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 الحيازة :

المادة )  مفهومها : -1 العراقي في تعريفه للحيازة في  المشرع  القانون 1145/1نص  ( من 
المدني العراقي بما يلي ) وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة فعلية  

الحيازة بمعناها  على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل حقًا من الحقوق ( , وعليه فأن  
 القانوني هي سلطة فعلية يمارسها الشخص على شيء معين .

وعليه من يحوز الشيء من حيث المبدأ يعتبر مالكًا ما لم يثبت العكس , من يملك سلطة فعلية  
) اي مالك للشيء أو له حق عيني على  على شيء معين فهو من حيث المبدأ يملك سلطة قانونية  

أنه له فقط سلطة فعلية دون القانونية كما هو الحال للمستأجر فهو حائز  , مالم يثبت    (  الشيء
 وليس مالك . 

وأعتبر الفقه اإلسالمي وضع اليد اي الحيازة قرينة على الملكية ودليلها الظاهر , فمن وضع يده  
, فإذا أنتفت هذه القرينة بثبوت الملك  على شيء أعتبر أنه يملكه حتى يقوم الدليل على خالف ذلك  

 لغير الحائز فال يكون حينئذ لوضع اليد أي أثر . 

ا القانون المدني العراقي على هذا المنهج , فقد نصت المادة  وقد سارت التشريعات المدنية ومنه
 . ( منه بقولها ) من حاز شيئًا أعتبر مالكًا له حتى يقوم الدليل على العكس ( 1157/1)

ً للحيازة :  -2  األشياء التي تصلح أن تكون محّلا

على الحقوق العينية  , بأعتبار أن الحيازة تقتصر فقط    األشياء الماديةأن الحيازة ال ترد إالا على  
ويترتب على ذلك أن الحقوق الذهنية  وتلك الحقوق ال نتصورها تنصب إال على األشياء المادية , 

والمجموعات القانونية كالتركات والديون ال تصلح ألن تكون محاًل للحيازة , مع مالحظة أن السند  
 . منقواًل وعليه يمكن حيازته الُمثبات للدين يصلح ألن يكون محاًل للحيازة ألنه يعتبر مااًل 

, وعليه ال تكون األموال   قابلة للتملكومن جهة أخرى يجب أن تكون تلك األشياء المادية هي  
 العامة صالحة لحيازتها ألنه ال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم . 
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 عناصر الحيازة :   -3

 للحيازة عنصران وهما : 

الذي  العنصر المادي :   - أ الشيء  الحائز على  يباشرها  التي  المادية  هي مجموع األعمال 
مظهرها الخارجي مع الحق موضوع الحيازة , فإذا كان هذا  يحوزه والتي يجب أن تتفق في  

 الحق هو حق ملكية وجب أن يباشر الحائز األعمال التي يباشرها المالك عادًة . 

هي أستعمال الشيء وأستغّلله    وتتمثل تلك األعمال المادية التي يتحقق بها العنصر المادي للحيازة
الشيء فحيازة االرض الزراعية تكون بزراعتها والدار   لما تسمح به طبيعة   وذلك طبقاً أو تغييره ,  

 السكنية بسكناها واالرض ببنائها . 

أما األعمال القانونية كالبيع واإليجار فال تكفي وحدها لتحقق العنصر المادي للحيازة , ألن هذه  
األعمال يمكن أن تصدر من شخص غير حائز بالفعل , فهي ترد على الحق العيني كحق الملكية  
وما يتفرع منه وال ترد على الشيء ذاته , وعليه ال تستلزم أن تكون صادرة من له سلطة فعلية على  

 الشيء أي الحائز . 

المادي  الحيازة بالواسطة :   • للعنصر  نة  المكوا المادية  تلك األعمال  ال يشترط أن تكون 
اب  للحيازة صادرة من الحائز نفسه , بل ُيمكن أن تصدر من شخص يعمل بأسم ولحس

فالحيازة قد تكون مباشرة يباشرها الحائز نفسه وقد تكون غير مباشرة يباشرها  الحائز ,  
, كحيازة المستأجر لحساب    وهو ما يسمى الحائز بالواسطة   شخص ينوب عن الحائز

 . المؤجر وحيازة التابع لحساب المتبوع وحيازة المستعير لحساب المعير 
فاألعمال المادية المتعلقة بالعنصر المادي للحيازة قد ُتباشر من قبل الحائز نفسه أو 

 بالواسطة أي شخص ينوب عن الحائز ويعمل بأسم الحائز ولحسابه . 
لعنصر المعنوي ) نية التملك ( والتي يجب أن تكون صادرة الحقًا في ابخّلف ما سنراه  

 من الحائز نفسه فقط . 
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 ال تقوم الحيازة على عمل من أعمال اإلباحة :   •

وال تقوم الحيازة على عمل (  من القانون المدني على ما يلي )    1145/2نصت المادة )  
يأتيه الشخص على أنه مجرد إباحة ( , فاألعمال المادية التي يباشرها الحائز أو من ينوب  
عنه يجب أن تنطوي على معني التعدي , فإذا كانت مباشرتها بناًء على رخصة مقررة بالقانون 

حد نافذة في أعلى جداره  , ويترتب على ذلك أنه لو فتح أفهنا ال يتحقق الركن المادي للحيازة  
المالصق ألرض جاره , وبعد مضي خمس عشرة سنة أراد الجار أن ُيقيم بناء في أرضه ,  
حينئذ ليس من حق صاحب النافذة أن يمنع صاحب األرض الجار من بناء أرضه بحجة أنه  

ارتفاق على أرضه بالتقادم , وذلك   استعمااًل لحق  أكتسب حق  ليس سوى  ألن فتح النافذة 
 لملكية , وليس فيه ممارسة حق على أرض الجار حتى ُيقال بتوفر الحيازة لحق األرتفاق . ا

 

 ال تقوم الحيازة على أعمال متقطعة :   •

يجب أن تكون الحيازة مستمرة غير متقطعة , أي يجب أن تكون األعمال المادية التي يباشرها  
فالحيازة التي  ع غير أعتيادية ,  الحائز أو من ينوب عنه هي مستمرة ال تتخللها فترات أنقطا

  ال تمارس بشكل منتظم ال تكون جديرة بحماية القانون , وعليه ال يتحقق الركن المادي للحيازة 
هي مستمرة بحيث تحمل على األعتقاد بأن من يباشرها    المادية  إذا كانت تلك األعمال  إالا 

 . هو صاحب حق عيني على الشيء 

فالتقطع أو عدم أستمرار تلك األعمال بشكل منتظم ليس مجرد عيب يشوب الحيازة , بل أن 
أستمرار تلك األعمال شرط لتحقق الحيازة , ويالحظ أن التثبت من أستمرار الحيازة بشكل  

تقطعها هي مسألة موضوعية متروكة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع يتم التثبت  منتظم أو  
 منها من خالل الشهود واألدلة المادية كوصوالت الكهرباء والماء وغيرها . 

 

 

 العنصر المعنوي ) نية التملك( :  - ب



 للدكتور محمد الشوك                                    الحقوق العينية األصلية ملزمة 
 

4 
 

دي,  اضافًة الى العنصر الماحتى تتحقق الحيازة القانونية بأعتبارها سبب من أسباب التملك  
أن تتوفر لدى الحائز نية التملك أو بعبارة أخرى نية الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق  

 لنفسه ولحسابه الخاص .العيني على الشيء , وأن يحوز الشيء  

ويشترط أن تكون تلك النية صادر من شخص مميز , فنياة التملك ال تصدر من عديم التمييز 
 السابعة من عمره أو المجنون .لغ كالصغير الذي لم يب

بخالف العنصر المادي   ي وهي نية التملك يجب أن تصدر من الحائز نفسه المعنو والعنصر 
 المتمثل باألعمال المادية والتي قد تباشر من الحائز نفسه أو من ينوب عنه . 

 

 أنتفاء العنصر المعنوي في األعمال المبنية على التسامح :  •

ق  مال التي ال تستند الى رخصة أو ح بنية على التسامح هي تلك األعالمقصود باألعمال الم
يقرره القانون , ولكن الغير يتحملها رغم ما فيها من تعدي على ملكه من باب التسامح حفاظًا  
على عالقات حسن الجوار , كمن يبيح لجاره أن يمر في أرضه أو يسمح بأن تتدلى أغصان 

تلك األعمال تقوم على أذن المالك الصريح أو الضمني وهذه  أشجار جاره على ملكه , فمثل 
 األعمال ال تصلح ألن تكون أساسًا لتحقق الحيازة القانونية .

فيستطيع المالك عندما تزداد المضايقات من قبل جاره أن يرجع في ترخيصه هذا ويمنع جاره  
ب حق المرور على  مثاًل من المرور في أرضه وال يستطيع الجار أن يداعي بأنه قد أكتس

 أرضه بالتقادم . 

 وعليه فأن األعمال المبنية على التسامح ال يُمكن أن تحقق العنصر المعنوي للحيازة . 

 

 

 

 وهي على نوعين : الحيازة :صور   -4
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وهي تلك الحيازة التي يتوافر بها العنصرين معًا , أي العنصر المادي  الحيازة القانونية :    –أ  
 والمعنوي . 

المعنوي ,  الحيازة العرضية :  -ب المادي فقط دون  فيها العنصر  تتوافر  التي  الحيازة  تلك  وهي 
كحيازة المستأجر للعين المأجورة وحيازة المستعير للعين الُمعارة له وحيازة الولي لألموال التي تحت  

 واليته , فهؤالء تنتفي لديهم نية الظهور بمظهر المالك أو صاحب الحق العيني . 

, قترن بنفس الشخص الحيازة القانونية والعرضية معًا وفي نفس الوقت  مّلحظة أنه قد تُ   مع
ُأقيمت على األرض حيازة   التي  للبناء والمنشآت  يعتبر حائزًا  كصاحب حق المساطحة , فهو 

أي يكون حائزًا قانونيًا بالنسبة للحق العيني الذي  قانونية , ولكنه حائزًا لألرض حيازة عرضية ,  
 على الشيء , وحائزًا عرضيًا بالنسبة لألرض بأعتبارها مملوكة لشخص آخر .  له

 

 تغيير صفة الحيازة من العرضية الى الحيازة القانونية :  -5

قد تتغير الحيازة العرضية صفتها فتنقلب الى حيازة حقيقية تترتب عليها آثار الحيازة الكاملة , ولكن  
أن يتخذ هذا التغيير المظهر  يجب  وإناما    فقط  الحائز العرضيال يكفي لتحقيق ذلك بمجرد تغيير نية  

 ويتحقق ذلك بوسيلتين : الخارجي الذي يتطلبه القانون , 

 الوسيلة األولى / تغيير صفة الحيازة بفعل الغير :

قد تتغير صفة الحيازة العرضية الى حيازة كاملة بعنصريها المادي والمعنوي بفعل الغير , في حالة  
ئز العرضي على سند من شأنه أن يكسب الحق العيني لو أنه كان صادرًا من المالك  حصول الحا 

نفسه , فالمستأجر الذي يشتري العين المؤجارة من غير مالكها الحقيقي , حينئذ يتغير سبب الحيازة  
مقترنة   حقيقية  حيازة  الى  مستأجرًا  بأعتباره  العرضية  الحائز من  يكون  أن  بشرط   , التملك  بنية 

 ضي حسن النية أي كان يعتقد بأن الغير الذي تلقي منه ملكية الشي هو المالك الحقيقي . العر 

 

 الوسيلة الثانية / تغيير صفة الحيازة بفعل الحائز :
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قد تتغير صفة الحيازة من عرضية ناقصة الى حيازة كاملة بفعل الحائز , كقيام المستأجر بأنكار 
واستئثاره بالملكية لنفسه , كأن يمتنع عن دفع األجرة المستحقة أو يمتنع عن  الملكية على المؤجر 

 رد المأجور الى المؤجر بالرغم من إنتهاء عقد اإليجار وأنكاره لملكية العين للمؤجر . 

وبغض النظر فيما لو كان الحائز العرضي هو حسن النية أو سيئها , وهذا بخالف الوسيلة األولى  
ون الحائز هو حسن النية , باإلضافة أن تغيير صفة الحيازة بفعل الحائز يتم  التي تقضي بأن يك

من خالل أنكاره لملكية المالك الحقيقي واستئثاره بهذا الملكية لنفسه ودون أن يستند ذلك األدعاء  
على سند , بخالف تغيير صفة الحيازة بفعل الغير حيث يستند الغير في حيازته الى حصوله على  

 كان هذا السند صادر من شخص غير المالك الحقيقي . سند وإن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عيوب الحيازة /م 
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حتى تتحقق الحيازة بأعتبارها مانعًا من سماع الدعوى , أن تتوافر عناصرها المادي  يشترط  
والمعنوي كما بيانا ذلك سابقًا , أضافة الى سالمة الحيازة أي خلوها من العيوب , فالحيازة  

تكون هادئة وليست باألكراه , وأن تكون ظاهرة ال خفية , وأن تكون واضحة ال لبس  يجب أن  
 فيها وال غموض , وسنتناول تلك العيوب وكاآلتي : 

يشترط حتى تتحقق الحيازة بأعتبارها مانعًا من سماع الدعوى أن ال يكون    عيب األكراه : -1
الحائز قد حصل على الشيء محل الحيازة عن طريق أستخدام القوة أو التهديد , وأال  
ينصب على  األكراه  , وعيب  آثارها  تنتج  ال  ثم  معيبة ومن  حينئذ  الحائز  حيازة  تكون 

 ال المادية التي يمارسها الحائز . العنصر المادي للحيازة أي يتصل باألعم
يجب أن تكون الحيازة ظاهرة أي علنية بحيث يكون الحائز في نظر    عيب الخفاء :  -2

الناس هو صاحب الحق , بمعنى أن الحائز يتصرف بما يحوزه كما يفعل عادًة من يكون 
مالكًا للشيء أو من له حق من الحقوق على هذا الشيء , ويجب أن تمارس األعمال 

 لمادية من قبل الحائز بشكل ظاهر للمالك وليس بالخفاء . ا
كقيام شخص خفية بالمرور في أرض جاره وبدون علم هذا الجار , فهنا ال يكسب هذا  

 الشخص حق مرور على أرض جاره مهما طالت مدة مروره في هذه األرض . 
ها , أما في  وينبغي مالحظة أن عيب الخفاء يتحقق في الغالب بالمنقوالت لسهولة إخفائ

 العقارات فمن النادر أن تكون الحيازة فيها خفية . 
 وال يشترط أن تكون الحيازة هي ظاهرة للناس كافة , وإنما يكفي بأن تكون ظاهرة للمالك. 

 وعيب الخفاء هو كعيب األكراه يقتصر على الركن المادي للحيازة . 
ال لبس فيها وال غموض واضحة  زة  يشترط كذلك أن تكون الحياعيب اللبس والغموض :   -3

, بمعنى أن ال تكون الحيازة مما تحتمل الشك أو التأويل أو أن تكون قابلة بأكثر من 
األستئثار   يريد  الحائز  كان  إذا  فيما  الشك  تثير  بالحيازة ظروف  تحيط  بحيث   , تفسير 

 بالحق لنفسه أم أنه يحوز الشيء لحساب غيره . 
بالملكي  وهذا ما يظهر في يده على  أكثر األحيان  الشركاء  أحد  فإذا وضع  ة الشائعة , 

العقار الشائع كله مثاًل , فهنا ال ُيعرف نياتة هذا الشريك هل أن المقصود من وضع يده  
هو األستئثار بملكية العقار لنفسه أم كان القصد من وضع اليد هو إدارة العقار لحساب  

 الشركاء جميعًا . 



 للدكتور محمد الشوك                                    الحقوق العينية األصلية ملزمة 
 

8 
 

ي والغموض  اللبس  أن عيب  ألنها  وينبغي مالحظة  للحيازة  المعنوي  الركن  نصب على 
تتعلق بنية الحائز , بخالف عيب األكراه والخفاء فأنهما يتعلقان بالعنصر المادي للحيازة  

 كما رأينا سابقًا . 
 

فهي  وتعتبر هذه العيوب سابقة الذكر هي نسبية من جهة ومؤقتة من جهة أخرى ,  
حت طائلة هذا العيب , فمثاًل إذا أنتزع  نسبية ألنه ال يستطيع أن يحتج بها أال من وقع ت

الحائز باألكراه الحيازة من شخص معين وكان هذا الشخص هو ليس المالك , فال يستطيع  
المالك أن يتمسك بعيب األكراه في مواجهة الحائز ألن هذا العيب لم يقع على المالك  

 . وإنما يستطيع من وقع عليه األكراه أن يتمسك به في مواجهة الحائز 
نة لها , فإذا أمتنع مثاًل الحائز   وهي كذلك عيوب مؤقتة حيث تزول بأنتهاء األعمال المكوا
عن أستعمال القوة أو التهديد زال حينئذ األكراه وأصبحت الحيازة هادئة من الوقت الذي  

 ينقطع فيه الحائز عن األكراه .
 
 

أنتقال الحيازة :   الحيازة عن طريق  م /  الى  تنتقل  تنتقل  السلف  األستخالف , فحيازة 
الخلف العام ) كالورثة أو الموصى له ( بصفاتها بحيث تكون حيازة الخلف هي استمرار  
معيبة   الحيازة  كانت  فإذا   , حيازة جديدة  الخلف  حيازة  تعتبر  ال  ثم  السلف ومن  لحيازة 

ا الخلف  الى  تنتقل  فأنها  الحيازة عرضية  كانت  أو  الحيازة  عيوب  بعيوبها  بأحدى  لعام 
 وبصفاتها التي كانت موجودة عندما كانت الحيازة عند السلف .

أما فيما يتعلق بحيازة الخلف الخاص ) كالمشتري ( فال تنتقل حيازة السلف الى الخلف  
الخاص بذاتها وبصفاتها وإنما تنتقل الى الخلف الخاص بدون عيوب فيما لو كانت الحيازة  

ى تعتبر حيازة الخلف الخاص هي حيازة جديدة مستقلة  عند السلف هي معيبة , وبمعن
عن حيازة السلف , وينبغي مالحظة أن حيازة السلف ال تنتقل الى الخلف الخاص إال إذا  
وجد أتفاق على ذلك بين السلف وبين الخلف الخاص , أضافة أن يكون بأستطاعة الخلف  

وهذا ال يتحقق إال بالتسليم  الخاص أن يباشر األعمال المادية على الشيء محل الحيازة  
الحقيقي أي أن يكون الشيء في حيازة الخلف الخاص , ولكن قد يكون التسليم حكمي  
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كأن يبيع الحائز الشيء ويتفق مع المشتري في الوقت نفسه على أن يستأجره منه , وقد  
 يكون التسليم رمزيًا ويتمثل بتسليم سندات شحن البضاعة أو تسليم مفاتيح البيت . 

 
م/ دعاوي الحيازة : لقد وضع القانون المدني العراقي دعاوى ثّلث لحماية الحيازة وهي  

: 
: يستطيع الحائز الذي انتزعت منه الحيازة أن يستردها خالل    دعوى أسترداد الحيازة -1

سنة من تاريخ األنتزاع , ويجب أن يكون لدى الحائز سند قانوني عند رفع دعوى 
أسترداد الحيازة , فإذا لم يكن لدى الحائز سند في دعواه أو كان لديه سند لكن بالمقابل  

ة تكون بأسبقية الحيازة, فلو أدعى  كان لدى منتزع الحيازة أيضًا سند فهنا األفضلي
أحدهما بأنه موصى له بالعقار وأدعى األخر بأنه وريث لهذا العقار وكالهما لديه  
سند فهنا األفضلية تكون لألسبق في الحيازة من ناحية السند وعليه تكون األفضلية  
حياة   في  تكون  الوصية  أن  بأعتبار  األسبق  هو  الوصية  تاريخ  ألن  له  للموصى 

 صي واألرث يكون بعد الوفاة . المو 
وترفع من قبل الحائز في حالة تعراض شخص له من شأن   :دعوى منع التعرض    -2

هذا التعراض أن يعكار عليه حيازته , سواء أكان هذا التعراض مادي أي األعمال 
المادية التي يباشرها المتعراض على الشيء العائد للحائز كإقامة أسالك الكهرباء من  

لى سطح البناء العائد للحائز , أو كان هذا التعراض قانونيًا أي كل  قبل شخص ع
عمل قانوني يقوم به الغير أي المعترض ويتقاطع مع حقوق الحائز ومن شأنه أن 
يجعل الحيازة محل نزاع أو خصومة أمام القضاء كأن يداعي شخص أن له حق رهن  

 أو أيجار على العقار محل الحيازة . 
جأ للقضاء لوقف التعراض بشرط أن يكون الحائز قد حاز العقار  فهنا للحائز ان يل

الذي وقع عليه التعراض خالل مدة سنة على األقل قبل حصول التعراض , وأن ترفع 
أضافة الى أن دعوى منع التعرض ال ترفع    الدعوى خالل سنة من تاريخ التعراض .

  ماديًا أم قانونيًا. أال أذا وقع التعرض فعاًل من قبل الغير سواء أكان تعراضاً 
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3-   : الجديدة  األعمال  التي  دعوى وقف  المادية  األعمال  الجديدة هي  باألعمال  يراد 
بدأ   لو  للشيء , كما  أن تهدد حيازته  لها والتي من شأنها  التعراض  يخشى الحائز 

 شخص ببناء حائط لو أكتمل هذا الحائط لسد النور على جاره . 
أن يكون العقار محل الحيازة هو ما يزال  ويشترط لرفع دعوى وقف األعمال الجديدة 

موجودة في حيازة رافع الدعوى وأال لو كان العقار ليس بحيازة المداعي وإنما بحيازة  
الغاصب مثاًل لرفع دعوى أسترداد الحيازة وليس وقف األعمال الجديدة , أضافة أن  

 لكافة شروطها .   تكون تلك الحيازة هي مستوفية
ويشترط كذلك أن ترفع الدعوى قبل أتمام األعمال الجديدة من قبل الغير المداعى 
عليه , أما أذا تمت تلك األعمال فهنا على المدعي الحائز رفع دعوى منع التعرض 

 وليس دعوى وقف األعمال الجديدة . 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 م/ التقادم :  

 قانوني يستند الى مرور الزمان على واقعة معينة . هو نظام أواًل / تعريفه : 

 وهو على نوعين : ثانيًا / أنواعه :
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والذي يعني أن مرور الزمان يؤدي الى كسب حق الملكية أو حق عيني  التقادم الُمكسب :   -1
على الملكية كحق األرتفاق أو حق المنفعة ... الخ , وبدوره ُيقسم الى نوعين ) التقادم  

سنة وهذا النوع من التقادم يكون في المنقول والعقار, والتقادم قصير   15األجل لمدة  طويل  
سنوات وهذا النوع من التقادم يكون في العقار    5األجل أو ما يسمى بالتقادم الَخمسي وهو  

 فقط ( . 
إذا أهمل صاحبه أستعماله    الحق  سقوط  الذي يعني أن مرور الزمان يؤديالتقادم الُمسقط :   -2

 أو المطالبة به خالل مدة معينة . 
 
 الفرق بين النوعين :  •

التقادم   -1 أما   , الحيازة  واقعة  وهي  أال  إيجابية  واقعة  هي  الُمكسب  التقادم  أساس 
المطالبة   الحق عن  واقعة سلبية أال وهي سكوت صاحب  فأساسه هي  الُمسقط 

 . بحقه أو أهمل أستعماله  
الُمكسب أضيق من التقادم الُمسقط , فالتقادم المكسب يقتصر نطاقه  نطاق التقادم    -2

وحقوق   األنتفاع  كحق  عنه  المتفراعة  العينية  الحقوق  وبعض  الملكية  حق  على 
الحقوق   جميع  سقوط  الى  فيؤدي  المسقط  التقادم  أما   , األرتفاق 

قط  وجميع الحقوق العينية ما عدا حق الملكية الذي ال يسااللتزامات(  الشخصية)
 بالتقادم بأعتباره حق دائم . 

 ثالثًا / موقف الفقه اإلسّلمي والقانون العراقي من التقادم :  

الى   استنادًا   , المسقط  المكسب وال  بنوعيه ال  التقادم  المسلمون  الفقهاء  يقر  لم  المبدأ  من حيث 
حنفية والمالكية  الحديث النبوي ) ال يسقط حق أمرئ مسلم وأن قدم ( , لكن الفقهاء المتأخرون من ال

قد أخذوا بمبدأ مرور الزمان , ليس بأعتباره ُمكسب أو ُمسقط للحق وإنما بأعتباره مانعًا لسماع  
 الدعوى يستفيد منه واضع اليد والمدين . 

أما عن موقف المشرع العراقي في القانون المدني العراقي فقد أعتبر مرور الزمان مانعًا لسماع  
( من قانونا المدني بالقول ) من حاز منقواًل أو   1/   1158ص المادة )  الدعوى , وهذا ما أكدته ن

عقارًا غير مسجل في دائرة الطابو بأعتباره ملكًا له أو حاز حقًا عينيًا على منقول أو حقًا عينياً  



 للدكتور محمد الشوك                                    الحقوق العينية األصلية ملزمة 
 

12 
 

فّل تسمع عليه عند غير مسجل على عقار وأستمرت حيازته دون أنقطاع خمس عشرة سنة ,  
 (.  أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر مشروع االنكار دعوى المالك

 

  15رابعاً / شروط التقادم الُمكسب : وهنا نفرق بين الشروط العامة المتعلقة بالتقادم طويل األجل) 
  5سنة( والذي يرد على المنقول والعقار , والشروط الخاصة المتعلقة بالتقادم قصير األجل )

 سنوات( والذي ينصب على العقار فقط :  

 سنة ( : 15طويل األجل ) الشروط العامة للتقادم الُمكسب  -1
أن تكون الحيازة قانونية مستجمعه لعنصريها المادي والمعنوي , وأن تكون حيازة مستمرة   -أ

ال تتخللها فترات أنقطاع غير أعتيادية , وان تكون خالية من العيوب وهي عيب األكراه 
 والخفاء واللبس والغموض . 

سنوات بالنسبة للتقادم    5  سنة بالنسبة للتقادم طويل األجل , و  15أن تستمر الحيازة لمدة    -ب
قصير األجل , وأن أثبات أستمرار الحيازة ال يقع على عاتق الحائز , فما على الحائز أال  

 15أن يثبت التاريخ الذي بدأت فيه الحيازة وال يقع على عاتقه أثبات أستمرار الحيازة لمدة  
الحائز للحيازة  لمدة    سنة , فالقانون يقيم قرينة بجانب الحائز , فمن يداعي عدم أستمرار

 سنة عليه أثبات صحة أدعائه .  15
وتحتسب مدة الحيازة باأليام ال بالساعات , وال يحتسب اليوم األول من بدء الحيازة وإنما  

 تحسب من اليوم التالي له , ومدة التقادم تحسب بالتقويم الميالدي ال الهجري . 
مسجل في دائرة التسجيل العقاري بأسم    أن يكون العقار أو الحق العيني على العقار غير  -ت

للحائز بالتسجيل ال  تنتقل  العقار  العيني على  الحق  العقار أو  الحائز , وإال فأن ملكية 
 بالحيازة . 

أن يقع الدفع باألنكار, أي أن ينكر الحائز دعوى الملكية أو الحق العيني الُمقامة ضده,    -ث
ضد الحائز يطالب بملكية العقار بمعنى في حالة ما إذا أقيمت دعوى من قبل شخص  

محل الحيازة أو يطالب بحق عيني على هذا العقار, فعلى الحائز أن يدفع هذه الدعوى  
 عنه وأن يتخذ موقف سلبي ضدها . 
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أن ال يكون الُمداعي قد ترك دعوى ملكية العقار أو الحق العيني على هذا العقار لعذر    -ج
 ؤدي الى وقف مدة التقادم . مشروع , ألن العذر الشرعي يعتبر سببًا ي

 

 وقف التقادم وأنقطاع التقادم :  م/ 

التقادم :   • التقادم يؤدي الى وقف مدة  وقف  أثناء سريان مدة  قد يطرأ ظرف طارئ 
التقادم , وهنا تبقى المدة السابقة على تحقق سبب الوقف قائمة وال ُتزال وتضاف إليها  

 الطارئ , وأسباب وقف التقادم هي : المدة التي تسري بعد زوال الظرف 
مانع    -1 على  وجود  العيني  الحق  أو  الملكية  دعوى  إقامة  الُمداعي  معه  يستحيل 

) كقيام حرب أو أندالع ثورة أو وقع    سواء كان مانعًا مادياً الُمداعى عليه الحائز ,  
الُمداعي تحت األسر أو األعتقال أو أصابته بفايروس كورونا أو قيام الجهات 

للتجوال بسبب أنتشار فيروس كورونا مثًّل ( ,  الم   مانع   أو وجود عنية بحظر 
أدبي في إقامة الدعوى من قبل الُمداعي بحق الملكية أو الحق العيني على الحائز 
والحائز   الُمداعي  بين  والفروع  األصول  بين  أو عّلقة  ) كوجود عّلقة زوجية 

ه وبين الزوج اآلخر أي الحائز ويخشى الُمداعي من تعكير الحيازة الزوجية ما بين
 أو يخشى من المساس بصلة الرحم ما بينه وبين أحد أقربائه أي الحائز ( . 

أنعدام أهلية الُمداعي بحق الملكية أو الحق العيني أو نقصها أو الغيبة في   -2
 بّلد أجنبية , بشرط أن ال يوجد من يمثله قانونًا .

 
تقادم وأنقطاعها , هو أن في وقف التقادم  أنقطاع التقادم : الفرق بين وقف مدة ال •

كما قلنا سابقًا أن المدة التي كانت قائمة قبل حدوث الظرف الطارئ والذي أدى الى 
أيقاف مدة التقادم ال تسقط وإنما يتم أستئنافها بعد زوال الظرف الطارئ وتضاف  

أن المدة الى المدة التي تسري بعد زوال الظرف الطارئ , بخّلف أنقطاع التقادم ف
السابقة ألنقطاع المدة تسقط وتعتبر كأنها لم تكن ويتم أحتساب المدة من جديد بعد  

 زوال سبب األنقطاع .
 و أنقطاع التقادم هو نوعين هي : 
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ويتمثل بزوال الحيازة خالل مدة التقادم من خالل تخلي الحائز  النوع األول / األنقطاع الطبيعي : 
حظة أن التقادم ال ينقطع بفقد الحيازة فيما إذا أستردها الحائز خالل  عن حيازته أو بفقدها , مع مال

 سنة أو رفع دعوى بأستردادها خالل مدة السنة . 

 وهذا النوع من األنقطاع يحصل لسببين :النوع الثاني / األنقطاع المدني : 

الحائز أمام  وهي رفع الُمداعي بالملكية أو الحق العيني دعوى على  المطالبة القضائية :   -1
 القضاء . 

أي إذا أقر الحائز بحق الُمداعي بالملكية أو الحق العيني في أحقية هذا األخير  األقرار :    -2
بما جاء في دعواه , وهذا بمثابة تنازل من قبل الحائز عن حقه في الحيازة , فهنا تنقطع  

 مدة التقادم من وقت األقرار . 

 

 

 

 

 

 

 سنوات ( :  5بالتقادم قصير األجل أو الَخمسي ) م/ الشروط الخاصة 

حتى يعتبر التقادم الُمكسب مانعًا من سماع الدعوى وبالتالي يستطيع الحائز أن يدفع دعوى الملكية  
أو الحق العيني المقامة ضده , ال بد من أن تتوافر فيما إذا كان محل الحيازة هو عقار وكانت  

خاصة أضافًة الى الشروط العامة والتي رأيناها في التقادم طويل  سنوات , شروط    5الحيازة لمدة  
 األجل , وتلك الشروط الخاصة هي : 

الصحيح هو  وجود سبب صحيح :  أواًل /   بالسبب  ) تصرف قانوني يصدر من  يقصد 
خلفًا خاصًا  بأعتباره  الحائز  الى  بالتقادم  يراد كسبه  الذي  الحق  شخص غير صاحب 
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وينبغي مّلحظة أن السبب    الحق لو أنه صدر من صاحبه ( .ويكون من شأنه أن ينقل  
  الصحيح هنا ال ُيفترض وإنما يجب على الحائز أثباته .

 وعليه يشترط في السبب الصحيح ما يلي : 

أن يكون التصرف القانوني صادرًا الى الحائز بأعتباره خلفًا خاصًا , ومن ثم فالميراث ال   -1
م , فالوارث بأعتباره    يصلح ألن يكون سببًا صحيحًا ألنه ال يعتبر تصرفًا بالمعنى المتقدا

خلفًا عامًا لسلفه الموارث ال يكفي لتملكه العقار بالتقادم القصير بأن يكون قد حاز العقار 
ُمعتقدًا بحسن نية بأن العقار وقت الحيازة كان مملوكًا لموارثه , بل ال بد من توافر سند  

 العقار . 
الق -2 التصرف  لو أنه  أن يكون هذا  العيني  للحق  ناقاًل  للملكية أو  ناقاًل  انوني من طبيعته 

صدر من المالك أو صاحب الحق العيني , كالبيع والهبة وكذلك العقود الناقلة للحق العيني  
كحق األنتفاع أو حق األرتفاق , وتعتبر الشفعة في حكم التصرفات القانونية الناقلة للملكية  

ن سببًا صحيحة يستند إليها الشفيع في أخذ العقار عن , فحكم بالشفعة تصلح ألن تكو 
طريق التقادم الَخمسي , في حالة ما إذا تبين أن الشركاء أو من أخذ العقار لم يكن مالكًا  

.. 
أن يكون هذا التصرف القانوني الناقل للملكية صادرًا من غير المالك , ألن التصرف إذا    -3

ة فأن ملكية العقار سوف تنتقل عن طريق التسجيل  تبين أنه صادر من المالك في هذه الحال
 وليس عن طريق الحيازة . 

   ثانيًا / تحقق حسن النية :
سنوات , أضافًة    5يشترط لتملك العقار عن طريق التقادم الَخمسي أي حيازة العقار لمدة  

أخرى أن  الى وجود السبب الصحيح , ال بد من أن ُتقترن تلك الحيازة بحسن نية , بعبارة 
 يعتقد الحائز بأنه يتلقى الحق من صاحبه وكان يجهل أنه يعتدي على حق الغير . 

وأن معيار حسن النية هو معيار شخصي ُيراعى فيه أعتقاد الحائز نفسه , مع مالحظة  
أن المشرع المصري قد أضاف إليه معيارأ آخر أال وهو أن ال يكون جهل الحائز ناشئًا  

ري عقارًا وال ُيطالب البائع بتقديم السندات الُمثابتة لملكيته يكون عن خطأ جسيم , فمن يشت
 حينئذ المشتري قد أرتكب خطأ جسيم فيعد المشتري هنا سيء النية . 
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الوقت الذي يشترط توافر حسن نية الحائز فهو وقت تلقي الحق , أي الوقت الذي أما  
, فإذا أشترى شخص  ه  كان الحق ينتقل إليه لو أن التصرف قد صدر من المالك نفس

عقارًا من غير مالكه وكان حسن النية وقت تسجيل البيع فهنا يستطيع المشتري أن يتمسك  
سنوات ألنه كان يجهل وقت التصرف أي    5بالتقادم الًخمسي فيما لو حاز العقار لمدة  

 وقت تسجيل البيع يجهل بأنه صادر من غير مالك . 
 
 ب : اآلثار المترتبة على التقادم الُمكس •

إذا تحقق التقادم بشروطه وأكتمال مدته فأن أثره في كسب  أواًل/ وجوب التمسك بالتقادم :  
الحق ال يتحقق بمجرد توافر شروطه وأكتمال مدته فقط , وإنما ال بد من التمسك به من  
يقتصر فقط على   بالتقادم ال  فالتمسك   , به  له مصلحة في التمسك  أو من  الحائز  قبل 

وز لخلف الحائز  سواء أكان خلفًا خاصًا أو عامًا أن يتمسك بالتقادم ,  الحائز وإنما يج
 كما يجوز لدائني الحائز التمسك بالتقادم عن طرق إقامة دعوى غير مباشرة . 

وال يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها , بل يجب أن يكون ذلك بناًء على  
 فيما إذا توافرت شروطه . طلب الحائز أو من له مصلحة في هذا الدفع 

أن التنازل عن التقادم ال يجوز إال بعد أكتمال مدته    ثانيًا / التنازل عن التقادم الُمكسب :
, على أعتبار أن الحق ال يثبت أال بعد أكتمال مدة التقادم , ومن ثم ال يستطيع الحائز  
أن يتنازل عن التقادم إالا بعد ما تكتمل مدته أي بعد ما يثبت له الحق حينئذ يستطيع أن  

 يتنازل عن هذا الحق . 

أكتملت مدة التقادم يحق بعد ذلك للحائز في أن يتمسك بالتقادم أو يتنازل عنه,  إذا  وعليه 
فإذا تنازل عن التقادم صح تنازله وترتب عليه أثره بشرط أن يكون تنازاًل حقيقيًا ال مجرد  

 أقرار منه بأنه ال يحوز لحساب نفسه بل لحساب المالك الحقيقي . 

الت  آثار  التنازل سقوط جميع  هذا  ويترتب على  أن  , مع مالحظة  مدته  تمت  الذي  قادم 
التنازل ال ينفذ في حق الدائنين إذا صدر أضرارًا بهم , فيجوز لهم الطعن بتنازل الحائز 

 بدعوى عدم نفاذ التصرفات . 
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وإذا تنازل الحائز عن التقادم ال يجوز له بعد ذلك الرجوع عن هذا التنازل , ألن بتنازله  
 . يسقط حقه والساقط ال يعود  

ويعتبر التنازل عن التقادم هو تصرف قانوني من جانب واحد , وعليه ال يحتاج الى قبول 
 من جانب من يسري التقادم ضده . 

ال يجوز األتفاق على مدة تختلف عن المدة التي    ثالثًا / األتفاق على تعديل مدة التقادم :
طول من المدة التي حددها  حددها القانون , سواء أكانت تلك المدة المتفق عليها اقصر أو أ

القانون , ألن المدة المحددة بالقانون تعتبر من قبيل النظام العام وعليه ال يجوز األتفاق  
 على خالفها . 

 

سنة(    15يترتب على التقادم الُمكسب سواء أكان طويل األجل)أثر التمسك بالتقادم :   •
 سنوات( أثرين هما :  5أو قصير األجل)

األول   طوال مدة   /األثر  الذي حازه  العيني  الحق  أو  الشيء  ملكية  الحائز  كسب 
, والحائز يكتسب الحق بالحالة التي كان عليها وقت بدء مدة التقادم , فإذا  التقادم  

فأن هذه الحقوق تبقى وال    مثقااًل بحقوق عينية كحق رهنكان الشيء محل الحيازة   
بالشيء محل الحيازة , بأعتبار أن  لة  يحق للحائز أن يطالب بأسقاط تلك الحقوق الُمثقا 

الحائز يكتسب ملكية الشيء الذي حازه بالتقادم منذ بدء مدة التقادم وليس من وقت  
 أكتمال تلك المدة . 

قلنا سابقًا أن الحائز يعتبر مالكًا للحق منذ وقت    األثر الثاني / األثر الرجعي للتقادم :
مدته , وهذا ما يسمى باألثر الرجعي    بدء سريان مدة التقادم وليس من وقت أكتمال

 للتقادم , ويترتب على ذلك ما يلي : 
يتملك الحائز الثمار التي أنتجها الشيء محل الحيازة منذ بدء مدة التقادم بأعتباره   -1

مالكًا ال حائزًا , وعليه يتملك تلك الثمار سواء أكان قد قبضها أم لم يقبضها ,  
حين قبضها , بأعتبار أن الحائز أصبح   وسواء كان سيء النية أم حسن النية

 مالكًا للشيء وثمار الشيء منذ وقت بدء سريان مدة التقادم .
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تبقى الحقوق العينية كحق الرهن التي رتبها الحائز على الشيء محل الحيازة أثناء   -2
والعكس هو الصحيح بدء سريان مدة التقادم صحيحة بأعتبارها صادرة من المالك ,  

ينية التي رتبها الُمداعي بالملكية أو الحق العيني على الشيء محل  فأن الحقوق الع
الحيازة فأنها تسقط وال يمكن األحتجاج بها ضد الحائز بأعتبارها صادرة من غير  
المالك , مع بقاء الدعاوي الشخصية الُمقامة ضد الحائز بسبب التصرف الذي  

 .نقل إليه حيازة الشيء كدعوى الفسخ والبطالن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م/ قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية : 

لقد تناولنا سابقًا أنه من حاز بنية التملك منقواًل مباحًا أو متروكًا , يتملاكه في الحال عن طريق    
األستيالء بأعتباره سببًا من أسباب كسب الملكية والذي يسمى أيضًا بإحراز المباحات , وتناولنا  

تملاكه من خالل حيازته لمدة   ُيمكن  المملوك  المنقول  أن  بالتقادم    سنة وهذا   15أيضًا  ُيسمى  ما 
طويل األجل , أما اآلن فسنتناول حالة قانونية ُمتمثالة بمن حاز منقواًل مملوكًا بنية تملاكه ودون 

 الحاجة الى فترة زمنية أي دون الحاجة الى تقادم . 

وهي ما تسمى بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية , وقد تناولها المشرع العراقي في القانون    
( بقوله ) من حاز وهو حسن النية منقواًل ..... فأنه يصبح مالكًا  1163/1دني في نص المادة )الم
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له إذا كان حسن النية وقت حيازته ( , وكذلك تناولها أيضًا المشرع المصري في القانون المدني  
 (.976/1المصري في نص المادة ) 

ار أن البائع ) أحمد ( هو يملك  محمد أشترى من أحمد منقول معين على أعتبمثال توضيحي /  
هذا المنقول , ثم يتبين للمشتري ) محمد ( أن المنقول هو غير مملوك لهذا البائع ولم يقم مالك  
المنقول بتوكيل البائع في هذا البيع , فهنا يستطيع محمد أن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند  

حسن نية أي يجهل بأن المنقول غير مملوك  الملكية , بشرط أن يكون محمد قد حاز المنقول ب 
للبائع , وأن يستند في حيازته الى سبب صحيح , وعليه يستطيع محمد أن يدفع الدعوى المقامة  
من قبل مالك المنقول من خالل التمسك بهذه القاعدة , وال يستطيع محمد أن يتمسك بالعقد المبرم  

 ن البائع قد باع منقواًل ليس مملوك له. بينه وبين البائع ألن العقد هو باطل بأعتبار أ

 أواًل / األساس القانوني لهذه القاعدة :  

 أختلف الفقهاء حول تأصيل تلك القاعدة : 

, وهذا التأصيل غير  فالبعض منهم ذهب الى القول بأن أساس تلك القاعدة هي األستيالء    -1
أو   مباحة  منقوالت  أن يكون محله  فيه  يشترط  سابقًا  الذي رأيناه  األستيالء  صحيح ألن 
متروكة أي يجب أن تكون بالنتيجة تلك المنقوالت ال مالك لها سواء أكانت بأصلها مباحة  

ول أو كان يتملكها شخص لكنه تخلى عن ملكيتها بإرادته ورغبته , أما قاعدة حيازة المنق
 سند الملكية فهنا المنقول هو غير مباح وإناما يتملكه شخص .

ذهب البعض اآلخر أن أساس تلك القاعدة هي التقادم الُمكسب , وهذا التأصيل أيضًا    -2
غير صحيح ألن في قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية الحائز يتملك المنقول بمجرد  

 نية معينة تمر على تلك الحيازة . حيازته بحسن نية ودون الحاجة الى فترة زم
ومن ذهب الى القول بأن التأصيل القانوني لتلك القاعدة هو قرينة قانونية على التملك   -3

أنشأها المشرع لمصلحة من يحوز المنقول بحسن النية , وتلك القرينة هي قرينة قاطعة  
 غير قابلة ألثبات العكس . 

هي قرينة قانونية على التملك وتلك القرينة  ذهب الرأي الرابع الى أن أساس تلك القاعدة   -4
هي قابلة ألثبات العكس , فيمكن أن يثبت من له مصلحة بأن الحائز قد حاز المنقول 



 للدكتور محمد الشوك                                    الحقوق العينية األصلية ملزمة 
 

20 
 

بسوء نية أو غير مستند في حيازته الى سبب صحيح . وهذا هو الرأي الراجح الذي تبناته  
 التشريعات المدنية ومنها قانوننا المدني . 

 تقرير تلك القاعدة : ثانيًا/ الحكمة من 

الغرض منها هو أن المنقول غير العقار , فالمنقول ال يخضع إلجراءات التسجيل مثل العقار ,   
وعليه من أجل توطيد األئتمان واستقرار التعامالت القانونية التي تكون محلها منقوالت , وحتى ال 

بعد بأنه المالك الحقيقي , من  يخشى من يتعامل بالمنقوالت في أن تمتد إليه يد شخص يثبت فيما 
أجل ذلك قررت تلك القاعدة , أضافة الى أن حائز المنقول ظاهرًا وفي نظر الناس كأنه المالك  

 الحقيقي . 

 ثالثًا / نطاق تطبيق تلك القاعدة :

التي تجوز حيازتها ويمكن تداولها من يد الى    المنقوالت الماديةتسري تلك القاعدة على   -1
 أخرى ودون الحاجة الى أتباع أجراءات أو شكليات خاصة , وعليه : 

ال يجوز التمسك بهذه القاعدة إذا كان محلها منقوالت مادية ذات طبيعة خاصة كالسفن   -أ
يل شأنها  والطائرات والسيارات ألن هذا النوع من المنقوالت ملكيتها ال تنتقل إالا بالتسج 

 شأن العقار . 
كذلك ال يجوز التمسك بالقاعدة إذا كانت المنقوالت قد تلقاها الحائز بأعتبارها تابعة   -ب

للعقار , فمن يشتري منزل مع أثاثه من غير مالك ال يستطيع أن يتمسك بهذه القاعدة  
 في مواجهة المالك الحقيقي من أجل تملك األثاث .  

قاعدة فيما يتعلق بالعقار بالتخصيص والذي هو في  إضافة ال يمكن التمسك بتلك ال  -ت
األصل منقول رصد لخدمة وأستغالل العقار , وعليه يخضع لألحكام المتعلقة بالعقار  

 فال يمكن كسب ملكيته عن طريق تلك القاعدة ألنها تقتصر على المنقوالت. 
كالمصنفات  وأيضًا ال يجوز التمسك بتلك القاعدة فيما إذا كانت المنقوالت معنوية    -ث

 الفكرية وبراءات األختراع والديون وغيرها . 
واألموال  -ج كاآلثار  العام  للنفع  لكنها مخصصة  مادية  المنقوالت  كانت  لو  فيما  كذلك 

 العامة . 
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القاعدة على  و   -2 تلك  لحاملهاتسري  السند    السندات  هذا  الذي يتضمنه  الحق  وذلك ألن 
 منقواًل ماديًا .  يندمج مع هذا األخير فيعتبر هذا السند بحد ذاته 

 

 رابعًا / شروط تطبيق القاعدة :  

 أن تكون هناك حيازة قانونية كاملة تتضمن عنصريها المادي والمعنوي .   -1
أن تكون تلك الحيازة مقترنة بحسن النية أي يجهل الحائز بأنه يعتدي على حق المالك   -2

ويشترط أن يكون الحقيقي وأنه يعتقد بأن ملكية المنقول قد تلقاها من مالكها الحقيقي ,  
الحائز حسن النية وقت حيازته فعليًا للمنقول , فّل يكفي أن يكون حسن النية وقت  

ا يجب أن يكون حسن النية وقت قبضه للمنقول , بخّلف الحيازة  تلقيه الحق فقط وإنام
النية وقت قبضه   التقادم قصير األجل فلم يشترط المشرع أن يكون الحائز حسن  في 

 .وقت الشراء فعليًا للمنقول وإنما أشترط فقط أن يكون حسن النية وقت تلقيه للحق أي
صرف قانوني ناقل للملكية يصدر أن تكون تلك الحيازة مستندة الى سبب صحيح ) أي ت  -3

 من غير المالك الى الحائز بأعتبار هذا األخير خلفًا خاصًا أي مشتري ( . 
وأن المشرع العراقي قد أفترض وجود السبب الصحيح في قاعدة الحيازة في المنقول سند  

يل  الملكية , إذ أعتبر الحيازة في المنقول قرينة على وجود السبب الصحيح ما لم يقم الدل
 على خالف ذلك . 

مع مّلحظة أن في التقادم قصير األجل الذي ينصب على العقارات فالمشرع أشترط على 
الحائز أثبات وجود السبب الصحيح , بخّلف قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية  
فالسبب الصحيح هنا هو مفترض أي ال يحتاج الى أثباته من قبل الحائز , فمن يداعي  

السبب الصحيح عليه أن يثبت ذلك , إضافة الى أن السبب الصحيح في   بعدم وجود
التقادم قصير األجل ال بد أن يكون مسجًّل في دائرة التسجيل العقاري  بأعتباره يقتصر  
على العقارات , بخّلف السبب الصحيح في قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية فهو  

 المنقوالت .ال يحتاج الى التسجيل ألنه يقتصر على 
 

 خامسًا/ اآلثار المترتبة على تلك القاعدة : 
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 إذا توافرت شروط تطبيق هذه القاعدة , سوف تترتب عليها اآلثار التالية : 
فمن حاز منقواًل بحسن نية واستند في حيازته هذه الى سبب صحيح  األثر الُمكاسب :  -1

الحاجة الى مرور مدة زمنية على  , يترتب على ذلك أكتساب ملكية المنقول فورًا ودون  
حيازته , وعليه إذا رفع المالك الحقيقي دعوى أستحقاق يطالب الحائز برد المنقول ,  
حينئذ للحائز أن يرد هذه الدعوى وأن يتمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية  

البائع مع مّلحظة أن الحائز ال يستطيع أن يتمسك بعقد البيع المبرم بينه وبين    .
) غير المالك ( في رد دعوى األستحقاق المقامة من قبل مالك المنقول الحقيقي  

 ألن هذا العقد هو باطل .
ويترتب أيضًا على تلك القاعدة سقوط جميع التكاليف والقيود العينية    األثر الُمسقط : -2

نقول  التي تثقل المنقول , فإذا وضع الحائز يده على منقول مرهون فأن سوف يتملك الم
, بخّلف ما رأيناه في التقادم الُمكسب قصير األجل والذي يرد على  خاليًا من الرهن 

العقارات , حيث أن الحائز يتملك العقار بأثر رجعي أي من وقت بدء مدة التقادم 
وليس من وقت أكتمال تلك المدة وعليه يكتسب الحائز ملكية العقار مثقًّل بالرهون  

 والتكاليف العينية .
 سًا / الحاالت التي تتعطل فيها أثر تلك القاعدة : ساد

رأينا سابقًا أنه إذا توافرت شروط تطبيق الحيازة فهنا يستطيع الحائز أن يرد دعوى  
أستحقاق المنقول المقامة من قبل المالك الحقيقي من خالل التمسك بقاعدة الحيازة في  

ائز أن يتمسك بهذه القاعدة  المنقول سند الملكية , ولكن هناك حاالت ال يستطيع الح
أن يسترد   الحقيقي  المنقول  لمالك  القانون  أجاز  , فقد  المالك الحقيقي  في رد دعوى 
المنقول من الحائز وحتى لو كان حسن النية وقت قبضه للمنقول وأستند في حيازته  

إذا خرج المنقول من حيازة المالك الحقيقي  الى سبب صحيح , وهذه الحاالت هي ) 
( فللمالك الحقيقي أن يسترد    الضياع أو السرقة أو الغصب أو خيانة األمانة   في حالة

تاريخ   أو من  السرقة  تاريخ  أو من  الضياع  تاريخ  ثالث سنوات من  المنقول خالل 
الغصب أو من تاريخ خيانة األمانة , وال يستطيع الحائز أن يتمسك بهذه القاعدة في  

 مواجهة المالك الحقيقي . 
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  م/ تملك الثمار بالحيازة :

 قلنا سابقًا أن من حاز منقواًل حيازة قانونية خالية من العيوب فأن سيتملك هذا المنقول بطريقتين : 

سنة ( فيما إذا توافرت شروطه   15عن الطريق التقادم الُمكسب طويل األجل ) الطريقة األولى /  
 كما بيانا سابقًا . 

دة الحيازة في المنقول سند الملكية والتي بياناها سابقًا فيما لو قبض  من خالل قاع  الطريقة الثانية /
 الحائز للمنقول بحسن نية وكانت حسن النية مبنية على وجود السبب الصحيح . 

فهنا سيتملك الحائز المنقول بأحدى هاتين الوسيلتين وأيضًا سيتملك الثمار التي ينتجها هذا المنقول  
 . أن وجدت بأعتباره مالكًا 
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س/ ماذا لو نجح المالك الحقيقي في أسترداد المنقول من يد الحائز , فهل يحق للمالك الحقيقي  
الشيء   عندما كانهذا األخير قبضها التي كان قد  مطالبة الحائز بالثمار التي أنتجها المنقول و 

 , أم تكون ملكًا للحائز ؟المنقول في يده 

مار ملكًا للمالك الحقيقي ومن ثم على الحائز أن يرد  القاعدة العامة تقضي بأن تكون هذه الثج/  
للمالك ما قبضه من الثمار التي أنتجها الشيء خالل حيازته له , ولكن أستثناًء من هذه القاعدة  

( من قانوننا المدني بأن يتملك الحائز تلك الثمار والتي قبضها  1165قرر القانون وحسب المادة )
رداد المالك الحقيقي لذلك الشيء من يد الحائز , بشرط أن يكون  في وقت حيازته للشيء وقبل أست

الحائز حسن النية أي كان معتقدًا بأن هذا الشيء الذي في يده هو ملكًا له , وعليه يلزم الحائز  
 برد الثمار من وقت علمه بأن الشيء المنقول هو غير مملوك له . 

قد قبضها مسبقًا عندما كان المنقول في  وعليه حتى يتمكن الحائز من تملك الثمار والتي كان  
 يده فيما لو أسترد المالك الحقيقي هذا المنقول , ال بد من توافر الشرطين اآلتيين : 

, أما التي لم يقبضها ال يستطيع  أن يكون الحائز كان قد قبض الثمار فعاًل  قبض الثمار :   -1
يتملكها وإنما تكون ملكًا للمالك الحقيقي , وكذلك المنت  جات فهي تكون ملكًا للمالك  أن 

 الحقيقي ألنها تعتبر جزًء من الشيء نفسه فينقص أقتطاعها من أصل الشيء. 
أن يكون قد قبض تلك الثمار وهو حسن النية وقت القبض أي يجهل أنه    حسن النية : -2

يعتدي على حق الغير بعبارة أخرى كان يعتقد وقت قبضه للثمار بأن يحوز المنقول بصفته  
 مالك . 

 م/ أسترداد الحائز للمصروفات :

يد الحائز وكان هذا الحائز قد أنفق    س/ في حالة ما إذا أسترد المالك الحقيقي الشيء من 
مصروفات على هذا الشيء في فترة حيازته له , فهل يكون هذا المالك ملزمًا برد تلك المصروفات  

 الى الحائز ؟ 

نعم المالك الحقيقي في هذه الحالة يكون ملزمًا برد المصروفات التي أنفقها الحائز خالل فترة  ج/  
ال بد من أن نفراق بين المصروفات    حيازته للشيء , منعًا من إثراء المالك على حساب الحائز , ولكن

 الضرورية , والمصروفات النافعة ) الغير ضرورية ( , والمصروفات الكمالية : 
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الحائز هي مصروفات ضرورية فعلى المالك أن  • التي بذلها  تلك المصروفات  فإذا كان 
,  يردها الى الحائز , ويستوي في ذلك فيما لو كان الحائز هو حسن النية أم سيء النية  

والمقصود بالمصروفات الضرورية هي التي يضطر الحائز ألنفاقها على الشيء من أجل  
المحافظة عليه من الهالك أو التلف كمصروفات ترميم سقف المنزل المهدد باإلنهيار فيما  

 لو كان هذا الشيء عقارًا . 
  وهي تلك المصروفات التي   نافعةإما إذا كانت تلك المصروفات هي غير ضرورية أي   •

يبذلها الحائز في سبيل زيادة قيمة الشيء دون أن يكون القصد منها المحافظة على هذا  
, فإذا كان  الشيء , فهنا ال بد من أن نميز فيما لو كان الحائز حسن النية أم سيء النية 

حسن النية فله أن يسترد تلك المصروفات من المالك , أما إذا كان سيء النية فليس له  
 مصروفات من المالك . أسترداد تلك ال

أما إذا كانت تلك المصروفات هي كمالية أي من شأنها أن تزيد من جمالية مظهر الشيء   •
كالزخرفة والنقوش والتي ال تعتبر من قبيل المصروفات الضرورية وال المصروفات النافعة  

ء النية  , فهنا ال يلتزم المالك بردها الى الحائز وسواء أكان هذا األخير حسن النية أم سي
. 

 م/ مسؤولية الحائز عن الهّلك : 

س/ في حالة ما إذا كسب المالك الحقيقي دعواه ضد الحائز وأراد المالك استرداد الشيء ولكن 
بعد ما تبين أنه قد هلك أو تلف في يد الحائز , فهل يستطيع المالك أن يثير المسؤولية ضد  

 يكون الحائز مسؤواًل عن هذا الهّلك أو التلف؟ الحائز عن هذا الهّلك أو التلف أم ال , أي هل  

 نفرق ما إذا كان الحائز هو حسن النية أم سيء النية : ج/ 

فإذا كان الحائز هو حسن النية فأنه ال يكون مسؤواًل أمام المالك الحقيقي عن هذا الهالك   •
يعتقد بأن هذا  أو التلف حتى لو كان سبب الهالك أو التلف بتقصير منه , ما دام أنه كان  

الشيء الذي هلك أو تلف في يده هو ملكًا له , ولكنه يلتزم برد الى المالك ما عاد إليه  
 من فائدة بسبب هذا الهالك أو التلف كمبلغ التعويض مثاًل .
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أما إذا كان الحائز سيء النية فهنا يكون مسؤواًل أمام المالك الحقيقي عن هذا الهالك أو   •
كان سبب  لو  , وال    التلف حتى  منه  وليس تقصيرًا  فجائي  حادث  التلف هو  أو  الهالك 

الشيء   أن هذا  اثبت  إذا  إالا  المسؤولية  يتخلص من  أن  الحالة  الحائز في هذه  يستطيع 
مصيره كان في جميع األحوال هالكًا أو تالفًا حتى لو كان بيد المالك الحقيقي , كهالك  

ذلك يعني أنتفاء العالقة السببية بين  الشيء لعيب ال يد للحائز في حدوثه , ألن ثبوت  
 فعل الحائز وبين هذا الهالك أو التلف . 

 

 

 

 

 

 

 م/ حق المساطحة :

هو حق عيني يخول صاحبه أن يقيم بناء أو منشآت أخرى ) ما عدا الغراس (  أواًل / تعريفه :  
األتفاق حقوق  على أرض مملوكة للغير بمقتضى أتفاق بينه وبين صاحب األرض , ويحدد هذا  

 المساطح والتزاماته . 

فهنا يستطيع المساطح أن يقيم أبنية وأي منشآت أخرى على أرض مملوكة للغير بمقتضى عقد    
لعقد مستقل نظمه   الغراس) األشجار ( فهذا يخضع  بإقامة وزراعة  المساطحة , أما فيما يتعلق 

إليه القانون المدني السوري وقانون القانون المدني والذي يسمى بعقد المغارسة , بخالف ما ذهب 
الموجبات المدنية اللبناني حيث نظم مسألة الغراس مع عقد المساطحة فللمساطح بمقتضى تلك  

 التشريعات أن يقيم ابنية ومنشآت وغراس على أرض مملوكة للغير . 

 ثانيًا / أسباب كسب حق المساطحة : 
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يحدد التزامات كل طرف فيه والذي يبرم بين    حق المساطحة ينشأ بالعقد , وهذا العقد هو الذي   
المساطح وصاحب األرض , وقد يبرم هذا العقد ليس بأعتباره عقد مساطحة وإنما بأعتباره عقد  
إجارة طويلة , بالرغم أن القانون المدني العراقي أشار الى هذا العقد ولكنه لم ينظم أحكامه , فحاول 

 292في المادة )  1971لسنة    43التسجيل العقاري رقم    المشرع العراقي تنظيم أحكامه في قانون 
 ( وأخضعه ألحكام المساطحة من حيث التسجيل والمدة والتصرف واإلرث .  2فقرة  /

وعلى كل حال فأن عقد المساطحة وعقد اإلجارة الطويلة مفهومهما واحد حيث كالهما يخول   
الغراس على أرض مملوكة للغير  المساطح أو المستأجر حق في أن يقيم بناء أو منشآت غير  

وكالهما ال بد من أن يسجل في دائرة التسجيل العقاري وإالا يعتبر العقد باطاًل ألن التسجيل هنا  
 يعتبر من أركان العقد . 

 ثالثًا / مدة حق المساطحة : 

( من  1/ فقرة    1267سنة حسب نص المادة )    50ال يجوز أن تزيد مدة حق المساطحة عن    
المدني , وإذا زادت عن هذه المادة فأن العقد ال يعتبر باطاًل وإنما يكون نافذًا في حدود  قانوننا  

من   فلكل  المساطحة  لحق  مدة  تحدد  لم  وإذا   , العقد  أنتقاص  قاعدة  الى  أستنادًا  سنة  الخمسين 
المساطح وصاحب األرض أن ينهي العقد ) الفسخ ( بعد مدة ثالث سنوات من تاريخ تنبيه احدهما  

 خر . لآل

وإذا أنصب حق المساطحة على جزء معين ومحدد من األرض فيجب حينئذ إجراء معاملة األفراز    
لهذا الجزء قبل تسجيل حق المساطحة عليه حتى يصبح هذا الجزء المفرز وحدة عقارية مستقلة  

 ( من قانون التسجيل العقاري النافذ .  1/ فقرة  79أستنادًا لنص المادة ) 

 حق المساطحة :  رابعًا/ أحكام

 المساطح : حقوق  -1
أن حق المساطح في إقامة األبنية  حقه في إقامة البناء والمنشآت في أرض الغير :  - أ

والمنشآت على أرض الغير هو حق ملكية خالصة ولكنه حق مؤقت ألنه ينتهي بأنتهاء  
المقامة على   والمنشآت  لألبنية  مالكًا  المساطح هو  ويترتب بكون   , المساطحة  عقد 
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بالبيع   التصرفات  أنواع  بجميع  بها  يتصرف  أن  له  أن   , الغير  والرهن  ارض  والهبة 
 يجار وغيرها . واأل 

على أنه ينبغي مّلحظة أن المساطح ملكيته تتقيد بحدود تلك األبنية والمنشآت فقط  
, كما أن ملكيته مقيدة بالغرض الذي أعد له هذا البناء أو المنشآت فّل يجوز له  

 أن يبيع المحدثات مقلوعة ألن ذلك يضر بصاحب األرض . 
ن يتصرف بحق المساطحة أيضًا فله  إضافة الى أن له أحقه في المساطحة نفسه :  - ب

أن يبيع هذا الحق للغير , أي للمساطح أن يبيع حقه في البناء وإقامة المنشآت للغير  
 وينتقل حق المساطحة باألرث والوصية . ما لم يوجد أتفاق يقضي بخالف ذلك , 

وال بد من مالحظة ان ثبوت حق المساطحة في البناء والمنشآت على أرض الغير ال  
ب صاحب األرض سلطة التصرف في أرضه , ولكن هذه السلطة تتقيد لصالح يسل

المساطح في أنه يجب أن ال يتعارض ذلك التصرف مع حقوق المساطح , فللمالك  
أن يقوم بإجراء كافة التصرفات القانونية على أرضه ما عدا التصرفات التي تؤثر سلبًا  

ق المرور أو المسيل أو المجرى  على حقوق المساطح كأنشاء حقوق أرتفاق عليها كح
. 

 التزامات المساطح :   -2
 دفع أجرة مقابل حقه في إقامة األبنية والمنشآت . - أ

في   - ب المعتاد  الشخص  يبذل عناية  له وأن  أعدت  الذي  للغرض  األرض وفقًا  أستعمال 
 المحافظة على هذه األرض .

 إعادة األرض الى صاحبها بعد أنتهاء مدة عقد المساطحة .  - ت
س/ ما هو مصير البناء والمنشآت الُمقامة على أرض الغير بعد أنتهاء مدة عقد المساطحة  •

 ؟
( من قانوننا المدني أنه تنتقل ملكية البناء والمنشآت  1270ادة )  أستنادًا الى نص المج/  

األخرى الى صاحب األرض عند أنتهاء المساطحة , على أن يدفع صاحب األرض للمساطح  
 قيمتها وهي مستحق القلع مالم يوجد أتفاق يقضي بخالف ذلك . 

 
 خامسًا / حاالت إنقضاء حق المساطحة : 
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 عليها.  ينقضي بأنتهاء المدة المتفق -1
 وأيضًا ينقضي بفسخ العقد فيما إذا أخل أحد الطرفين بألتزامه . -2
وقد ينقضي حق المساطحة أتفاقًا بين طرفيه أو قضاًء باألستناد الى حكم قضائي مكتسب   -3

 درجة البتات . 
وأخيرًا قد ينقضي بأتحاد الذمة أي بأتحاد ملكية األرض مع ملكية حق المساطحة بشخص  -4

 المساطح  األرض أثناء سريان مدة العقد .واحد , كأن يشتري  
 
 
 
 
 
 
 
 

 م/ حقوق اإلرتفاق

 أواًل / تعريف حق اإلرتفاق : 

( من القانون المدني العراقي حق االرتفاق بقولها : "االرتفاق حق يحد  1271عرفت المادة )لقد      
 من منفعة عقار لفائدة عقار غير يملكه مالك آخر".

التعريف ان االرتفاق تكليف او قيد يتقرر على عقار يسمى بـ "العقار الخادم" فيتضح من هذا     
والمهم مما تقدم ان حق   , أو المرتفق به لمصلحة عقار آخر يسمى بـ "العقار المخدوم "أو المرتفق

وينبغي ان يكون  ,فالمنقول ال يصلح أن يكون محاًل لهذا الحق  , االرتفاق ال يتقرر إال على عقار 
قار عقارًا بطبيعته ، فالعقار بالتخصيص ال يصلح أن يكون محاًل لحق ارتفاق مستقاًل عن العقار الع

 بطبيعته كما ال تصلح االشجار التي تعتبر عقارًا ان تكون محاًل لحق ارتفاق. 
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ويلزم ان يكون العقار مما يجوز التعامل فيه ، أي مما يصلح ان يكون محاًل لملكية خاصة .     
إلى ان العقارات العامة تصلح  ,  كما ذهب بعض الفقهاء  ,  ، فقد ذهبت بعض التشريعات  ومع ذلك  

ان تكون محاًل لحق ارتفاق بشرط أال يتعارض ذلك مع الغرض الذي خصصت له هذه العقارات ،  
البحر   كحق لالستحمام على شاطئ  اكشاك  إلى ان من حقوق   ,اقامة  يذهب  الفقهاء من  ومن 

كحق المرور وحق المطل     اما مع الغرض الذي خصصت له العقارات العامةاالرتفاق ما يتفق تم
 . وحق المسيل

 خصائص حق االرتفاق :ثانيًا / 

 يتميز حق االرتفاق بالخصائص التالية : 

 حجة على الكافة : أنه  -1

،  مواجهة مالك العقار الخادم فحسب  فحق االرتفاق حق عيني ، فهو بهذا االعتبار ال يحتج به في  
 وانما يحتج به في مواجهة الكافة. 

 حق تابع : أنه  -2

فحق االرتفاق حق تابع ال ينفصل عن العقار ، فهو يتبع العقار الخادم أو المخدوم وينتقل معه   
يع  ، ويجري عليه ما يجري على العقار من تصرفات فال يجوز التصرف فيها مستقاًل عن العقار بالب

أو الرهن أو غير ذلك. ويترتب على ذلك ايضًا أنه إذا بيع العقار أو رهن شمل هذا البيع او الهبة  
 أو الرهن حق االرتفاق كذلك باعتباره من ملحقات العقار محل التصرف. 

 حق دائم : أنه  -3

يًا لالنتفاع وحق االرتفاق حق دائم ، وصفة الدوام هذه تتأنى من كونه حقًا تابعًا . فما دام ضرور   
بعقار فإنه مثله حق دائم ولكن يالحظ ان صفة الدوام وان كانت من طبيعة حق االرتفاق فإنها مع  

 . ذلك ليست من مستلزماته ، وبالتالي فإنه يجوز ، باتفاق خاص ، تحديده بوقت معين 

 حق غير قابل للتجزئة : أنه  -4

شاؤه أو من حيث زواله. وعلى ذلك فال  فحق االرتفاق حق غير قابل للتجزئة سواء من حيث ان   
من مالك وال لمصلحة حصة شائعة   ألكثريصح ترتيب حق ارتفاق على عقار مملوك على الشيوع 
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في الملك الشائع عن حقه في    في عقار شائع. ويترتب على ذلك أيضًا انه إذا تنازل احد الشركاء
االرتفاق فإن االرتفاق ال ينقضي ، وانما يستمر باقي الشركاء في استعماله . ويترتب على هذه  

اال  به فإن حق  المرتفق  إذا قسم العقار  انه  ايضًا  رتفاق يبقى على كل اجزائه رغم اجراء  الصفة 
ان     إال إذا كان حق االرتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه االجزاء وال ممكنا  , القسمة  

يستعمل عليه ، فيجوز لصاحب كل جزء منها في هذه الحالة المطالبة بزوال هذا الحق على الجزء  
 .  الذي يخصه

 اإلرتفاق : وق ثالثًا / أنواع حق 

 تنقسم حقوق االرتفاق إلى انواع متعددة نذكر اهمها فيما يلي :

 رتفاقات الخفية : رتفاقات الظاهرة واأل اإل  -1

اعمال ظاهرة     أو  خارجية  وجود ها عالمات  تنبئ عن  التي  تلك  هي  الظاهرة  االرتفاق  حقوق 
ومن هذه االرتفاقات حق المرور وحق المجرى وحق   ,  كالطرق والممرات والقنوات واالبواب والنوافذ

الخفية فهي تلك التي ال يوجد ما يدل عليها من مظاهر خارجية أو اعمال     أما االرتفاقات  , المسيل  
  كارتفاق خاص بعدم البناء أو بعدم تعلية البناء زيادة على ارتفاق معين.

 في حالة وخفيًا في حالة اخرى تبعًا  ويالحظ أن من حقوق االرتفاق ما يمكن ان يكون ظاهراً    
إذا وجدت قناة    مثالً   ,لوجود أو عدم وجود مظاهر خارجية تدل عليه، كحق المجرى وحق المرور

او ساقية أو انبوب على سطح االرض كان حق المجرى ظاهرة اما غذا جرى الماء في انابيب  
معرفة ما إذا كان االرتفاق ظاهرًا    مدفونة في االرض كان االرتفاق خفيًا. ويالحظ على كل حال ان

وقد اشار القانون المدني العراقي إلى     أو خفيًا مسألة وقائق ينتقل في تقديرها قاضي الموضوع.
( ورتب على التمييز بينها  1ف  1273و     1272تقسيم االرتفاقات إلى ظاهرة وخفية في المادتين )

 . الحقاً  بعض االحكام كما سنرى 

 رتفاقات السلبية :يجابية واإل رتفاقات اإلاإل  -2

يكون االرتفاق ايجابيًا إذا خول صاحب العقار المرتفق الحق في القيام بعمال إيجابية على العقار    
المرتفق به كالمرور والمجرى المرعى ويكون االرتفاق سلبيًا إذا كان ال يخول صاحبه مثل هذا الحق  

به باالمتناع عن القيام ببعض االعمال التي يملك    بل يقتصر اثره على الزام صاحب العقار المرتفق
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  ,  اصال صاحب العقار القيام بها كاالرتفاق بعدم البناء أو بعدم االرتفاق بالبناء أكثر من حد معين
( التي سنشير إلى حكمها  1274وقد اشار القانون المدني العراقي إلى االرتفاقات السلبية في المادة )

 فيما بعد. 

 :  رتفاقات غير المستمرةالمستمرة واإل  رتفاقاتاإل  -3

،  تدخل حالي ومتكرر من فعل االنساناالرتفاق المستمر هو الذي يكون استعماله متواصاًل دون    
أما ألنها ال تحتاج في استعمالها إلى وقت ، كاالرتفاق بعدم البناء ، أو ألنها ال تحتاج إلى فعل  

ذلك اصبح استعمال الحق بدون حاجة إلى فعل حالي  االنسان إال في بداية االمر ، فمتى ما تم  
 من االنسان ، كاالرتفاق الخاص بالمجرى بالمسيل . 

توالي     لفعل االنسان ، أي  الحال  التدخل  يلزم الستعماله  اما االرتفاق غير المستمر فهو الذي 
شير أن  هذا ون  ,صدور الفعل من صاحب العقار المخدوم كاالرتفاق ، الخاص بالمرور والمرعى  

بعض الفقهاء يورد تقسيمًا آخر من تقسيمات حقوق االرتفاق وهو الذي يقسم االرتفاقات إلى ارتفاقات  
قانونية وارتفاقات اتفاقية متأثرين في ذلك بالقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري القديم  

د من التمييز بين القيود القانونية  ولكننا وجدنا لدى بحثنا للقيود التي ترجع إلى حاالت خاصة انه الب
 وبين حقوق االرتفاق بمعناها الفني الدقيق ، وان مسلك المشرع العراقي يؤيد هذا االتجاه. 

 األسباب القانونية لكسب حق اإلرتفاق :  رابعًا /

( من القانون المدني العراقي ان اسباب كسب  1273( و ) 1272يتبين من نصوص المادتين )  
 .االرتفاق خمسة هي : العقد ، الميراث ، والوصية ، التقادم ، وتخصيص المالك االصليحقوق 

 : )التصرف القانوني )العقد والوصية - أ
قد يكون التصرف القانوني صادرًا من طرفين وهذا هو العقد ، وقد يكون صادرًا من طرف واحد     

فلمالك العقار ان يرتب    ,والعقد قد يكون معاوضة كالبيع وقد يكون تبرعًا كالهبة    ,وهذا هو الوصية  
بدون مقابل   أو  المقرر فقه   , على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار آخر في مقابل ثمن    اً ومن 

رادة  إي وال يفيد من ارادة الطرفين او أن جميع حقوق االرتفاق يمكن انشاؤها بتصرف قانون وقضاءً 
من جهة وطبيعة حق االرتفاق    واآلدابفي ذلك سوى وجوب مراعاة قواعد النظام العام    يالموص

فال  من جهة وطبيعة حق االرتفاق من جعة اخرى.    واآلدابمن جهة مراعاة قواعد النظام العام  
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يجوز ترتيب حق االرتفاق بالمرور لتسهيل تهريب البضائع او حق ارتفاق بالرؤية أو …… على  
عقار ، أو شخص آخر ، أو لعقار على شخص ، ألن ذلك يتنافى وطبيعة حقوق االرتفاق التي  
بـ   يدعى  كان  ما  دون عودة  للحيلولة  ، وذلك  آخر  لمصلحة عقار  انشاؤها على عقار  تفترض 

 ت االقطاعية”.  “االرتفاقا

القواعد العامة الموضوعية والشكلية   إلحكامويخضع التصرف القانوني ، عقدا كان أم وصية ،    
التي تحكم التصرفات العامة ، وال يستطيع للسبب نفسه ، صاحب حق المنفعة ان يرتب حق ارتفاق  

ويالحظ ان التصرف  هذا  ,ال يملك التصرف في العقار ألنهعلى العقار الذي له عليه حق منفعة 
القانوني المنشئ لحق االرتفاق ، باعتباره تصرفًا عقاريًا بحسب تعبير قانون التسجيل العقاري ، ال  

 . يمكن ان ينعقد إال بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري 

 

 

 :  الميراث -ب
انتقاله مستقاًل عن هذا  ويكتسب حق االرتفاق بالميراث وذلك تبعًا للعقاري المرتفق ، وال صور    

 .العقار
)المخدوم( من     المرتفق  العقار  كان  إذا  إلى ورثته  انتقل حقه  االرتفاق  فإذا مات صاحب حق 

االمالك الصرفة ، او إلى صاحب حق االنتفاع إذا كان العقار من اراضي الدولة ، ال استقالاًل  
 . يكون عنصرًا مستقاًل عن عناصر التركةعن هذا العقار وانما باعتباره تابعًا له. فحق االرتفاق ال 

 : التقادم -ج
( من القانون المدني العراقي بأنه “يحتج بالتقادم في حق المرور وحق  2ف  1272تقضي المادة )  

المجرى وحق المسبل وغيرها من حقوق االرتفاق الظاهرة”. ويترتب على ذلك انه إذا حاز شخص  
ارتفاق ظاهر حق المرور او حق المجرى او حق المسيل واستمر  على عقار مملوك آلخر حق  

حائزًا له حيازة قانونية يتوافر لها ركناها المادي والمعنوي مدة خمسة عشرة سنة فإنه يكسب هذا  
الحق بالتقادم الطويل . وتنخفض المدة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الحيازة بحسن نية واستندت  
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ح. وقد اشترط القانون لكسب حق االرتفاق المحوز ان يكون من في الوقت نفسه إلى سبب صحي
حقوق االرتفاق الظاهرة وذلك لكلي ال يثوب الحيازة عيب الخفاء. فقد رأينا ان هذا النوع من حقوق  
االرتفاق له عالمات خارجية تدل على وجود “وتظهره فإن سكت مالك العقار الذي يباشر عليه هذا  

 . القانون كسب الحائز هذا الحق بالتقادمالحق المدة المقررة ف ي

يكون    ان  بالتقادم  الظاهر  االرتفاق  لكسب حق  يشترط  لم  العراقي  المدني  القانون  ان  ويالحظ 
ي ان يكون استعمال الحق مدة  غومع هذا فينب ,مستمرًا ، كما اشترط القانون المدني الفرنسي ذلك 

 .مرة تكفي لكسب الحق بالتقادمالتقادم من الكثرة بحيث يسمح بقيام حيازة مست

وإذا كان التقادم يصلح سببًا مكسبًا لحق ارتفاق ظاهر ، فإنه يعتبر من باب اولى سببًا لتوسيع    
على آخر حق مرور ال يكفي إال لمرور االشخاص  فإذا كان العقار ,حق ارتفاق موجود من قبل 

المرور الستعمال لسير العربات والسيارات فإنه  والحيوانات فقام صاحب العقار المرتفق بتوسيع  
 .  يكسب توسيع هذا المرور بالتقادم 

 :  تخصيص المالك االصلي -د
لشخصية     مملوكين   ، به  والمرتفق  المرتفق   ، العقاران  يكون  ان  االرتفاق  باب  في  المقرر  من 

ال يستطيع احد ان    فالقاعدة اذن هي انه   ,   مختلفين ، فإن كانا لمالك واحد فال ينشأ حق ارتفاق
ين من عقار واحد إلى ئولكن قد يعمد مالك عقارين أو جز   ,  يكسب حق ارتفاق على عقار يملكه

خلق حالة واقعية بين هذين العقارين أو بين جزئين من العقار الواحد يكون من شأنها انشاء حق  
وطالما ظل    , مختلفين  ارتفاق لو كان هذا العقاران أو هذان الجزءان من العقار مملوكين لشخصين  

العقاران أو الجزءان من العقار الواحد مملوكين لشخص واحد فال وجود لحق االرتفاق ولكن إذا  
انفصلت ملكية العقارين او الجزئين ليكون كل منهما مملوكًا لمالك مختلف فقد نشأ حق االرتفاق  

إل  سند  إلى  حاجة  لكسبه  دون  زمان  مرور  أو  ب  ,نشائه  المقصود  هو  االرتفاق  هذا  حق  نشوء 
بتخصيص المالك ، أو كما يسميه القانون المدني الفرنسي تسمية خاصة” بتخصيص رب االسرة  

  .” 

يبيع     ثم  بينهما  نوافذ  يفتح  أو  للمرور  بينهما منفذا  فقد يملك شخص عقارين متجاورين وينشئ 
يملك شخص ارضًا    العقارات لمشتريين مختلفين ، أو يبيع احدهما ويحتفظ باآلخر لنفسه . وقد 
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كبيرة في طرفها الشمالي نبع ماء فيجعل جزئها الجنوبي يرتوي من هذا النبع ، فإذا توفي المالك  
عن وارثين اقتسما هذه االرض واختص احدهما يجزئها الشمالي واآلخر بجزئها الجنوبي انقلب هذا  

مدني العراقي هذا السبب  التخصيص الذي قام به المتوفي إلى حق ارتفاق . وقد تناول القانون ال
االرتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها    -1( بقوله :  1273من أسباب كسب حق االرتفاق في المادة )

ويكون هناك تخصيص من المالك االصلي إذا تبين بأي    -2بتخصيص من المالك االصلي .  
ظاهرة اخرى    طريقة من طرق االثبات ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء أو عالقة

فأنشأ بذلك عالقة تبعية بينهما من شأنها ان تدل على وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين 
لمالكين مختلفين . وفي هذه الحالة وجود ارتفاق لو ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين  

في حالتهما بعد االرتفاق    وفي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي مالك مختلفين دون تغيير
مرتبًا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن شرط صريح يخالف ذلك”. فيتبين من نصوص هذه 

 :المادة انه يشترط لترتيب حق االرتفاق بتخصيص المالك االصلي ما يلي 

  

ان يكون حق االرتفاق ظاهرًا مثل حق المرور وحق المجرى ، فال يشمل حقوق االرتفاق الخفية    -1
 كحق عدم التعلية او عدم فتح نافذة .  

يجب اثبات ان العقارين كانا مملوكين لمالك واحد: من يدعي نشوء حق االرتفاق بتخصيص    -2
عادي ودائن مرتهن عليه اثبات ان  المالك وهو مالك العقار المخدوم وكل ذي مصلحة من دائن  

براز سند ملكية العقارين قبل بيعهما او قبل التصرف  إ نا مملوكين لماك واحد وهذا سهل بالعقارين كا
 بهما  .  

من عمل   ان يكون التخصيص اي البناء والعالمة الظاهرة من عمل المالك نفسه فاذا كان  -3
فاق اال اذا اقر المالك ذلك العمل وال يجوز تقريره  جر ال يكون هناك ارت أغيره  كالمنتفع او المست

 من الورثة قبل موت المورث النه تصرف بتركة انسان على قيد الحياة فهو باطل.  

ها المالك بين العقاريين قد قصد بها خلق عالقة  أتكون الحالة الواقعية التي انش  ويجب ان  -4
ملكها  رغبة عارضة كما لو كان الدار التي يتبعية دائمة بين العقارين، وليس مجرد حالة مؤقتة ل 
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خر الذي يسكنه  وحده وتمرض ففتح باب على داره اآل خر يسكن فيها ليسكن فيها ابنه وزوجته واآل 
 ابنه ليكون قريبًا منه  . 

 

 خامسًا / أحكام حق اإلرتفاق :

 :  التزامات مالك العقار المرتفق -1

 : (أن التزامات مالك العقار المرتفق هي1277و) (1276المادتين)يتبين من نصوص   

(من القانون المدني  1276حيث نصت المادة ) : ستعمال حق االرتفاقعمال الضرورية إلاأل -أ 
لصاحب العقار المرتفق أن يجري من االعمال ما هو ضروري  -1العراقي النافذ على ما يأتي ))

الستعمال حقه لالرتفاق وما يلزم للمحافظة عليه اال انه ملزم بأن يستعمل حقه الذي ال ينشأ عنه  
ما يستجد من حاجات العقار المرتفق أي    اليجوز ان يرتب على- 2اال أقل ضرر ممكن (( .))

 . )) زيادة في عبء االرتفاق 

ستعمال ن يجري ما هو ضروري من االعمال أل يظهر من هذا النص أن لصاحب العقار المرتفق أ  
وكان استعمال هذا الحق يقضي أن يحفر   رتفاق بالمجرى مثالً إفإذا كان له حق    ,حقه في االرتفاق  

رتفاق بالمرور وكان استعمال هذا الحق يقتضي أن يقيم  إتجري فيها المياه أو كان له حق    قناة
جسر فوق ترعة أو مصرف وغيرها من االعمال الستعمال هذا الحق ونالحظ أن كل هذه االعمال 

  . ضرورية الستعمال حق االرتفاق 

أن يجري من االعمال ما هو ضروري للمحافظة على حق    العقار المرتفق أيضاً ويحق لمالك    
فإذا كان له حق أرتفاق بالمرور كان له أن يعبد الطريق الذي يمر منه أو يرصفه عند   ,االرتفاق 

ذه االعمال االقتضاء وأن يقوم باإلصالحات الالزمة التي تقتضيها صيانة الطريق ويجب أن يقوم به
 . للعقار المرتفق به االقل ضرراً على الوجه  

  ا ويبقى مالك العقار المرتفق حراً للفراغ منه  معقوالً   ذا العقار االخير أن يحدد ميعاداً ولصاحب ه  
ولكن أذا كان قام بها  ,  في أن يقوم بهذه االعمال أو ال يقوم بها فهذا حق له وليس واجب عليه  
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ار المرتفق  رتفاق كان مالك العقاإل وتسبب عن ذلك ضرر للعقار المرتفق به من جراء استعمال حق  
 . عن التعويض  مسؤوالً 

 :  باشرته هذه األعمال وهماوينبغي أن نالحظ بأن مالك العقار المرتفق مقيد بقيدين عند م  

أن يكون االستعمال بأقل ضرر ممكن فال يجوز له أن يسلك في استعماله سبيل    - القيد االول :
القذرة  حق مسيل وكان أجراء المياه    فلو كان له مثالً   , منه    ضرا" أذا كان هناك سبيل أقل ضرراً م

 . ل االنابيب الحديديةستعماأملزم ب  نهأمن استعمال أنابيب من فخار ف بأنابيب من حديد أقل ضرراً 

هو عدم جواز ترتيب أي زيادة في عبء االرتفاق بسبب ما يستجد من حاجات    -القيد الثاني :
 (. 1276العقار المرتفق وهذا ما أشار اليه القانون المدني العراقي في الفقرة الثانية من المادة )

ز حدود االرتفاق ال من حيث العقار المرتفق  يث يتحتم على مالك العقار المرتفق أن ال يتجاو بح  
وال من حيث مضمون هذا الحق فال يحق له أن يجاوز حاجات العقار المرتفق الى حاجات عقار  

للوفاء بحاجات عقار معين وكما ال يجوز لمالك العقار المرتفق    أهما نشإنا تفاق  اإلر فحق    ,  أخر  
العقار المرتفق به , كذلك ال يجوز أن يستوفي من العقار  أن يستوفي حاجات هذا العقار من غير 

المرتفق به حاجات غير حاجات عقار غير العقار المرتفق ومجاوزة العقار المرتفق الى عقار أخر  
يعتبر في كال العقارات حيث  الى غيره من  به  المرتفق  العقار  الحالتين مجاوزة لحدود    كمجاوزة 

لعقار المرتفق أن يجاوز حدود االرتفاق من حيث المضمون فإذا كذلك ال يجوز لمالك ا,  االرتفاق
  ق أن يمر راكباً على المشي فال يجوز لمالك العقار المرتف  ومقصوراً   حق مرور مثالً   االرتفاق كان  

 . المواشي أو أن تمر معه 

الى ما  خالل بهذين القيدين من جانب مالك العقار المرتفق هو التزامه بإعادة الحال أما جزاء األ   
 مالك  الا إونالحظ بأن التعويض ال يطالب به    ,كان عليه وكذلك التعويض أذا كان له مقتضى  

 أن االمر يختلف  الا إ  ,نه مترتب بذمته كالتزام شخصي  رتفق نفسه الذي أرتكب المخالفة أل العقار الم
ك العقار المرتفق  أذا كان ملزم بإعادة الحال الى ما كان عليه حيث أن هذا االلتزام يطالب به مال

ن هو الذي  ليه ملكية هذا العقار ولو لم يكإ لمخالفة وكذلك كل خلف خاص تنتقل  الذي أرتكب ا
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ليها هذا العقار  إقار نفسه ويتبعه في أي يد ينتقل  نه تكليف عيني يثقل العأرتكب المخالفة وذلك أل 
. 

 :  النفقاتدفع  -ب

مالك العقار المرتفق فتقع عليه النفقات الالزمة الستعمال  لما كان المستفيد من حق االرتفاق هو    
 اليه القانون المدني العراقي . حقه والمحافظة عليه وهذا ما أشار

لذلك يتحمل مالك العقار المرتفق هذه النفقات حتى ولو كانت ناجمة عن عيب في العقار المرتفق    
عمال قد  ذا كانت هذه األ إلكن    ,به أو تغيير في موضع االرتفاق بسبب تغيير في حالة األماكن  

اتها  أقتضى أجرائها خطأ من جانب مالك العقار المرتفق به فهذا االخير هو وحده الذي يتحمل نفق
وليس هناك ما يمنع من االتفاق على أن تكون هذه النفقات شركة بينهما فهذه القاعدة ليست من  

ذا تم االتفاق بينهما على أن يتحمل مالك العقار  إف ,النظام العام حيث يجوز االتفاق على خالفها 
كما يجوز    ك المتعاقبين . المرتفق به هذه النفقات فأن هذا االلتزام يقع عليه دائمًا وال ينتقل الى المال

لمالك العقار المرتفق به أن يتخلص من هذا االلتزام وذلك عن طريق التخلي عن العقار المرتفق  
به كله أو جزء منه لمالك العقار المرتفق فهذا يعتبر تطبيقًا للقواعد العامة في االلتزامات العينية .  

لمالك    تفق للمحافظة على حقه نافعة ايضاً المر أما أذا كانت االعمال التي يقوم بها مالك العقار  
بنسبة ما يعود عليه من فائدة   العمال موزعة على الطرفين كالً العقار المرتفق به تكون نفقة هذه ا

يتحمله وحده بسبب    شخصياً   لمرتفق به في هذه الحالة ألتزاماً ونالحظ بأن التزام مالك العقار ا  ,  
 ها مالك العقار المرتفق . يقوم باستفادته من االعمال التي 

 التزامات مالك العقار المرتفق به : -2

 :  االرتفاقالتزام مالك العقار المرتفق به باالمتناع عن أعاقة استعمال حق  - أ

حيث يمتنع مالك العقار المرتفق به عن القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي الى االنتقاص من   
 (1278االستفادة منه أو يجعله أكثر مشقة وقد نصت المادة )أستعمال حق االرتفاق أو يعرقل  

تقع عل التي  أهم االلتزامات  الحقيقة من  ى عاتق مالك  بفقرتها االولى على هذا االلتزام وهو في 
يحرم صاحب هذا العقار    قرار حق االرتفاق على العقار المرتفق به ال إذا كان  إالعقار المرتفق به ف



 للدكتور محمد الشوك                                    الحقوق العينية األصلية ملزمة 
 

39 
 

ملكية تامة يستطيع أن يستعمله أو يستغله أو يتصرف به على النحو الذي  من ملكيته فهو مالك له  
نه أن يخل بحق االرتفاق  أسلبي يمنعه من االتيان بعمل من ش  بالتزاميريد اال أن ملكيته مقيدة  

المقرر على العقار فال يحق لمالك العقار المرتفق به أن يحرم صاحب حق المرور من استعمال  
  ه أو يجعل ممارسة هذا الحق مرهقاً حيث يمنع على صاحب المرور ممارسه حق  ,حقه بزرع الممر  

 .وأن تقدير ذلك يرجع لقاضي الموضوع  ,

أما إذا أخل مالك العقار المرتفق به بواجبه وأتى بأعمال تعيق استعمال حق االرتفاق بأن تنتقص    
ما كانت وبالتعويض أذا كان له    منه أو تجعله أكثر مشقة فجزاء ذلك هو التزامه بإعادة الحال الى

  أما أعادة الحال الى ما  الك العقار نفسه كما ذكرنا سابقاً  مالا إيطالب به    والتعويض ال ,  مقتضى  
ليه ملكية هذا العقار  إ رتفق به وكذلك كل خلف خاص تنتقل  كانت عليه فيطالب به مالك العقار الم
 . ولو لم يكن هو الذي أرتكب المخالفة 

 

 

 : باالمتناع عن تغيير موضع حق االرتفاق التزامه  - ب

ذا كان أستعمال حق االرتفاق قد تركز في موضع معين كطريق أعد الستعمال حق المرور إف  
فال   تغيير  كما هو دون  في االصل  يبقى  االرتفاق  الذي عين الستعمال حق  الموضع  هذا  فان 

دون أتفاق مع مالك العقار المرتفق به كما  رادته وحده إ لك العقار المرتفق به ان يغيره بيستطيع ما
 رادته وحده دون أتفاق مع مالك العقار المرتفق به . إع مالك العقار المرتفق أن يغير بال يستطي

أن عدم جواز أستقالل مالك العقار المرتفق بتغيير الموضع االصلي الستعمال حق االرتفاق  و   
از أستقالل مالك العقار المرتفق به بتغيير هذا  يرد عليه أي استثناء أما عدم جو   أمر مطلق ال 

من القانون المدني العراقي    (1278الموضع فيرد عليه استثناء نصت عليه الفقرة الثانية من المادة )
قد أصبح من شانه أن يزيد في    لك أذا كان الموضع الذي عين أصالً النافذ حيث نصت )مع ذ

ن أحداث تحسنات في العقار المرتفق به فلصاحب هذا  عبء االرتفاق أذا أصبح االرتفاق مانعا" م
العقار أن يطلب نقل االرتفاق الى موضع أخر من العقار أو الى عقار أخر يملكه أجنبي أذا قبل  
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استعمال كان  متى  هذا  .كل  ذلك  ميسوراً   االجنبي  الجديد  في وضعه  العقار   االرتفاق    لصاحب 
 (.  ه السابقبه في وضع المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً 

من   الموضع أذا أصبح االرتفاق مانعاً   حيث نالحظ أن هذا استثناء على االصل أذ يجوز تغيير  
أحداث تحسنات في العقار المرتفق به فله أن يطالب بنقل االرتفاق الى موضع أخر من العقار أو  
بحقوق   ال يضر  التغيير  هذا  أن  االجنبي ذلك مع مراعاة  قبل  أذا  أجنبي  يملكه  الى عقار أخر 

  الً في استعمال الحق حا  سابق يسراً يقل عن الوضع ال  صاحب االرتفاق بحيث أن الوضع الجديد ال 
 .   او مستقبالً 

 : زوال حق االرتفاق بسبب تجزئة العقار  -ج

الحظنا فيما سبق أن من خصائص حق االرتفاق أنه غير قابل للتجزئة فيترتب على ذلك أنه إذا    
يزيد ذلك العبء الواقع على    جزيء العقار المرتفق بقى االرتفاق مستحقا" لكل جزء منه على أن ال 

به   الى عدة قطع فذلك  إ ف,  العقار المرتفق  لها حق مجرى وتجزأت  ذا كان هنالك أرض زراعية 
يقتضي تأمين حق المجرى لكل جزء فيها وليس لصاحب العقار الذي عليه حق المجرى أن يعارض  
 من استفادة أجزاء العقار من المجرى الن هذا الحق ال يمكن أزالته ولكن هذه التجزئة يجب أن ال 

غير أنه أذا أصبح حق االرتفاق بعد التجزئة    , اقع على العقار المرتفق به  تؤدي الى زيادة العبء الو 
زالة هذا الحق عن إ صاحب العقار المرتفق به أن يطلب  يفيد في الواقع اال بعض هذه االجزاء فل  ال 

 االجزاء التي أصبحت غير محتاجة اليه . 

المادة      في  النافذ  العراقي  المدني  القانون  اليه  أشار  ما  العقار  1279)وهذا  تجزئة  أن  (حيث 
أذا كان  على كل جزء منه أال    حق االرتفاق فهذا الحق يظل واقعاً تؤدي الى زوال    المرتفق به ال 

في الواقع على بعض هذه االجزاء وال يمكن أستعمالها عليها فيكون   حق االرتفاق ليس مستعمالً 
  لو كان لعقار   فمثالً   , خصه  لصاحب كل جزء فيها أن يطالب زوال هذا الحق من الجزء الذي ي

صحاب االجزاء  المرتفق به فيكون أل   العقار  تم تجزئة و   خرآحق مرور على موضع معين من عقار  
الذي    المرور  ارتفاقاالجزاء التي تخصهم من    يقع موضوع المرور فيها المطالبة بتحرر  التي ال 

  (.1280القانون المدني العراقي بالمادة )كان يثقل العقار بأكمله قبل تجزئته وهذا ما أشار اليه  
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 :  سادسًا/ إنقضاء حقوق اإلرتفاق

 :  حدى الطرق االتيةإب  االرتفاقنقضي حق ي

اال أن هذه القاعدة ليست    , دائماً  صل في حق االرتفاق أن يكون األ -:انقضاء االجل المحدد -1
 وينتهي بانقضائها . ذ يجوز االتفاق على أن يدوم االرتفاق مدة معينة إمطلقة  

لزوال    تاماً   ذا هلك العقار المرتفق به هالكاً إينقضي حق االرتفاق    -هّلك أحد العقارين :  -2
كالهالك مع مالحظة أن صاحب حق  , محله ويعتبر نزع ملكية العقار المرتفق به للمنفعة العامة 

الرتفاق ينقضي بهالك  عن حق ارتفاقه , وحق ا  قاضى في حالة نزع الملكية تعويضاً االرتفاق يت
 (من القانون العراقي النافذ.  1281وهذاما نصت عليه المادة ) العقار أيضاً 

خر  آ ن حق االرتفاق يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه مالك  إ  -أتحاد الذمة :  -3
( المادة  ذلك  على  نصت  ف1271وقد  العراقي,  المدني  القانون  المرتفق  ذا  إ(من  العقاران  أصبح 

والمرتفق به مملوكين لشخص واحد أنقضى االرتفاق ألنه ال يمكن أن يكون لشخص حق ارتفاق  
 < على عقار يملكه

تؤدي تجزئة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في حاالت معينة    -تجزئه أحد العقارين :  -4
(من القانون المدني العراقي  1280و1279المادتين )الى زوال حق االرتفاق وهذا ما أشارت اليه  

 . النافذ 

(من القانون المدني العراقي النافذ بقولها ))ينقضي  1283تنص المادة )  -ستحالة االستعمال :إ  -5
حق االرتفاق أذا تغير وضع االشياء بحيث تصبح في حالة ال يمكن معها استعمال هذا الحق  

وضع يمكن معه استعمال هذا الحق ((. ويترتب على ذلك أنه أذا  ويعود أذا عادت االشياء الى  
كان حق االرتفاق هو أرتفاق بالمرور وأنحبس العقار المرتفق به بحيث أصبح من المعتذر الوصول 
العقار   تغير وضع  بسبب  استعماله  ينقضي الستحالة  فان حق االرتفاق  العام  الطريق  الى  منه 

يعود ثانية أذا عاد العقار المرتفق به الى حالته االولى أذا أصبح  المرتفق بها ال أن حق االرتفاق 
متصال" بالطريق العام ,وعلى أي حال يشترط النقضاء حق االرتفاق بهذه الطريقة أن تكون استحالة  

 . االستعمال استحالة تامة أن يصبح االستعمال أكثر مشقة
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" أن يتنازل عن حق االرتفاق لمالك العقار يجوز لمالك العقار المرتفق أذا كان أهال  -التنازل :  -6
المرتفق به بعوض أو بدون عوض فينقضي حق االرتفاق في هذه الحالة باتفاق بين مالكي العقارين  

.  

())بأنه لصاحب العقار المرتفق به أن يتحرر  1284تنص المادة )  -زوال فائدة حق االرتفاق :  -7
كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبقى له فائدة محدودة    من االرتفاق كله أو بعضه أذا فقد االرتفاق

ال تتناسب مع االعباء الواقعة على العقار المرتفق به ((.ويبنى على ذلك أنه أذا أصبح للعقار  
العقار  له على  المقرر  الممر  لفتح شارع جديد يغني عن  نتيجة  العام  الشارع  المرتفق منفذ الى 

خير المطالبة بتحرير عقاره من حق االرتفاق ولو دون موافقة  المرتفق به فأن لصاحب العقار اال 
 ذا كان له ما يبرره . إ  مناسباً  قار المرتفق على أن يدفع تعويضاً صاحب الع

  االستعمال المدة المقررة قانوناً   ينقضي حق االرتفاق بعدم  -عدم االستعمال مدة التقادم :  -8 
( سنة أي كان نوعه علمًا أن عدم االستعمال يؤدي الى سقوط حق االرتفاق سواء كان 15وهي )

 . ناشئًا عن عمل اختياري أو قوة قاهرة 

  

 م/ الرهن التأميني : 

 أواًل/ تعريف الرهن التأميني : 

بمقتضاه ان على عقار مخصص لوفاء دينه ، يكون له  حقًا عينيًا  الدائن  به  يكسب    هو عقد   
حقه من ثمن ذلك العقار   يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء

لسنة    40من قانوننا المدني رقم    1285وهذا ما جاء بنص المادة     .هذا العقار  ي يد يكون أفي  و 
 النافذ .  1951

يطلق    في القانون المصري   ن الرسمي الره ما يسمى بن الرهن التأميني او  أويستنتج من ذلك ب  
 : على

 .دينهبمخصص لوفاء  مملوك للمدين العقد الذي يترتب به للدائن حق عيني على عقار -1
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  .لوفاء دينه ًً الحق العيني الذي ترتب للدائن ضمانا -2

صلي، وقد  أل والراهن هو المدين ا) المرتهن (  والدائن    ) الراهن (  نه عقد بين المدينأ ي  أ    
( أي يأتي شخص ويكفل المدين في الوفاء بدينه من خالل تقديم  الكفيل العيني )يكون من الغير

تأمين عيني على عقار مملوك لهذا الكفيل يضمن الوفاء بدين الدائن من خالل التنفيذ على  
ويرتب هذا العقد    العقار في حالة لم يستوفي دينه من المدين األصلي عند حلول أجل الدين ,  

الرهنللدائ تبعي هو  المرهون ,    ن حق عيني  العين  بيع  به هو  المقصود  عند    ةوالرهن هنا 
يجوز رهن ما ال  نه  أل ما جاز بيعه جاز رهنه ومقتضاه  فك  ,  ستيفاء الحق منهاإاق و ستحقأل ا

 .  يجوز بيعه ال 

الدائن العادي  ل الدائن يتقدم على  مينات العينية التي تجع أوالرهن التأميني هنا هو من الت    
بأن يتقاضى دينه من هذه التأمينات أي له حق التقدم , إضافة الى أن للدائن المرتهن حق  
تتبع أي في حالة قيام مالك التأمين العيني أي مالك العقار المترتب عليه هذا التأمين سواء  

المترتب لصالح أكان المدين أم الكفيل العيني ببيع هذا العقار فهنا هذا التأمين أي حق الرهن 
لة بهذا الحق , وكان للدائن أن   الدائن ال يزول وإنما تنتقل ملكية العقار الى المشتري وهي مثقا

 يتتبع حقه في أي يد أنتقلت إليه ملكية العقار . 

وُيصنف الرهن بأعتباره من التأمينات العينية وليست التأمينات الشخصية , أي الرهن يرد      
دين ومن ثم سميَّ بالتأمين العيني أي يرد على عين محددة , بخالف  على مال من أموال الم

التأمين الشخصي الذي يرد على كل أموال المدين , ومن الناحية القانونية تعد التأمينات العينية  
هي اضمن من التأمينات الشخصية , ألن التأمين العيني يعطي للدائن حق أفضلية في أستيفاء  

ن العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة ) حق تقدم ( , وايضًا له حق  دينه على بقية الدائني
 التتبع أي له أن يتتبع المال المرهون في أيد أنتقلت إليه ملكية هذا المال . 

والرهن التأميني يعد حقًا عينيًا تبعيًا , أي ال ينشأ الرهن بذاته وإناما ينشأ بناًء على وجود    
عالقة مديونية سابقة فيأتي الرهن من أجل ضمان الوفاء بهذا الدين , وعليه فأن الرهن هو 

ق  تابع للدين وجودًا وعدمًا وصحة وبطالن , بحيث ال ينشأ الرهن إالا بوجود حق شخصي ساب
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) أي وجود دين ( ومن ثم يعد الرهن تابعًا والدين المرهون متبوعًا , فإذا بطل هذا الدين أو  
 أنقضى بأي سبب من أسباب اإلنقضاء ينقضي تبعًا له الرهن .

 ثانيًا / طبيعة الرهن التأميني :

 س/ هل أن الرهن التأميني حقًا أم عقدًا ؟ 

د هو وسيلة لضمان هذا الحق , فالدائن ُيريد  أن الرهن التأميني هو حق وليس عقد , فالعق
ضمانًا للوفاء بدينه المترتب في ذمة المدين , وعليه الرهن هو حق مقرر لمصلحة الدائن 
على عقار مملوك للمدين , وهذا الحق ال ُيمكن أن ُيضمن إال من خّلل تجسيده بعقد ُيبرم  

ة من أجل أثبات هذا الحق , فالحق  بين الدائن والمدين , ومن ثم فالعقد هو وسيلة أو ُمكن 
 هو الغاية التي على اساسها ُأبرم العقد . 

(  أن يقول هو    1285وعليه كان على المشرع العراقي عندما عراف الرهن في المادة )   
حق وليس عقد ألن مثل ما قلنا سابقًا أن العقد هو وسيلة من اجل الحصول على حق  

ن خّلل التعريف أن يحدد طبيعة الرهن وإناما اراد أن الرهن . وان كان المشرع لم يقصد م
يقول بأن الرهن ال ينشأ إالا بمقتضى أتفاق وهذا األتفاق يأتي بصيغة العقد يبرم بين الدائن  
والمدين بمقتضاه يتم ترتيب حق رهن لمصلحة الدائن على مال من أموال المدين من أجل 

لدين من خّلل أستيفاء حقه من ثمن العقار  أن يضمن الوفاء بدين الدائن عند حلول أجل ا
 المرهون و المضمون بالدين .

 ًا / خصائص الرهن التأميني :لثثا

 بأعتباره حقًا :  -1
أي أن الرهن ال ينشأ إال بمقتضى أتفاق يبرم بين الدائن والمدين ,  هو حق أتفاقي :   - أ

 وهذا األتفاق ُيجسد بصيغة العقد . 
التأمينهو حق عقاري    -ب الرهن  أو  : أي  للمدين  مملوك  يرد على عقار  أن  يجب  ي 

مملوك لشخص يكفل المدين والذي يسمى بالكفيل العيني وهذا ما أكد عليه المشرع  
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( من قانوننا المدني , بخالف الرهن الحيازي الذي سنأخذه    1285العراقي في المادة )  
 .  الحقًا أنه قد يرد على عقار وقد يرد على منقول والذي يشترط فيه القبض 

فالرهن هو حق عيني أي سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص  هو حق عيني :    - ت
معين على شيء معين , فالدائن له أن ُينفذ على العقار المترتب عليه حق الرهن من 
خالل أجراءات مرسومة بنص القانون ومن ثم يستوفي حقه ودينه من ثمن هذا العقار  

 قيام المدين في الوفاء بالدين المترتب في ذمته . عند حلول أجل الدين في حالة عدم 
أي أن هذا الحق ال ينشأ بذاته فال بد من وجود حق شخصي سابق   هو حق تابع :  - ث

أي وجود دين ومن ثم يأتي هذا الرهن من أجل أن يضمن الوفاء بهذا الدين, فالرهن 
ع , ويترتب  هو حق عيني تابع , والدين هو حق شخصي متبوع , والتابع يتبع المتبو 

على ذلك أن التابع يدور مع المتبوع وجودًا وعدمًا وصحة وبطالن أستنادًا الى القاعدة  
الفقهية التي تقضي ) إذا سقط االصل سقط الفرع ( أي إذا أنقضى هذا الدين المضمون 
بالرهن بالوفاء أو بالتقادم أو بأي سبب من اسباب االنقضاء أو بطل هذا الدين كأن 

كأن تكون المديونية قد نشأت بناًء على  بب المديونية هي  غير مشروعة   يتبين أن س
  صفقة بالمخدرات , ينقضي أو يبطل تبعًا لذلك الرهن.

 
أي أن كل الدين هو مضمون بكل الرهن وكل الرهن   هو حق غير قابل للتجزئة :  -ج

ن هو ضامن لكل الدين , بعبارة أخرى أن كل العقار المرهون هو ضامن لكل الدي
المضمون وكل الدين هو مضمون بكل العقار المرهون , فمثاًل لو قام المدين بالوفاء  
بجزء من دينه وكان هذا الدين قد تم تضمين الوفاء به من خالل ترتيب حق رهن  
على عقار مملوك للمدين , وأراد هذا المدين أن يتم فك الرهن على جزء من العقار 

من حق الدائن أن يرفض رفع الرهن عن جزء من    مقابل وفاءه لجزء من دينه , فهنا
العقار , وهنا ليس من حق المدين أن يطالب برفع الرهن عن جزء من العقار , وذلك  
ألن الرهن هو حق غير قابل للتجزئة أي كل الدين هو مضمون بكل العقار المرهون  

عقار أو ال وكل العقار المرهون هو ضامن لكل الدين , فأما أن ينفك الرهن عن كل ال
, وأيضًا ليس من حق المدين الراهن أن يقوم ببيع جزء من العقار المرهون ويطالب  
الجزء   الى  ببيعه  يرغب  الذي  الجزء  الرهن من  نقل  يوافق على  بأن  المرتهن  الدائن 
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اآلخر , على أعتبار أن الدائن وقت ترتيب حق الرهن كان قد قدار مقدار الدين مع 
 قيمة العقار الكلي .  

 
 بأعتباره عقدًا :  -2
هو عقد شكلي : أي أن عقد الرهن ال بد من أن ُيسجل في دائرة التسجيل العقاري وإال   -أ

والمحل   الرضا  الى  باإلضافة  أركانه  يعتبر ركن من  التسجيل  , ألن  باطل  العقد  يكون 
والسبب . على أعتبار أن الرهن قد أنصب على عقار وكل التصرفات القانونية الواردة  

 ر ال بد من أستيفاء الشكلية التي قررها القانون أال وهي التسجيل . على عقا
أي أن الغاية من أبرام عقد الرهن هو من اجل ضمان  هو عقد من عقود الضمان :    - ب

 الوفاء بالدين أي استيثاقه . 
أي أن العقد المبرم بين المدين الراهن والدائن المرتهن ينشأ  هو عقد ملزم لجانب واحد :   -ت

على أفتراض أن العقار المرهون يبقى في حيازة    التزامات مترتبة فقط على المدين الراهن
المدين الراهن بخالف الرهن الحيازي الذي تنتقل حيازة العقار المرهون الى الدائن المرتهن 

 . 
أي أن عقد الرهن عندما أبرم كان بمقابل ضمان الوفاء بالدين المترتب  هو عقد بمقابل :    -ث

ة المدين , أي ترتيب حق الرهن على عقار مملوك للمدين أو مملوك للغير ) الكفيل  في ذم
العيني ( لم يكن أعتباطًا وإنما من أجل ضمان الوفاء بالدين المضمون بهذا الرهن في  
حالة لم يقم المدين في الوفاء بدينه عند حلول أجله , فيقوم الدائن المرتهن حينئذ بالتنفيذ  

الضامن للوفاء بدينه وأستيفاءه من ثمن العقار من أخالل أجراءات نص  على هذا العقار 
 عليها القانون والتي سنبينها الحقًا . 

 

 

 


