
خصائص حق الملكیة .
  -لحق الملكیة خصائص ثالث نجملھا باالتي :

  :  دائم حق الملكیة حق / أوال

  .ى الشئ المملوك ال بالنسبة الى شخص المالك حق دائم بالنسبة البانھ ملكیة حق الوصف 

دام محلھ باقیا ،  حق الملكیة حق دائم بالنسبة الى الشئ المملوك : بمعنى انھ حق یدوم ما -١
  .ھ والیزول اال بزوال

تغییر شخص المالك ال یعني عدم دوام الملكیة ، فالملكیة باقیة ھي بعینھا حتى لو انتقلت  -٢
، فللمالك ان  باقیاً  امحلھ دام مایعني زوالھا  انتقال الملكیة الف،  غیر المالك الى شخص اخر

یتصرف فیما یملك باي تصرف ناقل للملكیة ، كالبیع او الھبة او بغیر ذلك من التصرفات ما 
  وقد تنتقل الملكیة الى ورثة المالك بعد مماتھ . كما بین االحیاء ، 

كیة ان ھذا الحق یبقى مادام محلھ باقیا ، فانھ یترتب على واذا كان المقصود بدوام حق المل
  ذلك :

 وما دون الحقوق االخرى . ال یسقط بالتقادم وال یزول بعدم االستعمالحق حق الملكیة ان  -أ
 فان الدعوى التي تحمیھ ، وھي دعوى االستحقاق ،، یسقط بعدم االستعمال  دام حق الملكیة ال

یمنع  فان ھذا ال یسقط بالتقادم ، الحق اذا كان حق الملكیة على انھ .ال تسقط ایضا بالتقادم 
وانقضت مدة التقادم ، فاذا وضع شخص یده على مال مملوك لغیره  من كسبھ بالتقادم .

  فان واضع الید یكسب ملكیة المال بالتقادم .، الطویل او القصیر بحسب االحوال 

  :ھما التفرقة بین حالتین وبعبارة اخرى 

  وعدم ادعاء الغیر لحیازتھ .، عدم استعمال المالك لحقھ  -ولى :اال

. فللحائز في الحالة حیازة بقصد التملك الوادعاء الغیر ، عدم استعمال المالك لحقھ  -والثانیة :
الثانیة دون االولى التمسك بالتقادم المكسب في مواجھة المالك متى توافرت الشرائط المطلوبة 

  لذلك قانونا .

االتفاق مثال على انتقال ملكیة  یصح فال ، معینة مدةب تأقیتھ یجوز ال حق الملكیة حق إن -ب
 العینیة الحقوق جمیع بینما ،الشئ الى المتصرف الیھ لمدة معینة یعود بعدھا الى المتصرف 

 واالستعمال السكنىوالمنفعة و قاالرتفا حقك تأقیتھا یجوز أو مؤقتة حقوق ھي األخرى
  . والرھن  المساطحةو
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