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 أحكام تصرف الشريك بجزء مفرز من المال الشائع في القانون األردني دراسة مقارنة

  إعداد الطالب

  جمال عبد الناصر داود

  إشراف الدكتور

 محمد العماوي

  ملخـــص

ء بجزء مفـرز مـن   احكام تصرف احد الشركاالتعرف على هو الدراسة  هدف هذه    

ـ   بيان اثار هذا التصرف في و ،ل الشائعالما ه حال علم المتصرف اليه بان المـال المتصـرف ب

 سواء كان هذا التصرف كان قبل تسجيل حصة الشريك لـدى و ،مملوكا على الشيوع او لم يعلم

توضيح اثر هذا التصـرف بعـد قسـمة    و ،تسجيل هذه الحصةالجهة المختصة بالتسجيل او بعد 

ن نصيب الشـخص المتصـرف   المال  المتصرف به  في حال كان الجزء المتصرف به ليس م

، وقـد  اثر هذا التصرف في حال كان الجزء المتصرف به من نصيب الشـخص المتصـرف  و

المشرع االردني قد وضع قواعـد وضـوابط عمليـة الدارة الملكيـة      توصلت الدراسة الى ان

ر تامة وتكون ملكيته تاماً علـى حصـته، وان   الشائعة، وان الشريك في المال الشائع ملكيته غي

المال قد يكون مفرز او شائع، فإن كان مفرزاً فإن للمالك ان يتصرف فيه كيفما يشاء بحيـث ال  

لشروط التي نصت عليها مواد ورة االتفاق بتوفر امضر للغير، وقد اوصت الدراسة بضرون يك

 .القانون للبقاء على الشيوع

  


