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ادلستخلص
تعس ايطخك ١ايعكاض ١ٜأسس أْٛاع اؿكٛم ايؿدك ١ٝاييت تهُٓٗا قاْ ٕٛا٭سهاّ
ايعاّ اْ٫هًٝع ٟايعطؼي غري اغيهتٛبٚ ,اغيبين عً ٢ايػٛابل ايكها ١ٝ٥يًُشانِ اْ٫هًٝع,١ٜ
ؾه ً٬عٔ قٛاعس ايعسايٚ ١اإلْكافٚ .تكٖ ّٛص ٙايطخك ١عً ٢أغاؽ اؿٝاظ ٠اغيهػب ١يًشل
ايؿدك ,ٞنُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١إزي سٝاظ ٠اغيػتأدط يًعكاض اغيأدٛضٚ ,سٝاظ ٠ايٛزٜع يًُاٍ
اغيٛزع يسٚ .ٜ٘يٝؼ عً ٢أغاؽ اؿٝاظ ٠اغيهػب ١يًًُهٚ .١ٝقس تهُٔ ايكاْ ٕٛاإلْهًٝعٟ
أضبع ١أْٛاع َٔ ايطخل ايعكاض :ٖٞ ١ٜايطخك ١اجملطزٚ ,٠ايطخك ١ايتعاقسٚ ,١ٜايطخك١
اغيكرتْ ١سيكًشٚ ,١ايطخك ١اغياْع ١باإلغ٬مٚ .قس تتشٖ ٍٛص ٙايطخل أسٝاْاً إزي سل
عٝين عكاض ,ٟإشا َا اقرتْت با٭َاْ ١اؿهُٚ ,١ٝايعَت َؿرت ٟايعكاض بايتكٝس بٗا ٚاسرتاَٗا.
ٚباغيكابٌ عطف ايؿك٘ اإلغ َٞ٬أعُاٍ اإلباسٚ ,١أطًل عًٗٝا تػًَُ ١ٝو اْ٫تؿاع ,أ ٚسل
اْ٫تؿاع ,ايصٜ ٫ ٟك ّٛعً ٢أغاؽ شيًٝو اغيٓؿع ,١خ٬ؾاً غيًو اغيٓؿع ١ايصٜ ٟػتٓس عً٢
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1951 ١ٓ) يػ40( ِ ضقٞ ايعطاقْٕٞ اغيسْٛ٘ ايكاٝٓعِ ؾٜ  ملٟقت ايصٛ ؼي اي.١و اغيٓؿعًٝشي
ضٛ ايبشح ؼي ايكك١ًتهُٔ َؿهٚ .ٗاٝ إي٠ ايطغِ َٔ اإلؾاض٢ً ع,ً٬َُاً ناٝ تٓع١أعُاٍ اإلباس
ٚ اإلشٕ أ٢ً ع١ُ٥ ايكا١ع اإلباسٛنَٛ ١ ؼي َعاؾٞ ايعطاقْٕٞ اغيسْٛقـ ايكاَٛ ٣ اعرتٟايص
 با٭خصٞ ايباسح اغيؿطع ايعطاقٞقٜٛ  يصا. ؼي اغتعُاٍ ايعكاض١ُا اإلباسٝ غ٫ٚ ,١ايطخك
.م٬ باإلغ١ اغياْع١ايطخكٚ ١ سيكًش١ْ اغيكرت١بايطخك
. سل اغيػتأدط،ٞ اؿل ايؿدك،م٬ اإلغ،١ ايطخك:١ػٝ٥ايهًُات ايط
Abstract
The real estate licence is considered as, a general rule, a
personal right under the English Common law of customary
origins, which is unwritten and based upon judicial
precedents of the English courts. As well as the principles of
equity. The licences are based on the occupation for
acquiring the personal right, as it is the case with the
occupation of the tenant, and the bailee. And it is not based
upon the adverse possession for acquiring the real right. It is
worth-bearing in mind that the licence is categorized into
four main types: The bare licence, the contractual licence,
the Licence Coupled with an Interest, and the estoppel
licence. And it can be transferred into a real right, if
connected with the constructive trust. And obliges the real
estate purchaser. The Islamic jurisprudence in turn
recognized permission acts, and called them beneficial
rights, as opposed to beneficial property or ownership.
Whereas the Iraqi civil law No. (40) of 1951, did not
organize completely permission acts, in spite of mentioning
them. The problem of the research lies in the shortage and
insufficiency committed by the Iraqi legislator in dealing
with the permission based upon the licence, particularly the
permission of using the real estate. Therefore, the researcher
recommends that the Iraqi legislator adopt the licence
coupled with an Interest and the estoppel licence.
Keywords: Licence, Estoppel, Personal Right, Leasehold.
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ادلقذمـة
أَ :ً٫ٚسخٌ تعطٜؿ ٞسيٛنٛع ايبشح :تعس ايطخك ١ايعكاض ١ٜأسس أْٛاع اؿكٛم ايؿدك١ٝ
اييت ْؿأت ؼي ظٌ قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ اْ٫هًٝع ٟغري اغيهتٛب ش ٟا٭قٌ ايعطؼيٚ ,ايصٟ

اغتكَ ٢باز َٔ ٘٥ايػٛابل ايكها ١ٝ٥يًُشانِ اْ٫هًٝع ١ٜأ َٔٚ ,)1(ً٫ٚقٛاعس ايعساي١
ٚاإلْكاف( ,)2ثِ َٔ ايتؿطٜعات ايكازض٫ ٠سكاً)ٚ .(3تكٖ ّٛص ٙايطخك ١عً ٢أغاؽ اؿٝاظ٠
اغيهػب ١يًشل ايؿدك ,ٞنُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب ١إزي سٝاظ ٠اغيػتأدط يًعكاض اغيأدٛض,
ٚسٝاظ ٠ايٛزٜع يًُاٍ اغيٛزع يس ٖٞٚ .ٜ٘سل ؾدك ٞضيٓش٘ َايو ايعكاض يؿدل َاٜ ,تُجٌ
عٝاظ ٠شيو ايعكاض أ ٚدع َ٘ٓ ٤غيس ٠قسز َٔ ,٠ز ٕٚإٔ ٜتُتع باؿٝاظ ٠اغيهػب ١غيًه١ٝ
شيو ايعكاضٚ .تتدص ايطخك ١ايعكاض ١ٜأضبع ١أْٛاع ضٝ٥ػ ٖٞ ١ايطخك ١اجملطزٚ ,٠ايطخك١
ايتعاقسٚ ,١ٜايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًشٚ ,١ايطخك ١اغياْع ١باإلغ٬م .أَا ايؿك٘ اإلغ َٞ٬ؾكس
عطف أعُاٍ اإلباسٚ ,١أطًل عًٗٝا تػًَُ ١ٝو اْ٫تؿاع ,ايصٜ ٫ ٟك ّٛعً ٢أغاؽ شيًٝو
اغيٓؿع ,١خ٬ؾاً غيًو اغيٓؿع ١ايصٜ ٟػتٓس عً ٢شيًٝو اغيٓؿع .١نُا أطًل ايؿك٘ اإلغَٞ٬
اغيعاقط تػُ ١ٝسل اْ٫تؿاع عًًَ ٢و اْ٫تؿاعٚ ,دعً٘ َطازؾاً يإلباس ,١يتُٝٝع ٙعٔ ًَو
اغيٓؿع .١ؼي ايٛقت ايص ٟاقتكط ؾ ٘ٝايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞضقِ ( )40يػٓ 1951 ١عً ٢شنط
اإلباس ١ؼي ايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاغياز ,َ٘ٓ )1145( ٠ؾُٝا ٜتعًل بايتٓع ِٝايكاْ ْٞٛيًشٝاظ .٠إ٫
أْ٘ مل ٜٓعِ أعُاٍ اإلباس ١تٓعُٝاً ناَٚ ,ً٬مل خيكل هلا َا ٜهؿ َٔ ٞايٓكٛم
ايكاْ.١ْٝٛ
ثاْٝاً :أٖساف ايبشح :تتُجٌ أٖساف ايبشح ؼي قاٚي ١ا٫غتؿاز َٔ ٠ا٫ػاٖات اييت تبٓاٖا
ايكها ٤اْ٫هًٝعٚ ,ٟاغيتُجً ١بايػٛابل ايكها ١ٝ٥يًُشانِ اْ٫هًٝعٚ ,١ٜنصيو ايتؿطٜعات
اْ٫هًٝع ١ٜؾُٝا ٜتعًل بايطخك ١ايعكاضٚ ١ٜاغتعُا٫تٗا .يت٬ؼي ايٓكل ؼي ايتٓع ِٝايتؿطٜعٞ
) (1د .حدان عبج الغشي الخطيب ،القانؽن العام (مشذؽرات زيؼ الحقؽقية ،بيخوت ،لبشان،
 )9119ص.7
(2) John Cartwright, Contract Law: An Introduction to the English
Law of Contract for the Civil Lawyer, (Second Edition, Hart
Publishing Ltd, 2013), P.4.
)3( Cathy J. Okrent . Torts and personal injury law, (Fifth Edition,
DELMAR, 2015). P.3
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ايص ٟؾاب ٖصا أعُاٍ اإلباس ١ؼي ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ,ٞعً ٢ايطغِ َٔ تأثط ٙبايؿك٘
اإلغ.َٞ٬
ثايجاً :أُٖ ١ٝايبشح :تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح ؼي ا٫غتعُاٍ ايٛاغع ايٓطام يًطخك ١ايعكاض ١ٜؼي
ايكاْ ٕٛاإلْهًٝعٚ ,ٟايص ٟخيتًـ باخت٬ف أْٛاعٗا ا٭ضبع ,١اييت غٛف ْتططم إيٗٝا ؼي َذي
ايبشح .ؾه ً٬عٔ ايتعطف عً ٢تٛد٘ ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٟؼي تطبٝل بعض ا٭سهاّ اـاق١
بايطخك ١ايعكاض ١ٜاييت شيجٌ أعُاٍ اإلباسٚ ,١تك ّٛعً ٢أغاؽ اإلشٕ باغتعُاٍ ايعكاض .أَا
أَُٖٛ ١ٝنٛع ايبشح ؼي ايكاْٚ ٕٛايكها ٤ايعطاقٝري ؾتهُٔ ؼي نطٚض ٠ايتُٝٝع ٚبٛنٛح,
بري أعُاٍ اإلباس ١اييت ضياضغٗا اغيباح ي٘ بإشٕ ٚتطخٝل َٔ َايو ايعكاض ,ػيا ٜعس

اغتعُا ً٫يطخكَ ١كطض ٠قاْْٛاً ,ؾٜ ٬تشكل ايطنٔ اغياز ٟيًشٝاظْ٫ ٠تؿا ٤ايتعسٚ .(1)ٟبري
اؿٝاظ ٠اييت  ٫تك ّٛعً ٢فطز اإلباس.١
ضابعاًَ :ؿهً ١ايبشح :تهُٔ َؿهً ١ايبشح ؼي ايككٛض ايص ٟاعرتَٛ ٣قـ ايكاْ ٕٛاغيسْٞ
ايعطاق ٞؼي َعاؾَٛ ١نٛع اإلباس ,١عً ٢ايطغِ َٔ تأثط ٙبايؿك٘ اإلغ .َٞ٬إ ٫أْ٘ مل
ٜتهُٔ ْكٛقاً ناؾ ١ٝتٓعِ أعُاٍ اإلباس ١ايكا ١ُ٥عً ٢اإلشٕ أ ٚايطخك ٫ٚ ,١غُٝا
اإلباس ١ؼي اغتعُاٍ ايعكاضٚ ,اإلشٕ يًُباح ي٘ ؼي اغتعُاي٘ .باغتجٓا ٤ايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاغياز٠
(ٚ ,َ٘ٓ )1145اغيتعًك ١أق ً٬باؿٝاظ ٠نػبب َٔ أغباب نػب اغيًهٚ .١ٝعسّ ٚدٛز
ْكٛم أخط ٣تٓعِ ايع٬ق ١بري اغيبٝح ٚاغيباح ي٘ٚ ,اٯثاض ايكاْ ١ْٝٛاغيرتتب ١عً ٢اإلباس.١
عً ٢ايطغِ َٔ َعاؾ ١ايؿك٘ اإلغ َٞ٬اغيػتؿٝه ١هلصا اغيٛنٛعٚ .قاٚي ١اإلؾازَٔ ٠
أْٛاع ايطخك ١ايعكاض ١ٜاييت اْؿطز بٗا ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع٫ ,ٟقرتاح بعض ايٓكٛم ايكاْ١ْٝٛ
يتٓعَٛ ِٝنٛع اإلباس.١
خاَػاًْ :طام ايبشحٜ :تػع ْطام ٖص ٙايسضاغ ١يٝؿٌُ ايبشح ؼي َؿٗ ّٛايطخك ١ايعكاض١ٜ
ؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝعٚ ,ٟأْٛاعٗا ٚاٯثاض ايكاْ ١ْٝٛاغيرتتب ١عًٗٝاَٚ ,كاضَْٛ ١قـ ايكإْٛ
اإلْهًٝع ٟسيٛقـ ايؿك٘ اإلغٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞاغيتأثط ب٘.
( )1دمحم طو البذيخ ود .غشي حدؽن طو .الحقؽق العيشية .الجدء األول .الحقؽق العيشية
األصمية( .و ازرة التعميػ العالي .بغجاد ،)1299 .ص.912
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غازغاًَٗٓ :ذ ١ٝايبشحٚ :يًٛق ٍٛإزي ايػاٜات اغيطد َٔ ٠ٛايبشح ,ؾكس اْتٗذت ايسضاغ١
َٓٗر ايبشح ايكاْ ْٞٛايتشً ًٞٝاغيكاضٕ ،بإدطا ٤ؼً ٌٝقاْ ْٞٛغيٛنٛع ايطخك ١ايعكاض ١ٜؼي
ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝعَٚ ,ٟكاضْتٗا سيٛقـ ايؿك٘ اإلغٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق.ٞ
غابعاً :خط ١ايبشح :ؼي نَ ٤ٛا تكسّ ؾكس تٛظعت ٖص ٙايسضاغ ١عً ٢ث٬ثَ ١باسح ٚنُا
ٜأت:ٞ
اغيبشح ا٭َ :ٍٚؿٗ ّٛايطخك ١ايعكاض١ٜ
اغيبشح ايجاْ :ٞأْٛاع ايطخك ١ايعكاض١ٜ
اغيبشح ايجايح :اٯثاض ايكاْ ١ْٝٛاغيرتتب ١عً ٢ايطخك ١ايعكاض١ٜ
ادلحبث

اوأول

مفهىم الرخصة العقارٌة
إٕ زضاغَ ١ؿٗ ّٛايطخك ١ايعكاض (Real Estate Licence) ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝعٟ
تػتًعّ َٓا ايبشح ؼي تعطٜؿٗا ٚخكا٥كٗا ٚطبٝعتٗا ايكاَْٚ ,١ْٝٛكاضْتٗا سيٛقـ ايؿك٘
اإلغٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
ادللطل

اوأول

تعرٌف الرخصة العقارٌة
ٜعطف داْب َٔ ايؿك٘( )1ايطخك ١ايعكاض ١ٜبأْٗا (سل ؾدك ٞضيٓش٘ َايو ايعكاض
يؿدل َاٜ ,تُجٌ عٝاظ ٠شيو ايعكاض أ ٚدع َ٘ٓ ٤غيس ٠قسز َٔ ,٠ز ٕٚإٔ ٜتُتع باؿٝاظ٠
اغيهػب ١غيًه ١ٝشيو ايعكاض)ٚ .عطؾٗا داْب آخط َٔ ايؿك٘ اْ٫هًٝع )2(ٟبأْٗا (ايػُاح بايكٝاّ
بعٌُ َا )ٜٚ ,(Permission to do somethingتُجٌ بؿهٌ ضٝ٥ؼ سيٓح اؿل
بسخ ٍٛايعكاض ٚايكٝاّ بعٌُ َا ؾ ,)٘ٝؾٗ ٛمساح بايكٝاّ بعٌُ َا ؼي ايعكاضٚ .عطؾت أٜهاً
(1) Alison Clarke , Paul Kohler. Property Law, Commentary and
Materials. (First Edition. Cambridge University Press. 2005).
P.271.
(2) Rojer J. Smith. Property Law. Property Law. (Eighth Edition.
PEARSON Education Limited. London. 2014). P.475.
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بأْٗا (سل ؾدك ٞباغتعُاٍ عكاض َاٜ ,ه ٕٛاغيايو سطاً ؼي تطتٝب٘ ٭ ٟؾدل ؾا.)1()٤
ٜٚعطف ايططف اغياْح يًطخك ١باغيطخل ) (Licensorأَا ايططف اٯخط اغيتُتع
بايطخك ١ؾٝعطف باغيطخل ي٘ )ٜٚ .(Licenseeهٖ ٕٛصا اؿل ايؿدك ٞخايكاً أٚ
َاْعاً ,سيعٓ ٢أْ٘ ٜػتبعس أ ٚحي ٍٛز ٕٚشيتع اغيايو ا٭قً ٞعٝاظ ٠نٌ ايعكاض أ ٚدعَ٘ٓ ٤
خَ ٍ٬س ٠ايػُاح )ٚ .(Duration of the Permission٭ٕ ٖصا اؿل َٖٔ ٛ
اؿكٛم ايؿدك ٫ٚ ,(Personal Rights) ١ٝضيجٌ سكاً َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝأ ٚسكٛم
اغيًه , (Property Interest) ١ٝؾإْ٘ ضيهٔ ا٫ستذاز ب٘ ػا ٙاغيايو اغيطخل

ؾشػب( ٫ٚ ,)2ضيهٔ يًُطخل ي٘ إقاَ ١ايسع ٣ٛعً ٢ايػري ايصٜ ٟططز اغيطخل ي٘ َٔ
ايعكاضٜ ٫ٚ .تُتع عل إقاََ ١جٌ ٖص ٙايسع ٣ٛغ ٣ٛاغيايو اغيطخل ْؿػ٘(ٚ .)3عً ٢ايطغِ
َٔ إٔ ايطخك َٔ ٖٞ ١اؿكٛم اـايك ١أ ٚاغياْع ١أ ٚاؿكط(Exclusive ١ٜ
) ,Rightsإ ٫أْٗا قس شيجٌ سكاً قسٚزاً ) (Limited Rightؼي ْؿؼ ايٛقت(َٚ .)4جاٍ
شيو إٔ ٜك ّٛاغيطخل ) (Licensorبإعطا ٤ضخك ١يًُطخل ي٘ )(Licencee
باغتعُاٍ عري ٠قػري ٠ؼي عكاض ا٭ ٍٚعٔ ططٜل تػٝري ايعٚاضم ايػٝاس ١ٝؾٗٝا َٔٚ ,زٕٚ
إٔ ٜػتأدط اغيطخل ي٘ ايبشري .٠ؾٜ ٬ه ٕٛسل اغيطخل ي٘ عً ٢شيو اؾع َٔ ٤ايعكاض سك ًا
عٝٓٝاً ,ؾٗ ٛيٝؼ عل ًَه , (Property Interest) ١ٝنُا أْ٘ يٝؼ عل اتؿام

)ٚ .(Easementيهٓ٘ سل ؾدك ٞعً ٢شيو اؾع َٔ ٤ايعكاض ٜتُجٌ بايطخك ,)5(١ؾٝبك٢
اغيطخل ي٘ َتُتع ًا عك٘ ,طاغيا مل ٜطتهب أ ٟتعسٍ ) (Trespassعً ٢ايعكاض(ٚ .)6إٕ نإ
ٖصا اؿل َٔ اؿكٛم ايؿدك ,١ٝإ ٫أْ٘ يٝؼ عل اغيػتأدط ) ,(Lease٭ٕ اغيطخل ي٘
مل ٜسؾع أ ١ٜأدط ٠إزي اغيطخلَ ٖٛٚ .ا تبٓت٘ احملهُ ١ؼي سهُٗا ايكازض ؼي قه١ٝ

(1) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. Real Estate
Management Law. (Seventh Edition. Oxford University
Press.2011).P.412.
(2) James Karp & Elliot Klayman. Real Estate Law. (Fifth Edition.
Dearborn Financial Publishing Inc. 2003) .P.188.
(3) Alison Clarke , Paul Kohler. op. Cit. P.271.
(4) Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. (Fifth
Edition. Pearson Education Limited. Essex England. 2012 ) .P.627.
(5) Barbara Bogusz and Rojer Saxton. Land Law text Cases and
Materials. (Fourth Edition. Oxford university Press. 2015). P.304.
(6) Kevin Gray and Susan Francis Gray. Elements of Land Law.
(Fifth Edition. Oxford University Press. 2009). P.1260.
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) (Hill v Tupper 1863. 2 H&C 121. 159 ER 51اييت تتًدل
ٚقا٥عٗا

)(1

عك ٍٛاغيسع (Hill) ٞعً ٢ضخك ١عكاض ١ٜسكط١ٜ

(Exclusive

)٫ Contractual Licenceغتعُاٍ َطؾأ قػري ) (Aldershot Wharfعً٢
نؿ ١قٓاٚ (Basingstoke) ٠اْ٫تؿاع ب٘ َٔ ايؿطن ١اغيهًؿ ١بإزاض ٠ايكٓاٚ .٠قس سكٌ
اغيسع ٞسيكتهٖ ٢ص ٙايطخك ١عً ٢سل سكطَٓ ٟؿطز (Sole and Exclusive
)ٜ ,Rightػُح ي٘ اغتعُاٍ ظٚاضم يإلجياض ؼي تًو ايبشري .٠إ ٫إٔ اغيسع ٢عً ٘ٝايػٝس
) (Tupperنإ ضيتًو ْع (Landlord of an Inn) ً٫عً ٢نؿ ١تًو ايبشري ٠أٜهاً.
ٚقاّ بسٚض ٙأٜهاً بٛنع بعض ايعٚاضم ؼي تًو ايبشري ٠يػطض اإلجياض .ػيا أؾػس عً٢
اغيسع ٞايػٝس )َٓٗ (Hillت٘ٚ ,تػبب ؼي تعطن٘ ـػا٥ط َاي ١ٝنبري .٠ؾأقاّ ايسع ٣ٛعً٢
اغيسع ٢عًٚ ,٘ٝطًب َٔ ايكها ٤إٜكاؾ٘ عٔ ػياضغ ١تًو ا٭عُاٍ .ؾسؾع اغيسع ٢عً ٘ٝبإٔ
اغيسعٜ ٫ ٞتُتع عل ا٫غتعُاٍ اؿكط ٟاغيٓؿطز )(Sole and Exclusive Use
يًكٓا ,٠ؾطز اغيسع ٞبإٔ سك٘ ٜهُٔ ؼي اغتعُاٍ ؾَ ٤ٞعري ؼي عكاض ايػريٚ .عًٖ ٢صا
ا٭غاؽ نإ ايػ٪اٍ اغيططٚح أَاّ احملهُٜ ٌٖ :ٖٛ ١عس ٖصا اؿل َٔ اؿكٛم اييت ٜعرتف
بٗا ايكإْٛ؟ .ؾكهت احملهُ ١ؼي سهُٗا بإٔ اؿل ايصٜ ٟتُتع ب٘ اغيسع ٖٛ ٞفطز سل
ؾدكٚ ,(Personal Right) ٞدا ٤ؼي سهِ احملهُ ١بإٔ اؿل ؼي ا٫غتعُاٍ اؿكطٟ
اغيٓؿطز يًعكاض ) (Right to the Sole and Exclusive Use of Landيٝؼ
َٔ اؿكٛم ايطاغد ١ؼي ايكاْ .ٕٛنُا إٔ ايعكس اغيربّ بري ايططؾري مل ٜرتتب عً ٘ٝأ ٟسل
عٝين قاْٚ . (Legal Property Right) ْٞٛمل ٜؿطض ايكاْٚ ٕٛادباً عً ٢اغيسع٢
عً ٘ٝايػٝس )ٚ .(Tupperي ٛنإ اغيسعٜ ٞطغب ؾع ً٬ؼي إٜكاف اغيسع ٢عً ٘ٝعٔ ػياضغ١
تًو ا٭عُاٍ ,ؾكس نإ ٜٓبػ ٞعً ٘ٝإدباض ايؿطن ١اغيعٓ ١ٝعً ٢ا٫عرتاف ي٘ عل عٝين ؼي
َٛادٗ ١اغيسع ٢عً .٘ٝؾه ً٬عٔ شيو ؾإٕ سل اغيسع ٖٛ ٞيٝؼ عل اتؿام
) (Easementأٜهاً .٭ْ٘ ي ٛنإ قس اغتعٌُ ايكٓا ٠نُُط يًعبٛض َٔ إسس ٣ايهؿتري إزي
ا٭خط ,٣ؾؿٖ ٞص ٙاؿاي ١ؾكط ضيهٔ ايك ٍٛبٛدٛز سل اتؿام .٭ٕ أسس ايعكاض ٜٔنإ غٛف
ٜػتؿٝس َٔ ايعكاض اٯخط .إ ٫إٔ َا تبري َٔ ٚقا٥ع ٖص ٙايكه ٖٛ ١ٝإٔ سل ا٫غتعُاٍ
( )1لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/hill-v-tupper.php
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اؿكط ٟاغيٓؿطز يًكٓا(Right to the Sole and Exclusive Use of Canal) ٠
مل ٜهٔ يػطض إؾاز ٠عكاض عً ٢سػاب عكاض آخطٚ ,يهٔ جملطز ػياضغَ ١َٓٗ ١ع .١ٓٝأَا ؼي
ايؿك٘ اإلغ َٞ٬ؾكس عُطِؾَت ايطخك ١ايعكاض ١ٜباإلباسٚ ,١أٌطًل عًٗٝا تػًَُ ١ٝو اْ٫تؿاع,

ايصٜ ٟك ّٛعً ٢أغاؽ اإلباس ٫ ١ايتًُٝو)ٜٚ ,(1تُٝع عٔ ًَو اغيٓؿع ١ايصٜ ٟعط ٞقاسب٘
سل ايتكطف ؼي اغيٓؿع ١تكطف اغي٬ى ؼي أَٛاهلِ ,ؾٝشل ي٘ شيًٝو اغيٓؿع ١اييت شيًهٗا
يػري .ٙنإٔ ٜك ّٛاغيػتأدط بتأدري اغيأدٛضٚ ,اغيػتعري بإعاض ٠ايعاض ١ٜإزي ايػري أٜهاً .نُا
أطًل ايؿك٘ اإلغ َٞ٬اغيعاقط تػُ ١ٝسل اْ٫تؿاع عًًَ ٢و اْ٫تؿاع يتُٝٝع ٙعٔ ًَو

اغيٓؿعٚ ,١دعً٘ َطازؾاً يإلباس ١اييت تعط ٞاغيباح ي٘ سل اْ٫تؿاع  ٫ٚتعطًَ ٘ٝو اغيٓؿع.(2)١

اغيٓؿعٚ .(2)١عًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾكس عطف داْب َٔ ايؿك٘ اإلباس ١بأْٗا (سل ُٜجبِت يإلْػإ

أثطاً إلشْ٘ بإٔ ٜتُتعٚ .قس ٜه ٕٛاإلشٕ َٔ اغيايو ,أ ٚقس ٜه َٔ ٕٛايؿاضع()ٚ .(3عطؾٗا آخط
بأْٗا (سل اإلْػإ بإٔ ٜٓتؿع بٓؿػ٘ بؿ ٤ٞسيٛدب إشٕٚ ,اإلشٕ قس ٜه َٔ ٕٛاغيايو أَٔ ٚ

ايؿطع))ٚ .(4عطؾت

)(5

أٜهاً بأْٗا (تطخٝل أ ٚإشٕ باغتٗ٬ى ايؿ ٤ٞأ ٚباغتعُاي٘٫ٚ ,

( )1جالل الجيؼ عبج الخحسؼ بؼ أبي بكخ الديؽطي أبؽ الفزل .األشباه والشعائخ في قؽاعج
وفخوع فقو الذافعية .الجدء الدادس (.الطبعة األولى .دار الكتب العمسية بيخوت  .لبشان.
 .)1293ص.393
( )9دمحم أبؽ زىخة .السمكية ونعخية العقج في الذخيعة اإلسالمية( .دار الفكخ العخبي القاىخة.
 .)1232ص.71

( )3الذيخ عمي الخفيف .أحكام السعامالت الذخعية( .دار الفكخ العخبي القاىخة.)9119 .
ص.29
( )2د.وهبة الدحيمي .الفقو اإلسالمي وأدلتو ,الذامل لألدلة الذخعية واآلراء السحىبية وأىػ
الشعخيات الفقيية وتحقيق األحاديث الشبؽية وتخخيجيا ,وفيخسة ألفبائية لمسؽضؽعات وأىػ
السدائل الفقيية( .الطبعة الثانية .دار الفكخ لمطباعة والتؽزيع والشذخ .دمذق.)1291 .

ص.222
( )1د.مرطفى أحسج الدرقا .السجخل الفقيي العام .الجدء األول( .الطبعة الثانية .دار القمػ
دمذق .)9112 .ص.373
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ػعً٘ ػيًٛناً ,بٌ ٖ ٞز ٕٚايتًُٝو)ٚ .عطؾت) (1أخرياً بأْٗا (تطخٝل أ ٚإشٕ قابٌ يًطدٛع
عٓ٘ َت ٢ؾا ٤اغيبٝح)ٜٚ .تبري َٔ ٖص ٙايتعاضٜـ بإٔ اإلباسٜ ١رتتب عًٗٝا سل اْ٫تؿاع
يًُباح ي٘ َٔٚ ,زًَ ٕٚو اغيٓؿع .(2)١ؾشل اْ٫تؿاع ٖ ٛاإلشٕ يًؿدل ؼي إٔ ٜباؾط اْ٫تؿاع
بٓؿػ٘ ؾشػب ,خ٬ؾاً غيًو اغيٓؿع ١ايص ٟحيل سيكتها ٙيًؿدل إٔ ٜباؾط اْ٫تؿاع
بٓؿػ٘ ,أ ٚضيهٔ غري َٔ ٙاْ٫تؿاع بعٛض عٔ ططٜل اإلداض ,٠أ ٚبػري عٛض عٔ ططٜل
ايعاضٚ .١ٜعطف داْب َٔ ؾك٘) (3ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞاإلباس ١بأْٗا ضخكَ ١كطض ٠ؼي
ايكاْ ٕٛتػُح يًؿدل ايكٝاّ بأعُاٍ ت٪ز ٟإزي اْ٫تؿاع سيًو ايػري ٫ٚ ,تٓط ٟٛعًَ ٢عٓ٢
ايتعسٚ .ٟؽتًـ أعُاٍ اإلباس ١عٔ ا٭عُاٍ اغيبٓ ١ٝعً ٢ايتػاَح) َٔ ,(4سٝح إٔ ا٭خري٠
 ٫تك ّٛعً ٢أغاؽ ضخك ١أ ٚسل ٜكطض ٙايكاْ .ٕٛإ ٫إٔ اغيايو ٜتشًُٗا عً ٢غبٌٝ

( )1د.أحسج فخاج حديؼ ،السمكية ونعخية العقج في الذخيعة اإلسالمية( ،دار الجامعة الجامعة
الججيجة ،)9111 ،ص.91
( )9دمحم أبؽ زىخة .مرجر سابق .ص.71

( )3دمحم طو البذيخ ود.غشي حدؽن طو .مرجر سابق .ص.912

( )2يسكؼ السقارنة بيؼ أعسال اإلباحة وأعسال التدامح ,ببيان أوجو الذبو واالختالف اآلتية:
فسؼ حيث الذبو تتذابو أعسال اإلباحة وأعسال التدامح بأن كمييسا يسشع قيام الحيازة .أما
مؼ حيث االختالف فتؽجج بيشيسا ثالثة أوجو لالختالف وىي-1 :تؤثخ اإلباحة عمى
ركشي الحيازة السادي والسعشؽي ,فال تقؽم الحيازة لتخمف ركشييا معاً .خالفاً لألعسال

السبشية عمى التدامح التي تؤثخ عمى الخكؼ السعشؽي ,فيتخمف ىحا الخكؼ بؽجؽدىا .فال

تقؽم الحيازة لتخمف أحج ركشييا-9 .تعج اإلباحة استعساالً لخخرة مقخرة في القانؽن,
خالفاً لألعسال السبشية عمى التدامح التي ال تدتشج عمى رخرة أو حق يقخره القانؽن.
-3أعسال اإلباحة يشتفي معيا التعجي ,فال تقؽم الحيازة التي يتكؽن الخكؼ السادي ليا مؼ
أعسال يجب أن تشطؽي عمى معشى التعجي .أما األعسال السبشية عمى التدامح فتشطؽي

عمى معشى التعجي ,ولكؼ الغيخ يتحسميا تدامحاً مشو .لسديج مؼ التفريل حؽل ىحا
السؽضؽع يشعخ د.عبج الخزاق أحسج الدشيؽري .الؽسيط في شخح القانؽن السجني .أسباب

كدب السمكية مع الحقؽق العيشية األصمية الستفخعة عؼ السمكية (حق االنتفاع وحق
االرتقاء)( .الجدء التاسع .مشذأة السعارف باإلسكشجرية .)9112.ص.722
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ايتػاَح ,عً ٢ايطغِ ػيا تٓط ٟٛعً َٔ ٘ٝتعسٍ عًًَ ٢ه٘ .ؾاغيباح ٖ ٛأ ٟؾٜ ٤ٞه ٕٛؼي

َتٓا ٍٚأ ٟؾدل فاْاً) َٔٚ ,(1ز ٕٚعٛض).(2
ادللطل

الااوً

خصائص الرخصة العقارٌة
تتػِ ايطخك ١ايعكاض (Licence) ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟبػُات َع ١ٓٝغٛف
ْصنطٖا ,ثِ ْبري َٛقـ ايؿك٘ اإلغٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق َٔ ٞشيو ٚنُا ٜأت:ٞ
أ :ً٫ٚتتػِ ايطخك ١ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٟبأْٗا سل ؾدك(Personal Right) ٞ
ٜ ٫طق ٢إزي َػت ٣ٛاؿكٛم ايع َٔٚ ١ٝٓٝأبطظٖا سل اغيًهٚ ١ٝاؿكٛم اغيتؿطع ١عٓ٘ نشل
ا٫تؿام(.)3
ثاْٝاً :تتش ٍٛايطخك ١ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٟإزي سل عٝين عكاض(Proprietary ٟ

) ,)4( Interestإشا َا اقرتْت با٭َاْ ١اؿهُ,(Constructive Trust) (5)١ٝ

( )1أنؽر العسخوسي .السؽسؽعة الؽفية في شخح القانؽن السجني( .الطبعة الخامدة .شخكة
ناس لمطباعة القاىخة .)9111 .ص.911
( )9وججيخ بالحكخ فقج عخفت السادة ( )933مؼ مجمة األحكام العجلية اإلباحة بأنيا إعطاء
الخخرة واإلذن لذخص أن يأكل أو يتشاول شيئاً بال عؽض.
(3) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op. Cit .P.412.
& (4) Louise Tee. Land Law, Issues Debates, Policy.(Routledge Taylor
Francis Group. London. 2014). P.101.
( )1األمانة الحكسية ) (Constructive Trustىي نعام قانؽني يسكؼ عؼ طخيقو ألحج
األشخاص الحي يعخف باألميؼ ) (Trusteeإدارة األمؽال لسرمحة شخص آخخ يعخف
بالسدتفيج ) (Beneficiaryأو السشتفع مؼ األمانة ) .(Cestui que Trustفيلتزم بإدارة
األموال لمصلحة المستفيد ) ,(Beneficiaryوالتي تتألف مؼ عقارات يخصجىا السالغ أو
يخرريا لسرمحة السدتفيج بعج وفاتو (أي بعج وفاة السالغ) وتشذأ بقؽة القانؽن ,ويخى

جانب مؼ الفقو اإلنكميدي بأن ىحا الشعام القانؽني مقتبذ مؼ نعام الؽقف الدائج في الفقو
اإلسالمي ,لسديج مؼ التفريل يشعخ:
Alastair Hudson. Equity and Trusts. (Sixth Edition. Routledge.
Cavendish. Taylor & Francis Group. London and New York. 2010).
P.42. .
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ٚايعَت َؿرت ٟايعكاض بايتكٝس بٗا(ٚ )1اسرتاَٗا(.)2
ثايجاً :تتػِ ايطخك ١ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟبأْٗا تهتػب ؼي بعض ا٭سٝإ طبٝع١
اغيًه ,(Proprietary nature) ١ٝإ ٫أْٗا  ٫تطق ٢إزي َػت ٣ٛسل اغيًه ,١ٝيعسّ
اغتٝؿا ٤ايؿهًٝات ) (Formalitiesايهطٚض ١ٜيٓكٌ اغيًهَ .)3(١ٝجاٍ شيو إٔ ٜطخل
َايو ايعكاض ) (Aابٓ٘ ) (Bببٓآَ ٤عٍ عً ٢قطع ١أضض ) (Plot of Landضيًهٗا
ا٭بٜٛٚ ,قع عًٚ ٢ثٝك ١تٓل عً ٢إٔ ًَه ١ٝتًو ايكطع ١غٛف ت ٍٚ٪إزي ا٫بٔ ) .(Bؾؿٞ
ٖص ٙاغيطسً ١ؾإٕ سل ا٫بٔ عً ٢قطع ١ا٭ضض ٖ ٛسل ؾدكٜ ٞتُجٌ بايطخك ١ايعكاض,١ٜ
إ ٫أْ٘ ٜكرتب بعض ايؿ َٔ ٤ٞطبٝع ١سل اغيًه .١ٝأَا ْكٌ اغيًه(Conveyance) ١ٝ
ؾإْ٘ ٜ ٫تِ إ ٫بعس اغتٝؿا ٤ايؿهً ١ٝايهطٚضٚ ١ٜاغيطًٛبٚ ,١إؾطاغٗا ؼي ايػٓس ايعكاضٟ
)ٚ ,(Deedشيو عٔ ططٜل إبطاّ ايعكس ايؿهً ٞأ ٚايعكاض (Contract by Deed) ٟؼي
ٖ ١٦ٝايتػذ ٌٝايعكاض.)4(ٟ
ضابعاً :تتػِ ايطخك ١ايعكاض ١ٜبأْٗا ْٛع َٔ أْٛاع اؿٝاظ ٠اغيهػب ١يًشل ايؿدكٞ

)ٚ ,(Occupationعً ٢ايطغِ َٔ أْٗا تتؿل َع اؿٝاظ ٠اغيهػب ١غيًه ١ٝايعكاض
) َٔ (Possessionسٝح أْٗا شيجٌ غٝططَ ٠از ١ٜخايكٚ ١قكس ١ٜعً ٢نٌ ايعكاض أٚ
دع ,َ٘ٓ ٤إ ٫أْٗا تبكَ ٢طتب ١ؿل ؾدكٚ ,ٞيٝػت َهػب ١يًًُه.١ٝ
خاَػاًٚ :تتػِ ايطخل ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟأٜهاً بأْٗا تٓه ٟٛؼت ؾٚ ١٦اغع١
) َٔ (Wide Categoryاؿكٛم اغيعطٚؾ ١بايطخل )ٚ ,)5( (Licencesاييت ٚضزت
عً ٢غب ٌٝاغيجاٍ  ٫اؿكط .خ٬ؾاً يًشكٛم ايع ١ٝٓٝاييت ٚضزت ؼي ٖصا ايكاْ ٕٛعً ٢غبٌٝ
اؿكط.
غازغاً :تعس ايطخك ١ايعكاض َٔ ١ٜاؿكٛم غري ايكابً ١يًشٛاي(Non-assignable ١
)ٚ ,Rightsاييت  ٫ضيهٔ ا٫ستذاز بٗا أ ٚتٓؿٝصٖا ) (Unenforceable Rightsؼي

(1) E. H Burn and J. Cartwright. Cheshire and Burn's Modern law of
)Real Property. (Seventeenth Edition. Oxford University Press. 2006
.P.839.
(2) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.478.
(3).ibid. P.474.
(4).ibid. P.474.
(5).ibid. P.474.
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َٛادٗ ١ا٭غٝاض ) .(Third Partiesخ٬ؾاً ؿل اغيػتأدط ) (Leaseايص ٟضيهٔ

سٛايت٘ ٚا٫ستذاز ب٘ أ ٚتٓؿٝص ٙؼي َٛادٗ ١ا٭غٝاض(.)1
غابعاًٚ :تتػِ ايطخك ١ايعكاض ١ٜأٜهاً بأْٗا ٚغ ١ًٝيتذٓب اٯثاض ٚايٓتا٥ر اغيرتتب ١عً٢
اؿكٛم ايع (Proprietary Consequences) ١ٝٓٝنشل ا٫تؿام ).(Easement
ؾؿ ٞقه (IDC Group Ltd v Clark 1992. 65 P&CR 179) ١ٝطًُِبَ َٔ
احملهُ ١إٔ تكطض َا إشا نإ ايػٓس ايطمس ٞاغيٛقع عًَ َٔ ٘ٝايه ٞايعكاض ٜٔاغيتذاٚض,ٜٔ
ٚايص ٟظيٌ عٓٛإ "َٓح تطخٝل" ) (Grant Licenceغيايه ٞايعكاض ٜٔاغيتذاٚضٜٔ
يًُطٚض عرب عكاض اغيايو اٯخط ,ؼي سايْ ١ؿٛب سطٜل ٖٛ ,تعبري عٔ سل اتؿام أّ فطز
ضخك ١؟  .ؾكهت احملهُ ١ؼي سهُٗا بإٔ َهُ ٕٛايػٓس ٜعرب عٔ سل اتؿام ,إ ٫أْ٘ دط٣
ايطعٔ اغتٓ٦اؾاً بٗصا اؿهِ ا٫بتساٚ ,ٞ٥دط ٣ايتُػو ؼي ايطعٔ بإٔ َهُ ٕٛايػٓس ضيجٌ
فطز َٓح ضخكٚ ١يٝؼ سل اتؿام .ؾأخؿل شيو ايطعٔ ا٫غتٓ٦اؼيٚ ,دا ٤ؼي سهِ قهُ١
ا٫غتٓ٦اف بأْ٘ شيت قٝاغ ١ايػٓس سيٗٓ ١ٝعايٚ ,١ٝدط ٣اختٝاض عباضَٓ" ٠ح تطخٝل" عٔ

قكس يتذٓب اٯثاض ٚايٓتا٥ر اغيرتتب ١عً ٢سل ا٫تؿام ايعٝين)ٚ .(2ناْت احملهُ ١قس تبٓت
ٖصا ا٫ػا ٙقبٌ شيوٚ ,خًكت إزي إٔ ا٫تؿام ٖ ٛضخكٚ ١يٝؼ إجياض(ٚ ,)3شيو ؼي سهُٗا
ايكازض ؼي قه (Street v Mountford 1985. AC 809) ١ٝاييت تتًدل
ٚقا٥عٗا

)(4

سيٓح اغيػتأْـ نس (Respondent) ٙايػٝس ) (Streetتطخٝكاً

يًُػتأْـ ) (Appellantايػٝس ) (Mountfordؿٝاظ ٠غطؾتري بأدط ٠اغبٛع١ٝ
) (Weekly Rentتٓتٗ ٞباإلخطاض خَ ٍ٬س ٠أقكاٖا أضبع ١عؿط َٜٛاًٚ .قس أبطّ
ا٫تؿام اغيهتٛب ؼت عٓٛإ اتؿام ايرتخٝل )ٚ .(Licence Agreementتهُٔ
بٓساً ٜٓل عً ٢إٔ ٖصا ا٫تؿام ٜ ٫رتتب عً ٘ٝأ ٟإجياض )ٚ .(Tenancyنإ اغيػتأْـ
(1) Alison Clarke , Paul Kohler. op. Cit . P.271.
( )9لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://swarb.co.uk/idc-group-ltd-v-clark-ca-2-jul-1992/
(3) Chris Davies. Property Law Guidebook. (Second Edition. Oxford
University Press. 2015). P.117.
( )2لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/street-v-mountford.php
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نس ٙقس طًب َٔ احملهُ ١إٔ تكسض سهُاً ٜكه ٞبإٔ سل اغيػتأْـ ٖ ٛفطز ضخك.١
ٚقهت ي٘ احملهُ ١بصيو ,ؾاغتأْـ ايػٝس ) (Mountfordاؿهِ .ؾاؾرتنت قهُ١
ا٫غتٓ٦اف ا٫ؾرتاض اٯت :ٞاشا نإ ا٫تؿام ايص ٟدط ٣ايتٛقٌ اي ٘ٝفطز ضخك١
)ٚ (Licenceيٝؼ إجياضاً ) ,(Tenancyؾشٍ ٦ٓٝص  ٫ضيهٔ يًُػتأْـ ايػٝس
) (Mountfordاغيطايب ١با٭دط ٠ايعازي ١أ ٚاغيٓكؿ (Fair Rent) ١سيكته٢
ايتؿطٜعات اغيٓعُ ١يٮدطٚ .(Rent Acts) ٠ناْت سذ ١اغيػتأْـ نس ٙإٔ ْ١ٝ
ايططؾري مل تتذ٘ ,إ ٫إزي ا٫تؿام عً ٢ايطخكٚ ١يٝؼ عً ٢اإلجياضٚ .إٔ قٝاغ ١ا٫تؿام ؼت
عٓٛإ "ايطخك ,"١تعين أْ٘ ٜٓبػ ٞإٔ ٜعاٌَ نصيو ,ؼي ساي ١عسّ ٚنٛح ايبٓٛز ا٭خط٣
ي٬تؿام .إ ٫إٔ اغيػتأْـ شيػو عذ٪َ ١زاٖا إٔ ا٭َط اغيِٗ ؼي ا٫تؿام دٖٛطٚ ٙيٝؼ
َعٗطٚ ,ٙبعباض ٠أخط ٣اٯثاض اييت ترتتب عًٚ ,٘ٝيٝؼ قٝاغت٘ أ ٚعٓٛاْ٘ .ؾكبًت احملهُ١
ايطعٔ ايص ٟتكسّ ب٘ اغيػتأْـ ٚقهت غيكًشت٘ٚ ,دا ٤ؼي سهُٗا بإٔ عكس اإلجياض ٜطتب
يًُػتأدط سٝاظ ٠خايك (Exclusive Possession) ١يًعكاض اغيأدٛض ,غيس ٠قسز٠
أ ٚزٚضٚ (Fixed or Periodic Term) ١ٜبأدط ٠قسزٚ .٠اغيِٗ َٔ ٚدْٗ ١عط
ايكاْ ٖٛ ٕٛاؿكٛم اغيرتتب ١عً ٢ا٫تؿامٚ ,يٝؼ ايعٓا ٜٔٚايعاٖط ١ٜأ ٚاـاضدٚ ,١ٝاييت غايباً
َا  ٫ته ٕٛبٓؿؼ ا٭ُٖٚ .١ٝايٓ ١ٝايٛسٝس ٠اييت ٜٓبػ ٞأخصٖا بٓعط ا٫عتباض ٖ ٞايٓ ١ٝغيٓح
اؿٝاظ ٠اـايك ,١ؾؿاغٌ ايعكاضات ايػهٓ ١ٝبأدطٚ ٠غيس ٠قسز ٠أ ٚزٚضٜ ,١ٜه ٕٛإَا

َػتأدطاً ) (Tenantته ٕٛي٘ اؿٝاظ ٠اـايك ,)1(١أْ ٚع .(Lodger) ً٬ٜؾٝهْ ٕٛعً٬ٜ
إشا َا قاّ َايو ايعكاض ) (Landlordبتكس ِٜاـسَ ١اييت حيتادٗاٚ .ؼي ٖص ٙايكه ١ٝمل
ٜكسّ َايو ايعكاض يؿاغً٘ أ ٟخسَ ,١يصا ٜه ٕٛا٫تؿام إجياضاً ,عً ٢ايطغِ َٔ تػُٝت٘
بايطخك.١
ثآَاًٚ :تتػِ ايطخك ١ؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟأخرياً بأْٗا مساح ) (Permissionبايكٝاّ
بعٌُ َاٜ ,عس قعٛضاً َٔ سٝح ا٭قٌ ي ٫ٛايطخك ١اييت مسشت بايكٝاّ ب٘(َ ٖٛٚ ,)2ا
اغتكطت عً ٘ٝاحملهُ ١ؼي سهُٗا ايكازض ؼي قه:١ٝ
(1) Barlow Burke and Joseph Snoe. Property .(Fifth Edition. Wolters
Kluwer. New York. 2016). P.261.
(2) Samantha Hepburn. Principles Of Property Law. (Second Edition.
Cavendish Publishing. London. 2001). P.22.
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) ,(Thomas v Sorrell 1673.EWHC (KB) J85إش دا ٤ؼي سهُٗا بإٔ

ايطخك ١تتٝح يًؿدل ايكٝاّ بعٌُ َاٜ ,عس قعٛضاً عً ٘ٝعاز ً٠ي ٫ٛايطخك.(1)١
تاغعاً :أَا ؼي ايؿك٘ اإلغ َٞ٬ؾتتػِ اإلباس ١بأْٗا سل اْتؿاع فطز أ ٚقضٜ ,تُجٌ

بطخك ١أ ٚإشٕ باْ٫تؿاع ايؿدك ٞز ٕٚايتًُٝو) .(2خ٬ؾاً غيًو اغيٓؿع ١ايصٜ ٟتذػس ؾ٘ٝ
َعٓ ٢اغيًهٜٚ ,١ٝػٛؽ يكاسب٘ إٔ ٜتكطف ؼي اغيٓؿع ١تكطف اغيايهري ,إ ٫أْ٘ ًَه١ٝ
ْاقك ,١تٓؿأ عٔ أضبع ١أْٛاع َٔ ايعكٛز تعطف بايعكٛز اغيًَُُه :ٖٞٚ ١اإلداضٚ ٠اإلعاض٠
ٚايٛق ١ٝباغيٓؿعٚ ١ايٛقـ .أَا سل اْ٫تؿاع اجملطز ؾُكازض ٙأٚغع َٔ ًَو اغيٓؿع ,١ؾؿٞ
ايٛقت ايص ٟضيهٔ إٔ ٜٓؿأ عٔ ططٜل ايعكٛز ايػايؿ ١ايصنط نُٔ ًَو اغيٓؿع ,١ؾإْ٘ ضيهٔ
إٔ ٜٓؿأ عٔ َكسض ٜٔآخطٜ ٫ ٜٔرتتب عًُٗٝا شيًٝو اغيٓؿعُٖٚ ١ا :ؽكٝل ا٭ؾٝا٤
ْ٫تؿاع ايٓاؽ ناؾ ً١أ ٚيؿ َٔ ,َِٗٓ ١٦ز ٕٚإٔ ٜتًُهٗا أسسِٖٚ .إباس ١اغيٓؿعَ َٔ ١ايو
خام ٖٞٚ ,ايطخك ١أ ٚاإلشٕ اغيتُجٌ عل اْ٫تؿاع ايؿدك ٞاجملطز ايصٜ ٫ ٟكطض ًَهاً
يًُباح ي٘).(3
عاؾطاً :أَا ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞؾكس غاض عًْٗ ٢ر ايؿك٘ اإلغٚ َٞ٬عس اإلباس ١إشٕ أٚ
ضخكٜ ١كطضٖا ايكاْ ٕٛيًؿدل ؼي اْ٫تؿاع سيًو ايػري) .(4ؾٗ ٞفطز إشٕ أ ٚقض ضخك١
ٜأتٗٝا اغيباح ي٘ ٫ٚ ,تعس سكاً ؾدكٝاًَ ٖٛٚ ,ا ضيهٔ اغتٓتاد٘ َٔ ايؿكط ٠ايجأَْ ١ٝ
اغياز َٔ )1145( ٠ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق .ٞنُا مل ضيٝع ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞبري اغيًو
ايتاّ ٚاغيًو ايٓاقل ,ؾٜٗ ٫ ٛعطف غ ٣ٛاغيًو ايتاّ سيكته ٢اغياز .َ٘ٓ )1048( ٠إ ٫أْ٘
ٜ ٫عطف اغيًو ايٓاقل ,عً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ عاجل بعض َٛنٛعات٘ ؼت َؿٗ ّٛاؿل

( )1لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/thomas-v-sorrell-1673.php
( )9د.مرطفى أحسج الدرقا .مرجر سابق .ص.372
( )3د.مرطفى أحسج الدرقا .مرجر سابق .ص.371

( )2دمحم طو البذيخ ود.غشي حدؽن طو .الحقؽق العيشية .الجدء األول .الحقؽق العيشية
األصمية( .و ازرة التعميػ العالي .بغجاد ،)1299 .ص.912
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ايؿدك ,ٞنًُو اغيٓؿع ١أ ٚاإلجياضٚ .عاجل ايبعض اٯخط ؼت َؿٗ ّٛاؿل ايعٝين نشل

اغيٓؿع.(1)١

ادللطل

الاال

اللطحبٍعة القاوىوٍة للرخصة العقارٌة
تتُجٌ ايطبٝع ١ايكاْ ١ْٝٛيًطخك ١ايعكاض (Licence) ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟبأْٗا تعس
سكاً َٔ اؿكٛم ايؿدكٚ ,(Personal Rights) ١ٝيٝػت سكاً عٝٓٝاً نشل اغيًه١ٝ
) . (Personal Non-Proprietary Rightsإ ٫إٔ ايطخك ١ايعكاض ١ٜتتش ٍٛإزي
سل عٝين عكاض ,(Proprietary Interest) ٟإشا َا اقرتْت با٭َاْ ١اؿهُٚ ,١ٝأيعَت
َؿرت ٟايعكاض بايتكٝس بٗا ٚاسرتاَٗا(ٚ .)2قس اغتكط قها ٤احملانِ اْ٫هًٝع ١ٜؼي َععِ
أسهاَ٘ عً ٢عس ايطخك ١ايعكاض ١ٜنشل َٔ اؿكٛم ايؿدك ٫ٚ ,١ٝغُٝا اؿهِ ايكازض ؼي
قه(National Provincial Bank v Ainsworth 1965. A.C. 1175) ١ٝ
اييت تتًدل ٚقا٥عٗا) (3عٝاظ ٠ايعٚز ٚظٚدت٘ ٚأ٫ٚزُٖا يعكاض ,نإ اغيسع ٢عً ٖٛ ٘ٝاغيايو

ايٛسٝس اغيػذٌ بامس٘ شيو ايعكاض )ٚ . (Sole Registered Proprietorقس
اغتعٌُ ايعكاض نتأَري عٝين ؼي َكابٌ ايػشب عً ٢اغيهؿٛف )َٔ (Overdraft
اغيكطف ,إ ٫إٔ ايعٚز غازض اغيٓعٍ َع عاً٥ت٘ٚ .مسح يًعٚد ١ا٫غتُطاض بايعٝـ ؾَٔ ٘ٝ
ز ٕٚزؾع أدط ٠نُٔ اتؿام َػتكٌٚ .طايب اغيكطف باغرتزاز اؿٝاظ ٠عً ٢ايعكاض ٚضؾهت
ايعٚد .١ؾأقاّ اغيكطف ايسعٚ ٣ٛطايب باغرتزاز اؿٝاظ ٠عً ٢ايعكاض ,ؾكهت ي٘ احملهُ١
بصيو ٚقازم فًؼ ايًٛضزات عً ٢اؿهِٚ ,شنط ؼي سهُ٘ بإٔ َٔ سل اغيكطف اغرتزاز
اؿٝاظ ٠عً ٢ايعكاضٚ ,إٔ ا٫تؿام اغيػتكٌ اغيربّ َع ايعٚدٚ ,١ايصٜ ٟػُح هلا بايبكا ٤ؼي
اغيٓعٍ ٖ ٛفطز ضخكٚ ,١اييت شيجٌ سكاً َٔ اؿكٛم ايؿدكٚ ١ٝيٝػت سكاً عٝٓٝاً٫ٚ ,
غُٝا سل اغيًهٚ .(Personal, Non-Proprietary Right) ١ٝ٭ٕ ايعٚد٫ ١
( )1د.طارق كاظػ عجيل .الحقؽق العيشية األصمية .حق السمكية( .الجدء األول .دار
الدشيؽري .بيخوت لبشان .)9112 .ص.99
(2) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.478.
( )3لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/national-provincial-vainsworth.php
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تتُتع بأ ٟسل عٝين عً ٢ايعكاض ,ؾإْ٘ يٝؼ ؼي ٚغعٗا َعاضن ١اغرتزاز اغيكطف يًشٝاظ٠
عً ٢ايعكاض .ؾعً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايطخك ١ايعكاض ٖٞ ١ٜسل َٔ اؿكٛم اـايك ١أ ٚاغياْع ١أٚ
اؿكط ,(Exclusive Rights) ١ٜإ ٫أْٗا تعس ,ؼي ايٛقت ْؿػ٘ ,سكاً قسٚزاً ضيهٔ
اغتعُاي٘ غيس ٠قسز.٠
أَا ؼي ايؿك٘ اإلغ َٞ٬ؾإٕ اإلباسٚ ,١نُا أؾطْا غابكاً ٖٞ ,سل اْتؿاع فطز أ ٚقض,

ٜتُجٌ بطخك ١أ ٚإشٕ باْ٫تؿاع ايؿدك ٞز ٕٚايتًُٝو)ٚ .(1نصيو اؿاٍ بايٓػب ١إزي ايكإْٛ
اغيسْ ٞايعطاق ٞايص ٟعس اإلباس ١فطز ضخكَ ١كطض ٠ؼي ايكاَْ ٖٛٚ ,ٕٛا ضيهٔ اغتٓتاد٘ َٔ

ايؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاغياز .(2)َ٘ٓ )1145( ٠ؾبُا إٔ اؿٝاظ ٖٞ ٠غبب َٔ أغباب نػب
اغيًه ,١ٝؾإْٗا ٜٓبػ ٞإٔ تٓط ٟٛعًَ ٢عٓ ٢ايتعسٚ ,ٟايص ٖٛ ٟاحنطاف عٔ ايػًٛى اغيعتاز,
أ ٚخطٚز عٔ ْطام اؾٛاظ ايؿطع ٞبايكٝاّ بعٌُ أ ٚباَ٫تٓاع عٔ عٌُ ,غٛا ٤أنإ شيو

اـطٚز َكرتْاً باإلزضاى ٚايتُٝٝع أّ غري َكرتٕ( .)3خ٬ؾاً ٭عُاٍ اإلباس ١اييت تك ّٛعً٢
أغاؽ ضخك ١أ ٚإشٕ باْ٫تؿاع سيًو ايػري ٫ٚ ,تٓط ٟٛعً ٢ايتعس ٟعًًَ ٢و ايػريٚ ,يهٔ
عًَ ٢عٓ ٢ايتػاَح َٔ ايػري ؼي اْ٫تؿاع سيًه٘)ٚ .(4اؿٝاظَ ٠هػب ١يًًُه ١ٝأ ٚاؿل ايعٝين,

إشا َا اقرتْت سيطٚض ايعَإ اغياْع َٔ مساع ايسع ,(5)٣ٛعً ٢ايطغِ َٔ إٔ َطٚض ايعَإ ٖٛ
( )1الحافظ أبؽ فخج عبج الخحسؼ بؼ رجب الحشبمي .القؽاعج في الفقو اإلسالمي( .دار الفكخ
لمطباعة والشذخ والتؽزيع .بجون تاريخ طبع) .ص.127

( )9نرت السادة ( )1121مؼ القانؽن السجني العخاقي عمى أنو (ال تقؽم الحيازة عمى عسل
يأتيو الذخص أنو مجخد إباحة ،أو عسل يتحسمو الغيخ عمى سبيل التدامح مشو ،وكحلغ
ال تقؽم عمى أعسال متقطعة).

) (3د.عرست عبج السجيج بكخ ،الشعخية العامة لاللتدامات ،مرادر االلتدام( ،الجدء األول,
الحاكخة لمشذخ والتؽزيع ،) 9111 ،ص .119يشعخ أيزاً د.أحسج سمسان شييب
الدعجاوي ود.جؽاد كاظػ جؽاد سسيدػ .مرادر االلتدام .دراسة مقارنة بالقؽانيؼ السجنية
والفقو االسالمي( .الطبعة الثانية .مشذؽرات زيؼ الحقؽقية .بيخوت لبشان.)9117.

ص.993

( )2د.درع حساد عبج .الحقؽق العيشية األصمية .حق السمكية والحقؽق الستفخعة عشيا( .دار
الدشيؽري .بيخوت لبشان .)9119 .ص.973

( )1دمحم طو البذيخ ود.غشي حدؽن طو .مرجر سابق .ص.999
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فطز زؾع ٜػتؿٝس َٓ٘ اؿا٥عٚ ,شيو سيكته ٢ايؿكط ٠ا٭ٚزي َٔ اغياز َٔ )1158( ٠ايكإْٛ
اغيسْ ٞايعطاق ٞاييت ْكت عً ٢إٔ (َٔ ساظ َٓك ً٫ٛأ ٚعكاضاً غري َػذٌ ؼي زا٥ط ٠ايتػذٌٝ
ايعكاض ٟباعتباضًَ ٙهاً أ ٚساظ سكاً عٝٓٝاً عًَٓ ٢ك ٍٛأ ٚسكاً عٝٓٝاً غري َػذٌ عً ٢عكاض
ٚاغتُطت سٝاظت٘ ز ٕٚاْكطاع عيؼ عؿط ٠غٓ ١ؾ ٬تػُع عً ٘ٝعٓس اْ٫هاض زع ٣ٛاغيًو
أ ٚزع ٣ٛاؿل ايعٝين َٔ أسس يٝؼ بص ٟعصض ؾطع .)ٞإ ٫إٔ ٖصا ايكاْْ ٕٛعِ أسهاّ
اؿٝاظ ٠اغيكرتْ ١سيطٚض ايعَإ نُٔ ْطام أغباب نػب اغيًهٚ .١ٝعًٖ ٢صا ا٭غاؽ ؾإْ٘
ضيهٔ ايك ٍٛبإٔ اإلباس ١اييت ٖ ٞفطز إشٕ أ ٚقض ضخكٜ ١أتٗٝا اغيباح ي٘ ٫ٚ ,تعس سك ًا
ؾدكٝاً .نُا  ٫تطق ٢إزي اؿٝاظْ٫ ,٠تؿا ٤ايتعس ,ٟؾٜٗ ٫ ٛتعس ٣ؼي إتٝاْ٘ هلا عً ٢سل

أسس(ٚ .)1ؽتًـ اإلباس ١عٔ اؿل ايؿدك ٞؼي عس ٠دٛاْب َٔ أبطظٖا :إٔ اغيباح ي٘ ٜعس
َٓتؿعاً ,ؾاإلباس ١بايٓػب ١إي َٔ ٘ٝأعُاٍ اْ٫تؿاع( .)2خ٬ؾاً يكاسب اؿل ايؿدك ٞايصٟ
ٜعس زآ٥اً ٚيٝؼ َٓتؿعاً .نُا إٔ اإلباسٚ ,١نُا أؾطْا غابكاً ٖٞ ,فطز إشٕ أ ٚضخك١
ضيٓشٗا اغيبٝح يًُباح ي٘ ,أَا اؿل ايؿدك ٞؾٗ ٛضابط ١بري ايساٚ ٔ٥اغيس.ٜٔ
ادلحبث

الااوً

أوىاع الرخصة العقارٌة
تكٓـ ايطخك ١ايعكاض (Licence) ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟإزي أضبع ١أْٛاع ضٝ٥ػٖٞ ١
ايطخك ١اجملطزٚ ,(Bare Licence) ٠ايطخك ١ايعكس ١ٜأ ٚايتعاقس(Contractual ١ٜ
)ٚ ,)3( Licenceايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًش(Licence Coupled with an ١
)ٚ ,Interestايطخك ١اغياْع ١باإلغ٬م )ٚ .(Estoppel Licenceغٛف ْبشح ؼي
ٖص ٙا٭ْٛاع ا٭ضبع ١يًطخك ١ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝعٚ ٟنُا ٜأت:ٞ

) (1د.عبج الخزاق أحسج الدشيؽري .الؽسيط في شخح القانؽن السجني .ج .2مرجر سابق.
ص.722

) (9د.صالح أحسج دمحم .عقج اإلباحة( .مجمة الخافجيؼ لمحقؽق .كمية الحقؽق  .جامعة

السؽصل .السجمج -11-العجد .39الدشة  .)9119ص.39
(3) Elizabeth Cooke. Modern Studies in Property Law. (Volume 4.
HART Publishing. 2007) .P.122.
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ادللطل

08

اوأول

الرخصة اجملردة
تعس ايطخك ١اجملطز َٔ (Bare Licence) ٠أبػط أْٛاع ايطخل ايعكاضٖٞٚ ,١ٜ
فطز مساح ) (Simple Permissionبسخ ٍٛعكاض َا .أ ٚمساح فاْ ٞأ ٚزٕٚ

َكابٌ ) (Gratuitous Permissionيًكٝاّ بعٌُ َا ؼي ايعكاض(َ .)1جاٍ شيو زع٠ٛ
َايو ايعكاض يهٝؿ٘ إزي َأزب ١غسا ٤أ ٚعؿا ٤ؼي عكاض .ٙؾؿَ ٞجٌ ٖص ٙاؿاي ١ضيٓح َايو
ايعكاض نٝؿ٘ ضخك ١فطز ٠أ ٚبػٝط ١بسخ ٍٛايعكاض( ,)2يهٜٓ ٞؿ ٞعٓ٘ قؿ ١اغيتعس ٟعً٢
ايعكاض )ٚ .)3((Trespass to Landتٓتٖٗ ٞص ٙايطخك ١إَا باْ٫تٗا َٔ ٤ايعٌُ ايصٟ

ٜك ّٛب٘ اغيطخل ي٘ ,أ ٚبإب٬غ٘ َٔ اغيطخل بهطٚضَ ٠ػازض ٠ايعكاض(٪ٜ ٫ٚ .)4ثط ؼي شيو َا
إشا ناْت ايطخك ١قس قسضت يًُطخل ي٘ ؾؿٗٝاً أّ نتاب .ً١أَا بٝع ايعكاض ؾٝعس إْٗاً٤
نُٓٝاً ) (Implicit Terminationهلصا ايٓٛع َٔ ايطخلٚ .ؼي طيٝع ا٭سٛاٍ ؾإْ٘
ٜٓبػ ٞعً ٢اغيطخل إٔ ضيٓح اغيطخل ي٘ ٚقتاً َعك(Reasonable Time) ً٫ٛ
يًُػازضٚ .)5(٠٭ٕ ٖص ٙايطخك َٔ ٖٞ ١ايطخل ايبػٝط ١ؾإٕ ايٛقت اغيعكٍٛ
)ٜ ٫ (Reasonable Timeكٌ عٔ بهع زقا٥ل ٜ ٫ٚتذاٚظ أنجط َٔ غاع ,١ؼي ساي١
ايطًب َٔ نابط ايؿططَ ١ج ً٬سيػازض ٠اغيٓعٍٚ .قس ضيتس يؿٗط إشا نإ اغيطخل ي٘ غانٓاً
ؼي شيو ايعكاضٜٚ .تش ٍٛاغيطخل ي٘ بعس اْكها ٤شيو ايٛقت إزي غاقب يًعكاض
) .)6( (Trespasser to Landؾؿ ٞقه(Robson v Hallett 1967.2 ١ٝ
) QB.939اييت تتًدل ٚقا٥عٗا

)(7

بكس ّٚضقٝب ايؿطط(Police Sergeant) ١

بكشب ١ؾططٝري ) (Two Constablesازي َٓعٍ اغيسع ٢عًُٗٝا ا٭ٚ ٍٚايجاْ ,ٞيػطض
ايتشكٝل غكٛم بعض اغيدايؿات اغيطتهب .١ؾسخٌ ايطقٝب ازي زاخٌ اغيٓعٍ ,بعس إٔ
(1) Samantha Hepburn. op. Cit . P.22.
(2) Kevin Gray and Susan Francis Gray. op. Cit . P.1288.
(3) .ibid. P.1260.
(4) Barbara Bogusz and Rojer Saxton. op. Cit . P.305.
(5) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.475.
(6) Kevin Gray and Susan Francis Gray. op. Cit . P.1260.
) (7لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/robson-v-hallett-1967.php
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مسح ي٘ بايسخٚ .ٍٛبك ٞايؿططٝإ ؼي اـاضز يعسّ ايػُاح هلُا بايسخٚ .ٍٛعٓسَا ؾاٖس
ٚايس اغيسع ٢عًُٗٝا ايطقٝب ؼي اغيٓعٍ طًب َٓ٘ اغيػازض ٠ؾٛضاً ,ؾاَتجٌ ايطقٝب يًطًب ٚبسأ
باغيػازض ,٠إ ٫أْ٘ ٚسيذطز إٔ أزاض ظٗط ٙقؿع عً ٘ٝأسس اغيسع ٢عًُٗٝا َٔ اـًـ ٚنطب٘
ؼي ظٗطٚ .ٙعٓسَا ؾاٖس ايؿططٝإ َا جيط ٟؼي اغيٓعٍ أغطعا يٓذس ٠ايطقٝب ,ؾشسخ ؾذاض
تسخٌ ؾ ٘ٝاغيسع ٢عً ٘ٝايجايح ؾكٝل اغيسع ٢عًُٗٝا .ؾأز ٜٔاغيسع ٢عً ِٗٝايج٬ث١
با٫عتسا ٤بايهطب عً ٢ايطقٝب ٚايؿططٝإ ايًصإ َع٘ أثٓا ٤تأزٜتِٗ يٛادبِٗ ,ؾاغتأْـ
اغيسع ٢عً ِٗٝاؿهِ ,عً ٢أغاؽ إٔ ايؿطط ١ناْٛا َتعس ٜٔعً ٢ايعكاض
)ٚ ,(Trespassersمل ٜهْٛٛا ٜٓؿصٚا ٚادبِٗ بكٛض ٠قشٝشٚ .١نإ ايػ٪اٍ اغيططٚح
أَاّ قهُ ١ا٫غتٓ٦اف ٖ ٛأْ٘ٚ ,عً ٢ايطغِ َٔ اإلزاْ ١اؾٓا١ٝ٥

(Criminal

) Convictionيًذٓا ٠ايج٬ث ٌٖ ,١سكٌ ايطقٝب ٚايؿططٝإ عً ٢ايطخك ١بسخٍٛ
اغيٓعٍ؟ٚ .إشا ناْٛا قس سكًٛا عًٗٝا ؾع ً٬ؾٌٗ ضيهٔ إيػا ٤تًو ايطخك١؟ .ؾكهت قهُ١
ا٫غتٓ٦اف ؼي سهُٗا سيا ٜأتٚ َٔ )1( :ٞادب غانين اغيٓعٍ َٓح ضخك ١نُٓ١ٝ
) (Implied Licenceبسخ ٍٛاغيٓعٍ ٭ ٟؾدل ٜٓؿص َُٗ ١ضمس ,١ٝبعس إٔ ٜططم
ايباب ٜٚسخٌ َٓ٘ )2( .زخٌ أؾطاز ايؿطط ١إزي اغيٓعٍ بططٜكَ ١ؿطٚعٚ ,١مل ٜتِ إيػا٤
ايطخك ١اغيُٓٛس ١هلِ ,٭ِْٗ ناْٛا ٜٓؿصٚ ٕٚادبِٗ ايطمس )3( .ٞإشا َا دط ٣إيػا٤
ايطخك ١بسخ ٍٛايعكاض ,ؾإْ٘ ٜٓبػَٓ ٞح اغيطخل ي٘ ايٛقت اغيعك(Reasonable ٍٛ
) Timeيًُػازضٚ .٠قبٌ اْ٫تٗاٖ َٔ ٤صا ايٓٛع َٔ ايطخل ؾإْ٘ ٜٓبػ ٞاإلؾاض ٠إزي
َػأيتري َُٗتري :ا٭ٚزي إٔ إْٗا ٤ايطخك ١اجملطز ٫ ٠حيتاز إزي إخطاض ),(Notice

ٚايجاْ ١ٝإٔ باإلَهإ ظياٜتٗا باإلغ٬م) (Estoppel) (1أ ٚبا٭َاْ ١اؿهُ١ٝ
)ٚ .(Constructive Trustضيهٔ ايك ٍٛبإٔ اإلباس ١ؼي ايؿك٘ اإلغٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاغيسْٞ

( )1يعج اإلغالق ) (Estoppelأحج السبادئ الذائعة في قانؽن األحكام العامة اإلنكميدي،

والحي بسقتزاه يحعخ عمى أحج الطخفيؼ الخجؽع عؼ وعجه الحي قطعو تجاه الطخف
اآلخخ الحي اعتسج ىحا األخيخ بذكل مشطقي ومعقؽل عمى ىحا الؽعج وترخف عمى
أساس ذلغ ،بحيث أن أي رجؽع أو عجول عؼ ذلغ الؽعج سؽف يمحق بو ضخ ار جديسا.

لسديج مؼ التفريل يشعخ:
Robert Duxbury. Contract in a Nutshell, (sweet and Maxwell, 2001),
P.24.
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ايعطاق ٞايص ٟغاض عًْٗ ٢ذ٘ ٖٞ ,قض ضخك ١أ ٚإشٕ ٜتُجٌ عل اْ٫تؿاع ايؿدك.(1)ٞ
 ٖٞٚتتؿاب٘ ؼي ٖصا ايٛقـ َع ايطخك ١اجملطز ٠ؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝعْ ٫ٚ .ٟػتبعس إٔ
ٜه ٕٛايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٟقس اقتبػٗا َٔ ايؿك٘ اإلغٚ .َٞ٬زيًٓٝا ؼي شيو َا شٖب إي ٘ٝأسس
أبطظ ايؿكٗا ٤اإلْهًٝع( ,)2ايصٜ ٟط ٣بإٔ ايهجري َٔ ايٓعِ ايكاْ ١ْٝٛايطاغدٚ ١ايػا٥س ٠ؼي
ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٟؼي ٚقتٓا اؿانطٜ ,طدع أقًٗا إزي ايؿك٘ اإلغ .َٞ٬نُا ٖ ٛاؿاٍ بايٓػب١
إزي ْعاّ ا٭َاْ (Trust) ١ايص ٟاقتبػ٘ ايكاْ ٕٛاإلْهًٝعْ َٔ ٟعاّ ايٛقـ )(Waqf
ايػا٥س ؼي ايؿك٘ اإلغ ,َٞ٬ايص ٟأزخًت ؾهطت٘ إزي إْهًرتا عٔ ططٜل احملاضبري ايكًٝبٝري
ايعا٥س ٜٔإزي إْهًرتاٚ ,ايًص ٜٔدًبٛا َؿاٖ ُ٘ٝا٭غاغٚ ١ٝغاُٖٛا ؼي ْؿطٖا ؼي إْهًرتا.
ادللطل

الااوً

الرخصة التعاقذٌة
تعس ايطخك ١عكس ١ٜأ ٚتعاقسٚ ,(Contractual Licence) ١ٜؾكاً يكاْ ٕٛا٭سهاّ

غيطَخِل ٚاغيطخل ي٘(ٚ .)3ترتتب
ايعاّ ) ,(Common Lawإشا تطتبت عً ٢عكس بري ا ُ
عًٗٝا آثاض أنرب ٚأعُل َٔ فطز ايػُاح ايؿدك ٞايكابٌ يًطدٛع أ ٚاإليػا٤
)ٚ .)4( (Revocable Personal Permissionنإ ا٫ػا ٙايتكًٝس ٟايػا٥س ؼي
ايكطٕ ايتاغع عؿط )(The Orthodox Nineteenth-Century Approach
يس ٣احملانِ اإلْهًٝعٜ ١ٜتُجٌ بإَهاْ ١ٝقٝاّ اغيُطَخِل بإيػا ٤ايرتخٝل ,ستٚ ٢إٕ تطتب
عً ٢شيو اإلخ ٍ٬بايعكس )ٚ . (Breach of Contractقس تبٓت احملهُ ١اإلْهًٝعٖ ١ٜصا
ا٫ػا ٙؼي سهُٗا ايكازض ؼي قه(Wood v Leadbitter 1845. 13 M & ١ٝ

) W 838.153.ER.351اييت تتًدل ٚقا٥عٗا) (5بؿطا ٤اغيسع ٞيتصنطَٓ ٠شت٘ ضخك١

ضخك ١غيؿاٖس ٠غبام اـَ َٔ ٌٝسضدات َهُاض ), (Doncaster Racecourse
إ ٫إٔ اغيسع ٢عًَ ٘ٝسٜط اغيهُاض قاّ بططز َٔ ٙاغيسضدات .إش نإ قس زخٌ ازي
( )1الحافظ أبؽ فخج عبج الخحسؼ بؼ رجب الحشبمي .مرجر سابق .ص.127
(2) Alastair Hudson. op. Cit . P.42.
(3) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op. Cit .P.413.
(4) Elizabeth Cooke. op. Cit .P.86.
( )1لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/wood-v-leadbitter.php
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اغيسضدات بطخك ١تك ّٛعً ٢أغاؽ زؾع٘ ٭دط ٠ايسخٚ .ٍٛقس ازع ٢اغيسع ٞأَاّ احملهُ,١
ٚشيػو باؿذ ١اييت َ٪زاٖا إٔ زؾع أدط ٠ايسخٚ ,ٍٛايطخك ١اييت سكٌ عًٗٝا شيٓش٘ سل
زخَ ٍٛهُاض غبام اـٚ ٌٝايبكا ٤ؾ ٘ٝطَ ١ًٝس ٠ايػبام .قبٌ إٔ ٜكسض ي٘ َسٜط اغيهُاض
اغيسع ٢عً ٘ٝأَطاً سيػازضَ ٠سضدات اغيهُاضٚ ,ضيٓش٘ ٚقت ًا َعك ً٫ٛيًُػازض .٠ؾكهت قهُ١
ايسضد ١ا٭ٚزي غيكًش ١اغيسع ٢عً .٘ٝؾاغتأْـ اغيسع ٞاؿهِ ا٫بتساٚ ,ٞ٥نإ ايػ٪اٍ
اغيططٚح أَاّ قهُ ١ا٫غتٓ٦اف ٖ ٌٖ ٛضيهٔ إيػا ٤ايطخك ١أ ٚايطدٛع عٓٗا؟ .ؾكهت
قهُ ١ا٫غتٓ٦اف ؼي سهُٗا بأْ٘ ضيهٔ إيػا ٤ايطخك ١ايتعاقس(Contractual ١ٜ
) Licenceأ ٚايطدٛع عٓٗا ؼي أٚ ٟقتٚ ,إشا َا ؾهٌ إيػاٖ٩ا إخ ً٫٬بايعكس
) ,(Revocation is in Breach of a Contractؾإْ٘ ضيهٔ ايًذ ٤ٛإزي اغيطايب١
بايتعٜٛهات ايعكسٚ .(Contractual Damages) ١ٜشنطت احملهُ ١ؼي سهُٗا أٜه ًا
بإٔ ٜٓبػ ٞيٓؿاش ) (Enforceabilityسل أ ٟؾدل ؼي َطنع اغيسع ٞايكاْ ْٞٛبسخٍٛ
ايعكاض ٚايبكا ٤ؾ ,٘ٝإٔ ضيٓح غٓساً ضمسٝاً ٜػتٓس عً ٢عكس ؾهًٚ .(Deed) ٞبصيو ؾكس
قازم سهِ قهُ ١ا٫غتٓ٦اف عً ٢سهِ احملهُ ١ا٫بتسا ,١ٝ٥ؾايطخك ١غري اغيسعُ١
بايؿهً ٫ (Formality) ١ٝتهْ ٕٛاؾصٚ ٠ضيهٔ ايطدٛع عٓٗاٚ .قسض غيكًش ١اغيسع٢
عًَ ٘ٝسٜط اغيهُاض أٜهاً.
أَا بايٓػب ١إزي ايؿك٘ اإلغ َٞ٬ؾكس ضأٜٓا غابكاً بأْ٘ٚ ,عً ٢ايطغِ َٔ إٔ سل اْ٫تؿاع
ايؿدك ٞاجملطز ضيهٔ إٔ ٜٓؿأ عٔ ططٜل ايطخك ١أ ٚاإلشٕ َٔ اغيايو بإباس ١اغيٓؿعَٔ ,١
ز ٕٚإٔ ًَ ٍٚ٪ٜو اغيٓؿع ١إزي اغيباح ي٘ ,إ ٫أْ٘ ضيهٔ إٔ ٜٓؿأ عٔ ططٜل بعض ايعكٛز

اغيًَُُه ١يًُٓؿعٚ ,١شيو نُٔ ًَو اغيٓؿع .(1)١نصيو اؿاٍ بايٓػب ١إزي ايكاْ ٕٛاغيسْٞ

ايعطاق ٞايص ٟضيهٔ إٔ تتدص اإلباس ١ؼي ظً٘ قٝػ ١ايعكس(َ ٖٛٚ .)2ا اػٗت إي ٘ٝقهُ١
شيٝٝع ايعطام أٜهاً ,إش دا ٤ؼي أسس أسهاَٗا( )3بأْ٘ (ٜعترب إْصاض ايبا٥ع بطًب اغرتزازٙ
ايساض اغيبٝع ١خاضز زا٥ط ٠ايتػذ ٌٝايعكاض ٟضدٛعاً عٔ اإلباسٚ ,١يٝؼ يًُؿرت ٟسل سبؼ

( )1د.مرطفى أحسج الدرقا .مرجر سابق .ص.371
) (9د.صالح أحسج دمحم .مرجر سابق .ص.29
) (3حكػ محكسة تسييد العخاق السخقػ  /119مختبة ثالثة عقار 1272/في 1272/11/2
(الشذخة القزائية .العجد  -1-لدشة  .)1272ص.11
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ايساض يكاَ ٤ا زؾع٘ يًبا٥ع َٔ َبًؼ ازع ٢أْ٘ َكابٌ غهٓا ٙايساض ,٭ٕ شيو ٜؿهٌ زع٣ٛ
َػتكً .)١ؾطاغيا إٔ اإلباس ٖٞ ١سل ؾدك ,ٞؾإٕ ايعكس ٜهاز ٜه ٕٛاغيكسض ايٛسٝس هلصا
اؿلٚ ,شيو ٭ٕ اغياز َٔ )184( ٠ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞسسزت قطاس ١سا٫ت إْؿا٤
ا٫يتعاّ باإلضاز ٠اغيٓؿطز ٠عً ٢غب ٌٝاؿكطٚ ,شيو نُكسض إضازَ ٟػتكٌ َٔ َكازض

ا٫يتعاّ( .)1إش ْكت عً ٢أْ٘ ( ٫تًعّ اإلضاز ٠اغيٓؿطز ٠قاسبٗا إ ٫ؼي ا٭سٛاٍ اييت ٜٓل
ؾٗٝا ايكاْ ٕٛعً ٢شيو)ٚ .مل تهٔ أعُاٍ اإلباس ١بري تًو اؿا٫ت ,٭ٕ اإلباس ١تكطف
تربع.ٞ
ادللطل

الاال

الرخصة ادلقرتوة مبصلثة
أَا ايٓٛع ايجايح ؾٗ ٛايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًش(Licence Coupled with an ١
)ٜٚ , Interestككس باغيكًش ١اييت تكرتٕ بٗا ايطخك ١نٌ َٓؿع (Profit) ١جيٓٗٝا
اغيطخل ي٘ ) َٔ (Licenceeعكاض اغيطخل ) .)2( (Licensorنا٭مساى اييت
ٜكٝسٖا َٔ عري ٠تعٛز ًَهٝتٗا يًُطخل ,أ ٚايجُاض اييت جيٓٗٝا َٔ بػتاْ٘ .ؾٓٝبػ ٞعً٢

اغيطخل ي٘ٚ ,ندط ٠ٛأٚزي َٔ ,أدٌ اؿك ٍٛعً ٢اغيكًشٚ ,١ػياضغ ١سك٘ ؼي اْ٫تؿاع َٔ
عكاض اغيطخل ,إٔ ٜسخٌ إزي شيو ايعكاض( .)3ؾشك ٍٛاغيطخل ي٘ عً ٢ايػُاح
) َٔ (Permissionاغيطخل بايسخ ٍٛإزي عكاض ا٭خريٜ ,عس قب ً٫ٛنُٓٝاً أَٛ ٚاؾك١
نُٓ ١ٝيإلؾاز َٔ ٠اغيكًش ١اغيكرتْ ١بايرتخٝل(ٖٚ .)4صا ٜعين بإٔ ايسخ ٍٛاغيؿطٚع إزي
عكاض اغيطخل ٜعس ؾططاً يٓؿاش ) (Enforceabilityايتُتع باغيٓاؾع اييت جيٓٗٝا
اغيطخل ي٘ َٔ عكاض اغيطخلٜٚ .ط ٣داْب َٔ ايؿك٘ اإلْهًٝع )5(ٟبأْ٘ٚ ,عً ٢ايطغِ َٔ إٔ
) (1د.عبج السجيج الحكيػ ،السؽجد في شخح القانؽن السجني ،في مرادر االلتدام مع السقارنة

بالفقو اإلسالمي( ،الجدء األول ,شخكة الطبع والشذخ األىمية ،بغجاد، )1233 ،

ص .329يشعخ أيزاً د.مشحر الفزل .الؽسيط في شخح القانؽن السجني .دراسة مقارنة

بيؼ الفقو اإلسالمي والقؽانيؼ السجنية العخبية واألجشبية معدزة بآراء الفقو وأحكام القزاء.

(مشذؽرات آراس .أربيل .)9113 .ص.911
(2) James Karp & Elliot Klayman. op. Cit .P.189.
(3) Barbara Bogusz and Rojer Saxton. op. Cit . P.305.
(4) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.475.
(5) .ibid. P.475.
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إٔ ايطخك ٖٞ ١ؼي دٖٛطٖا سل َٔ اؿكٛم ايؿدك ,(Personal Rights) ١ٝإ ٫أْٗا
تكرتب بعض ايؿ َٔ ٤ٞسكٛم اغيًه (Property Interests) ١ٝؼي ٖصا ايٓٛع َٔ أْٛاع
ايطخلٚ ,شيو عً ٢أغاؽ اغيٓاؾع اييت جيٓٗٝا اغيطخل ي٘ َٔ ايعكاضٚ .قس اػٗت احملانِ
اإلْهًٝعَٓٚ ,١ٜص أَس بعٝس ,إزي ؼسٜس َكًش ١اغيطخل ي٘ باْ٫تؿاع َٔ اغيٓك٫ٛت
اغيٛدٛز ٠ؼي ايعكاضٚ ,يٝؼ بايعكاض ْؿػ٘( .)1ؾاغيٓؿع (Profit) ١تتذػس باغيٓك٫ٛت ٚسسٖا
غٛا ٤أناْت قاق (Crops) ٌٝأّ أخؿاب ) .(Timbersؾاغيبسأ ايػا٥س ؼي ايكإْٛ

اإلْهًٝع ٖٛ ٟنطٚض ٠سك ٍٛاغيطخل ي٘ عً ٢اإلشٕ أ ٚايطخك ١أ ٚايػُاح َٔ َايو ايعكاض
) (Landlord's Permissionبسخ ٍٛايعكاض ٚدين احملاق ٌٝأ ٚايجُاض ,أ ٚا٭ؾٝا٤
ا٭خط ٣اغيٛدٛز ٠ؼي ايعكاضَ ٖٛٚ .ا تبٓت٘ احملهُ ١اإلْهًٝع ١ٜؼي سهُٗا ايكازض ؼي قه١ٝ
) (Webb v Paternoster 1619. 79 E.R. 1250اييت تتًدل ٚقا٥عٗا

)(2

بػُاح غًـ اغيسع ٢عًَ ٘ٝايو ايعكاض )(Defendant’s Predecessor-in-title
يًُسع ٞبسخ ٍٛايعكاض ٚطيع نُٝات نبري َٔ ٠ايكـ ٚايتدي ,ثِ تطنٗا ؼي ايعكاض بؿهٌ أنٛاّ
)ٚ .(Haystacksبعس ٚؾا ٠ايػًـ َٓع خًؿ٘ اـام )(Successor-in-title
اغيسع َٔ ٞزخ ٍٛايعكاض ْٚكٌ أنٛاّ ايكـ ٚايتدي ,ؾكهت احملهُ ١ؼي سهُٗا بإٔ ايطخك١
اييت سكٌ عًٗٝا اغيسع ٞبسخ ٍٛايعكاض اقرتْت عٝاظت٘ يًعكاض سٝاظ ٠ؾعًَ ١ٝهػب ١يًشل
ايؿدك (Actual Occupation of the Land) ٞز ٕٚاؿل ايعٝين ايعكاض,ٟ
باغتجٓا ٤اؿل ايعٝين اغيٓكٚ .ٍٛقس َهٓت٘ ٖص ٙاؿٝاظ َٔ ٠طيع ايكـ ٚايتدي ٚتطنُٗا ؼي
ايعكاض .يصا ؾإْٗا تهًَ ٕٛعَ ١يهٌ َٔ َايو ايعكاض ٚخًؿ٘ َٔ بعسٚ .ٙدا ٤ؼي سهِ احملهُ١
أٜهاً بإٔ ايطخك ٖٞ ١سل َٔ اؿكٛم ايؿدكٚ ١ٝيٝػت سكاً َٔ سكٛم اغيًه١ٝ
)ٚ ,(Personal, Non-Proprietary Interestإٔ اؿكٛم ايؿدك١ٝ
) ٫ (Personal Rightsتهْ ٕٛاؾص ٫ٚ ٠ضيهٔ ا٫ستذاز بٗا ػا ٙا٭غٝاض (Third-
) , Partiesخ٬ؾاً غيا ٖ ٛعً ٘ٝاؿاٍ بايٓػب ١إزي اؿكٛم ايع ١ٝٓٝايعكاض ٫ٚ ,١ٜغُٝا سل
اغيًه.(Proprietary Rights) ١ٝ
(1) Daniel F. Hinkel. Practical Real Estate Law. (Sixth Edition.west
Legal Studies. New York. 2007). P. 84.
( )9لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/webb-v-paternosters-case.php
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أَا بايٓػب ١إزي َٛقـ ايؿك٘ اإلغ َٞ٬ؾإْٓا ْط ٣إٔ َٛقـ ايكاْ ٕٛاإلْهًٝعَٔ ٟ
ايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًش ١أَٓ ٚؿعٜ ,١ؿب٘ َٛقـ ايؿك٘ اإلغ .َٞ٬ؾاإلباسٚ ١نُا شنطْا
غابكاً تعط ٞاغيباح ي٘ سل اْ٫تؿاع َٔ زًَ ٕٚو اغيٓؿعٚ .١غا ١ٜا٭َط أْ٘ ضيهٓ٘ َباؾط٠

اْ٫تؿاع بٓؿػ٘ ؾشػب)ٚ ,(1شيو ٚؾكاً يًططٜك ١اغيتؿل عًٗٝا باْ٫تؿاع بايعكاضٚ .غٛا ٤أنإ
اْ٫تؿاع بايعكاض ْؿػ٘ أ ٚبجُاضٚ ٙغًت٘ .خ٬ؾاً غيًو اغيٓؿع ١ايصٜ ٟه ٕٛأقطب ؼي َعٓا ٙإزي
اغيًو َٔ سل اْ٫تؿاع اجملطز .ؾُٝهٔ قاسب٘ َٔ شيًٝو اغيٓؿع ١اييت شيًهٗا يػري ,ٙطاغيا
نإ ضيًو غًطيت ا٫غتعُاٍ ٚا٫غتػ ,ٍ٬ؾٝك ّٛباْ٫تؿاع باؿل بٓؿػ٘ ,أ ٚضيهٔ غرئَ ٙ
اْ٫تؿاع بعٛض أ ٚبػري عٛض .ؾٝػتطٝع اغيػتأدط إٔ ٜٓتؿع باغيأدٛض بٓؿػ٘ ,أٜ ٚػتػً٘

بتأدري ٙيًػري ٖٛٚ ,شيًٝو َٓؿع ١بعٛض) .(2أَا اإلعاض ٠ؾٗ ٞشيًٝو َٓؿع ١بػري عٛض,
ؾُٝهٔ يًُػتعري اْ٫تؿاع بايؿ ٤ٞاغيعاض بٓؿػ٘ ,أ ٚإعاضت٘ يػريٚ .ٙيهٓ٘ ٜ ٫ػتطٝع
اْ٫تؿاع عٔ ططٜل ا٫غتػ .(3)ٍ٬نُا ضيهٔ يًُٓتؿع بايٛق ١ٝباغيٓؿع ١اْ٫تؿاع با٫غتعُاٍ

أ ٚبا٫غتػ ,(4)ٍ٬٭ْٗا شيجٌ ًَو اغيٓؿع ١باغيٛق ٢ب٘) .(5ؾً٘ اْ٫تؿاع بٓؿػ٘ أ ٚبػري,ٙ
بعٛض أ ٚبػري عٛضٚ .نصيو اؿاٍ بايٓػب ١إزي ايٛقـ ,ايصٜ ٟؿٝس شيًٝو اغيٓؿع ١يًُٛقٛف
عًٚ ,٘ٝي٘ اغتٝؿا ٤اغيٓؿع ١بٓؿػ٘ أ ٚبػري ,ٙإشا اداظ ي٘ ايٛاقـ ا٫غتػ .ٍ٬ؾًًُٓتؿع
بايٛقـ إٔ ٜٓتؿع با٫غتعُاٍ أ ٚا٫غتػ ,ٍ٬٭ٕ ًَو اغيٓؿعٜ ١عط ٞسل ا٫غتعُاٍ

ٚا٫غتػٚ .(6)ٍ٬ا٫غتػ ٖٛ ٍ٬شيًٝو ايػري اغيٓاؾع بعٛض)ْٚ .(7كرتح عً ٢اغيؿطع ايعطاقٞ
ا٭خص بايطخك ١اغيكرتْ ١باغيكًش ١اغيعطٚؾ ١ؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝعٚ ,ٟاييت تػُح يًُطخل
ي٘ اْ٫تؿاع يٝؼ ؾكط بعكاض اغيُطَخِلٚ ,يهٔ باغيٓاؾع اييت ٜػًٗا شيو ايعكاض أٜهاً ,نايجُاض

( )1دمحم أبؽ زىخة .مرجر سابق .ص.71
( )9د.وهبة الدحيمي.مرجر سابق .ص.223
( )3دمحم أبؽ زىخة .مرجر سابق .ص.71

( )2دمحم أبؽ زىخة .السرجر نفدو .ص.79
( )1د.وهبة الدحيمي.مرجر سابق .ص.222
( )3دمحم أبؽ زىخة .مرجر سابق .ص.72
( )7دمحم أبؽ زىخة .السرجر نفدو .ص.79
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أ ٚا٭مساى أ ٚغريٖا ,عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايطخك ٖٞ ١سل َٔ اؿكٛم ايؿدك ,١ٝإ ٫أْٗا
ضيهٔ إٔ تكرتب َٔ اؿل ايعٝين ,ؾُٝا ٜتعًل باْ٫تؿاع بايجُاض.
ادللطل

الراب

الرخصة ادلاوعة باإلغالق
إٕ اإلغ٬م ) ٖٛ (Estoppelأسس اغيباز ٨ايطاغد ١ؼي قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاَ١
) (Common Lawاإلْهًٝعٚ ،ٟايص ٟسيكتها ٙحيعط عً ٢أسس ايططؾري ايطدٛع عٔ
ٚعس ٙايص ٟقطع٘ ػا ٙايططف اٯخط ايص ٟاعتُس بؿهٌ َٓطكَٚ ٞعك ٍٛعًٖ ٢صا ايٛعس
ٚتكطف عً ٢أغاؽ شيو ،عٝح إٔ أ ٟضدٛع أ ٚعس ٍٚعٔ شيو ايٛعس غٛف ًٜشل ب٘ (أٟ

باغيٛعٛز ي٘) نطضاً دػُٝاً( .)1إٕ تطبٝل ٖصا اغيبسأ عً ٢ايطخك ١اغياْع ١باإلغ٬م
)ٜ ,(Estoppel Licenceعين اَتٓاع اغيطخل َايو ايعكاض عٔ ايطدٛع عٔ ايطخك١
اييت َٓشٗا يًُطخل ي٘ٚ ,ايتٓكٌ عٔ ٚعس ٙايص ٟقطع٘ ي٘ بإعطا ٘٥ايطخك ١بايتُتع
باؿٝاظ ٠اغيهػب ١يًشل ايؿدكٚ .ٞدسٜط بايصنط ؾإٕ اغياز َٔ )116( ٠تؿطٜع ايتػذٌٝ
ايعكاض ٟاإلْهًٝع ٟيعاّ َٓ (Land Registration Act 2002) 2002شت اإلغ٬م
ق ٠ٛقاْ ١ْٝٛإليعاّ َؿرت ٟايعكاض اغيػذٌ ).(Purchaser of Registered Land
ٚضيهٔ اإلؾازٖ َٔ ٠صا ايٓل أٜهاً يًشًٛٝي ١ز ٕٚضدٛع َؿرت ٟايعكاض عٔ ايطخل اييت
َٓشٗا اغيايو ا٭قً ٞيًُطخل ي٘ ,ؾه ً٬عٔ إَهاْ ١ٝتطبٝل ٖص ٙاغياز ٠عً ٢ايعكاضات غري
اغيػذً ١أٜهاًٚ ,اييت ضيهٔ ؾٗٝا يًطخل إٔ ته ٕٛقُ ١ٝباإلغ٬م (Licence
) .Protected by Estoppelإش ْكت ٖص ٙاغياز ٠عً ٢إٔ ((جيط ٟاإلع ٕ٬ؼي ٖصٙ
اغياز ٠يتذٓب ايؿهٛى س ٍٛاٯثاض اييت ٜطتبٗا نٌ ػيا ٜأتٚ ,ٞغكٛم ايعكاضات
اغيػذً( -١أ) اإلْكاف باإلغ٬م (ٚب) اإلْكاف اجملطز َٔ ,ايٛقت ايصٜٗٓ ٟض ؾ٘ٝ
اإلْكاف نشل قازض عً ٢ايعاّ اـًـ ؼي اغيًهَ( ١ٝع َطاعا ٠ايكٛاعس اغيتعًك ١بآثاض
ايتكطؾات عً ٢ا٭ٚي ١ٜٛأ ٚا٭غبكٚ .)2())١ٝقس أقطت احملهُ ١اإلْهًٝع ١ٜايطخك ١اغياْع١

&(1) Robert Duxbury. Nutshells, Contract Law. (Fifth Edition. Sweet
Maxwell. London. 2001). P.24.
(2) Section-116- ( It is hereby declared for the avoidance of doubt that,
in relation to registered land,each of the following— (a) an equity
=by estoppel, and (b) a mere equity,
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باإلغ٬م َٓٚعت اـًـ باغيًه َٔ (Successor in Title) ١ٝايطدٛع عٓٗاٚ ,شيو ؼي
سهُٗا ايكازض ؼي قه(Errington v Errington Woods 1952. 1 KB ١ٝ
) 290 Court of Appealاييت تتًدل ٚقا٥عٗا

)(1

بكٝاّ ا٭ب بؿطآَ ٤عٍ ٫بٓ٘

ٚظٚدت٘ ) ,(Daughter-in-Lawإ ٫إٔ ا٭ب غذٌ اغيٓعٍ بامس٘ ٖٚ ٛسيؿطزٚ .ٙقاّ
بسؾع عطب (Deposit) ٕٛنٗس ١ٜيًعٚاز ) .(Wedding Giftثِ ٚعس ايعٚدري أُْٗا إشا
َا قاَا بايٛؾا ٤ظُٝع أقػاط ايطٖٔ ) ,(Mortgage Instalmentsؾإْ٘ غٛف ٜكّٛ
بٓكٌ ًَه ١ٝاغيٓعٍ ٚتػذ ً٘ٝبإمسُٗٝا .إ ٫أْ٘ تٛؼي قبٌ إٔ ٜتُهٔ َٔ ايٛؾا ٤بٛعس ,ٙؾآيت
ًَه ١ٝاغيٓعٍ يٮّ باغيرياخٚ .اغتُط ايعٚدإ بسؾع أقػاط ايطٖٔٚ ,يهٔ ا٭ّ أقاَت ايسع٣ٛ
ٚطًبت َٔ احملهُ ١ططز ظٚد ١ابٓٗا َٔ اغيٓعٍ .ؾكهت احملهُ ١عل ايعٚد ١ؼي ايبكا ٤ؼي
اغيٓعٍٚ ,شنطت ؼي سهُٗا بإٔ ا٭ب أقسض قبٌ ٚؾات٘ إجياباً ًَعَاً ؾاْب ٚاسس
) ,(Unilateral Offerثِ قسض قب ٍٛهلصا اإلجياب َٔ ايعٚدريٚ ,شيجٌ باغتُطاضُٖا
ؼي ايٛؾا ٤بأقػاط ايطٖٔٚ .سيٛدب اغيباز ٨ايعاَ ١ؼي ايعكس ؾإْ٘ ضيهٔ ايطدٛع عٔ اإلجياب
ؼي اٚ ٟقت قبٌ اقرتاْ٘ بايكب .ٍٛأَا ؼي ايعكٛز اغيًعَ ١ؾاْب ٚاسس (Unilateral
) ,Contractsؾإٕ ايكبٜ ٫ ٍٛكرتٕ باإلجياب إ ٫سري ايتٓؿٝص ايهاٌَ يًعكسٚ .شنط ايكانٞ
ايًٛضز ) (Denningؼي سهِ احملهُ ١بأْ٘ ٚسيذطز ايبس ٤بايتٓؿٝص ؾكس اَتٓع عً ٢ا٭ّ
ايطدٛع عٔ اإلجياب ,٭ٕ شيو ٜعس غًٛناً َٓافٍ يًهُري (Unconscionable
) . Conductؾه ً٬عٔ شيو ؾكس اػٗت ايٓ ١ٝإزي إْؿا ٤ع٬قات قاْ(Legal ١ْٝٛ
) Relationsعً ٢ايطغِ َٔ إبطاّ اتؿام عاٜٚ .(Family Agreement) ًٞ٥تبري
َٔ ايتشً ٌٝايكاْ ْٞٛيًطخل اغياْع ١باإلغ٬م ) (Estoppel Licencesأْٗا شيط
سيطسًتري :ا٭ٚزي ٖ ٞاغيطسً ١ا٭ٚي ١ٝأ ٚايتُٗٝسٚ ,(Inchoate Stage) ١ٜايجاْٖٞ ١ٝ
َطسًَ ١ا بعس قسٚض سهِ احملهُٚ .١تهاز َععِ اغيؿانٌ إٔ تعٗط ؼي اغيطسً ١ا٭ٚزي ,إ٫
إٔ اغياز )116( ٠ايػايؿ ١ايصنط ناْت ٚانش ١ؼي َهُْٗٛا ٫ٚ ,غُٝا بايٓػب ١إزي ايعكاضات
=(has effect from the time the equity arises as an interest capable of
binding successors in title (subject to the rules about the effect of
dispositions on priority).
( )1لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
http://www.e-lawresources.co.uk/Errington-v-Errington-Woods.php
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اغيػذً , (Registered Land) ١ؾكس أيعَت َؿرت ٟايعكاضَٓٚ ,عت٘ َٔ ايطدٛع عٔ
ايطخك ١باإلغ٬م )ٚ .(Estoppelيهٔ ايػ٪اٍ اغيططٚح َا ٖ ٛاغيٛقـ ايكاْ ْٞٛبعس إٔ
تؿطض احملهَُ ١عاؾَ (Remedy) ١ع١ٓٝ؟  ٌٖٚضيهٔ يًطخك ١إٔ تًعّ اغيؿرتَٚ ٟا
َس ٣تأثريٖا عًَٓ ٢ح اغيعاؾات ايكاْ ١ْٝٛ؟ .يكس أداب اؿهِ ايكازض ؼي قه١ٝ
) (Williams v Staite 1979.Ch 291عٔ ٖصا ايػ٪اٍٚ ,أنس عً ٢إيعاّ ايطخك١
غيؿرت ٟايعكاضٚ ,شنط اؿهِ إٔ َٓح ايطخك ١عٝاظ ٠ايعكاض سٝاظَ ٠هػب ١يًشل ايؿدكٞ
) (Licence to Occupyعٔ ططٜل اإلغ٬م ايعكاض ٟأ ٚايتًُه(Proprietary ٞ
)ٚ . Estoppelتتًدل ٚقا٥ع

)(1

ٖص ٙايكه ١ٝسيٓح اغيسع ٢عً ٘ٝاغيطخل ي٘ ايػٝس

) (Staiteضخك ١اْكاؾ ١ٝعُط ١ٜأَ ٚس ٣اؿٝا(Equitable Licence for ٠
)ٚ ,Lifeنإ ايػٝس ) (Staiteقس أغا ٤ايػًٛىٚ ,إزي سس بعٝسٚ ,اضتهب غًٛناً ؾاسؿاً
ػا ٙاغيسعَ ٞايو ايعكاض )ٚ .(Landownerنإ ايػٝس ) (Staiteقس سكٌ عً ٢سل
َاْع ) َٔ (Estoppel Interestغًـ اغيسع(Plaintiff’s Predecessor in ٞ
) , Titleؾأقاّ اغيسع ٞايسع ٣ٛعً ٢ايػٝس )ٚ .(Staiteنإ ايػ٪اٍ اغيططٚح أَاّ
احملهُ ٌٖ ٖٛ ١ضيهٔ يًُسع ٞإيػا ٤أٚ ٚنع سس يًشل اغياْع ايص ٟسكٌ عً ٘ٝاغيسع٢
عً ٘ٝايػٝس ) (Staiteبػبب غ ٤ٛغًٛن٘ أ ٚتكطؾ٘ غري اغيعكٍٛ؟ ٌٖٚ .ضيهٔ إٔ خيػط
اغيسع ٢عً ٘ٝسك٘؟ .ؾكهت احملهُ ١ؼي سهُٗا بإٔ غ ٤ٛايػًٛى ٪ٜ ٫ز ٟإزي ؾكسإ
اغيسع ٢عً ٘ٝؿكٛق٘ اييت سكٌ عًٗٝا غابكاًٚ ,يهٔ غ ٤ٛايػًٛى قس ٪ٜز ٟازي عسّ

اؿك ٍٛعً ٢اغيعاؾات ايكاْ ,(2)١ْٝٛعً ٢أغاؽ اغيبسأ ايكا ٌ٥بإٔ اغيط ٫ ٤ضيهٓ٘ َٛادٗ١
( )1لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.brainscape.com/flashcards/licences-and-proprietaryestoppel-5723355/packs/8707717
( )9يقرج بالسعالجات القانؽنية ( )Remediesالؽسائل التي يتيحيا القانؽن وقؽاعج العجالة
واإلنراف لجبخ األضخار التي يتعخض ليا السجعي الستزخر نتيجة الخطأ السجني الحي
يختكبو السجعى عميو وإخاللو بالتدامو القانؽني بعجم اإلضخار باآلخخيؼ .وتعج التعؽيزات
( )Damagesمؼ أبخز أنؽاع السعالجات أو الؽسائل القانؽنية لجبخ الزخر .لسديج مؼ
التفريل يشعخ=:
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ايعسايٚ ١اإلْكاف إ ٫بأٜسٍ ْعٝؿ(One Must Come to Equity With Clean ١
)ٜٚ . Handsط ٣داْب َٔ ايؿك٘ اإلْهًٝع )1(ٟبأْ٘ ٚعً ٢ايطغِ َٔ اغيعاٜا اييت تتُتع بٗا
ايطخل اغياْع ١باإلغ٬م ,إ ٫إٔ احملانِ اْ٫هًٝع ١ٜتطؾض ٚبؿس ٠ايٓعط إيٗٝا نشل َٔ
سكٛم اغيًه ١ٝايعكاض .(Proprietary Interest) ١ٜأَا قبٌ ْؿاش تؿطٜع ايتػذٌٝ
ايعكاض ٟيعاّ  ,(Land Registration Act 2002) 2002ؾًِ تهٔ ايطخك ١تًعّ
اغيؿرت ٟنُعاؾ ١قاْٜٚ .)2(١ْٝٛبك ٢ايػ٪اٍ ا٭ِٖ اغيططٚح عً ٢بػاط ايبشحَ :ا ٖٛ
َكسض ايتعاّ َؿرت ٟايعكاض بعسّ ايطدٛع عٔ ايطخك ١اغياْع ١باإلغ٬م؟ .يٝؼ َٔ ايػٗٛي١
يً ١ًٖٛا٭ٚزي اإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ ,٭ٕ اإلداب ١عٔ ٖصا ايػ٪اٍ تػتًعّ اإلداب ١عٔ غ٪اٍ
آخط ٖ :ٛغياشا تًعّ ايطخل اغياْع ١باإلغ٬م )َ (Estoppel Licencesؿرت ٟايعكاض,
 ٫ٚتًعَِٗ ايطخل ايتعاقس (Contractual Licences) ١ٜ؟ .عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايعكس
)ٚ (Contractاإلغ٬م )ٚ (Estoppelغًٝتإ إلْؿا ٤اؿكٛم ,إ ٫إٔ آي ١ٝإْؿاٗ٥ا
ؽتًـ ؼي نٌٍ َُٓٗا .ؾكٛاعس اغيكابٌ ) (Consideration Rulesؼي ايعكس أنجط قطاَ١
َٔ قٛاعس اـػاض ٠أ ٚا٭ش (Detriment Rules) ٣ؼي اإلغ٬م ).(Estoppel
ٚيتؿػري شيو ضيهٔ ايك ٍٛبأْ٘ٚ ,ؼي ظٌ ْعط ١ٜايعكس ايتكًٝس(Orthodox Contract ١ٜ
) , Theoryؾإٕ اـػاض ٠أ ٚا٭شٜ ٫ (Detriment) ٣هؿ ٞإٔ ٜهَ ٕٛكسضاً ي٬يتعاّ
ايتعاقس ,(Source of a Contractual Obligation) ٟنُا إٔ اٯثاض اغيرتتب١
عً ٢اإلغ٬م ٖ ٞأنعـ ْٛعاً َا َٔ اٯثاض اغيرتتب ١عً ٢ايعكس .ؾآي ١ٝعٌُ اإلغ٬م ٖ ٞأقطب
َا ته ٕٛازي ايسضع ) (Shieldايص ٟحيتُ ٢ب٘ َٔ ايػٝـ ) (Swordايصٜٗ ٟادِ
ا٭عساٚ .٤بًػ ١ايكاْ ٕٛؾٜٗ ٛكًح إٔ ٜه ٕٛأسس زؾٛع ) (Defenceايسعٚ ,٣ٛيٝؼ غبباً
إلقاَ ١ايسع .(Cause of Action) ٣ٛأَا نُٔ ْطام قاْ ٕٛاغيًه ١ٝؾإٕ اإلغ٬م ٜعس
اغتجٓا ً٤غبباً إلقاَ ١ايسعٚ .٣ٛإشا َا اؽصْا خط ٠ٛإناؾ ١ٝباػا ٙايعاّ اغيؿرتٖٓ ,ٜٔا
ترتتب ْتٝذ ١غطٜب .١ؾاإلغ٬م ٜه ٕٛأنعـ َٔ ايعكس ؼي إْؿا ٤غبب ايسع ,٣ٛإ ٫أْ٘ ٜهٕٛ

=Catherine Elliott & Frances Quinn. Tort law. (Eighth Edition.
Longman. Pearson education. 2011). P.375.
(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.487.
(2) Meryl Thomas. Blackstone's statutes on Property Law 2017-2018.
(Twenty-Fifth Edition. Oxford University Press. 2017). P.304.
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أق َ٘ٓ ٣ٛؼي إيعاّ اغيؿرتٖٚ .)1(ٜٔصا َا ٜؿػط اغي ٌٝايػطٜع ٟيس ٣ايكها ٠اإلْهًٝع يطؾض
ايطخل ايتعاقسٚ ,١ٜغعازتٗا بتٓؿٝص ايطخل اغياْع ١باإلغ٬م ؼي َٛادٗ ١اغيؿرت.ٜٔ
أَا بايٓػب ١إزي ايؿك٘ اإلغ َٞ٬ؾكس نإ ي٘ قكب ايػبل ؼي َعطؾ ١ؾهط ٠اإلغ٬مٚ ،اييت
قاؽ َٓٗا ايؿكٗا ٤اغيػًُ ٕٛإسس ٣ايكٛاعس ايؿكٗ ١ٝاييت تكطض بإٔ (َٔ غع ٢ؼي ْكض َا مت
َٔ دٗت٘ ؾػعَ ٘ٝطزٚز عًٚ ,)٘ٝقس ٚضزت ٖص ٙايكاعس ٠ؼي اغياز ٠اغيا َٔ )100( ١٥فً١
ا٭سهاّ ايعسيٜٚ .١ٝعطف داْب َٔ ايؿك٘( )2ؾهط ٠اإلغ٬م اغيػتٛساٖ َٔ ٠ص ٙايكاعس ٠ايؿكٗ١ٝ
بأْٗا ايؿهط ٠اييت َ٪زاٖا إٔ (نٌ عٌُ ٜكسض عٔ ايؿدل ٪ٜٚز ٟإزي ْكض أٖ ٚسّ أٚ
إبطاٍ َا أدطاٚ ٙمت َٔ دٗت٘ باختٝاضٚ ٙضنا ٙؾ ٬اعتباض يٓكه٘ ْٚهج٘) ,إش إٔ َٔ عكس
ايععّ عً ٢ايكٝاّ بعٌُ َعري أ ٚأشي٘ أ ٚأبطَ٘ بإضازت٘ ٚاختٝاض ٙثِ أضاز ْكض َا مت عً٢
ٜس ،ٜ٘ؾٜ ٬كبٌ َٓ٘ ٜٚه ٕٛغعَ ٘ٝطزٚزاً عً .٘ٝ٭ْ٘ ٜهَ ٕٛتٓاقهاً ؼي غع ٘ٝبصيو َع َا
قسض عٓ٘ٚ .ايسع ٣ٛاغيتٓاقه ٫ ١جيٛظ مساعٗا ،٭ْٗا ؼٌُ ؼي طٝاتٗا َعٓ ٢ايتعاضض
ٚاغيٓاؾا ٠بري ايؿ ٤ٞايص ٟقسض( )3عٔ ايؿدل أٚ ً٫ٚبري غع ٘ٝا٭خري ؼي ْكه٘ٚ .غٛا٤
أنإ شيو ايؿدل قس أدط ٣شيو ايؿ ٤ٞبٓؿػ٘ أ ٟقسض عٓ٘ أ ٚمت َٔ دٗت٘ سكٝك ١أّ مت
َٔ( )4دٗت٘ سهُا ،نُا ي ٛمت بٛاغطٚ ١ن .)5(ً٘ٝأَا ؼي ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاقٚ ،ٞعً ٢ايطغِ
َٔ إٔ ٖصا ايكاْ ٕٛمل ٜأخص قطاس ١بٗص ٙايكاعس ٠نُٔ ايكٛاعس ايعاَ ١ؼي ايتؿػري ايٛاضز ؼي

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.488.
( )9د.دمحم الدحيمي ،القؽاعج الفقيية وتطبيقاتيا في السحاىب األربعة( ،ج ،1دار الفكخ،
دمذق ،)9117 ،ص.119
( )3د.مرطفى ابخاهيػ الدلسي ،إيزاح الفؽائج في شخح القؽاعج عمى نسط ججيج( ،ط،1
أربيل ،)9113 ،ص.79

( )2د.محي الجيؼ ىالل الدخحان ،القؽاعج الفقيية ودورىا في إثخاء التذخيعات الحجيثة،
(جامعة بغجاد ،)1279 ،ص.71
( )1د.دمحم صجقي بؼ احسج البؽرنؽ أبؽ الحارث الغدي ،مؽسؽعة القؽاعج الفقيية( ،ج،11
ط ،1مؤسدة الخسالة ،)9113 ،ص.1113
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اغيٛاز  ،َ٘ٓ 166-155إ ٫إٔ غايب ١ٝؾك٘ ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق )1(ٞتط ٣إَهاْ ١ٝا٭خص بٗا
يهْٗٛا َٔ ايكٛاعس ايعاَٚ ،١نصيو بػبب تأثط ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞبايؿك٘ اإلغ.َٞ٬
ٖٚص ٙايكاعسٚ ،٠نُا أؾطْا غابكا ،شيٓع ايؿدل َٔ ْكض ٚإْهاض َا قسض عٓ٘ َٔ ق ٍٛأٚ
ؾعٌ ،٭ٕ إبطاَ٘ ٭َط َا بإضازت٘ ٚاختٝاضٜ ٙعس سذ ١قاقط ٠عً ٘ٝشيٓع٘ َٔ ْكه٘ ٚإْهاض،ٙ

ؾريز غع ٘ٝعً.)2(٘ٝ

ادلحبث

الاال

اَثار القاوىوٍة ادلرتتحبة على الرخصة العقارٌة
ٜرتتب عً ٢ايطخل ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟث٬ث ١آثاض َُٗ :١ا٭ ٖٛ ٍٚأثط ايطخك١
احملُ ١ٝبا٭َاْ ١اؿهُ (Constructive Trust) ١ٝاغيًعّ يٮغٝاضٚ ,ايجاْ ٞايع٬ق ١بري
اغيطخل )ٚ (Licensorاغيطخل ي٘ )ٚ ,(Licenceeايجايح اغيٓاؾع اغيرتتب ١عً٢
ايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًشٚ .١غٛف ْبشح ؼي ٖص ٙا٭ثاض ايج٬ثَ ,١ع َكاضْتٗا سيٛقـ ايؿك٘
اإلغٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاقٚ ٞنُا ٜأت:ٞ
ادللطل

اوأول

أثر الرخصة احملمٍة باوأماوة احلكمٍة ادللزم لألغٍار
إٕ اغيبسأ ايعاّ ايػا٥س ؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٖٛ ٟإَهاْ ١ٝظيا ١ٜأْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايطخل
ايعكاض ١ٜبا٭َاْ ١اؿهُ,(Licence Protected by Constructive Trust) ١ٝ
إ ٫أْ٘ غايباً َا تتُتع ايطخل ايتعاقس (Contractual Licences) ١ٜبٗص ٙاؿُا.١ٜ
َ ٖٛٚا أخصت ب٘ احملهُ ١ؼي سهُٗا ايكازض ؼي قه(Binions v Evans ١ٝ

) 1972.Ch. 359اييت تتًدل ٚقا٥عٗا) (3بٛعس تًكا ٙبا٥ع ايعكاض َٔ اغيسع ٢عً٘ٝ
َؿرت ٟايعكاض بايػُاح يًُسع ١ٝبا٫غتُطاض ؼي ايعٝـ ؼي ايهٛر اغيٛدٛز ؼي ايعكاض غيا تبك٢

( )1د.حدؼ عمي الحنؽن ،اصؽل االلتدام( ،مطبعة السعارف ،بغجاد ،)1271 ،ص،129
يشعخ أيزا د.غشي حدؽن طو ودمحم طو البذيخ ،الحقؽق العيشية( ،الجدء الثاني ،و ازرة
التعميػ العالي والبحث العمسي ،)1291 ،ص.291
( )9دمحم الدحيمي ،مرجر سابق ،ص.111
( )3لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/binion-v-evans-1972.php
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َٔ سٝاتٗا .إش دط ٣ؾطا ٤ايعكاض بؿطط اسرتاّ سكٛم اغيطخل هلا (Buying Land
)ٚ . Subject to the Licensee’s Rightsاتؿل ايبا٥ع َع اغيؿرت ٟبإٔ َكابٌ
ٖصا ايؿطط ٖ ٛسك ٍٛاغيؿرت ٟعً ٢خكِ ) (Discountبتدؿٝض غعط ايؿطاٚ ,٤شيو
ؼي َكابٌ سك ٍٛاغيسع ١ٝعً ٢ضخك ١بايبكا ٤ؼي ايعكاض (License to Remain on
) .the Landإ ٫إٔ اغيؿرت ٟطًب َٔ اغيسع ١ٝاغيطخل هلا إخ ٤٬ايهٛر ,بعس إٔ انتٌُ
ؾطا ٤ايعكاضٚ ,ثبتت ي٘ اغيًه .١ٝؾأقاَت اغيسع ١ٝايسع ٣ٛعً ٢اغيسع ٢عً ٘ٝاغيؿرت,ٟ
ؾكهت احملهُ ١ؼي سهُٗا بعسّ إَهاَْ ١ٝطايبَ ١ؿرت ٟايعكاض بططز اغيسع ١ٝاغيطخل هلا
َٔ ايهٛر ٚإخٚ .٘٥٬دا ٤ؼي سهُٗا بإٔ اغيسع ٢عً ٘ٝاغيؿرت ٟغاِٖ بتكطؾ٘ ؼي إْؿا٤
أَاْ ١سهُ (Constructive Trust) ١ٝغيكًش ١اغيسع ,١ٝإش ؾطض ايكان ٞايًٛضز
) (Denningا٭َاْ ١اؿهُ (Constructive Trust) ١ٝعًَ ٢ؿرت ٟايعكاضٚ .قس
قازقت قهُ ١ا٫غتٓ٦اف عً ٢سهِ احملهُ ١ا٫بتساٚ ,١ٝ٥شنطت ؼي سهُٗا بإٔ اؿل
ايؿدكٜ ٫ (Personal Rights) ٞهْ ٕٛاؾصاً ؼي َٛادٗ ١ا٭غٝاض ,خ٬ؾاً يًشل ايعٝين
 ٫ٚغُٝا سل اغيًه ,(Proprietary Interest) ١ٝايصٜ ٟهْ ٕٛاؾصاً ؼي َٛادٗ ١اـًـ
اـام باغيًهٚ .(Successor-in-title) ١ٝإٔ ايطخك ١ايتعاقسْٛ ٖٞ ١ٜع َٔ أْٛاع
اؿكٛم ايؿدكٚ ,١ٝيٝػت سكاً عٝٓٝاً نشل اغيًه(Personal Non-Proprietary ١ٝ
) , Rightsخ٬ؾاً يٮَاْ ١اؿهُ ١ٝاييت تعس سكاً َٔ اؿكٛم ايع ,١ٝٓٝاييت تتُجٌ عل
اغيًه ١ٝعًٚ ٢د٘ ايتشسٜسٚ .تٓؿأ عٓسَا ٜتكطف ا٭َري بططٜكٜ ١ه َٔ ٕٛاغيٓاؼي يًهُري
) (Unconscionableايػُاح ي٘ باٖ٫تُاّ عكٛق٘ ايكاْٚ ,١ْٝٛبصيو ته ٕٛايطخك١
ايعكاض ١ٜاغيكرتْ ١با٭َاْ ١اؿهًَُ ١ٝعَ ١يٮغٝاضٚ .دا ٤ؼي اؿهِ أٜهاً إٔ َٔ سل اغيسع١ٝ
اغيطخل هلا ايتُػو بايطخك ١ايتعاقس (Contractual Licences) ١ٜيًبكا ٤ؼي
ايعكاض ,عً ٢ايطغِ َٔ َعاضن ١اغيسع ٢عً ٘ٝاغيؿرت ٟايص ٟمل ٜهٔ ططؾاً ؼي ايطخك١
ايتعاقسٚ ,١ٜشيو بؿهٌ اؿُا ١ٜاييت سعٝت بٗا ٖص ٙايطخك َٔ ١ا٭َاْ ١اؿهُٚ ,١ٝشنط
سهِ قهُ ١ا٫غتٓ٦اف أٜهاً إٔ ايٛعس ايكازض عٔ اغيسع ٢عً ٘ٝاغيؿرت ٟبايػُاح
يًُسع ١ٝبايبكا ٤ؼي َٓعهلا بعس ؾطا ٤ايعكاض ,ؼي َكابٌ اـكِ ؼي مثٔ ايؿطا ,٤نإ ايػبب ؼي
ْؿ ٤ٛا٭َاْ ١اؿهُٚ .(Constructive Trust) ١ٝؼي َجٌ ٖص ٙايعطٚف ؾإٕ مساح
احملهُ ١يًُسع ٢عً ٘ٝبايتُػو عكٛق٘ ايكاْٚ ١ْٝٛططز اغيسع َٔ ١ٝايعكاضٜ ,عس َٔ ا٭َٛض
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اغيٓاؾ ١ٝيًهُريٚ .اغتدًكت احملهُ ١ؼي سهُٗا بإٔ ايطخك ١ايتعاقس ١ٜشيجٌ عس شاتٗا
سكاً اْكاؾٝاً قاب ً٬يًٓؿاش ) .(Enforceable Equitable Interestأَا ؼي ساي١
قٝاّ اغيطخل سيٓح اغيطخل ي٘ ضخك ١تعاقس ١ٜغري قُ ١ٝبأَاْ ١سهُ ١ٝثِ باع ايعكاض,
ؾإٕ اغيؿرتٜ ٫ (Purchaser) ٟهًَ ٕٛعَاً بتًو ايطخكَ ٖٛٚ .)1(١ا قطضت٘ احملهُ ١ؼي
سهُٗا ايكازض ؼي قه (Ashburn Anstalt v Arnold 1989.Ch.1) ١ٝاييت

تتًدل ٚقا٥عٗا) (2بكٝاّ اغيطخل ي٘ ببٝع ٚضؾت٘ يؿدل نإ  ٟٜٛٓتطٜٛطٖا
)ٚ ,(Developerبؿطط بكا ٤ايطخك ١عٝاظ ٠ايٛضؾ َٔ ١ز ٕٚأدط(Subject to a ٠
) , Licence to Retain the shop Rent-Freeإزي سري اْ٫تٗا َٔ ٤تطٜٛط
ايٛضؾ .١إ ٫إٔ اغيسع ٢عً ٘ٝاغيؿرت ٟاـًـ اـام باغيًه(Successor-in-title) ١ٝ

طًب َٔ اغيطخل ي٘ ايتدً ٞعٔ سٝاظ ٠ايٛضؾ َٔ ١ز ٕٚإخطاض .ؾأقاّ اغيطخل ي٘
ايسع ,٣ٛؾكهت احملهُ ١بإٔ ايطخك ١ايتعاقس ٫ (Contractual Licence) ١ٜت٪ثط
عً ٢سل اـًـ اـام ؼي اغرتزاز اؿٝاظ ٠عً ٢ايٛضؾٚ .١قازقت قهُ ١ا٫غتٓ٦اف عً٢
ٖصا اؿهِٚ ,شنطت ؼي سهُٗا بإٔ ايطخك ٫ ١تًعّ ا٭غٝاض )ٚ .(Third Partiesتجري
ا٭َاْ ١اؿهُ (Constructive Trust) ١ٝسيكته ٢ايػابك ١ايكها(Binions) ١ٝ٥
َؿهًْٛ َٔ ١ع خام ,إش إٔ سل اْ٫تؿاع ) ٫ (Beneficial Rightشيت طبٝعت٘
ايكاْ ١ْٝٛإزي سل اغيًه (Proprietary Nature) ١ٝبكً .١إ ٫إٔ سل اْ٫تؿاع ؼي ظٌ
ا٭َاْ ١غايباً َا تهتػب طبٝع ١سل اغيًه .)3(١ٝؾعً ٢غب ٌٝاغيجاٍ يَ ٛاضؽ ا٭َري غًطت٘
ؼي ظٌ ا٭َاْ ١يتكس ِٜأ ٚتٛؾري ايتعً (Education) ِٝيًُػتؿٝس ,ؾُٔ ايكعٛبٚ ١قـ

سل اغيػتؿٝس بأْ٘ سل ًَهَ ١ٝطًل أ٪َ ٚبس ). (Fee Simple or Life Interest
ٚايػ٪اٍ اغيططٚح ٖ ٛضيهٔ إْؿا ٤أْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايطخل ؼي ظٌ ا٭َاْ١؟ .اؾٛاب عً٢
شيو ٖ ٛأْ٘ سيذطز ْؿ ٤ٛا٭َاْ ١ؾايٓتٝذ ٖٞ ١إيعاّ اغيؿرتٚ ,ٟايػبب ٖ ٛإٔ ا٭َاْٖٞ ١
اييت تًعّ َؿرت ٟايعكاضٚ ,يٝػت اؿكٛم ايٓاؾ ١٦عٔ ا٭َاْ ٖٞ ١اييت تًعَٜ٘ٓٚ .بػ ٞإٔ
صيٝع بري َػأيتري :ا٭ٚزي َٖ ٞا إشا ناْت تٛدس أَاْ ١إشا نإ سل اْ٫تؿاع غري َتعًل
(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.485.
( )9لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/ashburn-anstalt-v-arnold.php
(3) Louise Tee. op. Cit . P.101.
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باغيًه ١ٝايعكاض .(Non-Proprietary Beneficial Interests) ١ٜؾكس أدابت
ايػابك ١ايكها (Binions) ١ٝ٥عٔ ٖصا ايتػا ٍ٩باإلجيابٚ .ايجاَْ ١ٝا إشا ناْت ا٭َاْ١
اؿهُ ١ٝتًعّ اغيؿرت ,ٜٔإش  ٫ضيهٔ ايك ٍٛبإٔ ا٭َاْ ١اؿهُ ١ٝايكا ١ُ٥عً ٢ايػًٛى اغيٓاؼي
يًهُري ) ٫ (Unconscionable Conductتًعّ اغيؿرت ,ٜٔ٭ٕ شيو ٜتٓاؾَ ٢ع
ايعسٜس َٔ ايػٛابل ايكها ١ٝ٥اغيتعًك ١با٭َاْات اغيدكك ١غيٓعٍ ايعا(Family ١ً٥
) .Homeؾعً ٢غب ٌٝاغيجاٍ ٜك (A) ّٛسيٓح ضخك ١تعاقس ,(B)ٍ ١ٜثِ باع ايعكاض إزي
) (Cايص ٟاؾرتا َٔ ٙاغيطخِل ) .(A) (Licensorؼي ٖص ٙاؿايًٜ ٫ ١تعّ اغيؿرتٟ
) .(Cأَا إشا ٚاؾل اغيؿرت (C) ٟعً ٢تٓؿٝص ايطخكٚ ١إعطاٗ٥ا أثطاً قاْْٝٛاً نس ْؿػ٘,
ؾإٕ شيو ٜؿري نُٓٝاً إزي ْؿ ٤ٛأَاْ ١سهُ .١ٝأَا إشا اؾرتنٓا إٔ اغيؿرت ٟا٭ (C) ٍٚباع
ايعكاض إزي َؿرتٍ ثإٍ ) ,(Dؾإْ٘ غٛف ٜهًَ ٕٛتعَاً بايطخك ١طاغيا بكٝت ا٭َاْ ١اؿهُ١ٝ
َطتب ١ٯثاضٖا ًَٚعَ ١يًُؿرت .ٜٔيصا شي ٌٝاحملانِ اإلْهًٝع ١ٜؼي ايػايب إزي قب ٍٛا٭َاْ١
اؿهُ ١ٝيرتتٝب آثاض قاْ ١ْٝٛعً ٢ايطخل بايٓػب ١إزي ا٭غٝاض (أَ ٟؿرت ٟايعكاض غري

اغيطخل ٚاغيطخل ي٘ ا٭قً .)1()ٞإٕ َا ٜربض اسرتاّ َؿرت ٟايعكاض يًطخك ٖٛ ١ايٛعس
ايص ٟقطع ٙٛعً ٢أْؿػِٗ سيكته ٢ا٭َاْ .١أَا إشا دط ٣تهطٜؼ ا٭َاْ ١اؿهُ ١ٝؿُا١ٜ
ايعكس ايعكاض (Estate Contract) ٟبس ً٫عٔ ظيا ١ٜايطخك ,١ؾكس اػٗت قهُ١
ا٫غتٓ٦اف ؼي سهُٗا ايكازض ؼي قه(Chattey v Farndale Holdings Inc ١ٝ
) 1996. 75 P&CR 298إزي عسّ إيعاّ َؿرت ٟايعكاض با٭َاْ ١اؿهُٚ ,١ٝبايطخك١
أٜهاً ,يعسّ قسٚض ٚعس َٓ٘ باسرتاّ ايعكس ايعكاض.(2)ٟ
أَا بايٓػب ١إزي ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞؾإٕ اإلباس ١ضيهٔ إٔ تكرتٕ عل اغيٓؿع ,١ايصٟ
ٖ ٛسل عٝين ٜطز عً ٢ؾ ٤ٞػيًٛى يًػري ,غٛا ٤أنإ عكاضاً أّ َٓكٜٚ .ً٫ٛتُٝع عٔ سل

اغيػتأدط ايص ٖٛ ٟسل ؾدكٚ .(3)ٞإشا دط ٣ايتكطف باغياٍ اغيجكٌ عل اغيٓؿع ,١ؾإٕ

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.486.
( )9لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://swarb.co.uk/chattey-and-another-v-farndale-holdings-inc-andothers-ca-11-oct-1996/
( )3دمحم طو البذيخ ود.غشي حدؽن طو .مرجر سابق .ص.311
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ٖصا اؿل ٜبك ٢بعس ايتكطف ؾ ٘ٝقاُ٥اً ؼي ؾدل اغيٓتؿعٜٚ ,ػكط سيٛت٘  ٫سيٛت َٔ تًك٢

اغيٓؿعٚ .َ٘ٓ ١شيو ٚؾكاً يًؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاغياز َٔ )1253( ٠ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق.)1(ٞ
ادللطل

الااوً

العالقة بني ادلرخص وادلرخص له
ؽهع ايع٬ق ١بري اغيطخل )ٚ (Licensorاغيطخل ي٘ ) (Licenseeغيػأي١
َُٗ ٖٞ ١إَهاْ ١ٝأ ٚعسّ إَهاْ ١ٝايطدٛع عٔ ايطخك(Revocability or ١

) .)2(Irrevocabilityؾؿ ٞظٌ اإلػا ٙايتكًٝس ٟايص ٟنإ غا٥ساً ؼي ايكطٕ ايتاغع عؿط
يس ٣احملانِ اإلْهًٝعٚ ,١ٜايص ٟبطظ بٛنٛح ؼي ايػابك ١ايكها ١ٝ٥اييت شيدض عٓٗا اؿهِ
ايكازض ؼي قه١ٝ

(Wood v Leadbitter 1845. 13 M & W

) 838.153.ER.351اييت أؾطْا ازي ٚقا٥عٗا غابكاً ,ؾكس نإ بإَهإ اغيطخل إٔ
 ٜٞٗٓايطخك ١ايتعاقسٜٚ (Contractual Licences) ١ٜهع سساً هلا ؼي أٚ ٟقت,
ستٚ ٢إٕ أز ٣شيو إزي ْٗٛض َػٚ٪يٝت٘ ايتعاقس .(Contractual Liability) ١ٜنُا
إٔ ايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًش ١سايت ز ٕٚايطدٛع عٔ ايطخك ١ايتعاقسَ ٖٛٚ ,١ٜا اغتكط
عً ٘ٝسهِ احملهُ ١ايكازض ؼي قه(Hurst v Picture Theatres Ltd. CA ١ٝ
)ٚ .1915.1 KB.1ضيهٔ يكٛاعس ايعسايٚ ١اإلْكاف ) (Equityإٔ تتسخٌ ؼي ٖصٙ
اغيػأي ١بططٜكتري :ا٭ٚزي ٖ ٞعٔ ططٜل ايتٓؿٝص ايعٝين يًعكس (Specific
)ٚ , Performance of the Contractايجاْ ٖٞ ١ٝعٔ ططٜل َٓع اغيطخل َٔ
ايطدٛع عٔ ايرتخٝلٚ ,عس شيو إخ ً٫٬بايعكسٚ .أٜاً ناْت ايططٜك ١اغيػتعًُ ,١ؾإٕ قٛاعس
ايعسايٚ ١اإلْكاف تهُٔ عسّ ططز اغيطخل ي٘ َٔ ايعكاض( .)3إٕ ٚدٛز اغيعاؾات
اْ٫كاؾ ٖٞ (Equitable Remedies) ١ٝنُإ ٫غتُطاض سٝاظ ٠اغيطخل ي٘ يًعكاض
سٝاظَ ٠هػب ١يًشل ايؿدك .ٞؾإشا َا قاّ اغيطخل بططز اغيطخل ي٘ َٔ ايعكاض ,ؾإٕ
( )1نرت الفقخة الثانية مؼ السادة ( )1913مؼ القانؽن السجني العخاقي عمى أنو (ويبقى حق
االنتفاع بعج الترخف فيو قائساً في شخص السشتفع ,ويدقط بسؽتو ال بسؽت مؼ تمقى
السشفعة مشو).

(2) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.478.
(3) Kevin Gray and Susan Francis Gray. op. Cit . P.1317.
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قٛاعس ايعسايٚ ١اإلْكاف تٛؾط يٮخري َعاؾ ١غطٜع ١تتُجٌ بإعطا ٘٥اؿل ؼي ايبكا ٤ؼي
ايعكاضٚ ,ا٫غتُطاض ؼي سٝاظت٘ سٝاظَ ٠هػب ١يًشل ايؿدك .ٞنُا تكسّ يًُطخل ي٘ َعاؾ١
أخط ٣تتُجٌ بٓٗٛض َػٚ٪ي ١ٝاغيطخل اغيسْ ١ٝايٓاطي ١عٔ ايتٗسٜس بايتعس ٟبايهطب
) (Action for Assaultعً ٢اغيطخل ي٘ .ؾكٛاعس ايعسايٚ ١اإلْكاف تهع اغيطخل
ي٘ ؼي ْؿؼ اغيطنع ايكاْ ْٞٛيًؿدل ايص ٟحيكٌ عً ٢أَط قها ٞ٥حيعط ايططز َٔ ايعكاض
) .(Injunction Preventing Evictionنُا اػٗت احملانِ اْ٫هًٝع ١ٜإزي ايػُاح
با٫غتُطاض بتُتع اغيطخل ي٘ بايطخل ايتعاقس ١ٜاييت تػع ٢إزي إجناظ عٌُ َعري ,إزي سري
اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝص شيو ايعٌَُ ٖٛٚ .ا قهت ب٘ احملهُ ١ؼي سهُٗا ايكازض ؼي قه١ٝ
(Winter Garden Theatre (London) Ltd v Millennium
)(1

) Productions Ltd 1948.AC 173.1 All ER 678اييت تتًدل ٚقا٥عٗا
بإقساض اغيطخل  ٖٛٚؾطن ١شيتًو َػطساً ,يرتخٝل يًُطخل ي٘ ٜػُح ي٘ عٝاظ٠
اغيػطح غيس ٠غت ١أؾٗطَ ,ع إَهاْ ١ٝػسٜس ايرتخٝل يػت ١أؾٗط أخطٚ ٣بأدطَ ٠تعاٜس.٠
ٚبعس اْكها ٤ايػت ١أؾٗط ايجاْ ,١ٝدط ٣ػسٜس ايرتخٝل يًُطخل ي٘ أغبٛعٝاًٚ ,بأدط٠

أغبٛع ١ٝبًػت ث٬مثا ١٥دَٓ .٘ٝع ٚدٛب قٝاّ اغيطخل بتٛد ٘ٝإخطاض إزي اغيطخل ي٘
قبٌ َس ٠ؾٗط ٚاسس َٔ اْتٗا ٤ايطخكٚ .١اؾرتط اغيطخل زؾع أدط ٠أضبع ١أغابٝع َكسَاً.
عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايطخك ١مل تتهُٔ أْ ٟل ٜؿري إزي اإلخطاض باإلْٗا(Notice of ٤
)ٚ .Terminationقاّ اغيطخلٚ ,عً ٢حنَ ٛؿاد ,٧بتٛد ٘ٝاإلخطاض إزي اغيطخل ي٘
بإْٗا ٤ايطخك ,١عً ٢ايطغِ َٔ أْ٘ مل ٪ٜنس إخ ٍ٬اغيطخل ي٘ ٭ ٟبٓس َٔ بٓٛز ايطخك.١
ؾأقاّ اغيطخل ي٘ ايسعٚ ٣ٛازع ٢أَاّ احملهُ ١إٔ اغيطخل يٝؼ َٔ سك٘ إيػا ٤ايطخك,١
إ ٫إشا أخٌ اغيطخل ي٘ ببٓس َٔ بٓٛزٖا )ٚ .(Terms of the Licenceازع ٢أٜهاً
بإٔ ايطخك ١تبكْ ٢اؾصٚ ٠قشٝش ١بعس َطٚض َسَ ٠عكٛي(Reasonable Period) ١
عً ٢اإلخطاض باإلْٗاٚ ,٤إٔ ٖص ٙاغيسَ ٠ا ظايت غاض ١ٜاغيؿعٚ .ٍٛنإ ايػ٪اٍ اغيططٚح أَاّ
احملهُ ٌٖ :ٖٛ ١ضيهٔ إيػا ٤ايطخك ,١إشا مل ٜطتهب اغيطخل ي٘ أ ٟإخ ٍ٬ببٓٛزٖا؟.
ؾكهت احملهُ ١ؼي سهُٗا بأْ٘ ضيهٔ إيػا ٤ايطخك ١غري اغيسعُ ١باغيكابٌ
( )1لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/winter-garden-theatre-v-milleniumproductions.php
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) (Considerationؼي أٚ ٟقت .أَا إشا َٓشت ايطخك ١يتٓؿٝص عٌُ َعري ,أ ٚيتشكٝل
غطض َعري ,نأزا ٤عطٚض َػطس ١ٝأ ٚتٓؿٝص ؾعايٝات ضٜان .١ٝؾإْ٘ ٜٓبػ ٞايػُاح
با٫غتُطاض بايتُتع بايطخكٚ ١سٝاظ ٠ايعكاض ,إزي إٔ ٜتِ اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝص ايعٌُ اغيٛنٌ ب٘
إزي اغيطخل ي٘ ٚانتُايَ٘ ,امل ٜكسض عٓ٘ إخ ٍ٬بأ ٟبٓس َٔ بٓٛز ايطخكٚ .)1(١مل تهٔ
ايطخك ١اييت َٓشٗا اغيطخل ؼي ٖص ٙايكه ١ٝضخك ١زا ,١ُٝ٥إصيا ٖ ٞضخك ١ضيهٔ إْٗاٖ٩ا
بكٝاّ اغيطخل بتٛد ٘ٝإخطاض َعكٚ .(Reasonable Notice) ٍٛمل ٜتُهٔ
اغيطخل ي٘ ؼي ٖص ٙايكه َٔ ١ٝإثبات عسّ َعكٛي ١ٝاإلخطاض اغيٛد٘ إي ,٘ٝيصا ٜهٕٛ
قشٝشاً ٚغاضً ٜا عك٘.
أَا بايٓػب ١إزي َٛقـ ايؿك٘ اإلغ َٞ٬ؾكس اخص بايكاعس ٠ايؿكٗ ١ٝاييت تكطض بإٔ (َٔ غع٢
ؼي ْكض َا مت َٔ دٗت٘ ؾػعَ ٘ٝطزٚز عًٚ ,)٘ٝشيو سيكته ٢اغياز ٠اغيا َٔ )100( ١٥فً١
ا٭سهاّ ايعسي .١ٝنُا ضيهٔ ايعٌُ بٗص ٙايكاعس ٠أٜهاً ؼي ظٌ ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاقٚ ,ٞشيو
ؼي ايع٬ق ١بري اغيبٝح ٚاغيباح ي٘ ؼي أعُاٍ اإلباسٚ .١شيو يًشًٛٝي ١ز ٕٚضدٛع اغيبٝح عٔ
ايطخك ١اييت َٓشٗا يًُباح ي٘ غيُاضغ ١أعُاٍ اإلباسْٚ .١كرتح عً ٢اغيؿطع ايعطاق ٞا٭خص
بايطخك ١اغياْع ١باإلغ٬م ؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ,ٟؿُا ١ٜاغيباح ي٘ ,عٓس ايتكطف بايعكاض
ٚاْتكاٍ ًَهٝت٘ َٔ اغيايو اغيبٝح إزي اغيؿرت ٟأ ٚاغيٖٛٛب ي٘ٚ .غيٓح أعُاٍ اإلباس ١ق٠ٛ
قاًَْ ١ْٝٛعَ ,١يًشًٛٝي ١ز ٕٚضدٛع َؿرت ٟايعكاض أ ٚاغيٖٛٛب ي٘ عٔ ايطخك ١أ ٚاإلشٕ
ايصَٓ ٟش٘ اغيايو ا٭قً ٞيًُباح ي٘.
ادللطل

الاال

ادلىاف ادلرتتحبة على الرخصة ادلقرتوة مبصلثة
ترتتب عً ٢ايطخك ١ايعكاض ٫ٚ ,١ٜغُٝا ايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًش(Licence ١

) , Coupled with an Interestبعض أْٛاع اغيٓاؾع(ٜٚ .)2ككس باغيكًش ١اييت
تكرتٕ بٗا ايطخك ١نٌ َٓؿع (Profit) ١جيٓٗٝا اغيطخل ي٘ ) َٔ (Licenceeعكاض

اغيطخل )ٚ .)3( (Licensorإشا نإ اغيبسأ ايعاّ ايػا٥س ؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٟإٔ ايطخل
(1) Daniel F. Hinkel. op. Cit . P.85.
(2) E. H Burn and J. Cartwright. Cheshire and Burn's Modern law of
Real Property. (Seventeenth Edition. Oxford University Press.
2006) .P.839.
(3) Daniel F. Hinkel. op. Cit . P.85.
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 ٫ترتتب عًٗٝا غ ٣ٛسكٛقاً ؾدك .)1((Personal Rights) ١ٝإ ٫إٔ ايطخك ١اغيكرتْ١
سيكًش ١تعس اغتجٓا ً٤عًٖ ٢صا اغيبسأ ,إش ترتتب عًٗٝا بعض اؿكٛم ايع ١ٝٓٝاغيٓكٛي١
ٚيٝؼ ايعكاضٚ .(Proprietary Rights) ١ٜقس اغتكط ضأ ٟايكها ٤اإلْهًٝع ٟعً ٢إٔ
ايطخل ايعكاض ٫ ١ٜترتتب عًٗٝا سكٛقاً ع ١ٝٓٝعكاض (Proprietary Rights) ١ٜعً٢
ٚد٘ ايعُٚ ,ّٛسل اغيًه ١ٝخكٛقاًٚ .إصيا ترتتب عًٗٝا سكٛقاً تعاقس(Contractual ١ٜ
) ,Rightsتعس ؼي دٖٛطٖا سكٛقاً عَٓ ١ٝٓٝكٛي ١تعطف باغيٓاؾعَ ٖٛٚ .ا اػٗت إي٘ٝ
احملهُ ١اإلْهًٝع ١ٜؼي سهُٗا ايكازض ؼي قه١ٝ

(Cowell v Rosehill

) Racecourse Co Ltd 1937. 56 CLR 605اييت تتًدل ٚقا٥عٗا) (2بتعطض
اغيػتأْـ ) (Appellant٭نطاض ْتٝذ ١ايتٗسٜس بايتعس ٟبايهطب ) (Assaultايصٟ
قسض ػاٖ٘ َٔ اغيػتأْـ نس .(Respondent) ٙؾأقاّ اغيػتأْـ ايسع ٣ٛعً٢
اغيػتأْـ نس ٙطايباً ايتعٜٛض ,عً ٢أغاؽ ايتٗسٜس بايتعس ٟبايهطب سيكته ٢قٛاعس
قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ ) .(Assault at Common Lawإ ٫إٔ اغيػتأْـ نس ٙزؾع
أَاّ احملهُ ١بإٔ اغيػتأْـ تعس ٣عً ٢عكاضٚ .(Trespassing to Land) ٙطًب
اغيػتأْـ نس ٙعٔ ططٜل ٚن َٔ (Agents) ٘٥٬اغيػتأْـ َػازض ٠ايعكاض ؾٛضاً ,إ ٫إٔ
ا٭خري ضؾض شيو .ؾكاّ ٚن ٤٬اغيػتأْـ نس ٙبإخطاز اغيػتأْـ َٔ ايعكاض بايك .٠ٛؾازع٢
أَاّ احملهُ ١بتعطن٘ يًتٗسٜس بايتعس ٟبايهطبٚ .ازع ٢اغيػتأْـ أٜهاً بإٔ اغيػتأْـ
نس ٙنإ ٜٓعِ غباقات اـ (Horseracing) ٌٝؼي شيو ايعكاضٚ ,قس أبًؼ اغيػتأْـ
نس ٙاغيػتأْـ أْ٘ إشا َا قاّ بسؾع َبًؼ قسض ٙأضبع ١قطٚف ) ,(Shillingsؾػٛف
ٜػُح ي٘ بايبكا ٤ؼي ايعكاض غيؿاٖس ٠تًو ايػباقاتٚ .بايؿعٌ ؾكس قاّ اغيػتأْـ بسؾع اغيبًؼ
اغيطًٛب يًُػتأْـ نسٚ ,ٙازع ٢بإٔ ططز َٔ ٙايعكاض ٜعس إخ َٔ ً٫٬داْب اغيػتأْـ
نس ٙبايطخك ١ايتعاقس (Contractual Licence) ١ٜاييت أبطَٗا َع٘ٚ .ازع ٢أٜه ًا
بإ ايطخك ٫ ١ضيهٔ ايطدٛع عٓٗا ٚإيػاٗ٥ا باإلضاز ٠اغيٓؿطز ,٠طاغيا ناْت تعاقسٚ .١ٜنإ
ايػ٪اٍ اغيططٚح أَاّ احملهُ ٌٖ :ٖٛ ١ضيهٔ ايطدٛع عٔ ايطخكٚ ١إيػاٗ٥ا ,طاغيا ناْت
(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.475.
( )9لسديج مؼ التفريل حؽل القزية يشعخ السؽقع اإللكتخوني:
https://www.lawteacher.net/cases/cowell-v-rosehill-racecourse.php
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24

الخخرة العقارية في القانؽن اإلنكميدي دراسة تحميمية مقارنة بأعسال اإلباحة في الفقو اإلسالمي والقانؽن السجني العخاقي

08

تعاقس ١ٜبطبٝعتٗا .ؾكهت احملهُ ١ؼي سهُٗا بأْ٘ٚ ,عً ٢ايطغِ َٔ قٝاّ اغيػتأْـ بسؾع
اغيبًؼ اغيتؿل عً ,٘ٝإ ٫إٔ ايطخك ,١غٛا ٤أناْت تعاقس ١ٜأّ َٔ أْٛ ٟع آخط ,ؾإْٗا ٫
ترتتب عًٗٝا سكٛقاً ع ١ٝٓٝعكاضٚ .(Proprietary Rights) ١ٜإصيا ترتتب عًٗٝا سكٛقاً
تعاقس ,(Contractual Rights) ١ٜتعس ؼي دٖٛطٖا سكٛقاً عَٓ ١ٝٓٝكٛي ١تعطف
باغيٓاؾعٚ .دا ٤ؼي سهِ احملهُ ١أٜهاً بإٔ ايطخك ١ضيهٔ إيػاٖ٩ا ٚايطدٛع عٓٗا ,سيكته٢
قٛاعس قاْ ٕٛا٭سهاّ ايعاّ .نُا ضيهٔ يًُػتأْـ نس ٙإيػاٖ٤ا ٚايطدٛع عٓٗا سيكته٢
قٛاعس ايعسايٚ ١اإلْكاف ) (Equityاييت  ٫شيٓع٘ َٔ ايكٝاّ بصيوٚ .شنطت ؼي سهُٗا
أٜهاً بإٔ ايطخك ١دط ٣إيػاٖ٤ا ٚايطدٛع عٓٗا قبٌ قسٚض ايتٗسٜس بايتعس ٟبايهطب نس
اغيػتأْـ .ؾكهت ؼي سهُٗا إيػا ٤ايطخكٚ ,١قازقت قهُ ١ا٫غتٓ٦اف عً ٢سهِ
احملهُ ١ا٫بتساٚ ,١ٝ٥أخؿل اغيػتأْـ ؼي طعٓ٘ ا٫غتٓ٦اؼيٜٚ .تبري َٔ ٖصا اؿهِ بإٔ
احملهُ ١عست اغيٓؿع (Profit) ١اغيرتتب ١عً ٢ايطخك ١سكاً َٔ اؿكٛم ايع ١ٝٓٝاغيٓكٛي.١
أَا بايٓػب ١إزي َٛقـ ايؿك٘ اإلغٖ َٔ َٞ٬صا ا٭ثط ؾإْ٘ ضيهٔ ايك ٍٛبإٔ سل اْ٫تؿاع ايصٟ
ٜتُتع ب٘ اغيباح ي٘ ضيتس يٝؿٌُ ايعكاض ْؿػ٘ ,ؾه ً٬عُا ٜػً٘ َٔ غًٚ ١مثاضٚ .شيو ٭ٕ
اإلباس ٖٞ ١يٝػت إشٕ باغتعُاٍ ايؿ ٤ٞؾشػبٚ ,يهٓٗا ضخك ١باغتٗ٬ن٘ أٜهاً ,ناإلشٕ

باغتٗ٬ى ايجُاض) .(1نُا إٔ ٜس اغيباح ي٘ عً ٢ايعري اغيباسٜ ٖٞ ١س أَاْ ,١ؾًٝتعّ باحملاؾع١

باحملاؾع ١عًٗٝا نُشاؾعت٘ عًًَ ٢ه٘ اـام) .(2ؾإشا ًٖهت َٔ ز ٕٚتعسٍ أ ٚتككري َٓ٘
ؾٜ ٬ه ٕٛنآَاًْ ٖٛٚ .ؿؼ َٛقـ ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞايصْ ٟعِ ا٭سهاّ اـاق١
بتشٌُ ايتبع ١ؼي ايعكس ,ؾه ً٬عٔ ؼٌُ ايتبع ١ؼي اغيًوٚ .شيو سيكته ٢اغياز,َ٘ٓ )426( ٠

ٚاييت ْكت عً ٢أْ٘ (إشا اْتكٌ ايؿ ٤ٞإزي ٜس غري قاسب٘ بعكس أ ٚبػري عكس ًٖٚو ز ٕٚتعس
أ ٚتككري ؾإٕ ناْت ايٝس ٜس نُإ ًٖو ايؿ ٤ٞعً ٢قاسب ايٝسٚ ،إٕ ناْت ٜس أَاًْٖ ١و
ايؿ ٤ٞعً ٢قاسب٘) .ؾإشا اْتكٌ ايؿ ٤ٞإزي ٜس غري َايه٘ ,غٛا ٤أنإ شيو بعكس أّ بػري
عكس ,ثِ ًٖو ؼي ٜس غري اغيايو بػبب أدٓيب  ٫زخٌ ي٘ ؾ .٘ٝؾإشا ناْت ٜس غري اغيايو ٜس

( )1د.وهبة الدحيمي .مرجر سابق .ص.222
( )9د.وهبة الدحيمي .السرجر نفدو .ص.221
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أَاْ ,١ؼٌُ اغيايو تبع٬ٖ ١ى ايؿٜٓٚ .)1(٤ٞكه ٞايتعاّ غري اغيايو بطز ايؿ٫ ٤ٞغتشاي١
تٓؿٝص .ٙأَا إشا اْتٗت اإلباس ١باْتٗا ٤ايطخك ١أ ٚاإلشٕ اغيُٓٛح يًُباح ي٘ٚ ,اغتُط ؼي
اْ٫تؿاع بايعري عً ٢ايطغِ َٔ َعاضن ١اغيايو ؾإْ٘ ٜتش ٍٛإزي غاقب ,بػبب ؼ ٍٛاإلباس١
ايكا ١ُ٥أق ً٬عً ٢ايطخك ١أ ٚاإلشٕٚ ,اييت ٜ ٫ككس بٗا ايتعس ٟعً ٢سل أسس( ,)2إزي سٝاظ٠

ٜتٛؾط ؾٗٝا ايطنٔ اغياز ,ٟيهْٗٛا َبٓ ١ٝعً ٢ايتعسًٜٚ .(3)ٟتعّ اغيباح ي٘ بعس ؼٛي٘ إزي
غاقب بسؾع أدط اغيجٌَ ٖٛٚ .ا اػٗت إي ٘ٝقهُ ١شيٝٝع ايعطام ؼي ايعسٜس َٔ أسهاَٗا,
ٚقس دا ٤ؼي أسس ٖص ٙا٭سهاّ( )4أْ٘ (إشا تأٜس َٔ ايتشكٝكات اؾاض ١ٜبإٔ اغيػتأْـ قس

اغتػٌ ايعكاض ايعا٥س يًُػتأْـ عً ِٗٝبإغهإ َٓتػب ٘ٝؾ َٔ ٘ٝز ٕٚإشٕ أ ٚأٚ ٟد٘ سل
قاْ ,ْٞٛؾإْ٘ ٜهًَ ٕٛعَاً بإٔ ٜه ٕٛيًُايهري أدط اغيجٌ عٔ ؾرت ٠ا٫غتػ ٍ٬اغيصنٛض,٠
ٜٚه ٕٛاؿهِ ايكازض بإيعاَ٘ بأدط اغيجٌ اغيبري ؼي قطاض اؿهِ اغيُٝع قشٝشاً َٛٚاؾك ًا
يًكاْٚ .)ٕٛدا ٤ؼي سهِ آخط( )5ػياثٌ ي٘ بإٔ (اؿهِ ايكازض بإيعاّ اغيػتأْـ أَري بػساز/
إناؾ ١يٛظٝؿت٘ بتأزٜت٘ يًُػتأْـ عًٗٝا أدط اغيجٌ عٔ اغيػاس ١اييت ػاٚظ عًٗٝا بهُٗا
يًؿاضع ايعاّ َٔ ايعكاض ايعا٥س هلا ز ٕٚإشٕ أَٛ ٚاؾك َٔ ١اغيايه ١اغيصنٛض ٠أ ٚاغتُ٬ى تًو
اغيػاس ١بايططٜك ١اغيكطض ٠قاْْٛاً دا ٤قشٝشاً َٛٚاؾكاً يًكاْ ,ٕٛ٭ٕ اغيػتأْـ ٜعس غاقب ًا
غيٓؿع ١اغيػاس ١اغيصنٛضًٜٚ ٠عّ بتأزٜت٘ أدط اغيجٌ عٓٗا) .نُا تٓكًب ٜس اغيباح ي٘ َٔ ٜس
ا٭َاْ ١إزي ٜس نُإ ,إشا نإ قس أخص ايؿ َٔ ٤ٞقاسب٘ بػري إشْ٘ أ ٚسبػ٘ عٓ٘ ,ؾإشا
) (1د.عبج السجيج الحكيػ وعبج الباقي البكخي ودمحم طو البذيخ ،القانؽن السجني وأحكام
االلتدام( ،الجدء الثاني ،و ازرة التعميػ العالي والبحث العمسي .بغجاد ، )1291 ،ص.312

) (9د.عبج الخزاق أحسج الدشيؽري .الؽسيط في شخح القانؽن السجني .ج .2مرجر سابق.
ص.722

( )3دمحم طو البذيخ ود.غشي حدؽن طو .مرجر سابق .ص.912
( )2حكػ محكسة تسييد العخاق السخقػ /9133الييئة االستئشافية العقار 9113 /في /2/99
 9113نقالً عؼ سعج جخيان التسيسي .السبادئ القانؽنية في قزاء محكسة التسييد

االتحادية-القدػ السجني -لألعؽام ( .9117-9113مكتبة الدشيؽري .بيخوت.)9119 .
ص.11
( )1حكػ محكسة تسييد العخاق السخقػ /9171الييئة االستئشافية العقار 9113 /في /2/99
 9113نقالً عؼ سعج جخيان التسيسي .مرجر سابق .ص.11
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ًٖو ؼٌُ تبع ١اهل٬ى(ٚ .)1شيو ٚؾكاً يًؿكط ٠ايجاْ َٔ ١ٝاغياز َٔ )427( ٠ايكاْ ٕٛاغيسْٞ
ايعطاق ٞاييت ْكت عً ٢أْ٘ (ٚتٓكًب ٜس اَ٫اْ ١ازي ٜس نُإ اشا نإ قاسب ايٝس ٚي ٛبػري
قكس ايتًُو قس سبؼ ايؿ ٤ٞعٔ قاسب٘ ز ٕٚسل ا ٚاخص ٙبػري اشْ٘).
اخلامتـة
بعس اْ٫تٗا َٔ ٤زضاغَٛ ١نٛع ايبشح ؾكس خككٓا اـاشي ١يبٝإ أِٖ ايٓتا٥ر اييت
تٛقًٓا إيٗٝا ؾه ً٬عٔ بعض ايتٛقٝات اييت ْطاٖا نطٚضٚ ١ٜنُا ٜأت:ٞ
أ :ً٫ٚايٓتا٥رٚ :قس تٛقًت ايسضاغ ١إزي ايٓتا٥ر اٯت:١ٝ
 .1ايطخك ١ايعكاض ٖٞ ١ٜايػُاح بايكٝاّ بعٌُ َاٜ ,تُجٌ بؿهٌ ضٝ٥ؼ سيٓح اؿل بسخٍٛ
ايعكاض ٚايكٝاّ بعٌُ َا ؾٜٚ .٘ٝعطف ايططف اغياْح يًطخك ١باغيطخلٚ ,ايططف اٯخط
اغيتُتع بايطخك ١ؾٝعطف باغيطخل ي٘.
 .2تعس ايطخك ١ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٟسكاً ؾدكٝاً ٜ ٫طق ٢إزي َػت ٣ٛاؿل
ايعٝين ؼي ا٭قٌ ,إ ٫أْٗا تتش ٍٛإزي سل عٝين عكاض ,ٟإشا َا اقرتْت با٭َاْ ١اؿهُ,١ٝ
ٚأيعَت َؿرت ٟايعكاض بايتكٝس بٗا ٚاسرتاَٗا.
 .3تكٓـ ايطخك ١ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟإزي أضبع ١أْٛاع ضٝ٥ػ ٖٞ ١ايطخك١
اجملطزٚ ,٠ايطخك ١ايتعاقسٚ ,١ٜايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًشٚ ,١ايطخك ١اغياْع ١باإلغ٬م.
ٜ .4رتتب عً ٢ايطخل ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاْ٫هًٝع ٟث٬ث ١آثاض َُٗ :١ا٭ ٖٛ ٍٚأثط
ايطخك ١احملُ ١ٝبا٭َاْ ١اؿهُ ١ٝاغيًعّ يٮغٝاضٚ ,ايجاْ ٞايع٬ق ١بري اغيطخل
ٚاغيطخل ي٘ٚ ,ايجايح اغيٓاؾع اغيرتتب ١عً ٢ايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًش.١
 .5ترتتب عً ٢ايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًش ,١بعض أْٛاع اغيٓاؾع اييت جيٓٗٝا اغيطخل ي٘
َٔ عكاض اغيطخلٚ .إشا نإ اغيبسأ ايعاّ ايػا٥س ؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٟإٔ ايطخل ٫

) (1د.درع حساد .الشعخية العامة لاللتدامات .القدػ الثاني .أحكام االلتدام  ,مكتبة الدشيؽري.
بيخوت .9113 .ص929 .
)Alrafidain Of Law, Vol. (22), No. (80), Year (24

مجلة الرافدين للحقوق  ،المجلد ( ، )22العدد ( ، )08السنة ()22

11

ترتتب عًٗٝا غ ٣ٛسكٛقاً ؾدك .١ٝإ ٫إٔ ايطخك ١اغيكرتْ ١سيكًش ١تعس اغتجٓاً٤
عًٖ ٢صا اغيبسأ ,إش ترتتب عًٗٝا بعض اؿكٛم ايع ١ٝٓٝاغيٓكٛيٚ ١يٝؼ ايعكاض.١ٜ
 .6تأضدشت ايع٬ق ١بري اغيطخل ٚاغيطخل ي٘ ,بري إَهاْ ١ٝايطدٛع عٓٗا تاضٚ ,ً٠عسّ
إَهاْ ١ٝايطدٛع عٓٗا تاض ً٠أخط .٣ؾؿ ٞظٌ ا٫ػا ٙايتكًٝس ٟايص ٟنإ غا٥ساً يس٣
احملانِ اإلْهًٝع ١ٜؼي ايكطٕ ايتاغع عؿط ,ؾكس نإ بإَهإ اغيطخل إٔ  ٜٞٗٓايطخك١
ايتعاقسٜٚ ١ٜهع سساً هلا ؼي أٚ ٟقت ,ستٚ ٢إٕ أز ٣شيو إزي ْٗٛض َػٚ٪يٝت٘
ايتعاقس .١ٜإ ٫قٛاعس ايعسايٚ ١اإلْكاف نإ ضيهٓٗا ايتسخٌ يًتدؿٝـ َٔ ٚطأٖ ٠صا
اإلْٗا ٤بططٜكتري :ا٭ٚزي عٔ ططٜل ايتٓؿٝص ايعٝين يًعكسٚ ,ايجاْ ١ٝعٔ ططٜل َٓع
اغيطخل َٔ ايطدٛع عٔ ايرتخٝلٚ ,عس شيو إخ ً٫٬بايعكس ,يهُإ عسّ ططز
اغيطخل ي٘ َٔ ايعكاض .ثِ اػٗت احملانِ اْ٫هًٝع ١ٜإزي ايػُاح با٫غتُطاض بتُتع
اغيطخل ي٘ بايطخل ايتعاقس ١ٜاييت تػع ٢إزي إجناظ عٌُ َعري ,إزي سري اْ٫تٗأَ ٤
تٓؿٝص شيو ايعٌُٚ .ؼي تطٛض ٫سل ؾكس ضؾض ايكها ٤اإلْهًٝع ٟإْٗا ٤ايطخك١
ايتعاقسٚ ١ٜقه ٢بايتٓؿٝص ايعٝين يًعكس ,ؼي ساي ١إْٗا ٤ايطخك ١ايتعاقس ١ٜعً ٢حنٛ
تعػؿ.ٞ
ٚ .7تبري يٓا َٔ ٖص ٙايسضاغ ١بإٔ ٖٓاى اخت٬ف بري ايطخك ١ايعكاض ١ٜؼي ايكإْٛ
اإلْهًٝعٚ ٟأعُاٍ اإلباس ١ؼي ايؿك٘ اإلغٚ َٞ٬ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق .ٞؾايطخك١
ايعكاض ١ٜؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع ٖٞ ٟسل َٔ اؿكٛم ايؿدك ,١ٝأَا أعُاٍ اإلباس ١ؼي ايؿك٘
اإلغ َٞ٬ؾٗ ٞسل اْتؿاع فطز أ ٚقضٜ ,تُجٌ بطخك ١أ ٚإشٕ باْ٫تؿاع ايؿدكٞ
ز ٕٚايتًُٝو .نصيو اؿاٍ بايٓػب ١إزي ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ,ٞايص ٟعسٖا ضخك ١أٚ
إشٕ باْ٫تؿاع سيًو ايػري ٫ٚ ,تٓط ٟٛعً ٢ايتعس ٟعًًَ ٢و ايػري.
 .8نُا خًكت ايسضاغ ١إزي ْتٝذ ١أخري٪َ ٠زاٖا إٔ ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞمل ٜٓعِ
َٛنٛع اإلباس ١تٓعُٝاً قاْْٝٛاً َتهاَٚ ً٬زقٝكاً ,عً ٢ايطغِ َٔ تأثط ٙبايؿك٘ اإلغَٞ٬
ايص ٟأطًل عًٗٝا تػًَُ ١ٝو اْ٫تؿاع ,ايصٜ ٫ ٟك ّٛعً ٢أغاؽ شيًٝو اغيٓؿع ,١خ٬ؾاً
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غيًو اغيٓؿع ١ايصٜ ٟػتٓس عً ٢شيًٝهٗا .نُا أطًل عًٗٝا أٜهاً تػُ ١ٝسل اْ٫تؿاع
عًًَ ٢و اْ٫تؿاعٚ ,دعً٘ َطازؾاً يإلباس ,١يتُٝٝع ٙعٔ ًَو اغيٓؿع.١
ثاْٝاً :ايتٛقٝات :بعس اْ٫تٗا َٔ ٤عطض ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٗٝا ايسضاغ ،١ؾأْٓا
ْكرتح ايتٛقٝات اٯت:١ٝ
ْ .1كرتح عً ٢اغيؿطع ايعطاق ٞا٭خص بايطخك ١اغيكرتْ ١باغيكًش ١اغيعطٚؾ ١ؼي ايكإْٛ
اإلْهًٝعٚ ,ٟاييت تػُح يًُطخل ي٘ اْ٫تؿاع يٝؼ ؾكط بعكاض اغيُطَخِلٚ ,يهٔ
باغيٓاؾع اييت ٜػًٗا شيو ايعكاض أٜهاً ,نايجُاض أ ٚا٭مساى أ ٚغريٖا ,عً ٢ايطغِ َٔ إٔ
ايطخك ٖٞ ١سل َٔ اؿكٛم ايؿدك ,١ٝإ ٫أْٗا ضيهٔ إٔ تكرتب َٔ اؿل ايعٝين,
ؾُٝا ٜتعًل باْ٫تؿاع بايجُاضٚ .عً ٘ٝؾإْٓا ْكرتح ايٓل اٯت( :ٞجيٛظ إٔ تكرتٕ اإلباس١
سيكًش ١تػُح يًُباح ي٘ اْ٫تؿاع بايعكاض ٚايجُاض اييت ٜػًٗا).
 .2نُا ْكرتح عً ٢اغيؿطع ايعطاق ٞا٭خص بايطخك ١اغياْع ١باإلغ٬م ؼي ايكاْ ٕٛاإلْهًٝع,ٟ
ؿُا ١ٜاغيباح ي٘ ,عٓس ايتكطف بايعكاض ٚاْتكاٍ ًَهٝت٘ َٔ اغيايو اغيبٝح إزي اغيؿرتٟ
أ ٚاغيٖٛٛب ي٘ٚ .غيٓح أعُاٍ اإلباس ١ق ٠ٛقاًَْ ١ْٝٛعَ ,١يًشًٛٝي ١ز ٕٚضدٛع َؿرتٟ
ايعكاض أ ٚاغيٖٛٛب ي٘ عٔ ايطخك ١أ ٚاإلشٕ ايصَٓ ٟش٘ اغيايو ا٭قً ٞيًُباح ي٘.
ٚعً ٘ٝؾإْٓا ْكرتح ايٓل اٯت( :ٞإشا تكطف َايو ايعكاض اغيبٝح بعكاض ٙبايبٝع أ ٚاهلب,١
ؾإْ٘ ضيتٓع عً ٢اغيؿرت ٟأ ٚاغيٖٛٛب ي٘ ايطدٛع عٔ اإلشٕ ايصَٓ ٟش٘ اغيايو ا٭قًٞ
يًُباح ي٘).
ْٚ .3كرتح عً ٢اغيؿطع ايعطاق ٞا٭خص با٫ػا ٙايص ٟتبٓا ٙايكها ٤اإلْهًٝع ٟؼي ايػُاح
يًُطخل ي٘ با٫غتُطاض بايطخك ١ايتعاقس ١ٜاييت تػع ٢إزي إجناظ عٌُ َعري ,إزي سري
اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝص ايعٌُ اغيٛنٌ ب٘ إزي اغيطخل ي٘ ٚانتُايَ٘ ,امل ٜكسض عٓ٘ إخٍ٬
بأ ٟبٓس َٔ بٓٛز ايطخك ١ايتعاقسٚ .١ٜعً ٘ٝؾإْٓا ْكرتح ايٓل اٯت( :ٞإشا أباح َايو
ايعكاض يًُباح ي٘ اغتعُاٍ عكاض ,ٙيتٓؿٝص عٌُ َعري ,ؾإٕ ايتعاَ٘ باإلباسٜ ١ػتُط إزي
سري اْ٫تٗا َٔ ٤تٓؿٝص ايعٌَُ ,ا مل خيٌ ببٓٛز ايعكس).
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 .13ز.ايػطسإ ق ٞايس ، ٍ٬ٖ ٜٔايكٛاعس ايؿكٗٚ ١ٝزٚضٖا ؼي إثطا ٤ايتؿطٜعات اؿسٜج،١
(داَع ١بػساز.)1978 ،
 .14ز.ايؿهٌ َٓصض ،ايٛغٝط ؼي ؾطح ايكاْ ٕٛاغيسْ ،ٞزضاغَ ١كاضْ ١بري ايؿك٘ اإلغَٞ٬
ٚايكٛاْري اغيسْ ١ٝايعطبٚ ١ٝا٭دٓبَ ١ٝععظ ٠بآضا ٤ايؿكٗاٚ ٤أسهاّ ايكهآَ( ،٤ؿٛضات
آضاؽ ،أضب.)2006 ،ٌٝ
ز -فُٛعات أسهاّ ايكها.٤
 .1ايتُ ُٞٝغعس دطٜإ .اغيباز ٤٣ايكاْ ١ْٝٛؼي قها ٤قهُ ١ايتُٝٝع اإلؼاز-١ٜايكػِ
اغيسْ -ٞيٮعٛاّ َ( .2017-2016هتب ١ايػٓٗٛض .ٟبريٚت.)2018 .
 .2ايٓؿط ٠ايكها .١ٝ٥ايعسز  -1-يػٓ.1974 ١
ز -ايبشٛخ.
 ز.قُس قاحل أظيس .عكس اإلباس( .١فً ١ايطاؾس ٜٔيًشكٛم .نً ١ٝاؿكٛم .داَع١اغيٛقٌ .اجملًس -10-ايعسز .38ايػٓ.)2008 ١
ٖـ -ايكٛاْري.
 -ايكاْ ٕٛاغيسْ ٞايعطاق ٞضقِ ( )40يػٓ.1951 ١
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