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Abstract  
Sale contract is the most important contracts in daily life. It 
has many pictures according to the sold thing .One of those 
images is the sale contract of the pavement space organized 
by the Iraqi legislator in texts scattered in the folds of the 
laws of legislation and regulations which are in force or not 
for more than half a century . However, this contract did not 
take its chance in practical application, causing negligence 
and resulted waste of large public funds and the 
disappearance of a significant resource of income of the state 
and one of the tributaries of the public treasury of money 
equivalent of the price of selling the pavement space . To 
highlight this contract And the statement of what it was and 
what the study was. 
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املبحث األول 
التعريف بعقد بيع فضاء الرصيف 







املطلب األول 
ماهية عقد بيع فضاء الرصيف 



الفرع األول 

تعريف عقد بيع فضاء الرصيف







لعـدم وجـود خصوصـیة لى أركـان عقـد بیـع فضـاء الرصـیفلم تغب عهنا مسألة الوقوف ع)١(
ألركان فقد آثرهنـا عـدم الخـوض فیهـا وهنكتفـي بـالقول إن ركـن التراضـي فیـه تذكر في تلك ا

یقضي وجود الرضا وصحته في مشتري فضاء الرصیف وهو مالك العقـار المجـاور، إمـا 
البلدیــة بوصــفها بــائع فضــاء الرصــیف فــاألمر مختلــف كوهنهــا شــخص معهنــوي عــام وســیتم 

لقواعـد خـر یخضـع لمـا جـاءت بـه ابیان ذلـك الحقـًا، وكـذلك بالهنسـبة لـركن السـبب فهـو اآل
، أمــا بالهنســبة لــركن المحــل فــي عقــد بیــع فضــاء الرصــیف فهــو العامــة فــي القــاهنون المــدهني

كأي عقد بیع آخر یعد عقدًا مـزدوج المحـل، إذ یتمثـل محلـه بـالمبیع والـثمن وفیهمـا تكمـن 
م محـل بعض األحكام الخاصة التي یتمیز بها هذا العقد عما سواه، لـذا سـهنقف عهنـد أحكـا

هـذا العقــد فــي المبحــث األول مـن هــذه الدراســة بشــكل مفصـل عهنــد التعــرض لهنطــاق العقــد 
=مـــن حیـــث محلـــه، والبـــد مـــن القـــول أن المشـــرع العراقـــي قـــد هنظـــم بیـــع فضـــاء الرصـــیف
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أحــد التصــرفات القاهنوهنیــة الــواردة علــى الحقــوق العیهنیــة األصــلیة التــي أفــرد لهــا بوصــفه=
ث مـن قـاهنون التسـجیل العقـاري، وهـذا البـاب كمـا هـو معلـوم الفصل الثاهني من الباب الثالـ

مخصص للتصرفات العقاریة وجاء تسلسله خامسـًا مـن تلـك الحقـوق وأفـرد لـه ثـالث مـواد 
واستهل )حق تسقیف فضاء الرصیف(وجعله تحت عهنوان )٢٢١،٢٢٢،٢٢٣(قاهنوهنیة 
) )الرصــیف ....یســجل بیــع حــق تســقیف فضــاء (بــالقول ()١(فــي فقرتهــا )٢٢١(المــادة 

وهذا اعتراف صریح بأن حق تسقیف فضاء الرصیف هـو اثـر لعقـد بیـع فضـاء الرصـیف 
وفـي )البیـع واإلفـراغ() مـن هـذا الفصـل ١مع اإلشارة إلى أن المشرع قد هنظم فـي البهنـد ((

المقایضــة ممــا یعهنــي أن المشــرع العراقــي فــي قــاهنون التســجیل العقــاري قــد عــد )٢(البهنــد 
ضاء الرصیف صورًا لعقد البیع وبذلك یكون قد سار على خطاه السابقة المقایضة وبیع ف

في القاهنون المـدهني عهنـدما جعـل المقایضـة والصـرف مـن صـور عقـد البیـع ولیسـت عقـودًا 
.       من القاهنون المدهني العراقي)٥٠٧(الحظ المادة ،مستقلة

المـوجز فـي ،الفـتالوي. صـاحب عبیـد ، دد . طه المال حویش،الحظ : د . سعید مبارك)١(
،١٩٩٣،بغـداد،دار الحكمـة للطباعـة والهنشـر،المقاولـة،البیـع  اإلیجـار،العقود المسماة

وما بعدها . ٨ص 
،الجــزء الثالــث،١٩٧١لســهنة )٤٣(رقــم ،شــرح قــاهنون التســجیل العقــاري،مصــطفى مجیــد)٢(

.٧٣ص ،١٩٧٩،بغداد،مطبعة المعارف،الطبعة األولى
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.  الملغى١٩٣٥لسهنة )٤٤(من هنظام الطرق واألبهنیة رقم )١(األولى الفقرة المادة)١(
ومن المعدل١٩٦٤لسهنة )١٦٥(من قاهنون إدارة البلدیات رقم )١١(المادة األولى الفقرة )٢(

ـــم  ـــین ٢٠٠٢لســـهنة )٣٥(الجـــدیر بالـــذكر أن قـــاهنون الطریـــق العـــام رق المعـــدل قـــد میـــز ب
الطریـق )ثالثـاً (مهنه  فهنص في الفقـرة )١(لسریع من المادة الطریق العام وطریق المرور ا

الممـــر المـــبلط أو غیـــر المـــبلط المخصـــص لمـــرور المركبـــات ویشـــمل ذلـــك  (العـــام بأهنـــه (
ــق المــــرور الســـریع بأهنــــه ()٤(وعــــرف فـــي الفقــــرة ،))محـــرم الطریــــق الطریــــق العــــام (طریــ

لممتلكــات المتاخمــة لــه المصـمم والمشــید بصــورة خاصـة لمــرور المركبــات الــذي ال یخـدم ا
وتكون مجاالت مـرور المركبـات فیـه مهنفصـلة وال یتقـاطع مـع أي طریـق أو سـكة )مسیج(

الذي یكون مصممًا ومعلهنًا عهنـه ،قطار أو أي مسار آخر أو ممر مشاة في مستوى واحد
.     ))كطریق سریع
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الفرع الثاهني

هنطاق عقد بيع فضاء الرصيف 
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من )٢(الفقرة )١(ب المادة من قاهنون إدارة البلدیات، وتعرف البــلدیة بمــوج)٩٧(المـــادة )١(
هذا القاهنون بأهنها ((مؤسسة محلیـة لهـا شخصـیة معهنویـة تقـوم باألعمـال والخـدمات العامـة 

مـــن )١٠()  وجـــاء فـــي المـــادة )المهنصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــاهنون أو أي قـــاهنون آخـــر
=كمـا،))تسمى بلدیة بغداد أماهنة العاصمة ویسمى رئیسها أمـین العاصـمة(القاهنون ذاته (
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مــــن القـــاهنون المــــدهني العراقـــي مــــن )ج(الفقـــرة )٤٧(وتعـــد البلـــدیات علــــى وفـــق المــــادة =
األشخاص المعهنویة .  

بحث مهنشور في مجلة دراسات ،الوعاء العقاري للرهن دون حیازة،حسین عذاب السكیهني)١(
.٤٢ص ،بغداد،تصدر عن بیت الحكمة،٢٠٠٧)٢١(العدد ،قاهنوهنیة

تحــدیث المخطــط الحضــري ،ســالم مــؤهنس یاســین،أحمــد خلــف حســنللتفاصــیل الحــظ : )٢(
لمركـــز مدیهنـــة كـــربالء المقدســـة للبحـــث مهنشـــور فـــي المجلـــة العراقیـــة للههندســـة المیكاهنیكیـــة 

.  ٣٢١ص ،تصد عن جامعة بابل،)إصدار خاص(والمواد 
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)٤٣(الحظ : خالد لفتة شاكر، عبد اهللا غزاي سلمان، شرح قاهنون التسـجیل العقـاري رقـم )١(
. ١٩١ص ،١٩٩٠، بغداد  ١٩٧١لسهنة 

وسیتم بیان ذلك الحقًا .،وهو بذلك یقترب كثیرًا من ملكیة العلو والسفل)٢(
وقـد یقـال أن هـذا الحـق لـم یـذكر ضـمن الحقـوق العیهنیـة األصـلیة التـي ذكـرت علـى سـبیل )٣(

)١٠٤٩(ة مـن القـاهنون المـدهني، تجیـب علـى هـذا التسـاؤل المـاد)٦٨(الحصر في المادة 
أن ملكیـة األرض تشـمل مـا فوقهـا علـوًا ومـا تحتهـا (من القاهنون المدهني التي تهنص علـى (

وبمــا أن الرصــیف هــو الشــارع علــى وفــق للمــادة ،ســفًال إلــى الحــد المفیــد فــي التمتــع بهــا))
)٩٧() مــن قــاهنون إدارة البلــدیات وملكیتــه ثابتــة للبلــدیات بموجــب المــادة ١١الفقــرة ()١(

، ولــذا )الفضـاء(فـإن ملكیــة البلدیـة للشـارع تشـمل مــا فوقـه علـوًا  أي ،البلـدیاتمـن قـاهنون 
یكــون الفضــاء جــزءا مــن ملكیــة الشــارع مــا یعهنــي أن حــق تســقیف فضــاء الرصــیف ضــمن 

مــن القــاهنون )١٠٤٩(مــن المــادة )٣(الحــق العیهنــي وهــو حــق الملكیــة الــذي تجیــز الفقــرة 
مهنفصـلة عــن )الرصـیف(ة سـطح األرض أي المـدهني أن یـتم االتفـاق علـى أن تكـون ملكیـ

ومعلـــوم أن للمالـــك اســـتعمال ملكـــه بجمیـــع ،أو مـــا تحتهـــا)الفضـــاء(ملكیـــة مـــا فوقهـــا أي 
.  ضمهنها حق تسقیف فضاء الرصیفومن،االستعماالت الجائزة قاهنوهناً 

مـن تعلیمـات السـجل العقـاري )٧(ویكون ذلك بإتبـاع أحكـام قـاهنون التسـجیل العقـاري و م )٤(
.١٩٧٢لسهنة )١١(قم ر 



عقد بیع فضاء الرصیف دراسة تحلیلیة في التشریعات العراقیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20)

١٠






















یسجل حق تسقیف فضاء الرصـیف (من قاهنون التسجیل العقاري ()٢٢٢(جاء في المادة )١(
باسم المشتري قبل إهنشاء األبهنیـة أو بعـدها ویجـري إفـرازه عـن أرض الرصـیف وفـق قواعـد 

.))إفراز الطوابق ویوجد مع العقار المالصق بوقت واحد
.القاهنون المدهني العراقيمن)١(الفقرة )١٢٧٨(المادة )٢(
وبقصد بهذه األحكام عملیة اإلفراز وتهنظیم الخارطة وتحدید الحدود دون األحكام األخـرى )٣(

؛ ألن إفراز فضاء الرصیف ال یؤدي إلى إیجاد ملكیتین بإفراز الطوابق الشققالتي تتعلق
للتفاصـــیل ،الحـــال فـــي إفـــراز الطوابـــق والشـــققيكمـــا هـــ)ملكیـــة مســـتقلة وأخـــرى شـــائعة(

،. ذهنــون یــوهنس صــالح المحمــديد،٧٨ص ،المصــدر الســابق،: مصــطفى مجیــدالحــظ
التهنظــیم القــاهنوهني لملكیــة الطبقـــات والشــقق فــي العمـــارات، دار الهنهضــة العربیــة، القـــاهرة، 

. وما بعدها٥، ص٢٠٠٨
ین التوحید هو تصرف مادي أو فعلي یقوم به مالك العقـارات بإرادتـه یقصـد بـه دمـج عقـار )٤(

=أو أكثـر وجعلهمــا وحـدة عقاریــة واحـدة ویســري الكـالم علــى دمـج شــقتین أو أكثـر ضــمن
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الطـــابق الواحـــد أو دمـــج طـــابقین أو أكثـــر ضـــمن العمـــارة الواحـــدة  الحـــظ : خالـــد لفتـــة =
. ١٩٣ص ،المصدر السابق،عبد اهللا غزاي سلمان،شاكر

تعتبــر أمــواًال عامــة –١رة  ((مــن القــاهنون المــدهني العراقــي فــي الفقــ)٧١(هنصــت المــادة )١(
العقــارات والمهنقــوالت التــي للدولــة أو لألشــخاص  المعهنویــة العامــة والتــي تكــون مخصصــة 

وهــذه األمــوال ال یجــوز التصــرف فیهــا أو –٢لمهنفعــة عامــة بالفعــل أو بمقتضــى القــاهنون 
شــخص أن واســتهنادًا إلــى مــا تقــدم إذا كــان قــد ســبق ل،))الحجــر علیهــا أو تملكهــا بالتقــادم

وضــع یــده علــى فضــاء الرصــیف واســتعمله بالبهنــاء أو التســقیف فــال یجــوز تســجیله باســمه 
مهمــا طالــت حیازتــه لعــدم قاهنوهنیــة تلــك الحیــازة ومــن ثــم  فــال یكســب الحــائز ملكیــة العقــار 
المحــوز، وعلــى الحــائز مراجعــة أماهنــة العاصــمة أو البلدیــة وشــراء فضــاء الرصــیف باســم 

إال إن ،ًال ثـم تسـجیل بیعــه باسـم الحـائز بعـد إفـرازه مـن الرصــیفالبلدیـة إن لـم یكـن مسـج
ذلــك كلــه ال یمهنــع دائــرة التســجیل العقــاري مــن تســجیله باســم الحــائز إذا كــان ذلــك مســتهندًا 
إلــى حكــم قضــائي بــات ولــو لــم یســبق لــه شــراءه مــن البلدیــة ألن األحكــام القضــائیة واجبــة 

إهنمــا یكــون هــذا ،ن بــالقرار لمخالفتــه القــاهنونالتهنفیــذ ولــیس لــدائرة التســجیل العقــاري الطعــ
: للتفاصیل الحـظ،الحق بالطعن بالقرار بالطرق القاهنوهنیة من قبل أماهنة العاصمة والبلدیة

.  ٨٠المصدر السابق  ص ،مصطفى مجید
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–








كمــا أجــازت ١٩٦٤لســهنة )١(مــن تعلیمــات كیفیــة بیــع فضــاء الرصــیف رقــم )٥(المــادة )١(
البهناء في المهناطق التجاریة الصادرة عن دائرة التخطـیط العمراهنـي من ضوابط )٣(المادة 

ــــرقم  ــــاب المــ ــب الكتـ هنشـــــاء فضــــــاءات ١٦/٩/١٩٨٩فـــــي )٤١٣١(بموجـــ ـــع وا¾ أن یـــــتم بیـــ
األرصــفة فــي المهنـــاطق التجاریــة التــي یحـــددها المجلــس البلــدي بأعمـــدة أو بــدوهنها وعلـــى 

م ٤إلـــى ٢\٥م ویتـــراوح عـــرض الفضـــاء بـــین١٢الطـــرق التـــي ال یقـــل عرضـــها عـــن 
.أیید وحدة التخطیط العمراهني لذلكحسب عرض الطریق بعد ت

،دار ابــن األثیــر،الطبعــة الثاهنیــة،الــوجیز فــي العقــود المســماة،جعفــر الفضــليأســتاذهنا د.)٢(
ـــرة ،ومـــا بعـــدها٨٨ص ،٢٠٠٥،الموصـــل ـــثمن فـــي الفق ـــد عـــرف المشـــرع العراقـــي ال وق

مــــا یكــــون بــــدًال للمبیــــع ویتعلــــق (المــــدهني بأهنــــه (مــــن القــــاهنون)٥٢٦(األولــــى مــــن المــــادة 
.  ))بالذمة



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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املطلب الثاهني 
خصائص عقد بيع فضاء الرصيف ومتييزه عما يشتبه به







عقد به یكسب الدائن على عقـار مخصـص لوفـاء دیهنـه حقـًا عیهنیـًا یكـون (الرهن التأمیهني ()١(
له بمقتضاه أن یتقدم على الدائهنین العـادیین التـالیین لـه فـي المرتبـة فـي اسـتیفاء حقـه مـن 

ویسري ما سـبق علـى ،مدهني عراقي)١٢٨٥(دة الما،))ثمن ذلك العقار في أي ید یكون
فضـــاء الرصـــیف المشـــید ســـابقًا بإجـــازة مـــن البلدیـــة دون أن یـــتم بیعـــه وتســـجیله فـــي دائـــرة 

. مات كیفیة بیع فضاء الرصیفمن تعلی)٢(الحظ : المادة ،الطابو باسم المشتري
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الفرع األول 
خصائص عقد بيع فضاء الرصيف 


–





–


–







–








–


الوسیط في شرح ،: د . عبد الرزاق أحمد السهنهوريلتفاصیل حول تقسیمات العقود یهنظرل)١(
دار الهنشـر للجامعـات ،مصـادر االلتـزام،هنظریة االلتزام بوجه عـام،القاهنون المدهني الجدید

. وما بعدها١٥٤ص ،١٩٥٢،القاهرة،المصریة
وما بعدها من هذه الدراسة ٣الحظ : ص،وقد سبق بیان ذلك)٢(



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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–






–








–












. ١٦٢ص ،المصدر السابق،. عبد الرزاق أحمد السهنهوريد)١(
،الجــــزء األول،الــــوجیز فــــي شــــرح القــــاهنون المــــدهني األردهنــــي،. یاســــین محمــــد الجبــــوريد)٢(

دار ،اإلصــدار األول،الطبعــة األولــى،مصــادر الحقــوق الشخصــیة  مصــادر االلتزامــات
.وما بعدها٥٨ص ،٢٠٠٨عمان ،الثقافة للهنشر والتوزیع

وما بعدها من هذه الدراسة.٤الحظ: ص )٣(
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الفرع الثاهني
متييز عقد بيع فضاء الرصيف عما يشتبه به 







–




















.من القاهنون المدهني العراقي)١٠٤٩(الثة من المادة الفقرة الث)١(
هـو الـذي یتـولى تهنظـیم ١٩٦٢هنة لسـ)٦٦(وفي العراق فإن قاهنون المهناجم والمحاجر رقـم )٢(

.ذلك



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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–


























مـــن القـــاهنون )١٠٨٦–١٠٨٢(هنظـــم المشـــرع العراقـــي أحكـــام العلـــو والســـفل فـــي المـــواد )١(
ـــامه مــن كمــا أخـــذ بهنظـــام آخــر ،الفقــه اإلســالميالمــدهني العراقــي وأخــذ بهنظــام اســتمد أحكــ

مـن قـاهنون التسـجیل )٢٩٧–٢٩٠(مشابه هو هنظـام ملكیـــة الطـــوابق والشـقق فـي المـواد 
للتفاصــیل یهنظــر : محمــد ،العقــاري وبهنظــام اســتمدت غالبیــة أحكامــه مــن القــاهنون الفرهنســي

ــــه ـــــي حســـــون طـ ــــیر  غهن ــــه البشـ ــــة،طـ ــوق العیهنیـ ـــهن،الجـــــزء األول،الحقـــ ـــــة الســ ،هوريمكتب
ـــداد ــــا١٤٤ص ،٢٠١١،بغـ ــــدوي حهن ـــقق،ومــــا بعــــدها . ب ــــق والشـ ــــة الطواب الطبعــــة ،ملكی

ــورات الحلبــــي الحقوقیــــة،األولــــى ذهنــــون د..ومــــا بعــــدها١٣ص ،٢٠١١،بیــــروت،مهنشــ
.  وما بعدها٢٠ص ،المصدر السابق،یوهنس صالح المحمدي

.١٩١ص ،المصدر السابق،عبد اهللا غزاي سلمان،خالد لفتة شاكر)٢(
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املبحث الثاهني
أحكام عقد بيع فضاء الرصيف 









املطلب األول 

آثار عقد بيع فضاء الرصيف 









الفرع األول

التزامات بائع فضاء الرصيف 





–




)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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–






























.من القاهنون المدهني العراقي)٥٣٥–٥٣١(الحظ : المواد )١(
.٨٧–٧٤ص ،المصدر السابق،مصطفى مجید)٢(
ــواد )٣( مــــــن )١٣٢٤–١٢٨٦–١١٢٦–١٠٧١–٦٠٢–٥٠٨–٩٠(الحـــــظ : المـــ

.القاهنون المدهني العراقي
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–







.ما بعدهاو ١٢٠ص ،المصدر السابق،للتفاصیل یهنظر : أستاذهنا جعفر الفضلي)١(
.من القاهنون المدهني العراقي)٥٤٨–٥٣٦(الحظ : المواد )٢(
وللتفاصــیل حــول أحكــام عقــد ،مــن القــاهنون المــدهني العراقــي)٥٣٨(مــن المــادة )١(الفقــرة )٣(

الوســیط فــي شــرح القــاهنون ،بشــكل مفصــل: د  عبــد الــرزاق أحمــد الســهنهوريیهنظــرالبیــع
،د التـــي تـــرد علـــى الملكیـــة  الطبعـــة الثالثـــة الجدیـــدةالعقـــو ،الجـــزء الرابـــع،المـــدهني الجدیـــد

.وما بعدها١٩ص ،٢٠٠٩،مهنشورات الحلبي الحقوقیة ن بیروت



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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–



















،المصــدر الســابق،د . صــاحب عبیــد الفــتالوي،د . طــه المــال حــویش،د . ســعید مبــارك)١(
.٩٨ص 

سـلیمان : د.ظرالمدهني العراقي، وللتفاصیل یهنمن القاهنون)٥٧٠–٥٤٩(: المواد الحظ)٢(
،عــالم الكتــب،الطبعــة الرابعــة،عقـد البیــع،العقــود المســماة،شــرح القــاهنون المــدهني،مـرقس
.٣٦٤ص ،١٩٨٠،القاهرة
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الفرع الثاهني 

التزامات مشرتي فضاء الرصيف 





_











: عبـــد القـــادر محمـــد رض واالســـتحقاق فـــي عقـــد البیـــع یهنظـــرللتفاصـــیل حـــول ضـــمان التعـــ)١(
،ة بابــلجامعــ،رســالة ماجسـتیر،ضــمان التعـرض واالســتحقاق فـي عقــد البیـع،أقصاصـي

. وما بعدها٢٠، ص ١٩٩٩،كلیة القاهنون
ص ،المصـدر السـابق،. صـاحب عبیـد الفـتالويد،. طه المال حویشد،. سعید مباركد)٢(

وما بعدها .  ١٣١
. ومــا بعــدها٣٦٤ص ،الجــزء الرابــع،المصــدر الســابق،. عبــد الــرزاق أحمــد الســهنهوريد)٣(

.وما بعدها٨٨ص ،قأستاذهنا د . جعفر الفضلي  المصدر الساب



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (
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–













–





وما بعدها من هذه الدراسة .٧الحظ : ص )١(
من القاهنون المدهني العراقي .)٥٨٦(الحظ : المادة )٢(
من هذه الدراسة ١٥الحظ  ص )٣(
من القاهنون المدهني العراقي .)٥٨٣(المادة )٤(
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ء الرســم فــي كیفیــة اســتیفا١٩٧٤لســهنة )١٢٦(حــدد قــاهنون رســوم التســجیل العقــاري رقــم )١(
اثهنـان مـن )%٢(ب التـي حـددت مقـدار رسـم التسـجیل ة األولى من المادة الثامهنة مهنه الفقر 

المائــة علــى أســاس قیمــة أو بــدل العقــار أو الحــق العیهنــي األصــلي أو الجــزء الــذي تهناولــه 
ممــا یعهنـي خضــوع ،)البیـع(مــن هـذه المــادة )٢(لفقـرة اعلـى وفــقالتصـرف، ویشـمل ذلــك 

من قیمة فضاء الرصیف التي هي األخـرى )%٢(یف لهذه الهنسبة وهي بیع فضاء الرص
مــن تعلیمــات كیفیــة بیــع فضــاء الرصــیف بــأن یقــدر )١(محــددة المقــدار بموجــب المــادة 

سعر المتر المربع من أرض الملك المجاور للرصیف، وعلیه لو كاهنت قیمة المتر المربع 
ن ألف دیهنار فـإن سـعر المتـر مائتا)٢٠٠,٠٠٠(من أرض الملك المجاور للرصیف هي 

مائـة ألــف دیهنـار وســیكون )١٠٠,٠٠٠(المربـع الواحـد مــن فضـاء الرصــیف سـوف یكـــون 
ألفان دیهنار)٢٠٠٠مقدار رسم تسجیل عقد بیع فضاء الرصیف هو (

من الرسوم األخـرى التـي تتطلبهـا عملیـة بیـع فضـاء الرصـیف هـي رسـوم اإلفـراز والتوحیـد )٢(
ا قــاهنون التســجیل العقــاري وتتطلبهمــا طبیعــة هــذا العقــد، واســتهنادًا كــون األخیــرین یشــترطهم

إلى المادة الثاهنیة عشر من قـاهنون رسـوم التسـجیل العقـاري فـإن ذلـك الرسـم یكـون بمقـــدار 
هنصف في المائة عن اإلفراز ومثلها عن التوحیـــد ممـا یعهنـي أن الهنسبــة سـتكون )%٠,٥(
فراز والتوحید، ویطبق ما ذكرهنا قبل قلیل عن واحد في المائة عن معاملتي اإل)%١,٠٠(

كیفیة احتساب رسوم التسجیل على رسوم اإلفراز والتوحید.
) الفقــرة ١(فقــد هنــص فــي المــادة ١٩٦٢لســهنة )٤١(أمــا قــاهنون رســوم الطــابو الملغــي رقــم 

اثهنـان مـن المائـة عـن )%٢(مهنه صراحة على استیفاء ذات القیمة وهـي )ب(البهند )٧(
ال فعلـى أسـاس القیمـة )ع فضاء الرصیفبی( علـى أسـاس بـدل الشـراء الرسـمي إن وجـد وا®

عــن كــل )%٠,٥(علــى هنســب  اإلفــراز والتوحیــد وهــي )٣(المقــدرة، كمــا هنــص فــي مادتــه 
لتسـجیل العقـاري الهنافـذ ولـم معاملة، وهذه الهنسب هي ذاتها التـي ذكـرت فـي قـاهنون رسـوم ا

.     تتغیر
.وما بعدها٢٠٤ص ،المصدر السابق،يأستاذهنا جعفر الفضل)٣(
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املطلب الثاهني 
املسؤولية املدهنية النامجة عن عقد بيع فضاء الرصيف 










الفرع األول
املسؤولية العقدية النامجة عن عقد بيع فضاء الرصيف






ویــــراد،التكییــــف القــــاهنوهني هــــو إعطــــاء الوصــــف القــــاهنوهني الصــــحیح للواقعــــة المعروضــــة)١(
الطبیعة القاهنوهنیة تحدید هنوع الواقعـة مـن وجهـة الهنظـر القاهنوهنیـة أي الهنظـام القـاهنوهني الـذي ب

أهمیـة الفـرق بـین ،. محمـد سـلمان األحمـدلتفاصیل: أستاذهنا الفاضل دلیهنظر،تخضع له
بحث مهنشور فـي ،التكییف القاهنوهني والطبیعة القاهنوهنیة في تحدید تطبیق القاهنون المختص

،العـــدد العشـــرون،كلیـــة الحقـــوق،تصـــدر عـــن جامعـــة الموصـــل،مجلـــة الرافـــدین للحقـــوق
،تأویـل الهنصـوص فـي القـاهنون،. القاضي عـواد حسـن یاسـین العبیـدي١١٠ص ،٢٠٠٤

. وما بعدها٥٧ص ،لبهنان،طرابلس،مكتبة دار اإلمام
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. یاســـین محمـــد خلـــف ، د٦٥٣ص ،المصـــدر الســـابق،. عبـــد الـــرزاق احمـــد الســـهنهوريد)١(
.٤٠٢المصدر السابق  ص ،الجبوري

.وما بعدها١١٠ص ،. جعفر الفضليأستاذهنا د)٢(
قــار یقتصــر التعهــد بهنقــل ملكیــة ع() علــى أن (١١٩٨مــن القــرار رقــم ()أ(تــهنص الفقــرة)٣(

=ســـواء اشـــترط التعـــویض فـــي،علـــى االلتـــزام بـــالتعویض إذا أخـــل احـــد الطـــرفین بتعهـــده
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الفرع الثاهني
املسؤولية التقصريية النامجة عن بيع فضاء الرصيف



















على أن ال یقل مقداره عن الفرق بین قیمة العقـار المعیهنـة فـي ،التعهد أم لم یشترط مهنه=
) وتــهنص الفقــرة )التعهـد وقیمتــه عهنــد الهنكـول دون اإلخــالل بــالتعویض عــن أي ضـرر آخــر

ه قــد ســكن العقــار محــل التعهــد أو أحــدث مهنــه أبهنیــه أو مهنشــآت (ب) ((إذا كــان المتعهــد لــ
ـــًا صــحیحا  أخــرى و مغروســات دون معارضــة تحریریــة مــن المتعهــد فــإن ذلــك یعتبــر سبب
ـــة بــالتعویض علــى الوجــه  للمتعهــد لــه تملــك العقــار لقیمتــه المعهنیــة مــن التعهــد أو المطالبـ

قیمة المحدثات قائمة وقت الهنكول)).من هذا البهند مضافا إلیه )أ(المذكور في الفقــرة 
. وما بعدها٧٥٠ص ،د . عبد الرزاق احمد السهنهوري)١(
،ومـــا بعــــدها٣٢ص ،المصـــدر الســــابق،. جعفـــر الفضــــليتاذهنا د:  اســــللتفاضـــل یهنظـــر)٢(

ــــه ــور طلبت ـــدارات القاهنوهنیـــــة،هنفــــاذ واهنحــــالل البیــــع،المستشــــار أهنــ ،المركــــز القــــومي لإلصـ
ما بعدها .و ٢٠ص ،٢٠٠٧،القاهرة
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وبطبیعة الحال فان أحكام أهلیة الشخص الطبیعي تسري على مالك العقار المجاور، أمـا )١(
أماهنــة العاصــمة أو البلدیــة فــان أحكــام أهلیــة الشــخص المعهنــوي هــي التــي تســري علیهــا، 

من القاهنون المدهني فان للشـخص المعهنـوي أهلیـة )٤٨(من المادة )٤(واستهنادا إلى الفقرة 
الحدود التي یبیهنها عقد إهنشائه والتي یفرضها القاهنون،  مما یعهني أن أهلیة أماهنة أداء في

العاصـــمة والبلدیـــة یحـــددها قـــاهنون إدارة البلـــدیات والتـــي مـــن ضـــمهنها االهلیـــة لبیـــع فضـــاء 
حـول أهلیـة ) من هـذا القـاهنون، للتفاصـیل ٦١الرصیف وذلك ما هنصت علیه فعال المادة (

المـدخل ،علـي محمـد بـدیر، زهیـر البشـر،بـد البـاقي البكـري: عاألشخاص المعهنویة یهنظر
٣٢٨ص ،١٩٨٣،جامعـة الموصـل،مدیریة دار الكتب للطباعة والهنشـر،لدراسة القاهنون

.وما بعدها
.من القاهنون المدهني العراقي)١٣٠(من المادة )٢(الفقرة )٢(
.فینة فیمكن مخالفتها باتفاق الطر أما القواعد المكملة أو المفسر )٣(
،إبطال التسجیل العقاري قضـائیا،: القاضي هناصر یاسین حمود الجبوريللتفاصیل یهنظر)٤(

.وما بعدها١٢ص ،٢٠١٢،الموصل،دار الجیل العربي،الطبعة األولى
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ــث صـــلتها فقــــط )١( ـــان موقـــف التشـــریعات المتعـــددة ذات العالقـــة مـــن حیـ ســـعیهنا جاهـــدین بی
او تـــرك مخـــل ألحكـــام تلـــك ممـــل او اختصـــار بموضـــوع الدراســـة دون اســـهاب او حشـــو 

.التشریعات



عقد بیع فضاء الرصیف دراسة تحلیلیة في التشریعات العراقیة

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20)

٣٠























ذكر أن ههناك توجـه فـي الفقـه والقضـاء علـى تضـییق المجـاالت التـي تطبـق فیهـا قواعـد وی)١(
ــؤولیة التقصـــیریة فـــي ظـــل الـــروابط  ــیع هنطـــاق المسـ ـــى توسـ ـــة والعمـــل عل المســـؤولیة العقدی

مزایـــا األحكـــام إلـــى قواعـــد عدیـــدة أهمهـــا االســـتفادة مـــن مســـوغاتالعقدیـــة القائمـــة التوجـــه 
محمــد : د.فاصــیل یهنظــرللت،المســؤولیة التقصــیریة غیــر المتــوافرة فــي المســؤولیة العقدیــة

المســؤولیة التقصــیریة للمتعاقــد، دراســة فقهیــة قضــائیة فــي العالقـــة ،عبــد الظــاهر حســین
ومــــا ٩٧ص ،٢٠٠٤،القــــاهرة،التبادلیــــة بــــین هنــــوعي المســــؤولیة  دار الهنهضــــة العربیــــة

. دهابع
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ـةاخلامت
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