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 تقسم الحقوق الى :

  التي تكون بين الفرد والدولة حقوق عامة : 
  حقوق خاصة : التي تكون بين األفراد أنفسيم , وىذه الحقوق بدورىا تقسم الى ثالثة

 أنواع :
 حقوق غير مالية ) األحوال الشخصية (  -1
 أقسام  3حقوق مالية : وىذه تقسم الى   -2

 أ / حقوق شخصية . 

 ب/ حقوق عينية ) أصمية + تبعية ( 

 ج/  حقوق ذىنية فكرية ) كحق المؤلف ( .          

 

 -الحقوق المالية :

  -تقسم الى نوعين رئيسيين في التشريعات المدنية وىما :     

 الحق العيني والحق الشخصي 

 اما في كتب الفقو المعاصر الحديث فقد ظير حق ثالث يسمى الحق الذىني أو الفكري 

ىو عبارة عن سمطة يقررىا القانون لشخص عمى شيء مادي معين تمكنو من  -الحق العيني :
استعمال ىذا الشيء واالنتفاع بو , وان الشيء الغير مادي ال يمكن ان يكون حق عيني وان 

     .ج الى توسط ما بينو وبين الشخص الذي يممكو أو يرد عميو حقو الحق العيني ال يحتا

ىو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاه الدائن مدينو  -الحق الشخصي :
  ٓالقيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو نقل حق عيني 

من قبل الفقياء ليدم والغاء ورغم ان التمييز قائم بين ىذين الحقين اال أنو جرت المحاوالت      
ىذا التقسيم من خبلل تقريب أحد الحقين لآلخر بقول ان جميع الحقوق عبارة عن رابطة بين 
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االشخاص لكن ىذه الرابطة تختمف ففي الحق الشخص تقوم بين صاحب الحق الدائن والمدين 
عرض لصاحب ىذا اما في الحق العيني توجد رابطة بين صاحب الحق والكافة يمتزمون بعدم الت

  ٓالحق من سمطة عمى الشيء محل الحق 

  -أىمية التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي :

الحق العيني يخول صاحبو حق ) التتبع ( عمى الشيء الذي يرد حقو عميو , بينما صاحب  – ٔ
 ٓالحق الشخصي ال يممك ىذه السمطة ) حق التتبع ( 

األفضمية ( , أما الحق الشخصي فبل يخول صاحبو حق  الحق العيني يخول صاحبو حق ) – ٕ
نما يتعرض الى المزاحمة    ٓاألفضمية , وا 

الحقوق العينية ىي حقوق ) مؤبدة ( , أما الحقوق الشخصية فيي حقوق مؤقتو , معناه ان  – ٖ
وق الحق العيني طالما كان محمو شيئا مادياً  فان ىذا الحق يبقى مادام باقياً  ولكن بعض الحق

العينية ىي حقوق مؤقتو وىي الحقوق العيني التبعية وان توقيت ىذه الحقوق انما ينشأ نتيجة 
لتوقيت الحقوق الشخصية التي تضمنيا فيي تنتيي بانتيائيا , اما الحقوق الشخصية فيي حقوق 

  ٓمؤقتو الن محمو القيام بعمل أو االمتناع عن عمل او نقل حق عيني 

مكن اكتسابيا عن طريق ) التقادم ( طاما ان محل الحق العيني ىو شيء الحقوق العينية ي – ٗ
  ٓمن األشياء المادية , أما الحقوق الشخصية فبل يمكن اكتسابيا ألنيا ال ترد عمى شيء مادي 

وىو حق المؤلف عمى ما يكتبو وحق الرسام عمى ما يرسمو, وال  -الحقوق الذىين ) الفكرية (:
عينية ألن محل الحق العيني ىو شيء مادي , أما الحقوق الذىنية  يمكن وصفيا بأنيا حقوق

شيء غير مادي , وال يمكن وصوفيا بحقوق شخصية ألن الحق الشخصي رابطة بين شخصين 
  ٓدائن ومدين 

وقد ذىب جانب من الفقو الى تكيف الحقوق الذىنية الى حق شخصي , ومنيم من وصفيا      
بيياً  ليا بالحقوق العينية ولكا ىذا التكيف تعرض النتقادات شديدة بأنيا ممكية اشياء معنوية تش

ألن الحق المعنوي يرد عمى شيء غير مادي وكذلك ال يقبل التأبيد واالستئثار , وكذلك يعتبر 
  ٓالحق الذىني ذو شقين فيو جانب مالي وجانب شخصي وثيق الصمة بشخصية صاحبو 
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أو الفكرية ىي حقوق من نوع خاص وىذا ما أخذ بو ىو الحقوق الذىنية  -والراي الراجح :
  ٓالمشرع العراقي , حيث ترك تنظيم ىذه الحقوق الى قانون خاص 

 

 األشياء واألموال

مصطمح الشيء والمال كان من المصطمحات التي أثارت النقاش والجدل بين الفقياء في      
من االحيان عمى استعمال أحد  تحديد المواد لكل منيما , فقد جاء الفقو المدني في كثير

المصطمحين محل االخر رغم ان لكل من ىذه المصطمحات مفيوم خاص بو , وىذا االختبلف 
لم نجده في التشريعات خاصة القانون المدني العراقي فقد أىتم بالتمييز بين ىذين المصطمحين 

جد ان القانون قد ميز ( من القانون المدني العراقي ن ٘ٙ,  ٔٙفمن خبلل الجمع بين المادة ) 
  ٓبين مصطمحين الشيء والمال 

فالشيء ينظر القانون ىو محل الحق , أما المال فيو الحق نفسو سواء كان حقاً  عينياً  أم      
( ) كل شيء ال يخرج عن التعامل بطبيعتو أو بحكم القانون يصمح أ  ٔٙالمادة )  .شخصيا ً 

( ) المال ىو كل حق ذو قيمة مادية ( وىذا  ٘ٙة ) يكون محبلً  لمحقوق المالية ( , الماد
  ٓالتعبير غير صحيح من المشرع العراقي وكان االصح لو القول كل حق لو قيمة مالية 

 تقسيمات األشياء واألموال 

 0تقسم األشياء الى عقارات ومنقوالت  /اوالً  

اعتمد ىذا التقسيم عمى معيار مادي وىذا المعيار يقوم عمى أساس األخذ بنظر االعتبار      
طبيعة الشيء , فبعض األشياء ثابتو ) مستقرة ( وبعضيا تقبل الحركة وىذا فان ثبات بعض 
األشياء وتحرك اشياء أخرى أدى الى اختبلف القواعد التي تحكم األشياء غير الثابتة , فاألشياء 

  ٓلثابتة تسمى عقاراً  واألشياء المتحركة تسمى منقوالً  ا

ىو كل شيء لو مستقر ثابت ال يمكن نقمو أو تحويمو من مكان الى آخر دون تمف                   -العقار :
 ) أرض , جسور , بناء ( 

 ىو كل شيء يمكن نقمو أو تحويمو من مكان الى آخر بون تمف ) النقود (  -المنقول :
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 وىو استثناء من االصل  -قار بالتخصيص :الع

وىو منقول بطبيعتو ولكن لحق بو الصفة العقارية ضماناً  الستمرار استغبلل العقار بطبيعتو 
  ٓالذي رصد ىذا المنقول لخدمتو 

 

  -شروط العقار بالتخصيص :

فينبغي العتبار المنقول  -: تخصيص منقول بطبيعتو لخدمة عقار أو الستغاللو – 1
لتخصيص ان تخصص ىذا المنقول لخدمة العقار أو الستغبللو أي المنقول يخصص لخدمة با

  ٓالعقار ال لصاحب العقار نفسو 

حيث ال يمكن العتبار المنقول عقاراً  بالتخصيص اال ان يكون ىذا  -وحدة المالك : – 2
نفس مالك المنقول ممموك لالمنقول مخصص لخدمة العقار , بل البد ايضاً  ان يكون ىذا 

  .العقار

والحكمة كم اشتراط وحدة المالك ىو ضمان استمرار استغبلل العقار الذي رصد ىذا      
المنقول لخدمتو , والعقار بالتخصيص يأخذ نفس حكم العقار بطبيعتو والذي رصد المنقول 

ار لخدمتو حيث ال يمكن ان يتصرف بو وحده وال يمكن بيع العقار بالتخصيص مستقبل عن العق
     ٓبطبيعتو وال يمكن رىن العقار بالتخصيص مستقبل عن العقار بطبيعتو 

 -يزول اذا انقطعت عبلقة التخصيص بأحد الطرق التالية : -زوال صفة العقار بالتخصيص :

  ٓبقوة قاىرة خارجو عن ارادة المالك  – ٔ

بإرادة المالك كما لو باع المالك المنقوالت دون العقار بشرط ان ال يؤدي ذلك الى االضرار  – ٕ
   ٓبحقوق االخرين كالدائن المرتين 

  -المنقول بحسب المآل :

ىو عقار بطبيعتو ولكن يصبح منقوالً  مستقبلً  بأراده الطرفين , ومن حيث األحكام يخضع  
  ٓلمقواعد المنقول بطبيعتو 
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 أىمية تقسيم األشياء الى عقارات ومنقوالت  

ان جميع التصرفات الواردة عمى العقارات يجب ان تسجل في دائرة  -من حيث التسجيل : – 1 
التسجيل العقاري , أما التصرفات الواردة عمى المنقول فبل تخضع لقيد التسجيل اال في حاالت 

  ٓخاصة 

ان العقار قميل التداول فبل يمكن تممكو بالحيازة اال بعد ف  -فيما يتعمق بالحيازة والتقادم : – 2
( سنوات تقادم خمسي , أما المنقوالت لتشابييا وسرعة ٘( سنة تقادم عادي أو )٘ٔمضي أما )

  ٓتداوليا يمكن اعتبار من يحوز المال مالكا لو ) الحيازة في المنقول سند الممكية ( قاعدة 

العقارات تعتبر عماد الثروة الوطنية لذلك تتشدد الدول في ان   -من حيث تممك االجنبي : – 3
  ٓممكيتيا لؤلجانب أما المنقول فؤلصل جائز تممكو لؤلجنبي اال ما استثنى منو بنص خاص 

فيما يتعمق بإجراءات رفع الدعوى في العقار تكون  -من حيث المحكمة المختصة : – 4
تيا العقار , أما المنقول فتكون المحكمة المحكمة المختصة ىي المحكمة التي يقع في دائر 

  ٓالمختصة ىي المحكمة التي تقع في محل اقامة المالك أو محل اقامة المدعى عميو 

ىناك بعض الحقوق ترد عمى العقارات دون المنقوالت كحق  -من حيث بعض الحقوق : – 5
ي المنقول والعقار ومنيم الشفعة والرتفاق أما الوقف فيو أمر مختمف فيو فمنيم من يقول جوازه ف

  ٓمن يقول بجوازه عمى العقار فقط ( 

  0تقسم األشياء الى أشياء مثمية وأشياء قيمية  /ثانيًا 

( ىي االشياء التي يقوم بعضيا مقام البعض االخر في  ٗٙوفقا لممادة )  -االشياء المثمية :
الشياء التي ليا نظير في الوفاء عن طريق الكيل أو الوزن أو القياس أو العد , اذن ىي ا

االسواق وتسمى االشياء المعينة بالنوع ألنيا تنتمي الى نوع معين واحد وال يوجد تفاوت في 
  ٓالقيمة بينيا تفاوتاً  يعتد بو 

وىو عكس الشيء المثمي تماماً  وال يقوم بعضو مقام البعض االخر في  -االشياء القيمية :
  ٓسواق وتسمى االشياء المعينة بالذات وليس معينة بالنوع الوفاء وال يوجد لديو نظير في اال
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  -أىمية تقسيم االشياء الى اشياء مثمية واشياء قيمية :

الشيء القيمي تنتقل ممكيتو بمجرد انعقاد العقد , اال اذا كان   -من حيث انتقال الممكية : – 1 
لعقاري , أما الشيء المثمي فبل الشيء القيمي عقاراً  فبل بد من تسجيمو لدى دائرة التسجيل ا

  ٓتنتقل ممكيتو اال باإلفراز والتعيين 

ان الشخص اذا كان مدين بشيء قيمي ال يستطيع الوفاء بشيء آخر  -من حيث الوفاء :  - 2
حتى لو كان ىذا الشيء االخر اكثر قيمة اال برضا الدائن , أما المدين بشيء مثمي فيستطيع ان 

   ٓنفس الشيء وذلك بموافقة الدائن  يوفي بشيء مثمي آخر من

ان الشيء المثمي اذا ىمك بيد المدين فان العقد ال ينفسخ وانما  -من حيث اثر اليالك : – 3
المدين يمتزم بتسميم شيء مثمي آخر , ولكن اذا ىمك الشيء القيمي فان العقد ينفسخ بقوة القانون 

  ٓالستحالة تنفيذه 

  ٓلمثمية المتخذة بجنسيا ونوعيا ال تقع اال بين االشياء ا -من حيث المقاصة : – 4

 

 0تقسم األشياء الى أشياء عامة وأشياء خاصة  /ثالثاً  

ىي االشياء الممموكة لمدولة أو لؤلشخاص المعنوية العامة وتقسم الى قسمين                   -االشياء العامة :
م وىذه االشياء ال يجوز الحصول عمييا أو أشياء تممكيا الدولة ومخصصة لمنفع العا –أ 

  ٓالتصرف بياء أو تممكيا بالتقادم وتسمى بالدومين العام 

  ٓأشياء عامة تممكيا الدولة ممكية خاصة تخضع في التعامل شأنيا شأن االشياء الخاصة  –ب 

بيا  ىي االشياء التي تكون ممموكة لؤلفراد ممكية خاصة وتخضع لمتعامل -االشياء الخاصة :
    ٓلمقانون الخاص 
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 0تقسم األشياء الى أشياء ممموكة وأشياء غير ممموكة المباحة  /رابعًا 

ىي االشياء التي دخمت تحت الممكية سواء كانت ىذه الممكية عامة أو  -االشياء الممموكة :
 خاصة 

ىي االشياء التي لم تدخل بعد تحت الممكية مثبلً  الطير في  -االشياء غير الممموكة المباحة :
اليواء , ولكن تصبح ممموكة بمجرد وضع شخص يده عميا عن طريق االستيبلء , واالشياء 

  ٓالمباحة تقتصر عمى المنقوالت دون العقارات 

 

 0ك وغير قابمة لالستيالك تقسم األشياء الى أشياء قابمة لالستيال  /خامسًا 

ىي االشياء التي تستيمك بمجرد استعماليا مرة واحدة أو تستيمك  -االشياء القابمة لبلستيبلك :
من أول استعمال ليا أي ىي االشياء التي ال تقبل االستعمال المتكرر واالستيبلك قد يكون 

والغذاء , أو استيبلك  مادي وىو الذي ييمك مادة الشي ويسمى استيبلك مطمق مثل كالوقود
  ٓقانوني ويسمى استيبلك نسبي ألن استيبلكو لنسبة معينة من الناس كالنقود والطوابع البريدية 

ىي االشياء التي تقبل االستعمال المتكرر أو ىي االشياء  -االشياء غير القابمة لبلستيبلك :
  ٓالتي ال تستيمك بمجرد استعماليا 

يم االشياء الى اشياء قابمة لبلستيبلك واشياء غير قابمة لبلستيبلك أما االثر المترتب عمى تقس
:-  

ان بعض العقود ال يمكن ان تكون محميا اال شيء غير قابل لبلستيبلك مثل عقد االيجار                    – ٔ
  ٓ) المؤجر ينتفع بالعين المؤجرة وبعد االنتفاع بيا ترد نفسيا الى مالكيا ( 

حقوق العينية ال ترد اال عمى أشياء غير قابمة لبلستيبلك مثل حق المنفعة وعقد ان بعض ال – ٕ
  ٓااليجار 
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 حق الممكية

ىو حق خاص مالي عيني ويعتبر من أقوى الحقوق العينية االصمية بل ان صح التعبير ىو 
ث االستعمال واالستغبلل الحق العيني االصمي الوحيد الذي يخول صاحبو سمطات ثبل

  .فوالتصر 

  -تعريف حق الممكية :

( عرفت حق الممكية بانو الممك التام من ٛٗٓٔالمادة ) -في ضوء القانون المدني العراقي :
شأنو ان يتصرف بو المالك بما يممك تصرفا مطمقاً  فيما يممك عيناً  ومنفعة واستغبلالً  فينتفع 

  ٓبالعين الممموكة وبغمتيا وثمارىا ونتاجيا ويتصرف في عينيا بجميع التصرفات الجائزة 

( عرفت حق الممكية لمالك الشيء وحده في ٕٓٛالمادة ) -ي ضوء القانون المدني المصري :ف
  ٓحدود القانون حق استعمالو واستغبللو والتصرف فيو 

  -أوجو الشبو بين التعريفين :

ان كبل من المشرع العراقي والمشرع المصري اشار الى سمطات المالك وىي االستعمال  – ٔ
  ٓف واالستغبلل والتصر 

ان كل من المشرع العراق والمشرع المصري قد حددا تعريفات المالك بالتصرفات الجائزة أو  – ٕ
كما عبر عنيا المشرع المصري بحدود القانون أذن حق الممكية بموجب التعريفين ىو حق غير 

  ٓمطمق اي مقيد 

  -أوجو االختبلف بين التعريفين :

مكية وىي خاصية ان حق الممكية حق مانع لمالك ان النص المصري أبرز خواص حق الم – ٔ
  ٓالشي وحده 

أما النص العراقي فمم ترد فيو اشارة الى ىذه الخاصية ولكن ىذا ال يعني ان المالك بموجب  – ٕ
   ٓع ال يستطيع ان يتتبع أو يستعمل الشيء بنفسو ٓمٓق
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 : خصائص حق الممكية

يعني انو يبقى الى االبد وانما معناه ان حق  ولكن ىذا ال -حق الممكية ) حق دائم ( : – 1
الممكية حق دائم طالما كان الشيء محل الحق باقيا اي ان المالك قد يتخمى عن ممكيتو لمشيء 
اثناء حيازتو أو قد تنتقل ممكية الشيء بعد وفاتو عن طريق الميراث أو الوصية ويترتب عمى 

االستعمال وكذلك ال يجوز توقيت حق الممكية  اعتبار حق الممكية حق دائم انو حق ال يسقط بعد
  ٓالن التوقيت يتنافى مع طبيعة حق الممكية 

معناه انو حق يقتصر عمى المالك وحده فيما يممك الشيء  -حق الممكية ) حق مانع ( : – 2
ىو الذي ينتفع بمزايا ىذا الشي وال يسمح لمغير في ان ينتفع معو بمزايا الشيء الذي يممكو أو ان 

  ٓيتدخل في ادارة شؤون ممكو 

والمشرع المصري قد ابرز ىذه الخاصية عندما قال لمالك الشيء وحده ولكن ىذا ال يعني ان 
ع حق غير مانع , فاألصل ان حق الممكية حق مانع ولكن يرد عمى ىذا ٓمٓحق الممكية في ق

غيره أما بمقتضى األصل استثناء في ان الغير في بعض االحيان يمكن ان ينتفع بمزايا ممك 
اتفاق بينيما أو بمقتضى نص القانون مثبلً  حق المرور ام لمالك االض المحبوسة عن الطرق 
العام او التي ال يصميا بيذا الطريق ممر كاف , المرور في االراضي المجاورة بالقدر البلزم 

  ٓالستغبلل ارضو واستعماليا عمى الوجو المناسب 

يعني انو الحق الوحيد الذي يجمع المالك بمقتضاه بين يديو  -( :حق الممكية ) حق جامع  – 3
ثبلثة سمطات االستعمال واالستغبلل والتصرف , أما االثار المترتبة عمى ىذه الخاصية ىي كما 

  -يمي :
  ٓان أي قيد يرد عمى حق الممكية يعد استثناء من األصل  –أ 

قت البد من ان ينقضي لكي تعود ان أي حق آخر يتفرع من حق الممكية ىو حق مؤ  –ب 
  ٓالممكية كاممة 

  ٓان كل من يدعي بان لو حق في ممك غيره عميو ىو ان يثبت ذلك  –ج 
 
 



 للدكتور محمد الشوك                                   الحقوق العينية األصلية ملزمة 
 

11 
 

 : سمطات حق الممكية
وىو استخدام الشيء بما اعد لو لمحصول عمى منفعتو وما يتفق مع  -االستعمال : –اوالً  

طبيعتو االصمية دون المساس بأصل الشيء مثبلً  استعمال الدار تكون بسكناىا واستعمال 
 ٓاالرض بزراعتيا 

ىو القيام باألعمال البلزمة لمحصول عمى غمة الشيء أو ثمار الشيء  -االستغالل : –ثانياً  
  ٓالدار يكون بتأجيرىا  مثبلً  استغبلل

ولمتميز بين االستعمال واالستغبلل يكون االستعمال ىو حصول المالك عمى المنفعة الشيء 
  ٓبشكل مباشر واذا كانت المنفعة التي يحصل عمييا المالك بشكل غير مباشر يعد استغبلل 

 
ان يترتب  الثمار ىو ما يتولد عن الشيء بشكل دوري دون -ثمار الشيء ومنتجات الشيء:

عمى االخذ منو أي انتقاص من أصل الشيء كإيجار الدار , أما منتجات الشيء ىو كل ما ينتج 
الشيء عن الشيء ولكن في مواعيد غير دورية ويترتب عمى االخذ منو انتقاص من أصل 

   ٓكالمقالع الحصى والرمل 
  

ن ىناك اىمية لمتمييز أما اذا كان الشيء بيد المالك ال يكو  أنو إذا كانأما اىمية التمييز بينيما 
الشيء بيد غير المالك , الن غير المالك ال يستطيع ان يقبض من الشيء اال ثماره أما منتجاتو 

  ٓتكون ممك لممالك 
 

  -أنواع الثمار :
ىي الثمار التي تنتج عن الشيء دون تدخل من االنسان مثل تكاثر  -الثمار الطبيعية : – 1

  ٓالمواشي 
ىي الثمار التي تكون ال رادة االنسان دورا في انتاجيا مثل المحاصيل  -الثمار الصناعية : – 2

 ٓالزراعية 
وىي عبارة عن الدخل النقدي الذي يغمو الشيء في مدة معينة مثل  -الثمار المدنية : – 3

  ٓااليجار
   ٓنونيا ىو قوام حق الممكية وىذا التصرف قد يكون ماديا أو قا -التصرف : –ثالثاً  
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وىو التصرف الذي يرد عمى مادة الشيء فيؤدي الى استيبلكو أو اتبلفو أو  -التصرف المادي :
  ٓأحداث التغير فيو 

ىو التصرف الذي ال يرد عمى الشيء وانما يرد عمى الحق نفسو الذي  -التصرف القانوني :
يعني قد يكون ٓقد عمى الشيء وقد يكون من جانب واحد كالتبرع أو يكون من جانبين كالع

التصرف القانوني ينقل ممكية الشيء ) كالبيع واليبة ( أو يرتب حق عيني عمى الشيء ) كحق 
 الرىن وحق المساطحة ( .

وان سمطة التصرف يمكن ان تتقيد في بعض االحيان عن طريق ما يسمى بشرط المنع من 
نة , وىناك حاالت التصرف وىو شرط ارادي يمنع المالك من التصرف في ممكو مدة معي

استثنائية تقيد فييا سمطة المالك في التصرف أو يحرم منيا بصورة مؤقتو وذلك بمقتضى اتفاق 
أو نص في القانون وىذا التقيد ىو خبلف األصل مثبلً  جواز ان يتضمن العقد شرطا يمنع 

  ٓعقولة المالك من التصرف في ممكو اذا كان ىذا الشرط مبنيا عمى باحث مشروع وضمن مدة م
 

 نطاق حق الممكية
بما ان حق الممكية حق جامع بمعنى انو يخول المالك سمطة جامعة من استعمال واستغبلل      

وتصرف ولذك يظير تساؤل عن نطاق ىذا الحق أي الوعاء الذي ترد وتمارس عميو ىذه 
الشيء السمطات , ومن اجل االجابة عمى ىذا التساؤل لبد من تحديد محل ىذه السمطات ب

الممموك ذاتو والذي ىو شيء معين بالذات ومعرفة محل الحق ال تثير أي صعوبة بالنسبة 
لممنقوالت الن ىذه االشياء بحكم امكان نقميا يكون ليا كيان مستقل ومنفصل عن غيره من 
االشياء ولكن المشكمة تثور بالنسبة لمعقارات بحكم ثباتيا والتصاقيا بعضيا بالبعض اآلخر مما 

يؤدي الى حدوث بعض المنازعات بين المبلك المتجاورين وليذا فقد اجاز القانون المدني  قد
وحسب نص المادة  ٓالعراقي لكل مالك ان يجبر جاره عمى وضع حدود ألمبلكيما المتبلصقة 

  -ع حددت نطاق حق الممكية :ٓمٓ( من قٜٗٓٔ)
 
مموك وكل ما يعتبر من حق الممكية يشمل الشيء الم -عناصر الشيء الجوىرية : – 1

عناصره الجوىرية التي ال يمكن فصميا دون ان ييمك الشيء أو يتمف أو يتغير فالممكية تنصب 
عمى أصل الشيء الممموك ويدخل في ىذا األصل جميع االجزاء التابعة لمشيء والمكونة لو اذ 
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لمالك مالكا لو ان كل جزء يعتبر من عناصر الشي الجيورية يمتد اليو حق الممكية ويعتبر ا
  ٓبنفس السبب األصمي فمالك البناء يممك الجدران والسقوف واالعمدة والشبابيك 

 
ال يقتصر حق الممكية عمى الشيء نفسو بعناصره الجوىرية التي تدخل  -ممحقات الشيء : – 2

في تكوينو بل ىو يمتد ايضا بحسب األصل الى ما يتفرع عن الشيء وممحقاتو فثمار الشيء 
ومنتجاتو التي تتولد عنو تكون لممالك وكذلك بالنسبة لممحقات الشيء وىي كل ما أعد بصفة 

كالعقارات بالتخصيص وحقوق االرتفاق فاألصل ان مالك  دائمة الستعمال الشيء واستغبللو
  ٓالشيء يممك ما يعتبر من ممحقاتو وما يتفرع عنو من ثمار ومنتجات 

 
ال تقتصر ممكية االرض عمى سطحيا بل تشمل كذلك ما فوقيا من  -العمو والسفل : – 3

ع بقوليا ) ٓمٓن ق( مٜٗٓٔفضاء وما تحتيا من العمق أو السفل وىذا ما نصت عميو المادة )
ممكية االرض تشمل ما فوقيا عموا وما تحتيا سفبل الى الحد المفيد في التمتع بيا ( فمالك 
االرض يحق لو الزرع فييا والبناء أو مد االسبلك أو حفر االبار عمقا واذا كانت ممكية االرض 

 ٓتشمل ما فوقيا وما تحتيا فان الصعوبة تتجسد في تحديد نطاق ىذا الشمول 
أي ما ىو الحد المادي ليذا العمو أو لذلك السفل , فالراي السائد قديما ان ممكية العمو والسفل ال 
يحدىما حد مادي فالمالك ان يمارس سمطاتو الى اقصى ما يمكن تصوره من عمو أو سفل , 
ولكن ىذا الراي اذا كان ألصاحب شيء من العذر يوم لم يكن العمو يتجاوز ارتفاع قصر شاىق 

انو لم يعد يتفق مع تقدم المعارف وكذلك ان ىذه النظرية ال تنسجم مع المفيوم الحديث لحق ف
الممكية , واذا ممكية االرض تشمل ما فوقيا وما تحتيا فانو تنفصل ممكية سطح االرض عن 
ممكية ما فوقيا وما تحتيا بمقتضى االتفاق أو نص القانون فيجوز االتفاق عمى تممك ما فوق 

) حق المساطحة ( ويجوز ايضا لممالك ان يبيع لمغير  مستقبل عن السطح مثلرض سطح اال
      ٓتحت االرض من انفاق مع احتفاظو بممكية السطح 
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 قيود الممكية  
 وتقسم الى نوعين :

 أواًل / القيود التي ترد عمى حرية التممك
 وىي عمى ثالثة أنواع :

 
  -القيود الواردة عمى حرية تممك األجنبي : -1
الدول ومن ضمنيا العراق تشدد دائماً  في تممك األجنبي لمعقار عمى أساس ان العقارات      

ىي عماد الثروة الوطنية , فان العقارات دائماً  يختصر تممكيا بالوطني , وال يجوز لؤلجنبي 
جوز تممك األجنبي لمعقار ولكن شرط المعاممة تممك العقار اال بشكل استثنائي , ففي العراق ي

  -بالمثل وموافقة وزارة الداخمية ويجب توفر بعض الشروط وىي كما يمي :
   ٓ( سنوات ٚان تكون مدة اقامة االجنبي ال تقل عن ) – ٔ
  ٓان ال يكون ىناك مانع اداري أو عسكري  – ٕ
  ٓ( كم ٖٓقل عن )ان يبعد العقار المراد تممكو عن الحدود بما ال ي – ٖ
 ٓاال يكون العقار المراد تممكو ارضاً  زراعية أو اميرية  – ٗ

*ولم يبح القانون لألجنبي أال تممك دار سكن واحدة ومحل واحد لمعمل إذا كانت لو مينة 
يزاوليا في العراق , أما إذا آلت الية ممكية دار أو أي عقار آخر من األمالك الصرفة ألي 

 4دد المذكور وجب عمى األجنبي أن ينقل ممكية الزائد منو إلى عراقي خالل سبب يزيد عن الح
ال بيع ما زاد عمى الحد القانوني  , وبيع العقار جبرًا بالتنفيذ .  سنوات , وا 

 *األجنبي : ىو كل شخص ال يحمل الجنسية العراقية .
تثني من ذلك في أحوال * أما بالنسبة لممنقول : فاألصل األباحة لممك األجنبي ليا إال ما أس

 خاصة .. مثل اآلثار وغيرىا .
: فمم يجز القانون لألجنبي ألي سبب كان وأن كان األجنبي  * أما بالنسبة لألراضي الزراعية

ال  4قبل ىذا القانون عميو أن ينقل ممكيتيا إلى عراقي خالل المدة المشار الييا  سنوات , وا 
 قامت الحكومة ببيعيا .

األميرية : كذلك ال يجوز ألجنبي أن يكتسب حق التصرف في األراضي األميرية * اما األراضي 
. 
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 *األحكام اعاله من النظام العام ال يجوز مخالفتيا أستثناء ... 
وأستثنى المشرع العراقي من لفظة األجنبي رعايا وأبناء الدول العربية ) األمارات والكويت( فميم 

 , حتى األراضي الزراعية . قوانين خاصة بشرط المعاممة بالمثل
 
   -القيود الواردة عمى تممك االراضي الزراعية : -2

ىذا القيد تنص عميو قوانين االصبلح الزراعي حيث تمنع ىذه القوانين حداً  اقصى لتمميك 
  ٓالمزارعين لؤلراضي الزراعية وال يجوز تجاوزىا اال في حاالت استثنائية 

 
 -المعنوي : القيود الواردة عمى الشخص -3

الشخص المعنوي لو أىمية وجوب مثل الشخص الطبيعي مع وجود بعض الفوارق المبلصقة 
لمشخص الطبيعي , ولكن ىناك قيود عمى حرية التممك بالنسبة لمشخص المعنوي وىي كما يمي 

:-  
قيود تتعمق بالغرض الذي انشأ من أجمو الشخص المعنوي فبل يجوز لمشخص المعنوي ان  – ٔ

  ٓك من العقارات بما يتنافى مع الغرض الذي انشئ من أجمو يتمم
  ٓقيود تتعمق بالمصمحة العامة أو بسند أنشائيا  – ٕ
 

 ثانيًا / القيود التي ترد عمى حق الممكية ذاتو
يقصد بيذه القيود ىي القيود التي ترد عمى الشخص بعد ان يصبح مالكًا فتقيده في ممكيتو 

  ٓد الى قسمين )  قيود قانونية و قيود ارادية ( لمشيء , وتقسم ىذه القيو 

والتي يكون مصدرىا القانون وتقسم الى قسمين قيود مراعاة  -القيود القانونية : -ٔ
  ٓلممصمحة العامة وقيود مراعاة لممصمحة الخاصة 
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  -القيود القانونية الواردة عمى حق الممكية مراعاة لممصمحة العامة : - أ
أنو حين يتعارض حق الممكية مع مصمحة عامة فأن ىذه ليس ىنالك من شك في 

المصمحة ىي الي تقدم لذلك فأن المشرع يورد بعض القيود التي تحد من سمطات 
 المالك مراعاة لممصمحة العامة , وترجيحًا ليا عمى المصمحة المقررة لممالك الخاصة .

خاصة فالمشرع يرجح وعميو عندما يكون ىناك تعارض بين المصمحة العامة والمصمحة ال
 المصمحة العامة , وىي ثبلثة أنواع :

 

( من ٓ٘ٓٔاألصل كم نصت المادة ) -نزع الممكية لممنفعة العامة ) االستمالك ( : /اوالً  
ع ال يجوز ان يحرم أحد من ممكو اال في االحوال التي قررىا القانون وبالطريقة التي ٓمٓق

وىذا ما جاء  بنصوص  ٓيدفع لو مقدماً   يرسميا ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل
(  والتي نصت)الممكية مصونة ال يجوز نزعيا أال 2005( من دستور )23دستورية ) م

  ألغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض وبموجب القانون(, 

( أجازت نزع الممكية لممنفعة العامة لقاء  ٜٔٛٔو  ٜٓٚٔولكن قوانين االستمبلك لعام ) 
 ٓيحدد بنص القانون  تعويض عادل

ىو نزع ممكية العقار والحقوق العينية الواردة عميو لممنفعة العامة ولقاء تعويض  -فاالستمالك :
 شروط االستمبلك  ٓعادل يحدد بنص القانون 

 ٓلممنفعة العامة  – ٔ

 ٓمقابل تعويض عادل يدفع لو مقدماً   -ٕ

 ٓاتباع اجراءات االستمبلك التي حددىا القانون  – ٖ

  -انواع االستمالك :

وىو الذي يحصل باتفاق الطرفين ) الجية المستممكة وبين  -االستمالك الرضائي : - 1
 ٓالمستممك منو ( 
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وىو الذي يحصل عن طريق القضاء , يقدم المستممك طمباً  الى  -االستمالك القضائي : – 2
  ٓالمحكمة والمحكمة ىي التي تحكم االستمبلك 

ىو الذي يحصل عندما يكون كل من المستممك والمستممك منو من  -داري :االستمالك اال – 3
دوائر الدولة , واذا حصل خبلف بين الطرفين فالوزير ىو الذي يفصل في الخبلف اذا كانت 
الجيتان من وزارة واحدة , اما اذا كانت الجيتان من وزارات مختمفة فان مجمس الوزراء ىو الذي 

   ٓيفصل بالنزاع 

 وىناك طريقتين وىما  -التعوين عند االستمالك :

وىو ان يعوض المستممك عقارًا آخر بدالً  من العقار المستممك في  -التعويض العيني : – 1
  ٓنفس حدود الوحدة االدارية , أو في خارجيا ولكن بموافقة المستممك منو 

المبمغ تحدده لجان  يكون عبارة عن عرض مبمغ من النقود وىذا -التعويض النقدي : – 2
  ٓمختصة 

 

ويقصد بو انو من حق الدولة ودوائرىا ان تضع يدىا عمى العقارات  -االستيالء المؤقت : /ثانيًا 
( سنتين وبعد ٕالممموكة ممكية خاصة في بعض الظروف االستثنائية لمدة معينة ال تزيد عمى ) 

الكو مع التعويض عن االضرار الذي ىذه المدة يجب عمى الجية المسؤولة ان تعيد العقار الى م
  ٓلحقتو 

 

ىو نقل ممكية مشروع من ممكية خاصة الى ممكية عامة أي ممكية الشعب  -التأميم : /ثالثًا 
وىو يقترب من االستمبلك ان كبلىما نزع الممكية العقارية  ٓمتمثمة بالدولة ولقاء تعويض عادل 

يرد عمى العقارات دون المنقوالت أما  ولكن يختمف عن االستمبلك من حيث ان االستمبلك
التأميم يرد عمى العقارات والمنقوالت أي المشروع بأكممو ومن حيث االجراءات فيناك اختبلف 

  ٓبينيما 
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  -القيود القانونية الواردة عمى حق الممكية مراعاة لممصمحة الخاصة :

تقرر ىذه القيود حماية لمصمحة خاصة جديرة بالرعاية في نظر المشرع انطبلقاً  من فكرة      
الموازنة بين المصالح الخاصة المتعارضة وترجيح بعضيا عمى بعض والمشرع العراقي يرجح 
المصمحة الخاصة عمى مصمحة المالك فانو يدخل في حسبانو المصمحة العامة بصورة غير 

  -م ىذه القيود الى قسمين :مباشرة , وتقس

   -التزامات الجوار بصورة عامة : /اوالً  

من حق المالك ان يستعمل ممكو لمحصول عمى المنافع ولكن يجب ان ال يكون ىذا االستعمال 
ضاراً  بجاره ضرراً  فاحشاً  وىذا الموضوع أول ما تكفمت بدراستو ىي الشريعة االسبلمية ثم 

( ) ال يجوز لممالك ان ٔ٘ٓٔرى ومنيا القانون المدني العراقي في المادة )القوانين البلحقة االخ
يتصرف في ممكو تصرفاً  مضراً  بالجار ضرراً  فاحشاً  والضرر الفاحش يزال سواء كان حادثاً  

  ٓأو قديماً  ( 

  -الضرر الذي يبرر مسؤولية المالك : - 1

أن الضرر الذي يسأل عنو المالك ىو الضرر الفاحش ولكن المشرع العراقي رغم انو اشار الى 
الضرر الفاحش لكنو لم يبين المقصود بو , أما في مجمة االحكام العدلية ىو الضرر الذي يمنع 
ن الحوائج األصمية أي المنفعة األصمية المقصودة من البناء وىي السكنى أو يجمب لو وىناً  فيكو 

  ٓسبباً  في انيدامو 

أما الضرر غير الفاحش فيو الضرر الذي ال يؤدي الى منع الحوائج األصمية لمبناء وال يؤدي 
  ٓالى تعطيل المنفعة المقصودة من البناء 

أما المشرع المصري لم يأخذ بمعيار الضرر الفاحش وانما بمعيار الضرر غير المألوف أي 
تقديرية لمقاضي يسترشد بعدة معايير لمعرفة ىل أن ىذا  بالرجوع الى العرف واعطاء سمطة

  ٓالضرر مألوف أو غير مألوف 
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  -حكم الضرر الفاحش :

ىو ازالة ىذا الضرر وىو تطبيق من تطبيقات القاعدة الكمية ) ال ضرر وال ضرار ( أو      
ال يعني منع  الضرر يزال شرعاً  ولكن اذا كان حكم الضرر الفاحش ازالتو فان ازالة الضرر

االستعمال المشكو منو وانما يمكن ان يبقى ىذا االستعمال قائماً  مع اتخاذ االجراءات الكفيمة 
لمنع وقوع الضرر , أما اذا لم يكن باإلمكان ازالة الضرر اال بتغيير طريقة االستعمال فينا يجب 

  ٓالمالك  ازالة الضرر بتغيير طريقة االستعمال مع التعويض عن الضرر الذي اصاب

  -أساس مسؤولية المالك : - 2

لم ينظم مسؤولية المالك عن اضرار الجوار ولكن الفقو  ٗٓٛٔفي القانون المدني الفرنسي عام 
  ٓوالقضاء يسمم بيذه المسؤولية لكنيما اختمفا في تحديد أساس ىذه المسؤولية 

في استعمال الحق , أما القسم  قسم من الفقيا في فرنسا ذىبوا الى ان ىذه المسؤولية ىو التعسف
الثاني منيم ذىبوا الى أن أساس ىذه المسؤولية ىو الخطأ الشخصي , أما القسم الثالث منيم 

  ٓذىبوا الى أن أساس ىذه المسؤولية ىو التزام قانوني عام يسمى التزام الجوار 

عن اضرار الجوار قد أما في القوانين المدنية العربية االخرى فعمى الرغم من مسؤولية المالك 
تقترب بنصوص صريحة في القوانين المدنية العربية اال ان الفقو ايضا اختمف حول أساس ىذه 
المسؤولية , القسم االول من الفقيا العرب ذكروا ان اساس ىذه المسؤولية ىو التزام قانوني مرده 

قيق الخطأ التقصيري من نص القانون فان اخبلل المالك بيذا االلتزام من شأنو ان يؤدي الى تح
جانب المالك فتتحقق ىنا مسؤولية تقصيرية , أما القسم الثاني ذىب الى ان ىذه المسؤولية تعتبر 
تطبيقا من تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق مستنداً  في ذلك الى النصوص القانونية 

  ٓالتي تضمنت ىذه النظرية 

ع نرى ان كل ٓمٓ( من قٚون المدني المصري والمادة )( من القان٘وبالرجوع الى نص المادة )
من الشرع العراقي والمصري قد حدد نظرية التعسف في استمال الحق ) يكون استعمال الحق 

  ٓغير جائز في االحوال التالية ( 

 قصد األضرار بالغير  – ٔ
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  ٓرجحان الضرر عمى المصمحة رجحاناً  كبيراً   – ٕ

  ٓالتي يرمي صاحب الحق الى تحقيقيا  عدم مشروعية المصمحة – ٖ

المعيار الذي من خبللو نستطيع ان نتعرف عمى ان المالك قد  -قصد األضرار بالغير : /اوالً  
قصد االضرار بالغير وىو معيار نفسي أو شخصي يمكن التوصل اليو من خبلل بعض القرائن 

أو تافو جداً  ىذه قرينة عمى ان  , فاذا كانت المصمحة من وراء استعمال الحق منعدمو تماما ً 
 ٓالمالك ليس لديو مصمحة باألضرار الغير من ىذا االستعمال 

مثال : كأن يبني شخصًا حائطًا عاليًا في ممكو لكي يحجب النور عن جاره , الميم في ىذا 
المعيار ىو توفر فيو األضرار بالغير فيذا القصد وحده يكفي لتطبيق ىذا المعيار سواء كان 

 ا القصد ىو الوحيد أو أقترن بو قصد آخر ثانوي لم يقصده صاحب الحق اصاًل .ىذ
 
ىذا المعيار ان المالك لديو  بموجب  -رجحان الضرر عمى المصمحة رجحانا كبيراً  : /ثانيًا  

مصمحة من استعمال ممكو ولكن ىذه المصمحة اقل اىمية من الضرر الذي يصيب الغير بسببو 
( بانو ليس لماك الحائط ان ييدمو مختارا دون عذر ٕٜٓٔص في المادة )والمشرع العراقي ين

قوي ان كان ذلك يضر بالجار الذي يستتر ممكو بالحائط يعد المالك ىنا متعسفا في ممكو , 
فبموجب ىذا المعيار يعتبر معيار موضوعي او اجتماعي وليس نفسي ألنو يقوم عمى اساس 

 ٓالموازنة بين المصالح 

مالك الذي ييدم حائط منزلو أنما يستعمل حق ممكيتو ولكن إذا كان اليدم دون عذر مثال : ال
قوي فأن الجار الذي يستتر بالحائط في بقائو مستترًا بو ترجح رجحانًا كبيرًا عمى مصمحة 
المالك في ىدم الحائط , ومن ثم يعتبر ىدم الحائط تعسفًا في استعمال حق الممكية يستوجب 

 .مسؤولية المالك 
 

تكون المصمحة غير مشروعة اذا كانت مخالفة لمقانون  -عدم مشروعية المصمحة : /ثالثاً  
والنظام العام أو اآلداب العامة فقد يجعل المالك من داره مقرا لتعاطي المخدرات اذن مصمحة 
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 كمن يخصص منزلوالمالك مخالفة لمنظام العام واآلداب العامة فيتبر متعسفا في استعمال حقو , 
 ألقامة الرذيمة والفجور أو تعاطي المخدرات .

 
: مثال : سكن شخص في منطقة وكان أول الساكنين فييا وقام بفتح األسبقية في التممك 

مشروع معمل خياطة أو معمل دبس ثم بعد مدة جاء شخص آخر وسكن بجواره فيل يحق 
نع  أو المعمل ومن ثم لمساكن الجديد الذي يتضرر من المضايقات التي يسببيا لو ىذا المص

 يطمب ازالة الضرر الذي يقع عميو ؟
  -أنقسم الفقو الى قسمين :

األسبقية في التممك تعصم أي تحمي المالك من المسؤولية عن الضرر الذي  -الرأي االول :
يصيب الجار البلحق لو والسبب في ذلك الن ىذا الجار ىو جار طارئ وألنو تخير من بناءه 

  ٓنقطة ظاىرة لمعين وليذا فأن المالك السابق ال يكون مسؤوال 

تحمي المالك من المسؤولية واال فان المالك األسبقية في التممك ال تعصم أي ال  -الرأي الثاني :
البلحق ممزم بمباشرة نفس نوع االستغبلل الذي كان يباشره المالك السابق أو عميو ان يتحمل 

  ٓالضرر دون المطالبة بالتعويض 

وليذا فان الرأي الثاني األسبقية في التممك ال تعصم المالك من المسؤولية اال اذا كانت المنطقة 
  ٓ( وان العبرة ىي ليست بأسبقية التممك وانما العبرة بطبيعة المكان والمنطقة )صناعية 

أما المشرع العراقي فقد جاء بنصوص ركيكو في معالجة ىذا الموضوع حيث نصت المادة  ) 
( ) اذا كان احد يتصرف في ممكو تصرفا مشروعا فجاء اخر واحدث في جانبو بناء ٔ٘ٓٔ

يدفع ضرره بنفسو ( ولكن يجب ان ال يفيم من ذلك بان الجار  وتضرر من فعمو فيجب عميو ان
البلحق يدفع الضرر بنفسو اي انو يزيل ذلك االستعمال وانما امامو خيارين وىما , أما ان 

   ٓيتحمل الضرر أو ان يتخذ اإلجراءات لمنع وقوع الضرر 

قد يكون االستغبلل الذي قام بو المالك وأدى الى االضرار بالجار مرخصا  -الترخيص االداري :
بو من الجية االدارية كما ىو الحال بالنسبة الى المحبلت المقمقة لمراحة او المضرة بالصحة , 
من المسمم بو ان الترخيص االداري ال يحول دون قيام مسؤولية المالك عن االضرار التي سببيا 
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في القانون العراقي نص صريح بشأن ىذه المسألة , وذلك ان الضرر الفاحش  لجاره , ولم يرد
يدفع اي وجو كان وليس من شان االذن الصادر من االدارة ان يعصم المالك من المسؤولية عما 

  ٓيسببو لجاره من ضرر فاحش 
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 قيود ترجع الى حاالت خاصة في الجوار : 
مى حق الممكية حماية لمصمحة خاصة ىي أولى بالرعاية , وتكون قاصرة أن القيود التي تتقرر ع

عمى الممكية العقارية والسبب في ذلك ىو العقارات بحكم ثباتيا وأستقرارىا تنشأ حالة من 
التبلصق مما يستدعي تقييد سمطات بعض الُمبّلك لصالح البعض اآلخر , أو وضع قيود 

 حقوقيم عمى نحو عادل .مشتركة ضمانًا لتمكينيم من أستعمال 
 ألييا في الضرر الفاحش( اإلشارةحاالت عامة في الجوار ) تم  -ٔ
 حاالت خاصة في الجوار ) حق المسيل , حق المجرى , حق الشُرب , حق المرور ( -ٕ

جانب من الفقو المدني ذىب الى ان ىذه القيود كانت ترد عمى عقارات  -تكييفيا القانوني :
لمنفعة عقارات اخرى فأننا نقترب في ىذا المعنى من حقوق االرتفاق وألنيا تقود الى منفعة نفس 
قيود حقوق االرتفاق , المشرع المصري يؤيد ىذا االتجاه اذا انو اعتبر ىذه القيود من حقوق 

  ٓاالرتفاق وقيود قانونية اتجاه اخر وىذا ما ايده المشرع العراقي 

المشرع العراقي في القانون المدني العراقي ميز بين حقوق االرتفاق وبين ىذه القيود اذا انو عالج 
ىذه القيود ضمن كبلمو عن نطاق حق الممكية وعالج موضوع حقوق االرتفاق عندما تكمم عن 

ق المالكية وراي اخر قال بعضيا قيود حقيقية والبعض االخر اعتبرىا الحقوق المتفرعة عن ح
قيود قانونية بحكم التبلصق والحقيقية ان التمييز بين ىذه القيود وبين حقوق االرتفاق انما يستند 
الى مصدر انشاءه فمصدر انشاء ىذه القيود ىو نص القانون بينما مصدر انشاء حقوق االرتفاق 

  ٓرادي والمادي ىو فعل االفراد اال

ىو حق او قيد تحمل صاحب األرض المنخفضة تصريف ماء زائد من  -حق المسيل : /اوالً  
األرض المرتفعة , وىذه قمة في األراضي المنبسطة عنيا في األراضي الغير منبسطة وتقسم إلى 

.  نوعين ) طبيعية ماء األمطار , منبسطة التي يستخرجيا صاحب األرض المرتفعة بفعمو(
 ( .ٗ٘ٓٔ -ٕ٘ٓٔنضميا المشرع العراقي بالمواد ) 

( تصريف المياه الطبيعية , مثل مياه األمطار والثموج والعيون فممالك األرض  الحالة األولى)
المرتفعة استعمال ىذه المياه واألنتفاع بيا , وعمى مالك األرض المنخفضة أن يتحمل سيل ىذه 

في مطالبة مالك األرض المرتفعة بأي تعويض ... كما المياه في أرضو دون أن يكون لو الحق 
يمتزم مالك األرض المنخفضة باألمتناع عن القيام بأي عمل من شأنو صد ىذه المياه عن 
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المرور في أرضو كبناء سد أو حاجز فأن أخل بيذا األلتزام تحققت مسؤوليتو أتجاه صاحب 
اء عمى األرض المنخفضة فأن القانون األرض المرتفعة.... بئر وأدى ذلك إلى جريانو أي الم

يقضي بتحميل مالك األرض المنخفضة سيل المياه الزائدة عمى أرضو ولكنو قرر لو في مقابل 
 ذلك الحق في مطالبة صاحب األرض المرتفعة بالتعويض .

 
بضم الشين , ىو حق األنتفاع بالماء سقيًا لؤلرض أو الشجر , أما في  -حق الُشرب : /ثانيًا 
ة كسر الشين أي ) حق الِشرب ( فالمقصود بو ىو حق اإلنسان في شرب الماء ىو ودوابو , حال

  -وتناول المشرع العراقي ) حق الُشرب ( بضم الشين ىذا الحق في مادتين :

( لكل شخص ان يسقي ارضو من مياه االنير والترع العامة ولو ان يشق ٘٘ٓٔالمادة )  – ٔ
  ٓرضو وذلك كمو وفقا لمقوانين واالنظمة المتعمقة بذلك جدوال ألخذ ىذه المياه الى ا

( من أنشا مسقاة او مصرفا خصوصيا طبقا لمقوانين واالنظمة المعمول بيا ٙ٘ٓٔالمادة ) – ٕ
  ٓكان لو وحده حق استعماليا 

من مبلحظة ىذين النصين فان حق الشرب في العراق ليست قيد عمى الممكية والسبب في ذلك 
جعمت كل من  ٙ٘ٓٔاجازة لكل شخص ان يأخذ الماء الى ارضو والمادة  ٘٘ٓٔة ىو الن الماد

  .حاجتو ينشا مسقاة خاصة بو ممك لو ولم يجز لممبلك االخرين ان يأخذوا من المياه بما زاد عن

َحُق المَجرى : ويراد بو حق صاحب األرض البعيدة عن مورد المياه في أجراء المياه  /ثالثاً  
رضو في ارض أخرى ممموكة لمغير تكون متصمة بالمورد , ىذا القيد مقرر لمصمحة الكافية لري أ

 ٗصاحب األرض البعيدة عن مورد المياه ... ويشترط ألستعمال حق المجرى ما يأتي : ) 
 شروط( .

 ( أن تكون األرض بعيدة عن مورد المياه أي أن يفصميا عن مورد المياه أرض أخرى .ٔ
ض أي مورد آخر لمماء حتى لو كان بئرًا أو عين ىنا ال يكون لصاحب ( أن ال يكون في األر ٕ

 األرض أن يجري المياه في أو عمى أرض الغير .
 س/ ما الحكم إذا كانت المياه الموجودة في األرض ال تكفي لزراعتيا أو رييا ؟
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المياه  ج/ ىنا ال يكون لممالك في ىذه الحالة أن يطمب أمرار المياه إلى أرضو بحيث تكفي مع
 الموجودة.

( أن ال يخل المجرى بأنتفاع صاحب األرض المثقمة بو أخبلاًل بينًا وال يضر بو , مثبًل لديك ٖ
دونم وتريد حق مجرى عمى أرض مساحتيا نصف دونم وتريد عرض المجرى  ٓٗأرض مساحة 

ذا حصل ضرر جاز لو أن يطمب التعويض والضرر  ٓٔ متر ىنا سوف تضر بيذه األرض وا 
 ن أن يكون بسبب عدم تطييرىا أو بسبب سوء حالة السدود أو الجسور .ممك
( مقابل حق المجرى يجب عمى صاحب ىذا الحق أن يدفع لمالك األرض المثقمة بو مقدمًا ٗ

 اجرًا سنويًا ما لم يتفقًا عمى خبلف ذلك .
 

وىو حق صاحب االرض المحبوسة عن الطريق العام في ان يمر بارض  -حق المرور : /رابعًا 
  ٓجاره لموصول الى الطرق العام 

 س/ ىل يستطيع الجار أن يجبر غيره عمى حق المرور ؟
 ج/ نعم يستطيع ذلك لكن بشروط :

الطريق(  ( أن تكون األرض محبوسة عن الطريق العام أنحباسًا كميًا أو جزئيًا الكمي ) كلٔ
الجزئي ) كان ىنالك طريق ضيق وأريد أن أوسعو( أي كان سابقًا يسمح الطريق بمرور 

 األشخاص دون اآلالت الزراعية والمكائن الخاصة بحرث األرض وغيرىا .
( ان ال يكون األنحباس ناشئًا عن فعل المالك , ويستوي في ذلك أن يكون العمل الصادر منو ٕ

ماديًا , مثال كما لو بنى المالك عمى أرضو بناءًا سد بو الممر المؤدي عمبًل قانوني أو عمبًل 
إلى الطريق العام فبل يكون لو بعد ذلك أن يطالب بحق مرور ليذه األرض وعميي وحده أن 

 يتحمل نتيجة فعمو .
( مقابل حق المرور : إذا أكتممت الشروط عميو أن يعطي تعويض لصاحب األرض سنوي ٖ

 يمكن أن يكون التعويض باألتفاق أو تقرره المحكمةيدفع مقدمًا , و 
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القيود اإلرادية التي ترد عمى حق الممكية ذاتو : ) أي مصدرىا تكون ارادة الشخص وليس 
 القانون ( .

: أن لئلرادة دورًا في تقييد حق الممكية في حدود معينة , عمى أن  شروط المنع من التصرف
نما ىنالك قيود أراديو اخرى  القيود اإلرادية ال تتمثل فيما يدعي بشرط المنع من التصرف فقط وا 
ترد عمى الممكية فتقرر حق ارتفاق , مساطحة , حق انتفاع عمى عقار ىو ايضًا من القيود 

ن سمطة التصرف ىي عماد الممكية لما ليا من أمتيازات ) بيع , ىبة , اإلرادية لحق الممكية وأ
 نقل , حق عيني( .

 أبيع لك داري عندما يكبر أبنائي( , دائمًا كان القانون  شرط المنع من ىذا التصرف (
الفرنسي يمنع أو يرفض تشريعو , لكن لمضرورات اإلنسانية ومسايرة الحاجات 

رط المنع من التصرف معالجة مرنة تقوم عمى أساس االجتماعية أقتنع بو وعالج ش
التوفيق بين قاعدة حرية التعاقد من جية ومنع التصرف من جية أخرى وقد سار القضاء 
والقانون المصري بعد ان قننو ما أنتيى إليو القضاء الفرنسي ويشترط لصحة المنع من 

 التصرف توفر شرطين:
التصرف : سواء أكانت مصمحة المشترط أن تكون ىناك مصمحة جّدية لممنع من  -ٔ

أو مصمحة المتصرف إليو أو مصمحة الغير , وجّدية المصمحة من عدميا يقدرىا 
 القاضي .

ان يكون المنع من التصرف لمدة معقولة : وقد تكون ىذه المدة معقولة حتى لو  -ٕ
بيد أستغرقت حياة المتصرف أو حياة المتصرف أليو أو حياة الغير , ولكن ال يصح تأ

 ىذا الشرط وال جعمو لمدة طويمة تتجاوز الحاجة التي دعت أليو . 
  

 : أثارت ىذه المسألة خبلفات فقيية منيا : التكييف القانوني لشرط المنع من التصرف  
( ذىب البعض إلى أن المنع من التصرف يعتبر حدًا أو أنتقاصًا من أىمية الشخص الممنوع ٔ

 من التصرف.
أحكام األىمية من النظام العام فبل يجوز ألراده األفراد أن تعدل فييا , ثم أن  *عيوب الرأي : أن

أىمية األداء وىي المقصودة ىنا تدور مع التمييز وجودًا وعدمًا حيث ال يكون الشخص أىبًل 
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لمباشرة تصرف معين لنقص في تمييزه .. ثم أن في حالة المنع من التصرف ينصب عمى 
 الشخص الذي يقوم بِو لنقص في تمييزه .التصرف ذاتو وليس عمى 

( رأي آخر يذىب الى القول بأن شرط المنع من التصرف ىو التزام المالك باألمتناع عن عمل ٕ
 يتمثل بعدم التصرف في الشيء طول مدة معينة .

: أنو يؤدي إلى نتائج غير مقبولة ذلك أن من مقتضى القواعد العامة ىو أن عيوب ىذا الرأي 
األخبلل من جانب المالك بما عميو من التزام باألمتناع ىو الفسخ مع التعويض أن كان لو 

 مقتضى , أما الفسخ فمؤداه أزالة التصرف الذي انشأ األلتزام .
الشرط يجعل الشيء غير قابل لمتصرف , : أن المنع من التصرف المترتب عمى الرأي الراجح 

عمى أن ىذا ال يعني خروج الشيء الممنوع من التصرف فيو من دائرة التعامل فيو ما يزال مع 
 ذلك محبًل صالحًا لمحقوق المالية فيو ) قيد عيني( , أو ) قيد تصرف عيني( .
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 م/ أنواع خاصة من الممكية:
 

 جماعية( ممكية مشتركة ) ممكية شائعة
كل شريك يممك ممكية فردية حصتو في المال 
الشائع وينصب  حقو مباشرة عمى ىذه 

 الحصة

المالك في الممكية  المشتركة جماعة من 
الناس ال يممك أي واحد منيم  بمفرده ال 
الشيء الممموك وال أي حصة فيو بل الكل 
يممكون مجتمعين دون ان تكون ليم 

 شخصية معنوية
 

: أن األسباب التي تؤدي إلى نشوء الممكية الشائعة ىي نفس أسباب كسب مصادر الشيوع 
الممكية فكل سبب يؤدي إلى كسب الممكية العادية أي المفرزة يصمح أن يكون سببًا لنشوء 

 ممكية شائعة .
فقد تنشأ الممكية الشائعة بتصرف قانوني , مثال ) كأن يشتري شخصان أو أكثر شيئًا  
لشيوع أو يوصي شخص ألثنين أو أكثر شيئًا بحصة معينة في شيء يممكو وأن أكثر عمى ا

 األسباب في الشيوع ىو الميراث( .
 س/ ما ىو تكييف حق الشريك في الممكية الشائعة ؟

الرأي األول : يقول بأنو حق شخصي وليس حق عيني , ألن الحق العيني يفترض وجود محل 
 معين محدد ومفرز . 

اني : رأييم قريب من الرأي األول تأسيسًا عمى أن الممكية الشائعة ممكية عامة الرأي الث
 جماعية أو مشتركة والممكية المشتركة يعتبر كل شريك فييا مجرد دائن بحق شخصي .

الرأي الثالث : أعتبروا حق الشريك المشتاع حق عيني من نوع خاص يختمف عن الحقوق 
 العينية الواردة .
د في الفقو ىو أن حق الشريك في الشيوع ىو حق ممكية بالمعنى الدقيق فيو * الرأي السائ

( مدني عراقي كل 2فقرة  1061يشتمل عمى جميع عناصر حق الممكية , وقد قطعت المادة ) 
شك حول طبيعة حق الشريك في الشيوع بقوليا ) كل شريك في الشيوع يممك حصتو الشائعة 

 ممكًا تامًا( .



 للدكتور محمد الشوك                                   الحقوق العينية األصلية ملزمة 
 

28 
 

عيني ) حق ممكية( شأنو شأن بقية الحقوق العينية عمى أعتبار أن كل  فحق الشريك ىو حق
شريك يممك حصتو الشائعة ممكًا تامًا فمو أن يتصرف بيا بكل التصرفات من نقل ممكية أو 

 ترتيب حق عيني عمى حصتو الشائعة  دون الحاجة ألى أخذ أذن من بقية الشركاء .
 

 ؟ ة واحدة س/ ىل أن الممكية عمى أنواع أو عمى صور 
 ج/ ليس عمى نوع واحد  ...  بل أن ىنالك الممكية مفرزة ... شائعة ... مشتركة .

 ؟  س/ ما ىي الممكية الشائعة 
ج/ الممكية حق عيني والحق العيني ىي سمطة مباشرة من شخص عمى شيء , فإذا كان 

 شخص وشيء أو شخص وأشياء , ىنا الممكية مفرزة .
 ياء , ىنا ممك شائع , بكل ذرة يممك األثنان نفس النسبة .شخصين وشيء أو شخصين وأش

ق م ع (  بفقرتيا األولى بالقول ) إذا ممك اثنان أو أكثر شيئًا فيم  1061*نص المادة ) 
 شركاء فيو عمى الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل عمى غير ذلك ( .

 :ة عدد المالك الفرق بين الممكية المفرزة والشائعة ىو بكتاب
 . مفرزة : نكتب فقط أسماء مالك العقار أو األرض أي الحصص بالتساوي 
  شائعة : نكتب أسم كل شخص أي فرد وحصة كل منيم باألسيم وأن حصة كل واحد

 تختمف عن حصة اآلخر . 
 الممكية الشائعة والمفرزة والمشتركة ... فروقات : 

 ممكية مفرزة  ممكية شائعة 
  يتقرر حق الممكية ألكثر من شخص   الممكية تثبت لمالك واحد 
  محل الحق محددًا تحديدًا معنويًا فكل

شريك في العين حصة شائعة يرمز 
 ليا بنية حسابية 

  محل الحق محددًا ماديًا 

  ال يجوز لممالك أن ينتفع بالعين إال
 بقيود خاصة وفي حدود حصتو 

 ن  المالك الفرد يستأثر بمنافع العي
 كميا تصرف , أستعمال , أستغالل .

 
 : فرضية أولى ) شريك تصرف بحصتو الشائعة ( . ف 
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 : فرضية ثانية ) جميع الشركاء تصرفوا بالمال الشائع ( . د
: فرضية ثالثة  ) أحد الشركاء تصرف بالعين الشائعة بدون امر أي شريك وبدون عمم أي  ك

 أحد منيم(.
 فصل السؤال حسب ىذا التقسيم )ميم( :إذا جاء سؤال ىنا يجب أن ن 

 ف : شريك تصرف بحصتو الشائعة :  أستعمال , أستغالل , تصرف .
  أستعمال : مثال اخوة ساكنين في دار واحدة بعد وفاة مورثيم ىنا جميعيم مستعممين

 حقيم .
 . استغالل : مثال : أضمن حصتي , أأجر حصتي من عقار ...الخ 
  : )نقل ممكية , ترتيب حق عيني( النقل بيع أو ىبة .تصرف ) مادي , قانوني ( 

 س/ ىل يستطيع المالك عمى الشيوع أن يبيع حصتو ؟
ج/ نعم وبدون عمم باقي الشركاء يجوز ... كما أن الشركاء ليم أن يأخذوا العقار جبرًا عمى 

 البائع والمشتري بما قام بو من أجور ونفقات .
 ني عمى الحصة الشائعة ؟ س/ ىل يستطيع الشريك أن يرتب حق عي

ذ لم يدفع تباع حصتو في  ج/ نعم يستطيع ذلك مثل طمب قرض من المصرف برىن حصتو وا 
 المزاد .

 س/ ىل يستطيع الشريك أن يرتب حق عيني مثل  ) مساطحة , حق مرور( .
 ج/ نعم في المساطحة يجوز ذلك .

ىنا ما زال أحد   1لى إ 99ال يجوز في المرور حتى لو كانت حصتو من العقار بنسبة 
 الشركاء غير موافق فال يجوز في حقوق المرور .
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 : الممكية الشائعة أحكام

 : تياآلينقسم ىذا الموضوع الى قسمين وحسب التفصيل  

 . سمطة المالك المشتاع عمى حصتة الشائعة -ٔ
 برمتو . شيء المشتاعالسمطة المبلك المشتاعين عمى -ٕ
 

يحق لمشريك أن يمارس السمطات التي الشائعة :  حصتوسمطة المالك المشتاع عمى  / أوالً 
 : الشائعة مثلالقانون عمى حصتو  لومنحيا 

 

 :الشائعة  التصرف في حصتو -1
ليا فمو أن  مالكاً : لمشريك أن يتصرف بحصتو الشائعة كونو ناقمة لمممكية التصرفات ال - أ

بالبيع أو اليبة وىذا التصرف يعتبر  اجنبياً أو  شريكاً لمغير  بعضاً يتصرف بيا كبل أو 
بحق الشركاء من دون موافقتيم وحسب القواعد العامة مع مراعاة قواعد  ونافذاً  صحيحاً 

التسجيل اذا كانت الحصة الشائعة تتطمب ذلك وينتقل حق الشريك المتصرف الى 
الحق الذي  مع شركاء المتصرف في حدود ويصبح ىذا األخير شريكاً  إليوالمتصرف 

احد و ي فؤلاما اذا أرادوا الشركاء منع الشريك األجنبي من الدخول معيم إليو , انتقل 
 )المشتري( . عمى األجنبي منيم يستطيع تممك الحصة بالشفعة ولو جبراً 

من المال فينا بعض القوانين كالقانون  مجموعةأما اذا كانت الحصة في مال منقول او في  
يحل محل المشتري األجنبي وىي االسترداد أما  وسيمةأعطت لمشركاء  المصري والفرنسي قد

 . القانون العراقي فمم يأخذ باالسترداد

 ؟ او حق مرور مساطحويرتب حق عيني مثل  أن س : ىل يستطيع الشريك 

بموافقة   / نعم في المساطحة يجوز أن يرتب حق عيني أما في حق المرور ال يجوز اال ج 
 .الشركاء جميعيم 
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لمشريك أن يرتب حق عيني عمى  : يجوز الشائعة ترتيب حق عيني اصمي عمى حصتو - ب
 لو ان يرتب عمى حصتو فمثبلً , ي الشركاء ودون حاجة الى اخذ موافقة باق حصتو الشائعة

في حق الشركاء ولو  اً ونافذ الشريك يكون صحيحاً  حق االنتفاع وىذا الحق الذي يرتبو الشائعة
وبقدر الحصة الذي يرد عمييا بدون موافقتيم ويصبح المنتفع ىو صاحب الحق في ثمار الشيء 

 حقو .

ية كاممة إلى الشريك صاحب الحصة و انقضى حق االنتفاع قبل انقضاء الشيوع تعود الممك واذا
نتيى قبل أجراء أ االنتفاعبعد أن انتقصت بقيام حق االنتفاع ألن حق يمارس جميع سمطاتو 

 . الشيوع وانقضاءالقسمة 

( ووقوع  مثبلً  الشائعة العينتم تقسيم ن بعد انقضاء الشيوع ) بأ لكن أذا بقي حق االنتفاع قائماً 
ينتقل الى ىذا الجزء المفرز  االنتفاعفأن حق  لحصةجز مفرز في نصيب الشريك صاحب ا

 . إلى أن ينتيي ىذا الحق ويبقى محمبلً 

يك ان يرتب حق عيني تبعي عمى يحق لمشر  الشائعة : حق عيني تبعي عمى حصتو ج . ترتيب
ولكن الرىن يقتضي  تأمينيًا أو حيازيًا , رىناً  حصتو الشائعة فيجوز لو أن يرىن حصتو الشائعة

بعدة كن أن تتحقق في القوانين الحديثة حيازة الشيء المرىون في يد الدائن المرتين وىنا يم
 : ومنيا ,تم فييا حيازة الحصة الشائعة الوسائل التي ت

عمى أن يتولى أحد ىؤالء حيازة الشيء الشائع  لو يتفق الدائن المرتين مع الشركاء جميعاً  -ٔ
الراىن بنيابة عن الدائن المرتين فيكون المرتين  يصبح ىذا الشريك حائز لحصة زميموف

 . الذي ارتضاه المتعاقدان الشريك في ىذه الحالة  ىو )العدل(
 وقد يتفق الدائن المرتين مع الشركاء عمى أن يتولى ىو حيازة الشيء الشائع فيكون حائزاً  -ٕ

 . باقي الشركاء عمى أساس الوكالة إلنصبة
بيد عدل يستغل المال ثم يوزع الحصص  بأن يضعون الحصة المرىونةقد يتفق الطرفان  -ٖ

 .من األرباح عمى المستأجر الشركاء 
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 ؟                  جل الدين المضمون بالرىنو حل أولم تتم القسمة  : ما الحكم أذا بقي الشيوع قائم س
ويحل الراسي عميو المزاد محل الشريك  فتباع جبراً  مدائن أن ينفذ عمى الحصة المرىونةفينا لج/ 

 . بالشيوع الراىن ) المدين ( ويصبح شريكاً 

ت اذا تم او الرىن الذي يرتبو الشريك عمى حصتو الشائعة المنفعةس : ما مصير حق  
 ؟  أن ينقضي حق الدائن المرتين حقو في الرىن او قبل القسمة قبل أن ينقضي حق المنفعة

 لمصير حق الرىن اال في حالة واحدةوال  لعراقي لم يتعرض لمصير حق المنفعةالقانون اج/ 
مفرزة التي وقعت في نصيب الحصة الالى ل الرىن أذا وقعت القسمة والرىن قائم ينتق مضمونيا

 . ) المدين الراىن ( ىذا الشريك

 :أيجار الحصة الشائعة  -2

سمطات  لوفمن الطبيعي أن تثبت  الشائعة ممكية تامة أن الشريك في الشيوع مالكًا لحصتو بما
 . الممكية من استعمال واستغبلل وتصرف وىذا ما أكده القانون العراقي

 ال اإلحناف ز لمشريك ايجار لحصتو الشائعة ,اإلسالمي حول جوا واختمفت اآلراء في الفقو
 .شريك أخر في ذات المال الشائع ملألجنبي وانما فقط ل يجيزون ايجار الحصة الشائعة

  لمشريك أو لغير الشريك .اما القانون المدني يجوز تأجير المال الشائع 

 االخرى؟التصرفات بالتحديد ولم يذكر كد عمى البيع والرىن واإليجار العراقي أ س: لماذا المشرع

بالتصرف ببعض أنواع  وذلك حتى يزيل كل الشكوك التي قد تثور حول سمطة الشريك في الشيوع
عض في ب تجيز فقد كانت ال في المال الشائعالفقو اإلسبلمي لم ُيجيزىا ي التصرفات الت

أما  عمى الشريك فقط وبموافقة كل الشركاءفي المال المشاع اال  ) اليبة والرىن ( التصرفات
الشريك ان يرىن او يبيع او ىذه التصرفات فحق  الحديث فقد أجازت القانون العراقي والقوانين

 .وغيرىا من التصرفات أو ييب حصتو الشائعة يؤجر 

 

 : شيء المشتاعالك المشتاعين عمى سمطة الُماّل  / ثانياً 
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من الذرات الشيء  شريك يممك حصتو ممكية تامة ويممك بنسبة حصتو في كل ذرةالأذا كان كل 
أجنبيًا بنسبة لحصص الشركاء اآلخرين وال يكون ألي من  الشائع  فأنو يعتبر في الوقت نفسو

الشركاء سمطة مستقمة عمى الشيء الشائع بل تعود ىذه السمطة لجميع الشركاء سواء باالنتفاع 
شائع بأكممو بالشيء العمالو أو استغبللو أو بالتصرف فيو , واذا أنتفع الشريك ء مثل استبالشي

 المثل لشركائو ةه او غير ذلك بدون موافقة بقية شركائو فيجب عميو دفع أجر يجار في السكن او إ
, قل من أجرة المثل ىو أ) أي األجر المسمى ( في حالة ما إذا كان األجر المتفق عميو  اآلخرين

فعميو أن يعطي  , ة المثلر من أجىو أكثر  أما أذا كان األجر المتفق عميو ) األجر المسمى (
 .من األجر المسمی لكل شريك حصتو 

 

 : األنتفاع بالشيء الشائع ) أستعمال او استغالل (

 س : كيف يتم االنتفاع بالشيء الشائع ؟

االنتفاع بالشيء الشائع حق لجميع الشركاء فميم تحديد الطريقة التي يرغبون بيا باالنتفاع  
 : بالشيء المشترك وىذه الطرق

  فميم االنتفاع بو بنسبة حصصيم فيو أو بالقدر الذي يتفقون عميو . - أ

ال يكون ستقبلل عمى أن حدىم باالنتفاع بالشيء الشائع كمو عمى وجو اإلوليم أن يأذنوا أل -ب 
 . ىذا االنتفاع ضار ببقية الشركاء

معدة لمسكن  نتفعوا جميعيم بالشيء الشائع كمو , كأن يكون ىذا الشيء داروليم أن ي -ج  
حينئذ يتم المجوء الميايأة وىذا ما فيسكنيا جميع الشركاء واذا كان غير قابل لبلستعمال المشترك 

 سنراه الحقًا . 

ع الشركاء عمى الميايأة عندىا نكون أمام سمطتو أغمبية الشركاء اذا لم يحصل اتفاق جمي -د  
 في االنتفاع بالشيء الشائع جميعو .
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 : الميايأة

ولم يعزموا عمى ازالة الشيوع  مشتركاً  إذا تعذر عمى الشركاء استعمال المال المشاع استعماالً 
 .بو فيما بينيم وىذا يسمى بالميايأة  االنتفاععمى ترتيب  االتفاقبطمب قسمتو فأن بإمكانيم 

قاء أعيانيا بعكس ن المثميات ال يمكن االنتفاع بيا مع بأل في األشياء المثمية  وال تجرى الميايأة
 .  أن األشياء المثمية قابمة لمقسمة فبل حاجة الى الميايأة فييا فضبلً ,   األشياء القيمية

تفاع بالمال الشائع ما بين الشركاء في حالة لم يتفقوا ىو وسيمة تنظيم األن والميايأة تعريفيا :
عمى األنتفاع بيذا المال مجتمعين ولم يكن في نيتيم أنياء حالة الشيوع , حينئذ يتم المجوء الى 

 الميايأة وىي قسمة منافع ال قسمة أعيان .

 ة شيوع .والميايأة قد تكون مكانية وقد تكون زمانية وفي الحالتين ال تؤدي إلى أنيا حال

منيم بمنفعة جزء مفرز  : فينا يتفق الشركاء عمى أن يختص كل واحد الميايأة المكانية -ٔ
سكن الشريكان في دار مشتركة بينيما عمى ان ي يوازي حصتو الشائعة كما لو أتفق

أرض الشريكان في  أتفقاخر في الطابق السفمي أو كما لو أحدىما في الطابق العموي واآل
وقد حدد يا والثاني النصف اآلخر, بينيما عمى ان يزرع أحدىما نصف زراعية مشتركة

القانون مدة معين يجوز لمشركاء االتفاق عمى الميايأة المكانية خبلليا وىي خمسة 
اما اذا زادت عمى خمسة سنوات فأن  , عمى ذلكات وال يصح االتفاق عمى مدة تزيد سنو 
 . السنوات خمستبطل بل تبقى صحيحة في حدود اليأة ال االمي

 يقمأما إذا لم تتحدد لمميايأة مدة فتحسب مدتيا سنة واحدة تتجدد سنة أخرى أذا لم 
 أشير.قبل انتياء المدة بثبلثة  بعدم رغبتو في التجديد خريناآل وشركائ بأخطار الشريك

تفاق ألاجاز  فأنوواذا كان القانون ال يسمح باالتفاق عمى مدة اكثر من خمسة سنوات 
 . دة أخرى من جديد سواء بعد انقضاء المدة المتفق عمييا أو قبمياعمى م

دامت ىذه األحكام لم  ماة بصورة عامة الى أحكام قانون اإليجار وتخضع الميايأ
 . تتعارض مع طبيعة الميايأة
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االنتفاع بالشيء الشائع  يتفق الشركاء في الميايأة الزمانية عمى أن يتناوبوا المييأة الزمانية :-2
كل منيم لمدة تتناسب مع مقدار حصتو أي أن إذا تساوت الحصص تساوت مدة االنتفاع كما لو 

لدار المشتركة او ان يسكن ا ,عمى أن يزرع كل منيما األرض المشتركة سنة واحدة  شريكين أفقا
 كل منيما سنة واحدة .

وقد تكون رضائية زمانية فيي قد تكون  ومن جية أخرى سواء أكانت الميايأة مكانية أم 
 القضائية

 عندئذوفي حالة لم يحصل األجماع , األصل تكون الميايأة رضائية تتم بأتفاق جميع الشركاء  
صر أن القانون العراقي قد أق عمماً ضائية بناء عمى طمب أحد الشركاء , تتحول الى ميايأة ق

من المشرع في حصر الميايأة القضائية في اضيق الميايأة القضائية عمى المنقوالت فقط رغبة 
المنقوالت والعقارات عمى حد الميايأة في تبيح  خبلف ألحكام المجمة التيبطاق ممكن وىذا ن

 .سواء 

 ة الى قسمة نيائية ؟ ىل يمكن أن تتحول القسمة الميايأ س :

ة اما بتجديدىا او مدة خمسة عشر سنل أستمرتفي القانون المدني المصري نعم ممكن ذلك اذا  
نيا تتم بقوة القانون وذلك ألن بقاء الشركاء إلباالتفاق او بحكم القانون وتسمى بالقسمة القانونية 

ة المكانية في ىذه المدة يعتبر أن الشركاء قد ارتضوا واطمئنوا ليذه القسمة التي ىي أفي المياي
 قسمة منافع وليس قسمة نيائية ىذا ق . م . م . 

حكم مماثل وليذا فإن الميايأة المكانية ال يمكن أن تنقمب الى  والقانون ق . م . ع فمم يرد فياما 
 . قسمة نيائية ميما طالت مدتيا
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 سمطة أغمبية الشركاء في االنتفاع :  

س : ىل يستطيع الشريك صاحب اغمبية الحصص أن ينتفع بالمال المشاع دون موافقة بقية 
 شرع في الحكم بين أعمال اإلدارة المعتادة وأعمال اإلدارة غير المعتادة قد ميز المالشركاء ؟ 

وىي األعمال التي تؤدي الى استغبلل الشيء الشائع  أعمال اإلدارة المعتادة : -ٔ
ويعتبر من  , ودون المساس بأصم ووتخصيص وبما يتفق مع طبيعتو وأستعمال
,  ة ال تزيد عمى ثبلثة سنواتالمعتادة مثل أجارة الشيء الشائع لمد اإلدارةأعمال 

غمبية يقصد بيا ىي اغمبية الحصص و فينا تكون العبرة برأي األغمبية المطمقة واأل
% وكان عشرة  ٔ٘ال يقصد بيا اغمبية الرؤوس حتى وان كان أحد الشركاء يمتمك 

ة ما تتولى إدار  األغمبية بدالً  هشركاء يمتمكون باقي النسبة فتكون األغمبية لؤلول وليذ
الشي الشائع بنفسيا أن تختار مديرا من بين الشركاء او من الغير وان تحدد مدى 

وممزمة لمجميع وال يحق لؤلقمية أن تطعن  ة, وتكون اعمال المدير صحيح وسمطت
واذا , بقرارات األغمبية أمام المحكمة اال في حالة التعسف في استعمال الحق 

جل اتخاذ لمقضاء من ا أكل منيم أن يمجاختمفت األغمبية فيما بينيما فينا يحق 
الشركاء  ألحدالضرورة كأن تأمر بتأجير الشيء او تأذن  ياتقتضيالتي جراءات اإل

 . عمى األرض لحين الحصاد او تعين مديرا يتولى ادارة المال الشائع باألنفاق
 

تغيرات الى أحداث : ويقصد بيا األعمال التي تؤدي عمال اإلدارة الغير معتادة أ  -ٕ
عادة بنائيا من جديد او تحويل  ةأساسية في الشيء الشائع ) کيدم الدار الشائع وا 

 . الدار السكن الى محل تجاري (
 

 عمالاأل مباشرة ىذهولكن اشترط ل ةالمطمق األغمبيةالمشرع ب ىكتفأففي ىذه الحالة 
ليا أن ة ولممحكم , ةأو أذن من المحكم ةموافق من قبل األغمبية المطمقة أستحصال

أمر بإعطاء الشركاء المذين خالفوا قرار تأن  وأشروط معينة  عمى األغمبية تشترط
بما يستحق من تعويض اذا تبين من التنفيذ  ليم كفالة تضمن الوفاءاألغمبية المطمقة 

 .بمصمحة الشركاء اً نو كان ضار أالقرار 
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 : أحد الشركاء بالشيء الشائع دون أذن شركائو انتفاع

ينتفعوا فميم أن  , ونؤ كيفما يشاكمو في الشيء الشائع  األتفاق فيما بينيمشركاء أن ينتفعوا بلمأن  
قد يستقل  , ولكن بو مجتمعين أو أن يقوموا بتنظيم األنتفاع بالمال الشائع عن طريق ) الميايأة (

 بدون أذن شركائو , فما الحكم ؟  ستعمالو أو استغبللوأأحد الشركاء باالنتفاع بالشيء الشائع ب

أما اذا كان بدون موافقة  أشكال في ذلك ,الشركاء فينا ال يوجد أي جميع ذا كان ذلك بموافقة إ
ا مّ عالشركاء المطالبة بالتعويض بقية تقصيري ومن ثم من حق  أالشركاء فيكون قد ارتكب خط

الى الزام ىذا الشريك أن يدفع أجرة  إضافةً  ة ,لقواعد المسؤولية التقصيريًا أصابيم من ضرر وفق
 .كل شريك لالمثل 

 

 صيانة الشيء الشائع ونفقاتو :

إدارتو والمحافظة يشتركون بالمنافع فمن الطبيعي أن يشتركوا في تحمل نفقات بما ان الشركاء 
او بأذن  فاق الشركاء جميعاً أنفقت ىذه النفقات بإتسواء  , عمية كبًل بقدر حصتو في المال الشائع

  ة .المحكم

في  , فأن ىذا يكون عمى جميع الشركاءاما اذا احتاج الشيء الشائع الى التعمير او الترميم 
جاز لو ذلك ولكن بشرط أخذ  هأو تعمير  واالشتراك بقدر حصصيم , لكن أذا رغب أحدىم بترميم

 . موافقة باقي الشركاء ويرجع عمييم بمقدار حصة كل منيم من نفقات

بعضيم الترميم وأراد بعضيم ذلك جاز لمراغب أن يقوم  ىبأأو  ا كان بعض الشركاء غائبأما اذ
و األخرين بقدر يرجع عمى شركائ وبالترميم بأذن من المحكمة واذا حصل ىذا األذن فأن

 حصصيم.

أما اذا قام أحد الشركاء بالترميم او التعمير بدون اذن بقية الشركاء او بدون اذن المحكمة وكان 
فييا حكمًا في بعضيم الترميم او التعمير فأن ىذه المسألة لم يرد  أبىعض الشركاء غائبين او ب

الرجوع عمى بقية  وذلك تبرع وليس ل فأعتبرتو أما مجمة األحكام العدليةالقانون المدني العراقي , 
 . الشركاء
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 ؟ خرينورفض اآلعمارىا إماحكم انيدام العين المشاعة بأكمميا ورغب بعض الشركاء في س:  

ال يجبر احد عمى القانونية التي تقضي ب)قاعدة مل بي عمى عمارتيا , تطبيقاً اآلال يجبر  ج/
أما إذا كان اليدم بفعل فاعل فأنو يمزم بالضمان ومن صور ىذا الضمان إعادة ,   (عمارة ممكو

 . ىدم ما تعمير

  

 : التصرف في الشيء الشائع

أن يتصرفوا بالشيء الشائع كيفما  جميعاً  : لمشركاء الشركاء أوال / التصرف الصادر من جميع
بل بد من اجماع الشركاء عميو فميم أن يتفقوا , ف قانونياً  مأ اً ون سواء كان ىذا التصرف ماديؤ يشا

يرتبوا أي حق عيني آخر وليم  أن أو بناءه وليم حق بيعو وليم رىنو أو الشائععمى ىدم البناء 
إجراء مثل ىذه التصرفات في جزء مفرز منو أو حصة شائعة فيو , فإذا كان ىذا التصرف 

لمممكية وورد عمى الشيء الشائع كمو أنتيت حالة الشيوع بين الشركاء المتصرفين ,  الصادر ناقبلً 
 .اق الشيوع أما إذا ورد عمى جزء مفرز من الشيء الشائع خرج ىذا الجزء من نط

لشركاء أن يتصرفوا بالشيء الشائع بترتيب حق عيني أصمي أو تبعي جميع اإذا كان ل س/ 
المترتب عميو ىذا مصير ىذا الحق إذا تمت القسمة ووقع ىذا الشيء الشائع ىو فما , عميو 
 ؟غير الشريك الذي رتب ىذا الحق في نصيب أحد الشركاء الحق 

قام أحد الشيوع وفي اثناء الشيوع  ويممكان أرض ودار عمى وج شريكانىناك لو كان  مثال :  
فوقعت في نصيب  , وقبل أن ينقضي حق الرىن تمت القسمةبعدىا األرض و  الشريكين برىن

الشريك الراىن الدار ووقعت األرض المرىونة في نصيب الشريك اآلخر غير الشريك الراىن , 
وقع في نصيب الشريك الراىن بعد القسمة أال وىي الجزء الذي الرىن الى الحق في ينتقل  فينا
 . حتى أنتياء ذلك الحق ومة بثقّ مُ تمك الدار فتبقى ,  الدار
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 :  التصرف بموافقة أغمبية الشركاء

 الشركاء ؟بقية المال الشائع بدون اذن س : ىل يجوز ألغمبية الشركاء ان يتصرفوا ب

الشائع ال يصح إال بإتفاق جميع الشركاء , حتى مال لالقانون العراقي أن التصرف في اج/ نص 
 .% فبل يجوز اال بموافقة الكل  ٓٔواألخر من األسيم %  ٜٓلو كان يممك احدىم 

أما القانون المصري أجاز ذلك ألغمبية الشركاء الذين يممكون عمى األقل ثبلثة أرباع المال 
أن يقرروا التصرف فيو بشروط معينة ( من قيمة األسيم , %  ٘ٚأي بما يعادل )  ,الشائع 

 .وتحت رقابة القضاء 

 التصرف الصادر من أحد الشركاء :

في حدود األذن ويستوي في ذلك أن يكون  الشائع اليجوز لمشريك المأذون أن يتصرف في الم 
عن نفسو ووكيبل عن  ألنو يعتبر أصيبلً , ببقية الشركاء ىذا التصرف مضر أو غير مضر 

 شركائو.

فميس لو أن يجري أي نوع من التصرفات ألن تصرفو تصرف  إذا لم يكن الشريك مأذوناً  أما 
ووقع البيع فيما زاد عن حصة  صادر من غير مالك , فمثبل  إذا كان التصرف الصادر بيعاً 

شركائو اآلخرين وىنا الشريك البائع تصرفو يكون فضولي  إجازةعمى  موقوفاً  يكون الشريك البائع
ذا ىمك المبيع قبل  جازة ىذا التصرف فأنو يعتبر باطبلً إوعند عدم  بيد المشتري فأن  اإلجازةوا 

 . الشريك البائع يعد غاصباً 

بقية , فما حكم ىذي  قد يتصرف أحد الشركاء بجزء مفرز من الشيء المشاع بدون أذنس/ 
 ؟  الحالة

ال يجوز لمشريك التصرف في جزء مفرز من الشيء الشائع ولو كان ما تصرف فيو  صلألاج / 
يعادل حصتو في ىذا الشيء وعند تصرفو يكون تصرفو فضولي و عميو يكون ىذا التصرف 

 .شركاء ال إجازة بقية عمى  موقوفاً 

تصرف وسكت الشركاء فمم يبطموا ال , الشركاءبقية كاء بدون اذن ر حد الشأس / إذا تصرف  
 ولم يجيزوه , فما ىو مصير ىذا التصرف بعد القسمة ؟
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 صبح وحدهأ ألنوال أشكال اذا وقع الجزء المفرز في نصيب الشريك المتصرف بعد القسمة ج/ 
ذا لم يقع الجزء المفرز في نصيب الشريك المتصرف ففي القانون العراقي إأما يممك ىذا الجزء , 

 .سيكون وارد عمى ممك الغير  ونأل قانوني ثرأي ألتصرف يذا اال يكون ل

جزء محل الفي ىذه الحالة من  إليواما القانون المصري أشار إلى انتقال حق المتصرف 
 .إلى المتصرف نتيجة القسمة  آل التصرف الى الجزء الذي

 

 : نقضاء الشيوع بالقسمةإ

تنقضي حالة الشيوع بين الشركاء أما التبايع بينيم أو االستمبلك أو ىبلك الشيء , ومن أىم  
 أسباب ىذا االنقضاء ىو القسمة :

مفرز من  وىي عممية تيدف الى أنياء حالة الشيوع و اختصاص كل شريك بجزء : القسمة
 . الشائعة قبل القسمة الشيء الشائع يعادل حصتو

 ؟ ء الشيوع ومن لو الحق في طمب القسمةس : كيف يتم انقضا 

في أي وقت , أي القسمة األصل لكل شريك في منقول او عقار لو الحق في طمب ازالة الشيوع 
ن الممكية الشائعة ليست ىي الصورة المثمى لمممكية فتعدد المبلك يؤدي إلى مشاكل وذلك أل

طمب القسمة من النظام العام لذا  وحق الشريك في , ق االنتفاع بالشيءيتعأن عديدة من شأنيا 
في طمب انياء الشيوع أال أن الحق في طمب القسمة يتقيد  وال يجوز لمشريك أن يتنازل عن حق

 : بقيدين

 البقاء في الشيوع بموجب شرط-1

 البقاء في الشيوع بموجب نص قانوني -2

 قد يرد ىذا الشرط في االتفاق او في الوصية البقاء في الشيوع بموجب شرط : /األول 

: يجوز لمشركاء أن يتفقوا بالبقاء في الشيوع مدة شرط بقاء في الشيوع الوارد في أتفاق  -ٔ
معينة وال يجوز ليم خبلل ىذه المدة طمب القسمة وأنياء الشيوع وىذه المدة حددىا 



 للدكتور محمد الشوك                                   الحقوق العينية األصلية ملزمة 
 

41 
 

فأن أتفقوا  ,يد عمى ذلك سنوات ( فبل يجوز ليم ان يتفقوا عمى مدة تز   ٘القانون ب ) 
عمى مدة تزيد عمى ذلك او اتفقوا بالبقاء في الشيوع بمدة غير محددة او لم يتفقوا عمى 

عمى خمسة سنوات  ففي ىذه الحاالت الثبلث يعتبر البقاء في الشيوع مقتصراً  مدة اصبلً 
 شركاء مااال في حالة واحدة وىي اذا تبين أن ال زاد عمى ذلك فبل يعتبر صحيحاً  أما ما

كانوا ليتفقوا عمى البقاء في الشيوع اال لمدة تزيد عمى خمسة سنوات عندىا يبطل الشرط 
 . واالتفاق معاً 

لمموصي أن يشترط في الوصية عمى شرط البقاء في الشيوع الوارد في الوصية :  -ٕ
ليم بالبقاء عمى الشيوع لمدة ال تزيد عمى خمسة سنوات والقانون المدني  الموصى

العراقي لم يجز أجبار الشركاء عمى البقاء في الشيوع أال بمقتضى نص أو شرط والشرط 
 .كما يرد في االتفاق يمكن يرد في وصية 

بمقتضی نص  مم يجز أجبار الشركاء عمى البقاء في الشيوع االالقانون المدني المصري فأما 
ن أو أتفاق وبذلك أثار خبلف حول صحة ورود شرط البقاء في الشيوع في الوصية أل

 . الوصية ليست أتفاق

اء و س ويسري في حق الشريك وفي حق خمف وفأن واذا كان شرط البقاء في الشيوع صحيحاً  
ء سوا )المشتري( يسري ىذا الشرط في حق الخمف الخاص و كان ىذا الخمف عام او خاصأ

 )البائع( . الحق من سمفو وكان يعمم او ال يعمم بوجود ىذا الشرط وقت تمقي

قد يجبر الشركاء عمى الشيوع بمقتضى  البقاء في الشيوع بموجب نص القانون : الثاني / 
القانون بقولة ليس لمشركاء  ونص في القانون كما في حالة الشيوع االجباري الذي نص عمي

 أنووا إزالة شيوعو اذا تبين من الغرض الذي أعد لو ىذا المال في المال الشائع أن يطمب
 .عمى الشيوع  يجب ان يكون دائماً 

 المال الشائع أن ىذا المال يجب أن يبقى مشاعاً  ومن أجم ئأذا تبين من الغرض الذي أنش
بالقسمة ميما طالت مدة الشيوع كما ىو الحال  وشيوع ينقضيعمى الدوام فأن ىذا المال ال 

 . اإلجباريفي الشيوع 
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 : أنواع القسمة

: ولمشركاء إذا لم يكن بينيم محجور أن يقتسموا الشيء الشائع  القسمة الرضائية /أوال  
 : ولكن يجب أن تتوافر فييا شروط,  بالطريقة التي يرونيا سواء كان قاببل لمقسمة أم ال 

 

 و .جازتإفبل تصح القسمة أال ب ذا كان أحدىم غائباً إف ,أتفاق جميع الشركاء  -ٔ
, فإذا كان من بينيم قاصر أو مجنون فينا ال تتم أن يكون جميع الشركاء كاممي األىمية  -ٕ

موافقة مدير رعاية  القسمة إاّل بموافقة من ينوب عنو قانونًا أضافًة الى أستحصال
 القاصرين فيما إذا كان أحد الشركاء قاصر .

أال وىي فبل تتم القسمة اال بعد مراعاة أجراءات الشكمية  اذا كان محل القسمة عقاراً  -ٖ
 التسجيل .

 

 ؟  س : كيف يمكن حماية دائني الشركاء اذا كان ىناك تواطئ

القسمة من خبلل  هن فيمكن الطعن بيذفي القسمة بقصد اإلضرار بالدائني ئولو كان ىناك تواط
خبلل ستة أشير من بدء  , ) دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين بحق دائنو ( دعوى البوليصة

القسمة أن يطمب نقضيا وتجري القسمة من جديد حتى يرتفع ذلك الغبن وتصبح القسمة عادلة و 
 . في ذلك يةعميو اثبات ذلك التواطئ أمام القضاء ولمقاضي السمطة التقدير 

 ئ :صور التواط 

 وقد يتفق أحد الشركاء وىو المدين مع بقية الشركاء عمى أن يختص بمال يسيل عمي -ٔ
 و .من قبل دائن واو بمال ال يجوز الحجز عمي ءهخفاإ

جزء شائع غير  وخرين عمى أن يكون نصيبقد يتفق أحد الشركاء وىو المدين مع اآل - ٕ
اثناء الشيوع حتى يفوت الفرصة عمى المدين لمحصول عمى الجزء  والجزء الذي تصرف في

قانون المصري ال مجال الالقانون العراقي اما في في  الّ إوىذه الصورة ال تحدث  والمتصرف ب
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في ذلك ألن القانون المصري ينقل التصرف من الجزء المفرز الذي كان عمى الشيوع الى 
  . ك المتصرفالجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشري

 : القسمة القضائية / ثانياً 

الشروط التي يجب توفرىا في القسمة الرضائية ىي اتفاق الشركاء وكمال األىمية بالنسبة ليم 
تتم القسمة  ال فعنئذحدىم محجور أجراء القسمة او كان إذا كان أحد الشركاء ال يرضى بإف

نياء حالة الشيوع إالرضائية بل البد من المجوء الى القسمة القضائية فبل يكون اما الراغب في 
الى القسمة القضائية برفع دعوى القسمة عمى باقي الشركاء امام المحكمة  أ أن يمجالّ إ

فالمحكمة  , حد الشركاءأعمى طمب  ءً بناإاّل تجري  ال والقسمة القضائية ( ,البداءة)المختصة 
والقسمة القضائية األصل فييا أن تتم قسمة ,  ال تتدخل من تمقاء نفسيا في اجراء القسمة 

اثناء الشيوع لكن  وحصت معن يختص كل شريك بجزء مفرز من المال الشائع يتناسب إعينية ب
  . قد ال يقبل الشيء الشائع القسمة العينية فعندئذ تجري قسمة التصفية

 قضائية من حيث الطبيعة الى عينية وتصفية .وتقسم القسمة ال

 قسمة المال الشائعا النوع من القسمة اذا كانت من الممكن : نمجأ الى ىذ القسمة العينية -1
 ,الى أصغر حصة  من غير أن تفوت عمى أحد الشركاء المنفعة المقصودة منو قبل القسمة

فإذا تبين أن إجراء القسمة العينية ستؤدي إلى تفويت المنفعة التي كان يستوفييا قبل القسمة 
أحد الشركاء الذي يممك الحصة األقل مقارنة مع حصص بقية الشركاء , فينا ال تتم ىذا النوع 

سيم وكان أحد الشركاء لو حصة في ىذه  ٓٓ٘فإذا كان المشاع دارًا مساحتيا من القسمة , 
سيم , فينا بعد أجراء القسمة سوف تؤدي الى تفويت المنفعة المتمثمة  ٖٓدار بمقدار ال

سيم يستطيع األنتفاع بيا  ٖٓبالسكنى والذي كان ىذا الشريك الذي يممك أصغر نصيب وىو 
سيم ىي موجودة في كل ذرة من المال الشائع لكن بعد قسمة  ٖٓقبل القسمة بأعتبار أن ال 

بيذا ىذا النصيب بشكل مستقل ومن ثم ال يستطيع ىذا الشريك أنت ينتفع ىذا المال تم فصل 
 القدر بمنفعة السكنى وعميو فالقسمة أدت بالنسبة لو الى حرمانو من منفعة السكنى .

 والقسمة ىنا تكون إما قسمة  جمع أو قسمة تفريق : 
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  سياراتجنس واحد كأن تكون ثبلث متعدد ومن أي تعني أن المشاع  : قسمة الجمع 
بالتساوي بين  يا عينياً تيمكن قسم أو ثبلث دور بنفس المكان والمساحة والمواصفات ,

إذا لم يتم األتفاق عمى القسمة رضائيًا حينئذ يتم  وتحصل القسمة ىنا رضاًء والشركاء 
أما إذا كانت من أجناس مختمفة كأن تكون سيارة ودار وأرض فبل  المجوء الى القضاء ,

ذاو  اال رضائياً يا قسمتتجوز  , وىذا لم يحصل اتفاق يتم المجوء حينئذ الى قسمة التصفية ا 
منقولة  إعيان: ) اذا كان المشاع المدني من القانون  ٗٚٓٔالمادة ما نصت عميو 

 زال الشيوع فييا بقسمتيا قسمة جمع( . الجنس , يُ  ةمتعددة وكانت متحد
 

 : قابمة لمقسمة ألصغر حصة  دة تكونىي واح إذا كانت العين الشائعة قسمة التفريق
,  في حالة إذا لم تتم رضاءً  بدون تفويت المنفعة المقصودة فإن ذلك يتم أمام المحكمة

الذي يمزم أن ال تقل مساحة كل قطعة  ٜٔٚٔلسنة  ٖٗقانون التسجيل العقاري رقم في و 
  .متر مربع ٕٓٓمفرزة من أكبر منيا ب 

 

سمة ألصغر حصة أو أن الشيء المشاع غير قابل لمق : إذا تبين لممحكمة قسمة التصفية -ٕ
لم يتفق الشركاء عمى اقتسام الشيء الشائع , فأنيا تصدر قرارىا يكون قابل لمقسمة ولكن 

, وقد تحصل ىذا النوع من القسمة رضائيًا أي باألتفاق ببيعو وتقسيم ثمنو عمى الشركاء 
شركاء كبًل بمقدار نصيبة في ىذه أنو يتم بيع األموال الشائعة وتقسم قيمتيا عمى ال

 األموال.
, وىذه الدعوى ال تحتاج الى وقد يحصل قضاًء من خبلل إقامة دعوى إزالة الشيوع 

وعميو ال ُيمزم من , تسبيب الحكم بيا ألن القانون أجاز لكل شريك أن يطمب القسمة 
الشيوع عمى  يطمب إزالة الشيوع أن يبين االسباب التي دفعتو الى إقامة دعوى إزالة

 الُمّدعى عمييم وىم ) بقية الشركاء (.
ّنما تقسم عمى جميع  أضافة الى أن مصاريف الدعوى ال تكون عمى الخاسر فقط وا 

 الشركاء بالتساوي وبغض النظر عن نتيجة الدعوى .
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تقوم المحكمة ابتداًء بتثمين المال الشائع من خبلل لجنة مختصة ويعرض ىذا الثمن عمى 
 عي , وىنا تكون أمام احتمالين :الشركاء طالبي القسمة أي الُمدّ الشريك أو 

األمر الى بيع  ا ىذا الثمن الُمقّدر من قبل المحكمة يصارإذا رفضو  االحتمال األول /
 المال الشائع في المزاد العمني .

الشركاء إذا وافقوا عمى ىذا الثمن الُمقّدر يعرض الثمن حينئذ عمى بقية  االحتمال الثاني /
 :يوم , وىنا أيضًا نكون أمام ثبلث احتماالت  (٘ٔ) الُمّدعى عمييم ( خبلل مدة )

يصار األمر الى بيعيا في المزاد العمني وىنا من حق الشركاء  :أما رفض ىذا الثمن  -ٔ
 وكذلك الغير أن يدخل في ىذه المزايدة .

تم تقدير ثمنيا من  ىنا يتم تقسيم حصة الشريك طالب القسمة والتي : أو القبول بو -ٕ
قبل المحكمة عمى بقية الشركاء ويكون بالتساوي وبغض النظر عن مقدار حصة كل 
شريك , يعني إذا كانت حصة الشريك طالب القسمة وىو الُمّدعي في دعوى إزالة 

%( وكان ٓٗ%( ومقدار حصص الشريكين الُمّدعى عمييم ىي )ٓٙالشيوع مقدارىا )
%( فينا تقسم حصة الشريك طالب القسمة والتي ىي ٓٔ%( والثاني )ٖٓأحدىم لو )

  سيم( . ٖٓ, يعني كل واحد يأخذ ) %( مناصفة بينيمٓٙ)
ىنا تجري المزايدة عمى حصة  : أو اراد أحدىم شراءه بثمن أعمى من الثمن الُمقّدر -ٖ

طالب القسمة وما بين الشركاء فقط يعني ال يدخل في المزايدة بيذه الحالة أي شخص 
 وترسوا المزايدة عمى المتزايد الذي ُيقّدم بدل أعمى ., أجنبي غير الشركاء 

 

 : ثار القسمةآ

قل كل شريك بجزء األثر الوحيد الذي يترتب عمى القسمة رضائية أم قضائية , ىي أن يست أن
بعد أن كان حقو عبارة عن حصة  الشائعة قبل القسمة مفرز من المال الشائع تعادل حصتو

 شائعة في المال .
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 : طبيعة القسمة

الذي آل إليو بالقسمة , ىل من وقت القسمة أم  لمجزء المفرز : متى يعتبر الشريك مالكاً س
 الشيوع ؟حالة منذ بدء 

  :ىناك عدة أراء في ىذه المسألة  

الى أن القسمة ناقمة لمممكية حيث يرون أن كل شريك كان  الرومان ءذىب فقيا /األول الرأي 
أثناء الشيوع يممك كل ذرة من ذرات الشيء الشائع أما بعد القسمة فيعتبر لوحدة مالك لما وقع 

 تي :لرأييم كاآل ويتم ذلك وفقاً  ونصيب أي حق فيه يكون لغير  الفي نصيبة و 

خرين وفي المقابل تنازليم عما ليم يتنازل كل شريك عن حصتو في حصص الشركاء اآل 
كل شريك مالك ويعتبر  ,ثر رجعي وبيذا ينتيي الشيوع وبدون أ نصيبومن حصص في 

 . الشيوع  الجزء المفرز الذي آل إليو من وقت القسمة وليس من بدء

 بسبب النتائج الغير العادلة التي ترتبت عمى األخذ باألثر الناقل لمقسمة  /الرأي الثاني  لكن  
لكاشف ويرى انو تحول الفقو والقضاء في ضل القانون الفرنسي القديم من األثر الناقل الى األثر ا

 و :مقتضاه أن اثر كاشف لمممكية

من حق منذ بداية الشيوع ويكون  والقسمة لن تنشأ حق جديد لممتقاسم بل يكشف ما ل 
خرين وعمى ىذا األساس من باقي الشركاء اآل هثر رجعي , وال يممك أبدأ شيء غير أذلك ب

  . بالقسمة ىو حق اصمي لمممكية الشائعة ون تممك الشريك المتقاسم لحصتأف

افراز من جية  : قالوا ان القسمة ذات طبيعة مزدوجة المسممين موقف الفقياء / الرأي الثالث
 ة .اي كاشفو ومبادلة من جية أخرى أي ناقم

يعني تم فرز حصص كل شريك في كل عين  القسمة الكاشفةوىي  بجية األفرازالمقصود  
من األعيان الشائعة ومن ثم جمعيا في عين واحدة مفرزة مستقمة لو وحدة , بعد أن كانت 

جمع تمك الحصص الموجودة في  حصص الشريك ىي موزعة ومنتشرة في أكثر من عين , تم
, وبالتالي ىو أصبح مالكًا األعيان الشائعة المتعددة ووضعيا في عين واحدة مستقمة مفرزة لو 

 ليذه العين المفرزة بأثر رجعي ومن تاريخ بدء حالة الشيوع ال من تاريخ قسمة المال الشائع.
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يعني أنو حصل مبادلة حصة كل شريك مع  القسمة الناقمةوىي  بجية المبادلةأما المقصود 
حصة الشريك اآلخر , فكل شريك نقل ممكية حصصو في األعيان الشائعة الى الشركاء 

, وعميو أصبح ىذا الشريك اآلخرين بمقابل نقل ىؤالء الشركاء حصصيم الى ىذا الشريك 
الذي تممكيا مالكًا لمجزء المفرز والذي يتضمن في ىذا الجزء حصتو وحصص بقية الشركاء و 

مقابل نقل ممكية حصصو ليم في األعيان األخرى , وبالتالي أصبح مالكًا ليذا الجزء الفرز 
 من تاريخ القسمة ال من تاريخ بدء الشيوع أي نقل الممكية ليس بأثر رجعي .

عن رأييم وقالوا في المثميات ولكن بعد تأثير الحاجات العممية تراجعوا الفقياء المسممين 
 فراز وفي القيميات ناقمة مبادلة .أ و كاشفة

لم ييمل األثر  أخذ باألثر الكاشف ) جية أفراز ( كأصل ولكنو أما القانون المدني العراقي
مبادلة القسمة قال مضمون النص ) ترجح جية االفراز عمى جية ال ,الناقل في القسمة 
 نو لم يممك قط شيئاً آلت إليو وألمحصة المفرزة التي  مالكاً  نو كان دائماً فيعتبر كل متقاسم أ

 .من باقي الحصص ( 

 

 : اثر ضمان االستحقاق

إذا تقاسم الشركاء المال الشائع ووقع في نصيب كل منيم جزء مفرز ثم بعد ذلك تبين أن أحد 
تمك االجزاء المفرزة ىي مستحقة لمغير أي ثبتت ممكيتيا لمغير فينا يستطيع ليذا الشريك الذي 

عمى  حق الرجوع عمى شركاءه اآلخرين بالتعويض بسبب االستحقاق ء المفرزاستحق منو الجز 
أن يتحمل ىذا الشريك جزء من ىذا األستحقاق بما يتناسب مع مقدار حصتو التي أستحقيا 

في المعارض وبعد تصفية رأس المال أصبحت  لو كانوا ثبلثة اشخاص يعممون فمثبلً  الغير 
وكان  وحبت منمسروقة وسُ  د الشركاء تبين أن سيارتوولكن اح حصة كل شريك منيما سيارة

وىم شريكين فينا يرجع قيمة السيارة خمسة عشر مميون فينا يتحمل كل شريك خمسة مبليين 
 . مميون ( أما الخمسة األخير فيتحمميا ىو ٓٔعمييم بمقدار ) 
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 : أثر الغبن الفاحش عمى القسمة

 ٓٓٓٔ وارض مساحتيا و فندقج العراق وىو يعمم بأن والدة لديو دار مثال شخص يسكن خار 
الشركاء وىو بعيد عن الوطن وال يعرف أسعار ىذه  اخوتو وبعد فترة اتصل بو احد,  دونم 

عمى طريق كرببلء دونم  ٓٓٓٔحيث تم إعطاء حصتو وىي االرض التي مساحتيا  مبلكاأل
التفاق معو عمى ان تكون وال يعرف األسعار وتم انجف وىو لم يصل الى العراق منذ الطفولة 

مم بعد ذلك انو وقع في غبن دونم والفندق والدار من نصيب باقي الورثة ثم ع حصة األلف
 فاحش , ألن قيمة ىذه األرض ضئيل مقارنة مع قيمة الدار والفندق .

فقط , التغرير غبن مع ال وال يشترط أن يقترنفينا يكون لو الحق إقامة دعوى نقض القسمة  
 . إلقامة دعوى نقض القسمة فاحشالغبن يشترط ال

جتمعوا باقي الشركاء واعطوا الفرق لمشريك المغبون فينا تسقط الدعوى ويجب ان لكن إذا إ
تقادم وال يجري عمييا الوقف  تقام الدعوى خبلل ستة اشير من يوم القسمة وىي مدة سقوط  ال

 . المعامبلت ستقرارلمبدأ أ استناداً  واالنقطاع

ال يمكن ان تسمع دعوى الغبن ألن القانون قد أتخذ  قضائيةإذا كانت القسمة  : مالحظة 
من وقت وجيد ومصاريف إلعطاء كل شريك جزء مفرز يتناسب حتياطات البلزمة جميع اإل

 .فييا الغبن لاما القسمة الرضائية يمكن ان يحصمع قيمة حصتو الشائعة  بحيث 
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 اإلجباري :الشيوع 

ال يتعمق بشيء يجب ان يبقى دائمًا مشاع لذلك قانونًا  ألنويمكن طمب ازالتو  الىو الشيوع الذي 
ممكية الشقق والطوابق و ممكية الحائط  اإلجباريفي الشيوع  األمثمة من, و يجوز طمب ازالتو 

مدني/  (ٔٛٓٔ)مادة , وىذا ما جاء في نص ال المشترك وممكية الطريق الخاص المشترك 
ن الغرض الذي اعد لو ىذا إذا تبين أليس لمشركاء في مال شائع ان يطمبوا ازالة شيوعو  ) عراقي

 (. المال انو يجب ان يكون دائمًا عمى الشيوع

 أنواع الشيوع اإلجباري :

الشيوع اإلجباري األصمي : والذي ينشأ شائعًا بحد ذاتو ويبقى دائمًا عمى الشيوع وال  -ٔ
 وأنياء حالة الشيوع وتشمل صور األسرة ووثائق األسرة ومدافن األسرة .يمكن تقسيمو 

الشيوع اإلجباري التبعي : والذي يكون تابعًا لخدمة ممكيات مفرزة ممموكة ألشخاص  -ٕ
 متعددين وتشمل الحائط المشترك والطريق الخاص المشترك .

 الفرق بين الشيوع اإلجباري والشيوع العادي:

ُيجبر الشركاء في البقاء في الشيوع فميم طمب قسمة المال الشائع  في الشيوع العادي ال -ٔ
 ٘أال أذا كان ىناك شرط ُيقضي ببقائيم عمى الشيوع لفترة معينة عمى أن ال تتجاوز 

سنوات تكون قابمة لتجديد , أما في الشيوع اإلجباري فالشركاء مجبرين في البقاء عمى 
حالة الشيوع ألن المال الشائع ىنا قد أنشأ ألن  الشيوع وال يجوز ليم طمبة القسمة وأنياء

 يبقى دائمًا عمى الشيوع .
في الشيوع العادي ال يجوز لمشريك أن يستعمل المال الشائع أال بأذن بقية الشركاء وفي  -ٕ

حالة استعمل العين الشائع برمتيا من دون استحصال موافقة من بقية الشركاء يمتزم بدفع 
ع اإلجباري يجوز لكل شريك أن يستعمل المال الشائع من أجر المثل , بخبلف الشيو 

دون الحاجة الى موافقة الشريك اآلخر وىذا ما سنراه الحقًا وبشرط أن ال يضر بالمال 
 الشائع وأن ال يتعارض ذلك مع حقوق بقية الشركاء .

 بالنسبة لنفقات صيانة المال الشائع نرى في الشيوع العادي تكون نفقات الصيانة كبلً   -ٖ
بمقدار حصتو في المال الشائع , بخبلف الشيوع اإلجباري , حيث سنرى بأن صيانة 
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الحائط المشترك يتكون مناصفة وفي الطريق الخاص المشترك فمو حالة خاصة سنراىا 
 الحقًا . 

 أنواع الشيوع اإلجباري التبعي :

 : الحائط المشترك / أوالً 

بين مالكين متجاورين , بغض  باالتفاق مشتركاُ  يكونىو الحائط الذي  تعريفو : -ٔ
ثم  ُأنشأ بمصاريف تحّمميا أحدىم عن مصاريف انشائو اذا كان بالشراكة او النظر

 . االتفاقلكي يكون مشترك ىو  األمرولكن الميم بشاركو اآلخر فيما بعد ,  
بين بنائين يعد  الحائط الذي يكون وقت انشائو فاصبلً  (( مشتركالالحائط  ويعّرف 
 )) شتركًا ما لم يقوم دليل خالف ذلكم

ويجب مبلحظة أن مفيوم الحائط المشترك ليس المقصود بو السياج الخارجي الذي 
ّنما المقصود ىو الحائط الذي يحمل سقفين  يفصل بين دارين ممموكين لشخصين وا 

 تابعين لدارين ممموكين لشخصين مختمفين .
 شروطو :  -2

فإذا كان فاصبًل بين أرضين غير مبنيتين أو بين أ/ أن يكون فاصبًل بين بنائين , 
 أرض وبناء حينئذ ال يعتبر حائطًا مشتركًا .

ب/ أن يكون فاصبًل بين بنائين وقت أنشائو , فبل يفترض اإلشتراك في ممكية 
الحائط أذا أثبت أحد المالكين أنو كان قد بنى ممكو , ثم جاء المالك اآلخر مستترًا  

 ببناء األول.
: تكون ُمناصفة بين الشريكين وبغض النظر عن صيانة الحائط المشترك نفقات  -ٖ

مساحة البناء الذي يممكو والمستند سقفو عمى ىذا الحائط ,  وىذا بخبلف ما رأيناه 
في الشيوع العادي أنو نفقات الصيانة تكون حسب مقدار حصة كل شريك في المال 

 الشائع وليس مناصفة .
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 احكام تعمية الحائط المشترك :  -4
األصل ال يجوز تعمية الحائط المشترك أال أذا كانت ىناك مصمحتو جدية عند أحد الشريكين . 

 وىنا نفرق بين حالتين : 

عادة  -ٔ حالة ما إذا كان الحائط المشترك صالحًا لتحمل التعمية دون الحاجة الى ىدمو وا 
عادة بناءه ومن ثم تعميتو , ىنا يتحّمل بناءه , وأراد أحد الشركاء الراغب بالتعم ية ىدمو وا 

عادة البناء أضافة الى نفقات التعمية , مع مبلحظة أن  ىذا الشريك وحده نفقات اليدم وا 
الجزء الغير ُمعّمى يكون ممموك لكبل الشريكين , أما الجزء الُمعّمى يكون ممموك لمشريك 

 الذي قام بالتعمية فقط دون الشريك اآلخر . 
عادة بناءه وزيادة ُسْمكو حا -ٕ لة ما إذا كان الحائط المشترك غير صالح لمتعمية اال بيدمو وا 

ذا  عادة البناء وكذلك نفقات التعمية , وا  فينا يتحمل الشريك الراغب بالتعمية نفقات اليدم وا 
أقتضى األمر زيادة ُسمك الحائط من أجل تحمل التعمية فينا تكون الزيادة في الُسمك من 

لشريك الراغب في التعمية , وليس لو أن يطالب الشريك اآلخر بشيء من ثمن أرض ا
ذا تعّذر  الجزء الذي شغل أرض الشريك الراغب بالتعمية بسبب زيادة ُسمك الحائط , وا 
زيادة ُسمك الحائط من أرض الشريك الراغب بالتعمية بسبب صغر مساحة أرضو حينئذ 

أن يقوم الشريك الراغب بالتعمية بتعويض  تكون الزيادة من أرض الشريك اآلخر عمى
 الشريك اآلخر عّما ُشغل من أرضو جّراء زيادة ُسمك الحائط المشترك .

( من القانون المدني العراقي أعطت الحق لمشريك الذي ٜٓٓٔمع مبلحظة أن المادة )
يك لم يكن راغبًا بتعمية الحائط المشترك ولم يساىم بنفقات التعمية أن يشترك مع الشر 

اآلخر الذي قام بالتعمية بيذه النفقات ويدفع لو نصف النفقات المدفوعة في تعمية الحائط 
أضافة الى أن يدفع نصف النفقات األخرى  والتي تشمل النفقات التي أنفقيا الشريك في 
تعمية الحائط المشترك كنفقات تقوية الحائط ونفقات اليدم والبناء , مقابل أن يجبر 

ام بالتعمية بأن يشاركو في ممكية الجزء الُمعّمى , مع مبلحظة أن الجزء الشريك الذي ق
 الغير ُمعّمى ىو ممموك لكبل الشريكين .
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 ثانيًا / الطريق الخاص المشترك : 

القانون المدني العراقي لم يعرف الطريق الخاص المشترك ولكن الفقو قد عّرفو  تعريفو :  -ٔ
عمى عقاراتيم وخادم لعقاراتيم ويكون الطريق صحابو ويطل ألطريق خاص ممموك بأنو 

خاص متى ما كان ىناك عقارات متجاورة وكل شخص تنازل عن مساحة معينة من 
نشاء الطريق الخاص المشترك وقد يكون الطريق مفتوح من جيتين او من جية ارضو أل

جية حكام العدلية تقول بأنو طريق لو منفذ واحد اي مفتوح من ألاواحدة , اما مجمة 
 ( بالقول )الزقاق الذي ال ينفذ الى الطريق العام(.ٜٙٛحيث ذىب بنص المادة ),  واحدة

 : حكام الطريق الخاص المشتركأ  -2
أصحاب العقارات الُمّطمة عمى الطريق الخاص عمى  حق المرور فيو قاصرأن  - أ

 .في حالة الضرورة  أالستفادة منو يجوز لمغير األ الو المشترك 
بيذا الطريق أي اصحاب العقارات الُمطمة عمى ىذا الطريق ان  يحق لكل الشركاء  - ب

بكل أوجو األنتفاع بشرط أن ال يضر ىذا األنتفاع ببقية الشركاء  ينتفعوا بيذا الطريق
 وال أن يضر بالطريق الخاص المشترك ذاتو .

ال يسقط حق الشركاء في الطريق الخاص المشترك بمجرد عدم استعمالو حتى لو   - ت
الستعمال لسنوات عدة , فإذا قام أحد أصحاب العقارات الُمطّمة عمى ىذا طال عدم ا

الطريق بغمق بابو الذي لو عمى الطريق الخاص وفتح بابًا منفّذىا عمى الطريق العام 
سنة , ىنا ال يسقط حقو ال ىو وال خمفو العام أو  ٕٓلمدة طالت قد تكون مثبًل لمدة 

 الى الطريق الخاص .الخاص في أعادة فتح بابو مره أخرى 
ليس ألحد الشركاء في ىذا الطريق أن يتصرف بيذا الطريق دون أذن بقية الشركاء   - ث

سواء أكان ىذا التصرف ضاًر أو نافعًا , ألن كل واحد من الشركاء يعتبر أجنبيًا في 
حصة الشريك اآلخر , فحقيم عمى ىذا الطريق يقتصر عمى المرور بو وأجراء ما 

لسكنى فقط . أما األمور التي ال تدخل ضمن غايات السكن فبل يعتبر من أمور ا
يجوز القيام بيا أال بأذن بقية الشركاء , كبناء حديقة أما بيتو بحيث تأخذ مساحة 
من الطريق الخاص المشترك أو القيام ببناء أشكال ىندسية  في الطريق الخاص 

ص من مساحة الطريق وغيرىا او بناء كراج لوضع سيارتو بحيث تؤدي الى األنتقا
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الخاص المشترك ومن ثم األضرار بو وبشركائو أصحاب العقارات الُمطمة عمى ىذا 
 الطريق . 

 نفقات صيانة الطريق الخاص المشترك : ىنا ُنفّرق بين حالتين : -3
                                       ف الصيانة كبلً اذا كان الطريق مفتوح من جيتين يكون مقدار مصاري الحالة األولى :

 مقدار مساحة داره الُمطّمة عمى الطريق الخاص . حسب 

نفقات  كونحينئذ تينفذ اي يكون ىناك فتحة واحدة لمشارع  الاذا كان الطريق :  الحالة الثانية
الصيانة والتعمير عمى جميع الشركاء كبًل حسب مساحة داره الُمطّمة عمى الطريق الخاص 

فينا ُيعفى من المشترك  , ما عدا صاحب الدار الذي يكون موقعو في مدخل الطريق الخاص  
نفقات التعمير والصيانة وتنتقل النفقات التي في ذمتو والُمعفى منيا الى ذمم بقية الشركاء كاًل 

 بمقدار مساحة داره الُمطّمة عمى ىذا الطريق .
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 : ممكية الطوابق والشققثالثًا / 

يتكون البناء بمقتضى ىذا النظام من ممكية مفرزة والتي تشمل األرض والجدران واألسقف , 
وممكية شائعة شيوعًا إجباريًا والمتمثمة ما ىو موجود خارج الشقة من ممرات وأعمدة وكيربائيات 

 وجودًا.والجدران الخارجية وأنابيب المياه وخّزانات المياه والمجاري والدرج والمصعد أذا كان م

,  ٕٓٓٓلسنة  ٔٙويطبق عمى ىذا النوع من الممكية قانون تنظيم ممكية الطبقات والشقق رقم 
وىذا القانون ال يحكم كل عمارة بل يحكم العمارة التي تبنى بتصميم ثابت ومحددة من حيث 

وأال أذا  االرتفاع والتقطيع ووافقت عميو كل من دائرة البمدية ومديرية التسجيل العقاري المختصة ,
لم يحصل التصميم عمى الموافقات األصولية حينئذ يتحول الى نظام آخر ىو نظام فرز كل شقة 

 عمى حدة ويحمل صاحب كل شقة رقم .

 أحكام ممكية الطوابق والشقق :

  الشقة يكون كمو مفرز )االرض والجدران واألسقف(داخل 
  والجدران الخارجية وأنابيب خارج الشقة يكون كمو شيوع )ممرات والكيربائيات واألسس

 المياه وخّزانات المياه والدرج وواجية العمارة والمرأب أي كراج السيارات التابعة لمعمارة (

وينبغي اإلشارة أن قانون تنظيم الطوابق والشقق يزيد عمى ذلك بالقول في أن السطح ُيعتبر 
 لنشر الغسيل من قبل جميع الشركاء وما شابو . كذلك شائعًا شيوعًا أجبارياً 

  ما موجود داخل الشقة ممكن بيعو من قبل مالك الشقة دون الحاجة الى أخذ أذن من
 بقية الشركاء .

  أما الموجود خارج الشقة فبل يجوز بيعو أو أي تصرف من شأنو األضرار بالعمارة أو
نما يقتصر حقي م في األنتفاع بيذه األجزاء وأستعماليا ببقية الشركاء باألجزاء المشتركة وا 

 في حدود السكن فقط .
 . مالك كل شقة يصبح مالكًا لؤلجزاء المشتركة من تاريخ نقل ممكية الشقة لو 

ىل يمكن لمشريك أن ُيغّير باألجزاء المشتركة فمثبًل ُيغّير شكل الدرج أو ُيغّير واجية  س/
 العمارة ؟
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أال ألغراضو , فبل يجوز مثبًل تحويل الدرج  ء المشتركاالصل ال يجوز أن ُيستغل الجز  ج/
الى محل عطارة , ولكن أذا كان ىذا التغيير من شأنو ُيزيد من قيمة الجزء المشترك فحينئذ 

 يجوز ولكن يكون ذلك عمى نفقتو الخاصة .

 : إدارة األجزاء المشتركة 
ضرورة أن تؤسس عمى  ٕٓٓٓلسنة  ٔٙنص قانون تنظيم ممكية الطبقات والشقق رقم 

جمعية المبّلكين إلدارة األجزاء الشائعة ومن مياميا ىي اإلدارة واالشراف عمييا من 
 ٘ٔٔحيث الصيانة والترميم وتكون ليا شخصية معنوية تخضع لقانون الجمعيات رقم 

, وتنتخب أحد ُمبّلكيا يكون رئيسًا لجمعية الُمبّلكين وجميع أعضائيا ىم  ٕٜٜٔلسنة 
ق وتتخذ القرارات باألغمبية وبغض النظر عن مقدار حصتو فالكل يكونون ُمبّلك الشق

ذا كانت أحدى الشقق ممموكة عمى الشيوع فيختارون أحد الشركاء فييا  أعضاء فييا , وا 
لكي يكون عضوًا في الجمعية , وأن الشاغل الفعمي لمشقة يكون ىو الممثل بااللتزامات 

لك أو المستأجر , أال تمك االشاغل الفعمي ىو الموالحقوق وبغض النظر ما إذا كان ىذا 
لك كأنيدام بناء العمارة وأراد أعضاء جمعية الُمبّلكين االحقوق التي تتعمق بشخصية الم

أعادة بناء العمارة فينا نفقات البناء تقع عمى عاتق المالك وليس عمى برأي األغمبية 
 ر .عاتق الشاغل الفعمي فيما لو كان الشاغل ىو المستأج

 
أذا العمارة قد أنيدمت وأراد جمعية الُمبّلكين اعادة بناء العمارة ورفض احد ُمبّلك س/ 

الشقق والذي ىو يعتبر شريك مع بقية الُمبّلكين في األجزاء المشتركة دفع نفقات البناء , 
 فما ىو الحكم ؟ ىل ُيجبر عمى البناء أم ال ؟

ناء واذا رفض يتم بيع حصتو جبرًا , وعمى / ىنا ُيجبر ىذا الشريك عمى دفع نفقات البج
مشتري الحصة أن يتعيد بدفع نفقات البناء حسب مقدار الحصة التي أشتراىا , وىذا 
الحكم يختمف تمامًا مع ما رأيناه في الشيوع العادي أن الشريك ال ُيجبر عمى أعادة بناء 

 ر أحد عمى أعمار ممكو (. المال الشائع أستنادًا الى القاعدة التي تُقضي بأنو ) ال ُيجب
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 ؟ موارد الجمعية ما ىيس/ 
 موارد الجمعية تتألف من اآلتي :ج/ 
 أشتراكات الُمبّلك التي تحدد نسبة ما يممكون باألجزاء المفرزة . -ٔ
 نصف بالمائة من قيمة العقار الُمفرز . -ٕ
 % عند البيع من المشتري .ٔنسبة  -ٖ
الجمعية , وتكون في حساب خاص لمجمعية اليبات والتبرعات التي يمكن أن تقبميا  -ٗ

 . ٕٜٜٔلسنة  ٘ٔٔحسب قانون الجمعيات التعاونية رقم 
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 أسباب كسب الممكية :

 ممكية األشياء ال بد من أن يكون ليا سبب لكسبيا , وتمك األسباب تُقسم الى قسمين :

 ما ينشأ أبتداءًا ) األستيبلء أو ما يسمى بأحراز المباحات ( -ٔ

 ما ينشأ انتقااًل : -ٕ

   , بين األحياء ) التصرف القانوني الناقل لمممكية كعقد البيع واليبة , االلتصاق

 الشفعة , الحيازة (

   ) بعد الوفاة ) االرث والوصية 

 أواًل / األستيالء :

: ىو وضع شخص يده عمى شيء منقول غير ممموك ألحد , من خبلل أحرازه تعريفو  -ٔ

 بنّية تمّمكو .

 

 :  شروطو  -ٕ

أ / االحراز : ىو وضع شيء منقول غير ممموك ألحد في موضع حصين بنّية  تمّمكو , وىو 

 عمى نوعين : 

 إحراز حقيقي : ىو وضع اليد بصورة حقيقية عمى منقول ال مالك لو . *

إحراز حكمي : ىو وضع اليد عمى منقول ال مالك لو بصورة حكمية بقصد تمّمكو , مثل وضع  *

ّنما سّخر  شبكة صيد األسماك في البحيرة من أجل صيد األسماك , فالسّماك لم يضع يده وا 

 وسيمة أال وىي شبكة الصيد .
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والتي  الُمباحة المنقوالتب / أن يقع اإلحراز عمى مال منقول ال مالك لو , وىنا تشمل ) 

باألصل غير ممموكة ألحد كالكمى أو ما يسمى بالجمى الذي يستخرج من الصحاري , أو 

والتي كانت ممموكة المنقوالت المتروكة المّحار الذي يستخرج من عمى ضفاف األنير ( و ) 

 غة وقناني الماء الفار  ألشخاص تخموا عنيا وعن حيازتيا بأرادتيم ورغبتيم كالمبلبس القديمة

فتخرج من نطاق االستيبلء بأعتباره سببًا ألكتساب الممكية ,  المنقوالت الضائعة, أما  وغيرىا (

ألنيا خرجت عن حيازة مالكيا رغمًا عن أرادتو , وعميو من يضع يده عمييا يعتبر سارقًا وىي ما 

 تسمى بالمقطة .

اثره بأعتباره سبب من أسباب  ج / أن يكون اإلحراز بنية التمّمك , وعميو حتى ينتج األستيبلء

كسب الممكية أن يكون لدى المستولي أرادة وأدراك , فبل يعتبر أحراز المجنون أو الصبي غير 

 ومن ثم يكسب ممكيتيا وذلك ألن فاقد األدراك . أستيبلءً المميز عمى منقوالت مباحة أو متروكة 

 يوجد في باطن  ىو مال مخبوء في باطن األرض بفعل األنسان أي كل ما :الكنز

األرض مما أودعو األنسان ويشمل النقود والُحمي وسبائك الذىب , وعميو ال ُيعتبر 

كنزًا النفط والزئبق الموجود داخل باطن األرض ألنيا وجدت داخل باطن االرض بفعل 

 الطبيعة وليس بفعل األنسان . 

 /؟ لمن ممكية الكنز س 

  /( من القانون المدني العراقي عمى أنو الكنز المدفون أو ٔٓٔٔنص المادة )ج

المخبوء الذي ال يستطيع احد أن يثبت عائدية ممكيتو لو , يكون حينئذ لمالك العقار 

أذا كانت ممكية العقار خاصة لمفرد ولمدولة اذا كانت ممكية العقار تابعة لمدولة بشرط 
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ن  , وأن يكون ىذا المال منقواًل , وأن ال يثبت أن يكون ) المال مخبوء أو مدفو 

 ممكيتو ألحد ( .

 ىل أن أحكام األستيبلء تنطبق عمى الكنز؟س/ 

ج/ ال تنطبق أحكام األستيبلء عمى الكنز والدليل أذا أجّر شخص عقارًا وعثر عمى كنز مخبوء 

ّنما في ىذا العقار المأجور حينئذ ال تكون ممكية الكنز لممستأجر الذي أستول ى عمى الكنز وا 

تكون لمالك العقار أي المؤجر , وىذا دليل عمى أن األستيبلء في ىذا الفرض ال يعتبر سبب من 

 أسباب كسب الممكية ألن الذي استولى عمى الكنز أي المال المخبوء لم يكتسب ممكية ىذا الكنز.

 األنسان وكان  ىنا يجب أن ُنفّرق بين األثر والتراث , فالتراث ىو ما تركو :اآلثار

, أما اآلثار فيو ما تركو األنسان وكان عمره أكثر  سنة ( ٕٓٓالى  ٓٓٔعمره من ) 

سنة ( , فالتراث واآلثار ال يجوز قانونًا  االستيبلء عمييا وتممكيا حتى لو  ٕٓٓمن )

( الفقرة )أواًل( قانون اآلثار والتراث العراقي ٖلم يثبت ممكيتيا ألحد حسب نص المادة )

 . ٕٔٓٓلسنة  ٘٘رقم 
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 عتباره سببًا إلكتساب الممكية : إب/ األلتصاق ثانيًا 

ن , أندماجًا يؤدي مختمفيّ أثنين ن ن لمالكيّ ممموكيّ تمّيزين ىو إندماج شيئين مُ  أواًل / تعريفو :
 الى تمف أحدىما أو كبلىما فيما إذا تم فصميما , ويكون اإلندماج دون أتفاق سابق .

 ثانيًا / أنواعو : 

من خبلل ويحصل عن طريق ) طمي النير ( االلتصاق الطبيعي أي بفعل الطبيعة :  -ٔ
 , وىذا نادر الوقوع جدًا .لممياه  رظاىرة المد والجز 

 وىو يقع بثبلث صور وكاآلتي : االلتصاق الصناعي أي يحصل بفعل اإلنسان :  -ٕ
 

 : ) الصورة األولى ) صاحب األرض الذي يبني بمواد ممموكة لمغير 

في ىذه الفرضية يقوم صاحب األرض بإقامة بناء أو منشآت أو غّراس عمى أرضو ولكن بمواد 
ممموكة لغيره , ىنا يحق لصاحب المواد أن يطمب من صاحب األرض نزعيا وتسميميا لو ) أي 
لصاحب المواد ( وعمى نفقة ) صاحب االرض ( وسواء أكان ىذا األخير حسن النية أم سيء 

ضح سواء أكان ال يجيل بأن المواد ىي ممموكة لمغير أم كان يعمم بعائدية ممكية النية بعبارة أو 
المواد لمغير, وفي حالة ما إذا كان قمع المواد من شأنو أن يؤدي الى إلحاق ضرر جسيم 
باألرض , فأنو ) اي صاحب األرض ( لو أن يتمّمكيا بقيمتيا وىي قائمة مع تعويض صاحب 

سؤولية التقصيرية إذا كان لمتعويض مقتضى أي أذا كان قد وقع ضرر , المواد وفقًا لقواعد الم
 وعمة ذلك ىي منع إثراء صاحب األرض عمى حساب افتقار صاحب المواد .

ىذا في حالة ما إذا بنى صاحب األرض عمى أرضو بمواد كالحجارة أو الطابوق أو الحديد أو 
ن في حالة لو كان نوعية المواد التي بنى الخشب أو استعمل البذور أو الشجيرات الصغيرة  , لك

بيا صاحب األرض في ارضو ىي تمثااًل أو اثرًا ُمعّينًا , ففي ىذه الحالة ليس لو ) أي صاحب 
ّنما يقوم بقمعيا وردىا الى صاحبيا وحتى لو كان قمعيا من شأنو أن  األرض ( الحق في تممكيا وا 

 يضر باألرض . 
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  ( الذي يبني  صاحب الموادالصورة الثانية) في أرض ممموكة لمغير : 

في ىذا الفرض يقوم صاحب المواد ببناء منشآت أو غّراس بمواد ممموكة لو عمى أرض ممموكة 
 لغيره , وىنا ُنفّرق بين حالتين :

 الحالة األولى / إذا كان الباني أو الغارس سيء النية :

أرض ليست ممموكو لو , ىنا يحق أي يعمم وقت البناء أو الغّراس بأنو يبني أو يغرس في 
ذا كان قمع ىذه  لصاحب االرض أن يطمب من صاحب المواد قمعيا وعمى نفقة ىذا األخير , وا 
المواد من شأنو أن يضر باألرض فمصاحب األرض أن يتممكيا بقيمتيا وىي مستحقة القمع , ألن 

 ن تسامح .صاحب المواد يكون في حكم الغاصب وعميو ُيعاممو المشرع العراقي دو 

 النية :  حسنالحالة الثانية / إذا كان الباني أو الغارس 

أي كان يجيل وقت البناء أو الغراس بأنو يبني أو يغرس في أرض ىي ليست ممموكو لو , ىنا 
المشرع العراقي قد عامل الباني أو الغارس معاممة توصف بأعتبارىا أكثر تسامحًا مقارنًة بسيء 

ة نطبق قاعدة ) األكثر يتبع األقل ( أي إذا كانت قيمة البناء أو الغراس النية , وفي ىذه الحال
 ىو أكثر من قيمة األرض , فمصاحب المواد أن يتمّمك األرض بثمن المثل .

أما إذا كانت قيمة االرض ىي أكثر من قيمة البناء أو الغراس , فمصاحب األرض أن يتمّمك 
 البناء أو الغراس بقيمتيا وىي قائمة .

في حالة تساوت كبل القيمتين ) أي تساوت قيمة األرض مع قيمة المواد ( فيكون الخيار و 
لصاحب األرض في ىذه الحالة ألنيا ) اي األرض ( ىي األصل , فأما أن يتممك المواد بقيمتيا 
وىي قائمة أو يعطي الفرصة لصاحب المواد بتممك األرض بثمن المثل , ولكن الخيار من حيث 

 ن لصاحب األرض .المبدأ يكو 
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  الصورة الثالثة ) إذا كان الباني أو الغارس قد بنى أو غرس بمواد ممموكو لشخص
 ثاني في أرض ممموكة لشخص ثالث ( : 

 ىناك نكون أمام ثالث عالقات :

 العالقة األولى ) عالقة صاحب األرض بالباني أو الغارس ( : -

الغراس الذي يقيميا الباني أو الغارس في أرض ىنا نطبق أحكام الصورة الثانية أي المنشآت أو 
الغير , اي لصاحب األرض أن يطمب من الباني أو الغارس قمع ىذه المواد وعمى نفقة ىذا 
ذا كان قمعيا يضر باألرض فمو أي صاحب االرض تممكيا بقيمتيا وىي مستحقة القمع  األخير وا 

, أما في حالة ما إذا كان الباني أو ىذا في حالة ما إذا كان الباني أو الغارس سيء النية 
 الغارس حسن النية ىنا نطبق قاعدة األكثر يتبع األقل وىذا ما رأيناه سابقًا .

 العالقة الثانية ) عالقة صاحب المواد بالباني أو الغارس ( :  -

أبتداًء ال يحق لصاحب المواد أن يطالب بأسترداد المواد من الباني أو الغارس ألنيا فقدت 
ا كمنقوالت واصبحت جزء من األرض , لكن لصاحب المواد أن  يطالب بقيمتيا من الباني صفتي

أو الغارس وىي قائمة أضافة أن لو الحق في مطالبة الباني أو الغارس  بالتعويض وفقًا ألحكام 
المسؤولية التقصيرية , وفي حالة لو فرضنا أنو أي صاحب المواد قد استرد المواد ذاتيا فمو أن 

لب الباني أو الغارس تعويضًا يتناسب مع مقدار ما نقص من قيمة المواد بسبب االستعمال يطا
 أو القمع .

 العالقة الثالثة ) عالقة صاحب األرض بصاحب المواد ( : -

صاحب األرض ليس مدينًا لصاحب المواد , لكن يجوز لصاحب المواد أن يرجع عمى صاحب 
بار صاحب األرض يعد مدينًا لمباني أو الغارس وىذا األرض طبقًا لدعوى غير مباشرة  , بأعت

األخير أي الباني أو الغارس ىو بدوره مدين لصاحب المواد ومن ثم لصاحب المواد أن يرجع 
بدعوى غير مباشرة عمى صاحب األرض بأعتبار ىذا األخير ىو مدين لمدينو , كما لو أن يرجع 

لمباني أو الغارس في ذمة صاحب  عمى صاحب األرض بدعوى مباشرة في حدود ما يكون
 األرض من قيمة البناء أو الغراس .
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 تأعتثاره سثثاً من أسثاب كسة الملكية :الشفعة  ثالثاً /

   -تعريف حق الشفعة : /اوالً  

استثنائي مقرر بمقتضى القانون لشخص معين مضمونو ىو أخذ العقار جبراً  عمى حق ىو      
  ٓالمشتري بما قام عميو من ثمن ونفقات 

م واراد ) عظيم ( ) محمد و عظيم ( يممكون دار سكنية شركاء فييا مناصفة فيما بيني -مثال :
بيع حصتو الى شريكو  ظيم ( رفض) محمد ( شرائيا ولكن الشريك البائع ) ع بيع حصتو واراد

خر ) محمد (  وكانت رغبتو ببيع الحصة لشخص ثالث ) عمر ( فينا من حق الشريك اآل
دفع لو ثمنيا وبمقدار )محمد ( أن يأخذ الحصة المباعة من المشتري ) عمر ( جبراً  بالمقابل ي

 ياورسومكمال عممية البيع ستبو من )عظيم( وكذلك دفع النفقات التي صرفيا إل ىالذي اشتر 
   ٓواتعاب المحاماة 

 -خصائص حق الشفعة : /ثانياً  

ىو حق استثنائي بعبارة اخرى ليس رضائي فيو يفرض جبراً  عمى ارادة المشتري وخبلفاً   – ٔ
  ٓلما ىو مقرر في القواعد العامة في القانون المدني العراقي 

  ٓرث الى الورثة ) الخمف العام ( ىو حق قابل لئلرث أي ينتقل بعد وفاة الموّ  – ٕ

ىو حق غير قابل لمتجزئة يعني ) محمد ( في المثال اعبله صاحب حق الشفعة أما أن  – ٖ
  ٓيأخذ الحصة كاممة أو ال يأخذىا أطبلقاً  

ىو حق غير قابل لمتصرف بو أي ال يجوز لشريك الذي قرر لو حق الشفعة ) محمد ( في  – ٗ
   ٓاره حقاً  استثنائياً  يثبت لو وحده فقط أعتبالى الغير ب ق الشفعةالمثال اعبله أن يبيع ح

 -األشخاص الذين يثبت ليم حق الشفعة : /ثالثًا 

أعطى المشرع العراقي حق الشفعة الى  ٜٔ٘ٔلسنة  ٓٗسابقًا القانون المدني العراقي رقم      
  -الفئات التالية وحسب الترتيب القانوني االستحقاق :

  ٓالشريك في العقار  – ٔ
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 ٓالخميط ) الذي يشترك مع صاحب الحصة الشائعة بحق من حقوق االرتفاق (  – ٕ

  ٓالجار المبلصق  – ٖ

لغت ىذه الفئات واعطت أ ٜٛٚٔقيادة الثورة المنحل لسنة  صدور قرار مجمس بعدولكن      
ية ( ومن ثم ساوى ىذا في دار أو شقة سكن ةشائع حصةالشفعة لـ ) الشريك الذي يممك  حق

لو ممكية أخرى بشرط أن ال يكون ىذا الشريك  القرار في الحكم ما بين الدار والشقة السكنية
  ٓعمى وجو االستقبلل دار أو شقة سكنية  ممموكة

 -حكم التزاحم ما بين الشفعاء : /رابعًا 

 هلثبلثة شركاء وارادة عمى الشيوع اذا حصل تزاحم ما بين الشفعاء مثل دار لمسكن ممموك     
خرين أخذ ىذه بي وفي ذات الوقت رغب الشركاء اآلاحدىم بيع حصتو الشائعة لشخص أجن

الحصة المباعة عن طريق الشفعة فينا يحصل تزاحم ما بين الشريكين المقرر ليما حق الشفعة 
حيث تقسم ىذه الحصة بينيما بالتساوي أي ) مناصفة ( يعني لكل واحد منيم يأخذ نصف 
الحصة المباعة عن طريق الشفعة وبغض النظر عن مقدار حصتو في المال الشائع ) الدار 

  ٓالسكنية ( 

  -مالحظة :

      ٓآتالغير مقام عمييا أبنية أو منش ال توجد شفعة في المنقول وال في األرض الزراعية أو األرض

 

 -شروط حق الشفعة : /خامساً  

) حصة يجب أن يكون المشفوع ) حصة الشريك المقررة لو حق الشفعة ( والمشفوع بو   – ٔ
خر المباعة ( حصة في دار أو شقة سكنية فبل توجد شفعة في األرض الزراعية أو الشريك اآل

  ٓ آتالغير مقام عمييا أبنية أو منش األرض

 ال يثبت لو الّ ا  و ,  االستقبلل  و شقة سكنية عمى وجويجب أن ال يممك ىذا الشريك دار أ – ٕ
حصة شائعة في دار أو شقة سكنية أخرى أو كان يممك عمى  ذا كان يممك مثبلً إحق الشفعة ف
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نو بالرغم من ذلك يثبت لو أة مفرزة فوجو االستقبلل أرض زراعية أو أرض طابوا صرف ممكي
  ٓحق الشفعة 

,  خر الى المشتري لشريك اآلأي التصرف الصادر من ا -أن يكون التصرف بيعاً  : – ٖ
لم يقصد بالبيع في نطاقو الضيق وانما قصد بالبيع بأوسع نطاقو وال يقتصر  العراقي والمشرع

ّنما قصد كل تصرف ناقل ا  مفيوم البيع عمى مبادلة العين بالنقد والذي يسمى بالبيع التقميدي , و 
  ٓبمقابل و االقالة (  لمممكية مقابل عوض وىذا يشمل ) المقايضة و الصمح و الوفاء

      األخذ بالشفعة , يعني اذا اراد قيام سبب الشفعة في الشفيع واستمرار ىذا السبب حتى – ٗ
عتباره إنو أراد ذلك بأفأخذ حصة الشريك المباعة عن طريق الشفعة  السابق) محمد ( في المثال 

الشفعة مبلزمة لمشفيع  شريك مع بائع الحصة المنصب عمييا حق الشفعة فيجب أن تبقى ىذه
  ٓ)محمد ( لحين أخذ حصة شريكو البائع من المشتري بالشفعة 

  -البيوع التي ال يثبت فييا حق الشفعة : /سادسًا 

  ٓالبيع بالمزاد العمني  – ٔ

ع يبين تكون الشريك الراغب بالبيع ) عظيم ( في المثال االول أك -ع بين االزواج :البي – ٕ
    خر أن يأخذ الحصة من المشتري الجديد ىنا ال يجوز ) محمد ( الشريك اآل حصتو لزوجتو ,

  ٓمحل اعتبار  ىنا بالشفعة , ألن شخصية المشتري) أي زوجة عظيم ( 

ن يكون جامع أو كنيسة أك -محل عبادة : مخصصة لجعميااذا كانت الحصة المباعة  – ٖ
دة والمشرع اطمق عبارة ) محل العبادة ( فتكون ىذه الحصة المباعة من قبل المشتري محل عبا

  ٓالمفيوم الواسع يعني جامع أو كنيسة 

 -إجراءات الشفعة : /سابعًا 

عمى الشريك الذي يريد أخذ حصة شريكو المباعة من المشتري عن طريق  -الرغبة : أعبلن – ٔ
الشفعة أن يعمن رغبتو بشراء تمك الحصة , واعبلن الرغبة تكون امام المشتري أو شريكو البائع 

تكون اعبلن  و ( خمسة عشر يوماً  من تاريخ البيع , ٘ٔأو دائرة تسجيل العقاري خبلل ) 
  ٓكاتب العدل ) رسمياً  ( الرغبة عن طريق 
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المشتري أخذ الحصة منو  أن يطمب من الشريك ) محمد ( لو ابتداءً  -رفع دعوى الشفعة : – ٕ
(  ٖٓذا رفض المشتري بيع ىذه الحصة لو بعد ذلك أن يرفع دعوى الشفعة خبلل )أبالبيع ف

  ٓثبلثين يوماً  من تاريخ أبداء رغبتو بأخذ الحصة 

عمى الشريك  ) محمد ( أن يودع نصف الثمن الحقيقي   -ن الحقيقي :ايداع نصف الثم – ٖ
  ٓالذي تم االتفاق عميو ما بين الشريك البائع والمشتري الى صندوق المحكمة 

 -حاالت سقوط حق الشفعة : /ثامنًا 

  ٓأي تنازل الشريك عن حقو بالشفعة  -التنازل : – ٔ

( ستون يوماً  من تاريخ البيع ولم يعمن الشريك عن رغبتو بأخذ  ٓٙاذا انقضت مدة )  – ٕ
  ٓحصة شريكو بالشفعة وىذه المدة ىي مدة ) سقوط ( 

  ٓعدم استيفاء اجراءات الشفعة  – ٖ

اذا فقد الشريك صفة الشفيع اي الشريك المقرر لو حق الشفعة باع حصتو الى شخص أخر  – ٗ
  ٓالشفعة  ىنا يسقط حق

 -األثر القانوني المترتب عمى حق الشفعة  : /تاسعاً  

ىو تممك الشفيع ليذه الحصة المباعة جبراً  عمى المشتري بما قام عميو من ثمن ونفقات ,  – ٔ
  ٓبين الشريك البائع والمشتري  أي يتممك الشفيع الشريك تمك الحصة بالثمن المتفق عميو ما

سمو عن طريق الشفعة أبو ( من تاريخ تسجيل ىذه الحصة بمشفوع يممك ىذه الحصة ) ال – ٕ
  ٓثر مستقبمي ) مباشر( وليس باثر رجعي أرة التسجيل العقاري , أي بفي دائ

  0ماحكم التصرفات التي يجرييا المشتري عمى ىذه الحصة  / س

 :يجب أن نميز بين التصرفات القانونية والتصرفات المادية   أبتداءً  -: ج

بعد ما ويجب ان نفرق بين التصرفات ما قبل اعبلن الرغبة و  -التصرفات القانونية : - 1
 ٓاعبلن الرغبة 
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فأن تصرفات المشتري صحيحة ألن ىذا األخير يتصرف بممكو عمى   -قبل اعالن الرغبة : –أ 
 عقاريفي دائرة التسجيل الاعتبار أن الشفيع يتممك الحصة عن طريق الشفعة من تاريخ التسجيل 

  بأثر رجعي .وليس 

ن فذة بحق الشريك الشفيع ألال تكون تمك التصرفات ) القانونية( نا -بعد اعالن الرغبة : –ب 
ن الشريك أن المشتري يعمم بفأي تصرف ال يسري بحق الشفيع أل , ىذا االخير قد ابدى رغبتو

الشفيع سوف يأخذ ىذه الحصة بالشفعة جبراً  عميو , ومن ثم اصحاب الحقوق التي رتبيا 
   ٓالمشتري عمى الحصة سوف تنتقل حقوقيم الى البدل الذي يعطيو الشريك الشفيع الى المشتري 

ن بعد اعبلما ويجب ان نفرق بين التصرفات ما قبل اعبلن الرغبة و  -التصرفات المادية : - 2
 ٓالرغبة 

ن المشتري يعتبر بانياً  أو غارساً  في ممكو , ولذا وتكون صحيحة أل -قبل اعالن الرغبة : –أ 
  ٓالشفيع يمتزم بأن يدفع لو مقدار ما زاد في قيمة البناء أو الغراس 

قمع البناء أو الغراس ب يطمب من المشتري اجاز القانون لمشفيع أن -بعد اعالن الرغبة : –ب 
بقائيا ويدفع قيمتيا مستحقة أاذا لم يكن مضراً  بالعقار أو وعمى نفقة المشتري , ىذا في حالة 

الة الشخص ن المشتري قد تصرف في مال الغير ) حضراراً  بالعقار ألأب القمع القمع اذا سبّ 
( ويكون لتصاقفرضية الثانية من األرض الغير ( ) الأفي  ممموكة لوالذي يبني بمواد 

كثر قل يتبع األاذا كان حسن النية تتبع قاعدة األعمى نوعين حسن النية أو سيء النية , يضا ً أ
في حالة ما مستحقة القمع  أي الشفيع بقيمتيا وىي االرض صاحبواذا كان سيء النية يمتمكيا 

  يؤدي الى إلحاق الضرر باألرض .كان في قمعيا  إذا

 

 

      

 

 


