
 الفصل االول
 مفهوم حق امللكية

يعتبر حق الملكية من أهم الحقوق العينية التي يكتسبها الشخص ، ويمنح صاحبه سلطات واسعة 
على الشيء المملوك ، لذلك نهدف في هذا الفصل الى الوصول الى مفهوم حق الملكية وذلك 
من خالل تعريف حق الملكية وبيان خصائصه ونطاقه ثم الوصول الى القيود التي ترد عليه 

 .ود اتفاقية أو قيود يفرضها القانون على صاحب حق الملكية سواء كانت قي

 تعريف حق الملكية

لقد تعددت التعاريف بشأن حق الملكية ، اال أنها جميعًا تشترك في اعتبار حق الملكية حقًا 
بمقتضاه يوضع الشيء تحت ارادة وتصرف شخص يكون له دون غيره حق االنتفاع وحق 

 ح به القانون .التصرف وذلك في اطار ما يسم
لمالك الشيء وحده فقد تعرض القانون المدني الفلسطيني لحق الملكية حيث نص على أنه " 

 حق استعماله و استغالله و التصرف فيه في حدود القانون "

 وسنذكر بعض هذه التعريفات الفقهية لحق الملكية ، فقد عرفه البعض :

ويخول لصاحبه االستئثار بسلطة  بأنه ) ذلك الحق الذي يرد على شيء من االشياء -1
 االستعمال واالستغالل والتصرف في هذا الشيء وذلك في حدود القانون .

 معين شئ على مباشرة سلطة صاحبه يخول الذي الحق وعرفه فريق اخر بأنه )هو  -2
 يستعمله بأن وذلك الشئ هذا منافع جميع على يحصل أن بمقتضاها يستطيع،  بالذات
 فيه ( صرفيت وأن يستغله وأن

ويالحظ من التعريفات السابقة لحق الملكية التشريعية أو الفقهية انها متشابهة الى حد كبير كونها 
تشترك في ان الملكية تمنح صاحبها سلطات االستعمال واالستغالل والتصرف على الشيء محل 

  الحق ، وذلك في حدود ما يسمح به القانون .

 خصائص حق امللكية 
 حق جامع -

 مانعحق  -

 حق دائم -

 
 



 حق امللكية حق جامع 
يخول حق الملكية لصاحبة ، كما قدمنا جميعع السعلطات التعي يتصعور ورودهعا علعى الشعيء ، فلعه 
أن يسععتعمله ، أو يسععتغله ، علععى الوجععه الععذي يععراه ، و ال يمكععن أن ينععاقا فععي كيفيععة اسععتعماله أو 

اسععتغالل ، حتععى و أن أدك ذلععك التععرك طريقععة اسععتغالله ، و لععه كععذلك أن يتركععه دون اسععتخدام أو 
وعليعه فعان مفهعوم حعق الملكيعة و مضععمونها  -،. كعذلك يجعول لعه أن يتصعرف فيععه أيضعا  إلعى تلفعه

يجعله الحق الوحيعد معن الحقعوق العينيعة اةصعلية التعي تخعول لصعاحبها السعلطات الثالثعة ، سعلطة 
حعععق  خعععر معععن الحقعععوق العينيعععة فعععي  االسعععتعمال و االسعععتغالل و التصعععرف ، و ال يرتقعععى أليهعععا اك

إمكان استخدام هذه السلطات ، و لذلك يكون للمالك أن يصنع بحقه ما شاء طالمعا كعان ذلعك فعي 
 حدود القانون 

 حق امللكية حق مانع 
بمعنععى أنهععا حععق مقصععور علععى صععاحبة ، فععال يجععول ةحععد أن يشععاركه فيععه ، أو أن يتععدخل ، بععاك 

م أن يمنعع الغيعر معن اسعتعماله ، أو االسعتفادة  منعه ، و لعو لعم وجه في شئونه ، و للمالك ، من ثع
 يعد علية ذلك اك ضرر .

ويععرد معععع ذلععك علعععى الصععفة المانععععة لحعععق الملكيععة قيعععود عععدة ، أوهرهعععا تلععك المتعلقعععة بعععالري و  -
 الصرف ، في نطاق االراضى اللراعية ، وحق المرور لالراضى المحبوسة على الطريق العام .

ال يجوز أن يحرم احد من ملكه نص عليه المشرع الفلسطيني حيث نص على أنعه " و هذا ما  -
أو من االنتفاع به ، وال ينززع ملزك مزن احزد لال للمنفعزا العامزا ، وي زون  ز  أللزك فزي ا حزوا  

 التي يقرها القانون و بالطريقا التي يرسمها ، وفي مقاب  عاد  . " 

 حق امللكية حق دائم 
ديمومة حق الملكية ما دام الشيء الذي يرد عليه الحق قائمًا وموجودًا ، وال  فهذه الخاصية تعني

 تنتفي الملكية بعدم استعمال الحق ، وسنبحث ذلك بشيء من التفصيل :

:  حعق الملكيعة يبقعى علعى الشعيء المملعوك، وال  ما بقي الشيي  امللليو *  امللكية تبقى  
دوامعه، فعي رأي العبعض إلععى كونعه سعلطة مباشعرة علععى يعلول عنعه إال بلوالعه، أي بهالكعه، ويسععتند 

الشعععيء تسعععتغرق جميعععع عناصعععره، بحيعععث يمتعععلر تمامعععًا بعععه، ويسعععتمر عليعععه طيلعععة بقائعععه، بحيعععث ال 
ينقضععي إال بهالكععه، فععدوام حععق الملكيععة نتيجععة لصععفته الجامعععة ، إنمععا ال ينفععي عنععه صععفة الععدوام 

 سبب الوفاة.إمكان انتقاله من شخص إلى  خر بين اةحياء، أو ب



ذا  فععاذا بععاع المالععك الشععيء الععذي يملكععه أو وهبععه، انتقلععت ملكيتععه إلععى المشععتري أو الموهععوب لععه، وا 
توفي المالك انتقلت ملكيته بوفاتعه إلعى وارثعه، ولكعن تغيعر المالعك ال يعنعي ععدم دوام الملكيعة ةنهعا 

 باقية بعينها، رغم انتقالها من مالك إلى  خر.
استثناء قرره المشرع الفلسطيني للمنقول: حيعث   أللك على دوام حق الملكيا يرد معاال أنه       

، " يصزب  المنقزو  ال مالزك لزه لألا تعلززى عنزه مالكزه بقصزد النززو  عزن ملكيتززه"نعص علعى أنعه 
فععالتخلي عععن المنقععول يععزدي إلععى لوال حععق الملكيععة عنععه، ويصععبح المنقععول سععائبة، إلععى أن يتملكععه 

يلول حق الملكية عن الشيء رغم بقائه، أما في العقار فقد اختلف  شخص  خر باالستيالء، حين
الفقععه فععي جععوال التخلععي عععن ملكيتععه، بععين مععن قععال بععالجوال وبععين مععن قععال بععأن حععق الملكيععة يبقععى 

 ولكنه ينتقل للدولة .

وحق الملكية كذلك ال يلول بعدم االستعمال مهما  * امللكية ال تزول بعدم االستعلال :
عليه، وال يخضع من ثم للتقادم المسقط الذي تخضع له جميع الحقوق اةخرك طالت المدة 

 شخصية أو عينية ، لكن مع ذلك يمكن كسبه بالتقادم المكسب .

 المبحث الثالث
 نطاق حق الملكيا    

ن نطاق حق الملكية يشمل كل ما يعتبر من عناصره الجوهرية وعلى هذا اذا كان الشيء إ
المملوك عباره عن ارض فان حق الملكية  لهذه االرض يشمل سطحها و ما فوقها وما تحتها 
إلى الحد المفيد ، كما يشمل حق الملكية كل ما يعتبر من ملحقات هذه االرض وما يتفرغ عنها 

 . وسنبحث ذلك في مطلبين بشيء من التفصيل كما يلي :ت من ثمار ومنتجا
 الشيء ألاته. ملكيا المطلب االو  : 

 المطلب الثاني : ملحقات الشيء و ثماره و منتجاته .

 المطلب االو  
 ملكيا الشيء 

 اوال : ملكيا الشيء ألاته : 

حق الملكية يرد على الشيء ذاته عقارا كان ام منقوال ، كما يمتد الى العناصر الجوهرية  إن
المكونة له ، والتي ال يمكن فصلها عنه دون تلف او تغيير او دون ان يهلك الشيء . وتتحدد 
هذه العناصر طبقا لما تقضي به طبيعة االشياء فملكية البناء تشمل جميع اجلاءه المكونة له 



ي ال تنفصل عنه ، كما يمكن االحتكام الى العرف لتحديد ما يعتبر من عناصر الشيء والت
 الجوهرية.

فاذا كان محل حق  وسنضرب مثااًل للشيء محل حق الملكية حتى نعرف نطاق هذا الحق ،
بما يعلوها وبما تحتها من عمق وما يوجد داخل الملكية ارضًا فانه يتحدد نطاق حق الملكية 

  ، وسنبحث ذلك بشيء من التفصيل :عادن ومحاجر االرض من م
 ثانيًا : ما يعلو سط  االرض و ما تحتها من عمق :

على ذلك  فحق الملكية يمتد الى سطح االرض ، والى ما يعلو سطحها و لما تحتها وقد اكد
ملكيا ا رض تشم  ما فوقها وما تحتها للى الحد " : المشرع الفلسطيني حين نص على أن

، بهذا تكون هذه المادة قد اقامت قرينه على ملكية مالك في التمتع بها علوا وعمقا. "  المفيد
االرض الى كل ما يعلو االرض وما تحتها من عمق ، اال ان هذه القرينة ليست من القرائن 

 ويقع االثبات على من يدعي ملكية لألشياء التي تعلو االرض ،  ويمكن اثبات عكسهاالقاطعة 
االرض يمتد الى الحد المفيد الذي يستطيع فيه المالك تحقيق االهداف التي حددها لنفسه وعلو 

على ما يملك ، فله ان يقيم المنشأة او المباني او يغرس االشجار وعلى النحو الذي يراه دون 
اعتراض من احد . وال يحد من سلطان المالك في هذا اال ما تقتضي به القوانين واللوائح التي 

لق بالمباني وارتفاعاتها او تلك التي تتعلق بمد اسالك التلفون او البرق او بمرور الطائرات تتع
  اضي المجاورة للمطارات .على ارتفاع معين على االر 

وعمق االرض ، كذلك يمتد الى المسافة الى الحد المفيد ، ولهذا فالمالك ان يستعمل ما تحت 
ان يبني تحت االرض و له ان يقيم المستودعات او  سطح ارضه على الطريقة التي يراها، فله

االساسات للمباني التي يرد اقامتها الى الحد الذي يراه مناسبا وفقا لمخططات المبنى وتصميمها 
له ان يحفر االبار الستخرار المياه دون قيد وللمالك ان يمنع جيرانه من التدخل او التعدي على 

ل يجول للمالك ان يطلب من جيرانه قطع جذور ما تحت سطح ارضه و على سبيل المثا
االشجار و التي امتدت الى اعماق ارضه و ان يطلب من الجار الالة المخالفة اذا اعتدك الجار 
على باطن ارض المالك ،كأن يكون الجار قد استغل عدم وجود المالك ومع ذلك يجب ان ال 

لك في عمق االرض يكون اال الحد المفيد يفهم بانه ال يوجد حد لملكية العمق فحدود ملكية الما
في التمتع بها ولهذا ليس للمالك حق االعتراض على ما تقوم به مصلحية المياه الى ايصال 

ال تضر بصاحب االرض وليس له ان يمنع تلك  انابيبها تحت السطح على مسافه من العمق
 .االعمال واال كان متعسفا في استعمال حقه

 



  جود في باطن االرض:الكنز المو  ثالثًا :

وقد أقر ذلك المشرع الفلسطيني حيث نص يجده في عمق االرض  الكنل الذيو يكون للمالك 
الكنز المدفون او المعبوء الألي ال يستطيع احد ان يثبت ملكيته له ي ون لمالك " : على أن

الكنز الألي يعثر عليه في عين موقوفه ي ون ملكا  ،العقار الألي وجد فيه الكنز او لمالك رقبته 
 "عاصا للواقف و لورثته 

 رابعًا : المناجم والمحاجر الموجودة في باطن االرض :

واذا كانت ملكية المالك تمتد الى ما يعلو ملكية ارضه والى ما تحتها على الوجه السابق 
محاجر التي قد توجد في االرض توضيحه وبيانه اال ان ذلك ال يمنع من استثناء المناجم وال

بنص قانوني او بقانون خاص لذلك باعتبارها من اهم عناصر الثروة الوطنية التي ال تخضع 
للملكية الخاصة والتي يجب اال تخضع لها وعلى ذلك فان ملكية المالك ال تمتد الى ما يوجد في 

باطن االرض من محاجر باطن االرض من مواد معدنيه كالبترول والحديد ، وال ما يوجد في 
حيث ان ملكية هذه المناجم والمحاجر تعود للدولة هذا بالنسبة للقانون المصري ، اما في قانون 

فقد نص على أن الثروة المعدنية وما في حكمها تقسم بحسب نوع االرض ، االراضي الفلسطينية 
حب االرض على ان كانت ارض اميرية عادت الثروة للدولة ، وان كانت ارض خاصة حال صا

 الثروة ...الخ .

ومن المالحظ هنا بأن القانون المدني الفلسطيني لم يتطرق الى هذا المسائلة نهائيًا و هذا يعتبر 
 نقص في القانون وكان االجدر به أن يأخذ بما أخذ به القانون المدني المصري . 

 المطلب الثاني 

 ملحقات الشي  و مثاره و منتجاته 
نما تتعدك ذلك الى ملحقات بين المشرع  الفلسطيني أن ملكية الشيء ال تنحصر في ذاته وا 

" لمالك الشيء الحق في    ثماره و  الشيء وثماره حيث نص المشرع الفلسطيني على أن :
 "منتجاته و ملحقاته ما لم يوجد نص او اتفاق يعالف أللك 

لحقات الشيء والى ثماره و ان حق الملكية يمتد الى ما يعتبر من م يتضح من خالل النص 
 ذلك بشيء من التفصيل :ذلك سنناقا  ولتوضيحمنتجاته 

 
 



 امللحقات : اوال : 
ويقصد بالملحقات ، كل ما اعد بصفه دائمه الستعمال الشيء طبقا لما تقضي به طبيعة الشيء 

بناء على ذلك يعتبر من ملحقات الشيء حقوق االرتفاق و المتعاقدين الجهة و قصد و عرف 
 . والعقارات بالتخصيص وهي اآلالت واةدوات التي وضعت لخدمة العقارات بصفة دائمة

 -الثلار :ثانيا : 
والثمععار هععي مععا يغلععه المععال بصععفة دوريععة دون المسععاس بجععوهر الشععيء، والثمععار تنقسععم إلععى ثمععار 

الحيعوان  " ثمعار" ونتعارطبيعية، وهي التي يغلها الشيء دون تدخل من جانعب المالعك، كعالمراعي، 
وصوف اةغنام، والى ثمعار صعناعية، وهعي التعي تنعتش مباشعرة لتعدخل المالعك كعالحقول، والمراععي 
الصناعية، والحدائق والكروم، والى ثمار مدنيعة :وهعي العدخل العدوري العذي يدفععه الغيعر للوفعاء بعه 

 .كاةجرة، 

 املنتجات : ثالثا : 
دوريععة معععع اسععتهالك اصعععله، كاسععتخرار المعععواد أمععا المنتجععات، فهعععي مععا يغلعععه الشععيء بصعععفة غيععر 

 المعدنية من باطن اةرض...الخ
 


