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 الملخص

ــالة انتقال الرتكة العقارية ابالرب من االمور اليت تناوهلا املشـــــــــــــرع العراقي ابلتنظيم من العناية   تعد مســـــــــــ
ــواء  واحلــذر. فــالرتكــة العقــاريــة هي االموال العقــاريــة او حقوق االرتفــاق املتعلقــة  ــا واليت يرتكهــا املتوىف ســــــــــــ

 متعلقة مبلكية الرقبة ام حق املنفعة ام كانت امالكا صرفة ام امريية )مفوضة ابلطابو(.اكانت 
واذا كان انتقال ملكية مثل هذت االموال ابلوفاة ســواء عن طريق الوصــية ام املرياب امرا مســموحا به يف 

ــية املالك واملنقول له اال ان االمر ليس مبثل هذت ال ــريع العراقي عند احتاد جنســــ ســــــهولة عند اختالف  التشــــ
ــية بينهما )املوصــــــي و املوصــــــى له  الوارب واملورب(، حيث ان مثل هذا االمر يعد خطا امحر من  -اجلنســــ

وجهة نظر املشــــــــــرع العراقي حاله حال بقية املشــــــــــرعني يف دول العامل ملا تشــــــــــكله امللكية العقارية من قيمة  
فقا لشــروط معينة بل الا يف بعض االحيان غري وضــمانة لســيادة الدولة فادى ذلك اىل التشــدد يف اجلواز و 

 مقبولة وان حتققت مثل هذت الشروط.
ان موضــوعة البحث وان كانت يف اطار القانون الدول ا اص اال ان مضــمولا القانوين جيد مكانة يف 

  188وقانون االحوال الشــخصــية رقم   1951لســنة   40رل التشــريعات املدنية النافذ كالقانون املدين رقم 
 وغريها من القوانني االخرى. 1971لسنة  43وقانون التسجيل العقاري رقم  1959لسنة 
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 27:  العدد

كما ان اشـكاليات البحث تنـصب يف املسـائل االتية هل ان املشـرع العراقي قد شـدد يف انتقال امللكية  
ـصـل حد ا ملنع يف بعض العقارية ابلوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا ابلتشــديد فهل ان مثل هذا التشــديد ي

املشـــــــرع العراقي فرق بني الوصـــــــية ابلعقار واالرب به يف احلكم؟ وهل ان االمر واحد يف  ن  أاالحيان؟ وهل  
 ملكية الرقبة واملنفعة؟

ــة   ــنحـاول يف هـذت اـلدراســــــــــــ نعمـد اىل بـيان حكم املشــــــــــــــرع العراقي فقط عـاـمدين اىل    ن  أعلـيه ـفانـنا ســــــــــــ
ا ـصـوص وســنقســم هذت الدراســة على مبحثني نتطرق يف االول    ذا  ةاســتعرايف املنظومة التشــريعية النافذ

ـصــــاء العقاري ويف الثاين اىل حكم االرب العقاري وســـــنضـــــع خالة الهم النتائج والتوصـــــيات  اىل حكم االي
 اليت سنخلص اليها يف هذت الدراسة راجني من   املوفقية والعون.

Abstract  
The issue of transferring the real estate legacy by inheritance is one of 

the matters dealt with by the Iraqi legislature, with the organization and with 

some care and caution. The real estate inheritance is the real estate property 

or the easement rights related to it that the deceased leaves, whether it is 

related to the ownership of the neck or the right of usufruct, or it is pure 

property or emiriya (delegated to the title deed). 

And if the transfer of ownership of such inheritance by death, whether 

through a will or inheritance, is permissible in Iraqi legislation when the 

nationality of the owner and the transferee is united, but the matter is not as 

easy when the nationality is different between them (the testator and the 

trustee - the heir and the heir), as This matter is considered a red line from 

the point of view of the Iraqi legislator, the situation of the rest of the 

legislators in the countries of the world because of the value of real estate 

ownership and a guarantee of state sovereignty . 

The topic of the research, even if it is within the framework of private 

international law, but its legal content finds a place under the civil legislation 

in force, such as Civil Law No. 40 of 1951, Personal Status Law No. 188 of 

1959, Real Estate Registration Law No. 43 of 1971 and other laws. 

Also, the problems of research focus on the following issues: Has the 

Iraqi legislator stressed the transfer of real estate ownership by death, or 

was it reluctant to it? And if we say with strictness, does such strictness 

reach the point of prohibition at times? And is the Iraqi legislator now a 

difference between the will of the property and the inheritance with it in 

ruling? Is the matter the same regarding ownership of the neck and the 

benefit? 

Therefore, we will try in this study to intend to clarify the ruling of the Iraqi 

legislature only, intending to review the legislative system in force in this 

regard, and we will divide this study into two studies. In the first we will deal 
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with the ruling on real estate trusteeship and in the second the ruling on real 

estate inheritance and we will put a conclusion to the most important findings 

and recommendations that we will conclude in this Study, hoping for good 

luck and help. 

 المقدمة

يت تناوهلا املشـــــــــرع العراقي ابلتنظيم وبشـــــــــئ من العقارية ابالرب من االمور ال الرتكةتعد مســـــــــالة انتقال  
العناية واحلذر. فالرتكة العقارية هي االموال العقارية او حقوق االرتفاق املتعلقة  ا واليت يرتكها املتوىف سواء 

 كانت متعلقة مبلكية الرقبة ام حق املنفعة ام كانت امالكا صرفة ام امريية )مفوضة ابلطابو(.أ
ابلوفاة سـواء عن طريق الوصـية ام املرياب امرا مسـموحا به يف  الرتكات انتقال ملكية مثل هذتواذا كان 

ــية املالك واملنقول له اال ان االمر ليس مبثل هذت الســــــهولة عند اختالف   ــريع العراقي عند احتاد جنســــ التشــــ
ــية بينهما )املوصــــــي و املوصــــــى له  يعد خطا امحر من   حيث ان مثل هذا االمر الوارب واملورب(، -اجلنســــ

وجهة نظر املشــــــــــرع العراقي حاله حال بقية املشــــــــــرعني يف دول العامل ملا تشــــــــــكله امللكية العقارية من قيمة  
وضــمانة لســيادة الدولة فادى ذلك اىل التشــدد يف اجلواز وفقا لشــروط معينة بل الا يف بعض االحيان غري 

 مقبولة وان حتققت مثل هذت الشروط.
ث وان كانت يف اطار القانون الدول ا اص اال ان مضــمولا القانوين جيد مكانة يف موضــوعة البح نّ إ

  188وقانون االحوال الشــخصــية رقم   1951لســنة   40رل التشــريعات املدنية النافذ كالقانون املدين رقم 
 وغريها من القوانني االخرى. 1971لسنة  43وقانون التسجيل العقاري رقم  1959لسنة 
ــكاليك ــدد يف انتقال امللكية ما اشــ ــرع العراقي قد شــ ــائل االتية هل ان املشــ ـصـــب يف املســ ات البحث تن

ـصـل حد املنع يف بعض  العقارية ابلوفاة ام تراخى عنها؟ واذا ما قلنا ابلتشــديد فهل ان مثل هذا التشــديد ي
يف   اً وهل ان االمر واحد  املشـــــرع العراقي فرق بني الوصـــــية ابلعقار واالرب به يف احلكم؟ ن  أاالحيان؟ وهل  

 ملكية الرقبة واملنفعة؟
ــة ان نعمـد اىل بـيان حكم املشــــــــــــــرع العراقي فقط عـاـمدين اىل   ــنحـاول يف هـذت اـلدراســــــــــــ علـيه ـفانـنا ســــــــــــ

لى مبحثني نتطرق يف االول  ذا ا ـصـوص وســنقســم هذت الدراســة ع  ةاســتعرايف املنظومة التشــريعية النافذ
ـصــــاء العقاري ويف الثاين اىل حكم االرب العقاري وســـــنضـــــع خالة الهم النتائج والتوصـــــيات  اىل حكم االي

 اليت سنخلص اليها يف هذت الدراسة راجني من   املوفقية والعون.
 حكم االيصاء العقاري : المبحث االول

يف املعىن، فمنهم من عرفها   ةة يف الـصياغة ولكن متشـا عرف الفقهاء املسـلمون الوصـية بتعاريف خمتلف
. ومنهم من (8)كان املوصــــــــــى به عيناً أم منفعة"أاللا "لليك مضــــــــــاف ما بعد املوت بطريق التربع ســــــــــواء  

ـصــــــــرف يف الرتكة مضـــــــــاف اىل ما بعد املوت" ــية العقارية فيمكن تعريفها ابلا  (9)عرفها اللا "ت . اما الوصـــــــ
 ى الرتكة العقارية للموصي بعد وفاته سواء تعلق مبلكية الرقبة ام املنفعه.التصرف الوارد عل

ـصــــــرفة والثاين  وعموما فاننا ســـــــنقســـــــم هذا املبحث على مطلبني:االول نتطرق اىل الوصـــــــية ابالمالك ال
 نتطرق اىل الوصية ابالراضي االمريية.



  

150 

 27:  العدد

 الوصية باالمالك الصرفة: املطلب االول 
رل العراق طوال قرون عدة احدى الوالايت التابعة للدولة العثمانية وكان خاضعا لتنظيمها القانوين،اذ 
طبقت الدولة العثمانية احكام الشــريعة االســالمية ورل احلال عليه اىل ان جاء االحتالل الربيطاين وادخل 

حلت    1924يف عام    42ية رقم  قوانينه على العراق، وبعد اعالن الدولة العراقية وصــــــــــــدور قانون اجلنســــــــــــ 
صــــــــدر   1931عبارة )اجلنســــــــية( حمل عبارة )اختالف الدارين( الواردة يف التشــــــــريعات العثمانية، ويف عام 

ــية لوجانب  ـصــــــــ ، الذي اوجب على احملاكم العراقية عند النظر يف دعاوى املواد  (3)قانون االحوال الشـــــــــــخ
ـصــية املتعلقة ابألجانب، ان تطبق ذلك القانو  ن وفق احكام حقوق الدول ا اصـــة ابعتبارها القانون  الشـــخ

ـصـــــي )اجلنســــــية(   . وأشــــــار اىل وجوب تطبيق القوانني العراقية على صــــــحة الوصــــــية ابألموال غري (4)الشــــــخ
ــر (5)املنقولـة الكـائنـة يف العراق والعـائـدة اىل متوىف اجنحم ويف كيفيـة انتقـاهلـا . وإذا كـان هـذا القـانون مل يشــــــــــــ

الوصــــــــية مع اختالف اجلنســــــــية، إال انه ميكن القول  واز الوصــــــــية مطلقاً مع اختالف   صــــــــراحة اىل جواز
ـصــوص هذا القانون املتعلقة ابلوصـــية، حيث اشـــار  اجلنســـية يف رل ذلك القانون، وهذا ما يســـتشـــف من ن

تمها اىل انه اذا وجدت وصــية للمتوىف االجنحم فتقدم اىل احملكمة وعلى احملكمة ان تؤشــر عليها وختتمها ي
. وأشــــــــــــــار هـذا القـانون اىل قرارات احملـاكم االجنبـية اليت يكون ـقانون دولتهـا القـانون  (6)ويوقع احلـاكم عليهـا

ــية، فتع ــي للمتوىف اذا كانت متعلقة حبقوق االرب او الوصـــ ـصــ ــخ لدى احملاكم العراقية كحجج قطعية   دالشـــ
مع اختالف اجلنسية حىت بعد صدور القانون .واستمر احلال  واز الوصية ابلعقار  (7)لالستدالل مبضامينها

، حيث (8)املعدل، والذي نظم احكام الوصـية يف اطار القانون الدول ا اص  1951لسـنة    40املدين رقم  
ــري عليها  ــافة ما بعد املوت يســ ــرفات املضــ ـصـ ــائر الت ــااي املرياب والوصــــية وســ ــار هذا القانون اىل ان قضــ اشــ

وأشــار اىل تطبيق القوانني العراقية يف صــحة الوصــية ابألموال غري املنقولة . كما  (9)قانون املوصــي وقت موته
ــار هذا القانون اىل ان املســــــــائل  (10)جنحم ويف كيفية انتقاهلا  الالكائنة يف العراق والعائدة اىل املتوىف ا . وأشــــــ

لعقـد واملرياب ا ـاصــــــــــــــة ابمللكـية واحلـيازة واحلقوق العينـية االخرى وبنوع خـاص طرق انتقـال هـذت احلقوق اب
 .(11)والوصية وغريها، يسري عليها قانون املوقع فيما خيص العقار

الذي اشار اىل سراينه على العراقيني املسلمني    (12)االمر تغري بصدور قانون االحوال الشخصية  ن  أغري  
ـصـــــــية، وقد اشــــــــار هذا  او املســــــــلمني غري العراقيني الذين تطبق احكام القانون املدين على احواهلم الشــــــــخ

 
وينبغي االشارة اىل ان هذا    6/1931  /9يف    922لوقائع العراقية ابلعدد  املعدل املنشور يف جريدة ا  1931لسنة    78املرقم    -3

الشخصية و يسرى على املسلمني االجانب عندما يكون قانولم رى على االجانب غري املسلمني فيما يتعلق دعاوى املواد  القانون يس
  ملذهب السين او االمامي الشخصي مدنيا اما ابلنسبة للمواطنني املسلمني على اختالف املذاهب تطبق حبقهم االحكام الشرعية على ا

 .ها سابقاً نسية( وفق شروط ذكرانالدين او اجل ايز الوصية مع اختالف امللة )واليت كما رأينا سابقاً 
 ( من هذا القانون.2املادة ) ينظر: -4
 ( من هذا القانون.4املادة ) ر:ينظ -5
 ( من هذا القانون.8) ظر: املادةين -6
 ( من هذا القانون. 17: املادة )ينظر -7
 (.5،6املعدلة  4 ،1( من هذا القانون قد الغت املواد ) 1381املادة ) علما ان -8
 ( من هذا القانون. 3/1)ر: املادة ينظ -9

 ( من هذا القانون.3/2ظر: م )ين -10
 ( من هذا القانون. 24: املادة )ينظر -11
 املعدل.  1959لسنة  188رقم  -12
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صــح به مع اختالف اجلنســية شــرط  (13)القانون اىل انه صــح الوصــية ابملنقول فقط مع اختالف الدين وي "ت
 الغاء مجيع النصوص التشريعية اليت تتعاريف و احكام هذا القانون.املقابلة ابملثل"،وأوضح بوجوب 

( من هذا القانون، يقودان اىل القول بعدم جواز الوصـــية ابلعقار مع 71واملفهوم املخالف لنص املادة )
اختالف اجلنســـية. وعليه فلو احتد املوصـــى له واملوصـــي ابلدين واختلفا ابجلنســـية فال اوز الوصـــية العقارية 

ــلمبين ــرايً  اً هما، وعليه فلو ان مســ ـصـ ــية حســــب    م ـصـــح الوصــ ــلم عراقي فال ت اوصــــى بعقار له يف العراق ملســ
 النص املتقدم.

ــأل عن مغزى هذا النص الذي مل جند له نظري  يف التشــــــــريعات العربية، وإذا كانت احلكمة هي  اً و نتســــــ
 عدم جوازها من غري العراقي  احلفاظ على اراضــــــــــي البالد وعدم االنتقال اىل االجانب، اذن ما احلكمة يف

 ؟(14) اىل العراقي هل يف ذلك ضرر  
النص املتقدم جاء مطلقاً فيشـــــمل ملكية الرقبة واملنفعة ويشـــــمل االشـــــخاص الطبيعيني او  ن  أويالحظ 

( منه اىل 255املعدل، اشـــــــار يف م ) 1971لســـــــنة  43. حىت قانون التســـــــجيل العقاري رقم (15)املعنويني
مراعاة "احكام القوانني العراقية ا اصــــــــــة ابألجنحم يف تســــــــــجيل الوصــــــــــية الواردة على حق امللكية وجوب  

ه نّ أ.علماً ان هذا القانون اشــــــــــــــار اىل (16)العقارية العائدة له اضــــــــــــــافة اىل االحكام الواردة يف هذا القانون"
كان املوقوف عليه او املوصـى "ال جيوز تسـجيل الوقف او الوصـية على العقار املسـجل ابسـم اجنحم اذا  (17)

قانون التسـجيل العقاري قد حدد مفهوم االجنحم، النه كل  ن  أله جهة اجنبية خارج العراق"، مع مالحظة  
شـخص ال حيمل اجلنسـية العراقية ومل يكن من رعااي الدول او االمارات العربية و اوجب عند توفر الشـروط 

 هي:لتسجيل العقار ابسم االجنحم و  (18)االتية
 .2كم  30يقع ضمن حدود البلدية وان يبعد العقار عن خط احلدود مبا ال يقل عن  ن  أ -أ
 توفر مبدأ املقابلة ابملثل. - ب
 عدم وجود مانع اداري وعسكري بتأييد كل من احملافظ والسلطة العسكرية املختصة. - ت
 موافقة وزير الداخلية. - ب

ـصـــــر هذا القانون تســــــجيل امللكية العقارية   ــلية وق لوجنحم فقط على حق امللكية واحلقوق العينية االصــــ
ـصــــــــرف يف االراضـــــــــي االمريية مبا ال يتجاوز دار واحدة للســـــــــكن وحماًل للعمل واعترب   االخرى عدا حق الت

 .(19)احلصة الشائعة ملكية اتمة هلذا الغريف

 
 . ( من هذا القانون71ملادة )ا -13
يف   منشور  تسجيلها يف التشريع العراقي،حبثاثبات الوصية ابلعقار و :حيدر حسني كارم:يف تفاصل هذت املالحظات ينظر  -14

 .125، ص 2006(، كانون االول 4د )جامعة كربالء، العد   جملة
كما ميكن القول  واز الوصية ابلعقار مع اختالف اجلنسية يف حالة ان تكون الوصية للموصى به بكل الرتكة وليس له وارب    -15

ا الوصية بل على اساا املرياب (، ومن مث يستحق الرتكة على اسا88/3سيدخل يف حكم الورثة اليت اشارت اليهم م )  خاص فهنا
 . ( مدين شرط املقابلة ابملثل23م )وتطبق عليه احكام االرب مع اختالف اجلنسية الذي اجازته  

. مع مالحظة ان املوصي واملوصى له لو كاان متحدا اجلنسية كان يكون املوصى مسلم او ( من هذا القانون255ينظر م )  -16
 الوصية الحتاد الدين واجلنسية. وصى به عقار يف العراق صحتله مسلم او عريب وامل  عريب واملوصى

 .( من هذا القانون157) ظر:املادةين -17
 ( من هذا القانون.154/1املادة ):ينظر -18
 .( من هذا القانون155:املادة )رينظ -19
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 27:  العدد

ـصــــــوص  ، قد اشـــــــارت اىل انه 1987لســـــــنة  3تعليمات التســـــــجيل العقاري املرقمة   ن  أعلماً    يراعى ي
ــم االجنحم فيمــا يتعلق بتملكــه لوحــدة عقــاريــة يف العراق احكــام قــانون للــك  معــامالت نقــل امللكيــة ابســــــــــــ

املعدل، بشـــــــــرط توفر مبدأ املقابلة ابملثل مع االقامة يف العراق ملدة   1961لســـــــــنة   38االجنحم للعقار رقم  
و  11لكية بيعاً اسـتناداً إلحكام املواد سـبع سـنوات، وعند عدم توفر شـرط االقامة يقضـى بتـصفية هذت امل

 .(20)من هذا القانون   13و  12
ويالحظ ان قانون التســـــــــــــجيل العقاري قد ميز بني العريب واألجنحم، اذ بني ان رعااي الدول واإلمارات 
ــلية اىل موافقات اجلهات اليت يعينها القانون مع  العربية االخرى، خيضــــع يف تســــجيل احلقوق العقارية االصــ

ــانوانً   قــ ــاة القيود واإلجراءات املقررة  ــة العريب إال انّ (21)مراعــ ــانون مل يقيــــد حق ملكيــ القــ   . ومع ان هــــذا 
، قد حددت ضــــــــوابط للتملك ميزت فيها بني املواطن 1987لســــــــنة   3تعليمات التســــــــجيل العقاري رقم 

حكـام الواردة يف القـانون قيم يف العراق، حيـث اوجبـت فيمـا خيص للكـه للعقـار يف العراق االاملالعريب غري  
، اضافًة اىل وجود توفر مبدأ املعاملة ابملثل واستحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة  1955لسنة    5رقم  

ــنوات(، فرياعى يف للكـه العـقار يف  وزارة الـعدل، اـما املواطن العريب املقيم يف العراق اـقاـمة دائمـة )مخس ســــــــــــ
ــنـة    72العراق احكـام القـانون رقم   ، الـذي ال يشــــــــــــــرتط توافر مبـدأ املقـابلـة ابملثـل او وجوب  1978لســــــــــــ

 .(22)استحصال موافقة وزارة الداخلية ومصادقة وزارة العدل عليها 
( من قانون االحوال الشــخصــية النافذ، نرى ضــرورة تعديل هذت 71وأمام مالحظاتنا يصــوص املادة )

ـصــح الوصـــية ابلعقار وامل ـصــياغة اآلتية "ت ـصــح الوصـــية ابملنقول  املادة وجعلها ابل نقول مع اختالف الدين وت
ــى له  ــية إال اذا كان املوصـ ــية  ا مع اختالف اجلنسـ ـصــح الوصـ ــية، اما العقار فال ت فقط مع اختالف اجلنسـ
صــياغة اقرب اىل العدل واملنطق   عراقي اجلنســية وقت انشــاء الوصــية ووقت وفاة املوصــي". ونرى ان هذت ال

 وال تتعاريف ومصلحة البالد.
 االمريية باألراضيالوصية  :ملطلب الثانيا
االراضـــــــي الزراعية هي اليت تكون ملكية رقبتها للدولة وهي ما تعرف ابلتشـــــــريع العراقي ابألراضـــــــي  ن  إ

ـصــــــــرف فيها   واالنتفاع  ا، إما ان يبقى  (135)االمريية اليت تعود رقبتها اىل الدولة )وزارة املالية(، اما حق الت
ــرفة( ــمى يف هذت احلالة )امريية صـــــ ــه  (136)بيد احلكومة وتســـــ ــخاص او لنحه ، او تفوضـــــ احلكومة اىل االشـــــ

 .(23)ابللزمة
 

 .( من هذا القانون5ظر:املادة )ين -20
 ( من هذا القانون.159:املادة )رينظ -21
  1952( لسنة  9( من هذت التعليمات مع مالحظة ان قانون للك الكويتيني امواال غري منقولة رقم )12/1،2املادة )ينظر:    -22

كويتيني من القيود القانونية املفروضة على للك االجانب لوموال الغري منقولة مبا يف ذلك البساتني يف العراق عدا االراضي قد استثىن ال
تسجيل العقاري النافذ قد اخضع تسجيل االراضي الزراعية اململوكة ابسم الكوييت اىل موافقة اجلهات الرمسية اليت الزراعية إال ان قانون ال

يعينها القانون وهي جملس الوزراء مع مالحظة ان رعااي دولة الكويت يعاملون معاملة العراقي دون حاجة ألخذ موافقات بشأن تسجيل 
( من تعليمات  13/1( و املادة )12/3( من قانون التسجيل العقاري و املادة )160راعية، ينظر م )امللكية العقارية عدا االراضي الز 

 .1987لسنة  13رقم   التسجيل العقاري
اليت تعود رقيتها للدولة و تكون على ثالثة ( منه االراضي االمريية اللا "7يف م )  رف قانون التسجيل العقاري النافذوقد ع  -23

االراضي االمريية املفوضة يف الطابو: هي اليت   - االمريية الصرفة وهي اليت تعود رقبتها ومجيع حقوقها اىل الدولة. ب  راضياال  -أ :انواع
تفويف حق التصرف فيها اىل اشخاص وفق احكام القوانني وتعترب االراضي املوقوفة وقفاً غري صحيح اليت يقتصر وقفها على الرسوم 
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فلو رجعنا  ويصـوص االراضـي الزراعية فقد كانت مسـألة انتقاهلا ابلوصـية مع اختالف اجلنسـية ممنوعاً،
، كانت االراضــي 1951لســنة  40اىل فرتة العهد العثماين ولغاية صــدور القانون املدين العراقي النافذ رقم 

ه، الذي كان ال جييز انتقال 1274( من قانون االراضـــي العثماين لســـنة  110االمريية خاضـــعة حلكم م )
ـصـــت هذت املســــألة على انه "ال تنتقل  االراضــــي العثمانية اىل غري العثماين بوصــــية او مرياب او غريها، اذ ن

ــي العثماين"  ــي العثماين اىل ورثته االجانب وليس لوجانب حق الطابو يف اراضـــــــــ . ورل قانون (24)اراضـــــــــ
ــدور القانون املدين العراقي ونفاذت عام اال ــي العثماين ابقياً حىت صــــــ الذي الغات، وإذا كان هذا 1953راضــــــ

االخري مل يشـر صـراحة اىل جواز او عدم جواز الوصـية ابألراضـي االمريية مع اختالف اجلنسـية، إال انه كان  
ـصــرف بني العراقي واألجنحم ــاً على منع انتقال حق الت ــتفاد املنع قياسـ ــار هذا القانون اىل انه "ال  يسـ ، اذ اشـ
( من قـانون  71. وجـاءت م )(25)يثبـت حق االنتقـال مـا بني املختلفني يف الـدين وال بني عراقي و أجنحم"

وصــدر   االحوال الشــخـصـية لتأكد هذا املنع على اعتبار عدم جواز الوصــية ابلعقار مع اختالف اجلنســية،
ــجيل العقاري عام  كد على وجوب ان يراعى احكام القوانني العقارية ا اصـــــة  ، الذي ا 1970قانون التســـ

ــافة اىل االحكام الواردة يف  ــية الواردة على حق امللكية العقارية العائدة له، اضــــ ابألجنحم يف تســــــجيل الوصــــ
 هذا القانون.

قد منع تسـجيل الوصـية الواردة على حق التـصرف يف االراضـي االمريية او  ،(26)وإذا كان هذا القانون 
املوقوفة وقفاً غري صــــــحيح، وكذلك عدم جواز تســــــجيلها على املنشــــــعت و املغروســــــات احملدثة عليها بعد  
نشـر قانون حق التـصرف وان اجاز تسـجيل الوصـية ابلتمليك او الوصـية ابلعني الواردة على املغروسـات او 

ــعت  ـصــرف املنشـ ــر قانون الت ــي االمريية او املوقوفة وقفا غري صـــحيح قبل نشـ فهذا    ،(27)احملدثة على االراضـ
ــية  ــية، ومن مث القول بعدم جواز الوصـ ــية بني عراقيني او خمتلف اجلنسـ ــواء اكانت الوصـ النص جاء قطعياً سـ

مثل هذت الوصــية بدوائر   يف االراضــي االمريية )الزراعية(تبني متحدي اجلنســية او خمتلفيها وال جيوز تســجيل
ــواء  ــية وعدم جواز ترتيب اي اثر هلا، ســـــ التســـــــجيل العقاري، وهذا املنع برأينا يعين بطالن مثل هذت الوصـــــ
تعلقت ابلرقبة ام املنفعة،علماً ان قانون التســـــجيل العقاري قد اخضـــــع تســـــجيل االراضـــــي الزراعية اململوكة 

 .(28)يت يعينها القانون" ابسم الكويتيني اىل موافقة اجلهات الرمسية ال
 

االراضي االمريية املمنوحة ابللزمه: هي االراضي اليت منح حق التصرف   -ي االمريية املفوضة ابلطابو. جواألعشار او كليهما حبكم االراض
".علما ان هذا األنواع قد ت توحيدها مبسمى األراضي األمريية اململوكة للدولة ب احكام قانوين التسوية و اللزمةفيها لوشخاص حس

 .1976لسنة  53أراضي الدولة رقم  حسب املادة االوىل من قانون توحيد أصناف
ص   ،1972، بغداد-  احملدودة  العراقية  والطباعة  النشر  شركة  ،1ط  ا اص  الدول  القانونجابر جاد عبد الرمحن،  ينظر: د.  -24

339 . 
 .من هذا القانون 1199: م ينظر -25
 ( من هذا القانون.255: م )ينظر -26
الوصية ابلتمليك ابلعني الواردة على املؤسسات او املنشعت احملدثة على  ( قد اجازت تسجيل  250/2مع مالحظة إن م )  -27

اضي االمريية او املوقوفة وقفاً صحيحاً قبل النشر ويتصل حق التصرف يف االراضي للموصى له تبعاً للمنشعت او املؤسسات إال ان االر 
 . النافذ املشار اليها سابقاً اننيهذا برأينا يشمل العراقيني فقط وال يشمل خمتلفي اجلنسية طبقاً للقو 

قد   ،1978لسنة    13( من تعليمات التسجيل العقاري رقم  13( من هذا القانون مع مالحظة الفقرة )16/2ينظر: املادة )  -28
 :ك رعااي االخطار العربية لوراضي الزراعية خيضع للضوابط االتيةاشارت اىل ان لل

 .للكها اال مبوافقة جملس الوزراءرعااي دولة الكويت للك البستان دون اي موافقات اما االريف الزراعية فال جيوز هلم لجيوز  -أ
ال جيوز لرعااي الدول العربية االخرى للك االراضــي الزراعية والبســاتني اال يف احلاالت اليت جييزها قانون االصــالح الزراعي والقرار   - ب

 .ة للتأجري واالستصالح الزراعينسبابل  1984لسنة   178
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ويذهب رأي انه ال يســـتقيم القول ابن إخضـــاع وصـــية االجنحم ابلعقار يف العراق ينطبق على االراضـــي  
االمريية، إذ كيف ميكن القول إبخضـــــاع الوصـــــية للقانون العراقي يف فريف عدم امكان الوصـــــية اصـــــال.وان 

عراقي،ال يتناول االراضــــي االمريية وال يتعلق  ذت  ( مدين23( من املادة )2االســــتثناء املقرر بنص الفقرة )
األراضــي، فهو موجه أو يف االقل يفرتيف ان يوجه لوصــية االجنحم بعقار، مما جيوز له للكه و االيصــاء به، 

ـصــــــرفة أو امللك التام حبســـــــب تعبري القانون املدين العراقي، وذلك  أي وصـــــــية االجنحم بعقار من االمالك ال
 .(29)لقانون العراقي للك هذا النوع من العقارات لوجنحم يف حدود معينة على فريف اجازة ا

 حكم االرث العقاري : المبحث الثاني

أو ســــــبب حقيقة أو  يعرف البعض املرياب ابنه"خالفة املنتمي إىل امليت احلقيقي أو احلكمي بنســــــب،
ة. وا الفـة يف اإلرب جربيـة ابعتبـار فـاحلكمي كـاملفقود، واحلكم كـالوالء الثـابـت ابإلقرار أو ابلبينـ   حكمـا"،
. (31)هو ما يرتكه امليت من خري  قابل  للتمليك يثبت لورثته بعد موته"  اإلرب: ".وعرفة اخر ابنه(30)الشـارع

.وعرفـه  (32)وعرفـه اخر انـه" أن حيـل الوارب حمـل مورثـه فيمـا كـان لـه من أموال  أو حقوق مـاليـة  عنـد وفـاتـه"
الرتكة من امليت اىل ورثته االحياء ســــــــــــــواء اكان املرتوك مااًل او عقاراً او حقاً من احلقوق اخر ابنه "انتقال  

ـصـــبة على العقار او أي حق عيين  .(33)الشــــرعية" اما االرب العقاري فيمكن للباحث تعريفه ابنه الرتكة املن
 متعلق به سواء اكان هذا العقار ملكا صرفا ام ارضا مريية.

ـصــــــــــوص للك العقار ابالرب مع اختالف اجلنســـــــــــية بعدة  مر موقف وعموما فقد املشـــــــــــرع العراقي ي
ـصــية لالجانب عام  مراحل ابتداء عندما كان خاضـــع للدولة العثمانية وتالها صـــدور قانون االحوال الشـــخ

 (34)وبعدها القانون املدين العراقي النافذ.  1931
الاات يصــوص االمالك الصــرفه والثاين عليه ســنقســم هذا املبحث على مطلبني، نتطرق يف االول اىل ا

 االاات يصوص االراضي االمريية.
 االرث العقاري باالمالك الصرفه املطلب االول:

والثاين بعدت االمر الذي جيعلنا من   1931مر االرب العقاري ابالمالك الصرفة بدورين االول قبل عام  
 1931صـدور قانون االحوال الشـخصية لالجانب عامل تقسـيم هذا املطلب على فرعني االول املوقف قبل 

 والثاين بعد صدور القانون اعالت.
 1931املوقف قبل صدور قانون االحوال الشخصية لالجانب عامل : الفرع االول

يبــدا هــذا الــدور يف رــل الــدولــة العثمــانيــة حيــث رــل العراق طوال قرون عــدة احــدى الوالايت التــابعــة  
ــعا لتنظيمها القانوين،للدولة العثمانية وكان  ــالمية   خاضــــــ ــريعة االســــــ اذ طبقت الدولة العثمانية احكام الشــــــ

 
جامعة   -قانونكلية ال-وانني يف مسائل املرياب والوصية)دراسة مقارنة(، رسالة ماجستري  منصور حيىي عبد   حممد، تنازع الق  -29
 .54،ص2002املوصل،
 .58، 40ص م،1967الفقه والقانون،  احكام املواريث بني حممد مصطفى شلحم: الشي  -30
 .1،ص1975أصول علم املواريث)قسمة الرتكة ابلطريقة حلسابية وابلقرياط(،   ،عبد اجلواد أمحد -31
 .36ص القاهرة، ،4ط ا فيف، أحكام املعامالت الشرعية، مطبعة السنة احملمدية، علي -32
 . 34ص  دون سنة طبع، ب  ،دار احلديث القاهرة  ،االسالمية يف ضوء الكتاب والسنة  : املواريث يف الشريعةحممد علي الصابوين  -33
34-  
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حيث كان املعمول وفق قوانينها النافذت ان اختالف الدارين )اجلنســــــية( ابلنســــــبة لغري املســــــلمني يعد مانعا 
ـصـــمة بينهما واســــتحالل كل م نهما من االرب شــــرط اختالف املنعة )العســــكر( بني الدوليتني وانقطاع الع

ــلمون فيتوارثون فيما بينهم اذا يعتربون دار واحدة وال اتلف الداير فيما بينهم مهما  قتال االخرى اما املســـ
وهو راي ابو حنيفة الذي اخذ به جملس شـــــــــورى الدولة العثماين بقرار   (35)كانت اجلهة اليت يقيمون فيها   

ى النصرة والوالية فاذا وجد التعاون والتناصر ه مفادت )ان الوراثة تبىن عل  1324مارا سنة    27له بتاري   
ــد امتنعت  ــد بني الدولتني تثبت الوراثة واذا انتفى هذا التعاون والتعاضـ ومن مث فاالجنحم الذي  (36)والتعاضـ

ــتطيع ان يرب العراقي بعكس ما اذا   يقيم يف انكلرتا وهي دولة بينها وبني العراق انذاك تعاون مشـــــــرتك يســـــ
ــر واســـــــــتحل كل منهما قتال االخ كان مقيم يف دولة   ى  ر اخرى انقطع بينهما وبني العراق التعاون والتناصـــــــ

ــي العثماين  ــدر قانون االراضـــــ ــريعة االســـــــالمية يف رل الدولة العثمانية اىل ان صـــــ ورل العمل ابحكام الشـــــ
ـصــــادر ســـــنة   ز  ( منه انتقال اراضـــــي العثماين اىل ورثته االجانب كما مل جي110والذ منع يف م) ه  1374ال

ـصــــدد انتقال  حق الطابو لالجنحم يف اراضـــــي العثماين اال ان هذا القانون مل يوضـــــح او يبني احلل القانوين ب
اراضــي العثماين اىل ورثته من االجانب او العثمانني مما دفع جملس شــورى الدولة العثماين اىل اصــدار عدة 

 .(37)قرارات تضمنت املبادى االتية 
 امالك واراضي املتوفني من التبعة العثمانية التتوارب والتنتقل اىل ورثتهم واقار م االجانب. ن  إاالول: 
ـصــــــــــرفة والعقارات املوقوفة ذات املقاطعات اليت بعهدة االجانب تنتقل اىل ورثتهم : الثاين ان االمالك ال
 االجانب.
ـصـــــرفة واالراضــــــي الزراعية االمريية املوقوفة   الثالث: العائدة اىل االجانب تنتقل اىل ورثتهم ان االمالك ال
 .(38)العثمانني 

اال ان  ،(39)الرابع: ان قضـــــــــية اختالف الدار الشـــــــــرعية التطبق يف انتقال االراضـــــــــي العثمانية املوقوفة 
ــا  ــيمـا وان اـلدوـلة العثمـانـية ـقد دخـلت يف تـعامالت مع دول عـدـيدة منهـا فرنســــــــــــ االمر تغري فيمـا بـعد الســــــــــــ

وابرامها التفاقيات وبروتوكوالت ومعاهدات عديدة ما دفع الدولة العثمانية الصـدار قانون   واملانيا وبريطانيا
ة االجنبية لالراضـي العثمانية حيث اصـبح االمر من السـهولة وان من حق رعااي الدول االجنبية  يللك التبع

صــــــــــــــرف ابال ــرفــة والت صــــــــــــ راضــــــــــــــي الزراعيــة املوقعــة على الربوتوكول امللحق ابلقــانون ان تتملــك االمالك ال
 .(40)االمريية

ورـــل احلـــال عليـــه اىل ان جـــاء االحتالل الربيطـــاين وادخـــل قوانينـــه على العراق، وبعـــد اعالن الـــدولـــة  
ــية رقم   ــية( حمل عبارة )اختالف    1924يف عام   42العراقية وصـــــــــــدور قانون اجلنســـــــــ حلت عبارة )اجلنســـــــــ

ك ان املنتمي اىل دولة اخرى غري العراق اليرب  الدارين( الواردة يف التشــريعات العثمانية وصــار مقتضــى ذل

 
 . 237 ص مرجع سابق، الرمحن، عبد ادج  جابر.د -35
 . 237 ص مرجع سابق، الرمحن، عبد جاد  ابرج.د -36
 311ص ، 1986 اجلديد، االوقاف دار ،1ط، العراقي القانون يف االجانب  احلسون، حقوق الزهرة عبد صايب: ينظر -37
 .انذاك االستانة عاصمتها اليت العثمانية الدولة سيطرة   حتت لدولة اتبع شخص كل  العثمانني طلحمبص يقصد -38
 .312احلسون، مرجع سابق،ص الزهرة عبد ايبص: ينظر -39
 . 312 مرجع سابق،ص احلسون،  الزهرة عبد صايب: ينظر -40
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ــيــة بينهمــا  من العراقي وال  مهمــا كــانــت العالقــات الــدوليــة بني العراق   يرب من االجنحم الختالف اجلنســــــــــــ
 .(41)والدول االخرى

 1931الفرع الثاين: املوقف بعد عام 
ــية لالجانب ـصـــ الذي اوجب على احملاكم العراقية عند  (42)يف هذت الفرتة صــــــدر قانون االحوال الشــــــخ

ـصـــــــــية املتعلقة ابألجانب، ان تطبق ذلك القانون  وفق احكام حقوق الدول  النظر يف دعاوى املواد الشــــــــــخ
. وعندما صـــدر القانون املدين العراقي اجاز االرب مع (43)ا اصـــة ابعتبارها القانون الشـــخـصــي )اجلنســـية(

( مكنه على ان "قضــااي املرياب يســري عليها قانون 22اذ نصــت م )املقابلة ابملثل   طاختالف اجلنســية شــر 
ــيــة غري مــانع من االرب يف االموال املنقولــة   -املوروب وقــت موتــه مع مراعــاة مــا يلي: أ اختالف اجلنســــــــــــ

االجنحم    -والعقـارات، غري ان العراقي ال يرـثه من االجـاـنب اال من كـان ـقانون دولـته يورب العراقي مـنه. ب
ـصــت الذي ال وا رب له تؤول امواله اليت يف العراق للدولة العراقية ولو صـــرح قانون دولته يالف ذلك"، ون

( من هذا القانون على ان "املسـائل ا اصـة ابمللكية واحليازة واحلقوق العينية االخرى، وبنوع خاص 23م )
ــري عليها قانون امل ــية وغريها، يســ وقع فيما خيتص ابلعقار، طرق انتقال هذت احلقوق ابلعقد واملرياب والوصــ

ويســــــــــــري ابلنســــــــــــبة للمنقول قانون الدولة اليت يوجد فيها هذا املنقول وقت وقوع االمور الذي ترتب عليه 
، قد اشــــارت اىل انه 1987لســــنة  3علماً ان تعليمات التســــجيل العقاري املرقمة  .كســــب احلق او فقدت

ـصـــــوص معامالت نقل امللكية ابســــــم االجنحم فيما   يتعلق بتملكه لوحدة عقارية يف العراق احكام يراعى ي
امللغى، بشـــــــــرط توفر مبدأ املقابلة ابملثل مع االقامة يف   1961لســـــــــنة   38قانون للك االجنحم للعقار رقم 

صــفية هذت امللكية بيعاً اســتناداً إلحكام  العراق ملدة ســبع ســنوات، وعند عدم توفر شــرط االقامة يقضــى بت
 .(44)هذا القانون من  13و  12و   11املواد 

ونفس ما اشـران اليه يف الوصـية ينطبق على املرياب يـصوص تعليمات التملك وشـروطه اال اننا ننوت انه 
ــتمر جواز التملك العقاري لوجانب  ــدر قرار جملس قيادة الثورة املنحل    1994حىت عام (45)اســ حيث صــ

ــنـة    23رقم   رارات اليت تبيح التملـك العقـاري لغري  ومبوجبـه أوقف العمـل  ميع القوانني و الق  1994لســــــــــــ
حيث نظمت املادة    2005العراقيني.واســـــتمر الوضـــــع هكذا حىت بعد صـــــدور دســـــتور العراق الدائم لعام  

ـصــــت على )للعراقي احلق يف التملك يف أي مكان يف العراق  23/3/1) ( إحكام التملك العقاري حيث ن
ــتثين   بقــانون( وهــذا النص يعين ان التملــك العقــاري من قبــل  وال جيوز لغريت للــك غري املنقول أال مــا اســــــــــــ
( 13أن قانون االستثمار رقم )  آلإالن مثل هكذا قانون  ااألجانب يقتضي ان ينظم بقانون ومل يصدر حلد  

 
 .163ص طبع، سنة بدون بغداد، ،1ط العراقي، ا اص  الدول القانون :طفىمص حامد -41
وينبغي االشارة اىل ان هذا   9/6/1931يف    922املعدل املنشور يف جريدة الوقائع العراقية ابلعدد    1931لسنة    78املرقم    -42

رى على االجانب غري املسلمني فيما يتعلق دعاوى املواد الش خصية و يسرى على املسلمني االجانب عندما يكون قانولم القانون يس
 . ية على املذهب السين او االمامي سلمني على اختالف املذاهب تطبق حبقهم االحكام الشرع الشخصي مدنيا اما ابلنسبة للمواطنني امل

 ( من هذا القانون.2ادة )ينظر: امل -43
 ( من هذا القانون.5ر:املادة )ظين -44
 .الناحية النظرية او التشريعية منولو  -45
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للمستثمر األجنحم االحتفاظ ابألريف وقد ت تعديل النص اباات جواز   اجاز( 10يف املادة ) 2006لسنة  
 خارج نطاق حبثنا ابلنسبة لإلرب. السماح له ابلتملك،وهو

ــرع العراقي ان يلغي القرار   نَ آلذا  ــنة23االوان للمشــــــ ــالة االرب العقاري   1994لســــــ ويعيد النظر مبســــــ
شـرط املقابلة ابملثل وفق ضـوابط و حمددات يضـعها املشـرع منها ان تكون اجلنسـية الفعلية للوارب عراقية يف 

 فعلية يف العراق التقل سنواي عن ثالثة اشهر.حالة تعدد اجلنسيات وان تكون له اقامة 
 املطلب الثاني: االرث العقاري باالراضي االمريية

ينطبق هنا و ال داعي  ه نفســـــ المر ابســـــبق وان اوضـــــحنا مفهوم االراضـــــي االمريية يف مســـــالة الوصـــــية و 
خـصوصـية يف مسـالة انتقال ها اراضـي زراعية هلا دللتكرار اال انه ينبغي االشـارة اىل ان االراضـي االمريية بع

ملكيتها ابالرب مع اختالف اجلنســـــية فلو رجعنا اىل اىل فرتة العهد العثماين ولغاية صـــــدور القالنون املدين 
ــعة للمادة )  1951العراقي عام   ــي االمريية خاضــ ــنة  110كانت االراضــ ( من قانون االراضــــي العثمانية لســ

راضـي اذا كانت عائدة ملتوىف عثماين )عراقي( اىل ورثته ه الذي كان ال جيييز انتقال ملكية هذت اال1274
االجانب كما اشـــارت اىل انه ليس لالجانب حق الطابو يف االراضـــي العثمانية )العراقية( حيث نص على 

ــي العثماين اىل ورثته االجانب وليس لالجانب حق الطابو يف اراضــــي العثماين..." ، (46)انه "التنتقل اراضــ
ـصــــرف فيها   مع مالحظة انه اذا كانت هذت االراضـــــي عائدة اىل اجنحم بســـــب للكها او اكتســـــاب حق الت

ــنة  7مبقتضـــــــــــــى قانون للك التبعة االجنبية املؤرخ يف   ــفر لســـــــــــ ه فانه جيوز ان تنتقل اىل ورثته   1248صـــــــــــ
ــورى الدولة  فقد الغي    1953. وبعد نفاذ القانون املدين عام  (47)االجانب وذلك طبقا ملقرارات جملس شــــ

ز هذا القانون)املدين( انتقال هذت االراضــــــــي مع اختالف اجلنســــــــية حيث  يون االراضــــــــي العثماين ومل جيقان
ــار يف م   منــه اىل انــه "اليرب حق االنتقــال مــا بني...عراقي و اجنحم"وعزز هــذا االمر قــانون   1199اشـــــــــــــ

ـصــــرف  املتوىف( من التســـــجيل العقاري النافذ حيث اشـــــرتط ان يكون اصـــــحاب حق االنتقال )اي ورثة املت
ـصــرف ابلعراقيني منهم واذا  ـصــر انتقال حق الت ــية العراقية فينح ــما منهم الحيمل اجلنسـ العراقيني فان كان قسـ

كما ان   (48)االريف االمريية منحلة وتســــجل ابســــم وزارة املالية   دكان مجيعهم الحيمل اجلنســــية العراقية فتع
ضـــــــر رغم عدم اعتبارهم اجانب وفق احكام هذا رعااي الدول واالمارات العربية هم ايضـــــــا مشـــــــمولون ابحل

ـصــــــــرف واصـــــــــحاب حق االنتقال مانع من هذا االنتقال وان  القانون وعليه فان اختالف اجلنســـــــــية بني املت
  ةالعربة بوقت اختالف اجلنســـية او احتادها وقت ســـبب نشـــوء حق االنتقال ســـواء ابلوفاة ام ابلغيبة املتقطع 

(49). 
ــح  ــي الزراعية  ن  أوواضـــ ــالة للك االراضـــ ــدور القانون املدين يف مســـ ــدد حني صـــ ــرع العراقي قد تشـــ املشـــ

لالجانب ســـواء عن طريق االرب ام غريت ملا لثله هذت االراضـــي من قوت للشـــعب وخطورة ان توضـــع بني 
 يد االجانب ملا له دور يف االقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري للبلد.

 
 . 339ص  ،جابر جاد عبد الر محن، مرجع سابق :ينظر -46
سنة مجادي االوىل    8و   ه1315مارا سنة    13ه و 1318ذي القعد سنة    13ه و  1291  لوز سنة  24الصادرة يف    -47
 ه. 1324مارا سنة 25ه و1326
 من هذا القانون.  191م  ينظر -48
 .118ص مرجع سابق،، طفى جميدمص  -49
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 27:  العدد

 الخاتمه   

 ج اوال: النتائ
ـصــوص التملك العقاري لالجانب  .1 ــرع العراقي يف االوانه االخرية ي ــح من قبل املشـ ــدد واضـ هنالك تشـ

 عموما والتملك به عن طرق الوصية واالرب خصوصا.
والثانية    1959الوصــية العقارية ابالمالك الصــرفة مع اختالف اجلنســية مبرحلتني االوىل قبل عام  تمر  .2

ــدور قــانون االحوال   ةيف رــل القوانني النــافــذ  ةحيــث كــانــت قبــل هــذت املــدة جــائز   تبعــد امــا بعــد صـــــــــــــ
 الشخصية النافذ فان منع الوصية ابلعقار مع اختالف اجلنسية.

 المريية فان هذا احلظر وارد يف القانون املدين ومن مث عدم صحته.اما يصوص االيصاء ابراضي ا .3
صــــــــــــــرفة وان كان جائزا يف رل التشــــــــــــــريعات النافذت )املدين والتســــــــــــــجيل  .4 االرب العقاري ابالمالك ال

لســــــــــنة   23العقاري( اال ان التطبيقات العملية كانت تضــــــــــع املعوقات عليه حىت صــــــــــدور القرار رقم 
  . العراقيني  لغري  العقــــاري  التملــــك  تبيح   اليت  القرارات  و  القوانني  يع م  العمــــل  الــــذي أوقف  1994

  املادة  نظمت  حيث  2005  لعام الدائم  العراق دســــــــــتور صــــــــــدور بعد حىت  هكذا الوضــــــــــع واســــــــــتمر
صـــــــــــــت  حيث  العقاري التملك إحكام(  23/3/1)  يف  مكان   أي يف التملك  يف احلق للعراقي)  على  ن

ــتثين ـما الّ إ املنقول غري  لـلك  لغريت جيوز  وال  العراق  العـقاري  التمـلك  ان  يعين النص  وهـذا(  بـقانون   اســــــــــــ
 قانون. هكذا مثل ن آلا حلد يصدر ومل بقانون  ينظم ان  يقتضي األجانب قبل من

ــريع العـقاري مـنذ نفـاذ الـقانون امـلدين والجيوز  .5 االرب العـقاري لالراضــــــــــــــي االمريـية غري جـائز يف التشــــــــــــ
لالجـاـنب وان مل يوجـد صــــــــــــــاحـب حق انتقـال عراقي اـبدا ـفان االريف تنحـل انتقـال هـذت االراضــــــــــــــي  

 وتسجل ابسم وزارة املالية.
 ثانيا: التوصيات  

( من قانون االحوال الشــخصــية النافذ، نرى ضــرورة تعديل هذت 71أمام مالحظاتنا يصــوص املادة ) .1
ـصـــــح الوصــــــية ابلعقار واملنقول مع اختال ـصـــــياغة اآلتية "ت ـصـــــح الوصــــــية املادة وجعلها ابل ف الدين وت

ابملنقول فقط مع اختالف اجلنسـية، اما العقار فال تـصح الوصـية  ا مع اختالف اجلنسـية إال اذا كان 
املوصـى له عراقي اجلنسـية وقت انشـاء الوصـية ووقت وفاة املوصـي". ونرى ان هذت الصـياغة اقرب اىل 

 العدل واملنطق وال تتعاريف ومصلحة البالد.
ويعيد النظر مبســـــــالة االرب العقاري  1994لســـــــنة23للمشـــــــرع العراقي ان يلغي القرار    وان اآل نَ آلذا  .2

شـــــرط املقابلة ابملثل وفق ضـــــوابط و حمددات يضـــــعها املشـــــرع منها ان تكون اجلنســـــية الفعلية للوارب 
 عراقية يف حالة تعدد اجلنسيات وان تكون له اقامة فعلية يف العراق التقل سنواي عن ثالثة اشهر.

 صادرالم

 اوال: املؤلفات والبحوث
 .1،ص1975أمحد عبد اجلواد،أصول علم املواريث)قسمة الرتكة ابلطريقة حلسابية وابلقرياط(،  -1
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-، شــــــــــــــركة النشــــــــــــــر والطباعة العراقية احملدودة 1القانون الدول ا اص ط د.جابر جاد عبد الرمحن، -2
 .1972غداد،ب

 .بدون سنة طبع  بغداد، ،1ط حامد مصطفى: القانون الدول ا اص العراقي، -3
حبث منشـــــــور يف جملة  حيدر حســـــــني كارم:اثبات الوصـــــــية ابلعقار وتســـــــجيلها يف التشـــــــريع العراقي، -4

 .2006ن االول (، كانو 4جامعة كربالء، العدد )
 . 1986، دار االوقاف اجلديد،  1، حقوق االجانب يف القانون العراقي، طصايب عبد الزهرة احلسون  -5
 .القاهرة ،4ط، علي ا فيف، أحكام املعامالت الشرعية، مطبعة السنة احملمدية -6
صــابوين: املواريث يف الشــريعة االســالمية يف ضــوء الكتاب والســنة، -7  احلديث القاهرة،دار  حممد علي ال

 .بدون سنة طبع
 م.1967حممد مصطفى شلحم: احكام املواريث بني الفقه والقانون،  -8
ـصـــطفى -9 ، بغداد، االرشــــاد مطبعة،1ج ،1971 لســــنة 43 رقم العقاري التســــجيل  قانون  شــــرح جميد م

1973. 
مقارنة(، رســالة  )دراســة    منصــور حيىي عبد   حممد، تنازع القوانني يف مســائل املرياب والوصــية -10

 .2002جامعة املوصل، -كلية القانون -ماجستري 
 العراقية والتعليمات واألنظمة القوانني - ثانيا:

 امللغي. ه1274قانون االراضي العثماين لسنة  -1
 .والنافذ املعدل 1931 سنةل 78 رقم لوجانب الشخصية األحوال قانون  -2
 امللغي. 1943 لسنة املنقولة غري األموال يف التصرف حق قانون  -3
 .املعدل والنافذ 1951 لسنة 40 رقم املدين القانون  -4
 النافذ. 1952 لسنة( 9) رقم منقولة غري  امواال الكويتيني للك قانون  -5
 .املعدل والنافذ 1959 لسنة 188 رقم النافذ الشخصية األحوال قانون  -6
 .والنافذ واملعدل 1971 لسنة 43 رقم العقاري التسجيل قانون  -7
 .النافذ1976 لسنة 53 رقم الدولة أراضي أصناف توحيد قانون  -8
 .والنافذت 1987 لسنة 13 رقم العقاري التسجيل تعليمات -9

 
 


