ا��)ك ا��ر��ء (ا��"ددة �ن <�ل ا����� �و�ذا �ن ا��ر�( ا�

�ون ا��8رف ��س �1 �"��8'� �ن .�د �ر��;'� ا� ،)�ر�ذ�ن �'م أ��8( ��ن ا�����( ا��

���1 �ن ا����Dت ا���8( �"88'م�� )� ،ا�"ق وا�D8( ��ط���( ا��ر��ء ا����8ن ����ر

  ).�"���( �زدو�((وھذا �� �"م و�ود �"����ن

      �8رف ��وم �"�8ل ا�"8ص '�ل ��ن ا���"�( ا�ط����( و �'دف ا<�8دي و4��ر ��

��ل �� دام أن �ن ا��ر��ء  و�@�'م �)ك �ر��ء، ھ�1 ا�طر��( ��ل أي إ� 7

'م ا���8( �"88'م �) ا��ر��ء(�نا��د����D� ون�	ل إذ�2د���Aر أ�1 ��� ا�M ،ظ�م�م د	�  ا�

�ون ����( ا��8رف �د ا��ر�( ا��  ،��ض ا����Dت ا���8( ����ر��ء ا�����Eن ��'	

��� ا��ر�أو أ�'�1      ا���Eب ، اذ ������'� و�� ����� ا���Aري "8( ا��ر�ك ك�دورھ� 

�ر�� ا�Dر��� 	� ا���دة  .��داد ا����Dت 4	�رة 212ا���دة  و   6	�رة 212ھذا �� �ص .��1 ا�

  .)1(�ن <��ون ا����ء وا���ن

���ش ��ن 	1�2 7 ���ن ا���ك ��� ،�ظرا ���س وا����دات ا����( .ن ھ�1 ا�و���(      

����� )�ر�( �8و�8 وإن ��ن ا�")ل ا��ر�  .ا��ر�( ا����;(  و ا�����( ا����ر�( ا��

  :���7ر �,و��ت ا���,�� ا��$�ر,�/ ب       

                                  :)2(,���ب ا/�زاء ا��$�ر,�إA�C أو / 1          

      � )�ر���ب أ�زاء ���ب <رار ��ذ �����M4(، 	������( ھ� �ون "�� ��و��� أو ا

  .م�1965و���(  10�ن <��ون  24و 26  ��Dذ ��� ��ء 	� �ص ا���د�نا���;�( �ذ�ك ا�

   A�Cا�:  
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      ��� �'��رك	������( ��� ا�ذي ھو �Mر �روري ���ث أو وا"د �ن ا��)ك ا��ر��ء �زء �

) )����ن)  ��د	;( ا�"�ر�( ��) ��ودع ��D"م "ول ��د إر��ط ا�����( ��� ���  

_____________  

1- M. WEISMANN, op . Cit, p 227.  
2- M. WEISMANN , op . Cit, p 228.   

  

)�ر�  .������( ��� "ق ا����( ا�ذي ھو "ق ��� ��aزاء ا��

 �'��و�ب ا�"�Dظ .��'إا�����( ا����( 7 ���� �ر�( ا����ذ ا��رار ���ل ا�����( �4زاء � �

  .وذ�ك إ7 إذا ��ن إ���ع �ل ا��)ك ا��ر��ء ،ا"را�� ���E( ا�����(

رك 7 ��س �����E( ا�� أ.دت �'� ا�����(      �1�2 ���D  ،	� "��( أن ا���� ��زء �	A ذ��

  .ا��رار وا	ر ���� ا84وات

ط����   ���  "��(  	�       )���ر�( أو "�وق �  ، أو �ظ���(�زا��ت <��و��( Aأ�زاء �

ر�(، "�وق  :��)(�راكرإإ<��( ��"( ��1�2 ��ون ذ�ك �وا	ر ) �Dق أو ��زل .ن "ق ا7	

  .أ���M( أ8وات �ل ا��)ك ا��ر��ء "$ ا��E;��ن

��س �����E(  و.��1 	1�2 	� "��( ��� �زء �ن ا4رض �Mر �روري ���ل ا�����( و7      

��� 	2ن أر��( ا� ،ا�� أ.د �'� ا����$ $����ص و��ن ا�"8ص  )�ر���( ا����ر�( ا����

  .ھ� ا���8( ����)ك ا��ر��ء

رك ���م .�$ ا��)ك       ��ر�� ا�Dر��� 	2ن ا�����] ا��"�8( �ن ��� �زء ���ن ا�

�'� )�8و ذ�ك "�ب "8( �ل ���ك �ر�ك 	� ا��زء  ،ا��ر��ء ا�ذ�ن ���ت "88'م �

رك�، إذ ھ�1 ا�����] م�D���1979  2�ن <��ون  1	�رة 16��دة وھذا �� �8ت .��1 ا� ،ا��

أ"د ا��)ك ا��ر��ء  نرھ "��(�� ا���م أ�1 	�  ،��م ���)ك ا��ر��ء �ن <�ل ا��8رف

�ن ��دا;��ن ا��ر'��ن ا����ر�( ���م ھ�1 ا�����] ا���;دة �1�� 1�2 7	1 إ7 إذا ���وا  ،�"8

"�ز ا�ط��ق 	���ون ا�Aراءات ا�)ز�(  م�D���1979  2د�ول <��ون  لدا;��ن �����ن <�

  .�ن �Dس ا����ون 8ط��� ����دة 

   :,���ب>ا    
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��ب ��( �ن أ�ل ط�<م ا�����( ا����ر�(        ���ب 	2ن ا��8رف ���ن �1 إ�Aأ�� .ن ا

ر�( ا����نأو رض �ن أ�ل ���'� ���"( ��راء، <ط�( أ)ا������ن واAدارة(�� �'���� 

<��ون                   �ن �26و<ف ا����رات وھذا �@���M( ا84وات ��� �8ت .��'� ا���دة 

��ب �وا	��     �ون ھذا�@���M( ���� أ.��ء ا�����( "$ �أي  ،ا�Dر��� م�1965و���( 10�Aا

)�ر����ب �� ا���E( �ن ا����ر وا�ذي �E� 7ر �ن ا�"8ص ��ن ا�����( ا����ر�( ا��  . )1(و

  .إ���2م ا���,�� ا���2ر�� ا��$�ر,�/ 2     

�وّ       ر�( �ن .دة .��رات	� "��( �و��ن  ،ن ا����ر ا���ص �������( ا����ر�( ا��

��ن ���م ا4ر��( 	1�2 ���ن إ����د ����( ��8( ���)ك ا��ر��ء ����A��� أو       رة وا"دة

وط��'م 	� أن  ،أو ا����رات ا�����( ��4�ر.دة .��رات ��2��ع أ���M( ا84وات �����رة 

 )�ر�ر�( ���8D( .ن ا�����( ا����ر�( ا����ل ����( .��ر�( ���ون ھ�1 ا����رات 

�ر�� ا�Dر��� 	� ��د1  ،)(ا�ر;���(ا��84(�و���(  10   �ن <��ون  28ھذا �� ���1 ا�

���D�� )8س ا���M4( ا��ط��( ، و�ذ�ك 	2ن ا�����( ا����( 8Dل 	� ط�ب ا�����( ام1965

  .ا���8( ��ل ا��)ك ا��ر��ء

�ظ�م ا�����( ا����ر�( ا���ص ����وع ا����رات ���$ �ط��� إ�$ ��M( و�� �ظ�م �د�د       

ر�( �ن طرف �ل ����( �ن ا������ت���( ا����ر�( ا������   .  

      �و�ب ا���8د<( .��'�  ،ر�(و.��1 	2ن ھ�1 ا�4ظ�( ا��د�دة ������( ا����ر�( ا���

 10   �ن <��ون  �26وا	ر أ���M( ���� ا4.��ء ا���و��ن �������ت وھذا �� ��ء ط��� ����دة 

، أ�� إذا ��ن ا��ظ�م ا��د�د ھو �د�ل ���د�م أو ��Eر 	�1 	1�2 ��و�ب �ذ�ك م�1965و���( 

M( أ�	ء�وا��  .��تا���و��ن ����� ���( ا84وات ��ل ا��)ك ا��ر

       )�ر�ر�( أو أھداف ����� أن ا�����( ا�ر;���( 7 ���ن أن �"ل ��دام ھ��ك أ�زاء �

ل آ�ر ����8( و���ر و��Dذ ھ�1 ا����ر�� �ن ��ن ا��)ك ا��ر��ء، ا��'م إذا ��ن ھ��ك ���

'ذا ا�Dر���، 	 �1865وان21 �2"�د �����ت ��� ��ء �1 <��ون <�ل �����ت �����( ��)ك أو

 ���ا�"و�ل ��ون ��رار �ن ا�����( ا����( ا�ر;���( �@���M( ا84وات ��ل ا��)ك ا��ر��ء 

  .)2((ا�Dر��� م�1965و���(  10�ن <��ون  25أ�دت .��1 ا���دة 
                                                 
1 -M. WEISMANN , op . cit, p 228,   , 
 
-2   M. WEISMANN, op . cit, p 229. 



 

 188

    

  

�P وطرق ����5 ا���,�� ا��$�ر,� :������
  .ا���ط�م ا��

�����C�� P/ أ   �
  :ا���ط�م ا��

  :إ �دة ا���Cء/1      

ا��ر��ء  ���ـ)ك �( أو �زء ��'� 	�ط 	1�2 ���ن ������( ا����(ـم ا�����( ��ـ	� "��( "ط      

 J��8ا���و��ن ������( ا��"ط�( �@���M( أ8وات ھؤ7ء ا��)ك ا��ر��ء إ.�دة ���ء ا�����( أو 

�ون إ���ر�� إذا ��ن ا��زء ا���رر 7 �. ا��زء ا���رر ��'�� J��8�دى ��� أن ھذا ا�

  .   �8ف ا�����( و<د ط��ب �ذ�ك أ���M( ا��)ك ا��ر��ء ا���رر�ن �ن ھذا ا�"ط�م

        )�ر�إن ا��)ك ا��ر��ء ا����ر��ن 	� ���8( ا����ر ا����� 	� ا�����( ا����ر�( ا��

  .)1(وا�ذي �رر أن ���ر�وا ��Dس ا�"8ص �ن ا����Dت 	� ا4.��ل ا����ز �ذ�ك

ا�"��( 	1�2 ���ن إ"داث ��Eرات و"����ت ����ظر إ�$  ،أو إ.�دة ا����ء�J��8 أ���ء ا         

و��ن ��ون ذ�ك ��رار �ن ����( ا��)ك ا��ر��ء ��ذ  ،)ا�"ط�م( ا4و�$ �����رة <�ل ا�"�دث

  .�@���M( ���� ا84وات

.ن ا�4رار ��� أن ا��و���ت ا��"8ل .��'� �ن <�ل �ر��ت ا�@��ن أو ا���ؤو��ن         

��8ص A.�دة أو7 ��داد ا�د�ون ا���8( ���دا;��ن، وا4�وال �واء ��'� أو �� ��� ��'� ،و�1

  .�� ا���م أن ����( ا��)ك ا��ر��ء 7 ��دم ���رد ا�'دما����ء، 

    :   دم إ �دة ا���Cء/1  

ء "ط�م �ررت "88'م �ن �را نإذا <ررت ا�����( ا����( ���)ك ا��ر��ء ا�ذ�      

ر�(  ،���ءا�ا����رة ��دم إ.�دة �	2ن ا��8رف ��وم ��D8( ا�"�وق ��ن ا�����( ا����ر�( ا��

"88'م وا�� �م ��د 	1�2 ��وض ا��)ك ا��ر��ء ا���ررة  ،و	� "��( ا�"ط�م ا��ز;�

  .إ��'م

.       
          ����ر�(  أ�� إذا ��ن ا�"ط�م ���( ا����ر�( ا������   �	�'      ا4ر��(  ��ع  �1، 	� ����

____________   

1- M. WEISMANN , op . cit, p 230 
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ا��و���ت ا���8(  و و���م �ذ�ك ا���ن ،دات��D8( ود�( أو .ن طر�ق ا��زا ض���وا4

ھذا �� �ص  , )1(���@��ن ��ن ا��)ك ا��ر��ء ��د �D8( ا�د�ون "�ب "8( �ل ���ك �ر�ك

Dرع ا��  .م�1965و���(  10�ن <��ون  41ر��� 	� ��د1 .��1 ا��

  :طرق ����5 ا���,�� ا���2ر�� ا��$�ر,� /ب    

    :�زع ا���,�� -/1    

       * ����راك ���ن أن ��ون �و�وع �زع ا�����( �����D( ا����( �                     ا����ر ا����� �+

  .أو �زء ��1

اAدارة �ن "و�ل ����( إ���ر�� ����ل �و�ض �'دف �زع ا�����( ھ� إ�راء ���ن *       

)��. )�D��.  

�ر�� ا�Dر��� ��و�ب <��ون         �رح  2	�رة 16و	� ��د1  م�1965و���(  10ا��

 )�����D( إ����ل �زع ا��� Jو�و�)�ر�  .	� "��( .��ر 	� إط�ر ا�����( ا����ر�( ا��

  :�زع ا���,�� ا��ط�ق*/      

ر�( طر��1 ھ� ا�8ر�J �زع ا�      ���( ا��ط�ق ����ر ���� 	� ا�����( ا����ر�( ا����

�ل  8( ا���8( ��ل ���ك �ر�ك ا�ذي �����1زع "8( �"�"�وق .��ر�(، إذ �ل "8( 

  ..��ر ��8Dل

�وم �ل ر ا�"و�ل وأ�ر �زع ا�����( �8D)<را       �ن ���"د�د �ل "8( .�$ "دى ا�

و������ ا���;دة ��ل ���ك  ،رى �"د�د ا��و�ض ا���8ص ��ل وا"دةوا"دة ���8D( .ن ا�4

�ر�ك,  

     �'� )�8ر�( ا����ون ����( ا���( أو ا��"ل إ��	( إ�$ <��( ا�4زاء ا�� ،<��( ا�"8( 

  .ھذا ھو �و�م ا��و�ض "8( �"8(

      �ر�( و�ؤدي إ�$ �زع ا�����( �����D( ا����( ��ل ا�"8ص ��'� ا�����( ا����ر�( ا��

  .إ�")ل ����( ا��)ك ا��ر��ء

  

_____________  

1- M. WEISMANN , op . cit, p 231.    
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  :)1(�زع ا���,�� ��	� أو  دة �	ص/*      

��( �د وا"د أو .دة �)ك ��ل "8( ����ل �و�ض، 	���زع �����D( ا�ا�Aراءات       �

��ن ا���زوع ا��ا����( J�8 ���ك �ر�ك ���� ��ظ�م ا�����( ا� �	 )�ر���(، ����ر�( ا���

ا���8( ���"8( وإن ���ت ھ�1 ا��4رة �'� �زء �ن  ر��(��� أن ا��زع 7 ���ل ��1 ا4

�Dع ��4ر��( ��ل �ل ���ك �ر�ك، 	����زع ������( ��زم �د	� ���Dت ا�����( ا����ر�( �Aا

)�ر��ن ��ا���� ���و.��1 	2ن  ،)�زء ��ص(8( ��8(زع ا�����( أن ��ون �و�و.'� "، 

و�ب �و��1 �������ل) �8"�'�(ا����ك ا��ر�ك��، �Mر <���(  ر�M )8"أ�1 إذا �� أ�8"ت ا�

���ل 	� ا4"وال ا���د�( 	2ن �8"�'� ا����ك ا��ر�ك ��ط�� ط�ب �ز.'� �����D( ا����(�+�.  

  :�زع ا���,�� ��زء �$�رك */     

ر�( ��'� ا���"(، ا�"د��(،  ���ن ��زع ا�����( أن      ��8ب إ7 .�$ �زء أو أ�زاء �

�ون �د ا�����( ا�����( ���)ك  1 	�	�2 ،إ�V ....�"ر�( ا���ر��( ���روراھ�1 ا�"��( 

	2ن ا��8رف  ،�زع ا�����( (ا��ر��ء ا�����( ��"�وق ا�����( ا����ر�( أ���ء ا��رار .���

�ذ�ن ���ن �'م إ<��( ا.را��ت .�$ .���( �زع ا )م �ل ���ك �ر�ك��و�ب .��1 إ.

)���ر�� ا�Dر��� 	� ا���دة  ،ا��� 1967��رس  17�ن �ر�وم 59��� �ص .��1 ا�

  :ا��8رف ���م ا�����( �ط��ب ��و�ض �ن أ�ل

            . <��( ا��زء ا���زع - 

 - �D8و ا��دول ا�و )�ر�          . ��8ر�ف إ.�دة �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

 - )�ر��رض �1 ا�����( ا����ر�( ا��  .��ص ا����( ا�ذي 

ر�( ا����( ��زع ا�����( ا���8ر�ف ا����( .ن ��Eر أو - �"و�ل .��8ر ا�4'زة ا��.  

'�د ا����;� ���ر أ�1 	� "��( و�ود "ق إ��Dع ���ط ��ص ��زء �ن أرض        �Aا

ر�(��D;دة ���ك �ر�ك ��K .ن ا�����( ا�����  .	2ن ا��و�ض ��د ا��زع ��ود ������( ،ر�( ا��

____________ 
1- M. WEISMANN , op . cit, p 232.  

ر�(، ا�����( ا����( ���)ك ا��ر��ء       �	� "��( �زع ا�����( 	� ��ض ا�4زاء ا��

����$ ا��و�ض ا���روض  ،�د.وة إ�$ ا�8ر�J و"د�د ا��روط وا�طرق ا���8( �������(

  .)1(ا�Dر��� م1967��رس  17�ن ا��ر�وم  25��� �8ت .��1 ا���دة 
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       1�ر�� ا�Dر��� 	� ��دأ�1 	� "��(  م،�1965و���( 10�ن <��ون  2	�رة  16"دد ا�

ھ� وا��( ا�ط��ق �ن أ�ل  1	�رة  16ا�8ر�J ��زع ا�����( �د ا�����( 	2ن أ"��م ا���دة 

ر�( ا���ز.( ا��ر�ط( ����م ا��و���ت ا����د�( ��ن ا���)ك ا��ر��ء "ول ا�4زاء ا��

1  .���4زاء ا���8( �ل "�ب �1��8 أو "8

ا�"8( �ن ا��و�ض ا���;دة ��ل ���ك �ر�ك ��م �1 ����رة �ن <�ل ا��8رف ���رMم      

1  .�ن و�ود ا�"���( ا�����ة .�$ "8

 ،�ن <��ون �زع ا�����( ا�Dر��� 3	�رة  12ھ�1 ا�Aراءات 7 ���ف أ"��م ا���دة      

ا����ق �2ر��ء "�وق ا�دا;��ن ا������ن ��ن ا��و�ض ����ظر إ�$ أ����'م ا���رف �'� �'م 

  .����8وص

�ر�� ا�Dر��� 	2ن ا���دة       ا�����(  �1965و���(  10�ن <��ون  2	�رة  16دا;�� 	� ا�

ر�( 	� �وا�'����ل  ،( ا�����(دا;�� ��زع ا�����( ��aزاء ا��� )�ر��زع ا�4زاء ا�� �'�2	

ر�( ا���8(  ��س ھو �Dس ا�"�ل ������( ��aزاء ،ا��)ك ا��ر��ء����;�(، ا���Aإذ 7  أو ا

�ل ���ك �ر�ك .�$ "دى �ل و	�� ����دة  $�. )��رط .�$ ھ�1 ا��4رة إ.)ن �زع ا�����

'�د  م،1996 �و	��ر 14<��ون ��و�ب  م،�1965و���(  10�ن <��ون  2	�رة  16�Aا

�ن ا�8ر�J ��2راءا1 �د ا�����( ا���8( �� )�ر�ا����;� أ�د أن �زع ا�����( ��aزاء ا��

)�ر���( ا����ر�( ا�������.  

  :�زع ا���,�� ��	� أو  دة �	ص أو ��زء �$�رك */    

رك      ��"ور "ول "8( أو .دة "8ص �� �زء �� ��� )����) �زع ا�����(  ،�زع ا���

رك �ر�( �� �زء ��ا4ر��(  أ��� ��ل ،����رة 	� "88'� ��ن ����( .��ر�( �

��  	2ن ا�Aراءات  ������رة  ا���8( ���طر��( ا�� �8ت .��'� ��ن أ"��م  

_____________  

1- M. WEISMANN , op . cit, p 232.   

�ر�� ا�Dر��� �ن م�1965و���(  10�ن <��ون  2	�رة  16ا���دة   .ا�

  .�د ا����ك ا��ر�ك أو ا��)ك ا��ر��ء ا���8( �'م ا�"8ص ا���زو.( -
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- �'��ر�( ا�� وا"دة <د إ�ز.ت ��� .�د ا�����( ا�����( ���)ك ا��ر��ء 	� ا�4زاء ا��

��8( ���4زاء ا���8( وا�����( ��8( ���4زاء ود .����ن ��زع ا�����( ا4و�$ ھذا �ؤ�د و�

ر�(ا���.  

ا��ؤرخ 	�  48- 76طرق ا���رع ا��زا;ري إ�$ �و�وع �زع ا�����( <8د ا4�ر ر<م       

 ھـ1411�وال  12ا��ؤرخ 	�  91/11�ر���1 �8دور <��ون  ا�'$ا�ذي  م،1976أ	ر�ل  25

، )1(�"ددا ا��وا.د ا�����( ��زع ا�����( �ن أ�ل ا����D( ا���و��( م1991أ	ر�ل  27 �ا��وا	ق 

	� ھذا ا����ون �م �و�J و�م ��8ص ا���رع ا��زا;ري �زع ا�����( ��8وص ا�����( إذ 

)�ر��ل ا4�)ك ا����ر�( ،ا����ر�( ا��� )���� )��. )D8� 1� ھذا ا����ون  ،�ل ��ء ����إذ 

 م�1993و���(  27ا��وا	ق ل  ھـD81414ر  07�ؤرخ 	�  186/ 93��Dذي ر<م ا��ر�وم ا�

  .)2(ا���و��(ا����D( وا.د ا�����( ��زع ا�����( �ن أ�ل �"ددا 	� إط�ره ا��

2 / A�Cا�: )�ر�'� ا�����( ا����ر�( ا���  :ب  

  .��� ا����رة �ن <�ل ا��)ك ا��ر��ء ��2��.'م ا�ذي ���ر �روري -

  .�زع ا�����( �����D( ا����( "ول ���ل ا����رة -

رى أ"د ا��)ك ا��ر��ء  "�دث، وھذا إ���ع �ل ا�4زاء .�$ رأس ���ك وا"د -�إذا �� ا

"�ق  ،����ل ا�4زاء ا�4رى �دون إ����ء �ن ا��)ك ا��ر��ء ا�Iر�نو��ن ھ�1 ا�"��( 

)�ر��م .دد <��ل �ن ا��)ك ا��ر��ء �ن  ،.�دة .�$ ر�( ��ن ����( .��ر�( � �ا�

  ..�;�( وا"دة

  

ر�(ا��(<رار ا�����( ��دم إ.�دة ���ء ا����رة  -���د ) ��ر ا����� 	� إط�ر ا�����( ا����ر�( ا��

  .ا�'دم

��ل �ر�( ��ن ا��)ك ا��ر��ء ا������ن �����رة وذ�ك ��2��ع �ل أ.��ء ا�����( -�.  

  

                                                 
� ?Lوج /- ' -1]5M!ا.s/5$!ا VX'%!291..ص.ا  
2- X'%!وج /- ' اL? �]5M!اV s/5$!ص  292ص .ا N!305.إ  

            .                                                                                                                            7$! 1991� L:'X21ة ر %u� L2د  - 
                                                      .                                                                                   7$!1993�  L:'X51ة ر %u� L2د  - 
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  .ا���2رات +�ر ا�دا;�� ��ن �ظ�م ا���,�� ا��$�ر,�: �ط�ب ���� 

  

  .إ9	�ء إ;���ري. ���A  �2ري: �رع أول      

1( ���ل ا��ط�Cق :أو"           (:  

��ل         � �'�. K�D<��ت ا���A"��( ا �	ر �ط�ق �M )�ر��ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

�ون �ن � )�ر��ون �ن أر��( ،'�;(،�د��ت �ھ�;�ت ���D( .ن ا���� ا����ري ا��

�ل <��ون ������( ا���8( ،أ�زاء ����( أو �Mر ����(�  .و��ن �

م ا���ط 	� ا������ �2����ل ا��Dردات ،إذ ظ'ر 	� ا��دن �����ت �'�( ��و�ب .د        

�لً ���� ���رً � �'.���ل �ن .دة .��رات ��2�،  )���ن ھذا ا��4ر 7 �د�ل ��ن ا����

 )���ون ���ل ����( <��و��( أ"�د�( ا����ك، ھ�1 ا�"��( ��� �ر�( ��دام أ�1 ��ا����ر�( ا��

�ل "8ص ��ن ���ل ا��)ك ������ ا����ري، ا4رض وا������ت ا��و�( �'� �وز.( .�$ ��

�ون �ن "8( ��8( ر�( أر��(، أدوات ) ��( أو �"ل(�� ا���م أن �ل "8( �وأ�زاء �

  .�����ت و ا��'�ز

ا����� ا����ري ا����� .�$ أ�زاء ���D( �ن ا4ر��( ��ون �"ل ��ك <��و��         

�ون �ن .دة .��رات ���.�(��� ھو ا�"�ل � ،���فا��  ،�����( ������ ا����ري ا��

1 ا����رة أوأر��( �ل .��رة ��ك �������ن �'�� ���أ�� ا�طر<�ت،  �و"ده، ����رات�ل 

)��. )D���ت ���D(، ���"�ت ��راء و�'�زات ������;�( ،ا�����ك،  )���ون ���ل �   

   رـ���  أ�ل  �ن  ا������ت أو إ"�د   ������ن  �(����  ����(  أو ����(  ا����رات �)ك 

_____________  

1 - M. WEISMANN , op . cit, p 241.  

  

)�ر�   .ا��'�زات ا��

"د�د ا����� ا����ري      ������ إذا ��ن ���8 �ن �ظ�م  ،ھذا ھو ا�����ر ا�ذي �ن �)�1 ��

�ر�  د أو .د�1 ��ظ���ت ـھو وا��1 وـ�ن ا�ذي �د�ل �� ،(ـا�����( ا����ر�( ا��

�D( إ�� �����ت �����( ���)ك أو ����( .��ر�( �د��( أو إ"�د ����� ��)ك �ر��ء��.  

   �$9���:  
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�ظ�م ���ف، 	���رد أن ا����رات ا����.�( 	�       � (���ن 	� إط�ر ���� .��ري ��

 �'ر�(  $إ� ����(ذا��و�( �ن أ�زاء ��8( وأ�زاء ��ل ����  ��ل .��رة أو"8ص ��

	���Dرق ھو أن ا�����( . �ط�ق .��'� ا����ر�( ��� ���ل �ظ�م ا�����( ،).��رات(.��ري

�وّ ر�( ����� .��ري ھو �أو        ن ����( ��ل .��رة ��ص ����)ك ا��ر��ء ا����ر�( ا��

�ل ������ ا����ري���ق ��� ،����وع .��رات ا��� �� ������'�ز ا����( 	1�2 �ر أدوات ا�

��ل و	�� ��وا.د ��8( �'� و��س ��وا.د �ظ�م Dو �ض ����( �����( أو إ"�د �����ت ا�

)�ر�  .ا�����( ا����ر�( ا��

     )�ر�ط�ق 	�ط � 7 ��ط�ق .�$ ا����� ا����ري ���( و.��1 	2ن �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

أو  ��� ���ل ��ل .��رة ،  ا��ر��ء  ك����)  �8ن�ا�� ���وع .��رات   .�$ .��رة أو

 .���وع .��رات �����ت ����( و������ 	2ن ا����� ا����ري ��M J�8ر ����س

   .)1(�$,�ل ��ظ�م �;��ف: �����  

      )�ر�	��1 7 �د �ن و�� �ظ�م ���ف إ�� .�د  ،�� 7 �ط�ق �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

ر� (م ا�����( ا����ر���� �� ا���@ة أو 7"ق �)زم�.��1 ا���دة    ت��� �8 ،ا�ر;���( (ا��

�ر�� ا�Dر��� م�1965و���(  10�ن <��ون  28  .      �ن ا�

�ر�� ا�Dر���( .دم و�ود �ظ�م ���ف 	�ن ا���	� "��      �J�8  ،�� ا����ري و	�� ��

ر�(ا�1 ��� ���م ا� م ا�ذي ���ره ����$�1965و���(  ����10 ����ون ���( ا����ر�( ا���� .  

 �م ا�����( ا����ر�( �� �ظ  �Mر �ط��ق ��ون  ن��و�ب .��1 أ  ا����ف  ا��ظ�م  إن     

_____________  

1- M. WEISMANN , op . cit, p 243. 

 )�ر�  أن 7 ) ا����ف(و.��1 ��و�ب .�$ ا��ظ�م ا����Eر  ،"$ 7 �ط�ق ھذا ا��4ر،ا��

����� 1���   .)1(��( ���)ك ا��ر��ء�

      )�ر����ل أ<وى  �����(، و ھو Aا�'دف �ن �ظ�م ���ف 	� إط�ر ����( .��ر�( �

8وت 	� ا�����(  �'�2	 )�ر��ل ا���8( ���4زاء ا����.�$ �����ن، إذ ا4�;�( وا��

�����ن ��ل .��رة ا� إ7 إ�� �����( �����( أو .��ر�( أو إ"�د ����� ا�ذي ���� 	�1 ،ا���8(

أو ���وع .��رات و��س ا��)ك ا��ر��ء، ھذا ا��وع �ن ا��ظ�م أ��ر �د�( و	����( .�$ 

و��ن، إذ 	� ا���Eب �'ذا ا��ظ�م ا����ف 	1�2 ��و�ب ��� ���� ا��)ك ا��ر��ء ��
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K .�1  "دث و�و �و�ود �����ت ���و�( 	1�2 و ان ھذا، و�2�د.�;'م 	� ا�����( ا����( ������(�

  :  أ�ط�ر .دة ��'�

� ا��J��8 ، وھ�<د �زا"م ا��)ك ا��ر��ء 	� ا�����( ا����( و��8ب �ذ�ك "��ق ا��ظ�م -

�ف ��� ���ن أن �ؤدي إ�$ إ�"را	�ت�  .  

��رت  -Eذ ا��رارات �8و�( ��� �ؤدي إ�$ ����تا���  .إ

إ"�د �����ت ���.د 	� ��ب �ظ'ر �رور�� ا��ظ�م 	� �����ت �����( أو .��ر�( أو      

��ض أ���ء إ����د ا�����( ا����(�Aو�$ واDد.�ء �;�ت �ن  ،ا�و���D �ن �8و�( إ�

��ذ <رارات ���( ،ا��)ك ا��ر��ء ا�ذ�ن ���ون ������ت .��ر�( ��رىA (�'�  .وھذا 	�ط 

  

  

  

 

_____________  

1-  )�ر��ون إ�� ا���ر�� أو .ن طر�ق ��� .��ري و �'ذا 	�ن ھذا ا��4ر ��ون ��� ����ك و"�د إن إرادة ا��روج �ن ا�����( ا����ر�( ا��        

ر�( و ھ�� إرادة ا��)ك ����Eر  �����$ و أن �دد ا��)ك ��دة ����� ، أ�� ا4ول 	��1 ��ون ����ذ ا��)ك �ظ�م�            �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

�"رف ���روج �ن ا���)�ر��ر�� . ��( ا����ر�( ا���ر �M $�. 1رار ا�D� و��"1 ��ن ا����ون ا��زا;ري ا�ذي           ھذا ا4�ر ا�ذي �م �م 

)�ر����( 	� إط�ر ا�����( ا����ر�( ا���ل ���ر ��و�ب ا��د�)ت ا���  .ا�Dر��� ا�ذي طور �

 

  

  .ا���2رات ا��2	�� �ن ��9ون ا��ظ�م: �رع ����

                       .ا��$�ر,� �زاءا/وا����د�� � � وا�	�در �5�K$C 9رارات إداري ا���2رات ا��$: أو"

          :ا���2رات ا��$� � /أ

  :ا�$��ع ا���دي -/ 1

�ل         �ر�( 	� ا����رات ا�����( و�و أ�'� �  �و.� �ن ا����ع   ا�����( ا����ر�( ا��

)�ر�  .و��ن ��و�ب Dر��'� .ن ا����ع ا���دي ،�8و�8 ��ن ا�4زاء ا��

��.( ��ن  -  � )�ر J�8� 1���ص و	� �دون رك ھ�( 4ي ��ص، 	2ن ا����ر ا�ذي ر

1م <�� $  .ا�ور�( "
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��.(  ،زو��ن �زو��ن "ت �ظ�م ���م ا4�)ك - � J�8�ط���ن و.��1 	2ن ا����رات 

�'  .���'�� إ�$ "�ن <��

  - �وھذا �� ���$ 	�  ،)إ��دام .�د ا�زواج(�ن �زو��ن ��M )D8ر <��و��(��) ���8ن ���

ر��ن ��� .��ر ���� 	'�� �����ن ��;��ن )CONCUBINS(ا�Dر��� ما��ظ���.  

�ر�� ا�Dر��� ا����ر ا����ع ��8وص .��1 ��ن أ"��م ا��واد �ن        إ�$  815	� ا�

وأن ا���دأ  742إ�$ 713�ن ا��زا;ري ا��واد �ن ا����ون ا��د�� �����1 	� ا����ون ا��د�� 842

  .)1(وا"د وھو أ�1 7 ���ر أ"د .�$ ا����ء 	� ا����ع

و���'م 7 ����'م ��ل �ظ�م  ،���ن �������ن 	� ا����ع ��ل إ�د.�ءات ��8( ������ع       

  .أو �'�ز ���.� ����ل أو ���دل ����( ا��)ك ا��ر��ء

       . )���ون ��ر�( 	� .��ر ���� إذا ���ت ا�����( ����( ��ن .دة ��ول أ�1 ���ر�( �

)�ر��ون �ن أ�زاء ��8( وأ�زاء ��ل "8ص �  .أ���ص 	� 

رك        ���;�( 	� .��ر ���وك ��دة أ���ص ��ل وا"د �زء � )���ون ��و��ول أ�1 

��ع �Mر ���وم �دون و�ود أ�زاء ��8(�.  

          

____________  

ر�( ��ن ا����ر ا����� إ7 ��د ا����( ، ورMم ذ�ك 	��1 ��$ 	� ��ض ا4"��ن ��ض  ا����ع �'�� - 1�1 7 ��ّون ����( .��ر�( ���ن �و.1 	�

)�ر�� )����.( 	� إط�ر ��� )���� J�8��.( ��ن �����'� و ھ�� � )�ر�  .ا�4زاء ا���8( ��ن ا�����( ا��

  �C ���9ن ا��-ك �� ا�$��ع -/2    

�ون �ن أ�زاء ا����    � J�8� 1�2	 ع���ر ا����ع ��د <��1 ��ن ا�ور�( أو ا��)ك 	� ا�

)�ر��ر  �ظ�م وھ�� �ط�ق .��1 أ"��م ،��8( وأ�زاء �� ���ر�( و����ا�����( ا����ر�( ا��

  .�'��( ا����ع

   .�ن طرف  دة أ$;�ص ��	� �ن ا���,�� ا���2ر�� ا��$�ر,� ��,ن إ��-,5 - /أ    

ر�( �8و�8 	� "8( وا"د      ��'� .دة  ة���ن أن ��ون ���ع دا�ل ����( .��ر�( ����

و�ب .�$ ا��)ك 	� ا����ع ��"8( ا�وا"دة ���ن ���ل�� 1�2	 ���، )و��ل(أ���ص و���

أ"د ا��)ك 	� ا����ع أو �ب ن �ن <�ل ر;�س ا��"��( �واء �ط��ّ و	� "��( .دم ا��Dھم 	1�2 �

  .�ط�ب ا��8رف
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�( .دم د	� ا����Dت ��D;د'م، و	� "ا�و��ل ا����ن ���ل ا��)ك ا����ع 	� �����ت ا�����( �      

ا���8( ����)ك ا��ر��ء �ن <�ل ا��)ك ا����ع ��دم �Dھ�'م 	2ن ا��8رف ����1 رھن 

  .ا�"8( وإذا إ<�$ ا4�ر ����( إ�راءات ا�"�ز وا����

  .أو ا���S ���2وط ��A ا��,ن أو ا�5دمات إدار�� Cات ا�	�در �5�K$C 9رارا���2ر/ ب   

        1ا���دل ��و�ب  م1953أ	ر�ل  04�ن <��ون  01ط���� �����ون ا�Dر��� 	1�2 	� ��د

��� أ�( <��( �����ق 	� ا����رات ا�� 8در ��@�'� <رار  م،1975د����ر  31<��ون  1�2	

( أو أن ا�ر�� �ن ���"'� ��وط �Mر 8"�أ�'� �ط�رة آ��( �� ������ �ن ا���ن، <رارات

��ر  01ا��"دد ����ون  IVا����و�( D�8ت ��ن ا��8ف  أو ةا��ؤ�را�A����( �ن ا���ق ��

وا	ر .�$ أد�$ ��روط ا���ن(1948 7 �  ).ا���ق ا�

  .ا����رات ا����د�� ا/�زاء ا��$�ر,�/ ج      

ر�( 	� ا���       �رط و�و�� و�ود .دة �)ك �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا����رات ا�����( �

�8( ����زء  ،�ر��ء 	� ا����ر� )�ر�إذ �ل وا"د �د�1 �زء ��ص �1 و�ذا أ�زاء �

ر�(ن ا�"�7ت ا�� 2ا���ص، و.��1 	�ذ�ر 7 �ط�ق .��'� �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا���.  

                           

  

   

  : ��رة ���و,� �$ر,�/ 1    

       )�ر��ر��ت وا����و�( �'� ���8( �ن �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا���� )��� ،ا����رات ا�

);�  .��'� ا��ر��ت ا����ر�( وا���

        $�. �'�ب .��رات �ن أ�ل <���ا��ر��ت ا����;( ھ� �ر��ت �وم ����ء أو 

�Dع +�ر��;'� .�دة ��،�ا��ر��ء �"88'م  �ك��ن ��د ذ�ك ��8"ون �����ن، �Mر أ�1 <�ل 

1�2 ��ون �'م 	)��ون ا�����( دا;�� ��ك ���ر�ن أن ��و�وا �)ك �ر��ء  و7 ،"ق ا�7�Dع و��

	)�ر�  .��س ھ��ك ط��ق ��ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��
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��� أ�1 ���ن 	� "��( ا��ر��ء ا�ذ�ن �'م 	�ط "ق ا       A ���Dع وا�ذ�ن ��8"ون �)�

ر�( و�ذا  �و�د �ظ�م �"دد ����Dت ا����ل	1�2  ،�"88'م 7"���ا�4زاء ا���8( وا��

<ا)�ر��ل ��ن �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا���  .��م ا����Dت ��Dس ا�

و������ 	2ن ھ�1 ا4و��ع 7 J�8 ��ر�( ا���Dول إ7 ��د ��ل ����( ا���ق إ�$ ا��ر��ء       

�'  .ا����ق ��)<( ا���ل ��ر�ك أو .دة �ر��ء����ء 7وإ7 ���")ل ا��ر�( أو ا ،��د <��

        )�د�ل ��ن 	� ھ�1 ا�"��( 	2ن ا��ر J�8��ق �Mر ا����.( و �ذ�ك �� )���� $��

)�ر�  .�ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

    :ا����رات ا�����ورة ا���-	2/�2      

ر�( .�$ ا����رات ا�       �رك 7 �ط�ق �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا���)�8( �"�;ط وا"د ��

  .��ك ������ن ����Dن

  )���2م �ن ��ث ا���م (:ا���-ت ا���دا;��/ 3      

        )�ر�����'� ا���و ا�ذي ��د ،ا��")ت ا��دا��( 7 د�ل ��ن �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

��'��� )�ر���ص آ�ر 	'�� 7 و�د أ�زاء �� )�  .إ�$ ��M( .��رة ���و

�ل ���م ���"�م  ��"وظ�إن <وا.د ا����م ا����ري �'دت طورا       �وھذا �� ،"ت 

1 �د�ر�( ا����ء وا����ر ����م ا����"�ت ا����رة و��ل �'���ت 	� ھ��ل وا"د .�$ ا�ا���

�ل .�$ ����(، �زء ���� ���")ت : �)�( أ���د ��)ط���ت �دا��(، 	��د �����ت .��رة �

ر�( و�'ذا 	1�2 .�دة ا������ت ا���ر�( و���زة، 	) و�د أ�زاء �� )���ون �"ل �� �ا�

   .)1(ا��دا��( ��ر �ن <�ل �����ت �����( ���)ك

  :���2م  �2ري/ 4      

�J�8 ا����م ا����ري ھو ���م أرض ���رة إ�$ <ط� أر��( �E8رة ����;'� 	�ل ���Dد        

ر�( 7 ��ط�ق .��1 �ون 	� ا�����(�ظو �ذ�ك ���ك ��ط�( أرض، � �م ا�����( ا����ر�( ا��

ر�( ا4رض ��$ 	� ا����ع،�8(��Dع إوإن ���ت ا4رض �و�وع ��ط�( ا����.  

وھ�1 ا��4رة ��ك 84"�ب ا��ط�  ،إذا ��ن ا����م ا����ري �"وي .�$ ����ك       

ر�( ،ا4ر��(��ط�ق ������( Aدارة ا�����ك وا��'�زات  و�ذ�ك 	2ن �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

ر�( إ7 	� "��( �ظ�م ����ف�  .ا��
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��ظ�( ��ن �����ت �����( �������ن، ��� أن ا�����ك ا���8(  .�دة ا������ت ا����ر�(       

���م ا����ري ��� ).���ل وا"د �ن ا������ن  ،���ت ����رورة � )���ون ���ل ���ن أن 

�ون ����( �����( ����(  ،�ق'م ا4ر��( ا�����( �"�وق ا7رD<ط� ��و�ب "�'م .�$وإ�� 

 )��م ��ل ا���� $��( ا����ك �����م ا����ري "�� $���ل ا������ن ���ط� ا4ر��( أو  ���

 .����د�(

���ت وا"���دات :�����   ��  .ا�

���ت ا���C�2ت ا���2ر�� و ا��د��� -/أ   ��:  

���ت/ 1       ��  :)2(ا���C�2ت ��-ك ا���2رات 

�����ت ا������ت ��� ا������ن �ن أ�ل ��Dذ أ.��ل و�D8( .��( �ن أ�ل إ.ط�ء <��(        

،)���ن @��س ھ�1 ا������ت ا������( �ن أ�ل ���8(، ���ر أو ��Dذ ا4.��ل أو  أ��ر ������

)D���ت ا������������ك وا� )�ر��'ذا 	2ن �ظ�م ا�����( ا����ر�( و ،�'�زات ا���8"( ا��

)�ر�وھذا �� �8ت  ، �و�ود �ظ�م ���ف ����وع ا����رات  ��ط��ق  "�زا  ��د  7  ا��

 .م�1965و���(  10�ن <��ون  2	�رة  1��.1 ا���دة 

_____________   

1-M. WEISMANN, op . Cit, p 244.  

2- M. WEISMANN , op . cit, p 246  

�ظ�م �        ����'� ���رد   $ ا����رات دا�لـ���ن .�ـ���( �����( ���رض ا��)ك ا��

��ب��ر�� ا�Dر��� ا������ت ا������( ���)ك ���رون و	ق <��ون  ..��ر ا �21'ذا 	1�2 	� ا�

  .م1927د����ر 18 �و��ر�و�1 ��ط��ق  م�1865وان 

  .ي D��ره ��قا������ت ا������( �ظ'ر �و�و.'� ��ن �ظ��'� وا�ذ        

  :ھ��ك .دة أ�واع �ن ا������ت ا������( ��'�   

  .ا�"رة -

 .ا��ر�8( -

- ��;��� .ا��ؤ��( 

 .  �����ت ط'�ر ا�طرق ا���8( -

���ت ا����C�2 ا��رة -أ/1      ��  :ا�
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@�س ھ�1 ا������ت ا������( �دون د�ل اAدارة 	'� ��� ��ظ�م ا����ون ا���ص       

�ون ھ�1 ا������ت ا������( ا�"رة �وا	ر ا�ر�$ ا��ط�ق ."��موھ� �ن إ��8ص ا��

����ذ���ر��ء وا�����(  ،ي ��ون ��ب ا���Aون ��ن .�ود ا��ن �'ذا ا�ر�$ أن ��� ���

 ّ���ل ھ�1 ا������ت ا������( و�و أن �ظ��'� ��ل �����رات ا�����( وھذا �+.)ن ا����ق .�$ 

��" 7، ���ر 8را"( 	� .�ود ا���� .ن ��@ة و@��س ھ�1 ا������ت و��ن ��و�ب ا�

  .ا������(

ا�����( و�"دد "دود  دارة، 	'و ���ط إ�ظ�م ا�����( �"دد �د<( و���ن ا�'دف �و�وح      

��� 	� ا�����( ا����ر�( (وھ��ك أ��� ا��8رف  ،ا�و��7ت ا����و"( �+دار��ن 1�D� س��

)�ر�را��تا�ذي �"دد ا�طرق وا�) ا���A�8ل ا"  .و��;ل �+��Dق و�ذا طر��( 

رك ����;��ن ��ظ�م ا������ت ا������( ا�"رة ا�� �ظ��'� أ���1       أ��ر ا����ط وا��'�م 

  ..�د ا�����( �ر	و<� ���طط �"دد �������ت ا����ر�( ا��"8ورة.)1(ا7�Dق

        _____________  

و       ء �ن <�ل �8رف ����و�1، ا�����( ���� إدارة�و	ر ��ن ا��)ك .�$ ا���ر ھذا ا��ظ�م ������( ا�"رة و �أ��س ا������ت ا�"رة ھو ا�ر��ء  -1

� ������م  ��و�با�7�8ص ا��"�� �����ر، �ذ�ك  إط�رب ا�����( D8( ا���ص ا����وي 7 �د �ن ��ر .�دھ� 	� �ر�دة <��و��( 8در 	� 

  .ا���د ���ر ��ط) إ7�'ر ا���د ����"�	ظ( ا����ر�( و  $إ� إ��	(ا�وا�� ���( ��1، 

�8ص        �Aإط�ر ا �	8در ���( �ن ا���د ������( ��و�ب ��رھ� 	� �ر�دة <��و��( 

��ن ا�وا�� �ن ���( ��1�أو ا�ذي �و�� 	� ��ل  ،ا��"�� ����ط�( وا�ذي ��و�ب أ��� 

  .�"Dوظ( ا���ود اAدار�( ����ط�( 

        )D8 ب أ�دا���'�ر 	� �ر�دة اA.)��ت ا����و��( 	2ن ا�����( 7 Aدم ا. )��" �	

  .ا���ص ا����وي

م إ�'�ره �دى        � )������ ����@�ذ�ك �ن ا���"�( ا�ط����( �Mر ا���Aر�( 	2ن ا���د ا�

  .ا��"�	ظ( ا����ر�(

����$ دا;��  ،و�وع .��'� �م ���دم�ن ا��Dروض أن ����( �����( 7 ���ن "�'� ��دام �       

)�ر������رات ا�دا��( ��ن إ��8ص ا�����( ا������( 7 ����'م  وا��)ك ،و�د ��8"( �

ا�A�"�ب، و�������ل 	1�2 ���ن "و�ل ����( �����( "رة إ�$ ����( �ر�8( ��و�ب <رار 

�ن  12ا���8( �����دة  <�;م .�$ �داو�( �8درة ��2��ع ا�����( ا����( ��ن ا��روطو7;� 
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�Dق وا��ص .�$ �� ����ف ذ�ك  م،�1865وان  21<��ون Aم ا�ر�� ا�Dر��� إ7 إذا ط��� ��

)������ ����@ .	� ا���د ا�

���ت ���C�2 �ر;	� - ب/1  ��:   

��������ت ا������( ا�"رة أ7 وھو ا�ط���  ،ا������ت ا������( ا��ر�8(   1�D� ط��� �'�

ر�(ا�"���� �������"�ث أن  ،��ت، ����$ أ�'� ��� �)ك �'دف "��ق ��8"( �

�� ا����ر �'�� �Eر ا��)زا��ت �Aن  كا���ھذا �� �ظ'ر أن ط���( ھ�1 ا������ت .��1 ،ا��

)D���.  

�م  ،ا������ت ا������( ا��ر�8( د�ل ��ن إ��8ص ا����ون ا���م  �"��� )���وھ� 

  ).	ر��� م�1865وان  28ون �ن <�� 1��دة (اAدار�(

�و��� ��ؤ���ت .�و��( 	2ن ا������ت ا������( ا��ر�8(   م د�ل اAدارة "ت "

�ل <رار و7;� �ر��8 و�"ددا ��و�و.'��وھذا �ط�ب وا"د أو .دة �ن ا�ذ�ن �'�'م  ،

ا�وا�� أو ��;ب ا�وا�� ��د "��ق  رة �ن ر;�س ا����س ا����� ا���دي أوا4�ر أو ����د

  وا ـ.�و�� و�وا	�( �����( ا��)ك ا���رر�ن ��ن أ"��م ا���M4(، أ�� ا��)ك ا�ذ�ن �ر�

  

@��س ا�����( ا������( ا��ر�8( ����ون "ق ا���� ����ل �و�ض $�.)1( .  

	ر���  م�1865وان  21طر��( .�ل ا������ت ا������( ا��ر�8( �"دد ����ون   

�ن ����ون �ب �ظ��'م ������( ا����( ���)ك ا�ذو��و م،1927د����ر  18و��و�ب �ر�وم 

  .����(ا��8ر	�ن �����ن 	� 

	� "��( ا����.دات ا�����( 	2ن ا�����( ��ن .دد �ن ا��8ر	�ن ����ون ا���و��(       

  .ا�����( ����ظر إ�$ أھ��( ا��رض ا����وح

���( ا�����( ا������( ا��ر�8( �و��      � �'�ر�� ا�����( ا������(، ي ��و�ب �داو7

  .وأ.��ء ا����س ����ون وا"د ��'م ��د�ر و���ل و��ؤول .ن ا���Dذ

��ذ       A ا4.��ء J��8� ب�داول "إ�� ����ظر إ�$ ا����"(  ،ا��راراتا�����( ا����( 

را��ت ا��ر��،ا���8( ����را'م دا�ل ا�����( �Aوإ�� ����ظر إ�$ ���] ا�1 ( �����رات، 	'�
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 ،)��� ����وة ا���و��(، �و�'� ���ن �'� ا���وء إ�$ �زع ا����ا������ت ا������( ا��ر�8( 

"8ل .�$ �را;ب �"�و�( و�"ددة ��� ھو ا��@ن 	� ا��ر��( ا�����رة�و�'�   . 

���ت ا����C�2 ا��ؤ��� ����G�2 -ج/1      ��  :ا�

@�س ���;�� �ن <�      ل اAدارة �ن أ�ل ��Dذ ��ض ا4.��ل ذات ���ن �'�1 ا������ت أن 

ر�( ا��Dرو�( ���ب ا4�ن أو�د	�ع �د ا��"ر، ا�4'�ر، ( ا��)�( ا���و��( ا����D( ا��

  ....).ا;ق، إ�ز7<�ت ا���وج، إ�ز7ق ا4رضا�ود��ن، ا�"ر

�ون إ7 ��د �"�       7 ��@ ��را وا��أو  �( @��س ����( �����( "رةوھ�1 ا������ت 

)���M4ل ��8ب ا���رط وا<ف �رب .��1 ا��ط)ن و�ذا ��� 7 ��  .�ر�8( 

"��ق �"ددا ��ط ا��Eل وأ�س 	� "��( و�� ��روع        JD� 2ن ا�وا��	رار و7;� ، >

���م ا���8ر�ف، إذ �ظ�م ھ�1 ا������ت ���ن ��Eره 	� أي و<ت ��رار و7;� و���ن 	� 

وا	رت �ل ا��روط ا����و��( اإذ) "و�ل(�����ت ا������( ا��ر�8(أ�( �ر"�( ا�ر�وع إ�$ ا�.  

_____________  

م د�ل اAدارة 	�'�وذ�) .�و��(ا�����( ا��ر�8( ذات ط��� إداري - 1"  .��رار و7;� �"ددا �و�و.'� ��د إ�راء "��ق ك�و�'� 

���ت �ؤ��� ��ط�5ر ا�طرق ا�;�	� -د/1      ��:  

���ن 	� �ن ��ن ا���      �و�ب ��� �ل ا������ت �������ن ��� ��;������ت ا������( ا��ؤ��( 

  .م�1912و���(  22إط�ر ط'�ر ا�طرق ا���8( ���)�( ط���� ����ون 

و��( وا����زل ا�وا<�( .�$ ��Dف ا��وا��ن وا�4ظ�( ا���8( ����ظ�	( ��طرق ا���      

و�ذا ا�طرق ا���8( �8و�8 �� ���ق  ،ت�'�ر وا��واطN 	'� �ط��( .�$ �ل ا�طر<�ا7

���)ن ا����ه ا��ذرة وإ����ل ا����ه وا�زود �'�، 	�ل طر�ق ��8( أ�ن و�ب و�� <�وات 

  .�8رف ا����ه ��و�ب 	ر�� أن ��ون ھ��ك "ق إر�Dق <��و�� �'ذا ا�Eرض

ود��ن �Dرض .�$ �ل ���ن ا����زل ا�وا<�( .�$ ��Dف ا�4'�ر وا��واطN و�ذا ا�      

�ن ر;�س ا���د�( أو ا�وا�� �����م ��4��Eل  ص��ر�وھذا  ،ا���� 	� �����ت و���ن �8رف

��ن �@���M( ا4.��ء ا���و��ن أي  �/4ا���8( ���طرق و���8'� و���رھ� وا�
3  )�(�

���ن أو ���� ا������ن ا��� ا����"(  2/ 3 �ن ���� 4��را������ن ) ا������ن( ا��'��ن أر��ع

/4�ن �)�( أر��ع ا����"(  4��ر
3    .  
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	� ظرف �'ر إن �م �م إ���ء ا�����( �ن <�ل ا������ن 	1�2 ���ن �ن <�ل ر;�س   

ا��"��( ا�وا<�( 	� �وط�'� ا����زل �8ر	�، ھذا ا��4ر ���م "����ت "ول ��D( ا���روع 

	2ن �م ��8دق 	1�2 �ر�ل ����ن ا����زل ا�وا<�( .�$ ا���Dف،  ،و��د�1 ������( ا����(

  .وا�� ا�ذي ��رر 	�1ا��ر	و<� ��"�ر ا�����( ا���( إ�$ 

��8ر�ف ا���روع ����'� ا��8رف .�$ ����� ا����زل ا�وا<�( .�$ ا���Dف و�ذا       

  ..�$ ا�طر�ق ا������ن

و"� ��دة  �).را��ت�و�د ��ل       D� $���15  ن �و�������] ا���� Vر���و�� �ن 

  .و�ن ��د ذ�ك �و<ف ا��8رف ا����م 	� ���ن ��دم ��وا�� ����8د<( ،���ف �����د�(ا

�'�ر ا��دول ا4ول �و�وع       A ن����ا�ط�ن أ��م ا����ء اAداري ���و7 	� ا��'ر�ن ا�

  .ھ�1 ا������ت

ارة 	1�2 ���ن ا��دا�1 �ن <�ل اAد ،	� "��( أن ا��8رف ��ون ���.س �Mر 	���      

)��  .��و�ب .ر��( �و�'( إ�$ ر;�س ا��"

راض 	� "دود ا��و�م ا���ص ( وا�وا�� 	2ن ا��8رف ����1 ا7<��د �وا	�( ا�����      

را��ت �ن ا��)ك�و	� "��( .دم د	� ���'م 	1�2  ،�����روع، ��� أ�1 ��وم �"�8ل ا7

  .����'� .�$ ا�Iر�ن إ7 	� "��( ا7.را��ت .�$ ا��د���ن

  .��ض ا����زل ا�وا<�( .�$ ا���Dف����و�� ا�"�ز ا����ن       

  .ا������ت ا������( ھ�1 ھ� �����ت ��ر�( و���ت "رة      

���ت  �2ر�� �د/ 2      �����:  

      ��� ا4را�� و"���'� وإ8)"'� وذ�ك ������ء، �ھ�1 ا������ت ا�'دف ��'� ھو إ.�دة 

�.��ل ذات ا���8"( ا����.�( ���طر<�ت، ا����"�ت ��و<ف �ر ا���8�4( وJ��8 و

وا���ود.�ت "ت ا4رض أو7، د	;( ���.�( ، ���"�ت ��راء �Eرو�( أو7، و�� 

  .أ���ن ���ب، ��را"( أو ا��زھ(

�ون "رة، �ر�8( وإ���ر�(       �ن �'�1 ا������ت ا����ر�( ا��د��( أن ��.  

"وز �ظ�م ء 	2ن ا�����( ا����ر�( ا��د��( ( .�$ ا4.���"�8ل ا4�وال ا��Dرو�      

 ا�"�زأ�� ر	� ا��د .�$  ،ا�8�8'�ا�"�ز ا����و�� ا���ص 	�ط ������رات ا�دا��( ��ن 
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�D�1 )�ر�ا���د ا�@���� �����( .��ر�( �د��( .��� ھو ا��@ن 	� �ظ�م ا�����( ا����ر�( ا��

و�ب إ�'�ره 	� ا���ل ا����ري��.  

���ت ا����C�2 ا���دات /ب   ��  :)1(ا�

      ���ل ��8"( ) 	ر���م  �1865وان 21�ن <��ون  1ا���دة (�Eل ���Dذ و����( ا4 �ا�

;���ر�( ��دة �����ت �����( �واء ا��ر�8( أو ا��ؤ��( ��، ��  )D�ھ�1 ا������ت ا���

@��س 	��� ���'�  �'����ض 	� . ���ر ا��ؤ��( إ"�د �ن أ�ل )�� �وا	�( اAدارة(��

ھ�1 ا4�ور 7 �ص ا������ت ا������( . إ"�د ا������ت ���ن أن �ؤ�س ���;�� ،ا�"�7ت

�ل �ؤ���ت .�و��( د�ل ��ن ا����ون اAداري ا�"رة�"�دات �������ت Aا.  

  

____________  

1- M. WEISMANN , op . cit, p 251..  

��� ���C�2 إ�I إ�� /ج  ��  :�د ��C�2ت��و�ل 

"ول إ�$ إ"�دات �����ت ��و��( �دون أن ؤدي       ا������ت ا������( ا��و�ودة ا��ر�8( �

�و���(  10�ن <��ون  44ھ�1 ا�����( إ�$ ��ق ��ص ���وي �د�د، ھذا �� ��ءت �1 ا���دة 

  .	ر��� م1965

وھذا �ر��� �'دف  ،��(��د ��ء ا�ر��ص �"ول �����ت �����( إ�$ إ"�د �����ت ��و      

ر�( ا�"8ول .�$ �و�وع أ��ر وأ��ل ��� ��ن ���ن ��� .دة �����ت .��ر�( ��

"��ق ر�� )����ر�(  ء���دا، إ.ط�ء �������ت ا������( �D8( .��( إ��و���ح ���J��8 ا��

"�د ا�ذ�ن ھم �����ن ��وة ا����ون أ��م ا�����( ا�Aا �	ف ا������ت ا4.��ء ���� 1�'� )���

      .ا������ت �ن <�ل ا��8رف، 	'ذا ا�@��س �+"�د ا�Eرض ��1 ا����ط و��'�ل
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عرب خمتلف  ةاالقتصاديو  اإلنسانيةبطبيعته اجتماعي ، و العقار بطبعه مادي مرتبط بتغيري منط احلياة  اإلنسان       

األخالق  إىلهذا راجع املبنية، و نظام الطبقات يف العقارات  إىلعّرفت عّدة أمور فتطرقت  اإلسالميةالشريعة العصور 

أن أفراد األسرة الواحدة فكان األصل  .الواحدةث على صلة الرحم و الرتابط و التالحم ضمن األسرة اليت حت اإلسالمية

جعل طبقات يف عقار واحد ليبقي على أفراد العائلة الواحدة  إىلمتحدا يف منزل واحد مما أدى  جمتمعايبقى مشلها 

  . عائالت امليسورة  ا منه بالنسبة للبالتايل يصبح كل ابن يشغل طابقا أو جزءعة جمتم

و بلورته يف تقنني خاص مسته بامللكية العقارية  اإلسالميةهذا األصل الذي اقتبسته الدول األوروبية من الشريعة        

و الذي مت تعديله و حتسينه مع الظروف االجتماعية و االقتصادية احلادثة عرب الزمن ،  1938املشرتكة منظم بقانون 

                     . هذا النظام اجلديد بنسبة كبرية وضبطت سعت و حسنت أوامر و ةقوانني الحق بإصدار

ن حسني أو من التشريع الفرنسي غري أنه يعين بدو العربية اقتبس هذا لنظام  الدولاملشرع اجلزائري بدوره كمختلف 

حداث و التغيريات الطارئة على احلياة االجتماعية التشريع الفرنسي الذي ظل دائما معاصرا لألتطوير، على العكس من 

                           .زو االقتصادية 

عقار املبين لالشرتاك اليت تعد أسس وحالة امللكية العقارية املشرتكة يف ال إظهارمن خالل ثنايا هذه املذكرة حاولنا        

 و املنشئ) العقار (متالزمان كتالزم اهلواء للحياة و مها البناء أما أساسيان  تكامل أمرين بديهيني يف مفهومهما إال

 إذكما كان هلذا النظام من الوجود لوال وجود هذين العنصرين للوجود معا ،   األشخاص الذين يشرتكون يف شغله، 

                                             . عقارية املشرتكة من أساسها دمها يؤدي إىل انتفاء امللكية الانتفاء أح

قول بتأسيس خمتلف األحكام و الضوابط اليت تؤطر الواقع العملي للملكية إىل هده القاعدة أميكن الباالستناد       

         .                                 هر جانبيني ناقصني يف اتمع اجلزائري ، غري أنه يظ كة ، و تضع له األساس القانوينالعقارية املشرت 

هذا املفهوم من النظام حىت يكون فعاال يف تطبيقه يستوجب فهمه من قبل اتمع كونه ينبع من الثقافة  أن :أولهما    

                                        .قانونية تكون نصوصالقائمة على الوعي و اإلدراك من قبل املواطنني قبل أن  العامة،االجتماعية 
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 ،ا إىل احلديث حول عدم إعطاء هذا النظام حقه من قبل املواطنني داخل اتمع اجلزائرينفلهذا املفهوم جير       

ة،ال مجعية وال مفهوم لنظام يف بضع سنوات قالئل ال حارس،ال نقاب،مل يبقى الفرنسيفالثابت انه بعد خروج االستعمار 

بيعت   يشغلها  ىالتحاحلارس يطالب بشراء الشقة  أصبح خطري حىتبشكل  ألموراتدهورة  امللكية العقارية املشرتكة

 إالّ مل يعدو  الذيمت ترك نظام امللكية العقارية املشرتكة  وبالتايلله،فلم يصبح حارسا بل مالكا مشرتكا فانعدمت الغاية 

 أصبحشكل العمارات  ، يصلحهلا كل ما يعطل ال العمارات يف حالة يرثى أصبحت. إالّ س لي جمرد نصوص قانونية

 يف إليها،ال وجود للحارس، اإلنارةالدخول  املرءخياف متسخة  األقبية، الء متسخ،القنوات سريعة االنسدادلطا. قدمي

كل هذا ناتج عن انعدام الوعي االجتماعي ...غريها  الدرج،باب العمارة دائما مفتوحة،النفايات والقمامات،ال حدائق 

على  األمورمل تقم بذلك تبقى  إنللسكان حىت أصبحت الوكاالت العقارية هي اليت تصلح و يتكل عليها فقط و 

  حاهلا، هذا من جهة

بالقراءة املتأنية و  ذإفمن جهة أخرى جند نقائص أيضا يف النصوص القانونية املسرية للملكية العقارية املشرتكة،  :ثانيهما 

  : العميقة هلا جند أنه 

فنجده م مل يأت بأمور جديدة تفيد الدارسني و الباحثني،  1983نوفمرب 12املؤرخ يف  666- 83املرسوم رقم  :/1

الطفيفة، ناقال القليل منها جدا من القانون الفرنسي  اإلضافاتفقط مكررا ملا جاء يف القانون املدين اجلزائري مع بعض 

- 76هذا املرسوم كان دف سد الثغرات اليت كانت موجودة يف املرسوم رقم  إقرار. املتعلق بامللكية العقارية املشرتكة

تناقض بني املواد،  إىلكانت مبهمة تؤدي   فإاأما الصياغة . فاحلاصل عكس ذلك، فالثغرات زادت أكثر فأكثر.146

  . معرقلة ا غموض يبقي عـدة أسئلة مطـروحة و عدة حاالت

 اإلنشاء إطارمل يفصل يف طبيعة احلواجز الفاصلة بني احلصص و اليت تندرج ضمن  666- 83مرسوم  :/2

كما أنه مل ينسجم مع . الفاصل املشرتك احلائط تنطبق عليها هي أحكامالكبري،رغم أن هذه احلواجز هلا أحكام خاصة 

  .شرتكةامل لألجزاءو تصنيفه  معيار مدى االشرتاك، لدى تقسيمه 
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، و يف جمال املعامالت الواردة يف العقار املبين لالشرتاك، اعتمد عدد احلصص اليت ميلكها  666-83مرسوم  إن: /3

لدى عملية التصويت يف اجلمعية العامة، مغفال  األخرياليت حيوزها هذا  األصواتاملالك الشريك، كأساس لتحديد عدد 

 األعمالعدا أنه قام بتصنيف التكاليف املادية املطلوبة حبسب طبيعة . ةاملشرتك األجزاءيف ذلك أساس النصيب يف 

مل يبني أيضا ال النصاب و ال النطاق  .لاالعتمااملؤداة فقط، بينما مل يعمل بطبيعة أنواع املكونات الواردة على هذه 

وجود مجعيات ملحقة ذه  إمكانية باىلاللذان ميكن من خالهلما عقد أي جلسة للجمعية العامة، و مل يشر البتة 

أنه ترك اال واسعا  إىلمتصرف آخر، اضافة  إىلمهام املتصرف و نقل أعماله  إاءاجلمعية، أيضا مل يذكر كيفية 

  .و ذكره هلا ضمن مواده أشارتهحلصول منازعات قانونية عديدة، بسبب عدم 

يف تطبيق  و الوعي للمواطنني    باإلرادةو تكملتها  هاته النقائص ال تعين الركود و اجلماد بل يستوجب حتريكها      

باملمارسة الفعلية و  إالّ نظام امللكية املشرتكة حىت يتم تدارك النقائص من قبل املشرع، لتظهر أمور ال ميكن ظهورها 

ا املوضوع بذلك نقرتح أن تكون دراسات كثرية يف هذ. األوروبيةالتطبيق احلق هلذا النظام، كما هو الشأن يف الدول 

احلياة  أطارلتثري املوسوعة العلمية لتدارك النقائص و تطوير قانون امللكية العقارية املشرتكة، حسب التطور احلاصل يف 

  .االجتماعية و االقتصادية

عن طريق جلان على مستوى البلديات ذا النظام الغائب عن ذهن  إعالميانرى أيضا أنه يستوجب توعية الناس       

هلذا املوضوع مث حثهم على تطبيقه عمليا، تنظيمه و مراقبة مدى تطبيقه مث  مناشريمنهم، مع توزيع  األغلبيةري و تفك

اللذان مها أحكام تتعلق  األمنو  النظافةفرض عقوبات على الرافضني و املتقاعسني، حىت يعود اجلمال املعماري و 

زر و التعاون مسات إسالمية أكدت فعاليتها، فحان وقت العمل فشد العزم و التالحم و التآ .بالنظام العام للمجتمع

  .ا
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  الملحــق األول

  
        ــــنــــنــــنــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوانيــالقوانيــالقوانيــالقوانيــ
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  ق الثانيالملحــ

  
           ة  ة  ة  ة  ــــلة للملكيلة للملكيلة للملكيلة للملكيالمشكالمشكالمشكالمشك زاءزاءزاءزاءــــوذج مصور يظهر األجوذج مصور يظهر األجوذج مصور يظهر األجوذج مصور يظهر األجــــنمنمنمنم      

        ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــالعقـاريالعقـاريالعقـاريالعقـاري             
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  ق الثالثالملحــ
        
        

        ةةةةــــود اداريود اداريود اداريود اداريــــة و عقة و عقة و عقة و عقــــام قضائيام قضائيام قضائيام قضائيــــأحكأحكأحكأحك
        و توثيقيـةو توثيقيـةو توثيقيـةو توثيقيـة    
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  ق الرابعالملحــ

  
        ةةةةــــة الخاصة الخاصة الخاصة الخاصــــن البطاقن البطاقن البطاقن البطاقــــوذج عوذج عوذج عوذج عــــنمنمنمنم

 ةةةةــــة المشتركة المشتركة المشتركة المشتركــــللملكيللملكيللملكيللملكي    
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  ق الخامسالملحــ

  
 روطروطروطروطّـ ّـ ّـ ّـ لشلشلشلشـر اـر اـر اـر ان دفتن دفتن دفتن دفتــــن عن عن عن عــــنموذجينموذجينموذجينموذجي
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:المراجع العامة باللغة العربية   

و   جممع النصوص التشريعية و التنظيمية املتعلقة بالعقار دار هومة للطباعة و النشر  –القاضي محدي باشا عمر *1

  .    م  2002. اجلزائر  –التوزيع 

 –الديوان الوطين لألشغال الرتبوية  –بعة الثانية الط –النظام القانوين للملكية العقارية  –القاضي قدوج بشري *2

  .م  2004

اجلامعة اجلديدة للنشر :الطبعة األوىل مصر  –ابراهيم أبو النجا ، احلقوق العينية األصلية يف القانون املدين اللييب  - د*3

  .م  1997:باالسكندرية 

  .دار الفكر العريب .مية االمام حممد أبو زهرة ،امللكية و نظرة العقد يف الشريعة االسال*4

  .الرسالةمؤسسة  :لبنان الثانية،الطبعة . التعسف يف استعمال احلق  نظرية:فتحي الدريين .د *5

دار  –بريوت . دراسة يف القانون اللبناين و القانون املصري  –احلقوق العينية األصلية : عبد املنعم فرج الصدة .د *6

  .م  1978 العربيةالنهضة 

  .منشأة املعارف باالسكندرية  –مصر  –نظام امللكية  –ى حممد اجلمال مصطف. د*7

طبقات و  إىلتطبيق القانون العقاري على العقارات املعدة للبناء مقسم  تفاصيلتأمالت حول  :يوشأمحد دار *8

رية احملافظة مدي: املغرب . ( م  1990ماي  04يف  الرباطالتحفيظ العقاري باملغرب ،  نظمندوة مشرتكة حول .شقق 

  ) .م1992 الطبوغرافيةالعقارية و األشغال 

مطبعة دار احلياة  –الطبعة الثانية  –احلقوق العينية األصلية  –شرح القانون املدين  –حممد وحيد الدين سوار . د *9

 .م  1978 –م  1977دمشق  –

ديوان املطبوعات اجلامعية :اجلزائر-  (ضرورة إعادة النظر يف القانون املدين اجلزائري : علي علي سليمان. د *10

 ).م 1992باجلزائر 

دار اجلامعة اجلديدة  - مصر- تصرف الشريك يف املال الشائع و أثره على حقوق الشركاء  :النشارخليل  لمجا. د*11

 .م1999للناشر باإلسكندرية 

دار هومة للطباعة و  –حكام يف ضوء آخر التعديالت و أحداث األ. نقل امللكية العقارية –مجدي باشا عمر . د*12

  .م  2002اجلزائر  –النشر و التوزيع 

 .بريوت. الرتاث العريب  إحياءدار : لبنان (  الوسيط يف شرح القانون املدين: عبد الرزاق أمحد السنهوري .د*13

1968 .(  

و               هد البحوث مع –امللكية يف الشريعة االسالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية  –علي اخلفيف . أ*14

  .م  1968اجلزء الثاين  –الدراسات العربية 

دار الشمال للطباعة و التوزيع : لبنان . الطبعة األوىل  –دراسات يف الفقه و القانون  –القاضي طارق زياد *15

  .م  1990بطرابلس 
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الطبعة  .السوريالتقنني املدين . ستانبويل أديب ا.احملامي شفيق طعمه و أمني مكتبة املؤازر يف وزارة العدل سابقا*16

  . اجلزء السابع .م  1966دار النشر أديب استانبويل بدمشق : الثانية ، سوريا 

. بعنابة  التوزيعيف التشريع اجلزائري ، دار العلوم للنشر و  العقاريةمحدي باشا عمر ، نقل امللكية  .القاضي*17

  .م  2000

اجلزائر املؤسسة الوطنية  –الشخصية و العينية يف القانون املدين اجلزائري  التأمينات الوجيز يف حسنني،حممد . د*18

 .م 1986 - لكتاب

الطبعة الثانية (  .املدنية اجلزائري  اإلجراءاتالقضائي و توزيع حصيلته يف قانون  التنفيذحسنني ،  .حممد.د*19

  ).م1986مكتبة الفالح ، :  الكويت

املطبعة العربية بغرداية ، : ، شرح وجيز لقانون األسرة اجلزائري الطبعة األوىل ، اجلزائر  عبد القادر مدقن. أ *20

  .م 1988

طبع الديوان  –الطبعة الثانية  –العقار الفالحي  –اجلزء األول  –التقنينات العقارية  –القاضية ليلى رزوقي *21

 .م  2001الوطين لألشغال الرتبوية 

م الدار  1982 –تاريخ النظم االجتماعية و القانونية  –عبد ايد احلقناوي . د . أمحد ابراهيم حسن . د*22

  .اجلامعية 

  .م  2002- دار هومة  –محاية امللكية العقارية اخلاصة  –محدي باشا عمر .د*23

لعليا يف ضوء أحداث القرارات الصادرة عن جملس الدولة و احملكمة ا –القضاء العقاري  –محدي باشا عمر . د*24

 .م2002طبعة -در هومة  –

) لوضعي ا نو القانو  يف الشريعة االسالمية ( الوظيفة االجتماعية للملكية اخلاصة  –منذر عبد احلسني الفضل . أ*25

  -اجلزائر  –ديوان املطبوعات اجلامعية  –

طبعة  –دار هومه  –لية دراسة وصفية و حتلي –النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري  –شامة  امسا عني*26

 . م 2002

 -دار هومه –اجلزائري  التشريعإثبات امللكية العقارية و احلقوق العينية العقارية يف  –عبد احلفيظ بن عبيدة . أ*27

 .م  2003طبعة 

رتبوية طبعة ديوان الوطين لألشغال ال –الطبعة األوىل  –نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري  –جميد خلفوين *28

 .م 2003

الطبعة –جلزء األول  –شرح مفصل جديد لقانون امللكية العقارية و احلقوق العينية غري املنقولة  –زهدي يكن . أ*29

 .الثالثة 

 . - منشأة املناشر  املعارف –احلراسة القضائية، يف ضوء القضاء و الفقه  –عبد يد الشواريب . د*30
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منشورات املكتبة  –الطبعة الثانية  –علما و عمال  األصلية،احلقوق العينية  امللكية و –القاضي زهدي يكن *31

 .-بريوت –املصرية 

مطبعة  –اجلزء السادس احلقوق العينية  – التحضرييةجمموعة األعمال  –القانون املدين  - ( ...................)*32

 .-دار الكتاب العريب 

و      معهد البحوث  -السالمية مع مقارنتها بالقوانني العربية اجلزء الثاينامللكية يف الشريعة ا –علي اخلفيف .أ*33

  .الدراسات العربية 

 –منشورات املكتبة املصرية  - الطبعة األوىل – فرنساللعقارات و أقسامها يف لبنان و  –القاضي زهدي يكن *34

  .بريوت 

منشأة  –مة و اخلاصة يف ضوء الفقه و القضاء أحكام التصرف يف أمالك الدولة العا –أسامة عثمان  القاضي*35

  .لإلسكندريةالناشر و املعارف 

  .م1994مديرية الشؤون املدنية  –وزارة لعدل –التشريعات العقارية  –( ..................) *36
 
 

LES OUVRAGES GENERAUX : 

 
1-C. ATIAS, « droit civil, les biens 2, droit immobilier », LITEC, droit. 
2-C. ATIAS, « droit civil, les biens 1 » LITEC, droit. 
3-E.BARBEROUSSE –GUIBERT ET D. TOPEZA, « Le guide pratique 
de droit  », Nouvelle Edit, Paris, 1983. 
4-J.L. BERGEL, M .BRUSCHI et S.CIMAMONTI, « Traité de droit 
civil, les biens  » Edit. DELTA-L.G.D.J.2000.  
5- J .CARBONNIER, «  droit civil (les biens) », Tome III, presses 
universitaire de France, Paris, 1973. 
6-S .CARNIOT, « dictionnaire de droit  », Tome II, deuxième Edit, 
librairie DALLOZ, Paris 1966.  
7-G.GOUBEAUX, PH. BIHR et X.HENRY, «Code civil»,98éme Edit,  
DALLOZ, Pris, 1999. 
8-C.LARROUMET, «Droit civil», Tome 2, les biens, droit réels 
principaux, 3E Edit, Economica, DELTA ,1998. 
9-H, L et J.MAZEAUD, « Leçons de droit civil, droit de propriété       et  
ses démembrements  » , deuxième volume . Quatrième Edit. 
Montchrestien, Paris 1969. 
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LES OUVRAGES SPECIAUX : 

 

10-C.ATIAS, propriété et communauté dans la copropriété des immeubles 
bâtis », J.C.P Edit, G1980, I.2971 N°13. 
11-J.DUCHET. « Guide juridique de la copropriété ».Edit de 
VECCHI.1987. 
12-G/LAFOND et B.STEMER, « Code de la copropriété 2000 ».Edit, 
LITEC.1999.   
13-M.WEISMANN, « copropriété, statut, gestion, contentieux ». 
Seizième Edit, encycl.-DELMAS.1999. 

 
   

 الرسائـــل 

  .اية الرتبص غري منشورة املعهد الوطين مذكرة . امللكية املشرتكة يف التشريع اجلزائري  القاضي رابح عمرو *1

جامعة . رسالة ماجستري غري منشورة ( احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري . رامول خالد . أ*2

  ).م 2000-م  1999. البليدة 

و       حمفوظ برمحاين ، إجيار احملالت السكنية يف التشريع اجلزائري ، رسالة املاجستري يف القانون العقاري . أ*3

  .م 2000-م1999جامعة البليدة  – ةالزراعي ، غري منشور 

جستري يف م، حبث لنيل شهادة املا 1990شامة ، األدوات القانونية للسياسة العقارية يف اجلزائر منذ  امسا عني. أ *4

  .م 1999-م 1998: العقود و املسؤولية ، غري منشورة ، جامعة اجلزائر ،السنة اجلامعية 

جامعة ابن عكنون  –رسالة ماجستري غري منشورة ( – ئريااجلز الشفعة يف القانون املدين  –عبد الوهاب لطوف . أ*5

  .اجلزائر  –

  

 :المذكـرات و المقـاالت و المجـالت

  

  :المذكرات/ 1

  .املديرية العامة لألمالك الوطنية  – ةم ، الصادرة عن وزارة املالي1998- 11- 24املؤرخة يف  04839مذكرة رقم *1

املديرية العامة لألمالك الوطنية ( م الصادرة عن وزارة االقتصاد  1994-  03-29املؤرخة يف  01251مذكرة رقم *2

.( 

 ). املديرية لألمالك الوطنية ( عن وزارة املالية  م الصادرة1995- 02- 12املؤرخة يف  00689مذكرة رقم *3

 ).املديرية لألمالك الوطنية( وزارة املالية م الصاغرة عن  2000- 03- 28املؤرخة يف  01479مذكرة رقم* 4
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 :ا���ـ��ت

 
اي م.  10لة املوثق ، العدد جم –ة العقار د بيع العقار و شروط انتقال ملكيانعقا الشروط - حممد كايت ،. أ*1

  .م  2000

  .م  2000ماي  10، عالقة التوثيق بالنشاط العمراين ، جملة التوثيق ، عدد  سزيدان بوروي. أ*2

  .م 1999أفريل  06حممد بوركي ، التوثيق و اإلشهار العقاري ، جملة التوثيق ، العدد . أ*3

 .املوثق معامالت –الشيوع يف امللكية العقارية  –السيد بن سلطان الطاهر *4

 
 
 

  :المجالت القضائية 

  

 .02م عدد  1991جملة قضائية لسنة *1

 .03م عدد  1991جملة قضائية لسنة *2

 .03م عدد  1992ة جملة قضائية لسن*3

 . 04م عدد  1992جملة قضائية لسنة *4

 .03م عدد  1993جملة قضائية لسنة *5

 .03م عدد  1994جملة قضائية لسنة *6

 .01 م عدد 1995جملة قضائية لسنة *7

 .01م عدد  1997جملة قضائية لسنة *8

 .02م عدد  1997جملة قضائية لسنة *9

 .01م عدد  1999جملة قضائية لسنة *10

  . 54م عدد  1999لسنة  ةقضاال نشرة*11

                                      .           01م عدد2000املوثق الصادرة عن الغرفة اجلهوية للموثقني لناحية الشرف سنة  نشرة*12

                                                 

 

 

 

اء ـع و القضـالتشري  
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  :القوانين و األوامر و المراسيم الجزائرية 

  

م القاضي باستمرار العمل بالتشريعات الفرنسية اّال ما كان خمالفا  31è&é-1962املؤرخ يف  157-62قانون *1

  . ية للدولة اجلزائرية للسيادة الوطن

  . م املتعلق بالتهيئة و التعمري  1990- 12- 01املؤرخ يف  29-90قانون *2

  .م حمددا القواعد املتعلقة بنزع امللكية  1991أفريل  27املوافق ل هـ  1411شوال  12املؤرخ يف  11-91 قانون*3

-08-08املؤرخ يف  70 -80انون رقمم املعدل و املتمم بالق 1975- 09- 26املؤرخ يف  58- 75األمر رقم * 4

- 12- 24املؤرخ يف  21-84القانون رقم  1983-01- 22املؤرخ يف  01- 83م و القانون رقم  1980

-04- 07املؤرخ يف  01- 89م و القانون رقم 1988- 05- 03ؤرخ يف امل 14- 88م و القانون رقم 1984

  .لقانون املدين اجلزائري م املتضمن ا 2005-06-20املؤرخ يف  10- 05م و القانون رقم  1989

  . م يتضمن انتقال األمالك الشاغرة للدولة 1966-05- 06املؤرخ يف  102-66أمر رقم *5

م املتضمن القانون األساسي اخلاص بشغل العمارات املستغلة  1968- 04- 23املؤرخ يف  88- 68املرسوم رقم *6

م  1966- 05- 06املؤرخ يف  102- 66األمر رقم ملكيتها للدول مبوجب  انتقلتللسكن أو احلرف املهنية و اليت 

.  

م املتعلق بتأسيس السجل  1976مارس  25هـ املوافق ل  1396ربيع األول  24املؤرخ يف  63-76مرسوم رقم *7

  .م  1993ماي  19املؤرخ يف  132-93رقم العقاري املعدل و املتمم باملرسوم 

للملكية العقارية املشرتكة  النموذجيضمن النظام م املت 1975- 10- 23ملؤرخ يف  146-  76املرسوم رقم *8

  .أجزاء إىلللعقارات املبنية و جمموع العقارات املقسمة 

و تسيري   املشرتكة  لعقاريةا  بامللكيةم احملدد للقواعد املنظمة  1983نوفمرب  12يف  املؤرخ 666- 83املرسوم رقم *9

  .العقارات اجلماعية 

م الذي حيدد كيفيات شغل املساكن املمنوحة بسبب ضرورة  1989- 02- 07 املؤرخ يف 10-89مرسوم رقم *10

  . اخلدمة امللحة أو لصاحل اخلدمة و شروط قابلية منح هذه املساكن 

م احملدد  1990ديسمرب  22هـ املوافق ل  1411مجادى الثانية ( 0يف  املؤرخ 405- 90مرسوم تنفيذي *11

  . و التنظيم العقاري احلضريني الوكاالت احمللية للتسيري  إحداثلقواعد 

و        احملدد للقواعد العامة للتهيئة و التعمري م  1991ماي 28املؤرخ يف  175 - 91مرسوم تنفيذي رقم *12

  .البناء

 م احملدد لكيفيات حتضري شهادة التعمري ، رخصة 1991ماي 28املؤرخ يف  176 - 91رقم  مرسوم تنفيذي*13

  رخصة البناء، شهادة املطابقة و رخصة اهلدم و تسليم ذلك  ، شهادة التقسيم ، تجزئةال
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  .م املتعلق بالنشاط العقاري 1993- 03- 01املؤرخ يف  03|-93شريعي رقم تالرسوم امل*14

م احملدد للقواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل  1993جويلية  27املؤرخ يف  186-93رقم  تنفيذيالرسوم امل*15

 .  املنفعة العمومية 

  .الضجيج  إلثارةم املنظم  1993جويلية  27املؤرخ يف  84- 93رقم  تنفيذيالرسوم امل*16

عقد البيع بناء على التصاميم ،  بنموذجم املتعلق  1994-03-07املؤرخ يف  58-94املرسوم التنفيذي رقم *17

  .الذي يطبق يف جمال الرتقية العقارية 

املؤرخ يف  666-83رقم   املرسومم يعدل و يتمم  1994-03-07املؤرخ يف  59-94املرسوم التنفيذي رقم *18

  . املشرتكة و تسيري العمارات اجلماعية  ةامللكية العقاريم و احملدد للقواعد املتعلقة بنزع  1983- 11- 12

 اإلجيارم املتضمن املصادقة على منوذج عقد  2994-03-19املؤرخ يف ر 69-94املرسوم التنفيذي رقم *19
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les lois,décrets et revue français :  

  
I/les lois : 
1-loi du 28 juin 1938 qui régle le statut de la copropriété des immeubles dévisés          
par appartemets .  
2-loi n°48-1360 du 01/09/1948.rapports des bailleurs et locataires ou occupants    
de locaux d’habitation ou à usage professionnel. 
3-loi n°65-557 du 10/07/1965 statut de la copropriété des immeubles b>tis. 
4-loi n°71-579 du 16/07/1971 opérations de construction ,modifier par la lir du 
11 juillet 1972 décret d’application du 29 décembre 1972. 
5-loi n°86-18 du 6janvier 1986 relation aux sociétés d’attribution d’immeubles 
en jouissance à temps partagé .J.O.du 08/01/1986. 
6-loi °84-595 du 12/07/1984 location _accession à la propriété immobiliére . 
7-loi n°85-1470 du 31/12/1985 modification de la loi du 10 juillet 1965. 
8-loi °79-02 du 02/01/1979 droits grevants les lots d’un immeuble corpropriété . 
9-loi n°94-624 du 21/07/1994 HABITAT. 
10-loi n°96-987 du 14/11/1986 part et relance pour la ville. 
11-loi n°96-1107 du 18/12/1996 protection des ocquéreurs de lots corpropriété. 

 
II/décrets : 
1-décret n°67-223 du 17/03/1967 application de la loi n°65-557 du 10juillet 
1965 (copropriété). 
2-décret n°92-755 du 31/07/1992 application de la loi du 9juilllet 1991 portant la 
réforme sur les procédures d’exécution. 
3-décret n°95-162 du 15/02/1995 copropriété des immeubles b>tis . 
4-décret n°97-532 du 23/05/1997 portant définition de la superficie privative 
d’un lot de copropriété. 

 
III/revue :  
* 50 Millions du cosommateurs ,le guide de la copropriété ,revue n°39 juin -aout 
1995 . 
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intérnet  :                                                      :األنترنيت 

 
  تاريخ  و   40  رقم  الوزاء جملس   بقرار  الصادر  و فرزها  العقارية الوحدات  ملكية  لنظام   التنفيذية  الالئحة -1

  . ـه 11/02/1423و تاريخ  5/ماملصادق عليه باملرسوم امللكي رقم  ـه09/02/1423 

  

www .moj.gov.sa /documentations/realestate9.doc. 

  

  .نظام ملكية الوحدات العقارية و فرزها-2

www .moj.gov.sa /systems/owner.tmp. 
                              html.41k 

  

  .رات املبنيةامللكية املشرتكة األحكام العامة لنظام امللكية املشرتكة للعقا-3

  

www.almaghribia.ma/reports/article .asp? 

           idr = 748 id = 9895 

  

 .كية الطبقات و فرزهامشروع نظام مل-4
www.moxmo.com/modules.php?name = section 8 op =                                        
                                  view article 8 artid = 14 

  

  

  .نظام ملكية الوحدات العقارية و فرزها-5

www.arabihelp.com/apt/form.php?action = view 8 id = 7  
 

 

.اBMNOPت و GKزھGH@ Bوع BCDم @?<=>ـ 6  
 
www .aiefy.com/1.php 
 

).اVTWPدGH@)<Rوع BCDم @?<=> اBMNOPت اBMTPرR> و GKزھB ـ 7  
 

www.aboula.com/content/about-saudi-ar-6.html 
 

B\Yءا Ga f?gار @^?e. ھـ  09/02/1423: اB_PرdR  6/م: Vbم اXP?<] اBCD`aGPم اW_P^=[ اTP=\] BMT?Pر اBZPدر GXPBYـ 8  
 

  `aزراء رVP42(ا( dRرB_Y09/02/1423 ھـ  
 

www.aboula.com/content/saudi-arabia-showroom-ar.html 
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la copropriété 

 
http://cp/22.free.fr/lacopro.html. 
http://vosdroits.service-public.fr/n 357.xhtml.la documentation française , 24 août 2004    
réf :F 2588 . 
http://www.cspc.asso.fr/reglement_copropriété.html.  
www.droit de la copropriété.qc.ca/guide juridique . 

http : //sos-net.eu.org/copropriété/2000 .2002- serge diebolt droit pour tous.   
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  144........................................................................ا���رف :  �2ط�ب  

�4ء �G��4: �1رع  �  144......................................................��ھ�
 ا���رف وإ

  144.........................................................................��ھ�
 ا���رف: أو"

�ر�ف ا���رف / أ  ........................................................................144  

   145....................................................................#�ل ا���رف�روط / ب 

 ���   146........................................................................��4م ا���رف:  $�

   146............................................................................دور ا���رف/ أ  

�ظ��9 -1    146................................................................ا�دور ا*داري و ا�

   147..............................................................................ا�دور ا����9 -2 

  147..........................................................................ف&�ط
 ا���ر/ ب 

�4ء �G��4 وأ�واع ا���رف و:  �2رع  �  150............................................ �وا��Gإ

  150.............................................................  أ�واع ا���رف و�وا��G:  أو" 

  150.......................................................................... فا���ر أ�واع/ أ  
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   150..................................................................... ا���رف ا���رف – 1 

  151....................................................................  ا���رف ا��طوع – 2 

� ا���رف/ ب  �   151......................................................................... �وا

  151................................................................................ا���دأ ا���م -1 

   152................................................................................ا*+راءات - 2

  ����4ء ��4م ا���رف:  $��  153................................................................إ


 و ا��زل/ أ  ���   153.............................................................��ول ا�+ل ا*&

  153.............................................................................��ول ا�+ل  -1  

  2- 
���    153................................................................................ا"&


 أو:�ع -3  ���   154....................................................................#زل ، 

   155.......................................................ا��وت وا��زا#�ت ا���رف ا��د�م/ ب  

  155........................................................................�وت ا���رف   -1  

   155..............................................................�ت ا���رف ا��د�ما�زا� -  2  

   9��4 ����
 ا�����
 ا���ر�
 �ن �(�ف ا�����ل ا�.��
 ��4:��ل ا�$��� 
  .وا����رات �Qر ا�دا(�

               .................................................................................157  

159................................................................����
 ا�����
 ا���ر�
:���1ث  

�د�د ا��&ؤو��
 : �1ط�ب ....................................................................159  

    160......................................................�&ؤو��
 أ#:�ء ا�+���
 ا����
:  �1رع 

   160......................................................ا��&ؤو��
 ا�5رد�
 �����ك ا��ر�ك:  أو"  

+�ه ا�+���
 ا����
إ�&ؤو��
 / أ  .............................................................160  

  161.....................................................................ا���Qل +�ها�&ؤو��
 /ب 

 ���  161....................................................ا��&ؤو��
 ا�+��#�
 ���.ك ا��ر��ء :$�

  162..........................................95 ا�+���
 ا����
ظا�#:�ء و�و +�هاا��&ؤو��
 /أ 

   163...................................................................ا��&ؤو��
 #ن ا���ررات/ب 

  163......................................................95 ا�+���
 ا����
ظ�&ؤو��
 �و: �2رع  

  164......................................................................�&ؤو��
 ا���رف: أو" 

  164......................................................................ا��&ؤو��
 أ��م ا�+���
/أ 

ـــــــ��ن ا�ذ�ن ظا��&ؤو��
 #ن ا��و/  ب ������ ...............................................166  

 ��� 167.........................................................................�&ؤو��
 ا��Cر :  $�



 312 

  167.................................................................ا��&ؤو��
 إ+�ه ا���رف/ أ                 

��5ذ ا���ل / ب                  167................................................................ا��&ؤو��
 #ن 

��زع �9 ا�����
 ا���ر�
 : �2ط�ب                   167.................................................?وا#د ا�

  168........................................................إ(��ص ا��ظر �9 ا���ز#�ت : �1رع                 

  168.....................................................................ا*(��ص ا����9 :  أو"                

  168............................................................................ا�+���
 ا����
 / أ                 

   168..................................................................................ا�����
 / ب                

 ���   169.....................................................................ا*(��ص ا��و9#:  $�

  169.........................................................................ا��&م ا*&�+��9 / أ  

  169............................................................................ا��&م ا����ري / ب 

                                     170...............................................................  إ+راءات ر�� ا�د#وى:  �2رع 

                                            170....................................................................   ا*+راءات ا�����
:  أو"

                                              170........................................................................   أطراف ا�د#وى -/ أ

�ز��ت ر�� ا�د#وى - / ب&�  ................................................................171                                            

����$  :
                                            171................................................................  ا*+راءات ا��و:و#�

                                             172...................................................................إ$��ت ا��ق ��ل ا��زاع -/ أ

��زع �ول ا����ر - / ب172...............................................�.�راك����1 ا أ&س ا�                             


 ا���ر�
 و ا����رات �Qر ا�دا(�
 ���4:  ���2ث������� 
 173........ا�����ل و ا���و��ت ا�.��


 ا�.��
ا�����ل و ا���و��ت :  �1ط�ب ��174...............................................�����                                  


 وا�$��و�
:  �1رع ��                                         174..........................................................  ا������ت ا���و


:  أو"��                                            174...................................................................      ا������ت ا���و

�ر�ف -/ أ ...................................................................................174                                               

�رف - / ب���� 
                                       174...........................................................   ا�����ل ا�.��

����$  :
                                             178........................................................................ ا������ت ا�$��و�

�ر�ف و�و:وع ا���ل -/ أ  .................................................................178                                             

�ر�ف -1 ....................................................................................178                                               

                                             179............................................................................�و:وع ا���ل – 2


 ا�ر=�&9 �� أ$�رھ� 1�# �&�م ا����5ت - / ب�����$���4 أ��م ا�+����ت و �+�س ا�..........180  

1 – �4��$�
 ا�ر=�&9 ����                            180.......................................... أ��م ا�+����ت و�+�س ا�
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                                             180................................................................أ$�رھ� 1�# �&�م ا����5ت – 2

                                        181..............................................ا��ر��ت ا�دا(�
 :�ن ا�����
 ا���ر�
: �2رع 

ر�
R$�ر �ر�
  ى�د:  أو"�� 

 و ����=��� 
                             181....................,................. #��ر�

ر�
 -/ أ�� 

 و����=��� 
���ش �ر�
 #��ر� ............................................181                                 

                                              181...........................................................................��"ت ا����ش – 1

2 – 
                               184............................................... إ&د#�ء ا��.ك ا��ر��ء ��+����ت ا����

                                             186....................................................... ��و��ت ا�����
 ا���ر�
��Cر  - / ب

1- 
186.........................................................��� أو إ�&�ب ا�+زاء ا���ر�                                   

�ا – 2
                                       188........................................................ �&�م ا�����
 ا����ر�
 ا���ر�

����$  :
��4
 ا�����
 ا���ر��                                       189..................................................ا��ط�م وطرق 


 ا��U+�5 ا��ط�م -/ أ������...................................................................189                                             

                                              189...............................................................................إ#�دة ا����ء – 1

                                             189  ....................................................................... إ#�دة ا����ء #دم – 2

��4
 ا�� - / ب�
 ا���ر�
طرق ��190............................................................�                                            

1 – 
�زع ا�����...............................................................................190                                   

�زع ا�����
 ا��ط�ق -..........................................................................190                                             

�زع ا�����
 �وا�د أو #دة ��ص -...........................................................191                                    

�زع ا�����
 �+زء ��رك - ..................................................................191                                            

�زع ا����
 �وا�د أو #دة ��ص و �+زء ��رك -...........................................192                       

2 – �                                               193......................................................................................ا���

                                194................................. ا�دا(�
 :�ن �ظ�م ا�����
 ا���ر�
 �Qرا����رات :  �2ط�ب 

� #��ري – �1رع �+                                    194.......................................................ا(��ريإ?��ء  -

                                             194........................................................................... �+�ل ا�ط��ق: أو" 

����ظ�م �(�ف:  $����ل .....................................................................195                                            

                                          197.................................................. ا����رات ا�����
 �ن ?��ون ا��ظ�م – �2رع 

��4 ?رارات إدار�
 و ا����د�
 ا�+زاء ا���ر�
ا����رات ا����#
 و ا���در ��:  أو" R........197  

                                              197   ......................................................................ا����رات ا����#
 -/ أ

��4 ?رارات إدار�
  - / بR�� ن أو ا�4دم أو ا����رات ا���در�ا�& ����
��V198...........��&�وط ا  

                                         198.................................................... ا����رات ا����د�
 ا�+زاء ا���ر�
 -/ ج
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���                                            200....................................................................وا"��داتا�+����ت :  $�


+����ت  -/ أ�������ت ا����ر�
 و ا��د........................................................200                                    

�����ت ا��.ك ا����رات+����ت  – 1............................................................200                                          

2 – 
��                                           205.................................................................. +����ت #��ر�
 و �د

                                 205 ......................................................... ��+����ت و ا������ت "��داتا - / ب


 ا��دات – 1�����                                           205.................................................................. ا�+���
 ا�


 إ�1 إ��د �����ت – 2����� 
�و�ل +��� .....................................................206                                   


��)...........................................................................................207 

 211.........................................................................................��.�قا

   213.........................................................................ا��وا��ن: �ق ا�ولا���

9�
 ا� :ا����ق ا�$������� 
��وذج ��ور �ظ4ر ا�+زاء ا�����
   255.................���ر�
 ا���ر�

  259.........................................و و$���
 أ���م ?:�=�
 و #�ود إدار�
: ا����ق ا�$��ث

�
 ا���ر�
 : ا����ق ا�را������� 
��وذج #ن ا��ط�?
 ا�(��..................................279 

 ا����ق ا�(��س: ��وذ+�ن #ن د�ر ا��روط...................................................283

�  293........................................................................................ا��را+

  304........................................................................................ا�45رس

  

   

  

  



        ملخصاتملخصاتملخصاتملخصات

        ::::ـ باللغة العربيةـ باللغة العربيةـ باللغة العربيةـ باللغة العربية    1

��ن ��� ا������ ا���ر
� ا�������              �
�ر ���� ، أ��ر
�   ���ن �� ��ة ������ و �� ���رة أو �و!��� 


��� أن  ��ن 3� أو ط�(1 و �� +$� ������ �0.أ أو ��ة أ/.اء ���, +$� *�"� ()  '�& ا�%$� ا�#�"�، ا��� 
  .����� ا���ر
� ا���������6, ھ� ا�. ������

�<�ن  664ا��<�ن ا���<� ا�?�<'� =>�ق إ�& ھ� ) ا9*��ة �8 ��د )             ) �B��C�  �ھ��) D��� ، ة�10ا��+�  ���
�/
�ق و إ��.ا��ت ا��Nك ا�����ء،  '�D ا9���ء ا��� �K : �0ا��ھ� و ���"�ھ� �� ا�6ي أو/� �C> �B��� +�دت �8)  1965+
�� ا �
  .9/.اء ا�������، ا��'��� �� ��K ا�����0 ا�����، ا���(�، ا���$�ف، ا����ز��ت و ا�%��

             ��
� ھ� ا����إS'��K ا��ول ا���(�� �� ھ6ا ا��<�ن �?�Bم ا������ ا���ر
� ا������� �8 +�� أن ����) ا�%
 (8��  . 83/666(��/W ا����Tم ر��C  DK) و ھ�6ا ا�0.اC�) "> �V�م ا�>��ت" ا���NT9 ا�6ي 

�ر
�    - - - -     ::::تاحيةتاحيةتاحيةتاحيةالكلمات المفالكلمات المفالكلمات المفالكلمات المف* �–ا�%$� ا�������   -أ/.اء ������ -ا�%$� ا�#�"�  -ا���ر ا����� -���رة- و!��� 

���� - أ���ء –ا����, ا���
,  -إ��.ا��ت - +�ق - <C�م ����/- �)� .ا�>��ت <C�م -+��
� -���ز��ت -ا���$�ف -<

    ::::يةيةيةيةباللغة الفرنسباللغة الفرنسباللغة الفرنسباللغة الفرنس    - - - - 2222

           La copropriété est une situation immobilière qui se compose de plusieurs propriétaires 
et d’un seul immeuble ou d’une seule construction, que chacun est propriétaire d’une partie 
seule à lui qui est appelée la partie privative, qui peut être un appartement ou un étage et 
d’une quote-part indivise d’une ou plusieurs parties communes. De tel est définie la 
copropriété. 
           Le code civil français avait parlé de cette dernière dans l’article 664 qui été le seul, 
c’est après que la loi du 10 juillet 1965 organisa la copropriété dans un statut déterminant ses 
éléments : les droits et obligations des copropriétaires, la répartition des charges résultants des 
parties communes, la gérance par l’assemblée générale, le syndicat, le syndic, les litiges et la 
protection. 
           De cette loi que les pays arabes adoptèrent cette notion hors que sa vraie source était la 
religion islamique qui l’avait nommée « nédame atabakat  » et l’Algérie l'organisa par le 
décret n° 83/666. 
*Les mots clés :-Situation immobilière- Propriétaires- Immeuble- Construction- Partie 
privative- Quote-part- Indivise- Partie commune- Statut- Droit- Obligation- Copropriétaire- 
Répartition des charges- Assemblée générale- Syndicat- Syndic- Litige- Protection – Nédame 
atabakat. 

    ::::باللغة االنجليزيةباللغة االنجليزيةباللغة االنجليزيةباللغة االنجليزية    - - - - 3333

            A joint propriety is a landed situation composed of many proprietors and only one 
building. Or one construction and each one is proprietor of a part of the building which is 
celled the privative part. This privative part can be an apartment or a floor and undivided 
quota Fran several camman parts. Such is defined the joint propriety. 
            The French civil code referred to this in the article 664which was the unique one at 
that time. It’s after that the law of July nth 1965 organised the joint propriety in a status and 
determined its elements: rights and obligations of joint propriety, charge repartitions of 
camman parts, management through a meeting, syndicate and syndic, the litigations and 
protection 
            From this law, the Arab countries adopted that notion when its real source was the 
Islamic religion which named it “nédame atabakat”  “organization of social classes» and 
Algeria organised it under the decree 83/666.  
*Keywords :-Landed situation- Proprietor- Building- Construction- Privative part- 
Undivided quota part- Camman part- Status- Right- Obligation- Charge repartition- Trough a 
meeting- Syndicate- Syndic- Litigation- Protection- Nédame atabakat . 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


