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 اإلنهليسي  الكانوىمتلو العكار املػصوب بالتكادم يف 

-دراشة حتليلية مكارنة
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 املصاعد املدنيأشتاذ الكانوى              

 الكانوى والعالقات الدولية والدبلوماشية/ جامعة جيًاى اخلاصةنلية   

 املصتدلص
اييت تطُٓٗا قإْٛ األسهاّ ايعاّ طزم ايتعدٟ ع٢ً ًَو ايػري  ٜعد غصب ايعكار أسد    

اإلْهًٝشٟ, غري املهتٛب ٚاملبين ع٢ً ايضٛابل ايكطا١ٝ٥. نُا أْ٘ ْٛع َٔ األخطا٤ املد١ْٝ 
املعزٚؾ١ بايتعدٟ ع٢ً ايعكار, ٚترتتب عًٝ٘ ايعدٜد َٔ اآلثار ايكا١ْْٝٛ, ٚاييت َٔ أبزسٖا 

إال تتعًل بهضب ًَه١ٝ ايعكار املػصٛب نأصٌ عاّ.  عدّ سصٍٛ ايػاصب ع٢ً أ١ٜ َشاٜا
صتجٓا٤ً ايعٗٛر مبعٗز املايو ع٢ً أصاظ ايٛضع ايعاٖز, نُا ميهٓ٘ نضب أْ٘ ميهٓ٘ ا

ًَه١ٝ ايعكار املػصٛب عٔ طزٜل اسبٝاس٠ ٚايتكادّ املهضب. ٚددٜز بايذنز أٜطًا ؾكد ْعِ 
َٔ إٔ بعض َذاٖب٘ قصزت ايػصب ايؿك٘ اإلصالَٞ غصب ايعكار تٓعًُٝا دقٝكًا, ع٢ً ايزغِ 

بايؿك٘  1951( يض١ٓ 40ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ رقِ ) ع٢ً املٓكٍٛ دٕٚ ايعكار. ٚقد تأثز
اإلصالَٞ يف َٛضٛع غصب ايعكار ْٚعُ٘ صزاس١. ٚتؿرتض ٖذٙ ايدراص١ ٚدٛد بعض 

ًه٘ ٚمت أٚد٘ ايغب٘ بني ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ٚبني ايؿك٘ اإلصالَٞ يف َٛضٛع غصب ايعكار
 ٚبعض اآلثار األخز٣ املرتتب١ عًٝ٘.  باسبٝاس٠

 ايهًُات املؿتاس١ٝ: ايتكادّ، ايتًُو، ايعكار، نضب املًه١ٝ
Abstract 
      The Disseisin of land is one of the well-established ways 

of trespassing to other's land included in the English 

common law, which is unwritten and based upon judicial 

precedents. It is worth-bearing in mind that it is considered 

as the intentional tort known as the trespass to land. Many 

legal effects may arise from The Disseisin of land, the most 
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considerable of which is that it does not give the usurper or 

disseisor , in general, any proprietary interests. But he or she 

can exceptionally have good color of title, and can even 

acquire the ownership of the usurped estate by adverse 

possession and acquisitive prescription. It is also worth-

mentioning that Islamic jurisprudence regulated The 

usurpation or disseisin of land precisely, although some of 

its schools of doctrine restrict the usurpation to personal, 

rather than real property. It is to be noted also that the Iraqi 

civil law No.40 of 1951  has been highly affected by the 

Islamic jurisprudence in regulating the usurpation or 

disseisin of land explicitly. And this study supposes that 

there are some similarities between the English law and the 

Islamic jurisprudence, as far as the disseisin of land, its 

acquisition by possession, and some other effects arising 

from it  are concerned. 

Keywords: obsolescence, ownership, real estate, property 

acquisition 

  ةـاملكدم
ٜعد غصب ايعكار أسد طزم ايتعدٟ ع٢ً ًَو ايػري  أٚاًل: َدخٌ تعزٜؿٞ مبٛضٛع ايبشح:

 تطُٓٗا قإْٛ األسهاّ ايعاّ اإلْهًٝشٟ غري املهتٛب وٚ األصٌ ايعزيف, ٚاملبين ع٢ً اييت
. ٚع٢ً ايزغِ َٔ إٔ ايػصب عًَُٛا, ٚغصب ايعكار ع٢ً ٚد٘ (1)ايضٛابل ايكطا١ٝ٥

اشبصٛص ٜعد خطًأ َدًْٝا ٜعزف بايتعدٟ ع٢ً ًَو ايػري, إال إٔ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ مسح 
متًو ايعكار يف بعض اسباالت, ٚويو عٔ طزٜل اسبٝاس٠  طزٚنذيو اسبا٥ش املط يًػاصب

ٚايتكادّ. صٛا٤ أنإ َضذاًل أّ غري َضذٌ. ٚبٛدٛد ضٛابط َع١ٓٝ قزرتٗا ايضٛابل 
ايكطا١ٝ٥ يًُشانِ اإلْهًٝش١ٜ, نُا ْصت ايتغزٜعات اإلْهًٝش١ٜ املتعًك١ بايتكادّ ٚايتضذٌٝ 

اب ؿك٘ اإلصالَٞ غصب ايعكار بإصٗايعكارٟ ع٢ً ايبعض اآلخز. ٚباملكابٌ ؾكد ْعِ اي
دباٖني, ٜٓهز األٍٚ إَها١ْٝ غصب ٚتؿصٌٝ دقٝكني. ع٢ً ايزغِ َٔ اْكضاّ ايزأٟ ؾٝ٘ إىل ا

                                                      

(1( Cathy J. Okrent .Torts and personal injury law, Fifth Edition, 

DELMAR, 2015. P.3 
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بايؿك٘  1951( يض١ٓ 40ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ رقِ )ايعكار ٜٚؤٜدٙ ايجاْٞ. نُا تأثز 
 اإلصالَٞ يف تٓعِٝ يًػصب عًَُٛا, ٚيػصب ايعكار ع٢ً ٚد٘ اشبصٛص. 

إٕ ايضبب ايذٟ دؾع ايباسح إىل اختٝار َٛضٛع أصباب اختٝار َٛضٛع ايبشح: ًْٝا: ثا
صِ َها١ْٝ متًو املططز يعكار َضذٌ باايبشح ٖٛ ضباٚي١ َعازب١ َغه١ً قا١ْْٝٛ تتُجٌ بإ

. 2002, ٚؾكًا يطٛابط صار١َ ٚدقٝك١ ْعُٗا تغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ اإلْهًٝشٟ يعاّ غري
ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ يف إدزا٤ دراص١ َكار١ْ بني ايؿك٘ اإلصالَٞ ٚ ؾطاًل عٔ ايزغب١ املًش١

َٔ د١ٗ, ٚبني ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ايذٟ ٜكـ ع٢ً رأظ ايعا١ً٥ ايكا١ْْٝٛ األْهًٛصهض١ْٝٛ َٔ 
ايكإْٛ  ٚدٛد بعض أٚد٘ ايغب٘ ٚايٓكاط املغرتن١ بني, يػزض إثبات د١ٗ أخز٣

 يف َٛضٛع ٜجري ايهجري َٔ املغهالت ايكا١ْْٝٛ ٖٚٛ اإلْهًٝشٟ ٚبني ايؿك٘ اإلصالَٞ ازبًٌٝ
إَها١ْٝ متًو ايػاصب يًعكار  متًو اسبا٥ش املططز يًعكار باسبٝاس٠ حبضٔ ١ْٝ, ؾطاًل عٔ

ض٤ٛ ١ْٝ,. يذا ؾكد ساٚيٓا دراص١ ٚتتبع ٖذٙ ازبش٥ٝات ايدقٝك١, ٚويو املػصٛب باسبٝاس٠ ب
ٝشٟ, ٚنذيو ايؿك٘ اإلصالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ بايزدٛع إىل ايعدٜد َٔ َصادر يف ايكإْٛ اإلْهً

 ايعزاقٞ. 
ٖتُاّ ايهبري ايذٟ حيع٢ ب٘ َٛضٛع غصب تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف االثايجًا: أ١ُٖٝ ايبشح: 

ايعكار عًَُٛا, ٚمتًو اسبا٥ش املططز, ٚنذيو ايػاصب يًعكار باسبٝاس٠ ٚايتكادّ ع٢ً ٚد٘ 
. ؾكد دزت َعازبت٘ (Common Law)اشبصٛص يف قإْٛ األسهاّ ايعاّ اإلْهًٝشٟ 

 (The Law of Torts)يف ْعاَني قاْْٛٝني طبتًؿني ُٖا: قإْٛ األخطا٤ املد١ْٝ 
ايذٟ ٜعادٍ ْعاّ املضؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ يف ايكٛاْني ايالت١ٝٓٝ, ٚايذٟ سدد طبٝعت٘ ايكا١ْْٝٛ. 

يف ايذٟ مياثٌ ْعاّ اسبكٛم ايع١ٝٓٝ  (The Law of Property)ٚقإْٛ املًه١ٝ 
. نُا (1)ايكٛاْني ايالت١ٝٓٝ, ٜٚٓعِ نٝؿ١ٝ نضب ًَه١ٝ ايعكار املػصٛب باسبٝاس٠ ٚايتكادّ

ٜٓعِ ايعالقات ايكا١ْْٝٛ ايضا٥د٠ بني األؾزاد خبصٛص ايضٝطز٠ ع٢ً األَٛاٍ ٚايتصزف 
 . (2)ؾٝٗا

ع٢ً ايزغِ َٔ إٔ َٛضٛع ايبشح ايز٥ٝط ٜتُجٌ بؿهز٠ غصب ايعكار,  رابعًا: ٖدف ايبشح:
إٔ ٖدف ايبشح ٜهُٔ يف ؾهز٠ أخز٣ صا٥د٠ يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ قزٜب١ َٔ غصب إال 

                                                      

 (1) Joseph William Singer. Property. Fifth Edition. Wolters Kluwer.  

New York. 2017. P.2. 

 (2) John. E. Cribbet and Corwin W. Johnson. Principles of  The Law of 

Property. Third Edition. The Foundation Press, INC. 1989. P. 3. 
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صتؿاد٠ َٔ بعض ؾهز٠ سٝاس٠ املططز يعكار َضذٌ باصِ غريٙ, ٚضباٚي١ اال ايعكار, ٖٚٞ
إلجياد طبزز قاْْٛٞ  2002ايتضذٌٝ ايعكارٟ اإلْهًٝشٟ يض١ٓ ايٓصٛص ايٛارد٠ يف تغزٜع 

مس٘ ٚؾكًا يطٛابط صار١َ ر إىل املططز ٚتضذًٝ٘ بااصًِٝ ٜربر ْكٌ ًَه١ٝ ويو ايعك
ْتكاٍ ًُٝات ايتضذٌٝ ايعكارٟ ملعاَالت اٚدقٝك١. مما ٜضاعدْا يف َعازب١ َغه١ً تٛقـ ع

صتُزت يضٓٛات ط١ًٜٛ. ٚبايتايٞ ؾإٕ إثبات سٝاس٠ ايعكار يف َد١ٜٓ املٛصٌ, ٚاييت ا ًَه١ٝ
ٍ بٗا يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ, قد املططز ايذٟ خيتًـ عٔ ايػاصب ٚؾكًا يًطٛابط املعُٛ

ٜهٕٛ ؾٝٗا اشبالص ايكاْْٛٞ ملا صٝجار َٔ ْشاعات سٍٛ املًه١ٝ عٓد إعاد٠ ؾتح ايتضذٌٝ 
 ايعكارٟ صبددًا.       

عكار َضذٌ تهُٔ ؾزض١ٝ ايبشح يف تربٜز ؾهز٠ سٝاس٠ املططز يخاَضًا: ؾزض١ٝ ايبشح: 
صار١َ ٚايدقٝك١ ايٛارد٠ يف تغزٜع صتؿاد٠ َٔ بعض ايطٛابط ايباصِ غريٙ, ٚضباٚي١ اال

ويو إلجياد طبزز قاْْٛٞ صًِٝ ٜربر ْكٌ ًَه١ٝ  2002ايتضذٌٝ ايعكارٟ اإلْهًٝشٟ يض١ٓ 
ْتغزت ع٢ً ْطام ٚاصع يف ايعكار إىل املططز ٚتضذًٝ٘ بامس٘, َٚعازب١ َغه١ً قا١ْْٝٛ ا

 ايؿرت٠ األخري٠.
 ٚويو كاْْٛٞ ايتشًًٝٞ املكارٕ،ْتٗذت ايدراص١ َٓٗر ايبشح اياصادصًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح: 

ملٛضٛع غصب ايعكار ٚمتًه٘ باسبٝاس٠, ٚبعض اآلثار األخز٣  إدزا٤ ذبًٌٝ قاْْٛٞب
املرتتب١ عًٝ٘ يف ايكإْٛ االْهًٝشٟ, َٚكارْت٘ مبٛقـ ايؿك٘ اإلصالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ 

 ايعزاقٞ.
  ٚنُا ٜأتٞ: نيبشجيف ض٤ٛ َا تكدّ ؾكد تٛسعت ٖذٙ ايدراص١ ع٢ً َصابعًا: خط١ ايبشح: 

َا١ٖٝ غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ َٚكارْتٗا بايؿك٘ اإلصالَٞ ٚايكإْٛ  املبشح األٍٚ:
 .املدْٞ ايعزاقٞ

غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ َٚكارْتٗا بايؿك٘  اآلثار املرتتب١ ع٢ًاملبشح ايجاْٞ: 
 .اإلصالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ
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 املبحح األول

مايية غصب العكار يف الكانوى اإلنهليسي ومكارنتًا بالفكٌ اإلشالمي 

 والكانوى املدني العراقي
اييت تٓاٚهلا قإْٛ األسهاّ ايعاّ أسد طزم ايتعدٟ ع٢ً ًَو ايػري ٜعد غصب ايعكار 

يف ْعاَني قاْْٛٝني طبتًؿني, نُا عازب٘ ايؿك٘ اإلصالَٞ  (Common law)اإلْهًٝشٟ 
إيٝ٘ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ. يذا ؾضٛف ْبشح َا١ٖٝ غصب ايعكار عٔ بإصٗاب, ٚأعار 

طزٜل دراص١ َؿَٗٛ٘ يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ٚنذيو يف ايؿك٘ اإلصالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ 
 ٚنُا ٜأتٞ:          

 املطلب األول 

 مفًوم غصب العكار يف الكانوى اإلنهليسي 
 ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ تضتًشّ دراص١ تعزٜؿ٘ ٚبٝإ إٕ دراص١ َؿّٗٛ غصب ايعكار يف     

ٚاملكار١ْ بٝٓ٘ ٚبني ايتعدٟ ع٢ً ايعكار, ٚعزٚط سٝاس٠ ايػاصب املهضب١  طبٝعت٘ ايكا١ْْٝٛ
 ملًه١ٝ ايعكار ٚنُا ٜأتٞ: 

 الفرع األول  

 تعريف غصب العكار يف الكانوى اإلنهليسي
 (The Disseisin of land)صب ايعكار يكد تطُٔ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ األسهاّ اشباص١ بػ     

 (The law of Torts)ضُٔ ْعاَني قاْْٛني طبتًؿني ُٖا قإْٛ األخطا٤ املد١ْٝ 
اإلْهًٝشٜني. ٜٚعزف داْب َٔ ايؿك٘  (The law of Property)ٚقإْٛ املًه١ٝ 

دباٙ ْٝت٘ إىل قٝاّ عدص َا بدخٍٛ عكار ايػري, ٚااألْهًٛصهضْٛٞ غصب ايعكار بأْ٘ 
. ٜٚعزؾ٘ ؾكٝ٘ آخز بأْ٘ سزَإ (1)اسبٝاس٠ َٔ َايه٘, ٚدبزٜدٙ َٔ سكٛم املًه١ٝصًب 

ايغدص َٔ عكارٙ خالؾًا إلرادت٘ ٚصًب٘ َٓ٘, ٚاسبًٝٛي١ دٕٚ متتع٘ باملٓاؾع اييت ترتتب 
. ٚعزف أٜطًا بأْ٘ طزد ايغدص أٚ إساست٘ ع٢ً عبٛ غري َغزٚع َٔ عكار ساسٙ (2)عًٝ٘

                                                      

 (1) Percy Bordwell. Disseisin and adverse Possession. Yale Law 

Journal. Article 3. Volume 33. Issue 2. 1923. P. 141. 
 (2)  Donald W. Sutherland. The Assize of the Novel Disseisin. Oxford 

at Clarendon Press. 1973. P. 145. 
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ٔ ٖذٙ ايتعارٜـ بإٔ غصب ايعكار ٖٛ خطأ َٔ األخطا٤ . ٜٚتبني َ(1)ع٢ً عبٛ َغزٚع
اييت ٚردت ع٢ً صبٌٝ اسبصز يف قإْٛ األسهاّ ايعاّ اإلْهًٝشٟ دٕٚ  (Torts)املد١ْٝ 

 . (2)ٚدٛد قاعد٠ عا١َ تٛسدٖا
 الفرع الجاني

 الطبيعة الكانونية لػصب العكار يف الكانوى اإلنهليسي
ْٛعًا َٔ أْٛاع اشبطأ املدْٞ  (The Disseisin of land)ٜعد غصب ايعكار     

(Tort)  ٖٛ ٟدزّ َدْٞ ٜزتهب٘ عدص ضد َصاحل عدص يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ. ٚايذ
. ٚبضبب٘ (4)ع٢ً إخالٍ بٛادب سددٙ ايكإْٛ, ٜٚٓطٟٛ (3)آخز، ٚاييت حيُٝٗا ايكإْٛ

ٜعد  . نُا(5)َا تهٕٛ يف صٝػ١ تعٜٛطات حيصٌ املتطزر ع٢ً َعازبات زبرب ايطزر، غايبًا
قإْٛ ٜعد تعدًٜا ع٢ً ًَو ايػري, ٚايذٟ ٖٛ أسد أْٛاع األخطا٤ املد١ْٝ اييت تطُٓٗا 

ايذٟ أٚرد صبُٛع١ َٔ األخطا٤  (The Law of Torts) ١ اإلْهًٝشٟاألخطا٤ املدْٝ
اإلُٖاٍ ٚ (Trespass to Land)املد١ْٝ ع٢ً صبٌٝ اسبصز, ٖٚٞ ايتعدٟ ع٢ً ايعكار 

(negligence ) ٚاإلسعاز(nuisance)  ٚايكذف(defamation),  ٚايتعدٟ ع٢ً
 ,(The Tort of deceit)خطأ ايػػ ٚ (Tresspass to persons)األعداص 

(Conspiracy) ايتٛاطؤٚ (Tort of Malicious falsehood)ؾرتا٤ ايهٝدٟ ٚاال
(6) ,

                                                      

(1) (Wrongful removal of a person from real property that is lawfully 

possessed). https://www.thefreedictionary.com/disseisin. 

(2) Barbara Harvey, John Marston. Cases and Commentary on Tort. 

Sixth Edition. Oxford University Press. 2009 .P.472. 

(3) John Cooke. Law of Tort. Fourth Edition.Financial Times. Pitman 

Publishing, 1999, P.4. 

(4) Catherine Elliott and Frances Quinn. Tort Law, Eighth Edition. 

Longman, Pearson. 2011, P.2. 

(5) Linda Edwards.Stanley Edwards. Patricia Kirtley Wells, Tort Law, 

Fifth Edition, DELMAR, 2012, P.3. 

(6) Paula Giliker and Silas Beckwith. Tort, Forth Edition, Sweet & 

Maxwell, Thomson Reuters, 2011. P. 379. 
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صِ ايتادز املٓاؾط أٚ اعٔ طزٜل إسداخ اشبًط أٚ ايًبط َع تطًٌٝ ازبُٗٛر ٚخطأ 
(The Tort of Passing-off) َٓتذات٘

 ،(2)ٚاسبح ع٢ً اإلخالٍ بايعكد, (1)
 (Inducing a breach of contract),  ٚايتضبب يف اشبضار٠ بٛصا٥ٌ غري َغزٚع١

(causing loss by unlawful means) . ٜٚعٛد ايضبب يف تٓٛع صٛر األخطا٤
ْٕٛ َٔ صٓع ايكطا٤ يف ؾٗٛ قااملد١ْٝ يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ إىل عدّ تطُٓ٘ يكٛاعد عا١َ, 

ظٌ ضبدٚد١ٜ تأثري ايتكٓني عًَُٛا. َٚٔ ايطبٝعٞ إٔ ال حيتاز َجٌ ٖذا ايكإْٛ إىل قٛاعد 
. ٖٚٛ أسد ْٛعٞ ايػصب ايًذٜٔ تطُُٓٗا ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ, ؾطاًل عٔ ْٛع آخز َٔ عا١َ

صتٝال٤ باطٌ ٚايذٟ ٖٛ ا( The Tort of Conversion)ايػصب ٖٛ غصب املٓكٍٛ 
ٓكٍٛ ايػري دٕٚ ٚد٘ سل. ٚبطزٜك١ تشٌٜ ٜد صاسب٘ عٓ٘, ٚتٓهز سكٛق٘ عًٝ٘ ع٢ً َ
 .  (3)متاًَا

 الفرع الجالح

 مكارنة غصب العكار مع التعدي عليٌ يف الكانوى اإلنهليسي
إٕ املكار١ْ بني غصب ايعكار ٚبني ايتعدٟ عًٝ٘ يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ تضتٛدب ايبشح        

 تالف بُٝٓٗا ٚنُا ٜأتٞ:خيف أٚد٘ ايغب٘ ٚأٚد٘ اال
صتدالص أٚد٘ ايغب٘ اآلت١ٝ بني نٌ َٔ غصب ايعكار ٚايتعدٟ أٚاًل: أٚد٘ ايغب٘ : ميهٔ ا

 عًٝ٘:
يف ايكإْٛ  (Torts)ٜعد غصب ايعكار ٚايتعدٟ عًٝ٘ َٔ األخطا٤ املد١ْٝ  .1

 .(4)اإلْهًٝشٟ
األخطا٤ املد١ْٝ ايعُد١ٜ ٜعد ناًل َٔ غصب ايعكار ٚايتعدٟ عًٝ٘ َٔ  .2

(intentional torts) ألُْٗا ٜضتٓدإ ع٢ً ٚدٗني َٔ األٚد٘ ايجالث١ اييت ,
                                                      

(1) Christopher Wadlow, The Law of Passing-off, Unfair Competition 

by  Misrepresentation, Fourth Edition , SWEET&MAXWELL , 

THOMSON REUTERS, 2011, P.10.
  

(2) Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis. Markesinis 

and Deakin’s Tort Law. Seventh Edition .Clarendon press. Oxford 

, 2013.P.475. 

(3) Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis. ibid. P.391. 

(4) George E. Woodbine. The Origins of The Action of Trespass. Yale 

Law Journal. Article1. Volume 34. Issue 4. 1925. P.345. 
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ص٤ٛ ُٖٚا  هلذا اشبطأ املدْٞ، (state of mind)اسباي١ و١ٖٝٓ تغهٌ قٛاّ 
. يف سني ال ٜتٛاؾز ايٛد٘ ايجايح ٖٚٛ (intention) ٚايعُد (Malice)اي١ٝٓ 

 .  (1)يف ٖذا ايٓٛع َٔ األخطا٤ املد١ْٝ (negligence)اإلُٖاٍ 
ٜعد ناًل َُٓٗا َٔ األخطا٤ ايكاب١ً يًُكاضا٠ حبد واتٗا  .3

(TortActionableper se ) ٚال حيتاز املدعٞ إىل إثبات ٚقٛع ايطزر ع٢ً
. ؾاملضؤٚي١ٝ ايٓامج١ عُٓٗا ٖٞ َضؤٚي١ٝ (2)ايعكار ْتٝذ١ يؿعٌ املدع٢ عًٝ٘

 .(Fault-based but not strict Liability)ٚيٝضت َٛضٛع١ٝ  خط١ٝ٦

                                                      

والعسج وجيان ألمخ واحج في القانهن السجني ىه نية عمى الخغم من أن سهء الشية  (1)
اإلضخار بالغيخ, إال أن قانهن األحكام العام اإلنكميدي السبشي عمى الدهابق القزائية 

في ىحا  (Tort)حجد ثالثة اوجو أو صهر بارزة تذكل قهام الحالة ذىشية لمخظأ السجني 
. فإذا (Malice)وسهء الشية  (intention)والعسج  (negligence)القانهن ىي اإلىسال 

ما تهافخت ىحه األوجو الثالثة لمخكن السعشهي أو بعزيا عمى األقل، فإن السدؤولية تكهن 
حيشئح مدؤولية خظئية. ويخاد باإلىسال عجم الحيظة أو الحخص,  أو إرادة الفعل السكهن 

قج يريب  لمخظأ السجني دون إرادة الشتيجة الستختبة عميو والستسثمة بالزخر الحي
إتيان الدمهك ويحجد بسعيار مهضهعي قهامو الذخص السعتاد. أما العسج فيه السجعي. 

عن دراية وقرج, وىه إرادة الفعل والشتيجة معا. في الهقت الحي  السجني السكهن لمخظأ
يتجدج فيو سهء الشية بقرج اإلضخار بالغيخ، أو أن يقهم الدمهك الرادر عن السجعى 

,  (bad motive)ظأ السجني عمى أساس باعث دنئ أو غيخ شخيف عميو والسكهن لمخ
عمى الخغم من أن البهاعث ال يعتج بيا، عمى وجو العسهم، ضسن نظاق قانهن األخظاء 

فإذا كان الدمهك مذخوعا، فال ييم بعج ذلك نهع الباعث من وراء ذلك الدمهك، . السجنية
ولية الباعث عن ذلك الدمهك، في حين إذا كان الدمهك غيخ مذخوع فدهف تشيض مدؤ 

، فيحا الباعث ليذ (good motive)حتى وإن كان الباعث من ورائو باعثا شخيفا 
. إال أنو وعمى الخغم من ذلك بإمكانو تحهيل الدمهك غيخ السذخوع إلى سمهك مذخوع

يخى جانب من الفقو اإلنكميدي بأن العسج يختبط في أغمب األحيان بدهء الشية  فيكهن 
 :لسديج من التفريل يشظخ. (malicious intention)سيئًا  القرج

                           Catherine Elliott and Frances Quinn. op. Cit, P.4    

(2) Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis. op. Cit. 

P.401.    
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اسبٝاس٠ خطأ ايتعدٟ ع٢ً ايعكار ٞ إٔ ٜصٝب ايتعزض ايذٟ ٜغهٌ قٛاّ ٜٚهؿ
. ي٘ أٟ اسبٝاس٠ اسبكٝك١ٝ يذيو ايعكار, (exclusive possession)اشبايص١ 

ؾأٟ عدص ٜتُتع باسبٝاس٠ اشبايص١ أٚ اسبكٝك١ٝ يًعكار بإَهاْ٘ إٔ ٜزؾع دع٣ٛ 
ٓ٘ إٔ ٜهٕٛ ٚال ٜضتٛدب َ .(1)بٛصؿ٘ َدعًٝا املػصٛب ايتعدٟ ع٢ً ايعكار

ٚنٌ َا حيتاد٘ إٔ تتٛؾز يدٜ٘ اسبٝاس٠ بايٛصـ ايذٟ  ,بايطزٚر٠ َايهًا يًعكار
 .(2)أعزْا إيٝ٘ أعالٙ

ختالف: ع٢ً ايزغِ َٔ أٚد٘ ايغب٘ ايضايؿ١ ايذنز بني غصب ايعكار ٚبني : أٚد٘ االثاًْٝا 
 ختالف اآلت١ٝ:عًٝ٘, ؾإْ٘ تربس بُٝٓٗا أٚد٘ اال ايتعدٟ

تعزض غري سٝاس٠ ايعكار َٔ سا٥شٙ, أَا ايتعدٟ ع٢ً ايعكار ؾٗٛ غصب ايعكار ٖٛ صًب  -1
 .(3)َربر سبٝاس٠ عكار َعني

, ٜتدذ غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ صٛر٠ ٚاسد٠ ٖٞ ايتعدٟ ع٢ً ًَو ايػري -2
دباٙ ١ْٝ ايػاصب إىل صًب اسبٝاس٠ َٔ َايه٘, ٚدبزٜدٙ ٚاملتُج١ً بدخٍٛ عكار ايػري, ٚا

ايتعدٟ ا٥د٠ ي٘. أَا ايتعدٟ ع٢ً ايعكار ؾٝتدذ مخط صٛر ٖٞ: َٔ سكٛم املًه١ٝ ايع
ع٢ً ايعكار بايدخٍٛ غري املغزٚع إيٝ٘, ٚايتعدٟ ع٢ً ايعكار بايبكا٤ ؾٝ٘ بعد دخٛي٘, 

ٚايتعدٟ ايٛاقع ؾٛم صطح ايعكار أٚ َا ٚايتعدٟ ع٢ً ايعكار بٛضع أعٝا٤ َع١ٓٝ ؾٝ٘, 
ٜٚكصد  (trespass ab initio) ٤دْٚ٘, ٚايتعدٟ ع٢ً ايعكار بأثز ردعٞ َٚٓذ ايبد

بادئ  ٚبك٠ٛ ايكإْٛ دخٍٛ املدع٢ عًٝ٘ إىل ايعكار ٜهٕٛ َغزٚعًابٗذا ايٓٛع األخري إٔ 
صتعُاٍ سك٘ يف دخٍٛ ايعكار, ؾٝصري َتعدًٜا بأثز ردعٞ. اإال أْ٘ ٜتعضـ يف وٟ بد٤, 

 صتعُاٍ سكٗا يف دخٍٛ املٓاسٍااٍ بايٓضب١ إىل تعضـ ايغزط١ يف نُا ٖٛ اسب
ع٢ً ايزغِ َٔ إٔ غصب ايعكار ٜكرتب َٔ ايتعدٟ عًٝ٘ يف إسد٣ ٖذٙ  .(4)ٚتؿتٝغٗا

. ٚايذٟ (5)ايصٛر اشبُض١ ايضايؿ١ ايذنز ٖٚٞ ايتعدٟ ع٢ً ايعكار بايبكا٤ ؾٝ٘ بعد دخٛي٘
                                                      

(1) Paula Giliker and Silas Beckwith. op. Cit. P.369.  

(2) Michael Jones, Textbook on Torts, Oxford University Press, Eighth 

Edition. 2005, p.494. 

(3) Trespass To Land is An Unjustifiable Interference With The 

Possession To Land. see John Cooke. op. Cit, P.215. 

(4) John Cooke. op. Cit. p.216. 

(5) John wilman. Brown: GCSE Law. Nineth Edition. Thomason. 

Sweet and Maxwell. 2005. P.221.  
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ٜتشكل ببكا٤ املتعدٟ ( continuing trespass)ٜعد تعدًٜا َتٛاصاًل أٚ َضتُزًا 
. ٖٚٛ َا قطت ب٘ احمله١ُ يف سهُٗا (1)ت سٝاست٘يف عكار ممًٛى يغدص آخز أٚ ذب

ٚاييت  (.Biug. N.C. 52 Hey v. Moorhouse 1839)ايصادر يف قط١ٝ 
ْكطا٤ َد٠ اتتًدص ٚقا٥عٗا بكٝاّ املدع٢ عًٝ٘ املضتأدز بايبكا٤ يف عكار املؤدز بعد 

 عكد اإلجيار.
ٓ٘, أَا ايتعدٟ إٕ غصب ايعكار ٖٛ سزَإ ايغدص َٔ عكارٙ خالؾًا إلرادت٘ ٚصًب٘ َ -3

ايتعدٟ ايٛاقع ْتٗاى سزَت٘, َٚٔ أٚضح صٛر ويو ٝ٘ ؾٗٛ دباٚس ع٢ً عكار ايػري أٚ اعً
ٜعد َايها يًؿطا٤ . ؾايغدص ايذٟ ميًو عكارًا ؾٛم صطح ايعكار أٚ َا دْٚ٘ أٚ ذبت٘

. ٚع٢ً ٖذا األصاظ ؾإٕ ايتعدٟ ع٢ً ايعكار ميهٔ إٔ (2)ايذٟ ٜعًٛٙ َٚا ذبت٘ َٔ عُل
أٚ ٜض٤ٞ اصتعُاٍ ايؿطا٤ أٚ  ,ٟ عدص ٜكّٛ حبؿز ْؿل ذبت ايعكارٜزتهب َٔ أ

 :اجملاٍ ازبٟٛ ايذٟ ٜعًٛ ايعكار. ٚقد دبضد ٖذا املبدأ بٛضٛح يف قط١ٝ
)2 QB 334 (Kelsen v. imperial Tobacco co 1957.  ٚاييت

اٍ بكٝاّ املدع٢ عًِٝٗ بتغٝٝد ٚرؾع إعالْات ضد١ُ دباٚست اجمل (3)تتًدص ٚقا٥عٗا
 ظبات ٚقد قزرت احمله١ُ بتشكل ايتعدٟ ع٢ً ايعكاراٟ يًُدعٞ مبكدار مثا١ْٝ ازبٛ

 .(trespass of the airspace)ٚاملتُجٌ بايتعدٟ ع٢ً اجملاٍ ازبٟٛ 
 الفرع الرابع

 ظروط حيازة الػاصب املهصبة مللهية العكار يف الكانوى اإلنهليسي
 (Adverse possession)ٜغرتط يف سٝاس٠ ايػاصب املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار       

تٛاؾز ثالث١ عزٚط سددتٗا ايضٛابل ايكطا١ٝ٥ يًُشانِ اإلْهًٝش١ٜ ٖٚٞ: إٔ تهٕٛ اسبٝاس٠ 
, ٚإٔ (4)دباٙ ١ْٝ اسبا٥ش ايػاصب سبٝاس٠ ايعكار أٚ َا ٜعزف ب١ٝٓ اسبٝاس٠سكٝك١ٝ أٚ ؾع١ًٝ, ٚا

                                                      

(1) John Cooke. op. Cit. p.216. 

(2) Michael Johnes. op. Cit. p.496.  

     لسديج من التفريل عن القزية يشظخ السهقع االلكتخوني:   (3)  
https://swarb.co.uk/kelsen-v-imperial-tobacco-co-of-great-britain-and-

northern-ireland-ltd-1957/             
(4) Barlow Burke, Joseph Snoe. Property . Fifth Edition. Wolters 

Kluwer, New York. 2016 . P.16. 
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س٠ ايعكار تهٕٛ اسبٝاس٠ دٕٚ رضا٤ املايو أٚ َٛاؾكت٘. ٚتٓطبل ٖذٙ ايغزٚط ع٢ً سٝا
اس٠ ايعكار املػصٛب صٛا٤ أنإ َضذاًل أّ غري َضذٌ. ٚمبذزد تٛاؾز ٖذٙ ايغزٚط يف سٝ

ثٓيت عغز٠ ص١ٓ, ؾإٕ سل ًَه١ٝ املػصٛب غري املضذٌ ٚاْكطا٤ َد٠ ايتكادّ ايبايػ١ ا
(Title Right)  ٖذا ايٓٛع َٔ ايعكارات ٜٓتكٌ َباعز٠ َٔ املايو األصًٞ إىل اسبا٥ش
ايؿكز٠ ايؿزع١ٝ األٚىل َٔ ايؿكز٠ ايجا١ْٝ َٔ املًشل ايضادظ بتغزٜع ايػاصب. إال إٔ 

أضاؾت عزطًا  (Land Registration Act 2002) 2002ايتضذٌٝ ايعكارٟ يعاّ 
نتضاب ايػاصب ملًه١ٝ ايعكار املضذٌ عٔ طزٜل اسبٝاس٠ ٚايتكادّ, ٖٚٛ قٝاّ دا٥ز٠ آخز ال

ٞ بكٝاّ اسبا٥ش ايػاصب بتكدِٜ طًب املايو األصً (Notice) ايتضذٌٝ ايعكارٟ بإخطار
يٓكٌ ًَه١ٝ ايعكار إيٝ٘, يٝتض٢ٓ يًُايو األصًٞ إبدا٤ املعارض١ ع٢ً ويو. إو ْصت ع٢ً 
أْ٘ ) ٜٓبػٞ ع٢ً املضذٌ إٔ ٜكّٛ بتكدِٜ إخطار ٜتعًل بايطًب مبكتط٢ ايؿكز٠ األٚىل َٔ 

صاسب أٟ تهًٝـ )أ( َايو ايعكار ايذٟ ٜتعًل ب٘ تكدِٜ ايطًب. )ب( -ٖذا املًشل إىل
َضذٌ ع٢ً ويو ايعكار. )ز( صاسب أٟ سل عٝين َضذٌ ع٢ً ايعكار وٚ َزتب١ أع٢ً, إوا 

. )د( أٟ عدص ٜهٕٛ َضذاًل ٚؾكًا يًكٛاعد باإلدار٠ ايط١ًٜٛنإ ويو اسبل ايعٝين ٜتُجٌ 
املزع١ٝ نغدص ٜٓبػٞ إخطارٙ مبكتط٢ ٖذٙ ايؿكز٠. )ٙ( أٟ أعداص آخزٜٔ ميهٔ إٔ 

 . ٚصٛف ْبشح يف ٖذٙ ايغزٚط ٚنُا ٜأتٞ: ٢ً مشٛهلِ(تٓص ايكٛاعد ع
ايغزط األٍٚ: إٔ تهٕٛ اسبٝاس٠ سكٝك١ٝ أٚ ؾع١ًٝ : ٜكصد باسبٝاس٠ اسبكٝك١ٝ أٚ ايؿع١ًٝ 

(Factual Possession)  إٔ ميارظ اسبا٥ش ايػاصب ايضٝطز٠ املاد١ٜ اشبايص١
(exclusive physical control) سٝاست٘ يذيو , ٚإٔ تهٛ(1)ع٢ً ايعكار املػصٛب ٕ

 (2)ايعكار سٝاس٠ َٓؿزد٠
 (Single Possession) َٔ ٌال ٜٓاسع٘ ؾٝٗا املايو بأٟ عه

                                                      

(1) Jeffrey E. Stake. The Uneasy Case for Adverse Possession. Articles 

by Maurer Faculty. Maurer School of Law: Indiana University. 

2001. P.2423. 

ستئثار الغاصب بالعقار السغرهب وحجه دون بالحيازة السشفخدة في ىحا الرجد ايقرج  (2)
شتخاك أكثخ من شخص بالحيازة لسالك. عمى الخغم من أن إمكانية اغيخه, وال سيسا ا

 لذيهع.وتسمكيم عمى ىحا األساس, فالحيازة تعج أحج أسباب ا
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. نُا ٜٓبػٞ إٔ تهٕٛ اسبٝاس٠ اسبكٝك١ٝ أٚ ايؿع١ًٝ َضتُز٠ ٚيٝضت َؤقت١ أٚ (1)األعهاٍ
 :, ٖٚٛ َا أخذت ب٘ احمله١ُ اإلْهًٝش١ٜ يف سهُٗا ايصادر يف قط١ٝ(2)َتكطع١

(J A Pye (Oxford) Ltd v Graham 2002. 3 WLR 221)  ٚاييت
ببٝع َشرع١ ٚبعض ايعكارات اجملاٚر٠ هلا يف  (J A Pye)بكٝاّ عزن١  (3)تتًدص ٚقا٥عٗا

ستؿعت بأرض َتٓاسع عًٝٗا , إال أْٗا ا1977عاّ  (Henwick Manor)عشب١ 
(Disputed Land)  تتأيـ َٔ أربع١ سكٍٛ يػزض تطٜٛزٖا يف املضتكبٌ. ٚمسشت

باع  1982املشرع١ ايكٝاّ مبُارص١ ايزعٞ يف األرض املتٓاسع عًٝٗا. ٚيف عاّ  ملغرتٟ
تؿاقًا خاصًا بايزعٞ , ٚاييت أبزَت ا(The Grahams)املغرتٟ املشرع١ إىل عا١ً٥ 

(Grazing Agreement)  َّع ايغزن١ املايه١ يًعشب١, ٜضُح يًعا١ً٥ رعٞ  1983عا
رؾطت ايغزن١ املايه١ دبدٜد  1984ْ٘ ٚيف عاّ َٛاعٝٗا يف األرض املتٓاسع عًٝٗا. إال أ

 :تؿام, ألْٗا ناْت تزغب يف اسبصٍٛ ع٢ً رخص١ ربطٝطاال
 (Planning Permission) يبٓا٤ األرض, ٚاييت ٜؿرتض إٔ تهٕٛ غري َضتػ١ً, مما

ٝاستٗا صتُزت يف سايعا١ً٥ إخال٤ األرض, إال أْٗا ا ٜضٌٗ اسبصٍٛ ع٢ً ايزخص١. ٚطًبت َٔ
تؿام د طًبت ايعا١ً٥ َٔ ايغزن١ إبزاّ استؿعت يدٜٗا باملؿتاح. ٚقزٖا, ٚاٚقاَت بتضٜٛ

هلا ددٜد يًزعٞ يف ايضٓٛات ايالسك١, إال إٔ األخري٠ رؾطت ويو , ع٢ً ايزغِ َٔ عدّ سصٛ
تصاٍ بٝٓٗا ع٢ً رخص١ ايتدطٝط املزد٠ٛ. ٚاصتُزت ايعا١ً٥ يف سٝاس٠ األرض ٚاْكطع اال

أقاَت  1999يعدّ إداب١ األخري٠ ع٢ً نٌ املزاصالت. ٚيف عاّ ٚبني ايغزن١ املايه١ ْٗا٥ًٝا, 
صرتداد سٝاس٠ األرض املتٓاسع عًٝٗا, إال أْٗا أخؿكت يف دعٛاٖا, ٚقطت ايغزن١ دع٣ٛ ا

                                                      

(1) Practice guide 5: adverse possession of (1) unregistered and (2) 

registered land where a right to be registered was acquired before 

13 October 2003.      

  :دراسة منشورة على الموقع االلكتروني

https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-

unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-

possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-

be-registered-was-acquired-before-13-october-2003                                                       

(2) Alison Clarke & Paul Kohler. Property Law, Commentary and 

Materials. First Edition. Cambridge University Press. 2005. P.408. 

 :ن القزية يشظخ السهقع االلكتخونيلسديج من التفريل ع (3)
http://e-lawresources.co.uk/Land/J-A-Pye--Oxford--Ltd-v-Graham.php       

https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-october-2003
https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-october-2003
https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-october-2003
https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-october-2003
http://e-lawresources.co.uk/Land/J-A-Pye--Oxford--Ltd-v-Graham.php
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 ع٢ً أصاظ إٔ سٝاستٗا املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار (The Grahams)احمله١ُ بتًُو عا١ً٥ 
(Adverse possession) .ٚدا٤ يف سهِ احمله١ُ بإٔ  ناْت سٝاس٠ سكٝك١ٝ ؾع١ًٝ

ايعا١ً٥ َارصت ايضٝطز٠ املاد١ٜ اشبايص١ ع٢ً األرض, ألْٗا ناْت َضٛر٠ تضٜٛزًا ناَاًل, 
ْتكاٍ ًَه١ٝ ح باب ويو ايضٛر. ٚقطت احمله١ُ باٚمل ٜهٔ يد٣ ايغزن١ املدع١ٝ ست٢ َؿتا

  :1925األرض إىل ايعا١ً٥ اسبا٥ش٠ مبكتط٢ أسهاّ تغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ يعاّ 
(Land Registration Act 1925) ٚصادم صبًط ايًٛردات ع٢ً اسبهِ, ٚمل .

ايجايح عغز َٔ  قبٌ يصدٚر اسبهِ, ٚويو (Notice)ٜتطًب األَز تٛاؾز عزط اإلخطار 
. إال إٔ 2002, ّٜٛ صزٜإ تغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ ازبدٜد يض١ٓ 2003تغزٜٔ األٍٚ/أنتٛبز 

دباٙ ٚقطت بعدّ تٛاؾز اسبٝاس٠ اسبكٝك١ٝ ايؿع١ًٝ ٖذا اال ٝش١ٜ وٖبت إىل عهطاحمله١ُ اإلْهً
 :يف سهُٗا ايصادر يف قط١ٝ

(Powell v. McFarlane 1977.38P&CR452,ChD)  ٚاييت تتًدص
صتعُاٍ أرض ايذٟ نإ ٜعٝػ يف َشرع١ ددٙ با (Powell)بكٝاّ ايضٝد  (1)ٚقا٥عٗا

ه٘ يف صٓد غري رمسٞ , ايجابت ًَ(McFarlane)صباٚر٠ هلا تعٛد ًَهٝتٗا يًضٝد 
(paper title) ٚايذٟ غادر إىل خارز ايبالد. ؾكاّ ايضٝد ,(Powell)  غاصب ٖٛٚ

(Squatter) ايزغِ  صتػالٍ تًو األرض ألغزاض رعٞ املاع١ٝ ٚايصٝد. إال أْ٘ ٚع٢ًبا
ثٓيت عغز٠ ص١ٓ, إال أْٗا ناْت سٝاس٠ َٔ إٔ سٝاست٘ يتًو األرض اصتُزت ألنجز َٔ ا

ٚمل تهٔ َضتُز٠. نُا أْٗا مل تغهٌ تعزضًا بارسًا  (Sporadic possession)َتكطع١ 
, أٚ شبطط٘ املضتكب١ًٝ يف االْتؿاع باألرض ٚاصتعُاهلا. (McFarlane)ملًه١ٝ ايضٝد 

صرتداد سٝاس٠ ايعكار َٔ ايػاصب. ؾدؾع اسبا٥ش ايػاصب بتًُه٘ األرض ؾأقاّ املايو دع٣ٛ ا
ٚقطت احمله١ُ بإٔ عزط اسبٝاس٠ اسبكٝك١ٝ ايؿع١ًٝ ع٢ً أصاظ اسبٝاس٠ املهضب١ يًًُه١ٝ. 

يف سهِ احمله١ُ بإٔ  (Slade). ٚونز ايكاضٞ (Powell)غري َتٛاؾز يف سٝاس٠ ايضٝد 
غري َتٛاؾز٠ يف سٝاس٠ ايػاصب, ألْ٘ مل ٜتعزض  (Adverse)ايصؿ١ "املهضب١ يًًُه١ٝ" 

اد١ٜ اشبايص١ ع٢ً ْطام ٚاصع, ٚمل ميارظ ايضٝطز٠ امل (McFarlane)ملًو ايضٝد 

                                                      

 لسديج من التفريل عن القزية يشظخ السهقع االلكتخوني:   (1)  
http://e-lawresources.co.uk/Land/Powell-v-McFarlane.php 
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(exclusive physical control)  ع٢ً تًو األرض. يذا مل ٜتُهٔ ايضٝد
(Powell)      .متًو األرض املػصٛب١ باسبٝاس٠ املهضب١ يًًُه١ٝ َٔ 

دباٙ ١ْٝ اسبا٥ش ايػاصب سبٝاس٠ ايعكار: ٜٚغرتط يتًُو ايػاصب باسبٝاس٠ ايغزط ايجاْٞ: ا 
, أٚ َا ٜعزف ب١ٝٓ اسبٝاس٠ (1)سٝاس٠ ويو ايعكاراملهضب١ يًًُه١ٝ إٔ تتذ٘ ْٝت٘ إىل 

(Animus Possidendi) ؾكد قطت احمله١ُ يف سهُٗا ايصادر يف قط١ٝ .
(Powell v. McFarlane 1977.38P&CR452,ChD)  اييت عزسٓا ٚقا٥عٗا

يألرض املػصٛب١ باسبٝاس٠ املهضب١  (Powell)صابكًا, بعدّ إَها١ْٝ متًو ايضٝد 
عدّ تٛاؾز عزط اسبٝاس٠ اسبكٝك١ٝ ايؿع١ًٝ ؾشضب, ٚيهٔ بضبب عدّ  يًًُه١ٝ. يٝط بضبب

 (Slade)يدٜ٘ أٜطًا. ؾكد ونز ايكاضٞ  (Intention to Possess)تٛاؾز ١ْٝ اسبٝاس٠ 
صتدًصت عدّ تٛاؾز ١ْٝ اسبٝاس٠ يد٣ ايػاصب َٔ طزٜك١ ممارصت٘ يف اسبهِ بإٔ احمله١ُ ا

  (equivocal act)ييت عهًت تصزؾًا غاَطًا, ٚا(2)يألْغط١ ايضايؿ١ ايذنز اييت قاّ بٗا
بٛضٛح, إال إوا تبني . ؾايػاصب ال ميهٓ٘ إثبات ١ْٝ اسبٝاس٠ (3)ال ٜٛسٞ بٛدٛد ٖذٙ اي١ٝٓ

دباٙ ْٝت٘ إىل رؾع ٜد املايو عٔ ًَه٘ ْٗا٥ًٝا ع٢ً عبٛ ال يبط ؾٝ٘. ٚددٜز َٔ تصزؾات٘ ا
, (Squatter)ش عاملًا بأْ٘ غاصب بايذنز أٜطًا ؾإٕ ١ْٝ اسبٝاس٠ ال تضتًشّ إٔ ٜهٕٛ اسبا٥

ؾكد ال تتذ٘ ْٝت٘ َٔ ٚرا٤ سٝاست٘ إىل دبزٜد املايو اسبكٝكٞ َٔ سك٘ يف ًَه١ٝ ايعكار. ٖٚٛ 
 :َا تبٓت٘ احمله١ُ يف سهُٗا ايصادر يف قط١ٝ

(Hughes v. Cork 1994.E.G.25) بكٝاّ ايضٝد  (4)ٚاييت تتًدص ٚقا٥عٗا
(Hughes)  َتٓاسع عًٝٗا, ٚنإ صًؿ٘ بغزا٤ عكار تطُٔ قطع١ أرض

(Predecessor)  قد ساسٖا ملد٠ تهؿٞ يهضب سكٛم اسبا٥ش عًٝٗا(Possessory Title) .

                                                      

 (1) Samantha Hepburn. Principles of Property Law. Second Edition. 

Cavendish Publishing. London. 2001. P.73. 

 (2) Roger J. Smith. Property Law Cases And Materials. Fifth Edition. 

Pearson Education Limited. 2012. P.83. 

 (3) Alison Clarke & Paul Kohler. op. Cit . P.408. 

 :  قع االلكتخونيلتفريل عن القزية يشظخ السه لسديج من ا (4)
 https://hklandlaw.wordpress.com/2011/06/10/adverse-possession-no-

need-to-have-a-positive-intention-to-defeat-the-rights-of-the-formal-

title-owner/ 
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أخؿل يف دعٛاٙ بتًُو األرض أَاّ ضبه١ُ ايدرد١ األٚىل, ٚاييت  (Hughes)إال إٔ ايضٝد 
نإ ٜعتكد عٔ طزٜل ايػًط بأْ٘ صاسب سل  (Hughes)دا٤ يف سهُٗا بإٔ صًـ ايضٝد 

يتًو األرض, ٚمل تهٔ يدٜ٘ ١ْٝ دبزٜد املايو  (Formal Title)ًه١ٝ ايزمسٞ امل
صت٦ٓاف َٔ ًَه٘. إال إٔ ضبه١ُ اال (True Registered Owner)املضذٌ اسبكٝكٞ 

ْكطت ٖذا اسبهِ, ٚونزت بإٔ ١ْٝ اسبٝاس٠ ال تضتًشّ َٔ ايػاصب إٔ ٜهٕٛ عاملًا بأْ٘ 
 إىل دبزٜد املايو َٔ ًَه٘.     (Conscious intention)غاصب, أٚ إٔ تتذ٘ عٔ إدراى 

ايغزط ايجايح: إٔ تهٕٛ اسبٝاس٠ دٕٚ رضا٤ املايو أٚ َٛاؾكت٘: ؾإوا نإ ايػاصب سا٥شًا 
يًعكار مبٛاؾك١ املايو ٚرضاٙ, ؾإٕ سٝاست٘ ال تعد َهضب١ يًًُه١ٝ. ؾاسبا٥ش ايذٟ حيٛس عكارًا 

ٝت٘ ثابت٘ يف صٓد غري رمسٞ َٔ املايو, ٚإٕ ناْت ًَه (Licence)ٜٚضتعًُ٘ بزخص١ 
(paper title)املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار ٠ٝاس. ؾإْ٘ ال ٜضتطٝع إٔ حيتر باسب: 

(Adverse possession)  .يف َٛاد١ٗ ويو املايو, ست٢ ٚإٕ تٛاؾزت عزٚطٗا األخز٣
 :ٚقد تبٓت احمله١ُ اإلْهًٝش١ٜ ٖذا املبدأ يف سهُٗا ايصادر يف قط١ٝ

(B.P. Properties Ltd v Buckler 1988. 55 P & CR 337, CA) 
 1974بكٝاّ ايغزن١ املدع١ٝ املايه١ يًعكار بتٛدٝ٘ رصاي١ عاّ  (1)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا

باملهٛخ ؾٝ٘ ست٢ ٚؾاتٗا. ٚدا٤ يف ايزصاي١  (Buckler)تطُٓت تكدِٜ رخص١ يًضٝد٠ 
 ايبكا٤ يف املٓشٍ بأْٓا ) ْزغب يف َد ٜد ايعٕٛ يًضٝد٠ اييت تكِٝ يف ايعكار, ٚايضُاح هلا يف

ٚاسبدٜك١ املًشك١ ب٘ دٕٚ دؾع أ١ٜ أدز٠, ٚيبك١ٝ سٝاتٗا. نُا ْؤند بأْٓا ئ ْطًب َٓٗا 
ختارت عدّ ايبكا٤. ْٚؤند أٜطًا بأْٓا أصدرْا ٔ اسبٝاس٠ ط١ًٝ سٝاتٗا, إال إوا اايتدًٞ ع

ايضٝد٠ تكِٝ ايتعًُٝات ايطزٚر١ٜ حملاَٝٓا بعدّ إقا١َ أ١ٜ دع٣ٛ تتعًل بٗذا ايعكار َاداَت 
بٓٗا . ؾأقاَت ايغزن١ ايدع٣ٛ ع٢ً ا1983تٛؾٝت عاّ  (Buckler)ؾٝ٘(. إال إٔ ايضٝد٠ 

ْكطا٤ سل . ؾدؾع االبٔ املدع٢ عًٝ٘ با(Squatter)املكِٝ يف ايعكار بٛصؿ٘ غاصبًا 
 :املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار ٠ٝاسًَه١ٝ ايغزن١ املايه١ عٔ طزٜل اسب

                                                      

 لكتخونيين:  فريل عن القزية يشظخ السهقعين االلسديج من الت (1)
https://swarb.co.uk/bp-properties-ltd-v-buckler-ca-31-jul-1987/  and 

https://hklandlaw.wordpress.com/2011/10/12/unilateral-licence-can-

stop-time-running-for-adverse-possession/ 

https://swarb.co.uk/bp-properties-ltd-v-buckler-ca-31-jul-1987/
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 (Adverse possession)ه١ُ ٖذا ايدؾع, ٚقطت بعدّ تٛاؾز عزط . ؾزؾطت احمل
 صت٦ٓافايو أٚ َٛاؾكت٘. ٚصادقت ضبه١ُ االاسبٝاس٠ دٕٚ رضا٤ امل

(Court of Appeal)  ع٢ً ٖذا اسبهِ, ٚدا٤ يف سهُٗا بإٔ املدع٢ عًٝ٘ ايػاصب ال
حيل ي٘ متًو ايعكار, ألٕ سٝاست٘ ٚسٝاس٠ ٚايدت٘ َٔ قبً٘ يًعكار مل تهٔ َهضب١ يًًُه١ٝ 

(Adverse) ٔألْٗا مل تزؾض ايزخص١ اييت َٓشتٗا إٜاٖا ايغزن١ املدع١ٝ. ٚنإ ميه ,
 يتًو اسبٝاس٠ إٔ تهٕٛ َهضب١ يًًُه١ٝ, يٛ أْ٘ دز٣ رؾض ايزخص١.              

 املطلب الجاني

 مفًوم غصب العكار يف الفكٌ اإلشالمي والكانوى املدني العراقي
يؿك٘ اإلصالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ تكتطٞ نُا إٔ دراص١ َؿّٗٛ غصب ايعكار يف ا      

ختالف سٝاس٠ املططز حبضٔ ١ْٝ يعكار َضذٌ عٔ اٚنذيو  ,ٚخصا٥ص٘ايبشح يف تعزٜؿ٘ 
 , يف ظٌ ايؿك٘ اإلصالَٞ ٚقاْْٛٓا املدْٞ ٚنُا ٜأتٞ: سٝاس٠ ايػاصب بض٤ٛ ١ْٝ

 الفرع األول

 راقي تعريف غصب العكار يف الفكٌ اإلشالمي والكانوى املدني الع
بأْ٘  (1)ْعِ ايؿك٘ اإلصالَٞ أسهاّ ايػصب تٓعًُٝا دقٝكًا ٚعزؾ٘ أسد ايؿكٗا٤ املضًُني      

صتدداّ. ٚعزؾ٘ َاٍ َتكّٛ ضبرتّ قابٌ يًٓكٌ ٚاال إساي١ ايٝد احملك١ بإثبات ايٝد املبط١ً يف
عٔ َاي٘ . ٚعزف أٜطًا بأْ٘ إساي١ ٜد املايو (2)آخز بأْ٘  أخذ َاٍ قٗزًا تعدًٜا بال سزاب١

 . (3)املتكّٛ ع٢ً صبٌٝ اجملاٖز٠ ٚاملػايب١ بؿعٌ يف املاٍ

                                                      

البحخ الخائق شخح كشد الجقائق، ومعو الحهاشي السدساة . زين الجين ابن نجيم الحشفي (0)
. الجدء الثامن. الظبعة األولى. دار الكتب العمسية مشحة الخالق عمى البحخ الخائق

 . 091. ص0991بيخوت . لبشان.
 أبه الحدن عمي بن عبج الدالم التدهلي. البيجة في شخح التحفة. الجدء الثاني.  (2)

 .  110. ص0998كتب العمسية بيخوت . لبشان.الظبعة األولى. دار ال
. بجائع الرشائع في تختيب الذخائع. عالء الجين أبي بكخ بن مدعهد الكاساني الحشفي (2)

 .  2ص.  2112الجدء العاشخ. الظبعة الثانية. دار الكتب العمسية. بيخوت لبشان. 
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. أٚ أخذ رقب١ املًو أٚ (2)صتٝال٤ ع٢ً سل ايػري عدٚاًْا. أٚ ٖٛ اال(1)ٚنذيو أخذ ايغ٤ٞ ظًًُا
. ٜٚتبني َٔ ٖذٙ ايتعارٜـ إٔ (3)َٓؿعت٘ بػري إوٕ املايو ع٢ً ٚد٘ ايػًب١ ٚايكٗز دٕٚ سزاب١

َٔ سٝح إَها١ْٝ غصب ايعكار إىل ؾزٜكني: األٍٚ ٚقد تشعُ٘ أبٛ  ْكضِصالَٞ اايؿك٘ اإل
سٓٝؿ١ ٚأبٛ ٜٛصـ رمحُٗا اهلل ٜٚز٣ بإٔ ايػصب ال ٜتصٛر إال يف املٓكٍٛ ؾشضب, ألٕ 
املاٍ ايذٟ ٜكع عًٝ٘ ايػصب ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َتكًَٛا ضبرتًَا ٚقاباًل يًٓكٌ ؾال ٜتشكل يف 

, ٜٚز٣ بإٔ ايػصب ٚإٕ نإ َتصٛرًا يف (5)د ٚسؾز. ٚايجاْٞ تشعُ٘ ايغاؾعٞ ٚضبُ(4)ايعكار
املٓكٍٛ, إال أْ٘ ممهٔ يف ايعكار أٜطًا. ألْ٘ ٜتشكل بٛصؿني ُٖا إثبات ايٝد ايعاد١ٜ أٟ ٜد 
ايػاصب, ٚإساي١ ايٝد احملك١ أٟ ٜد املايو, ُٖٚا ممهٓني يف ايعكار أٜطًا. إو ٜتعذر إثبات 

دتُاعُٗا ؾٝ٘. ؾإوا ثبتت ايٝد ايعاد١ٜ يًػاصب ااسد, يتعذر ايٝدٜٔ املتشامحتني ع٢ً عكار ٚ

                                                      

رخ سيجي خميل شخح الخخشي عمى مخت. عمي العجوي  -دمحم الخخشي أبه عبج هللا (0)
. الجدء الدادس. الظبعة الثانية. السظبعة الكبخى األميخية وبيامذو حاشية العجوي 

   .029ه. ص 0201ببهالق مرخ.
. مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج( شسذ الجين بن دمحم الخظيب الذخبيشي. 2)

 .211ص  .0991الجدء الثاني. الظبعة األولى. دار السعخفة بيخوت لبشان. 
. القهانين الفقيية في تمخيص محىب السالكية والتشبيو دمحم بن أحسج بن جدي الغخناطي (2)

عمى محىب الذافعية والحشفية والحشبمية. الظبعة األولى. دار إبن حدم. بيخوت لبشان. 
 .  142ص. 2102

سختار شخح رد السحتار عمى الجر الالذييخ بإبن عابجين.  دمحم أمين بن عسخ عابجين( 4)
. 2112. الجدء التاسع. طبعة خاصة. دار عالم الكتب. الخياض. تشهيخ األبرار

 .  212ص
تبيين الحقائق شخح كشد الجقائق وبيامذو حاشية . فخخ الجين عثسان بن عمي الديمعي( 1)

مرخ.  السظبعة األميخية الكبخى ببهالقالخامذ. الظبعة األولى. الجدء . الذمبي
شسذ الجين الدخخدي. السبدهط. الجدء الدادس. شظخ أيزًا . ي224صه.  0204

. ومهفق الجين أبي دمحم عبج هللا بن أحسج بن دمحم 14. ص0989دار السعخفة بيخوت. 
بن قجامة. السغشي. الجدء الدابع. الظبعة الثالثة. دار عالم الكتب لمظباعة والشذخ 

. القهانين الغخناطي ودمحم بن أحسج بن جدي . 214ص .0991والتهزيع. الخياض. 
    .141صالفقيية. مرجر سابق. 
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سايت ايٝد احملك١ يًُايو, ؾايٝد تعبري صباسٟ عٔ ايكدر٠ ع٢ً ايتصزف. ٜٚضتٓد ايزأٟ 
َٔ غصب عربًا َٔ ٍ اهلل عًٝ٘ ايصال٠ ٚايضالّ إٔ )يػصب ايعكار ع٢ً سدٜح رصٛ (1)املؤٜد

َٔ أخذ َٔ األرض عربًا ٣ )ٚبزٚا١ٜ أخز أرض طٛق٘ اهلل ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ صبع أرضني(,
خضـ ب٘ ّٜٛ ايكٝا١َ إىل صبع أرضني(. ؾطاملا إٔ ايػصب ٖٛ أخذ ايغ٤ٞ بػري سك٘ ظًًُا, 

. نُا ٜتبني أٜطًا بإٔ أخذ ايغ٤ٞ (2)ؾٝصح إٔ تػصب األرض, إلَها١ْٝ أخذٖا بػري سل
دْٞ ايعزاقٞ . أَا بايٓضب١ إىل ايكإْٛ امل(3)ظًًُا يهٞ ٜهٕٛ غصبًا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ صباٖز٠ً

ؾإْ٘ مل ٜعزف ايػصب عَُٛاَ ٚنذيو غصب ايعكار ع٢ً ٚد٘  1951( يض١ٓ 40رقِ )
اشبصٛص. ٚسضًٓا ؾعٌ ويو ألٕ ايتعزٜؿات ٖٞ َٔ صٓع ايؿكٗا٤, ٖٚٞ عٌُ وٚ صبػ١ 
ؾك١ٝٗ ٚيٝضت تغزٜع١ٝ. إال أْ٘ سضِ اشبالف ايدا٥ز سٍٛ إَها١ْٝ غصب ايعكار, ٚبني َٛقؿ٘ 

, ؾٓص ع٢ً إٔ (4), ٚأخذ بزأٟ ايؿزٜل ايجاْٞ َٔ ايؿكٗا٤ املضًُنيبٛضٛح َٔ ٖذٙ املضأي١
. ْٚص عًٝ٘ صزاس١ يف (5)ٜهٕٛ ايعكار ضباًل يًػصب نُا ٖٛ اسباٍ بايٓضب١ إىل املٓكٍٛ

 ( َٓ٘. 197املاد٠ )
 
 

                                                      

. بيت األفكار الجولية. دمحم بن عمي بن دمحم الذهكاني. نيل األوطار شخح مشتقى األخبار (0)
 .  0190ص .2114لبشان. 

( أبه دمحم عمي بن أحسج بن سعيج بن حدم األنجلدي. السحمى باآلثار. الجدء الدادس. 2)
 .  442ص.  2112الكتب العمسية. بيخوت لبشان. الظبعة األولى. دار 

( تقي الجين أبي بكخ بن دمحم الحرشي الحديشي الجمذقي الذافعي. كفاية األخيار في حل 2)
 .  211ص. 2102خترار. مؤسدة شخوق لمتخجسة والشذخ. السشرهرة. غاية اال

مة لاللتدام. الجدء دمحم سعيج الخحه. الهجيد في الشظخية العا حدن عمي الحنهن ود. د. (4)
األول, مرادر االلتدام. دراسة مقارنة بالفقو اإلسالمي والسقارن. الظبعة األولى. دار 

ياسين دمحم الجبهري. الهجيد في  د.. يشظخ أيزًا 202. ص2112وائل لمشذخ. عسان. 
شخح القانهن السجني األردني، الجدء األول، مرادر الحقهق الذخرية ومرادر 

 .142، ص2118راسة مهازنة، دار الثقافة لمشذخ والتهزيع، االلتدامات، د
حدن عمي الحنهن، السبدهط في شخح القانهن السجني، الجدء الثاني. الخظأ، الظبعة  د. (1)

  . 210، ص2111األولى. دار وائل لمشذخ،  



 (00) ( ، السنة96( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

13 

 الفرع الجاني

 خصائص غصب العكار يف الفكٌ اإلشالمي والكانوى املدني العراقي
دباٖني يؿك٘ اإلصالَٞ عزف غصب ايعكار, ٚاْكضِ بغأْ٘ إىل إ انٓا قد أعزْا إىل أ     

أْهزٙ األٍٚ ٚصًِ ب٘ ايجاْٞ. نُا ْعِ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ غصب ايعكار أص٠ٛ بػصب 
املٓكٍٛ, ٚأعار إيٝ٘ بٓص صزٜح. ٚع٢ً ٖذا األصاظ ؾضٛف ْكّٛ بدراص١ خصا٥ص 

 ملدْٞ ايعزاقٞ ٚنُا ٜأتٞ: غصب ايعكار املضتٓبط١ َٔ ايؿك٘ اإلصالَٞ ٚايكإْٛ ا
: ٜتضِ ايػصب يف ايؿك٘ اإلصالَٞ بأْ٘ ٜهٕٛ قٗزًا ٚتعدًٜا: ؾٗٛ قٗز ألْ٘ ٜٓطٟٛ ع٢ً أٚاًل

أخذ أعٝإ املُتًهات َٔ أصشابٗا دٕٚ رضاِٖ, ع٢ً ٚد٘ ايكٗز ٚايػًب١ َٔ وٟ صًطإ 
اْٞ دٕٚ . ٚع٢ً ٖذا األصاظ ؾإٕ ايػاصب َٔ ايػاصب ٜعد غاصبًا َٔ ايػاصب ايج(1)ٚق٠ٛ

ْصب ع٢ً أخذ ًَهٗا. ٖٚٛ تعٍد ع٢ً املاٍ إوا ا املايو ألْ٘ مل ٜزؾع ايٝد املضتشك١ عٔ
 .  (2)رقبت٘
: ٜٚتضِ غصب ايعكار يف ايؿك٘ اإلصالَٞ بأْ٘ ٜٓصب ع٢ً َاٍ َتكّٛ, ؾاملاٍ ثاًْٝا

. إو ٜغرتط إٔ تهٕٛ يًُاٍ (3)املػصٛب عًَُٛا ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َااًل َتكًَٛا ضبرتًَا
 ػصٛب ق١ُٝ َع١ٓٝامل

ؾجبٛت : نُا ٜٛصـ غصب ايعكار يف ايؿك٘ اإلصالَٞ بأْ٘ ْٛع َٔ أْٛاع االصتٝال٤, ثايجًا
 . (4)صتٝال٤ً. ٚاألرض تصري َػصٛب١ باالصتٝال٤ عًٝٗاايٝد ع٢ً غري املٓكٍٛ ٜعد ا

                                                      

ي مهاىب الجميل ف. دمحم بن دمحم بن عبج الخحسن السالكي السغخبي الحظاب أبه عبج هللا (0)
ر الخضهان. نهاكذهط, شخح مخترخ الذيخ خميل. الجدء الدادس. الظبعة األولى. دا

 . 20. ص2101مهريتانيا.  
 .  141ص. القهانين الفقيية. مرجر سابق. دمحم بن أحسج بن جدي الغخناطي  (2)
اليجاية شخح بجاية السبتجي مع . عمي بن أبي بكخ السخغيشاني بخىان الجين أبه الحدن (2)

إدارة القخآن والعمهم الظبعة األولى.  . الجدء الدادس.العالمة عبج  الحي المكشهي  شخح
 .  482صه.  0401. باكدتان –اإلسالمية 

سبل الدالم شخح بمهغ السخام من أدلة األحكام. . دمحم بن إسساعيل األميخ الرشعاني (4)
. 2111الخياض.الجدء الثالث. الظبعة األولى.  مكتبة السعارف لمشذخ والتهزيع, 

   .088ص
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 َٛضٛع بايؿك٘ اإلصالَٞ يف 1951( يض١ٓ 40: تأثز ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ رقِ )رابعًا
. ٚأخذ بػصب ايعكار نُا ٖٛ اسباٍ بايٓضب١ (1)صتك٢ أسهاَ٘ َٔ ٖذا ايؿك٘ ازبًٌٝصب ٚاايػ

 ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ. 197إىل غصب املٓكٍٛ. ْٚص عًٝ٘ صزاس١ يف املاد٠ )
أقاّ املضؤٚي١ٝ ٚ: عد ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ ايػصب تطبٝكًا َٔ تطبٝكات ايتعدٟ, خاَضًا

ايعٌُ غري املغزٚع يف األعُاٍ ايغدص١ٝ ٚنأصٌ عاّ ع٢ً أصاظ  املد١ْٝ ايٓامج١ عٔ
، ٚيهٔ أقاَٗا ع٢ً رنٔ (3). ٚمل ٜكُٗا ٖذا ايكإْٛ ع٢ً أصاظ ؾهز٠ اشبطأ(2)ؾهز٠ ايتعدٟ

ايتعدٟ، ٚايذٟ ال ٜكابٌ اشبطأ مبعٓاٙ ايكاْْٛٞ ) أٟ بزنٓٝ٘ املادٟ ٚاملعٟٓٛ(، بٌ ٜكابٌ 
يتشاّ بٗا اسبدٚد اييت ٜٓبػٞ ع٢ً ايغدص اال ٛ دباٚسٖٚ .(4)ايزنٔ املادٟ َٔ اشبطأ ؾشضب

. إو مل ٜأخذ املغزع ايعزاقٞ (5)يف صًٛن٘, أٚ صدٚر ايؿعٌ ايطار عٔ إُٖاٍ أٚ عدّ ذبزس
بايزنٔ املعٟٓٛ يًدطأ يف املضؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ عًَُٛا. ٚويو خالؾًا يبعض ايكٛاْني املد١ْٝ 

ّ أصاظ املضؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ اقأايذٟ  (6)ايعزب١ٝ ٚع٢ً رأصٗا ايكإْٛ املدْٞ املصزٟ
  .ع٢ً ؾهز٠ اشبطأ تأثزا بايكإْٛ املدْٞ ايؿزْضٞ

 
 
 

                                                      

عرست عبج السجيج بكخ، السدؤولية التقريخية في القهانين السجنية العخبية، مشذهرات  د. (0)
 .012، ص2101زين الحقهقية، بيخوت، 

 . 221. مرجر سابق. ص2حدن عمي الحنهن، السبدهط في شخح القانهن السجني. ج د. (2)
)كل تعج يريب الغيخ بأي لعخاقي عمى أن ( من القانهن السجني ا214نرت السادة )  (2)

 ضخر آخخ غيخ ما ذكخ في السهاد الدابقة يدتهجب التعهيض(.
 عرست عبج السجيج بكخ. الشظخية العامة لاللتدامات. الجدء االول/مرادر االلتدام. د.( (4

 .181و 118و 149. ص 2100بغجاد.  الحاكخة لمشذخ والتهزيع. الظبعة االولى.
لفزل. الهسيط في شخح القانهن السجني, دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي مشحر ا ( د.(1

والقهانين السجنية العخبية واألجشبية معدزة بآراء الفقو وأحكام القزاء, الظبعة األولى. 
 .  282, ص2111مشذهرات آراس. أربيل. 

لدشة  020( من القانهن السجني السرخي رقم 012( نرت الفقخة األولى من السادة )1)
 رتكبو التعهيض(.اعمى أن )كل خظأ سبب ضخرًا لمغيخ يمدم من  0948
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 الفرع الجالح

 لعكار مصجل  حيازة املضطر حبصو نيةختالف ا

 عو حيازة الػاصب بصوء نية
إوا نإ َٛضٛع ايبشح ايز٥ٝط ٜٓصب ع٢ً سٝاس٠ ايػاصب بض٤ٛ ١ْٝ, ؾإْٓا ال بد إٔ      

أ١ُٖٝ سٝاس٠ ملططز حبضٔ ١ْٝ يعكار َضذٌ يف ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ. ؾاملغزع ْغري إىل 
ايعزاقٞ مل ٜٓعِ َجٌ ٖذٙ اسباي١ اييت تشاٜدت أُٖٝتٗا يف ٚقتٓا اسباضز, إو ال ميهٔ إٔ 

عرتطت إٔ اايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ, ألْٗا  ( 1158َٔتٓطبل عًٝٗا ايؿكز٠ األٚىل َٔ املاد٠ )
صِ اَضذٌ يف دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ايعكارٟ باسبل ايعٝين املرتتب عًٝ٘ غري ٜهٕٛ ايعكار أٚ 

اسبا٥ش. ألٕ ًَه١ٝ ايعكار أٚ اسبل ايعٝين املرتتب عًٝ٘ صٛف ٜجبت يًشا٥ش بايتضذٌٝ ال 
٠ ايجا١ْٝ َٔ ْؿط املاد٠, ألْٗا . نُا ال ميهٔ إٔ تدخٌ ضُٔ ْطام ايؿكز(1)باسبٝاس٠

يف ايؿكز٠ األٚىل, َٚٔ أبزسٖا إٔ ٜهٕٛ ايعكار أٚ اسبل عرتطت ْؿط ايغزٚط ايعا١َ ايٛارد٠ ا
اسبا٥ش, ؾطاًل عٔ تٛؾز صِ اَضذٌ يف دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ايعكارٟ بايعٝين املرتتب عًٝ٘ غري 

اّ املغزع ايعزاقٞ : ايضبب ايصشٝح ٚسضٔ اي١ٝٓ. يذا ؾإْٓا ْز٣ ضزٚر٠ قٝعزطني ُٖا
ضطزت٘ ايعزٚف اصِ َٔ ا٘ ب, ٚتضذًْٝتكاٍ ًَه١ٝ ايعكار املضذٌابتٓعِٝ َٛضٛع 

رتهاب املٓٗٞ عٔ اضطزار ايغدٜد تبٝح ات, ٚساي١ االسبٝاست٘. ؾايطزٚرات تبٝح احملطٛر
ؿهز٠ سٝاس٠ . ؾ(2)ؾعً٘ بكدر دؾع تًو ايطزٚر٠, ألْٗا َغك١ تضتٛدب ايتٝضري ٚرؾع اسبزز

غزٜع صتؿاد٠ َٔ بعض ايٓصٛص ايٛارد٠ يف تصِ غريٙ, ٚضباٚي١ االااملططز يعكار َضذٌ ب
ويو إلجياد طبزز قاْْٛٞ صًِٝ ٜربر ْكٌ ًَه١ٝ  2002ايتضذٌٝ ايعكارٟ اإلْهًٝشٟ يض١ٓ 

مس٘ ٚؾكًا يطٛابط صار١َ ٚدقٝك١. مما ٜضاعدْا يف َعازب١ اايعكار إىل املططز ٚتضذًٝ٘ ب
ْتكاٍ ًَه١ٝ ايعكار يف َد١ٜٓ املٛصٌ, اًُٝات ايتضذٌٝ ايعكارٟ ملعاَالت َغه١ً تٛقـ ع

ت يضٓٛات ط١ًٜٛ. ٚبايتايٞ ؾإٕ إثبات سٝاس٠ املططز ايذٟ خيتًـ عٔ صتُزايت ٚاي
ايػاصب ٚؾكًا يًطٛابط املعٍُٛ بٗا يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ, قد ٜهٕٛ ؾٝٗا اشبالص ايكاْْٛٞ 

. نُا ميهٔ ملا صٝجار َٔ ْشاعات سٍٛ املًه١ٝ عٓد إعاد٠ ؾتح ايتضذٌٝ ايعكارٟ صبددًا
                                                      

 . 221مرجر سابق .ص غشي حدهن طو، ودمحم طو البذيخ. ( د.0)
د. محي الجين ىالل الدخحان، القهاعج الفقيية ودورىا في إثخاء التذخيعات الحجيثة، ( 2)

 .88، ص0918جامعة بغجاد، 
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صِ غريٙ, ااست٘ املهضب١ ملًه١ٝ عكار َضذٌ بَٛضٛع سٝيًشا٥ش املططز, إوا َا مت تٓعِٝ 
إٔ ٜٓكٌ سٝاست٘ إىل غريٙ عٔ طزٜل اشبالؾ١, ٚال صُٝا إوا نإ اشبًـ خًؿًا عاًَا خيًـ 

. ؾتٓتكٌ سٝاس٠ (1)صًؿ٘ يف وَت٘ املاي١ٝ نًٗا أٚ يف دش٤ عا٥ع َٓٗا نايٛارخ أٚ املٛص٢ ي٘
ايعاّ يٝضت سٝاس٠ ددٜد٠, ٚيهٓٗا شبًـ ايضًـ إىل اشبًـ ايعاّ بصؿاتٗا, ألٕ سٝاس٠ ا

 .             (2)صتُزار سبٝاس٠ صًؿ٘ا
 املبحح الجاني

اآلثار الكانونية املرتتبة على غصب العكار يف الكانوى اإلنهليسي 

 ومكارنتًا بالفكٌ اإلشالمي والكانوى املدني العراقي
ؿك٘ اإلصالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ ترتتب ع٢ً غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ٚنذيو يف اي    

ايعزاقٞ آثار َع١ٓٝ. ٚصٛف ْبشح يف ٖذٙ اآلثار ايكا١ْْٝٛ, ثِ يف أٚد٘ ايغب٘ ٚايٓكاط 
ٚبني ايؿك٘ اإلصالَٞ يف َا ٜتعًل بػصب ايعكار ٚاآلثار  ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ املغرتن١ بني

 املرتتب١ عًٝ٘ ٚنُا ٜأتٞ: 
 املطلب األول

 على غصب العكار يف الكانوى اإلنهليسي اآلثار الكانونية املرتتبة
هًٝشٟ ٖٞ أربع١ إٕ َٔ أِٖ اآلثار ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ ع٢ً غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْ 

: األٍٚ ٖٚٛ األصٌ إٔ ايػاصب ال حيصٌ ع٢ً أ١ٜ َشاٜا أٚ َٓاؾع ْتٝذ١ آثار ر٥ٝض١ بارس٠
ر املػصٛب ع٢ً أصاظ غصب ايعكار, ٚايجاْٞ إَها١ْٝ ظٗٛر ايػاصب مبعٗز َايو ايعكا

ٔ ايػاصب صرتداد سٝاس٠ ايعكار املػصٛب َٖز. ٚايجايح سل ايػاصب األٍٚ يف اايٛضع ايعا
نتضاب سكٛم ميهٓ٘ متًو ايعكار املػصٛب, أٚ ا صتجٓا٤ إٔ ايػاصبايجاْٞ, ٚايزابع ٖٚٛ اال

 :ع١ٝٓٝ أخز٣ عًٝ٘ عٔ طزٜل َبدأ اسبٝاس٠ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار
(Adverse possession) ؾاألصٌ إٔ غصب ايعكار ٚإٕ ناْت ال ترتتب عًٝ٘ أ١ٜ .

َٓاؾع تؤٍٚ إىل ايػاصب يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ. إال إٔ سٝاس٠ ايػاصب املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار 

                                                      

العيشية األصمية. حق السمكية والحقهق الستفخعة عشيا. دار  درع حساد عبج. الحقهق  د. (0)
 . 281ص .2108الدشيهري. بيخوت لبشان. 

  .222ص .مرجر سابق .غشي حدهن طو، ودمحم طو البذيخ د. (2)
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(Adverse possession) صتجٓا٤ً إىل نضب٘ ملًه١ٝ ايعكار املػصٛب, ٚال قد تؤدٟ ا
يب١ حبك٘ يف املطا (Prior possessor)ل صُٝا يف ساي١ إُٖاٍ املايو أٚ اسبا٥ش ايضاب

  :صرتداد سٝاس٠ عكار َػصٛب سدٜجًاٚتكاعض٘ عٔ إقا١َ دع٣ٛ ا
(The Assize of Novel Disseisin)

قرتإ تًو اسبٝاس٠ مبزٚر ايشَإ ايذٟ , ٚا(1)
 تٓكطٞ َع٘ َد٠ ايتكادّ. ٚصٛف ْبشح يف ٖذٙ اآلثار ٚنُا ٜأتٞ: 

 الفرع األول

 صب على أية مسايا أو مهافع نتيجة غصب العكارعدم حصول الػا
ٜٚعد ٖذا األثز ايكاْْٛٞ ٖٛ األصٌ يف اآلثار اييت ترتتب ع٢ً غصب ايعكار يف ايكإْٛ      

اإلْهًٝشٟ. ؾايػاصب ال تؤٍٚ إيٝ٘ أ١ٜ َشاٜا أٚ َٓاؾع تتعًل بايعكار املػصٛب َٔ سٝح 
صرتداد سٝاس٠ عكارٙ ىل رؾع دع٣ٛ ابادر إاألصٌ, إال إٔ املايو قد ٜؿكد ًَه٘ إوا مل ٜ

, ٚمسح يتًو املد٠  بإٔ تٓكطٞ (Limitation Period)املػصٛب خالٍ َد٠ ايتكادّ 
(Passage of Time)مبزٚر ايشَإ 

صتجٓا٤ات اييت . ع٢ً ايزغِ َٔ ٚدٛد بعض اال(2)
ال ترتتب عًٝ٘ يف األصٌ أ١ٜ َشاٜا  (Usurpation)صٛف ْتطزم إيٝٗا السكًا. ؾايػصب 

, ؾًُه١ٝ ايعكار املػصٛب ال (Proprietary interest)أٚ َٓاؾع تتعًل بهضب املًه١ٝ 
(Usurper has no title)تؤٍٚ إىل ايػاصب نأصٌ عاّ 

. ٚبإَهإ املايو (3)
(Owner)  أٚ اسبا٥ش األٍٚ أٚ األصبل(Prior Possessor) صرتداد سٝاس٠ ايعكار ا

صرتداد سٝاس٠ ايعكار املػصٛب سدٜجًا دع٣ٛ ااملػصٛب عٔ طزٜل ايدع٣ٛ املعزٚؾ١ ب
(The Assize of Novel Disseisin) دع٣ٛ تزَٞ إىل محا١ٜ اسبٝاس٠ ٖٞٚ .

 (Possession as a presumption of Ownership) : بٛصؿٗا قز١ٜٓ ع٢ً املًه١ٝ
 . (4)ٚويو َٔ ايػصب

 ٢ستاييت ناْت صا٥د٠  (Claim of Disseisin)ٚقد سًت ضبٌ دع٣ٛ ايػصب      
ْتشع اسبٝاس٠ َٓ٘, ثِ ع٠ٛٓ أٚ قٗزًا ٚا (B)بػصب عكار  (A)ؾًٛ قاّ . ايكزٕ ايجايح عغز

                                                      

(1) John A. Makdisi. The Islamic Origins of The Common Law. North 

Carolina Law Review. Article2. Volume77. Number 5. 1999. 

P.1671. 

 (2) Alison Clarke & Paul Kohler. op. Cit . P.406. 

 (3) John A. Makdisi. op. Cit. P.1671. 

 (4) Donald W. Sutherland. op. Cit . P.3. 
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بزؾع  (A)صرتدادٖا السكًا. ٚقاّ َٔ سٝاس٠ ويو ايعكار ٚا (A)بدٚرٙ بتذزٜد  (B)قاّ 
ٖٛ ايبادئ بايػصب. إال إٔ  (A), ؾدؾع األخري بإٔ (B)دع٣ٛ ايػصب ايضايؿ١ ايذنز ع٢ً 

(A) دؾع بدٚرٙ بأ ٕ(B) ؾؿٞ َجٌ ٖذٙ (1)قد ٖٚب٘ ايعكار مبكتط٢ ٚثٝك١ أْهزٖا األخري .
َٔ  (A)ٖٛ اسبا٥ش األخري يًعكار, ألْ٘ ٖٛ َٔ قاّ بتذزٜد  (B)اسباي١ ٜتبني يًُشه١ُ بإٔ 

َٔ سٝاس٠ ايعكار أٚ غصب٘ َٓ٘ أٚاًل.  (B)بتذزٜد  (A)سٝاس٠ ايعكار ثاًْٝا,  بعد إٔ قاّ 
يف دؾع٘ دباٙ دع٣ٛ غصب ايعكار, ألْ٘ ٖٛ َٔ قاّ بػصب  إٔ ٜٓذح (B)ٚمل ٜهٔ مبكدٚر 

  :صرتداد سٝاس٠ ايعكار املػصٛب سدٜجًا. إال أْ٘ ٚبإقا١َ دع٣ٛ ا(2)ايعكار أخريًا
(The Assize of Novel Disseisin)  ٕؾإٕ بإَها(B)  ٙإٔ ٜٓذح يف دؾع٘ دبا

صاظ اسبٝاس٠ األٚىل ضدٙ. ألٕ دؾع٘ ٜضتٓد ع٢ً أ (A)ٖذٙ ايدع٣ٛ اييت ميهٔ إٔ ٜكُٝٗا 
 Prior Possession as a)أٚ ايضابك١ ع٢ً غريٖا بٛصؿٗا قز١ٜٓ ع٢ً املًه١ٝ 

presumption of ownership) ٔٚويو يف ساي١ عدّ مته .(A)  إثبات صش١ َٔ
صرتداد سٝاس٠ ايعكار . ؾايػزض ايز٥ٝط َٔ دع٣ٛ ا(B)ٚثٝك١ اهلب١ اييت سصٌ عًٝٗا َٔ 

 (B)ْتشعت َٓ٘ اسبٝاس٠ أٚاًل ) ٚايذٟ ٖٛ س٠ ايغدص ايذٟ اسٝااملػصٛب سدٜجًا ٖٛ محا١ٜ 
ْتشاع ٖٛ املايو, ع٢ً ايزغِ َٔ قٝاَ٘ با (A)يف ٖذا املجاٍ(, َا مل ٜجبت يًُشه١ُ بإٔ 

سٝاس٠ ايعكار أٚاًل. ٚخبالف ويو ؾإٕ اسبٝاس٠ األٚىل أٚ األصبل يف تارخيٗا ٖٞ ديٌٝ ع٢ً 
, ٜٚرتتب ع٢ً ويو (Prior Possession as proof of ownership)املًه١ٝ 

 The)صرتداد سٝاس٠ ايعكار املػصٛب سدٜجًا ع٢ً دؾع دع٣ٛ ا (B)قدر٠ ايػاصب األخري 

Assize of Novel Disseisin)  اييت ٜكُٝٗا(A) ٚويو ع٢ً أصاظ إٔ اسبٝاس٠ ,
ٖٞ قز١ٜٓ املًه١ٝ. ٜٚز٣ داْب َٔ ايؿك٘ األْهًٛصهضْٛٞ بإٔ دذٚر ٖذٙ ايدع٣ٛ األخري٠ 

 :ٚيٝط إىل ايكإْٛ ايهٓضٞ (Roman Law)عٛد إىل ايكإْٛ ايزَٚاْٞ ت
 (Canon Law) ع٢ً ايزغِ بأْ٘, َٚٔ ايجابت, إٔ املًو ٖٓزٟ ايجاْٞ (3)ؾشضب .

(King Henry II)  ٟايذٟ قاّ بإدخاهلا ضُٔ ْطام قإْٛ األسهاّ ايعاّ اإلْهًٝش ٖٛ
(Common Law) ( َٞ1166( ٚ )1155بني عا) أٚي٦و ايذٜٔ غصبت , ملضاعد٠

                                                      

 (1) John A. Makdisi. op. Cit. P.1662. 

 (2) Donald W. Sutherland. op. Cit . P. 111. 

 (3) John A. Makdisi. op. Cit. P.1663. 



 (00) ( ، السنة96( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

33 

صرتدادٖا. ٚقد َجًت ْكط١ ذبٍٛ بارس٠ يف تارٜذ ٖذا عكاراتِٗ ع٢ً عبٛ غري َغزٚع يف ا
, بٛصؿٗا ٚص١ًٝ ؾاع١ً (Title of Lands)ايكإْٛ, ٚويو سبُا١ٜ ًَه١ٝ ايعكارات 

اييت تعد قز١ٜٓ  (Rightful Possession)ٚصزٜع١ إلثبات ٚمحا١ٜ اسبٝاس٠ املغزٚع١ 
ال إٔ احملانِ . مما صاِٖ يف إضؿا٤ بص١ُ ددٜد٠ ٚاضش١ ع٢ً ٖذا ايكإْٛ. إ(1)ع٢ً املًه١ٝ

صتعُاهلا السكًا سبُا١ٜ اسبٝاس٠ عًَُٛا, صٛا٤ أناْت َغزٚع١ أّ غري اإلْهًٝش١ٜ مسشت با
بأْ٘ ٚع٢ً  (2). ٜٚز٣ داْب َٔ ايؿك٘ اإلْهًٝشٟ(Rightful or wrongful)َغزٚع١ 

صرتداد سٝاس٠ صًبت ىل نْٛٗا ٚص١ًٝ صزٜع١ الغري إايزغِ َٔ إٔ تض١ُٝ ٖذٙ ايدع٣ٛ ت
, إال أْ٘ مل ٜتِ ذبدٜد سد أقص٢ (Novel Disseisin)ْتٝذ١ غصب ٚقع سدٜجًا 

 .   (Westminster Statute 1275) 1275يتكادّ ٖذٙ ايدع٣ٛ مبٛدب تغزٜع ٜٚضتُٓضرت يض١ٓ 
 الفرع الجاني

 ظًور الػاصب مبعًر مالو العكار املػصوب أو صاحب 

 حل عيين آخر عليٌ على أشاط الوضع العاير
أَا األثز ايجاْٞ املرتتب ع٢ً غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ؾٗٛ إَها١ْٝ ظٗٛر      

. (Good Color of Title) ايػاصب مبعٗز َايو ايعكار املػصٛب ع٢ً أصاظ ايٛضع ايعاٖز
٠ ؾشضب, ألْٗا ناْت اسبٝاس٠ إو ال ٜضتؿٝد ايػاصب َٔ سٝاست٘ يًعكار, بإثبات صبزد اسبٝاس

. إال أْ٘ ٜٓبػٞ عًٝ٘ إٔ ٜعٗز (Prior Possession)األخري٠ ٚيٝضت األٚىل أٚ ايضابك١ 
مبعٗز َايو ايعكار املػصٛب ع٢ً أصاظ ايٛضع ايعاٖز. ٚال ٜهتضب ايػاصب ٖذا اسبل 

ٔ صتُزت سٝاست٘ يًعكار ملد٠ ضبدد٠. ٜٚز٣ داْب َع٢ً أصاظ ايٛضع ايعاٖز, إال إوا ا
ا أراد بإٔ ٖذٙ املد٠ ذبددت َٚٓذ َطًع ايكزٕ ايجايح عغز بعغز صٓٛات. ؾإوا َ (3)ايؿك٘

صرتداد ٞ عًٝ٘ إٔ ٜبادر إىل إقا١َ دع٣ٛ اصرتداد اسبٝاس٠ ؾإْ٘ ٜٓبػاسبا٥ش األٚيٞ أٚ ايضابل ا
سٝاس٠ عكار َػصٛب سدٜجًا, ٚاييت ئ ٜصُد أَاَٗا ظٗٛر ايػاصب مبعٗز َايو ايعكار 

٢ً أصاظ ايٛضع ايعاٖز. ٚيف ٖذٙ اسباي١ ئ ٜؿٝد ايػاصب إال إوا أثبت ًَهٝت٘ املػصٛب ع
اسبكٝك١ٝ يًعكار ٚبضٓد رمسٞ, ٖٚٛ َا يٝط بإَهاْ٘ ايكٝاّ ب٘. نُا ميهٔ يًشا٥ش األٚيٞ أٚ 

                                                      

 (1) Donald W. Sutherland. op. Cit . P. 126. 

(2) Charles Harpum, Stuart Bridge, Martin Dixon. The Law of real 

Property. Eighth Edition. Sweet& Maxwell. London. 2012. P.95. 

(3) John A. Makdisi. op. Cit . P.1672-73. 
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ْتعار ست٢ تٓكطٞ َد٠ ايتكادّ دٕٚ َعارض١ رتداد سٝاس٠ ايعكار بٓؿض٘, ثِ االصايضابل ا
سباي١ أٜطًا ؾضٛف ئ ٜصُد ظٗٛر ايػاصب نُايو يًعكار املػصٛب َٔ ايػاصب, ٚيف ٖذٙ ا

ع٢ً أصاظ ايٛضع ايعاٖز أَاّ سٝاس٠ اسبا٥ش ايضابل املكرت١ْ بايتكادّ. ؾإوا مل ًٜذأ اسبا٥ش 
ايضابل إىل إسد٣ ٖاتني ايٛصًٝتني, ؾإٕ ايػاصب صٝعٗز مبعٗز َايو ايعكار املػصٛب ع٢ً 

(Disseisor Has Good Color of Title) أصاظ ايٛضع ايعاٖز
(1) . 

 الفرع الجالح

 شرتداد حيازة العكار املػصوب حل الػاصب األول يف ا

 مو الػاصب الجاني
يعكار ؾإْ٘ حيل أْ٘ إوا تعاقب غاصبإ ع٢ً غصب ْؿط انُا ٜرتتب ع٢ً غصب ايعكار       

 :ألٍٚايػاصب ايجاْٞ. ؾإوا َا قاّ ايػاصب ا صرتداد اسبٝاس٠ َٔايًػاصب األٍٚ يف 
(First Disseisor or Usurper) ْتشاع سٝاس٠ ايعكار قٗزًا َٔ املايو, ثِ دا٤ با

 ٍٕ  ْتشع َٓ٘ سٝاس٠ ويو ايعكارٚا (Second Disseisor or Usurper)غاصب ثا
صرتداد اسبٝاس٠ ع٢ً ويو ايعكار َٔ ايػاصب ايجاْٞ ع٢ً بايك٠ٛ. ؾإْ٘ حيل يًػاصب األٍٚ ا

. (Prior Naked Possession)١ يًعكار ضبٌ ايٓشاع أصاظ سٝاست٘ اجملزد٠ ايضابك
 . (2)صرتداد اسبٝاس٠ َٓ٘ ست٢ ٚإٕ ناْت صبزد٠قا١َ ايدع٣ٛ ع٢ً ايػاصب ايجاْٞ الٚميهٓ٘ إ

 الفرع الرابع

نتصاب حكوم عيهية أخرى عليٌ أو امتلو الػاصب للعكار املػصوب 

 عو طريل مبدأ احليازة املهصبة مللهية العكار
يعكار, ٚع٢ً ايزغِ َٔ نْٛ٘ ميجٌ كد بإٔ ٖذا األثز ايكاْْٛٞ املرتتب ع٢ً غصب اإْٓا ْعت     

صتجٓا٤ً َٔ األصٌ ايعاّ املتُجٌ بعدّ سصٍٛ ايػاصب ع٢ً أ١ٜ َشاٜا أٚ َٓاؾع ْتٝذ١ ا
غصب ايعكار, إال أْ٘ األثز األبزس املرتتب ع٢ً غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ. ٚع٢ً ٖذا 

إوا نإ املايو قد غض  يف دراصت٘. ؾكد أعزْا صابكًا إىل أْ٘ األصاظ ؾضٛف ْتٛصع
صرتداد سٝاس٠ است٘. ٚمل ٜبادر إىل إقا١َ دع٣ٛ اصتٝال٤ ايػاصب ع٢ً عكارٙ ٚسٝايطزف عٔ ا

 :عكارٙ املػصٛب خالٍ َد٠ ايتكادّ اييت تٓكطٞ مبزٚر ايشَإ, ؾإٕ ًَه١ٝ ايعكار
                                                      

 (1) Donald W. Sutherland. op. Cit . P. 111. 

 (2) John A. Makdisi. op. Cit . P.1672.  
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(The Title of the Land)  ْتٝذ١ عدّ إَها١ْٝ (1)ايػاصبميهٔ إٔ تٓتكٌ إىل ,
. ٚميهٔ (Title Extinguished)َشامحت٘ َٔ املايو ايكدِٜ ايذٟ سايت ًَهٝت٘ 

يًػاصب إٔ ٜتًُو ايعكار عٔ طزٜل َبدأ سٝاس٠ ايػاصب املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار 
(Adverse possession) ٕ(2)ايضا٥د يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ, ٚاملكرتٕ مبزٚر ايشَا .

 :2000ملاد٠ اسباد١ٜ عغز٠ َٔ تغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ يعاّ ٚقد بٝٓت ا
 (Land Registration Act 2000)  َع٢ٓ اسبٝاس٠ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار عٓدَا

ْصت ع٢ً إٔ )ٜهٕٛ ايغدص َتُتعًا باسبٝاس٠ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار, إوا َا صزت 
يف  1980ع ايتكادّ يعاّ َٔ تغزٜ -15-ملصًشت٘ َد٠ ايتكادّ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ 

(. 96-ت اييت ٜزَٞ إيٝٗا ٖذا ايٓعاّ, باصتجٓا٤ املاد٠َا ٜتعًل بذيو ايعكار. ٚيتشكٝل ايػاٜا
ايعكار نتضاب ًَه١ٝ إَهإ اسبا٥ش ايػاصب ايذٟ ٜضع٢ الٚمبكتط٢ ٖذا املبدأ ٜهٕٛ ب

 :, ٚايذٟ يٝط ي٘ سل املًه١ٝ ايكاْْٛٞ(Adverse Possessor)املػصٛب 
(Legal Title)  ْْٞٛع٢ً عكار َعني, إٔ ٜطايب باسبصٍٛ ع٢ً سل املًه١ٝ ايكا

(Legal Ownership)  ٕٚممارص١ املايو األصًٞ يذيو ايعكار مبزٚر َد٠ ايتكادّ د
(. إو ٜٓغأ سل squatter's rightصرتداد. ٜٚعزف ٖذا اسبل حبل ايػاصب )سبك٘ يف اال

ذٟ ٜصري املايو ازبدٜد يذيو ايعكار. ٜٚؤٍٚ إىل ايػاصب, ٚاي (New Title)ًَه١ٝ ددٜد 
ْتٗا٤ َد٠ ايتكادّ ص٣ٛ هإ اسبا٥ش ايػاصب إٔ ٜهتضب قبٌ اٚددٜز بايذنز أْ٘ يٝط بإَ

ع٢ً ايعكار ايذٟ ٜتُتع ب٘ اسبا٥ش إوا تٛاؾزت عزٚط  (Possessory Title)سل اسبٝاس٠ 
ٜزق٢ إىل سل املًه١ٝ. , ٚايذٟ ٜضزٟ يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١ ص٣ٛ املايو, ألْ٘ ال (3)اسبٝاس٠ يدٜ٘

                                                      

(1) Roger J. Smith. Property Law. Eighth Edition. Pearson Education 

Limited. 2014. P.70. 

 (2) Alison Clarke & Paul Kohler. op. Cit. P.406. 

ترشيف الحقهق بحدب قهتيا في يأتي ىحا الشهع من الحقهق في السختبة الثانية في  (2) 
ويكهن عمى نهعين: األول ىه  (Absolute Title)القانهن اإلنكميدي بعج الحق السظمق 

والثاني ىه اإلجارة العسخية أو اإليجار الجائم  (Freehold)حق السمكية العقارية السظمقة 
 (Qualified Titles). ثم تأتي بعج ذلك الحقهق السهصهفة (Leasehold)مجى الحياة 

 :=والتي يعمق التستع بيا عمى بعض التحفظات. لسديج من التفريل يشظخ
=   Robert Abbey and Mark Richards. Property Law. 2018-2019. Tenth 

Edition. Oxford University Press. 2018. P.15   
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بعد  (Proprietary Characteristics)إال أْ٘ ميهٔ إٔ ٜهتضب صؿات املًه١ٝ 
. ؾبإَهإ (1)ْتٗا٤ املد٠, ٜٚضزٟ سك٘ ٖذٙ املز٠ يف َٛاد١ٗ ايهاؾ١, مبا يف ويو املايوا

نتضاب املًه١ٝ مبكتط٢ َبدأ اسبٝاس٠ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار, صٛا٤ أنإ ايعكار ايػاصب ا
, إال إٔ اآلي١ٝ (Registered or Unregistered Land)ذاًل أّ غري َضذٌ َض

ختالف ٖذٜٔ ايٓٛعني َٔ صب ًَه١ٝ ايعكار املػصٛب ربتًـ بااييت ٜهتضب بٗا ايػا
نتضاب ايػاصب ملًه١ٝ ايعكار املػصٛب عٔ طزٜل . يذا ؾضٛف ْبشح يف ا(2)ايعكارات

 ني َٔ ايعكارات ٚنُا ٜأتٞ:اسبٝاس٠ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار يف ٖذٜٔ ايٓٛع
 املكصد األول    

 نتصاب الػاصب ملهية العكار غري املصجل باحليازة ا
إٔ ٜهتضب  (Adverse possessor or Disseisor)ميهٔ يًشا٥ش ايػاصب     

ثٓيت عٔ طزٜل سٝاست٘ ملد٠ ا Unregistered Land))ًَه١ٝ ايعكار غري املضذٌ 
صرتداد اسبٝاس٠. ايو ويو ايعكار غري املضذٌ دع٣ٛ اعغز٠ ص١ٓ, إوا مل ٜزؾع خالهلا َ

 :ٜٚرتتب ع٢ً ويو ؾكداْ٘ سبك٘ يف إقا١َ ايدع٣ٛ يطزد اسبا٥ش ايػاصب
(Adverse possessor) ْكطا٤ تًو املد٠, ٚويو مبكتط٢ ايؿكز٠ األٚىل َٔ بعد ا

 :1980( َٔ تغزٜع ايتكادّ اإلْهًٝشٟ يعاّ 15املاد٠ )
(The Limitation Act 1980) ً٢ أْ٘ ) يٝط ألٟ عدص إقا١َ ٚاييت ْصت ع

ثٓيت عغز٠ ص١ٓ َٔ تارٜذ متتع٘ حبل إقا١َ دع٣ٛ اصرتداد أٟ عكار بعد اْكطا٤ َد٠ ا
ايدع٣ٛ, أٚ إٔ ٖذا اسبل تزتب أٚاًل ملصًش١ عدص َا ميهٔ يذيو ايغدص املطايب١ باسبل 

 صٓد غري رمسٞ ْكطا٤ سل املايو ايجابت يفي٘(. ٜٚرتتب ع٢ً َطٞ تًو املد٠ أَ خال
(paper owner’s title) ٚميهٔ هلذا (3)بايتكادّ, ٚؾكدٙ يعكارٙ غري املضذٌ رمسًٝا .

املايو إٔ حياؾغ ع٢ً سك٘ بطزٜكتني: األٚىل َاد١ٜ ٖٚٞ قٝاَ٘ بطزد اسبا٥ش ايػاصب َٔ 
صرتداد ايعكار املػصٛب. ٚتضزٟ َد٠ ١ْٝ قا١ْْٝٛ ٚتتُجٌ بزؾع٘ يدع٣ٛ اايعكار. ٚايجا

ّ َٓذ سبع١ سٝاس٠ ايػاصب يًعكار, ع٢ً ايزغِ َٔ إٔ قٝاّ املايو ايجابت سك٘ يف صٓد ايتكاد

                                                      

(1) Samantha Hepburn. op. Cit. P.79. 

(2) Alison Clarke & Paul Kohler. op. Cit . P.407. 

(3) Steven L. Emanuel. Emanuel law outlines. Property. Aspen 

publishing. New York.2004. P.27.  
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ٔ سٝاس٠ ايعكار قبٌ ويو. ٚمبذزد اْكطا٤ َد٠ بايتدًٞ ع  (paper owner)غري رمسٞ 
ثٓيت عغز٠ ص١ٓ, ؾإٕ ٖذا ايٓٛع َٔ املًه١ٝ غري ايجابت يف صٓد رمسٞ ايتكادّ ايبايػ١ ا

(paper title) ( َٔ تغزٜع 17ا٥ًٝا ٚبك٠ٛ ايكإْٛ, ٚويو مبكتط٢ املاد٠ )ٜٓكطٞ تًك
ْكطا٤ املد٠ اييت ْص عًٝٗا , ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ )عٓد ا1980 ايتكادّ اإلْهًٝشٟ يعاّ

صرتداد سٝاس٠ ايعكار )مبا يف ويو ضُح خالهلا ألٟ عدص بإقا١َ دع٣ٛ اايكإْٛ, ٚاييت ٜ
تشٍٚ عٓ٘(. إال أْ٘ ميهٔ ٚقـ َد٠  دع٣ٛ غًل ايزٖٔ(. ؾإٕ ًَه١ٝ ويو ايغدص يًعكار

ٚدٛد  (paper owner)ايتكادّ املذنٛر٠ إوا َا أثبت املايو مبكتط٢ ايضٓد ايعادٟ 
(Concealment)أٚ إخؿا٤  (Mistake)أٚ غًط  (Fraud)تديٝط 

. يذا ؾإٕ َد٠ (1)
٢ األقٌ ايتكادّ ال تبدأ بايضزٜإ إال عٓدَا ٜهتغـ املايو ٖذٙ األَٛر ايجالث١, أٚ ٜهٕٛ عً

( َٔ 32نتغاؾٗا ببذٍ ايعٓا١ٜ املعكٛي١, ٚويو مبكتط٢ ايؿكز٠ األٚىل َٔ املاد٠ )بإَهاْ٘ ا
َع َزاعا٠ ايؿكز٠ ايجايج١ أدْاٙ, ٚيف ساي١ , ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ )1980يعاّ  تغزٜع ايتكادّ

 -رؾع أ١ٜ دع٣ٛ مت ايٓص ع٢ً َد٠ ايتكادّ َٔ أدًٗا يف ٖذا ايتغزٜع. إَا إٔ تهٕٛ )أ(
أ١ٜ ٚاقع١ تتعًل بكٝاّ املدع٢ عًٝ٘ عُدًا  -دع٣ٛ قا١ُ٥ ع٢ً تديٝط املدع٢ عًٝ٘. أٚ )ب(
نإ ايػزض َٔ ايدع٣ٛ ٖٛ ايتعٜٛض عٔ  -بإخؿا٤ سل املدعٞ يف إقا١َ ايدع٣ٛ. أٚ )ز(

ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً ايػًط ٚايتدؿٝـ َٓٗا: ؾإٕ َد٠ ايتكادّ ال تبدأ بايضزٜإ إال سُٝٓا 
نتغاف ايتديٝط أٚ اإلخؿا٤ أٚ ايػًط )ٚحبضب اسباي١(, أٚ ٜهٕٛ بإَهاْ٘ ا ٜهتغـ املدعٞ

ٜهتضب ًَه١ٝ ويو ببذٍ ايعٓا١ٜ املعكٛي١(. ٚخالص١ ايكٍٛ ؾإٕ بإَهإ اسبا٥ش ايػاصب إٔ 
صِ َايه٘ تضذٝاًل رمسًٝا مبشٜر َٔ َزسًتني: األٚىل ٜرتتب عًٝٗا أثز ايعكار غري املضذٌ با

ٖٚٞ اسبٝاس٠ املهضب١ يًًُه١ٝ, ٚايجا١ْٝ ٜرتتب عًٝٗا أثز  (Positive Effect)إجيابٞ 
. ٚإوا تٛاؾزت عزٚط اسبٝاس٠ املهضب١ (2)ٖٚٛ ايتكادّ (Negative Effect)صًيب 

قرتْت بايتكادّ, ؾإْٗا تهٕٛ صالسًا ؾعااًل يف ٜد اسبا٥ش ايػاصب بٛد٘ املايو ايذٟ يًًُه١ٝ ٚا
                                                      

(1) Alison Clarke & Paul Kohler. op. Cit. P.407. 

(2) Practice guide 5: adverse possession of (1) unregistered and (2) 

registered land where a right to be registered was acquired before 

13 October 2003.      

      :دراسة منشورة على الموقع االلكتروني
https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-

land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-

and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-

october-2003                                                        

https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-october-2003
https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-october-2003
https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-october-2003
https://www.gov.uk/government/publications/adverse-possession-of-1-unregistered-land-and-2-registered-land/practice-guide-5-adverse-possession-of-1-unregistered-and-2-registered-land-where-a-right-to-be-registered-was-acquired-before-13-october-2003
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(Trespasser)حياٍٚ طزدٙ َٔ ايعكار بٛصؿ٘ َتعدًٜا 
ؾكد ْغزت . ٚددٜز بايذنز (1)

دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ايعكارٟ ايربٜطا١ْٝ تكزٜزٖا املعزٚف بايتكزٜز ايضٟٓٛ ٚايبٝاْات اسبضاب١ٝ 
ايذٟ ونزت  (Annual report and accounts 2012/2013) 2012/2013يعاّ 

٢ ويو %( َٔ ايعكارات يف بزٜطاْٝا ال سايت غري َضذ١ً ست13ؾٝ٘ إسصا١ٝ٥ تغري إىل إٔ )
 . (2)ايتارٜذ

 املكصد الجاني

 نتصاب الػاصب ملهية العكار املصجل باحليازةا
ؾإٕ  Registered Land))أَا بايٓضب١ إىل ايعكارات املضذ١ً تضذٝاًل رمسًٝا  

ْكطا٤ سل املايو املضذٌ ًَه٘ تضذٝاًل ال ٜضزٟ عًٝٗا يػزض ا 1980ّ يعاّ تغزٜع ايتكاد
. ٚؾكدٙ سبل (3)إقا١َ ايدع٣ٛ ع٢ً اسبا٥ش ايػاصبيف  (Registered Owner)رمسًٝا 
 2002. إال أْٗا ربطع باملكابٌ يتغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ يعاّ (Title right)املًه١ٝ 

(Land Registration Act 2002) ٔٚايذٟ ْص ع٢ً إدزا٤ات ددٜد٠ ميه ,
عغز مس٘ بعد َطٞ َد٠ دّ بطًب بتضذٌٝ ايعكار املػصٛب بامبكتطاٖا يًػاصب إٔ ٜتك

. ٚويو مبكتط٢ ايؿكز٠ األٚىل َٔ (4)صٓٛات ع٢ً سٝاست٘ يذيو ايعكار بداًل عٔ َايه٘ األصًٞ
)َع َزاعا٠  ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ 2002املًشل ايضادظ بتغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ يعاّ 

ؾإْ٘ ميهٔ ألٟ عدص إٔ ٜتكدّ بطًب إىل املضذٌ يٝهٕٛ املايو املضذٌَ  -16-ايؿكز٠ 
نإ َضتُزًا يف سٝاست٘ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار ملد٠ عغز صٓٛات تٓتٗٞ  يعكار َضذٌَ, إوا

بإٔ  (Land Registry)قتٓعت دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ايعكارٟ . ؾإوا َا ابتارٜذ تكدِٜ ايطًب(

                                                      

(1) Barlow Burke, Joseph Snoe. op. Cit . P.77. 

التقخيخ الدشهي والبيانات من  ( وما بعجىا01لسديج من التفريل يشظخ الرفحة ) (2)
 لكتخوني: مشذهر عمى السهقع اال 2102/2102 الحدابية لعام

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/up

loads/attachment_data/file/246732/0247.pdf       

 لكتروني: فضالً عن الموقع اال   

         https://en.wikipedia.org/wiki/Unregistered_land_in_English_law        
(3) F.H. Lawson and Bernard Rudden. The Law of Property. First 

Edition. Oxford University Press. 2002 . P.104. 

(4) Elizabeth Cooke. Modern Studies In Property Law. Volume Four. 

Hart Publishing. 2007. P.206. 
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ع٢ً سٝاست٘  (Prima Facie Case)ساي١ طايب ايتضذٌٝ ٜتٛاؾز ؾٝٗا ايديٌٝ ايهايف 
مس٘ ايعكار, املايو األصًٞ املضذٌ با ا إخطاراملهضب١ ملًه١ٝ ايعكار, ؾإْ٘ ٜٓبػٞ عًٝٗ

 :يٝتض٢ٓ ي٘ إبدا٤ املعارض١ خالٍ مخض١ ٚصتني ًَٜٛا َٔ أٜاّ ايعٌُ
(Business days) عرتاض ست٢ ْٗا١ٜ تتًك٢ دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ايعكارٟ أٟ ا. ؾإوا مل

 صِ اسبا٥ش ايػاصب نُايو ددٜد يذيوؾإْٗا صٛف تكّٛ بتضذٌٝ ايعكار با املد٠ املكزر٠,
عرتاض ؾإْ٘ صٛف ميٓح صٓتني ايضابل. أَا يف ساي١ تكدمي٘ ألٟ اايعكار بداًل عٔ َايه٘ 

صرتداد اسبٝاس٠ يطزد ايػاصب َٔ ايعكار ٜٓبػٞ عًٝ٘ خالهلُا إقا١َ دع٣ٛ ا إضاؾٝتني
يعكارٟ صٛف املػصٛب. أَا إوا مل ٜكِ ايدع٣ٛ خالٍ ٖاتني ايضٓتني, ؾإٕ دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ا

صِ اسبا٥ش ايػاصب نُايو ددٜد يذيو ايعكار بداًل عٔ َايه٘ ايضابل ر باتكّٛ بتضذٌٝ ايعكا
ايذٟ صٝؿكد ًَه٘ ْٗا٥ًٝا. ٚقد دز٣ تطبٝل ٖذٙ اإلدزا٤ات َٓذ ايجايح عغز َٔ تغزٜٔ 

بايٓضب١ سبٝاس٠  2002, ٖٚٛ ّٜٛ صزٜإ تغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ يض١ٓ 2003األٍٚ/أنتٛبز 
نتًُت بعد ٖذا اييت ا (Adverse possession)ايػاصب املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار 

ايتارٜذ. أَا قبٌ ٖذا ايتارٜذ ؾإٕ سٝاس٠ ايػاصب يألراضٞ املضذ١ً ناْت ربطع يًؿكز٠ 
 :1925( َٔ تغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ يعاّ 75األٚىل َٔ املاد٠ )

(Land Registration Act 1925)َ اسبٝاس٠ ملد٠ , ٚاييت أخطعت ٖذا ايٓٛع ٔ
 :ْكطا٤ سل ًَه١ٝ املايو األصًٞغز٠ ص١ٓ. ٚبداًل عٔ اثٓيت ع١ اايتكادّ ايبايػ

(Original Owner's Title) نتُاٍ ٖذٙ املد٠, ؾكد نإ حيتؿغ بايعكار نأَا١ْ با
(Trust)  ٌيًشا٥ش ايػاصب ايذٟ ميهٓ٘ بعد ويو إٔ ٜتكدّ بطًب يٝهٕٛ املايو املضذ

, ٚويو (New Registered Proprietor of The Land)(1)ازبدٜد يًعكار 
( ايضايؿ١ ايذنز, ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ ) ٜٓبػٞ إٔ 75مبكتط٢ ايؿكز٠ األٚىل َٔ املاد٠ )

تضزٟ تغزٜعات ايتكادّ ع٢ً ايعكارات املضذ١ً ٚبٓؿط األصًٛب ٚضُٔ ْؿط ايٓطام نُا 
صتجٓا٤ اسباي١ ضزٟ ع٢ً ايعكارات غري املضذ١ً. باٖٛ اسباٍ بايٓضب١ إىل ايتغزٜعات اييت ت

, إوا نإ ؾٝٗا ايعكار غري َضذٌ, ٜٚٓكطٞ ؾٝٗا سل ًَه١ٝ ايغدص املضذٌ نُايو اييت
يًعكار. ؾإٕ َجٌ ٖذا اسبل ئ ٜٓكطٞ, ٚيهٓ٘ ٜعد يف ايٛقت اسباضز أَا١ْ بٝد املايو 

نتضب املًه١ٝ يف َٛاد١ٗ املايو مبكتط٢ ايتغزٜعات املذنٛر٠, ملصًش١ ايغدص ايذٟ ا
                                                      

 :لسديج من التفريل يشظخ السهقع االلكتخوني (0)  
https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_possession 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_possession
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ايذٟ املٓؿع١ ايعا٥د٠ ألٟ عدص آخز ي٘ َصًش١ يف ايعكار ٚدٕٚ املضاظ حبكٛم املًه١ٝ أٚ 
ْكطا٤ سكٛم املًه١ٝ أٚ املٓؿع١ املرتتب١ عًٝ٘(. ٚددٜز مل تتضبب تًو ايتغزٜعات يف ا

بايذنز ؾكد قطت احملانِ اإلْهًٝش١ٜ مبًه١ٝ ايػاصب يًعكار املضذٌ يف ايعدٜد َٔ ايكطاٜا 
يتكادّ, َٚٔ بٝٓٗا سهِ ضبه١ُ كرت١ْ باع٢ً أصاظ سٝاست٘ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار ٚامل

 :صت٦ٓاف اإلْهًٝش١ٜ ايصادر يف قط١ٝاال
(Buckinghamshire County Council v Moran 1990. Ch. 623) 

زٚع َضتكبًٞ, إلقا١َ َغ 1955نتضاب املدعٞ ملًه١ٝ عكار عاّ با (1)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا
َٔ أْٗا ناْت َضٝذ١ َٔ داْب  صتػالٍ يعد٠ صٓٛات. ٚع٢ً ايزغِإال أْٗا بكٝت دٕٚ ا

ايطزٜل ايعاّ, إال أْٗا بكٝت غري َضٝذ١ ال ٜؿصًٗا أٟ ؾاصٌ عٔ سدٜك١ َٓشٍ صًـ 
املدع٢ عًٝ٘. ؾعدٖا املدع٢ عًٝ٘ دش٤ًا َٔ سدٜكت٘, ع٢ً ايزغِ َٔ عًُ٘ بعا٥د١ٜ ًَهٝتٗا 

رض ٘ قد أند َزارًا يًُدعٞ حبك٘ يف اصتعُاٍ تًو األإىل املدعٞ. ٚنإ املدع٢ عًٝ
صتػالهلا, ست٢ قٝاّ األخري بتٓؿٝذ َغزٚع٘. إال إٔ املدع٢ رؾض تًو املشاعِ ٚا

. ثِ 1985ٚاملطايبات, ٚيهٓ٘ مل ميارظ اسبٝاس٠ اسبكٝك١ٝ أٚ ايؿع١ًٝ ع٢ً ايعكار ست٢ عاّ 
قاّ بزؾع ايدع٣ٛ ع٢ً املدع٢ عًٝ٘ ايذٟ دؾع بتًُه٘ ايعكار ع٢ً أصاظ اسبٝاس٠ املهضب١ 

 -15-ثٓيت عغز٠ ص١ٓ. ٚإٔ سهِ ايؿكز٠ األٚىل َٔ املاد٠ ّ ملد٠ ا١ بايتكادملًهٝت٘ ٚاملكرتْ
حيٍٛ دٕٚ إَها١ْٝ ظباح املدعٞ يف دعٛاٙ. إال إٔ املدعٞ رد  1980َٔ تغزٜع ايتكادّ يعاّ 

ٗا ال تٓضذِ َع ع٢ً دؾع املدع٢ عًٝ٘ بايكٍٛ إٔ سٝاس٠ األخري مل تهٔ َهضب١ يًًُه١ٝ, ألْ
ٍ ايعكار. ؾكطت احمله١ُ يف سهُٗا بتًُو املدع٢ عًٝ٘ صتػالخطط٘ َٚغزٚعات٘ ال

املدعٞ املضذٌ, ٚصادقت ضبه١ُ االصت٦ٓاف ع٢ً  ملًه١ٝ عكار (Squatter)ايػاصب 
بتدا١ٝ٥. ٚدا٤ يف سهُٗا بأْ٘ يٝط ٖٓاى مث١ قاعد٠ قا١ْْٝٛ تطُٔ عدّ سهِ احمله١ُ اال
ألغزاض َضتكب١ًٝ  صتػالي٘ٚاكار ملًه١ٝ عكارٙ ايذٟ نإ ٜٟٓٛ اصتعُاي٘ ؾكدإ َايو ايع

ْتكاٍ تًو املًه١ٝ إىل ايػاصب, ٚال صُٝا إوا نإ ٖذا األخري )أٟ ايػاصب( مل خاص١, ٚا
االصتػالٍ املضتكبًٞ  صتعُاٍ أٌٚ َٔ عأْ٘ عزق١ً قٝاّ املايو باالٜصدر عٓ٘ أٟ عُ

 :ٕ ايػاصب نإ قد َارظ اسبٝاس٠ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار دباٙ ايهاؾ١يعكارٙ. ٚأل

                                                      

       :لكتخونيلتفريل عن القزية يشظخ السهقع االلسديج من ا (0)

https://www.lawteacher.net/cases/buckinghamshire-cc-v-moran.php      
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(The world at large)نتضاب ًَه١ٝ ايعكار, صٛا٤ أنإ عاملًا أّ غري , ؾُٔ سك٘ ا
عامل خبطط املايو املضتكب١ًٝ َٚغزٚعات٘. ٚددٜز بايذنز ؾإٕ ايضبب ٚرا٤ ربؿٝض 

نتضاب ًَه١ٝ ايعكار املضذٌ إىل عغز صٓٛات ْهًٝشٟ ملد٠ ايتكادّ املطًٛب١ الاملغزع اإل
نتضاب ًَه١ٝ َكار١ْ مبد٠ ايتكادّ املطًٛب١ ال  2002ارٟ يعاّ مبكتط٢ تغزٜع ايتضذٌٝ ايعك

ثٓيت عغز٠ ص١ٓ مبكتط٢ تغزٜع ايتكادّ ري املضذٌ, ٚاييت ناْت تبًؼ َد٠ اايعكار غ
ٖٛ صعٛب١ اإلدزا٤ات اييت تطًبٗا تغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ يعاّ  1980اإلْهًٝشٟ يعاّ 

. يف ايٛقت ايذٟ نإ (1)ض ٖذٙ املد٠, ٚاييت تطزقٓا إيٝٗا صابكًا, مما بزر ربؿ2002ٝ
نتضاب ًَه١ٝ ايعكار املضذٌ أطٍٛ إٔ تهٕٛ َد٠ ايتكادّ املطًٛب١ ال ٜكتطٞ ؾٝ٘ املٓطل

 بهجري.                 
 املطلب الجاني

 اآلثار املرتتبة على غصب العكار يف الفكٌ اإلشالمي 

 والكانوى املدني العراقي
اإلصالَٞ ٚايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ بعض اآلثار, ترتتب ع٢ً غصب ايعكار يف ايؿك٘  

ٚاييت َٔ أبزسٖا رد ايعكار املػصٛب إىل صاسب٘ َع أدز َجً٘, ٚضُإ ايػاصب يًعكار 
املػصٛب يف ساي١ تًؿ٘, ٚاسبهِ املرتتب ع٢ً غاصب ايػاصب, َٚزٚر ايشَإ املاْع َٔ 

 مساع ايدع٣ٛ ضد اسبا٥ش ايػاصب يعكار غري َضذٌ ٚنُا ٜأتٞ:
: رد ايعكار املػصٛب إىل صاسب٘ َع أدز َجً٘: ؾاألصٌ يف ايؿك٘ اإلصالَٞ إٔ َٔ اًلأٚ

. ؾٝٓبػٞ ع٢ً ايػاصب إٔ ٜزد إىل املػصٛب َٓ٘ َا (2)ٜػصب ع٦ًٝا جيب عًٝ٘ ردٙ
صتٝال٤ تتعًل بهضب ًَه١ٝ املػصٛب, ألْ٘ ا. ٚال حيصٌ ايػاصب ع٢ً أ١ٜ َٓاؾع (3)غصب٘

                                                      

 :لكتخونيحهل ىحا السهضهع يشظخ السهقع اال لسديج من التفريل (0)
              https://en.wikipedia.org/wiki/Land_Registration_Act_2002     

عج األشباه والشظائخ في قها . جالل الجين عبج الخحسن بن أبي بكخ الديهطي أبه الفزل (2)
. الجدء الدادس. الظبعة األولى. دار الكتب العمسية بيخوت . لبشان. وفخوع فقو الذافعية

 .  418ص  .0982
. يشظخ أيزًا 142ص. القهانين الفقيية. مرجر سابق. دمحم بن أحسج بن جدي الغخناطي (2)

    .49ص. مرجر سابق. 1شسذ الجين الدخخدي. السبدهط. ج
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. ٚإوا نإ املػصٛب عكارًا (1)ّ بايهتاب ٚايض١ٓ ٚاإلمجاعع٢ً َاٍ ايػري دٕٚ سل. ٖٚٛ ضبز
. ؾإوا نإ ايعكار (2)ؾع٢ً ايػاصب أدز َجً٘ أٜطًا, أٟ أدزٙ َٓذ غصب٘ إىل ٚقت تضًُٝ٘

. ٚإوا نإ أرضًا ٚأْغأ ايػاصب عًٝٗا (3)املػصٛب بٓا٤ً ؾتٗدّ ٜهًـ ايػاصب بإعاد٠ بٓا٥٘
ًعٗا ٚرد األرض. ٚإوا نإ ايكًع َطزًا بٗا, بٓا٤ً أٚ غزظ ؾٝٗا أعذارًا, ؾإْ٘ ٜؤَز بك

ؾًًُػصٛب َٓ٘ إٔ ٜعطٞ ق١ُٝ ايبٓا٤ أٚ ايػزظ َضتشل ايكًع ٜٚتًُه٘. أَا يٛ ناْت ق١ُٝ 
ايبٓا٤ أٚ ايػزظ أنجز َٔ ق١ُٝ األرض, ٚقد مت بشعِ صبب عزعٞ, ؾًصاسب ايبٓا٤ أٚ 

ـ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ أَا بايٓضب١ إىل َٛق .(4)األعذار إٔ ٜعطٞ ق١ُٝ األرض ٜٚتًُهٗا
املػصٛب إٕ نإ عكارًا ًٜشّ ايػاصب ردٙ إىل ( بإٔ )197ْص صزاس١ يف املاد٠ ) ؾكد

صاسب٘ َع أدز َجً٘ ٚإوا تًـ ايعكار أٚ طزأ ع٢ً قُٝت٘ ْكص ٚيٛ بدٕٚ تعد َٔ ايػاصب 
يشَ٘ ايطُإ(. ؾكد أيشّ املغزع ايعزاقٞ غاصب ايعكار ردٙ َع أدز َجً٘, َع تعٜٛض 

ملػصٛب َٓ٘ َا ٜصٝب ايعكار َٔ تًـ أٚ ْكص يف ايك١ُٝ. ٚيٛ مل ٜهٔ ْاع٦ًا عٔ تعد َٔ ا
. ؾايػصب جيزٟ يف ايعكار ٚاملٓاؾع, (5)ايػاصب, ألٕ صبزد ايػصب ٜعد حبد وات٘ تعدًٜا

( َٓ٘, ٚاييت ْصت ع٢ً 196. ٚويو مبكتط٢ املاد٠ )(6)ٚسٚا٥د املػصٛب َػصٛب١ أٜطًا
                                                      

 . مرجر سابق.1هللا بن أحسج بن دمحم بن قجامة. السغشي.جبج ع( مهفق الجين أبي دمحم0)
 .  211ص

 مرجر سابق. .1هللا بن أحسج بن دمحم بن قجامة. السغشي. ج( مهفق الجين أبي دمحم عبج2)
 .    219ص

. مرجر سابق. 1دم األنجلدي. السحمى باآلثار. ج( أبه دمحم عمي بن أحسج بن سعيج بن ح2)
 .  440ص

سميم رستم باز ( من مجمة األحكام العجلية. ولسديج من التفريل يشظخ 911السادة ) (4)
الظبعة الثالثة. مشذهرات الحمبي الحقهقية، بجون سشة طبع.  المبشاني. شخح السجمة.

   .112ص
درع حساد. الشظخية العامة لاللتدامات, القدم األول, مرادر االلتدام, مكتبة  د. (1)

 .290، ص 2101الدشيهري, بيخوت,
عبج السجيج الحكيم، السهجد في شخح القانهن السجني، الجدء األول في مرادر  د.(1) 

 ،0912 بغجاد، األىمية، والشذخ الظبع شخكة اإلسالمي، بالفقو السقارنة مع ،االلتدام
   .422ص
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ب١ َجً٘, ؾإوا ًٖهت ٚيٛ بدٕٚ تعد َٔ ايػاصب يشَ٘ ايطُإ(. سٚا٥د املػصٛب َػصٛإٔ )
األدز ٚايطُإ ال جيتُعإ(, ألْ٘ بايكاعد٠ ايؿك١ٝٗ ايكاض١ٝ بإٔ ) ٚمل ٜأخذ املغزع ايعزاقٞ

يٛقت ايذٟ متٓع أيشّ غاصب ايعكار رد ايعكار املػصٛب َع تعٜٛض صاسب٘ أدز َجً٘, يف ا
ٕ. ؾاألدز بدٍ املٓؿع١, ٚايطُإ صبب٘ ايتعدٟ, دتُاع األدز ٚايطُاؾٝ٘ ٖذٙ ايكاعد٠ ا

. نُا (1)ٚايتعدٟ ع٢ً َاٍ ايػري غصب ي٘. َٚٓاؾع املػصٛب غري َط١ُْٛ ألْٗا َعد١َٚ
حيل يًُايو ايزدٛع ع٢ً ايػاصب بايتعٜٛض عٔ األضزار األخز٣ , ست٢ ٚإٕ مل تهٔ ْاع١٦ 

جيعٌ ايػاصب دٟ, ؾٗٛ عٔ تعد أٚ تكصري َٓ٘. ؾبُا إٔ ايػصب تطبٝل َٔ تطبٝكات ايتع
 . (2), ٚتهٕٛ ٜدٙ ٜد ضُإ دا٥ًُاَتعدًٜا

: ضُإ ايػاصب يًعكار املػصٛب يف ساي١ تًؿ٘: قاٍ أبٛ سٓٝؿ١ ٚأبٛ ٜٛصـ إٕ َٔ ثاًْٝا
, ألْ٘ (4). ؾايعكار ال ٜتشكل ؾٝ٘ ايػصب عٓدُٖا(3)غصب عكارًا ًٖٚو يف ٜدٙ مل ٜطُٓ٘

ٜد املايو. ٚال ٜتِ ويو إال بايٓكٌ. ٚايعكار  تصزف يف املػصٛب بإثبات ٜد ايػاصب ٚإساي١
يٝط باإلَهإ ْكً٘, ٚأقص٢ َا ٜتشكل ؾٝ٘ إخزاز املايو عٓ٘, ؾٗٛ تصزف يف املايو ال يف 

. ؾايزأٟ ايذٟ صا٣ٚ (6). ٚقاٍ ايغاؾعٞ ٚضبُد ٚسؾز ٜطُٓ٘(5)ايعني, ؾال ٜٛدب ايطُإ
عرتط اؾعٞ ٚضبُد, اٟ ايغبني ٜد ايػاصب ع٢ً املٓكٍٛ ٚبني ٜدٙ ع٢ً ايعكار, ٖٚٛ رأ

                                                      

 .0989أحسج دمحم الدرقا. شخح القهاعج الفقيية. الظبعة الثانية. دار القمم دمذق.  (0)
 .  420ص

. الخظأ، مرجر سابق، 2د. حدن عمي الحنهن، السبدهط في شخح القانهن السجني، ج (2)
 .  210ص

( الذيخ نظام وجساعة من عمساء اليشج األعالم. الفتاوى اليشجية السعخوفة بالفتاوى 2)
فة الشعسان. الجدء الخامذ. دار الكتب يية في محىب اإلمام األعظم أبي حشالعالسكيخ 

 .  048. ص2111لبشان. العمسية بيخوت. 
 .  144ص. القهانين الفقيية. مرجر سابق. دمحم بن أحسج بن جدي الغخناطي (4)
الظبعة الثالثة. مشذهرات الحمبي الحقهقية، بجون  ( سميم رستم باز المبشاني. شخح السجمة.1)

 .111سشة طبع. ص
  .224صق. . مرجر ساب 1تبين الحقائق. ج. فخخ الجين عثسان بن عمي الديمعي( 1)
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, ضُٔ ايػاصب قُٝت٘. (1)ْٗدّ ايبٓا٤, ٚيٛ بآؾ١ مسا١ٜٚضُإ ايعكار يف ساي١ تًؿ٘, ؾإوا ا
. ٚقد أخذت املاد٠ (2)أَا إوا مل تهٔ ٜد ايػاصب ع٢ً ايعكار نٝدٙ ع٢ً املٓكٍٛ ؾال ضُإ

يشَت ايػاصب ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ ايضايؿ١ ايذنز بزأٟ ايغاؾعٞ ٚضبُد, ٚأ197)
بطُإ ايعكار املػصٛب, إوا تًـ أٚ طزأ ع٢ً قُٝت٘ ْكص ٚيٛ بدٕٚ تعد َٓ٘. ؾايػصب 
ٚاإلتالف سايتإ ر٥ٝضتإ ٜٛدب ايؿك٘ اإلصالَٞ ؾُٝٗا ضُإ ايطزر ايذٟ ٜكع ع٢ً 

. ٚددٜز بايذنز ؾكد املغزع ايعزاقٞ ايػصب ضُٔ أسهاّ املضؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ (3)املاٍ
َٓٗا أٚ تطبٝل َٔ تطبٝكاتٗا, يف ايٛقت ايذٟ ٜتضِ ؾٝ٘ ايػصب بأسهاّ  ٚنأْ٘ صٛر٠

املد١ْٝ ٓطٟٛ عًٝ٘ املضؤٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ )متٝشٙ عٔ املضؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ. ؾهٌ َا ت
ي١ٝ املد١ْٝ دش٤ َٔ ايطُإ. ؾهٌ اْتؿا٤ يًطُإ ٚازبٓا١ٝ٥( ٜأخذ َع٢ٓ ايطُإ, ؾاملضؤٚ

ملضؤٚي١ٝ ْتؿا٤ اٚيهٔ يٝط بايطزٚر٠ إٔ ٜؤدٟ ا ,ْتؿا٤ يًُضؤٚي١ٝ املد١ْٜٝضتتبع٘ ا
 .   (4)ْتؿا٤ ايطُإاملضؤٚي١ٝ املد١ْٝ إىل ا

: اسبهِ املرتتب ع٢ً غاصب ايػاصب: إوا غصب ايػاصب ع٦ًٝا ثِ غصب٘ َٔ غاصب ثايجًا
. ؾٝشل ي٘ إٔ (5)آخز ًٖٚو يف ٜد األخري, ؾًًُايو اشبٝار بتطُني أٟ ٚاسد َُٓٗا إٕ عا٤

                                                      

الجر السختار شخح تشهيخ . دمحم بن عمي بن دمحم بن عبج الخحسن الحشفي الحركفي( 0)
. 2112. الظبعة األولى. دار الكتب العمسية بيخوت . لبشان. األبرار وجامع البحار

 .  104ص
. الجدء بجاية السجتيج ونياية السقترج. دمحم بن أحسج بن دمحم بن أحسج بن رشج الحفيج (2)

 .   028صه.  0401لخابع. الظبعة األولى. مكتبة إبن تيسية. القاىخة. ا
عبج الخزاق أحسج الدشيهري. الهسيط في شخح القانهن السجني. الجدء األول. نظخية  د. (2)

-االثخاء بال سبب-العسل غيخ السذخوع-االلتدام بهجو عام. مرادر االلتدام. العقج
 .   112. ص2114. القانهن. مشذأة السعارف باإلسكشجرية

أكخم محسهد حدين البجو. ضسان السغرهب دراسة تحميمية  حبيب إدريذ عيدى ود. د. (4)
بحث مشذهر في مجمة الخافجين لمحقهق, ترجرىا كمية الحقهق جامعة تحميمية مقارنة. 

 .  221.ص  2101. كانهن األول 09. الدشة 10. العجد01السهصل. السجمج 
ري، مرادر الحق في الفقو اإلسالمي، دراسة مقارنة بالفقو عبج الخزاق أحسج الدشيه  د. (1)

صيغة العقج . الظبعة الثانية، مشذهرات الحمبي الحقهقية. -الغخبي، الجدء األول. مقجمة
 .11، ص0998بيخوت، 
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األٍٚ يصدٚر ؾعٌ ايػصب عٓ٘, ٖٚٛ إساي١ ٜد املايو عٔ ًَه٘. نُا حيل ي٘ ٜطُٔ ايػاصب 
. ؾإوا (1)إٔ ٜطُٔ ايجاْٞ, ألْ٘ أساٍ ٜد ايػاصب األٍٚ, ٖٚٛ حبهِ املايو يف سؿغ َاي٘

ختار تطُني ايػاصب األٍٚ, ٚنإ املػصٛب قد ًٖو يف ٜد ايػاصب ايجاْٞ. ردع األٍٚ ا
اْٞ غاصبًا ملًو األٍٚ. املػصٛب١ بايطُإ. ؾٝهٕٛ ايج ع٢ً ايجاْٞ بايطُإ, يتًُه٘ ايعني

ختار تطُني ايجاْٞ ؾال ٜزدع بايطُإ ع٢ً األٍٚ, ألْ٘ ٖٛ َٔ تضبب يف ٖالى أَا إوا ا
املػصٛب بؿعً٘. ؾٝطُٔ ؾعٌ ْؿض٘, ٜٚضتكز ايطُإ يف وَت٘. ٚيًُايو أٜطًا تٛسٜع 

. ٚقد أخذت (2)َٔ ايجاْٞايطُإ ع٢ً نًُٝٗا, ؾٝأخذ بعط٘ َٔ األٍٚ ٚايبعض اآلخز 
( 910صتكتٗا َٔ املاد٠ )بٗذٙ األسهاّ اييت ا (3)( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاق198ٞاملاد٠ )

 َٔ صب١ً األسهاّ ايعدي١ٝ. 
: َزٚر ايشَإ املاْع َٔ مساع ايدع٣ٛ ضد اسبا٥ش ايػاصب يعكار غري َضذٌ: ع٢ً رابعًا

ٚغصب ايعكار ع٢ً ٚد٘ اشبصٛص ؾعٌ ايزغِ َٔ إٔ ايؿك٘ اإلصالَٞ عد ايػصب عًَُٛا, 
ضبزّ, ألْ٘ ميجٌ عدٚاًْا ٚظًًُا ٜزتهب٘ ايػاصب دباٙ ًَو ايػري. ٖٚٛ َا تأندت سزَت٘ 

. ٚإٔ َزٚر ايشَإ ال ٜعطٞ اسبل يٛاضع ايٝد ٚال ٜضكط سل املايو, (4)بايهتاب ٚايض١ٓ

                                                      

وىبة الدحيمي. الفقو اإلسالمي وأدلتو. الجدء الخامذ. الظبعة الثانية. دار الفكخ  ( د.0)
 . 128ص. 0981لشذخ بجمذق. لمظباعة والتهزيع وا

. مرجر سابق. الجر السختار. دمحم بن عمي بن دمحم بن عبج الخحسن الحشفي الحركفي( 2)
 .  101ص

غاصب الغاصب حكسو  -0( من القانهن السجني العخاقي عمى أنو )098السادة )نرت  (2)
ه حكم الغاصب، فإذا غرب أحج من الغاصب السال السغرهب وأتمفو أو تمف في يج

فالسغرهب مشو مخيخ إن شاء ضسشو الغاصب االول وإن شاء ضسشو الغاصب الثاني، 
ولو أن يزسن مقجارًا مشو االول والسقجار اآلخخ الثاني، فإذا ضسن الغاصب االول، 

 كان ليحا أن يخجع عمى الثاني، وإذا ضسن الثاني فميذ لو أن يخجع عمى االول.
غرهب الحي ىه في يج الغاصب فان السغرهب مشو كحلك إذا أتمف احج السال الس -2     

يكهن بالخيار إن شاء ضسشو الغاصب وىه يخجع عمى الستمف وان شاء ضسشو الستمف 
 (. وال يكهن ليحا رجهع عمى الغاصب

 .  49ص. مرجر سابق. 1( شسذ الجين الدخخدي. السبدهط. ج4)
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. ؾال (1)ْهارٚأقص٢ َا ٜرتتب ع٢ً َطٞ املد٠ ايط١ًٜٛ أْٗا متٓع مساع ايدع٣ٛ عٓد اإل
. إال إٔ ايؿك٘ املايهٞ ايذٟ (2)ٜتًُو أسد ع٦ًٝا ممًٛنًا بٛضع ايٝد عًٝ٘ َُٗا تكادّ عٗدٙ

ْتغز يف املػزب ايعزبٞ ٚبالد األْديط ٚصك١ًٝ ناْت ي٘ بعض اآلرا٤ املدتًؿ١. إو ٜز٣ ا
 اإلَاّ َايو بإٔ َٔ تزى ًَه٘ يف ٜد غريٙ ٜتصزف ؾٝ٘ تصزف املايو ايدٖز ايطٌٜٛ, ؾإٕ
ويو ٜعد َٔ َضكطات املًو ٚميٓع املايو َٔ املطايب١ ب٘, ألٕ صهٛت٘ َاْع ي٘ َٔ 

. إال أْ٘ بكٞ رأًٜا (4). ع٢ً ايزغِ َٔ إٔ ٖذا ايزأٟ مل ٜهٔ صا٥دًا يف ايؿك٘ اإلصالَٞ(3)ايطًب
ضبرتًَا يعًٛ َها١ْ صاسب٘. ؾإوا ساس اسبا٥ش عكارًا  ٚأقاّ ؾٝ٘ َد٠ ط١ًٜٛ َٔ ايشَٔ, نإٔ 

دع٢ ًَهٝت٘ ٚأثبت األصٌ, نإٔ ٜهٕٛ قد أثبت إٔ ضني ص١ٓ. ثِ دا٤ ردٌ ٚاتهٕٛ مخ
بإٔ اإلَاّ َايو بٔ أْط أداس  (5)املًو ٜعٛد ألبٝ٘ أٚددٙ. ؾكد دا٤ يف املد١ْٚ ايهرب٣

غٗاد٠ ع٢ً ايضُاع, ألْ٘ قد ٜهٕٛ اعرتاٖا َٔ يًشا٥ش إٔ ٜزد دع٣ٛ املدعٞ بايزدٛع إىل اي
ْكزاض ايبٝٓات, يذا َعِٗ. ؾطٍٛ املد٠ قد ٜرتتب عًٝ٘ اْكزضت ايب١ٓٝ قّٛ اْكزضٛا ؾا

. ؾايغٗاد٠ ع٢ً (6)تهؿٞ اسبا٥ش ب١ٓٝ ايضُاع, اييت ٜغرتط ؾٝٗا تكادّ ايعٗد ٚطٍٛ ايشَٔ
غٗد ٖؤال٤ أِْٗ ايضُاع دا٥ش٠ عٓد اإلَاّ َايو, ؾٗٞ ديٌٝ قٟٛ ٚإٕ مل ٜهٔ ديٝاًل قاطعًا. ؾٝ

أبٛٙ أٚ ددٙ, ٚيهٔ دٕٚ عًُِٗ مبٔ باعٗا إٜاٙ.  عرتاٙمسعٛا إٔ اسبا٥ش اعرت٣ ايعكار أٚ ا
ٚبذيو حيتاز اسبا٥ش إىل ب١ٓٝ ايضُاع يزد ب١ٓٝ املدعٞ. ؾإوا َا أثبت املدعٞ إٔ املًو ي٘, 

                                                      

. 0911المية. دار الفكخ العخبي. ( دمحم أبه زىخة. السمكية ونظخية العقج في الذخيعة اإلس0)
 .  041ص

 .  81ص. 2118( عمي الخفيف. أحكام السعامالت الذخعية. دار الفكخ العخبي القاىخة. 2)
مهاىب الجميل. . دمحم بن دمحم بن عبج الخحسن السالكي السغخبي الحظاب أبه عبج هللا (2)

 . 441مرجر سابق. ص.1ج
زة والتقادم في الفقو اإلسالمي السقارن بالقانهن الهضعي. دمحم عبج الجهاد دمحم. الحيا ( د.4)

 . 08. ص0911مشذأة السعارف باإلسكشجرية. 
هللا مالك بن أنذ بن مالك. األصبحي. السجونة الكبخى. الجدء الثالث عذخ. أبه عبج (1)

 0224وزارة الذؤون اإلسالمية واألوقاف والجعهة واإلرشاد. السسمكة العخبية الدعهدية. 
 .  22ص. ه

الظبعة الجدء األول.  أبه الحدن عمي بن عبج الدالم التدهلي. البيجة في شخح التحفة. (1)
   .021..ص0998الظبعة األولى. دار الكتب العمسية بيخوت . لبشان.
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أْ٘  (1)ؾغٗاد٠ ايضُاع تهؿٞ اسبا٥ش )صاسب ايٝد(. ٜٚز٣ داْب آخز َٔ ايؿك٘ اإلصالَٞ
٥ش متًو ايعكار احملاس ٚعدّ مساع ٜغرتط تٛاؾز مخض١ عزٚط, يٝهٕٛ بإَهإ األدٓيب اسبا

دع٣ٛ َدعٞ املًه١ٝ ٖٚٞ: األٍٚ إٔ ٜكع َٔ األدٓيب اسبا٥ش تصزف َا بايعكار, نإٔ ٜهٕٛ 
ايتصزف بضه٢ٓ ايعكار أٚ سرع٘ أٚ غزص٘ أٚ بٓا٥٘ أٚ ٖدَ٘, ٚايجاْٞ إٔ ٜهٕٛ َدعٞ 

ٕٛ َدعٞ املًه١ٝ املًه١ٝ املٓاسع ي٘ َكًُٝا يف تًو ايبًد سكٝك١ً أٚ سهًُا, ٚايجايح إٔ ٜه
صانتًا دٕٚ َاْع حيٍٛ بٝٓ٘ ٚبني املطايب١ بايعكار ط١ًٝ َد٠ ايتكادّ. ؾايضهٛت ديٌٝ ع٢ً 
صدم اسبا٥ش, زبزٟ ايعاد٠ إٔ املايو ال ٜضهت عٔ ًَه٘ ٖذٙ املد٠. ٚايزابع إٔ حيٛس اسبا٥ش 

و ايغ٤ٞ ايعكار املتٓاسع عًٝ٘ َد٠ عغز صٓني. ٚاشباَط إٔ ٜدعٞ اسبا٥ش ٚقت املٓاسع١ ًَ
احملاس. أَا بايٓضب١ َٛقـ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ ؾكد أخذ مببدأ َزٚر ايشَإ ايذٟ ال 

َزئ ال ٜبطٌ سل ا, تأصٝضًا ع٢ً اسبدٜح ايغزٜـ )(2)ٜهٕٛ َهضبًا يًشل أٚ َضكطًا ي٘
, ٚايذٟ ميهٔ إٔ ٜضتؿٝد َٓ٘ ٚاضع ايٝد (3)َضًِ ٚإٕ قدّ(. ٚيهٔ نُاْع َٔ مساع ايدع٣ٛ

( َٔ ايكإْٛ املدْٞ 1158عرتطت ايؿكز٠ األٚىل َٔ املاد٠ )و ايػاصب. ؾكد اويمبا يف 
صتُزار اسبٝاس٠ َد٠ مخط عغز٠ ص١ٓ, ٚإٔ يعدّ مساع ايدع٣ٛ مبزٚر ايشَإ ا (4)ايعزاقٞ

                                                      

. الجدء حاشية الجسهقي عمى الذخح الكبيخ. شسذ الجين الذيخ دمحم عخفة الجسهقي (0)
دون سشة نذخ. وشخكاه.  عيدى البابي الحمبيالخابع. دار إحياء الكتب العخبية, 

 .  224ص
 111تجاه وجاء في حكسيا ذو الخقم رت محكسة تسييد العخاق في ىحا اال( وقج سا2)

بيشة مخور الدمان تعتبخ حجة دافعة ال مثبتة. بأن ) 08/1/0919في  19/حقهقية/ 
بالبيشة الذخرية  وحيث ثبت وضع يج السجعى عمييم عمى القظعة الستشازع عمييا وأيجوا

يخ مدجمة لحلك كمو ترخفيم ومهرثيم مجة أكثخ من مخور الدمن، ولسا كانت القظعة غ
ستئشافي السسيد مهافقًا لمقانهن فقخر ترجيقو( نقاًل عن سمسان بيات. يربح الحكم اال

. 0912القزاء السجني العخاقي. الجدء الثاني. شخكة الظبع والشذخ األىمية. بغجاد. 
 . 104ص

غشي حدهن طو، ودمحم طو البذيخ، الحقهق العيشية، الجدء األول، وزارة التعميم العالي  ( د.2)
 . 221، ص0981والبحث العمسي، 

من حاز ( من القانهن السجني العخاقي عمى أنو )0018السادة )نرت الفقخة األولى من  (4)
ممكًا لو أو حاز حقًا عيشيًا مشقهاًل أو عقارًا غيخ مدجل في دائخة التدجيل العقاري باعتباره 
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صِ اسبا٥ش, ٚإال ؾإٕ ًَه١ٝ ايعكار أٚ اسبل ايعٝين ع٢ً عكار غري َضذٌ باٜهٕٛ ايعكار أٚ 
رت ضبه١ُ متٝٝش ايعزام يف ٖذا بايتضذٌٝ ال باسبٝاس٠. ٚقد صا اسبل ايعٝين عًٝ٘ تجبت ي٘

بأْ٘ ) إوا ناْت سٝاس٠ ايعكار غري َغزٚع١ ؾال ٜهتضب  (1)دباٙ, إو دا٤ يف أسد أسهاَٗااال
ايػاصب سكًا ٚال ٜهاؾأ ع٢ً غصب٘. ألٕ اسبكٛم تعٛد يًُايو مما تهٕٛ ايدع٣ٛ ٚادب١ ايزد 

زر تصدٜل اسبهِ املُٝش ٚرد ايطعٔ ايتُٝٝشٟ(. ٚإٔ شبًٖٛا َٔ ايضٓد ايكاْْٛٞ. عًٝ٘ ق
ٜدؾع اسبا٥ش دع٣ٛ املًه١ٝ أٚ اسبل ايعٝين باإلْهار, ٚإال مسعت ايدع٣ٛ ضدٙ ٚسهِ عًٝ٘ 
بزد اسبل إىل صاسب٘. ٚاال ٜهٕٛ املدعٞ باملًه١ٝ أٚ باسبل ايعٝين قد تزى دعٛاٙ يعذر 

يؿكز٠ ايضايؿ١ ايذنز بأْٗا ميهٔ إٔ . ٜٚتبني َٔ ْص ا(2)عزعٞ ٜؤدٟ إىل ٚقـ َزٚر ايشَإ
تٓطبل ع٢ً سٝاس٠ ايػاصب يًعكار. ؾاسبا٥ش غايبًا َا ٜهٕٛ ص٤ٞ اي١ٝٓ ٚؾكًا هلذٙ 

ع٣ٛ ضدٙ مبزٚر ايشَإ نإ صٝتِ ايٓصٛص, ٚيٛ نإ سضٔ اي١ٝٓ, ؾإٕ عدّ مساع ايد
إْٛ املدْٞ ( َٔ ايك1158ْكطا٤ املد٠ ايكصري٠, ٚاييت سددتٗا ايؿكز٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ )با

. إٕ َٔ أِٖ األصباب ايها١َٓ ٚرا٤ تضاَح املغزع َع غاصب (3)ايعزاقٞ خبُط صٓٛات
ايعكار, ٚعدّ مساع ايدع٣ٛ ضدٙ مبزٚر ايشَإ يف َجٌ ٖذٙ اسباي١ ٖٞ رغبت٘ يف ذبكٝل 

                                                                                                                              

ستسخت حيازتو دون انقظاع خسذ اعمى مشقهل أو حقًا عيشيًا غيخ مدجل عمى عقار. و 
عذخ سشة فال تدسع عميو عشج اإلنكار دعهى السمك أو دعهى الحق العيشي من أحج ليذ 

 بحي عحر شخعي(. 
في  2101// الييئة السجنية السهسعة21حكم محكسة تسييد العخاق ذو الخقم  (0)

مشذهر في مجمة التذخيع والقزاء. الدشة العاشخة. العجد األول )كانهن  28/2/2101
 . 089. ص2108حديخان( -الثاني

 . 221مرجر سابق .ص غشي حدهن طو، ودمحم طو البذيخ. ( د.2)
( من القانهن السجني العخاقي عمى أنو )إذا وقعت 0018نرت الفقخة الثانية من السادة )( 2)

زة عمى عقار أو حق عيشي عقاري، وكان غيخ مدجل في دائخة التدجيل العقاري، الحيا
ستشجت في الهقت ذاتو إلى سبب صحيح فإن السجة التي اقتخنت الحيازة بحدن الشية و او 

تسشع من سساع الجعهى تكهن خسذ سشهات، وال يذتخط تهافخ حدن الشية اال وقت تمقي 
    الحق(.
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. ٚددٜز بايذنز ٖٓا أْ٘ ٚمبٛدب (1)صتكزار األٚضاعؿا٥د٠ اييت تعٛد ع٢ً اجملتُع َٔ ااي
مل تعد تٛدد عكارات غري َضذ١ً  1971( يض١ٓ 43ٕ ايتضذٌٝ ايعكارٟ رقِ )أسهاّ قاْٛ

أصاًل يف ايعزام, ٚبايتايٞ ؾكدت ايٓصٛص ايكا١ْْٝٛ اشباص١ مبٛضٛع متًو ايعكار باسبٝاس٠ 
يف ايعزام إَها١ْٝ ايتطبٝل. إو ْصت املاد٠ ايجا١َٓ َٔ ٖذا ايكإْٛ ع٢ً إٔ ) األراضٞ 

ا٥د٠ يًدٚي١ ٚاملدصص١ ألغزاض املٓؿع١ ايعا١َ أٚ ملٓؿع١ أٖايٞ ٖٞ ايعكارات ايع -املرتٚن١:
ْتؿاع بٗا اييت تعٛد رقبتٗا يًدٚي١ ٚسل اال قز١ٜ أٚ قصب١ َع١ٓٝ(. ؾاألراضٞ املرتٚن١ ٖٞ

 .     (2)يعُّٛ ايٓاظ
 املطلب الجالح

أوجٌ العبٌ بني الكانوى اإلنهليسي وبني الفكٌ اإلشالمي يف ما يتعلل 

 آلثار املرتتبة عليٌبػصب العكار وا
ٔ ٖٓاى بعض أٚد٘ ايغب٘ ٚايٓكاط املغرتن١ بني ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ٚبني ايؿك٘ اإلصالَٞ, َٚ

, (Common Law)تبعٗا اإلْهًٝش يف تهٜٛٔ قاِْْٛٗ أبزس تًو األٚد٘ ايطزٜك١ اييت ا
ٛ َتبع يف ٚويو ببٓا٥٘ ع٢ً األسهاّ ٚايضٛابل ايكطا١ٝ٥ دٕٚ إٜزاد قٛاعد عا١َ, خالؾًا ملا ٖ

ايكٛاْني ايالت١ٝٓٝ. ٖٚذا ٖٛ ايٓٗر املتبع أٜطًا يف ايؿك٘ اإلصالَٞ ازبًٌٝ, ٚايذٟ ٜعتُد يف 
عزٚس٘ ع٢ً إٜزاد األسهاّ ايؿك١ٝٗ ايتؿص١ًٝٝ دٕٚ إٜزاد قٛاعد عا١َ ذبهِ أصٌ املضا٥ٌ. 

ٚمتًه٘  ٚصٛف ْضًط ايط٤ٛ يف ٖذا املطًب ع٢ً أِٖ املضا٥ٌ املتعًك١ بػصب ايعكار
ْهًٝشٟ َع ايؿك٘ ٘, ٚاييت ٜتغاب٘ ؾٝٗا ايكإْٛ االٚبعض اآلثار األخز٣ املرتتب١ عًٝ ٝاس٠باسب

 اإلصالَٞ ٖٚٞ:  
: ع٢ً ايزغِ َٔ إٔ ايؿك٘ اإلصالَٞ مل ٜأخذ مببدأ ايتكادّ املهضب ايذٟ ٚرث٘ ايكإْٛ أٚاًل

املاْع  , ٚيهٓ٘ أخذ مببدأ َزٚر ايشَإ(Roman law)اإلْهًٝشٟ عٔ ايكإْٛ ايزَٚاْٞ 
َٔ مساع ايدع٣ٛ. إال إٔ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ َاثٌ ايؿك٘ اإلصالَٞ عٓدَا دعٌ اسبٝاس٠ قز١ٜٓ 

                                                      

لدشيهري. الهسيط في شخح القانهن السجني. الجدء التاسع. أسباب عبج الخزاق أحسج ا د. (0)
نتفاع وحق عن السمكية )حق اال كدب السمكية مع الحقهق العيشية األصمية الستفخعة

 . 911. ص2114رتفاق(. مشذأة السعارف باإلسكشجرية.اال
. . الجدء الثالث0910لدشة  42( مرظفى مجيج. شخح قانهن التدجيل العقاري رقم 2)

 . 041. ص2118الظبعة الثانية. العاتك لرشاعة الكتاب. القاىخة. 
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إٔ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ٜتغاب٘ يف  (2)صهضْٛٞ. ٜٚز٣ داْب َٔ ايؿك٘ األْهًٛ(1)ع٢ً املًه١ٝ
عٔ  ٖذا ايصدد َع ايؿك٘ اإلصالَٞ يف ٖذٙ املضأي١, ٚايذٟ ٜكٍٛ بإٔ اسبٝاس٠ ال تٓكٌ املًو

. إوا نإ سا٥ش األرض قد قاّ بايبٓا٤ (3)احملٛس عٓ٘ إىل اسبا٥ش, ٚيهٓٗا ديٌٝ ع٢ً املًو
ٚايػزظ َد٠ َٔ مخض١ ٚعغزٜٔ عاًَا. نُا دعٌ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ ايذٟ تأثز بايؿك٘ 

ايذٟ دعٌ  (5). خالؾًا يًكإْٛ املدْٞ املصزٟ(4)اإلصالَٞ اسبٝاس٠ قز١ٜٓ ع٢ً املًه١ٝ
 َع ايتكادّ املهضب صببًا َٔ أصباب نضب املًه١ٝ. اسبٝاس٠ 

صرتداد سٝاس٠ صالَٞ أٜطًا يف َا ٜتعًل بدع٣ٛ ا: نُا َاثٌ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ايؿك٘ اإلثاًْٝا
اييت نٓا قد  (The Assize of Novel Disseisin)ايعكار املػصٛب سدٜجًا 

اييت ناْت صا٥د٠ يف ايكزٕ تطزقٓا إيٝٗا بايتؿصٌٝ صابكًا, ٚاييت سًت ضبٌ دع٣ٛ ايػصب 
 (King Henry II)ايجايح عغز. ثِ تبًٛرت َعاملٗا بعد ويو, ٚقاّ املًو ٖٓزٟ ايجاْٞ 

. إو ٜٛدد تغاب٘ (1166( ٚ )1155قإْٛ األسهاّ ايعاّ بني عاَٞ )بإدخاهلا ضُٔ ْطام 
 صتشكامإْٛ اإلْهًٝشٟ َع خصا٥ص دع٣ٛ االبني ايعدٜد َٔ خصا٥ص ٖذٙ ايدع٣ٛ يف ايك

صرتداد سٝاس٠ ايعكار . ع٢ً ايزغِ َٔ إٔ دذٚر دع٣ٛ ا(6)املعزٚؾ١ يف ايؿك٘ اإلصالَٞ
دعا٤ تعٛد إىل ايكإْٛ ايزَٚاْٞ. ٚاالصتشكام يف ٖذا ايؿك٘ ازبًٌٝ ٖٛ ا املػصٛب سدٜجًا

. أٚ (7)ْتشاع ايغ٤ٞ َٔ ٜد سا٥شٙإثبات دعٛاٙ, ؾٝكط٢ ي٘ مبًهٝت٘ ٚاعدص ًَه١ٝ ع٤ٞ ٚ

                                                      

 (1) John A. Makdisi. op. Cit. P.1671. 

 (2) John A. Makdisi.ibid. P.1670. 

( أبه الهليج دمحم بن أحسج بن أحسج بن رشج القخطبي السالكي. فتاوى إبن رشج. الظبعة 2)
 . 212. ص0981ن. األولى. دار الغخب اإلسالمي. بيخوت لبشا

    ( من القانهن السجني العخاقي.0018الفقخة األولى من السادة )( يشظخ 4)
عمى أنو  0948( لدشة 020( من القانهن السجني السرخي رقم )918السادة )نرت  (1)

من حاز مشقهاًل أو عقارًا دون أن يكهن مالكًا لو, أو حاز حقًا عيشيًا عمى مشقهل أو حقًا )
مكية الذيء أو الحق أن يكهن ىحا الحق خاصًا بو. كان لو أن يكدب م عيشيًا دون 

  ستسخت حيازتو دون انقظاع خسذ عذخة سشة(.العيشي, إذا ا
 (6) John A. Makdisi. op. Cit. P.1668. 

 . 248ص. مرجر سابق.  1وىبة الدحيمي. الفقو اإلسالمي وأدلتو. ج د. (1)



 (00) ( ، السنة96( ، العدد )02مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

31 

صرتداد ِ ٖذٙ اشبصا٥ص إَها١ْٝ رؾع دع٣ٛ ا. َٚٔ أٖ(1)ًَو قبً٘ رؾع ًَو ع٤ٞ بجبٛت
, أٚ ضد ايػاصب (Disseisor)سٝاس٠ ايعكار املػصٛب سدٜجًا ضد اسبا٥ش ايػاصب 

م يف ايؿك٘ اإلصالَٞ. ؾاسبهِ صتشكاٖٛ ْؿط األثز ايذٟ تزتب٘ دع٣ٛ اال, ٚ(2)َٓ٘
ٌ أٜطًا نٌ َٔ تًك٢ وٚ ايٝد صتشكام ٜغٌُ وا ايٝد ؾٝؤخذ املدع٢ ب٘ َٔ ٜدٙ, ٜٚغُباال

َٛدٛدًا, ؾإْ٘ ٜتِ إدخاٍ  (Defendant). ثِ إوا مل ٜهٔ املدع٢ عًٝ٘ (3)املًو َٓ٘
يف ايدع٣ٛ. ٚإوا أقز ايػاصب ؾإٕ ايدع٣ٛ ذبضِ ع٢ً أصاظ اإلقزار  (Bailiff)ٚنًٝ٘ 

ملغرتٟ صتشكام بإقزار اا يف ايؿك٘ اإلصالَٞ ؾإوا ثبت االدٕٚ اسباد١ إىل أٟ ديٌٝ آخز. أَ
أٚ ٚنًٝ٘ باشبص١َٛ أٚ بٓهٛهلُا ؾال ردٛع, ألٕ اإلقزار سذ١ قاصز٠ ع٢ً املكز ال ٜتعداٙ 

 إىل غريٙ. 
: ٜٚتغاب٘ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ َع ايؿك٘ اإلصالَٞ أٜطًا يف َضأي١ أخز٣ ٖٚٞ ردٛع ثايجًا

ػاصب يايػاصب األٍٚ ع٢ً ايػاصب ايجاْٞ. ؾكد ونزْا إٔ ايؿكٗا٤ املضًُني أداسٚا ردٛع ا
ختار املايو تطُني ايػاصب األٍٚ, ٚنإ املػصٛب قد ًٖو األٍٚ ع٢ً ايػاصب َٓ٘, إوا ا

يف ٜد ايػاصب ايجاْٞ. ؾٝهٕٛ بإَهإ األٍٚ ايزدٛع ع٢ً ايجاْٞ بايطُإ. ٚال ٜهٕٛ بإَهإ 
بإٔ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ تطُٔ َجٌ ٖذا  (4)ايجاْٞ ايزدٛع ع٢ً األٍٚ. ٜٚز٣ داْب َٔ ايؿك٘

ا أداس يًػاصب أٜطًا ٚطبك٘ ع٢ً غصب ايعكار. ال بٌ أْٗا وٖب أبعد َٔ ويو عٓدَاسبهِ 
 صرتداد سٝاس٠ ايعكار املػصٛب َٔ ايػاصب ايجاْٞ.  األٍٚ إقا١َ دع٣ٛ ا

: نُا ٜتغاب٘ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ َع ايؿك٘ اإلصالَٞ يف َضأي١ أخز٣ ٖٚٞ أْ٘ عد تزى رابعًا
صزف املايو ايدٖز ايطٌٜٛ َٔ َضكطات املًو, ايغدص ًَه٘ يف ٜد غريٙ ٜتصزف ؾٝ٘ ت

ٚاييت صادت يف املذٖب املايهٞ. ع٢ً ايزغِ َٔ إٔ ايؿك٘ اإلصالَٞ أخذ عًَُٛا مببدأ َزٚر 
َضًِ ٚإٕ قدّ.  ط صكٛط املًو, إو ال ٜضكط سل اَزئايشَإ املاْع َٔ مساع ايدع٣ٛ ٚيٝ

ٜتصزف ؾٝ٘ تصزف املايو ؾكد وٖب اإلَاّ َايو إىل إٔ تزى ايغدص ًَه٘ يف ٜد غريٙ 

                                                      

. 1جشخح الخخشي عمى مخترخ سيجي خميل.. العجوي عمي  -دمحم الخخشي أبه عبج هللا (0)
   .010مرجر سابق. ص

(2) Donald W. Sutherland. op. Cit . P.18.  John A. Makdisi. op. Cit. 

P.1667. 

 . 249ص. مرجر سابق.  1وىبة الدحيمي. الفقو اإلسالمي وأدلتو. ج ( د.2)
(4) John A. Makdisi. op. Cit. P.1666. 
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. ٚويو يف َا ٜتعًل (1)ملد٠ ط١ًٜٛ, ٜعد َٔ َضكطات املًو ٚميٓع املايو َٔ املطايب١ ب٘
قتبط ؾهز٠ ايتكادّ ايزغِ َٔ إٔ ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ا باسبٝاس٠ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار. ع٢ً

 املهضب غري املعزٚؾ١ يف ايؿك٘ اإلصالَٞ َٔ ايكإْٛ ايزَٚاْٞ.  
 ةـاخلامت

بعد االْتٗا٤ َٔ دراص١ َٛضٛع ايبشح يف َنت ٖذٙ ايدراص١ ؾكد خصصٓا اشبامت١ 
يبٝإ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٓا إيٝٗا ؾطاًل عٔ بعض ايتٛصٝات اييت ْزاٖا ضزٚر١ٜ ٚنُا 

 ٜأتٞ:
  ٚقد تٛصًت ايدراص١ إىل ايٓتا٥ر اآلت١ٝ: أٚاًل: ايٓتا٥ر:

دباٙ ّ عدص َا بدخٍٛ عكار ايػري, ٚاقٝاإٕ غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ٖٛ  -1
 . ْٝت٘ إىل صًب اسبٝاس٠ َٔ َايه٘, ٚدبزٜدٙ َٔ سل املًه١ٝ ع٢ً ويو ايعكار

ٜعد غصب ايعكار َٔ املٛاضٝع اييت أٚالٖا ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ أ١ُٖٝ نبري٠, إو دز٣  -2
 تٓعُٝ٘ يف ْعاَني قاْْٛٝني طبتًؿني ُٖا قإْٛ األخطا٤ املد١ْٝ ٚقإْٛ األَٛاٍ,

 ؾطاًل عٔ عدد َٔ ايتغزٜعات اإلْهًٝش١ٜ املتعًك١ بايتكادّ ٚايتضذٌٝ ايعكارٟ. 
بايٓضب١ إىل ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يػصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ؾٗٛ ْٛع َٔ أْٛاع  -3

األخطا٤ املد١ْٝ, ٜٚتُجٌ ٚع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد خبطأ ايتعدٟ ع٢ً ًَو ايػري, ٚايذٟ ٖٛ 
 .ر َعنيتعزض غري َربر سبٝاس٠ عكا

ٜغرتط يف سٝاس٠ ايػاصب املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ تٛاؾز ثالث١  -4
ٝاس٠ عزٚط سددتٗا ايضٛابل ايكطا١ٝ٥ يًُشانِ اإلْهًٝش١ٜ ٖٚٞ: أٚاًل: إٔ تهٕٛ اسب

دباٙ ١ْٝ اسبا٥ش ايػاصب سبٝاس٠ ايعكار أٚ َا ٜعزف ب١ٝٓ سكٝك١ٝ أٚ ؾع١ًٝ, ٚثاًْٝا: ا
 : إٔ تهٕٛ اسبٝاس٠ دٕٚ رضا٤ املايو أٚ َٛاؾكت٘.اسبٝاس٠, ثايجًا

إَها١ْٝ  إٕ َٔ أِٖ ايٓتا٥ر املرتتب١ ع٢ً غصب ايعكار يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ٖٛ  -5
نتضاب ايػاصب ملًه١ٝ ايعكار املػصٛب مبكتط٢ َبدأ اسبٝاس٠ املهضب١ ملًه١ٝ ايعكار ا

إال إٔ اآلي١ٝ اييت ٜهتضب ٚاملكرت١ْ بايتكادّ, صٛا٤ أنإ ايعكار َضذاًل أّ غري َضذٌ. 
ختالف ٖذٜٔ ايٓٛعني َٔ ايعكارات. صب ًَه١ٝ ايعكار املػصٛب ربتًـ بابٗا ايػا

                                                      

مهاىب الجميل. . دمحم بن عبج الخحسن السالكي السغخبي الحظاب أبه عبج هللادمحم بن  (0)
 . 441مرجر سابق. ص.1ج
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ايذنز يف سٝاس٠ ؾبايٓضب١ إىل ايعكارات غري املضذ١ً, ؾإْ٘ ٚمبذزد تٛاؾز ايغزٚط ايضايؿ١ 
ثٓيت عغز٠ ص١ٓ مبكتط٢ تغزٜع ايعكار املػصٛب ٚاْكطا٤ َد٠ ايتكادّ ايبايػ١ ا

, ؾإٕ سل ًَه١ٝ ٖذا ايٓٛع َٔ ايعكارات ٜٓتكٌ َباعز٠ َٔ 1980دّ اإلْهًٝشٟ يعاّ ايتكا
املايو األصًٞ إىل اسبا٥ش ايػاصب. أَا بايٓضب١ إىل ايعكارات املضذ١ً ؾكد أضاف 

نتضاب ايػاصب ملًه١ٝ العزطًا آخز  2002تغزٜع ايتضذٌٝ ايعكارٟ اإلْهًٝشٟ يعاّ 
يتكادّ, ؾطاًل عٔ تٛاؾز عزٚط اسبٝاس٠, َٚطٞ ايعكار املضذٌ عٔ طزٜل اسبٝاس٠ ٚا

َد٠ عغز صٓٛات عًٝٗا, ٖٚٛ قٝاّ دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ايعكارٟ بتٛدٝ٘ إخطار إىل املايو 
األصًٞ بكٝاّ اسبا٥ش ايػاصب بتكدِٜ طًب يٓكٌ ًَه١ٝ ايعكار إيٝ٘, يٝتض٢ٓ يًُايو 

 األصًٞ إبدا٤ املعارض١ ع٢ً ويو. 
الف ايدا٥ز سٍٛ إَها١ْٝ غصب ايعكار, ٚبني َٛقؿ٘ سضِ ايكإْٛ املدْٞ ايعزاقٞ اشب -6

بٛضٛح َٔ ٖذٙ املضأي١, ٚأخذ بزأٟ ايؿزٜل املؤٜد يذيو َٔ ايؿكٗا٤ املضًُني, ؾأداس 
إٔ ٜهٕٛ ايعكار ضباًل يًػصب نُا ٖٛ اسباٍ بايٓضب١ إىل املٓكٍٛ. ْٚص عًٝ٘ صزاس١ 

 ( َٓ٘. 197يف املاد٠ )
رتن١ بني ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ ٚبني ايؿك٘ اإلصالَٞ إٕ َٔ أبزس أٚد٘ ايغب٘ ٚايٓكاط املغ -7

 ٚبعض اآلثار األخز٣ املرتتب١ عًٝ٘ ٚمتًه٘ باسبٝاس٠ ايعكار يف َٛضٛع غصب ايعكار
صرتداد سٝاس٠ ايعكار دع٣ٛ اصتٓباط قز١ٜٓ املًه١ٝ َٔ اسبٝاس٠, ٚتغاب٘ ٖٞ: ا

َع دع٣ٛ  ٗاايضا٥د٠ يف ايكإْٛ اإلْهًٝشٟ يف ايعدٜد َٔ خصا٥ص املػصٛب سدٜجًا
صتشكام املعزٚؾ١ يف ايؿك٘ اإلصالَٞ. ٚيف َضأي١ ردٛع ايػاصب األٍٚ ع٢ً ايػاصب اال

تزى ايغدص ًَه٘ يف ٜد غريٙ ٜتصزف ؾٝ٘ تصزف املايو ايجاْٞ. ٚنذيو يف َضأي١ 
ؾهز٠ اييت عاعت يف ايؿك٘ املايهٞ, َٚاثًت  ايدٖز ايطٌٜٛ نُضكط َٔ َضكطات املًو

 ْٕٛ اإلْهًٝشٟ.  يف ايكاايتكادّ املهضب 
 ايتٛصٝات  ْكرتح ؾأْٓا ايدراص١، إيٝٗا تٛصًت اييت ايٓتا٥ر عزض بعد ايتٛصٝات: ثاًْٝا:

 اآلت١ٝ:
 يٝغٌُ ايدع٣ٛ مساع َٔ املاْع ايشَإ َزٚر َبدأ ْطام َد ايعزاقٞ املغزع ع٢ً ْكرتح .1

 ٜتشدد ضٝل ْطام ضُٔ ٚويو املضذ١ً, غري ايعكارات عٔ ؾطاًل املضذ١ً ايعكارات

 بٗا األخذ ٜؤدٟ ٚاييت بعطٗا, إىل اإلصالَٞ ايؿك٘ أعار ٚضبدد٠ َعكٛي١ ضٛابط مبكتط٢

 عًٝ٘ ْكرتح ؾإْٓا ٚعًٝ٘ قتصادٟ.اال ٚاالصتجُار االدتُاعٞ االصتكزار َٔ َشٜد ذبكٝل إىل
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صتُزت سٝاست٘ اٚ ي٘, ًَهًا عتبارٙبا َضذٌ عكار سٝاس٠ إىل أضطز َٔ) اآلتٞ: ايٓص
 َكُٝني بعدٙ َٔ ٚرثت٘ أٚ ايعكار ويو َايو ثٓا٤ٖاا. نإ ص١ٓ ٠ْكطاع مخط عغزادٕٚ 

 َع ايعكار عٔ اسبا٥ش ٜد بزؾع املطايب١ يف ٚإُٖاهلِ ايعكار, ؾٝ٘ ٜٛدد ايذٟ ايبًد ْؿط يف

ؾال تضُع عًٝ٘ عٓد اإلْهار دع٣ٛ  احملٛس. يًعكار ْاؾع١ اسبٝاس٠ تهٕٛ ٚإٔ بذيو, عًُِٗ
 (. املًو َٔ أسد يٝط بذٟ عذر عزعٞ

 يًػصب تٓعُٝ٘ يف اإلصالَٞ بايؿك٘ تأثز ايعزاقٞ املدْٞ ايكإْٛ إٔ َٔ ايزغِ ع٢ً  .2

 ايدع٣ٛ, مساع َٔ َاْعًا ايشَإ َزٚر ٚدعٌ اشبصٛص, ٚد٘ ع٢ً ايعكار ٚغصب عًَُٛا

 ايعكار سبا٥ش ايضُاح ايعزاقٞ املغزع ع٢ً ْكرتح أْٓا إال املهضب. ايتكادّ مببدأ ٜأخذ ٚمل

 يف ارد٠ايٛ يًطٛابط خطٛع٘ عزٜط١ ايعكار. ويو ٜتًُو إٔ , طزًاَط نإ إوا املضذٌ,
 تغزٜع عًٝٗا ْص اييت ٚايطٛابط اإلدزا٤ات َٔ صتؿاد٠ٚاال أعالٙ, املكرتح ايٓص

 سبا٥ش ميهٔ-1) اآلتٞ: ايٓص ْكرتح ؾإْٓا ٚعًٝ٘ .2002 يعاّ اإلْهًٝشٟ ايعكارٟ ايتضذٌٝ

 يٝهٕٛ ايعكارٟ ايتضذٌٝ دا٥ز٠ إىل ًببط ٜتكدّ إٔ , َططزًا نإ إوا املضذٌ, ايعكار

 إوا-2 ايضابك١. املاد٠ يف ايٛارد٠ يًطٛابط سٝاست٘ خطعت إوا ايعكار, يذيو ازبدٜد املايو

قتٓعت دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ايعكارٟ بإٔ سٝاس٠ طايب ايتضذٌٝ تتٛاؾز ؾٝٗا ايطٛابط َا ا
٘ إبدا٤ املعارض١ املذنٛر٠, ؾإْ٘ ٜٓبػٞ عًٝٗا إخطار املايو األصًٞ يًعكار يٝتض٢ٓ ي

تتًك٢ دا٥ز٠ ايتضذٌٝ ايعكارٟ أٟ ؾإوا مل  -3ع٢ً ايطًب خالٍ َد٠ ثالثني ًَٜٛا. 
صِ اسبا٥ش ؾإْٗا صٛف تكّٛ بتضذٌٝ ايعكار با عرتاض ست٢ ْٗا١ٜ املد٠ املكزر٠,ا

عرتاض ؾإْ٘ صٛف ٔ َايه٘ ايضابل. أَا إوا قدّ أٟ انُايو ددٜد يذيو ايعكار بداًل ع
صرتداد اسبٝاس٠ َٔ اسبا٥ش ١ ٜٓبػٞ عًٝ٘ خالهلا إقا١َ دع٣ٛ اضاؾٝميٓح َد٠ ص١ٓ إ

 املططز(. 
 عٔ غريٙ إىل املططز اسبا٥ش َٔ ٝاس٠اسب ْتكاٍا َضأي١ بكصز ايعزاقٞ املغزع ْٛصٞ نُا .3

 إىل املضذٌ ايعكار ًَه١ٝ ْتكاٍا يتٝضري اشباص, دٕٚ ايعاّ اشبًـ ع٢ً اشبالؾ١ طزٜل

ًُٝات ايتضذٌٝ ايعكارٟ ملعازب١ َغه١ً تٛقـ ع بعدٙ. َٔ املططز اسبا٥ش ٚرث١
 يذاصتُزت يضٓٛات ط١ًٜٛ. ايعكار يف َد١ٜٓ املٛصٌ, ٚاييت ا ْتكاٍ ًَه١ٝملعاَالت ا

 ايعاّ خًؿ٘ إىل املططز اسبا٥ش َٔ اسبٝاس٠ تٓتكٌ) اآلتٞ: ايٓص عًٝ٘ ْكرتح ؾإْٓا

 صًؿ٘ سٝاس٠ ٜطِ ٕأ ايعاّ يًدًـ ٚجيٛس نًُٝٗا. سٝاس٠ يف اي١ٝٓ سضٔ ٜٚغرتط بصؿتٗا,

      أثز(. َٔ ايكإْٛ ٜزتب٘ َا نٌ يف سٝاست٘ إىل املططز اسبا٥ش
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 ادرـاملص
 : املصادر بايًػ١ ايعزب١ٝ.أٚاًل
 نتب ايؿك٘ اإلصالَٞ  أ.
ايطبع١  أبٛ اسبضٔ عًٞ بٔ عبد ايضالّ ايتضٛيٞ. ايبٗذ١ يف عزح ايتشؿ١. ازبش٤ ايجاْٞ.  .0

 .1998يبٓإ. األٚىل. دار ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت .

أبٛ ايٛيٝد ضبُد بٔ أمحد بٔ أمحد بٔ رعد ايكزطيب املايهٞ. ؾتا٣ٚ إبٔ رعد. ايطبع١  .2
 .1987األٚىل. دار ايػزب اإلصالَٞ. بريٚت يبٓإ. 

أبٛ عبد اهلل َايو بٔ أْط بٔ َايو. األصبشٞ. املد١ْٚ ايهرب٣. ازبش٤ ايجايح عغز.  .2
 . املًُه١ ايعزب١ٝ ايضعٛد١ٜ.اإلرعادٚسار٠ ايغؤٕٚ اإلصال١َٝ ٚاألٚقاف ٚايدع٠ٛ ٚ

 .ـ1324ٖ
أبٛ ضبُد عًٞ بٔ أمحد بٔ صعٝد بٔ سشّ األْديضٞ. احمل٢ً باآلثار. ازبش٤ ايضادظ.  .4

 . 2003ايطبع١ األٚىل. دار ايهتب ايع١ًُٝ. بريٚت يبٓإ. 

 .1989أمحد ضبُد ايشرقا. عزح ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ. ايطبع١ ايجا١ْٝ. دار ايكًِ دَغل.  .1

عٞ. نؿا١ٜ األخٝار يف دٜٔ أبٞ بهز بٔ ضبُد اسبصين اسبضٝين ايدَغكٞ ايغاؾتكٞ اي .1
 .2013ختصار. َؤصض١ عزٚم يًرتمج١ ٚايٓغز. املٓصٛر٠. سٌ غا١ٜ اال

 األعباٙ ٚايٓعا٥ز يف قٛاعد. دالٍ ايدٜٔ عبد ايزمحٔ بٔ أبٞ بهز ايضٝٛطٞ أبٛ ايؿطٌ .1
 .1983دار ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت. ايطبع١ األٚىل.ازبش٤ ايضادظ. . ٚؾزٚع ؾك٘ ايغاؾع١ٝ

ايبشز ايزا٥ل عزح نٓش ايدقا٥ل، َٚع٘ اسبٛاعٞ املضُا٠ . بٔ ظبِٝ اسبٓؿٞاسٜٔ ايدٜٔ  .8
 .1997دار ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت. يبٓإ. .ازبش٤ ايجأَ. َٓش١ اشبايل ع٢ً ايبشز ايزا٥ل

 .1989مشط ايدٜٔ ايضزخضٞ. املبضٛط. ازبش٤ ايضادظ. دار املعزؾ١ بريٚت.  .9

ازبش٤ . ساع١ٝ ايدصٛقٞ ع٢ً ايغزح ايهبري. ضبُد عزؾ١ ايدصٛقٞمشط ايدٜٔ ايغٝذ  .01
 دٕٚ ص١ٓ ْغز.ٚعزناٙ.  عٝض٢ ايبابٞ اسبًيبدار إسٝا٤ ايهتب ايعزب١ٝ, ايزابع. 

َػين احملتاز إىل َعزؾ١ َعاْٞ أيؿاظ مشط ايدٜٔ بٔ ضبُد اشبطٝب ايغزبٝين.  .00
 .1997ار املعزؾ١ بريٚت يبٓإ. ازبش٤ ايجاْٞ. ايطبع١ األٚىل. د .املٓٗاز
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ايغٝذ ْعاّ ٚمجاع١ َٔ عًُا٤ اهلٓد األعالّ. ايؿتا٣ٚ اهلٓد١ٜ املعزٚؾ١ بايؿتا٣ٚ  .02
ايطبع١ ايعاملهري١ٜ يف َذٖب اإلَاّ األععِ أبٞ سٓٝؿ١ ايٓعُإ. ازبش٤ اشباَط. 

 .2000األٚىل. دار ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت. يبٓإ. 
. بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تزتٝب ايغزا٥ع. هاصاْٞ اسبٓؿٞبهز بٔ َضعٛد اي ٞعال٤ ايدٜٔ أب .02

  .2003دار ايهتب ايع١ًُٝ. بريٚت يبٓإ. ازبش٤ ايعاعز. ايطبع١ ايجا١ْٝ. 

 . 2008عًٞ اشبؿٝـ. أسهاّ املعاَالت ايغزع١ٝ. دار ايؿهز ايعزبٞ ايكاٖز٠.  .04
بتدٟ َع اهلدا١ٜ عزح بدا١ٜ امل. اْٞ بزٖإ ايدٜٔ أبٛ اسبضٔٓعًٞ بٔ أبٞ بهز املزغٝ .01

إدار٠ ايكزإٓ ٚايعًّٛ  ايطبع١ األٚىل. ازبش٤ ايضادظ. .اسبٞ ايًهٟٓٛ عزح ايعال١َ عبد 
 .ـٖ 1417. بانضتإ –اإلصال١َٝ 

 اسبكا٥ل عزح نٓش ايدقا٥ل ٚبٗاَغ٘ ساع١ٝ نيتبٝ. ؾدز ايدٜٔ عجُإ بٔ عًٞ ايشًٜعٞ .01
 ٙ. 1314. َصز املطبع١ األَري١ٜ ايهرب٣ ببٛالمازبش٤ اشباَط. . ايغًيب

 ضبُد أبٛ سٖز٠. املًه١ٝ ْٚعز١ٜ ايعكد يف ايغزٜع١ اإلصال١َٝ. دار ايؿهز ايعزبٞ. .01
 .1977 ايكاٖز٠.

عزح اشبزعٞ ع٢ً طبتصز صٝدٟ خًٌٝ . عًٞ ايعدٟٚ -ضبُد اشبزعٞ أبٛ عبد اهلل .08
 ٙ. 1317َصز. . املطبع١ ايهرب٣ األَري١ٜ ببٛالمٚبٗاَغ٘ ساع١ٝ ايعدٟٚ

رد احملتار ع٢ً ايدر املدتار عزح بٔ عابدٜٔ. اغٗري باي ضبُد أَني بٔ عُز عابدٜٔ .09
 .2003دار عامل ايهتب. ايزٜاض. ازبش٤ ايتاصع. . تٜٓٛز األبصار

يف تًدٝص َذٖب املايه١ٝ  . ايكٛاْني ايؿك١ٝٗضبُد بٔ أمحد بٔ دشٟ ايػزْاطٞ .21
بٔ سشّ. بريٚت يبٓإ. دار ا .ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً َذٖب ايغاؾع١ٝ ٚاسبٓؿ١ٝ ٚاسبٓب١ًٝ

2013. 
 .بدا١ٜ اجملتٗد ْٚٗا١ٜ املكتصد. ضبُد بٔ أمحد بٔ ضبُد بٔ أمحد بٔ رعد اسبؿٝد .20

 ٙ. 1415بٔ ت١ُٝٝ. ايكاٖز٠. اايطبع١ األٚىل. َهتب١  ازبش٤ ايزابع.
صبٌ ايضالّ عزح بًٛؽ املزاّ َٔ أدي١ . ضبُد بٔ إمساعٌٝ األَري ايصٓعاْٞ .22

رف يًٓغز ٚايتٛسٜع, ايطبع١ األٚىل. َهتب١ املعا ازبش٤ ايجايح. األسهاّ.
 .2006ايزٜاض.
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بٝت األؾهار  .ضبُد بٔ عًٞ بٔ ضبُد ايغٛناْٞ. ٌْٝ األٚطار عزح َٓتك٢ األخبار .22
 .2004ايدٚي١ٝ. يبٓإ. 

ايدر املدتار عزح تٜٓٛز . ضبُد بٔ عًٞ بٔ ضبُد بٔ عبد ايزمحٔ اسبٓؿٞ اسبصهؿٞ .24
 .2002ريٚت. . ايطبع١ األٚىل. دار ايهتب ايع١ًُٝ باألبصار ٚداَع ايبشار

َٛاٖب ازبًٌٝ . ضبُد بٔ ضبُد بٔ عبد ايزمحٔ املايهٞ املػزبٞ اسبطاب أبٛ عبد اهلل .21
 ر ايزضٛإ.ايطبع١ األٚىل. داازبش٤ ايضادظ. يف عزح طبتصز ايغٝذ خًٌٝ. 

 .2010 ْٛانغٛط, َٛرٜتاْٝا. 

بع. َٛؾل ايدٜٔ أبٞ ضبُد عبد اهلل بٔ أمحد بٔ ضبُد بٔ قدا١َ. املػين. ازبش٤ ايضا .21
 .1997ايطبع١ ايجايج١. دار عامل ايهتب يًطباع١ ٚايٓغز ٚايتٛسٜع. ايزٜاض. 

ٖٚب١ ايشسًٝٞ. ايؿك٘ اإلصالَٞ ٚأديت٘. ازبش٤ اشباَط. ايطبع١ ايجا١ْٝ. دار ايؿهز  د. .21
 .1985يًطباع١ ٚايتٛسٜع ٚايٓغز بدَغل. 

 . ايهتب ايكا١ْْٝٛ.ب
ازبش٤ ايجاْٞ. اشبطأ،  .دْٞاملبضٛط يف عزح ايكإْٛ امل. سضٔ عًٞ ايذْٕٛ د. .1

 .2006 .ايطبع١ األٚىل. دار ٚا٥ٌ يًٓغز
ضبُد صعٝد ايزسٛ. ايٛدٝش يف ايٓعز١ٜ ايعا١َ ياليتشاّ.  سضٔ عًٞ ايذْٕٛ ٚد. د. .2

ازبش٤ األٍٚ, َصادر االيتشاّ. دراص١ َكار١ْ بايؿك٘ اإلصالَٞ ٚاملكارٕ. ايطبع١ األٚىل. 
 .2002دار ٚا٥ٌ يًٓغز. عُإ. 

اد. ايٓعز١ٜ ايعا١َ ياليتشاَات, ايكضِ األٍٚ, َصادر االيتشاّ, َهتب١ درع مح د. .3
 .2016ايضٓٗٛرٟ, بريٚت, 

درع محاد عبد. اسبكٛم ايع١ٝٓٝ األص١ًٝ. سل املًه١ٝ ٚاسبكٛم املتؿزع١ عٓٗا.  د. .4
 .2018دار ايضٓٗٛرٟ. بريٚت يبٓإ. 

. ت اسبًيب اسبكٛق١َٝٓغٛرا . ايطبع١ ايجايج١.عزح اجمل١ً .صًِٝ رصتِ باس ايًبٓاْٞ .5
 .بدٕٚ ص١ٓ طبع بريٚت يبٓإ.

غين سضٕٛ ط٘، ٚضبُد ط٘ ايبغري، اسبكٛم ايع١ٝٓٝ، ازبش٤ األٍٚ، ٚسار٠ ايتعًِٝ  د. .6
 .1980ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ، 



 تسمك العقار السغرهب بالتقادم في القانهن اإلنكميدي دراسة تحميمية مقارنة 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (20), No. (69), Year (22) 

74 

عبد ايزسام أمحد ايضٓٗٛرٟ. ايٛصٝط يف عزح ايكإْٛ املدْٞ. ازبش٤ األٍٚ.  د. .7
االثزا٤ بال -ايعٌُ غري املغزٚع-يتشاّ. ايعكدْعز١ٜ االيتشاّ بٛد٘ عاّ. َصادر اال

 .2004ايكإْٛ. َٓغأ٠ املعارف باإلصهٓدر١ٜ. -صبب
 .تاصعازبش٤ اي عبد ايزسام أمحد ايضٓٗٛرٟ. ايٛصٝط يف عزح ايكإْٛ املدْٞ. د. .8

ص١ًٝ املتؿزع١ عٔ املًه١ٝ )سل االْتؿاع أصباب نضب املًه١ٝ َع اسبكٛم ايع١ٝٓٝ األ
 .2004غأ٠ املعارف باإلصهٓدر١ٜ.. َٓرتؿام(ٚسل اال

دراص١ َكار١ْ  َصادر اسبل يف ايؿك٘ اإلصالَٞ، عبد ايزسام أمحد ايضٓٗٛرٟ، د. .9
 .بريٚت .َٓغٛرات اسبًيب اسبكٛق١ٝ صٝػ١ ايعكد.-َكد١َ األٍٚ.ازبش٤ بايؿك٘ ايػزبٞ،

1998 . 
در عبد اجملٝد اسبهِٝ، املٛدش يف عزح ايكإْٛ املدْٞ، ازبش٤ األٍٚ يف َصا د. .10

 .1963االيتشاّ َع املكار١ْ بايؿك٘ اإلصالَٞ، عزن١ ايطبع ٚايٓغز األ١ًٖٝ، بػداد، 
 رْٛرٟ محد خاطز، عزح ايكإْٛ املدْٞ، َصاد بزاِٖٝ ايضزسإ ٚد.إعدْإ  د. .11

اسبكٛم ايغدص١ٝ، االيتشاَات، دراص١ َكار١ْ، دار ايجكاؾ١ يًٓغز ٚايتٛسٜع، عُإ، 
2009 

ايٓعز١ٜ ايعا١َ ياليتشاَات. ازبش٤ االٍٚ. َصادر االيتشاّ. عصُت عبد اجملٝد بهز.  د. .12
 .2011بػداد.  ايذانز٠ يًٓغز ٚايتٛسٜع. ايطبع١ االٚىل.

 .املضؤٚي١ٝ ايتكصري١ٜ يف ايكٛاْني املد١ْٝ ايعزب١ٝ عصُت عبد اجملٝد بهز. د. .13
 .2016 .بريٚت .َٓغٛرات سٜٔ اسبكٛق١ٝ

ّ يف ايؿك٘ اإلصالَٞ املكارٕ بايكإْٛ ضبُد عبد ازبٛاد ضبُد. اسبٝاس٠ ٚايتكاد د. .14
 .1977ايٛضعٞ. َٓغأ٠ املعارف باإلصهٓدر١ٜ. 

د. ضبٞ ايدٜٔ ٖالٍ ايضزسإ، ايكٛاعد ايؿك١ٝٗ ٚدٚرٖا يف إثزا٤ ايتغزٜعات اسبدٜج١،  .15
 .1978داَع١ بػداد، 

. ازبش٤ األٍٚ. 1971يض١ٓ  43َصطؿ٢ صبٝد. عزح قإْٛ ايتضذٌٝ ايعكارٟ رقِ  .16
 .١ٝ2008. املهتب١ ايكا١ْْٝٛ. بػداد. ايطبع١ ايجاْ
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َٓذر ايؿطٌ، ايٛصٝط يف عزح ايكإْٛ املدْٞ، دراص١ َكار١ْ بني ايؿك٘ اإلصالَٞ  د. .17
ٚايكٛاْني املد١ْٝ ايعزب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ َعشس٠ بآرا٤ ايؿكٗا٤ ٚأسهاّ ايكطا٤، َٓغٛرات 

 .2006آراظ، أربٌٝ، 
املدْٞ االردْٞ. ازبش٤ ايجاْٞ. ٜاصني ضبُد ازببٛرٟ. ايٛدٝش يف عزح ايكإْٛ  د. .18

 .2003آثار اسبكٛم ايغدص١ٝ. أسهاّ االيتشاَات. دار ايجكاؾ١ يًٓغز ٚايتٛسٜع. عُإ. 
 ايبشٛخ املٓغٛر٠ ز.
أنزّ ضبُٛد سضني ايبدٚ. ضُإ املػصٛب دراص١  سبٝب إدرٜط عٝض٢ ٚد. د. -

١ اسبكٛم داَع١ حبح َٓغٛر يف صب١ً ايزاؾدٜٔ يًشكٛم, تصدرٖا نًٝذب١ًًٝٝ َكار١ْ. 
 .  2017. نإْٛ األٍٚ 19. ايض١ٓ 61. ايعدد17املٛصٌ. اجملًد 

 أسهاّ ايكطا٤. ات. صبُٛعد
. عزن١ ايطبع ٚايٓغز األ١ًٖٝ. جاْٞصًُإ بٝات. ايكطا٤ املدْٞ ايعزاقٞ. ازبش٤ اي .1

 .1962بػداد. 
 .2018( سشٜزإ-صب١ً ايتغزٜع ٚايكطا٤. ايض١ٓ ايعاعز٠. ايعدد األٍٚ )نإْٛ ايجاْٞ .2
 ايكٛاْني. .ـٖ
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