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العقاريةالتصرفات ماهية ▪

العقاريةمفهوم التصرفات ▪

غالل وحق وحق استاستعمال أن حق الملكية هو اوسع الحقوق العينية نطاقاً، فمن له حق الملكية على شئ كان له حق ▪

عية او نقله او العقاري هو كل تصرف من شأنه انشاء حق من الحقوق العينية االصلية والتب، والتصرف فيهالتصرف 

.تغييره او زواله، ينعقد التصرف العقاري اال بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري

داعشالتصرفات العقارية التي حدثت في ظل ▪

وبعد ان احكمت قبضتها على المدينة ، 9/6/2014تنظيم داعش على مدينة الموصل بتاريخ ةسيطربدأت ▪

ة وبدأت وبدأ التنظيم بالتصرف في ممتلكات العامة والخاصانطلقت الحتالل اجزاء واسعة جدا من العراق،

.بممتلكاتهمعمليات االخالء والترحيل القسري لألقليات القومية والدينية، والتصرف 

القانونية للتصرفات العقارية من قبل داعشالطبيعة ▪



INFORMATION ON METHODOLOGY / COUNTRY / PARTNERS / OTHER BACKGROUND INFO 

اعشدسيطرةمن خاللالعقارية بين المواطنينتصرفات للالموقف القانوني ▪

نهم كانون ، ولكداعشتنظيم بحصلت العديد من التصرفات العقارية بين المواطنين الذين ليست لهم عالقة 

.(بيع وشراء)من خالل التصرفات العقارية ، ليهاعوا سيطرالمناطق التي يسكنوا 

المواطنينبينالعقاريةمدى قانونية التصرفات ▪
حيث وضع القانون عدة 1951لسنة 40كقاعدة عامة في أحكام البيع تضمها القانون المدني العراقي رقم 

ة عامة مطلقة ضوابط لبيع العقار على أن يتم من قبل المالك الذي يملك سند ملكية باسمه أو له حق بموجب وكال

رة التسجيل ولكي يكون عقد البيع صحيح يجب أن يسجل في دائ. او خاصة بالبيع تمكنه من البيع والقبض

وفي حالة 1971لسنة ( 43)من قانون التسجيل العقاري رقم ( 3)من المادة ( 2)العقاري وفق أحكام الفقرة 

.عدم تسجيل البيع في دائرة التسجيل العقاري فإن عقد البيع يكون باطالً 



CONTENT / CASE STUDY / 1

ةسيطرترة هناك حاالت فيما يتعلق بالتصرفات العقارية كالبيع والشراء التي تمت خالل ف

:داعش

الطرفيناذا وجدت مكاتبة بين البائع والمشتري بينت اتفاقية البيع والشراء بين : الحالة االولى▪
التمليك امام او عن طريق اقامة دعوى،هذه الحالة وبرضاء الطرفين وقناعتهم بالموضوع، يتم تحويل الملكية اما عن طريق دائرة تسجيل العقاري

1977لسنة 1198وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ، محكمة بداءة 

لكن ال يرغب البائع اذا وجدت مكاتبة بين البائع والمشتري بينت اتفاقية البيع والشراء بين الطرفين و: الحالة الثانية▪

بنقل الملكية لمشتري بسبب فروقات االسعار
ى نقل بسبب اما عدم سكن المشتري في العقار، ففي هذه الحالة ال يجبر البائع عل1198تنطبق على المشتري شروط قرار مجلس قيادة الثورة وا 

الملكية

حافظة تنظيم داعش على مةسيطراذا قام شخص بالحصول على قرار تمليك على عقار معين قبل : الحالة الثالثة▪
داعشنينوى وبعد تحرير المدينة تبين ان صاحب العقار قد انتمى الى تنظيم 

.من قبل الجهات األمنيةفي هذه الحالة يتم تجميد االضبارة في دائرة التسجيل العقاري 



عشداتنظيم الواقعية للتصرفات العقارية بين المواطنين خالل سيطرة الحلول 

اطنين فيما أفرزت المرحلة الراهنة بعض الحلول الواقعية لحل المشاكل الواردة على التصرفات العقارية التي تمت بين المو▪

، مع توافر اذا يمكن لمشتري العقار بموجب عقد خارجي إذا استلم العقار. يخص بيع العقارات بموجب عقود خارجية تعد باطلة

ية بصورة القانونية الى رضاء بين طرفين ان يذهبا الطرفين الى دائرة التسجيل العقاري ليقر البائع  بالبيع العقار و تنتقل الملك

.المشتري

مفاوضة بين كحل االشكاالت عن طريق العرف أو الوساطة وال( تعاونية)خالل تلك الفترة، تم معالجتها بوسائل غير قضائية ومن 

النزاعاطراف 

لجنة اطلق عليها التي تم تصرف بها في تلك الفترة، فقد تم تشكيلأما مايخص العقارات المسيحيين في محافظة نينوى ▪

من قبل محافظة نينوى وممثلي الكنسية، للعمل على استرجاع دور ( 2017لجنة اعادة دور المسيحيين في الموصل في عام )

م على مدينة المسيحيين في الموصل التي تم االستيالء عليها والتصرف فيها من قبل عناصر تنظيم داعش اثناء سيطرته

.الموصل



داعشاألحكام القانونية للتصرفات العقارية في المناطق المحررة من 

داعشالممتلكات المسجلة باسماء اشخاص ينتمون الى تنظيم مصير ▪

.العامةأن الملكية الخاصة مصونة، وال يجوز انتزاعها إال بتعويض عادل، ولمقتضيات المصلحة 2005ورد في الدستور العراقي لسنة 

2005لسنة 13وفق قانون مكافحة االرهاب رقم :تـجميد أموال المطلوبين او المحكومين باالرهاب▪

صدر مجلس الوزراء قرار رقم 2005لسنة 13رقم رهاب األوفق قانون مكافحة رهاب باألالمحكومين و أتجميد اموال المطلوبين ان

.2016لسنة 5المتضمن إصدار نظام تجميد اموال االرهابيين رقم ، 2016لسنة 271

مصادرة االموال المنقولة وغير منقولة لمنتمين اللى تنظيم داعش ▪

فيما عدا األحوال التي يوجب القانون فيها الحكم ) انه على ( 101)قانون العقوبات العراقي موضوع المصادرة كعقوبة تكميلية في المادة نظم كما 

ت لتي استعملبالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم باإلدانة في جناية او جنحة أن تحكم بمصادرة األشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او ا

.فيهافي ارتكابها او التي كانت معدة إلستعمالها 



غصب الممتلكات العقارية العائدة للمنتمين لتنظيم داعش▪

:غصب العقارات في المناطق المحررة من تنظيم داعش▪

 ً  مقابل أجر، مثل إن إشغال أي عقار يتطلب أن يكون هناك سنداً قانونياً ،يمنح الشاغل حق اإلنتفاع،  وهذا االنتفاع يكون غالبا

زء أو كل عقود اإليجار، أو بدون مقابل،  بشرط قبول صاحب الملك، كعقود الحراسة، والذي يمنح فيها المالك الحارس إشغال ج

عد ذلك أما اإلشغال دون هذه الحاالت وبدون استحصال موافقة من المالكين ي  . العقار لغرض حراسته على أن يسلم عند الطلب

.غصبأً يعاقب عليه القانون، وللمالك في هذه الحالة الخيار إما مراجعة محاكم التحقيق أو المحاكم المدنية

رتظه،ررتتحالظروف التي اعقبت تحرير المدن من سلطة تنظيم داعش، والدمار الكبير في البنى التحتية للمدن التي ان

نظيم داعش، حالة غصب العقارات السكنية بشكل واسع وكبير جداً، ومنها وضع اليد على ممتلكاته وعقارات المنتمين الى ت

.المسلحةوسكنت من قبل النازحين والعائدين الذين دمرت بيوتهم والمتنفذين في المناطق والجهات 

العقاريةوإتالف سجالت وأضابير الممتلكات فقدان ▪



بهاحق النساء بأكتساب الملكية عن طريق األرث والتصرف 
النافذ على الحياة الكريمة الكريمة 2005من دستور العراق لسنة ( 30) كفل الدستور العراقي حق السكن بدون تمييز إذ نصت المادة 

.والسكن المالئم

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على حق كل شخص ( 1/2)فقرة ال( 1)ان النساء لهن الحق في اكتساب الملكية وكما تنص المادة 

من اإلعالن على الحق في الحصول على مستوى معيشي مناسب، ( 25)بصرف النظر عن نوع الجنس، وكذلك تنص المادة في الملكية

. بما في ذلك السكن

وبين وهنالك حالتين لنقل الملكية عن طريق االرث المرتبطة بالمنتمين الى تنظيم داعش ومطل

قضائيا  

ياقضائاذا كان الملك مسجل بأسم الزوج أو األب أو اإلبن المنتمي الى داعش وكان مقتوال او مطلوبا  أو محكوم : الحالة االولى▪

مفقوداذا كان أحد الورثة منتمي الى داعش سواء كان محكوم أو مطلوب قضائيا أو : الحالة الثانية▪



العقاريةآليات تسوية المنازعات ▪

القضائيةالوسائل ▪

يق تكون إن الوسائل القضائية لحل نزاعات الملكية العقارية هي محكمة البداءة، أما في حال غصب العقار فان محكمة التحق▪

ي نظمها القانون مختصة  في تسجيل الشكوى، واود ان نركز على غصب العقار والية تسوية نزاعاته بالوسائل القضائية الت

كونها من اكثر المشاكل انتشاراً في المناطق المحررة من داعش

محكمة التحقيق: أوال  

محكمة البداءة: ثانيا  

القضائيةالوسائل غير ▪

التحكيم : أوال

الصلح: ثانيا

العرف: الثالث

الوسائل التعاونية لحل المنازعات العقارية: رابعا  



االستنتاجات

ة تبين لنا ان هذه المشاكل قد حل جزء منها بواسطة الوسائل القضائية والغير قضائية وهناك حاالت كثيرة لالشغال الثانوي التزال معلق

كذلك . االنوكذلك الممتلكات العقارية المسجلة باسم المنتمين الى تنظيم داعش معلقة ولم يتم حلها لعدم وجود قرار بهذا الصدد الى حد 

. اتالفهاالكثر من الوثائق المدنية مفقودة بسبب فقدان السجالت العقارية او حرقها او 

 /التوصيات

بها وباالخص دعم المنظمات الدولية االنسانية الذين يقدمون مساعدة قانونية في مجال االرض والسكن والملكية وحل المشاكل المتعلقة▪

وذلك مشاكل غصب العقار عن طريق الوسائل التعاونية لحل النزاعات كالوساطو او المفاوظة الرساء السلم واالمن في المجتمع

. بدوره يؤدي الى تشجيع النازعين بالعودة الى مناطقهم االصلية 

اطنين او اي فئة اصدار تشريع أو قرار من قبل الحكومة العراقية لحل مشاكل الممتلكات العقارية التي تم وضع اليد عليها من قبل المو▪

.اخرى

.توفير الدعم التقني واالرشادات بشأن االرض والسكن والملكية للجهات االنسانية الفاعلة▪



على حسن استماعكمشكرا 


