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امللص
قد ال يتمكن الشخص من اداء التزاماتو اؼبالية لذلك يلجأ اىل تقدمي ضمان عيٍت ليضمن تنفيذ
التزامو كان يكون ؿبداثت (بناء  ,منشأت  ,غراس) يف عقار فبلوك لشخص اخر  ,فهل جيوز الرىن أي
احملداثت فبلوكة للراىن و العقار اؼببنية عليو فبلوك لشخص اخر اي لسنا بصدد رىن عقار مستقل
فبلوك للراىن  ,و فبا يعقد اؼبوضوع انو ال يوجد نص تشريعي يف القانون اؼبدين العراقي يعاًف الرىن
التاميٍت للمحداثت و كذلك يف القانون اؼبدين اؼبصري خال نص واحد يتيم و ىو نص اؼبادة ()8301
 ,و نشَت اىل انو الفروض اليت تربر للراىن بناء احملداثت متعددة كمستاجر و منتفع و مساطح و كل
فرض حيتاج اىل احكام الختالف كل حق من اغبقوق اؼبذكورة  ,عالوة على انو ال يوجد ربديد لتعريف
احملداثت و ماىي افراده  ,اضف اىل انو ال توجد مصادر مباشرة تعاًف موضوعة الرىن التأميٍت
للمحداثت كل ما ذكرانه مشاكل دفعتنا للبحث يف تلك اؼبوضوعة  ,و بوضع اجابة لكل فرضيات
رىن احملداثت فان ذلك يسهم يف تنشيط عملية االسبان  ,و ذبهيز القاضي حبلول جاىزة و عادلة تنأى
بو عن االجتهادات اػباطئة  ,و تسعف الباحث دبادة قانونية بصدد رىن احملداثت اتمينيا  ,و تدفع
اؼبشرع اىل اعتمادىا كنصوص تشريعية تضاف اىل القانون اؼبدين العراقي  ,فبا يسهم يف تقليل الوقت و
اعبهد و النفقة على اؼبدعي و اؼبدعى عليو و القاضي  ,و تقليل القضااي اؼبعروضة امام القضاء  ,و
البحث يقتضي ربديد ماىية الرىن التاميٍت للمحداثت يف اؼببحث االول و أاثر رىن احملداثت يف ظل
عقد االجيار يف مبحث اثين و أاثر رىن احملداثت يف ظل حق اؼبنفعة يف مبحث اثلث و أاثر رىن
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 و نتناول كل ذلك يف ظل القانونيُت اؼبدنيُت العراقي, احملداثت يف ظل حق اؼبساطحة يف اؼببحث الرابع
. و اؼبصري
. العقارات,  احملداثت, الرىن التاميٍت:الكلمات املفتاحية

Abstract
A person may not be able to fulfill his financial obligations, so he/she resorts to
provide real estate security to ensure the implementation of his/her obligation which
may be works like (construction, facilities, farming) in an immovable owned by
someone else and here ,the question may be asked if it is permissible to mortgage these
works. In fact, what turns this issue into a complicated one is that there is no legislative
provision in the Iraqi civil law as well as in the Egyptian civil law dealing with the
works mortgage except item no. (1038). It is referred that the cases that justify for
mortgagor to build these works are diverse which may be as tenant, beneficiary and
surfacer , and each one of them needs to be judged differently from the other ones
because they are different in right. In addition to that there is no specific definition for
these works and what their individuals are and there are no direct sources dealing with
the subject of the works mortgage, so the above mentioned problems have led us to
discuss this issue. By setting an answer to all the cases of the works mortgage ,it will
contribute to the activation of the process of credit, and equipping the judge with ready
and fair judgments away from wrong jurisprudence, and help the researcher to have
legal solutions in connection with the works mortgage, and push the legislator to adopt
them as legislative provisions added to the Iraqi civil law which help the plaintiff,
defendant and judge reduce time , effort and expenditure and reduce the cases before
the judiciary. The research paper determines definition of the works mortgage in the
first topic, the consequences of the work mortgage under the lease contract in the
second topic, the consequences of the works mortgage under the right of benefit in the
third topic and the consequences of the work mortgage under the right of surfacing in
the fourth topic, and all these cases have been dealt with under the Iraqi and Egyptian
civil law.
Keywords: insurance, establishments, real estate.
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املقدمة:
تعريف ابلبحث:

قد ال يتمكن الشخص من اداء التزاماتو اؼبالية لذلك يلجأ اىل تقدمي ضمان شخصي او عيٍت

ليضمن تنفيذ التزامو  ,فقد يقدم اتمُت عيٍت دار سكنية او ارض زراعية او عرصة و غَتىا ليضمن تنفيذ
التزامو و لكنو قد ال ديلك ما ذكرانه بل ديلك ؿبداثت (بناء  ,منشأت  ,غراس) يف عقار فبلوك لشخص
اخر  ,فَتىنها ضماان ألداء التزامو .
مشكلة البحث:
فهل جيوز رىن احملداثت يف عقار الغَت أي احملداثت فبلوكة للراىن و العقار اؼببنية عليو فبلوك
لشخص اخر اي لسنا بصدد رىن عقار مستقل فبلوك للراىن  ,و فبا يعقد اؼبوضوع انو ال يوجد نص
تشريعي يف القانون اؼبدين العراقي يعاًف الرىن التاميٍت للمحداثت و كذلك يف القانون اؼبدين اؼبصري
خال نص واحد يتيم و ىو نص اؼبادة ( , )8301و نشَت اىل انو الفروض اليت تربر للراىن بناء احملداثت
متعددة كمستاجر و منتفع و مساطح و كل فرض حيتاج اىل احكام الختالف كل حق من اغبقوق
اؼبذكورة  ,عالوة على انو ال يوجد ربديد لتعريف احملداثت و ماىي افراده  ,اضف اىل انو ال توجد
مصادر مباشرة تعاًف موضوعة الرىن التأميٍت للمحداثت كل ما ذكرانه مشاكل دفعتنا للبحث يف تلك
اؼبوضوعة .
أمهية البحث:

بتحديد امكانية رىن احملداثت اتمينيا و يف ظل عقد االجيار و حق اؼبنفعة و حق اؼبساطحة ,
و بيان اغبلول لكل فرضيات رىن احملداثت اتمينيا  ,نضع حلول تسهم يف تنشيط عملية االسبان و لو
من خالل رىن احملداثت  ,و ذبهيز القاضي حبلول جاىزة و عادلة تنأى بو عن االجتهادات اػباطئة  ,و
تسعف الباحث دبادة قانونية بصدد رىن احملداثت اتمينيا  ,و تدفع اؼبشرع اىل اعتمادىا كنصوص
تشريعية تضاف اىل القانون اؼبدين العراقي  ,فبا يسهم يف تقليل الوقت و اعبهد و النفقة على اؼبدعي و
اؼبدعى عليو و القاضي  ,و تقليل القضااي اؼبعروضة امام القضاء .
نطاق البحث:

البحث يتحدد بتعريف الرىن التاميٍت للمحداثت ابتداء بتعريف احملداثت مرورا بتمييز رىن

احملداثت عن رىن ملك الغَت و عن تغيَت قيمة اؼبرىون و اثره ابلرىن التاميٍت  ,و من مث  ,ااثر الرىن
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التاميٍت للمحداثت يف ظل احكام الرىن التاميٍت و احكام عقد االجيار و حق اؼبنفعة و حق اؼبساطحة
 ,و ذلك يف ظل اراء الشراح اؼبصريُت و العراقيُت و يف ضوء القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة
 8598و القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة .8501
منهجية البحث:

اتبعنا اؼبنهج االستنباطي لتطويع القواعد العامة يف الرىن التاميٍت و عقد االجيار و حق اؼبنفعة

و حق اؼبساطحة السقاطها على الرىن التاميٍت للمحداثت  ,و اؼبنهج االستقرائي للتوصل لقواعد تطبق
على الرىن التاميٍت للمحداثت يف ما اذا مل قبد نص تشريعي يف القواعد العامة يف الرىن التاميٍت و عقد
االجيار و حق اؼبنفعة و حق اؼبساطحة السقاطها على الرىن التاميٍت للمحداثت  ,و اؼبنهج اؼبقارن بُت
القانون اؼبدين العراقي و القانون اؼبدين اؼبصري للتوصل اىل حلول ؾبدية ابإلضافة و التعديل و اغبذف
الحكام القانون اؼبدين العراقي بصدد رىن احملداثت اتمينيا  ,و اؼبنهج التحليلي للنصوص التشريعية
للقانون اؼبدين العراقي والقانون اؼبدين اؼبصري ألجل االستنباط و االستقراء و اؼبقارنة .
ىيكلية البحث:

بعد ان تصفحنا اؼبصادر ذات الصلة برىن احملداثت اتمينيا و يف ضوء النصوص التشريعية
للقانون اؼبدين العراقي و القانون اؼبدين اؼبصري يقسم البحث اىل :
* مبحث اول نتناول فيو ربديد تعريف احملداثت للوصول اىل تعريف رىن احملداثت اتمينيا و مرورا

بتحديد نطاقو و سبييزه عما يشتبو بو للتوصل اىل ماىية الرىن التاميٍت للمحداثت.

* مبحث اثين نكرسو ألاثر رىن احملداثت يف ظل عقد االجيار من خالل تنفيذ رىن احملداثت
اؼبسجل خالل نفاذ عقد االجيار او بعد انقضائو و رىن احملداثت غَت اؼبسجل .
* مبحث اثلث نتطرق فيو ألاثر رىن احملداثت يف ظل حق اؼبنفعة من خالل تنفيذ رىن
احملداثت اؼبسجل خالل نفاذ حق اؼبنفعة او بعد انقضائو و رىن احملداثت غَت اؼبسجل .
* مبحث رابع يدور حول أاثر رىن احملداثت يف ظل حق اؼبساطحة من خالل رىن اؼبساطح
للمحداثت مع حق اؼبساطحة او بدونو .
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املبحث األول
ماىية الرىن التأميين للمحداثت يف عقار الغري

لتحديد ماىية الرىن التاميٍت للمحداثت ال بد ان كبدد اوال تعريف الرىن التأميٍت للمحداثت يف
عقار الغَت يف اؼبطلب االول و مطلب اثين نكرسو لنطاق الرىن التأميٍت للمحداثت يف عقار الغَت و
مطلب اثلث سبييز الرىن التأميٍت للمحداثت يف عقار الغَت عما يشتبو بو و نتناول ذلك كما اييت :

املطلب األول
تعريف الرىن التأميين للمحداثت يف عقار الغري
لتحديد تعريف الرىن التأميٍت للمحداثت يف عقار الغَت يقتضي ربديد تعريف احملداثت يف الفرع االول
لنتمكن من تعريف الرىن التأميٍت للمحداثت يف عقار الغَت يف الفرع الثاين و نتطرق لذلك كما اييت :
الفرع األول
تعريف احملداثت

ابلرجوع اىل مواد القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة (( )8881يكون ملكا
لصاحب االرض ما حيدثو فيها من بناء او غراس او منشآت اخرى  , )......اؼبادة (()8885اذا
احدث شخص بناء او غراسا او منشآت اخرى  , ) .....اؼبادة (()8813اذا احدث شخص بناء او
غراسا او منشآت اخرى  )...تشَت اىل ان لفظ احملداثت يشمل البناء و اؼبنشآت و الغراس .
و يعرف البناء ابنو ما اقامو االنسان دبواد انشائية و يتصل ابألرض و يكون معدا للسكن او
اػبزن كاؼبنازل و اؼبستشفيات و اؼبخازن (.)1
أي ما يقام ابلطابوق و الرمل و االظبنت و القضبان اغبديدية و الزجاج و االؼبنيوم و بعمل
االنسان و يتصل ابألرض ليخصص للسكن او اػبزن او عمل اؼبوظفُت كالدور السكنية و الدوائر
اغبكومية و اؼبستشفيات.
و تعرف اؼبنشآت ابنو ما اوجده االنسان دبواد انشائية تتصل ابألرض و لكنها غَت معدة للسكن
او اػبزن كاعبسور و السدود و البواابت (.)2

( ) 1د جعفر الفضلي  ,الوجيز يف العقود اؼبدنية  ,ط , 1شركة العاتك لصناعة الكتب  ,مصر  ,دون سنة طبع  ,ىامش  81ص.051
( )2د جعفر الفضلي  ,مصدر سابق  ,ىامش  81ص . 051

50

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(10); November 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(10); November 2019
و فسر ديوان التدوين القانوين اؼبنشآت الواردة يف اؼبادة ( )173من القانون اؼبدين العراقي
(يشمل اعمال التبليط و أتسيس مشاريع اؼباء و الكهرابء و شبكات االسالك الكهرابئية و اانبيب توزيع

اؼبياه) (.)1
أي ما يقام ابلطابوق و الرمل و االظبنت و القضبان اغبديدية و االسفلت و اانبيب اؼبياه و
القضبان و االسالك الكهرابئية و غَته و بعمل االنسان و يتصل ابألرض ليخصص ػبزن اؼبياه كالسدود
و لسَت االنسان و الشاحنات كالطرق العامة و االسالك و القضبان اغبديدية اغبديدية كشبكات نقل
الكهرابء و اانبيب اؼبياه لنقل اؼبياه .
و ابلرجوع اىل مواد القانون اؼبدين العراقي اؼبادة (()8873ما يغرسو اؼبتصرف من الكروم و
االشجار يف االرض  )....اؼبادة ( ....()8815و ان يغرس فيها الكروم و االشجار)....اؼبادة
(()8871ف....()1غرس اشجاراً و كروماً )....تشَت اىل ان الغراس يقصد بو وضع ال زراعة ألشجار
على اختالف انواعها يف االرض بفعل االنسان بنقلها من ارض زراعتها او وجودىا و وضعها يف ارض
اخرى .

الفرع الثاين
تعريف الرىن التأميين للمحداثت

تشَت اؼبادة ( )8119القانون اؼبدين العراقي إىل انو (الرىن التأميٍت عقد بة يكتسب الدائن على
عقار ـبصص لوفاء دينو حقاً عينياً.)2()...

وتشَت اؼبادة ( )8303القانون اؼبدين اؼبصري إىل انو (الرىن الرظبي عقد بة يكسب الدائن على
عقار ـبصص لوفاء دينو حقاً عينياً.)3()...
اؼباداتن اؼبذكوراتن أشارت إىل تعريف الرىن التأميٍت أو الرظبي حسب النص اؼبصري وان الرىن
التأميٍت ؿبلو عقار ،ولفظ العقار ورد عام فيشمل الرىن احملداثت سواء أكانت (بناء ،منشآت ،غراس).
ويؤكد ذلك اؼبادة (( )11ف )8القانون اؼبدين العراقي (العقار كل شيء مستقر اثبت حبيث ال
ديكن نقلو أو ربويلو دون تلف فيشمل األرض والبناء والغراس واعبسور والسدود واؼبناجم وغَت ذلك من
األشياء العقارية)(.)1
( ) 1د سعيد اؼببارك  ,د طو اؼبال حويش  ,د صاحب عبيد الفتالوي  ,اؼبوجز يف العقود اؼبسماة  ,ط , 8مكتبة السنهوري  ,لبنان , 1381 ,
ىامش  1ص .003
( )2قانون مدين عراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة (.)8119
( )3قانون مدين مصري رقم  808لسنة  8501اؼبادة (.)8303
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واؼبادة (( )11ف )8القانون اؼبدين اؼبصري (كل شيء مستقر حبيزه اثبت فيو ال ديكن نقلو منو دون
تلف فهو عقار.)2()...
ومن مث يشمل لفظ العقار ما يتصل ابألرض اتصال اثبت كالبناء واؼبنشآت والنبااتت واعبسور
والسدود واؼبناجم واحملاجر(.)3
أي تعد احملداثت اؼبوجودة يف عقار الغَت عقار بطبيعتو و ديكن رىنها اتمينياً(.)4
ومن مث ديكن أن يرد الرىن التأميٍت على احملداثت سواء أكانت بناء أو منشآت أو غراس موجودة

يف عقار الغَت(.)5
وىنا يطرح التساؤل ما ىي أحكام رىن ؿبداثت فبلوكة للراىن يف عقار فبلوك لشخص غَته ىل
ىي نفس أحكام رىن الدار السكنية واألرض الزراعية والعرصة كما ىو الدارج أم لو أحكام خاصة بو،
لكونو يتمتع خبصوصية ألن اؼبرىون احملداثت فبلوكة لشخص الراىن بينما العقار فبلوك لغَت الراىن ىذا
من جهة ومن جهة أخرى احملداثت ملتصقة بعقار الغَت وتربز ىنا احتمالية سبلك احملداثت من قبل مالك
العقار.
ومن مث نقول إن رىن احملداث ت يف عقار الغَت ىو (عقد دبوجبو ينشأ حق عيٍت للمرنهن على
ؿبداثت يف عقار الغَت خيولو اقتضاء دينو من شبن تلك احملداثت ابألولوية ويف أي يد يكون).

املطلب الثاين
نطاق الرىن التأميين للمحداثت يف عقار الغري
قد حيوز الشخص عقار فبلوك لشخص آخر بسبب عقد االجيار أو حق اؼبنفعة أو اؼبساطحة.

( )1قانون مدين عراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة (( )11ف.)8
( )2قانون مدين مصري رقم  808لسنة  8501اؼبادة (( )11ف.)8
( )3دمحم طو البشَت  ,غٍت حسون طو  ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج , 8جامعة بغداد  ,دون مطبعة  ,بغداد  ,دون سنة طبع  ,ص ،80د
عبدالرزاق اضبد السنهوري  ,د اضبد حشمت ابوستيت  ,أصول القانون  ،مطبعة عبنة التاليف و الًتصبة و النشر  ,مصر  , 8508 ,ص ،085د
توفيق حسن فرج  ,د دمحم حيِت مطر  ،االصول العامة للقانون  ,الدار اعبامعية  ,اؼبكتبة القانونية  ,8515,ص.010
(  )4د ظبَت سيد تناغو  ,التامينات العينية  ,دون اسم مطبعة  ,دون مكان طبع  ,1333 ,ص  .71د دمحم كامل مرسي  ,التامينات الشخصية و
العينية  ,تنقيح اؼبستشار دمحم علي سكيكر و اؼبستشار معتز كامل مرسي  ,منشأة اؼبعارف  ,مصر  , 1339 ,ص .805
()5دمحم طو البشَت  ,غٍت حسون طو  ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج ,1جامعة بغداد  ,دون مطبعة  ,بغداد  ,دون سنة طبع  ,ص.070 – 071
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سبكنو اغبيازة للعقار أبن يوجد ؿبداثت (بناء ،منشآت ،غراس) يف ذلك العقار ابالتفاق مع
مالك العقار أو دون موافقتو فيعمد مالك احملداثت إىل رىن تلك احملداثت إىل شخص آخر فيكون
مدين راىن  ،وقبل ذلك تلك احملداثت تلتصق بفعل اإلنسان ابلعقار اؼبملوك للغَت وقد يطالب األخَت
بتملكها حبكم االتفاق أو وفق األحكام اػباصة اباللتصاق.
ومالك العقار اؼببنية عليو احملداثت يعد من الغَت للرىن التأميٍت للمحداثت لكن ينصرف إليو لوجود
احملداثت على أرضو (.)1فتنشأ عالقة بُت الراىن واؼبرنهن وبُت الراىن ومالك العقار و يتأثر هبما اؼبرنهن و
مالك العقار  ,تعاًف تلك العالقات وفق قانون االجيار أو حق اؼبساطحة أو حق اؼبنفعة  ،فإذن الرىن
التأميٍت للمحداثت يشمل ثالثة فروض ىي (:)2
(  )1الغَت عن العقد ىو من مل يكن طرف يف عقد مت ابرامو فال ينصرف اثر العقد اليو حبق او التزام و قد ينصرف اثر العقد اليو قانوان او اتفاقا  .د
اضبد شوقي دمحم  ,النظرية العامة لاللتزام  ,العقد و االرادة اؼبنفردة  ,منشأة اؼبعارف ,مصر  ,1339 ,ص  .131 ,د عبداؼبنعم فرج الصدة ,
ؿباضرات يف القانون اؼبدين  ,جامعة الدول العربية  ,معهد الدراسات العربية العالية  ,مصر  , 8513 ,ص 10
(  )2الرىن التاميٍت للمحداثت تنطبق عليو القواعد العامة للرىن التاميٍت او الرظبي (حسب التعبَت اؼبصري) و غَتىا يف القانونُت اؼبدنيُت العراقي و
اؼبصري من حيث االركان (رضا و ؿبل و سبب و شكلية) و االاثر عدا االختالفات اليت تتعلق بكون االصل يف الرىن التاميٍت لعقار كعرصة او ارض
زراعية او دار سكنية و غَتىا لكن االستثناء رىن احملداثت تتعلق ببناء و منشأت و غراس ؽبا خصوصية يف رىنها اتمينيا و قد تكون ؽبا احكام خاصة
قد زبتلف عن القواعد العامة للرىن التاميٍت او الرظبي و سنتطرق يف حبثنا اىل قسم منها  .فمثال بتخلف احد اركان عقد الرىن التاميٍت فعقد رىن
احملداثت ابطل وفق القواعد العامة يف العقد  .فمثال السبب يف الرىن التأميٍت ىو الدين اؼبضمون أو االلتزام بغض النظر عن مصدره (عقد ،إرادة
منفردة ،فعل ضار ،فعل انفع ،نص القانون) وأايً كان نوعو قيام بعمل أو امتناع عن عمل أو نقل حق عيٍت واألصل جيب أن يكون الدين اؼبضمون
موجود واالستثناء إمكانية الوجود أي جواز أن يكون الدين مستقبالً أو دين احتمايل أو معلق على شرط  .د عبدالرزاق اضبد السنهوري  ،الوسيط يف
شرح القانون اؼبدين اعبديد  ,ج , 83التامينات الشخصية و العينية  ,ط ,0منشورات اغبليب اغبقوقية  ,بَتوت  ,لبنان  1333 ,ص 015وما بعدىا،
د دمحم طو البشَت  ,د غٍت حسون طو  ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج ,1مصدر سابق  ،ص 038وما بعدىا .فذلك اغبكم ينطبق على الرىن التاميٍت
للمحداثت ابعتباره من القواعد العامة يف الرىن التاميٍت  .و كذلك عد الشرط امر مستقبلي غَت ؿبقق الوقوع ينتج عن حدوثو نشوء االلتزام او انقضائو
و ىو وصف يلحق اباللت زام فيًتتب على حدوثو نشوء االلتزام فهو شرط واقف و يًتتب على زبلفو انقضاء االلتزام فهو شرط فاسخ  .د ظبَت عبد
السيد تناغو  ,احكام االلتزام و االثبات  ,ط , 8مكتبة الوفاء القانونية  ,مصر  .1335 ,ص 113و 118د رمضان دمحم ابو السعود  ,احكام
االلتزام  ,دار اؼبطبوعات اعبامعية  ,مصر  ,8551 ,ص  191و ما بعدىا  .الشرط االحتمايل و ىو الذي يرىن ربققو ابلصدفة و ال يوجد دور
إلرادة اؼبتعاقدين حبدوثو كتعليق االلتزام على حدوث ظاىرة طبيعية او على فوز فريق رايضي و تعليق االلتزام على شرط احتمايل صحيح  .د عبدالقادر
الفار  ,احكام االلتزام  ,ط , 1دار الثقافة للنشر و التوزيع  ,االردن  , 1383 ,ص  893فذلك اغبكم ينطبق على الرىن التاميٍت للمحداثت
ابعتباره من القواعد العامة يف الرىن القانون اؼبدين .
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أوالً :رىن احملداثت يف العقار اؼبأجور(. )1
واستنبطنا معاعبة أحكامو من القانونُت اؼبدنيُت العراقي واؼبصري واػباصة بعقد االجيار.

اثنياً :رىن احملداثت اؼبقامة من قبل مالك حق اؼبنفعة يف العقار ؿبل حق اؼبنفعة (.)2
واستنبطنا معاعبة أحكامو من القانونُت اؼبدنيُت العراقي واؼبصري واػباصة حبق اؼبنفعة.
اثلثاً :رىن احملداثت اؼبقامة من قبل مالك حق اؼبساطحة او اغبكر يف العقار ؿبل اؼبساطحة او اغبكر
(.)3
واستنبطنا معاعبة أحكامو من القانونُت اؼبدنيُت العراقي واؼبصري واػباصة ابؼبساطحة او اغبكر.
و رىن احملداثت يف العقار ؿبل حق التصرف ابألرض األمَتية فال جيوز الن حق التصرف يقرر
لالستعمال الزراعي و ذلك وفق أحكام القانون اؼبدين العراقي اػباصة حبق التصرف و ال يوجد يف

القانون اؼبدين اؼبصري حق مشابو غبق التصرف ابألرض األمَتية فلن نتناولو (.)4
و ابلنسبة رىن احملداثت اؼبقامة من قبل مالك حق السكٌت يف العقار ؿبل السكٌت فال جيوز الن حق
السكٌت يقرر لالستعمال الشخصي للساكن وفق أحكام القانونُت اؼبدنيُت العراقي واؼبصري اػباصة حبق
السكٌت فلن نتناولو (.)5

(  )1د ظبَت سيد تناغو  ,مصدر سابق  ,ص  .71د رمضان دمحم ابوالسعود  ,د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,التامينات الشخصية و العينية  ,دار
اؼبطبوعات اعبامعية  ,مصر  ,8551 ,ص  . 110د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,التامينات الشخصية و العينية  ,منشأة اؼبعارف  ,مصر , 1331 ,
ص .010
(  )2د ظبَت سيد تناغو  ,مصدر سابق  ,ص  .71د رمضان دمحم ابوالسعود  ,د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,مصدر سابق ,ص  . 110د مهام دمحم ؿبمود
زىران  ,مصدر سابق  ,ص .010
(  )3د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,مصدر سابق  ,ص .010
(  )4القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة (()8815ف()8للمتصرف يف االرض االمَتية ان ينتفع هبا ىي و زوائدىا  ,و ان يزرعها و
يقيم فيها االبنية اػباصة ابلزراعة و ان يغرس فيها الكروم و االشجار و ان يتخذىا حديقة او بستاان او غابة او مرعى  ,و ان يبٍت فيها الدور و
اغبوانيت و اؼبصانع لألغراض الزراعية  ,و ان يهدم ابنيتها و جيعل منها مزرعة و لو ان يقلع اشجارىا و احطاهبا و ان ينتفع بًتاهبا و ان يبيع رماؽبا و
احجارىا يف حدود النظم اػباصة و ان يتخذ فيها ؿبال للبيادر)(ف()1و لو ان يفرغها و ان يؤجرىا و ان يعَتىا و ان يرىن حقو يف التصرف فيها رىنا
اتمينيا او حيازاي و يستويف الدين من بدل اغبق حىت لو اكبلت االرض بعد موتو).
(  )5القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة ( – )8118يصح أن يكون سبليك اؼبنفعة قاصراً على االستعمال أو على السكٌت .اؼبادة
( – )8111نطاق حق االستعمال وحق السكٌت يتحدد دبقدار ما حيتاج إليو صاحب اغبق وأسرتو يف خاصة أنفسهم .اؼبادة ( – )8110ال جيوز
النزول للغَت عن حق االستعمال أو عن حق السكٌت ،إال بناء عل شرط صريح أو مربر قوي .القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة  8501اؼبادة
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املطلب الثالث
متييز الرىن التأميين للمحداثت يف عقار الغري عما يشتبو بو
قد ينصرف الفهم اىل ان الرىن التأميٍت للمحداثت للوىلة األوىل يشابو اختالف قيمة اؼبرىون
وأثرىا يف الرىن التأميٍت و رىن ملك الغَت و لكنو خيتلف عنهما و نتناول ذلك كما أييت:
أولا :متييزه عن اختالف قيمة املرىون وأثرىا يف الرىن التأميين

قد تزداد قيمة اؼبال اؼبرىون نتيجة إضافة ربسينات أو إنشاءات إليو فهل تدخل تلك الزايدة
ضمن قيمة اؼبال اؼبرىون أم ال؟ ىنا تدخل تلك الزايدة يف قيمة اؼبال اؼبرىون سواء كانت اإلضافة من
الراىن أم من غَته لكن يف الفرض األخَت جيب سداد قيمتها للمحدث ،مع مراعاة امتياز اؼببالغ

اؼبستحقة للمقاولُت أو اؼبهندسُت اؼبعماريُت(.)1
وتلك الفرضية ىي اختالف قيمة اؼبرىون وأثره ابلرىن وىي خبالف فرضية حبثنا واليت تتعلق
دبحداثت فقط مقامة من قبل شخص يف عقار شخص آخر قد يكون (دار سكنية أو أرض زراعية أو
عرصة )...ومن مث يقوم احملدث برىن احملداثت إىل شخص آخر(.)2

( :) 551نطاق حق االستعمال وحق السكٌت يتحدد دبقدار ما حيتاج إليو صاحب اغبق ىو وأسرتو ػباصة أنفسهم ،وذلك دون إخالل دبا يقرره السند
اؼبنشئ للحق من أحكام .اؼبادة ( :)557ال جيوز النزول للغَت عن حق االستعمال أو عن حق السكٌت إال بناءً على شرط صريح أو مربر قوي.
( )1د عبدالرزاق اضبد السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد  ,ج , 83التامينات الشخصية و العينية  ,مصدر سابق ,ص 091وما
بعدىا ،د دمحم طو البشَت  ,د غٍت حسون طو  ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج ,1مصدر سابق  ،ص 051وما بعدىا .د ظبَت سيد تناغو  ,مصدر
سابق  ,ص  . 05د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,مصدر سابق  ,ص . 157
(  )2و عاًف اختالف قيمة اؼبرىون وأثره ابلرىن القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة 8501اؼبادة (( )8301يشمل الرىن ملحقات العقار اؼبرىون
اليت تعترب عقاراً ،ويشمل بوجو خاص حقوق االرتفاق والعقارات ابلتخصيص والتحسينات واإلنشاءات اليت تعود دبنفعة على اؼبالك ،ما مل يتفق على
غَت ذلك ،مع عدم اإلخالل ابمتياز اؼبب الغ اؼبستحقة للمقاولُت أو اؼبهندسُت اؼبعماريُت اؼبنصوص عليو يف اؼبادة( ))8801القانون اؼبدين العراقي رقم
 03لسنة  8598اؼبادة ( -8( )8151يشمل الرىن التأميٍت ملحقات اؼبرىون اؼبعتربة عقاراً -1 .ويشمل بوجو خاص ،األشجار واألبنية اليت تكون
قائمة وقت الرىن على العقار اؼبرىون ،أو تستحدث بعده ،وحقوق االرتفاق ،ولعقار بطريقة التخصيص ،وصبيع التحسينات واإلنشاءات اليت أجريت يف
العقار اؼبرىون)
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اثني ا :متييز رىن احملداثت عن رىن ملك الغري

رىن ملك الغَت يفًتض أن يقوم شخص برىن عقار فبلوك لشخص آخر بعده مالكو اغبقيقي أو

ادعاءه انو انئباً عن اؼبالك أو أن يقوم برىن عقار متجاوز غبدود نيابتو(.)1
و ال يوجد نص يف القانون اؼبدين العراقي يعاًف تلك الفرضية ،فالرىن ال يسري ما مل جياز من قبل
اؼبالك أي موقوف على إجازة اؼبالك وخبالفو فالرىن غَت صحيح وعدمي األثر بُت اؼبتعاقدين (.)2
وحكم القانون اؼبدين العراقي مشابو غبكم القانون اؼبدين اؼبصري لكن األخَت ورد فيو نص يعاًف

رىن ملك الغَت اؼبادة (.)3()8300
وموضوع حبثنا خبالف ذلك يتعلق برىن ؿبداثت يف عقار الغَت فبلوكة للراىن.

املبحث الثاين
آاثر رىن املستأجر للمحداثت يف العقار املأجور

الفرضية ىنا أن يقوم اؼبستأجر ببناء ؿبداثت يف العقار اؼبأجور سواء أكان دار سكنية أو أرض زراعية أو
مصنع أو معمل وغَتىا ،ومن مث ،يقوم اؼبستأجر برىن احملداثت أتمينياً إىل شخص آخر ،وللًتابط بسبب
وجود احملداثت يف اؼبأجور فيكون رىنها ذو خصوصية لوجود عالقتُت األوىل بُت اؼبؤجر واؼبستأجر
أساسها عقد االجيار والعالقة الثانية بُت اؼبستأجر الراىن واؼبرنهن ،فالراىن طرف يف عقدي االجيار
والرىن بينما ال توجد عالقة بُت اؼبستأجر واؼبرنهن ،أي ان اؼبؤجر من الغَت ابلنسبة لعقد الرىن واؼبرنهن
من الغَت ابلنسبة لعقد االجيار ،فما ىي آاثر ذلك الرىن؟ يتطلب اغبل البحث يف ثالثة مطالب اؼبطلب
االول تنفيذ رىن احملداثت اؼبسجل خالل نفاذ عقد االجيار و مطلب اثين تنفيذ رىن احملداثت
اؼبسجل بعد انقضاء عقد االجيار و مطلب اثلث رىن احملداثت غَت اؼبسجل وكما أييت:

()1د ظبَت سيد تناغو  ,مصدر سابق  ,ص  . 10د دمحم طو البشَت  ,د غٍت حسون طو  ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج ,1مصدر سابق  ،ص019
–  .011د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,مصدر سابق  ,ص .007
()2د دمحم طو البشَت  ,د غٍت حسون طو  ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج ,1مصدر سابق  ،ص.011 – 019القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة
8598اؼبادة ( -8( )809من تصرف يف ملك غَته بدون اذنو انعقد تصرفو موقوفاً على إجازة اؼبالك -1 .فإذا أجاز اؼبالك تعترب االجازة توكيالً
ويطالب الفضويل ابلبدل إن كان قد قبضو من العاقد اآلخر -0 .وإذا مل جيز اؼبالك تصرف الفضويل بطل التصرف).
( )3د عبدالرزاق اضبد السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد  ,ج , 83التامينات الشخصية و العينية  ,مصدر سابق  ،ص 157وما
بعدىا .القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة 8501اؼبادة(( )8300إذا كان الراىن غَت مالك للعقار اؼبرىون ،فان عقد الرىن يصبح صحيحاً إذا
أقره اؼبالك اغبقيقي بورقة رظبية .وإذا مل يصدر ىذا اإلقرار ،فان حق الرىن ال يًتتب على العقار إال من الوقت اذيل يصبح فيو ىذا العقار فبلوكاً للراىن)
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املطلب األول
تنفيذ رىن احملداثت املسجل خالل نفاذ عقد الجيار

عقد الرىن التأميٍت من العقود الشكلية ويشًتط لنشوئو التسجيل يف دائرة العقاري  ،ومن مث ،
إذا سجل رىن احملداثت يف سجل العقار اؼبأجور فالرىن صحيح وانفذ حبق اؼبؤجر وابلضرورة يتطلب
()1
مقدماً موافقة اؼبؤجر على إجياد احملداثت على عقاره وتسجيلها ورىنها على عقاره.
وأيد ذلك القانون اؼبدين العراقي اؼبادة (( )8811ف )8والقانون اؼبدين اؼبصري اؼبادة (.)8308
()2
أي ان ملك اؼبستاجر عليها مؤقتا فلو رىنها
ومل يذكر نص يف القانون اؼبدين العراقي يعاًف الفرض اؼبذكور وذلك يتطلب تدخل تشريعي
لتنظيمو ،وابلنسبة لبقية أحكام الرىن التأميٍت تطبق على رىن احملداثت ابلقدر الذي يتعارض معو
ويشمل اغبكم اؼبذكور فرض رىن اؼبستأجر للمحداثت .
بينما ورد نص يف القانون اؼبدين اؼبصري اؼبادة ( )8301واليت عاعبت رىن احملداثت يف ملك
الغَت (جيوز ؼبالك اؼبباين القائمة على أرض الغَت أن يرىنها ويف ىذه اغبالة يكون للدائن اؼبرنهن حق
التقدم يف استيفاء الدين من شبن األنقاض إذا ىدمت اؼبباين ،ومن التعويض الذي يدفعو مالك األرض
إذا استبقى اؼبباين وفقاً لألحكام اػباصة اباللتصاق).
اؼبالحظ على ذلك النص انو يتعلق برىن مت تسجيلو ألنو يشَت إىل تقدم للمرنهن وإلزام للراىن
أبن ينفذ على ؿبداثتو ،وذلك النص يشَت إىل اؼبباين دون اؼبنشآت والغراس ،ومل يعاًف فرضية الرىن غَت
اؼبسجل ،وان أعطى حل لرىن اؼبباين اؼبسجل.

و اذا قام الراىن ببيع احملداثت قبل حلول اجل الدين فان اؼبرنهن ينفذ على احملداثت ازاء اؼبشًتي أي
يزاول سلطة التتبع ازاء اؼبشًتي (. )3
و لوجود الفراغ التشريعي يف القانون اؼبدين العراقي فان نص القانون اؼبدين اؼبصري ( )8301يفرض
نفسو مع اضافة ان حكم النص يشمل احملداثت سواء اكانت (بناء او منشأت او غراس) و ان يدرج
ضمن مواد الرىن التاميٍت .

( )8د ظبَت سيد تناغو ,مصدر سابق  ,ص  , 71د رمضان دمحم ابوالسعود  ,د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,مصدر سابق  ,ص .110
 )1د ظبَت سيد تناغو  ,التامينات العينية  ,مصدر سابق  ,ص  , 71د رمضان دمحم ابوالسعود  ,د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,التامينات الشخصية و
العينية  ,مصدر سابق  ,ص  , 110د مهام دمحم ؿبمود زىران  ,مصدر سابق  ,ص  010و .019
( )8د عبدالرزاق اضبد السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ,مصدر سابق  ,ص , 017

د ظبَت سيد تناغو  ,التامينات العينية

 ,مصدر سابق  ,ص .71
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املطلب الثاين
تنفيذ رىن احملداثت املسجل بعد انقضاء عقد الجيار

ال يوجد نص يف القانونُت اؼبدنيُت العراقي و اؼبصري يعاًف ذلك الفرض.

يوجد راي لشراح مصريُت .
ابنو ابنقضاء عقد االجيار يزول الرىن و ينقضي التتبع اما التقدم فيبقى لبقاء ملك الراىن (اؼبستاجر)
على احملداثت و ينتقل الرىن لل ثمن عند شرائها من قبل اؼبؤجر او شبن االنقاض عند ازالتها الن الراىن
()1
(اؼبستاجر) ال يتمكن من منع اؼبؤجر من ازالة اؼبباين.
و يذىب راي لشراح مصريُت اىل راي مشابو مضمونو.
انو ال ديكن للراىن (اؼبستاجر) عند هناية عقد االجيار التنفيذ على احملداثت لعودة العقار اىل مالكو
الن ملك اؼبستاجر مؤقت و ال يستطيع االخَت ان ينقل اىل غَته اكثر فبا ديلك  ,و من مث  ,ينتقل الرىن
()2

اىل ما يدفعو اؼبالك للمستاجر حسب اتفاقهما او وفق احكام االلتصاق .
و لوجود الفراغ التشريعي يف القانون اؼبدين العراقي فان نص القانون اؼبدين اؼبصري ( )8301يفرض
نفسو ليطبق يف اغبالة اؼبذكورة مع اضافة ان النص يطبق يف فرض استمرار عقد االجيار او انقضائو و ان
يدرج ضمن مواد الرىن التاميٍت.

املطلب الثالث
رىن احملداثت غري املسجل

اغبكم واحد سواء ان مت الرىن خالل وجود عقد االجيار من عدمو  ,و ىو بطالن عقد الرىن
التاميٍت لتخلف الشكلية و ىي التسجيل كما بينا انفا فال ينشأ الرىن التأميٍت وال ينفذ حبق اؼبؤجر،

(  )1د ظبَت سيد تناغو  ,التامينات العينية  ,مصدر سابق  ,ص , 57د دمحم كامل مرسي  ,مصدر سابق  ,ص  805و .803
()2د رمضان دمحم ابوالسعود  ,د مه ام دمحم ؿبمود زىران  ,التامينات الشخصية و العينية  ,مصدر سابق ,ص  , 110د مهام دمحم ؿبمود زىران ,
التامينات الشخصية و العينية  ,مصدر سابق  ,ص .011
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ولكن يبقى لدينا تناول رجوع اؼبرنهن على الراىن اؼبستأجر و مصَت احملداثت اؼبقامة على العقار اؼباجور
(. )1
-1رجوع املرهتن

عند زبلف التسجيل يعترب العقد ابطل (كعقد رىن أتميٍت) لتخلف ركن الشكلية ،وللمرنهن
اػبيار ابؼبطالبة بسقوط أجل الدين واؼبطالبة بسداده ما مل يقبل الدائن ببقاء أجل الدين عند تقدمي اؼبدين
()2
أتمُت تكميلي.
و يتم ذلك وفق اؼبادة ( )170قانون مدين مصري واؼبادة ( )159قانون مدين عراقي(.)3

(  ) 1يشًتط لنشوء الرىن التأميٍت أن يتم تسجيلو يف دائرة التسجيل العقاري وفق اؼبادة (( )8111ف )8قانون مدين عراقي ،أي ان عقد الرىن
التأميٍت عقد ال ينشأ إال ابلتسجيل يف دارة التسجيل العقاري ،فالشكلية ركن رابع يف الرىن التأميٍت إىل جوار (الًتاضي ،احملل ،السبب) ومن مث ال ينشأ
الرىن التأميٍت إذا مل يسجل يف دائرة التسجيل العقاري  .د دمحم طو البشَت  ,د غٍت حسون طو  ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج ,1مصدر سابق،
ص .039 – 030اؼبادة (( )8111ف )8قانون مدين عراقي رقم  03لسنة (8598ال ينعقد الرىن التأميٍت إال بتسجيلو يف دائرة الطابو. )...
وكذلك اغبال يف القانون اؼبدين اؼبصري الذي اشًتط الشكلية وخبالفو يعترب العقد ابطل وال يعترب عقد رىن رظبي حسب التعبَت اؼبصري وذلك وفق
اؼبادة ( ) 8308قانون مدين مصري  .د عبدالرزاق اضبد السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد  ,ج , 8التامينات الشخصية و العينية ,
مصدر سابق ،ص 177وما بعدىا .القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة 8501اؼبادة ( )8308قانون مدين مصري (ال ينعقد الرىن الرظبي إال إذا
كان بورقة رظبية) .فعقد الرىن التاميٍت من العقود الشكلية  .و يعرف العقد الشكلي العقد الشكلي (ىو العقد الذي يشًتط فيو القانون شكال معينا و
اجب االستيفاء كالكتابة او التسجيل لتنبيو اؼبتعاقد اىل امهية تصرفو و العالم الغَت ابلتصرف الذي مت) د اضبد شوقي دمحم  ,النظرية العامة لاللتزام ,
مصدر سابق  ,ص  .800د انور سلطان  ,مصادر االلتزام يف القانون اؼبدين  ,ط , 0دار الثقافة للنشر و التوزيع  ,االردن  ,1383 ,ص .. 891
(  )2د عبدالرزاق اضبد السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ,مصدر سابق  ,ص  111و  , 110د دمحم طو البشَت  ,د غٍت حسون
طو  ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج ,1مصدر سابق  ,ص .039
(  )3القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة ( – )159يسقط حق اؼبدين يف األجل:أ -إذا حكم إبفالسو.ب -إذا أضعف بفعلو إىل حد
كبَت ما أعطى للدائن من أتمُت خاص حىت لو كان ىذا التأمُت قد أعطي بعقد الحق أو دبقتضى القانون .ىذا ما مل خيًت الدائن أن يطالب بتكملة
يتوق اؼبدين ىذا السقوط أبن يقدم للدائن ما
التأمُت .أما إذا كان إضعاف التأمُت يرجع إىل سبب ال دخل إلرادة اؼبدين فيو فان األجل يسقط ما مل َ
يكمل التأمُت.ج -إذا مل يقدم للدائن ما وعد يف العقد بتقدديو من التأمينات .القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة  8501اؼبادة ( :)170يسقط
حق اؼبدين يف األجل -8 :إذا أشهر إفالسو أو إعساره وفقاً لنصوص القانون -1 .إذا أضعف بفعلو إىل حد كبَت ما أعطى للدائن من أتمُت خاص،
ولو كان ىذا التأمُت قد أعطي بعقد الحق أو دبقتضى القانون ،ىذا ما مل يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمُت .أما إذا كان إضعاف التأمُت يرجع إىل
سبب ال دخل إلرادة اؼبدين فيو ،فان األجل يسقط ما مل يقدم اؼبدين للدائن ضماانً كافياً -0 .إذا مل يق ّدم للدائن ما وعد يف العقد بتقدديو من
التأمينات.
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و ان بطل العقد يف شق منو كرىن أتميٍت إال انو يبقى عقد القرض بُت الدائن واؼبدين ما مل يكن
عقد الرىن التأميٍت ىو األساس يف إنشاء عقد الرىن (.)1

و يتم ذلك وفق اؼبادة ( )800قانون مدين مصري واؼبادة ( )805قانون مدين عراقي(.)2
أي ان رىن احملداثت يعترب ابطل كعقد رىن أتميٍت وللمرنهن اػبيار ابؼبطالبة بسقوط أجل الدين
واؼبطالبة بسداده ما مل يقدم اؼبستأجر راىن احملداثت عقار آخر ضماانً لوفاء الدين ودبوافقة اؼبرنهن ،وان
بطل الرىن التأميٍت للمحداثت كعقد إال ان عقد القرض ابقي بُت اؼبدين واؼبستأجر راىن احملداثت،
والدائن ما مل يكن األساس إلنشاء عقد القرض وجود الرىن التأميٍت للمحداثت.
-2مصري احملداثت املقامة على العقار املاجور .يتم الرجوع وفق أحكام عقد االجيار يف القانون

اؼبدين العراقي اؼبادة ( )770واؼبادة ( )951من القانون اؼبدين اؼبصري(.)3

( )1د عبدالرزاق اضبد السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ,مصدر سابق  ,ص  111و  ، 110د دمحم طو البشَت  ,د غٍت حسون طو
 ,اغبقوق العينية االصلية  ,ج ,1مصدر سابق  ،ص .039يبطل العقد نسبيا وفق نظرية انتقاص العقد (البطالن اعبزئي) ابن يبطل جزء او شق من
العقد حبيث يبقى اعبزء او الشق االخر صحيحا ما مل يتبُت ان العقد ما كان لينشأ لوال اعبزء او الشق الباطل فهنا يبطل العقد بطالان كليا د انور
سلطان  ,مصدر سابق  ,ص  878و د اضبد شوقي دمحم  ,مصدر سابق  ,ص  890و  899مثال خفض سعر الفائدة اىل اغبد القانوين و كذلك
زبفيض مدة البقاء يف الشيوع اىل طبس سنوات د انور سلطان  ,مصدر سابق  ,ص 871
(  )2القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة ( – )805إذا كان العقد يف شق منو ابطالً فهذا الشق وحده ىو الذي يبطل .أما الباقي من
العقد فيظل صحيحاً ابعتباره عقداً مستقالً إال إذا تبُت ان العقد ما كان ليتم بغَت الشق الذي وقع ابطالً .القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة
 8501اؼبادة ( :)800إذا كان العقد يف شق منو ابطالً أو قابالً لإلبطال ،فهذا الشق وحده ىو الذي يبطل ،إال إذا تبُت أن العقد ما كان ليتم بغَت
الشق الذي وقع ابطالً أو قابالً للبطال فيبطل العقد كلو.
(  )3القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة ( – 8 – )770إذا انقضت اإلجارة وكان اؼبستأجر قد بٌت يف اؼبأجور بناء أو غرس فيو
أشجار أو قام بتحسينات أخرى فبا يزيد يف قيمتو وكان ذلك على الرغم من معارضة اؼبؤجر أو دون علمو ،ألزم اؼبستأجر هبدم البناء وقلع األشجار
وإزالة التحسينات .فإذا كان ذلك يضر ابؼبأجور ،جاز للمؤجر أن يتملك ما استحدثو اؼبستأجر بقيمتو مستحقاً للقلع -1 .أما إذا أحدث اؼبستأجر
شيئاً من ذلك بعلم اؼبؤجر ودون اعًتاض منو ،فان اؼبؤجر يلتزم أبن يرد للمستأجر األقل فبا أنفقو او ما زاد يف قيمة اؼبأجور ما مل يكن ىناك اتفاق
خاص يقضي بغَت ذلك -0 .فإذا أحدث اؼبستأجر شيئاً من ذلك أبمر اؼبؤجر ،فان اؼبؤجر يلتزم أبن يرد للمستأجر ما أنفقو ابلقدر اؼبعروف ،ما مل يكن
ىناك اتفاق يقضي بغَت ذلك .القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة  8501اؼبادة ( -8 )951اذا اوجد اؼبستاجر يف العُت اؼبؤجرة بناء او غراسا او
غَت ذلك من التحسينات فبا يزيد يف قيمة العقار  ,التزم اؼبؤجر ان يرد للمستاجر عند انقضاء االجيار ما انفقو يف ىذه التحسينات او ما زاد يف قيمة
العقار  ,ما مل يكن ىناك اتفاق يقضي بغَت ذلك  -1 .فاذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم اؼبؤجر او رغم معارضتو  ,كان لو ايضا ان
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و اغبكم وفق اؼبادة ( )700من القانون اؼبدين العراقي ىو :
فاذا مت بناء احملداثت دون علم اؼبؤجر او دبعارضتو فيلزم اؼبستاجر بقلع احملداثت و ان كان القلع
يضر ابؼباجور فيتملكها اؼبؤجر بقيمتها مستحقة القلع (أي قيمة االشياء و ىي مقلوعة بعد استقطاع
مصاريف قلعها)  ,و اذا مت اقامة احملداثت بعلم اؼبؤجر و دون معارضتو فيلزم اؼبؤجر ابن يرد االقل اما فبا
انفق يف اقامة احملداثت (عمل و مواد) او ما زاد بقيمة اؼباجور ما مل يتفق على خالفو  ,اما اذا اقيمت
()1
احملداثت بناء على امر اؼبؤجر فَتد اؼبؤجر ما انفقو اؼبستاجر ابلقدر اؼبعروف ما مل يتفق على خالفو .
و اغبكم وفق اؼبادة ( )951من القانون اؼبدين اؼبصري ىو :
اذا اقام اؼبستاجر احملداثت دبوافقة اؼبؤجر فيلزم اؼبؤجر برد اما مقدار ما انفقو اؼبستاجر او مقدار ما
زاد بقيمة العقار ما مل يتفق على خالفو  ,و اذا اقام احملداثت اؼبستأجر احملداثت دون علم او معارضة
اؼبؤجر فللمؤجر ازالتها و اؼبطالبة ابلتعويض و للمؤجر سبلك احملداثت مقابل رد اما مقدار ما انفقو
()2
اؼبستاجر او مقدار ما زاد بقيمة العقار و للمحكمة ان تنظر اؼبؤجر فًتة زمنية للوفاء بذلك اؼببلغ .

املبحث الثالث
آاثر رىن املنتفع للمحداثت يف العقار املنتفع بو:األصل للمنتفع أن يستعمل العقار اؼبنتفع بو دون
التصرف فيو وفق اؼبادة ( )8191قانون مدين عراقي ولو أن يتصرف حبق اؼبنفعة وفق اؼبادة

يطلب من اؼبستاجر ازالتها  .و لو ان يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من ىذه االزالة ان كان للتعويض مقتض  -0 .فاذا
اختار اؼبؤجر ان حيتفظ هبذه التحسينات يف مقابل رد احدى القيمتُت اؼبتقدم ذكرمها  ,جاز للمحكمة ان تنظره اىل اجل للوفاء هبا.
(  )1د سعيد اؼببارك  ,د طو اؼبال حويش  ,د صاحب عبيد الفتالوي  ,مصدر سابق  ,ص  083و  , 088د جعفر الفضلي  ,مصدر سابق  ,ص
 171و . 177
(  )2د عبدالرزاق اضبد السنهوري  ،الوسيط يف شرح القانون اؼبدين اعبديد ,االجيار و العارية ,ؾبلد  , 8ط , 0منشورات اغبليب اغبقوقية  ,لبنان ,
 , 1333ص  181و .187
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()8190قانون مدين عراقي وأضافت اؼبادة ( )8190قانون مدين عراقي ان على اؼبنتفع استخدام
العقار اؼبنتفع بو وفق الغرض اؼبعد لو(.)1

و كذلك اغبال ابلنسبة للقانون اؼبدين اؼبصري وفق اؼبادة (( )511ف )8و (ف.)2()1
ومن مث ال جيوز للمنتفع إقامة احملداثت على العقار اؼبنتفع بو ومن مث ال ؿبل للحديث عن رىن
احملداثت وفق ما ذكرانه.
ولكن ابلرجوع للمادة ( )8198قانون مدين عراقي و اؼبادة ( )511من القانون اؼبدين اؼبصري
يتنب لنا ان ما ينظم حقوق والتزامات اؼبنتفع سند اإلنشاء أي االتفاق ,ومن مث  ،إذا اتفق اؼبنتفع ومالك
العقار اؼبنتفع بو على إجازة رىن احملداثت فيجوز ذلك (.)3

( )1د دمحم طو البشَت  ,د غٍت حسون طو  ,ج , 1مصدر سابق  ،ص .030القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  .8598اؼبادة (– )8191
للمنتفع أن يستعمل الشيء اؼبنتفع بو وتوابعو ،ولو أن يستويل على شباره مدة انتفاعو بو .ولو نتاج اؼبواشي ،وعليو أن يعوض منها ما نفق من
األصل.اؼبادة ( -8 – )8190للمنتفع أن يتصرف يف حقو معاوضة أو تربعاً ،ما مل يكن يف السند الذي أنشأ ىذا اغبق أحكام زبالف ذلك-1 .
ويبقى حق االنتفاع بعد التصرف فيو قائماً يف شخص اؼبنتفع ،ويسقط دبوتو ال دبوت من تلقى اؼبنفعة منو .اؼبادة ( 8 – )8190على اؼبنتفع أن
يستعمل الشيء حبسب ما أعد لو وأن يبذل من العناية يف حفظو ما يبذلو الشخص اؼبعتاد ،وىو مسؤول عن ىالكو ولو بغَت تعد  ،إذا كان قد أتخر
رده إىل صاحبو بعد انتهاء حق االنتفاع -1.وللمالك أن يعًتض على استعمال غَت مشروع أو غَت متفق مع طبيعة الشيء .فإذا أثبت ان حقوقو يف
خطر ،جاز لو أن يطالب بتقدمي أتمينات .فان مل يقدمها اؼبنتفع و بقي على الرغم من اعًتاض اؼبالك يستعمل العُت استعماالً غَت مشروع أو غَت متفق
مع طبيعتها ،فللمحكمة أن تنزعها من يده وتسلمها إىل عدل يتوىل إدارنها .وللمحكمة تبعاً ػبطورة اغبال أن ربكم ابنتهاء حق االنتفاع ،دون إخالل
حبقوق الغَت.
(  )2القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة 8501اؼبادة ( -8 :)511على اؼبنتفع أن يستعمل الشيء حبالتو اليت تسلمو هبا وحبسب ما أعد لو وأن
يديره إدارة حسنة -1 .وللمالك أن يعًتض على أي استعمال غَت مشروع أو غَت متفق مع طبيعة الشيء ،فإذا أثبت ان حقوقو يف خطر جاز لو أن
يطالب بتقدمي أتمينات ،فإن مل يقدمها اؼبنتفع أو ظل على الرغم من اعًتاض اؼبالك يستعمل العُت استعماالً غَت مشروع أو غَت متفق مع طبيعتها،
فللقاضي أن ينزع ىذه العُت من ربت يده وأن يسلمها إىل آخر يتوىل إدارنها ،بل لو تبعاً ػبطورة اغبال أن حيكم ابنتهاء حق االنتفاع دون إخالل حبقوق
الغَت.
(  )3القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة ( 8598اؼبادة ( – )8198يراعى يف حقوق اؼبنتفع والتزاماتو ،السند الذي أنشأ حق االنتفاع ،وكذلك
األحكام اؼبقررة يف اؼبواد اآلتية . ):القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة  8501اؼبادة ( ()511يراعى يف حقوق اؼبنتفع والتزاماتو ،السند الذي أنشأ
حق االنتفاع ،وكذلك األحكام اؼبقررة يف اؼبواد اآلتية.):
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و اذن توجد لدينا ثالث فروض مطلب اول تنفيذ رىن احملداثت اؼبسجل قبل انقضاء حق اؼبنفعة و
مطلب اثين تنفيذ رىن احملداثت اؼبسجل بعد انقضاء حق اؼبنفعة و مطلب اثلث رىن احملداثت غَت
اؼبسجل و نتناوؽبا كما أييت :

املطلب األول
تنفيذ رىن احملداثت قبل انقضاء حق املنفعة

فاذا اجاز مالك العقار اؼبنتفع بو بناء احملداثت على عقاره و رىنها  ،و استوىف الرىن أركان رىن
احملداثت اليت ذكرانىا سابقاً.
فإذن رىن اؼبنتفع للمحداثت صحيح وملزم ؼبالك العقار ؿبل حق اؼبنفعة  ،وعند حلول أجل
الدين وقبل انقضاء حق اؼبنفعة يستطيع الدائن اؼبرنهن التنفيذ عليها ببيعها يف اؼبزاد العلٍت ولو سلطة
التقدم يف استيفاء دينو من شبن احملداثت .وال يوجد نص يف القانون اؼبدين العراقي يعاًف ذلك  ,و يف

القانون اؼبدين اؼبصري يوجد نص اؼبادة ( )8301الذي عاًف رىن احملداثت كما اسلفنا.
و عند بيع الراىن (اؼبنتفع) للمحداثت فان اؼبرنهن يزاول التتبع ازاء اؼبشًتي .
و لوجود الفراغ التشريعي يف القانون اؼبدين العراقي فان نص القانون اؼبدين اؼبصري ()8301
يفرض نفسو مع اضافة ان حكم النص يشمل احملداثت سواء اكانت (بناء او منشأت او غراس) و ان
يدرج ضمن مواد الرىن التاميٍت.

املطلب الثاين
تنفيذ رىن احملداثت املسجل بعد انقضاء حق املنفعة.
ولكن يبقى لنا اإلجابة عن فرضية انقضاء حق اؼبنفعة اتفاقاً أو بوفاة اؼبنتفع فما ىو مصَت الرىن
التأميٍت للمحداثت؟
ال يوجد نص يف القانونُت اؼبدنيُت العراقي و اؼبصري يعاًف تلك الفرضية.
و من مث  ,ملك الراىن (اؼبنتفع) على احملداثت مؤقت و ابنقضاء حق اؼبنفعة يزول ملك اؼبنتفع ألنو ال
يستطيع ان ينقل لغَته اكثر فبا ديلك و ال يستطيع تتبع احملداثت  ,و اػبيار ؼبالك العقار اؼبنتفع بو ان
شاء سبلكها و دفع قيمتها او ان يقلعها  ,و من مث  ،يزاول اؼبرنهن التقدم على شبن قيمة احملداثت او قيمة
()1
بيعها كأنقاض.

(  )1راجع ما ذكرانه يف تنفيذ رىن احملداثت اؼبسجل بعد انقضاء عقد االجيار.
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و لوجود الفراغ التشريعي يف القانون اؼبدين العراقي فان نص القانون اؼبدين اؼبصري ( )8301يفرض
نفسو ليطبق يف اغبالة اؼبذكورة مع اضافة ان النص يطبق يف فرض استمرار حق اؼبنفعة او انقضائو و ان
يدرج ضمن مواد الرىن التاميٍت.

املطلب الثالث
رىن احملداثت غري املسجل.

اغبكم واحد سواء ان مت الرىن خالل بقاء حق اؼبنفعة او زوالو  ,و ىو بطالن عقد الرىن التاميٍت
لتخلف الشكلية فال ينشأ الرىن التأميٍت وال ينفذ حبق مالك العقار اؼبنتفع  ،ولكن يبقى لدينا تناول
رجوع اؼبرنهن على اؼبنتفع و مصَت احملداثت اؼبقامة على العقار اؼبنتفع بو .
 -1رجوع املرهتن .

و ىنا يعترب رىن احملداثت ابطل لتخلف الشكلية  ,ويرجع اؼبرنهن على الراىن اؼبنتفع و يطالب
بسقوط االجل و وجوب اداء الدين او بقاء الدين مع تقدمي اتمُت تكميلي  ,وفق اؼبادة ( )159قانون
مدين عراقي واؼبادة ( ) 170قانون مدين مصري ،أو أن يزول عقد الرىن ويبقى عقد القرض وفق اؼبادة
( )800قانون مدين مصري واؼبادة ( )805قانون مدين عراقي.
 -2مصري احملداثت على العقار املنتفع بو.
أما ابلنسبة ؼبصَت احملداثت  ،فاألصل حيدد مصَتىا وفق اؼبادة (( )8190ف )1قانون مدين
عراقي و اؼبادة (()511ف )1من القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة 8501أبن للمحكمة أن
تنزع العقار من يد اؼبنتفع وقد أتمر احملكمة ابنقضاء حق اؼبنفعة دون اخالل حبقوق الغَت  ,مامل يتفق
على خالفو كما اسلفنا.
ا -بناء املنتفع للمحداثت مبوافقة مالك العقار املنتفع بو.

ىنا يكون اؼبنتفع حسن نية اؼبنتفع و من مث نطبق احكام االلتصاق بفعل االنسان ابن االقل يتبع

االكثر ايهما اكرب قيمة العقار ام احملداثت و ان تساوت قيمتيهما فلمالك العقار اؼبنتفع بو سبلك
احملداثت وفق اؼبادة ( ) 8813من القانون اؼبدين العراقي  ,و ابلنسبة للقانون اؼبدين اؼبصري وفق اؼبادة
(( )519ف )8و (ف )1حيدد مصَت احملداثت(.)1
(  )1القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة (()8813اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشأت اخرى دبواد من عنده على ارض
فبلوكة لغَته  ,بزعم سبب شرعي  ,فان كانت قيمة احملداثت قائمة اكثر من قيمة االرض كان للمحدث ان يتملك االرض بثمن مثلها و اذا كانت قيمة
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ب -بناء املنتفع دون موافقة مالك العقار املنتفع بو.
ىنا يكون اؼبنتفع سيء النية  ,و من مث  ,يلزم اؼبنتفع إبزالة احملداثت على نفقة اؼبنتفع و اذا كان
القلع يضر ابألرض فلمالك العقار اؼبنتفع سبلكها بقيمتها مستحقة القلع وفق اؼبادة ( )8885من
القانون اؼبدين العراقي  ,و ابلنسبة للقانون اؼبدين اؼبصري حيدد مصَت احملداثت وفق اؼبادة
(()510ف )8و (ف )1منو(.)1

املبحث الرابع
آاثر رىن املساطح للمحداثت يف العقار املساطح عليو
جيوز ؼبالك حق اؼبساطحة حسب التسمية الواردة يف القانون اؼبدين العراقي أو حق اغبكر حسب
التسمية الواردة يف القانون اؼبدين اؼبصري أن يقيم ؿبداثت وفق اؼبادة (( )8111ف )8قانون مدين
()2

عراقي واؼبادة ( )8331قانون مدين مصري.
فهل جيوز للمساطح أو احملتكر أن يرىن تلك احملداثت؟
االرض ال تقل عن قيمة احملداثت  ,كان لصاحب االرض ان يتملكها بقيمتها قائمة ).القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة  8501اؼبادة
(()519ف()8ف ()1اذا كان من اقام اؼبنشأت اؼبشار اليها يف اؼبادة السابقة يعتقد حبسن نية ان لو اغبق يف اقامتها  ,فال يكون لصاحب االرض ان
يطلب االزالة  ,و امنا خيَت بُت ان يدفع قيمة اؼبواد و اجرة العمل او ان يدفع م بلغا يساوي ما زاد يف شبن االرض بسبب ىذه اؼبنشأت  ,ىذا ما مل
يطلب صاحب اؼبنشأت نزعها  -1 .اال انو اذا كانت اؼبنشأت قد بلغت حدا من اعبسامة يرىق صاحب االرض ان يؤدي ما ىو مستحق عنها  ,كان
لو ان يطلب سبليك االرض ؼبن اقام اؼبنشأت نظَت تعويض عادل) .
(  )1القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة ( – )8885إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً أو منشآت أخرى دبواد من عنده على أرض
يعلم اهنا فبلوكة لغَته دون رضاء صاحبها ،كان ؽبذا أن يطلب قلع احملداثت على نفقة من أحدثها .فإذا كان القلع مضراً ابألرض ،فلو أن ديتلك
احملداثت بقيمتها مستحقة للقلع.القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة 8501اؼبادة (()510ف()8ف()1اذا اقام شخص دبواد من عنده منشأت
على ارض يعلم اهنا فبلوكة لغَته دون رضاء صاحب االرض  ,كان ؽبذا ان يطلب ازالة اؼبنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان لو وجو  ,و
ذلك يف ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيو إبقامة اؼبنشأت  ,او ان يطلب استبقاء اؼبنشأت مقابل دفع قيمتها مستحقة االزالة  ,او دفع مبلغ يساوي
ما زاد يف شبن االرض بسبب ىذه اؼبنشأت  -1 .و جيوز ؼبن اقام اؼبنشأت ان يطلب نزعها ان كان ذلك ال يلحق ابالرض ضررا  ,اال اذا اختار
صاحب االرض ان يستبقي اؼبنشأت طبقا ألحكام الفقرة السابقة ).
(  )2القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة ( – 8 – )8111حق اؼبساطحة ،حق عيٍت خيول صاحبو أن يقيم بناء ،أو منشآت أخرى
غَت الغراس ،على أرض الغَت دبقتضى اتفاق بينو وبٍت صاحب األرض .وحيدد ىذا االتفاق حقوق اؼبساطح والتزاماتو .القانون اؼبدين اؼبصري رقم 808
لسنة  8501اؼبادة ( :)8331ديلك احملتكر ما أحدثو من بناء أو غراس أو غَته ملكاً اتماً .ولو أن يتصرف فيو وحده أو مقًتانً حبق اغبكر.
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وفق اؼبادة (( )8115ف )8من القانون اؼبدين العراقي أن يرىن اؼبساطح احملداثت ولكن مقًتانً
حبق اؼبساطحة ونرى جواز رىن احملداثت مستقالً عن حق اؼبساطحة وفق اؼبادة (( )8111ف )8ألنو
حيدد التزامات وحقوق اؼبساطح االتفاق  ،بينما اؼبادة ( )8331من القانون اؼبدين اؼبصري ذبيز
للمحتكر أن يرىن احملداثت وحدىا أو مقًتنة حبق اغبكر(.)1
و يتفرع ذلك اؼببحث اىل مطلبُت مطلب اول رىن اؼبساطح للمحداثت مع حق اؼبساطحة و مطلب
اثين رىن اؼبساطح للمحداثت دون حق اؼبساطحة و نتطرق لذلك كما أييت:

املطلب األول
رىن املساطح للمحداثت مع حق املساطحة .

االجابة على ذلك اؼبطلب من خالل فرعُت االول تنفيذ رىن اؼبساطح للمحداثت مع حق اؼبساطحة
خالل نفاذ حق اؼبساطحة و الثاين تنفيذ رىن اؼبساطح للمحداثت مع حق اؼبساطحة بعد انقضاء حق
اؼبساطحة و نبُت ذلك كما اييت :

(  )1القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة ( – 8 – )8115ديلك اؼبساطح ملكاً خالصاً ما أحدث على األرض من بناء ،أو منشآت
أخرى .ولو أن يتصرف فيو ،مقًتانً حبق اؼبساطحة ،ابلبيع والرىن وغَتمها من عقود التمليك يف دائرة الطابو .وذلك دون إخالل صاحب األرض
وابلغرض الذي أعد لو البناء أو اؼبنشآت .كل ىذا ا مل يوجد اتفاق خيالفو.
حق اغبكر  :حق عيٍت ديكن مالكو من االنتفاع ابرض خربة او ربتاج اىل اصالح كبَت هبدف استصالحها و اقامة البناء و الغراس فيها لعدم قدرة
مالكها على نفقات اصالحها و قصر القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة  8501حق اغبكر على االراضي اؼبوقوفة فقط لفًتة طويلة و مقابل اجرة
د دمحم حسُت منصور ,اغبقوق العينية االصلية  ,دار اعبامعية اعبديدة  ,مصر  .1330 ,ص 183وما بعدىا .د نبيل ابراىيم سعد  ,اغبقوق العينية
االصلية  ,منشأة اؼبعارف  ,مصر  , 1331 ,ص .198
ابالطالع على النصوص التشريعية اػباصة حبق اؼبساطحة يف القانون اؼبدين العراقي و حق اغبكر يف القانون اؼبدين اؼبصري نالحظ الفروقات االتية
بينهما :
 -8حق اؼبساطحة يتضمن اقامة بناء دون غراس بينما حق اغبكر يتضمن اقامة بناء و غراس.
 -1حق اؼبساطحة يشمل االرض اؼبوقوفة و غَت اؼبوقوفة بينما حق اغبكر يشمل االرض اؼبوقوفة فقط .
 -0حق اؼبساطحة عمره طبسون سنة بينما حق اغبكر عمره ستون سنة .
ما عدا ذلك من االحكام متشاهبة بُت حق اؼبساطحة و حق اغبكر.
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الفرع األول
تنفيذ رىن املساطح للمحداثت مع حق املساطحة خالل نفاذ حق املساطحة

فعند حلول أجل الدين وقبل انقضاء حق اؼبساطحة يستطيع الدائن اؼبرنهن التنفيذ على احملداثت
و حق اؼبساطحة اي ببيعها يف اؼبزاد العلٍت ولو سلطة التقدم يف استيفاء دينو من شبنهما  .وال يوجد نص
يف القانون اؼبدين العراقي يعاًف ذلك  ,و يف القانون اؼبدين اؼبصري يوجد نص اؼبادة ( )8301الذي
عاًف رىن احملداثت كما اسلفنا و مل يعاًف رىن حق اغبكر مع احملداثت.
و عند بيع الراىن (اؼبساطح) للمحداثت او حق اؼبساطحة فان اؼبرنهن يزاول التتبع ازاء اؼبشًتي.
و لوجود الفراغ التشريعي يف القانون اؼبدين العراقي فان نص القانون اؼبدين اؼبصري ( )8301يفرض
نفسو مع اضافة ان حكم النص يشمل احملداثت سواء اكانت (بناء او منشأت او غراس ) و ان يدرج
ضمن مواد الرىن التاميٍت.

الفرع الثاين
تنفيذ رىن املساطح للمحداثت مع حق املساطحة بعد انقضاء حق املساطحة

و ال يوجد نص يف القانونُت اؼبدنيُت العراقي و اؼبصري يعاًف تلك الفرضية  ,و اؼبسألة ىنا تتفرع اىل
فرضتُت و كما اييت:
أ -انقضاء حق اؼبساطحة كضمان للمرنهن و يعد ذلك اضعاف للتأمينات .
ب – ابلنسبة ؼبصَت احملداثت ففي حق اؼبساطحة او اغبكر يتحدد مالكها بعد انقضاء حق اؼبساطحة
وفق اتفاق اؼبساطح و مالك العقار اؼبساطح عليو وفق اؼبادة ( )8173من القانون اؼبدين العراقي و
اؼبادة ( )8383من القانون اؼبدين اؼبصري(.)1
و وفق الفرض الثاين نستنج ما أييت:

(  )1القانون اؼبدين العراقي رقم  03لسنة  8598اؼبادة ( – )8173تنتقل ملكية البناء واؼبنشآت األخرى عند انتهاء حق اؼبساطحة إىل صاحب
األرض ،على أن يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع .ىذا إذا مل يوجد شرط يقضي بغَته .القانون اؼبدين اؼبصري رقم  808لسنة  8501اؼبادة
( -8 :)8383عند فسخ العقد أو انتهاءه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي اإلزالة
أو البقاء ،وىذا كلو ما مل يوجد اتفاق يقضي بغَته -1 .وللمحكمة أن سبهل احملكر يف الدفع إذا كانت ىناك ظروف استثنائية تربر اإلمهال ،ويف ىذه
اغبالة يق ّدم احملكر كفالة لضمان الوفاء دبا يستحق يف ذمتو.
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* اذا مت االتفاق ان تكون احملداثت ؼبالك العقار اؼبساطح عليو فان الرىن يزول عنها و يعد ذلك
اضعاف للتامينات.
* اذا مت االتفاق على ان تكون ملكيتها للراىن (اؼبساطح) فيبقى الرىن عليها .
* اذا مت االتفاق ابن يشًتك يف ملكيتها الراىن (اؼبساطح) و مالك العقار اؼبساطح عليو فيبقى الرىن
على حصة الراىن و يزول عن حصة مالك العقار اؼبساطح عليو و يعد ذلك اضعاف للتامينات.
و يف أي فرض ينقضي بو حق اؼبساطحة فان ذلك يشكل اضعاف للتامينات  ,و يرجع اؼبرنهن على
الراىن (اؼبساطح) و يطالب بسقوط االجل و وجوب اداء الدين او بقاء الدين مع تقدمي اتمُت تكميلي
 ,وفق اؼبادة ( )159قانون مدين عراقي واؼبادة ( )170قانون مدين مصري ،أو أن يزول عقد الرىن
ويبقى عقد القرض وفق اؼبادة ( )800قانون مدين مصري واؼبادة ( )805قانون مدين عراقي.
و نقًتح ان يضاف نص للقانون اؼبدين العراقي و للرىن التاميٍت مضمونو (يف حالة رىن حق اؼبساطحة
مع احملداثت ف بانقضاء حق اؼبساطحة يزول الرىن عنو  ,و مصَت رىن احملداثت حيدده اتفاق اؼبساطح و
مالك العقار اؼبساطح عليو بشأن من ديلكها  ,مع احتفاظ اؼبرنهن حبقو ابلرجوع على الراىن (اؼبساطح)
وفق احكام القانون اؼبدين العراقي).

املطلب الثاين
رىن املساطح للمحداثت دون حق املساطحة
ال يوجد نص يعاًف تلك الفرضية وفق القانونُت اؼبدنيُت العراقي و اؼبصري و تتفرع االجابة اىل ثالث
فرضيات نتناوؽبا بفرع اول تنفيذ رىن اؼبساطح للمحداثت دون حق اؼبساطحة خالل نفاذ حق
اؼبساطحة و فرع اثين تنفيذ رىن اؼبساطح للمحداثت دون حق اؼبساطحة بعد انقضاء حق اؼبساطحة و
فرع اثلث رىن اؼبساطح للمحداثت مع رفض مالك العقار اؼبساطح عليو الرىن و نبينها كما أييت :

الفرع األول
تنفيذ رىن املساطح للمحداثت دون حق املساطحة خالل نفاذ حق املساطحة

فإذن رىن اؼبساطح للمحداثت صحيح وملزم ؼبالك العقار اؼبساطح عليو  ،وعند حلول أجل
الدين وقبل انقضاء حق اؼبساطحة يستطيع الدائن اؼبرنهن التنفيذ عليها ببيعها يف اؼبزاد العلٍت ولو سلطة
التقدم يف استيفاء دينو من شبن احملداثت .وال يوجد نص يف القانون اؼبدين العراقي يعاًف ذلك  ,و يف
القانون اؼبدين اؼبصري يوجد نص اؼبادة ( )8301الذي عاًف رىن احملداثت كما اسلفنا.
و عند بيع الراىن (احملدث) للمحداثت فان اؼبرنهن يزاول التتبع ازاء اؼبشًتي .
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و لوجود الفراغ التشريعي يف القانون اؼبدين العراقي فان نص القانون اؼبدين اؼبصري ()8301
يفرض نفسو مع اضافة ان حكم النص يشمل احملداثت سواء اكانت (بناء او منشأت او غراس) و ان
يدرج ضمن مواد الرىن التاميٍت.

الفرع الثاين
تنفيذ رىن املساطح للمحداثت دون حق املساطحة بعد انقضاء حق املساطحة

ال يوجد نص يف القانونُت اؼبدنيُت العراقي و اؼبصري يعاًف تلك الفرضية.

و من مث  ,ملك الراىن (اؼبساطح) على احملداثت مؤقت و ابنقضاء حق اؼبساطحة يزول ملك
اؼبساطح ألنو ال يستطيع ان ينقل لغَته اكثر فبا ديلك و ال يستطيع تتبع احملداثت  ,و اػبيار ؼبالك
العقار اؼبساطح عليو ان شاء سبلكها و دفع قيمتها او ان يقلعها  ,و من مث  ،يزاول اؼبرنهن التقدم على
()1

شبن قيمة احملداثت او قيمة بيعها كأنقاض.
و لوجود الفراغ التشريعي يف القانون اؼبدين العراقي فان نص القانون اؼبدين اؼبصري ( )8301يفرض
نفسو ليطبق يف اغبالة اؼبذكورة مع اضافة ان النص يطبق يف فرض استمرار حق اؼبساطحة او انقضائو و
ان يدرج ضمن مواد الرىن التاميٍت.

الفرع الثالث
رىن املساطح للمحداثت مع رفض مالك العقار املساطح عليو الرىن

اغبكم واحد سواء ان مت الرىن خالل بقاء حق اؼبساطحة او زوالو  ,و ىو بطالن عقد الرىن التاميٍت
لتخلف الشكلية فال ينشأ الرىن التأميٍت وال ينفذ حبق مالك العقار اؼبساطح عليو  ،ولكن يبقى لدينا
تناول رجوع اؼبرنهن على الراىن (اؼبساطح)  ,و ىنا يعترب رىن احملداثت ابطل لتخلف الشكلية  ,ويرجع
اؼبرنهن على الراىن (اؼبساطح) و يطالب بسقوط االجل و وجوب اداء الدين او بقاء الدين مع تقدمي
اتمُت تكميلي  ,وفق اؼبادة ( )159قانون مدين عراقي واؼبادة ( )170قانون مدين مصري ،أو أن يزول
عقد الرىن ويبقى عقد القرض وفق اؼبادة ( )800قانون مدين مصري واؼبادة ( )805قانون مدين عراقي
 ,و ال يوجد ؿبل للحديث عن مصَت احملداثت ألنو اصال مباح للراىن (اؼبساطح) وفق احكام القانون
اؼبدين العراقي و القانون اؼبدين اؼبصري  ,و حيدد مأل ملكيتها وفق اتفاق اؼبساطح و مالك العقار

(  )1راجع ما ذكرانه يف تنفيذ رىن احملداثت اؼبسجل بعد انقضاء عقد االجيار.
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) من القانون اؼبدين8383( ) من القانون اؼبدين العراقي و اؼبادة8173( اؼبساطح عليو وفق اؼبادة
.اؼبصري
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اخلامتة
بعد ان احبران يف موضوعات البحث خالل اوراقو الفائتة خرجنا ابستنتاجات و مقًتحات و ىي كما
أييت :
أولا :الستنتاجات:

 -1تشمل احملداثت (البناء و اؼبنشأت و الغراس)  ,يقصد ابلبناء (ما يقام ابلطابوق و الرمل و
االظبنت و القضبان اغبديدية و الزجاج و االؼبنيوم و بعمل االنسان و يتصل ابألرض ليخصص للسكن
او اػبزن او عمل اؼبوظفُت كالدور السكنية و الدوائر اغبكومية و اؼبستشفيات)  ,يقصد ابؼبنشأت (أي

ما يقام ابلطابوق و الرمل و االظبنت و القضبان اغبديدية و االسفلت و اانبيب اؼبياه و القضبان و
االسالك الكهرابئية و غَته و بعمل االنسان و يتصل ابألرض ليخصص ػبزن اؼبياه كالسدود و لسَت
االنسان و الشاحنات كالطرق العامة و االسالك و القضبان اغبديدية اغبديدية كشبكات نقل الكهرابء
و اانبيب اؼبياه لنقل اؼبياه)  ,يقصد ابلغراس (وضع ال زراعة ألشجار على اختالف انواعها يف االرض
بفعل االنسان بنقلها من ارض زراعتها او وجودىا و وضعها يف ارض اخرى) .
 -2يقصد برىن احملداثت يف عقار الغَت (عقد دبوجبو ينشأ حق عيٍت للمرنهن على ؿبداثت يف عقار
الغَت خيولو اقتضاء دينو من شبن تلك احملداثت ابألولوية ويف أي يد يكون).
 -3نطاق رىن احملداثت يف عقار الغَت يشمل  ,رىن احملداثت يف العقار اؼبأجور واستنبطنا معاعبة
أحكامو من القانونُت اؼبدنيُت العراقي واؼبصري واػباصة ابلرىن التاميٍت و عقد االجيار  ,رىن احملداثت
اؼبقامة من قبل مالك حق اؼبنفعة يف العقار ؿبل حق اؼبنفعة و استنبطنا معاعبة أحكامو من القانونُت

اؼبدنيُت العراقي واؼبصري واػباصة ابلرىن التاميٍت و حق اؼبنفعة  ,رىن احملداثت اؼبقامة من قبل مالك
حق اؼبساطحة او اغبكر يف العقار ؿبل اؼبساطحة او اغبكر واستنبطنا معاعبة أحكامو من القانونُت
اؼبدنيُت العراقي واؼبصري واػباصة ابلرىن التاميٍت و حق اؼبساطحة او اغبكر.
 -4خيتلف رىن احملداثت يف عقار الغَت عن فرض تغَت قيمة اؼبرىون وأثرىا يف الرىن التأميٍت  ,حيث
تزداد قيمة اؼبال اؼبرىون نتيجة إضافة ربسينات أو إنشاءات إليو فهل تدخل تلك الزايدة ضمن قيمة
اؼبال اؼبرىون أم ال  ,خبالف فرضية حبثنا واليت تتعلق دبحداثت فقط مقامة من قبل شخص يف عقار

شخص آخر  ,خيتلف رىن احملداثت يف عقار الغَت عن فرض رىن ملك الغَت  ,النو يفًتض أن يقوم
شخص برىن عقار فبلوك لشخص آخر بعده مالكو اغبقيقي أو ادعاءه انو انئباً عن اؼبالك أو أن يقوم
برىن عقار متجاوز غبدود نيابتو  ,وموضوع حبثنا خبالف ذلك يتعلق برىن ؿبداثت يف عقار الغَت فبلوكة
للراىن.
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 -5ديكن تنفيذ رىن احملداثت اؼبسجل خالل نفاذ عقد االجيار او حق اؼبنفعة او حق اؼبساطحة (فرض
رىن احملداثت دون حق اؼبساطحة او مع حق اؼبساطحة)  ,و مل يذكر نص يف القانون اؼبدين العراقي
يعاًف الفرض اؼبذكور و يقًتح سن نص مشابو لنص القانون اؼبدين اؼبصري اؼبادة ( )8301واليت عاعبت
رىن احملداثت يف ملك الغَت و يدرج ضمن مواد الرىن التاميٍت.
 -6ابلنسبة لتنفيذ رىن احملداثت اؼبسجل بعد انقضاء عقد االجيار او حق اؼبنفعة او حق
اؼبساطحة(فرض رىن احملداثت دون حق اؼبساطحة)  ,ال يوجد نص يف القانونُت اؼبدنيُت العراقي و
اؼبصري يعاًف ذلك الفرض  ,و لوجود الفراغ التشريعي يف القانون اؼبدين العراقي فان نص القانون اؼبدين
اؼبصري ( )8301يفرض نفسو ليطبق يف اغبالة اؼبذكورة مع اضافة ان النص يطبق يف فرض استمرار
عقد االجيار او حق اؼبنفعة او حق اؼبساطحة او انقضائها و ان يدرج ضمن مواد الرىن التاميٍت.
 -7رىن اؼبستاجر او اؼبنتفع للمحداثت غَت اؼبسجل او رىن اؼبساطح للمحداثت مع رفض مالك
العقار اؼبساطح عليو الرىن(فرض رىن احملداثت دون حق اؼبساطحة)  ,اغبكم واحد سواء ان مت الرىن
خالل وجود عقد االجيار او حق اؼبنفعة او حق اؼبساطحة من عدمو  ,و ىو بطالن عقد الرىن

التاميٍت لتخلف الشكلية  ,و لكن يبقى رجوع اؼبرنهن على الراىن و مصَت احملداثت اؼبقامة على العقار
اؼباجور او ؿبل اؼبنفعة او حق اؼبساطحة .
 -8ابلنسبة لتنفيذ رىن اؼبساطح للمحداثت مع حق اؼبساطحة بعد انقضاء حق اؼبساطحة  ,فال
يوجد نص يف القانونُت اؼبدنيُت العراقي و اؼبصري يعاًف ذلك  ,و يتفرع اغبل اىل انقضاء حق اؼبساطحة
كضمان للمرنهن و يعد ذلك اضعاف للتأمينات و ابلنسبة ؼبصَت احملداثت ففي حق اؼبساطحة او
اغبكر يتحدد مالكها بعد انقضاء حق اؼبساطحة وفق اتفاق اؼبساطح مع مالك العقار ؿبل اؼبساطحة ,
و يف فروض انقضاء حق اؼبساطحة فان ذلك يشكل اضعاف للتامينات  ,و يرجع اؼبرنهن على الراىن
(اؼبساطح)

اثنيا :املقرتحات :

 -1نقًتح اضافة فرع اىل القانون اؼبدين العراقي – الفصل الثاين نصوص الرىن التاميٍت عنوانو (الرىن
التاميٍت للمحداثت يف عقار الغَت) لتدرج فيو اؼبراد اؼبرتبطة دبوضوع رىن احملداثت .
 -2ان يدرج نص يعرف فيو (الرىن التاميٍت للمحداثت يف عقار الغَت) مضمونو (عقد دبوجبو ينشأ حق

عيٍت للمرنهن على ؿبداثت يف عقار الغَت خيولو اقتضاء دينو من شبن تلك احملداثت ابألولوية ويف أي يد
يكون).
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 -3ان يدرج نص مضمونو (يطبق على الرىن التاميٍت للمحداثت يف عقار الغَت االحكام العامة للرىن
التاميٍت ما مل يوجد نص خاص يعاًف حالة خاصة بو ) .
 -4ان يدرج نص يعاًف تنفيذ رىن احملداثت اؼبسجل خالل نفاذ او انقضاء عقد االجيار او اؼبنفعة او
اؼبساطحة مضمونو (جيوز ؼبالك اؼبباين او اؼبنشأت او الغراس القائمة على أرض الغَت أن يرىنها ويف ىذه
اغبالة يكون للدائن اؼبرنهن حق التقدم يف استيفاء الدين من شبن األنقاض إذا ىدمت اؼبباين  ،ومن

التعويض الذي يدفعو مالك األرض إذا استبقى اؼبباين وفقاً لألحكام اػباصة اباللتصاق  ,و يطبق اغبكم
يف فرض بقاء او انقضاء اغبق مصدر اغبيازة  -حق اجارة او حق منفعة او حق مساطحة -لعقار
الغَت).
 -5ان يدرج نص يعاًف تنفيذ رىن اؼبساطح للمحداثت مع حق اؼبساطحة بعد انقضاء حق اؼبساطحة
مضمونو (يف حالة رىن حق اؼبساطحة مع احملداثت فبانقضاء حق اؼبساطحة يزول الرىن عنو  ,و مصَت
رىن احملداثت حيدده اتفاق اؼبساطح و مالك العقار اؼبساطح عليو بشأن من ديلكها  ,مع احتفاظ
اؼبرنهن حبقو ابلرجوع على الراىن (اؼبساطح) وفق احكام القانون اؼبدين العراقي).
 -6االكثار من الدراسات يف ؾبال رىن احملداثت ال سيما انو ال يوجد نص تشريعي يعاًف رىن
احملداثت يف القانون اؼبدين العراقي .
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