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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

عمدددي  ددديدنا محمدددد وعمدددي  لددد  وصدددحبة عمدددي  ددديدنا محمدددد وعمدددي  لددد  وصدددحبة   الحمدددد ب رل العدددالمين والصددد   وال ددد  الحمدددد ب رل العدددالمين والصددد   وال ددد  
يات البحث العممية محل الدرا ة تقتضي أن أتناول في المقدمة يات البحث العممية محل الدرا ة تقتضي أن أتناول في المقدمة جمعين وبعد، أن مقتضجمعين وبعد، أن مقتضأأ

 األمور اآلتية:األمور اآلتية:

مددددن المعددددروش أن الماددددر  العراقددددي فددددي مددددن المعددددروش أن الماددددر  العراقددددي فددددي   واًل: مدددددعل تعريمددددي بموضددددو  البحددددث:واًل: مدددددعل تعريمددددي بموضددددو  البحددددث:أأ
)المعدددل ، أجدداز لماددتري العقددار )المعدددل ، أجدداز لماددتري العقددار   ٖٜٖٜٛٔٛٔل ددنة ل ددنة   ٕٕٙٗٔٙٗٔو و   ٜٜٚٚٔٚٚٔل ددنة ل ددنة   ٜٜٛٔٔٛٔٔالقددرارات القددرارات 

حكددد  حكددد    إصددددارإصددددارضددداك ضددداك  ددواك كدددان جن ددد  ممدددق صدددرش، أ  حدددق تصددرش، أن ي مدددل مدددن الق ددواك كدددان جن ددد  ممدددق صدددرش، أ  حدددق تصددرش، أن ي مدددل مدددن الق
حدداث حدداث إإأو أو   توفر ارو  معينة، منها ال دكنتوفر ارو  معينة، منها ال دكنبتمميك  لذلق العقار بالبدل المتمق عمي  عند بتمميك  لذلق العقار بالبدل المتمق عمي  عند 

الزراعيدددة ذات حدددق التصدددرش، وذلدددق عندددد الزراعيدددة ذات حدددق التصدددرش، وذلدددق عندددد   رضرضغرا دددًا فدددي األغرا دددًا فدددي األأو أو   ماددديدات  دددكنية فيهدددا،ماددديدات  دددكنية فيهدددا،
   تحريرية من .  تحريرية من .معارضمعارضنكول البائع عن نقل الممكية لمماتري ودون وجود نكول البائع عن نقل الممكية لمماتري ودون وجود 
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حصددم مدددن حصددم مدددن أو أو   العقددار قددد يقدددو  باددراك أ دده العقددار قددد يقدددو  باددراك أ دده   ولكددن الددذي قددد يحددددث أن ماددتريولكددن الددذي قددد يحددددث أن ماددتري
  إقامددةإقامددةق دد  مددن الاددركاك المددالكين لمعقددار، ويقددو  احددد الاددركاك غيددر البددائعين بق دد  مددن الاددركاك المددالكين لمعقددار، ويقددو  احددد الاددركاك غيددر البددائعين بأو أو   بعددضبعددض
ايو  العقار أما بيعًا عند عد  قابميت  لمق مة بالن بة ايو  العقار أما بيعًا عند عد  قابميت  لمق مة بالن بة   إزالةإزالةالايو   البًا فيها الايو   البًا فيها   إزالةإزالةدعوى دعوى 

 دددبة ألصدددحر حصدددة،  دددبة ألصدددحر حصدددة، ق دددمًة عنددددما يكدددون قابدددل لمق دددمة بالنق دددمًة عنددددما يكدددون قابدددل لمق دددمة بالنأو أو   ألصدددحر حصدددة ادددائعة،ألصدددحر حصدددة ادددائعة،
أن يجعددل حددق الماددتري أن يجعددل حددق الماددتري إلددي إلددي   اددذا الدددعوىاددذا الدددعوى  إقامددةإقامددةالقضددائي المتمثددل بالقضددائي المتمثددل ب  جددراكجددراكفيددودي اددذا اإلفيددودي اددذا اإل

أو أو   اإلربددداقاإلربددداقلهدددذا األ ددده  غيدددر م دددتقر تجددداا الادددركاك البدددائعين، ويضدددع  فدددي حالدددة مدددن لهدددذا األ ددده  غيدددر م دددتقر تجددداا الادددركاك البدددائعين، ويضدددع  فدددي حالدددة مدددن 
المنداك، لدذا فقدد ف دن المادر  المنداك، لدذا فقدد ف دن المادر  أو أو   الاعور بأن حق  في ممكيدة ادذا األ ده  مهددد بالضديا الاعور بأن حق  في ممكيدة ادذا األ ده  مهددد بالضديا 

مدن أن يمجدأ ومدن عد ل مدن أن يمجدأ ومدن عد ل   أعرىأعرىحاالت حاالت أو أو   تري في مثل اذا اكذا حالةتري في مثل اذا اكذا حالةعندما أجاز لمماعندما أجاز لمما
دعدددوى التمميدددق دعدددوى التمميدددق   إقامدددةإقامدددةو ددديمة ع جيدددة إجرائيدددة لممحافادددة عمدددي ادددذا الحدددق بتمكينددد  مدددن و ددديمة ع جيدددة إجرائيدددة لممحافادددة عمدددي ادددذا الحدددق بتمكينددد  مدددن 

   تحقيق اال تقرار في المركز القانوني ل .تحقيق اال تقرار في المركز القانوني ل .إلي إلي   وصوالً وصوالً 
 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع:

عقدددارات التدددي كدددان عددددد مدددن عقدددارات التدددي كدددان عددددد مدددن ازديددداد عددددد دعددداوى التمميدددق التدددي تقدددا  بعصدددوم الازديددداد عددددد دعددداوى التمميدددق التدددي تقدددا  بعصدددوم ال -ٔٔ
 الاركاك قد باعوا  هامه  فيها، مما يقتضي بيان الموقش القانوني لهذا الحاالت.الاركاك قد باعوا  هامه  فيها، مما يقتضي بيان الموقش القانوني لهذا الحاالت.

اديوع   دواك كدان اديوع   دواك كدان   إزالدةإزالدةلبيان الع قة القانونية مدا بدين دعدوى تمميدق العقدار ودعدوى لبيان الع قة القانونية مدا بدين دعدوى تمميدق العقدار ودعدوى  -ٕٕ
 ..زالةزالةحك  باإلحك  باإل  إصدارإصدارالايو  أ  بعد الايو  أ  بعد   إزالةإزالةدعوى دعوى   إقامةإقامة  أثناكأثناكذلق في ذلق في 

 ايو  العقار بدعوى تمميك .ايو  العقار بدعوى تمميك .  إزالةإزالةوث التي تتناول ع قة دعوى وث التي تتناول ع قة دعوى قمة الدرا ات والبحقمة الدرا ات والبح -ٖٖ
 ثالثًا: تساؤالت الموضوع:ثالثًا: تساؤالت الموضوع:

  إزالةإزالةنار دعوى نار دعوى   أثناكأثناكال وضع المار  العراقي تناي  قانوني لدعوى تمميق العقار ال وضع المار  العراقي تناي  قانوني لدعوى تمميق العقار  -ٔٔ
 ايوع ؟ ايوع ؟ 

إلدي إلدي     أأتمميكد  حصدم الادركاك البدائعين، تمميكد  حصدم الادركاك البدائعين، إلدي إلدي   ال ينتقل حق الماتري لتمق ال ها ال ينتقل حق الماتري لتمق ال ها  -ٕٕ
زالةليه  ب بل البيع و ليه  ب بل البيع و البدل الذي  يؤول االبدل الذي  يؤول ا زالةا   الايو ؟الايو ؟  ا 

 نار دعوى التمميق؟نار دعوى التمميق؟  أثناكأثناكالايو  الايو    إزالةإزالةال ت تأعر دعوى ال ت تأعر دعوى  -ٖٖ
 ؟؟عرىعرىاألاألال يوثر الحك  الصادر بإحدى الدعويين عمي ال يوثر الحك  الصادر بإحدى الدعويين عمي  -ٗٗ
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تد  االعتمداد عمدي المدنهت التحميمدي الدذي يقدو  عمدي تحميدل تد  االعتمداد عمدي المدنهت التحميمدي الدذي يقدو  عمدي تحميدل   رابعًا: منهجية البحث:رابعًا: منهجية البحث:
ثمدا وردت وعمدي ضدوك قدانون ثمدا وردت وعمدي ضدوك قدانون النصوم القانونية ومناقاتها التي تنا  اذا الموضو  حيالنصوم القانونية ومناقاتها التي تنا  اذا الموضو  حي

، والقدددرارات الصدددادر  مدددن مجمدددس قيددداد  الثدددور  ، والقدددرارات الصدددادر  مدددن مجمدددس قيددداد  الثدددور  ٜٜٜٜٙٔٙٔل دددنة ل دددنة   ٖٖٛٛالمرافعدددات المدنيدددة رقددد  المرافعدددات المدنيدددة رقددد  
)المعدددددل ، كمددددا وتدددد  )المعدددددل ، كمددددا وتدددد  ٖٜٖٜٛٔٛٔل ددددنة ل ددددنة   ٕٕٙٗٔٙٗٔوالقددددرار والقددددرار   ٜٜٚٚٔٚٚٔل ددددنة ل ددددنة   ٜٜٛٔٔٛٔٔ)المنحددددل  رقدددد )المنحددددل  رقدددد 

إزالدة الاديو  واثدر إزالدة الاديو  واثدر االعتماد عمي المنهت المقارن من ع ل مقارنة دعوى التمميق بدعوى االعتماد عمي المنهت المقارن من ع ل مقارنة دعوى التمميق بدعوى 
ومن ث  بيان اآلراك المقهية التدي قيمدت بصددد الموضدو  ومناقادتها ومن ث  بيان اآلراك المقهية التدي قيمدت بصددد الموضدو  ومناقادتها   عرىعرىاألاأل  احداما عمياحداما عمي

وتددرجيا الددرأي الممضددل مددع بيددان رأينددا العددام كممددا كددان ذلددق ضددروريًا، وتدد  االعتمدداد وتددرجيا الددرأي الممضددل مددع بيددان رأينددا العددام كممددا كددان ذلددق ضددروريًا، وتدد  االعتمدداد 
عمي المنهت الت بيقي، وذلق بتعزيز الموقش التاريعي والمقهدي بدالقرارات القضدائية ذات عمي المنهت الت بيقي، وذلق بتعزيز الموقش التاريعي والمقهدي بدالقرارات القضدائية ذات 

 ور  أ  غير مناور .ور  أ  غير مناور .الصمة بموضو  البحث  واك أكانت مناالصمة بموضو  البحث  واك أكانت منا

 تت  درا ة موضو  البحث بح ل الع ة األتية:تت  درا ة موضو  البحث بح ل الع ة األتية:    عام ًا: ايكمية البحث:عام ًا: ايكمية البحث:

 الايو  والصمة بينهما.الايو  والصمة بينهما.  إزالةإزالة: مااية دعوى التمميق ودعوى : مااية دعوى التمميق ودعوى األولاألولالمبحث المبحث 
  واآلثددارواآلثددارك امددا ك امددا أو أو   المبحددث الثدداني: الع قددة بددين الدددعويين بعددد صدددور الحكدد  بأحددداماالمبحددث الثدداني: الع قددة بددين الدددعويين بعددد صدددور الحكدد  بأحددداما

 القانونية المترتبة عمي ذلقالقانونية المترتبة عمي ذلق
 عاتمة.عاتمة.الال

 النتائت.النتائت.
 التوصيات.التوصيات.

 األولاملبحث 
 الشيىع والصلة بينهما إزالةماهية دعىي التمليك ودعىي 

األصدددل ان مديريدددة الت دددجيل العقددداري ادددي المعتصدددة بعمميدددة نقدددل ممكيدددة العقدددار األصدددل ان مديريدددة الت دددجيل العقددداري ادددي المعتصدددة بعمميدددة نقدددل ممكيدددة العقدددار 
المار  العراقي واغمل المار  العراقي واغمل إلي  إلي    أاارأاارالمترتبة عمي ، واو ال ريق الوحيد الذي المترتبة عمي ، واو ال ريق الوحيد الذي   اآلثاراآلثاروتثبيت وتثبيت 

ات البيع قد تت  عارج ال دياقات التدي ندم عميهدا القدانون، وادو ات البيع قد تت  عارج ال دياقات التدي ندم عميهدا القدانون، وادو إجراكإجراكان ان   إالإالالتاريعات، التاريعات، 
مددنا ماددتري مددنا ماددتري إلددي إلددي   عمددد الماددر  العراقدديعمددد الماددر  العراقددي  األفددراداألفددرادالبيددع العددارجي، ولتمددادي ضدديا  حقددوق البيددع العددارجي، ولتمددادي ضدديا  حقددوق 

 القضاك لتثبيت حق ، في حالة نكول البائع.القضاك لتثبيت حق ، في حالة نكول البائع.  أما أما دعوى تمميق دعوى تمميق   إقامةإقامةإلي إلي   العقارالعقار
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ا  اددائعة فددي ذات العقددار ا  اددائعة فددي ذات العقددار دعددوى التمميددق اذا مددا انصددبت عمددي  ددهدعددوى التمميددق اذا مددا انصددبت عمددي  دده  أاميددةأاميددةوتبددرز وتبددرز 
ذ تاهر ع قة إجرائيدة ذ تاهر ع قة إجرائيدة إإبعد دعوى التمميق، بعد دعوى التمميق،   أقيمتأقيمتأو أو   ايو  مقامة،ايو  مقامة،  إزالةإزالةووجدت دعوى ووجدت دعوى 

،  ددواك كانددت تمددق ،  ددواك كانددت تمددق عرىعرىوموضددوعية مددا بددين ادداتين الدددعويين، بحيددث تتددأثر احددداما بدداألوموضددوعية مددا بددين ادداتين الدددعويين، بحيددث تتددأثر احددداما بدداأل
ناددر الدددعوى ا  بعددد صدددور حكدد  فددي أيددا منهمددا، اال ان االمددر ي ددتمز  ان ناددر الدددعوى ا  بعددد صدددور حكدد  فددي أيددا منهمددا، اال ان االمددر ي ددتمز  ان   أثندداكأثندداكالع قددة الع قددة 

أثر تمدق أثر تمدق إلي إلي   الايو  والصمة بينهما لكي نتوصلالايو  والصمة بينهما لكي نتوصل  إزالةإزالةمااية دعوى التمميق ودعوى مااية دعوى التمميق ودعوى   نبيننبين
 م مبين عمي وفق اآلتي:م مبين عمي وفق اآلتي:إلي إلي   األولاألولالدعاوى عمي بعضهما، مما يقتضي تق ي  المبحث الدعاوى عمي بعضهما، مما يقتضي تق ي  المبحث 

 األولاملطلب  
 الشيىع  إزالةالتعريف بدعىي التمليك ودعىي  

جهدة، وبيدان الصدمة بينهمدا جهدة، وبيدان الصدمة بينهمدا الايو  مدن الايو  مدن   إزالةإزالةلبيان ممهو  دعوى التمميق ، ودعوى لبيان ممهو  دعوى التمميق ، ودعوى 
األمددر يقتضددي تق ددي  الم مددل األمددر يقتضددي تق ددي  الم مددل فددإن فددإن   ،،أعددرىأعددرىال ددير فددي احدددى الدددعويين مددن جهددة ال ددير فددي احدددى الدددعويين مددن جهددة   أثندداكأثندداك
 وعمي وفق اآلتي:وعمي وفق اآلتي:  فرعينفرعينإلي إلي   األولاألول

 التعريف بدعوى التمميكالتعريف بدعوى التمميك: : األولاألولالفرع الفرع 

إلحا ددة تعريددش دعددوى التمميددق مددن الجوانددل جميعهددا يت مددل األمددر أن نت ددرق إلحا ددة تعريددش دعددوى التمميددق مددن الجوانددل جميعهددا يت مددل األمددر أن نت ددرق   
العربيدة، وفدي االصد  ح القدانوني والمقهدي وعمدي وفدق العربيدة، وفدي االصد  ح القدانوني والمقهدي وعمدي وفدق   لتعريش دعوى التمميق في المحدةلتعريش دعوى التمميق في المحدة

 اآلتي:اآلتي:
 اواًل: تعريف دعوى التمميك لغًة.اواًل: تعريف دعوى التمميك لغًة.

جمعهددا داعدداواى، جمعهددا داعدداواى، فالدددعوى: فالدددعوى: مصدد ما دعددوى التمميددق اددو مصدد ما ثنددائي مددزدوج، مصدد ما دعددوى التمميددق اددو مصدد ما ثنددائي مددزدوج،   
أاي ما اِلددلأاي ما اِلددل
دداك  )واااِلْ دد   الدددوْعواى  واأاِلم هاددا ِلمتوْأِنيددِث فادد ا ت ناددوو   ٔ)) ماْصدددارا ا ااِلَدعا دداك  )واااِلْ دد   الدددوْعواى  واأاِلم هاددا ِلمتوْأِنيددِث فادد ا ت ناددوو وا ماْصدددارا ا ااِلَدعا ن  ي قاددال  داْعددواى ن  ي قاددال  داْعددواى وا

ةٌ أو أو   بااِ ماةٌ بااِ ماةٌ  ِحيحا ةٌ صا ِحيحا  ..  ٔ))صا

                                                           

ذ بٓ ػبذ اٌشّصاق اٌحغ١ٕٟ، أبٛ اٌف١ط، اٌٍّمّب بّشحعٝ اٌض  1)) ّّ ذ بٓ ِح ّّ ذ بٓ ػبذ اٌشّصاق اٌحغ١ٕٟ، أبٛ اٌف١ط، اٌٍّمّب بّشحعٝ اٌض  ( ِح ّّ ذ بٓ ِح ّّ ب١ذٞ، حاس اٌؼشٚط ِٓ ب١ذٞ، حاس اٌؼشٚط ِٓ ( ِح

؛ فوااد افووشاَ اٌبغوخأٟ، إٌّلووذ ٌٍ وو  ، ؛ فوااد افووشاَ اٌبغوخأٟ، إٌّلووذ ٌٍ وو  ، 8383، دْٚ ِىواْ ٚعووٕت ٔ ووش،  ، دْٚ ِىواْ ٚعووٕت ٔ ووش،  8383جوٛا٘ش اٌموواِٛط، سجوٛا٘ش اٌموواِٛط، س

 ، داس اٌ شٚق،، داس اٌ شٚق،11غغ

 ..022022،  ،  15811581ب١شٚث، ب١شٚث،   



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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لك ددر ممكددًا بك ددر المددي ، وادددذا لك ددر ممكددًا بك ددر المددي ، وادددذا فمصدددرا المعددل ممكددد ، يممكدد  بافمصدددرا المعددل ممكددد ، يممكدد  با  امددا لمددا التمميددقامددا لمددا التمميددق  
 ..  ٕ))يميني والمتا افصا، وممك  الايك تمميكًا جعم  ممكًا ل  فيقال ممك  المال والممقيميني والمتا افصا، وممك  الايك تمميكًا جعم  ممكًا ل  فيقال ممك  المال والممقممكممك

 ثانيًا: تعريف دعوى التمميك اصطالحًا.ثانيًا: تعريف دعوى التمميك اصطالحًا.

دعوى التمميق يقتضي االمدر ان نبدين المقصدود بالددعوى بادكل دعوى التمميق يقتضي االمدر ان نبدين المقصدود بالددعوى بادكل لبيان المقصود بلبيان المقصود ب  
 عا  في االص  ح القانوني والمقهي ومن ث  نت رق لدعوى التمميق وعمي وفق اآلتي:عا  في االص  ح القانوني والمقهي ومن ث  نت رق لدعوى التمميق وعمي وفق اآلتي:

عرفهددا الماددر  العراقددي فددي المدداد  الثانيددة مددن عرفهددا الماددر  العراقددي فددي المدداد  الثانيددة مددن فالدددعوى فددي االصدد  ح القددانوني: فالدددعوى فددي االصدد  ح القددانوني: 
هدا  مدل ادعم حقد  مدن هدا  مدل ادعم حقد  مدن باكل عا : بأنباكل عا : بأن  ٜٜٜٜٙٔٙٔل نة ل نة   ٖٖٛٛقانون المرافعات المدنية رق  قانون المرافعات المدنية رق  

 ..  ٖ)) عر اما  القضاك عر اما  القضاك

فقددد تعددددت التعريمددات التددي تبنااددا المقدد  اال فقددد تعددددت التعريمددات التددي تبنااددا المقدد  اال امددا الدددعوى فددي االصدد  ح المقهددي: امددا الدددعوى فددي االصدد  ح المقهددي: 
القضاك لمحصول عمدي القضاك لمحصول عمدي إلي إلي   اننا  نتناول ابرزاا، حيث عرفها البعض بانها حق االلتجاكاننا  نتناول ابرزاا، حيث عرفها البعض بانها حق االلتجاك

 . .   ٗ))الحماية القضائية من ع ل الحصول عمي حك  في الموضو الحماية القضائية من ع ل الحصول عمي حك  في الموضو 

ها بانها حق من الحقوق االجرائية، والحق االجرائي او عبار  عن ها بانها حق من الحقوق االجرائية، والحق االجرائي او عبار  عن واناق من عرفواناق من عرف
غيددر مبااددر لاددعم معددين غيددر مبااددر لاددعم معددين أو أو   قدددر  يمنحهددا القددانون ب ريددق مبااددرقدددر  يمنحهددا القددانون ب ريددق مبااددرأو أو   مكنددةمكنددةأو أو    ددم ة ددم ة

 ..  ٘))الحماا عمي الحماا عمي أو أو   لحماية حق لحماية حق 

ل  يعرفها قانون المرافعات المدنيدة العراقدي، ولد  يدنم عميهدا، ل  يعرفها قانون المرافعات المدنيدة العراقدي، ولد  يدنم عميهدا، اما دعوى التمميق: اما دعوى التمميق: 
لتدددددي أادددددارت إليهدددددا القدددددرارات العاصدددددة الصدددددادر  مدددددن ال دددددم ة لتدددددي أادددددارت إليهدددددا القدددددرارات العاصدددددة الصدددددادر  مدددددن ال دددددم ة بدددددل ادددددي مدددددن القدددددرارات ابدددددل ادددددي مدددددن القدددددرارات ا

 ..  ٙ))التاريعيةالتاريعية

                                                                                                                                                      

( ٔاصش بٓ ػبذ اٌغ١ذ أبٝ اٌّىاسَ ابٓ ػٍٟ بش٘اْ اٌذ٠ٓ اٌخٛاسصِٟ، اٌّغش  فٟ حشح١ب اٌّؼوش ، ( ٔاصش بٓ ػبذ اٌغ١ذ أبٝ اٌّىاسَ ابٓ ػٍٟ بش٘اْ اٌذ٠ٓ اٌخٛاسصِٟ، اٌّغش  فٟ حشح١ب اٌّؼوش ، 1))

 ..118118ْ غبغ ٚعٕت ٔ ش،  ْ غبغ ٚعٕت ٔ ش،  ، داس اٌىخا  اٌؼشبٟ، دْٚ ِىا، داس اٌىخا  اٌؼشبٟ، دْٚ ِىا11سس

 ..803803،  ،  02280228( االِاَ ِحّذ بٓ أبٟ بىش اٌشاصٞ، ِخخاس اٌصحاح، داس اٌشظٛاْ، حٍب، ( االِاَ ِحّذ بٓ أبٟ بىش اٌشاصٞ، ِخخاس اٌصحاح، داس اٌشظٛاْ، حٍب، 0))

حؼش٠فوا  حؼش٠فوا    15131513ٌغوّٕت ٌغوّٕت   1818( ٌُٚ ٠ٛسد اٌّ شع اٌّصشٞ فٟ لأْٛ اٌّشافؼاث اٌّذ١ٔت ٚاٌخلاس٠ت سلُ ( ٌُٚ ٠ٛسد اٌّ شع اٌّصشٞ فٟ لأْٛ اٌّشافؼاث اٌّذ١ٔت ٚاٌخلاس٠ت سلُ 8))

 ٌٙا.ٌٙا.

 ..118118،  ،  02280228دْٚ ِىاْ غبغ، دْٚ ِىاْ غبغ، ( د. ع١ذ احّذ ِحّٛد، أصٛي اٌخماظٟ ٚفما  ٌمأْٛ اٌّشافؼاث، ( د. ع١ذ احّذ ِحّٛد، أصٛي اٌخماظٟ ٚفما  ٌمأْٛ اٌّشافؼاث، 8))

( د. ٔب١ً أعّاػ١ً ػّوش، لوأْٛ اصوٛي اٌّحاوّواث اٌّذ١ٔوت، ِٕ وٛساث اٌحٍبوٟ اٌحمٛل١وت، ب١وشٚث، ( د. ٔب١ً أعّاػ١ً ػّوش، لوأْٛ اصوٛي اٌّحاوّواث اٌّذ١ٔوت، ِٕ وٛساث اٌحٍبوٟ اٌحمٛل١وت، ب١وشٚث، 8))

02250225  ،  ،158158.. 

 اٌّؼذي بؤٔٗ:اٌّؼذي بؤٔٗ:  15111511ٌغٕت ٌغٕت   11531153( ِٓ لشاس ِلٍظ ل١ادة اٌزٛسة إٌّحً سلُ ( ِٓ لشاس ِلٍظ ل١ادة اٌزٛسة إٌّحً سلُ 11( ٔصج اٌّادة)( ٔصج اٌّادة)1))



 (مقارنة تطبيقية تحليلية دراسة) العقار شيوع لةإزا دصوى في التمليك لدصوى القانوني األثر 
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وقد عرش البعض من القدانونيين العدراقيين المعتصدين ادذا الددعوى بأنهدا الددعوى وقد عرش البعض من القدانونيين العدراقيين المعتصدين ادذا الددعوى بأنهدا الددعوى 
مالق العقار من إقامتهدا فدي حالدة نكدول البدائع عدن نقدل ممكيتد  وذلدق عنددما مالق العقار من إقامتهدا فدي حالدة نكدول البدائع عدن نقدل ممكيتد  وذلدق عنددما   التي تعولالتي تعول

 ..  ٔ))تتوفر الارو  العاصة بهاتتوفر الارو  العاصة بها

حددق حددق أو أو   بأنهددا الدددعوى التدي تددرد عمددي ممكيدة عقددار،بأنهددا الدددعوى التدي تددرد عمددي ممكيدة عقددار،    ٕ))عض اآلعدرعض اآلعدربينمدا عرفهددا الددببينمدا عرفهددا الددب
، ، ٜٜٚٚٔٚٚٔ  ل دددنة   ل دددنة ٜٜٛٔٔٛٔٔتصددرش، والتددي تتحقدددق بتددوافر الادددرو  التددي أاددار إليهدددا القددرار)تصددرش، والتددي تتحقدددق بتددوافر الادددرو  التددي أاددار إليهدددا القددرار)

أذن اي دعوى عينية عقارية تدرد عمدي أذن اي دعوى عينية عقارية تدرد عمدي     ٖ))فدعوى التمميقفدعوى التمميق، ، ٖٜٖٜٛٔٛٔ  ل نة   ل نة ٕٕٙٗٔٙٗٔوالقرار)والقرار)
عيندددة تصدددت عميهدددا عيندددة تصدددت عميهدددا حدددق تصدددرش يقيمهدددا المادددتري عندددد تدددوافر ادددرو  محدددق تصدددرش يقيمهدددا المادددتري عندددد تدددوافر ادددرو  مأو أو   ممكيدددة عقدددارممكيدددة عقدددار

 القرارات أع ا. القرارات أع ا. 

 دعوى التمميق بما يأتي:دعوى التمميق بما يأتي:  إقامةإقامةومن ع ل ما تقد  يمكن ان نجمل ارو  ومن ع ل ما تقد  يمكن ان نجمل ارو  

 دفع الماتري لثمن العقار بأكمم .دفع الماتري لثمن العقار بأكمم . -ٔٔ
ذات حدق ذات حدق   رضرضمحرو دات فدي األمحرو دات فدي األأو أو   إحداث الماتري لماديدات فدي العقدار ال دكني،إحداث الماتري لماديدات فدي العقدار ال دكني، -ٕٕ

 التصرش.التصرش.
                                                                                                                                                      

ٗ ػٍٝ االٌخضاَ باٌخؼ٠ٛط ارا اخوً احوذ اٌ وشف١ٓ ٗ ػٍٝ االٌخضاَ باٌخؼ٠ٛط ارا اخوً احوذ اٌ وشف١ٓ ٠مخصش اٌخؼٙذ بٕمً ٍِى١ت ػماس أٚ حك اٌخصشف ف٠١مخصش اٌخؼٙذ بٕمً ٍِى١ت ػماس أٚ حك اٌخصشف ف١ -أأ  

بخؼٙذٖ، عٛاء اشخشغ اٌخؼ٠ٛط فٟ اٌخؼٙذ اَ ٌُ ٠ خشغ ف١ٗ، ػٍٝ اْ ال ٠مً ِموذاسٖ ػوٓ اٌفوشق بو١ٓ بخؼٙذٖ، عٛاء اشخشغ اٌخؼ٠ٛط فٟ اٌخؼٙذ اَ ٌُ ٠ خشغ ف١ٗ، ػٍٝ اْ ال ٠مً ِموذاسٖ ػوٓ اٌفوشق بو١ٓ 

  ..ل١ّت اٌؼماس اٌّؼ١ٕت باٌخؼٙذ ٚل١ّخٗ ػٕذ إٌىٛي، دْٚ اخ ي باٌخؼ٠ٛط ػٓ اٞ ظشس اخشل١ّت اٌؼماس اٌّؼ١ٕت باٌخؼٙذ ٚل١ّخٗ ػٕذ إٌىٛي، دْٚ اخ ي باٌخؼ٠ٛط ػٓ اٞ ظشس اخش

ث أخوشٜ أٚ ِغشٚعواث ث أخوشٜ أٚ ِغشٚعواث آآاٌخؼٙذ أٚ احذد ف١ٗ اب١ٕوت أٚ ِٕ واٌخؼٙذ أٚ احذد ف١ٗ اب١ٕوت أٚ ِٕ وارا واْ اٌّخؼٙذ ٌٗ لذ عىٓ اٌؼماس ِحً ارا واْ اٌّخؼٙذ ٌٗ لذ عىٓ اٌؼماس ِحً   -      

ت ححش٠ش٠ت ِٓ اٌّخؼٙذ، فإْ رٌه ٠ؼخبش عببا  صح١حا  ٠ب١ح ٌٍّخؼٙوذ ٌوٗ حٍّوه اٌؼمواس أٚ ت ححش٠ش٠ت ِٓ اٌّخؼٙذ، فإْ رٌه ٠ؼخبش عببا  صح١حا  ٠ب١ح ٌٍّخؼٙوذ ٌوٗ حٍّوه اٌؼمواس أٚ ِؼاسظِؼاسظبذْٚ بذْٚ 

حك اٌخصشف ف١ٗ بم١ّخٗ اٌّؼ١ٕت فٟ اٌخؼٙذ أٚ اٌّ اٌبت بواٌخؼ٠ٛط ػٍوٝ اٌٛجوٗ اٌّوزوٛس فوٟ اٌفموشة حك اٌخصشف ف١ٗ بم١ّخٗ اٌّؼ١ٕت فٟ اٌخؼٙذ أٚ اٌّ اٌبت بواٌخؼ٠ٛط ػٍوٝ اٌٛجوٗ اٌّوزوٛس فوٟ اٌفموشة 

ل١ّووت اٌّحووذراث ٚاٌّغشٚعوواث لاتّووت ٚلووج إٌىووٛي، وووً رٌووه دْٚ ل١ّووت اٌّحووذراث ٚاٌّغشٚعوواث لاتّووت ٚلووج إٌىووٛي، وووً رٌووه دْٚ   )ا( ِووٓ ٘ووزا اٌبٕووذ، ِعووافا  ١ٌووٗ)ا( ِووٓ ٘ووزا اٌبٕووذ، ِعووافا  ١ٌووٗ

 .15111511ٌغٕت ٌغٕت   181181لأْٛ حٕظ١ُ اٌحذ االلخصادٞ ٌألساظٟ اٌضساػ١ت سلُ لأْٛ حٕظ١ُ اٌحذ االلخصادٞ ٌألساظٟ اٌضساػ١ت سلُ   ؤحىاَؤحىاَبباالخ ي االخ ي 

عوواء ِحىّووت اعووخغٕاف بغووذاد ٚبصووفخٙا عوواء ِحىّووت اعووخغٕاف بغووذاد ٚبصووفخٙا ( اٌّحوواِٟ ٘ووادٞ ػض٠ووض ػٍووٟ، اٌخ ب١موواث اٌمعووات١ت فووٟ ل( اٌّحوواِٟ ٘ووادٞ ػض٠ووض ػٍووٟ، اٌخ ب١موواث اٌمعووات١ت فووٟ ل1))

 . . 180180اٌخ١١ّض٠ت، ِىخبت اٌصباح، داس اٌؼذاٌت فٟ اٌىشادة، بغذاد، دْٚ عٕت غبغ،  اٌخ١١ّض٠ت، ِىخبت اٌصباح، داس اٌؼذاٌت فٟ اٌىشادة، بغذاد، دْٚ عٕت غبغ،  

، ، 02210221، دْٚ اعووُ ِ بؼووت، بغووذاد، ، دْٚ اعووُ ِ بؼووت، بغووذاد، 11( اٌماظووٟ سحوو١ُ اٌؼى١ٍووٟ، دسٚط فووٟ ح ب١موواث اٌمووٛا١ٔٓ، غ( اٌماظووٟ سحوو١ُ اٌؼى١ٍووٟ، دسٚط فووٟ ح ب١موواث اٌمووٛا١ٔٓ، غ0))

  1313.. 

ٌمٛا١ٔٓ اٌّماسٔت ِا ػذا اٌمأْٛ اٌّذٟٔ ٌمٛا١ٔٓ اٌّماسٔت ِا ػذا اٌمأْٛ اٌّذٟٔ ( ِٚٓ اٌلذ٠ش باٌزوش أْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌذػاٜٚ ٌُ ح ١ش  ١ٌٗ ا( ِٚٓ اٌلذ٠ش باٌزوش أْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌذػاٜٚ ٌُ ح ١ش  ١ٌٗ ا8))

اٌّصشٞ اٌزٞ أشاس  ٌٝ ٔٛع ِماس  ٌّزً ٘ىزا دػاٜٚ، ٚ٘وٟ دػوٜٛ صوحت اٌخٛل١وغ فٙوٟ دػوٜٛ اٌّصشٞ اٌزٞ أشاس  ٌٝ ٔٛع ِماس  ٌّزً ٘ىزا دػاٜٚ، ٚ٘وٟ دػوٜٛ صوحت اٌخٛل١وغ فٙوٟ دػوٜٛ 

ححفظ١ت اٌغشض ِٕٙا  رباث حٛل١غ اٌباتغ ػٍٝ ػمذ اٌب١غ أٞ أٙا دػٜٛ غ١ش ِٛظٛػ١ت أٞ ال حٕظش ححفظ١ت اٌغشض ِٕٙا  رباث حٛل١غ اٌباتغ ػٍٝ ػمذ اٌب١غ أٞ أٙا دػٜٛ غ١ش ِٛظٛػ١ت أٞ ال حٕظش 

ً ٘وٟ فموػ ححىوُ بصوحت حٛل١وغ صواحب ً ٘وٟ فموػ ححىوُ بصوحت حٛل١وغ صواحب فٟ ِٛظٛع اٌؼمذ ٚال حٕمً اٌٍّى١ت ِٓ اٌباتغ ٌٍّ وخشٞ، بوفٟ ِٛظٛع اٌؼمذ ٚال حٕمً اٌٍّى١ت ِٓ اٌباتغ ٌٍّ وخشٞ، بو

اٌ ووؤْ. ٠ٕظووش فووٟ رٌووه ػوو ء سظووٛاْ، اٌفووشق بوو١ٓ دػووٜٛ صووحت اٌخٛل١ووغ ٚدػووٜٛ صووحت ٔفووار اٌ ووؤْ. ٠ٕظووش فووٟ رٌووه ػوو ء سظووٛاْ، اٌفووشق بوو١ٓ دػووٜٛ صووحت اٌخٛل١ووغ ٚدػووٜٛ صووحت ٔفووار 

   www.soutalomma.comٚاٌخغل١ً باٌ ٙش اٌؼماسٞ، ِمواي ِٕ وٛس ػٍوٝ اٌّٛلوغ االٌىخشٚٔوٟٚاٌخغل١ً باٌ ٙش اٌؼماسٞ، ِمواي ِٕ وٛس ػٍوٝ اٌّٛلوغ االٌىخشٚٔوٟ

 ..02150215//11//11حاس٠خ اٌض٠اسة حاس٠خ اٌض٠اسة 

http://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=190120066443398
http://www.soutalomma.com/
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 البائع.البائع.  ة تحريرية منة تحريرية منمعارضمعارض كن الماتري لمعقار موضو  الدعوى دون  كن الماتري لمعقار موضو  الدعوى دون  -ٖٖ
يعددد ممددا تقددد  مددن الاددرو   ددببًا صددحيحًا يعددول الماددتري حددق تممددق اددذا العقددار يعددد ممددا تقددد  مددن الاددرو   ددببًا صددحيحًا يعددول الماددتري حددق تممددق اددذا العقددار 

 ..  ٔ))بالبدل الم مي والمدفو  كام ً بالبدل الم مي والمدفو  كام ً 

ل دنة ل دنة   ٜٜٛٔٔٛٔٔالقدرار القدرار   أحكدا أحكدا ويثار الت اؤل عن جنس العقارات الذي يمكن ت بيق ويثار الت اؤل عن جنس العقارات الذي يمكن ت بيق   
 عمي ، ال يامل العقارات ال كنية، ا  ال كنية والتجارية عمي حد  واك؟عمي ، ال يامل العقارات ال كنية، ا  ال كنية والتجارية عمي حد  واك؟  ٜٜٚٚٔٚٚٔ

  األولاألوللمت مددددع لمموقددددش القضددددائي العراقددددي، يددددرى وجددددود اتجددددااين معتممددددين، لمت مددددع لمموقددددش القضددددائي العراقددددي، يددددرى وجددددود اتجددددااين معتممددددين، ان اان ا
دعددوى التمميددق عمددي العقددارات ال ددكنية فقدد  واددذا االتجدداا القدددي ، امددا دعددوى التمميددق عمددي العقددارات ال ددكنية فقدد  واددذا االتجدداا القدددي ، امددا   إقامددةإقامددةيقصددر حددق يقصددر حددق 

دعوى تمميدق عمدي العقدارات دعوى تمميدق عمدي العقدارات   إقامةإقامةاالتجاا االعر واو يمثل االتجاا الحديث يرى امكانية االتجاا االعر واو يمثل االتجاا الحديث يرى امكانية 
صددناعية، وحتددي الزراعيددة اذا مددا تدددوافرت صددناعية، وحتددي الزراعيددة اذا مددا تدددوافرت أو أو   اٌي كانددت جن ددها  ددكنية كانددت ا  تجاريدددةاٌي كانددت جن ددها  ددكنية كانددت ا  تجاريدددة

 ارو  معينة فيها، لذا  نتناول االتجااات القضائية عمي وفق االتي:ارو  معينة فيها، لذا  نتناول االتجااات القضائية عمي وفق االتي:

  أحكددا أحكددا ان مددا ا ددتقر عميدد  القضدداك العراقددي ولردحددًا مددن الددزمن، ان ان مددا ا ددتقر عميدد  القضدداك العراقددي ولردحددًا مددن الددزمن، ان   االتجدداا القدددي :االتجدداا القدددي :
ي بددددق عمددددي العقددددارات ال ددددكنية فقدددد ، وال ياددددمل العقددددارات ي بددددق عمددددي العقددددارات ال ددددكنية فقدددد ، وال ياددددمل العقددددارات   ٜٜٚٚٔٚٚٔل ددددنة ل ددددنة   ٜٜٛٔٔٛٔٔالقددددرار القددددرار 
القدددرار المدددذكور انمدددًا قدددد القدددرار المدددذكور انمدددًا قدددد   أحكدددا أحكدددا ، وان ت دددبيل ذلدددق يعدددود الن المادددر  العراقدددي ب، وان ت دددبيل ذلدددق يعدددود الن المادددر  العراقدددي بالتجاريدددةالتجاريدددة

التو ع فيد ، فضد  عدن اند  اراد حمايدة التو ع فيد ، فضد  عدن اند  اراد حمايدة أو أو   جاكت بذكر العقار ال كني وال يجوز القياسجاكت بذكر العقار ال كني وال يجوز القياس
 دور ال كن وليس العقارات التجارية.دور ال كن وليس العقارات التجارية.

وبناك عمي ما ت  ذكرا قضت محكمة ا تئناش بحداد بصمتها التمييزية بأند )...أن وبناك عمي ما ت  ذكرا قضت محكمة ا تئناش بحداد بصمتها التمييزية بأند )...أن 
المقصددود بال ددكن اددو ال ددكن بالن ددبة لمعقددارات المعصصددة لم ددكن واددي غيددر األاددحال المقصددود بال ددكن اددو ال ددكن بالن ددبة لمعقددارات المعصصددة لم ددكن واددي غيددر األاددحال 

 ..  ٕ))بالن بة لمعقارات التجارية اذا ان المار  اراد الحماية لدور ال كن... بالن بة لمعقارات التجارية اذا ان المار  اراد الحماية لدور ال كن... 

وتأكيدددًا عمدددي مدددا تقدددد  قضدددت محكمدددة ا دددتئناش محكمدددة بحدددداد بصدددمتها التمييزيدددة وتأكيدددًا عمدددي مدددا تقدددد  قضدددت محكمدددة ا دددتئناش محكمدددة بحدددداد بصدددمتها التمييزيدددة 
ارية)المتكوندددة مدددن ت دددعة عادددر محدددً  ارية)المتكوندددة مدددن ت دددعة عادددر محدددً  بدددأن)...أذا اادددحل المتعهدددد جدددزكًا مدددن العمدددار  التجبدددأن)...أذا اادددحل المتعهدددد جدددزكًا مدددن العمدددار  التج

                                                           

، ٔظش٠وت اٌؼموذ، داس ٚاتوً ٌٍٕ وش ، ٔظش٠وت اٌؼموذ، داس ٚاتوً ٌٍٕ وش ١11ٓ ِحّذ اٌلبٛسٞ، اٌّبغٛغ فٟ ششح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، س١ٓ ِحّذ اٌلبٛسٞ، اٌّبغٛغ فٟ ششح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ، س( د. ٠اع( د. ٠اع1))

 ..881881،  ،  02200220ٚاٌخٛص٠غ، ػّاْ، ٚاٌخٛص٠غ، ػّاْ، 

؛ ؛ 15581558//1111//11فوٟ فوٟ   15581558/حمٛل١وت//حمٛل١وت/18511851( لشاس ِحىّت اعخغٕاف بغوذاد بصوفخٙا اٌخ١١ّض٠وت اٌّوشلُ ( لشاس ِحىّت اعخغٕاف بغوذاد بصوفخٙا اٌخ١١ّض٠وت اٌّوشلُ 0))

. . 15511551//11//0202فووٟ فووٟ   15511551/حمٛل١ووت//حمٛل١ووت/٠118118ٕظووش لووشاس اخووش ٌووزاث اٌّحىّووت ٌٚ حلوواٖ ٔفغووٗ سلووُ ٠ٕظووش لووشاس اخووش ٌووزاث اٌّحىّووت ٌٚ حلوواٖ ٔفغووٗ سلووُ 

 ..8888،  ،  8888اٌمشاساْ اشاس ا١ٌّٙا اٌّحاِٟ ٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، ِصذس عابك،  اٌمشاساْ اشاس ا١ٌّٙا اٌّحاِٟ ٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، ِصذس عابك،  



 (مقارنة تطبيقية تحليلية دراسة) العقار شيوع لةإزا دصوى في التمليك لدصوى القانوني األثر 
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اذا االاحال ال يبيا ل  حق تممق اذا االاحال ال يبيا ل  حق تممق فإن فإن   تجاريًا وت ع عار  غرفة و احة عممية مكاوفة تجاريًا وت ع عار  غرفة و احة عممية مكاوفة 
العمددار  جميعهددا مددا دا  ذلددق الجددزك غيددر ممددرز بصددور  ر ددمية الن اددر  ال ددكن الددوارد العمددار  جميعهددا مددا دا  ذلددق الجددزك غيددر ممددرز بصددور  ر ددمية الن اددر  ال ددكن الددوارد 

  المعددددل يادددتر  ل دددكن العقددداراتالمعددددل يادددتر  ل دددكن العقددداراتٜٜٚٚٔٚٚٔل دددنة ل دددنة   ٜٜٛٔٔٛٔٔوبقدددرار مجمدددس قيددداد  الثدددور  المدددرق  وبقدددرار مجمدددس قيددداد  الثدددور  المدددرق  
 ..  ٔ))الصناعية... الصناعية... أو أو   محل التعهد وال ينصرش لمعقارات التجاريةمحل التعهد وال ينصرش لمعقارات التجارية

القدرار القدرار   أحكدا أحكدا ان ان إلدي إلدي   يذال االتجاا الحديث من القضاك العراقدييذال االتجاا الحديث من القضاك العراقدي  االتجاا الحديث:االتجاا الحديث:
قد جاكت م مقة ول  تقيد القضاك بنو  معين مدن العقدارات، ولدذلق قد جاكت م مقة ول  تقيد القضاك بنو  معين مدن العقدارات، ولدذلق   ٜٜٚٚٔٚٚٔل نة ل نة   ٜٜٛٔٔٛٔٔ

 ك اكانت تجارية ا   كنية.ك اكانت تجارية ا   كنية.اجازت قبول تمميق العقارات بحض النار عن جن ها  وااجازت قبول تمميق العقارات بحض النار عن جن ها  وا

حيث قضت محكمدة ا دتئناش نيندوى بصدمتها التمييزيدة بقدرار حدديث، ويعدد  دابقة حيث قضت محكمدة ا دتئناش نيندوى بصدمتها التمييزيدة بقدرار حدديث، ويعدد  دابقة 
قضدددائية يجدددل التوقدددش بصددددداا، عنددددما اجدددازت تمميدددق العقدددارات التجاريدددة فضدددً  عدددن قضدددائية يجدددل التوقدددش بصددددداا، عنددددما اجدددازت تمميدددق العقدددارات التجاريدددة فضدددً  عدددن 

مددن نوعدد  عمددي م ددتوى القضدداك العراقددي مددن نوعدد  عمددي م ددتوى القضدداك العراقددي   األولاألولالعقددارات ال ددكنية، وان اددذا االتجدداا يعددد العقددارات ال ددكنية، وان اددذا االتجدداا يعددد 
القددرار المددذكور انمددا  لدد  تحدددد العقددارات بنددو  معددين، بددل القددرار المددذكور انمددا  لدد  تحدددد العقددارات بنددو  معددين، بددل   أحكددا أحكددا   الن   الن ويح ددل لدد  ال عميددويح ددل لدد  ال عميدد

 جاك النم م مقًا، والم مق يجري عمي ا  ق  ما ل  يقيد بنم.جاك النم م مقًا، والم مق يجري عمي ا  ق  ما ل  يقيد بنم.

حيددث جدداك فددي نددم القرار)لدددى التدددقيق والمداولددة وجددد ان ال عددن التمييددزي مقددد  حيددث جدداك فددي نددم القرار)لدددى التدددقيق والمداولددة وجددد ان ال عددن التمييددزي مقددد  
لمميدز وجدد أند  لمميدز وجدد أند  في مدت  القانونية، لذا قرر قبول  اكً  وعند ع ش النادر عمدي الحكد  افي مدت  القانونية، لذا قرر قبول  اكً  وعند ع ش النادر عمدي الحكد  ا

غيددر صددحيا ومعددالش لمقددانون، ذلددق أن لمددا العقددار الددوارد فددي البنددد )اواًل/ل  مددن قددرار غيددر صددحيا ومعددالش لمقددانون، ذلددق أن لمددا العقددار الددوارد فددي البنددد )اواًل/ل  مددن قددرار 
جدداك م مددق ولدد  يددرد فيدد  مددا يقيدددا جدداك م مددق ولدد  يددرد فيدد  مددا يقيدددا   ٜٜٚٚٔٚٚٔل ددنة ل ددنة   ٜٜٛٔٔٛٔٔمجمددس قيدداد  الثددور  المنحددل رقدد  مجمددس قيدداد  الثددور  المنحددل رقدد  

بجدنس معددين مددن العقدارات كالعقددار ال ددكني، األمدر الددذي كددان يتعدين معدد  عمددي محكمددة بجدنس معددين مددن العقدارات كالعقددار ال ددكني، األمدر الددذي كددان يتعدين معدد  عمددي محكمددة 
عي ببيددان ماايدددة المحددددثات التددي ادعدددي قيامددد  بهددا ب ئحدددة ممصدددمة عي ببيددان ماايدددة المحددددثات التددي ادعدددي قيامددد  بهددا ب ئحدددة ممصدددمة البددداك  تكميدددش المددددالبددداك  تكميدددش المدددد

اجابدددة المددددعي عمددديه  بعصوصدددها ومدددن ثددد  تكميدددش العبيدددر القضدددائي اجابدددة المددددعي عمددديه  بعصوصدددها ومدددن ثددد  تكميدددش العبيدددر القضدددائي إلدددي إلدددي   واال دددتما واال دددتما 
ت مدن عدمد  ت مدن عدمد  آآمحددثات عميهدا وصدش االبنيدة والمنادمحددثات عميهدا وصدش االبنيدة والمنادالمنتعل ببيان فيما إذا كانت تمدق الالمنتعل ببيان فيما إذا كانت تمدق ال

  ، ومن ث  ، ومن ث ددددددددددددة من عدمة من عدمييددددددددددددددددددددددالممكالممك  عقل تاريخ التعهد بنقلعقل تاريخ التعهد بنقلددددددوتاريخ إحداثها وفيما اذا كان يوتاريخ إحداثها وفيما اذا كان ي

                                                           

. . 15511551//00//11فووٟ فووٟ   15511551/حمٛل١ووت//حمٛل١ووت/130130( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف بغووذاد بصووفخٙا اٌخ١١ّض٠ووت اٌّووشلُ ( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف بغووذاد بصووفخٙا اٌخ١١ّض٠ووت اٌّووشلُ 1))

 ..8888اٌمشاس اشاس  ١ٌٗ اٌّحاِٟ ٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، اٌّصذس ٔفغٗ،  اٌمشاس اشاس  ١ٌٗ اٌّحاِٟ ٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، اٌّصذس ٔفغٗ،  
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 ..  ٔ))الحك  في ضوك ذلق... الحك  في ضوك ذلق...   إصدارإصدار
 الشيوعالشيوع  إزالةإزالةتعريف دعوى تعريف دعوى : : الفرع الثانيالفرع الثاني

الادددديو  مدددن الجوانددددل جميعهدددا يت مددددل األمددددر أن الادددديو  مدددن الجوانددددل جميعهدددا يت مددددل األمددددر أن   إزالددددةإزالددددةإلحا دددة تعريددددش دعدددوى إلحا دددة تعريددددش دعدددوى   
الايو  في المحة العربيدة، وفدي االصد  ح القدانوني والمقهدي الايو  في المحة العربيدة، وفدي االصد  ح القدانوني والمقهدي   إزالةإزالةنت رق لتعريش دعوى نت رق لتعريش دعوى 

 عمي وفق اآلتي:عمي وفق اآلتي:و و 

الادديو  مددن الادديو  مددن   إزالددةإزالددةيتكددون مصدد ما دعددوى يتكددون مصدد ما دعددوى   الادديو  لحددًة:الادديو  لحددًة:  إزالددةإزالددةاواًل: تعريددش دعددوى اواًل: تعريددش دعددوى 
، أمددا ، أمددا  ددبق وان تدد  توضدديحها ددبق وان تدد  توضدديحهافالدددعوى: فالدددعوى:   ث ثددة مقددا ع،  ددنعرش كددل مق ددع عمددي حدددى:ث ثددة مقددا ع،  ددنعرش كددل مق ددع عمددي حدددى:

ْيددً  وأازاالدد  : : زالددةزالددةاإلاإل ْيددً  وأازاالدد  زاالا الادديكا زا زاااًل، فهددي مصدددر لممعددل أزل وتعنددي القددد ، يقددال   إزالددةإزالددةزاالا الادديكا زا زاااًل، فهددي مصدددر لممعددل أزل وتعنددي القددد ، يقددال واِ  واِ 
 ..  ٕ))بعض أال العم  إن أصل اذا الكممة قوله  لمقدي  ل  يزلبعض أال العم  إن أصل اذا الكممة قوله  لمقدي  ل  يزل  أزلي، ذكرأزلي، ذكر

وورد فدددي لمدددا وورد فدددي لمدددا     ٖ))ادددائع أي غيدددر مق دددو ادددائع أي غيدددر مق دددو أو أو   فهدددو يقصدددد بددد   ددده  مادددا فهدددو يقصدددد بددد   ددده  مادددا والاددديو : والاددديو : 
  إزالدددةإزالدددةتعريدددش لددددعوى تعريدددش لددددعوى إلدددي إلدددي   يمكدددن ان نتوصدددليمكدددن ان نتوصدددل، ،     ٗ))الاددديو  مدددا معنددداا مدددا تضدددر  بددد  الندددارالاددديو  مدددا معنددداا مدددا تضدددر  بددد  الندددار

حالة الاراكة مدن عد ل حالة الاراكة مدن عد ل   كل الاركاك بإنهاككل الاركاك بإنهاكأو أو   الايو  في المحة العربية بأنها:  مل احدالايو  في المحة العربية بأنها:  مل احد
 ق مة المال الاائع بينه . ق مة المال الاائع بينه . 

قبل بيان ما المقصود بهدذا الددعوى، قبل بيان ما المقصود بهدذا الددعوى،   الايو  اص  حًا:الايو  اص  حًا:  إزالةإزالةثانيًا: تعريش دعوى ثانيًا: تعريش دعوى 
الاديو  فدي االصد  ح القدانوني الاديو  فدي االصد  ح القدانوني أو أو   فان  يتحت  عمينا أن نبين المقصود بالممكية الادائعةفان  يتحت  عمينا أن نبين المقصود بالممكية الادائعة

 والمقهي وعمي وفق اآلتي:والمقهي وعمي وفق اآلتي:

ي مدددددددن ي مدددددددن األولددددددداألولدددددددنجدددددددد أن المقدددددددر  نجدددددددد أن المقدددددددر  ح القدددددددانوني: ح القدددددددانوني: فالممكيدددددددة الادددددددائعة فدددددددي االصددددددد  فالممكيدددددددة الادددددددائعة فدددددددي االصددددددد    
إذا ممدق إذا ممدق ))عرفتهدا بأنهداعرفتهدا بأنهدا  ٜٜٔ٘ٔٔ٘ٔل دنة ل دنة   ٓٗٓٗ  مدن القدانون المددني العراقدي رقد    مدن القدانون المددني العراقدي رقد  ٔٙٓٔٔٙٓٔالماد )الماد )
أكثر ايئًا فهد  ادركاك فيد  عمدي الاديو  وتح دل الحصدم مت داوية مدا لد  يقد  أكثر ايئًا فهد  ادركاك فيد  عمدي الاديو  وتح دل الحصدم مت داوية مدا لد  يقد  أو أو   اثناناثنان

                                                           

 .)غ١ش ِٕ ٛس(..)غ١ش ِٕ ٛس(.02150215//88//0101فٟ فٟ   02150215/ث. //ث. /8181ٌّشلُ ٌّشلُ ( لشاس ِحىّت اعخغٕاف ١ٕٜٔٛ االححاد٠ت ا( لشاس ِحىّت اعخغٕاف ١ٕٜٔٛ االححاد٠ت ا1))

، داس صووادس ٌٍ باػووت ، داس صووادس ٌٍ باػووت 1111( جّوواي اٌووذ٠ٓ ِحّووذ بووٓ ِىووشَ، ابووٓ ِٕظووٛس االفش٠مووٟ، ٌغوواْ اٌؼووش ، س( جّوواي اٌووذ٠ٓ ِحّووذ بووٓ ِىووشَ، ابووٓ ِٕظووٛس االفش٠مووٟ، ٌغوواْ اٌؼووش ، س0))

 ..811811،  ،  18181818ٚإٌ ش، ب١شٚث، ٚإٌ ش، ب١شٚث، 

 ..082082،  ،  1515( اإلِاَ ِحّذ بٓ أبٟ بىش اٌشاصٞ، ِصذس عابك،  ( اإلِاَ ِحّذ بٓ أبٟ بىش اٌشاصٞ، ِصذس عابك،  8))

 ..852852( فااد افشاَ اٌبغخأٟ، ِصذس عابك،  ( فااد افشاَ اٌبغخأٟ، ِصذس عابك،  8))
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المالدق فيهدا المالدق فيهدا منقدول تعدول منقدول تعدول أو أو   ، والممكية الاائعة ترد عمدي عقدار، والممكية الاائعة ترد عمدي عقدار  ٔ))الدليل عمي غير ذلق الدليل عمي غير ذلق 
 حق اال تعمال واال تح ل والتصرش.حق اال تعمال واال تح ل والتصرش.

فقددد تباينددت تعريمددات المقدد  فقددد تباينددت تعريمددات المقدد    امددا تعريددش الممكيددة الاددائعة فددي االصدد  ح المقهددي:امددا تعريددش الممكيددة الاددائعة فددي االصدد  ح المقهددي:
الممكيددة الاددائعة: بأنهددا الاددركة فددي األمددوال  ددواك كانددت الممكيددة الاددائعة: بأنهددا الاددركة فددي األمددوال  ددواك كانددت     ٕ))باددأنها، فعددرش بعددض المقدد باددأنها، فعددرش بعددض المقدد 

ندد  ناددا  يتميددز ندد  ناددا  يتميددز الادديو : بأالادديو : بأ    ٖ))منقددواًل، فددي حددين عددرش الددبعض األعددر مددن المقدد منقددواًل، فددي حددين عددرش الددبعض األعددر مددن المقدد أو أو   عقدداراعقددارا
بالتعقيد في ماهرا وجوارا فهو من حيث الماهر ااتراق عد  أاعام في ممكية ايك بالتعقيد في ماهرا وجوارا فهو من حيث الماهر ااتراق عد  أاعام في ممكية ايك 

تحقيق الم اوا  في مدا بيدنه  جميعدًا فدي الت دم  عمدي ادذا الاديك، تحقيق الم اوا  في مدا بيدنه  جميعدًا فدي الت دم  عمدي ادذا الاديك، إلي إلي   واحد، مما يؤديواحد، مما يؤدي
إلدي إلدي   اما من حيث الجوار فهو ممكية اعم عمدي اديك تتمددد وبن دب  رمزيدة يرمدز بهدااما من حيث الجوار فهو ممكية اعم عمدي اديك تتمددد وبن دب  رمزيدة يرمدز بهدا

 حصة كل اريق.حصة كل اريق.

: بانهدددا اذا تعدددد المدد ق فدددي الادديك الواحدددد : بانهدددا اذا تعدددد المدد ق فدددي الادديك الواحدددد   ٗ))مددن عدددرش الممكيددة الاددائعةمددن عدددرش الممكيددة الاددائعةواندداق واندداق 
 بدون أن يتعين ممق كل منه .بدون أن يتعين ممق كل منه .

يتضا مما تقد  وبعد ا تعراض التعريمات المقهية لمممكية الاائعة يتبدين لندا انهدا يتضا مما تقد  وبعد ا تعراض التعريمات المقهية لمممكية الاائعة يتبدين لندا انهدا   
 ل  تعرج عن كونها: الممكية التي تكون ألكثر من اعم عمي ايك معين بالذات.ل  تعرج عن كونها: الممكية التي تكون ألكثر من اعم عمي ايك معين بالذات.

مدن عد ل مراجعتندا لممصدادر المقهيدة التدي تتنداول مدن عد ل مراجعتندا لممصدادر المقهيدة التدي تتنداول   الاديو :الاديو :  لةلةإزاإزاالمقصود بدعوى المقصود بدعوى 
الم ائل اإلجرائية في القوانين االجرائية والمرافعات المدنية، ل  ن حا أن المق  االجرائي الم ائل اإلجرائية في القوانين االجرائية والمرافعات المدنية، ل  ن حا أن المق  االجرائي 
قددد تندداول تعريددش اددذا النددو  مددن الدددعاوى بإ ددهال وعصوصددية، بددل نجددد اندد  تددرق اددذا قددد تندداول تعريددش اددذا النددو  مددن الدددعاوى بإ ددهال وعصوصددية، بددل نجددد اندد  تددرق اددذا 

ا  الدعاوى المدنية وبالرغ  من قمدة التعريمدات ا  الدعاوى المدنية وبالرغ  من قمدة التعريمدات النو  من الدعاوى وفقًا لمقواعد العامة ألنو النو  من الدعاوى وفقًا لمقواعد العامة ألنو 

                                                           
اٌٍّى١وت اٌ واتؼت ووزٌه: اٌٍّى١وت اٌ واتؼت ووزٌه:   15831583ٌغوٕت ٌغوٕت   8181( ِٓ اٌمأْٛ اٌّوذٟٔ اٌّصوشٞ سلوُ ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّوذٟٔ اٌّصوشٞ سلوُ 308308ٚػشفج اٌّادة)ٚػشفج اٌّادة)  ((1))

بؤٔٙا  را ٍِه ارٕاْ أٚ أوزش ش١غا  غ١ش ِفشصة حصت وً ُِٕٙ ف١ٗ، فُٙ ششواء ػٍٝ اٌ و١ٛع ٚححغوب بؤٔٙا  را ٍِه ارٕاْ أٚ أوزش ش١غا  غ١ش ِفشصة حصت وً ُِٕٙ ف١ٗ، فُٙ ششواء ػٍٝ اٌ و١ٛع ٚححغوب 

 اٌحصص ِخغا٠ٚت  را ٌُ ٠مُ د١ًٌ ػٍٝ غ١ش رٌه.اٌحصص ِخغا٠ٚت  را ٌُ ٠مُ د١ًٌ ػٍٝ غ١ش رٌه.

، ، 15181518ؼوواث اٌّذ١ٔووت ٚاٌخلاس٠ووت، دْٚ ِىوواْ غبووغ، ؼوواث اٌّذ١ٔووت ٚاٌخلاس٠ووت، دْٚ ِىوواْ غبووغ، ( د. صوو ح اٌووذ٠ٓ إٌوواٟ٘، اٌووٛج١ض فووٟ اٌّشاف( د. صوو ح اٌووذ٠ٓ إٌوواٟ٘، اٌووٛج١ض فووٟ اٌّشاف0))

  088088.. 

، ِ بؼت جاِؼت اٌموا٘شة، ، ِ بؼت جاِؼت اٌموا٘شة، 88، غ، غ11( د. ِحّذ ػٍٟ ػشفٗ، ششح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌلذ٠ذ، حك اٌٍّى١ت، س( د. ِحّذ ػٍٟ ػشفٗ، ششح اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌلذ٠ذ، حك اٌٍّى١ت، س8))

15881588  ،  ،818818.. 

، داس اٌفىوش اٌلاِؼ١وت، ، داس اٌفىوش اٌلاِؼ١وت، 00اٌ فؼت ٚاٌمغّت فٟ ظٛء اٌمعاء ٚاٌفموٗ، غاٌ فؼت ٚاٌمغّت فٟ ظٛء اٌمعاء ٚاٌفموٗ، غ  أحىاَأحىاَ( ػبذ اٌح١ّذ اٌ ٛاسبٟ، ( ػبذ اٌح١ّذ اٌ ٛاسبٟ، 8))

15581558  ،  ،101101.. 
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، ، عرىعرىبأنها دعوى اعتيادية تاب   ائر الدعاوى األبأنها دعوى اعتيادية تاب   ائر الدعاوى األ  ::  ٔ))بهذا الصدد نجد اناق من عرفهابهذا الصدد نجد اناق من عرفها
، التدي تقددا  ، التدي تقددا  عدرىعدرىات والادكميات الم موبدة فدي الددعاوى العينيدة األات والادكميات الم موبدة فدي الددعاوى العينيدة األجدراكجدراكمدن حيدث كافدة اإلمدن حيدث كافدة اإل

مدددعون، وفيهددا مدددعون، وفيهددا أو أو   أمددا  محكمددة البددداك  المعتصددة، فهددي مددن حيددث العصددو  فيهددا مددد أمددا  محكمددة البددداك  المعتصددة، فهددي مددن حيددث العصددو  فيهددا مددد 
 مدعي عميه .مدعي عميه .أو أو   مدعي عمي مدعي عمي 

الايو  اي من الدعاوى العينية التي يمكن ان يكون محمها حق الايو  اي من الدعاوى العينية التي يمكن ان يكون محمها حق   إزالةإزالةاذا فدعوى اذا فدعوى   
، فهي من الددعاوى التدي ، فهي من الددعاوى التدي   ٕ))حق عيني منقول ممموق عمي وج  الايو حق عيني منقول ممموق عمي وج  الايو أو أو   عيني عقاري،عيني عقاري،

 مًة.مًة.ق ق أو أو   ايو  العقار بيعاً ايو  العقار بيعاً   إزالةإزالةتعول احد الاركاك بإقامتها،  البًا فيها تعول احد الاركاك بإقامتها،  البًا فيها 

 الشيوع:الشيوع:  إزالةإزالةثالثًا: خصائص دعوى ثالثًا: خصائص دعوى 

    ٖ))الادديو  بددالرغ  مددن انهددا دعددوى اعتياديددة إال انهددا تتمتددع بعاصدديةالادديو  بددالرغ  مددن انهددا دعددوى اعتياديددة إال انهددا تتمتددع بعاصددية  إزالددةإزالددةدعددوى دعددوى   
 ..عرىعرىتجعمها تتميز عن الدعاوى األتجعمها تتميز عن الدعاوى األ

الاددديو  تعدددول كدددل ادددريق حدددق إقامتهدددا، ويعتبدددر بقيدددة الادددركاك مددددعي الاددديو  تعدددول كدددل ادددريق حدددق إقامتهدددا، ويعتبدددر بقيدددة الادددركاك مددددعي   إزالدددةإزالدددةدعدددوى دعدددوى  -ٔٔ
 عميه .عميه .

                                                           

 صاٌووت اٌ وو١ٛع فووٟ اٌمووٛا١ٔٓ اٌؼشال١ووت، دْٚ ِىوواْ غبووغ،  صاٌووت اٌ وو١ٛع فووٟ اٌمووٛا١ٔٓ اٌؼشال١ووت، دْٚ ِىوواْ غبووغ،   أحىوواَأحىوواَ(اٌّحوواِٟ جّؼووت عووؼذْٚ اٌشب١ؼووٟ، (اٌّحوواِٟ جّؼووت عووؼذْٚ اٌشب١ؼووٟ، 1))

15351535  ،  ،112112.. 

(اْ ِصوادس اٌٍّى١وت اٌ واتؼت ٘ووٛ ووً عوبب ٠ووادٞ  ٌوٝ وغوب ٍِى١وت ِفووشصة، ٠صوٍح الْ ٠ىوْٛ عووببا  (اْ ِصوادس اٌٍّى١وت اٌ واتؼت ٘ووٛ ووً عوبب ٠ووادٞ  ٌوٝ وغوب ٍِى١وت ِفووشصة، ٠صوٍح الْ ٠ىوْٛ عووببا  0))

ء ء ٌٍّى١ووت شوواتؼت غاٌّووا أْ ٘ووزا اٌغووبب ٠خصووً بؼووذة أشووخا  فووٟ راث اٌٛلووج، بح١ووذ ٠ىووْٛ ٘وواالٌٍّى١ووت شوواتؼت غاٌّووا أْ ٘ووزا اٌغووبب ٠خصووً بؼووذة أشووخا  فووٟ راث اٌٛلووج، بح١ووذ ٠ىووْٛ ٘وواال

األشخا  ششواء فٟ ٍِى١ت ِؼ١ٕت، ٚباٌخاٌٟ فإْ أعبا  ل١اَ اٌ ١ٛع ٟ٘ راحٙا أعبا  وغب اٌٍّى١وت األشخا  ششواء فٟ ٍِى١ت ِؼ١ٕت، ٚباٌخاٌٟ فإْ أعبا  ل١اَ اٌ ١ٛع ٟ٘ راحٙا أعبا  وغب اٌٍّى١وت 

اٌّفشصة، ٚاٌٍّى١ت  ِوا أْ حىوْٛ حىخغوب ابخوذاء أٞ بفؼوً اإلٔغواْ ٚحوذٖ دْٚ أْ ٠ىوْٛ ٕ٘وان ِاٌوه اٌّفشصة، ٚاٌٍّى١ت  ِوا أْ حىوْٛ حىخغوب ابخوذاء أٞ بفؼوً اإلٔغواْ ٚحوذٖ دْٚ أْ ٠ىوْٛ ٕ٘وان ِاٌوه 

اي ٠ىوْٛ بو١ٓ اي ٠ىوْٛ بو١ٓ عابك حٕخمً ِٕٗ ٠ٚىْٛ ٘زا باالعخ١ ء، ٚاِا حىخغب أخماال ِٓ ِاٌه اخوش ٚ٘وزا االٔخموعابك حٕخمً ِٕٗ ٠ٚىْٛ ٘زا باالعخ١ ء، ٚاِا حىخغب أخماال ِٓ ِاٌه اخوش ٚ٘وزا االٔخمو

شخص١ٓ أٚ اوزش اح١اء ٚ٘ٛ ِا ٠غّٝ اٌؼمذ ٚاالٌخصاق ٚاٌ فؼت ٚاٌح١اصة، ٚلذ حىوْٛ بغوبب اٌٛفواة شخص١ٓ أٚ اوزش اح١اء ٚ٘ٛ ِا ٠غّٝ اٌؼمذ ٚاالٌخصاق ٚاٌ فؼت ٚاٌح١اصة، ٚلذ حىوْٛ بغوبب اٌٛفواة 

٠ٚخُ رٌه با١ٌّشاد ٚاٌٛص١ت. ٠ٕظش: د. ٍٔٙت احّذ فٛصٞ، اٌّذٚٔت اٌّذ١ٔت فوٟ لغوّت اٌّواي اٌ واتغ، ٠ٚخُ رٌه با١ٌّشاد ٚاٌٛص١ت. ٠ٕظش: د. ٍٔٙت احّذ فٛصٞ، اٌّذٚٔت اٌّذ١ٔت فوٟ لغوّت اٌّواي اٌ واتغ، 

 ..8181،  ،  02150215، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌإلصذاساث اٌما١ٔٛٔت، اٌما٘شة، ، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌإلصذاساث اٌما١ٔٛٔت، اٌما٘شة، 11غغ

ػٜٛ  صاٌت اٌ ١ٛع حخخٍف ػٓ غٍب لغّت اٌّٙا٠ؤة اٌمعات١ت، ٚاٌخٟ حؼٕٟ لغوّت اٌّواي اٌ واتغ ػٜٛ  صاٌت اٌ ١ٛع حخخٍف ػٓ غٍب لغّت اٌّٙا٠ؤة اٌمعات١ت، ٚاٌخٟ حؼٕٟ لغوّت اٌّواي اٌ واتغ ( اْ د( اْ د8))

ِٙا٠ؤة، ف١خخص وً ُِٕٙ بّٕفؼت جضء ِفوشص ٠وٛاصٞ حصوخٗ فوٟ اٌّواي اٌ واتغ ، ٌّوذة ال حض٠وذ ػٍوٝ ِٙا٠ؤة، ف١خخص وً ُِٕٙ بّٕفؼت جضء ِفوشص ٠وٛاصٞ حصوخٗ فوٟ اٌّواي اٌ واتغ ، ٌّوذة ال حض٠وذ ػٍوٝ 

ق ق خّغت عٕٛاث، ارا ٠ خشغ فٟ اٌّٙا٠ؤة االحفاق ب١ٓ اٌ شواء، ب١ّٕوا  صاٌوت اٌ و١ٛع ال ٠ وخشغ االحفواخّغت عٕٛاث، ارا ٠ خشغ فٟ اٌّٙا٠ؤة االحفاق ب١ٓ اٌ شواء، ب١ّٕوا  صاٌوت اٌ و١ٛع ال ٠ وخشغ االحفوا

ب١ُٕٙ، ٚلغّت اٌّٙا٠ؤة اٌمعات١ت ٚلخ١ت ٚغ١ش ٍِضِوت ٌٍغ١وش، ػىوظ  صاٌوت اٌ و١ٛع اٌخوٟ حىوْٛ ٔٙات١وت ب١ُٕٙ، ٚلغّت اٌّٙا٠ؤة اٌمعات١ت ٚلخ١ت ٚغ١ش ٍِضِوت ٌٍغ١وش، ػىوظ  صاٌوت اٌ و١ٛع اٌخوٟ حىوْٛ ٔٙات١وت 

، ، 15811581ٌغوٕت ٌغوٕت   8282( ِٓ اٌموأْٛ اٌّوذٟٔ اٌؼشالوٟ سلوُ ( ِٓ اٌموأْٛ اٌّوذٟٔ اٌؼشالوٟ سلوُ 12131213ٍِٚضِت ٌٍل١ّغ. ٠ٕظش فٟ رٌه اٌّادة)ٍِٚضِت ٌٍل١ّغ. ٠ٕظش فٟ رٌه اٌّادة)

ؤة ؤة . ٚفوٟ حموذ٠شٔا اْ غٍوب اٌّٙا٠و. ٚفوٟ حموذ٠شٔا اْ غٍوب اٌّٙا٠و15831583ٌغوٕت ٌغوٕت   8181( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّصشٞ سلوُ ( ِٓ اٌمأْٛ اٌّذٟٔ اٌّصشٞ سلوُ 381381ٚاٌّادة)ٚاٌّادة)

اٌمعات١ت غ١ش ٚاسد فوٟ اٌٛالوغ أرٕواء ٔظوش دػوٜٛ  صاٌوت اٌ و١ٛع، ٌّوا   ٠خ ٍوب ِوٓ شوشٚغ ٚ٘وٛ اٌمعات١ت غ١ش ٚاسد فوٟ اٌٛالوغ أرٕواء ٔظوش دػوٜٛ  صاٌوت اٌ و١ٛع، ٌّوا   ٠خ ٍوب ِوٓ شوشٚغ ٚ٘وٛ 

ِٛافمووٗ ج١ّووغ اٌ ووشواء، ٚصووؼٛبت حٛص٠ووغ إٌّووافغ عووٛاء اوأووج صِا١ٔووا  اَ ِىا١ٔووا  الْ غٍووب  صاٌووت ِٛافمووٗ ج١ّووغ اٌ ووشواء، ٚصووؼٛبت حٛص٠ووغ إٌّووافغ عووٛاء اوأووج صِا١ٔووا  اَ ِىا١ٔووا  الْ غٍووب  صاٌووت 

 اٌ ١ٛع حلؼً بماء اٌ شواء غ١ش ِشغٛ  ف١ٗ.اٌ ١ٛع حلؼً بماء اٌ شواء غ١ش ِشغٛ  ف١ٗ.



 (مقارنة تطبيقية تحليلية دراسة) العقار شيوع لةإزا دصوى في التمليك لدصوى القانوني األثر 
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و  ال يدددت  اال بموافقدددة جميدددع الادددركاك و  ال يدددت  اال بموافقدددة جميدددع الادددركاك الاددديالادددي  إزالدددةإزالدددةان التندددازل عدددن الحكددد  فدددي دعدددوى ان التندددازل عدددن الحكددد  فدددي دعدددوى  -ٕٕ
 لوحد  العصومة وارتبا ها.لوحد  العصومة وارتبا ها.

الاددديو  بكونهدددا دعدددوى يصددددر الحكددد  فيهدددا بدرجدددة أعيدددر  قابمدددة الاددديو  بكونهدددا دعدددوى يصددددر الحكددد  فيهدددا بدرجدددة أعيدددر  قابمدددة   إزالدددةإزالدددةتتميدددز دعدددوى تتميدددز دعدددوى  -ٖٖ
 ..  ٔ))لمتمييز فق  اما  محكمة ا تئناش المن قة بصمتها التمييزيةلمتمييز فق  اما  محكمة ا تئناش المن قة بصمتها التمييزية

كددً  كددً    الادديو  تق د  وتددوز  عمددي الادركاك بمددا فديه  المدددعيالادديو  تق د  وتددوز  عمددي الادركاك بمددا فديه  المدددعي  إزالدةإزالدةان مصداريش دعددوى ان مصداريش دعددوى  -ٗٗ
 ..  ٕ))ح ل  هام  في العقار  واك اكانت بالق مة ا  بالبيعح ل  هام  في العقار  واك اكانت بالق مة ا  بالبيع

 املطلب الثاني
 السري بأحدهما أثناءالصلة بني الدعىيني 

ابتددداًك اندداق صددمة وثيقددة بددين الدددعويين، وذلددق لتعمقهددا بمحددل واحددد واددو العقددار ابتددداًك اندداق صددمة وثيقددة بددين الدددعويين، وذلددق لتعمقهددا بمحددل واحددد واددو العقددار 
احددا  احددا  أو أو   ذات ، والتحاد العصو  بينهمدا، أذ ي حدا اتحداد العصدو  عنددما يقدي  الادركاكذات ، والتحاد العصو  بينهمدا، أذ ي حدا اتحداد العصدو  عنددما يقدي  الادركاك

تمميكدد   ددهامه  تمميكدد   ددهامه  أو أو   فددي الممددق الاددائع دعددوى التمميددق عمددي بدداقي الاددركاك ب مددل تممدديكه فددي الممددق الاددائع دعددوى التمميددق عمددي بدداقي الاددركاك ب مددل تممدديكه 
ممددا يترتددل عمددي ذلددق قيددا  اثددار اجرائيددة وموضددوعية تددأثر بعضددهما عمددي ممددا يترتددل عمددي ذلددق قيددا  اثددار اجرائيددة وموضددوعية تددأثر بعضددهما عمددي ، ، جددزكاً جددزكاً أو أو   كدد ً كدد ً 

األعدددر، ولبيدددان تمدددق الع قدددة واالثدددر الدددذي يترتدددل عميهدددا، تت مدددل مقتضددديات البحدددث أن األعدددر، ولبيدددان تمدددق الع قدددة واالثدددر الدددذي يترتدددل عميهدددا، تت مدددل مقتضددديات البحدددث أن 
 وفق اآلتي:وفق اآلتي:  نتناول الم مل الثاني عمينتناول الم مل الثاني عمي

 الشيوعالشيوع  إزالةإزالةنظر دعوى نظر دعوى   أثناءأثناءأثر دعوى التمميك أثر دعوى التمميك : : األولاألولالفرع الفرع 

ادديو  قائمددة امددا  ادديو  قائمددة امددا    إزالددةإزالددةيحدددث احيانددًا أن تقددا  دعددوى تمميددق وتكددون انالددق دعددوى يحدددث احيانددًا أن تقددا  دعددوى تمميددق وتكددون انالددق دعددوى 
  الايو  بدعوى التمميق،  واك كانت الدعوى مقامة عمي جزكالايو  بدعوى التمميق،  واك كانت الدعوى مقامة عمي جزك  إزالةإزالةالقضاك، فتتأثر دعوى القضاك، فتتأثر دعوى 

مدددن اجنبددي، و ددواك اكددان ذلددق عمددي جميدددع مدددن اجنبددي، و ددواك اكددان ذلددق عمددي جميدددع و و أأ  كددل العقددار الاددائع مددن احددد الاددركاككددل العقددار الاددائع مددن احددد الاددركاكأو أو 
  بعضه ، حيث ي الل فيها المدعي بتمميك   هام  التي أاترااا من الادريقبعضه ، حيث ي الل فيها المدعي بتمميك   هام  التي أاترااا من الادريقأو أو   الاركاكالاركاك

التددي ااددترااا مددن جميددع الاددركاك، ويتصددور االمددر أن تنتهددي دعددوى التمميددق بصدددور التددي ااددترااا مددن جميددع الاددركاك، ويتصددور االمددر أن تنتهددي دعددوى التمميددق بصدددور أو أو 
                                                           

 اٌّؼذي.اٌّؼذي.  15151515ٌغٕت ٌغٕت   3838اٌؼشالٟ سلُ اٌؼشالٟ سلُ   ( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاث اٌّذ١ٔت( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاث اٌّذ١ٔت8080، ، 8181( اٌّادة )( اٌّادة )1))

( اال اْ فووٟ حاٌووت  لاِووت اٌووذػٜٛ حغووخٛفٟ ِووٓ اٌ ووش٠ه اٌ اٌووب ٌٙووا، رووُ ػٕووذ ألاص٘ووا حووٛصع ػٍووٝ ( اال اْ فووٟ حاٌووت  لاِووت اٌووذػٜٛ حغووخٛفٟ ِووٓ اٌ ووش٠ه اٌ اٌووب ٌٙووا، رووُ ػٕووذ ألاص٘ووا حووٛصع ػٍووٝ 0))

اٌ شواء وً بٕغبت حصخٗ أرٕاء اٌمغّت ٚفٟ حاٌت  صاٌت اٌ ١ٛع باٌب١غ حىْٛ بحغب لغّت اٌحصص اٌ شواء وً بٕغبت حصخٗ أرٕاء اٌمغّت ٚفٟ حاٌت  صاٌت اٌ ١ٛع باٌب١غ حىْٛ بحغب لغّت اٌحصص 

ُ اٌمغّت أٚ اٌّضا٠ذة ٌغبب ِٓ االعبا  فإْ ُ اٌمغّت أٚ اٌّضا٠ذة ٌغبب ِٓ االعبا  فإْ ِٓ اٌبذي اٌزٞ جشث بٗ االحاٌت اٌم ؼ١ت، ٌٚىٓ ارا ٌُ حخِٓ اٌبذي اٌزٞ جشث بٗ االحاٌت اٌم ؼ١ت، ٌٚىٓ ارا ٌُ حخ

اٌّصاس٠ف حىْٛ ػٍٝ اٌ ش٠ه اٌ اٌوب ٌٍمغوّت. ٠ٕظوش: اٌّحواِٟ جّؼوت عوؼذْٚ اٌشب١ؼوٟ، ِصوذس اٌّصاس٠ف حىْٛ ػٍٝ اٌ ش٠ه اٌ اٌوب ٌٍمغوّت. ٠ٕظوش: اٌّحواِٟ جّؼوت عوؼذْٚ اٌشب١ؼوٟ، ِصوذس 

 ..1818عابك،  عابك،  



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 ،  ، كمهدد  لددكمهدد  لددأو أو   حكدد  لصددالا المدددعي  الددل التمميددق يقضددي بتمميكدد  بعددض  ددها  الاددركاكحكدد  لصددالا المدددعي  الددل التمميددق يقضددي بتمميكدد  بعددض  ددها  الاددركاك
الاددديو  بددددعول ادددريق جديدددد فدددي الاددديو  بددددعول ادددريق جديدددد فدددي   إزالدددةإزالدددةفيترتدددل عمدددي ذلدددق تحيدددر العصدددومة فدددي دعدددوى فيترتدددل عمدددي ذلدددق تحيدددر العصدددومة فدددي دعدددوى 

العقار، واذا المرض يتحقق عندما يكون المدعي  الل التمميق قد صدر الحك  بتمميكد  العقار، واذا المرض يتحقق عندما يكون المدعي  الل التمميق قد صدر الحك  بتمميكد  
 جزك من  ها  الاركاك وليس بأكممه .جزك من  ها  الاركاك وليس بأكممه .

تعدديل بمقددار حصدم الادركاك فدي تعدديل بمقددار حصدم الادركاك فدي إلدي إلدي   وقد يترتل عمي الحك  الصادر بالتمميقوقد يترتل عمي الحك  الصادر بالتمميق
، بزيددداد  حصدددة المددددعي فدددي دعدددوى التمميدددق، اذا كدددان اصددد  ادددو احدددد الادددركاك ، بزيددداد  حصدددة المددددعي فدددي دعدددوى التمميدددق، اذا كدددان اصددد  ادددو احدددد الادددركاك العقدددارالعقدددار

 االصميين وصدر الحك  بتمميك  لحصم بعض الاركاك.االصميين وصدر الحك  بتمميك  لحصم بعض الاركاك.

الادديو  التددي الادديو  التددي   إزالددةإزالددةويثددور الت دداؤل عددن تددأثير دعددوى التمميددق المقامددة عمددي دعددوى ويثددور الت دداؤل عددن تددأثير دعددوى التمميددق المقامددة عمددي دعددوى 
 ي، ول  يصدر حكمًا قضائيًا فيها؟ي، ول  يصدر حكمًا قضائيًا فيها؟األولاألولالزالت في مراحمها الزالت في مراحمها 

القضددائية الصددادر  مددن محدداك  المنددا ق القضددائية الصددادر  مددن محدداك  المنددا ق   حكددا حكددا األاألإليدد  إليدد    جهددتجهددتيمكددن القددول ان مددا اتيمكددن القددول ان مددا ات
الاددديو  م دددتأعر  لحدددين ح ددد  دعدددوى الاددديو  م دددتأعر  لحدددين ح ددد  دعدددوى   إزالدددةإزالدددةاال دددتئنافية بصدددمتها التمييزيدددة اعتبدددار دعدددوى اال دددتئنافية بصدددمتها التمييزيدددة اعتبدددار دعدددوى 

 ان دعوى التمميق توجل ا تئعار دعوى الايو .ان دعوى التمميق توجل ا تئعار دعوى الايو .  أعرىأعرى، بعبار  ، بعبار    ٔ))التمميقالتمميق

التددقيق التددقيق   لددىلددى))وبناك عمي ما تقد  قضت محكمة ا تئناش المثني بصمتها التمييزيدةوبناك عمي ما تقد  قضت محكمة ا تئناش المثني بصمتها التمييزيدة
والمداولددة وجددد ان ال عددن التمييددزي مقددد  ضددمن المددد  القانونيددة قددرر قبولدد  اددكً ، ولدددى والمداولددة وجددد ان ال عددن التمييددزي مقددد  ضددمن المددد  القانونيددة قددرر قبولدد  اددكً ، ولدددى 
ع ددددددددددش الناددددددددددر عمددددددددددي الحكدددددددددد  المميددددددددددز الصددددددددددادر مددددددددددن محكمددددددددددة بددددددددددداك  ال ددددددددددماو  ع ددددددددددش الناددددددددددر عمددددددددددي الحكدددددددددد  المميددددددددددز الصددددددددددادر مددددددددددن محكمددددددددددة بددددددددددداك  ال ددددددددددماو  

وجددد اندد  صددحيا وموافددق لمقددانون حيددث ان وجددد اندد  صددحيا وموافددق لمقددانون حيددث ان   ٕٕٛٓٓٛٓٓ//ٕٕٔٔ//ٕٕٗٗفددي فددي   ٕٕٛٓٓٛٓٓ/ل//ل/ٜٜٛٔٔٛٔٔبعددددبعدددد
  إزالددددةإزالددددة ددددتحقاق فددددي دعددددوى  ددددتحقاق فددددي دعددددوى نتيجددددة دعددددوى التمميددددق لهددددا تددددأثير عمددددي  ددددها  اصددددحال االنتيجددددة دعددددوى التمميددددق لهددددا تددددأثير عمددددي  ددددها  اصددددحال اال

 ..  ٕ))الايو ...لذا قرر تصديق القرار المميز ورد ال عن التمييزي... الايو ...لذا قرر تصديق القرار المميز ورد ال عن التمييزي... 

وتأكيدددًا لمددا تقددد  قضددت محكمددة ا ددتئناش بحددداد بصددمتها التمييزيددة فددي قددرار لهددا وتأكيدددًا لمددا تقددد  قضددت محكمددة ا ددتئناش بحددداد بصددمتها التمييزيددة فددي قددرار لهددا   
 ..  ٖ))الايو  لحين ح   دعوى التمميق... الايو  لحين ح   دعوى التمميق...   إزالةإزالةجاك في )... ت تأعر دعوى جاك في )... ت تأعر دعوى 

                                                           

 اٌّؼذي.اٌّؼذي.  15151515ٌغٕت ٌغٕت   3838( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاث اٌّذ١ٔت اٌؼشالٟ سلُ ( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاث اٌّذ١ٔت اٌؼشالٟ سلُ 11//3838( حٕظش: اٌّادة)( حٕظش: اٌّادة)1))

.)غ١ووش .)غ١ووش 02250225//11//1515فووٟ فووٟ   02250225/ح//ح/١11ض٠ووت اٌّووشلُ ١ض٠ووت اٌّووشلُ ( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف اٌّزٕووٝ بصووفخٙا اٌخ١ّ( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف اٌّزٕووٝ بصووفخٙا اٌخ0١ّ))

 ِٕ ٛس(.ِٕ ٛس(.

 ..8080، أشاس  ١ٌٗ اٌّحاِٟ ٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، ِصذس عابك،  ، أشاس  ١ٌٗ اٌّحاِٟ ٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، ِصذس عابك،  15111511/حمٛل١ت//حمٛل١ت/181181( سلُ اٌمشاس ( سلُ اٌمشاس 8))



 (مقارنة تطبيقية تحليلية دراسة) العقار شيوع لةإزا دصوى في التمليك لدصوى القانوني األثر 
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لعراقدددي بهدددذا العصدددوم ادددو الميدددل ال دددتئعار لعراقدددي بهدددذا العصدددوم ادددو الميدددل ال دددتئعار واذا كدددان االتجددداا العدددا  لمقضددداك اواذا كدددان االتجددداا العدددا  لمقضددداك ا
الاديو  بصدور  م مقدة، فأنندا نددرى اند  لديس دائمدًا يكدون قدرار اال دتئعار اددو الاديو  بصدور  م مقدة، فأنندا نددرى اند  لديس دائمدًا يكدون قدرار اال دتئعار اددو   إزالدةإزالدةدعدوى دعدوى 

الحل األمثل والصحيا في كل المروض، حيث يمكن القول اند  ال يدت  ا دتئعار الددعوى الحل األمثل والصحيا في كل المروض، حيث يمكن القول اند  ال يدت  ا دتئعار الددعوى 
ادذا الحالدة ادذا الحالدة   لو كان الماتري قد ااترى  ها  احد الاركاك وليس كمه ، الن المددعي فديلو كان الماتري قد ااترى  ها  احد الاركاك وليس كمه ، الن المددعي فدي

أو أو   بدل البيع، وبإمكان  ايقا  الحجز عمي بددل الحصدةبدل البيع، وبإمكان  ايقا  الحجز عمي بددل الحصدةإلي إلي    تحول ال ها  التي ااترااا تحول ال ها  التي ااترااا
البددل البددل إلي إلي   ال ها  لماريق الذي  بق وان باع  اذا ال ها ، وتحول قيمة ال ها  الماترا ال ها  لماريق الذي  بق وان باع  اذا ال ها ، وتحول قيمة ال ها  الماترا 

 الاريق الناكل.الاريق الناكل.إلي إلي   الذي  يؤولالذي  يؤول

ًا اذا كدددان جميدددع ًا اذا كدددان جميدددع ومدددن الجددددير بالدددذكر ان قدددرار اال دددتئعار يكدددون واجبدددًا وممروضدددومدددن الجددددير بالدددذكر ان قدددرار اال دددتئعار يكدددون واجبدددًا وممروضددد
الاددركاك فددي العقددار الاددائع قددد بدداعوا جميددع  ددهامه  واقددا  احددد الاددركاك دعددوى قددد تكددون الاددركاك فددي العقددار الاددائع قددد بدداعوا جميددع  ددهامه  واقددا  احددد الاددركاك دعددوى قددد تكددون 

  إزالددةإزالددةالادديو ، فهنددا  دديتأثر المركددز القددانوني لمماددتري بدددعوى الادديو ، فهنددا  دديتأثر المركددز القددانوني لمماددتري بدددعوى   زالددةزالددةحقيقيددة إلحقيقيددة إلأو أو   صددوريةصددورية
ومدا ومدا     ٔ))الايو ، لذا كدان البدد والزمدًا ان ت دتأعر ادذا الددعوى لحدين ح د  دعدوى التمميدقالايو ، لذا كدان البدد والزمدًا ان ت دتأعر ادذا الددعوى لحدين ح د  دعدوى التمميدق

 اذا الرأي او االتجاا القضائي االتي:اذا الرأي او االتجاا القضائي االتي:يعزز يعزز 

حيث قضت محكمة ا تئناش بحداد الرصافة بصمتها التمييزية الذي جداك فيد )... حيث قضت محكمة ا تئناش بحداد الرصافة بصمتها التمييزية الذي جداك فيد )... 
ولددددى ع دددش النادددر عمدددي القدددرار المميدددز وجدددد انددد  صدددحيا وموافدددق لمقدددانون ل  دددبال ولددددى ع دددش النادددر عمدددي القدددرار المميدددز وجدددد انددد  صدددحيا وموافدددق لمقدددانون ل  دددبال 
والحيثيات الدوارد  فيد  حيدث ال يجبدر الادريق عمدي البقداك فدي الاديو ، وان  مدل المميدز  والحيثيات الدوارد  فيد  حيدث ال يجبدر الادريق عمدي البقداك فدي الاديو ، وان  مدل المميدز  

نتيجة دعدوى التمميدق التدي اقامتهدا المدعيدة غيدر وارد الن الددعوى نتيجة دعدوى التمميدق التدي اقامتهدا المدعيدة غيدر وارد الن الددعوى إلي إلي   تئعار الدعوىتئعار الدعوىا ا 
 ..  ٕ))ل  تقا  من قبل جميع الاركاك ليت ني النار في ا تئعار الدعوى... ل  تقا  من قبل جميع الاركاك ليت ني النار في ا تئعار الدعوى... 

ا ددددتئعار دعددددوى ا ددددتئعار دعددددوى إلددددي إلددددي   وبددددالرغ  مددددن اتجدددداا محدددداك  اال ددددتئناش بصددددمتها التمييزيددددةوبددددالرغ  مددددن اتجدددداا محدددداك  اال ددددتئناش بصددددمتها التمييزيددددة
عددد  ا ددتئعار دعددوى عددد  ا ددتئعار دعددوى إلددي إلددي   القددولالقددولي ي إلددإلدد  الادديو ، اال اندد  نجددد ان اندداق اتجدداا اعددر يددذالالادديو ، اال اندد  نجددد ان اندداق اتجدداا اعددر يددذال

لحددين ح دد  دعددوى التمميددق معممددين اتجددااه  بالت ددبيل القائددلد ان العصددومة فددي دعددوى لحددين ح دد  دعددوى التمميددق معممددين اتجددااه  بالت ددبيل القائددلد ان العصددومة فددي دعددوى 
                                                           

ٚارا اوخغووب لووشاس اٌحىووُ بإصاٌووت اٌ وو١ٛع دسجووت اٌبخوواث فوو  ٠ّىووٓ إٌظووش فووٟ دػووٜٛ اٌخ١ٍّووه، ألٔووٗ ٚارا اوخغووب لووشاس اٌحىووُ بإصاٌووت اٌ وو١ٛع دسجووت اٌبخوواث فوو  ٠ّىووٓ إٌظووش فووٟ دػووٜٛ اٌخ١ٍّووه، ألٔووٗ ((1))

ّواٌى١ٓ ٚبإِىواْ غاٌوب اٌخ١ٍّوه  لاِوت دػوٜٛ اعوخحماق ّواٌى١ٓ ٚبإِىواْ غاٌوب اٌخ١ٍّوه  لاِوت دػوٜٛ اعوخحماق ع١خؼزس حٕف١ز حىُ  صاٌت اٌ ١ٛع الخخ ف اٌع١خؼزس حٕف١ز حىُ  صاٌت اٌ ١ٛع الخخ ف اٌ

ٌغوٕت ٌغوٕت   8888ِٓ لأْٛ اٌخٕف١ز اٌؼشالٟ سلُِٓ لأْٛ اٌخٕف١ز اٌؼشالٟ سل121121ُاٌّادة اٌّادة   أحىاَأحىاَباٌلضء اٌزٜ اشخشاٖ باٌؼمذ اٌخاسجٟ ٚفك باٌلضء اٌزٜ اشخشاٖ باٌؼمذ اٌخاسجٟ ٚفك 

 بؼذ حمذ٠ُ وفاٌت ٌّذ٠ش٠ت اٌخٕف١ز.بؼذ حمذ٠ُ وفاٌت ٌّذ٠ش٠ت اٌخٕف١ز.  15321532

  فوووٟفوووٟ  02280228/َ/ /َ/ 18111811( لوووشاس ِحىّوووت اعوووخغٕاف بغوووذاد اٌشصوووافت بصوووفخٙا اٌخ١١ّض٠وووت، باٌؼوووذد سلوووُ ( لوووشاس ِحىّوووت اعوووخغٕاف بغوووذاد اٌشصوووافت بصوووفخٙا اٌخ١١ّض٠وووت، باٌؼوووذد سلوووُ 0))

 . )غ١ش ِٕ ٛس(.. )غ١ش ِٕ ٛس(.02280228//1111//55



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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الاديو  تنحصدر بالادركاك الدذين  دجل العقدار بأ دمائه  فدي ال دجل العقداريد، والن الاديو  تنحصدر بالادركاك الدذين  دجل العقدار بأ دمائه  فدي ال دجل العقداريد، والن   إزالدةإزالدة
ندت ندت حك  التمميق لممدعي في دعوى التمميق يجعم  اريكًا في العقار بعد صدورا، فاذا كاحك  التمميق لممدعي في دعوى التمميق يجعم  اريكًا في العقار بعد صدورا، فاذا كا

، اما اذا كدان ، اما اذا كدان زالةزالةالايو  ل  تح   بعد فم  الدعول اعصًا ثالثًا في دعوى اإلالايو  ل  تح   بعد فم  الدعول اعصًا ثالثًا في دعوى اإل  إزالةإزالةدعوى دعوى 
المحكدو  ل )المددعي  يحدل المحكدو  ل )المددعي  يحدل فدإن فدإن   الايو  قد صدر قبل صددور الحكد  بالتمميدق،الايو  قد صدر قبل صددور الحكد  بالتمميدق،  إزالةإزالةحك  حك  

ات التنميذيددة التددي  ددتقو  بهددا محكمددة البددداك  ات التنميذيددة التددي  ددتقو  بهددا محكمددة البددداك  جددراكجددراكمحددل المحكددو  عميدد  بالتمميددق مددع اإلمحددل المحكددو  عميدد  بالتمميددق مددع اإل
 ..  ٔ))الايو الايو   إزالةإزالةبب  التي اصدرت الحك التي اصدرت الحك 
 نظر دعوى التمميكنظر دعوى التمميك  أثناءأثناءالشيوع الشيوع   إزالةإزالةأثر دعوى أثر دعوى : : الفرع الثانيالفرع الثاني

  أعدرىأعدرىالاديو ، وتكدون انداق دعدوى الاديو ، وتكدون انداق دعدوى   إزالةإزالةيحدث كثيرًا أن يقي  احد الاركاك دعوى يحدث كثيرًا أن يقي  احد الاركاك دعوى 
 الايو ؟الايو ؟  إزالةإزالةمقامة قبً ، واي دعوى التمميق، فهل تتأثر دعوى التمميق بدعوى مقامة قبً ، واي دعوى التمميق، فهل تتأثر دعوى التمميق بدعوى 

الدددعويين، وذلددق لتعمقهمددا بمحددل واحددد واددو الدددعويين، وذلددق لتعمقهمددا بمحددل واحددد واددو ابتددداك اندداق صددمة وثيقددة بددين ادداتين ابتددداك اندداق صددمة وثيقددة بددين ادداتين 
العقار ذات ، والتحاد العصو  عنددما يقدي  احدد الادركاك فدي الممدق الادائع دعدوى التمميدق العقار ذات ، والتحاد العصو  عنددما يقدي  احدد الادركاك فدي الممدق الادائع دعدوى التمميدق 

جدزًك، فضدً  عدن وحدد  المحكمدة التدي جدزًك، فضدً  عدن وحدد  المحكمدة التدي أو أو   عمي باقي الاركاك ي مل تمميك   دهامه  كد ً عمي باقي الاركاك ي مل تمميك   دهامه  كد ً 
وبالرغ  مدن الصدمة وبالرغ  مدن الصدمة تنار بال عن، اال واي محكمة ا تئناش المن قة بصمتها التمييزية، تنار بال عن، اال واي محكمة ا تئناش المن قة بصمتها التمييزية، 

القوية والمتينة بدين الددعويين، إال أنهمدا ال يمكدن توحيدداما إذا مدا اثيدر دفدع بتوحيدداما، القوية والمتينة بدين الددعويين، إال أنهمدا ال يمكدن توحيدداما إذا مدا اثيدر دفدع بتوحيدداما، 
او المصل او المصل     ٕ))ما أ تقر عمي القضاكما أ تقر عمي القضاكفإن فإن   لذالذا، ، العت ش مدد ال عن بين الدعويينالعت ش مدد ال عن بين الدعويين  وذلقوذلق
دعددوى التمميددق أوال، الن مددن اددأن  ان يددؤثر فددي )العصددومة  بالن ددبة لدددعوى ازالدد  دعددوى التمميددق أوال، الن مددن اددأن  ان يددؤثر فددي )العصددومة  بالن ددبة لدددعوى ازالدد  فددي فددي 
ازالد  اديو  العقدار موضدو   مدل التمميدق ازالد  اديو  العقدار موضدو   مدل التمميدق فدإن فدإن   أعرىأعرىيو  اذا من جهة، اما من جهة يو  اذا من جهة، اما من جهة الاالا

ايوع  تكدون ايوع  تكدون إلي إلي   ، فاذا ما بيع العقار نتيجة، فاذا ما بيع العقار نتيجة  ٖ))من اأن  ان يؤثر في حق  الل التمميقمن اأن  ان يؤثر في حق  الل التمميق
                                                           

 ..1010( اٌماظٟ سح١ُ اٌؼى١ٍٟ، ِصذس عابك،  ( اٌماظٟ سح١ُ اٌؼى١ٍٟ، ِصذس عابك،  1))

، اشواس  ١ٌوٗ اٌّحواِٟ ، اشواس  ١ٌوٗ اٌّحواِٟ 15581558//33//1818فوٟ فوٟ   15581558/حمٛل١وت//حمٛل١وت/182182( لشاس ِحىّت اعخغٕاف بغذاد اٌّوشلُ ( لشاس ِحىّت اعخغٕاف بغذاد اٌّوشلُ 0))

 ..8181٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، ِصذس عابك،  ٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، ِصذس عابك،  

ُ بوً حمواَ ػٍوٝ ُ بوً حمواَ ػٍوٝ ( ِٚٓ اٌلذ٠ش باٌزوش اْ دػوٜٛ اٌخ١ٍّوه ال حمواَ ػٍوٝ اٌٛسروتف اظوافت ٌخشووت ِوٛسرٙ( ِٚٓ اٌلذ٠ش باٌزوش اْ دػوٜٛ اٌخ١ٍّوه ال حمواَ ػٍوٝ اٌٛسروتف اظوافت ٌخشووت ِوٛسر8ٙ))

اٌٛسرت بصفخُٙ اٌ خص١ت، الْ اٌٛسرت ٠ىخغبْٛ حك اٌٍّى١ت اٌؼماس٠ت ِٓ حاس٠خ ٚفاة ِٛسرُٙ، ٚ٘زا اٌٛسرت بصفخُٙ اٌ خص١ت، الْ اٌٛسرت ٠ىخغبْٛ حك اٌٍّى١ت اٌؼماس٠ت ِٓ حاس٠خ ٚفاة ِٛسرُٙ، ٚ٘زا 

اٌّؼوذي، فعو   ػّوا اٌّؼوذي، فعو   ػّوا 15111511ٌغٕت ٌغٕت   8888سلُ سلُ   ( ِٓ لأْٛ اٌخغل١ً اٌؼماسٞ( ِٓ لأْٛ اٌخغل١ً اٌؼماس135135ِٞا أشاسث  ١ٌٗ اٌّادة)ِا أشاسث  ١ٌٗ اٌّادة)

ٟ ٟ فووووفوووو  02180218/ // /18111811اعووووخمش ػ١ٍووووٗ اٌمعوووواء، ح١ووووذ لعووووج ِحىّووووت اٌخ١١ّووووض بمشاس٘ووووا اٌّووووشلُاعووووخمش ػ١ٍووووٗ اٌمعوووواء، ح١ووووذ لعووووج ِحىّووووت اٌخ١١ّووووض بمشاس٘ووووا اٌّووووشلُ

بؤٔٗ)...حب١ٓ أٗ غ١ش صح١ح ِٚخاٌف ٌٍمأْٛ رٌه اْ لعاء ٘زٖ اٌّحىّوت لوذ اعوخمش بؤٔٗ)...حب١ٓ أٗ غ١ش صح١ح ِٚخاٌف ٌٍمأْٛ رٌه اْ لعاء ٘زٖ اٌّحىّوت لوذ اعوخمش   02180218//11//1818

ػٍٝ اْ دػٜٛ اٌخ١ٍّه حماَ ػٍٝ اٌٛسرت بصفخّٙا اٌ خص١ت ١ٌٚظ  ظافت ٌخشوت ِٛسرُٙ اٌباتغ الْ ػٍٝ اْ دػٜٛ اٌخ١ٍّه حماَ ػٍٝ اٌٛسرت بصفخّٙا اٌ خص١ت ١ٌٚظ  ظافت ٌخشوت ِٛسرُٙ اٌباتغ الْ 



 (مقارنة تطبيقية تحليلية دراسة) العقار شيوع لةإزا دصوى في التمليك لدصوى القانوني األثر 
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فدإن فدإن   لدذالدذا، ،   ٔ))ال داكن فدي العقدار ادر  مدن ادرو  التمميدقال داكن فدي العقدار ادر  مدن ادرو  التمميدق قدد ضديعنا عدن  الدل التمميدققدد ضديعنا عدن  الدل التمميدق
  إزالددةإزالددةالادديو ، فددإذا مددا أثيددرت دعددوى الادديو ، فددإذا مددا أثيددرت دعددوى   إزالددةإزالددةجددة دعددوى جددة دعددوى نتيجددة دعددوى التمميددق تددؤثر عمددي نتينتيجددة دعددوى التمميددق تددؤثر عمددي نتي

ادديو  العقددار ووجدددت دعددوى تمميددق مقامدد  قددبً  فالمقتضددي المصددل بدددعوى التمميددق اواًل ادديو  العقددار ووجدددت دعددوى تمميددق مقامدد  قددبً  فالمقتضددي المصددل بدددعوى التمميددق اواًل 
 الايو .الايو .  إزالةإزالةومن ث  نار دعوى ومن ث  نار دعوى 

 املبحث الثاني
كالهما أو  العالقة بني الدعىيني بعد صدور احلكم بأحدهما

 واالثار القانىنية املرتتبة علً ذلك
الاديو  بعدد صددور الحكد  الاديو  بعدد صددور الحكد    إزالدةإزالدةتنهض ع قة قانونية بين دعدوى التمميدق ودعدوى تنهض ع قة قانونية بين دعدوى التمميدق ودعدوى 

 دها  المددعي  دها  المددعي أو أو   ك اما، اذ تنهض اثار موضوعية تتعمق بمقدار حصمك اما، اذ تنهض اثار موضوعية تتعمق بمقدار حصمأو أو   بأحدامابأحداما
اديو  المدال الادائع، ومدا يترتدل عمدي صددور الحكد  الموضدوعي مدن اديو  المدال الادائع، ومدا يترتدل عمدي صددور الحكد  الموضدوعي مدن   إزالدةإزالدةعمي  بددعوى عمي  بددعوى 

التمميددق بدددل المدددعي عمي )الاددريق التمميددق بدددل المدددعي عمي )الاددريق تحيددر لمحصددم الاددريق، فأمددا يحددل المدددعي بدددعوى تحيددر لمحصددم الاددريق، فأمددا يحددل المدددعي بدددعوى 
  بالمال الاائع  بجميع حصص ، اذا ثبت ان  قد ااترى جميع نصديب  فدي المدال الادائع،بالمال الاائع  بجميع حصص ، اذا ثبت ان  قد ااترى جميع نصديب  فدي المدال الادائع،

ان يثبدددت حدددق المدددددعي ان يثبدددت حدددق المدددددعي أو أو    دددها  المددددعي عميدددد ، دددها  المددددعي عميدددد ،أو أو   ان يادددتري جدددزك مدددن حصددددمان يادددتري جدددزك مدددن حصددددمأو أو 
، واندا يثدار الت داؤل عدن اثدر حكد  ، واندا يثدار الت داؤل عدن اثدر حكد  زالةزالةبالتمميق عمي جميع المال الاائع فينتهي حك  اإلبالتمميق عمي جميع المال الاائع فينتهي حك  اإل

ات ات جدددراكجدددراكا  كدددان فدددي  دددور اإلا  كدددان فدددي  دددور اإل  زالدددةزالدددةالاددديو   دددواك نمدددذ حكددد  اإلالاددديو   دددواك نمدددذ حكددد  اإل  إزالدددةإزالدددةميدددق عمدددي حكددد  ميدددق عمدددي حكددد  التمالتم
 التنميذية؟ التنميذية؟ 

                                                                                                                                                      

  15111511ٌغوووٕت ٌغوووٕت   8888ِوووٓ لوووأْٛ اٌخغووول١ً اٌؼمووواسٞ سلوووُ ِوووٓ لوووأْٛ اٌخغووول١ً اٌؼمووواسٞ سلوووُ   135135اٌّوووادة اٌّوووادة   أحىووواَأحىووواَاٌوووٛاسد ٚبّمخعوووٝ اٌوووٛاسد ٚبّمخعوووٝ 

 (.)غ١ش ِٕ ٛس(.(.)غ١ش ِٕ ٛس(.اٌّؼذي...اٌّؼذي...

فوٟ فوٟ   02180218 / /-/ث/ث1313ٚبٕفظ االحلاٖ لعج ِحىّت اعخغٕاف اٌبصشة بصفخٙا اٌخ١١ّض٠ت بمشاس٘ا اٌّشلُ ٚبٕفظ االحلاٖ لعج ِحىّت اعخغٕاف اٌبصشة بصفخٙا اٌخ١١ّض٠ت بمشاس٘ا اٌّشلُ 

بؤْ)...أْ ٍِى١ت اٌؼماس أخمٍوج  ٌوٝ اٌّوذػٝ ػٍو١ُٙ بٛفواة ِوٛسرُٙ ٚأصوبحٛا ِواٌى١ٓ بؤْ)...أْ ٍِى١ت اٌؼماس أخمٍوج  ٌوٝ اٌّوذػٝ ػٍو١ُٙ بٛفواة ِوٛسرُٙ ٚأصوبحٛا ِواٌى١ٓ   02180218//11//1818

حم١ماحٙووا حم١ماحٙووا ٌٍؼموواس ٚاْ خصووِٛت اٌّووذػٝ ػٍوو١ُٙ فووٟ ٘ووزٖ اٌووذػٜٛ صووح١حت ٚػٍووٝ اٌّحىّووت أوّوواي حٌٍؼموواس ٚاْ خصووِٛت اٌّووذػٝ ػٍوو١ُٙ فووٟ ٘ووزٖ اٌووذػٜٛ صووح١حت ٚػٍووٝ اٌّحىّووت أوّوواي ح

 اٌ صِت ٚص    ٌٝ اٌمشاس اٌؼادي...(.)غ١ش ِٕ ٛس(.اٌ صِت ٚص    ٌٝ اٌمشاس اٌؼادي...(.)غ١ش ِٕ ٛس(.

وزٌه ٠ خشغ اْ ٠ىْٛ اٌؼماس ِٛظٛع اٌذػٜٛ خا١ٌا  ِٓ ِٛأوغ اٌخصوشف ٚ٘وزا ِغوخٍضِاث  صاٌوت وزٌه ٠ خشغ اْ ٠ىْٛ اٌؼماس ِٛظٛع اٌذػٜٛ خا١ٌا  ِٓ ِٛأوغ اٌخصوشف ٚ٘وزا ِغوخٍضِاث  صاٌوت   ((1))

اٌ ١ٛع فٟ اٌٍّه اٌّ خشن ب١ؼا  اْ ٠ىْٛ اٌؼمواس خا١ٌوا  ِوٓ إٌوضاع ِٚوٓ ِٛأوغ اٌخصوشف ٚارا اشوش اٌ ١ٛع فٟ اٌٍّه اٌّ خشن ب١ؼا  اْ ٠ىْٛ اٌؼمواس خا١ٌوا  ِوٓ إٌوضاع ِٚوٓ ِٛأوغ اٌخصوشف ٚارا اشوش 

ظوباسة اٌؼماس٠وت ػوذة حلوٛصاث ِّوا ال ٠لوٛص اٌخصوشف باٌم ؼوت ظوباسة اٌؼماس٠وت ػوذة حلوٛصاث ِّوا ال ٠لوٛص اٌخصوشف باٌم ؼوت فٟ حوك ِٛأوغ اٌخصوشف فوٟ االفٟ حوك ِٛأوغ اٌخصوشف فوٟ اال

سفوغ سفوغ   ِٛظٛع اٌذػٜٛ لبً سفغ حٍه اٌحلٛصاث ِّا ٠مخعٟ اػخباس دػٜٛ اإلصاٌت ِغخؤخشة ٌٕخ١لتِٛظٛع اٌذػٜٛ لبً سفغ حٍه اٌحلٛصاث ِّا ٠مخعٟ اػخباس دػٜٛ اإلصاٌت ِغخؤخشة ٌٕخ١لت

 ..15311531//55//0101فٟ فٟ  188188ِٛأغ اٌخصشف...( ٠ٕظش فٟ رٌه لشاس ِحىّت اٌخ١١ّض اٌّشلُِٛأغ اٌخصشف...( ٠ٕظش فٟ رٌه لشاس ِحىّت اٌخ١١ّض اٌّشلُ



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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الادددديو  اثددددار تتعمددددق الادددديو  اثددددار تتعمددددق   إزالددددةإزالددددةكمددددا ويترتددددل عمددددي صدددددور حكدددد  التمميددددق قبددددل حكدددد  كمددددا ويترتددددل عمددددي صدددددور حكدددد  التمميددددق قبددددل حكدددد  
بالعصددومة ومددا يترتددل عميهددا مددن اثددار ب ددبل تمدداوت واعددت ش العصددومة، فهددل يتددأثر بالعصددومة ومددا يترتددل عميهددا مددن اثددار ب ددبل تمدداوت واعددت ش العصددومة، فهددل يتددأثر 

 ومة فيها؟ومة فيها؟بحك  التمميق وال تتأثر العصبحك  التمميق وال تتأثر العص  زالةزالةحك  اإلحك  اإل

م مبددين م مبددين إلددي إلددي   ان االجابددة عددن المددروض ال ددابقة، يقتضددي ان نق دد  المبحددث الثددانيان االجابددة عددن المددروض ال ددابقة، يقتضددي ان نق دد  المبحددث الثدداني
 بحيث يكون عمي وفق االتي:بحيث يكون عمي وفق االتي:

 األولاملطلب 
 كالهماأو  العالقة بني الدعىيني بعد صدور احلكم بأحدهما

ادديو  العقددار بدددعوى التمميددق وتتددأثر فيهددا بعددد صدددور الحكدد  ادديو  العقددار بدددعوى التمميددق وتتددأثر فيهددا بعددد صدددور الحكدد    إزالددةإزالددةتددرتب  دعددوى تددرتب  دعددوى 
  إزالدددةإزالدددةمدددا، اال ان تمدددق الع قدددة تعتمدددش فيمدددا اذا كدددان قدددد صددددر حكددد  بمدددا، اال ان تمدددق الع قدددة تعتمدددش فيمدددا اذا كدددان قدددد صددددر حكددد  بك اك اأو أو   بأحددددامابأحدددداما

ات ات جدراكجدراكقد ت  تنميدذا ا  فدي  دور اإلقد ت  تنميدذا ا  فدي  دور اإل  زالةزالةالايو  قبل صدور حك  بالتمميق، وال حك  اإلالايو  قبل صدور حك  بالتمميق، وال حك  اإل
 ..زالةزالةالتنميذية، ا  اذا صدر حك  بالتمميق قبل صدور حك  اإلالتنميذية، ا  اذا صدر حك  بالتمميق قبل صدور حك  اإل

احدى الدعويين، احدى الدعويين، اذ تترتل عمي المروض المذكور  انمًا اثار قانونية تؤثر في حك  اذ تترتل عمي المروض المذكور  انمًا اثار قانونية تؤثر في حك  
ولبيان تمق الع قات وما يترتل عميها يقتضي االمر ان نتناول تمق المروض من عد ل ولبيان تمق الع قات وما يترتل عميها يقتضي االمر ان نتناول تمق المروض من عد ل 

 فرعين وعمي وفق االتي:فرعين وعمي وفق االتي:إلي إلي   األولاألولتق ي  الم مل تق ي  الم مل 
 الشيوعالشيوع  إزالةإزالةحالة صدور حكم بالتمميك قبل صدور حكم بحالة صدور حكم بالتمميك قبل صدور حكم ب: : األولاألولالفرع الفرع 

ت العقددار ت العقددار يمكددن تصددور اددذا المرضددية ذلددق عندددما يصدددر حكدد  بالتمميددق عمددي ذايمكددن تصددور اددذا المرضددية ذلددق عندددما يصدددر حكدد  بالتمميددق عمددي ذا
ادديو ، إذ يترتددل عمددي صدددور حكدد  التمميددق لجميددع  ددها  ادديو ، إذ يترتددل عمددي صدددور حكدد  التمميددق لجميددع  ددها    إزالددةإزالددةالمقامددة بصددددا دعددوى المقامددة بصددددا دعددوى 

الاركاك في العقار الاائع انهاك دعوى الاديو  مدن الناحيدة القانونيدة والواقعيدة إذا ال يعدد الاركاك في العقار الاائع انهاك دعوى الاديو  مدن الناحيدة القانونيدة والواقعيدة إذا ال يعدد 
لهددا ثمددر  تندددتت عنهددا، وال  ددديما إذا كددان حكدد  التمميدددق مكت ددبًا الدرجدددة الق عيددة، اال انددد  لهددا ثمددر  تندددتت عنهددا، وال  ددديما إذا كددان حكدد  التمميدددق مكت ددبًا الدرجدددة الق عيددة، اال انددد  

بعددض المرضدديات والت دداؤالت ضددمن إ ددار اددذا الحالددة، إال واددي اذا كددان بعددض المرضدديات والت دداؤالت ضددمن إ ددار اددذا الحالددة، إال واددي اذا كددان   يمكددن تصددوريمكددن تصددور
المحكو  ل  بالتمميق قد انصل عمي  ها  بعض الاركاك دون الجميع فهل يحق ل  مدن المحكو  ل  بالتمميق قد انصل عمي  ها  بعض الاركاك دون الجميع فهل يحق ل  مدن 

الدددعول بالدددعوى المقامددة اصدد  كوندد  اصددبا مالكددا ل ددها  احددد الدددعول بالدددعوى المقامددة اصدد  كوندد  اصددبا مالكددا ل ددها  احددد أو أو   دعددوى الادديو دعددوى الادديو   إقامددةإقامددة
 ث ثة فرضيات.ث ثة فرضيات.إلي إلي   الت اؤل ينصرشالت اؤل ينصرشالاركاك في العقار الاائع؟ ان االجابة عمي اذا الاركاك في العقار الاائع؟ ان االجابة عمي اذا 
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مددن مددن أو أو   الادديو  عمددي المحكددو  عميدد  بممددردا،الادديو  عمددي المحكددو  عميدد  بممددردا،  إزالددةإزالددةان تقددا  دعددوى ان تقددا  دعددوى   ::األولاألولالمددرض المددرض 
قبمدد  باعتبددار ان ال ددها  المممكددة ال زالددت با ددم  فددي ال ددجل العقدداري، فمددي اددذا الحالددة قبمدد  باعتبددار ان ال ددها  المممكددة ال زالددت با ددم  فددي ال ددجل العقدداري، فمددي اددذا الحالددة 

ق ق تكون الدعوى عن  واجبة الرد ادكً  لعدد  توجد  العصدومة، الن المحكدو  عميد  بالتمميدتكون الدعوى عن  واجبة الرد ادكً  لعدد  توجد  العصدومة، الن المحكدو  عميد  بالتمميد
ل  يعد مالكًا في الممق الاائع لصدور حك  بتمميق  هام ، اما اذا كاندت الددعوى مقامدة ل  يعد مالكًا في الممق الاائع لصدور حك  بتمميق  هام ، اما اذا كاندت الددعوى مقامدة 
عمي  مع ادركاك اعدرين، فيتوجدل ادعدال المحكدو  لد  بالتمميدق اعصدًا ثالثدًا فدي الددعوى عمي  مع ادركاك اعدرين، فيتوجدل ادعدال المحكدو  لد  بالتمميدق اعصدًا ثالثدًا فدي الددعوى 

جانل المددعي عمديه  تددعً  انضدماميًا جانل المددعي عمديه  تددعً  انضدماميًا إلي إلي   ان تقرر المحكمة ادعال ان تقرر المحكمة ادعال أو أو   بناًك عمي  مب بناًك عمي  مب 
 عمي حك  بالتمميق.عمي حك  بالتمميق.  اذا ثبت لها حصول اذا ثبت لها حصول 

من قبم ، من قبم ، أو أو   الايو  عمي المحكو  ل  بالتمميقالايو  عمي المحكو  ل  بالتمميق  إزالةإزالةان تقا  دعوى ان تقا  دعوى   المرض الثاني:المرض الثاني:
ولدددو لددد  ي دددجل ال دددها  المممكدددة با دددم  فدددي ال دددجل العقددداري، باعتبدددار ان حكددد  التمميدددق ولدددو لددد  ي دددجل ال دددها  المممكدددة با دددم  فدددي ال دددجل العقددداري، باعتبدددار ان حكددد  التمميدددق 
كاادددش ولددديس منادددأ لمممكيدددة فمدددي ادددذا الحالدددة تكدددون العصدددومة صدددحيحة ومتوجهدددة وال كاادددش ولددديس منادددأ لمممكيدددة فمدددي ادددذا الحالدددة تكدددون العصدددومة صدددحيحة ومتوجهدددة وال 

 ااكال فيها.ااكال فيها.

الادددديو  عميهمدددا، فتكددددون واجبدددة الددددرد عددددن الادددديو  عميهمدددا، فتكددددون واجبدددة الددددرد عددددن   إزالدددةإزالدددةان تقدددا  دعددددوى ان تقدددا  دعددددوى   الثالددددث:الثالددددث:المدددرض المدددرض 
المحكددو  عميدد  لعددد  توجدد  العصددومة، ولكوندد  اصددبا غيددر مالددق ل  دده ، بينمددا تكددون المحكددو  عميدد  لعددد  توجدد  العصددومة، ولكوندد  اصددبا غيددر مالددق ل  دده ، بينمددا تكددون 

 العصومة صحيحة ومتوجهة لممحكو  ل  بالتمميق.العصومة صحيحة ومتوجهة لممحكو  ل  بالتمميق.

وبناك عمي ما تقد  في المرض الثالث ذابدت محكمدة التمييدز االتحاديدة وفدي قدرار وبناك عمي ما تقد  في المرض الثالث ذابدت محكمدة التمييدز االتحاديدة وفدي قدرار 
ا جدداك في )لدددى التدددقيق والمداولددة وجددد ان ال عددن التمييددزي مقددد  ضددمن المددد  ا جدداك في )لدددى التدددقيق والمداولددة وجددد ان ال عددن التمييددزي مقددد  ضددمن المددد  حددديث لهددحددديث لهدد

القانونيددة، لددذا قددرر قبولدد  اددكً  ولدددى ع ددش الناددر عمددي الحكدد  المميددز وجددد اندد  غيددر القانونيددة، لددذا قددرر قبولدد  اددكً  ولدددى ع ددش الناددر عمددي الحكدد  المميددز وجددد اندد  غيددر 
صحيا ومعدالش لمقدانون ذلدق ان المميدز/ المددعي يعدد بحكد  المالدق بعدد حصدول  عمدي صحيا ومعدالش لمقدانون ذلدق ان المميدز/ المددعي يعدد بحكد  المالدق بعدد حصدول  عمدي 

 جل العقاري وان ت جيل اذا الحك  يعدد  جل العقاري وان ت جيل اذا الحك  يعدد حك  تمميق مكت ل الدرجة الق عية ومؤار بالحك  تمميق مكت ل الدرجة الق عية ومؤار بال
 ..  ٔ))  من قانون الت جيل العقاري النافذ...   من قانون الت جيل العقاري النافذ... ٔٓٔٔٓٔكاامًا لمممكية وليس منائا لها الماد )كاامًا لمممكية وليس منائا لها الماد )

 اذن ن تنتت لكل ما تقد  ضمن اذا المر  ما يمي:اذن ن تنتت لكل ما تقد  ضمن اذا المر  ما يمي:

 جة البتات لجميع  ها  الاركاك فيجة البتات لجميع  ها  الاركاك فيان الحك  الصادر بدعوى التمميق والمكت ل در ان الحك  الصادر بدعوى التمميق والمكت ل در  -ٔٔ
                                                           

فوووووووٟ فوووووووٟ 02110211غوووووووت اعوووووووخغٕاف١ت/ػماس/غوووووووت اعوووووووخغٕاف١ت/ػماس//82188218١٘/١٘( لوووووووشاس ِحىّوووووووت اٌخ١١ّوووووووض االححاد٠وووووووت اٌّوووووووشلُ ( لوووووووشاس ِحىّوووووووت اٌخ١١ّوووووووض االححاد٠وووووووت اٌّوووووووشلُ 1))

 .)غ١ش ِٕ ٛس(..)غ١ش ِٕ ٛس(.02110211//1111//0101
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 الايو  قانونيًا وواقعيًا.الايو  قانونيًا وواقعيًا.  إزالةإزالةانهاك انهاك لي لي إإ  العقار الاائع يؤديالعقار الاائع يؤدي
ان الحك  الصادر بدعوى التمميق والمكت ل لمدرجدة الق عيدة لدبعض  دها  المددعي ان الحك  الصادر بدعوى التمميق والمكت ل لمدرجدة الق عيدة لدبعض  دها  المددعي  -ٕٕ

الاديو ، الاديو ،   إزالدةإزالدةعميه  وليس جميعها يؤدي الة تماوت واعت ش العصومة فدي دعدوى عميه  وليس جميعها يؤدي الة تماوت واعت ش العصومة فدي دعدوى 
أو أو   حيث تثبت اذا العصومة وباكل واضا لممحكو  ل  بالتمميق  دواك كدان مددعياً حيث تثبت اذا العصومة وباكل واضا لممحكو  ل  بالتمميق  دواك كدان مددعياً 

عي عميدد  حتددي ولدد  ي ددجل اال دده  المممكددة لدد  باددكل نهددائي كوندد  اصددبا مالكددًا عي عميدد  حتددي ولدد  ي ددجل اال دده  المممكددة لدد  باددكل نهددائي كوندد  اصددبا مالكددًا مدددمددد
 بمجرد صدور حك  التمميق واكت اب  الدرجة الق عية.بمجرد صدور حك  التمميق واكت اب  الدرجة الق عية.

 الشيوع قبل صدور حكم التمميكالشيوع قبل صدور حكم التمميك  إزالةإزالةحالة صدور حكم بحالة صدور حكم ب: : الفرع الثانيالفرع الثاني

اددديوع  قبدددل ان يقدددي  اددديوع  قبدددل ان يقدددي    إزالدددةإزالدددةيمكدددن تصدددور ادددذا الحالدددة اذا كدددان العقدددار قدددد حكددد  بيمكدددن تصدددور ادددذا الحالدددة اذا كدددان العقدددار قدددد حكددد  ب
ان يتصدور ان يتصدور أو أو   بنقل ممكية بعض ال دها  فيد  لددعوى التمميدق،بنقل ممكية بعض ال دها  فيد  لددعوى التمميدق،أو أو   بنقل ممكيت بنقل ممكيت   المتعهد ل المتعهد ل 

ال دير فيهدا، ولكدن المحكمدة ال دير فيهدا، ولكدن المحكمدة   أثنداكأثنداكأو أو   زالدةزالدةان يقي  الماتري لدعوى التمميق قبل دعدوى اإلان يقي  الماتري لدعوى التمميق قبل دعدوى اإل
حتدددي نتيجدددة دعدددوى التمميدددق لدددذا نجدددد ان اتجددداا المحددداك  بهدددذا حتدددي نتيجدددة دعدددوى التمميدددق لدددذا نجدددد ان اتجددداا المحددداك  بهدددذا   زالدددةزالدددةال ت ددتأعر دعدددوى اإلال ت ددتأعر دعدددوى اإل

دعدوى التمميدق دعدوى التمميدق   إقامدةإقامدةعد  جدواز عد  جدواز إلي إلي   قضائي يميلقضائي يميل  الصدد غير م تقر حيث اناق اتجااالصدد غير م تقر حيث اناق اتجاا
أو أو   عد  احقيدة المادتري بنقدل الممكيدة فدي  مدل تممدق العقدار كد عد  احقيدة المادتري بنقدل الممكيدة فدي  مدل تممدق العقدار كد أو أو   جزكاجزكاأو أو   لمعقار ك لمعقار ك 

اديو  العقدار الم مدول تمميكد  الن ذلدق  ديؤدي فدي حالدة صددور اديو  العقدار الم مدول تمميكد  الن ذلدق  ديؤدي فدي حالدة صددور   إزالةإزالةجزكا اذا ماحك  بجزكا اذا ماحك  ب
ق محدل الم الدل بتمميدق ق محدل الم الدل بتمميدق ، ان يحدل  الدل التمميد، ان يحدل  الدل التمميدزالدةزالدةقرار بالتمميق بعد صدور الحك  باإلقرار بالتمميق بعد صدور الحك  باإل

 العت ش المالكين.العت ش المالكين.  زالةزالة هام  فيتعذر تنميذ حك  اإل هام  فيتعذر تنميذ حك  اإل

  إقامدةإقامدةوبناك عمي ما تقد  قضت محكمدة ا دتئناش بحدداد بصدمتها التمييزيدة بأن)...وبناك عمي ما تقد  قضت محكمدة ا دتئناش بحدداد بصدمتها التمييزيدة بأن)...
ادديو  لكامددل م دداحة الق عددة الزراعيددة والمناددأ  التددي عميهددا واكت ددال الحكدد  ادديو  لكامددل م دداحة الق عددة الزراعيددة والمناددأ  التددي عميهددا واكت ددال الحكدد    إزالددةإزالددةدعدوى دعدوى 

عوى التمميدق المقامدة مدن قبدل المميدز الن ذلدق عوى التمميدق المقامدة مدن قبدل المميدز الن ذلدق درجة البتات، لذلق ال يمكن النار في ددرجة البتات، لذلق ال يمكن النار في د
الاديو  العدت ش الاديو  العدت ش   إزالدةإزالدةحمول المميز عميد  وعندداا يتعدذر تنميدذ قدرار الحكد  بحمول المميز عميد  وعندداا يتعدذر تنميدذ قدرار الحكد  بإلي إلي    يؤدي يؤدي

دعدددوى ا دددتحقاق بدددالجزك الدددذي اادددتراا دعدددوى ا دددتحقاق بدددالجزك الدددذي اادددتراا   إقامددةإقامددةالمددالكين، وبإمكدددان المميدددز ضدددمان حقوقددد  بالمددالكين، وبإمكدددان المميدددز ضدددمان حقوقددد  ب
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ان بإمكدان المميدز ان بإمكدان المميدز   مدن قدانون التنميدذ وكد  مدن قدانون التنميدذ وكدٔٓٔٔٓٔبالعقد العارجي ح دبما تقضدي بد  المداد )بالعقد العارجي ح دبما تقضدي بد  المداد )
 ..  ٔ))الايو  لحين ح   دعوى التمميق... الايو  لحين ح   دعوى التمميق...   إزالةإزالة مل ا تئعار دعوى  مل ا تئعار دعوى 

فددي حددين ذابددت محكمددة ا ددتئناش ذي قددار االتحاديددة بصددمتها التمييزيددة فددي قددرار فددي حددين ذابددت محكمددة ا ددتئناش ذي قددار االتحاديددة بصددمتها التمييزيددة فددي قددرار   
)لدى التدقيق والمداولة وجد ان ال عن التمييدزي واقدع ضدمن المدد  القانونيدة )لدى التدقيق والمداولة وجد ان ال عن التمييدزي واقدع ضدمن المدد  القانونيدة   لها جاك في لها جاك في 

الناددر عمددي القددرار المميددز وجددد اندد  صددحيا وموافددق الناددر عمددي القددرار المميددز وجددد اندد  صددحيا وموافددق   لددذا قددرر قبولدد  اددكً  ولدددى ع ددشلددذا قددرر قبولدد  اددكً  ولدددى ع ددش
الددعوى المرقمدة الددعوى المرقمدة   إقامدةإقامدةلمقدانون ل  دبال التدي ا دتند اليهدا، ذلدق ان قيدا  بعدض الادركاك بلمقدانون ل  دبال التدي ا دتند اليهدا، ذلدق ان قيدا  بعدض الادركاك ب

لمم البددة بتمميددق ق دد  مددن ال ددها  فددي العقددار المددزال ادديوع  بالدددعوى لمم البددة بتمميددق ق دد  مددن ال ددها  فددي العقددار المددزال ادديوع  بالدددعوى   ٜٕٜٕٓٓٓٓ/ل/ /ل/ ٘٘ٛ٘٘ٛ
ات التنميذية وبيع العقدار كدون ات التنميذية وبيع العقدار كدون جراكجراكال يمنع من اال تمرار باإلال يمنع من اال تمرار باإل  ٜٕٜٕٓٓٓٓ/ل/ /ل/ ٔٓ٘ٔٓ٘المرقمة المرقمة 

اند  بإمكدانه  حجدز حصدت  الادريق اند  بإمكدانه  حجدز حصدت  الادريق إلدي إلدي   الاريق ال يجبر عمي البقاك في الايو ، اضدافةالاريق ال يجبر عمي البقاك في الايو ، اضدافة
المممكة  هام  عمي فرض صددور حكد  بالتمميدق لصدالحه  لدذا قدرر تصدديق القدرار ورد المممكة  هام  عمي فرض صددور حكد  بالتمميدق لصدالحه  لدذا قدرر تصدديق القدرار ورد 

 ..  ٕ))ال ئحة التمييزية ال ئحة التمييزية 
الاددديو  الاددديو    إزالدددةإزالدددةبب  ان الحكددد  المندددوا عنددد  بدددين وبادددكل واضدددا ال لدددبس فيددد  ان الحكددد ان الحكددد  المندددوا عنددد  بدددين وبادددكل واضدددا ال لدددبس فيددد  ان الحكددد   

ات التنميذيدددة وانددد  بإمكدددان ات التنميذيدددة وانددد  بإمكدددان جراكجراكال دددابق عمدددي حكددد  التمميدددق ال يمندددع مدددن اال دددتمرار بددداإلال دددابق عمدددي حكددد  التمميدددق ال يمندددع مدددن اال دددتمرار بددداإل
 المحكو  ل  بالتمميق الحقًا الحجز عمي بدل  ها  البائع.المحكو  ل  بالتمميق الحقًا الحجز عمي بدل  ها  البائع.

الاديو  الاديو    إزالدةإزالدةان صددور حكد  بان صددور حكد  بإلدي إلدي   بينما نجد ان اناق اتجداا قضدائي اعدر يدذالبينما نجد ان اناق اتجداا قضدائي اعدر يدذال
ات بيدددع ات بيدددع إجدددراكإجدددراكى التمميدددق اذا لددد  تدددت  ى التمميدددق اذا لددد  تدددت  لمعقدددار موضدددو  الددددعوى ال يمندددع مدددن ال دددير بددددعو لمعقدددار موضدددو  الددددعوى ال يمندددع مدددن ال دددير بددددعو 

الادديو  الادديو    إزالددةإزالددةالعقددار، واددذا مددا قضددت بدد  محكمددة ا ددتئناش بحداد/الرصددافة)...ان الحكدد  بالعقددار، واددذا مددا قضددت بدد  محكمددة ا ددتئناش بحداد/الرصددافة)...ان الحكدد  ب
 ..  ٖ))ات بيع العقار، ال يمنع من ال ير في دعوى التمميق... ات بيع العقار، ال يمنع من ال ير في دعوى التمميق... إجراكإجراكلمعقار دون ان تت  لمعقار دون ان تت  

                                                           
، اشواس  ١ٌوٗ اٌّحواِٟ ، اشواس  ١ٌوٗ اٌّحواِٟ 15581558//1010//0808فوٟ فوٟ   15581558/حمٛل١وت//حمٛل١وت/10081008( لشاس ِحىّت اعخغٕاف بغذاد بصفخٙا اٌخ١١ّض٠وت اٌّوشلُ ( لشاس ِحىّت اعخغٕاف بغذاد بصفخٙا اٌخ١١ّض٠وت اٌّوشلُ 1))

 ..8080٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، ِصذس عابك،  ٘ادٞ ػض٠ض ػٍٟ، ِصذس عابك،  

.)غ١ووش .)غ١ووش 02022525//11//1010فووٟ فووٟ   02250225/ // /3131( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف رٞ لوواس بصووفخٙا اٌخ١١ّض٠ووت اٌّووشلُ( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف رٞ لوواس بصووفخٙا اٌخ١١ّض٠ووت اٌّووشل0ُ))

 ِٕ ٛس(.ِٕ ٛس(.

)غ١ووش ِٕ ووٛس(. )غ١ووش ِٕ ووٛس(. 02200220//11//0808فووٟ فووٟ 02200220/َ//َ/388388( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف بغذاد/اٌشصووافت اٌّووشلُ( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف بغذاد/اٌشصووافت اٌّووشل8ُ))

، ِٕ ووٛس فووٟ ِلٍووت ، ِٕ ووٛس فووٟ ِلٍووت 15321532//11//1111فووٟ فووٟ   15321532/حمٛل١ووت//حمٛل١ووت/٠ٚ82818281ٕظووش بٙووزا اٌصووذد ا٠عووا  اٌمووشاس ٠ٕٚظووش بٙووزا اٌصووذد ا٠عووا  اٌمووشاس 

 ..582582،  ،  15311531اٌؼذ١ٌت، اٌؼذد األٚي، اٌؼذ١ٌت، اٌؼذد األٚي،   حىاَحىاَاألاأل



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

قددد جدداكت م مقددة ولدد  قددد جدداكت م مقددة ولدد    ٜٜٚٚٔٚٚٔل ددنة ل ددنة   ٜٜٛٔٔٛٔٔالقددرار القددرار   أحكددا أحكددا ومددن الجدددير بالددذكر ان ومددن الجدددير بالددذكر ان 
أو أو   تقيددد القضدداك بددأن يكددون البدددل اددو مبمددل مددن النقددود، بددل مددن الممكددن ان يكددون نقددداً تقيددد القضدداك بددأن يكددون البدددل اددو مبمددل مددن النقددود، بددل مددن الممكددن ان يكددون نقددداً 

عينًا)مقايضة ، الن البيع او مبادلة مال بمدال ولديس انداق مدا يحدول دون ادمول البيدع عينًا)مقايضة ، الن البيع او مبادلة مال بمدال ولديس انداق مدا يحدول دون ادمول البيدع 
 العيني بالقرار المذكور انمًا.العيني بالقرار المذكور انمًا.

وعمددي اددذا الددنهت قضددت محكمدددة ا ددتئناش بحددداد بصددمتها التمييزية)لدددى التددددقيق وعمددي اددذا الددنهت قضددت محكمدددة ا ددتئناش بحددداد بصددمتها التمييزية)لدددى التددددقيق 
اولددة وجددد ان ال عددن التمييددزي مقددد  ضددمن المددد  القانونيددة قددرر قبولدد  اددكً ، ولدددى اولددة وجددد ان ال عددن التمييددزي مقددد  ضددمن المددد  القانونيددة قددرر قبولدد  اددكً ، ولدددى والمدوالمد

ع دددش النادددر عمدددي الحكددد  المميدددز وجدددد انددد  غيدددر صدددحيا ومعدددالش لمقدددانون ذلدددق ان ع دددش النادددر عمدددي الحكددد  المميدددز وجدددد انددد  غيدددر صدددحيا ومعدددالش لمقدددانون ذلدددق ان 
المحكمة ردت الدعوى معتبر  ان بيع المددعي بحصدول  ب ريقدة مقايضدة، وان ادذا البيدع المحكمة ردت الدعوى معتبر  ان بيع المددعي بحصدول  ب ريقدة مقايضدة، وان ادذا البيدع 

المعددل، وادذا النادر مدن المحكمدة غيدر المعددل، وادذا النادر مدن المحكمدة غيدر   ٜٜٚٚٔٚٚٔل دنة ل دنة   ٜٜٛٔٔٛٔٔالقدرارالقدرار  أحكدا أحكدا ال تنبق عمي  ال تنبق عمي  
ذلددددددق بوضددددددوح ذلددددددق بوضددددددوح إلددددددي إلددددددي   صددددددحيا إذ ان المقايضددددددة صددددددور  مددددددن صددددددور البيددددددع كمددددددا تادددددديرصددددددحيا إذ ان المقايضددددددة صددددددور  مددددددن صددددددور البيددددددع كمددددددا تاددددددير

  من القانون المدني، بأن البيدع مبادلدة مدال بمدال فهدو امدا   من القانون المدني، بأن البيدع مبادلدة مدال بمدال فهدو امدا ٜٜٚ٘ٚ٘ و) و)ٚٓ٘ٚٓ٘ و) و)ٙٓ٘ٙٓ٘المواد)المواد)
ل ل بيدع العدين بدالعين وادذا البيع)المقايضدة  ال يحدو بيدع العدين بدالعين وادذا البيع)المقايضدة  ال يحدو أو أو   بيع النقد بالنقددبيع النقد بالنقددأو أو   بيع العين بالنقدبيع العين بالنقد
 ..  ٔ))... ... ٜٜٚٚٔٚٚٔل نة ل نة   ٜٜٛٔٔٛٔٔالقرار القرار   أحكا أحكا دون امول  بدون امول  ب

 : : لكل ما تقد  يتبين لنا ما يأتيلكل ما تقد  يتبين لنا ما يأتي  
الاددديو  لمعقددار الدددذي يدددت  تنميددذا بيعدددا وال دددابق عمددي حكددد  التمميدددق يمدددنا الاددديو  لمعقددار الدددذي يدددت  تنميددذا بيعدددا وال دددابق عمددي حكددد  التمميدددق يمدددنا   إزالدددةإزالدددةحكدد  حكدد   -ٔٔ

 لممدعي المحكو  ل  بالتمميق الحق في الحجز عمي حصة بدل الاريق البائع.لممدعي المحكو  ل  بالتمميق الحق في الحجز عمي حصة بدل الاريق البائع.
ماتري جديد فان  باإلمكدان اال دتناد عمدي دعدوى ماتري جديد فان  باإلمكدان اال دتناد عمدي دعدوى ي ي إلإل  اذا البيع ل  يت  بعد ول  يحالاذا البيع ل  يت  بعد ول  يحال -ٕٕ

 ات التنميذية لمبيع العقار المزال ايوع .ات التنميذية لمبيع العقار المزال ايوع .جراكجراكالتمميق إليقاش اإلالتمميق إليقاش اإل
المتعهدددد لددد  اذا لددد  يدددتمكن مدددن حجدددز بددددل المتعهدددد لددد  اذا لددد  يدددتمكن مدددن حجدددز بددددل فدددإن فدددإن   اذا تددد  احالدددة العقدددار بعهدددد  مادددترياذا تددد  احالدددة العقدددار بعهدددد  مادددتري -ٖٖ

دعوى التعويض)فرق البدلين  ا تنادا لمقرار دعوى التعويض)فرق البدلين  ا تنادا لمقرار   إقامةإقامةحصة الاريق البائع فان  بإمكان  حصة الاريق البائع فان  بإمكان  
 ..ٜٜٚٚٔٚٚٔل نة ل نة   ٜٜٛٔٔٛٔٔ

ال يقتصددر عمددي البدددل النقدددي، فمددن الممكددن ال يقتصددر عمددي البدددل النقدددي، فمددن الممكددن   ٜٜٛٔٔٛٔٔالقددرار القددرار   أحكددا أحكددا ان البدددل الددوارد بان البدددل الددوارد ب -ٗٗ
 العيني)المقايضة .العيني)المقايضة .أو أو   ان يامل البدل النقديان يامل البدل النقدي

                                                           

.)غ١ووش .)غ١ووش 02100210//1212//0808فووٟ فووٟ   02100210/َ//َ/18011801سلووُ سلووُ   ( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف بغووذاد بصووفخٙا اٌخ١١ّض٠ووت( لووشاس ِحىّووت اعووخغٕاف بغووذاد بصووفخٙا اٌخ١١ّض٠ووت1))

 ِٕ ٛس(.ِٕ ٛس(.



 (مقارنة تطبيقية تحليلية دراسة) العقار شيوع لةإزا دصوى في التمليك لدصوى القانوني األثر 
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 املطلب الثاني
 كالهماأو  األثار القانىنية املرتتبة علً صدور احلكم بأحدهما

ثار قانونية، منها اثار ثار قانونية، منها اثار الايو  االايو  ا  إزالةإزالةتترتل عمي صدور الحك  بالتمميق عمي حك  تترتل عمي صدور الحك  بالتمميق عمي حك  
موضوعية تمس حقوق المحكو  ل  والمحكو  عمي ، ومنها اثار اجرائية تتعمق بمصاريش موضوعية تمس حقوق المحكو  ل  والمحكو  عمي ، ومنها اثار اجرائية تتعمق بمصاريش 
الدددعوى، وال عددن بقددرارات المحكمددة  ددواك كانددت بصددمتها منمددذ عدددل ا  بصددمتها محكمددة الدددعوى، وال عددن بقددرارات المحكمددة  ددواك كانددت بصددمتها منمددذ عدددل ا  بصددمتها محكمددة 
  بداك ، وإلحا ة الموضدو  مدن الجواندل جميعهدا يقتضدي االمدر ان نق د  الم مدل الثدانيبداك ، وإلحا ة الموضدو  مدن الجواندل جميعهدا يقتضدي االمدر ان نق د  الم مدل الثداني

 وعمي وفق االتي:وعمي وفق االتي:  فرعينفرعينإلي إلي 

 الشيوعالشيوع  إزالةإزالةاالثار الموضوعية لحكم التمميك عمى حكم االثار الموضوعية لحكم التمميك عمى حكم : : األولاألولالفرع الفرع 

حكد  التمميدق ادو حكد  التمميدق ادو فدإن فدإن   قد يصدر حك  التمميق متزامندًا مدع الحكد  بالاديو  وبالتداليقد يصدر حك  التمميق متزامندًا مدع الحكد  بالاديو  وبالتدالي
 المرجع كون  األصل ويمكن تصور اذا الحالة باألمور االتية:المرجع كون  األصل ويمكن تصور اذا الحالة باألمور االتية:

  إزالدددةإزالدددةا الحكددد  يمندددع تنقيدددذ حكددد  ا الحكددد  يمندددع تنقيدددذ حكددد  انهددداك الاددديو ، فانددد  ادددذانهددداك الاددديو ، فانددد  ادددذإلدددي إلدددي   إذا ادى حكددد  التمميدددقإذا ادى حكددد  التمميدددق -ٔٔ
، ، ك حالة الاديو  بصددور حكد  التمميدقك حالة الاديو  بصددور حكد  التمميدقيتعذر تنميذا النقضايتعذر تنميذا النقضا  زالةزالةالايو ، الن حك  اإلالايو ، الن حك  اإل

فمددو كددان العقددار ممموكددًا عمددي الادديو  بددين اددريكين وصدددر حكمددين احددداما يقضددي فمددو كددان العقددار ممموكددًا عمددي الادديو  بددين اددريكين وصدددر حكمددين احددداما يقضددي 
ايو  العقار، والثاني يقضي بتمميق احد الاركاك كامل حدم ادريك  اآلعدر، ايو  العقار، والثاني يقضي بتمميق احد الاركاك كامل حدم ادريك  اآلعدر،   إزالةإزالةبب

، كدددذلق ، كدددذلق زالدددةزالدددةار ممموكدددًا لادددعم واحدددد، فددد  يصدددا الحكددد  الصدددادر باإلار ممموكدددًا لادددعم واحدددد، فددد  يصدددا الحكددد  الصدددادر باإلفيصدددبا العقدددفيصدددبا العقددد
  إزالةإزالةالحال إذا ما ا تحصل أجنبي متعهد ل  عمي حك  بالتمميق وكان اناق حكمًا بالحال إذا ما ا تحصل أجنبي متعهد ل  عمي حك  بالتمميق وكان اناق حكمًا ب

حكدد  التمميددق ينهددي حكدد  الادديو  وبددالتي حكدد  التمميددق ينهددي حكدد  الادديو  وبددالتي فددإن فددإن   الادديو  لدد  ينمددذ بعددد فمددي اددذا الحالددةالادديو  لدد  ينمددذ بعددد فمددي اددذا الحالددة
 يتعذر تنميذ الحك .يتعذر تنميذ الحك .

ريق جديددددد فددددي العقددددار، دون أن ينهددددي حالددددة ريق جديددددد فددددي العقددددار، دون أن ينهددددي حالددددة إدعددددال اددددإدعددددال اددددإلددددي إلددددي   إذا ادى حكدددد  التمميددددقإذا ادى حكدددد  التمميددددق -ٕٕ
األثددر المترتددل عمددي ذلددق اددو حمددول المحكددو  لدد  ل ددها  الاددريق البددائع األثددر المترتددل عمددي ذلددق اددو حمددول المحكددو  لدد  ل ددها  الاددريق البددائع فددإن فددإن   الادديو الادديو 

 ..  ٔ))لمحل األعير في العقار الاائع وفي حدود ال ها  التي ممكت إلي لمحل األعير في العقار الاائع وفي حدود ال ها  التي ممكت إلي 
 الشيوعالشيوع  إزالةإزالةاالثار االجرائية لحكم التمميك عمى حكم االثار االجرائية لحكم التمميك عمى حكم : : الفرع الثانيالفرع الثاني

                                                           

 ..5151( اٌماظٟ سح١ُ اٌؼى١ٍٟ، ِصذس عابك،  ( اٌماظٟ سح١ُ اٌؼى١ٍٟ، ِصذس عابك،  1))
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دما يكون المحكو  ل  بالتمميدق قدد تممدق  دها  بعدض الادركاك دما يكون المحكو  ل  بالتمميدق قدد تممدق  دها  بعدض الادركاك تبرز اذا اآلثار عنتبرز اذا اآلثار عن
ات ات جدددراكجدددراكولدديس جمددديعه ، حيدددث يحدددل المحكدددو  لددد  بالتمميددق محدددل الادددريق البدددائع فدددي اإلولدديس جمددديعه ، حيدددث يحدددل المحكدددو  لددد  بالتمميددق محدددل الادددريق البدددائع فدددي اإل

، حيددث يكددون لممحكدو  لدد  بالتمميدق مددا عمددي الادركاك اآلعددرين مددن ، حيددث يكددون لممحكدو  لدد  بالتمميدق مددا عمددي الادركاك اآلعددرين مددن زالدةزالدةالتنميذيدة لحكدد  اإلالتنميذيدة لحكدد  اإل
ل  بالتمميدق ويترتدل عمدي تمدق ل  بالتمميدق ويترتدل عمدي تمدق المال الاائع، وعمي  ما عميه  وفي حدود ما صدر الحك  المال الاائع، وعمي  ما عميه  وفي حدود ما صدر الحك  

 الحقوق وااللتزامات ما يمي:الحقوق وااللتزامات ما يمي:

المحكدو  لد  بالتمميدق بددل بيدع  دهام  ويتحمدل بمقددار تمدق ال دها  مدن المحكدو  لد  بالتمميدق بددل بيدع  دهام  ويتحمدل بمقددار تمدق ال دها  مدن إلي إلي   تصرشتصرش -ٔٔ
 ات التنميذية.ات التنميذية.جراكجراكمصاريش الدعوى، ومصاريش اإلمصاريش الدعوى، ومصاريش اإل

الاددديو  الاددديو    إزالدددةإزالدددةثبدددوت الحدددق لددد  فدددي ال عدددن بقدددرارات قاضدددي البدددداك  التدددي تنمدددذ حكددد  ثبدددوت الحدددق لددد  فدددي ال عدددن بقدددرارات قاضدددي البدددداك  التدددي تنمدددذ حكددد   -ٕٕ
، من ع ل التام  أما  محكمة البداك ، وبدالتمييز امدا  ا دتئناش ، من ع ل التام  أما  محكمة البداك ، وبدالتمييز امدا  ا دتئناش   ٔ))بصمتها التنميذيةبصمتها التنميذية

 المن قة بصمتها التمييزية.المن قة بصمتها التمييزية.
لد  تكدن محدل حكد  التمميددق لد  تكدن محدل حكد  التمميددق   أعدرىأعدرىيبقدي المحكدو  عميد  بالتمميدق إذا كدان لديد   دها  يبقدي المحكدو  عميد  بالتمميدق إذا كدان لديد   دها   -ٖٖ

مالكًا لها ايضًا عمي وجد  الاديو  مدع المحكدو  لد  بالتمميدق ولكدن فدي حددود  دهام  مالكًا لها ايضًا عمي وجد  الاديو  مدع المحكدو  لد  بالتمميدق ولكدن فدي حددود  دهام  
 المتبقية.المتبقية.

ات ات جدراكجدراكلت اؤل عما اذا كان لممحكو  ل  بالتمميق ان ي مل ايقاش اإللت اؤل عما اذا كان لممحكو  ل  بالتمميق ان ي مل ايقاش اإلولكن يثار اولكن يثار ا
التنميذية لمعقار المزال ايوع ، ا  ان اذا االمر يكون من ص حية المحكو  عمي  بحك  التنميذية لمعقار المزال ايوع ، ا  ان اذا االمر يكون من ص حية المحكو  عمي  بحك  

 التمميق؟التمميق؟
ات ات جدراكجدراكنقول ان االجابة عمي ادذا الت داؤل واضدحة ومعمومدة حيدث أن ايقداش اإلنقول ان االجابة عمي ادذا الت داؤل واضدحة ومعمومدة حيدث أن ايقداش اإل

لممحكددو  لدد  بالتمميددق الددذي حددل لممحكددو  لدد  بالتمميددق الددذي حددل فدإن فدإن   لاددركاك وبالتدداليلاددركاك وبالتدداليالتنميذيدة ال تددت  اال بموافقددة جميددع االتنميذيدة ال تددت  اال بموافقددة جميددع ا
ات التنميذية مع بقية الاركاك ولو ل  ت جل ات التنميذية مع بقية الاركاك ولو ل  ت جل جراكجراكمحل المحكو  عمي  ان ي مل ايقاش اإلمحل المحكو  عمي  ان ي مل ايقاش اإل

 ال ها  الماترا  باكل نهائي كون حق  في الممكية كااما وليس منائًا.ال ها  الماترا  باكل نهائي كون حق  في الممكية كااما وليس منائًا.
                                                           

بؤٔوٗ ٠لوٛص ٌٍخصوُ اٌوخظٍُ ِوٓ بؤٔوٗ ٠لوٛص ٌٍخصوُ اٌوخظٍُ ِوٓ   15321532ٌغوٕت ٌغوٕت 8888( ِٓ لأْٛ اٌخٕف١ز اٌؼشالٟ سلوُ( ِٓ لأْٛ اٌخٕف١ز اٌؼشالٟ سلو102102ُ( ٔصج اٌّادة)( ٔصج اٌّادة)1))

س أٚ حؼذ٠ٍوٗ س أٚ حؼذ٠ٍوٗ لشاس إٌّفز اٌؼذي اِاِٗ خ ي ر رت ا٠اَ بؼش٠عت ٠مذِٙا  ١ٌٗ ٌٍّٕٚفز اٌؼذي، حؤ١٠وذ اٌموشالشاس إٌّفز اٌؼذي اِاِٗ خ ي ر رت ا٠اَ بؼش٠عت ٠مذِٙا  ١ٌٗ ٌٍّٕٚفز اٌؼذي، حؤ١٠وذ اٌموشا

أٚ اب اٌٗ خ ي ر رت ا٠اَ ِٓ حاس٠خ حمذ٠ُ اٌ ٍب ا١ٌٗ، ٠ٚبذأ عش٠اْ اٌّذة اٌما١ٔٛٔت ٌٍ ؼٓ فوٟ لوشاس أٚ اب اٌٗ خ ي ر رت ا٠اَ ِٓ حاس٠خ حمذ٠ُ اٌ ٍب ا١ٌٗ، ٠ٚبذأ عش٠اْ اٌّذة اٌما١ٔٛٔت ٌٍ ؼٓ فوٟ لوشاس 

إٌّفز اٌؼذي ِٓ ا١ٌَٛ اٌخاٌٟ ٌخفٙو١ُ اٌموشاس اْ وواْ حاظوشا  أٚ حٛل١ؼوٗ ػ١ٍوٗ أٚ حزب١وج اِخٕاػوٗ ػوٓ إٌّفز اٌؼذي ِٓ ا١ٌَٛ اٌخاٌٟ ٌخفٙو١ُ اٌموشاس اْ وواْ حاظوشا  أٚ حٛل١ؼوٗ ػ١ٍوٗ أٚ حزب١وج اِخٕاػوٗ ػوٓ 

( ِووٓ لووأْٛ اٌخٕف١ووز، فووارا ٌووُ ٠مخٕووغ ( ِووٓ لووأْٛ اٌخٕف١ووز، فووارا ٌووُ ٠مخٕووغ 110000اٌخٛل١ووغ، أٚ ِووٓ ا١ٌووَٛ اٌخوواٌٟ ٌخب١ٍوون اٌمووشاس اْ ووواْ غاتبووا )اٌخٛل١ووغ، أٚ ِووٓ ا١ٌووَٛ اٌخوواٌٟ ٌخب١ٍوون اٌمووشاس اْ ووواْ غاتبووا )

اٌخصُ بمشاس إٌّفز اٌؼذي، جاص ٌٗ اٌ ؼٓ ٌذٜ ِحىّوت اعوخغٕاف إٌّ موت بصوفخٙا اٌخ١١ّض٠وت خو ي اٌخصُ بمشاس إٌّفز اٌؼذي، جاص ٌٗ اٌ ؼٓ ٌذٜ ِحىّوت اعوخغٕاف إٌّ موت بصوفخٙا اٌخ١١ّض٠وت خو ي 

 ..1010عبؼت ا٠اَ. ٌّض٠ذ ِٓ اٌخفص١ً ٠ٕظش: اٌّحاِٟ جّؼت عؼذْٚ اٌشب١ؼٟ، ِصذس عابك،  عبؼت ا٠اَ. ٌّض٠ذ ِٓ اٌخفص١ً ٠ٕظش: اٌّحاِٟ جّؼت عؼذْٚ اٌشب١ؼٟ، ِصذس عابك،  



 (مقارنة تطبيقية تحليلية دراسة) العقار شيوع لةإزا دصوى في التمليك لدصوى القانوني األثر 
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 الخاتمة
  ادديو  العقددارادديو  العقددار  إزالددةإزالددةاثددر دعددوى التمميددق فددي دعددوى اثددر دعددوى التمميددق فددي دعددوى بعددد أن انهينددا درا ددة موضددو  بعددد أن انهينددا درا ددة موضددو  

اعتتمنددا درا دددتنا بدددأا  النتددائت التدددي توصدددمنا اليهددا، مدددع ايدددراد التوصدديات التدددي نأمدددل مدددن اعتتمنددا درا دددتنا بدددأا  النتددائت التدددي توصدددمنا اليهددا، مدددع ايدددراد التوصدديات التدددي نأمدددل مدددن 
 المار  العراقي األعذ بها.المار  العراقي األعذ بها.

 اواًل: النتائج:اواًل: النتائج:

 ايو  العقار.ايو  العقار.  إزالةإزالةاناق صمة وثيقة بين دعوى التمميق ودعوى اناق صمة وثيقة بين دعوى التمميق ودعوى  -ٔٔ
لعددا  فددي لعددا  فددي الادديو ، حيددث يددذال االتجدداا االادديو ، حيددث يددذال االتجدداا ا  إزالددةإزالددةال ددير بدددعوى ال ددير بدددعوى   أثندداكأثندداكتبددرز اددذا الصددمة تبددرز اددذا الصددمة  -ٕٕ

الادددديو  لحددددين ح دددد  دعددددوى الادددديو  لحددددين ح دددد  دعددددوى   إزالددددةإزالددددةاالقددددرار با ددددتئعار دعددددوى االقددددرار با ددددتئعار دعددددوى إلددددي إلددددي   القضدددداك العراقدددديالقضدددداك العراقددددي
 التمميق.التمميق.

الاديو  ، فيكدون الحدق لممحكدو  الاديو  ، فيكدون الحدق لممحكدو    إزالةإزالةكذلق تبرز اذا الصمة في حالة صدور حك  بكذلق تبرز اذا الصمة في حالة صدور حك  ب -ٖٖ
لدد  بالتمميددق فددي حجددز حصددة بدددل الاددريق البددائع، فضددً  عددن امكانيددة المحكددو  لدد  لدد  بالتمميددق فددي حجددز حصددة بدددل الاددريق البددائع، فضددً  عددن امكانيددة المحكددو  لدد  

الايو ، اما إذا تد  بيدع العقدار بالمزايدد  الايو ، اما إذا تد  بيدع العقدار بالمزايدد    إزالةإزالةة لحك  ة لحك  ات التنميذيات التنميذيجراكجراكب مل ايقاش اإلب مل ايقاش اإل
حددددق المحكددددو  لدددد  يتمثددددل باالنتقددددال لبدددددل حصددددة الاددددريق، اذا كانددددت حددددق المحكددددو  لدددد  يتمثددددل باالنتقددددال لبدددددل حصددددة الاددددريق، اذا كانددددت فددددإن فددددإن   العمنيددددة،العمنيددددة،

  قامددةقامددةموجددود ، امددا اذا كانددت م ددتممة مددن الاددريق فمدديس لممحكددو  لدد   ددوى المجددوك إلموجددود ، امددا اذا كانددت م ددتممة مددن الاددريق فمدديس لممحكددو  لدد   ددوى المجددوك إل
  ٖٜٖٜٛٔٛٔة ة ل ددنل ددن  ٕٕٙٗٔٙٗٔوو  ٜٜٛٔٔٛٔٔالقددرار القددرار   حكددا حكددا دعددوى التعددويض)فرق البدلين ا ددتنادًا ألدعددوى التعددويض)فرق البدلين ا ددتنادًا أل

 وح ل األحوال.وح ل األحوال.
 الايو  تتمثل بما يمي:الايو  تتمثل بما يمي:  إزالةإزالةاناق اثار موضوعية واجرائية لحك  التمميق عمي حك  اناق اثار موضوعية واجرائية لحك  التمميق عمي حك   -ٗٗ

إلددي إلددي   إن الحكد  الصددادر بالتمميددق والمكت ددل الدرجددة الق عيددة لممحكددو  لدد ، يددؤديإن الحكد  الصددادر بالتمميددق والمكت ددل الدرجددة الق عيددة لممحكددو  لدد ، يددؤدي -  أأ
الايو  غير مثمر ومنتهيدًا، ال ديما الايو  غير مثمر ومنتهيدًا، ال ديما   إزالةإزالةإنهاك حالة الايو ، ويجعل من حك  إنهاك حالة الايو ، ويجعل من حك  

ق قدددد ورد عمدددي جميدددع العقدددار وكدددان الحكددد   دددابق عمدددي ق قدددد ورد عمدددي جميدددع العقدددار وكدددان الحكددد   دددابق عمدددي إذا كدددان حكددد  التمميدددإذا كدددان حكددد  التمميددد
 الايو .الايو .

التمددداوت التمددداوت إلددي إلددي   إن الحكدد  بتمميددق  دددها  احددد الاددركاك فدددي العقددار الاددائع، يدددؤديإن الحكدد  بتمميددق  دددها  احددد الاددركاك فدددي العقددار الاددائع، يدددؤدي -  لل
 الايو .الايو .  إزالةإزالةوالتباين في العصومة الم موبة لتنميذ حك  والتباين في العصومة الم موبة لتنميذ حك  
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يعددددد المحكددددو  لدددد  بالتمميددددق جزئيددددًا مالكددددًا أل دددده  الاددددريق البددددائع ويحددددل محمدددد  يعددددد المحكددددو  لدددد  بالتمميددددق جزئيددددًا مالكددددًا أل دددده  الاددددريق البددددائع ويحددددل محمدددد   -  تت
 الايو .الايو .  إزالةإزالةتنميذية الم موبة لتنميذ حك  تنميذية الم موبة لتنميذ حك  ات الات الجراكجراكباإلباإل

 ثانيًا: التوصيات:ثانيًا: التوصيات:

بعد ا تعراضنا لمنتائت التي توصمنا إليهدا فدي البحدث، فد  بدد أن نبدين التوصديات بعد ا تعراضنا لمنتائت التي توصمنا إليهدا فدي البحدث، فد  بدد أن نبدين التوصديات 
الدددنقم، الدددنقم، أو أو   التددي يمكدددن أن نوصدددي بهدددا المادددر  فدددي ادددذا المجدددال، بحيدددة معالجدددة العمدددلالتددي يمكدددن أن نوصدددي بهدددا المادددر  فدددي ادددذا المجدددال، بحيدددة معالجدددة العمدددل

 والتي  ن تعرضها باالتي:والتي  ن تعرضها باالتي:وتدارق االعت فات القضائية بصدد الموضو  محل البحث وتدارق االعت فات القضائية بصدد الموضو  محل البحث 

الن دعدددوى التمميدددق أصدددبحت ادددي الددددعوى الر دددمية والوحيدددد  التدددي ي دددت يع مدددن الن دعدددوى التمميدددق أصدددبحت ادددي الددددعوى الر دددمية والوحيدددد  التدددي ي دددت يع مدددن  -ٔٔ
ع لها الماتري أن ي مل تمميك  العقدار لممادتري مدن قبمد ، فأنندا نوصدي المادر  ع لها الماتري أن ي مل تمميك  العقدار لممادتري مدن قبمد ، فأنندا نوصدي المادر  

، ان يضددددمن اددددذا ، ان يضددددمن اددددذا ٜٜٜٜٙٔٙٔل ددددنة ل ددددنة   ٖٖٛٛالعراقددددي فددددي قددددانون المرافعددددات المدنيددددة رقدددد  العراقددددي فددددي قددددانون المرافعددددات المدنيددددة رقدددد  
ي دعددددوى التمميددددق، وذلددددق مددددن أجددددل توحيددددد ي دعددددوى التمميددددق، وذلددددق مددددن أجددددل توحيددددد القددددانون نصددددًا صددددريحًا وواضددددحًا عمددددالقددددانون نصددددًا صددددريحًا وواضددددحًا عمدددد

النصوم القانونية اإلجرائية العاصة بأنوا  الدعاوى، وذلق من ع ل ادراج ادذا النصوم القانونية اإلجرائية العاصة بأنوا  الدعاوى، وذلق من ع ل ادراج ادذا 
النددو  مدددن الدددعاوى ضدددمن دعدداوى الممكيدددة وبادددكل عددا  ولددديس االكتمدداك عمدددي مدددا النددو  مدددن الدددعاوى ضدددمن دعدداوى الممكيدددة وبادددكل عددا  ولددديس االكتمدداك عمدددي مدددا 
تضدددددمن  القدددددرارات ذات الصدددددمة بعصوصدددددها، فضدددددً  عدددددن اإلادددددار  اليهدددددا ضدددددمن تضدددددمن  القدددددرارات ذات الصدددددمة بعصوصدددددها، فضدددددً  عدددددن اإلادددددار  اليهدددددا ضدددددمن 

بدرجدددة اعيدددر  قابمدددة لمتمييدددز فقددد  مدددع مراعدددا  المدددد  بدرجدددة اعيدددر  قابمدددة لمتمييدددز فقددد  مدددع مراعدددا  المدددد    اعتصاصدددات محكمدددة البدددداك اعتصاصدددات محكمدددة البدددداك 
المتعمقددة بددال عن بهددا والتددي فددي تقددديرنا تبقددي ث ثددين يومددًا ألاميددة اددذا النددو  مددن المتعمقددة بددال عن بهددا والتددي فددي تقددديرنا تبقددي ث ثددين يومددًا ألاميددة اددذا النددو  مددن 

   كاآلتي:  كاآلتي:ٖٖٔٔالدعاوى، حيث نقترح ان تكون نم الماد )الدعاوى، حيث نقترح ان تكون نم الماد )
ــي 1313المــادة المــادة  ــالنظر   ــز ب ــة لمتميي ــداءة بدرجــة اخيــرة قابم ــة الب ــي ( تخــتص محكم ــالنظر   ــز ب ــة لمتميي ــداءة بدرجــة اخيــرة قابم ــة الب ( تخــتص محكم

 الدعاوى األتية:الدعاوى األتية:

 ى الدين والمنقول الذي ال تزيد قيمت  عمي مميون دينار.ى الدين والمنقول الذي ال تزيد قيمت  عمي مميون دينار.دعو دعو    ٔٔ
فدددي المنقدددول مهمدددا بمحدددت قيمدددة كدددل فدددي المنقدددول مهمدددا بمحدددت قيمدددة كدددل أو أو   الاددديو  فدددي العقدددارالاددديو  فدددي العقدددار  إزالدددةإزالدددةدعدددوى دعدددوى    ٕٕ

 منهما.منهما.
 دعوى تمميق العقار مهما بمحت قيمت .دعوى تمميق العقار مهما بمحت قيمت .   ٖٖ
 تعمية المأجور مهما بمل مقدار االجر .تعمية المأجور مهما بمل مقدار االجر .   ٗٗ
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  دعوى الحياز  و مل التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ول  تتجداوز قيمدةدعوى الحياز  و مل التعويض عنها اذا رفعت بالتبعية ول  تتجداوز قيمدة   ٘٘
 التعويض مميون دينار.التعويض مميون دينار.

دعددوى االق ددا  الم ددتحقة مددن الددديون المق دد ة عمددي ان ال تزيددد مقددداراا دعددوى االق ددا  الم ددتحقة مددن الددديون المق دد ة عمددي ان ال تزيددد مقددداراا    ٙٙ
أو أو   عمدددي مميدددون ديندددار، وكدددذلق المتبقدددي مدددن ديدددن اذا كدددان مميدددون ديندددارعمدددي مميدددون ديندددار، وكدددذلق المتبقدددي مدددن ديدددن اذا كدددان مميدددون ديندددار

اقددل، امددا اذا  لدددت الدددعوى إلثبدددات اصددل الددددين الددذي يزيدددد عمددي المبمدددل اقددل، امددا اذا  لدددت الدددعوى إلثبدددات اصددل الددددين الددذي يزيدددد عمددي المبمدددل 
ل  ددددتئناش ل  ددددتئناش   المددددذكور فيكددددون الحكدددد  الصددددادر فيهددددا بدرجددددة اولددددي قدددداب ً المددددذكور فيكددددون الحكدددد  الصددددادر فيهددددا بدرجددددة اولددددي قدددداب ً 

 والتمييز.والتمييز.
التدددي تدددنم القدددوانين عمدددي اعتصدددام محكمدددة البدددداك  التدددي تدددنم القدددوانين عمدددي اعتصدددام محكمدددة البدددداك    عدددرىعدددرىالددددعاوى األالددددعاوى األ   ٚٚ

 بدرجة اعير  بها.بدرجة اعير  بها.

الادديو  والتمميددق عمددي ذات الادديو  والتمميددق عمددي ذات   إزالددةإزالددة  أحكددا أحكددا والتندداقض بددين والتندداقض بددين   أرضأرضومددن اجددل تمددادي التعددومددن اجددل تمددادي التعدد -ٕٕ
  العقار نوصي المار  العراقي بأن يضمن قانون المرافعدات نصدًا واضدحًا يادير فيد العقار نوصي المار  العراقي بأن يضمن قانون المرافعدات نصدًا واضدحًا يادير فيد 

الادديو  لحددين ح دد  دعددوى التمميددق حماضددًا عمددي الادديو  لحددين ح دد  دعددوى التمميددق حماضددًا عمددي   إزالددةإزالددةار دعددوى ار دعددوى حتميددة ا ددتئعحتميددة ا ددتئعإلددي إلددي 
حقددوق الماددتري، وال دديما إذا كانددت العصددومة حقيقيددة وغيددر صددورية، حيددث بوجددود حقددوق الماددتري، وال دديما إذا كانددت العصددومة حقيقيددة وغيددر صددورية، حيددث بوجددود 
مثل اكذا ندم يحدل الكثيدر مدن االادكاليات التدي يمكدن ان تبدرز مدن عد ل اداتين مثل اكذا ندم يحدل الكثيدر مدن االادكاليات التدي يمكدن ان تبدرز مدن عد ل اداتين 

واقتدرح واقتدرح   الدعويين، وما يترتل عمي ذلق من اض رال في المراكز القانونية لمعصدو الدعويين، وما يترتل عمي ذلق من اض رال في المراكز القانونية لمعصدو 
 النم االتي:النم االتي:

شــيوع العقــار  أن تقــرر اســتئخار شــيوع العقــار  أن تقــرر اســتئخار   إزالــةإزالــة عمــى المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى  عمــى المحكمــة المختصــة بنظــر دعــوى 
هذه الدعوى لحين حسم دعوى التمميك المقامة عمال ذات العقار ويكون قرار المحكمة هذه الدعوى لحين حسم دعوى التمميك المقامة عمال ذات العقار ويكون قرار المحكمة 

 قاباًل لمتمييز(.قاباًل لمتمييز(.



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 المصادر
 ::اواًل: كتب المغة والمعاجماواًل: كتب المغة والمعاجم

، دار صادر لم باعة والنادر، ، دار صادر لم باعة والنادر، ٔٔٔٔقي، ل ان العرل، جقي، ل ان العرل، ججمال الدين محمد بن مكر ، ابن مناور االفريجمال الدين محمد بن مكر ، ابن مناور االفري -ٔٔ
 ..ٗٔٗٔٗٔٗٔبيروت، بيروت، 

 ..ٜٜٙ٘ٔٙ٘ٔ، دار الاروق، بيروت، ، دار الاروق، بيروت، ٔٔفؤاد افرا  الب تاني، المنجد لم  ل،  فؤاد افرا  الب تاني، المنجد لم  ل،     -ٕٕ
 ..ٕٕ٘ٓٓ٘ٓٓاإلما  محمد بن أبي بكر الرازي، معتار الصحاح، دار الرضوان، حمل، اإلما  محمد بن أبي بكر الرازي، معتار الصحاح، دار الرضوان، حمل،  -ٖٖ
بيددي، تداج العدروس مدن محّمد بدن محّمدد بدن عبدد الدرّزاق الح ديني، أبدو المديض، الممّقدل بمرتمحّمد بدن محّمدد بدن عبدد الدرّزاق الح ديني، أبدو المديض، الممّقدل بمرت -ٗٗ بيددي، تداج العدروس مدن ضدي الزو ضدي الزو

 ، دون مكان و نة نار.، دون مكان و نة نار.ٖٖٛٛجواار القاموس، ججواار القاموس، ج
ناصددر بددن عبددد ال دديد أبددي المكددار  ابددن عمددي براددان الدددين العددوارزمي، المحددرل فددي ترتيددل المعددرل، ناصددر بددن عبددد ال دديد أبددي المكددار  ابددن عمددي براددان الدددين العددوارزمي، المحددرل فددي ترتيددل المعددرل،  -٘٘

 العربي، دون مكان  بع و نة نار.العربي، دون مكان  بع و نة نار.  ، دار الكتال، دار الكتالٔٔجج
 ثانيًا: الكتب القانونية:ثانيًا: الكتب القانونية:

 ..ٜٜٜٜٛٔٛٔلايو  في القوانين العراقية، بدون مكان  بع، لايو  في القوانين العراقية، بدون مكان  بع، اا  إزالةإزالة  أحكا أحكا جمعة  عدون الربيعي، جمعة  عدون الربيعي،  -ٔٔ
 ..  ٕٕٚٓٓٚٓٓ، دون ا   م بعة، بحداد، ، دون ا   م بعة، بحداد، ٔٔرحي  العكيمي، دروس في ت بيقات القوانين،  رحي  العكيمي، دروس في ت بيقات القوانين،  القاضي القاضي  -ٕٕ
 ..ٕٕ٘ٓٓ٘ٓٓ يد احمد محمود، أصول التقاضي وفقًا لقانون المرافعات، دون مكان  بع،  يد احمد محمود، أصول التقاضي وفقًا لقانون المرافعات، دون مكان  بع، د. د.  -ٔٔ
 ..ٖٜٖٜٙٔٙٔالتجارية، دون مكان  بع، التجارية، دون مكان  بع، ص ح الدين النااي، الوجيز في المرافعات المدنية و ص ح الدين النااي، الوجيز في المرافعات المدنية و د. د.  -ٕٕ
، دار المكددر الجامعيددة، ، دار المكددر الجامعيددة، ٕٕالاددمعة والق ددمة فددي ضددوك القضدداك والمقدد ،  الاددمعة والق ددمة فددي ضددوك القضدداك والمقدد ،    أحكددا أحكددا عبددد الحميددد الاددواربي، عبددد الحميددد الاددواربي،  -ٖٖ

ٜٜٜٜٔ٘ٔ٘.. 
، م بعددة جامعددة القدداار ، ، م بعددة جامعددة القدداار ، ٖٖ،  ،  ٔٔمحمددد عمددي عرفدد ، اددرح القددانون المدددني الجديددد، حددق الممكيددة، جمحمددد عمددي عرفدد ، اددرح القددانون المدددني الجديددد، حددق الممكيددة، جد. د.  -ٗٗ

ٜٜٔ٘ٗٔ٘ٗ.. 
ت المدنيدددة، منادددورات الحمبدددي الحقوقيدددة، بيدددروت، ت المدنيدددة، منادددورات الحمبدددي الحقوقيدددة، بيدددروت، صدددول المحاكمددداصدددول المحاكمددداأأنبيدددل أ دددماعيل عمدددر، قدددانون نبيدددل أ دددماعيل عمدددر، قدددانون   د.د. -٘٘

ٕٜٕٜٓٓٓٓ.. 
ات ات صددددار صددددار ، المركدددز القدددومي لإ، المركدددز القدددومي لإٔٔنهمدددة احمدددد فدددوزي، المدوندددة المدنيدددة فدددي ق دددمة المدددال الادددائع،  نهمدددة احمدددد فدددوزي، المدوندددة المدنيدددة فدددي ق دددمة المدددال الادددائع،  د. د.  -ٙٙ

 ..ٜٕٜٕٔٓٔٓالقانونية، القاار ، القانونية، القاار ، 
اادي عزيدز عمدي، الت بيقدات القضدائية فدي قضداك محكمدة ا دتئناش بحدداد وبصدمتها التمييزيدة، مكتبدة اادي عزيدز عمدي، الت بيقدات القضدائية فدي قضداك محكمدة ا دتئناش بحدداد وبصدمتها التمييزيدة، مكتبدة  -ٚٚ

 ار العدالة في الكراد ، بحداد، دون  نة  بع. ار العدالة في الكراد ، بحداد، دون  نة  بع. الصباح، دالصباح، د
، ناريددة العقددد، دار وائددل لمناددر ، ناريددة العقددد، دار وائددل لمناددر ٔٔيا ددين محمددد الجبددوري، المب ددو  فددي اددرح القددانون المدددني، جيا ددين محمددد الجبددوري، المب ددو  فددي اددرح القددانون المدددني، جد. د.  -ٛٛ

 ..ٕٕٕٕٓٓٓٓوالتوزيع، عمان، والتوزيع، عمان، 
ٜٜ-  

 ثالثًا: البحوث والتقارير والمجالت والدوريات:ثالثًا: البحوث والتقارير والمجالت والدوريات:
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 البحوث:البحوث:  -
فدددي المدددال الادددائع، بحدددث منادددور فدددي مجمدددة فدددي المدددال الادددائع، بحدددث منادددور فدددي مجمدددة ضدددحي محمدددد  دددعيد النعمدددان، التصدددرش القدددانوني لمادددريق ضدددحي محمدددد  دددعيد النعمدددان، التصدددرش القدددانوني لمادددريق   -

 ..ٕٕٔٔٓٔٔٓ،اذار، ،اذار، ٚٗٚٗ،  ،  ٙٔٙٔالرافدين لمحقوق، كمية الحقوق، جامعة الموصل، سالرافدين لمحقوق، كمية الحقوق، جامعة الموصل، س
 المجالت والدوريات:المجالت والدوريات:  -

 ، تصدر عن وزار  العدل.، تصدر عن وزار  العدل.ٜٜٔٛٔٔٛٔ، ، األولاألولالعدلية، العدد العدلية، العدد   حكا حكا مجمة األمجمة األ  -
 رابعًا: القرارات القضائية غير المنشورة:رابعًا: القرارات القضائية غير المنشورة:

 ..ٕٕٕٕٓٓٓٓ//ٙٙ//ٕٕ٘٘في في ٕٕٕٕٓٓٓٓ/ // /ٖٖٗٛٗٛة المرق ة المرق قرار محكمة ا تئناش بحداد/الرصافقرار محكمة ا تئناش بحداد/الرصاف -ٔٔ
فددددددي فددددددي   ٕٕ٘ٓٓ٘ٓٓ/ / / / ٖٖٚٚٔٚٚٔقددددددرار محكمددددددة ا ددددددتئناش بحددددددداد الرصددددددافة بصددددددمتها التمييزيددددددة، بالعدددددددد رقدددددد  قددددددرار محكمددددددة ا ددددددتئناش بحددددددداد الرصددددددافة بصددددددمتها التمييزيددددددة، بالعدددددددد رقدددددد   -ٕٕ

ٜٜ//ٔٔٔٔ//ٕٕٓٓ٘ٓٓ٘  .  . 
 ..ٜٕٜٕٓٓٓٓ//ٔٔ//ٜٜٔٔفي في   ٜٕٜٕٓٓٓٓ/ح//ح/ٚٚقرار محكمة ا تئناش المثني بصمتها التمييزية المرق  قرار محكمة ا تئناش المثني بصمتها التمييزية المرق   -ٖٖ
 ٜٕٜٕٓٓٓٓ//ٚٚ//ٕٕٔٔ  فيفي  ٜٕٜٕٓٓٓٓ/ل//ل/ٙٛٙٛقرار محكمة ا تئناش ذي قار بصمتها التمييزية المرق قرار محكمة ا تئناش ذي قار بصمتها التمييزية المرق  -ٗٗ
 ..ٕٕٔٔٓٔٔٓ//ٔٔٔٔ//ٕٕٔٔفي في   ٕٕٔٔٓٔٔٓ/ايئة ا تئنافية/عقار//ايئة ا تئنافية/عقار/ٖٖٙٓٗٙٓٗقرار محكمة التمييز االتحادية المرق  قرار محكمة التمييز االتحادية المرق   -٘٘
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 :ـمخــــصــالمـ
حدق تصدرش حدق تصدرش أو أو   ن دعوى التمميق اي دعوى عينية عقارية ترد عمي ممكيدة عقدارن دعوى التمميق اي دعوى عينية عقارية ترد عمي ممكيدة عقدارإإ

، وان ، وان دفع الماتري ثمن العقار بأكمم دفع الماتري ثمن العقار بأكمم يقيمها الماتري عند توفر ارو  معينة، واي ان ييقيمها الماتري عند توفر ارو  معينة، واي ان ي
، وان ، وان ذات حدق التصدرشذات حدق التصدرش  رضرضمحرو دات فدي األمحرو دات فدي األأو أو   ني،ني،حدث ماديدات فدي العقدار ال دكحدث ماديدات فدي العقدار ال دكيي
 ة تحريرية من البائع.ة تحريرية من البائع.معارضمعارض كن لمعقار موضو  الدعوى دون  كن لمعقار موضو  الدعوى دون يي

اما الايو  فهو صور  من صور الممكية التي يكون فيها الايك ممموكًا ألكثر من اما الايو  فهو صور  من صور الممكية التي يكون فيها الايك ممموكًا ألكثر من 
ادعم، بحيدث ال تتعددين حصدة كدل مددنه  فدي جاندل مندد  بالدذات، وان الادريق ال يجبددر ادعم، بحيدث ال تتعددين حصدة كدل مددنه  فدي جاندل مندد  بالدذات، وان الادريق ال يجبددر 

نددم فددي القددانون، فالاددريق الددذي ال يرغددل نددم فددي القددانون، فالاددريق الددذي ال يرغددل أو أو   لادديو  اال اذا وجددد اددر لادديو  اال اذا وجددد اددر عمددي البقدداك فددي اعمددي البقدداك فددي ا
 ان ي مل ق مة المال الاائع.ان ي مل ق مة المال الاائع.أو أو   بالبقاك في الايو  ل  ان يبيع حصت بالبقاك في الايو  ل  ان يبيع حصت 

الادددديو  تتددددأثر فيمددددا اذا اقيمددددت دعددددوى تمميددددق تنصددددل عمددددي الادددديو  تتددددأثر فيمددددا اذا اقيمددددت دعددددوى تمميددددق تنصددددل عمددددي   إزالددددةإزالددددةاال ان دعددددوى اال ان دعددددوى   
تتددأثر تتددأثر    ددها  اددائعة فددي ذات العقددار اذا تاهددر الصددمة بددين الدددعويين، حيددث ددها  اددائعة فددي ذات العقددار اذا تاهددر الصددمة بددين الدددعويين، حيددثأو أو   حصددمحصددم
لحدددين البدددت فدددي دعدددوى لحدددين البدددت فدددي دعدددوى   زالدددةزالدددةالاددديو  بددددعوى التمميدددق، فت دددتأعر دعدددوى اإلالاددديو  بددددعوى التمميدددق، فت دددتأعر دعدددوى اإل  إزالدددةإزالدددةدعدددوى دعدددوى 

التمميدددق الن مدددن ادددأن ذلدددق ان يدددؤثر فدددي حصدددم المدددالكين، كمدددا تاهدددر الع قدددة بدددين التمميدددق الن مدددن ادددأن ذلدددق ان يدددؤثر فدددي حصدددم المدددالكين، كمدددا تاهدددر الع قدددة بدددين 
الددعويين لديس فدي مرحمدة ال دير فدي الدددعوى فقد  وانمدا تاهدر الصدمة بينمدا بعدد صدددور الددعويين لديس فدي مرحمدة ال دير فدي الدددعوى فقد  وانمدا تاهدر الصدمة بينمدا بعدد صدددور 

أو أو   ي ذلق أثار موضدوعية تتعمدق بمقددار حصدمي ذلق أثار موضدوعية تتعمدق بمقددار حصدمك اما، ويترتل عمك اما، ويترتل عمأو أو   الحك  بأحداماالحك  بأحداما
الاددركاك الاددركاك أو أو    ددها  الاددركاك فددي المددال الاددائع، واثددار اجرائيددة تتعمددق بحددق  الددل التمميددق ددها  الاددركاك فددي المددال الاددائع، واثددار اجرائيددة تتعمددق بحددق  الددل التمميددق
 بالايو  ال عن بقرارات قاضي محكمة البداك ، وكذلق مصاريش الدعويين.بالايو  ال عن بقرارات قاضي محكمة البداك ، وكذلق مصاريش الدعويين.

 



 (مقارنة تطبيقية تحليلية دراسة) العقار شيوع لةإزا دصوى في التمليك لدصوى القانوني األثر 
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ABSTRACT : 

The claim of ownership is a real estate claim that relies on a 

property or right of disposal established by the buyer when certain 

conditions are met, namely that the buyer pays the price of the 

entire property, and to build in the residential property, or to plant 

in the land with the right of disposition, and dwell the property 

without written opposition from the seller.. 

As for (common property), it is a form of ownership in which 

the thing is owned by more than one person, so that the share of 

each of them is not presented in a particular part, and the partner is 

not forced to remain in common unless there is a condition or 

provision in the law. The partner who does not wish to remain to 

sell his share or to request the division of common money.. 

 However, the case of the removal of the common property  

is affected if a lawsuit is filed in the ownership of common shares 

in the same property. Therefore, the link between the suits is 

shown, the lawsuit to remove the common and claim ownership, 

so it is a must the delay of the removal until the decision on the 

ownership claim because this would affect the shares. The 

relationship between the two claims arises not only in the process 

of proceeding, but after the judgment of one or both of them. The 

result is an objective issue related to the amount of shares of the 

partners in the common money and procedural effects relating the 

ownership claimer or the partners of common property in 

challenging the decisions of the judge of the court, and also the 

expenses of the two cases. 


