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 االهداء
 

 *الى ابي *كامي *كاخكتي*

 *ككطني*

 *كاصدقائي*

 

 فتمؾ ثمرة مف ثمار غرسيما الطيب الكريـ.....

 مييما عفكؾ ...انؾ سميع عميـ....ربنا اتمـ ع
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 الشكر والثناء 

ٌسعنً اال ان اتقدم بالشكر الجزٌل , مع بالغ االحترام والتقدٌر , ألستاذي وقدوتً  ال

, بما أوالنً من مجهود ورعاٌة  بتوجٌهات سدٌدة , محمودمحمد حامد , االستاذ 

ومالحظات رشٌدة , وتنقٌحات فرٌدة , كما لها االثر الحاسم فً انجاز هذا البحث , 

 فله منً كل الثناء واناله من الشاكرٌن. 

 المقربٌن.ولفضله من 

 السٌاسٌة,انون ــ فً كلٌة القانون والعلوم قسم الق ألساتذةالوفٌر  واتقدم بالشكركما 

الكلٌة األستاذ الدكتور خلٌفة عودة إبراهٌم  منهم عمٌدواخص  كافة,جامعة دٌالى 

ً ان  اتقدم بالشكر الى ادارة المكتبة والعاملٌن فٌها لتعاونهم   ٌفوتنالتمٌمً , كما ال

 معً , لهم منً جزٌل الشكر والتقدٌر 
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 اقرار المشرف
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 المقدمة

مكضكع الشفعة مف المكاضيع التي تحتاج الى دقو خاصة في معالجة نصكصيا الما  يعتبر
فييا مف خركج عمى القكاعد العامة في القانكف كالتي تقضي بحرية العقكد كحرية المالؾ في 

.كلذا تعد مف اىـ المكاضيع التي تيـ الباحث كلما كاف حكمو مف قرار  والتصرؼ بممك
نع الضرر الذم مف المحتمؿ اف يمحؽ بالشفيع اما سبب الجكار اك الشركة الشفعة ىي م

اقاـ   بأثبات ـيمز  الالمعاشرة اال اف الشفيع  سيءلشخص قد يككف غميظ الطبع كردئ الخمؽ 
البيع الغير الشريؾ  بمعنىالشفعة لدفع جكار السكر اذ يكفي اف يتحقؽ سبب الشفعة  الدعكل

ع الممكية في يد شخص كاحد االخر الذم يساعد كليسيؿ كثيرا تحقؽ في اغمب االحياف جمي
مف استيالؾ العقار كاالنتفاع بو عمى الكجو االكمؿ كاف الشفعة تفترض اف ىناؾ شفيعا كىك 

الشفعة منو كىك المشترم اك عقار مشفكعا بو كىك العقار المممكؾ لمشفيع كقد  يأخذالذم 
الذم باعو صاحبو لممشترم كشفع الشفيع فيو فأف  شفع بو اك عقارا مشفكعا فيو كىك العقار

 الشفعة سبب لكسب ممكية العقار 

 البحث:  اهمية

 اليكميةاىمية البحث في دراسة حؽ الشفعة نظرا لما ليا اىميو عممية في حياتنا  تكمف
 بالنظراتت  نمااكرعايتو ليا لـ تأت مف فراغ  بالشفعةفأف عناية الشارع  الممكيةكتعمقيا بحؽ 

كلتعمقيا بحؽ الممكية  العمميةالكثير مف الناس الييا ككذلؾ لما ليا اىمية في حياتنا  لحاجة
كما يتصؿ بو مف حقكؽ كما يترتب عميو مف مشكالت اجتماعية تخكض بناء المجتمع اف لـ 

 .يكف ليا تشريع محكـ كمعاصر
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 البحث: منهج

 في باب الشفعة: كالمقارفالتأجيمي فقد اتبعنا المنيج  بحثخالؿ دراستنا الى ىذا الم مف

 اختيار البحث  اسباب

نظاـ الشفعة كحكمتو المبتغاة ككذلؾ مف اسباب  ألىميةسبب اختيار ىذا البحث ىك نظرا  اف
لمصاح الناس كاصالحا لشانيـ كرفعا لمحرج  عايةاالختيار ىك اف احكاـ الشفعة شرعت بر 
 .سدالمفا ءعنيـ كما انيا شرعت لجمب المنافع كدر 

 البحث هيكمية

مباحث في المبحث  الثمف خالؿ دراستنا في بحث حؽ الشفعة كالذم قسمناه الى ث تطرقنا 
عف ماىية حؽ الشفعة كالمبحث الثاني عف اصحاب حؽ الشفعة كثبكت حؽ  ااالكؿ تكممن

حؽ الشفعة  كسقكطكالمبحث الثالث تكممنا عف الطبيعة القانكنية لحؽ الشفعة  الشفعة
 حؽ الشفعة. كسقكط الشفعةحؽ  كاجراءات
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 األول المبحث

 حق الشفعة ماهية

االصؿ اف االنساف حر في تممؾ ما شاء مف امكاؿ منقكلة اك عقارية كعمى ىذا كانت لو  
المشركع غير اف معضمة  إطارالحرية التامة في التصرؼ فيما يممؾ متى كانت تصرفو في 

ى حرية التممؾ كحرية التصرؼ كالتعاقد فمقتضاىا الشفعة تكمف ككنيا تمثؿ قيد خطير عم
في  طرفابجد المشترم نفسو بعيد عف التخمي عمى العقار الذم شتراه كما يجد البائع نفسو 

ثالثة المطالب المطمب  كؿالذم باع لو. تتناكؿ في المبحث اال غيرعقد مع شخص اخر 
الثالث شركط حؽ  مطمبكالاألكؿ تعريؼ حؽ الشفعة كالمطمب الثاني خصائص حؽ الشفعة 

 الشفعة.

 االول المطمب

 الشفعةحق  تعريف

تعني الزيادة الف الشفيع يضـ العقار المشفكع الى الممكية فيصبح شفعان بعد -: لغةن  الشفعة
 (1) كتران اف كاف 

الشريعة االسالمية عرفت الشفعة بأنيا تممؾ العقار عمى المشترم بمقاـ عميو -: اصطالحان 
 جبران 

(1)(2) 

تعني رخصة ام مكنة اختيارية تجيز لمشفيع اف يمتمؾ عقاران يسمى العقار المشفكع -: الشفعة
( كىذا الشفيع يشفع بعقاران اخر يممكو منوباعو صاحبو لغيره )كىك المشترم يسمى المشفكع 

 (3) (2) (المشفكعكيسمى )العقار 

                                                           

 176,ص2116غني حسكف طو ,الحقكؽ العينية االصمية ,مكتبة السنيكرم,ط -محمد طو البشير(1)
 .252,ص2112ي الحقكقية ,طد.رمضاف ابك السعكد ,الحقكؽ العينية االصمية , المنشكرات الجمب (2)
 .257,ص2116( د.محمد حسف قاسـ ,مكجز الحقكؽ العينيةاالصمية ,المنشكرات الجمبي الحقكقية ,ط3)
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ة رخصة تجيز في بيع مف القانكف المدني المصرم عمى اف الشفع (935)في نص-: الشفعة
  .التاليةالعقار الحمكؿ محؿ المشترم في االحكاؿ بالشركط المنصكص عمييا في المكاد 

 .المدني( مف القانكف 951المادة ) عرفت

( الشفعة 238) المادةعرفت  (1) : كىي تممؾ الممؾ المشترم بمقدار عمى المشترمالشفعة
 (2) ف المشترم إذا تكافرت شركط معينوكىي حؽ تجيز لصاحبو اف ينزع العقار المبيع م

 من تقرير الشفعة الحكمة

دفع المضار لمبدأ )ال ضرر كال ضرار( كالبائع اذا عقد العـز عمى بيع عقاره فال مانع  فيي -1
لديو مف البيع ألم شخص يقدـ لو اعمى سعر فاألصؿ اف شخصية المتعاقديف ليست محؿ 

فيع ما داـ سيدفع ذات السعر فاف ابى ذلؾ فيمكف اعتبار في البيع فال ضرر مف اف يبيع الش
اجباره عمى االمر بحمكؿ الشفيع جبرا محؿ المشترم كما اف الشفيع مف حقو يدفع ضرر 

يعرؼ عف طباعو اك خصالو شيءن كربما يعرؼ سكء  المحتمالن مف شريؾ ألجنبي اك جار 
ع بذات السعر فيقؿ عدد طباعو فيرغب في دفع المضار عف نفسو فيقدـ االخذ العقار المبي

يجمبو مف مضار الشيكع اك يجمع في يده السمطات التي  ماالشركاء في العقار الشائع 
 (3)تصرفت عمى العقار بيف صاحب الكصية كصاحب الشفعة في احسف استغالؿ عقاره

الحنفية دفع الضرر قد يجعؿ الشفيع مف المشترم فيي بيذا المعنى كسيمة لمتخمص مف  عند -2
شريؾ ال يرتاح الشفيع اليو اما المالكية كالشافعية فيي دفع المصاريؼ القسمة عند  جار اك

الشفيع كبترتيب عمى ذلؾ اف الشفعة الثنيف عندىـ ال الشريؾ في العقار القابؿ القسمة فال 
شفعة الشريؾ في العقار غيرىا بدؿ القسمة لعدـ احتياجو الى مصاريفيا كال شفعو لمجار اك 

                                                                                                                                                                                     
 

 .591( د. عمي جبر ,شرح مجمة االحكـا ,منشكرات النيضة بغداد, بدكف طبعة ,ص1)
 .225,ص2117( د.عمي ابراىـي ,االمكاؿ الحقكؽ العينية االصمية ,ط2)
 .171الرضا عبدالحميـ عبدالمجيد عبد البارم, الحقكؽ العينية االصمية ,بدكف ط, ص  (رعبد3)
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في العقار مطمقان كالشريؾ في حقكقو) ام خميط  ريؾحؽ اما الحنفية تثبت لشخميط كالمال
المالحؽ ( فالحكمة ىي كسيمة مف تقميؿ عدد الشركاء في الشيكع الشائع كالتخمص  اركالج

القسمة كما يقتضي ذلؾ مف النفقات كاجراءات كبالتالي انياء حالة  الشركةمف ضرر 
 (1)الشيكع

: انيا قد شرعت دفع الضرر كمنع تجزئة العقارات الى قطع الشفعةمف تشريع  الحكمة -3
الشركاء الذيف باستعماليـ حؽ الشفعة بضميا الى امالكيـ  اك) جارصغيرة ببيعيا الى غير 

قيمتيما كتجزئتيما اال اف ال يشترط الضرر لكي يثبت حؽ االخذ بالشفعة الف مف المضر 
 .(2) بالشفعةيع الشركط المقررة لألخذ شرعان كقانكنان انيا تثبت مف تكافرت في الشف

 الثاني المطمب
 حق الشفعة خصائص

الشفعة كسيمة لالكتساب حؽ الممكية كشركط عددىا القانكف كنظران لككنيا رخصة  اف
تييئ مركزا قانكنيا لمشفيع فأنيا تتميز بجممة مف الخصائص كنظر لككف الشريعة 

اخذ منو المشرع النصكص المنظمة ليا ىي مصدر الشفعة كىي االساس الذم  ميةاالسال
 (3) كالمميزاتفي القانكف المدني فأنيا تشترؾ كتماثؿ الخصائص 

عدـ قابمية الشفعة لمتجزئة اف ال يجكز لمشفيع اف يأخذ  -قابمية الشفعة عمى التجزئة:  عدـ -1
بالشفعة بعض المبيع دكف البعض كذلؾ ال تتفرؽ الصفقة عمى المشترم فيضار بذلؾ 

ف قد قدر بجممة كاحدة بصرؼ النظر عف قيمة كؿ جزء مف الصفقة كلكاله لما رغب فالثم
 المشترم بشراء الصفقة بكامميا.

كفي القانكف المدني المصرم ال تككف الشفعة اال في  -ترد الشفعة اال عمى العقارات : ال -2
لقسمة ( اما في المنقكؿ فيثبت فيو حؽ استرداد الحصة المبيعو قبؿ ا395عقار)المادة 

فالمنقكؿ ال تجد فيو الشفعة فمقد شرعت الشفعة بدفع الضرر الشركة اك الجكار عمى الدكاـ 
                                                           

 . 77مصدر السابؽ ,ص -( رمضاف ابك السعكد 1)
 .4113( محامي ميدم كامؿ الخطيب ,الحقكؽ العينية االصمية ,شرح احكـا الشفعة ,دار االلفي,بدكف ط,ص2)
 . 262,ص 2111مية , دار المطبكعات الجامعية ,ط( د. رمضاف ابكسعكد ,الحقكؽ العينية االص3)
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اك الجكار المتخمؼ في المنقكؿ كانما الذم يتصكر فيو ىك الشركة غير اف القانكف لـ يثبت 
الشفعة لدفع ضرر الشركة كانما اثبت الحؽ في استرداد كالذم يترتب في المنقكؿ الشائع اذا 
باع احد الشركاء حصتو الشائعة في ىذا المنقكؿ ألجنبي بطريقة الممارسة لذلؾ ألتثبت 
الشفعة في السفيو خالؼ ما راه المالكية كما ألتثبت في بيع الثمار عمى اشجارىا 
كاستغالليا حيث يعيش في ىذه الحالة مف المنقكالت بحسب الماؿ فيجرم عمييا حكـ 

شأف في بيع بناء اليدـ اك غراس لمقمع كلكف ىؿ تثبت الشفعة المنقكالت ال العقار ككذلؾ ال
اذا بيع البناء الستغالليا كما اذا قاـ مالؾ االرض ببيع البناء كاستبقى لنفسو ممكية االرض 
اك اف يككف مالؾ البناء غير مالؾ لألرض كمستأجر اك صاحب قرار فيبيع البناء شخص 

 المنقكؿعقارا بطبيعتو كبيعو يعد بيعان لمعقار ال اخر غير مالؾ لمرقبة . كاف البناء يعد 
كذلؾ عمى  بالشفعةالمالحؽ لمبناء المبيع اخذه  كلإلجاريجكز لشريؾ المشتاع  كلذلؾ

في  كالشركةاالحناؼ كما تثبت الشفعة بيف مالؾ الطبقات اما بسبب الجكار  ماراهخالؼ 
فيأخذ حكـ  لودمة العقار كاستغالكالعقار بالتخصيص يعد منقكالن رصد لخ المشتركةاالجزاء 

 بالقانكفالعقار كال تثبت الشفعة في المنقكؿ فيما يتعمؽ بالحقكؽ العقارية قد تثبت الشفعة 

(1). 

تقديره  يترؾ: اف الحكمة مف الشفعة ىي تقرر الشفيعمدل اتصاؿ الشفعة بشخص  – 3
اعتبرت الشفعة متصمة لمشفيع فاف تحقؽ طالب الشفعة كأف كام تخمفو عف ىذا الطمب لذلؾ 

بشخص الشفيع كىذا ىك الذم دفع بعض الفقياء في عيد القانكف المدني المصرم القديـ 
ىي حؽ شخصي فال يقصدكف بذلؾ الحؽ الشخصي المقابؿ لمحؽ العيني كانما  الشفعةباف 

 .بالشفيعيقصدكف الشفعة كانما قررت اعتبارات شخصية تتعمؽ 

تحـر المالؾ مف التصرؼ في  ألنيايرد عمى حؽ الممكية  تعد قيد-: استثنائيحؽ  انو– 4
مالو الى شخص الذم يريد كما انيا تؤدم الى زكاؿ ممكية المشترم جبران عميو كليذا فيي 

                                                           

 264. رمضاف أبك سعكد, مصدر سابؽ, صد(1)
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بسبب االرتباط القائـ بسبب عقاره كالعقار  محتمؿحؽ استثنائي يثبت لمشفيع منعان لمقرار ال
 المبيع.

اف يطمب تممؾ بعض المبيع كيترؾ  لمشفيعم ال يجكز ا -: لمتجزئةاف حؽ غير قابؿ  – 5
فيجكز  البائع دبعضو كيستثنى مف ذلؾ حالة كاحدة فقط ىي عندما يتعدد المشتركف كيتحد

نصيب بعضيـ كيترؾ الباقي كلكف كلك تعدد الشفعاء فيؿ يجكز لكؿ كاحد  يأخذلمشفيع اف 
سقط بعض الشفعاء حقيـ قبؿ  لك ألنويجكز  المنيـ اف يطالب بجزء مف العقار المبيع 

الحكـ كالتراضي سقط حقيـ كبقي حؽ االخريف الذم يمثؿ جزءان مف العقار كيستنتج ذلؾ 
تجزئو الشفعة كالتزاـ المشترم بشراء بعض العقار المبيع قد يؤدم الى االقرار بو , انو حؽ 

مف قبؿ  سقاطوبأيسقط حؽ الشفعة  الغيركلكنو غير قابؿ لمتنازؿ عنو الى  لإلسقاطقابؿ 
الشفيع قبؿ الحكـ كالتراضي سكاء كاف ذلؾ صراحو اك داللة انتقؿ الشفعة الى مف يميو في 

لمغير ذلؾ لبيف ىما اتصاؿ  الشفعةالمرتبة كلكف ال يجكز ال يجكز لمشفيع اف يتنازؿ عف 
 (1)الشفيع بينيما لمعقار المشفكع بو .

بؿ تنتقؿ الى  سقطت ال فأنياـ تكفي الشفيع ث الشفعةام انو اذا اثبت  لألرثانو قابؿ  – 6
حكؿ المفقكد بثبكت الشفعة في حالة حصكؿ كفاة الشفيع قبؿ اف  التساؤؿالكرثة كقد يثكر 

 كاستبعادال بالبيع كعميو فاف ىذه حالة تستبعد  ألتثبتيبيع العقار المشفكع فيو الف الشفعة 
 العقارىذه حالة يككف الشفيع قد تممؾ في  ألنوحالة كفاة الشفيع بعد اف بعض بو بالشفعة 

تثكر اال اذا مات  ال فالمشكمةمف كجكد عميو  الشفعةالمشفكع فيو حالة حياتو لـ يعد الحؽ 
 (2)الشفيع بعد البيع كقبؿ تماـ االخذ بالشفعة كبذلؾ تثبت لمشفيع الحؽ في طمب الشفعة

ة شرعان كقانكنان اف االصؿ في مف االصكؿ الثابت -الشفعة كاردة عمى سبيؿ االستثناء : – 7
العقكد ىك الرضائية غير اف الشفعة تعد خركجا عف القاعدة كبذلؾ فيي استثناء لما فييا تعبر 
 عف حرية التعاقد فتبيف الشفعة يجد المشترم نفسو مجبران عمى التخمي عف العقار الذم اشتراه 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .198,ص2116محمد طو البشير,غني حسكف طو ,مصدر سابؽ ,ط -1
 .168-167,ص2116عمي ىادم العبيدم,حقكؽ العينية االصمية ,دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ط -2
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ار كقد تجد اف البائع قد امؿ المشترم حيث كيحؿ محمو شخص اخر لـ يشع البائع اف يبيعو العق
حيث شركط البيع اك الثمف باعتبارات خاصة مكجكدة بينيما  مفابراـ عقد البيع معاممة ممتازة 

 التكجد ىذه االعتبارات بالنسبة اليو  الفينفذ الشفيع بذلؾ مف ىذه المعاممة حتى كاف كانت 
  (1)كؿ كالفركع كغيرىاشفعة بيف االص التجب تكسع في نصكص الشفعة الف 

 الثالث المطمب

 حق الشفعة شروط

الشركط تدكر حكؿ الشريؾ الذم لو حؽ في االخذ بالشفعة كالبيع الذم يتـ بمقتضاىا  ىذه
. اف بالشفعةيتـ االخذ بالشفعة سنحاكؿ في ىذا المطمب اف نتطرؽ الى اىـ شركط االخذ 

عة في دار اك شقة كالشركط المتعمقة يككف المشفكع كالمشفكع فيو كالمشفكع بو شفعة شائ
 (2)كىذه الشركط كما يمي: ,بالمشفكع كالمشفكع فيو كالمشفكع منو كذلؾ اف يككف البيع حقيقي

: اف يككف كؿ مف المشفكع كالمشفكع بو حصتو الشائعة في دار اك شقة سكنية كعمى ىذا اكال
كنية كىذا ىك كجو التقييد كانت ال شفعة اذا كاف العقار الشائع مف غير الدكر اك الشقؽ الس

المممككة عامة كليست فقط الدكر اك الشقؽ السكنية الشائعة  راتالشفعة جائزة في العقا
انو ال شفعة لمشريؾ في ارض مممككة عمى الشيكع كال لمشريؾ في عمارة  ذلؾكيترتب عمى 

ي المنقكؿ اال ف لؾعقار اخر ليس دار كال شفعة كذ أمغير سكنية اك في مخزف اك دكاف اك 
اف الدار اك الشقة السكنية باعتبارىا عقارا  لؾاك لمشقة السكنية الشائعة ذ مداراذا كاف ثابت ل

يمكف بحكـ اثباتيا كاستقراىا اف تككف مصدرا لقرار دائـ لممالؾ التي شرعت الشفعة 
را لقرار مصد ككفلمصمحتو اما المنقكؿ فيك بحكـ قابميتو لمحركة كالتداكؿ بيف االيدم ال ي

العقار كما اف الشفعة قد تثبت عمى خالؼ القياس فيك اذف استثناء ال يجكز التكسع  عقر

                                                           

كاحمد بف رشد القرطبي 168-167,ص2116( د.عمي ىادم العبيدم ,الحقكؽ العينية االصمية ,مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ,ط1)
 . 218,ص2,ج
 294296, ص1998, منشكرات الحمبي الحقكقية , بيركت 1ة, طد. نبيؿ إبراىـي سعد, الحقكؽ العينية االصمي (2)
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بالشفعة حصتو الشائعة  يأخذفيو كيجب اف يككف المشفكع بو الذم يستحؽ بسببو الشفيع اف 
ايضا في الدار اك الشقة السكنية التي باع حصتو لشائعة كال يكفي اف يككف كؿ مف المشفكع 

مشفكع بو حصتو شائعة في الدار اك شقة سكنية كانما يجب اف يككف كؿ مف الدار اك كال
الشقة مف العقارات المممككة ,تثبت الشفعة لمتكلي لكفؽ كال لمستحقو النيـ ال يممككف الماؿ 

  .المكقكؼ

اـ : تثبت الشفعة بعقد البيع الرسمي مع قيالعقار: الشركط المتعمقة بالتصرؼ الكارد عمى ثانيا
السبب المكجب ليا كتعتبر اليبة بشرط العكض في حكـ البيع كعميو يشترط في ىذا 
التصرؼ اف يككف بيعا اك ىبة بشرط العكض كيجب اف يككف ىذا التصرؼ مساكيا لقيمة 
العقار اك يكاد يساكييا لتككف اليبة في حكـ البيع كما يشترط في البيع اك اليبة اف يككنا 

ة أم اف يتـ العقد عف طريؽ الكاتب العدؿ اك اية جية رسمية رسمييف كقت طمب الشفع
عدـ اشتراط  قانكف المدني العراقي (في1155اخرل كعمى الرغـ مف صراحة نص المادة )

التسجيؿ ذىب رام اخر الى انو اذا كاف العقار كاقعا في منطقة تمت فييا التسكية فيجب 
يككف المبيع  لؾالتسجيؿ العقارم الف قبؿ ذ دائرةلثبكت الشفعة اف يسجؿ عقد بيع العقار في 

 باطال

فيو الشفعة اف يككف عقارا  تثبتفي المبيع الذم  شترط: الشركط المتعمقة بالمشفكع فيو يثالثا
مممككا اك منقكؿ في نطاؽ االحكاـ التي يفرض بيا القانكف يتضح مف ىذا النص اف الشفعة 

ننا الى النصكص المتعمقة بالشفعة لكجدنا اف تثبت حتى لك كاف المبيع منقكال كلكف لك رجع
عرفت  التيالقانكف المدني العراقي  ( 1151الشفعة تثبت فقط بالعقار في مقدمة المادة )

الشفعة بانيا حؽ تممؾ العقار لمبيع كبسبب ىذا التعارض اختمؼ الفقو في مدل شمكؿ 
 الشفعة لممنقكؿ في القانكف االردني.

اف ال  كىك كحيد: يمـز اف يتكافر في المشترم شرط منوفي المشفكع  : الشركط المتعمقةرابعا
  الشفعةاعمى مف طبقة الشفيع الذم يطمب  طبقييككف شفيعا مف 
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 كألييـ: يجب اف يظؿ بسبب الشفعة قائما الى حيف تماـ االخذ بالشفعة رضاء كقضاء خامسا
جعي اذا باع الشريؾ عمى اذا زاؿ بسبب الشفعة حتى لك كاف ىذا الزكاؿ باثر ر  لؾبعد ذ

الشيكع حصتو الى اجنبي فاف الشريؾ االخر يككف لو طمب اخذ ىذه الحصة بالشفعة اما اذا 
قاـ ببيع حصتو قبؿ الحكـ لو بالشفعة سقط حقو في الشفعة لزكاؿ بسببيا كىك الجكار اما اذا 

يو في طمب الشفعة اف يبقى لمشفيع السبب الذم استند ال لؾتـ االخذ بالشفعة فال ييـ بعد ذ
فالمالؾ تحت شرط فاسخ تتكفر لو الممكية كلو طمب الشفعة فاذا تحقؽ الشرط قبؿ الحكـ لو 
اك تسمـ المشترم بيا سقط حقو في الشفعة اما اذا تحقؽ الشرط بعد تماـ االخذ بالشفعة فال 

 (1)فيو يككف لزكاؿ الممكية أم اثر عمى حقو في الشفعة حيث يبقى مالكا لمعقار المشفكع

عقد البيع مف نقؿ ممكية لمعقار  شركطيككف البيع حقيقي :يعني ذلؾ يتجمع اركاف ك  :سادسان 
مقابؿ ثمف نقدم يدفعو المشترم لمبائع كما تنشا االلتزامات كالضمانات االخرل في حؽ كؿ 
طرؼ فاذا كاف البيع صكرم كاف ىذا البيع يستجمع شكال كعناصر كاركاف عقد البيع كلكف 

يخفي حقيقة ىبة المستترة مثال اك كنا بصدد صكرية مطمقة حيث ال تعاقد مطمقا بؿ كاف 
عقد صكرم بيف طرفيف قصد خركج العقار مف ممكية البائع كابعاده عف دائنيو اك رغبة 

اخذتو  القسمةالمشترم الصكرم في تحقيؽ غاية مف العقد الصكرم كاستكماؿ نصاب ممكية 
 (2)صب االعمدة في قريتوارض زراعية لتقديـ اكراؽ لن

 لإلجراءاتالبيع في المزاد العمني كفقا  ؿحص إذا: الشفعةتجكز فييا  ال: البيكع التي سابعا
الجبرم الذم يتـ بناء عمى امر قضائي استنادا  البيعالتي رسميا القانكف اف البيع بالمزاد ىك 

 مارسميا القانكف كىك  إلجراءاتقصدا ابقاء حقكقيـ مف ثمت كيتـ كفقا  دائنيفعمى طمب 
حائزيف عمى سند تنفيذم  عقاراتكاصحاب حقكؽ االمتياز عمى ال المرتينيف الدائنيفيخص 

                                                           

 172( د. عمي ىادم العبيدم, مصدر سابؽ, ص1)
 184طو البشير, غني حسكف طو, مصدر سابؽ, ص محمد(2)
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 مالبيع بيف االصكؿ كالفركع اك بيف الزكجيف ال يجكز االخذ بالشفعة ككذلؾ البيع الذ لؾكذ
  (1) العيادةيمحؽ محؿ 

البيع كجكد قانكني كىذا الشرط  يككف: يجب اف البيع: الشركط الكاجب تكفرىا في ثامنا
 إذا لؾىنالؾ بيع قائـ كمكجكد كعمى ذ افك إذابالشفعة اال  لألخذبدييي حيث اف ال يسمح 

بالشفعة حيث اف العقد ال كجكد لو كالعكس  لألخذمجاؿ  فالكاف البيع باطؿ بطالنا مطمقا 
الف العقد القابؿ  العقدا فانو يجكز االخذ بالشفعة في ىذ لألبطاؿإذا كاف البيع قابؿ  ذلؾمف 

االمر بالنسبة لمبيع المعمؽ عمى  ذلؾكك بأبطالوالى اف يحكـ  ألثارهعقد قائـ منتج  لألبطاؿ
 (2) فاسخشرط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 196مصدر سابؽ,ص  ـ,( محمد حسف قاس1)
, مصدر سابؽ, ص2)  425( عمي إبراىـي
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 الثاني المبحث

 اجراءاتهاو  ثبوتهاحق الشفعة و  أصحاب

ة ليس كؿ شخص يمارس حؽ الشفعة بؿ فقط  االشخاص الذيف  سماىـ القانكف  صراح    
مف فئات  تتضمف( مف قانكف ممكية العقارية المبنانية قبؿ تعديميا 239)ةكلقد كانت الماد

خمس مف االشخاص الذيف يستطيعكف ممارسة حؽ الشفعة كلكف التعديالت التي ادخميا 
المشرع عمى احكاـ الشفعة كبمكجب القانكف تناكلتو المادة السابعة لتخص فئات معينة يثبت 

منيا الشريؾ في العقار الشائع كالخميط كالجار المالصؽ كمالؾ الرقبة فييا حؽ الشفعة 
كالمطمب  الشفعةفي ىذا المبحث ثالثة مطالب المطمب االكؿ اصحاب حؽ  كستناكؿكغيرىا 

 الثاني اجراءات حؽ الشفعة كالمطمب الثالث اسباب سقكط حؽ الشفعة 

 االول المطمب

 حق الشفعة اصحاب

 أحد( مف القانكف المدني العراقي فاذا باع 1129صت المادة)ن-: الشيكعفي  الشريؾ.1
فييا سكاء  الشفعةيثبت شركائو االخريف حؽ  ألجنبيحصتو الشائعة  المشاعيفالشركاء 

تثبت لمشريؾ في  الشفعةكاف العقار الشائع قابؿ لمقسمة اك غير قابؿ لمقسمة كلما كانت 
الشفعة كيترتب  يأخذقت يبيع العقارات اف مشاعا ك  ريعتب اللمف  يجكز العقار الشائع فال

لمشركاء  فيكك  المفرزة فييا فانو  حصةكاف يممؾ  إذاعمى ذلؾ اف بعض الشركاء 
شريكا في العقار الشائع ىك الشفيع في  ريعتب الالبائع  ألنواالخريف اخذىا بالشفعة 

 االكلى. المرتبة
بيع كبعبارة اخرل مف كاف الم العقاركىكمف كاف شريكا في حؽ ارتفاع -: الخميط-2

حؽ مف حقكؽ ارتفاؽ الخاص كحؽ الشرب الخاص اك كاف شريكا في الطريؽ  فيشريكا 
الدكر التي ليا حؽ المركر في طريؽ الخاص مع حقيا في الطريؽ  أحدالخاص فمك بيع 
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العقارات االخرل التي ليا حؽ الشرب مف ذلؾ النير  ألصحاب الشفعةيثبت حؽ 
خرل التي ليا حؽ المركر في ذلؾ الطريؽ عمى نفس الطريؽ حؽ الدكر اال ألصحاب

  الثانيةفي العقار المبيع كالخميط شفيع في مرتبو  الشفعة
المالصؽ كيراد بالجار المالصؽ الشخص الذم لو عقار متصؿ بالعقار المبيع  الجار-3

ؽ نافذ يثبت كال يفصؿ بيف عقاره كالعقار المبيع أم فاصؿ فاذا كاف العقار بيف طري
كاف  إذا اما التالصؽ ـالنعدا متقاربيفيفصؿ بينيما فال شفعة ميما كاف العقارات 

اساس الجكار بؿ عمى اساس الشتراؾ  عمىغير نافذ فاف الشفعة تثبت  لخاصالطريؽ ا
جاء مالصقا  متتاليفكالعمك  (1) السفؿفي الطريؽ الخاص كيعتبر كؿ مف صاحب 

 .عراقيني ـ( قانكف مد1131)خرلألبالنسبة 
بيع حؽ االنتفاع بمعنى اف الشخص الذم  إذايثبت حؽ الشفعة -: الرقبة مالؾ-4

ىك مالؾ بيدؼ استرجاع االنتفاع بحيث  الحالةفي ىذه  الشفعةيمكنو ممارسة حؽ 
مف  الرقبةلو بكافة عناصرىا كيتخمص مالؾ  الممكيةفتصبح  الرقبةيتحد مع مالؾ 

سكاء تناكؿ بيع االنتفاع الحؽ  الشفعةحؽ  رسيماعبئ االنتفاع يستطيع المالؾ اف 
 كمو اك بعضو 

فاف مالؾ  الشفعةعف  ا( امالمصرمالمستحكر في الحكر )في القانكف  الرقبة مالؾ-5
كذلؾ الف الحكر  العمميةلمشترم كيعد ىذا نادرا في الحياة  لحكربيع حؽ ا إذا الرقبة

( مف قانكف المدني المصرم 1112/119يفترض كجكد ارض مكقكفو يرد عمييا ماده )
كبالتالي 1952لسنة 181بمقتضى القانكف رقـ األىميةانو قد لغيت االكقاؼ  يالحظكما 

مف 1118/3 لممادةطبقا  المكقكفةفقد انتيى حؽ الحكر الذم كاف مرتبا عمى االعياف 
كقاؼ القانكف المدني المصرم كىي غالبية االحكار. كلـ يعد باقيا سكاء االحكار عمى اال

كالذم 1953لسنة 649مكقكفو ثـ صدكر قانكف رقـ يركاالحكار عمى االعياف الغ الخيرية
ذلؾ كلذلؾ  المصمحةاذا اقتضت  الخيريةاجازه لكزير االكقاؼ انياء االحكار عمى اكقاؼ 
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ليذه االراضي  بالنسبةكحتى  المكقكفةانكمشت االحكار كلـ تعد جائزه االعمى االرض 
ـ جديده عمييا كحتى في المجاؿ الضيؽ الذم اصبح عميو حؽ ترتيب احكا تدر فب

 ألسبابالمستحكره فقد اصبحت مقرره بمقتضى القانكف الجديد  الشفعةالحكر اما عف 
ىنا اال اذا كانت االرض المحكره ممكا في االصؿ اك  الشفعة تتحقؽ التي قدمتيا كال

 يأخذحقو كاف صاحب الحكر اف  الرقبةكانت مكقكفو كانتيى الكقؼ عمييا فاذا باع مالؾ 
ممكيو تامو كمنيا حؽ غير مرغكب في بقاءه  لألرضفيصبح مالكا  بالشفعة الرقبة

فانو مع ذلؾ يتقدـ  بالرقبةجار مالصؽ يعد شفيعا  لألرضككاف  الرقبة.يالحظ اذا بيعت 
عف  المرتبة في متأخرةفاف شفعة الجار  بالشفعة الرقبةالمستحكر عمى جاره في اخذ 

 (1)شفعة المستحكر
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 الثاني المطمب

 حق الشفعة ثبوت

ككذلؾ تممؾ العقار  قضاء اك رضاء كأثرىافي ىذا المطمب بثبكت حؽ الشفعة  سنتناكؿ
المشفكع كحمكؿ الشفيع محؿ المشترم التزامات البائع بضماف التعرض كاالستحقاؽ لمشفيع 

 .كالغير المشترمكاستحقاؽ العقار ككذلؾ تصرؼ المشترم في المشفكع كعالقة الشفيع 

  (1)اثار الشفعة بثبوت الحق في الشفعة رضاء وقضاء-: اوالا 

لتراضي عندما يتكفر لمشفيع بسبب مف اسباب الشفعة كيتحقؽ في جانبو ثبكت الشفعة ا - 1
االكؿ البدييي  باألجراءالشفعة كيبدأ  بإجراءاتكؿ الشركط الالزمة بالشفعة فعميو اف يقكـ 

ىك اعالف رغبتو في االخذ بالشفعة الى كؿ مف البائع كالمشترم كبذلؾ يككف الشفيع كقد 
كالمشترم كبذلؾ يككف الشفيع كقد عبر عف ارادتو بكضكح  بكضكح في رغبتو أرادتوعبر عف 

في رغبتو في اخذ مف العقار المبيع بالشفعة في مكاجية ىذا المكقؼ كقد يقبؿ المشترم 
 لشفعةالمشفكع فيو كاحالؿ الشفيع محمو فتقع الشفعة كيؼ تـ ا عالبي عقدبالخركج مف 

شترم بحمكؿ الشفيع فبحالة حقكؽ كما عميو بالتراضي مف الناحية القانكنية كالعينية رضاء الم
 مف التزامات في مكاجية البائع .

لرغبة الشفعة في  بيستجي الاف المشترم  الغالبثبكت الشفعة بالتقاضي الفرض  – 2 
يجب عمى الشفيع المضي االجراءات عمى النحك السابؽ ببانتو التي  دئذاالخذ بالشفعة كعن

لقضاء في ىذه حالة ينظر القضاء دعكل الشفعة طبقا ا اماـ تنتيي برفع دعكل الشفعة
القكاعد العامة في قانكف المرافعات الى اف ينيي االمر بصدكر حكـ فييا بمجرد اف يصبح 

حتى  تسجيموىذا الحكـ نيائيا بثبكت الشفعة فانو يعتبر سند ممكية الشفيع كبالتالي يجب 
 الشفيعتنتقؿ ممكية العقار الى 
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 -: المشتريفيع محل حمول الش-: ثانيا

مصدر الحمكؿ ىك اف يتـ بمجرد اف يتـ التراضي االخذ بالشفعة اك بصدكر حكـ بثبكت - 1
مف التزامات  عميو الشفعة الى حؽ الشفعة بحؿ الشفيع محؿ المشترم فبحالة مف حقكؽ كما

 البائعفي مكاجية 

المثبت لمشفعة اك  يتـ الحمكؿ الشفيع محؿ المشترم مف تاريخ الحكـ-: الحمكؿكقت  – 2
مف كقت التراضي عمى االخر بالشفعة الحمكؿ يتـ مف تاريخ انعقاد عقد البيع المشفكع فيو 

 ذلؾ عمى اعتبار ىذا العقد مقرر لو مسبقان 

يقصد بالحمكؿ اف الشفيع يحؿ محمة المشترم في مركزه عقدم ام -: بالحمكؿالمقصكد  – 3
لبائع كىذا يعني اف الشفيع يحؿ محؿ المشترم في فبحالة مف حقكؽ كالتزامات كدعاكم قبؿ ا

اطرافيا كىك المشترم مع  أحدالعقدية اال  الرابطةنفس العقد المشفكع فيو حيف لـ يتغير في 
يصبح الشفع بدالن منو ىك الطرؼ االخر قبؿ البائع في ىذه الربطة  إذابقائيا عمى حاليا 

 الرابطة العقدية  أطراؼىذا التغيير في العقدية كبالتالي لـ ينشا عقد بيع جديد لمجرد 

: في ىذه حالة يعتبر خمفا خاصان مسجالن كاف العقد المشفكع فيو  إذاالحمكؿ في حالة ما  – 4
لممشترم يتمقى منو العقار المشفكع فيو مباشرة كلذلؾ يستطيع الشفيع اف يطمب المشترم بكؿ 

عتبر الشفيع انو قد اشترل مف المشترم االلتزامات الناشئة عف العقد المشفكع فيو عمى ذلؾ ي
كيككف لمشفعة بينما اثار البيع المشفكع فيو نفسو فالحمكؿ في ىذه حالة يتمثؿ فقط في الحمكؿ 

  (1) كالشفيعيربط المشترم  أصبحاثار العقد المشفكع فيو الذم 

 -انتقال ممكية العقار المشفوع الى الشفيع : -:ثالثا

لشفعة رضاء كقضاء اصبح ىك المشترم لمعقار المشفكع فيو متى ثبت لمشفيع حقو في ا 
البائع  تـزميالمشترم مف الصفقة تمامان ف ختفيحيث انو حؿ محؿ المشترم في ىذا البيع كي
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نحك الشفيع بجميع التزامات البائع كىي نقؿ ممكية العقار المشفكع فيو كتسميمو اياه كضماف 
كالتزامات المشترم الذم حؿ محمو الشفيع كىك  التعرض كاالستحقاؽ كضماف العيكب الخفية

البائع بنقؿ ممكية العقار المشفكع فيو الى  تـزميكذلؾ عمالن  عفي دفع الثمف كتسميـ المبي
صار حكـ القاضي بالشفعة نيائيا  تىاال بالتسجيؿ م ؿتنتق الالشفيع اما كانت ممكية العقار 

العقارم المختص بالتأشير  رلشيـك المكتب ايق اليوفالشفيع تسجيؿ ىذا الحكـ فتنقؿ ممكية 
عمى ىامش تسجيؿ اعالف الرغبة بما يفيد صدكر ىذا الحكـ ككذلؾ يككف المكتب اجراء 

 (1)بمنطكؽ ىذا الحكـ عمى اليامش التأشير

 : عالقه الشفيع البائع رابعا

و االنتفاع الشفيع قبؿ البائع محؿ المشترم في جميع حقكقو كالتزاماتو كانما ال يحؽ ل يحؿ
باألجؿ الممنكح لممشترم في دفع الثمف اال برضاء البائع كاذا استحؽ العقار لمغير بعد اخذه 

 بنانيةمال العقارية لممكيةا( 253) المادةفميس لمشفيع اف يرجع اال عمى البائع كقضت  بالشفعة
يع نفسو كال مقابؿ الب مابيني بالشفعةباف يعتبر الشفيع انو قد اشترل مف المشترم كيككف 

مف االجؿ المنصكص عميو في العقد بمصمحة المشترم في دفع الثمف  االستفادة يعفيحؽ لمش
ذلؾ لقاء الضمانات التي تراىا الزمو في ما عدا االجؿ المنصكص  المحكمةاال اذا رات 

اف تمنح الشفيع ميمة الدفع لحؽ الشفيع في الممؾ ال يككف  لممحكمةعميو في العقد ال يجكز 
 (2)ال مف كقت التراضي اك صدكر الحكـ القاضيا

االلتزامات البائع بنقؿ الممكية الى الشفيع, كمف ثـ التزامات البائع بتسميـ العقار  كسنتناكؿ
المشفكع الى الشفيع كمف ثـ التزامات البائع بضماف التعرض كاالستحقاؽ لمشفيع, ككما 

 -يمي:
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ع: اذا تمت الشفعة بالتراضي أم يسمـ المشترم .التزامات البائع بنقؿ الممكية الى الشفي1
بحؽ الشفيع في االخذ بالشفعة فاذا كاف المشترم قد سجؿ عقده يكفي اف يكقع ىذا المشترم  
قرارا يقبمو الشفعة لمشفيع كيجب اف يككف االقرار مكثقا اك مصدقا عمى التكقيع فيو كتتأكد 

االخذ بالشفعة كذلؾ لتكثؽ مف ىذا االقرار  رغبتو في بإعالفمأمكرية الشفعة مف قياـ الشفيع 
الغي لحؽ الشفعة كليس ببيع جديد صادر مف المشترم الى الشفيع ثـ يقدـ االقرار الى 

بتسجيؿ عقده فاف االقرار بتسمـ  مشترماما اذا لـ يقـ ال لتسجيمومكتب الشخص المختص 
مكثقا كمصدقا عمى التكقيع البائع كالمشترم كالشفيع كيككف  مف الشفعة يجب اف يككف مكقعا

فيو كيجكز اف يحضر عقد بيع جديد مف البائع الى الشفيع كلكف يجب اف يكقعو معيـ 
المشترم اثبات لتسميمو بالشفعة لكف اذا كقع المشترم عمى االقرار اك كقع عقد بيع لكف 

اككالىما عف الالزمة بتسجيؿ فاذا امتنع احدىما  باإلجراءاتامتنع بعد ذلؾ البائع عف القياـ 
التصرؼ عمى تكقيعو يجكز لشفيع اف يرفع دعكل بصحة االقرار بالشفعة بجانب المشترم 
اذا لـ تتـ الشفعة بالتراضي كانما قضاءن عميو يسجؿ ىذا الحكـ فتنتقؿ اليو الممكية فكرا الى 

 البائع .

لـ يتـ تسميمو بعد  اذا كاف العقار -التزامات البائع بتسميـ العقار المشفكع الى الشفيع : – 2
الى المشترم    فاف البائع يمتـز بتسميمو الى الشفيع الف ىك المشترم بعد اف اخذ العقار الى 
الشفعة كىك يسممو لو بالحالة التي كانت عمييا كقت البيع كبالمقدار الذم عيف لو في العقد 

 فع فانو يككف مسؤكؿ عكبالممحقات التي تدفعو فاذا لـ يتـ البائع بتسميـ العقار الى الشفي
لك كاف عدـ التسميـ راجعان الى سبب اجنبي اف يتبع ىالؾ العقار اك  حتى االلتزاـاالخالؿ ب

تمفو قبؿ التسميـ تككف عمى عاتؾ البائع حتى لك كاف الشفيع قد سجؿ حكـ الشفعة اك قرار 
 المشترم بيا فانتقمت اليو ممكية العقار المشفكع فيو قبؿ تسميمو 

إذا استحؽ العقار لمغير بعد -: لشفيعتزامات البائع بضماف التعرض كاالستحقاؽ ال – 3
اخذه بالشفعة فميس بالشفيع اف يرجع اال عمى البائع باعتبار حكـ بالشفعة ناقالن بالممؾ مف 

 .الشفيعالمشترم الى 
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القانكف اف تككف عكدة الشفيع عمى البائع دكف المشترم خاصة المذاىب الفقيية  يقرر
االسالمية عمى المذاىب الظاىرية تجعؿ عكدة الشفيع عمى عاتؽ المشترم مع مالحظة اف 

 فاالماـ االعظـ ابي حنيفة يجعميا عمى عاتؽ البائع اذا اخذ الصفقة منو كيمكف تفسير القانك 
كبعد صدكر الحكـ الناقؿ لمممؾ لصالح الشفيع فاف ىذا الحكـ ايضا قد  الشأفالمدني في ىذا 

نقؿ منذ صدكر الى الشفيع كافة الحقكؽ الشخصية مف ضماف التعرض كاالستحقاؽ كضماف 
فانو اذا كاف صحيحا اف الحكـ  ـتقد ماالعيكب الخفية كغيرىا مف الحقكؽ اذا اعترضت عمى 

اف قد تمقاىا مف المشترم كليس البائع نحك كتابة مشترم بالشفعة ينقؿ لمشفيع حؽ الممكية كك
مف المشترم يرجع مباشرة االستحقاؽ عمى البائع اذا ينتقؿ اليو ىذا الحؽ مف المشترم 

 باعتباره مف تكابع البيت

 نفسيا( مف القانكف المدني العراقي, 1142): نصت الفقرة الثانية مف المادة العقاراستحقاؽ - 4     
كليس بالشفيع اف يرجع بضماف االستحقاؽ اال  بالشفعةؽ العقار المشفكع بعد اخذه استح إذا

يحؿ تجاه البائع  الشفيععمى البائع كالقانكف في ىذا النص منطقي مع نصو السابؽ فانو 
محؿ المشترم كذلؾ اف البائع ضامف لممشترم استحقاؽ المبيع فمما حؿ الشفيع محمة كاف 

استحؽ العقار بعد اف قرر الشفيع بالشفعة فاف  إذا .ذلؾضامف  ضامنان ليذا بعد اف كاف
كاف قد ادل اليو الثمف سكاء ثبتة االستحقاؽ قبؿ تسميـ العقار الى  إذايرجع عمى المشترم 
ثبت االستحقاؽ  إذاكاف قد ادل الثمف الى البائع فانو يرجع بو عميو  إذاالشفيع عف بعده اما 

المبيع مف يد البائع فال ضماف  ركجخثبت االستحقاؽ بعد  إذاا بيده ام ؿيزا ماككاف المبيع 
 (1) عميو

 فتكك  ال العراقي ( مف القانكف المدني 816تنص المادة ) -عالقة الشفيع بالغير : - 5
ضد المشترم ككذلؾ كؿ بيع منو ككؿ  المأخكذةحجة عمى الشفيع الرىكف كاالختصاصات 
ؿ ذلؾ قد تـ بعد تاريخ االعالف بالرغبة بالشفعة حؽ عيني رتبو المشترم عميو اذا كاف ك

عمى انو يبقى الدائنيف المسجمة ديكنيـ مف حقكؽ االفضمية فيما انو ارسؿ اليو المشترم مف 
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ثمف العقار كالحقكؽ العينية المترتبة عمى العقار المشفكع فيو قبؿ تسجيؿ اعالف الرغبة في 
بسبب انكاع التصرفات التي  متنكعوع كىي الشفعة فقد تترتب ىذه الحقكؽ مف جانب البائ

 فأنيايقـك بيا البائع فاذا ترتبت ىذه الحقكؽ قبؿ تسجيؿ الشفيع اعالف رغبتو في الشفعة 
قبؿ اف يسجؿ  ىفي حقو شرط اف يشير  صاحب ىذا الحؽ حقو قبؿ تسجيؿ اك حت تسرم

 (1)صحيفا دعكاه صحة التعاقد اكالمشترم عقد شرائو 

اعالف  ؿالذم يمكف اف يرتب نفس الحقكؽ التي تـ بيانيا سابقا قبؿ تسجي لممشترم بالنسبة
باع لمشترم العقار المشفكع  إذاىذه الحالة تسرم عمى الشفيع  فيالرغبة في االخذ بالشفعة 

شرائو قبؿ تسجيؿ فاف ىذا البيع نافذ  عقد األكؿالثاني مف المشترم  المشترمفيو كيسجؿ 
الشفعة ال بالبيع الثاني في مكاعيده كبثمنو  يأخذلو اف  فيمك اليصبح بحؽ الشفيع 

 .كشركطو

العينية المترتبة عمى العقار المشفكع بعد اعالف الرغبة في الشفعة قد يرتب عمى  الحقكؽ
العقار المشفكع فيو مف جانب البائع حقكؽ الكف صاحب ىذا الحؽ لـ يشير حقو اال بعد 

سجيؿ المشترم عقد شرائو ىذه الحقكؽ تسرم بحؽ تسجيؿ الشفيع االعالف رغبتو اك بعد ت
 .الشفيع

المشترم قانكنيا اك ماديا في العقار  يتصرؼ قد-: المشفكعتصرفات المشترم في  –6
بيف شرائو العقار كانتقاؿ ممكيتو الى الشفيع ىنا يفرؽ في ىذه الحالة  ماالمشفكع في الفترة 

ف الرغبة اك بعد االعالف عف رغبتو في كانت ىذه التصرفات تمت قبؿ االعالف ع إذابيف 
 االخذ بالشفعة كىنالؾ تصرفات قانكنية في الحالة االكلى كىي حالة تصرؼ  

ال يؤدم  شفعةاف حؽ ال إذافي العقار قبؿ اعالف الشفيع عف رغبتو تعتبر صحيحة  المشترم
اك قد ال  مف المحتمؿ قد يطمب الشفعة الشفيعتصرؼ العقار لمصمحة  الى منع المشترم مف
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يطمب الشفعة فالمشترم اف يتصرؼ في ممكو كما يشاء في البيع اك الرىف فاذا باع المشترم 
 .بو يبيعالعقار كحكـ لمشفيع بالشفعة كاف لو اف يمتمؾ العقار بثمف الذم 

النظر عف الثمف الذم اشتراه بو االكؿ فخصكمة الشفيع تنتقؿ مف المشترم االكؿ  بصرؼ
بالشفعة  باألخذالشفيع عف رغبتو  فحالة الثانية تصرفات قانكنية بعد اعالالى الثاني كفي ال

تصرؼ مف التصرفات ناقؿ الممكية اك أم حؽ عيني اخر يرتبو المشترم عمى العقار ال  فأم
 أثقؿالعقار المشفكع خاليا مف أم حؽ  يأخذحكـ لو بالشفعة فيك  إذايسرم في حؽ الشفيع 

عمى  التقدـحقكؽ الدائنيف المرتينيف مع  قاؿالعراقي قد قرر انت بو المشترم كالقانكف المدني
غيرىـ الى ثمف العقار الذم دفع الشفيع الى المشترم اما غير ذلؾ مف تصرفات تتصؿ 

 (1) بالشفعةكغيره كحتى بعد الحكـ  شفيعفتبقى سارية في حؽ ال ؿتنتق ال باالستعماؿ

حالة البناء  ةمدني العراقي مف التصرفات الماديذكر القانكف ال كقدالتصرفات المادية :  اما
المشترم مف العقار المشفكع كمصير كؿ منيما بعد اخذ الشفيع  بفراسةالفراس الذم يقيمو 

يف اما اذا كاف البناء كغراس كقد تـ قبؿ اعالف الرغبة  االعقار بالشفعة كفرض في ذلؾ ايض
الف رغبة يعتبر المشترم بانيان اك غارسا في في االخذ بالشفعة اك بعدىا الحالة االكلى قبؿ اع

  امااالرض بسبب البناء اك الغراس  يمةممكو فاف الشفيع يمتـز اك يدفع مقدار ما زاد عف ق
فقد عامؿ القانكف المشترم معاممة الحائز السيء النية اذا كاف عميو اف يترتب حتى يفصؿ 

بالقمع  مضرااك الغراس اذا لـ يكف ذلؾ  البناءالشفيع اف يمزمو بقمع  اجاز في دعكل الشفعة 
 . القمعبالقمع مضر يدفع قيمتيا مستحقة  فاذا كا

إذا بنى المشترم في العقار المشفكع اك غرس فيو -: بالمشترمعالقة الشفيع -: خامسا
اما  لوبالشفعة كاف الشفيع ممزما تبعا لما يختاره المشترم اف يدفع  الرغبةاعالف  قبؿ أشجار

حصؿ  إذالذم نفؽ اك مقدار ما زاد فيو قيمة العقار بسبب البناء اك الغراس كاما المبمغ ا
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فاذا  اإلزالةالبناء اك الغراس بعد اعالف الرغبة في االخذ بالشفعة كاف الشفيع اف يطمب 
 (1) البناءاختار اف يبقى البناء اك الغراس فال يمتـز اال بدفع قيمة ادكات 

 

 المطمب الثالث

 ق الشفعةاجراءات ح  

يقصد بإجراءات الشفعة االعماؿ التي يجب عمى الشفيع القياـ بيا لممحافظة عمى حقو في 
الشفعة كتممؾ المشفكع رضاء اك قضاء فالشفعة في نظر الفقياء المسمميف حؽ ضعيؼ فال 
بد لمف يريد اف يتمسؾ بيذا الحؽ الضعيؼ اف يتبع االجراءات المقررة كتدعيمان لحقو كتجنبان 

تائج التي قد يترتب عمى مجرد اعتماد عمى ذمة المشفكع منو كحسف نيتو فاذا لـ يسمـ لمن
المشترم بحؽ الشفيع فعمى االخير اف يتخذ االجراءات معينة ليصؿ الى اخذ العقار بالشفعة 
يحكـ مف القاضي تتناكؿ في ىذه المطمب االعالف عف رغبة ثـ رفع دعكل الشفعة كثـ ايداع 

 (2)يقينصؼ الثمف الحق

( مف القانكف المدني العراقي بأنو عمى 1138تقضي المادة ) -االعالف عف الرغبة : – 1
مف يريد االخذ بالشفعة اف يعمف رغبتو لكؿ مف البائع كالمشترم اك دائرة الطابك خمسة عشر 
يكمان مف تاريخ االنذار الرسمي مف البائع كالمشترم فيجب عمى الشفيع اذا اراد اخذ المبيع 

الشفعة اف يبادر بطمب بإعالف بكجية الى كؿ مف البائع كالمشترم فال يكفي اف يكجو ىذا ب
االعالف الى احدىما دكف االخر اك الى دائرة الطابك )التسجيؿ العقارم( التي يقع العقار 
المبيع ضمف دائرتيا اك يجب اف يتـ االعالف عف الرغبة خالؿ خمسة عشر يكمان مف تاريخ 

( مف 1138مي كلككاف الشفيع يعمـ فعالن بالبيع قبؿ االنذار اكجبت المادة )االنذار الرس
القانكف المدني العراقي اف يتضمف االنذار الذم يكجو الى الشفيع كبياف العقار المبيع بيانان 
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كاضحان كبياف الثمف كشركط البيع كاسـ كؿ مف البائع كالمشترم كمحؿ اقامتو كاال كاف 
ى حؽ الشفيع في طمب الشفعة قائمان لمدة ستة اشير مف تاريخ تماـ البيع االنذار باطالن كيبق

ككذلؾ الحكـ اذا لـ يكجو البائع المشترم االنذار الى الشفيع بتضمف المبيع بالشفعة كيترتب 
عمى ىذا االنذار اف يككف الشفيع الراغب في االخذ بالشفعة اف يعمف رغبتيا كاالسقاط حقو 

المدة خمسة عشر يكمان مف تاريخ ىذا االنذار دكف اعالف رغبتو في الشفعة اذا انقضت 
كيشترط القانكف المدني المصرم في االنذار الذم يترتب عميو ىذا االنذار دكف اعالف رغبتو 
ام كرقة رسمية مستقمة مف اكراؽ المحضريف يقـك لمحضر بإعالنيا بنفسو الى الشفيع فاذا 

االنذار الرسمي فانو يقع باطؿ كال يؤدم الى انقساـ  اتخذت كسيمة اخرل ليذا االجراء غير
 (1)الميعاد خمسة عشر يكما كألتسقط لحقو في االخذ بالشفعة

رفع دعكل الشفعة : فاذا لـ يعمـ المشترم يحؽ الشفيع في الشفعة فيحؽ الشفيع اف ال يرفع 
خ اعالف رغبتو دعكل الشفعة عمى كؿ مف البائع كالمشترم خالؿ ثالثيف يكمان تبدأ مف تاري

( مف القانكف المدني العراقي كاذا تعدد البائعكف كالمشتركف كجب عمى 1139كالساقط حقو )
الشفيع اف يخاصميـ جميعان اذا تكفي احدىـ فعميو اف يختص كرثتو كالعمة مف اشتراط لقبكؿ 

حكيؿ دعكل الشفعة اف ترفع ىذه الدعكل عمى البائع كالمشترم معان ىي اف االخذ بالشفعة ت
لمحقكؽ االلتزامات الناشئة بيف البائع كالمشترم بيف البيع الى ما بيف البائع كالشفيع فيي 
عممية قانكنية تدكر بيف خصـك ثالثة كؿ كاحد منيـ خصـ قانكني فيتحقؽ اختصاميـ جميعان 

ـ( مف 1139في جميع مراحؿ الدعكل لكي يككف الحكـ الصادر كاحد بالنسبة الى الشفيع )
ف المدني العراقي التي يجب الفصؿ فييا عمى كجو السرعة كذلؾ لمتبميغ كالميؿ يعكد القانك 

( مف قانكف ممكية بعد تسجيؿ العقد اف يعمـ الشفعاء بالتسجيؿ 247المشترم بمكجب المادة )
بكاسطة الكاتب العدؿ لممقيميف في بالد اجنبية عمى اف يتبيف في التبميغ العقار المبيع 

التسجيؿ كاسـ العاقديف كالثمف كممحقاتو كسائر شركط العقد كيعكد لمشفيع اكصافو كتاريخ 
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بعد تبميغو اف يطمب بحؽ اثناء االياـ العشرة تمغي التبميغ بعد اضافة ميمة المسافة تحت 
( مف 247طائمة السقكط اما اذا لـ يقـ المشترم بإجراءات التبميغ المشار الييا في المادة )

( مف قانكف الممكية اف يمارس حقو 248لمشفيع عمال بنص المادة )قانكف الممكية فيككف 
بالشفعة خالؿ مدة سنة مف تاريخ التسجيؿ العقد في السجؿ العقارم كتسرم ىذه الميمة بحؽ 

 فاقدم االىمية كالغائبيف عمما بانيا ميمة اسقاط ال ميمة مركر مف الزمف .

( مف القانكف المدني العراقي عمى 1141تنص المادة )-ايداع نصؼ الثمف الحقيقي:  – 3
انو )عمى الشفيع عند رفعة الدعكل بالشفعة اف يكدع صندكؽ الحكمة التي يكجد المشفكع في 
دائرتيا مبمغان يساكم نصؼ الثمف الحقيقي الذم حصؿ البيع فاذا لـ يتـ االيداع سقطت 

 (1)شفعتو

ني حيث لـ يشترط في ظؿ محمة االيداع اجراء استحدثو المشركع العراقي في القانكف المد
االحكاـ العممية اف يحضر الشفيع ثمف العقار المشفكع كقت الدعكل الف لزكـ الثمف يككف 
بيد الحكـ اذا عندئذ الشفيع كالمشفكع منو بمنزلة البائع كالمشترم يجب اف يتـ االيداع نصؼ 

يا فيجب اف يتـ الثمف الحقيقي فعال كال يغنى عنو عرض الشفيع نصؼ الثمف عرضا حقيق
االبداع في المدة المقررة حتى كلك كاف الثمف مؤجالن فيما بيف البائع كالمشترم كما ال يصح 
اف يقتصر االيداع عمى جزء مف الثمف حتى كلك كاف ىذا الجزء ىك ما كقعو المشترم 
السبب اشتراط قبكؿ دعكل الشفعة ىك ضماف جدية طمب الشفعة مف حجة كالمحافظة عمى 

ذكم المصمحة مف جية اخرل كالمشترم الذم جعؿ كؿ الثمف اك بعضو البائع اك حقكؽ 
لمبائع الذم لـ تستكفي الثمف كمو اك بعضو المقصكد مف الثمف الحقيقي ىك الثمف الذم 

( مف القانكف المدني العراقي  149حصؿ باالتفاؽ عميو بيف البائع كالمشترم نصت المادة  )
رة في التصرفات الكاقعة عمى العقار بعد تسجيميا في دائرة بانو )ال يجكز الطعف بالصك 

 الطابك )التسجيؿ العقارم (.
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 الثالث المبحث

 سقوطهاالشفعة و  لحقالقانونية  الطبيعة

بصدكر الحكـ فييا فاذا صدر لصالح الشفيع اعتبر ىذا الحكـ سندا  الشفعةدعكل  تنتيي
 -ىذا المبحث مايمي: يسنتناكؿ ف ,ا الحكـلممكية الشفيع كما ىي االثار المترتبة عمى ىذ

 االول المطمب

 الشفعة لحقالقانونية  الطبيعة

( مف القانكف المدني العراقي يثبت ممؾ 1141نصت المادة )-: الشفعةالقانكنية حؽ  الطبيعة
 عند الشفيع عند تنفيذ الحكـ القاضي بالشفعة بالتسجيؿ في دائرة التسجيؿ العقارم اك

 .الشفعةئرة التسجيؿ العقارم في حالة التراضي عمى التسجيؿ في دا

( مف قانكف المدني المصرم الحكـ 944تقضي المادة )-: الشفعةالحكـ النيائي بثبكت  – 1
الممكية الشفيع كذلؾ دكف اختالؿ بالقكاعد  سندان  الذم يصدر نيائيان بثبكت الشفعة يعتبر

الصالح الشفيع اعتبر  أصدر اكـ فييا فاذالمتعمقة بالتسجيؿ تنتيي دعكل الشفعة بصدكر الح
 (1) الشفيعىذا الحكـ سندان الممكية 

( مف القانكف المدني المصرم بانو 935تقضي المادة ) -طبيعة الحكـ بالشفعة : – 2
الشفعة رخصة تجيز في البيع العقار الحمكؿ محؿ المشترم في االحكاؿ بالشركط المنصكص 

فيع قبؿ البائع محؿ المشترم في جميع حقكقو كالتزاماتو كقد عمييا في المداد تالية بحؿ الش
لو حؽ الممؾ االبعد حصكؿ رضاء المشترم اك صدكر حكـ القضاء  فيكك  الالشفيع  اراين
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االمف تاريخ ىذا الرضاء  فتكك  الفاف المنطقي اف حمكؿ الشفيع محؿ المشترم في الصفقة 
 كسائؿمف ال بكسيمة ف يتـ ذلؾ االاك القضاء فمنطؽ الحمكؿ ىك اخذ كضع المالؾ كل

المتقدمة كبالتالي فال يمكف اف يرجع ىذا الحمكؿ الى تاريخ البيع حيف لكف لمشفيع سكل 
اف يرجع ىذا الحمكؿ الى تاريخ اعالف الرغبة كتسجيميا اك الى  فيمك الرخصة التممؾ كما 

 . ؾتاريخ رفع الدعكل حيث لـ يكف الشفيع سكل حؽ التممؾ كليس حؽ المم

( مف القانكف المدني المصرم باف الحكـ الذم يصدر نيائيان بثبكت 944تقضي المادة ) – 3
 (1) بالتسجيؿلممكية الشفيع دكف اخالؿ القكاعد المتعمقة  سندان  الشفعة يعتبر

ىك حكـ كشؼ عف حمكؿ الشفيع محؿ المشترم بالرغـ مف منازعة -: بالشفعةالحكـ  – 4
 ةمصمح الكبذلؾ الحكـ ىك بمثابة حكـ بصحة التعاقد كلكف المشترم كالبائع في ذلؾ 

 (2) الشفيعالمشترم االصمي بؿ مصمحة 

في القانكف المصرم جعؿ الحكـ الصادر نيائيان بثبكت حكـ بالشفعة سندان الممكية  – 5
( مف قانكف المدني المصرم اال انو لـ ينص عمى الحد الفاصؿ بيف الممكيتيف 944الشفيع )

بالشفعة رضاء لذلؾ اجتيدكا في اف الممكية تنتقؿ عند مكافقة المشفكع منو عمى في حالة 
مف  (1136التسميـ بحؽ الشفيع كذلؾ ىك حكـ الشريعة كقد نصت المجمة في المادة )

عمى اف الشفيع بممؾ المشفكع بتسميمو التراضي مع المشترم اك  القانكف المدني المصرم
ي اف يبعث عمى استقرار حؽ ممكية كيجعؿ كؿ مف الشفيع يحكـ الحاكـ كمف بو النص العراق

امره سكاء طمبت الشفعة بالتراضي اـ القضاء صحيح ىك  مفكالعاقديف كاالعتبار عمى بينو 
الحكـ الصادر لمشفيع يصمح اف يككف سند لمممكية كما يقرره القانكف المصرم كلكف القانكف 

 (3)العراقي جرل في جميع التصرفات الناقمة
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حكـ الذم يصدر نيائيان بثبكت الشفعة يعد سندان الممكية الشفيع دكف االخالؿ بالقكاعد  – 6
المتعمقة بالشير العقارم يستفاد مف ىذا النص باف حكـ النيائي بثبكت حؽ الشفيع في 
الشفعة يعد سند لممكية الشفيع في العقار المشفكع فيو فالحكـ بالشفعة ىك حكـ بحمكؿ الشفيع 

المشترم كالبائع بالنسبة لمشفيع عند ممكية بقيتو  فبي مارم في عقد البيع الذم تـ محؿ المشت
عف ابراـ العقد بيع بيتو كبيف البائع كجب عمى الشفيع اف يقـك بتسجيؿ حكـ كشيرة حتى 

( مف القانكف المدني العراقي التي 973تنتقؿ ممكية العقار المشفكع فيو كقد اعدت المادة )
قاؿ المدعية كالحقكؽ العينية العقار بيف المتعاقديف في حؽ الغير اال اذا  اكدت عدـ االنت

 (1)المنصكص عمييا كالسيما المتعمقة بالشير العقارم تيراعا ال ركحينا

اك اغراس في عمى ارض مممككة  منشئاتاما السطحية ىي حؽ في اقامة ابنية اك  – 7
مالكا لما اقامو عمى االرض الغير ممكية عقارية ( فيككف صاحبو  28لشخص اخر )مادة 

( مف القانكف  31تاريخ صدكره )مادة  مفكقد حـر قانكف ممكية العقارية انشاء الحؽ سطحية 
 ماالمدني المصرم كبذلؾ الغي ىذا النظاـ اك الحؽ كاصبح التنظيـ المكجكد قاصر عمى 

عقار مكقكؼ  قائما قبؿ اما عقدا االجارتيف فمقتضاه بكسب الشخص حؽ عينا عمى فكا
ممكية عقارية ( كقد لغي ىذا النظاـ  181يخكلو استعماؿ كاستغالؿ بصكرة دائمة مادة )

عقد يسمى بعقد االجارة الطكيمة كبمقتضاه بكسب  ىكايضان اما عقد االجارة الطكيمة 
مف ابنية اك غراس في عقار مكقكؼ كال يجكز اف يقع ىذا  ءشا ماالشخص حؽ احداث 

ايضا لفي ىذا النظاـ اما االجارة العينية فيي نكع مف االيجار الطكيؿ  طعةبالمقا العقد ال
فتثبت لو بمقتضاه سمطو  1934الثاني سنة  فكانك  16االمد االكلى مف القرار الصادر في 

العادم كذلؾ  لتمكينو مف احداث ام تغيير في العقار اك تعمير  لممستأجر ؽتتحق الكاسعو  
عف  كألتزيدخمسة عشر سنة  ؿتق اللذلؾ مدة االجار تككف طكيمة اك استثمار عقار ميممة ك 

 تسع كتسعيف سنة مف المادة االكلى مف القرار السمؼ .

                                                           

 1994 -158( المجمة القضائية , العدد الثاني ,ص1)



 

34 

( مف القانكف المدني المصرم عمى اف يثبت حؽ 936تنص المادة )-: المالؾالجار  – 8
مف المباني  كاف لمعقارات إذا( لمجار المالؾ في االحكاؿ التالية قفي الشفعة في الفقرة )

حؽ  المبيعوكانت االرض  إذااكمف االراضي المعدة لمبناء اك كانت في المدف اك القرل 
كانت  إذا المبيعواالرض الجار عمى االرض  ارتفاؽعمى االرض الجار اك كانت حؽ  ارتفاؽ

 المبيعومف جيتيف كتساكم القيمة نصؼ ثمف االرض  المبيعو لألرضارض الجار مالحقة 
 (1) األقؿعمى 

 الثاني المطمب

 الشفعة سقوط

نزؿ الشفيع عف حقو في االخذ بالشفعة  إذاحؽ في االخذ بالشفعة في االحكاؿ التالية  يسقط
مف يـك التسجيؿ عقد البيع ككذلؾ في االحكاؿ التي  أشيرانقضت اربعة  إذاكلك قبؿ البيع 

 .الشفعةنص عمييا القانكف ستتناكؿ في ىذا المطمب اسباب سقكط حؽ 

كلـ يتـ ىذا التنازؿ قبؿ البيع  ضمنياصرحو اك  حقوفمك تنازؿ الشفيع عف  -التنازؿ : – 1
مفرز في  ىك ماشفعة كىذا بخالؼ  سقطتالقانكف المدني المصرم  مفؽ د (  1134)ـ

كما يقـك الفقياء المسممكف  ألنوالشفعة  طيسق الالفقو االسالمي حيث اف التنازؿ قبؿ البيع 
الى  جيحتا الؿ البيع فال يجكز اسقاطو قبؿ كجكده كالتنازؿ الصريح كاضح قب ديكج الحؽ 

 استأجربياف اما التنازؿ الضمني فمثالو اذا اشترل الشفع العقار المشفكع مف شربو اك اذا 
منو كالبد مف مالحظة اف سقكط الشفعة بسبب التنازؿ ينبغي لو اف يتـ قبؿ الحكـ ليا اك 

كاذا اسقط  طتسق العد الحكـ بيا اك التراضي عمييا فاف الشفعة التراضي عمييا فاذا تـ ب
عند  ىؤالءشفيع صفة في الشفعة انتقؿ الى الشفعاء االخريف بشرط حصكؿ الطمب مف 

                                                           

 49-48( محامي ميدم كامؿ الخطيب ,شرح احكـا الشفعة , دار االلفي , بدكف ط ,ص1)
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حصكؿ البيع كتنازؿ الشفيع عف بعض شفعة بعد تنازؿ كامالن فمك تنازؿ عف نصؼ شفعتو 
 (1)شفعة حؽ ال يقبؿ التجزئةالف ال امثال يسقط حقو في الشفعة كميا يسقط بعضي

 باإلرادةاذا نزؿ الشفيع عف حقو االخذ بالشفعة كلك قبؿ بالبيع كىك تصرؼ قانكني  كذلؾ
اثره االفي الكقت الذم يتصؿ فيو  جينت الالمنفردة كيؤدم الى سقكط ىذا الحؽ كىذا النزكؿ 

ف التنازؿ اك ضمنيا يعمـ مف كجو اليو ىذا النزكؿ كقد تككف بمقابؿ اك بدكف مقابؿ قد يكك 
كيككف بطريقة مباشرة بالمفظ اك بالكتابة كاتخاذ مكقؼ التدع ظركفو الحاؿ شركان في داللتو 
عمى حقيقة المقصكد كالنزكؿ يتضمف معنى االسقاط فانو عندما يككف ضمنيان يجب اف 

تو بذا ديفي اليستخمصو بكضكح مف الظركؼ كالتراخي الشفيع في اعالف الرغبة في الشفعة 
نزكالن عف حقو مالـ يقترف بعمؿ اك تصرؼ يستفاد منو بكضكح كداللتو عف النزكؿ كىذا 

فيو شكؿ خاص حتى لك كاف اثناء السير الدعكة فال يشترط في ىذه النزكؿ  ـيمز  الالنزكؿ 
ترؾ الخصكمة كفقان لمطريؽ الذم رسمو قانكف المرافعات كذلؾ لنص  بأبداءاف يككف مسبكقان 

 (2)رد عامان كمطمقان عف النزكؿ ك 

فاذا انقضت ستة اشير مف يـك تماـ البيع   -البيع : ماـانقضاء ستة اشير مف يـك ات – 2
في دائرة التسجيؿ العقارم سقط حؽ الشفيع في الشفعة كيسرل ىذا  تسجيموام مف يـك 

ة المر  كىذهقانكف مني العراقي  مكتب( 134الحكـ حتى في حؽ الشفيع المحجكر كالغائب )ـ 
المكقؼ اك االنقطاع .فكات مدة خمسة  ألتقبؿىي مدة سقكط كليست مدة تقادـ كلذلؾ فيي 

 باألخذكالمشترم اك اييما الشفيع رسميان  البائع اذا لـ ينذر -عشر يكمان عمى عقد البيع :
عمـ الشفيع عف  تأخربالشفعة كلـ يسجؿ المشترم عقد البيع كليس مف تاريخ العمـ بو كلك 

اثبات تاريخ البيع كينفذ في حؽ الشفيع ككذلؾ في االحكاؿ التي نص عمييا  الميـ ذلؾ
القانكف اذا لـ تعمف الرغبة في االخذ بالشفعة قبؿ رفع الدعكل كاذا لـ نرفع خالؿ ىذه المدة 

                                                           

 .262( د.نبيؿ ابراىـي سعد ,الحقكؽ العينية االصمية , منشكرات الجمبي الحقكقية,بدكف ط, ص1)
 .116,ص( محامي ميدم كامؿ الخطيب,مصدرسابؽ 2)
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تسقط الدعكل الشفعة بالتقادـ بانقضاء خمسة عشر سنة مف كقت تماـ البيع زكاؿ احد 
 (1)شركط الشفعة

كتسقط الشفعة كذلؾ اذا لـ يقـ الشفيع  -الشفعة : بإجراءاتياـ الشفيع عدـ ق - 3
لـ  فاذا العراقيالمدني  كف( مف القان 1141 – 1139التي رسمتيا المكاد مف ) باإلجراءات

يعمف الشفيع رغبتو في الشفعة لكؿ مف البائع كالمشترم اك دائرة التسجيؿ العقارم خالؿ 
نذار الذم كجيو اليو البائع اك المشترم سقط حقو في الشفعة خمسة عشر يكمان مف تاريخ اال

 كيسقط حقو كذلؾ اذا لـ ترفع الدعكل في ميعاد ثالثيف يكمان مف تاريخ اعالف الرغبة كما
الحؽ اذا لـ يكدع الشفيع لدل صندكؽ المحكمة نصؼ الثمف الحقيقي الذم حصؿ بو  يسقط

كذلؾ عدـ اتخاذ االجراءات في مكاعيدىا يجب  البيع بعد رفعو الدعكل كقد  تقـك ببياف ذلؾ
عمى الشفيع ايداع نصؼ الثمف الحقيقي لخزينة المحكمة الكاقع في دائرة العقار المبيع خالؿ 
ثالثيف يكمان مف تاريخ اعالف الرغبة في االخذ بالشفعة كرفع الدعكل الشفعة عمى البائع 

 المشفكعة كالكاقع في دائرتيا العقار كالمشترم في خالؿ ذات الفقرة اماـ المحكمة المختص
 (2)فيو فاف لـ يتـ االجراءات عمى كجو المنصكص عمييا فيسقط حؽ الشفيع

مات الشفيع بعد البيع كقبؿ اعالف الرغبة  إذايسقط حؽ الشفعة ايضا -: الشفيعمكت  – 4
د رفع اما بعد اعالف الرغبة اك بع ارئين ماعمى  ثيكر  الفي االخذ بالشفعة حيث اف حؽ 

 .نيايتياالدعكل فيحؽ لمكرثة االستمرار في الدعكة حتى 

إذا زاؿ ممؾ الشفيع في اية مرحمة قبؿ تماـ االخذ بالشفعة فيسقط -: الشفيعزكاؿ ممؾ  – 5
حقو في االخذ بالشفعة شرط اف يككف الشفيع مالؾ كقت البيع كاف يضؿ مالؾ حتى اتماـ 

لو عمى حقو الذم يثبت  إثرلحكـ لو بالشفعة ال االخذ بالشفعة كلكف زكاؿ الممكية بعد ا
 .النيائيبالحكـ 

                                                           

 .248( د.رضا عبدالحمـي عبدالمجيد عبدالبارم ,مصدر سابؽ ,ص1)
 .238كركبي,مصدر سابؽ ,ص سركاف( د.2)
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يجكز اف ينتقؿ حؽ الشفعة عند  العقارية(الممكية 243حؽ الشفعة كفقان لنص المادة ) انتقاؿ
 ال الكرثةكفاة صاحبة الى كرثتو كال يجكز تفرغ عف لشخص اخر كمف الطبيعي القكؿ اف 

اف غاية المشرع مف منع  مكاريثيـدة المعينة مف مدة مف حؽ الشفعة اال خالؿ الم فيستفيدك 
الشفيع عف امكانية التفرغ عف حؽ الشفعة بشخص اخر تتسـ مع كافة االسباب التي تبرر 

سابقا فيي الحفاظ عمى بعض الحقكؽ المشركعة لمشفيع  ئينااالشفعة فالغاية مف الشفعة كما ر 
في يد شخص كاحد مف حصة  بصكرة شخصية مف جية كامكانية جمع عناصر الممكية

تحقيقيا اف جاز المشرع الشفيع اف يتفرغ لشخص اخر لذلؾ  فيمك الكىذه الغايات  عوشائ
 (1)منعو مف ذلؾ

 العتباراتالحؽ في الشفعة لمخمؼ العاـ الشفعة رخصة منحيا القانكف كالمشرع لمشفيع  انتقاؿ
طمقا لذلؾ فاف مات الشفيع بعد معينة يقدرىا كىك ليس حؽ مالي يكرث كينتقؿ لمخمؼ العاـ م

بالشفعة فال ينتقؿ ىذا  باألخذكبثبكت حقو في االخذ في الشفعة كلـ يعمف عف رغبتو  يعالب
الحؽ لمخمؼ العاـ اف كاف ىذا االتجاه ليس محؿ اجماع الفقو القانكني اما اف مات الشفيع 

ي الشفعة كليـ الحؽ قبؿ استكماؿ اجراءات لمكرثة حيث مكرثيـ كقد عبر عف رغبة صريحة ف
عف ىذا الحؽ صراحو اك ضمنان فاف تكفى بعد صدكر  يتنازلكافي اتماـ اما بعد مكتيـ مالـ 

كتنصرؼ اليو اثار الحكـ بالشفعة كما يقع  تركوالحؽ مكرثيـ كليـ مف بعد ك تثبتالحكـ فقد 
( 242ة )بالحكالة نصت الماد ؿينتق الالشفيع  حؽ عمى عاتقيـ االعباء الناتجة عف ذلؾ

التفرغ عف لشخص اخر كحؽ الشفعة  زيجك  اللمممكية العقارية المبنانية عمى انو حؽ الشفعة 
االنتقاؿ بالحكالة منفصالن عف العقار المشفكع بو فيذا الحؽ ال يجكز قيامو  ؿيقب البالكاقع 

 (2)طبيعيةاستقالن عف حؽ الممكية نظران لالرتباط بو كنتيجة 

 

 
                                                           

 , بدكف ط.227(د.رضا عبدالحمـي عبدالمجيد عبدالبارم ,الحقكؽ العينية االصمية ,ص1)
 314حسف قاسـ ,مصدر سابؽ,ص محمد(2)
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 الخاتمة

  ييم ماانتيينا مف بحثنا ىذا تكصمنا الى عدة نتائج كتكصيات منيا اف  بعد

 : االستنتاجاتاوالا 

كعمى ىذا كانت لو الحرية  عقارية االنساف حرفي تممؾ ما شاء مف امكاؿ منقكلة اك اف-1
 المشركع  إطاركاف تصرفو في  ىفي التصرؼ فيما يممؾ مت التامة

 بالشفعة الشفعة يأخذالشفعة اف  يأخذلمشفيع اف  زجك ي الحيث  تياتجزئ فيمك الالشفعة  اف-2
 بعض المبيع دكف البعض 

تحـر المالؾ مف التصرؼ في  ألنياقيد يرد عمى حؽ الممكية  فإنماحؽ استثنائي  الشفعة تفيد-3
 الى زكاؿ ممكية المشترم جبرا  متؤد الكما انيا  يردمالو الى شخص الذم 

كفر اركاف كشركط عقد البيع مف نقؿ ممكية العقار مقابؿ ثمف يككف البيع حقيقيا أم اف تت اف-4
 نقدم يدفعو المشترم لمبائع 

بحؽ  شترمبالتراضي أم اف يسمـ م الشفعةالى الشفيع بعد اف تتـ  الممكيةالبائع يمتـز بنقؿ  اف-5
 بالشفعةالشفيع في االخذ 

كيتحقؽ في جانبو  لشفعةابالتراضي عندا يتكفر لمشفيع سبب مف اسباب  الشفعةثبكت  يجب-6
 بالشفعة الالزمةكافة الشركط 
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 المشفكع رخاءا كقضاءا كتممؾ الشفعةعمى حقو في  كالمحافظة بإجراءاتالشفيع القياـ  عمى-7

 

 

 

 التوصيات:-: ثانيا

 عمى البيع دكف التصرفات االخرل الشفعةالمشرع عدـ االقتصار في  عمى -1

كالسعي الى تطبيقيا في تشريعاتنا كىذا  يةاإلسالم الشريعةالرجكع الى احكاـ  كجكب -2
 كاجب عمى المثقفيف بعمـ الشريعة القانكف 
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