
 

 

 

 

 الحقوق العينية

 درس المادةم

 ستاذ الدكتور سعد ربيع عبد الجبارالا 

 المرحلة الرابعة

 صلية و التبعيةالالمصدر الحقوق العينية ا

 للدكتور محمد طه البشير و الدكتور غني حسون طه 

 مصدر مساعد الحقوق العينية للدكتور صالح الدين الناهي

 

 

 

 



 

 المحاضرة األولى

 صلية و التبعيةالاالموقع القانوني للحقوق العينية 

 القانون : هو مجموعة قواعد قانونية تنظم عالقة الفرد بالمجتمع

 -: قسمين وينقسم الى  

 القانون الخاص ثانيا  و  القانون العام  أوال:  
 أوال: القانون العام

قة الفرد مع الدولة بعدها صاحبة العفالقانون العام عبارة عن مجموعة قواعد قانونية تنظم 

  .خرىالبالدول ا الدولةوالسلطان وعالقة السيادة 

ال ادة والتي ال يكون للفرد فيها ارقات اليبين ان قسم القانون العام معني بتنظيم الع مما تقد 

  .تكون المراعاة للصالح العاموانما خر المصلحة فرد دون اتراعى فيها 

 العام،القانون الدولي  داري،االالقانون  ،الدستوريلهذا القسم فروعا خمس هي القانون و 

 .والمالية العامة الجنائي،القانون 

 ثانيا: القانون الخاص

قة الفرد بالفرد او الالتي تنظم عاما قسم القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية 

هو بهذا التعريف يرجح و والسيادة،ة السلطان ارها صاحبباعتب القة الفرد بالدولة الع

  الترجيحالحماية ومصلحة فرد على مصلحة فرد اخر حسب اولوية 

القانون الدولي  التجاري،القانون  المدني،هي فرع القانون  أربعفروع  للقسم الخاص

 اإلسالمية. الشريعة و الخاص،

يتناول كل فرع من فروع القانون سواء كان في القسم العام ام في القسم الخاص جانب  

الذي يعنينا في دراسة الحقوق العينية هو فرع و المجتمع،فراد وللمن جوانب الحياة 

 القانون المدني

 

 

 

 

 



 

 

تنظم الحقوق المالية و الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي  القانون المدني :

 د. رالالف

 اذ يدرس طالب القانون  كافة،يتم دراسته في المراحل الدراسية  

 ( من17-43)مادة مدخل لدراسة القانون تتناول النصوص القانونية  األولىفي المرحلة 

 .7597لسنة  34القانون المدني العراقي رقم 

-17)ية القانون صوتتناول النصو االلتزاماتفي المرحلة الثانية يدرس النظرية العامة في  

949.) 

 .)7431-945)تتناول النصوص القانونية ة الثالثة يدرس العقود المسماة وفي المرحل

دني تحت عنوان الحقوق خيرة يدرس طالب القانون تتمة القانون المالو في المرحلة ا

   .من القانون ذاته ( 7414-7431)يتناول النصوص القانونية  التبعية،صلية و الالعينية ا

خير من القانون الهو في الجزء ايتضح جليا ان الموقع القانوني لمادة الحقوق العينية 

هو فرع من فروع قسم القانون الخاص الذي هو شطر من شطري القانون  والذي المدني 

 .ص(العام و الخا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الثانية

 صلية والتبعيةاللعينية اماهية الحقوق ا

ينقسم من حيث و ،القانونيةبالحماية هو مصلحة مشروعة تحظى الحقوق والحق مفردة 

 .وحق عينيسلطة ممارسته الى حق شخصي 

اني ل مطالبة الثالودائن و مدين تخول اهو رابطة قانونية بين شخصين  فالحق الشخصي  

يستطيع صاحب الحق ان  الو بذلك  شيء،متناع عن عمل او اعطاء البعمل او ابالقيام 

خير دائما هو شخص لذلك سمي بالحق االبتدخل وسيط و  االمباشر يمارس حقه بشكل 

 .تزاماللو كذلك اهو مرادف للدين و الشخصي،

اذ ان صاحب الحق يمارس  شيء،فهو سلطة مباشرة لشخص على  اما الحق العيني

 (,مدين شخص،)وسيط سلطته مباشرة من غير 

ق و لبيان ذلك نبتدئ بالح تبعي،قسم الى حق عيني اصلي و حق عيني الحق العيني ين 

 األصلي.حتى يتوضح العيني التبعي 

هو الحق العيني الذي ينشأ مستندا و واقفا على حق شخصي او دين : الحق العيني التبعي  

يكون الحقا , واو كان  (عمالهو الوضع الغالب او)خير سابقا له الكان ااو التزام سواء 

ل مثن, والالوجود و العدم و الصحة و البط الحق العيني تابعا للحق الشخصي من حيث

 .اذا كان ضمانا لدين معين االيوجد  الالرهن الحيازي ذلك 

تند الى حق شخصي يس نشأتهيحتاج في  الصلي فهو الذي يوجد لذاته و الاما الحق العيني ا

  .بأصلهفهو قائم  عليه،

وحيد هو حق الملكية و حق الملكية فقط, و توجد هناك حقوق عينية صلي الالالحق العيني ا

ول النتناول ذلك الحق في النصف ااصلية تتفرع عن حق الملكية كالمنفعة و المساطحة, و 

 من العام الدراسي 

صف نتناولها في الن وحقوق االمتيازالرهن الحيازي و التاميناما الحقوق التبعية في الرهن 

 .الثاني

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الثالثة

 األصليةول الحقوق العينية الالجزء ا

 ول حق الملكية الاالمبحث 

ومنفعة الملك التام من شأنه ان يتصرف به المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا  

جميع يتصرف في عينها بوبثمارها ونتاجها و وبغلتهافينتفع بالعين المملوكة  واستغالل،

  .التصرفات الجائزة

 تيةاالحق الملكية يتميز بالخصائص  اذا

 انه حق دائم اي انه حق باق ما دام الشئ موجودا بصرف النظر عن شخص المالك  1- 

 ستئثار بالحقالاانه حق مانع فهو مقصور على المالك وحده يمنع غيره 2- 

 .و التصرف ,لستعمااال ل,االستغالحق جامع للسلطات الثالث :  -3 

 

عمال منها الو هذه ا زواله،زمة لنقل الحق و لالعمال االيام باسلطة التصرف هي الق

 قانونية و منها مادية 

لى للحصول ع ءالشي وطبيعة زمة المتفقة الال باألعمالستعمال وهي قيام المالك السلطة ا 

  منفعته لنفسه

ة للحصول على ثمر ءالشيطبيعة والمتفقة  الالزمةعمال الوهي القيام با االستغاللسلطة 

  .سواء كانت طبيعية ام صناعية ام قانونية ءالشي

 .حق اخر ان يجمعها لذلك اتصف الملكية بالجامعية يأل نال يمكوهذه السلطات  

 

انه على الرغم من تميز الملكية بانه حق مانع يقيد ذلك الحق بقيود منها قانونية تستند  اال

مراعاة المصلحة للمصلحة العامة وما في نزع الملكية الى مراعاة المصلحة العامة احيانا ك

  ر.المروحق المسيل واخرى كما في التزامات الجوار والخاصة احيانا 

ة عالقة قانونية على تقييد سلط أطرافيقيد الحق تارة اخرى بقيد ارادي يرجع الى اتفاق و

 .مشروع ولسببمن انتقلت اليه الملكية على ان يكون ذلك القيد لمدة محددة 

 

 



 

مملوك لشخصين  ءالشينوع خاص من الملكية تتحقق عندما يكون  هي الشائعةالملكية 

 ءيشفي مشاركة اكثر من شخص في تملك  الالملكية المفرزة خعن  فتختل ال فأكثر،

 واحد 

يحق للشركاء على الشيوع ممارسة السلطات التي يمنحها لهم حق الملكية على حصتهم  

 .كان ذلك وجب موافقة بقية الشركاء لنفاذ التصرفوإذا ء المفر الشائعة دون الجز

 قسمة المال الشائع 

 اما ان تكون رضائية او قضائية واالخيرةالمال الشائع عن طريق قسمته يزال  

القسمة القضائية هي ازالة الشيوع بطلب يقدمه احد الشركاء الى للقاضي و تكون اما  

و  موال الشائعة في عين واحدةالالشائعة المتفرقة بين اع الحصص قسمة عينية تجرى بجم

تسمى قسمة جمع , او تكون بتفريق العين الشائعة الواحدة على اجزاء يختص كل شريك 

بجزء معين و تسمى قسمة التفريق, و قد تكون القسمة القضائية قسمة تصفية عن طريق 

 .اء حسب انصبتهمبيع المال الشائع في المزاد العلني و توزيع بدله للشرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الرابعة 

 صور خاصة من الشيوع
و هو المال الشائع الذي ال يكون فيه للشركاء الحق في ازالة الشيوع,  جباريالالشيوع ا

ينظمه المشرع سرة و هذا النوع لم الاجباري اصلي كمدافن اينقسم الى قسمين : شيوع 

حقق يتكثر اهمية من الناحية العملية و التبعي و يمثل االثاني شيوع اجباري العراقي, و

الشائعة التي تخصص لخدمة عقارات او اجزاء من عقار واحد مملوكة  شياءأللبالنسبة 

للشركاء ملية مفرزة و نظم المشرع هذا النوع في حالتي الحائط المشترك و الطريق 

 الخاص المشترك

هو الحائط الذي يفصل بين بنائين منذ انشائه, و يلتزم  المشترك:الحائط الفاصل 

اذا  الاحدهما هدمه و اعادة بنائه اليكون المصاريف ترميمه و المتشاركون في ملكيته و 

كانت هناك مصلحة ضرورية في ذلك و يتحمل صاحب المصلحة تكلفة هدمه و بنائه مع 

خر البذلك و للشريك االتعلية لمن قام و اذا رغب بالتعلية للسبب ذاته تكون  , بقائه مشتركا

  .ان يطلب المشاركة اذا دفع نصيبه من التكلفة

الطريق الخاص المشترك و هو الطريق الذي يقتصر استعماله على اشخاص محددين 

و يتحملون تكلفة ترميمه بحسب استعمال كل شريك لذلك  عليه،عقارتهم  اطاللةبسبب 

 .الطريق

 اسباب كسب الملكية

الحيازة  و الشفعة و االلتصاقو االستيالءالمشرع العراقي اسباب كسب الملكية ببيان  نظم  

ناول بالعقد, و سنتحياء الو بين ا (ميراث و وصية), و تكسب الملكية ايضا بسبب الوفاة 

 فقط و ما تالها فسبقت دراستها في مراحل سابقة األولىسباب الثاثة الا

على شئ غير مملوك الحد بنية تملكه, على ان ال  : هو وضع الشخص يدهاالستيالء-7 

كا عامة , و يمكن ان يكون وضع اليد عن طريق صيد الاثار النها تعد اميكون ذلك الشئ 

مالك له و ان وحشية ذلك الحيوان قرينة غير قطعية على انه غير مملوك الحد و ال  حيوان

 مستأنسايصح عكس ذلك اذا كان الحيوان 

 

 

 

 



 

كون بضرر, و بذلك ي البينهما ايمكن الفصل  ال الهو ان يتصل شيئان اتصا قااللتصا -7

الطبيعة  بفعلالى بالعقار  االلتصاقخر , و ينقسم اليتملك الشئ المالك احد الشيئيين ان 

رض التي تنكشف عنها المياه, و جوهر الالنهر و ايتحقق ذلك في طمي النهر و حوض و

ذلك ان لمالك العقار تملك ما اضيف على عقاره بصورة عمودية بدون مقابل و يكون 

ر بفعل بالعقا االلتصاقبصورة افقية, او يكون  االلتصاقاذا كان  (اذا شاءت الدولة)بمقابل 

ره فالحكم هو نسان و ذلك عندما يقوم صاحب ارض ببناء مشات او غراس مملوكة لغيالا

رض على ان يدفع قيمتها و تعويضه الكان ازالتها يؤي اضرارا باان يتملك تلك المواد اذا 

 .لصاحبها عما لحقه من ضرر

او يقوم صاحب تلك المواد بالبناء على ارض الغير و الحكم هنا اساسه التفرقة بين حسن و 

لبناء و يكون التملك مة ارض و قيالفاذا حسنت نيته ينظر الى قيمة اسوء نية الباني 

 البناء و الض و الرايملك  الن البناء او الغراس من لدن شخص كبرهما قيمة, و قد يكوال

رض تلك المواد بقيمتها مستحقة القلع اذا كان الباني او الاالحكم هنا ان يتملك صاحب 

ئ الغارس سكثر اذا كان الباني او القيمة يتبع اقل اللغارس حسن النية و نتبع قاعدة اا

 .النية

الشفعة هي تملك الشريك للحصة الشائعة في الدار السكنية او الشقة السكنية المباعة و  -4

خير من ثمن و مصروفات, و لهذا هو حق للشريك البما قام على اذلك جبرا من مشتريها 

جوز ي الو  لالرثمن اصل حرية التعاقد و هو حق غير قابل للتجزية و غير قابل  ءاستثنا

  .التصرف فيه

 اجراءات حق شفعة 

خذ بالشفعة للبائع و المشتري او لدائرة التسجيل الالبد للشفيع ان يعلن رغبته في ا- 

ع الدعوى على طرفي عقد البيع يوم من تاريخ انذاره بالبيع , و ان يرف 79العقاري خال 

 ار فيقلحقيقي للعنه الرغبة, و اخيرا يودع نصف الثمن االيوم من تاريخ اع 30 اللخ

 اكأنمصندوق المحكمة, و بذلك يكون الشفيع مالكا للمشفوع من تاريخ عقد البيع و 

 .المشتري لم يتملك ذلك العقار يوما

هي وضع مادي به يسيطر الشخص بنفسه او بالواسطة سيطرة فعلية على شئ  حيازة -3

زة عنصرين مادي اي يجوز التعامل فيه او يستعمل حقا من الحقوق, و يكون في الحيا

عيوب  .وضع اليد و السيطرة الفعلية و معنوي و هو نية تملك الشئ الذي وضعت اليد عليه

الخفاء, و عيب اللبس و  ,كراهالوهي ا اليشوبها عيب من عيوبها ا الالحيازة يشترط ان 

 .الغموض

 



 

ل مباشرة اذا المنقو اثر الحيازة اذا تحققت الحيازة بالصورة المبينة انفا كانت سببا في تملك

اقترنت بسبب صحيح و حسن نية ,و سببا في تملك المنقول اذا لم تكن حيازته بسبب 

انقطاع, و سببا  السنة دون وقف و  44صحيح على ان تستمر الحيازة لمدة تقادم قدرها 

في تملك العقار اذا اقترنت بسب صحيح و حسن نية و ان تستمر الحيازة لمدة تقادم قدرها 

نوات دون وقف انقطاع , و سبب في تملك العقار اذا لم يتحقق السبب الصحيح و س 9

 .سنة دون وقف او انقطاع 79حسن النية شرط ان تستمر الحيازة لمدة تقام قدرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الخامسة

 الملكيةصلية المتفرعة عن حق الالحقوق العينية ا

 ال, ا االستغالل, و االستعمالالتصرف,  : قدمنا ان حق الملكية حق جامع للسلطات الثالث

او احدهما دون  االستغاللو  االستعمالان الحق اذا فقد سلطة التصرف و بقيت سلطتي 

  :بالتيكان حقا متفرعا عن حق الملكية و سنعرض لتلك الحقوق  األخرى

حق التصرف هو حق عيني اصلي متفرع عن حق الملكية يخول صاحبه استعمال و  :اوال

ببدل  (يقابل البيع)ميرية, فضال عن ذلك يكون للمتصرف ان يفرغ الي اراضالا استغالل

 .رض ملكا للدولةالصرف الى شخص اخر مع بقاء رقبة ااو بدونه حقه بالت

حق الملكية يخول صاحبه سلطتي : حق المنفعة و هو حق عيني اصلي متفرع عن ثانيا

لمدة محددة تنتهي حتما بوفاة المنتفع, و بذلك يكون للمنتفع ان  ءالشي استغاللاستعمال و 

مملوك لشخص اخر لمدة يحددها الطرفان و تنتهي هذه المدة بوفاة  ءشييستعمل و يستغل 

المنتفع ان انت الوفاة سبقت انتهاء الموعد المحدد, و حسب نصوص القانون المدني 

العراقي يكسب الحق بالعقد و الوصية و التقادم, و يرتب التزاما على المنتفع بضرورة 

النفقات و ان يجرد المنقول و يقدم كفالة و ضمان هالكه و يتحمل التكاليف و  ءالشيحفظ 

جل و هالك الانقضاء او ينقضي ذلك الحق بمجموعة اسباب منها موت المنتفع او  .بذلك

  .غير المشروع و تنازل المنتفع عن حقه االستعمالو اتحاد الذمة و  ءالشي

فسه و نفقط ل ءالشيول حق يخول صاحبه استعمال الاو حق السكنى  االستعمالثالثا: حق 

, اما الثاني فهو حق يخول صاحبه سكنى الدار اي انه هاستغاللاسرته فقط و ال يحق له 

يرد على دار سكنية حصرا و يفرض على صاحب الحق التزام اصالح الدار و المحافظة 

 .جلالردها بانتهاء اعليها و تحمل التكاليف و النفقات و 

هو حق عيني اصلي متفرع عن حق الملكية يخول صاحبه اقامة  رابعا: حق المساطحة

بناء او منشات على ارض غيره بمقتضى عقد يبرم بين الطرفين ينتهي بالمدة المحددة 

سنة, و يرتب ذلك العقد للمساطح حق اقامة البناء واو المنشا و  94على ان ال تزيد على 

 و المنشأالبناء المقام او  ستغاللاحق التصرف في حق المساطة ذاته و حق استعمال و 

رض وفقا للغرض الذي اعدت من العليها وان يستعمل ا االتفاقجرة اذا تم اليلزمه بدفع ا

اجله, و ان يبذل في الحفاظ عليها عناية الرجل المعتاد, و يكون مصير ذلك البناء او 

اذا لم  تحقة القلعرض بقيمتها مسالي العقد و تكون ملكيتها لصاحب احسب ما ورد ف المنشأ

اتحاد  ءالعقداعلى ذلك المصير, و ينقضي حق المساطحة بانتهاء المدة او فسخ  االتفاقيتم 

 .الذمة

 



 

هو حق يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار اخر او خدمة عقار  االرتفاقخامسا : حق 

ا يكسب اخيرا و لعقار اخر, و يكسب بالعقد او الوصية و ايضا بالميراث و في التقادم احيان

خر الين بجعل احد العقارين مرتفق واصلي حينما يقوم مالك عقارالبتخصيص المالك ا

 الرتفاقايمكن ازالة ذلك الحال بعد افراد العقارين لمالكين مختلفين, و يرتب  المرتفق به و

ستعمال الحق و تحمل النفقات في ذمة صاحب العقار الالضرورية  عمالباألام القيام التز

مة في ذ االرتفاقعن اعاقة استعمال الحق و عدم تغيير موضع  االمتناعدوم, و التزام المخ

جل و اتحاد الذمة و اللك الحق بطرق عدة اهمها انضاء او ينقضي ذ ,صاحب العقار الخادم

 .االستعمالاستحالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة السادسة

 الجزء الثاني الحقوق العينية التبعية

دا يتبعه صحة و بطالنا وجوالحق الذي ينشا ضمانة لحق شخصي والحق العيني التبعي هو 

هن تاميني, الرو عدما, و ان الحقوق العينية التبعية في العراق هي ثالثة حقوق : الرهن ال

 باالتيمتياز و سنبين ذلك الالحيازي و حقوق ا

وفاء دينه حقا عينيا يكون له ل صعقار مخصعقد به يكسب الدائن على هوالرهن التاميني 

اء حقه من التالين له في المرتبة في استيفوالدائنين بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين 

 حق عقاري اي لالصلوو يتميز بانه حق اتفاقي عيني تابع  .اي يد يكون العقاريثمن ذلك 

التسجل , و اذا كان على عقار و ينظم بموجب عقد شكلي اي يسجل في دائرة  اليرد ا ال

مر كذلك يتوجب ان يكون العقد مكتمال الركانه الرضا و المحل و هو العقار الذي يرد الا

عليه العقد او حق عيني عقاري يمكن بيعه في المزاد العلني بشكل مستقل و ركن السبب 

 .في دائرة التسجيل العقاري التسجيلالذي هو الدين المضمون بالرهن و ركن الشكلية اي 

 

اثر الرهن التاميني يرتب الرهن التاميني التزامات في ذمة الراهن فقط النه عقد ملزم 

حق الرهن و ان يضمن الرهن من التعرض  بإعطاءلجانب واحد و هو الراهن , اذ يلتزم 

و التزام ضمان الهالك اذا تسبب بذلك, و فيمقابل ذلك له التمتع بحق  االستحقاقو 

, اما الدائن المرتهن االستغاللدارة و اليق البيع مثال و حق ارهون عن طرالتصرف بالم

فيرتب له العقد حقوقا فقط و تتلخص ان يستوفي حقه من المرهون و له ان يرجع على ذمة 

المدين بعده دائنا عاديا اذا لم يكف المرهون لسداد الدين على ان ال يتملك المرهون لعدم 

 .ذلك طريقا ممهدا غير طريق البيع في المزاد العلنياو ان يتبع في  ) غلق الرهن)الوفاء 

 

ميزتي التقدم و التتبع للمرتهن ان يتقدم في استيفاء دينه على الدائنين العاديين و المرتهنين 

مدني, و  7449التالين له في المرتبة باصل الدين و الفوائد المحددة بموجب نص المادة 

اما ميزة التتبع فهي ان  .لمال الذي حل محل العقارمن ثمن العقار او ا االستيفاءيكون ذلك 

كان لم  الاالنتقيتتبع الدائن المرتهن العقار المرهون في يد انتقلت الملكية اليها و عد ذلك 

الشخص الذي انتقلت اليه الملكية دون من رسى عليه )يقع بالنسبة للدائن, و يكون للحائز 

 :ين التتبع و هيخيارات ثالث في مواجهة الدائن ح (المزاد

 

 



 

: قضاء الدين قد يختار الحائز قضاء دين المرتهن ان كان الدين اقل او مساو لقيمة  الاو

العقار عن طريق عرض ما بذمته للبائع على المرتهن, و هذا الخيار ينهي رهن الدائن 

 ان وجدت  األخرىالذي قضي دينه فقط و يبقي على الرهون 

ون هذا الخيار يلجا له الحائز اذا كان الدين اكبر من قيمة العقار ثانيا : تحرير العقار المره

فيقوم بعرض قيمة العقار على المرتهنين و اذا رفضوا كلهم احدهم هذا العرض وجب 

بيسع العقار في المزاد العلني و لكل شخص ان يدخل المزاد عدا المدين, و يبدا المزاد 

رسي المزاد على الحائز حصرا اذا لم يزيد بالقيمة التي عرضها الحائز للمرتهنين و ي

المزاد على القيمة المعروضة من الحائز مضافا لها نصف عشرها, و يحقق هذا الخيار 

 .حسنة مهمة للحائز و هي تطهيره من جميع الرهون

ان يتحمل الحائز اجراءات نزع الملية عن طريق بيع المرتهن للعقار في المزاد  ثالثا:

  .العلني

ينقضي لدين واانقضاء الرهن التاميني ينقضي التاميني بطريقين تبعي و يعني ذلك انقضاء 

تبعا له الرهن كالوفاء, و طرق اصلي اي يبقى الدين و ينقضي الرهن كتحرير العقار 

المرهون في حال لم يكف ما رسى به المزاد لسداد كل الدين و اتحاد الذمة و تنازل 

 المرتهن عن الرهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة السابعة 

 الرهن الحيازي

محبوسا في يد المرتهن او في يد عدل بدين  الهو عقد به يجعل الراهن ماالرهن الحيازي 

للمرتهن يمكن استفاؤه كال او بعضا متقدما على الدائنين العادين و الدائنين التالين له في 

التاميني في مواضع كثيرة نحيل  و يلتقي مع الرهن .في المرتبة في اي يد كان هذا المال

 :تيالنبينها بادراستها الى ما تم بيانه, و يختلف في مواضع اخرى 

 ركن المحل في الرهن الحيازي يرد الرهن الحيازي على المنقول و العقار-

 ركن الشكلية ايلزم ركن الشكلية في الرهن الحيازي اذا ورد على منقول - 

 ركن القبض يتوجب انتقال الحيازة الى المرتهن في الرهن الحيازي على خالف التاميني- 

و ذلك اثرا اثار الرهن الحيازي عقد الرهن الحيازي ملزم لجانين عل خالف التاميني 

في  و يبذل بإدارتهنتقال الحيازة, اذ يلتزم المرتهن بالمحافظة على المرهون و ان يقوم ال

المرهون و ما يتحصل عليه من ثمار  باستغالللمعتاد, و اخيرا يقوم ذلك عناية الرجل ا

يوقع فيه المقاصة بينه و بين الدين المضمون بالرهن, و اخيرا يلتزم  االستغاللنتيجة لذلك 

 .برد المرهون

انقضاء الرهن الحيازي بالطريقتين ذاتها التي ينقضي فيها الرهن التاميني ينقضي فيها 

 .تبعية وطريقةريقة اصلية ط الحيازي،الرهن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


