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 القيد األول 

 ، كلية القانون، جامعة كربالءعلي شاكر عبد القادر البدري 0م0م 

 : البحثملخص   
وجدوهر   ،ال صر نظرا ل يببقاته ال ملبدة  مر املسائ  املهمة عل  الص ب  القانوني يف ه ا القب  االوا    

وهي مشدكلة قانونبدة   ،موضوع البح    اج اال اضدي ال راقبدة الغدري املسدجلة  يف دائدر  ال سدجب  ال قدا ي       
وماهي الشددروط امليلوبددة لكددي تسددج  هدد ه  ،واق صدداد ة فلمددر ت ددود ملكبددة هدد ه اال اضددي غددري املسددجلة  

 1ا ات الي عاجلع اال اضي غري املسجلة وماهي القوانني والقر،األ اضي باسم حائز ها

 مقدمة
 رمي ه ا البح  اىل ع د مر األغراض املهمة الي كانع و اء اي با ي ملوضوعه كما  س   إىل تق  م 

القبدد  ومدداهي اآلثددا  الددي حيققهددا    ،بالقبدد  االواأجوبددة عددر ب ددض ال سدداؤالت ومددر أبر هددا ماملقصددود     
م لمدا  د ه  ب دض  دراح قدانون ال سدجب  ال قدا ي        بد  االوا  للقوه  ان السب  الصدحبذ  درط   االوا،

وملر ت ود ملكبة ال قا ات ،يف ب ض قرا اته ال راقي  وجلدة ت ببع امللكبة يف ب ض قرا اتها والقضاء ال راقي
وحنو ذلدك مدر األسدئلة األيدرى الدي       ،0111( لسدة 010غري املسجلة ب   مرو  سدة مر ن اذ قانون  قم)

وق  اق صدرنا يف د اسدد دا هلد ا البحد  علدد  ال شدر   وال قده والقضدداء      ،  يف هدد ا املوضدوع حببدع لددا البحد   
وجد نا   اال راقي ولكددا م  ذلك م نس ي  ان مند  أن سدا مر ال لمبذ بال شر   وال قه والقضاء املصري كلم

سدتص   ،ولق  وج نا ان مر املداس  ان ن اج د اسة موضوع البح  يف ثالثة مباح ،مق ض  وم س ا
وسدد داوا يف املبحدد   القبد  االوا وسددكرس املبحدد  ال داني اىل  دروط القبد  االوا      املبحد  األوا مل هدوم   

واذا ماان هبدا مر حب  ذلك أوصلداه خبامتة سد  ج فبها ابر  الد ائج  للقب  االوا ال ال  اىل الير   اإللزامي 
 اىل غرضدا ه ا واهلل مر و اء القص  وبده املسد  ان   واملقرتحات وسد ت  املدهج االس قرائي وال حلبلي سببال

 1وعلبه ال وك 

 القيد األولمفهوم   املبحث األول:
ان حت    م هوم القب  االوا ال ك م  اال ب ح    م داه ومتببزه مما  ش به به، وإذا فسد اج ه ا املبح  يف 

 1مببزه مما  ش به بهميلبني سدتص  أوهلما ل  ر ف ال سجب  اجمل د وسدكرس ثانبهما ل 
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  -املطلب األول: تعريف القيد األول:
 ب و مر املس حسر قب  اطخوض ب  ر ف القبد  االوا ان ندبني ان املشدرع ال راقدي م  سد ت م مصديلذ       

فق  توحي عبدا   ال سدجب  اجملد د ان حد  امللكبدة او احلقدوق ال بدبدة         -ال سجب  اجمل د -القب  االوا ب 
وامندا املقصدود بده تسدجب       ، م جت    ه ا ال سجب  مبوج  م املدة ال سدجب  اجملد د   االيرى مسجلة حبب   

تلك احلقدوق يف السدج  ال قدا ي الوا مدر  ولبصدبذ هد ا السدج  مسد د ا اىل ال سدجبالت الدي تلدي هد ا             
 1ال سجب  األوا 

سدجب  ال قدا ي   و ب و مر املس حسر ا ضا ان نسلط ولو قلبال مر الضوء عل  ال شر  ات امل  لقدة بال    
امل د ا، و  د  ال دراق مدر      0170( لسددة  93الي كانع ناف   يف ال راق قب  قانون ال سجب  ال قا ي  قم)

م وأسسع فبه دوائر ال سجب  ال  مداني  قداا   0131مد  سدة  ( 1)أوائ  ال وا الي أي ت بال سجب  ال بين
 1هلا )دوائر اليابو(

ابو ت   حجة فب م  بها بال ببدة مبق ضد  القدوانني الصداد   يف    وكانع امل لومات الوا د  يف سجالت الي
وذلك الع با هدا يالبدة مدر  دائبة ال زو در      ،م 0161ذلك الوقع ومدها جملة األحكام ال  لبة الصاد   سدة 

كمددا أجددا  القددانون إثبددات يددالف مضددمونها او    ،ولكددر اذا ادعدد  تزو رهددا فالببدددة تقبدد  علدد  ذلددك فقط   
اليابو أصبحع أواير ال ولة ال  مانبة عل  د جة كدبري  مدر االيد الا فلدم ت د  هلدا        ولكر دوائر،تزو رها

 1تلك ال قة الي كانع ت م   بها
)البددو قلمددة  فالسددجالت الددي كانددع يف تلددك ال ددرت  كسددجالت ال حر ددر ال مهبدد ي وسددجالت ال   ددبش 

يف وقب  يف صحة ماو د فبها ت  ودون ت  بش( وسجالت البوقلمة حتصب  يف اع مادها عل  اجراءات بسبية
ذكدر سددب  ال ملدك فاع ربهددا ال سددجب    املت ددا  ودون  اع مادهدا يف األسدداس علد  اإلفددادات وياصدة إفدداد    

  1 (2)عر احلائز عد  البح القب  االوا  ال قا ي الداف  قرائر بسبية  س  اد مدها يف
حت  دد  وتسددجب  اال اضددي(  ويف ظدد  االحدد الا الرب يدداني لل ددراق اصدد  ت حكومددة االحدد الا ببان)    
 1اال ان ه ا الببان م  د   اال يف ب ض االماكر بسب  ثو   ال شر ر ،0131( لسدة 39 قم)

اليابو يف  وب   قبام اململكة ال راقبة أص  ت ع   قوانني مدها قانون)أصوا تسجب  األمواا غري املدقولة
ولكدها تركع ببان ت اصب  ال سجب  اجمل د  (3)الي ذكرت الوا مر  ال سجب  اجمل د (0133لسدة  (31) قم

 1اىل انظمة وت لبمات قادمة 
ده عل  احلاالت الي تسج  ( م061اد )م  بني ه ا الدظام يف امل 0193( لسدة 36ام اليابو  قم)ويف نظ 

الشدراء  و جم دا وق  اع رب ه ا الدظام أسباب ال ملك يف ال سجب  اجملد د هدي اإل     فبهاا غري املدقولة االموا
  ان طل  ال سجب  اجمل د الب  انال ي  بني 0131( لسدة 69ثم ص   نظام اليابو  قم)1اال هاب واالنشاءو

 س د  اىل اح  أسباب امللكبة وال صرف وفقا الحكام القانون املد ني وعدودا علد  بد ء يف ت ر دف ال سدجب        
 1 0170( لسدة 93ال قا ي امل  ا  قم) ( مر قانون ال سجب 93جن  يف ال قر  االوىل مر املاد  ) ،اجمل د

                                                
إن نظام ال سجب  ال بين خيص  لك  عقا  ص حة يف السج  ال بين ت ون فبها ك  الببانات اطخاصة بال قا  وما   ل  به مر أوصاف  -1

 قددا  ولل  اصددب  انظددر عبدد  اهلل غددزاي سددلمان  ومدداجرت علبدده مددر مددر م ددامالت حببدد  ميكددر الرجددوع إلبهددا مل رفددة أي  دديء م  لدد  بال  
،بد ون ذكدر   0،ط0170( لسددة  93ال زاوي،)د اسات يف قانون ال سجب  ال قا ي (، د اسة تيببقبة يف قدانون ال سدجب  ال قدا ي  قدم)    

 1 00م، ص 3113امليب ة،بغ اد،
 1( مر قانون ال سجب  ال قا ي09(،)01انظر املادتني ) -2
 اجملد د  بير قدة  اليدابو  يف تسدجب  ))   انه 0133 لسدة( 31) قم اليابو يف املدقولة غري األمواا تسجب  أصوا ونقان مر( 0)املاد  نصع-3

 1((111وسد اتها قبودها وفق ت مسجلة كانع او تسجبلها  سب  م الي املدقولة غري األمواا كافة
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)) قص  بال سجب  اجملد د ت ببدع حد  امللكبدة وتسدجبله باسدم صداحبه احلقبقدي يف السدج            اذ نصع انه 
ت ر دف ال سدجب     (4) احد  الشدراح  ال قا ي وإص ا  السد  به عل  وف   أحكام ه ا القدانون ((وقد  حداوا    

او احلقوق ال بدبة األيرى ألوا مر  لل قا ات الغري  ع ح  امللكبةاجمل د بقوله))   قص  بال سجب  اجمل د ت بب
املسجلة يف دوائر ال سجب  ال قا ي او الي هي حبكم غري املسجلة اس دادا اىل احلبا   بسب  صحبذ وحبسر 

جمموعدة اإلجدراءات     قص  بال سدجب  اجملد د  نبة م  توفر م   ال قادم املكس  للملكبة(( ومدهم مر عرفه ))
 1 (5) ي ت ب ها دائر  ال سجب  ال قا ي ل  ببع ال ائ  ة يف ال قا ات الغري مسجلة((ال

 نالحظ عل  ه ه ال  ر  ات مالحظات ع   ت  ل  جبوان  ميكر إمجاهلا باالتي:
إص ا  السدد    -3 1تسجب  ذلك احل )امللكبة( باسم صاحبه احلقبقي -3 1ت ببع ح  امللكبة -0

  -احكام ه ا القانون وفبما  اتي ت صب  ذلك:به)ح  امللكبة( عل  وف  
ت ببع ح  امللكبة وم رفدة مجبد  مدا   ل  بده مدر أوصداف جت لده حقدا ذا وجدود قدانوني صداحلا             -0  

لل  ام  به سواء  بالدسبة اىل ال قا  ال ي  رد علبه او الشت  ال ي  دس  إلبه ذلك احل  مدر يدالا إتبداع    
م  ذلك ميكر توجبه الدق  اىل ه ا مر جهة ان ح  امللكبة لبس هو احل  اإلجراءات القانونبة اطخاصة،ولكر 

  1الوحب  ال ي ت داوله أحكام ال سجب  اجمل د
وامنا ت داوا اىل جانبه مجب  احلقوق ال بدبة األصلبة وكان  س حسر لو ان املشرع ن  عل  ذلك لبكون 

 1ت ر  ا جام ا مان ا 
احلقبقي   ضمر الكشف عر ح  امللكبة ال قا  ة،و بد و ان    ان تسجب  ح  امللكبة باسم صاحبه - 3

املشرع ال راقي  م  كر موفقا يف ا راد م رد  )احلقبقي( ب   م درد  )صداحبه( فم درد  )صداحبه( تغدين حبد        
ذاتها لل اللة عل  ان مر ت بع له ح  امللكبة  فهو صاح  ذلك احل  )احلقبقي( وال  صو  ان  كون للحد   

 1 (6) ح  )حقبقي( واير)غري حقبقي(ب   ثبوته صا
ان إ راده عبا   وإص ا  السد  به عل  أحكام ه ا القانون هو حتصب  حاص ، الن مسالة إص ا   -3 

السددد  ب دد  كدد  تسددجب  مسددالة وجوببددة هدد ا مددر جهددة ومددر جهددة أيددرى ان إصدد ا  السددد  ال ق صددر علدد   
 دائدر  ال سدجب  ال قدا ي اذ   د  مبدزلدة املرحلدة       ال سجب  بير   اجمل د فقط فهو إمتام الي تسدجب  جيدري يف  

  .(7)الدهائبة مر مراح  ال سجب  ال قا ي
اىل ان هد ه ال سدمبة الت دين ان حد  امللكبدة او       (8)اما عر تسمبة ال سجب  اجمل د،فب ه  اح  الشدراح   

 د كما نوهدا البه احلقوق ال بدبة األيرى مسجلة حبب    م جت    ه ا ال سجب  مبوج  م املة ال سجب  اجمل
 1قب  قلب  

هد ا الدرأي مدر الوجاهدة فددحر       ووال خيلد  (9) و قرتح  ا ح ايدر تسدمبة هد ا ال سدجب  )بالقبد  األوا(      
نس صوب مامتع اإل ا   إلبه مر ع م ال قة يف عبا   ال سجب  اجمل د لوعراب عر امل د  ال ي ب ذكره قب  

  بدظر االع با  املاي  عل  ت ر  ده ممدا تقد م ذكدر  باندة )) ت ببدع       قلب  وميكر ت ر ف القب   االوا ب   االي

                                                
،ال اتدددددك لصدددددداعة 3،ط0 ددددد ا،جامل 0170( لسددددددة 93مصدددددي   جمبددددد  عز ز، دددددرح قدددددانون ال سدددددجب  ال قدددددا ي  قدددددم)    -4

 1 331م،ص  3111الك اب،القاهر ،
( 93عبدددد  اهلل غددددزاي سددددلمان ال زاوي،إجددددراءات ال سددددجب  ال قددددا ي، د اسددددة تيببقبددددة يف قددددانون ال سددددجب  ال قددددا ي  قددددم)   -5

 1 31م، ص 3113،ب ون ذكر امليب ة،بغ اد،0،ط0170لسدة
 1 6املرج  ن سه،ص -6
 1نون ال سجب  ال قا يانظر ن  املاد  األوىل مر قا -7
 1 09عب  اهلل غزاي سلمان ال زاوي،)د اسات يف قانون ال سجب  ال قا ي (،املرج  الساب ،ص -8
 1 331مصي   جمب  عز ز،املرج  الساب ،ص  -9
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احلقوق ال بدبة االصلبة لل قا ات غري املسجلة او حبكم الغري مسجلة وتسجبلها باسم حائزها ال راقي احلسر 
 1الدبة وتسجبلها يف دائر  ال سجب  ال قا ي (( 

  -:مما يشتبه به القيد االولمتييز : املطلب الثاني
ان القب  االوا ) ال سجب  اجمل د( ما ميببزه عر غريه مر األوضاع القانونبة املشابهة وعل  ال موم ميكدر   

متببز القب  االوا مر اك ر الصو  الي حتم  عل  اال  باه به وامل م لدة يف ال قدادم املكسد  وال أ بد  وسد  ين      
 به ا ال مببز تباعا يف ال قرات اآلتبة:

 -تقادم املكسب :متييزه من ال -أوال

عرف املشرع امل ني ال راقي ال قادم املكس  بدوعبه اليو   والقصري يف ال قر  األوىل وال انبة مر املداد     
مر حا  مدقوال او عقا ا غري مسج  يف دائر  ال سجب  ال قا ي وباع با ه ملكا له او  -0( بانه  )) 0031)

حبا ته دون انقياع مخس عشر   تسج  عل  عقا  واس مرحا  حقا عبدبا عل  مدقوا او حقا عبدبا غري م
 1فال تسم  علبه عد  اإلنكا  دعوى امللك او دعوى احل  ال بين مر اح  لبس ب ي ع    رعي 1سدة 

واذا وق ع احلبا   عل  عقا  او ح  عبين عقا ي،وكان غري مسج  يف دائر  ال سجب  ال قا ي   -3
ت يف الوقع ذاته اىل سب  صحبذ فان امل   الي متد  مر مساع ال عوى واقرتنع احلبا   حبسر الدبة واس د 

 1تكون مخس سدوات وال شرتط توافر حسر الدبة اال وقع تلقي احل  ((
فال قددادم املكسدد  اليو دد   كددون مدد ا ه يف ال قددا ات واملدقددوالت اماال قددادم املكسدد  القصددري جمالدده        

بدما يف ال سجب  اجملد د مد ا ا  ال قدا ات ومجبد  احلقدوق ال بدبدة       ال قا ات واحلقوق ال بدبة الوا د  علبها،ب
 1االصلبة

و شرتط يف ال قادم املكس  احلبا   القانونبة املسد مر  ملد   م بدة،وعد م تسدجب  ال قدا  باسدم احلدائز يف        
عي بامللكبة دائر  ال سجب  ال قا ي اذا ت ل  ال قادم ب قا  وان  دكر احلائز دعوى امللك وان ال كون ترك امل 

او احل  ال بين ل     رعي، و شرتط يف ال قادم املكس  القصري إضافة اىل ماذكرناه سال ا ان  كدون احلدائز   
حسر الدبة ول  ه سب  صحبذ،ببدما  شرتط يف ال سجب  اجمل د احلبا   القانونبة املس مر  مل   مخدس عشدر    

فهمدا كد لك يف الديداق  فال قدادم املكسد  نيداق       سدة وحسر الدبة وان  كون احلدائز عراقبدا،ونالحظ اي ال  
تيببقه مر يالا دعوى ترف  أمام حمكمة الب اء ، اما ال سجب  اجمل د  كون عر طر   طل  مق م اىل جلددة  

ك لك  وج  اي الف مر حب  األثر،فاثر ال قادم املكس   س يب  احلائز مر يالله مدر  1 (10)ت ببع امللكبة
فبه  روط ال قادم املكسد ،ببدما اثدر ال سدجب  اجملد د  د م ت ببدع حد  امللكبدة          دف  دعوى امللك اذا توافرت

 1باسم احلائز اذا توافرت  روط ال سجب  اجمل د
 -متييزه من التأييد: -ثانيا 

ال أ ب  هو ))تسجب  احلقوق ال بدبة األصلبة او ال ب بة تأ ب ا اذا كان سجلها امل بع ل لك احلقوق م قودا 
 1 (11) لف كلي وذلك باالس داد اىل صو   السج  املص قة وف  القانون((اوبه عب  او ت

وإلجراء م املة ال أ ب   شرتط ان  كدون لد ى )املالدك ال  لدي( سدد  سدلبما او صدو   السدج  املصد قة          
ولكر السج  م قود او به عب  او تلف كلي حبب        علبه الرجوع اىل السج  مليابق ه لصو   السدج   

                                                
 .013، ص0173،مك بة و ا   ال  ا، بغ اد، 0عب  اجملب  احلكبم،  رح قانون ال سجب  ال قا ي،ج1د -10
 (  مر قانون ال سجب  ال قا ي.31انظر املاد  ) -11
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ك  مر بقاء حكم السدد  او صدو   السدج  وعد م حد و  تغدبري او تبد    علد  امللكبدة يدالا           وك لك لل ا
 1(12)فق ان السج 

وك لك ايض  قدانون ال سدجب  ال قدا ي مل املدة ال أ بد  للسدجالت والسدد ات املدظمدة مدر قبد  دائدر             
إيضدداعها  هددد، والسدب  يف  0313/ ببد  األوا/ 1األوقداف قبد  صدد و  ون داذ نظدام سددد ات ال ملبدك يف      

مر وجود السجالت   دود إىل ان دائدر  األوقداف كاندع هدي اجلهدة املت صدة         مإلجراءات ال أ ب   عل  الرغ
 1ب سجب  ال صرفات ال قا  ة اجلا  ة عل  ال قا ات املوقوفة اس دادا اىل األحكام القانونبة الداف   ان اك

،وبغبة (13)ائر ال سجب  ال قا ي وحب  ان تسجب  ال صرفات ال قا  ة أصبذ حصرا مر اي صاص دو 
ال  بع مر ع م حصوا تسجب  الح  أدى اىل ان قاا احلقوق املسجلة فبها اىل  ت  او جهة غري صاح  

 1السد  فق  اوج  القانون إيضاعها ل لك اإلجراءات كما احملدا إلبه قب  قلب 
  عل  ال قدا  او احلد    و شرتط يف صاح  السد  او صاح  صو   السج  املص قة ان  كون واض  الب 

ال بين امل بع يف السد  او صو   السج  املص قة وك لك ان ال وج  موان  قانونبة متد  اجراء ال ا ب  كوجود 
دعوى مقامة بشان السد  وت  ل  بامللكبة او وجود سد  اير    ا ض  يف بباناته م  السد  او صو   السدج   

 1املراد تا ب ه
  ال أ بد  يف كدون )املالدك ال  لدي( حدائزا لل قدا  ولكدهمدا خي ل دان با درتاط          و  شابه ال سدجب  اجملد د مد   

 1ال سجب  اجمل د احلبا   مل   مخس عشر  سدة
ببدما ال شرتط يف ال أ ب  م   م بدة للحبا   ولكر  شرتط عد ما تقوم جلدة ت ببع امللكبدة بالكشدف علد      

 سدجب  اجملدد د مد  ال أ بدد  يف قبدام جلدددة ت ببدع امللكبددة     ال قدا ات  كون)املالددك ال  لدي( حددائزا لده و  شددابه ال   
بالكشف عل  ال قا  و  م ال حق  مر احلائز وم   احلبا   واملس د ات ان وج ت وتدظم حمضرا بد لك تدبني   

اىل ماذكرناه سابقا اىل أوصاف ال قا  واحلقوق الي له او علبه وتأ ريها عل  اطخا طة وتق  ر  ةفبه باإلضاف
موق با،خبالف ال أ بد    ت  احملضر يف موق  الكشف ولكر يف ال سجب  اجمل د   م االس ماع للبباناقبم ه و وق

 1حب  ال وج  ه ا االجراء
، وخي ل دان  (14)و   قان كالهما بان ال سجب  ل ى دائر  ال سجب  ال قا ي كا دف ولدبس مدشدأا للحد      

 بدبة األصلبة ببدما ال أ ب    م تسدجب  احلقدوق   مر حب  األثر فال سجب  اجمل د   بع ح  امللكبة واحلقوق ال
ال بدبة األصلبة وال ب بة،وك لك   رتقان يف وجود السد  او صو ته املص قة ل ى املالك ال  لي ل ى إجدراء  

يف ال سجب  اجمل د ذلدك و شدرتط ان   لدر طالد  ال سدجب  اجملد د مدر  واحد   يف          طم املة ال أ ب  وال  شرت
اما األسباب الي تسمذ بال سدجب  اجملد د ومدهدا ان    1دما ال شرتط ذلك يف طال  ال أ ب  صحب  ني حملب ني بب

 كون ال قا  غري مسج  يف دائر  ال سجب  ال قا ي او مسج  وفق  سجله وسد ه او السج  ممزق وم بد   
بدمدا  وسد ه م قود او مسج  يف إحد ى السدجالت الدي الت  مد  أساسدا إلثبدات احلقدوق ال بدبدة األصدلبة ب         

 السب  ال ي  سمذ بإجراء م املة ال أ ب  ان  كون السج  ممزق او م قود او م ب 
 1 (15)حبب  الميكر الرجوع البه عل  الرغم مر ان سد ه موجود او صو   السج  املص قة موجود 
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 القيد األول شروط : املبحث الثاني
( مر قانون ال سجب  ال قا ي ال راقي 93/3فق  نصع املاد  ) (ال سجب  اجمل د) القب  االوا أما  روط 

  شرتط ان  كون موضوع ال سجب :))الداف  ما  أتي 
سدابقاا وقد  فقد  سدجله      مسدجالا  -غري مسدج  سدابقاا يف سدجالت دائدر  ال سدجب  ال قدا ي. ب       -أ

مسجالا سابقاا وسد ه م قود وسجله موجود إال انه ممزق أو م ب  ب  جة ال ميكر االع  اد   -وسد ه.  ج
مسجالا سابقاا وسجله م قود وكد  مدر السدد  وصدو ته ممدزق أو م بد  أو غدري مصد ق مدر جهدة            -د به.

مسجالا يف اح  السجالت الي ال ت  م  أساسا   إلثبات امللكبة واحلقوق ال بدبة((، فل د  ممدا    -خم صة. هد
عر ال ولة ال  مانبة، ف دي  جت   اإل ا   إلبه ان مرد ه ه احلاالت هو أسباب تا خيبة سبقع ان صاا ال راق 

عمر ال ولة ال  مانبة، كانع دوائر ال سجب  ال قا ي عل  د جة كبري  مر اال تبداك كمدا نوهددا إلبده       أواير
إذ احرتقددع  3113قبدد  قلبدد ، ممددا أدى اىل ظهددو  احلدداالت امل ق مددة كمددا نشدديع هدد ه األسددباب ب دد  سدددة  

ل سجب  ال قدا ي تقدوم بأعمداا ال سدجب  اجملد د مدر        سجالت ال سجب  ال قا ي أو فق ت مما ج   دوائر ا
 أيرى، و الحظ يف الد  امل كو  ما  أتي:

انه اس ه  بال    ) شرتط( يف حني ه ه احلاالت لبسع  روطاا جي  توافرها مجب اا، كي   حق   -0
 ب  اجمل د.ال سجب  اجمل د، وإمنا هي أسباب إذ ان ك  مدها  صلذ ان  كون حب  ذاته سبباا ليال  ال سج

( مر ه ه املاد  ق  جداء فبده )) شدرتط ان  كدون موضدوع ال سدجب ....((. وان       3ان ن  ال قر  ) -3
( مر ه ه املاد  ذاتها ق  عّدرفع ال سجب  اجمل د بأنه )) قص  بال سدجب  اجملد د ت ببدع حد  امللكبدة      0ال قر  )

غدري حد  امللكبدة مدر احلقدوق ال بدبدة        وتسجبله باسدم صداحبه....(( فهد ا   بد  بدان امل دد  قد   دصدرف اىل        
األصلبة األيرى وإال لو كدان األمدر ال  دصدرف اىل هد ه احلقدوق ال بدبدة األصدلبة األيدرى فمدا الد ي مدد             

( مر حصر ذلك حب  امللكبة ه ا مر جهة، ومر جهة أيرى كان عل  املشدرع يف ال قدر    0املشرع يف ال قر  )
(16)رتط( فالد  ال   كلم عر  رائط جي  توفرها لبقوا  شرتط(  س  م  ال    )جي ( ال ال    ) ش3)

 1 
( فدال جيدو  لده ان  دو د ثدال       3كان عل  املشدرع ان   صد  بدني احلداالت الدي سداقها يف ال قدر  )       -3

حاالت أو ثالثة أسباب ب   احلالة األوىل أو السب  األوا دون ان  س ه  ذلك بداحلرف )أو( وقد  قصد  ان    
 ه احلاالت أو ك  سب  مر ه ه األسباب موضوعاا قائماا ب اته لل سجب .تكون ك  حالة مر ه 

( م تد  عل   روط وإمنا نصع عل  أسباب جي  توافرها، أمدا  3/ 93ا رنا فبما تق م اىل ان املاد  )
( مر قانون ال سجب  ال قا ي إذ جاء فبها )) شرتط يف 99الشروط فق  نصع علبها ال قر  األوىل مر املاد  )

ل  تسجب  ح  امللكبة جم داا ان  كون حائزاا له حبسر نبة وبص ة املالك مل   ال تق  عر مخس عشر  سدة طا
ب ون  انقياع(( كما نصع فقرتها ال انبة عل  ان ))ال  سج  ال قا  جمد داا باسدم األجدديب إال باالسد داد اىل     

 جب  اجمل د:قرا  قضائي حائز د جة الب ات(( و  حص  مر ه ه الد  ان  روط ال س
 ان ت وافر يف طال  ال سجب  ال قا ي احلبا   كمالك مل   مخس عشر  سدة مر دون انقياع. -
 ان ت وافر يف احلائز حسر الدبة. -
 ان  كون احلائز عراقي اجلدسبة. -

وسد اج يف ه ا املبح  يف ثالثة ميال  أوهلمدا احلبدا   وثانبهمدا حسدر الدبدة وثال همدا ان  كدون احلدائز         
 1راقباع

                                                
 1 017احلكبم،  رح قانون ال سجب  ال قا ي، املرج  الساب ،صعب  اجملب  1د -16
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 ل امرا ال  د
 

 :احليازة -املطلب األول 
عرف املشرع ال راقي احلبا   بأنها ))احلبا   وض  مادي به  سبير الشدت  بد سده او بالواسدية سدبير      

 (17)1(( ال    حقا مر احلقوق بو س  م  اف لبة عل   يء جيو  ال  ام  فبه 
موعة األعماا املاد دة الدي   وت كون احلبا   مر عدصر ر مادي وم دوي، فال دصر املادي ))عبا   عر جم

وإذا كدان هد ا احلد  حد  ملكبدة وجد  ان  با در احلدائز          (18)  با رها عاد  صاح  احل  موضوع احلبدا  (( 
األعماا املاد ة الي  با رها املالك كمبا ر  سكر املدزا عد  حبا ته أمدا مبا در  األعمداا القانونبدة كدالبب       

نها ميكر ان تص   مر  ت  هو غري احلائز بال   ، ثم انه جيدو   وذلك أل (19)فأنها ال حتق  ال دصر املادي
ك لك ال تقوم احلبا    ،يف احلبا   املاد ة ان ت م  بالواسية باسم احلائز وحلسابه كحبا   ال اب  حلساب امل بوع

عل  عم      جمرد  يصة، وهي تلك األعمداا الدي  أتبهدا الشدت  يف حد ود حد  مقدر  لده، حببد  ال          
ت   اا عل  ملك اجلا  مي   ه ا ال م  ختلف الركر املادي للحبا  ، وذلدك ان ال مد  الد ي   كدون       ضمر 

 .(20)مده الركر املادي جي  ان  ديوي عل  م د  ال   ي
وك لك ال تقوم احلبا   عل  أعماا م قي دة وغدري مسد مر ، فالبد  ان ت دواىل األعمداا الال مدة ملزاولدة         

ن ان ت تللها م د انقياع غري اع باد ة، وان كان اسد مرا  احلبدا   أو انقياعهدا    احل  ال ي   عبه احلائز، دو
 .(21)مسألة موضوعبة  ق  ها قاضي املوضوع

ويف قرا  حملكمة متببز ال راق تقر  ان ))ال تقوم احلبا   عل  عم   أتبه الشت  عل  انه جمدرد إباحدة أو   
 (22) تقوم عل  أعماا م قي ة....((عم    حمله الغري عل  سبب  ال سامذ مده وك لك ال 

أما ال دصر امل دوي فهو ))ان   وافر ل ى احلائز نبة اس  ماا الشيء ال ي حيو ه كمالك أو صاح  حد   
فإذا م ت وافر ه ه الدبة ل ى احلائز فانه ال  كون حائزاا حقبقباا ب      حائزاا عرضباا م لما هدو   ،(23) عبين((

س أجر م الا، وال تقوم احلبدا   علد  أعمداا ال سدامذ وهدي تلدك األعمداا الدي ال         احلاا علبه بالدسبة اىل امل
تس د  اىل  يصة أو ح  قر ه القانون ولكر الغري   حملها عل  الرغم مما فبها مر ت ٍ  عل  ملكده مدر بداب    

مل  داد،  ال سامذ وح ظ عالقات حسر اجلوا  طاملا م تبلغ احل  ال ي حيرمه مر ال م د  مبلكده علد  الوجده ا    
    1به وال تديوي عل  ضر       

 .(24)كمر  ببذ جلا ه ان مير يف أ ضه، فه ه األعماا تقوم عل  إذن املالك الصر ذ  أو الضمين

                                                
 1(( مر القانون امل ني ال راقي  0/ 0093انظر املاد  )) -17
 1 333مصي   جمب  عز ز،املرج  الساب ،ص  -18
،ص 0131، احلقددوق ال بدبددة األصددلبة،ميب ة امل ا ف،بغدد اد،3 داكر ناصددر حب  ،الوسددبط يف  ددرح القددانون املدد ني اجل  دد ،ج  -19

0963. 
 1و د1( 361،371م، ص ص ) 3111،ال د ذ لليباعدة والدشر،اإلسكد   ة،سددة   3مصي   حمم  اجلماا،نظام امللكبدة، ط  1د -20

عبدد  املددد م فددرج الصدد  ، احلقددوق ال بدبددة األصلبة،د اسددة يف القددانون اللبددداني واملصددري،دا  الدهضددة ال رببددة لليباعددة والدشددر،بريوت     
 1306ص ،0113

ص ص  0113،ميب ة و ا   ال  لبم ال دالي والبحد  ال لمي،بغد اد،   0غين حسون طه، احلقوق ال بدبة،ج 1البشري و د حمم  طه -21
(313،301)1 

املدشددددو  يف الدشددددر  القضددددائبة،ال  د ال ال ،السدددددة    6/7/0173( ب ددددا  خ 0173عقددددا / 3/م030قرا هددددا الصدددداد  بددددرقم)  -22
 1 0173ببز يف ال راق لسدة ال ال ة،الصاد   عر املك   ال ين حملكمة ال م

س ب  عب  الكر م مبا ك، رح القانون امل ني ال راقي،احلقدوق ال بدبةاالصدلبة،اليب ة األوىل،دا  احلر دة لليباعة،بغ اد،سددة      1د -23
 1 016م/ص  0173

 1( 301،330عب  املد م فرج الص  ، املرج  الساب ،ص ص ) 1د -24
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اما احلبا   بص ة مالك  و حبس  قص   ،و شرتط قانون ال سجب  ال قا ي احلبا   مل   مخس عشر  سدة
كدان هد ا صدحبحا فدان عبدا         نه ال دصدر امل ددوي للحبدا  ، واذا   املشرع ال راقي  فان الشراح ق  ذهبوا اىل ا

بص ة مالك تكون  ائ   اذ ان احلبا   ت كون مر  كر مادي و كر م دوي واذا قب  بان ه ا ق  و د مر باب 
  1ال وكب  فان م   ه ا   اد  الحاجة البه

 .(25)ء أو اللبسو شرتط يلو احلبا   مر ال بوب امل م لة يف ك  مر اإلكراه أو اطخ ا  
وه ه ال بوب نسببة أي مب د  إنها ال حي ج بها إال عل  مدر وق دع علبده فمد الا لدو كدان املالدك احلقبقدي         

   لم باحلبا   ملا جا  له ان   مسك ب ب  اطخ اء وح   لو كانع احلبا   يافبة عل  اآلير ر.
ذلدك الق صدا ها علد  احلقدوق ال بدبدة،      وجت   اإل ا   اىل ان احلبا   ال تدرد إال علد  األ دباء املاد دة و    

م  مالحظة ان السد  حلامله     مداالا مدقدوالا    (26)وه ه احلقوق تدحصر طبقاا لل قه السائ  يف األ باء املاد ة
قابالا للحبا  ، وعل  ه ا ميكر ع َّ حبا   السد  حبا   لل  ر ال ابع فبده، وجيد  ان تكدون األ دباء املاد دة      

 .(27)ا   أيرى ان تكون حمالا صاحلاا للحقوق اطخاصةقابلة لل ملك أو ب ب
حمالا صداحلاا للحبدا   وال لدة يف ذلدك ألنده ال جيدو  ال صدرف فبهدا أو          وبداء  علبه ال تكون األمواا ال امة

احلجز علبها أو متلكها بال قادم م لما ال ترد احلبا   علد  األ دباء املشدرتكة كمبداه البحدا  واألنهدا  الن هد ه        
 .(28)ال تقب  احلبا   واإلحرا  عل  سبب  االس ئ ا  واالن راد األ باء

 حسن النية:   -املطلب الثاني
فبما    ل  بال سجب  اجمل د  كون احلائز حسر الدبة اذا اع ق  ان حبا ته التديوي عل  اع  اء عل  حد   

  1 (29)الغري واقرب تيبب  ل لك هو ان  كون احلائز حل  امللكبة    ق  انه هو املالك
والسب  يف افرتاض حسر الدبة يف احلائز هو ان الغري  ،(30)ومل رفة حسر الدبة نرج  اىل القانون امل ني     

يف اغل  األحبان    ق  ان الشت  ال ي حيو   بئا  كدون هدو املالدك لده،فافرتض القدانون حسدر الدبدة يف        
وإمنا علبهدا  ،تكلبف احلائز بإثبات حسدر نب ده  احلائز أي ا مبب أ الغال  الراجذ وان لبس للجدة ت ببع امللكبة 

اع با  احلائز حسر الدبة، وللم رتض إثبات سوء الدبة وبكد  أوجده اإلثبدات وم بدا  حسدر الدبدة هدو م بدا          
 1 راع  فبه اع قاد احلائز ن سه ي تص
ائز واحلقبقة ان حسر الدبة م رتض، وعل  مر   عي ال كس ان  قبم ال لب  عل  ما   عبه فمركز احل  

 بق  مس قراا ما دام ق  اع ق  حني ال صرف بأنه تلق  احل  مر صاحبه وكان اع قاده ه ا سلبماا ال تشوبه أي 
 ائبة وما دام مر   عي ال كس م   بع ادعاءه. وق  جاء يف قرا  حملكمة الدقض املصدر ة ))ان حسدر الدبدة    

 صرف مالكاا ملا   صرف فبه، فان كان ه ا االع قداد  هو اع قاد امل صرف إلبه اع قاداا تاماا حني ال صرف ان امل
 1(31)  شوبه أي  ك ام د  حسر الدبة((

                                                
 1 319لساب ،ص س ب  عب  الكر م مبا ك، املرج  ا 1د -25
ع لي أمري يال ،متلك ال قا ات بوض  الب  عل  القانون امل ني املصري وقوانني البالد ال رببة م  املقا نة بال قه اإلسالمي عل   1د -26

 1 363، ص 0113ضوء اح   أحكام الدقض وماتوص  إلبه ال قه، ميب ة مدشا  امل ا ف،اإلسكد   ة 
،ص ص 0177، ميب ددة القهوي،الكو ددع،0دبددة يف القددانون املدد ني الكو ي،حدد  امللكبددة،جغددين حسددون طدده، احلقددوق ال ب 1د -27

(316،317 )1 
 1( مر قانون امل ني ال راقي73(،)70انظر املادتني ) -28
حمم  كام  مرسي،السب  الصحبذ وحسر الدبة يف ال قادم املكس ،حب  مدشو  يف جملدة القدانون واالق صداد،ال  د الساب ،السددة      -29

 1 603،ص 0131امدة،ال 
 1( مر القانون امل ني ال راقي0091انظر املاد ) -30
 1 331،ص 3املدشو  يف جمموعة عمر،ج  31/0/0191( ب ا  خ 363قرا ها  الصاد  املرقم) -31
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و د  ي حسر الدبة ك لك إذا كان احلائز ق  اغ ص  احلبا   باإلكراه ولدو اع قد  ان لده حقداا باحلبدا  ،         
 ت     ق  انده املالدك   وح   لو جه  انه     ي عل  ح  الغري فم الا إذا كان احلائز ق  ا رتى عقا اا مر 

ولو م  كر ه ا الشت  مالكاا، وكان ال قا  يف حبا   الشدت  ال الد  و فدض تسدلبم ال قدا  فاغ صد        
املشرتي ه ه احلبا   بداإلكراه، فدب رتض انده سديء الدبدة ولدبس لده ان   مسدك بال سدجب  اجملد د يف مواجهدة            

وال درب  يف   (33)واق بدة  قر هدا قاضدي املوضدوع    ، و  ضذ لدا مر ه ا ان مسألة حسر الدبدة مسدألة   (32)املالك
 .(34)ذلك بدبة احلائز ن سه، ما م  كر ع  م األهلبة أو  تصاا م دو اا فهدا تكون ال رب  بدبة مر مي لها

وق  جاء يف قرا  حملكمة الدقض املصر ة إن ))لقاضي املوضوع ميل  السلية يف اسد تالص حسدر الدبدة    
 .(35) البسة ل حر ره((مر نصوص ال ق  ومر الظروف امل

 أن يكون احلائز عراقيًاالثالث: املطلب 
  هددم ان احلددائز عراقددي  الدافدد   ( مددر قددانون ال سددجب  ال قددا ي99/3)ومددر امل هددوم املتددالف للمدداد   

ان ع داا مر  راح قانون ال سجب  ال قدا ي م  شدرتطوا هد ا الشدرط، وقد  نصدع        مر عل  الرغم اجلدسبة
علد  ان ))ال راقدي الشدت  الد ي   م د        3116لسددة   36قانون اجلدسبة ال راقبة  قم / ب( مر 0)  املاد 

( مر دس و  مجهو  ة ال دراق انده )) دُد   عراقبداا كد       01( مر املاد  )3باجلدسبة ال راقبة((. ونصع ال قر  )
 1(36) مر ول  ألب عراقي أو الم عراقبة و دظم ذلك بقانون((

الد ي ا درتطه    (38) درطاا  يدر هدو وجدود السدب  الصدحبذ       (37)راقيو ضبف  راح قانون ال سجب  ال 
امللغددي وم  شددرتطه قددانون  0131لسدددة  69ونظددام اليددابو  قددم  0193لسدددة  96نظددام اليددابو امللغددي  قددم 

امل  ا ولكر إذا كان ه ا القانون األيري م  شرتطه فبج  البحد    0170لسدة  93ال سجب  ال قا ي  قم 
وك لك يف القضاء ال راقي، يف ب ض أحكامه، ال رتاطه و لزم القدوا بدان السدب      عر سد  أولئك الشراح

 رط الب  مده يف ال سجب  اجمل د مسوغاا  ذلك بان احلائز يف اغلد    (39)الصحبذ م لما  راه ع د مر الشراح
 ومد  ذلدك   األحبان  كون غاصباا لل قا  أو حائزاا  له بص ة هي غري ص ة املالك إذ قد   كدون مسد أجراا مد الا    

سج  احل  بامسه دون ال حقد  مدر تدوافر  دروط امللكبدة يف طلد  ال سدجب ، و رتتد  علد  هد ه احلقبقدة            
وألجد  عد َّها قر ددة     .(40)وجوب ت     إجراءات ال سجب  اجملد د، وملدا كاندع احلبدا   قر ددة علد  امللكبدة       

نونبدة يف احلبدا   حسد  أحكدام     قاط ة وسبباا مر أسدباب كسد  امللكبدة جيد  ال أكد  مدر تدوفر الشدروط القا        
القانون امل ني وقانون ال سدجب  ال قدا ي. ومدر ضدمدها ان تكدون احلبدا   مسد د   اىل سدب  صدحبذ إذ ان          

                                                
 1( م ني مصري163( م ني عراقي )0091انظر املادتني) -32
لدقض عل  مسائ  الواقد  فدان القدانون ال راقدي قد  أعيد  حملكمدة ال مببدز         وإذا كان القانون املصري ق  ذه  اىل انه ال قابة حملكمة ا -33

 1( مر قانون املراف ات امل نبة ال راقي3/ف 313الرقابة عل  القانون ومسائ  الواق ،انظر املاد )
لسدب  حممد    ا 1،و د303، ص 0113عب  الداصر توفب  ال يا ،  رح أحكام حد  امللكبة،مؤسسدة البسد اني لليباعدة القداهر       1د -34

السددب  عمددران، امللكبددة يف القددانون املصددري أحكامهددا بوجدده عام،)قبودهددا صددو ها،احلقوق امل  رعددة عدهددا وأسددباب كسبها(،مدشددا             
 1 330،ص 0113امل ا ف،اإلسكد   ة،سدة 

 1 33،ص 3املدشو  يف جمموعة عمر،ج  3/00/0136( ب ا  خ 3قرا ها  قم) -35
 3،ص 31/03/3113،ب ا  خ 9013مدشو  يف الوقائ  ال راقبة،ال  د 3113دس و  مجهو  ة ال راق لسدة  -36
 1 933انظر عل  سبب  امل اا مصي   جمب ،املرج  الساب ، ص  -37
 1( مر القانون امل ني ال راقي0031/3انظر املاد ) -38
 1 933املرج  الساب ، ص ومصي   جمب ،  39عب  اهلل غزاي سلمان ال زاوي إجراءات ال سجب  ال قا ي، املرج  الساب ،ص  -39
( ب دا  خ  0161/س/1قرا  حمكمة متببدز ال دراق الد ي جداء فبده ان ))امللكبدة هدي األصد  واحلبدا   )دالل هدا( قرا هدا الصداد   قدم)              -40
 ،قرا هددا املدشددو  يف املبددادئ القانونبددة يف قضدداء حمكمددة ال مببددز إلبددراهبم املشاه ي،قسددم القددانون امل ني،ميب ددة ال مدداا    37/1/0161

 1 670، ص0111املركز ة،بغ اد 
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إثبات امللكبة ال   م مبجرد احلبا   وإمنا  شدرتط اىل جانبهدا  درطا السدب  الصدحبذ وحسدر الدبدة، و ضدبف         
ب الصدحبحة الدي ت بدع حبدا   صداح  ال سدجب  يف       ان األسدبا  (41) ا ح  ير لقدانون ال سدجب  ال قدا ي   

ال سجب  االي با ي أو م عي امللكبة يف ال سجب  اإلجبا ي  ق  حد دها القدانون ومدهدا اإل   إذ   د  سدبباا      
 صحبحاا للحبا  .

وك لك ما جاء يف قرا  حمكمة اس ئداف بغ اد بص  ها ال مببز ة ))ال ت  رب حبا   البائ  ني لل قا  امليلوب 
سجبله جم داا بامسهما مدقي ة إذا كان ا ق  باع ا يا جباا مد  سب  سدوات اىل املشرت ة امل رتضة، ونكل ا عر ت

البب  وقامع امل رتضة ب د  الشدراء مبا در  ب وحبد  هد ا ال قدا  مد  دا هدا املالصدقة لده، الن ال قدا  أصدبذ             
 .(42) ذ وهو عق  البب ((واحلالة ه ه حتع حبا   امل رتضة املشرت ة وتصرفها به بسب  صحب

ومر يالا ت ب  القرا ات الصاد   مر جلدة ت ببدع امللكبدة تدبني إنهدا تصد   قرا اتهدا بإثبدات ال ائ  دة أو         
  (43) فضها بأوجه ال ت يرق فبها اىل  روط ال سجب  اجمل د مر حب  توافرها أو ع م توافرها

ال قدا ي وب دض قدرا ات جلددة ت ببدع      ونس تل  مما تق م ان الد ي ذهد  إلبده  دراح قدانون ال سدجب        
إمنا هو م ه  مد ق ، فدالرأي الدراجذ هدو ان السدب       ،امللكبة وقرا ات حمكمة االس ئداف بص  ها ال مببز ة

 الصحبذ لبس  رطاا وال حيق  أثراا يف ال سجب  اجمل د وذلك لألسباب اآلتبة:  
 ددرائط ال سددجب  اجملدد د لدد كره  ان املشددرع ال راقددي لددو أ اد ذكددر السددب   الصددحبذ بوصدد ه احدد   -0

صراحة، م لما ف   يف أنظمة اليابو السابقة، وان عزوفه عر ذكر ذلك هلو دلب  عل  انه أ اد ال ت بف مر 
 الشروط امليلوبة لل سجب  اجمل د.

ان ذهاب  راح قانون ال سجب  ال قدا ي اىل ان دائدر  ال سدجب  ال قدا ي ذات اي صداص مهدم،        -3
تسدد وج  ال شدد د يف اإلجددراءات  (44)   مدهددا لدده حجبددة  اقددرب اىل ان تكددون ميلقددة وان السددد  الدد ي  صدد

، ولكدر هد ا ال   دين    (45)والسبما ان نسبة األ اضي غري املسجلة نسبة كبري  حس  إحصائبة اح  البداح ني 
( مددر قددانون 99أبدد اا ان  كددون السددب  الصددحبذ  ددرطاا، فاملشددرع ال راقددي عددد ما أو د الشددروط يف املدداد  ) 

ل سجب  ال قا ي امل  ا، م   كر السب  الصحبذ بوص ه واح اا مر الشروط و ب و انه اك  د  لل سدجب    ا
اجمل د ان ت وافر يف الشت   رط احلبا   وامل   املدصوص علبها إضافة اىل حسر الدبة وكون ه ا الشدت   

 عراقي اجلدسبة.
ال كدس، وألجد  اع با هدا قر ددة قانونبدة       ان ال ف  بالقوا ان احلبدا   قر ددة قانونبدة قابلدة إلثبدات      -3

 قاط ة وسبباا مر أسباب كس  امللكبة، جي  توافر مجب   روطها
القانونبة يف احلبا   حبس  أحكام القانون امل ني وقانون ال سجب  ال قا ي وانه الب  ل لك إسداد احلبا   

مدر  دروط احلبدا   وإمندا هدو       اىل سب  صحبذ، وه ا دف  ت و ه ال قة إذ ان السب  الصحبذ لدبس  درطاا  
 1 رط مر  روط ال قادم املكس  القصري 

                                                
 1 01عب  اهلل غزاي سلمان ال زاوي إجراءات ال سجب  ال قا ي، املرج  الساب ،ص  -41
/ال د د الرابد /ص    0116مدشو  يف جملة األحكام ال  لبة لسدة  6/1/0116( ب ا  خ 0116/حقوقبة/33قرا ها  الصاد  املرقم) -42

امل د ا نصدع علد  انده ))جيدو  الي در بقدرا  ت ببدع          0170( لسددة  93سدجب  ال قدا ي  قدم)   ( مدر قدانون ال   31و الحدظ ان املداد )   313
 1ال ائ  ة او  فض طل  ال سجب  ل ى حمكمة اس ئداف املديقة،يالا م   إعالن القرا  و   رب قرا  احملكمة به ا الشأن قي با(( 

( حملدة بداب الدجدف    911 فض طل  تسجب  ال قدا  املدرقم)  قرا  غري مدشو  اذ جاء فبه )) 09/1/3113( ب ا  خ 13قرا ها برقم) -43
  /كربالء ل  م توافر الشروط القانونبة وت ببع عائ   ه اىل و ا   املالبة ب   إجراء ال حقبقات ((  

 1(  مر قانون ال سجب  ال قا ي 031انظر املاد ) -44
 1 330مصي   جمب ،املرج  الساب ،ص  -45
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ان إقامة دعوى امللكبة و دعوى احلبا   يف وقع واح  هلو أمر غري جائز وذلك الن دعوى امللكبة  -9
( مدر قدانون   03ت ا ض دعوى احلبا   النيوائها عل  تدا ا م عي امللكبة عر احلبدا  ، وقد  أقدرت املداد  )    

ذلك بالد  إذ ))ال جيو  مر امل عي يف دعوى احلبا   االدعاء بامللكبة  0161لسدة  13امل نبة  قم  املراف ات
إال إذا تدا ا عر دعوى احلبا  ...(( علماا بان مر خيسر دعواه باحلبا   تسدم  مدده دعدوى امللكبدة ولكدر ال      

 .(46)جيو  ال كس
و ثده كدان مالكداا لل قدا  بو قدة عرفبدة أو بشدهاد         والب  ان نبني إقرا  طال  ال سجب  )احلدائز( بأنده أو م  

الشهود، ال   ين  توفر السب  الصحبذ ل  ه، فمر  روط السب  الصحبذ ان  كون ال صدرف صداد اا مدر    
 ببدما   عي احلائز )طال  ال سجب ( ان ال صرف ص   إلبه مر مالك. ،غري املالك

أجو  الكهرباء واملاء أو ل  ه وصدوالت ق ميدة    وك لك ان دف  احلائز )طال  ال سجب ( ضر بة ال قا  أو
ت بع دف ه مر ل نه أو مر ل ن مو ثه فان ه ا ال     سبباا صحبحاا وجاء يف قرا  حملكمدة متببدز ال دراق )) ان    

 (47) دف  ضر بة ال قا  وأجو  املاء أو الكهرباء مر قب   اغ  ال قا  لبس دلبالا عل  ملكب ه له((
ن ن مد  عل  املشرع ال راقدي ان جي د  السدب  الصدحبذ  درطاا يف ال سدجب  اجملد د        وأيرياا ال منلك إال ا

 م لما ج له يف أنظمة اليابو السابقة، ون  علبه بصراحة ال تقب  تأو  .

 مبوجب الطريق اإللزامي : القيد األولاملبحث الثالث
مدها قانون  0170لسدة  93اجل  ر بال كر ان مثة ت   الت ق  و دت عل  قانون ال سجب  ال قا ي  قم  

، 0170لسدددة  93م دد الا بدد لك ألوا مددر  قددانون ال سددجب  ال قددا ي  قددم    (48)0111( لسدددة 010 قددم )
 ويالصة ه ا ال      انه ج   ال سجب  اجمل د عل  مرحل ني:

ج   فبها املراج ة لل سجب  اي با  اا لكد   دت  حدا  علد  عقدا  غدري مسدج  أو         - املرحلة األوىل
 1(49) مسجلة يف عقا  وح د م   سدة مر تا  خ ن اذ القانون هل ا الغرضأسهم غري

املكددر  ( مددر قددانون ال سددجب   31( مددر املدداد  )0وهددي الددي أ ددا ت إلبهددا ال قددر  ) -املرحلــة الثانيــة
ال قا ي الداف  والي نصع عل  ما  أتي ))إذا ان هع امل   املدصوص علبها يف ه ا القانون وبقبدع عقدا ات   

سهم غري مسجلة ت وىل دوائر ال سجب  ال قا ي ال حق  مر ال ائ  ة واملبا ر  بإجراءات تسجبلها جم داا أو أ
 وفقاا ألحكام ه ا القانون وال  لبمات الي  ص  ها م  ر ال سجب  ال قا ي ال ام هل ا الغرض((.

وهدو قدرا    (50)0113/ 9 /01( فدددددي  331واىل ه ا أص   جملس قباد  ال و   )املدح ( القرا  املرقم ) 
)) ان تسج  باسم البل  ة املت صة ال قا ات غري املسدجلة يف السدج    د جة كبري  مر األهمبة إذ ن   عل  

ال قا ي الواق ة ضمر ال صامبم األساسبة املص قة للبل  ات إذا ان هع م   السدة املدصوص علبهدا يف املداد    
امل د ا وم  د ع احد  ب ائد   ها أو ت ببدع       0170لسددة   93( مكر   مر قانون ال سجب  ال قدا ي  قدم   93)

و  ري ه ا القرا  تساؤالا حوا كب بة تيببقده يف ضدوء أحكدام قدانون ال سدجب        ،عائ   ها اىل  ت  م ني((

                                                
 1 0161( لسدة 13راف ات امل نبة  قم)( مر قانون امل33انظر املاد ) -46
املدشدو  يف املبدادئ القانونبدة يف قضداء حمكمدة ال مببز،إلبدراهبم        3/3/0173ب ا  خ  0173عقا / 3(/م019قرا ها  الصاد  برقم) -47

 1 637املشاه ي،املرج  الساب ،ص 
وأصدبذ نافد ا ب د  مدرو  ثالثدني  ومدا مدر تدا  خ          07/00/0111( يف 3113نشر ه ا القانون يف جر    الوقائ  ال راقبة يف ال د د)  -48

 1نشره،مر حنو ماقضع ب لك املاد  ال امدة مده
( مكر   ))عل  ك   ت  حائز عل  عقا  غري مسج  او أسهم )يف عقا ( غري مسجلة يف سجالت  ال سدجب   93/0نصع املاد ) -49

 1 د يالا سدة واح   اع با ا مر تا  خ  ن اذ ه ا القانون(( ال قا ي مراج ة دائر  ال سجب  ال قا ي املت صة ليل  ال سجب  اجمل
 1 01/3/0113( ب ا  خ 3113قرا ها املدشو  يف الوقائ  ال راقبة ب  دها) -50
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ال قا ي وت   الته امل  لقة بال سجب  اجمل د، فهو ق  ن  عل  تسجب  تلك ال قا ات ب   ان هاء م   السددة  
( مكر   مر قانون ال سجب  ال قا ي باسم البل  ة املت صة و  باد  السؤاا هدا 93 املاد  )املدصوص علبها يف

 1عما إذا كان ذلك   م مبجرد ان هاء م   السدة امل كو  
أم الب  مر مشوا تلك ال قا ات باحلملة الشاملة لل سجب  اإللزامي فإذا ظهر بالد بجة ان أح اا م  د ع  

ا اىل  ت  م ني، وكانع تلك ال قا ات واق ة ضمر ال صامبم األساسبة املصد قة  بها أو م ت بع عائ   ه
 للبل  ات باد ت دوائر ال سجب  ال قا ي اىل تسجبلها باسم البل  ات ولبس باسم و ا   املالبة.

وهدي   0111( لسددة  010ولوجابة عر ذلك  لزم ان نرج  اىل الغا ة مدر تشدر   قدانون ال  د     قدم )     
  مدظم لغرض االن هاء مر مشكلة ال قا ات غري املسدجلة علد  وفد  برندامج حمد د، ب د  إعيداء        القبام ب م

مهلة للمراج ة يالا سدة م  تقر ر اإلع اء مر الرسم ملر  راج  يالا تلدك املد   وت ببدع ال ائ  دة لده ثدم       
كو  احلصدوا علد    وم  قصد  املشدرع بال  د    املد      ، د ق  ب   ذلك اىل مرحلة ال سجب  اإللزامي الشام 

عقا ات لو ا   املالبة جملرد ان هاء م   السدة، ألنه   لدم ان كد رياا مدر حدائزي ال قدا ات غدري املسدجلة قد  ال         
 كونون عل  مس وى إد اك إب اد ه ا القانون فاي  عر عاتقه مسؤولبة القبام بال سدجب ، فدإذا أصدبذ هد ا     

ة أ ضدا   إذ ان ال سدجب  باسدم البلد  ات لل قدا ات      واضحاا أصبحع اإلجابة عل  ال ساؤا امليدروح واضدح  
 كون ب   االن هاء مر محلة  01/9/0113يف  331املشمولة حبكم قرا  جملس قباد  ال و   )املدح ( املرقم 

 1ال سجب  اجمل د اإللزامي الشام  ولبس مبجرد ان هاء السدة األوىل 
ا و ا تا احلكم احمللدي وال د ا بشدان اطخدالف     و ب و ان جملس  و ى ال ولة  رى الرأي ن سه اذ اح كم 

فدان قصد  املشدرع قد        0113( لسددة  331احلاص  ببدهما يف ت سري قرا  جملدس قبداد  ال دو   املدحد  املدرقم)     
 انصرف إىل األتي: 

ان  كون ال سجب  ل لك ال قا ات باسم البل  ة املت صدة ب د  ان كاندع تسدج  باسدم ال ولدة        -أوال:
مب دد  ان القدرا  قد  عد ا حكدم ال قدر         (51)مكدر  ( مدر القدانون    31( مدر املداد )  3) حس  أحكدام ال قدر   

 1امل كو   فقط
مكر  ( مر القانون الي ت  لد  حبد  احلدائز علد       93اإلبقاء عل  اإلجراء املشا  إلبه يف املاد ) -ثانبا:

ه يف القرا  عبا  )م   ع اح  ال قا  غري املسج  باملراج ة يالا م   سدة  يل  ال سجب  اجمل د ب لب  إ راد
 1ب ائ   ه(
مكر  ( مدر القدانون القاضدي    31( مر املاد  )3و0اإلبقاء عل  اإلجراء املشا  إلبه يف ال قرتني) -ثال ا:

ب ولي دوائر ال سدجب  ال قدا ي بدال حقب  مدر عائ  دة ال قدا  ب د  ان هداء مد   السددة بد لب  إ دراده يف القدرا               
 1ها اىل  ت  م ني(عبا  )أو م ت بع عائ   

وعلبه فان القرا  م  س ب   دو  دوائدر ال سدجب  ال قدا ي يف ال حقد  او ال  بدع مدر عائ  دة ال قدا  اىل         
 ت  م ني وهي غري حالة مراج ة حائز ال قا  بيل  ال سجب  اجمل د ول لك فان قرا  جملس قباد  ال و   

مكدددر  (  93ألحكدددام الدددوا د  يف املددداد )الميكدددر ت سدددريه مب دددزا عدددر ا 0113( لسددددة 331املدحددد   قدددم)
 1مكر  ( مر القانون 31( مر املاد  )3و0وال قرتني)

وحب  ان قواع  ال  الة تق ضي ب  سري م   ه ه األحكام بأضب  جماا للد ائج الي ترتت  علبها إضدافة  
ائ   ها( و)او م ت بدع  إىل إن األص  يف الكالم هو احلقبقة ل لك فان إ راد املشرع لل با تني )م   ع اح  ب 

                                                
ذكره عبد اهلل غدزاي / اجدراءات ال سدجب  ال قدا ي،        7/0/0111( يف 1/3/0( ع د)0/0111قرا  جملس  و ى ال ولة برقم) -51

 1(37، 36املرج  الساب ،ص ص )
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عائ   ها لشت  م ني( يف القرا  مقصود  ل اتها ألنها تدصرف اىل اجرائني مد صلني أوهلما خي  مراج دة  
احلائز ل ائر  ال سجب  ال قا ي يالا م   السدة  يال  يالا ه ه امل   ال سجب  وثانبهما خي  تولي دائر  

ل قدا  ب د  ان هداء املد   احملد د  قانوندا يف حالدة عد م مراج دة          ال سجب  ال قا ي ال حق  وال  بع مر عائ  ة ا
 1احلائز ل ائر  ال سجب  ال قا ي يالا امل   احمل د  له

( 3قد  عد ا حكدم ال قدر  )     0113( لسدة 331ومما تق م  ب و ان قرا  جملس قباد  ال و   املدح  املرقم)
وذلدك بدإحالا عبدا   )باسدم      0170لسددة  ( 93مكر  ( مر قدانون ال سدجب  ال قدا ي  قدم)     31مر املاد  )

البل  ددة املت صددة حمدد  عبددا   باسددم ال ولددة( وان تيببدد  القددرا   دد م ضددمر تيببدد  أحكددام قددانون ال سددجب     
  1ال قا ي

 بالدقاط اآلتبة: (ال سجب  اجمل د) القب  االوا ميكر إمجاا إجراءاتو
ان( مرفقدة بالوثدائ  واملسد د ات    تق  م طل  تسجب  ال قا  غري املسدج ، مبوجد  اسد ما   )الببد     -0

الي  س د  إلبها طال  ال سجب  ال الثي وجدسب ه ه ا يف ال سجب  االي بدا ي، أمدا يف ال سدجب  اإلجبدا ي     
ف كون دائر  ال سجب  ال قا ي هدي املسدؤولة عدر حصدر ال قدا ات غدري املسدجلة واإلعدالن عدهدا واملبا در            

 ال سجب  اجمل د مر احلائز ر. ب سجبلها جم داا دون ان ظا  تق  م طلبات
 أعماا فح  سج  األساس واحمللة واضبا   ال قا  مر قب  جلدة ت ببع امللكبة. -3
ب   االن هاء مر املرحلة ال انبة   م إعالن طل  ال سجب  عل  وف  منوذج ياص اع  هل ا الغرض  -3

علد  ال قدا  ل قد  م مدا ل  ده مدر        يف صحب  ني حملب ني، والغا ة مر اإلعالن دعو  مدر لده عالقدة أو حقدوق    
 وماا، وجي  تزو   ك  مر و ا   املالبة والبل  ة واألوقاف  31وثائ  ومس د ات يالا م   اإلعالن البالغة 

  ماا وجود حقوق هلا عل  ال قا . بدستة مر اإلعالن الح
ف وتسد م  اىل  ب   ان هاء مد   اإلعدالن تبا در جلددة ت ببدع امللكبدة حبضدو  أعضدائها كافدة بالكشد           -9

الببانددات، وتدد ق  الوثددائ  واملسدد د ات املددرب   مددر طالدد  ال سددجب  ثددم تدددظم حمضددراا   ضددمر مددا اختدد  مددر   
إجراءات يف حت    ال قا  وت ببع أوصافه املاد ة وإفادات ذوي ال القة والشهود م  اإل ا   اىل ك  الوثدائ   

ة البد اء ( قدرا اا   بدع ال ائ  دة أو  فدض طلد        )قاضدي حمكمد    حي د  ئبس جلدة ت ببع امللكبة -3املرب  . 
إعدالن   -6ال سجب  عل  وف  منوذج م   هل ا الغرض، و كون قدرا ه مسد د اا اىل حمضدر ت ببدع امللكبدة.      

 عل  وف  منوذج م   هل ا الغرض.  قرا  ت ببع امللكبة ملر  واح   يف صحب  ني حملب ني
ن وع م و ود اعرتاض عل  قرا  جلددة ت ببدع امللكبدة تبا در     ب   ان هاء امل   القانونبة لدشر اإلعال -7 

ال قدا  جلهدة    عائ  ةدائر  ال سجب  ال قا ي بال سجب  عل  وف  قرا  ت ببع ال ائ  ة، ويف حالة ع م ت ببع 
م بدددة أو عددد   فددض طلدد  ال سددجب   سددج  باسددم أمانددة بغدد اد أو البل  ددة تب دداا ملوقدد  ال قددا ، علمدداا ان      

  ر عل  قرا  جلدة ت ببع امللكبة  كون ل ى حمكمة اس ئداف املديقة و كون قرا ها قي باا.االعرتاض والي 
ال صد  األوا مدر    0169لسددة   93أما املشرع املصري، فق  نظم ذلك يف قدانون ال سدجب  ال دبين  قدم     

ر ال قدا ي  الباب ال اني يف أحكام القب  األوا، و قص  بالقب  األوا ))هو القبد  الد ي جتر ده مصدلحة الشده     
و سد لزم تيببد  قدانون السدج       (52) ألوا مر  يف صحب ة السج  ال بين مر تلقداء ن سدها تد بد اا للقدانون((    

ال بين اختاذ إجراءات مساحبة  قص  بها حت    ال قا ات وال  بع مر صحة سد ات امللكبدة ونظدراا الن هد ا    
ألقسام املساحبة الصغري ، فكان تيبب  قانون ال م   سه  يف األقسام املساحبة الواس ة و ص   تد ب ه يف ا

                                                
 1( مر قانون السج  ال بين املصري 00و 01انظر املادتني) -52
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 (53)السج  ال بين عل  سبب  ال   ج، ويف األقسام املساحبة الدي  صد   ب ح  د ها قدرا  مدر و  در ال د ا       
و  حص  ل  دا مما تق م ان املشرع املصري أ اد االن قاا مر نظام الشهر ال قدا ي اىل نظدام ال سدجب  ال دبين     

تيب  يف جماا ال سجب  ال قا ي نظام ال سدجب  الشتصدي حسد  أحكدام القدانون      باع با  ان مصر ما  الع 
، ب لب  ان حصر ال قا ات ضمر القسم املساحي جاء  دامالا جلمبد  ال قدا ات وم    0169لسدة  009 قم 

 .(54) ق صر عل  الي م  سب   هرها أو تسجبلها فأصبذ أ به بقانون ال سو ة ال ي كان ميبقاا يف ال راق
هما  كر مر أمر فان نظام السج  ال بين يف مصر سبيب  عل  مراح  ولكر هد ه املراحد  ال تشدبه    وم  

املراح  الي قر ها املشرع ال راقي لل سجب  اجمل د، إذ ان مراح  تيبب  ال سجب  ال بين يف مصر ال تق صدر  
ال راقدي يف   قر هدا املشدرع   ل  القب  االوا وامنا تشم  مجب  احكام ه ا القانون، يف حني ان املراح  الدي ع

الد ي ذكرنداه    0111لسددة   (010)قانون ال      األوا لقانون ال سجب  ال قا ي يف ال راق أي قانون  قدم  
سابقاا  ق صر عل  ال سجب  اجمل د ألنه جاء مل اجلة مشدكلة إنهداء تسدجب  ال قدا ات واألسدهم غدري املسدجلة        

ميبقة يف ال راق مد  ب ء تيبب  نظام ال سجب  ال قدا ي يف   فقط، ذلك الن أحكام ال سجب  ال بين األيرى
  1عه  احلكم ال  ماني وح   الوقع احلاضر

و  بني مدر ال شدر   املصدري ان حصدر الوحد ات ال قا  دة ألغدراض القبد  األوا  د م مدر قبد  مكاتد              
لشدهر ال قدا ي   السج  ال بين مبا ر  واس داداا اىل ما هو م بع مر حقوق عقا  دة يف صدحائف وسدجالت ا   

ب   ان ت أكد  تلدك املكاتد  مدر ان      1(55)امل كو ( مر القانون 0( فقر  )00مر حنو ما تشري اىل ذلك املاد  )
احلقوق ق  نشأت أو تقر ت بسب  مر أسباب اك ساب احلقوق ال بدبة وه ا   ين ان مرحلة القب  األوا ت م 

احلاا يف ال راق بالدسبة اىل جلدة ت ببع امللكبدة والواقد    مر قب  املكات  مبا ر  وال ت والها )جلدة( م لما هو 
، (56)ان تيبب  قدانون السدج  ال دبين يف مصدر مدا  اا م   دراا بسدب  ال كل دة املالبدة املرتبيدة بد لك ال يببد             

 وبسب  االف قا  اىل األسس ال لمبة 
د اطخدرائط الدي تدبني    وال دبة الال مة ل لك   يل  إجراء املسذ اهلد سي الشدام  أل اضدي مصدر وإعد ا    

 1  (57)وال ح    ك  ال قا  وح وده ومساح ه اب  اء  لبكون باإلمكان إجراء عملبة احلصر 

 -خامتة :
ب   ان بلغدا يامتة املياف مر ه ه ال  اسة  لزم ان نسج  ابر  ماتوصلدا إلبه وماحتص  ل  دا مر ن ائج   

 ومقرتحات :
جمل د أمر مد ق ،فق   وحي م ال بان ح  امللكبة مسج  سابقا ان تسمبة املشرع ال راقي لل سجب  ا -0

يف دائر  ال سجب  ال قا ي وب جت  د  هد ا ال سدجب  ولكدي ال قد  هد ا اللدبس ن ضد  تسدمب ه بالقبد  االوا            

                                                
 -وحممد  سد ب  يلب دة    1( 33 -30عب  اهلل غدزاي سدلمان ال دزاوي إجدراءات ال سدجب  ال قدا ي، املرجد  السداب ،ص ص )         -53

 (31،ص)0116 ،السج  ال بين،د اسة مقا نة يف القانون امل ني املصري واللبيب،ميب ة دا  الدهضة ال رببة،القاهر
اع مد  مبد أ ال يببد  ال د  جيي املرحلدي يف املدداط  الدي تكدون فبهدا األمدواا            0131( لسددة  31قانون تسو ة حقوق األ اضي  قدم)  -54

اإلدا  ة مالئمة أي يالبة مر الدزاعات واالضيرابات وحت  د  املديقدة املالئمدة مدر عد مها مدر اي صداص و ا   ال ايلبدة،ف لبها اب د اءا          
تلك املدداط  ح د    سدد  لدو ا   ال د ا مبا در  إجدراءات ال سدو ة مرحلبدا، عبد  اهلل غدزاي سدلمان ال دزاوي إجدراءات ال سدجب                  حت   

 1 00ال قا ي، املرج  الساب ،ص 
 1( مر قانون السج  ال بين املصري 00انظر املاد ) -55
مددر تدظددبم الشددهر ال قددا ي     0196( لسدددة 009ون )،يف القددان0د حممددود عبدد  الددرمحر حمم ،الشددهر ال قددا ي وال وثبدد ، ج     1أ -56

 1( 73،71، ص ص )0111وت   الته، مر دون ذكر امليب ة،القاهر  
حسددر عبدد  الباسددط مجب ددي، حتددوا نظددام الشددهر ال قددا ي يف مصددر اىل نظددام السددج  ال بين،ميب ددة دا  الدهضددة ال رببددة،القاهر      -57

 1 01،ص 0111
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ون مد  عل  املشدرع ال راقدي ان   درف القبد  االوا بانده )) ت ببدع احلقدوق ال بدبدة االصدلبة لل قدا ات غدري            
حبكم الغري مسجلة وتسجبلها باسم حائزهدا ال راقدي احلسدر الدبدة وتسدجبلها يف دائدر  ال سدجب          املسجلة او

 1ال قا ي (( 
مثة أوضاع قانونبة ق  خت لط بالقب  االوا )بال سجب  اجمل د( وهي أوضاع التل قي به مر نواح ع    -3

هددا اىل ان ال قدادم املكسد      ل د  أبر هدا ايد الف م دداه عدر سدائر هد ه األوضداع األيدرى وتلدزم اإل دا             
وال أ ب  هما وض ان قانونبان  خم ل ان عر ال سجب  اجمل د لكدهما  ل قبان به يف مواضد  م بددة،ومدها ال قداء    
ال سجب  اجمل د بال قادم املكس  بدوعبه يف احلبا   ومل   حمد د  و ل قدي ال سدجب  اجملد د مد  ال أ بد  يف األثدر        

م واض  الب  علد  ان مواضد  االل قداء التلغدي مدا قوم بدني املصديلحات مدر         الكا ف وتسجب  امللكبة باس
 واي الفات جوهر ة مدها اثر ال سجب  اجمل د هو ت ببع امللكبدة ببدمدا ال قدادم املكسد  يف القدانون ال راقدي هد       

لكبدة  مان  مر مساع ال عوى وك لك خي لف ال سجب  اجمل د عر ال ا ب  مدها ان ال سجب  اجمل د   بع ح  امل
 1واحلقوق ال بدبة األصلبة وال ب بة يف دائر  ال سجب  ال قا ي 

امل  ا م  د  عل  اع با  السدب  الصدحبذ    0170( لسدة 93ان قانون ال سجب  ال قا ي  قم) -3 
 رطا مر  روط القب  االوا )ال سجب  اجمل د(،أما اإل ا   اىل السب  الصحبذ بوص ه  رطا مدر  دروط   

فهو اج هاد قالع به ب ض جلان ت ببع امللكبة واج هاد قضائي وفقهي، وهلد ا ند عو املشدرع    ال سجب  اجمل د 
ال راقي اىل قي  دابدر الشدك بدالبقني وذلدك بدالد  علد  السدب  الصدحبذ الن  كدون  درطا مدر الشدروط             

 1امليلوبة يف ال سجب  اجمل د
امللكبددة او احلدد  ال ددبين األصددلي ان األثدر الدد ي حيققدده القبدد  األوا )ال سددجب  اجملدد د( هدو ت ببددع    -9

فال راقي ال ي حا  عقا ا مل   مخس عشر  سدة حبسر نبة وب د  مالكدا و رتتد  علد  ذلدك إن  قدوم احلدائز        
 1جبمب  ال صرفات القانونبة عل  ال قا 

( 010ان القب  االوا مبوج  الير   اإللزامي ترك حلائز ال قا  يالا سدة مر ص و  قانون  قم) -3
ان  راج  دائر  ال سجب  ال قدا ي و   د  مدر الرسدوم القانونبدة،وح   ب د  مضدي السددة مدر           0111لسدة 

ص و  القانون  س يب  حائز ال قا  إجراء م املة ال سجب  اجملد د ولكدر علبده حتمد  الرسدوم القانونبدة،أما       
ل حقد  وال  ببدع مدر    ال سجب  ه ه ال قا ات غري املسجلة باسم أمانة بغ اد او البل  دة املت صدة فالبد  مدر ا    

 1عائ  ة ه ه ال قا ات،واىل اآلن م جير حتق  والت ببع مر عائ  ة ال قا ات غري املسجلة 

 املراجع :
 أوال:املراجع القانونية:  

صدو ها(،  ،السب  حممد  السدب  عمران،امللكبدة يف  القدانون املصدري،أحكامها بوجده عام،)قبودها       1د .0
 1م 0113مدشا  امل ا ف،اإلسكد   ة،،ااحلقوق امل  رعة عدها وأسباب كسبه

حسر عب  الباسط مجب ي، حتوا نظام الشدهر ال قدا ي يف مصدر اىل نظدام السدج  ال بين،ميب دة دا         .3
 1 0111القاهر  ،الدهضة ال رببة

،دا  احلر دددة 0احلقوق ال بدبدددة األصدددلبة،ط ،سددد ب  عبددد  الكدددر م مبا ك، دددرح القدددانون املددد ني  1د .3
 1م 0173،لليباعة،بغ اد

، احلقددوق ال بدبددة األصددلبة،ميب ة 3كر ناصددر حب  ،الوسددبط يف  ددرح القددانون املدد ني اجل  دد ،ج  ددا .9
 10131امل ا ف،بغ اد،
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عب  اهلل غزاي سلمان ال زاوي إجراءات ال سجب  ال قا ي،د اسة تيببقبة يف أحكدام قدانون ال سدجب      .3
 1 3113،ب ون ذكر امليب ة،بغ اد 0م،ط 0170( لسدة 93ال قا ي  قم)

،ميب دددددة 0د اسدددددات يف قدددددانون ال سدددددجب  ال قدددددا ي،ط   ،اهلل غدددددزاي سدددددلمان ال زاوي عبددددد   .6
 1 3110اطخريات،بغ اد،

 1م 0173،مك بة و ا   ال  ا،بغ اد،0عب  اجملب  احلكبم،  رح قانون ال سجب  ال قا ي،ج1د .7
هضدة  عب  املد م فرج الص  ،احلقوق ال بدبدة األصلبة،د اسدة يف القدانون اللبدداني واملصدري،دا  الد      1د .1

 1 0113بريوت،،ال رببة لليباعة والدشر
 1 0113مؤسسة البس اني لليباعة القاهر ، ، رح أحكام ح  امللكبة ،عب  الداصر توفب  ال يا 1د .1

ع لي أمري يال ،متلك ال قا ات بوض  الب  عل  القانون امل ني املصري وقوانني البالد ال رببدة مد     1د .01
ميب ددة مدشددا   ،   أحكددام الدددقض وماتوصدد  إلبدده ال قدده  املقا نددة بال قدده اإلسددالمي علدد  ضددوء احدد  

 1 0113اإلسكد   ة، ،امل ا ف
، ميب دددة 0ج،غدددين حسدددون طددده، احلقدددوق ال بدبدددة يف القدددانون املددد ني الكو ي،حددد  امللكبدددة       1د .00

  0177القهوي،الكو ع،
ا  حممدد  سدد ب  يلب ة،السددج  ال ددبين )د اسددة مقا نددة( يف القددانون املدد ني املصددري واللبيب،ميب ددة د    .03

 1 0117/ 0116القاهر ،،الدهضة ال رببة
ميب دة و ا   ال  لددبم ال دالي والبحدد    ،0ج،غدين حسددون طده، احلقدوق ال بدبددة    1حممد  طده البشددر ود   .03

 1 0113،بغ اد،ال لمي
،ال اتددك 0امل دد ا،ج 0170( لسدددة 93مصددي   جمبدد  عز ز، ددرح قددانون ال سددجب  ال قددا ي  قددم)    .09

 1 3111القاهر ،،لصداعة الك اب
 1م 3111  ذ لليباعة والدشر،اإلسكد   ة سدة،ال3ط ،حمم   اجلماا،نظام امللكبة مصي   1د .03
مر تدظبم الشدهر   0196لسدة  009حممود عب  الرمحر حمم ،الشهر ال قا ي وال وثب  يف القانون  قم  .06

 1 0111القاهر  ،بال ذكر امليب ة،0ال قا ي وت   الته،ج

 -:البحوث -ثانيا :
صدحبذ وحسدر الدبددة يف ال قدادم املكسد ،حب  مدشدو  يف جملدة القددانون       حممد  كامد  مرسي،السدب  ال    .0

 1  0131،ال  د الساب ،السدة ال امدة،واالق صاد

 0مراجع القرارات القضائية -ثالثا:
قسم القانون امل ني،ميب ة ال ماا املركز ة ،املبادئ القانونبة يف قضاء حمكمة ال مببز،شاه يم املإبراهب .0

 1 0111/بغ اد 
 1 0173،( السدة ال ال ة3ال  د)،القضائبة  ص  ها املك   ال ين حملكمة متببز ال راق الدشر  .3
( 9قسدم األعدالم القدانوني ال د د)    ،جمموعة األحكام ال  لبة تص   عر و ا   ال  ا جلمهو  ة ال راق .3

 1 0116لسدة 
 املدددواد جمموعدددة حممدددود امحددد  عمدددر، القواعددد  القانونبدددة الدددي قر تهدددا حمكمدددة الددددقض واالبدددرام يف  .9

يف اجلدددزء  0191والسددددة ،يف اجلدددزء ال اني 0136القاهر  لسددددة ،امل نبة،ميب دددة دا  الك ددد  املصدددر ة 
 1اطخامس
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 ل امرا ال  د
 

 0القوانني العراقية -رابعا :
( يف 9013ل راقبدددددة عددددد د)املدشدددددو  يف الوقدددددائ  ا 3113دسددددد و  مجهو  دددددة ال دددددراق لسددددددة -0

31/03/3113. 
 1امل  ا 0130لسدة  91 قم،القانون امل ني ال راقي -3
 1امل  ا  0170( لسدة 93قانون ال سجب  ال قا ي  قم ) -3
 1امل  ا  0161( لسدة 13قانون املراف ات امل نبة  قم)-9
 1امللغي  0131( لسدة 31قانون تسو ة حقوق اال اضي املرقم) -3
 7/00/0110( يف  3113املدشو  يف الوقائ  ال راقبة ع د) 0111( لسدة 010قانون  قم) -6
املدشدددو  يف الوقدددائ  ال راقبدددة   1/9/0113( يف 331قدددرا  جملدددس قبددداد  ال دددو   املدحددد   قدددم )  -7
 01/3/0113( يف  3113ع د)

 القوانني املصريةخامسا:
 1 0191( لسدة 030القانون امل ني املصري  قم) .0
 1 0169( لسدة 93قانون السج  ال بين  قم) .3


