
 (12لسنة )( ، ا43( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

1 

احلق العٍىً للمستأجر يف القاوىن اإلوكلٍزي دراسح حتلٍلٍح مقاروح 
-تالقاوىن ادلذوً العراقً

)*(
- 

 ٌىوس صالح الذٌه علً د.                             
 ادلساعذ ادلذوًأستار القاوىن                            

 اخلاصح جامعح جٍهان/ كلٍح القاوىن والعالقاخ الذولٍح والذتلىماسٍح
                                 ادلستخلص

ٜعد سل املطتأدس سكًا غدصًٝا, نكاعد٠ عا١َ, يف ظٌ قإْٛ األسهاّ ايعاّ       
ٚاملبين ع٢ً ايطٛابل ايكطا١ٝ٥ يًُشانِ  األصٌ ايعسيف, ٟغري املهتٛب ذاالْهًٝصٟ, 
رتتب ع٢ً َععُٗا سكٛم ايرٟ عسف تطع١ أْٛاع َٔ عكٛد اإلجياز, اييت تاالْهًٝص١ٜ. 

اإلجياز عكد اإلجياز احملدد املد٠, ٚاإلجياز االختٝازٟ, ٚاإلجياز اإلذْٞ, ٚ غدص١ٝ. ٖٚٞ
ْصايف, ٚاإلجياز باإلغالم, ٚاإلجياز ايكابٌ يًتذدٜد ع٢ً ايدٚاّ. ٚباملكابٌ ترتتب ع٢ً اإل

 اإلجياز ايدٚزٟ,ثالث١ َٓٗا سكٛم ع١ٝٓٝ تتُجٌ حبل املًه١ٝ ايعكاز١ٜ املؤقت١, ٖٚٞ عكٛد 
تطعُا١٥ ٚتطٍع ٚتطعني  ٚاإلجياز ايطٌٜٛ األَد ملد٠ٚاإلجياز ايعُسٟ أٚ املؤبد َد٣ اسبٝا٠, 

عد سل املطتأدس سكًا  1951( يط١ٓ 40أَا ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ ) ( ض١ٓ.999)
از املعدٍ غدصًٝا, ٜؤٜدٙ يف ذيو غايب١ٝ ايفك٘ يف ايعسام. ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ قإْٛ إجياز ايعك

   زدح سل املطتأدس ايعٝين ع٢ً سك٘ ايػدصٞ.  1979( يط١ٓ 87زقِ )

  .اإلجياز ايدٚزٟ، ايهًُات ايس٥ٝط١: اسبل ايعٝين يًُطتأدس

Abstract 

      The leasehold interest 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. It is worth-bearing in mind 

that this law recognized nine types of contract for lease, the 
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most of which create personal rights, that is to say, term of 

years absolute or fixed-term leases, tenancy at will, tenancy 

at sufferance, equitable lease, tenancies by estoppel, and 

perpetually renewable lease contracts. Whereas only three of 

them, that is to say, periodic tenancies, leases for life, 999-

year leases create real rights, represented by temporary 

property ownership. As the Iraqi civil law No. (40) of 1951, 

supported by majority of Iraqi jurists, considered the 

leasehold interest as a personal right, although the amended 

Iraqi land tenancy law No. (87) of 1979 tended more 

towards real than personal right. 

Keywords: Real leasehold interest, Periodic tenancy. 

  حـادلقذم

ٜعد سل املطتأدس, َٚٔ سٝح األصٌ, أسد أْٛاع  أٚاًل: َدخٌ تعسٜفٞ مبٛضٛع ايبشح:
 ٟغري املهتٛب ذاسبكٛم ايػدص١ٝ اييت ْػأت يف ظٌ قإْٛ األسهاّ ايعاّ االْهًٝصٟ 

, َٚٔ (1)َباد٥٘ َٔ ايطٛابل ايكطا١ٝ٥ يًُشانِ االْهًٝص١ٜ أٚاًل اضتك٢ايرٟ ٚاألصٌ ايعسيف, 
عكاز  باضتعُاٍٜتُجٌ ٚ .)3(السكًا ثِ َٔ ايتػسٜعات ايصادز٠, (2)داي١ ٚاإلْصافقٛاعد ايع

إال أْ٘ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ سكًا عًٝٓٝا  ب٘ ملد٠ ضبدد٠, ٚيف َكابٌ أدس٠ ضبدد٠. ٚاالْتفاعايػري 
ٜتُجٌ مبًه١ٝ املطتأدس يًعكاز املأدٛز ًَه١ٝ عكاز١ٜ َؤقت١. ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايكإْٛ 

تطع١ أْٛاع َٔ عكٛد اإلجياز ٖٞ اإلجياز احملدد املد٠, ٚاإلجياز االختٝازٟ,  اإلْهًٝصٟ عسف
ٚاإلجياز اإلذْٞ, ٚاإلجياز اإلْصايف, ٚاإلجياز باإلغالم, ٚاإلجياز ايكابٌ يًتذدٜد ع٢ً ايدٚاّ, 

 ٚاإلجياز ايطٌٜٛ األَد ملد٠ٚاإلجياز ايعُسٟ أٚ املؤبد َد٣ اسبٝا٠,  ٚاإلجياز ايدٚزٟ,
                                                      

د. حدان عبج الغشي الخطيب، القانهن العام، مشذهرات زين الحقهقية، بيخوت، لبشان،  (6)
 .7، ص9169

(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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إال إٔ سل املطتأدس ال ٜهٕٛ عًٝٓٝا, إال يف ايجالث١  .( ض999١ٓ) ٍع ٚتطعنيتطعُا١٥ ٚتط
فكد عد سل املطتأدس سكًا  1951( يط١ٓ 40األخري٠ َٓٗا. أَا ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ )

غدصًٝا, ٜؤٜدٙ يف ذيو غايب١ٝ ايفك٘ يف ايعسام. ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ قإْٛ إجياز ايعكاز املعدٍ 
   زدح سل املطتأدس ايعٝين ع٢ً سك٘ ايػدصٞ.  1979( يط١ٓ 87زقِ )

ٖٛ  إٕ ايطبب ايس٥ٝظ يف اختٝاز َٛضٛع ايبشحأضباب اختٝاز َٛضٛع ايبشح: ثاًْٝا: 
ضباٚي١ االضتفاد٠ َٔ االدباٖات اييت تبٓاٖا ايكطا٤ االْهًٝصٟ, ٚاملتُج١ً بايطٛابل 

فُٝا ٜتعًل بعكٛد اإلجياز ايط١ًٜٛ  ايكطا١ٝ٥ يًُشانِ االْهًٝص١ٜ, ٚنريو ايتػسٜعات االْهًٝص١ٜ
األَد املستب١ يًشل ايعٝين, ٚال ضُٝا ايٓاق١ً سبل املًه١ٝ ايعكاز١ٜ ع٢ً عبٛ َؤقت. ٚقد 
اَتاش ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ عٔ ايكإْٛ ايعساقٞ, ضٛا٤ ايكإْٛ املدْٞ أّ قإْٛ إجياز ايعكاز, 

١ يًشل ايعٝين, أٚ ايٓاق١ً بارباذ َٛقف ٚاضح ٚصسٜح دباٙ تبين عكٛد اإلجياز املستب
     ملًه١ٝ ايعكاز َؤقتًا, ٚع٢ً ٚد٘ ايتشدٜد.   

تهُٔ أ١ُٖٝ ايبشح يف االختالف ايٛاضع يف ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ سبل ثايجًا: أ١ُٖٝ ايبشح: 
املطتأدس يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, َٚا ٜرتتب ع٢ً ذيو َٔ إعطا٤ اسبل يًُطتأدس يف بعض 

املأدٛز ع٢ً عبٛ َؤقت, مما ٜطاِٖ يف ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس ايعكازات,  األسٝإ يف متًو ايعكاز
اييت تعد عُاد ايجس٠ٚ ايٛط١ٝٓ. ٚال ضُٝا يف اسباالت اييت ميهٔ فٝٗا يًُطتأدس اضتجُاز 
ايعكاز ع٢ً عبٛ أفطٌ َٔ املايو املؤدس, فٝعد ْكٌ املًه١ٝ إيٝ٘, ٚيٛ ع٢ً عبٛ َؤقت, 

 يعكاز ٚاضتػالي٘.  تػذٝعًا ٚدعًُا ي٘ يف ع١ًُٝ اضتجُاز ا

تهُٔ َػه١ً ايبشح يف ايكصٛز ايرٟ اعرت٣ َٛقف ايكإْٛ ايعساقٞ  زابعًا: َػه١ً ايبشح:
عًَُٛا, ضٛا٤ أنإ ايكإْٛ املدْٞ أّ قإْٛ إجياز ايعكاز, بطبب عدّ تبٓٝ٘ يفهس٠ عكٛد 

ٚع٢ً ٚد٘  اإلجياز ايط١ًٜٛ األَد املستب١ يًشل ايعٝين, أٚ ايٓاق١ً ملًه١ٝ ايعكاز َؤقتًا,
ايتشدٜد. ألٕ ايط١ُ املُٝص٠ يًشل ايعٝين عًَُٛا يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ, ٚسبل املًه١ٝ 
ع٢ً ٚد٘ اشبصٛص, أْ٘ سل َؤبد, يهْٛ٘ ٜسد ع٢ً غ٤ٞ َعني بايرات, خالفًا يًشل 



 الحق العيشي لمسدتأجخ في القانهن اإلنكميدي دراسة تحميمية مقارنة بالقانهن السجني العخاقي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

4 

. يف ايٛقت ايرٟ ْالسغ فٝ٘ إٔ عكد إجياز ايعكاز يف ايكإْٛ (1)ايػدصٞ ايرٟ ٖٛ سل َؤقت
ٝصٟ ميتاش مبسْٚت٘ ايهبري٠, ٚقدزت٘ ع٢ً ايتهٝف َع ايعسٚف املدتًف١, مما ٜعطٞ اإلْهً

صبااًل ٚاضعًا يتهسٜظ أْٛاع َع١ٓٝ َٔ عكٛد اإلجياز شبد١َ ايعكازات ٚاضتػالهلا ٚاضتجُازٖا, 
ٚال ضُٝا إذا نإ املايو املؤدس غري زاغب يف ْكٌ املًه١ٝ بػهٌ ْٗا٥ٞ إىل املطتأدس. 

عتٝادٟ أٚ ايبٝع اإلجيازٟ )اإلجياز ايطاتس يًبٝع(. ٚإٔ بكا٤ املطتأدس يف ضٛا٤ بايبٝع اال
ايعكاز ملد٠ ط١ًٜٛ بٛصف٘ َايهًا, ست٢ ٚإٕ نإ ع٢ً عبٛ َؤقت, َٔ غأْ٘ إٔ ٜطاِٖ يف 

   ت١ُٝٓ ٚتطٜٛس ذيو ايعكاز, ع٢ً عبٛ أفطٌ مما يٛ بكٞ ايعكاز يف سٝاش٠ َايه٘.   

رٙ ايدزاض١ يٝػٌُ ايبشح يف َفّٗٛ سل املطتأدس يف ٜتطع ْطام ٖخاَطًا: ْطام ايبشح: 
, ٚال ضُٝا اآلثاز ايكا١ْْٝٛ املرتتب١ عًٝ٘ يف ٖرٜٔ ايكاْْٛني ايكاْْٛني االْهًٝصٟ ٚايعساقٞ, ثِ

  اختالف ٖرٙ اآلثاز باختالف عكد اإلجياز يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ.  

ايدزاض١  يبشح, فكد اْتٗذتٚيًٛصٍٛ إىل ايػاٜات املسد٠ٛ َٔ اضادضًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح: 
ملٛضٛع سل املطتأدس يف  إدسا٤ ذبًٌٝ قاْْٛٞبَٓٗر ايبشح ايكاْْٛٞ ايتشًًٝٞ املكازٕ، 

  ايكإْٛ االْهًٝصٟ, َٚكازْت٘ مبٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ.

 ٚنُا ٜأتٞ: نييف ض٤ٛ َا تكدّ فكد تٛشعت ٖرٙ ايدزاض١ ع٢ً َبشجخط١ ايبشح:  ضابعًا:

 َفّٗٛ سل املطتأدس يف ايكاْْٛني االْهًٝصٟ ٚايعساقٞ  املبشح األٍٚ:

 اآلثاز املرتتب١ ع٢ً اسبل ايعٝين يًُطتأدس يف ايكاْْٛني اإلْهًٝصٟ ٚايعساقٞاملبشح ايجاْٞ: 

 
 
 
 

                                                      

ول. الحقهق العيشية الجدء األ .الحقهق العيشية .غشي حدهن طو ( دمحم طو البذيخ ود.6)
 . 8، ص6989بغجاد.  .وزارة التعميم العالي األصمية.
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 ولادلثحث األ
 مفهىم حق ادلستأجر يف القاوىوني اإلوكلٍزي والعراقً

يف ايكاْْٛني اإلْهًٝصٟ  (Leasehold Interest)إٕ دزاض١ َفّٗٛ سل املطتأدس      
 ٚنُا ٜأتٞ:  ٚايعساقٞ تطتًصّ َٓا ايبشح يف تعسٜف٘ ٚخصا٥ص٘ ٚغسٚط انتطاب٘ 

 ولاأل طلةادل
 تعرٌف حق ادلستأجر يف القاوىوني اإلوكلٍزي والعراقً

ميهٔ  (Agreement)اتفام بأْ٘  (Lease)اإلجياز عكد  (1)ايفك٘داْب َٔ ٜعسف     
ايطسف اآلخس ٖٚٛ املطتأدس  (Lessor)أٚ املؤدس  (Landlord)مبكتطاٙ َايو ايعكاز 

(Lessee or Tenant)  ,سٝاش٠ عكاز أٚ َٓكٍٛ سٝاش٠ خايص١ أٚ َاْع١ ٜٚٓتفع بُٗا َٔ
, يف َكابٌ قٝاّ (Definite or Indefinite Term)ٚملد٠ ضبدد٠ أٚ غري ضبدد٠ 

فٝعسف٘  (Leasehold Interest)أَا سل املطتأدس  .(Rent) األدس٠األخري بدفع 
عكاز ايػري  باضتعُاٍٜتُجٌ  , َٔ سٝح األصٌ,بأْ٘ سل غدصٞ (2)اإلْهًٝصٟ أسد ايفكٗا٤

ب٘ ملد٠ ضبدد٠, ٚيف َكابٌ أدس٠ ضبدد٠. َجاٍ ذيو إذا قاّ املايو أٚ صاسب سل  ٚاالْتفاع
سكًا غدصًٝا  (Tenant)مبٓح املطتأدس  (Fee Simple Owner)املًه١ٝ املطًك١ 

ًه٘ ٚملد٠ ضبدد٠, فإٕ األخري ٜهتطب سكًا ٜعسف حبل املطتأدس ع٢ً ايعكاز ع٢ً عكاز مي
(Lease of the Land)بأْ٘ اسبل يف سٝاش٠ عكاز املايو سٝاش٠ خايص١  (3). ٚعسف٘ آخس

ب٘ ملد٠  ٚاالْتفاع (Right to Exclusive Occupation of Land)َاْع١ 
, (Personal Right)ل غدصٞ ضبدد٠ َٔ ايصَٔ. فشل املطتأدس يف ٖرٙ اسباي١ ٖٛ س

ع٢ً ايعكاز خالٍ  (Exclusive Occupation)إال أْ٘ ٜتُتع حبٝاش٠ خايص١ َاْع١ 
 َد٠ ضسٜإ عكد اإلجياز. فتدًص ي٘ سٝاش٠ ايعكاز َٔ دٕٚ ًَهٝت٘, ٚحيل ي٘ َٓع أٚ

                                                      

(1) Barlow Burke and Joseph Snoe. Property . Fifth Edition. Wolters 

Kluwer. New York. 2016. P.261. 

(2) Rojer J. Smith. Property Law. Eighth Edition. PEARSON 

Education Limited. London. 2014. P.363.  

(3) Chris Davies. Property Law Guidebook. Second Edition. Oxford 

University Press. 2015. P.117.  
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أٟ غدص َٔ ايتُتع بتًو اسبٝاش٠, مبا يف ذيو املايو األصًٞ  (Exclusion)اضتبعاد 
(Third Party)ثايح ٚأٟ غدص 

أَا اسبل ايعٝين يًُطتأدس فكد عسف٘ داْب َٔ . (1)
بأْ٘ سل املطتأدس يف متًو ايعكاز املأدٛز ًَه١ٝ َؤقت١ ٚملد٠ ط١ًٜٛ. ٜٚتبني َٔ  (2)ايفك٘

ٖرٙ ايتعازٜف بإٔ سل املطتأدس ٜتبأٜ تبآًٜا نبريًا َٔ سٝح طبٝعت٘ ايكا١ْْٝٛ يف ايكإْٛ 
. إال أْ٘ ٜهٕٛ سكًا عًٝٓٝا يف بعض اسباالت, ٚال (3)ألصٌ سكًا غدصًٝااإلْهًٝصٟ, فٝهٕٛ يف ا

ضُٝا يف ساي١ اإلجياز ايطٌٜٛ األَد يًعكاز, ٜٚتُجٌ ٖرا اسبل حبل املًه١ٝ ايعكاز١ٜ املؤقت١ 
(Temporary Property Ownership) أَا يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ فكد .

اسبل يف االْتفاع باملأدٛز طٛاٍ َد٠ اإلجياز  سل املطتأدس بأْ٘ (4)عسف داْب َٔ ايفك٘
يكا٤ األدس٠ اييت ٜدفعٗا ٚبػسط قٝاَ٘ حبفغ املأدٛز, ٚزدٙ عٓد اْكطا٤ اإلجياز. ٚعسف٘ 

بأْ٘ اسبل ايػدصٞ يًُطتأدس قبٌ املؤدس  (5)داْب آخس َٔ فك٘ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ
أدٛز ٚتعٗدٙ بايصٝا١ْ ٚضُإ خيٛي٘ املطايب١ بايتصاَات ٖرا األخري عبٛٙ َٔ تطًِٝ امل

ايتعسض ٚايعٝٛب اشبف١ٝ. ٜٚتبني َٔ ايتعسٜفني ايطابكني إٔ سل املطتأدس يف ايكإْٛ 
املدْٞ ايعساقٞ ٖٛ سل غدصٞ. ٚيعٌ َا ٜعصش ٖرا االدباٙ ٜٚسدح نف١ اسبل ايػدصٞ ع٢ً 

عٓدَا  ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ سطُت ٖرٙ املطأي722١, ٖٛ إٔ املاد٠ )(6)ايعٝين
متًٝو َٓفع١ َع١ًَٛ بعٛض َعًّٛ ملد٠ َع١ًَٛ ٚب٘ ًٜتصّ املؤدس إ عسفت اإلجياز بأْ٘ )

(. فاملطتأدس ي٘ سل غدصٞ يف ذ١َ املؤدس, ال ميهٔ املطتأدس َٔ االْتفاع باملأدٛز

                                                      

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

Materials. First Edition. Cambridge University Press. 2005.  P.271.  

(2) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.363.  

(3) Louise Tee. Land Law, Issues Debates, Policy.Routledge Taylor & 

Francis Group. London. 2014. P.9. 

 .السكتبة القانهنية .البيع اإليجار السقاولة .الهجيد في العقهد السجنية .جعفخ الفزمي ( د.4)
 .971ص .9117 .بغجاد

 .اإليجارو البيع  السدساة. الهجيد في العقهد السجنيةعرست عبج السجيج بكخ.  ( د.5)
 .591ص .9165 بيخوت. لبشان. زين الحقهقية. مشذهرات

صاحب عبيج الفتالوي. السهجد في العقهد  طو السال حهيش ود. سعيج مبارك ود. ( د.6)
 .565ص . 9117السقاولة. السكتبة القانهنية. بغجاد. -اإليجار-السدساة. البيع
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. ٚقد ذٖبت ضبه١ُ متٝٝص ايعسام (1)اتصااًل َباغسًا باملأدٛز, ٚيهٔ بٛاضط١ املؤدس ٜتصٌ
دباٙ أٜطًا, ٚأندت إٔ َٔ أِٖ ايتصاَات املؤدس دباٙ املطتأدس ٖٛ االيتصاّ يف ْفظ اال

بإٔ اسبهِ ايصادز بسد  (2)بتطًُٝ٘ املأدٛز, ٚمتهٝٓ٘ َٔ االْتفاع ب٘. ٚدا٤ يف أسد أسهاَٗا
بسد دع٣ٛ املدعٞ مبطايب١ املدع٢ عًٝ٘ ببدالت إجياز ايعكاز َٛضٛع ايدع٣ٛ, دا٤ 

املدع٢ عًٝ٘ مل حيصٌ ع٢ً َٓفع١ املأدٛز. ٚسٝح إٔ َٔ صشٝشًا َٚٛافكًا يًكإْٛ بعد إٔ 
ايتصاَات املؤدس ٖٛ تطًِٝ املأدٛز ٚاالْتفاع ب٘, ٖٚرا مل حيصٌ يف َٛضٛع ايدع٣ٛ, يرا 

  قسز تصدٜل اسبهِ املُٝص(.

 ثاوًال طلةادل
 يف القاوىوني اإلوكلٍزي والعراقً حق ادلستأجرخصائص 

يف ايكاْْٛني اإلْهًٝصٟ ٚايعساقٞ  (Leasehold Interest)ٜتطِ سل املطتأدس     
 باشبصا٥ص اآلت١ٝ:

: أْ٘ سل ذٚ مس١ غدص١ٝ َٔ سٝح األصٌ, فٗٛ سل َٔ اسبكٛم ايػدص١ٝ أٚاًل
(Personal Right)  ْٕٛيف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ. ٜٚتُتع بٓفظ ايطبٝع١ ايكا١ْْٝٛ يف ايكا

س, مبكتطاٙ ميهٔ يألٍٚ املدْٞ ايعساقٞ, إذ ٜعد سكًا غدصًٝا يًُطتأدس دباٙ املؤد
 . نُا إٔ املطتأدس ال ٜطتطٝع ايتُتع حبك٘ ٚاالْتفاع(3)َطايب١ ايجاْٞ بتٓفٝر ايتصاَات٘

باملأدٛز إال بٛاضط١ املؤدس, خالفًا يًشل ايعٝين ايرٟ ميهٔ يصاسب٘ اإلفاد٠ َٓ٘ دٕٚ 

                                                      

لكين والسدتأجخين مع عمي ىادي العبيجي. العقهد السدساة البيع واإليجار وقانهن السا ( د.6)
التطبيقات القزائية لسحكسة التسييد. الطبعة الدابعة. دار الثقافة لمشذخ والتهزيع. 

 .556ص .9164
القدم -تحاديةانهنية في قزاء محكسة التسييد االسعج جخيان التسيسي. السبادىء الق (9)

 .66ص . 9168. مكتبة الدشيهري. بيخوت. 9167-9166لألعهام  -السجني
 .591ص عرست عبج السجيج بكخ. مرجر سابق. د. (5)
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ّ ايهاف١ , ألْ٘ ضًط١ َباغس٠ ميٓشٗا ايكإْٛ يػدص َعني ع٢ً غ٤ٞ َعني, ًُٜٚص(1)ٚضاط١
 .(2)باسرتاّ ٖرا اسبل

: ٜٚتطِ سل املطتأدس يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, ع٢ً ٚد٘ اسبصس, بأْ٘ سل ذٚ مس١ ثاًْٝا
ع١ٝٓٝ اضتجٓا٤ً, فٗٛ سل عٝين ٜرتتب عًٝ٘ أثس متًهٞ يف بعض األسٝإ, ٜٚتُجٌ حبل 

يف اإلداز٠  (Temporary Property Ownership)املًه١ٝ ايعكاز١ٜ املؤقت١ 
ميهٔ ايكبٍٛ ب٘ يف ظٌ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ يطببني: األٍٚ إٔ  . ٖٚٛ َا ال(3)١ًايطٜٛ

, (4)( َٔ ٖرا ايكإْٛ أٚزدت اسبكٛم ايع١ٝٓٝ األص١ًٝ ٚايتبع١ٝ ع٢ً ضبٌٝ اسبصس68املاد٠ )
. ألْ٘ ال ميهٔ يألفساد االتفام ع٢ً ٚصف أٟ سل بايعٝين, (5)َٚٔ دٕٚ ذنس سبل املطتأدس

. ٚايجاْٞ أْ٘ ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ٖرٙ املاد٠ (6)تصاص املػسع ٚسدٙألٕ ذيو َٔ اخ
سل أغازت إىل اإلداز٠ ايط١ًٜٛ, إال أْٗا, ٚيف ٚاقع األَس, أزادت بٗا سل املطاطش١ ايرٟ ٖٛ 

 زض ايػري ٚمبكتط٢أخس٣ غري ايػساع ع٢ً أٚ َٓػآت إٔ ٜكِٝ بٓا٤ أعٝين خيٍٛ صاسب٘ 
. فٝشل ٖرا االتفام سكٛم املطاطح ٚايتصاَات٘ بٝٓ٘ ٚبني صاسب االزض، ٚحيدد اتفام

                                                      

رياض مفتاح. حق السمكية في يشعخ أيزًا  .976ص . مرجر سابق.جعفخ الفزمي ( د.6)
الذخيعة اإلسالمية والقهانين الهضعية. الطبعة األولى. مكتبة الهفاء القانهنية. 

 .65. ص 9168االسكشجرية.
ية. حق السمكية والحقهق الستفخعة عشيا. دار درع حساد عبج. الحقهق العيشية األصم د. (9)

  .9ص .9168الدشيهري. بيخوت لبشان. 
 (3) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.363.  

طارق كاظم عجيل. الحقهق العيشية األصمية. الجدء األول. حق السمكية. دار  د. (4)
 . 65ص .9169الدشيهري. بيخوت لبشان. 

الحقهق العيشية االصمية ىي -6( من القانهن السجني العخاقي عمى أن )68نرت السادة ) (5)
حق السمكية وحق الترخف وحق العقخ وحقهق السشفعة واالستعسال والدكشى والسداطحة 

والحقهق العيشية التبعية ىي -9ة الطهيمة. ر االجا   وحقهق االرتفاق وحق الهقف وحق 
 قهق االمتياز(. حق الخىن التأميشي وحق الخىن الحيازي وح

حق االنتفاع. -جهرج شجراوي. حق السمكية العقارية مع ممحق عن: حق الترخف د. (6)
  .61ص .9167الطبعة الثانية. شخكة السؤسدة الحجيثة لمكتاب. لبشان. 
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يًُطاطح مبكتط٢ االتفام َع صاسب األزض إٔ ٜكّٛ بإْػا٤ املباْٞ املعد٠ يًطهٔ, أٚ 
   .    (1)أ١ٜ َٓػآت أخس٣ ناملعاٌَ ٚاملداشٕ

: ٜعد سل املطتأدس ايػدصٞ سكًا َٓكٛاًل, ضٛا٤ أنإ املأدٛز َٓكٛاًل أّ عكازًا. ثايجًا
ذيو أْ٘ حيل يًُطتأدس إٔ ٜسٖٔ سك٘ زًٖٓا سٝاشًٜا ٚيٝظ تأًَٝٓٝا, ألٕ ايسٖٔ ٜٚرتتب ع٢ً 

 .   (2)ايتأَٝين ٜسد ع٢ً ايعكاز فشطب َٔ دٕٚ املٓكٍٛ

: ٜتطِ سل املطتأدس بأْ٘ َٔ اسبكٛم ايكاب١ً يًتصسف فٝٗا مبدتًف أْٛاع زابعًا
اشٟ. إال إٔ أِٖ ايتصسفات, ضٛا٤ أنإ ذيو عٔ طسٜل ايبٝع أّ اهلب١ أّ ايسٖٔ اسبٝ

ايتصسفات اييت تسد ع٢ً ٖرا اسبل تهاد تٓشصس يف ايتٓاشٍ عٔ اإلجياز ٚاإلجياز َٔ 
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ, اييت 775, ٚذيو مبكتط٢ ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ )(3)ايباطٔ

 ٚ قبً٘ يف ايعكاز ٚيفأٚ بعط٘ بعد قبط٘ إٔ ٜؤدس املأدٛز نً٘ أيًُطتأدس ْصت ع٢ً إٔ )
ٚ أنٌ ٖرا َا مل ٜكض االتفام  ,ٕ ٜتٓاشٍ يػري املؤدس عٔ االداز٠أاملٓكٍٛ، ٚي٘ نريو 

 (. أَا ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ فكد أداش ايتصسف حبل املطتأدس عٔ طسٜل نٌ َٔايعسف بػريٙ
 Assignment of the)سٛاي١ سل املطتأدس ٚ (Sublease)اإلجياز َٔ ايباطٔ 

Lease)إٔ مجٝع سكٛم املطتأدس تٓتكٌ باسبٛاي١ إىل ِ بُٝٓٗا ٖٛ . إال إٔ االختالف ايكا٥
, خالفًا يإلجياز َٔ ايباطٔ ايرٟ ال ٜٓكٌ إىل املطتأدس َٔ ايباطٔ مجٝع سكٛم (4)احملاٍ ي٘

ٖٚٛ ْفظ َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ايرٟ عرب عٔ سٛاي١ سل  .(5)املطتأدس األصًٞ
ملطتأدس املتٓاشٍ باملتٓاشٍ إيٝ٘ عالق١ سٛاي١ املطتأدس بايتٓاشٍ عٔ اإلجياز, ٚعد عالق١ ا
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ, اييت ْصت 777ٚيٝطت عالق١ إجياز. ٚذيو مبكتط٢ املاد٠ )

يف ساي١ ايتٓاشٍ عٔ االجياز حيٌ املتٓاشٍ ايٝ٘ ضبٌ املطتأدس يف مجٝع اسبكٛم ع٢ً إٔ )
طتأدس ضآًَا يًُتٓاشٍ يف تٓفٝر ٚااليتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ عكد االجياز، َٚع ذيو ٜبك٢ امل

                                                      

 . 566ص مرجر سابق. .غشي حدهن طو ( دمحم طو البذيخ ود.6)
 .596ص مرجر سابق. عرست عبج السجيج بكخ. ( د.9)
 .594ص عرست عبج السجيج بكخ. السرجر نفدو. ( د.5)
  لكتخوني:فريل حهل السهضهع يشعخ السهقع اإللسديج من الت( 4)

https://legalvision.com.au/q-and-a/difference-assignment-subletting/ 

(5) Chris Davies. op. Cit . P.135.  
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(. فال ٜعد املطتأدس َؤدسًا يًُتٓاشٍ إيٝ٘, ألٕ األخري حيٌ ضبً٘ يف مجٝع اسبكٛم ايتصاَات٘
   . (1)ٚااليتصاَات ايٓاغ١٦ عٔ عكد اإلجياز

 ثالثال طلةادل
 يف القاوىوني اإلوكلٍزي والعراقً حق ادلستأجر اكتسابشروط 

ٚتستٝب٘ آلثازٙ ايكا١ْْٝٛ,  (Leasehold Interest) سسل املطتأد النتطابًٜصّ    
ايعا١َ  يًُبادئعكد اإلجياز بني املؤدس ٚاملطتأدس, ٚايرٟ خيطع  اْعكادذٟ بد٤,  بادئ

, اييت تتطًب تٛفس أزنإ ايعكد,  (The Law of Contract)يكإْٛ ايعكد اإلْهًٝصٟ 
ايعساقٞ, ٚايرٟ ٜستب أثسٙ سني  نُا ٖٛ اسباٍ بايٓطب١ سبل املطتأدس يف ايكإْٛ املدْٞ

ٓا ضٛف ئ ْدزع أزنإ عكد اإلجياز, إال أْ .اْعكاد عكد اإلجياز صشٝشًا ْافرًا بتٛفس أزناْ٘
ألْٗا َٔ املٛاضٝع اييت أغبعت حبجًا يف ايكاْْٛني اإلْهًٝصٟ ٚايعساقٞ. ٚيهٓٓا ضٛف ْكّٛ 

, (2) ايكإْٛ اإلْهًٝصٟيف سل املطتأدس النتطاب اص١املتطًبات أٚ ايػسٚط اشببدزاض١ 
ٖٞ ثالث١ َتطًبات  (Certainty Requirements)باملتطًبات ايٝك١ٝٓٝ ٚاييت تعسف 

(Commencement)ٚبد٤ ضسٜإ املد٠  (Rent) األدس٠أٚ غسٚط ٖٚٞ: 
, ٚطٍٛ (3)

(Length)املد٠ 
 ٚنُا ٜأتٞ:  َٓٗاَع َكاز١ْ َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ  ,(4)

 

 

 

                                                      

 .986ص . مرجر سابق.جعفخ الفزمي ( د.6)
(2) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. Real Estate 

Management Law. Seventh Edition. Oxford University 

Press.2011.P.580. 

(3) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.365.  

(4) Barbara Bogusz and Rojer Saxton. Land Law text Cases and 

Materials. Fourth  Edition. Oxford university Press. 2015. P.351.  
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 األول فرعال
 جرجاأل

تعد زنًٓا َٔ أزنإ عكد اإلجياز يف ايكإْٛ  (Rent)ألدس٠ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ا     
, إال أْٗا تعد, ٚيف (Consideration)اإلْهًٝصٟ, ألْٗا تدخٌ ضُٔ زنٔ َكابٌ االيتصاّ 

 Certainty)املتطًب أٚ ايػسط األٍٚ َٔ املتطًبات ايٝك١ٝٓٝ  ْفظ ايٛقت,

Requirements) ع٢ً ايسغِ َٔ إَها١ْٝ ٚدٛد (1)طتأدس ٚتستٝب٘سل امل النتطاب ,
اإلجياز ايرٟ َٔ عباز٠ " اضتدالص٘يف بعض اسباالت, ٖٚٛ َا ميهٔ  أدس٠اإلجياز َٔ دٕٚ 

ٜطتُس يعد٠ ضٓني, ٜٚطسٟ إَا حبٝاش٠ ايعكاز, أٚ بأًٜٛي١ ايعكاز ع٢ً ضبٌٝ ايتعاقب أٚ ايسد. 
َٔ ايفكس٠ األٚىل/ املاد٠  (xxvii)سع١ٝ أّ بدْٚٗا" اييت ٚزدت يف ايفكس٠ ايف بأدس٠ضٛا٤ 

 (The law of property Act 1925) 1925( َٔ تػسٜع قإْٛ املًه١ٝ يعاّ 205)
, ذيو ايٓٛع (Term of years Absolute), ٚاييت عسفت اإلجياز احملدد املد٠ 

 ايُٓٛذدٞ ايػا٥ع أٚ ايكٝاضٞ َٔ أْٛاع اإلجياز يف ايكإْٛ االْهًٝصٟ. نُا تجٛز بعض
األدس٠, عٓدَا ٜٓص ايطسفإ يف عكد اإلجياز  (Certainty)املػهالت املتعًك١ بٝك١ٝٓٝ 

ع٢ً إٔ ٜتِ االتفام ع٢ً األدس٠ َطتكباًل. نُا قد ٜتطُٔ ايعكد ْصًا ٜكطٞ بإَها١ْٝ شٜاد٠ 
. ٚدست (Renewal of the Lease), ٚال ضُٝا عٓد دبدٜد اإلجياز (2)األدس٠ َطتكباًل

, األدس٠نِ اإلْهًٝص١ٜ ع٢ً تٓفٝر أٟ غسط ٜتطُٔ صٝػ١ َع١ٓٝ يتشدٜد ايعاد٠ يد٣ احملا
َجاًل.  (Reference to Market Value)ناإلغاز٠ أٚ ايسدٛع إىل ضعس ايطٛم 

يف سهُٗا ايصادز يف قط١ٝ  األدس٠ٚتبٓت احمله١ُ ايسدٛع إىل ضعس ايطٛم يتشدٜد 
(Brown v Gould 1972. Ch 53) إجياز  بساّ عكدبإ (3)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا

, ٚقد تطُٔ ٖرا ايعكد غسطًا ٜعسف خبٝاز (Business Premises)عكازات دباز١ٜ 
. ْٚص ع٢ً إٔ " أٟ إجياز  (Option to Renew the Lease)دبدٜد اإلجياز 

إىل ضعس ايطٛم أٚ  ٜهٕٛ ملد٠ اسد٣ ٚعػسٜٔ ض١ٓ, ٚبأدس٠ ذبدد بايسدٛعددٜد ٜٓبػٞ إٔ 

                                                      

(1) Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. Fifth Edition. 

Pearson Education Limited. Essex England. 2012 .P.454. 

(2) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit . P.366.  

 :لكتخونيسهقع اإلتفريل حهل القزية يشعخ اللسديج من ال (5)
  https://swarb.co.uk/brown-v-gould-1972/ 
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, ٚقت ممازض١ خٝاز ايتذدٜد". ع٢ً إٔ ٜساع٢ (Market Value)ايك١ُٝ ايطا٥د٠ فٝ٘ 
ٚفكًا ملعٝاز ايك١ُٝ ايطا٥د٠ يف ايطٛم, ايتشطٝٓات اييت أدخًٗا املطتأدس  األدس٠يف ذبدٜد 

. ٚدا٤ يف سهِ األدس٠ع٢ً ايعكاز, ٚاييت أدت إىل شٜاد٠ قُٝت٘, ٚبايتايٞ شٜاد٠ َكداز 
بايصٝػ١ املٓصٛص عًٝٗا يف ايعكد,  ألدس٠ااحمله١ُ بأْ٘ يف ساي١ ممازض١ اشبٝاز يتشدٜد 

ايرٟ ميهٓٗا َٔ ايكٝاّ بٓفطٗا بتشدٜد  (Jurisdiction) باالختصاصٚتتُتع احمله١ُ 
بايسدٛع إىل ضعس ايطٛم. ٚدا٤ يف اسبهِ أٜطًا بإٔ احملانِ ال متٌٝ عًَُٛا إىل  األدس٠

ايٝكني  ١ْٝ األطساف إىل تٓفٝرٖا, ع٢ً أضاع عدّ ادبٗتإبطاٍ ايػسٚط اييت 
(Uncertainty) ١ْٝ األطساف إىل إضفا٤ ايفاع١ًٝ ايتذاز١ٜ  ادبٗت. ٚال ضُٝا إذا

(Business Efficacy)  ع٢ً ايػسط. إال إٔ احملانِ اإلْهًٝص١ٜ قطت يف أسهاّ أخس٣
ع٢ً أضاع عدّ  (Option to Renew the Lease)ببطالٕ خٝاز دبدٜد اإلجياز 

 King’s)رٙ األسهاّ اسبهِ ايصادز يف قط١ٝ , َٚٔ بني ٖ(Uncertainty)ٜكٝٓٝت٘ 

Motors (Oxford) Ltd v Lax 1970. 1 WLR 426)  اييت تتًدص
بإبساّ ايطسفني يعكد إجياز ملد٠ ضبع ضٓٛات, ٚتطُٔ ايعكد خٝازًا بتذدٜد  (1)ٚقا٥عٗا

 Option for Renewal for a Further)اإلجياز ملد٠ ضبع ضٓٛات إضاف١ٝ 

Term of Seven Years)  ٚبٓفظ ايػسٚط, نُا ٖٛ اسباٍ بايٓطب١ إىل اإلجياز
إخطازًا بإْٗا٤  (Lessor)ٜتفل عًٝٗا ايطسفإ. ٚعٓدَا ٚد٘ املؤدس  ٚبأدس٠ايطازٟ. 

َٔ احمله١ُ إٔ   (Lessee), طًب املطتأدس (Notice of Termination)اإلجياز 
. ألٕ (Uncertainty)تصدز أَسًا ٜكطٞ ببطالٕ اإلخطاز, ع٢ً أضاع عدّ ايٝكني 

 باالتفاماييت ٜٓبػٞ ايٛفا٤ بٗا, ٜكطٞ  األدس٠خبصٛص صٝػ١  االتفامايػسط املدزز يف 
َطتكباًل. ٚنإ ايطؤاٍ املطسٚح اَاّ احمله١ُ ٖٛ : ٌٖ ٜعد خٝاز دبدٜد  األدس٠ع٢ً 

ببطالٕ اشبٝاز  اإلجياز باطاًل يعدّ ايٝكني, أٚ بطبب غُٛض٘؟. فكطت احمله١ُ يف سهُٗا
 (Rental Agreement)سهُٗا بإٔ عكد اإلجياز عدّ ايٝكني, ٚذنست يف ع٢ً أضاع 

ٜٓبػٞ ايٛفا٤ بٗا. ٚمل ٜهٔ  اييت األدس٠دست صٝاغت٘ بطسٜك١, ال ميهٔ َعٗا ذبدٜد َكداز 

                                                      

   :لكتخونيتفريل حهل القزية يشعخ السهقع اإللسديج من ال (6)

https://www.lawteacher.net/cases/kings-motors-oxford-ltd-v-lax.php 
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 Agreement)َطتكباًل  األدس٠ع٢ً  باالتفامٜكطٞ  اتفامض٣ٛ ايػسط املدزز يف ايعكد 

to Agree) َٞطتكباًل, مما أد٣ إىل عدّ  األدس٠ع٢ً  باالتفام. أٟ أْ٘ غسط ٜكط
 األدس٠ْفاذٙ. ٚمل ٜهٔ مبكدٚز احمله١ُ إٔ تطتدًص ضًُٓٝا أٟ بٓد ٜكطٞ بايسدٛع إىل 

 Foley v Classique Coaches)املعكٛي١, نُا ٖٛ اسباٍ يف ايطابك١ ايكطا١ٝ٥ 

Ltd 1943. 2 KB 1) ع٢ً ايتشهِٝ  االتفام. ألٕ إدزاز(Arbitration 

Agreement)  ٍٛيف ايعكد املربّ يف ض٤ٛ تًو ايكط١ٝ, مسح بتٛفري آي١ٝ يفض ايٓصاع س
, مما ضًب َٔ االتفامٖرٙ املطأي١. أَا يف ٖرٙ ايكط١ٝ فًِ ٜتِ ايتٛصٌ إىل َجٌ ٖرا 

 .      (Renewal Clause)احمله١ُ ضًطتٗا ايتكدٜس١ٜ يف تفعٌٝ غسط دبدٜد اإلجياز 
َٔ ض١ٓ إىل أخس٣. نُا تجٛز املػه١ً  األدس٠تتبأٜ  ٚيهٔ املػه١ً قد تجٛز فعاًل, عٓدَا

عًٝ٘ َطتكباًل.  االتفامزقًُا ٜٓبػٞ  األدس٠عًَُٛا, إذا تطُٔ عكد اإلجياز ٜكطٞ بإٔ تهٕٛ 
ضسٜإ عكد اإلجياز ملد٠ ط١ًٜٛ, فإْ٘ ٜفطٌ إٔ ٜتطُٔ ايعكد غسطًا  اضتُسازٚيف ساٍ 

ٚقد أخرت احمله١ُ  .(Rent Review Clause) األدس٠ٜعسف بػسط َسادع١ 
 Beer v Bowden)اإلْهًٝص١ٜ بٗرا ايػسط ٚدعُت٘ يف سهُٗا ايصادز يف قط١ٝ 

1981. 1 WLR 522) االتفامٜٓبػٞ إٔ جيسٟ  األدس٠, ٚايرٟ دا٤ فٝ٘ بإٔ َسادع١ 
. إال أْ٘ ٜٓبػٞ أٜطًا (Tenant)ٚبني املطتأدس  (Landlord)عًٝ٘ بني َايو ايعكاز 

سط إىل ايتشطٝٓات اييت ميهٔ إ ٜكّٛ بٗا املطتأدس, ٚاييت ال عدّ اإلغاز٠ يف ٖرا ايػ
. نُا مل ٜتطُٔ ايعكد أ١ٜ صٝػ١ أخس٣ يًتكدٜس (1)األدس٠تدخٌ يف سطاب َكداز ايصٜاد٠ يف 

(Valuation Formula) ٚمل ٜٓص ع٢ً إَها١ْٝ قٝاّ ايػري بايتكدٜس .(Third 

Party Determination) ايطسفني ع٢ً  اتفامبإٔ عدّ . ٚدا٤ يف سهِ احمله١ُ أٜطًا
, ألٕ بإَهإ احمله١ُ إٔ تطتدًص األدس٠ال ٜؤدٟ إىل عدّ ْفاذ غسط َسادع١  األدس٠
, إذا األدس٠ضًُٓٝا, ٚإٔ تكّٛ بٓفطٗا بتشدٜد  (Fair Rent)ايعادي١ أٚ املٓصف١  األدس٠

اَٗا إىل إٔ مل ٜتفل ايطسفإ ع٢ً ذبدٜدٖا. نُا ذٖبت احملانِ اإلْهًٝص١ٜ يف ايعدٜد َٔ أسه
 Option to Renew the)عكد اإلجياز إذا َا تطُٔ خٝازًا بتذدٜد اإلجياز 

                                                      

   :لكتخونيخ السهقع اإللسديج من التفريل حهل القزية يشع (6)

https://www.isurv.com/directory_record/3265/beer_v_bowden  

https://www.isurv.com/directory_record/3265/beer_v_bowden
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Lease) ٕاملالبط١ يهٌ قط١ٝ. ٖٚٛ َا  ٜتِ ٚفكًا يًعسٚف األدس٠ع٢ً ذبدٜد  االتفام, فإ
 BJ Aviation Ltd v Pool)تبٓت٘ احمله١ُ يف سهُٗا ايصادز  يف قط١ٝ 

Aviation Ltd 2002. 2 P&CR 369) بٓػٛب ْصاع  (1) تتًدص ٚقا٥عٗااييت
بني طسيف عكد اإلجياز خبصٛص األثس املرتتب شبٝاز دبدٜد اإلجياز, َٚا إذا نإ قد تطُٔ 

َطتكباًل. فكطت احمله١ُ يف سهُٗا بأْ٘ ٜٓبػٞ َعا١ًَ  األدس٠ع٢ً ايتفاٚض ع٢ً  اتفاقًا
عًٝٗا,  اضتٓدتييت نٌ قط١ٝ ٚفكًا يًعسٚف املالبط١ هلا, ٚإٔ تتكسز ع٢ً أضاع ايٛقا٥ع ا

أَا بايٓطب١ إىل َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ َٔ األدس٠ فطاًل عٔ تفطري عبازات ايعكد. 
فإْ٘ مل ٜطتًصّ إٔ تهٕٛ األدس٠ َبًػًا َٔ ايٓكٛد, ٚأداشت إٔ تهٕٛ أٟ َاٍ آخس, ضٛا٤ 

ح إ ٜص( َٓ٘, ٚاييت ْصت ع٢ً أْ٘ )736أنإ عكازًا أّ َٓكٛاًل. ٚذيو مبكتط٢ املاد٠ )
(. أَا ايعكازات املػُٛي١ بكإْٛ إجياز تهٕٛ االدس٠ ْكٛدًا، نُا ٜصح إ تهٕٛ أٟ َاٍ آخس

, فكد قطت ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ ايعاغس٠ َٔ ٖرا ايكإْٛ  1979( يط١ٓ 87ايعكاز زقِ )
. إذ ْصت (2)بدفع أدستٗا ضًفًا بأقطاط غٗس١ٜ, ٚبػض ايٓعس عٔ َد٠ ضسٜإ عكد اإلجياز

ٕ )تدفع ضًفًا أدس٠ ايعكازات املػُٛي١ بأسهاّ ٖرا ايكإْٛ بأقطاط غٗس١ٜ بصسف ع٢ً أ
ايٓعس عٔ َد٠ ضسٜإ عكد اإلجياز, ٜٚكع باطاًل نٌ اتفام ٜكطٞ خبالف ذيو, ٚإذا نإ 
املؤدس ٖٛ ايدٚي١ أٚ األغداص املع١ٜٛٓ ايعا١َ, فًًُطتأدس إٔ ٜدفع األدس٠ غٗسًٜا أٚ 

   .(3)َا أخر ب٘ ايكطا٤ ايعساقٞ أٜطًابكطط ٚاسد أٚ أنجس(. ٖٚٛ 

 

 

 

                                                      

 : لكتخونيتفريل حهل القزية يشعخ السهقع اإللسديج من ال (6)
 https://swarb.co.uk/b-j-aviation-ltd-v-pool-aviation-ltd-ca-18-jan-2002/  

 .489مرجر سابق. ص عرست عبج السجيج بكخ. .( د9)
في  9166/ عقار/665ستئشاف بغجاد/ الكخخ برفتيا التسييدية السخقم احكم محكسة  (5)

 -مشذهر في مجمة التذخيع والقزاء. الدشة التاسعة. العجد الثاني )تسهز 7/66/9166
    .945. ص9167كانهن األول( 



 (12لسنة )( ، ا43( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

15 

 الثاوً فرعال
 تذء سرٌان ادلذج

َٔ املتطًبات ايٝك١ٝٓٝ  (Commencement)نُا ٜعد بد٤ ضسٜإ َد٠ اإلجياز     
سل املطتأدس ٚتستٝب٘, إذ ٜتشدد اإلجياز مبدتني َعًَٛتني, األٚىل ٖٞ بد٤  النتطاب

بدأ اإلجياز إَا َباغس٠ بعد إبساّ عكد اإلجياز, أٚ يف . ٚعاد٠ َا ٜاْتٗاؤٙاإلجياز ٚايجا١ْٝ ٖٞ 
 Up to 21), ٚإىل سد َد٠ تكدز بٛاسد ٚعػسٜٔ ض١ٓ (1)تازٜذ َعني يف املطتكبٌ

years) ًٜٞٚعد اإلجياز ايرٟ ٜبدأ بتازٜذ َطتكب .(Future Date)  ْٛعًا َٔ أْٛاع
ذٌٝ ايعكازٟ يعاّ تػسٜع ايتط اغرتط. ٚقد (Future Interests)اسبكٛم املطتكب١ًٝ 

2002 (Land Registration Act 2002)  تطذٌٝ سل املطتأدس َُٗا ناْت َد٠
اإلجياز, ٚذيو يػسض محا١ٜ َػرتٟ ايعكاز. ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيو فكد تعرتض عكد اإلجياز 

(Contract for Lease)  بعض ايصعٛبات, فايعكد ايرٟ ميٓح املطتأدس اسبل ملد٠
, فإٕ َفعٛي٘ ٜطسٟ ضُٔ َد٠ ال تتذاٚش ٚاسدًا ٚعػسٜٔ ض١ٓ, تصٜد عٔ ٚاسد ٚعػسٜٔ ض١ٓ

ٚال ٜتأثس باملتطًبات ايتػسٜع١ٝ يتٓعِٝ سل املطتأدس. ٖٚرا األَس ال ٜٓطبل إال إذا ضس٣ 
ٚعػسٜٔ ض١ٓ َٔ تازٜذ َٓش٘. ٚميهٓٓا تٛضٝح  ٣َفعٍٛ سل املطتأدس ضُٔ َد٠ اسد

عاّ  (B)ـمبٛدب٘ سل املطتأدس ي ميٓح 2015عكدًا عاّ  (A)ذيو مبجايني: األٍٚ ٜربّ 
ٜهٕٛ باطاًل, يٛدٛد فذ٠ٛ تكدز  . فُجٌ ٖرا ايعكد2045. ع٢ً إٔ ٜطسٟ َفعٛي٘ عاّ 2020

عكدًا  (A)خبُظ ٚعػسٜٔ ض١ٓ بني تازٜذ َٓح اسبل ٚتازٜذ بد٤ ضسٜاْ٘. ٚايجاْٞ ٜربّ 
ّ . ع٢ً إٔ ٜطسٟ َفعٛي٘ عا2040عاّ  (B)ـميٓح مبٛدب٘ سل املطتأدس ي 2015عاّ 
. فُجٌ ٖرا ايعكد ٜهٕٛ صشٝشًا, يٛدٛد فذ٠ٛ تكدز خبُظ ضٓٛات فكط بني تازٜذ 2045

َٓح اسبل ٚتازٜذ بد٤ ضسٜاْ٘. نُا ٜهٕٛ عكد اإلجياز باطاًل, إذا مل ٜٓص ع٢ً تازٜذ َعني 
يطسٜإ سل املطتأدس. ٜٚهٕٛ عكد اإلجياز باطاًل أٜطًا, إذا مل ٜٓص ع٢ً بد٤ ضسٜإ َد٠ 

 اإلجياز. 

                                                      

(1) Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. op. Cit .P.457. 
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 Harvey v Pratt)قطت ب٘ احمله١ُ يف سهُٗا ايصادز يف قط١ٝ  ٖٚٛ َا       

1965.1 WLR 1025 )  باتفام ايطسفني ع٢ً إبساّ عكد  (1)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا
إجياز ضبط١ يتعب١٦ ايٛقٛد َٚسآب يٛقٛف ايطٝازات, ٚقد ْص االتفام املهتٛب بني 

َع إَها١ْٝ دبدٜد اإلجياز بعد ايطسفني ع٢ً ذبدٜد َد٠ اإلجياز بٛاسد ٚعػسٜٔ ض١ٓ, 
اْكطا٤ ٖرٙ املد٠. إال إٔ االتفام مل حيدد تازخيًا يبد٤ ضسٜإ َد٠ اإلجياز, ع٢ً ايسغِ َٔ 
ذبدٜد َكداز األدس٠. ٚمل ٜبدأ املدع٢ عًٝ٘ املطتأدس حبٝاش٠ ايعكاز ٚايتُتع حبل 

قاّ املدعٞ املطتأدس, فطاًل عٔ عدّ قٝاَ٘ بدفع األدس٠. ٚتعاقد َع ضبط١ أخس٣, فأ
املؤدس ايدع٣ٛ عًٝ٘ ع٢ً أضاع اإلخالٍ بايعكد. ٚنإ ايطؤاٍ املطسٚح أَاّ احمله١ُ ٖٛ 

؟. فكطت  (Uncertainty)ٌٖ إٔ عكد اإلجياز ٜعد صشٝشًا أّ باطاًل يعدّ ايٝكني 
ببطالٕ ايعكد يعدّ ايٝكني, ألٕ احمله١ُ مل تتُهٔ َٔ َعسف١ تازٜذ بد٤ احمله١ُ يف سهُٗا 

اإلجياز. ٚدا٤ يف سهِ احمله١ُ بإٔ عكد اإلجياز ال ٜهٕٛ صشٝشًا, إال إذا تٛفس  ضسٜإ َد٠
 Date of)َتطًب أٚ غسط َِٗ, ٖٚٛ ذبدٜد تازٜذ بد٤ ضسٜإ َد٠ اإلجياز 

commencement of the Lease) اْتٗا٥ٗا, ٚتازٜذ (Date of the End of 

the Lease)از يف بٓد ضُين . ٚال ميهٔ أدزاز تازٜذ بد٤ ضسٜإ َد٠ اإلجي(Implied 

Term)  "ٍٜٛٓص ع٢ً بد٤ ضسٜاْ٘ "ضُٔ ٚقت َعك(Within a Reasonable 

Time) ٔع٢ً  ضًُٓٝا االضتدالٍ, خالفًا ملا ٖٛ عًٝ٘ اسباٍ يف عكٛد بٝع ايعكاز, اييت ميه
. إذ ميهٔ إدزاز بٓد  (2)تٓفٝرٖا َٔ عباز٠ تٓفٝرٖا "ضُٔ ٚقت َعكٍٛ" انتُاٍتازٜذ 

بأْ٘ ٜػرتط يصش١ عكد  (Denning)د بٝع ايعكاز ٚذنس ايكاضٞ ايًٛزد ضُين يف عك
, إٔ جيسٟ ايٓص ع٢ً تازٜذ بد٤ (Valid Agreement for a Lease)اإلجياز 

عٔ ذيو  االضتدالٍ, أٚ ميهٔ (Express Term)ضسٜإ َد٠ اإلجياز يف ْص صسٜح 
دٜس بايرنس فكد . ٚدَٔ يػ١ ايعكد (Reasonable Inference)املٓطكٞ  باالضتٓتاز

                                                      

   :لكتخونيتفريل حهل القزية يشعخ السهقع اإللسديج من ال (6)

https://www.lawteacher.net/cases/harvey-v-pratt.php 

(2) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.367.  
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أندت َععِ ايطٛابل ايكطا١ٝ٥ يًُشانِ اإلْهًٝص١ٜ ع٢ً ٚقت بد٤ ضسٜإ َد٠ 
(Commencement Date)  اْتٗا٥٘عكد اإلجياز, ٚٚقت (Ending date) ٖٛٚ ,

 Marshall v Berridge 1881. 19)َا دا٤ يف سهِ احمله١ُ ايصادز يف قط١ٝ 

Ch D 233) فكد ذنس ايكاضٞ ايًٛزد ,(Lush) أْ٘ ٜػرتط يصش١ عكد اإلجياز ب
(Validity of an Agreement for Lease)  ,٘ٚدٛد بدا١ٜ ْٚٗا١ٜ ضبدد٠ ي

 .  (1)ٚخبالف ذيو فإْ٘ ال ٜعد إجيازًا

 الثالث فرعال
 طىل ادلذج

, فإْ٘ ميهٔ يًطسفني (Length of the Lease)أَا بايٓطب١ إىل طٍٛ َد٠ اإلجياز     
 عكد اإلجياز, َُٗا ناْت قصري٠ أّ ط١ًٜٛ. ٜٚٓبػٞ إ تهٕٛ ع٢ً طٍٛ ٖرٙ املد٠ يف االتفام

ٖرٙ املد٠ َع١ٓٝ ٚضبدد٠ ٚقت ضسٜإ عكد اإلجياز. ٚأًٜا نإ األَس فإْ٘ ميهٔ َعازب١ عدّ 
. (2)سل املطتأدس ٚبد٤ ضسٜإيف ٖرٙ املطأي١ قبٌ ْفاذ ايعكد  (Uncertainty)ايٝكني 

َفعٛي٘ ضُٔ َد٠ ال تصٜد عٔ ض١ٓ ٚاسد٠, ٚمبا فٝهٕٛ اإلجياز صشٝشًا ْافرًا إذا َا ضس٣ 
ٜٚٛضح اسبهِ ايصادز يف قط١ٝ مياثٌ ضسٜإ َفعٛي٘ يف ايعكازات اجملاٚز٠ يريو ايعكاز. 

(Lace v Chantler 1944.KB.368)  َد٣ تأثري َتطًب أٚ غسط ايٝكني
(Certainty Requirements)  ع٢ً صش١ أٚ بطالٕ عكد اإلجياز, فُٝا ٜتعًل

ببطالٕ  االضت٦ٓافٍٛ َد٠ ايتُتع حبل املطتأدس, ٚذيو عٓدَا قطت ضبه١ُ بتشدٜد ط
, بطبب ذبدٜد طٍٛ َد٠ عكد اإلجياز ٚايتُتع حبل (3)عكد اإلجياز, يعدّ نفا١ٜ غسط ايٝكني

 The Duration of the Second)املطتأدس, ط١ًٝ َد٠ اسبسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ 

World War) املؤدس  باتفام ١ٖرٙ ايكطٝ (4). ٚتتًدص ٚقا٥ع(Leaseholder) 

                                                      

  :لكتخونيتفريل حهل القزية يشعخ السهقع اإللسديج من ال (6)

 https://swarb.co.uk/marshall-v-berridge-ca-1881/  

(2) Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. op. Cit .P.458. 

(3) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.368.  

  =:لكتخونيالقزية يشعخ السهقع اإلتفريل حهل لسديج من ال (4)
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ع٢ً إبساّ عكد إجياز َٓصٍ, ٚذبدٜد طٍٛ َد٠ عكد اإلجياز  (Tenant)َع املطتأدس 
ٚايتُتع حبل املطتأدس, ط١ًٝ َد٠ اسبسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ. فكطت احمله١ُ بعدّ ٜك١ٝٓٝ بٓد 

حمله١ُ بإٔ ضبب اإلجياز, يرا ٜعد عكد اإلجياز باطاًل. ٚدا٤ يف سهِ اذبدٜد طٍٛ َد٠ عكد 
بتشدٜدٙ باملد٠  االنتفا٤ايبطالٕ ٖٛ عدّ ٜك١ٝٓٝ بٓد ذبدٜد طٍٛ َد٠ عكد اإلجياز, بطبب 

ع٢ً  االضت٦ٓاففشطب. ٚقد صادقت ضبه١ُ  (Maximum Duration)ايكص٣ٛ 
, ٚقطت يف سهُٗا أٜطًا ببطالٕ عكد اإلجياز. ٚذنست يف سهُٗا االبتدا١ٝ٥سهِ احمله١ُ 

 Long-Established)د١ يف قإْٛ األسهاّ ايعاّ َٚٓر أَد بعٝد بإٔ ٖٓاى قاعد٠ زاض

Rule)  تكطٞ بطسٚز٠ إ تهٕٛ املد٠ ايكص٣ٛ يعكد اإلجياز, ٚايتُتع حبل املطتأدس
احملانِ اإلْهًٝص١ٜ ايطابك١ ايكطا١ٝ٥  اتبعت. ٚقد (1)َع١ٓٝ ٚضبدد٠ َٓر تازٜذ ضسٜإ اإلجياز

كط١ٝ يف ايعدٜد َٔ ايكطاٜا السكًا, َٚٔ بٝٓٗا اييت متدض عٓٗا اسبهِ ايصادز يف ٖرٙ اي
 Prudential Assurance Co Ltd v London Residuary)قط١ٝ 

Body 1992. 2 AC 386) ايتأَني  باَتالى غسن١ (2)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا
(Prudential Assurance Co Ltd)  يكطع١ أزض صباٚز٠ يًطسٜل ايعاّ, ٚقد

, ثِ قاّ (London County Council)يٓدٕ باعتٗا ايػسن١ إىل صبًظ َكاطع١ 
 اضتُسازاملربّ بُٝٓٗا ع٢ً  االتفاماجملًظ بتأدريٖا إىل ايبا٥ع )أٟ غسن١ ايتأَني(. ْٚص 

ضسٜإ سل املطتأدس, إىل سني َطايب١ اجملًظ بايعكاز ألغساض تتعًل بتٛضٝع ايطسٜل 
ايعاّ, ٚيهٓ٘ ٚد٘  ايعاّ. ٚيهٔ اجملًظ مل ٜطايب بكطع١ األزض ألغساض تٛضٝع ايطسٜل

بداًل عٔ ذيو إخطازًا إىل املطتأدس ٜطًب َٓ٘ زد اسبٝاش٠ إىل اجملًظ. فأقاَت غسن١ ايتأَني 
مل ٜطًب ايعكاز ألغساض  ببطالٕ اإلخطاز, ألٕ اجملًظ ٚادعتايدع٣ٛ ع٢ً اجملًظ, 

تٛضٝع ايطسٜل ايعاّ, نُا ٖٛ َتفل عًٝ٘. ٚدفع اجملًظ َٔ داْب٘ ببطالٕ عكد اإلجياز 
 Uncertain Duration)األصًٞ املربّ بني ايطسفني, بطبب عدّ ذبدٜد طٍٛ َدت٘ 

of the Lease) األَس ايرٟ ٜكطٞ ببطالْ٘ مبكتط٢ ايطابك١ ايكطا١ٝ٥ اييت متدض .

                                                                                                                              

= https://swarb.co.uk/lace-v-chantler-ca-1944/ 

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.368.  
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 https://www.lawteacher.net/cases/prudential-assurance-v-london-
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 (12لسنة )( ، ا43( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

19 

. ٚألٕ (Lace v Chantler 1944.KB.368)عٓٗا اسبهِ ايصادز يف قط١ٝ 
 Legal) از دٚزٟ قاْْٛٞ إجياألدس٠, فكد اْعكد املطتأدس ساش ايعكاز ٚقاّ بدفع 

Periodic Tenancy)  بٝٓ٘ ٚبني املؤدس. ٚبإَهإ املؤدس َايو ايعكاز
(Landlord)  إْٗا٤ اإلجياز, بعد تٛدٝ٘ اإلخطاز املال٥ِ يًُطتأدس. ٚدادٍ غسن١

ايتأَني املطتأدس٠ يًعكاز بطسٚز٠ ايتصاّ ايطسفني بايعكد املربّ بُٝٓٗا, ع٢ً أضاع َبدأ 
فػسن١ ايتأَني اييت ناْت املايو األصًٞ يًعكاز مل تتذ٘ ْٝتٗا إىل ايطُاح  سس١ٜ ايتعاقد.

ع٢ً ايعكاز, إال ع٢ً أضاع  (Freehold)يًُذًظ بانتطاب سل املًه١ٝ املطًك١ 
حبٝاشت٘, إىل سني تًكٞ ايطًب بتٛضٝع ايطسٜل ايعاّ. فكطت احمله١ُ يف سهُٗا  اضتُسازٖا

يبٓد  ب٘ ٚفكًا ٚاالْتفاعٔ املطتأدس َٔ سٝاش٠ املأدٛز ببطالٕ عكد اإلجياز األصًٞ, ألْ٘ َه
ٖٚٛ بٓد غري ٜكٝين. إال إٔ سٝاش٠  (Indeterminate Term)تعاقدٟ غري ضبدد املد٠ 

 Legal ) إجياز دٚزٟ قاْْٛٞ املطتأدس يًعكاز, ٚقٝاَ٘ بدفع األدس٠ ضاِٖ يف إْػا٤ 

Periodic Tenancy)جياز ال ٜتأثس باملد٠ غري بني ايطسفني. ٖٚرا ايٓٛع َٔ أْٛاع اإل
, بطبب قدز٠ ايطسفني ع٢ً إْٗا٤ ايعكد مبذسد (Indeterminate Duration)احملدد٠ 

املد٠. فٝهٕٛ بإَهإ َايو ايعكاز إْٗا٤ اإلجياز بتٛدٝ٘  اْتٗا٤تٛدٝ٘ اإلخطاز, قبٌ 
طاٜا إىل احملانِ اإلْهًٝص١ٜ يف أسهاَٗا ايصادز٠ يف بعض ايك ٚادبٗتاإلخطاز إىل املطتأدس. 

نإجياز  (Lease for an Uncertain Period)َعا١ًَ اإلجياز غري ضبدد املد٠ 
 Berrisford v). َٚٔ ٖرٙ ايكطاٜا قط١ٝ (Lease for Life)عُسٟ أٚ َؤبد 

Mexfield Housing Co-operative Limited 2012.1 AC.955)  اييت
زبُعٝات ايتعا١ْٝٚ, ْٚص عكد بكٝاّ املطتأدس٠ باضت٦ذاز َٓصٍ إلسد٣ ا (1)تتًدص ٚقا٥عٗا

 The lease is)اإلجياز ع٢ً أْ٘ "ٜطتُس إىل سني عدّ قٝاّ املطتأدس٠ بدفع األدس٠" 

to last Until the Tenant Failed to Pay the Rent)  َا ٜعين ٖٛٚ .
عًٝ٘ يف  اضتُساز ضسٜإ عكد اإلجياز َٔ غٗس إىل آخس إىل سني اْتٗا٥٘ نُا ٖٛ َٓصٛص

                                                      

  :لكتخونيإلتفريل حهل القزية يشعخ السهقع السديج من ال (6)

 https://swarb.co.uk/berrisford-v-mexfield-housing-co-operative-ltd-sc-

9-nov-2011/ 
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 From Month to Month Until Determined as Provided in)ايعكد 

this Agreement)  ٘ٚنإ ايػسط ايٛسٝد املدزز يف ايعكد, ٚايرٟ ميهٔ عٔ طسٜك .
, (Forfeiture Clause)يًُؤدس َايو ايعكاز إْٗا٤ اإلجياز ٖٛ غسط إْٗا٤ اإلجياز 

ٍ ضُٔ َد٠ أزبع١ فكاَت ازبُع١ٝ ايتعا١ْٝٚ بتٛدٝ٘ إخطاز يًُطتأدس٠ مبػادز٠ املٓص
أضابٝع, إال أْٗا زفطت ذيو, ٚأقاَت ايدع٣ٛ ع٢ً ازبُع١ٝ. فكطت احمله١ُ يف سهُٗا 
ببكا٤ املطتأدس٠ يف ايعكاز املأدٛز, ٚعدت اإلجياز غري ضبدد املد٠ نإجياز عُسٟ أٚ َؤبد. 

ع٢ً ٖرا اسبهِ, ٚدا٤ يف سهُٗا بإٔ  (Supreme Court)ٚصادقت احمله١ُ ايعًٝا 
تشٍٛ يف ٖرٙ اسباي١ إىل إجياز ملد٠ تطعني ض١ٓ قابٌ يإلْٗا٤ سني ايٛفا٠ أٚ ايتٛقف اإلجياز ٜ
 Lease for 90 Years Terminable on Death on the) األدس٠عٔ دفع 

Failure to Pay Rent)  ٌغسٜط١ تٛفس املكاب ,(Consideration)  مبكتط٢
 The law of) ١1925 يعاّ تػسٜع قإْٛ املًهٝ( َٔ 149ايفكس٠ ايطادض١ َٔ املاد٠ )

property Act 1925).  ٚددٜس بايرنس فإٕ قاعد٠ ايٝكني(Certainty Rule) 
اييت  (Maximum Duration)تكّٛ ع٢ً عٓصسٜٔ: األٍٚ ٖٛ ذبدٜد املد٠ ايكص٣ٛ 

َد٠ ضسٜاْٗا عٔ طسٜل  اختصازايكإْٛ نجريًا, فُععِ عكٛد اإلجياز ميهٔ  باٖتُاّذبع٢ 
ال تجري َٔ  . إال إٔ ٖرٙ املطأي١(1)َبهسًا, يف ساي١ اإلخالٍ بايعكد (Forfeiture)إْٗا٥ٗا 

. ٜٚٓطبل ايػ٤ٞ ْفط٘ ع٢ً ايػسٚط اييت (Certainty)املػهالت َا ٖٛ َتعًل بايٝكني 
 ادب٘ . نُا(Uncertain Event)تعًل إْٗا٤ عكد اإلجياز ع٢ً ٚقٛع سادث١ غري َؤند٠ 

ٝاز ايرٟ ٜطُح بتُدٜد ضسٜإ عكد اإلجياز ملدد ايكطا٤ اإلْهًٝصٟ إىل اسبهِ بصش١ اشب
 Bass Holdings Ltd v)ط١ًٜٛ, ٖٚٛ َا تبٓت٘ احمله١ُ يف سهُٗا ايصادز يف قط١ٝ 

Morton Music Ltd 1988.Ch.493) بكٝاّ املدعني  (2)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا
زز يف املؤدسٜٔ بإبساّ عكد َع املدع٢ عًِٝٗ املطتأدسٜٔ ملد٠ مخظ عػس٠ ض١ٓ, ٚقد أد

                                                      

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.368.  

  :لكتخونيل القزية يشعخ السهقع اإللسديج من التفريل حه  (9)

 https://www.lawteacher.net/cases/bass-holdings-v-morton-music.php 
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عكد اإلجياز خٝاز ٜطُح بتُدٜدٙ ملد٠ َا١ٍ٥ ٚمخٍظ ٚعػسٜٔ ض١ٓ. بػسط ايٓص يف ايعكد 
ا ثالخ ضٓٛات, ٚااليتصاّ بايتعٗدات األصًٞ ع٢ً ممازض١ ٖرا اشبٝاز ضُٔ َد٠ قدزٖ

(Covenant)  ٜٔايٛازد٠ يف ايعكد. َٚٔ بني تًو ايتعٗدات ايتصاّ املدع٢ عًِٝٗ املطتأدس
َٔ  (Planning Permission)ب يًشصٍٛ ع٢ً زخص١ ايتدطٝط بعدّ تكدِٜ أٟ طً

يف ٚقتٗا احملدد. ٚبعد َطٞ  األدس٠ٚدفع  (Written Consent)دٕٚ َٛافك١ َهتٛب١ 
, ٚقاَٛا بتكدِٜ طًبني األدس٠ٔ دفع عضٓتني ع٢ً ضسٜإ عكد اإلجياز ربًف املدع٢ عًِٝٗ 

. إال (Planning Permission Applications)يًشصٍٛ ع٢ً زخص١ ايتدطٝط 
أِْٗ مل ٜفًشٛا يف اسبصٍٛ ع٢ً ايسخص١ يعدّ َٛافك١ املدعني املطتأدسٜٔ. إال إٔ املدع٢ 

, دعًتِٗ مبٓأ٣ عٔ إْٗا٤ ايعكد (Court Relief)عًِٝٗ سصًٛا ع٢ً َع١ْٛ قطا١ٝ٥ 
(Forfeiture) املطتشك١. ثِ طًبٛا َٔ احمله١ُ  األدس٠, ٚمتهٓٛا َٔ دفع مجٝع َبايؼ

دٜد عكد اإلجياز ملد٠ َا١ٍ٥ ٚمخٍظ ٚعػسٜٔ ض١ٓ. فأقاّ املدعٕٛ املطتأدسٕٚ ايطُاح بتُ
بطالٕ اشبٝاز ايرٟ ٜطُح بتُدٜد عكد اإلجياز ملد٠ َا١ٍ٥ ٚمخٍظ ٚعػسٜٔ  ٚادعٛاايدع٣ٛ 

,  (Option to Extend the Lease for a Period of 125 Years)ض١ٓ 
يف سهُٗا بإَها١ْٝ  االبتدا١ٝ٥ه١ُ ٚعدّ إَها١ْٝ ممازضت٘ يف ايٛقت اسباضس. فكطت احمل

, أَا َطأي١ طًب  (Breach for Payment) باألدس٠َعازب١ َطأي١ اإلخالٍ بايٛفا٤ 
اسبصٍٛ ع٢ً زخص١ ايتدطٝط َٔ دٕٚ َٛافك١ املطتأدسٜٔ املدعني, فًٝظ باإلَهإ 

سٚح َعازبتٗا. فاضتأْف املدع٢ عًِٝٗ املطتأدسٜٔ اسبهِ االبتدا٥ٞ, ٚنإ ايطؤاٍ املط
أَاّ احمله١ُ ٖٛ : ٌٖ ميهٔ ايطُاح يًُدع٢ عًِٝٗ املطتأدسٜٔ االعتُاد ع٢ً اشبٝاز 
املدزز يف ايعكد, ع٢ً ايسغِ َٔ إخالهلِ بايتعٗد املدزز فٝ٘ أٜطًا. فكطت ضبه١ُ 
االضت٦ٓاف ملصًش١ املدع٢ عًِٝٗ املطتأدسٜٔ, ايرٜٔ ظبح ايطعٔ ايرٟ متطهٛا ب٘. 

٢ً سذ١ َؤداٖا إٔ املؤدسٜٔ املدعني اغرتطٛا تكٝد املدع٢ ٚاضتٓدت احمله١ُ يف سهُٗا ع
بٗا  عًِٝٗ املطتأدسٜٔ بتعٗدات صاز١َ, ال ميهٔ ألٟ َطتأدس حيٌ ضبًِٗ االيتصاّ

 Periodic)ٚتٓفٝرٖا. أَا ايعٓصس ايجاْٞ فٗٛ عدّ طبايف١ عكٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ 

Tenancies) ربسز عٔ ْطام تطبٝل  يًكإْٛ. َٚا ٜٓبػٞ َالسعت٘ إٔ ٖرٙ ايعكٛد ال
اييت ميهٔ  (Maximum Period), ٚذيو بطبب ٜك١ٝٓٝ املد٠ ايكص٣ٛ (1)قاعد٠ ايٝكني

                                                      

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.368.  
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يهٌ طسف َٔ ايطسفني تعٝٝٓٗا أٚ ذبدٜدٖا. إال إٔ عدّ اإلخطاز بإْٗا٤ ايعكد ضٛف ٜؤدٟ 
(Indefinitely)ع٢ً عبٛ غري ضبدد  اَتدادٙإىل 

أَا بايٓطب١ إىل َٛقف ايكإْٛ . (1)
ٞ ايعساقٞ َٔ طٍٛ َد٠ اإلجياز ٚمتتع املطتأدس حبك٘, فكد أداشت ايفكس٠ األٚىل َٔ املدْ

( َٓ٘ االتفام ع٢ً أ١ٜ َد٠ يطسٜإ عكد اإلجياز, ست٢ ٚإٕ ناْت ًَٜٛا ٚاسدًا أٚ 740املاد٠ )
ٚبػسط إٔ ال ٜهٕٛ َؤبدًا. فإذا نإ َؤبدًا أٚ ملد٠ تتذاٚش ايجالثني ايط١ٓ, أقٌ َٔ ذيو. 

     يهٌ َٔ املؤدس ٚاملطتأدس طًب إْٗا٥٘ بعد اْكطا٤ َد٠ ثالثني ض١ٓ. فإْ٘ جيٛش

 وًالثا حثادلث
 اَثار ادلرتتثح على احلق العٍىً للمستأجر يف القاوىوني 

 اإلوكلٍزي والعراقً

نٓا قد أغسْا ضابكًا إىل األصٌ يف ايكاْْٛني اإلْهًٝصٟ ٚايعساقٞ إٔ سل املطتأدس ٖٛ      
سكًا عًٝٓٝا يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, نُا خيطع  اضتجٓا٤ًا١َ, إال أْ٘ ٜعد سل غدصٞ نكاعد٠ ع

 The Principle of Privity)خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز  ٟبدأمل

of Estate) ٚ , خصٛص١ٝ ايعكد(The Principle of Privity of 

Contract,)  .شح يف أِٖ أثسٜٔ يرا فطٛف ْبأٟ ْطب١ٝ أثس ايعكد َٔ سٝح األغداص
اآلثاز املرتتب١ ع٢ً اسبل ايعٝين يًُطتأدس يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, ُٖٚا األثس ايتًُهٞ  َٔ

يًشل ايعٝين يًُطتأدس, ٚاألثس ايٓطيب سبل املطتأدس عًَُٛا, مبا يف ذيو سك٘ ايعٝين يف 
  أتٞ:ٖرا ايكإْٛ, َع َكاز١ْ َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ بهٌ ٚاسٍد َُٓٗا ٚنُا ٜ

 
 
 
 
 

                                                      

 (1) Barbara Bogusz and Rojer Saxton. op. Cit . P.351.  
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 طلة األولادل
 يف القاوىن اإلوكلٍزي لحق العٍىً للمستأجراألثر التملكً ل

يف ايػايب  سل املطتأدس يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ ٖٛبأْ٘ ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ نٓا قد ذنسْا   
 ًاعٝٓٝ ًاسك اضتجٓا٤ً ٜهٕٛاملطتأدس بايعكاز املأدٛز, إال أْ٘ قد  باْتفاعسل غدصٞ ٜتُجٌ 

(Proprietary Interst)  سل ًَه١ٝ عكاز١ٜ َؤقت١ ٜتُجٌ بإْػا٤(Temporary 

Property Ownership) ٚذيو ٚفكًا يٛصف اإلجياز ايرٟ سددت٘ ايًذ١ٓ (1)يًُطتأدس ,
( يعاّ 174, ٚاييت دا٤ يف تكسٜسٖا ذٟ ايسقِ ) (Law Commission)ايكا١ْْٝٛ 

سل ًَه١ٝ عكاز١ٜ َؤقت١, ٚتعتكد بإٔ "َٔ املطًِ ب٘ إٔ اإلجياز ٜٓػأ عٓ٘ أسٝاًْا  1988
. ٚأنجس َا ٜٓطبل ٖرا (2)ايعاّ ايطا٥د يف ايٛقت اسباضس"  االدباٙايًذ١ٓ بإٔ ذيو ٖٛ 

عكٛد ايٛصف ع٢ً ثالث١ أْٛاع َٔ عكٛد اإلجياز ايطايف١ ايرنس يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ ٖٚٞ: 
ا١ٍ٥ ٚتطٍع تطعُ اإلجياز ايطٌٜٛ ملد٠ٚ, (Periodic Tenancies)اإلجياز ايدٚز١ٜ 

اإلجياز ايعُسٟ أٚ املؤبد َد٣ ٚ, (Year Lease-999) (ض١ٓ-999) ٚتطعني ض١ٓ
ٚضٛف ْبشح يف تستب اسبكٛم ايع١ٝٓٝ  املتُج١ً حبل . (Lease for Life)اسبٝا٠ 

  املًه١ٝ ايعكاز١ٜ املؤقت١ ع٢ً ٖرٙ األْٛاع ايجالث١ َٔ اإلجياز ٚنُا ٜأتٞ:

 متتد :(Periodic Tenancies) كٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ أٚاًل: اسبل ايعٝين املرتتب ع٢ً ع
تًكا٥ًٝا َٔ فرت٠ إىل أخس٣, َامل ٜكِ أسد ايطسفني بتٛدٝ٘ اإلخطاز إىل  عكٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ

. ٚميهٔ (3)٠بك٢ َطتُست اايطسف اآلخس بإْٗا٤ اإلجياز. فإذا مل ٜتِ تٛدٝ٘ اإلخطاز فإْٗ
ًٝا َٔ قٝاّ املطتأدس بدفع األدس٠ ضُٓ ٖرا ايٓٛع َٔ أْٛاع اإلجياز اضتدالص

(Payment of Rent) ٜٚرتتب ع٢ً عكٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ سكٛم ع١ٝٓٝ عكاز١ٜ, ٚال .
فإذا َا دباٚشت َدتٗا ايجالخ ضٓٛات,  .(Legal Estate)ضُٝا سل املًه١ٝ ايكا١ْْٝٛ 

(Deed)فإْ٘ ٜٓبػٞ إفساغٗا يف ضٓد زمسٞ 
عساقٞ َٔ خالفًا ملٛقف ايكإْٛ املدْٞ اي. (4)

                                                      

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.363.  

(2) Law Commission Report .No 174. Para. 3.26. P.16.  

(3) Barbara Bogusz and Rojer Saxton. op. Cit . P.354.  

(4) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.391.  
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إىل إٔ سل املطتأدس ٖٛ سل غدصٞ ٚيٝظ  (1)املطأي١, ٚايرٟ ذٖب غايب١ٝ ايفكٖ٘رٙ 
ٚأِٖ َا ٜتطِ ب٘ ٖرا ايٓٛع َٔ اإلجياز عٝين, َٚٔ ثِ ٜهٕٛ سك٘ َٓكٛاًل ٚيٛ تعًل بعكاز. 

, فٝطتُس (Defined Ending Date)ضبدد  اْتٗا٤ع٢ً تازٜذ  استٛا٥ٖ٘ٛ عدّ 
يف دفع  اضتُس, طاملا (Indefinite Term)ز ملد٠ غري ضبدد٠ املطتأدس يف سٝاش٠ ايعكا

ٚايطسٜإ َٔ ّٜٛ إىل ّٜٛ, َٚٔ  االضتُسازدٚز١ٜ ملايو ايعكاز. فُٝهٔ هلرا ايعكد  أدس٠
, َٚٔ غٗس إىل غٗس, َٚٔ ض١ٓ إىل ض١ٓ. ٚإذا مل ٜٓص ايعكد ع٢ً طٍٛ أضبٛعإىل  أضبٛع
, فإٕ طٍٛ ٖرٙ املد٠  (The Length of the Lease Term) اإلجيازَد٠ 

 Frequency) األدس٠ٚتهسازٖا جيسٟ سطاب٘, ع٢ً غساز أٚ بٓفظ أضًٛب تهساز دفع 

of the Rent Payments)
فرت٠ ش١َٝٓ ٚاسد٠ َطتُس٠  اإلجياز ايدٚزٟ ميجٌٚ .(2)

(Single Continuing Term) َٟٛٓجاٍ ذيو اإلجياز ايط .(Yearly 

Tenancy) ُذُٛع١ َٔ عكٛد اإلجياز اييت ٜطتُس نٌ ٚاسد ايرٟ ال ميهٔ ايٓعس إيٝ٘ ن
ض١ٓ ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ, فال ميهٔ ايكٍٛ  ملد٠ عػسٜٔ اضتُس. فإذا َا (3)َٓٗا يط١ٓ ٚاسد٠

يف ٖرٙ اسباي١ بٛدٛد عػسٜٔ عكدًا يإلجياز, ٚيهٓ٘ عكد ٚاسد ٜتذدد دٚزًٜا. ٜٚهٕٛ قاباًل 
. أَا (4)ازًا باإلْٗا٤ يًطسف اآلخسيإلْٗا٤ يف ْٗا١ٜ نٌ ض١ٓ, إذا َا ٚد٘ أسد ايطسفني إخط

فال ٜٓطذِ َع   (Annual Renewal)إدزاز ْص صسٜح ٜػرتط ايتذدٜد ايطٟٓٛ 
طبٝع١ ٖرا ايٓٛع َٔ اإلجياز. ٚقد أخرت احمله١ُ مببدأ ايفرت٠ ايص١َٝٓ ايٛاسد٠ املطتُس٠ 

 Gandy v Jubber 1865. 9)يعكد اإلجياز ايدٚزٟ يف سهُٗا ايصادز يف قط١ٝ 

                                                      

عبج الخزاق أحسج الدشيهري. الهسيط في شخح القانهن السجني. الجدء الدادس.  د. (6)
سعيج  يشعخ أيزًا د.. 646. ص9114اإليجار والعارية. مشذأة السعارف باإلسكشجرية. 

صاحب عبيج الفتالوي. السهجد في العقهد السدساة.  طو السال حهيش ود. مبارك ود.
عرست عبج  . ود. 565. ص9117السقاولة. السكتبة القانهنية. بغجاد. -اإليجار-البيع

عباس العبهدي. شخح أحكام العقهد السدساة  ود. .596مرجر سابق. ص السجيج بكخ.
قات القزائية. دار في القانهن السجني. البيع واإليجار. دراسة مقارنة معدزة بالتطبي

 . 951. ص9119الثقافة لمشذخ والتهزيع. 
(2) Barlow Burke and Joseph Snoe. op. Cit . P.264. 

(3) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.390.  

(4) Samantha Hepburn. Principles Of Property Law. Second Edition. 

Cavendish Publishing. London. 2001. P.373. 
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B&S 15 .122 ER 914)  بإبساّ عكد إجياز ضٟٓٛ  (1)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا
(Yearly Tenancy) فكطت احمله١ُ يف سهُٗا بإٔ اإلجياز ايرٟ ٜدّٚ َٔ ض١ٓ إىل ,

َٔ عكٛد اإلجياز ٖٛ َٔ ايعكٛد   (Tenancy From Year to Year)أخس٣ 
ييت ٜطتُس يف , َُٗا نإ طٍٛ ايفرت٠ ايص١َٝٓ ا(Continuous Tenancy)املطتُس٠ 

ٚيٝظ صبُٛع١  (Single Term)ضسٜاْ٘ خالهلا. ٚمتجٌ ٖرٙ ايفرت٠ َد٠ ش١َٝٓ ٚاسد٠ 
. ٚدا٤ يف (Series of Separate Lettings)َٓفص١ً أٚ َطتك١ً َٔ عكٛد اإلجياز 

سهِ احمله١ُ بإٔ طبٝع١ ٖرا ايٓٛع َٔ اإلجياز ٖٞ أْ٘ ٜربّ ي١ًًٖٛ األٚىل ملد٠ ضٓتني, ٚنٌ 
ٗا بعد ٖرٙ املد٠, ترتتب عًٝٗا سكٛم تٓػأ عٔ عكد اإلجياز األٍٚ. فإذا َا ض١ٓ ٜطتُس فٝ

املطتأدس يف سٝاش٠ ايعكاز املأدٛز يعد٠ ضٓني, فإٕ ٖرٙ املد٠ متجٌ إجيازًا ناَاًل  اضتُس
(Entire Lease)  ط١ًٝ تًو املد٠. ٚإٔ بدا١ٜ نٌ ض١ٓ ددٜد٠ تطاف إىل ايطٓٛات
أٚ اإلمجايٞ. ٚال تعد إجيازًا ددٜدًا يف بدا١ٜ نٌ ض١ٓ  اإلجياز ايهاٌَ ايطابك١ ضُٔ ْطام

إىل ايكسٕ  (Periodic Tenancies) السك١. ٚتسدع ْػأ٠ عكٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ 
ايطادع, ٚقد نإ ايػسض ايس٥ٝظ َٔ إْػا٥ٗا ٖٛ تٛفري اسبُا١ٜ يًُطتأدسٜٔ َٔ ساالت 

املأدٛز. ضٛا٤  َٔ (Arbitrary Immediate Eviction)ٚايفٛزٟ ايطسد ايتعطفٞ 
. ٖٚٓاى َٓافع أخس٣ ميهٔ (2)ضًُٓٝا حبهِ احمله١ُ اضتدًصتأناْت قد ْػأت صساس١ أّ 

إٔ ترتتب ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ اإلجياز: فإذا َا أبطٌ عكد اإلجياز بطبب عدّ إفساغ٘ يف ضٓد 
املربّ بني ايطسفني مل ٜصٌ إىل َسس١ً ايعكد ايٓٗا٥ٞ,  االتفام, أٚ إٔ (Deed)زمسٞ 

عكد  اْتٗا٤. أٚ يف ساي١ األدس٠دخٌ إىل ايعكاز ٚباغس بدفع  (Tenant)ٔ املطتأدس ٚيه
 األدس٠حبٝاشت٘ ٚدفع  ٚاالضتُسازاإلجياز, َع ايطُاح يًُطتأدس يف ايبكا٤ يف ايعكاز املأدٛز 

 Payment of) األدس٠إىل املؤدس. فايكاضِ املػرتى يف مجٝع ٖرٙ اسباالت ٖٛ دفع 

Rent) ٚغايبًا َا ناْت احملانِ االختٝازٟاإلجياز ايدٚزٟ عٔ اإلجياز , ٖٚٛ َا ميٝص .

                                                      

  :لكتخونيتفريل حهل القزية يشعخ السهقع اإللسديج من ال (6)

 https://swarb.co.uk/lisc/LanTe18491899.php 

(2) Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. op. Cit.P.586. 
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اإلخطاز  . َع إَها١ْٝ تٛدٝ٘األدس٠االْهًٝص١ٜ تطتدًص اإلجياز ايدٚزٟ ضًُٓٝا َٔ دفع 
 Statutory Protection of)إلْٗا٤ اإلجياز. إال إٔ اسبُا١ٜ ايتػسٜع١ٝ يًُطتأدس 

Tenants)  ,ٜٔٚدس٣ تطبٝل قٛاعد اسبُا١ٜ اشباص١ تصاٜدت َٓر َطًع ايكسٕ ايعػس
ع٢ً عكٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ,  (Business Tenants)مبطتأدسٟ ايعكازات ايتذاز١ٜ 

. إال (1)فهاْت ايٓتا٥ر ٚاآلثاز املرتتب١ ع٢ً عكٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ نازث١ٝ بايٓطب١ يًُؤدسٜٔ
نِ اإلْهًٝص١ٜ ال َا َٓر َٓتصف ايكسٕ ايعػسٜٔ, فصازت احملاإٔ ٖرا املٛقف تبدٍ ْٛعًا 

اإلجياز ايدٚزٟ ضًُٓٝا.  الفرتاض, األدس٠بدفع  ٚاالضتُسازتكتٓع مبذسد ايبكا٤ يف املأدٛز 
ٚصازت تبشح يف مجٝع ايعسٚف املالبط١ يإلجياز يتكسٜس إذا نإ اإلجياز ايدٚزٟ املفرتض 

قد ْػأ أّ ال. ٚنإ ايطؤاٍ املطسٚح  (Implied Periodic Tenancy)ضًُٓٝا 
اإلجياز ايدٚزٟ ضًُٓٝا َٔ صبسد بكا٤  افرتاضاحملانِ اإلْهًٝص١ٜ ٖٛ: ٌٖ ميهٔ أَاّ 

؟. يكد أدابت عٔ ٖرا  األدس٠بدفع  ٚاالضتُسازاملطتأدس يف املأدٛز ٚسٝاش٠ ايعكاز, 
 Longrigg, Burrough)ايتطاؤٍ احمله١ُ اإلْهًٝص١ٜ يف سهُٗا ايصادز يف قط١ٝ 

Trounson v Smith CA.1979.2 EGLR 42) (2)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا 
َد٠ اإلجياز, ٚبكٞ سا٥صًا يًعكاز  اْتٗا٤بسفض املدع٢ عًٝ٘ املطتأدس َػادز٠ ايعكاز بعد 

ايرٟ نإ ٜسغب بطسدٙ  (Landlord), ضد زغب١ املايو األدس٠بدفع  ٚاضتُساملأدٛز, 
ايدع٣ٛ.  َػادز٠ ايعكاز, ٚعٓدَا أخفل يف ذيو أقاّ عًٝ٘ بطسٚز٠َٔ ايعكاز. فشاٍٚ إقٓاع٘ 

املد٠  اْتٗا٤, بعد األدس٠إال أْ٘ ٚيف غطٕٛ ذيو ٚافل املؤدس َايو ايعكاز ع٢ً تطًِ 
. ٚنإ ايطؤاٍ املطسٚح أَاّ (The End of the Fixed Term)احملدد٠ يإلجياز 

ْػ٤ٛ اإلجياز ايدٚزٟ ايطُين  الفرتاض األدس٠احمله١ُ ٖٛ: ٌٖ ٜهفٞ تطًِ أقطاط 
(Implied Periodic Tenancy)  ع٢ً ٖرا اسبهِ,  االضت٦ٓاف. ٚصادقت ضبه١ُ

قس١ٜٓ اإلجياز ايدٚزٟ ايطُين َٔ صبسد ٚاقع١ َٛافك١  افرتاضٚدا٤ يف سهُٗا بأْ٘ ال ميهٔ 
مجٝع  االعتباز. ٚدا٤ يف سهُٗا أٜطًا بأْ٘ ٜٓبػٞ األخر بٓعس األدس٠َايو ايعكاز ع٢ً تطًِ 

بإٔ  ٚاالضتٓتازاإلجياز ايدٚزٟ ضًُٓٝا,  افرتاضايعسٚف املالبط١ يتكسٜس َا إذا نإ ميهٔ 
أْ٘  أدت إىل ْػ٤ٛ إجياز ددٜد. ٚذنست يف سهُٗا األدس٠َٛافك١ َايو ايعكاز ع٢ً تطًِ 

                                                      

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit . P.391.  

  :لكتخونييشعخ السهقع اإل تفريل حهل القزيةلسديج من ال (9)
 https://swarb.co.uk/longrigg-burrough-trounson-v-smith-ca-1979/ 



 (12لسنة )( ، ا43( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

17 

ايتٛصٌ إىل إبساّ  اضتٓتازايعسٚف املالبط١ هلرٙ ايكط١ٝ, فإْ٘ ال ميهٔ ٚبعد دزاض١ مجٝع 
ميهٔ إٔ  األدس٠اقع١ دفع ع٢ً ذيو. ٚإٔ ٚ باالتفامأٟ إجياز ددٜد, يعدّ ٚدٛد َا ٜٛسٞ 

 اتفامتعص٣ إىل تعٓت املطتأدس ٚزفط٘ َػادز٠ ايعكاز, أنجس مما تعص٣ إىل ايتٛصٌ إىل 
(Contractual Tenancy)ددٜد سٍٛ اإلجياز 

. ٚقد أند ايكطا٤ االْهًٝصٟ ع٢ً (1)
 Javad v)ايصادز يف قط١ٝ  االضت٦ٓافَٛقف٘ ايجابت َٔ ٖرٙ املطأي١ يف سهِ ضبه١ُ 

Aqil 1991.1WLR.1007) بإدسا٤ َفاٚضات بني َايو  (2)اييت تتًدص ٚقا٥عٗا
, يػسض ايتٛصٌ إىل (Prospective Tenant) باضت٦ذازٙايعكاز ٚايػدص ايساغب 

. ٚيف ايٛقت ايرٟ ناْت فٝ٘ (Year Lease-10)إبساّ عكد إجياز ملد٠ عػس ضٓٛات 
دص سٝاش٠ ايعكاز, ٚدفع املفاٚضات داز١ٜ ع٢ً قدّ ٚضام, مسح َايو ايعكاز يريو ايػ

دٚز١ٜ. إال إٔ املفٛضات ٚصًت إىل طسٜل َطدٚد, فطايب املايو بإخال٤ ايعكاز, إال  أدس٠
 (Potential Lessee)إٔ ٜهٕٛ َطتأدسًا  إٔ ايطسف اآلخس ايرٟ نإ ٜتٛقع أٚ ٜٓتعس

اّ زفض ايتدًٞ عٔ سٝاش٠ ايعكاز. فأقاّ َايو ايعكاز ايدع٣ٛ عًٝ٘, فدفع املدع٢ عًٝ٘ أَ
أضاع قاْْٛٞ ٜتُجٌ بايتٛصٌ إىل إجياز دٚزٟ احمله١ُ بإٔ سٝاشت٘ يًعكاز تطتٓد ع٢ً 

, ٚإٔ ٖرا (Implied quarterly Periodic Tenancy)ضُين ٜتذدد فصًًٝا 
صسٜح ٜكطٞ  اتفام, يعدّ ٚدٛد األدس٠اإلجياز ايدٚزٟ ٜفرتض ضًُٓٝا َٔ ٚاقع١ دفع 

 افرتاضدفع, ٚقطت يف سهُٗا بعدّ إَها١ْٝ خبالف ذيو. إال إٔ احمله١ُ زفطت ٖرا اي
ايتٛصٌ إىل إبساّ إجياز دٚزٟ ضُين, ٚإٔ َا تٛصٌ إيٝ٘ ايطسفإ ٖٛ صبسد إجياز 

ع٢ً ٖرا اسبهِ, ٚذنست يف سهُٗا بإٔ األدي١  االضت٦ٓاف. ٚقد صادقت ضبه١ُ اختٝازٟ
  اختٝازٟاز ١ْٝ ايطسفني إىل تٛصٌ إىل إجي ادباٙاملتشص١ً َٔ ٖرٙ ايكط١ٝ تؤند بٛضٛح 

(Tenancy at Will) َٟا ضٛف تؤٍٚ ايٝ٘ ْتٝذ١  باْتعاز, (3)ٚيٝظ إىل إجياز دٚز
١ْٝ ايطسفني ايتٛصٌ إىل إجياز دٚزٟ ضُين َٔ  ادباٙ افرتاضاملفاٚضات. ٚأْ٘ ال ميهٔ 

. ٚع٢ً ٖرا ع٢ً بٓٛد ذيو ايعكد االتفامايدٚز١ٜ. ٚذيو بطبب عدّ  األدس٠صبسد ٚاقع١ دفع 

                                                      

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.392. 

  :لكتخونيتفريل حهل القزية يشعخ السهقع اإللسديج من ال (9)
 https://swarb.co.uk/javad-v-aqil-ca-15-may-1990/ 

(3) James Karp & Elliot Klayman. Real Estate Law. Fifth Edition. 

Dearborn Financial Publishing Inc. 2003 .P.127. 
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, فطاًل (Terms of the Lease)ايطسفني ع٢ً بٓٛد اإلجياز  اتفاماألضاع فإٕ عدّ 
عٔ قٝاّ املايو بتٛدٝ٘ إخطاز بايتد١ًٝ, ٜعد ديٝاًل ع٢ً إٔ املطتأدس ال ٜتُتع إال بإجياز 

ٚيٝظ دٚزٟ. نُا مل تتذ٘ ١ْٝ ايطسفني إال إىل ايتفاٚض يف ٖرٙ املسس١ً, ٚيٝظ إىل  اختٝازٟ
 أخريًا أْ٘ ٚع٢ً ايسغِ َٔ إٔ دفع االضت٦ٓافٔ ذيو. ٚدا٤ يف سهِ ضبه١ُ ايرٖاب أبعد َ

ٜعد ديٝاًل َٚؤغسًا قًٜٛا ع٢ً ٚدٛد إجياز دٚزٟ ضُين, إال األدي١ املطتدًص١ َٔ األدس٠ 
ايعسٚف املالبط١ هلرٙ ايكط١ٝ, َٚٔ أبسشٖا مساح َايو ايعكاز يًطسف اآلخس حبٝاش٠ ايعكاز 

فشطب. ٜٚس٣ اختٝازٟ زت إىل إٔ َا مت ايتٛصٌ إيٝ٘ ٖٛ إجياز أثٓا٤ ضري املفاٚضات, أغا
بإٔ ايكاضِ املػرتى هلاتني ايطابكتني ايكطا٥ٝتني, أٚ ايٓتٝذ١  (1)داْب َٔ ايفك٘ اإلْهًٝصٟ

مل تعد ديٝاًل َكبٛاًل حبد ذات٘ ع٢ً  األدس٠املػرتن١ اييت تٛصًتا إيٝٗا ٖٞ إٔ ٚاقع١ دفع 
 االعتبازضًُٓٝا. َٚٔ ايطسٚزٟ األخر بٓعس  افرتاضًاٚزٟ اإلجياز ايد افرتاضأٚ  اضتدالص

 إىل اإلجياز ادبٗتمجٝع ايعسٚف املالبط١ يهٌ قط١ٝ, يتكسٜس َا إذا ناْت ١ْٝ ايطسفني قد 
طتأدس بدفع ايدٚزٟ أّ ال. َٚٔ بني تًو ايعسٚف طٍٛ ايفرت٠ ايص١َٝٓ اييت قاّ فٝٗا امل

. أَا  (Legal Lease)إىل إجياز قاْْٛٞ  , ٚاألضباب ايها١َٓ ٚزا٤ عدّ ايتٛصٌاألدس٠
بايٓطب١ إىل َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ فإْ٘ خيتًف متاًَا عٔ َٛقف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, 

فرت٠  فُٝا ٜتعًل بايتذدٜد ايطُين يعكد اإلجياز. فاإلجياز ايدٚزٟ, ٚنُا أغسْا ضابكًا, ميجٌ
ضًُٓٝا عكد ٚاسد ٜتذدد ن, ٚيهٔ ايعكٛدال ٜٓعس إيٝٗا نُذُٛع١ َٔ   ,ش١َٝٓ ٚاسد٠ َطتُس٠

أَا يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ فإٕ ايتذدٜد ايطُين ٜعد إجيازًا ددٜدًا,  .ٚع٢ً عبٛ دٚزٟ
( َٔ ايكإْٛ املدْٞ 780ٚيٝظ صبسد اَتداد يإلجياز األصًٞ. ٖٚٛ َا قطت ب٘ املاد٠ )

 باملأدٛز َٓتفعًا ملطتأدسا ٚبك٢ االجياز عكد اْت٢ٗ اذا -1ايعساقٞ, اييت ْصت ع٢ً أْ٘ )
 غري ملد٠ ٚيهٔ ٚىلاأل بػسٚط٘ دبدد قد جيازاإل عتربا َٓ٘، اعرتاض دٕٚ املؤدس بعًِ

 ٜٚعترب-2. 741  املاد٠ سهاّأ ايٛد٘ راٖ ع٢ً ددبد ذاإ جيازاإل ع٢ً ٚتطسٟ ضبدد٠،
 اىل كٌتٓت ذيو َٚع صًٞ،األ جيازيإل اَتدادا صبسد الإجيازًا ددٜدًا  ايطُين ايتذدٜد راٖ
 ٚأ ناْت ١صٝغد نفاي١ َاإ ايكدِٜ جيازيإل ناْت اييت ايع١ٝٓٝ ٓاتَٝايتأ ازبدٜد جيازاإل

(. فإذا اْت٢ٗ عكد اإلجياز بريو ايهفٌٝ زض٢ ذاإ الإ ازبدٜد جيازاإل اىل تٓتكٌ فال .ع١ٝٓٝ
بسضا املؤدس, ٜٓعكد عكد إجياز ددٜد بني  ٚاضتُس املطتأدس يف االْتفاع باملأدٛز

                                                      

(1) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.392.  
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ايًرٜٔ ٜهْٛإ قد اتفكا ع٢ً ايتذدٜد ايطُين يإلجياز, ايرٟ ٜٓعكد بإجياب , (1)ايطسفني
بإٔ  (3). ٖٚٛ َا ادب٘ إيٝ٘ ايكطا٤ ايعساقٞ أٜطًا, إذ دا٤ يف أسد أسهاَ٘(2)ٚقبٍٛ ضُٓٝني

)اضتُساز إغػاٍ املطتأدس يًُأدٛز بعد اْتٗا٤ عكد اإلجياز بعًِ املؤدس ٚدٕٚ اعرتاض 
إلجياز قد دبدد بػسٚط٘ األٚىل, ٜٚعد َٓعكدًا يًُد٠ احملدد٠ يدفع َٓ٘, ٜهٕٛ َع٘ عكد ا

األدس٠ ٜٚٓتٗٞ باْكطا٤ ٖرٙ املد٠ بٓا٤ً ع٢ً طًب أسد املتعاقدٜٔ إذا ٖٛ ْب٘ ايطسف اآلخس 
باإلخال٤ يف املٛعد احملدد قاًْْٛا يًتٓبٝ٘(. ٚبسأٜٓا فإٕ َٛقف قإْٛ إجياز ايعكاز زقِ 

ب إىل سد َا َٔ َٛقف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, ألْ٘ دعٌ سل املعدٍ ٜكرت 1979( يط١ٓ 87)
, عٓدَا مسح يًُطتأدس إٔ ٜبك٢ املطتأدس أقسب إىل اسبل ايعٝين َٓ٘ إىل اسبل ايػدصٞ

يف ايعكاز املأدٛز ملد٠ غري ضبدد٠, ع٢ً ايسغِ َٔ َعازض١ املؤدس. ٚأعط٢ ناٌَ اسبس١ٜ 
و ٚفكًا يًُاد٠ ايجايج١ َٓ٘ اييت ْصت ع٢ً , ٚذي(4)يًُطتأدس يف ايبكا٤ يف املأدٛز أٚ إخال٥٘

حبهِ ايكإْٛ بعد اْتٗا٤ َدت٘ َا داّ املطتأدس غاغاًل يًعكاز, أْ٘ ) ميتد عكد اإلجياز 
  َٚطتُسًا ع٢ً دفع األدس٠ طبكًا ألسهاّ ٖرا ايكإْٛ(. 

 تطعُا١٥ ٚتطٍع ٚتطعني ض١ٓ ثاًْٝا: األثس ايتًُهٞ املرتتب ع٢ً اإلجياز ايطٌٜٛ ملد٠ 
: ترتتب ع٢ً ٖرا ايٓٛع َٔ أْٛاع اإلجياز بعض (Year Lease-999) (ض١ٓ-999)

 Fee)سل املًه١ٝ ايتا١َ املطًك١  تصٌ إىل دزد١ انتطاباآلثاز ايكا١ْْٝٛ اييت 

Simple) ٚال ضُٝا يف اسباالت اييت ٜتِ فٝٗا ايًذ٤ٛ إيٝ٘ نبدٌٜ عٔ ٖب١ ايعكاز .
(Grant) يطٗٛي١ تٓفٝر ايتعٗدات ,(Covenants) ٟعٓ٘ َكاز١ْ  ايٓاغ١٦ االيتصاَات, أ

(Grant of the Fee Simple)بٗب١ سل املًه١ٝ ايتا١َ املطًك١ يًعكاز 
. فٗرا ايٓٛع (5)

                                                      

 .999جعفخ الفزمي. مرجر سابق. ص ( د.6)
. .مرجر سابق 6جح القانهن السجني. عبج الخزاق أحسج الدشيهري. الهسيط في شخ  د. (9)

 . 796ص
في  9165/ ب.ت/67حكم محكسة استئشاف ميدان برفتيا التسييدية السخقم  (5)

مشذهر في مجمة التذخيع والقزاء. الدشة الدادسة. العجد األول )كانهن  69/9/9165
 . 956. ص9164آذار( -الثاني

 .975جعفخ الفزمي. مرجر سابق. ص ( د.4)
(5) Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.364.  
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, أٚ إمس١ٝ ٖٛ (Peppercorn Rent)تاف١ٗ  أدس٠ ايٓٛع َٔ اإلجياز ايكا٥ِ ع٢ً دفع
 Freehold)أقسب َٔ سٝح آثازٙ ايكا١ْْٝٛ إىل سل املًه١ٝ ايتا١َ املطًك١ 

Ownership) إال إٔ ٖرا ايٓٛع َٔ أْٛاع اإلجياز (1)ايػدصٞ َٓ٘ إىل سل املطتأدس .
 Hire-Purchase)خيتًف عٔ عكد ايبٝع اإلجيازٟ أٚ اإلجياز ايطاتس يًبٝع 

Contract) سٝح إٔ األخري ٜٓكٌ املًه١ٝ ع٢ً عبٛ دا٥ُٞ إىل املطتأدس بعد ايٛفا٤ َٔ ,
ض١ٓ فٝٓكٌ املًه١ٝ إىل املطتأدس ع٢ً عبٛ -999د٠ بهاٌَ األقطاط, أَا اإلجياز ايطٌٜٛ مل

ايطٌٜٛ تهٕٛ ط١ًٜٛ ددًا, خالفًا ملد٠ ايبٝع . نُا إٔ َد٠ اإلجياز (2)َؤقت, ٚإٕ طايت املد٠
آخس  اختالفاإلجيازٟ أٚ اإلجياز ايطاتس يًبٝع, اييت تهٕٛ قصري٠ إىل َتٛضط١. ٖٚٓاى 

٢ً غهٌ أقطاط دٚز١ٜ يف ايبٝع اإلجيازٟ ع باألدس٠بُٝٓٗا ٖٚٛ إٔ املطتأدس ٜكّٛ بايٛفا٤ 
ايعكد بٝعًا. خالفًا  اْكًب األدس٠أٚ اإلجياز ايطاتس يًبٝع, فإذا َا أٚف٢ بايكطط األخري َٔ 

ض١ٓ, ايرٟ ٜكّٛ فٝ٘ املطتأدس, َٚٓر ايبدا١ٜ, بدفع َبًؼ -999يإلجياز ايطٌٜٛ ملد٠ 
. ثِ ٜكّٛ بعد ذيو بدفع (Market Value)إمجايٞ ميجٌ ق١ُٝ ايعكاز يف ضٛم ايعكازات 

يف َكابٌ قٝاّ املطتأدس بدفع َبًؼ اإلجياز ٖرا ايٓٛع َٔ إمس١ٝ أٚ تاف١ٗ. ٜٚٓعكد  أدس٠
إمس١ٝ  فتهٕٛ األدس٠, أَا (3)َكدًَا (Substantial Capital Sum)إمجايٞ نبري 

(Nominal Rent) أَا َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ َٔ ٖرا ايٓٛع َٔ  .(4)ٚتاف١ٗ
                                                      

 : لكتخونيريل حهل السهضهع  يشعخ السهقع اإللسديج من التف (6)
 https://www.sleeblackwell.co.uk/legal-articles/everything-you always-

wanted-to-know-about-leases-but-were-too-afraid-to-ask 

(2) Alastair Hudson. New Perspectives on Property Law: Obligations 

and Restitution .Cavendish Publishing. London. 2004 . P.264.  

(3) Elizabeth Cooke. Modern Studies in Property Law. Volume 4. 

HART Publishing. 2007 .P.86. 

 األجخةشف عقهد اإليجار الطهيمة في القانهن اإلنكميدي إلى ثالثة أنهاع من حيث مقجار تر (4)
-999)سشة -999التي يشبغي عمى السدتأجخ دفعيا: األول ىه اإليجار الطهيل ججًا لسجة 

Year Lease) إسسية   أجخة, والحي ال يمتدم فيو عمى السدتأجخ سهى بجفع(Nominal 

Rent)سشة  99-يجار لسجة. والثاني عقج اإل(99-Year Lease) وىه عقج متهسط من .
, ومبمغ إجسالي كبيخ (Rent) األجخةحيث طهل مجتو, ويتكهن السقابل فيو من 

(Premium) 10)سشهات  61-يجفعو السدتأجخ. أما الثالث فيه عقج اإليجار لسجة-

Year Lease) كاممًة  األجخة, والحي يمتدم بسقتزاه السدتأجخ بجفع(Full Rent).= 

https://www.sleeblackwell.co.uk/legal-articles/everything-you
https://www.sleeblackwell.co.uk/legal-articles/everything-you
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ٚبسأٜٓا أْ٘ خيايف َٛقف ايكإْٛ ز٠ ايط١ًٜٛ اييت تستب سكٛقًا ع١ٝٓٝ, فٝبدٚ اإلدا
تطعُا١٥ ٚتطٍع ٚتطعني ض١ٓ. ألٕ َد٠ اإلجياز إذا  ملد٠ ١ايطًٜٛ ٠اإلدازاإلْهًٝصٟ, ايرٟ ٜكس 

 ( 740َ٘ٓفكد أداشت ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ )ناْت أنجس َٔ ثالثني ض١ٓ, أٚ ناْت َؤبد٠, 
ٚاملطتأدس طًب إْٗا٥٘ بعد اْكطا٤ َد٠ ثالثني ض١ٓ. فكد ْصت ٖرٙ  يهٌ َٔ املؤدس
ْٗاؤٙ بعد إذا نإ َؤبدًا داش إٚ أجياز ملد٠ تصٜد ع٢ً ثالثني ض١ٓ ذا عكد اإلإايفكس٠ ع٢ً إٔ )

سد املتعاقدٜٔ، َع َساعا٠ املٛاعٝد ايكا١ْْٝٛ أثالثني ض١ٓ بٓا٤ ع٢ً طًب  اْكطا٤
 (.  ٜكطٞ بػري ذيو باطاًل نٌ اتفام١ ٜٚهٕٛ املٓصٛص عًٝٗا يف املاد٠ ايتايٝ

: إذ  (Lease for Life)ثايجًا: األثس ايتًُهٞ يإلجياز ايعُسٟ أٚ املؤبد َد٣ اسبٝا٠ 
جيُع ٖرا ايٓٛع َٔ أْٛاع اإلجياز, ٚنُا أضًفٓا, بني خصا٥ص سل املًه١ٝ املطًل َد٣ 

 Terms)َٔ ايطٓني احملدد بعدد  , ٚبني اإلجياز(Freehold Life Estate)اسبٝا٠ 

of years)
اإلجياز ايعُسٟ أٚ املؤبد َد٣ اسبٝا٠ سل املًه١ٝ ايعكاز١ٜ  ٜرتتب ع٢ً. ٚ(1)

بإٔ ايطبب ايهأَ يف تصٓٝف  (2). ٜٚس٣ داْب َٔ ايفك٘ (Freehold Estate)املطًك١ 
عدّ  اإلجياز ايعُسٟ أٚ املؤبد َد٣ اسبٝا٠ نأسد أْٛاع عكٛد اإلجياز املستب١ يًشل ايعٝين ٖٛ

, غايبًا (Fixed-Term Leases)ذبدٜد َد٠ اإلجياز. فاإلجيازات ذات املد٠ احملدد٠ 
َا ٜرتتب عًٝٗا سل غدصٞ, خالفًا يإلجياز ايعُسٟ أٚ املؤبد َد٣ اسبٝا٠ ايرٟ ٜرتتب عًٝ٘ 

تػسٜع ايعكازات ٚقد عسفت ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ ايتاضع١ عػس٠ َٔ  .(3)سل عٝين
س َد٣ اسبٝا٠ املطتأد (The Settled Land Act 1925) 1925املطتٛط١َٓ يعاّ 

(Tenant for Life) ٘بأْ٘ )ايػدص ايبايؼ ضٔ ايسغد ٚايهاٌَ األ١ًٖٝ, ايرٟ حيل ي 
االْتفاع َٔ عكاز َطتٛطٔ أٚ َعد ألغساض االضتٝطإ َد٣ سٝات٘, فٝعد َطتأدسًا َد٣ 

                                                                                                                              

ويعيخ األثخ الشاقل لمسمكية أو السكدب لمحق العيشي, بهضهح وكسا أشخنا سابقًا, في =
 لسديج من التفريل يشعخ عقهد اإليجار الطهيمة. الشهع األول من أنهاع

 Rojer J. Smith. Property Law. op. Cit. P.364.  .  
(1) E. H Burn and J. Cartwright. Cheshire and Burn's Modern law of 

Real Property. Seventeenth Edition. Oxford University Press. 2006 

.P.407. 

(2) Barlow Burke and Joseph Snoe. op. Cit . P.263. 

(3) Meryl Thomas. Blackstone's statutes on Property Law 2017-2018. 

Twenty-Fifth Edition. Oxford University Press. 2017. P.16.  
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ٌ االضتكساز أٚ االضتٝطإ يف اسبٝا٠ ملساعا٠ األغساض املسد٠ٛ َٔ ٖرا ايتػسٜع, يف ظ
أَا بايٓطب١ إىل َٛقف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ, فاألصٌ إٔ َٛت أسد طسيف عكد  .(1)ايعكاز(

( َٓ٘, ٚاييت ْصت ع٢ً 783, ٚفكًا يًفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ )(2)اإلجياز ال ٜٓٗٞ عكد اإلجياز
َا ادب٘ إيٝ٘ ايكطا٤ ايعساقٞ  (. ٖٚٛجياز مبٛت املؤدس ٚال مبٛت املطتأدسال ٜٓتٗٞ اإلأْ٘ )

بإٔ )اإلجياز املربّ ال ٜٓتٗٞ مبٛت املطتأدس ألٕ ٚزثت٘  (3)أٜطًا, إذ دا٤ يف أسد أسهاَ٘
َٔ  -783-حيًٕٛ ضبً٘ يف عكد اإلجياز إذا اضتُسٚا بإغػاٍ املأدٛز اضتٓادًا يًُاد٠ 

فام ع٢ً بكا٥٘ ْافرًا ايكإْٛ املدْٞ(. فكد عد املػسع ايعساقٞ عكد اإلجياز ايرٟ جيسٟ االت
. ٜٚهٕٛ َعًكًا ع٢ً (4)سٝا٠ املطتأدس َا داّ املطتأدس ٜكّٛ بدفع األدس٠, أْ٘ َٓعكد ملد٠

فاضذ, ٜتشكل عٓد قٝاّ املطتأدس بتٓبٝ٘ املؤدس بسغبت٘ يف إْٗا٤ اإلجياز. إال أْ٘ غسط 
( َٔ ايكإْٛ 740ٚاضتجٓا٤ً َٔ ٖرٙ ايكاعد٠ ايعا١َ فكد أداشت ايفكس٠ ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ )

املدْٞ ايعساقٞ ذبدٜد َد٠ اإلجياز مبد٠ سٝا٠ املؤدس أٚ املطتأدس, ست٢ ٚإٕ دباٚشت تًو 
. فاسبٝا٠ َُٗا طايت فٗٞ َؤقت١. فإذا ذبددت َد٠ اإلجياز مبد٠ سٝا٠ (5)املد٠ ايجالثني ض١ٓ

ًا مبد٠ املطتأدس, فإٕ سل املطتأدس ٜٓتٗٞ مبٛت٘ ٚال ٜٓتكٌ إىل ٚزثت٘. أَا إذا نإ ضبدد
إىل ٚزثت٘. ٚقد ْصت  سٝا٠ املؤدس َٚات املطتأدس قبٌ املؤدس, اْتكٌ سل املطتأدس

                                                      

(1) Section 19 (1): (The person of full age who is for the time being 

beneficially entitled under a settlement to possession of settled 

land for his life is for the purposes of this Act the tenant for life of 

that land and the tenant for life under that settlement). 

 .577ص مرجر سابق. عرست عبج السجيج بكخ. ( د.9)
في  9166/ عقار/666بغجاد/ الكخخ برفتيا التسييدية السخقم  استئشافحكم محكسة  (5)

 -مشذهر في مجمة التذخيع والقزاء. الدشة التاسعة. العجد الثاني )تسهز 7/66/9166
بغجاد/ الكخخ  استئشافحكم محكسة . يشعخ أيزًا 947. ص9167كانهن األول( 

مشذهر في مجمة  66/61/9165في  9165/ عقار/655برفتيا التسييدية السخقم 
. 9166حديخان(  -التذخيع والقزاء. الدشة الثامشة. العجد األول )كانهن الثاني

 .    959ص
 مرجر سابق. صاحب عبيج الفتالوي. طو السال حهيش ود. سعيج مبارك ود. ( د.4)

 .565ص
 .995ص . مرجر سابق.جعفخ الفزمي ( د.5)
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ال جيٛش ألسد َٔ ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ ع٢ً أْ٘ )740ايجا١ْٝ َٔ املاد٠ )ايفكس٠ 
ملد٠  اَتدٚ املطتأدس ٚيٛ أذا نإ قد عكد ملد٠ سٝا٠ املؤدس إجياز ٕ ٜٓٗٞ اإلأاملتعاقدٜٔ 

املطتأدس ٜدفع االدس٠،  ْٞ٘ ٜبك٢ َا بكأجياز ذا ْص يف عكد اإلإٚ ,٢ً ثالثني ض١ٓتصٜد ع
     (.ْ٘ قد عكد ملد٠ سٝا٠ املطتأدسأفٝعترب 

 طلة الثاوًادل
 يف القاوىن اإلوكلٍزي ق ادلستأجرحل ىسثًاألثر ال

ٜعٗس األثس ايٓطيب سبل املطتأدس عًَُٛا, ٚيًشل ايعٝين يًُطتأدس ع٢ً ٚد٘       
شبصٛص, ٚبٛضٛح يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ يف ْٛعني َٔ ايتصسفات ايكا١ْْٝٛ اييت ٜهٕٛ سل ا

ٛاي١ املطتأدس ضباًل هلُا, ُٖٚا سٛاي١ سل املطتأدس ٚاإلجياز َٔ ايباطٔ. ففُٝا ٜتعًل حب
. فإْٗا ربطع ملبدأٜٔ َتعازضني يف (Assignment of the Lease)سل املطتأدس 

 The)مببدأ خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز ٖٛ  ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ: األٍٚ

Principle of Privity of Estate) ٖٛ َْٞبدأ خصٛص١ٝ ايعكد  , ٚايجا(The 

Principle of Privity of Contract,)  .أٟ ْطب١ٝ أثس ايعكد َٔ سٝح األغداص
 The Principle of Privity)َبدأ خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز ٚ

of Estate)  ْْٖٛٞٛربطع ي٘ ايعالق١ األص١ًٝ أٚ ايكا١ُ٥ أصاًل بني املؤدس َبدأ قا ,
. ٚميهٔ هلرٙ ايعالق١ إٔ  (Tenant)ٚاملطتأدس  (Landlord Lessor)َايو ايعكاز 

نٌ َٔ ايطسفني, ع٢ً ايسغِ َٔ قٝاَٗا أصاًل بني املؤدس  (Successor) تكّٛ بني خًف
 Assignment of the). فإذا َا متت سٛاي١ سل املطتأدس (1)نيٚاملطتأدس األصًٝ

Lease)  فإٕ خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز ,(Privity of Estate) 
(Assignee)تٓتكٌ بدٚزٖا يتكّٛ بني َايو ايعكاز ٚاحملاٍ ي٘ 

ٚيتٛضٝح ذيو أنجس . (2)
تتٛقف عٔ ايطسٜإ بني  املأدٛزخصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز ميهٔ ايكٍٛ بإٔ 

ٚاملايو املؤدس, ٚتبدأ بايطسٜإ بني املايو  (Original Tenant)األصًٞ املطتأدس 
                                                      

(1) Chris Davies. op. Cit . P.135.  

(2) Alastair Hudson. Equity and Trusts. Sixth Edition. Routledge. 

Cavendish. Taylor & Francis Group. London and New York. 2010. 

P.260. 
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. ٚمبكتط٢ خصٛص١ٝ ٖرٙ ايعالق١ ًٜتصّ ناًل َٔ املايو (Assignee)ٚاحملاٍ ي٘ 
 Terms of)ايٓاغ١٦ عٔ بٓٛد عكد اإلجياز  (Covenants)ٚاحملاٍ ي٘ بااليتصاَات 

the Lease) ٚاملستبط١ بايعكاز ْفط٘. ٜٚرتتب ع٢ً ذيو ايتصاّ احملاٍ ي٘ بدفع األدس٠ ,
يًُايو, ٚايتصاّ املايو بتُهني احملاٍ ي٘ َٔ االْتفاع اهلادئ بايعكاز املأدٛز 

(Covenant of Quiet Enjoyment)(1) ايعكد . أَا خصٛص١ٝ(Privity of 

Contract,) س يف ايطسٜإ بني املطتأدس فتطتُ أٚ ْطب١ٝ أثسٙ َٔ سٝح األغداص
األصًٞ ٚاملايو, ٚال ٜدخٌ احملاٍ ي٘ ضُٔ ٖرٙ اشبصٛص١ٝ, ألْ٘ ٜعد يف َسنص ايػري 

. فال ًٜتصّ بااليتصاَات ايتعاقد١ٜ األخس٣ غري املستبط١ بايعكاز (2)األدٓيب عٔ عكد اإلجياز
اإلجياز باإلخطاز بإْٗا٤  (Assignor)املأدٛز, نايتصاّ املطتأدس األصًٞ احملٌٝ 

ٚرب١ًٝ املأدٛز. يرا ٚيف ظٌ عدّ ضسٜإ خصٛص١ٝ ايعكد )أٟ قصٛز سهِ ايعكد ع٢ً 
عاقدٜ٘ ٚعدّ ضسٜاْ٘ يف سل ايػري( بني احملاٍ ي٘ ٚاملايو املؤدس, فإٕ احملاٍ ي٘ ال ٜهٕٛ 

. أَا يف اإلجياز َٔ (3)َطؤٚاًل عٔ أٟ إخالٍ ٜستهب٘ املطتأدس األصًٞ بايتصاَات٘ ايتعاقد١ٜ
فٝهٕٛ ايٛضع طبتًفًا, ٚميهٔ تٛضٝش٘ ناآلتٞ: ففٞ ظٌ اإلجياز  (Sublease)ٔ ايباط

ٌٌ َٔ خصٛص١ٝ   Privity of)ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز َٔ ايباطٔ ال تطسٟ ن

Estate) ايعكد , ٚخصٛص١ٝ(Privity of Contract)  يف ايعالق١ بني َايو ايعكاز
(Landlord)  ٔٚاملطتأدس َٔ ايباط(Subtenant) ًٜٞٚبك٢ املطتأدس األص .

(Original Tenant)  ّضبتفعًا بٗاتني ايعالقتني بٝٓ٘ ٚبني َايو ايعكاز, ست٢ بعد إبسا
 Legal). ٜٚرتتب ع٢ً ذيو عدّ قٝاّ عالق١ قا١ْْٝٛ (4)عكد اإلجياز َٔ ايباطٔ

Relationship) ٔاٍ عدّ اْتك , نُا ٜرتتب ع٢ً ذيو(5)بني املايو ٚاملطتأدس َٔ ايباط

                                                      

 (1) Daniel F. Hinkel. Practical Real Estate Law. Fifth Edition.west 

Legal Studies. New York. 2007. P.383. 

 لكتخوني: فريل حهل السهضهع يشعخ السهقع اإللسديج من الت( 9)
https://www.bradley.com/insights/publications/2003/09/assignments-

and-subleases-the-basics 

 (3) Samantha Hepburn. op Cit . P.380. 

 (4) Rojer J. Smith. Property Law: Cases and Materials. op. Cit .P.565. 

(5) Samantha Hepburn. op. Cit. P.377. 
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أٟ سل َٔ سكٛم املطتأدس األصًٞ أٚ ايتصاَات٘ إىل املطتأدس َٔ ايباطٔ مبكتط٢ عكد 
اإلجياز َٔ ايباطٔ. فال تٓٗض َطؤٚي١ٝ املطتأدس َٔ ايباطٔ عٔ إخالٍ املطتأدس األصًٞ 

ٜٓػأ  (Leasehold Estate)بايتصاَات٘ ايٓاغ١٦ عٔ عكد اإلجياز. إال إٔ سل املطتأدس 
بني املطتأدس األصًٞ ٚاملطتأدس َٔ ايباطٔ. ٜٚرتتب ع٢ً ذيو ضسٜإ  َٔ ددٜد يف ايعالق١

ايعالق١ عالقات ددٜد٠ بني املطتأدس األصًٞ ٚاملطتأدس َٔ ايباطٔ, تتُجٌ خبصٛص١ٝ 
 اإلجياز َٔ ايباطٔ عكد, ٚخصٛص١ٝ (Privity of Estate)ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز 

(Privity of Contract) تًف بطبٝع١ اسباٍ عٔ ايعالقات ايكا١ُ٥ ايٓافر بُٝٓٗا, ٚرب
أَا إذا قاّ نٌ َٔ َايو ايعكاز ٚاملطتأدس حبٛاي١ أصاًل بني املايو ٚاملطتأدس َٔ ايباطٔ. 

سكٛقُٗا, فإٕ ذيو ٜعين تٛقف ضسٜإ خصٛص١ٝ عالق١ اإلجياز ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز 
 عكد اإلجياز األصًٝني, ُٖٚا طسيفبُٝٓٗا. ٚقٝاَٗا بني ايطسفني ازبدٜدٜٔ ايرٜٔ سال ضبٌ 

إٔ ايطبب يف ذيو, أٟ يف ضٗٛي١  (2). ٜٚس٣ داْب َٔ ايفك٘(1)املؤدس َايو ايعكاز ٚاملطتأدس
َصاحل أطساف عكد يطُإ سًٍٛ طسفني ددٜدٜٔ بداًل عٔ طسيف عكد اإلجياز األصًٝني, ٖٛ 

 Leased)اإلجياز املػرتن١ ٚاملتبادي١ ٚاملتصا١َٓ املستبط١ بايعكاز املأدٛز 

Premises)  ٔٚايٓاغ١٦ عٓ٘. ٚميهٔ تٛضٝح آي١ٝ عٌُ َبدأ خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ ع
باملجاٍ اآلتٞ: يٓفرتض إبساّ عكد إجياز عكاز  (Privity of Estate)ايعكاز املأدٛز 

. (C)حبٛاي١ سك٘ إىل  (B), ثِ ٜكّٛ املطتأدس (B)ٚاملطتأدس  (A)بني املؤدس 
. ففٞ ٖرٙ (D)إىل  (Reversion)ايعكاز  اضرتدادسك٘ يف  (A)ٚباملكابٌ ْكٌ املؤدس 
بتٓفٝر تعٗدات املطتأدس  (C)إٔ ٜطايب ايطسف اآلخس  (D)اسباي١ ميهٔ يًطسف 

, ٚذيو , ع٢ً ايسغِ َٔ عدّ ٚدٛد عكد بُٝٓٗا(Tenant's Covenants)ٚايتصاَات٘ 
خالفًا يآلثاز املرتتب١ ٚذيو . َبدأ خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛزع٢ً أضاع 

أٚ ْطب١ٝ  (The Principle of Privity of Contract)َبدأ خصٛص١ٝ ايعكد 
عالق١ املتعازض َع املبدأ ايطايف ايرنس, ايطا٥د أٜطًا يف  أثس ايعكد َٔ سٝح األغداص

 ,(Landlord and Tenant Relationship)املؤدس َايو ايعكاز باملطتأدس 
اسبكٛم ٚذبٌُ االيتصاَات املرتتب١ ع٢ً  انتطابإال ألطساف ايعكد ٚايرٟ ال ميهٔ مبكتطاٙ 

ع٢ً أسد  اضتٓادًاذيو ايعكد. ٚحيعس ع٢ً أٟ غدص مل ٜهٔ طسفا يف ايعكد إقا١َ ايدع٣ٛ 
                                                      

(1) Chris Davies. op. Cit . P.135.  

(2) Barlow Burke and Joseph Snoe. op. Cit . P.277. 
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بٓٛد ذيو ايعكد يًُطايب١ بتٓفٝر ايعكد أٚ اسبصٍٛ ع٢ً سل َٔ اسبكٛم املرتتب١ ع٢ً ايعكد. 
 (Privity of Estate)ٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز نُا خيتًف َبدأ خصٛص١ٝ ايعالق١ اي

َٔ (, The Principle of Privity of Contract)عٔ َبدأ خصٛص١ٝ ايعكد 
سٝح إٔ االيتصاَات ايكا١ُ٥ بني ايطسفني, تٓفر مبكتط٢ َبدأ خصٛص١ٝ ايعكد, بٛصفٗا 

ذَتُٗا. أَا يف ايتصاَات تعاقد١ٜ ْاغ١٦ عٔ عكد اإلجياز, َٚتعًك١ بطسيف ايعكد, َٚرتتب١ يف 
 اتصاهلاظٌ َبدأ خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛز, فإْٗا ال تٓفر إال بطبب 

ضسٜإ  . ٖٚٛ َا ٜفطس(1)املباغس ٚتعًكٗا بايعكاز املأدٛز ْفط٘, ال بأطساف عكد اإلجياز
ٚ  (D) ايٓاغ١٦ عٔ عكد اإلجياز األصًٞ, يف َٛاد١ٗ ايطسفنيااليتصاَات املتكاب١ً املتبادي١ 

(C) ّيف َجايٓا ايطابل, ع٢ً ايسغِ َٔ أُْٗا يٝطا ايطسفني األصًٝني يف عكد اإلجياز املرب ,
بايعكاز ٜٚتعًل  (Covenant)أٚ ايتعٗد   االيتصاّ. ٜٚتصٌ (B)ٚاملطتأدس  (A)بني 

ايعكاز  (Value)ٚق١ُٝ  (Quality)ْٚٛع١ٝ  (Nature)ب٘, عٓدَا ٜؤثس ع٢ً طبٝع١ 
. فبُكتط٢ َبدأ خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز  (Leased Land)املأدٛز 

ٚايعكاز املأدٛز ْفط٘. ٚتهٕٛ ايص١ً  االيتصاّاملأدٛز, فإٕ ايص١ً ٜٓبػٞ إٔ تكّٛ بني 
َباغسًا بايعكاز املأدٛز, ٜٚٓتكٌ  ازتباطًاٚثٝك١ مبا فٝ٘ ايهفا١ٜ, حبٝح ٜستبط االيتصاّ 

أَا يف ايكإْٛ ايعكد.  ييت ترتتب ع٢ً َبدأ خصٛص١ٝأطساف٘. ع٢ً ايسغِ َٔ اآلثاز ا باْتكاٍ
املدْٞ ايعساقٞ فٝدطع سل املطتأدس ملبدأ ْطب١ٝ ايعكد َٔ سٝح األغداص, ٖٚٛ قصٛز 

. ٚفكًا يًفكس٠ األٚىل َٔ (2)سهِ ايعكد ع٢ً عاقدٜ٘, ٚعدّ ضسٜاْ٘ يف سل ايػري نأصٌ عاّ
ىل املتعاقدٜٔ ٚاشبًف ايعاّ دٕٚ ثس ايعكد اأٜٓصسف ( َٓ٘, ٚاييت ْصت ع٢ً )142املاد٠ )

ٚ َٔ ْص أٚ َٔ طبٝع١ ايتعاٌَ أخالٍ بايكٛاعد املتعًك١ باملرياخ، َامل ٜتبني َٔ ايعكد إ
(. إال أْ٘ ٚع٢ً ايسغِ َٔ ذيو فإٕ آثاز ىل اشبًف ايعاّإثس ال ٜٓصسف ٕ ٖرا األأايكإْٛ 

                                                      

(1) Chris Davies. op. Cit. P.135.  

الهجيد في نعخية االلتدام  .لباقي البكخي ودمحم طو البذيخعبج السجيج الحكيم وعبج ا د. (9)
القانهن السجني العخاقي، الجدء األول، مرادر االلتدام . وزارة التعميم العالي والبحث في 

   . 969ص .6981العمسي. بغجاد، 
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. فعالق١ (1)سباالتكد اضتجٓا٤ً يف بعض اايعكد قد تٓصسف إىل ايػري األدٓيب عٔ ايع
املطتأدس األصًٞ باملؤدس تبك٢ خاضع١ ألسهاّ عكد اإلجياز األصًٞ ايٓافر بُٝٓٗا, نُا 

. ٚذيو (2)ربطع عالق١ املطتأدس األصًٞ باملطتأدس َٔ ايباطٔ يعكد اإلجياز َٔ ايباطٔ
٘ ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ, اييت ْصت ع٢ً أ776ْمبكتط٢ ايفكس٠ األٚىل َٔ املاد٠ )

ٍٚ خاضع١ جياز املطتأدس املأدٛز تبك٢ ايعالق١ بني املؤدس ٚاملطتأدس األإيف ساي١ )
ٍٚ ٚاملطتأدس ايجاْٞ فتطسٟ َا ايعالق١ َا بني املطتأدس األأٍٚ، جياز األألسهاّ عكد اإل

يًُؤدس، ٚيٝظ هلرا  باألدس٠ٍٚ ًَصًَا جياز ايجاْٞ، فٝهٕٛ املطتأدس األسهاّ عكد اإلأعًٝٗا 
(. نً٘ بكبطٗا َٓ٘ٚٚ أٍٚ عًٝ٘ ساي٘ املطتأدس األأذا إال إٔ املطتأدس ايجاْٞ قبطٗا َ

ٖٚرا ٜعين عدّ ٚدٛد عالق١ َباغس٠ بني املؤدس ٚاملطتأدس َٔ ايباطٔ, بطبب عدّ ٚدٛد 
أٟ عكد بُٝٓٗا, فال ٜطتطٝع نٌ َٔ املؤدس ٚاملطتأدس َٔ ايباطٔ ايسدٛع ع٢ً بعطُٗا 

٣ٛ غري املباغس٠ نكاعد٠ عا١َ. إال إٔ املػسع قسز ايبعض, إال عٔ طسٜل)سرف( ايدع
, ٚخبصٛص (3)يًُؤدس اضتجٓا٤ً, ٚذبكٝكًا يًعداي١ دع٣ٛ َباغس٠ ع٢ً املطتأدس َٔ ايباطٔ

, ٚسبُاٜت٘ َٔ (4)يًُطتأدس األٍٚ دٜٔ األدس٠ فشطب, ملطايبت٘ مبا ٜهٕٛ ثابتًا برَت٘
( َٔ ايكإْٛ 776يجا١ْٝ َٔ املاد٠ ). ٚذيو مبكتط٢ ايفكس٠ ا(5)َصامح١ دا٥ين ذيو املطتأدس

َٚع ذيو ٜهٕٛ املطتأدس ايجاْٞ ًَصًَا بإٔ ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ, اييت ْصت ع٢ً أْ٘ )

                                                      

مشحر الفزل. الهسيط في شخح القانهن السجني. دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي  د. (6)
انين السجنية العخبية واألجشبية معدزة بآراء الفقو وأحكام القزاء. مشذهرات آراس. والقه 

 .695. ص9116أربيل. 
 .978جعفخ الفزمي. مرجر سابق. ص ( د.9)

عبج السجيج الحكيم. السهجد في شخح القانهن السجني. الجدء األول في مرادر  د.(5) 
 .6965 بغجاد. األىمية. والشذخ لطبعا شخكة اإلسالمي. بالفقو السقارنة مع .االلتدام

   .515ص
جهاد كاظم جهاد سسيدم. مرادر االلتدام. دراسة  أحسج سمسان شييب الدعجاوي ود. د. (4)

مقارنة بالقهانين السجنية والفقو االسالمي. الطبعة الثانية. مشذهرات زين الحقهقية. بيخوت 
 . 678. ص 9167لبشان.

امة لاللتدامات. القدم األول. مرادر االلتدام. مكتبة درع حساد. الشعخية الع د. (5)
 .966. ص 9166الدشيهري. بيخوت.
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ٜؤدٟ يًُؤدس َباغس٠ َا ٜهٕٛ ثابتًا يف ذَت٘ يًُطتأدس االٍٚ ٚقت إ ٜٓرزٙ املؤدس، ٚال 
ٍٚ، َا مل ٜهٔ جيٛش ي٘ إ ٜتُطو قبٌ املؤدس مبا ٜهٕٛ قد عذً٘ َٔ االدس٠ يًُطتأدس اال

 (. تعذٌٝ االدس٠ َتُاغًٝا َع ايعسف َٚدًْٚا بطٓد ثابت ايتازٜذ

 حـاخلامت
بعد االْتٗا٤ َٔ دزاض١ َٛضٛع ايبشح يف َنت ٖرٙ ايدزاض١ فكد خصصٓا اشبامت١ 
يبٝإ أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛصًٓا إيٝٗا فطاًل عٔ بعض ايتٛصٝات اييت ْساٖا ضسٚز١ٜ ٚنُا 

 ٜأتٞ:
  ٚقد تٛصًت ايدزاض١ إىل ايٓتا٥ر اآلت١ٝ: :أٚاًل: ايٓتا٥ر

ٜتبأٜ سل املطتأدس تبآًٜا نبريًا َٔ سٝح طبٝعت٘ ايكا١ْْٝٛ يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ,  .1
فٝهٕٛ يف األصٌ سكًا غدصًٝا. إال أْ٘ ٜهٕٛ سكًا عًٝٓٝا يف بعض اسباالت, ٚال ضُٝا 

 ًه١ٝ ايعكاز١ٜ املؤقت١. يف ساي١ إجياز ايعكاز ايطٌٜٛ األَد, ٜٚتُجٌ ٖرا اسبل حبل امل

 , ٚايرٟ ٖٛ األصٌ ايعاّ يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ,ػدصٞاي املطتأدس سل ٜتُجٌ .2
 ب٘ ملد٠ ضبدد٠, ٚيف َكابٌ أدس٠ ضبدد٠. ٚاالْتفاععكاز ايػري  باضتعُاٍ

 أَا سل املطتأدس ايعٝين فٝتُجٌ يف متًو ايعكاز املأدٛز ًَه١ٝ َؤقت١ ٚملد٠ ط١ًٜٛ.  .3

فطاًل عٔ  ,يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ ٚتستٝب٘ آلثازٙ ايكا١ْْٝٛ املطتأدسسل  النتطابًٜصّ  .4
تٛفس ثالث١  تٛفس أزنإ عكد اإلجياز املتُج١ً بايرتاضٞ ٚاي١ٝٓ ايتعاقد١ٜ َٚكابٌ االيتصاّ,

, تعسف يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ سل املطتأدس النتطاب اص١َتطًبات أٚ غسٚط اشب
 . ٤ ضسٜإ املد٠ ٚطٍٛ املد٠ٚبد األدس٠ :ٖٞٚباملتطًبات ايٝك١ٝٓٝ 

ٜتشكل سل املطتأدس ايعٝين يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ بجالث١ أْٛاع َٔ عكٛد اإلجياز ٖٞ:  .5
, تطعُا١ٍ٥ ٚتطٍع ٚتطعني ض١ٓ ملد٠ األَد اإلجياز ايطٌٜٛٚعكٛد عكٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ, 

ربًٛ . )ربصص يًدامت١ صفش١ َطتك١ً اإلجياز ايعُسٟ أٚ املؤبد َد٣ اسبٝا٠ٚعكٛد 
 َٔ اهلٛاَؼ(

ٜرتتب ع٢ً سل املطتأدس يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ أثسإ َُٗإ: األٍٚ ٖٛ األثس ايتًُهٞ  .6
يًعكاز املأدٛز, ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ سل املطتأدس ٖٛ سل غدصٞ نكاعد٠ عا١َ. 
ٚايجاْٞ ٖٛ األثس ايٓطيب هلرا اسبل, ٚايرٟ ٜعٗس يف ْٛعني َٔ ايتصسفات ايكا١ْْٝٛ اييت 

 طتأدس ضباًل هلُا, ُٖٚا سٛاي١ سل املطتأدس ٚاإلجياز َٔ ايباطٔ.ٜهٕٛ سل امل



 (12لسنة )( ، ا43( ، العدد )12مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (74), Year (23) 

39 

خيطع األثس ايٓطيب سبل املطتأدس ملبدأٜٔ قاْْٛٝني َعسٚفني يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ:  .7
َبدأ  , ٚايجاْٞ ٖٛمببدأ خصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛزاألٍٚ ٖٛ 

 .  خصٛص١ٝ ايعكد

, يف سٛاي١ سل املطتأدس يف ١ عٔ ايعكاز املأدٛزخصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ٦تٓتكٌ  .8
َٔ املطتأدس األصًٞ احملٌٝ يتكّٛ بني املؤدس َايو ايعكاز ٚبني  ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ,

فتطتُس يف  ايعكد, أٚ ْطب١ٝ أثسٙ َٔ سٝح األغداصاحملاٍ ي٘. أَا خصٛص١ٝ 
اشبصٛص١ٝ, ايطسٜإ بني املطتأدس األصًٞ ٚاملايو, ٚال ٜدخٌ احملاٍ ي٘ ضُٔ ٖرٙ 

ألْ٘ ٜعد يف َسنص ايػري األدٓيب عٔ عكد اإلجياز. أَا ففٞ ظٌ اإلجياز َٔ ايباطٔ فال 
ٌٌ َٔ خصٛص١ٝ  يف ايعكد , ٚخصٛص١ٝ ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ ايعكاز املأدٛزتطسٟ ن

ايعالق١ بني َايو ايعكاز ٚاملطتأدس َٔ ايباطٔ. ٜٚبك٢ املطتأدس األصًٞ ضبتفعًا 
٘ ٚبني َايو ايعكاز, ست٢ بعد إبساّ عكد اإلجياز َٔ ايباطٔ. إال أْ٘ بٗاتني ايعالقتني بٝٓ

ٚبعد إبساّ ٖرا ايعكد األخري, فإٕ سل املطتأدس ٜٓػأ َٔ ددٜد يف ايعالق١ بني 
املطتأدس األصًٞ ٚاملطتأدس َٔ ايباطٔ. ٜٚرتتب ع٢ً ذيو ضسٜإ عالقات ددٜد٠ بني 

ايعالق١ ايٓاغ١٦ عٔ خبصٛص١ٝ املطتأدس األصًٞ ٚاملطتأدس َٔ ايباطٔ, تتُجٌ 
 ايٓافر بُٝٓٗا.  اإلجياز َٔ ايباطٔ عكد, ٚخصٛص١ٝ ايعكاز املأدٛز

ٜعد سل املطتأدس يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ سكًا غدصًٝا ٚيٝظ عًٝٓٝا, َٚٔ ثِ  .9
 ٜهٕٛ سكًا َٓكٛاًل ٚيٛ تعًل بعكاز. ٚذيو ٚفكًا يسأٟ غايب١ٝ فك٘ ٖرا ايكإْٛ.

يف ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ َٔ اسبكٛم ايكاب١ً يًتصسف فٝٗا  نُا ٜعد سل املطتأدس .10
مبدتًف أْٛاع ايتصسفات, ضٛا٤ أنإ ذيو عٔ طسٜل ايبٝع أّ اهلب١ أّ ايسٖٔ اسبٝاشٟ. 
إال إٔ أِٖ ايتصسفات اييت تسد ع٢ً ٖرا اسبل تهاد تٓشصس يف ايتٓاشٍ عٔ اإلجياز 

 ٚاإلجياز َٔ ايباطٔ.  

املعدٍ إىل سد َا َٔ َٛقف  1979( يط١ٓ 87يعكاز زقِ )اقرتب َٛقف قإْٛ إجياز ا .11
ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, عٓدَا دعٌ سل املطتأدس أقسب إىل اسبل ايعٝين َٓ٘ إىل اسبل 
ايػدصٞ, ٚمسح يًُطتأدس إٔ ٜبك٢ يف ايعكاز املأدٛز ملد٠ غري ضبدد٠, ع٢ً ايسغِ 

 املأدٛز أٚ إخال٥٘.   َٔ َعازض١ املؤدس. ٚأعط٢ ناٌَ اسبس١ٜ يًُطتأدس يف ايبكا٤ يف
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  ْكرتح فأْٓا ايدزاض١، إيٝٗا تٛصًت اييت ايٓتا٥ر عسض َٔ االْتٗا٤ بعد ايتٛصٝات: ثاًْٝا: 

   اآلت١ٝ: ايتٛصٝات

ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ تبين فهس٠ عكٛد إجياز ايدٚز١ٜ ايٓاق١ً يًًُه١ٝ َؤقتًا,  .1
كٌ املًه١ٝ بعد َطٞ َد٠ أض٠ٛ بايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, ٚبطٛابط َع١ٓٝ, ع٢ً إٔ تٓت

ضبدد٠ ع٢ً دبدد اإلجياز ضًُٓٝا. إذا نإ ذيو خيدّ اضتػالٍ ايعكاز ٚاضتجُازٙ ع٢ً 
أفطٌ ٚد٘. ٚبػسط إٔ ال تتذاٚش َد٠ اْتكاٍ املًه١ٝ عٔ اشبُطني ض١ٓ, تعٛد بعدٖا 
إىل املؤدس أٚ ٚزثت٘ َٔ بعدٙ. ٚعًٝ٘ فإْٓا ْكرتح ايٓص اآلتٞ: )جيٛش يًُؤدس 

, يف عكٛد اإلجياز ايدٚز١ٜ اييت تتذدد ضًُٓٝا بدفع األدس٠ ٚعدّ َعازض١ ٚاملطتأدس
املؤدس, ٚبعد َطٞ ثالخ ضٓٛات ع٢ً ايتذدٜد, االتفام ع٢ً اْتكاٍ املًه١ٝ ايعكاز١ٜ 
يًُأدٛز َؤقتًا إىل املطتأدس. إذا ثبت اضتػالي٘ ٚاضتجُازٙ يًعكاز ع٢ً أفطٌ ٚد٘, 

ٌ املًه١ٝ املؤقت١ يٛزثت٘ َٔ بعدٙ, ع٢ً إٔ ال ٚملد٠ ال تتذاٚش اشبُطني ض١ٓ. ٚتٓتك
ٜتصسف يف ايعكاز بأٟ تصسف ْاقٌ يًًُه١ٝ إىل ايػري أثٓا٤ سٝات٘. ٚإٔ جيسٟ 

 تطذًٝٗا يف دا٥س٠ ايتطذٌٝ ايعكازٟ(.
نُا ْٛصٞ املػسع ايعساقٞ بتبين فهس٠ عكد اإلجياز ايطٌٜٛ األَد املستب يًشل  .2

يتشدٜد. ٚيهٔ يٝظ ملد٠ تطعُا١٥ ٚتطٍع ايعٝين, أٚ ايٓاقٌ يًًُه١ٝ ع٢ً ٚد٘ ا
ٚتطعني ض١ٓ نُا ٖٛ اسباٍ يف ايكإْٛ اإلْهًٝصٟ, بٌ ملد٠ ط١ًٜٛ َعكٛي١, ال تتذاٚش 
املا١٥ ض١ٓ, أٟ قسٕ ناٌَ َٔ ايصَٔ, نبدٌٜ عٔ ايتصسفات األخس٣ ايٓاق١ً يًًُه١ٝ 

املًه١ٝ إىل نبٝع ايعكاز أٚ ٖبت٘. ٚال ضُٝا إذا نإ ٖٓاى َاْع قاْْٛٞ ميٓع اْتكاٍ 
جيٛش االتفام بني املؤدس ٚعًٝ٘ فإْٓا ْكرتح ايٓص اآلتٞ: )املتصسف ي٘ يف اسباٍ. 

ٚاملطتأدس ع٢ً إبساّ عكد اإلداز٠ ايط١ًٜٛ ايٓاقٌ ملًه١ٝ ايعكاز َؤقتًا إىل املطتأدس 
نإ ا ملد٠ ال تتذاٚش املا١٥ ض١ٓ, نبدٌٜ عٔ ايتصسفات األخس٣ ايٓاق١ً يًًُه١ٝ, إذ

. اضتػالٍ ايعكاز ٚاضتجُازٙ ع٢ً أفطٌ ٚد٘ٚيػسض ٍٛ دٕٚ إدسا٥ٗا, ٖٓاى َا حي
ٚتٓتكٌ املًه١ٝ املؤقت١ يٛزث١ املطتأدس َٔ بعدٙ, ع٢ً إٔ ال ٜتصسف يف ايعكاز بأٟ 
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تصسف ْاقٌ يًًُه١ٝ إىل ايػري أثٓا٤ سٝات٘. ٚإٔ جيسٟ تطذًٝٗا يف دا٥س٠ ايتطذٌٝ 
 ايعكازٟ(.

 ادرـادلص
 عسب١ٝ.: املصادز بايًػ١ ايأٚاًل
ٜٚعسف أٜطًا حبل ايػسٜو املتطأَ ايباقٞ ع٢ً قٝد اسبٝا٠ أٚ سل ايتٛضع يف املًه١ٝ.   

ٜٚتُجٌ بأًٜٛي١ سكٛم ايػسٜو املتطأَ املتٛف٢ إىل باقٞ ايػسنا٤ املتطآَني ايباقني 
  ع٢ً قٝد اسبٝا٠.
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سطإ عبد ايػين اشبطٝب، ايكإْٛ ايعاّ، َٓػٛزات شٜٔ اسبكٛق١ٝ، بريٚت،  د. .4
 .2012يبٓإ، 
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ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ، ازبص٤ األٍٚ، َصادز االيتصاّ . ٚشاز٠ ايتعًِٝ االيتصاّ يف 

 .1980ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ. بػداد، 
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َع ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ حمله١ُ ايتُٝٝص. ايطبع١ ايطابع١. داز ايجكاف١ يًٓػس 
 .2014ٚايتٛشٜع. 

ٍٚ. اسبكٛم ايع١ٝٓٝ ازبص٤ األ .اسبكٛم ايع١ٝٓٝ .غين سطٕٛ ط٘ ضبُد ط٘ ايبػري ٚد. .16
 .1982بػداد.  .ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ األص١ًٝ.

يكإْٛ املدْٞ، دزاض١ َكاز١ْ بني ايفك٘ اإلضالَٞ َٓرز ايفطٌ، ايٛضٝط يف غسح ا د. .17
ٚايكٛاْني املد١ْٝ ايعسب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ َعصش٠ بآزا٤ ايفكٗا٤ ٚأسهاّ ايكطا٤، َٓػٛزات 

 .2006آزاع، أزبٌٝ، 
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 أسهاّ ايكطا٤. اتصبُٛع -ب

ايكطِ -ذباد١ٜا١ْْٝٛ يف قطا٤ ضبه١ُ ايتُٝٝص االايك ضعد دسٜإ ايتُُٝٞ. املبادئ .1
 . 2018. َهتب١ ايطٓٗٛزٟ. بريٚت. 2017-2016عٛاّ يأل -املدْٞ

 .2014( آذاز-نإْٛ ايجاْٞ) ١ٍٚ. ايعدد األطادضصب١ً ايتػسٜع ٚايكطا٤. ايط١ٓ اي .2
 . 2016سصٜسإ(  -صب١ً ايتػسٜع ٚايكطا٤. ايط١ٓ ايجا١َٓ. ايعدد األٍٚ )نإْٛ ايجاْٞ .3
 .2017نإْٛ األٍٚ(  -صب١ً ايتػسٜع ٚايكطا٤. ايط١ٓ ايتاضع١. ايعدد ايجاْٞ )متٛش .4
 ايكٛاْني. -ز
 .1951( يط١ٓ 40ايكإْٛ املدْٞ ايعساقٞ زقِ ) .1
 .1979( يط١ٓ 87قإْٛ إجياز ايعكاز زقِ ) .2

 : املصادز بايًػ١ اإلْهًٝص١ٜ.ثاًْٝا
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Routledge. Cavendish. Taylor & Francis Group. London 

and New York. 2010. 

3. Alison Clarke & Paul Kohler. Property Law, 
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University Press. 2005. 

4. Barbara Bogusz and Rojer Saxton. Land Law text Cases 

and Materials. Fourth  Edition. Oxford university Press. 

2015. 

5. Barlow Burke and Joseph Snoe. Property . Fifth Edition. 

Wolters Kluwer. New York. 2016. 

6. Cathy J. Okrent . Torts and personal injury law, Fifth 

Edition, DELMAR, 2015. 
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7. Chris Davies. Property Law Guidebook. Second Edition. 

Oxford University Press. 2015. 

8. D8. aniel F. Hinkel. Essentials of Practical Real Estate 

Law. Sixth Edition. CENGAGE Learning. 2016. P.83. 

9. E. H Burn and J. Cartwright. Cheshire and Burn's 

Modern law of Real Property. Seventeenth Edition. 

Oxford University Press. 2006.  

10.  Elizabeth Cooke. Modern Studies in Property Law. 

Volume 4. HART Publishing. 2007. 
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Edition. Dearborn Financial Publishing Inc. 2003. 
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Edition, Hart Publishing Ltd, 2013 
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Press. 2017. 

15. Richard Card, John Murdoch, Sandi Murdoch. Real 
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University Press.2011. 
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18. Samantha Hepburn. Principles Of Property Law. Second 
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Second: Laws  

1- The law of property Act 1925. 

2- The Land Registration Act 2002. 

3- The Settled Land Act 1925. 

Third :The Legal Reports 

- Law Commission Report No. 174 of 1988. 
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13. https://swarb.co.uk/longrigg-burrough-trounson-v-smith-
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14. https://swarb.co.uk/javad-v-aqil-ca-15-may-1990/ 

15. https://www.sleeblackwell.co.uk/legal-
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